
1:1 i सपन्याह 1:8

सपन्याहकोपसु्तक
1 यो वचन परम भु ारा सपन्याहलाई ा भयो। सपन्याहले यो वचन जनु

बलेा ा गरे त्यस बलेा अमोनको छोरा योिशयाह यहूदाका राजा िथए। सपन्याह
कूशीका छोरा िथए। कूशी गदल्याहका छोरा िथए। गदल्याह अमयार्हका छोरा
िथए। अमयार्ह िहजिकयाहका छोरा िथए।

मािनसहरूलाई न्याय गनर्का िन म्त परम भकुो िदन
2 परम भु भन्नहुुन्छु, “म पथृ्वीका त्यके चीज न ग रिदन्छु। 3 म सबै

मािनसहरू अिन सबै पशहुरूलाई न पानछु। म आकाशमा उडने चराहरू अिन
समु का सबै माछालाई न ग रिदन्छु। द ु मािनसहरू र सबै कुराहरू न ग रिदनछुे
जसले ितनीहरूलाई पाप गराउँछ। यो पथृ्वीबाट मािनसहरूको अ स्तत्व नै मटेाई
िदनछुे,” परम भलुे भन्नभुयो।

4 परम भु भन्नहुुन्छ, “म यरूशलमे अिन यहूदाका बािसन्दाहरूलाई दण्ड
िदनछुे! म ती सबै चीजहरू त्यस स्थानबाट हटाउनँछुे। म बाल पजू्ने अ न्तम
िचन्ह हटाउनँछुे। म पजूारीहरूलाई हटाई िदनछुे अिन ती मािनसहरू जसले
नक्ष हरू पजू्नलाई ितनीहरूको घरको छाना मािथ जान्छन।् 5 मािनसहरूले ती
झटूा पजूाहारीहरूलाई िबसर्नछेन।् कितले भन्ने छन ् ितनीहरूले मरेो पजूा गथ
भनरे, तर ितनीहरूले मरेो पजूा गन ितज्ञा गरे ता पिन अब ितनीहरूले झटूो दवेता
मल्कामको पजूा गनर् थाल।े यसकारण म ितनीहरूलाई त्यो स्थानबाट हटाउछुँ।
6 कितपय मािनसहरू परम भबुाट टािडए। ितनीहरूले परम भकुो अनसुरण गनर्
छोड।े ितनीहरूले परम भु सगं सहायता माग्न पिन छोड।े यसकारण म ितनीहरूलाई
त्यस स्थानबाट हटाउनँछुे।”

7 मरेो मा लक परम भकुो अिघ चपूचाप बस! िकन? िकनभने मािनसहरूलाई
न्याय गन परम भकुो िदन निजक आउँदछै। परम भलुे उहाँको ब ल तयार पान ुर्
भएकोछ अिन उहाँको पाहुनाहरूलाई तयार रहन ु भन्न ु भएको छ।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “परम भकुो ब लदानको िदन, म राजाका छोराहरू अिन
अन्य भारादारहरूलाई दण्ड िदनछुे। म अरू दशेको लगुा लगाउनँे सबै मािनसहरूलाई
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पिन दण्ड िदनछुे। 9 त्यसिदन म त्यो सघँारमािथ उ ने सबै मािनसहरूलाई दण्ड
िदनछुे,* अिन ती जसले ितनीहरूका स्वामीको घर झटूो अिन िहसंाले भ र
िदन्छन।्”

10परम भुयसो भन्नहुुन्छ, “त्यस समय मािनसहरू यरूशलमेको माछा ढोकामा
सहायताको िन म्त रूँदै बोलाई रहकेा हुनछेन।् ितनीहरू शहरको अरू भागमा
पिन रोइरहकेा हुनछेन।् अिन सामानहरू भ त्करहकेो भयानक आवाज जस्तै
पहाडबाट शहर व रप र सिुनने छ। 11 शहरको तल्लो भागमा ब े मािनसहरू पिन
िचच्याउनछेन।् िकन? िकनिक ापारीहरू अिन धनी ापारी न हुनछेन।्

12 “त्यस समय, म एउटा लएर यरूशलमेमा गएर खोज्नछुे। म ती सबलैाई
खोज्नछुे जो आफ्नो तरीकाले बाँच्नमा सन्त ु छन।् उनीहरू भन्छन,् ‘परम भलुे
केही गन ुर्हुन्न। उहाँले न त सहायता नै गन ुर् हुन्छ न चोट नै पयुार्उन ु हुन्छ।’ म
ितनीहरूको खोिज गनछु, उहाँले ती सबलैाई दण्ड िदन ु हुन्छ। 13 तब ितनीहरूको
सबै सम्पि ल ु टनछेन,् अिन घरहरू न हुनछेन।् ितनीहरूले घर बनाए तापिन
त्यसमा ब पाउनँे छैनन।् ितनीहरूले दाखको बोट रोपे पिन त्यसको दाखरस खान
पाउने छैनन।्”

14परम भकुो न्यायको िदन चाँडै आउँदछै। त्यो िदन निजकै छ र झ ै आउँदछै।
परम भकुो न्यायको िवशषे िदनमा मािनसहरूको रूवाबासीको आवाज सिुनने छ।
यहाँ सम्म िक वीर यो ाहरू पिन रूनछेन।् 15 त्यसिदन परमे रले उहाँको ोध
कट गन ुर् हुनछे। यो अत्यन्तै दःुखको िदन हुनछे, यो िवध्वसंको िदन हुनछे। यो

अधँ्यारो र िवर को िदन हुनछे। यो एउटा कालो, अधँ्यारो, धिुमएको अिन आधँी
च लरहकेा िदन हुनछे। 16यो य ु को समय जस्तो हुनछे, जब मािनसहरूलेसींङहरू
अिन तरुहीहरूको आवाज सरुिक्षत िकल्लाहरू अिन सरुिक्षत शहरहरूमा सनु्नछेन।्

17 परम भु भन्नहुुन्छ, “म मािनसहरूको जीवन सकंटमय बनाई िदनछुे।
मािनसहरू अन्धा जस्तै जता ततै जानछेन ्ितनीहरूकहाँ गइरहकेाछन ्ितनीहरू आफै
जान्ने छैनन।् िकन? िकनभने मािनसहरूले परम भकुो िवरू पाप गरेकाछन।्
धरैे मािनसहरू मा रने छन।् ितनीहरूको रगत जमीनमा बग्नछे अिन लाश गोबर
जस्तै जमीनमा छ रएर सडनछे। 18जब परम भलुे उहाँको रस धरैे दखेाउनहुुनछे
* 1:9: …

, जसले िवदशेी दवेताहरूको पजूा गछर्न ्जस्तै डयागन अथवा ती
मािनसहरू जसले ितनीहरूको पजूा गन त रकाहरू अनशुरण गछर्न।् हने ुर्होस ्1 शामएूल 5:5
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ितनीहरूको सनु र चाँदीले ितनीहरूलाई सहायता गन योग्य हुने छैनन।् त्यस समय
परम भु एकदमै ोिधत हुनहुुनछे। परम भलुे उहाँको रसको आगो ारा सारा
ससंारलाई जलाई िदनहुुनछे। परम भलुे पथृ्वीका सम्पणूर् चीज-बीज न ग रिदन ु
हुनछे।”

2
परमे रले मािनसहरूको जीवन बद ल गर भन्नहुुन्छ

1 हे लाज नभएका मािनस हो! ितमीहरूको जीवन प रवतंन गर। 2 ितमीहरूको
जीवन शलैी प रवतर्न गर! िदउसँो गम मा केही फूलहरू ओइलाएर मछर्न,् ितमीहरू
पिन त्यस्तै हुनछेौ, जब परम भलुे आफ्नो भयकंर ोध कट गन ुर्हुनछे। यसकारण
परमे रको महान ोध ितमीहरूको अिघ कट हुन ु अिघ नै आफ्नो जीवन बद ल
गर। 3 सबै न मािनसहरू परम भकुहाँ जाऊ। उहाँका िनयमहरू पालन गर, रा ो
कुराहरू िसख, न ता खोज। तब मा ितमीहरू सरुिक्षत रहनसक्छौ जनु समय
परम भलुे ोध कट गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे इ ाएलका िछमकेीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे
4 गाजा शहरमा कोही पिन बाँच्नछैेन।् अश्कलोन न हुनछे। मािनसहरूलाई

अशदोद मध्य िदनमा त्याग्न िववश ग रनछे। ए ोन चािहं उजाड हुनछे।
5 प लश्तीको उपकुलमा ऋेटबाट आएर ब े मािनसहरू हो! यो परम भकुो सदंशे
ितमीहरूको लािग हो। कनानका भिूमहरू र प लश्तीका भिूमहरू अिन ितनीहरू
ध्वशं हुनछेन ् त्यहाँ कोही मािनस पिन बाँच्ने छैनन।् 6 सम को िक नारको ित ो
जमीन गोठालाहरू अिन ितनीहरूको भडेाको िन म्त खा ल भिूम बिननछे। 7 तब
त्यो भिूम यहूदामा बाँचकेा मािनसहरूको िन म्त हुनछे। परम भलुे यहूदाका ती
मािनसहरूका िन म्त हुनछे। परम भलुे यहूदाका ती मािनसहरूलाई याद गन ुर् हुनछे।
ती मािनसहरू िवदशेमा बन्दी छन,् तर परम भलुे ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउन ु
हुनछे। तब यहूदाबाट मािनसहरूले ितनीहरूका भडेालाई घाँस खान ती भिूममा
डोयार्उनँे छन।् अिन साँझमा ितनीहरू अश्कलनैको खा ल घरहरूमा स ु छेन।्

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलाई थाहा छ मोआब अिन अम्मोनका मािनसहरूले
के गरे? ितनीहरूले मरेो मािनसहरूलाई खसी गरे अिन आफ्नो दशे अझ
िबशाल बनाउनको िन म्त उनीहरूको भिूम लए। 9 यसकारण जस्तो जीिवत छु,
मोआब अिन अम्मोनका मािनसहरूलाई सदोम अिन गमोराझैं ध्वशं ग रिदनछुे। म



2:10 iv सपन्याह 3:3

सवर्श मान परम भ,ु इ ाएलको परमे र हु।ँ म त्यो ितज्ञा गछुर् िक ती दशेहरू
सदा सवर्दाको िन म्त सम्पणूर् रूपले न ग रनछे। ितनीहरूको भिूममा घाँस उ नछे।
ितनीहरूको जमीन न ्नको खानी जस्तै हुनछे। मरेो मािनसहरू मध्ये बाँचकेाहरूले
त्यो जमीन अिन त्यसमा भएको चीज-बीजहरूको योग गनछन।्”

10 ितनीहरूको घमण्डको कारण अिन ितनीहरूले सवर्श मान परम भकुा
मािनसहरूलाई अपमान अिन िगल्ला गरेको कारण मोआव अिन अम्मोन का
मािनसहरूले यो क भोग्न ु पनछ। 11 ती मािनसहरू परम भसुगं डराउनछेन।् िकन?
िकनिक परम भलुे ितनीहरूको दवेताहरू न पान ुर्हुनछे। त्यस समय सबै टाढा-
टाढाका मािनसहरूले परम भकुो आराधना गनछन।् 12 हे कुशका मािनसहरू!
यी कुराहरू बझु कारण ितमीहरू पिन परम भकुो तरवारले का टनछेौ। 13 अिन
परम भलुे उ र प आफ्नो हात बढाउन ु हुनछे र अश्शरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।
उहाँले नीनवे शहरलाई न पान ुर्हुनछे, त्यो शहर केवल सखु्खा उजाड मरुभिूम
जस्तै हुनछे। 14 भडेा अिन जङ्गली जनावरहरू मा त्यो जमीनमा ब छेन।्
लाटोकोसरेोहरू अिन कागहरू त्यो िकल्लाहरूमा ब छेन ्जनु बकेामे भएका छन।्
ितनीहरूको स्वर खड्कीबाट आए जस्तो सिुनने छ। कागहरू ढोकामा ब छेन।्
कालो चरा ती खा ल घरहरूमा ब छेन।् 15 नीनवे अिहले एकदमै घमण्डी
भएकोछ। यो यस्तो आन न्दत शहरहो, मािनसहरू सम्झन्छन ्िक ितनीहरू सरुक्षीत
छन।् ितनीहरू सम्झन्छन ् िक नीनवे एकदमै ठूलो शहर हो। तर त्यो शहर न
ग रनछे। यो उजाड हुनछे। जहाँ खा ल जङ्गली जनावरहरूले मा बास गन
छन।् जब मािनसहरू यो बाटो भएर जान्छन ् त्यित बलेा ितनीहरूले दे े छन ् िक
कित नरा ो कारले शहर न ग रएकोछ, तब ितनीहरू टाउको हल्लाउदँै ख ु ा
ठटाउँनछेन।्

3
यरूसलमेको भिबष्य

1 यरूशलमे ित ा मािनसहरू मरेो िबरू मा लडकेा छन।् ित ा मािनसहरूले
अरू मािनसहरूलाई चोट पयुार्एकाछन ् अिन ितमी पापले कलिंकत छौ। 2 ित ो
मािनसहरूले मरेो वचनहरू सनुनेन।् ितनीहरूले मरेो िशक्षाहरू स्वीकार गरेनन।्
यरूशलमेले परम भमुा भरोसा गरेन। यरूशलमे उसको परम भकुो निजक आएन।
3 यरूशलमेका मखुहरू गर्िजरहने िसहंझैं छन।् त्यसका न्यायकतार्हरू भोका
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ब्वाँसाहरू जस्ता छन ्जो साँझमा आउँछन ्अिन भडेाहरूलाई आ मण गछर्न ्अिन
िबहान केही पिन रहदँनै। 4 त्यसका अगमव ाहरूले धरैे पा गनर् सधैं ग ु योजना
बनाउछँन।् त्यसका पजूाहारीहरूले पिव िचजहरू अशु बनाउछँन।् ितनीहरूले
परमे रको िशिक्ष िवप रत गछर्न।् 5 तर परमे र अझै ितनीहरूको शहरमा हुनहुुन्छ
अिन ितनीहरूलाई न्याय गन ुर्हुन्छ। परमे रले केही पिन नरा ो गन ुर्हुन्न। उहाँले
सधैं उहाँका मािनसहरूको भलाई गन ुर्हुन्छ। के िबहान परमे रले उहाँका
मािनसहरूलाई असल िनणर्य लन सहायता गन ुर्हुन्छ। तर द ु मािनसहरू ितनीहरूले
गरेको गल्तीको िन म्त ल ज्जत हुनपुछर् भन्ने पिन जान्दनैन।्

6 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे जाितहरूलाई ध्वशं गरेको छु। मलैे ितनीहरूको
रक्षा धरहरा न ग रिदएको छु। मलैे ितनीहरूको बाटोहरू न ग रिदएकोछु अिन
अिहले त्यहाँ कोही पिन जाँदनैन।् ितनीहरूका शहरहरू उजाड छन,् त्यहाँ कोही
पिन बस्दनैन।् 7 मलैे ितमीहरूलाई यो यसकारण भिन रहछुे िक ितमीहरूले यसबाट
िशक्षा लऊे। म चाहन्छु ितमीहरू मसगं डराऊ अिन मरेो इज्जत गर। यिद ितमीले
यस्तो गय भने ितमीहरूको घर न हुनछैेन। यिद ितमीहरूले यसो गय भने मलै े
बनाएको योजना अनसुार ितमीहरूलाई दण्ड िदइने छैन।” ती अपराधी मािनसहरूले
अझै अपराध मा गनर् चाहन्छन ्जनु ितनीहरूले पिहला दे ख नै गद आएका िथए।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “यसकारण म उठुञ्जले अिन ित ो न्याय गरूञ्जले पखर्।
धरैे जाितका मािनसहरू ल्याउनँे अिन ितमीलाई दण्ड िदनको िन म्त ितनीहरूलाई
योग गन मरेो िनणर्य हो। तमीहरूको िबरू मरेो ोध दखेाउनँ म ितनीहरूलाई योग

गनछु। म कित रसाएको छु त्यो दखेाउनँ ु र समस्त दशे न गराउँन ु म ितनीहरूलाई
योग गनछु। 9 त्यस समय म अरू जाितका मािनसहरूलाई प रवतर्न गनछु ता िक

ितनीहरूले स्पस्ट भाषा बोल्न सक्छन।् ितनीहरूले परम भकुो नाउँ पकुान छन।्
ितनीहरू सबलैे एक साथ मरेो आराधना गनछन।् 10 मािनसहरू आफ्नो ब लहरू
लएर मरेो लािग नदीपा रबाट यहाँ इथोिपयामा आउँनछेन।्
11 “यरूशलमे, ित ा मािनसहरूले मरेो िबरू मा गरेका द ु कुराहरूको लािग

अब लाज मान्न ु पनछैन। िकन? िकनिक म ती सबै नरा ा काम गनहरूलाई
यरूशलमेबाट बािहर ल्यउनँछुे। म ती सबै घमण्डीहरूलाई टाढा पठाउँनछुे। त्यहाँ
कोही पिन घमण्डीमािनसहरू मरेो पिव पहाडमा हुनछैेनन।् 12 म शान्त अिन न
मािनसहरूलाई यरूशलमेमा ब िदनछुे, अिन ितनीहरूले परम भकुो नाउमँा भरोसा
रा छेन।् 13 इ ाएलमा बाँचकेाहरूले नरा ो काम गनछैनन,् ितनीहरूले झटूो बोल्ने
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छैनन।् ितनीहरूलो झटूो बोलरे मािनसहरूलाई ठग्ने छैनन।् ितनीहरू त्यो भडेा जस्तै
हुनछेन ज्नु खाए पिछ शान्तसगं सिुतबस्छ,कसलैे पिन ितनीहरूलाई सताउनँे छैन।”

एउटा खशुीको गीत
14 हे यरूशलमे! खशुी होऊ अिन गीत गाऊ।

हे इ ाएल! आनन्दले कराऊ,
यरूशलमे खशुी होऊ अिन आनन्द मनाऊ।
15 िकनभने परम भलुे ित ो दण्ड रोिकिदन ु भयो।

उहाँले ित ो श हुरूको दढृ िकल्लाहरू न ग रिदन ु भयो।
इ ाएलका राजा परम भु ित ो साथमा हुनहुुन्छ।

ितमीले कुनै नरा ो घटनाको बारेमा िचन्ता गन ुर् पन आवश्य ा छैन।
16 त्यस बलेा यरूशलमेलाई भिननछे,

“नडराऊ, बलवान होऊ।
17 परम भु ित ो परमे र ित ो साथमा हुनहुुन्छ।

उहाँ एकजना श शाली सिैनक जस्तै हुनहुुन्छ।
उहाँले ित ो रक्षा गन ुर् हुनछे।

उहाँले ितमीलाई कित मे गन ुर् हुन्छ सो उहाँले दखेाउन ु हुन्छ।
ितमीिसत उहाँ कित सन्न हुनहुुन्छ।

उहाँ हाँ ु हुनछे अिन ित ो िबषयमा अितनै सन्न रहनहुुनछे।
18 चाढको िदन मािनसहरू आन न्दत भएझैं खशुी हुनहुुनछे।”

परम भलुे भन्नभुयो, “म ित ो लाज िनकाली िदनछुे।
म ितमीहरूलाई घात गनर् दे ख ती मािनसहरूलाई रोिकने बनाउछुँ।

19 त्यस समय, म ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनछुे जसले ितमीलाई चोट पयुार्ए।
मािनसहरू जो घायल छन ्म ितनीहरूलाई बचाउछुँ।
म छरप भएका मरेा मािनसहरूलाई जम्मागनछु

अिन म ितनीहरूलाई िश बनाउनँछुे
जता-ततकैा मािनसहरूले ितनीहरूको शसंा गनछन।्

20 त्यस समय म ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउनँछुे,
म ितमीहरू सबलैाई एकै साथ फकार्एर ल्याउनँछुे,

म ितमीहरूलाई िश बनाउनँछुे। के ठाउँका मािनसहरूले ित ो शसंा गनछन।्
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यो त्यस बलेा हुनछे जब म ित ो आखँाको अगाडी ती कैदीहरूलाई फकार्एर
ल्याउनँछुे।”

परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।
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