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योएलको
पसु्तक

सलहहरूले दशेलाई उजाड पारे
1 पतएुलको छोरा योएलले परम भकुो यो वचन ा गय :

2 हे अगवुाहरु हो, यो वचन सनु!
हे यो दशेका सबै बािसन्दाहरु हो! ितमीहरु मरेो कुरामा ध्यानदऊे।

के ितमीहरुको जीवनकालमा पिहला किहले यस्तो भएको िथयो? होइन!
के ितिमहरुका िपता-पखुार्हरुको समयमा किहले यस्तो घटना घटेको िथयो?

होइन!
3 ितमीहरुका छोरा-छोरीहरुलाईयो कुरा बताऊ,

अनी ित ो छोरा-छोरीहरुले उनीहरुका छोरा-छोरीहरुलाई बताउनँे छन।्
ितमीहरुको नाित-नातीनाले आफ्ना आउने पसु्तालाई बताउने छन।्

4 जे कुरो काट्ने सलहहरुले छोडकेा िथए,
सबै बगाले सलहहरुले खाए।

अिन जकुेरा बगाले सलहहरुले छोडकेा िथए,
ती सबै उ ने सलहहरुले खाए।

जे उ ने सलहहरुले छोडकेा िथए,
ती सबै िवनासकारी झसुलु े सलहहरुले खाए।

सलहहरु आइपगु्न थाले
5 हे मतवालाहरु! जाग अिन रोऊ!

ितमीहरु सबै दाखरस िपउनहेरु हौ! जोडिसत रोऊ।
िकनभने ितमीहरुको िमठो दाखरस अब छैन।

अब ितमीहरुले िमठो नयाँ दाखरस पाउने छैनौ।
6 एउटा ठुलो अनी श ीशाली जाितले
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मरेो दशेलाई आ मण गरेका छन।्*
ितनीहरुका दाँतहरु िसहंका जस्तै छन।्

ितनहरुका दा ाहरु िसहंीनीका जस्तै छन।्
7 ती मानीसहरुले मरेो दाख बारीहरु न पा रिदए।

दाखको बारी ओइलायो त्यसपिछ मय ।
ती मिनसहरुले मरेो रा ो नभेाराका बोटहरु न पा रिदए।

बोटको बो ा समते उप्काई नभएको नाङ्गो पारेर फा लिदए।
मािनसहरु रून्छन ्

8 कन्ये केटी झैं िवलाप गर जसको िववाह हुनलागकेो छ।
जसले लोग्नकेो िन म्त भाङ् रा लगाएकीछे जसको हुनलागकेो लोग्ने िववाह

हुनभुन्दा पिहला नै म रएको छ।
9 पजूाहारीहरु परम भकुा सवेकहरु रोऊ।

िकनभने अब अन्नबली,र अघर्बली परम भलुाई चढाईनछे।
10 खते उजाड पारीएकोछ।

यहाँ सम्म िक खते पिन रुँदछै।
िकनभने अन्नहरु सबै न भयो

नयाँ दाखरस सखु्खा भयो
अिन भ ाक्षकेो तले पिन समा भयो।

11 हे िकसानहरु! िनरास हौ।
हे दाखवरीका िकसानहरु अच्काली िवलाप गर!

गहु ँ र जौंको िन म्त िवलाप गर
िकनिक खतेको फसलहरु न भएकोछ।

12 दाखको बोट सकुाइयो
अिन नभेाराको बोट ओइलाएकोछ।

अनार, खजरु अिन स्याउका बोटहरु सकुाइयो।
बा रका सबै रुखहरु सकेुका छन।्
मािनसको िबचमा भएको आनन्द अन्त भएकोछ।

* 1:6: …
(हुन सक्छ योएलले यहाँ श कुो सनेाहरूको कुरा ग ररहकेा छन।्)
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13 हे पजूाहरीहरु! भाङ् ा लगाऊ अिन सा ै िवलाप गर।
हे वदेीका सवेकहरु हो! िवलाप गर।

हे मरेा परमशेवरका सवेकहरु! ितमीहरु भाङ् ा लाएर सतु।
िकनिक अन्नब ल र अघर्बली ित ा परमे रको म न्दरमा हुने छैन।

सलहहरु ारा डरलाग्दो िवनाश
14उपवासको समय िन त गर। िवशषे सभाका िन म्त मािनसहरुलाई बोलाऊ।

सभामा अगवुाहरु र यो दशेका सबै बािसन्दाहरुलाई भलेा गराऊ। उनीहरुलाई
परम भु ितमीहरुका परमे रको भवनमा ल्याऊ अिन परम भलुाई पकुार गर।

15 त्यस िदनको लािग यो एकदमै नरा ो िदन हुनछे। िकनिक परम भकुो एक
िवशषे िदन निजकै आउँदछै। त्यस समय यस्तो सवर्नाश हुनछे िक सवर्श मान
परमे रले आ मण ग ररहन ु भएको जस्तै हुनछे। 16 हा ो खाने भोजन हा ो
आखँाले हदेार् हदे हरायो। हा ो परमे रको भवनबाट आन्नद र हर्ष हराएर गयो।
17 हामीले िबऊहरु त रोपकेा िथयौं तर जमीनमानै सकेुर मय । हा ो बोट िबरुवा
सकेुर मय । हा ा अन्नको भण्डारहरु खाली भयो अिन न भएर गयो।

18 हा ा पशहुरु भोकले कराइरहकेाछन।् हा ा गाई गोरूका बथान यता-उता
छरप भए। ितनीहरुले घाँस खान पाउदँनैन।् भडेाहरु पिन म ररहकेा छन।् 19 हे
परम भ!ु म तपाईंलाई सहायताको िन म्त ाथर्ना गदछु। िकनिक हा ो ह रयो
मदैानहरु आगोले मरुभिूम बनाइिदयो। मदैानका सबै रूखहरु आगोको ज्वालाले
जलाई िदए। 20 वन पशहुरु पिन तपाईंको सहायता चाहन्छन।् नदीहरु सकुी सके,
कतै पनी पानीको नाउँ िनशान छैन। आगोले हा ो ह रयाली मदैनलाई मरुभिूम बनाई
िदयो।

2
परम भकुो आउने समय

1 िसयोनमा तरुही फुक,
मरेो पिव पवर्तमा चतेावनीतको ध्विन बजाऊ।

ती सबै मािनसहरुलाई जो यो दशेमा बस्छन ्डरले थरथर कामनु?्
परम भकुो िवषशे िदन आउँदछै।
परम भकुो िवशषे िदन निजकै छ।
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2 त्यो िदन अन्धकार उदासी िदन हुनछे।
त्योिदन धरैे अधँ्यारो र बादलले ढाकेको हुनछे।

ितमीहरु िवशाल र श शाली मािनसहरु पवर्तमा अन्धकार झैं फै लदंै गरेको दे े
छौ।

ितनीहरु जस्ता धरैे सखं्यामा मािनसहरु
पिहले त्यहाँ किहल्यै पिन आएका िथएनन ्

अिन न त भिबष्यमा यस्तो हुनछे।
3 ितनीहरुकोअघाडी आगोले भष्म पाछर्। ितनीहरुको पछाडी आगोको ज्वाला

दन्कन्छ।
भमूी मािनसको सामनुे अदनको बगैंचा झैं हुनछे

अिन मिनसको पिछ उजाड मरुभिूम जस्तै हुनछे।
त्यहाँ केही पिन रहने छैन।

4 सलहहरु घोडा जस्तै दे खन्छन ्
अिन ितनीहरु य ु को घोडा जस्तै दौडन्छन।्

5 ितनीहरुलाई सनु!
ितनीहरुको ध्विन य ु को समयमा

रथ पहाडमा चढ्दा भएको खलैा-बलैा जस्तै हुन्छ।
त्यो आवज भसु जलरे िनस्केको

आगोको ज्वाला जस्तै छ।
एक हुल श शाली मािनसहरु

य ु का िन म्त तत्पर हुदँाको जस्तै हुनछे।
6 मािनसहरु ितनीहरुको अिघ डरले थर-थर काम्छन।्

ितनीहरु को अनहुार डरले पहेंलो हुन्छ।*

7 ितनीहरु यो ाहरु झैं दगछुर्न।्
ितनीहरु य ु का मािनसहरु झैं पखार्लमािथ चढ्छन।

त्यके मािनस सोझो अघाडी बढछन।्
ितनीहरु पं निबगारी िहडंछन।्†

8 उनीहरु एक अकार्मािथ ठेलाठेल गदनन।्
* 2:6: … † 2:7:

…
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त्यके सनेा आफ्नो बाटोमा िहडं्छन।्
यिद कुनै सनेालाई चोट लागरे लडे पिन

अरु सनेाहरु अिघ बिढ रहन्छन।्
9 ितनीहरु कुदरे शहरमा प छेन ्

अनी चाँडै पखार्ल मािथ कु छेन।्
ितनीहरु घरमािथ चढछन ्

अिन झ्यालबाट चोरहरु जस्तै िभ पस्छन।्
10 ितनीहरुको अगाडी पथृ्वी ह ल्लन्छ,आकाश काम्छ।

सयूर् र चन् मा पिन अधँ्यारो हुन्छ अिन तारा चम्कन छोड्छ।
11 परम भलुे आफ्नो सनेाहरुलाई ठुलो स्वरले बोलाउन ु हुन्छ।

उहाँको छाउनी अत्यन्त िवशाल छ।
ती जसले परम भकुो आज्ञा पालन गछर्न ्

ितनीहरु धरैेल सखं्यामा छन।्
परम भकुो िवशषे िदन महान ्अिन डर लाग्दो हुनछे।

यो कसले सहन सक्छ र?
परम भलुे मािनसलाई प रवतर्न हुन ु भन्नहुुन्छ

12 परम भु भन्न ु हुन्छ:
“अिहले पिन ितमीहरु सम्पणूर् हृदयले

उपवास बसरे रूँदै र शोक गद
म ितर फकर् ।

13 लगुा होइन, ितमीहरु को हृदय फटएर रोऊ।”‡
परम भु ितमीहरुका परमे रकहाँ फकर आऊ।

उहाँ दयाल ु अिन करूणामय हुनहुुन्छ।
उहाँ चाँडै रसाउन ु हुन्न।

उहाँ को मे महान छ,
दण्ड िदने िबषयमा उहाँले

जो िनणर्य लन ु भएको छ
‡ 2:13: …
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त्यो उहाँले प रवतर्न गनर् सकन ु हुछ।
14 कसले जान्दछ, हुनसक्छ परम भलुे आफ्नो मन बद्लीन सक्न ु हुन्छ।

यो पिन हुनसक्छ उहाँले ितमीहरुलाई आिशष िदनहुुन्छ।
अिन फे र ितमीहरुले परम भु ितमीहरुका परमशेवरलाई

अन्नब ल र अघर्ब ल चढाउन योग्यका हुने छौ।
परम भलुाई ाथर्ना गर

15 िसयोनमा तरुिह फुक,
महा-पिब सभा बोलाऊ।
उपवासको िवशषे समयलाई बोलाऊ।

16 मािनसलाई भलेा गर।
त्यो िवशषे सभाकोलािग उनीहरुलाई बोलाऊ।

ितमीले बढूा- धानहरु अिन नानीहरुलाई भलेा गर।
त्यो दधु-ेबालकलाई पिन लएर आऊ,

नयाँ दलुहा-दलुहीलाई
िसधै ितनीहरुको कोठाबाट बोलाऊ।

17 पजूाहारीहरु, परम भकुा सवेकहरु
म न्दरको दलान वदेीको िबचमा रहुन।्

ितनीहरुले भननु,् “हे परम भु तपाईका मािनहरुलाई दया दखेाउनहुोस।्
तपाईंका मािनसलाई ल ज्जत हुन निदन ु होस।्
ितनीहरुलाई रा हरुको िबचमा हाँसोको पा नबनाउन ु होस।्

तपाँईंले अन्य दशेहरुलाई हाँस्दै भन्ने अवसर निदनहुोस,्
‘ितनीहरुका परमे र कहाँ हुनहुुन्छ?’ ”

परम भलुे ित ो दशे िफतार् िदनहुुन्छ
18 तब परम भु आफ्नो भिूमको िन म्त अत्यन्तै जोिशलो हुनभुयो।

उहाँ आफ्ना मािनसहरुमािथ करुणामय हुनभुयो।
19 परम भलुे आफ्ना मािनसहरुलाई उ र िदन ु भयो।
उहाँले भन्नभुयो, “म ितनीहरुका िन म्त अन्नहरु, नयाँ दाखरस र तले पठाउनछुे।

ितिमहरुका िन न्त शस्त हुनछे।
म ितमीहरुलाई अन्य जाितहरुको िबचमा हाँसोको पा बिनन िदने छैन।
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20 त्यहाँ आएका उ रवासीहरुलाई§ ितमीहरुको दशेबाट हटाइिदनछुे।
उिनहरुलाई बाँझो र उजाड दशेमा पठाइिदनछुे,

त्यसमध्ये आिधलाई पवूर्को समु प पठाई िदनछुे,
अिन फे र आिधलाई प मको समु तफर् पठाईिदनछुे।

उनीहरुले यस्तो घिृणत कमर् गरेका छन,्
उनीहरुसडकेो दगुर्न्धमािथ उठ्नछेन।् ितनीहरुको नरा ो गन्ध उभँो जानछे।

ितनीहरुले धरैे िघनलाग्दा कामहरु गरेका छन।्”
फे र दशेलाई नयाँ बनाईने छ

21 हे दशे नडरा!
त ँ खिुश भएर रमाइलो गर,
िकनिक परम भलुे ठूला-ठूला काम गन ुर् हुनछे।

22 हे जङ्गलका पशहुरु! नडराऊ,
बनको उजाड खकर् मा ह रयाली आउँनछे।

रूखहरुले फलिदन थाल्नछेन।्
नभेाराको बोटहरु र दाखको बोटहरुले शस्त फल िदनछे।

23 हे िसयोनका मािनसहरु! खशुीहोऊ।
परम भ,ुितमीहरुका परमे रसगँ रमाऊ।

िकनभने उहाँले ितमीहरुलाई रा ो गन ुर्हुनछे।
उहाँले ितमीहरुलाई अिघल्लो र पिछल्लो दबुै झरी पिहला झैं पठाई

िदनहुुन्छ।
24 अब खलाहरु गहुलँे भ रपणूर् हुनछेन।्

अिन दाख-कुण्डहरु नयाँ दाखरस र तलेले भ रनछेन।्
25 “म परम भलुे मरेो श शाली सनेा ितमीहरुको िबरु मा पठाएको िथएँ।

ती काट्ने सलहहरु, ती बगाले सलहहरु
अिन उ ने सलहहरुले ित ा सबै अन्नहरु खाईिदए।

तर म परम भु ती सबै नोक्सान भएको फे र भरपरू ग रिदनछुे।
§ 2:20:
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ितमीहरु फे र भ रभराऊ हुनछेौ।
26 फे र ितमीहरुसगँ शस्त खानकुेरा हुनछे।

ितमीहरु सन्त ु हुनछेौ र ितमीहरुले परम भु
ितमीहरुका परमे रको शसंाको गीत गाउनछेौ।

उहाँले ित ा िन म्त आ यर्चिकत काम गन ुर् भएकोछ।
अब मरेो मािनसहरु किहल्यै ल ज्जत हुनछैेनन।्
27 अिन ितमीले थाहापाउनछेौ म इ ाएलको बीचमा छु।

अिन फे र ितमीले जन्नछेौ म परम भु ितमीहरुको परमे र हु ँ
र म वाहके अक कुनै परमे र छैन।

मरेा जाहरु फे र किहल्यै ल ज्जत हुनछैेनन।्”
परमे रले उहाँको आत्मा सबै मािनसलाई िदनहुुन्छ

28 “त्यसपिछ,
म ितमीहरु सबै मािथ मरेो आत्मा खन्याउनँछुे।

ितमीहरुका छोरा-छोरीहरुले अगमवाणी गनछन।्
ितमीहरुका बढूा मािनसहरु स्वप्न-दश हुनछेन।्
ितनीहरुका जवानले दशर्न दे छेन।्**

29 त्यस समय म आफ्ना आत्मा मरेा दास
र दासीहरुमािथ खन्याउनछुे।

30 पथृ्वी अिन आकाशमा म अ तू िचन्ह दखेाउनछुे।
त्यहाँ रगत, आगो र धवुाँको खम्बाहरु हुनछेन।्

31 सयूर् अधँ्यारोमा बद्लनछे।
चन् माको रंग रगतमा बद्लनछे।
अिन परम भकुो महान ्र डरलाग्दो िदन आउनछे।

32 अिन हरेक मािनस जसले परम भकुो नाउँ पकुछर् उसलाई बचाइनछे।
िकनिक परम भलुे भन्न ु भए अनसुार त्यहाँ बाँचकेाहरु िसयोन डाँडा र

यरूशलमेमा हुनछेन।्
यो ठक परम भलुे भन्न ु भए जस्तै हुनछे।

बाँचहेरुको िबचमा ितनीहरु हुनछेन ्
** 2:28: 28 िह मूा यो पद अध्याय 31 हो।
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जसलाई परमे रले बोलाउन ु हुनछे।

3
यहूदाको श हुरुलाई सजाय िदईनछे

1 “हो, ती िदनहरुमा अिन त्यस समयमा म यहूदा र यरूशलमेलाई कैदबाट मु
पानछु अिन दशेबाट िनवार्िसतहरुलाई फकार्एर ल्याउनछुे।* 2 म सबै जाितलाई
भलेा गनछु। यो सबै जाितलाई यहोशापातको बेंसीमा भलेा पाछुर्, अिन त्यहाँ नै म
उनीहरुलाई न्याय गनछु। ितनहरुलनेै मरेो मािनसहरुलाई िततर-िबतर परेका िथए।
अन्य जाितहरुको िबचमा ब बाध्य तलु्याएको िथए। यसकैारण म ितनीहरुलाई
दण्ड िदनछुे। ितनीहरुले मरेो भिूमलाई भाग-भाग गरेकाछन।् 3 ितनीहरुले मरेो
मािनसहरुको िन म्त िच ा हाल।े ितनीहरुले एउटा केटालाई वशे्यागमनको लािग
िबि गरे अनी एउटी केटीलाई दाखरसको िन म्त बचेे अिन मद िपए।

4“हे सोर र िसदोन, प लश्तीका सम्पणूर् भिूमहो। मलाई ितमीहरु को वास्ता छैन?
के ितमीहरु मलैे गरेको कुनै कमर्को िन म्त सजाय िदइरहछेौ! हुनसक्छ ितमीहरुले
यो सोिचरहकेा होलाऊ िक ितमीहरुले मलाई दण्ड िदई रहकेाछौ, तर चाँडै म नै
ितमीहरुलाई दण्ड िदनछुे। 5 ितमीहरुले मरेो सनु र चाँदी चोय । मरेो बहुमलू्य र हरु
चोरेर ितमीहरुले ित ो आफ्नो म न्दरमा राख्यौ।

6 “ितमीहरुले यहूदा र यरूशलमेका बािसन्दाहरुलाई यनूानीहरुको हातमा
बिेचिदयौ। ता िक ितनीहरु आफ्नो भिूमबाट टाढा लिगनछेन।् 7 ितमीहरुले मरेा
मािनसहरुलाई ितनीहरुका दशेबाट टाढा पठायौ। तर म ितनीहरुलाई फकार्एर ल्याउन
लागकेो छु अिन ितमीहरुले जे गय त्यसका िन म्त म ितमीलाई दण्ड िदनछुे। 8 म
ितमीहरुका छोरा-छोरीहरुलाई यहूदाकै हातमा बिेचिदनछुे। अिन उनीहरुले फे र
ितनीहरुलाई एउटा टाढा दशेमा ब े शबाहरुको हातमा बिेचिदनछेन।्” यो कुरा
परम भलुे भन्नभुएकोछ।

य ु को िन म्त तयार होऊ
9 जाित-जाितहरुलाई यो बताई दऊे,

य ु कोलािग तया रबस!
* 3:1: 1 िह मूा यो पद अध्याय 41 हो।
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सरुिबरहरुलाई बोलाउ,
सम्पणूर् यो ाहरुलाई भलेागर।
उनीहरुलाई जगाऊ!

10 ितनीहरुको हलोको फालीहरु िपटेर तलबार बनाऊ।
हिँसयाहरुबाट ितमीहरुका भाला बनाऊ।

त्यो कमजोर मािनसले भननु,्
“म एउटा यो ा हु!ँ”

11 हे सबै दशेका जाितहरु!
िछटो गर! त्यहाँ भलेा होऊ।
हे परम भु तपाईं पिन आफ्नो श शाली बीरहरु लएर आउनु होस।्

12 हे दशेबासीहरु, उठ!
यहोशापातको बेंसीमा आऊ!

म त्यहीं बसरे
सबै जाितहरुको न्याय गनछु।

13 ितमी हिँसया लएर आऊ!
िकनिक फसल काट्ने समय भईसकेको छ।

आऊ! दाखहरु कुल्च,
िकनिक दाखको घडा भ रसकेको छ।

घडा भ रन्छ अिन उ रे बािहर आउँछ।
िकनिक उनीहरुले ज्यादै द ु ता दखेाएकाछन।्

14 िनणर्य ग रने बेंसीमा मािनसको धइुरो छ,
िकनिक फैसला गन बेंसीमा परम भकुो िवशषे िदन निजकै आएकोछ।

15 सयूर्, चन् मा अधँ्यारो हुनछेन।्
ताराहरु चम्कने छैनन।्

16 परम भु परने र िसयोनबाट गजर्न ु हुनछे।
उहाँ यरूशलमेबाट गजर्न ु हुनछे।

आकाश र पथृ्वी थरथर काँप्ने छ,
तर परम भु उहाँका मािनसहरुका िन म्तशरणस्थान हुनहुुनछे।

एउटा सरुिक्षत स्थान इ ाएलका बािसन्दाका िन म्त हुनहुुनछे।
17 “त्यस समय ितमीहरुले जान्नछेौ की

म नै परम भु ितमीहरुको परमे र हु।ँ
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म िसयोनमा बस्छु, जनु चाँिहं मरेो पिब पवर्त हो।
यरूशलमे पिव बन्नछे र त्यहाँबाट कुनै िबदशेीहरु किहल्यै जानछैेनन।्”

यहूदालाई जीवनका िन म्त नयाँ ितज्ञा
18 “त्यसिदन िमठो दाखरस पहाडहरुमा चिुहनछे।

डाँडाहरुबाट दधुको नदी बग्नछे।
यहूदाका सबै खोल्साहरुमा पानी बग्न थाल्नछे।

परम भकुो म न्दरबाट एउटा मलुफुटेर
िसि मको बेंसीलाई िभजाउँने छ।

19 िम दशे मरुभिूमझैं हुनछे अिन एदोम पिन उजाड भिूम हुनछे।
िकनिक ितनीहरु यहूदाका मिनसहरु ित िन ुर िथए।

ितनीहरुले ितनीहरुकै दशेको
िनद ष मािनसको हत्या गरेका छन।्

20 यहूदाका मािनसहरु सदा-सवर्दा रहनछेन ्
अिन यरूशलमे पसु्तौं-पसु्ता सम्म मािनसको बासस्थन हुनछे।

21 ितनीहरुले मरेो मािनसहरुको हत्या गरे।
यसकारण म उनीहरुलाई सजाय िदनछुे।”

िकनिक परम भु परमे र िसयोनमा बास गन ुर्हुन्छ।
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