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मीकाकोपसु्तक
साम रया र इ ाएललाई दण्ड िदइनछे

1 परम भकुो यो वचन मीकाकहाँ आयो। यो राजा याताम आहाज र
िहजिकयाहका समयमा भएको िथयो। यी मािनसहरु यहूदाका राजाहरु िथए। मीका
मोरेशते बाटआएका िथए। मीकाले यो दशर्न साम रयार यरूशलमेको िबषयमा दखे।े
2 हे जाित-जाितका मािनसहरु हो! ितमीहरु सबलैे सनु,

हे पथृ्वी र त्यसमा ब े मािनसहरु सनु।
मरेो मा लक, परम भु उहाँको पिव म न्दरबाट आउँदै हुनहुुन्छ।

मरेो मा लक ितमीहरुको िबरु मा एकजना साक्षी भई आउँन ु हुनछे।
3 हरे, परम भु आफ्नो वास स्थानबाट बािहर जाँदै हुनहुुन्छ।

उहाँ पथृ्वीको अग्लो ठाउँमा जानको िन म्त उिभएर तल आउँदै हुनहुुन्छ।
4 परम भु परमे रको चरणमिुन

पवर्त पग्लरे जानछे,
जस र आगोमा मनै पग्लन्छ,

जसरी पहाडबाट पानी बगरे झछर्।
5 यस्तो भयो िकनभने याकूबले पाप गरेको िथयो।

िकनभने इ एलका कुल समहुले पाप गरेका िथए।
साम रया पापको करण

याकूबको पाप के हो?
यो साम रया हो।

यहूदाको अग्लो स्थान कुनहो?
यो यरूशलमे हो।

6 यसकारण म साम रयालाई खाली मदैानमा भग्नावशषेको थु ोमा प रणत
ग रिदनछुे।

त्यो यस्तो स्थान हुनछे जहाँ दाख रोिपनछे।
म साम रयाका ढुङ्गाहरुलाई बेंसीमा फा लिदनछुे
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र त्यसका जगहरु सतहमा पयुार्इिदनछुे।
7 म त्यसका मिूतर्हरु सबै टु ा-टु ा पा रिदनछुे।

सबै धन जे त्यले कमाएको छ भस्म पा रिदनछुे
र म ितनीहरुको झटुा दवेताहरुको मिुतर्हरु सबै ध्वशं ग रिदनछुे,

जबिक यी मिूतर्हरु वशे्याबिृत माफर् त बिनएका िथए।
ती मिूतर्हरु फे र वशे्याहरुलाई नै

ितनर् योग हुनछेन।्
मीकाको ठूलो दःुख

8 म चाँडै िबनाशको िबषयमा शोकाकुल हुनछुे र म िवलाप गनछु।
म खा ल खु ा र नाङ्गै िहडं्नछुे।

म स्याल जस्तै सा ो कराउँनछुे
र शतरुमगुार् झैं िवलाप गनछु।

9 साम रयाको घाऊ िनको हुनछैेन।
त्यसको पाप यहूदा सम्म फैलनछे।

यो मरेा मािनसहरुको शहरको वसे ार सम्म जानछे,
िकनिक यो त यरूशलमे सम्म आपगुकेो छ।

10 यो कुरा गातमा नभन।
त्यसका िन म्त रूँदै नरोऊ,

िवलाप गद बते-ला ामा
धलुोमा लडी-बडी गर।

11 हे शाफीरका वािसन्दाहरु हो,
ितमीहरु आफ्नो बाटोमा नाङ्गो

र ल ज्जत भएर जाऊ।
ती मािनसहरु जो सानानको वािसन्दाहरु हुन ्

ितनीहरु बािहर आउने छैनन।्
बतेसेलेमा मािनसहरुको रूवाबािसले ितमीबाट सहाएता लनछेन।्

12 मारोतका वािसन्दाहरुले केही रा ो कुरा होस ्भनी
ाकुलतापवूर्क प खर्रहकेाछन।्

िकनभने क परम भबुाट
यरूशलमेको मलुढोकामा आएकोछ।
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13 हे लाकीशका वािसन्दाहरु हो!
ितमीहरुले वगेवान घोडाहरु रथमा बाँध।

िसयोनको पाप रथहरुबाट नै शरुु भएको िथयो।
जसको माफर् त ितनीहरुले इ ाएलले गरे जस्तै पाप गरे।

14 यसकारण मोरशते गातमा
ित ो िबदाको सौगात ितमीले िदन ु पनछ।

अकजीबाका घरहरुले
इ ाएलका राजालाई धोका िदनछेन।्

15 हे मोरेशाका वािसन्दाहरु!
ितनीहरुको िबरु म एक जना मािनस पठाऊनछुे

जसले ितमीहरुबाट सबै िचजहरु खो छे।
इ एलको मिहमा अदलु्लाम सम्म आउनछे।

16 यसकारण ितमीले आफ्नो केश काट, िचण्ड*े होऊ।
िकनिक ितमी आफ्नो छोरा-छोरी जसलाई ितमी माया गछ

ितनीहरुका िन म्त रूँने छौ अनी ित ो शोक दशार्उनको िन म्त एउटा िग झैं िचन्डे
होऊ।

िकनिक ित ो नानीहरुलाई कैदी झैं लिगनछे।

2
मािनसहरुका द ु योजना

1 मािनसहरुमािथ यस्तो िबपि आइपनछ, जो पापपणूर् योजनाहरु बनाउछँन।्
यस्ता मािनसहरु ओ ानमा सिुत-सिुत ष न् रच्दछन,्

अिन िबहान उज्यालो हुने िबि कै आफ्नो ष न् मा िहडं्न थाल्दछन।्
त्यसो गन सामथर् ितनीहरुसगँ छ।

2 ितनीहरुले जमीनको चाहना गछर्न ्भने ितनीहरुलाई लन्छन।्
ितनीहरुले घरहरु लने इच्छा गछर्न भने यसलाई लन्छन।्

ितनीहरुले कुनै पिन मािनसलाई धोका िदन्छन ्र उसको घर लान्छन।्
* 1:16:
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ितनीहरुले एउटा मािनसलाई धोका िदन्छन ्र उसको सबै िचजहरु लनछेन।्
मािनसहरुलाई सजाय िदने परम भकुो योजना।

3 यसकारण परम भु यी कुराहरु भन्नहुुन्छ:
“हरे म ितमीहरुमािथ िवपि ल्याउने योजना बनाउदँछुै।

ितमी आफ्नो सरुक्षा गनर् सक्दनैौ।
ितनीले आफैं ले आफैं लाई यो क मा सहायता गनर् सक्दनैौ।

िकनभने नरा ो समय आउँदछै।
4 त्यस समय मािनसहरु ितमीमािथ हाँ छेन।्

ित ो िबषयमा िबलापको गीत ितनीहरुले गाउनँछेन।्
अिन भन्नछेन,् ‘हामी न भयौं,

परम भलुे हा ा मािनसहरुको जमीन खोसरे
अरू मािनसहरुलाई िदनभुयो।

हो उहाँले मरेो जमीन हा ो श हुरुलाई बाँिडिदन ु भयो।
5 जब त्यो भिूम परम भकुा मािनसहरुको सभामा िच ाहालरे बाँिडन्छ

ितिनिधको रुपमा सवेा गन ित ो कोही हुनछैेन।’ ”
मीकालाई उपदशे िदन िदएनन।्

6 मािनसहरु भन्छन,् “ितमीले हामीलाई उपदश नदऊे,
उनीहरुले यस्तो गन ुर् हुदँनै िथयो,

हामीमािथ कुनै पिन नरा ा कुराहरु आईपन छैनन।्”
7 याकूबका मािनसहरुले भन्छन,्

के परम भु रसाउन ु भएको छ?
के उहाँको कमर्हरु यी हुन?्

के धािमर्क जीवन
जीउनहेरुको लािग उहाँले

असल िचजहरु गन ुर्हुन्न र?
8 तर अिहले मरेो आफ्नै मािनसहरु मरेो श ु भएका छन,्

जसले आफू सरुिक्षत छौं भिन सम्झन्छन।्
ितमीहरु उनीहरुको खा ो चोछ

जस्तो िक ितनीहरु य ु बन्दीहरु हुन।्
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9 मरेो मािनसका ीहरुलाई ितमीहरुले घरबाट िनकालरे
जानको िन म्त िबवश बनायौ, जनु घरहरु रा ो र आरामदायी िथए

ितमीले उनीहरुको सा-साना नानीहरुलाई
मरेो आिशष दे ख ब न्चत गरायौ।

10 उठ, अिन यहाँबाट भाग!
त्यो िव ाम गन ठाउँ हनै।

िकनभने यो ठाउँ पिव छैन,्
यो न भएर गयो, यो डरलाग्दो िवनाश हो।

11 यो सम्भव हुन्छ िक एकजना झटुा-अगमव ा आउँछ अिन झटुो बोल्छ।
उसले भन्न सक्छ, “यस्तो एउटा समय आउनछे

जब त्यहाँ शस्त मद हुनछे।”
यस कारका अगमव ा ितनीहरु चाहन्छन।्

परम भलुे उहाँका मािनसहरुलाई एकसाथ ल्यउन ु हुन्छ।
12 हो, हे याकूब म िन यनै ितमीहरु सबलैाई भलेा गनछु।

म इ ाएलका बाँचकेा सबलैाई भलेा पनछु।
म ितनीहरुलाई गोठका भडेा बा ाहरु

र खर्कका िबचमा बथान झैं एकै ठाउँमा भलेापानछु।
फे र त्यो स्थान धरैे मािनसहरुको िभडले

खचाखच र हल्ला- खल्ला हुनछे।
13 ितनीहरु मध्ये एकजना आउनछे, जसले पखार्ल भत्काएर जान सकनछे।

उसले पखार्ल भत्काएर मािनसको अिघ बाटो बनाउने छ र मािनसको अिघ
बाटो तयार पानछ।

ितनीहरु मोक्ष ा गरेर त्यो शहर छोडरे जानछेन।्
तब राजा ितनीहरुसगँ जानछेन।् परम भु मािनसहरुसगँ हुनहुुनछे।

3
इ ाएलको अगवुाहरु द ु ताको दोषी

1 फे र मलैे भनें, “हे याकूबका अगवुाहगरु, अब सनु।्
इ ाएलको शासकहरु ितमाहरुले न्याय के हो सो जान्न ु पछर्।
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2 ितमीहरुले मलाई घणृा गरेर खराबलाई मे गछ ।
ितमीले मािनसको छाला काढ्छौ।
ितमीहरुले ितनीहरुका ह ीहरुबाट मास ु िनकाल्दछौ।

3 ितमीहरुले मरेा मािनसहरुलाई ध्वशं पा ररहकेा छौ।
ितमीहरुले उनीहरुको छाला सम्म कािढ रहकेो छौ। ितनीहरुको ह ी भाँचरे
अिन ितनीहरुलाई भाँडामा पकाइने मासकुो टु ा जस्तै बनाउदँै छौ।

4 ितमीहरुले परम भकुो ाथर्ना ग ररहकेाछौ
तर परम भु जवाफ िदनहुुन्न।

परम भलुे आफ्नो मखु ितनीहरुदे ख लकुाईरहन ु भएकोछ।
िकनिक ितमीहरुले नरा ो कमर् गरेका छौ।”

झटूो अगमव ाहरु
5 परम भु झटूा अगमव ाहरुको िवषयमा भन्नहुुन्छ जसले मरेा मािनसहरुलाई

पाप गनर् लगाए।

“यिद मािनसहरुले यी झटूो अगमव ाहरुलाई
खान िदए भने ितमीहरुलाई ‘शा न्त होस’् भन्दछन,्

यिद ती मािनसहरुले खान िदएनन ् भने ितनीहरुको िवरू सनेाहरु
भड्काउँछन।्

6 “यसकारण यो ित ो िन म्त रात झैं हुनछे,
ितमीले कुनै दशर्न दे पाउनछैेनौ।

भिवष्यको गवर्मा जे लकेुको छ,
ितमीले बताउन सक्दनैौ।

यसकारण ितमीहरुलाई अधँ्यरो जस्तै लाग्नछे।
अगमव ाहरुमािथ सयूर् अस्ताउनछे।
अिन उिनहरुलाई िदन पिन रात जस्तै हुनछे।

7 दशर्न दे लेाई ल ज्जत पा रनछे।
एकजना मािनस जो अगमव ा हो उसलाई झमलेामा पा रन्छ।

ितनीहरुले ितनीहरुको आफ्नो अनहुार छोप्छन।्
िकनभने परमे रबाट त्यहाँ उ र आउनछैेन।”
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मीका परमे रका साँच्चो अगमव ा हुन।्
8 तर परम भकुो आत्माले मलाई

श , न्याय, अिन सामथ्यर् िदनभुएको छ।
म याकूबलाई उसको अपराध बताउनँछुे।

हो, म इ ाएललाई त्यसको पापको िबषयमा भन्नछुे।
इ ाएलका अगवुाहरु दोषी छन।्

9 हे याकूबका अगवुाहरु, इ ाएलका शासकहरु, ितमीहरु मरेो कुरा सनु।
ितमीहरु न्यायलाई घणृा गदर्छौ।

यिद कुनै वस्त ु बाटोमा छ भन,े
ितमीहरुले त्यसलाई बाङ्गो पा रिदन्छौ।

10 ितमीहरुले िसयोनको िनमार्ण गदार् मािनसको हत्या गय ।
ितमीहरुले यरूशलमेलाई पापको मलूढोका बनाउँ छौ।

11 यरूशलमेका न्यायधीशहरुले
घसु लएर न्याय गछर्न।्

यरूशलमेका पजूहारीहरुले
ज्यान लएर ब्यावस्था िसकाउँछन।्

मािनसहरुले अगमव ाहरुलाई पसैा िदनपुदर्थ्यो,
अिन मा उनीहरुले कुनै दण्ड पाउदँनैिथए।

उनीहरुले सोच्थ,े परम भलुे उनीहरुलाई बचँाउछँन ्
अिन भन्छन,् “परम भलुे हामीलाई साथ िदनहुुन्छ,
यसकैारण हामीमािथ कुनै िबपि आउन सक्दनै।”

12 हे अगवुाहरु! ितमीहरुको कारणले िसयनको िवनाश भयो।
यसकैारण यो खते झैं जोितनछे।

यरूशलमे ढुङ्गाको थु ो बिननछे
अिन म न्दरको डाँडा जङ्गलले ढािकएको पहाड जस्तै सनुसान हुनछे।

4
ावस्था यरूशलमेबाट आउने छ
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1अब पिछल्लो िदनमा परम भकुो म न्दर,
डाँडा चाँिह पहाडहरुमा सव च्च बनाईने छ,

अिन त्यो पहाडहरु भन्दा उच्च पा रने छ
अिन अरू जाितहरु त्यसमा ओई रएर आउनछेन।्

2 धरैे मािनसहरु त्यहाँआएर भन्नछेन,्
“आऊ हामी परम भकुो पहाड, याकूबको परमशेवरको म न्दरमा जाउ,ँ

र उहाँले हामीलाई आफ्नो मागर् िसकाउँन ु हुनछे।
हामीहरु उहाँको मागर्मा िहडं्नछेौं।”

िकनभने वस्था िसयोनबाट र परम भकुो वचन यरूशलमेबाट िनस्कने छन।्
3 उहाँले दशेमा िबिभन्न मािनसहरुका बीच इन्साफ गन ुर् हुनछे

र टढा सश सामथ जाितहरुको झगडाको फैसला गन ुर् हुनछे।
ितनीहरुले आफ्ना तरवारहरु िपटेर हलोको फाली

र भालाहरु चाँिह हिँसया बनाउनछेन।्
जाित-जाितहरुले एक-अकार्को िबहरु मा

तरवार चलाउने छैनन,्
न त ितनीहरुले किहल्यै लडाईं गनर् िसकनछेन।्

4 तर त्यके मािनसहरु ितनीहरुको आ-आफ्नो दाखको बोट
र नभेाराको बोट मिुन ब छेन।्

कसलैे ितनीहरुलाई डर दखेाउने छैन।
िकनभने सवर्श मान परम भु परमशेवरको मखुले नै यी कुराहरु भन्न ु

भएकोछ।

5 सबै जाितका मािनसहरु चाँिह आ-आफ्नो दवेताको नाउमँा िहडं्नछेन।्
तर हामी चाँिह सदा-सवर्दै परम भु हा ा परमशेवरको नाउमँा िहडं्नछेौं।

राज्य फकार्एर ल्याइन्छ
6 परम भु भन्नहुुन्छ,
“लङ्गडाहरुलाई म त्यसिदन जम्मागनछु

अिन धपाईएकाहरुलाई
र ितनीहरु जसलाई मलैे दण्ड िदएको िथएँ,
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म भलेा गनछु।
7 “लङ्गडाहरुलाई एउटा बचेकेो भाग

र फ्याँिकएकाहरुलाई
एउटा सामथ जाित तलु्याउनछुे।”

ितनीहरुमािथ िसयोनमा
परम भलुे अब दे ख

सदा-सवर्दै राज्य गन ुर्हुनछे।
8अिन ितमी, हे एदरेका धरहरा,

िसयोनकी छोरीको डाँडा।
पिहलकेो शासक ितमीहरु कहाँ आउँनछेन ्

र यरूशलमेको छोरीको
अिधराज्य कायमहुनछे।

जस र पिहला िथयो।
िकन यरूशलमे बिेबलोन जानै पछर्?

9अब ितमी िकन िचच्याई-िचच्याई रून् ौ?
के ितमी मािथ राज्य गन कुनै राजा छैनन?्

के ित ो सल्लाहकार न भयो
र सववदेनामा परेकी ीलाई जस्तै ितमीलाई पीडाले सताएकोछ?

10 हे िसयोनकी छोरी,
सतु्केरी वदेनामा परेकी आइमाईको पीडामा रोऊ।

िकनिक अब ितमी शहरबाट बिहर जाने ौ
र मदैानमा ब छेौ

र मािथ बाबलेमा जाने ौ
र त्यहाँ ितमी सरुिक्षत रहने ौ।

परम भलुे ित ा श कुो हातबाट
ित ो उ ार गन ुर्हुनछे।

परम भलुे अन्य राज्यहरुलाई नाश गन ुर्हुनछे।
11अिन अब धरैे जाितहरु भलेा भएर, ित ो िबरु भन्नछेन,्

“त्यो अशु होस ्र िसयोनलाई
हा ो आखँाले िनयालरे हनेर् पाईयोस।्”
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12 तर ितनीहरुले परम भकुो िबचारलाई जान्दनैन।्
न त ितनीहरु उहाँको य ु लाई बझु्दछन।्

िकनभने उहाँले खलामा िबटाहरु जम्मागरे झैं
ितनीहरुलाई जम्मा गन ुर् भएकोछ।

इ ाएलले त्यसको श हुरुलाई परािजत गन छ।
13 “हे िसयोन छोरी, उठ अिन दाइँ गर

िकनभने म ित ा सींङहरुलाई
फलामको र ित ो खरूहरुलाई पी लको बनाउनछुे।

ितमीले धरैे जाितहरुलाई चरू-चरू पानछौ
र ितनीहरुको धन-सम्पि

सारा पथृ्वीका परम भमुा अपर्ण गनछौ।”

5
1अब ितमी पखार्लले घे रयौ!

हामी घरेामा पय ं।
ितमीहरुले इ एलको न्यायकतार्लाई

फलामको लौरोले गालामा िहकार्उँनछेन।्
मसीह बतेलहेममा जन्मनछेन।्

2 तर हे बतेलहेम ए ात,
ितमी यहूदाका बीचमा धरैे सानो छौ,

ितमी जो यहूदाका हजारौंका बीचमा सानो छौ,
तर ितमीबाट एउटा “इ ाएलको शासक” मरेो िन म्त आउँनछे।

उहाँको सरुुवात ाचीन कालदे खनै छ,
धरैे-धरैे अिघ दे ख।

3 यसकारण जब सम्म जन्मकेो क मा पनले जन्माउदँनै,
तब सम्म उहाँले िसयोनलाई त्यािग िदनहुुनछे।

तब ितनका बचकेा दाज्य-ूभाईहरु चाँिह
इ ाएलीहरुकहाँ फिकर् एर आउनछेन।्

4अिन ऊ खडा हुन्छ आफ्नो भडेाको बथानलाई परम भकुो श ले
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अिन उसका परम भु परमशेवरको मिहमाले खवुाँउछँ।
ितनीहरु सरुिक्षत हुनछेन ्

िकनभने ऊ पथृ्वीको अक अन्त सम्म महान रहनछे।
5 यहीं शा न्त हुनछे

जब अश्शरूी हा ो दशेमा आउँछ
र त्यसले हा ो दशेमा खु ा टेक्छ

तब हामी त्यसको िबरू मा सात गोठाला
र आठ अगवुाहरु खडा गनछौं।

6अिन ितनीहरुले अश्शरूमािथ तरवारले
र िन ोदको भिूममािथ नाङ्गो तरवारले शासन गनछन।्

अब अश्शरूीहरु हा ो दशे िभ पस्छन ्र हा ो िसमानामा पाईला टेक्छन ्
तब उहाँले हामीहरुलाई अश्शरूीहरुको हातबाट बचाउनँहुुनछे।

7अिन याकूबका बाँिक रहकेाहरु चाँिह
धरैे मािनसहरुका िबचमा परम भबुाट आएको शीत

र घाँसमािथ पन झरी झैं हुनछेन,्
जसले न त कुनै मािनसलाई न मािनसका कुललाई पखर्नछे।

8अिन याकूबका बाँिक रहकेाहरु चाँिह
धरैे जनताको बीचमा

जङ्गलका पशहुरुका बीचमा िसहं
र जीव-जन्तहुरुको िबच

िसहंको बच्चा जस्तै हुनछेन ्
जो ितनका बीचमा कुल्चदँै

र ितनीहरुलाई
टु ा पाद जानछेन,्
र बचाउनँे कोही पिन हुनछैेन।

9 तपाईंका बाहुली तपाईंका िबरोधीहरुमािथ रहोस,्
र तपाईंका सबै श हुरु ध्वशं हुनछेन।्

मािनसहरुले परमे रमािथ भरोसा गनछन ्
10 परम भु भन्नहुुन्छ,



5:11 xii मीका 6:3

“त्यसिदन म ित ा घोडाहरु खो छुे
र म ित ा रथहरु न ग रिदनछुे।

11 म ित ो दशेको सबै शहरहरु उजाड पा रिदनछुे।
म ित ो सबै गढीहरु भत्काई िदनछुे।

12 फे र ितमीले जाद ूचलाउने य गनछौनौं,
फे र ितमी ती मािनसहरुको भिवष्य बताउनँे यास गनछौनौ।

13 म ित ा झटूा दवेताको, मिूतर्हरु न ग रिदनछुे।
ती झटूा दवेताको मिूतर्हरुको ढुङ्गाको मिूतर्, स्मिृत, स्तम्भहरु सबै उखलेरे

फ्याँिकिदनछुे
जसलाई ितमीहरु स्वयलं,े आफ्नो हातले बनाएका िथयौ, ितमीहरु त्यसको

पजूा गन पाउनछैेनौ।
14 म अशरेा दवेीका पजूाको खम्बाहरु न ग रिदनछुे।

अिन म सबै ित ो झटूो दवेताहरु न ग रिदनछुे।
15 त्यहाँ केही जाितहरु छन ्जसले मरेो कुरा सनु्दनैन।्

म ितनीहरुिसत ोिधत हुनछुे र म ितनीहरुिसत बद्ला लनछुे।”

6
परम भकुो आरोप

1 परम भलुे जे भन्दै हुनहुुन्छ, त्यसलाई ध्यानदऊे:
“उठ अिन पहाडको सामनु्ने खडा हौ, अिन फ र उहाँलाई आफ्नो कथाको पक्ष

सनुाऊ।
पहाडहरुलाई आफ्नो कथा सनुाऊ।

2 परम भु आफ्ना मािनसहरुलाई आरोप गन ुर् हुन्छ।
पहाडहरु आफ्ना परम भकुो आरोप सनु,

अटल रहने पथृ्वीका जगहरु हो, परम भकुो आरोप सनु,
उहाँले मािणत गन ुर्हुनछे िक इ ाएल दषेी छ।”

3 परम भु भन्नहुुन्छ, “हे मरेा मािनसहरु! के मलैे कुनै िदन ितमीहरुलाई नरा ो
गरें?

मलैे कसरी ित ो जीवन क ठन बनाइिदएँ?
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मलाई भन! मलैे ितमीहरुलाई के गरें?
4 म ितमीलाई भन्दछुै, मलैे ितमीलाई जे गरें,

मलैे ितमीलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याएँ!
मलैे ितमीलाई ित ो दासत्वको जीवनबाट मु गराएँ।

मलैे ित ो अगवुाको िन म्त, मोशा, हारून अिन म रयमलाई पठाएँ।
5 हे मरेा मािनसहरु, मोआबको राजा बालाकको द ु योजनालाई याद गर।

ती कुरा याद गर जो अबोरको छोरा िबलामले बालाकलाई भनकेो िथयो।
ती कुरा स्मरण गर जो िस ीमबाट िगलगाल सम्म घटेको िथयो।

तब मा बझु्नछेौ, परम भमुा उ ार छ।”
परमे र हामीबाट के चाहान ु हुन्छ?

6 जब म परम भकुो छेउमा जान्छु अिन माण गछुर्,
तब परमे रको छेउमा आफूसगं के लएर जाऊँ?

के परम भकुो छेउमा
एक वषर्को बाछो होमब ल चढाउँन लएर जाऊ?

7 के परम भु एक हजार भडेा
र तलेका दश हजार नदीिसत शन्न हुनहुुन्छ?

के म आफ्नो अपराधको िन म्त आफ्नो जठेो छोरा
जो आफ्नो श ररको अगं हो, त्यो अपर्ण गरूँ?

8 हे मािनस! परम भलुे ितमीहरुलाई के असल छ त्यो भन्न ु भएकोछ।
परम भलुे ितमीहरुलाई उहाँ के चाहान ु हुन्छ,

त्यो बताउन ु भएको छ।
मािनसहरुसगं ितमी साँचो बन,
अरुसगं मेगर, ित ो परमे रको अिघ न भएर बस।

इ ाएलका मािनसहरु के-के ग ररहकेाछन?्
9 परम भकुो आवाजले यरूशलमे शहरलाई बोलाउँदछैः
उहाँ भन्नहुुन्छ, “ज्ञानी मािनसले परम भकुो नाउलँाई सम्मान गछर्।

यसकारण ितमी जाितहरु र ितमीहरु जो यहाँ जम्मा भएकाहरु हो ध्यन दऊे।
10 के अझै पिन द ु हरुले चोरेको धन सम्पि

लकुाएर राखकेो छ?
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के द ु हरुले अझै पिन मािनसहरुलाई
टोकरीहरुले धोका िदइ रहकेोछ
जनु टोकरीहरु सानो छ।

11 के मलैे ती द ु मािनसहरुलाई बवेास्ता गन?
जसले अझै पिन कपट तराजु
र छलको ढकले मािनसहरुलाई ठिगरहकेा छन?्

12 त्यस शहरका धनी मािनसहरु िनदर्यी काम गछर्न।्
त्यस शहरका मािनसहरु अझै पिन झटूो बोल्दछन।्
हो! ती मािनसहरु ितनीहरुको झटूो कुरा गछर्न।्

13 यसकारण मलैे ितमीहरुलाई दण्ड िदन शरुु गरें।
म ितमीहरुलाई ितमीहरुको पापको कारण न ग रिदनछुे।

14 ितमीहरुले भोजन गनछौ तर ित ो पटे भ रने छैन।
अिन फे र ितमी भोको हुनछेौ।

ितमीले मािनसहरुलाई बचाउने कोिसस गछ
तर ितमीले जसलाई बचाउछँौ म त्यसलाई तरवारले का टिदनछुे।

15 ितमीहरु आफ्नो िबऊ छछ ,
तर ितमीहरु बाली काट्ने छैनौ।

ितमीले कोलमा जतैनू पलेरे तले िनकाल्छौ
तर ितमीले आफ्नो िशरमा घ पिन तले शस्त मा ामा पाउदनैौ।

ितमी दाख पलेरे दाखरस त िनकाल्छौ
तर िपउन पयार् हुदँनै।

16 यस्तो िकन हुन्छ? िकनिक ितमीहरु
ओ ीको काननूहरु पालन गछ ।

ितमीहरु ती नरा ा कुराहरु भन्छौ
जनु कुराहरु आहाब का घरानामा गछर्न।्

ितमीहरु उनीहरुको िशक्षा अनसुार चल्छौ।
यसकारण म ितमीहरुलाई न पनछु।

ित ो शहरका मािनसहरु हाँसोको पा हुनछेन।्
ितमीहरु अन्य राज्यहरुको घणृाको पा बिननछेौ।”
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7
मािनसहरुको आचरणले मीका ाकुल

1 म कुल छु, िकनिक म ीष्म ऋतकुो त्यो फल जस्तै जस्तै भएकोछु जो
टिपसिकएको छ।

म त्यो दाख जस्तै भएको छु जो टिपसिकएको छ।
अब त्यहाँ एउटा पिन दाख रहकेोछैन।

पिहले फलकेो नभेारानै छैन जनु मलाई मन पथ्य , त्यो एउटा पिन रहकेो
छैन।

2 यसको अथर् हुन्छ; ती सबै रा ा मािनसहरु गइसकेकाछन,्
एउटै पिन धम मािनसहरु यो भिूममा रहनेन।्

हरेक मािनसहरु एक- अकार्लाई मानर्को िन म्त ढुकी बस्छन।्
हरेक मािनस आफ्नो भाइलाई जालमा फसाउनँ ष न् रिचबस्छन।्

3 मािनसहरुको दवुै हातहरु नरा ो काम गनर् तयार छन।्
शसकहरु काम गनर्लाई घसु माग्छन।्

न्यायकतार्ले पसैा लएर न्यायलयमा फैसला ब द्ल गछर्न।्
“मखु्यअगवुाहरु” साँचो र िनष्पक्ष िनणर्य लदंनैन।् ितनीहरुआफुलाई जस्तो

मनपछर्, त्यस्तै काम गछर्न।्
4 ितनीहरूले असललाई पिन नोक्सान गन छन,्

र काँढा घारीमा फ्याँक्ने छन।्
दण्डको िदन आइरहछे

ितमीहरुका अगमव ाले भनकेा िथए यस्तो िदन आउनछे,
ितमीहरुका हरीहरुको िदन आउँदछै।

अब ितमीहरुलाई सजाय िदनछेन।्
ितमी अन्योलमा पनछौ।

5 ितमी आफ्नो िछमकेीमािथ भरोसा नगर।
ितमी आफ्नो साथीलाई िव ास नगर।

आफ्नो प ीिसत पिन
खलुरे कुरा नगर।

6 मािनसको आफ्नै घर िभ श ु हुन्छ।
छोराले बाबकुो आदर गदनन।्
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छोरी आफ्नी आमाको िबरु मा जानछेे।
बहुारी आफ्नी सासकुो िबरु मा जानछेे।

परम भु रक्षा गन ुर्होस ्
7 म सहायताको िन म्त परम भलुाई हनेछु।

म परमे रको ितक्षा गनछु उहाँले मलाई बचाउनँ ु भएकोछ।
मरेा परमे रले मरेो कुरा सनु्नहुुनछे।

8 म लडकेेछु, तर ह,े मरेो श !ु मरेो हाँसो नउडाऊ।
म फे र खडा हुनछुे।

य िप आज अधँ्यारोमा बसकेोछु,
परम भलुे ममा ज्योित ल्याउनहुुनछे।

परम भलुे क्षमा गन ुर्हुन्छ
9 मलैे परम भकुो िवरु पाप गरेंको िथएँ।

यसकारण, उहाँ मिसत रसाउनँ ु भएको िथयो।
तर न्यायलयमा उहाँले मरेो िन म्त मु ा लडी इन्साफ गन ुर्हुनछे।

उहाँले त्यही काम गन ुर्हुनछे जनु काम मरेो िन म्त उिचतछ।
फे र उहाँले मलाई बािहर उज्यालोमा ल्याउनहुुनछे।

अिन म उहाँको उ ार हनेछु।
10 फे र मरेो श हुरुले

यो दखेरे ल ज्जत हुनछेन।्
मरेो श हुरुले मलाई सोधकेो िथयो,

“तरेा परम भु परमे र कहाँछन?्”
त्यस समय, म उसमािथ हाँ छुे।

मािनसहरुले उसलाई िहलो मलैोले कुल्चकेो जस्तै कुल्चने छन।्
यहूदीहरु फकर् नछेन ्

11 त्यो समय आउनछे जनु िदन ित ा पखार्ल फे र िनमार्ण हुनछे,
त्यस समयमा ित ो दशे िवशाल हुनछे।

12 ित ा मािनसहरु ित ो भिुममा फकर आउनछेन।्
ितनीहरु अश्शरू र िम दशेदे ख आउनछेन।्

ित ा मािनसहरु िम र य ू े टस नदीको



7:13 xvii मीका 7:17

अक भिूमबाट आउनछेन,्
समु दे ख लएर समु सम्मका

र पवर्तदे ख पवर्तसम्मका मािनसहरु आउनछेन।्
13 पथृ्वी ती मािनसहरु जो यस पथृ्वीका िनवासी िथए

ितनीहरुको कमर्हरु जनु ितनीहरुले गथ ती कारणले बबार्द भएको िथयो।
14 यसकारण आफ्नो राजदण्डले ितमी शासन गर।

ितमी ती वथानहरुलाई शासन गर
जनु ित ो आफ्नो हो।

मािनसको वथान कमलको पहाडमा एकलै बस्थ।े
यो बथान बाशानमा छ अिन िगलादमा छ

जस र त्यो पिहला बसकेो िथयो।
इ ाएलले आफ्नो श लुाई हराउने छ

15जब मलैे ितमीलाई िम बाट िनकालरे ल्याएको िथएँ, मलैे धरैे अचम्मको कामहरु
गरेको िथएँ।

त्यस्तै अचम्मका कामहरु म ितमीलाई दखेाउनँछुे।
16 ती अचम्मका कामहरु अन्य जाितहरुले दे े छन,्

अिन ल ज्जत हुनछेन।्
ती जाितहरुले दे छेन,्

ितनीहरुको श मरेो छेउमा केिह पिन होइन।
उनीहरु छक्क पनछन ्

अिन आफ्नो मखु हातले छोप्नछेन ्
अिन कान बन्द गनछन ्

र केही पिन सनु्ने छैनन।्
17 ितनीहरुले जमीनमा घ ने साँपले झैं

धलूो चाट्नछेन,् र ितनीहरु डरले काम्नछेन।्
तनीहरु परम भु हा ा परमे रकहाँ

घ ने िकरा झैं
ितनीहरुका िकल्लाहरुबाट आउँनछेन।्

ितनीहरु ितमीहरुिसत डराउनँछेन।्
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परम भकुो िन म्त स्तिुत
18 तपाईं जस्तो परमे र अरु छैनन।्

तपाईंले पापीहरुलाई क्षमा ग रिदनहुुन्छ।
तपाईंले आफ्नो बाँचकेा मािनसहरुका पाप क्षमा ग रिदनहुुन्छ।

तपाईले आफ्ने रसलाई रा खरा ु हुन्न
िकनिक तपाईं सधैं दया गनर् रूचाउन ु हुन्छ।

19 हे परम भ!ु हा ा पापहरु टाढा फ्याँिक िदनहुोस,् फे र हामीलाई सखु चनै
िदनहुोस,्

हा ा पापहरु तपाईंले टाढा गहीरो समु मा फ्याँिक िदनहुुनछे।
20 तपाईं याकूब ित साँचो हुनहुुन्छ, अ ाहम ित दयाल ु हुनहुुन्छ।

तपाईंले यस्तो शपथ धरैे अगाडी हा ो िपता-पखुार्हरुसगं गन ुर्भएको िथयो।
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