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गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह
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उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
एळा र नेहिमयाका अनुसार सुसमाचार
बाइबलका धेरै व्यिक्तत्वह मध्ये परमेँवरका अगमवक्ता एळा र

नेहिमया असाधारण व्यिक्तत्व भएका मािनस िथए भन्दा फरक नपलार्।

ु न्ु थ्यो, ितनीह ले परमेँवरको
ितनीह को जीवनको केन्ििवन्दु परमेँवर हुनह

वचनलाई हे रेर जीवन िजएका िथए र पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चलेका
िथए। परमेँवरका जनह ले उहाँको नाउँ उच्च पा न्, सम्प

र समृ

अथार्त ् सबै कुरामा फिलफाप होस् भ े ितनीह को िभऽी र गिहरो चाहना
िथयो। साथै परमेँवरका जनह

भनेर कहलाइएकाह ले सारा िव को सामु

उहाँको इज्जत, गिरमा, पराबम र मिहमालाई घोषणा गनर् सकून् भनेर पिन
ितनीह ले चाहे का िथए। जब परमेँवरसँग "हुन्छ" भनेर उहाँसँग सहमत भएर

उहाँको इच्छामा चल्न यिद कसै ले चाहन्छन् भने ितनीह बाट परमेँवरले के

गनुर् हुदो

रहे छ भ े कुरा ितनीह को अनुकरणीय उदाहरणले दे खाउँछ।

परमेँवरले मािनसह बाट चाहनुहन
ु े आदशर् जीवनको नक्कल
एळा र नेहिमयाबाट गनर् सिकन्छ। ितनीह
र भरपदार् सेवक तथा अगुवाह

िथए।

वा अनुकरण

परमेँवरमा समिपर्त, िवँवािसला

हामीले जन्मैदेिख पाप ःवभाव िलएर आएका हुन्छ , हाॆो आनीबानी

खराब हुन सक्छ, हाॆो वंशजको कारणले हामी िविभ

ःवभावह ले मोिडएका

हुन्छ । जसलाई पिरवतर्न गनर् मािनसले जःतो सुकै घोर ूयास गरे तापिन यिद

त्यहाँ सत्य, ःवच्छ र िदगो तथा ःथायी पिरवतर्नको अपेक्षा गन खालको पूरा

पिरवतर्न अथार्त ् कायपलट नै गनर् चाहने हो भने त्यहाँ परमेँवरको वचनको

िवकल्प नै रहदै न।अक तफर् पिवऽ आत्माको सहयोग िबना परमेँवरको वचन
बुझ्नै सिकंदै न। परमेँवरलाई िवँवास गन उहाँका उपासकह

अथार्त

मािनसको बल वा शिक्तले होइन तर उहाँको आत्माले यी सबै कुरामा िवजय
ूा

गदर्छ अथार्त िजउँदछ अिन उहाँले पिरचालन गनुह
र् न्ु छ (जकिरया ४:६)।

यिद परमेँवरले िदनुभएका िविभ

ूित ाह लाई िवँवास ारा

दयमा उहाँको

कुनै भक्तले सजाइराख्यो भने उसको जीवन अत्यन्तै जोिसलो र आित्मक
हुनेछ।(हाबाकूक २:४)

हाॆो जीवन सहज छै न। परमेँवरलाई िवँवास गदमा सबै कुरा

िठक िठक हुन्छ भ े छै न।वाःतिवक

पमा हाॆो जीवन जिटल छ भनेर यस

अध्ययन पुःतकले िचऽण गदर्छ। जब हामी कुनै असल काम गनर् अिघ सछ
तब त्यितनैबेला कुनै न कुनै वाधा आउँछ र त्यसको िवरोध गन तत्वह

उत्प

हुन थाल्दछन्।आफ्नो अगािड साथी बनेर दे खाउनेह ले नै हाॆो

कामको िभऽिभऽै वा खुलेआम िवरोध गनर् थाल्छन्।जो हाॆो शऽु पिन ब

पुग्दछन्। असल काम गदार् बाधा र िवरोध आउँछ भने शैतान जीिवत छ र

पाप कुनै मनगडन्ते िवषय नभएर वाःतिवक सत्य हो भ े सबुत ूमाण पिन

हो। मानवीय तिरकाले हामी शैतानसँग यु

गनर् सक्दै न िकनभने खराब वा

दु ता हामी भन्दा बिलयो छ। परमेँवरमाफर्तमाऽ हामी िवजयी जीवन
िबताउन सक्छ । हाॆो सोचिबचारलाई आमूल पिरवतर्न गनर् र सन्तुिलत र

अथर्पूणर् जीवन िवताउने शिक्त उहाँलेमाऽ िदन सक्नुहन्ु छ। जीवनका अनेक
िनराशाह

हाॆो िनिम्त पिरवतर्न गन सुअवसर हुन सक्छन्। कितपय समयमा

हामीले सोचे जःतो हुँदैन, हामीले जे गरे पिन असफल भइरहे को महुसस हामी

गदर्छ तर ती सबैलाई हामीले परमेँवरमा सुिम्पदय भने ती हाॆो आित्मक
जीवनको िबकासको िनिम्त अिघ बढाउने कारक हुन सक्छन् साथै यथाथर्मा

कुन अितआवँयक कुराह मा हामीले ध्यान िदनुपछर् त्यसमा हामी केिन्ित हुन

सक्नुपछर्। परमेँवरमा समिपर्त जीवन िबताउन सक्य
ूत्येक सङ्क

भने हामीमा आउने

र समःयाबाट पार हुन उहाँले हामीलाई बल िदनुहन
ु ेछ।

यस सं सारको वाःतिवक पिरिःथितलाई महसुस गरे र नै हो, एळा र
नेहिमयाका पुःतकह को अन्त्य सकारात्मक पमा भएको छै न। पाप अत्यन्तै

गम्भीर तत्व हो र यो तुरन्तै र सिजलै सँग फैिलन्छ। यो तीतो सत्य हो िक

परमेँवरका जनह ले सामना गनुप
र् न सबभन्दा ठू लो च ुनौित बािहरबाट होइन

परमेँवरकै जनह बाट आउँदछ। ितनीह

उहाँूित ग ारी वा िवँवासघात

्
गछर्न ् र उहाँबाट ूकट भएको चाहना अनुसार नचल्ने िनणर्य गछर्न।
परमेँवरूित

िवँवास

कायम

राखेर

चल्नु र

उहाँले

िदनुभएका

िविभ

िशक्षाह ूित ूितव ता जनाएर चल्नु परमेँवरको चचर्को िनिम्त सबभन्दा ठू लो
परीक्षा हो। लगनशील भएर परमेँवरका वचनह मा भएका कुराह लाई
खोिजरहनु, बुिझरहनु र त्यसलाई

दयदे िख उतािररहनुबाट नै जीवन पिरवतर्न

गन शिक्त आउँछ भ े कुरा एळाको पुःतकलाई सही पमा बुझ्न सिकयो भने

थाहा हुन्छ।
७० हप्ताह
४५७मा सु

ु ा र िबहानको भिवंयवाणी जुन ् ई.पू.
र २,३०० बेलक

भएको िथयो सो पूरा गनर् परमेँवरको िनगाहपूणर् हःतक्षेत भएको

िथयो। उहाँले राजा अतर्साःत एकलाई ूभाव पानुभ
र् यो र उनले एळा र

इॐाएलीह को समूहलाई य शलेममा िफतार् गनर् अनुमित िदए। ितनीह को

याऽाको िजम्मा पिन उनै राजाले िलए साथै पिवऽ मिन्दरमा हुने सेवाकायर्लाई
चािहने भौितक र आिथर्क म त पिन उपलब्ध गराए ।(एळा ७:११-२८)।

आफ्ना जनह ूित परमेँवरको रक्षा ि , उहाँको िवँवसनीयता र

्
हुन।
उहाँका

करार नै ती दुई पुःतकह का मूल धािमर्क िवषयबःतुह
जनह

सं कुिचत वा सानो िच का भएतापिन, आफ्नो मागर्मा अलमिलएतापिन,

र् एको
गलतबाटोितर आकिषर्त भएतापिन र िज ीवाल भएतापिन परमेँवरले गनुभ
ूित ाह लाई उहाँले पूरा गनुभ
र् एको िथयो। आित्मक जीवनूित आलःय वा
िसिथल हुने ूवृि बाट पुन जाग क गराउन र िबचिलत जीवनलाई सुधार गरे र

चलाउन

परमेँवरले

आफ्ना

सेवकह माफर्त

गनुभ
र् एको िथयो।

उहाँकै

जनह लाई

आ ान

"य बाबेल, एळा र नेहिमयाको नेतत्ृ वमा िनवार्सनबाट िफतार् आएका

इॐाएलीह को काम य शलेमको पुनिनमार्ण र सुधार गनुर् िथयो। यो सं सार

इितहासको बन्द हुने अिन्तम िदनह मा परमेँवरका जनह मा हुनपु न आित्मक
पुनिनर्माणको

िचऽण

ती

इॐाएलीह को

िबयाकलापले

ु ेका सन्तानह
इॐाएलमा भएका बाँकी र बचेखच
िवध्वंसात्मक

परमेँवरले

िबयाकलापह मा

आफ्नो

ान

उदास

र उहाँको

भएका

ूःतुत

गदर्छ।

कमजोर िथए र शऽुका
िथए।

व्यवःथालाई

तर

सुरिक्षत

ितनीह बाट
राख्ने

िनणर्य

गनुभ
र् एको िथयो। सत्य आराधनालाई सुरिक्षत राख्ने अिभभारा ितनीह लाई
सुिम्पइएको िथयो। परमेँवरका वचनह लाई सिञ्चता गन िजम्मा ितनीह लाई
नै िदइएको िथयो।"-एलेन जी

ाइट, ूोफेटस् एण्ड िक स्, पृ. ६७७बाट

पान्तिरत। एळा र नेहिमया ऐितहािसक

पमा जोिडएका छन्। परमेँवरका

जनह को जीवनको िनणार्यक सं बमणकाल वा अविधमा ती दुई अगुवाह
दे खा परे का िथए। ती पुःतकह को ठू लो कथामा २३ वटा अध्यायह

त्यहाँ धेरै उपकथाह

छन्।

छन्। जसले एक आपसलाई व्याख्या गदर्छन् साथै

समान धािमर्क वा परमेँवरको चाहनालाई मािनसह ले कसरी ःवीकार गरे वा
िवरोध गरे

भ े िवषयवःतुह

समेिटएका छन्। ती दुई पुःतकह को

वनावटलाई होिसयारीपूवक
र् हे य भने हामीले परमेँवरका दुई ःवभावह लाई
दे ख्न सक्छ : महान् ऐितहािसक िबयाकलापमा उहाँको सं लग्नता र अनुमहले

भिरपूणर् उहाँको नेतत्ृ व।

यी पुःतकमा लेिखएका सबै बृतान्तह
भ

िमल्दै न र कितपय भागह

बमव

बुझ्न अत्यन्तै गम्भीर

पमा लेिखएका छन्
पमा सोच्नुपन गरे र

पिन लेिखएका छन्।

एळा र नेहिमयाको च ुनौती परमेँवरको मिन्दरको पुनिनमार्ण गनुर्

होइन भनेर पिन हामी हे नछ । यो ई.पू. ५१५मा सम्प

भएको िथयो जुन ्

एळा य शलेममा आउनु भन्दा ५० वषर् पिहले भएको िथयो। य शलेम

सहरको पुनिनमार्ण गन, ितनको ूशासकीय काममा रे खदे ख गन र शऽुह बाट
राि य पमा ःवतन्ऽ पान िजम्मा ितनीह लाई िदइएको िथयो। अन्तमा गएर
मसीहको आगमनको िनिम्त वातावरण तयार पान अिभभारा ितनीह लाई
सुिम्पइएको िथयो।
जब परमेँवरको वचन यस अध्ययन पुःतकमा हामी पढ्छ , यस

गछर्न:् हाॆो आलःय आित्मक जीवन

पुःतकका लेखक यी कामनाह

जुमरर् ु ाउने काममा ूेरणा पाउन परमेँवरले हामीलाई आिशष िदऊन्, हाॆो
दयमा यसले छोओस् र घचघचाओस्, हाॆो सोचिबचारमा आमूल पिरवतर्न
ल्याओस् र िदनिदनै परमेँवरका मागर्ह मा िवँवाससाथ र जोिशलोपाराले चल्न
उहाँले हामीलाई सामथीर् बनाउनु भएकोहोस्।

यस अध्ययन पुःतकको लेखक िजरी मोःकाला, िटएचडी, िपएचडी

हुनहु न्ु छ। अथार्त ् उहाँ धमर्शा

बाइबलको ूखर िव ान हुनहु न्ु छ। उहाँ

आन्द्र्यु युिनभिसर्टीको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट सेिमनारीमा पुरानो करारलाई

व्याख्या गन र धमर्िव ानको ूाध्यापक हुनहु न्ु छ। उहाँ त्यस युिनभिसर्टीमा सन्
१९९९दे िख कायर्रत हुनहु न्ु छ। त्यस िवँविव ालयमा आउनुभन्दा अिघ

मोःकालाले िविभ

क्षेऽमा िविभ

दक्षता अनुसार काम गनुर् भएको िथयो।

उहाँ अिभषेक गिरएको पाःटर हुनहु न्ु छ, उहाँले ूशासक, िशक्षक र िून्सिपल
भएर पिन काम गनुर् भएको िथयो। चेकोःलोभािकयामा उहाँले ती कामह

सम्हाल्नुभएको िथयो। उहाँ िविभ

धािमर्क िव ान सं ःथाह का सदःय

हुनहु न्ु छ। उहाँले चेकोःलाभािकया र अङ्मेजी भाषामा िबिभ
पुःतकह

लेख र

लेख्नु र वा सम्पादन गनुभ
र् एको छ। त्यसको साथै उहाँ जोडर्नमा

टे ल जालुल भ े ःथानमा िविभ
ु एको िथयो।
पिन सिरक हुनभ

पुरातत्व, उत्खनन्, खोज तथा अनुसन्धानमा
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन पुस 1२, २०७6 (िडसेम्बर २८,
२०१9) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा

िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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