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यिमर्याकोपसु्तक
1 यी सन्दशेहरू िह ल्कयाहको छोरो यिमर्याका हुन।् यिमर्या एक पजूाहारी

प रवारका िथए जो अनातोत शहरमा बस्दथ।े त्यो शहर िबन्यामीन वशंको अधीनमा
छ। 2 योिशयाह यहूदाका राजा भएको समय दे ख परम भु यिमर्यािसत बात
गनर् शरुू गन ुर् भयो। योिशयाहले िसहंासन आरोहण गरेको ते ौ वषर्मा यस्तो शरुू
भयो। 3 योिशयाहको छोरा यहोयाकीम यहूदाका राजा हुदाँ पिन परम भकुो
वचन यिमर्यालाई आयो। यहूदाका राजा िस द्कयाहको राज्यकालको एघारौंको
वषर्को पाँचौं महीना सम्म यिमर्याकहाँ परम भकुो वचन आइर ो। यहोयाकीम
योिशयाहको छोरो िथए। िस द्कयाह पिन योिशयाको छोरो िथए। त्यस समयमा
यरूशलमेमा ब े मािनसहरूलाई िनवासन गराईयो।

परमे रले यिमर्यालाई बोलाउन ु हुन्छ
4 परम भकुो यो सन्दशे मकहाँ आयो:

5 “मलैे ितमीलाई ित ो आमाको गभर्मा
गभर्धारण गन ुर्भन्दा अिघबाटै िचन्थें।

ितमी जन्मन ु अिघन,ै म ितमीलाई जान्दथें।
मलैे ितमीलाई जाित-जाितहरूमा
िवशषे काम गराउन ु अगमव ाको लािग रोज।े”

6 तब मलैे भन,े “तर हे सनेाहरूका परम भ!ु कसरी बोल्न ु म जा न्दन।् म एउटा
बालक बाहके केही होइन।”

7 तर परम भलुे मलाई भन्नभुयो,

“त्यसो नभन, ‘म खाली एउटा बालक हु।ँ’
ितमी चारैितर जानै पछर्, जहाँ म ितमीलाई पठाउँछु।
ितमीले सबै कुरा भन्नै पछर् जो म ितमीलाई भन्नछुे।

8 कसिैसत नडराऊ।
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म ितमीिसत छु, अिन म ितमीलाई उ ार गनछु।”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

9 तब परम भलुे आफ्ना हातहरू तन्काएर मरेो मखुमा छुन ु भयो। परम भलुे
मलाई भन्नभुयो,

“यिमर्या, म मरेा वचनहरू ित ो मखुमा राख्दछुै।
10 आज म ितमीलाई रा हरू र राज्य-राज्यहरूमािथको कायर्भार स ु म्पदछुै।

ितनीहरूलाई उखले्न, भत्काउन,
नाश पान र भताभङु्ग पान, बनाउन

र स्थािपत गन ित ो िजम्मामा छ।”
दइु दशृ्यहरू

11 परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। यो सन्दशे परम भबुाट नै आएको िथयो:
“यिमर्या, ितमीले के दखे्छौं?”

मलैे परम भलुाई भनें, “म हाडे बदामको काठबाट बिनएको एउटा ल ी
दखे्छु।”

12 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “ितमीले ठीकै दखे्यौ। मरेो सन्दशेलाई म
िनया ल रहछे अिन म यो गनछु।”

13 परम भकुो सन्दशे मकहाँ फे र आयो। परम भकुो सन्दशे यस्तो िथयो
“यिमर्या, ितमीले के दखे्यौ?”

मलैे परम भलुाई भनें, “मलैे उ म्लरहकेो एउटा भाँडामा पानी दखेें। त्यो भाँडा
उ र प ढ ल्करहकेो छ।”
14 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “केही भयानक उ रदे ख आउने छ।

त्यो यस दशेमा ब े सम्पणूर् मािनसहरूमािथ घट्नछे।
15 म चाँडै उ र राज्यहरूका सम्पणूर् मािनसहरूलाई बोलाउनछुे।”
परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो।

“ती राज्यहरूका राजाहरू आउनछेन ्
अिन यरूशलमेको वशे ारको छेउमा आफ्ना िसहंासनहरू बसाउनछेन।्
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ितनीहरूले यरूशलमे शहरका पखार्लहरूमािथ आ मण गनछन।्
ितनीहरूले यहूदाका सबै शहरहरूमािथ आ मण गन छन।्

16 अिन म मरेा मािनसहरूका िवरू न्यायको उ ोषणा गनछु।
म यसो गन नै छु िकनभने ितनीहरू द ु मािनसहरू हुन।्

ितनीहरू मरेो िवरोधी भएका छन।् मरेा मािनसहरूले मलाई छाड।े
ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब ल चढाए। ितनीहरूले आफ्नै हातले

बनाएका मिूतर्हरूलाई दण्डवत ्गरे।

17 “यिमर्या ितमी चािह,ँ तयैार हौ उठ
र मािनसहरूलाई भन।

मलैे िदएको त्यके आदशे
ितनीहरूलाई भन।

मािनसहरूिसत नडाराऊ,
न म ितमीलाई भयभीत पानछु।

18 आज म ितमीलाई फलामको खम्बा झैं
अिन काँसाको पखार्ल झैं ब लयो

र दढृ शहर बनाउनछुे।
यहूदाको राज्यमा राजाहरू, नतेाहरू, पजूाहारीहरू
र सवर्साधारण मािनस त्यकेको सामनु्ने
ितमी उिभन सक्नछेौ।

19 ती सबै मािनसहरू ित ो िवरू मा लड्नछेन ्
तर ितनीहरूले ितमीलाई परािजत गराउने छैनन।्

िकन? िकनभने म ितमीसगँ छु,
अिन म ितमीलाई बचाउने छु।”

यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

2
यहूदा िव ासी िथएन

1 परमे रको यो सन्दशे मकहाँ आयो: 2 “जाऊ अिन यरूशलमेका
मािनसहरूलाई यो सन्दशे भन:
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“ ‘जब ितमीहरू यवुा अवस्थामा िथयौ,
त्यस बलेा ितमीहरूको म ित

िव ास अिन एउटी बहेुलीको झैं म ितको माया मलाई सम्झना छ।
ितमीहरूले मलाई मरूभिूम भ र र बीऊ छर्नलाई नजोितएको जमीन भ र

प ायौ।
3 इ ाएलका मािनसहरू परमे रका िन म्त पिव उपहार िथए।

ितनीहरू परमे रले बटुल्न ु भएको थम फल िथए।
अिन ज-जसले ितनीहरूलाई नोक्साम पयुार्ए

उनीहरूलाई दोषी सािबत ग रयो अिन ितनीहरूमािथ क आइपय ।’ ”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको िथयो।

4 हे याकूबका घरानाहरू हो, परम भकुो सन्दशेमा कान थाप।
हे इ ाएलका सबै प रवार समहूहरू हो, परम भकुो सन्दशे सनु।

5 परम भलुे के भन्नहुुन्छ त्यो यो हो:
“ित ा िपता-पखुार्हरूले ममािथ के दोष पाए

तािक ितनीहरूले मलाई छािडिदए?
ित ा िपता-पखुार्हरूले मलू्यहीन मिूतर्हरू पजूे

अिन ितनीहरू स्वयं नै मलू्यहीन बिनए।
6 ित ा िपता-पखुार्हरूले भननेन,्

‘परम भलुे हामीलाई िम बािहर ल्याउन ु भयो।
परम भलुे हामीलाई अधँ्यारो र जङ्गलको बाटो दे ख डोयार्उदँ ै ल्याउन ु भयो।

परम भलुे हामीलाई सखुा
र उजाड भिूममा डोयार्उन भयो।

परम भलुे हामीलाई अनं्घकार
र भयानक जग्गामा जहाँ कुनै मािनस बस्दनै

र जनु ठाउँमा मािनसहरू या ा गदनन।् त्यहाँ डोयार्उन ु भयो।
ितनीहरूले सोधनेन,् परम भु कहाँ हुनहुुन्छ?’ ”

7 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई रा ो ठाउँमा ल्याएँ,
त्यस्तो ठाउँ जहाँ धरैे असल कुराहरूले प रपणूर् छ।
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मलैे त्यसो गरेको कारण ितमीहरूले त्यहाँ उब्जने फल र अन्नहरू खान सक्नछेौ।
तर ितमीहरूले मरेो धत खाली ‘अशु गर ्यौ।’

मलैे ितमीहरूलाई त्यो जमीन िदएँ,
तर ितमीहरूले त्यसलाई नरा ो जग्गा बनायौ।

8 “पजूाहारीहरूले सोधनेन,्
‘परम भु कहाँ हुनहुुन्छ?’

मािनसहरू जसले वस्था जान्दछन ्मलाई जान्न चाहनेन।्
इ ाएलका मािनसहरूका शासकहरू मरेो िवरू खडा भए।

अगमव ाहरूले झटूा दवेता बालको नाउमँा अगमवाणी गरे।
ितनीहरूले महत्वहीन मिूतर्हरूलाई दण्डवत गरे।”

9 परम भु भन्नहुुन्छ, “यसकारण म ितमीहरू
र ितमीहरूका छोरा-नाितहरू िवरू फे र दोषारोपण गनछु।

10 समु तरेर िक ीमका टापहुरूमा जाऊ।
कसलैाई केदारको भिूममा पठाऊ।

एकदमै होिशयारी साथ हरे,
कसलैे त्यस्तो कारको काम किहले गरेको िथयो िक?

11 के कुनै जाितले नयाँ दवेताहरू पजू्न सकँू भनरे?
आफ्ना परूाना दवेताहरू किहल्यै पजू्न छाड?े अहँ।
अिन ितनीहरूका दवेताहरू वास्तिवक दवेताहरू हुदँहैोइनन।्

तर मरेो मािनसहरू ितनीहरूका मिहमामय परमे रलाई पजू्न छाडरे,
महत्वहीन मिूतर्हरूलाई पजू्न थाल।े

12 “यस्ता कुराहरू घट्ता आकाशहरूलाई आघात होस।्
भीषण भयले थथर् रयोस।्”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको िथयो।

13 “मरेा मािनसहरूले दइुवटा कुकमर्हरू गरे।
ितनीहरू म दे ख टािडए म जीिवत पानीको ोत हू ँ
अिन ितनीहरू आफैले आफ्ना पानीको कुवाहरू खन्छन।्

ितनीहरू अन्य दवेताहरू ित फिकर् ए।
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तर ितनीहरूका कुवाहरू फुटे अिन पानी थाम्न सक्दनै।्
14 “के इ ाएलका मािनसहरू कमारो भए?

के ितनीहरू त्यस्ता मािनस जस्तो भए जो दास भएर जन्मकेो िथयो?
िकन मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूबाट धन-सम्पि लान्छन?्

15 इ ाएलका श हुरू इ ाएलमािथ जवान िसहंहरू झैं गजर्न्छन।्
ितनीहरूले इ ाएल भिूमलाई उजाड पा रिदए।

ितनीहरूले इ ाएलका शहरहरू जलाइिदए,
यसथर् त्यहाँ कोही बस्दनै।

16 नोप र तहपन्नसेबाट आएका मािनसहरूले
ित ो िशरको शीषर्भाग चकनाचरु पा रिदए।

17 यो समस्या ित ो आफ्नै दोषले हो।
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई ठीक बाटोमा डोयार्इरहन ु हुदँ ै

िथयो,
तर ितमीहरूले उहाँबाट अक प फिकर् यौ।

18 यहूदाका मािनसहरू यस िवषयमा सोच
अब नील नदीबाट पानी िपउन िकन िम जान्छौ?
परात नदीको पानी िपउन िकन अश्शरू जान्छौ?

19 ितमीहरूले नरा ा कामहरू गय
अिन ती नरा ा कुराहरूले ितमीहरूलाई केवल दण्ड मा ल्याउनछे।

सकंटहरू ितमीकहाँ आउनछे।
अिन त्यस सकंटले ितमीहरूलाई िशक्षा िदनछे। यस िवषयमा िवचार गर।

तब ितमीहरूले बझु्नछेौ परमे रबाट िक िवमखु हुदँा कित नरा ो हुदँोरहछे।
मलाई सम्मान नगन ुर् र मबाट नडराऊन ु नै गल्ती हो।”
यो सन्दशे मरेो मा लक सनेाहरूका परमे रबाट आएको िथयो।

20 “हे यहूदाका मािनसहरू हो!
धरैे अिघ ितमीहरूले जवुा हटा यौ।
मलैे ितमीहरूलाई जनु डोरीले िनयन् ण गथें त्यो ितमीहरूले िछनायौ।

ितमीहरूले मलाह भन्यौ, ‘म तपाईंको सवेा गिदर्न।’
ितमी त्यके अग्लो पवर्तमािथ र त्यके ह रयो रूखमिन स ु े वशे्या झैं हौ।

21 यहूदा, मलैे ितमीलाई एक खास दाखको झ्याँगलाई जस्तै रोपकेो िथय।े
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ितमीहरू सबै नै असल बीऊ जस्तै िथयौ।
कसरी ितमी िभन्दै कारको दाखको झ्याँग भयो

जसले नरा ो फल फलाउँदछ?
22 ितमीले आफ्नो शरीर धरैे साबनुहरू दलरे

खारय ु पानीले नहुाए पिन,
अझ म ित ा अपराधहरूको दाग दे ु सक्छ।”

यो सन्दशे मरेा मा लक परम भबुाट आउँछ।
23 “हे यहूदाका मािनसहरू हो!

ितमीहरूले कसरी मलाई भन्न सक्छौं,
‘म मलैा छैन, मलैे बाल मिूतर्हरू पजूकेो छैन।’

ितमीहरूको कमर्हरूलाई बेंसीमा हरे।
ितमीहरूले जे गरेका छौं त्यो स्वीकार गर।

ितमीहरू यता र उता दगुनु फुितर् ऊँठहरू जस्ता छौ।
24 ितमीहरू िनजर्न स्थानमा ब े जङ्गली गधा जस्तौ छौं।

काम-वासनाको समयमा त्यसले हावाबाट गन्ध लन्छे।
त्यो त्यित कामातरु रहन्छे िक उसलाई फकार्उन ु कसलैे स ै न।

काम-वासनाले उन्म भएको समयमा उसलाई खोज्ने
त्यके बन-गधनैीले सिजलै भटे्न सक्छ।

25 खु ाहरू नाङ्गो नहुञ्जले
अिन घाँटी नसकुुञ्जले दौिडन छोड।

तर ितमीहरू भन्छौ,
‘आशा छैन कारण मलैे अन्य दवेताहरूलाई मे गरेको छु
अिन म ितनीहरूकै अनसुरण गनछु।’

26 “जसरी चोर प ा पदार् ल ज्जत हुन्छ
त्यसरी नै इ ाएलका घराना ल ज्जत भए।

ितनीहरूका राजाहरू र शासकहरू, पजूाहारीहरू
र अगमव ाहरू ल ज्जत हुनछेन।्

27 ती मािनसहरूले काठका टु ाहरूसगँ बात माछर्न
अिन भन्छन,् ‘ितमी मरेा िपता हौ।’
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ती मािनसहरू ढुङ्गासगँ कुरा गछर्न ्
अिन भन्छन,् ‘ितमीले मलाई जन्म िदयौ।’

ितनीहरू आफ्नो ढाड मप फकार्उछन,्
तर अनहुार चाँिह होइन।
तर जब ितनीहरू अप्ठेरामा पछर्न,

ितनीहरू मलाई भन्छन,्
‘आऊ अिन हामीलाई बचाऊ।’

28 ती मिूतर्हरू आऊन ्र ितमीहरूलाई बचाऊन।
ती मिूतर्हरू जो ितमीहरू आफैले बनाएका छौ कहाँ छन?

कतै आवश्यक परेको समयमा ितमीहरूलाई बचाँउछन िक?
यहूदा ितमीिसत जित शहरहरू छन ्त्यित नै मिूतर्हरू पिन छन।्

29 “ितमीहरू सबै मिसत िकन वहश गछ ?
ितमीहरू सबलैे मिसत िव ोह गछ ?”
परमे रबाट आएको वचन यही हो।

30 “मलैे ितमीहरूका नानीहरूलाई दण्ड िदएँ।
तर त्यो वकेार भयो

कारण ितनीहरूले त्यो हण गरेनन।्
जो अगमव हरू ितमीहरूकहाँ आएका िथए

ितनीहरूलाई ितमीहरूले तरवारले काटयौ।
सहंार गन िसहंले झैं ितमीहरूले अगमव ाहरूलाई माय ।”

31 यस पसु्ताका मािनसहरू,
परम भकुो सन्दशे तफर् ध्यान दऊे।

“के म इ ाएली मािनसहरूको लािग मरूभिूम जस्तै भएको िथएँ?
के म ितनीहरूका लािग अन्धकार र डरलाग्दो भिूम भएको िथएँ?

मरेा मािनसहरू भन्छन,् ‘हामी आफ्नो बाटोमा जान स्वतन् छौं।
हामी ितमीकहाँ फक आउने छैनौ,
परम भ।ु’
िकन ितनीहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्छन?्

32 तरूणीले आफ्ना गर-गहनाहरू भलु्दनैन।्
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एउटा दलुहीले आफ्ना व भलु्दनै।
तर मरेो मािनसहरूले

मलाई धरैे चोटी भलुकेा छन।्

33 “हे यहूदा! झटूा दवेताहरूको माया कसरी खोज्न ु त्यो ितमी साँच्चै नै जान्दछौ।
वास्तवमा खराब ीहरूले ित ा त रकाहरू पिन िसक्छन।्

34 ितमीले ती गरीब
र िनद ष मािनसहरूलाई

ित ो घर फोद गरेका भटे्न सकेनौ
तापिन ित ो हातमा ितनीहरूको रगत छ।

35 तर ितमी अझ भन्छौ, ‘म िनद ष छु।
परमे र मसगँ ोिधत हुनहुुन्न।’

यसकारण म ित ो न्याय गनछु
कारण ितमी भन्छौ िक ‘मलैे पाप गरेको छैन।’

36 ितमी ल य सिजलै ब द्लन्छौ!
ितमी अश्शरू प फक्य अिन ितनीहरूले ितमीलाई ल ज्जत बनाए।

यसकारण, ितमी िम प फक्य
अिन ितनीहरूले पिन ितमीलाई ल ज्जत तलु्याए।

37 यसथर् यो सत्य हो िक ितमीले िम पिन त्याग्ने छौ।
अिन ितमी लज्जाले आफ्ना अनहुार लकुाउनछेौ।

ितमीले भरोसा राखकेा दशेहरूलाई परमे रले इन्कार गनर् भएको छ,
यसथर् ित ो जीवनमा उन्नितको लािग
ितनीहरूले ितमीलाई सहयोग गनर् स ै नन।्

3
1 “यिद एकजना मािनसले आफ्नी प ीिसत छुटानाम गछर् र त्यस प ीले अक

मािनसिसत िववाह गरी भने
के त्यो पिहलो मािनस त्यही ीिसत फे र सम्बन्ध रा आउँछ? अहँ,
यिद त्यस ीकहाँ त्यो पिहलो परुूष फक आए, जमीन नै एकदमै दिूषत

हुनछे।
ितमी धरैे मेीहरूिसत वशे्या झैं वहार ग ररहकेा छौ,
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अिन अब ितमी मकहाँ फक आउनु चाहन्छौ।”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

2 “मािथ पहाडको चचुरुाहरू हरे,
के त्यहाँ कुनै ठाउँ छ जहाँ ित ा िेमकाहरूसगँ ितमीले मे रचकेा छैनौ?

अरबी मरूभिूममा िफरन्ते झैं
आफ्नो मेीहरूको तीक्षा ितमी बाटोको िकनारमा पखका िथयौ।

ितमीले भिूम ‘दिूषत’ पाय ।
िकनभने ितमीले थ ु ै नरा ा कामहरू गय ।
साथै ितमी म ित अभ भयौ।

3 ितमीले पाप गय , यसकारण पानी परेन।
त्यहाँ पानी पन समयमा कुनै पानी परेन तर अझ ितमी ल ज्जत हुन अस्वीकर

गछ ।
ित ो अनहुार हदेार् एउटा वशे्याको अनहुारमा हरेे जस्तो हुन्छ जो िनलज्ज हुन्छे।

ितमी पिन आफूले जे गय त्यसको लािग िनलर्ज्ज छौ।
4 तर अिहले ितमीले मलाई पकुा ररहछेौ, ‘िपता’?

ितमीले भन्यौ, ‘तपाईं मरेो यवुावस्था दे खको िम हुनहुुन्छ।’
5 ितमीले पिन भन्यौ, ‘परमे र मिसत सधैं ोिधत रहन ु हुदँनै।

परमे रको रीस धरैे बरे रहने छैन।’

“यहूदा, ितमीले यी त कुराहरू भन्यौ,
तर ितमीले सके जित द ु कामहरू गय ।”

दइु जना नरा ा िददी बिहनी, इ ाएल र यहूदा
6 योिशयाह राजाले यहूदामा राज गरेको समयमा परम भलुे मलाई भन्नभुयो,

“यिमर्या, इ ाएलले गरेको पाप ितमीले दखे्यौ? ितमीले दखे्यौ िक उ म ित
अिव ासी छ। ितनले त्यके पहाडमािथ अिन ह रयो रूख मिन िभचार
ग ररहकेी िथई। 7 मलैे आफैलाई भनें, ‘उसले यी सब पाप कमर् ग रसके
पिछ, मकहाँ फिकर् न्छ होला।’ तर मकहाँ आएन। अिन इ ाएलले गरेको उसको
अिव ासी बािहनी यहूदाले दखेी। 8 इ ाएल अिव ासी िथए अिन ितनले चाल
पाई िक मलैे उसलाई टाढो पठाएँ। इ ाएलले चाल पाइ िक उसले िभचार पाप
गरेकीले मलै े उिसत छुटानाम गरें। तर यसले उसको अिव ासी बिहनीलाई कुनै
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डर भएन। यहूदा पिन बािहर गई अिन वशे्या झैं कमर् गन ुर् लािग। 9 यहूदाले आफू
वशे्या झैं कमर् ग ररहकेो कुनै ध्यान नै िदएन। यसकारण उसले आफ्नो दशे ‘अशु ’
बनाई। उसले च ान र काठले बिनएका मिूतर्हरू पजूा गरेर िभचारी पाप गरी।
10 इ ाएलकी अिव ासी बिहनी यहूदा मकहाँ मन खोलरे आएन। उसले खलु्ला
हृदयले आए की झैं िनहु ँ गरी।” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

11 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “िव ासहीन इ ाएल अिव ासी यहूदा जस्ता
खराब छैन। 12 यिमर्या, उ र िदशा ितर अिघ बढ अिन यो सन्दशे घोषणा गर:

“ ‘हे इ ाएलका िव ासहीन मािनसहरू हो, फक आऊ।’
यो सन्दशे परम भबुाट आएको िथयो।

‘ितनीमािथ आखँा तनर् बन्द गछुर्।
म कृपाल ु छु।’

यो सन्दशे परम भबुाट आएका हो:
‘म अब उसो ितमीिसत रीस गन छैन।
13 ितमीले आफ्नो खराब कमर् स्वीकान ुर् पछर्।

ितमीले परम भु आफ्ना परमे रको िवरूध
अपराध गरेका छौ।

त्यके ह रयो रूखमिन ितमीले
पराई दवेताहरू पज्यौ।
ितमीले मरेो कुरा सनुकेा छैनौं।’ ”

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
14 “हे िव ासहीन सन्तान हो, मकहाँ फक आऊ।” यो सन्दशे परम भबुाट

आएको हो।“म ितमीहरूका मा लक हु।ँ हरेक शहरबाट ितमीहरू मध्ये एकजना
र हरेक प रवारबाट दइुजना छान्नछुे अिन ितनीहरूलाई म िसयोनमा लजैानछुे।
15 ितमीहरूका िन म्त मरैे जस्तो मन भएको शासकहरू िदनछुे। ितनीहरूले
ितमीहरूलाई ज्ञान र समझश िसकाउनछेन।् 16 त्यस समयमा दशेमा ितमीहरूको
सखं्या बढनछे।” यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

“त्यस समयमा, परमे रिसत भएको करारको सन्दकू िवषयमा चचार् हुने छैन,
ितनीहरूले यस िवषयमा सोच्ने छैनन।् अथवा सम्झने छैनन ् अथवा उम्काउने
छैनन।् अिन ितनीहरूले अक सन्दकू बनाउने छैनन।् 17 त्यस समयमा ितनीहरूले
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यरूशलमेलाई ‘परम भकुो िसहंासन’ भनी स्वीकान छन।् परम भकुो सम्मान
िदनलाई सबै राजाहरू यरूशलमेमा आउनछेन।् ितनीहरूले आफ्नो अ ेरी द ु
हृदयलाई अब उसो मान्ने छैनन।् 18 ती िदनहरूमा, यहूदाका प रवारहरू इ ाएलका
प रवारमा स म्म लत हुनछे। ितनीहरू उ रमा भएको भिूमबाट सगँै आउनछेन।
ितनीहरू मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको भिूममा आउनछेन।”

19-20 यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो:

“म ितमीहरूलाई आफ्नै नानीहरूलाई झैं वहार गन ुर् चाहन्छु।
म ितमीहरूलाई अन्य जाितहरू भन्दा पिन अझ रा ो भिूम िदन ु चाहन्छु।
ितमीहरूले मलाई ‘िपता’ भन्नछेौ

अिन सधैं मरेो अनसुरण गनछौ।
तर ितमीहरू आफ्नो लोग्नहेरूिसत अिव ासी रहकेा प ी मािनसहरू जस्तै

भयौ।
हे इ ाएलका प रवार, ितमीहरू म ित अिव ासनीय भएका छौ।”

यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।
21 नाङ्गो डाँडाहरूमा ितमीहरूले रोइरहकेो सनु्न सक्छौ।

इ ाएलका मािनसहरू दयाको िन म्त रोइरहछेन ्र ाथर्ना ग ररहछेन।्
ितनीहरू एकदमै द ु भए।

ितनीहरूले परम भु आफ्ना परमे रलाई िबसका छन।्
22 “हे िवशवसहीन छोराहरू हो, मकहाँ फक आऊ।

ितमीहरूको िव ासहीनता म हटाइिदनछुे।”

“मािनसहरूले भन्नै पछर्, ‘हामी तपाईं कहाँ आउँदछैौ
तपाईं परम भु हा ो परमे र हुनहुुन्छ।

23 डाँडाहरूमािथ मिूतर् पजू्न एउटा मखूर्ता िथयो।
पवर्तमा होहल्ला गन दलहरू सबै गल्ती िथए।

िनसन्दहे इ ाएलको उ ार
परम भु परमे रबाट आउँछ।

24 हामीहरू यवुास्था दे ख नै झटूो दवेताले
हा ा िपता-पखुार्हरूको सम्पि न पा रिदए।
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ितनीहरूका भडेा, गाई-गोरूका बथानहरू
अिन छोरा छोरीहरू पिन लिगिदए।

25 आफ्नौ लाजले हामी डुबौ
अिन हामीलाई अपमानले छोपोस।्

िकनभने हामीले परम भु हा ो परमे रको िवरू पाप गय ।
हा ा िपता-पखुार्हरूले पाप गरे

अिन हा ो बाल्यकालबाट अिहले सम्म
हामीले हा ा परम भु परमे रको आज्ञा पालन गरेका छैनौं।’ ”

4
1 परम भलुे भन्नभुयो,
“हे इ ाएलका मािनसहरू!

यिद ितमीहरू मकहाँ फक आउनु चाहन्छौ भने आऊ।
ितमीहरूका मिूतर्हरू मरेो सामनबेाट हटाइदऊे।

मदे ख नबरा लओ।
2 ‘यिद परम भु जीिवत हुनहुुन्छ,’ भनी शपथ खान्छौ

र त्यसलाई सरलता, इमान्दारी अिन धािमर्कतािसत पालन गछ भन,े
जाित-जाितहरू परम भकुो नाउँ ारा

जाित-जाितहरू आफै धन्य हुनछेन ्
अिन उहाँ ितनीहरूका परमे र हु ँ भनी गवर् गन ुर् हुनछे।”

3 परम भलुे यही कुराहरू यहूदा र यरूशलमेलाई भन्नभुयो:

“ित ा खतेहरू जोत!
काँढाहरू माझ बीऊहरू नछर।

4 परम भु अिघ आफ्नै खतना गर
अिन हृदयको अपिव ता आफै हटाऊ।

हे यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरू हो!
ितमीहरू प रवर्ितत भएनौ भने

मरेो ोध अ ग्न झैं फै लनछे।
कसलैे पिन त्यो आगो िनयन् ण गनर् सक्ने छैन।

यो ितमीहरूको द ु कायर्को
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कारण यस्तो हुनछे।”
उ रदे ख महािवपद ्

5 “यहूदाका मािनसहरूलाई यो सन्दशे दऊे:

यरूशलमे शहरका त्यके मािनसलाई भन:
‘राज्यका चारैितर तरुही फुक।’

िचच्याउँदै कराउँदै भन,
‘सगँै आऊ।
सरुक्षाको लािग हामी सबै ब लयो शहरहरू ितर भाग्यौं।’

6 िसयोन ितर सकेंतको झण्डा उठाऊ।
नपखर्, आफ्नो जीवनको लािग भाग!

यसै गर िकनभने म उ रितरबाट महा िवपि
र ठूलो सत्यनाश ल्याउनछुे।”

7 एउटा “िसहं” आफ्नो ओडारबाट बािहर आएको छ।
जाित-जाितहरूलाई न गन आएको छ।

ित ा भिूम सवर्नाश पान ुर् त्यो आफ्नो ठाँउबाट बािहर आएको छ।
ित ा शहरहरू न पानछ
अिन त्यहाँ कोही पिन बास गन छैन।

8 यसकारण भाङ् रा लगाऊ, शोक गर अिन िवर कर स्वरमा िचच्याऊ।
िकनभने परम भु अझैं हामीिसत रीसाउन ु भएको छ।

9 परम भु भन्नहुुन्छ, “जब यस्ता घट्ना घट्छ,
राजा अिन उसका अिधकारीहरूको हृदय दबुर्ल हुनछे,

पजूाहारीहरू भयभीत हुन्छन ्
अिन अगमव हरू अच म्मत हुनछेन।्”

10तब मलैे भन,े “हे परम भुमरेो मा लक! तपाईंलेसाँच्चै यहूदा र यरूशलमेका
मािनसहरूलाई धोका िदनभुयो। तपाईंले भन्नभुएको िथयो, ‘ितमीहरूले शा न्त
पाउनछेौ।’ तर ितनीहरूकै घाँटीहरूमा तरवारले हािनयो!”
11 त्यस समयमा यहूदा

र यरूशलमेका मािनसहरूलाई सम्झाइनछे,
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“मरेो मािनसहरू िवरू नाङ्गो डाँडाहरूबाट
तातो हावा बहने छ

तर ितनीहरूलाई िनफन्न
अथवा सफा पान ुर् होइन।

12 यो हावा त्यो भन्दा पिन ब लयो हुनछे
अिन यो मबाट आउँछ।

अब, यहूदाका मािनसहरूका िवरू
म मरेो न्याय घोषणा गनछु।”

13 हरे! श ु बादल झैं आउँदछै।
उसको रथ हुरी झैं चल्छ,
घोडाहरू चीलहरू भन्दा िछटा छन।्

हामीलाई िछक्कार छ,
हामी न भयौं।

14 हे यरूशलमेका मािनसहरू!
आफ्नो हृदयबाट पापहरू धोई पखाल

तािक ितमीहरू बाच्नछेौ
किहल्ये सम्म आफ्नो द ु याँइिसत अ ड्करहनछेौ।

15 दानका सन्दशेवाहकको
आवाज सनु।

ए मैबाट उसले नरा ो
खबर घोषणा गछर्:

16 “जाित-जाितहरूलाई खबर गर।
यरूशलमेभ र मािनसहरूमा यो खबर फैलाऊ।

टाढोबाट घरेा हाल्ने सनै्य आइरहकेो छ।
यी श हुरूले यहूदा शहरहरू िवरू लडाइँ घोिषत ग ररहकेा छन।्

17 ितमीहरूले मरेो िवरू मा
िव ोह गरेकाले

खतेालाहरूले खते सरुिक्षत पारे झैं
श हुरूले यरूशलमेलाई घरेेकाछन!्”

यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।
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18 “ितमीहरूले जनु कारले काम गय
अिन जनु त रकाले बसो-बास गय त्यसले यो िवपद िनम्त्यायो।

यो ित ो लािग सजाय हो।
यो ती छ र ित ो मटुु छुन्छ।”

यिमर्याको िवलाप
19 हाय मरेो वदेना, मरेो वदेना!

म मनो थामा छु!हे मरेो हृदय!
मरेो मटुुले मिभ हार ग ररहछे।

म चपूचाप ब स न,ँ
िकनभने मलै े तरुहीले सनुकेो छु

अिन तरुहील,े सनै्यलाई य ु तफर् बोलाइरहछे।
20 ध्वसंपिछ ध्वसं नै आउँछ।

सम्पणूर् भिूम ध्वसं भयो।
हटात मरेा पालहरू पिन ध्वसं भए।

मरेा पदार्हरू च्याितए अिन झा रए।
21 परम भ,ु किहले सम्म मलैे य ु को झण्डाहरू हने ुर् नै पछर्?

किहले सम्म मलैे य ु को तरुहीहरू सनु्नै पछर्?

22 परमे रले भन्नभुयो, “मरेा मािनसहरू मखूर् छन।्
ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन।्

ितनीहरू अज्ञानी नानीहरू हुन।्
ितनीहरू बझु्दनैन।्

ितनीहरू द ु ाईं गनर्मा िसपाल ु छन,्
तर ितनीहरू असल काम कसरी गन ुर् जान्दनैन।्”

िवपि आईरहछे
23 मलैे पथृ्वीमा हरे।

यो खाली िथयो; यसमा केही पिन िथएन।्
मलैे आकाशमा हरेें
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अिन यसको काश धीमा भइसकेको िथयो।*
24 मलैे पवर्तहरूलाई हरे

अिन ितनीहरू कािमरहकेा िथए।
सारा पहाडहरू ह ल्लरहकेा िथए।

25 मलैे हरे, तर त्यहाँ कोही पिन िथएन।
अकाशका सारा चरा-चरुूङ्गीहरू उिडसकेका िथए।

26 मलैे हरे, अिन म ललो भिूम मरूभिूम भयो।
त्यस भिूममा भएका सबै शहरहरू नाश भए।
यो परम भलुे नै गन ुर्भयो, उहाँको ोधको ितफल हो यो।

27 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो
“सारा दशे नै न हुनछे।

तर म पणूर् रूपले यो भिूमलाई ध्वसं गन छैन।
28 त्यसै कारण त्यो भिूम रूनछे

अिन मािथ आकाश कालो हुनछे।
म बोलें अिन प रवतर्न हुने छैन।्

मलैे िनणर्य लएँ अिन मरेो मन ब द्लने छैन।्”

29 त्यके शहरले घोडसवारी
र धनधुार्रीहरूको आवाज सनु्नछे
अिन भाग्नछे! केही मािनसहरू

पो ाहरूमा लकु्नछेन,्
कितपय मािनसहरू
च ानहरूमािथ चढ्नछेन।्

त्यके शहर शनू्य हुनछे।
त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।

30 यहूदा ितमी ध्वशं भएकाछौ,
* 4:23: …
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यसकारण अिहले ितमी के ग ररहकेा छौ?
ितमी िकन ित ो सब भन्दा रा ो

रातो व लगाईरहकेा छौ?
िकन ितमी ित ो सनुका गरगहनाहरू लगाई रहछेौ?

ितमी िकन आफैलाई सनु्दर पा ररहकेाछौ?
खाली यो समयको बबार्दी हो।

ित ा मेीहरूले ितमीलाई घणृा गछर्न।
ितनीहरू ित ो ज्यान लन ु खोज्दछैन।्

31 एउटी ीलाई सतुी पीडाको समयको जस्तै आवाज मलैे सनुकेो छु।
पिहलो पल्ट सतुी पीडामा परेकी ीको आवाज झैं िथयो।
त्यो िसयोनकी छोरीले हावाको लािग क ास फेद

र मु तको लािग हात फैलाउदँै गरेको आवाज िथयो।
“हाय! म बहेोश हुन ु लागिेक छु
अिन हत्याराहरू मरेा व रप र छन।्”

5
यहूदाका मािनसहरूका द ु ता

1 परम भु भन्नहुुन्छ, “यरूशलमेका सडकहरूमा िहडं। व रप र हरे र ती
कुराहरूको िवषयमा सोच। यसका सावर्जिनक ठाँउहरू खोज। यिद यस्तो मािनस
जसले जो इमान्दार छ अिन जसले सत्यको खोजी गछर् र ितमीले त्यस्तो मािनस
भे ायौ भने म यरूशलमेलाई माफ गनछु। 2 मािनसहरू शपथ खान्छन ् र भन्छन,्
‘परमे र जीिवत हुनहुुन्छ।’ तर ितनीहरू झटूा शपथ खान्छन।्”
3 हे परम भ!ु म जान्दछु िक तपाईं ित मािनसहरू

िन ावान ्भएको चाहन ु हुन्छ।
तपाईंले यहूदाका मािनसहरूलाई िहकार्उन ु भयो

तर ितनीहरूले अनभुव गरेनन।्
तपाईंले ितनीहरूलाई न गन ुर्भयो,

तर ितनीहरूले त्यसबाट िशक्षा पाएनन ्
ितनीहरू सा ै हठी िथए।
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ितनीहरूले जीवन प रवतर्न गनर् अस्वीकार गरे।
4 तर मलैे परम भलुाई भनें,

“ियनीहरू गरीबहरू मा छन।्
ितनीहरू मखूर् छन।् ितनीहरू परम भलुे दखेाउन ु भएको बाटो िचन्दनैन ्

अथार्त ् ितनीहरू आफ्नो परमे रको इच्छा बझु्दनैन।्
5 यसकारण म यहूदाका अ जहरूकहाँ जानछुे

र ितनीहरूसगँ कुरा गनछु
कारण परम भलुे दखेाउन ु भएको बाटो ितनीहरूले िचन्दछन ्

आफ्नो परम भकुो वस्था बझु्दछन।्”
तर ितनीहरू सबलैे परम भकुो सवेाबाट

अलग रहन एक भएका िथए।
6 ितनीहरू परमे रको िवरू उठे।

यसकारण जङ्गलबाट आएका िसहंले ितनीहरूलाई आ मण गनछ,
मरूभिूमबाट आएका ब्वाँसोले ितनीहरूलाई मानछ।

एउटा िचतवुा ितनीहरूकै शहरहरूमा लकेुकोछ।
त्यस िचतवुाले शहरबाट बािहरा जो आउँछ त्यसलाई टु ा-टु ा पानछ।

ितनीहरूको भाग्य यस्तै हुनछे कारण ितनीहरूले घ रघ र पाप गरे अिन धरै
पल्ट परम भबुाट टाढा गए।

7 परमे रले भन्नभुयो, “यहूदा, मलैे ितमीलाई क्षमा गन ुर् पन एउटा सही कारण
भन।

ित ा छोरा-छोरीहरूले मलाई प रत्याग गरे।
ितनीहरूले मिूतर्हरूका कसम खाए जो साँचो दवेताहरू होइनन।्

मलैे ितनीहरूले इच्छा गरेको त्यके चीज िदएँ।
तर ितनीहरू मरेा िव ासघाती भए।
ितनीहरू भीडको साथ वशे्याहरूकहाँ भलेा भए।

8 ितनीहरू पोिसएका खबू र घोडाहरू काम-वासनाले मस्त भएका जस्तै छन।्
तपैिन ितनीहरूले आफ्नै िछमकेीका प ीहरूलाई डाक्दछैन।्

9 यी कमर्हरूको लािग के म
सजाय निदऊँ?”



5:10 xx यिमर्या 5:15

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
“हो! म त्यस्ता जाितहरूलाई सजाय िदनछुे।

10 “यहूदाको दाखका बोटहरूको एक िकनार लागरे जाऊ,
दाखका काट।(तर सम्पणूर् कारले न नगर।)
ितनीहरूका सबै हाँगाहरू काटी फाल। िकनभने ती हाँगाहरू परम भकुो

सम्पि होइनन।्
11 इ ाएलका प रवारहरू

अिन यहूदा सम्पणूर्रूपले म ित अिव ासी भए।”
यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

12 “तर ितनीहरूले परम भलुाई अस्वीकार गरे,
ितनीहरूले िवषयमा भन,े

‘परम भलुे हामीलाई केही गन ुर् हुने छैन।
कुनै नरा ो घटना घटने छैन।
हामीले य ु दे ु पन हामी भोकै ब ु पनछ।’

13 झटूा अगमव ाहरू सखु्खा हावा मा हुन।्
परमे रको वचन ितनीहरूमा छैन।
ितनीहरूमािथ यही हुनछे।”

14 परम भु सनेाहरूका परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो
“ती मािनसहरूले भने म ितनीहरूलाई दण्ड िदने छैन ितनीहरूलाई।

यसकारण यिमर्या, मलैे ितमीलाई िदएका वचनहरू आगो जस्तै हुनछेन,्
अिन ती मािनसहरू दाउरा जस्तै हुने छन।्
त्यो आगोले ितनीहरूलाई पणूर् रूपले भस्म पानछ।”

15 हे इ ाएलको घराना हो! यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो,
“म ितमीहरूमािथ आ मण गराउन ु एउटा जाित धरैे टाढाबाट ल्याउदँछुै।

यो एउटा सामथ जाित हो।
यो एउटा ाचीन जाित हो।

त्यसको भाषा ितमीहरूले जान्दनैौ।
ितनीहरूले के भन्छन ्त्यो ितमीहरू बझु्दनैौ।
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16 ितनीहरूका काँड रा े तरकस खलु्ला िचहान जस्तो छ।
ितनीहरू सबै श शाली यो ाहरू हुन।्

17 ितनीहरूले ितमीहरूका सबै अन्नहरू
र खा िजिनसहरू खाइिदनछेन।्
ितनीहरूले ितमीहरूका सबै छोरा-छोरीहरू ध्वसं पानछन।्

ितनीहरूले ितमीहरूका भेंडाको बथान र गाईका बथानहरू
अिन दाखका बोटहरू र नभेाराहरू खाइिदनछेन।्

ितनीहरूले ितमीहरूका पक्का शहरहरू
जसमा ितमीहरू भरोसा गथ्य तलवारले ध्वसं पानछन।्”

18यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “जब ती सकंटका िदनहरू ितमीहरूमािथ
आइपनछ, म सम्पणूर् रूपले ध्वसं पानछैन। 19 यहूदाका मािनसहरूले ितमीलाई
सोध्ने छन,् ‘यिमर्या, परम भु हा ा परमे रले हामीमािथ त्यस्तो हानीकारक
कायर्हरू िकन गन?’ ितमीले ितनीहरूलाई उ र दऊे, ‘िकनभने ितमीहरूले उहाँलाई
त्यागकेा छौ। ितमीहरूले आफ्नै भिूममा िवदशेी मिूतर्हरूका सवेा गय यसकारण,
त्यो भिूममा जनु ित ो होइन त्यसमा िवदशेीहरूलाई अब सवेा परुयाउनछेौ।’ ”
20 परम भलुे भन्नभुयो, “यो सन्दशे याकूबका प रवारहरूलाई दऊे,

यो सन्दशे यहूदाका राज्यमा फैलाऊ
21 यो सन्दशे सनु,

‘ितमी मखूर् मािनसहरूसगँ चते नै छैन,्
ितमीहरूका आखँाहरू छन ्तर ितमीहरू दखे्दनैौ।

ितमीहरूका कानहरू छन ्तर ितमीहरू सनु्दनैौ।’ ”
22 परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीहरू िकन मिसत डराउदँनैौ?
ितमीहरू मरेो अिघ डरले काम्दनैौ? अहँ।

त्यो म नै हु ँ जसले सागरको लािग सीमाना झैं तट बनाएँ।
सागरले बालवुा ननागोस भनी मलैे यो एउटा स्थायी िनयम बनाएँ।

सागरमा छालहरू उठेर आउँछन ्
तर ितनीहरूले न पानर् स ै नन।्

छालहरू गजर्न्छन ्तर तट नाग्न स ै नन।्
23 यी मािनसहरू अप्ठेरा र िव ोही छन।्
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ितनीहरूले मिसत िव ोह गरे
अिन मलाई छोिडिदए।

24 तर ितनीहरूले किहल्यै भननेन,्
‘आऊ, हामी हा ा परम भु परमे रको डर बोकौ

अिन उहाँको सम्मान गरौ। उहाँले वाली उठाउने समय िनधार्रण ग रिदन ु हुन्छ।
उहाँले हामीलाई शरद ऋतु र वसन्तको वषार् ठीक समयमा िदनहुुन्छ।’

25 हे यहूदाका मािनसहरू हो! ितमीहरूले खराब काम गय र यही कारणले
वषार्काल र बाली उठाउने समय किहल्यै आउँदनै।

ित ो पापहरूले ितमीलाई असल वस्तहुरूको आनन्दमय भोगबाट व ञ्चत
गरायो।

26 मरेा मािनसहरू माझमा द ु मािनसहरू छन।्
जो पासो थाप्छन ्

र चराको िशकार गनहरू झैं लकु्छन।्
तर ितनीहरूले मािनसहरूलाई नै पासोमा पाछर्न।

27 चराहरूले भ रएको िपजँडा जस्तै
द ु मािनसहरूका घरहरू झटूा कुराहरूले भ रएको हुन्छ।

ितनीहरूका िमथ्या कमर्ले ितनीहरूलाई धनी र श शाली बनायो।
28 ितनीहरू आफ्नो द ु कमर्ले मोटाअिन ठूला मािनसहरू बिनएका छन।्

ितनीहरूको दषु् ाईंले सीमा नािघसकेकोछ।
ितनीहरू टुहुरा-टुहुरीहरूका िन म्त बोल्दनैन।्
ितनीहरू गरीबहरूको पक्षमा
िनष्पक्ष न्याय गदनन।्

29 के मलैे ती यहूदाका मािनसहरूलाई
ितनीहरूका द ु ाईंका िन म्त दण्ड निदन?ु”

यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।
“के म यस्तो जाितको िवरू ितकार खोज्दै नखोजौं?”
30 “परम भु भन्नहुुन्छ, डरलाग्दो र भयानक

एउटा घटना यस दशेमा घ ो।
31 अगमव ाहरूले झटूो अगमवाणी िदन्छन।्

पजूाहारीहरूले आफू खशुी शासन गछर्न
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अिन मरेा मािनसहरूले त्यसलाई त्यसरी नै मन पराउँछन।्
जब अन्त आउँछ ितमीहरूले के गनछौ?

6
श लुे यरूशलमे घदेर्छ

1 “हे िबन्यािमनी हो! आफ्नो सरुक्षाको लािग भाग।
यरूशलमेको शहरदे ख भाग।

तको शहरमा य ु को तरुही फुक
बथेक्के-रेमको शहरमा चतेाउनीको झण्डा उठाऊ।

ती कुराहरू गर िकनभने उ रिदशाबाट महासवर्नाश आईरहछे।
डरलाग्दो सवर्नाश ितमीहरू कहाँ आईरहछे।

2 िसयोनकी छोरी!
ितमी ह रयो मदैान जस्तै सनु्दरी छौ।

3 गोठालाहरू यरूशलमेा
भडेाका बथानहरू लएर आउँदछन,्

ितनीहरूले आफ्नो पालहरू यसको व रप र बनाउछँन ्
त्यके गोठालोले आफ्ना भडेा बथानको हरेचाह गछर्न।्

4 “यरूशलमेको िवरू य ु गनर् तयैार हौ।
उठ! मध्य-िदनमा हामी शहर आ मण गनछौं।

तर अित िढलो भइसकेको छ।
साँझको छाँयाहरू फै लरहकेा छन।्

5 यसकारण उठ! हामी राती शहर आ मण गनछौ।
आऊ, यरूशलमेको पक्का महलहरू ध्वसं पारौं।”

6 यही रीतले सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ
“रूखहरू काट र त्यही रूखहरूले यरूशलमेको व रप र
छेकने घरेाहरू बनाऊ।

अत्याचार बाहके त्यस शहरमा केही छैन।
यसलाई सजाय भोगाउनै पछर्।

7 एउटा कुवाले आफ्नो पानी ताजा राख्छ।
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त्यस्तै कारल,े यरूशलमेले आफ्नो द ु ता ताजा राख्छ।
सधैं शहरमा दगंा र ध्वशंको िवषयमा सनु्छु।

म सधैं यरूशलमेमा िवराम चोटहरू दखे्छु।
8 चतेाउनी तफर् ध्यान दऊे, यरूशलमे।

यिद ितमीहरूले सनुनेौ भने म ितमीहरूप िप ुँ फकार्उनछुे।
म ित ो भिूम र ो मरूभिूम जस्तै पा रिदने छु।

कोही पिन त्यहाँ ब योग्य हुनछैेन।्”

9 यही कारले सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
“खतेमा दाख बटुले झैं इ ाएलमा बाकी रहकेा मािनसहरू भलेा गर।

दाखहरू टप्नलेे झैं दाखको बोटहरू फे र िनयाल।”
10 म कोिसत बोल्न?ु

मलैे कसलाई चतेाउनी िदन?ु
कसले मरेो कुरा सनु्छ?

इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना कानहरू थनुकेा छन।्
यसकारण ितनीहरूले मरेो चतेाउनी सनु्दनैन।्

परम भकुो वचन ितनीहरूका िन म्त शरमपणूर् हुन्छ।
ितनीहरू उहाँका कुरा सनु्न ु चाहदँनैन।्

11 यसकारण म परम भकुो ोधले भ रएको छु।
म त्यसलाई लएर थािकसकेको छु।

“परम भकुो ोध गल्लीहरूमा खे लरहकेा नानीहरूमािथ पोखाऊ।
जवानहरूमािथ परमे रको ोध खनाऊ।

लोग्न-ेस्वा ी एकै साथ सबै प ाऊ पनछन।्
सबै बढूा-पाकाहरू प ाउ पनछन।्

12 ितनीहरूका घरहरू अन्य मािनसहरूलाई िदइनछे।
ितनीहरूका खतेहरू र प ीहरू अन्य मािनसहरूलाई िदइनछे।

म यस भिूमका मािनसहरूमािथ मरेो हात उठाउनछुे।”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो।

13 “इ ाएलका सबै मािनसहरू लोभी छन।्
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मािथल्लो तहदे ख तल्लो तहसम्मका इ ाएली मािनसहरू घसुको लािग
म रमटेछन।्

अिन अगमव ा दे ख लएर पजूाहारीहरूसम्म झटूो बोल्छन।्
14 अगमव ाहरू र पजूाहारीहरूले ितनीहरूका घाउहरूमा मलमप ी गन ुर् पछर्।

तर ितनीहरूले ती घाऊहरूलाई कोट ्याको जस्तो मा ठान।े
ितनीहरू भन्छन,् ‘ त्यके कुरो ठीक छ

अिन त्यके जग्गामा शा न्त छ,’ जब िक त्यहाँ शा न्त छैन।
15 पजूाहारीहरू र अगमव ाहरू आफूले गरेका नरा ा कुराहरूले ल ज्जत हुन ु पन।

तर ितनीहरू एकदमै ल ज्जत छैनन।्
ितनीहरू कसरी ल ज्जत हुन ु पन जान्दनैन।्

यसकारण ितनीहरू अरूिसतै द ण्डत हुन ु पछर्।
जब म मािनसहरूलाई सजाय िदन्छु ितनीहरू भ ूईँमा फ्याँिकन ु पछर्।”

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
16 परमे रले ती कुराहरू भन्नभुयो,
“दोबाटोमा उभ अिन हरे।

सोध परूानो बाटो कहाँ छ।
सोध कहाँ असल बाटो छ, अिन त्यो बाटोमा िहडं।्

यिद ितमीले त्यसो गय , ितमी स्वयलंे िव ाम पाउनछेौ।
तर ितमीहरूले भन्यौ,

‘हामी असल बाटोमा िहडने छैनौ।’
17 ितमीहरूमािथ िनगाह रा मलैे एकजना चौकीदार रोजकेो छु।

मलैे ितनीहरूलाई बताएँ, ‘य ु को तरुहीको आवाज सनु।’
तर ितनीहरूले भन,े ‘हामी सनु्ने छैनौ।’

18 यसथर्, सारा जाित-जाितहरू, सनु!
ितनीहरूको साक्षी- माण िवषयमा ध्यान दऊे।

19 हे पथृ्वीका मािनसहरू हो! यसमा ध्यान दऊे!
यहूदाका मािनसहरूको लािग म ध्वसं ल्याइरहकेो छु
िकनभने ितनीहरूले नरा ो कमर्का िन म्त योजना बनाएका छन ्

अिन ितनीहरूले मरेो सन्दशेहरूलाई ध्यान िदएनन ्
अिन मरेा िशक्षाहरू अस्वीकार गरे।”
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20 परम भु भन्नहुुन्छ, “िकन मरेो लािग शबाको दशेबाट सगु न्धत धपूहरू ल्यायौ?
िकन ितमीहरूले सगु न्धत मरेो िन म्त सदुरु दशेबाट बेंत ल्यायौ?

ितमीहरूले गरेका ब लहरूले मलाई खशुी बनाउदँनै।
ित ो ब लदानहरूले मलाई सन्त ु पादन।्”

21 यसकारण, त परम भु यसो भन्नहुुन्छ,
“म यहूदाका मािनसहरूलाई समस्याहरू िदनछुे।

ितनीहरू ढुङ्गाहरू जस्तो हुनछेन ्जसले मािनसहरूलाई पतन गराउनछे।
बाब ु छोराहरू ितनीहरूमािथ ठोिकने छन,्

िम हरू र िछमकेीहरू मनछन।्”
22 परम भु यसो भन्नहुुन्छ,
“हरे, सनेा उ रबाट आईरहछे।

घरैे टाढा-टाढा ठाउँहरूबाट एउटा महान जाित पथृ्वीमा आइरहछे।
23 सनेाहरूले ितनीहरूिसत धन ु काँड र भालाहरू ल्याउछँन।्

ितनीहरू िन ूर छन।्
ितनीहरूमा दया छैन।

ितनीहरूका घोडाहरूको आवाज जस्तै छ।
हे िसयोनकी छोरी! यी सनेाहरू य ु का िन म्त तत्पर छन ्

र ितमीमािथ आ मण गन ुर् आइरहकेाछन।्”
24 हामीले ती सनेाहरूको बारेमा सनुकेा छौं।

हा ा हातहरू भयले दबुर्ल भएका छन।्
सतुी वदेनामा परेकी ीलाई जस्तै

हामीलाई द:ुख र पीडाले घरेेको छ।
25 खतेमा नजाऊ।

सडकितर नआऊ
िकनभने श हुरूिसत तरवारहरू छन ्

अिन जहीं-तहीं िवपद छ।
26 मरेा मािनसहरू हो!

द:ुख कट गन पोषाक लगाऊ,
अिन खरानीमािथ लडी-बडी गर।
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यस्तो कारले िवलाप गर
िक मानौं ित ो भएको एउटै मा बालक मरेको छ,

िकनभने िवनाश अितशी हामीमािथ आउनछे।
27 “यिमर्या, मलैे ितमीलाई

मरेा मािनसहरू माझ कसी लाउने मािनस बनाँए।
ितनीहरूलाई परीक्षा गनछौ

र ितनीहरूको जीवन िवषयमा चाल पाउनछेौ।
28 ितनीहरू सबै िव ोही हुन

र चारैितर असन्त ु ी मच्चाइरहकेा छन।्
ितनीहरू सबै काँसा

र फलाम जस्तै छन ्
ितनीहरू िवनाशकहरू हुन।्

29 खलँाितले आगो तजे पाछर् र अशु ी हटाउछँ
तर मरेा मािनसहरूलाई केही गन ुर् सिकदनै
कारण ितनीहरूबाट खराबी हटाउन ु सिकदनै।

30 ितनीहरूलाई ‘खोटो चाँदी’ भिननछे।
ितनीहरूलाई त्यो नाउँ िदइने छ िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई अस्वीकार

गन ुर् भयो।”

7
म न्दरमा िदएको यिमर्याहको उपदशे

1 यो यिमर्यालाई परम भकुो सन्दशे हो: 2 “यिमर्या, परमे रको म न्दरको
वशे ारमा उभ। यो सन्दशे वशे ारमा चार गर:

“ ‘हे यहूदाका मािनसहरू! परम भकुो वचन सनु। परम भकुो पजूा गनर् जो
पिन यी फाटकहरूबाट आउँछ; यो वचन सनु, 3 सनेाहरूका परम भु इ ाएलका
परमे रले यही भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू आफ्नो जीवन शलैी प रवतर्न गर अिन रा ा
कमर्हरू गर। म ितमीहरूलाई यस भिूममा ब िदनछुे।” 4 कितपय मािनसहरूले
झटूो कुराहरू गछर्न त्यो िव ास नगर। ितनीहरू भन्छन,् “यो परम भकुो म न्दर
हो, परम भकुो म न्दर, परम भकुो म न्दर हो।” 5 यिद ितमीहरूले आफ्ना जीवन
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प रवतर्न गरेर असल कमर्हरू गय भन,े म ितनीहरूलाई यस ठाउँमा ब िदनछुे।
ितमीहरू परस्परमा इमान्दार हुन पछर्। 6 ितमीहरू परदशेीहरूसगँ इमान्दार हुन ु पछर्।
ितमीहरूले िवधवाहरू एवं टुहुरा-टुहुरीहरूिसत ठीक कुराहरू गनर् पछर्। िनद ष
मािनसहरूलाई नमार। अन्य दवेताहरूका अनयुायी नबन।् िकनभने ितनीहरूले
ितमीहरूका जीवन न पा रिदने छन।् 7 यिद ितमीहरूले मरेो आज्ञा-पालन गय
भन,े म ितमीहरूलाई यस ठाउँमा ब िदने छु। म यो भिूम सधैं भ र ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई िदनछुे।

8“ ‘हरे, ितमीहरू झटूो कुराहरूमािथ भरोसा ग ररहकेा छौ जनु अनथर्का छन।्
9 के ितमी चोरी गछ , हत्या अिन िभचार गछ ! के ितमी झटूो शपथ लनछेौ?
के बाललाई पजू्छौ? ितमीहरूले नजानकेा दवेताहरू पजू्छौ? 10 यिद ितमीहरूले
त्यस्ता पापहरू गय भन,े मरेो समक्ष मरेो घरमा जनु मरेो नाउलँे डािकन्छ त्यहाँ
उिभन सक्छौं भनरे स म्झन्छौ? के ितमीहरू समझन्छौ िक मरेो समक्ष उिभएर यसो
भन्न सक्छौ, “हामी सरुिक्षत छौं,” त्यस्ता डरलाग्दा द ु याईं ग ररहनलाई? 11 यो
म न्दर मरेो नाउँ ारा डािकन्छ। के यो घर ितमीहरूका लािग डाकाहरू लकु्ने ठाउँ
बाहके केही होइन जस्तो लाग्छ? म ितमीहरूलाई िनयाली रहछुे।’ ” यो सन्दशे
परम भबुाट आएको िथयो।

12 “ ‘यहूदाका मािनसहरू शीलो अब शहरमा जाऊ। त्यो ठाउँमा जाऊ जहाँ
मलै े मरेो नाममा थम घर बनाएँ। इ ाएलका मािनसहरूले पिन पाप कामहरू गरे।
जाऊ र त्यहाँ हरे, मलैे के गरें िकनभने ितनीहरूले पाप कामहरू गरे। 13 िकनभने
ितमीहरूले यी सब गरयौ, परम भु भन्नहुुन्छ, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई तत्कालै
भन,े तर ितमीहरूले ध्यान िदएनौ अिन मलैे बोलाएँ तर जवाफ िदएनौ। 14यसकारण
यरूशलमेमा अव स्थत मरेो नाउँ ारा बिनएको घर ध्वसं पानछु। म त्यो घरलाई शीलो
भत्काए झैं ध्वसं पा रिदनछुे। अिन यरूशलमेमा अव स्थत त्यो घर जनु मरेो नाउँ ारा
डािकन्छ त्यसमा ितमीहरू भरोसा गछ । मलैे त्यो ठाउँ ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूलाई िदएँ। 15 म ितमीहरूलाई मरेो नजरबाट जबरजस्ती हटाउनछे, जसरी
मलैे ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरू, ए मैका सबै मािनसहरूलाई गरें।’

16 “सम्मान, यिमर्या यहूदाका मािनसहरूका लािग ाथर्ना नगर। ितनीहरूको
िन म्त िबन्ती अथवा ाथर्ना नगर। ितनीहरूका सहायताका िन म्त मलाई अन्तर
िबन्ती नगर। म ितनीहरूका िन म्त ित ो ाथर्ना सनु्ने छैन। 17 यहूदाका शहरहरू
र यरूशलमेका गल्लीहरूमा ितनीहरूले के ग ररहकेा छन ् ितमी दे स ै नौ?
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18 छोरा-छोरीहरूले दाउरा बटुल्छन ् अिन बाबहुरू आगो सल्काउछन।् स्वगर्की
रानीलाई िमठो रोटी चढाउँन ीहरू िपठो मिुसरहकेा छन।् अरू दवेताहरूलाई
खशुी पानर् अघर्ब ल चढाउन छन ्मलाई रीस उठाउन ितनीहरू यसो गछर्न।् 19 तर
म त्यो होइन जसलाई यहूदाका मािनसहरूले चोट पयुार्इरहकेा छन।्” यो सन्दशे
परमे रबाट आएको हो, “ितनीहरू आफैलाई चोट पयुार्का छन।् ितनीहरूले
आफैलाई ल ज्जत तलु्याइरहकेा छन।्”

20 यसकारण सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ “म यो ठाउँमा, यहाँका मािनसहरू,
पशहुरू, खतेका वकृ्षहरू अिन अन्नहरू मािथ मरेो रीस पोखाउने छु। मरेो रीस
ब लरहकेो आगो जस्तै हुनछे। त्यो कसलैे िनभाउन ु सक्नछैेन।”

परमे रले ब लदानहरू भन्दा वशेी आज्ञाका रता चाहन ु हुन्छ
21 सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: “ितमीहरूका

ब लदानहरूमा ितमीहरूका होमब ल थप अिन उत्सगर्मा चडाएका मासहुरू खाऊ।
22 मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम दे ख बािहर ल्याएँ। मलैे ितनीहरूलाई
होमब ल चढाउन ुअथवा ब ल चढाउन भिनन नता केही आज्ञा िदइन। 23मलैे केवल
ितनीहरूलाई आज्ञा िदएँ, ‘मरेो आज्ञा पालन गर अिन म ितमीहरूको परमे र हुनछुे
अिन ितमीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेौ ितमीहरूको िहतका िन म्त मरेा सबै आज्ञाहरू
पालन गर।’

24 “तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो कुराको वास्ता गरेनन।् ितनीहरू
हठी िथए अिन ितनीहरूको द ु हृदयले जे मन परायो त्यही गरे। ितनीहरू अिघ
बढनेन वरू पिछ सरे। 25 ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले िम छाडकेो िदनदे ख आज
सम्म मरेा सवेकहरू ितमीहरूकहाँ पठाएँ। मरेा सवेकहरू अगमव ाहरू िथए। मलैे
ितनीहरूलाई िदन िदनै पठाँए। 26 तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो कुरा सनु्दै
सनुनेन।् ितनीहरू अत्यन्त हठी िथए अिन आफ्ना िपताहरूले भन्दा नीच भन्दा नीच
कामहरू गरे।

27 “यिमर्या, ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई ती कुराहरू भन्नछेौ। तर
ितनीहरूले ित ा कुराहरू सनु्ने नै छैनन।् ितमीले ितनीहरूलाई डाक्ने छौ, तर
ितनीहरूले जवाफ िदने छैनन।् 28 यसकारण ितमीले ितनीहरूलाई यी कुराहरू
भन्नछेौ ‘यो यस्तो राज्य हो जहाँ मािनसहरूले परम भु आफ्नो परमे रको आज्ञा
पालन गदनन।् ितनीहरूले परमे रले भने अनशुासन हण गरेनन।् सत्य सडकेो छ,
ितनीहरूको ओठबाट यो अलग ग रएको छ।’
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हत्याकाण्डको बेंसी
29“यिमर्या,आफ्नो केश काट र त्यसलाई फ्यािकदऊे। पहाडको थमु्कामा चढ

र शोक गीत गाऊ। िकनभने परमे रले यो वशं जसले उहाँलाई रीस उठायो त्यसलाई
अस्वीकार र त्याग गन ुर् भएको छ। 30 त्यसै गर िकनभने यहूदाका मािनसहरूले
पाप कामहरू ग ररहकेो मलैे दखेकेो छु।” यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो
“ितनीहरूले आफ्नो मिूतर्हरू स्थािपत गरेका छन।् अिन म ती मिूतर्हरू घणृा गदर्छु।
ितनीहरूले मिूतर्हरू मरेो नाउँ ारा डािकने घरमा स्थािपत गरे। ितनीहरूले मरेो घर
‘अशु ’ पारे। 31 यहूदाका मािनसहरूले बेंसीमा भएको उपत्यकामा तोपतेको उच्च
स्थानहरू बनाए। ती जग्गाहरूमा मािनसहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई मारे-
ितनीहरूले ब लको रूपमा ितनीहरूलाई जलाए। यस्तो आज्ञा मलैे किहल्यै ग रन।ँ
यस्तो कुराहरू मरेो मनिभ किहल्यै पसकेो िथएन। 32 यसथर्, म ितमीहरूलाई
चतेाउनी गछुर्। िदनहरू आइरहछे,” यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो, “जब
मािनसहरूले यस ठाउँलाई तोपते अथवा बने-िहन्नोनको उपत्यका भनरे डाक्ने छैन।
होइन,् ितनीहरूले यसलाई हत्याको बेंसी भनरे डाक्नछेन।् ितनीहरूले यो नाउँ िदने
छन। जब सम्म त्यहाँ एउटा िचहानको लािग मा पिन जग्गा रहनछैेन तब सम्म
मािनसहरूले लाशहरू तोपतेमा गाडनछेन।् 33 लाशहरू चरा चरुूङ्गी र जगंली
पशहुरूको खा बिननछे। त्यहाँ चराहरू र जानवरहरूलाई धपाउन ु कोही पिन
जीिवत रहनछैेन। 34 म यहूदाका शहरहरूमा र यरूशलमेका गल्लीहरूमा आनन्द र
खशुीयालीको ध्विन अन्त ग रिदनछुे। यहूदा अथवा यरूशलमेमा हर्ष र आनन्दको
सोर अन्त ग रिदने छु। दलुहा र दलुहीको आवाज िनस्कने छैन। त्यो भिूम उजाड
हुनछे।”

8
1 यो सन्दशे परमे रबाट आएको हो “त्यस बलेा मािनसहरूले यहूदाका

राजाहरू र मखु्य शासकहरूको ह ीहरू, अगमव ाहरू र पजूाहारीहरूका ह ीहरू
र यरूशलमेका समस्त मािनसहरूका ह ीहरू उनीहरूका िचहानहरूबाट लजैानछेन।्
2 ितनीहरूले सबै ह ीहरू घाम, जनु र ताराहरू मिुन मदैानमा िफँजाउनछेन।्
यरूशलमेका मािनसहरूले घाम, जनु अिन ताराहरूलाई माया गथ। ितनीहरूले
ितनीहरूलाई सवेा र अनसुरण गरे। ितनीहरूले ितनीहरूिसत परमशर् गरे अिन
ितनीहरूको अिघ घुडँा टेकेर पजूा गरे। फे र कसलैे पिन ह ीहरू बटुल्ने छैन अिन
पनु छैन। यही कारणले ह ीहरू मदैानमा िफजाएको गाईको गोबर जस्तै हुनछे।



8:3 xxxi यिमर्या 8:8

3 “म यहूदाका मािनसहरूलाई आफ्नो घरप रवार छाडन बाध्य गराउनछुे। ती
मािनसहरूलाई िवदशेमा लिगनछे। यहूदाका केही मािनसहरू जो लडाँईमा मरेनन ्
ितनीहरूले लडाइँमा मरेको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गनछन।्” यो परम भकुो सन्दशे
हो।

पाप र दण्ड
4 “यिमर्या, यो यहूदाका मािनसहरूलाई भन: ‘परम भु यी कुराहरू भन्नहुुन्छ:

“ ‘ितमी जान्दछौ िक जब एकजना मािनस तल झछर्
फे र मािथ उठ्छ

यिद एकजना मािनस िव न्छ भन,े
फे र सि नछे।

5 यहूदाका मािनसहरूले भलू बाटो समात।े
तर िकन यी मािनसहरू िनरन्तर गल्ती बाटोमा गईरहछेन?्

ितनीहरू आफ्नै झटूा कुराहरू िव ास गछर्न।
ितनीहरू फक आउन अस्वीकार गछर्न।

6 मलैे ितनीहरूलाई खबु होिशयारीिसत हरेेको छु अिन सनुकेो छु।
ितनीहरू सही कुरा बोल्दनैन।्

ितनीहरू आफूले गरेको पापमा द:ुखी छैनन ्
अिन भन्दनैन,् मलैे के गरें?

य ु भिूममा दौिडरहकेो घोडाहरू जस्तै ितनीहरू
आफ्नै बाटोमा िहिँडरहकेा छन।्

7 आकाशमा उडने चरा-चरुूङ्गीहरूले पिन
आफ्नो ठीक समय जान्दछन,्

अिन साँरस, ढुकुर, गौंथली कयार्ङ्ग-कुरूङ्गहरूले
आफ्नो नयाँ घरमा जाने समय जान्दछन ्

तर मरेा मािनसहरू जान्दनैन ्
परमे रले उनीहरूबाट के चाहन ु हुन्छ।

8“ ‘ितमीहरू भन्छौ, “हामीसगँ परमे रको िशक्षाहरूछन य्सथर् हामी ज्ञानी छौं!”
तर यो सत्य होइन, िकनभने शा ीहरूले आफ्ना कलमलाई झटूो बनाएका छन।्
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9 “ज्ञानी मािनसहरूल”े परम भकुो वचनहरू सनु्न अस्वीकार गरे।
यसकारण ितनीहरू वास्तवमा “ज्ञानी मािनसहरू” होइनन।्

ती “ज्ञानी मािनसहरूलाई” जालमा फसाइएका छन,्
अपमान गराइएका छन ्र ल ज्जत पा रएका छन।्

10 यसकारण, म ितनीहरूका प ीहरू अरूहरूलाई िदनछुे।
म ितनीहरूका खतेहरू नयाँ मा लकहरूलाई िदनछुे।

सम्पणूर् इ ाएलका मािनसहरूले घसु लन्छन।्
सबै मािनसहरू-तल्लो दजार्दे ख मािथल्लो दजार् सम्माका एउटै वहारका

छन।्
ितनीहरू अगमव ाहरूदे ख पजूाहारीहरूसम्म सबै कपट वहार गछर्न।्

11 मरेो मािनसहरूका गिहरो घाउहरूलाई
ितनीहरूले केही जस्तो माननेन।्

ितनीहरू भन्छन,् “यो ठीकै छ, त्यके कुरो नै ठीकै छ।”
तर वास्तवमा केही पिन ठीक छैन।

12 ितनीहरू आफ्ना नरा ा कामहरूदे ख ल ज्जत हुनै पछर्।
तर ितनीहरू पटक्कै ल ज्जत छैनन।्

कसरी ल ज्जत हुन ु ितनीहरू जान्दनैन।्
यसथर् जब म ितनीहरूलाई सजाय िदनछुे

ितनीहरू अरू मािनसहरूिसतै तल झछर्न।’ ”
परम भु यसो भन्नहुुन्छ।

13 “परम भलुे भन्नभुयो, ‘म ितनीहरूका अन्नब ल लजैानछुे।
ितनीहरूका झ्याङमा एउटै पिन अङ्गरु रहनछैेन,

नभेाराको बोटमा एउटै पिन फल रहने छैन।
पातहरू पिन ओइ लनछेन र सकू्खा हुनछेन।्

मलैे िदएका त्यके वस्त ु लजैानछुे।’ ”

14 “िकन हामी यहाँ बिसरहकेा छौ? ‘आऊ, हामी ब लया शहरहरूमा जाँऊ।
त्यहाँ हामी मतृ्य ु वरण गरूँ कारण परमे र

हा ा परम भलुे हामीलाई सडन ु भनी आदशे िदन ु भएकोछ।
हामीले परम भकुो िवरू पाप गरेकाछौं,
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यसकारण परमे रले हामीलाई
िवष िमसाएको पानी िपउँन ु िदनभुएको छ।

15 हामीले थर्मा
शा न्त पाउने आशा गय ।

हामीले िनको हुने आशा गय ं
तर डर मा हात लाग्यो।

16 दानबाट श हुरूका घोडाहरूको स्वा-ँस्वाँ आवाज
हामी सनु्छौ।
घोडाहरूको िहनिहनाइले सम्पणूर् जमीन काम्छ।

यो जमीन र यसमा भएका त्यके वस्त ु
न पानर् श हुरू आएका छन।्

ितनीहरू यो शहर यसमा बसो-बास गन सबै मािनसहरू
ध्वसं पानर् आएका छन।्’ ”

17 “हरे, म ितमीलाई आ मण गराउन िवषाल ु साँपहरू पठाउँदछुै।
ती साँपहरूलाई िनयन् णमा रा ु सिकदनै।

ितनीहरूले ितमीलाई ड छेन।्”
यो सन्दशे परम भकुो हो।

18 हे परमे र, शोकले मलाई ढाक्छ र मरेो हृदय दबुर्ल भएको छ।
19 मरेा मािनसहरूको िचत्कार टाढोबाट सनु।

ितनीहरू भन्छन,्
“के परम भु अझै िसयोनमा हुनहुुन्छ?

के िसयोनका राजा अझ त्यहाँ हुनहुुन्छ?”

तर परमे र भन्नहुुन्छ, “यहूदाका मािनसहरूले बकेारका िवदशेी दवेताहरूलाई
पजू।े

ितनीहरूले मलाई ोिधत पारे।
ितनीहरूले िकन त्यसो गरे?”

20 अिन मािनसहरू भन्छन,्
“फसल कटनीको समय िबितहाल्यो।

ीष्मकाल समा भयो।
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अिन अझ हामी सरुिक्षत भएका छैनौं।”
21 मरेा मािनसहरूले मलाई चकनाचरू पारेकाले म चकनाचरू भएको छु।

म शोकाकुल छु अिन ासले मलाई घछेर्।
22 िनसन्दहे िगलादमा केही औषधी छ।

िनसन्दहे िगलादमा वै छ
यसकारण िकन मरेा मािनसहरूको चोट िनको हुदँनै?्

9
1 यिद मरेो िशर पानीले भ रएको हुन्थ्यो

अिन यिद मरेो आखँाहरू आसँकूो फोहोरा हुन्थ्यो भने
म ती मरेा मािनसहरूका िन म्त जो मा रएका छन ्रात िदन रूने िथएँ।

2 यिद मरूभिूममा या ी झैं
रात िबताउने ठाँउ मरेो भए

म मरेा मािनसहरूलाई छािडिदने िथएँ
र ितनीहरूबाट टाढो गएको हुन्थ।े

िकनभने ितनीहरू परमे र ित अिव ासी छन।्
ितनीहरू सबै उहाँका िवरोधमा उठे।

3 “ती मािनसहरू आफ्नो िज ो धन ु झैं बङ्गाउँछन ्
अिन झटूो कुराहरू मखुबाट काँड झैं िनकाल्छन।्

त्यस ठाँउमा सत्य दढृ भई बढकेो होइन।
यी मािनसहरू एउटा खराब कमर् दे ख

अक मा आफै सछर्न।
ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन।्”
परम भलुे यसो भन्नभुयो।

4 “आफ्ना िछमकेीहरूलाई िनयाल।
कुनै सम्बन्धीलाई िव ास नगर।

िकनभने हरेक सम्बन्धी कपटी छ।
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हरेक िछमकेीले ित ो पछाडी िनन्दा गदर्छ।
5 हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीिसत

झटूा बोल्छ।
कसलैे पिन साँचो बोल्दनै।

यहूदाका मािनसहरूले आफ्नो िज ोलाई
झटूो बोल्न िशक्षण गराउँछन।्

ितनीहरूले नथाकुञ्जले सम्म पाप गरे।
6 एउटा नरा ो कुराले अक नरा ो कुरालाई पछ् यायो।

अिन झटूोले झटैू पछ् यायो।
मािनसहरूले मलाई िचन्न ु अस्वीकार गरे।”

परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो।
7 सनेाहरूका परम भु भन्नहुन्छ,
“म ितनीहरूलाई श ु पाछुर् र परीक्षा गछुर्।*
मरेोमा अन्य त रका छैन।

मरेा मािनसहरूले पाप गरे।
8 यहूदाका मािनसहरूको िज ो काँड जस्तै तीखा छन।्

ितनीहरू मखुले झटूो बोल्दछन।्
हरेक मािनस आफ्ना िछमकेीहरूसगँ दयापणूर् बात गछर्न

तर ितनीहरूले आफ्नो िछमकेीहरूलाई धरापमा पान िभ ी योजनाहरू
बनाँउछन।्

9 मलैे यहूदाका मािनसहरूलाई दण्ड िदनै पछर्।”
यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो,

“के मलैे यस कारको जाितलाई
सजाय िदन ु पदन?”

10 म पवर्तहरूलाई िचच्याएर कराउनछुे।
म उजाड भिूमका िन म्त शोकमय गीत गाउनछुे

* 9:7: …
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कारण ती पवर्तहरू र मदैानहरू न गराइएका छन ्
र त्यहाँबाट कोही पिन िहडँदनैन।्

गाई-गोरूहरू रामकेो आवाजहरू अब त्यहाँ सनु्न सिकनदनै।्
चराचरुूङ्गी सबै उडरे, गइसके

अिन पशहुरू पिन गइसके।

11 परम भु भन्नहुुन्छ, “म यरूशलमेलाई अशु को थु ोमा प रवतर्न गनछु।
यो स्यालहरूको घर हुनछे।

म यहूदाका शहरहरू िवनाश गनछु
तािक त्यहाँ कोही ब े छैन।”

12 के त्यहाँ यी चीजहरू बझु्ने कोही ज्ञानी मािनसहरू छन?्
त्यहाँ कोही छन ्ज-जसलाई परम भलुे भन्न ु भएको छ

र ज-जसले सन्दशे ाख्या गन ुर् सक्छ?
िकन यस भिूम ध्वसं पा रयो अिन
सखूा मरूभिूममा प रणत ग रयो, जहाँ कोही पिन जाँदनै?्

13 परम भलुे भन्नभुयो,
“िकनभने मलै े ितनीहरूलाई िदएको िशक्षा त्यागे

अिन मरेा उपदशेहरू सनु्दनैन ्अिन मलैे दखेाएका मागर्मा िहड्दनैन।्
14 यहूदाका मािनसहरूले आफ्नै त रकाको जीवन शलैी लए।

ितनीहरू हठी िथए।
ितनीहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले

जो िसकाएका िथए त्यही बाललाई पजूा गरे।”
15 यसकारण सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ,
“म ितनीहरूलाई तीतो भोजन खाने

र िवषाल ु पानी िपउने बनाउनछुे।
16 म इ ाएलका मािनसहरूलाई अन्य जाितहरूमा
जनु न त ितनीहरू न त ितनीहरूको िपता-पखुार्हरूले

जान्दथे िततर-िबतर पा रिदनछुे।
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ितनीहरू सम्पणूर् रूपले ध्वसं नहुञ्जलेसम्म
म ितनीहरूको पिछ तरवार पठाउनछुे।”

17 यही नै सनेाहरूका परमे र भन्नहुुन्छ
“अब, यी कुराहरूबारे िवचार गर।

ती ीहरूलाई बोलाऊ जसलाई अन्त्यिे ि यामा रूनलाई पसैा िदइन्छ।
ती मािनसहरूलाई पठाऊ जो त्यस ्काममा िनपणु छन।्

18 ‘ितनीहरूले हतार गरून
र हा ा िन म्त रोइिदउन।

तब हा ा आखँाहरू
आसँलूे भ रनछेन,्

अिन पानीका महुानहरू बािहर आउनछेन।्’
19 “िवलापको स्वरहरू िसयोन ्बाट सिुनयो
‘हामी साँिच नै ध्वसं्त भयौं।

हामी ल ज्जत छौं
िक हामीले आफ्नो भिूम त्याग्न ु नै पछर्,

िकनभने हा ो घरहरू भत्काइयो।
अिहले हा ा घरहरू ढुङ्गाका टु ाहरू मा भएका छन।्’ ”

20 अब, यहूदाका ीहरू, परम भबुाट आएको वचन ध्यान ्िदएर सनु।
परम भकुो मखुारिबन्दबाट आएको शब्दहरू सनु।

परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका छोरीहरूलाई कसरी िचच्चाएर रूने भन्ने
िसकाऊ।

हरेक ीले यो शोक-गीत गाउन िसक्नै पछर्:
21 ‘हा ा झ्यालहरूबाट मतृ्य ु पसकेो छ।

हा ा िकल्लाहरूमा मतृ्य ु आयो।
यसले गल्लीहरूमा हा ा नानीहरूलाई

र हा ा जवानहरूलाई शहरहरूबाट लग्यो।’ ”
22 यी कुराहरूको घोषणा गर:
“परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मत ृ शरीरहरू भ ूईँमा गोबर जस्तै छ रएको हुनछे।
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ितनीहरूका शरीरहरू जसरी कृषकहरूले खतेमा बाली काटेर सतुाई राख्छन ्
जसलाई उठाउने कोही हुदँनैन ्त्यस्तै मदैानमा लिडरहकेा हुनछेन।्’ ”

23 परम भु भन्नहुुन्छ,
“ज्ञानीले आफ्ना ज्ञान बारे शखेी गन ुर् हुदँनै।्

बलवानले आफ्ना श बारे घमण्ड गन ुर् हुदँनै।्
धनीले आफ्ना धन बारे अहम ्गन ुर् हुदँनै।्

24 तर यिद कसलैे गवर् भन,े उसले यस िवषयमा गवर् गरोस।्
म परम भलुाई िचन्छु

र जान्दछु
र उहाँ नै परम भु हुनहुुन्छ

जसले पथृ्वीमा न्याय, दया
र धर्िमकताको वहार गन ुर्हुन्छ।

िकनभने म यी कुराहरूमा नै आनन्द लन्छु।”
25 यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो: “समय आइरहकेो छ जब म ती

सम्पणूर् मािनसहरू जसले खाली शारी रक खतना गरेका छन ् उनीहरूलाई दण्ड
िदनछुे। 26 म ती मािनसहरूका बारेमा भिनरहछुे जो िम दशे, यहूदा, एदोम,
अम्मोन, मोआबका बिसन्दा हुन अिन ितनीहरू सबै जो जगंलमा बस्छन।् ती सारा
दशेहरूमा ब े मािनसहरू वास्तवमा खतना ग रएको िथएन अिन इ ाएलबाट आउने
मािनसहरूका खतना ितमीहरूको हृदयमा ग रएको िथएन।”

10
परम भु र मिूतर्हरू

1 हे इ ाएलका मािनसहरू, परम भकुो वचन सनु। 2 परम भलुे यही भन्नहुुन्छ:

“अन्य जाितहरूबाट आएका मािनसहरू जस्तै नबाँच।्
आकाशका िवशषे िचन्हहरूिसत नडराऊ।

अन्य जाितका मािनसहरूले अकाशमा जे दखे्छन ्ितनीहरू डराँछन।्
तर ितमीहरू त्यस्ता कुराहरूमा डराउन ु पदन।

3 अन्य मािनसहरूका रीित- रवाजहरू महत्वहीन छन।्
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ितनीहरू जगंलमा रूख काट्छन ्
िशल्पीकारले आफ्नो बञ्चरोले आकारमा बनाँउछ।

4 ितनीहरूले चाँदी र सनु लगाएर ितमाहरू सनु्दर बनाँउछन।्
तब ितनीहरूले मात लहरू र काँटीहरू मिूतर्हरू अडाउनलाई योग गछर्न ्
तािक ती मिूतर्हरू तल नझरोस।्

5 मिूतर्हरू खतेमा राखकेो तसार्उने पतुला जस्तै हुन।्
ितनीहरू बोल्दनैन।्

ितनीहरूलाई बोक्न पछर्
िकनभने ितनीहरू िहडं्न स ै नन।्

ितनीहरूलाई आदर नगर!
ितनीहरूले नोक्सान

अथवा सहायता गन ुर् स ै न।”

6 हे परम भ,ु तपाईं जस्तो कोही पिन छैन!
तपाईं महान हुनहुुन्छ,
अिन तपाईंको नाउँ महान र श शाली छ।

7 हे परमे र त्यकेले तपाईंलाई आदर गन पछर्।
तपाईं सबै जाितहरूका महाराजा हुनहुुन्छ।

तपाईं सम्मानको योग्य हुनहुुन्छ।
अन्य राज्यहरूमा धरैे ज्ञानी मािनसहरू छन ्तर तपाईं समान कोही पिन ज्ञानी

छैन।
8 अन्य जाितका मािनसहरू लठुवा र मखूर् छन।्

ितनीहरूका िशक्षा काठको महत्वहीन मिूतर्हरूबाट आउँछन।्
9 ितनीहरूले मिूतर्हरू बनाउन ु तश शबाट चाँदी

अिन उपज दशेबाट सनु ल्याउछन।्
मिूतर्कार र सनुारहरूले मिूतर्हरू बनाउछँन ्

र नीलो र बैंजनी लगुाहरू लगाइिदन्छन।्
िनपणु “िशल्पीहरूल”े यी सब “चीजहरू” बनाँउछन।्

10 तर परम भु चाँिह साँचो परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँ मा जीिवत परमे र हुनहुुन्छ।
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उहाँ राजा हुनहुुन्छ जसले सदाकाल शासन चलाउन ु हुन्छ।
परमे रको रीसमा पथृ्वी काम्छ

अिन िवदशेीहरूले उहाँको ोध सहन स ै नन।्
11 परम भु भन्नहुुन्छ, “यो सन्दशे मािनसहरूमा घोिषत गर,

‘यी झटूा दवेताहरूले आकाश र पथृ्वी बनाएनन।
पथृ्वी र आकाश मिुन ितनीहरू लोप हुन्छन।्’ ”

12 परमे र नै हुनहुुन्छ, जसले पथृ्वीलाई आफ्नो श ले सिृ गन ुर्भयो।
परमे रले आफ्नो ज्ञानले ससंारलाई रच्न ु भयो
अिन उहाँले आफ्नो समझ ारा आकाशलाई फैलाउनभुयो।

13 उहाँको वचनको आवाजले
आकाशमा पानी गजर्न्छ।

पथृ्वीको अन्तबाट उहाँले बादल आउने बनाउन ु हुन्छ।
उहाँले वषार् िसत िबजलुी ल्याउन ु हुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास ल्याउन ु भयो।

14 मािनसहरू एकदमै मखूर् छन।्
मिूतर्हरूले आफ्ना सिृ ाहरूलाई मखूर् बनाए।

ती मिूतर्हरू वास्तवमा िमथ्या बाहके केही होइन।
ितनीहरूमा जीवन हुदँनै।

15 ती मिूतर्हरू महत्वहीन हुन।्
ितनीहरू केवल खसीका पा हुन।्
न्यायको समयमा ती मिूतर्हरू सड्नछेन।्

16 तर याकूबका परम भु ती मिूतर्हरू जस्ता हुनहुुन्न।
परम भलुे सबै थोक बनाउन ु भयो

अिन परम भलुे इ ाएल प रवारलाई परम भलुे उहाँको आफ्नै मािनसहरू भनी
रोज्न ु भयो।

परमे रको नाउँ “सनेाहरूका परम भ”ु हो।
िवनाश आइरहछे
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17 घरेामा परेका ितमी मािनसहरू,
त्यके चीज पोको पार

अिन जानलाई तत्पर हौ।
18 परम भु भन्नहुुन्छ
“यस समय म यहूदाका मािनसहरूलाई दशेबाट बािहर िनकाली िदनछुे।

म ितनीहरूमािथ सकंटहरू ल्याइिदनछुे
तािक ितनीहरूलाई प ाइनछे।”

19 िधक्कार छ मलाई! मलैे नरा ो घतले चोट पाएँ।
म सा ै घाइते छु

य िप मलैे स्वयलंाई भन,े “यो मरेो बीमार हो
जसको लािग म पीिडत हुनै पछर्।”

20 मरेो पाल भत्काइयो।
सारा डोरीहरू चुडँाइयो।

मरेा छोराछोरीहरूले मलाई त्याग।े
ितनीहरू गए।

मरेो पाल फैलाउन
अथवा पालको पदार् उठाउन यहाँ केही पिन छैन।

21 गोठालाहरू मखूर् छन ्
अिन परम भु खोज्ने यास गदनन।्

यसकारण ितनीहरू सफल भएनन ्
यसकारण ितनीहरूका बथानहरू िततर-िबतर भए अिन हराए।

22 सनु,् एउटा ठूलो हल्ला सनु!
हरे त्यो हल्ला उ रदे ख आइरहछे।

यसले यहूदाका शहरहरू न पानछ।
यहूदा एक र ो मरूभिूम झैं हुनछे।
यो स्यालहरूका गफुा हुनछे।

23 हे परम भ!ु म जान्दछु िक मािनसले आफ्नो जीवन िनयन् ण गदन।
एउटा मािनसले आफ्नै पाइला ठीकिसत रा स ै न।

24 हे परम भ!ु िनष्पक्ष भएर,
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हामीलाई सधुान ुर्होस।्
ोधमा हामीलाई सजाय निदनहुोस ्

न तपाईंले हामीलाई नाश पान ुर् हुनछे।
25 तपाईंको ोध ती जाितहरूमािथ पोखाउन ु होस ्जसले तपाईंलाई िचन्दनैन ्

अिन ती मािनसहरूमािथ पोखाउन ु होस ्
ज-जसले तपाईंको नाउँ लदनैन।्

ती जाितहरूले याकूबको प रवारलाई ध्वसं पारे।
ितनीहरूले इ ाएललाई पणूर्रूपले ध्वसं पारे।
ितनीहरूले इ ाएलको दशे ध्वसं पारे।

11
करार तोिडयो

1यिमर्याकहाँ आएको सन्दशे यही हो। यो सन्दशे परम भबुाट आयो 2“यिमर्या,
यस करारको वचनहरू सनु। यहूदाका मािनसहरूलाई यी कुराहरू बताऊ। यी
कुराहरू यरूशलमेा ब े मािनसहरूलाई भन। 3यही त परम भु इ ाएलका परमे र,
भन्नहुुन्छ ‘जसले यो करारलाई पालन गदन ् त्यो मािनसमािथ नरा ो कुरो परी
आउनछे। 4 म त्यो करार िवषयमा कुरा ग ररहछुे जनु मलैे ितनीहरूका िपता-
पखुार्हरूसगँ गरेको िथएँ। त्यो करार मलैे त्यसबलेा गरेको िथएँ जब मलैे ितनीहरूलाई
िम बाट ल्याएँ। िम धरैे सकंटहरूको ठाउँ िथयो। यो फलाम गलाउने भ ी झैं
िथयो।’ मलैे ितनीहरूलाई भने ‘मरेा आज्ञा पालन गर अिन मलैे आदशे िदएको
कुराहरू गर। यिद ितमीहरूले त्यसो गय भनें, ितमीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेौ र म
ितमीहरूको परमे र हुनछुे।’

5 “तब मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मह र दधू बिगरहने म ललो जमीन
िदन्छु भनी गरेको ितज्ञा सधैं बचाई रा छुे अिन आज ितमीहरू त्यही जमीनमा
छौ।”

मलैे उ र िदएँ, “आमने, हे परम भ।ु”
6 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, यस सन्दशे यहूदाका शहरहरू र

यरूशलमेको गल्ली-गल्लीहरूमा चार गर। सन्दशे यो हो यस करारका कुरा सनु
र पालन गर। 7 मलैे िम को भिूमबाट बािहर ल्याएकै बलेा ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूलाई चतेाउनी िदएको िथएँ। त्यही िदन दे ख नै मलै े ितनीहरूलाई घ रघ र
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चतेाउनी िदएँ। मलैे ितनीहरूलाई मरेो आज्ञा पालन गर भन्दै चतेाउनी िददैं आएको
हो। 8 तर ितनीहरू हठी िथएँ मरेो कुराहरूलाई कुनै महत्व नै िदएनन।् अिन
ितनीहरूको द ु मनले जे िचतायो त्यही गरे। मलैे ितनीहरूलाई करार-प मा रहकेा
आज्ञाहरू परुा गनर् आदशे िदएँ तर ितनीहरू माननेन,् यसकारण त्यस करार-प मा
भिनएको सबै सजायहरू ितनीहरूलाई िदएँ।”

9 फे र परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, म जान्दछु यहूदाका र यरूशलमेमा
ब े मािनसहरूले एक ग ु योजना बनाएका छन।् 10 ती मािनसहरूले जनु
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले गरेका िथए त्यही पापहरू नै दोहोयार्इरहकेा छन।्
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो आदशे अनसुार िहडन अस्वीकार गरे। ितनीहरूले
अरू दवेताहरू पजूे अिन ितनीहरूलाई सवेा गरे। इ ाएल अिन यहूदाका सन्ताहरूले
करार भङ्ग गरे जनु मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ गरेको िथएँ।”

11 यसकारण, परम भु भन्नहुुन्छ “म यहूदाका मािनसहरूमािथ आपद
ल्याइरहकेो छु। ितनीहरू उम्कन पाउने छैनन ितनीहरूले मलाई म तको लािग
गहुान छन,् तर म ितनीहरूको पकुारमा ध्यान िदिँदन। 12 यहूदाका मािनसहरू साथै
यरूशलमेका मािनसहरू गई ितनीहरूका दवेताहरूलाई गहुानछन ्जसलाई ितनीहरू
धपू चढाउँछन।् तर ती दवेताहरूले आवश्यक परेको बलेामा ितनीहरूलाई म त
पयुार्उन सक्षम हुने छैनन।्

13 “हे यहूदाका मािनसहरू! ितमीहरूसगं जित शहरहरू छन त्यित नै मिूतर्हरू
छन।् लज्जापणूर् बाल दवेताको पजूा गनर् यरूशलमे शहरमा जित गल्लीहरू छन ्
त्यित नै वदेीहरू छन।्

14 “यिमर्या, यहूदाका मािनसहरूका िन म्त ाथर्ना नगर। ितनीहरूका िन म्त
वकालत नगर। ितनीहरूले सकंटको समय जितबलेा सहायताका िन म्त ाथर्ना
गछर्न म ध्यान िदिँदन।

15 “उसले धरैे डरलाग्दो कामहरू गरेको जान्दा जान्दै
िकन मलैे मरेी यसीलाई मरेा घरमा आदर गन ुर्?

यहूदा, के ितज्ञाहरू र पशु ब लहरूले मा
ितमीहरूलाई िवनाशबाट बचाउन ु सक्छ भन्ने ितमी सोच्छौ?”

16 परम भलुे ितमीलाई नाउँ िदनभुयो।
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उहाँले ितमीलाई रा ो फल लागकेो सनु्दर जतैनूको वकृ्ष भनी बोलाउन ु भयो।
तर श शाली आधँी गजनर्िसतै परम भलुे त्यस वकृ्षलाई आगोमा जलाउन ु हुनछे

अिन त्यसका हाँगाहरू जल्नछे।
17 सनेाहरूका परम भलुे ितमीलाई रोप्न ु भयो

अिन उहाँले भन्नभुयो िक ध्वसं आउनछे
िकनभने इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूले

बाललाई सगु न्धत धपूहरू चढाएर
अिन कामहरू गरे जनु कामले

मलाई ोिधत गरायो।
यिमर्याको िवरू मा षड ्यन्

18 परम भलुे मलाई दखेाउन ु भयो अिन मलैे चाल पाएँ। उहाँले ितनीहरूका
खराब कामहरू मलाई दखेाउन ु भयो। 19 मानर्लाई ल्याइएको एउटा िनद ष थमुाझैं
म िथएँ। ितनीहरू मरेो िवरू छन ् भनी म जा न्दनथें। ितनीहरूले मरेो बारेमा यी
कुराहरू भन:े “यो रूख यसका फलहरूिसतै न पा रिदऊँ। यसलाई मा रिदउँ
तािक मािनसहरूले यसलाई भलु्नछेन।्” 20 “तर हे परम भ!ु तपाईं एक िनष्पक्ष
न्यायक ार् हुनहुुन्छ। तपाईं मािनसहरूका हृदय र इच्छाहरू जाँच गन ुर् हुन्छ। तपाईंले
ितनीहरूलाई िदने सजाय मलाई जान्न िदनहुोस ्कारण मलैे मरेो मामला तपाईंलाई
समु्पकेो छु।”

21 यसकारण अनातोतका मािनसहरूको िवषयमा जसले यिमर्यालाई मान
षड ्यन् रिचरहकेा िथए। ती मािनसहरूले यिमर्यालाई भन,े “परम भकुो नाउमँा
अगमवाणी नगर न हामी ितमीलाई मानछौ।” ितनीहरूका िवषयमा परम भु
यसो भन्नहुुन्छ। 22 सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो, “म ितनीहरूलाई दण्ड
िदनछुे। जवान मािनसहरू य ु मा मनछन।् ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू भोकै मनछन।्
23 अनातोतबाट आएका मािनसहरू कसलैाई पिन छािडनछैेन। कोही पिन
बाँच्नछैेन। िकनभने जब म ितनीहरूलाई दण्ड भोगाउँछु म ितनीहरूमािथ िवपद
खनाइिदनछुे।”

12
यिमर्याले परम भु ित गनुासो गदर्छ

1 हे परम भ!ु यिद मलैे तपाईंसगँ वकालत गरें भन,े
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तपाईं सधँ ै धािमर्क नै हुनहुुन्छ।
तापिन मलाई केही भन्न िदनहुोस ्जनु सही दे खदँनै।

िकन द ु मािनसहरू सफल हुन्छन?्
िकन द ु मािनसहरू सम्पन्न जीवन िजउँछन?्

2 तपाईंले ितनीहरूलाई रोप्न ु भयो
अिन ितनीहरू श शाली भए।

ितनीहरू बढछन ्अिन फल िदन्छन।्
तपाईं ितनीहरूका सम्मखु हुनहुुन्छ तर हृदयदे ख भने टाढा।

3 तर हे परम भु तपाईं मरेो हृदयलाई िचन्न ु हुन्छ।
तपाईंले मलाई दे ु भएको छ अिन मरेो मनलाई जाँच्न ु भएको छ।

ितनीहरूलाई थमुाहरूलाई कसाइले अिघ ताने झैं तान्नहुोस।्
हत्या ग रने िदनको लािग ितनीहरूलाई अलग रा ु होस।्

4 किहले सम्म जमीन सखू्खा रहन्छ?
किहले सम्म घाँस ओइ लन्छ?

त्यहाँ ब े मािनसहरूको द ु याईले गदार्
सब चरा-चरुूङ्गीहरू अिन पशहुरू लोप भइसके।

तपैिन ती द ु मािनसहरू भिनरहकेा छन,्
“यिमर्याले हामीमािथ के घट्छ दे े छैन।”

यिमर्यालाई परम भकुो जवाफ
5 “यिमर्या, यिद ितमी मािनसहरूसगं दगुदुार् थाक्यौ भने

कसरी घोडाहरूिसत दगनुर् सक्छौ?
यिद ितमीले शा न्तमय ठाउँमा भरोसा गय भने

डरलाग्दो जग्गामा ितमी के गनछौ?
यदर्न नदीको िकनारमा बढदै गरेको काँडे झाडीहरूमा

ितमी के गन छौ?
6 ती मािनसहरू ित ा आफ्नै दाज्य-ूभाइहरू हुन।

ित ा आफ्नै प रवारका सदस्यहरूले
ित ै िवरू मा षड ्यन् रिचरहकेाछन।्

ितनीहरू ित ो िवरू मा जोरिसत कराउँछन।्
ितनीहरूले मीठा कुराहरू गरे पिन ितनीहरूमािथ भरोसा नगर।
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परम भलुे यहूदीहरूलाई इन्कार गन ुर्हुन्छ,
7 “मलैे आफ्नो घर प रवार त्यागकेो छु,

मलैे आफ्नो सम्पि छाडें।
म जसलाई मे गदर्छु

उसलैाई उसको श हुरूलाई समु्पें।
8 मरेा मािनसहरू िसहं झैं छन। ितनीहरू म प फक गर्िजए,

यसकारण म ितनीहरूको श ु भएको छु।
9 मरेा मािनसहरू

मरेका पशहुरू जस्तै छन।्
िग हरू ितनीहरूको व रप र उडछन।्

आऊ, जङ्गली हे पशहुरू हो।
खान भलेा होऊ।

10 घरैे गोठालाहरूले मरेो दाखबारीहरू न पा रिदए।
ती गोठालाहरू मरेो खतेका िवरूवामािथ जथाभावी िहडँ।े
ती गोठालाहरूले मरेो सनु्दर खते बारी र ो मरूभिूममा प रणत ग रिदए।

11 ितनीहरूले मरेो खते मरूभिूम बनाइिदए।
यो सखूा र अनबुर्र छ र मरेो लािग रून्छ।

सम्पणूर् भिूम नै उजाड भएकोछ,
तर कसलैे वास्ता गदन।

12 मरूभिूमको पहाडमािथ ध्वशंकहरू आउँछन।्
यो भिूमको एक कुनादे ख

अक कुना सम्म परम भकुो तरवारले सम्पणूर् न पानछ।
कुनै जीिवत वस्त ु सरुिक्षत रहने छैन।

13 मािनसहरूले गहू ँ रोप्ने छन ्
तर ितनीहरूले काँढाहरूको बाली काट्नछेन।्

ितनीहरू महनते अिधक गछर्न ्
तर त्यसबाट केही पाउदँनैन।्

आफ्नो प र मको फलमा ितनीहरू आफै ल ज्जत अनभुव गनछन।
परम भकुो ोधले यी सब चीजहरू हुनछे।”

इ ाएलका िछमकेीहरूलाई परम भकुो वाचा
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14 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ: “मलैे मरेा इ ाएली मािनसहरूलाई िदएको
भिूम निजक बसो-बास गन द ु मािनसहरूलाई के गनछु म ितमीलाई भन्नछुे। म ती
मािनसहरूलाई ितनीहरूको ठाँउबाट उखले्नछुे अिन ितनीहरूबाट यहूदा छु ाउनछुे।
15जब ती मािनसहरूलाई दशे िनकाला गन ुर् शषे हुन्छ, ितमीहरूमािथ दया रा छुे। म
त्यके मािनसलाई उसको आफ्नै पतैकृ भिूममा ल्याउनछुे। 16यिद ती मािनसहरूले

मरेा मािनसहरूलाई बालको नाउमँा शपथ गनर् िसकाए झैं मरेो नाउमँा ‘परम भु
जीिवत हुनहुुन्छ’ भन्न साँचो रूपमा िसके भने म ितनीहरूलाई मरेा मािनसहरूको
बीचमा स्थािपत गराउछु। 17 यिद कुनै राज्यले मरेो आज्ञा पालन गरेन भने त्यस
जाितलाई चडुनछुे र सम्पणूर् रूपले ध्वसं पानछु।” यो सन्दशे परम भबुाट आएको
हो।

13
पटुकाको सकेंत

1 परम भलुे मलाई जे भन्नभुयो त्यो यही हो: “यिमर्या, जाऊ अिन सतुीको
लगुा िकनरे। ित ो कम्मरमा व रप र बाँध। यसलाई िभज्न नदऊे।”

2 यसकारण परम भकुो आज्ञा अनसुार मलैे सतुी लगुा ल्याएँ अिन कम्मरमा
व रप र बाँध।े 3 त्यसपिछ दो ो पल्ट परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। 4 सन्दशे
यस्तो िथयो “यिमर्या, ितमीले िकनकेा पटुका बाँध र परात नदीमा जाऊ। अिन त्यो
पटुका च ानहरू चकको ठाउँमा लकुाऊ।”

5 यसकारण म परात नदीतफर् लागें परम भलुे िदनभुएको आदशे अनसुार पटुका
लकुाँए। 6 धरैे िदन पिछ, परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “अब यिमर्या, परात नदीतफर्
जाऊ। पटुका ल्याऊ जनु मलै ितमीलाई त्याहाँ लकुाउन ु भनकेो िथए।”

7 यसकारण म परात नदीमा गएँ अिन जहाँ मलै े पटुका लकुाएको िथएँ त्यो
ठाँउमा खनें। मलैे पटुका पाएँ तर त्यो म क्कएर काम नलाग्ने भएको िथयो।

8 त्यसपिछ परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। 9 परम भलुे यसो भन्नभुयो,
“त्यसरी नै म यहूदाको गवर् र यरूशलमेको महागवर् ध्वसं पानछु। 10 यी द ु
मािनसहरूले मरेा वचनहरू सनु्न अस्वीकार गछर्न। ितनीहरू हठी छन।् ितनीहरू
अन्य दवेताहरूको अनसुरण गछर्न र ितनीहरूको पजूा गछर्न।् ती मािनसहरू पटुका
झैं न हुनछेन।् 11एकजना मािनसलेआफ्नो कम्मरमा पटुका कस्सरे बाँध्छ। त्यस्तै
कारल,े म यहूदाका र इ ाएलका मािनसहरूलाई कस्सरे बाँध्नछुे।” यो सन्दशे
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परम भबुाट हो। “मलैे त्यसो गरेको कारण ती मािनसहरूलाई म प खच्न र
आफ्नो नाउँ शसंा र मिहमाका िन म्त आफ्नो मािनसहरू बनाउन ु हो तर ितनीहरूले
सनुने।्”

यहूदालाई चतेाउनी
12“ितनीहरूलाई यो सन्दशे भन: ‘परम भु इ ाएलका परमे रले भन्न ु भएको

छ हरेक दाख-मशक दाखरसले भन ुर् पछर्।’ ती मािनसहरूले ितमीलाई भन्छन,्
‘वास्तवमा हामी जान्दछौं हरेक दाख-मशक दाखरसले भन ुर् पछर्।’ 13 तब ितमीहरू
ितनीहरूलाई भन्नछेौ, ‘यही नै त परम भलुे भन्नहुुन्छ यस दशेमा भएका सबै
असाहयहरूलाई म ज ाँह जस्तो बनाउने छु। म ती राजाहरूको बारेमा भिनरहछुे
जो दाऊदको राजग ीमा बस्छन।् म ती पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू र यरूशलमेमा
ब हेरु सबै मािनसहरूका बारेमा भिनरहकेो छु। 14 ितनीहरूलाई एक-अकार्मा
चकनाचरू पानछु, बाब ु छोराहरूमा पिन आपसमा चक् नाचरु हुनछेन’् परम भु
भन्नहुुन्छ ‘ितनीहरूका िन म्त म द:ुखी हुने छैन अिन म ितनीहरूमािथ क्षमा गन
छैन। यहूदाका मािनसहरूलाई ध्वसं पान ुर् म रोिकने छैन।्’ ”

15 सनु र ध्यान दऊे।
परम भु ितमीहरूिसत बोल्न ु भयो।
अहंकारी नहौ।

16 परमे र आफ्ना परम भलुाई सम्मान ्गर।
उहाँलाई शसंा गर न ता उहाँले अन्धकार ल्याउन ु हुनछे।
ितमीहरू अन्धकारको पहाडहरूमा झनर् अिग शसंा गर,

यहूदाका मािनसहरू ितमीहरूले उज्यालोको आशा ग ररहछेौ।
तर परम भलुे डरलाग्दो अन्धकार ल्याउन ु हुनछे।
उसलँे उज्यालोलाई बद्लरे बाक्लो अन्धकार बनाउन ु हुनछे।

17 यहूदाका मािनसहरू यिद ितमीहरूले परम भकुो कुरालाई ध्यान िदएनौ भन।े
म लकु्छु अिन रून्छु।

ित ो गवर्ले मलाई रूने बनाउछँ।
म धरैे जोडले रूनछुे।

मरेो आखँाबाट आसँ ु बाढी झैं बग्नछे?
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िकनभने परमे रको भेंडाको बथान* प ाऊ पनछ।
18 यी कुराहरू राजा र राज-मातालाई भन,

“राजग ीबाट तल झर ितमीहरूको गौरवशाली मकुुट
ितमीहरूको िशरबाट खसकेो छ।”

19 नगेब मरूभिूममा भएको शहरहरूका वशे ारहरू बन्द छन,
अिन कसलैे पिन ितनीहरूलाई खोल्न स ै नन।्

यहूदाका सम्पणूर् मािनसहरूलाई िनवार्सन ग रयो।
ितनीहरूलाई कैदी जस्तै लिगयो।

20 हे यरूशलमे,
हरे! श हुरू उ रबाट आइरहकेाछन।्

परम भलुे िदनभुएको सनु्दर बथान,
ित ो ती भडेाका बथानहरू कहाँ छन?्

21 यिद बथानको िवषयमा परम भलुे सोध्न ु भए
ितमी के भन्नछेौ?
ितमीहरूले िसकाउन ु पथ्य ।

ितमीहरूले अगवुाई ग ररहकेो हुन ु पन।
के ितमी सतु्केरी पीडामा परेकी ीहरू झैं छैनौ?

22 यिद ितमीहरू स्वयलंाई सोध,े
“िकन मलाई यस्तो नरा ो कुराहरू भयो?”

ती कुराहरू
ितमीहरूकै पापको कारणल,े
ित ो पोशाकहरू च्याितयो
अिन ितमीहरू अपमािनत भयौ।

23 जसरी एउटा िचतवुाले आफ्नो छालाको थोप्ले दागहरू बद्लाउन ु स ै न
त्यसरी नै एकजना कालो वणर्को मािनसले आफ्नो वणर् ब द्लन स ै न।

यसथर् ितमी द ु कम हरू
किहल्यै प रवतर्न हुन र असल गनर् स ै नौ।

* 13:17: “ ” “
”
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24 “मरूभिूमको हावाले भसू उढाए झैं
म ितनीहरूलाई
िततर-िबतर पा रिदनछुे।

25 मरेो योजनािभ गािभएको
यो ित ो भाग्य हो।”
“यस्तो सयंोक िकन घ ो?

िकनभने ितमीहरूले मलाई त्याग्यौ
अिन झटूो दवेताहरूमािथ भरोसा गय ।
यो सब परम भलुे भन्न ु भयो।

26 यरूशलमे, म ित ो लगुा
अनहुार सम्म तानी िदनछुे
तािक त्यकेले ित ो लाज दखेोस।्

27 मलैे ितमीहरूलाई
िघनलाग्दा काम गरेको दखेकेो छु।

मलैे ितमीहरूलाई
वशे्याविृत झैं पहाडमा र मदैानमा

आफ्नी िेमकाहरूलाई अित आनन्दिसत िभचार काममा
मस्त भएको दखेकेो छु।”

14
खडरेी र झटूा अगमव ाहरू

1 खडरेीको बारेमा यिमर्याकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो:
2 “यहूदा शोक गछर्,

उसको वशे ारहरू कमजोर भएको छन।्
मािनसहरू भइँूमा लडरे शोक मनाउछँन

अिन यरूशलमेको िचत्कार आकािसन्छ।
3 मािनसहरूका नायकहरूले आफ्ना नोकरहरूलाई पानी लनलुाई पठाए।

नोकरहरू इनारमा गए
तर ितनीहरूले पानी पाएनन।्
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नोकरहरू र ो जगहरू लएर फक आए।
यसकरण ितनीहरू ल ज्जत अिन अपमािनत भए।
ितनीहरूले लाजले आफ्नो अनहुार लकुाए।

4 अनाविृ भएको कारण
िकसानहरूले खतेमा हलो जोतनेन।्

यसथर् ितनीहरूले लाजले
आफ्नो मखु छोप।े

5 माऊ मगृले सम्म आफूले भखर जन्माएको पाठा-पाठीहरू छोडछे।
त्यहाँ घाँस नभएकोले त्यसले त्यसो गरकी हो।

6 जगंली गधाहरूले स्यालहरूले झैं
पहाडमा उिभएर हावा लदैंछन।्

चन खर्कमा ह रयो नभएको
कारण ितनीहरूको आखँा ितिमर्राउँछन।्”

7 “हे परम भ!ु हा ो अधर् मलेे हामीलाई दखेे तापिन
आफ्नो नाउकँो गौरवका िन म्त केही गन ुर् होस।्
हामी भन्छौ िक हामीले धरैे पल्ट

तपाईंलाई त्यागकेा हौं
अिन तपाईंको िवरू पापहरू गरेका छौं।

8 हे परमे र! तपाईं इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ।
सकंटको समयमा धरैे चोटी तपाईंले इ ाएललाई बचाउन ु भएको छ।

तर अिहले यस ठाउँमा तपाईं िवदशेी झैं दे खन ु हुन्छ।
तपाईंलाई रात िबताउने या ी झैं लाग्छ।

9 िकन तपाईं ममा परेको मािनस झैं दे खन ु हुन्छ?
तपाईंले कसलैाई पिन बचाउनँ ु हातमा नरहकेा सनेा झैं हुनहुुन्छ।

तर हे परम भ,ु तपाईं हा ो साथमा हुनहुुन्छ।
हामी तपाईंको नाउलँे बोलाइन्छौं। हामीलाई असहाय नछोडन ु होस।्”

10 यसथर् परम भलुे मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ। “ितनीहरूले मलाई त्याग्न ु र
टाढा जान मन पराउँछन।् मलाई त्याग्न ु ितनीहरू आफैलाई रोक्दनैन।् यही कारणले



14:11 lii यिमर्या 14:17

परम भलुे ितनीहरूलाई स्वीकार गन ुर् भएन। होइन, परम भलुे ितनीहरूको द ु कमर्
स्मरण गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूको पापले गदार् सजाय िदन ु हुनछे।”

11 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, यी मािनसहरूको लािग मलाई
ाथर्ना नगर। 12 यहूदाका मािनसहरूले उपवास गनर् सक्लान अिन मलाई ाथर्ना

गलार्न, तर म ितनीहरूका ाथर्नाहरू सनु्ने छैन।् यिद ितनीहरूले होमबली र
अन्नब ल चढाए तापिन म ती मािनसहरूलाई स्वीकार गन छैन। म यहूदाका
मािनसहरूलाई य ु ले ध्वसं गन छु। म ितनीहरूका भोजन लिगिदने छु, अिन
यहूदाका मािनसहरू भोको हुनछेन। अिन म ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरूले िवनाश
गरी िदनछुे।”

13 तर मलैे परम भलुाई भनें, “हे परम भु मरेो मा लक! अगमव ाहरूले
ितनीहरूलाई भन्छन,् ‘ितमीहरूलाई श हुरूको तरवारले चोट लाग्ने छैन। ितमीहरू
अिनकाल स्त हुनछैेनौ। परम भलुे ितमीहरूलाई यस भिूममा शा न्त दान गन ुर्
हुनछे।’ ”

14 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या! अगमव ाहरूले मरेो
नाउमँा झटूो चार ग ररहकेा छन।् मलैे ती अगमव ाहरूलाई पठाइन। मलैे
ितनीहरूलाई न आदशे िदएँ न त ितनीहरूिसत बात नै मारें। ती अगमव ाहरूले
झटूो दशर्न, महत्वहीन मन् -तन् कुराको र ितनीहरूका आफ्नै भलू िवचारहरू
ितमीहरूलाई िदइरहकेा छन।् 15यसकारण यस्तै अगमव ाहरूको बारेमा भन्छु िक
ितनीहरूले मरेो नाउमँा चार ग ररहकेा छन।् मलैे ती अगमव ाहरूलाई पठाएको
होइन। ती अगमव ाहरूले भन,े ‘कुनै श लुे पिन आफ्ना तरवारहरूिसत यस
राज्यमा किहले आ मण गन छैन। यस दशेमा कोही पिन किहल्यै भोको रहने
छैन।्’ ती अगमव ाहरू भोकले मनछन ् अिन श कुो तरवार ारा मा रने छन।
16 जनु मािनसहरूिसत अगमव ाहरू बोले ितनीहरूलाई यरूशलमेको गल्लीमा
फ्यािकनछे। ती मािनसहरू भोक र तरवार ारा शषे हुनछेन। त्यहाँ ितनीहरूलाई
दफन गनहरू केही पिन हुने छैन, ितनीहरूका प ीहरू अथवा ितनीहरूका छोरा-
छोरीहरू पिन हुनछैेनन।् म ितनीहरूलाई ितनीहरूका द ु कमर्हरूका िन म्त दण्ड
िदनछुे।

17 “ितनीहरूमा यी वचनहरू घोषणा गर:
‘मरेा आखँाहरू आसँलुे भ रएका छन।्
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रात िदन मरेा आशँ ु बिगरहन ्छन।्
म मरेा मािनसहरूको महाध्वसं

र ितनीहरूको गिहरो चोटहरूको लािग
लगातार रात-िदन रोइरहकेो छु।

18 यिद म दशेिभ गएँ भने
म तरवार ारा मा रएका मािनसहरू दखे्छु।

यिद म शहरिभ पसें भने
म िबरामीहरू जसको खाने कुराहरू छैन ितनीहरूलाई दखे्छु।

पजूाहारीहरू र अगमव ाहरू त्यही भिूमबाट जान्छन
तर ितनीहरूले बझु्दनैन।्’ ”

19 हे परम भ,ु के तपाईंले यहूदा राज्यलाई सम्पणूर्रूपले त्याग्न ु भयो?
हे परमे र, के तपाईंले िसयोनलाई घणृा गन ुर्हुन्छ?

तपाईंले यस्तो कारले हामीलाई घात गन ुर्भयो िक
फे र हामी ठीक हुन स ै नौं।

हामी शा न्तको तीक्षा ग ररहकेा छौं,
तर कुनै लाभ भएको छैन।

हामी िनको हुने समय प खर्रहकेा छौ,
तर ास मा पो आउँछ।

20 हे परम भ,ु हामी जान्दछौ िक हामी द ु मािनसहरू हौं।
हामी जान्दछौ िक हा ा िपता-पखुार्हरूले अधमर् कामहरू गरे।
हो, हामीले तपाईंको िवरू पाप गय ं।

21 हे परम भ,ु तपाईंको नाउकँो लािग
हामीलाई ितरस्कार नगन ुर्होस।्

मिहमामय िसहंासनमािथ अपमान नल्याउन ु होस।्
हामीिसत रहकेो तपाईंको करार भगं नपान ुर्होस।्

22 िवदशेी मिूतर्हरूसगँ पानी पान श छैन।
आकाशले पानी वषार्उने श पाँउदनै।

हे परम भ,ु हा ा परमे र! तपाईं नै हा ो आशा हुनहुुन्छ।
तपाईं मा एकजना हुनहुुन्छ जसले यी सब कमर्हरू गन ुर्सक्छ।
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15
1परम भलुे मलाई भन्नभुयो “यिमर्या, यिद यहाँ मोशा र शमएूलले मलाई ाथर्ना

गरेको भए पिन म ती मािनसहरूको लािग द:ुखी हुने िथइन। यहूदाका मािनसहरूलाई
मदे ख टाढा पठाऊ। ितनीहरूलाई जाऊ भन। 2 ती मािनसहरूले ितमीलाई सोध्न
सक्छन,् ‘हामी कहाँ जान?े’ तब ितनीहरूलाई भन यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ:

“ ‘मलैे कसलैाई मनर्को लागी छानकेो छु,
ती मन ुर् पनहरू मरून,

तरवारले मा रन ु पनहरू
तरवारले नै मा रउन,

अिनकालमा प रन ु पनहरू
अिनकालमा नै परून

अिन कैदी हुन ु पनहरूलाई
कैद नै ग रनछे।

3 म चार कारको ध्वसंकहरू ितनीहरूका िवरू पठाउने छु।’
यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो।

‘म ितनीहरूलाई मान ुर् तरवारहरू लएका श हुरू पठाउनछुे।
ितनीहरूलाई िघस्याउन कुकुरहरू पठाउनछुे।

म ितनीहरूका शरीरहरू खाओस ्र नाश गरोस भनरे
आकाशका चराहरू र जानवरहरू पठाउनछुे।

4 यहूदाका राजा िहजिकयाहका छोरो
मनश्शलेे यरूशलमेमा जे गरेको छ।

त्यसको लािग पथृ्वीका मािनसहरूका िन म्त
यहूदाका मािनसहरूलाई

म एक डरलाग्दो उदाहरण बनाई
स्ततु गनछु।’

5 “यरूशलमेको शहरमा कुनै मािनस पिन ित ो लािग द:ुखी हुने छैन।
कुनै मािनस पिन ित ो िन म्त द:ुखी साथै रूने छैन
कुनै मािनसले पिन ितमीलाई कस्तो छौ भनरे सम्म सोध्ने छैन।्

6 यरूशलमे, ितमीले मलाई त्याग्यौ।”
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यो सन्दशे परम भबुाट आएको छ।
“ितमी जाऊ।

यसकारण म ितमीलाई न पाछुर्।
ितमीलाई दया दखेाउदँा दखेाउदँा म थािकसकें ।

7 म ितनीहरूलाई अलक ा सोन काँटाले
यस ठाउँको शहरका फाटकहरूमा

िततर-िबतर पा रिदनछुे।
मरेा मािनसहरू प रवतर्न भएनन यसथर् म ितनीहरूलाई ध्वसं पानछु।
म ितनीहरूका नानीहरू लजैानछुे।

8 धरैे ीहरूले ितनीहरूका लोग्नहेरू हराउने छन।्
त्यहाँ बशेी िवधवाहरू हुनछेन ्

म समु का बालवुाहरू भन्दा मध्यिदनको िवनाश ल्याउने छु,
त्यो िवनाशकले यहूदाका जवान मािनसहरूका आमाहरूलाई आ मण

गनछ।
म यहूदाका मािनसहरूमािथ पीडा र ास ल्याइिदने छु,

म यस्तो घटना अितशी नै घटाउनछुे।
9 श लुे तरवारहरू सिहत आ मण गन छ,

अिन मािनसहरूलाई मान छ।
ितनीहरूले यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई मानछ।

सातजना छोराहरूकी आमा थिकत हुन्छे अिन मछ।
उसका िन म्त मध्यिदनमा सयूर् अस्ताउछँ।

उसलाई अपमािनत र ल ज्जत पा रनछे।
बाँकी रहकेा मािनसहरू श हुरूको अिघ य ु मा मा रनछेन,्” परम भु भन्नहुुन्छ।

यिमर्याले फे र परम भलुाई गनुासो कट गदर्छ
10 हे मरेी आमा, मलाई तपाईंले

जन्म िदन ु भएको िन म्त म द:ुखी छु।
यस दशेमा म त्यो मािनस हु ँ

जो दोष र घणृाको पा बिनएको छ,
मलैे कतबैाट ऋण लएको अथवा िदएको छैन।

तर त्यके मािनसले मलाई सराप्छन।्
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11 परम भलुे भन्नभुयो,
“मलैे सकं को समयमा िन य, ितमीलाई बल िदएको छु।
मलैे ित ा िन म्त सकंटको समयमा श हुरूिसत मध्यस्थ गरेकोछु।”

यिमर्यालाई परम भलुे जवाफ िदनहुुन्छ
12 “यिमर्या! उ रबाट कसलैे पिन

फलाम भाँच्न ु स ै न
न त कसलैे काँसा नै

टु ा-टु ा पान ुर् सक्छ।
13 ित ो दशेमा ितमीले

गरेको पापले गदार्
ित ो भण्डारको सम्पि

लटूको समान झैं गरी
अरूलाई िदनछुे।

14 हे यहूदाका मािनसहरू!
म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै श हुरूको दास बनाउनछुे।

ितमीहरू त्यस्तो भिूममा दासहरू हुनछेौ
जनु ितमीहरू किहल्यै जानकेा छैनौ।
मरेो ोध तातो आगो जस्तो छ र ितमीहरू त्यसमा जल्ने छौ।”

15 हे परम भ!ु मलाई सम्झना गन ुर्होस ्
र मरेो हरेचाह गन ुर्होस।्

मरेा िन म्त ती मािनसहरू िवरू बद्ला लनहुोस ्
ज-जसले मरेो खदेो गछर्न।्

ितनीहरूिसत धयर्-धारण नगन ुर् होस।्
जब तपाईं उनीहरूिसत धयर् धारण ग ररहन ु भएको छ भने

मलाई नलान ु होस।्
हे परम भु याद गन ुर् होस ्मलै े तपाईंका िन म्त कित लाज बोक्न ु पय ?

16 तपाईंको सन्दशे मकहाँ आयो।
हे सनेाहरूका परम भु

तपाईंको सन्दशेले मलाई अत्यन्त आनन्द तलु्यायो।
तपाईंको नाउमँा मलाई बोलाइँदा म खशुी भएँ।
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17 जब ितनीहरू हाँसीरहकेा अिन ठ ा ग ररहकेा िथए
म किहल्यै भीडमा बिसन।

म एक्लै बसें कारण तपाईंको दिैवक हात ममािथ िथयो
अिन तपाईंले म िभ ोध भ रिदन ु भएको िथयो।

18 िकन मलाई क भइरहन्छ?
मरेो घाउ गिहरो छ

जनु िनको हुनलाई गा ो मािनरहकेो छ?
मरेा िन म्त तपाईं सकेुको खोल्सा हुनहुुन्छ,
एउटा खोल्सा जसमािथ भरोसा नै छैन।

19 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यिमर्या, यिद ितमी फिकर् यौ भने म ितमीलाई लनछुे
र ितमीले मरेो सवेा गनछौ।

यिद ितमीले महत्वपणूर् कुराहरू गय ,
अिन महत्वहीन शब्दहरू बोलनेौ भने ितमी मरेा व ा हुन सक्छौ।

यिमर्या! यहूदाका मािनसहरू ब द्लन ु पछर्
अिन ितमीकहाँ आउँन ु पछर्

तर ितमी ितनीहरूकहाँ जान ु हुदँनै।
20 म ितमीलाई ब लयो बनाउनछुे

र ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई
काँसाको पखार्ल जस्तै ब लयो सम्झनछेन।्

यहूदाका मािनसहरू ितमीिसत लडनछेन।्
तर ितनीहरूले ितमीलाई परास्त गन ुर् स ै नन

कारण म ितमीिसत रहनछुे,
म ितमीलाई सहायता गनछु

र बचाउनँछुे”

परम भु भन्नहुुन्छ।
21 “म ितमीलाई द ु मािनसहरूबाट जोगाउने छु।

ती मािनसहरूले ितमीलाई डर दखेाउछँन ्तर म ितमीलाई ती मािनसहरूबाट
मु पारेर ल्याउनछुे।”
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16
महा-िबपद्को िदन

1 परम भकुो यो सन्दशे मकहाँ आयो: 2 “यिमर्या, यहाँ ितमीले िववाह गनर्
हुदँनै।् ितमीसगँ यस ठाउँमा कुनै छोरा-छोरी हुन ु हुदँनै।”

3 परम भलुे ती छोरा-छोरीहरूको िवषयमा भन्नभुयो जो यहूदाको भिूममा
ज न्मएका छन।् अिन परमे रले ती नानीहरूका आमा-बाबहुरूको बारेमा त्यस्तो
भन्नभुयो, 4 “ती मािनसहरूले डरलाग्दो मतृ्य ु मन छन।् कोही पिन ितनीहरूका
लािग रूने छैन। कसलैे पिन ितनीहरूलाई दफन गन छैन। ितनीहरूको शरीरहरू
गोबरहरू जस्तो भइँूमा लिडरहनछे। ती मािनसहरू श हुरूको तरवारले मनछन,्
अथवा भोकले मनछन।् ितनीहरूका मतृ शरीरहरू आकाशमा उड्ने चराहरू र
पथृ्वीमा ब े जनावरहरूको लािग भोजन हुनछे।”

5 यसथर् परम भु भन्नहुुन्छ, “यिमर्या, ितमी त्यो घरमा नजाऊ जहाँ मतृ
मािनसको अन्त्ये ीको भोज भरैहकेो छ। मतृकको लािग िवलाप गन ुर् अिन रून ु
नजाऊ कारण मलैे त्यस मािनसबाट मरेो शा न्त, आशीवार्द, मरेो माया अिन दया
फकार्एको छु,” परम भु भन्नहुुन्छ।

6 “यहूदाको भिूममा ठूलो तथा साना सबै मािनसहरू मनछन।् कसलैे पिन
ितनीहरूलाई दफ्नाउने छैन, न त ितनीहरूका िन म्त रूने नै छन।् कसलैे पिन
ितनीहरूका िन म्त केश तथा दा ी खौरने छैनन।् 7 शोक गनहरूलाई कसलैे
भोजन िदने छैनन।् ितनीहरूका बाब ु अथवा आमा मदार् सान्त्वना िदनलाई कसलैे
ितनीहरूलाई एक प्याला दाखरस पिन िदने छैनन।्

8 “यिमर्या, त्यस्तो घरमा नजाऊ जहाँ मािनसहरू उत्सव मनाई रहकेा हुन्छन।्
त्यो घरमा िपउन, खान र ब नजाऊ। 9 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र
यी कुराहरू भन्नहुुन्छ ‘अित शी नै ितमीले आफ्नो जीवनकाल नै दे छेौ िक म
यो ठाउँमा आनन्दको ध्विनहरू र दलुहा-दलुहीको आवाजहरू बन्द ग रिदनछे।’

10“यिमर्या, ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन अिन मािनसहरूले
ितमीलाई सोध्ने छन,् ‘िकन परम भलुे त्यस्ता डरलाग्दो कुराहरू हामीलाई भन्न ु
भएको छ? हामीले के भलू गरेका छौ? हामीले हा ो परमे रको िवरू के
पाप गरेकाछौ?’ 11 तब ितमीले ती मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्नै पछर् ‘कारण
ित ा िपता-पखुार्हरूले मलाई त्यागकेाछन।्’ परम भलुे घोषणा गन ुर् हुन्छ, ‘अिन
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अन्य दवेताहरूको अनसुरण गरी ितनीहरूको सवेा गरे अिन अचर्ना गरे। ितनीहरूले
मलाई त्यािगिदए अिन मरेा वस्थाहरू मान्न अस्वीकार गरे। 12 ित ा िपता-
पखुार्हरूले भन्दा ितमीहरूले अझ बढी पाप गरेकाछौ। ितमीहरू अत्यन्त हठी छौ
अिन ितमीहरूले त्यस्ता कुराहरू मा गय जनु ितमीहरूका मनले सझुाव िदयो।
ितमीहरूले मरेो आज्ञा पालन गरेका छैनौ। 13 यसकारण म ितमीहरूलाई दशेबाट
िनकाली िदनछुे। म ितमीहरूलाई ितमीहरू तथा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले पिन
नदखेकेो िवदशेमा जान ु बाध्य गराउनछुे। त्यस दशेमा ितमीहरू रात-िदन अरू
दवेताहरू पजू्नछेौ। म ितमीहरूलाई किहल्यै सहायता गन छैन।’

14 “मािनसहरू शपथ खान्छन ् र भन्छन,् ‘परम भु जसरी बाँच्न ु हुन्छ।
उहाँले िम दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई बािहर िनकालरे ल्याउन ु भयो।’
तर समय आउँदछै जित बलेा मािनसहरूले यी वचनहरू भन्नछैेनन।्” यो सन्दशे
परम भबुाट आएको हो। 15 मािनसहरूले शपथ हण गनछन,् “परम भु जसरी
बाँच्न ु हुन्छ। परम भु जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई भिूमको उ री भाग र
अन्य सबै भागहरूबाट ल्याउन ु भएको हो, ितनीहरू त्यहाँबाट धपाइएका िथए।”
मािनसहरू ले यी वचनहरू भन्नछेन ् िकनभने मलै े ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई
िदएको जमीनमा म ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउनछुे।

16 परम भु भन्नहुुन्छ, “म धरैे जालहारीहरूलाई पठाउँनछुे। ितनीहरूले
यहूदाका मािनसहरूलाई समा छेन।् तब म धरैे िशकारीहरूलाई पठाउनछुे, जसले
ितनीहरूलाई पहाडमािथ त्यके पवर्त अिन चकको च ानहरूमा िशकार गनछन।्
17 ितनीहरूले गन त्यके कुरा म हछुेर्। यहूदाका मािनसहरूले कुनै कुरा म दे ख
लकुाउन स ै नन।् ितनीहरूले मबाट पाप लकुाउन स ै नन।् 18 म यहूदाका
मािनसहरूले गरेका अधमर् कामहरूका िन म्त पनु क्षितपणूर् गनछु। म ितनीहरूलाई
त्यके पापको दोबर दण्ड िदनछुे। म ितनीहरूलाई त्यसो गनछु िकनभने ितनीहरूले

मरेो भिूम घिृणत मिूतर्हरू ारा दिूषत पा र िदए अिन ितनीहरूले मरेो दशे ितनीहरूका
घिृणत मिूतर्हरूले भ रिदए।”

19 हे परम भ,ु तपाईं मरेो बल र मरेो सरंक्षण हुनहुुन्छ।
तपाईं सकंटको बलेामा दौडरे जाने एक सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ।

सारा पथृ्वीका कुना-कुनारीट जाितहरू तपाईंकहाँ आउँछन।्
ितनीहरू भन्छन,् “हा ा िपता-पखुार्हरूकहाँ झटूा दवेताहरू िथए।
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ितनीहरूले ती महत्वहीन मिूतर्हरू पजू,े
जनु मिूतर्हरूले ितनीहरूलाई म त गदन।

20 के कुनै मािनसले वास्तिवक दवेताहरू बनाउनसुक्छ?
अह ँ ितनीहरू वास्तिवक दवेताहरू होइनन।्”

21 परम भु भन्नहुुन्छ, “यसथर् जसले मिूतर्हरू बनाउछँन।्
ितनीहरूलाई अिघबाटै म मरेो श

र बल िवषयमा बताउनछुे।
तब ितनीहरूले जान्नछेन िक मरेो नाउँ परम भु हो।”

17
हृदयमा ले खएको दोष

1 “यहूदाका मािनसहरूका पापहरू
ितनीहरूका हृदयको पाटीमा

अिन ितनीहरूका वदेीको िसगँहरूमा
ितखो फलामले ले खएको िथयो।

2 ितनीहरूका नानीहरूले
झटूा दवेताहरूका बदेीहरू समं्झन्छन।्

ितनीहरूले काठको स्तम्भहरू सम्झन्छन ्
जनु अिशराहलाई समि त गरेको िथयो।

ितनीहरूले यी कुराहरू ह रयो रूखहरू मनी
अिन पहाडहरूमािथ सम्झन्छन।्

3 म मरेो पहाड,
ितमीहरूका सम्पि

अिन मलू्यवान वस्तहुरू
लटेूको समान झैं अरूलाई िदनछुे।

ितमीहरूले ितमीहरूको सम्पणूर् दशेमा
पापको दाम स्वरूप म ती चीजहरू िदनछुे।

4 ितमीहरूले मलैे िदएको भिूम उम्काउनछेौ।
िवदशेमा ितमीहरूले श हुरूको सवेा गनछौ
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कारण ितमीहरूले मरेो ोधलाई तातो आगो झैं बनायौ
जनु सदा सवर्दाका िन म्त ब लरहनछे।”

मािनसहरूमा आस्था, अिन परम भमुा आस्था
5 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो
“जनु मािनसले अरू मािनसमािथ भरोसा गछर्

अिन शारी रक श मािथ िव ास गछर्
र परम भबुाट आफ्नो हृदय टाढो लजैान्छ त्यसलाई िधक्कार।

6 ती मािनसहरू मरूभिूममा उ ने पो ा झैं हुनछेन ्
अिन उन्नित ितनीहरूले दे े छैनन।्
ितनीहरूले असल दखे्दनैन ्

जब यो आउँछ।
7 त्यो मािनस धन्य हो

जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्, जसले उहाँमािथ िव ास राख्छ।
8 त्यो मािनस पानीको छेवमा रोिपएको रूख जस्तै हुनछे

जसले खोल्सा सम्म आफ्नो जराहरू फैलाएको हुन्छ।
यसकारण त्यो वकृ्ष गरम कालमा डराउदनै।

यसका पातहरू खडरेी पदार् पिन
ह रयै रहन्छन ्

अिन यसमा फल फल्न ु छोडदनै।
9 “मािनसको हृदय अन्य कुनै चीज भन्दा कपटपणूर् हुन्छ।

त्यो किहल्यै िनको नहुने हुन्छ।
यसलाई कसलैे बझु्न स ै न।

10 तर म हु,ँ
म एकजना मािनसको हृदय दे र िनणर्य लन ु

अिन उसको कमर्
र योग्यता अनसुार फल िदन्छु।

11 एकजना मािनस जसले आफ्नो अिधकार बािहरबाट सम्पि पाँउछ
त्यो अण्डा नपारी िचङना काडने चरा जस्तै हो।

उसले आफ्नो सम्पि जीवनको आधा अथवा अ न्तममा हराउछँ
अिन उ मखूर् बिनन्छ।”
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12 आिददे ख हा ो म न्दर
परम भकुो लािग मिहमामय िसहंासन भएको हो।
यो एकदमै मखु्य पिव स्थान हो।

13 हे परम भ!ु तपाईं इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ,
ितनीहरू सब जसले छोडछन,् पिछ ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्

भिूममा जसले तपाईंलाई छोडनछेन।्
ितनीहरूको नाउँ माटोमा ले खनछे*

िकनभने ितनीहरूले परम भलुाई, जीिवत जल ोतलाई त्याग।े
यिमर्याको ते ो गनुासो

14 हे परम भ,ु यिद तपाईंले मलाई िनको पान ुर्भयो भन,े
म साँ च्च नै िनको हुनछुे यिद तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो भन,े म साँ च्च

नै बाँच्ने छु।
परमे र, म तपाईंको गणु गाउछुँ।

15 ितनीहरूले मलाई सोच्छन,्
“परम भबुाट आएको वचन कहाँ छ?
आउन दऊे!”

16 परम भ,ु म तपाईंको गोठोला बिननबुाट
भागरे गईन।्
मलैे शोकपणूर् िदनको किहल्यै इच्छा ग रन।

तपाईं जान्नहुुन्छ
तपाईंको मलैे अिघ के भनकेो िथएँ
यो तपाईंको साम ु छ।

17 मलाई डर नदखेाउन ु होस।्
तपाईं मरेो िवपि को िदनमा शरण स्थान हुनहुुन्छ।

18 मलाई खदेनहेरूलाई लाज होस,्
तर मलाई ल ज्जत नपान ुर्होस।्
* 17:13:
“ ”
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ितनीहरूलाई डर दखेाउन ु होस ्
तर मलाई होइन।

ितनीहरूमािथ ध्वसंको िदन आवोस।्
ितनीहरूलाई ध्वसं पान ुर् होस।्

ितनीहरूलाई फे र ध्वसं पिन पान ुर् होस।्

िव ाम िदनलाई पिव राखी रहन ु
19 परम भलुे यी कुराहरू मलाई भन्नभुयो “यिमर्या, वशे ारमा जाऊ जहाँबाट

यहूदाका राजाहरू िभ जान्छन ् अिन बािहरा आउँछन ् त्यहाँ खडा भई बस।्
त्यसपिछ यरूशलमेको अन्य वशे ारहरूमा जाऊ।”

20 मािनसहरूलाई यी वचनहरू भन “परम भकुा वचनहरूमा कान थाप। हे
यहूदाका राजा अिन यहूदाका मािनसहरू, अिन यरूशलमेका बािसन्दाहरू। त्यके
मािनस जो यो फाटकबाट पस्छन म्रेो कुरा सनु। 21परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ
‘ितमीहरूका जीवनका िन म्त िव ाम िदनमा कुनै भारी नबोक। यरूशलमेको
वशे ार भएर िव ाम िदनमा भारी नल्याऊ। 22 िव ाम िदन आफ्ना घरबाट कुनै

भारी निनकाल। त्यसिदन कुनै काम नगर। ितमीहरूले त्यो िदन पिव रा छेौ
जस्तो मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई आदशे िदएको िथएँ। 23 तर ित ा
िपता-पखुार्हरूले आज्ञा पालन गरेनन।् ितनीहरूले ममा कुनै ध्यान िदएनन।् ित ा
िपता-पखुार्हरू अत्यन्त हठी िथए। कुनै सशंोधन ितनीहरू सनु्दनैथे अथवा हण
गदनथ।े’ ” 24परम भुभन्नहुुन्छ, “ ‘तर यिद ितमीहरूलेमरेो कुरा सनुरे िव ामको
िदन शहरका मलू- ारहरूबाट कुनै भारी िभ ल्याएनो र िव ाम िदनलाई पिव मानी
कुनै पिन काम गरेनौ भन।े

25 “ ‘यिद ितमीले मरेो आदशे पालन गय भन,े तब राजाहरू अिन
राजकुमारहरू जो दाऊदका िसहंासनमा बस्छन ् यरूशलमेको वशे ारबाट
आउँनछेन।् ती राजाहरू रथहरू र घोडाहरूमािथ चढरे आउनछेन।् यहूदाका
मािनसहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूका नायकहरू ती राजाहरूिसत आउँनछेन।्
सदा सवर्दा यरूशलमेले यस वशे ारमा मािनसहरूलाई स्वागत गनछन।्
26 यहूदाका शहरहरूबाट मािनसहरू यरूशलमे आउनछेन।् यरूशलमे व रप रका
स-ुसाना गाऊँहरूबाट मािनसहरू यरूशलमे आउनछेन।् मािनसहरू िबन्यामीन
प रवारहरूको जमीनबाट राफेलको पहाडीदशेबाट अिन नगेबेबाट आउनछेन।्
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ती मािनसहरूले होमब ल, मलेब ल, अन्नब ल, र धपू र धन्यवादको ब लहरू
परम भकुो म न्दरमा ल्याउनछेन।्

27 “ ‘तर यिद ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ भन;े यिद ितमीहरूले िव ामको
िदनमा यरूशलमेिभ भारीहरू ल्यायौ भन,े ितमीहरूले यस िदनलाई पिव िदन
मानकेा हुदँनैौ। यसकारण म आगो सल्काउन ुशरुू गनछु जनु िनभाउन सिकन्दनै। त्यो
आगो यरूशलमेको वशे ारहरू दे ख शरुू हुनछे, अिन यरूशलमेको राजमहलहरू
जलाउनछे।’ ”

18
कुमाले र माटो

1 यिमर्याकहाँ आएको यो परम भकुो सन्दशे हो 2“कुमालकेो घरमा जाऊ अिन
म त्यहाँ ितमीलाई मरेा बचनहरू सनुाउनछुे।”

3 यसकारण म कुमालकेो घरितर गएँ। कुमाललेे च मा माटो लएर काम
ग ररहकेो मलैे दखेें। 4 उसले नरम माटोबाट एउटा हाँडी बनाउदँथै्यो। तर हाँडीमा
केही भलू र ो। यसथर् उसले त्यो िवगाय अिन उसलाई जनु माटो सही लाग्यो
त्यसबैाट अक एउटा हाँडी बनायो।

5 तब परमे रको सन्दशे मकहाँ आयो 6“इ ाएलका घराना, ितमीहरू जान्दछौ
िक म, परमे र ितमीहरूसगँ पिन त्यस्तै काम गनर् सक्छु। ितमीहरू कुमालकेो
हातको माटो जस्तै छौं। अिन म कुमाले जस्तो हु।ँ 7 एक समयमा एउटा जाित
अथवा एउटा राज्यको बारेमा बोल्न सक्नछुे अिन भन्नछुे िक म यसलाई तान्नछुे
र ध्वसं पानछु। 8 तर त्यस राज्यका मािनसहरूले आफ्ना हृदय र जीवन शलैी
प रवतर्न गनर् सक्छन।् ितमीहरूले अधमर् कामहरू गनर् छाड्लान।् तब म पिन मरेो
मन बदलन ु सकौला। अिन ध्वसं पान मरेो स्ताव न लउलँा। 9 अक एक समय
आउन सक्ला जब म एउटा राज्य अथवा जाितको बारेमा यसलाई खडा र स्थािपत
गराउँछु। 10 तर यस्तो हुन सक्छ िक त्यो राज्यका मािनसहरूले नरा ा कमर्हरू गनर्
सक्छन अिन मरेा आज्ञाहरू उल्लघंन गनर् सक्छन। तब रा ा कामहरू जो मलैे गनर्
योजना गरको िथएँ त्यस िवषयमा मरेो मन प रवतर्न गनछु।

11 “यसकारण यिमर्या, अब यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेमा ब े
मािनसहरूलाई भन ‘यही नै परमे र भन्नहुुन्छ म ितनीहरूको लािग सक हरू तयैार
पा ररहछुे अिन ितनीहरूका िवरू योजनाहरू बनाइरहछुे। यसकारण ितनीहरूले
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अिन कामहरू गन ुर् वन्द गरोस।् त्यके मािनस प रवर्तन होऊ र असल कुराहरू
गर।’ 12 तर यहूदाका मािनसहरूले जवाफ िदन्छन।् ‘िनथर्क हो यास गन ुर् हामी
जे चाहन्छौं त्यही गनछौ। हामी अ ेरी अिन द ु हृदयले जे सझुाव िदन्छ त्यही
गछ ।’ ”

13 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ:

“अन्य जाितहरूलाई यो सोध:
‘के ितमीहरू कसलैे कन्या छोरी इ ाएलले गरे झैं द ु कमर्हरू गरेको सनुकेा

छौ?’
अिन इ ाएल परमे रको लािग अित ि य हो।

इ ाएल परमे रको लािग नव-वध ु जितकै हो।
14 ितमीहरू जान्दछौ िक

लबानोन पवर्तहरूबाट िहऊँ किहल्यै अ ल्पदनै
अिन बिगरहने िचसो पानी किहल्यै सकु्दनै।

15 तर मरेा मािनसहरूले
मलाई िबिसर्ए।

ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लहरू चढाए।
ितनीहरू परूानो पथबाट प ल्टए।

अिहले ितनीहरू रा ा सडकहरू छाडरे
िकनाराका पथहरू प ाउँछन।्

16 ितनीहरूको भिूम जन शनू्य
एक िनन्दाको वस्त ु हुनछे।

त्यहाँबाट जाने पिथकहरू द:ु खत हुन्छन ्
अिन ितनीहरू आफ्नो टाउको हल्लाउनँछेन।्

17 पवूर्बाट बतासले उडाएको चीजहरू जस्तै
म यहूदाका मािनसहरूलाई छरप पा रिदनछुे।

ितनीहरूले मलाई म ु त गनर् गएको दे े छैनन ्
तर मलैे ितनीहरूलाई छाडरे गएको दे छेन।्”

यिमर्याको चौथो गनुासो
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18 तब यिमर्याका श हुरूले भन,े “यिमर्याको िवरू योजनाहरू तयैार
गरौं। पजूाहारीले िदएको वस्था अथवा ज्ञानीबाट पाइएको सल्लाह अथवा
अगमव ाको सन्दशे नाश हुनछैेन। यसकारण उसको बारेमा झटूा कुराहरू चार
गरौं तािक ऊ नाश होस।् उसले भनकेो कुराहरू ित ध्यान निदऊँ।”
19 हे परम भु ध्यान िदनहुोस!्

अिन सनु्नहुोस ्मरेा श हुरू के भन्दछैन।्
20 के मािनसहरूले असलको स ामा खराब फकार्उन ु पछर्?

अहँ सम्झना गर,
म तपाईं समक्ष उिभएँ

अिन ितनीहरूका िन म्त ितमीमा भएको ोध हटाउनँ
तपाईंिसत वकालत गरें।
तर ितनीहरूले मलाई जालमा फसाउनँ यास ग ररहकेाछन।्

21 यसकारण ितनीहरूका नानीहरू भोक भोकै मरून।्
श कुा तरवारहरूले ितनीहरू परास्त हउन।

ितनीहरूका प ीहरू छोरा-छोरी िबहीन होऊन।्
यहूदाका मािनसहरू मतृ्य ु ितर धके लउन।्
ितनीहरूका प ीहरू िवधवाहरू होऊन।् जवानहरू य ु -भिूममा मा रउन।्

22 जब हटात ितमी ितनीहरूका िवरू श हुरू ल्याउछँौ
ितनीहरूको घरमा ठूलो िचत्कार होस।्

यी आपदहरू आइलागनु ्िकनभने ितनीहरूले मलाई फसाउन ु खाडल खने
अिन मरेो ख ु ा समा पासो लकुाए।

23 हे परम भ,ु मलाई मान ितनीहरूका योजनाहरू तपाईं जान्नहुुन्छ।
ितनीहरूका अपराधहरू क्षमा नगन ुर् होस।् ितनीहरूका पापहरू नमे टिदनो

होस।्
मरेा श हुरूलाई ध्वसं गन ुर् होस।्

जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ। ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु होस।्

19
फुटेको भाँडो
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1 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिमर्या, जाऊ अिन कुमालकेोबाट माटोको
भाँडो िकन। मािनसहरूका केही मखुहरू र पजूाहारीहरू कहाँ लजैाऊ। 2 बने
िहन्नोमको बेंसीमा जाऊ, जनु खपटे वशे ारको निजकै छ बने मलैे ितमीलाई जे
भनकेो छु त्यस ठाउँमा ती कुराहरू ितनीहरूलाई घोषणा गन ुर् पछर्। 3 अिन भन,
‘परम भकुो वचन सनु, हे यहूदाका राजाहरू अिन यरूशलमेका मािनसहरू हो,
सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र यसो भन्नहुुन्छ, म यस ठाउँमा सवर्नाश
ल्याउदँछुै अिन यो सनुरे हरेक मािनस आ यर्चिकत हुनछे। 4 म ती कुराहरू हुन
िदनछुे िकनभने यहूदाका मािनसहरूले मलाई त्यागकेा छन।् ितनीहरूले यो ठाउँ
िवदशेी मिूतर्हरूले भरेकाछन।् यहूदाका मािनसहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लहरू
चढाए जसलाई न ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू न यहूदाका राजाहरूले िचनकेा छन।्
अिन ितनीहरूले यो ठाउँ िनद ष रगतले भ रिदए। 5 आफ्नो नानीहरू बाललाई
आगोमा चढाउन ु ितनीहरूले अल्गा ठाउँहरू बनाए। मलैे ितनीहरूलाई यसो गन ुर्
भिनन। मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो नानीहरू ब लदान गन ुर् भिनन। मलैे यस्तो कुराहरू
सोिचन पिन। 6 अिहले मािनसहरूले यस ठाउँलाई तोपे र बने-िहन्नोनको खाडी
भन्छन।् तर, म ितमीहरूलाई यो चतेाउनी िदन्छु। यो परम भकुो सन्दशे हो त्यस्तो
िदनहरू आइरहछे, जब मािनसहरूले यसलाई हत्याको खाडी भन्नछेन। 7 यस
ठाउँमा, म यहूदा र यरूशलमेका योजनाहरू न पा रिदनछुे। म ितनीहरूलाई
आफ्नो श हुरूको तरवार अिघ पन बनाउनछुे ितनीहरूको सम्मखु पा रिदनछुे जसले
ितनीहरूको जीवन खोिजरहकेा छन।् म ितनीहरूको लाशहरू जगंली जनावर र चरा
चरुू ङ्गहरूको आहार बनाइिदन्छु। 8 म पणूर्रूपले यस शहरलाई ध्वशं पा रिदनछुे
अिन यरूशलमे भएर जाने पथ-या ीहरू यसको िवनाशमा ाकुल भएर टाउकँो
हल्लाउनछेन।् 9श हुरूले शहरको चारैितर सनेा ल्याउने छन। ती सनेाहरूले जसले
ितनीहरूको जीवन खोिजरहकेाछन ितनीहरूलाई घरेामा पानछन।् म ितनीहरूलाई
आफ्नै नानीहरूको र एक-अकार्को मास ु खाने बनाउछुँ।’

10 “तब ितमीिसत जो जो गएकाछन ् ितनीहरूको उप स्थितमा भाँडो फुटाऊ।
11 त्यस समयमा यी वचनहरू भन ‘सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ म यहूदाको राज्य
र यरूशलमेको शहर, जसरी कसलैे कुमालकेो भाँडा फुटाउछँ र त्यो जोिडन हुन ु
स ै न। मतृ शरीरहरू तोपतेमा दपनाइनछे जब सम्म त्यहाँ जग्गा शषे हुदँनै। 12 म
यस्तो यस भिूममा र यसका बािसन्दाहरूका िन म्त गनछु। म यस शहरलाई तोपते
झैं पानछु।’ यही परम भकुो सन्दशे िथयो। 13 ‘यरूशलमेका घरहरू र यहूदाको
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राजाका महलहरू तोपतेको ठाउँहरू जस्तै “अशु ” पानछु। यस्तो चीजहरू िकन
हुन्छ? िकनभने मािनसहरूले ती घरहरूका छानामािथ झटूो दवेताहरू पजू।े
ितनीहरूले ताराहरू पजूे र ितनीहरूका सम्मानमा होमब ल समिपर्त गरे। ितनीहरूले
अरू दवेताहरूलाई अघर्ब ल चढाए।’ ”

14 तब यिमर्या तोपतेबाट गए जहाँ परमे रले उसलाई चार गनर् भन्न ु भएको
िथयो। यिमर्या परमे रको म न्दर ितर गए अिन म न्दरको चोकमा उिभए। यिमर्याले
सबै मािनसहरूलाई भने 15 “यो सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे रले
भन्नभुएको हो ‘म यरूशलमेमा र यसको व रप रका गाउहँरूमा धरैे कारका नरा ा
कुराहरू घटाउनछुे। यो हुने छ िकनभने ितनीहरू मरेो आदशेहरू पालन गनर् एकदमै
अ ेरी गछर्न।् म चाँडै ती कुराहरू घटाउने छु।’ ”

20
यिमर्या र पशहूरू

1 पशहूर नाउँ भएको एकजना पजूाहारी िथए। उनी परमे रको म न्दरको मखु्य
अिधकारी िथए। पशहूर इम्मरेको छोरो िथए। पशहूरले यिमर्याले ती कुराहरू चार
गरेका सनु।े 2यसकारण उसले यिमर्या अगमव लाई कुटे अिन ठँगरुामा हाल।े यो
िबन्यामीनको ढोकाको मािथल्लो वशे ारमा भएको िथयो। 3 अक िदन पशहूरले
यिमर्यालाई ठँगरुोबाट म ु ग रिदए। तब यिमर्याले पशहूरलाई भन,े “परमे रले
ितमीलाई िदएको नाउँ पशहूर होइन। अिहले ितमीलाई परम भलुे िदनभुएको नाउँ
हो, ‘डरले घे रएको।’ 4 यो ित ो नाउँ हो िकनभने परमे र भन्नहुुन्छ, ‘म ितमी
स्वयलंाई आतङ्क बनाई िदनछुे। म चाँडै ित ा िम हरूका िन म्त ितमीलाई एक
आतङ्क बनाइिदनछुे। श हुरूले आफ्नो तरवार ारा ित ा साथीहरूलाई मा ररहकेो
ितमीहरूले दे छेौ म यहूदाका मािनसहरूलाई बाबलेका राजाकहाँ समु्पने छु।
उसले यहूदाका मािनसहरूलाई बाबलेमा अिन सनेाले आफ्ना तरवारहरूले यहूदाका
मािनसहरूलाई मान छन।् 5 शहरका सम्पि हरू, यसका नाफा, सबै बहुमलू्य
वस्तहुरू र यहूदाका राजाहरूका सम्पि हरू ितनीहरूकै श हुरूलाई नै िदनछुे।
श हुरू यी सबै सम्पि हरू बाबलेको राजधानीमा लानछेन।् 6 ितमी र ित ो घरमा
ब े मािनसहरू सबलैाई टाढा लिगने छ। ितमीहरूलाई बाबले राज्यमा जान वाध्य
गराइनछे। अिन ितमीहरू िवदशेी राज्यमा मनछौ अिन त्यहाँ ितमीहरू दफ्नाइनछेौ।
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ितमीले ित ा साथीहरूलाई िमथ्या कुराहरू चार गरेकाछौ। तर ित ा सारा िम हरू
पिन मनछन ्र बाबलेमा दफन ग रनछेन।्’ ”

यिमर्याको पाँचौ गनुासो
7 हे परम भ!ु तपाईंले मलाई धोका िदनभुयो, अिन म धोकामा परे।

तपाईं ब लयो हुनहुुन्छ, यसथर् तपाईंले मलाई िज ु भयो।
मािनसहरू मिसत हाँदछन ्

अिन िदनभ र मलाई हाँसोको पा बनाँउछन।्
8 जब जब म बोल्छु, िचच्याउँछु,

म िहसंा र िवनाशको िवरोधमा िचच्याइरहछुे।
म मािनसहरूलाई त्यो सन्दशे भन्छु जनु परम भलुे मलाई भन्नभुयो।

तर मािनसहरूले सधैं मिसत खसी गछर्न ्र मरेो हाँसो उढाउछन।्
9 किहले काँही म स्वयलंाई भन्छु,
“म परम भु िवषयमा सबै भलु्नछुे

अिन म अब उ ान्त परमे रको नाउमँा बोल्ने छैन।”
तर जब म त्यसो भन्छु,

परम भकुो वचनहरू मरेो ह ीिभ
आगो ज लरहे झैं म िभ बल्छ।

यसले मलाई थकाउछ अिन म सहन स न।
10 म मरेो िवषयमा मािनसहरू

जही-तही कानखेशुी गरेको सनु्छु,
ितनीहरू भन्छन,्

“चारैितर आतकं छ!
यो घोषणा गरौं।

मरेा साथीहरू पिन मलाई
ममा पानर् प खर्रहकेा छन।्

यी मािनसहरू भन्छन ्
सायद उसलाई छक्काउन ु

अिन हामी िज सक्छौ।
तब ऊ मािथ हामी बद्ला लनछेौं।”

11 तर परम भु मसगँ
ब लयो िसपाही जस्तो हुनहुुन्छ।
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यसकारण मािनसहरू
जो मरेो पिछ लागकेाछन ्

ितनीहरू लट्प टनछेन ्
अिन मलाई िज ु सक्ने छैनन।्

ितनीहरू हारको सम्मखु हुन ु पनछ,
ल ज्जत हुनछेन ्र यो किहल्यै भ ु लनछैेन।

12 हे सनेाहरूका परम भ!ु तपाईंले के सही जाँच्न ु हुन्छ
अिन मािनसको इच्छाहरू र हृदयहरूको परीक्षा गन ुर्हुन्छ।

मलैे ितनीहरूको िवरोधमा ना लश श्ततु गरेकोछु।
ितनीहरूमािथ तपाईंको ितकार हरेौं।

13 परम भकुो स्तिुत गाऊ।
परम भकुो शसंा गर।

िकनभने परम भलुे गरीब मािनसहरूलाई
द ु मािनसहरूबाट बचाउनँ ु हुन्छ।

यिमर्याको छैटौ गनुासो
14 म जन्मकेो िदन ािपत होस।्

त्यो िदनलाई धन्य नमान जनु िदन म आमासगँ िथएँ।
15 त्यो मािनस ािपत होस ्

जसले मरेा बाबलुाई म जन्मकेो खबर सनुायो
उसले भन्यो, “ितमीले एउटा छोरो पायौ।”

उसले मरेो बाबलुाई अत्यन्त खशुी बनायो
जब उसले मरेो बाबलुाई त्यो खबर सनुायो।

16 त्यो मािनस परमे रले ध्वसं गन ुर् भएको शहरहरू जस्तै होस।्
ती शहरहरूमािथ परम भकुो दया छैन।

त्यस मािनसले िबहान क को आवाज सनुोस,्
अिन मध्य िदनमा य ु को िचच्चाहट सनुोस।्

17 िकनभने जब म आमाको गभर्मा िथएँ
त्यस मािनसले मलाई मारेन।

यिद त्यसले मलाई त्यस बलेा मारेको भए



20:18 lxxi यिमर्या 21:7

मरेी आमा मरेो िचहान हुने िथइन।
ितनी सधैंको लािग गभर्वती रहने िथइन।

18 यी सब शोकहरू र सकंटहरू भोग्न
अिन ल ज्जत भएर िदन िबताउन
मरेी आमाको गभर्बाट म िकन जन्म?े

21
परम भलुे राजा िसदिकयाहको िबन्ती र गरीिदन ु भयो

1 यिमर्याकहाँ परम भबुाट आएको यो सन्दशे हो। यो सन्दशे त्यस बलेा
आएको िथयो जब िसदिकयाह यहूदाका राजाले पशहूर नाउकँा एक मािनस र
सपन्याह नाउकँा एक पजूाहारी यिमर्याकहाँ पठाएका िथए। पशहूर म लकयाह
नाउँ भएको एक मािनसको छोरो िथयो। सपन्याह मासयेाह नाउकँा एक मािनसको
छोरो िथयो। पशहूर र सपन्याहले यिमर्यालाई सन्दशे ल्याएका िथए। 2 पशहूर र
सपन्याहले यिमर्यालाई भन,े “हा ा िन म्त परम भलुाई ाथर्ना ग रदऊे। के हुने
छ भनरे परम भलुाई सोधी दऊे। हामी जान्न चाहन्छौ। िकनभने बाबलेका राजा
नबकूदनसे्सरले हामीलाई आ मण ग ररहछेन।् हुनसक्छ उहाँले िबतकेा िदनहरूमा
गन ुर् भए जस्तै परम भलुे हा ो लािग महान कायर्हरू ग रिदन ु हुनछे। हुनसक्छ
परम भलुे हामीलाई आ मण गनर् नबकूदनसे्सरलाई रोक्न ु हुनछे र फक जानछे।”

3 तर यिमर्याले पशहूर र सपन्याहलाई भन।े उनले भन,े “राजा िसदिकयाहलाई
भन 4 ‘यही नै परमे र, इ ाएलका परम भलुे भन्नहुुन्छ: ितमीहरूसगँ य ु का
हितयारहरू छन।् ितमीहरूले ती हितयारहरू आफू स्वयंलाई बचाउन बाबलेका राजा
र बाबलेवासीहरू िवरू चलाइरहछेौ। तर म ती हितयारहरू ितनीहरू कै िवरू मा
चलाउनछुे।

“ ‘बाबलेका सनै्य शहर व रप रका पखार्लहरू बािहर छन।् त्यो सनै्य शहर
व रप र छ। म चाँडै त्यो सनै्य यरूशलमेिभ ल्याउनछुे। 5 म स्वयं मरेा श शाली
हात र ब लयो हितयार लएर ितमीहरूिसत लड्नछुे। 6 म यरूशलमेका बिसन्दा
दवुै मािनस तथा पशहुरूलाई मानछु। ितनीहरू महा रूढीले मनछन।्’ ” 7 यसपिछ,
परम भकुो यो सन्दशे हो, “ ‘म यहूदाका राजा िसदिकयाह, उनका अिधकारीहरू
र रूढीले नमारेका शहरमा बाँचकेा मािनसहरू नबकूदनसे्सरलाई स ु म्पिदनछुे।
बाबलेका राजा अिन अरूहरू जो शहरमा बाँकी रहकेाछन,् ितनीहरू सब दशेान,
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तरवार र अिनकालले मनछन।् म ितनीहरूलाई ितनीहरूकै श ु र ितनीहरूको जीवन
खोज्नहेरूलाई स ु म्पनछुे। ितनीहरूले कुनै दया, क्षमा र सहानभुिूत नराखी तरवाले
मानछन।्’

8 “यरूशलमेका मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन: ‘परम भलुे भन्नहुुन्छ, मलैे
ितनीहरूलाई जीवनको बाटो र मतृ्यकुो बाटो बताएकोछु। 9 ती जो यरूशलमेमा
बस्दछन ् ितनीहरू तरवार, अिनकाल र रूढीले मा रन्छन।् तर जो यरूशलमेबाट
बािहर जान्छन ् र आ मण ग ररहकेा बाबलेका सनै्यलाई। आफै सु म्पन्छन,्
ितनीहरू बाँच्नछेन।् 10 मलैे यरूशलमे शहरका मािनसहरूलाई नोक्सानमा पानर्
िनणर्य लएँ। म शहरलाई भलाइ गिदर्न।’ यो परम भकुो सन्दशे हो: ‘म यरूशलमे
शहरलाई बाबलेका राजाकहाँ समु्पनछुे। उसले यसलाई आगोले भस्म पानछ।’ ”
11 “यी कुराहरू यहूदाका शाही प रवारहरूलाई भन,

‘परम भकुा वचनहरूलाई महत्व दऊे।
12 हे दाऊदको घराना! परम भु भन्नहुुन्छ:
मािनसहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गर

र अत्याचारमा परेकाहरूलाई अत्याचारीहरूबाट सरंक्षण गर।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने

रीसले म िनभाउन ु नसिकने आगो झैं हुनछुे।
यो साँचो हुनछे कारण ितमीहरूले धरेै दषु्कमर्हरू गरेकाछौ।’

13 “हे यरूशलमे! म ित ो िवरू मा छु।
ितमी मदैानमा भञ्जयाङ
मािथको पहाडमािथ बस्छौ।

ितमी यरूशलमेका मािनसहरू भन्छौ,
‘कसलैे ितमीहरूलाई आ मण गनर्
र ितमीहरूको श शाली शहर िज स ै न।’

तर परम भबुाट आएको वचनहरूलाई ध्यान दऊे।”

14 “ितमीले पाउन ु पन दण्ड पाउने नै छौ।
म ितमीहरूका जङ्गलमा आगो लगाउन थाल्ने छु।
त्यो आगोले ितमीहरू व रप र भएका
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सारा चीजहरू जलाई िदनछे।”

22
द ु राजाहरू िवरू न्याय

1 परम भलुे भन्नभुयो “यिमर्या, राजाको महलमा जाऊ। यहूदाका राजा
कहाँ जाऊ र त्यहाँ यो सन्दशेको चार गर 2 ‘परम भबुाट आएको यो
सन्दशे सनु, दाऊदको िसहंासनमा ब े हे यहूदाका राजा, ित ा अिधकारीहरू
अिन यी ढोकाहरूबाट प े मािनसहरू। 3 परम भु भन्नहुुन्छ िनष्पक्ष र
धािमर्क हौ। अत्याचारमा पारेकाहरूलाई अत्याचारीबाट रक्षा गर। िवदशेमा
जन्मकेा नाग रकहरू टुहुरा-टुहुरी अथवा िवधवाहरूमािथ नरा ो नगर। िनद ष
मािनसहरूलाई नमार। 4 यिद ितमीहरूले आज्ञा पालन गय भन,े राजाहरू जो
दाऊदको िसहंासनमािथ बस्दछन ्अिधकारीहरू सिहत रथहरू र घोडाहरूमािथ बसी
यी वशे ारहरूबाट ब छेन।् 5 यिद ितमीहरूले ती आज्ञाहरू पालन गरेनौ भन,े
परम भु भन्नहुुन्छ म आफ्नै नाउमँा शपथ लन्छु म यो राजमहल ध्वसं पानछु।’ ”

6 यसलैे परम भु यहूदाको राजाको राजमहलको िवषयमा भन्नहुुन्छ:

“त ँ ता मरेो िन म्त िगलादको जगंल
र लबानोनको पहाड जस्तै छस।्

तर म तलँाई मरूभिूममा प रणत ग रिदन्छु।
कोही बसो-बास गन नभएको शहर झैं तलँाई म उजाड बनाइिदन्छु।

7 म राजदरबार ध्वसं गनर्लाई
हितयार सिहत मािनस पठाउने छु।

ती ध्वसंकहरूले तरेा दवेदारको रूखहरू काट्नछेन ्
र आगोमा फ्याँकनछेन।्

8 “धरैे राज्यका मािनसहरू यही शहर भएर जानछेन।् ितनीहरूले एकाकार्मा
सोध्नछेन,् ‘िकन परम भलुे त्यस्तो डरलाग्दो कुरा यरूशलमे ित गन ुर्भयो?
यरूशलमे त्यस्तो महान शहर िथयो।’ 9 त्यो को उ र यो हुनछे ‘परमे रले
यरूशलमे ध्वसं पान ुर्भयो िकनभने ितनीहरूले ितनीहरूका परमे र परम भिुसत
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रहकेो करार त्याग।े ितनीहरूले अरू दवेताहरूलाई पजूा गरे अिन ितनीहरूको सवेा
गरे।’ ”

राजा यहोआहाजको िवरू न्याय
10 मरेको राजाको लािग नरून।ु

उसको लािग िवलाप नगन ुर्,
बरू त्यो राजाको लािग रून ु

जसले यो ठाउँ नै छोडन बाध्य भएको छ।
उसको िन म्त रून ु िकनभने ऊ किहल्यै फक आउने छैन।्

ऊ आफ्नो स्वदशे फे र दे े छैन।
11 यही कुरा शल्लमू (यहोआहाज) योिशयाहको छोराको िवषयमा परम भु

भन्नहुुन्छ। शल्लमू योिशयाह राजाको मतृ्य ु पिछ यहूदाका राजा भए। “यहोआहाज
यरूशलमेबाट िनस्की टाढा गए। उनी यरूशलमे फे र किहल्यै फक आउँदनैन।्
12 यहोआहाज त्यो ठाउँमा मन छ जहाँ िम ावासीले उनलाई लगरे गए। उनले यो
दशे फे र हने छैनन।्”

यहोयाकीम राजाको िवरू न्याय
13 “हाय त्यसलाई

जसले आफ्नो मािनसहरूलाई
ितनीहरूको मको ज्याला निदई

ब-ेईमान्दरीले महल बनायो,
अझ ठगरे तला थप्यो।

14 “उसले भन्छ,
‘आफ्नो लािग म एउटा ठूलो महल बनाउनछुे।

मरेो मािथल्लो तलामा ठूल-ठूला कोठाहरू हुनछेन।्’
उसले दवेदारूका पल्लाले झ्यालहरू बनाउछँ रातो रंग लाउछँ।

15 “दवेदारूले बनाएको ित ो िवशाल महलले
ितमीलाई महान राजा बनाउदनै।

ित ा िपता खान र िपउनमा सन्त ु िथए।
उनले के ठीक र िनष्पक्ष िथयो त्यही गरे।



22:16 lxxv यिमर्या 22:20

यसथर् त्यके कुरो नै ितनको रा ै भयो।
16 ितनले गरीब

र असाहय मािनसहरूलाई म त गरे।
यसकारण त्यके कुरा

ितनको लािग रा ै भयो।
‘मलाई िचन्न ु नै यसको अथर् हो।’

परम भलुे भन्नभुयो।

17 “ित ो आखँाहरूले ितमीलाई के लाभदायक छ
त्यो मा दखे्छ।

ितमी िनद ष मािनसहरूलाई मानर्,
मािनसहरूलाई टुहन ु र चक्नाचरू पानर् मा िचन्ता गछ ।”

18 यसथर् परम भलुे योिशयाहका छोरो राजा यहोयाकीमको िवषयमा भन्नहुुन्छु,
“यहोयाकीमको लािग यहूदाका मािनसहरू रूने छैनन,

‘हाय मरेो दाज्य!ू हाय मरेी बिहनी! म यहोयाकीमको लािग अत्यन्तै द:ुखीत
छु।’

भनी ितनीहरू कसलैे पिन परस्परमा कुरा गन छैनन।्
यहूदाका मािनसहरू यहोयाकीमको लािग रूने छैनन।्

ितनीहरूले उनको िवषयमा भन्ने छैनन,्
‘हाय मरेा मा लक!
हाय, मरेा महाराज!
ित ो मतृ्यमुा म अत्यन्तै द:ुखी छु।’

19 यरूशलमेका मािनसहरूले यहोयाकीमलाई गधालाई जस्तै दफ्नाउनछेन।्
ितमीहरूले उसको टाउको र शरीर तान्नछेन अ्िन यरूशलमेको मलू-ढोकाको

बािहर फ्याँक्नछेन।्

20 “यहूदा, लबानोनको पवर्तमािथ जाऊ र जोडले िचच्याऊ।
बाशान क्षे मा जोडले कराऊ।

अबारीमको पवर्तहरूमा िचच्याऊ
िकनभने ित ो ‘ मेीहरूलाई’ ध्वशं पा रनछे।
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21 “हे यहूदा, ितमीले आफै सरुिक्षत िवचार गय ।
तर मलैे ितमीलाई सावधानी रहन चतेाउनी िदएँ।

तर ितमीले भन्यौ, ‘म ध्यान िदिदन।्’
ितमीले त्यही जीवन शलैी अप्नायौ जनु ित ो यवुावस्थालमा िथयो।
ित ो यवुावस्थालदे ख नै ितमीले मलाई मान्न अस्वीकार गय ।

22 हे यहूदा! ित ा भडेा गोठालाहरूलाई
बतासले उडाई लानछे।

ित ा मेीहरू कैदी बिननछेन।
ितमीलाई अपमान ग रनछे

र पक्कै पिन ित ा दोषपणू कमर्हरूले
ितमीलाई ल ज्जत पानछ।

23 “हे लबानोनका बािसन्दा
जो दवेदारूहरूको माझमा बास गछर्न,्

जब ितमीले था पाउनछेौ ितमी िचच्याउनछेौ।
सव पीडामा परेकी ी झैं थाले ितमी लडबडी गनछौ।”

यहोयाकीन राजाको िवरू न्याय
24“जस्तो म िन त रूपमा बस्छु,” यो परम भकुो सन्दशे हो, “म यस्तो ित ो

लािग गनछु। यहोयाकीमको छोरो यहूदाको राजा, यहोयाकीन यिद ितमी मरेो दािहने
हातको छाप-औठी हुदँो हौ त म ितमीहरूलाई थतुरे फ्याँक्ने िथएँ। 25 यहोयाकीन,
म ितमीलाई बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई र बाबलेवासीहरूलाई स ु म्पनछुे। यी
ती मािनसहरू नै हुन जसले ित ो ाण खोिजरहकेाछन ् र जोिसत ितमी भयिभत
छौ। 26 म ितमी र ित ो आमालाई अक दशेमा फ्याँिकिदने छु जहाँ ितमीहरू दवुै
जन्मकेा िथएनौ। ितमी र ित ो आमा त्यो दशेमा मनछौ। 27 ितनीहरू आफ्नो भिूममा
फिकर् ने इच्छा गछर्न ्तर ितनीहरूलाई अनमुित िदइनछैेन।”
28 के कोन्याह* कसलैे आफलको फुटेको भाँडा जस्तो हो

जसलाई कसलैे मन पराउँदनै?
िकन यहोयाकीन र उसको नानीहरू फ्याँिकए?
* 22:28:
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िकन ितनीहरू नजानकेो दशेमा फ्याँिकए?
29 ए दशे, ए दशे!

परम भकुो सन्दशे ध्यान िदएर सनु।्
30 परमे र भन्नहुुन्छ, “यहोयाकीनको बारेमा लखे

‘उ एकजना मािनस हो जसको कुनै नानीहरू छैन।
यहोयाकीन आफ्नो जीवन कालमा सफल हुनछैेन।

अिन उसको एउटै पिन सन्तान दाऊदको िसहंासनमा ब े छैन।
कुनै पिन उसको सन्तानले यहूदामा शासन गन छैन।्’ ”

23
1 “त्यो भडेा गोठालाहरूलाई िधक्कार जसले मरेा भडेाहरूलाई ध्वसं र िततर-

िबतर पाछर्।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।
2 ती गोठालाहरू (नतेाहरू) मरेा मािनसका उ रदायीहरू हुन।् अिन इ ाएलका

परमे रल,े यी कुराहरू ती गोठालाहरूलाई भन्नहुुन्छ “ितमी गोठालाहरूले मरेो
बगाललाई चारै तफर् भगाई िदयौ। ितनीहरूलाई भाग्न वाध्य पाय । अिन ितमीहरूले
ितनीहरूलाई हरेचाह गरेनौ। तर मलैे ित ो हरेचाह गरें। ितमीले गरेका द ु
कामहरूका िन म्त म दण्ड िदनछुे।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो। 3 “अब
मलैे अन्य दशेहरू ितर खिेदएका बगाल भलेा पाछुर् र ितनीहरूलाई चन खर्कमा
ल्याउछुँ। जब म मरेा बगाललाई चन खर्कमा ल्याउछुँ ितनीहरू लाभदायक बिनन्छन
र सखं्या बढछ। 4 म मरेा बगालको लािग नयाँ गोठाहरूलाई रा छुे। ितनीहरूले
मरेो बगालको हरेचाह गनछन।् अिन मरेा बगाल डराउने अथवा भयमीत हुने छैन।
मरेो कुनै पिन बगाल हराउनँे छैन।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

धािमर्क “हाँगा”*
5 परम भु भन्नहुुन्छ,
“अब समय आइरहछे

िक म दाऊदको कुलमा एउटा धािमर्क ‘शाखा’ स्थािपत गनछु।
उसको ज्ञानले शासन चलाउनछे

र धमर् र न्याय गनछ।
* 23:4: “ ”
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6 त्यस समयमा, यहूदाका मािनसहरूलाई बचाइनछे,
अिन इ ाएलले सरुिक्षत जीवन िजउनछे।

उहाँको नाउँ यो हुनछे
परम भु हा ो धािमर्कता हुनहुुन्छ।

7 “यसकारण ती िदनहरू आइरहछेन,्” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो,
“जब मािनसहरूले भन्नछैेनन,् ‘जसरी परम भु जीिवत हुनहुुन्छ अिन यो उहाँ नै
हुनहुन्छ जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई िम भिूमबाट बािहर ल्याउन ु भयो।’
8 तर मािनसहरूले केही नयाँ कुरा भन्ने छन।् ितनीहरूले भन्ने छन,् ‘जसरी परमे र
जीिवत हुनहुुन्छ, परमे र मा हुन जसले इ ाएलका मािनसहरूलाई उ र-भिूमबाट
ल्याउन ु भयो। उहाँले ितनीहरूलाई सम्पणूर् राज्यहरूबाट ल्याउन ु भयो जहाँ उहाँले
ितनीहरूलाई पठाउन ु भएको िथयो।’ त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू ितनीहरूका
आफ्नै भिूममा ब छेन।्”

झटूा अगमव ाहरूका िवरू न्याय
9 अगमव ाहरूलाई सन्दशे
अन्तस्करणमा मरेो हृदय भाँचकेो छ।

मरेो सबै ह ीहरू कािमरहकेाछन।्
यो परम भकुो र उहाँको पिव वचनको कारणले हो।

म मतवाला मािनस जस्तै भएकोछु।
10 यहूदाका भिूम यस्ता मािनसहरूले भ रएकोछ

जो िभचारीहरू छन।्
यसथर् परम भलुे यस भिूमलाई

ाप िदनभुयो
अिन खर्क मरूभिूममा प रणत भएकोछ।

अगमव ाहरू द ु छन।्
ती अगमव ाहरूले आफ्ना भाव

र श गल्ती गरी योग गदर्छन।्
11 “अगमव ा अिन पजूाहारी दवुै पापीहरू छन।्
ितनीहरूको दषु् ाई मलैे मरेो म न्दरमा दखेकेोछु।

यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।
12 यसकारण, म ितनीहरूलाई मरेो सन्दशे िदन रोक्नछुे।
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ितनीहरूको बाटो अन्धकारले ढाकेको िचप्लो हुनछे
अिन ितनीहरू कालो अन्धकारमा झनछन।्

म ती पजूाहारीहरू
र अगमव ाहरूमािथ

िवपद ल्याइ सजाय िदनछुे।”
यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

13 “मलैे साम रयामा अगमव ाहरूलाई
अगमवाणी िदएर नरा ो काम ग ररहकेोछु।
बाल दवेताको नाउमँा ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई पथ गराए।

14 मलैे यहूदाका अगमव ाहरू डरलाग्दो कामहरू ग ररहकेो दखेकेोछु।
ितनीहरूलाई िभचारपणूर् कमर्मा ल छन।्

ितनीहरू झटूो बोल्छन ्अिन द ु मािनसहरूलाई सहयोग िदन्छन।्
त्यही कारणले मािनसहरूले द ु काम गनर् रोिकदनैन।्

ितनीहरू सदोमका मािनसहरू जस्ता छन।्
अब यरूशलमे मरेो िन म्त गोमोरा जस्तै भएकोछ।”

15 यसकारण सनेाहरूका परम भलुे ती अगमव ाहरूका बारेमा भन्नहुुन्छ
“म ती अगमव ाहरूलाई िततो भोजन खाने

र िवष हालकेो पानी िपउने बनाउनछुे
िकनभने यरूशलमेका अगमव ाहरू दे ख

सम्पणूर् दशे नै दिूषत पादछन।्”

16 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ
“ती अगमव ाहरूका कुरामा ध्यान नदऊे

ती अगमव ाहरूले ितमीहरूलाई मखूर् बनाउने कोिशश ग ररहकेाछन।्
ती अगमव ाहरूले जनु दशर्नहरू बताइरहकेा छन ्

ती सब ितनीहरूको आफ्नै सिृ हरू हुन।्
ितनीहरूले ती दशर्नहरू परम भबुाट ा गरेका होइनन।्

17 कितपय मािनसहरूले परमे रबाट आएको सन्दशेलाई उपके्षा गदर्छन।्
अत ती अगमव ाहरूले ती मािनसहरूलाई
बगे्ला बगे्लै सन्दशे िदन्छन।्
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ितनीहरूले मलाई जसले िनन्दा गछर्न ्ितनीहरूलाई भन्छन,्
परम भलुे भन्नहुुन्छ, ‘ितमीले शा न्त पाउछँौ।’

ितनीहरूले ज-जसको हृदय कठोर छ ितनीहरूलाई भन्छन,्
‘ितमीहरूमािथ अिन हुने छैन।्’

18 तर ती मध्ये कुनै पिन अगमव ाहरू दवैीय महासभामा उिभने होइन।
ती मध्ये कसलैे पिन परम भकुो सदंशे
न दखेकेो छन,् सनुकेो नै छ।

19 अब परम भबुाट हुने दण्ड तफूान जस्तो आउने छ।
परम भकुो ोध आधँी-तफूान जस्तो हुनछे।
यो ती द ु मािनसहरूका टाउकोहरूमािथ भमुरीको झोक्का ठोिकनछे।

20 आफ्ना मनले िचताएको योजनाहरू िस नहोउञ्जले
परम भकुो रीस थािमने छैन।

आउने िदनहरूमा
ितमीहरूले त्यो छलङ्गर् बझु्नछेौ।

21 मलैे ती अगमव ाहरूलाई पठाएको होइन।
तर ितनीहरू भागरे गए।

ितनीहरू सगँ बोलकेो छैन।
तर ितनीहरूले अगमवाणी िदए।

22 तर यिद ितनीहरू मरेो महासभामा बसकेा भए,
ितनीहरूले मरेो यहूदाका मािनसहरूलाई मरेो सन्दशेहरू भन्ने िथए।

ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई नरा ो कामहरू
गनर् दे ख रोक्न सक्थ।े”

23 “म परमे र हु,ँ जो निजक छु,”
परम भु भन्नहुुन्छ,

“म त्यो परमे र होइन जो टाढोमा छ।
24 मलैे दे स न भन्ने िवचारमा

एउटा मािनसले आफैलाई लकुाउन सक्ला।
तर यो मखूर्ता हो।
के म स्वगर् र पथृ्वी भर्िदन र?”
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परम भलुे यसो भन्नभुयो: 25 “त्यहाँ त्यस्ता अगमव ाहरू छन ्जसले मरेो
नाउँ झटूा चार ग ररहछेन।् ितनीहरू भन्छन,् ‘मलैे सपना दखेकेो छु। मलैे सपना
दखेकेो छु।’ मलैे ितनीहरूले त्यस्तो कुराहरू गरेको सनुें। 26 किहले सम्म यी
अगमव ाहरूले झटूो र आफ्नो माया चार ग ररहन?े 27ती अगमव ाहरूले मरेो
नाउँ मािनसहरूबाट भलुाउन ु यास ग ररहकेाछन ्जसरी आफ्ना िपता-पखुार्हरूले
सपनाहरू भनरे भलुकेा िथए। ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले बाल दवेतालाई पजू।े
28 पराल गहु ँ भन्दा िभन्दै हुन्छ। अगमव ाहरूले जसकहाँ सपना छ त्यही सपना
िवषयमा बोलनु।् जसकहाँ मरेा वचनहरू छन स्ाँचो गरी भननु। 29मरेो सन्दशे आगो
जस्तै छ।” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “यो मात ल जस्तो छ जसले ढुङ्गा
चरुचरु पारेर फुटाउदँछ।”

30 “यसथर् म झटूा अगमव ाहरूको िवरू मा छु।” यो सन्दशे परम भकुो
हो “ती अगमव ाहरूले मरेा शब्दहरू एका-अकार्बाट चो ररहकेा छन।् 31 म
झटूो अगमव ाहरूको िवरू छु।” यो सन्दशे परम भकुो हो, “ितनीहरूले आफ्नै
शब्दहरू चलाउछन ् र मरेोबाट आएको सन्दशे भनरे बहाना गदर्छन।् 32 म झटूा
अगमव ाहरूका िवरू छु जसले झटूो सपनाहरू चार गछर्न।्” यो परम भकुो
सन्दशे हो। “ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई झटूो िशक्षा िददैं कुबाटो ितर लजैादछैन।्
न त मलैे ितनीहरूलाई पठाए न मरेो पक्षमा बोल्न ु भनी आदशे िदएँ। ितनीहरूले
कदािप यहूदाका मािनसहरूलाई सहयोग गनर् स ै नन।्” यो परम भकुो सन्दशे हो।

परमे रबाट उदास सन्दशे
33 “यहूदाका मािनसहरू अथवा अगमव ाहरू, अथवा पजूाहारीहरूले

ितमीलाई सोध्न सक्छ, ‘परम भलुे के के भारी बोकाउन ु भयो?’ तब ितमीहरूले
ितनीहरूलाई उ र िदन्छौ र भन्छौ, ‘ितमीहरू अत्यन्तै गहु ँ बोझ हौ र म ितमीहरूलाई
फ्याँक्नछुे।’ यो परम भकुो सन्दशे हो।

34 “यिद अगमव ा अथवा पजूाहारी अथवा कुनै मािनसले परम भकुो बोझ
िवषयमा कुरा गछर् भन,े ‘म उसका प रवार र उसलाई सजाय िदनछुे।’ 35 यो कुरा
ितमीहरू एकाकार्लाई भन्नछेौ ‘परम भलुे के जवाफ िदनभुयो?’ अथवा ‘उहाँले
के भन्नभुयो’? 36 तर ितमीले फे र ‘परम भकुो बोझ’ भन्ने छैनौ िकनभने ‘बोझ’
त्यकेको आफ्नै शब्द बिनएको हो। तर ितनीहरूलाई भन, ‘ितनीहरूले जीिवत

परमे र, सनेाहरूका परम भु हा ा परमे रको वचन बङग्याएको छौ।’
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37 “यिद परम भकुो सन्दशे ितमी िसक्न चाहन्छौ भन,े अगमव ालाई सोध,
‘परम भलुे ितमीलाई के जवाफ िदन ु भयो?’ अथवा ‘परम भलुे के भन्नभुयो?’
38 तर ितमीले नभन परम भबुाट के भारी बोझ िथयो। यिद ितमीले यो शब्द योग
गय भने परम भलुे ितमीलाई यी शब्दहरू भन्न ु हुनछे ‘ितमीले मरेो वचनलाई
परम भकुो भारी नभन्न ु पथ्य । मलैे ितमीलाई यो शब्द नभन्न ु भनें। 39 मलैे
ितमीहरू र ित ा िपता-पखुार्हरूलाई िदएको शहर र ितमीलाई मािथ उचालरे म दे ख
पर फ्याँक्ने छु। 40 म ितनीहरूमािथ सदा-सवर्दा रहने लाज ल्याउनछुे। आफ्नो
बइे ज्जती ितमीहरू किहल्यै भलु्ने छैनौं।’ ”

24
असल र खराब नभेाराहरू

1 परम भलुे उहाँको म न्दर अघाडी रा खएको दइु डालो नभेारा दखेाउन ु भयो।
(मलैे यो दशर्न यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले
यरूशलमेबाट िनवार्िसन गराएर लगे पिछ दखेकेो हो। यहोयाकीन र ितनका
अिधकारीहरूलाई िनपणु िशल्पकार र धातकुारहरूिसतैलिगयो।) 2एउटा डालोिभ
धरैे असल नभेाराहरू िथए। ती नभेाराहरू त्यस्ता िथए जनु समय अघािड नै पाकेका
िथए। तर अकार् डालोमा कुहकेो नभेाराहरू िथए। ितनीहरू खान लायकका िथएनन।्

3 परम भलुे मलाई सोध्न ु भयो, “ितमीले के दखे्छौ, यिमर्या?”
मलैे जवाफ िदएँ, “अरू डालोमा म नभेाराहरू दखे्छु। असल नभेाराहरू एकदमै

असल छन ् अिन अक डालोमा नरा ो नभेाराहरू एकदमै नरा ा छन जो खाने
लायक छैनन।्”

4 तब परम भकुो यो सन्दशे मकहाँ आयो 5 परम भ,ु इ ाएलका परमे रले
भन्नहुुन्छ, “यहूदाका मािनसहरूलाई आफ्ना दशेबाट कैदी झैं लिगयो। ितनीहरूका
श हुरूले ितनीहरूलाई बाबलेमा लग।े ितनीहरू असल नभेाराहरू जस्ता छन। 6 म
ितनीहरूलाई दया दखेाउनछुे। म ितनीहरूलाई यहूदाको भिूममा फकार्ई ल्याउनछुे।
म ितनीहरूलाई िवकास गराउनछुे, न हुन िदिँदन। म ितनीहरूलाई चडुाउिँदन तर
ितनीहरूलाई जगाउछुँ तािक ितनीहरूको िवकास हुन सकोस।् 7 म ितनीहरूलाई म
नै परम भु हु ँ भनरे िचन्ने योग्यता िदन्छु। ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्अिन म
ितनीहरूका परमे र हु,ँ िकनभने ितनीहरू पणूर्-हृदयहरूले म तफर् फकर् नछेन।्
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8 “तर यहूदाका राजा िसदिकयाह कुहकेो नभेारा जस्तौ हुनछे जनु खान लायक
हुदँनै। िसदिकयाह, उसका अिधकारीहरू, यरूशलमेमा छािडएका मािनसहरू जो
यो दशेमा रिहरेका छन ्अिन ितनीहरू जो िम मा बिसरहकेा छन ् ितनीहरू कुहकेो
नभेाराहरू जस्तै हुन।् 9 म ितनीहरूलाई जम्मै राज्यहरूमा डरलाग्दो र नरा ो चीज
बनाउनछुे। मलैे ितनीहरूलाई जहाँ-जहाँ छरपस्ट पारेकोछु त्यहाँ ितनीहरूलाई
अपमान, िगल्ला र ाप का िन म्त पा बनाउनँछुे। 10 म तरवार, अिनकाल
अिन रूढी ितनीहरूका िन म्त पठाउनछुे। जब सम्म ितनीहरू िनमटन्न हुदँनैन ्
ितनीहरू र ितनीहरूका िपता-पखुार्लाई मलैे िदएको दशेमा तरवार, अिनकाल र
दशेान पठाउनछुे। त्यस पिछ मलेै ितनीहरू र ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको
जग्गामा ितनीहरू रहने छैनन।्”

25
यिमर्याको वचन

1 यो सन्दशे जनु यिमर्याकहाँ आयो त्यो यहूदाका सबै मािनसहरूको िवषयमा
सम्ब न्धत छ। यो योिशयाहको पु यहोयाकीम यहूदाको राज-िसहंासनमा बसकेो
चौथो वषर्मा भएको हो। यो नबकूदनसे्सरले बाबलेको राजमकुुट पिह रएको थम
वषर्मा भएको हो। 2 यसलैे त्यही अगमव ा यिमर्याले यहूदाका जम्मै मािनसहरू र
यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई भने

3 यहूदाका राजा आमोनका पु योिशयाहको राज्यकालको ते ौं वषर्दे ख
आजको िदनसम्म अथार्त ् तइेस वषर्सम्म परम भकुो वचन मकहाँ आयो र मलैे
घ रघ र ितमीहरूलाई भिनरहकेोछु। तर ितमीहरूले यसलाई ध्यान नै िदएनौ।
4 परम भलुे घ रघ र आफ्ना दास अगमव ा ितमीहरूकहाँ पठाउन ु भएकोछ।
ितमीहरूले ितनीहरूको कुरा सनुनेौ अथवा ितनीहरूलाई कुनै ध्यानै िदएनौ।

5 ती अगमव ाहरूले भन,े “ितमीहरूले आफ्ना जीवन शलैी प रवर्तन गर।
कुकमर्हरू गनर्दे ख आफूलाई पर राख। जीवन प रवतर्न गर र यस दशेमा
जनु परम भलुे ितमी र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई सदा-सवर्दाका िन म्त िदन ु
भएकोछ त्यहाँ बसो बासो गर। 6अन्य दवेताहरूको पिछ नलाग। ितनीहरूका सवेा
वा पजूा नगर। मािनस िनिमर्त मिूतर्हरू पजूा नगर। यसले मलाई रीस उठाउनछे।
यिद ितमीहरूले माननेौ भने तब म ितमीहरूलाई नोक्सान गनछु।”
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7 परम भलुे भन्नहुुन्छ, “तर ितमीहरूले मरेो कुरा माननेौ। ितमीहरूका
मिूतर्हरूले मलाई उ िैजत पाय अिन आफैमा नोक्सान ल्यायौ।”

8 यसकारण सनेाहरूका परमे रले यसो भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरेो
सन्दशेहरूमा ध्यानै निदएका हुनाल,े 9 यसकारण म उ रका सबै कुलहरूका
मानिसहरूलाई र मरेो दास बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई ल्याउनछुे, र
ितनीहरूलाई यो दशे र यसका बािसन्दा र यसका चारैितरका सबै जाितहरूको
िवरू मा ल्याउनछुे। म ती सारा दशेहरूलाई िबलकुलै ध्वसं गनछु। म ती भिूमहरू
सदालाई सखूा मरूभिूम जस्तो बनाई िदने छु अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो गाली र
एक स्थायी अपमानको पा मा प रणत गनछु। 10 म ती ठाउँहरू हर्ष र उत्साहका
खशुीहरूलाई शषे पा रिदनछुे। त्यहाँ अब-उ ान्त नव दलु्हा-दलु्हीका खशुी र
आनन्दका िदनहरू हुने छैन। म मािनसहरूले िप े जाँतोका आवाज सम्म उठाउँनछुे।
म ब ीको उज्यालोलाई लिगिदनछुे। 11 त्यो सम्पणूर् क्ष े नै मरूभिूम जस्तो उजाड
हुनछे। यी सबै जाितहरूका मािनसहरूले स री वषर् सम्म बाबलेका राजाको सवेा
गनछन।्

12 “तर स री वषर् िबती सके पिछ म बाबलेका राजालाई दण्ड िदनछुे।
म बाबलेका जाितहरूलाई पिन दण्ड िदने छु।” यो परमे रको सन्दशे हो “म
बाबलेवासीहरूको भिूमलाई पिन उनीहरूको पापहरूको कारण दण्ड िदनछुे। म
त्यो भिूम सदाको लािग बाँझो बनाई िदनछुे। 13 मलैे त्यस दशेको िवषयमा जे
भनकेोछु र यिमर्याले िवरोधमा यसको जे अगमवाणी गरेकोछ अिन पसु्तकमा जे
ल खएकोछ म त्यो दशेकोको िवरू सबै ल्याउनछुे। 14 बाबलेका मािनसहरूले धरैे
राज्यहरू र महाराजहरूको सवेा गन ुर् पनछ। ितनीहरूले गरेको अिन कामका िन म्त
ितनीहरूलाई सजाय िदइनछे।”

ससंारका राज्यहरू मािथ न्याय
15 परम भ,ु इ ाएलका परमे रले मलाई यी कुराहरू भन्नभुयो “यिमर्या, यो

कचौरोको दाखरस मरेो हातबाट लऊे। यो मरेो ोधको दाखरस हो। म ितमीलाई
िविभन्न जाितहरूमा पठाई रहछुे। ती जाितहरूलाई यही प्यालाबाट िपयाऊ।
16 ितनीहरूले यो िपउनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरू धरमराउनछेन ् र पागल मािनस
जस्तो वहार गनछन। ितनीहरूले तरवारको कारण त्यसो गछर्न ्जनु ितनीहरूको
िवरू म पठाउँदछुै।”
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17यसथर् मलैे परमे रको हातबाट त्यो कचौरा दाखरस लएँ। म ती जाितहरूमा
गएँ अिन त्यो कचौराबाट मलैे दाखरस िपयाँए। 18 मलैे यो दाखरस यरूशलमे
र यहूदाका शहरहरूमा खनाइिदएँ। मलैे यहूदाका राजाहरू र अगवुाहरूलाई त्यो
कचौराबाट दाखरस िपउँन लगाँए। ितनीहरू आज जस्तो दखेन्छन, मरूभिूम झैं
उजाड, डरलाग्दो चीज अिन खल्ली र ापको पा बनाउन मलैे ितनीहरूलाई
िपलाएँ।

19 मलैे िम का राजा िफरऊन, ितनका अिधकारीहरू, महत्वपणूर् नायकहरू,
उनका सबै मािनसलाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।

20 मलैे अरबका जम्मै बािसन्दाहरू, ऊजका सबै राजाहरू, प लश्तीहरूका
सबै राजाहरू जसमा अश्कलोन, गाजा, ए ोन, अश्दोदमा बाँकी रहकेा जम्मै
मािनसलाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।

21 अिन मलैे एदोम, मोआब र अम्मोिनहरूका सबै राजाहरू पिन गािभन्छन,्
सबलैाई परम भकुो रीसको दाखरस िपउन ु लगाँए।

22 मलैे सोर र सीदोनका सबै राजाहरू र जम्मै मािनसलाई परम भकुो रीसको
दाखरस िपउन ु लगाँए।

अिन समु का टापहुरूका राजाहरूलाई यो िपउन लगाँए। 23 ददान, तमेा
र बजूका अिन कनपट सम्म केश काट्ने मािनसहरूलाई मलैे यो िपउन बाध्य
गराँए। 24 मलैे अरब दशेका र सीमान्तका सारा राजाहरू जो मरूभिूममा बस्छन,्
25 िज ी, एलाम र मादकैा सारा राजाहरूलाई पिन यो िपउन लगाँए। 26 मलैे सारा
उ रका राजाहरू निजक र टाढामा भएका राज्यहरूलाई यो िपउन ु लगाँए। मलैे सबै
पथृ्वीका राजाहरूलाई परम भकुो ोधको कचौराबाट दाखरस िपउन लगाँए। तर
“शीशकका”* राजाले पिन अन्य जाितहरूले िपए प ात िपउनछेन।्

27 “यिमर्या! सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे रले के भन्नहुुन्छ, ती
जाितहरूलाई भिनदऊे यसकारण परम भलुे भन्नहुुन्छ, ‘िपऊ, मात, वान्त गर र
लड अिन नउठ िकनभने म ितमीहरूका माझमा तरवार पठाइरहछुे।’

28 “ती मािनसहरूले ित ो हातबाट कचौरा लन अस्वीकार गछर्न। ितनीहरूले
यसलाई िपउन अस्वीकार गछर्न। तर ितमीले ितनीहरूलाई भन्नछेौ, ‘सनेाहरूका
परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ ितमीहरूले अवश्य नै यो कचौराबाट िपउनछेौ।
29 मलैे यरूशलमेमािथ जसलाई मरेो नाउलँे कहलाइन्छ अिन सायद ितमीहरूले
* 25:26: “ ”
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दण्ड पाउदँनैौ भनरे सोिचरहकेा होलाऊ, िवपि ल्याउन था लसकेकोछु। म
पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरू ित आ मण गनर् तरवारलाई बोलाउनछुे।’ ” यो
सनेाहरूका परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

30 “यिमर्या! ितनीहरूलाई भन्छन:्
‘परम भु उभँोबाट गजर्न ु हुन्छ।

उहाँ आफ्नो पिव म न्दरबाट गजर्न ु हुन्छ।
परम भु उहाँको भिूमका मािनसहरूलाई जोरिसत गजर्न ु हुन्छ।

उहाँ दाखरस बनाउनलेे अङ्गरु िकच्चाउँदा गरेको आवाज झैं िचच्चयाउन ु
हुन्छ। ती िचच्चयाहटहरू पथृ्वीका सबै बािसन्दाहरू सम्म पगु्छ।

31 त्यो हल्लाको ितध्विन
पथृ्वीको आ खर सम्म पगु्छ।

पथृ्वीका मािनसहरूका िवरू मा
परम भकुो एउटा अिभयोग छ।

उहाँले मािनसहरूलाई न्याय
र द ु हरूलाई तरवारले मान ुर् हुनछे।’ ”

परम भु भन्नहुुन्छ।
32 यसकारण सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ
“हरे, महा सवर्नाश एक दशेदे ख

अक दशेमा फै लनछे।
पथृ्वीको सदुरू कुनाहरूबाट

एक सवर्नाशक आधँी आइरहछे।”

33 परम भलुे मान ुर् भएको मािनसहरूको लाशहरू पथृ्वीको एक कुनादे ख अक
कुनासम्म छ रएर रहनछे। मनहरूका िन म्त शोक मनाउने कोही हुदँनै। लाशहरू
बटु लदनै न त दफन नै ग रन्छ। ती लाशहरू खतेमा गोबर झैं छरपस्ट रहन्छन।्

34 हे गोठालाहरू हरे, िवलाप गर! हे बथानका नायकहरू हो,
खरानीमा लडीबडी गर।
िकनभने ितमीहरूका हत्या हुने
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र िचच्चाउने अिन िततर-िबतर हुने समय आएको छ।
ितमीहरू झनछौ र दामी जग झैं फुट्नछेौ।

35 गोठालाहरूले आफै लकु्ने ठाँउ पाउने छैनन।्
बथानका मा लकहरूले भाग्न स ै नन।्

36 म गोठालाहरूका हाऊ-हाऊ शब्दहरू
र बथानका म लकहरूका िचत्कार सनु्छु।
परम भलुे ितनीहरूको खर्क नै ध्वसं पान ुर् भयो।

37 शान्तमय खर्कहरू न ग रए।
परम भकुो भीषण ोधले यस्तो गरेको हो।

38 परम भु िहसकं िसहं ओडारबाट िनस्केको जस्तै हुनहुुन्छ।
परम भकुो बल्दै गरेको रीस

र अत्याचारीहरूको रीसले
ितनीहरूको दशे उजाड िनजर्न बिनएकोछ।

26
म न्दरमा यिमर्याको पाठ

1 योिशयाहका छोरो यहूदाका राजा यहोयाकीमको शासनकालको शरुूमा यो
वचन परम भबुाट आयो। 2 परम भलुे भन्नभुयो “यिमर्या, परम भकुो म न्दर
चोकमा ितमी उभ र यो वचन भन। म न्दरमा आराधना गनर् आउने यहूदाका सबै
बािसन्दाहरूलाई भन। मलैे भनकेो त्यके कुरा उनीहरूलाई भन। मरेो सन्दशेको
कुनै भाग पिन नछोड। 3 यो हुनसक्छ, ितनीहरूले सनु्नछेन ्अिन मरेो सन्दशे पालन
गनछन ् र ितनीहरू खराब काम गन ुर्बाट रोिकनछेन।् यिद ितनीहरू प रवर्तन भए
भने म मरेो ितनीहरूलाई ितनीहरूको द ु कमर्का िन म्त सजाय िदन जनु योजना
तयार पारेकोछु त्यो बद लनछुे। 4 ितमीले ितनीहरूलाई भन्नछेौ, ‘यही नै परम भु
भन्नहुुन्छ यिद ितमीहरूले मरेा कुराहरू सनुनेौ अिन मलैे ितमीहरू अिघ राखकेो
िशक्षाहरू। 5 मरेा दास अगमव ाहरू जसलाई मलैे ितमीहरूकहाँ समय समयमा
पठाएको िथए तर ितनीहरूका वचनहरू अनसुरण गरेनौ, ितमीहरूले ितनीहरूको



26:6 lxxxviii यिमर्या 26:15

कुराहरू सनुनेौ। 6 तब म यो म न्दरलाई िशलोह*जस्तै बनाउनछुे अिन पथृ्वीभ रको
मािनसहरूका िन म्त यो शहर एक ाप झैं बनाउनछुे।’ ”

7 पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू अिन सारा मािनसहरूले यिमर्याले परमे रको
म न्दरमा भनकेो ती शब्दहरू सनु।े 8 परम भलुे िदनभुएको आदशे अनसुार यिमर्याले
सबै कुराहरू मािनसहरूलाई भनी समा गरे। तब पजूाहारीहरू, अगमव ाहरू र
सारा मािनसहरूले यिमर्यालाई समाते अिन भन,े “ितमी िन य नै मनछौ। 9 कसरी
ितमीले परम भकुो नाउमँा यित नरा ो कुरा गन आटँ गय ? कसरी परम भकुो
यो म न्दर शीलोहमा ध्वसं भए जस्तो हुनछे भन्ने आटँ कसरी गय ? कुन आटँले
ितमीले यरूशलमे िनजर्न मरूभिूम झैं हुनछे भन्यौ?” परम भकुो म न्दरमा सबै
मािनसहरू यिमर्याको िवरू भलेा भए।

10 जब यहूदाका शासकहरूले ती अि य घटनाहरूको बारेमा कुराहरू सनुे
ितनीहरू राजाको राजदरवारबाट बािहर िनस्के। ितनीहरू परमे रको म न्दर भएितर
उ क्लए। त्यहाँ, ितनीहरूले नयाँ वशे ारमा आफ्ना ठाउँ लए। 11 त्यसपिछ
पजूाहारीहरू र अगमव ाहरूले शासकहरू र सारा अन्य मािनसहरूलाई यसो भन।े
ितनीहरूले भन,े “यिमर्या मा रन ु पछर्। उनले यरूशलमेको बारेमा नरा ो कुराहरू
भन।े तपाईंहरूले उनले त्यस्तो कुराहरू भनकेो सनुकेाछौं।”

12 तब यिमर्याले यहूदाका सबै शासकहरू र मािनसहरूसगँ बात गरे।
“परम भलुे मलाई यो म न्दर र शहर बारे यी सबै कुराहरू जो ितमीहरूलेसनु्यौ, भन्न
पठाउन ु भयो। 13 ितमीहरूले आफ्नो मन अिन कायर् ब द्लन नै पछर्। ितमीहरूले
आफ्नो परम भु परमे रको आज्ञा पालन गन ुर् नै पछर्। यिद ितमीहरूले त्यसो गय
भने उहाँले आफ्नो मनलाई बद्लन ु हुनछे र खराब कामहरू जो उहाँले ितमीहरूका
िवरू उ ोषणा गन ुर् भएको छ त्यो टनछ। 14 मरेो िवषयको कुरा र म ितमीहरूकै
हातमा छु। ितमीहरूलाई जे ठीक लाग्छ त्यही गर। 15 तर यिद ितमीहरूले
मलाई माय भन,े एउटा कुराको लािग िन त हौ। िक ितमीहरू एक िनद ष
मािनसको हत्यारा हुनछेौ। ितमीहरूले यो शहर र यसमा ब े सबै मािनसहरूलाई
दोषी बनाउनँछेौ। िकनभने उहाँ परम भु नै हुनहुुन्छ जसले मलाई ती वचनहरू
ितमीहरूलाई भन्न पठाउन ु भयो जो ितमीहरूले सनु्यौ।”
* 26:6:

(हने ुर्होस ्1 शामएुल 2:8 र यिमर्या 7:12-14)
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16 त्यसपिछ सबै शासकहरू र मािनसहरू बोल।े ती मािनसहरूले पजूाहारीहरू र
अगमव ाहरूलाई भन,े “यिमर्यालाई मान ुर् हुदँनै। जित कुराहरू यिमर्याले हामीलाई
भने ती सबै परम भु हा ा परमे रबाट आएको हो।”

17 तब कितपय बढूा-पाकाहरू उठे र सबै मािनसहरूलाई भन।े 18 ितनीहरूले
भन,े “यहूदाका राजा िहजिकयाहको शासनकालमा मारसतेबाट मीका नाउँ भएका
एकजना अगमव ा आएका िथए। मीकाले यहूदाका सबै मािनसहरूलाई यी
कुराहरू भन,े

‘सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
िसयोन ध्वसं हुने छ।

यो जोतकेो खतेझैं हुनछे।
यरूशलमे ढुङ्गाको थाक हुनछे।

परम भकुो म न्दर भएको डाँडा, जगलं र बनमाराहरूको र ो डाँडा
बिननछे।’i

19 “यहूदाका राजा िहजिकयाहले मीकालाई मारेनन।् यहूदाका कुनै मािनसले
मीकालाई मारेन। िहजिकयाह परम भदुे ख डराए अिन उहाँको दया याचना गरे।
अिन परम भलुे ितनीहरूको िवरोधमा भन्न ु भएको कुराहरू िवषयमा आफ्नो
मन ब द्लन ु भयो। तर हामीहरूले हा ो आफ्नो जीवनमािथ महािवपद ल्याउन
आटेकाछौं।”

20 िवगतमा त्यहाँ शमायाहको छोरो उ रयाह नाउँ गरेका िकयर्त्यारीमबाट
आएका एकजना मािनस िथए। उसले यिमर्याले झैं यो शहर र यस भिूम िवरू मा
परम भकुो सन्दशे चार गरे। 21 राजा यहोयाकीम र उनका सिैनक अिधकारीहरू
अिन यहूदाका मखुहरूले ऊ रयाहले गरेको चार सनु।े ितनीहरू ोिधत भए।
राजा यहोयाकीमले ऊ रयाहलाई मानर् चाहन्थ।े तर ऊ रयाहले त्यो कुरा चाल पाए।
ऊ रयाह डराए र िम दशेमा भागरे गए। 22 तर राजा यहोयािकमले एलनातान नाउँ
भएका एक मािनस र अन्य मािनसहरूलाई िम मा पठाए। एलनातान अकबोरको
छोरा िथयो। 23 ितनीहरूले ऊ रयाहलाई िम बाट ल्याए अिन यहोयाकीमलाई
स ु म्पए। यहोयाकीमले ऊ रयाहलाई तरवारले मान ुर् भन्ने हुकुम िदए। ऊ रयाहको
मतृ शरीर साधारण मािनसहरू गाडने िचहानमा फ्याँिकिदए।
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24 अब शापानको छोरो अहीकामले यिमर्यालाई सरुक्षा िदए। यसथर् ितनले
ितनलाई मािनसहरूको हातबाट बचाए।

27
परमे रले नबकूदनसे्सरलाई शासक बनाउन ु भयो

1 यहूदामा िसदिकयाहको शासनकालको चौथो वषर्मा* परम भकुो यो वचन
यिमर्याकहाँ अयो। िसदिकयाह योिशहका छोरो िथए। 2 परम भलुे भन्नभुयो,
“यिमर्या, यी फीता र डण्डहरूबाट एउटा जवुा बनाऊ र ित ो काँधमा लगाऊ।
3 त्यसपिछ एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर र सीदोमका राजाहरूकहाँ यी राजाहरूका
दतूहरू जो यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई भटे्न यरूशलमेमा आएका छन ्
ितमीहरूको माध्यम यी समाचार पठाऊ। 4 ितनीहरूका मा लकहरूलाई यी खबरहरू
पयुार्ऊ भनी ितनीहरूलाई भन ितनीहरूलाई भन, ‘सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका
परमे रले भन्नहुुन्छ ित ा मा लकहरूलाई भन िक 5 मलैे पथृ्वीमा सारा पशहुरू
बनाएँ। यो मलैे मरेो महान श र ब ल पाखरुाले गरें। म यो पथृ्वी जसलाई
चाहन्छु त्यसलैाई िदन सक्छु। 6 अिहले ितमीहरूका सबै दशेहरू मलैे बाबलेका
राजा नबकूदनसे्सरलाई िदएको छु। उनी मरेा दास हुन। मलैे जङ्गली पशहुरू
सम्मलाई पिन उसको आज्ञा पालन गन बनाउछुँ। 7 सारा जाितहरूले नबकूदनसे्सर,
उनको छोरो र उनको नाितको सवेा गनछन।् त्यसपिछ बाबले परास्त हुने समय
आउनछे। धरैे राज्यहरू र महान राजाहरूले बाबलेलाई आफ्नो कमारो बनाउनँछेन।

8 “ ‘तर अिहले केही जाितहरू यस्ता हुनछेन ् िक ितनीहरू बाबलेका राजा
नबकूदनसे्सरलाई सवेा गनर् अस्वीकार गनछन।् यिद कुनै जाितले आफ्नो िघ ोमा
जवुा रा अस्वीकार गरे म त्यसलाई तरवार, अिनकाल र डरलाग्दो बीमारहरू
माफर् त सजाय िदनछुे,’ ” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो। “ ‘जब सम्म
त्यो जाितलाई उसको पक्षबाट ध्वशं पािदर्न तब सम्म म यसो गनछु। 9 यसथर्
ितमीहरू अगमव ाहरू जोखना हनेहरू, दशर्न दे हेरू, ज्योितिषहरू र जादगूरी
गनहरू जसले ितमीहरूलाई भन्छन,् “ितनीहरूले बाबलेका राजाको सवेा गनछैनौ,”
ितमीहरूलाई ध्यान नदऊे। 10 तर ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई झटूो अगमवाणी
* 27:1: …
: “यहोयाकीमको शासनकालको शरुूमा।”
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िदनछेन ्यसले गदार् म ितमीहरूलाई ितनीहरूका दशेबाट टाढो लखटे्नछुे र ितमीहरू
मनछेौ।

11 “ ‘ती जाितहरू ज-जसले बाबलेका राजाको सावर्भौिमकतालाई हण
गनछ। अिन उसको सवेा गनछ, जब सम्म चाहन्छन ् म ितनीहरूलाई ितनीहरूकै
भिूममा िवकास हुन िदन्छु,’ ” परम भलुे घोषणा गन ुर्हुन्छ।

12 मलैे िसदिकयाह यहूदाका राजालाई भनें, “िसदिकयाह ितमीले बाबलेका
राजाको जवुा ित ो िघ ोमा रा ै पछर्, यिद ितमीले बाबलेका राजा र उसको
मािनसहरूका अस्वीकार गय भने ितमी बाँच्नछेौ। 13 यिद ितमीले बाबलेका
राजालाई सवेा गनर् राजी भएनौ भने ितमी र ित ा मािनसहरू श कुो तरवार भोक
अिन भयानक रोगहरूबाट मनछौ। बाबलेका राजालाई सवेा गनर् अस्वीकार गन
कुनै पिन जाितको सम्बन्धमा परम भलुे यसो भन्नभुयो। 14 तर ितमीहरूलाई झटूो
अगमव ाहरूले भिनरहकेा छन ्‘ितमीहरू बाबलेका राजालाई सवेा गनछैनौ।’

“ितनीहरू ितमीहरूिसत झटूो बो लरहकेाछन।् यसकारण ितमीहरूले ितनीहरूको
कुरा नसनु।” 15 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे त्यस्ता अगमव ाहरूलाई पठाएको
होइन, तर ितनीहरू मरेो नाउमँा झटूो अगमवाणी किहरहकेा छन।् यसकारण यहूदाका
मािनसहरूलाई सदुरू ठाँउमा पठाँउनछुे। ितमीहरू सड्नछेौ अिन त्यसरी नै ती
अगमव ाहरू जसले ितमीहरूकहाँ अगमवाणी कहने ितनीहरू पिन न छन।्”

16 तब मलैे ती पजूाहारीहरू अिन ती जालाई सचूना िदएँ, “परम भु भन्नहुुन्छ
‘ती झटूा अगमव ाहरूको कुरा नसनु जसले बाबलेबाट परम भकुो म न्दरमा
जम्मै समानहरू झ ै फकार्ईंदछै।’ ितनीहरूले झटूो बो लरहकेा छन।् 17 ती
अगमव ाहरूका कुरामा ध्यान नदऊे। बाबलेका राजालाई सवेा गर अिन बाँच।
यो शहर िकन ध्वसं होस? 18 यिद ती मािनसहरू अगमव ा हुन भने अिन
परम भकुो वचन ितनीहरूसगँ छ भन,े ितनीहरूले परम भलुाई, राजाको महलमा
रहकेा, परम भकुो म न्दरमा रहकेा, र यरूशलमेमा रहकेा जनु चीजहरू अिहले
सम्म छोिडएकाछन ्बाबलेमा ल्याउन नसिकयोस भनी ाथर्ना गरून।्”

19 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ, “ती चीजहरूको बारेमा जनु अझै
यरूशलमेमा छािडएका छन ् त्यहाँ म न्दरमा िवशाल काँसाको स्तम्भहरू, गडुने
आधारहरू र अन्य चीजहरू छन।् बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले ती सबहैरू
यरूशलमेमा छाड।े 20 बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले जब यहोयाकीमको छोरा
यहूदाका राजा यहोयकीन र यहूदा र यरूशलमेका जम्मै भारादारहरूलाई दशे
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िनष्कासन गरी बाबलेमा लगकेा िथए, त्यस समय ती समानहरू बाबले लगनेन।्
21 सनेाहरूका, परम भ,ु इ ाएलका परमे र, परमे रका म न्दरमा छािडएका
अिन राजाका महल र यरूशलमेमा छािडएका चीजहरूको बारेमा भन्नहुुन्छ ती
सम्पणूर् समानहरू पिन बाबले तफर् लिगए। 22 ‘ती सारा समानहरू बाबलेमा लिगन्छ
र जब सम्म ितनीहरूको िन म्त आउँिदन तब सम्म ती समानहरू त्यही रहन्छ।’ यो
सन्दशे परम भु भन्नहुुन्छ, ‘तब म ती समानहरू फकार्ई ल्याउनँछुे। म ती समानहरू
यो ठाउँमा फकार्ई रा छुे।’ ”

28
हनन्याह झटूो अगमव ा

1 त्यही साल नै जब िसदिकयाह यहूदाका राजा भएको चौथो वषर्को पाँचौ
महीनामा अज्जरूको छोरो अगमव ा हनन्याहले परम भकुो म न्दरमा सबै
पजूाहारीहरू र अन्य मािनसहरूको उप स्थितमा मिसत भन।े हनन्याह िगबोनका
बािसन्दा िथए। हनन्याहले भन,े 2 “सनेाहरूका परम भु इ ाएलका मािनसहरूका
परमे रले भन्नहुुन्छ ‘बाबलेका राजाले यहूदाका मािनसहरूको काँधमा राखकेो
जवुा म भाच्नछुे। 3 दइु वषर् िबत्दा निबत्दै म बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले
परम भकुो म न्दरबाट जित सरसामानहरू लगकेा िथए ती सबै फकार्ई ल्याउनछुे।
4 म यहोयकीमका छोरो यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई यस ठाउँमा फकार्इ ल्याउने
छु। म ती सारा यहूदाका मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउनछुे जसलाई नबकूदनसे्सरले
आफ्ना घरहरू छोड्न बाध्य गराएर बाबलेितर पठाएका िथए।’ परम भु भन्नहुुन्छ,
‘यसकारण म बाबलेका राजाको जवुा भाँिचिदनछुे।’ ”

5 तब अगमव ा यिमर्याले पजूाहारीहरू र अन्य मािनसहरू जो परम भकुो
म न्दरमा उिभरहकेा िथए ितनीहरूको सम्मखु अगमव ा हनन्याहलाई जवाफ िदए।
6 अगमव ा यिमर्याले हनन्याहलाई भन,े “आमने। म आशा गदर्छु परम भलुे
साँ च्च नै त्यो गन ुर् हुनछे परम भलुे ितमीले बोलकेा वचनहरू परूा गन ुर् हुनछे।
म आशा गदर्छु परम भलुे उहाँको म न्दरबाट जम्मै सामानहरू र मािनसहरू पिन
बाबलेबाट यस ठाउँमा फकार्ई ल्याउन ु हुनछे।

7 “हनन्याह तर मलैे भनकेा कुराहरू सनु। मलैे भनकेा कुराहरू ितमीहरू सबै
मािनसहरूले सनु। 8 हनन्याह त्यहाँ ितमी र म अगमव ा हुन भन्दा धरैे अिघ नै
अगमव ाहरू िथए। ितनीहरूले य ु , अिनकाल, भयानक रूढी धरैे दशेहरू र महान
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राज्यहरूमा आउनछे भनरे चार गरेका िथए। 9 तर यिद एकजना अगमव ाले
शा न्तको अगमवाणी िदन्छ र उसको अगमवाणी सत्य हुन्छ तब मािनसहरूले जान्ने
छन ्िक परम भलुे उसलाई नै पठाउन ु भएको हो।”

10यिमर्याले आफ्नो काँधमा जवूा िभ र रहकेा िथए। तब अगमव ा हनन्याहले
यिमर्याको काँधबाट जवूा िनकाली िदए। हनन्याहले त्यो जवुा भाँिचिदए। 11 तब
हनन्याह अरू जम्मै मािनसहरूको उप स्थितमा जोरले कराए अिन भन,े “त्यो यो
हो जनु परम भु भन्नहुुन्छ ‘त्यसरी नै नबकूदनसे्सर बाबलेका राजाको जवूा म सबै
जाितहरूको काँधबाट दइु वषर् िभ मा भाँिच िदन्छु।’ ”

त्यस पिछ अगमव ा यिमर्याले परम भकुो म न्दर छोडे अिन बािहर गए।
12 जब हनन्याहले अगमव ा यिमर्याको काँधबाट जवुा िनकालरे भाँिचिदए

परम भकुो वचन यिमर्यालाई आयो। 13 परम भलुे यिमर्यालाई भन्नभुयो, “जाऊ
अिन परम भलुे जे भन्नहुुनछ हनन्याहलाई भन ‘ितमीले काठको जवुाहरू
भाँिचिदयौ। तर म काठको स ामा फलामको जवुाहरू बनाउनछुे। 14 सनेाहरूका
परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ म सारा जाितहरूका काँघमा फलामको
जवूा लगाइिदनछुे तािक ितनीहरूले बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरको सवेा गरून।
ितनीहरू राजा नबकूदनसे्सरका दास-दासीहरू हुनछेन।् म उसलाई जङ्गली जानवर
मािथ पिन राज गन क्षमता दान गनछु।’ ”

15 तब अगमव ा यिमर्याले अगमव ा हनन्याहलाई भन,े “सनु हनन्याह।
परमे रले ितमीलाई पठाएको होइन। तर ितमीले यहूदाका मािनसहरूलाई झटूो
कुरामा िव ास गनर्लगायौ। 16 यसकारण परम भु यसो भन्नहुुन्छ, ‘चाँडै म
ितमीलाई यस पथृ्वीबाट हटाई िदनछुे, हनन्याह। ितमी यही वषर् मनछौ। िकनभने
ितमीले मािनसहरूलाई परमे रको िवरू भडकायौ।’ ”

17 अगमव ा हनन्याह त्यही वषर्को सातौं महीनामा मरे।

29
बाबलेका कैदहरूलाई एक प

1 अगमव ा यिमर्याले यरूशलमेबाट बढूा- धानहरू, पजूाहारीहरू,
अगमव ाहरू अिन यहूदाका सबै मािनसहरू जसलाई नबकूदनसे्सरले
यरूशलमेबाट बाबलेमा ल्याएका िथए ितनीहरूलाई एउटा प पठाए। 2 (यो प
राजा यहोयाकीन, राजमाता, नपुसंकहरू अिन यहूदा र यरूशलमेका शासकहरू,
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कारीगरहरू, लोहारहरू जसलाई यरूशलमेबाट ल्याएका िथए सबलैाई पठाए।)
3 यहूदाका राजा िसदिकयाहले शापानका छोरो एलासा र िह ल्कयाहका छोरो
गमर्याहलाई बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरकहाँ पठाए। यिमर्याले ती मािनसहरूलाई
बाबलेमा प लजैान ु भन।े प को अन्तर् िवषय यस्तो िथयो:

4 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले यरूशलमे दे ख बाबले सम्म
कैद भएका ती मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन्न ु भएको िथयो 5 “घरहरू
बनाऊ र त्यसमा बस।् बारीहरू बनाऊ र िबरूवाहरू रोप र फलहरू खाऊ।
6 िववाह-बारी गरेर छोरा-छोरीहरू जन्माऊ। आफ्ना छोराहरूको लािग
बहुारीहरू रोज। त्यसो गदार् ितनीहरूले पिन छोरा-छोरीहरू जन्माउनछेन।्
त्यहाँ सन्तान बढाऊ, नघटाऊ। 7 शहरमा पिन असल कायर्हरू गर जसका
िन म्त मलैे ितनीहरूलाई पठाएँ। जहाँ ितमीहरू बिसरहकेाछौ त्यस शहरका
िन म्त परम भिुसत ाथर्ना गर। िकनभने यिद त्यहाँ शा न्त छाए ितमीहरू
पिन शा न्तिसत ब ु सक्छौ।” 8 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले
भन्नहुुन्छ “ितमीहरूका अगमव ाहरू र मं -तं हरू गनहरूले ितमीहरूलाई
धोका निदऊन।् ितनीहरूले दखेकेा सपनाका कुराहरूमा ध्यानै नदऊे।
9 ितनीहरूले मरेो नाउमँा झटूो अगमवाणी किहरहकेा छन। अिन ितनीहरूले
भिनरहकेा छन।् तर मलैे ितनीहरूलाई पठाएको होइन।” यो सन्दशे परम भबुाट
आएको छ।

10 परम भु यो भन्नहुुन्छ “बाबले स री वषर् सम्म श शाली रहनछे।
त्यसपिछ म ितमीहरूकहाँ आउनछुे र ितमीहरूलाई यस ठाउँमा फकार्ई ल्याउने
मरेो ितज्ञा परूा गनछु। 11 म यसो भन्छु िकनभने ितमीहरूका िन म्त मलैे
बनाएका योजनाहरू म जान्दछु।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो, “मसगँ
ितमीहरूको लािग रा ो योजनाहरू छ। म ितमीहरूलाई चोट पयुार्उने योजना
बनाउिदन। मलैे ितमीहरूलाई आशा र असल भिवष्य िदने योजना गरेको छु।
12 त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई बोलाउनछेौ, मकहाँ आऊ अिन मलाई ाथर्ना
गर। म ितमीहरूलाई ाथर्नाको उ र िदनछुे। 13 ितमीहरूले मलाई खोज्नछेौ।
अिन जब ितमीहरू आफ्ना तनमन लगाएर मलाई खोज्नछेौ, ितमीहरूले मलाई
पाउनछेौ। 14 म ितमीहरूलाई भटे गनर् अनिुमत िदनछुे।” यो परम भबुाट
आएको सन्दशे हो “म ितमीहरूलाई कैदबाट छुटाई ल्याउनछुे। म ितमीहरूलाई
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सबै जाित-जाितहरू र ठाउँ-ठाउँहरूदे ख भलेा गनछु जहाँ मलै े ितमीहरूलाई
पठाएको िथएँ।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो। “अिन ितमीहरूलाई यस
ठाँउमा फकार्ई ल्याउनछुे।”

15 ितमीहरूले भनकेा छौ, “तर परम भलुे हामीलाई यहाँ बाबलेमा
अगमव ाहरू िदन ु भएको छ।” 16 तर ितमीहरूका आफन्तहरू जो बाबलेमा
लािगएका िथएनन ् ितनीहरूको िवषयमा परम भु यी कुराहरू भन्नहुुन्छ। म
अिहले त्यो राजा जो दाऊदको राजिसहंासनमा बसकेा छन ्र ती मािनसहरू जो
अझ सम्म यरूशलमे शहरमा छन ्ितनीहरूको िवषयमा भन्दछुै। 17 सनेाहरूका
परम भुभन्नहुुन्छ, “म तरवार,अिनकाल, र भयानक रूढीहरू ती मािनसहरूका
िवरू पठाउँदछुै जो यरूशलमेमा बिसरहकेा छन।् ितनीहरूलाई खान नसिकने
कुहकेा नभेाराहरू जस्ता बनाउने छु। 18म ितनीहरूलाई तरवार,अिनकाल अिन
भयानक रूढीहरूले खे नछुे। म ितनीहरूलाई पथृ्वीका राजधानीहरूको सामनु्ने
डरलाग्दो दशृ्य बनाइिदनछुे, समस्त जाितहरू जहाँ म ितनीहरूलाई पठाउँछु त्यहाँ

ाप, डर, घणृा, खसी र िनन्दाको पा बनाउनछुे। 19 यरूशलमेमा ब े ती
मािनसहरूले मरेो कुराहरू ित ध्यान निददंा मलैे तसे्तो अिन कुराहरू ितनीहरू
ित घटाउन लगाएको हो।” यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो। “िकनभने

ितनीहरूले मरेा वचनहरू सनुनेन ् जब मलैे सवेक, अगमव ाहरू घ रघ र
ितनीहरूकहाँ पठाएँ। ितनीहरूले कुनै ध्यान नै िदएनन।्” मरेो सन्दशे परम भबुाट
आएको हो। 20“ितमीहरू कैदीहरू हौ। मलैे ितमीहरूलाई यरूशलमेबाट बाबले
जानलाई वाध्य पारें। यसकारण परम भबुाट आएको सन्दशेलाई ध्यान िदएर
सनु।”

21 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र कोलायाहको छोरो आहाब र
मासयेाहको छोरो िसदिकयाहको बारेमा भन्नहुुन्छ “यी दइु जना मािनसहरू मरेो
नाउमँा ितमीहरूकहाँ झटूो चार ग ररहकेा छन।् यसथर् दवुै अगमव ाहरूलाई
बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरलाई म समु्पने छु अिन उनले ितनीहरूलाई
ितमीहरूकै सामनु्ने मानछन।् 22 सम्पणूर् यहूदी कैदीहरूले ितनीहरूलाई ाप
िदनछेन।् ‘परम भलुे ितमीहरूलाई िसदिकयाह र आहाबलाई जस्तै वहार
गरून ् जसलाई बाबलेका राजाले आगोमा डढाएको िथयो।’ 23 ती दवुजैना
अगमव ाहरूले इ ाएलमा खराब कामहरू गरे। ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीकी
प ीहरूसगँ िभचार गरे अिन ितनीहरूले मरेो नाउमँा झटूो बोल।े म जान्दछु



29:24 xcvi यिमर्या 30:2

ितनीहरूले के गरे। म आफै साक्षी छु।” मलैे ितनीहरूलाई त्यसो गर भनरे आज्ञा
िदएको छैन।

शमायाहलाई परम भकुो सन्दशे
24 नहेलेामबाट शमायाहलाई ितमीले भन्न ु पछर्। 25 सनेाहरूका परम भु

इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, “शमायाह, ितमीले आफ्नै नाउमँा यरूशलमेमा
रहकेा सबै मािनसहरूलाई िच ी पठाएका छौ ितमीले मासयेाहको छोरो सपन्याहलाई
िच ीहरू पठायौ। ितमीले बाँकी सबै पजूाहारीहरूलाई पिन िच ीहरू पठायौ।
26 शमायाह, ितमीले सपन्याहलाई िच ीमा भनकेाछौ, ‘सपन्याह, परमे रले
ितमीलाई यहोयादाको ठाउँमा पजूाहारी बनाएका छौ। ितमीले परम भकुो म न्दरको
प रदशर्न गन ुर् पछर् अिन जसले पागल झैं कमर् गछर् र अगमवाणी िदन्छ त्यसता कुनै
पिन मािनसलाई प न ुपछर्। ितमीले त्यसलाई ठँगरुोमा ठोक्न ुपछर् र उसको िघ ोमा
साङ्गलोले बाँध्न ु पछर्। 27अिहले यिमर्याले अगमव ा जस्तो वहार ग ररहछे।
यसथर् उसलाई ितमी िकन नप न?े 28 यिमर्याले यसो भन्दै यो समाचार हामीलाई
बाबलेमा पठाएका िथए, ितमीहरू बाबलेमा धरैे समय सम्म ब छेौ। यसकारण
घरहरू बनाऊ र त्यही बस।् जमीन कमाऊ र त्यसका उब्जनी खाऊ।’ ”

29 पजूाहारी सपन्याह पजूाहारीले यिमर्यालाई प पढरे सनुाए। 30 तब
परमे रबाट यिमर्या कहाँ वचन आई पगु्यो 31 “यिमर्या, यो सन्दशे बाबलेमा रहकेा
कैदीहरूलाई पठाऊ यसकारण नहलेाम प रवारका शमायाहको बारे परम भु यसो
भन्नहुुन्छ, ‘शमायाहले ितमीलाई अगमवाणी िदएको छ तर मलैे उसलाई पठाएको
होइन। शमायाहले ितमीहरूलाई झटूा कुराहरूमा भरोसा गरायो। 32 यसकारण
परम भु भन्नहुुन्छ म उसको प रवार र उसलाई सजाय िदनछुे। म पणूर्रूपले
उसको प रवारलाई न पा र िदनछुे। अिन उसले असल कुराहरूमा जनु म
मरेो मािनसहरूका िन म्त गनछु दे ु पाउने छैन।’ ” यो परम भकुो सन्दशे हो
“ ‘म शमायाहलाई दण्ड िदनछुे िकनभने उसले मािनसहरूलाई परम भकुो िवरू
भडकाएको छ।’ ”

30
आशाका वचनहरू

1 परमे रबाट यो वचन यिमर्याकहाँ आएको हो। 2 परम भु इ ाएलका
परमे रले भन्नभुयो “यिमर्या, मलैे भनकेा सबै कुराहरू एउटा पसु्तकमा लखे।
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3 यसो गर िकनभने समय आउनछे जब म यहूदा र इ ाएलका मरेा मािनसहरूलाई
कैदबाट छुटाउनछुे अिन ितनीहरूलाई त्यस दशेमा ल्याउनछुे जनु मलैे ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। तब मरेो मािनसहरू यो दशेमा मा लक बिननछेन।्”

4 परमे रले यो सन्दशे इ ाएल अिन यहूदाका मािनसहरूका बारेमा भन्न ुभएको
हो। 5 उहाँले भन्नभुयो

“मािनसहरू डरले रोएका हामीले सिुनरहकेा छौ।
मािनसहरू तसका छन,् त्यहाँ शा न्त छैन।

6 “यो सोध, र यसलाई हरे:
के एकजना परुूषले नानी जन्माउन ु सक्छ? िन य स ै न।

तब म िकन त्यके म बिसरहकेो लोग्ने मािनसलाई
भ ूडँीमािथ हात राखी िनहु रएर सव पीडामा परेकी ीलाई झैं दखे्छु।

िकन हरेक मािनसको अनहुार
मरेको मािनस झैं पहेंलो भएको छ?

7 “हाय! त्यो आउने समय कित डरलाग्दो हुनछे!
कुनै समय पिन त्यस्तो डरलाग्दो हुने छैन।

याकूबको िन म्त यो अिन द:ुखको िदन हुनछे,
तर याकूबलाई बचाइनछे।

8 “त्यस बलेा,” सनेाहरूका परम भबुाट आएको यो सन्दशे हो “म
ितमीहरूको काँधबाट जवुाहरू िनका लिदन्छु अिन भाँिचिदनछुे। ितमीहरूलाई
बाँधकेो बन्धन फुकाइिदनछुे। िवदशेीहरूले अब किहल्यै ितनीहरूलाई दास
बनाउनछैेन। 9 ितनीहरूले परम भु आफ्ना परमे रलाई अिन ितनीहरूका राजा
दाऊदलाई सवेा गनछन।् म त्यो ितनीहरूको राजा पठाइिदनछुे।

10 “यसकारण हे याकूब मरेो दास! नडराऊ।”
यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

“हे इ ाएल! नडराऊ!
म ितमीलाई ती सदुरूका दशेहरूबाट
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जोगाएर ल्याउछुँ
अिन ितमीहरूका सन्तानहरूलाई
कैदी बनाउने दशेहरूबाट जोगाउनछुे।

याकूब फकर् नछे
अिन फे र शा न्त पाउनछे
र मरेा मािनसहरूलाई भय दखेाउन ु श ु रहनेछैन।

11 हे इ ाएल र यहूदका मािनसहरू,
म ितमीहरूसगँ छु।”

यो परमे रबाट आएको सन्दशे हो।
“म ितमीहरूको रक्षा गनछु।
मलैे ितमीहरूलाई जनु दशेहरूमा िततर-िबतर पारें

ती सब न पानछु
तर ितमीहरूलाई न पािदर्न।
य िप ितमीहरूले ितमीहरूको अिन कमर्को लािग

सजाय भोग्ने पनछ
तर म ितमीहरूलाई ठीकिसत अनशुािसत पान छु।”

12 परमे र भन्नहुुन्छ
“ितमीहरूको घाउ गिहरो

र जाित हुनलाई िनकै चक पछर्।
13 ितमीहरूका िन म्त बो लिदने कोही छैन।

ितमीहरूको घाउ िनको पानर् कुनै औषधी पाँउदनैौ।
14 ितमीहरूका मेीहरूल*े

ितमीहरूलाई भलूकेा छन ्
अिन अिहले ितमीहरूको िचन्ता गदनन।्

म ितमीहरूलाई श ु सरह घात पयुार्उनछुे।
ितमीहरूका धरैे द ु कमर्हरू

र अनगन्ती पापहरूको कारणले
म ितमीहरूलाई कडा दण्ड िदनछुे।

* 30:14:
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15 इ ाएल र यहूदा ितमीहरूका क दायक घाउका िन म्त िकन रोइरहकेा छौ?
त्यसको कुनै उपचार नै छैन।

मलैे ितमीहरूको धरैे द ु कायर्हरू र अनगन्ती पापहरूको कारणले
ितमीहरूलाई यस्तो पारेको छु।

16 यसकारण ती सबै ज-जसले ितमीहरूलाई
न पाछर्न ितनीहरूलाई पिन न प रनछे।
ित ा श हुरू सबलैाई कैद गराइन्छ।

ती जाित-जाितहरू ज-जसले ितमीहरूलाई न बनाएका छन।
ितनीहरू आफै न हुनछेन।

ती सबै ज-जसले ितमीहरूलाई लटेुका छन ्
अरूले ितनीहरूलाई लटुनछेन।्

17 अिन म ितमीहरूका स्वास्थ्य िनको पा रिदनछुे।
अिन म ितमीहरूका घाउ िनको पान छु।” यो परम भकुो सन्दशे हो,

“िकनभने अन्य मािनसहरूले ितमीहरूलाई कसलैे पिन िसयोनको वास्ता गदन भन्दै
बिहष्कार ग रएको भनकेा छन।्”

18 परम भु भन्नहुुन्छ:
“हरे, याकूबका मािनसहरूको भाग्य

पनुर्हाल गनर् म जाँदछुै।
डरेाहरू ित दयाममा दया नगर

मरेो याकूबको पालहरूमािथ दया रहने छ।
ध्वशं भएको ठाउँमा शहर फे र बिननछे
अिन राजाको महल ठीक ठाउँमा नै बिननछे।

19 ितनीहरूबाट धन्यवादको स्तिुतगान
र आनन्दको स्वर ग ु ञ्जनछे।

म ितमीहरूलाई धरैे छोरा-छोरीहरूका िन म्त आशीवार्द िदनछुे।
ितमीहरू कम्ती हुनछैेनन।्

म ितनीहरूमा गौरव ल्याउनछुे
र ितनीहरूलाई कैसलेे ितरस्कार गन ुर् पाउने छैनन।्

20 ितनीहरूका बाल-बच्चाहरूले उिहलकेा जस्तो समय पाउनछेन।्
ितनीहरूको समदुाय मरेो अिघ स्थािपत हुनछे।
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जसले ितनीहरूमािथ अत्याचार गछर् म ितमीहरूलाई दण्ड भोगाउनछुे।
21 ितनीहरू मध्यकैे एक मािनस ितनीहरूका शासक हुनछे।
त्यो मािनस उसका मािनसहरूबाट हुनछे।

म उसलाई मरेो निजक ल्याउनछुे
र उ मरेो निजक आउनछे।

यिद मलैे उसलाई नबोलाए कसले मरेो अिघ आउने सहास गछर्,
परम भु भन्नहुुन्छ।

22 ितमीहरू मरेो जा हुनछेौ।
अिन म ितमीहरूका परमे र हुनछुे।”

23 हरे! परम भकुो आधँी!
उहाँको ोध बािहर जान्छ!

यो गर्िजरहकेो आधँी हो!
त्यो द ु मािनसको िशरमा बि नछे।

24 परम भकुो ोध तबसम्म शषे हुदनै
जबसम्म उहाँले गन ुर् भएको योजना सम्पन्न गन ुर् हुन्न।

त्यो िदन किहले आउनछे।
पिछका िदनहरूमा ितमीहरूले यो सब बझु्नछेौ।

31
नयाँ इ ाएल

1 परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो, “त्यस बलेा म इ ाएलका घरनामा परम भु
हुनछुे। अिन ितनीहरू मरेो जा हुनछेन।्”

2 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो:
“मािनसहरू जो श कुो तरवारबाट जोिगएका छन ि्तनीहरूलेमरूभिूममा पिन िव ाम

पाउनँछेन ्
अिन इ ाएल त्यहाँ शा न्तको खोजीमा जानछे।”

3 टाढाबाट परम भु आफ्ना मािनसहरू अिघ
दखेा पन ुर् हुन्छ।
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परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई त्यस्तो मेले मे गरें जनु सवर्दा रहीरहन्छ।
यसथर् मलैे ितमीहरूलाई मरेो िव ासयोग्यता कायम राखकेो छु।

4 हे कुमारी इ ाएल! म ितमीलाई पनुर्िनमार्ण गनछु।
ितमी पनु एक राजधानी हुनछेौ।

ितमीहरूले फे र आफ्नो खजैडी उठाउने छौ
अिन ितमीहरू अन्य मािनसहरूसगँ नाच्नछेौ।

5 ितमीहरूले दाखरसको खतेी
फे र साम रयाको पहाड व रप र लाउनछेौ।
जसले खतेी लाउनछेन ्ितनीहरूले दाखको फल खानछेन।्

6 त्यहाँ त्यस्तो समय हुने छ जब चौकीदारले यो सन्दशे जोडले भन्ने छ
‘आऊ, िसयोन मािथितर जाँऊ परम भु हा ो परमे रलाई पजू्नको लािग।’

ए मैको पहाडी दशे सम्मका चौकीदाहरूले त्यो सन्दशे जोडले भन्नछेन।्”
7 परम भु भन्नहुुन्छ:
“आन न्दत हौ अिन याकूबका िन म्त गाऊ।

इ ाएलको राज्यहरूमा महानताका िन म्त हल्ला गर।
शसंाको गीत गाऊ अिन यसो भन्दै िचच्याऊ

‘हे परम भ!ु तपाईंका मािनसहरू जो इ ाएलबाट जीिवत छोिडएका छन ्
ितनीहरूलाई सरुक्षा गन ुर् होस।्’

8 हरे, म ितनीहरूलाई उ रबाट
र टाढो-टोढो दशेहरूबाट ल्याउनछुे

अिन भलेा पानछु।
ितनीहरू मध्ये कितपय मािनसहरू अन्धा र लङ्गडाहरू छन।्

कितपय ीहरू गभर्वती छन ्
अिन ितनीहरू मध्ये कित जना सव पीडामा छन।्
तर धरैे धरैे मािनसहरू फक आउनछेन।्

9 ितनीहरू रूँदै आउनछेन।्
तर म ितनीहरूलाई सान्त्वना िदनछुे र पानीको झरनाितर डोयार्ई लानछुे।

म ितनीहरूलाई सोझो बाटो डोयार्उनछुे
तािक ितनीहरू लड्ने छैनन।्
म ितनीहरूलाई यस्तो पथ डोयार्उने छु
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िकनभने इ ाएलको िन म्त म िपता हु,ँ
अिन ए मै मरेो जठेो छोरो हो।

10 “हे जाितहरू हो, परम भबुाट आएको वचनलाई ध्यान लगाएर सनु
यो सन्दशे समु उता सदुरू भिूमहरूमा िफजाऊ,

‘परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई जताततै िततर-िबतर पान ुर् भएकोछ
तर उहाँले उनीहरूलाई फे र भलेा गरेर ल्याउन ु हुनछे
र भडेा गोठालाले आफ्नो भडेा बथानहरू सरुक्षा गरे झैं सरुक्षी गन ुर्हुनछे।’

11 परम भलुे याकूबलाई मोल ितरेर उका ु हुन्छ
र याकूब भन्दा ब लयाहरूबाट उ ार पान ुर् हुन्छ।

12 इ ाएलका मािनसहरू िसयोनको टाकुरामा आउने छन ् र खशुीले िचच्याउने
छन।्

ितनीहरूका अनहुारहरू परम भकुो उदारताले च म्कनछे।
असल कुराहरूका बारे जनु परमे रले ितनीहरूलाई िदनहुुन्छ।

परमे रले ितनीहरूलाई अन्न, नयाँ दाखरस, भ ाक्षकेो तले, थमुाहरू र
गाई-गोरूहरू िदन ु हुनछे।

ितनीहरूको हृदय पानीले िभजकेो बारी जस्तो हुनछे।
इ ाएलका मािनसहरूलाई सक हरूले अब िपरो लने छैनन।्

13 तब इ ाएलका तरूणीहरू आनन्दले मग्न हुदँै नाच्नछेन।्
अिन जवान र बढूा मािनसहरू त्यो नाचगानमा स म्म लत हुने छन।्

म ितनीहरूका उदासीपनलाई हर्ष र अनन्दामा प रव र्न ग रिदन्छु।
म इ ाएलका मािनसहरूलाई शोकको स ामा आनन्द र सान्त्वना िदनछुे।

14 म पजूाहारीहरूलाई असल असल कुराहरूले प रपणूर् पानछु।
मरेा मािनसहरू मलैे िदएका उपहारहरूले सन्त ु हुनछेन।्”

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो.
15 परम भु भन्नहुुन्छ:
“रामामा एउटा चक रूवाई शोकको आवाज सिुनयो।

एकदमै नरा ो रूवाई र दःुखको आवाज।
राहले आफ्ना नानीहरूका लािग रूनिेछन

राहलेलाई सान्त्वना िदन ु सिकदनै
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िकनभने उनका नानीहरू मरेका छन।्”
16 तर परम भु भन्नहुुन्छ “रून बन्द गर

र आफ्ना आखँाहरू आसँलुे नभर।
ितमीहरू ितमीहरूको कामको िनम्ती परुष्कृत हुनछेो।

िकनभने ित ो काम फलवन्त हुनछे।
ितनीहरू आफ्ना श कुो दशेबाट फिकर् नछेन।्

17 ितमीहरूको आशा छ।”
यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।

“ितमीहरूका नानीहरू आफ्नै दशेमा फकर् नछेन।्
18 मलैे ए मैले यसो भन्दै रोएको सनुकेोछु।

‘हे परम भु तपाईंले साँ च्च नै मलाई दण्ड िदनभुयो अिन मरेो िशक्षा पाएँ।
म बाछा जस्तै िथए जसलाई िसकाउन ु सिकदनै।

मलाई फकार्ई ल्याउन ु होस ्
अिन म तपाईंकहाँ फक आउनछुे।
तपाईं मरेो लािग साँ च्च कै परम भु परमे र हुनहुुन्छ।

19 परम भ,ु म तपाईं दे ख भडिकएर टाढा भएँ।
तर आफूले गरेका अिन कुराहरूबाट मलैे िशक्षा पाएँ।
यसकारण मलैे मरेो हृदय र जीवन ब द्लएँ

आफू यवुावस्थामा हुदँा आज्ञानतावश गरेको कामहरूले गदार्
म ल ज्जत र ाकुल भएँ।’ ”

20 परम भु भन्नहुुन्छ,
“ितमीहरू जान्दछौ िक ए मै मरेो प्यारो छोरो हो,

म त्यो बालकलाई िवशषे मे गछुर्,
हो, मलैे ाय ए मैलाई िनन्दा गरें,

तर म अझ उसकैो बारेमा सोच्दछु,
म उसलाई साँच्चै माया गछुर्।

अिन म साँ च्च नै उसलाई सान्त्वना िदन चाहनन्छु।”

21 “बाटो दखेाउने िचन्हहरू र िदशा िनदशकहरू ठीक गर।
घरितर डोयार्उने बाटोमा िचन्ह लगाऊ।
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बाटो िनयाल।
आफूले छाडकेा बाटे याद गर।

हे कन्ये इ ाएल, घर फकर् ।
आफ्ना शहरहरू ितर फकर आऊ।

22 हे अिव ासी छोरी,
किहलसेम्म ितमी मबाट यता उता ग ररहन्छौ?

“परमे रले पथृ्वीमा एउटा नयाँ कुरो सजृना गन ुर्हुन्छ
एक ीले लोग्ने मािनसलाई सरुक्षा िदनछे।”

23सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ “म ती मािनसहरूलाई
फकार्ई ल्याउनछुे जसलाई कैदी बनाएर टाढा लिगएका िथए। त्यस बलेा, यहूदाको
दशेमा भएका मािनसहरू अिन यसका शहरहरूले पनु एकपल्ट यी शब्दहरू
योग गनछन।् ‘हे धािमर्कताको वासस्थान, हे पिव पवर्त, परमे रको आिशष

ितमीहरूमा रहोस।्’
24 “मािनसहरू यहूदामा र यसका शहरहरूमा एक साथ ब छेन,् खतेीवाल

अिन जो आफ्नो भडेाका बथानहरूिसत व रप र घिुमिहडछन।् 25थाकेकाहरूलाई
म आराम र कमजोरहरूलाई बल िदनछुे।”

26 यो सनु पिछ म, उठेर चारैितर हरेे। त्यो िन ा आनन्दमय िथयो।
27“हो िदनहरू आईरहछे,” यो परमे रको सन्दशे “जब म इ ाएल र यहूदाका

प रवारलाई उन्नित साथ भनरे म त गनछु। म ितनीहरूका नानीहरू र पशु ाणीहरू
बढाउनछुे। 28 िबतकेा िदनमा, मलैे ितमीहरूलाई उखाल्न, तल झानर् च्यात-च्यतु
पानर् ध्वसं पानर् र नोक्सान गनर् िनयाल।े तर अिहले ितनीहरूलाई िनमाणर् गनर् र
ितनीहरूको र जग बासाउन म ितनीहरूलाई िनयाली रहछुे।” यो परम भबुाट
आएको सन्दशे हो।

29 “ती िदनहरूमा, ती िदनहरूमा मािनसहरूले भन्ने छैनन:

‘िपता-पखुार्हरूले अमीलो अङ्गरु खाए
अिन नानीहरूले अमीलो स्वाद पाए।’
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30 तर हरेक मािनस आफ्नो द ु ताको कारणले मनछ। त्यो मािनस जसले अमीलो
अङ्गरुहरू खाँदछ र अमीलै स्वाद पाउदँछ।”

नयाँ करार
31 परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो, “त्यो समय आईरहछे जब म यहूदा र

इ ाएलका प रवारहरूसगँ गरेर नयाँ करार स्थािपत गनछु। 32यो उनीहरूका िपता-
पखुार्हरूसगँ मलैे गरेको करार जस्तो हुनछैेन। मलैे त्यसबलेा त्यो करार गरेको िथएँ
जब मलैे ितनीहरूलाई ितनीहरूको हात समातरे िम बाट िनकाली ल्याएको िथएँ।
म ितनीहरूका मा लक िथएँ तापिन ितनीहरूले मरेो करार भगं गरेका िथए।” यो
सन्दशे परम भकुो िथयो।

33“म भिवष्यमा यही करार इ ाएलका मािनसहरूिसत गनछु। म मरेो िशक्षाहरू
ितनीहरूका िववकेमा रा छुे अिन ितनीहरूका हृदयमा ले छुे। म ितनीहरूका
परम भु हुनछे अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।् 34 ितनीहरूका शाखा-
सन्तानहरू र िछमकेीहरूलाई परमे रको बारेमा िसकाउन ु पदन ् िकनभने मािनस
ठूलो होस ्अथवा सानो, त्यकेले मलाई िचन्छ।” यो परम भबुाट आएको सन्दशे
हो। “म ितनीहरूको कुकमर्हरू क्षमा ग रिदनछुे, म ितनीहरूका पापहरूलाई याद
गन छैन।”

परम भलुे इ ाएललाई किहल्यै त्याग्न ु हुने छैन
35 उहाँले िदनमा सयूर् उदाउने गराउन ु हुन्छ,

अिन रातमा चन् र ताराहरू उदाउने गराउन ु हुन्छ।
उहाँले सम ु लाई उ िेजत र छालहरूलाई गजर्ने पान ुर् हुन्छ।

सनेाहरूका परम भु उहाँको नाउँ हो।

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो:
36 परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ,
“यिद मलैे मरेो आफ्नो िनयन् ण सयूर्, चन् , तारा र समु मािथ हटाएँ भने मा

इ ाएलका भावी सन्तानहरू एक जाितमा प रणत हुन रोकनछेन।्”

37 परम भु भन्नहुुन्छ “म इ ाएलका भावी सन्ताहनरूलाई किहल्यै अस्वीकार
गनछैन।

त्यो त्यसबलेा मा घटन सक्ला यिद मािनसहरूले मािथ आकाश नाप्न सक्यो
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अिन पथृ्वी मनुीका सारा रहस्यहरू जान्न सक्यो भन।े
त्यसबलेा मा म इ ाएलका सन्तानहरूलाई ितनीहरूले गरेको कुकमर्हरूका िन म्त

अस्वीकार गनछु।”
यो सन्दशे परमे रबाट आएको िथयो।

नयाँ यरूशलमे
38 यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो, “ती िदनहरू आईरहछेन ् जब

यरूशलमेको शहर परम भकुो लािग पनुःिनर्मार्ण ग रनछे। हनानलेको धरहरादे ख
कुनाको वशे ारसम्म नै सम्पणूर् शहर पनुःिनर्मार्ण ग रनछे। 39 जो खने रेखा
कुना त्यहाँद े ख सोझै गारेब डाँडासम्म जानछे अिन त्यहाँबाट घमुरे गोआ नाउकँा
ठाउँसम्म जानछे। 40 समस्त बेंसी जहाँ लाशहरू र खरानी फ्याँिकन्छन ्परम भकुो
लािग पिव हुनछे। पवूर्का सबै मदैानहरू-िक ोन खोल्चाबाट घोडे ढोकाको
कुनासम्म नै परम भकुा िन म्त पिव हुनछे। त्यो भिूम फे र किहल्यै उखा लने
र भत्काइने छैन।”

32
यिमर्याले नयाँ क्ष े िकन्छ

1 यहूदामा िसदिकयाहको शासनकालको दशौं वषर्मा यो सन्दशे परम भबुाट
यिमर्याहकहाँ आयो। िसदिकयाहको दशौं वषर् नबकूदनसे्सरको राज्यकालको
अठारौं वषर् िथयो। 2 त्यस बलेा, बाबलेका राजाका सनै्याले यरूशलमेको शहर
व रप र घरेा हालरे राखकेा िथए अिन यिमर्यालाई हरीको चोकमा कैद ग रएको
िथयो जनु चोक यहूदाका राजाको महल िथयो। 3 यहूदाका राजा िसदिकयाहले
यिमर्यालाई त्यस ठाउँमा यसो भन्दै थनुकेा िथए “परम भलुे यो शहर बाबलेका
राजालाई िदनहुुनछे अिन उसले यसलाई िनयन् णमा राख्छ भनी ितमीले िकन
अगमवाणी गरेको? 4 यहूदाका राजा िसदिकयाह बाबलेका सनै्यदे ख बाँच्ने
छैन। तर िनसन्दहे उसलाई बाबलेका राजाकहाँ स ु म्पइनछे। अिन िसदिकयाह
बाबलेका राजा सगँ आमन-ेसामने बोल्ने छ। िसदिकयाहले उसलाई आफ्नै आखँाले
दे छे। 5 बाबलेका राजाले िसदिकयाहलाई बाबलेमा लजैानछे। जहाँ मलै े कावार्ही
नगरूञ्जले सम्म उ रहनेछ। यहूदाका सनै्यले बाबलेका सनै्यिसत लडाइँ गनछन ्तर
ितनीहरू सफल हुदँनैन।्” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।
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6 कैदमा भएको बलेा यिमर्याले भन्यो, “यो सन्दशे परम भबुाट मकहाँ आयो।
7 ‘यिमर्या, ित ो काका शल्लमूको छोरो हनमले ितमीकहाँ आउँदछै। हनमलेले
ितमीलाई एउटा स्ताव िदनछे िक “ितमीले अनातोत शहरको छेउमा भएको क्षे
िकन्न ु पनछ कारण हनमले उसको एकदम िनकट सन्तान हो। अिन हनमलेको त्यो
ठाँउ िकन्ने िजम्मावारी र अिधकार ित ो हो।” ’

8 “तब परम भलुे भन्न ु भए अनसुार नै घटना हुन गयो। मरेो काकाको छोरो
हनमले मकहाँ हरीको चोकमा आयो। हनमलेले मलाई भन्यो, ‘यिमर्या, िबन्यामीन
क्षे िभ अनातोत शहरको छेउमा भएको मरेो जमीन िकन्नहुोस।् त्यो जमीन तपाईंकै
लािग िकन्नहुोस ्यो िकन्ने यसलाई िवमु पान अिधकार तपाईंको हो। यो तपाईंकै
लािग िकन्न ु होस।्’ ”

यसथर् मलैे जाने िक यो सन्दशे परम भबुाट िथयो। 9 मलैे मरेो काकाको छोरो
हनमलेबाट अनातोतमा जमीन िकनें। मलैे उसको लािग स शकेेल* चाँदी ओजन
गरें। 10 मलैे जमीनको तमसकुमा सही गरें। अिन मोहर लगाए तमसकु मिसत र ो।
मलैे कितपय मािनसहरू त्यो जमीन िकन्दा साक्षी ब हेरू पिन पाएँ। मलैे चाँदीहरू
मापदण्ड अनसुार ओजन गरें। 11 तब तमसकु लएँ दवुै वहार र श र्हरू सिहत
मोहर लगाएको अिन मोहर नलगाइएको तमसकुको मलैे लए ित लिप। 12 अिन
मलैे ितनीहरू बारूकलाई िदएँ। बारूक ने रयाहको छोरो हो। मोहर लगाइएको
तमसकुमा मलैे जमीन िकन्दा ग रएको सबै श र्हरू समावशे िथयो। जब मरेो
काकाको छोरा हनमले र अन्य मािनसहरू त्यहाँ िथए मलैे बारूकलाई त्यो तमसकु
िदएँ। ती साक्षीहरूले पिन तमसकुमा सही गरे। त्यहाँ चोकमा यहूदाका धरैे मािनसहरू
िथए अिन ितनीहरूले मलैे बारूकलाई तमसकु िदएको दखे।े

13 मलैे ती सबै मािनसहरूकै समक्ष बारूकलाई भन,े 14 “सनेाहरूका परम भ,ु
इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘तमसकुको दवुै ित लिपहरू मोहर लगाइएको
अिन मोहर नलगाइएको ितनीहरूलाई माटोको भाँडामा राख यसो गर तािक यो
जमीनका तमसकुहरू लामो समय सम्म सरुिक्षत हुनछे।’ 15 सनेाहरूका परम भ,ु
इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ ‘भिवष्यमा मरेो मािनसहरूले फे र एकपल्ट घरहरू
खते दाखका खतेहरू र यस बारीहरू िकन्नछेन।्’ ”

16 ने रयाहको छोरो बारूकलाई त्यो जमीनको तमसकु िदइसके पिछ मलैे
परम भसुगं ाथर्ना गरें:
* 32:9: 200 ाम।
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17 “हे परम भु परमे र, तपाईंले तपाईंको महान-श ारा अिन तपाईंको
िवस्ततृ स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो अिन तपाईंको लािग केही असम्भव छैन।्
18 हे परम भ,ु तपाईं हजारौं मािनसहरूका लािग कृपाल ु हुनहुुन्छ तर तपाईंले
िपता-पखुार्हरूको पापको भागी नानीहरूलाई दण्ड िदनभुयो। हे महान एवं
श शाली परमे र, तपाईंको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो। 19 तपाईंको िवचार
महान छ अिन महान कमर्हरू गन ुर्हुन्छ। हे परम भ!ु तपाईंले मािनसहरूले जे
गछर्न ्हने ुर् हुन्छ अिन ितनीहरूको कमर् अनसुार फल िदनहुुन्छ। 20 हे परम भ!ु
तपाईंले श शाली र िम भिूममा गन ुर्भयो अिहले सम्म इ ाएलमा र अन्य
मािनसहरूको बीचमा आ यर्चिकत कमर्हरू ग ररहन ु भएको छ। तपाईं आफैले
आज िस पान ुर् भएकोछ। 21 तपाईंले आफ्नो आलौिकक श योग गरी
िम बाट इ ाएलका मािनसहरू ल्याउन ु भयो। तपाईंले यी कुराहरू तपाईंका
श शाली हात िवस्ततृ पाखरुा अिन कायर्हरू ारा यस्तो गन ुर्भयो।

22“परम भ,ु तपाईंले यो दशे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुयो। यो त्यही
दशे हो जनु तपाईंले धरैे अिघ ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई स ु म्पने वचन िदन ु
भएको िथयो। यो अित असल दशे हो। यो धरैे कुराहरू भएको रा ो दशे हो।
23 इ ाएलका मािनसहरू यस दशेमा आए अिन त्यसलाई बनाए। तर ितनीहरूले
तपाईंको आज्ञा पालन गरेनन अथवा ितनीहरूले तपाईंको िशक्षा अनसुरण गरेनन ्
अथवा तपाईंको आज्ञा पालन ितनीहरूले गरेनन।् यसकारण तपाईंले इ ाएलका
मािनसहरूमािथ यी सारा सकंटहरू ल्याउन ु भयो।

24“अिन अिहल,े बाबलेवासीहरूले त्यो शहर कब्जा गनर् घरेेर राखकेाछन।्
ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरू ारा अिनकाल फैलाएर अिन भयानक रोगहरू
फैलाएर यरूशलमेमािथ िवजय ा गनछन।् त्यो शहर अिहले बाबले सनेाहरूको
आ मणमा छ। हे परम भ!ु तपाईंले यस्तो होस ्भन्न ु भएकोले यस्तो भएकोछ।

25 “हे परम भु मरेो मा लक यो शहर कल्दीहरूको भए ता पिन यी सबै
घटनाहरू घ टसके। तर अिहले मलाई भिनरहन ु भएको छ। तर मलाई तपाईं
भनी रहन ुभएको छ, ‘यिमर्या, जमीन चाँदीले िकन अ्िन कितपय मािनसहरूलाई
साक्षी चनु।’ तपाईंले यो मलाई यस्तो भन्नहुुन्छ। बाबलेका सनेाले त्यो शहर
अधीन पानर् तयैार भरैहकेो बलेा।”
26 त्यसपिछ परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ आई पगु्यो 27 “यिमर्या, म परम भु

हु।ँ म सबै जीवधारीका परमे र हु।ँ के मरेो िन म्त कुनै कुरा असम्भव छैन।”
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28 परम भलुे तब भन्नभुयो, “म यरूशलमे शहर बाबलेका सनेा र बाबलेका राजा
नबकूदनसे्सरलाई स ु म्परहकेो छु। ती सनेाले शहर आफ्नो अधीनमा लनछेन।्
29बाबले सनेाले यरूशलमे शहरमािथ आ मण ग ररहकेाछन ि्तनीहरू िभ प छेन ्
र आगो लाउनछेन।् ितनीहरूले जलाएर नै यो शहर भत्काउनछेन।् शहरमा यस्ता
मािनसहरू छन ् जो झटूा दवेता बाललाई छानामािथ बाल्छन ् अिन अघर् ब लहरू
अपर्ण गछर्न ्अिन मलाई रीस उठाउँछन।् बाबले सनेाले यी घरहरू जलाएर खरानी
पानछन।् 30 मलैे इ ाएलका र यहूदाका मािनसहरूलाई िनयालकेोछु। त्यके कुरा
जे ितनीहरूले गरेकाछन ्त्यो पाप हो। ितनीहरूले बालक अवस्थामा हुदँदै े ख पाप
कामहरू गरेकाछन।् इ ाएलका मािनसहरूले मलाई अित रीस उठाएका छन।्
ितनीहरूले मलाई रीस उठाए िकनभने ितनीहरूले आफ्नै हात ारा बनाएको मिूतर्हरू
पजू्ने गछर्न।्” यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो। 31 “यरूशलमे शहर बिनएको
समयदे ख अिहलसेम्म यस शहरका मािनसहरूले मलाई ोिधत बनाए। यो शहरले
मलाई ोिधत पाय यसथर् मरेो दशृ्यबाट यसलाई हटाउनै पछर्। 32 म यरूशलमेलाई
ध्वसं ग रिदनछुे िकनभने इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूले पापमय कमर्हरू गरेका
छन।् यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरूले ितनीहरूका राजाहरूल,े शासकहरूल,े
ितनीहरूका पजूाहारीहरूले र अगमव ाहरूले लगाएत सम्पणूर् मािनसहरूले मलाई

ोिधत पारेकाछन।्
33 “ती मािनसहरूले मलाई िप ूँ दखेाए। मलैे ितनीहरूलाई घ र घ र िशक्षा

िदन कोिशश गरें तर ितनीहरूले चाहनेन ् मलै े ितनीहरूलाई सधुान यास गरें, मरेो
कुरामा ध्यानै िदएनन ् ितनीहरूले मरेो अनशुासन हण गरेनन।् 34 ती मािनसहरूले
िदक्क लाग्दा मिूतर्हरू मरेो म न्दरमा सजाए अिन त्यसलाई दिूषत पारे।

35“बने-िहन्नोमको बेंसीमा ती मािनसहरूले मोलकेलाई आफ्ना छोरा-छोरीहरू
ब ल चढाएर झटूा दवेता बाललाई पजू्न उच्च स्थानको िनमार्ण गरे। मलैे
ितनीहरूलाई किहले पिन त्यस्तो भयानक कायर्हरू गर भनरे आज्ञा ग रन ँ यहूदाका
मािनसहरूले यस्तो पापपणूर् कामहरू गछर्न ्भनरे किहल्यै पिन मरेो मनमा लागकेो
िथएन।

36 “ितमीहरू भिनरहकेा छौ, ‘बाबलेका राजाले तरवारले अिनकाल र रूढीले
यरूशलमे आफ्नो अधीनमा पान छ।’ तर परम भु इ ाएलका परमे र यो शहरको
िवषयमा भन्नहुुन्छ, 37 ‘म ितनीहरूलाई ितनीहरूको भिूममा फकार्ई ल्याउनछुे। म
ती मािनसहरूसगँ रीसाएको समयमा ितनीहरूलाई िततर-िबतर पारेको ठाउँहरूबाट
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भलेा पानछु। तर म ितनीहरूलाई यो ठाउँमा फकार्ई ल्याउनछुे। म ती मािनसहरूलाई
त्यस्तै पानछु। म ितनीहरूको जीवनलाई शान्त र सरुिक्षत बनाउनछुे। 38 ितनीहरू
मरेो मािनसहरू हुनछेन ् अिन म ितनीहरूका परम भु हुनछुे। 39 म ितनीहरूलाई
सयं ु हृदय र पथ िदनछुे तािक ितनीहरू र आफ्ना आफ्ना बाल-बच्चाको भलाईको
िन म्त मलाई सधैं सम्मान गनछन।्

40 “ ‘म ितनीहरूिसत एक स्थायी करार गनछु। यो करार बमोिजम म
ितनीहरूको सधैं भलाई गनछु। ितनीहरूले मलाई आदर गन बनाउनछुे। यसकारण
ितनीहरूले मलाई किहल्यै त्याग्ने छैनन।् 41 ितनीहरूलाई भलाई गन ुर्मा म खशुी
रहनेछु। म िन य ितनीहरूलाई यस दशेमा रोप्ने छु र हुकार्उने छु। म आफ्नो जम्मै
हृदय र मनले त्यसो गन छु।’ ”

42 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ “मलैे ितनीहरूमािथ ठूलो िवपि ल्याएँ।
त्यसरी नै मलै े जो ितज्ञा गरेको छु ितनीहरूको लािग उपकारी थोकहरू ल्याउनँछुे।
43 ितमीहरूले भिनरहकेा छौ िक ‘बाबलेका सनेाले यो दशे परास्त गय अिन यो ता
मािनस र पशहुरू िबना एक मरूभिूम भएको छ।’ तर याद गर मािनसहरूले एकपल्ट
फे र यस ठाउँमा जमीन िकन्नछेन।् 44 ितनीहरूले पसैाहरू िदएर खतेहरू िकन्नछेन।्
ितनीहरूले जमीनको तमसकुमा हस्ताक्षर गनछन ्र साक्षीहरूको उप स्थिसत मोहर
लगाउनछेन।् मािनसहरूले फे र साक्षीहरूको उप स्थितमा िबन्यामीनको दशेमा
यरूशलमे व रप रका ठाउँहरूमा, यहूदाको शहरहरूमा पहाडी दशेमा, प मी
बेंसीहरू अन्तगर्त, अिन नगेबेमा जमीनहरू िकन्ने छन।् त्यस्तो हुने नै छ िकनभने
म ितनीहरूलाई पनुर्स्थापना गनछु।” यो परम भकुो सन्दशे हो।

33
परमे रको ितज्ञा

1 परम भकुो सन्दशे दो ो पल्ट यिमर्याकहाँ आयो। यिमर्या अझ हरीहरूका
चोकमा बन्द िथयो। 2 “परम भलुे पथृ्वी बनाउन ु भयो अिन यसलाई सरुिक्षत रा ु
भयो। उहाँको नाउँ परम भु हो। परम भु भन्नहुुन्छ, 3 ‘यहूदा, मलाई ाथर्ना गर,
अिन म जवाफ िदनछुे। म ितमीलाई महत्वपणूर् ग ु कुराहरू भन्नछुे। यी कुराहरू
ितमीले पिहले किहले सनुकेा छैनौ।’ 4 परम भ,ु इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ:
‘परमे रले ती कुराहरू यरूशलमेका घरहरू, जनु घरेामचान र लडाइँको ितरोधमा
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ध्वसं भएको िथयो त्यस बारेमा र यहूदाका जग्गाहरू र राजाको महलहरू बारेमा
भन्नहुुन्छ।

5“ ‘यस शहरको द ु कमर्ले गदार् म अब उसो यसको रक्षा गन छैन। यरूशलमेको
िवरू य ु लड्न बाबलेका सनै्य आउनछे र मरेो ोधले मारेको लाशहरूले यो शहर
भिननछे।

6 “ ‘तर म शहरमा पनु आरोग्यता र स्वस्थ्य ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई
ससु्वास्थमा रा छुे। म शा न्त र सरुक्षा ल्याउनछुे। 7 म यहूदा र इ ाएलबाट
ल टएका समानहरूको पनु बहाली गराउनछुे। म ितनीहरूलाई िवगतको जस्तै बनाई
िदनछुे। 8 मरेो िवरोधमा ितनीहरूले गरेको पाप धोई पखाल्नछुे। ितनीहरूले मरेो
िवरू गरेको सबै पाप र िव ोहहरू क्षमा गनछु। 9 जब मलैे गरेको भलाइ कायर्हरू
यस शहरका बिसन्दाहरूले सनु्छन।् तब पथृ्वीका जम्मै जाितहरू अिघ यस शहरले
मकहाँ शसंा र मिहमा ल्याउनछे। जब ती जाितहरूले मलैे यो शहरवासीहरूका
िन म्त गरेको शा न्त र उन्नितका कुराहरू सनु्छन ितनीहरू भयभीत हुनछेन ्अिन
काम्नछेन।्’

10 “यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरू भिनरहकेाछौ, हा ो दशे
मािनस र पशहुरू िबनाको उजाड ठाउँ हो।’ अिहले यरूशलमेका गल्लीहरू र
यहूदाका शहरहरू मािनसहरू र पशहुरू िबना ध्वसं भएको छ। 11 तर चाँडै यो
ठाउँमा आनन्दको िमठो, दलुहा-दलुहीहरूको खशुीयाली र परम भमुा शसंाको
आवाजहरूले ितध्विनत हुनछे। ती मािनसहरूले भन्ने छन,्: ‘सनेाहरूका
परम भकुो शसंा गर। परमे र भलो हुनहुुन्छ। उहाँ सधैं कृपाल ु हुनहुुन्छ।’
ितनीहरूले म न्दरमा धन्यवाद ब ल चढाउनछेन कारण यस ठाउँबाट जे जे ल ु टएको
िथयो म त्यो पनु बहाली गराउनछुे अिन अिघ जस्तो िथयो त्यस्तै बनाउनछुे।”
परम भु भन्नहुुन्छ।

12 सनेाहरूका परमे र भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू अथवा पशु ाणीहरू नभएर
अिहले यो ठाउँ उराठलाग्दो छ। तर यहूदाका सबै शहरहरूमा भडेा गोठालाहरूले
भडेा बथानहरू चराउने र ती बथानहरूले थकाई मान खर्कहरू हुनछेन।् 13 पहाडी
दशेमा, प मी बेंसीमा, नगेबेमा, िबन्यामीनको शहरहरूमा, अिन यरूशलमे र
यहूदाको व रप र सबै शहरहरूमा भडेाका बथानहरू हुनछेन ्अिन भडेा गोठालाहरू
र भडेाहरू गन्ती गनछन,्” परम भु भन्नहुुन्छ।

असल शाखा
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14 यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो “मलैे इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूको
लािग िवशषे ितज्ञा गरेकोछु, समय आइरहछे, म ती वचनहरू परूा गनछु।
15 त्यसबलेा, म दाऊदको प रवारमा एउटा धािमर्कताको शाखा उत्पन्न गराउनछुे।
उसले यो दशेमा न्याय ल्याउनछे। 16 यो शाखाको समयमा यहूदाका मािनसहरू
सरुिक्षत हुने छन ्अिन ितनीहरू यरूशलमेमा म ु रहनछेन।् यो शाखाको नाउँ हो:
‘परम भु हा ा धािमर्कता हुनहुुन्छ।’ ”

17 परम भु भन्नहुुन्छ, “दाऊदको प रवारबाट एकजना मािनस सधैं िसहंासनमा
ब छे र इ ाएलका प रवारमािथ शासन गनछ। 18 अिन पजूाहारीहरू जो लवेी
प रवारहरूबाट हुनछेन ् ितनीहरू त्यहाँ मरेो अिघ होमब लहरू, अन्न ब लहरू र
अरू ब लहरू चढाउन उिभन्छन।्”

19 यो सन्दशे परम भबुाट यिमर्या कहाँ आयो। 20 परम भु भन्नहुुन्छ, “मसगँ
रात र िदनको करार छ। त्यो सदा-सवर्दा च लरहनछे। यिद ितमीहरूले यसलाई
प रवतर्न गनर् सक्छौ भने तािक िदन र रात आफ्नो तोिकएको समयमा नआवोस।्
21 तब ितमीहरूले मरेा सवेक दाऊद र लवेीसगँ पिन मरेो करार ब द्लन सक्छौ।
दाऊदका सन्तानहरू अब राजा हुनछैेन र लवेीका प रवारबाट पजूाहारी हुनछैेन।
22 तर म मरेो दास दाऊदका सन्तानहरूलाई र लवेीका प रवारहरूलाई जसले मरेो
सवेा ग ररहकेा छन स्खं्या व ृ गराउनछुे। ितनीहरूको सन्तानको सखं्या आकाशमा
ताराहरू र सागरको िकनारमा बालवुाको कण झैं अनगन्ती हुनछे।”

23 यिमर्याले यो सन्दशे परम भबुाट ा गरे। 24 “यिमर्या, ितमीले सनु्यौ,
मािनसहरूले के भिनरहछेन?् ती मािनसहरूले भिनरहकेा छन,् ‘परम भलुे यहूदा र
इ ाएलका प रवारहरूलाई जसलाई चनु्नभुएको िथयो ती दइुलाई त्याग गन ुर् भयो।
ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई घणृा गछर्न अिन ितनीहरूलाई एउटा जाित भनी भन्न ु
चाहदँनैन।्’ ”

25 परम भु भन्नहुुन्छ, “यिद मलैे रात र िदनसगँ करार नराखकेो भए अिन यिद
मलैे आकाश र पथृ्वीको लािग िनयमहरू तयैार नबनाएको भए। 26 तब याकूबका
सन्तानहरू अस्वीकार गनर् सक्छु। अिन मरेो दास दाऊदका सन्तानहरूलाई
अ ाहाम, इसहाक र याकूबको वशंहरूमािथ राज्य गनर्िदने छैन। तर ितनीहरूबाट
जो खोिसएको छ त्यो पनु बहाल ग रनछे र ितनीहरूमािथ दया ग रनछे।”
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34
यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई चतेाउनी

1 परम भबुाट यिमर्याकहाँ सन्दशे आयो। सन्दशे त्यितबलेा आयो जब बाबलेका
राजा नबकूदनसे्सर, यरूशलमे र त्यसका व रप रका शहरहरूका िवरू लडाइँ
ग ररहकेा िथए। नबकूदनसे्सरसगँ उसका सारा सनेा अिन आफूले शासन गरेका
राज्यहरूका सनेा र मािनसहरू िथए।

2 परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, “यिमर्या यहूदाका राजाकहाँ जाऊ
अिन ितनलाई भन ‘िसदिकयाह, परम भु यसो भन्नहुुन्छ म यरूशलमेको यो
शहर बाबलेका राजालाई िदइरहकेो छु जसले यसलाई जलाएर खरानी पानछ।
3 िसदिकयाह बाबलेका राजा दे ख ितमी उम्कने छैनौ। ितमीलाई िनसन्दहे पि ने
छ र उसलाई समु्पने छ। ितमीले आफ्नै आखँाहरूले बाबलेका राजालाई दे छेौ
आमने सामने कुरा गनछौ। तब ितमीलाई बाबलेमा लजैानछेन।् 4 यहूदाका राजा
िसदिकयाह परम भकुो वचन सनु। परम भलुे ितमीहरूलाई भन्नहुुन्छ, ितमी य ु मा
मा रने छैनौ। 5 ितमी शा न्तिसत मनछौ। मािनसहरूले ित ो िपता-पखुार्हरूलाई जस्तै
ती राजाहरू जो ितमी भन्दा अिघ आए ित ो लािग धपू जलाउनछेन।् ितनीहरूले
ित ा िन म्त शोक मनाउनछेन ्र द:ुखीत भएर भन्नछेन।् “ह!े भ।ु” मलैे म कुरा
तपाईंसगँ भनकेोछु।’ ” यो सन्दशे परम भबुाट आएको हो।

6 तब यिमर्या अगमव ाले परमे रको यी सबै वचन यरूशलमेमा
िसदिकयाहलाई भन।े 7 बाबलेका राजाले यरूशलमे अिन यहूदाको बाँकी रहकेा
गढीमा भएका शहरहरू लाकीश र अजकेाको िवरू लड।े यी मा यहूदाको दशेमा
पखार्लले बारेका िथयो।

मािनसहरूले आफ्नो एउटा करार भङ्ग गरे
8 राजा िसदिकयाहले यरूशलमेका मािनसहरूसगँ िह ू कमाराहरूलाई मु

िदनलाई करार गरेका िथए। एउटा िसदिकयाहले करार गरेपिछ सन्दशे परम भबुाट
यिमर्याकहाँ आयो। 9 त्यके मािनसले आफ्ना िह -ूकमाराहरूलाई स्वतनं् पान ुर्
पन हो। त्यके िह ू कमारा-कमारीहरू स्वतं गराउन ु पन हो। कसलैे पिन यहूदा
समदुायबाट कमारो नबनावोस।् 10यसकारण यहूदाका शासकहरू र मािनसहरूले यो
करार स्वीकार गरे। त्यके मािनसले आफ्ना कमारा-कमारीहरू स्वतन् बनाउनछे।
त्यके मािनस राजी भए र सबैकमारा-कमारीहरू स्वतं ग रिदए। 11तर त्यसपिछ,

मािनसहरू ज-जसकहाँ आफ्ना कमारा-कमारीहरू िथए ितनीहरूले आफ्ना मन
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बद्ल।े यसकारण फे र ितनीहरू आफैले स्वतन् पारेका मािनसहरू ल्याए अिन
ितनीहरूलाई आफ्नो कमारा-कमारीलाई बनाए।

12 तब परम भबुाट सन्दशे यिमर्याकहाँ आयो 13 “यही नै परम भ,ु इ ाएलका
परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू िम मा कमारा-कमारीहरू िथए
मलैे उनीहरूलाई िम बाट िनकालें अिन कमारापनबाट पिन िनकालें र ितनीहरूलाई
एउटा करार गरे। 14यो करार अनसुार त्यके मािनसले आफ्ना िह ूकमाराहरूलाई
त्यके सातौं वषर्को आरम्भमा स्वतनं् िदन ु पछर्। त्यके िह ू कमारा-कमारी छ

वषर्को सवेा पिछ स्वतन् हुन ु पछर्। तर ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो कुरामा
ध्यान िदएनन।् 15 भखर्रै ितमीहरू आफूले गरेको कामका िन म्त प ाताप गय
अिन मरेो नजरमा के सही हो त्यो गय । जनु म न्दर मरेो नाउलँे िस छ त्यसमा
ितमीहरूले मरेो समक्ष एउटा करार गय अिन िह ूकमारा-कमारीहरूलाई स्वतन्
िदने घोषणा गय । 16 तर फे र, ितमीहरूले आफ्ना मन ब द्लयौ। ितमीहरूले मरेो
नाउकँो बइेज्जत गय । ितमीहरूले म ु िदएका कमारा-कमारीहरूलाई फकार्ई
ल्यायौ र बलपवूर्क ितनीहरूलाई कमारा-कमारी बनायौ।’

17 “यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले मरेो कुराको पालन गरेनौ।
ितमीहरूले आफ्ना िम अिन िछमकेीहरूलाई स्वतं पारेनौ। यसकारण तरवार,
अिनकाल र भयानक महामारी ारा मा रनको लािग म ितमीहरूलाई मु घोषणा
गछुर्। म ितमीहरूको अवस्था यित ददर्नाक बनाउनछुे िक ितमीहरूको अवस्था दखेी
सम्पणूर् पथृ्वी नै भयभीत हुनछे। 18 ज-जसले त्यो करार भगं गरेछन ् अिन ज-
जसले मरेो अिघ गरेका ितज्ञाहरू लत्याएका छन ् ितनीहरूिसत त्यही वहार
गनछु जस्तो एउटी बाछीलाई दइु फ्याक पाछर्न ् र ती दइु टु ाहरूको माझमा
िहडँछन।्* 19 ती मािनसहरू जो त्यो बाछाको दइुफ्याक माझबाट िहडँे ितनीहरू
यहूदा र यरूशलमेका शासकहरू, त्यो दशेका मािनसहरू अिन नपुसंकहरू र
पजूाहारीहरू िथए। 20 यसकारण ती मािनसहरू ितनीहरूका श हुरूलाई समु्पनछुे
जसले ितनीहरूलाई मानर् चाहन्छन।् ती मािनसका लाशहरू चरा-चरुूङ्गीहरूका
लािग खा अिन पशहुरूको िशकार हुनछे। 21 म यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई
* 34:18: …

, “यिद मलैे सम्झौता मािनन ँ भने मरेो पिन यस्तै अवस्था होस।्”
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र उसका मािनसहरूलाई ितनीहरूका श हुरूकहाँ स ु म्पनछुे जसले ितनीहरूलाई
मानर् चाहन्छन।् ती सनेाहरू यरूशलमेबाट गइसकेका भएता पिन म ितनीहरूलाई
बाबलेका राजाको सनेाहरूकहाँ स ु म्पनछुे। 22 तर म आदशे िदनछुे अिन बाबलेका
सनेाहरू फक आउनछेन।्’ यो परम भकुो सन्दशे हो: ‘ती सनेाहरूले यरूशलमे
िवरू य ु गनछ। बाबलेका सनेाहरूले यो शहर कब्जा गनछन ् र यसलाई जलाई
खरानी बनाउनछेन।् म यहूदाका शहर ध्वसं पानछु र यसलाई कोही नब े िनजर्न
मरूभिूममा प रणत ग रिदनछुे।’ ”

35
रेकाबी प रवारका असल उदाहरण

1 योिशयाहको छोरो यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको बलेा, परम भबुाट यो
सन्दशे यिमर्या कहाँ आयो। यो परम भकुो सन्दशे िथयो: 2“यिमर्या, रेकाबीहरूका
प रवारकहाँ जाऊ। परम भकुो म न्दरको एउटा छेउको कोठामा ितनीहरूलाई
िनम्त्याऊ। अिन ितनीहरूलाई दाखरस खवुाऊ।”

3 यसथर् मलैे यिमर्याको* छोरो याजन्याह जो हबिसन्याहको नाित हो र उसका
दाज्य-ूभाइहरू र सबै छोराहरू पिन ल्याएँ। मलैे रेकाबीहरूका सम्पणूर् प रवारलाई
पिन ल्याएँ। 4 त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई म न्दरिभ ल्याएँ। हामीहरू हानान
जो ियग्दल्याहको छोरो हुन ितनको छोराहरूको कोठामा गयौं हानान परम भकुो
एकजना भ िथयो। त्यो कोठाको छेउमा अिधकारीहरूको िथयो। यो कोठा
शल्लमूको छोरो मासयेाह ढोकेको कोठाको छेउमा िथयो। मासयेाह परम भकुो
म न्दरको ढोके िथयो। 5 तब मलैे रेकाबी प रवारको अघािड एक घैंटो दाखरस र
केही कचौराहरू रा खिदएँ। अिन मलैे ितनीहरूलाई “िपउन ु भनें।”

6 तब रेकाबी मािनसहरूले जवाफ िदए, “हामी किहले पिन दाखरस िपउने छैनौ
िकनभने हा ा िपता-पखुार् रेकाबको छोरो योनादाबल,े हामीलाई यस्तो आज्ञा िदए
‘ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूले किहल्यै दाखरस िपउन ु हुदँनै। 7 उनले अझ
भनकेा छन ्घरहरू िनमार्ण नगन ुर्। िबऊ नरोप्न ु अथवा दाख नरोप्न।ु ितमीहरूले यी
मध्ये कुनै एक पिन नगन ुर्। केवल तम्बहूरूमा ब ।ु यिद ितमीहरूले त्यसो गय
भन,े जो ितमीहरू डुलवुाहरू िथयौ यस दशेमा धरैे कालसम्म रहने छौ।’ 8 रेकाबका
छोरो हा ा िपता-पखुार् योनादाबले िदनभुएको त्यके आज्ञा हामीले पालन गरेकाछौ।
* 35:3: (यिमर्या) हो।
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हामी किहले मदपान गदनौं। हा ा प ीहरू, छोराहरू र छोरीहरूले किहले दाखरस
िपउँदनैन।् 9 हामी ब े घरहरू किहले बनाउदँनैौं। अिन हा ो आफनै दाखबारी र
खतेहरू छैनन।् हामी किहल्यै अन्न रोप्दनैौं। 10 हामी तम्बहूरूमा बस्छौं अिन हा ा
िपता-पखुार् योनादाबले आज्ञा गरेको त्यके कुरा पालन गछ । 11 तर जब बाबलेका
राजा नबकूदनसे्सरले यहूदामािथ आ मण गरे, हामी यरूशलमे गयौं। हामीले एक-
अकार् माझ भन्यौं, ‘हामी यरूशलमेको शहरिभ वशे गन पछर् तािक हामी बाबले
र अरामीहरूका सनेाहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छौं।’ यसकारण हामी यरूशलमेमा
बस्यौं।”

12 तब परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ आयो: 13 “सनेाहरूका परम भ,ु
इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ ‘यिमर्या, जाऊ अिन यो सन्दशे यहूदा र यरूशलमेका
मािनसहरूलाई भन के ितमीहरूले िशक्षा न लने अिन मरेो आदशे पालन नगन?’
14 परम भु भन्नहुुन्छ, ‘रेकाबको छोरो योनादाबले आफ्ना छोराहरूलाई दाखरस
नखान ु भनरे आदशे गरे अिन त्यो आदशे पालन ग रयो। आज पयर्न्त योनादाबका
सन्तानहरूले आफ्ना िपता-पखुार्हरूका आज्ञा पालन गरे। ितनीहरू दाखरस
िपउँदनैन।् तर मलैे ितमीहरूलाई एकोहोरो भिनरहकेोछु तर ितमीहरूले मरेो आज्ञाहरू
पालन गरेका छैनौ। 15 मलैे मरेा दास अगमव ाहरू ितमीहरूकहाँ घ रघ र
पठाएकोछु। अगमव ाहरूले ितमीहरूलाई भनकेाछन,् “ितनीहरू त्यकेले खराब
कामबाट अलग रहन ु पछर्। ितमीहरू सबै असल हुनै पछर्। ितमीहरूले अरू
दवेताहरूको अनसुरण र सवेा गन ुर् हुदँनै। यिद मरेो आज्ञा पालन गरे यो दशे जनु मलैे
ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएकोछु यहाँ ब छेौ।” तर ितमीहरूले
मरेो कुरा सनुनेौ। 16 योनादाबका सन्तानहरूले आफ्ना िपता-पखुार्हरूले िदएका
आज्ञा पालन गरे तर यी मािनसहरूले मरेो आज्ञा पालन गरेका छैनन।्’

17“यसकारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मलैे यहूदा
र यरूशलमेका बािसन्दाहरूकहाँ सबै सकंटहरू ल्याउदछुै जनु अिघ मलैे चतेाउनी
िदएको िथएँ। म ती मािनसहरूसगँ बोलें, अिन ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार
गरे। मलैे ितनीहरूलाई डाके तर ितनीहरूले जवाफ िदएनन।्’ ”

18 तब यिमर्याले रेकाबी मािनसहरूलाई भन,े “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका
परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले आफ्ना िपता-पखुार्हरूका आज्ञा पालन गय ।
ितमीहरूले योनादाबको उपदशेहरू अनसुरण गय । उनले जो आदशे िदएका िथए
त्यो ितमीहरूले पालन गय ।’ 19 यसकारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका
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परमे र भन्नहुुन्छ: ‘यसकारण त्यहाँ रेकाबका छोरो योनादाबका सन्तान सधैं
रहनछे जसले मरेो सवेा गछर्।’ ”

36
राजा यहोयाकीमले यिमर्याको बहेरेूवा जलाउदँछ

1 योिशयाहको छोरो यहोयाकीम यहूदाका राजा भएको चौथो वषर्मा परम भकुो
यो सन्दशे यिमर्याहकहाँ आयो। यो परम भबुाट आएको सन्दशे िथयो 2 “यिमर्या,
मलैे ितमीलाई भनकेो जम्मै सन्दशेहरू बहेरेूवामा लखे। मलैे ितमीलाई इ ाएल,
यहूदा र अन्य सारा जाितहरूका बारेमा भनकेो छु। योिशयाह राजा भए यता आज
सम्मको ती सारा शब्दहरू जनु मलैे भनकेोछु लखे। 3 हुनसक्छ यहूदाका प रवारले
गरेका द ु र्कमहरू िवरू मलैे ग ररहकेो योजना बारे यहूदाका मािनसहरूले सनु्नछेन ्
अिन हुनसक्छ ितनीहरू द ु कामहरू गनर्दे ख रोिकनछेन।् यिद ितनीहरूले त्यसो
गरे भने म ितनीहरूले गरेका अपराधहरू र पाप क्षमा ग रिदनछुे।”

4 यसकारण यिमर्याले ने रयाहको छोरो बारूकलाई बोलाए। बारूकले
यिमर्यालाई परम भलुे भन्न ु भएको सबै कुराहरू यिमर्याको ले -आदशेमा
बहेरेूवामा लखे।े 5 यिमर्याले बारूकलाई भन,े “मलाई परम भकुो म न्दरमा जाने
अनमुित छैन। 6 यसकारण म चाहन्छु िक ितमी परम भकुो म न्दरमा उपासको िदन
जाऊ अिन ितनीहरूका शहरहरूबाट आएका यहूदाका मािनसहरूलाई मरेो िनदशनमा
ितमीले बहेरेूवामा लखेकेो परम भकुो सन्दशेहरू पढरे सनुाऊ। 7 हुनसक्छ िक
मािनसहरूले परम भलुाई सहयोगको लािग गहुानछन ् अिन हरेकले द ु कामहरू
गनर् दे ख जोिगनछेन।् िकनभने परम भलुे यी मािनसहरूमािथ महा रीस र ोध
पोखाउनँे भनी घोषणा गन ुर् भएको छ।” 8 यसकारण ने रयाहको छोरो बारूकले
अगमव ा यिमर्याले अ ाएका त्यके कुरा गरे। बारूकले बहेरेूवामा ले खएका
परम भकुो कुरा परम भकुो म न्दरमा पढ।े

9 योिशयाहको छोरा यहोयाकीमको राज्यकालको पाँचौ वषर्को नवौं महीनामा
यरूशलमेका अिन यहूदाका शहरबाट यरूशलमेमा आएका सबै मािनसहरूले
परम भकुो नाउमँा उपवास ब े घोषणा गरे। 10 त्यसबलेा, बारूकले परम भकुो
म न्दरमा भलेा भएका मािनसहरूको उप स्थितमा यिमर्याका वचनहरू बहेरेूवाबाट
पढ।े ितनले परम भकुो म न्दरको नयाँ वशे ार छेउमा रहकेो मिथल्लो
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आगँनमािथको शापनको छोरो गमयार्हको कोठाबाट बहेरेूवा पढ।े गमयार्ह एकजना
सिचव िथए।

11 गमयार्हको छोरो अथार्त ्शापानको नाित िमकायाहले बहेरेूवाबाट पिढएको
परम भकुो सन्दशेहरू सनु।े 12 जब मीकायाहले बहेरेूवाबाट परम भकुा सन्दशे
सनु,े उनी राज महलको सिचवको कोठामा गए। सम्पणूर् शाही अिधकारीहरू
त्यहाँ राजाको दरबारमा बिसरहकेा िथए। ती अिधकारीहरू हुन ्सिचव एलीशामा,
शमायाहको छोरो दलायाह, अकबोरको छोरो एलनातान, शापानको छोरो गमयार्ह,
हनन्याहको छोरो िसदिकयाह अिन अन्य अिधकारीहरू पिन त्यहाँ िथए। 13 जब
बारूकले मािनसहरूलाई बहेरेूवाबाट पढी सनुाएको िमकायाहले जे सनुकेा िथए
ितनले त्यके कुरो नै ती अिधकारीहरूलाई भन।े

14 तब सबै अिधकारीहरूले यहूदीलाई (नतन्याहको छोरो शलेमे्याहको नाती
अिन कूशीको पनाित) बारूककहाँ पठाए। यहूदीले बारूकलाई भन,े “ितमीले जनु
बहेरेूवा मािनसहरू समक्षपढयौ त्यो लएर मिसत आऊ।”

ने रयाहको छोरो बारूकले बहेरेूवा लए अिन ितनीहरूकहाँ गए।
15 तब ती अिधकारीहरूले बारूकलाई भन,े “बस अिन हा ो लािग पढ र

सनुाऊ।”
यसथर् ितनीहरूलाई बारूकले पढरे सनुाए।
16 ती शाही अिधकारीहरूले बहेरेूवाबाट सारा सन्दशेहरू सनु।े तब ितनीहरू

डराए,अिन एका अकार्लाई ित हरेा-हरे गरे। ितनीहरूले बारूकलाई भन,े “हामीले
बहेरेूवामा भएका सबै सन्दशेहरू राजा यहोयाकीमलाई भन्नै पछर्।” 17 त्यसपिछ
अिधकारीहरूले बारूकलाई एउटा गरे, “बारूक, हामीलाई भन, ितमीले
बहेरेूवामा ले खएका सन्दशेहरू कहाँबाट पायौ? के त्यो यिमर्याले भनकेा कुराहरू
लखेकेा हौ?”

18 “हजरू”, बारूकले जवाफ िदए। “यिमर्याले भन्यो, अिन मलैे सारा
सन्दशेहरू बहेरेूवामा मसीले लखेें।”

19 तब शाही अिधकारीहरूले बारूकलाई भन,े “ितमी र यिमर्या भाग्न ु पछर् र
लकु्न ु पछर्। ितमीहरू कहाँ लकु्छौ कसलैाई पिन नभन्न।ु”

20 तब शाही अिधकारीहरूले बहेरेूवा सिचव, एलीशामाको कोठामा राख।े
ितनीहरू राजा यहोयाकीमकहाँ चोकमा गए र बहेरेूवामा भएको सबै कुरा भन।े

21 यसकारण राजा यहोयाकीमले त्यो बहेरेूवा ल्याउन ु यहूदीलाई पठाए।
यहूदीले सिचव, एलीशामाको कोठाबाट त्यो बहेरेूवा ल्याए। तब यहूदीले त्यो
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बहेरेूवा राजालाई र ितनको निजकै उिभएका सवेकहरूलाई पढरे सनुाए। 22 यो
नवौं महीना च लरहकेो िथयो, अिन राजा िहउदँमा ब े महलमा बिसरहको िथए।
राजा यहोयाकीमको सम्मखु अगनेामा आगो दन ्दन ्ब लरहकेो िथयो। 23 यहूदीले
बहेरेूवा पढन शरुू गरे। जब उसले तीन वा चार प ृ पढद्थ,े राजाले ती पिढसकेका
पं एउटा सानो छुरीले काट्थे अिन अगनेोमा हाली िदन्थे र जब सम्म परैु बहेरेूवा
अगनेोमा जलरे न भएन तब सम्म ितनले त्यसै गरे। 24 राजा यहोयाकीम र उनका
सवेकहरू जसले बहेरेूवाबाट यी वचनहरू सनुे ितनीहरू न त डराए न ितनीहरूले
आफ्नो लगुा नै च्यात।े

25 एलानातान, दलायाह र गमयार्हले राजा यहोयाकीमलाई त्यो बहेरेूवा
नजलाउन ु होस ्भनरे िवन्ती गरे। तर राजाले ितनीहरूको िबन्ती सनुनेन।् 26 राजा
यहोयाकीमले आफ्नो छोरो यरहमले, अि एलको छोरो सरायाह र अबदीलको
छोरो शलेमे्याहलाई सिचव बारूक र अगमव ा यिमर्यालाई प न हुकूम िदए। तर
परम भलुे ितनीहरूलाई लकुाउन ु भएको िथयो।

27 यिमर्याले भनकेो अिन बारूकले लखेकेो सन्दशेहरू भएको बहेरेूवा राजाले
जलाई सके पिछ परम भकुो सन्दशे यिमर्याकहाँ आयो।

28 परम भलुे भन्नभुयो, “यिमर्या, अक एउटा बहेरेूवा लयर यहूदाका
राजा यहोयाकीमले जलाएको पिहलो बहेरेूवामा जनु सन्दशेहरू िथए सबै लखे।
29यहूदाका राजा यहोयािकमको सम्बन्धमा ितमीले भन्नछेौ: ‘त्यसपिछ परम भलुे
भन्नभुयो, “ितमीले बहेरेूवा जलायौ कारण ितमीले सोच्यौ, बाबलेको राजा िन य
आउनछे र यो दशे ध्वसं पा र मािनसहरू र पशहुरू काट्नछे भनी सन्दशेहरू िकन
ितमीले लखे्यौ?” 30 यसकारण, परम भलुे यहूदाका राजा यहोयाकीमाको बारेमा
भन्नहुुन्छ: यहोयाकीमका सन्तानहरू दाऊदको िसहंासनमा अब उसो ब छैेन।
जब यहोयाकीम मदर्छ, उसको लाश भइँूमा फ्याँिकनछे र िदनको गरम र रात
िचसोमा त्यहीं रहनछे। 31 म, परम भलु,े यहोयाकीम र उसका नानीहरूलाई
दण्ड िदनछुे। उसका अिधकारीहरूलाई पिन दण्ड िदनछुे। कारण ितनीहरू द ु छन ्
म ितनीहरूमािथ डरलाग्दो िवपि ल्याउनछुे भनी मलैे चतेाउनी िदएको छु। त्यो
दभुार्ग्य ितनीहरूमािथ मा होइन तर यरूशलमे र यहूदामा ब े सम्पणूर् जाितलाई पिन
असर गनछ। मरेो चतेाउनी अनसुार जम्मै अधमर्कामहरू ितनीहरूमािथ पानछु तर
ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्ने छैनन।्’ ”
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32 त्यसपिछ यिमर्याले अक एउटा बहेरेूवा लए अिन त्यो ने रयाहको छोरो
सिचव बारूकलाई िदए। जस्तै यिमर्याले बोल,े बारूकले परम भकुो त्यही सन्दशेहरू
बहेरेूवामा लखेे जनु राजा यहोयाकीमले आगोमा जलाई िदएका िथए। ती सन्दशेहरू
बाहके अन्य धरैे त्यस्तै शब्दहरू दो ो बहेरेूवामा थिपएका िथए।

37
यिमर्या कैदमा

1 नबकूदनसे्सर बाबलेका राजा िथए। उनले यहोयाकीमको छोरो कोन्याहको
स ामा िसदिकयाहलाई यहूदाका राजा िनय ु गरे। िसदिकयाह योिशयाहको
छोरो िथए। 2 तर िसदिकयाहले परम भकुो सन्दशे ित ध्यानै िदएन जनु सन्दशे
परम भकुा अगमव ा यिमर्यालाई चार गनर् भनी िदनभुएको िथयो। अिन
िसदिकयाहको कमर्चारीहरू र यहूदाका मािनसहरूले परम भकुो सन्दशेलाई ध्यानै
िदएनन।्

3 राजा िसदिकयाहले शलेपे्याहको छोरो यहूकल नाउकँा मािनस अिन
मासयेाहको छोरो पजूाहारी सपन्याहलाई अगमव ा यिमर्याकहाँ यसो भनी पठाए।
यो सन्दशे ितनीहरूले यिमर्याकहाँ ल्याए, “हा ा िन म्त परम भु हा ा परमे रिसत
ाथर्ना ग रिदन ु होस।्”
4 त्यसबलेा, यिमर्यालाई कैदमा रा खएको िथएन, यसकारण उनी जता चाहन्थे

त्यतै जान सक्दथ।े 5 िफरऊनको सनेा िम दे ख बािहर आएको िथयो। िम का सनेा
ितनीहरूितर अिघ बिढरहकेो सन्दशे सनुरे बाबलेका सनेाहरू जो यरूशलमेलाई घरेा
हाल्दै िथए त्यहाँबाट गए।

6 परम भबुाट अगमव ा यिमर्याकहाँ सन्दशे आयो: 7 “परम भु इ ाएलका
परमे र भन्नहुुन्छ, ‘यहूकल अिन सपन्याह! यहूदाका राजा िसदिकयाहले
ितमीलाई मकहाँ हरू सोध्न पठाएका छन।् राजा िसदिकयाहलाई यसो भन
िम का सनेा जो ितमीलाई सघाउन आइरहकेा िथए, फक जानछेन।् 8 त्यसपिछ,
बाबलेका सनेा फकर यता आउनछेन।् ितनीहरूले यरूशलमेमा आ मण गनछन।्
त्यसपिछ बाबलेबाट आएका सनेाले यरूशलमेलाई आफ्नो अधीनमा पारी
जलाईिदनछे। 9 परम भु भन्नहुुन्छ “बाबलेका सनेा िन य हामीबाट फकर
जानछेन भनी सोचरे ितमीहरू आफैलाई मखूर् नबनाऊ।” ितनीहरू जाने छैनन।्
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10यिद ितमीहरूले सम्पणूर् बाबलेी सनेालाई िजततेा पिन केही घाइते सनेाहरू तम्बमूा
छािडए भने ती घाइते सनेाहरू उठनछेन ्र यरूशलमेलाई जलाई िदनछेन।्’ ”

11 जब बाबलेका सनेा िम का िफरऊनका सनेािसत लडाइँ गनर्लाई यरूशलमे
पगुे 12 यिमर्याले यरूशलमेबाट िबन्यामीनको दशे तफर् या ा गनर् इच्छा गरे।
उनी त्यहाँ आफ्नो सम्प को अशं लनलाई गईरहकेा िथए। 13 तर जब ितनी
यरूशलमेको िबन्यामीन वशे ारमा पगुे हरीहरूका अध्यक्षले ितनलाई प े ।
त्यो अध्यक्षको नाउँ िय रयाह हो। िय रयाह शलेमे्याहका छोरा िथयो। शलेमे्याह
हनन्याहको छोरो िथयो। अध्यक्ष िय रयाहले यिमर्यालाई प े अिन भन,े “यिमर्या!
ितमी हामीलाई छोडरे कल्दीहरूको पक्षमा गइरहकेा छौ।”

14 यिमर्याले िय रयाहलाई भन,े “त्यो सत्य होइन। म कल्दीहरूकहाँ स म्म लत
हुन गएको होइन।” तर िय रयाले ितनको कुरा सनुने अिन ितनलाई यरूशलमेको
अिधकारीहरूकहाँ लग।े 15 ती शाही अिधकारीहरू यिमर्यासगं अित ोिधत
िथए। ितनीहरूले यिमर्यालाई कुट्ने आदशे िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले यिमर्यालाई
जोनाथनको घरमा कैद गरे। जोनाथान एकजना सिचव िथए। जोनाथनको घरलाई
ितनीहरूले झ्यालखाना बनाएका िथए। 16 ितनीहरूले यिमर्यालाई एक तहखानाको
सानो कोठामा राख।े यिमर्या त्यहाँ धरैे समय सम्म बस।े

17 त्यसपिछ राजाले यिमर्यालाई उनको राजाको महलमा ल्याउन पठाए।
िसदिकयाहले ग ु रूपमा यिमर्यालाई सोध,े “के परम भबुाट केही सन्दशे छ?”

यिमर्याले जवाफ िदए, “ज्य ू छ। तपाईंलाई बाबलेका राजाकहाँ स ु म्पनछेन।्”
18 तब यिमर्याले राजा िसदिकयाहलाई सोध,े “मलैे के भलू गरेकोछु? तपाईं र
तपाईंका अिधकारीहरू िवरू अथवा यरूशलमेका मािनसहरूमािथ के अपराध गरें
तािक तपाईंले मलाई झ्यालखानमा रा ु भयो? 19 ित ा अगमव ाहरू अिहले
कहाँ छन?् ती अगमव ाहरूले अगमवाणी गरेका िथए िक ‘बाबलेका राजाले
तपाईं अथवा यहूदाको दशेमािथ आ मण गन छैन।’ 20 तर अिहले मरेो भ,ु
यहूदाका राजा, दया गरेर मरेो कुरा मान्नहुोस ्अिन मलाई सिचव जोनाथनको घरमा
नपठाउन ु होस,् न म त्यहाँ मनछु।”

21 यसकारण राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई हरीहरूको चोकमा रा े हुकूम
िदए। ितनीहरूले उनलाई शहरमा जम्मै रोटी नसकूञ्जलेसम्म िदनहु ँ एउटा-एउटा
रोटी िदए। यसकारण यिमर्या हारीहरूको चोकमा बस।े
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38
यिमर्यालाई इनार िभ फा लयो

1 कितपय शाही अिधकारीहरूले जस्तै म ानको छोरो शपत्याह, पशहूरको
छोरो गदल्याह, शलेमे्याहको छोरो यकूल अिन म ल्कयाहको छोरो पशहूरले
यिमर्याले सबै मािनसहरूलाई यसो भन्दगैरेको सनु,े 2 “िक परम भु भन्नहुुन्छ
‘जो यरूशलमेमा बसे ितनीहरू तरवारहरूले अथवा अिनकालले अथवा डरलाग्दो
रूढीले मनछन ् तर ज-जसले सनै्य समक्ष आत्मसमपर्ण गनछ ितनीहरू जीिवत
रहनछेन ् उसले जीवन य ु प रतोषक रूपमा पाउनछे र मनछैन।’ 3 अिन यही
हो जो परम भु भन्नहुुन्छ ‘यरूशलमेको शहरलाई िनसन्दहे बाबलेको राजाकहाँ
स ु म्पइनछे। ितनीहरूले यसलाई कब्जा गनछन।्’ ”

4 तब यिमर्याले भनकेा कुराहरू सनुपेिछ शाही अिधकारीहरू राजा
िसदिकयाहकहाँ गए। ितनीहरूले राजालाई भन,े “यिमर्यालाई मान पछर् िकनभने
उसले यस्ता कुराहरू गरेर शहरमा भएका िसपाहीहरूलाई हतोत्साही बनाइरहकेो छ।
यिमर्याहले यस्तो कुरा गरेर त्यके मािनसलाई हतोत्साही बनाइरहकेो छ। यिमर्याहले
हामीलाई रा ो होस ्भन्ने चाँहदनै। उसले यरूशलमेका मािनसहरू न भएको हनेर्
चाहन्छ।”

5यसकारण राजा िसदिकयाहले ती अिधकारीहरूलाई भन,े “यिमर्या ितमीहरूको
िनयन् णमा छ। म ितनीहरूलाई रोक्न केही गन ुर् स न।”

6 त्यसपिछ ती अिधकारीहरूले यिमर्यालाई लगे अिन राजाको छोरो
म ल्कयाहको पानीको इनारमा फ्याँिकिदए। त्यो इनार हारी चोकामा िथयो। ती
अिधकारीहरूले डोरी लगाएर यिमर्यालाई इनारको मनुी झारे। इनारमा पानी िथएन,ँ
तर िहलो िथयो अिन त्यो िहलोमा यिमर्या भािसए।

7 तर एबदेमलेके नाउकँा एकजना कूशी मािनस जो राजमहलमा नपुसंक
िथए ितनले सनुे िक अिधकारीहरूले यिमर्यालाई पानीको इनारमा हा लिदए।
8-9 राजा िसदिकयाह त्यस समय िबन्यामीनको वशे ारमा बिसरहकेा िथए। ितनी
राजदरवारबाट गए। ितनले राजालाई भन,े “मरेो भ ु महाराज! ती अिधकारीहरूले
यिमर्यािसत द ु कमर् ग ररहकेा छन।् ितनीहरूलेयिमर्यालाई भोकै मरोस भनी पानीको
इनारमा फ्याँिकिदए िकनभने शहरमा रोटी छैन।”

10 तब राजा िसदिकयाहले कूशवासी एबदेमलेकेलाई आदशे िदए “एबदेमलेके
यहाँबाट तीनजना मािनसहरू लजैाऊ अिन मनर् अिघ नै यिमर्यालाई इनारबाट
िनकाल।”
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11 यसकारण एबदेमलेकेले आफूसगँ तीनजना मािनसहरू लगरे गए। तर सवर्
थम उनी राजदरबारको भण्डार तफर् गए अिन ितनले त्यहाँबाट परुाना र च्याितएका

लगुाहरू लग।े त्यसपिछ डोरीमा ती थो े लगुाहरू बाँधरे इनारमािभ यिमर्याितर
झा रिदए। 12 कूशवासी एबदेमलेकेले यिमर्यालाई भन,े “यी परुाना लगुाहरू आफ्नो
काखीमा चपे। जब डोरी ारा ितमीलाई मािथ तािनने छ ित ो काखीमा यसले पडैको
काम गनछ। अिन तािनन्दा डोरीहरूले ित ो काखीमा चोट पानछैन।” यसकारण
यिमर्याले एबदेमलेकेले भने जस्तै गरे 13 ती मािनसहरूले डोरीहरू ारा यिमर्यालाई
तानरे पानीको इनारबाट बािहर िनकाल।े अिन यिमर्या हारीहरूको चोकमा बस।े

िसदिकयाहले यिमर्यालाई अझ हरू सोध्छन ्
14 तब राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई ल्याउन ु कसलैाई पठाए। त्यो मािनसले

परम भकुो म न्दरको ते ो ारमा यिमर्यालाई ल्यायो। तब राजाले भन,े “यिमर्या,
म ितमीलाई केही हरू सोध्नछुे। मबाट केही पिन नलकुाऊ।”

15 यिमर्याले िसदिकयाहलाई भन,े “यिद मलैे उ र िदए भने तपाईंले मलाई मान ुर्
हुन्छ होला। अिन यिद मलैे तपाईंलाई परामशर् िदएँ भने पिन सनु्न ु हुने छैन।”

16तर राजा िसदिकयाहले ग ु रूपमा यिमर्यािसत कसम खाए र भन,े “म परम भु
जसले हामीलाई सिृ गन ुर् भयो अिन हामीलाई जीवन िदनभुयो, जस्तो जीिवत
हुनहुुन्छ त्यस्तै कसम खान्छु, म ितमीलाई न त मानछु न ितमीलाई ज-जसले मानर्
खोिजरहकेा छन ्ितनीहरूलाई नै स ु म्पन्छु।”

17 तब यिमर्याले राजा िसदिकयाहलाई भन,े “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका
परमे र भन्नहुुन्छ, ‘यिद ितमीले बाबलेका राजाको अिधकारीहरू अिघ आत्मा
समपर्ण गय भन,े ितमी र ित ो प रवार सरुिक्षत रहनछेन ् अिन यरूशलमे जलरे
भस्म हुनछैेन। 18तर यिद ितमीले आत्मा समपर्ण गनर् अस्वीकार गय भने यरूशलमे
बबेी लयोनका सनेालाई स ु म्पइने छ। ितनीहरूले यरूशलमेलाई जलाएर भस्म पान
छन,् अिन ितमी पिन ितनीहरूबाट जोिगने छैनौ।’ ”

19 तर राजा िसदिकयाहले यिमर्यालाई भन,े “तर म यहूदाका मािनसहरूसगँ
डराउछुँ जसले अिघबाटै बाबलेका सनेाको पक्ष लइसकेकाछन।् म डराउछुँ कारण
ितनीहरूले मलाई यहूदाका मािनसहरूलाई समु्पनछेन अ्िन ितनीहरूलाई मिसत अित
िनम्न कारले वहार गन अनमुित िदन्छन।्”

20 तर यिमर्याले जवाफ िदए, “िसपाहीहरूले ितमीलाई ती यहूदाका
मािनसहरूलाई िदने छैनन।् राजा िसदिकयाह, परम भकुो आज्ञा पालन गर, मलैे
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भनकेो कुराहरू मान। तब सबै कुराहरू ित ा िन म्त रा ै हुनछे, अिन ित ो जीवन
सरुिक्षत रहनछे। 21 तर यिद ितमीले बाबलेका सनेा समक्ष आत्मासमपर्ण गनर्
अस्वीकार गय भन,े यो जो परम भलुे मलाई दखेाउन ु भएको त्यो हुनछे। 22 सारा

ीहरू जो यहूदाको राजाको दरबारमा छोिडएका िथए ितनीहरूलाई बाबलेको
राजाका मखु्य अिधकारीहरूकहाँ ल्याइने छ। ती ीहरूले भन्ने छन,्:

‘ित ा साथीहरू ितमी भन्दा ब लया छन,्
ित ा िम जाितहरूले ितमीलाई धोका िदए

अिन ितमीलाई िजतकेाछन।्
ित ो ख ु ा िहलोमा भा स्सयो
अिन ितमीलाई ितनीहरूले एक्लै छोडरे गए।’

23 “ित ा सबै प ी र छोरा-छोरीहरू बािहर ल्याइए अिन बाबलेका सनेालाई
स ु म्पइयो। ितमी स्वयं पिन बाबले सनेाबाट उम्कन पाउने छैनौ। ितमी बाबलेका
राजा ारा लिगनछेौ अिन यरूशलमे जलरे भस्म हुनछे।”

24 तब िसदिकयाहले यिमर्यालाई भन,े “हा ो बातचीच कसलैे थाहा नपाउनँ न
ितमी मनछौ। 25ती अिधकारीहरूले मलैे ितमी सगँ गरेको कुरा थाहापाउने छन।् तब
ितनीहरू ितमीकहाँ आएर सोध्नछेन,् ‘यिमर्या, हामीलाई बताऊ राजा िसदिकयाहले
ितमीलाई के भन्यो। अिन ितमीले राजालाई के भन्यौ सबै नै हामीलाई भन। ईमान्दारी
साथ सारा कुरा हामीलाई भन न ितमीलाई हामी मान छौ।’ 26 यिद ितनीहरूले
त्यसो भन,े ितनीहरूलाई भन ् ‘मलैे राजालाई न िनवदेन गरेको छु िक मलाई
जोनाथनको घरमा नफकाइयोस ्यिद मलाई त्यहाँ पठाउन ु भयो भन,े म मनछु।’ ”

27 तब यस्तो भयो िक ती शाही अिधकारीहरू आए अिन यिमर्यालाई गरे।
यसकारण यिमर्याले ितनीहरूलाई राजाले िदएको आज्ञा अनसुार सबै कुराहरू भन।े
तब ती अिधकारीहरूले यिमर्यालाई एक्लै छाडरे गए िकनभने कसलैे पिन यिमर्या र
राजा माझ भएको कुराहरू चाल पाएका िथएनन।्

28 यसकारण यरूशलमेलाई अधीनमा लनिेदन सम्मै यिमर्या हारीहरूको
चोकमानै बस।े

39
यरूशलमेको पतन
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1 यरूशलमेलाई कसरी परास्त पा रयो यहाँ वणर्न ग रएको छ यहूदाका
राजा िसदिकयाहको शासनकालको नवौं वषर्को दशौं महीनामा बाबलेका राजा
नबकूदनसे्सरले आफ्ना सम्पणूर् सनेा लएर यरूशलमेको िवरू अिघ बढे अिन
त्यसलाई घरेाव हाल।े 2 अिन िसदिकयाह राजा भएको एघारौं वषर्को चौथो
महीनाको नवौ िदनमा, शहरको पखार्ल भत्काइयो। 3 बाबलेका राजाका जम्मै
भार ारहरू िभ आए अिन मध्य वशे ारमा बस।े ती त्यहाँ आउने अिधकारीहरूको
नाउँ यस कार छ, नगेर्ल-सरेसरे, समगरनबो, मखु्य अिधकारी सर्सकीम, रब-
सारीस, उच्च अिधकारी नगेर्ल-सरेसर, रबमाग र अन्य मखु्य अिधकारीहरू पिन
िथए।

4 यहूदाका राजा िसदिकयाहले बाबलेका अिधकारीहरूलाई दखे।े यसकारण
उनी आफ्ना िसपाहीहरू सिहत राजाको बगैंचाको फाटकबाट राती भागे अिन दइु
पखार्लको बीच भएर यरूशलमे शहरबाट बािहर आए। ितनीहरू अराबा ितर लग।े
5 कल्दीहरूका िसपाहीहरूले िसदिकयाह र उनका िसपाहीहरूलाई खदे ्दै गए अिन
त्यित बलेा िसपाहीहरू िसदिकयाह सगँै यरीहोको मदैानमा प ाऊ परे। ितनीहरूले
िसदिकयाहलाई बाबलेका राजा नबकूदनसे्सर जो हमात दशेको रबला शहरमा
िथए त्यहाँ पयुार्ए। रबला शहरमा बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले िसदिकयालाई
कस्तो वहार गन ुर् पन, बताए। 6 रबला शहरमा बाबलेका राजाले िसदिकयाहका
छोरो र सबै मखु्य मािनसहरूलाई ितनकै उप स्थितमा मारे। 7 तब नबकूदनसे्सरले
िसदिकयाहको आखँा िनका लिदए र उसलाई बाबलेमा ल्याउन साङ्गलाले बाँध।े

8 बाबलेका सनेाले राजाको महल अिन यरूशलमेको मािनसहरूको घरहरू
जलाइिदए। अिन ितनीहरूले यरूशलमेको पखार्लहरू भत्काइिदए। 9 नबजूरदान
बाबलेका राजाको िवशषे सिैनकका क ान िथए। उनले शहरमा छोिडएका बाँकी
मािनसहरूलाई ज-जसले समपर्ण गरेका िथए अिन अन्य जो रहकेाहरूलाई कैदी
बनाई बाबलेमा ल्याए। 10 तर क ान नबजूरदानले यहूदाका गरीब मािनसहरू
ज-जसको यहूदा दशेमा केही िथएन ितनीहरूलाई छोिडिदए। यसथर् उनले ती
मािनसहरूलाई दाखबारी र खतेहरू िदए।

11 तर नबकूदनसे्सरले यिमर्याको बारेमा नबजूरदानलाई केही आज्ञा िदए।
नबजूरदान नबकूदनसे्सरका खास रक्षकहरूको क ान िथए। आदशे यही िथयो
12 “यिमर्यालाई लजैाऊ र उसको हरेचाह गर। उसलाई नोक्सान नपार। उसले
जे माग्छ दऊे।”
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13 यसथर् राजाका िवशषे रक्षकहरूका क ान नबजूरदानले नब-ुशजबान, रब-
सारीस, रब-माग, समगरनबो, मखु्य अिधकारी ससर्कीम, नगेर्लसरसरे र सबै
मखु्य अिधकारीहरू अिन बाबले सनेाका हािकमहरूलाई यिमर्याकहाँ पठाए।
14 ितनीहरूले यिमर्यालाई हारीको चोक बािहर िनकाल।े बाबले सनेाका
हािकमहरूले यिमर्यालाई अहीकामको छोरो अिन शापानको नाित गदल्याहको
दखेरेखमा राख।े गदल्याहलाई िदइएको आदशे अनसुार यिमर्यालाई घर लग्यो,
यसथर् उनी आफ्ना मािनसहरूसगंै बस।े

एबदे-मलेकेलाई परम भकुो सन्दशे
15 म न्दरको चोकमा जब हारीहरूले यिमर्याहलाई दखेरेख ग ररहकेा िथए।

परम भबुाट ितनलाई एउटा सन्दशे आयो। यो सन्दशे यस कार िथयो 16 “यिमर्या
ितमी कूशी मािनस एबदे-मलेकेकहाँ जाऊ र यो सन्दशे भन, ‘सनेाहरूका परम भ,ु
इ ाएलका परमे र यसो भन्नहुुन्छ, अित चाँडै म यरूशलमेमा मरेो सन्दशे सत्य
बनाउने काम गछुर्। यो सन्दशे सवर्नाश र नरा ो कुराहरूबाट सत्य हुनछे। ितमीले ित ै
आखँाले त्यके कुरो साँचो भएको दे छेौ। 17 तर म त्यस िदन ितमीलाई जोगाउने
छु, एबदे-मलेके।’ यो परम भकुो सन्दशे हो: ‘जनु मािनसहरूिसत ितमी डराउछँौ
म ितमीलाई ती मािनसहरूसगँ समु्पने छैन।् 18 ितमी तरवारले मा रने छैनौ। म ित ो
रक्षा गछुर्। ितमीले ममािथ भरोसा गरेकाले ितमीले ित ो जीवन य ु पा रतोषक
रूपमा पाउनछेौ।’ ” यो सन्दशे परम भकुो हो।

40
यिमर्याको छुटकारा

1 िवशषे रक्षकहरूका क ान नबजूरदानले जब यिमर्यालाई रामामा कैद म ु
गरेका िथए ितनीकहाँ परम भबुाट एउटा सन्दशे आयो। ितनले यिमर्याहलाई
यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी बनाई बाबलेमा लिगरहकेाहरूिसतै
साङ्गलोले बाँिधएको भटेे। 2 जब नबजूरदानले यिमर्यालाई भटेे, उनी ितनीसगँ
बात गरे। उनले भन,े “यिमर्या, परम भु ित ो परमे रले यस ठाउँमा िवप ी
आउनछे भनरे घोषणा गन ुर्भयो। 3 अिन अिहले परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो
त्यके कुरो गन ुर्भयो। यो सवर्नाश आइलाग्यो कारण परम भकुो िवरू यहूदाका

मािनसहरूले पाप गरेका िथए। ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनौ। यसकारण
ितनीहरूलाई यस्तो भयो। 4 तर अब म ितमीलाई म ु ग रिदनछुे। म ितमीलाई
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साङ्गलाबाट मु पाछुर्। यिद ितमी इच्छा गछ भने म सगँ बाबलेितर जाऊँ, म
ित ो रा ो दखे-रेख गन छु। तर यिद ितमी मसगँ आउँन चाहदँनैौ भने नआऊ।
हरे, सारा दशे नै ित ो सम्मखु छ अिन ितमी जहाँ जान चाहन्छौ त्यहाँ जाऊ।
5अथवा शापानको नाित अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ जाऊ। बाबलेका राजाले
गदल्याहलाई यहूदाको राज्यपाल िनय ु गरेका छन।् जाऊ गदल्याहकहाँ ित ा
मािनसहरू माझ बस अथवा ित ो इच्छा अनसुार ितमी जहाँ चाहन्छौ त्यहीं जाऊ।”

त्यसपिछ नबजूरदारले यिमर्यालाई केही भोजन र उपहार दान गरे अिन िबदा
गरे। 6 यसकारण यिमर्या अहीकामको छोरो गदल्याहकहाँ िमस्पामा गए। यिमर्या
गदल्याहसगँ मािनसहरू माझ बसे जो यहूदाको दशेमा छािडएका िथए।

गदल्याहको छोटो शासन
7 यरूशलमे ध्वसं भए प ात केही सनै्य, अिधकारीहरू अिन ितनीहरूका

मािनसहरू जो खतेमा बिसरहकेा िथए, चाल पाए िक बाबलेका राजाले गरीब,
र बाबलेमा कैदी बनाई नलिगएका मािनसहरूको कल्याणाथर् अिहकमकेो छोरो
गदल्याहलाई राज्यपाल िनय ु गरेका छन।् 8 यसकारण ती िसपाहीहरू िमस्पामा
गदल्याहकहाँ आए। ती िसपाहीहरू िथए नतन्याहको छोरो इश्माएल, कारेहका दइु
छोराहरू योहानान अिन जोनाथन, पन्हूमतेको छोरो सरायाह, नतोफाबासी एपकेाका
छोराहरू, अिन माकाबासीको छोरो याजन्याह र ियनीहरूका सबकैा मािनसहरू।

9 अहीकामका छोरो गदल्याहले ती िसपाहीहरूले सरुिक्षत अनभुव गरून भनी
ितनीहरूिसत शपथ लएका िथए गदल्याहले यही नै भने “यही ठाउँमा बस अिन
बाबलेका राजालाई सवेा गर र यो ितमीहरूका िन म्त भलो हुनछे। 10बाबलेवासीहरू
अिघ जो हामीकहाँ आउँछन ितमीहरूको ितिनिधत्व गनर् म आफै िमस्पामा ब छुे।
दाखरस, ीष्मऋतकुा फल, तले जम्मा गर अिन भाँडामा राख। ितनीहरूले आफ्नो
अधीनमा लएको शहरहरूमा बस।्”

11 यहूदाका मािनसहरू जो मोआब, अम्मोन र एदोमका अिन अन्य दशेहरूमा
िथए ितनीहरूले चाल पाए िक बाबलेका राजाले बाँचकेा मािनसहरूलाई यहूदामा
छोडकेा छन ् र शापानको नाित अहीकामको छोरा गदल्याहलाई त्यस ठाउँका
राज्यपाल िनय ु गरे। 12 यसथर् यहूदाका मािनसहरू जो िविभन्न ठाउँमा छ रएर
बसकेा िथए यहूदामा फक अिन िमस्पामा गदल्याहलाई भटेे। ितनीहरूले धरैे मद र
ीष्म ऋतकुा फलहरू बटुल।े
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13 कारेहका छोरो योहानान अिन यहूदाका हािकमहरू जो खतेमा िथए
गदल्याहकहाँ िमस्पामा आए। 14 योहानान र अन्य मािनसहरू आएर गदल्याहलाई
भन,े “ितमीलाई थाह छ िक अम्मोनवशंी राजा बालीसले ितमीलाई मानर्
चाहन्छ? उसले नतन्याहको छोरो ित ो हत्याको लािग इश्माएललाई पठायो।”
तर अहीकामको छोरो गदल्याहले ती कुराहरू िव ास गरेनन।्

15 तब कारेहका छोरो योहानानले ग ु रूपमा िमस्पामा गदल्याहलाई भटेे अिन
उनलाई भन,े “नतन्याहको छोरो इश्माएललाई मानर्। कसलैे पिन यस बारेमा केही
पिन जान्दनैन।् तपाईंलाई मानर् उसलाई स्वतन् ता िदन ु हुदँनै। यिद यस्तो भयो भने
यहूदाका मािनसहरू जो भलेा भएकाछन ्िततर-िबतर हुनछेन ्अिन यहूदाका सन्तान
ध्वशं हुनछे।”

16 तर अहीकामको छोरो गदल्याहले कारेहको छोरो योहानानलाई भन,े
“इश्माएललाई नमार। जनु कुराहरू ितमीहरूले इश्माएलको बारेमा बताएका छौ
ती सबै असत्य हो।”

41
1 सातौं महीनामा, एलीशाको नाित नतन्याहको छोरो इश्माएल, अहीकामको

छोरो गदल्याहकहाँ उसको दशजना मािनसहरूिसत आई पगु्यो। ती मािनसहरू
िमस्पाको शहरमा आए। इश्माएल राज-प रवारको सदस्य िथए। उनी राजा यहूदाका
हािकमहरू मध्ये एकजना िथए। इश्माएल अिन उसका मािनसहरूले गदल्याहसगँ
भोजन गरे। 2 जब ितनीहरूले खाईरहकेा िथए, इश्माएल र उसका मािनसहरू उठे
अिन शापानको नाित अहीकामको छोरो गदल्याहलाई तरवारले मारे। गदल्याह ती
मािनस हुन जसलाई राजाले बाबलेका राज्यपाल िनय ु गरेका िथए। 3 इश्माएलले
यहूदावासी मािनसहरू अिन कल्दी िसपाहीहरू जो गदल्याहसगँ िमस्पा शहरमा
िथए। ितनीहरूलाई पिन मारे।

4-5 गदल्याहको हत्या भए पिछ त्यही िदन। कसलैे यस िवषयमा चाल
पाउन अिघ नै आफै दा ी काटेका अिन लगुाहरू च्यातकेा अिन ितनीहरू आफै
का टएकाहरू अन्नब लहरू, अिन धपूहरू लएर परम भकुो म न्दरमा पजूा गनर्
80जना मािनसहरू िमस्पामा आए। ितनीहरू शकेेम, शीलो र साम रयाबाट आएका
िथए। ती कुनै पिन मािनसहरूलाई गदल्याहको हत्या भएको ितनीहरूलाई थाहा
िथएन। 6 इश्माएलले िमस्पा छाडे अिन ती 80 जना मािनसहरू भटे्न गए। ितनी
ती 80 जना मािनसहरूसगँ भटे्न जाँदा रोए। ितनले ती 80 जना मािनसहरूलाई भटेे
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अिन अहीकामका छोरो गदल्याहलाई भटे्न मिसत जाऊँ भन।े 7 ितनीहरू शहरमा
पगुकेा मा िथए, इश्माएल र उनका मािनसहरूले ती 80 जना मािनसहरूलाई मानर्
थाले अिन इनारमा फ्याँकी िदए। 8 तर ती मध्ये दशजना मािनसहरूले इश्माएललाई
भन,े “हामीलाई नमार। हामीले कितथोकहरू जमीनमा लकुाएका छौं। हामीसगँ
गहु,ँ जौ तले र मह छन।् हामी ती थोकहरू ितमीहरूलाई िदनछेौ।” यसकारण
इश्माएल थािमए अिन ितनीहरूलाई मारेनन।् 9 (नतन्याहको छोरो इश्माएलले ती
मतृ शरीरहरू इनारिभ त्यो नभ रञ्जलेसम्म फ्याँके। त्यो ठूलो इनार राजा आसाले
इ ाएलका राजा बाशाबाट आफू सरुिक्षत रहन बनाएका िथए।)

10 इश्माएलले िमस्पा शहरका सारा मािनसहरूलाई आफ्नो कब्जामा पारे अिन
अम्मोनी मािनसहरूको दशे पार गरे। ती मािनसहरूमा राजाको छोरीहरू अिन अन्य
जे मािनसहरू त्यहाँ छािडएका िथए। ितनीहरू िथए, बाबलेका राजाका िवशषे
रक्षकहरू क ानल,े नबजूरदान गदल्याहलाई ती मािनसहरूको हरेचाह गनर् भनी
िनय ु गरेका िथए।

11 कारेहको छोरो योहानान अिन सनेाका हािकमहरू जो उनीसगँ िथए,
इश्माएलले गरेका दषु् ाइँको बारेमा सनु।े 12 यसकारण ितनीहरूले ितनीहरूिसत
रहकेा सारा सनै्य नतन्याहको छोरो इश्माएलिसत लडन लग।े ितनीहरूले
इश्माएललाई िगबोन शहरको ठूलो दहनरे निजकै भटेे। 13 कैदीहरू जसलाई
इश्माएलले लगरे गएका िथए उनीहरूले योहानान र ितनका साथमा भएका
सनेाका सबै हािकमहरूलाई दखे।े ितनीहरू अित खशुी भए। 14 यसथर् ती
मािनसहरू जसलाई इश्माएलले िमस्पाबाट कैदी बनाएर लगकेा िथए कारेहको छोरो
योहानानकहाँ गए। 15तर इश्माएल र उनका आठजना मािनसहरू योहानानबाट बाँचे
अिन अम्मोन मािनसहरूकहाँ भाग।े

16 यसकारण कारेहको छोरो योहानान अिन उसका सनेाका हािकमहरूले
कैदीहरूलाई मु पारे जसलाई इश्माएलले गदल्याहको हत्या गरे पिछ ती
मािनसहरूलाई िमस्पाबाट कैदी बनाई लगकेा िथए। ितनीहरूमा िसपाहीहरू, प ी
मािनसहरू, नानीहरू अिन नपुसंकहरू िथए। योहानानले ितनीहरूलाई िगबोन
शहरबाट ल्याए।

िम तफर् पलायन
17-18 योहानान र अन्य सनेाका हािकमहरू कल्दीहरूसगँ डराएका िथए।

बाबलेका राजाले यहूदाका राज्यपालका रूपमा अहीकामको छोरो गदल्याहलाई
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िनय ु गरेका िथए। यसकारण ितनीहरूले िम जान या ा शरुू गरे अिन बतेलहेमे
छेउ गरेूथ-िकम्हाममा िशिबर हाल।े

42
1 ितनीहरू गरेूथ िकम्हाममा भएको बलेा, योहानान र होशायाहको छोरो

याजन्याह यिमर्या अगमव ाकहाँ गए। जम्मै सनेाका हािकमहरू र सानोदे ख ठूला
दजार् सम्मका मािनसहरू योहानान र याजन्याहिसत गए। 2ती सबै जनालेअगमव ा
यिमर्यालाई भन,े “हा ो न िब न्त हण गन ुर्होस ् र हा ा िन म्त तथा बाँचकेा यी
मािनसहरूको लािग परम भु तपाँईंका परमे रिसत ाथर्ना ग रिदन ु होस।् एकपल्ट
हामीहरू बहुसखं्यामा िथयौ तर अिहले तपाईं दे ु हुन्दछै हामी केही मा बाँचकेा
छौं। 3 यिमर्या, परम भु तपाईंको परमे रिसत ाथर्ना ग रिदन ु होस ् तािक हामी
कहाँ जान ु पन अिन हामीले के गन ुर् पन हो।”

4 तब अगमव ा यिमर्याले उ र िदए, “ितमीहरूले के गन ुर् पन भनकेो हो मलैे
बझुें। ितमीहरूले भनें झैं म परम भु ितमीहरूका परमे रिसत ाथर्ना ग रिदने छु।
परम भलुे भन्न ु भएको सबै कुराहरू म ितमीहरूलाई भन्नछुे। कुनै थोकहरू पिन म
ितमीहरूदे ख लकुाउने छैन।”

5 तब ती मािनसहरूले यिमर्यालाई भन,े “यिद हामीले परम भु तपाईंका
परमे रले चाहन ु भए जस्तै कामहरू गरेनौं भने हा ा िन म्त परम भु साँचो र
िव ासी साक्षी रहुन ्हुन्छ। हामी जान्दछौ परम भु ितमीहरूका परमे रले के गन ुर्
पन ितमीहरूलाई भन्न हामीलाई पठाउन।् 6 परम भकुो आदशे चाहे हा ो िहतमा
होस ्अथवा नहोस ्हामी पालन गनछौ तािक जब हामी परम भु हा ा परमे रको
सबै आदशे पालन गछ सब कुरो हा ो िहतमा हुनछे। हामी ितमीलाई ती सन्दशे
लनका लािग परमे र कहाँ पठाई रहछेौं। तब असल कुराहरू हामी ित हुने छ।

हो, हामी परमे रको सारा कुराहरू पालन गन नै छौं।”
7 दश िदनको अन्त्यमा, यिमर्याकहाँ परम भबुाट सन्दशे आयो। 8 तब यिमर्याले

कारेहका छोरो योहानान र ितनका साथमा भएका सनेाका सबै हािकमहरू अिन
साना ठूला दजार्का सबै मािनसहरूलाई डाके। 9 तब यिमर्याले ितनीहरूलाई भन,े
“परम भु इ ाएलका परमे रको सन्दशे यही हो। ितमीहरूले मलाई उहाँ कहाँ
पठायौ। मलैे परम भलुाई ितमीहरूले जे चाहन्थ्यौ त्यही सोधें। परम भु भन्नहुुन्छ
10 ‘यिद ितमीहरू साँचै यस दशेमा बसथ्यौ भन,े म ितमीहरूलाई ब लयो बनाउछुँ। म
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ितमीहरूलाई न गन छैन। म ितमीहरूलाई जोगाउनछुे अिन ितमीहरूलाई उखाल्ने
छैन कारण ितमीहरूका िन म्त मलैे गरेको नरा ो काममा म द:ु खत छु। 11 ितमीहरू
बाबलेका राजािसत भयिभत छौ। तर अब उसगँ नडराऊ। म ितमीहरूिसत छु अिन
म ितमीहरूलाई उबाट बचाउने छु। 12 म ितमीहरूलाई दया दशार्उनछुे। बाबलेका
राजाले पिन ितमीहरू ित दयादिृ रा छेन ्अिन उसले ितमीहरूलाई आफ्नो दशेमा
आउने अनमुित िदनछेन।्’ 13 यिद ितमीहरू भन्छौ, ‘हामी यस दशेमा ब े छौ,’ तब
ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन गरेनौ। 14 ितमीहरूले
भन्न सक्छौ, ‘हामी िम मा जानछेौं जहाँ हामी य ु को सम्मु खन हुन ु पदन, िम मा
हामीले य ु को तरुहीहरू सनु्न ु पदन, हामी भोक भोकै ब पुदन।’ 15यिद ितमीहरूले
ती कुराहरू भन्छौ भन,े तब परम भकुो सन्दशे ध्यान िदएर सनु,् हे यहूदामा बाँचरे
रहकेा मािनसहरू! सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘यिद
ितमीहरू िम मा जाने िनणर्य लन्छौ अिन त्यहाँ बस्छौ भने यो ितनीहरूलाई हुनछे।
16 ितमीहरू तरवारिसत डराउछँौ, तर ितमीहरूलाई त्यहाँ तरवारले परास्त गन नै
छ। ितमीहरू भोकको िचन्ता गछ तर, यसले ितमीहरूलाई िम मा पिन प ाउनछे
अिन ितमीहरू त्यहाँ मनछौ। 17 त्यके मािनस जो िम गएर ब े िनणर्य लन्छ,
तरवार,अिनकाल र भयानक रोगबाट मनछ। अिन कोही पिन मािनस मलैे ल्याएको
त्यो भयानक अिन बाट बाँच्ने छैन।’

18 “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ ‘यरूशलमे
बािसन्दाहरूमािथ मलैे मरेो ोध दखेाएँ। त्यसरी नै जो िम जाँदछैन ्ितनीहरूमािथ

ोध वषार्उनछुे। ितमीहरू ाप, ाप, अपराध र िनन्दाको पा बिननछेौ अिन
ितनीहरूले यहूदा फे र किहल्यै दे े छैनौ।’

19 “यहूदामा बाँचकेा मािनसहरू हो, परम भलुे ितमीहरूलाई भन्न ु भएको छ
‘िम मा नजाऊ।’ ितमीहरू िन य जान्दछौ िक म ितमीहरूलाई चतेाउनी िददँछुै।
20 ितमीहरूले गल्ती ग ररहकेा छौ जनु गल्ती ितमीहरूकै मतृ्यकुो कारण बिननछे।
ितमीहरूले मलाई परम भु ितमीहरूका परमे रकहाँ पठायौ र भन्यौ, ‘हा ो लािग
परम भु हा ा परमे रसगं ाथर्ना ग रदऊे अिन परम भलुे भन्नभुएको त्यके कुरा
हामीलाई भिनिदन ु अिन हामी त्यो मान्नछेौ।’ 21 यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई
परम भबुाट सन्दशे भनकेो छु। तर ितमीहरूले मलैे बताएको कुनै कुरामा पिन
परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन गरेका छैनौ। 22 यसथर् िन त हौ
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िक ितमीहरूले बझु्छौ। ितमीहरू िम मा गई ब चाहन्छौ। तर िम मा ितमीहरूमािथ
यी घटनाहरू हुनछे। ितमीहरू तरवार, अिनकाल अथवा भयानक रूढीले मानछौ।”

43
1 यसकारण परम भु ितनीहरूका परमे रबाट आएको सन्दशे यिमर्याले

मािनसहरूलाई भनी िसध्याए। परम भलुे मािनसहरूलाई भन्न ुभनी यिमर्यालाई भन्न ु
भएको त्यके कुरो ितनले भन।े

2 होशायाहको छोरो अजयार्ह, कारेहको छोरो योहानान, अिन सबै अिभमानी
मािनसहरू घमण्डी र हठी िथए। ितनीहरूले यिमर्यालाई भन,े “यिमर्या ितमी झटूो
छौ! परम भु हामीहरूका परमे रले हामीलाई ‘ितमीहरू िम मा ब ु जान ु भन्न ु
भनी ितमीलाई सझुाउ िदन ु भएको छैन।’ 3 यिमर्या, हामी सोच्छौ िक ने रयाहको
छोरो बारूकले हा ो िवरू ितमीलाई अन ु े रत ग ररहकेो छ। उसले चाहन्छ िक
ितमीले हामीलाई बाबलेका मािनसहरूलाई स ु म्पदऊे। उसले ितमीलाई त्यही काम
गराउन चाहन्छ तािक ितनीहरूले हामीलाई मानर् सकुन।् अथवा उसले ितमीबाट
त्यसो गनर् चाहन्छ तािक ितनीहरूले हामीलाई कैदीहरू बनाउन सक्छन ् र बाबले
लजैान्छन।्”

4 यसथर्, कारेहको छोरो योहानान, सनेा हािकमहरू, अिन सारा मािनसहरूले
परम भकुो आज्ञा उल्लघंन गरे। परम भलुे ितनीहरूलाई यहूदामा ब भनी आज्ञा
िदन ु भएको िथयो। 5 परम भकुो आज्ञा पालन गन ुर्को स ा, योहानन र सनेा
हािकमहरूले ती रहकेा मािनसहरूलाई िम मा लग।े िबतकेा िदनहरूमा श हुरूले
ती बाँचकेा रहल मािनसहरूलाई अन्य दशेहरूमा लगकेा िथए तर ितनीहरू यहूदामा
फकर आए। 6अिहल,े योहानान र सबै सनै्य हािकमहरूले सम्पणूर् लोग्नमेािनसहरू,

ीमािनसहरू, नानीहरू, राजकुमारीहरू अिन सबै अरू मािनसहरू जसलाई बाबले
राजाको िवशषे रक्षाहरूका क ान नबजूरदानले गदल्याहको िजम्मामा छोडकेा िथए
ितनीहरूलाई िम मा लग।े योहानानले अगमव ा यिमर्या अिन ने रयाहको छोरो
बारूकलाई पिन लग।े 7 ती मािनसहरूले परम भलुाई ध्यानै िदएनन।् यसकारण ती
सबै मािनसहरूलाई िम लग।े ितनीहरू तहपनसे शहरमा गए।

8 तहपनसे शहरमा, यिमर्याले परम भबुाट सन्दशे ा गरे 9 “परम भलुे
यिमर्यालाई भन,े ठूलठूलो ढुङ्गाहरू हातमा ल्याऊ र ितनीहरूलाई ल्याऊ र
िफरऊनको तहपनसे महलको िहलो र ईंटालमेा छापकेो सडकमा गाडी दऊे।
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यहूदाका मािनसहरूले हे ररहदँा नै ितमीहरूले त्यसो गर। 10 तब ती मािनसहरूलाई
यसो भन िक ‘सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे रले भन्नहुुन्छ म बाबलेका
राजा नबकूदनसे्सरलाई जो मरेो दास हो यहाँ बोलाउनछुे। अिन उसको िसहंासन
यहाँ मलै े ढुङ्गा लकुाएको ठाउँमा खडा गराउँछु नबकूदनसे्सरले आफ्नो राज-
छ ती ढुङ्गाहरू मािथ फैलाउनछे। 11 नबकूदनसे्सर यहाँ आउनछे र िम मािथ
आ मण गनछ। उसले जो मन ुर् पनछ ितनीहरूका लािग मतृ्य ु ल्याउनछे। उसले
ितनीहरूलाई कैद- स्थित ल्याउने छ जो कैदमा पन ुर् पनछ। अिन उसले ितनीहरूको
लािग तरवार ल्याउनछे जो तरवारले मा रन ु पनछ। 12 नबकूदनसे्सरले िम का झटूो
दवेताहरूको म न्दरहरूमा आगो जलाउनछे। उसले ती म न्दरहरू जलाउनछे र ती
मिूतर्हरू लजैानछे। जसरी एकजना गोठालाले आफ्नो पोषाक सफा पाछर्। त्यसरी न,ै
नबदूकनसे्सरले िम लाई सफा पान छ। तब उसले िम ालाई सरुिक्षत छािडिदनछुे।
13 नबकूदनसे्सरले िम को सयूर् दवेको म न्दरमा रहकेो स्मिृत ढुङ्गाहरू न
गनछ जनु िम मा सयूर्-दवेताको म न्दरमा छ। उसले िम का जम्मै म न्दरहरू र
दवेताहरूलाई आगो लगाइिदनछेन।्’ ”

44
िम मा भएका यहूदी मािनसहरूको िन म्त परम भकुो सन्दशे

1 परम भकुो सन्दशे यिमर्याकहाँ आयो। यो सन्दशे िम मा ब े िमग्दोल,
तहपनसे, मे म्फस र मािथल्लो िम मा ब े यहूदाका मािनसहरूका लािग िथयो।
2 “सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ‘मलैे ल्याएका महा-
आपतहरू ितमीहरूले यरूशलमे र यहूदाका शहरहरूमा दखेकेा छौ। ती शहरहरू
भग्नावशषेमा मा छन ् र त्यहाँ कोही मािनस बस्दनै। 3 ती ठाउँहरू ध्वसं ग रए
िकनभने ितनीहरूमा ब े मािनसहरूले द ु कामहरू गरे। ती मािनसहरूले अन्य
दवेताहरूलाई ब लदानहरू चढाए जसलाई न ितनीहरू न ितमीहरू न ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूले जान्दथ,े अिन ितनीहरूलाई पजूा गरेर त्यसले मलाई रीस
उठायो। 4 मलैे घ रघ र ितमीहरूकहाँ अगमव ाहरू जो मरेो दासहरू हुन पठाँए।
अगमव ाहरूले “यस्ता भयानक पापहरू जनु म घणृा गछुर् नगन ुर् भनी ितमीहरूलाई
आ ह गरे।” 5 तर ितनीहरूले ितनीहरूका नरा ा कायर्हरूबाट फकर् न माननेन ्
ितनीहरूको आ हमा कुनै ध्यानै िदए। ितनीहरूले अन्य दवेताहरूलाई ब लदानहरू
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छाडनेन।् 6यही कारण मलैे मरेो ोध यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूमािथ दखेाएँ।
मलैे यहूदाका शहरहरू र यरूशलमेका गल्लीहरूलाई दण्ड िदएँ। मरेो ोधको
कारणले यरूशलमे र यहूदाका शहरहरू भग्नावशषेमा प रणत भयो अिन आज ती
शहरहरू जनु शनू्य छन।्’

7 “यसकारण, सनेाहरूका परम भु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ: ‘मिूतर्पजूा
गरेर िकन ितमीहरूले स्वयमंा यित िवध्न नोक्सान ल्याइ रहकेाछौ? ितमीहरू िकन
यहूदा दे ख िकन परुूष, ी, बालक र िशशहुरूलाई अगल ग ररहकेा छौ। िकन
ितमीहरू आफ्नै िन म्त पिन भावी सन्तानहरू राख्दनैौ? 8अिहले िम मा झटूो दवेता
ितमीहरूले पजु्दै मलाई रीस उठाउँदै बिसरहकेा छौ। ितमीहरू आफैले आफैलाई
ध्वसं पा ररहकेा छौ। ितमीहरू आफैले आफैलाई अन्य जाित-जाितहरूको सम्मखु

ाप र खसीको पा बनाएका छौ। 9 के ितमीहरूले ित ा िपता-पखुार्हरू, यहूदाका
राजाहरू, ितनीहरूका प ीहरू, ितमीहरू आफ्नै अिन आफ्ना प ीहरूको द ु ाँई
जो ितनीहरूले यहूदाको दशेमा र यरूशलमेका गल्लीहरूमा गरेका िथए, भलु्यौ?
10अिहले सम्म यहूदाका मािनसहरूले आफूलाई िवन बनाएका छैनन।् ितनीहरूले
कुनै कारको सम्मान म ित दखेाएका छैनन।् ती मािनसहरूले मरेो िशक्षाहरू
अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले वस्था र िविधहरू पालन गरेनन ्जनु मलैे ितमीहरू
अिन ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका िन म्त बनाएको िथएँ।’

11 “यसकारण, सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र यसो भन्नहुुन्छ:
‘मलैे ितमीहरूमािथ भयानक घटनाहरू घटुन ् भनरे िनणर्य गरें। म यहूदाका सारा
प रवारलाई न गनछु। 12 यहूदामा केही बाँचकेाहरू जसले िम मा जाने र ब े
िनणर्य लएका छन ि्तनीहरू सबै िम मा मनछन।् ितनीहरू साना दे ख ठूला ितनीहरू
स्तरका सबै तरवार र अिनकालले मनछन।् ितनीहरू ाप, ास, हाँसो अिन
अपमानको पा हुनछेन।् 13 जो मािनसहरू िम मा ब गएका छन ् ितनीहरूलाई
दण्ड िदनछुे। म तरवारहरू, अिनकाल, भयानक हजैा फैलाएर ितनीहरूमािथ
दण्ड िदनछुे। म ितनीहरूलाई यरूशलमेको शहरलाई द ण्डत पारे जस्तै गनछु।
14 यहूदामा जीिवतहरू रहकेा जो िम मा फकर् न्छन ्ितनीहरू मध्ये म कसलैाई पिन
जीिवत रा ख्दन। ितनीहरू मध्ये कसलैे यहूदामा फक ब े इच्छा गरे पिन केही
बाहके कोही पिन बाँच्ने छैनन।्’ ”

15 यहूदाका प ी मािनसहरू जो िम मा ब फकका िथए ितनीहरूले अन्य
दवेताहरूलाई ब लदानहरू चढाउथे अिन त्यो सत्य ितनीहरूका लोग्नहेरूले जान्दथे
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तर ितनीहरूले आफ्ना प ीहरूलाई त्यसो गनर् रोकेनन।् त्यहाँ यहूदाका एक ठूलो
हु ा भलेा हुन्थ।े ितनीहरू दिक्षणी िम मा ब े यहूदाका मािनसहरू िथए। ती
अन्य दवेताहरूलाई ब लदानहरू चढाउने ीहरूका पितहरूले यिमर्याहलाई भन,े
16 “परम भबुाट आएको सन्दशे जो ितमीले हामीलाई सनुायौ त्यो हामी मान्दनैौं।
17हामीले स्वगर्की रानीलाई ब लदानहरू चढाउछौ भनी ितज्ञा गरेका छौं र हामीले
जे ितज्ञा गरेका छौं त्यही गन छौं। हामी ब लदानहरू चढाएउँछौ अिन उनको
पजूामा हामी उनलाई अघर्ब ल खनाउछौं। पिहले पिन हामीले यसै गरेका िथयौं
हा ा िपता-पखुार्हरू, हा ा राजाहरू तथा हा ा अिधकारीहरूले िवगतमा त्यसै गरे।
यहूदा शहर र यरूशलमेको गल्लीहरूमा पिन हामीले त्यसै गरयौं। त्यस समयमा
हामीले स्वगर्की रानीको पजूा गय र हामीसगँ शस्त भोजनहरू िथयो। हामी सफल
भयौं हामीलाई केही भएको िथएन।् 18 तर त्यसपिछ हामीले स्वगर्की रानीलाई
ब लदानहरू छोडयौ। उनमािथ हामीले अघर्ब ल चढाउन छाडयौ। जब हामीले
उनलाई त्यसरी पजू्न छाडयौ त्यके कुरोको अभाव हुन थाल्यो। हामी तरवार र
अिनकालले मा रयौ।”

19 तब स्वा ीमािनसहरूले यिमर्यालाई भन,े “हामीहरूले जे गद िथयौ र जब
हामीले स्वगर्की रानीलाई ब लहरू चढायौं अिन अघर्ब लहरू अपणर् गय , हा ा
पितहरूले जान्दथे।े पजूा गन ुर् भनी जब हामीले स्वगर्की रानीको िन म्त ितनको मिूतर्
भएको केकहरू बनायौ हा ा पितहरूले जान्दथ।े”

20 तब यिमर्याले जम्मै मािनसहरू परुूषहरू, ीहरू र ज-जसले ितनलाई
उ र िदएका िथए ितनीहरूलाई भन।े 21 यिमर्याले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू, राजाहरू र भार ारहरू अिन यहूदाको शहर र
यरूशलमेको गल्लीहरूको दशेका मािनसहरूले गरेका अपर्णहरू िवषयमा परम भलुे
रा री जान्न ु हुन्छ। 22 ितनीहरूले गरेका कुकमर्हरू परम भलुे जनु घणृा गन ुर्हुन्छ
अब सहनहुुन्न। यही कारणले ितमीहरूको दशेमा कोही पिन बस्दनै र आज जस्तो
छ, त्यो ािपत, उजाड र बाँझो भएको छ. 23 सारा ती टु कुराहरू हुन गएको
कारण ितमीहरूले झटूा दवेताहरू ित गरेको ब लदानहरूले गदार् हो। ितमीहरूले
परम भकुो िवरू पाप गय । ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनौ। ितमीहरूले
उहाँले िदन ुभएको िविध र वस्था अनसुरण गरेनौ। यसकारण आज यो महासवर्नाश
आइलाग्यो।”

24 तब यिमर्याले ती स्वा ीमािनसहरू सिहत जम्मै परुूष मािनसहरूलाई भन,े
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“यहूदाका सारा मािनसहरू जो अिहले िम मा छौ; परम भकुो सन्दशे सनु,
25 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ ‘ितमीहरू र ितमीहरूका
प ीहरूले जे गछुर् भनकेा िथयौ त्यही गर। “हामी हा ा ितज्ञा परूा गछ , भटेीहरू
र अघर्ब ल स्वगर्की रानीलाई चढाउछौ।” यसथर् ितमीहरूको काममा अिघ बढ
अिन ितमीहरूको ितज्ञा परूा गर। ितमीहरूको ितज्ञा राख।’ 26 तर, परम भकुो
सन्दशे सनु, िम मा बिसरहकेा यहूदाका मािनसहरू म परम भुभन्छु िक: ‘म आफ्नो
महान नाउमँा ितज्ञा गछुर् िक आजदे ख उता िम मा ब े यहूदाका मािनसहरू कसलैे
पिन िन त रूपमा “परम भु हुनहुुन्छ।” भनी मरेो नाउँ लने छैन। 27 म ती
िम मा बासो-बास गन यहूदाका मािनसहरूलाई िनयाली रहकेो छु। म ितनीहरूको
रक्षाको लािग होइन तर ध्वसं पानर्को लािग िनयाली रहकेो छु। िम मा ब े यहूदाका
मािनसहरू अिनकाल र तरवार ारा मा रनछेन,् जबसम्म ितनीहरू परूा खतम हुदँनैन ्
तबसम्म लगातार म र नै रहनछेन।् 28 तरवारबाट बाँचकेाहरू थोरै मा यहूदामा
फकर् न्छन ्अिन जो यहूदामा बाँचकेा छन ्र िम मा ब जान्छन ्ितनीहरूले बझु्नछेन ्
िक मरेो वचन िक ितनीहरूको वचन साँचो हुनछे? 29 तब म ितमीहरूलाई
माण िदनछुे,’ यो परम भकुो सन्दशे हो, ‘म िम मा ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे

अिन ितमीहरूले जान्नछेौ िक ितमीहरूलाई नोक्सान पयुार्उने मरेो वचन साँचो
ठह रनछे।’ 30 परम भु भन्नहुुन्छ, ‘म जे भन्छु त्यो हुनछे। मलैे यहूदाका राजा
िसदिकयाह जो उसको श ु अिन जसले उसलाई मानर् खोिजरहकेो िथयो बाबलेको
राजा नबकूदनसे्सरलाई िदएँ। िम को राजा िफरऊन हो ोलाई उसका श हुरू जसले
मानर् खािजरहकेा छन,् ितनीहरूलाई स ु म्पनछुे।’ ”

45
बारूकलाई एउटा सन्दशे

1 यहूदाका राजा योिशयाहको छोरो यहोयाकीमको राज्यकालको चौथो वषर्मा
अगमव ा यिमर्याले बारूकलाई यी कुराहरू भन।े उसले यिमर्याको बहेरेूवामा ती
कुराहरू लखेे यिमर्याले बारूकलाई जे भने त्यो यही हो। 2 “परम भु इ ाएलका
परमे रले ितमीलाई यसो भन्नहुुन्छ, बारूक, ितमीले भनकेा छौ, यो मरेो लािग अित
नरा ो हो। 3 ‘परम भलुे मरेो पीडा सिहत मलाई द:ुख िदन ु भएको छ। म अत्यन्त
थिकत छु। मरेो पीडाको कारणले गदार् म थिकत मा होइन गलकेो पिन छु। म
आराम पाउन स न।’ 4 यिमर्या, बारूकलाई यो भन,े परम भलुे यसो भन्नहुुन्छ
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‘मलैे बनाएको सबै कुरा भत्काईिदनछुे। अिन मलैे जे रोपकेो छु उखले्नछुे। यहूदाको
जताततै म त्यसो गन छु।’ 5परम भलुे भन्नभुयो, ‘बारूक ितमीलेआफ्नै लािग ठूलो
कुरा खोिजरहकेा छौ। तर ती चीजहरू नखोज िकनभने म सम्पणूर् मािनसहरूमािथ
भयानक क ल्याउनछुे।’ परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो। ‘ितमी धरैे ठाउँमा जान ु
पनछ। तर ितमी जहाँ जान्छौ म ितमीलाई बाँच्ने मौका िदन्छु।’ ”

46
जाितहरूका बारेमा सन्दशेहरू(C.K. heading)

1 ती वचनहरू जो परम भबुाट अगमव ा यिमर्याकहाँ आए धरैे जाित-
जाितहरूको िवषयमा छ।

िम का बारेमा सन्दशेहरू
2 यो सन्दशे िम दशेको िवषयमा हो। यो सन्दशे िम दशेका राजा िफरऊन

नकेोका सनेाको बारेमा छ। उसको सनेा य ू े टस नदीको िकनार ककर् शमा भन्ने
शहरमा परािजत भएको िथयो। जब बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले िफरऊन नकेोको
सनेालाई ककर् शमा परािजत गरे। त्यसबलेा योिशयाहको छोरो यहोयाकाम यहूदाका
राजा भएको चार वषर् पगुकेो िथयो। यो िम लाई परम भकुो सन्दशे हो।

3 “ित ो ठूलो र सानो ढालहरू तयैार पार।
य ु को लािग अिघ बढ।

4 घोडाहरू तयैार पार िसपाहीहरू
आफ्नो घोडाहरूमािथ चढरे

य ु भिूममा जाऊ।
लडाइँको टोपहरू लगाऊ।

भालाहरू तीखो पार
र िझलम लगाऊ।

5 मलैे के दखेें?
िसपाहीहरू भयभीत छन ्

अिन भािगरहकेा छन।्
ती वीर सनेाहरू

परास्त भइरहकेा छन।्
पिछ नहरेी ितनीहरू हता रएर भािगरहकेा छन।्
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त्यहाँ व रप र ास छ।”
परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

6 “फुत ला धाक्कहरू पिन भाग्न स ै नन।्
ब लयो िसपाहीहरू पिन उम्कन स ै नन।्

ितनीहरू सबै ठेस लागरे लडने छन।्
उ रमा य ू े टस ्नदीको िकनारमा यस्तो घटनाहरू हुनछेन।्

7 नील नदी जस्तै को आइरहछे?
को त्यस्तो ती नदीहरू झैं आइरहछे?

8 यो िम हो जो नील नदी झैं आइरहछे।
यो िम हो जो त्यो ती नदीहरू झैं उलर आईरहछे।

िम ले भन्दछ, ‘म आउने छु अिन पथृ्वीलाई ढाक्नछुे।
म शहरहरू र त्यहाँ ब े मािनसहरूलाई नाश पानछु।’

9 हे घोड-सवारी िसपाहीहरू, अिघबढ!
हे रथ हाँक्नहेरू, चाँडो हाँक!

हे वीर िसपाहीहरू, अिघ बढ!
कूश र पटूबाट आएका िसपाहीहरू, जो आफ्ना ढालहरू बोक।
लदूबाट आएका िसपाहीहरू धन ु समाल।

10 “तर त्यस समय, हा ो मा लक सनेाहरूका परम भ,ु परमे रले
आफ्नो श हुरूमािथ बद्ला लनहुुनछे। त्यो बद्ला लने िदन हुनछे।

तरवारले मानछ अिन सन्त ु हुनछे।
ितनीहरूको रगतले तरवार भ रनछे।

यो उ र दशेको य ू े टस नदीको िकनारमा मरेो मा लक,
सनेाहरूका परम भु िन म्त ब ल हुनछे।

11 “हे िम दशेकी कन्य-ेछोरी! िगलाद जाऊ अिन औषिध ल्याऊ।
अिन सबै औषिधहरू जो ितमीले लगाउछँौ त्यो थर्को हुनछेन।्
ितमी िनको हुने छैनौ।

12 ित ो अपमान िवषयमा जाित-जाितहरूले सनु्नछेन।्
ित ो रूवाँई सारा पथृ्वीभ र सिुनने छ।
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एउटा ‘वीर िसपाही’ अक ‘वीर िसपाहीमािथ’ प ल्टनछे
अिन दवुै ‘वीर िसपाहीहरू’ एकैचोटी लडछन।्”

13 यो सन्दशे अगमव ा यिमर्याकहाँ परम भबुाट आयो जब नबकूदनसे्सर
िम मािथ आ मण गनर् अिघ बिढरहकेो िथयो।
14 “यो सन्दशे िम ,

िमग्दोल, ममेिफस
र तहपन्हसेमा घोषणा गर

र यसो भन,् ‘य ु को लािग तयैार हौ
िकनभने ित ो व रप र तरवारले खाँदछै।’

15 ित ो गोरू िकन फ्याँिकएको छ?
त्यो िक उिभन स ै न?
िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई तल घचे ट िदनहुुनछे।

16 धरैे िसपाहीहरू ठो क्कनछेन ्अिन लडनछेन।्
तब ितनीहरू परस्परमा भन्नछेन,्

‘उठ, हा ा आफ्ना मािनसहरूकहाँ जाऊँ।
हामी हा ा अत्याचारीहरूको तरवार भन्दा टाढो

आफ्ना दशेमा फक , हामी भाग्नै पछर्
िकनभने हा ा श हुरूले हामीलाई परास्त गरे।’

17 िम को राजा िफरऊनलाई
‘चक हल्ला जसले आफ्नो नाउमँा
बोलाऊ मौका गमुायो।’ ”

18 जास्तो म जीिवत छु।
राजा भन्छन,् “यो राजाको नाउँ हो सनेाहरूका परम भु आउन ु हुनछे।

उनी याबरे पवर्त
अिन समु को िकनारको कमल पवर्त जस्तै महान हुनछे।

19 हे िम की छोरी! आफ्ना सामानहरू बाँधबधु गर,
दासत्वको लािग तयैार हौं,

िकनभने ममेिफस शहर ध्वसं हुनछे,
ती सहरहरू न हुनछेन।्



46:20 cxl यिमर्या 46:26

जन शनू्य बकेामे भिूम हुनछे।
20 “िम एउटी सनु्दरी गाई जस्तै हो,

तर एउटा डाँस उ रबाट उसकहाँ आइरहछे।
21 िम का भाडाका िसपाहीहरू पोिसएका गोरूहरू झैं

ितनीहरू सबै पीठ फकार्एर भाग।े
ितनीहरू आ मणकारीहरू समक्ष एक क्षण टक्न सकेनन।्

ितनीहरूको नाशको समय आईरहछे।
ितनीहरू द ण्डत हुनछेन।्

22 िम साँपको झैं आवाज गद
सु ल्करहकेो छ

िकनभने उसको श हुरू
तजेले आएकाछन।्

श लुे िम लाई बन्चरोहरूले रूख काटे झैं
आ मण गनछ।”

23 परम भु भन्नहुुन्छ:
“ितनीहरूले उसको जगंल

बाक्लो भए पिन
फाँडनछेन।्

श कुा सनेाहरू सलह झैं छन ्
अिन कसलैे गन्न स ै न।

24 िम की छोरी ल ज्जत हुनछे।
उ र िदशाबाट आएका श लुे उसलाई परािजत गनछ।”

25 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, “म थबेसेको
आमोनलाई दण्ड िदनवेाला छु। अिन म िफरऊन, िम र त्यसका दवेताहरूलाई
दण्ड िदनछुे। म िम का राजाहरूलाई र िफरऊनमािथ भरोसा गनहरूलाई दण्ड
िदनछुे। 26 म ितनीहरूलाई बाबलेको राजा नबकूदनसे्सर र उसको सवेकहरूको
हातमा स ु म्पनछुे जसले ितनीहरूलाई मानर् खोिजरहकेा छन।्”

“यस ध्वसं पिछ िम मा फे र अिघ झैं मािनसहरू बसो-बास गनछन।्”
परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
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उ र इ ाएललाई सन्दशे
27 “हे याकूब, मरेो दास! नडराऊ।

हे इ ाएल, होतोत्साही नबन।
म ितमीहरू र ित ो नानीहरूलाई ती सदुरू

र ितमीहरूलाई कैदी बनाउने ठाउँबाट बचाउनछुे।
याकूब फकर् नछे अिन शा न्त र सरुक्षा पाउने छ

अिन कसलैे पिन उसलाई भयिभत पानछैन।”
28 परम भु भन्नहुुन्छ,
“हे याकूब, मरेो दास! नडराऊ।

म ितमीसगँ छु।
मलैे ितमीलाई जहाँ पठाएको िथए

ती जाित-जाितहरू सबै ध्वसं पानछु।
तर म ितमीलाई पणूर्रूपले ध्वसं गन छैन।

ितमीले गरेको गल्तीको सजाय ितमीले पाउन ु नै पछर्,
आवश्यकता अनसुार म ितमीलाई सधुानछु
र ितमीलाई सजाय निदइ मु पानछैन।”

47
प लश्ती मािनसहरूका बारेमा सन्दशे

1 यो सन्दशे प लश्ती मािनसहरूका बारेमा अगमव ा यिमर्यालाई परम भबुाट
आयो। यो सन्दशे िफरऊनले गाजा शहरमा आ मण गनर् अिघ नै आएको िथयो।
2 परम भु भन्नहुुन्छ:
“हरे, श कुा िसपाहीहरू उ रमा भलेा भइरहकेाछन।्

ितनीहरू िकनारमा छालले िहकार्उँदै उलको नदी जस्तै आउनछेन।्
ितनीहरूले बाढीले झैं सारा दशे शहरहरू

र त्यहाँ ब े मािनसहरू ढाक्नछेन।्
त्यस दशेका मािनसहरूले िवलौना गनछन ्

तथा गहुार माग्नछेन।्
3 ितनीहरूले घोडाहरू दौडकेो टापहरू सनु्ने छन,्
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ितनीहरूले रथहरू दौडाइएको तजे आवाजहरू सनु्नछेन,् ितनीहरूले
चक्काको गडुु ल्कएको आवाज सनु्ने छन।्

बाबहुरू आफ्ना नानीहरू जोगाउन असमथर् हुनछेन।्
ितनीहरू अित नै कमजोर हुनछेन।्

4 सोर अिन िसदोनलाई सहायता गनर् सक्ने
त्यहाँ रहकेा त्यके िजउँदालाई टु ाउनको लािग

प लश्तीलाई सवर्नाश पान
समय आएको छ।

प लश्तीहरू र क ोर टापमुा रहकेा मािनसहरू सबलैाई
परम भलुे ध्वसं गन ुर् हुनछे।

5 गाजाका मािनसहरूले आफ्नो केश खौरन्छन।्
अश्कलोनका मािनसहरू चपूचाप रहन्छन।्

हे बेंसीमा बाँच्नहेरू हो! किहलसेम्म ितमीहरू स्वयलंाई काट्नछेौ?

6 “हे परम भकुो तरवार, ितमी म ु भएकै छैनौ।
किहले सम्म ितमी लडाइँ ग ररहनेे छौ?

आफ्नो छापिभ फकर जाऊ।
रोक शान्त हौ।

7 तर कसरी परम भकुो तरवार शान्त हुनसक्छ?
परम भलुे यसलाई आज्ञा िदन ु भएको छ।

उहाँले अश्कलोन र समु ी िकनारमा भएका
शहरहरूलाई आ मण गन ुर् आज्ञा िदन ु भएको छ।”

48
मोआबको बारेमा सन्दशे

1 यो सन्दशे मोआब दशेिसत सम्पर्िकत छ। सनेाहरूका परम भु इ ाएलका
परमे र भन्नहुुन्छ:

“पवर्त नबोको दभुार्ग्य सामनु्ने छ।
यो ध्वसं हुनछे।
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िकयार्तमैको शहर ल ज्जत हुनछे
अिन कब्जामा पनछ।

ती ब लया िकल्लाहरू ल ज्जत
तथा हतोत्साही हुनछेन।्

2 मोआबलाई फे र शसंा ग रने छैन।
हशेबोनमा मािनसहरूले मोआबको पराजयको य ु रच।े

ितनीहरूले भन,े ‘आऊ, हामी िमलरे त्यस ठाउँलाई न पारौं तािक अब उसो एउटा
जाित नरहोस।्’

हे मदमने, ितमीलाई पिन चपूचाप पा रन्छ।
तरवारले ित ो खदेो गनछ।

3 होरोनमैबाट आएको िचच्याहट सनु।
ितनीहरू लटुपाट र िवध्वसंले गदार् िचच्याई रहकेाछन।्

4 मोआब न हुने नै छ।
उसका स-साना बालकहरू गहुार माग्दै रूने छन।्

5 मोआबका मािनसहरू रूँदै
लहूीतको उकालो बाटो जान्छन।्

होरोनमै ितर जाने ओ ालो बाटोमा
ध्वसंको प रतापमा न्दन सिुनन्छ।

6 भाग जाऊ! भाग आफ्नो ाण बचाऊ,
मरूभिूमको जगंलमा हुने पो ा झैं बन।

7 “ितमीहरूले आफ्नो काम र धनमा भरोसा गय ।
यसकारण ितमीहरू कैदमा पय ।

उसका अिधकारीहरू
र पजूाहारीहरूिसतै कमोशलाई दशे िनष्कासन ग रयो।

8 त्यके शहर ध्वसं पा रनछे
अिन कुनै एउटा शहर पिन बाँकी रा खनछैेन।

हरेक खाल्टाहरू समतल पा रनछे,
समतल भमुी न हुनछे।

परम भलुे भन्न ु भएको कुरा परुा हुनछे।
अिन समतल दशे ध्वसं पा रनछे।

9 मोआबमा खते बा र भ र ननू छ रदऊे
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िकनभने यो िन य न हुनछे
अिन बािसन्दा कोही नभएर

मोआब शनू्य मरूभिूम हुनछे।
10 ािपत होस ्त्यो मािनस जसले परम भकुो काम गनर् िवलम्ब ग ररहछे।

िधक्कार छ त्यस मािनसलाई जसले ती मािनसहरू मानर् आफ्नो तरवार
चलाँउदनै।

11 “मोआबले अिन किहल्यै दखेकेो छैन।
मोआब ढु ोमा रहकेो र एउटा भाँडादे ख

अक भाँडामा नसा रएको दाखरस जस्तै छ।
उ कैदी भएर किहले पिन बसकेो छैन

यसकारण उ पिहल्यै जस्तै ताजा नै छ
अिन उसको स्वादमा बद्ली आएको छैन।”

12 तब परम भु भन्नहुुन्छ,
“हरे, समय आइरहछे जब म

उसलाई ित ो भाँडाबाट खन्याउन
अिन खाली भाँडाहरू टु ा-टु ामा

प रणत गराउन मािनसहरू पठाउनछुे।”

13तब, मोआबका मािनसहरू कमोशले गदार् ल ज्जत हुनछेन।् जसरी इ ाएलका
मािनसहरूले झटूा दवेता बतेलेलाई िव ास गरेका िथए। त्यही झटूा दवेताले म त
नगदार् ितनीहरू ल ज्जत भए।

14 “ितमीहरू कसरी भन्न सक्छौ, ‘हामी ब लया िसपाहीहरू हौं
अथवा हामी वीर यो ाहरू हौं।’

15 श हुरूले मोआबमािथ आ मण गनछन ्
र शहरिभ पसरे ितनीहरूलाई ध्वसं पानछन।्

उसका खास जवान मािनसहरू हत्या गरेर मा रनछेन।्”
यो सन्दशे महाराजाको हो,

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।
16 “मोआबको अन्त निजकै छ।
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मोआबलाई चाँडै ध्वसं पा रनछे।
17 मोआबका व रप र ब े मािनसहरू

ितमीहरू सबलैे त्यो दशेको लािग िवलाप गन ुर्पनछ।
ितमीहरू जान्दछौ मोआब कित िस छ।

यसथर् त्यसको लािग रून ु
‘मोआबको श शाली अिन मिहमामय राजदण्ड पणूर्रूपले टुि यो।’

18 “ितमीहरू दीबोनमा बिसरहकेा छौ।
आफ्नो सम्मानपणूर् ठाउँबाट झरेर आऊ

सखुा जमीनमा बस
िकनभने िवनाश आइरहछे

अिन उसले ितमीहरूको द रलो शहरहरू भत्काइिदनछे।
19 “हे अरोएरमा ब े मािनसहरू हो।

बाटोको िकनारमा उभ र हरे
परुूष मािनसहरू भािगरहकेा हरे

ी मािनसहरू भािगरहकेा हरे
ितनीहरूलाई के भयो सोध।

20 “मोआब धराशायी भएको छ
लाजले पणू र् भएको छ।

िवलौना गर अिन रोऊ।
अन न नदीमा गएर घोषणा गर िक मोआब ध्वसं भयो।

21 समतल दशेमािथ न्याय हुने समय आएको छ।
होलोन, यहसा र मपेात शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
22 दीबोन, नबो बते-िदबलातमै शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
23 िकयार्तमै, बतेगामलू, बते-मोन शहरहरूमा

न्याय ग रने समय आएकोछ।
24 क रयोत र बो ा र छेउ,

टाढाका अिन निजकका
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मोआब सबै शहरहरूमा
न्याय ग रने समय आएकोछ।

25 मोआबको िसगं का टयो
अिन मोआबको पाखरुा भाँिचएको छ।”

परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।
26 “मोआबले सम्झाएको िथयो िक ऊ परम भु भन्दा महान हो।
अत मोआबलाई पागल हुञ्जलेसम्म सजाय दऊे।

मोआब लडरे आफ्नै वान्तामा लटप टने छ।
मोआब मािनसहरूको हाँसोको पा हुनछे।

27 “मोआब ितमीले इ ाएलको हाँसो उढायौ
इ ाएललाई एउटा चोरका समहूले पकड।े

त्यके पल्ट ितमीहरूले इ ाएलको बारेमा बोल्दा आफ्नो टाउको हल्लायौ
अिन इ ाएलभन्दा असल छु भनी बहाना गय ।

28 मोआबका मािनसहरू हो
आफ्नो शहरहरू छोड।

जाऊ ढुङ्गाहरूमा बस, ढुकुर जस्तो हौ
जसले ओढारको मखुमा आफ्नो ग ुडँ बनाउछँ।”

29 “हामीले मोआबको घमण्ड सनुकेाछौं,
उ अत्यन्तै घमण्डी िथयो।

र उसले आफै ठूलो हु ँ भन्ने ठान्थ्यो।
उ आफैं गवार् म्बत िथयो।
उ अितनै घमण्डी िथयो।”

30 परम भु भन्नहुुन्छ, “मोआब कित रीसाह छ म जान्दछु, उसले आफ्नै शसंाको
गीत गाउछँ।

तर उ झटूो अहंकार गछर्
ऊ आफूले भनकेो कुराहरू गनर् स ै न।

31 यसथर् म मोआबका मािनसहरूको लािग िवलाप गदर्छु,
म सम्पमूर् मोआबको लािग रून्छु।
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म कीर-हरेेसका मािनसहरूका लािग शोक गछुर्।
32 म याजरेको मािनसहरूिसत याजरेकै लािग शोक गछुर्।

हे िसब्नाका दाखका बोट, िबगतमा ित ा दाखका बोटहरू
चारैितर फै लदै समु पारी याजरे शहरसम्म फै लएको िथयो।

तर िवनाशले ितनीहरूका फल र दाखहरू लग्यो।
33 मोआबको िवस्ततृ दाखबारीहरूबाट खशुी र आनन्द लिगएकोछ।
मलैे अङ्गरु िनचोदार् रस िनक्लन बन्द ग रिदएँ।
यसथर् आनन्दको स्वरले ितनीहरूले अङ्गरु िनचोदनन।्
स्वर छ तर आनन्दको स्वर होइन।

34 “मािनसहरू हशेबोनदे ख एलाले अिन जहाजसम्म कराउँदछैन।् मािनसहरू
िवलाप गरी रहकेा छन।् ितनीहरूको िवलाप सोअर, होरोनमै, एग्लथ-शलेीिशया
शहरहरूबाट सिुनन्छ। िन ीमको पानी सकु्यो। 35 म मोआबलाई उच्च स्थानहरूमा
ितनीहरूको दवेताहरूलाई सगु न्धत धपू बाल्न र ब ल चढाउन ु रोक्छु।” परम भलुे
यो कुरा भन्नभुयो।

36 “म मोआब र िकरहरेसतका मािनसहरूको लािग उदास छु। मरेो हृदय
बासरुीको शोक धनु जस्तै रून्छ िकनभने ितनीहरूको जोगाड गरेको धन-सम्पित
सबै न भयो। 37 त्यके मािनसको केश खौरेको छ। त्यकेले दा ी काटेको छ।*
त्यकेको हातहरू का टएको छ। त्यकेले आफ्ना कम्मरमा उदासीनताको धोती

बरेेको छ। 38 घरका धरुीहरूमा तथा मोआब गल्लीहरूमा मरेर गएकाहरूको लािग
मािनसहरू जता-ततै िवलाप ग ररहकेा छन।् समस्त भिूम नै उदासीनताले छाएको
छ िकनभने मोआबलाई मलैे कसलैाई नचािहने माटोको भाँडालाई झैं चकानाचरू
पारेको छु।” परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

39 “मोआब िततर-िबतर भएका छन।् मािनसहरू िवलाप ग ररहकेा छन।्
मोआब लाजले व रप र घमु्छ। मािनसहरूले मोआबको खल्ली उडाइरहे छन ्ऊ
आफ्नो व रप र त्यकेका िन म्त डरको पा बनकेो छ।”
40 परम भु भन्नहुुन्छ, “हरे! एउटा चील आकाशबाट बगेहानरे आइररहकेो छ।

यसले आफ्नो पखटेाहरू मोआब भ र फैलाई रहछे।
* 48:37: …
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41 शहरहरू कब्जा ग रनछे,
ब लया िकल्लाहरू घरेामा पनछन।्

त्यस समयमा मोआबका श शाली िसपाहीहरूको मटुु सव वदेनामा परेकी ीको
जस्तो हुनछे।

42 मोआब दशे ध्वसं गराइनछे।
िकनभने उसले सम्झन्थ्यो िक ऊ परम भु भन्दा महान छ।”

43 परम भलुे यी कुराहरू भन्न ु हुन्छ:
“मोआबका मािनसहरू हो! ितमीहरूको लािग डर, गिहरो खाडलहरू र

पासोहरू छन।्
44 मािनसहरू डराउने छन ्र भाग्ने छन,्

तर ितनीहरू गिहरो खाडलहरूमा पनछन।्
यिद ितनीहरू कसलैे त्यहाँबाट उ क्लए भने

पासोहरूमा फँ छेन ्
िकनभने म मोआबमािथ दण्डको वषर् ल्याउनछुे।”
परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

45 “हशेबोनको छाँयामा शरणाथ हरू नरहकेो दे खन्छ।
ितनीहरू रहनेन ्कारण हशेबोनबाट आगो

र िसहोनबाट ज्वाला गएको छ।
यसले मोआबको िनधार र ती अिहले आनन्द
मनाउदँै गनहरूको िशरलाई काटेर
नास पा रिदनछे।

46 ए मोआब! ितमीलाई शोक!
कमोशका मािनसहरू न भएको छन।्

ित ा छोरा-छोरीहरूलाई कैदी बनाएर लिगन्छ।

47 “तर समय आउनछे, म मोआबबाट लािगएको फकार्उनछुे।” यो सन्दशे
परम भबुाट िथयो।

यसकारण मोआबमािथ लािदएको सजाय पणूर् भयो।
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49
अम्मोनवशंीहरूको बारेमा एउटा सन्दशे

1 यो सन्दशे अम्मोनवासीहरूिसत सम्ब न्धत छ परम भु भन्नहुुन्छ:

“अम्मोनवासी हो, के ितमीहरू ठान्छौ िक
इ ाएलका मािनसहरूका नानीहरू छैनन?्

के ितनीहरूका अिभभावकहरू जमीनको उ रािधकारीहरू छैनन?्
तब िकन मल्कामले गादको जमीन लयो?

िकन उसको मािनसहरू उसका शहरहरूमा बस्छन?्”
2 परम भु भन्नहुुन्छ, “अम्मोनको रब्बाले

य ु को स्वर सनु्ने समय आउनछे।
रब्बा एउटा न पहाड हुनछे।

व रप रका सबै गाउहँरू जलाइनछेन ्
र जसले ितनीहरूलाई बलपवूर्क िनकालकेा िथए

ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूले
बािहर िनकाल्नछेन।्”

यो सन्दशे परम भबुाट िथयो।
3 “हे हशेबोनका मािनसहरू! िवलाप गर।

िकनभने ऐ शहर ध्वसं भएको छ।
हे रब्बामा ब े अम्मोनी ीहरू शोक कट गन लगुाहरू लगाऊ।

िवलाप गर अिन पखार्लितर दगरु।
मल्कम आफ्नो पजूाहारी

र अिधकारीहरूिसत िनष्कासन हुन्छ।
4 ितमीहरूले आफ्नो श मा घमण्ड गय ।

तर ितमीहरूको श क्षय भएर गइरहकेो छ।
हे अिव ासी छोरी! ितमीले आफ्नो सम्पि मा भरोसा गय

अिन ठान्यौ िक कसलैे पिन ितमीमािथ आ मण गनछैन।्”
5 सनेाहरूका परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ:
“ त्यके पक्षबाट म ितमीहरूका िन म्त भय ल्याउनछुे।
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ितमीहरू सबलैाई खिेदनछे
अिन शरणाथ हरूलाई भलेा पान कोही हुने छैन।्”

6“त्यसपिछ अम्मोनीहरूबाट जे खोिसएको िथयो ती सबै कैदीहरूलाई फकार्एर
ल्याउनछुे।” यो सन्दशे परम भबुाट आयो।

एदोमको बारेमा एउटा सन्दशे
7 यो सन्दशे एदोनिसत सम्ब न्धत छ। सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:

“के तमेानमा केही ज्ञान बाँचकेो छैन?
के मािनसहरूको िववकेबाट परामर्श न भएर गयो?
के ितनीहरूले आफ्नो िववके हराए?

8 हे ददानका मािनसहरू हो, भाग, लकु!
िकनभने म एसावलाई उसको कमर्को लािग दण्ड िदने छु।

9 “जब मािनसहरूले अङ्गरु फल बटुल्छन,्
ितनीहरूले केही छाडछन।्

जब राती चोरहरू आउँछन ्
ितनीहरूलाई जित चािहन्छ त्यित मा लजैान्छन।्

10 तर एसावबाट म त्यके कुराहरू लजैानछुे।
म यसका ग ु ठाउँहरूको पिन प ो लाउने छु
अिन उ मबाट लकु्न पाउने छैन।

उसका नानीहरू, आफन्त र िछमकेीहरू सारा सडनछेन ् अिन एसाव अ स्तविहन
हुनछे।

11 आफ्ना अनाथहरूलाई छािडदऊे, म ितनीहरूलाई सरुक्षा िदनछुे।
ितमीहरूका िवधवाहरूले ममािथ भरोसा राखनु।्”

12 परम भु भन्नहुुन्छ, “कितपय मािनसहरू दण्डका पा छैनन,् तर ितनीहरू
पीिडत भए। तर एदोम ितमी दण्डको पा हौ। यसथर् ितमी िन य द ण्डत हुनछेौ।
ितमी यसबाट मु हुने छैनौ।” 13 परम भु भन्नहुुन्छ, “म आफै यो ितज्ञा गछुर्
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िक बो ा ध्वसं हुनछे अिन एक खसीको पा हुनछे। यो बकेामे र अिभशाप हुनछे।
ोजा व रप रका जम्मै शहरहरू सदा-सवर्दाको िन म्त न हुनछेन।्”

14 मलैे परम भबुाट यो सन्दशे सनुकेो छु:
उहाँले ती जाितहरूलाई भन्न समाचारवाहक पठाउन ु हुनछे,

उ सदंशे यो होः
“आफ्ना िसपाहीहरूलाई भलेा गर!

र य ु कोलािग तयार होऊ!
अिन एदोम िवरू अिघ बढ!

15 एदोम, म ितमीलाई जाित-जाितहरू मध्ये एकदमै िनम्न पानछु।
त्यके मािनसले ितमीलाई घणृा गनछन।्

16 एदोम! ितमीहरूले अन्य जाित-जाितहरूलाई भयिभत पाय ,
अिन स्वयलंाई महान ठानकेा छौं।

तर ितमीहरू आफैलाई मखूर् बनायौ।
ित ा घमण्डले ितमीलाई धोका िदयो।
ितमी फुटेको च ानमा बस्छौ, उच्च पहाडहरूमा बस्छौ।

तर यिद ितमीले आफ्ना घर चीलको ग ुडँ भन्दा मािथ बनायौ भने पिन
म ितमीलाई तल झानछु।”

यो परम भलुे भन्नभुएको हो।

17 “एदोम शोकको दशृ्य बिनने छ
अिन मािनसहरू जसले उजाड शहर दखे्छन ्
आ यर्चिकत हुन्छन ्अिन यसका घाउहरूमा खसी गनछन।्

18 एदोम शहर, सदोम र गमोरा अिन व रप रका शहरहरू जस्तै परास्त हुनछेन ्
अिन त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।्”

परम भलुे यसो भन्नभुयो।

19 “यदर्न नदी निजक बाक्लो जङ्गलबाट किहले काहीं िनस्कने अिन जहाँ
मािनसहरू आफ्नो खतेमा भडेा र गाई वस्तहुरू राख्छन ् म त्यहाँ जाने िसहं जस्तै
हु।ँ म एदोममा जान्छु। म मािनसहरूलाई खदेो ल्याउनछुे। जसलाई म मन पराउँछु
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उसलाई यहाँ िनय ु गछुर्। म जस्तो को छ? कसले मलाई चनुौती िदन सक्छ?
कुनै गोठाला मरेो अिघ उिभनै स ै न।”
20 एदोमका मािनसहरूका िन म्त

परम भलुे बनाउन ु भएको योजना सनु।
सनु, तमेानका मािनसहरूका िन म्त

परम भलुे के िनणर्य लन ु भएको छ।
ितनीहरूले थमुाहरू िघस्यानछन।्
उसले ितमीहरूको खते

सम्पणूर् न पानछ।
21 एदोमका पतनको आवाजले

पथृ्वी थिकर् नछे।
ितनीहरूका िवलाप

लाल समु सम्मै सिुननछे।

22 अक्कािसने चील उभँो बगेले तल झरी
आफ्नो पखटेा बो ामािथ िफँजाउनछे।

त्यस समयमा, एदोमका िसपाहीहरूको हृदय
सव वदेनामा परेकी ीको जस्तो हुनछे।

दिमशकको बारेमा सन्दशे
23 यो सन्दशे दिमशक शहरिसत सम्पर्िकत छ:

“हमात र अपार्दका शहरहरू भयभीत छन ्
िकनभने ितनीहरूले कु ल्छनको खबर सनुकेा छन।्

ितनीहरू डरले प ग्लए।
ितनीहरू शान्त हुन नसक्ने समु झैं क मा छन।्

24 दिमशक शहर कमजोर भयो।
मािनसहरू भाग्न चाहन्छन।्
आतंकले ितनीहरूलाई समातकेो छ।

ितनीहरूले शोक र सव वदेनामा परेकी ीले झैं
वदेना अनभुव ग ररहकेा छन।्
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25 “मािनसहरूले िस शहर,
‘आनन्दको शहरलाई’ िकन छोडकेा छैनन।्

26 यसकारण जवानहरू शहरको सावर्जिनक स्थलहरूमा।
उसका सारा िसपाहीहरू त्यही समयमा मा रनछेन।्”

सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नहुुन्छ।
27 “म दिमशकको पखार्लहरूमा आगो लगाईिदनछुे।

त्यो आगोले बनेहददका िकल्लाहरू पणूर् रूपले जलाइिदनछे।”
केदार र हासोरका बारेमा सन्दशे

28 यो सन्दशे केदार र हासोरको प रवार समहूको िवषयमा छ। बाबलेका राजा
नबकूदनसे्सरले ितमीहरूलाई परािजत पारे, परम भु भन्नहुुन्छ:

“जाऊ र केदारलाई आ मण गर।
पवूर् िदशाका मािनसहरूलाई ध्वसं पार।

29 ितनीहरूको पालहरू, भडेाका बगालहरू,
पालका पदार्हरू र ितनीहरूका चीजहरू लिगनछे।
श लुे ितनीहरूका ऊँटहरू लगरे जानछेन।्

मािनसहरू ितनीहरू ित िचच्याउने छन।्
डरलाग्दा कुराहरू चारैितर भई रहकेो छ।

30 भाग! िछटो भाग!
हे हासोरका मािनसहरू, लकु्ने ठाउँहरू खोज

िकनभने बाबलेको राजाले ितमीहरूलाई परास्त पान ुर्
एउटा य ु साँधकेोछ।”

यो सन्दशे परम भबुाट हो।
31 “एउटा दशे छ जसले आफू सरुिक्षत छु भन्ने सम्झन्छ।

ितमीहरूको न कुनै फाटक छ न त बार नै छ।
ितनीहरू एक्लो बस्छन।्

यसकारण उठ अिन ितनीहरूमािथ जाई लाग।”
32 “श हुरूले ितनीहरूका ऊँटहरू अिन गाई वस्तहुरू लजैानछेन।्

आफ्नो केश कुना िमलाएर िच टक्क पारी काट्ने मािनसहरूलाई
म हावामा िततर-िबतर पा रिदनछुे।
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सबै ितरबाट म ितनीहरूमािथ सकंटहरू ल्याइिदनछुे।”
यो परम भकुो सन्दशे हो।
33 “हासोरको दशे स्यालहरूको बास-स्थान बिननछे।
त्यहाँ एकजना मािनस पिन ब े छैन साथै त्यहाँबाट कोही िहड ल गन छैन।

सधकैा िन म्त यो एक शनू्य उजाड मरूभिूम जस्तै हुनछे।”
एलामको बारेमा सन्दशे

34 िसदिकयाह यहूदाका राजा भएको ार म्भक कालमा अगमव ा यिमर्याले
परम भबुाट एउटा सन्दशे ा गरे। यो सन्दशे एलामको िवषयमा िथयो।
35 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ,
“हरे, म एलामको धन ु भाँिचिदनछुे।

धन ु एलामको सबभन्दा े हितयार हो।
36 म आकाशको चारै कुनाबाट

एलामको िवरू हावा ल्याउनछुे।
म एलामको मािनसहरूलाई पथृ्वीको सबै ठाउँहरूमा

जहाँ चारैिदशाबाट हावा बहन्छ, त्यहाँ छरप पा रिदन्छु,
कैदीहरूलाई हरेक जाितमा खदेी पठाउनछुे।
37 म एलामलाई ितनीहरूका श हुरू

जसले ितनीहरूलाई मान ुर् खोिजरहकेाछन ्
ितनीहरूकै अिघ चक्नाचरू पा रिदनछुे।

म एलाममािथ डरलाग्दो सङ्कटहरू ल्याउनछुे।
मरेो उ रीस म ितनीहरूलाई दखेाउनछुे।”

यो परम भबुाट आएको सन्दशे हो।
“म ितनीहरूलाई खे तरवार पठाउँनछुे
अिन त्यो तरवारले ितनीहरू सबलैाई

शषे नपारञ्जले सम्म खे छे।
38 म मरेो िसहंासन एलाममा स्थािपत गनछु

र त्यहाँका राजा अिन भार ारहरूलाई ध्वसं पानछु।”
यो परम भकुो सन्दशे हो।
39 “तर पिछल्ला िदनमा, एलामबाट जे ल ु टएको छ त्यो पनुवर्हाल गनछु।”
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यो परम भलुे भन्नभुयो।

50
बाबलेको बारेमा सन्दशे

1 यो सन्दशेमा परम भलुे अगमव ा यिमर्याको मखुबाट बाबले र यसको दशे
िवषयमा भन्नभुयो।
2 “ त्यके जाित-जाितलाई यो घोषण गर,

झण्डा उठाऊ र सन्दशे चार गर।
सम्पणूर् सन्दशे सनुाऊ र भन,

‘बाबलेको राज्य कब्जा ग रनछे।
बाल दवेता लाजको पा हुनछे।
मरोदक दवेता भयभीत हुनछे।

बाबलेका मतू हरू ल ज्जत हुनछेन।्
उसका दवेताका मिूतर्हरू ािसत हुनछेन।्’

3 उ र िदशाबाट आएर एउटा जाितले बाबलेमािथ आ मण गनछ।
त्यो जाितले बाबलेलाई, जन-शनू्य मरूभिूम तलु्य पान छ,

कुनै मािनस पिन त्यहाँ ब े छैन।्
दवुै मािनस जाित र पशहुरू त्यहाँबाट भागरे जानछेन।्”

4 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यसबलेा इ ाएलका मािनसहरू
अिन यहूदाका मािनसहरू एकैजटु हुनछेन।्

ितनीहरू सगं-सगंै रूने छन।्
अिन सगँ,ै ितनीहरू आफ्ना परमे रलाई खोज्न जानछेन।्

5 ती मािनसहरूले िसयोनमा कसरी जान,े सोध्ने छन।्
ितनीहरू त्यही िदशातफर् जान थाल्नछेन।्

ती मािनसहरूले भन्ने छन,् ‘आऊ, हामी परमे रकहाँ स म्म लत हौ।
एक त्यस्तो करार गरौ जनु सदा-सवर्दा रहनछे।
एक त्यस्तो करार गरौ जनु किहल्यै भ ू लने छैन।्’

6 “मरेो मािनसहरू हराएका भेंडा जस्तै भएका छन।्
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ितनीहरूका गोठालाहरूले ितनीहरूलाई कुमागर्मा डोयार्ए।
ितनीहरूका अगवुाहरूले ितनीहरूलाई पवर्त र पहाडहरूमा ल यहीन घमुी िहडने

बनाए।
यसथर् ितनीहरूले आफ्ना मलू वासस्थान पिन िबिसर्ए।

7 ज-जसले मरेो मािनसहरूलाई भटेे ितनीहरूलाई चोट पयुार्ए।
ितनीहरूका श हुरूले भन,े

‘हामीले गल्ती काम गरेका छैनौ
िकनभने ती मािनसहरूले परमे रको िवरू पाप गरे

जो ितनीहरूका साँचो आ य (घर) िथयो।
ितनीहरूका िपताहरूले िव ास गरेका परम भु परमे र हुनहुुन्थ्यो।’

8 “बाबलेबाट भाग।
कल्दीहरूका भिूम छािडदऊे।
बगालको अिघ साँढ भडेा जस्तै होऊ।

9 म उप व मच्चाउनछुे
र उ रबाट धरैे जाितहरू ल्याउनछुे।
यी जाितहरूको समहू बाबलेको िवरू य ु लड्न अिघ आउनछेन।्
ितनीहरूले बाबलेलाई आफ्नो अधीनमा पानछन।्
ितनीहरूको काँड िसपाल ु लडाकुहरू झैं छन ्

र एउटै काँड पिन थर् जाँदनै।्
10 ती श हुरूले कल्दी मािनसहरूको सारा सम्पि हरू लजैाने छन।्

लटेूको सम्पि ले ितनीहरू पणूर् हुनछेन।्”
परम भलुे ती कुराहरू भन्नभुयो।

11 “बाबले, ितमी उ िेजत र खशुी छौ।
िकनभने ितमीले मरेो पतैकृ सम्पि ल ू ौ।

ितमी ह रय्ो घाँसमािथ
कोरली गाई झैं नािचरहकेाछौ।

ितमीहरू घोडाहरू झैं
िहन्न लािगरहकेा छौं।

12 तर ितमीहरूकी आमा जसले ितमीलाई जन्म िदईन
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ितनी धरैे ल ज्जत हुनछेन।्
बाबले सबै जाित-जाितहरू माझ नगन्य हुनछे।

उ उदास र सखूा मरूभिूम हुनछे।
13 परम भलुे आफ्नो ोध दखेाउन ु हुनछे।

बाबले पणूर् रूपले उजाड हुनछे
अिन त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।

त्यके या ी जो बाबले भएर जान्छ त्यो अच म्बत हुनछे
र त्यसको घाउहरू दखेरे खसी गनछ।

14 “बाबलेिसत य ु को लािग तयैार हौ।
बाबलेमािथ काँडहरू हान,
ितमीहरूको एउटा काँड पिन नजोगाऊ,

िकनभने यसले परम भु िवरू पाप गरेको छ।
15 िसपाहीहरूले बाबलेलाई घरेे

अिन िवजय ध्विन सनुाऊ।
बाबलेले आत्मासमपर्ण गरेकोछ।

उसका पखार्लहरू
र धरहराहरू धराशायी गराइयो।

यो परम भबुाट ितशोध हो।
ऊमािथ वरैश ु गर।

अन्य जाितहरूलाई उसले के गय
ितमीहरू उसलाई त्यसै गर।
16 ितनीहरूलाई अन्न रोप्न नदऊे।

ितनीहरूलाई बाली काटन नदऊे।
अिहले श कुा िसपाहीहरू आएका छन।्
त्यके मािनस र ितनीहरू

आफ्नो-आफ्नो गाऊँमा जाउन,
आफ्नो-आफ्नो दशेमा जाउन।
17 “इ ाएल भेंडाको बथान जस्तो छ

जो दशेभ र नै छ रएका िथए।
इ ाएल भडेाको बथान जस्तो छ
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जसलाई िसहंले खदे ्दै सबै ठाँउमा छरप पारेकोछ।
जसले उसलाई पिहला खानिेसहं अश्शरूको राजा हो।

अ न्तम िसहं जसले उसका ह ीहरू तो ो
त्यो बाबलेका राजा नबकूदनसे्सर हो।

18 यसकारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ:
‘म बाबलेका राजा र उसको दशेलाई दण्ड िदनछुे,

त्यही तरीकाले जसरी मलैे अश्शरूका राजालाई दण्ड िदएको िथएँ।

19 “ ‘म इ ाएललाई फे र फकार्एर आफ्नै ठाउँमा ल्याउने छु।
ितनीहरूले कमल र बाशानको चरण भिूममा खवुाउनछेन।्
ितनीहरू खाएर त ृ हुनछेन।्
ितनीहरूले ए मै र िगलादका डाँडाहरूमा खाएर त ृ हुनछेन।्’ ”

20 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस बलेा, ितनीहरूले इ ाएलको अधमर् खोज्ने यास
गनछन ्

तर ितनीहरूले कुनै अधमर् पाउने छैनन
ितनीहरूले यहूदाको पापहरू खोज्ने यास गनछन ्

तर ितनीहरूले कुनै पापहरू पाउने छैनन
िकनभने जसलाई मलैे बचाँए
ितनीहरूको पाप क्षमा गरेकोछु।”

21 परम भु भन्नहुुन्छ, “मरातमैको दशेलाई आ मण गर।
पकोदमा ब े मािनसहरूमािथ आ मण गर।
ितनीहरूमािथ आ मण गर
ितनीहरूलाई मार अिन सवर्नाश पार।
मलैे जनु कुरो िदएँ ती सब गर।

22 “सारा दशेभ र नै य ु को कोलाहल सिुनन सक्छ।
यो िवनाशको कोलाहल हो।

23 त्यो दशे जसले सारा पथृ्वीलाई नै
मात लले िहकार्यो,

त्यो क टएको छ र टुि एको छ।
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बाबले जाित-जाितहरू माझ ाणीहीन भएकोछ।
24 हे बाबले, मलैे ितमीलाई पासो थापें

अिन ितमीले थाहा पाउन अिघ नै प ाउ पय ।
ितमी परमे रको िवरू लड ्यौ,

यसकारण ितमी बन्दी भयौ।
25 परम भलुे आफ्नो अ -घर उघान ुर् भयो

अिन ोधको हात-हितयार िनकाल्न ु भयो।
मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे ती हितयारहरू िनकाल्न ु भयो

िकनभने उहाँले कल्दीहरूका दशेमा आफ्नो काम गन ुर् िथयो।
26 “सदुरूदशेबाट पिन बाबलेको िवरू आऊ।

अन्न-भण्डारहरू तोडी दऊे,
अन्नको थु ो झैं बाबलेलाई थपुार

अिन बाबलेलाई पणूर् ध्वसं पार
र कसलैाई पिन बाँच्न नदऊे।
27 सारा साँढहेरू मार।

ितनीहरूलाई कसाइकहाँ जानदऊे।
ितनीहरूलाई िधक्कार!

ितनीहरूका िन म्त दण्ड पाउने समय आएकोछ।
28 मािनसहरू बाबलेबाट भािगरहकेा छन।्

मािनसहरू जो बाबलेबाट बाँचरे आएकाछन ्
ितनीहरू भन्दछैन,्

‘परम भु हा ा परमे रले उहाँको
र उहाँको म न्दरको लािग ितशोध लन ु भएकोछ।’

29 “काँडहरू हान्ने मािनसहरूलाई बोलाऊ,
ितनीहरूलाई बाबलेमािथ काँड हान्न ु भन।

शहर घरेाबन्दी गर भन।
कसलैाई पिन नछोड।

ितनीहरूका कुकमर्का फल दऊे।
अन्य जाितहरूलाई जसो गरेकी िथई
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त्यसै गर,
िकनभने इ ाएलका एक मा पिव
परम भु िवरू बाबलेले िव ोह गरेको हो।

30 त्यस समय बाबलेका जवानहरूलाई गल्लीहरूमा मा रनछे
र सनेाहरू मनछन।्”

परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

31 “बाबले ितमी अित अहंकारी छौ
अिन म ित ो िवरू छु।”
हा ो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे भन्नहुुन्छ,

“ित ो िदन आएकोछ
म ितमीलाई दण्ड िदनछुे।

32 घमण्डी बाबले ठोिकएर लडनछे
अिन कसलैे पिन उनलाई उठाउने छैन।

म उसको शहरहरूमा आगो लगाउनछुे
अिन उसको व रप र भएका त्यके कुरो नै जल्नछे।”

33 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
“इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूलाई श हुरूले बन्दी बनाई लिगयो।

ितनीहरूलाई कैद गनहरूले ितनीहरूलाई प े र राखकेा छन ् र म ु पानर्
अस्वीकार गरे।

34 तर ितनीहरूका उ ारक श शाली हुनहुुन्छ।
उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।

उहाँले ितनीहरूको मामलामा वकालत हुनछे
र पथृ्वीलाई आराम िदनहुुनछे।

तर बाबलेमा ब े मािनसहरूलाई उहाँले शा न्त िदन ु हुनछैेन।”
35 परम भु भन्नहुुन्छ,
“बाबलेका बािसन्दाहरू,
राजाका हािकमहरू

र ज्ञानीहरूको िन म्त िवरू तरवार छ।
36 हे तरवार! अगमव ाहरूलाई िहकार्ऊ
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तािक ितनीहरू मखूर् बननु,्
बाबलेका िसपाहीहरूलाई मार

तािक ितनीहरू भयभीत हुन।्
37 तरवार, बाबलेका घोडाहरू, रथहरूलाई मार।
अन्य दशेका भाडाका िसपाहीहरूलाई मार

तािक ितनीहरू ीहरू जस्तो डराउन।
तरवार, बाबलेको गाडधनहरूमािथ जाइलाग

तािक ितनीहरू ल ु टउन।्
38 तरवार! पानीको महुानहरू काट

तािक महुानहरू सकुुन।
िकनभने बाबलेमा धरैे मिूतर्हरू छन ्

अिन ितनीहरू मिूतर्का िन म्त
पागल हुन्छन।्

39 बाबले फे र मािनसहरूले भ रने छैन।
जङ्गली कुकुरहरू, शतुरुमगूर्हरू, र अन्य पश-ु ाणीहरू त्यहाँ ब छेन,्

तर त्यहाँ फे र कोही मािनस रहने छैन।
40 परमे रले सदोम र गमोरालाई पणूर् रूपले ध्वसं पान ुर् भयो

अिन त्यसका व रप रका शहरहरू पिन ध्वसं पा रिदन ु भयो।
अिन ती शहरहरूमा अब कोही पिन ब े छैन।

त्यस्तै कारल,े कुनै मािनस बाबलेमा ब े छैन।्
अिन कोही मािनस त्यहाँ ब जाने छैन।परम भु परमे रले यो कुरा भन्न ु भयो।
41 “हरे! उ र िदशाबाट मािनसहरू आइरहकेा छन।्

एक श शाली जाित
र धरैे राजाहरू पथृ्वी व रप रबाट आइरहकेा छन।्
42 ितनीहरूका सनेाहरूसगँ धनहुरू र भालाहरू छन।्

िसपाहीहरू िन ूर छन।्
ितनीहरूमा दया छैन।

सिैनकहरू घोडाहरूमा चढरे आउनछेन ्
अिन ितनीहरूको अवाज समु को गजनर् जस्तै छ।

ितनीहरू ित ो िवरू मा य ु गनर् तयैारभई पं मा बसकेा छन।
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हे बाबलेकी छोरी।
43 बाबलेका राजा ती सनेाहरूका गडगडाहट आवाज सनुरे डराए।

उनका हातहरू चल्न छाड।े
उसलाई डरले घये ,

अिन उसलाई सव वदेनामा परेकी ीलाई झैं क भयो।”
44 परम भु भन्नहुुन्छ,

“म एउटा त्यस्तो िसहं हु ँ
जो किहले काँही

यदर्न नदी छेऊको
घना जगंलबाट बािहर िनस्कन्छ।

म हटात उसका मािनसहरूलाई खदेो गनछु।
म त्यसमािथ कसलैाई पिन िनय ु गनछु।

म जस्तो को छ?
मलाई कसले बोलाउन सक्छ।

गोठालाको हो
जो मरेो अिघ उिभन सक्छ?”

45 बाबलेको िवरू
परम भकुो रच्नभुएको योजना सनु।

“बगालको स-साना थमुाहरू
िघस्याएर लिगनछे

र परम भलुे ितनीहरूको चरणभिूम
सम्पणूर् ध्वसं पान ुर् हुनछे।

46 बाबलेको पतन हुनछे,
अिन त्यो पतनको आवाजले पथृ्वी थकार्उनछे।

हरेक जाितहरूका मािनसहरूले
बाबलेको िवनाशको बारेमा सनु्ने छन।्”

51
1 परम भु भन्नहुुन्छ,
“म एक श शाली हावा बाबले
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र ‘लबे कामीका’* बािसन्दाहरू मािथ बहाउनछुे।
2 म बाबलेमा िवदशेीहरू पठाउनछुे

अिन ितनीहरूले नबलेलाई हावामा िततर-िबतर पानछ
र उसको जमीन ध्वसं पानछ।

ितनीहरू सवर्नाशको िदन त्यके िदशाबाट आउनछेन।्
3 बाबलेका िसपाहीहरूले धन ु काँडहरू चलाउने छैनन ्

ती िसपाहीहरूले कवच सम्म लगाउने छैन।
बाबलेका तन्हदेहेरूमािथ दया नराख।

उसको सनेाहरूलाई पणूर् रूपमा ध्वसं पार।
4 बाबलेका िसपाहीहरू कल्दीका भिूममा मा रनछेन ्

ितनीहरू बाबलेका गल्लीहरूमा नरा ो घतले घाइते हुनछेन।्”
5 इ ाएलका एकमा पिव को अिघ

ितनीहरूको भिूम
दोषले भ रएको भए पिन

सनेाहरूका परम भलुे इ ाएल
र यहूदालाई एक्लै छोडन ु हुन्न।

तर ितनीहरूले उहाँलाई छोिडिदएका छन।्
6 बाबलेदे ख भाग।

ाण बचाऊ।
बाबलेको पापको कारणले ध्वसं नहोऊ।

यो समय परम भलुे बद्ला लने समय हो।
उसले गरेको कमर् अनसुार उहाँले बद्ला लनहुुनछे।

7 बाबले परमे रको हातमा एक सनुको कचौरा िथयो।
बाबलेले सारा पथृ्वीलाई मतायो।

सारा जाित-जाितहरूले बाबलेको म पान गरे।
यसकारण ितनीहरू पागल भए।

8 तर बाबले एक्कािस पतन हुनछे अिन टुि नछे।
उसको लािग िवलाप गर

* 51:1: “ ”
“ ”
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अिन उसको घाउमा मलहम लगाऊ।
हुन सक्छ ऊ िनको हुन्छे।

9 हामीले बाबलेलाई िनको पान कोिशश गय ,
तर त्यो िनको हुन सकेन

यसकारण हामीले त्यसलाई छोडौ
अिन हामी आफ्नै दशेमा जाऊ।

िकनभने उहाँको न्याय स्वगर् पगु्नछे
अिन बादलसम्म पगु्नछे।
10 परम भलुे हामीलाई िवजय हािसल गराउन ु भयो।

आऊ, हामी िसयोन जाऊ
र परम भु हा ा परमे रको कायर्हरूका िवषयमा मािनसहरूलाई भनौं।
11 काँडहरू तीखो पार।

ढालहरू लगाऊ।
परम भलुे मादीहरूका राजाहरूलाई उस्काउन ु भएको छ।

िकनभने उहाँले बाबलेलाई ध्वसं गनर् चाहन ु हुन्छ।
बाबलेका सनेाले यरूशलमेमा परम भकुो म न्दर भत्काएका िथए।

यसकारण परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनभुयो जनु ितनीहरूले पाउन ु नै
पन िथयो।

12 बाबलेको पखार्लहरूका िवरू
झण्डा मािथ उठाऊ।

अझ हरीहरू ल्याऊ।
ितनीहरूका ठीक ठीक ठाउँमा चौकीदार राख।

धरापहरू थाप िकनभने परम भलुे त्यही गन ुर्हुन्छ
जनु उहाँले योजना बनाउन ु भएकोछ।

13 बाबले, ितमी धरैे पानी भएको छेवमा छौ ितमी सम्पि ले सम्पन्न छौ।
तर ित ो अन्त आएको छ।
यो ित ो ध्वसं हुने बलेा हो।

14 सनेाहरूका परम भलुे यो ितज्ञा आफ्नो नाउँ लएर गन ुर्भयो:
“बाबले म ितमीलाई धरैे श हुरूले प रपणूर् पा रिदनछुे।

ितनीहरू सलहहरू जितकै हुनछेन।्
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ितनीहरूले ित ो िवरू य ु िज छेन ् र ितनीहरू ितमीमािथ उिभएर िवजय
गान गाउने छन।्”

15 परम भलुे आफ्नो महान श योग गन ुर्भयो अिन पथृ्वी सिृ गन ुर् भयो।
उहाँले आफ्नो ज्ञानले पथृ्वीलाई स्थािपत गन ुर् भयो
र उहाँले आफ्नो सझु ब ु ले आकाशलाई फैलाउन ु भयो।

16 जब उहाँ गजर्नहुुन्छ आकाश पिन गजर्न्छ
उहाँले पथृ्वीको अन्तबाट कुइरो िनस्केर मािथ आउने पान ुर्हुन्छ।

उहाँले वषार्सगँ िबजलुी चम्काउनहुुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास िनकाल्नहुुन्छ।

17 तर हरेक मािनसहरू मखूर् र ब ु हीन छन।्
परमे रले के गन ुर्भयो सो जान्दनैन,्

हरेक मािनस जसले मिूतर् बनाउछ
उसलाई ल ज्जत पा रन्छ

िकनभने उसको मिूतर्हरू मलू्यहीन हुन।्
ितनीहरूमा जीवन छैन।

18 ितनीहरू मलू्याहीन छन,्
छलको काम मा गछर्न।्

जब ितनीहरूलाई सजाय िदइन्छ
ितनीहरू सड्नछेन।्

19 याकूबका परमे र यी मिूतर्हरू जस्ता मलू्यहीन हुनहुुन्न।
मािनसहरूले परमे र बनाएनन।्

परमे रले आफ्ना मािनसहरू बनाउनभुयो।
उहाँले आफ्नो उ रािधकारी जाित सिहत त्यके चीज बनाउन ु भयो।

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।

20 परम भु भन्नहुुन्छ, “बाबले! ितमी मरेो डण्डा हौं,
मरेो य ु को हितयार।
मलैे त्यस जाित जाितहरूलाई टु ाउन ु र ध्वशं पान ुर्लाई चलाएँ।

21 मलैे ितमीलाई घोडा र सवारीमा हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई रथ र सारथीहरू धलूो पानर् हार गरें।
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22 मलैे ितमीलाई परुूष र ी मािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई, जवान र व ृ मािनसहरूमािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई यवुा-यवुती मािथ हार गनर् चलाएँ।

23 मलैे ितमीलाई गोठालो र भडेावथान मािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई िकसानहरू र गाईहरूमािथ हार गनर् चलाएँ।
मलैे ितमीलाई राज्यपालहरू र मखु्य हािकमहरूमािथ हार गनर् चलाएँ।

24 तर म बाबले र सबै कल्दीहरूलाई
ितनीहरूले िसयोन िवरू गरेका जम्मै अिन कायर्हरू फकार्इिदनछुे।”

परम भु ती कुराहरू भन्नहुुन्छ।
25 परम भु भन्नहुुन्छ,
“बाबले! हे पवर्त ध्वसं छ जसले सारा भिूम नै ध्वसं पाछर् म ित ो िवरोधमा छु।

म ित ो िवरोधमा मरेो हात उठाउँछु।
म ितमीलाई िभरालो च ानबाट तल झारी िदनछुे

म ितमीलाई डढकेो पवर्त बनाईिदनछुे।
26 आफ्नो म न्दरको लािग कुने ढुङ्गा

अथवा घडरेी बनाउनको लािग मािनसहरूले ितमीहरूबाट ढुङ्गाहरू
लनछैेनन।्

िकनभने ितमी सधैंका िन म्त काममा नआउने भिूम हुनछेौ।”
परम भलुे घोषणा गन ुर् भयो।
27 “भिूममा य ु को झण्डा उठाऊ।

सबै जाित-जाितहरूमा य ु को तरुही फुक।
जाितहरूलाई बाबलेको िवरू लडाइँ गनर्लाई तयैार पार।
अरारत, िमन्नी र अशकनज राज्यहरूलाई

बाबलेको िवरू लडाइँ गनर् डाक।
उसको िवरोधमा सनेा सचंालन गनर् एकजना क ान िनय ु गर।
सखं्यामा सलहसरह घोडाहरू त्यहाँ पठाऊ।
28 उसको िवरू लडाइँ गनर् जाित-जाितहरू तयार पार।

मादीका राजाहरूलाई, राज्यपालहरू, सारा मखु्य हािकमहरू
र ितनीहरू जसले बाबले िवरू शासन गरे
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ती जम्मै दशेहरूलाई तयैार पार।
29 जब बाबलेलाई जन शनू्य,

उजाड भिूम बनाउन परम भकुो काम
धत थर-थराउनछे

अिन बदेनामा परे झैं मािडनछे।
30 बाबलेका िसपाहीहरूले लडाइँ गनर् बन्द गरे।

ितनीहरू आफ्नै दढृ िकल्लाहरूमा पस।े
ितनीहरू थिकत भए।

ितनीहरू ी जस्तै भए।
बाबलेका घरहरू ज लरहकेा छन।्

अिन वशे ारहरू भत्काइएका छन।्
31 एक सन्दशेवाहकको पिछ

अक सन्दशेवाहक जान्छ
अिन सम्पणूर् शहर कब्जामा पय भन्ने खबर

बाबलेका राजाकहाँ पयुार्इन्छ।
32 चाँचरहरू घरेामा परे;
िसमसारहरू आगो लगाइए;

िसपाहीहरू भय स्त भए।”
33 सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलहरूका परमे र यसो भन्नहुुन्छ
“बाबले धान कुट्ने िढकी जस्तै भएकी छ।

बालीको समय मािनसहरूले धान कुटेर असल र भसु छु ाउँछन।्
अिन बाबलेमा धान कुट्ने समय चाँडै आइरहछे।”

34 िसयोनका मािनसहरूले भन्नछेन,् “बाबलेका राजा नबकूदनसे्सरले हामीलाई
खायो।

हामीलाई चोट पयुार्यो।
हा ा मािनसहरूलाई टाढा पयुार्यो।

उसले हामीलाई खाली भाँडाजस्तै बनायो।
हा ा असल-असल थोकहरू सबै लग्यो।

राक्षसलझेैं उसले हामीलाई िनल्यो।
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हा ो रा ो भोजनले उसले आफ्ने पटे भय ।
तब उसले हामीलाई बािहर थकु्यो।

35 बाबलेले हामीमािथ डरलाग्दो र िनन्दनीय कामहरू गय ।
अब हामी बाबलेमािथ त्यही अिन हरू भएको हनेर् चाहन्छौ।”

िसयोनका मािनसहरू यो कुरा भन्छन,्
“हा ो रगत बाबलेका मािनसहरूमािथ परोस।्

ितनीहरूले िबगतमा जे गरेका िथए ितनीहरूमािथ त्यस्तै दण्ड होस।्”
यरूशलमेका वािसन्दाहरूले यो कुरा भन्छन।्
36 यसकारण परम भु भन्नहुुन्छ:
“यहूदा! म ितमीहरूको मामला लनछुे

र ितशोध गनछु।
म बाबलेको समु सकुाइिदनछुे
अिन झरनाहरू सकुाइिदनछुे।

37 बाबले म न्दरहरूका धराशायीको थु ो मा भएको छ
अिन त्यो जङ्गली कुकुरहरू ब े ठाउँ हुनछे।

मािनसहरू ढुङ्गाहरूको राश हनेर् डराउनछेन।् बाबलेको िवषयमा सोचरे मािनसहरू
टाउकँो हल्लाउने छन।्

यो कोही नब े सनुसान ठाँउ बिननछे।
38 “बाबलेका मािनसहरू गजर्ने जवान िसहं जस्तै छन।्

ितनीहरू डमरूहरूझै गर्िजन्छन।्
39 जब ितनीहरू उ िेजत हुन्छन ्

म ितनीहरूलाई एक ीित भोज िदनछुे।
म ितनीहरूलाई मताउनछुे।

ितनीहरू हाँ े छन ्खशुी मनाउनछेन।्
ितनीहरू किहल्यै नउठ्नलाई िनदाउनँछेन।्”
ितनीहरू किहल्यै उठ्ने छैनन।्

परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
40 “बाबले भडेा-भडेी र बा ाहरू झैं का टनलाई प खर्रहको हुनछेन।्
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ितनीहरूलाई म कसाइखानमा डोयार्उनछुे।
41 “शीशक परास्त हुनछे।
सारा पथृ्वीको गौरवको

र शसंाको पा बाबले कैद ग रनछे।
अन्य जाितहरूका मािनसहरूले बाबलेमा हनेछन ्

अिन त्यस दशेको सवर्नाश दखेरे ितनीहरू भय स्त हुनछेन।्
42 समु उलर बाबलेमािथ उठ्नछे ढािकने छ।

यसको गजर्ने छालहरूले उसलाई ढाकी िदन्छ।
43 बाबलेका शहरहरू ध्वशं पा रनछेन।
बािसन्दाहरू िबना ती शहरहरू

सखु्खा मरूभिूम र उदास हुनछेन,
बाबले दशेबाट मािनसहरू या ा गनछैन।्

44 म बाबलेको बाललाई दण्ड िदनछुे।
उसले ज-ेजे िनलकेो छ त्यसलाई उल्टी गराउँछु।

बाबलेमा जाित-जाितहरूका मािनसहरू अब उसो आउने छैनन।्
बाबलेको पखार्ल ढल्नछे।

45 हे मरेो मािनसहरू हो।
बाबलेका शहरबाट बािहर िनस्क, आफ्नो ाण बचाउन भाग।
परम भकुो भयानक रीसदे ख भाग।

46 “हे मरेा मािनसहरू हो, नडराऊ।
उडान्त कुराहरू फै लनछे तर नडराऊ।

यो वषर्मा एउटा उडान्त कुरा आउनछे;
अिन अक वषर्मा अक आउनछे,

यस भिूममा िहसंाको उडन्त खबरहरू
र शासकहरूको िवरू शासकहरू लड्ने उडन्त कुरा हुनछे।
47 िनसन्दहे समय आउने छ

जब म बाबलेका झटूा दवेताहरूलाई सजाय िदनछुे
अिन बाबलेका सारा दशे लाजले पानी हुनछे।
बाबलेका गल्लीहरूमा
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धरेै लाशहरू लिडरहकेा हुनछेन।्
48 तब स्वगर् र पथृ्वी

अिन त्यहाँ भएका सबै बाबलेका बारेमा आनन्दले काराउने छन ्
िकनभने ध्वसंकहरू बाबलेिसत लड्न

उ र िदशाबाट आउनछेन।्”
परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

49 “बाबलेले इ ाएलबाट आएका मािनसहरू मारे।
बाबलेले पथृ्वीमा भएका त्यके ठाउँबाट आएका मािनसहरू मारे।

यसकारण बाबलेको पतन हुनै पछर्।
50 ितमीहरूलाई तरवारहरूबाट बचाइएकोछ।

एकदम चाँडो बाबले छोड
नपखर्।

ितमीहरू घरैे टाढा ठाउँमा छौ
परम भु र यरूशलमेलाई सम्झ।

51 “हामी यहूदाका मािनसहरू ल ज्जत गराइएका छौं।
हामी अपमािनत भएकाछौं

र ितरस्कारले हा ा अनहुारहरू ढािकन्छ
िकनभने िवदशेीहरू परम भकुो म न्दरको पिव ठाउँहरूमा पस।े”

52 परम भु भन्नहुुन्छ, “समय आइरहछे,
जब म बाबलेका मिूतर्हरूलाई न्याय-दण्ड िदनछुे।

त्यो दशेका चारैितर
चोटहरूमा रूनछेन।्

53 स्वगर्सम्म बाबले बढ्न सक्छ।
उसले उसका िकल्लाहरू

ब लयो बनाइिदनछे।
तर उसको िवरू ध्वसंक पठाउनछुे।”

परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।
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54 “हामी बाबलेमा मािनसहरूले िवलाप ग ररहकेा सनु्न सक्छौ।
बाबलेको दशेमा मािनसहरूले ध्वशं पा ररहकेो आवाज हामी सनु्छौ।

55 परम भलुे बाबलेलाई ध्वसं ग रिदन ु हुन्छ
उहाँले त्यो शहरको कोलाहललाई बन्द ग रिदन ु हुनछे,

श हुरू समु का छालहरू जस्तै गजर आउनछेन।्
पथृ्वीभ र मािनसहरूले त्यो गजर्न सनु्नछेन।्

56 सनेा आउने छ अिन बाबले ध्वसं पानछ।
बाबलेका िसपाहीहरू िततर-िबतर हुनछेन ्

ितनीहरूका धनहुरू भाँिचने छन।्
िकनभने परम भु परमे र हुनहुुन्छ

जसले प रशोधन माँग गन ुर्हुन्छ।
उहाँले िन य ितनीहरूलाई चु पा रिदन ु हुनछे।

57 म बाबलेका ज्ञानी मािनसहरू
र मखु्य हािकमहरूलाई मताईिदनछुे

म राज्यपालहरू, हािकमहरू
र िसपाहीहरूलाई पिन दाखरसमा डुबाइ िदनछुे।

तब ितनीहरू सबै सदा-सवर्दाका िन म्त स ु छेन ्
ितनीहरू किहल्यै िबउँझने छैनन।्”

महाराजाले यी कुराहरू भन्नभुयो।
उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो।

58 सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ:
“बाबलेको बाक्लो,

ब लयो पखार्ल झा रनछे।
उसको अग्लो वशे ारहरू जलाइनछे।

बाबलेका मािनसहरू थर्मा
कठोर प र म गदर्छन।्

जाित-जाितहरूको प र म
खाली आगोको लािग हुनछे।”

यिमर्याले बाबले तफर् एक सन्दशे पठाउँछन ्
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59 यो सन्दशे अगमव ा यिमर्याले ने रयाहको छोरो मासयेाहको नाित
सरायाहलाई िदए। सरायाह यहूदाका राजा िसदिकयाहसगँ बाबले तफर् गए। यस
बलेा िसदिकयाहको शासनकालको चौथो वषर् िथयो। अिहले सरायाह राजभवनका
मखु्य भारी िथए। 60 यिमर्याले त्यो पसु्तकमा ती सम्पणूर् भयानक कुराहरू जनु
बाबलेमा घट्नवेाला िथए सबै ले खिदएका िथए।

61यिमर्याले सरायाहलाई भन,े “जब ितमी बाबलेमा जान्छौ यी वचनहरू जोरले
पढ्न।ु 62 तब भन, ‘हे परम भ!ु तपाईंले यो बाबले ध्वसं ग रिदन्छु भन्न ु भएको
छ अिन यहाँ मािनसहरू र पशहुरू कोही पिन यसमा बसो-बासो गन छैनन।्’ 63 यो
पिढसके पिछ, यसलाई ढुङ्गमा बाँधरे य ू े टस नदीमा फ्याँिकदऊे। 64 त्यसपिछ
भन, ‘यसको िवरोधमा म जनु सवर्नाश ल्याउनछुे जसलेगदार् बाबले त्यसरी भािसनछे
त्यो कदािप मािथ उठ्न सक्नछैेन।’ ”

यम याका सन्दशे यहाँ समा हुन्छ।

52
यरूशलमेको पतन

1 िसदिकयाह यहूदाका राजा हुदँा उनी 12 वषर् मा का िथए। िसदिकयाहले
यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे। उनकी आमाको नाउँ हमतूल हो ितनी
यिमर्याकी छोरी िथइन।् हमतलूका प रवार लब्ना शहरका िथए। 2 यहोयाकीमले
गरे जस्तै िसदिकयाहले परम भकुो दिृ मा नै अिन कायर् गरे। 3 डरलाग्दा
घटनाहरू यरूशलमे र यहूदामा भयो िकनभने परम भु ितनीहरूिसत रसाउन ु भएको
िथयो। अन्तमा, परम भलुे आफ्नो दिृ बाट यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरूलाई
फ्याँिकिदन ु भयो।

िसदिकयाहले बाबलेको राजा िवरू िव ोह गरे। 4 यसथर् िसदिकयाहको
शासनकालको नवौ वषर्को दशौं महीनाको दशौं िदन बाबलेका राजा नबकूदनसे्सर
आफ्ना सम्पणूर् सनेा लएर यरूशलमे िवरू अिघ बढ।े बाबलेका सनेाले यरूशलमे
बािहर िशिबर बनाएका िथए। ितनीहरूले शहरको व रप र घरेा पखार्लहरू बनाए।
5शहर घरेाव िसदिकयाहको राज्यकालको एघारौं वषर्सम्म र ो। 6चौथो महीनाको
नवौं िदनमा शहरमा महा अिनकाल पय । त्यस दशेमा मािनसहरूका िन म्त भोजन
िथएन। 7 शहरको पखार्लमा प्वाल बनाएको िथयो। यरूशलमेका सनेा भाग।े
ितनीहरूले शहर राता-रात त्याग।े राजाको बगैंचाको दइु पखार्लहरूको माझको
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वशे ारबाट ितनीहरू गए। अिहले बाबलेीहरूले शहरलाई घरेेका िथए। ितनीहरू
आराबाितर भाग।े

8 तर राजा िसदिकयाहलाई बाबलेका सनेाले खदे।े ितनीहरूले यरीहोको मदैानमा
ितनलाई समात।े िसदिकयाहका सबै िसपाहीहरू भाग।े 9 बाबलेका सनेाले राजा
िसिदकयाहलाई प े अिन ितनीहरूले उसलाई हमातको दशे रब्लामा बाबलेका
राजाकहाँ ल्याए। रब्लामा बाबलेका राजाले राजा िसदिकयाहमािथ आफ्नो िनणर्य
सनुाए। 10 रब्लामा बाबलेका राजाले िसदिकयाहको छोरोहरू ितनको उप स्थितमा
मा रिदए। िसदिकयाहलाई उनका छोराहरू उप स्थितमा मा रएको हनेर् वाध्य
पा रय्ो। ितनीहरूले यहूदाका सारा हािकमहरूलाई पिन मा रिदए। 11 त्यसपिछ
बाबलेका राजाले िसदिकयाहलाई अन्धा बनाए। उसले िसदिकयाहलाई साङ्गलाले
बाँध े अिन ितनलाई बाबलेमा लगरे ितनको मतृ्य ु सम्म कैदमा राख।े

12 राजा नबकूदनसे्सरको राज्यकालको उन्नाईसौं वषर्को पाँचौ महीनाको दशौं
िदनमा बाबलेका राजाका िवशषे रक्षकहरूको क ान नबजूरदान यरूशलमेमा आए।
13 नबजूरदानले परम भकुो म न्दरमा आगो लगाइिदयो। उनले राजाको महल,
सबै साधरण र महत्वपणूर् घरहरूमा आगो लगाइिदयो। 14 बाबलेका सम्पणूर् सनेा
जो ितनीहरूका क ानिसत िथए, ितनीहरूले यरूशलमेको व रप रको पखार्लहरू
तोिडिदए। 15क ान नबजूरदानले केही गरीब मािनसहरू अिन शहरमा बाँकी रहकेा
मािनसहरूलाई कैद गरे अिन बाबलेका राजािसत समपर्ण भइसकेकाहरूलाई बाबले
लग।े उनले कुशल कारीगरहरूलाई पिन कैद गरेर लग।े 16तर नबजूरदानलेकितपय
गरीब मािनसहरूलाई खतेी र दाखबारीमा काम गनर्लाई छोडी िदए।

17 बाबलेीहरूले परम भकुो म न्दरको काँसाको खम्बाहरू त्यसको घडेरेीहरू,
काँसाको ाँकी तोडे अिन काँसा बाबलेमा लग।े 18 बाबलेका सनेाले म न्दरबाट
भाँडाहरू, बलेचाहरू, सलदेो काट्नहेरू, धपुौरोहरू, ठूलो बाटाहरू, कचौराहरू,
अिन सारा काँसाका भाँडाहरू जो म न्दरको काममा चलाइन्थ्यो सबै लग।े
19 राजाका क ानका िवशषे हरीहरूले साना-साना धपूदानीहरू, अिभषके गन
बोलहरू, भाँडाहरू सामदानहरू, चम्चाहरू जनु सनु र चाँदीबाट बनाइएका िथए
अिन अघर् ब लहरूको लािग योग ग रन्थ्यो सबै लग।े 20 ती दइु खम्बाहरू, एउटा
ठूलो काँसाको खड्कँुलो, बा वटा काँसाको गोरूहरू अिन सान नसकने आधारहरू
जो राजा सलुमेानले परम भकुो म न्दरको लािग बनाएका िथए। ती सबै काँसाले
बनाएका चीजहरू तौल गरी नसक्नकुो िथयो।
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21 त्यके काँसाका स्तम्भहरू 18 हात उचँाई, 12 हात गोलाई र 4 अगंलु
मोटाई अिन बीचमा खो ो भएको िथयो। 22 त्यके स्तम्भको िशरहरू काँसाले
बिनएका अिन 5 हात अग्ला िथए। यो काँसाले सिजएको जाली र काँसाले
दारीमदाना ब ु ाहरूले व रप र सिजएको िथयो। अन्य स्तम्भ पिन दारीमदाना जस्तै
ब ु ाले सिजएका िथए। 23 त्यस्का छेव-छैवमा 96 वटा दा रमहरू िथए। त्यहाँ
जालीको घरेा व रप र जम्मा 100 वटा दा रमहरू िथए।

24 राजाको खास रक्षकहरूको अिधकारीलेसरायाह र सपन्याहलाई कैदी बनाएर
लग।े सरायाह मखु्य पजूाहारी र सपन्याह दो ो पजूाहारी िथए। त्यस बाहके तीनजना
ढोकेहरूलाई पिन कैदीहरू बनाएर लग।े 25 ितनले यरूशलमेमा भे टएका राजाका
सनेाहरूका अिफसर अिन राजाका सातजना सल्लाहकारहरूलाई पिन लग।े ितनले
अिधकारीहरूका सिचव जसले मािनसहरूको नाउँ सनेामा लखेाँउथे ितनलाई, त्यस
ठाउँमा भे टएका मािनसहरू र शहरमा भे टएका साठी जना परुूषहरूलाई पिन
लग।े 26-27 िवशषे रक्षकका क ान नबजूरदानले ितनीहरूलाई बाबलेका राजा जो
रब्लामा िथए ितनकहाँ पयुार्ए। रब्ला हमात दशेमा छन।् राजाले ितनीहरू सबलैाई

मान आदशे िदए। यसथर् ितनले ितनीहरूलाई मारे।
यसरी यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी जस्तै आफ्नो दशेबाट बािहर लिगयो।

28 नबकूदनसे्सरले यसरी मािनसहरूलाई कैद बनाएर लगे अिन ितनीहरूको सखं्या
यही होः

नबकूदनसे्सर राजा भएको सातौं वषर्मा, 3,023 मािनसहरू यहूदाबाट लिगयो।
29 नबकूदनसे्सरको राज्यकालको अठारौं वषर्मा 832 यहूदीहरूलाई

यरूशलमेको बािहर लिगयो।
30 नबकूदनसे्सरको राज्यकालको तईेसौं वषर्मा हारीहरूका क ान

नबजूरदानले 745 यहूदीहरूलाई िनवार्सनमा लग्यो।

जम्मा 4,600 यहूदीहरूलाई कैदी बनाएर लिगयो।

यहोयाकीनलाई मु गराए
31 यहूदाका राजा यहोयाकीनले बाबलेमा सतैीस वषर् कैदी जीवन िबताए।

यहोयाकीनको कैदीकालको सैंतीस वषर्मा बाबलेका राजा एवील-मरोदकले अित
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दया साथ यहोयाकीनलाई कैदबाट मु गराए। यो त्यही वषर् िथयो जब एवील-
मरोदकका राजा भएका िथए। 32 एवील-मरोदकले यहोयाकीनसगँ मेपवर्क बात
गरे। अिन उनले यहोयाकीनलाई बाबलेमा उनीसगं रहकेा अन्य राजाहरूलाई भन्दा
उच्च स्थानको सम्मान िदए। 33 यसकारण यहोयाकीनले आफ्ना कैदी पोषाक
खोलरे उतारे। त्यसपिछ उसले भोजन पिन राजाकै टेबलमा खाए। 34 त्यके िदन
बाबलेका राजाले यहोयाकीनलाई भ ा िदन थाल।े यो यहोयाकीनको मतृ्य ु पयर्न्त
लगातार च लर ो।
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