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आमोसकोपसु्तक
प रचय

1आमोसको वचन! आमोस तको दशेको एकजना भडेा गोठालो िथए। यहूदाका
राजा उ ज्जयाह र योआशाका छोरा इ ाएलका राजा यारोबाबलेको पालामा
भइँुचालोको दइु बर्ष अिघ इ ाएलको िवषयमा आमोसले दशर्न पाएका िथए।

अरामको िन म्त सजाए
2आमोसले भन,े
“परम भु िसयोनमा िसहं जस्तै गजर्न ु हुनछे।

परम भकुो ठुलो गजर्न यरूशलमेबाट हुनछे।
यस समयमा गोठालाहरूको ह रयो मदैान सकुनछे।

यहाँ सम्म की कमलको टाकुरा समते ओइ लनछे।”
3 ितनीहरुले धरैे अपराधहरू गरेको कारण, “म िन यनै दमीशकलाई दण्ड

िदनछुे। िकन? िकनभने ितनीहरुले िगलाद का मािनसहरुलाई फलामको दाँदले े
धलुोपारेको छ। 4 यसकारण म हजाएलको घरमा आगो लगाई िदनछुे अिन त्यो
आगोले बनेहददका पखार्लहरु भस्म पानछ।

5 “म दमीशकका ब लया ढोकाहरु पिन भाँिचिदनछुे। र आवनेको िसहंासनमा
ब े मािनसलाई पिन न पा रिदनछुे। अिन बथे-एदनेमा राजदण्ड लने राजालाई
पिन न पा रिदन्छु। अरामका मािनसहरु परािजत हुनछेन।् अिन उिनहरुलाई
बन्दीबनाएर िकर दशेमा लिगनछे।” यो सबै परम भलुे भन्न ु भएको हो।

प लश्तीहरुले सजाय पाउनछेन ्
6 परम भु भन्नहुुन्छ, “म गाजाका बािसन्दाहरुलाई उनीहरुले गरेको अपराध

को िवरू िन य नै सजाय िदनछुे। िकन? िकनभने उनीहरुले सम्पणूर् दशेको
बािसन्दाहरुलाई कैद गरेर दासहरु बनाएर एदोमको हातमा स ु म्प िदए। 7 यसकारण
म गाजा दशेको पखार्लहरुमा आगो लगाइिदनछुे। यो आगोले गाजा दशेका सबै
िकल्लाहरु जलाइ िदनछे। 8 म अश्दोदबाट राज िसहंासनमा ब े मािनसलाई न
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ग रिदनछुे। म अश्कलोनबाट राजदण्ड लने राजालाई पिन ध्वशं पा रिदनछुे,
म, ए ोन का मािनसहरुलाई सजाए िदनछुे। अिहले सम्म बाँचकेा प लश्तीहरु
मनछन।्” परम भु परमे रले यो सबै कुरा भन्नहुुन्छ।

फनिूशयालाई सजाय
9 परम भलुे यी सबै कुरा भन्नहुुन्छ, “म यो सोरका मिनसहरुलाई ितनीहरुले

गरेको अपराधका िन म्त िन य नै सजाय िदनछुे। िकन? िकनभने ितनीहरुले
दशेका सम्पणूर् मािनसहरुलाई कैद गरी एदोम को दास बनाएर पठाई िदए। ितनीहरुले
ितनीहरुको दाज-ुभाइहरुसगं गरेको सम्झौताको सम्झना पिन गरेनन।् 10 त्यस
आगोले सोरको िकल्लाहरु पिन ध्वशं पानछ।”

एदोमको िन म्त सजाए
11 परम भु भन्नहुुन्छ, “म एदोमका मािनसहरुलाई ितनीहरुले गरेको अपराधको

िन म्त िन य नै सजाए िदनछुे। िकन? िकनिक एदोमले आफ्नो दाज-ु
भाइ इ ाएललाई पछािडबाट तरवारले रोपकेोछ। एदोमले अ लकित पिन दया
दखेाएन। एदोम रसाइ नै र ो अिन केिह पिन सहानभुिुत दखेाएनन।् ऊ जङ्गली
जनावरहरु सरह लगातार इ ाएललाई च्याितर ो। 12 यसकारण म तमेानमा आगो
लगाइिदनछुे। त्यो आगोले बो ाको िकल्लाहरु पिन ध्वशं पानछ।”

अम्मोिनयाको िन म्त सजाए
13 परम भु भन्न ु हुन्छ, “म अम्मोनका मािनसहरुलाई ितनीहरुले गरेका

अपराधका िन म्त िन य नै दण्ड िदनछुे। िकन? िकनिक ितनीहरुले िगलादमा
आफ्नोलािग अिधक जमीन ा गनर् गभर्वती मिहलाहरुलाई मारे। 14 यसकारण,
अब म रब्बाको पखार्ल मा आगो लगाइ िदनछुे। यो आगोले रब्बाको अग्लो पखार्ल
न पानछ। क ितनीहरु मािथ आधँी बरेी जस्तै ितनीहरुको दशेमा आइपनछ।
15 त्यस समय ितमीहरु को राजा कैदमा पनछ, राजा र भारदारहरु एकै साथ बन्दी
बनाइनछे।” परम भलुे यी सबै कुरा भन्नभुयो।

2
मोआबको िन म्त सजाए

1 परम भलुे यी कुरा भन्नहुुन्छ, “म मोआबका मािनसलाई ितनीहरुले गरेको
अपराधको िन म्त िन य नै दण्ड िदनछुे। िकन? िकनभने मोआबको राजाले
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एदोमको राजाको ह ी जलाएर चनुा बनायो। 2 यसकारण अबम मोआबमा आगो
लगाइिदनछुे,अिन त्यो आगोले क रयोतका पखार्लहरु भस्म पानछु। र त्यहाँ खलैा-
बलैा, िचच्याइ र तरुहीको आवाज आउँनछे अिन मोआब मनछ। 3 यसकारण म
मोआबका राजालाई उसको सबै अगवुाहरुिसतै मानछु।” परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

यहूदाको िन म्त सजाए
4 परम भु भन्नहुुन्छ, “म यहूदालाई उनीहरुले गरेको िबिभन्न अपराधको

िन म्त िन य नै दण्ड िदनछुे। िकन? िकनभने ितनीहरुले परम भकुो आज्ञा मान्न
अस्वीकार गरे। ितनीहरु आफ्ना बाबहुरुले मानकेा झटूो दवेताहरुलाई मानरे पथ-

भएकाछन।् 5 यसकैारण म यहूदामा आगो लगाइिदनछुे अिन त्यो आगोले
यरूशलमेको िकल्लाहरुलाई खरािनमा प रणत गनछ।”

इ ाएलको िन म्त सजाए
6 परम भु भन्नहुुन्छ, “म इ ाएललाई ितनीहरुले गरेका िविभन्न अपराधहरुका

िन म्त दण्ड िदनछुे। िकन? िकनिक ितनीहरुले धम र गरीब मािनसलाई एकजोडी
जु ाको मलु्यमा बचे।े 7 ितनीहरुले ती गरीब मािनसहरुलाई कु ल्चए अिन िपिडत
मािनसको कुरा सनुनेन।् 8 ितनीहरुले गरीब मािनसबाट उनीहरुको लगुा बन्धक लए
अिन ती लगुाहरु ितिनहरुले मिूतर् आराधना गदार् लगाए। ितनीहरुले मािनसहरुलाई
ज रवाना ितनर् बाध्य गराए र त्यस पसैाबाट ितनीहरुले दाखरस िकने र ितनीहरुका
दवे-म न्दरमा िपए।

9 “तर मलैे एमोरीहरुलाई ितनीहरुको अगाडी ध्वशं ग रिदएँ। मलैे त्यसको
फलहरु मािथदे ख र त्यसका जरा तलै सम्म ध्वशं ग रिदएं।

10 “मलैे ितमीहरुलाई िम दे ख बािहर िनकालरे ल्याएँ र मरूभिूमका उजाड
स्थानहरुमा चालीस बर्ष सम्म डोयार्एँ। मलैे ितमीहरुलाई एमोरीहरुको भिूमिदएँ।
11 मलैे ितमीहरुका कितपय नानीहरुलाई अगमब ाहरु बनाएँ। अिन मलैे कितपय
यवुकहरुलाई नािजरीहरु बानाएँ। हे इ ाएलीहरु हो! के योकुरा सत्य होइन?”
परम भु भन्नहुुन्छ। 12“तर ितमीहरुले नािजरीहरुलाई दाखरस खवुायौ। ितमीहरुले
अगमब ाहरुलाई अगमवाणी गनर् रोक लगायौ। 13 हरे, म ितमीहरुलाई अन्नले
ठेलागाडी लािदए झैं दबाउनछुे। 14 कुनै पिन मािनस बाँच्ने छैन, यहाँ सम्म िक
बगेिसत दगनुलाई पिन छािडने छैन। 15 धन-ुकाँड चलाउने पिन य ु मा बाँच्न
योग्य हुने छैन। वगेिसत दगनु पिन उम्कन सकने छैन। घोडसवारले पिन आफ्नो
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ाणबचाउन योग्यहुन स ै न। 16 परम भलुे न्याय गन िदनमा सबभन्दा साहसी पिन
य ु वाट नाङ्गै भाग्नछे।” परम भलुे यो कुरा भन्न ु भयो।

3
इ ाएललाई चतेावनी

1 हे इ ाएलीहरुहो! यो समचार जो परम भलुे िम बाट उहाँले ल्याउन ु भएका
ित ा प रवार र ितमीहरुको िवरु भन्न ु भएकोछ। 2 “िविभन्न धरैे प रवारका
मािनसहरुले पथृ्वी भ रनछे। तर ती मध्ये केवल ितमीहरुलाई मलैे िचनकेोछु र िबशषे
ध्यान िदएकोछु तर ितमीहरु मरेो िवरु मा खडा भयौ। यसकारण, म ितमीहरुका सबै
पापहरुका िन म्त ितमीहरुलाई दण्ड िदनछुे।”

इ ाएलले सजाए पाउने कारणहरु
3 दइु जनाको आपसमा सहमत ्नभए सम्म

सगं-सगंै िहडन स ै नन।्
4 के बढुो िसहं जङ्गलमा

आफ्नो िशकार पाउनअिघ गजर्न्छ?
के जवान िसहं िशकार नसमाितकन

गफुा िभ गजर्न्छ?
5 जबसम्म ितमीले जालमा चारो हाल्दनैौ

चरा प न ु सक्दनैौ।
अिन जब जाल मािथउठ्छ

यसले चराहरु प नछे।
6 के य ु को तरुहीको ध्वनी सनुरे

मािनसहरु डराउदँनैन?्
अिन यिद शहरमा क हरु आउँछ भने

त्यो परम भु ारा पठाइएको हो।

7 मरेा स्वामी परम भलुे सबै कुरा गनर् सकन ु हुन्छ। तर केिहगन ुर् अघाडी उहाँले
आफ्नो सवेक अगमव ालाई योजना दखेाउनहुुन्छ। 8 यिद कुनै िसहं गर्िजयो भने
मािनस अवश्य नै डराउछँ भने यिद परम भु बोल्न ु हुन्छ भन,े उहाँको सचूना घोषणा
गनर् कसले उहाँलाई रोकन सक्छ?
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9-10 अश्दोद र िम का िकल्लाहरुमा यो वचन घोषणा गर, “साम रयाका
पहाडहरुमाआऊ। त्यहाँ ितमीले गोलमाल पाउनँछेौ। िकन? िकनभने त्यहाँ अपराध
ग रएको छ। ितनीहरु एकअकार्मा सहीत रकाले बाँच्न जान्नदनैन।् ितनीहरुले
ितनीहरुको िकल्लामा डकैती र लटेुका मालहरु थपुाछर्न।्”

11यसकारण परम भुभन्नहुुन्छ, “त्यो दशेमा एकजना श ुआउनछे, त्यो श लुे
ितमीहरुको सरुक्षा कु ल्चन्छ।उसले ितमीहरुको िचज लएर जानछे जनु आफ्नो
िकल्लामा लकुाएर राखकेा छौ।”

12 परम भु भन्न ु हुन्छ,

“जसरी गोठालोले िसहंको मखुबाट
थमुा बचाउदँा उसको

दईु खु ा र एउटा कान मा
बचाउन सकला,

त्यसरी नै िवलासीपणूर् सोफामा
र रेशमी ओ ानहरुमा स ु े

साम रयामा ब े
इ ाएली मािनसहरु मध्ये
कोिह मा सरुिक्षत रहने छन।्”

13 मरेा स्वामी सवर्श मान परम भु परमे र यो कुरा भन्न ु हुन्छ, “याकूब
को घरनाका मािनसहरुलाई यो कुराहरुको चतेावनी दऊे। 14 परम भलुे न्याय
िदनिेदनमा म इ ाएललाई उसका पापहरुको लािग दण्ड िदनछुे। म बतेलेका वदेी
ध्वशं ग रिदनछुे र समस्त वदेी भ ुइँमाख े बनाउछुँ। 15 म गर्िममा ब े िनवास
स्थानका साथै शीतका लन िनवास स्थान पिन न पा रिदनछुे। अिन हा ीको दाँतले
बनाएका घरहरु पिन न ग रिदनछुे, धरैे घरहरु न ग रने छ।” परम भु भन्न ु हुन्छ।

4
आनन्दि य ीहरु

1 हे साम रयाको डाँडामा ब े गाईहरुहो, मरेो वचन सनु। ितमीले गरीब
मािनसलाई दःुख िदयौ र द र हरुलाई कु ल्चयौ। ितमीहरुले आफ्ना पितहरुलाई
भन्छौ, “हामीहरुलाई नयाँ दाखरस िपउनको िन म्त ल्याऊ।”
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2 परम भु मरेो स्वमीले यो ितज्ञा गन ुर् भयो, उहाँले आफ्नो पिव ता को शपथ
खानभुयो अिन भन्नभुयो, “हरे यस्तो िदन आइलाग्नछे ितनीहरुले ितमीहरुलाई
अकुंसलेे समातरे र बाँिकरहकेालाई बल्छीले अल्झाएर लानछेन।् 3 ितमीहरु सबै
दवेालका दलूोबाट बािहर जानछेौ, ितमीहरु सबै हम नको क्षे प फ्याँिकनछेौ,”

परम भु भन्नहुुन्छ। 4 “बतेलेको पिव स्थानमाजाऊ अिन पाप गर।
िगलगालमा जाऊ अिन अझ पाप गर। िदनपैछर् भने ितमीहरुले हरेक िबहान भटेी
चाँडै चढाऊ। तीन िदन चाडको लािग ितमीहरुको फसलको एक दशांश चढाऊ।
5 धन्यवादको भटेी खिमरहालकेो रोटी चढाऊ अिन स्वइच्छा भटेी को घोषणा गर,
िकनभने हे इ ाएल हो ितमीहरु यसो गनर् मनपराउछँौ।”

6 “मनै हु ँ जसले ितमीहरुलाई भोक र अिनकाल ल्याईिदएँ। मलैे ितमीहरुलाई
कुनै खानकुेरा िदइन। ितमीहरुका सबै शहरहरुमा अन्न िथएन तर ितमीहरु
फिकर् एनौ,” परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

7 “मलैे बषार् रोिकिदएं अिन यो फसल पाकन ु भन्दा तीन मिहना अिघ िथयो।
मलैे एउटा शहर मा पानी पनर्िदए तर अक मा िदइँन। त्यसपिछ मलैे एउटा खतेमा
पानी पन गराएँ तर अक खते सकु्यो। 8 यसकारण दईु या तीन शहरका मािनसहरु
पानीको िन म्त अक शहर ितर डु लिहडंे तर त्यहाँ त्यके मािनसको िन म्त शस्त
पानी िथएन। तर पिन ितमीहरु सहायताको िन म्त मकहाँ आएनौ।” परम भलुे यी
कुराहरु भन्नभुयो।

9“मलैे ित ो फसलहरु ज्यादै गम र िकराहरु ारा मा रिदएँ। जम्मै बशयैा र दाख
का बोटहरु मा रिदएँ। सलहले नभेाराको बोट र भ ाक्षकेो बोटहरु सबै न पा रिदयो।
तर पिन ितमीहरु सहाएताको िन म्त मकहाँ आएनौ।” परम भु भन्नहुुन्छ।

10 “मलैे ितमीहरुका िबरु मा महामारी फैलाईिदएँ जस्तो िम दशेमा फै लएको
िथएँ। मलैे ितमीहरुका यवुाहरुलाई तलवारले काटेर मारें। मलैे ितमीहरुका घोडाहरु
लगें। मलैे ितमीहरुको घरमा मतृ्यकुो दगुर्न्ध फैलाई िदएँ, तर पिन ितमीहरु मकहाँ
सहायताको िन म्त आएनौ।” परम भु यी कुराहरु भन्नहुुन्छ।

11 “मलैे जस र सदोम र गमोरालाई न परेकोिथएँ। त्यस रनै ितमीहरुलाई न
पारें। ितमीहरु आगोबाट िनकलकेो धवुाँिसत बल्दगैरेको दाउरा जस्तै छौ। तर पिन
ितमीहरु मकहाँ सहायताको िन म्त आएनौ।” परम भु भन्नहुुन्छ।

12 “यसकारण, इ ाएल! म ितमीहरुलाई दण्ड िदनजाँदछुै। इ एल, ितमीहरु
परमे रको दण्ड सामना गनर् तयार हुनपैछर्।”
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13 परमे र नै एकजना हुनहुुन्छ
जसले पहाड र बतास सजृना गनर्हुन्छ।
उहाँले मािनसहरुलाई आफ्नो िबचार भन्नहुुन्छ।

उहाँनै एक हुनहुुन्छ जसले िबहानलाई अधँ्यारोमा प रवतर्न गनहुुन्छ।
अिन पथृ्वीका पहाडहरुमािथ चढन ु हुन्छ।
उहाँको नाउँ यहोवा हो, परम भु भन्नहुुन्छ।

5
इ ाएलको िन म्त दःुखको गीत

1 हे इ एल, यी शोक गीतहरु सनु जनु मलैे ितनीहरुको बारेमा गाउछुँ।

2 इ ाएलकी कन्या साम रया
फे रकिहल्यै नउठ्ने ग र लडकेीिछन।्

उनी आफ्नो भिूममा
कसलैे नउठाउनगेरी प रत्य िछन।्

3 मरेा स्वामी परम भु यो भन्नहुुन्छ:

“शहरबाट एक हज्जार मािनसहरु गए
र एक सयमा फकर आए।

शहरबाट एक सय मािनसहरु गए
र केवल दशजना मा इ ाएल रा मा िफतार् आए।”

परम भु इ ाएललाई आफु तफर् फकार्उन ोत्सािहत गन ुर् हुन्छ
4 परम भु इ ाएलका मािनसिसत यसो भन्नहुुन्छ:
“मरेो खोिज गद आऊ अिन बाँच्नछेौ

5 तर बतेलेलाई नखोज,
िगलगाल मा नजाऊ,

िसमानापार नगर अिन बशेबामा नजाऊ।
िगलगालका मािनसहरुलाई कैदमा लिगनछे।

अिन बतेलेलाई न पा रिदनछे।
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6 परम भकुहाँ आऊ र ितमीहरू बाँच्नछेौ।
यदी ितमीहरु परम भकुहाँ गएनौ भने उहाँले इ ाएल रा मािथ आगोले झैं

झम्टन ु हुनछे।
इ ाएल रा आगोले ध्वस्त पा रनछे र परमशेवरको घर समते कोही सरुिक्षत

हुनछैेन।
7-9 हे मािनस हो! ितमीहरु िकन न्यायलाई ित ातामा

र धमर्लाई घणृासरह वहार गछ ?
उहाँ जसले कृितका र मगृिशरा बनाउन ु भयो,

उहाँनै हुनहुुन्छ जसले िबहान लाई गिहरो अन्धकारमा
र िदनलाई रातमा प रवतर्न गन ुर् हुन्छ।

उहाँले सम ु को पानीलई बोलाउन ु हुन्छ र पथृ्वीमा खन्याउन ु हुन्छ।
यहोवा उहाँको नाउँ हो।

उहाँले ब लया सनेाहरु र िकल्लाहरुलाई ध्वशं पान ुर्हुन्छ।”
इ ाएलीहरुले गरेका द ु कामहरु

ितमीहरू न्यायलाई िबषमा
र धािमर्कतालाई घणृामा बद्ली िदन्छौ।

10 ितमी मािनसहरु, अगमव ालाई घणृागछ
जो ितमीहरुका अन्यायलाई लल्काछर् र मािनसहरुिसत सत्य बोल्छ।

11अत्यचार र लटु ारा ितमाहरुले गरीवहरुलाई कुल्चकेाछौ।
ितमीहरुले ितिनहरुको खाना लटेुकाछौ।

कँुिदएका ढुङ्गाका घरहरु बनाउन त्यो बचेकेाछौ।
तर ितमीहरु यी रा ा घरहरुमा ब छेौनौ,

ितमीले रा ा-रा ा दाखका बोटहरु लगाएकाछौ
तर ितमीले त्यसबाट बनकेो दाखरस िपउन पाउने छैनौ।

12 मलाई थाहाछ ितमीहरुका धरैे डरलाग्दा पापहरु
र ठुलो अपराध िबषयमा मलाई थाहा छ।

ितमीहरुले धम हरुको िबरोध (खदेो) गय
र गरीबहरुलाई अत्यचार गनर्
घसु लयौ।

13 त्यस समयमा ब ु मानहरु चपु लाग्ने छन।्
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िकनभने यो समय खराब छ।
14 नरा ो होइन रा ो गन लक्ष बनाऊ

तािक ितमीहरु बाँच्नछेौ।
तब परम भु परमे र सवर्श मान ितमीहरुसगं हुनहुुनछे

जसरी ितमीहरुले ितमीहरुिसत उहाँ हुनहुुन्छ भनकेा छौ।
15खराबीलाई घणृागर अिन भलाईलाई मे गर।

न्यायलयमा न्यायमा फकार्◌र्इ ल्याऊ,
तब सम्भव छ िक सवर्श मान परम भु परमे रले

यसूफुको कुलमा बाँचकेा मािनसहरुलाई रा ो गन ुर्हुनछे।
एउटा ठूलो शोकको िदन आउँदछै

16 त्यसकारण परम भु परमे र सवर्-श मान परमशेवर भन्नहुुन्छ,
“सबै सावर्जिनक स्थानमा रोईरहकेा छन ्

र सबै गल्लीहरुमा मािनसहरुले परमशेवरलाई पकुा ररहकेा हुनछेन।्
ितनीहरुले िकसानहरुलाई रून ु र िवलाप गन ुर् बोलाउनछेन।् ितनीहरुले

शोकगनहरुलाई ज्यालामा ल्याउनँछेन।्
17 मािनसहरु दाखका सबै खतेहरुमा रूनछेन।्

िकनिक ितमीहरुको धािमर्क मण्डलीबाट जानछुे र ितमीहरुलाई दण्ड िदनछुे”
परम भु यसो भन्न ु हुनछ।

18आहा, परम भकुो िबशषे िदनलाई
प खर्रहकेा ितमीहरु आफैं लाई हरे।

ितमीहरु िकन परम भकुो न्यायको िदन चाहन्छौ?
यो एउटा गिहरो िदन हुनवेाला छ, उज्यालो होइन।

19 ितमीहरु भालकुो सन्मखु नहुनलाई भाग्दा
कुनै िसहंको अिघ पगुकेो मािनसजस्तो हुनछेौ,

अथवा ितमीहरु एकजना मािनस जान्छ
र आराम गन ुर् िभ ामा अडसेलागकेो बलेा
साँपले डसकेो मािनसझैं हुनछेौ।

20 यसकारण परम भकुो िबशषे िदन अधँ्यारो हुनछे उज्यालो हनै,
यो सोकको समयमा हर्ष र उल्लास हुनछैेन।

परम भबुाट इ ाएलीहरुको आराधना अस्वीकार
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21 “म ितमीहरुको िदनलाई घणृागछुर्।
म त्यो स्वीकार गिदर्न।
म ितमीहरुको धािमर्क सभाको आनन्द लनछैेन।

22 ितमीहरुसे होमबली र अन्नबली चढाएता पिन
म स्वीकान छैन।

ितमीहरुले अन्न खवुाएर ब लयो पारेको जनावरको शा न्तब ल पिन
म स्वीकार गनछैन।

23 ितमीहरुका हल्ल-ैहल्लाको गीतहरु मबाट टाढरैाख,
म ितमीहरुको वीणाबाट आएको धनु सनु्ने छैन।

24 तर न्याय बगोस ्पानी सरह
र बगोस ्धमर् किहले पिन शषे नहुने खोला झैं।

25 हे इ ाएल! के ितमीहरुले जब ितमीहरु
चा लस बर्ष सम्म मरुभिुममा िथयौ मलाई भटेी चढायौ?

26 ितमीहरुले मिुतर्हरुका राजा िसककुतलाई ितमीहरुका राजा,
अिन तारा दवेता कीयनूलाई दवेता झैं मानकेा छौ, जो ितमीहरुले आफ्नै

िन म्त बनायौ।
27 यसकारण म ितमीहरुलाई दमीशकस भन्दा पर िनवार्िसत पानछु।”

परम भलुे यो भन्न ु भयो।
परमे र सवर्श मान उहाँको नाउँ हो।

6
इ ाएलबाट रा ो समय लइनछे

1 हाय! ितमीहरु आफैलाई हरे, जो िसयोनमा आरामको जीवन मनाईरहकेाहरु,
अिन साम रया पवर्त मािथ बचाउको अनभुव ग ररहकेाहरु।

ितमी “महत्वपणुर् मािनस” जसकहाँ “इ एलका राजप रवार”
सल्लाहको लािग जान्छन,् ितमीहरुका िन म्त अिन हुनछे।

2कल्नहे, हमात
अिन प लश्ती शहर र गात शहर हरे,
के इ ाएल यी शहरहरु भन्दा रा ोछ? होइन।

के यी शहरहरुका िसमाना
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इ ाएलका िसमाना भन्दा ठुलाछन?् होइन।
3 हाय! ितमीहरु आफैलाई हरे, ितमीहरु जसले खराब िदन जम्मा गछ

अिन िहसंाको िदन निजक ल्याउछँन।्
4 हाय! हरे ितमीहरु आफैलाई हरे, जो आरामदाई पलङ्गमा सतु्छौ

अिन सोफामा आफै तन्कन्छौ।
ियनीहरु नै हुन ्जो बथानवाट थमुाहरु खान्छन ्

र गाईको बथानबाट बाछो खान्छन।्
5 ितमीहरु गरीबका दयनीय अवस्थाको वास्ता गदनौ। ितमीहरु अ ल्छग र वीणा

बजाउछँौ,
ितमीहरु दाऊद जस्तै आफ्नै िन म्त वा हरुको आकार बनाउछँौ* जसमा

आफ्ना गीतहरु बजाउछँौ।
6 ितमीहरु सनु्दर-सनु्दर कचौरामा दाखरस िपउँछौ।

ितमीहरु उच्चस्तरीय तलेले आफु मा लस गछ ।
अिन ितमीलाई यसको िन म्त िचन्ता छैन िक

यसूफु को प रवार न ग रदछै भन्न।े
7 यसकारण ितनीहरु िनस्कािसत हुनछेन।् हो, ितनीहरु बन्द बनाई लिगनहेरुमा

थम हुनछेन।् ितनीहरु मनमा पिहलो हुनछेन।् ितनीहरुका भोजहरु र मोजमज्जाको
अन्तहुनछेन।् 8 परम भु मरेो मा लकले उहाँले आफ्नो नाउँ सवर्श मान परमे र
भनरे यो ितज्ञा गन ुर्भयो,

“म यो कुरालाई घणृा गछुर्, जसमा याकूबले घमण्ड गछर्।
म उसको अ ा लका हरुलाई घणृा गछुर्।

यसकारण श लुाई शहर र यसमा भएको
के कुरा लन िदनछुे।”

त्यहाँ केही इ ाएलीहरु मा जीिवत छोिडन्छ
9 यस्तो हुनछे यिद दशदना मािनसहरु घरिभ छन ्भन,े ितनीहरु सबै मनछन।्

10 जब उनका मािनसहरु उसको लास जलाउन लन आउँछन,् ितनीहरुले उसको
* 6:5: “ ”

“ , स्वरिदन”ु वा “बनाउन”ु भन्ने अथर् लाग्छ।
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ह ी बाहके केही पाउदँनैन।् तब उसले ती घरिभ लकुनलेाई सोध्छ, “ितमीिसत
अन्य लासहरु छन?्”

ितनीहरुले जवाफ िदनछेन,् “छैन,….”
त्यस समय त्यस आफन्तले भन्नछेन,् “चपु लाग,् यहाँ हामीले परम भकुो नाउँ

लन ु हुदँनै।”
11 हरे, परम भु परमे रले आज्ञा िदनहुुन्छ िक

िवशाल महल टु ा-टु ा पा रनपुछर्
र सानो घरहरु अझ सानो-सानो टु ा पारेर भत्काउन ु पछर्।

12 के घोडाहरु च ानमािथ दग ुर्छ? अह।ँ
के कुनै मािनसले समु मािथ गोरू जोत्छ? अह,ँ

तर पिन ितमीहरुले त्यके िचज उल्टा पलु्टा ग रिदन्छौ।
ितमीले त रा ो अिन न्यायलाई िवषमा प रणत ग रिदन्छौ र धमर्लाई िततपेाती

जस्तै िततो बनाई िदन्छौ।
13 ितमीहरु लो-दबेारको पराजयमा खशुी हुन्छौ।

ितमी भन्छौ, “हामीले कनमलाई आफ्नो श ले िजतकेा हौं।”
14 “इ ाएल हरे! म ित ो िबरोधमा एउटा राज्य खडा गनछु। अिन ितनीहरुले

ितमीहरुलाई हमातको वशे ारदे ख अराबको खोलो सम्म अत्यचार गनछन।्”
सवर्श मान परम भु परमे रले यो कुरा भन्नभुएको हो।

7
दशर्नमा सलह

1परम भलुे मलाई यो दशर्न दखेाउन ुभयो। यस दशर्नमा राजाको अशं अन्न िभ
लिगए पिछ नयाँ अन्न उब्जदँै गरेकोमा उहाँले सलहहरु बनाउदँै गरेको मलैदेखेें।
2 सलह ले दशेको सारा घाँसहरु खायो। त्यसपिछ मलैे भनें, “मरेा स्वामी परम भ,ु
म िबन्तीगछुर्, हामीलाई क्षमा गन ुर्होस!् याकूब बाँच्न सक्दनै। त्यो अत्यन्तै सानो
छ।”

3 त्यसपिछ परम भलुे यसको िवषयमा आफ्नो िबचार बदल्न ु भयो। परम भलुे
भन्नभुयो, “यस्तो हुनछैेन।”

आगोमा दशर्न
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4मरेा स्वामी परम भलुे मलाई उहाँको भयानक न्याय, परेको पानी पो खए जस्तै
दखेाउनयुो। आगोले िबशाल समु जलायो आगोले जमीन न पा रिदयो। 5 तब
मलैे भन,े “हे परम भु परमे र म तपाईं िसत िबन्ती गदर्छु याकूब बाँच्नसक्दनै,
त्यो एकदै सानो छ।”

6 त्यपिछ यसको िबषयमा परम भलुे िबचार बदल्न ु भयो। परम भु परमे रले
भन्नभुयो, “यस्तो हुनछैेन।”

साहुलको दशर्न
7 तब परम भलुे मलाई यो दशर्न दखेाउनभुयोः यस दशर्नमा उहाँ साहुलले

िचन्ह लगाएर बनाएको पखार्ल निजक हुनहुुन्थ्यो। अिन उहाँले आफ्ना हातमा
साहुल समाितरहन ु भएको िथयो। 8 परम भलुे मलाई सोध्नभुयो, “आमोस त ँ के
दखे्दछैस?्”

मलैे भनें, “म एउटा साहुल दखे्दछुै।”
त्यपिछ मरेा मा लकले मलाई भन्न ु भयो, “हरे, म मरेा इ ाएलको मािनस िबरु

साहुल योग गनछु। म ितनीहरुको ‘दषु् ाँई’ फे र किहल्यै बवेास्ता गन छैन।
9 इसहाकको अग्ला ठाउँहरु न ग रनछे। इ ाएलको पिव स्थानहरु उजाड हुनछे।
म खडा हुनछुे र यरोबामको प रवारलाई तलवार लएर आ मण गनछु।”

अमस्यले आमोसलाई रोकने कोिसस
10 बतेलको पजुहारी अमस्याहाले इ ाएलका राजा यारोबामकहाँ यो खबर

पठायोः “आमोसले ितमीहरुको िबरु षडयन् रच्दछै। उसले इ ाएलका
मािनसहरुलाई ित ो िबरु य ु गनर्का िन म्त कोिसस ग ररहकेो छ। उसले यित
ज्यादा गदछ िक उसको शब्दले परैु दशेमा खिपनसकनु भएकोछ। 11आमोसले
भन्यो, ‘यरोबामलाई तरवारले का टनछे र इ ाएका मािनसहरुलाई ितिनहरुको
दशेबाट िनवार्िसत ग रनछे।’ ”

12अमस्याले आमोसलाई भन्यो, “हे भिबष्यव ा यहूदा तफर् दिक्षण तफर् दगुरु
अिन त्यहाँ अगमवाणी िदएर आफ्नो भोजन कमाऊ। 13 तर यहाँ बतेलेमा ज्यादा
उपदशे नदऊे। यो यारोबामको पिव स्थान हो। यो इ ाएलको म न्दर हो।”

14 तब आमोसले अमस्याहालाई जवाफ िदयो, “म पशेागत अगमव ा होइन
र म राजाको अगमव ा होइन। म एउटा गोठालो हु ँ अिन अञ्जीर र नभेाराका
रूखहरु रूँग्ने मािनस हु।ँ 15 परम भलुे मलाई भडेा-बा ाहरु चराउदँै गदार् ठाउँबाट
बोलाउन ु भयो अिन भन्न ु भयो, ‘जा मरेा मािनसहरु इ ाएललाई अगमवाणी गर।’
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16 यसकैारण परम भकुो वचन सनु, ितमीहरु मलाई भन्दछौ, ‘इ ाएलको िबरु
अगमवाणीनगर। इ ाएलको कुलको िबरु उपदशे नदऊे।’ 17 परम भलुे यसो
भन्नहुुन्छ, ‘ित ो प ी यो शहरमा एकजना वशे्याहुनछेे। अिन ित ो छोराहरु र
छोरीहरु अपिव भिूममा तरवारले मा रन्छन।् ित ो भिूम, नाप्ने डोरीले भाग ग रनछे
अिन ितमी आफैं भिूम अपिव पानछौ। इ ाएल िन यनैआफ्नो भिूमबाट बन्दीको
रुपमा लिगनछे।’ ”

8
पाकेको फलको दशर्न

1 परम भलुे मलाई यो दखेाउन ु भयो। मलैे ीष्म ऋतमुा पाकेको फलको डाला
दखेें। 2 परम भलुे मलाई सोध्न ु भयो, “आमोस ितमीले के दखे्दछैौ?”

मलैे भन,े “ ीष्म ऋतमुा पाकेको फलको एउटा डालो दखेें।”
तब परम भलुे मसगँ भन्न ु भयो, “मरेा मािनसहरु इ एलको अन्त आयो। म

ितनीहरुको पापलाई अझ नदखेे झैं गनर् स न।ँ 3 अ न्तम समयमा परम भकुो
भवनमा शोकपणूर् गीतहरु गाइन्छ।” मरेा परम भु मा लक भन्नहुुन्छ, “लाशहरु
त्यके ठाउँमा हुनछेन ्र नीखतामा लाशहरु लिगनछेन।्”

इ ाएलका पा रहरु केवल पसैाको पिछ लािगरहन मन पराउँछन ्
4 सनु! मािनसले असहाय मािनसलाई िथचोिमचो गछर्न।्

ितमीहरुले यस दशेको गरीबहरु न पानर् चाहन्छौ।
5 हे ापा रहरु हो! ितमीहरु भन्दछौ,

“औंसी किहले िबत्छ ता िक हामी
गहु ँ बचे्न सक्छौं।

किहले शाबाथ िबत्ला
र हामीले बचे्न शरुु गन?

तब हामीले खोटो तराजु योग गरेर
ठग्न सक्छौ

र हा ा ाहकहरुलाई धोका िदन सक्छौ।
6 ितमीले आफैलाई भन्छौ,

‘हामीले गरीबलाई चाँदीले िकन्छौं
अिन द र लाई
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एक जोडी जु ाले िकन्छौं।
हामी सडकेो

गहु ँ पिन बचे्छौं।’ ”
7 परम भलुे “याकूब गवर्” नामक आफ्नो नाम योग गन ुर् भयो र शपथ

लनभुयो:

“म उसको कमर् कदािप भलु्ने छैन।
8 िकनभने यी कायर्हरुको कारण सम्पणूर् भिूम काम्नछे।

यस दशेमा ब े के मािनस
मतृ्य ु भएको मािनसहरुको िन म्त रुनछेन।्

िम को नील नदी जस्तै सम्पणूर् भिूम उठ्नछे र तल झनछ।
भिूम यता उता फ्याँिकनछे।”
9 परम भलुे भन्नभुयो,
“म सयूर्लाई मध्यिदनमा अस्ताउने बनाईिदनछुे

अिन पथृ्वीको िदनको उज्यालोलाई अधँ्यारो बनाईिदनछुे।
10 म ितमीहरुको चाडको िदनहरुलाई शोक मनाउने िदनहरुमा

र खशुीको सबै गीतहरुलाई दःुखको गीतमा प रवतर्न ग रिदनछुे।
म ितमीहरुलाई व हरु शोक लगाएका बनाउनछुे

र टाउको खौराउनछुे।
म ितमीहरुले जन्माएको

एउटै मा छोरो मदार् शोक गरे जस्तै प रिदन्छु
अिन यो ित िदन हुनछे।”

परम भकुो वचको एउटा डरलाग्दो अिनकाल आउँदछै
11 परम भु भन्नहुुन्छ,

“हरे, त्यो िदन निजकै आउँदछै
जब म दशेमा अिनकाल ल्याउनँछुे।

मािनसहरु रोटी र पानीको िन म्त
भोकाउने वा ितखार्उने छैनन।्
तर मािनसहरु परम भकुो वचनको िन म्त भोकाउन,े ितखार्उने छन।्
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12 ितनीहरु परम भकुो वचन सनु्न ु दशेमा मतृ्य सागर दे ख
महासागर सम्म यता-उता जानछेन ्
अिन दशेको उ र भाग दे ख पवूर् सम्म, मािनसहरु

परमे रको वचनको िन म्त यता-उता गनछ
तर ितनीहरुले पाउने छैनन।्

13 त्यस समय सनु्दर यवुक र यवुतीहरु
ितखार्ले मछुार् पनछन।्

14 ितनीहरुले साम रयाका मिूतर्हरु ारा शपथ खान्छन,्
ितनीहरुले भन्छन,् ‘दानको मिुतर्हरु ारा
अथवा बशेबाको मिुतर्हरु ारा।’

तर यी मािनसहरु लडनछेन ्
र किहल्यै पिन उठ्ने छैनन।्”

9
वदेीको छेउमा उिभन ु भएको परम भकुो दशर्न

1 मलैे परम भलुाई वदेीको छेउमा उिभएको दखेें, उहाले भन्नभुयो,

“सघंार ह ल्लञ्जले
र मािनसको टाउको चरु हुन्जले खम्बामािथ ठोकाऊ।

ती बाँचकेाहरुलाई तरवारले मार।
भाग्नहेरु मा रनछेन।्

कुनमैािनस पिन
मरेो रसबाट उम्कनछैेन।

2 य िप ितनीहरुले प ाल िभ खने ता पिन
ितनीहरु भएकहाँ मरेो हात पगु्नछे

अिन यिद ितनीहरु स्वगर्मा चढे पिन
म ितनीहरुलाई त्यहाँबाट तल झानछु।

3 य िप ितनीहरु कमले पवर्तको टाकुरामा लकेु पिन म ितनीहरुलाई भटे्नछुे।
म ितनीहरुलाई मरेो छेउमा ल्याउनछुे।

यदी ितनीहरु समु को फेदमा लकेु तापिन म सपर्लाई आज्ञा गनछु
र त्यसले ितनीहरुलाई ड छे।
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4 य िप ितनीहरु ितनीहरुको श कुो कब्जामा गए पिन
म तरवारलाई आज्ञा गनछु

अिन त्यसले ितनीहरुलाई मानछ।
मलैे ितनीहरुलाई नोक्सान गन नै
िन य गरें रा ो गन होइन।”

दण्डले मािनसहरुलाई न गनछ
5 मरेो मा लक सवर्श मान परम भलुे भिूमलाई छुन ु हुन्छ

अिन त्यो भिूम पग्लन्छ।
तब त्यस भिूममा भएका सबै मािनसहरु मतृकहरुका िन म्त रूनछेन।्

त्यो दशे िम को नील नदी जस्तै
मािथ उलर्न्छ अिन तल झदर्छ।

6 परम भलुे आफ्नो स्थान आकाशमािथ बनाउनँ ु भयो।
उहाँले आफ्नो आकाश पथृ्वीमािथ रा ु भयो।

उहाँले सम ु को पानीलाई बोलाउँन ु हुन्छ।
अिन दशेमािथ खन्याउन ु हुन्छ।
उहाँको नाउँ परम भु हो।

परम भकुो इ ाएललाई न गन ितज्ञा
7 परम भु भन्नहुुन्छ:

“हे इ ाएली, ितमीहरु मरेा िन म्त कुश जस्तै हौ।
मलैे इ ाएललाई िम बाट िनकालरे ल्याएँ।
मलैे प लश्तीहरुलाई करतोरबाट ल्याएँ।
अिन अरामीहरुलाई कोरबाट।”

8 हे परम भु मरेा मा लकको आखँाहरु पापपणूर् राज्यमािथ छन।्
परम भलुे भन्नभुयो,
“म इ ाएललाई पथृ्वीबाट सम्पणुर् रूपले ध्वशं पानछु।

तर म याकूबको घरलाई ध्वशं गनछैन।”
9 हरे! वकेारका मािनसहरुलाई

अलग गराउन ु इ ाएलका मािनसहरुलाई
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चालिनमा आटँा चाले झैं
हल्लाउन ु

म आज्ञा िदनछुे।
10 “मरेा मािनसहरु मध्यकेा पापीहरु तरवारले मा रन्छन।्

ितनीहरुले भन्दछैन,् ‘हामीमा नरा ो आउनछैेन।’
अथवा हामीलाई िज े छैनन।्”

परमे र राज्यको पनुस्थापनाको शपथ लन्छन ्
11 “त्यसिदन म दाऊदको ढलकेो पाललाई उठाउनछुे,

म चककाहरु र न भएका भवनहरु ममर्त गनछु।
म त्यसलाई पिहलकेो जस्तै

पनुः िनर्मार्ण गनछु।
12 तािक एदोममा बाँकी रहकेा मािनसहरु

र रा हरु जो मरेो नाउलँे (यहोवा) कहलाइन्छन,्
ितनीहरु लनलाई परम भु

जसले यी सब गन घोषणा गन ुर् हुन्छ।”
13 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यो समय आइरहछे जब त्यके कारको भोजन

ज्यादाहुन्छ।
अब मािनसहरुले आफ्नो फसल का टसकेका हुदँनैन,्

हलो जो े समय आइहाल्छ,
मािनसहरु अिहले दाखरस िनकाल्नको लािग बसका हुन्छन,्

फे र दाखको रोप्ने समय आइहाल्छ।
पहाडबाट दाखरसको धारा बग्ने छ

अिन त्यो पहाडबाट झनछन।्
14 मरेो मािनस इ ाएलीहरुलाई कैदबाट फकार्एर ल्याउनछुे।

ितनीहरुले त्यो न भएको शहर फे र बनाउनँछेन ्
अिन ितनीहरु ती शहरमा ब छेन।्

उनीहरुले दाख बारीहरु लाउनछेन ्
अिन ितनीहरुले उब्जाऊ गरेको

दाखरस िपउनछेन,्
उनीहरुले बगैंचाहरु रोप्नछेन ्
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अिन त्यसबाट फलकेो फलहरु खानछेन।्
15 उनीहरुलाई उनीहरुकै जिमनमा बसाउछुँ

अिन उनीहरु फे र त्यो दशेबाट िनका लने छैनन।्
जनु मलैे उनीहरुलाई िदएँ।”

परम भु ितमीहरुका परमे रले यी कुराहरु भन्नभुयो।
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