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जक रयाकोपसु्तक

परम भु अफ्ना मािनसहरुलाई फे र फकार्उन चाहन ु हुन्छ
1 बरेेक्याहका छोरा जक रयाले परम भबुाट यो वचन ा गरे जनु फारसका

राजा दाराको दो ो बर्षको आठौं मिहनामा आको िथयो।(जक रया बरेेक्याहका
छोरा िथए। बरेेक्याह इ ो अगमव ाका छोरा िथए।) वचन यस कार छः

2 परम भु ितमीहरुका िपता-पखुार्हरू ित ोिधत हुनभुयो। 3 यसथर् ितमीहरुले
मािनसहरुलाई यो सबै कुरा बताउन ु पछर्। सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “म
कहाँ आऊ अिन म फे र ितमीहरुकहाँ फकर आउँनछुे।”

4 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरुका िपता-पखुार्हरु जस्तो नबन िबतकेा समयमा
अगमव ाहरु ितनीहरुिसत कुरा गथ। ितनीहरुले भन,े ‘ितमीहरुले आफ्नो नरा ो
कु-कमर्हरु छोिडदऊे।’ तर ितमीहरुका पखुार्हरुले मरेो एक शब्द पिन सनुनेन।्”
परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो।

5 परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीहरुका िपता-पखुार्हरु म रसके अिन अगमव ाहरु
सधैं बाँिचरहदँनैन।् 6अगमव ाहरु मरेा सवेकहरु िथए। मलैे उनीहरुलाई ितमीहरुका
िपता-पखुार्हरुलाई मरेो ब्याबस्था अिन िशक्षाहरुको िबषयमा भन्न योग गरें। अिन
ितमीहरुका िपता-पखुार्हरुले िशक्षाहरु हण गरे। ितनीहरुले भन,े ‘सवर्श मान
परम भलुे ज-ेजे गछुर् भन्नभुएको िथयो ती सब गन ुर् भयो उहाँले हामीलाई सबै हा ो
नरा ो रहन-्सहन अ्िन हा ो नरा ो कमर्का िन म्त दण्ड िदनभुयो।’ यसरी ितनीहरुले
प ताप गरे अिन परमे रकहाँ फकर गए।”

घोडाहरुको दशर्न
7 जक रयालाई फारसमा दाराको शासनकालको दो ो बर्षको (शाबाथको

मिहना) एघारैं मिहनाको चौिबसौं िदनमा परम भबुाट यो समचार ा
भयो।(जक रया बरेेक्याहका छोरा िथए अिन हरेेक्याह इ ो अगमव ाका छोरा
िथए।) समचार यो िथयोः
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8 राती मलैे एउटा मािनसलाई रातो घोडामा चिढरहकेो दखें। त्यो बेंसीमा
महेेंदीको रूखहरुको बीचमा उिभरहकेो िथयो। त्यसको पिछ राता, फु ो अिन सतेो
घोडाहरु पिन िथए। 9 मलैे सोधें, “यी घोडाहरु के को िन म्त, परम भ?ु”

त्यस समय मसगं कुरा गन स्वगर्दतूले भन,े “म ितमीलाई दखेाउनछुे यी घोडाहरु
के को िन म्त हुन।्”

10 त्यसपिछ महेेंदीको रूखको िबचमा उिभएको मािनसले भन्यो, “परम भलुे
यी घोडाहरु पथृ्वीमा यता-उता घमु्नको िन म्त पठाउन ु भएको हो।”

11 त्यितबलेा घोडाहरुले महेेंदीको रूखको बीचमा उिभएको परम भकुो
स्वगर्दतूसगं कुरा गरे। उनीहरुले भन,े “हामी पथृ्वीमा यता-उता घिुमसक्यौं अिन
सबै शान्त र आराम छ।”

12 तब परम भकुा स्वगर्दतूले भन,े “परम भु तपाईंले यरूशलमे अिन यहूदाको
शहरलाई किहले सम्म सान्तवना िदनहुुन्छ? अिहले तपाईंले यी शहरहरुलाई स री
वषर् सम्म ोध दखेाउनँ ु भयो।”

13 तब परम भलुे त्यो स्वगर्दतूलाई उ र िदन ु भयो जो मसगं कुरा ग ररहकेो
िथयो। परम भलुे सान्तवना पणूर् वचनहरु भन्नभुयो। 14 त्यस समय परम भकुो
एकजना स्वगर्दतू जो मसगं कुरा ग ररहकेा िथए उनले मलाई भन,े “मािनसहरुलाई
यी सबै कुराहरु बताउनँ।ु” सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ:

“यरूशलमे अिन िसयोनका िन म्त मरेो िबशषे मे छ।
15 म यी रा हरु ित अत्यन्तै ोिधत छु जसले आफु अित सरुिक्षत अनभुव

गछर्,
म अिधक ोिधत भएको िथएँ,

अिन ती जाितहरुको योग आफ्नो मािनसहरुलाई दण्ड िदनको लािग गरें।
तर ती जाितहरुले ज्यादा भन्दा ज्यादा नोक्शान गरे।”

16 यसकारण, परम भु भन्नहुुन्छ, “म यरूशलमेमा कृपा सिहत जान्छु।”
सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “मरेो म न्दर त्यहाँ पनुःिनमार्ण ग रनछे
अिन नाप्ने डोरी यरूसलमेमािथ तन्काइनछे।”

17 स्वगर्दतूले भन,े “मािनसलाई यो पिन भन, सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
‘मरेो शहरमा फे र उन्नित हुनछे,

परम भलुे िसयोनलाई आराम िदनहुुनछे,
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उहाँले यरूशलमेलाई फे र चनु्न ु हुनछे।’ ”
सींङहरुको दशर्न

18 तब मलैे मािथ हरेें अिन चारवटा सींङको दशर्न पाएँ। 19 अिन मलैे मसगं
कुरा गन स्वगर्दतूलाई सोधें, “यी सींङहरुको दशर्न के हो?”

उनले भन,े “यी ती सींङहरु हुन ् जसले इ ाएल, यहूदा अिन यरूशलमेका
मािनसहरुलाई छरप पारेका िथए।”

20 त्यसपिछ परम भलूे मलाई चारजना कारीगरहरु दखेाउनँ ु भयो। 21 मलैे
उहाँलाई सोधें, “यी चारजना कारीगरहरु िकन आएकाछन?्”

उहाँले भन्नभुयो, “यी सींङहरु जसले यहूदालाई िततर िबतर बनाए ता िक एउटै
मािनसले पिन आफ्नो िशर खडा गदनन,् तर यी कारीगरहरु ती दशेहरु जसले यहूदा
भिूमलाई छरप पानर् सींङहरु खडा पारे ती दशेहरुलाई डर दखेाउनँ अिन ितनीहरुको
सींङहरु फ्याँिकिदन आएका हुन।्”

2
यरूशलमेलाई नाप्ने मािनसको दशर्न

1 तब मलैे मािथ हरेें अिन एउटा मािनसलाई नाप्ने िफता लएको दखेें। 2 मलैे
उसलाई सोधें, “तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ?”

उसले मलाई उ र िदए, “म यरूशलमे नाप्न जाँदछुै, त्यसको लम्बाई र चौंडाई
कित छ?”

3 त्यस समय मिसत कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू बािहर गए अिन अक एकजना
स्वगर्दतू उिसत कुरा गनर् गए।

4 उनले ितनलाई भनें, “कुदरे जाऊ अिन त्यो जवान मािनसलाई भन:्

“ ‘यरूशलमे पखार्ल िबनाको शहर हुनछे।
िकनभने त्यहाँ असखं्य मािनसहरु र पशहुरु बस्छन।्’

5 परम भु भन्नहुुन्छ,
‘म रक्षाको लािग यसको व रप र आगोको पखार्ल हुनछुे,

म ितमीहरुको मिहमा हुनछुे।’ ”
परमे रले मािनसहरुलाई घरमा बोलाउन ु हुन्छ

परम भु भन्हुन्छ,
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6 “िछ ो उठ! अिन उ र दशे छोड
िछ ो गर!

जहाँ मलै े ितमीहरुलाई
सबै दशेहरुमा छरप पारें।

7 हे िसयोनका मािनसहरु!
जो बाबलेमा कैदीछौ, दगरु!”

8 सवर्श मान परम भलुे यसो भन्न ु भयो।
“उहाँले मलाई त्यस दशेको िबरु पठाउँन ु भएको छ जसले ितमीलाई लग।े

िकनभने यिद उसले ितमीलाई चोट परुायो भने
परम भकुो आखँाको नानीमा चोट परुाए झैं हुनछे।
9 अिन म ती मािनसहरुको िबरू अफ्नो हातहरु उठाउँछु।

ितनीहरुका दासहरुले सम्पि लनछेन।्”
तब ितमीले सम्झनछेौ, सवर्श मान परम भलुे मलाई

यहाँ पठाउँन ु भएको हो।

10 परम भु भन्नहुुन्छ,
“आनन्दपणूर् भई कराऊ अिन खशुी होऊ, िसयोन।

िकनिक म आउँदछुै अिन ितमीहरुको िबचमा रहनछुे।
11 त्यससमय धरैे जाितका मािनसहरु

परम भु कहाँ आउँनछेन,्
अिन ितनीहरु मरेा मािनस हुनछेन।्

म ितमीहरुको बीचमा ब छुे।
अिन ितमीहरुले जान्नछेौ िक

सवर्श मान परम भलुे मलाई ितनीहरुकहाँ पठाउन ु भएको हो।”

12 परम भलुे यरूशलमेलाई फे र आफ्नो शहर बनाउन ु हुनछे,
अिन यहूदाको पिव भिूम उहाँको भाग हुनछे।

13 ितमी सबै मािनसहरु परम भकुो सामनु्ने चपूचाप बस!
आफ्नो पिव घरबाट परम भु बािहर आउँन ु हुदँछै।
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3
धान पजूाहारीको बारेमा दशर्न ्

1 त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई धान पजूाहारी यहोश ू दखेाए। यहोश ू परम भकुो
स्वगर्दतूको सामनु्ने उिभरहकेा िथए अिन शतैान यहोशकूो दािहने प उिभरहकेो
िथयो। शतैान त्यहाँ यहोशलूाई दोष लगाउन उिभरहकेो िथयो। 2 त्यससमय
परम भकुा स्वगर्दतूले भन,े “ए शतैान परम भलुे तलँाई हकारुन।् परम भलुे
तलँाई अपराधी घोिषत गरुन।् परम भलुे यरूशलमेलाई आफ्नो िवशषे शहर चनु्न ु
भएकोछ। यो एउटा जल्दै गरेको आगोबाट िनका लएको अगलु्टो होइन र?”

3 यहोश ू स्वगर्दतूको छेउमा उिभएको िथयो अिन यहोशलूे मलैा लगुा लगाएको
िथयो। 4 त्यितबलेा स्वगर्दतूले उसको छेउमा उिभएका अरू स्वगर्दतूहरुलाई भन,े
“यहोशकूो मलैा लगुा खो लदऊे।” तब स्वगर्दतूले यहोशसूगं कुरा गरे। उसले भन,े
“हरे मलैे ित ो अपराधहरु टाढा ग रिदएँ अिन म ितमीलाई नयाँ लगुा लगाउन
िदइरहछुे।”

5 त्यसपिछ मलैे भनें, “त्यसको िशरमा एउटा नयाँ फेटा बाँिधदऊे।” यसकारण
ितनीहरुले उसको टाउको व रप र नयाँ फेटा बाँिधिदए। जितबलेा स्वगर्दतू उसको
निजक उिभइरहकेा िथए, ितनीहरुले उसलाई नयाँ लगुा लगाई िदए। 6 त्यसपिछ
परम भकुा स्वगर्दतूले यहोशसूगं यसो भनःे

7 सवर्श मान परम पभलुे यी सबै कुरा भन्नभुयो:
“यिद ितमाले मलै े भने जस्तै गरी बस्यै

अिन मरेो सवेा गय भन,े
ितमीले मरेो म न्दरमा न्याय गनछौ।

ितमीले यसको आगँनको हरेचाह गनछौ
अिन म ितमीलाई यहाँ उिभरहकेा स्वगर्दतूलाई झैं

स्वतन् िसत िहडंडुल गनिदनछुे।
8 धान पजूाहारी यहोश,ू सनु।्

ितमी अिन ित ा साथीहरु जो ित ो अिघ बिसरहकेाछन,् िचन्ह हौ।
अिन म मरेो दासलाई पिन ल्यउदँछुै।

उसलाई, हाँगा भिनन्छ।
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9 हरे! मलैे एउटा ढुङ्गा यहोशकूो छेउमा राखें।
त्यस ढुङ्गाको सातवटा आखँाहरुछन ्

अिन म त्यस ढुङ्गामा िबशषे समचार खोप्नछुे,
म एकै िदनमा यो भिूमका सबै पापहरु िनका लिदनछुे।”

10 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“त्यस िदन त्यके मािनसले ितनीहरुको िछमिेकहरुलाई

ितनीहरुको दाखको बोट मिुन अिन नभेाराको बोट मिुन
शा न्त र आनन्दले ब का िन म्त बोलाउनछेन।्”

4
सनुौलो सामदान अिन दइुवटा भ ाक्षकेा रूखहरु

1 तब मिसत कुरा ग ररहकेो स्वगर्दतू मकहाँ फकर आए अिन उनले मलाई
िनन् ाबाट जगाए झैं जगाए। 2 तब स्वगर्दतूले सोध,े “ितमी के दखे्दछैौ?”

मलैे भनें, “म सनुको एउटा सामदान दखे्दछुै, त्यो सामदानमा सातवटा ब ी
छन ्अिन त्यसको मािथल्लो भागमा एउटा प्याला छ। प्यलाबाट सातवटा नलीहरु
िनिकलदछैन,् त्यके िदशाितर ब ी जाँदछैन,् त्यो िदशा तले हरेक िदयोको प्याला
सम्म जाँदै छन।् 3 त्यहाँ दइुवटा भ ाक्षका रूख प्यालाको छेउमा िथए। एउटा
दािहनपे अिन अक दे पे , यी रूखहरुले िदपहरुको िन म्त तले उत्पन्न गथ।”
4 तब मलैे त्यो स्वगर्दतूलाई सोधें जो मिसत कुरा ग ररहकेा िथए, “महोदय यी
सबको अथर् केहोला?”

5 मसगं कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतूले भन,े “के ितमीलाई थाहा छैन यो सब िचज
के हुन?्”

मलैे भनें, “थाहाछैन महाशय।”
6 तब उनले मलाई भन,े “यो समचार परम भबुाट यरुबाबलेलाई िदनभुएको हो,

‘ित ो सहाएता अिन ित ो बल अिन श बाट आउँदनै तर सहायता मरेो आत्माबाट
आउँनछे।’ सवर्श मान परम भलुे भन्नभुयो। 7 त्यो अग्लो पवर्त यरुबाबलेका
िन म्त समतल भिूम जस्तै हुनछे, त्यहाँ म न्दर बिनने छ। जब अ न्तम ढुङ्गा त्यहाँ
रा खनछे तब मािनसहरु िचच्याएर कराउँनछेन,् ‘सनु्दर! अित सनु्दर।’ ”
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8 तब परम भकुो समचार मकहाँ यसो भन्दै आयो, 9 “यरूबाबलेले म न्दरको
जग बसाल्नछे अिन यरूबाबलेले नै िनमार्ण ग रसकनछे। तब ितमीहरुले बझु्नछेौ
िक परम भलुे मलाई ितमीहरु कहाँ पठाउन ु भएको हो। 10 मािनसहरु त्यो साधरण
आरम्भबाट ल ज्जत हुने छैनन,् अिन उनीहरु साँच्चै नै शन्न हुनछेन।् जब उनीहरु
यरूबाबलेले बनाएको म न्दर साहुलले नाप्दै जाँच गद गरेको दे छेन।् यसकारण
पत्थरहरु जनु ितमीले दखे्यौ ती परम भकुो आखँाहरु हुन,् जनु आखँाले हर िदशामा
दे खरहन ु भएको छ। उहाँले पथृ्वीका सबै थोकहरु दे हुुन्छ।”

11 त्यसपिछ मलैे उनलाई भनें, “समादानको दािहने अिन दे पे भएका ती
दईुवटा भ ाक्षको बोटहरुले के अथर् बझुाउँछ?” 12 मलैे उनलाई यो पिन सोधें,
“दईुवटा भ ाक्षको हाँगाको अथर् के हो? जो दईुवटा सनुका न लको छेऊ सनुको
रंगको तलेसगं छ।”

13 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “के ितमीलाई थाहा छैन यो िचजको अथर् के
हो?”

मलैे भनें, “छैन महाशय।”
14 यसकारण उनले भन,े “यो ती दईु मािनसको ितक हो, जनु सारा ससंारमा

परम भकुो सवेाका िन म्त चिुनएका छन।्”

5
उिडरहकेो प को दशर्न

1 तब म उभँो हदे फिकर् एँ अिन मलैे एटा उड्दै गरेको प को म ु ो दखेें।
2 स्वगर्दतूले मलाई सोध,े “ितमाले के दखे्यौ?”

मलैे भनें, “मलैे एउटा उड्दै गरेको प को म ु ो दखेें, यो म ु ो बीस हात लामो
अिन दशहात चौंडादार छ।”

3 त्यस पिछ स्वगर्दतूले मलाई भन,े “त्यहाँ प को म ु ोमा एउटा ाप
ले खएकोछ। मु ाको एका प चोरहरू को िबषयमा सराप ले खएकोछ अिन
अक प ती झटुो बोल्ने मािनसहरुको िबषयमा ाप ले खएकोछ जब ितनीहरुले
शपथ लन्छ। 4 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, ‘म यो प लाई चोरहरुको घर
अिन झटुा मािनसहरुको घरमा पठाउनछुे। जसले झटुो शपथ खान मरेो नाउकँो
योग गछर्न।् यो म ु ो त्यहीं ब छे अिन ती घरहरु न पानछ, यहाँ सम्म िक ढुङ्गा

र काठको खम्बा पिन न भएर जानछे।’ ”
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ी अिन बाल्टी
5 त्यस समयमा मसगं कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू बािहर गए। उनले मलाई भन,े

“हरे अिन िनरीक्षण गर के भइरहछे।”
6 मलैे भनें, “यो के हो?”
उनले भन,े “त्यो एउटा नाप्ने बाल्टी हो जो उनले बिकरहकेी छे।” उनले यसो

पिन भन,े “यो बाल्टी सम्पणूर् भमूीको पापहरु नाप्न बिनएको हो।”
7 बाल्टीको ढकनी सीसाले बनाएको िथयो। जब त्यो खो लयो एउटी ी

त्यो िभ बिसरहकेी भे ाएँ। 8 तब स्वगर्दतूले भन,े “यो ी द ु हो।” तब उनले
त्यसलाई बा ल्टन िभ फ्याँिक िदए अिन िससाले छोपी िदए। 9 तब मलैे मरेो आखँा
खोलें अिन दईुजना ीहरु ितनीहरुको पखंटेाले हावामा बािहर उड्दै गरेको दखेें।
ितनीहरुको पखंटेाहरु सारसको जस्तै िथए। ितनीहरुले बाल्टी उठाए अिन यसिैसत
िनरन्तर हावामा उिडरह।े 10 तब मलैे कुरा ग ररहकेो ती स्वगर्दतूलाई सोधें, “त्यो
बाल्टीन कहाँ लएर गई रहकेा छन?्”

11 स्वगर्दतूले मलाई भनें, “ितनीहरु िशनारमा त्यसको िन म्त एउटा म न्दर
बनाउन गईरहे छन।् जब त्यो म न्दर तयार हुन्छ त्यो बाल्टी उसकै आधारमा
रा खनछे।”

6
चारवटा रथहरू

1 तब म चारैप घमुें। मलैे मािथ हरेें अिन चारवटा रथ दईुवटा काँसको
पवर्तहरूको बीचबाट जाँदै गरेको दखेें। 2 पिहलो रथ रातो घोडाहरूले तािनरहकेा
िथए, दो ो रथ काला घोडाहरूले तािनरहकेा िथए। 3 ते ो रथ सतेा घोडाहरूले
तािनरहकेा िथए, अिन चौथो रथ पाङ् े घोडाहरूले तािनरहकेा िथए। 4 तब मलैे
कुरा ग ररहकेा ती स्वगर्दतूलाई सोधें, “महाशय यी सबको अथर् के होला?”

5 स्वगर्दतूलेभन,े “ितनीहरु स्वगर्का चार हावाहरू हुन।् ितनीहरू सम्पणूर् पथृ्वीका
मा लक बाट आइरहकेा छन।् 6 काला घोडाहरू उ र ितर जानछेन,् अिन सतेा
घोडाहरू ितनीहरूलाई प ाउँदै प मितर जाने छन,् र पाङ् े घोडाहरू दिक्ष
जानछेन।्”
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7 ब लयो घोडाहरू पथृ्वी मािथ जान लाई त म्स रहकेा छन।् यस कारण
स्वगर्दतूले ितनीहरुलाई भन,े “जाऊ पथृ्वीको चारैितर घमु।”यसकारण, ितनीहरू
पथृ्वीभ र गए।

8 तब परम भलुे मलाई जोडसगं बोलाउन ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “हरे त्यो
घोडा जनु उ र ितर गए ितनीहरूले बिेबलोनमा आफ्नो काम गरेर मरेो आत्मालाई
त्यहाँ आराम िदएको छ, अब म उ र भिूमिसत ोिधत छैन!”

पजूाहारी यहोशलूे एउटा मकुुट पाउछँन
9 तब मलैे परम भबुाट अझै अक वचन ा गरें। उहाँले भन्नभुयो,

10 “िनवार्िसत हले्द,ै तोिबयाह, अिन यदायाह बाबलेको कैदबाट आएका छन।्
ितनीहरूलाई आजै लजैाऊ अिन सपन्याहको छोरा योिशयाहाको घरमा जाऊ।
11 त्यो सनु र चाँदी मकुुट बनाउनँ योग गर। मकुुट यहोशकूो िशरमािथ लगाईदऊे।
यहोशादाको छोरा यहोश ू धान पजूाहारी हुन।् तब यहोशलूाई यसो भन। 12उसलाई
भन, सवर्श मान परम भलुे भन्नभुएको छ:

‘त्यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई हाँगो भिनन्छ।
त्यो हाँगो जहाँछ त्यहाँबाट िनका लने छ

र त्यसले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनछ।
13 हो, उसले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनछ

अिन सम्मान ग रनछे।
यो आफ्नो िसहंासनमा ब छे ऊ शासन गनछ।

ऊ उसको िसहंासनमा पजूाहारी हुनछे
र उसले ितनीहरूको िबचमा शा न्तको कायर् गनछ।’
14 त्यो मकुुट म न्दरमा रा खनछे जसले मािनसलाई यादरा सहायता गनछ। त्यो
मकुुटले हले्द,ै तोिबयाह, यदायाह अिन सपन्याहको छोरा योिशयाहलाई सम्मान
िदनछे।”

15 टाढा-टाढाका मािनसहरु आएर परम भकुो म न्दर बनाउनँछेन।् तब
मािनसहरूले जान्नछेन ् िक सवर्श मान परम भलुे मलाई ितमीहरुकहाँ पठाउन ु
भएको हो। अिन परम भु परमे रले ितमीहरूलाई जे अ ाउन ु हुन्छ त्यो गय भने
यी सबै कुराहरू हुनछे।
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7
परम भु दया र करूणा चाहन ु हुन्छ

1 फरसमा दाराको राज्यकालको चौथो वषर् जक रयालाई परम भबुाट एउटा
वचन ा भयो। यो नवौं मिहनाको चौथो िदन (िकसलबेको मिहना) िथयो।
2 बतेलेका मािनसले शरेशरे, रेगमे-मलेके अिन आफ्नो मािनसहरू समतेलाई
परम भसुगं एउटा सोध्न पठाए। 3 ितनीहरू सवर्श मान परम भकुो म न्दरका
अगमव ाहरू अिन पजूहारी कहाँ गए। उनीहरूले सोध,े “हामीले कित वषर्
सम्म म न्दर ध्वशं भएकोमा शोक मनाउनँ।े अिहले ग ररहे झैं मलै े त्यके वषर्को
पाँचौं मिहनामा रून ु अिन उपवास ब ु पछर्?”

4 सवर्श मान परम भकुो वचन मकहाँ आयो, 5 “पजूाहारी अिन दशेका सबै
मािनसहरुलाई भन, ‘उपवास र िवलाप ितमीहरुले स री वषर् दखेी वषर्को पाँचौं
अिन सातौं मिहनामा गद आईरहकेा छौ, के त्यो उपवास साँच्चै नै मरेो िन म्त हो?
होइन! 6 जब ितमीले खायौ अिन दाखरस िपयौ के त्यो मरेो िन म्त हो? होइन!
यो ितमीहरूको भलाईका िन म्त हो।’ 7 यी वचनहरू परम भलुे अगमव ाहरू ारा
घोषणागन ुर् भएको िथयो। हइैन? उहाँले त्यो वचन त्यित बलेा भन्न ुभएको िथयो जित
बलेा यरूशलमे मािनसहरूले भ रएको र परैु उन्नित भएको शहर िथयो। परमशेवरले
यो कुरा त्यस बलेा भन्नभुयो जब यरूशलमेको चारैितरका शहर अिन नगेव तथा
प मी पहाडको तराईका मािनसहरू शा न्त पवूर्क बस्थ।े”

8 जक रयालाई परम भलुे यो वचन िदन ु भयोः
9 “सवर्श मान परम भलुे यो कुरा भन्नभुयो,
‘ितमीहरूलाई जे सत्य र उिचत लाग्छ त्यही गन ुर् पछर्।
ितमीहरू एक अकार् ित दयाल ु

र करूणामय हुन ु पछर्।
10 िबधवुाहरू, टुहुरा-टुहुरी िबदशेी

अथवा गरीव मािनसहरुलाई चोट पयुार्उन ु हुदँनै।
एक-अकार्लाई नरा ो गन िबचार पिन मनमा ल्याउन ु हुदँनै।’ ”

11 तर ती मािनसहरूले सनु्न अस्वीकार गरे
जे उहाँले गनर् चाहन ु हुन्थ्यो।
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ितनीहरुले आफ्ना कान बन्द गरे
जसले गदार् परमे ले भनकेा कुरा सनुनेन।्

12 ितनीहरू हठी िथए।
ितनीहरुले परमशेवरको ावस्था पालन गनर् अस्वीकार गरे।

आफ्नो आत्माश ारा सवर्श मान परम भलुे
अगमव ाका माध्यमबाट आफ्ना मािनसहरुलाई वचन पठाउँनभुयो।

तर मािनसहरूले त्यो सनुनेन,्
यसकारण सवर्श मान परम भु सा ै ोिधत हुनभुयो।

13 यसकारण सवर्श मान परम भलुे भन्नभुयो,
“मलैे ितनीहरुलाई बोलाएँ,

तर ितनीहरुले उ र िदएनन,्
यसकारण अब मलाई ितनीहरूले बोलाए पिन

म ितनीहरुलाई उ र िदनछैेन।
14 म अब ितनीहरुलाई एउटा आधँी-बहेरीले झैं
ितनीहरूले निचनकेो अन्य दशेहरूमा छरप ग रिदनछुे।

जब ितनीहरू यो दशे भएर जान्छन ्
ितनीहरुले छोडे को भिूम उजाड हुनछे।

त्यो सनु्दर भिूम ध्वशं हुनछे।”

8
परम भबुाट यरूशलमेलाई आशीवार्द िदने ितज्ञा

1 यो वचन सवर्श मान परम भकुो हो। 2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“म साँच्चै नै िसयोन पवर्तलाई मे गछुर्। म ितनलाई यित सा ो मे गछुर्, तर ितनी
मरेो िब ासनीय भइनन ् अिन म ितनीसगं ोिधत भएँ।” 3 परम भु भन्नहुुन्छ,
“म िसयोनमा फे र फकर आएँ। म यरूशलमेमा बिसरहकेो छु। यरूशलमे सत्यको
िब ासी शहर भिननछे। सवर्श मान परम भकुो पवर्तलाई चािहं पिव पवर्त
भिननछे।”

4 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “यरूशलमेका बढुा-बढुीहरू फे र
गल्लीहरूमा दे खनछेन।् मािनसहरू यित लामो समय सम्म बाँच्नछेन ् िक
उनीहरूलाई टेकने लौरोको आवश्यकता पनछ। 5अिन शहरका बाटोहरू नानीहरूले
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भ रनछे।” 6सवर्श मान परम भुभन्नहुुन्छ, “जीिवत मािनसहरूले सोच्लान,् यो
एकदमै गा ोछ अिन म पिन सोच्छु यो एकदमै गा ोछ।”

7 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “हरे म पवूर् र प मका दशेहरूबाट
मािनसहरू बचाई रहछुे अिन मरेो मािनसहरूलाई डो ाउनछुे। 8 म त्यहाँ फकर
फे र आउँछु अिन यरूशलमेमा ब छुे। ितनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन ् म रा ो
िब ासनीय परमे र हुनछुे।”

9 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “श शाली होऊ! ितमीहरू आज त्यही
सन्दशे सिुनरहकेाछौ, जनु अगमव ाहरूले पिहलाबाटै भन्दै िथए जब सवर्श मान
परम भलुे आफ्ना म न्दर बनाउनका िन म्त फे र जग बसाल्न ुभएको िथयो। 10 त्यो
समय मािनसहरूसगं िमकहरूलाई मजदरूी बापत िदने पसैा िथएन अथवा पश ु र
श हुरूको कारणले मािनसहरूको आगमन शरुिक्षत िथएन। मलैे हरेकलाई आफ्नो
िछमिेकको िवरोधी बनाइिदएँ। 11सवर्श मान परम भलुे यसो भन्नभुयो। तर अब
जीिवत मािनसहरूका िन म्त यस्तो हुनछैेन।”

12 “ती मािनसहरूले शा न्तसगं खतेी लगाउनँछेन।् दाखको बोटले फलहरू
िदनछे। भिूमले रा ो उब्जनी िदनछे तथा आकाशबाट पानी पनछ। म यी सबै
चीजहरू मरेा ती मािनसहरूलाई िदनछुे। 13 मािनसहरू आफ्नो अिभशापको िन म्त
यरूशलमे अिन यहूदाको नाउँ लनछेन ् तर म इ ाएल र यहूदालाई बचाउनँछुे
अिन ितनीहरूको नाउँ आिशषको रूपमा मािणत हुन थाल्नछे। यसकारण नडराऊ!
ब लयो होऊ!”

14 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका िपता-पखुार्ले मलाई ोिधत
पारे। यसकारण मलैे उनीहरूलाई न गन िनणर्य लएँ। मलैे आफ्नो िबचार बद्ली
गनं िन य गरें।” सवर्श मान परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो। 15“तर अब
मलैे िबचार बद्ली सकें अिन त्यस्तै कारले मलै े यरूशलमे र यहूदाका मािनसहरू
ित वास्ता गरी रहनें िन य गरेको छु। 16 यसकारण नडराऊ तर ितमीहरूले यो

गन ुर् पछर् िक आफ्नो िछमकेीहरूिसत सत्य बोल, जब ितमी आफ्नो शहरमा िनणर्य
लन्छौ त्यस बलेा साँचो, ठक र शा न्त ल्याउने िनणर्य होस।् 17 ित ो िछमकेीलाई

चोट पयुार्उने ग ु योजनाहरू नबनाऊ। झटुो कसम नखाऊ। िकन? िकनिक म त्यो
कुराहरूलाई घणृा गछुर्।” परम भलुे यसो भन्न ु भयो।

18 मलैे सवर्श मान परम भकुो यो वचन पाएँ। 19 सवर्श मान परम भु
भन्नहुुन्छ, “ित ो शोक मनाउनँे अिन उपवासको िबशषे िदन चौथो महीना, पाँचौं
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महीना, सातौं महीना अिन दशौं महीनामा हो। त्यो शोकको िदनलाई खशुीको िदनमा
बद्ली गर। ती िदन हर्ष अिन आनन्दको उत्सवहरू र पिव िबदाका िदनहरू हुनछेन,्
र ितमीहरूले सत्य शा न्तलाई मे गन ुर् पछर्।”

20 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“भिवष्यमा िबिभन्न शहरहरूबाट मािनसहरू यरूशलमेमा आउँनछेन।्
21 एउटा शहरका मािनसहरूले अक शहरका मािनसहरूलाई भन्नछेन,्

‘हामीहरू परम भकुो सामनु्ने उपासना गनर्, सवर्श मान परम भलुाई
खोज्न जाँदछैौं,’

अिन अक ले भन्नछे,
‘म पिन ितमीहरू िसत जान चाहन्छु।’ ”

22 धरैे मािनसहरू अिन धरैे श शाली जाितहरू परम भु सवर्श मानलाई
खोज्न यरूशलमे आउँनछेन।् ितनीहरू यहाँ परम भकुो उपासना गन आउने छन।्
23 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस समय, िबिभन्न जाितहरूबाट िबभन्न
भाषाहरू बोल्ने दशजना मािनसहरूले एकजना यहूदी मािनसको लगुाको छेउ
समा छे अिन भन्नछे, ‘हामीले सनुकेा छौं िक परमशेवर ित ो साथमा हुनहुुन्छ, के
हामी उहाँको उपासना गनर् ितमी िसत आउँन सक्छौं?’ ”

9
अन्य जाितहरूको िवरू न्याय

1 एउटा दःुखपणूर् समचार यो परम भकुो वचन ह क दशेको अिन त्यसको
को राजधानी दमीश्कको िबषयमा छ, मािनसहरू अिन सबै इ ाएली कुलहरूको
आखँाहरू परम भमुािथ छन।् 2 यो समचार ह कको िसमाना हमातका िन म्त
हो अिन सोर र सीदोनका िन म्त पिन हो। य िप ितनीहरू ज्ञानी छन।् 3 सोर
एउटा िकल्ला जस्तछै। त्यहाँ मािनसहरूले चाँदी यित धरैे जम्मा गरेका छन ् त्यो
धलुो बराबर छ, अिन सनु माटो समान छ। 4 तर परम भलु,े यी सबै लनहुुनछे।
उहाँले त्यसको धन-सम्पि समु मा फ्याँिक िदनहुुनछे अिन यो शहर आगो ारा न
गराइनछे।
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5 अश्कलोनमा ब े मािनसहरूले ती घटनाहरू दे छेन ् अिन डराउनँछेन।्
गाजाका मािनसहरू डरले काम्नछेन।् अिन ए ोनका मािनसहरूको आशा सड्नछे।
गाजामा कुनपैिन राजा बाँच्नछैेन। अब एउटै मािनस पिन अश्कलोनमा रहने छैन।
6अश्दोदका मािनसहरूलाई थाह छैन उनीहरूको िपता को हुन?् परम भुभन्नहुुन्छ,
“म अहकंारी प लश्ती मािनसहरूलाई सम्पणूर् रूपले न ग रिदनछुे। 7 म उसको
मखुबाट रगत र उसको दाँतबाट घणृापणू र् वस्तहुरू िनकाल्नेछुे। बाँचकेा कुनपैिन
प लश्तीहरू हा ो जितको एक अगं बन्नछेन।् ितनीहरू यहूदाको एटा नयाँ कुल
हुनछेन।् अ ोनका मािनसहरू हा ा मािनसका एक भाग हुनछेन,् यबसूीहरू बिनए
जस्त।ै 8 म श कुा सनेाहरूलाई यहाँबाट जान िदनछैेन, अब उसो म ितनीहरूलाई
मरेा मािनसहरू ित चोट पयुार्उन िदनछैेन। मलैे मरेा आखँाले दखेकेो छु िक िबतकेा
िदनहरूमा मरेा मािनसहरूले कित क भोगकेा छन।्”

भिबष्यको राजा
9 हे िसयोन, आन न्दत होऊ!

यरूशलमेका मािनसहरू खिुसले कराऊ!
हरे! ितमीहरूका राजा ितमीहरूकहाँ आइरहछेन।्

उहाँ धम हुनहुुन्छ अिन उहाँले म ु ल्यउनँहुुन्छ।
उहाँ न हुनहुुन्छ अिन उहाँ गधामा चढरे आउँदै हुनहुुन्छ उहाँ एउटा जवान

गधामा चढरे आउँदै हुनहुुन्छ।
10 राजा भन्नहुुन्छ, “मलैे ए मैमा रथहरू ध्वशं पारें

अिन यरूशलमेमा घोडसवारहरू ध्वशं पारें।
मलैे य ु मा योग गरेको धनहुरू ध्वशं परें।”

उहाँले जाितहरू िसत शा न्त वातार् गन ुर्हुनछे।
त्यो राजाले समु दे ख समु सम्म राज्य गन ुर्हुनछे।
उनले नदी दे ख पथृ्वीको अन्त भिूमसम्म राज्य गन ुर्हुनछे।

परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ
11 यरूशलमे, ितमीिसत मरेो रगतको करार रहकेोले

म र ो खाडलबाट ित ा कैदीहरूलाई मु ग रिदनछुे।
12 ितमीहरूका िकल्ला तफर् जाऊ हे आशावादी कैदीहरू।

अब म ितमीहरूलाई भन्दछुै िक
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ितमीहरूले जित गमुाएकाछौ
त्यसको दईुगणुा ज्यादा म ितमीहरूलाई िदनछुे।

13 यहूदा, म ितमीलाई धन ु जस्तै योग गनछु।
ए मै म ितमीलाई काँड जस्तै योग गनछु।

िसयोन, म ितमीलाई यनुानीहरू िबरू
य ु को ब लयो तलवार जस्तै योग गनछु।

14 परम भु ितनीहरू अिघ कट हुनहुुनछे
अिन आफ्नो काँड िबजलुी चम्के जस्तै चलाउनँ ु हुनछे।

परम भु परमशेवरले तरुही बजाउनँहुुनछे
अिन सनेाहरू मरूभिूममा आिँधजस्तै अघाडी बढ्नछेन।्

15 सवर्श मान परम भलुे ितनीहरूको रक्षा गन ुर्हुनछे।
सिैनकहरूले घ ुयँ े ो र ढुङ्गाको योग गरेर श हुरूलाई परािजत गनछन।्

उनीहरूले आफ्ना श हुरूका रगत बगाउनछेन,्
यो दाखरस जस्तै बग्नछे।
यो वदेीको कुना-कुनामा फ्याँिकएको रगत जस्तै हुनछे।

16 त्यससमय, परम भु ितमीहरूका परमे रले
उहाँका मािनसहरूलाई
गोठालोले आफ्ना भडेाहरू बचाए झैं बचाउनँ ु हुनछे।

ितनीहरू उहाँको िन म्त अत्यन्तै मलू्यवान हुनछेन।्
त्यो उहाँको हातमा चम्कने र जस्तै हुनछे।

17 त्यके िचज असल अिन सनु्दर हुनछेन।्
त्यहाँ आ यर् चिकत बाली कटनी हुनछे।

त्यो केवल अन्न र दाखरसको नभएर
नयाँ केटा-केटीहरूको हुनछे।

10
परम भकुो ितज्ञा



10:1 xvi जक रया 10:11

1 वसन्त ऋतमुा वषार्को िन म्त परम भसुगं ाथर्ना गर। परम भलुे िबजु ल
पठाउन ु हुनछे अिन पानी बषार्उन ु हुनछे। परमशेवरले त्यकेको िवरूवाहरू जमीनमा
उत्पन्न गन ुर् हुनछे।

2 मािनसहरूले ितनीहरू सानो मिूतर् अिन तन् -मन् भिवष्यमा के हुने हो भिन
जान्न योग गछर्न!् तर त्यो सब ब्याथर् हुनछे। ितनीहरूले झटूो चीज दखे्छन,्
ितनीहरूले झटूो सपना भन्छन।् तर ती सबै झटूो हुनछे। यसकारण, मािनसहरू
भडेाहरू जस्तै सहायताको िन म्त यता उता भट्की िहडं्छन।् तर ितनीहरूलाई बाटो
दखेाउनँे कुनैं गोठालो हुदँनै।

3 परम भुभन्नहुुन्छ, “म गोठालोहरू ित एकदमै ोिधत छु। म अगवुाहरूलाई
दण्ड िदनछुे ।” (यहूदाका मािनसहरू परमे रका िन म्त बगाल हुन ् अिन
सवर्श मान परम भलुे साँच्चै नै बगालको हरेचाह गन ुर्हुन्छ। उहाँले त्यसको
हरेचाह गन ुर् हुन्छ, जस्तै कुनै सिैनकले आफ्नो घोडाको गछर्।)

4“कुनाको ढुङ्गा, पालको खाँबो, य ु को धन ु अिन अिघ बिढरहकेा सिैनकहरू
पिन यहूदाकोमा आउँनछे। 5 ितनीहरूले आफ्नो श लुाई हराउनछेन।् ितनीहरूले
य ु मा आफ्नो श हुरूलाई गल्लीको िहलो जस्तै कुल्ची-िमल्ची पारी परािजत
गनछन।् उनीहरूले य ु गनछन ् िकनभने परम भलुे उनीहरूलाई साथ िदनहुुनछे
अिन उनीहरूले श कुो घोड सवारलाई पिन परािजत गनछन।् 6 म यहूदाका
कुललाई श शाली बनाउनँे छु। म यसूफुको कुललाई बचँाउनँछुे। म ितनीहरूलाई
फकार्एर ल्याउनछुे िकनभने ितमीहरूमािथ मरेो दया जागकेोछ। यो यस्तो हुनछे
मानौं मलैे ितनीहरूलाई किहल्यै छाडकेो छैन। म परम भु ितनीहरूको परमे र
हु ँ अिन म ितनीहरूलाई सहयोग गनछु। 7 ए मैका मािनसहरू श शाली हुनछेन ्
अिन सन्न हुनछेन।् ती सिैनक जस्तै जसले अत्यन्तै खाना पानी पाए। उनीहरूका
छोरा-छोरीहरू आनन्द मनाउनँछेन ्अिन सन्न हुनछेन।् उनीहरू सबलैे एकै साथ
परम भसुगं आनन्द मनाउनँछेन।्

8“म इशाराले सबलैाई एकै साथ बोलाउँनछुे। म साँच्चै उनीहरूलाई बचँाउनँछुे,
उनीहरूको सखं्या अिघको झैं असखं्य हुनछे। 9हो, मलैे सबै मािनसहरूलाई आफ्ना
दशेमा छरप पारें तर ती दशेहरूले मलाई याद गनछन।् अिन उनीहरूका सन्तानहरू
बाँिच रहनछेन ् अिन फकर आउँनछेन।् 10 म ितनीहरूलाई िम र अश्शरूबाट
फकार्एर ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई िगलाद र लबानोनको इलाकामा ल्याउनछुे
िकनभने त्यहाँ शस्त ठाउँ हुनछैेन।” 11 यो पिहलकेो झैं हुनछे जब परमे रले
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ितनीहरूलाई िम बाट ल्याउन ुभएको िथयो। उहाँले सम ु को छालमा िहकार्उँन ुभयो,
समु छु यो अिन मािनसहरू दःुखको समु मा पदैल िहडंरे पार गरे। परम भलुे
नदीको बहावलाई सकुाई िदन ु हुनछे। उहाँले अश्शरूको घमण्ड अिन िम को श
ध्वशं ग रिदनभुयो। 12 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई श शाली बनाउनँ ु हुनछे
अिन ितनीहरू उहाँको नाउकँो लािग जीिवत रहनछेन।् परम भलुे यी सबकुैरा
भन्नभुयो।

11
परमे रले यहूदाको चारैितर भएका दशेहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे

1 लबानोन, आफ्नो दलैोहरू खोल, िकनभने आगो िभ आउँछ
अिन ितमीहरूका दवेदारका रूखहरू भस्म पा रिदन्छ।

2 बाशानका सल्लोको रूखहरू रूनछेन ्िकनिक दवेदारका रूखहरू लड।े
महान रूखहरू ध्वशं गराइए।

बाशानका फलाँटका रूखहरू
त्यो जङ्गलको िन म्त रोऊ जनु का टएकाछन।्

3 गोठालाहरू रुएको सनु!
ितनीहरूको मिहमा ध्वशं भएको छ।

जवान िसहंको गजर्न सनु,
यदर्न नदीको िकनारको ितनीहरूको बाकलो जङ्गल उजाड गराइएको छ।

4 परम भु मरेा परमशेवर भन्नहुुन्छ, “ती भडेाहरूको रक्षागर, जसलाई मानका
िन म्त पा लएको छ। 5 ितनीहरू जसले भडेा िकन्छन ्ितनीहरूले भडेालाई माछर्न,्
अिन ितनीहरू द ण्डत हुदँनैन।् ब्यापारीले भडेालाई बचे्छ अिन भन्छ, ‘परम भकुो
शसंाहोस ् िकनभने म धनी भएँ।’ गोठालाहरू अफ्ना भडेाहरूका िन म्त शोक

मनाउदँनैन।् 6 अिन म यो दशेका बािसन्दाको िन म्त दःुखी हुनछैेन।” परम भलुे
यो सबै भन्नभुयो, “हरे म त्यकेलाई उसको िछमकेी अिन राजाको हातमा
स ु म्प िदनछुे। म ितनीहरूलाई उनीहरूको दशेमा न पानर् िदनछुे, म ितनीहरूलाई
रोकनछैेन।”

7 त्यसरी मलैे ती भडेाहरूको रेखदखे गरें, िबशषे क मा परेका बथान जसलाई
मानर्कालािग पा लएको िथयो। मलैे दइुवटा लौरो लएँ र मलैे एउटा लौरोको नाउँ
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अनु ह राखें र अक को नाउँ एकता अिन मलैे भडेाहरूको रेखदखे आरम्भ गरें।
8मलैे तीनजना गोठालाहरूलाई एकै महीनामा न ग रिदएँ। म भडेाहरू ित ोिधत
भएँ अिन ितनीहरूले मलाई घणृा गनर् थाल।े 9 त्यपिछ मलैे भनें, “म ितमीहरूको
हरेचाह गिदर्न!ँ म ितमीहरूलाई मनर् िदन्छु जो मनर् चाहन्छन।् अिन ितनीहरू जो
ध्वशं हुन चाहन्छन ् ध्वशं होऊन।् अिन जो बाँच्छ ितनीहरूले एक-अकार्को मास ु
खानछेन।्” 10 त्यपिछ मलैे अन ु ह नामको लौरो लएँ अिन त्यसलाई टु ा-
टु ा पा रिदएँ। मलैे सबै मािनसहरूसगं मरेो करार र गनर् यसो गरें। 11 यसकारण
त्यसिदन करार भङ्ग भयो अिन पीिडत बगाल जसले मितर हे ररहकेा िथए,
उनीहरूले पिन बझु,े यो परम भकुो समाचार िथयो।

12 तब मलैे ितनीहरूलाई भनें, “यिद ितमी ज्याला िदन चाहन्छौ भने दऊे।
यिद चाहदँनैौ भने नदऊे!” यसलैे मलाई उनले तीसवटा चाँदीका टु ा िदए।
13 त्यसपिछ परम भलुे मलाई भन्न ु भयो, “त्यसलाई कोष-भण्डारमा फ्याँिकदऊे।
ितनीहरूले सोच्छन िक त्यो महत्वपणूर् रकमको लािग म योग्यको छु। त्यो पसैालाई
परम भकुो म न्दरको भण्डारमा हा लदऊे।” यसकारण चाँदीको तीसवटा टु ालाई
परम भकुो म न्दरको भण्डारमा हा लिदएँ। 14 तब मलैे एकता नाउकँो लौरोलाई दइु
टु ा पारें मलै े यी कुरा सािबत गनर्को लािग गरें िक इ ाएल अिन यहूदाको िबचको
एकता समा भयो।

15 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “अब मखूर् गोठालाको लौरोको खोजी गर।
16 म यस भिूममा एउटा नयाँ गोठालो उठाउँनछुे। उसले न भईसकेको भडेाहरूको
हरेचाह गन छैन, उसले चोट लागकेो भडेाहरूलाई िनको पानछैन। उसले ती
जो अिहले िजउँदो छन ् ितनीहरूलाई खवुाउनँे छैन। अिन सबै स्वास्थ्य भडेाहरू
खाईसिकन्छ र खरूहरू मा बाँकी रहनछे।”

17 हे मरेो बके्कामको गोठालो ितमीले
मरेा भडेाहरूलाई त्यािगिदयौ।

एउटा तरवारले उसको दािहने पाखरुा
अिन उसको दािहने आखँामा िहकार्उनछे।
उसको पाखरुा बके्कामको हुनछे
अिन उसको दािहने आखँा अन्धा हुनछे।
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12
यहूदाको चारैितरको दशेहरूको िबषयमा दशर्न

1 इ ाएलको िबषयमा परम भकुो दःुखको वचन। परम भलुे पथृ्वी र आकाश
बनाउनँ ु भयो। उहाँले मािनसको आत्मा रच्न ु भयो। अिन यी कुराहरू भन्नभुयो,
2 “हरे, म यरूशलमेलाई चारैितरका राज्यहरूका िन म्त यसलाई िबषको बोटुको
जस्तो बनाउछुँ। अिन सम्पणूर् यहूदा यरूशलमे झैं घरेामा पनछ। 3 तर त्यिदन, म
यरूशलमेलाईसबै जाितहरूको लािग ग ै ढुङ्गा जस्तो बनाईिदनछुे अिन जसले
त्यसलाई उठाउँने कोिशश गछर् त्यो नै घाइते हुनछे। तर पथृ्वीका सबै जाितहरू
एकै साथ आउँनछेन ्अिन यरूशलमेको िबरू मा लडनछेन।् 4 तर म घोडाहरूलाई
भयिभत पा रिदनछुे अिन घोडसवारहरू डराउनँछेन।् म श कुा सबै घोडाहरूलाई
अन्धा बनाइिदनछुे। तर मरेा आखँाहरू अन्धा हुनछैेन। अिन म यहूदाका कुलका
मािनसहरुलाई रक्षा गनछु। 5 तब यहूदाका कुलका अगवुाहरूले आफैं भन्नछेन,्
‘यरूशलमेका बािसन्दा, म परम भु परमे र सवर्श मानमा श पाउनँछुे।’
6 त्यस समयमा यहूदाका प रवारलाई जङं्गलमा लािग रहकेो डढलेो जस्तै
बनाउनँछुे, मु ाहरूको बीचमा बल्दै गरेको राँकोहरू जस्तै ितनीहरूले चारैितरका
श हुरूलाई न गनछन ्अिन यरूशलमेका बािसन्दाहरू फे र ब े अिन आराम गन
स्थितमा हुनछेन।्”
7 परम भलुे पिहला यहूदाका मािनसहरूलाई बचाउनँ ु हुनछे यसकारण

यरूशलमेका बािसन्दाहरूले शखेी गनछैनन।् दाऊदको घरानाको अिन यरूशलमेमा
ब े अन्य मािनसहरूको गौरव यहूदाको भन्दा बढी नहोस।् 8 तर त्यसिदन परम भलुे
यरूशलमेका मािनसहरूको सा ै रक्षा गन ुर् हुनछे, यहाँ सम्म िक कमजोर मािनसहरू
पिन दाऊद जस्तै यो ा बन्नछेन ् अिन दाऊदका प रवारहरू परम भकुो आफ्नो
स्वगर्दतू जस्तै पथ दशर्क हुनछेन।्

9 परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस समय म ती यरूशलमेको िबरू मा आउँने सारा
जाितहरूलाई न गनछु। 10 म दाऊदको घर अिन यरूशलमेका बािसन्दाहरूको
हृदयमा अन ु ह र करूणाको भावना भ रिदनछुे। ितनीहरूले म प हनेछन।्
जसलाई छेंड बनाएकािथए अिन दःुखी हुनछेन,् जो एउटै मा प ु को िन म्त
िबलाप गछर् अथवा उसको पिहला जन्मकेो प ु को मतृ्यकूो िन म्त िवलाप गछर्।
ितनीहरू त्यसै दःुखी मािनसहरू झैं हुनछेन।् 11 त्यस िदन यरूशलमेमा ठुलो दःुख
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अिन क आइपनछ, त्यो यस्तो हुने छ जनु मिग ोको बेंसीमा हद ्द- रम्मोनको
मतृ्यमुा मािनसहरू रोएका िथए। 12भिूमले शोक मनाउनँछेन ् त्यके घरना रूनछेन।्
दाऊदका घरनाका मािनसहरू आफैं ले शोक मनाउनँछेन ् अिन उनीहरूका प ीले
शोक मनाउनँछेन।् नातान घरनाको मािनसहरू आफैं रूनछेन ्अिन ितनीहरूका प ी
पिन अलग-अलग रूनछेन।् 13लवेी कुलका मािनसहरू अिन प ीहरू पिन अलग-
अलग, एकल-ैएकलै रूनछेन।् िशमी घरानाको मािनसहरू र प ीहरू पिन अलग-
अलग रूनछेन।् 14 अिन यिह घट्ना सबै वशंमा हुनछे। मािनसहरू एकलै हुनछेन ्
अिन ीहरू एकलै रूनछेन।्”

13
1 तर त्यससमय, पानीको एउटा कुलो दाऊदको घरना तथा यरूशलमेको

बािसन्दाहरूको िन म्त मलू फुटेर आउँनछे। त्यो मलूले ितनीहरूको पापलाई धोएर
श ु ग रिदनछे।

झटूा अगमव ा ज्यादा छैनन ्
2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “त्यस समय पथृ्वीबाट सबै मिूतर्हरू

हटाईिदनछुे। मािनसहरूले ितमीहरूको नामहरू पिन याद रा े छैनन,् म झटूा
अगमव ा अिन अशु आत्मालाई पथृ्वीबाट हटाई िदनछुे। 3 यिद कुनै मािनसले
अगमवाणी गरे त्यसले दण्ड पाउनँछे। यहाँ सम्म िक त्यसको आफ्नो आमा-
बाबलुे पिन भन्नछेन,् ‘तैंले परम भकुो नाउमँा झटूो बो लस।् यसकारण त ँ मन ुर्
पछर्।’ त्यसको आमा-बाबलुे अगमवाणी गरेकोमा त्यसलाई छुराले रोिपिदनछेन।्
4 त्यस समाय अगमव ा आफ्नो अगमवाणी र दशर्नको िनम्मित ल ज्जत हुनछे।
मािनसहरूलाई झटूो अगमवाणी भनरे धोका िदनलाई ितनीहरूले त्यस कारको
बाकलो पोषाक लगाउनँे छैनन।् 5 ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘म अगमव ा हनै। म
एउटा िकसान हु।ँ िकनभने एउटा मािनसले मलाई मरेो बाल्य अवस्थामा नै दासलाई
जस्तै बचे्यो।’ 6अरू मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘ित ो हातको यो चोट केहो?’ उसले
भन्नछे, ‘यो मरेो साथीको घरमा लागकेो चोट हो।’ ”

7 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, “तरवार मरेो गोठालालाई िहकार्ऊ, मरेो
साथीलाई िहकार्ऊ। मरेो गोठाला अिन भेंडालाई हार गर! भेंडा भागरे जानछे र
साना-सानाहरूलाई म दण्ड िदनछुे।” 8 परम भु भन्नहुुन्छ, “दशेका दईु ितहाईं
मािनसहरूलाई चोट लगाईनें छ अिन मा रने छ। तर एक ितहाईं बाँच्नछेन।्
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9 त्यपिछ म ती बाँचकेालाई जाँच्नछुे। म ितनीहरूलाई अत्यन्तै क िदनछुे। त्यो
क आगो जस्तै हुनछे जनु आगोले चाँदीको श ु ता जाँच्छ। म ितनीहरूको जाँच
त्यसरी नै गनछु जसरी मािनसहरूलेसनुको श ु ता जाँच गछर्न।् तब ितनीहरूले मलाई
सहायताको िन म्त बोलाउँनछेन ्अिन म सहायता गनछु। म भन्नछुे, ‘ितमीहरू मरेो
जाहरू हौ।’ अिन उनीहरूले भन्नछेन,् ‘परम भु हा ा परमे र हुनहुुन्छ।’ ”

14
न्यायको िदन

1 हरे, परम भकुो न्यायको िबशषे िदन आउँदछै, अिन जनु धन ितमीहरूबाट
लएको िथयो त्यो धन ित ो शहरमा बाँिडनछे। 2 म सबै दशेलाई यरूशलमे

को िबरू य ु गनर्लाई एकै ठाउँमा भलेा हानछु। ितनीहरूले शहरमा अिधकार
जमाउनँछेन।् तथाघरहरू न ग रिदनछेन।् ीहरूलाई पा रनछे अिन आधा
मािनसहरूलाई कैदमा लिगनछे। तर बाँकी रहकेाहरूलाई शहर बािहर लिगनछैेन।्
3 त्यसपिछ परम भलुे ती दशेहरूको िबरू मा य ु गन ुर्हुनछे। यो एउटा साँच्चो
य ु हुनछे। 4 त्यससमय उहाँ भ ाक्ष एउटा पवर्तमा उिभनरुहन ु हुनछे। त्यो पहाड
यरूशलमेको पवूर्प अव स्थत छ। जतैनूको पवर्त िबष्फोटन हुनछे। पवर्तको एउटा
भाग उ रप जानछे, अिन अक भाग दिक्षणप जानछे। 5अिन ितमी पवर्तका
भञ्ज्याङ हुदँै भाग्नछेौ जनु ओजले सम्म जान्छ जसरी उ ज्जयाह यहूदाको राजा
भएको बलेामा भकूम्प आउँदा ितमी भागकेा िथयौ। तर परम भ,ु मरेा परमे र
आउन ु हुनछे अिन उहाँका सबै पिव मािनसहरू उहाँको साथमा आउनछेन।्

6-7 त्यो अत्यन्तै महत्वपणूर् िदन हुनछे। त्यस िदन काश, शीत अिन तषुारो
केिह हुनछैेन। परम भलुे मा जान्हुन्छ यो कस्तो हुन्छ, तर कुनै िदन रात हुनछैेन,
जब सामान्य रुपना अधँ्यारो हुन थाल्छ, अिन उज्यालो पिन हुन्छ। 8 यस समय
यरूशलमेबाट लगातार पानी* बिगरहनछे। पानी िबभाजन हुनछे अिन एउटा भाग
पवूर्ितर बग्नछे अिन अक भाग प मको भमूध्य सागर सम्म जानछे अिन यो
परैु पानी बर्ष भरी ीष्म अिन शीत ऋतु दबुमैा बिग रहन्छ। 9 त्यससमय परम भ,ु
समस्त पथृ्वीका राजा हुनहुुनछे। परम भु एक मा हुनहुुन्छ। उहाँको नाउँ एउटै हो।
* 14:8: … “

” “ ”
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10 त्यससमय यरूशलमेको चारै ितर अराबा समतल जस्तै हुनछे। िगबाबाट भएर
नगेवेमा रम्मोन जमीनसम्म मरूभिूम जस्तै हुनछे। तर यरूशलमेको परैू शहर फे र
िबन्यामीनको फाटकदे ख थम फाटक सम्म अिन हनललेको धरहरादे ख राजाको
दाखको कोल सम्म फे र बग्नछे। 11 ितनीहरू त्यहाँ ब छेन ्अिन फे र किहल्यै
पिन नाश हुनछैेन अिन मािनसहरू यरूशलमेमा सरुिक्षत ब छेन।्

12 तर जो कोिह जाित यरूशलमेको िबरू मा य ु लड,े परम भलुे ती रा हरूलाई
दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले ितनीहरूलाई डरलाग्दो िबमार ारा आ मण गन ुर्हुनछे।
ितनीहरू उिभरहकेो बलेा ितनीहरूको शरीर सड्नछे। ितनीहरूका आखँा ितनीहरूकै
खोिपल्टामा कुिहनछे अिन िज ो ितनीहरूको मखुमा नै कुिहने छ। 13-15 त्यो
भयकंर डरलाग्दो महामारी श हुरूको छाउनीमा हुनछे अिन ितनीहरूका घोडाहरू,
खच्चरहरू, ऊँटहरू र गधाहरूलाई त्यो डरलाग्दो रोग लाग्नछे।

त्यससमय ितनीहरू साँच्चै नै परम भसुगं डराउनँछेन,् ितनीहरूले एक-
अकार्को घाँटी िनमोठ्नछेन,् ितनीहरूले एक-अक मािथ हार गनर्को िन म्त
हात उठाउँनछेन।् यहूदाका मािनसहरूले यरूशलमेमा य ु गनछन।् तर ितनीहरूले
शहरको चारैितरका जाितहरूबाट धन ा गनछन।् उनीहरूले एकदमै ज्यादा
सनु, चाँदी अिन लगुा फाटाहरू ा गनछन।् 16 यरूशलमेको िबरू य ु गनहरू
जित बाँचकेाछन ् ितनीहरूले त्यके बर्ष केही मािनसहरू जो यरूशलमेको िबरू
लड्न आउँनछेन ् र बाँच्छन ् के बर्ष राजा, सवर्श मान परम भकुो आरधना
गनर् आउँनछेन।् ितनीहरू छ ो-बासको चाड मनाउनँ आउँनछेन।् 17 अिन यिद
पथृ्वीका कुनै प रवारका मािनस राजा, सवर्श मान परम भकुो आरधना गनर्को
लािग यरूशलमे गएनन ्भने परम भलुे ितनीहरूलाई बषार् पिन बन्द ग रिदन ु हुनछे।
18यिद मा दशेका कुनै पिन प रवारका मािनस छा ो-बासको चाड मान्न आएन भने
ितनीहरू डरलाग्दो रोगको िशकार हुनछेन,् जस्तो परम भलुे अरू श ु दशेहरूलाई
लगाई िदन ु भएको िथयो। 19 िम को िन म्त त्यही दण्ड हुनछे अिन अरू दशेको
िन म्त जसले छा ो-बासको चाड मनाउनँ आउँदनै।

20 त्यससमय के सर-सामान परम भकुो हुनछे। यहाँ सम्म िक घोडाहरूको
घण्टीमा परम भकुो िन म्त पिव भनी ले खएको हुन्छ। अिन परम भकुो
म न्दरमा योग ग रने सबै भाँडाहरू त्यस्तै महत्वपणूर् हुन्छन ्जस्तो वदेीमा योग
ग रने कचौराहरू महत्वपणूर् हुन्छ। 21 िन य, यहूदा अिन यरूशलमेका त्यके
भाँडाहरूमा सवर्श मान परम भकुो िन म्त पिव भनी ले खएको हुन्छ। अिन
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त्यके मािनस जसले परम भकुो आरधना गछर् त्यसलैे ती भाँडाहरूमा खाना
पकाउँने र खाने अिधकार पाउनँछे।

अिन त्यससमय परम भु परमे को म न्दरमा चीज-बीजहरू िकन-बचे गन कुनै
पिन ब्यापारी हुनछैेनन।्
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