९

दःु खक ट, सतावट, िवपि
िपडा र नामावली

यस अध्यायका मूल पदह : एळा १:९-११, दािनएल १:१,२, दािनएल ५, एळा
८:१-२३, व्यवःथा ३०:१-६, नहेम्याह ११:१, र नहेम्याह १२:१-२६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "28 बाँकी मािनसह , पूजाहारीह , लेवीह ,

ारपालह , गवैयाह , मिन्दरका सेवकह , र परमेँवरका व्यवःथाको खाितर

आ-आफूलाई

िछमेकका

मािनसह बाट

अलग

गरे काह , सबै

पत्नीह

र छोराछोरीह साथ जो बुझ्न सक्तछन् 29 ितनीह

भारदार

र

दाजुभाइह िसत

िमलेर

परमेँवरका

दास

आ-आफ्ना

सबैले आफ्ना

मोशा ारा

िदइएको

परमेँवरको व्यवःथा मान्न र परमूभ ु हाॆा परमेँवरका सबै आ ा, िनयम र

धमर्-िविधह

पालन गनर् आफूमािथ सरापको बन्धन राखी शपथ खाए।"

(नहेम्याह 10:28-29)।
बाइबलमा भएका बंशावली र लामो सूचीह

हामी हतपत पढ्दै न ।

तर ती समावेश भएको कारण परमेँवरको उ ंे य त्यहाँ छ। बाइबलका

परमेँवर िबःतारको परमेँवर हुनहु न्ु छ। सानोितनो िकन नहोस परमेँवरले

त्यसमािथ िवशेष ध्यान िदनुहन्ु छ। त्यसको अथर् उहाँले हामीलाई कुनै हालतमा

पिन िबसर्नहु ु

भनेर हामीलाई िवँवःत गराउनुभएको छ।

बाइबलमा

उल्लेख

गिरएका

बंशावलीले

यो

बताउँछ

िक

हाॆो

पिरवारको बारे मा उहाँलाई सबै थाहा छ। अिन सबै थोकको सूचीले यो

दे खाउँदछ िक अ ले सानोितनो वा नगन्य भनेर वेवाःता गरे तापिन उहाँले
ँ ा िचम्लनुह ु । हाॆो जीवनको पलपलूित उहाँको चासो छ।
त्यसूित आख
भगेराको ःयाहार गनुह
र् न्ु छ र हाॆो टाउकोको कपाल एक एक गरे र उहाँलाई

ँ रे ा
ु एको िथयो "6 के दुई पैसामा पाँच वटा भग
थाहा छ भनेर येशूले यसरी भ भ
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िबक्दै नन्? तीमध्ये एउटालाई पिन परमेँवरले िबसर्नहु न्ु न। 7 तर ितमीह का त
िशरका केशसमेत गिनएका छन्। यसकारण नडराओ, ितमीह

ँ रे ाभन्दा
धेरै भग

बढ़ी मोलका छौ।" ( लूका 12:6-7)। ती सानाितना वा िझना भनेर हामीले
र् न
नगनेतापिन वा वाःता नगरे तापिन उहाँले वाःता गनुह
ु े भएकोले हामीलाई बाधा

िदने, िचन्ता िदने वा समःया िदने सानोितनो सबै थोकको बारे मा उहाँलाई थाहा
छ।

यसरी नै हाॆो जीवनको ूत्येक पक्षको बारे मा उहाँलाई थाहा छ भनेर
हामी ढुक्क हुनसक्छ , उहाँूितको हाॆो िवँवास फःटाउन सक्छ र उहाँमा
भरोसा राखेर हामी चल्न सक्छ । जब त्यो

ानले हामीलाई सान्त्वना िदन्छ र

हाॆो मनलाई हलुका पादर्छ भने हामी दै िनक जीवनमा के गछ , कहाँ जान्छ

के बोल्छ यी सवै कुरामा हामीले होिसयारी अपनाउनुपछर् भनेर थाहा पाउनु

ज री छ।

१. इितहासका परमेँवर

एळाले कुन िवषयवःतुलाई िलएर सम्बोधन गिररहे का िथए? भनेर

दे हायका पदह

ारा हामीलाई बुझाउन खोजेका िथए हे नह
र्ु ोस् दे हायका पदह :

एळा १:९-११ "1 फारसका राजा कोरे सको पिहलो वषर्मा यिमर्या ारा

ु े फारसका राजा कोरे सको
भिनएको परमूभ ुको वचन पूरा हुन परमूभल

दयलाई उ ेिजत पानुभ
र् यो। फलःव प उनले आफ्ना राज्यभिर मौिखक अिन

िलिखत

पमा यःतो घोषणा गरे :

2 फारसका राजा कोरे स 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। 3 ितमीह का बीचमा हुने उहाँका ूजाको ूत्येक

्
मािनससँग परमेँवर रहू न।
सो यहू दाको य शलेममा उक्लेर जाओस्, र

ु न
य शलेममा हुनह
ु े परमेँवर, इॐाएलका परमेँवर, परमूभ ुको मिन्दर त्यसले

पुनिनर्मार्ण गरोस्। 4 बाँचेको ूत्येक यहू दी जहाँ-जहाँ छ त्यस ठाउँका
बािसन्दाह ले य शलेम िःथत परमेँवरका मिन्दरको िनिम्त त्यसलाई सुन,

चाँदी, धन-सम्पि

र गाईबःतुह

तथा राजीखुशीको भेटी जुटाउनुपनछ।" 5

त्यसपिछ य शलेममा परमूभ ुका भवनको पुनिनर्मार्ण गनर् परमेँवरले उ ेिजत
पानुभ
र् एका यहू दा र बेन्यामीनका पिरवारका मुख्य मािनसह
र लेवीह

अिन पूजाहारीह

सबै नै जानलाई तयार भए। 6 ितनीह का िछमेकीह
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सबैले

राजीखुशीले िदएका भेटीका साथ सुन र चाँदीका वःतुह , धन-सम्पि , गाईबःतु
र बहुमूल्य पदाथर्ह
नबूकदनेसरले

िदएर ितनीह लाई सहायता गरे । 7 त्यसबाहे क

य शलेमबाट

ल्याएर

ु ो भवनका भाँड़ाह
परमूभक

आफ्नो

दे वताको

मिन्दरमा

राखेका

राजा कोरे सले िनकाले। 8 अिन फारसका राजा

कोरे सले ती भण्डारका िजम्मावाल िमऽेताको िजम्मामा िदए। ितनले यहू दाका

राजकुमार शेशबःसरको िनिम्त ती चीजह को एउटा तािलका बनाइिदए। 9
तािलका यही िथयो: सुनका भाँड़ा ३०, चाँदीका भाँड़ा १,०००, चाँदीका बाटा
२९, 10 सुनका कचौरा ३०, चाँदीका िविभन्न िकिसमका कचौरा ४१०, अन्य
भाँड़ाह

१,००० 11 सुन र चाँदीका भाँड़ाह

िथयो। कैदमा लिगएकाह

सबै

य शलेममा

यहोयाकीमका

सबैको जम्मा सं ख्या ५,४००

बेिबलोनबाट य शलेम फकर्ँदा शेशबःसरले ती
र

ल्याए।"

शासनकालको

दािनएल

तेॐो

वषर्मा

१:१,२

"1

बेिबलोनका

यहू दाका
राजा

राजा

नबूकदनेसर

ु े परमेँवरको भवनका
य शलेममा आएर त्यसलाई घेरे। 2 अिन परमूभल
केही

भाँड़ाकँ ु ड़ाह सिहत

यहू दाका

सुिम्पिदनुभयो। ती भाँड़ाकँ ु ड़ाह

राजा

यहोयाकीमलाई

ितनको

हातमा

ितनले बेिबलोिनयामा भएको आफ्ना दे वताको

मिन्दरमा लगे र दे वताकै भण्डारमा राखे।"

य शलेममा िबदे शी राजा आएर के गरे भनेर दािनएलले ठू लो िचऽ वा

छोटकरीमा उल्लेख गरे का िथए भने त्यसकै िवःतृत िववरण एळाले िदएका
िथए। ती

दे खाउँदछ।

दुवै मािमलाले

सबै

थोक परमेँवरको

िनयन्ऽणमा

छ भनेर

"रा ह का इितहासले हामीलाई भिनरहेका छन्। ूत्येक रा

र

ूत्येक व्यिक्तलाई यस सं सारमा परमेँवरको महान योजना अनुसार केही न केही

काम गनर् उहाँले खटाउनु हुन्छ। आफ्नो कलम हातमा िलएर परमेँवरले सबै
मािनसह

र रा ह लाई जाँच्नुहन्ु छ। उहाँले आफ्नो काममा भ ुल गनुह
र् ु ।

परमेँवरले होइन न त भाग्यको खेल नै, ूत्येक मािनसले आफ्नो भिवंयको
िनणर्य गिररहको हुन्छ। उहाँको लआय पूरा गनर् रा

वा व्यिक्तले गन िनणर्यलाई

उहाँले माथ गनुह
र् न्ु छ।"-एलेन जी

ाइट, ूोफेटस एण्ड िक स, पृ. ५३६बाट

रा का महान् शासकह

होऊन् वा कुनै व्यिक्त नै िकन नहुन ्

पान्तिरत।

ितनीह को न्याय परमेँवरले गनुह
र् न्ु छ भ े ज्वलन्त उदाहरण दािनएल ५ले

कसरी दे खाउँदछ? हे नह
र्ु ोस्, "1 बेलसजर राजाले आफ्ना एक हजार जना
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भारदारह लाई एक ठू लो भोज िदए र उनीह िसत उनले दाखम
िपउँदैगदार्

दाखम
ौीमतीह

बेलसजर

आफू, आफ्ना

राजाले

र रखौटीह ले दाखम

भारदारह , आफ्ना

िपउनलाई उनका िपता नबूकदनेसरले

य शलेमको मिन्दरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँड़ाकँ ु ड़ाह
हुकुम

गरे ।

3

यसकारण

िपए। 2

उनीह ले

सुनका

भाँड़ाह

त्यहाँ ल्याउने

ल्याए, जुनचािहँ

य शलेममा भएको परमेँवरको मिन्दरबाट ल्याइएका िथए, र राजा र उनका
भारदारह , उनका ौीमतीह
दाखम

र रखौटीह ले तीबाट िपए। 4 जसै उनीह ले

िपए, उनीह ले सुन र चाँदीका, काँसो, फलाम, काठ र ढु ाका

दे वताह को ूशं सा गरे । 5 अचानक राजदरबारमा भएको पानसको निजक
ँ
एक मानव हातका औलाह

दे खा परे र िलिपएको िभ ामा लेख्न लागे। त्यो

लेख्दै गरे को हात राजाले हे रे। 6 उनको अनुहार पहलो भयो, र उनी यित डराए

ँ ाह
िक उनका घुड़

कामेर ठोिकन थाले र गोड़ाह

राजाले मन्ऽतन्ऽ गनह , ज्योितषीह
बेिबलोनका यी

ु भए।
लल्याकलुलक

7

र जोखना हे नह लाई बोलाउन लगाए र

ानी पु षह लाई भने, "जसले यो लेख प छ र यसको अथर्

मलाई बताइिदन्छ, त्यसलाई बैजनी पोशाक पिहराइनेछ र त्यसको गलामा

सुनको िसबी लगाइनेछ र त्यसलाई राज्यको तेॐो उच्च शासक बनाइनेछ। 8
तब राजाका सबै

ानी पु षह

आए, तर उनीह ले यो लेख प न वा त्यसको

अथर् राजालाई बताउन सकेनन्। 9 यसकारण राजा बेलसजर अझ भयभीत भए

र उनको अनुहार अझ पहलो हुँदैगयो। उनका भारदारह

अलमल्ल परे ।

10 राजा र उनका भारदारह का ःवर सुनेर रानी भोजको कोठामा आइन् र
ितनले भिनन्, "महाराजा अमर रहू न!् नआि नुहोस्। यःतो पहलो अनुहार

नबनाउनुहोस्। 11 तपाईंको राज्यमा एक जना मािनस छन्, जोसँग पिवऽ
दे वताह का आत्मा छ। तपाईंका िपताको पालोमा उनमा दे वताको जःतै
अन्त र्िंट,

ान र बुि

पाइएको िथयो। तपाईंका िपता राजा नबूकदनेसरले

उनलाई जादू गरह , मन्ऽतन्ऽ गनह , ज्योितषीह

र जोखना हे नका ूमुख

िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो। 12 यी दािनएल नाउँ गरे का मािनस, जसलाई राजाले
बेलतसजर भन्नुहन्ु थ्यो, तीो मन र
सपनाका अथर् बताउन, अ कोह

ान र समझ भएका भे ाइए र साथै उनले

फुकाउन र किठन समःयाह

हल गनर् पिन

सक्थे। दािनएललाई बोलाउनुहोस्, र उनले तपाईंलाई यस लेखको अथर्
बताउनेछन्।" 13 यसकारण दािनएललाई राजाको सामुन्ने उपिःथत गराइयो
अिन राजाले ितनलाई भने, "के ितमी दािनएल, दे शिनकाला गिरएकामध्ये एक
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हौ, जसलाई राजा, मेरा िपताले यहू दाबाट ल्याउनुभएको िथयो? 14 मैले सुने,

ितमीमा दे वताह को आत्मा छ, र ितमी अन्त र्िंट,
मािनस छौ अरे । 15

ानी पु षह

ान र िबछ

र मन्ऽतन्ऽ गनह

बुि

भएका

यो लेख प न र

मलाई यसको अथर् बताउन मेरो सामु ल्याइए। तर उनीह ले यो बताउन
सकेनन्। 16 अब मैले सुनेको छु िक ितमी अथर् खोल्न र किठन समःयाह

समाधान गनर् सक्छौ। यिद ितमीले यो लेख प न र यसको अथर् बताउन
सक्छौ भने, ितमीलाई बैजनी पोशाक पिहराइनेछ र गलामा सुनको िसबी
लगाइनेछ र राज्यमा ितॆो ःथान तेॐो हुनेछ।" 17 तब दािनएलले राजालाई

उ र िदए, "हजूरका उपहारह
अ

हजूर आफै राख्नुहोस् र हजूरका इनामह

कसै लाई िदनुहोस्। तापिन महाराजाको लािग यो लेखोट पिढ़िदनेछु र

यसको अथर् बताइिदनेछु।"

18 हे महाराजा, सव च्च परमेँवरले हजूरका िपता

नबूकदनेसरलाई ःवाधीन राज्य र महानता र मिहमा र गौरव िदनुभयो। 19
उहाँले उनलाई उच्च ःथान िदनुभएकोले र ूत्येक भाषा बोल्ने सबै मािनसह

र जाितह ले उनको डर र भय मान्थे। राजाले जसको ूाण िलन चाहन्थे,
िलन्थे, जसलाई बाँकी राख्न चाहन्थे, राख्थे, जसलाई पदोन्नित गनर् चाहन्थे,
पदोन्नित गथ, र जसलाई होच्याउन चाहन्थे, होच्याउँथे। 20 तर जब उनको

दय घमण्डले हठी र कठोर भयो, उनलाई राजग ीबाट हटाइयो र उनको

मिहमा उनीबाट खोिसयो। 21 उनलाई मािनसह बाट हटाइएर एउटा पशुको

मन िदइयो। उनी वनका गधाह सँग बःथे र गाईबःतुले जःतै घाँस खान्थे, र
उनको शरीर आकाशको शीतले िभज्थ्यो, जबसम्म उनले मािनिलएनन् िक

मािनसका राज्यह मािथ सव च्च परमेँवरकै अिधकार छ र उहाँले इच्छा
गनुभ
र् एकालाई त्यो िदनुहन्ु छ।

कुरा जान्दाजान्दै
ु ो िव
परमूभक

भाँड़ाह

ौीमतीह

22 तर उनका छोरा, हजूर बेलसजरले यी सबै

पिन आफूलाई नॆ बनाउनुभएन। 23 ब

ःवगर्का

मा आफैलाई खड़ा गनुभ
र् एको छ। हजूरले उहाँको मिन्दरबाट

हजूरकहाँ ल्याउन लगाउनुभयो, र हजूर र हजूरका भारदारह , हजूरका

िपउनुभयो। हजूरले चाँदी र सुनका,

र रखौटीह ले तीबाट दाखम

काँसाका, फलामका, काठ र ढु ाका दे वताह को ूशंसा गनुभ
र् यो, जो न दे ख्छन्
न सुन्छन् न बुझ्छन्। तर हजूरले यी परमेँवरको आदर गनुभ
र् एन, जसको
हातमा हजूरको जीवन र हजूरका मागर्ह

छन्। 24 यसै कारण उहाँले यो

लेखोट लेख्ने हात पठाउनुभयो। 25 “लेिखएको लेखोट यःतो छ: मेने, मेने,

टे केल, पिसर्न 26 यी शब्दह को अथर् यही हो: मेने: परमेँवरले हजूरका
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राज्यका िदन गन्ती गनुभ
र् एको छ, र त्यसको अन्त गनुभ
र् एको छ। 27 टे केल:

हजूर तराजूमा जोिखनुभएको छ, र हल्का भे ाइनुभएको छ। 28 पेरेस:

हजूरको राज्य िवभाजन भई मादी र फारसीह लाई िदइएको छ।" 29

त्यसपिछ बेलसजरको हुकुममा दािनएललाई बैजनी वःऽ पिहराइयो। ितनको
गलामा सुनको िसबी लगाइयो, र ितनलाई राज्यको तेॐो सव च्च शासक भनी
घोषणा गिरयो। 30 त्यही रात बेिबलोनीह का राजा बेलसजर मािरए, 31

अिन मादी राजा दाराले बयस ी वषर्को उमेरमा त्यो राज्य िलए।" (दािनएल
५)
ई.पू. ५३९मा िवँव साॆाज्य बेिबलोनको पतन भयो जब मािद र
फारसी साॆाज्यका राजा कोरोस वा साइरसले त्यस दे शलाई कब्जा गरे ।
आफ्नो अहं , मोजमज्जा ख्याित वा यश र बहादुरीपूणर् सफलताको अवसरमा एक
िदन आफ्नो दे शका मन्ऽी र गन्यमान्य व्यिक्तह लाई िनमन्ऽणा िदएर ठू लो
भोजभतेर सिहतको उत्सव मनाएका िथए। राित अबेरसम्म ितनीह

भोज खादै

र रक्सी िपउदै मःत भएर बसेका िथए। तर राजालाई थाहा िथएन िक त्यही ँ
रात उनको अन्त्य हुनछ
े । सबैले दे ख्ने गिर दे खा परे को हातले र ले पोतेको

साही िभ ामा केही कुरो लेखेको िथयो जुन कुरा न त राजा न त बेिबलोनका
कुनै

ानी भनाउँदाह ले नै बुझ्न सके। त्यहाँ राजाका िदनह

गिनएको र

उनको महान् शिक्तशाली राज्यको पतन हुनछ
े भ े कुरा त्यो िभ ामा

ईँवरीय

ु दनेसरको दुगिर् त र
हातले लेिखएको िथयो। आफ्नो शिक्तशाली बुबा राजा नेबक

उनले परमेँवरमािथ कसरी िवँवास गनर् पुगे भ े कथा उनलाई थाहा िथयो।

तर उनले त्यसबाट पाठ िसकेका िथएनन्। जब हामी परमेँवरले िदनुभएको
सतकर्ता वा चेतावनीलाई सुन्दै न र उहाँले िसकाउनुभएको पाठलाई वेवाःता

गछ तब हाॆो अन्त्य जिहले पिन दु:खद दुघट्
र् नाबाट हुन जान्छ। यो जीवनको
शयाजेडी वा शोकमय तीतो सत्य हो।

बेिबलोनको सभ्यताको उदय भइरहेको बेलामा अगमवक्ता दािनएल

त्यही ँ दे शमा रिहरहेका िथए। तर बारम्बार उनलाई वेवाःता गिरएको िथयो।
जब हामी परमेँवरको पिवऽता र उहाँको उपिःथित हाॆो जीवनमा हुँदाहुँदै पिन

त्यसको

वेवाःता

गछ

तब

जीवनमा

अनेक

जिटलता,

समःयाह

र

िवयोगह को सामना गद अन्तमा असामियक अथवा चाँडै नै मृत्युको पासोमा
पािरराखेका हुन्छ ।
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बेिबलोन दे शका बौि क समूदाय, तन्ऽमन्ऽ गन र जादुगरह ले
िभ ामा लेिखएको वचन पढ्न नसेकेपिछ बयोबृ
ु दनेसरको इितहासलाई सम्झाउँदै
िथयो। नेबक

दािनएललाई बोलाइएको

मनलाई भन्डाफोर गद उनले

राजा बेल्शजारलाई यो भनेका िथए, "हजुर, उहाँको पुऽ बेल्शजार, ती सबै कुरो

थाहा पाउँदा पाउँदैपिन त्यसबाट पाठ िसकेर हजुरको

(दािनएल ५:२२

दयलाई नॆ पानुभ
र् एन"

पान्तिरत)। हाॆो जीवनको याऽामा हामीले पिन बेल्शेजारले

जःतै त्यही गल्ती नगनर् हामी आफै कसरी िवँवःत हुन?
े बुसको यथाथर्
ानलाई मध्यनजरमा राख्दै हामीले परमेँवरको सामु जिहले पिन झुकेर बःन

कसरी िसक्ने?

२. ितनीह का सहरह मा
एळा २ र नहेम्याह ७मा उल्लेख गिरएको सूचीह
ती सूचीह मा के उल्लेनीय िवषयवःतुह

सरसतीर् पढ्नुहोस्।

छन् जसले तपाईँको ध्यान आकिषर्त

गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, एळा २ "१ कैदबाट छु टकारा पाएर आएका ूान्तका
मािनसह

ियनै हुन,् जसलाई बेिबलोनका राजा नबूकदनेसरले बेिबलोनमा कैद

गरे र लगेका िथए। ितनीह
फक। २ ितनीह

य शलेम र यहू दाका हरे क आ-आफ्नो सहरमा

य बाबेल, येशूअ, नहेम्याह, सरायाह, रे लयाह, मोदर्कै, िबल्शान,

िमःपार, िबग्वै, रे हूम र बानाहाका साथ आएका िथए। इॐाएलको ूजाका

पु षह को नामावली: ३ परोशका पिरवारका २,१७२

पिरवारका ३७२

५ आराका पिरवारका ७७५

घरानाबाट पहत-मोआबका पिरवारका २,८१२
१,२५४

ू ा पिरवारका ९४५
८ ज क

बानीका पिरवारका ६४२

४ शपत्याहका

६ येशूअ र योआबका

७ एलामका पिरवारका

९ जक्कैका पिरवारका ७६०

११ बेबैका पिरवारका ६२३

१२ अज्गादका

पिरवारका १,२२२

१३ अदोनीकामका पिरवारका ६६६

पिरवारका २,०५६

१५ आदीनका पिरवारका ४५४

आतेरका पिरवारका ९८
पिरवारका ११२
९५

२१ बेथलेहेमका मािनसह

अनातोतका मािनसह

१२८

१२३

१४ िबग्वैका

१६ िहजिकयाबाट

१७ बेजैका पिरवारका ३२३

१९ हाशूमका पिरवारका २२३

१०

१८ योराका

२० िगबारका पिरवारका

२२ नतोपाका मािनसह

२४ अज्मावेतका मािनसह

४२

५६

२३

२५ िकयर्त-

यारीम, कपीरा र बेरोतका मािनसह

७४३

२६ रामा र गेबाका मािनसह

६२१

१२२

२८ बेथेल र ऐका मािनसह

२७ िमकमाशका मािनसह
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२२३

२९ नेबोका मािनसह

अक एलामका मािनसह

५२

३० मग्बीसका मािनसह

१५६

३१

१,२५४

३२ हारीमका मािनसह

३२०

३३

लोद, हादीद र ओनोका मािनसह
३५

सेनाहका

मािनसह

७२५

३,६३०

यदायाहका पिरवारका ९७३

३४ यरीहोका मािनसह

३६

पूजाहारीह :

३४५

येशूअको

वंशबाट

३७ इम्मेरका पिरवारका १,०५२

३८

पशहू रका पिरवारका १,२४७ ३९ हारीमका पिरवारका १,०१७ ४० लेवीह :

होदिबयाको वंशबाट येशूअ र कादमीएलका पिरवारका ७४
आसापका पिरवारका १२८ ४२ मिन्दरका

४१ गवैयाह :

ारपालह : शल्लूम, आतेर, तल्मोन,

अक्कूब, हतीता, शोबैका पिरवारह का जम्मा १३९

४३ मिन्दरका सेवकह :

सीहा, हसूपा, तब्बाओत, ४४ केरोस, सीआ, पादोन, ४५ लेबाना, हगाबा, अक्कूब,

४६ हागाबा, शल्मै, हानान, ४७ िग ल
े , गहरका, रायाह, ४८ रसीन, नकोदा,

ु ीम, ५१ बक्बूक, हकूपा,
गज्जाम, ४९ उज्जा, पसेह, बेजै, ५० अःना, मोिनम, नेपस

हहुरर् , ५२ बःलूत, महीदा, हशार्, ५३ बक स, सीसरा, तेमह, ५४ नसीह, र हतीपाका
पिरवारह

५५ सोलोमनका सेवकका सन्तान: सोतै, हःसोपेरेत, पा द, ५६ याला,

दक न, िग ल
े , ५७ शपत्याह, ह ील, पोकेरे त-हसेबायीम, र आमीका पिरवारह ।

५८ मिन्दरका सेवकह

र सोलोमनका सेवकह का सन्तानको संख्या जम्मा

३९२ ५९ तेल-मेलह, तेल-हशार्, के ब, आदोन र इम्मेर सहरबाट आएकाह ले
आफ्ना पिरवारह

इॐाएलको वंशबाट आएका हुन ् भनेर बताउन सकेनन्। यी

हुन:् ६० दलायाह, तोिबया, नकोदाका पिरवारह का जम्मा ६५२ ६१ र
पूजाहारीह बाट: होबायाहका पिरवार, हक्कोसका पिरवार र िगलादी बिजर्ल्लैकी
एउटी छोरीलाई िववाह गरे र ितनकै नाउँ राख्ने बिजर्ल्लैका पिरवार।

६२

ियनीह को वंशावलीका सूचीमा दतार् गिरएका नाउँह मा आ-आफ्नो नाउँ खोजे
तर ती पाइएनन्। यसैले ितनीह

पूजाहारीिगरीको िनिम्त अशु

हुनाले अयोग्य ठहिरए। ६३ अिन राज्यपालले

ठहिरएका

'ऊरीम' र 'तुम्मीम'ले सेवा गन

कुनै एउटा पूजाहारी नहोउञ्जेल ितनीह लाई महापिवऽ थोक खान मनाई गरे ।

६४ भेला भएका जम्मै मािनसह को सं ख्या ४२,३६० िथयो। ६५ ितनीह का
दास-दासीह
गवैयाह

७,३३७ जना िथए। तीबाहेक ितनीह का २०० पु ष र ःऽी

िथए। ६६ ितनीह का घोड़ाह को सं ख्या ७३६, खच्चर २४५, ६७

ऊँट ४३५ र गधा ६,७२० िथए।

६८ ितनीह

य शलेममा परमूभ ुको

भवनमा आएपिछ कुनै-कुनै पिरवारका मुख्य मािनसह लेचािहँ परमेँवरको भवन
त्यसको पिहलेकै ठाउँमा पुनिनर्मार्ण गनर् ःवेच्छा भेटीह
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िदए। ६९ ितनीह ले

आफ्नो औकातअनुसार मिन्दर पुनिनर्मार्ण गन भण्डारमा जम्मा ६१,००० सुनका
िसक्का,* ५,००० चाँदीका िसक्का,* र पूजाहारीह ले लाउने १०० पोशाकह
िदए।
अ

७० पूजाहारीह , लेवीह , गवैयाह , ारपालह

र मिन्दरका सेवकह

कोही मािनसह का साथ आ-आफ्ना सहरह मा बसोबास गरे , र बाँकी

इॐाएलीह
पखार्लको

आ-आफ्ना सहरह मा बसोबास गरे ।" र नहेम्याह ७ "१

िनमार्ण

लगाइसकेपिछ, तब

भइसकेपिछ, र

ारपालह , गवैयाह

मैले

ढोकाह

ठाउँ-ठाउँमा

ितनको

िनयुक्त गिरए। २ मैले

र लेवीह

मेरा भाइ हनानीलाई, िकल्लाका सेनापित हनन्याहको साथमा य शलेमको िजम्मा

ँ िकनभने अ
िदए।

ँ
मािनसह भन्दा हनानीचािहँ ज्यादै िवँवासी र परमेँवरसग

डराउने मािनस िथए। ३ मैले ितनीह लाई भन, "य शलेमका मूल ढोकाह
घाम िनकै लागेपिछ माऽ खोल्नू।
बन्द गरे र आग्लाह

ारपालह

पहरामा बःदा मूल ढोकाह

लाउन लगाउनू। कसैलाई पहरा बःन र कसैलाई चािहँ

आफ्नै घरको सामुन्ने रक्षा गनर् य शलेमकै बािसन्दाह बाट रक्षकह लाई

िनयुक्त गर।" ४ सहर ठू लो र िवःतृत िथयो, तर त्यसमा मािनसह

थोरै िथए, र

अझसम्म

भारदारह ,

कुनै

घरको

पुनिनर्मार्ण

भएको

िथएन।

५

यसैले

र मािनसह लाई पिरवार-पिरवार गरी नाउँ लेखाउन भनी भेला

अिधकृतह

गराउन परमेँवरले मलाई ूेरणा िदनुभयो। मैले सबैभन्दा पिहले फकर्नेह को

ँ
वंशावलीको पुःतक भे ाए।
त्यसमा लेिखएको कुरो मैले यही पाए:ँ

६

बेिबलोनका राजा नबूकदनेसरले कैदमा लगेकाह मध्येका य शलेम र यहू दामा
हरे क आफ्नो-आफ्नो सहरमा फकर आएका ूदे शका मािनसह
ितनीह

् ७
ियनै हुन।

य बाबेल, येशूअ, नहेम्याह, अजयार्ह, राम्याह, नहमानी, मोदर्कै, िबल्शान,

िमसपेरेत, िबग्वै, नेहूम र बानाहका साथमा आएका िथए। ८ इॐाएलका

मािनसह को नामावली यही हो: परोशका पिरवारका २,१७२
पिरवारका ३७२ १० आराका पिरवारका ६५२
घरानाबाट

पहत-मोआबका

पिरवारका

२,८१८

९ शपत्याहका

११ येशूअ र योआबका

१२

एलामका

पिरवारका

ू ा पिरवारका ८४५ १४ जक्कैका पिरवारका ७६०
१,२५४ १३ ज क
िबन्नूईका पिरवारका ६४८

१५

१६ बेबैका पिरवारका ६२८ १७ अज्गादका

पिरवारका २,३२२

१८ अदोनीकामका पिरवारका ६६७

पिरवारका २,०६७

२० आदीनका पिरवारका ६५५

१९ िबग्वैका

२१ िहजिकयाबाट

आतेरका पिरवारका ९८ २२ हाशूमका पिरवारका ३२८

२३ बेजैका

पिरवारका ३२४ २४ हारीपका पिरवारका ११२ २५ िगबोनका पिरवारका ९५
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२६ बेथलेहेम र नतोपाका मािनसह

२८ बेथ-अज्मावेतका मािनसह

४२

१८८

२७ अनातोतका मािनसह

१२८

२९ िकयर्त-यारीम, कपीरा र बेरोतका

मािनसह

७४३

३० रामा र गेबाका मािनसह

६२१

मािनसह

१२२

१२३ ३३ अक नेबोका

मािनसह

५२

३२ बेथेल र ऐका मािनसह

ओनोका

मािनसह

मािनसह

३४ अक एलामका मािनसह

३२०

३६ यरीहोका मािनसह
७२१

३८

सेनाहका

१,२५४

३४५

पिरवारका १,०५२
पिरवारका १,०१७
पिरवारका ७४

३५ हारीमका

३७ लोद, हादीद र

मािनसह

येशूअको वंशबाट यदायाहका पिरवारका ९७३

पूजाहारीह :

३१ िमकमाशका

४१ पशहू रका पिरवारका १,२४७

३,९३०

३९

४० इम्मेरका
४२ हारीमका

४३ लेवीह : होदिबया र कादमीएलका वंशबाट येशूअका

४४ गवैयाह : आसापका पिरवारका १४८

४५

ारपालह :

शल्लूम, आतेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता, शोबैका पिरवारह का जम्मा १३८ ४६
मिन्दरका सेवकह : सीहा, हसूपा, तब्बाओत, ४७ कोरे स, सीआ, पादोन, ४८
लेबाना, हगाबा, शल्मै, ४९ हानान, िग ल
े , गहर, ५० रायाह, रसीन, नकोदा, ५१

ु ीम, ५३ बक्बूक, हकूपा, हहुरर् , ५४
गज्जाम, उज्जा, पसेह, ५२ बेजै, मोिनम, नेपस
बःलूत, महीदा, हशार्, ५५ बक स, सीसरा, तेमह, ५६ नसीह, र हतीपाका

पिरवारह

५७ सोलोमनका सेवकह का सन्तान: सोतै, सोपेरेत, पारीद, ५८

याला, दक न, िग ल
े , ५९ शपत्याह, ह ील, पोकेरे तहसेबायीम, र अमोनका
पिरवारह ।

६० मिन्दरका सेवकह

र सोलोमनका सेवकह का सन्तानको

सं ख्या जम्मा ३९२ ६१ तेल-मेलह, तेल-हशार्, के ब, आदोन र इम्मेर सहरबाट
आएकाह ले आफ्ना पिरवारह

इॐाएलको वंशबाट आएका हुन ् भनी बताउन

सकेनन्। यी हुन:् ६२ दलायाह, तोिबया, र नकोदाका पिरवारह का जम्मा

६४२ ६३ पूजाहारीह बाट: होबायाहका पिरवार, हक्कोसका पिरवार, र िगलादी

बिजर्ल्लैकी एउटी छोरीलाई िववाह गरे र ितनकै नाउँ राख्ने बिजर्ल्लैका पिरवार।

६४ वंशावलीह मा लेिखएका नाउँह मा ियनीह का नाउँ पिन खोिजए तर
पाइएनन्। यसैले ितनीह
६५ "ऊरीम"

पूजाहारीिगरीको िनिम्त अशु झ अयोग्य ठहराइए।

र "तुम्मीम"ले सेवा गन कुनै एक जना पूजाहारी नहोउञ्जेल

राज्यपालले ितनीह लाई कुनै पिन महापिवऽ थोक खानलाई मनाई गरे । ६६
सम्पूणर् जनसमुदायको सं ख्या ४२,३६० िथयो। ६७ यीबाहेक ितनीह का
कमारा-कमारीह
गवैयाह

७,३३७ जना िथए, र ितनीह का २४५ जना पु ष र ःऽी

िथए। ६८ ितनीह का घोड़ाह को सं ख्या ७३६, खच्चर २४५, ६९
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ऊँट ४३५ र गधा ६,७२० िथए। ७० पिरवारका कोही मुिखयाह ले कामको
िनिम्त दान िदए। राज्यपालले भण्डारमा १,००० सुनका िसक्का, ५० कचौरा र
पूजाहारीह ले लाउने ५३० पोशाकह

िदए। ७१ पिरवारका कुनै-कुनै

मुिखयाह ले कामको िनिम्त भण्डारमा २०,००० सुनका िसक्का र २,२००
चाँदीका िसक्का िदए। ७२ बाँकी मािनसह ले चािहँ जम्मा २०,००० सुनका
िसक्का, २,००० चाँदीका िसक्का र पूजाहारीह ले लाउने ६७ पोशाकह

ारपालह , गवैयाह , मिन्दरका सेवकह ,

िदए। ७३ पूजाहारीह , लेवीह ,
साथै कुनैकुनै मािनसह

र अ

बाँकी इॐाएलीह

आफ्ना-आफ्नै सहरह मा

बसोबास गरे ।"

य बाबेल र यहोशूसँग बेिबलोनको यु बन्दीबाट िफतार् आएकाह को

िबवरण एळा २मा भएको नहे म्याह ७मा पिन जानाजानी दोहोर्याइएको िथयो।
ती सूचीह

पढ्दा हामीलाई बोिर

वा िदक्कलाग्छ होला। तर ती सूचीह

बाइबलमा लेिखएको हुनाले एउटा मह वपूणर् सन्दे श हामीले बुझ्नु ज री छ:

सानोितनो वा हामीले वाःता नगन कुरा वा िववरणूित परमेँवरले चासो

र् न्ु छ। (अथार्त हाॆो परमेँवर ठू ला ठू ला काम,
राख्नुहन्ु छ र वाःता गनुह

ँ ा िचम्लने सानोितनो काम,
आयोजना वा व्यिक्तह ूितमाऽ होइन हामीले आख
आयोजना वा व्यिक्त र उसका पिरवारूित पिन चासो राख्नुहन्ु छ र वाःता

गनुह
र् न्ु छ-अनुवादकको थप िवचार)।

य शलेमका पखार्लह को पुननामार्ण गन काम सिकएको िथयो। एळा

र नहे म्याहसँग यु बन्दीबाट फकका पुःताले पखार्ल िनमार्ण गन काममा क
कसले सहयोग गरे का िथए भनेर जनाउन बाइबलमा ितनीह को नाउँको लेखा
रािखएको िथयो। पखार्ल िनमार्ण गन सफलता परमेँवरबाट भएको भनेर
ःवीकार गिरएतापिन उहाँको महान् काम सम्प

गनर् मािनसह को दे न वा

सहयोग पिन उल्लेखनीय हुन्छ। िवगतको पुःताले िनमार्ण गनर् सु

गरे को

काम बतर्मान पुःताले िसध्याएको िथयो। िनधार्िरत समयमा िनमार्ण सम्प

नभएतापिन अनेक

र् रे तापिन पिछल्लो
जिटलता र बाधाह को सामना गनुप

पुःताले काम सम्प

गरे को िथयो।

एळा र नहे म्याहको नेतत्ृ व अत्यन्तै मूल्यवान छ तर ितनीह को

नेतत्ृ वलाई सफलता िदन मािनसह को सहयोगको आवँयकता िथयो। ूत्येक
समूहलाई िविभ
ितनीह लाई िविभ

कामको िजम्मा िदइएको िथयो। ती कामह
समयह

सम्प

गनर्

तोिकएका िथए। सबै जना िमिलजुली एक भएर
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काम गदार् त्यसको नितजा अपेिक्षत

पमा भएको िथयो। एळा २को सु

नहे म्याह ७को अन्तसँग जोिडएको िथयो। दोॐो मिन्दरमाऽ बनेको िथएन तर

पूरा य शलेम सहर नयाँ ढाँचामा बिनएको िथयो र त्यसको व्यवःथापन

राॆोसँग गिरएको िथयो।

परमेँवरको चाहना अनुसार चल्यौ भने मािनस कित सफल हुनरे हेछ

भनेर नहेम्याह ७:७३ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "पूजाहारीह , लेवीह ,
ारपालह , गवैयाह , मिन्दरका सेवकह , साथै कुनैकुनै मािनसह

बाँकी इॐाएलीह

र अ

आ-आफ्नै सहरह मा बसोबास गरे ।"

"इॐाएलका बाँकी सन्तानह
यु बन्दीबाट

मुक्त

आ-आफ्ना सहरह मा बसोबास गरे ।"

भएर

फकका

मािनसह को

य शलेमको

पुनिनमार्णको काम अचम्म लाग्दो छ। धेरै वषर् अिघ ितनीह को सहर ध्वःत
भएको िथयो, ितनीह को मिन्दर भित्कएको िथयो, ितनीह को जमीन उजाड र

काम नलाग्ने भएको िथयो। तर ितनीह

सवै एक भएर त्यस सहरको

पुनिनमार्ण गरे र सबै भत्केका घर, मिन्दरको िजण ार गरे र

ितनलाई चलन

चल्तीमा ल्याए। ितनीह का विरपिर रहने तर परमेँवरलाई िवँवास नगन
मािनसह को िनिम्त त्यो काम अलौिकक र चमत्कािरक हुन सक्छ। तर जे
भयो त्यो सबै परमेँवरको चाहना र ूित ा अनुसार भएको िथयो।
तपाईँ वतर्मान जीवनमा के नैराँयताको सामना गिररहनुभएको छ

तैपिन तपाईँ परमेँवरमािथ भरोसा राखेर चिलरहनुभएको छ?
३. पुजारीह

खोइ त?

बेिबलोनबाट

यु बन्दीह लाई

य शलेममा

फकार्एर

ल्याइएको

भिवंयवाणी अचम्म तिरकाले पूरा भएको िथयो भनेर हामीले मािथ हे र्य ।
तर जब कुनै काम गदार् मािनसह

समावेश नभैकन नहुने हुन्छ तब

र् भएको होस्, तर मािनसह कै
सो कामको अगुवाई परमेँवरले नै िकन गनुन
ःवभावले गदार् त्यहाँ पिन समःयाह

उत्प

हुन्छ। यु बन्दी भएर ूवासमा

बिसरहे का सबै यहू दीह लाई आफ्नो दे शमा फकर्न आ ान गिरएको िथयो साथै
ितनीह लाई आफ्नो दे शमा पुनःथार्पनाको िनिम्त अनेक अचम्मका ूित ाह

पिन िदइएको िथयो। तर त्यसको बाबजुद पिन कितपय यहू दीह ले बेिबलोनमै

रहने इच्छा गरे का िथए।यःतो िकन भयो होला त?
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एळा ८:१-१५ पढ्नुहोस्। िबशेष गरे र पद १५मा ध्यान िदनुहोस्।

ँ
त्यहाँ एउटा िवषयलाई औल्याएको
छ जुन सबैको िनिम्त गिहरो िचन्ताको िवषय
िथयो। आफ्नो दे शमा फकर ध्वःत भएको मिन्दर, पखार्ल र घरह

पुनिनमार्ण

गनर् आ ान गदार् पिन अगुवाह को चाहना अनुसार एउटै समूह पिन समावेश हुन
नचाहनु कित गम्भीर िवषय हो? ध्यःत भएको दे शबाट नयाँ रा

िनमार्ण गन

पिरकल्पना गरे र एळाले मािनसह लाई जम्मा गरे का िथए। हेनह
र्ु ोस्, "१
अतार्साःत
मुिखयाह
गेश म।

राजाको

राजत्वकालमा

बेिबलोनबाट

ँ दतार् भएकाह
र ितनीसग

ईतामारका

ू ।
छोरा ह श

ँ
मसग

आएका

पिरवारका

ियनै हुन:् २ पीहासका पिरवारका-

पिरवारका-दािनएल।

दाऊदका

पिरवारका-शकन्याहका

ँ दतार् भएका १५०
परोशका पिरवारका-जकिरया र ितनीसग

ँ
पु ष। ४ पहत-मोआबका पिरवारका- जरयाहका छोरा एल्यहोएनै र ितनीसग

ँ
ू ा पिरवारका- यहासेलका छोरा शकन्याह र ितनीसग
२०० पु ष। ५ ज क

ँ ५०
३०० पु ष। ६ आदीनका पिरवारका-जोनाथनका छोरा एबेद र ितनीसग
ँ ७०
पु ष। ७ एलामका पिरवारका- अतल्याहका छोरा यशयाह र ितनीसग

ँ ८०
पु ष। ८ शपत्याहका पिरवारका-िमखाएलका छोरा जबिदयाह र ितनीसग
ँ २१८
पु ष। ९ योआबका पिरवारका- यहीएलका छोरा ओबिदया र ितनीसग

ँ १६०
पु ष। १० बानीका पिरवारका- योिसिपयाका छोरा शलोमीत र ितनीसग
ँ २८ पु ष।
पु ष। ११ बेबैका पिरवारका-बेबैका छोरा जकिरया, र ितनीसग

ँ
१२ अज्गादका पिरवारका-हक्कातानका छोरा योहानान र ितनीसग
११०
पु ष। १३ अदोनीकामका पिरवारका-पिछ आएका एलीपेलेत, यीएल र शमायाह,

ँ ६० पु षह । १४ िबग्वैको पिरवारका- उ ै र जक्कूर, र
र ितनीह सग
ँ
७० पु ष। १५ मैले ितनीह लाई अहावाितर बग्ने नदीको
ितनीह सग

िकनारमा भेला गर, र हामी त्यहाँ सात िदनसम्म िशिवर खड़ा गरे र बःय । जब
मैले मािनसह

ँ "
त्यहाँ दे िखन।

र पूजाहारीह को िनरीक्षण गरे तब मैले कुनै पिन लेवीलाई

केही लेबीह

समेत गरे र बेिबलोनमा रहे का कितपय यहुदीह

आफ्नो दे शमा फकर्न चाहे का िथएनन्। त्यसको धेरै कारणह

हुन सक्छन्।

ितनीह मध्ये धेरै यहू दीह नयाँ दे श बेिबलोनमै जन्मेका र हुकका िथए र
ँ ो रहनसहनमा िभजेकाले पूखार्को दे शमा जान त्यित चासो नदे खाएको
त्यहीक

हुनसक्छन्। किहल्यै निचनेको दे शमा लामो र जोिखमपूणर् याऽा गनर् पिन
ितनीह ले चासो नदे खाएको हुनसक्छन्।अन्तमा अगुवाह ले सबै नभएपिन
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िविभ

च ुनौितह को बाबजुद पिन मिन्दरको काममा सेवा गनर् चािहनेजित

लेबीह

य शलेममा फकार्एका िथए।
"यहू दीह ले बेिबलोनमा युध्दबन्दी भएर ूवासी जीवन िबताएको

कमसेकम एकसय पचास वषर् भइसकेको िथयो। त्यस भेगका िनपुर नाउँ
गरे का ठाउँमा उत्खनन् गदार् त्यहाँ धेरै अिभलेखह
आतर्साःत पिहलोको समयमा धेरै धनी यहू दीह

भे ाएइको िथयो। राजा

मेसोपोटािमया क्षेऽमा बसोबास

गरे का िथए भनेर धेरै अिभलेखह मा लेिखएका िथए। त्यसै ले गदार् धेरै

यहू दीह लाई आफ्नो दे श फकर्नुको औिचत्य ूःट पानर् एळा र उनका अगुवा

साथीह को िनिम्त धेरै गा॑ो भएको हुनसक्छ। उपिनवेश अथार्त ् िवदे शमा

सुखमय जीवन िबताइरहे का यहू दीह को िनिम्त नयाँ दे शमा आफ्नै पूखार्को दे श

िकन नहोस् नयाँ क मय जीवन िबताउन ितनीह

तयार नभएका वा नचाहे का

हुनसक्छन्। त्यःतो पिरवेशमा पिन एळाले कमसेकम २,००० पिरवारह
जम्मा गरे र आफ्नो दे शमा फकार्उन सक्नु उनको त्यो साहसलाई सराहना
गनपछर्।"-एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ३, पृ. ३७६बाट

पान्तिरत।

ूभ ु येशूलाई िवँवास गर्यौ भन्दै मा र उहाँको काममा िवँवािसलो र

इमान्दार भएर सं लग्न भयौ भन्दै मा सबैकुरा िठकठाक वा सिजलो हुन्छ भ े
छै न भनेर पावल र उनका सहयोगीह ले यसरी व्यक्त गरे का िथए, "चेलाह का

आत्मालाई सु ढ़ गराउँदै उनीह लाई िवँवासमा रिहरहने अतीर् िदए, र धेरै कंट

सहेर हामी परमेँवरको राज्यमा ूवेश गनुप
र् छर् भनी उनीह लाई भने।" (ूेिरत
१४:२२)। बतर्मान पिरूेआयमा पिन हामीले गन काममा अनेक

बाधा र

र् दार् वाःतिवकतालाई बुझ्न उपयुक्त
र्
कथनले हामीलाई के
सतावटको सामना गनुप
भन्छ?

४. परमेँवरको सामु नॆ भएर झुक्नु

परमेँवरलाई िवँवास गन र उहाँको आःथामा िहँड्नेह

यहू दीह लाई

िवशेष ूित ा व्यवःथा ३०:१-६मा िदइएको छ। एळा र नहेम्याह जःता
परमेँवरलाई िवँवास गन हःतीह को िनिम्त यो ूित ा र अ

ूित ाह

िकन

ू र् छन्? हेनह
अथर्पण
र्ु ोस्, "१ परमूभ ु परमेँवरले जाित-जाितह का बीचमा

ितमीह लाई धपाइपठाउनुभएपिछ जब यी आिशष् र ौाप ितमीह मािथ पनछन्
र ितनको ःमरण गरे र २ ितमीह

र ितमीह का सन्तान परमूभ ु आफ्ना

परमेँवरकहाँ फकर्नेछौ, र आज मैले आ ा गरे का उहाँका वचन आफ्नो पूरा
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दय र आफ्नो पूरा ूाणले मान्नेछौ, ३ तब परमूभ ु आफ्ना परमेँवरले
ितमीह का

सुिदन

जाितह का

बीचमा

ितमीह लाई

फकार्उनुहन
र
े
ु छ
ितमीह लाई

ितमीह लाई
िततरिबतर

ल्याउनुहन
े ।
ु छ

बटुलेर

४

िट

ाउनुहन
े , र
ु छ

पानुभ
र् एको

ितमीह

िथयो,

जुन

तीबाट

दे शिनकाला

भएर

आकाशमुिनको सबैभन्दा टाढ़ो दे शमा भए पिन त्यहाँबाट परमूभ ु ितमीह का
परमेँवरले

ितमीह लाई

बटुल्नुहन
े , र
ु छ

त्यहाँबाट

ितमीह लाई

फकार्एर

ल्याउनुहन
े । ५ ितमीह का िपता-पुखार्ले अिधकार गरे को दे शमा परमूभु
ु छ

आफ्ना परमेँवरले ितमीह लाई ल्याउनुहन
े , र ितमीह ले त्यसको अिधकार
ु छ
गनछौ, र उहाँले ितमीह लाई ितमीह का िपता-पुखार्भन्दा उन्नितशील र असं ख्य

बनाउनुहन
े । ६ परमूभ ु ितमीह का परमेँवरलाई ितमीह ले आफ्नो सारा
ु छ
दय र आफ्नो सारा ूाणले ूेम गनर्लाई उहाँले ितमीह को र ितमीह का

सन्तानको

३०:१-६)।

दयको खतना गनुह
र् न
े , र ितमीह
ु छ

िजउन सक।" (व्यवःथा

एळा र नहे म्याहलाई भिवंयवाणीह को बारे मा राॆोसँग

ान िथयो।

यु वन्दीबाट मािनसह लाई फकार्उने परमेँवरको लआय िथयो भ े कुरा

ितनीह लाई थाहा िथयो। ितनीह को इितहास र समःयाह को कारण बारे मा
ितनीह ले बुझेका िथए भनेर नहे म्याह ९मा हामीले हे र्य । फेिर ितनीह को

पाप र परमेँवरको

दयलाई चोट पुर्याउने ितनीह को आिनबानीको बाबजुद

पिन परमेँवरको अगुवाई र उहाँको अनुमह तथा सदाशयता ितनीह लाई थाहा
िथयो।
त्यसकारण

ितनीह ले

परमेँवरमािथ

यसरी

भरोसा

राखे

िक

ितनीह को आफ्नो दे शमा उहाँले सफलतापूवक
र् फकार्उनुहन
ु ेछ। त्यसको अथर्
यो होइन िक ितनीह

बाटोमा कुनै च ुनौितको सामना नगिर आफ्नो दे शमा

फिकर्नेछन्। परमेँवरका ूित ाह को र उहाँको अगुवाईको बाबजुद पिन
दु:ख, क

र च ुनौितह

आउदा रहे छन् भनेर यो पुःतकमा हामी हे दछ ।

एळा र उनको अगुवासहयोगीह ले के च ुनौती वा बाधाको सामना

गिररहेका िथए र ितनीह ले त्यसलाई कसरी सम्हाले भनेर एळा ८:१५-२७ ले

यसरी बताउँछ, हेनह
र्ु ोस् "१५ मैले ितनीह लाई अहावाितर बग्ने नदीको

िकनारमा भेला गर, र हामी त्यहाँ सात िदनसम्म िशिवर खड़ा गरे र बःय । जब
मैले मािनसह

र पूजाहारीह को िनरीक्षण गरे तब मैले कुनै पिन लेवीलाई

ँ १६ यसैले मैले एलीएजर, अरीएल, शमायाह, एल्नातान, यारीब,
त्यहाँ दे िखन।
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एल्नातान, नातान, जकिरया, र मशुल्लाम यी मुख्य-मुख्य मािनसह , र योयारीब र
एल्नातान यी बुि मान् मािनसह लाई बोलाए,ँ १७ र कािसिपया इलाकाका

मुिखया

इ ोकहाँ

जान

आदे श

िदएर

ँ
पठाए।

मैले

ितनीह का

हातमा

कािसिपयाका इ ो तथा ितनका कुटुम्ब, त्यहाँको मिन्दरका सेवकह लाई हाॆा
परमेँवरका भवनको लािग हामीकहाँ सेवकह

पठाइिदऊन् भनी समाचार

ँ १८ हाॆा परमेँवरको अनुमहमय हात हामीमािथ रहेकोले ितनीह ले
पठाए।

हामीकहाँ इॐाएलका छोरा लेवीका छोरा महलीका पिरवारका एक बुि मान्
मािनस शरे िबयाहलाई, ितनका छोराह

र दाजुभाइह का साथमा जम्मा अठा॑

जना पु षह लाई ल्याए। १९ ितनीह ले हशब्याहलाई र मरारीका पिरवारका
यशयाहका साथमा ितनका दाजुभाइ र भितजाह

जम्मा बीस जना पु षलाई पिन

ल्याए। २० यीबाहेक ितनीह ले दुई सय बीस जना मिन्दरका सेवकह
ल्याए। लेवीह लाई सघाउन यःता सेवक िनयुक्त गन ूथा दाऊद र ितनका
अिधकारीह ले ःथािपत गरे का िथए। ियनीह

सबै नाउँ-नाउँ गरी दतार् भएका

िथए। २१ तब हाॆा परमेँवरको सामु हामी आफूलाई दीन तुल्याउन, र हाॆा
आफ्नै िनिम्त, हाॆा बालबच्चाह का िनिम्त र हाॆा सबै सम्पि का िनिम्त

ँ कुशलको याऽा माग भनी मैले त्यहाँ अहावा नदीको िकनारमा उपवास
उहाँसग

बःने घोषणा गर। २२ बाटोमा हाॆा शऽुह का िव

मा िसपाहीह

र

हामीलाई सहायता गनर् हाॆा साथमा रक्षक भई जानलाई राजाकहाँ

घोड़चढ़ीह

माग्न मलाई शमर् लाग्यो। िकनभने हामीले राजालाई यसो भनेका िथय ,
'उहाँलाई खोज्ने सबैमािथ हाॆा परमेँवरको िनगाह रहन्छ, तर उहाँलाई
त्याग्नेह

सबैमािथ उहाँको भय र बोध पछर्।' २३ यसैले यसको लािग हामीले

उपवास बसेर हाॆा परमेँवरलाई िबन्ती चढ़ाय , र उहाँले हाॆो िबन्ती

सुन्नुभयो। २४ तब मैले शरे िबयाह र हशब्याह र ितनीह का दाजुभाइका दश

जनाका साथमा पूजाहारीह मध्येका बा॑ जना मुख्य-मुख्यह लाई अलग गर, २५
र राजा र उनका सल्लाहकारह , उनका अिधकारीह

र उपिःथत भएका सबै

इॐाएलीह ले परमूभ ुका भवनको िनिम्त भेटीःव प अलग गरे का सुन, चाँदी र
अ

भाँड़ाह

ँ २६ मैले ितनीह का हातमा
ितनीह का हातमा मैले तौलेर िदए।

बाईस हजार िकलोमाम चाँदी, चौतीस सय िकलोमाम चाँदीका भाँड़ाह , चौतीस

सय िकलोमाम सुन, २७ आठ िकलोमाम सुनका बाटा, र सुनजःतै बहुमूल्य
असल काँसाका दुई वटा भाँड़ाह

ँ "
पिन िदए।

१४४

परमेँवरका ूित ाह को बाबजुद पिन आफ्नो दे शमा फिकर्ने याऽा
खतरापूणर् हुनेछ

भ े

कुरा

एळलाई

थाहा

िथयो।

ितनीह को

याऽाको

सफलताको िनिम्त परमेँवरमा भर पनुप
र् छर् भनेर ःवीकाद ितनीह

उहाँको

सामु नॆभएका िथए र उपबास बसेका िथए। यसबेलासम्म ितनीह को याऽामा
धेरै खतराह को सामना गनुप
र् न भएकोले राजाको सहायता र सुरक्षा मािगएको
िथयो भनेर एळाको पुःतकमा कमै उल्लेख गिरएको छ। पिछ त्यो सहायता र

सुरक्षा नमाग्ने भिन एळाले िनधो गरे का िथए। तर त्यसको िबपरीत नहे म्याहले

राजासँग याऽाको िनिम्त सुरक्षा फौज खटाएका िथए (नहे म्याह २:९)। यिद
राजासँग सुरक्षा फौजको अनुरोध गिरयो भने त्यसबाट परमेँवरको अपमान

हुन्छ भनेर एळाले महसुस गरे का िथए िकनभने उनले राजालाई यो भिनसकेका

िथए, "बाटोमा हाॆा शऽुह का िव

मा िसपाहीह

र घोड़चढ़ीह

हामीलाई

सहायता गनर् हाॆा साथमा रक्षक भई जानलाई राजाकहाँ माग्न मलाई शमर्
लाग्यो। िकनभने हामीले राजालाई यसो भनेका िथय , 'उहाँलाई खोज्ने सबैमािथ
हाॆा परमेँवरको िनगाह रहन्छ, तर उहाँलाई त्याग्नेह

सबैमािथ उहाँको

भय र बोध पछर्।'" (एळा ८:२२)। यस समयमा एळाकै िवँवास अनुसार

ितनीह लाई राॆो भएको िथयो, िकनभने परमेँवरले ितनीह लाई रक्षा गनुभ
र् यो
र ितनीह को गन्तव्यःथानमा सुरिक्षतसाथ ल्याउनुभयो भनेर एळाले पिछ
लेखेका िथए (एळा ८:३१)।

हो, हामीले सबै थोकमा परमेँवरमा भरोसा राख्नुपछर्। फेिर कितपय

ँ हामी सहायता माग्दछ ।
समयमा हाॆो िवँवास भन्दा बािहरका मािनसह सग

कितपय समयमा त्यो िनणर्य िकन गलत िनणर्य हुँदैन तर उिचतै हुन जान्छ?
५. पिवऽ सहरमा

नहेम्याह ११:१,२ पढ्नुहोस्। के भइरहेको छ सो यी पदह ले

बताउँछ। य शलेम सहरमा बःने को हो र त्यहाँबाट बािहर बःनेह
भनेर अलग गनर् िकन िच ा हाले? हेनह
र्ु ोस् "१ ूजाका अगुवाह

को हुन ्

य शलेममा

बसोबास गरे , र बाँकी मािनसह ले चािहँ दश जनामध्ये एक जना पिवऽ सहर

य शलेममा बःनलाई िच ा हाले, र बाँकी नौ जनालाई चािहँ आफ्नै सहरमा

बःनुपनिथयो। २ मािनसह ले य शलेममा बःन राजी हुनह
े लाई आशीवार्द
िदए।"

१४५

नहे म्याह ११ले हामीलाई के िसकाउँदछ? यु बन्दी भएर ूवासी

जीवन िबताएर फकका नयाँ यहू दीह लाई य शलेम सहरमा नयाँ बःती

बसाल्न आवँयक िथयो। िकनिक सहरभन्दा बािहर गाउँघरमा बःन सिजलो
िथयो।
आफ्ना पूखार्ह बाट अं श ःव प पाएका जग्गाजमीनह

सबैको आ

आफ्नै िथए। आफ्नो पूख ली ठाउँ छोडेर य शलेम सहरमा बःनु भनेको

कितको िनिम्त ठू लो त्याग गनुर् सरह िथयो र आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो

अिःतत्व वा िचनारी गुमाउनु पलार् भ े धेरैले सोचेका िथए। सहरको जीवनमा
धेरै च ुनौितह को सामना गनुप
र् नहुन्थ्यो। गाउँघरमा भन्दा सहिरया जीवनशैली

फरक हुन्थ्यो। थाहा नभएको ठाउँ र नयाँ वातावरण जिहले पिन किठन र
अप्

ारो त हुनसक्छ नै।

बतर्मान पिरूेआयमा, सुसमाचारको िनिम्त हामी पिन नयाँ ठाउँ, नयाँ

सहर वा दे शमा सनुर् त्यित सिजलो हुँदैन। परमेँवरको बोलावट भए अनुसार

नयाँ सहरह मा जान िभऽी

दयदे िख नै रोज्न सक्नुपछर् िकनिक त्यहाँ नयाँ

जोिखम र खतराह को सामना गनुप
र् न हुन सक्छ।
"हाॆा कमर्चारीह

जहाँ पुग्नुपन हो त्यहाँ पुिगरहे का छै नन्। हाॆा

अमजह ले जुन काम सम्प

गनुप
र् न हो त्यसको िनिम्त ताितएका छै नन्।

येशूको िसय आगमनको सुसमाचार सु ैपन हजार मािनसह

सहरह मा छन्।

जब ती सहरह को बारे मा सोच्दछु तब पतन भइरहे का हजार मािनसह कहाँ
हाॆा पु ष र मिहलाह ले पिवऽ आत्माको शिक्तले र भी को ूेमले भिरएर
हजार

चेतावनी

दे ऊन् भ े

मेरो

तीॄ

चाहना

टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ७, पृ. ४०बाट

छ।"-एलेन जी

ाइट,

पान्तिरत।

नहेम्याह १२:१-२६मा पुजारी र लेबीह को लामो नामावली उल्लेख

गिरएको छ। ितनीह को बीचमा र य शलेमको पखार्लको िनमार्ण सम्प

भएपिछको समपर्णको वीचमा के सम्बन्ध छ? हेनह
र्ु ोस् नहेम्याह १२:२२-४७
ू का पालाका लेवीह का पिरवारह का
"२२ एल्यासीब, योयादा, योहानान र य अ
तथा पूजाहारीका मुिखयाह का नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा
लेिखएका िथए। २३ लेवी पिरवारह का मुिखयाह का नाउँचािहँ एल्यासीबका

छोरा योहानानको पालासम्मै इितहासको पुःतकमा लेिखएका िथए। २४
लेवीह का

अगुवाह

हशब्याह, शरे िबयाह, कादमीएलका

छोरा

येशूअ, र

ितनीह का सहयोगीह , जो ितनीह का सामुन्ने खड़ा हुन्थे र आ-आफ्नो पालोमा

१४६

परमेँवरका मािनस दाऊदले तोकेअनुसार पालैपालो ःतुित गन र धन्यवाद

चढ़ाउने गथ।

२५ म न्याह, बक्बुक्याह, ओबिदया, मशुल्लाम, तल्मोन र

अक्कूबचािहँ मूल ढोकाका भण्डार-कोठाह मा रक्षा िदने

ारपालह

िथए। २६

येशूअका छोरा, योसादाकका नाित योयाकीमको पालोमा र राज्यपाल नहेम्याह र
पूजाहारी-शाःऽी एळाका पालामा ितनीह ले सेवा गरे का िथए। २७ य शलेमका
पखार्लको समपर्ण गदार् य शलेममा रमाहट गरे र धन्यवादका भजन गाउँदै,
झ्याली, सार ी र वीणाका साथमा समपर्णको उत्सव मनाउन ितनीह ले

लेवीह लाई आफू बसेका सबै िनवास-ःथानह बाट खोजेर ल्याए। २८
गवैयाह

य शलेमको

चारै ितरका

ठाउँह बाट,

अथार्त ्

नतोपातीह का

गाउँह बाट, २९ बेथ-िगलगालबाट, अिन गेबा र अज्मावेतका इलाकाह बाट

ल्याइएका िथए, िकनभने ती गवैयाह ले य शलेमका चारै ितर आफ्ना िनिम्त

गाउँह

बनाएका िथए। ३० पूजाहारीह

र लेवीह ले िविधअनुसार आफू-

आफूलाई पिवऽ गरे । त्यसपिछ ितनीह ले मािनसह , मूल ढोकाह

पखार्ललाई

शु

पारे ।

३१

तब

मैले

यहू दाका

अगुवाह लाई

र

सहरको

ँ साथै धन्यवाद िदन दुई वटा ठू ला ःतुित गाउनेह का
पखार्लमािथ जान लाए।

दल िनयुक्त गर। एक दल दािहनेितर पखार्लमा फोहोर ढोकासम्म जानुपथ्य ।
३२ त्यस दलको पिछपिछ होशयाह र यहू दाका आधा अगुवाह का साथमा ३३

अजयार्ह, एळा, मशुल्लाम, ३४ यहू दा, बेन्यामीन, शमायाह र यिमर्या लागे। ३५
तुरहीको साथमा कित जना पूजाहारीह , र जकिरया, जो जोनाथनका छोरा, जो

शमायाहका छोरा, जो म न्याहका छोरा, जो मीकायाका छोरा, जो जक्कूरका
छोरा, ३६ जो आसापका छोरा िथए, र ितनका सहयोगीह - शमायाह, अळेल,
िमललै, िगललै, माऐ, नतनेल, यहू दा र हनानी, परमेँवरका जन दाऊदले तोकेका

बाजाह का साथमा िथए। शाःऽी एळाचािहँ जुलूसका अगुवा िथए। ३७
ितनीह

ँ ीह बाट सोझै पखार्लमा
फुहारा ढोकाबाट भएर दाऊदको सहरका िसढ़

उकालो च ने बाटो भएर दाऊदको घर नाघेर पूविर् तर भएको पानी ढोकासम्म

गए। ३८ भजन गाउँदै िहँ ने दोॐो दलचािहँ दे ॄेितर लाग्यो। ितनीह का

ँ म िहँड। यो दल पखार्ल मािथमािथ भ ीको
पिछपिछ मािनसको आधा भागसग

बुजार् भएर, ३९ चौड़ा पखार्लसम्म र एृाइमको ढोका, येशना ढोका, माछा ढोका,
हननेलको बुजार् र सयको बुजार्देिख भेड़ा ढोकासम्म गएपिछ ितनीह

गारदको

ढोकामा अिड़ए। ४० ती दुई भजन गाउने दल परमूभ ुको भवनमा आ-आफ्नै

ँ बस। ४१ यसै गरी
ःथानमा बसे। म पिन अिधकृतह को आधा दलसग

१४७

पूजाहारीह

एल्याकीम, मासेयाह, िमन्यामीन, मीकाया, एल्योएनै, जकिरया र

हनन्याह तुरहीका साथमा िथए। ४२ र मासेयाह, शमायाह, एलाजार, उज्जी,
येहोहानान, मिल्कयाह, एलाम र एसेर पिन िथए। ियळिहयाहको िनदशनमा
गवैयाह ले गाए। ४३ र त्यस िदन ितनीह ले आनन्द गरे र ठू ला बिलदानह

चढ़ाए, िकनिक परमूभ ु परमेँवरले ितनीह लाई रमाहट गन अवसर िदनुभएको

िथयो। ःऽीह

र बाल-बािलकाह ले पिन आनन्द मनाए। य शलेमको

आनन्दउत्सव टाढ़ा-टाढ़ासम्म पिन सुिनयो।

४४ त्यस बेला भेटीह

अगौटे

र दशांशका िनिम्त भण्डारको िजम्मा िलन, र सहरह का विरपिर

फलह

बःतीह बाट पूजाहारीह
बटुल्न मािनसह

र लेवीह का िनिम्त व्यवःथाले तोकेबमोिजम िहःसा

िनयुक्त गिरए। िकनभने पूजाहारीह

र लेवीह को सेवाबाट

सबै यहू दा सा॑ै ूसन्न िथए। ४५ दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनले िदएका
िनयमअनुसार आफ्ना परमेँवरको सेवा र शुि को सेवा ितनीह ले गरे , र यसै
गरी गवैयाह

र

ारपालह ले पिन सेवा गरे । ४६ िकनिक उिहले नै दाऊद र

आसापको पालोमा गवैयाह
िनदशकह
गवैयाह

परमेँवरको ूशंसा र धन्यवादका भजनका िनिम्त

भएका िथए। ४७ यसैले य बाबेल र नहेम्याहका पालामा

र

ारपालह लाई सबै इॐाएलले ूितिदनको चािहएको भाग िदन्थे।

ितनीह ले अ

ाएर राख्थे। अिन लेवीह ले चािहँ

लेवीह का भाग पिन छु ट्

हा नका सन्तानको भाग छु ट्

ाएर राख्थे।"

जे गिरएतापिन व्यविःथत ढं गले गिरयोस् भ े परमेँवरको चाहना

हो। यिद परमेँवरको िनिम्त कुनै महान् कामह

सम्प

गनुर् छ भने समिपर्त,

बफादार र कामको िनिम्त कमर्ठ मािनसह को आवँयकता छ। पुजारीह का
पिरवारह

सबैले िमलेर य शलेमको पखार्ल बनाउन नहे म्याहलाई सहयोग

गरे का िथए तािक िजिवत परमेँवरको मिन्दरमा बािहरबाट कुनै बाधा आउन

निदइकनै उहाँको उपासना सुरिक्षतसाथ ितनीह ले गनर् सकून्। सुरक्षाको
िनिम्त

पखार्लह को

आवँयकता

त

िथयो

तर

समिपर्त

र

बफादार

पुजारीह िबना परमेँवरको सही उपासनामा बेिथित आउन सक्छ वा खतरा

उत्पन्त हुनसक्छ। त्यसकारण सबै मािनसह ले आ आफ्नो दक्षता अनुसार
िविभ

कामह मा िबभािजत भएर परमेँवरको उपासना गनुर् आवँयक िथयो।

परमेँवरको उपसाना गनर् उहाँको मिन्दरमा सबैको आ आफ्नै िवशेष भूिमका
िथयो।
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उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइटको ःटे प्स टु बाइःटको पृ. ५७-६५को "द

टे ःट अफ िडसाइपलिशप।"
"कितपय िवँवासीह ले भी को क्षमा िदने ूेमलाई जानेका हुन्छन् र
परमेँवरका छोराछोरीह
चिरऽ िस

हुँदैन, ितनीह

हुने साँिच्चक्कै चाहना गदर्छन्। तर ितनीह को

महसुस गछर्न ् र ितनीह को

आफूमा किमकमजोरीह

छन् भनेर ितनीह

दय पिवऽ आत्माले नयाँ गनुभ
र् एको छ िक छै न

भ े कुरामा शङ्का गदर्छन्। यःता िव ासीह लाई म भन्दछु िक हतोत्सािहत
र िन त्सािहत भएर पछािड नफकर्नुहोस्। हाॆो कमीकमजोरी र भ ुलह ले

गदार् हामी ूायजसो येशूको पाऊमा परे र

नुपन हुन्छ तर हामीले हत्सोसािहत

हुनै पन ज री छै न। परमेँवरले हामीलाई छोड्नुभयो वा वेवाःता गनुभ
र् यो

भनेर हामीले किहल्यै पिन सोच्नुह ु । अहँ, भी

येशू परमेँवर िपताको

ु न्ु छ र उहाँ अिहले पिन हाॆो िनिम्त िबन्ती गिररहनुभएको छ।
दािहनेप ी हुनह
उहाँ तपाईँलाई आफ्नै ःव पमा ल्याउन चाहनुहन्ु छ। तपाईँको जीवनबाट

उहाँको पिवऽता र शु ता ूितिबिम्बत गरे को उहाँ चाहनुहन्ु छ। यिद तपाईँले
उहाँमा समिपर्त जीवन िबताउनुभयो भने तपाईँले सु

गनुभ
र् एको असल कामले

उहाँको दोॐो आगमन नहुञ्जेल िनरन्तरता पाउनेछ। अत्यन्तै भाविवभोर भएर
इमान्दािरताका साथ अझ धेरै ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। उहाँलाई अझ धेरै िवँवास

गनुह
र् ोस्। जब हामी आफ्नै शिक्त वा बलमा भर पनर् सक्दै न भनेर महसुस
गछ तब हाॆा मुिक्तदाताको शिक्तमा भर पनर् िसक्दछ । हाॆो हिसलो र
ःवःथ मुहारले उहाँको ूशं सा गनछ ।"-एलेन जी
पृ. ६४बाट

पान्तिरत।

ाइट, ःटे प्स टु बाइःट,

िचन्तनमनन:
अ. दािनएल २ अध्यायमा हजार वषर् अिघ िवँव साॆाज्य वा शिक्तको उदय
र पतनको बारे मा गिरएको सत्य भिवंयवाणीको बारे मा सोच्नुहोस्।
आधुिनक युरोप नै िकन नहोस् त्यो एक हुनछ
े ै न भनेर दािनएलको
भिवंयवाणी

लथािल
भइरहेको

ाक्कै िमिलरहेको छ। यो सं सारमा जताततै अराजकता,

अवःथा, आत
छ।

त्यस

र अन्यौलता छ। जताततै झुटको खेती

पिरबेशमा

दािनएलले

१४९

हामीलाई

दे खाएका

भिवंयवाणीको िवषयमा परमेँवरलाई सबै कुरा थाहा छ र त्यसको
बारे मा भिवंयवाणी नै गरे का िथए भ े आत्म ानले हामीलाई कि को
सान्त्वना िदँदछ?

आ.

हाॆो बारे मा परमेँवरलाई सबै कुरा थाहा छ। यो कुराले हाॆो मन

हलुका पादर्छ। यसले हामीलाई सुरक्षाको अनुभव गराउँछ र हामीलाई
उहाँले वाःता गनुह
र् न्ु छ भ े कुरामा िवँवःत वनाउँछ। " अब हे याकूब,

ितमीलाई रच्नुहन
र् न
ु ,े हे इॐाएल, ितमीलाई सृिंट गनुह
ु े (अथार्त ् जो कोही
उहाँलाई िवँवास गछर्)

परमूभ ु भन्नुहन्ु छ: "नडराऊ, िकनिक मैले

ितमीलाई मोल ितरे र छु टाएको छु । मैले ितमीलाई ितॆो नाउँ काढ़े र
बोलाएको छु , ितमी मेरै हौ।" (यशैया ४३:१
भावनात्मक

पमा,

सम्बन्धको

मािमलामा,

पान्तिरत)। जब तपाईँ

सामािजक

वा

आिथर्क

शङ्कटमा पिररहनुहँद
ु ा पिन तपाईँले परमेँवरको उपिःथितको महसुस

गिररहनुभएको छ भ े गवाही सुनाएर तपाईँले अ लाई कसरी िवँवःत

गराउने?

ँ हारगुहार नगन एळाको
इ. आफ्नो सुरक्षा र सहायताको िनिम्त राजासग

िनणर्यलाई केलाएर हेनह
र्ु ोस्। यिद त्यसो गिरएमा परमेँवरले बाचा

गनुभ
र् एको सुरक्षाको िवषयमा अ ले हाँसो उडाउनेछन् भ े कुराूित उनी
सं वद
र् न्ु छ भ े कुरा
े नशील भएका िथए। जःतै िक परमेँवरले िनको पानुह

हामीलाई थाहा छ। तर हामी िबरामी हुँदा र डाक्टरकहाँ जाँदा के
हामीले परमेँवरमा िवँवास नगरे को भ े हुन्छ र? सोच्नुहोस्।
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सका अनाथह लाई िसकाउँदै, आन्द्र्यु मेकचेसनी
त्यहाँ

असाध्यै

परे को िथयो। ५९वषर्की
सको

अनाथलयबाट

च ुनौित

ठू लो

दुई

दे खा

नाटाल्या बलानले
जना

स

साना

दाजुभाइह लाई आफ्नो घरमा ल्याएकी िथइन्।
उनी

ितनीह का

बज्यै

बनेकी

िथइन्।

ितनीह लाई जीिवत परमेँवरको बारे मा कसरी

िसकाउने भ े कुरामा उनी अलमलमा परे की
िथइन्।

१०

वषर्को

दािनल

वषर्को भाइ िनिकटालाई ज
सहन

नसक्ने

भएकोले

र

उसको

९

ाँहा बाबुले मन गिर िपट्थ्यो। बाबुको दुव्यर्वहार

कसै ले

ितनीह लाई

सको

एउटा

रािखिदएका िथए। ितनीह को आमाको मृत्यु भइसकेको िथयो।
नाटाल्याको ौीमान् याकोभ अवकास ूा

अनाथालयमा

सेभेन्थ डे पाःटर िथए।

ु पाल्न आफ्नो घर ओबोलेन्ःकमा ल्याएका
ितनीह ले ती बालकह लाई धमर्पऽ

िथए।

४,६०० जनसं ख्या भएको यो सहर

सको राजधानी माःकोको दिक्षण

ूत्येक

एडभेिन्टःटले

भने

भागमा पदर्छ। यो माःकोबाट ७० माइल वा ११५ िकलोिमटर टाढा पदर्छ।
सं ःथािपका एलेन जी

टु हरु ालाई

पाल्नुपछर्

एडभेिन्टःट

चचर्को

सह

ाइटले गरे को अनुरोधबाट ूभािवत भएर ितनीह ले ती

टु हरु ा बालकह लाई घरमा ल्याएका िथए। बाबुआमा बनेका योकोभ र

नाटाल्याले परमेँवरसँग िभऽी मनदे िख ूाथर्ना गरे िक ितनीह को जीवनमा

परमेँवर ूकट होऊन्।

एकिदनको कुरा हो उनीह को जीवनमा अिूय घट्ना घ

ो। दािनल

र िनिकटासँग दुईवटा पुराना साइकल िथए। एउटा दयालु िछमेकीले ती
साइकलह

ितनीह लाई िदएका िथए। ती केटाह

साइकल चढ्न असाध्यै

मन पराउँथे। तर साइकल िलफ्टबाट सात तला मािथ रहे को कोठामा लान

भने

ती

केटाह

पराउँदैनथे।

ती

साइकल

पिहलो

तलाकै

भरे

िनर

रािखन्थ्यो। बुबाले ितनीह लाई त्यसो नगनुर् भनी सुझाव िदएका िथए। तर

ितनीह ले बाबुको कुरा सुनेनन्। एक िदन ितनीह को साइकल हरायो

त्यसपिछ ती केटाह

बेःसरी रोए
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“परमेँवरसँग सहायताको िनिम्त ूाथर्ना गर " आमा नाटाल्याले

भिनन्। िवहानको आराधनामा उनले ूाथर्ना गिरन् “हे प्यारो ूभ ु साइकल चोन

केटाह लाई ती साइकल फकार्उन म त गनुह
र् ोस्।" अिन केटाह ले पिन
ूाथर्ना गरे ।

ितनीह

रहे को गाउँमा केवल एउटामाऽ ःकूल िथयो। ःकूलकै

केटाह ले ती साइकल चोरे को हुनपु छर् भ े आमालाई लागेको िथयो। उनी
त्यही ँ ःकूलमा गइन् र हे डमाःटरको अनुमित िलएर उनले त्यो सूचना ःकूलका

िभ ाह मा टाँिसन्: त्यस ःकूलका केही केटाह ले आमाबाबु नभएका दुई
जना

दाजुभाइका

साइकलह

फकार्इिदनुहोस्।"
नै रहे ।

ितन िदनसम्म िबहान

चोिरएका

छन्।

कृपया

ती

साइकल

ु ै ती आमा र दाजुभाइह ले ूाथर्ना गिर
बेलक

अिन कसै ले तलबाट घिन्ट बजायो। एक जना पु षले तल आएर

साइकल लान बोलए। जब आमा तल आउनु भयो तब एक जना अपिरिचत

मािनसले नयाँ र मह ो बाइसाइकल हातले समाती रहे को उनले दे िखन्। “जब

एक कक्षा पढ्ने मेरो छोरोलाई िलएर म ःकूलमा गए तब मैले तपाईँको
सूचना पढ। मेरो छोरो अिहले सानै छ त्यसकारण यो साइकल तपाईँलाई नै
िदने िनणर्य गर। कृपया िलनुहोस्" उनले भने।

ु ा “ूभ ु
दाजु दािनलले त्यो ठू लो साइकल पायो र त्यस िदन बेलक

यःतो राॆो साइकल िदनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ" भनेर उसले

ूाथर्ना गर्यो। िनिकता पिन खुशी नै िथयो तर आफ्नो

पिन साइकलन

भइिदएको भए हुन्थ्यो भ े उसले चाहे को िथयो। आमाले भिनन् “लौ यसको

िनिम्त पिन ूाथर्ना गर ।"

धेरै िदनसम्म ूाथर्ना गरे ।

िनिकताले पिन साइकल पाओस् भनेर ती पिरवारले

एक िदन िबहान तलबाट फेिर घन्टी बजाएर कसै ले वोलाएको

ितनीह ले सुने "तल आउनुहोस् र साइकल िलनुहोस्।" आमा तल आउँदा त
किहल्यै निचनेको मािनसले अक मह ो साइकल पो ल्याएको रहे छ। आफ्नो

एक कक्षामा पढ्ने छोरोको िनिम्त त्यो साइकल ठू लो भएकोले त्यो उपहार
िदन ल्याएको भनेर त्यस मािनसले भन्यो। िनिकताको खुशीको िसमा नै रहे न।

“हाॆा ूाथर्नाह

सु ुभएकोमा परमेँवरलाई धेरै धन्यवाद िदन चाहन्छु । मेरा

छोराह ले पिन परमेँवरलाई िच
लेखकलाई सुनाइन्।

सकून् भिन म ूाथर्ना गदर्छु" नाटाल्याले यी
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