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िमकाको पसु्तक
1 यरूशलमेका राजाहरू योताम, आहाज, र िहजिकयाको समयमा मोरेशतेका

िनवासी मीकाकहाँ परम भकुो यस्तो वचन आयो, जनु उनले साम रया र
यरूशलमेको िवषयमा दखेकेा िथए । 2 सारा जाितका मािनस, यो सनु । पथृ्वी
र त्यसमा भएका सबलैे यो सनु । परम भु परमशे् वर उहाँको पिव म न्दरबाट
ितमीहरूका िवरु गवाही बननू ् । 3 हरे, परम भु आफ्नो वासस्थानबाट बािहर
आउनहुुन्छ; उहाँ तल आउनहुुनछे र पथृ्वीका उच् च स्थानहरूमा आफ्नो पाउ
राख् नहुुनछे । 4 मनै आगोको साम ु प ग् लएझै,ँ र िभरालो ठाउँबाट पानी बगझेै ँ
उहाँको चरणमिुन िहमालहरू पग् लन् छन,् र उपत्यकाहरू टुि न् छन ् । 5 यो सबै
याकूबको अपराध र इ ाएलको घरनाका पापको कारणले भएको हो । याकूबको
अपराध के हो? के त्यो साम रया होइन? यहूदाको उच् च स्थान के हो? के त्यो
यरूशलमे होइन? 6 “म साम रयालाई भग् नावशषेको थु ो, र दाखबारी लगाउने
स्थान बनाइिदनछुे, र म त्यसका ढुङ्गाहरूलाई तल उपत्यकामा फ्याँिकिदनछुे र
म त्यसका जगहरूलाई नाङ्गा बनाइिदनछुे । 7 त्यसका सबै हातले बनाइएका
िचजहरू टु ा-टु ा पा रनछेन,् र त्यसले पाएका सबै उपहारहरूलाई आगो ारा
जलाइनछे, र त्यसका सबै मिुतर्हरूलाई म नष् ट गनछु । त्यसले आफ्ना उपहारहरू
वशे्याको ज्यालाबाट सचंय गरेको हुनाल,े ती फे र वशे्याकै ज्याला बन् नछेन ् ।”
8 यसकैारण म िवलाप गनछु र रुनछुे; म खाली खु ा र नाङ्गै जानछुे । म
स्यालहरूझै ँ िचच् याउनछुे र लाटोकोसरेोझै ँ शोक गनछु । 9 िकनभने त्यसको घाउ
िनको हुदँनै, िकनिक त्यो यहूदासम्म आएको छ । त्यो मरेा मािनसको वशे ार,
अथार्त ् यरूशलमे पिुगसकेको छ । 10 गातमा यस िवषयमा केही नबताओ, रुँदै
नरोओ । बथे-ओ ामा म आफँै धलुोमा लत् पितन्छु । 11 शाफीरका िनवासीहरू,
नग् नता र शमर्मा िहडँ । सानानका िनवासीहरू बािहर निनस् क । बथे एजले िवलाप
गदर्छ, िकनिक ितनीहरूको सरुक्षा-स्थान खोिसएको छ । 12 िकनभने मरोतका
िनवासीहरू असल समाचारको िन म्त ाकुल भएर पखर्न्छन,् िकनभने परम भबुाट
यरूशलमेका वशे ारहरुमा िवनाश आएको छ । 13 लाकीशका िनवासीहरू,
रथलाई घोडाहरूका समहुमा बाँध । ए लाकीश, िसयोनकी छोरीको िन म्त त ँ नै
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पापको सरुुवात िथइस,् िकनिक तमँा नै इ ाएलका अपराधहरू भे टएका िथए ।
14 यसकैारण ितमीहरूले मोरेशते-गातलाई िबदाईको उपहार िदनछेौ । अक् जीबको
नगरले इ ाएलका राजाहरूलाई िनराश बनाउनछेन ् । 15 मारेशाका िनवासीहरू,
म ितमीहरूको िवरु मा एउटा िवजतेा ल्याउनछुे । इ ाएलको वभैव अदलु् लाममा
आउनछे । 16 ितमीहरू हिषर्त हुने आफ्ना छोराछोरीहरूका िन म्त आफ्नो केश
खौर । आफँैलाई िग झै ँ तालखुइुले बनाओ, िकनभने ितमीहरूका छोराछोरीहरू
ितमीहरूबाट टाढा िनवार्सनमा जानछेन ्।

2
1 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले अधमर्को योजना बनाउछँन,् जसले आफ्ना

ओ ानमा दषु् ट काम गन योजना बनाउछँन ् । िबहानीको उज्यालोमा ितनीहरू
यस्तो गछर्न ्िकनभने ितनीहरूसगँ सामथर् छ । 2 ितनीहरू भिुमहरूको लोभ गछर्न ्र
ती आफ्नो कब्जामा गछर्न;् ितनीहरू घरहरूको लोभ गछर्न ्र ती आफ्नो बनाउछँन ्
। ितनीहरूले मािनस र त्यसको घर अिन त्यसको उ रािधकारमािथ शासन गछर्न ्।
3 यसकैारण परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, “हरे, यस वशंको िवरु म सवर्नाश ल्याउदँै
छु, र त्यसबाट ितमीहरू उम्कन सक् नछैेनौ । ितमीहरू घमण्डसाथ िहडँ्नछैेनौ,
िकनिक त्यो खराब समय हुनछे । 4 त्यस िदन मािनसहरूले ितमीहरूबारे गीत
गाउनछेन,् र िवलापको रुवाबासीसिहत ितनीहरू िवलाप गनछन ्। ितनीहरू यसरी
गाउनछेन,् ‘हामी इ ाएलीहरू पणूर् रूपमा नष् ट भएका छौँ । परम भलुे मरेा
मािनसहरूको इलाका प रवतर्न गन ुर्हुन्छ । उहाँले कसरी त्यो मबाट हटाउनहुुनछे?
उहाँले हा ो भिुम धोका िदनहेरूलाई बाँिडिदनहुुनछे!’ ” 5 यसकैारण, परम भकुो
समदुायमा िच ा हालरे आफ्नो इलाका बाँड्नको िन म्त धनी मािनसहरूसगँ
उ रािधकारीहरू हुनछैेनन ् । 6 “अगमवाणी नगर” भनरे ितनीहरू भन् नछेन ् ।
“ितनीहरूले यस्ता कुराहरूको अगमवाणी गन ुर्हुदँनै; ितरस्कार हामीमािथ आउनछैेन
।” 7 याकूबको घराना, के साँच् चै यस्तो भिननपुछर्, “के परम भकुो आत्मा
रसाउनभुएको छ? के यी उहाँका कामहरू हुन?्” के िसधा िहडँ्ने मािनसको

िन म्त मरेो वचनले असल काम गदन र? 8 अिहले मरेा मािनसहरू श झुै ँ जागकेा
छन ्। य ु बाट फकका सिैनकहरू ितनीहरूले सरुिक्षत ठानकेो ठाउँमा गएझै ँ शङ्का
नगरी निजकबाट जानहेरूबाट ितमीहरू ितनीहरूको वस् अथार्त ् लबदेा खोस्छौ
। 9 ितमीहरूले मरेा मािनसहरूका स् ीहरूलाई ितनीहरूका सखुद घरहरूबाट
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िनकाल् दछौ; ितनीहरूका साना छोराछोरीहरूबाट मरेो आिशषलाई ितमीहरू सदाको
िन म्त खोस्दछौ । 10 उठ र जाओ, िकनभने त्यसको अशु ताको कारण यो ठाउँ
ितमीहरू बस् न िमल् ने ठाउँ होइन । त्यो पणूर् रूपमा सवर्नाश भएको छ । 11यिद कोही
झटु र असत्यताको आत्मामा ितमीहरूकहाँ आएर “म म र कडा मिदराको िवषयमा
ित ो िन म्त अगमवाणी बोल् नछुे,” भनरे भन्दछ भने त्यसका मािनसहरूको िन म्त
त्यो अगमवक् ता हुनछे । 12 याकूब, म िनश् चय नै ितमीहरू सबलैाई एकसाथ भलेा
गराउनछुे । म िनश् चय नै इ ाएलका बाँकी रहकेाहरूलाई एकसाथ भलेा गराउनछुे
। गोठको भडेाझै,ँ ितनीहरूको खकर् को िबचमा भएको बगालझै ँ म ितनीहरूलाई
एकसाथ ल्याउनछुे । मािनसहरूको ठुलो सङ्ख्याको कारण त्यहाँ ठुलो आवाज
हुनछे । 13 ितनीहरूका िन म्त मागर् खलुा ग रिदनचेािह ँ ितनीहरूभन्दा अिग जानछे ।
ितनीहरू ढोका भत् काएर बािहर जान्छन,् र ितनीहरूका राजा ितनीहरूभन्दा अगािड
जानछेन ्। ितनीहरू सबभैन्दा अगािड परम भु हुनहुुनछे ।

3
1 मलैे भने,ँ “अब सनु, ए याकूबका अगवुाहरू र इ ाएलका घरानाका

शासकहरू, के इन्साफलाई बझु्न ु ितमीहरूका िन म्त ठक होइन र? 2 ितमीहरू
जसले असल कुरालाई घणृा गछ र दषु् टलाई रुचाउछँौ, ितमीहरू जसले
ितनीहरूका छालालाई काढ् दछौ, र ितनीहरूका हड् डीबाट मासलुाई अलग गदर्छौ,
3 ितमीहरु जसले मरेा मािनसहरूका मास ु खान्छौ, र ितनीहरूका छाला काढ्छौ,
ितनीहरूका हड् डी भाँच् छौ, र ितनीहरूलाई भाँडोमा राख् ने मास,ु र खड्कँुलोमा
पकाउने मासझुै ँ टु ा-टु ा गदर्छौ । 4 त्यसपिछ ितमी शासकहरूले परम भलुाई
पकुानछौ, तर उहाँले ितमीहरूलाई जवाज िदनहुुनछैेन । त्यस बलेा उहाँले आफ्नो
महुार ितमीहरूदे ख लकुाउनहुुनछे िकनभने ितमीहरूले दषु् ट कामहरू गरेका छौ
।” 5 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरूलाई गलत मागर्मा िहडँाउने
अगमव ाहरू, कसलैे ितनीहरूलाई केही खान िदए भन,े ितनीहरू ‘शा न्त होस’्
भनरे घोषणा गदर्छन ्। तर यिद त्यसले ितनीहरूलाई केही खान िदएन भन,े ितनीहरू
त्यसको िवरु य ु गनर्को िन म्त लािगपदर्छन ् । 6 यसकैारण, ितमीहरूका िन म्त
त्यो दशर्निवनाको रात हुनछे । अिन त्यो यस्तो अन्धकार हुनछे, िक ितमीहरूले कुनै
भिवष्यवाणी गनछैनौ । अगमव ाहरूका िन म्त सयूर् अस्ताउनछे, र ितनीहरूमािथ
िदन पिन अन्धकार हुनछे । 7 दशर्न दखे् नहेरू शमर्मा पनछन,् र भिवष्यव ाहरू
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िमत हुनछेन ्। ितनीहरू सबलैे आफ्ना मखु छोप् नछेन,् िकनभने मबाट कुनै जवाफ
आउनछैेन ।” 8 तर याकूबलाई त्यसको अपराध र इ ाएललाई त्यसको पापको
घोषणा गनर् मचािह ँ परम भकुो आत्मा ारा श , न्याय र परा मले भ रपणूर् छु ।
9अब, न्यायलाई घणृा गन, र सबै असल कुरालाई ष् ट गन ए याकूबका घरानाका
अगवुाहरू, र इ ाएलका घरानाका शासकहरू, यो सनु । 10 ितमीहरूले िसयोनलाई
रगत ारा र यरूशलमेलाई अधमर् ारा िनमार्ण गछ । 11 ितमीहरूका अगवुाहरूले
घसु खाएर न्याय गछर्न,् ितमीहरूका पजुारीहरूले मोलको िन म्त िशक्षा िदन्छन,्
र ितमीहरूका अगमव ाहरूले पसैाको िन म्त अगमवाणी बोल्दछन ् । तथािप
ितमीहरू परम भमुा भर पछ र भन्छौ, “के परम भु हामीसगँ हुनहुुन् न? हामीमािथ
कुनै खराबी आइपनछैन ।” 12 यसकैारण, ितमीहरूको कारण, िसयोन जोितएको
खतेझै ँ हुनछे, यरूशलमे भग् नावशषेको थु ो हुनछे, र म न्दरको डाँडाचािह ँ घना
जङ्गल हुनछे ।

4
1 तर अन्त्यका िदनहरूमा परम भकुो घरानाको पवर्त अरू पवर्तहरूमािथ

स्थािपत हुनछे । त्यो पहाडहरूभन्दा मािथ उचा लनछे र जाित-जाितहरू त्यसतफर्
जानछेन ् । 2 धरैे जाितहरू गएर भन् नछेन,् “आओ, परम भकुो पवर्त, अथार्त ्
याकूबका परमशे् वरको वासस्थानसम्म जाऔ ँ । उहाँले हामीलाई उहाँका मागर्
िसकाउनहुुनछे, र हामी उहाँको बाटोमा िहडँ्नछेौँ ।” िकनभने िसयोनबाट वस्था
र यरूशलमेबाट परम भकुो वचन बािहर िनस्कनछे । 3 उहाँले धरैे जाितहरूको
न्याय गन ुर्हुनछे र टाढा-टाढा भएका धरैे जाितहरूका िवषयमा िनणर्य गन ुर्हुनछे ।
ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरूलाई िपटेर हलोका फाली र आफ्ना भालाहरूलाई
िछमल्ने हिँसया बनाउनँछेन ्। एउटा जाितले अक जाितको िवरु तरवार उठाउने
छैन, नत ितनीहरूले अबदे ख य ु को िन म्त ता लम लनछेन ्। 4 बरु, ितनीहरूले
हरेक मािनसलाई उहाँको दाखको बोटमिुन र उहाँको नभेाराको रूखमिुन राख् नछेन ्
। कसलैे पिन ितनीहरूलाई भयभीत बनाउनछैेन, िकनभने सनेाहरूका परम भु
बोल्नभुएको छ । 5 िकनभने हरेक जाितहरू ितनीहरूका ईश् वरहरूका नाममा
िहडँ्छन ् । तर हामी हा ा परमशे् वर परम भकुो नाउमँा सदा सवर्दा िहडँ्नछेौँ ।
6 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “त्यस िदनमा, म लङ्गडाहरू भलेा गराउनछुे र
िनवार्िसतहरूलाई एकसाथ ल्याउनछुे, ितनीहरू जसलाई मलैे पीडा िदएको छु । 7 म
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लङ्गडोलाई बाँकी जाित र िनवार्िसतहरूलाई एउटा ब लयो जाित बनाउनछुे, र म,
परम भलुे सदा सवर्दा ितनीहरूमािथ िसयोन पवर्तमा शासन गनछु । 8 ए बगालको
धरहरा, िसयोनकी छोरीको पवर्त, तरेो पिहलकेो राज्य अथार्त ्यरूशलमेकी छोरीको
राज्य पनुस्थार्िपत हुनछे । 9 अब, ितमीहरू िकन ठुलो सोरमा कराउँछौ? के
ितमीहरूका िबचमा कोही राजा छैन? के ितमीहरूको सल्लाहकार म रसक् यो?
के यही कारणले सववदेनाकी स् ीलाई झै ँ पीडाले ितमीहरूलाई प े को छ?
10 िसयोनकी छोरी, सववदेनाकी स् ीझै ँ बच् चा जन्माउनको िन म्त पीडा र
वदेनामा पर ् । िकनभने अब त ँ सहरबाट बािहर जानछेस,् मदैानमा बस् नछेस,्
र बिेबलोनमा जानछेस ् । त्यहाँ तलँाई बचाइनछे । त्यहाँ परम भलुे ितमीहरूका
श कुा हातबाट ितमीहरूलाई बचाउनहुुनछे । 11 अब धरैे जाितहरू ितमीहरूका
िवरु मा एक भएका छन ्। ितनीहरू भन्छन,् ‘त्यसलाई अपिव रहन दओे, हा ा
आखँाले िसयोनमािथ नजर लगाइरहून ्।’ 12 ितनीहरू परम भकुा िवचार जान्दनैन,्
नत ितनीहरू उहाँका योजनाहरू बझु् छन,् िकनभने उहाँले ितनीहरूलाई खलाको
िन म्त तयार ग रएको अन् नका िबटाझै ँ बटुल्नभुएको छ । 13 ए िसयोनकी छोरी
उठ् र दाइँ गर,् िकनभने म तरेो िसङ्लाई फलाम र तरेा खरुलाई काँसा बनाउनछुे
। ितमीहरूले धरैे जाितहरूलाई कुल्चनछेौ र ितनीहरूका अन्यायपणूर् धन समस्त
पथृ्वीका परम भकुहाँ समु्पनछेौ ।”

5
1 अब, ए सनेाहरूका छोरी, य ु को िन म्त प ङ् मा आओ, िकनभने

सनेाहरूले सहरको व रप र घरेा लगाएका छन,् र ितनीहरूले इ ाएलका
न्यायकतार्को गालामा छडीले िहकार्उनछेन ्। 2 तर, बथेलहेमे ए ाता, त ँ यहूदाका
वशंहरूमा सानो भए तापिन, तरैे िबचबाट एक जना इ ाएलमा शासन गनर् मकहाँ
आउनछे, जसको सरुुवात ाचीन समयदे ख, अथार्त ् सदादे ख नै भएको िथयो
। 3 यसकैारण सववदेनामा भएकीले बच् चा नजन्माएसम्म, र त्यसका बाँकी
रहकेाहरू इ ाएलका मािनसकहाँ नफकसम्म परमशे् वरले ितनीहरूलाई त्याग् नहुुनछे
। 4 परम भकुो श , र परम भु उहाँका परमशे् वरको नाउकँो मिहमामा उहाँ
खडा भएर आफ्नो बगालको हरेचाह गन ुर्हुन्छ । ितनीहरू बाँकी रहनछेन,् िकनिक
पथृ्वीको कुना-कुनासम्म उहाँको महानता रिहरहनछे । 5 िकनभने हा ो शा न्तचािह ँ
यो हुनछे - जब अश्शरूीहरू हा ो दशेिभ वशे गनछन,् र जब ितनीहरू हा ा
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िकल्लाहरूतफर् अिग बढ् छन,् त्यसबलेा हामी ितनीहरूका िवरु सात गोठाला र
मािनसहरूमािथ आठ अगवुा खडा गनछौँ । 6 ितनीहरूले अश्शरू दशे र िन ोदको
दशेलाई ितनीहरूको वशे ारमा तरवार ारा िनयन् ण गनछन ् । अश्शरूीहरू हा ो
दशेमा आउँदा, र ितनीहरू हा ो िसमानािभ अिग बढ्दा उहाँले हामीलाई
ितनीहरूबाट बचाउनहुुनछे । 7 याकूबका बाँकी रहकेाहरू धरैे जाितहरूका माझमा
हुनछेन ।् ितनीहरू परम भबुाटको शीत, र घाँसमा पन झरीझै ँहुन ज्सले कुनै मािनस,
वा मािनस जाितका सन्तानलाई पखर्दंनैन ्। 8 याकूबका बाँकी रहकेाहरू राष् हरू र
जाितहरूका माझमा हुनछेन ्। ितनीहरू जङ्गलका पशहुरूका िबचमा भएको एउटा
िसहंझै,ँ र भडेाहरूको बगालमा एउटा जवान िसहंझै ँ हुन ् । जब त्यो ितनीहरूका
िबचबाट जान्छ, त्यसले ितनीहरूलाई कुल्चनछे र ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछ,
अिन ितनीहरूलाई बचाउने त्यहाँ कोही हुनछैेन । 9 तरेो हात तरेा श हुरूका िवरु
उठ्नछेन ् र त्यसले ितनीहरूलाई सवर्नाश गनछ । 10 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ,
“त्यस िदन यस्तो हुनछे । म ितमीहरूका िबचमा ितमीहरूका घोडाहरूलाई नाश
गनछु र ितमीहरूका रथहरू भत् काइिदनछुे । 11 तरेो भिुमका सहरहरूलाई म नाश
गनछु र ितमीहरूका गढीहरूलाई भत्काइिदनछुे । 12 म ितमीहरूका िबचमा भएको
तन् मन् नष् ट पानछु, र ितमीहरूका िबचमा कोही पिन भिवष्यव ाहरू हुनछैेनन ्
। 13 म ितमीहरूले हातले बनाएका मिुतर्हरू र ितमीहरूका ढुङ्गाका स्तम्भहरूलाई
नाश गनछु । अबदे ख ितमीहरूले आफ्ना हातले बनाएका वस्तहुरूलाई पजु्नछैेनौ
। 14 म ितमीहरूका िबचबाट अशरेाका खम्बाहरू उखे लिदनछुे, र म ितमीहरूका
सहरहरू नाश गनछु । 15 मरेा कुराहरू नसनु् ने जाितहरूमा म रस र ोधमा ितशोद
ल्याउनछुे ।”

6
1 अब परम भु के भन् नहुुन्छ त्यो सनु, “उठ र आफ्नो िवषयमा पवर्तहरूलाई

बताओ; पहाडहरूले ितमीहरूको आवाज सनुनू ्। 2 ए पवर्तहरू र पथृ्वीका ब लया
जगहरू परम भकुो अिभयोगलाई सनु । िकनभने आफ्ना मािनसहरूको िवरु
परम भकुो एउटा अिभयोग छ, र उहाँ इ ाएलको िवरु न्यायलयमा लड्नहुुनछे
।” 3 “मरेा मािनस हो, मलैे ितमीहरूलाई के गरेको छु? मलैे ितमीहरूलाई कसरी
थिकत पारेको छु? मरेो िवरु मा साक्षी दओे! 4 िकनभने मलै े ितमीहरूलाई िम
दशेबाट बािहर ल्याएँ र दासत्वको घरबाट बचाएँ । मलैे मोशा, हारून, र िम रयमलाई
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ितमीहरूकहाँ पठाएँ । 5 मरेा मािनस हो, ितमीहरू िश ीमदे ख िगलगालसम्म जाँदा,
मोआबका राजा बालाकले कल्पना गरेका कुरा, र बओरको छोरो बालामले कसरी
जवाफ िदएका िथए त्यो सम्झ, तािक ितमीहरूले परम भकुा धािमर्क कामहरू
जान् न सक ।” 6 उच् च परमशे् वरकहाँ म िनहु रदँा, मलैे परम भकुहाँ के लजैाऊँ?
के म उहाँकहाँ एक वष बाछाहरूका होमब ल लएर आऊँ? 7 के परम भु
हजारौँ भडेाहरु ारा, वा तलेका दश हजार नदीहरु ारा सन् न हुनहुुन्छ? के मरेा
अपराधहरूका िन म्त र मरेो आफ्नै पापको िन म्त मरेो जठेो छोरो, मरेो शरीरको
फल चढाऊँ? 8 ए मािनस, उहाँले तलँाई जे असल छ त्यो, र तबँाट परम भलुे
चाहनभुएको कुरा बताउनभुएको छ । न्यायपणूर् काम गर, कृपालाई मे गर, र
आफ्ना परमशे् वरसगँ न भएर िहडँ । 9 परम भकुो आवाजले सहरलाई एउटा
घोषणा गद छ - िववकेले तपाईंको नाउलँाई स्वीकादर्छ: “छडीलाई र त्यो ठाउँमा
राख् नलेाई ध्यान दओे । 10 बइेमान दषु् टका घरानाहरूमा सम्पि हरू छन,् र त्यहाँ
झटुा कुराहरू छन,् जनु घणृास्पद छन ्। 11 यिद कसलैे छलपणूर् तराज ू र कपटपणूर्
ढक योग गछर् भने के मलैे त्यसलाई िनद ष मान् न?े 12 धनी मािनसहरू िहसंाले
भ रएका छन,् त्यसका िनवासीहरू झटु बोल्छन,् र ितनीहरूका मखुमा ितनीहरूका
िज ा छलपणूर् छन ् । 13 यसकैारण म ितमीहरूलाई भयङ्कर रूपमा हार गनछु,
र ितमीहरूका पापको कारण म ितमीहरूलाई उजाड बनाउनछुे । 14 ितमीहरूले
खानछेौ तर तपृ् त हुनछैेनौ; ितमीहरूको खालीपन ितमीहरूिभ ै रहनछे । ितमीहरू
वस्तहुरू सचंय गनछौ तर जोगाउनछैेनौ, र ितमीहरूले जे जोगाउँछौ, त्यो म
तरवारलाई िदनछुे । 15 ितमीहरूले छनछौ तर कटनी गनछैनौ । ितमीहरूले
जतैनूको तले िनकाल्नछेौ तर त्यस तलेले आफँैलाई अिभषके गनछैनौ । ितमीहरूले
दाख पले्नछेौ तर म भने िपउनछैेनौ । 16 ओ ीका िनयमहरू, र आहाबका
घरानाका सबै कामहरू पालना भएका छन ् । यसकैारण म ितमीहरूको सहरलाई
भग् नावशषे बनाउनछुे, र त्यहाँका बािसन्दाहरूलाई खसीको पा ो बनाउनछुे, र
मरेा मािनसहरूबाट ितमीहरूले िनन्दा सहनछेौ ।”

7
1 हाय म! म ीष्म ऋतमुा बटु लएको फलझै ँ भएको छु, र रस िनका लएको

दाखझै ँ भएको छु । त्यहाँ खानलाई दाखको झपु्पा छैन, र मरेो ाणले इच्छा
गरेकोजस्तो पिहले नै पाकेको अन्जीर पिन छैन । 2भिुमबाट िवश् वसनीय मािनसहरू
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िब लन भएका छन ्। सारा मानवजाितमा कोही सोझो मािनस छैन । ितनीहरू सबै
र पातको िन म्त प खर्रहन्छन ् । हरेकले आफ्नो दाजभुाइलाई जालले िशकार
गदर्छ । 3 ितनीहरूका हातहरू हानी गनर्लाई पो छन ्। शासकले पसैा माग्दछन,्
न्यायकतार् घसू लनको िन म्त तयार छन,् र श शाली मािनसले आफूले ाप् त
गनर् चाहकेो कुरा अरूहरूसगँ माग्दछ । यसरी ितनीहरू एकसाथ ष न् रच्छन ्
। 4 ितनीहरूमध्यकेो उत्कृष् टचािह ँ काँडाझै ँ छ, सबभैन्दा सोझोचािह ँ काँडाको
झाँगभन्दा पिन खराब छ । ितमीहरूका पहरेदारहरूले पिहले नै बताएको िदन,
ितमीहरूको दण्डको िदन यही हो । अब यो ितनीहरूको मको समय हो ।
5 कुनै पिन िछमकेीमािथ िवश् वास नगन ूर् । कुनै सािथमािथ भरोसा नगन ूर् । ित ा
अङ्गालोमा बस् ने स् ीसगँ पिन होिसयारसगँ बोल्न ू । 6 िकनभने छोरोले आफ्ना
बबुाको अनादर गदर्छ, छोरी आफ्नी आमाको िवरु मा उठ्छे, र बहुारी सासकूो
िवरु । मािनसको श ु आफ्नै घरका मािनसहरू हुन ् । 7 तर मचािह ँ परम भतुफर्
आखँा लगाउछुँ । म मरेो म ु को परमशे् वरको पखार्इमा छु, मरेा परमशे् वरले
मलाई सनु् नहुुन्छ । 8 ए मरेो श ,ु मलाई दखेरे रमाहट नगर ् । म लडपेिछ,
फे र उठ्नछुे । जब म अन्धकारमा बस्दछु, परम भु मरेो िन म्त ज्योित हुनहुुनछे
। 9 मलैे परम भकुो िवरु पाप गरेको कारणल,े उहाँले मरेो िवषयमा वकालत
नगन ुर्भएसम्म, र मरेो िन म्त इन्साफ नगन ुर्भएसम्म मलैे उहाँको ोध सहनछुे ।
10 अिन मरेो श लुे त्यो दखे् नछे, र “परम भु तरेो परमशे् वर कहाँ छ?” भनरे
भन् नलेाई शमर्ले ढाक् नछे । मरेा आखँाले त्यसलाई हनेछन ्। सडकहरूका माटोझै ँ
त्यो कु ल्चनछेे । 11 ितमीहरूका पखार्लहरू िनमार्ण गन िदन आउनछे । त्यस
िदनमा िसमानाहरू टाढा-टाढासम्म िवस्तार हुनछेन ।् 12 त्यस िदन अश्शरू र िम का
शहरहरुबाट, िम दे ख य ू े टस नदीसम्म, समु दे ख समु सम्म, र पवर्तदे ख
पवर्तसम्म मािनसहरू ितमीहरूकहाँ आउनछेन ्। 13 तर भिुम भने त्यसमा बसोबास
गन मािनसहरूका कारण, र ितनीहरूका कामका ितफलको कारण उजाड हुनछे ।
14आफ्ना मािनसहरू, अथार्त ्तपाईंका उ रािधकारको बगाललाई आफ्नो छडीले
िनयन् ण गन ुर्होस ्। ितनीहरू एक्लै खकर् को िबचमा, र जङ्गलमा बस्छन ्। परुाना
िदनहरूमा झै ँ ितनीहरूलाई बाशान र िगलादमा चनर् िदनहुोस ्। 15 िम को भिुमबाट
ितमीहरू बािहर आएका िदनमा झै,ँ म ितनीहरूलाई आश् चयर् कामहरू दखेाउनछुे
। 16 जाित-जाितहरूले यो दखे् नछेन ् र आफ्ना श मािथ ल ज् जत हुनछेन ् ।
ितनीहरूले केही बोल्नछैेनन,् र ितनीहरू बिहरा हुनछेन ् । 17 ितनीहरूले सपर्ले
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झै ँ धलुो चाट्नछेन,् माटोमा घ ने ाणीझै ँ ितनीहरूले गनछन ् । ितनीहरू आफ्ना
गफुाहरूबाट डरसाथ िनस्कनछेन ् । परम भ,ु हा ा परमशे् वर, तपाईंकहाँ ितनीहरू
डरसाथ आउनछेन,् र ितनीहरू तपाईंको कारण भयभीत हुनछेन ् । 18 तपाईंझै ँ
परमशे् वर को छ, जसले पापलाई मटेाउनहुुन्छ, र आफ्नो उ रािधकारका बाँकी
रहकेाहरूको अपराध क्षमा गन ुर्हुन्छ? उहाँ सदाको िन म्त रसाउनहुुन् न, िकनभने
उहाँ आफ्नो करारको िवश् वसनीयतामा खशुी हुनहुुन्छ । 19 तपाईंले फे र हामीमािथ
दया दखेाउनहुुनछे । तपाईंले हा ा अपराधहरूलाई आफ्ना पाऊमिुन कुल्चनहुुनछे ।
तपाईंले हा ा सबै पापहरूललाई समु को गिहराइमा फ्याँिकिदनहुुनछे । 20 ाचीन
िदनहरूमा तपाईंले हा ा पखुार्हरूसगँ ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ तपाईंले याकूबलाई सत्यता र
अ ाहामलाई करारको िवश् वसनीयता िदनहुुनछे ।
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