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नहमे्याहकोपसु्तक

नहमे्याहको ाथर्ना
1 यी नहमे्याह, हकल्याहका छोराका बचन हुन;् बीसौ वषर्मा िकसलवे*

महीनामा आटर्-जारसजे राजा िथए। म राजधानी शहर शशुनमा† िथएँ। 2 अिन मरेा
एकजना भाई हनानी केही अन्य मािनसहरूसिहत यहूदाबाट म कहाँ आए। मलैे
ितनीहरूलाई बाँिकरहकेा यहूदी कुलहरूका बारेमा सोधें जो काराबासबाट उम्केका
िथए। अिन यरूशलमेको बारेमा मलैे सोधें।

3 ितनीहरूले मलाई भन,े “यहूदा दशेमा, दशे िनवार्सनबाट बाँचकेाहरू जो िथए,
ितनीहरू अत्यन्त क र अपमानमा छन।् अिन यरूशलमेको पखार्ल भत्केकोछ,
त्यसका ारहरू आगोले जलकेा छन।्”

4 जब मलैे यी शब्दहरू सनुें म बसें र रोएँ। मलैे धरैे िदन अफसोस मनाएँ अिन
स्वगर्का परमे रको अिघ उपवास ाथर्ना गरे। 5 मलैे भनें,

“परम भ,ु स्वगर्का परमे र, महान र भययोग्य परमे र उहाँको करारमा
िव ास योग्य हुनहुुन्छ। जसले उहाँलाई मे गछर्न ्र उहाँका आदशेहरू पालन
गछर्न।्

6 “तपाईंको सवेक म र तपाईंका सवेक इ ाएलका मािनसहरूले हजरुको
िवरोधमा गरेको पाप स्वीकार गरे रातिदन तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहकेोछु दया
गरी कान थािपयोस ्अिन आखाँहरू उघा रयोस ्म र मरेो पखुार्हरूले पिन पाप
गरेकोछौ। 7 हामी इ ाएलीहरूले तपाईं ित द ु कायर् गरेका छौ अिन हामी
तपाईंका सवेक मोशालाई िदनभुएको आज्ञा पालन गरेका छैनौ।

8 “तपाईंले तपाईंका सवेक मोशालाई िदनभुएको आदशे याद गन ुर् होस ्
जब तपाईंले भन्नभुयो, ‘यिद ितमीहरू अिव ासनीय छौ, भने म ितमीहरूलाई
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रा हरू माझ छरप पा रिदने छु। 9 तर यिद ितमीहरू म कहाँ फक आयौ भने
र ितमीहरूले सावधानी साथ मरेा आदशेहरू पालन गय भन।े तब ितनीहरूका
कैदी मािनसहरू पथृ्वीको जहीं कहीं भएता पिन म ितनीहरूलाई त्यहाँ भलेा
गनछु। अिन म ितनीहरूलाई त्यो स्थानमा ल्याउनछुे जनु मलैे मरेो नाउँ रा
चनुकेो छु।’

10“ती मािनसहरू तपाईंका सवेक हुन ्जसलाई तपाईंले आफ्ना महानश
अिन सदुढृ हात ारा म ु ग रिदन ु भयो। 11 हे मरेा परम भु तपाईंका कान
तपाईंको सवेकको ाथर्ना र तपाईंका समस्त सवेकहरूको ाथर्ना सनु्न ध्यानमय
रहुन ्जसले तपाईंलाई सम्मान गनर् चाहन्छन,् यी मािनसहरूलाई दया दखेाएर
तपाईंको सवेक मलाई सफलता िदनहुोस।्”

म त्यसबलेा राजाको दाखरस िदने सवेक िथएँ।

2
राजाले नहमे्याहलाई यरूशलमेमा पठाउन ु भयो

1 बीसौवषर्को नीसान महीना आटर्-जारसजे शासनको समय जब उनको अिघ
दाखरस ल्याएको िथयो। मलैे दाखरस लए अिन राजालाई िदएँ। आज भन्दा अिघ
म उहाँको उप स्थितमा उदासी भएको िथइन।् 2 यसथर् राजाले मलाई भन्नभुयो,
“ित ो अनहुार िकन नरा ो दे खइरहकेो छ य िप ितमी िवरामी छैनौ? मलाई
लाग्छ यो केवल हृदयको दःुख हो अरू केही पिन होइन।” तब म अत्यन्तै डराएँ।

तब म अत्यन्त भयभीत भएँ। 3 मलैे राजालाई भन,े “राजा सदवै जीिवत रहुन।्
मरेो अनहुार िकन उदास नहुन ु जब त्यो शहर जहाँ मरेो िपता-पखुार्हरू गािढएका
िथए। त्यो भग्नावशषे मा छ अिन त्यसका ारहरू आगोले न भएकाछन।्”

4 तब राजाले मलाई भन्नभुयो, “त्यो के हो जो ितमी चाहन्छौ।”
तब मलैे स्वगर्का परमे रिसत ाथर्ना गरें। 5 र राजालाई भनें, “यिद राजालाई

खशुी लाग्छ भने तथा यिद तपाईंको सवेकले तपाईंलाई खशुी तलु्याएको भए मलाई
यहूदामा पठाइिदन ु होस जहाँ मरेो िपता-पखुार्हरू गािढएकाछन।् जसमा म पनुःिनर्मार्ण
गनर्सकँू।”

6 तब राजाले उनको छेउमा बसकेी रानी साथ मलाई भन्नभुयो, “ित ो या ा
कित लामो हुन्छ अिन ितमी किहले फकर् न्छौ?”
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यसथर् मलाई पठाउन राजा खशुी हुन ु भयो, जब मलैे उनलाई कितलामो समयको
िन म्त म जान्छु भनी बताएँ। 7 तब मलैे राजालाई भनें, “यिद यसले राजालाई
खशुी पाछर् भने य ू े टस नदी प मका राज्यपालहरूलाई सम्बोिधत प हरू मलाई
िदइयोस,् तािक ितनीहरूले मलाई यहूदा नपगुञु्जले नदी पारी सम्म जान िदनछेन।्
8 अिन राजाको जङ्गलका रक्षक असापलाई िदने असापको ठेगाना भएको प
मलाई िदइयोस,् जस ारा उसले मलाई म न्दरको िकल्लाका ाराहरू, शहरका
पखार्लहरू। अिन मरेो घर बनाउनका िन म्त काठहरू िदनछेन।्”

अिन राजाले मलाई मलैे जे मागकेो िथएँ िदन ु भयो िकनभने परमे र म ित
दयाल ू हुनहुुन्थ्यो।

9 यसकारण म य ू े टस नदी प मका राज्यपाल कहाँ गएँ, अिन ितनीहरूलाई
राजाका प हरू िदएँ। राजाले मरेो साथ सिैनक अिधकारीहरू अिन घोडसवारहरू
पठाउन ु भएको िथयो। 10 जब होरोनीको सम्बलत अिन अम्मोनी अिधकारी
तोिबयाहले यस बारेमा सनु,े कोही इ ाएली मािनसहरू सहायता गनर् आयो भनी
त्यसले ितनीहरूलाई खबूै िथएन।

नहमे्याहले यरूशलमेको पखार्ल प ा लगाए
11-12 यसकारण म यरूशलमेमा आएँ अिन तीन िदन म त्यहाँ िथएँ। त्यसपिछ

केही मािनसहरू िसत म राती िहडँ।े मरेो परमे रले मरेो हृदयमा यरूशलमेको
िनम्ती गन ुर् पन जे कुरा हाल्न ु हुदँछै त्यो मलैे कसलैाई भनकेो िथइन। म चिडरहकेो
पशबुाहके कुनै पशहुरू म िसत िथएनन।् 13 राती म बेंसी ार अिन अजीङ्गरे कुवा
सामन्ने भएर घयुार्न-ेमलू ढोका सामन्ने गएँ अिन म यरूशलमेको भ त्कएको पखार्ल
अिन त्यसका आगोले न पारेको ढोकाहरू जाँच गद िथएँ। 14 त्यस पिछ म फोहोरा-
मलू ढोका अिन राजाको पोखरीमा गएँ। तर म चिढरहकेो पश ु पार भएर जाने ठाउँ
िथएन। 15 यसकारण म बेंसी भएर राती गएँ, अिन मलैे पखार्ल हे ररहकेो िथएँ म
फिकर् एर बेंसीको ार िभ पसें अिन त्यही बाटो फक। 16 अिधकारीहरूलाई थाहा
भएन म कहाँ गएको िथएँ वा मलैे के गद िथएँ, मलैे अझसम्म यहूदीहरू, महा-
पजूाहारीहरू अथवा बाँकीरहकेा अिधकारीहरू जो काम ग ररहकेा िथए कसलैाई
भनकेो िथइन।ँ

17 तब मलैे ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले हामीहरूमा परेको क हरे यरूशलमे
कस्तो ध्वशंावशषेमा छ अिन यसका ढोकाहरू आगो ारा जलकेा छन।् आऊ, हामी
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यरूशलमेको पखार्लको पनुःिनमार्ण गरौं, जसमा िक हामी अझ अपमान बइेज्जतको
बस्त ु रहने छैनौं।”

18 मलैे ितनीहरूलाई भनें, कसरी मरेो िन म्त परमे र दयाल ू हुनभयो। अिन
राजाले मलाई के भन्न ु भएको िथयो। तब ितनीहरूले भन,े “हामी पनुःिनमार्ण शरुू
गरौ।” यसरी यो महान कायर्को तयारीको िन म्त ितनीहरूले स्वयलंाई उत्सािहत
तलु्याए। 19 जब होरोनी सम्बलत, अम्मोनी अिधकारी, अिधकारी तोिबयाह र
अरबी गशेमेले सनुे ितनीहरूले हामीलाई िगल्ला गरें र भन,े “ितमीहरूले यो के
ग ररहकेा छौ? के का िन म्त ितमीहरू राजाको िवरोध गरीरहछेौ?”

20 मलैे ितनीहरूलाई भनें “स्वगर्का परमे रले हामीलाई सफलता दान
गन ुर्हुनछे। हामी उहाँका सवेकहरू पनुःिनर्मार्ण शरुूगनछौ, तर ितमीहरूको भाग,
(काननूी) अिधकार वा सनातनी दाबी* यरूशलमेमािथ छैन।”

3
पखार्ल बनाउने कमर्चारीहरू

1 एल्यासीब, धान पजूाहारी अिन उनका सहयोगी पजूाहारीहरू काम गनर् गए,
अिन ितनीहरूले भडेा-ढोका* फे र बनाए। ितनीहरूले यसलाई परम भु ित समपर्ण
गरे अिन ितनीहरूले यसका ढोकाहरू लगाए। ितनीहरूले सयको हन्मआे बजुार्सम्म
अिन हननलेको बजुार्सम्म समपर्ण गरे।

2 यरीहोका मािनसहरूले पखार्लको अक भाग उसको छेउमा बनाए, अिन
इ ीका छोरा जक्कूरले ितनीहरू छेउको पखार्लको अक भाग बनाए।

3 हस्सनाका छोराहरूले माछा ढोका बनाए। ितनीहरूले त्यसका बीमहरू बनाए
अिन त्यसका ढोकामा चकुुलहरू अिन बारहरू लगाए।

4 ितनीहरूको छेउमा अक हक्कोसका छोरा उ रयाहका छोरा मरेमोतले
पखार्लको अक अशंको ममर्त गरे।

ितनीहरूको छेउमा अक मशजेबेलेका छोरा बरेेक्याहका छोरा मशलु्लामले
ममर्त गरे।

अिन ितनीहरूको छेउमा अक बानाका छोरा, सादोकले ममर्त गरे।
* 2:20:

* 3:1:
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5 ितनीहरूको छेउमा तकोका मािनसहरूले ममर्त गरे तर ितनीहरूका अ जहरूले
राज्यपालहरूका िनम्ती काम गनर् अस्वीकार गरे।

6 पासहेका छोरा योयादा अिन बसोदयाहका छोरा मशलु्लमले परूानो ढोका ममर्त
गरे। ितनीहरूले यसको छप्पर ममर्त गरे ती ढोकाहरूमा चकुुल अिन बारहरू लगाए।

7 ितनीहरूको छेउमा िगबोनी मलत्याह अिन मरेोनोती यादानले िगबोनका
मािनसहरू अिन नदी य ू टेस दशे प म दशेको राज्यपाल अिधकारमा
िमस्पाका मािनसहरू सिहत ममर्त गरे।

8 उसको छेउमा सनुार† हहर्याहका छोरा उज्जीएलल,े ममर्त गरे। अिन उसको
छेउमा हनन्याह, एकजना अ र बनाउनलेे ममर्त गरे। अिन ितनीहरूले यरूशलमेको
चौडा पखार्लको भाग पनुःिनर्मार्ण गरे।

9 ितनीहरूको छेउमा हूरका छोरा रपायाह यरूशलमेको आधा िजल्लाका
शासकहरूले ममर्त गरे।

10 ितनीहरूको छेउमा यदायाह, हरूमापका छोराले आफ्नै घरको सामनु्ने ममर्त
गरे। अिन ितनको छेउमा हशिबयाहको छोरा ह ूशले ममर्त गरे। 11 हारीमका छोरा
म ल्कयाह अिन पहात-मोआबका छोरा मश्शबूले दो ो अशं अिन चलू्होको बजुार्
ममर्त गरे।

12 ितनको छेउमा हल्लोहशेका छोराले शल्लमू यरूशलमेको आधा िजल्लाका
शासकहरूले आफ्ना छोरीहरूिसत ममर्त गरे।

13 हाननू अिन जानोहमा ब े मािनसहरूले बेंसीको-ढोका ममर्त गरे। ितनीहरूले
त्यसलाई फे र बनाए अिन त्यसका ढोकाहरूमा चकुुल र बारहरू बनाए। ितनीहरूले
घयुार्न-ेमलू-ढोका सम्म 500 गज पखार्ल ममर्त गरे।

14 रेकाबका छोरा म ल्कयाह बते हक्केरेम िजल्लाका शासकहरूले घयुार्न-े
मलूढोका ममर्त गरे। ितनले यसको पनुःिनर्मार्णगरे अिन त्यसका ढोकाहरूमा चकुुल
र बारहरू लगाए।

15 कोल-होजकेा छोरा शल्लमू, िमस्पा िजल्लाका शासकहरूले फोहोरा मलू-
ढोका ममर्त गरे। ितनले यसको पनुःिनर्मार्णअिन छप्पर लगाए अिन त्यसका
ढोकाहरूको, चकुुलहरू अिन बारहरू लगाए। ितनले राजाको बगैंचा छेऊ शलेाहको
तलाउ पखार्ल पिन दाऊद शहर दे ख तलितर गएको खु ड्कलाहरू सम्म ममर्त गरे।
† 3:8:
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16 ितनको पिछ नहमे्याह अज्जबकूा छोरा, बते-सरूको आधा िजल्लाका
शासकहरूले दाऊदको िचहान दे ख पारीको स्थान कृि म तलाउ अिन यो ाहरूको
छाउनीसम्म ममर्त गरे।

17 ितनको पिछ लवेीहरूले ममर्त गरे। बानीका छोरा रहूमले अिन ितनको छेउमा
हशािबयाह कोलाका आधा िजल्लाका शासकहरूले उसको िजल्लाको िन म्त ममर्त
गरे।

18 ितनको पिछ ितनीहरूका भाइहरूले ममर्त गरे। हनेादादका छोरा िबन्नईुल,े
कोलाका आधा िजल्लाका शासकल।े

19 अिन ितनको छेउमा यशेअूका छोरा एजरे िमस्पाका शासकहरूले श गार
चढने ठाँउ पारी अक अशं दे ख कोण िढस्कासम्म ममर्त गरे। 20 ितनको छेउमा
जब्बकैा छोरा बारूकले क ठन प र म गरे अिन धान पजूाहारी एल्यासीबको
म न्दरको ढोकासम्म ममर्त गरे। 21 ितनको पिछ हक्कोसका छोरा उ रयाहका
छोरा मरेेमोतले एल्यासीबको म न्दरको ढोका दे ख एल्यासीबको म न्दरको
अखिदरीसम्म ममर्त गरे। 22 ितनको पिछ व रप रका क्षे का ब े पजूाहारीहरूले
ममर्त गरे।

23 ितनीहरू पिछ िबन्यामीन अिन हश्शबूले म न्दर दे ख पारी ममर्त गरे। ितनीहरू
पिछ हनिनयाहका छोरा, मासयेाहका छोरा अजयार्हले आफ्नो म न्दरको छेउमा
ममर्त गरे।

24 ितनको छेउमा हनेादानका छोरा िबन्नईूले अजयार्हको म न्दर दे ख िदस्कना
अिन कुनासम्म अक अशं ममर्त गरे।

25 ितनको छेउमा उज्जकैा छोरा पालालले बाङ्गीएको एउटा ठाउँ दे ख लएर
राजाको घर दे ख िनस्कीएको बजुार् जोडीएको ठाउँसम्म िनमार्ण गरे यो रक्षकहरूको
मािथल्लो बजुार् िथयो। त्यसको छेउमा परोशका छोर पदायाले ममर्त गरे।

26 अिन म न्दरका सवेकहरू जो ओपलेमािथ बस्थे ितनीहरूले पवूर्प को
पानी ारा अिन बािहर िनस्केको बजुार्सम्म ममर्त गरे।

27 उनी पिछ तकेोईका मािनसहरूले बािहर िनस्केको ठूलो बजुार्द े ख लएर
ओपलेको पखार्लसम्म ममर्त गरे।

28 पजूाहारीहरूले अ -मल-ढोका मािथ त्यकेले आफ्नो घरको सामनु्ने ममर्त
गरे। 29 ितनीहरूको छेउमा हम्मरेका छोरा सादोकले आफ्नो घरको सामनु्ने ममर्त
गरे। ितनीहरूको पिछ शकन्याहको छोरा शमायाहले ममर्त गरे जसले पवूर् ारको
रक्षा गथ ितनले ममर्त गरे। 30 ितनीको पिछ शलेमे्याहका छोरा हनन्याह र सालाबका
जन्तरे छोरा हानन्याहले अक अशं ममर्त गरे।
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ितनको पिछ बरेेिकयाका छोरा मशलु्लमले उसको घरको सामनु्ने ममर्त गरे।
31 ितनको पिछ म ल्कया, सनुारले म न्दरको सवेकहरू अिन पारीका घरहरूसम्म
मािथल्लो कोठाको कुनासम्म ममर्त गरे। 32अिन कुनाको मािथल्लो कोठा र भेंडा-
ढोकाको माझ सनुार र ापारीहरूले ममर्त गरे।

4
सम्बल्लात अिन तोिबयाह

1 हामीहरूले पखार्ल िनमार्ण ग ररहकेा जब सम्बलतले सनु,े अिन ितनी अत्यन्तै
ोिधत भए। ितनी यहूदीहरू ित हाँस।े 2अिन ितनका बन्धहुरू अिन साम रयाका

सनेाहरू समक्ष ितनले भन,े “ती कमजोर यहूदीहरू के ग ररहछेन?् के ितनीहरूले
त्यो पखार्लकेो पनूर्िनमार्ण गनर् सक्छन?् के ितनीहरूले ब लदान गनछन?् के
ितनीहरूले एकिदनमा शषे गनछन?् के ितनीहरूले र ीको राशका ढुङ्गहरूलाई
ज लसकेको भएता पिन िजउँदो तलु्याउन सक्छन?्”

3 अम्मोनी तोिबयाह उनको छेउमा िथए, अिन भन,े “ितमीहरू के बनाउदँछैौ,
त्यसमािथ एउटा फ्याउरो पिन चढ ्यो भने ितमीहरूले बनाएको ढुङ्गाको पखार्ल
टु ा-टु ा भई भत्कनेंछ।”

4 मलैे भनें, “हा ा परमे र! हामीलाई सनु्न ु हुन्छ िकनभने हामी तचु्छ भएका
छौं। ितनीहरूको िगल्लाले ितनीहरू आफैं लेक भोगनु।् ितनीहरूलाई बन्दी बनाउन ु
अिन लटुाउन सु म्पिदनहुोस।् 5 ितनीहरूको दोष नढािक िदनहुोस ्अिन ितनीहरूको
पाप तपाईंको दिृ दे ख मे टन निदनहुोस।् िकनभने ितनीहरूले िनमार्ण क ार्हरूलाई
अपमान गरेका छन।्”

6 यसरी हामीले पखार्ल िनमार्ण गय र आधा उचाइँसम्म सम्पणूर् पखार्ललाई
जोिडिदयौं। मािनसहरू काम गनर् उत्सकु िथए।

7 जब सम्बलत, तोिबयाह, अरबीहरू अम्मोनीहरू अिन अश्दोदीका
मािनसहरूले यरूशलमेका पखार्लहरूको ममर्त कायर् अिघ बिढरहछे अिन
भ त्करहकेा अशंहरूलाई ममर्त ग ररहकेा छन,् भनी सनुे ितनीहरू अत्यन्त ोिधत
भए। 8 यसकारण ितनीहरू सबै साथै आएर यरूशलमेको िवरू लडने अिन यसलाई
खलबल गन योजना बनाए। 9 तर हािमले हा ो परमे र िसत ाथर्ना गय ं अिन
हामीले ितनीहरूका कारणले पखार्लको रक्षका िनम्ती िदन-रात रक्षकहरू िनय ु
गय ं।
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10 तर यहूदाका मािनसहरूले भन,े “कम हरू थिकत हुदँछैन।् त्यहाँ अत्यन्त
धरैे मलैा कुिचलाहरू छन।् हामी आफैले मा पखार्लको पनुःिनर्मार्णगनर् किहले
पिन सक्ने छैनौ। 11 अिन हा ा श हुरूले भन,े ‘ितनीहरूले यहूदीहरू हामीहरू
ितनीहरूको माझ आएर ितनीहरूलाई मारेर काम नरोकेसम्म केही पिन जान्ने अिन
दे े छैनन।्’ ”

12 जब यहूदी जो हा ो श हुरूको बीचमा बस्थे आए ितनीहरूले दोहोयार्ई-
दोहोयार्ई भन,े “हा ो श हुरूले हामीहरूलाई चारैितरबाट आ मण गनछन।्”

13 तब मलैे मािनसहरूलाई पखार्लको पिछ सब भन्दा तल्लो खलु्ला ठाउँमा
राखें र तल्लो खलु्ला भिूमहरूमा पठाए। मलैे मािनसहरूलाई ितनीहरूको प रवार
अनसुार तरवार, भाला अिन धनहुरूिसत तनैाथ गराएँ। 14 सबै कुरा हरेें पिछ मलैे
तरुन्तै मखु्य अिधकारीहरू र अन्य मािनसहरूलाई भन,े “ितनीहरूिसत भयभीत न
होऊ। हा ा मा लक महान अिन श शाली एकलाई सम्मु आफ्ना भाईहरू आफ्ना
छोरा-छोरीहरू अिन, आफ्ना प ीहरू र घरका िनम्ती लडाई गर।”

15 जब हा ा श हुरूले ितनीहरूका सबै योजनाहरू हामीलाई थाहा भएको छ
भनी सनु,े अिन परमे रले ितनीहरूको योजना ध्वशं पारीिदन ु भयो। हामीसबै आ-
आफ्ना काम गनर् पखार्ल ितर आयौं। 16 त्यस िदन दे ख मरेा आधा सवेकहरू
पखार्लको काममा जटेु अिन आधाले ढाल, भाला, धन ु अिन दहे-कवच धारण
गरे। अिन अगवुाहरू यहूदाका समस्त मािनसहरूको पिछ उिभए। 17 भारी
बोक्नहेरूले एकहातले भार थामी अक हातले हितयार समाती काम गरे। 18 त्यके
िनमार्णक ार्हरूले िनमार्ण गद गदार् आफ्नो तरवार एक छेउमा बाँधकेा िथए। अनी
जसले तरुही फुक्थ्यो मरेो छेउमा िथयो। 19 मलैे मखु्य मािनसहरू, अिधकारीहरू
अिन अन्य मािनसहरूलाई भन,े “काम अत्यन्त ठूलो भएकोछ अिन हामी पखार्लमा
एक अकार्दे ख फरािकलो रूपमा छु एका छौं। 20 जब ितमीहरूले तरुहीको
आवाज सनु्छौ हामीसगँ त्यहाँ भलेा होऊ। हा ा परमे र हा ो िन म्त लिडिदन ु
हुनछे।”

21 यसरी िबहानको पिहलो िकरण फै लए दे ख राती तारा निनस्केसम्म आधा
मािनसहरूले भाला समातरे हामीले लगातार काम ग र र ौ।

22 त्यस समयमा मलैे मािनसलाई यो पिन भनें, “हरेक मािनसहरू अिन
उनीहरूको सबेकहरूले यरूशलमे मानै रात िबताओस ् जसमा िक ितनीहरू हा ा
िनम्ती रातका रक्षक अिन िदनका कम हुन सक्छन।्” 23 यसरी न त मलै,े न मरेा
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साथी सङ्गीहरूले न मरेा सवेकहरूले न त मरेो अनसुरण गन रक्षक मािनसहरूले
किहले हा ा ब हरू खोल्यौं। हरेकले आफ्ना दािहनहेातमा आफ्ना हितयार राख।े

5
नहमे्याहले गरीबहरूलाई सहायता गरे

1 अिहले साधारण मािनस अिन ितनीहरूका प ीहरूले आफ्ना सहदर
यहूदीहरूको िवरू मा िवरोध जनाउन थाल।े 2 कोही भन्दै िथए, “हामी आफ्ना
छोरा अिन छोरीहरूिसत धरैे छौ। यसथर् हामीलाई केही अन्न िदन ु होस ् जस ारा
हामी खाएर जीिवत रहन सकौं।”

3 अरूहरू भन्दै िथए, “हामी हा ा खतेहगरु, दाखबारीहरू अिन हा ा घरहरू
बन्दक* राख्दछैौ जसमा िक अिनकालको समयमा हामीले अन्न पाउन सकौं।”

4 अझ अरूहरू भन्दै िथए, “हामीले हा ा खतेहरू अिन दाख बारीहरूमािथ,
राजाको ितरो ितनर्का िन म्त ऋण लनु परेकोछ। 5 अिन अिहले जस्तो हा ो दशेका
मािनसहरूमा रगत मास ु छ। हा ो पिन त्यस्तै हो। हा ा छोराहरू ितनीहरूका जस्तै
छन ्अिन हरे हामी हा ा छोरा-छोरीहरूलाई कमारा-कमारी िदन वाध्य भएका छौं
अिन हा ा छोरीहरूलाई कमारी बनाई सिकएको छ। हामी ितनीहरूको मु को
लािग केही गनर् स ै नौ कारण हा ो खतेी र अङ्गरु बगान अिहले अकार्को
भएकोछ।”

6 जब मलैे ितनीहरूको उजरू अिन यी वचनहरू सनुें म अत्यन्त ोिधत भएँ
7 मलैे त्यस िवषयमा सोचें मलै े मखु्य मािनसहरू अिन अिधकारीहरूलाई दोष िदएँं
र ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले ितमीहरूका आफ्नै मािनसहरूबाट ब्याज एकि त
ग ररहकेा छौ।” तब मलैे ितनीहरूिसत एउटा ठूलो जमघट प रमाण गनर् बोलाए।
8 मलैे ितनीहरूलाई भनें, “हामीले सकेसम्म हा ा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू जो अन्य
जाितहरूकहाँ दास झैं बिेचएका िथए फकार्एर ल्याका छौं। तर अिहले ितमीहरूले
ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूलाई दासहरू जस्तै बिेचएका छौं। फे र स्वतन् बनाउन
ितनीहरूलाई हामीले िकन्न ु पछर्।”
* 5:3:
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ितनीहरूलेजावाफ िदन एउटा शब्द पिन पाएनन।् 9तब मलैे भनें, “ितमीहरूलेजे
ग ररहछेौ। त्यो रा ो छैन। ितनीहरू हा ा श ु रा हरूको नजरबाट बाँच्नका िनम्ती
हा ा परमे र ित सम्मानपवूर्क बाँच्न ु पछर्। 10 म मरेो दाज्य-ूभाइहरू अिन मरेो
सवेकहरूले ितनीहरूलाई पसैा बाँकी िदयौं। हामीले ऋणको ब्याज लन छा ौं।
11 ितनीहरूका खते र दाखबारी, ितनीहरूका भ ाक्षबारी अिन ितनीहरूका घरहरू
आजनै ितनीहरूलाई िफतार् गर। अिन धनको मािसक ब्याज, अन्न, दाखरस अिन
तले जो ितमीहरूले ितनीहरूबाट लयौ फकार्इदऊे।”

12 तब ितनीहरूले भन,े “हामी सबै कुरा िफतार् िदने छौं। अिन हामी ितनीहरूबाट
केही माग्ने छैनौं। हामी तपाईंले भन्न ु भएजस्तै गन छौं।”

यसकारण मलैे पजूाहारीहरूलाई बोलाएँ, अिन ितनीहरूले अिहले भने अनसुार
गन ुर् पछर्, भनी मलैे ितनीहरूलाई शपथ िदलाएँ। 13 मलैे मरेो खा ोको छेउ
टक्टकाएँ र भन,े “परमे रले यसरीन,ै यो शपथपालन नगनहरू हरेकलाई घर अिन
सम्पि बाट टक्टकाएर िनकाली िदऊन।् यसरी लाई टक्टक्याइयोस ्र र ो
तलु्याइयोस।्”

त्यस पिछ सम्पणूर् समहूले भन,े “आमीन!” अिन ितनीहरूले परम भकुो स्तिुत
गरे।

14अिन मािनसहरूले शपथ लए जस्तै गरे। अझ यहूदा दशेको शासक िनय ु
भएको िदन दे ख राजा अटर्-जारसजेको शासनकालको िबशौं वषर् दे ख ब ीशौं
वषर्, (बा वषर्) सम्म मलैे अिन मरेा निजकका आफन्तहरूले शासकको भोजन
भोग गरेनौं। 15 पिहलकेा राज्यपाल जो मरेो अिघ िथए, मािनसहरू मािथ ग ौ बोझ
लदाएको िथए। अिन आधा िकलो ाम चाँदीिसत ितनीहरूबाट खा अिन दाखरस
पिन लएका िथए। ितनीहरूका सवेकहरू अिघका मािनसहरू मािथ कठोर शासन
गरेका िथए। तर मलैे यस्ता कुराहरू ग रन िकन भने म परमे रिसत डराउथँ।े
16 त्यसको स ा म स्वयलंे पखार्ल िनमार्ण गनर् लगाएँ अिन हामीहरूले कुनै भिूम
ा गरेनौं। मरेा समस्त मािनस र सवेकहरू काम गनर्का िनम्ती त्यहाँ भलेा भएका

िथए।
17मरेो टेबलमा हा ा व रप रका रा हरूबाट आएका मािनसहरू सिहत एक सय

पचासजना यहूदी अिधकारीहरू िथए। 18 त्यके िदन एउटा गोरू छःवटा चिुनएका
भेंडाहरू अिन केही पिंक्षहरू मरेो खचर्मा तयार ग रन्थ्यो। अिन त्यके दश िदनमा
धरैे मा मा सबै िकिसमका दाखरसको बन्ध ग रन्थ्यो, तर यी सबै भएता पिन मलैे
शासकको खा खोिजन िकनिक यी मािनसहरूमाथी कामको भारै भार िथयो।
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19 हे मरेा परमे र मरेो भलाईको िन म्त यी मािनसहरूका िनम्ती मलैे गरेका सबै
याद गरी िदनहुोस।्

6

धरैे क हरू
1 जब यी कुरा सम्बलत, तोिबयाह, अरबी गशेमे अिन हा ा अन्य श हुरूलाई

भिनयो िक मलैे पखार्ल पनुःिनर्मार्ण गरे। अिन त्यहाँ कुनै खाली छािडएन य िप
त्यससमय मलैे ढोका फाटकहरूमा ढोकाहरू लगाएको िथएन। 2 सम्बलत अिन
गशेमेले यो खबर म कहाँ पठायो, “आऊ अिन हामी िकपहीराम ओनो भटे गरौ।”
तर ितनीहरूले मलाई हािन गन योजना ग ररहकेा िथए।

3 यसकारण मलैे ितनीहरूकहाँ सन्दशेवाहकहरू पठाएँ जसले भन,े “मलैे एउटा
मखु्य काम ग ररहछुे। यसथर् म ितमीहरूकहाँ आउन स न। काम रोकेर म िकन
ितमीहरूकहाँ आउँन?ु”

4 ितनीहरूले त्यही सन्दशे मलाई चारपल्ट पठाए, अिन मलैे ितनीहरूलाई त्यही
कारले उ र िदएँ। 5 तब सम्बलतले त्यही कारले उनको सवेकलाई म भएकहाँ

पाँचौ पल्ट यस्तै कारले उसको हातमा एउटा खलु्ला प पठाए। 6 त्यसमा यो
ले खएको िथयो,

“रा हरूमाझ यो भिनएकोछ अिन गशेमेले पिन त्यो सत्य हो भन्छ िक
ितमीले अिन यहूदीहरूले िव ोह गन योजना ग ररहछेौ, यसकैारणले गदार्
ितमीले पखार्ल िनमार्ण ग ररहछेौ। अिन यी भनाई अनसुार ितमी नयाँ राजा
हुन लागकेाछौ। 7 ितमीले अगमव ाहरू िनय ु गरेका छौ, यरूशलमेमा ित ो
सम्बन्धमा घोषणा गनर्का िनम्तीः ‘यहूदामा एक राजा छन!्’

“अब यी शब्दहरू राजालाई भिननछे, यसथर् अब हामीिसत आऊ।
भटेगरौं।”

8 मलैे यो सन्दशे ितनीलाई पठाएँ, “ितमीले भनकेा यस्ताकुरा किहले भएको
छैन। िकनभने ितमीले आफ्नो हृदयमा यी कुराहरू उत्पन्न ग ररहछेौ।”
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9 िकनभने ितनीहरू आफ्ना काम ग ररहन हतोत्सािहत हुनछेन,् “अिन काम
समा हुने छैन। भन्ने सोंचरे ितनीहरूले हामीलाई भयभीत तलु्याउने कोिशश
गदछौ।”

तर अब “हे परमे र मलाई सदुढृ तलु्याउनहुोस।्”
10 एकिदन म शमायाह दलायाहका छोरा महेतेबलेका नाितको घरमा गएँ। अिन

ितनी आफ्ना घर छाड्न समथर्न िथएनन।् ितनले भन,े “हामी परमे रको म न्दर
िभ भटे गरौं हामी म न्दरको ढोकाहरू बन्द गरौं, िकनभने ितनीहरू ितमीलाई मानर्
राती आउँदछैन।्”

11 तर मलैे भन,े “के म जस्तो मािनस भाग्न?ु ितमीलाई त्यो थाहा छ म जस्तो
एउटा साधारण मािनस मतृ्यमुा नलिगए सम्म म न्दर िभ जान सक्दनै। म जाने
छैन।्”

12 मलैे बझुें िक परमे रले ितनलाई यहाँ पठाउन ु भएको होइन तर ितनले यो
अगमवाणी मरेो िवरू भनकेा हुन ्िकन भने सम्बलत अिन तोिबयाहले उसलाई घसू
िदएका रहछेन।् 13 उसलाई यसकारण घसू िथइरहकेोछ िक म भयभीत होस ्अिन
उसले िदएको सझुाव अनसुार काम गरोस ्र पाप गरोस।् तब मलाई अपमान गनर्का
िन म्त ितनीहरूिसत मरेो नरा ो नाउँ हुनछे।

14 हे परमे र ितनीहरूले जे गरे, त्यसका िनम्ती सम्बलत, तोिबयाहलाई अिन
नोअिदयाह अगमव ा अिन अन्य अगमव ाहरू जसले मलाई भयभीत तलु्याउने
कोिशश ग ररहकेा िथए ितनीहरुलाई दण्ड िदनहुोस।्

पखार्ल बनाई सिकयो
15यसरी एललू मिहनाको 25औं िदनमा िनमाणर् परूा भयो। सो बनाउनँ 52 िदन

लाग्यो। 16 जब हा ा सबै श हुरूले सनुे अिन हा ा व रप रका सबै रा हरूले दखेे
ितनीहरूले आफ्ना आत्मा िव ास गमुाए। यो कायर् हा ा परमे रले गन ुर् भएको हो
भनी ितनीहरूले बझुें।

17 ती िदनहरूमा यहूदाका मखु्य मािनसहरूले तोिबयाहलाई धरैे प हरू
पठाइरहकेा िथए, अिन तोिबयाहका प हरू ितनीहरूकहाँ आइरहकेा िथए।
18 िकनिक यहूदामा धरैेजनाले ितनी ित स्वािमभ हुने ितज्ञा गरेका िथए। िकन
भने ितनी आरहका छोरा शकन्याहका जवुाइँ िथए,अिन ितनका छोरा यहोहानानल,े
बरेेक्याहका छोरा मशलु्लमकी छोरीलाई िववाह गरेका िथए। 19 ितनीहरूले
उसको असल कायर्को ितवदेन पिन ितनी समक्ष िदइरहकेा िथए। अिन ितनीहरूले
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भिनरहकेा िथए, मलैे के ग ररहकेो िथएँ। तोिबयाहले मलाई भयभीत तलु्याउन
प हरू पठाए।

7
1 जब पखार्लको पनुःिनर्मार्ण भयो, अिन मलैे ठीक ठाउँमा ढोकाहरू लगाएँ,

ारपाल, गवयैा अिन लवेीहरूलाई पजूाहरी िनय ु गरे। 2 तब मलैे मरेो भाइ
हनानीलाई िकल्लाको सनेा नायक हनन्याह सिहत यरूशलमेको िजम्मा िदएँ
िकनभने हनानी एक इमान्दार िथए अिन ितनले परमे रलाई अन्य धरैे मािनसहरूले
भन्दा अिधक सम्मान गथ। 3 मलैे ितनीहरूलाई भन,े “यरूशलमेको ारहरू घाम
पणूर्रूपले उदय नहुञ्जले खोल्न ु हुदँनै, अिन घाम अस्ताउन ु भन्दा अिघ बन्द गन ुर्
पछर्। यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई रक्षा गनर् कसलैाई ितनीहरूको खामाितर अिन
कसलैाई आफ्नै घरको रक्षा गनर् िनय ु गर।”

फकर आएका कैिदहरूको सचूी
4 यरूशलमे फरािकलो अिन ठूलो िथयो, तर त्यस िम मािनसहरू कम िथए,

अिन पनुःिनर्मार्णघरहरू शस्त िथएनन।् 5 यसकारण परमे रले मलाई मखु्य
मािनसहरू, अिधकारीहरू अिन साधारण मािनसहरूलाई कुल अनसुार नाउँ ले ु
भिन रेणा िदन ु भयो। मलैे कैदबाट फक आउने कुलहरूको िववरण* पसु्तक
पाँए। मलैे त्यसमा यो लखेकेो पाएँ।

6 यी मािनसहरू त्यो दशेका मािनसहरू हुन ्जो कैदीबाट आएका हुन, जसलाई
बाबलेका राजा नबकूदनसेरले कैद गरेर लगकेा िथए। (ितनीहरू हरेक आ-आफ्ना
शहर यरूशलमे अिन यहूदामा फक।) 7 ितनीहरू यरूबाबले, यशेअू, नहमे्याह,
अजयार्ह, राम्याह, नहमानी, मोदर्कै, िबल्शान, िमसपरेेत, िबग्ब,ै नहूम अिन बानाका
साथ आए। इ ाएलका मािनसहरूको सचूीः

8 परोशका कुलहरू 2,172
9 शपत्याहका कुलहरू 372
10 आरहका कुलहरू 652
11 पहात-मोआबका कुलहरू अथार्थ यशेअू अिन योआबका कुलहरू 2,818
12 एलामका कुलहरू 1,254
13 ज ूका कुलहरू 845

* 7:5: 2 हने ुर्होस।्
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14 जक्कैका कुलहरू 760
15 िबन्नईूका कुलहरू 648
16 बबेकैा कुलहरू 628
17 अज्गादका कुलहरू 2,322
18 अबोनीकामका कुलहरू 667
19 िबग्बकैा कुलहरू 2,067
20 अदीनका कुलहरू 655
21 आतरेका अथार्त िहज्याहका कुलहरू 98
22 हशमूका कुलहरू 328
23 बसेकैा कुलहरू 324
24 हारीमका कुलहरू 112
25 िगबोनका कुलहरू 95
26 बतेलहेमे अिन नतेोपात शहरहरूका मािनसहरू 188
27 अनातोत शहरका मािनसहरू 128
28 अज्मावते शहरका मािनसहरू 42
29 िकयार्त्यारीम, कापीरा अिन बरेोत शहरहरूका मािनसहरू 743
30 रामा अिन नबेा शहरहरूका मािनसहरू 621
31 िमक्मास शहरका मािनसहरू 122
32 बतेले अिन ऐ शहरहरूका मािनसहरू 123
33 अक नबेो शहरको मािनसहरू 52
34 अक एलाम शहरको मािनसहरू 1,254
35 हारीम शहरका मािनसहरू 320
36 यरीहो शहरका मािनसहरू 345
37 लोद, हादीद अिन ओनो शहरहरूका मािनसहरू 721
38 सना शहरका मािनसहरू 3,930

39 पजूाहारीहरूः
यदायाहका कुलहरू अथार्त 973
40 इम्मरेका कुलहरू 1,052
41 पशहूरका कुलहरू 1,247
42 आरीमका कुलहरू 1,017
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43 लवेीहरूः
यशेअूका कुलहरू अथार्त होदबाका प रवारका कदमूीएलका कुल 74

44 गवयैाहरूः
आसापका कुलहरू 148

45 ारपालहरूः
शल्लमू, आतरे, तल्मोन, अक्कूब, हतीता अिन शबेकैा कुलहरू 138

46 म न्दरका सवेकहरूः
सीहा, हसपूा, तब्बाओत।
47 केरोस, सीआ, पादोन।
48 लबान, हगाबा, सल्म।ै
49 हानान, िगददूलेका, गहर।
50 रायाह, रसीन, नकेादा।
51 गज्जाम, उज्जा, पसहे।
52 बसे,ै मनुीम, नापीश।
53 बक्बकु, हकूपा, हहूर्र।
54 बस्लीत, महीदा हशार्।
55 बक स, सीसरा, तमेह।
56 नसीह, अिन हतीम। ियनीहरू सबै म न्दरका सवेकहरू हुन।

57 सलुमेानका सवेकहरूका कुलहरूः सोतइै, सोपरेेत, परीदा
58 याला, दक न, िगददले।
59 शपत्याह, ह ीलका, पोकेरेत, हसबेायीम अिन आमोन।
60 शबै म न्दरका सवेकहरू अिन सलुमेानका सवेकहरूका कुलहरू 392

61 मािनसहरू यरूशलमेमा तले-मलेहे, तले-हशार्, हरूब, अददूोन अिन
इम्मरेबाट आएका िथए। तर आफ्ना कुलहरू इ ाएलका िथए भनी माण गनर्
ितनीहरू सामथर् भएनन।्
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62 दलायह, तोिबयाह अिन नकोदाका कुलहरू 642
63 पजूाहारीहरूमा होबायाह, हक्कोस अिन बर्िजलकैा सन्तानहरू िथए।

मािनसहरू जसले िगलादबाटका बर्िजलकैी छोरीहरूलाई िववाह गरे, जसलाई
उसको नाउँ ारा बोलायो।

64 ितनीहरूले आफ्नो कुलहरूका िववरण अिधका रय सचूीमा खोजे
तर पाएनन,् पजूाहारीहरूबाट ितनीहरू िन म्त अशु ठहरीए। 65 शासकले
ितनीहरूलाई भने ितनीहरूले पिव भोजनबाट केही खान ु हुदँनै जबसम्म एकजना
पजूाहारी उठ्दनै, जसले ऊरीम अिन तमु्मीम उपयोग गनर् सक्छ।

66-67 सबै समहूको एकि त सखं्या 42,360 िथयो। ितनीहरूका परुूष अिन
दासी- ीहरू बाहके जसको सखं्या 7,337 िथयो। अिन ितनीहरूका 245
परुूष अिन ी गायकहरू पिन िथए। 68-69 त्यहाँ 435 ऊँटहरू र 736
घोडाहरू िथए अिन 6,720 गधाहरू र 245 खच्चरहरू िथए।

70 केही कुलहरूका मखुहरूले िनमार्ण धन दान गरे। राज्यपालले खजानामा
ाय 19 पाउण्ड सनुदान गरे अिन पजूाहारीहरूका िन म्त 50 कचौरा अिन 530

वटा पिहरने कपडा िदए। 71 केही कुलहरूका मखुहरूले िनमार्ण कोषका कामको
िन म्त ायः 375 पाउण्ड सनु दान गरे। अिन ायः 1 1/3 टन चाँदी दान गरे।
72 अिन अन्य मािनसहरूले ायः 375 पाउण्ड सनु अिन ायः 1 1/4 टन चाँदी
अिन पजूाहारीहरूका िनम्ती 67 कपडाहरू दान गरे।

73जब सातौं महीना आयो अिन पजूाहारीहरू, लवेीहरू, ारपालहरू, गवयैाहरू
म न्दरका सवेकहरू अिन समस्त इ ाएलीहरू पिन आफ्ना शहरहरूमा बस।े

8
ए ाले स्थाको िकताब पढे

1 समस्त मािनसहरू पानी मलू ार अिघ चोकमा एकि त भए। ितनीहरूले शा ी
ए ालाई मोशाको वस्थाको पसु्तक ल्याउन ु भन,े जो परम भलुे इ ाएललाई
िदन ु भएको िथयो। 2 यसथर् पजूाहारी ए ाले वस्थाको पसु्तक समहूको समक्ष
ल्याए, जो परुूष अिन ी दवु,ै हरेक जसले सनुकेा कुरा बझु्न सक्थे ितनीहरू ारा
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गठन भएको िथयो। यो सातौं महीनाको पिहलो िदन िथयो। 3 ए ाले वस्थाको
पसु्तकलाई पानी-मलुढोका अिधको चोकमा फकर िवहान दे ख मध्यिदनसम्म
परुूष, ी अिन अन्य जसले बझु्न सक्नें ग र पिढयो। सबै मािनसहरूले ध्यानपवूर्क

वस्थाको पसु्तकको कुराहरू सनु।े
4 शा ी ए ा एक काठको मचानमा उिभए जो त्यसै अवसरको िन म्त बनाएको

िथयो। उसको दािहने ितर मि त्याह, शमेा, अनायाह, उ रयाह, िह ल्कयाह अिन
मासयेाह उिभएका, िथए। उसको दे िेतर पदायाह, मीशाएल, म ल्कयाह, हशमू,
हशवदा, जकयार्ह अिन मशलु्लाम उिभएको िथए।

5 ए ाले सबै मािनसहरूले दे े गरी पसु्तक खोले िकनभने उनी ितनीहरू भन्दा
मािथ उिभएका िथए। यसरी उसले वस्थाको पसु्तक खोले सबै मािनसहरू उिभए।
6 ए ाले परम भु महान ्परमे रको स्तिुत गरे। अिन सबै मािनसहरूले आफ्ना हात
उठाउँदै उ रिदए, “आमीन! आमीन!” तब ितनीहरू सबै परम भकुो अिघ भइँुमा
िनहुरीए।

7 लवेीहरूको कुल समहूबाट यशेअू, बानी, शरेेिबयाह, यामीन, अक्कूब,
सब्बत,ै होिदयाह, मासयेाह, केलीता, अजयार्ह, योजाबाद, हानान, अिन पलायाह
मािनसहरूलाई वस्थाको िशक्षा िदए जब मािनसहरू चाँिह आफ्ना स्थानमा
उिभरहकेा िथए। 8 ितनीहरूले परमे रको वस्थाको पसु्तक स्प िसत पढे अिन
के पिढएको िथयो मािनसहरूलाई बझु्न सहायता गय ।

9 नहमे्याह, जो राज्यपाल िथए, ए ा पजूाहारी,अिन शा ी अिन मािनसहरूलाई
िनदश ग ररहकेा लवेीहरूले सबै मािनसहरूलाई भन,े “यो िदन ितमीहरूका परम भु
परमे रका िन म्त पिव िदन हो। उदास नहोऊ अिन िवलाप नगर।” िकनभने सबै
मािनसहरू वस्थाका वचनहरू सनु्दा रोइरहकेा िथए।

10उसले ितनीहरूलाई भन,े “जाऊ अिन मीठो भोजन खाऊ, र स्वािद दाखरस
िपऊ अिन ितनीहरूलाई भाग पठाऊ जसले तयार गरेका छैनन,् िकनभने यो िदन
हा ा मा लकको िन म्त पिव छ। अिन उदास नोहोऊ िकनभने परम भमुा आनन्द
नै ित ो श हो।”

11 लवेीहरूले भन,े “शान्त होऊ, िकनभने यो पिव िदन हो। उदास नहोऊ।”
12 त्यस पिछ सबै मािनसहरूले खान-िपन गरे र भोजनका भागहरू पठाइिदए

अिन खबूै आनन्दिसत उत्सब मनाउन गए। िकनिक ितनीहरूले परमे रका
वचनहरू बझुे जो ितनीहरूलाई याद गराइिदएको िथयो।
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13 महीनाको दो ो िदनमा समस्त मािनसका मखुहरू, पजूाहारी अिन लवेीहरू
वस्थाका वचनहरू अध्ययन गनर् शा ी ए ा कहाँ भलेा भए।
14-15 ितनीहरूले वस्थामा यो ले खएको पाए िक मोशा माफर् त परम भलुे

आदशे िदन ु भएको िथयो, सातौं महीनाको चाडको समयमा इ ाएलका मािनसहरू
छा ोमा-बास ब ु पछर्, अिन ितनीहरूले यी वचनहरू ितनीहरूका सबै शहरहरू
अिन यरूशलमेमा घोषणा गरे अिन फैलाए, “पावर्त्य दशेितर जाऊ अिन भ ाक्ष
जङ्गली भ ाक्ष, महेदंी, खजरु अिन पातहरू भएका अन्य बकृ्षहरूका हाँगाहरू
ल्याऊ ावस्थामा ले खए झैं आ य छा ाहरू बनाउन।्”

16 यसथर् मािनसहरू गए र हाँगाहरू लएर आए, अिन ितनीहरू स्वयकंा िन म्त
छा ोहरू बनाए, हरेकले आफ्ना छतमा अिन परमे रको म न्दरको पानी-मलूढोका
चोक ए मे मलू ढोकाको। 17 सम्पणूर् समहूका मािनसहरू जो कैदबाट आएका िथए
अस्थाई छा ाहरू िनमार्ण गरे र त्यसमा बसे िकनभने इ ाएकीहरूले ननूका छोरा
यहोशकूो समयदे ख त्यसिदनसम्म त्यसो गरेका िथएनन।् ितनीहरू धरैे खशुी िथए।

18 उत्सवको पिहलो िदनदे ख लएर आखरी िदनसम्म ए ाले परमे रको
वस्थको पसु्तक बाट पढ।े ितनीहरूले सातिदनसम्म उत्सव मनाए। अिन आठौ

िदनमा वस्थामा ले खए झैं समापन समारोह गरे।

9
इ ाएली मानिसहरूले आफ्ना पाप स्वीकार गरे

1अब, यो महीनाको चौबीसौं िदनमा इ ाएलका मािनसहरू उपवास बसे एकि त
भए र भागङ्गरा लगाए अिन ितनीहरूले आफै मािथ धलूो हाल।े 2 इ ाएली
कुलहरूले स्वयलंाई समस्त िवदशेीहरूबाट अलग गरे। ितनीहरू उिभए अिन आफ्ना
पापहरू र आफ्ना पखुार्हरूका भलू स्वीकार गरे। 3 ितनीहरू आफ्ना स्थानमा उिभए
अिन एक चौथाइ िदनसम्म ितनीहरूका परमे रको वस्थाको पसु्तक बाट पाठ
गरे।

4 तब यहेूअ बानी, कदमूीएल, शबन्याह, बनु्नी, शरेेब्याह बानी, अिन कनानी
सिहत लवेीहरूको िसढंींमा उिभए अिन ितनीहरू ठूलो स्वरमा परम भु ितनीहरूका
परमे र सगं कराए। 5 तब लवेी यशेअू, कद ्मीएल, बानी, हशिबयाह, शबन्याह,
होिदयाह, शबेािनया अिन पतिहयाहले भन:े

“उठ अिन परम भु ित ा परमे रको स्तिुत गर।
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िकनभने उहाँ शरू दे ख अन्त सम्म हुनहुुन्छ।
तपाईंको मिहिमत नाउकँो स्तिुत होस।

य िप यो सम्पणूर् आशीष अिन शसंा भन्दा आ यर्जनक छ।
6 तपाईं परमे र हुनहुुन्छ,

हे परम भु तपाईंले मा सव च्च स्वगर्
अिन त्यसमा तारा-मण्डल बनाउन ु भयो।

तपाईंले पथृ्वी
अिन यसमा भएका हरेक बस्तहुरू सागरहरू

अिन त्यसमा भएका
हरेक बस्तहुरू बनाउन ु भयो।

तपाईंले ती सबलैाई जीवन दान गन ुर् भयो,
अिन स्वगर्का तारा-मण्डलले

तपाईंको आराधना गछर्न।्
7 तपाईं परम भु परमे र हुनहुुन्छ

जसले अ ामलाई चनु्न ु भयो,
अिन कल्दीहरूको ऊरबाट बािहर ल्याउन ु भयो,

अिन उसलाई अ ाहाम नाउँ िदनभुयो।
8 तपाईंले जान्न ु भयो िक उनी तपाईंका भ िथए

यसथर् तपाईंले ऊिसत
कनानीहरू, िह ीहरू, एमोरीहरू, प रज्जीहरू, यबसूीहरू र िगगार्शीहरूको भिूम

उसका सन्तानलाई िदन्छु भिन करार बाँध्न ु भयो।
तपाईंले आफ्नो ितज्ञा परूा गन ुर् भयो

िकनभने तपाईं धम हुनहुुन्छ।
9 तपाईंले िम दशेमा हा ा पखुार्हरूको यातना दे ु भयो,

अिन लाल समु मा तपाईंले सहायताका िन म्त उनीहरूको पकुारा सनु्न ुभयो।
10 तपाईंले िचन्हहरु र आ यर्मय कुराहरू

िफरऊन िम दशेका राजा
अिन ितनका समस्त सवेकहरू अिन ितनका दशेका समस्त मािनसहरूको िवरू

गन ुर्भयो,
िकनभने ितनीहरूले हा ापखुार् हरूलाई

अत्याचार गरेको तपाईंलाई थाहा िथयो।
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तपाईं अिहले सम्म रहन ु भए झैं िस हुनभुयो।
11 तपाईंले ितनीहरू समक्ष समु लाई िवभाजन ग रिदन ु भयो,

अिन ितनीहरू सखू्खा जमीन भएर िहडंी समु पार भए।
तर ितनीहरूलाई खे े िफरऊनका सनेालाई पानीमा ढुङ्गालाई फ्याँिकिदए जस्तै

तपाईंले फ्याँिकिदन ु भयो।
12 तपाईंले ितनीहरूलाई िदउसँो बादलको खामो

अिन राती आगोको ज्वाला सिहत
ितनीहरू िहडंन ु पन बाटो

उज्यालो पारी डोयार्उन ु भयो।
13 तपाईं सीनै पवर्तमािथ झन ुर् भयो

अिन ितनीहरूलाई उिचत न्याय
र साँचो िशक्षा ितनीहरूिसत स्वगर्बाट बोल्नभुयो

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई
असल आदशे र आज्ञाहरू िदनभुयो।
14 अिन तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंको पिव िव ामको िदनको बारेमा भन्नभुयो,
अिन तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंका सवेक मोशाको माफर् त आज्ञा अिन एक वस्था

िदनभुयो।
15 तपाईंले ितनीहरू भोककाएको बलेा

ितनीहरूको िन म्त स्वगर्बाट रोटी िदनभुयो,
अिन ितनीहरू ितखार्एको बलेा

च ानबाट पानी िदनभुयो
तपाईंले ितनीहरूलाई

जाऊ अिन गएर ितनीहरूलाई
िदन्छु भनी वचन िदएको भिूम

अिधकारमा लऊे भन्नभुयो।
16 तर ती हा ा पखुार्हरू अ ेरी िथए

अिन तपाईंका आदशे पालन गरेनन।्
17 ितनीहरूले आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरे,

अिन तपाईंले ितनीहरूमाझ गन ुर्भएको चमत्कार ितनीहरूले सम्झनेन।्
ितनीहरू घमण्डी भए

अिन िम दशेमा दासत्वमा फिकर् जानलाई एक अगवुा िनय ु गरे।
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“तपाईं क्षमाशील परमे र हुनहुुन्छ,
दयाल ु अिन कृपाल ु
र धीरजी मेपणूर् हुनहुुन्छ।

यसकारण तपाईंले ितनीहरूलाई त्याग्न ु भएन,
18जब ितनीहरूले स्वयकंा िन म्त धात ु िनिमर्त बाछा को मिूतर् बनाए।अिन ितनीहरूले

भन,े ‘यो ितमीहरूको दवेता हो
जसले ितमीहरूलाई िम दशे बािहर ल्याए जब ितनीहरूले तपाईंको िवरू

डरलाग्दा कुराहरू गरे।’
19 तर तपाइको महान

करूणाको कारणले गदार्,
तपाईंले ितनीहरूलाई

मरूभिूममा छोडन ु भएन,
बादलको खामोले ितनीहरूलाई
िदनको या ामा अगवुाई गनर् रोकन ु भएन

अिन आगोको मसु्लोले
राती ितनीहरू िहडंन ु पन बाटो

उज्यालो तलु्याउन छोडन ु भएन।
20 तपाईंले ितनीहरूलाई िशक्षा िदन तपाईंको उ म जोश दान गन ुर्भयो।

तपाईंले ितनीहरूको मखुबाट तपाईंको स्वग य भोजन खो ु भएन,
अिन ितनीहरूको ितखार्मा तपाईंले ितनीहरूलाई पानी िदनभुयो।

21 तपाईंले चालीस वषर्सम्म उज्जाड स्थानमा ितनीहरूको हरेचाह गन ुर्भयो,
त्यहाँ ितनीहरूलाई केही अभाव िथएन।

ितनीहरूका व हरू म क्कएनन ्
र ितनीहरूका खु ाहरू पिन सिुनएनन।्

22 तपाईंले ितनीहरूलाई राज्यहरू अिन मािनसहरू िदनभुयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई यी सीमा-भिूमको रूपमा दान गन ुर्भयो।

ितनीहरूले हशेबोनका राजा सीहोनको दशे
अिन बाशानका राजा ओगको भिूम अिधकारमा लए।

23 तपाईंले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई
आकाशका ताराहरू जस्तै अनिगन्ती तलु्याई िदनभुयो।

तपाईंले ितनीहरूलाई त्यो भिूममा ल्याउन ु भयो
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जनु भिूममा ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
वशे गन, अिधकारिदन ु भएको िथयो।

24 केटा-केटीहरू वशे गरे
र त्यो भिूम अिधकारमा लए।

अिन तपाईंले ितनीहरू समक्ष
त्यस भिूमका कनानीहरूलाई

परास्त गन ुर्भयो।
25 तपाईंले ितनीहरूका राजाहरू अिन भिूमका मािनसहरू सिहत ती ितनीहरूको

िनयन् ण अिधकारमा िदनभुयो,
ितनीहरूको खशुी अनसुार ‘जे गरे पिन गरुन’् भनी।

ितनीहरूले िकल्ला बन्दी गरेका शहरहरू अिन म ललो भिूम अिधकारमा लए।
ितनीहरूले हरेक असल वस्तलुे भ रपणूर् घरहरू, खिन सकेका कुवा, दाख

वारी
अिन भ ाक्षका वकृ्षहरू र अनके फलका बकृ्षहरू लए।

यसरी ितनीहरूले पटे भरूञ्जले खाए र मोटाभए
ितनीहरूले तपाईंको महान भला पनको आनन्द लए।
26 तर ितनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईंको िवरू िव ोह गरे

अिन तपाईंको वस्था आफ्ना िपठ ितर फ्याँके,
ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे

जसले ितनीहरूलाई तपाईं कहाँ फकार्ई ल्याउका िन म्त
ितनीहरूलाई चतेावनी िदएका िथए।
ितनीहरूले तपाईंको िवरू मा डरलाग्दा कामहरू गरे।

27 यसथर् ितनीहरूलाई तपाईंले
उनीहरुको श हुरूलाई स ु म्प िदनभुयो।

अिन श हुरूले ितनीहरूलाई नरा ो कारले सताए,
ितनीहरूको आफ्तको समयमा तपाईंको सहायताका िन म्त पकुारा गरे

अिन तपाईंले स्वगर्बाट ितनीहरूको रोदन सनु्नभुयो।
तपाईंको महान कृपाको कारण
ितनीहरूको लािग उ ारक ार्हरू दान गन ुर्भयो।

28 जसले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श कुो श बाट बचँाए।
तर ितनीहरूले आफ्नो श हुरूबाट छुटकार पाउन साथ

फे र त्यही गरे जसलाई तपाईंले नरा ो ठान्न ु भएको िथयो।
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यसकारण तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श कुा हातमा छािडिदनभुयो।
जसमा िक ितनीहरूमािथ श हुरूले शासन गरून ्भनी, तर फे र ितनीहरूले

तपाईं ित रोदन गरे।
तपाईंले फे र ितनीहरूका कुरा स्वगर्बाट सिुनिदन ु भयो

अिन तपाईंको महा कृपा ारा धरैेपल्ट ितनीहरूको उ ार ग र िदनभुयो।
29 तपाईंको वस्था तफर् ितनीहरूलाई
फकार्उनका िन म्त

तपाईंले चतेावनी िदनभुयो।
तर ितनीहरू अ ेरी भए

र तपाईंका आदशेको पालन गरेनन।्
ितनीहरूले तपाईंको वस्थाको िवरू पाप गरे।

जनु ावस्थाले ती पालन गन हरूका िन म्त
जीवन ल्याउदँछ।

ितनीहरू ढीठ, अिनच्छुक
अिन अनाज्ञाकारी बन।े

30 “तपाईं धरैे वषर्सम्म ितनीहरू ित धीरजीरहन ु भयो,
अिन तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंका अगमव ाहरू ारा

तपाईंको आत्माले चतेावनी िदनभुयो।
तर ितनीहरूले सनुनेन ्

यसथर् तपाईंले ितनीहरूलाई
िवदशेी रा हरूलाई स ु म्पिदनभुयो।

31 “तर, तपाईंको महा-कृपाले गदार्
ितनीहरूलाई तपाईंले पणू र्रूपले ध्वशं गन ुर्भएन,

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई त्याग्नभुएन,
िकनिक तपाईं अन ु हमय र दयाल ु परमे र हुनहुुन्छ।

32 अब, हे परमे र, महान परमे र,
श शाली अिन भय योग्य परमे र,

जसले उहाँका करार मेमय िव ास सगँ पालन गन ुर्हुन्छ,
हा ो क हरूलाई साधारण नसम्झन ु

त्यो क ठनाई हामीमािथ आएको िथयो,
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हा ा राजाहरूल,े
हा ा पजूाहारीहरूल,े

हा ा अगमव ाहरूल,े हा ा िपता-पखुार्हरूले
तपाईंका सम्पणूर् मािनसहरूले

अश्शरूका राजाहरूको समय दे ख लएर
आज सम्म सह।े

33 हामी मािथ घटेका
समस्त घटना ित

तपाईंले न्याय हुन ु भएकोछ
य ािप हामीले द ु कायर्हरू गय ।

34 हा ा राजाहरू, हा ा अगवुाहरू, हा ा पजूाहारीहरू
अिन हा ा पखुार्हरूले तपाईंको वस्थाको पालन गरेनन।्
अिन ितनीहरूले तपाईंका आदशे र तपाईंले िदन ु भएको चतेावनी ित ध्यान

िदएनन।्
35 ितनीहरू आफ्नै दशेमा हुदँा पिन,

तपाईंले िदनभुएको महान सम ृ मा आनन्द भोग ग ररहदँा पिन,
तपाईंले ितनीहरूलाई िदनभुएको परूा म ललो भिूममा हुदँा पिन

तपाईंको सवेा गरेनन,्
अिन आफ्ना कुकमर्बाट फकनन।्

36 हने ुर्होस, हामी आज दास छौं हो,
हामी त्यस भिूममा दासछौं

जो तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई
त्यसका फलहरू अिन असल कुराहरू
खान भनी दान गन ुर् भएको िथयो।

37 भिूमको शस्त फसलहरू राजाहरूका अिधनमा छ
जसको अिधनमा हामीलाई हा ो पापको कारणले रा खिदन ु भयो।

ितनीहरूले हा ो शरीरहरू
अिन हा ा पशहुरू मािथ ितनीहरूको इच्छा अनसुार शासन गरे,
अिन हामीहरू ढलूो क मा पा ररहकेा छौ।

38 यी सबै हुदँाहुदँ ै पिन
हामी ल खत रूपमा बाचा बाँध्छौं।”
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10
1अिन मोहर लाएको कागज प मा सही छापलगाउने हा ा अगवुाहरू, यी िथए:

लवेीहरू र हा ा पजूाहारी हकल्याहका छोरा राज्यपाल नहमे्याह िसदिूकयाह,
2 सारयाह, अजयार्ह, ियमर्याह, 3 पशहूर, अमयाह, म ल्कयाह, 4 ह ूश,
शबन्याह, भल्लहू, 5 हारीम, मरेमोत, ओबिदयाह। 6 दािनयल, िगन्नतोन,
बारूक, 7 मशलु्लाम, अजयार्ह िमयामीन, 8 माज्याह, िबल्गै अिन
शमायाहका नाउछँन।् यी पजूाहारीहरू िथए जसको नाउँ मोहर लगाएको
कागज प मा छ।

9 यी लवेीहरू िथए, जसले यसमा हस्ताक्षर गरेः

अजन्याहका छोरा यशेअू, हनेाददको छोरा-छोरीहरू िबन्नइू, कदमीएल,
10अिन ितनीहरूका सगंी लवेीहरूः शबन्याह, होिदयाह, कलीता, पलायाह,
हानान, 11 मीका, रहोब, हशब्याह, 12 जक्कूर, शरेेब्याह, शबन्याह,
13 होिदयाह, बानी अिन बनीन।्

14 यी मािनसहरूका अगवुाहरू हुन जसले सन्धी हस्ताक्षर गरेः

परोश, पहत-मोआब, एलाम, ज ू, बानी, 15 बन्नी, अज्गाद, बव,ै
16 अदोिनयाह, िबग्ब,ै आदीन, 17 आतरे, िह ज्कयाह, अज्जरू,
18 होिदयाह, हाशमू, बसे,ै 19 हारीत, अनातोत, नोब,ै 20 मग्पीआश,
मशलु्लाम, हजेीर, 21 मशजेबले, सादोक, यद ्द,ु 22 पलत्याह, हानान,
अनायाह, 23 होश,े हनन्याह, हश्शबू, 24 हल्लोहशे, िपल्हा, शबेके,
25 रहूम, हशब्ना, मासयेाह, 26 अिहयाह, हानान, आनान। 27 मल्लकू,
हारीम, अिन बाना।

28-29 बाँकीरहकेा मािनसहरू, पजूाहारीहरू लवेीहरू, ारपालहरू, गायकहरू,
म न्दरका सवेकहरू, परमे रको वस्था पालन गनर्को िन म्त व रप र भिूमका
मािनसहरू बाट स्वयलंाई पथृक गरेका मािनसहरू, ितनीहरूका प ी र छोरा
छोरीहरू, बझु्न सक्ने सबै जना ितनीहरूका आफन्त, ितनीहरूका अगवुाहरू सगँ
िमलरे बाँच्नको लािग सराप अिन शपथ लए, परम भलुे उहाँका दास मोशालाई
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िदएको वचन पालन ् गद परम भु हा ा मा लकका सबै आदशेहरू अिन उहाँका
न्याय र िनयमहरू सावधानी पवूर्क पालन गन सराप अिन शपथ लए।

30 “हामी वचन िदन्छौ िक यो मिूममा हा ा छोरीहरूलाई प ीको रूपमा अन्य
मािनसहरूलाई िदने छैनौं। अिन हामी ितनीहरूका छोरीहरूलाई हा ा छोराहरूका
प ीको रूपमा लने छैनौं।

31 “यिद यस भिूमका मािनसहरूले बचे्ने कुराहरू वा कुनै अन्न बचे्नका िन म्त
िव ामको िदनमा ल्याए हामी ितनीहरूबाट िव ामको िदनमा अथवा अन्यकुनै पिव
छु का िदनमा िकन्ने छैनौ। हामी सातौं वषर्को बालीहरू त्याग गनछौ। अिन
ऋणका िन म्त बन्दककी राखकेो कुनै पिन बस्त ु िफतार् िदने छौं।

32 “हा ा परमे रको म न्दरको सवेाका िन म्त वषर्मा एक ितहाई शकेेल चाँदी
दान गन अनबुन्धन गदर्छौं। 33 त्यो पैंसा रोटीको पं हरू िकन्नको िन म्त खचर्

हुनछे। र अन्नब ल त्यके िदन होमब लहरू, िव ाम-िदन, औंसी, ठहराइएका
चाडहरू, पिव चीजहरू, इ ाएललाई श ु गन पाप ब लहरू अिन सबै अरू कुराहरू
परमे रको म न्दरका िन म्त आवश्यक पछर्।

34“हामी पजूाहारीहरू लवेीहरू अिन मािनसहरूले वस्थामा ले खए अनसुार
परम भु हा ा परमे रको विेदमा जलाउनका िन म्त त्यके वषर् तोिकएको समयमा
कुलहरूले परमे रको म न्दरमा ल्याउन ु पन काठ अपर्ण को सम्बन्धमा िच ा
लगाए।

35 “हामीहरूले पिन त्यके वषर्को पिहलो फसलको अन्नहरू अिन त्यके
वकृ्षका पिहलो गरेका छौ।

36“ वस्थामा लखेे झैं हामी पिन हा ा पिहलो जन्मकेो छोराहरू र हा ा पशहुरू
अिन हा ो पिहलो जन्मकेो गाई भडेा बा ाहरू हा ा परमे रको म न्दरमा सवेा गन
पजूाहारीहरू कहाँ ल्याउने ितज्ञा गय ं।

37 “हामीले परमे रको म न्दरको भण्डारकोठामा, पजूाहारीहरूका िन म्त
पिहलो मछेुको िपठोको डत्ला अिन हा ा भटेी- त्यके वकृ्षका फल नयाँ दाखरस
अिन तले ल्याउनँे छौं। अिन हामी लवेीहरूका िन म्त पिन आफ्ना फसलका दशौ
खण्ड पिन ल्याउने छौ। लवेीहरू ित हुन जसले हामीले काम गन सबै शहरहरूमा
दशौ खण्ड सं ह गछर्न।् 38अिन पजूाहारी जो हारूनका सन्तानहरू हुन, ितनीहरूले
दशांश सं ह गछर्न।् अिन लवेीहरूले परमे रको म न्दरको भण्डार गहृमा दशौं
भाग ल्याउछँन।् 39 िकनभने इ ाएलका मािनसहरू अिन लवेीहरूले अन्नको भटेी
ल्याउन ु पछर् नयाँ दाखरस भटेी अिन तलेको भटेी भण्डार कक्षमा ल्याउन ु पछर्। जहाँ
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पिव भाँडा व र्नहरू छन,् जहाँ कायर्मा रहकेा पजूाहारीहरू, ार, रक्षकहरू अिन
गवयैाहरू छन।्

“हामीले हा ो परमे रको म न्दरलाई तचु्छ सम्झन ु हुदँनै।”

11
नयाँ मािनसहरू यरूशलमेमा िभ िहडंन थाले

1 मािनसका अगवुाहरू यरूशलमेमा बसे अिन बाँकी रहकेा मािनसहरूले
त्यके दशजनामा एकजनालाई यरूशलमेमा ब का िन म्त ल्याउन िच ा लगाए।

अिन रहकेा दशै अशंमा नौ अशं अन्य शहरूमा बस।े 2 मािनसहरूले सइच्छाले
यरूशलमेमा ब चाहनहेरूलाई आशीष िदए।

3 ियनीहरू ामीण अगवुाहरू हुन ् जो यरूशलमेमा बस्थ।े तर यहूदाको
शहरहरूमा, सबजैना ितनीहरूको शहरहरूमा आफ्ना सम्पि मा बस्थे इ ाएलका
केही मािनसहरू, इ ाएल पजूाहारीहरू, लवेीहरू, म न्दरका सवेकहरू अिन
सलुमेानका सवेकहरूका सन्तानहरू। 4अिन कोही यहूदाका मािनसहरू अिन कोही
िबन्यामीनका मािनसहरू यरूशलमेमा बस।े

यी यहूदाका सन्तानहरू िथए जो यरूशलमेमा बसःे

अतायाहरू, उ ज्जयाहका छोरा, (अमयार्हको छोरा, शपत्याहको छोरा,
महललेका छोरा परेेसका कुलका।) 5 कोल-होजकेा छोरा, हजायाहका छोरा,
अदायाहका छोरा, योयारीबका छोरा, जकयार्हका छोरा एउटा शीलोनीहरूको
सन्तान। 6 यरूशलमेमा ब े परेेसक कुलहरूमा जम्मा 468 साहसी मािनसहरू
िथए।

7 यी िबन्यामीनका कुलहरू िथए जो यरूशलमेमा बसःे

मशलु्लामका छोरा, सल्ल,ू (योएदका छोरा, पदायाहका छोरा, कोलायाहका
छोरा, वासयेाहका छोरा, इतीएलका छोरा), 8यशािययाहका छोरा अिन ितनको
पिछ गब्बै अिन सल्ल,ै 9 िज ीका छोरा योएललाई ितनीहरू अिन यहूदामािथ
िनय ु ग रयो, अिन हासनेआ्का छोरा शहरका दो ो मखु अिधकारी िथए।
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10 पजूाहारीहरू मध्यबेाटः

योयारीबको छोरा, यदायाह, यािकन, 11 सरायाहका, िह ल्कयाहका छोरा,
(मशलु्लामका छोरा, सादोकका छोरा, मरायोतका छोरा, अहीतबूका छोरा),
12 परमे रको म न्दरका िनरीक्षक अिन ितनीहरूका सहयोगी भए जो
परमे रको म न्दरको िन रक्षक िथए 822 अदायाह यरोहामका छोरा, जकयार्
म ल्कयाहका 13अिन ितनका सहयोगीहरू जो कुलका अगवुाहरू िथएः 242
अमाश,ै अजलैका छोरा, अहजकैा छोरा, मिेशल्लमेोतका छोरा, इम्मरेका
छोरा 14 अिन ितनका सहयोगीहरू साहसी यो ाहरूः 128 ितनीहरू मािथका
अिधकारी हग्गदेोलीमका छोरा जब्दीएल िथए।

15 लवेीहरूबाट ियनीहरू यरूशलमेमा बसःे

शमायाह हश्शबूका छोरा, अ ीकामका छोरा हशिबयाहका छोरा बनु्नीका
छोरा। 16 अिन शब्बतै र योजाबाद, लवेीहरूका दइुजना अगवुाहरू जो
परमे रको म न्दरको बािहर कामका िजम्मामा िथए। 17 अिन मतन्याह
मीकाका छोरा, जब्दीका छोरा आसापका छोरा, स्तिुतका अगवुा जसले
ाथर्नामा धन्यवाद ज्ञापन गरे, अिन बकबकु्याह ितनका सहयोगीहरूमा दो ो

अिन अब्दा शम्मअूका छोरा गालालका छोरा यदतूनूका छोरा। 18 पिव शहर
यरूशलमेमा भएका समस्त लवेीहरू जम्मा 284

19 यी यरूशलमेमा ब े ार पालकहरू िथए।

अक्कूब, तल्मीन अिन ितनीहरूका आफन्तहरू जसले ारको हरेचाह गथ172
जना िथए।

20 इ ाएलका रहकेा मािनसहरू, पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू यहूदाका सबै
शहरहरूका आफ्ना पखुार्का भिूममा बस।े 21 म न्दरका सवेकहरू ओपले पहाडमा
बसे अिन सीहा र िगश्पा म न्दरका सवेकहरूको िजम्मा मा िथए।

22यरूशलमेमा मखु्य अिधकारी लवेीहरू उज्जीय बानीको छोरा, हशिबयाहका
छोरा, मतन्याहको मीकाका छोरा, आसापका सन्तानहरू, गवयैाहरू िथए जो
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परमे रको म न्दरको कामहरूका िजम्मामा िथए। 23 िकनभने ितनीहरूको
सम्बन्धमा राजकीय आदशे िथयो अिन ितिदन गायकहरूको सवेाको आवश्य ा
िथयो। 24 पतिहयाह मशजबलेका छोरा, यहूदाका छोरा जरेहको कुल मािनसहरू
सम्बन्धी सबै कुरामा राजाका सल्लाहकार िथए।

25गाउहँरूमा ितनीहरूमा खतेहरू सिहतः यहूदाका केही मािनसहरू िकयर्त-अबार्
र त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू, दीबोन अिन त्यसका व रप रका स-साना
गाउहँरू अिन यकब्सले अिन यसका व रप रका स-साना गाउहँरू 26 यशेअूमा,
मोलादा, बते्पलते। 27 हसश ूर्आल, बशेवा अिन त्यसका व रप रका स-साना
गाउहँरू। 28 िसकलगा, मकोना अिन त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू।
29 ए रमोन, सोराह, यम ूर्त, 30 जानोह, अद ्दलूाम अिन ितनीहरूका गाउहँरू
लाकीश अिन त्यसका खतेहरू अजकेा अिन त्यसका व रप रका स-साना गाउहँरू।
यसरी ितनीहरू बशेबा दे ख लएर िहन्नोमको बेंसीसम्म अिधकार गरेर बस।े

31 िबन्यामीनका केही मािनसहरू गबेा, िमकमाश, अय्या, बतेले अिन त्यसका
व रप रका स-साना गाउहँरूमा बस।े 32 अनातोत, नोब, अनन्याह, 33 हासीर,
रामा, िग मै, 34 हादीद, सबोईम, नबलत, 35 लोद ओनो ग-ेहारािशम ओनोमा
बस,े 36 केही यहूदाय लवेीय समहू िबन्यामीनलाई स ु म्पयो।

12
पजूा र र लवेीहरू

1 यी पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू हुन।् जो कैदबाट यरूशलमेमा यरूबाबले
शालतीएलका छोरा अिन यशेअूिसत आएः

सरायाह, ियमर्याह, ए ा,
2 अमयार्ह मल्लकू, ह ूश,
3 शकन्याह, रहूम, मरेमोत,
4 इ ो, िगन्नतोन। अिबयाह,
5 िमयामीन, माथह, िबल्गा,
6 शमायाह, योयारीव, यदायाह।
7 सल्ल,ू अमोक, िह ल्कयाह अिन यदायाह।
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यशेअूको समयमा ियनीहरू पजूाहारीहरू अिन ितनीहरूका सहयोगीहरू अगवुाहरू
िथए।

8 लवेीहरू यअे, िबन्नईू, कदमूीएल, शरेेिबयाह, यहूदा अिन म न्याह िथए।
अिन उनका सहयोगीहरू धन्यवाद ज्ञापन गीतका िजम्मामा िथए। 9 ितनीहरूका
सहयोगीहरू बक्बवुयाह उन्नी, सवेामा ितनीहरू दे ख पा र खडा भए। 10 यशेअू
योयाकीम ्का िपता िथए। योयाकीम एल्याशीबका िपता िथए। एल्याशीब योयादाका
िपता िथए। 11 योयादा जोनाथनका िपता िथए। जोनाथन यदतूनूका िपता िथए।

12 योयाकीमको समयमा यी पजूाहारीहरू कुलका अगवुाहरू िथएः

सरायाहको कुलका अगवुा मरायाह िथए।
ियमर्याहको कुलका अगवुा हनन्याह िथए।
13 ए ाको कुलका अगवुा मशलु्लाम िथए।
अमयार्हको कुलका अगवुा यहोहानान िथए।
14 जोनाथन मल्लदूाको कुलका अगवुा िथए।
यसूफु शकन्याहको* कुलका अगवुा िथए।
15 अदनूा हारीमको कुलका अगवुा िथए।
हले्कै मरेमोत† प रवार अगवुा िथए।
16 इददूोको कुलका अगवुा जकयार्ह िथए।
िगन्नतोनको कुलका अगवुा मशलु्लाम िथए।
17 अिबयाहको कुलका अगवुा िज ी िथए।
िमन्यामीन अिन मोअ ाहका कुलहरूकाअगवुा िपल्तै िथए।
18 िबल्गाको कुलका अगवुा शम्म ू िथए।
शमायाहको कुलका अगवुा यहोनात िथए।
19 योयारीबका कुलका अगवुा म नै िथए।
यदायाहको कुलका अगवुा उज्जी िथए।
20 सल्लकूो कुलका अगवुा कल्लै िथए।
आमोकको कुलका अगवुा एबरे िथए।
21 िह ल्कयाको कुलका अगवुा हशिबयाह िथए।

* 12:14: , केही अन्य हस्तलखेहरूमा “शीबन्याह।”
† 12:15: , केही अन्य हस्तलखेहरूमा “िम रयोत।”
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यदायाहको कुलका अगवुा नतनले िथए।

22 एल्याशीब, योयादा, योहानान अिन यद ्दकूा समयमा लवेीका नाउहँरू
कुलका अगवुाहरूका रूपमा ले खएका िथए अिन पजूाहारीहरूका नाउँ पिन
फारसीको शासनकालमा ले खएका िथए। 23 लवेीहरूका कुलका अगवुाहरूका
नाउँ एल्याशीबका छोरा योहानानको समयसम्म िववरण पसु्तकमा ले खएका िथए।
24 लवेीहरूका अगवुाहरू हशब्याह, शरेेिबया, यशेअू, कद ्मीएलका छोरा अिन
ितनीहरूका सहयोगीहरू िथए जो ितनीहरू दे खपा र उिभए परमे रका
दाऊदको आदशे अनसुार परमे रको स्तिुत गनर् अिन धन्यवाद ज्ञापन गनर्का िन म्त
एक भागले अक लाई उ रिदए।

25 मतन्याह, बक्बकु्याह, ओबिदयाह, मशलु्लाम, तल्मोन अिन अक्कूब
ारपालहरू िथए। जो ारहरूमा भएका भण्डार कक्षको छेउमा िथए। 26 ियनीहरूले

योयाकीम यशेअूका छोरा, योसादका छोराको समयमा अिन शासक नहमे्याह अिन
पजूाहारी र िशक्षक ए ाको समयमा सवेा गरे।

यरूशलमे पखार्ल को समपर्ण
27 जब यरूशलमेको पखार्ललाई समपर्ण ग रयो। जहाँ कहींका लवेीहरूको

खोज ग रयो। अिन यरूशलमेमा ल्याइयो खशुीयाली सिहत, धन्यवाद ज्ञापन गन,
गायकहरू झ्यामटा, साराङ्गी अिन वीणाहरू सिहत समपर्ण समारोह मनाउनका
िन म्त।

28-29 गवयैाहरूलाई यरूशलमे व रप रका िजल्लाहरू अिन नतोपातीका
गाउहँरू दवुै ितरबाट एक ग रयो। अिन बते-िगलगाल, गबेार बते-अज्मोतका
खतेहरूबाट पिन एक ग रयो। िकनिक गवयैाहरूले स्वयकंा िन म्त यरूशलमे
व रप रका गाउहँरू िनमार्ण गरेका िथए।

30 पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूले आफैं लाई श ु पारे अिन ती मािनसहरूले ार र
पखार्लहरूलाई पिन श ु पारे।

31 त्यस पिछ मलैे यहूदाका अगवुाहरूलाई पखार्ल मािथ ल्याएँ, अिन दइु
िवशाल गायकहरूको समहूलाई धन्यवाद ज्ञापन गनर् िनय ु गरें। एक समहू
गायकदल दािहनिेतर किसङ्गरे ारतफर् पखार्ल मािथ गए। 32 अिन ितनीहरूपिछ
होिशयाह अिन यहूदाका आधा अगवुाहरू गए। 33 अजयार्ह, ए ा, मशलु्लम,
34 यहूदा, िबन्यमीन, शमायाह अिन तरुहीसिहत ियमर्याह पिन गए। 35 केही
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पजूाहारीहरू अिन जकयार्ह जोनाथनका छोरा, शमायाहका छोरा, म न्याहका छोरा
जक्कूरका छोरा आसापका छोरा। 36अिन ितनका सहयोगीहरू शमायाह, अ ले,
िमलल,ै िगलल,ै माऐ, नतनले, यहूदा अिन हनानी परमे रका जन दाऊका वा
यन् हरू सिहत गए। अिन शा ी िशक्षक ए ा ितनीहरूका अिघ अिघ गए। 37अिन
ितनीहरू फोहरा-मलू-ढोकामा गए। त्यस पिछ ितनीहरू पखार्लको िसढंी भएर िसधै
दाऊद शहरको िसढंी मािथ गए र दाऊदको घरबाट नाघरे पानी मलु-ढोका ितर गए।

38 दो ो समहूका धन्यवाद ज्ञापन गाउनदेल दे तेफर् गए। म र मािनसहरूका
अन्य आधा अगवुाहरूले ितनीहरूलाई पखार्लको टुप्पो भएर भ ी धरहरा। 39 पार
गरी ए मैी मलू ढोका पारी फरािकलो पखार्ल ितर परुानो शहरको ढोका मतस्य
र मलू-ढोका हननलेको बजुार्, भडेा-ढोकासम्म बजुार् भएर भडेा ारसम्म अनसुरण
गय । अिन ितनीहरू रक्षक ढोकामा रोिकए। 40 ती धन्यवाद ज्ञापन गन दइु दल
गवयैाहरूले परमे रको म न्दरमा आफ्ना ठाउँहरू हण गरे यसकारण म अिन मरेा
मािनसहरूका आधा अिधकारीहरू। 41 साथै पजूाहारीहरू एल्याकीम, मासयेाह,
िमन्यामीन, मीकायाह, एल्योएन,ै जकयार्ह अिन हनन्याहले तरुही सिहत हािमले
42 मासयेाह, शमायाह, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, म ल्कयाह, एलाम अिन
एजरेले ितनीहरूका ठाउँहरू हण गय ं।

गवयैाहरूले गाए अिन िय िहयाह अगवुा िथए। 43 त्यस िदन ितनीहरूले धरैे
ब लदान अपर्ण गरे र आनन्द मनाए िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई महान खशुी
दान गन ुर् भएको िथयो ी एवं केटा केटीहरूले पिन आनन्द मनाए, हामीले

यरूशलमेमा मनाएको उत्सव टाढासम्म सिुनयो।
44 त्यस समय मािनसहरूले अगौटे फलहरूको भटेी अिन दशौं अशंको जम्मा

गन कोठाका अिधकारीहरू िनय ु गरे। यो कुरा शहरका जमीनहरूबाट जम्मा
ग रयो। वस्थामा भने झैं यी कुराहरू पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूलाई िदइने छन।्
िकनभने यहूदाका मािनसहरूले पजूाहारी र लवेीहरूिसत म न्दरमा सवेागरेको िन म्त
धन्यवादी िथए। 45 दाऊद अिन उनका छोरा सलुमेानको आदशे अनसुार ितनीहरूले
ितनीहरूको परमे रको सवेा अिन श ु ीकरण गरे। 46 यसरी नै गायकहरू अिन
ारपालहरूले गरे। (धरैे समय अिघ, दाऊद अिन आसापको समयमा परमे रलाई

धन्यवाद िदने अिन स्तिुतगन गवयैाहरूका अगवुाहरू िथए।)
47 यसथर् यरूबाबले अिन नहमे्याहका समयमा समस्त इ ाएलले त्यके िदन

चािहए जितको अशं गवयैाहरूका िन म्त केही अशं छु ाए अिन लवेीहरूले केही
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अशं हारूनका कुलको िन म्त छु ाए।

13
नहमे्याहको अ न्तम आज्ञा

1 त्यसिदन ितनीहरूले मािनसहरूलाई मोशाको पसु्तक बाट पिढ िदए अिन
ितनीहरूले त्यसमा यो ले खएका पाए, िक कुनै अम्मोनी वा मोआबीहरू परमे रको
उपासना गनर् किहल्यै जमघटमा प ु हुदँनै। 2 िकनभने ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई
रोटी र पानी ारा स्वागत जनाएका िथएनन ्र ितनीहरूलाई ाप िदनलाई ितनीहरूको
िवरू बलामलाई ज्यालामा ल्याएका िथए। तर परमे रले ापलाई वरदानमा
प रणत ग रिदनभुयो। 3 जब ितनीहरूले वस्था सनुे ितनीहरू हरेक िवदशेीलाई
इ ाएलबाट पथृक गरे।

4-5 यसको अिघ पजूाहारी एल्याशीबालाई परमे रको म न्दरका सवेकहरूको
िजम्मामा राखकेा िथए। ितनी तोिबयाहका (अम्मोनी) ववैािहक सम्बन्ध िथयो।
अिन ितनीले तोिबयहाको िन म्त एक िवशाल कोठाको वस्था ग रिदएका िथए।
पिहले ितनीहरूले त्यहाँ अन्नब ल, धपू, म न्दरका भाँडा-व र्नहरू अिन अन्नका
दशांश, नयाँ दाखरस अिन तले जम्मा गनर् योग गरेका िथए। त्यो िदन ितनीहरूलाई
लवेी, गवयैा, ारपाल अिन पजूाहारीहरूले आदशे िदएका िथए।

6 यी सबै भएको बलेा म यरूशलमेमा िथइन।ँ िकनिक बाबलेका राजा आटर्-
जारसजेको 32औं वषर्मा म राजाकहाँ फकर गएको िथएँ। आ खरमा मलैे राजाबाट
अनमुित मागें। 7 अिन म यरूशलमे फकं। तब परमे रको म न्दरको आगँनमा
तोिबयाहको िन म्त एउटा कोठाको बन्ध ग रिदएको एल्याशीबाको दषु्कमर् मलै े
थाहा पाएँ। 8 म यस िवषयमा अत्यन्त ोिधत भएँ यसथर्, मलैे तोिबयाहका सबै
घरेल ु मालसामान आगंनमा फ्याँिकिदएँ। 9 तब कोठालाई रीितपवूर्क शु गन मलैे
आदशे गरे। अिन त्यहाँ मलै े धपूसिहत र अन्नब ल परमे रको म न्दरका भाँडा-
व र्नहरू फकार्एँ।

10 तब लवेीहरूको अशं ितनीलाई िदइएको िथएन, भनी मलैे थाहा पाएँ। यसथर्
लवेीहरू अिन गायकहरू जसले सवेा गरेका िथए। आफ्ना खतेितर फकका िथए।
11 मलैे अिधकारीहरूलाई, “परमे रको म न्दरको िकन उपके्षा ग रएकोछ?”
भनी हप्काएँ। त्यस पिछ मलैे ितनीहरूलाई भलेा गरें। अिन ितनीहरूलाई फे र
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काममा फकार्एँ। 12 तब समस्त यहूदाले अन्नको दशांश, नयाँ दाखरस अिन तले
भण्डार कक्षमा ल्याएँ।

13 त्यसपिछ मलैे भण्डार कक्षमा कोषाध्यक्षको रूपमा पजूाहारी शलेमे्याह,
िशक्षक सादोक अिन लवेी पदायहलाई िनय ु गरें र हनान जाक्कूरका छोरा,
म न्याहका छोरालाई पिन ितनीहरूका सहायकको रूपमा िनय ु गरे। िकनिक
ितनीहरू िव ास योग्य िथए अिन यो यसकारण आफ्ना सहायकलाई अशं िदन
ितनीहरूको कायर् भयो।

14 हे मरेो परमे र यसका िन म्त मलाई याद ग रिदनहुोस।् मलैे परमे रको
म न्दर अिन यसको सवेाका िन म्त गरेका मरेो असल कमर्लाई नभु ल िदनहुोस।्

15 त्यसबलेा मलैे मािनसहरूलाई यहूदामा िव ाम-िदनमा दाखरस पले्ने
कामग ररहकेो दखेें। अिन अन्नकारा शल्या एका अिन त्यसलाई गधाहरू मािथ
लदाएको साथै दाखरस, दाख, नभेारा अिन सबै िकिसमका भारी लदाएको अिन यी
सबलैाई िव ाम-िदनमा यरूशलमेमा ल्याएको दखे।े अिन मलैे ितनीहरूलाई भोजन
बचे्दा चतेावनी िदएँ।

16 यरूशलमे अथवा यहूदा छेउमा ब े सोरका मािनसहरूले बचे्नका िन म्त
माछा अिन सबै िकिसमका वस्तहुरू ल्याइरहकेा िथए। िव ाम-िदनमा यहूदा अिन
यरूशलमेका मािनसहरूलाई ती बिेचरहकेा िथए। 17 तब मलैे यहूदाका मखु्य
मािनसहरूलाई हप्काएँ। अिन मलैे ितनीहरूलाई भन,े “यो के दषु्कमर् ितनीहरू
ग ररहे छौ िव ाम-िदनलाई अपिव तलु्याउछँौ? 18 ितमीहरूका पखुार्हरूले यसै
गरेको हुदँा हा ा परमे रले हामीमािथ अिन यो शहर मािथ यी सबै िवपद ल्याउन ु
भएको होइन र? तर ितमीहरूले िव ामलाई अपिव तलु्याएर। इ ाएल मािथ अझ
अिधक ोध ल्याउदँछैौ?”

19 जब शबाथको अिघ यरूशलमेको ारमा अन्धकार हुदँै िथयो। मलैे ढोका
बन्द गन आदशे िदएँ। िव ाम निस ए सम्म ती ढोका नखोल्ने आदशे िदएँ। अिन
मलैे ढोकाहरूमा मरेा केही मािनसहरूलाई बसाएँ, जस ारा िव ाम िदनमा कुनै पिन
भारीहरू शहरमा प नपाओस।्

20 एक वा दइुपल्ट सबै थ रका ापारी अिन िब े ताहरूले यरूशलमे बािहर
रात िबताए। 21 ितमीहरू पखार्लको अिघ िकन रात िबताउँदछैौ? “ितमीहरूले फेरी
यसो गय भनें म ितमीहरू मािथ बल योग गन छु।” भनी ितनीहरूलाई चतेावनी
िदएँ। त्यसबलेा दे ख ितनीहरू िव ाम-िदनमा आएनन।्
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22 त्यसपिछ मलैे लवेीहरूलाई ितमीहरूले स्वयलंाई श ु गन ुर्पछर् अिन िव ाम
िदनलाई पिव रा को िन म्त जाऊ र ढोकाहरूको रक्षागर भनें।

हे मरेा परमे र यसको िन म्त पिन मलाई स म्झ िदनहुोस।् अिन तपाईंको महान
मेले मलाई जोगाउन ु होस।्
23 ती िदनहरूमा मलैे अश्दोद, अम्मोन अिन मोआबका ीहरूलाई िववाह

गन यहूदाका केही मािनसहरूलाई दखेें। 24 ितनीहरूका आधा केटा-केटीहरूले
अश्दोद वा अन्य मािनसका भाषा बोल्दथे अिन ितनीहरूले यहूदाको भाषा कसरी
बोल्न ु सो जान्दनै िथए। 25 यसकारण मलैे ितनीहरूिसत बहस गरें अिन मलैे
ितनीहरूलाई ाप िदएँ। मलैे केही मािनसहरूलाई पीटें अिन ितनीहरूको दा ी तानी
िदएँ। ितनीहरूलाई परमे रको नाउमँा शपथ खान लगाए, “ितनीहरूलाई आदशे
िदए ितनीहरूका छोरीहरूलाई िववाह नगर, नता ितनीहरूको छोरीहरूले ितमीहरू
छोरािसत िववाह गरोस,् नता यस्तो िवदशेीहरूले ितमीहरूको छोरीहरू िसत िववाह
गरोस।् 26 ितमीहरूलाई थाहा छ, त्यस्तो िववाह गरेर सलुमेान पापमा फँस।े सबै
राज्यहरूमा सलुमेान जस्तो ठूलो राजा कोही पिन िथएन। परमे रले सलुमेानलाई
माया गन ुर्भयो र परमे रले उहाँलाई इ ाएल दशेको राजा बनाउनँ ु भयो। तर िवदशेी

ीहरूले वहाँलाई परमे रको िवरू पाप गनर् लगाए। 27 अिन आज हामीहरू
सनु्दछैौं िक ितमीहरूले त्यस्तै ठूला पापहरू ग ररहकेा छौं, ितमीहरूले परमे रमा
साँचो जीवन जीएका छैनौ। ितमीहरूले िवदशेी ीहरूलाई िववाह गरेका छौ।”

28 यहोयादा एकजाना धान पजूाहारी एल्याशीबका छोरा िथए, उसको छोरा-
छोरीले होरोनी सम्बलतको छोरीलाई िववाह गरेको िथए। मलैे उसलाई म बाट टाढ
खिेद िदएँ।

29मरेो िपताले त्यस्तो मािनसहरूलाई सजाए िदनहुुन्छ, जसले अशु बनाउछँन।्
ितनीहरूले यसलाई धानताको मखु्य सम्झना रहोस।् ितनीहरूले पजूाहारीहरू
र लवेीहरूको आज्ञाका पालन गरेनन।् 30 मलैे पजूाहारीहरू र लवेीहरूलाई
िवदशेीहरूबाट छु ाएँ अिन ितनीहरू त्यकेलाई िवदशेी कुरा दे ख शु पारे
ितनीहरूको आफ्नै कामहरू अिन उ रदाियत्वहरू िदएँ। 31 मलैे आज्ञा गरे िक
मािनसहरूका काठको उपहारहरू अिन अगटेै फलहरू सही समयामा नै ल्याओस।्

हे मरेो परमे र, मलैे यी असल कुराहरू गरेको िन म्त सम्झना गन ुर् होस।्
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