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मोममोनको पुस्तक
मोममोनको हा्तद्ारा  

नफीका पा्ताहरूबा्ट  
छलइएका पा्ताहरूमाछथ  

लेखिएको छववरण

यसकारण, यो लमानरीहरू, जो इस्ाएलको घरानाका अवशेष हुन् र साथै यहूिरी र गैह्र- 
यहूिरीलाई लेखिएको—आिेशको माधयमबा्ट र साथै अगमवाणरीको र प्रकाशको आतमाबा्ट 
लेखिएको—लेखिएर र िाप लगाएर बनि गररएर र छवनाश नहोस् भनेर परमप्रभुसामु 
लुकाइएको—परमेशवरको उपहार र शछतिद्ारा यसको भाषान्तरण हुने गररी बाछहर आउनको 
लाछग मोरोनरीको हा्तबा्ट िाप लगाएर बनि गररएको र उछच्त समयमा गैह्र- यहूिरीको माधयमबा्ट 
बाछहर आउनको लाछग—परमेशवरको उपहार र शछतिद्ारा यसको भाषान्तरण हुनका लाछग 
परमप्रभुसामु लुकाइएको नफीका जनको र साथै लमनरीहरूको, अछभलेिको संक्ेप हो।

यो ए्तेरको पुस्तकबा्ट छलइएको संक्ेप पछन हो, जुन येरेिका जनको अछभलेि हो, जो 
परमेशवरले माछनसहरूको भाषा िलबल पानु्च भएको समयमा िररएका छथए, जब उनरीहरू 
सवग्च पुग्नको लाछग धरहरा बनाउँिै छथए—जो इस्ाएलको घरानाका अवशेषसामु परमप्रभुले 
उनरीहरूका छप्तापुिा्चहरुका लाछग के महान् कुराहरू गनु्च भएको ि भनरी िेिाउनको छनखम्त 
हो ्ताछक उनरीहरूले परमप्रभुका करारहरू जान्न सकून्, ्ताछक उनरीहरू सिासव्चिाका लाछग 
छनषकाछस्त नहोऊन्—अछन यहूिरी र गैह्र यहुिरीहरू सबै राष्टट्रहरूसामु प्रक्ट हुनुहुने येशू ख्रीष्ट 
नै, अनन्त परमेशवर हुनुहुनि भनरी छवशवास छिलाउनका लाछग समे्त—र अब, यछि तयहाँ 
केहरी कमजोररीहरू िन् भने छ्तनरीहरू माछनसहरूका गल्तरीहरू हुन्; यसकारण, परमेशवरका 
कुराहरूको छननिा नगर, ्ताछक छ्तमरीहरू ख्रीष्टको नयाय- आसनमा छनषकलङ्क भेछटिइनेिौ।

योसेफ खसमथ, जुछनयरद्ारा  
सक्कल अनुवाि पा्ताहरूबा्ट अंग्ेजरीमा
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पररचय

मोममोनको पुस्तक बाइबलसँग ्तुलनरीय पछवत्र धम्चशासत्रको एक िण्ड हो। यो अमेररकाहरूका 
प्राचरीन बाछसनिाहरूसँगको परमेशवरको वयवहारको एक अछभलेि हो र यसमा चरीरसथायरी 
सुसमाचारको पूण्च्ता ि।

यो पुस्तक प्राचरीनकालका धेरै अगमवतिाहरूद्ारा अगमवाणरी र प्रकाशको आतमाद्ारा 
लेखियो। सुनका पा्ताहरूमा लेखिएका उनरीहरूका वचनहरू मोममोन नाउँ गरेका अगमवतिा- 
इछ्तहासकारद्ारा उद्धृ्त र संक्ेपरीकरण गररयो। यो अछभलेिले िुई महान् सभय्ताहरूको छववरण 
छिनि। एउ्टा ई.पू. ६०० मा यरुशलेमबा्ट आए र तयसपछि नफीहरू र लमानरीहरू भनेर 
छचछनइने िुई राष्टट्रहरूमा छवभाछज्त भए। अकमो धेरै अगाछ्ड आए जब परमप्रभुले बेछबलोनको 
धरहरामा भाषाहरू िलबल पानु्चभयो। यो समूहलाई येरेिरीहरू भनेर छचछननि। हजारौँ वष्चपछि 
लमानरीहरू बाहेक सबैको छवनाश भयो र उनरीहरू नै अमेररकी आछिवासरीहरूका पुिा्चहरूमधये 
हुन्।

मोममोनको पुस्तकमा उल्ेि गररएको सबभनिा महतवपूण्च घ्टना आफनो पुनरुतथान लगत्ै 
पछि परमप्रभु येशू ख्रीष्टले नफीहरूमाझ गरेको वयछतिग्त सेवा हो। यसले सुसमाचारका 
छसद्ान्तहरूलाई अगाछ्ड राखि, मुछतिको योजनाको रेिाछचत्र छिनि र माछनसहरूलाई उनरीहरूले 
यस जरीवनमा शाखन्त र आगामरी जरीवनमा अनन्त जरीवन प्राप्त गन्च के गनु्च पि्चि भनरी भनिि।

मोममोनले आफना लेिाइहरू पूरा गरेपछि, उनले तयो छववरण आफना िोरा मोरोनरीलाई 
हस्तान्तरण गरे, जसले उनका आफना केहरी वचनहरू थपे र पा्ताहरू कुमोराह पव्च्तमा लुकाए। 
१८२३ को सेप्टेमबर २१ मा, ्तब एक मछहछम्त, पुनरुतथान भएका वयछति, उहरी मोरोनरी, योसेफ 
खसमथअगाछ्ड िेिा परे र उनलाई तयो प्राचरीन अछभलेि र यसको पूव्चछनिदेछष्त अंग्ेजरी भाषाको 
अनुवािका बारेमा छनिदेशन छिए।

उछच्त समयमा ्तरी पा्ताहरू योसेफ खसमथलाई हस्तान्तरण गररयो, जसले ्तरी परमेशवरको 
उपहार र शछतिद्ारा रुपान्तरण गरे। तयो अछभलेि अछहले धेरै भाषाहरूमा एक नयाँ र थप 
गवाहरीका रुपमा प्रकाछश्त ि छक येशू ख्रीष्ट जरीछव्त परमेशवरका पुत्र हुनुहुनि र जो उहाँसामु 
आउँिन् र उहाँका सुसमाचारका वयवसथाहरू र छवछधहरू पालना गि्चिन् ्तरी सबैलाई बचाउन 
सछकनि।

यो अछभलेिका बारेमा योसेफ खसमथले भने: “मैले बनधुहरूलाई भनेँ छक मोममोनको पुस्तक 
पधृथवरीको कुनैपछन अनय पुस्तक भनिा सहरी र हाम्ो धम्चको मुल आधार छथयो र अरु कुनै 
पुस्तकका छशक्ाहरूको पालना भनिा यसका छशक्ाहरूको पालनाद्ारा माछनस परमेशवरसामु 
अझ नछजक पुगि”।

योसेफ खसमथ बाहेक, परमप्रभुले ्तरी सुनका पा्ताहरू उनरीहरूले िेखन र मोममोनको पुस्तकको 



पररचय

सतय्ता र ईशवररय्ताको छवशेष साक्री हुन अरु एघार जन उपलबध गराउनुभयो। उनरीहरूका 
गवाहरीहरू यसमा “्तरीन साक्रीहरूको गवाहरी” र “आठ साक्रीहरूको गवाहरी” का रुपमा समावेश 
गररएको ि।

हामरी संसारका सबै माछनसहरूलाई मोममोनको पुस्तक पढन, यसमा समेछ्टएका सनिेशहरूलाई 
उनरीहरूका हृियहरूमा छचन्तन गन्च र तयसपछि अनन्त छप्ता, परमेशवरसामु ख्रीष्टका नाउँमा 
यछि यो पुस्तक सतय ि छक िैन भनरी सोधन छनमतयाउँिौँ। जसले तयसो गि्च र आसथाका साथ 
सोधि उनरीहरूले यसको सतय्ता र ईशवररय्ताको पछवत्र आतमाद्ारा गवाहरी प्राप्त गनदेिन्। 
(हेनु्चहोस् मोरोनरी १०:३–५)

जसले पछवत्र आतमाद्ारा यो ईशवररीय गवाहरी प्राप्त गि्चि ऊ सोहरी शछतिद्ारा यो ज्ानमा पछन 
आउँि छक येशू ख्रीष्ट संसारका मुछतििा्ता हुनुहुनि, छक योसेफ खसमथ यरी अखन्तम छिनहरूमा 
उहाँको प्रकाशक र अगमवतिा हुन् र पछिल्ा छिनका सन्तहरूको येशू ख्रीष्टको चच्च मसरीहको 
िोस्ो आगमनको ्तयाररीका छनखम्त पधृथवरीमा फेरर एकप्टक सथाछप्त गररएको परमेशवरको 
अछधराजय हो।

viii



तीन साक्ीहरूको गवाही

सबै राष्टट्रहरू, कु्टुमबहरू, भाषाहरू र जन जसकासामु यो कृछ्त आउनेि उसलाई ज्ा्त होस्: छक 
हामरीले, परमेशवर छप्ताको र हाम्ा परमप्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्ह माफ्क्त्, यरी पा्ताहरू िेिेका 
िौँ जुनले यो अछभलेि समे्टेको ि, जुनले नफीका जन, उनरीहरूका बनधु लमानरीहरू र येरेिका 
जनको पछन जो तयो धरहरािेखि आए जुनका बारेमा बोछलएको ि, उनरीहरूको छववरण छिनि। 
अछन हामरीलाई यो पछन थाहा ि छक छ्तनको परमेशवरको उपहार र शछतिद्ारा अनुवाि गररएको 
ि, छकनछक उहाँको आवाजले यो हाम्ासामु घोषणा गऱयो; यसकारण हामरीलाई छनखशच्त्ताका 
साथ थाहा ि छक यो कृछ्त सतय ि। अछन हामरी यो पछन गवाहरी छिनिौं छक हामरीले ्तरी कुँिाइ 
िेिेका िौँ जुन यरी पा्ताहरूमा िन्; र ्तरी हामरीलाई माछनसको होइन परमेशवरको शछतिद्ारा 
िेिाइएको ि। अछन हामरी यरी वचनहरू गमभरीर्ताका साथ घोषणा गि्चिौँ छक सवग्चबा्ट 
परमेशवरको एक सवग्चिू्त ्तल आए र उनले लयाए र हाम्ा आँिाअगाछ्ड रािे, छक हामरीले ्तरी 
पा्ताहरू, छ्तनमा भएका कुँिाइहरू हेऱयौँ र िेखयौँ र हामरीलाई थाहा ि छक यो परमेशवर छप्ता, 
हाम्ा परमप्रभु येशू ख्रीष्टका अनुग्हद्ारा हो, छक हामरीले िेखयौँ र गवाहरी छिनिौँ छक यरी कुराहरू 
सतय िन्। अछन यो हाम्ा आँिाहरूमा छवसमयकाररी ि। ्तैपछन परमप्रभुको आवाजले हामरीलाई 
आज्ा छियो छक हामरीले यसको गवाहरी छिनुपि्च; यसकारण परमप्रभुको आज्ा पालना गन्च, 
हामरी यरी कुराहरूको गवाहरी छिनिौँ। अछन हामरीलाई थाहा ि छक यछि हामरी ख्रीष्टमा आसथावान 
भयौँ भने हामरीले सबै माछनसहरूका रग्त हाम्ा वसत्रहरूबा्ट ह्टाउनेिौँ र ख्रीष्टको नयायको 
आसनअगाछ्ड छनषकलङ्क िेखिनेिौँ र अनन्तकालका लाछग सवग्चमा उहाँसँग बसनेिौँ। अछन 
सममान छप्ता र पुत्र र पछवत्र आतमामा होओस्, जो एक परमेशवरहुनुहुनि। आछमन।

ओछलवर काउ्डररी
्डेछव्ड खवहटमर
माछ्ट्चन हेररस

आठ साक्ीहरूको गवाही

सबै राष्टट्रहरू, कु्टुमबहरू, भाषाहरू र जन जसकासामु यो कृछ्त आउनेि उसलाई ज्ा्त होस्: 
छक यो कृछ्तका अनुवािक योसेफ खसमथ जुछनएरले हामरीलाई ्तरी पा्ताहरू िेिाए जुनका बारेमा 
बोछलएको ि, जुनको आवरण सुनको जस्तो छथयो; र उपयु्चति खसमथले जछ्तव्टा भनेका िन् 
हामरीले तयछ्तव्टा पा्ताहरू हाम्ा हा्तहरूले चलायौँ, छ्तनरीहरूमा हामरीले कुँिाइहरू पछन िेखयौँ, 



आठ साक्रीहरूको गवाहरी

खख्खस्टयान खवहटमर
याकूब खवहटमर
छप्टर खवहटमर, जु.
यूहन्ना खवहटमर

हाइरम पेज
योसेफ खसमथ, छस.
हाइरम खसमथ
सामुएल एच. खसमथ

जुन सबै प्राचरीनकालका काय्चहरूको जस्तो चािलागिो छशलपकला िेखिनिन्, छक उपयु्चति 
खसमथले हामरीलाई िेिाएका िन्। अछन हामरी गमभरीर वचनका साथ गवाहरी छिनिौँ, छक उपयु्चति 
खसमथले हामरीलाई िेिाएका िन्, छकनछक हामरीले िेिेका र उचालेका िौँ र छनखशच्त्ताका 
साथ थाहा ि छक उपयु्चति खसमथले ्तरी पा्ताहरू पाएका िन् जुनका बारेमा बोछलएको ि। अछन 
हामरी हाम्ो नाउँ संसारसामु छिनिौँ, संसारलाई गवाहरी वकन छक हामरीले िेिेका िौँ। अछन 
हामरीले ढाँटिैनौँ, परमेशवरले गवाहरी छिएका हुनाले।

x
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मोममोनको पुस्तकको आगमनका बारेमा अगमवतिा योसेफ खसमथका वचनहरू यरी हुन्:
“सेप्टेमबरको [१८२३]. . . साँझमा. . ., मैले आफ ँैलाई सव्चशछतिमान् परमेशवरसामु प्राथ्चना 

र याचनामा लगाएँ. . .
“जब म यसररी अझै परमेशवरसामु पुकानदे काय्चमा छथएँ, मैले मेरो कोठामा एक प्रकाश िेिा 

परेको पाएँ, जुन मधयानह भनिा बढरी प्रकाछसलो नभइनजेलसमम छनरन्तर बढिै गयो, जब ्तुरुन्तै 
मेरो छवस्तारा नछजक एक वयछति िेिा परे, हावामा ि्डा हुँिै, छकनछक उनका पाउहरूले जछमन 
िोएनन्।

“उनले अतयन्त धेरै िुकुलो से्तो लबेिा पछहररएका छथए। यो मैले िेिेका कुनै पछन लौछकक 
कुराहरू भनिा धेरै से्तो छथयो; न ्त म छवशवास गिु्च छक कुनै लौछकक कुरालाई तयस्तो अतयन्त 
से्तो र चखमकलो िेखिने बनाउन सछकनि। उनका हा्तहरू र उनका बाहुहरू पछन ना्डरी भनिा 
अछलकछ्त माछथसमम नाङ्ा छथए; तयसररी नै उनका पाउहरू पछन नाङ्ा छथए र िुटिाहरू पछन 
कुकु्कच्ाहरू भनिा अछलकछ्त माछथसमम नाङ्ा छथए। उनका छशर र घाँ्टरी पछन नाङ्ा छथए। 
मैले िेखन सकथेँ छक उनले तयो लबेिा बाहेक अरु केहरी पछहररएका छथएनन्, छकनछक यो िुल्ै 
छथयो, ्ताछक मैले उनको िा्तरी िेखन सकथेँ।

“उनको लबेिामात्र से्तो छथएन, ्तर उनको समपूण्च शररीरनै वण्चन गन्च सछकने भनिा बढरी 
मछहछम्त छथयो, उनको मुहार साँच्ैँ नै आकाशको छवजुलरीको चमकाइ जस्तै छथयो। कोठा 
अतयन्त प्रकाछसलो छथयो, ्तर उनको शररीर लगत्ै वररपरर तयस्तो चखमकलो छथएन। जब मैले 
पछहले उनलाई िेिेँ, म ्डराएँ; ्तर ्डरले मलाई ्तुरुन्त िाड्ो।

“उनले मलाई नाउँ छलएर बोलाए र मलाई भने छक उनरी परमेशवरका उपखसथछ्तबा्ट मेरा सामु 
पठाइएका सनिेशबाहक छथए र उनको नाउँ मोरोनरी छथयो; छक परमेशवरसँग मैले गनु्चपनदे एउ्टा 
काय्च ि; र मेरो नाउँ सबै राष्टट्रहरू, कु्टुमबहरू र भाषाहरूमाझ असलका या िराबका छनखम्त 
हुनेि, अथवा छक समपूण्च जनमाझ यसका बारेमा असल र िराब िुबै बोछलनेि।

“उनले भने तयहाँ जममा गररएको, सुनका पा्ताहरूमा लेखिएको, यो महाद्रीपका पूराना 
बाछसनिाहरूको र जहाँबा्ट ्तरी आएको छथए तयस स्ो्तका बारेमा छववरण छिने एउ्टा पुस्तक 
ि। उनले यो पछन भने छक यसमा प्राचरीन बाछसनिाहरूलाई मुछतििा्ताद्ारा छिइएअनुसारको 
चरीरसथायरी सुसमाचारको पूण्च्ता ि;

“यो पछन, छक तयहाँ चाँिरीका गाँठाहरूमा िुइ्टा ढुङ्ाहरू छथए—यरी ढुङ्ाहरू, कवचमा 
बाँछधएका र ऊररीम र ्तुममरीम भछननेबा्ट बनेका छथए—पा्ताहरूसँग जममा गररएका छथए; र 
्तरी ढुङ्ाहरू साथमा हुनु र छ्तनको प्रयोग गनु्च नै प्राचरीन अथवा पूराना समयहरूमा अथा्च्त् 
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पिहलेका समयहरूमा ‘ ष्टा’ हुनुिथयो; र परमेश्वरले यो पुस्तकको अनुवाद गनेर् योजनका 
िन म्त ती तयार गनुर्भएको िथयो।

  “फेिर, उनले मलाई भने, िक जब मैले ती पाताहरू ाप्त गरें जुनका बारेमा उनले बोलेका 
िथए—िकनिक ती ाप्त गिरने समय अझै पूरा भएको छैन—मैले ती कुनै व्यिक्तलाई पिन 
देखाउँन हुँदैन; न त ऊरीम र तुम्मीमसँगको कवचलाई नै; ितनीहरूलाई मा  जसलाई देखाउँन 
मलाई आज्ञा िदइन्छ; यिद मैले त्यसो गरे  भने मलाई िवनाश गिरनेछ। जब उनी मसँग ती 
पाताहरूका बारेमा वातार्लाप गिररहेका िथए, मेरो म स्तष्कमा दशर्न खोिलयो िक मलैे त्यो 
स्थान देख्न सक्थे जहाँ ती पाताहरू रा खएका िथए र यित स्पष्ठ र िचिननेसँग िक मैले त्यो 
स्थानलाई फेिर िचने  जब म त्यहाँ पुगे ।

  “यो संवादपिछ, मैले कोठामा मसँग बोिलरहेका ती व्यिक्त विरपिर काश तुरुन्त जम्मा हुन 
थालेको देखे  र उनी विरपिर बाहेक कोठा फेिर अँध्यारो नभइन्जेलसम्म यो िनरन्तर भइरह्यो जब 
मैले तुरुन्तै स्वगर्सम्म पाइप खुलेको जस्तै देखे  र उनी पूरै रुपमा नहराइन्जेलसम्म उनी आरोहण 
गरे र कोठा त्यो स्वगीर्य काश आउनुभन्दा पिहलेजस्तै बन्यो।

  “म त्यो दृश्यको अनौठोपनालाई सोंच्दै र यी असामान्य सन्देशवाहकद्वारा मलाई भिनएका 
कुरामा अत्यन्त िवस्मय गदैर् प ल्टए; जब, मेरो ध्यानको माझमा मैले अकास्मात फेला पारे  िक 
मेरो कोठा फेिर कािशलो हुन थाल्यो र यस अिघजस्तै, ती सोही स्वगीर्य सन्देशबाहक फेिर 
मेरो िवस्तारा निजक िथए।

  “उनले आरम्भ गरे र ती सोही कुराहरू बताए जुन उनले उनको थम मणमा गरेका िथए, 
अिलकित पिन फेरबेदल िबना; जुन गरेपिछ, उनले मलाई महान् न्यायको बारेमा सूचना गरे जुन 
अिनकालद्वारा, तरबारद्वारा र महामारीद्वारा महान् उजाडका साथ पृथ्वीमा आइरहेको िथयो; र 
ती शोकाकूल न्यायहरू पृथ्वीमा यो िपँढीमा आउनेछन्। यी कुराहरू बताएपिछ, उनले अगािड 
गरेजस्तै उनी फेिर आरोहण गरे।

  “यस समयसम्ममा, मेरो म स्तष्कमा यित गिहरा छापहरू परे, िक िन ा मेरा आँखाहरूबाट 
भािगसकेको िथए र म मैले देखेका र सुनेका कुराहरूको आश्चयर्मा आत्मिवभोर हुँदै प ल्टरहे । 
तर जब मैले फेिर ती सोही सन्देशबाहकलाई मेरो िवस्तारा निजक देख्दा र अगािड जस्तै सोही 
कुराहरू मेरासामु पुनर्अभ्यास गरेको र दोहोर्!याएको सुन्दा मेरो आश्चयर् कस्तो िथयो; अिन 
उनले एक चेतावनी थपे, मलाई यो भन्दै िक सैतानले मलाई लोभ्याउन यास गनेर्छ (मेरा 
िपताको पिरवारको गिरब पिर स्थितको नितजामा), धन ाप्त गनेर् योजनले पाताहरू ाप्त 
गनर्। उनले यो िनषेिधत गरे, यसो भन्दै िक ती पाताहरू ाप्त गनर् मसँग परमेश्वरको मिहमा 
गनेर् बाहेक अरु कुनै उद्देश्य हुनुहुँदैन र उहाँको अिधराज्य बनाउने बाहेकका अरु कुनै लक्ष्यले 
भािवत हुनुहुँदैन; अन्यथा मैले ती ाप्त गनर् स क्दनँ।

  “यो ते ो मणपिछ, उनी पिहले जस्तै फेिर स्वगर्ितर आरोहण गरे र मलाई फेिर मैले भखर्रै 

xii



अगमवतिा योसेफ खसमथको गवाहरी

अनुभव गरेका कुराहरूको अनौठोपनामा छचन्तन गन्च िाछ्डयो; जब ्तरी सवगगीय सनिेशबाहक 
मबा्ट ्तेस्ो प्टक आरोहण गरे लगत्ैपछि, भाले बासयो र मैले पत्ा लगाएँ छक छिन आउन 
लागेको छथयो, ्ताछक हाम्ा अन्तरवा्ता्चहरूले तयो रा्त पूरै छलएको हुनुपि्चि।

“म मेरो छवस्ताराबा्ट उठे पछि लगत्ै, र, सिा झैँ, छिनको आवशयक पररश्रम गन्च गएँ; ्तर, 
अरु समयमा जस्तै काम गन्च प्रयास गिा्च, मैले आफनो शछतिमा यछ्त कमजोर पाएँ छक म पूण्च 
रुपमा असक्म बनेँ। मेरा छप्ता, जो मसँग पररश्रम गरररहनु भएको छथयो, उहाँले ममा केहरी ठरीक 
नभएको आभास पाउनुभयो र मलाई घर जान भन्नुभयो। मैले घर जाने लक्यले सुरु गरें; ्तर, 
हामरी भएको िे्तबा्ट बाछहर जान बार पार गन्च िोजिा, मेरो शछतिले मलाई धोका छियो र म 
जछमनमा असाहय ल्डेँ र एक समयका छनछमत् कुनै कुराको पछन होस पाइनँ।

“मैले समझन सकने पछहलो कुरा मेरो नाउँ छलँिै मलाइ बोलाउँिै गरेको एक आवाज छथयो। 
मैले माछथ हेरेँ र पछहले जस्तै प्रकाशले घेररएका छ्तनै सनिेशवाहकलाई मेरो छशरमाछथ िेिेँ। 
उनले गए राछ्त मलाई ब्ताएका सबै कुराहरू मेरासामु फेरर ब्ताए र मलाई मेरा छप्तासामु जान र 
उहाँलाई मैले प्राप्त गरेका िश्चन र आज्ाहरूका बारेमा भन्न आिेश छिए।

“मैले पालना गरेँ: म िे्तमा मेरा छप्ताकहाँ फक्कँ र तयस छवषयका बारेमा उहाँलाई पूरै छववरण 
छिएँ। उहाँले जवाफ छिनुभयो छक यो परमेशवरबा्ट छथयो र मलाई सनिेशवाहकद्ारा आज्ा गररए 
जस्तै गन्च भन्नुभयो। मैले िे्त िा्डेर, तयस सथानछ्तर गएँ जहाँ सनिेशवाहकले भनेका छथए छक 
्तरी पा्ताहरू राखिएका छथए; मैले तयस सथानका बारेमा िेिेको िश्चनको सपष्ट्ताका कारण, मैले 
तयस सथानलाई तयहाँ पुग्ने छबछत्कै छचनेँ।

“नयु योक्कको, ओन्टाररयो काउन्टरीको मानचेस्टर गाउँ नछजकै एक छनकै नै ठूलो, वररपरर 
भनिा अछ्त नै उच् ्डाँ्डो ि्डा ि। यो ्डाँ्डाको पखशचम पछटि, तयसको छशिरबा्ट नछजकै, छनकै नै 
ठूलो ढुङ्ामुछन, पा्ताहरू, एउ्टा ढुङ्ाको बाकसमा जममा गररएका छथए। यो ढुङ्ा माछथल्ो 
पछटि बरीचमा गोलो र बाक्ो र छकनारामा पा्तलो छथयो, ्ताछक बरीचको भाग जछमनबा्ट िेखन 
सछकनथयो, ्तर छकनाराहरू सबै मा्टाले ढाछकएका छथए।

“मा्टो ह्टाएपछि, मैले एक उत्ोलक प्राप्त गरेँ, जुन मैले ढुङ्ाको छकनारामुछन रािेँ र 
थोरै बल प्रयोग गरेर यसलाई उठाएँ। मैले छभत्र हेरेँ र तयहाँ मैले, सनिेशवाहकले भने जस्तै 
पा्ताहरू, ऊररीम र ्तुममरीम र कवच साँचै नै िेिेँ। जुनमा ्तरी छथए तयो बाकस ढुङ्ाहरूलाई 
कुनै प्रकारको छसमेन्टले जो्डेर बनाइएको छथयो र ्तरी ढुङ्ाहरूमा पा्ताहरू र अनय सबै कुराहरू 
्तरीसँग राखिएको छथयो।

“मैले छ्तनलाई बाछहर लयाउने प्रयास गरें, ्तर सनिेशवाहकद्ारा छनषेछध्त गररयो र फेरर 
भछनयो छक ्तरी बाछहर लयाउने समय अझै आइपुगेको िैन, न ्त तयससमयिेखि अरु चारवष्चसमम 
नै हुनेरहेि; ्तर उनले मलाई भने छक म तयससमयिेखि ठ्ाक्कै एक वष्चपछि तयो सथानमा 
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अगमवक्ता योसतफ म्म तगव्गव

आउनुपर्दछतरतउनलोतमल्ईतताग्ँतभोटनोछन्तरतप्त्गरूतप््प्ततगननेतयमातनआइन्ोलयममतमैलोत
ताय तगनु्दपर्दछ।

“तायअनुय्र,त ्यरवत मल्ईत आज््त दरइएम त द्ा ,त मत प्ताोमत वर्दम त अनताम्त गएँत
रत प्ताोमतयमाम्त मैलोत य गवत यनरोशव्गमल्ईत ताग्ँत प्एँत रत परमप्भुलोतअफनतमत दरनगरूम्त
आफन तअदिर्जाम तमे,तमयरवतरतमुनतप्म्रलोतयञ््लनतगनु्दहुनोछतभन्ोतब्रोम्तग्म््तप्ताोमत
अनतव््दत््दगरूम्तउनवब्टतदनरनेशनतरतज््नतप््प्ततगरोँ।त.त.त.

“ल्म तयमापदछततवतप्त्गरू,तऊररमतरततुफमममतरतमवचतप््प्ततगननेतयमातआा ।तएमतग््रत
आठतयातयत््इयम तयोपटोमबरम त ब्इयौँत दरनम्तअमकोत वर्दम तअनताम्तयर्झैँत तवत्मम्त
गररएम तता त ््नम्तगएपदछतउनैत वगगीातयनरोशव्गमलोता तआरोशम्तय््ततवतमल्ईतदरए:त
दमतमैलोतदतनम तद्ममोव्रवतदलनुपर्दछ;तदमतादरतमैलोतबोव् त्म्तय््,तअ्व्तमोर तबोग दया्रवत
म्स्फत्त दतनल्ईत गुम्एँत भनो,त मल्ईतअलगा्इनोछ;त तरत दमतादरत मैलोत यनरोशव्गमततवत दलनत
नआइन्ोलयममतदतनल्ईत् ग्उनतमोर्तयबैतप्ा्यतगरोतभनो,ततवतयुरदषिततहुनोछन्।

“मैलोततुरुनतत््ग्तप्एँतदमनततवतयुरषि्म्तय््तर्खनतमैलोततवतमड्तआरोशगरूतप््प्ततगरोम त
द्एँत रत दमनता त द्ा त दमतयनरोशव्गमलोतभनोम्त द्एत दमत्बतमैलोतमोर्तग्तब्टतच्दगएम त
म्ा्दतगरोपदछ,तउनवतदलनतआउनोछन्।तदमनदमतमयँगतभएम त््ग्तहुनोतदवदत्मै,तमब्टततवतप््प्तत
गन्दतअदततमड्तपररश्रमतप्ा गतगररएम तद्ा ।तता तप्ा ्नम्तदनफमततआदवषम्रतगन्दतयदमनोत
अनोमताुदकगरूतलग्इएम तद्ा ।तयत्इगरूतपदगलोतभनर्तझन्तदतब्रतरतमठ रतबनो,तभवडलोतयमभवत
भएयममतमब्टततवतख  नतदनरनतरतप्ातनतगरो।ततरतपरमोशवरम तदवद्वत्द्व्र्,ततवतमोर्तग्तगरूम्त
युरदषिततरगो,त्बयममतमैलोततवद्व्र्त्ोतगररनुपननेतद्ा तता तगरोरतयदमनँ।त्ब,तवाव ््अनुय्र,त
यनरोशव्गमतदलनतआएतमैलोततवतउनल्ईतबुझ्एँ;तरतएमग््रतआठयातअठतवयम तमोम तर स् त
ा तदरनयममततवतउनवयँगैतउनमैतग्तम्तछन्।”

पूर्तअदभलोखम्तदनफमत,तबहुमुलातम दततरता योसतफ म्-तइदतग्यतगोनु्दग य्।
ायरवतिुल ब्टतब लनोत्नम तआव््तपृथववब्टतअग्दडतला्इएम तरतईशवरवातपुष्वमरणद्व्र्त

प्म्दणततगररएरतपरमोशवरम तउपग्रतरतशदकद्व्र्तआिुदनमतब लवम्तअनुव्रतगररएम ता तप््चवनत
अदभलोखतThe Book of Mormonतम्तरुपम्त१८३०तय्लम्ता तयंय्रम्तपदगल तपटमत
अंग्ो्वम्तप्म्दशततगररा ।
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मोममोनको पुस्तकका बारेमा एक संक्षिप्त क्ििरण

मोममोनको पुस्तक प्राचीन अमेरिकराकरा जनको एउटरा पवित्र अविलेख हो ि यो धरा्तुकरा 
परा्तराहरूमरा कुँविएको वियो। जुन स्ो्तबराट यी अविलेखहरू ्तयराि परारिएकरा विए:
 १ नफीका पाताहरू, जुन िुई प्करािकरा विए: सरानरा परा्तराहरू ि ठूलरा परा्तराहरू। अविल्ोलराई 

विशेष ििी बढी धरावममिक विषयिस्तु ि अिमिक्राहरूकरा सेिरा ि वशक्राहरूकरा वनम््त 
छुट्राइएको वियो, जब वक पवछल्ोमरा स्बम्ध्त जनको लौवकक इव्तहरास वियो 
(१ नफी ९:२–४)। मोसीयराहको समयिेमख, ्तैपवन, ठूलरा परा्तराहरूमरा पवन आम्मक 
मह्िकरा प्मुख घटनराहरू सम्मवल्त विए।

 २ मोममोनका पाताहरू, जुनमरा मोममोनले नफीकरा ठूलरा परा्तराहरूबराट धेिै वटकरावटपपणीकरा 
सराि ििेको संक्ेपीकिण छ। यी परा्तराहरूमरा मोममोनद्रािरा िरिएको इव्तहरासको वनि््ति्तरा 
ि उनकरा छोिरा मोिोनीद्रािरा िवपएकरा कुिराहरू पवन विए।

 ३ एतेरका पाताहरू, जुनले येिेिीहरूकरा इव्तहरास प्स्तु्त ििमिछ। यो अविलेखलराई 
मोिोनीद्रािरा संक्ेपीकिण िरिएको वियो, जसले आफनरा वटकरावटपपणीहरू घुसराए ि 
“ए्तेिको पुस्तक” िन्े शीषमिकमरा सरामरा्य इव्तहरासकरा सराि अविलेख पवन िपे।

 ४ काँसका पाताहरू जुन लहीले ई.पू. ६०० मरा यरुशलेमबराट लयराएकरा विए। वयनमरा 
“मोशराकरा पराँच पुस्तकहरू,.  . अवन प्राि्ििेमखको यहूिराकरा िराजरा वसिवकयराहको 
शरासनस्म यहूिीहरूको एउटरा अविलेख पवन ि पवित्र अिमिक्राहरूकरा अिमिराणीहरू 
पवन” विए (१ नफी ५:११–१३)। यी परा्तराहरूिेमख, यशैयरा ि बराइबलकरा ि बराइबल 
बरावहिकरा अिमिक्राहरूकरा धेिै िराणीहरू उद्धृ्त ििदै मोममोनको पुस्तकमरा िेखरापछमिन्।

मोममोनको पुस्तक एक बराहेक अरु पुस्तकको रुपमरा वचवनने प्ध्र विविन् िरािहरू अििरा 
वििराजनहरूबराट ब्िछ, सरामरा्य्तय व्तनको प्मुख लेखकको नराउँद्रािरा ्तोवकएको छ। पवहलो 
िराि (ओ्नीस्मकरा पवहलरा छ पुस्तकहरू) नफीकरा सरानरा परा्तराहरूबराट अनुिराि िरिएको 
हो। ओ्नी ि मोसीयराहकरा पुस्तकहरूको बीचमरा मोममोनकरा िचनहरू वनविष्ट िरिएको छ। 
वनविष्ट िरिएको यसले सरानरा परा्तराहरूकरा कुँिराइलराई मोममोनद्रािरा िरिएको ठूलरा परा्तराहरूको 
संक्ेपीकिणसँि जोडिछ

सबि्िरा लरामो िराि, मोसीयराह िेमख मोममोनको अधयराय ७ स्म नफीकरा ठूलरा परा्तराहरूको 
मोममोनले ििेको संक्ेपीकिणको अनुिराि हो। अम््तम िराि, मोममोनको अधयराय ८ िेमख 
पुस्तकको अम््तमस्म मोममोनकरा छोिरा मोिोनीले कुँिेकरा हुन्, जसले, आफनरा वप्तराकरा 
जीिनको अविलेखको अ््य ििेपवछ, येिेिीहरूको अविलेखको (ए्तेिको पुस्तकको रुपमरा) 
संक्ेपीकिण ििे ि पवछ मोिोनीको पुस्तक िवनने िरािहरूलराई िपे।



सम्क विििण

ई.सं. ४२१ सरालमरा अििरा लििि ्यव्तखेि, मोिोनी, नफीकरा अम््तम अिमिक्रा- 
इव्तहरासकरािले ्ती पवित्र अविलेखलराई छराप लिराएि ब्ि ििे ि पिमप्िुमरा लुकराए, उहराँकरा 
अिमिक्राहरूमराफ्फ्त् पिमेशििको आिराजद्रािरा पूिमिसूचनरा ििे जस्तै पवछल्रा विनहरूमरा अवघ 
लयराइनकरा वनम््त ई.सं. १८२३ मरा, सोही मोिोनीले, ्तब एक पुनरुम्ि्त वयवक्करा रुपमरा 
अिमिक्रा योसेफ मसमिलराई िेटे ि ्त्पशचरा्त् ्ती कुँिेकरा परा्तराहरू उनलराई हस्तरा््तिण ििे।

यो संसकरणका बारेमा: विषय सूचीको पधृष्ठको लित्ै अिराविको पूिरानो शीषमिक पधृष्ठ परा्तराहरूबराट 
नै वलइएको हो ि पवित्र शबिहरू मधयेको िराि हो। १ नफीमरा ि मोवसयराहको अधयराय ९ ि्िरा 
पवछ लेमखएको जस्तै छडकके अक्िमरा लेमखएको परिचय पवन पवित्र िचनहरूकरा िराि हुन्। 
अधयरायको शीषमिकमरा िए जस्तै छडकके अक्िमरा िएकरा परिचयहरू पुिरानरा िचनहरूबराट आएकरा 
होइनन् ्ति अधययन् िनमि सिल बनराउन सहयोि िनमिकरा वनम््त समरािेश िरिएकरा हुन्।

अंग्ेजीमरा प्करावश्त िरिएकरा मोममोनकरा पुस्तककरा विि्तकरा संसकिणहरूमरा ककेही सरानरा 
िल्तीहरू करायमै िहेकरा छन्। यो संसकिणमरा ्ती सच्राइहरू छन् जुन विषयिस्तुलराई प्कराशन 
पवहलेकरा पराणिुवलवपहरूसँि ि अिमिक्रा योसेफ मसमिद्रािरा स्परािन िरिएकरा पवहलेकरा 
संसकिणहरूसँि वमलराउन उपयुक् ठहरिए।
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छचत्रणहरू



परमप्रभु येशू ख्रीष्ट
हाइनररक् हफमानद्ारा छचछत्र्त



अगमवक्ा योसेफ ससमथ
अखलवन छगटिरीनसद्ारा छचछत्र्त

हेनु्चहोस् “अगमवतिा योसेफ खसमथको गवाहरी” पधृष्ठहरू xi–xiv



लह
रील

े लल
या

होन
ा प

त्ा
लग

ाउँछ
न्

आ
नमोल

्ड फ्
ाइव

ग्चद्
ारा

 छच
छत्र्त

हेन
ु्चहोस

् १
 नेफ

ी १
६,

 पधृष्ठ
हरू

 ३
६–

४०
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आनमोल्ड फ्ाइवग्चद्ारा छचछत्र्त
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1

अध्या् १

नफी उनका जनको अभिलखेको सुरुवात 
गर्छन—्लही दर्छनमा आगोको खम्ा 
दखेरन ् र अगमवाणीको पसुतक पढरन्—
उनल े परमशेवरको प्ररंसा गर्छन्, मसीहको 
आगमनको पवू्छ वाणी गर्छन् र यरुरलेमको 
नारको अगमवाणी गर्छन्। लगिग 
ई.प.ू ६००।

१ म नफी असल मयातयापितयाबयाट जन्मएको 
हुनयाले, त्सकयारण, मेरया पितयाको सबै 
ज्यानमया मलयाई केही हदसमम पिक्या पदइ्ो 
र मैले मेरया पदनहरूको अ्तरयालमया धेरै 
कष्टहरू देखेको, िर्ततु, मेरया सयारया पदनहरूमया 
िरमप्रभतुबयाट धेरै कृिया ियाएको हुनयाले; हो, 
िरमेश्वरको कृिया र रहस्हरूको महयान् 

ज्यान भएको हुनयाले, त्सकयारण म मेरया 
पदनहरूकया कयाम-कयारबयाहीहरूको अपभलेख  
बनयाउँदछु।

२ हो, म मेरया पितयाको भयाषयामया अपभलेख 
बनयाउँदछु, जतुन ्हूदीहरूको ज्यान र 
पमश्ीहरूको भयाषयाबयाट बनेको छ।

३ अपन म जया्दछु पक मैले बनयाउने 
अपभलेख सयाँचो छ; र म ्सलयाई मेरया 
आफनै हयातले बनयाउँदछु र म ्सलयाई मेरो 
ज्यानअनतुसयार बनयाउँदछु।

४ पकनपक ्हूदयाकया रयाजया पसदपक्याहको 
ियासनको िपहलो ्वष्षको प्रयारमभमया ्सतो 
हुन ग्ो, (मेरया पितया लही उहयाँकया सयारया 
पदनहरूमया ्रुिलेममया बसनतुभएकोले); 
अपन त्ही ्वष्षमया त्हयाँ धेरै अगम्वक्याहरू 
मयापनसहरूसयामतु पतनीहरूले िशचयात्याि गनतु्ष िनने 

   

नफीको प्रथम ितुसतक
उनको ियासन र से्वयाकयाइ

लही र उनकी ितनी र (जेठया देनख) लमयान, लमतुएल, सयाम र नफी भपनने उनकया चयार छोरयाहरूको 
एक प्व्वरण। िरमप्रभतुले लहीलयाई ् रुिलेमको भूपमबयाट प्रसथयान गन्ष सचेत गरयाउनतुहु्छ, पकनभने 
उनले जनसयामतु उनीहरूकया दुष्टतयाकया ्वयारेमया अगम्वयाणी गद्षछन् र उनीहरूले उनको जी्वनको 
प्वनयाि गन्ष खोजछन्। उनले आफनो िरर्वयार सपहत उजयाड सथयानपतर तीन पदनको ्यात्या गछ्षन्। 
नफीले उनकया दयाजतुहरूलयाई लैजया्छन् र ्हूदीहरूको अपभलेखकया पननमत ्रुिलेमको भूपम 
फक्क्छन्। उनीहरूकया दु:खको प्व्वरण। उनीहरूले इशमयाएलकया छोरीहरूलयाई ितनी बनयाउँछन्। 
उनीहरूले उनीहरूकया िरर्वयारहरू लैजया्छन् र उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गद्षछन्। उजयाड सथयानमया 
उनीहरूकया दु:खहरू र कष्टहरू। उनीहरूको ् यात्याको बयाटो। उनीहरू अथयाह ियानी भएको ठयाउँमया 
आउँछन्। नफीकया ्व्धतुहरूले उनकया प्वरुद्ध प्वद्ोह गद्षछन्। उनले उनीहरूलयाई िरयापजत गद्षछन् 
र ियानीजहयाज बनयाउँछन्। उनीहरूले त्ो ठयाउँलयाई बयाउ्टीफुल भ्दछन्। उनीहरू प्रपतज्याको 
भूपमपतर अथयाह ियानी ियार गछ्षन् र आपद-इत्यापद। ् ो नफीको प्व्वरणअनतुसयार हो; अथ्वया अकको 
िबदमया, म, नफीले ्ो अपभलेख लेखदछु।
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अ््थया महयान् सहर ्रुिलेमको प्वनयाि हुने 
अगम्वयाणी गददै आए।

५ ्सकयारण, ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मेरया पितया लही अपि बढनतुभ्ो, उहयाँले 
आफनो सयारया हृद्को सयाथ समेत उहयाँकया 
मयापनसहरूको तफ्कबयाट िरमप्रभतुसयामतु प्रयाथ्षनया 
गनतु्षभ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो जब उहयाँले 
िरमप्रभतुसयामतु प्रयाथ्षनया गनतु्षभ्ो, त्हयाँ एउटया 
आगोको खमबया आ्ो र उहयाँसयामतुन्े एउटया 
चट्यानमयापथ बस्ो; र उहयाँले धेरै देखनतुभ्ो 
र सतुन्तुभ्ो; र उहयाँले देखेकया र सतुनेकया 
कुरयाहरूको कयारणले उहयाँ कयाँपनतु भ्ो र 
अत््तै थरथरयाउनतुभ्ो।

७ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उहयाँ ् रुिलेममया 
उहयाँको आफनै िरमया फक्कनतुभ्ो; र आतमयाद्यारया 
र आफूले देखेकया कुरयाहरूबयाट प्वह्वल भएर 
उहयाँ स्व्म् आफनो ओछ्यानमया िलटनतुभ्ो।

८ अपन आतमयाद्यारया पन्न्त्त भएर 
उहयाँलयाई एउटया दि्षनमया िर लपग्ो, ्पतसमम 
पक उहयाँले स्वग्षहरू खतुलेको देखनतुभ्ो, अपन 
उहयाँले सोंचनतु भ्ो उहयाँले गयाउने र आफनया 
िरमेश्वरको प्रिंसया गनने प्र्वृपतकया असङ्ख्य 
स्वग्षदूतहरूको समूहले िेररएर आफनो 
पसंहयासन मयापथ बपसरहेको देखनतुभ्ो।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले एक 
जनयालयाई स्वग्षको बीचबयाट ओल्षदै गरेको 
देखनतुभ्ो, अपन उहयाँले देखनतुभ्ो पक उहयाँको 
तेज मध्पदनको सू््षको भ्दया उच्च पथ्ो।

१० अपन उहयाँले आफूलयाई िछ्याइरहेकया 
अ्् बयाह्रलयाई िपन देखनतुभ्ो, अपन 
उनीहरूको चमक आकयािकया तयारयाहरूको 
भ्दया बढी पथ्ो।

११ अपन उनीहरू अ्वतरण गरे र िृथ्वीको 
सतहमयापथ अपि बढे; र िपहलो चयापहँ आए र 
मेरया पितयाअगयापड खडया भए र उहयाँलयाई एउटया 
ितुसतक पदए र उहयाँले िढनतुिछ्ष भनेर अह्रयाए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उहयाँले 
िढनतुभ्ो, उहयाँ िरमप्रभतुको आतमयाले 
भररनतुभ्ो।

१३ अपन उहयाँले ्सो भ्दै िढनतुभ्ो, 
्रुिलेमलयाई पधक्यार, पधक्यार छ, 
पकनपक मैले तेरो कुकम्ष देखेको छु! हो, 
अपन ्रुिलेमको बयारेमया मेरया पितयाले धेरै 
कुरयाहरू िढनतुभ्ो—पक ्सको र ्सकया 
बयापस्दयाहरूको प्वनयाि हुनेछ; धेरै तरबयारद्यारया 
नयापसनेछन् र धरैलयाई बेपबलोनमया ब्दी बनयाएर 
लपगनेछ।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेरया 
पितयाले महयान् र अद्ूत कुरयाहरू िढनतुभ्ो र 
देखनतुभ्ो, उहयाँले िरमप्रभतुसयामतु धेरै कुरयाहरू 
ितुकयानतु्ष भ्ो; महयान् र अद्ूत छन् हजतुरकया 
कयामहरू, हे स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु िरमेश्वर! 
हजतुरको पसंहयासन स्वग्षमया उच्च छ र हजतुरको 
िपक् र असलिनया र कृिया संसयारकया सयारया 
बयापस्दयाहरूमयापथ छन्; र पकनभने हजतुर 
कृियालतु हुनतुहु्छ, जो हजतुरसयामतु आउँछन्, 
पतनीहरूलयाई हजतुरले नयापसन पदनतुहुने छैन।

१५ अपन ्स प्रकयारको पथ्ो मेरया पितयाको 
भयाषया उहयाँको िरमेश्वरको प्रिंसया गदया्ष; 
पकनपक उहयाँको जी्वयातमया खतुिी भ्ो र 
उहयाँको िूरै हृद् भरर्ो उहयाँले देखनतु भएकया 
कुरयाहरूको कयारणले, हो, जतुन िरमप्रभतुले 
उहयाँसयामतु देखयाउनतु भएको पथ्ो।

१६ अपन अब म, नफी, ती कुरयाहरूको िूरया 
प्व्वरण बनयाउँपदनँ जतुन मेरया पितयाले लेखनतुभएको 
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छ, पकनपक उहयाँले धेरै कुरयाहरू लेखनतुभएकोछ 
जतुन उहयाँले दि्षनहरूमया र सिनयाहरूमया 
देखनतुभ्ो; अपन उहयाँले धेरै कुरयाहरू िपन 
लेखनतुभएकोछ जतुन उहयाँले अगम्वयाणी गनतु्षभ्ो 
र आफनया छोरयाछोरीहरूसयामतु बोलनतुभ्ो, 
जसको म िूरया प्व्वरण बनयाउने छैनँ।

१७ तर म मेरया पदनहरूमया मेरया कयामहरूको 
एउटया प्व्वरण बनयाउनेछु। हेर, म मेरया पितयाको 
अपभलेखको एउटया संक्ेि बनयाउँछु, मैले मेरया 
आफनै हयातहरूले बनयाएकया ियातयाहरूमयापथ; 
्सकयारण, मैले मेरया पितयाको अपभलेखको 
संक्ेिीकरण गररसकेिपछ म मेरो आफनै 
जी्वनको प्व्वरण बनयाउनेछु।

१८ त्सकयारण, म चयाह्छु पक पतमीहरूले 
जयान्तुिद्षछ पक िरमप्रभतुले मेरया पितया लहीसयामतु 
्पत धेरै प्वसम्कयारी कुरयाहरू देखयाउनतु 
भएिपछ, हो, ्रुिलेमको प्वनयािकया बयारेमया, 
हेर उहयाँ मयापनसहरूमयाझ अपि जयानतुभ्ो र 
उहयाँले देखनतु र सतुन्तु भएकया कुरयाहरूकया बयारेमया 
उनीहरूसयामतु अगम्वयाणी गन्ष र िोषणया गन्ष 
थयालनतुभ्ो।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्हूदीहरूले 
उहयाँले पतनीहरूकया बयारेमया ग्वयाही पदनतुभएकया 
कुरयाहरूको कयारणले उहयाँको नखल्ी उडयाए; 
पकनपक उहयाँले सयाँचै नै पतनीहरूको दुष्टतया 
र पतनीहरूकया कुकम्षहरूकया बयारेमया ग्वयाही 
पदनतुभ्ो; अपन उहयाँले ग्वयाही पदनतुभ्ो पक 
उहयाँले देखनतुभएकया र सतुन्तुभएकया कुरयाहरू र 
उहयाँले त्ो ितुसतकमया िढनतुभएकया कुरयाहरूले 
मसीहको आगमन र संसयारकया उद्धयारको बयारेमया 
समेत सिष्टसँग देखयाउँछन्।

२० अपन जब ्हूदीहरूले ्ी कुरयाहरू सतुने 
उनीहरू उहयाँदेनख ररसयाए, हो, प्रयाचीन कयालकया 

अगम्वक्याहरूसँग जसतै जसलयाई उनीहरूले 
पनकयालया गरेकया पथए, ढुङ्या प्रहयार गरेकया पथए 
र मयारेकया पथए; र उनीहरूले उहयाँको िपन 
ज्यान पलन खोजे तयापक उनीहरूले त्सलयाई 
पलन सकून्। तर हेर, म, नफी, पतमीहरूसयामतु 
देखयाउनेछु पक िरमप्रभतुकया कोमल कृियाहरू 
ती सबैमयापथ छन् जसलयाई उहयाँले उनीहरूको 
आसथयाको कयारणले मतुपक्को िपक्समम समेत 
िपक्ियाली बनयाउन चतुन्तुभएको छ।

अध्या् २

लही आफनो पररवारलाई लाल समदु्रको उजाड 
स्ानभतर लैजानरन—्उनीहरू आफनो 
समपभत राडदरन—्लही परमप्रिलुाई 
्भल चढाउँरन् र उनका रोराहरूलाई आज्ा 
पालन गन्छ भसकाउरँन—्लमान र लमएुल 
उनका भपताका भवरुद्ध गनगनाउरँन—्
नफी आज्ाकारी रन ् र आस्ामा प्रा््छना 
गर्छन्; परमप्रिु उनीसगँ ्ोलनहुुनर र उनका 
दाजुिाइहरूमाभ् रासन गन्छ उनलाई 
राभननर। लगिग इ.प.ू ६००।

१ पकनभने हेर, ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु, 
हो, सिनयामया समेत, मेरया पितयासयामतु बोलनतुभ्ो 
र उहयाँलयाई भन्तुभ्ो: लही, पतमीले गरेकया 
कुरयाहरूकया कयारणले पतमी आिीपषत छौ; 
पतमी आसथया्वयान् रहेको र मैले पतमीलयाई 
आदेि पदएकया कुरयाहरू ्ी मयापनसहरूसयामतु 
िोषणया गरेको कयारणले, हेर, उनीहरू पतम्ो 
ज्यान पलन खोजछन्।

२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक, सिनयामया समेत, 
िरमप्रभतुले मेरया पितयालयाई आदेि पदनतुभ्ो पक 
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उहयाँले आफनो िरर्वयार पलई उजयाड सथयानपतर 
प्रसथयान गनतु्षिद्षछ।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँ िरमप्रभतुकया 
्वचनसयामतु आज्याकयारी हुनतुहु्थ्ो, ्सकयारण 
िरमप्रभतुले उहयाँलयाई आज्या पदनतुभएजसतै 
उहयाँले गनतु्षभ्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँ उजयाड 
सथयानपतर प्रसथयान गनतु्षभ्ो। अपन उहयाँले 
आफनो िर र आफनो ररकथ भूपम र आफनो सतुन 
र आफनो चयाँदी र आफनया मूल््वयान् कुरयाहरू 
छोडनतुभ्ो र उहयाँको िरर्वयार र ब्दोबसतीकया 
सयामयानहरू र ियालहरू बयाहेक आफूसँग केही 
लैजयानतु भएन र उजयाड सथयानपतर प्रसथयान 
गनतु्षभ्ो।

५ अपन उहयाँ लयाल समतुद्को तटनपजक 
पसमयानयाहरू छेउ तल आउनतुभ्ो; र उहयाँले 
उजयाड सथयानमया लयाल समतुद् नपजक रहेकया 
पसमयानयाहरूमया ्यात्या गनतु्षभ्ो; र उहयाँले मेरी 
आमया सरर्याह र मेरया दयाइहरू लमयान, लमतुएल 
र सयामले बनेको आफनो िरर्वयारको सयाथ 
उजयाड सथयानमया ्यात्या गनतु्ष भ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उहयाँले 
उजयाड सथयानमया तीन पदन ्यात्या गररसकनतुभ्ो, 
उहयाँले ियानीको नदी छेउको एउटया उित्कयामया 
आफनो ियाल टयाँग्तुभ्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले 
ढुङ्याहरूको ्वेदी बनयाउनतुभ्ो र िरमप्रभतुसयामतु 
भेटी चढयाउनतुभ्ो र िरमप्रभतु हयाम्या 
िरमेश्वरसयामतु ध्््वयाद टक््याउनतुभ्ो।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले त्स 
नदीको नयाउँ लमयान रयाखनतुभ्ो र ्ो लयाल 
समतुद्मया टुनङ््थ्ो र त्ो उित्कया त्सको 
मतुखनपजकको पसमयानयामया पथ्ो।

९ अपन जब मेरया पितयाले त्स नदीको ियानी 
लयाल समतुद्को तलयाउमया ररपत्एको देखनतुभ्ो, 
उहयाँले लमयानसमक् ्सो भ्दै बोलनतुभ्ो: 
ओहो, पतमी ्ो नदीजसतै पनर्तर रुिमया सबै 
धपम्षकतयाको मतुहयानपतर दौडन सके हु्थ्ो!

१० अपन उहयाँले लमतुएलसमक् िपन 
बोलनतुभ्ो: ओहो, पतमी ्ो उित्कयाजसतै 
नसथर र अपडग र िरमप्रभतुकया आज्याहरू ियालनया 
गन्षमया अचल हुनसके हु्थ्ो!

११ अब उहयाँले लमयान र लमतुएलको 
हठीिनयाको कयारणले ् ो बोलनतुभ्ो; पकनपक हेर 
उनीहरूले धेरै कुरयाहरूमया आफनया पितयाप्वरुद्ध 
गनगन गरे, पकनभने उहयाँ एक दि्षनधयारी 
मयापनस हुनतुहु्थ्ो र उनीहरूलयाई ररकथको 
भूपम र उनीहरूकया सतुन र उनीहरूकया चयाँदी र 
उनीहरूकया मूल््वयान् कुरयाहरू छयाडेर, उजयाड 
सथयानमया प्वनयाि हुनकया लयापग पतनीहरुलयाई 
अगतु्वयाइ गरेर ्रुिलेमको भूपमबयाट बयापहर 
लयानतुभएको पथ्ो। अपन उनीहरूले उहयाँको 
हृद्कया मूख्ष कलिनयाहरूको कयारणले उहयाँले 
्सो गनतु्षभएको हो भने।

१२ अपन लमयान र लमतुएलले ज्ेष्ठ भएर िपन 
आफनया पितयाप्वरुद्ध ्सरी गनगन गरे। अपन 
उनीहरूले गनगन गरे पकनभने उनीहरूलयाई 
त्स िरमेश्वरकया व््वहयारहरू थयाहया पथएन 
जसले उनीहरूको सृपष्ट गनतु्षभएको पथ्ो।

१३ न त उनीहरूले प्वश्वयास गरे पक 
अगम्वक्याहरूको ्वचनहरूअनतुसयार त्ो 
महयान् सहर ्रुिलेमको प्वनयाि हुनसकथ्ो। 
अपन उनीहरू ्हूदीहरू जसतै पथए जो 
्रुिलेममया पथए, जसले मेरया पितयाको जी्वन 
पलन खोजेकया पथए।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया पितयाले 
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आतमयाले भररएर िपक्कया सयाथ, उहयाँको अपि 
उनीहरूकया िरीर नहल्तु्जेलसमम लमतुएलको 
उित्कयामया उनीहरूसमक् बोलनतुभ्ो। उहयाँले 
पतनीहरूलयाई िरयापजत गनतु्षभ्ो पक पतनीहरूले 
उहयाँप्वरुद्ध बोलने सयाहसै गरेनन्; ्सकयारण, 
उहयाँले आदेि पदनतुभएअनतुसयार पतनीहरूले गरे।

१५ अपन मेरया पितयाले ियालमया बयास गनतु्षभ्ो।
१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म नफी 

अत््तै कपललो भए तयािपन कदमया ठूलो र 
िरमेश्वरकया रहस्कया बयारेमया जयान् महयान् इचछया 
िपन भएकयाले, ्सकयारण, मैले िरमप्रभतुलयाई 
ितुकयारेँ; र हेर उहयाँले मलयाई भेट पदनतुभ्ो र मेरो 
हृद्लयाई कोमल ततुल्याउनतुभ्ो पक मैले मेरया 
पितयाद्यारया बोपलएकया सबै ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गरेँ, ्सकयारण, मेरया दयाजतुहरूले जसतो मैले 
उहयाँप्वरुद्ध पबद्ोह गररनँ।

१७ अपन िरमप्रभतुले िप्वत् आतमयाद्यारया 
मेरयासयामतु प्रकट गनतु्षभएकया कुरयाहरू सयामसयामतु 
ज्यात गरयाउँदै मैले उससँग बोलेँ। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक उसले मेरया ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गऱ्ो।

१८ तर, हेर, लमयान र लमतुएलले मेरया 
्वचनहरूलयाई सतुनेनन्; र उनीहरूकया हृद्कया 
कठोरतयाकया कयारण उदयास भएर उनीहरूकया 
लयापग मैले िरमप्रभतुसयामतु ितुकयारेँ।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु 
मेरयासयामतु ्सो भ्दै बोलनतुभ्ो: पतम्ो 
आसथयाकया कयारणले पतमी आिीपषत छौ नफी, 
पकनपक पतमीले हृद्को ््तुनतयाकयासयाथ 
लगनिीलतयािू्व्षक मेरो खोजी गरेकया छौ।

२० अपन जपत जपत पतमीले मेरया 
आज्याहरूको ियालनया गननेछौ, पतमीले उन्पत 
गननेछौ र प्रपतज्याको भूपमपतर अगतु्वयाइ 

गररनेछौ, हो, त्ो भूपम समेत जतुन मैले पतम्या 
लयापग त्यार गरेको छु; हो, त्ो भूपम जतुन अ्् 
सबै भूपमहरूभ्दया उत्म छ।

२१ अपन जपत जपत पतम्या दयाजतुहरूले 
पतमीप्वरुद्ध पबद्ोह गननेछन्, उनीहरू 
िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट अलग्याइनेछन्।

२२ अपन जपत जपत पतमीले मेरया 
आज्याहरूको ियालनया गननेछौ, पतमीलयाई पतम्या 
दयाजतुहरूमयापथ ियासक र पिक्क बनयाइनेछ।

२३ पकनपक हेर, त्ो पदन उनीहरूले मेरया 
प्वरुद्ध पबद्ोह गननेछन्, म एउटया कष्टप्रद श्यािले 
समेत उनीहरूलयाई सरयापनेछु र पतम्या स्तपतले 
िपन मेरया प्वरुद्ध प्वद्ोह नगरेसमम पतनीहरूले 
उनीहरूमयापथ िपक् ियाउने छैनन्।

२४ अपन ्पद ्सो भ्ो पक उनीहरूल ेमरेया 
प्वरुद्ध प्वद्ोह गरभेन,े उनीहरू पतम्या स्तपतकया 
लयापग कोरया्ष बने्छन,् पतनीहरूलयाई समझनया गनने 
तररकयाहरूमया उकसयाउनयाकया लयापग।

अध्या् ३

लहीका रोराहरू कासँका पाताहरू भलन 
यरुरलेम फक्कनरन—्ला्ान पाताहरू भदन 
असवीकार गर्छ-नफी उनका दाजिुाइहरूलाई 
प्रोतसाहन र सहास भदनरन—्ला्ानले 
उनीहरूको समपभत खोसदर र हतया गनने 
प्रयास गर्छ—लामान र लमएुल नफीलाई र 
सामलाई भपटरन् र सवग्छदतूद्ारा हपकाइनरन्। 
लगिग ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी, 
िरमप्रभतुसँग ्वयातया्षलयाि गरेर मेरया पितयाको 
ियालमया फक्कँ।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले मेरयासयामतु 
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्सो भ्दै बोलनतुभ्ो: हेर, मैले एउटया सिनया 
देखेको छु, जसमया िरमप्रभतुले मलयाई आज्या 
पदनतुभएको छ पक पतमी र पतम्या दयाजतुहरू 
्रुिलेम फक्कनेछौ।

३ पकनपक हेर, लयाबयानसँग ्हूदीहरूको 
अपभलेख र मेरया पितयािूखया्षहरूको एउटया 
्वंिया्वली िपन छ र ती कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ 
कुँपदएकया छन्।

४ ्सकयारण, िरमप्रभतुले मलयाई आदेि 
पदनतुभएको छ पक पतमी र पतम्या दयाजतुहरू 
लयाबयानको िर तफ्क जयानतुिद्षछ र ती 
अपभलेखहरू खोजनतुिद्षछ र पतनलयाई ्हयाँ 
उजयाड सथयानपतर ल्याउनतु िद्षछ।

५ अपन अब, हेर पतम्या दयाजतुहरू मैले 
उनीहरूदेनख चयाहेको ्ो कपठन कुरया हो भ्दै 
गनगन गछ्षन्, तर हेर उनीहरूदेनख ्ो मैले 
चयाहेको होइन, तर ्ो िरमप्रभतुको आज्या हो।

६ त्सकयारण, जयाऊ, मेरया छोरया र पतमीले 
िरमप्रभतुबयाट कृिया ियाउनेछौ पकनभने पतमीले 
गनगन गरेकया छैनौ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले 
मेरया पितयासयामतु भनेँ: म जयानेछु र िरमप्रभतुले 
आज्या पदनतुभएकया कुरयाहरू गननेछु, पकनपक 
मलयाई थयाहया छ पक उहयाँले आज्या पदनतुभएको 
कुरया समिन् गन्ष सकने गरी उनीहरूकया लयापग 
बयाटो त्यार नियारी िरमप्रभतुले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई कुनै आज्या पदनतुहुन्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेरया पितयाले 
्ी ्वचनहरू सतुन्तुभ्ो, उहयाँ अपत नै खतुिी 
हुनतुभ्ो, पकनपक उहयाँलयाई थयाहया पथ्ो पक म 
िरमप्रभतुद्यारया आिीपषत गररएको पथएँ।

९ अपन म, नफी र मेरया दयाजतुहरूले 
्रुिलेमको भूपमसमम जयानकया लयापग आफनया 

ियालहरूसहीत उजयाड सथयानपतर हयाम्ो ्यात्या 
गऱ्ौं।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्रुिलेमको 
भूपमसमम गइसकेिपछ म र मेरया दयाजतुहरूले एक 
अकया्षसँग सल्याह गऱ्ौं।

११ अपन हयामीहरूमध्े को लयाबयानको 
िरपभत् जयाने हो भनेर हयामीले कौडया हया््ौँ। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक कौडया लमयानमयापथ 
िऱ्ो; र लमयान लयाबयानको िरपभत् गए र जब 
उनी उसको िरमया बसे उनले उससँग कुरया गरे।

१२ अपन उनले लयाबयानसँग कयाँसकया 
ियातयाहरूमयापथ कुँपदएकया अपभलेखहरू मयागे, 
जसमया मेरया पितयाको ्वंिया्वली समेपटएको 
पथ्ो।

१३ अपन हेर, ्सतो हुन ग्ो पक लयाबयान 
ररसया्ो र आफनो उिनसथपतबयाट उनलयाई 
बयापहर पनकयाल्ो; र उनले ती अपभलेखहरू 
ियाउनतुिछ्ष भन्े उसले चयाहेन। ्सकयारण, 
उसले उनलयाई भ््ो: हेर्, तँ डयाँकया होस् र म 
तेरो बध गननेछु।

१४ तर लमयान उसको उिनसथपतबयाट भयागे 
र लयाबयानले गरेकया कुरयाहरू हयामीसयामतु भने। 
अपन हयामी अपत नै दुनखत हुन थयाल्ौँ र मेरया 
दयाजतुहरू उजयाड सथयानमया मेरया पितयाकहयाँ फक्कन 
लयागे।

१५ तर हेर मैले उनीहरूसयामतु भनेँ पक: 
जसरी िरमप्रभतु जीप्वत हुनतुहु्छ र जसरी 
हयामी जीप्वत छौं, िरमप्रभतुले हयामीलयाई आज्या 
पदनतुभएको कुरया समिन् नगरी हयामी उजयाड 
सथयानमया हयाम्या पितयासयामतु जयानेछैनौँ।

१६ ्सकयारण, िरमप्रभतुको आज्या ियालनया 
गन्षमया हयामी आसथया्वयान होऔँ; त्सकयारण 
हयाम्या पितयाको ररकथको भूपममया जयाऔँ, 
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पकनपक हेर उहयाँले सतुन र चयाँदी र सबै 
पकपसमकया धनहरू छोडनतुभ्ो। अपन ्ो 
सबै उहयाँले िरमप्रभतुको आज्याकया कयारणले 
गनतु्षभएको छ।

१७ पकनपक उहयाँलयाई थयाहया पथ्ो पक 
मयापनसहरूको दुष्टतयाकया कयारणले ्रुिलेमको 
प्वनयाि हुनतुिद्षछ।

१८ पकनपक हेर, ऊनीहरूले 
अगम्वक्याहरूकया ्वचनहरूलयाई अस्वीकयार 
गरेकया छन्। ्सकयारण, ्पद त्स भूपमबयाट 
बयापहर भयाग् आज्या पदइसकेिपछ मेरया पितया 
त्स भूपममया बसनतुभएको भए, हेर, उहयाँको 
िपन प्वनयाि हुने पथ्ो। ्सकयारण, उहयाँले 
त्स भूपमबयाट भयाग् आ्वश्क पथ्ो।

१९ अपन हेर, ्ो िरमेश्वरको ज्यान हो पक 
हयामीले ती अपभलेखहरू प्रयाप्त गनतु्षिद्षछ, 
तयापक हयाम्या छोरयाछोरीहरूकया पननमत हयामी 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुको भयाषया जोगयाउन सकौँ।

२० अपन तयापक हयामी उनीहरूकया पननमत 
सबै िप्वत् अगम्वक्याहरूको मतुखबयाट 
बोपलएकया ्वचनहरू िपन जोगयाउन सकौँ, जतुन 
उनीहरूसयामतु संसयार प्रयारमभदेनख ्ो ्वत्षमयान 
सम्समम नै िरमेश्वरको आतमया र िपक्द्यारया 
हसतया्तरण गररएकया छन्।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्स प्रकयारको 
भयाषयाद्यारया मैले मेरया दयाजतुहरूलयाई मनयाएँ, तयापक 
उनीहरू िरमेश्वरको आज्याहरू ियालनया गन्षमया 
आसथया्वयान् होऊन्।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी हयाम्ो 
ररकथको भूपमसमम तल ग्ौँ र हयामीले हयाम्ो 
सतुन र हयाम्ो चयाँदी र हयाम्या मूल््वयान् कुरयाहरू 
एकसयाथ जममया गऱ्ौँ।

२३ अपन हयामीले ती कुरयाहरू एकसयाथ 

जममया गररसकेिपछ हयामी ितुन: लयाबयानको 
िरसयामतु ग्ौँ।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
लयाबयानकहयाँ पभत् ग्ौँ र कयाँसकया 
ियातयाहरूमयापथ कुँपदएकया अपभलेखहरू उसले 
हयामीसयामतु देओस् भन्े इचछया गऱ्ौँ, जसकया 
लयापग हयामी हयाम्ो सतुन, हयाम्ो चयाँदी र हयाम्या सबै 
मूल््वयान् कुरयाहरू उसलयाई पदने्वयालया पथ्ौँ।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब लयाबयानले 
हयाम्ो समिपत देख्ो र ्ो अपत धेरै पथ्ो, 
उसले त्समयापथ लोभ गऱ्ो, ्पतसमम पक 
उसले हयामीलयाई बयापहर गलत्या्ो र हयाम्ो ्वध 
गन्ष आफनया नोकरहरू िठया्ो, तयापक उसले 
हयाम्ो समिपत हयात ियान्ष सकोस्।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
लयाबयानकया नोकरहरूदेनख भयाग्ौँ र हयामी 
आफनो समिपत िछयापड छयाडन बयाध् भ्ौँ र 
्ो लयाबयानको हयातमया िऱ्ो।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी उजयाड 
सथयानपभत् भयाग्ौँ र लयाबयानकया नोकरहरूले 
हयामीलयाई उपछनेनन् र हयामीले आफूलयाई 
चट्यानको गतुफयामया लतुकया्ौँ।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयान मसँग 
र मेरया पितयासँग िपन ररसया्ो र लमतुएल िपन 
ररसया्ो पकनपक उसले लमयानकया ्वचनहरू 
सतु््ो। ्सकयारण लमयान र लमतुएलले हयामी 
पतनकया भयाइहरूसयामतु धेरै कठोर ्वचनहरू बोले 
र उनीहरूले हयामीलयाई छडले समेत पहकया्षए।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो जब उनीहरूले 
हयामीलयाई छडले पहकया्षए, हेर, िरमप्रभतुको 
स्वग्षदूत आए र उनीहरूकया अगयापड खडया भए 
र उनले ्सो भ्दै उनीहरूसँग बोले: पतमीहरू 
छडले आफनो भयाइलयाई पकन पहकया्षउँछौ? 
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के पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक िरमप्रभतुले 
उसलयाई पतमीहरूकया दुष्टतयाहरूकया कयारणले 
पतमीहरूमयापथ ियासक बन् चतुन्तुभएकोछ? 
हेर, पतमीहरू ितुनः ्रुिलेमसमम जयाओ 
र िरमप्रभतुले लयाबयानलयाई पतम्या हयातहरूमया 
सतुमिनतुहुनेछ।

३० अपन स्वग्षदूतले हयामीसँग बोपलसकेिपछ 
उनले प्रसथयान गरे।

३१ अपन स्वग्षदूतले प्रसथयान गररसकेिपछ 
लमयान र लमतुएलले ्सो भ्दै फेरर गनगन 
गन्ष थयाले: िरमप्रभतुले लयाबयानलयाई हयाम्या 
हयातहरूमया सतुमिनतु कसरी समभ्व छ? हेर, ऊ 
िपक्ियाली मयापनस हो र ऊ िचयास जनयालयाई 
आज्या पदनसकछ, हो, ऊ िचयास जनयाको बध 
समेत गन्ष सकछ; त्सो भए हयामीलयाई पकन  
सकदैन र?

अध्या् ४

परमप्रिकुा आज्ामा नफी ला्ानको ्ध 
गर्छन ् र तयसपभर यभुतिद्ारा पाताहरू प्राप्त 
गर्छन—्योरम उजाड स्ानमा लहीको 
पररवारसगँ समममभलत हुन े चयन गद्छर। 
लगिग ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले मेरया 
दयाजतुहरूसँग ्सो भ्दै बोलेँ: हयामी फेरर 
्रुिलेमसमम जयाऔँ र िरमप्रभतुकया 
आदेिहरू ियालनया गन्षमया आसथया्वयान् होऔँ; 
पकनपक हेर उहयाँ सयारया िृथ्वीमया नै बल्वयान् 
हुनतुहु्छ, उसो भए लयाबयान र उसको िचयास, 
हो, ्वया अझ उसकया दिौँ हजयार भ्दया बल्वयान् 
पकन हुनतुहुन् र?

२ त्सकयारण हयामी जयाऔँ; मोिया जसतै 

दररलया होऔँ; पकनपक उनले सयाँचै नै लयाल 
सयागरकया ियानीसयामतु बोले र पतनीहरू ्तया 
र उतया अलनगगए र हयाम्या पितयाितुखया्षहरु, 
ब्धनबयाट बयापहर, ओभयानो जपमनमयापथ भएर 
आउनतुभ्ो र फयारोकया सेनयाहरूले िछ्याए र 
लयाल सयागरको ियानीमया डुबे।

३ अब हेर पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक ्ो 
सयाँचो हो; र पतमीहरूलयाई ्ो िपन थयाहया छ 
पक स्वग्षदूतले पतमीहरूसयामतु बोलेकया छन्; 
्सकयारण के पतमीहरू िङ्या गन्ष सकछौ? 
हयामी जयाऔँ; िरमप्रभतु हयामीलयाई हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई झैँ उद्धयार गन्ष र लयाबयानलयाई 
पमश्ीहरूलयाई झैँ प्वनयाि गन्ष सक्म हुनतुहु्छ।

४ अब जब मैले ्ी ्वचनहरू बोपलसकेँ, 
उनीहरू अझैँ क्ोपधत पथए र अझ गनगन 
जयारी रयाखे; तथयापि ्रुिलेमकया िखया्षलहरू 
बयापहर नआइितुगतु्जेलसमम उनीहरूले मलयाई 
िछ्याए।

५ अपन ्ो रयातमया पथ्ो; र मैले उनीहरू 
स्व्मलयाई िखया्षलहरू बयापहरै लतुकन लगयाएँ। 
अपन उनीहरू स्व्म लतुपकसकेिपछ म, नफी, 
सहरपभत् लतुसतुक् िसेँ र लयाबयानको िरतफ्क 
अपि बढेँ।

६ अपन आफूले गनतु्ष िनने कुरयाहरूको अपरिम 
जयानकयारी पबनया नै म आतमयाद्यारया अगतु्वयाइ 
गररएँ।

७ तथयापि म अपि बढेँ र जब म लयाबयानको 
िर नजीकै आएँ मैले एउटया मयापनसलयाई देखेँ 
र ऊ मेरो अगयापड जपमनमया ढलेको पथ्ो, 
पकनपक ऊ मपदरयाले मयातेको पथ्ो।

८ अपन जब म उसकहयाँ आएँ, मैले ित्या 
लगयाएँ पक ्ो लयाबयान रहेछ।

९ अपन मैले उसको तरबयार देखेँ र मैले 
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्सलयाई त्सको दयािबयाट बयापहर पनकयालेँ; र 
त्सको पबँड प्वितुद्ध सतुनको पथ्ो र त्सको 
पिलिकलया अत््तै उच्चसतरको पथ्ो र मैले 
देखेँ पक त्सको धयार सबभ्दया बढी मूल््वयान् 
इसियातको पथ्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
लयाबयानलयाई मयानतु्षिछ्ष भनेर आतमयाद्यारया मलयाई 
बयाध् ियारर्ो; तर मैले आफनो हृद्मया भनेँ: 
कुनै िपन सम्मया कपहल्ै िपन मैले मयापनसको 
रगत बगयाएको छैनँ। अपन म िपछ हटेँ र मैले 
उसको बध नगरूँ भन्े चयाहेँ।

११ अपन आतमयाले ितुन: मलयाई भ््ो: 
हेर, िरमप्रभतुले उसलयाई पतम्या हयातहरूमया 
सतुनमिपदनतु भएकोछ। हो र मलयाई िपन थयाहया 
पथ्ो पक उसले मेरो आफनो जी्वन पलन 
खोजेको पथ्ो; हो र ऊ िरमप्रभतुकया आदेिहरू 
सतुन्े्वयालया पथएन; र उसले हयाम्ो समिपतसमेत 
पलएको पथ्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक आतमयाले 
ितुन: मलयाई भ््ो: उसको बध गर, पकनपक 
िरमप्रभतुले उसलयाई पतम्या हयातहरूमया सतुनमिपदनतु 
भएकोछ।

१३ हेर िरमप्रभतुले आफनया धपम्षक 
प्र्ोजनहरू अपि ल्याउनकया लयापग दुष्टको 
बध गनतु्षहु्छ। एउटया रयाष्टट्रको प्वश्वयास क्ीण 
भएर प्वनयापसन भ्दया एउटया मयापनस प्वनयापसनतु 
रयाम्ो हो।

१४ अपन अब, जब म नफीले ्ी ्वचनहरू 
सतुनेँ, मैले िरमप्रभतुकया ्वचनहरू समझेँ जतुन 
उहयाँले उजयाड सथयानमया ्सो भ्दै मेरयासयामतु 
बोलनतु भएको पथ्ो: जपत जपत पतम्या स्तपतले 
मेरया आज्याहरूको ियालनया गद्षछन्, उनीहरूले 
प्रपतज्याको भूपममया उन्पत गननेछन्।

१५ हो, अपन उनीहरूसँग व््वसथया नभएसमम 
मोियाको व््वसथयाअनतुसयार िरमप्रभतुकया आज्या 
ियालनया गन्ष सकनछेनैन ्भन् ेिपन मलै ेसोचेँ।

१६ अपन व््वसथया कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ 
लेनखएको पथ्ो भन्े िपन मलयाई थयाहया पथ्ो।

१७ अपन फेरर, मलयाई थयाहया पथ्ो पक 
िरमप्रभतुले लयाबयानलयाई ्स कयारणले मेरया 
हयातहरूमया सतुनमिपदनतु भएको पथ्ो—तयापक 
उहयाँकया आज्याहरू्वमोपजम म अपभलेखहरू 
प्रयाप्त गन्ष सकूँ।

१८ त्सकयारण मैले आतमयाको आ्वयाजको 
आज्या ियालन गरेँ र लयाबयानलयाई उसको पिरको 
कियालमया समयातेँ र उसको आफनै तरबयारले 
मैले उसको पिर पछनयालेँ।

१९ अपन उसको आफनै तरबयारले उसको 
पिर पछनयापलसकेिपछ मैले लयाबयानकया 
्वसत्हरू पलएँ र पतनलयाई मेरो आफनो िरीरमया 
िपहररएँ; हो, हरेक टुक्या समेत; र मैले उसको 
क्वच मेरो कममरमया पभरेँ।

२० अपन ्सो गररसकेिपछ म लयाबयानको 
ढुकुटीपतर अपि बढेँ। अपन जब म लयाबयानको 
ढुकुटीतफ्क अपि बढेँ, हेर, मैले लयाबयानको 
नोकरलयाई देखेँ जससँग ढुकुटीको सयाँचो 
पथ्ो। अपन ऊ मसँग ढुकुटीगृह पभत् जयानतुिछ्ष 
भनेर मैले उसलयाई लयाबयानको आ्वयाजमया 
आज्या पदएँ।

२१ अपन उसले मलयाई आफनो मयापलक 
लयाबयान भ्ठया््ो, पकनपक उसले बसत्हरू र 
मेरो कममरमया पभरेको क्वच समेत देख्ो।

२२ अपन आफनो मयापलक लयाबयान रयातमया 
उनीहरूमयाझ बयापहर रहेको थयाहया ियाएर उसले 
्हूदीहरूकया धम्ष-गतुरुहरूको बयारेमया मसँग 
कुरया गऱ्ो।
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२३ अपन लयाबयानले जसतै गरी मैले उससँग 

कुरया गरेँ।
२४ अपन िखया्षलहरू बयापहर रहेकया मेरया 

दयाजतुहरू कहयाँ कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ भएकया 
कुँदयाइहरू लैजयानतु िछ्ष भनेर मैले िपन उससँग 
कुरया गरेँ।

२५ अपन मैले उसलयाई मलयाई िछ्याऊ 
भनेर िपन अह्रयाएँ।

२६ अपन मैले चच्षकया दयाजतुभयाइहरूकया 
बयारेमया बोलेको र म सयाँचै मैले बध गररसकेको 
लयाबयान हो भन्े ठयानेर उसले मलयाई िछ्या्ो।

२७ अपन उसले धेरै िटक ्हूदीहरूकया 
एलडरहरूकया बयारेमया मसँग कुरया गऱ्ो जब 
म िखया्षलहरू बयापहर रहेकया मेरया दयाजतुहरूपतर 
अपि गएँ।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब लमयानले 
मलयाई देख्ो ऊ, अपन लमतुएल र सयाम 
िपन अपत त्पसत भए। अपन उनीहरू मेरो 
उिनसथपतसयामतुबयाट भयागे; पकनपक उनीहरूले 
्ो लयाबयान पथ्ो र उसले मेरो बध गऱ्ो 
र उनीहरूको ज्यान िपन पलन खोज्ो  
भ्ठयाने।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
उनीहरूलयाई बोलयाएँ र उनीहरूले मलयाई सतुने; 
्सकयारण उनीहरूले मेरो उिनसथपतबयाट भयाग् 
छयाडे।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब लयाबयानको 
नोकरले मेरया दयाजतुहरूलयाई देख्ो ऊ कयामन 
थयाल्ो र मेरोसयामतुबयाट भयाग् र ्रुिेलमको 
सहरमया फक्कन लयाग्ो।

३१ अपन अब म, नफी, ठूलो कदको मया्छे 
भएकयाले र सयाथै िरमप्रभतुबयाट अपधक िपक् 
प्रयाप्त गरेकयाले, त्सकयारण मैले लयाबयानको 

नोकरलयाई कबजयामया पलएँ र नभयागोस् भनेर 
समयातेँ।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले उससँग 
कुरया गरेँ पक ्पद उसले मेरया ्वचनहरू सतु््ो 
भने, जसरी िरमप्रभतु जीप्वत हुनतुहु्छ र जसरी 
म ज्ूँदो छु, त्सरी नै ्पद उसले हयाम्या 
्वचनहरू सतु््ो भने हयामीले उसको ज्यान 
जोगयाउने छौं।

३३ अपन, मैले एउटया ििथ सहीत उससँग 
कुरया गरेँ पक उसले डरयाउनतु जरुरी छैन; ् पद ऊ 
हयामीसँग उजयाड सथयानमया गएमया ऊ हयामी जसतै 
स्वत्त् मयापनस हुनेछ।

३४ अपन मैले उससँग ्सो भ्दै िपन 
कुरया गरेँ: पनशच् नै िरमप्रभतुले हयामीलयाई 
्ो कुरया गन्ष आज्या पदनतुभएको छ; अपन 
हयामी िरमप्रभतुकया आज्याहरू ियालनया गन्षमया 
लगनिील नहुने त? त्सकयारण, ्पद तँ 
उजयाड सथयानपतर मेरया पितया कहयाँ जयाने हो भने 
तैँले हयामीसँग सथयान ियाउनेछस्।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले बोलेकया 
्वचनहरूमया ्ोरमले सयाहस पल्ो। अब ्ोरम 
त्स नोकरको नयाम पथ्ो; अपन उसले उजयाड 
सथयानपभत् हयाम्या पितयासयामतु जयानेछु भनेर ििथ 
पल्ो। हो, अपन त्ो सम्िशचयात् हयामीसँगै 
रहनेछु भनेर उसले हयाम्यासयामतु ििथ पल्ो।

३६ अब हयामी ्स कयारणले गदया्ष ऊ 
हयामीसँगै रहोस् भन्े इचछयामया पथ्ौँ, तयापक 
्हूदीहरूले उजयाड सथयानपतर हयाम्ो भगयाइकया 
बयारेमया थयाहया नियाऊन्, अ््थया उनीहरूले 
हयामीलयाई िछ्याउने र हयाम्ो नयाि गनने पथए।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ोरमले 
हयाम्यासयामतु ििथ पल्ो, उसकया बयारेमया हयाम्या 
डरहरू हरयाए।



11

१ नफी ४:३८–५:८११
३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले 

कयाँसकया ियातयाहरू र लयाबयानको नोकरलयाई 
पल्ौँ, अपन उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गऱ्ौँ र 
हयाम्या पितयाको ियालसमम ्यात्या गऱ्ौँ।

अध्या् ५

सररयाह लहीको भवरुद्ध गनुासो गभर्छन्—
उनीहरूका रोराहरूको पनुरागमनमा दु्ै 
खरुी हुनरन—्उनीहरू ्भल चढाउँरन्—
कासँका पाताहरूमा मोसा र अगमवतिाहरूका 
लखेाइहरू भ्ए—पाताहरूले लहीलाई 
योसफेको सनतभतका रूपमा भचनाए—
लहील े आफना सनतान र पाताहरूको 
सरंक्षणका ्ारमेा अगमवाणी गर्छन्। लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब हयामी उजयाड 
सथयानपभत् हयाम्या पितयासयामतु तल आ्ौँ, हेर, 
उहयाँ आन्दले भररनतुभ्ो, अपन मेरी मयातया 
सरर्याह िपन अत््तै हपष्षत हुनतुभ्ो, पकनपक 
हयाम्या कयारणले उहयाँले सयाँचै नै िोक गनतु्ष भएको 
पथ्ो।

२ पकनपक उजयाड सथयानमया हयाम्ो प्वनयाि 
भ्ो भन्े उहयाँले ठयान्तु भएको पथ्ो; अपन 
उहयाँले मेरया पितयाकया प्वरुद्धमया उहयाँ एउटया 
दि्षनधयारी मयापनस हुनतुभएको बतयाउँदै ्सो 
भ्दै गतुनयासो िपन गनतु्ष भएको पथ्ो: हेर, 
हयाम्ो ररकथको भूपमबयाट पतमीले अगतु्वयाइ गरेर 
हयामीलयाई बयापहर पलएर आएकया छौ, अपन मेरया 
छोरयाहरू िपन रहेनन् र हयामी उजयाड सथयानमया 
नयापस्छौँ।

३ अपन ्स प्रकयारको भयाषयामया मरेी मयातयाले 
मरेया पितयाकया प्वरुद्धमया गतुनयासो गनतु्षभएको पथ्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया पितयाले 
्सो भ्दै उहयाँसँग बोलनतु भ्ो: मलयाई थयाहया 
छ पक म दि्षनधयारी मयापनस हुँ; पकनपक ्पद 
मैले दि्षनमया िरमेश्वरकया कुरयाहरू नदेखेको 
भए मैले िरमेश्वरको कृिया थयाहया ियाउने 
पथइनँ, तर ्रुिलेममया नै बसने पथएँ र मेरया 
दयाजतुभयाइहरूसँगै नयापसने पथएँ।

५ तर हेर, मैले एउटया प्रपतज्याको भूपम 
प्रयाप्त गरेकोछु, जतुन कुरयामया म खतुिी हु्छु; 
हो, अपन मलयाई थयाहया छ पक िरमप्रभतुले मेरया 
छोरयाहरूलयाई लयाबयानकया हयातहरूबयाट मतुक् 
गनतु्षहुनेछ र उनीहरूलयाई उजयाड सथयानमया 
हयाम्यासयामतु ितुन: ल्याउनतुहुनेछ।

६ अपन ्स प्रकयारको भयाषयामया मेरया पितया 
लहीले हयाम्या बयारेमया मेरी मयातया सरर्याहलयाई 
सया्त्वनया पदनतुभ्ो जब हयामीले ्हूदीहरूको 
अपभलेख प्रयाप्त गन्षकया लयापग ्रुिलेमको 
भूपमसमम उजयाड सथयानमया ्यात्या गऱ्ौँ।

७ अपन जब हयामी मेरया पितयाको ियालमया 
फपक्क्ौँ, हेर उहयाँहरूको खतुिी भररिूण्ष भ्ो 
र मेरी मयातयालयाई सया्त्वनया पमल्ो।

८ अपन उहयाँले ्सो भ्दै बोलनतु भ्ो: 
अब मलयाई पननशचततयाकया सयाथ थयाहया छ पक 
िरमप्रभतुले मेरया िपतलयाई उजयाड सथयानपतर 
भयागेर बचन आज्या पदनतुभएको छ; हो, अपन 
मलयाई ्ो िपन पननशचततयाकया सयाथ थयाहया छ 
पक िरमप्रभतुले मेरया छोरयाहरूको सतुरक्या गनतु्ष 
भएको छ, अपन उनीहरूलयाई लयाबयानकया 
हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षभएको छ र उनीहरूलयाई 
िपक् पदनतुभएको छ जसबयाट उनीहरूले 
त्ो कुरया समिन् गन्ष सकून् जतुन िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभएको छ। अपन ्स 
प्रकयारको भयाषयामया उहयाँले बोलनतुभ्ो।
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९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँहरू 

अत््तै खतुिी हुनतुभ्ो, अपन िरमप्रभतुसयामतु 
बपल र होमबपल चढयाउनतुभ्ो; र उहयाँहरूले 
इस्याएलकया िरमेश्वरसयामतु ध्््वयाद ज्यािन 
गनतु्षभ्ो।

१० अपन उहयाँहरूले इस्याएलकया 
िरमेश्वरसयामतु ध्््वयाद ज्यािन गररसके िपछ 
मेरया पितया लहीले कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ 
कुँपदएकया अपभलेखहरू पलनतुभ्ो र प्रयारमभदेनख 
नै पतनीहरूमया अनतुस्धयान गनतु्षभ्ो।

११ अपन उहयालेँ दखेनतुभ्ो पक पतनीहरूले 
मोियाकया ियाचँ ितुसतकहरू समटेकेया पथए, जसले 
ससंयारको सपृष्टको र हयाम्या प्रथम मयातयापितया 
आदम र हव्वयाको िपन प्व्वरण पद्थे।

१२ अपन त्समया सतुरुदेनख ्हूदयाकया रयाजया 
पसदपक्याहको ियासनको प्रयारमभसममकै 
्हूदीहरूको अपभलेख िपन पथ्ो;

१३ अपन प्रयारमभदेनख ्हूदयाकया रयाजया 
पसदपक्याहको ियासनको प्रयारमभसममकै िप्वत् 
अगम्वक्याहरूकया अगम्वयाणीहरू समेत; र धेरै 
अगम्वयाणीहरू समेत जतुन ्पम्ष्याको मतुखबयाट 
बोपलएकया छन्।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया पितया 
लहीले कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ उहयाँकया 
पितयाितुखया्षहरुको एउटया ्वंिया्वली समेत 
भेट्याउनतुभ्ो; ्सकयारण उहयाँलयाई थयाहया 
भ्ो पक उहयाँ ्ोसेफको स्तयान हुनतुहु्थ्ो; 
हो, त्ही ्ोसेफ जो ्याकूबकया छोरया पथए, 
जसलयाई पमश् देिपतर बेपचएको पथ्ो र 
जसलयाई िरमप्रभतुकया हयातद्यारया जोगयाइएको 
पथ्ो तयापक उनले आफनया पितया ्याकूब र 
उनकया सयारया गृहसथलयाई अपनकयालकया कयारण 
प्वनयाि हुनबयाट संरक्ण गन्षसकून्।

१५ अपन उनीहरूलयाई ब्धनबयाट र पमश् 
देिको भूपमबयाट अगतु्वयाइ गरेर िपन लपगएको 
पथ्ो, पतनै िरमेश्वरबयाट जसले उनीहरूलयाई 
संरक्ण गनतु्षभएको पथ्ो।

१६ अपन ्सरी मेरया पितया लहीले उहयाँकया 
पितयाितुखया्षहरुको ्वंिया्वली ित्या लगयाउनतुभ्ो। 
अपन लयाबयान िपन ्ोसेफको स्तयान पथ्ो, 
्सकयारण ऊ र उसकया पितयाितुखया्षहरुले त्ो 
अपभलेख रयाखेकया पथए।

१७ अपन अब जब मेरया पितयाले ्ी सबै 
कुरयाहरू देखनतुभ्ो, उहयाँ आतमयाले भररनतुभ्ो 
र उहयाँकया स्तपतकया बयारेमया अगम्वयाणी गन्ष 
थयालनतु भ्ो—

१८ पक कयाँसकया ्ी ियातयाहरू सबै रयाष्टट्रहरू, 
कुटुमबहरू, भयाषयाहरू र उनकया स्तपतबयाट 
आएकया मयापनसहरूसयामतु जयानेछन्।

१९ ्सकयारण, उहयाँले भन्तुभ्ो पक कयाँसकया 
्ी ियातयाहरू कपहल्ै नयापसने छैनन्; न त 
सम्द्यारया अरु बढी नखइने छन्। अपन उहयाँकया 
स्तपतकया बयारेमया उहयाँले धेरै कुरयाहरूको 
अगम्वयाणी गनतु्षभ्ो।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्पत बेलयासमम 
म र मेरया पितयाले आज्याहरू ियालन गरेकया पथ्ौँ 
जतुन िरमप्रभतुले हयामीलयाई आज्या पदनतुभएको 
पथ्ो।

२१ अपन िरमप्रभतुले हयामीलयाई आज्या 
पदनतुभएकया अपभलेखहरू हयामीले प्रयाप्त गऱ्ौँ, 
अपन पतनीहरूमया खोजी गऱ्ौँ र पतनीहरू 
स्तोषजनक भएको िया्ौँ; हो, हयाम्या लयापग 
ठूलो मूल्को िपन, ्पतसमम पक हयाम्या 
छोरयाछोरीहरूसयामतु हयामी िरमप्रभतुकया आज्याहरू 
जोगयाउन सकौँ।

२२ ्सकयारण, िरमप्रभतुकया लयापग ्ो ज्यान 
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१३
पथ्ो पक उजयाड सथयानमया प्रपतज्याको भूपमतफ्क 
्यात्या गदया्ष हयामी पतनीहरूलयाई आफूसँगै 
लैजयाऔँ।

अध्या् ६

नफी परमशेवरका कुराहरू लेखरन्—
नफीको उद्धशेय माभनसहरूलाई परमेशवरकहाँ 
आएर मभुति हुन मनाउन ु हो। लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन अब म नफी मेरो अपभलेखको ्ो 
खणडमया मेरया पितयाितुखया्षहरुको ्वंिया्वली पदन्; 
न त िपछ कुनै सम्मया नै मैले लेखदै गरेकया 
ियातयाहरूमयापथ म ्सलयाई पदनेछु; पकनपक 
मेरया पितयाद्यारया रयानखएको अपभलेखमया ्सलयाई 
पदइएकोछ, ्सकयारण, ्स कृपतमया म 
्सलयाई लेनखदनँ।

२ पकनपक मलयाई ्पत भन्तु ि्या्षप्त छ पक 
हयामी ्ोसेफकया स्तपत हौँ।

३ अपन मेरया पितयाकया समिूण्ष कुरयाहरूको 
िूण्ष प्व्वरण पदनमया म सचेत छु पक छैन भन्े 
मलयाई मतलब छैन, पकनपक पतनीहरूलयाई 
्ी ियातयाहरूमयापथ लेखन सपकँदैन, पकनपक म 
ठयाउँ चयाह्छु तयापक िरमेश्वरकया कुरयाहरू लेखन 
सकूँ।

४ पकनपक मेरो अपभप्रया्को िररिूण्षतया 
्ो हो पक म मयापनसहरूलयाई अब्याहयामकया 
िरमेश्वर र इसहयाककया िरमेश्वर र ्याकूबकया 
िरमेश्वरसयामतु आउन र मतुपक् ियाउन मनयाउन 
सकूँ।

५ ्सकयारण, संसयारलयाई खतुिी ियानने कुरयाहरू 
म लेनखदनँ, तर िरमेश्वरलयाई र ्स संसयारमया 
नभएकयाहरूलयाई खतुिी ियानने कुरयाहरू लेखदछु।

६ ्सकयारण, म मेरया स्तपतलयाई आज्या 
पदनेछु पक उनीहरूले ्ी ियातयाहरू मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरुकया पननमत मूल्हीन कुरयाहरूले 
भनने छैनन्।

अध्या् ७

लहीका रोराहरू यरूरलमे फक्कनरन ् र 
इशमाएल र उनका गहृस्लाई यात्ामा सहिागी 
्न्न भनमतयाउँरन—्लमान र अनयले 
भवद्रोह गर्छन्—नफी उनका दाजहुरूलाई 
आस्ावान् हुन अनरुोध गर्छन—्भतनीहरूले 
उनलाई डोरीले ्ाधँरन ् र उनको भवनारको 
योजना ्नाउँरन—्आस्ाका रभतिद्ारा 
उनले रुटकारा पाउरँन—्उनका दाजहुरूले 
माफी मागरन्—लही र उनका सहयात्ीहरूले 
्भल र होम्भलहरू चढाउरँन।् लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन अब म पतमीहरूलयाई थयाहया होस् 
भन्े चयाह्छु पक मेरया पितया लहीले उहयाँकया 
स्ततीकया बयारेमया अगम्वयाणी गन्ष अ्त् गनतु्ष 
भएिपछ ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु ितुन: 
उहयाँसँग बोलनतु भ्ो, ्सो भ्दै पक आफनो 
िरर्वयारलयाई एक्ै उजयाड सथयानपभत् लैजयानतु 
उहयाँ, लहीकया लयापग उपचत पथएन; तर उहयाँकया 
छोरयाहरूले छोरीहरूलयाई ितनीकया रुिमया पलनतु 
िननेछ तयापक प्रपतज्याको भूपममया उनीहरूले 
िरमप्रभतुसयामतु स्तपत हुकया्षउन सकून्।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
उहयाँलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक म, नफी र मेरया 
दयाजतुहरू ितुन: ्रुिलेमको भूपममया फक्कनतु 
िद्षछ र इशमयाएल र उनको िरर्वयारलयाई उजयाड 
सथयानपतर ल्याउनतु िद्षछ।
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३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी, ितुन: 

मेरया दयाजतुहरूसँग ्रुिलेमसमम जयानकया लयापग 
ितुन: उजयाड सथयानपतर अपि बढेँ।

४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक हयामी इशमयाएलको 
िरसयामतु ग्ौँ र इशमयाएलको नजरमया हयामीले 
कृिया िया्ौँ, ्पतसमम पक हयामीले िरमप्रभतुकया 
्वचनहरू उनकयासयामतु बोल्ौँ।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
इशमयाएल र उनको गृहसथको िपन हृद् कोमल 
बनयाइपदनतुभ्ो, ्पतसमम पक उनीहरूले 
उजयाड सथयानपतर हयाम्या पितयाको ियालसमम 
हयामीसँग ्यात्या गरे।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब हयामीले 
उजयाड सथयानपभत् ्यात्या गऱ्ौँ, हेर लमयान 
र लमतुएल र इशमयाएलकया छोरीहरूमध्े 
दुई र इशमयाएलकया दुई छोरयाहरू र पतनकया 
िरर्वयारहरूले हयामीप्वरुद्ध प्वद्ोह गरे; हो, म, 
नफी र सयाम र पतनीहरूकया पितया, इशमयाएल र 
उनकी ितनी, उनकया अ्् तीन छोरीहरूप्वरुद्ध 
प्वद्ोह गरे।

७ अपन त्स प्वद्ोहमया ्सतो हुन ग्ो, 
उनीहरू ्रुिलेमको भूपममया फक्कन इचछुक 
भए।

८ अपन अब म, नफी, उनीहरूकया 
हृद्कया कठोरतयाकया कयारणल े व्याकुल भएर, 
त्सकयारण म उनीहरूसयामतु, हो, लमयानसयामतु 
र लमतुएलसयामतु समेत ्सो भ्दै बोलेँ: हेर, 
पतमीहरू मेरया दयाजतुहरू हौ, अपन कसरी 
पतमीहरू आफनया हृद्हरूमया ्पत कठोर 
र आफनया मनसतषकहरूमया ्पत अ्धया छौ, 
पक पतमीहरूलयाई आ्वश्क छ पक म, 
पतमीहरूको भयाइले पतमीहरूसयामतु बोलनतुिद्षछ, 
हो र पतमीहरूकया लयापग उदयाहरण बन्तुिद्षछ?

९ कसरी पतमीहरूले िरमप्रभतुकया ्वचनलयाई 
नसतुनेकया हौ त?

१० कसरी पतमीहरूले िरमप्रभतुको स्वग्षदूत 
देखेकया छौ भन्े पबसनेकया हौ त?

११ हो, अपन कसरी पतमीहरूले ्ो पबसनेकया 
हौ पक लयाबयानकया हयातहरूबयाट हयामीलयाई 
बचयाएर, अपन सयाथै हयामीलयाई अपभलेख 
उिलबध गरयाएर िरमप्रभतुले हयाम्या लयापग कपत 
महयान् कुरयाहरू गनतु्ष भएको छ?

१२ हो, अपन िरमप्रभतु मयापनसकया 
स्तयानहरूकया पननमत, ्पद उनीहरूले उहयाँमया 
आसथया अभ्यास गरेको खणडमया, आफनो 
इचछयाअनतुसयार सबै कुरयाहरू गन्ष सक्म हुनतुहु्छ 
भन्े कसरी पतमीहरूले पबसनेकया हौ त? 
्सकयारण, हयामी उहयाँप्रपत आसथया्वयान् होऔँ।

१३ अपन ्पद हयामी उहयाँमया आसथया्वयान् 
भ्ौँ भने हयामीले प्रपतज्याको भूपम प्रयाप्त 
गननेछौँ; अपन भप्वष्को कुनै अ्वपधमया 
पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ पक ्रुिलेमको 
प्वनयािको बयारेमया िरमप्रभतुकया ्वचन िूरया 
हुनेछ; पकनपक ् रुिलेमको प्वनयािकया बयारेमया 
िरमप्रभतुले बोलनतु भएकया समिूण्ष कुरयाहरू िूरया 
हुनतुिद्षछ।

१४ पकनपक हेर, िरमप्रभतुको आतमया चयाँडै 
उनीहरूसँग रहन छयाडने छ; पकनपक हेर, 
उनीहरूले अगम्वक्याहरूलयाई अस्वीकयार 
गरेकया छन् र ्पम्ष्यालयाई उनीहरूले 
कयारयागयारमया फ्याँकेकया छन्। अपन उनीहरूले 
मेरया पितयाको ज्यान पलन खोजेकया छन्, 
्पतसमम पक उनीहरूले उहयाँलयाई भूपमबयाट 
बयापहर लखेटेकया छन्।

१५ अब हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु 
पक ्पद पतमीहरू ्रुिलेम फपक्क्ौ भने 
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पतमीहरू िपन उनीहरूसँगै नष्ट हुनेछौ। अपन 
अब, ्पद पतमीहरूलयाई इचछया छ भने त्स 
भूपममया जयाओ र मैले पतमीहरूसयामतु बोलेकया 
्वचनहरू ्याद रयाख, पक ्पद पतमीहरू ग्ौ 
भने पतमीहरू िपन नष्ट हुनेछौ; पकनपक मैले 
्सरी बोलनतु िछ्ष भनेर िरमप्रभतुको आतमयाले 
मलयाई प्व्वि ियाछ्ष।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब म, 
नफीले मेरया दयाजतुहरूसयामतु ्ी ्वचनहरू बोलेँ, 
उनीहरू मसँग ररसयाए। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक उनीहरूले ममयापथ हयात हयाले, पकनपक 
हेर, उनीहरू अत््तै क्ुद्ध पथए र उनीहरूले 
मलयाई डोरीहरूले बयाँधे, पकनपक उनीहरूले 
मेरो ज्यान पलन खोजे, तयापक उनीहरू मलयाई 
जङ्ली जनया्वरहरूद्यारया खयाइ्ोस् भनी 
उजयाड सथयानमया छोडन सकून्।

१७ तर ् सतो हुन ग्ो पक मैले िरमप्रभतुसयामतु 
्सो भ्दै प्रयाथ्षनया गरेँ: हे िरमप्रभतु, हजतुरमया 
भएको मेरो आसथयाअनतुसयार मेरया दयाजतुहरूकया 
हयातहरूबयाट मलयाई मतुक् गनतु्षहु्छ पक; हो, 
मलयाई िपक् िपन पदनतुहोस् तयापक म आफू 
बयाँपधएको ्ी ब्धनहरू तोडन सकूँ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मैले ्ी ्वचनहरू भनेँ, हेर, मेरया हयात र 
खतुट्याहरूबयाट ब्धनहरू फुकयाइए, अपन म 
मेरया दयाजतुहरूअगयापड खडया भएँ र म ितुन: 
उनीहरूसयामतु बोलेँ।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
फेरर मसँग ररसयाए र ममयापथ हयात हयालन 
खोजे; तर हेर, इशमयाएलकया छोरीहरूमध्े 
एक, हो र उनकी मयातया समेत र इशमयाएलकया 
छोरयाहरूमध्े एकले मेरया दयाजतुहरूसँग प्वन्त 
गरे, ्पतसमम पक उनीहरूले आफनया हृद्हरू 

कोमल बनयाए; र उनीहरूले मेरो ज्यान पलने 
प्र्तन गन्ष छोडे।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक आफनो 
दुष्टतयाकया कयारणले उनीहरू उदयास भए, 
्पतसमम पक उनीहरूले मेरया अगयापड पिर 
झतुकयाए र मसँग पब्ती गरे पक उनीहरूले मेरया 
प्वरुद्ध गरेकया कुरयाहरूको लयापग म उनीहरूलयाई 
क्मया गरूँ।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
उदयारतयाकया सयाथ उनीहरूले गरेकया सबै कुरयाकया 
पननमत उनीहरूलयाई क्मया गरेँ र क्मयाको लयापग 
िरमप्रभतु आफनया िरमेश्वरसयामतु प्रयाथ्षनया गरून् 
भनी मैले उनीहरूलयाई प्रोतसयापहत गरेँ। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले त्सो गरे। अपन 
उनीहरूले िरमप्रभतुसयामतु प्रयाथ्षनया गररसकेिपछ 
हयाम्या पितयाको ियालभए तफ्कको ्यात्यामया हयामी 
ितुन: प्रसथयान गऱ्ौँ।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी हयाम्या 
पितयाको ियालसयामतु तल आ्ौँ। अपन म र मेरया 
दयाजतुहरू र इशमयाएलको समिूण्ष िरर्वयार मेरया 
पितयाको ियालसयामतु आइसकेिपछ उनीहरूले 
िरमप्रभतु आफनया िरमेश्वरसयामतु ध्््वयाद पदए; 
र उहयाँ समक् बपल र होमबलीहरू अि्षण गरे।

अध्या् ८

लही जीवनको वकृ्षको दर्छन दखेरन—्उनले 
तयसको फल खानरन ्र उनका पररवारल ेपभन 
तयसो गरून् िने्न चाहानरन—्उनी फलामको 
रड, कभिन र साघँरुो ्ाटो र माभनसलाई घनेने 
अनधकारको तुवालँो दखेरन—्सरीयाह, नफी 
र सामले फल खानरन ्तर लमान र लमएुलले 
असवीकार गर्छन्। लगिग ई.प.ू ६००–५९२।
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१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले हरेक 
पकपसमको सबै प्रकयारकया बीऊहरू, हरेक 
पकपसमकया अन्को र सयाथै हरेक पकपसमकया 
फलको बीउहरू दुबै, जममया गरेकया पथ्ौँ।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेरया पितया 
उजयाड सथयानमया बयास बसनतु भ्ो, उहयाँले ्सो 
भ्दै हयामीसँग बोलनतु भ्ो: हेर, मैले एउटया 
सिनया देखेको छु; अथ्वया, अकको िबदमया, मैले 
एउटया दि्षन देखेको छु।

३ अपन हरे, मैले देखकेया कुरयाकया कयारणल,े 
नफीको र सयामको िपन कयारणले मलेै िरमप्रभतुमया 
खतुिी हुनतुको औपचत् छ; पकनपक उनीहरू 
र उनीहरूकया स्तपतमध्े धरेलैयाई बचयाइनछे 
भनरे अिके्या गन्ष मसगँ औपचत् छ।

४ तर हेर, लमयान र लमतुएल, पतमीहरूको 
कयारणले म अत््त डरयाउँछु, पकनपक हेर, 
मलयाई लयाग्ो मैले मेरो सिनयामया एउटया 
अध्याँरो र उरयाठलयागदो उजयाड सथयान देखेँ।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले एउटया 
मयापनस देखेँ र उनले सेतो ल्वेदया िपहरेकया 
पथए, अपन उनी आए र मेरया अगयापड खडया  
भए।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी मसँग बोले 
र उनलयाई िछ्याउन मलयाई अह्रयाए।

७ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब मैले उनलयाई 
िछ्याएँ मैले स्व्मलयाई देखेँ पक म एउटया 
अध्याँरो र उरयाठलयागदो पनज्षन सथयानमया पथएँ।

८ अपन अ्धकयारमया धेरै िणटयाको 
अ्तरयालसमम ्यात्या गररसकेिपछ उहयाँकया 
कै्ौँ कोमल कृियाहरूकया अनतुसयार उहयाँले 
ममयापथ कृिया गनतु्षहोलया भनेर म िरमप्रभतुसयामतु 
प्रयाथ्षनया गन्ष थयालेँ।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक मैले िरमप्रभतुसयामतु 

प्रयाथ्षनया गररसकेिपछ मैले एक प्वियाल र 
फरयापकलो जपमन देखेँ।

१० अपन ् सतो हुन ग्ो पक मैले एउटया ्वृक् 
देखेँ जसको फल कसैलयाई िपन खतुिी ियान्षकया 
पननमत रहरलयागदो पथ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म अपि बढेँ 
र त्सको फल खयाएँ; र मैले देखेँ पक ्ो मैले 
अपहलेसमम चयाखेकया फलहरुभ्दया अत््त 
बढी मीठो पथ्ो। हो, अपन मैले देखेँ पक 
त्सको फल मैले िपहलया कपहल्ै देखेको 
सेतोिनया भ्दया िपन अपधक सफेद पथ्ो।

१२ अपन जब मैले त्सको फल खयाएँ 
्सले मेरो आतमयालयाई अत्यापधक खतुिीले 
भररपद्ो; ्सकयारण; मेरो िरर्वयारले िपन 
्सलयाई खयानतुिछ्ष भनी म इचछुक हुन थयालेँ; 
पकनपक मलयाई थयाहया पथ्ो पक ्ो फल अ्् 
सबै फलभ्दया बढी रहरलयागदो पथ्ो।

१३ अपन जब मैले आफनो िरर्वयारलयाई 
िपन भेट्याउन सकछु पक भनेर आफनो नजर 
्वरिर डुलयाएँ, मैले ियानीको नदी देखेँ, अपन 
्ो बगेको पथ्ो र ्ो त्ो ्वृक्नपजक पथ्ो 
जसको फल म खयाँदैँ पथएँ।

१४ अपन ्ो कहयाँबयाट आएको रहेछ भनी 
देखन मैले हेरेँ; र अपल िर मैले त्सको पिर 
देखेँ; अपन त्सको पिरमया मैले पतम्ी मयातया 
सरर्याह र सयाम र नफीलयाई देखेँ; र उनीहरू 
कहयाँ जयानतुिछ्ष भन्े उनीहरूलयाई थयाहया नभएको 
जसतो गरी उनीहरू उपभएकया पथए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
उनीहरूलयाई इसयारया गरेँ; र ठूलो आ्वयाजमया 
मैले उनीहरूलयाई मसमक् आउन र त्ो फल, 
जतुन अ्् सबै फल भ्दया रहरलयागदो पथ्ो, 
खयान भनेँ।
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१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 

मसमक् आए र फल खयाए।
१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयान र 

लमतुएल िपन आएर फल खयानतुिछ्ष भनी म 
इचछुक पथएँ; ्सकयारण, सया्द उनीहरूलयाई 
देखन सकछु पक भनेर मैले नदीको पिरतफ्क 
नजर डुलयाएँ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
उनीहरूलयाई देखेँ, तर उनीहरू मसमक् 
आएनन् र फल खयाएनन्।

१९ अपन मैले फलयामको छड देखेँ, अपन ् ो 
नदीको तट हुँदै लनमबएको पथ्ो र त्ो रुखपतर 
गएको पथ्ो जसको छेउमया म उपभएको पथएँ।

२० अपन मैले एउटया कपठन र सयाँितुरो बयाटो 
िपन देखेँ जतुन फलयामको छड सँगसँगै त्स 
रुखसममै आएको पथ्ो जसको छेउमया म 
उपभएको पथएँ; अपन त्ो फोहरयाको पिर हुँदै 
संसयार जत्ै प्वियाल र फरयापकलो जपमनसमम 
आउँथ्ो।

२१ अपन मैले मयापनसहरूको असङ्ख्य 
जमयातहरू देखेँ, जसमध्े धेरै अगयापड बढदै 
पथए तयापक उनीहरू त्ो मयाग्ष प्रयाप्त गन्ष सकून् 
जतुन त्ो रुखसमम आइितुगथ्ो जसको छेउमया 
म उपभएको पथएँ।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू अपि 
आए र रुखपतर आउने मयाग्षमया लयागे।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ एउटया 
अ्धकयारको ततु्वयाँलो उठ्ो, हो, अत््तै ठूलो 
अ्धकयारको ततु्वयाँलो समेत, ्पतसमम पक 
मयाग्षमया लयागेकयाहरूले बयाटो पबरयाए, उनीहरू 
बरयापलए र हरयाए।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले अरुहरू 
अपिनलतर बढदै गरेको देखेँ, अपन उनीहरू 

अपि आए र त्ो फलयामको छडको छेउलयाई 
समयाते; अपन फलयामको छडलयाई समयाउँदै अपि 
आएर त्स रुखको फल नखयाउ्जेलसमम 
अ्धकयारको ततु्वयाँलो हुँदै उनीहरू अपिनलतर 
बढे।

२५ अपन त्स रुखको फल खयाइसकेिपछ 
उनीहरूले लनजजत भए जसतो गरी ्वरिर नजर 
दौडयाएँ।

२६ अपन मैले िपन ्वरिर नजर दौडयाएँ र 
ियानीको नदीको अकको तफ्क एउटया प्वियाल र 
फरयापकलो भ्वन देखेँ; र ्ो हया्वयामया भए जसतै 
िृथ्वीमयापथ अगलो रुिमया खडया रहेको पथ्ो।

२७ अपन ्ो ्वृद्ध र तरुण, ितुरुष र मपहलया 
दुबै पकपसमकया मयापनसहरूले भररएको पथ्ो; 
अपन उनीहरूको ्वसत्को प्रकयार अत््तै रयाम्ो 
पथ्ो; र उनीहरू नखल्ी उडयाउने र आएर 
फल खयानेहरूतफ्क औँलया ठड्याउने प्र्वृपतेमया 
पथए।

२८ अपन उनीहरूको नखल्ी उडयाउनेहरुकया 
कयारणले फल चयानखसकेिपछ उनीहरू 
लनजजत भए; र उनीहरू पनषेपधत मयाग्षहरूपतर 
ितन भए र हरयाए।

२९ अपन अब म, नफी, मेरया पितयाकया सबै 
्वचनहरू व्क् गपद्षनँ।

३० तर, छोटकरीमया लेखनतुिदया्ष, हेर, उहयाँले 
अ्् समूहहरू िपन अपिनलतर बढदै गरेको 
देखनतुभ्ो; अपन उनीहरू आए र फलयामको 
छडको छेउमया समयाते; अपन अगयापड 
नआउ्जेलसमम र नढलेसमम र त्स रुखको 
फल नखयाएसमम फलयामको छडलयाई पनर्तर 
रुिमया दपह्रलोसँग समयातदै उनीहरू आफनो 
बयाटोमया अपिनलतर बढे।

३१ अपन उहयाँले त्ो ठूलो र फरयापकलो 
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भ्वनतफ्कको बयाटो खोजीरहेकया अ्् 
समूहहरूलयाई िपन देखनतुभ्ो।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक धेरै नदीको 
गपहरयाइमया डुबे; अपन धेरै अनौठया सडकहरूमया 
भौँतयाररँदै उहयाँको दृपष्टबयाट हरयाए।

३३ अपन ठूलो पथ्ो त्ो जमयात जो 
त्स अनौंठो भ्वन पभत् प्र्वेि गऱ्ो। अपन 
उनीहरू त्स भ्वनपभत् प्र्वेि गररसकेिपछ 
उनीहरूले उिेक्याको औँलया मपतर र जो फल 
खयाइरहेकया पथए, पतनीहर पतर िपन ठड्याए; 
तर हयामीहरूले उनीहरूको ्वयासतया गरेनौँ।

३४ मेरया पितयाकया ्वचनहरू ्ी हुन्: पकनपक 
जपतले उनीहरूलयाई ्वयासतया गरे ितन भएर गए।

३५ अपन लमयान र लमतुएलले फल खयाएनन्, 
मेरया पितयाले भन्तुभ्ो।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया पितयाले 
आफनो सिनया ्वया दि्षनकया सयारया ्वचनहरू, 
जतुन धेरै पथए, बोपलसकेिपछ उहयाँले हयामीलयाई 
भन्तुभ्ो, उहयाँले दि्षनमया देखनतुभएकया ्ी 
कुरयाहरूकया कयारणले लमयान र लमतुएलकया लयापग 
उहयाँ अत््तै डरयाउनतुभ्ो; हो, कदयापचत 
उनीहरूले िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट फ्याँपकनतु 
िनने हो पक भनेर उहयाँ डरयाउनतुभ्ो।

३७ अपन त्सिपछ एक कोमल मयातया 
पितयाको समिूण्ष भया्वनयाले उहयाँले उनीहरूसँग 
आरिह गनतु्षभ्ो, पक उनीहरूले उहयाँकया 
्वचनहरू सतुनून्, पक सया्द िरमप्रभतु 
उनीहरूप्रपत कृियालतु हुनतुहोओस् र उनीहरूलयाई 
नत्याग्तुहोओस्; हो, मेरया पितयाले उनीहरूलयाई 
प्र्वचन पदनतुभ्ो।

३८ अपन उनीहरूलयाई प्र्वचन पदइसकेिपछ 
र उनीहरूसयामतु धेरै कुरयाहरूको अगम्वयाणी 
गररसकेिपछ उहयाँले पतनीहरूलयाई िरमप्रभतुकया 

आज्याहरू ियालनया गन्ष अह्रयाउनतुभ्ो; अपन 
उहयाँले उनीहरूसँग बोलन रोकनतुभ्ो।

अध्या् ९

नफी दुईप्रभत अभिलखे ्नाउरँन—्
प्रतयेकलाई नफीका पाताहरू िभननर—
िूलो पाताहरूमा लौभकक इभतहास र; 
साना पाताहरूले मखुयत: पभवत् कुराहरू 
्ताउँदरन्। लगिग ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्ी सबै कुरयाहरू मेरया पितयाले 
देखनतुभ्ो, सतुन्तुभ्ो र बोलनतुभ्ो, जब उहयाँ 
लमतुएलको उित्कयामया ियालमया बसनतुभ्ो, 
अपन कै्ौँ महयान् कुरयाहरू िपन जतुन ्ी 
ियातयाहरूमयापथ लेखन सपकँदैन।

२ अपन अब, ्ी ियातयाहरूकया स्वयालमया 
मैले बोपलसकेको हुनयाल,े हरे, प्नीहरू 
ती ियातयाहरू होइनन ् जसमयापथ म मरेया 
मयापनसहरूको इपतहयासको िणू्ष प्व्वरण 
बनयाउँदछु; पकनपक ती ियातयाहरू जसमयापथ 
म मेरया मयापनसहरूको इपतहयासको िणू्ष प्व्वरण 
बनयाउँदछु, पतनीहरूलयाई मलै ेनफी नयाम पदएको 
छु; ्सकयारण, पतनीहरूलयाई मरेो आफन ै
नयामसरह नफीकया ियातयाहरू भपन्छ; अपन ्ी 
ियातयाहरूलयाई िपन नफीकया ियातयाहरू भपन्छ।

३ तथयापि, मैले िरमप्रभतुबयाट एउटया आज्या 
ियाएको छु पक मेरया मयापनसहरूको से्वयाको 
प्व्वरण कुँपदनतुिछ्ष भन्े प्वषेि प्र्ोजनकया 
लयापग मैले ्ी ियातयाहरू बनयाउनतुिछ्ष।

४ अ्् ियातयाहरूमयापथ रयाजयाहरूको ियासन 
र मेरया मयापनसहरूको ्तुद्ध र प्व्वयादहरूको 
प्व्वरण खोपिनतु िछ्ष; ्सकयारण ्ी ियातयाहरू 
बढी जसो से्वयाकया लयापग हुन्; अपन अ्् 
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ियातयाहरू बढी जसो रयाजयाहरूको ियासन र मेरया 
मयापनसहरूकया ्तुद्ध र कलहहरूकया लयापग हुन्।

५ ्सकयारण, िरमप्रभतुले उहयाँको प्व्वेकिूण्ष 
प्र्ोजनकया लयापग ्ी ियातयाहरू बनयाउन मलयाई 
आज्या पदनतुभएको छ, जतुन प्र्ोजन मलयाई 
थयाहया छैन।

६ तर िरमप्रभतुलयाई प्रयारमभदेनखकया समिूण्ष 
कुरयाहरू थयाहया छन्; ्सकयारण, मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूबीच उहयाँकया समिूण्ष कया््षहरू 
समिन् गन्ष उहयाँले मयाग्ष त्यार गनतु्षहु्छ; 
पकनपक हेर, आफनया सयारया ्वचनहरू िूरया गनने 
गरी उहयाँसँग समिूण्ष िपक् छ। अपन ्ो ्सतै 
हो। आपमन।

अध्या् १०

लही िभवषयवाणी गर्छन ् भक यहूदीहरूलाई 
्भे्लोनीहरूल े दास ्नाएर लानेरन्—
यहूदीहरूमाझ एक मसीह, एक मुभतिदाता, 
एक उद्धारकता्छका आगमनका ्ारमेा 
्ताउरँन-्लही परमशेवरका ्मुालाई 
्मप्तसमा भदन े एक वयभतिको आगमनको 
्ारमेा पभन ्ताउरँन—्लही मसीहको 
मतृय ु र पनुरुत्ानका ्ारमेा ्ताउँरन्, उनी 
इस्ाएलको भततरभ्तरलाई जैतुनको रुखसँग 
तलुना गर्छन—्नफी परमशेवरका पतु्को, 
पभवत् आतमाको उपहारको, धाभम्छकताको 
आवशयकताका ्ारमेा ्ोलरन्। लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन अब म नफी ्ी ियातयाहरूमयापथ मेरया 
कयाम-कयारबयाहीहरू र मेरो ियासन र से्वयाको 
प्व्वरण पदन अपि बढदछु; ्सकयारण, मेरो 

प्व्वरणसपहत अपि बढन मैले मेरया पितयाकया 
कुरयाहरूकया बयारेमया र मेरया ब्धतुहरूकया बयारेमया 
िपन केही बोलनतु िद्षछ।

२ पकनपक हेर, ्सतो हुन ग्ो, मेरया 
पितयाले आफनो सिनयाकया ्वचनहरू बोलन र 
सयाथै उनीहरूलयाई लगनिील हुन प्रोतसयापहत 
गन्ष अ्त् गनतु्ष भएिपछ उहयाँले उनीहरूसँग 
्हूदीहरूकया बयारेमया बोलनतुभ्ो।

३ पक िरमप्रभतुको आफनै उपचत 
सम्अनतुसयार त्ो महयान् सहर ्रुिलेमसमेत 
उनीहरूको प्वनयाि भएिपछ र धेरैलयाई 
बेपबलोनमया ब्दी बनयाएर लपगएिपछ उनीहरू 
ितुन: फक्कनतु िद्षछ, हो, ब्धनबयाट पफतया्ष 
समेत ल्याइनतु िद्षछ; अपन ब्धनबयाट पफतया्ष 
ल्याइएिपछ आफनो ररकथको भूपमलयाई 
उनीहरूले ितुन: स्वयापमत्वमया पलनतु िद्षछ।

४ हो, मेरया पितयाले ्रुिलेम छयाडेको 
सम्देनख छ स् ्वष्षसमममया एउटया 
अगम्वक्या—एउटया मसीह समेत, ्वया, अकको 
िबदमया, संसयारको एउटया मतुपक्दयातया, िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले ्हूदीहरूमयाझ खडया गनतु्ष हुनेछ।

५ अपन ्स मसीह, जसकया बयारेमया 
उहयाँले बोलनतुभएको पथ्ो, ्वया संसयारको ्स 
उद्यारकतया्षको बयारेमया कपत ठूलो सङ्ख्ययामया 
अगम्वक्याहरूले ् ी कुरयाहरूको ग्वयाही पदएकया 
पथए भन्े बयारेमया िपन उहयाँले बोलनतुभ्ो।

६ ्सकयारण, सयारया मयान्व जयापत हरयाएको र 
िपतत अ्वसथयामया पथए र ्स उद्धयारकतया्षमयापथ 
भर निरे सदया हरयाएकया र िपतत हयालतमया रहने 
पथए।

७ अपन उहयाँले िरमप्रभतुको बयाटो त्यार ियान्ष 
मसीहअगयापड आउने एउटया अगम्वक्याकया 
बयारेमया िपन बोलनतुभ्ो—
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८ हो, उनीसमेत अपि जयानेछन् अपन उजयाड 

सथयानमया करयाउनेछन्: पतमीहरू िरमप्रभतुको 
मयाग्ष त्यार ियार र उहयाँकया िथहरू सोझया 
बनयाओ; पकनपक पतमीहरूमयाझ एक जनया 
खडया हुनतुहु्छ जसलयाई पतमीहरू पच्दैनौ; र 
उहयाँ म भ्दया िपक्ियाली हुनतुहु्छ, जसको 
जतुत्याको पफत्या खोलने ्ोग्को म छैनँ। अपन 
मेरया पितयाले ् स कुरयाको बयारेमया धेरै बोलनतुभ्ो।

९ अपन मेरया पितयाले भन्तुभ्ो ्द्षनियारर 
बेथयापन्यामया उनले बनप्तसमया पदनेछन्; 
अपन उहयाँले ्ो िपन भन्तुभ्ो उनले ियानीले 
बनप्तसमया पदनेछन्; पक उनले मसीहलयाई 
समेत ियानीले बनप्तसमया पदनेछन्।

१० अपन मसीहलयाई ियानीले बनप्तसमया 
पदइसकेिपछ उनले देखनेछन् र उनले संसयारकया 
ियािहरू हरणगनने िरमेश्वरकया थतुमयालयाई 
बनप्तसमया पदएकया पथए भनेर ग्वयाही पदनेछन्।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो मेरया पितयाले ्ी 
्वचनहरू बोपलसकनतु भएिपछ उहयाँले मेरया 
ब्धतुहरूसयामतु ्हूदीहरूमयाझ प्रचयार गररने 
सतुसमयाचयारको बयारेमया र ्हूदीहरूको प्वश्वयास 
क्ीण हुँदै जयानेकया बयारेमया िपन बोलनतुभ्ो। 
अपन, हो, उनीहरूले आउनतुहुने मसीहको बध 
गररसकेिपछ र उहयाँको बध गररइसकेिपछ उहयाँ 
मृत्तुबयाट उठनतु हुनेछ र िप्वत् आतमयाद्यारया गैह्र-
्हूदीहरूसयामतु आफ ँैलयाई प्रकट गरयाउनतुहुनेछ।

१२ हो, मेरया पितयाले समेत गैह्र-्हूदीहरूकया 
बयारेमया र इस्याएलको िरयानयाको बयारेमया िपन धेरै 
बोलनतुभ्ो, पक उनीहरूलयाई जैततुनको रुखसँग 
ततुलनया गररनेछ जसकया हयाँगयाहरू भयाँपचनेछन् 
र िृथ्वीको सयारया सतहमयापथ पततर-पबतर 
ियाररनेछ।

१३ ्सकयारण, उहयाँले भन्तुभ्ो ्ो हुनतु 

आ्वश्क छ पक हयामीलयाई िृथ्वीको सयारया 
सतहमयापथ छररनेछ भन्े िरमप्रभतुकया ्वचन 
िूरया हुने गरी हयामीलयाई एकरुितयामया प्रपतज्याको 
भूपमपतर अगतु्वयाइ गररनेछ।

१४ अपन इस्याएलकया िरयानयालयाई पततर-
पबतर ियाररएिपछ उनीहरूलयाई ितुन: एकसयाथ 
जममया गररनेछ, ्वया, पनषकष्षमया, गैह्र-
्हूदीहरूले सतुसमयाचयारको िूण्षतया प्रयाप्त 
गररसकेिपछ जैतूनको रुखकया प्रयाकृपतक 
हयाँगयाहरूलयाई, ्वया इस्याएलको िरयानयाकया 
अ्विेषहरूलयाई, कलमी गररनेछन्, ्वया सयाँचो 
मसीह, उनीहरूकया िरमप्रभतु र उनीहरूकया 
उद्धयारकतया्षको ज्यान ियाउनेछन्।

१५ अपन ्स प्रकयारको ्वचनमया मेरया 
पितयाले मेरया ब्धतुहरूसयामतु अगम्वयाणी गनतु्षभ्ो 
र बोलनतुभ्ो, अपन अ्् धेरै कुरयाहरू िपन 
बोलनतुभ्ो जतुन म ्स ितुसतकमया लेनखदनँ; 
पकनपक पतनीहरूमध्े मलयाई उपचत लयागेकया 
जपत मैले मेरया अ्् ितुसतकमया लेनखसकेको 
छु।

१६ अपन ्ी सयारया कुरयाहरू, जसकया बयारेमया 
मैले बोपलसकेको छु, मेरया पितया लमतुएलको 
उित्कयाको ियालमया बसदया गररएकया पथए।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो म, नफीले 
उहयाँले दि्षनमया देखनतुभएकया कुरयाहरू र िप्वत् 
आतमयाको िपक्, जतुन िपक् िरमेश्वरकया 
ितुत्—अपन आउनतुहुने मसीह िरमेश्वरकया ितुत् 
हुनतुहु्थ्ो—उहयाँमयापथको आसथयाबयाट उहयाँले 
प्रयाप्त गनतु्षभ्ो, जसद्यारया उहयाँले बोलनतुभएकया 
कुरयाहरूकया स्वयालमया मेरया पितयाकया सयारया 
्वचनहरू सतुपनसकेिपछ म नफी िपन इचछुक 
पथएँ पक िप्वत् आतमयाको िपक्, त्ो जतुन 
प्रयाचीन सम्मया जसतै उहयाँले स्व्मलयाई 
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मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु प्रकट गरयाउने 
सम्मया िपन लगनिीलतयाकया सयाथ उहयाँको 
खोजी गनने सबैकया लयापग िरमेश्वरको उिहयार 
हो, ्ी कुरयाहरू देखन, सतुन् र जयान् सकूँ।

१८ पकनपक उहयाँ पहजो, आज र सदयास्व्षदया 
उसतै हुनतुहु्छ; र ् पद िशचयातयाि गरेर उहयाँसयामतु 
आए भने संसयारको उतिपतदेनखकया सयारया 
मयापनसहरूकया लयापग बयाटो त्यार ियाररएको छ।

१९ पकनपक लगनिीलतयाकया सयाथ खोजनेले 
भेट्याउनेछ; र िरमेश्वरकया रहस्हरू प्रयाचीन 
सम्हरूमया झैँ ्ी सम्हरूमया िपन र आउने 
सम्हरूमया झैँ प्रयाचीन सम्हरूमया िपन 
िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया उनीहरूकया सयामतु 
खतुलयासया गररनेछ; ्सकयारण, िरमप्रभतुको 
कया््षप्रणयाली एउटया अन्त चक् हो।

२० त्सकयारण, ्याद गर, हे मयापनस, पतम्या 
सबै कयामहरूकया लयापग पतमीलयाई ््या्मया 
ल्याइनेछ।

२१ ्सकयारण, ्पद पतम्या िरीक्णकया 
पदनहरूमया पतमीले दुषट्याइँ गन्ष खोजेकया 
छौ भने िरमेश्वरको ््या्को आसनअगयापड 
पतमी अितुद्ध भेपट्छौ; अपन कुनै अितुद्ध 
कुरया िरमेश्वरसँग बसन सकदैन; ्सकयारण, 
पतमीलयाई सदयास्व्षदयाकया पननमत पनषकयापसत 
गररनतुिछ्ष।

२२ अपन िप्वत् आतमयाले अपधकयार 
पदनतुहु्छ पक मैले ्ी कुरयाहरू बोलनतुिछ्ष र 
पतनीहरूलयाई अस्वीकयार गनतु्षहुँदैन।

अध्या् ११

नफी परमप्रिूको आतमालाई दखेरन् र उनलाई 
जीवनको वकृ्षको दर्छन दखेाइनर—उनी 

परमेशवरका पतु्की आमालाई दखेरन ् र 
परमेशवरको भवभनतताका ्ारमेा भसकरन-्
उनी परमेशवरका ्मुाका ्मप्तसमा, सवेा र 
कु्सको आरोहण दखेरन-्उनी ्मुाका ्ाह्र 
प्ररेरतहरूको भनयुभति र सवेाका ्ारमेा दखेरन।् 
लगिग ई.प.ू ६००–५९२।

१ पकनपक ्सतो हुन ग्ो मेरया पितयाले 
देखनतुभएकया कुरयाहरू जयान्े इचछया गरेिपछ, 
अपन िरमप्रभतु मलयाई ती कुरयाहरू ज्यात गरयाउन 
सक्म हुनतुहु्छ भन्े प्वश्वयास गददै जब म 
मेरो हृद्मया मनन गददै बसेँ, म िरमप्रभतुको 
आतमयामया टयाढया लपगएँ, हो, अत््तै उच्च 
ि्व्षतपतर जतुन मैले िपहले कपहल्ै देखेको 
पथइनँ र जसमयापथ मैले िपहले कपहल्ै ियाइलया 
टेकेको पथइनँ।

२ अपन आतमयाले मलयाई भ््ो: हेर, के 
इचछया गद्षछौ पतमी?

३ अपन मैले भनेँ: म मेरया पितयाले देखेकया 
कुरयाहरू हेन्ष इचछया गद्षछु।

४ अपन आतमयाले मलयाई भ््ो: के पतमी 
प्वश्वयास गद्षछौ पक पतम्या पितयाले त्ो रुख 
देखेकै हुन् जसकया बयारेमया उनले बोलेकया  
छन्?

५ अपन मैले भनेँ: हो, पतमीलयाई थयाहया छ 
पक म मेरया पितयाकया सबै ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गद्षछु।

६ अपन जब मैले ्ी ्वचनहरू बोपलसकेँ, 
आतमया ्सो भ्दै चकको आ्वयाजमया करया्ो: 
िरमप्रभतु, स्वकोच्च िरमेश्वरलयाई होसन्या; 
पकनपक उहयाँ सयारया िृथ्वीको, हो, अझ स्वकोिरर 
िरमेश्वर हुनतुहु्छ। अपन पतमी आिीपषत छौ, 
नफी, पकनभने पतमी स्वकोच्च िरमेश्वरकया 
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ितुत्मया प्वश्वयास गद्षछौ; ्सकयारण, पतमीले 
इचछया गरेकया कुरयाहरू पतमीले देखनेछौ।

७ अपन हेर ् ो कुरया पतमीलयाई एउटया पच्हको 
लयापग पदइनेछ, पक पतम्या पितयाले चयाखेको फल 
भएको ्वृक् देनखसकेिपछ पतमीले स्वग्षबयाट 
ओललंदै गरेको एक जनया मयापनसलयाई िपन 
देखनेछौ र उनलयाई पतमीले देखनेछौ; अपन 
उनलयाई देनखसकेिपछ पतमीले ग्वयाही पदनेछौ 
पक उहयाँ िरमेश्वरकया ितुत् हुनतुहु्छ।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक आतमयाले मलयाई 
भ््ो: हेर! अपन मैले हेरेँ र एउटया ्वृक् देखेँ 
र ्ो मेरया पितयाले देखेको रुखजसतै पथ्ो; 
र त्सको सतु्दरतया असीम पथ्ो, हो, सबै 
सतु्दरतयालयाई उपछन्े; अपन त्सको सेतोिनया 
बगेको पहउँको सेतोिनयालयाई उपछन्े खयालको 
पथ्ो।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो ्वृक् देनखसकेिपछ 
मैले आतमयालयाई भने: मैले पतमीले मलयाई 
देखयाएको सबभ्दया मूल््वयान् रुख देखेँ।

१० अपन उसले मलयाई भ््ो: के इचछया 
गद्षछौ पतमी?

११ अपन मैले उसलयाई भनेँ: त्सको 
व्याख्या जयान्—पकनपक मैले उनीसँग एउटया 
मयापनसले बोलेजसतै गरी बोलेँ; पकनपक मैले 
देखेँ पक ऊ मयापनसको रुिमया पथ्ो; मलयाई 
थयाहया पथ्ो पक ्ो िरमप्रभतुको आतमया पथ्ो; 
र उसले मसँग बोल्ो जसरी एउटया मयापनसले 
अककोसँग बोलदछ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले मलयाई 
भने: हेर! अपन उनलयाई हेन्षलयाई जसतै गरी मैले 
हेरेँ, अपन मैले उसलयाई देनखनँ; पकनपक ऊ 
मेरो उिनसथपतबयाट गइसकेकया पथ्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले हेरेँ र 

महयान् ्रुिलेम सहर र अ्् सहरहरू िपन 
देखेँ, अपन मैले नयािरत सहर देखेँ; र नयािरत 
सहरमया एउटी क््यालयाई देखेँ र उनी अत््तै 
सतु्दर र सफेद पथइन्।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले स्वग्षहरू 
खतुलेको देखेँ; अपन एउटया स्वग्षदूत तल आए 
र मेरया अगयापड खडया भए; र उनले मलयाई भने: 
नफी, के देखदछौ पतमी?

१५ अपन मैले उनलयाई भनेँ: एउटी क््या, 
अ्् सबै क््याहरू भ्दया अपत सतु्दर र 
स्वचछ।

१६ अपन उनले मलयाई भने: िरमेश्वरको 
प्वनीततया थयाहया छ पतमीलयाई?

१७ अपन मैले उनलयाई भनेँ: मलयाई थयाहया 
छ पक उहयाँले आफनया छोरयाछोरीहरूलयाई प्रेम 
गनतु्षहु्छ; तथयापि, मलयाई सबै कुरयाहरूको अथ्ष 
थयाहया छैन।

१८ अपन उनले मलयाई भने: हेर, जसलयाई 
पतमी देखदछौ, ती क््या िरीरको रुिमया 
िरमेश्वरकया ितुत्की मयातया हुन्।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले देखेँ पक 
उनलयाई आतमयामया िर लपग्ो; र उनलयाई 
सम्को केही अ्तरयालसमम आतमयामया िर 
लयापगइसकेिपछ स्वग्षदूत मसँग ्सो भ्दै 
बोले: हेर!

२० अपन मैले हेरेँ र आफनया ्वयाहुमया एउटया 
बयालकलयाई बोपकरहेकी ती क््यालयाई ितुन: 
देखेँ।

२१ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: िरमेश्वरकया 
थतुमया, अन्त पितयाकया ितुत् समेतलयाई हेर! के 
पतम्या पितयाले देखेको ्वृक्को अथ्ष पतमीलयाई 
थयाहया छ?

२२ अपन मैले ्सो भ्दै ज्वयाफ पदएँ: 



23

१ नफी ११:२३–३३२३
हो, ्ो िरमेश्वरको प्रेम हो, जतुन मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूमया स्व्षत् स्व्म 
फैल्छ; ्सकयारण, ्ो सबै कुरयाहरू भ्दया 
अपत रहरलयागदो छ।

२३ अपन उनले ्सो भ्दै म सँग बोले: हो, 
अपन आतमयालयाई अपत आन्ददया्क।

२४ अपन उनले ्ी ्वचनहरू 
भपनसकेिपछ, उनले मलयाई भने: हेर! अपन 
मैले हेरेँ र िरमेश्वरकया ितुत्लयाई मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ अपि गइरहेको देखेँ; 
अपन धेरैले उहयाँको ियाउमया पनहुरेको र उहयाँको 
आरयाधनया गरेको मैले देखेँ।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले देखेँ 
पक मेरया पितयाले देखनतु भएको फलयामको 
छड िरमेश्वरको ्वचन पथ्ो जसले जीप्वत 
ियानीको तलयाउपतर, ्वया जी्वनको ्वृक्पतर 
अगतु्वयाइ गद्षथ्ो, जतुन ियानी िरमेश्वरको 
प्रेमको प्रपतरुि हुन्; अपन मैले ्ो िपन देखेँ 
पक जी्वनको ्वृक् िरमेश्वरको प्रेमको प्रपतरुि 
पथ्ो।

२६ अपन स्वग्षदूतले मलयाई ितुन: भने: हेर र 
िरमेश्वरको प्वपनततया देख।

२७ अपन मैले हेरेँ र संसयारको उद्धयारकतया्षलयाई 
देखेँ, जसकया बयारेमया मेरया पितयाले बोलनतुभएको 
पथ्ो; अपन मैले ती अगम्वक्यालयाई िपन 
देखेँ जसले उहयाँअगयापड बयाटो त्यार ियानतु्ष 
िद्षछ। अपन िरमेश्वरकया थतुमया अपि जयानतुभ्ो 
र उनीद्यारया बनप्तसमया्तुक् हुनतुभ्ो; अपन 
उहयाँ बनप्तसमया्तुक् हुनतुभएिपछ मैले स्वग्षहरू 
खतुलेको र िप्वत् आतमया स्वग्षबयाट तल आएको 
र एउटया ढुकुरको स्वरुिमया उहयाँमयापथ बसेको 
देखेँ।

२८ अपन मैले देखेँ पक उहयाँ िपक् र ठूलो 

मपहमयामया मयापनसहरूको से्वया गददै अपि 
जयानतुभ्ो; र उहयाँलयाई सतुन् भीड जममया भएकया 
पथए; अपन मैले देखेँ पक उनीहरूले उहयाँलयाई 
उनीहरूकया मयाझबयाट पनकयालया गरे।

२९ अपन मैले अ्् बयाह्रले उहयाँलयाई 
िछ्याइरहेको िपन देखेँ। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक उनीहरू आतमयामया मेरो सममतुखबयाट िर 
लपगए र मैले उनीहरूलयाई देनखनँ।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले 
्सो भ्दै ितुन: मसँग बोले: हेर! अपन मैले 
हेरेँ र स्वग्षहरू ितुन: खतुलेको देखेँ, अपन मैले 
स्वग्षदूतहरू मयापनसकया छोरयाछोरीहरूपतर 
ओपल्षरहेको देखेँ; र उनीहरूले पतनीहरूको 
से्वया गरे।

३१ अपन उनले मसँग ्सो भ्दै ितुन: बोले: 
हेर! अपन मैले हेरेँ र िरमेश्वरकया थतुमया मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ अपि गइरहनतुभएको देखेँ। 
अपन मैले मयापनसको भीड देखेँ जो पबरयामी 
पथए र जो सबै पकपसमकया रोगहरूबयाट, 
दुष्टहरू र अितुद्ध आतमयाहरूबयाट रिपसत 
पथए; र स्वग्षदूतले ्ी सबै कुरयाहरू मलयाई 
देखयाए। अपन िरमेश्वरकया थतुमयाको िपक्द्यारया 
पतनीहरूलयाई पनको ियारर्ो; र पिियाचहरू र 
अितुद्ध आतमयाहरूलयाई पनषकयािन गरर्ो।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले 
मसँग ् सो भ्दै ितुन: बोले: हेर! अपन मैले हेरेँ र 
िरमेश्वरकया थतुमयालयाई देखेँ, पक मयापनसहरुद्यारया 
उहयाँलयाई लपग्ो; हो, चीरसथया्ी िरमेश्वरकया 
ितुत्मयापथ संसयारद्यारया फैसलया गरर्ो र मैले देखेँ 
र ग्वयाही पद्छु।

३३ अपन म, नफीले देखेँ पक उहयाँलयाई 
क्ूसमया उचयापल्ो र संसयारकया ियािहरूकया 
लयापग बध गरर्ो।
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३४ अपन उहयाँको बध गररएिपछ मैले 

िृथ्वीमया भीड देखेँ, पक उनीहरू थतुमयाकया 
प्रेररतहरूप्वरुद्ध लडन एकसयाथ जममया भएकया 
पथए; पकनपक ती बयाह्रलयाई िरमप्रभतुको 
स्वग्षदूतद्यारया ्सरी नै बोलया्वट गररएको 
पथ्ो।

३५ अपन िृथ्वीको भीड एकसयाथ जममया 
भएको पथ्ो; र मैले देखेँ पक उनीहरू मेरया 
पितयाले देखनतु भएको भ्वन जसतै एउटया ठूलो 
र फरयापकलो भ्वनमया पथए। अपन िरमप्रभतुकया 
स्वग्षदूतले मसँग ्सो भ्दै ितुन: बोले: संसयार 
र त्सको प्व्वेक हेर; हो, थतुमयाकया बयाह्र 
प्रेररतहरूप्वरुद्ध लडन इस्याएलकया िरयानया 
एकसयाथ जममया भएको हेर।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले देखेँ र 
्ो ग्वयाही पद्छु, पक त्ो ठूलो र फरयापकलो 
भ्वन संसयारको िमणड पथ्ो; र ्ो ितन भ्ो 
र त्सको ितन अत््तै ठूलो पथ्ो। अपन 
िरमप्रभतुको स्वग्षदूतले मसँग ्सो भ्दै ितुन: 
बोले: थतुमयाकया बयाह्र प्रेररतहरूप्वरुद्ध लडने 
सबै रयाष्टट्रहरू, कुटुमबहरू, भयाषयाहरू र जनको 
प्वनयाि ्सतै हुनेछ।

अध्या् १२

नफी दर्छनमा प्रभतज्ाको िभूम, तयहाकँा 
आभदवासीहरूको धम्छ, पाप र उनीहरूको 
पतनका ्ारमेा, परमशेवरका ्मुाको 
उनीहरूभ्चको आगमनको ्ारमेा; ्ाह्र चलेा 
र ्ाह्र प्ररेरतहरू कसरी इस्ाएलको फैसला 
गननेरन ् िन्न े ्ारमेा; र भवशवासमा क्षीण 
हुनहेरूको घभृणत र भघनलागदो अवस्ाका 
्ारमेा। लगिग ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले मलयाई 
भने: हेर र पतम्या स्तपत र पतम्या ब्धतुहरूकया 
स्तपतलयाई िपन हेर। अपन मैले हेरेँ र 
प्रपतज्याको भूपम देखेँ; अपन मैले मयापनसको 
भीड, हो, समतुद्को बयालतु्वया जपतकै ठूलो 
सङ्ख्ययामया भए जसतै समेत देखेँ।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एक-अकया्ष 
प्वरुद्ध लडयाईँ गन्ष भीड एकसयाथ जममया भएको 
मैले देखेँ; र मैले मेरया जनमयाझ ्तुद्धहरू र 
्तुद्धहरूकया हल्याहरू र तरबयारद्यारया महयान् 
संहयारहरू भएको देखेँ।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्स भूपममया 
्तुद्ध र कलहमया मैले धेरै ितुसतयाहरू पबतेको 
देखेँ; र मैले धेरै सहरहरू देखेँ, हो, पक मैले 
पतनीहरूको गणनया समेत गररनँ।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले प्रपतज्याको 
भूपमको सतहमया अ्धकयारको ततु्वयाँलो देखेँ; 
र मैले पबजतुली चमकेको देखेँ र मेि गजनेको 
र भूकमिहरू र सबै पकपसमकया कोलयाहलिूण्ष 
आ्वयाजहरू सतुनेँ; अपन मैले िृथ्वी र चट्यानहरू 
देखेँ पक पतनीहरू टुक्या टुक्या भए; अपन मैले 
ि्व्षतहरू टुक्या टुक्या भएर ढलेको देखेँ; अपन 
मैले िृथ्वीकया मैदयानहरू देखेँ पक ती फयाटे; 
अपन मैले धेरै सहरहरू देखेँ पक ती डुबे; अपन 
मैले धेरैलयाई देखेँ पक ती आगोद्यारया जलयाइए; 
अपन मैले कमिनको कयारण िृथ्वीमया ढलेकया 
धेरैलयाई देखेँ।

५ अपन मैले ्ी कुरयाहरू देनख सकेिपछ 
्सतो हुन ग्ो, मैले अ्धकयारको ततु्वयाँलो देखेँ 
पक ्ो िृथ्वीको सतहबयाट हट्ो; अपन हेर, 
मैले िरमप्रभतुकया महयान् र भ्यानक ् ्या्हरूकया 
कयारणले ितन नभएकया भीड देखेँ।

६ अपन मैले स्वग्षहरू खतुलेको र िरमेश्वरकया 
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थतुमया स्वग्षबयाट ओललंदै गरेको देखेँ; अपन उहयाँ 
तल आउनतुभ्ो र उनीहरूसयामतु स्व्मलयाई 
देखयाउनतुभ्ो।

७ अपन मैले ्ो िपन देखेँ र ग्वयाही पद्छु 
पक िप्वत् आतमया अ्् बयाह्रमयापथ ओपल्ष्ो; 
अपन उनीहरूलयाई िरमेश्वरद्यारया पन्तुक् गरर्ो 
र चतुपन्ो।

८ अपन स्वग्षदूतले ्सो भ्दै मसँग बोले: 
थतुमयाकया बयाह्र पिष्हरूलयाई हेर, जसलयाई मेरया 
स्तपतको से्वया गन्ष चतुपनएको छ।

९ अपन उनले मलयाई भन:े थतुमयाकया बयाह्र 
प्ररेरतहरू पतमी समझ्छौ? हरे, पतनीहरू ती 
हुन ्जसल ेइस्याएलकया बयाह्र कुलहरूको ््या् 
गननेछन;् ् सकयारण, पतम्या स्तपतमध्ेकया बयाह्र 
स्ेवकहरूको िपन उनीहरूबयाट ््या् गररनेछ; 
पकनपक पतमी इस्याएलकया िरयानयाकया हौ।

१० अपन पतमीले देखेकया ्ी बयाह्र 
से्वकहरूले पतम्या स्तपतको ््या् गननेछन्। 
अपन, हेर, पतनीहरू सदयास्व्षदया धममी छन्; 
पकनपक िरमेश्वरकया थतुमयामया उनीहरूको 
आसथयाकया कयारण पतनीहरूकया ्वसत्हरूलयाई 
उहयाँको रगतमया सफेद ततुल्याइएको छ।

११ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: हेर! अपन 
मैले हेरेँ र तीन ितुसतयाहरू धयापम्षकतयामया गतुज्ेको 
देखेँ; अपन उनीहरूकया ्वसत्हरू िरमेश्वरकया 
थतुमयाकया जसतै सफेद पथए। अपन स्वग्षदूतले 
मलयाई भने: उहयाँमया पतनीहरूको आसथयाको 
कयारणले प्नीहरूलयाई थतुमयाको रगतमया सफेद 
ततुल्याइएको छ।

१२ अपन म, नफीले धयापम्षकतयामया पबतेकया 
चौथो ितुसतयाकया धेरैलयाई िपन देखेँ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले िृथ्वीकया 
भीडलयाई एकसयाथ जममया भएको देखेँ।

१४ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: पतम्या 
स्तपत र पतम्या ब्धतुहरूकया स्तपतलयाई िपन 
हेर।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले हेरेँ र मेरया 
स्तपतकया जन मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतप्वरुद्ध 
भीडमया एकसयाथ जममया भएको देखेँ; र 
उनीहरू लडयाईं गन्ष एकसयाथ जममया भएकया  
पथए।

१६ अपन स्वग्षदूतले ्सो भ्दै मसँग बोले: 
पतम्या पितयाले देखेको पिनलयागदो ियानीको 
फोहोरयालयाई हेर; हो, त्ो नदीसमेत जसकया 
बयारेमया उनले कुरया गरेकया पथए; र त्सकया 
गपहरयाईहरू नरककया गपहरयाईहरू हुन्।

१७ अपन अ्धकयारकया ततु्वयाँलोहरू 
सैतयानकया प्रलोभनहरू हुन् जसले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया आँखयाहरूलयाई अ्धो र 
हृद्हरूलयाई कठोर ततुल्याउँछन् र उनीहरूलयाई 
चौडया सडकहरू पतर डोऱ्याउँछन्, पक उनीहरू 
नयापस्छन् र हरयाउँछन्।

१८ अपन ठूलो र फरयापकलो भ्वन, जतुन पतम्या 
पितयाले देखे, मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया 
ब्थ्ष कलिनया र िमणड हुन्। अपन ठूलो र 
भ्यानक खयाडीले पतनीहरूलयाई छुट्याउँछ; 
हो, अन्त िरमेश्वरको ््या्को ्वचन र 
मसीह जो िरमेश्वरकया थतुमया हुनतुहु्छ, जसकया 
बयारेमया संसयारको प्रयारमभदेनख ्स सम्समम 
र ्ससम्देनख उिरया्त र सदयास्व्षदया िप्वत् 
आतमयाले ग्वयाही पद्छ।

१९ अपन जब स्वग्षदूतले ् ी ्वचनहरू बोले, 
मैले हेरेँ र देखेँ पक स्वग्षदूतकया ्वचनहरूअनतुसयार 
मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतले मेरया स्तपतप्वरुद्ध 
कलह गरे; अपन मेरया स्तपतको िमणड र 
सैतयानको प्रलोभनकया कयारणले मैले देखेँ पक 
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मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतले मेरया स्तपतकया 
जनमयापथ िपक् जमयाए।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले हेरेँ र 
मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतकया जनलयाई देखेँ 
पक उनीहरूले मेरया स्तपतलयाई िरयापजत 
गररसकेकया पथए; अपन उनीहरू भूपमको 
सतहमयापथ भीडमया अपि बढे।

२१ अपन मैले उनीहरूलयाई भीडमया एकसयाथ 
जममया भएको देखेँ; अपन मैले उनीहरूमयाझ 
्तुद्ध र ्तुद्धकया हल्याहरू देखेँ; अपन ्तुद्ध र 
्तुद्धकया हल्याहरूमया मैले धेरै ितुसतयाहरू गतुज्ेको 
देखेँ।

२२ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: हेर 
प्नीहरूको प्वश्वयास क्ीण हुँदै जयानेछ।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले देंखे, 
उनीहरूको प्वश्वयास क्ीण भएिपछ उनीहरू 
कयालया र िृणयासिद र फोहरी, आलस्ले 
भररिूण्ष र सबै प्रकयारले कुकममी मयापनसहरू 
बने।

अध्या् १३

नफी सतैानको चच्छको गैह्र-यहूदीहरू 
्ीचमा स्ापनाको, अमरेरकाको अनवेषण 
र औपभनवरेीकरणको, ्ाइ्लको सपष्ट र 
्हुमलूय अरं गमुाएको, गैह्र-्यहूदीहरूको 
धम्छतयागको प्रभतफभलतको अवस्ा, 
ससुचामारको पनुस्ा्छपनाको, पभरल्ा 
भदनहरूका धम्छरासत्को आगमनको र 
भसयोनको भनमा्छणको दर्छन देखरन्। लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले ्सो 

भ्दै मसँग बोले: हेर! अपन मैले हेरेँ र धेरै 
रयाष्टट्रहरू र अपधरयाज्हरू देखेँ।

२ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: पतमी के 
देखछौ? अपन मैले भनेँ: म धेरै रयाष्टट्रहरू र 
अपधरयाज्हरू देखछु।

३ अपन उनले मलयाई भने: प्नीहरू गैह्र-
्हूदीहरूकया रयाष्टट्रहरू र अपधरयाज्हरू हुन्।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले गैह्र-
्हूदीहरूकया रयाष्टट्रहरूमयाझ एउटया ठूलो चच्षको 
सथयािनया भएको देखेँ।

५ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: एउटया 
चच्षको सथयािनया भएको हेर जतुन अ्् सबै 
चच्षहरू भ्दया अपत िृपणत छ, जसले 
िरमेश्वरकया स्तहरूको बध गछ्ष, हो र 
उनीहरूलयाई ्यातनया पद्छ र उनीहरूलयाई 
बयाँधेर रयाखछ र फलयामको जतु्वयामया उनीहरूलयाई 
नयाछ्ष र पतनीहरूलयाई ब्धनपतर ल्याउँछ।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले ्ो प्वियाल 
र िृपणत चच्ष देखेँ; अपन मैले सैतयानलयाई देखेँ 
पक ऊ ्सको संसथयािक पथ्ो।

७ अपन मैले सतुन र चयाँदी र रेिमी किडयाहरू 
र पसपम्के किडयाहरू र मपसनो गरी बयापटएकया 
सतुती किडयाहरू र सबै पकपसमकया बहुमूल् 
्वसत्हरू िपन देखेँ; अपन मैले धेरै ्वेश्याहरू 
देखेँ।

८ अपन स्वग्षदूतले ्सो भ्दै मसँग बोले: 
हेर सतुन र चयाँदी र रेिमी किडयाहरू र पसपम्के 
किडयाहरू र मपसनो गरी बयाटीएकया सतुतीकया 
किडयाहरू र बहुमूल् ्वसत्हरू र ्वेश्याहरू 
्स प्वियाल र िृपणत चच्षकया चयाहनयाहरू हुन्।

९ अपन संसयारको प्रिंसयाकया लयापग िपन 
उनीहरू िरमेश्वरकया स्तहरूको प्वनयाि 
गद्षछन् र पतनीहरूलयाई ब्धनपतर ल्याउँदछन्।
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१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले हेरेँ 

र अथयाह ियानी देखेँ; र पतनीहरूले गैह्र-
्हूदीहरूलयाई मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतबयाट 
प्वभयाजन गरे।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले 
मलयाई भने: हेर, िरमेश्वरको क्ोध पतम्या 
ब्धतुहरूकया स्तपतमयापथ छ।

१२ अपन मैले हेरेँ र गैह्र-्हूदीहरूमयाझ 
एउटया मयापनसलयाई देखेँ, जो अथयाह ियानीद्यारया 
मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतबयाट अलग्याइएकया 
पथए; अपन मैले िरमेश्वरको आतमया देखेँ 
पक ्ो तल आ्ो र त्स मयापनसमयापथ कयाम 
गऱ्ो; अपन उनी अथयाह ियानीमयापथ अपि बढे, 
मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतसमेत, जो प्रपतज्याको 
भूपममया पथए।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
िरमेश्वरको आतमयालयाई देखेँ पक ्सले 
अ्् गैह्र-्हूदीहरू मयापथ कयाम गऱ्ो; अपन 
उनीहरू ब्धनबयाट बयापहर पनसकेर अथयाह 
ियानीमयापथ हुँदै अपि बढे।

१४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक मैले प्रपतज्याको 
भूपममयापथ गैह्र-्हूदीहरूकया धेरै भीड देखेँ; 
अपन मैले िरमेश्वरको क्ोध देखेँ, पक ्ो मेरया 
ब्धतुहरूकया स्तपतमयापथ पथ्ो र उनीहरूलयाई 
गैह्र-्हूदीहरूकया अगयापड पततर-पबतर ियाररए 
र प्रहयार गरर्ो।

१५ अपन मैले िरमप्रभतुको आतमयालयाई 
देखेँ, पक ्ो गैह्र-्हूदीहरूमयापथ पथ्ो, 
अपन उनीहरूले उन्पत गरे र आफनो ररकथकया 
लयापग त्ो भूपम प्रयाप्त गरे; अपन मैले देखेँ पक 
उनीहरू मयाररनतुभ्दया अगयापडकया मेरया जनतयाहरू 
जसतै सफेद, अत््तै गोरया र सतु्दर पथए।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 

देखेँ पक ब्धनबयाट बयापहर पनसकेर अपि 
बढेकया गैह्र-्हूदीहरूले स्व्मलयाई 
िरमप्रभतुअगयापड प्वनम् ततुल्याए; र िरमप्रभतुको 
िपक् उनीहरूसँग पथ्ो।

१७ अपन मैले देखेँ पक उनीहरूकया गैह्र-
्हूदी आमयाहरू उनीहरूप्वरुद्ध लडयाईं गन्ष 
ियानीमयापथ र जपमनमयापथ िपन एकसयाथ जममया 
भए।

१८ अपन मैले देखेँ पक िरमेश्वरको 
िपक् उनीहरूसँग पथ्ो, अपन ्ो िपन पक 
िरमेश्वरको क्ोध ती सबैमयापथ पथ्ो जो 
उनीहरूकया प्वरुद्ध लडयाईं गन्ष एकसयाथ जममया 
भएकया पथए।

१९ अपन म, नफीले देखेँ पक ब्धनबयाट 
बयापहर पनसकेकया गैह्र-्हूदीहरूलयाई 
िरमेश्वरको िपक्द्यारया अ्् रयाष्टट्रहरूकया 
हयातहरूबयाट बचयाइ्ो।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
देखेँ पक उनीहरूको त्ो भूपममया उन्पत 
भ्ो; अपन मैले एउटया ितुसतक देखेँ र ्सलयाई 
उनीहरूमयाझ अपि लपग्ो।

२१ अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: के 
पतमीलयाई त्स ितुसतकको अथ्ष थयाहया छ?

२२ अपन मैले उनलयाई भनेँ: मलयाई थयाहया 
छैन।

२३ अपन उनले भने: हेर एउटया ्हूदीको 
मतुखबयाट ्ो अपि बढदछ। अपन म, नफीले 
्सलयाई देखेँ; अपन उनले मलयाई भने: पतमीले 
देखेको त्ो ितुसतक ्हूदीहरूको अपभलेख 
हो, जसले िरमप्रभतुकया करयारहरू, जतुन उहयाँले 
इस्याएलकया िरयानयासँग गनतु्ष भएकोछ, त्सलयाई 
समेटदछ; अपन ् सले िप्वत् अगम्वक्याहरूकया 
अगम्वयाणीहरूमध्े धेरैलयाई समेत समेटदछ; 
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र ्ो कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ भएकया कुँदयाइहरू 
जसतै एउटया अपभलेख हो, तर ती धेरै छैनन्; 
तथयापि, पतनीहरूले िरमप्रभतुकया करयारहरू 
समेटदछन्, जतुन उहयाँले इस्याएलकया िरयानयासँग 
गनतु्ष भएकोछ; ्सकयारण, पतनीहरू गैह्र-
्हूदीहरूकयासयामतु ठूलो मूल्कया छन्।

२४ अपन िरमप्रभतुकया स्वग्षदूतले मलयाई भने: 
पतमीले देखेकया छौ पक त्ो ितुसतक एउटया 
्हूदीको मतुखबयाट अपि बढ्ो; अपन जब 
एउटया ् हूदीको मतुखबयाट ् ो अपि बढ्ो ् सले 
िरमप्रभतु, जसकया बयारेमया बयाह्र प्रेररतहरूले 
ग्वयाही पद्छन्, उहयाँकया सतुसमयाचयारको िूण्षतया 
समेट्ो; अपन उनीहरूले िरमेश्वरकया थतुमयामया 
रहेको सत्तयाअनतुसयार ग्वयाही पद्छन्।

२५ ्सकयारण, ्ी कुरयाहरू िरमेश्वरमया 
रहेको सत्तयाअनतुसयार ्हूदीहरूदेनख 
ितुद्धतयामया गैह्र-्हूदीहरूसमम अपि बढदछ।

२६ अपन थतुमयाकया बयाह्र प्रेररतहरूको हयातद्यारया 
्हूदीहरूदेनख गैह्र-्हूदीहरूसमम पतनीहरू 
अपि बढेिपछ पतमी त्स प्वियाल र िृपणत 
चच्ष, जतुन अ्् सबै चच्षहरूभ्दया अपत िृपणत 
छ, त्सको रचनया भएको देखदछौ; पकनपक 
हेर, उनीहरूले थतुमयाको सतुसमयाचयारबयाट धेरै 
भयागहरू हरण गरेकया छन् जतुन् सिष्ट र अपत 
मूल््वयान छन्; अपन िरमप्रभतुकया धेरै करयारहरू 
िपन उनीहरूले हरण गरेकया छन्।

२७ अपन ्ो सब उनीहरूले गरेकया छन् 
तयापक उनीहरूले िरमप्रभतुकया सही मयाग्षहरू 
भ्रष्ट गन्ष सकून्, तयापक उनीहरूले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया आँखयाहरू अ्धया र हृद्हरू 
कठोर ततुल्याउन सकून्।

२८ ्सकयारण, पतमी देखछौ पक त्ो ितुसतक 
प्वियाल र िृपणत चच्षकया हयातहरूमयाफ्कत् अपि 

बपढसकेिपछ, त्ो ितुसतक, जतुन िरमेश्वरकया 
थतुमयाको ितुसतक हो, त्सबयाट थतुप्रै सिष्ट र 
मूल््वयान् कुरयाहरू हरण गररएकयाछन्।

२९ अपन ्ी सिष्ट र मूल््वयान् कुरयाहरू 
हरण गररएिपछ ्ो गैह्र-्हूदीहरूकया सबै 
रयाष्टट्रहरूसमम अपि बढदछ; अपन गैह्र-
्हूदीहरूकया सबै रयाष्टट्रहरूसमम, हो, ब्धनबयाट 
बयापहर पनसकेर अपि बढेकया गैह्र-्हूदीहरूसँग 
पतमीले देखेकया अथयाह ियानीियारर समेत अपि 
बढेिपछ, पतमी देखदछौ—त्स ितुसतकबयाट 
हरण गररसपकएकया थतुप्रै सिष्ट र बहुमूल् 
कुरयाहरूको कयारणले, जतुन िरमेश्वरकया 
थतुमयामया रहेको सिष्टतयाअनतुसयार मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूले बतुझने गरी सिष्ट पथए—
थतुमयाको सतुसमयाचयारबयाट हरण गररएकया ्ी 
कुरयाहरूको कयारणले अत््त धेरै ठेस 
लगयाउँछन्, हो, ्पतसमम पक सैतयानले 
उनीहरूमयापथ िपक् जमयाउँछ।

३० तथयापि, ब्धनबयाट बयापहर पनसकेर र 
िरमेश्वरको िपक्द्यारया अ्् सबै रयाष्टट्रहरूभ्दया 
मयापथ उठयाइएर अ्् सबै भूपमहरूभ्दया उत्म 
भूपम, जतुन िरमप्रभतु िरमेश्वरले पतम्या पितयासँग 
उनकया स्तपतले उनीहरूको ररकथको भूपमको 
रूिमया प्रयाप्त गनतु्षिद्षछ भनी करयार गनतु्षभएको 
भूपम हो, त्सको सतहमयापथ अपि बढेकया 
गैह्र-्हूदीहरू पतमी देखछौ; ्सकयारण, 
पतमी देखछौ पक गैह्र-्हूदीहरूले पतम्या 
स्तपतको पमश्ण, जतुन पतम्या ब्धतुहरूमयाझ 
छन्, पतनलयाई िूरै प्वनयाि गरेको िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले सहनतु हुनेछैन।

३१ न त उहयाँले सहनतुहुनेछ पक गैह्र-
्हूदीहरूले पतम्या ब्धतुहरूकया स्तपतको 
प्वनयाि गरून्।
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३२ न त िरमप्रभतु िरमेश्वरले सहनतुहुनेछ 

पक त्स िृपणत चच्ष, जसको सथयािनया 
पतमीले देनखसकेकया छौ, त्सैद्यारया लतुकयाएर 
रयानखएको थतुमयाको सतुसमयाचयारकया सिष्ट र अपत 
मूल््वयान भयागहरूको कयारणले गैह्र-्हूदीहरू 
अ्धोिनको त्स भ्या्वह अ्वसथया, जसमया 
पतमी देखछौ उनीहरू छन्, त्सैमया सदयास्व्षदया 
रहून्।

३३ ्सकयारण िरमेश्वरकया थतुमया भन्तुहु्छ: 
महयान् ््या्मया इस्याएलकया िरयानयाकया 
अ्विेषलयाई भेट नगरेसमम म गैह्र-
्हूदीहरूसमक् द्यालतु हुनेछु।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुको 
स्वग्षदूतले ्सो भ्दै मसँग बोले: हेर, 
िरमेश्वरकया थतुमया भन्तुहु्छ, इस्याएलकया 
िरयानयाको अ्विेषलयाई भेट गररसकेिपछ—
अपन ्ो अ्विेष जसकया बयारेमया म बोलदछु 
पतम्या पितयाकया स्तपत हुन्—्सकयारण, 
मैले उनीहरूलयाई ््या्मया भेट गररसकेिपछ 
र गैह्र-्हूदीहरूकया हयातद्यारया उनीहरूलयाई 
प्रहयार गररसकेिपछ र त्स िृपणत चच्ष, जतुन 
्वेश्याहरूको जननी हो, त्सद्यारया खैंपचएर 
रयानखएकया थतुमयाको सतुसमयाचयारकया अपत सिष्ट र 
बहुमूल् भयागहरूकया कयारणले गैह्र-्हूदीहरूले 
अत््त ठेस खयाएिपछ, थतुमया भन्तुहु्छ—म 
त्स पदनमया गैह्र-्हूदीहरूसमक् द्यालतु 
हुनेछु, ्पतसमम पक मेरो आफनै िपक्मया 
मेरो अपधक सतुसमयाचयार उनीहरूसयामतु अगयापड 
ल्याउनेछु, जतुन सिष्ट र बहुमूल् हुनेछ, थतुमया 
भन्तुहु्छ।

३५ पकनपक, हेर, थतुमया भन्तुहु्छ: म 
स्व्म् पतम्या स्तपतसयामतु प्रकट हुनेछु, पक 
मैले उनीहरूसयामतु से्वया गरेकया धेरै कुरयाहरू 

उनीहरूले लेखनेछन्, जतुन सिष्ट र बहुमूल् 
हुनेछन्; अपन पतम्या स्तपतको प्वनयाि 
भएिपछ र अपन पतम्या ब्धतुहरूकया स्तपत िपन 
प्वश्वयासमया क्ीण हुँदै गएिपछ, हेर, थतुमयाकया 
उिहयार र िपक्द्यारया गैह्र-्हूदीहरूसयामतु अपि 
आउनबयाट ्ी कुरयाहरूलयाई लतुकयाइनेछ।

३६ अपन थतुमया भन्तुहु्छ, पतनीहरूमया मेरो 
सतुसमयाचयार र मेरो चट्यान र मेरो मतुपक् लेनखनेछ।

३७ अपन आिीपषत हुनछेन ् पतनीहरू जो 
त्स पदनमया मेरो पस्ोनलयाई अपि ल्याउन 
खोजी गछ्षन,् पकनपक उनीहरूसँग िप्वत् 
आतमयाको उिहयार र िपक् हुनछे; अपन ्पद 
उनीहरूल े अ्त्समम सहे भन े अन्तम 
पदनमया उनीहरूको उतथयान गररनछे र थतुमयाको 
चीरसथया्ी अपधरयाज्मया मतुपक् हुनछे; अपन 
जस-जसल े ियान्तको, हो, ठूलो आन्दकया 
समयाचयारहरूको प्रकयािन गननेछन,् उनीहरू 
ि्व्षतमयापथ कपत सत्ु दर हुनछेन।्

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले मेरया 
ब्धतुहरूकया स्तपतकया अ्विेषलयाई र 
िरमेश्वरकया थतुमयाको ितुसतकलयाई िपन देखेँ, 
जतुन ्हूदीको मतुखबयाट अपि बढेको पथ्ो, 
पक ्ो गैह्र-्हूदीहरूबयाट मेरया ब्धतुहरूकया 
स्तपतकया अ्विेषसयामतु अपि आ्ो।

३९ अपन ्ो उनीहरूसयामतु आइसकेिपछ 
मैले अ्् ितुसतकहरू दखेेँ , जतुन गहै्र-
्हूदीहरू र मेरया ब्धतुहरूकया स्तपतकया 
अ्विषे, अपन िथृ्वीको सब ैसतहभरर छररएकया 
्हूदीहरूलयाई समते अगम्वक्याहरू र थतुमयाकया 
बयाह्र प्ररेरतहरूकया अपभलखेहरू सत् छन् भनी 
पचत् बतुझयाउने गरी थतुमयाको िपक्द्यारया गहै्र-
्हूदीहरूदेनख उनीहरूसयामतु अपि आए।

४० अपन स्वग्षदूतले ्सो भ्दै मसँग 
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बोले: ्ी अन्तम अपभलेखहरू, जतुन 
पतमीले गैह्र-्हूदीहरूमयाझ देखेकया छौ, 
त्सले िपहलो चयापहँ, जतुन थतुमयाकया बयाह्र 
प्रेररतहरूकया हुन्, त्सको सत्तया सथयापित 
गननेछन् र पतनीहरूदेनख हरण गररएकया सिष्ट र 
मूल््वयान् कुरयाहरू अ्वगत गरयाउनेछन्; अपन 
सयारया ब्धतुबया्ध्व, भयाषया र जनलयाई अ्वगत 
गरयाउनेछन् पक िरमेश्वरकया थतुमया नै अन्त 
पितयाकया ितुत् र संसयारको मतुपक्दयातया हुनतुहु्छ; 
र सबै मयापनसहरू उहयाँसमक् आउनतुिद्षछ, 
अ््थया उनीहरूलयाई बचयाउन सपकनेछैन।

४१ अपन ती थतुमयाको मतुखबयाट सथयापित 
गररने ्वचनहरूअनतुसयार आउनतुिद्षछ; 
अपन थतुमयाकया ्वचनहरूलयाई थतुमयाकया बयाह्र 
प्रेररतहरूकया अपभलेखहरू लगया्त पतम्या 
स्तपतकया अपभलेखहरूमया अ्वगत गरयाइनेछ; 
्सकयारण ती दुबैलयाई एउटयामया सथयापित 
गररनेछ; पकनपक सयारया िृथ्वीमयापथ एउटया 
िरमेश्वर र एउटया गोठयालो हुनतुहु्छ।

४२ अपन सम् आउँछ पक उहयाँ, दुबै 
्हूदीहरूसयामतु र गैह्र-्हूदीहरूसयामतु समेत, 
सयारया रयाष्टट्रहरूसयामतु स्व्म् प्रकट हुनतुहुनेछ; 
अपन स्व्मलयाई ्हूदीहरूसयामतु र गैह्र-
्हूदीहरूसयामतु समेत प्रकट गररसकेिपछ, 
त्सिपछ उहयाँले स्व्मलयाई गैह्र-
्हूदीहरूसयामतु र ्हूदीहरूसयामतु समेत प्रकट 
गनतु्षहुनेछ र अन्तमचयापहँ िपहलो हुनेछ र 
िपहलोचयापहँ अन्तम हुनेछ।

अध्या् १४

एक सवग्छदतू गहै्र-यहूदीमाभ् पनने 
श्ाप र आरीषहरूका ्ारमेा नफीलाई 

्ताउँरन्—तयहा ँ दईु चच्छहरू मात् रन:् 
परमेशवरका ्मुाको चच्छ र सतैानको चच्छ-
स् ैराष्टट्रका परमेशवरका सनतहरूलाई भवराल 
र घृभणत चच्छद्ारा कष्ट भदइनर-ससंारको 
अनतयका ्ारमेा प्ररेरत यहुन्नाल े लखेनहुुनरे। 
लगिग ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक ्पद 
गैह्र-्हूदीहरूले िरमेश्वरकया थतुमयालयाई 
उहयाँ बयासत्वमै उनीहरूकया ठेस लगयाउने 
ढुङ्याहरूलयाई हरण गनने गरी ्वचनमया र िपक्मया 
िपन उनीहरूसयामतु स्व्म् प्रकट हुनतुहुने पदनमया 
सतुने भने—

२ अपन िरमेश्वरकया थतुमयाप्वरुद्ध आफनो 
हृद् कठोर ियारेनन् भने उनीहरूलयाई पतम्ो 
पितयाकया स्तपतमयाझ गणनया गररनेछ; 
हो, उनीहरूलयाई इस्याएलकया िरयानयामयाझ 
गणनया गररनेछ; अपन उनीहरू प्रपतज्याको 
भूपममयापथ सदयास्व्षदया आिीपषत जन हुनेछन्; 
उनीहरूलयाई ब्धनपतर अरु बढी ल्याइने 
छैन; र इस्याएलकया िरयानयालयाई अरु बढी 
खलबल्याइने छैन।

३ अपन त्ो ठूलो खयाडल, जतुन उनीहरूकया 
लयापग सैतयान र उसकया छोरयाछोरीहरूले 
सथयािनया गरेको त्स प्वियाल र िृपणत चच्षद्यारया 
खपनएको छ, तयापक उसले मयापनसहरूकया 
जी्वयातमयाहरूलयाई तल नरकसमम अगतु्वयाइ गरेर 
लैजयान सकोस्—हो, मयापनसको प्वनयािकया 
लयापग खपनएको त्ो ठूलो खयाडल पतनीहरूको 
िूरया प्वनयाि हुने गरी त्ो खन्ेहरूले नै भररनेछ, 
िरमेश्वरकया थतुमया भन्तुहु्छ; अ्त् नभएको 
त्स नरकपतर फ्याँपकएबयाहेक जी्वयातमयाको 
प्वनयाि हुनेछन्।
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४ पकनपक हेर, ्ो सैतयानको ब्धनअनतुसयार 

हो, अपन उहयाँअगयापड दुष्टतया र कुकम्ष गनने 
सबैमयापथको िरमेश्वरको ््या्अनतुसयार िपन 
हो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले म 
नफीसँग ्सो भ्दै बोले: पतमीले देखेकया छौ 
पक ्पद गैह्र-्हूदीहरूले िशचयात्याि गरे भने 
उनीहरूलयाई रयाम्ै हुनेछ; पतमीले इस्याएलकया 
िरयानयासयामतु िरमप्रभतुको करयारकया बयारेमया 
जयानेकया छौ; अपन पतमीले ्ो िपन सतुनेकया छौ 
पक जसले िशचयात्याि गददैन, उसको प्वनयाि 
हुनैिछ्ष।

६ त्सकयारण, गैह्र-्हूदीहरूलयाई पधक्यार 
छ ्पद ्सो भ्ो पक उनीहरूले िरमेश्वरकया 
थतुमयाप्वरुद्ध आफनया हृद्हरू कठोर ियारे भने।

७ पकनपक सम् आउँछ, िरमेश्वरकया थतुमया 
भन्तुहु्छ, पक मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
म एउटया महयान् र प्वसम्कयारी कया््ष समिन् 
गननेछु; एउटया कया््ष जतुन अजर हुनेछ, एकपतर 
होस् ्वया अककोपतर—ियान्त र अन्त 
जी्वनकया लयापग उनीहरूलयाई मनयाउने गरी 
होस्, ्वया सैतयानको ब्धन, जसकया बयारेमया 
मैले बोलेको छु, त्सअनतुसयार उनीहरूलयाई 
ब्धनपतर र सयांसयाररक र आनतमक दुबै 
प्वनयािपतर ल्याउने गरी ्वया उनीहरूलयाई 
उनीहरूकया हृद्कया कठोरतया र उनीहरूकया 
मनसतषकहरूकया अ्धोिनयासमम ल्याउने गरी 
होस्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब स्वग्षदूतले 
्ी ्वचनहरू बोपलसके, उनले मलयाई भने: 
इस्या्लकया िरयानयासयामतु पितयाको करयार पतमी 
समझ्छौ? मैले उनलयाई भनेँ, समझ्छु।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनले मलयाई भने: 

हेर, अपन त्ो प्वियाल र िृपणत चच्षलयाई हेर, 
जतुन कुकम्षको जननी हो, जसको संसथयािक 
सैतयान हो।

१० अपन उनले मलयाई भने: हेर चच्षहरू 
के्वल दुई्वटयामयात् छन्; एउटया चयापहँ 
िरमेश्वरकया थतुमयाको चच्ष हो र अकको चयापहँ 
सैतयानको चच्ष हो; ्सकयारण, िरमेश्वरकया 
थतुमयाको चच्षको मयातहतमया नरहनेहरू त्स 
प्वियाल चच्षको मयातहतमया रह्छन्, जतुन 
कुकम्षको जननी हो; र त्ो सयारया िृथ्वीको 
्वेश्या हो।

११ अपन ् सतो हुन ग्ो पक मैले हेरेँ र सयारया 
िृथ्वीको ्वेश्यालयाई देखेँ, अपन त्ो अथयाह 
ियानीमयापथ बसी; र सयारया िृथ्वीमयापथ, सबै रयाष्टट्र, 
कुटुमब, भयाषया र जनमयाझ त्सको अपधित् 
पथ्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
िरमेश्वरकया थतुमयाको चच्षलयाई देखेँ र अथयाह 
ियानीमयापथ बसेकी ्वेश्याको दुष्टतया र कुकम्षको 
कयारणले ् सकया सदस्हरू थोरै पथए; तथयापि, 
मैले देखेँ पक िरमेश्वरकया स्तहरू भएको 
थतुमयाको चच्ष िपन िृथ्वीको सयारया सतहमयापथ 
पथ्ो; र मैले देखेको त्स प्वियाल बेश्याको 
दुष्टतयाकया कयारणले िृथ्वीको सतहमयापथ 
उनीहरूको आपधित् सयानो पथ्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कुकम्षकी त्ो 
महयान् जननीले िरमेश्वरकया थतुमयाप्वरुद्ध लडन 
गैह्र-्हूदीहरूकया सबै रयाष्टट्रहरूमयाझ सयारया 
िृथ्वीको सतहमयापथ भीड एक सयाथ जममया गरी।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
िरमेश्वरकया थतुमयाको िपक् देखेँ पक ्ो 
िृथ्वीको सयारया सतहमयापथ छररएर रहेकया 
थतुमयाको चच्षकया स्तहरूमयापथ र िरमप्रभतुकया 
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करयार्वद्ध जनहरूमयापथ अ्वतरण भ्ो; र 
उनीहरू धयापम्षकतयाले र महयान् मपहमयाको 
िरमेश्वरको िपक्ले सतुसनजजत भए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले देखेँ 
पक िरमेश्वरको क्ोध त्स प्वियाल र िृपणत 
चच्षमयापथ खपनएको पथ्ो, ्पतसमम पक 
िृथ्वीकया सबै रयाष्टट्रहरू र कुटुमबहरूमयाझ ्तुद्ध र 
्तुद्धकया हल्याहरू पथए।

१६ अपन कुकम्षकी जननीको मयातहतमया 
रहेकया सयारया रयाष्टट्रहरूमयाझ जब ्तुद्ध र ्तुद्धकया 
हल्याहरू सतुरु हुन थयाल्ो, स्वग्षदूतले ्सो 
भ्दै मसँग बोले: हेर, िरमेश्वरको क्ोध 
्वेश्याहरूकी जननीमयापथ छ; अपन हेर, पतमी 
्ी सब कुरयाहरू देखछौ—

१७ अपन जब त्ो पदन आउँछ पक 
िरमेश्वरको क्ोध ्वेश्याहरूकी जननी, जतुन 
सयारया िृथ्वीको प्वियाल र िृपणत चच्ष हो, 
जसको संसथयािक सैतयान हो, त्समयापथ 
खपन्छ, त्सिपछ, त्स पदनमया, इस्याएलकया 
िरयानयाकया आफनया जनलयाई गनतु्ष भएकया उहयाँकया 
करयारहरू िूरया गन्षकया लयापग बयाटो त्यार गनने 
पितयाको कया््ष आरमभ हुनेछ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले 
्सो भ्दै मसँग बोले: हेर!

१९ अपन मैले हेरेँ र एकजनया मयापनसलयाई 
देखेँ र उनले सफेद लबेदया िपहरेकया पथए।

२० अपन स्वग्षदूतले मलयाई भने: थतुमयाकया 
बयाह्र प्रेररतहरूमध्े एकलयाई हेर।

२१ हेर, बयाँकी ्ी कुरयाहरूलयाई; हो र 
भएकया धेरै कुरयाहरूलयाई िपन उनले हेननेछन्  
र लेखनेछन्।

२२ अपन उनले संसयारको अ्त्को बयारेमया 
िपन लेखनेछन्।

२३ ्सकयारण, उनले लेखने कुरयाहरू सही 
र सत् छन्; अपन हेर पतनीहरू ्हूदीको 
मतुखबयाट अगयापड बढेको पतमीले देखेको 
ितुसतकमया लेनख्छन्; ्हूदीको मतुखबयाट 
पतनीहरूअगयापड बढेको सम्मया, ्वया, 
्हूदीको मतुखबयाट त्ो ितुसतकअगयापड बढेको 
सम्मया, लेनखएकया कुरयाहरू सिसट र ितुद्ध, 
अपन अपत मूल््वयान र सबै मयापनसहरूलयाई 
बतुझन सपजलया पथए।

२४ अपन हेर, थतुमयाकया ती प्रेररतले लेखने 
कुरयाहरू धेरै छन् जतुन पतमीले देखेकया छौ; 
अपन हेर, बयाँकी पतमीले देखनेछौ।

२५ तर पतमीले ्सिपछ देखने कुरयाहरू 
पतमीले लेखनेछैनौ; पकनपक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले िरमेश्वरकया थतुमयाको प्रेररत पन्तुक् 
गनतु्षभएको छ पक उनले पतनलयाई लेखनतुिद्षछ।

२६ अपन आएकया अरुलयाई िपन उहयाँले 
सबै कुरयाहरू देखयाउनतुभएको छ र उनीहरूले 
पतनलयाई लेखेकया छन्; अपन िरमप्रभतुमया 
भएको सत्तयाअनतुसयार, िरमप्रभतुको आफनै 
सम्मया, इस्याएलकया िरयानयासयामतु पतनको 
ितुद्धतयामया अपि आउन पतनीहरूलयाई छयाि 
लगयाएर ब्द गररएको छ।

२७ अपन म, नफीले सतुनेँ र स्वग्षदूतको 
्वचनअनतुसयार ग्वयाही पद्छु पक थतुमयाकया ती 
प्रेररतको नयाम ्ूहन्या पथ्ो।

२८ अपन हेर, म नफीलयाई मैले देखेकया 
र सतुनेकया बयाँकी कुरयाहरू लेखन पनषेपधत 
गररएको छ; ्सकयारण मैले लेखेकया कुरयाहरू 
नै मलयाई ि्या्षप्त छन्; अपन मैले देखेकया 
कुरयाहरूको एउटया सयानो अंि मयात् मैले  
लेखेको छु।

२९ अपन म ग्वयाही पद्छु पक मेरया पितयाले 
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देखनतुभएकया कुरयाहरू मैले देखेँ, अपन 
िरमप्रभतुकया स्वग्षदूतले ती मलयाई ज्यात गरयाए।

३० अपन अब म आतमयाले लगेको बेलयामया 
मैले देखेकया कुरयाहरूको बयारेमया बोलन अ्त् 
गछु्ष; अपन ्पद मैले देखेकया सबै कुरयाहरू 
नलेनखए भने िपन मैले लेखेकया कुरयाहरू सत् 
छन्। अपन ्ो ्सतै हो। आपमन।

अध्या् १५

पभरल्ा भदनहरूमा लहीका सनतानले गैह्र-
यहूदीहरू्ाट ससुमाचार प्राप्त गननेरन्-
इस्ाएलको िलेा जतैनुका कलमी गररएका 
प्राकृभतक हागँाहरूसगँ तलुना गररनर-नफीले 
जीवनको वकृ्षको दर्छनको वयाखया गर्छन् 
र धमा्छतमा्ाट दषु्टहरूलाई रुट्ाउनमा 
परमशेवरको नयायका ् ारमेा ् ोलदरन्। लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी आतमयामया 
लपगएिपछ र ्ी सब कुरयाहरू देनखसकेिपछ, 
म मेरया पितयाको ियालमया फपक्कएँ।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले मेरया 
ब्धतुहरूलयाई देखेँ, अपन मेरया पितयाले 
उनीहरूसयामतु बोलनतुभएकया कुरयाहरूकया बयारेमया 
उनीहरू एक-अकया्षसँग प्व्वयाद गददै पथए।

३ पकनपक उहयाँले उनीहरूसयामतु सयाँचै नै धेरै 
गमभीर कुरयाहरू बोलनतुभ्ो, जतुन मयापनसले 
िरमप्रभतुसँग सोधखोज नगरे बतुझन कपठन 
पथए; अपन उनीहरू आफनया हृद्हरूमया कठोर 
भएकयाले, त्सकयारण, उनीहरूले िरमप्रभतुतफ्क 
नजर पदएनन्, जतुन उनीहरूले गनतु्षिनने पथ्ो।

४ अपन अब म नफी पतनकया हृद्कया 

कठोरतयाकया कयारणले र मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूको महयान् दुष्टतयाको कयारणले 
अिररहया््ष रुिमया आउनै िछ्ष भनी मैले देखेकया 
र जयानेकया कुरयाहरूकया कयारणले िपन िोकमग् 
भएँ।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया कष्टहरूकया 
कयारणले म प्वह्वल भएँ, पकनपक मेरया जनको 
प्वनयािकया कयारणले मेरया कष्टहरू सबैभ्दया 
ठूलो भएको मैले अनतुमयान गरेँ, पकनपक मैले 
उनीहरूको ितन देखेको पथएँ।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िपक् 
ियाइसकेिपछ उनीहरूबयाट पतनीहरुकया 
प्व्वयादको कयारण जयान्े इचछया गददै मैले मेरया 
ब्धतुहरूसयामतु बोलेँ।

७ अपन उनीहरूले भने: हेर, जैतूनको ्वृक्कया 
प्रयाकृपतक हयाँगयाहरू र गैह्र-्हूदीहरूकया बयारेमया 
िपन, हयाम्या पितयाले बोलनतु भएकया ्वचनहरू 
हयामी बतुझन सकदैनौँ।

८ अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ : के पतमीहरूले 
िरमप्रभतुसँग सोधखोज गरकेया छौ?

९ अपन उनीहरूले मलयाई भने: हयामीले 
गरेकया छैनौँ; पकनपक िरमप्रभतुले ्सतो कुरया 
हयामीलयाई अ्वगत गरयाउनतुहुन्।

१० हेर, मैले उनीहरूलयाई भनेँ: ्सतो 
कसरी हु्छ पक पतमीहरू िरमप्रभतुकया 
आज्याहरू ियालनया गददैनौ? ्सतो कसरी हु्छ 
पक आफनया हृद्हरूकया कठोरतयाको कयारणले 
पतमीहरू नयापसनेछौ?

११ के िरमप्रभतुले भन्तुभएकया कुरयाहरू 
पतमीहरू ्याद गददैनौ?—्पद पतमीहरू 
आफनया हृद्हरू कठोर बनयाउँदैनौ र मेरया 
आज्याहरू ियालनया गन्षमया लगनिीलतयाकया 
सयाथ पतमीहरूले प्रयाप्त गननेछौ भनी प्वश्वयास 
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गददै आसथयामया मलयाई सोधछौ भने पनशच् नै 
्ी कुरयाहरू पतमीहरूलयाई अ्वगत गरयाइनेछ।

१२ हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक 
हयाम्या पितयामया भएको िरमप्रभतुको आतमयाद्यारया 
इस्याएलकया िरयानयालयाई एउटया जैतूनको ्वृक्सँग 
ततुलनया गररएको पथ्ो; अपन हेर, के हयामी 
इस्याएलकया िरयानयाबयाट अलनगगएकया छैनौँ र 
के हयामी इस्या्लको िरयानयाको एउटया हयाँगया 
होइनौँ र?

१३ अपन अब, गैह्र-्हूदीहरूको िूण्षतया 
मयाफ्कत् प्रयाकृपतक हयाँगयाहरूको कलमी 
गनने बयारेमया हयाम्या पितयाको अथ्ष ्ो हो पक 
िपछल्या पदनहरूमया, हो, मसीह मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु िरीरमया प्रकट हुनतुभएिपछ 
धेरै ्वष्षहरू र धेरै ितुसतयाहरूको अ्तरयालसमममया, 
जब हयाम्या स्तपत प्वश्वयासमया क्ीण हुनेछन्, 
त्सिपछ मसीहको सतुसमयाचयारको िूण्षतया 
गैह्र-्हूदीहरूसयामतु र गैह्र-्हूदीहरूबयाट हयाम्या 
स्तपतको अ्विेषसमम आउनेछ—

१४ अपन त्स पदनमया हयाम्या स्तपतकया 
अ्विेषले थयाहया ियाउनेछन् पक उनीहरू 
इस्याएलकया िरयानयाकया हुन् र उनीहरू 
िरमप्रभतुकया करयार्वद्ध जन हुन्; अपन त्सिपछ 
उनीहरूले आफनया पितयाितुखया्षहरूलयाई पचन्ेछन् 
र उनीहरूकया बयारेमया ज्यान ियाउनेछन् र 
आफनो उद्धयारकतया्षको सतुसमयाचयारकया बयारेमया 
िपन ज्यान ियाउनेछन्, जतुन उहयाँद्यारया पतनकया 
पितयाितुखया्षहरुसयामतु से्वया गररएको पथ्ो; 
्सकयारण, उनीहरूले पतनकया उद्धयारकतया्ष र 
उहयाँको पसद्धया्तकया सोही बतुँदयाहरूको बयारेमया 
ज्यान ियाउनेछन्, तयापक उहयाँसयामतु कसरी आउने 
र मतुपक् ियाउने भनी थयाहया ियाउन सकून्।

१५ अपन त्सिपछ त्स पदनमया के 

उनीहरू खतुिी नहोलयान् र चीरसथया्ी 
िरमेश्वर, पतनीहरूकया चट्यान र पतनीहरूकया 
मतुपक्, उहयाँलयाई प्रिंसया नगलया्षन् त? हो, त्स 
पदनमया, के उनीहरूले सयाँचो लहरयाबयाट िपक् र 
ियालनिोषण नियाउलयान् त? हो, के उनीहरू 
िरमेश्वरको सयाँचो समूहमया नआउलयान् त?

१६ हेर, म पतमीलयाई भ्दछु, हो; उनीहरू 
इस्याएलकया िरयानयामयाझ ितुन: सनमझइनेछन्; 
जैतूनको ्वृक्को प्रयाकृपतक हयाँगया भएको 
नयातयाले उनीहरूलयाई ्वयासतप्वक जैतूनको 
्वृक्मया कलमी गररनेछ।

१७ अपन हयाम्या पितयाको अथ्ष ्ही हो; अपन 
उहयाँको अथ्ष ्ो हो पक उनीहरूलयाई गैह्र-
्हूदीहरूद्यारया पततर-पबतर नियाररएसमम ् सतो 
हुन जयाने छैन; र उहयाँको अथ्ष ्ो हो पक गैह्र-
्हूदीहरूको मयाध्मबयाट ्ो आउनेछ, तयापक 
्हूदीहरूद्यारया, ्वया इस्याएलकया िरयानयाद्यारया 
अस्वीकयार गररनतुहुने सोही कयारणकया लयापग 
िरमप्रभतुले गैह्र-्हूदीहरूसयामतु आफनो िपक् 
देखयाउन सकनतुहुनेछ।

१८ ्सकयारण, हयाम्या पितयाले हयाम्या 
स्तपतकया बयारेमया मयात् बोलनतुभएको छैन; तर 
िपछल्या पदनहरूमया िूरया गररनतुिनने करयार पतर 
औल्याउँदै इस्याएलकया सयारया िरयानयाको बयारेमया 
िपन बोलनतुभएको छ; जतुन करयार िरमप्रभतुले 
्सो भ्दै हयाम्या पितया अब्याहयामसँग गनतु्षभ्ो: 
पतम्या स्तपतद्यारया िृथ्वीकया सबै कुटुमबहरू 
आिीपषत हुनेछन्।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले ्ी 
कुरयाहरूकया बयारेमया उनीहरूसयामतु धेरै बोलेँ; 
हो, मैले िपछल्या पदनहरूमया ्हूदीहरूको 
ितुनसथया्षिनयाकया बयारेमया उनीहरूसयामतु बोलेँ।

२० अपन मैले उनीहरूसयामतु ्िै्या, जसले 
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्हूदीहरूको, ्वया इस्याएलकया िरयानयाको 
ितुनसथया्षिनयाको बयारेमया बोलेकया पथए, उहयाँकया 
्वचनहरू ियाठ गरेँ; अपन ितुनसथया्षपित 
गररएिपछ उनीहरूलयाई अरू खलबलयाइने 
छैन, न त ितुन: छररने नै छ। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक मैले मेरया ब्धतुहरूसयामतु धेरै ्वचनहरू 
बोलेँ, पक उनीहरू िया्त भए र िरमप्रभतुसयामतु 
स्व्मलयाई प्वनम् ततुल्याए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्सो भ्दै 
उनीहरू मसँग ितुन: बोले: हयाम्या पितयाले 
सिनयामया देखनतुभएको ्ो कुरयाको अथ्ष के हो?

२२ अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ: ्ो 
जी्वनको ्वृक्को नमूनया पथ्ो।

२३ अपन उनीहरूले मलयाई भने: हयाम्या 
पितयाले देखनतु भएको ्वृक्समम अगतु्वयाइ गरेर 
लैजयाने फलयामको छडको अथ्ष के हो?

२४ अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ पक ्ो 
िरमेश्वरको ्वचन हो; र ज-जसले िरमेश्वरको 
्वचनलयाई सतु््ो र ्सलयाई दपह्रलोसँग 
अँगयाल्ो, उनीहरू कपहल्ै नयापिने छैनन्; न 
त प्रलोभन र ित्तुकया आगयाकया सोइलयाहरूले 
अ्धया हुने गरी प्वनयािपतर अगतु्वयाइ गरेर लैजयान 
उनीहरूलयाई ्विमया नै ियान्ष सकनेछन्।

२५ ्सकयारण, म, नफीले िरमप्रभतुकया 
्वचनलयाई ्वयासतया गन्ष उनीहरूलयाई आरिह 
गरेँ; हो, मेरो जी्वयातमयाकया सयारया ऊजया्षहरूकया 
सयाथ र मसँग भएको सयारया सयामथ््षकया सयाथ 
मैले उनीहरूलयाई आरिह गरेँ पक उनीहरूले 
िरमेश्वरकया ्वचनलयाई ्वयासतया गरून् र सँधै 
सबै कुरयाहरूमया उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
ध्यान पदऊन्।

२६ अपन उनीहरूले मलयाई भन:े हयाम्या पितयाले 
दखेनतु भएको ियानीको नदीको अथ्ष के हो?

२७ अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ पक मेरया 
पितयाले देखनतुभएको ियानी पिनलयागदो पथ्ो; 
अपन उहयाँको मनसतषक अ्् कुरयाहरूमया ्पत 
डुबेको पथ्ो पक उहयाँले त्ो पिनलयागदो ियानी 
देखनतुभएन।

२८ अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ पक 
्ो भ्या्वह खयाडी हो, जसले दुष्टहरूलयाई 
जी्वनको ्वृक्बयाट र िरमेश्वरको स्तहरूबयाट 
िपन अलग्या्ो।

२९ अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ पक ्ो 
त्स भ्या्वह नरकको नमूनया पथ्ो, जतुन 
स्वग्षदूतले मलयाई भने दुष्टहरूकया लयापग त्यार 
गररएको पथ्ो।

३० अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ  पक 
िरमेश्वरको ््या्ल े समते दषु्टहरूलयाई 
धममीहरूबयाट छुट्याएको िपन हयाम्या पितयाले 
देखनतुभ्ो; अपन त्सको चमक बलदो 
आगोको चमक जसतो पथ्ो, जतुन िरमशे्वरसयामतु 
सदयास्व्षदयाकया लयापग पनर्तर मयापथ आरोहण 
गद्षछ र त्सको कुन ैअ्त् छनै।

३१ अपन उनीहरूले मलयाई भनेँ : के ्ो 
कुरयाको अथ्ष िरीक्णकया पदनहरूमया िरीरको 
पिडया हो, ्वया ्सको अथ्ष भौपतक िरीरको 
मृत्तुिशचयात् जी्वयातमयाको अन्तम अ्वसथया हो, 
पक ्सले लौपकक कुरयाहरूको बयारमेया बोलछ?

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
उनीहरूलयाई भनेँ पक ्ो भौपतक र आनतमक 
दुबै कुरयाहरूको प्रपतपनपधत्व पथ्ो; 
पकनपक त्ो पदन आउनेछ पक उनीहरूलयाई 
पतनीहरूकया कयामहरू, हो, िरीक्णकया 
पदनहरूमया भौपतक िरीरद्यारया गररएकया 
कयामहरू समेतकया आधयारमया ््या् गररनेछ।

३३ ्सकयारण, ्पद उनीहरू आफनया 
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दुष्टतयामया मद्षछन् भने उनीहरूलयाई पनकयालया 
िपन गरर्छ, ती कुरयाहरूको समब्धमया 
जतुन आनतमक छन्, जतुन धयापम्षकतयासँग 
सरोकयार रयाखदछन्; ्सकयारण, उनीहरूलयाई 
पतनीहरूकया कयामहरूकया आधयारमया फैसलया 
गररन िरमेश्वरको अगयापड खडया गररनेछ; अपन 
्पद पतनीहरूकया कयामहरू पिनलयागदो भएकया 
छन् भने उनीहरू िपन पिनलयागदया हुनेछन्; र 
्पद उनीहरू फोहोरी छन् भने ् सतो हुनेछ पक 
उनीहरू िरमेश्वरको अपधरयाज्मया बयास गन्ष 
सकदैनन्; ्पद त्सो हुने हो भने, िरमेश्वरको 
अपधरयाज् िपन पिनलयागदो हुनेछ।

३४ तर हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
िरमेश्वरको अपधरयाज् पिनलयागदो छैन, अपन 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया कुनै िपन अितुद्ध 
कुरया प्र्वेि गन्ष सकदैन; ्सकयारण ्सतो 
हुन आ्वश्क छ पक पिनलयागदो कुरयाको 
लयापग एउटया पिनलयागदो सथयान त्यार गररएको 
हुनतुिद्षछ।

३५ अपन एउटया सथयान त्यार छ, हो, 
त्ो भ्या्वह नरक समेत जसकया बयारेमया 
मैले बोपलसकेको छु, अपन सैतयान ्सको 
त्यारीकतया्ष हो; ्सकयारण मयापनसहरूकया 
जी्वयातमयाहरूको अन्तम अ्वसथया िरमेश्वरको 
अपधरयाज्मया बयास गनतु्ष हो, ्वया मैले बोपलसकेको 
््या्कया कयारणले पनकयालया गररनतु हो।

३६ ्सकयारण, दुष्टहरू धममीहरू देनख र 
जी्वनको ्वृक्, जसको फल अ्् सबै फलहरू 
भ्दया अपत मूल््वयान र अपत रहरलयागदो छ, 
हो, अपन ्ो िरमेश्वरकया सबै उिहयारहरू 
भ्दया बढी महयान् छ त्सदेनख िपन अस्वीकृत 
हु्छन्। अपन ्सरी मैले मेरया ब्धतुहरूसयामतु 
बोलेँ। आपमन।

अध्या् १६

दुष्टले सतयलाई किोर मानदर-लहीका 
रोराहरूले इशमाएलका रोरीहरूसगँ 
भववाह गर्छन्-भलयाहोनाल े उजाड स्ानमा 
उनीहरूको ्ाटो दखेाउरँ-परमशेवरका 
सनदेरहरू समय-समयमा लीयाहोनामा 
लेमखनरन्-इशमाएलको मतृय ु हुनर; कष्टका 
कारण उनको पररवार गनगनाउरँन।् लगिग 
ई.प.ू ६००–५९२।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
मेरया ब्धतुहरूसँग बोलन अ्त् गररसकेिपछ, 
हेर उनीहरूले मलयाई भने: तैँले हयाम्यासयामतु 
हयामीले सतुन् सकनेभ्दया बढी, कठोर कुरयाहरू 
िोषणया गररस्।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक सत्तयाअनतुसयार 
दुष्टहरूकया प्वरुद्ध मैले कठोर कुरयाहरू बोलेँ 
भनी मलयाई थयाहया छ भनेर मैले उनीहरूलयाई 
भनेँ; अपन धममीहरूलयाई मैले ््या्ोपचत 
ठहऱ्याएको छु र ग्वयाही पदएको छु पक अन्तम 
पदनमया उनीहरूको उतथयान हुनेछ; ्सकयारण, 
दोषीले सत्लयाई कठोरको रुिमया पल्छ, 
पकनपक ् सले उनीहरूलयाई पभत्ैसमम कयाटछ।

३ अपन अब मेरया ब्धतुहरू, ्पद पतमीहरू 
धममी भए र सत्लयाई सतुन् रयाजी भए र ्सलयाई 
्वयासतया गरे, पक पतमीहरू िरमेश्वरकया अगयापड 
सीधया भएर पहँडन सकथ्ौ, त्सो भए सत्को 
कयारणले पतमीहरूले गनगनयाउने पथएनौ र 
तैँले हयाम्या प्वरुद्ध कठोर कुरयाहरू बोपलस् भन्े 
पथएनौ।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले मेरया 
ब्धतुहरूलयाई िरमप्रभतुकया आज्याहरू ियालनया 
गन्ष सयारया लगनिीलतयाले प्रोतसयापहत गरेँ।
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५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 

स्व्मलयाई िरमप्रभतुकया अगयापड प्वनम् 
ततुल्याए; ्पतसमम पक ममया उनीहरू प्रपत 
आन्द र ठूलो आिया पथ्ो पक उनीहरू 
धयापम्षकतयाकया िथमया पहँडनेछन्।

६ अब, ्ी सबै कुरयाहरू मेरया पितयाले 
लेमतुएल भनी नयाम पदनतुभएको उित्कयामया 
ियालमया बयास बसनतु हुँदया भपनए र गररए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
इशमयाएलकया छोरीहरूमध्े एउटीलयाई 
ितनीको रुिमया पलएँ; अपन मेरया ब्धतुहरूले 
िपन इशमयाएलकया छोरीहरूलयाई ितनीको 
रुिमया पलए; र ्ोरमले िपन इशमयाएलकी जेठी 
छोरीलयाई ितनीको रुिमया पल्ो।

८ अपन ्सरी मेरया पितयाले उहयाँलयाई 
पदइएकया िरमप्रभतुकया सयारया आज्याहरूलयाई 
िूरया गनतु्ष भएको पथ्ो। अपन म, नफी, िपन 
िरमप्रभतुद्यारया अत््तै आिीपषत भएको पथएँ।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुको 
आ्वयाजले रयातमया मेरया पितयासँग बोलनतुभ्ो र 
भोपलिलट उहयाँले उजयाड-सथयानपतर ्यात्या 
पलनतुिननेछ भनी उहयाँलयाई आज्या पदनतुभ्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेरया पितया 
पबहयानै उठनतुभ्ो र ियालको ढोकयापतर अपि 
बढनतु भ्ो, ठूलो आशच््षमया िनने गरी उहयाँले 
जपमनमयापथ प्वसतृत पिलिकलयाको एउटया 
गोलो डल्ो देखनतुभ्ो; र ्ो असली कयाँसको 
पथ्ो। अपन त्ो डल्ो पभत् दुइ्वटया सूईहरू 
पथए; र एउटयाले उजयाड-सथयानपतर हयामीले 
जयानतु िनने बयाटो देखयाउँथ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उजयाड-
सथयानपतर लैजयानतु िनने जतुनजतुन कुरयाहरू र 
िरमप्रभतुले हयामीलयाई पदनतुभएकया बयाँकी 

ब्दोबसतीकया सयामयानहरू हयामीले एकसयाथ 
जममया गऱ्ौँ; र उजयाड-सथयानपतर लैजयान 
सकौँ भनेर हयामीले हरेक पकपसमकया बीउ िपन 
पल्ौँ।

१२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक हयामीले आफनया 
ियालहरू पल्ौँ र लमयान नदीियारर उजयाड-
सथयानपतर प्रसथयान गऱ्ौँ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी झ्डै 
दपक्ण-दपक्णिू्वमी पदियामया चयार पदनको 
अ्तरयालसमम पहड्ौँ, अपन हयामीले ितुन: 
आफनया ियालहरू टयाङ्गौं; र हयामीले त्स 
ठयाउँको नयाम ियाहेर भ््ौँ।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले 
आफनया धनतुहरू र आफनया ्वयाणहरू पल्ौँ र 
आफनया िरर्वयारहरूकया लयापग खयानको बध 
गन्ष उजयाड-सथयान पतर अगयापड बढ्ौँ; अपन 
आफनया िरर्वयारहरूकया लयापग खयानयाको बध 
गररसकेिपछ हयामी ितुन: उजयाड-सथयानमया 
ियाहेरको सथयानमया आफनया िरर्वयारहरूकहयाँ 
फपक्क्ौँ। अपन उही पदिया िपहल्याउँदै लयाल 
सयागरकया पसमयानयाहरू नपजक रहेकया उजयाड-
सथयानकया अपत ऊ्व्षर भयागहरूमया रहँदै उजयाड-
सथयानमया हयामी ितुन: अपि बढ्ौँ।

१५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक हयाम्या धनतुहरूले 
र हयाम्या ्वयाणहरूले र हयाम्या ढुङ्याहरूले र हयाम्या 
ितु्ेंत्ोद्यारया बयाटोमया खयानयाको बध गररसकेिपछ 
धेरै पदनहरूको अ्तरयालसमम हयामीले ्यात्या 
गऱ्ौँ।

१६ अपन हयामीले डल्ोकया पदियाहरू 
िछ्या्ौँ, जसले हयामीलयाई उजयाड-सथयानको 
बढी ऊ्व्षर भयागहरूपतर अगतु्वयाइ गरेर लग्ो।

१७ अपन धेरै पदनहरूको अ्तरयालसमम 
्यात्या गररसकेिपछ केही सम्को अ्तरयालकया 
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लयापग हयामीले आफनया ियालहरू टयाङ्गौं तयापक 
हयामीले ितुन: स्व्म आरयाम गन्ष सकौँ र आफनया 
िरर्वयारहरूकया लयापग खयानया प्रयाप्त गन्ष सकौँ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब म, नफी, 
खयानया जतुटयाउन अपि बढेँ, हेर, मैले आफनो धनतु 
भयाँचेँ, जतुन असली इसियातले बनेको पथ्ो; 
अपन मैले आफनो धनतु भयाँचेिपछ, हेर, मेरो धनतु 
गतुमेको कयारणले मेरया ब्धतुहरू मसँग ररसयाए, 
पकनपक हयामीले खयानया प्रयाप्त गन्ष सकेनौँ।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी खयानया 
पबनया नै आफनया िरर्वयारहरूकहयाँ फपक्क्ौँ 
र ्यात्याकया कयारणले धेरै थपकत भएकयाले र 
खयानयाको चयाहनयाले गदया्ष उनीहरू धेरै पिपडत 
भए।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उजयाड-
सथयानमया उनीहरूको िीडयाहरू र कष्टहरूको 
कयारणले लमयान र लमतुएल र इशमयाएलकया 
छोरयाहरू अत््तै गनगनयाउन थयाले; अपन मेरया 
पितयािपन िरमप्रभतु उहयाँकया िरमेश्वरकया प्वरुद्ध 
गनगनयाउन थयालनतुभ्ो; हो, अपन उनीहरू सबै 
अत््तै दुनखत भए, उनीहरूले िरमप्रभतुप्वरुद्ध 
समेत गनगनयाए।

२१ अब ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी, मेरो 
धनतु गतुमेको कयारणले मेरया ब्धतुहरूसँगै कष्टमया 
िरेकोले र उनीहरूकया धनतुहरूले आफनया 
लचकतयाहरू गतुमयाएकोले अत््तै अपठ्यारो 
हुन थयाल्ो, हो, ्पतसमम पक हयामीले खयानया 
ियाउन सकेनौँ।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
मेरया ब्धतुहरूसँग धेरै बोलेँ पकनभने उनीहरूले 
आफनया हृद्हरूलयाई िरमप्रभतु पतनीहरूकया 
िरमेश्वरप्वरुद्ध गतुनयासो गनने गरी समेत ितुन: 
कठोर ततुल्याएकया पथए।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
कयाठको एउटया धनतु र एउटया सीधया लौरोबयाट 
एउटया ्वयाण बनयाएँ; ्सकयारण, मैले धनतु 
र ्वयाणले, ितु्ेँत्ो र ढुङ्याले स्व्मलयाई 
सतुसनजजत ततुल्याएँ। अपन मैले मेरया पितयालयाई 
भनेँ: खयानया प्रयाप्त गन्ष म कहयाँ जयाऊँ?

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले 
िरमप्रभतुसँग सोधखोज गनतु्षभ्ो, पकनपक मेरया 
्वचनहरूको कयारणले उनीहरूले स्व्मलयाई 
प्वनम् ततुल्याइसकेकया पथए; पकनपक मेरो 
जी्वयातमयाको िपक्मया मैले उनीहरूलयाई धेरै 
कुरयाहरू भनेँ।

२५ अपन ्सतो हुनग्ो पक िरमप्रभतुको 
आ्वयाज मेरया पितयासमक् आ्ो; अपन 
िरमप्रभतुप्वरुद्धको उहयाँको गनगनको कयारणले 
उहयाँलयाई सयाँचै नै तयाडनया पदइ्ो, ्पतसमम पक 
उहयाँलयाई दु:खको गपहरयाइपतर झयारर्ो।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुको 
आ्वयाजले उहयाँलयाई भन्तुभ्ो: ती 
गोलयाकयारमयापथ हेर र लेनखएकया ती कुरयाहरू 
हेर।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेरया 
पितयाले ती गोलयाकयार मयापथ लेनखएकया 
कुरयाहरू हेनतु्षभ्ो, उहयाँ अत््तै डरयाउनतुभ्ो र 
कयामनतुभ्ो, अपन मेरया ब्धतुहरू र इशमयाएलकया 
छोरयाहरू र पतनकया ितनीहरू िपन कयामे।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले 
ती गोलयाकयारमया भएकया सतुइरयाहरू देखेँ, पक 
पतनीहरू हयामीले पतनीहरूलयाई पदएको आसथया 
र लगनिीलतया र ध्यानअनतुसयार कयाम गद्षथे।

२९ अपन पतनीहरू मयापथ एउटया न्याँ लेखयाइ 
िपन लेनखएको पथ्ो, जतुन िढनलयाई सरल 
पथ्ो, जसले हयामीलयाई िरमप्रभतुकया मयाग्षहरूकया 
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बयारेमया सतुझबतुझ पद्ो; अपन हयामीले ्सलयाई 
पदएको आसथया र लगनिीलतयाअनतुसयार ्ो 
लेनख्थ्ो र सम् सम्मया बदपल्थ्ो। अपन 
्सरी हयामी देखछौँ पक सयानया उिया्हरूबयाट 
िरमप्रभतुले ठूलया कुरयाहरू गरयाउन सकनतुहु्छ।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी, त्ो 
गोलयाकयारमयापथ पदइएकया पनदनेिनहरूअनतुसयार 
िहयाडको चतुचतुरोमयापथ पतर अपि बढेँ।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले जङ्ली 
जनया्वरहरूको बध गरेँ, ्पतसमम पक मैले 
हयाम्या िरर्वयारकया लयापग खयानया प्रयाप्त गरेँ।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले बध 
गरेकया ज्ततुहरू बोकेर म हयाम्या ियालहरूमया 
फपक्कएँ; अपन अब मैले खयानया प्रयाप्त गरेको जब 
उनीहरूले देखे, उनीहरूको हष्ष कपत उच्च 
पथ्ो! अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
स्व्म् लयाई िरमप्रभतुसयामतु प्वनम् ततुल्याए र 
उहयाँलयाई ध्््वयाद पदए।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक सतुरुमया जसतै 
झ्डै उसतै मयाग्षमया ्यात्या गददै हयामीले ितुन: 
आफनो ्यात्या पल्ौँ; अपन धेरै पदनहरूको 
अ्तरयालसमम ्यात्या गरर सकेिपछ केही 
सम्को अ्तरयालसमम बयास बसन सकौँ भनी 
हयामीले ितुन: आफनया ियालहरू टयाङ्गौँ।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक इशमयाएल मरे र 
नहोम भपनने ठयाउँमया गयापडए।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक आफनया 
पितया गतुमयाएकया कयारणले र उजयाड-सथयानमया 
उनीहरूकया कष्टहरूकया कयारणले इशमयाएलकया 
छोरीहरूले अत््तै िोक गरे; अपन 
्रुिलेमको भूपमबयाट उहयाँले उनीहरूलयाई 
बयापहर ल्याउनतुभएकया कयारणले उनीहरूले 
मेरया पितयाप्वरुद्ध ्सो भ्दै गनगन गरे: हयाम्या 

पितया मरे, हो, अपन हयामी उजयाड-सथयानमया धेरै 
भौँतयारर्ौँ र हयामीले धेरै कष्ट, भोक, प्यास र 
थकयान भोग्ौँ; अपन ्ी सयारया िीडयाहरूिछयापड 
भोकले उजयाड-सथयानमया हयाम्ो प्वनयाि हुनेछ।

३६ अपन ्सरी उनीहरूले मेरया पितया प्वरुद्ध 
र मेरया प्वरुद्ध िपन गनगनयाए; र उनीहरू ितुन: 
्रुिलेम फक्कन इचछुक पथए।

३७ अपन लमयानले लमतुएललयाई र 
इशमयाएलकया छोरयाहरूलयाई िपन भ््ो: हेर, 
हयाम्या पितयाको र हयाम्ो भयाइ नफीको िपन बध 
गरौँ, जसले हयामीहरू, जो उसकया दयाजतुहरू 
हौँ, त्सले हयाम्ो ियासक र हयाम्ो पिक्क बन्े 
पजममया पलएको छ।

३८ अब, उसले भ्दछ पक िरमप्रभतुले 
उससँग कुरया गनतु्ष भएको छ, अपन स्वग्षदूतहरूले 
उसको से्वया िपन गरेकया छन्। तर हेर, हयामीलयाई 
थयाहया छ पक उसले हयामीलयाई ढयाँटछ; अपन ऊ 
हयामीलयाई ्ी कुरयाहरू बतयाउँदछ र आफनया 
धतुत्ष कलयाहरूले ऊ धेरै कुरयाहरू गद्षछ, तयापक 
उसले हयाम्या आँखयाहरू छलन सकोस्, तयापक 
्ो सोंचदै पक उसले हयामीलयाई कुनै अनौठो 
उजयाड-सथयानपतर अगतु्वयाइ गन्ष सकोस्; अपन 
हयामीलयाई अगतु्वयाइ गरेर लपगसकेिपछ उसले 
स्व्मलयाई हयाम्यामयापथ रयाजया र ियासक बनयाउने 
सोंचेको छ, तयापक उसले हयामीमयापथ आफनो 
इचछया र चयाहनयानतुसयार गन्ष सकोस्। अपन 
्स प्रकयारले मेरो दयाजतु लमयानले उनीहरूको 
हृद्लयाई ररस उठने गरी भडकया्ो।

३९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु 
हयामीसँग हुनतुहु्थ्ो, हो, िरमप्रभतुको आ्वयाज 
समेत आ्ो र उनीहरूसयामतु धेरै ्वचनहरू 
बोलनतुभ्ो र उनीहरूलयाई अत््तै तयाडनया 
पदनतुभ्ो; अपन िरमप्रभतुको आ्वयाजद्यारया 
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तयाडनया पदइसकेिपछ उनीहरूले आफनो 
ररस त्यागे र आफनया ियािहरूको िशचयातयाि 
गरे, ्पतसमम पक िरमप्रभतुले हयामीलयाई ितुन: 
खयानयाले आिीपषत गनतु्षभ्ो, पक हयाम्ो प्वनयाि 
भएन।

अध्या् १७

नफीलाई पानीजहाज ्नाउन ेआज्ा भदइनर-
उनका दाजहुरूल े उनको भवरोध गर्छन्-
परमशेवरको इस्ाएलसगँको वयवहारको 
इभतहासको भववरणद्ारा उनी भतभनहरूलाई 
प्रोतसाभहत गर्छन-्नफी परमशेवरको रभतिले 
िररनरन—्उनका दाजहुरूलाई उनलाई 
रुन्ाट भनषभेधत गररनर, अनय्ा उनीहरू 
सकेुको भनगालो झैँ  ओइलाउनेछन्। लगिग 
इ.प.ू ५९२–५९१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले उजयाड-
सथयानमया ितुन: ्यात्या गऱ्ौँ; र त्स सम् 
िशचयात् हयामीले कररब िू्व्षतफ्क ्यात्या गऱ्ौँ। 
अपन उजयाड-सथयानमया हयामीले ्यात्या गऱ्ौँ र 
धेरै कष्टबयाट गतुपज््ौँ; र हयाम्या आइमयाईहरूले 
उजयाड-सथयानमया छोरयाछोरीहरू ज्मयाए।

२ अपन हयामी मयापथ िरमप्रभतुकया आिीषहरू 
्पत महयान् पथए, पक उजयाड-सथयानमया हयामीले 
कयाँचो मयासतुमयापथ जी्वन धयाने तयािपन हयाम्या 
आइमयाईहरूले पतनकया छोरयाछोरीहरूकया लयापग 
प्रिसतै सतनियान गरयाए र हो, लोग्ेमया्छेहरू 
जसतै दपह्रलयासमेत पथए; र गनगन नगरी 
उनीहरू आफनया ्यात्याहरू गन्ष थयाले।

३ अपन ्सरी हयामी देखछौँ पक िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गररनतु िद्षछ। अपन ् सतो भए 

पक मयापनसकया छोरयाछोरीहरूले िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गरे उहयाँले उनीहरूलयाई 
ियालनिोषण गनतु्षहु्छ, मजबूत बनयाउनतुहु्छ 
र सयाधनहरू उिलबध गरयाउनतुहु्छ जसबयाट 
उहयाँले उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभएको कुरया 
उनीहरूले समिन् गन्ष सकछन्; ्सकयारण, 
हयामीले उजयाड-सथयानमया बसोबयास गदया्ष उहयाँले 
हयाम्या लयापग सयाधनहरू उिलबध गरयाउनतुभ्ो।

४ अपन हयामीले धेरै ्वष्षहरूको 
अ्तरयालसमम, हो, आठ ्वष्षसमम उजयाड-
सथयानमया बसोबयास गऱ्ौँ।

५ अपन ्सकया धेरै फलफूल र जङ्ली 
महको कयारणले हयामीले बयाउन्टफूल भनेको 
भूपममया हयामी आ्ौँ; अपन ्ी सब कुरयाहरू 
हयाम्ो प्वनयाि नहोस् भनेर िरमप्रभतुद्यारया त्यार 
गररएकया पथए। अपन हयामीले समतुद् देख्ौँ, 
जसको नयाम हयामीले इरे्या्ततुम रयाख्ौँ, जतुन 
भयाषया्तरण गदया्ष अथयाह ियानी भन्े हु्छ।

६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक हयामीले समतुद्ीतट 
छेउ आफनया ियालहरू गयाड्ौँ; अपन हयामीले 
धेरै कष्टहरू र धेरै अपठ्यारया, हो, ्पतसमम 
पक हयामी ती सबलयाई लेखन सकदैनौँ, ती 
सबै भोगेको भए तयािपन हयामी अत््तै खतुिी 
भ्ौँ जब हयामी समतुद्ीतटमया आइितुग्ौँ; 
अपन ्सकया धेरै फलफूलकया कयारणले हयामीले 
्सलयाई बयाउन्टफूल भ््ौँ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी, धेरै 
पदनको अ्तरयालसमम बयाउन्टफूलको भूपममया 
रपहसकेिपछ, ्सो भ्दै िरमप्रभतुको आ्वयाज 
मकहयाँ आ्ो: उठ र आफैलयाई ि्व्षतपतर 
लैजयाऊ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक म उठेँ र 
मयापथ ि्व्षतपतर गएँ र िरमप्रभतुसमम आ्वयाज 
उठयाएँ।
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८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले ्सो 

भ्दै मसँग बोलनतुभ्ो: मैले पतमीलयाई देखयाएको 
तररकयामया पतमीले एउटया ियानीजहयाजको 
पनमया्षण गननेछौ, तयापक मैले पतम्या जनलयाई ्ी 
ियानी ियारर लैजयान सकूँ।

९ अपन मैले भनेँ: िरमप्रभतु, म कहयाँ जयाऔँ 
तयापक िगयालनलयाई कच्चया धयाततु भेट्याउन 
सकूँ, तयापक तियाईँले मलयाई देखयाउनतु भएको 
तररकयामया ियानीजहयाज पनमया्षण गन्षलयाई म 
औजयारहरू बनयाउन सकूँ?

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक कच्चया धयाततु 
भेट्याउन मैले कहयाँ जयानतु िद्षछ भनी िरमप्रभतुले 
मलयाई बतयाउनतुभ्ो, तयापक मैले औजयारहरू 
बनयाउन सकूँ।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
आगो फुकनलयाई ज्ततुहरूकया छयालयाको एउटया 
खलयाँती बनयाएँ; अपन आगो फुकनलयाई खलयाँती 
बनयाइसकेिपछ आगो बयालनलयाई मैले दुई्वटया 
ढुङ्याहरूलयाई एकसयाथ ठोक्याएँ।

१२ पकनपक हयामीले उजयाड-सथयानमया ्यात्या 
गदया्ष हयामीले धेरै आगो बयालौँ भन्े िरमप्रभतुले 
त्स बेलयासमम चयाहनतु भएको पथएन; पकनपक 
उहयाँले भन्तुभ्ो: मैले पतम्ो भोजनलयाई मीठो 
बनयाउँनेछु, तयापक पतमीले ्सलयाई िकयाउन 
निरोस्।

१३ अपन उजयाड-सथयानमया म पतम्ो प्रकयाि 
िपन हुनेछु; म पतम्या अगयापड बयाटो त्यार 
गननेछु, अपन ्सो भ्ो भने पक पतमीले मेरया 
आज्याहरू ियालनया गननेछौ; ्सकयारण, जपत 
जपत पतमी मेरया आज्याहरू ियालनया गद्षछौ त्पत 
नै पतमीलयाई प्रपतज्याको भूपमतफ्क अगतु्वयाइ 
गरेर लपगनेछौ; अपन मद्यारया पतमी अगतु्वयाइ 
गररएकयाछौ भनी पतमीले थयाहया ियाउनेछौ।

१४ हो, अपन िरमप्रभतुले ्सो िपन भन्तुभ्ो 
पक: प्रपतज्याको भूपममया आइसकेिपछ पतमीले 
थयाहया ियाउने छौ पक म, िरमप्रभतु नै िरमेश्वर 
हुँ; अपन म, िरमप्रभतुले पतमीलयाई प्वनयािबयाट 
बचयाएँ; हो, पक मैले पतमीलयाई ्रुिलेम को 
भूपमबयाट बयापहर ल्याएँ।

१५ ्सकयारण, म, नफीले िरमप्रभतुकया 
आज्याहरू ियालनया गन्ष प्र्तन गरेँ र मेरया 
ब्धतुहरूलयाई आसथयािूण्षतया र लगनपिलतयाकया 
लयापग प्रोतसयापहत गरेँ।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले चट्यानबयाट 
िगयालेको कच्चया धयाततुबयाट औजयारहरू बनयाएँ।

१७ अपन मैले ियानीजहयाज बनयाउन लयागेको 
जब मेरया ब्धतुहरूले देखे; उनीहरू ्सो भ्दै 
मेरयाप्वरुद्ध गनगनयाउन थयाले: हयाम्ो भयाइ मूख्ष 
हो, पकनपक ऊ सोंचदछ पक ऊ ियानीजहयाज 
बनयाउन सकदछ; हो, अपन ऊ ् ो िपन सोंचदछ 
पक ऊ ्ी अथयाह ियानी ियार गन्ष सकदछ।

१८ अपन ्सरी मेरया ब्धतुहरूले मेरया 
प्वरुद्ध गतुनयासो गरे र उनीहरूले िररश्म 
गन्ष निरोस् भन्े इचछया गरे, पकनपक मैले 
ियानीजहयाज बनयाउन सकछु भन्े उनीहरूले 
प्वश्वयास गरेनन्; न त िरमप्रभतुले मलयाई 
पनदनेपित गनतु्ष भएको पथ्ो भन्े नै उनीहरूले  
प्वश्वयास गरे।

१९ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी 
उनीहरूकया हृद्कया कठोरतयाकया कयारणले 
अत््तै दुनखत भएँ; र अब म दुनखत 
हुन थयालेको जब उनीहरूले देखे उनीहरू 
आफनया हृद्हरूमया खतुिी भए, ्पतसमम पक 
उनीहरूले ्सो भ्दै मदेनख खतुिी भए: तैँले 
ियानीजहयाज बनयाउन सकदैनस् भन्े हयामीलयाई 
थयाहया पथ्ो, पकनपक तेरो प्व्वेकमया कमी पथ्ो 
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भन्े हयामीलयाई थयाहया पथ्ो; ्सकयारण, ्पत 
ठूलो कयाम तैँले समिन् गन्ष सकदैनस्।

२० अपन तँ िपन आफनो हृद्को मूख्ष 
कलिनयाहरूद्यारया अगतु्वयाइ हुने हयाम्या पितया 
जसतै छस्; हो, उनले हयामीलयाई ्रुिलेमको 
भूपमबयाट अगतु्वयाइ गरेर ल्याए, अपन ्ी 
धेरै ्वष्षहरूसमम हयामी उजयाड-सथयानमया 
भौँतयाररएकया छौँ; अपन हयाम्या आइमयाईहरूले 
गभ्ष्वती हुँदया दु:खकष्ट गरेकया छन्; र 
उनीहरूले उजयाड-सथयानमया बच्चया ज्मयाएकया 
छन् र मृत्तुबयाहेक सबै कुरयाहरू सहेकया छन्; र 
्ी कष्टहरू सहनतु भ्दया त ् रुिलेमबयाट बयापहर 
आउनतुअगयापड नै उनीहरू मरेको भए रयाम्ो हुने 
पथ्ो।

२१ हेर, ्पत धेरै ्वष्षहरू हयामीले उजयाड-
सथयानमया सहौँ, जतुन सम् हयामीले आफनया 
समिपतहरू र हयाम्ो ररकथको भूपममया रमयाइलो 
गन्ष सकने पथ्ौँ; हो, हयामी खतुिी हुन सकने 
पथ्ौँ।

२२ अपन हयामीलयाई थयाहया छ पक ् रुिलेमको 
भूपममया रहेकया मयापनसहरू धममी जन पथए; 
पकनपक उनीहरू मोियाको व््वसथयाअनतुसयार 
िरमप्रभतुकया कयानतुनहरू र ््या्हरू र उहयाँकया 
सबै आज्याहरू ियालनया गद्षथे; ्सकयारण, 
हयामीलयाई थयाहया छ पक उनीहरू धममी जन 
हुन्, अपन हयाम्या पितयाले उनीहरूलयाई ््या् 
गनतु्षभ्ो, अपन हयामीलयाई टयाढया अगतु्वयाइ गरेर 
लैजयानतुभ्ो पकनपक हयामीले उहयाँकया ्वचनहरू 
सतु््ौँ; हो र हयाम्ो भयाइ उनी जसतै छ। अपन 
्सतो पकपसमकया ्वचनमया मेरया ब्धतुहरूले 
हयामीप्वरुद्ध गनगन र गतुनयासो गरे।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
्सतो भ्दै उनीहरूसँग बोलेँ: के पतमीहरू 

प्वश्वयास गद्षछौ पक हयाम्या पितयाितुखया्षहरु, जो 
इस्याएलकया छोरयाछोरीहरू पथए, पमश्ीहरूको 
हयातहरूबयाट टयाढया अगतु्वयाइ गरेर लपगने पथए 
्पद उनीहरूले िरमप्रभतुकया ्वचनहरूलयाई 
नसतुनेको भए?

२४ हो, के पतमीहरू ठया्दछौ पक ्पद 
िरमप्रभतुले मोियालयाई पतनीहरूलयाई दयासत्वबयाट 
बयापहर अगतु्वयाइ गरेर लैजयानतु िछ्ष भन्े आज्या 
नपदएको भए उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट बयापहर 
अगतु्वयाइ गरेर लपगने पथ्ो?

२५ अब पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक 
इस्याएलकया छोरयाछोरीहरू दयासत्वमया पथए, 
अपन पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक उनीहरू 
कयामले लयापदएकया पथए, जतुन सहनलयाई कष्टकर 
पथ्ो; ्सकयारण, पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक 
दयासत्वबयाट मतुक् गररनतु उनीहरूकया लयापग रयाम्ो 
कुरया हुनतुिद्षछ।

२६ अब पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक त्ो 
महयान् कया््ष गन्ष मोियालयाई िरमप्रभतुद्यारया आज्या 
पदइएको पथ्ो; अपन पतमीहरूलयाई थयाहया छ 
पक उनको ्वचनद्यारया लयाल सयागरकया ियानी 
्त्तत् छुपट्एकया पथए र उनीहरू ओभयानो 
जपमनमयापथ भएर गतुज्े।

२७ तर पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक पमश्ीहरू 
लयाल सयागरमया डुबे, जो फयारोकया सेनयाहरू पथए।

२८ अपन पतमीहरूलयाई ् ो िपन थयाहया छ पक 
उजयाड-सथयानमया उनीहरूलयाई मन् खतु्वयाइ्ो।

२९ हो, अपन पतमीहरूलयाई ्ो िपन थयाहया 
छ पक उनमया रहेको िरमेश्वरको िपक्अनतुसयार 
उनको ्वचनद्यारया मोियाले चट्यानमया हयाने 
र त्हयाँबयाट ियानी बयापहर आ्ो, तयापक 
इस्याएलकया छोरयाछोरीहरूले आफनो पतखया्ष 
मेटयाउन सकून्।
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३० अपन िरमप्रभतु पतनकया िरमेश्वर, 

पतनीहरूकया उद्धयारकतया्ष पतनीहरूको अगयापड 
गई पदनमया पतनीहरूको अगतु्वयाइ गददै र रयातमया 
उनीहरूलयाई प्रकयाि पददँ ै र मयापनसल े प्रयाप्त 
गन्ष जरुरी सब ै कुरयाहरू उनीहरूलयाई पददँै 
उनीहरूको अगतु्वयाइ गररएको हुदयाहुदँ ै िपन 
उनीहरूल े आफनया हृद्हरू कठोर ततुल्याए र 
मनसतषकहरूलयाई अ्धो ततुल्याए र मोियाप्वरुद्ध 
र सयँाचो र जीप्वत िरमेश्वरप्वरुद्ध तथयानयाम गर।े

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँकया 
्वचनअनतुसयार उहयाँले पतनीहरूको प्वनयाि 
गनतु्षभ्ो; अपन उहयाँको ्वचनअनतुसयार उहयाँले 
पतनीहरूको अगतु्वयाइ गनतु्षभ्ो; अपन उहयाँकया 
्वचनअनतुसयार उहयाँले पतनीहरूकया लयापग सबै 
कुरयाहरू गनतु्षभ्ो; र उहयाँकया ्वचनद्यारया बयाहेक 
कुनै कुरया गररएन।

३२ अपन उनीहरूले ्द्षन नदी ियार 
गररसकेिपछ त्स भूपमकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
धियाउने गरी, हो, प्वनयाि हुने गरी पततर-पबतर 
ियानने गरी उहयाँले पतनीहरूलयाई िपक्ियाली 
बनयाउनतुभ्ो।

३३ अपन अब, के पतमीहरू ठया्दछौ पक 
्स भूपमकया छोरयाछोरीहरू, जो प्रपतज्याको 
भूपममया पथए, जसलयाई हयाम्या पितयाितुखया्षहरुद्यारया 
लखेपटएको पथ्ो, के पतमीहरू ठया्दछौ पक 
उनीहरू धममी पथए? हेर, म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु, पथएनन्।

३४ के पतमीहरू ठया्दछौ पक ्पद 
उनीहरू धममी भएकया भए हयाम्या पितयाितुखया्षहरु 
उनीहरूभ्दया बढी रियाह हुने पथए? म 
पतमीहरूलयाई भ्दछु, पथएनन्।

३५ हेर, िरमप्रभतुले सबै िरीरलयाई एकै 
रुिमया सममयान गनतु्ष हु्छ; जो धममी छ उसले 

िरमेश्वरद्यारया कृिया ियाउँछ। तर हेर, ्ी जनले 
िरमेश्वरकया हरेक ्वचनलयाई अस्वीकयार 
गरेकया पथए र उनीहरू दुष्टतयामया ियापकसकेकया 
पथए; अपन िरमेश्वरको क्ोधको िरयाकयाष्ठया 
उनीहरूमयापथ पथ्ो; र िरमप्रभतुले जपमनलयाई 
उनीहरू प्वरुद्ध श्याि पदनतुभ्ो र हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुको लयापग आिीपषत गनतु्षभ्ो; 
हो, उनीहरूको प्वनयाि हुने गरी ्सलयाई 
उहयाँले उनीहरूकया प्वरुद्ध श्याि पदनतुभ्ो र 
्समयापथ िपक् जमयाउने गरी ्सलयाई हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुको लयापग आिीपषत गनतु्षभ्ो।

३६ हेर, बसोबयास गरर्ोस् भनेर िरमप्रभतुले 
िृथ्वीको सृपष्ट गनतु्षभएको छ; र उहयाँले आफनया 
छोरयाछोरीहरूको सृपष्ट गनतु्षभएको छ तयापक 
उनीहरूले ्सलयाई स्वयापमत्वमया पलऊन्।

३७ अपन उहयाँले एउटया धममी रयाष्टट्र खडया 
गनतु्षहु्छ र दुष्टहरूको रयाष्टट्रहरूको प्वनयाि 
गनतु्षहु्छ।

३८ अपन उहयाँले धममीहरूलयाई बहुमूल् 
भूपमहरूपतर अगतु्वयाइ गरेर लैजयानतुहु्छ र 
दुष्टहरूको उहयाँ प्वनयाि गनतु्षहु्छ र पतनीहरूकया 
लयापग उनीहरूलयाई त्स भूपममयापथ श्याि 
पदनतुहु्छ।

३९ उहयाँ उँचो स्वग्षमया ियासन गनतु्षहु्छ, 
पकनपक ्ो उहयाँको पसंहयासन हो र ्ो िृथ्वी 
उहयाँको ियाउदयान हो।

४० अपन पतनीहरूलयाई उहयाँ प्रेम गनतु्षहु्छ 
जो उहयाँलयाई आफनो िरमेश्वरकया रुिमया 
पल्छन्। हेर, उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई 
प्रेम गनतु्षभ्ो र उनीहरू, हो, अब्याहयाम, 
इसहयाक र ्याकूबसँग समेत करयार बयाँधनतुभ्ो; 
्सकयारण, उहयाँले पतनीहरूलयाई पमश्देिको 
भूपमबयाट बयापहर ल्याउनतुभ्ो।
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४१ अपन उजयाड-सथयानमया उहयाँले आफनो 

छडले पतनीहरूलयाई पसधया बनयाउनतुभ्ो; 
पकनपक उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
पतमीहरूले झैँ कठोर ततुल्याए; र उनीहरूको 
दुष्टतयाकया कयारणले िरमप्रभतुले पतनीहरूलयाई 
पसधया बनयाउनतुभ्ो। उहयाँले पतनीहरूमयाझ 
प्वषयालतु उडने सि्षहरू िठयाउनतुभ्ो; अपन 
उनीहरूलयाई डपसएिपछ उहयाँले एउटया उिया् 
त्यार गनतु्षभ्ो तयापक उनीहरू पनको हुन सकून्; 
अपन उनीहरूले गनतु्ष िनने िररश्म हेनतु्ष पथ्ो; 
र उिया्को सरलिनया, ्वया सपजलोिनयाको 
कयारणले गदया्ष नयापसएर जयाने धेरै पथए।

४२ अपन सम् सम्मया उनीहरूले आफनया 
हृद्हरू कठोर ततुल्याए र मोियाप्वरुद्ध र 
िरमेश्वरप्वरुद्ध िपन उनीहरूले तथयानयाम गरे; 
तथयापि, पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक उहयाँको 
अततुलनी् क्मतयाद्यारया प्रपतज्याको भूपमपतर 
उनीहरूलयाई अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो।

४३ अपन अब, ्ी सबै कुरयाहरूिपछ, सम् 
आएको छ पक उनीहरू दुष्ट बनेकया छन्, हो, 
झ्डै ियाकने गरी; र मलयाई थयाहया छैन तर ्स 
पदनमया उनीहरूको प्वनयाि हुन लयागेको छ; 
पकनपक मलयाई थयाहया छ पक त्ो पदन पनशच् 
नै आउनेछ जब उनीहरूको प्वनयाि हुनेछ, 
केही थोरै बयाहेक, जसलयाई ब्धनपतर अगतु्वयाइ 
गरेर लपगनेछ।

४४ ्सकयारण, िरमप्रभतुले मेरया पितयालयाई 
उहयाँले उजयाड सथयानपतर प्रसथयान हुनतु भन्े आज्या 
पदनतुभ्ो, अपन ्हूदीहरूले िपन उहयाँको 
ज्यान पलन खोजे; हो, अपन पतमीहरूले िपन 
उहयाँको ज्यान पलन खोजेकया छौ; ्सकयारण, 
पतमीहरू आफनया हृद्हरूमया हत्यारयाहरू हौ र 
पतमीहरू िपन उनीहरूजसतै हौ।

४५ पतमीहरू दुरयाचयार गन्ष हतयारर्छौ तर 
िरमप्रभतु पतमीहरूकया िरमेश्वरलयाई समझन 
सतुसत छौ। पतमीहरूले स्वग्षदूतलयाई देखेकया 
छौ र उनले पतमीहरूसँग बोलेकया छन्; हो, 
सम् सम्मया पतमीहरूले उनको आ्वयाज 
सतुनेकया छौ र नसथर मपसनो आ्वयाजमया उनले 
पतमीहरूसँग बोलेकया छन्, तर पतमीहरू ्पत 
चेतनया िू्् पथ्ौ पक पतमीहरूले उनकया 
्वचनहरूलयाई महसतुस गन्ष सकेनौ; ्सकयारण, 
उनले पतमीहरूसँग चट्याङको आ्वयाज 
जसतै गरी बोलेको छन्, जसले टुक्या-टुक्यामया 
पबभयापजत होलया झैं गरी िृथ्वीलयाई हल्या्ो।

४६ अपन पतमीहरूलयाई थयाहया िपन छ पक 
उहयाँको स्व्षिपक्मयान ्वचनको िपक्द्यारया 
उहयाँले िृथ्वीलयाई अ्त् गन्ष सकनतुहु्छ; 
हो, अपन पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक उहयाँकया 
्वचनद्यारया उहयाँले असमथल ठयाउँहरूलयाई 
समम बनयाउन सकनतुहु्छ र समम ठयाउँहरू 
पछ्यापछ्या ियाररनेछन्। हे, त्सो भए, पकन 
हो त पतमीहरू आफनो हृद्हरूमया ् पत कठोर 
हुन सकछौ?

४७ हेर, पतमीहरूकया कयारणले मेरो जी्वयातमया 
बेदनयाले टुक्या-टुक्या भएकोछ र मेरो हृद् 
दुखेकोछ; कतै पतमीहरू सदयास्व्षदयाकया लयापग 
पनषकयापसत गररनेछौ पक भन्े मलयाई डर छ। 
हेर, म िरमेश्वरको आतमयाले भररिूण्ष छु, 
्पतसमम पक मेरो िरीरमया बल छैन।

४८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब मैले 
्ी ्वचनहरू बोपलसकेँ उनीहरू मदेनख ररसयाए 
र मलयाई समतुद्को गपहरयाइपतर फ्याँकन इचछुक 
भए; अपन ममयापथ हयात हयालन जब उनीहरू 
अपि सरे मैले ्सो भ्दै उनीहरूसँग बोलेँ: 
स्व्षिपक्मयान िरमेश्वरको नयाममया, म आज्या 
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पदँदछु पक पतमीहरू मलयाई नछोऊ, पकनपक 
मेरो िरीर भषमसमेत हुने गरी म िरमेश्वरको 
िपक्ले भररएको छु; अपन ज-जसले ममयापथ 
हयात हयालछ सतुकेको छ्याली झैँ ओइलयाएर 
जया्छ; र ऊ िरमेश्वरको िपक्अगयापड केही 
िपन हुँदैन, पकनपक िरमेश्वरले उसलयाई प्रहयार 
गनतु्षहु्छ।

४९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
उनीहरूलयाई भनेँ पक उनीहरूले पतनीहरूकया 
पितयाप्वरुद्ध अरु बढी गनगनयाउन हुँदैन, न 
त आफनो िररश्म मबयाट लतुकयाउन नै हु्छ, 
पकनपक मैले ियानीजहयाज बनयाउनतुिछ्ष भनी 
िरमेश्वरले मलयाई आज्या पदनतुभएको पथ्ो।

५० अपन मैले उनीहरूलयाई भनेँ: ्पद 
िरमेश्वरले मलयाई सबै कुरयाहरू गन्ष आज्या 
पदनतुभएको भए म पतनीहरूलयाई गन्ष सकने 
पथएँ। मैले ्ो ियानीलयाई तँ जपमन भैजया भन्तु 
िद्षछ भनी उहयाँले मलयाई आज्या पदनतुभ्ो भने 
त्ो जपमन हुनतु िद्षछ; र मैले भनेँ भने त्सो 
गररनतु िद्षछ।

५१ अपन अब, ् पद िरमप्रभतुसँग ् पत महयान् 
िपक् छ भने र मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
्पत धेरै आशच््षजनक कम्षहरू गनतु्षभएको छ 
भने, मैले ियानीजहयाज बनयाउनतु िछ्ष भनी उहयाँले 
मलयाई कसरी पनदनेिन पदन सकनतु हुन् र?

५२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले मेरया 
ब्धतुहरूसयामतु धेरै कुरयाहरू भनेँ, ्पतसमम पक 
उनीहरू िरयापजत भए र मेरया प्वरुद्ध प्व्वयाद गन्ष 
सकेनन्; धेरै पदनहरूको अ्तरयालसमम न त 
ममयापथ हयात हयालने न त आफनया औँलयाहरूले 
मलयाई छुने पहममत नै गरे। अब, मेरो अगयापड 
ओइलयाएर जयाने हो पक भनेर उनीहरूले ्सो 
गनने पहममत गरेनन्, िरमेश्वरको आतमया 

्पत िपक्ियाली पथ्ो; र ्सरी ्सले 
उनीहरूमयापथ कयाम गरेको पथ्ो।

५३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
मलयाई भन्तुभ्ो: पतम्या ब्धतुहरूसयामतु ितुन: 
आफनया हयात अपि बढयाऊ र उनीहरू पतम्या 
अगयापड ओइलयाउने छैनन्, तर म उनीहरूलयाई 
झटकया पदनेछु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ र म ्सो 
गननेछु, तयापक उनीहरूले थयाहया ियाउन सकून् 
पक म िरमप्रभतु पतनीहरूकया िरमेश्वर हुँ।

५४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले मेरया 
ब्धतुहरूसयामतु आफनो हयात अपि बढयाएँ र 
उनीहरू मेरो अगयापड ओइलयाएनन्; तर 
उहयाँले बोलनतु भएको ्वचनहरूअनतुसयार समेत 
िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई कमिन गरयाउनतुभ्ो।

५५ अपन अब, उनीहरूले भने: हयामीलयाई 
पनशच्कया सयाथ थयाहया छ पक िरमप्रभतु तँसँग 
हुनतुहु्छ, पकनपक हयामीलयाई थयाहया छ पक 
्ो िरमप्रभतुको िपक् हो जसले हयामीलयाई 
कमयाएको छ। अपन उनीहरू मेरया अगयापड ढले 
र मेरो आरयाधनया गन्ष लयागे, तर मैले ्सो भ्दै 
उनीहरूलयाई गन्ष पदइनँ: म पतमीहरूको भयाइ 
हुँ, हो, पतमीहरूभ्दया कया्छो भयाइ समेत हुँ; 
्सकयारण, िरमप्रभतु पतमीहरूकया िरमेश्वरको 
आरयाधनया गर र आफनया पितया र आफनया 
मयातयाको सममयान गर, तयापक िरमप्रभतु पतम्या 
िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई पदनतुहुने भूपममया पतम्या 
पदनहरू लयामया हुन सकून्।

अध्या् १८

पानीजहाजको भनमा्छण सभकनर-याकू् र 
युसेफको जनमको उल्खे गररनर—समहू 
प्रभतज्ाको िभूमभतर प्रस्ान गर्छ-इशमाएलका 
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४६
रोराहरू र भतनका पतनीहरू भवद्रोह र 
झगडामा समममभलत हुनरन-्नफी ्ाभधनरन् 
र पानीजहाज डरलागदो आधंी्ेरीद्ारा पराभड 
धकेभलनर—नफीलाई ्नधन्ाट फुकाइनर 
र उनको प्रा््छनाद्ारा आधंी रोभकनर-जनहरू 
प्रभतज्ाको िभूममा सकुरल पगुरन्। लगिग 
इ.प.ू ५९१–५८९।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
िरमप्रभतुको आरयाधनया गरे र मसँग अपि गए; 
अपन हयामीले चयाखलयागदो पिलिकलयाकया 
कयाठकया कयाम गऱ्ौँ। अपन सम् सम्मया 
िरमप्रभतुले मलयाई ियानीजहयाजकया कयाठकया 
कयामहरू कुन तररकयाले गनने भनेर देखयाउनतुभ्ो।

२ अब म, नफीले मयापनसद्यारया पसकेको 
तररकयामया कयाठकया कयाम गररनँ, नत मैले 
मयापनसहरूको तररकयामया नै ियानीजहयाज बनयाएँ; 
तर मैले ्सलयाई िरमप्रभतुले मलयाई देखयाउनतु 
भएको तररकयामया बनयाएँ; ्सकयारण, ्ो 
मयापनसहरूको तररकयामया पथएन।

३ अपन म, नफी िटक िटक ि्व्षतपतर गएँ 
र मैले िटक िटक िरमप्रभतुसयामतु प्रयाथ्षनया गरेँ; 
्सकयारण िरमप्रभतुले मलयाई महयान् कुरयाहरू 
देखयाउनतुभ्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुकया 
्वचनअनतुसयार मैले ियानीजहयाज बनयाउन 
पसध्याइ सकेिपछ, मेरया ब्धतुहरूले देखे पक 
्ो रयाम्ो पथ्ो र त्सको पिलिकलया अत््तै 
उच्चसतरको पथ्ो; ्सकयारण, उनीहरूले 
स्व्मलयाई िरमप्रभतुअगयापड ितुन: प्वनम् 
ततुल्याए।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुको 
आ्वयाज मेरया पितयासयामतु आ्ो, पक उहयाँले 

उठनतु िननेछ र ियानीजहयाज पभत् जयानतु  
िननेछ।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट, 
हयामीले सबै कुरयाहरू, उजयाड-सथयानबयाट 
धेरै फलफूलहरू र मयासतु र प्रिसतै मह र 
िरमप्रभतुले हयामीलयाई आज्या पदनतुभएअनतुसयार 
ब्दोबसतीकया सयामयानहरू त्यार गररसकेिपछ 
हयाम्या सबै भयारी र बीउपबजनहरू र जे जे 
कुरयाहरू हयामीले आफूसँग ल्याएकया पथ्ौँ, 
ती सपहत उमेरअनतुसयार हरेक जनया हयामी 
ियानीजहयाज पभत् ग्ौँ; ्सकयारण, हयामी 
सबै आफनया ितनीहरू र छोरयाछोरीहरूसपहत 
ियानीजहयाजपभत् ग्ौँ।

७ अपन अब, उजयाड सथयानमया मेरया पितयाले 
दुई्वटया छोरयाहरू ज्मयाउनतु भएको पथ्ो; 
जेठोलयाई ्याकूब र कया्छोलयाई ्ोसेफ 
भपन्थ्ो।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो हयामी सबै 
ियानीजहयाज पभत् गइसकेिपछ र हयाम्या 
ब्दोबसतीकया सयामयानहरू र हयामीलयाई आज्या 
पदइएकया कुरयाहरू आफूसँग लपगसकेिपछ 
हयामी समतुद्पतर अपि बढ्ौँ र बतयासअगयापड 
प्रपतज्याको भूपमतफ्क हयाँपक्ौँ।

९ अपन धेरै पदनको अ्तरयालसमम 
बतयासअगयापड हयाँपकएिपछ, हेर, मेरया ब्धतुहरू 
र इशमयाएलकया छोरयाहरू र पतनकया ितनीहरू 
िपन स्व्म् रमयाइलो गन्षथयाले, ्पतसमम पक 
उनीहरू नयाचन र गयाउन र धेरै अपिष्टतयाकया 
सयाथ बोलन थयाले, हो, उनीहरूले कुन 
िपक्द्यारया उनीहरूलयाई त्हयाँ ल्याइएको पथ्ो 
भन्े समेत भतुले, हो, अत््तै अपिष्टतयाकया 
सयाथ उनीहरू चढेकया पथए।

१० अपन म, नफी िरमप्रभतु हयामीसँग 
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ररसयाउनतु होलया, हयाम्या दुरयाचयारको करणले 
हयामीलयाई प्रहयार गनतु्षहोलया पक भनेर अत््तै 
डरयाउन थयालेँ, पक हयामी समतुद्को गपहरयाइमया 
पनपलनेछौँ; ्सकयारण, म, नफीले धेरै 
प्वनम्तयाकया सयाथ उनीहरूसँग बोलन थयालेँ; 
तर हेर उनीहरू ्सो भ्दै मसँग ररसयाए: हयामी 
चयाहँदैनौँ पक हयाम्ो भयाइ हयामीमयापथ ियासक 
बनोस्।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयान र 
लमतुएलले मलयाई पलए र डोरीले मलयाई बयाँधे 
र धेरै कठोरतयाकया सयाथ व््वहयार गरे; तथयापि, 
िरमप्रभतुले ्ो हुन पदनतुभ्ो तयापक दुष्टहरूकया 
स्वयालमया उहयाँले बोलनतुभएकया ्वचनहरू 
िूरया हुने गरी उहयाँले आफनो िपक् देखयाउन 
सकनतुहोस्।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक चलन 
नसकने गरी उनीहरूले मलयाई बयाँपधसकेिपछ 
िरमप्रभतुले त्यार गनतु्षभएको पदिया पनदनेिक 
््त्ले कयाम गन्ष छोड्ो।

१३ ्सकयारण, ियानीजहयाजलयाई कतयापतर 
नख्याउने उनीहरूलयाई थयाहया भएन, ्पतसमम 
पक एउटया ठूलो आँधी, हो, ठूलो र भ्यानक 
आँपधबेहरी उठ्ो र ियानीमयापथ तीन पदनको 
अ्तरयालसमम हयामीलयाई िछयापड हयाँपक्ो; र 
समतुद्मया डुपब्छ पक भनेर उनीहरू अत््तै 
डरयाउन थयाले; तथयापि उनीहरूले मलयाई 
ब्धनमतुक् ियारेनन्।

१४ अपन हयामीलयाई िछयापड हयाँपकएको 
चौथो पदनमया आँपधबेहरी अत््तै कष्टप्रद हुन 
थयाल्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक समतुद्को 
गपहरयाइमया हयामी पनपलन लयागेकया पथ्ौँ। चयार 
पदनको अ्तरयालसमम ियानीमयापथ िछयापड 

हयाँपकएिपछ मेरया ब्धतुहरूले देखन थयाले पक 
िरमेश्वरकया ््या्हरू पतनीहरूमयापथ पथए र 
आफनया दुरयाचयारहरूको िशचयातयाि नगरेसमम 
उनीहरू नयापसने पथए; ्सकयारण, उनीहरू 
मेरयासयामतु आए र मेरया नयाडीहरूमयापथ भएकया 
ब्धनहरू फुकयापलपदए र हेर पतनीहरू अत््तै 
सतुपन्एकया पथए; अपन मेरया गोलीगयाँठयाहरू िपन 
धेरै सतुपन्एकया पथए र त्सको कष्ट ठूलो पथ्ो।

१६ तथयापि, मैले आफनो िरमेश्वरपतर हेरेँ 
र सयारया पदनभरर मैले उहयाँको प्रिंसया गरेँ; र 
आफनया कष्टहरूको कयारणले मैले िरमप्रभतु 
प्वरुद्ध गनगनयाइनँ।

१७ अब मेरया पितया, लहीले उनीहरूसयामतु र 
इशमयाएलकया छोरयाहरूसयामतु िपन धेरै कुरयाहरू 
भन्तुभएको पथ्ो; तर, हेर, मेरो िक्मया बोलने 
जो कोहीप्वरुद्ध उनीहरूले धेरै धमकीहरू 
हुङ्यारे; अपन मेरया मयातयापितयाहरु उमेरले 
ियाकया भएकयाले र आफनया छोरयाछोरीकया 
कयारणले धेरै स्तयाि भोग्तु िरेकयाले उनीहरू 
ढले, हो, ओछ्यानमया नै पबरयामी िरे।

१८ धेरै िोक र दु:ख र मेरया ब्धतुहरूको 
दुरयाचयारकया करणले उनीहरूलयाई ्ो सम्मया 
झ्डै आफनया िरमेश्वरलयाई भेटन लैजयान 
आँपटएको पथ्ो; हो, उनीहरूको फुलेको 
कियालहरूलयाई धूलोमया पमलयाउन लैजयान 
आँपटएको पथ्ो; हो, उनीहरूलयाई समेत 
ओपसलो पचहयानमया दु:ख सहीत फ्याँकन 
आँपटएको पथ्ो।

१९ अपन कपललै भएकोले, ्याकूब 
र ्ोसेफलयाई िपन धेरै ियालनिोषणको 
जरुरत िरेकोले, पतनीहरूकया आमयाको 
कष्टहरूकया कयारणले िोकयाकूल पथए; अपन 
मेरी ितनीकया आँसतुहरू र प्रयाथ्षनयाहरूले र 
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मेरया छोरयाछोरीहरूकया समेतले िपन, मेरया 
ब्धतुहरूकया हृद्हरू कोमल बनयाएनन् तयापक 
पतनीहरूले मलयाई ब्धनमतुक् बनयाऊन्।

२० अपन उनीहरूकया हृद्हरूलयाई कोमल 
बनयाउन सकने िरमेश्वरको िपक्, जसको 
प्वनयािले उनीहरूलयाई धमक्याएको पथ्ो, 
त्सबयाहेक त्हयाँ अरु केही पथएन; ् सकयारण, 
जब उनीहरूले देखे पक उनीहरू समतुद्को 
गपहरयाइमया पनपलन लयागेकया पथए आफूले गरेकया 
कुरयाको उनीहरूले िशचयातयाि गरे, ्पतसमम 
पक उनीहरूले मलयाई फुकयाइपदए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
मलयाई फुकयाइपदएिपछ, हेर, मैले पदियापनदनेिक 
््त् पलएँ र मैले चयाहे जसरी ् सले कयाम गऱ्ो। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले िरमप्रभतुसयामतु 
प्रयाथ्षनया गरेँ; अपन मैले प्रयाथ्षनया गररसकेिपछ 
हुरी रोपक्ो र आँधी रोपक्ो र त्हयाँ ठूलो 
ियान्त भ्ो।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले 
ियानीजहयाजलयाई बयाटो देखयाएँ, पक हयामी ितुन: 
प्रपतज्याको भूपमतफ्क तैरर्ौँ।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक धेरै पदनको 
अ्तरयालसमम तैररएिपछ हयामी प्रपतज्याको 
भूपममया आइितुग्ौँ; अपन हयामी त्स भूपममयापथ 
अपि बढ्ौँ र हयाम्या ियालहरू गयाड्ौँ; र हयामीले 
्सलयाई प्रपतज्याको भूपम भ््ौँ।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले जपमन 
जोतन थयाल्ौँ र हयामीले पबउहरू रोपन थयाल्ौँ; 
हो, हयामीले हयाम्या सबै बीऊहरू जपमनमया 
रोप्ौं, जतुन हयामीले ्रुिलेमको भूपमबयाट 
ल्याएकया पथ्ौँ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
पतनीहरू अत््तै बढे; ्सकयारण, हयामी 
प्रिसततयामया आिीपषत भ्ौँ।

२५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उजयाड सथयानमया 
्यात्या गदया्ष हयामीले प्रपतज्याको भूपममयापथ िया्ौँ 
पक त्हयाँ बनहरूमया हरेक प्रकयारकया ज्ततुहरू, 
गयाई र गोरू दुबै र गधया र िोडया र बयाख्या र 
जङ्ली बयाख्या र सबै पकपसमकया जङ्ली 
जनया्वरहरू पथए, जो मयापनसहरूकया प्र्ोगकया 
लयापग पथए। अपन हयामीले सबै पकपसमकया 
कच्चया िदयाथ्ष, सतुनको, चयाँदीको र तयामयाको दुबै 
भेट्या्ौँ।

अध्या् १९

नफी कच्ा धातु्ाट पाताहरू ्नाउरँन् 
र आफना जनको इभतहासको अभिलखे 
्नाउँरन्—इस्ाएलका परमशेवर लभहले 
यरुरलेम रोडेको र सय वष्छपभर 
आउनुहुनेर—नफी उहाकँो कष्ट र कू्सको 
्ारमेा ्ताउँरन—्उनीहरू आफना 
परमप्रिमूा फककेर आउन ेपभरल्ा भदनहरूसमम 
यहूदीहरू घृभणत हुनरेन ् र भततर-भवतर 
हुनेरन्। लगिग ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले मलयाई 
आज्या पदनतुभ्ो, ्सकयारण मैले कच्चया 
धयाततुकया ियातयाहरू बनयाएँ तयापक पतनीहरूमयापथ 
म मेरया जनको अपभलेख कुँद्न सकूँ। अपन मैले 
बनयाएकया ियातयाहरूमयापथ मैले मेरया पितयाको र 
उजयाड सथयानमया हयाम्या ्यात्याहरूको िपन र मेरया 
पितयाकया अगम्वयाणीहरूको अपभलेख कुँदेँ; 
अपन धेरै मेरया आफनै अगम्वयाणीहरू िपन मैले 
पतनीहरूमयापथ कुँदेको छु।

२ अपन मैले पतनीहरूलयाई बनयाएको 
सम्मया मलयाई िरमप्रभतुद्यारया ्ी ियातयाहरू 
बनयाउन आज्या पदइनेछ भन्े थयाहया पथएन; 
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्सकयारण, मेरया पितयाको अपभलेख र उहयाँकया 
पितयाितुखया्षहरुको ्वंिया्वली र उजयाड सथयानमया 
हयाम्या सबै कयामकयार्वयाहीहरूको बढी भयाग मैले 
बोलेकया कुरयाहरू ्ी िपहलो ियातयाहरूमयापथ 
कुँपदएकया छन्; ्सकयारण, मैले ती ियातयाहरू 
बनयाउनतु भ्दया अगयापड िटेकया कुरयाहरू, सयाँचै 
नै, खयास गरी िपहलो ियातयाहरूमया धेरै उल्ेख 
गररएकया छन्।

३ अपन आज्याको तररकयाबयाट ्ी 
ियातयाहरू बनयाइसकेिपछ म नफीले से्वया 
र अगम्वयाणीहरू, पतनकया बढी सिष्ट र 
बहुमूल् भयागहरू ्ी ियातयाहरूमयापथ लेनखनतु 
िद्षछ; अपन लेनखएकया कुरयाहरू ्ो भूपमलयाई 
स्वयापमत्वमया पलने मेरया जनको पिक्याकया लयापग र 
िरमप्रभतुसयामतु ज्यात भएकया प्व्वेकी प्र्ोजनकया 
लयापग िपन रयानखनतुिद्षछ भन्े आज्या प्रयाप्त गरेँ।

४ ्सकयारण, म नफीले अ्् ियातयाहरूमयापथ 
अपभलेख बनयाएँ, जसले एउटया प्व्वरण पद्छ, 
्वया जसले मेरया जनको ्तुद्धहरू, कलहहरू र 
प्वनयािहरूको अझ ठूलो प्व्वरण पद्छ। अपन 
मैले ्सो गरेको छु र म गएिपछ उनीहरूले 
के गनतु्षिद्षछ भनी आज्या पदएको छु; र ्ी 
ियातयाहरूलयाई िरमप्रभतुको थि आज्याहरू 
नआउ्जेलसमम एक पिँढीदेनख अककोमया, ्वया 
एक अगम्वक्याबयाट अककोमया हसतया्तरण गररनतु 
िद्षछ।

५ अपन मैले ्ी ियातयाहरू बनयाएको प्व्वरण 
्स उिरया्त पदइनेछ; अपन त्सिपछ, हेर, 
मैले बोलेअनतुसयार म अगयापड बढदछु; अपन 
म ्सो गछु्ष तयापक बपढ िप्वत् कुरयाहरू मेरया 
जनको ज्यानकया लयापग रयाखन सपक्ोस्।

६ तथयापि, मैले िप्वत् छ भनी सोंचेको 
कुरयाबयाहेक म ्ी ियातयाहरूमयापथ केही लेनखदनँ। 

अपन अब, ्पद मैले गलती गरेँ भने, प्रयाचीन 
सम्मया िपन उनीहरूले गलती गथने, अरू 
मयापनसहरूकया कयारणले मैले स्व्मलयाई क्मया 
गनने त होइन, तर ममया भएको कमजोरीकया 
कयारणले, मयांििरीरअनतुसयार, म स्व्म् लयाई 
क्मया गद्षछु।

७ केही मयापनसहरूले िरीर र जी्वयातमया 
दुबैको लयापग ठूलो मूल्को ठयानेको 
कुरयाहरूलयाई अरूले ततुचछ ठया्दछन् र आफनो 
ियाउ मतुपन कुलच्छन्। हो, इस्याएलकया उही 
िरमेश्वरलयाईसमेत मयापनसहरू आफनो 
ियाउमतुपन कुलच्छन्; म भ्दछु, आफनया 
ियाउमतुपन कुलच्छन् तर अकको िबदमया 
भ्दया—उनीहरूले उहयाँलयाई ततुचछ ठया्दछन् 
र उहयाँकया सल्याहकया आ्वयाजहरूलयाई सतु्दैनन्।

८ अपन हेर, स्वग्षदूतकया ्वचनहरूअनतुसयार, 
मेरया पितयाले ्रुिलेम छयाडेको सम्देनख छ 
स् ्वष्षमया उहयाँ आउनतुहु्छ।

९ अपन संसयारले आफनो कुकम्षकया कयारणले 
उहयाँलयाई ततुचछ कुरया भनेर फैसलया गननेछ; 
्सकयारण उनीहरूले उहयाँलयाई कोरया्ष हया्छन् 
र उहयाँले त्ो सहनतुहु्छ; अपन उनीहरूले 
उहयाँलयाई प्रहयार गछ्षन् र उहयाँले त्ो सहनतुहु्छ। 
हो, मयापनसकया छोरयाछोरीहरूप्रपत उहयाँको 
प्रेमिूण्ष द्या र सहनिीलतयाकया कयारण 
उनीहरूले उहयाँलयाई थतुकछन् र उहयाँले त्ो 
सहनतुहु्छ।

१० अपन पमश्देिबयाट दयासत्वबयाट 
मतुक् गररएकया र उजयाड सथयानमया उहयाँद्यारया 
जोगयाइएकया हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया िरमेश्वर, 
हो, अब्याहयामकया र इसहयाककया िरमेश्वर र 
्याकूबकया िरमेश्वरले, आफूलयाई समि्षण 
गनतु्षहु्छ, स्वग्षदूतकया ्वचनहरूअनतुसयार, 
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मयापनसको रुिमया, ् ेनोककया ्वचनहरूअनतुसयार, 
मयापथ उचयापलनकया लयापग, र, नेउमकया 
्वचनहरूअनतुसयार, क्ूसमया टयाँपगनकया लयापग, 
र, तीन पदनको अ्धकयार, जो समतुद्कया 
टयाितुहरूमया बसनेहरूकयालयापग उहयाँको मृत्तुको 
सङ्ेतकया रुिमया पदइनेछ, बपढ प्विेष गरी 
इस्याएलकया िरयानयाकयाहरूको लयापग पदइनेछ, 
उहयाँको बयारेमया उनले बोलेकया ्ेनोसकया 
्वचनहरूअनतुसयार, पचहयानमया दफनयाइनकया 
लयापग स्व्मलयाई दुष्ट मयापनसहरूको हयातमया 
सतुमिनतु हुनेछ।

११ पकनपक अगम्वक्या ्सरी बोलनतुहु्छ: 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले पनशच् नै त्स 
पदनमया इस्याएलकया सबै िरयानयालयाई भेटियाट 
गनतु्षहुनेछ, कसैलयाई उनीहरूको धपम्षकतयाकया 
कयारणले ठूलो आन्द र मतुपक् हुनेगरी उहयाँको 
आ्वयाजद्यारया र अरुलयाई उहयाँको िपक्को गज्षन 
र चमकद्यारया, आँपधबेहरीद्यारया, आगोद्यारया 
र धतुँ्वयाद्यारया र अ्धकयारको ततुँ्वयालोद्यारया र 
िृथ्वीको धयाँजया फटयाईद्यारया र मयापथ उचयापलने 
ि्व्षतहरूद्यारया भेटन् आउनतुहुनेछ।

१२ अपन ्ी सबै कुरयाहरू पनशच् नै आउनतु 
िद्षछ, अगम्वक्या ्ेनोस भ्दछन्। अपन 
िृथ्वीकया चट्यानहरू टुक्या टुक्या हुनतुिछ्ष; र 
िृथ्वीकया आत्षनयादहरूकया कयारणले िरमेश्वरको 
आतमयाले समतुद्कया टयाितुहरूकया रयाजयाहरूमध्े 
धेरैमयापथ प्रकृपतकया िरमेश्वर िीडया भोग्तुहु्छ 
भनी िोषणया गन्ष कयाम गरयाउनेछ।

१३ अपन ्रुिलेममया रहेकयाहरूकया 
समब्धमया, अगम्वक्या भन्तुहु्छ, उनीहरूलयाई 
सबै जनद्यारया कोरया्ष हयापननेछ पकनभने उनीहरू 
इस्याएलकया िरमेश्वरलयाई क्ूसमया टयाङछन्, 
अपन पच्हहरू र आशच््षहरू र इस्याएलकया 

िरमेश्वरको िपक् र मपहमयालयाई अस्वीकयार 
गददै आफनया हृद्हरूलयाई अ््त् मोड़दछन्।

१४ अपन उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
अ््त्ै मोडेकयाले, अगम्वक्या भन्तुहु्छ र 
इस्याएलकया िप्वत् उहयाँलयाई अिमयान गरेकयाले 
उनीहरू िरीरमया भौँतयाररनेछन् र नयापसनेछन् 
र पन्दया र उखयानको ियात् बन्ेछन् र सयारया 
रयाष्टट्रहरूमयाझ िृपणत हुनेछन्।

१५ तथयापि, जब त्ो पदन आउँछ, 
अगम्वक्या भन्तुहु्छ, पक उनीहरू इस्याएलकया 
िप्वत् उहयाँप्वरुद्ध आफनया हृद्हरूलयाई 
अ््त्ैपतर मोड़दैनन्, त्सिपछ उहयाँले 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुसँग बयाँधनतुभएकया 
करयारहरू समझनतुहुनेछ।

१६ हो, त्सिपछ उहयाँले समतुद्कया 
टयाितुहरूलयाई समझनतुहुनेछ; हो र िृथ्वीको 
चयारै पदियाबयाट म इस्याएलकया िरयानयाकया सबै 
जनलयाई जममया गननेछु, अगम्वक्या ्ेनोसकया 
्वचनहरूअनतुसयार, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

१७ हो, अपन सयारया िृथ्वीले िरमप्रभतुको 
मतुपक् देखनेछ, अगम्वक्या भन्तुहु्छ, प्रत्ेक 
रयाष्टट्र, कुटुमब, भयाषया र जन आिीपषत हुनेछन्।

१८ अपन म नफीले ्ी कुरयाहरू मेरया जनकया 
लयापग लेखेको छु, तयापक सया्द उनीहरूले 
िरमप्रभतु पतनकया उद्धयारकतया्षलयाई समझून् भनेर 
म उनीहरूलयाई मनयाउन सकूँ।

१९ ्सकयारण, म सबै इस्याएलकया 
िरयानयासयामतु बोलदछु, ्पद ्सतो भ्ो पक 
उनीहरूले ्ी कुरयाहरू प्रयाप्त गननेछन्।

२० पकनपक हेर, मसँग ्रुिलेममया 
रहेकयाहरूकया लयापग मेरया जोनमीहरूसमेत 
कमजोर हुने गरी थपकत ततुल्याउने गरी 
आतमयामया कयामहरू छन्; पकनपक उनीहरूकया 
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बयारेमया प्रयाचीनकयालकया अगम्वक्याहरूलयाई झैँ 
मलयाई देखयाउन िरमप्रभतु द्यालतु नभएको भए 
म िपन नयापसने पथएँ।

२१ अपन उहयाँले पनशच् नै प्रयाचीनकयालकया 
अगम्वक्याहरूलयाई उनीहरूकया बयारेमया सबै 
कुरयाहरू देखयाउनतुभ्ो; अपन हयाम्या बयारेमया 
िपन उहयाँले धेरैलयाई देखयाउनतुभ्ो; ्सकयारण, 
्ो आ्वश्क छ पक हयामीलयाई उनीहरूकया 
बयारेमया थयाहया हुनतुिद्षछ पकनपक ती कयाँसकया 
ियातयाहरूमयापथ लेनखएकया छन्।

२२ अब ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले 
मेरया ब्धतुहरूलयाई ्ी कुरयाहरू पसकयाएँ; अपन 
्सतो हुन ग्ो पक मैले उनीहरूलयाई कयाँसकया 
ियातयाहरूमयापथ कुँपदएकया धेरै कुरयाहरू िढेर 
सतुनयाएँ तयापक अ्् भूपमहरूमया प्रयाचीनकयालकया 
जनमयाझ िरमप्रभतुकया कयामहरूकया बयारेमया 
उनीहरूले जयानून्।

२३ अपन मोियाकया ितुसतकहरूमया लेनखएकया 
धेरै कुरयाहरू मैले उनीहरूसयामतु िढेँ; तर 
उनीहरूलयाई िरमप्रभतु पतनकया उद्धयारकतया्षमया 
प्वश्वयास गन्ष िूण्ष रुिले मनयाउन सकूँ भनेर 
अगम्वक्या ्िै्याले लेखेको कुरया मैले 
उनीहरूसयामतु िढेँ; पकनपक ्ो हयाम्ो फयाइदया 
र पिक्याकया लयापग होस् भनेर मैले सबै 
धम्षियासत्हरूलयाई हयामीमया लयागू गरेँ।

२४ ्सकयारण ्सो भ्दै मैले उनीहरूसयामतु 
बोलेँ: पतमीहरू अगम्वक्याकया ्वचनहरू 
सतुन, पतमीहरू जो इस्याएलकया िरयानयाकया 
अ्विेष हौ, छुपट्एकया एउटया हयाँगया हौ; 
पतमीहरू अगम्वक्याकया ्वचनहरू सतुन, जतुन 
इस्याएलकया सबै िरयानयाको लयापग लेनखएको 
हो र पतनीहरूलयाई आफ ँैमया लयागू गर, तयापक 
पतमीहरूकया छुपट्एकया ब्धतुहरू लगया्त 

पतमीहरूमया आिया होस्; ्स प्रकयारले 
अगम्वक्याले लेखनतुभएको छ।

अध्या् २०

परमप्रिलेु आफनो प्रयोजन इस्ाएललाई प्रकट 
गनु्छहुनेर—कष्टको िट्ीमा इस्ाएललाई 
चभुनएको हो र ् भ्लोन्ाट अभघ जानरेन—्
यरयैा ४८ सँग दाजँन ु होस।् लगिग 
ई.प.ू ५८८–५७०।

१ ध्यान देऊ र ्ो सतुन, हे ्याकूबकया िरयानया, 
जो इस्याएलकया नयामबयाट ितुकयारर्छन् र 
्हूदयाको ियानीबयाट बयापहर, ्वया बनप्तसमयाको 
ियानीबयाट बयापहर आउँछन्, जो िरमप्रभतुको 
नयामबयाट ििथ पल्छन् र इस्याएलकया 
िरमेश्वरको उल्ेख गछ्षन्, अझै िपन उनीहरू 
न त सत्मया न त धपम्षकतयामया नै ििथ 
पल्छन्।

२ तथयापि, उनीहरू स्व्म् लयाई िप्वत् 
सहरकया हौँ भ्छन्, तर उनीहरू स्व्म् 
इस्याएलकया िरमेश्वर, जो सै््हरूकया 
अपधिपत हुनतुहु्छ, उहयाँमयापथ भरोसया गददैनन्; 
हो, सै््हरूकया अपधिपत उहयाँको नयाम हो।

३ हेर, अपिल्या कुरयाहरू मैले प्रयारमभदेनख 
नै िोषणया गरेको छु; र ती मेरो मतुखबयाट 
पनसकेकया हुन् र मैले पतनीहरूलयाई देखयाएँ। मैले 
अकसमयात् पतनीहरूलयाई देखयाएँ।

४ अपन मैले ्सतो गरेँ पकनभने पतमी हठी 
छौ र पतम्ो ियाँटी फलयामे निया हो, पतम्ो पनधयार 
कयाँसको हो भन्े मलयाई थयाहया पथ्ो;

५ अपन मैले प्रयारमभदेनख नै पतमीलयाई 
िोषणया गरेको छु; ्सतो हुन जयानतु अगयापड मैले 
ती पतमीलयाई देखयाएको छु; अपन पतमीले ् सो 
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भ्छौ पक भन्े डरले मैले ती देखयाएँ—मेरो 
मूपत्षले ती गरेकया हुन् र मेरो कुँपदएकया प्रपतमयाले 
र मेरो ढलयान गररएकया प्रपतमयाले ती पनपद्षष्ट 
गरेकया हुन्।

६ पतमीले ्ो सब देखेकया र सतुनेकया छौ; र 
के पतमी पतनीहरूलयाई अझै िोषणया गददैनौ? 
अपन ्स सम्देनख मैले पतमीलयाई न्याँ 
कुरयाहरू, लतुकेकया कुरयाहरू समेत, देखयाएकोछु 
र पतमीलयाई ती थयाहया पथएनन्।

७ पतनीहरूको सृपष्ट अपहले गररएको हो र 
प्रयारमभदेनख होइन, पतमीले—हेर मलयाई ती 
कुरयाहरू थयाहया पथ्ो भ्छौ भनेर पतमीले ती 
कुरयाहरु नसतुनेको पदनअगयापड मयात्ै पतमीसयामतु 
पतनको िोषणया गररएको पथ्ो।

८ हो, अपन पतमील े सतुननेौ; हो, पतमीलयाई 
थयाहया पथएन; हो, त्स सम्देनख पतम्ो कयान 
खतुल्या पथएन; पकनपक पतमीले छलकिटिू्व्षक 
व््वहयार गछछौ र गभ्षदनेख नै अिरयाधी 
कहपलएकया पथ्ौ भने् मलयाई थयाहया पथ्ो।

९ तथयापि, मेरो नयामको पननमत म मेरो ररस 
थयामछु र मेरो प्रिंसयाको लयापग म पतमीबयाट 
मलयाई रोकनेछु, तयापक मैले पतमीलयाईं 
नपनकयालूँ।

१० पकनपक, हेर, मैले पतमीलयाई िररषकृत 
गरेको छु, कष्टको अगेनयामया मैले पतमीलयाई 
रोजेको छु।

११ मेरो आफनै पननमत, हो, मेरो आफनै 
पननमत म ्सो गननेछु, पकनपक मेरो नयाम 
प्रदूपषत भएको म सहने छैनँ र मेरो मपहमया म 
अकया्षलयाई पदने छैनँ।

१२ मलयाई सतुन, हे ्याकूब र मैले बोलयाएको 
इस्याएल, पकनपक म उही हूँ; म प्रथम हूँ र म 
अन्तम िपन हूँ।

१३ मेरो हयातले िृथ्वीको जग िपन बसयालेको 
छ र मेरो दयापहने हयातले आकयाि पफँजयाएको 
छ। म उनीहरूलयाई बोलयाउँछु र उनीहरू 
एकसयाथ खडया हु्छन्।

१४ पतमीहरू सबै, स्व्म भेलया होऊ र 
सतुन; पतनीहरूमध्े कसले पतनीहरूसयामतु 
्ी कुरयाहरू िोषणया गरेको छ? िरमप्रभतुले 
उसलयाई प्रेम गनतु्षभएको छ; हो र पतनीहरूबयाट 
िोषणया गनतु्षभएको आफनो ्वचन उहयाँले िूरया 
गनतु्षहुनेछ; र बेपबलोनमयापथ उहयाँले आफनो 
मनखतुिी गनतु्षहुनेछ, अपन कलदीहरूमयापथ 
उहयाँको बयाहू आउनेछ।

१५ सयाथै, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ; म िरमप्रभतु, 
हो, मैले बोलेको छु; हो, िोषणया गन्ष मैले 
उनलयाई बोलयाएको छु, मैले उनलयाई ल्याएको 
छु र उनले आफनो बयाटो उन्पतिील 
बनयाउनेछन्।

१६ मेरयासयामतु नपजक आऊ; मैले गोप्मया 
बोलेको छैन; प्रयारमभदेनख नै, ्सको िोषणया 
भएको सम्देनख नै मैले बोलेको छु; र 
िरमप्रभतु िरमेश्वर र उहयाँको आतमयाले मलयाई 
िठयाएको छ।

१७ अपन िरमप्रभतु, पतम्ो उद्धयारकतया्ष, 
इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ ्सो भन्तु हु्छ; मैले 
उनलयाई िठयाएको छु, िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वर, 
जसले पतमीलयाई उन्पत गन्ष पसकयाउनतु हु्छ, 
जसले पतमीलयाई पतमीले पहँडनतुिनने बयाटोमया 
अगतु्वयाइ गनतु्ष हु्छ, उहयाँले ्सो गनतु्षभएको छ।

१८ हे पतमीले मेरया आज्याहरूलयाई सतुनेको 
भए—त्सिपछ पतम्ो ियान्त नदी जसतै र 
पतम्ो धपम्षकतया समतुद्कया छयालहरू जसतै हुने 
पथ्ो।

१९ पतम्या स्तपत िपन बयालतु्वयाजसतै हुने 
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पथए; पतम्या कोखकया स्तयानहरू त्हयाँको पगट्ी 
जसतै हुने पथए; उनको नयाम मेरो अगयापडबयाट 
अलग्याइने ्वया प्वनयाि गररने पथएन।

२० बेपबलोनबयाट पतमी अपि बढ, 
कलदीहरूबयाट पतमी भयाग, गयाउने आ्वयाजमया 
पतमी िोषणया गर, ्सो भ्दै, िृथ्वीको 
पसमया्तसममै उच्चयारण गर; पतमी भन: 
िरमप्रभतुले उहयाँको से्वक ्याकूबलयाई उद्यार 
गनतु्षभएको छ।

२१ अपन उनीहरू पतखया्षएनन्; उहयाँले 
पतनीहरूलयाई मरुभूपम हुँदै अगतु्वयाइ गनतु्षभ्ो; 
पतनीहरूकया लयापग उहयाँले चट्यानबयाट ियानी 
बहयाउनतुभ्ो; उहयाँले चट्यानलयाई िपन पचनतु्षभ्ो 
र ियानी बयापहर पनसक्ो।

२२ अपन उहयाँले ्ो सब र अझ महयान् िपन 
गनतु्ष भए तयािपन ियान्त छैन, दुष्टसयामतु िरमप्रभतु 
भन्तु हु्छ।

अध्या् २१

मसीह गहै्र-यहूदीहरूको प्रकार हुनुहुनेर 
र कैदीहरूलाई सवनत्त गनु्छहुनेर—
रभतिकासा् इस्ाएलको िलेा गररनेर—
राजाहरू उनीहरूका धाइ्ु्ा हुनेरन्—
यरयैा ४९ सगँ दाजँनहुोस्। लगिग 
ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन ितुन:सतुन, हे पतमी इस्याएलकया 
िरयानया, पतमीहरू सब जो मेरया जनको 
धमया्षपधकयारीहरूको दुष्टतयाको कयारणले 
टुपक्एकया छौ र लखेपटएकया छौ; हो, पतमीहरू 
सब जो टुपक्एकया छौ, जो िरदेिमया छररएकया 
छौ, जो मेरया जनकया हौ, हे इस्याएलकया िरयानया। 
हे टयािूहरू, मलयाई सतुन र ध्यान देओ पतमी 

टयाढयाकया जन; गभ्षबयाटै िरमप्रभतुले मलयाई 
बोलयाउनतुभएको छ; मेरी मयातयाको कोखबयाटै 
उहयाँले मेरो नयाम उल्ेख गनतु्षभएकोछ।

२ अपन उहयाँले मेरो मतुखलयाई धयाररलो तरबयार 
जसतै बनयाउनतु भएको छ; उहयाँको हयातको 
छया्याँमया उहयाँले मलयाई लतुकयाउनतुभएको छ 
र मलयाई चनमकलो तीर बनयाउनतुभएको छ; 
उहयाँको ठोक्ोमया उहयाँले मलयाई लतुकयाउनतुभएको 
छ।

३ अपन मलयाई भन्तुभ्ो: हे इस्याएल, पतमी 
मेरया से्वक हौ, जसमया म मपहपमत हुनेछु।

४ तब मैले भनेँ, मैले पबतथयामया िररश्म 
गरेछु, मैले बेकयारमया र पबतथयामया आफनो िपक् 
खचनेछु; पनशच् नै मेरो फैसलया िरमप्रभतुसँग छ 
र मेरो कया््ष मेरया िरमेश्वरसँग छ।

५ अपन अब, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ—जसले 
मलयाई गभ्षदेनख नै ्याकूबलयाई ितुन: उहयाँकोमया 
ल्याउन उहयाँको से्वक हुन सृपष्ट गनतु्षभ्ो—
इस्याएल जममया गररएको नभए तयािपन 
िरमप्रभतुको नजरमया म अझै िपन कीपत्षमयान 
हुनेछु र मेरया िरमेश्वर मेरो िपक् हुनतुहुनेछ।

६ अपन उहयाँले भन्तुभ्ो: ्याकूबकया 
िरयानयाहरूलयाई हुकया्षउन र इस्याएलकया 
सतुरपक्तहरूलयाई प्रपतसथयापित गन्ष पतमीले मेरो 
से्वक बन्तु हलकया कुरया हो। गैह्र-्हूदीहरूको 
ज्ोपतकया लयापग िपन म पतमीलयाई पदनेछु, 
तयापक िृथ्वीको िल्ो छेउसममै पतमी मेरो 
मतुपक् बन् सक।

७ िरमप्रभतु, इस्याएलकया उद्धयारकतया्ष, उहयाँकया 
िरमिप्वत् जसलयाई मयापनसले अिहेलनया 
गरे, उहयाँ जसलयाई रयाष्टट्रहरूले िृणया गरे, 
ियासकहरूकया से्वकलयाई ्सो भन्तुहु्छ: 
आसथया्वयान् िरमप्रभतुकया कयारणले रयाजयाहरूले 
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देखनेछन् र जयाग्ेछन्, रयाजकुमयारहरूले िपन 
आरयाधनया गननेछन्।

८ िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: हे समतुद्कया 
टयाितुहरू, एउटया स्वीकया््ष सम्मया मैले 
पतमीहरूलयाई सतुनेको छु र मतुपक्को पदनमया 
मैले पतमीहरूलयाई सह्ोग गरेको छु; अपन 
म पतमीलयाई सतुरपक्त रयाखनेछु र जनकया 
करयारको रुिमया िृथ्वीको सथयािनया गन्ष, उजयाड 
समिदयाहरू ररकथको रुिमया प्रयाप्त गनने बनयाउन 
पतमीहरूलयाई मेरो से्वक पदनेछु;

९ तयापक पतमीहरूले कैदीहरूलयाई: अपि 
बढ; अ्धकयारमया बसनेहरूलयाई: स्व्म देखया 
िर भन् सक। उनीहरू बयाटयाहरूमया चननेछन्; 
र पतनकया चरनहरू उच्च सथयानहरूमया  
हुनेछन्।

१० पतनीहरू न भोकयाउनेछन् न 
पतखया्षउनेछन्, उनीहरूलयाई न त तयािले न त 
सू््षले नै प्रहयार गननेछ; पकनपक उनीहरूमयापथ 
कृिया हुनेले उनीहरूको अगतु्वयाइ गनतु्षहुनेछ, 
ियानीको मतुहयानहरू छे्वैबयाट समेत उहयाँले 
पतनीहरूलयाई डोऱ्याउनतुहुनेछ।

११ अपन मेरया सयारया ि्व्षतहरूलयाई म बयाटो 
बनयाउनेछु र मेरया रयाजमयाग्षहरू उन्त ियाररनेछन्।

१२ अपन त्सिपछ, हे इस्याएलको िरयानया, 
्ी टयाढया टयाढयाबयाट आउनेछन्; र लौ, ्ी 
उत्रबयाट र िनशचमबयाट; र ्ी पसपनमको 
भूपमबयाट आउनेछन्।

१३ हे स्वग्षहरू, गयाऊ; र हे िृथ्वी, खतुिी 
होऊ; पकनपक िू्व्षमया रहनेहरूकया ियाउहरू 
सथयापित हुनेछन्; हे पहमयालहरू, गया्नमया 
प्रसफुपटत होऊ; पकनपक उनीहरूलयाई अरु 
बढी प्रहयार गररनेछैन; पकनपक िरमप्रभतुले 
आफनया जनलयाई सया्त्वनया पदनतुभएको छ र 

कष्टमया िरेकया उहयाँकयाहरूमयापथ कृिया रयाखनतु 
हुनेछ।

१४ तर, हेर, पस्ोनले भनेकोछ: िरमप्रभतुले 
मलयाई त्याग्तुभएको छ र मेरया िरमप्रभतुले मलयाई 
पबस्षनतुभएको छ—तर उहयाँले देखयाउनतु हुनेछ 
पक उहयाँले त्सो गनतु्षभएको छैन।

१५ पकनपक के एउटी आइमयाईले आफनो 
गभ्षको छोरयामयापथ सहयानतुभूपत नहुने गरी 
आफनो दुधे बयालकलयाई पबस्षन सनकछन्? 
हो, उनीहरूले पबस्षन सकछन्, हे इस्याएलकया 
िरयानया, तर िपन मैले पतमीहरूलयाई पबस्षनेछैन।

१६ हेर, मेरया हयातकया हतकेलयाहरूमयापथ 
मैले पतमीलयाई कुँदेको छु; पतम्या िखया्षलहरू 
अप्वनचछन् रुिमया मेरया अगयापड छन्।

१७ पतम्या छोरयाछोरीहरूले पतम्या 
प्वनयािकहरूप्वरुद्ध हतयार गननेछन्; र पतम्ो 
प्वनयाि गननेहरू पतम्या अपि अपि जयानेछन्।

१८ ्वररिरर आफनया नजर उठयाऊ र हेर; ्ी 
सब एक सयाथ स्व्म् जममया हु्छन् र उनीहरू 
पतमीकहयाँ आउनेछन्। अपन जसरी म जीप्वत 
छु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ, पतमीले आफूलयाई 
पनशच् नै गहनयाले झैँ ्ी सबले प्वभूपषत 
गननेछौ र बेहुलीझैँ पतनीहरूलयाई बेननेछौ।

१९ पकनपक पतम्या बेकयार र पतम्या 
ब्जर सथयानहरू र पतम्ो प्वनयािको भूपम, 
बयापस्दयाहरूकया कयारणले अब अपत नै सयाँितुरो 
समेत हुनेछ; र पतमीलयाई पनलनेहरू टयाढया 
हुनेछन्।

२० िपहलोलयाई गतुमयाइसकेिपछ पतमीले 
ज्मयाउने छोरयाछोरीहरूले ितुन: पतम्या 
कयानहरूमया भन्ेछन्: ्ो सथयान मलयाई अपत 
सयाँितुरो छ; मलयाई बसन सकने सथयान देऊ।

२१ त्सिपछ पतमीले आफनो हृद्मया 
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भन्ेछौ: मैले छोरयाछोरी गतुमयाएँ र उजयाड छु, 
कैदी छु र ्त्-तत् सददैछु भन्े देखेर कसले 
मलयाई ्ी ज्मयाइपदएको हो? अपन प्नलयाई 
कसले हुकया्षएको हो? हेर, म एक्ो छोपडएको 
पथएँ; ्ी कहयाँ गएकया पथए?

२२ िरमप्रभतु िरमेश्वर ् सो भन्तु हु्छ: हेर, म 
मेरो हयात गैह्र-्हूदीहरूपतर उठयाउँछु, जनमया 
मेरो झ्डया खडया गद्षछु; अपन पतनीहरूले पतम्या 
छोरयाहरूलयाई आफनया ियाखतुरयाहरूमया पलनेछन् 
र पतम्या छोरीहरू पतनकया कयाँधहरूमयापथ 
बोपकनेछन्।

२३ अपन रयाजयाहरू पतम्या धयाईबतु्वयाहरू र 
पतनकया रयानीहरू पतम्या धयाइआमयाहरू हुनेछन्; 
उनीहरूले िृथ्वीपतर अनतुहयार ियारेर पतमीलयाई 
प्रणयाम गननेछन् र पतम्ो िैतयालयाको धूलो 
चयाटनेछन्; अपन पतमीले थयाहया ियाउने छौ पक 
म िरमप्रभतु हुँ; पकनपक मलयाई िखनेर बसनेहरू 
लनजजत हुनेछैनन्।

२४ पकनपक के िपक्ियालीहरूबयाट पिकयार 
हररने छ, ्वया के कयानतुनसममत कैदीहरू मतुक् 
गररने छन्?

२५ तर िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, 
िपक्ियालीहरूकया कैदीहरूसमेत हरण गररनेछ 
र भ्यानकहरूकया पिकयार मतुक् गररनेछ; 
पकनपक पतमीसँग मतुकयापबलया गननेसँग म 
मतुकयापबलया गननेछु र म पतम्या छोरयाछोरीहरूलयाई 
बचयाउनेछु।

२६ अपन पतमीमयापथ िोषण गननेहरूलयाई 
म उनीहरूको आफनै मयासतु खतु्वयाउने छु; 
मीठो मपदरयाले झैँ उनीहरू आफनै रगतले 
मयातनेछन्; अपन सयारया जी्वहरूले जयान्ेछन् पक 
म, िरमप्रभतु, पतम्या मतुपक्दयातया र उद्धयारकतया्ष, 
्याकूबको एक मयात् िपक्ियाली हुँ।

अध्या् २२

इस्ाएललाई पथृवीको समपणू्छ सतहिरी 
भततरभ्तर गररनरे-गहै्र-यहूदीहरूले 
सुसमाचारद्ारा अमनतम भदनमा इस्ाएलको 
पालनपोषण गननेरन—्इस्ाएललाई िलेा  
गराइनेर र ्चाइनरे र दुष्टलाई रूखको 
िुटोजसतै ् ाभलनेर—सतैानको अभधराजयको  
भवनार गररनेर र सतैानलाई ्ाभधनँरे। 
लगिग ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन ्सतो हुनग्ो पक म नफीले 
कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ कुँपदएकया ्ी कुरयाहरू 
िपढसकेिपछ मेरया ब्धतुहरू मेरयासयामतु आए र 
मलयाई भने: तैँले िढेकया ्ी कुरयाहरूकया अथ्ष 
के हो? हेर, के पतनलयाई िरीरको अनतुसयार 
नभई आतमयाको अनतुसयार हुन आउने आनतमक 
कुरयाहरूकया आधयारमया बतुपझनतु िनने हो?

२ अपन म नफीले उनीहरूलयाई भनेँ: हेर 
आतमयाको स्वरद्यारया ती अगम्वक्यासयामतु 
प्रकट गररएकया पथए; पकनपक 
आतमयाद्यारया मयांििरीरअनतुसयार मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयापथ आइिनने सबै कुरयाहरू 
अगम्वक्याहरूलयाई अ्वगत गरयाइ्छ।

३ ्सकयारण, मैले िढेकया कुरयाहरू सयांसयाररक 
र आनतमक दुबै कुरयाहरूसँग समबन्धत कुरयाहरू 
हुन्; पकनपक ्सतो देनख्छ पक इस्याएलकया 
िरयानया पढलो ्वया चयाँडो िृथ्वीको सयारया सतहभरर 
र सबै रयाष्टट्रहरूमयाझ छररनेछन्।

४ अपन हेर, ्रुिलेममया रहनेहरू बयारेको 
ज्यानबयाट उपहल्ै हरयाउनेहरू धेरै छन्। हो, 
सबै कूलहरूकया बढी भयाग अगतु्वयाइ गरेर 
लपगसपकए; र पतनीहरू समतुद्कया टयाितुहरूमयापथ 
्त्-तत् छररएकया छन्; अपन उनीहरू कहयाँ 
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छन् हयामीहरू कसैलयाई थयाहया छैन, के्वल 
हयामीलयाई थयाहया छ पक उनीहरू अगतु्वयाइ गरेर 
लपगसपकए।

५ अपन उनीहरूलयाई अगतु्वयाइ गररे 
लपगसपकएको हुनयाल े पतनीहरूकया बयारमेया र 
इस्याएलकया िप्वत् उहयँाकया कयारणले ्सिपछ 
पततरपबतर ियाररन े र खलबल्याइने ती सबैकया 
बयारमेया िपन ्ी कुरयाहरू अगम्वयाणी गररएकया 
छन;् पकनपक उहयाकँो प्वरुद्धमया उनीहरूले 
आफनया हृद्हरू कठोर ियाननेछन;् ्सकयारण, 
उनीहरू सब ै रयाष्टट्रहरूमयाझ छररनछेन ् र सबै 
मयापनसहरूद्यारया िपृणत हुनछेन्।

६ तथयापि, गैह्र-्हूदीहरूद्यारया ियालनिोषण 
गररएिपछ र िरमप्रभतुले आफनो हयात गैह्र-
्हूदीहरूमयापथ उठयाउनतु भएर उनीहरूलयाई 
एउटया पनियानयाको लयापग खडया गररसकनतु 
भएिपछ र उनीहरूकया छोरयाछोरीहरू पतनकया 
ियाखतुरयाहरूमया बोपकएिपछ र उनीहरूकया 
छोरीहरूलयाई पतनकया कयाँधहरूमयापथ 
बोपकएिपछ, हेर ्ी कुरयाहरू जसकया बयारेमया 
बोपलएकया छन् सयांसयाररक हुन्; पकनपक हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुसँगको िरमप्रभतुकया करयारहरू 
्सतै छन्; अपन आउने पदनहरूमया हयामीलयाई र 
इस्याएलकया िरयानयाकया हयाम्या सयारया ब्धतुहरूलयाई 
िपन ्सको अथ्ष रह्छ।

७ अपन ्सको अथ्ष हु्छ पक सकल 
इस्याएलकया िरयानया छरिष्ट भएिपछ र 
खलबल्याइएिपछ सम् आउँछ पक िरमप्रभतुले 
गैह्र-्हूदीहरूमयाझ, हो, ्ो भू-सतहमयापथ 
समेत एउटया िपक्ियाली रयाष्टट्र खडया गनतु्षहुनेछ; 
र पतनीहरूद्यारया हयाम्या स्तपत पततरपबतर 
ियाररनेछन्।

८ अपन हयाम्या स्तपतलयाई पततर-पबतर 

ियाररएिपछ िरमप्रभतु िरमेश्वरले गैह्र-
्हूदीहरूमयाझ एउटया प्वसम्कयारी कया््ष गन्ष 
थयालनतुहुनेछ, जतुन हयाम्या स्तपतकया लयापग ठूलो 
मूल्को हुनेछ; ्सकयारण, ्सलयाई गैह्र-
्हूदीहरूद्यारया उनीहरूको ियालन-िोषण 
गररएको र उनीहरूकया बयाहूहरूमया र उनीहरूकया 
कयाँधहरूमयापथ बोपकएकोसँग दयाँपज्छ।

९ अपन गैह्र-्हूदीहरूसयामतु; र गैह्र-
्हूदीहरूसयामतु मयात् होइन तर अब्याहयामसयामतु 
पतम्या स्तपतमया िृथ्वीकया सबै कुटुमबहरू 
आिीपषत हुनेछन् भ्दै स्वग्षकया पितयाको 
करयार ज्यात गरयाउने गरी सबै इस्याएलकया 
िरयानयासयामतु ्ो मूल्को हुनेछ।

१० अपन म चयाह्छु, मेरया ब्धतुहरू, पक 
पतमीहरूले थयाहया ियाउनतुिद्षछ पक रयाष्टट्रहरूको 
नजरमया उहयाँले आफनो बयाहु प्रदि्षन नगरेसमम 
िृथ्वीकया सबै कुटुमबहरू आिीपषत हुन 
सकदैनन्।

११ ्सकयारण, इस्याएलकया 
िरयानयाकयाहरूकयासयामतु उहयाँकया करयारहरू र 
उहयाँको सतुसमयाचयार ल्याउन िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
सयारया रयाष्टट्रहरूको नजरमया आफनो बयाहु प्रदि्षन 
गन्ष थयालनतुहुनेछ।

१२ ्सकयारण, उहयाँले ितुन: उनीहरूलयाई 
ब्धनबयाट बयापहर ल्याउनतुहुनेछ र उनीहरूको 
ररकथको भूपमहरूमया उनीहरूलयाई एक 
सयाथ जममया गररने छ; अपन उनीहरूलयाई 
असिष्टतयाबयाट बयापहर र अ्धकयारबयाट बयापहर 
ल्याइनेछ; अपन उनीहरूले थयाहया ियाउने 
छन् पक िरमप्रभतु उनीहरूकया मतुपक्दयातया 
र उनीहरूकया उद्धयारकतया्ष, इस्याएलकया 
िपक्ियाली एक हुनहु्छ।

१३ अपन त्ो ठूलो र िृपणत चच्ष, जतुन 
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सयारया िृथ्वीको ्वेश्या हो, त्सको रगत 
उनीहरूको आफनै टयाउकयामयापथ खपननेछ; 
पकनपक उनीहरू आफनैमयाझमया ्तुद्ध गननेछन् र 
उनीहरूकया आफनै हयातको तरबयार उनीहरूकया 
आफनै पिरमयापथ खसनेछ र उनीहरू आफनै 
रगतले मयापत्नेछन्।

१४ अपन पतम्ो प्वरुद्धमया ्तुद्ध गनने हरेक 
रयाष्टट्र, हे इस्याएलको िरयानया, एक-अकया्षप्वरुद्ध 
खपननेछन् र िरमप्रभतुकया जनलयाई ियासो 
थयापन उनीहरूले खनेकया खयाडलमया आफै 
खसने छन्। अपन पस्ोनप्वरुद्धको त्ो 
सबै झगडया नयाि हुनेछ र त्ो महयान् ्वेश्या, 
जसले िरमप्रभतुकया सही मयाग्षहरूलयाई 
भ्रष्ट गरेकी छ, हो, त्ो प्वियाल र िृपणत 
चच्ष, धूलोमया ढलनेछ र ्सको ितन ठूलो  
हुनेछ।

१५ पकनपक हेर, अगम्वक्या भन्तुहु्छ, 
सम् द्ूतगपतले आउँछ पक मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूमयापथ सैतयानको 
कुनै िपक् हुनेछैन; पकनपक त्ो पदन चयाँडै 
आउँछ पक सबै िमणडीहरू र दुषट्याइँ गननेहरू 
छ्याली जसतो हुनेछन्; र पदन आउनेछ पक 
उनीहरूलयाई जलयाइनेछ।

१६ पकनपक सम् चयाँडै आउँछ पक 
िरमेश्वरको क्ोधको िरयाकयाष्ठ मयापनसकया सबै 
छोरयाछोरीहरूमयापथ ख््याइने छ; पकनपक 
दुष्टले धमया्षतमयाको प्वनयाि गरेको उहयाँले 
सहनतुहुनेछैन।

१७ ्सकयारण, उहयाँको क्ोधको िूण्षतया र 
उहयाँले रक्या गनतु्ष भएकया धमया्षतमयाहरू आउनतु िनने 
भए तयािपन, आगोद्यारया उनीहरूकया ित्तुहरूको 
प्वनयाि हुने गरी उहयाँले आफनो िपक्द्यारया 
धमया्षतमयाको रक्या गनतु्षहुनेछ। ्सकयारण, 

धमया्षतमयाहरूले डरयाउनतु िददैन; पकनपक 
अगम्वक्या ्सो भन्तुहु्छ, आगोबयाटजसतै 
गरी भएिपन उनीहरू बचयाइनेछन्।

१८ हेर, मेरया ब्धतुहरू, म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु पक ्ी कुरयाहरू पछट्ै आउनेछन्; 
हो, रगत र आगो र धतु्वयाँको ततु्वयाँलो समेत 
आउनेछन्; र ्ो ्स िृथ्वीको सतहमयापथ 
हुनेछ; र ्सतो भ्ो पक इस्याएलको िप्वत् 
उहयाँको प्वरुद्ध उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
कठोर ततुल्याए भने मयांििरीरअनतुसयार ्ो 
मयापनससयामतु आउनेछ।

१९ पकनपक हेर, धमया्षतमयाहरू नयापसने 
छैनन्; पकनपक सम् पनशच् नै आउनेछ 
पक पस्ोनको प्वरुद्ध लडयाईं गननेहरू सबैलयाई 
हटयाइनेछ।

२० अपन िरमप्रभतुले आफनया जनकया लयापग 
पनशच् नै बयाटो त्यार गनतु्षहुनेछ, मोियाकया 
्वचनहरू िूरया हुने गरी, जतुन उहयाँले ्सो 
भ्दै बोलनतुभ्ो: िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वरले 
पतम्ोसयामतु म जसतै एउटया अगम्वक्या खडया 
गनतु्षहुनेछ; उनले पतमीलयाई भन्े सबै कुरयाहरू 
पतमीले सतुन्ेछौ। अपन ्सतो हुन जयानेछ 
पक ती अगम्वक्यालयाई नसतुन्े सबैलयाई 
जनमयाझबयाट अलग्याइनेछ।

२१ अपन अब म नफी पतमीहरूसयामतु िोषणया 
गद्षछु पक मोियाले कुरया गरेको ्ो अगम्वक्या 
इस्याएलको िप्वत् उहयाँ हुनतुहु्थ्ो; ्सकयारण, 
उहयाँले धयापम्षकतयामया ््या्को अभ्यास 
गनतु्षहुनेछ।

२२ अपन धमया्षतमयाहरूले डरयाउनतु िददैन, 
पकनपक पतनीहरू ती हुन् जसलयाई हरयाइने 
छैन। तर ्ो सैतयानको अपधरयाज् हो, जतुन 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ पनमया्षण गररने 
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छ, जतुन रयाज् िरीरमया रहनेहरूमयाझ सथयािनया 
गरर्छ—

२३ पकनपक सम् िीघ्र आउनेछ पक सबै 
चच्षहरू जतुन फयाइदया पलन पनमया्षण गररएकया छन् 
र ती सब जो िरीरमयापथ िपक् जमयाउन पनमया्षण 
गररएकयाछन् र ती जो संसयारको नजरमया 
लोकपप्र् हुन पनमया्षण गररएकया छन् र ती जो 
िरीरको बयासनया र संसयारकया कुरयाहरू र सबै 
प्रकयारकया दुष्टतया गन्ष खोजछन्; हो, पनषकष्षमया, 
सैतयानको अपधरयाज्मया आ्वद्ध हुनेहरू ती  
हुन् जसले डरयाउनतु र कयामनतु र डगमगयाउनतु  
िद्षछ; पतनीहरू ती हुन् जसलयाई धूलोमया 
पमलयाइनेछ; पतनीहरू ती हुन् जो ठुटो झैँ 
डढनेछन्; र ् ो अगम्वक्याको ्वचनहरूअनतुसयार  
हो।

२४ अपन सम् द्ूतगपतले आउँछ पक 
धमया्षतमयाहरूलयाई गोठकया बयाचछयाहरू जसतै 
अगतु्वयाइ गररनेछ र इस्याएलको िप्वत् उहयाँले 
आपधित् र िरयाक्म र िपक् र ठूलो मपहमयामया 
ियासन गनतु्षहुनेछ।

२५ अपन िृथ्वीको चयारै पदियाबयाट उहयाँले 
आफनया छोरयाछोरीहरू भेलया गनतु्षहुनेछ; 
अपन उहयाँले आफनया भेडयाहरू गन्तुहुनेछ; 
र उनीहरू उहयाँलयाई पचन्ेछन्; अपन त्हयाँ 
एउटया बथयान र एउटया गोठयालो हुनेछ; र 
उहयाँले आफनो भेडयाहरूलयाई खतु्वयाउनतुहुनेछ 
र उहयाँमया उनीहरूले आफनो चरन  
भेट्याउनेछन्।

२६ अपन उहयाँकया जनको धयापम्षकतयाकया 

कयारणले सैतयानको िपक् छैन; ्सकयारण, 
धेरै ्वष्षको अ्तरयालसमम उसलयाई फुकु्वया 
गन्ष सपकँदैन; पकनपक जनकया हृद्हरूमयापथ 
उसको कुनै िपक् छैन, पकनपक उनीहरू 
धयापम्षकतयामया बसदछन् र इस्याएलको िप्वत् 
उहयाँले रयाज् गनतु्षहु्छ।

२७ अपन अब हेर, म नफी पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु पक ्ी सबै कुरयाहरू मयांििरीरअनतुसयार 
आउनेछन्।

२८ तर, हेर, सबै रयाष्टट्रहरू, कुटुमबहरू, 
भयाषयाहरू र जनले ्सतो भ्ो पक उनीहरूले 
िशचयातयाि गरे भने इस्याएलको िप्वत् उहयाँमया 
सतुरपक्त तररकयाले बसछन्।

२९ अपन अब म नफी अ्त् गद्षछु; 
पकनपक अझ िपन ्ी कुरयाहरूको बयारेमया 
अगयापड बोलन म सयाहयास गपद्षनँ।

३० ्सकयारण, मेरया ब्धतुहरू, म चयाह्छु 
पक कयाँसकया ियातयाहरूमयापथ लेनखएकया 
कुरयाहरू सत् छन् भनी पतमीहरू प्वचयार 
गर; अपन पतनीहरूले ग्वयाही पद्छन् पक 
मयापनस िरमेश्वरको आज्याहरूप्रपत आज्याकयारी 
हुनतुिछ्ष।

३१ ्सकयारण, ग्वयाही पदने र पतनलयाई 
पसकयाउने िपन म र मेरया पितया मयात्ै हौँ भन्े 
पतमीहरूले ठयान्तुहुँदैन। ्सकयारण, ्पद 
पतमीहरू आज्याहरू प्रपत आज्याकयारी भ्ौ 
भने र अ्त्सममै सहौ भने अन्तम पदनमया 
पतमीहरूलयाई बचयाइनेछ। अपन ्ो ्सतै हो। 
आपमन।
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नफीको दोस्ो ितुसतक
लहीको मृत्तुको एक प्व्वरण। नफीकया दयाजतुहरूले उनकया प्वरुद्धमया प्वद्ोह गछ्षन्। िरमप्रभतुले 
नफीलयाई उजयाड सथयानतफ्क प्रसथयान गन्ष सचेत गनतु्षहु्छ। उनको उजयाड सथयानको ्यात्या र 
आपद-इत्यापद।

अध्या् १

लहील ेसवतनत्ताको िभूमका ् ारमेा अगमवाणी 
गर्छन—्यभद भतनीहरूल े इस्ाएलका पभवत् 
उहालँाई असवीकार गरेमा उनका सनतभत 
यत्तत् रररनछेन ् र दम्डत हुनेरन्—
उनल े आफना रोराहरूलाई धाभम्छकताको 
कवच लगाउन सजग गराउँरन्। लगिग 
ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले मेरया 
दयाजतुहरूलयाई पसकयाउन अ्त् गरेिपछ, मेरया 
पितया लहीले िपन उनीहरूसमक् धेरै कुरयाहरू 
बोलनतुभ्ो र उनीहरूलयाई सतुनयाउनतुभ्ो कसरी 
िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई ्रुिलेमको भूपमबयाट 
बयापहर ल्याउनमया कसतया महयान् कुरयाहरू 
गनतु्षभएको पथ्ो।

२ अपन उहयाँले पतनीहरूसयामतु पतनीहरूको 
ियानीमयापथको प्वद्ोह र उनीहरूकया ज्यान 
जोगयाउनमया िरमेश्वरकया कृियाहरू जसले गदया्ष 
उनीहरू समतुद्मया पनपलएनन् पतनीहरूकया 
बयारेमया बोलनतुभ्ो।

३ अपन उहयाँले प्रपतज्याको भूपमकया बयारेमया 
िपन पतनीहरूसँग बोलनतुभ्ो, जतुन पतनीहरूले 
प्रयाप्त गरेकया पथए—हयामीले ्रुिलेमको 
भूपमबयाट भयाग्तु िछ्ष भनेर हयामीलयाई सचेत 
गरयाउनमया िरमप्रभतु कपत द्यालतु हुनतुभएको 
पथ्ो।

४ पकनपक, हेर, उहयाँ भन्तुहु्छ, मैले एउटया 
दि्षन देखेकोछु, जसमया मलयाई थयाहया छ पक 
्रुिलेमको प्वनयाि भ्ो; र ्पद हयामी 
्रुिलेममया नै रहेको भए हयाम्ो िपन प्वनयाि 
हुनेपथ्ो।

५ तर, उहयाँ भन्तुहु्छ, हयाम्या कष्टहरू हुँदयाहुँदै 
िपन हयामीले प्रपतज्याको भूपम ियाएकया छौँ, 
त्सतो भूपम जतुन अ्् सबै भूपमहरूभ्दया 
उत्म छ; त्सतो भूपम जतुन िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले मसँग करयार गनतु्षभएको पथ्ो जतुन 
मेरया स्तपतकया लयापग ररकथको भूपम हुनेछ। 
हो, िरमप्रभतुले ्ो भूपम म र मेरया स्तयानहरूकया 
लयापग सदयास्व्षदयाकया लयापग करयार गनतु्षभएको 
पथ्ो र ती सबैकया लयापग िपन जसलयाई 
िरमप्रभतुकया हयातद्यारया अरु देिहरूबयाट अगतु्वयाइ 
गरेर ल्याइनेछ।

६ ्सकयारण, म लही आफूमया भएको 
आतमयाको कया््षअनतुसयार अगम्वयाणी गद्षछु पक 
िरमप्रभतुकया हयातबयाट ल्याइएकयाहरु बयाहेक ्स 
भूपममया अरु कोही आउने छैनन्।

७ ्सकयारण, ्ो भूपम पतनकया लयापग 
िप्वत्ीकृत गररएको छ जसलयाई उहयाँले 
ल्याउनतुहुनेछ। अपन ्पद ्सो भ्ो पक 
पतनीहरूले उहयाँलयाई ती आज्याहरू बमोपजम 
से्वया गननेछन् जतुन उहयाँले पदनतुभएको छ, 
्ो पतनीहरूकया लयापग स्वत्त्तयाको भूपम 
हुनेछ; त्सकयारण पतनीहरूलयाई कपहल्ै 
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िपन ब्धन् मया ल्याइनेछैन; ्पद ्सो हो 
भने त्ो दुष्टतयाकया कयारण हो; पकनपक ्पद 
दुष्टतया अपधक भएमया उनीहरूकया पननमत त्ो 
भूपम श्यापित हुनेछ, तर धममीहरूकया लयापग ्ो 
सदयास्व्षदयाकया लयापग आिीष हुनेछ।

८ अपन हेर, ्ो पबद्तया हो पक ्ो भूपमलयाई 
अझै अ्् रयाष्टट्रहरूबयाट गोप् रयानखनतु िछ्ष; 
पकनपक, हेर, धेरै रयाष्टट्रहरूले ्ो भूपम खचयाखच 
हुनेछ, पक ररकथकया लयापग त्हयाँ कुनै ठयाउँ 
हुनेछैन।

९ ्सकयारण, म लहीले एउटया ्वयाचया प्रयाप्त 
गरेको छु, पक ् रुिलेमको भूपमबयाट िरमप्रभतुले 
ल्याउनतुभएकयाहरूले उहयाँकया आज्याहरू ियालनया 
गरेमया, उनीहरूले ्स भूपमको सतहमया उन्पत 
गननेछन्; र पतनीहरूलयाई अ्् रयाष्टट्रहरूबयाट 
गोप् रयानखनेछ, पक पतनीहरूले आफनया लयापग 
्ो भूपम स्वयापमत्वमया पलनेछन्। अपन ्सो 
भ्ो पक ्पद पतनीहरूले उहयाँकया आज्याहरू 
ियालनया गरेमया उनीहरूलयाई ्स भूपमको 
सतहमया अिीपषत गररनेछ र पतनीहरूलयाई 
सतयाउने अथ्वया पतनीहरूको ररकथकया 
भूपम हडपने कोही िपन हुनेछैन; र पतनीहरू 
सदयास्व्षदयाकया लयापग सतुरक्याकया सयाथ बसोबयास  
गननेछन्।

१० तर हेर, जब सम् आउँछ पक 
पतनीहरूले िरमप्रभतुकया हयातबयाट ्सतया महयान् 
आिीषहरू ियाइसकेिपछ पतनीहरू प्वश्वयासमया 
क्ीण हुनेछन्—िृथ्वीको सृपष्टको र सबै 
मयान्वको ज्यान ियाएर, संसयारको सृपष्टदेनख 
िरमप्रभतुको महयान् र अद्ूत कया््षहरू थयाहया 
ियाएर; आसथयाद्यारया सबै कुरयाहरू गनने िपक् 
ियाएर; प्रयारमभदेनखनै सबै आज्याहरू ियाएर 
र प्रपतज्याको ्ो अमूल् भूपममया उहयाँको 

अन्त कृियाद्यारया ल्याईएर—हेर, म भ्छु, 
पक ्पद त्ो पदन आ्ो भने जतुन पदन 
पतनीहरूले इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ, सत् 
मसीह, पतनीहरूकया उद्यारकतया्ष र पतनीहरूकया 
िरमेश्वरलयाई अस्वीकयार गननेछन्, हेर, उहयाँको 
््या् पतनीहरूमया रहनेछ जतुन उि्तुक् छ।

११ हो, उहयाँले पतनीहरूसमक् अ्् 
रयाष्टट्रहरू ल्याउनतुहुनेछ र उहयाँले पतनीहरूलयाई 
िपक् पदनतुहुनेछ र उहयाँले पतनीहरूबयाट पतनकया 
अधीनमया रहेकया भूपमहरू हरण गनतु्षहुनेछ र 
उहयाँले पतनीहरूलयाई पततरपबतर हुन र दनणडत 
हुन लगयाउनतुहुनेछ।

१२ हो, जब एक ितुसतयाबयाट अकको ितुसतयामया 
अपि बढदछ त्हयाँ रक्ियात र भीषण दै्वी 
प्रकोि हुनेछ, ्सकयारण, मेरया छोरयाहरू हो, 
म प्रोतसयापहत गद्षछु पक पतमीहरूले समझने 
छौ, हो, म प्रोतसयापहत गद्षछु पक मेरया ्वचनहरू 
सतुन्ेछौ।

१३ ओहो पतमी जयाग; गपहरो पन्द्याबयाट 
जयाग, हो, नरकको पन्द्याबयाट समेत र पतमीलयाई 
बयाँधने भ्या्वह पसक्ीहरू झटकयाउ, जतुन 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूलयाई बयाँधने पसक्ीहरू 
हुन्, पक पतनीहरूलयाई दु:ख र िोकको अन्त 
खयाडीमया ब्दी बनयाएर लपग्छ।

१४ ब्ूँझ! र धतुलोबयाट उठ र कयाँपिरहेकया 
बयाबतुआमयाकया ्वचनहरू सतुन, जसकया 
अङ्प्रत्ङ्हरू पतमीले चयाँडैनै त्ो पचसो 
र सतुनसयान पचहयानमया छोडनतु िननेछ, जहयाँ 
बयाट कुनै ्यात्ी फक्कन सकने छैन; अरु केपह 
पदनहरू अपन म िृथ्वीकया सबैले जयानतुिनने 
बयाटोबयाट जया्छु।

१५ तर हेर, िरमप्रभतुले मेरो जी्वयातमयालयाई 
नरकबयाट उद्धयार गनतु्ष भएको छ; मैले उहयाँको 
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मपहमया देखेको छु र मलयाई अन्ततयासमम 
उहयाँकया प्रेमकया ियाखतुरयामया िेरया हयापलएको छ।

१६ अपन म चयाह्छु पक पतमीले िरमप्रभतुको 
प्वधयान र ््या् बयारे अ्वलोकन गन्ष समझनतु 
िद्षछ; हेर, प्रयारमभदेनखनै ्ो मेरो जी्वयातमयाको 
पच्तया भएको छ।

१७ मेरो हृद् सम् सम्मया दु:खले भयारर 
बन् ितुगेको छ, पकनपक मलयाई डर लयागेको 
छ, कथंकदयापचत् पतमीहरूकया हृद्को 
कठोरतयाकया कयारण िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वर 
पतमीहरूमयापथ उहयाँको ररसले भररिूण्ष 
भएर बयापहर आउनतुिद्षछ पक पतमीहरूलयाई 
अलग्याइनेछ र सदयास्व्षदयाकया लयापग प्वनयाि 
गररनेछ;

१८ ्वया, धेरै ितुसतयाहरूको अ्तरयालसमम 
पतमीहरूमयापथ एउटया श्याि आउनेछ; र 
पतमीहरूलयाई तरबयार र अपनकयालद्यारया भेट 
गररनेछ र िृणया गररनेछ र सैतयानको इचछया र 
ब्धनअनतुसयार डो्या्षइनेछ।

१९ हे मेरया छोरयाहरू हो, पक ्ी कुरयाहरू 
पतमीहरूमयापथ आइनिरून्, तर पक पतमीहरू 
िरमप्रभतुकया रोपजएकया र पप्र् मयापनसहरू हुन 
सक। तर हेर, उहयाँको इचछया िूरया हुनेछ; 
पकनपक उहयाँकया मयाग्षहरू सदयास्व्षदयाकया लयापग 
धयापम्षक छन्।

२० अपन उहयाँले भन्तुभएकोछ पक: 
जहयाँसमम पतमीहरूले मेरया आज्याहरूको 
ियालनया गननेछौ पतमीहरू ्स भूपममया 
उन्पत गननेछौ; र जहयाँसमम पतमीहरूले मेरया 
आज्याहरूको ियालनया गननेछैनौ पतमीहरूलयाई 
मेरो उिनसथपतबयाट अलग्याइनेछ।

२१ अपन अब मेरो जी्वयातमयाले पतमीहरूमया 
आन्द ियाओस् र पतमीहरूकया कयारणले 

मेरो जी्वयातमया ्स संसयारबयाट खतुिीकया सयाथ 
जयाओस्, पक मलयाई ्वेदनया र दु:खले पचहयानमया 
नलगोस्, धतुलोबयाट उठ, मेरया छोरयाहरू हो र 
मयापनसहरू बन र एक मन र एक हृद् भएर, 
सबै कुरयाहरूमया एक भएर दृढ सङ्नलित 
होऊ, तयापक पतमीहरू कपहल्ै ब्धनमया तल 
आउँनेछैनौ।

२२ पक पतमीहरूलयाई एक कष्टदया्क 
श्यािले श्यापित गररनेछैन; र पतमीहरूले 
आफूमयापथ एक ््या्ी िरमेश्वरको खेद 
ल्याउनेछैनौ, प्वनयािसमम, हो, आतमया र िरीर 
दुबैको अन्त प्वनयाि।

२३ उठ, मेरया छोरयाहरू हो; धयापम्षकतयाको 
क्वच लगयाओ। पतमीलयाई बयाँपधएको पसक्ी 
झटकयाओ र असिष्टतयाबयाट बयापहर आओ र 
धतुलोबयाट उठ।

२४ पतमीहरू आफनया भयाइहरूप्वरुद्ध प्वद्ोह 
नगर, जसकया सोचयाइहरू मपहमयाम्ी रहेकया 
छन् र जसले हयामीले ्रुिलेम छोडेको 
सम्देनख नै ती आज्याहरू ियालनया गरेको छ; 
र जो हयामीलयाई प्रपतज्याको भूपमपतर अगयापड 
ल्याउन िरमेश्वरकया हयातको औजयार बनेको 
छ; पकनपक उसको कयारण ्सो नभएको भए, 
त्स उजयाड सथयानमया भोकले हयाम्ो प्वनयाि 
हुनेपथ्ो; तथयापि, पतमीले उसको ज्यान पलन 
खोजदैछौ; हो र पतमीहरूकया कयारण उसले धेरै 
दु:ख सहेको छ।

२५ अपन म पतमीहरूकया कयारण अत््तै 
डरयाउँछु र कयाँपछु, कहीँ फेरर उसले िीपडत 
हुन निरोस्; पकनपक हेर, पतमीहरूले उसलयाई 
दोष लगयाएकया छौ पक उसले पतमीहरूमयापथ 
िपक् र अपधकयार जमयाउन खोजेको छ; तर 
मलयाई थयाहया छ पक उसले पतमीहरूमयापथ िपक् 
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र अपधकयार जमयाउन खोजेको छैन, तर उसले 
िरमेश्वरको मपहमया र पतमीहरूको आफनो 
अन्त कल्याण खोजेको छ।

२६ अपन पतमीहरूले गनगनयाएकया छौ 
पकनभने ऊ पतमीहरूसँग सिष्ट भएको 
पथ्ो। पतमीहरू भ्दछौ पक उसले कठोरतया 
प्र्ोग गरेको छ; पतमीहरू भ्दछौ पक ऊ 
पतमीहरूसँग ररसयाएको छ; तर हेर, उसको 
कठोरतया िरमेश्वरकया ्वचनको िपक्को 
कठोरतया हो, जतुन उसमया पथ्ो; र जतुन 
पतमीले ररस भ्दछौ त्ो नै सत् पथ्ो, 
जतुन िरमेश्वरमया भएअनतुसयार हो, जतुन उसले 
पन््त्ण गन्ष सकेन, पतमीहरूकया दुष्टतयाहरूकया 
बयारेमया सयाहसकया सयाथ प्रकट गऱ्ो।

२७ अपन ्ो आ्वश्क छ पक िरमेश्वरको 
िपक् उससंग हुनतुिद्षछ, पतमीहरू आज्याकयारी 
हुनतुिद्षछ भनेर आज्या पदनमया समेत। तर हेर, 
्ो ऊ पथएन, बरु ्ो त िरमप्रभतुको आतमया 
पथ्ो जतुन उसमया पथ्ो, जसले बोलनलयाई 
उसको मतुख खोपलपद्ो पक उसले ्ो ब्द 
गनदै सकेन।

२८ अपन अब मेरो छोरया, लमयान, अपन 
लमतुएल र सयामिपन र मेरया छोरयाहरू िपन जो 
इशमयाएलकया छोरयाहरू हुन्, हेर, ् पद पतमीहरूले 
नफीकया ्वचन सतु््ौ भने पतमीहरूको प्वनयाि 
हुनेछैन। र ्पद पतमीहरूले उसलयाई सतु््ौ 
भने म पतमीहरूलयाई एउटया आिीष पदनेछु, 
हो, मेरो िपहलो आिीष समेत।

२९ तर ् पद पतमीहरूले उसलयाई सतुनेनौ भने 
म मेरो िपहलो आिीष पफतया्ष पलनेछु, हो, मेरो 
आिीष समेत र ्ो उसमयापथ थपिने छ।

३० अपन अब, जोरम, म पतमीसयामतु 
बोलदछु: हेर, पतमी लयाबयानको नोकर हौ; 

तैिपन, पतमीलयाई ् रुिलेमको भूपमबयाट बयापहर 
ल्याइएको छ र मलयाई थयाहया छ पक पतमी मेरो 
छोरया नफीको सयाँचो पमत् हौ, सदयास्व्षदयाकया 
लयापग।

३१ ्सकयारण, पकनपक पतमी इमया्दयार 
रहेकयाले पतम्या स्तपत उसकया स्तपतसँगै 
आिीपषत हुनेछन् पक उनीहरू ्स भूपमको 
सतहमया समिन्तयामया लयामो सम्समम 
बयास गननेछन्; र केहीले िपन उनीहरूलयाई 
सदयास्व्षदयाकया लयापग उनीहरूको समिन्तयामया 
हयापन अथ्वया पबचल्ी ियाननेछैन के्वल ्ो 
उनीहरूको दुष्टतयाकया कयारणले मयात् हुनेछ।

३२ ्सकयारण, ्पद पतमीले िरमप्रभतुको 
आज्याहरू ियालनया गऱ्ौ भने िरमप्रभतुले 
मेरया छोरयाकया स्तपतसँगै पतम्या स्तपतको 
सतुरक्याकया लयापग ्ो भूपम िप्वत् ियानतु्षभएकोछ।

अध्या् २

पभवत् मसीहद्ारा उद्धार आउदँर—रनोटको 
सवतनत्ता (अिीकरण) अमसततव र प्रगभतका 
लाभग आवशयक र—आदमको पतन ियो 
ताभक माभनसहरू होऊन—्माभनसहरू 
सवतनत्ता र अननत जीवन रोजन सवतनत् रन।् 
लगिग ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन अब, ्याकूब, म पतमीलयाई भ्दछु: 
पतमी नै ्स प्विपत्को सम्मया ्स उजयाड 
सथयानमया जन्मएकया मेरया िपहलया हौ। अपन 
हेर, पतम्या दयाजतुहरूको अभद् व््वहयारले गदया्ष 
पतमीले पतम्ो बयाल्कयालमया कष्ट र धेरै दु:ख 
सहेकया छौ।

२ तैिपन, ्याकूब, उजयाड सथयानमया ज्मेकया 
मेरो िपहलो छोरया, पतमीलयाई िरमेश्वरको 
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महयान् तया थयाहया छ; र उहयाँले पतमीलयाई पतम्या 
कष्टहरू पतम्या प्रगपतकया लयापग िप्वत् गनतु्षहुनेछ।

३ ्सकयारण, पतम्ो जी्वयातमयालयाई 
आिीपषत गररनेछ र पतमी पतम्या दयाजतु 
नफीसँग सतुरक्याकया सयाथ बसोबयास गननेछौ; 
र पतम्या पदनहरू पतम्या िरमेश्वरको से्वयामया 
पबतनेछन्। ्सकयारण, मलयाई थयाहया छ पक 
पतम्या उद्धयारकतया्षको धयापम्षकतयाकया कयारण 
पतम्ो उद्धयार गररएको छ; पकनभने पतमीले 
देखेकया छौ पक सम्को िूण्षतयामया उहयाँ 
मयापनसहरूलयाई मतुपक् पदन आउनतुहुनेछ।

४ अपन पतमीले पतम्ो ्तु्वया्वसथयामया उहयाँको 
मपहमया देखेकया छौ; ्सकयारण, पतमीलयाई 
उनीहरूलयाई झैँ आिीपषत गररएको छ 
जसलयाई उहयाँले मरणिील जी्वनमया से्वया 
गनतु्षहुनेछ; पकनपक आतमया पहजो, आज र 
सदयास्व्षदया उसतै छ। र मयापनसको ितनदेनख 
नै त्ो मयाग्ष त्यार गररएको छ र मतुपक् पनितुलक 
ियाइ्छ।

५ अपन मयापनसहरूलयाई ितुगदो पनदनेिन 
पदइएको छ तयापक पतनीहरूलयाई असल 
र खरयाब थयाहया छ। अपन मयापनसहरूलयाई 
व््वसथया पदइएको छ। अपन त्ो व््वसथयाद्यारया 
कुनै मयापनसको सफयाइ गररनेछैन; अथ्वया 
व््वसथयाद्यारया मयापनसलयाई अलग्याइ्छ। हो, 
लौपकक पन्मद्यारया उनीहरूलयाई अलग्याइ्ो; 
अपन आनतमक व््वसथयाद्यारया असल कुरयाबयाट 
उनीहरू ्वनचित हु्छन् र सदयास्व्षदयाकया लयापग 
द्नी् हु्छन्।

६ ्सकयारण, उद्धयार िप्वत् मसीहमया र 
उहयाँमयाफ्कत् आउँछ; पकनपक उहयाँ अनतुरिह र 
सत्ले भररिूण्ष हुनतुहु्छ।

७ हेर, उहयाँले आफूलयाई ियािकया लयापग 

बपलदयान अि्षण गनतु्षभ्ो, पन्मकया 
अ्त्हरूको उत्र पदन, ती सबैकया लयापग 
जससँग एक चूण्ष हृद् र िछुतयाएको 
आतमया छ; र अरु कसैलयाई िपन पन्मकया 
अ्त्हरूको उत्र पदन सपकन्।

८ ्सकयारण, िृथ्वीकया बयापस्दयाहरूलयाई 
्ी कुरयाहरू थयाहया पदलयाउन अपत नै धेरै 
महत्विूण्ष छ, तयापक पतनीहरूले थयाहया ियाऊन् 
पक िरमेश्वरको उिनसथपतमया बयास गन्ष सकने 
कुनै मयापनस छैनन्, के्वल िप्वत् मसीहको 
्ोग्तया र कृिया र अनतुरिह मयाफ्कत् मयात् सपक्छ 
जसले मयांििरीरअनतुसयार आफनो जी्वन अि्षण 
गनतु्षहु्छ र आतमयाको िपक्द्यारया फेरर पफतया्ष 
पलनतुहु्छ, तयापक मृतकहरूको ितुनरुतथयान 
िूरया गन्ष सपक्ोस्, पकनपक उहयाँनै िपहलो 
हुनतुहु्थ्ो जो उठनतु िद्षथ्ो।

९ उहयाँ िरमेश्वरकयासयामतु िपहलो 
फल हुनतुहु्छ, जहयाँसमम मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया लयापग उहयाँले मध्सथतया 
गनतु्षहुनेछ; र पतनीहरू जसले उहयाँलयाई प्वश्वयास 
गद्षछन् उनीहरूलयाई बचयाइनेछ।

१० अपन सबैकया लयापग मध्सथतयाकया 
कयारण, सबै मयापनसहरू िरमेश्वरसयामतु 
आउँछन्; ्सकयारण, पतनीहरू उहयाँसयामतु 
उपभनेछन्, उहयाँमया भएको सत्तया र 
िप्वत्तयाद्यारया उहयाँबयाट ््या् ियाउन। 
्सकयारण, व््वसथयाकया अ्त्हरू जतुन िप्वत् 
जनले पदनतुभएको छ, कष्टको दणडकया लयापग 
जतुन जोपडएकोछ, त्ो दणड जतुन जोपडएको छ 
खतुिी जतुन जोपडएको छ त्सको प्वरोधमया छ, 
प्रया्नशचत्कया अ्त्हरूको ज्वयाफ पदनकया 
लयापग।

११ पकनपक ्सो हुन आ्वश्क छ, पक 
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त्हयाँ सबै कुरयाहरूमया प्वरोध छन्। अ््थया, 
उजयाड सथयानमया जन्मएको मेरो िपहलो 
छोरया, धयापम्षकतया ल्याउन सपकँदैनथ्ो, न 
त दुष्टतयानै, न त िप्वत्तया ्वया दु:ख नै, न त 
असल ्वया खरयाब नै। ्सकयारण, सबै कुरयाहरू 
एकमया सं्तुक् हुनतुिद्षछ; ्सकयारण, ्पद ्ो 
िरीर भएको भए ्ो मृतक अ्वसथयामया रहन 
आ्वश्क पथ्ो, न त जी्वन ्वया मरण, न 
त अिभ्रंस ्वया ितुद्ध, नत सतुख ्वया दु:ख, न त 
चेतनया अथ्वया अचेतनया हु्थ्ो।

१२ ्सकयारण, ् सको सृपष्ट गररनतुको कयारण 
पनरथ्षक हुन आ्वश्क पथ्ो; ्सकयारण 
्सको सृपष्टको अ्त्मया त्हयाँ कुनै प्र्ोजन 
हुनेपथएन। ्सकयारण, ्स कुरयाले िरमेश्वरको 
ज्यान र उहयाँकया अन्त प्र्ोजनहरूलयाई र 
िपक्लयाई िपन र कृियालयाई र िरमेश्वरको 
््या्लयाई प्वनयाि गनने पथ्ो।

१३ अपन ्पद पतमी भ्छौ त्हयाँ व््वसथया 
छैन, पतमीले ्ो िपन भन्ेछौ पक त्हयाँ ियाि 
छैन। ्पद पतमी भ्छौ त्हयाँ ियाि छैन, 
पतमीले ्ो िपन भन्ेछौ त्हयाँ धयापम्षकतया छैन। 
र ्पद त्हयाँ धयापम्षकतया छैन भने त्हयाँ खतुिी 
हुनेछैन। र ्पद त्हयाँ न त धयापम्षकतया ्वया खतुिी 
छैन भने त्हयाँ न त दणड ्वया दु:ख हुनेछ। र 
्पद ्ी कुरयाहरू छैनन् भने त्हयाँ िरमेश्वर 
हुनतुहुन्। र ्पद त्हयाँ िरमेश्वर हुनतुहुन् भने 
त्हयाँ हयामी छैनौँ, न त िृथ्वी नै हुनेछ; 
पकनपक त्हयाँ कुनै कुरयाको सृपष्ट हुनेपथएन, न 
त ती कुरयाहरुले कयाम गन्ष ्वया ती कुरयाहरुहरुकया 
पननमत कयाम गररने नै; ्सकयारण, सबै कुरयाहरू 
हरयाएर जयाने पथए।

१४ अपन अब, मेरया छोरयाहरू, म 
पतमीहरूसयामतु पतम्या फयाइदया र पिक्याकया लयापग 

्ी कुरयाहरू भ्दछु; पकनपक त्हयाँ िरमेश्वर 
हुनतुहु्छ र उहयाँले सबै कुरयाहरूको सृपष्ट 
गनतु्षभएको छ, दुबै स्वग्षहरूमया र िृथ्वीमया र 
त्हयाँ भएकया सबै कुरयाहरू, कयाम गनने र कयाम 
गररने कुरयाहरू।

१५ अपन मयापनसको अ्त्मया उहयाँकया 
अन्त प्र्ोजनहरू िूरया गन्षकया लयापग, उहयाँले 
हयाम्या प्रथम मयातयापितयाितुखया्षहरुको र जपमनकया 
जनया्वरहरूको र आकयािकया चरयाहरूको सृपष्ट 
गनतु्षभएिपछ र पनसकष्षमया, सबै कुरयाहरू जतुन 
सृपष्ट गररएको छ, त्हयाँ प्वरोध हुन आ्वश्क 
पथ्ो; पनषेपधत फलकया प्वरुद्ध जी्वनको 
्वृक्समेत; एउटया गतुपल्ो पथ्ो र अकको पततो।

१६ ्सकयारण, िरमप्रभतुले मयापनसलयाई 
क्मतया पदनतुभ्ो तयापक उसले आफनो लयापग 
कयाम गन्ष सकोस्। ्सकयारण, मयापनसले एक 
्या अकया्षद्यारया प्रलोपभत नभएसमम आफनो 
लयापग कयाम गन्ष सकेन।

१७ अपन म, लही, मैले िढेकया 
कुरयाहरूअनतुसयार, ्ो समझन आ्वश्क छ पक 
िरमेश्वरकया एक स्वग्षदूत, लेनखएकोअनतुसयार, 
स्वग्षबयाट खसेकया पथए; ्सकयारण, उनी 
सैतयान बने, िरमेश्वरकया अगयापड दुष्टतया रोजेकया 
हुनयाले।

१८ अपन उनी स्वग्षबयाट खसेकया हुनयाले र 
सदयास्व्षदयाकया लयापग द्नी् भएकया हुनयाले, 
उनले मयानब जयापत सबैलयाई िपन द्नी् 
बनयाउन खोजे। ्सकयारण, उनले हव्वयालयाई 
भने, हो, त्ो बूढो सि्षले समेत, जो सैतयान 
हो, जो सबै झतुटकया पितया हो, ्सकयारण उसले 
भ््ो: ्स पनषेपधत फल खयाऊ र पतमी 
मननेछैनौ, तर पतमी िरमेश्वर झैँ हुनेछौ, असल 
र खरयाब जयानेर।
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१९ अपन आदम र हव्वयाले त्ो पनषेपधत 

फल खयाएिपछ पतनीहरूलयाई अदनको 
बगैँचयाबयाट पनकयापल्ो, िृथ्वीमया खेती गन्षकया 
लयापग।

२० अपन पतनीहरूले स्तयान ज्मयाएकया 
छन्; हो, सबै िृथ्वीकया िरर्वयार समेत।

२१ अपन मयापनसहरूकया छोरयाछोरीहरूकया 
पदनहरू लमब्याइ्ो, िरमेश्वरको 
इचछयाअनतुसयार, तयापक पतनीहरूले िरीरमया छँदया 
नै िशचयातयाि गरून्; ्सकयारण, पतनीहरूको 
अ्वसथया िरीक्णको अ्वपधको अ्वसथया ब््ो र 
पतनीहरूको सम् लमव्याइ्ो, मयापनसहरूकया 
छोरयाछोरीलयाई िरमप्रभतु िरमेश्वरले पदनतुभएकया 
आज्याअनतुसयार। पकनपक उहयाँले आज्या 
पदनतुभ्ो पक सबै मयापनसले िशचयातयाि 
गनतु्षिद्षछ; पकनपक उहयाँले सबै मयापनससयामतु 
देखयाउनतुभ्ो पक पतनीहरू हरयाएकया पथए, 
पतनीहरूकया मयातयापितयाले गरेकया उल्ङ्घनकया  
कयारण।

२२ अपन अब, हेर, ्पद आदमले 
उल्ङ्घन नगरेको भए उनको ितन हुनेपथएन, 
तर उनी अदनको बगैँचयामया रपहरहने पथए। र 
सृपष्ट भएकया सबै कुरयाहरू सृपष्ट भएिपछको 
त्ही अ्वसथयामया नै रपहरहने पथए; र पतनीहरू 
त्ही अ्वसथयामया सदयास्व्षदयाकया लयापग रपहरहनतु 
िनने पथ्ो र अ्त् हुनेपथएन।

२३ अपन पतनीहरूकया कुनै स्तयान 
हुनेपथएनन्; ्सकयारण पतनीहरू अज्यानतयाको 
अ्वसथयामया रपहरहने पथए, कुनै आन्द 
नियाईकन, पकनपक पतनीहरूलयाई कुनै दु:ख 
थयाहया पथएन; कुनै असल कयाम नगरीकन, 
पकनपक पतनीहरूलयाई कुनै ियाि थयाहया पथएन।

२४ तर हेर, सबै कुरयाहरू उहयाँको 

ज्यानअनतुसयार गररएकया छन् जसलयाई सबै 
कुरयाहरू थयाहया छ।

२५ आदमको ितन भ्ो तयापक मयापनसहरू 
होऊन्; र मयापनसहरू छन्, तयापक पतनीहरूले 
आन्द ियाऊन्।

२६ अपन मसीह सम्को िूण्षतयामया 
आउनतुहुनेछ, तयापक उहयाँले मयापनसकया 
छोरयाछोरीलयाई ितनबयाट मतुपक् पदलयाउन 
सकनतुहोस्। र पतनीहरूले ितनबयाट मतुपक् 
ियाएकया हुनयाले पतनीहरू सदया-स्व्षदयाकया 
लयापग स्वत्त् भएकया छन्, खरयाबबयाट असल 
थयाहया ियाएर; आफनया लयापग कयाम गन्ष हो र 
कयाम गररनकया लयापग होइन, त्ो महयान् र 
अन्तम पदनमया के्वल व््वसथयाको दणडद्यारया, 
िरमेश्वरले पदनतुभएको आज्याअनतुसयार।

२७ ्सकयारण, मयापनसहरू 
मयांििरीरअनतुसयार स्वत्त् छन्; र सबै 
कुरयाहरू उनीहरूलयाई पदईएकया छन् जतुन 
मयापनसकया लयापग आ्वश्क छन्। र पतनीहरू 
मतुपक् र अन्त जी्वन रोजन स्वत्त् छन्, सबै 
मयापनसहरूकया ती महयान् मध्सथकतया्ष मयाफ्कत्, 
अथ्वया ब्धन र मृत्तु रोजन, ती सैतयानको 
ब्धन र िपक् मयाफ्कत्; पकनपक ऊ कोपसस 
गछ्ष पक सबै मयापनसहरू आफू झैँ दुखी होऊन्।

२८ अपन अब, मेरया छोरयाहरू, म चयाह्छु 
पक पतमीहरूले ती महयान् मध्सथकतया्षलयाई 
हेनतु्षिद्षछ र उहयाँकया महयान् आज्याहरूलयाई 
सतुन्तुिद्षछ; र उहयाँकया िबदहरूमया आसथया्वयान् 
हुनतुिद्षछ र उहयाँको िप्वत् आतमयाको इचछयाद्यारया 
अन्त जी्वन रोजनतुिद्षछ;

२९ अपन िरीर र त्हयाँ भएको दुष्टको 
इचछयाद्यारया अन्त मृत्तु रोजनतु हुँदैन, जसले 
सैतयानको आतमयालयाई ब्धक बनयाउने िपक् 



66

२ नफी २:३०–३:७ ६६
प्रदयान गद्षछ, पतमीहरूलयाई नरकमया तल 
ल्याउन तयापक उसले आफनो अपधरयाज्मया 
पतमीहरूमयापथ ियासन गरोस्।

३० मैले ्ी केही िबदहरू मेरया िरीक्णकया 
्ी अन्तम पदनहरूमया पतमीहरूसयामतु बोलेको 
छु, मेरया छोरयाहरू हो; र मैले अगम्वक्याकया 
िबदहरूअनतुसयार असल भयाग रोजेको छु। र 
पतमीहरूको आतमयाको अन्त कल्याण बयाहेक 
मेरो अरु केही अपभप्रया् छैन। आपमन।

अध्या् ३

भमश् देरका योसफेल े नफीहरूलाई दर्छनमा 
दखे—ेउनल ेपभरल्ा भदनका द्रष्टा, योसेफ 
मसम्; इस्ाएलको उद्धार गनने मोरा; र 
मोममोनको पसुतकको आगमनका ्ारमेा 
अगमवाणी गर।े लगिग ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन अब म पतमीलयाई भ्दछु, मेरो 
अन्तम स्तयान। पतमी उजयाड सथयानमया 
मेरया कष्टहरूमया ज्मेकया हौ; हो, मेरया महयान् 
दु:खकया पदनहरूमया पतम्ी आमयाले पतमीलयाई 
ज्मयाएकी पथईन्।

२ अपन िरमप्रभतुले पतम्या लयापग िपन ्ो 
भूपम िप्वत्ीकृत बनयाउन सकून्, जतुन सबैभ्दया 
मूल््वयान भूपम हो, पतम्ो ररकथकया लयापग र 
पतम्या स्तपतसँगै पतम्या दयाजतुहरूकया ररकथकया 
लयापग, सदयास्व्षदयाकया लयापग पतम्ो सतुरक्याकया 
लयापग, ्पद ्सो हो भने पतमीले इस्याएलकया 
िप्वत् उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गनतु्षिननेछ।

३ अपन अब, ्ोसेफ, मेरो अन्तम स्तयान, 
जसलयाई मैले उजयाड सथयानकया मेरया कष्टहरूबयाट 
बयापहर ल्याएको छु, िरमप्रभतुले पतमीलयाई 

सदयास्व्षदया आिीष पदऊन्, पकनपक पतम्या 
स्तपत िूरै नयापसने छैनन्।

४ पकनपक हेर, पतमी मेरो पनतमबकया 
फल हौ; र म ्ोसेफको स्तपत हुँ जसलयाई 
पमश् देिमया ब्दी बनयाई लपगएको पथ्ो। र 
िरमप्रभतुकया करयारहरू महयान् पथए जतुन उहयाँले 
्ोसेफसँग गनतु्षभ्ो।

५ ्सकयारण, ्ोसेफले सयाँचै नै हयाम्या 
पदन देखे। र उनले िरमप्रभतुबयाट ्वयाचया प्रयाप्त 
गरे पक उनकया पनतमबकया फलबयाट िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले इस्याएलको िरयानयामया एक धममी 
ियाखया खडया गनतु्षहुनेछ; मसीह होइन, तर एउटया 
ियाखया जतुन टुक्या हुनतुिननेछ, तैिपन, िरमप्रभतुको 
करयारमया सनमझन पक अन्तम पदनहरूमया 
मसीहलयाई पतनीहरूकहयाँ प्रकट हुनतुिननेछ, 
िपक्को आतमयामया, उनीहरूलयाई अध्यारोबयाट 
उज्यालोमया ल्याउन—हो, लतुकेकया 
अध्यारोबयाट र ब्धनबयाट स्वत्त्तयामया।

६ पकनपक ्सो भ्दै ्ोसेफले सयाँचै नै 
ग्वयाही पदए: िरमप्रभतु मेरो िरमेश्वरले एउटया 
द्ष्टया खडया गनतु्षहुनेछ, जो मेरया पनतमबकया 
फलकया लयापग एउटया रोपजएको द्ष्टया  
हुनतुहुनेछ।

७ हो, ्ोसेफले सयाँचै नै भने: िरमप्रभतु मसँग 
्सो भन्तुहु्छ: पतम्ो पनतमबकया फलबयाट 
म एउटया गपतलो द्ष्टया खडया गननेछु; र पतम्या 
पनतमबकया फलहरूमयाझ उसको उच्च सममयान 
गररनेछ। र उसलयाई म आज्या पदनेछु पक उसले 
पतम्या पनतमबकया फल, आफनया दयाजतुभयाइमयाझ 
एउटया कयाम गननेछ, जतुन उनीहरूकया लयापग ठूलो 
मूल्को हुनेछ, जतुन पतम्या पितयाितुखया्षसँग मैले 
गरेको करयारको ज्यान उनीहरूसमक् ल्याउनकया 
लयापग िपन हो।
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८ अपन म उसलयाई एउटया आज्या गननेछु पक 

मैले आज्या गरेको कया््ष बयाहेक उसले अरु केही 
कया््ष गननेछैन। र म उसलयाई मेरो आँखयाहरूमया 
महयान् बनयाउनेछु; पकनपक उसले मेरो कया््ष 
गननेछ।

९ अपन उनी मोिया झैँ महयान् हुनेछन्, मैले 
भनेको छु जसलयाई म पतमीहरूमयाझ खडया 
गननेछु, मेरया जनको उद्धयार गन्ष, हे इस्याएलको 
िरयानया।

१० अपन म मोियालयाई खडया गननेछु, पतम्या 
जनलयाई पमश् देिबयाट मतुक् गन्षकया लयापग।

११ तर पतम्ो पनतमबकया फलबयाट म 
एक द्ष्टया खडया गननेछु; र उसलयाई म पतम्या 
पनतमबकया स्तपतकयासयामतु मेरो ्वचन 
ल्याउन िपक् पदनेछु—र के्वल मेरो ्वचन 
ल्याउन मयात् होइन, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ, तर 
उनीहरूलयाई मेरया ्वचनमया प्वश्वयास पदलयाउन, 
जतुन उनीहरूसयामतु गइसकेको हुनेछ।

१२ ्सकयारण, पतम्ो पनतमबकया फलले 
लेखनेछन्; र ्हुदयाकया पनतमबकया फलले 
लेखनेछन्; र ती जतुन पतम्या पनतमबकया 
फलले लेखेकया; र एक सयाथ बढनेछन्, 
गलत पसद्धया्तहरूलयाई असत् प्रमयापणत 
गददै र कलहलयाई त्यागदै र पतम्या पनतमबकया 
फलहरूबीच ियान्तको खडया गददै र िपछल्या 
पदनहरूमया उनीहरूलयाई पितयाितुखया्षहरुको 
ज्यानमया र मेरो करयारको ज्यानमया िपन ल्याउँदै, 
िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

१३ अपन कमजोरीिनयामया उसलयाई बपल्ो 
बनयाइनेछ, त्स पदनमया जब मेरो कया््ष मेरया 
सबै जनमया प्रयारमभ हु्छ, पतम्ो ितुनसथया्षिनया 
गररनेलयाई, हे इस्याएलकया िरयानया, िरमप्रभतु 
भन्तुहु्छ।

१४ अपन ्सरी ्ोसेफले अगम्वयाणी 
गनतु्षभ्ो, ्सो भ्दै, हेर, त्स द्ष्टयालयाई 
िरमप्रभतुले आिीपषत गनतु्षहुनेछ; र ती जसले 
उनको प्वनयाि गन्ष खोजछ तीनलयाई िरयापजत 
गररनेछ, ्ो अिीष जतुन मैले िरमप्रभतुबयाट मेरया 
पनतमबकया फलकया लयापग प्रयाप्त गरेको छु सो 
िूरया हुनेछ। हेर, ्ो ्वयाचया िूरया हु्छ भन्ेमया मया 
पननशचत छु।

१५ अपन उनको नयाम मेरो नयामअनतुसयार 
रयानखनेछ; र त्ो उनको पितयाको नयाम अनतुसयार 
हुनेछ। र उनी मजसतै हुनेछन्; ती कुरयाहरू, 
जतुन िरमप्रभतुले उनको हयातबयाट गरयाउनतुहुनेछ, 
िरमप्रभतुको िपक्द्यारया मेरया मयापनसहरूलयाई 
मतुपक् पमलनेछ।

१६ अपन ्सरी ्ोसेफले अगम्वयाणी 
गनतु्षभ्ो: म ्ो कुरयामया पननशचत छु, मोियाकया 
्वयाचया झैँ म पननशचत छु; पकनपक िरमप्रभतुले 
मलयाई भन्तुभएको छ, म पतम्या स्तपतलयाई 
सदयास्व्षदयाकया लयापग जोगयाउनेछु।

१७ अपन िरमप्रभतुले भन्तुभएको छ: म एक 
मोियालयाई खडया गननेछु; र म उसलयाई एक 
छडमया िपक् पदनेछु; र म उसलयाई लेखने 
सीि पदनेछु। तथयापि म उसको पजब्ोको 
ब्धन खोनलदनँ, पकनपक म उसलयाई बोलनमया 
िपक्ियाली बनयाउँपदनँ। तर म उसकया सयामतु 
मेरो व््वसथया लेखनेछु, मेरया आफनै हयातले; र 
म उसकया लयापग प्र्वक्याको पन्तुपक् गननेछु।

१८ अपन िरमप्रभतुले मलयाईिपन भन्तुभ्ो: म 
पतम्या पनतमबकया फलकया लयापग (द्ष्टया) खडया 
गननेछु; र म उसकया लयापग एक प्र्वक्या पन्तुक् 
गननेछु। र म, हेर, म उसलयाई (अपधकयार) 
पदनेछु तयापक उसले पतम्या पनतमबकया फलकया 
लेखहरू लेखून्, पतम्या पनतमबकया फलकया 
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फयाइदयाकया लयापग र पतम्या पनतमबकया फलकया 
प्र्वक्याले िोषणया गननेछन्।

१९ अपन ती िबदहरू जतुन उनले लेखनेछन् 
मेरो ज्यानअनतुसयार उपचत भएको िबदहरू 
हुनेछन् जतुन पतम्या पनतमबकया फलकयासयामतु 
जयानेछन्। र ्ो ्सतो हुनेछ पक पतम्या 
पनतमबकया फलहरूले धतुलोबयाट उनीहरूसयामतु 
करयाइरहे झैँ हुनेछ, पकनपक मलयाई पतनीहरूको 
आसथयाबयारे ज्यान छ।

२० अपन पतनीहरू धतुलोबयाट आफनया 
दयाजतुभयाइहरूसयामतु िशचयात्यािले करयाउनेछन्, 
पतनीहरूसयामतु बयाट धेरै ितुसतयाहरू पबपतसकेिपछ 
िपन। अपन ्सतो हुन जयानेछ पक पतनीहरूको 
रोदन जयानेछ, पतनीहरूकया सरल ्वचनअनतुसयार 
समेत।

२१ पतनीहरूकया आसथयाकया कयारण पतनकया 
्वचनहरू मेरो मतुखबयाट पतनीहरूकया दयाजतुभयाइ 
जतुन पतम्या पनतमबकया फलहरू हुन् उनकयासयामतु 
अपि बढनेछन्; र म पतनीहरूकया आसथयाकया 
कयारण पतनकया ्वचनहरूकया कमजोरीलयाई 
दररलो बनयाउनेछु, तयापक पतनीहरूले 
मेरो करयारलयाई समझून् जतुन मैले पतम्या 
पितयाितुखया्षहरुसँग गरेको पथएँ।

२२ अपन अब, हेर, मेरया ितुत् ्ोसेफ, 
प्रयाचीनकयालकया मेरया पितयाले ्स प्रकयार 
अगम्वयाणी गरे।

२३ ्सकयारण, ्ो करयारको कयारण 
पतमीलयाई अिीष पदइएको छ, तयापक पतम्या 
स्तपतको प्वनयाि नहोस्, पकनपक पतनीहरूले 
त्स ितुसतककया ्वचनहरूलयाई सतुन्ेछन्।

२४ अपन पतनीहरूमयाझ एक िपक्मयान् 
खडया हुनेछ, जसले धेरै असल कयाम गननेछ, 
दुबै िबदमया र कया््षमया, िरमेश्वरको हयातको 

औजयार बनेर, अपधक आसथयाकया सयाथ, 
महयान् आशच््षकया कया््ष गन्ष र त्ो कुरया गन्ष 
जतुन िरमेश्वरको दृपष्टमया महयान् छ, जसकयारण 
इस्याएलको िरयानयामया र पतम्या ब्धतुहरूकया 
स्तपतमया धेरै ितुनसथया्षिनया हुनेछ।

२५ अपन अब, पतमी अिीपषत छौ, 
्ोसेफ। हेर, पतमी सयानै छौ; त्सकयारण पतम्या 
दयाजतु, नफीकया ्वचनहरू सतुन र मैले भनेकया 
िबदहरूकया अनतुसयार सयाँचै नै पतमीमयापथ हुनेछ। 
मन्ष लयागेकया पतम्या पितयाकया िबदहरूलयाई 
समरण गर। आपमन।

अध्या् ४

लही आफनो वंरलाई सल्ाह र आरीष 
भदनरन्—उनको मतृय ु हुनर र अनतभेष्ट 
गररनर—नफी परमशेवरको कृपामा मभहमा 
गद्छरन्—नफी सदासव्छदा प्रिुमा आफनो 
िरोसा राखदरन्। लगिग ई.प.ू ५८८–५७०।

१ अपन अब, म, नफी, मेरया पितयाले ्ोसेफ, 
जसलयाई पमश् देिमया लपगएको पथ्ो, उनकया 
समब्धमया बोलनतु भएको अगम्वयाणीहरूकया 
समब्धमया बोलदछु।

२ पकनपक हेर, उहयाँले सयाँचै नै उहयाँकया सयारया 
स्तपतकया समब्धमया अगम्वयाणी गनतु्षभ्ो। 
अपन जतुन अगम्वयाणीहरू उहयाँले लेखनतुभ्ो, 
ती भ्दया महयान् धेरै अगम्वयाणीहरू छैनन्। 
अपन उहयाँले हयामीहरूकया र हयाम्या भया्वी 
ितुसतयाहरूकया समब्धमया अगम्वयाणी गनतु्षभ्ो; 
र ती पित्लकया ियातयाहरूमयापथ लेनखएकया छन्।

३ ्सकयारण, मेरया पितयाले ्ोसेफकया 
अगम्वयाणीहरूकया बयारेमया बोलन अ्त् 
गनतु्षभएिपछ, उहयाँले लमयानकया स्तयानहरू, 
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उसकया छोरयाहरू र उसकया छोरीहरूलयाई 
बोलयाउनतुभ्ो र उनीहरूलयाई भन्तुभ्ो: हेर, 
मेरया छोरयाहरू र मेरया छोरीहरू, जो मेरया ज्ेष्ठ 
स्तयानकया छोरयाहरू र छोरीहरू हौ, म इचछया 
गद्षछु पक पतमीहरू मेरया ्वचनहरूलयाई कयान 
थयाि।

४ पकनभने िरमप्रभतु िरमेश्वरले भन्तुभएको 
छ पक: जहयाँसमम पतमीहरूले मेरया 
आज्याहरूको ियालनया गननेछौ पतमीहरू भूपममया 
उन्पत गननेछौ; र जहयाँसमम पतमीहरूले मेरया 
आज्याहरूको ियालनया गननेछैनौ पतमीहरूलयाई 
मेरो उिनसथपतबयाट अलग्याइनेछ।

५ तर हेर, मेरया छोरयाहरू र मेरया छोरीहरूहो, 
पतमीहरूमयापथ आिीष नछोडेसमम म मेरो 
समयापधसथलसमम जयान सनकदनँ; पकनभने हेर, 
मलयाई ज्यान छ पक ्पद पतमीहरूले जयानतुिनने 
बयाटोमया पतमीहरूलयाई हुकया्षइ्ो भने पतमीहरू 
्सबयाट टयाढया हुनेछैनौ।

६ ्सकयारण, ्पद पतमीहरूलयाई श्याि 
लयाग्ो भने, हेर, म पतमीहरूमयापथ आिीष 
छोडछु, पक त्ो श्याि पतमीहरूबयाट हटयाइ्ोस् 
र पतमीहरूकया आमयाबयाबतुकया पिरहरूमया पजममया 
लगयाइ्ोस्।

७ ्सकयारण, मेरो आिीषको कयारणले 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले पतमीहरूको प्वनयाि हुन 
पदनतुहुनेछैन; ्सकयारण, उहयाँ पतमीहरूमयापथ र 
पतमीहरूकया स्तपतमयापथ सदयास्व्षदया कृियालतु 
हुनतुहुनेछ।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया पितयाले 
लमयानकया छोरयाहरू र छोरीहरूसँग बोलन 
अ्त् गनतु्ष भएिपछ, उहयाँले लेमतुएलकया 
छोरयाहरू र छोरीहरूलयाई आफनो अगयापड 
ल्याउन लगयाउनतुभ्ो।

९ अपन उहयाँले पतनीहरूसँग ् सो भ्दै बोलनतु 
भ्ो: हेर, मेरया छोरयाहरू र छोरीहरू, जो मेरो 
मयापहलो ितुत्कया छोरयाहरू र छोरीहरू हौ; हेर म 
पतमीहरूमयापथ त्ही आिीष छोडछु जतुन मैले 
लमयानकया छोरयाहरू र छोरीहरूमयापथ छोडेको 
छु; ्सकयारण, पतमीहरूको िूण्षरुिमया प्वनयाि 
हुनेछैन; तर अ्त्मया पतमीहरूकया स्तपत 
आिीपषत हुनेछन्।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेरया 
पितयाले उनीहरूसँग बोलन अ्त् गनतु्षभ्ो, हेर, 
उहयाँले इशमयाएलकया छोरयाहरूसँग बोलनतुभ्ो, 
हो, उनको िूरै गृहसथसँग िपन।

११ अपन उहयाँले पतनीहरूसँग बोलन अ्त् 
गनतु्ष भएिपछ, उहयाँले सयामसँग ्सो भ्दै 
बोलनतुभ्ो: पतमी आिीपषत छौ र पतम्या 
स्तपत िपन; पकनभने पतमीले पतम्या भयाइ 
नफीले जसतै भूपममया उत्रयापधकयार ियाउनेछौ। 
अपन पतम्या स्तपतलयाई उसकै स्तपतसँग 
गणनया गररनेछ; र पतमी िपन पतम्या भयाइजसतै 
हुनेछौ र पतम्या स्तपत उसकया स्तपतजसतै 
हुनेछन्; र पतम्या सयारया पदनहरूमया पतमी 
आिीपषत हुनेछौ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया पितया 
लहीले आफनो हृद्को भया्वनया र प्रभतुको 
आतमया, (जतुन ऊहयाँसँग पथ्ो), बमोपजम 
आफनया सबै गृहसथसँग बोपलसकनतुभएिपछ, 
उहयाँ बृद्ध हुनतुभ्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
उहयाँको मृत्तु भ्ो र उहयाँको अ्तेपष्ट गरर्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँको 
मृत्तुिपछ धेरै पदन नहुँदै लमयान र लमतुएल र 
इशमयाएलकया छोरयाहरू प्रभतुको सदुिदेिकया 
कयारणले मसँग क्ोपधत भए।

१४ पकनभने म, नफी, उहयाकँो ्वचनबमोपजम 
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उनीहरूसयामतु बोलन बयाध् पथए;ँ पकनभने मैले 
र मरेया पितयाल े िपन उहयाकँो मृत्तु हुनतुअपि 
उनीहरूसयामतु धरे ैकुरयाहरू बोपलसकेकया पथ्ौँ; 
जतुन भनयाइहरूमध् ेधरे ैमरेया अ्् ियातयाहरूमयापथ 
लनेखएकया छन;् पकनभने इपतहयासकया 
अरू खणड चयापहँ मरेया अ्् ियातयाहरूमयापथ  
लनेखएकया छन।्

१५ अपन प्नीहरूमयापथ म मेरो जी्वयातमयाकया 
कुरयाहरू र पित्लकया ियातयाहरूमयापथ कुँपदएकया 
धम्षियासत्हरू मध्े धेरै लेखदछु। पकनभने 
मेरो जी्वयातमया धम्षियासत्हरूमया रमयाउँछ र 
मेरो हृद् पतनीहरूमयापथ मनन गद्षछ र मेरया 
छोरया छोरीहरूको पिक्या र फयाइदयाको लयापग 
पतनीहरूलयाई लेखदछ।

१६ हेर, मेरो जी्वयातमया प्रभतुकया कुरयाहरूमया 
रमयाउँछ; अपन मेरो हृद् पनर्तर ती 
कुरयाहरूमयापथ मनन गद्षछ जतुन मैले देखेको र 
सतुनेको छु।

१७ तथयापि, मलयाई उहयाँको महयान् र 
अद्ूत कया््षहरू देखयाउनमया प्रभतुको महयान् 
असलिनया ियाए तयािपन, मेरो हृद् िोषणया 
गद्षछ: हे पनकृष्ट मयापनस, जो म हुँ! हो, मेरो 
हृद् पबलौनया गद्षछ मेरो िरीरकया कयारणले; 
मेरो जी्वयातमया िोक मया्दछ मेरया दुष्टतयाहरूकया  
कयारणले।

१८ म िेररएको छु, मलयाई सपजलै सतयाउने 
प्रलोभनहरू र ियािहरूकया कयारणले।

१९ अपन जब म खतुिी मनयाउन इचछया 
गद्षछु, मेरो हृद् मेरया ियािहरूकया कयारणले 
िीडयामया करयाउँदछ; तथयापि म जया्दछु मैले 
कसमया भरोसया गरेको छु भनेर।

२० मेरया िरमेश्वर मेरो सहयारया हुनतुभएको 
छ; उजयाड सथयानमया मैले ियाएकया कष्टहरूबीच 

उहयाँले मेरो अगतु्वयाइ गनतु्षभएको छ; र 
अपधक गपहरयाइको ियानीमयापथ उहयाँले मलयाई 
जोगयाउनतुभएको छ।

२१ उहयाँले आफनो प्रेमले मलयाई भनतु्षभएको 
छ, मेरो िरीरसमेत प्वलीन हुने गरेर।

२२ उहयाँले मेरया ित्तुहरूको सेखी 
तोडनतुभएको छ, उनीहरूलयाई मेरयासयामतु कयाँपन 
लगयाउने गरी।

२३ हेर, उहयाँले पदनमया मेरो ितुकयार 
सतुन्तुभएको छ, अपन रयातको सम्मया उहयाँले 
मलयाई दि्षनबयाट ज्यान पदनतुभएको छ।

२४ अपन पदनमया उहयाँसयामतुन्े िपक्ियाली 
प्रयाथ्षनयामया म पनडर बनेको छु; हो, मेरो आ्वयाज 
मैले मयापथसमम िठयाएको छु; र स्वग्षदूतहरूले 
अ्वतरण गरे र मेरो से्वया गरे।

२५ अपन उहयाँको आतमयाको िखेटयामयापथ 
मेरो िरीरलयाई अपत उच्च ि्व्षतमयापथ लपगएको 
छ। र मेरया आँखयाहरूले महयान् कुरयाहरू देखेकया 
छन्, हो, मयापनसकया लयापग अझ अपत महयान्; 
तसथ्ष मलयाई आदेि पदइएको पथ्ो पक मैले 
पतनीहरूलयाई लेखनतुहुँदैन।

२६ अहो! उसो भए, मैले ्सतया महयान् 
कुरयाहरू देखेको छु भने, ्पद प्रभतुले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूप्रपतको अनतुरिहमया धेरै कृियाकया 
सयाथ मयापनसहरूकहयाँ भ्रमण गनतु्षभएको छ भने 
पकन मेरो हृद्ले रुनतु िरोस् र मेरो जी्वयातमयाले 
कष्टको उित्कयामया बरयापलनतु िरोस्, अपन 
मेरया कष्टहरूकया कयारणले पकन मेरो िरीर 
सडेर जयानतु िरोस् र मेरो िपक् कमजोर भएर  
जयानतु िरोस्?

२७ अपन म ियािकया सयामतु पकन समि्षण गरूँ, 
मेरो िरीरको कयारणले? हो, प्रलोभनकयासयामतु 
पकन म ितुँडया टेकूँ, तयापक सैतयानले मेरो ियान्त 
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भङ् गन्ष र मेरो जी्वयातमयालयाई कष्ट पदन मेरो 
हृद्मया सथयान ियाओस्? मेरया ित्तुहरूकया 
कयारणले पकन म क्ोपधत छु?

२८ ब्ूँझ, मेरो जी्वयातमया! ियािमया अरू बढी 
उतसयापहत नहोऊ। खतुिी मनया, हे मेरो हृद् र 
मेरो जी्वयातमयाको ित्तुलयाई अरु बढी ठयाउँ नदे।

२९ मेरया ित्तुहरूकया कयारणले फेरर नररसया। 
मेरया कष्टहरूकया कयारणले मेरो िपक्लयाई 
कमजोर नबनया।

३० खतुिी मनया, हे मेरो हृद् र िरमप्रभतुलयाई 
ितुकयार र भन: हे प्रभतु, म सदयास्व्षदया तियाईँको 
प्रिंसया गननेछु; हो, मेरो जी्वयातमयाले तियाईमया 
खतुिी मनयाउनेछ, मेरया िरमेश्वर र मेरो मतुपक्कया 
चट्यान।

३१ हे प्रभतु, के तियाईँले मेरो जी्वयातमयाको 
उद्धयार गनतु्षहुनेछ? के तियाईँले मलयाई मेरया 
ित्तुहरूको हयातहरूबयाट ियार लगयाउनतु हुनेछ? 
के तियाईले मलयाई त्सतो बनयाउनतुहुनेछ तयापक 
ियाि देखया िदया्ष म कयामूँ?

३२ नरककया द्यारहरू मेरया सयामतुन्े पनर्तर 
ब्द रहून्, पकनभने मेरो हृद् टुपक्एको 
छ र मेरो आतमया िछुतयाएको छ! हे प्रभतु, 
मेरोसयामतुन्े तियाईको धयापम्षकतयाकया द्यारहरू 
ब्द नगररपदनतुहोस्, तयापक म प्वनम्तयाको 
गपहरयाइकया मयाग्षमया पहँडन सकूँ, तयापक म सरल 
बयाटोमया दृढ रहूँ।

३३ हे प्रभतु, मलयाई तियाईको धयापम्षकतयाको 
िपहरनमया िेरेर रयाखनतुहोस्! हे प्रभतु, मेरया ित्तुहरू 
अपि मेरो उमकने बयाटो बनयाइपदनतुहोस्! मेरो 
अगयापडको मेरो बयाटो पसधया बनयाइपदनतुहोस्! 
मेरो बयाटोमया ठेस लगयाउने ढुङ्याहरू 
नरयानखपदनतुहोस्—तर तियाईले मेरो अगयापडको 
बयाटो खतुलया गररपदनतुहोस् र मेरो बयाटोमया बयार 

नबयाररपदनतुहोस्, तर मेरो ित्तुको बयाटो चयापहँ 
बयाररपदनतुहोस।

३४ हे प्रभतु, मैले तियाईमया भरोसया गरेको 
छु र म सदयास्व्षदया तियाईँमया भर गननेछु। म 
आफनो भरोसया िरीरको ियाखतुरयामया रयाखने छैनँ; 
पकनभने मलयाई थयाहया छ पक ऊ अपभिप्त छ 
जो िरीरको ियाखतुरयामया आफनो भरोसया रयाखदछ। 
हो, ऊ अपभिप्त छ जसले मयापनसमया भरोसया 
रयाखछ ्वया िरीरलयाई आफनो ियाखतुरया बनयाउँछ।

३५ हो, मलयाई थयाहया छ पक जसले मयागदछ 
त्सलयाई िरमेश्वरले उदयारकया सयाथ पदनतुहुनेछ। 
हो, मेरो िरमेश्वरले मलयाई पदनतुहुनेछ ्पद मैले 
अनतुपचत ढङ्ले मयापगनँ भने; त्सकयारण 
म मेरो स्वर हजतुरसमक् उठयाउनेछु; हो, म 
हजतुरसमक् ितुकयाननेछु, मेरया िरमेश्वर, मेरो 
धयापम्षकतयाकया चट्यान। हेनतु्षहोस्, मेरो आ्वयाज 
सदयास्व्षदया तियाईँसमक् उक्नेछ, मेरया चट्यान 
र मेरया स्व्षकयालीन िरमेश्वर। आपमन।

अध्या् ५

नफीहरूले सवयमलाई लामनीहरू्ाट 
अलगयाऊँरन्, मोराको बय्स्ालाई पालन 
गद्छरन् र ममनदरको भनमा्छण गद्छरन—्
उनीहरूको अभवशवासको कारणले 
लामनीहरूलाई परमप्रिुको उपमस्भत्ाट 
अलगयाईनर र श्ाभपत गररनर र उनीहरू 
नफीहरूमाभ् कोरा्छ ्नदरन। लगिग 
ई.प.ू ५८८–५५९।

१ हेर, ्सतो हुन ग्ो पक म, नफी, िरमप्रभतु 
मेरया िरमेश्वरसमक् मेरया ब्धतुहरूकया ररसकया 
कयारणले मैले धेरै ितुकयारेँ।

२ तर हेर, उनीहरूको ररस मेरो प्वरुद्धमया 
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बढेर ग्ो, ्पत समम पक उनीहरूले मेरो 
ज्यान पलन खोजे।

३ हो, उनीहरूले मेरो प्वरुद्धमया ्सो भ्दै 
गनगन गरे: हयाम्ो भयाइले हयामीमयापथ ियासन 
गनने कुरया सोंचछ; र उसको कयारणले हयामीले 
धेरै कष्ट ियाएकया छौँ; ्सकयारण, अब 
हयामी ्सको बध गरौँ, तयापक हयामी ्सको 
्वचनहरूबयाट अरु कष्ट ियाउनेछैनौँ। पकनभने 
हेर, ऊ हयाम्ो ियासक हुन हयामीमयाझ हुने छैन; 
पकनभने ्ी जनमयापथ ियासन गनने अपधकयार 
हयामी दयाइहरूको हो।

४ अब म ्ी ियातयाहरूमयापथ उनीहरूले मेरया 
प्वरुद्ध गनगन गरेकया सबै िबदहरू लेनखदनँ। 
तर मैले ्पत भन्तु ि्या्षप्त छ, पक उनीहरूले 
मेरो ज्यान पलन खोजे।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
मलयाइ सचेत गनतु्षभ्ो, पक म, नफी र ती सबै 
जो मसँग जयाने्वयालया पथए, उनीहरूबयाट प्रसथयान 
गनतु्षिद्षछ र उजयाड सथयान पभत् भयाग्तुिद्षछ।

६ ्सकयारण, ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले 
मेरो िरर्वयार र जोरम र उसको िरर्वयार िपन 
र मेरो ठूलो दयाजतु सयाम र उसको िरर्वयार 
र मेरया कया्छया ब्धतुहरू ्याकूब र ्ोसेफ 
र मेरया पददी बपहनीहरू िपन र ती जो मसँग 
जयाने्वयालया पथए सबैलयाई पलएँ। अपन ती सबै 
जो मसँग जयाने्वयालया पथए, उनीहरू ती पथए 
जसले िरमेश्वरकया चेतया्वनी र प्रकयािहरूमया 
प्वश्वयास गरे; ्सकयारण, उनीहरूले मेरया  
्वचनहरूलयाई सतुने।

७ अपन हयामीले आफनया ियालहरू र जे 
चीजहरू हयाम्यालयापग समभ्व पथए पल्ौँ र 
उजयाड सथयानमया धेरै पदनहरूको अ्तरयालसमम 
्यात्या ग्यौं। अपन हयामीले धेरै पदनहरूको 

अ्तरयालसमम ्यात्या गरेिपछ हयामीले हयाम्या 
ियालहरू टयाङ्ौँ।

८ अपन मेरया जनले इचछया गरे पक हयामीले 
त्ो ठयाउँको नयाम नफी भन्तुिछ्ष; ्सकयारण, 
हयामीले ्सलयाई नफी भ््ौँ।

९ अपन: जो मसँग पथए ती सबैले स्व्मलयाई 
नफीकया जन भपनन आफूमयापथ पनण्ष् गरे।

१० अपन हयामीहरूले मोियाको व््वसथया 
्वमोपजम ््या्हरू र प्वपध प्वधयानहरू र सबै 
कुरयाहरूमया िरमप्रभतुकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
प्र्तन गऱ्ौँ।

११ अपन िरमप्रभतु हयामीसगँ हुनतुहु्थ्ो, 
अपन हयामीले अत््त उन्पत गऱ्ौँ; पकनभने 
हयामीले बीउ छऱ्ौँ र हयामील ेफेरर प्रिसततयामया 
फसल कयाट्ौँ। अपन हयामील ेबथयान र झतुणडहरू 
र प्रत्ेक पकपसमकया जनया्वरहरू ियालन थयाल्ौँ।

१२ अपन म नफीले ती अपभलेखहरू िपन 
ल्याएको पथएँ जतुन पित्लकया ियातयाहरूमयापथ 
कुँपदएकया पथए; र गोल ्वया पदिया पनदनेिक 
््त् िपन, जसलयाई िरमप्रभतुकया हयातबयाट मेरया 
पितयाकया लयापग त्यार गररएको पथ्ो, जतुन 
सोही बमोपजम लेनखएको छ।

१३ अपन ्सतो हुनग्ो पक हयामीहरूले 
अत््त उन्पत गन्ष र भूपममया सङ्ख्यया बढयाउन 
थयाल्ौँ।

१४ अपन म नफीले लयाबयानको तरबयार पलएँ 
र ्सको ढयाँचयािपछ धेरै तरबयारहरू बनयाएँ, 
पक कुनै तरहले अपहले लमयानीहरू कहपलने 
जनतयाले हयामीमयापथ आक्मण गलया्षन् र 
हयामीलयाई प्वनयाि गलया्षन् भन्े डरले; पकनभने 
म र मेरया स्तयानहरू र जसलयाई मेरया जन 
भपन्थ्ो उनीहरूप्रपत पतनीहरूको िृणयाबयारे 
मलयाई ज्यान पथ्ो।
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१५ अपन मैले मेरया जनतयालयाई भ्वनहरू 

बनयाउन र सबै पकपसमकया कयाठ र फलयाम 
र तयामया र पित्ल र इसियात र सतुन र चयाँदी र 
अपधक प्रिसततयामया भएकया बहुमूल् कच्चया 
धयाततुहरूमया कयाम गन्ष पसकयाएँ।

१६ अपन म, नफीले एउटया मन्दर बनयाएँ; र 
्सलयाई मैले सोलोमनको मन्दरको ढयाँचयामया 
पनमया्षण गरेँ, के्वल ्ो त्पत धेरै मूल््वयान् 
्वसततुहरूबयाट बनयाइएको पथएन; पकनभने ती 
भूपममयापथ भेट्याइएनन्, ्सकयारण, ्सलयाई 
सोलोमनको मन्दर जसतो बनयाउन सपकएन। 
तर पनमया्षणको ढयाँचया सोलोमनको मन्दरजसतै 
पथ्ो; र त्समयापथको पिलिकलया अत््तै 
उच्चसतरको पथ्ो।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म, नफीले मेरया 
जनतयालयाई िररश्मी हुन र आफनया हयातले श्म 
गन्ष लगयाएँ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
इचछया गरे पक म उनीहरूको रयाजया बनूँ। तर म, 
नफी, इचछुक पथएँ पक उनीहरूको कुनै रयाजया 
नहोस्; तैिपन मेरो क्मतयाले भ्याए अनतुसयार 
मैले उनीहरूकया पननमत गरेँ।

१९ अपन हेर, िरमप्रभतुकया ्वचनहरू 
मेरया ब्धतुहरूमयापथ िूरया भएको पथ्ो, जतुन 
उनीहरूको समब्धमया उहयाँले बोलनतु भएको 
पथ्ो पक म उनीहरूको ियासक र उनीहरूको 
गतुरु होऊँ। ्सकयारण, प्रभतुको आज्या बमोपजम 
उनीहरूले मेरो ज्यान पलन खोजेको सम्समम 
म उनीहरूको ियासक र उनीहरूको पिक्क 
भएको पथएँ।

२० ्सरी, िरमप्रभतुको ्वचन िूरया 
भ्ो जतुन उहयाँले ्सो भ्दै ममयापथ बोलनतु 
भएको पथ्ो: जपत जपत उनीहरूले पतम्ो 

्वचनहरूलयाई सतुन्ेछैनन्, उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट अलग्याईनेछ। 
अपन हेर, उनीहरूलयाई उहयाँको उिनसथपतबयाट 
अलग्याइ्ो।

२१ अपन उनीहरूको दषु्टतयाको कयारणले 
उहयालेँ श्यािलयाई उनीहरूमयापथ आउन 
लगयाउनतुभ्ो, हो, एउटया कष्टदया्क श्याि 
समेत। पकनभने हरे, उनीहरूल े उहयँा प्वरुद्ध 
आफनो हृद्हरूलयाई कठोर बनयाएकया पथए, 
तयापक उनीहरू दि्षन ढंुङ्याजसतो बनकेया पथए; 
्सकयारण, उनीहरू सतेो र अत््त ै गोरो र 
आन्ददया्क भएकोल,े मरेया जन उनीहरूमयापथ 
लयालयाप्त नहोऊँन ् भनरे िरमप्रभतु िरमशे्वरले 
उनीहरूमयापथ कयालोिनयाको छयालया आउन 
पदनतुभ्ो।

२२ अपन िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो भन्तुहु्छ: 
म ्सो गरयाउने छु पक उनीहरू पतम्या जनतकया 
लयापग िृणया्ोग् हुनेछन्, उनीहरूले आफनो 
दुष्टतयाको िशचयातयाि नगरेसमम।

२३ अपन पतनीहरूको स्तपतसगँ पमपसनकेो 
स्तपत श्यापित हुनछे; पकनभन ेउनीहरू िपन 
सोही श्यािबयाट श्यापित हुनछेन।् अपन िरमप्रभतुले 
्ो बोलनतुभ्ो, अपन ्स ैगरर्ो।

२४ अपन उनीहरूको श्यािको कयारणले, 
जतुन उनीहरूमयापथ पथ्ो, उनीहरू, उिद््व र 
असिष्टतयाले भररिूण्ष, लोसे मयापनसहरू बने र 
उजयाड सथयानमया पिकयारकया ज्ततुहरूको खोजी 
गथने।

२५ अपन िरमप्रभतु िरमेश्वरले मलयाई 
भन्तुभ्ो: उनीहरू पतम्या स्तपतकया लयापग 
कोरया्ष बन्ेछन्, पतनीहरूलयाई मेरो समझनया गन्ष 
प्रेररत गन्षकया लयापग; र जहयाँसमम उनीहरूले 
मलयाई समझने छैनन् र मेरया ्वचनहरूलयाई सतुन्े 
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छैनन्, पतनीहरू उनीहरूको प्वनयाि नै हुनेगरी 
समेत कोरया्ष बन्े छन्।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म नफीले 
्याकूब र ्ोसेफलयाई िप्वत्ीकृत गरेँ, तयापक 
उनीहरू मेरया जनतयाको भूपममयापथ ियादरी र 
पिक्क बनून्।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
खतुिीितु्व्षक बयाँच्ौँ।

२८ अपन हयामीले ्रुिलेम छोडेको 
सम्देनख तीस ्वष्ष पबपतसकेको पथ्ो।

२९ अपन म नफीले मेरया ियातयाहरू, जतुन 
मैले बनयाएको पथएँ, तीमयापथ अपहलेसमम मेरया 
जनतयाकया बयारेमया अपभलेखहरू रयाखेको पथएँ।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले मलयाई भन्तुभ्ो: अ्् ियातयाहरू 
बनयाऊ; पतम्या जनतयाको फयाइदयाकया लयापग 
पतमीले पतनीहरूमयापथ धेर ैकुरयाहरू कँुद्नछेौ, जतुन 
मरेो दृपष्टमया असल छन।्

३१ ्सकयारण, म नफी िरमप्रभतुकया 
आज्याहरू प्रपत आज्याकयारी हुनकया लयापग गएँ र 
ती ियातयाहरू बनयाएँ, जसमयापथ मैले ्ी कुरयाहरू 
कुँदेको छु।

३२ अपन मैले त्ो कुँदेँ जतुन िरमेश्वरकया 
लयापग पचत्बतुझदो छ। र ्पद मेरया जनतया 
िरमेश्वरकया कुरयाहरूदेनख हपष्षत छन् भने 
उनीहरू मेरया कुँदयाइदेनख हपष्षत हुनेछन्, जतुन 
्ी ियातयाहरूमयापथ छन्।

३३ अपन ्पद मेरया जन मेरया जनको 
इपतहयासको अरु प्वपिष्ट खणड जयान् इचछया 
गद्षछन् भने उनीहरूले मेरया अ्् ियातयाहरू 
खोजी गनतु्ष िछ्ष।

३४ अपन ्ो भन्तु मलयाई ि्या्षप्त छ पक 
चयालीस ्वष्षहरू पबपतसकेकया पथए र हयाम्या 

ब्धतुहरूसँग िपहल्ै ्तुद्ध र झगडया भइसकेको 
पथ्ो।

अध्या् ६

याकू् यहूदी इभतहास सनुाउरँन:् ्भे्लोनी 
दासतव र भफतती; इस्ाएलको पभवत् उहाकँो 
सेवा र कू्सारोहण; गरै यहूदीहरू्ाट प्राप्त 
सहयोग; र यहूदीहरूको पभरल्ो भदनको 
पुनस्ा्छपना ज् उनीहरू मसीहमा भवशवास 
गद्छरन्। लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ ्याकूब, नफीकया भयाइकया ्वचनहरू जतुन 
उनले नफीकया जनमयाझ बोले।

२ हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू हो, म, ्याकूब, 
िरमेश्वरद्यारया बोलया्वट गररएको र उहयाँको 
िप्वत् ियादररत्वको अनतुक्म-बमोपजम पन्तुक् 
गररएको र मेरया दयाजतु नफीबयाट अपभषेक 
गररएको, जसलयाई पतमीहरूले एउटया रयाजया 
्वया संरक्ककया रुिमया हेद्षछौ र जसमयापथ 
सतुरक्याकयालयापग पतमीहरू भर िद्षछौ, हेर 
पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक मैले पतमीहरूसयामतु 
अत््त धेरै कुरयाहरू बोलेको छु।

३ तैिपन, म पतमीहरूसयामतु फेरर बोलदछु; 
पकनपक म पतमीहरूको आतमयाको कल्याणकया 
लयापग व्रि छु। हो, पतमीहरूकया लयागी मेरो 
पच्तया ठूलो छ; र पतमीहरू स्व्म् लयाई थयाहया 
छ पक त्ो सदया रपहआएको छ। पकनभने 
सयारया िररश्मकया सयाथ मैले पतमीहरूलयाई सजग 
ततुल्याएको छु; र पतमीहरूलयाई मेरया पितयाकया 
्वचनहरू िढयाएको छु; र मैले संसयारको 
सृनसटदेनख लेनखएकया सबै कुरयाहरूकया बयारेमया 
पतमीहरूसयामतु बोपलसकेको छु।

४ अपन अब, हेर म पतमीहरूसयामतु जे 
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कुरयाहरू छन् र जे आउने्वयालया छन्, पतनकया 
बयारेमया बोलदछु; ्सकयारण, म पतमीहरूलयाई 
्िै्याकया ्वचनहरू िढेर सतुनयाउनेछु। र 
्ी पतनै ्वचनहरू हुन् जो मेरया दयाजतुले 
चयाहनतुभएको छ पक मैले पतमीहरूसयामतु 
बोलूँ। र म पतमीहरूसयामतु पतमीहरूकया पनपमत् 
बोलदछु, तयापक पतमीहरूले पसकनेछौ र आफनया 
िरमेश्वरको नयाउँ मपहपमत गननेछौ।

५ अपन अब, ्ी ्वचनहरू जतुन म ्वयाचन 
गननेछु ती हुन् जतुन ्िै्याले इस्याएलकया 
सबै िरयानयाकया बयारेमया बोले; ्सकयारण, 
ती पतमीहरूसँग दयाँपजन सकछन, पकनपक 
पतमीहरू इस्याएलकया िरयानयाकया हौ। र त्हयाँ 
धेरै कुरयाहरू छन् जो ्िै्याद्यारया बोपलएकया 
छन् जतुन पतमीहरूसँग दयाँपजन सकछन, 
पकनपक पतमीहरू इस्याएलकया िरयानयाकया हौ।

६ अपन अब, ती ्वचनहरू ्ी हुन्: 
िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो भन्तुहु्छ: हेर, म 
आफनो हयात गैह्र-्हूदीहरूसमम फैलयाउनेछु 
र ती जनमयाझ मेरो ध्वजया फहरयाउनेछु; र 
उनीहरूले पतम्या छोरयाहरूलयाई आफनो बयाहुमया 
पलनेछन् र पतम्या छोरीहरू उनीहरूकया कयाँधमया  
बोपकनेछन्।

७ अपन रयाजयाहरू पतम्या धयाईबतुबयाहरू र 
पतनकया रयानीहरू पतम्या धयाईआमयाहरू हुनेछन्; 
पतनले धपत्षपतर अनतुहयार झतुकयाएर पतमीहरूलयाई 
प्रणयाम गननेछन् र पतमीहरूको िैतयालयाको धूलो 
चयाटनेछन्; अपन पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ 
पक म नै िरमप्रभतु हुँ; पकनपक मेरो प्रतीक्या 
गननेहरू लनजजत हुनेछैनन्।

८ अपन अब, म, ्याकूब, ्ी ्वचनहरूकया 
समब्धमया केही बोलदछु। पकनभने हेर, 
िरमप्रभतुले मलयाई देखयाउनतुभएको छ पक ती 

जो ्रूिलेममया पथए, जहयाँबयाट हयामी आ्ौँ, 
पतनीहरूलयाई मयाररए र ब्दी बनयाएर लपगए।

९ तैिपन, िरमप्रभतुले मलयाई देखयाउनतुभएको 
छ पक उनीहरू ितुन: फक्कनेछन। र उहयाँले 
मलयाई ्ो िपन देखयाउनतुभएको छ पक 
िरमप्रभतु िरमेश्वर, इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ, 
उनीहरूसयामतु ियारीररक रूिमया स्व्म् प्रकट 
हुनतुहुनेछ; र, ्ो मलयाई बतयाउने स्वग्षदूतकया 
्वचनअनतुसयार, उहयाँ स्व्म् प्रकट हुनतुभएिपछ 
उनीहरूले उहयाँलयाई कोरया्षले पहकया्षउनेछन् र 
उहयाँलयाई क्ुसमया टयाङनेछन्।

१० अपन इस्याएलकया िप्वत् जनप्वरुद्ध 
आफनया हृद् कठोर बनयाएिपछ र ियाँटीहरू 
दह्रो बनयाएिपछ, हेर, इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँको ््या् उनीहरूमयापथ आउनेछ। अपन 
त्ो पदन आउनेछ पक पतनीहरूलयाई दणड र 
िीडया पदइनेछ।

११ ्सकयारण, उनीहरूलयाई ्त्तत् 
लखेपटएिपछ, पकनपक स्वग्षदूत ्सो 
भन्तुहु्छ, धेरैले िरीरमया कष्ट ियाउनेछन्, र, 
आसथया्वयानहरूको प्रयाथ्षनयाहरूकया कयारणले, 
मनने गरी िीडया पदइनेछैन, उनीहरू ्त्-
तत् छररनेछन् र दनणडत हुनेछन् र िृपणत 
हुनेछन्; तैिपन, िरमप्रभतु उनीहरूसयामतु 
कृियालतु हुनतुहुनेछ, तयापक जब उनीहरूले 
आफनया उद्धयारकतया्षकया बयारेमया थयाहया ियाउनेछन, 
पतनीहरूलयाई उनीहरूको िैपत्क भूपमहरूमया 
फेरर भेलया गररनेछ।

१२ अपन गैह्र-्हूदीहरू आिीपषत होऊन्, 
ती जसकयाबयारेमया अगम्वक्याले लेखेकया छन्; 
पकनपक हेर, ्पद उनीहरूले िशचयातयाि गरे र 
पस्ोनकया प्वरुद्ध लडयाईं गरेनन् र त्स प्वियाल 
र िृपणत चच्षमया स्व्म् एकपत्त भएनन् भने 
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उनीहरूलयाई बचयाइनेछ, पकनपक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले आफनया करयारहरू जतुन उहयाँले 
आफनया स्तयानहरूसँग बयाँधनतुभएको छ, िूरया 
गनतु्षहुनेछ र ्स कयारणले अगम्वक्याले ्ी 
कुरयाहरू लेखनतुभएको छ।

१३ ्सकयारण, पतनले जसले पस्ोन र 
िरमप्रभतुकया करयार्वद्ध जनप्वरुद्ध लडयाइँ गद्षछन् 
उनीहरूकया िैतयालयाको धूलो चयाटदछन् र 
िरमप्रभतुकया जन लनजजत हुनेछैनन्। पकनभने 
ििरमप्रभतुकया जन ती हुन् जो उहयाँको प्रतीक्या 
गद्षछन्; पकनपक उनीहरू अझै िपन मसीहको 
आगमनको प्रतीक्या गद्षछन्।

१४ अपन हेर, अगम्वक्याकया ्वचनअनतुसयार, 
उनीहरूलयाई फेरर फेलया ियान्षकया लयापग मसीह 
स्व्म् ितुन: दोस्ो िटक खडया हुनतुहुनेछ; 
्सकयारण, उहयाँ स्व्म् पतनीहरूकया 
ित्तुहरूको स्व्षनयाि हुने गरी िपक् र ठूलो 
मपहमयासपहत उनीहरूसयामतु प्रकट हुनतुहुनेछ, 
जब त्ो पदन आउँछ, तब उनीहरूले उहयाँमया 
प्वश्वयास गननेछन्; र उहयाँले कसैको प्वनयाि गनतु्ष 
हुनेछैन जसले उहयाँमया प्वश्वयास गननेछन्।

१५ अपन पतनीहरू जो उहयाँमया प्वश्वयास 
गददैनन् दुबै आगोबयाट र आँपधबेहरीबयाट र 
भूकमिबयाट र रक्ियातबयाट र महयामयारीबयाट र 
अपनकयालबयाट नयापसनेछन्। अपन उनीहरूले 
थयाहया ियाउनेछन् पक िरमप्रभतु नै िरमेश्वर, 
इस्याएलको िप्वत् उहयाँ, हुनतुहु्छ।

१६ पकनपक के िपक्ियालीहरूबयाट पिकयार 
हररने छ, ्वया के कयानतुनसममत कैदीहरू मतुक् 
गररने छन्?

१७ तर िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: 
िपक्ियालीहरूकया कैदीहरू समेत खोपसनेछन् 
र डरलयागदोको पिकयार मतुक् गररनेछ; पकनपक 

स्व्षिपक्मयान् िरमेश्वरले आफनया करयार्वद्ध 
जनलयाई मतुक् गनतु्षहुनेछ। पकनपक िरमप्रभतु ् सो 
भन्तुहु्छ: म पतनीहरूसँग लडयाईँ गननेछु जसले 
पतमीहरूसँग लडयाईँ गद्षछ—

१८ अपन म पतनीहरूलयाई उनीहरूको 
आफनै मयासतु खतु्वयाउनेछु जसले पतमीहरूलयाई 
िोषण गद्षछन्; र पतनीहरू मीठो मपदरयाले झैँ 
आफनै रगतले मयापतनेछन्; र सयारया संसयारले 
थयाहया ियाउनेछ पक म िरमप्रभतु नै पतमीहरूकया 
मतुपक्दयातया र उद्धयारकतया्ष, ्याकूबको 
स्व्षिपक्मयान हुँ।

अध्या् ७

याकू्ले यसैया्ाट अरु पढ़दरन:् यरैयाले 
मसीहका भनममत ्ोलदरन—्मसीहले 
भरभक्षतको िाषामा ्ोलनहुुनरे—उहालँे 
आफनो पीि भपटनहेरूतफ्क फका्छउनहुुनरे—
उहा ँपराभजत हुनु हुनरैेन—यरयैा ५० सगँ 
तुलना गनु्छहोस्। लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ हो, पकनपक िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: के 
मैले पतमीलयाई अलग्याएको छु, अथ्वया के 
मैले पतमीलयाई सदयास्व्षदयाकया लयापग त्यागेको 
छु? पकनपक िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: पतम्ी 
आमयाको त्यागित् कहयाँ छ? कसलयाई मैले 
अलग्याएको छु, अथ्वया पतमीलयाई मैले 
मेरया सयाहुहरूमध्े कसकोमया बेचेको छु? 
हो, पतमीलयाई मैले कसलयाई बेचेको छु? 
हेर, पतमीहरूकै ियािकया कयारण पतमीहरूले 
आफूलयाई बेच्ौ र पतमीहरूकै अिरयाधकया 
कयारण पतमीहरूकी आमया त्यापगएकी हुन्।

२ ्सकयारण, जब म आएँ, त्हयाँ कोही 
मयापनस पथएन; जब मैले बोलयाएँ, हो, त्हयाँ 
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ज्वयाफ पदने कोही पथएन। हे इस्याएलकया 
िरयानया, के मेरो हयात कुनै तररकयाले छोटया 
भएको छन् पक पतमीलयाई मतुपक् पदन 
सकदैनन्, अथ्वया पतमीहरूको उद्धयार गन्षलयाई 
के मपसत िपक् छैन? हेर, मेरो हपकयाइले 
समतुद्लयाई म सतुकयाउँछु, पतनीहरूकया 
नदीहरूलयाई म उजयाड सथयान र पतनीहरूकया 
मयाछयाहरूलयाई म गनयाउने बनयाइपद्छु पकनभने 
ियानी सतुकयाइएको छ र पतनीहरू पतखया्षले  
मद्षछन्।

३ म स्वग्षलयाई अ्धकयारले िपहरयाउँछु र 
त्सको ओढने भयाङरियाको बनयाउँछु।

४ िरमप्रभतु िरमेश्वरले मलयाई पिपक्तको 
भयाषया पसकयाउनतुभएको छ, तयापक पतमीहरूसँग 
सम् सम्मया कसरी बोलनतुिद्षछ भनेर मैले 
जयान् सकौँ, हे इस्याएलकया िरयानया। जब पतमी 
थयाकदछौ उहयाँले पबहयानैपिचछे ब्तुँझयाउनतुहु्छ। 
पिपक्तले झैँ ध्यानपसत सतुन् उहयाँले मेरो 
कयानलयाई ब्तुँझयाउनतुहु्छ।

५ िरमप्रभतु िरमेश्वरले मेरो कयान 
खोपलपदनतुभएको छ र म पबद्ोपह भईनँ, न त 
म िपछ नै हटेँ।

६ मैले मेरो िीठ मलयाई पिटनेलयाई र दयाह्री 
उखेलनेलयाई मेरया गयालया फकया्षइपदएँ। बदनयामी र 
थतुकयाइबयाट मैले मेरो मतुख लतुकयाइनँ।

७ त्सकयारण मलयाई लनजजत ियाररनेछैन, 
पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वरले मलयाई सहया्तया 
गनतु्षहुनेछ। त्सकयारण मैले मेरो अनतुहयार चट्यान 
झैँ नसथर बनयाएको छु र मलयाई थयाहया छ पक म 
लयाजमया िननेछैन।

८ अपन िरमप्रभतु नपजकै हुनतुहु्छ र उहयाँले 
मलयाई पनदकोष ठहरयाउनतुहु्छ। को मसँग झगडया 
गद्षछ? हयामी एकसयाथ खडया होऔँ। मेरो 

प्वरोधी को छ? त्ो मेरो नपजक आओस् र 
म त्सलयाई मेरो ्वचनको बलले प्रहयार गननेछु।

९ पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वरले मेरो सहया्तया 
गनतु्षहुनेछ। र ती सबै जसले मलयाई दोषी 
ठहरयाउँछ, हेर, पतनीहरू सबै ्वसत् झैँ थोत्या 
हुनेछन् र पकरयाले पतनीहरूलयाई खयानेछन्।

१० पतमीहरूमयाझ िरमप्रभतुसँग डर मयान्े को 
छ, जो उहयाँकया से्वकहरूकया ्वचनलयाई ियालनया 
गद्षछ, जो अ्धकयारमया पहडदछ र जससँग 
प्रकयाि छैन?

११ हेर पतमीहरू सबै जसले आगो बयालछौ, 
जसले आफूलयाई पझलकयाले िेछछौ, पतमीहरूको 
आगोको प्रकयािमया र पतमीहरूले सलकयाएको 
आगोको पझलकयामया पहँडछौ। पतमीहरूले मेरो 
हयातबयाट ्ही ियाउनेछौ—पतमीहरू दु:खमया 
िननेछौ।

अध्या् ८

याकू्ले यसैया्ाट अरु पढ़र्न:् पभरल्ा 
भदनमा, परमप्रिलु े भसयोनलाई सानतवना 
भदनुहुनेर र इस्ाएललाई जममा गनु्छहुनरे—
मुभति पाएकाहरू महान ् आननदका सा् 
भसयोनमा आउनरेन—्यरैया ५१ र 
५२:१–२ संग तलुना गनु्छहोस।् लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ धयापम्षकतयाको िपछ लयाग्े पतमीहरू, 
मेरया कुरया सतुन। जतुन चट्यानबयाट पतमीहरू 
कुँपद्ौ र जतुन खयानीको खयाडलबयाट पतमीहरू 
पनकयापल्ौ, त्सलयाई हेर।

२ पतमीहरूकया पितया अब्याहयामलयाई हेर 
र सयारयालयाई, पतनी जसले पतमीहरूलयाई 
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ज्मयाइन्, मैले पतनलयाई एक्ै बोलयाएँ र 
पतनलयाई आिीष पदएँ।

३ पकनपक िरमप्रभतुले पस्ोनलयाई 
सया्त्वनया पदनतुहुनेछ, उहयाँले त्सकया सबै 
भग्या्विेषहरूलयाई सया्त्वनया पदनतुहुनेछ; र 
उहयाँले त्सको उजयाड सथयानलयाई अदनझैँ 
र त्सको मरुभूपमलयाई िरमप्रभतुको बगैँचया 
झैँ बनयाउनतुहुनेछ। हष्ष र आन्द, कृतज्तया र 
गीतको स्वर त्समया ियाइनेछ।

४ मेरया जन, मेरया कुरया सतुन, मेरया कुरयामया कयान 
थयाि, हे मेरो रयाष्टट्र, पकनपक मबयाट व््वसथया 
अगयापड बढदछ र म मेरो ््या् ती जनमयाझ 
प्रकयाि भएर रहन लगयाउनेछु।

५ मेरो धयापम्षकतया नपजकै छ; मेरो मतुपक् 
अपि गएको छ र मेरया बयाहुले जनको ््या् 
गननेछ। टयाितुहरूले मलयाई कुननेछन् र मेरया बयाहुमया 
पतनीहरूले भरोसया गननेछन्।

६ पतमीहरू आफनया आँखया स्वग्षपतर उठयाओ 
र तल िृथ्वीलयाई हेर; पकनपक स्वग्षहरू धतु्वयाँझैं 
लोि हुनेछ र िृथ्वी बसत्झैँ झतुत्ो हुनेछ; र 
त्समया बसने पतनीहरू त्सै प्रकयार मननेछन्। 
तर मेरो मतुपक् सदयास्व्षदया रपहरहनेछ र मेरो 
धयापम्षकतयाको कपहल्ै प्वनयाि हुनेछैन।

७ मलयाई सतुन, पतमीहरू जो धयापम्षकतया 
जया्दछौ, ती जन जसको हृद्मया मैले मेरो 
पन्म लेखेको छु, मयापनसहरूको पन्दयादेनख 
नडरयाओ, न त पतनीहरूको आलोचनयादेनख 
भ्भीत होओ।

८ पकनपक लतुगया खयाएझैँ कीरयाले 
पतनीहरूलयाई खयानेछन् र ऊन खयाए झैँ पकरयाले 
पतनीहरूलयाई खयानेछन्। तर मेरो धयापम्षकतया 
सदयास्व्षदयाकया पननमत रहनेछ र मेरो मतुपक् एक 
पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम।

९ जयाग, जयाग! िपक् धयारण गर, हे 
िरमप्रभतुकया बयाहु; प्रयाचीनकयालमया झैँ जयाग। 
के पतमी त्ही होइनौ जसले रयाहयाबलयाई टुक्या 
टुक्या ियाऱ्ौ र अपजङ्रलयाई ियाइते ततुल्या्ौ?

१० के हजतुर त्ही हुनतुहुन् जसले समतुद्लयाई 
सतुकयाउनतुभ्ो, महयान् गपहरयाइकया ियानी 
सतुकयाउनतुभ्ो; जसले आफूले उद्धयार गरेकयालयाई 
ियार गन्षकया पननमत समतुद्को गपहरयाइमया बयाटो 
बनयाइपदनतुभ्ो?

११ त्सकयारण, िरमप्रभतुले उद्धयार 
गनतु्षभएकयाहरू फक्कनेछन् र पस्ोनमया गीत 
गयाउँदै आउनेछन्; र पतनीहरूको पिरमयापथ 
अन्त खतुिी र िप्वत्तया रहनेछ; र पतनीहरूले 
आन्द र खतुिी प्रयाप्त गननेछन्; दु:ख र िोक 
भयाग्ेछन्।

१२ म उही हु;ँ हो, म उही हँु जसल ेपतमीलयाई 
सया्त्वनया पद्ो। हेर, पतमी को हौ, पक पतमीले 
मयापनससँग डरयाउनतु िरोस,् जो मननेछ र 
मयापनसको ितुत्, जो ियासँझैँ ओइलयाउनछे?

१३ अपन िरमप्रभतु पतम्या पनमया्षतयालयाई 
पबपस्ष्ौ, जसले स्वग्षहरू फैलयाउनतु भएको छ 
र िृथ्वीको जग बसयालनतुभएको छ र िोषककया 
क्ोधले प्रत्ेक पदन पनर्तर त्पित भएकया 
छौ, िोषकको उरितयाकया कयारण, लयागदो हो 
ऊ नयाि गन्ष त्यार छ? र त्ो अत्याचयारीको 
क्ोध कहयाँ छ?

१४ पन्वया्षपसत ब्दीले हतयार गछ्षन्, तयापक 
उसलयाई छुटकयारया पदइ्ोस् र तयापक उसले 
त्स खोरमया मन्ष निरोस्, न त पतनीहरूलयाई 
खयानेकुरयाको कमी होओस्।

१५ तर म िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वर हुँ, 
जसकया छयालहरू गज्ष्छन्; सै््हरूकया 
अपधिपत म नै हुँ।
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१६ मैले मेरो ्वचन पतम्ो मतुखमया हयापलपदएको 

छु र पतमीलयाई मेरो हयातको छयाँ्याले ढयाकेको 
छु, तयापक मैले स्वग्षहरू पनमया्षण गरुँ र िृथ्वीको 
जग बसयालूँ र पस्ोनलयाई भनूँ: हेर, पतमीहरू 
मेरया जन हौ।

१७ जयाग, जयाग, उठ, हे ्रुिलेम, जसले 
िरमप्रभतुको हयातमया उहयाँको क्ोधको कचौरया 
पिएकया छौ—कयाँपने त्ो कचौरयाबयाट पतमीले 
पिएकया छौ—

१८ अपन पतनल े ज्मयाएकया सबै 
छोरयाहरूमध्े पतनलयाई डोऱ्याउने कोही पथएन; 
न त पतनल े हुकया्षएकया सब ै छोरयाहरूमध्े, 
पतनलयाई हयात समयातरे लजैयाने कोही पथए।

१९ ्ी दुई छोरयाहरू पतमीकहयाँ आएकया 
छन्, को पतमीदेनख दुखी मयान्ेछ—पतम्या 
भग्या्विेष र प्वनयाि र अपनकयाल र तरबयार—र 
पतमीलयाई म कस द्यारया सया्त्वनया पदऊँ?

२० पतम्या छोरयाहरू मतुछया्ष िरेकया छन्, ्ी 
दुई बयाहेक; पतनीहरू जयालमया िरेको जङ्ली 
सयाँढेझैँ सडकको दोबयाटोमया लपडरहेकया छन्; 
पतनीहरू िरमप्रभतुको िूण्ष क्ोध र पतम्ो 
िरमेश्वरको हपकयाइमया िरेकया छन्।

२१ त्सकयारण ् ो अब सतुन, पतमी दुनखत र 
मयापतएको तर मपदरयाले होइन:

२२ पतम्या िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, िरमप्रभतु 
अपन पतम्या िरमेश्वर जसले आफनया जनकया 
िक्मया बोलनतुहु्छ, हेर, मैले पतम्या हयातबयाट 
कयाँपिरहेको त्ो कचौरया, त्ो क्ोधको 
कचौरया पलएको छु; पतमीले त्ो फेरर कपहल्ै 
पिउनेछैनौ।

२३ तर म त्ो पतमीलयाई सतयाउनेहरूकया 
हयातमया पदनेछु; जसले पतमीलयाई भनेकया 
छन्: िोपटो िर, तयापक हयामीमयापथबयाट जयान 

सकौँ—र पतमीले आफनो िरीरमयापथबयाट 
जयानेहरूकया लयापग भतुइँ र पहडने सडकझैँ 
ततुल्याईपदएकया छौ।

२४ जयाग, जयाग, पतम्ो िपक् धयारण गर, 
हे पस्ोन; पतम्या सतु्दर ्वसत्हरू लगयाऊ, 
हे ्रुिलेम, त्ो िप्वत् सहर; पकनपक 
अब उिरया्त त्हयाँ कुनै बेखतनया र अितुद्ध 
पतमीकहयाँ आउनेछैनन्।

२५ आफनो धतुलो टकटक्याऊ; जयाग, बस, हे 
्रुिलेम; आफनो ियाँटीको सयाङलया फुकयाल, 
हे पस्ोनकी ब्दी छोरी।

अध्या् ९

याकू्ले भवसतार गद्छरन भक यहूदीहरू 
वाचा गररएका िूभमहरूमा िेला हुनेरन्—
प्रायमशचत्तले माभनसहरूको पतनको मूलय 
भतद्छर—मृतकहरूको ररीर भचहान्ाट 
र भतनीहरूको आतमाहरू नरक्ाट र 
परमधाम्ाट ् ाभहर आउनेरन्—भतनीहरूले 
नयाय पाउनेरन्—प्रायमशचतले मृतयु, नरक, 
सैतान र अनतयहीन पीडा्ाट ्चाउर—
धमतीहरूलाई परमेशवरको अभधराजयमा 
्चाइनर—पापहरूको सजाय खडा 
गररनर—इस्ाएलका पभवत् उहाँ द्ारको 
रक्षक हुनुहुनर। लगिग ई.पू. ५५९–५४५।

१ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मैले ्ी 
कुरयाहरू िढेको छु तयापक पतमीले िरमप्रभतुकया 
करयारहरूकया बयारे थयाहया ियाउन सक जतुन उहयाँले 
सबै इस्याएलकया िरयानयासँग गनतु्षभएको छ—

२ जतुन उहयाँले ्हूदीहरूसमक् बोलनतुभएको 
छ, आफनया िप्वत् अगम्वक्याहरूको मतुखबयाट, 
प्रयारमभदेनख नै समेत, एक पिँढीदेनख अकको 
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पिँढीसमम, जबसमम ती कुरयाहरू सत् चच्ष 
िरमेश्वरको चच्षमया ितुनसथया्षपित हुने सम् 
आउँदैन; जब पतनीहरू आफनया ररकथकया 
भूपमहरूमया भेलया गररनेछन् र प्रपतज्या गररएको 
सबै भूपमहरूमया सथयापित गरयाइनेछन्।

३ हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म ्ी कुरयाहरू 
भ्छु तयापक पतमीहरू रमयाओ र सदयास्व्षदयाकया 
लयापग पिर ठयाडो ियार, ती आिीषहरूकया 
कयारण जतुन िरमप्रभतु िरमेश्वरले पतम्या 
छोरयाछोरीहरूलयाई पदनतुहुनेछ।

४ पकनपक मलयाई थयाहया छ, पतमीहरू धेरैले 
आगयामी कुरयाहरू जयान् धेरै खोजेकया छौ; 
्सकयारण मलयाई थयाहया छ पक हयाम्ो िरीर 
कुपहएर मनतु्षिछ्ष भन्े पतमीहरूलयाई थयाहया छ; 
तैिपन, हयामीले आफनया िरीरमया िरमेश्वरलयाई 
देखनेछौँ।

५ हो, मलयाई थयाहया छ पक िरीरमया उहयाँले 
आफूलयाई ्रुिलेम, जहयाँबयाट हयामी आ्ौ, 
त्हयाँकया बयापस्दयाहरूलयाई देखयाउनतु हुनेछ 
भनेर पतमीहरूलयाई थयाहया छ; पकनपक ्सो 
पतनीहरूकया मयाझमया हुनतु उपचत छ; पकनपक 
महयान् सृपष्टकतया्षकया लयापग ्ो आ्वश्क 
पथ्ो पक उहयाँले आफूलयाई िरीर भएको 
मयापनसको अधीनमया रहन आफूलयाई अनतुमपत 
पदनतुहु्छ र सबै मयापनसकया लयापग मनतु्षहु्छ, 
तयापक सबै मयापनसहरू उहयाँको अधीनमया  
रहून्।

६ पकनपक मतृ्तु सब ैमयापनसहरूमया आएकयाले, 
महयान ् सपृष्टकतया्षको द्यालतु ्ोजनया िरूया गन्ष, 
त्हया ँ ितुनरुतथयानको िपक् हुन आ्वश्क 
छ र ितनको कयारण मयापनसमया ितुनरुतथयान 
आउन आ्वश्क छ; र उल्ङ्घनको कयारण 
ितन भएको हो; र मयापनसको ितन भएको 

कयारण पतनीहरू िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट 
अलग्याइनेछन्।

७ ्सकयारण, एक अन्त प्रया्नशचत्को 
आ्वश्क पथ्ो—्ो अन्त प्रया्नशचत् 
नभएसमम ्ो अिभ्रंसले ितुद्धको रुि धयारण 
गन्ष सकदैनथ्ो। ्सकयारण, िपहलो ््या् 
जतुन मयापनसमया आ्ो त्ो अ्त्प्वहीन 
अ्तरयालसमम रपहरहन आ्वश्क पथ्ो। 
अपन ्पद ्सो हुने हो भने, ्ो िरीर ्स 
मयातृभूपममया कुपहन र पथपचन, फेरर नउठनेगरी 
रयानखनेपथ्ो।

८ हे िरमेश्वरको ज्यान, उहयाँको कृिया र 
अनतुरिह! पकनपक हेर, ्पद िरीर फेरर नउठने 
भएको भए हयाम्या आतमयाहरू त्ो दूतको 
अधीनमया रहने पथए जो अन्त िरमेश्वरको 
उिनसथपतबयाट झऱ्ो र कपहल्ै नउठनेगरी 
सैतयान ब््ो।

९ अपन हयाम्या आतमयाहरू पतनी जसतै 
हुनतुिथ्को र हयामी दुष्ट हुने पथ्ौं, सैतयानकया 
दूतहरू, हयाम्या िरमेश्वरको उिनसथपतबयाट 
ब्द गररइएर, झतुटको पितयासँग रहन, द्नी् 
अ्वसथयामया, ऊजसतै; हो, त्स प्रयाणीसँग 
जसले हयाम्या िपहलो मयातयापितयालयाई झतुक्या्ो, 
जसले आफूलयाई प्रकयािकया दूतको भेष धयारण 
गरेर र मयापनसकया छोरयाछोरीलयाई हत्याको 
गोप् गतुटब्दी र अ्धकयारकया धेरै प्रकयारकया 
गोप् कयामहरू गन्ष उकसयाउँछ।

१० अहो हयाम्ो िरमेश्वरको कृिया कपत महयान् 
छ, उहयाँले हयामीलयाई ्ी भ्यानक रयाक्सको 
मतुट्ीबयाट उमकने मयाग्ष त्यार गनतु्षभएको छ; हो, 
त्ो रयाक्स, मृत्तु र नरक, जसलयाई म िरीरको 
मृत्तु र आतमयाको मृत्तु भ्दछु।

११ अपन िरमेश्वर, इस्याएलको िप्वत् 
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उहयाँको मतुपक्को ्ो बयाटोले गदया्ष, ्ो मृत्तु, 
जतुन मैले बतयाएकोछु, जतुन लौपकक छ, जतुन 
मृत्तु पचहयान हो, जसले मृतकहरूको मतुपक् 
गद्षछ।

१२ अपन ्ो मृत्तु जतुन मैले बतयाएको 
छु, जतुन आनतमक मृत्तु हो, ्सले ्सको 
मृतकहरूको मतुपक् गछ्ष; जतुन आनतमक मृत्तु 
नरक हो; ्सकयारण, मृत्तु र नरकले त्सकया 
मृतकहरूलयाई मतुपक् पदनतुिछ्ष र नरकले आफनया 
ब्दी आतमयाहरूलयाई मतुपक् पदनतुिछ्ष र पचहयानले 
्सकया ब्दी िरीरहरूलयाई मतुपक् पदनतुिछ्ष र 
मयापनसहरूकया िरीर र आतमयाहरू एक अकया्षमया 
ितुनसथया्षपित हुनेछन्; र ्ो इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँको ितुनरुतथयानको िपक्द्यारया भएको हो।

१३ अहो हयाम्ो िरमेश्वरको ्ोजनया कपत 
महयान् छ! अककोतफ्क, िरमेश्वरको िरमधयामले 
धममीहरूकया आतमयाहरूलयाई मतुपक् पदनतुिछ्ष 
र पचहयानले धममीहरूकया िरीरलयाई मतुपक् 
पदनतुिद्षछ; र आतमया र िरीर फेरर आफै ँ 
ितुनसथया्षपित हु्छ र सबै मयापनसहरू अमर 
र अप्वनयािी बन्ेछन् र पतनीहरू जीप्वत 
जी्वयातमयाहरू हुनेछन्, िरीरमया हयामीजसतै 
िूण्ष ज्यान भएको, ्स बयाहेक पक हयाम्ो ज्यान 
िररिूण्ष हुनेछ।

१४ ्सकयारण, हयामीलयाई हयाम्या सबै 
अिरयाध र हयाम्या अितुद्धतया र हयाम्या नग्तयाको 
िूण्ष ज्यान हुनेछ; र धयापम्षकहरूलयाई आफनो 
आन्द र आफनो धयापम्षकतया, िप्वत्तयाले, हो, 
धयापम्षकतयाको िोियाकले समेत िपहररएको िूण्ष 
ज्यान हुनेछ।

१५ अपन ्सतो हुनेछ पक जब सबै 
मयापनसहरू ्ो िपहलो मृत्तुबयाट गतुज्ेर 
जी्वनमया जयानेछन्, ्पतसमम पक पतनीहरू 

अप्वनयािी भएकया छन्, पतनीहरू इस्याएलकया 
िप्वत् उहयाँकया ््या्को आसनसयामतु उिनसथत 
हुनतुिननेछ र त्सिपछ ््या् आउनेछ र 
िरमेश्वरको िप्वत् ््या्यानतुसयार पतनीहरूको 
््या् हुनेछ।

१६ अपन प्वश्वयासकया सयाथ, जसरी 
िरमप्रभतु जीप्वत हुनतुहु्छ, पकनपक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले बोलनतुभएको छ र ्ो उहयाँको 
अन्त ्वचन हो, जतुन समयाप्त हुँदैन, पक जो 
धममी छन् पतनीहरू धममी नै रपहरहनेछन् र 
जो पिनलयागदया छन् पतनीहरू पिनलयागदया नै 
रपहरहनेछन्; ्सकयारण, जो पिनलयागदया छन् 
पतनीहरू सैतयान र त्सकया दूतहरू हुन्; र 
पतनीहरू पतनकया लयापग त्यार गररएकया अन्त 
आगोमया जयानेछन्; र पतनीहरूकया िीडया आगो 
र ग्धकको कुणडझैँ हुनेछ, जसको रयाि 
सदयास्व्षदयाकया लयापग पनर्तर मयापथ उठनेछ र 
जसको अ्त् छैन।

१७ अहो हयाम्ो िरमेश्वरको महयान् तया र 
््या्! पकनपक उहयाँले आफनया ्वचनहरू िूरया 
गनतु्षहु्छ र ती उहयाँको मतुखबयाट अपि गएकया 
छन् र उहयाँको ््या् िूरया हुनतुिछ्ष।

१८ तर, हेर, धममीहरू, इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाकँया स्तहरू, पतनीहरू जसल ेइस्याएलकया 
िप्वत् उहयँालयाई प्वश्वयास गरकेया छन,् पतनीहरू 
जसले संसयारकया कू्सहरूलयाई सहकेया छन ् र 
्सको अिमयान प्रपत ध्यान पदएनन,् पतनीहरूले 
िरमेश्वरको अपधरयाज् प्रयाप्त गननेछन,् जतुन 
उनीहरूकया लयापग ससंयारको उतिपत्दनेख नै 
त्यार गररएको पथ्ो र पतनीहरूको आन्द 
सदयास्व्षदयाकया लयापग िणू्ष हुनछे।

१९ अहो हयाम्ो िरमेश्वर, इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँको कृियाको महयान् तया! पकनपक उहयाँले 
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आफनया स्तहरूलयाई त्ो भ्यानक दुष्ट रयाक्स 
र मृत्तु र नरक र त्ो आगो र ग्धकको कुणड 
जो अ्त्हीन िीडया हो, त्सबयाट जोगयाउनतु 
हुनेछ।

२० अहो हयाम्या िरमेश्वरको िप्वत्तया कसतो 
महयान् तया छ! पकनपक उहयाँलयाई सबै कुरयाहरू 
थयाहया छ र त्हयाँ त्सतो केही कुरया छैन जतुन 
उहयाँलयाई थयाहया छैन।

२१ अपन उहयाँ ्स संसयारमया आउनतुहु्छ 
तयापक उहयाँले सबै मयापनसहरूलयाई बचयाउन 
सकनतुहोओस् ्पद पतनीहरूले उहयाँको ्वचन 
सतुने भने; पकनपक हेर, उहयाँले सबै मयापनहरूको 
िीडया भोग्तुहु्छ, हो, हरेक जीप्वत प्रयाणीहरूको 
िीडया, दुबै ितुरुष, मपहलया र बयालबयापलकया, जो 
आदमको िरर्वयारकया मयातहयातकया हुन्।

२२ अपन उहयाँले ्ो भोग्तुभ्ो तयापक सबै 
मयापनसहरूमया ितुनरुतथयान आओस्, तयापक 
सबैजनया त्ो महयान् र ््या्को पदन उहयाँसयामतु 
उपभ्ून्।

२३ अपन उहयाँले सबै मयापनसहरूलयाई आज्या 
पदनतुभ्ो पक पतनीहरूले िशचयात्याि गनतु्षिछ्ष र 
उहयाँको नयाममया बनप्तसमया पलनतुिछ्ष, इस्याएलकया 
िप्वत् उहयाँमया िूण्ष आसथया रयाखेर, अ््थया 
उनीहरूलयाई िरमेश्वरको अपधरयाज्मया 
बचयाइनेछैन।

२४ अपन ्पद पतनीहरूले िशचयातयाि गरेनन् 
र उहयाँको नयाममया प्वश्वयास गरेनन् भने र उहयाँको 
नयाममया बनप्तसमया पलएनन् भने र अ्त्समम 
सहेनन् भने, पतनीहरूलयाई दोषी ठहरयाइनेछ; 
पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वर, इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँले बोलनतुभएको छ।

२५ ्सकयारण, उहयाँले व््वसथया पदनतुभएको 
छ; र जहयाँ व््वसथया पदइँदैन त्हयाँ दणड हुँदैन 

र जहयाँ दणड हुँदैन त्हयाँ पतरसकयार हुँदैन; 
जहयाँ दणडको सजया् सतुनयाइँदैन पतरसकयार 
हुँदैन प्रया्नशचतकया कयारण इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँकया द्याको उनीहरूमया दया्वया हु्छ, 
पकनपक पतनीहरूलयाई उहयाँको िपक्द्यारया 
उद्धयार गरर्छ।

२६ पकनपक जसलयाई व््वसथया पदइएको 
हुँदैन पतनीहरूमयापथ उहयाँको ््या्को मयांग 
प्र्यानशचत्ले िूरया गद्षछ, तयापक पतनीहरूलयाई 
त्ो भ्या्वह दुष्टबयाट, मृत्तु र नरकबयाट र त्ो 
सैतयानबयाट र आगो र ग्धकको कुणडबयाट, जतुन 
अ्त्हीन िीडया हो;त्सबयाट मतुक् गररनेछ र 
पतनीहरूको ती िरमेश्वरसयामतु ितुनसथया्षिनया 
हुनेछ जसले पतनीहरूलयाई श्वयास पदनतुभ्ो, 
जो इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ हुनतुहु्छ।

२७ तर पधक्यार छ त्सलयाई जसलयाई 
त्ो व््वसथया पदएको छ, हो, जोसँग 
हयामीसँग झैँ िरमेश्वरकया सबै आज्याहरू छन् 
र त्सले ती उल्ङ्घन गछ्ष र जसले आफनया 
िरीक्णकयालकया पदनहरू खेर फयालछ, पकनपक 
उसको अ्वसथया भ्या्वह हुनेछ!

२८ अहो त्ो सैतयानको धूत्ष ्ोजनया! अहो 
त्ो पनरथ्षकतया र त्ो कमजोरीिनया, त्ो 
मयापनसको मूख्षतया! जब पतनीहरू पिपक्त 
हु्छन् पतनीहरू सोचदछन् पक पतनीहरू 
बतुपद्धमयानी छन् र पतनीहरू िरमेश्वरको 
सल्याहलयाई सतु्दैनन्, पकनपक पतनीहरूले 
्सलयाई ्वयासतया गददैनन्, आफूलयाई थयाहया छ 
भन्े ठया्दछन्, ्सकयारण, पतनीहरूको त्ो 
ज्यान नै मूख्षतया ब्छ र ्सले पतनीहरूलयाई 
फयाइदया गददैन। र पतनीहरूको प्वनयाि हुनेछ।

२९ तर ्पद पतनीहरूले िरमेश्वरको 
सल्याहहरूलयाई सतुने भने पिपक्त हुनतु रयाम्ो हो।



83

२ नफी ९:३०–४२८३
३० तर पधक्यार छ ती धनीलयाई, जो 

ससंयारको कुरयाहरूमया धनी छन्। पकनपक 
पतनीहरू धनी छन ् पतनीहरूले गररबलयाई 
अिमयान गद्षछन ्र पतनीहरूल ेभलयादमीहरूलयाई 
सतयाउदँछन ् र पतनीहरूकया हृद् आफनया 
समिपत्मया छन;् ्सकयारण, पतनीहरूकया 
समिपत् न ै पतनीहरूकया िरमशे्वर हुन्। र हरे, 
पतनीहरूकया समिपत् पतनीहरूसँगै नयापसने छन्।

३१ अपन पधक्यार छ ती बपहरयाहरूलयाई 
जसले सतु्दैनन्; पकनपक पतनीहरूको प्वनयाि 
हुनेछ।

३२ अपन पधक्यार छ ती अ्धयाहरूलयाई 
जसले देखदैनन्, पकनपक पतनीहरूको िपन 
प्वनयाि हुनेछ।

३३ पधक्यार छ ती हृद्कया 
बेखतयानयाहरूलयाई, पकनपक पतनीहरूकया 
दुष्टतयाकया ज्यानले पतनीहरूलयाई अन्तम पदनमया 
प्रहयार गननेछ।

३४ पधक्यार छ त्ो झतुठो बोलनेलयाई, 
पकनपक उसलयाई नरकमया िठयाइने छ।

३५ पधक्यार छ त्ो हत्यारयालयाई जसले 
जयानयाजयानी हत्या गद्षछ, पकनपक ऊ मननेछ।

३६ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जसले 
्वेश्या्वृपत् गद्षछ, पकनपक पतनीहरुलयाई 
नरकमया िठयाइने छ।

३७ हो, पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जसले 
मतुपत्ष िूजया गद्षछन्, पकनपक सबै सैतयानहरूकया 
सैतयानले पतनीहरूमया आन्द पलनेछ।

३८ अपन, पनषकष्षमया, पधक्यार छ ती 
सबैलयाई जो आफनया ियािहरूमया मद्षछन्; 
पकनपक पतनीहरू िरमेश्वरसयामतु फक्कनेछन् 
र उहयाँको अनतुहयार हेननेछन् र आफनया ियािमया 
पजउनेछन्।

३९ अहो, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, िप्वत् 
िरमेश्वरप्वरुद्ध उल्ङ्घन गनतु्षको भ्या्वह 
समझ र त्ो धूत्षको प्रलोभनमया समि्षण 
हुनतुको भ्या्वह अ्वसथयालयाई िपन। समझ पक, 
ियारीररक प्वचयारको हुनतु मृत्तु हो र आनतमक 
प्वचयारको हुनतु जी्वन अन्त हो।

४० अहो, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मेरया 
्वचनहरूमया कयान थयाि। इस्याएलकया 
िप्वत् उहयाँकया महयान् तयालयाई समझ। मैले 
पतमीहरूप्वरुद्ध कठोर ्वचनहरू बोलेको छु 
भनेर नभन; पकनपक ्पद पतमीहरूले ्सो 
गरेमया, पतमीहरूले सत्तयाको पन्दया गननेछौ; 
पकनपक मैले पतम्या सृपष्टकतया्षकया ्वचनहरू 
बोलेको छु। मलयाई थयाहया छ पक सत्तयाकया 
्वचनहरू सबै अितुद्धतयाप्वरुद्ध कठोर 
हु्छन्; तर धममीहरू ती देनख डरयाउँदैनन, 
पकनपक पतनीहरू सत्तया मन िरयाउँछन् र 
डगमपगदैनन्।

४१ अहो उसो भए, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
िरमप्रभतु, िप्वत् उहयाँसयामतु आओ। समझ पक 
उहयाँकया मयाग्षहरू धयापम्षक छन्। हेर, मयापनसकया 
लयापग मयाग्ष सयाँितुरो छ, तर त्ो उसकयासयामतु 
पसधया खडया हु्छ र द्यारको रक्क इस्याएलकया 
िप्वत् जन हुनतुहु्छ; र उहयाँले कुनै से्वक 
रयाखनतुभएको छैन; र त्हयाँ त्ो द्यार बयाहेक 
अरु मयाग्ष छैन; पकनपक उहयाँलयाई छकयाउन 
सपकँदैन, पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वर उहयाँको 
नयाम हो।

४२ अपन जसले ढकढक्याउँछ, उसको 
लयापग उहयाँले खोलनतुहुनेछ; अपन ती बतुपद्धमयानी 
र ती पिपक्त, अपन ती जो धनी छन्, जो 
आफनया पिक्यामया र आफनया प्वद्त्या र आफनया 
धनको िमणडमया फुलेकया छन्—हो, 
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पतनीहरू त्ही हुन् जसलयाई उहयाँले अिमयान 
गनतु्षहुनेछ; र पतनीहरूले ्ी सबै कुरयाहरू 
त्यागेर र आफूलयाई िरमेश्वरसयामतु मूख्ष ठयानेर 
र प्वनम्तयाको गपहरयाइमया तल नआएसमम, 
उहयाँले पतनीहरूकया लयापग खोलनतुहुनेछैन।

४३ तर ती बतुपद्धमयानी र ती प्व्वेकीकया 
कुरयाहरू पतनीहरूबयाट सदयास्व्षदयाकया लयापग 
लतुकयाइने छन्—हो, त्ो आन्द जतुन 
स्तहरूकया लयापग त्यार गररएकया छन्।

४४ अहो, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मेरया ्वचनहरू 
समझ। हेर, म मेरो ्वसत् फुकयालछु र म ्सलयाई 
पतम्यासयामतु टकटक्याउँछु; म मेरो मतुपक्कया 
िरमेश्वरमया प्रयाथ्षनया गद्षछु पक उहयाँले मलयाई 
उहयाँकया सबैपतर खोजने आँखयाले हेनतु्षहुनेछ; 
्सकयारण, पतमीहरूले अन्तम पदनमया थयाहया 
ियाउनेछौ, जब सबै मयापनसहरूले आफनया कया््ष 
अनतुसयार ््या् ियाउनेछन्, पक इस्याएलकया 
िरमेश्वरले देखनतुभ्ो पक मैले पतमीहरूको 
दुष्टतया मेरो आतमयादेनख हल्याएँ र तयापक म 
उहयाँकोसयामतु चमकमया उपभ्छु र पतमीहरूको 
रगतबयाट मतुक् छु।

४५ अहो, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, आफनया 
ियािहरूबयाट फक्क; त्सको पसक्ी हल्याऊ 
जसले पतमीहरूलयाई दररलोसँग बयाँद्धछ, ती 
िरमेश्वरसयामतु आओ जो पतमीहरूकया मतुपक्को 
चट्यान हुनतुहु्छ।

४६ आफनया आतमयाहरूलयाई त्ो मपहपमत 
पदन, त्ो ््या्को पदनकया लयापग समेत 
त्यार गर जब धममीहरूलयाई ््या् पदइने 
छ, तयापक पतमीहरू त्ो भ्या्वह त्यासकया 
सयाथ खतुनमचने छैनौ, तयापक पतमीहरूले 
त्ो भ्या्वह दोष िूण्षरुिमया सनमझनेछैनौ 
र ितुकयान्ष बयाध् हुनेछैनौ: िप्वत्, िप्वत् छन् 

हजतुरकया ््या्हरू, हे स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु 
िरमेश्वर—तर मलयाई मेरो दोष थयाहया छ; 
मैले हजतुरको व््वसथयाको उल्ङ्घन गरेँ, मेरया 
उल्ङ्घनहरू मेरै हुन्; र सैतयानले मलयाई प्रयाप्त 
गरेको छ, पक म त्सको भ्या्वह दु:खको 
पिकयार भएको छु।

४७ तर हेर, मेरया ब्धतुहरू, मैले पतमीहरूलयाई 
्ी कुरयाहरूको भ्या्वह सत्तयामया जगयाउनतु के 
्ो उपचत छ? ्पद पतमीहरूकया मनसतषक 
ितुद्ध भएको भए के म पतमीहरूकया जी्वयातमयाको 
खेदो ख्थेँ होलया त? ्पद पतमीहरू ियािमतुक् 
भएको भए सत्तयाको सरलतयाअनतुसयार के म 
पतमीहरूसयामतु सरल हु्थेँ होलया त?

४८ हेर, ्पद पतमीहरू िप्वत् भएको भए 
म पतमीहरूसयामतु िप्वत्तयाकया बयारेमया बोलथेँ 
होलया; तर पतमीहरू िप्वत् नभएकया कयारण 
र पतमीहरूले मलयाई पिक्ककया रुिमया हेनने 
भएकयाले, ्ो उपचत हुन आ्वश्क छ पक 
मैले पतमीहरूलयाई ियािकया िररणयामहरूकया 
बयारेमया पसकयाउँ।

४९ हेर, मेरो जी्वयातमयाले ियािको िृणया गद्षछ 
र मेरो हृद् धयापम्षकतयामया आनन्दत हु्छ; 
र म मेरया िरमेश्वरको िप्वत् नयामको प्रिंसया 
गननेछु।

५० आओ, मेरया ब्धतुहरू, ती सबै जो 
पतखया्षएकया छन्, ियानीनेर आओ; र ती जोसँग 
िैसया छैन, आओ पकन र खयाओ, हो, आओ 
पबनयािैसया र पबनयामूल् दयाखमद्ध र दूध पकन।

५१ ्सकयारण, जसको मूल् छैन त्सको 
लयापग िैसया खच्ष नगर र त्ो िररश्म नगर जसले 
पतमीलयाई स्तोष पददैन। लगनिीलतयािू्व्षक 
मलयाई सतुन र मैले भनेकया ्वचनहरूलयाई 
समझ; र इस्याएलकया िप्वत् उहयाँकहयाँ आओ 
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र त्ो भोज खयाओ जसको प्वनयाि हुँदैन, न 
त त्ो भ्रष्ट नै हु्छ र पतम्ो आतमया प्रचतुरतयामया 
आनन्दत होओस्।

५२ हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, पतम्या 
िरमेश्वरकया ्वचनहरू समझ; पनर्तर रुिमया 
उहयाँलयाई पदनमया प्रयाथ्षनया गर र रयातमया उहयाँको 
िप्वत् नयाममया ध्््वयाद देऊ। पतम्ो हृद् 
आनन्दत होओस्।

५३ अपन हेर िरमप्रभतुकया करयारहरू कपत 
महयान् छन् र मयापनसकया छोरयाछोरीहरुमयापथ 
उहयाँको प्वनम्तया कपत महयान् छ; र उहयाँको 
महयान् तया र उहयाँको अनतुरिह र कृियाले गदया्ष, 
उहयाँले हयामीलयाई ्वयाचया गनतु्षभएको छ पक हयाम्या 
स्तपत मयांििरीरमया िूरै नयापसने छैनन्, तर 
उहयाँले पतनीहरूलयाई जोगयाउनतु हुनेछ; र भया्वी 
ितुसतयाहरूमया इस्याएलकया िरयानयामया पतनीहरू 
धममी ियाखया हुनेछन्।

५४ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूसयामतु अझै बोलन चयाह्छु; तर मेरया 
िबदहरूको बयाँकी भयाग म पतमीहरूमयाझ 
भोपलिलट भन्ेछु। आपमन।

अध्या् १०

याकू्ल े वयाखया गद्छरन ् भक यहूदीहरूले 
आफना परमशेवरलाई कू्समा टाङरन्—
भतनीहरूल े उहालँाई भवशवास गन्छ ररुू 
नगरसेमम भतनीहरू भततर-भवतर पाररनेरन्—
अमरेरका सवतनत्ताको िभूम हुनेर जहा ँ कुनै 
राजाल े राजय गननेरनै—परमेशवरसँग भतम्ो 
भमलाप गर र उहाकँो कृपाद्ारा मुभति प्राप्त गर। 
लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन अब म, ्याकूब, मैले बोलेकया ती 

धममी ियाखयाकया स्वयालमया पतमीहरूसयामतु ितुन: 
बोलदछु, मेरया पप्र् ब्धतुहरू।

२ पकनपक हेर, हयामील े प्रयाप्त गरकेया ती 
्वयाचयाहरू हयाम्या लयागी मयंाििरीरअनतुसयार 
गररएकया ्वयाचयाहरू हुन;् ्सकयारण, 
अप्वश्वयासकया कयारण हयाम्या धरे ै स्तयानहरू 
िरीरमया नयापसने छन ् भनरे मलयाई दखेयाइएको 
छ, तैिपन, िरमेश्वर धरेमैयापथ कृियालतु हुनतुहुनछे; 
र हयाम्या स्तयानहरूको ितुनसथया्षिनया हुनछे, तयापक 
पतनीहरू त्समया आउन सकून ् पक जसले 
पतनीहरूलयाई आफनो उद्धयारकतया्षकया बयारमेया 
सयाचँो ज्यान पदनेछ।

३ ्सकयारण, मैले भनेअनतुसयार, ्ो हुनतु 
आ्वश्क छ पक ख्ीष्ट—स्वग्षदूतले गए 
रयाती मसयामतु भन्तुभ्ो पक ्ो उहयाँको नयाम 
हुनेछ—जो ्हूदीहरूमयाझ आउनतुहुनेछ, 
पतनीहरूमयाझ जो संसयारको बढी दुष्ट 
भयाग हुन्; र पतनीहरूले उहयाँलयाई क्ूसमया 
टयाङनेछन्—पकनपक हयाम्या िरमेश्वरकया लयापग 
्ो आ्वश्क छ र त्हयाँ िृथ्वीमया अरु कुनै 
रयाष्टट्र छैन जसले आफनो िरमेश्वरलयाई क्ूसमया  
टयाङोस्।

४ पकनपक ्पद अरु रयाष्टट्रहरूमया ती 
िपक्ियाली आशच््षजनक कुरयाहरू भएको भए 
पतनीहरूले िशचयातयाि गनने पथए र थयाहया ियाउने 
पथए पक उहयाँ नै उनीहरूकया िरमेश्वर हुनतुहु्छ।

५ तर ितुरोपहत्याइँ र दुष्टतयाकया कयारण, 
्रुिलेममया पतनीहरूले आफनया टयाउको 
उहयाँप्वरुद्ध उठयाउने छन्, तयापक उहयाँलयाई 
क्ूसमया टयाँगी्ोस्।

६ ्सकयारण, पतनीहरूकया दुष्टतयाकया कयारण, 
पतनीहरूमयापथ प्वनयाि, अपनकयाल, महयामयारी र 
रक्ियात आउनेछ; र पतनीहरू जसको प्वनयाि 
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गररईनेछैन उनीहरूलयाई सबै रयाष्टट्रहरूमयाझ 
छरिष्ट ियाररनेछ।

७ तर हेर, िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो भन्तुहु्छ: 
जब त्ो पदन आउँछ पक पतनीहरूले मलयाई 
प्वश्वयास गननेछन्, पक म नै ख्ीष्ट हुँ, तब मैले 
पतनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुसँग करयार गरेको 
छु पतनीहरूलयाई ्स िृथ्वीमया, पतनीहरूको 
आफनो ररकथ भूपमहरूमया, िरीरमया ितुनसथया्षिनया 
गररनेछ।

८ अपन ्सतो हुनेछ पक पतनीहरूको 
लयामो पततरपबतरबयाट पतनीहरूलयाई समतुद्कया 
टयाितुहरूबयाट र िृथ्वीकया चयार भयागहरूबयाट 
एकपत्त गररनेछ; र आफनो ररकथकया 
भूपमहरूमया पतनीहरूलयाई अपि ल्याएर गैह्र-
्हूदीकया रयाष्टट्रहरू मेरो दृपष्टमया महयान् हुनेछन्, 
िरमेश्वर भन्तुहु्छ।

९ हो, गैह्र-्हूदीहरूकया रयाजयाहरू 
पतनीहरूकया धयाईबतुबयाहरू हुनेछन्, पतनीहरूकया 
रयानीहरू पतनकया धयाईआमयाहरू हुनेछन्; 
्सकयारण, गैह्र-्हूदीहरूकया लयापग 
िरमप्रभतुकया ्वयाचयाहरू महयान् छन्, पकनपक 
उहयाँले भन्तुभएको छ र कसले प्व्वयाद गन्ष 
सकछ?

१० तर हेर, ्ो भूपम, िरमेश्वर भन्तुहु्छ, 
पतमीहरूको ररकथको एउटया भूपम हुनेछ र 
्स भूपममया गैह्र-्हूदीहरूलयाई आिीपषत 
गररनेछ।

११ अपन ्ो भूपम गैह्र-्हूदीहरूकया लयापग 
स्वत्त्तयाको भूपम हुनेछ र ्स भूपममया कुनै 
रयाजयाहरू हुनेछैनन्, जो गैह्र-्हूदीहरूमयाझ 
खडया हुनेछन्।

१२ अपन म ्स भूपमलयाई अरु सबै रयाष्टट्रहरू 
भ्दया बपल्ो बनयाउनेछु।

१३ अपन ऊ जो पस्ोनप्वरुद्ध लडदछ ऊ 
नयापसनेछ, िरमेश्वर भन्तुहु्छ।

१४ पकनपक ऊ जसले मेरो प्वरुद्ध एक रयाजया 
खडया गद्षछ नयापिनेछ, पकनपक म, िरमप्रभतु, 
स्वग्षको रयाजया, पतनीहरूको रयाजया हुनेछु र म 
पतनीहरूमयापथ सदयास्व्षदयाकया लयापग प्रकयाि 
हुनेछु, जसले मेरया ्वचनहरू सतु्दछन्।

१५ ्सकयारण, पकनभने, तयापक मेरया 
करयारहरू िूरया होऊन् जतुन मैले मयापनसहरूकया 
छोरयाछोरीसँग गरेको छु, तयापक मैले पतनीहरूको 
िरीर छँदै गननेछु, मैले अ्धकयारकया गोप् 
कयामहरू र हत्याहरू र कुकम्षहरूको प्वनयाि 
गन्ष आ्वश्क छ।

१६ ्सकयारण, ती जो पस्ोनप्वरुद्ध 
लडदछन्, ्हूदी र गैह्र-्हूदी दुबै, ब्दी र 
स्वत्त् दुबै, ितुरुष र मपहलया दुबै, नयापसनेछन्; 
पकनपक पतनीहरू ती हुन् जो ्स सयारया 
िृथ्वीको ्वेश्या हुन्; पकनपक पतनीहरू जो 
मेरया लयापग होइनन् मेरया पबरोधी हुन्, िरमेश्वर 
भन्तुहु्छ।

१७ पकनपक मैले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसँग गरेकया ्वयाचयाहरू म 
िूरया गननेछु, पक म पतनीहरू िरीरमया छँदै 
पतनीहरूमयाझ गननेछु।

१८ ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, हयाम्ो 
िरमेश्वर ्सो भन्तुहु्छ: म गैह्र-्हूदीहरूको 
हयातबयाट पतम्या स्तपतलयाई कष्ट पदनेछु; तैिपन, 
म गैह्र-्हूदीहरूकया हृद् नरम बनयाउनेछु, 
तयापक पतनीहरू उनीहरूकया लयापग पितयाझैँ 
हुनेछन्; ्सकयारण, गैह्र-्हूदीहरूलयाई 
आिीपषत गररनेछ र इस्याएलकया िरयानयामयाझ 
गपननेछ।

१९ ्सकयारण, म ्स भूपमलयाई पतम्या 
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स्तपत र पतनीहरू जो पतम्या स्तपतमयाझ 
गणनया गररनेछ पतनीहरूकया ररकथको भूपमकया 
लयापग सदयास्व्षदयाकया लयापग समपि्षत गद्षछु; 
पकनपक ्ो अरु सबै भूपमहरूमध्े उत्म भूपम 
हो, िरमेश्वर मलयाई भन्तुहु्छ, ्सकयारण म 
त्हयाँ बसोबयास गनने सबै मयापनसहरूलयाई मेरो 
आरयाधनया गन्ष लगयाउनेछु, िरमेश्वर भन्तुहु्छ।

२० अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, हयाम्या 
कृियालतु िरमेश्वरले ्ी कुरयाहरूकया बयारेमया धेरै 
महयान् ज्यान पदनतुभएको देखेर, आओ हयामी 
उहयाँलयाई समझौँ र आफनया ियािहरू त्यागौँ र 
आफनया पिर नझतुकयाऔँ, पकनपक हयामीलयाई 
पनकयालया गररएको छैन; तैिपन, हयामीलयाई 
हयाम्या ररकथको भूपमबयाट लखेपटएको छ; तर 
हयामीलयाई झन रयाम्ो भूपममया अगतु्वयाइ गररएको 
छ, पकनपक िरमप्रभतुले समतुद्लयाई हयाम्या मयाग्ष 
बनयाउनतुभएको छ र हयामी समतुद्को एक टयाितुमया 
छौँ।

२१ तर िरमप्रभतुकया ्वयाचयाहरू पतनीहरूकया 
लयापग महयान् छन् जो समतुद्को टयाितुहरूमया 
छन्; ्सकयारण जहयाँ ्सलयाई टयाितुहरू 
भपन्छन्, त्हयाँ ्ो भ्दया अरु बढी हुनतुिद्षछ; 
र पतनीहरूमया िपन हयाम्या दयाजतुभयाइहरू बसोबयास 
गद्षछन्।

२२ पकनपक हेर, उहयाँको इचछया 
र चयाहनयानतुसयार, िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
मयापनसहरूलयाई सम् सम्मया इस्याएलको 
िरयानयाबयाट अगतु्वयाइ गनतु्षभएको छ। अपन 
अब, िरमप्रभतुले ती सबैलयाई समझनतु हु्छ जो 
छुपट्एकया पथए, ्सकयारण, उहयाँले हयामीलयाई 
िपन समझनतु हु्छ।

२३ ्सकयारण, आफनया हृद्हरूलयाई खतुिी 
ततुल्याऊ र समझ पक पतमीहरू आफनया लयापग जे 

िपन गन्ष स्वत्त् छौ—अजर मृत्तुको मयाग्ष 
अथ्वया अन्त जी्वनको मयाग्ष रोजन।

२४ ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
िरमेश्वरको इचछयासँग आफूलयाई पमलयाि गर र 
सैतयान र िरीरको इचछयासंग होइन; र समझ, 
िरमेश्वरसँग पतम्ो पमलन भएिपछ, ्ो के्वल 
िरमेश्वरको अनतुरिहमया र उहयाँको अनतुरिहमयाफ्कत् 
पतमीहरूलयाई बचयाइनेछ।

२५ ्सकयारण, िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई 
ितुनरुतथयानको िपक्द्यारया मृत्तुबयाट उठयाउन 
र प्रया्नशचत्को िपक्द्यारया अजर मृत्तुबयाट 
िपन, तयापक पतमीहरूलयाई िरमेश्वरको 
अन्त अपधरयाज्मया रिहण गरर्ोस्, तयापक 
पतमीहरूले दै्वी कृियाद्यारया उहयाँलयाई प्रिंसया 
गन्ष सक। आपमन।

अध्या् ११

याकू्ले आफना उद्धारकता्छलाई दखे—े
मोराको वयवस्ाल ेख्ीष्टलाई सङे्त गर्छ र 
उहा ँआउनुहुनेर िनरे प्रमाभणत गर्छ। लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन अब, ्याकूबले त्ो सम्मया मेरया 
जनसँग धेरै कुरयाहरू बोले; तैिपन के्वल ्ी 
कुरयाहरू मयात्ै मैले लेखन लगयाएँ, पकनपक मैले 
लेखेकया कुरयाहरू मेरया लयापग ि्या्षप्त छन्।

२ अपन अब म, नफी, ्िै्याकया ्वचनहरू 
बढी लेखदछु, पकनपक मेरो हृद् उनकया 
्वचनहरूमया रमयाउँदछ। पकनपक म उनकया 
्वचनहरू मेरया जनमया प्र्ोग गद्षछु र म 
्सलयाई मेरया सबै स्तयानहरू अपि िठयाउँदछु, 
पकनपक उनले सयाँचै नै मैले उहयाँलयाई देखे झैँ 
मेरया उद्धयारकतया्षलयाई देखेकया पथए।
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३ अपन मेरया भयाइ ् याकूबले िपन मैले उहयाँलयाई 

देखे झैं उहयाँलयाई देखेकया छन्; ्सकयारण, म 
पतनीहरूकया ्वचनहरू मेरया स्तयानहरू कहयाँ 
पतनीहरूलयाई प्रमयाण देखयाउन िठयाउँदछु 
पक मेरया ्वचनहरू सत् छन्। ्सकयारण, 
तीनजनयाकया ्वचनहरूबयाट, िरमेश्वरले 
भन्तुभएको छ, म मेरया ्वचन सथयापित गद्षछु। 
तैिपन, िरमेश्वरले अरु सयाक्ीहरू िठयाउनतुहु्छ 
र उहयाँले आफनया ्वचनहरूलयाई प्रमयापणत 
गनतु्षहु्छ।

४ हेर, मेरो हृद् मेरया जनलयाई ख्ीष्टको 
आगमनको सत्तया प्रमयापणत गरयाउन 
रमयाउँछ; पकनपक, प्नै उद्ेश्कया लयापग 
मोियाको व््वसथया पदईएको छ; र सबै कुरयाहरू 
जतुन संसयारको प्रयारमभदेनख िरमेश्वरबयाट 
मयापनसहरूलयाई पदइएको छ, उहयाँलयाई सङ्ेत 
गद्षछ।

५ अपन मेरो जी्वयातमया िरमप्रभतुको करयारमया 
रमयाउँदछ जतुन उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुसँग 
गनतु्षभएको छ; हो, उहयाँको अनतुरिहमया र 
उहयाँको ््या्मया र िपक् र मृत्तुबयाट मतुपक्को 
महयान् र अन्त ्ोजनयामया भएको कृियामया मेरो 
जी्वयातमया रमयाउँदछ।

६ अपन मेरया जनसयामतु ्ो प्रमयापणत गरयाउँदया 
मेरो जी्वयातमया रमयाउँदछ पक ख्ीष्ट आउनतुभएन 
भने सबैको प्वनयाि अ्वश् हु्छ।

७ पकनपक ्पद त्हयाँ ख्ीष्ट हुनतुहुन् भने 
त्हयाँ िरमेश्वर हुनतुहुन्; र ्पद त्हयाँ िरमेश्वर 
हुनतुहुन् भने हयामी छैनौ, पकनपक त्हयाँ सृपष्ट 
हुनेपथएन। तर त्हयाँ िरमेश्वर हुनतुहु्छ र 
उहयाँ ख्ीष्ट हुनतुहु्छ र उहयाँ आफनै सम्को 
िररिूण्षतयामया आउनतुहु्छ।

८ अपन अब म ्िै्याकया केही ्वचनहरू 

लेखदछु, तयापक मेरया जनमध्े जसले िपन 
्ी ्वचनहरू हेद्षछ उनीहरूकया हृद्हरू 
उचयापल्ून् र सबै मयापनसहरूकया लयापग 
खतुिी होऊन्। अब ्ी नै ती ्वचनहरू हुन् र 
पतमीहरूले पतमीहरूलयाई र सबै मयापनसहरूलयाई 
्ी प्र्ोगमया ल्याओ।

अध्या् १२

यरयैाले पभरल्ा भदनका ममनदर, 
इस्ाएलको िलेा र सहस्ाबदीको नयाय र 
रामनत देखदरन्—घम्डी र दषु्टलाई दोस्ो 
आगमनमा तल झाररनर—यरैया २ सगँ 
तुलना गनु्छहोस्। लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ ्हूदया र ्रुिलेमको बयारेमया आमोजकया 
छोरया ्िै्याले देखेकया ्वचन:

२ अपन अन्तम पदनहरूमया ्सतो हुन 
जयानेछ, जब िरमप्रभतुकया िरको ि्व्षत त्स 
ि्व्षतको पिखरमया सथयािनया गररनेछ र सबै 
डयाँडयाहरू भ्दया मयापथ त्ो उच्च उठयाइनेछ र 
सबै रयाष्टट्रहरू त्हयाँ ओइररएर आउनेछन्।

३ अपन धेरै मयापनसहरू जयानेछन् र भन्ेछन्, 
पतमीहरू आओ र हयामी िरमप्रभतुको ि्व्षतमया 
जयाऔँ ्याकूबकया िरमेश्वरको िरमया; र उहयाँले 
हयामीलयाई आफनो मयाग्षहरूबयारे पसकयाउनतु 
हुनेछ र हयामी उहयाँकया बयाटयाहरूमया पहडनेछौँ; 
पकनपक पस्ोनबयाट व््वसथया र ्रुिलेमबयाट 
िरमप्रभतुकया ्वचन अपि जयानेछ।

४ अपन उहयाँले रयाष्टट्रहरूकया बीचमया ््या् 
पदनतुहुनेछ र धेरै मयापनसहरूलयाई हपकयाउनतु 
हुनेछ: र पतनीहरूले आफनया तरबयारहरूलयाई 
पिटेर हलोकया फयाली र आफनया भयालयाहरूलयाई 
पछमलने हँपस्या बनयाउनेछन्—रयाष्टट्रले रयाष्टट्र 
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प्वरुद्ध तरबयार उठयाउने छैनन्, नत पतनीहरूले 
लडयाईं गन्ष तयापलम नै पलनेछन्।

५ हे ्याकूबकया िरयानया, पतमीहरू आओ र 
हयामी िरमप्रभतुको ज्ोपतमया पहँडौँ; हो, आओ, 
पकनपक पतमीहरू सबै िथभ्रष्ट भएकया छौँ, 
हरेक आ-आफनै दुष्ट मयाग्षहरूमया।

६ ्सकयारण, हे िरमप्रभतु, हजतुरले आफनया 
जन, ्याकूबकया िरयानयालयाई त्याग्तु भएको छ, 
पकनभने पतनीहरू िू्व्षदेनखकयाहरूले भररएकया 
छन् र िपलशतीहरूझैँ जोखनया हेरयाउने 
व्पक्हरूलयाई सतु्दछन् र आफू पबरयानो 
व्पक्कया स्तयानहरूसँग रमयाउँदछन्।

७ पतनीहरूकया भूपम सतुन र चयाँदीले भररएको 
छ, न त पतनीहरूको धनको अ्त छ; 
पतनीहरूकया भूपम िोडयाहरूले िपन भररएकया 
छन्, न त पतनीहरूकया रथहरूको कुनै  
ग्ती छ।

८ पतनीहरूकया भूपम मूपत्षहरूले िपन 
भररएकया छन्; आफनै हयातकया कया््षलयाई 
पतनीहरू आरयाधनया गद्षछन्, जतुन पतनीहरूले 
आफनै औंलयाले बनयाएकया छन्।

९ सयामया्् मयापनस पनहुररने छैनन् र त्ो 
महयान् मयापनसले आफूलयाई प्वनम् ततुल्याउने 
छैन, त्सकयारण, पतनीहरूलयाई क्मया नगर।

१० हे पतमी दुष्टहरू, ढुङ्यापभत् िस र 
मयाटोपभत् लतुक, पकनपक िरमप्रभतुको भ् र 
उहयाँको प्रतयािको मपहमयाले पतमीलयाई प्रहयार 
गननेछ।

११ अपन ्सतो हुनेछ पक मयापनसको 
अपभमयानी हेरयाइलयाई प्वनम् ततुल्याइनेछ र 
मयापनसहरूको सेखी झयाररनेछ र त्स पदन 
िरमप्रभतुलयाई मयात् उच्च बनयाइनेछ।

१२ पकनपक सै््हरूकया अपधिपतकया पदन 

सबै रयाष्टट्रहरूमया चयाँडै आउनेछ, हो, िमणडी 
र अपभमयानीमयापथ र प्रत्ेक जो मयापथ उठेकया 
छन् र उसलयाई तल ल्याइनेछ।

१३ हो र िरमप्रभतुको त्ो पदन लेबनयानकया 
सबै दे्वदयारुहरूमयापथ आउनेछ, पकनपक 
पतनीहरू उच्च छन् र उचयापलएकया छन्; र 
बयाियानकया फलयाँटकया रुखहरू मयापथ िपन।

१४ अपन सबै अगलया ि्व्षतहरूमयापथ र 
सबै डयाँडयाहरूमयापथ र ती रयाष्टट्रहरूमयापथ जो 
उचयापलएकया छन् र सबै मयापनसहरूमयापथ िपन।

१५ अपन हरेक उच्च धरहरयामयापथ र सबै 
सतुरपक्त िखया्षलमयापथ।

१६ अपन समतुद्कया सबै ियानीजहयाजहरूमयापथ 
र तपि्षिकया सबै ियानीजहयाजहरूमयापथ र सबै 
रमयाइलो तस्वीरहरूमयापथ।

१७ अपन मयापनसको अपभमयानलयाई तल 
झतुकयाइनेछ र मयापनसहरूको सेखी झयाररनेछ; 
र त्स पदन िरमप्रभतुलयाई मयात् उच्च ियाररनेछ।

१८ अपन मूपत्षहरू िूरै उहयाँले उ्मूलन 
गनतु्षहुनेछ।

१९ अपन पतनीहरू चट्यानकया गतुफयामया र 
िृथ्वीकया प्वयालहरूमया जयानेछन्, पकनपक 
िरमप्रभतुप्रपत पतनीहरूमया भ् आउनेछ र 
उहयाँको प्रतयािको मपहमयाले पतपनहरूलयाई प्रहयार 
गननेछ, जब उहयाँ िृथ्वीलयाई भ्यानक रुिमया 
हल्याउन उठनतुहुनेछ।

२० त्स पदन एउटया मयापनसले आफनया 
पननमत ितुजनलयाई बनयाएकया सतुन र चयाँदीकया 
मूपत्षहरू छुचतु्द्या र चमेरयाकया अपि 
फयापलपदनेछन्।

२१ चट्यानकया पचरयाहरू र दयाँतेदयार चट्यानकया 
पिखरहरू पभत् जयानलयाई, पकनपक िरमप्रभतु 
प्रपतको भ् पतनीहरूमयापथ आउनेछ र उहयाँको 



90

२ नफी १२:२२–१३:१२ ९०
प्रतयािको मपहमयाले पतपनहरूलयाई प्रहयार गननेछ, 
जब उहयाँ िृथ्वीलयाई भ्यानक रुिमया हल्याउन 
उठनतुहुनेछ।

२२ नयाकको प्वयालमया सयास हुने मयापनसमया 
पतमीहरू भरोसया नरयाख, पकनपक त्सको 
मोल नै के छ र?

अध्या् १३

यहूदा र यरुरलेमलाई भतनीहरूका 
अनाज्ाकारीताका लाभग द्ड भदईने र—
परमप्रिुले आफना माभनसहरूका लाभग भवनती 
र भतनीहरूको नयाय गनु्छहुनर—भसयोनका 
सत्ीहरूलाई श्ाप भदइनेर र भतनीहरूको 
सांसाररकताका लाभग पीडा भदइनेर—
यरैया ३ सँग तुलना गनु्छहोस्। लगिग 
ई.पू. ५५९–५४५।

१ पकनपक हेर, िरमप्रभतु, सै््हरूकया 
अपधिपतले ्रुिलेम र ्हूदयाबयाट 
लैजयानतुहुनेछ, सहयारया र आधयार, रोटीको िूरै 
आधयार र ियानीको िूरै सहयारया—

२ िपक्ियाली मयापनस र ्ोद्धया, ््या्कतया्ष र 
अगम्वक्या र प्व्वेकी र प्रौढ;

३ िचयासकया कप्तयान र आदरणी् मयापनस र 
सल्याहकयार र धतुत्ष कयारीगर र पसियालतु ्वक्या।

४ अपन म पतनीहरूलयाई स सयानया बयालकहरू 
पतनीहरूको रयाजकुमयारहरू हुनपदनेछु र 
बयालकहरूले पतनीहरूमयापथ ियासन गननेछन्।

५ अपन जनलयाई िोषण गररनेछ, 
हरेकलयाई एक अकया्षद्यारया र प्रत्ेकलयाई 
पतनकया पछमेकीद्यारया; बयालकले आफूलयाई 
आफनया पितया ितुखया्षप्वरुद्ध र ््ूनसतरकयाले 
आदरणी्कया प्वरुद्ध उद्णड व््वहयार गननेछ।

६ जब एक मयापनसले आफनै बयाबतुको िरको 
आफनो भयाइलयाई समयाउँदछ र भ्दछ: पतम्ो 
त िोियाक छ र पतमी हयाम्या ियासक बन र ्ो 
भग्या्विेष पतम्ो हयातमया नआओस्—

७ त्स पदन उसले कसम खयानेछ, ्सो 
भ्दै: म चङ्याइकतया्ष होइन; पकनपक मेरो 
िरमया न त रोटी छ न त िोियाक नै छ; मलयाई 
मयापनसहरूको ियासक नबनयाऊ।

८ पकनपक ्रुिलेमको प्वध्वंि भ्ो र 
्हूदयाको ितन भ्ो, पकनभने पतनीहरूकया 
पजब्याहरू र पतनीहरूकया कयामहरू िरमप्रभतुको 
प्वरुद्धमया पथए, उहयाँको मपहमयाको आँखयालयाई 
चतुनौती पदनकया लयापग।

९ पतनीहरूकया मतुहयारले नै पतनीहरूकया 
प्वरुद्धमया ग्वयाही पद्छन् र पतनीहरूकया 
ियाि सदोम समेतझैँ भएको िोषणया गद्षछ र 
पतनीहरूले ् ो लतुकयाउन सकदैनन्। पतनीहरूको 
जी्वयातमयालयाई पधक्यार छ, पकनपक पतनीहरूले 
आफूमयापथ दुष्टतयाको प्रपतफल ियाएकया  
छन्।

१० धममीहरूलयाई भन पक पतनीहरूलयाई 
असलै हुनेछ; पकनपक पतनीहरूले आफनो 
कयामको फल खयानेछन्।

११ दुष्टहरूलयाई पधक्यार छ, पकनपक 
पतनीहरूको प्वनयाि हुनेछ; पकनपक 
पतनीहरूकया हयातहरूको प्रपतफल पतनीहरूले 
ियाउनेछन्।

१२ अपन मेरया जन हो, बयालकहरू 
पतनीहरूकया िोषक हुन् र सत्ीहरूले 
पतनीहरूमयापथ ियासन गछ्षन्। हे मेरया जन, 
पतमीहरूलयाई डोऱ्याउनेहरूले पतमीहरूलयाई 
बरयालेर लैजयाने छन् र पतमीहरूकया िथकया 
मयाग्षहरूको प्वनयाि गननेछन्।



91

२ नफी १३:१३–१४:५९१
१३ िरमप्रभतु पबन्त गन्ष मयापथ खडया हुनतुहु्छ 

र मयापनसहरूलयाई ््या् पदन उपभनतु हु्छ।
१४ आफनया जनकया प्रौढहरू र त्हयाँकया 

रयाजकुमयारहरूलयाई िरमप्रभतुले ््या् गनतु्षहु्छ; 
पकनपक पतमीहरूले त्ो दयाखबयारी खयाएकया छौ 
र आफनया िरहरूमया गररबहरूकया समिपत लतुटेर 
रयाखेकया छौ।

१५ पतम्ो भनयाइको अथ्ष के हो? पतमीहरूले 
मेरया मयापनसहरूलयाई टुपक्नेगरी पिटेकया छौ र 
गररबकया अनतुहयारलयाई पिँधेकया छौ, सै््हरूकया 
अपधिपत िरमप्रभतु िरमेश्वरले भन्तुहु्छ।

१६ ्सबयाहेक, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ: पकनभने 
पस्ोनकया छोरीहरू अहङ्यारी छन् र ियाँटी 
त्क्याउँदै र च्चले आँखया गददै, सयानया ियाइलया 
चयालेर र कल्ी िपहरेर आफनया ियाइलयाले छम 
छम गददै पहडछन—

१७ ्सकयारण िरमप्रभतुले पस्ोनकया 
छोरीहरूकया पिरको तयालतुमया ियाउले प्रहयार 
गनतु्षहुनेछ र िरमप्रभतुले पतनीहरूकया गोप् 
भयागहरू ित्या लगयाउनतु हुनेछ।

१८ त्स पदन िरमप्रभतुले पतनीहरूकया 
गहनयाहरू र पिरब्दीहरू र च्द्हयारहरू;

१९ कुणडलहरू र बयालयाहरू र गलब्दीहरू;
२० मतुकुट ितुमटयाहरू र कल्ीहरू र 

पिरब्दीहरू र अत्रदयानीहरू र झतुमकयाहरू;
२१ औंठीहरू र नतथीहरू;
२२ फेन्ष पमलने िोियाकहरू र बयापहरी 

लबेदयाहरू र ितुमटीहरू र कयाँटयाहरू;
२३ ऐनयाहरू, मलमल र मतुकुटहरू र 

दोसल्याहरू हटयाउनतुहुनेछ।
२४ अपन ्सतो हुनेछ, सतुग्धको सट्यामया 

त्हयाँ दुग्ष्ध हुनेछ; र िटुकयाको सट्यामया डोरी; 
र रयाम्री बयाटेको कियालको सट्यामया मतुडुली; 

र रतनले सपजएको सतनया्वरणको सट्यामया 
भयाङरियाको लतुगया हुनेछ; सतु्दरतयाको सट्यामया 
दयासत्व देनखने छ।

२५ पतम्या मयापनसहरू तरबयारले मयाररनेछन् र 
पतम्या ्वीरहरू लडयाईंमया मयाररनेछन्।

२६ अपन पतनकया मूल ढोकयाहरूले िोक 
गननेछन् र रुनेछन्; र पतनी उजयाड हुनेपछन् र 
भतुइँमया बसनेपछन्।

अध्या् १४

भसयोन र भतनका रोरीहरूलाई मभुति भमलनरे 
र सहस्ाबदीको भदनमा पभवत् गररनरे—
यरयैा ४ सँग तलुना गनु्छहोस।् लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन त्स पदन, सयातजनया सत्ीहरूले 
एउटै मयापनसलयाई समयातेर ्सो भन्ेछन्: 
हयामी आफनै भोजन खयानेछौँ र आफनै लतुगया 
लगयाउनेछौँ; हयाम्ो अिमयान हटयाउनकया लयापग 
हयामीलयाई पतम्ो नयामले बोलयाउन देऊ।

२ त्स पदन िरमप्रभतुको हयाँगया सतु्दर र 
मपहमयाम्ी हुनेछ; इस्याएलबयाट भयागेकयाहरूकया 
लयापग त्ो फल अपत उत्म र सतु्दर हुनेछ।

३ अपन ् सतो हुनेछ, ती पस्ोनमया छोपडएकया 
र ्रुिलेममया बयाँकी रहेकयाहरूलयाई, अथया्षत् 
्रुिलेममया बसनेहरू भपन लेनखएकयाहरूलयाई 
प्रत्ेकलयाई िप्वत् कहलयाइनेछ—

४ जब िरमप्रभतुले पस्ोनकया छोरीहरूको 
मैलया धतुनतु भैसकेको हुनेछ र उहयाँको ््या्को 
आतमया र आगोको आतमयाद्यारया ्रुिलेमको 
मयाझबयाट रगतकया दयाग ितुद्ध गनतु्ष भएको हुनेछ।

५ अपन िरमप्रभतुले पस्ोन ि्व्षतको 
हरेक आ्वयासी् सथयानमयापथ र पतनकया 
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भेलयाहरूहरूमयापथ पदउँसोमया बयादल र धतुँ्वया 
र रयातमया प्रज्वपलत आगोको चमक सृपष्ट 
गनतु्षहुनेछ; पकनपक पस्ोनको सबै मपहमयामया 
सतुरक्या हुनेछ।

६ अपन त्हयाँ पदनमया गममीबयाट जोगयाउने 
एउटया छयाँ्या र आँपध्वेहेरी र ्वषया्षबयाट 
जोगयाउनकया लयापग एक िरण र आश््को 
सथयानकया पननमत मणडि हुनेछ।

अध्या् १५

परमप्रिकुो दाख्ारी(इस्ाएल) उजाड हुनेर 
र उहाकँा माभनसहरू यत् तत् रररनेरन्—
भतनीहरूको धम्छतयागी र रररएको अवस्ामा 
भतनीहरू रोकल े िररनरे—परमप्रिुले 
झनडा उिाउनहुुनरे र इस्ाएललाई िलेा 
गनु्छहुनरे—यरयैा ५ सगँ तुलना गनु्छहोस्। 
लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन त्सिपछ म उहयाँको दयाखबयारी 
छोएर मेरो पप्र्लयाई मेरो पप्र्बयारे एउटया गीत 
गयाउनेछु। एउटया अत््तै फलदया्क डयाँडयामया 
मेरो पप्र्को दयाखबयारी छ।

२ अपन पतनले त्समया बयार लगयाए र 
त्हयाँकया ढुङ्याहरू जममया गरे र त्समया पतनले 
सबैभ्दया रोपजँदो दयाख रोिे र त्सको मयाझमया 
पतनले एउटया धरहरया बनयाए र त्हयाँ एउटया 
कोलिपन खोिे; र असल दयाख फलछ पक भनेर 
पतनले आिया गन्ष थयाले र त्समया अपमलो 
दयाख िो फल्ो।

३ अपन अब, हे ्रुिलेमकया बयापस्दयाहरू 
र ्हूदयाकया मयापनसहरू, म प्रयाथ्षनया गद्षछु, म र 
मेरो दयाखबयारीको बीचमया ््या् गररदेओ।

४ मेरो दयाखबयारीको पननमत मैले ्समया 
नगरेको अरु के पथ्ो होलया जतुन गनतु्षिथ्को? 
्सकयारण, जब मैले दयाख फलछ पक भनेर 
आिया गरेको त ्सले अपमलो दयाख िो 
फलया्ो।

५ अपन अब हेर; म मेरो दयाखबयारीलयाई के 
गननेछु भनेर म पतमीहरूलयाई भन्ेछु—म 
त्सको बयार उखेपलपदनेछु र त्ो खयाएर 
पसपद्ध्छ; र म त्सको िखया्षल भतकयाईपदनेछु 
र त्ो पकपचपमची गररनेछ;

६ अपन म त्सको प्वनयाि गननेछु; त्ो न त 
पछमपलनेछ न गोपडनेछ, तर त्समया ब्याइअर 
र कयाँडयाहरू उम्नेछन्; त्समया ियानी निरोस् 
भनेर बयादललयाई िपन म आज्या गननेछु।

७ पकनपक सै््हरूकया अपधिपतकया 
दयाखबयारी इस्याएलको िरयानया हो र ्हूदयाकया 
मयापनसहरू उहयाँको आन्दको पबरु्वया हुन्; र 
उहयाँले ््या्को आिया गनतु्षभ्ो, तर िोषण 
देनख्ो; धयापम्षकतयाको आिया गनतु्षभ्ो, तर 
रु्वयाबयासी िो देनख्ो।

८ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जसले कुनै 
ठयाउँ नरहने गरर िरपसत िर जोडदछन्, तयापक 
पतनीहरू िृथ्वीको बीचमया एक्ै रहनतुिरोस्!

९ सै््हरूको अपधिपतले मेरो कयानहरूमया 
भन्तुभ्ो, सयाँचै धेरै िरहरू उजयाड हुनेछन् र 
महयान् र सतु्दर सहरहरू कुनै बयापस्दया पबनया 
नै रहनेछन्।

१० हो, ियाँच पबिया दयाखबयारीले ियाँच ियाथी 
दयाखमध उबजयाउनेछ र एक होमर बीउले एक 
इफया अन् उबजयाउनेछ।

११ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जो पबहयानै 
उठेर मपदरया पिउँदछ, जो रयातीसमम पिउँदछ 
र मपदरयाियानले पतनीहरूलयाई प्वषयाक् ियाद्षछ!
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१२ पतनीहरूकया भोजमया ्वीणया, सयारङ्ी, 

खैँजडी, बयाँसतुरी र मपदरया हु्छन्; तर पतनीहरू 
िरमप्रभतुको कयामको ्वयासतया गददैनन्, नत 
उहयाँकया हयातको कयामलयाई सोचदछन्।

१३ ्सकयारण, मेरया जन ब्धनमया िरेकया 
छन्, पकनभने पतनीहरूसँग ज्यान छैन; र 
पतनीहरूकया आदरणी् मयापनसहरू भोकमरीले 
िीपडत भएकया छन् र पतनीहरूकया भीड प्यासले 
सतुकेकया छन्।

१४ ्सकयारण, नरकले आफूलयाई फैलयाएको 
छ र आफनो मतुख नयापन नपमलने गरी खोलेको 
छ; र पतनीहरूकया मपहमया र पतनीहरूकया भीड र 
पतनीहरूकया भव्तया र ती जो खतुिी मनयाउँछन्, 
ती सबै त्हयाँ ओल्षनेछन्।

१५ अपन सयामया्् व्पक्लयाई तल ल्याईनेछ 
र िपक्ियाली मयापनसलयाई प्वनम् ततुल्याइनेछ र 
अपभमयानीकया आँखया प्वनम् ततुल्याइनेछ।

१६ तर सै््हरूकया अपधिपतलयाई ््या्मया 
उच्च ियाररनेछ र िप्वत् िरमेश्वरलयाई आफनो 
धयापम्षकतयाद्यारया िप्वत् बनयाइनेछ।

१७ तब थतुमयाहरू आफनै तररकयाले चननेछन् 
र अिररपचतहरूले बेकममया सथयानकया मोटया 
भेडयाहरू खयानेछन्।

१८ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जसले 
दुषट्याइलयाई खोक्ोिनकया डोरीले र ियािलयाई 
गयाडया तयान्े डोरीले झैँ तयानेर ल्याउँछन्;

१९ पतनीहरू जसले भ्छन्: उहयाँले पछटो 
गनतु्षहोओस्, उहयाँले आफनो कयाम हतयार 
गनतु्षहोओस्, तयापक हयामीले ्सलयाई हेन्ष 
सकौँ; र इस्याएलकया िप्वत् उहयाँकया िरयामि्ष 
नपजकै आओस्, तयापक हयामीले ्सलयाई थयाहया  
ियाऔँ।

२० पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जसले 

खरयाबलयाई असल र असललयाई खरयाब 
भ्दछन्, जसले अँध्यारोमया उज्यालो र 
उज्यालोमया अँध्यारो रयाखदछन्, जसले 
पततोमया पमठो र पमठोमया पततो रयाखदछन्।

२१ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जो आफनै 
नजरमया ्वतुपद्धमयान र आफनै दृपष्टमया प्व्वेकी 
छन्।

२२ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जो दयाखमध 
पिउनलयाई ्वीर छन् र बपल्ो मयापनस जो मध 
पमसयाउनलयाई पनितुण छन्।

२३ जसले ितुरसकयारकया पननमत दुष्टहरूलयाई 
सफयाइ पद्छन् र धममीको धयापम्षकतया उसबयाट 
खोपसपद्छन्!

२४ ्सकयारण, जसरी आगोले िरयाललयाई 
ध्वसत ियाद्षछ र ज्वयालयाले सतुकेको ियाँसलयाई 
भषम गद्षछ, त्सै गरी पतनीहरूकया जरया सडेर 
जयानेछन् र पतनीहरूकया फूलहरू धूलो झैँ उडेर 
जयानेछन्; पकनभने पतनीहरूले सै््हरूकया 
अपधिपतको पन्मलयाई फ्याकेकया छन् र 
इस्याएलकया िप्वत् उहयाँको ्वचनलयाई हेलया 
गरेकया छन्।

२५ ्सकयारण, िरमप्रभतुको ररस आफनया 
जनमयापथ उठेको छ र उहयाँले आफनो हयात 
पतनीहरूकया प्वरुद्ध त्कयाउनतु भएको छ र 
पतनीहरूलयाई प्रहयार गनतु्ष भएको छ; र डयाँडयाहरू 
हनल्ए र मयापनसहरूकया लयािहरूलयाई 
सडकहरूको बीचमया टुक्याइ्ो। ्पतमया िपन 
उहयाँको ररस मरेको छैन, तर उहयाँको हयात अझै 
िपन फैपलएको छ।

२६ अपन उहयाँले टयाढयाकया रयाष्टट्रहरूकया 
पननमत एउटया झ्डया खडया गनतु्षहुनेछ र 
िृथ्वीकया पसमया्तकया उनीहरूलयाई सतुसेलीले 
बोलयाउनतुहुनेछ र हेर, पतनीहरू चयाँडो फूपत्षपसत 
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आउनेछन्; पतनीहरू मध्े कोही थयाकने ्वया 
ठक्र खयानेछैनन्।

२७ कोही िपन झतुलने ्वया पनदयाउने छैन; 
पतनीहरूकया कममरकया िटुकया खतुकुलया 
हुनेछैनन्, नत पतनीहरूकया जतुत्याको पफत्या नै 
चतुपडनेछन्;

२८ जसकया तीरहरू पतखया हुनेछन् र 
पतनीहरूकया धनतुमया तयाँदो चढयाएकया हुनेछन् 
र पतनीहरूकया िोडयाकया टयाि चकमके ढुङ्या 
जसतै र पतनीहरूकया ियाङरियाहरू हया्वयाको 
भतुमरीजसतै, पतनीहरूकया गज्षन पसंहको जसतै 
हुनेछन्।

२९ पतनीहरू ज्वयान पसंहझैँ गज्षनेछन्; हो, 
पतनीहरू गज्षनेछन् र पिकयार समयाउनेछन् र 
बोकेर सतुरपक्त लैजयानेछन् र कसैले मतुक् गनने 
छैन।

३० अपन त्स पदन पतनीहरू समतुद् गजने झैँ 
पतनीहरूमयापथ गज्षनेछन्; र ्पद पतनीहरूले 
भूपम तफ्क हेरेभने, हेर, अ्धकयार र दु:ख र 
स्वग्षहरूमया िपन प्रकयाि अँध्यारो हुनेछ।

अध्या् १६

यरयैाल े परमप्रिुलाई दखेरन्—यरैयाका 
पापहरूलाई क्षमा गररनर—उनलाई 
अगमवाणी गन्छ ्ोलाइनर—ख्ीष्टका 
भरक्षाहरू यहूदीहरूद्ारा भतरसकार गररएको 
्ारमेा उनल े अगमवाणी गर्छन्—एक 
अवरषेको भफतती हुनरे—यरयैा ६ सँग 
तलुना गनु्छहोस।् लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ उनजज्याह रयाजया मरेको ्वष्षमया, मैले 
िरमप्रभतुलयाई िपन उच्च र मयापथ उठेको 
पसंहयासनमया प्वरयाजमयान् हुनतुभएको देखेँ र 

उहयाँको ्वसत्को छेउले मन्दर नै ढयाकेको 
पथ्ो।

२ उहयाँभ्दया मयानसतर स्वग्षदूतहरू खडया 
पथए; प्रत्ेककया छ—छओटया िखेटयाहरू 
पथए; दुईओटयाले तीनले आफनो मतुख ढयाकेकया 
पथए, दुईओटयाले आफनया ियाउहरू ढयाकेकया 
पथए र दुईओटयाले पतनीहरू उडथे।

३ अपन एउटयाले अकया्षलयाई ्सो भ्दै 
पचच्याए: सै््हरूकया अपधिपत, िप्वत्, 
िप्वत्, िप्वत् हुनतुहु्छ; सयारया िृथ्वी उहयाँको 
मपहमयाले भररिूण्ष छ।

४ अपन जसले पचच्या्ो पतनको स्वरले 
ढोकयाकया खमबयाहरू हनल्ए र िर धतुँ्वयाले 
भरर्ो।

५ त्सिपछ मैले भनेँ: पधक्यार छ मलयाई! 
पकनपक म नष्ट भएँ; पकनभने म अितुद्ध 
ओठहरू भएको मयापनस हुँ; र म अितुद्ध 
ओठहरू भएकया मयापनसहरूको मयाझमया 
बयास गद्षछु; पकनपक मैले महयारयाजयापधरयाज, 
सै््हरूकया अपधिपतलयाई मेरया आँखयाहरूले 
देखेको छु।

६ तब आगोको भतुङरिो आफनो हयातमया 
पलएर, जतुन उनले पचमटयाले ्वेदीबयाट उठयाएकया 
पथए, स्वग्षदूतहरूमध्े एक मपतर उडदै आए;

७ अपन उनले त्सलयाई मेरो मतुखमया 
हयापलपदए र भने: हेर, ्सले पतम्ो ओठ 
छोएको छ; र पतम्ो अधम्ष हरण गररएको छ र 
पतम्ो ियाि िखयापलएको छ।

८ तब मैले िरमप्रभतुको ्सो भ्दै गनतु्षभएको 
आ्वयाज सतुनेँ: म कसलयाई िठयाऊँ र हयाम्या 
पननमत को जयानेछ? तब मैले भनेँ: म हयापजर 
छु; मलयाई िठयाउनतुहोस्।

९ अपन उहयाँले भन्तुभ्ो: जयाऊ र ्ी 
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मयापनसहरूलयाई भन—पतमीहरू सयाँचै नै 
सतु्छौ, तर पतनीहरूले बतुझेनन्; र सयाँचै नै 
देखछौ, तर पतनीहरूले थयाहया ियाएनन्।

१० ्ी मयापनसहरूकया हृद् कठोर बनयाऊ र 
पतनीहरूकया कयान गह्रौँ बनयाऊ र पतनीहरूकया 
आँखया ब्द गररदेऊ—कथंकदयापचत् 
पतनीहरूले आफनया आँखयाले देखून् र आफनया 
कयानले सतुनून् र आफनया हृद्ले बतुझून् र 
िरर्वत्षन होऊन् र पनको होऊन्।

११ तब मैले भने: िरमप्रभतु, कपहलेसमम? 
र उहयाँले भन्तुभ्ो: जबसमम सहरहरू प्वनयाि 
भएर बयापस्दया प्वनयाकया हुँदैनन् र िरहरू पनज्षन 
हुँदैनन् र भूपम िूण्ष रुिले उजयाड हुँदैन;

१२ अपन िरमप्रभतुले मयापनसहरूलयाई 
जबसमम टयाढया िठयाउनतुहुन्, पकनपक त्स 
भूपममयाझबयाट धेरैले त्यागेर जयानेछन्।

१३ तर तैिपन त्हयाँ दिौँ भयाग हुनेछ र 
पतनीहरू फक्कनेछन् र पतनीहरूलयाई खयाइने छ, 
पनबतु्वयाको रुख झैँ र बयाँजको रुख झैँ जसको 
िदयाथ्ष त्सैमया रहनेछ जब पतनीहरूले आफनया 
ियातहरू खसयालनेछन्; त्सकयारण त्ो िप्वत् 
पबउ त्सको समिपत् हुनेछ।

अध्या् १७

एफ्ाइम र आराम यहूदा भवरुद्ध युद्ध गद्छरन्—
ख्ीष्टको जनम एक कनया्ाट हुनेर—
यरयैा ७ सँग तलुना गनु्छहोस्। लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनजज्याकया नयापत 
्ोतयामकया छोरया ्हूदयाकया रयाजया आहयाजकया 
पदनहरूमया, आरयामकया रयाजया, त्ो रसीन र 
इस्याएलकया रयाजया रमल्याहकया छोरया िेकह, 

्रुिलेमकया प्वरुद्धमया ्तुद्ध गन्ष त्सतफ्क गए 
तर त्समयापथ प्वज् ियाउन सकेनन्।

२ अपन ्ो कुरया दयाउदको िरयानयालयाई 
्सो भ्दै भपन्ो: आरयामले एफ्याइमपसत 
सन्ध गऱ्ो। अपन उसको हृद् र उसकया 
मयापनसहरूकया हृद् बनकया रुखहरू बतयासले 
हल्याए झैँ हनल्एकया पथए।

३ तब िरमप्रभतुले ्िै्यालयाई भन्तुभ्ो: 
पतमी र पतम्या छोरया िया्या्षसूब, मयापथल्ो 
िोखरीको कुलोको अ्त् भयागमया धोबीको 
खेतको रयाजमयाग्षमया अब आहयाजलयाई भेटन 
अपि जयाऊ;

४ अपन उसलयाई भन: होपस्यार होऊ र 
िया्त होऊ, नडरयाऊ, ्ी धतु्वयाँ उठने अगतुलटया 
दुई ितुचछरकया कयारणले, रसीनको आरयामसँग 
भ्ङ्र ररस र रमल्याहको छोरयाकया कयारण 
िपन कयातर नहोऊ।

५ पकनभने आरयाम, एफ्याइम र रमल्याहको 
छोरयाले पतम्या प्वरुद्ध ्सो भ्दै दुष्ट िरयामि्ष 
पलएकया छन्:

६ हयामी ् हूदयाप्वरुद्ध मयापथ जयाऔँ र ् सलयाई 
पिरोलौँ र हयाम्यालयापग त्हयाँ एक अपतक्मण 
गरौँ र त्स बीचमया एक रयाजयालयाई पन्तुक् 
गरौँ, हो, तयाबेलकया छोरया।

७ अपन िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो भन्तु हु्छ: 
्ो खडया हुनेछैन, न त ्सतो हुन जयानेछ।

८ पकनपक आरयामको पिर दमसकस हो र 
दमसकसको पिर रसीन; र तीन बीस अपन 
ियाँच ्वष्षको पभत्मया एफ्याइम टुक््याइनेछ पक 
ती एक मतुलतुक हुनेछैनन्।

९ अपन एफ्याइमको पिर सयामरर्या हो र 
सयामरर्याको पिर रमल्याहको छोरो। ्पद 
पतमीहरूले प्वश्वयास गददैनौ भने पनशच् 



96

२ नफी १७:१०–२५ ९६
नै पतमीहरूको ्रुिलेममया सथयािनया हुन 
सकनेछैन।

१० ्सबयाहेक, िरमप्रभतुले आहयाजसँग ्सो 
भ्दै फेरर बोलनतुभ्ो:

११ िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वरसँग एउटया पच्ह 
मयाग; ्या त गपहरयाइपभत्, ्वया मयापथ उचयाइपभत् 
त्ो मयाग।

१२ तर आहयाजले भने: म मयानगदनँ, न त म 
िरमप्रभतुको िरीक्या पलनेछु।

१३ अपन उनले भने: अब पतमीहरू सतुन, हे 
दयाउदकया िरयानया; के मयापनसहरूको धै््षलयाई 
जयाँचन पतमीहरूकया लयापग सयानो कुरया हो, तर 
के पतमीहरू मेरया िरमेश्वरको धै््षलयाई िपन 
जयाँचनेछौ?

१४ त्सकयारण, िरमप्रभतु आफै ँले 
पतमीहरूलयाई एउटया पच्ह पदनतुहुनेछ—हेर, 
एक क््या गभ्ष्वती हुनेपछन् र एउटया छोरया 
ज्मयाउनेपछन् र उनको नयाउँ इममयानतुएल 
बोलयाउनेपछन्।

१५ मकखन र मह उहयाँले खयानतुहुनेछ, तयापक 
दुष्टलयाई अस्वीकयार गन्ष र असललयाई रोजन 
उहयाँले जयान्तुहोओस्।

१६ पकनपक बयालकले दुष्टलयाई अस्वीकयार 
र असललयाई रोजन जयान्तु अपि पतमीले िृणया 
गनने त्स भूपम पतनकया दुबै रयाजयाहरूबयाट 
त्यापगनेछ।

१७ िरमप्रभतुले पतमीमयापथ र पतम्या जनमयापथ 
र पतम्या पितयाकया िरयानयामयापथ, ती पदनहरू 
ल्याउनतुहुनेछ जतुन एफ्याइमले अशिूरकया 
रयाजया ्हूदयाबयाट प्रसथयान गरेको पदनहरूिपछ 
आइलयागेकया पथएनन्।

१८ अपन ्सतो हुनेछ पक त्स पदन 
िरमप्रभतुले पमश्देिमया सबभ्दया पभत्ी भयागमया 

रहेकया पझँगयाहरूलयाई र अशिूरकया भूपममया 
रहेकया मौरीहरूलयाई सतुसेलीले बोलयाउनतुहुनेछ।

१९ अपन पतनीहरू आउनेछन् र ती 
सबै उजयाड उित्कयाहरूमया र चट्यानकया 
प्वयालहरूमया र सबै कयाँडयाहरूमया र सबै 
झयाडीहरूमया बसनेछन्।

२० त्ही पदनमया िरमप्रभतुले भयाडयामया 
पलएको छुरयाले, नदीियारर रहेकया पतनीहरूद्यारया, 
अशिूरकया रयाजयाद्यारया, पिर र खतुट्याकया रौँ 
खौररनतुहुनेछ; र ्सले दयाह्री िपन खौररनेछ।

२१ अपन ्सतो हुनेछ पक त्स पदन एउटया 
मयापनसले एक कोरली गयाई र दुई भेडया ियालनेछ।

२२ अपन ्सतो हुन जयानेछ, पतनीहरूले 
पदएको प्रिसत दूधकया कयारण उसले मकखन 
खयानेछ; पकनपक त्स भूपममया छयापडएकया 
सबैले मकखन र मह खयानेछन्।

२३ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक त्स पदन, 
जहयाँ एक हजयार चयाँदीकया मोहरको दयाममया एक 
हजयार दयाखकया बोटहरू भएकया हरेक ठयाउँ जतुन 
ब्याइअरहरू र कयाँडयाहरूकया लयापग हुनेछन्।

२४ ्वयाणहरूकया सयाथ र धनतुहरूकया सयाथ 
मयापनसहरू त्हयाँ आउनेछन्, पकनभने समिूण्ष 
भूपम ब्याइअरहरू र कयाँडयाहरू बन्ेछन्।

२५ अपन सबै डयाँडयाहरू जसलयाई कोदयालोले 
खपन्छ, त्हयाँ त्स ठयाउँमया ब्याइअरहरू र 
कयाँडयाहरूको डर आउनेछैन, तर ्ो गोरु चनने 
ठयाउँ र सयानया गयाई्वसततुहरू कुद्ने ठयाउँ हुनेछ।

अध्या् १८

ख्ीष्ट िसे लाग् े ढुङ्ा र अप्रसन्नताको 
एक चट्ान झैँ  हुनहुुनरे—परमप्रिुलाई 
खोज, भतखो सवर भनकालन े झाकँ्ीलाई 
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९७
होइन—भनदनेरनका लाभग भनयम र गवाहीतफ्क 
मोड—यरयैा ८ सगँ तलुना गनु्छहोस्। लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ ्सबयाहेक, िरमप्रभतुकया ्वचनले मलयाई 
भ््ो: आफनया पननमत कयागतको एक ठूलो मतुठ्या 
पल् र ्समया महर-ियालल-हयाज-बजकया 
बयारेमया एक मपनसकया कलमले लेख।

२ अपन मैले आफूसँग आसथया्वयान् कया 
ग्वयाहीहरू पलएँ, उरर्याह ियादरी र 
्ेबेरक्याहकया छोरया जकरर्या।

३ अपन म अगम्वयापदनीसँग गएँ; र पतनी 
गभ्ष्वती भइन् र एक छोरो ज्मयाइन्। त्सिपछ 
िरमप्रभतुले मलयाई भन्तुभ्ो: त्सको नयाउँ 
महर-ियालल-हयाज-बज रयाख।

४ पकनपक हेर, त्स बयालकले मेरया ्वतु्वया र 
मेरी आमया भनेर रुने ज्यान ियाएको हुनेछैन त्स 
अपि अशिूरकया रयाजयाअगयापड दमसकसको धन 
र सयामरर्याको लूट खोसेर लपगनेछ।

५ िरमप्रभतु मसँग िपन फेरर ्सो भ्दै 
बोलनतुभ्ो:

६ पकनभने ्ी मयापनसहरूले िीलोको 
ियान्तसँग बग्े ियानीलयाई पतरसकयार गछ्षन् 
र रसीन र रमल्याहको छोरयामया आन्द 
मनयाउँछन्;

७ अब त्सकयारण, हेर, िरमप्रभतु पतनीहरूमया 
नदीकया ियानीमयापथ ल्याउनतुहु्छ, बपल्ो र 
धेरै, अशिूरकया रयाजया र पतनकया सबै मपहमया 
समेत; र ऊ आफनया सबै नदीकया नहरहरूमयापथ 
आउनेछ र आफनया सबै नदीकया तीरहरूमयापथ  
जयानेछ।

८ अपन ऊ ्हूदयामयाफ्कत् बग्ेछ; ऊ 
सीमया नयािेर बग्ेछ र मयापथ उठेर जयानेछ, 

ऊ ियाँटीसमम समेत ितुग्ेछ; र पतनकया 
पफँजयाइएकया िखेटयाहरूले पतम्ो भूपमको 
चौडयाइलयाई ढयाकनेछ, हे इममयानतुएल।

९ आफूहरूलयाई संलग् गरयाओ, हे पतमी 
मयापनसहरू र पतमीहरूलयाई चकनयाचूर ियाररनेछ; 
र टयाढया देिहरूकया पतमीहरू सबैले कयान 
थयाि; आफूहरूलयाई पभरयाओ र पतमीहरूलयाई 
चकनयाचूर ियाररनेछ, आफूहरूलयाई पभरयाओ र 
पतमीहरूलयाई चकनयाचूर ियाररनेछ।

१० एक सयाथ िरयामि्ष लेओ र त्ो ततुचछ 
हुनेछ; ्वचन बोल र त्ो खडया हुनेछैन; 
पकनपक िरमेश्वर हयामीपसत हुनतुहु्छ।

११ पकनपक िरमप्रभतु मसँग एक बपल्ो 
हयातकया सयाथ ्सो बोलनतुभ्ो र ्सो 
भ्दै मलयाई पनदनेिन पदनतुभ्ो पक मैले ्ी 
मयापनसहरूकया मयाग्षमया पहँडनतुहुँदैन:

१२ जतुन सबैलयाई ्ी मयापनसहरू एक 
षड््त् भ्छन् त्सलयाई पतमी एक षड््त् 
नभन; उनीहरूको डरदेनख पतमी नडरयाऊ, नत 
भ्भीत होऊ।

१३ सै््हरूकया अपधिपत उहयाँलयाई नै 
िप्वत् मयान र पतम्ो भ् उहयाँ हुनतुहोओस् र 
पतम्ो डर उहयाँ हुनतुहोओस्।

१४ अपन उहयाँ एक आरक्ण हुनतुहुनेछ; तर 
दुबै इस्याएलकया िरयानयाकया लयापग ठेस लयाग्े 
ढुङ्या र अप्रसन्तयाको चट्यान, ्रुिलेमकया 
बयापस्दयाकया लयापग धरयाि र ियासो हुनतुहुनेछ।

१५ अपन पतनीहरूमध्े धेरैजनयालयाई ठेस 
लयाग्ेछ र लडनेछन् र टुक््याइनेछन् र ियासोमया 
ियाररनेछन् र लपगनेछन्।

१६ ग्वयाहीलयाई बयाँध, मेरया चेलयाहरूमयाझ 
व््वसथयालयाई छयाि लगयाएर ब्द गर।

१७ अपन ्याकूबको िरयानयादेनख आफनो 
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मतुख लतुकयाउनतुहुने िरमप्रभतुको म प्रतीक्या गननेछु 
र म उहयाँलयाई खोजनेछु।

१८ हेर, म र िरमप्रभतुले मलयाई पदनतुभएकया 
स्तयानहरू पस्ोन ि्व्षतमया प्वरयाजमयान हुनतुहुने 
सै््हरूकया अपधिपतद्यारया इस्याएलकया लयापग 
पच्हहरू र आशच््षहरू हुन्।

१९ अपन जब पतनीहरूले पतमीहरूलयाई 
भ्दछन्: जोसँग भूतप्रेत छन्, धयामी झयाँक्ीहरू 
जो पचच्याउँछन् र करयाउँछन् पतनीहरूसँग 
सल्याह लेओ—के मयापनसहरूले जीप्वतकया 
पननमत मृतकबयाट सतुन्तुको सट्या पतनीहरूकया 
िरमेश्वरसँग सल्याह पलनतुिददैन?

२० पन्म र ग्वयाहीकया लयापग; र ्पद 
पतनीहरूले ्ी ्वचनअनतुसयार बोलेनन् भने, ्ो 
हो पकनभने पतनीहरूपसत त्हयाँ प्रकयाि छैन।

२१ अपन पतनीहरू त्हयाँबयाट सयाह्रै कष्ट 
ियाएर र भोकया भएर पहँडनेछन्; र ्सतो हुनेछ 
पक जब पतनीहरू भोकया हुनेछन्, पतनीहरू 
आफ ँैमया दुनखत हुनेछन् र आफनया रयाजया र 
आफनया िरमेश्वरलयाई सरयापनेछन् र मयापथ 
हेननेछन्।

२२ अपन पतनीहरूले िृथ्वीतफ्क हेननेछन् र 
समस्या र अ्धकयार, ्वेदनयाको धपमलोिनया 
देखनेछन् र पतनीहरूलयाई अ्धकयारमया 
धकेपलनेछ।

अध्या् १९

यरयैाल े मसीहका लाभग ्ोलदरन्—
अनधकारमा रहकेा माभनसहरूले महान् 
प्रकार दखेनरेन—्हामीमा एक ्ालकको 
जनम हुनर—उहा ँ रामनतको राजकुमार 
हुनहुुनरे र दाउदका भसहंासनमा रासन 

गनु्छहुनेर—यरयैा ९ सगँ तलुना गनु्छहोस।् 
लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ तैिपन, धपमलोिनया त्सतो हुनेछैन जसतो 
उनको सङ्ट पथ्ो, जब िपहले उहयाँले 
जबूलूनको भूपम र नप्तयालीको भूपमलयाई हलकया 
िीपडत ियानतु्षभ्ो र त्सिपछ लयाल समतुद्को 
मयाग्ष ्द्षनियाररकया रयाष्टट्रहरूकया गयालीलमया 
असहरुिमया रिपसत ियानतु्षभ्ो।

२ अ्धकयारमया पहँडेकया मयापनसहरूले महयान् 
प्रकयाि देखेकया छन्; मृत्तुको छयाँ्याको 
भूपममया बयास गनने पतनीहरूमयापथ त्ो प्रकयाि 
प्रज्वपलत भएको छ।

३ तियाईँले त्ो रयाष्टट्रलयाई फैलयाउनतुभएको 
छ र आन्द बढयाउनतुभएको छ—बयाली 
कयाटने बेलयाको आन्दझैँ र लूटकया मयाल 
बयाँडदया मयापनसहरूमया आन्द भएझैँ पतनीहरू 
तियाईँसयामतु आनन्दत हु्छन्।

४ पकनपक तियाईँले उसको बोझको जतु्वया, 
उसको कयाँधको लौरो, उसकया िोषककया छड 
भयाँचनतुभएको छ।

५ पकनपक ् ोद्धयाको हरेक लडयाइं असतव्सत 
आ्वयाजसपहत छ र ्वसत्हरू रगतमया मतुपछएकया 
छन्; तर ्ो आगोको जलयाइ र इ्धनसपहत 
हुनेछ।

६ पकनपक हयाम्या पननमत एउटया बयालकको 
ज्म भएको छ, हयाम्या पननमत एउटया छोरो 
पदइएको छ; र सरकयार उहयाँको कयाँधमया 
हुनेछ; र उहयाँको नयाउँ रयानखनेछ चयामतकयाररक, 
सल्याहकयार, िपक्ियाली िरमेश्वर, चीरसथया्ी 
पितया, ियान्तकया रयाजकुमयार।

७ सरकयार र ियान्तको ्वृपद्धको अ्त् 
छैन, दयाउदको पसंहयासन मयापथ र पतनको 
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अपधरयाज्मयापथ त्सको व््वसथयानकया लयापग 
र पनण्ष् र ््या्कया सयाथ त्सलयाई सथयापित 
गन्षकया लयापग, ्स उिरया्त, सदयास्व्षदयाकया 
लयापग समेत। सै््हरूकया अपधिपतको 
उतसयाहले ्ो िूरया हुनेछ।

८ िरमप्रभतुले आफनया ्वचन ्याकूबलयाई 
िठयाउनतुभ्ो र ्सले इस्याएलमयापथ चनमकलो 
ियारेको छ।

९ अपन सबै मयापनसहरूले थयाहया ियाउनेछन्, 
एफ्याइम र सयामरर्याकया बयापस्दयाहरूले समेत, 
जसले िमणड र सयाहसी हृद्कया सयाथ भन्ेछन्:

१० इँटहरू तल ढलेकया छन्, तर हयामी 
कुँपदएकया ढुङ्याले बनयाउनेछौँ; अन्जरकया 
रुखहरू ढयापलएकया छन्, तर हयामी त्सलयाई 
दे्वदयारुहरूमया बदलनेछौँ।

११ त्सकयारण िरमप्रभतुले रसीनकया 
ित्तुहरूलयाई उसकया प्वरुद्धमया बपल्या 
ततुल्याउनतुहुनेछ; अपन उनकया ित्तुहरूलयाई एक 
सयाथ जममया गनतु्षहुनेछ;

१२ दमसकसकयाहरूले अगयापडबयाट र 
िपलशतीहरूले िछयापडबयाट; र पतनीहरूले 
इस्याएललयाई खतुलेको मतुखले पनलनेछन्। ्पतले 
िपन उहयाँको ररस मयाररएको छैन, तर उहयाँको 
हयात अझैिपन फैपलएको छ।

१३ पकनपक मयापनसहरू उनीहरूलयाई 
पहकया्षउने उहयाँ तफ्क फक्कदैनन्, न त पतनीहरूले 
सै््हरूकया अपधिपतलयाई खोजेकया छन्।

१४ त्सकयारण िरमप्रभतुले इस्याएलबयाट 
पिर र ितुचछर, हयाँगया कयाटनतुहुनेछ र एकै पदनमया 
हतयार गनतु्षहुनेछ।

१५ आदरणी् ्वृद्ध, उनी पिर हुन्; र 
अगम्वक्या जसले झतुट पसकयाउँछ, ऊ ितुचछर 
हो।

१६ पकनपक ्ी मयापनसहरूकया अगतु्वयाहरूले 
पतनीहरूलयाई बरयालेर लैजयाने छन्; र 
पतनीहरू जसबयाट पतनीहरू डोऱ्याइएकया छन् 
नयापसनेछन्।

१७ त्सकयारण िरमप्रभतु पतनीहरूकया ्तु्वया 
समूहदेनख प्रसन् हुनतुहुनेछैन, नत पतनीहरूकया 
टुहुरया टुहुरीहरू र प्वध्वयाहरूकया सयाथ कृियालतु 
हुनतुहुनेछ; पकनपक पतनीहरू हरेक एक ढोँगी 
र एक कुकममी हुन् र हरेक मतुखले मूख्षतया 
बोलनेछ। ् पतमया िपन उहयाँको ररस मरेको छैन, 
तर उहयाँकया हयात अझै िपन फैपलएकया छन्।

१८ पकनपक दुष्टतया आगो झैँ बलदछ; 
्सले ब्याइअर र कयाँडयाहरूलयाई भषम ियाछ्ष र 
्वनकया झयाडीलयाई जलयाउँछ र पतनीहरू धतु्वयाँ 
मयापथपतर उचयापलएझैँ उँभो लयागदछ।

१९ सै््हरूकया अपधिपतकया क्ोधले भूपम 
अँध्यारो हु्छ र मयापनसहरू आगोको इ्धन 
झैँ हुनेछन्; कुनै मयापनसले आफनो भयाइलयाई 
िपन छोडनेछैन।

२० अपन उसले दयापहने हयातपतर खयानेछ 
र भोकै हुनेछ; र उसले देब्े हयातपतर खयानेछ 
र स्ततुष्ट हुनेछैन; पतनीहरू हरेक मयापनसले 
आफनै बयाहूको मयासतु खयानेछन्—

२१ मनशिे एफ्याइम; र एफ्याइम 
मनशिेप्वरुद्ध; पतनीहरू एकसयाथ ्हूदयाकया 
प्वरुद्धमया हुनेछन्। ्पतमया िपन उहयाँको 
ररस मरेको छैन, तर उहयाँको हयात अझैिपन 
फैपलएको छ।

अध्या् २०

अशररूीको भवनार दोस्ो आगमनमा दषु्टको 
झैँ  एक भकभसमको भवनार हो—परमप्रि ुफेरर 



२ नफी २०:१–१५

100

१००
आउनहुुदँा ्ोर ैमाभनसहरू ्ाकँी हुनेरन्—
याकू्का अवरेष तयस भदन फक्कनेरन्—
यरयैा १० सगँ तलुना गनु्छहोस्। लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ पतनीहरूलयाई पधक्यार छ जसले अधममी 
उदमीको पनण्ष् पद्छन् र जसले उजतुरी लेखछन् 
जतुन पतनीहरूले पसफयाररस गरेकया छन्;

२ गररबलयाई ््या्बयाट फकया्षउन र मेरया 
जनकया गररबकया हक खोसन, तयापक प्वध्वयाहरू 
पतनीहरूको पसकयार होऊन् र तयापक पतनीहरूले 
टुहुरया-टुहुरीलयाई लतुटून्!

३ अपन पतमी के गननेछौ सजया्को पदनमया 
र प्वनयािमया जतुन टयाढया टयाढयाबयाट आउनेछ? 
पतमीहरू सहया्तयाकया लयापग कसकहयाँ 
भयाग्ेछौ? र पतमीहरू आफनया मपहमया कहयाँ 
छयाडनेछौ?

४ मपबनया पतनीहरूले कैदीहरू मतुपन 
झतुकनेछन् र पतनीहरू मृतकहरू मतुपन 
ढलनेछन्। ्पतमया िपन उहयाँको ररस मयाररएको 
छैन, तर उहयाँकया हयात अझैिपन फैल्याइएकया  
छन्।

५ हे अशिूरीहरू, मेरो ररसको छड र 
उनीहरूकया हयातको लौरो उनीहरूकया क्ोध हो।

६ म उसलयाई ढोँगी रयाष्टट्रप्वरुद्ध िठयाउनेछु 
र मेरया क्ोधकया मयापनसहरूप्वरुद्ध म उसलयाई 
लूटकया मयाल पलन र पसकयार पलन र पतनीहरूलयाई 
सडकहरूको पहलो झैँ पकपचपमची गन्ष आदेि 
पदनेछु।

७ तैिपन उसको ्सतो आस् छैन, नत 
उसको हृद्ले ्सतो सोँचदछ; तर उसको 
हृद्मया धेरै रयाष्टट्रहरूलयाई प्वनयाि गनने र 
अलग्याउने सोँचयाइ छ।

८ पकनपक उसले भ्छ: के मेरया सबै 
रयाजकुमयारहरू रयाजयाहरू होइनन् र?

९ के कलनो कक्कमीिझैँ छैन र? के हमयात 
अिया्षदझैँ छैन र? के सयामरर्या दमसकसझैँ 
छैन र?

१० त्सैगरी मेरया हयातले मूपत्षहरूकया 
अपधरयाज्हरू सथयापित गरेको छु र जहयाँ 
कुँपदएकया मतुपत्षहरू ्रुिलेम र सयामरर्याकया 
भ्दया उतकृष्ट रहेकया छन्।

११ मैले सयामरर्या र त्सकया मूपत्षहरूलयाई 
गरेझैँ, ्रुिलेम र त्सकया मूपत्षहरूलयाई के 
म त्सो नगरुँ?

१२ ्सकयारण, ्सतो हुन जयानेछ पक जब 
िरमप्रभतुले पस्ोन ि्व्षतमया र ्रुिलेममया 
आफनो समिूण्ष कयाम पन्वया्षह गनतु्षहु्छ, म 
अशिूरकया रयाजयाको िमणडी हृद्को फललयाई 
र उसकया उँचो हेरयाइहरूकया मपहमयालयाई दणड 
पदनेछु।

१३ पकनपक उनले भ्छन्: मेरो हयातको 
बलद्यारया र मेरो ज्यानद्यारया मैले ्ी कुरयाहरू 
गरेको छु; पकनपक म प्व्वेकी हुँ; र मैले 
मयापनसहरूकया पसमयानयाहरू सयारेको छु र 
पतनीहरूकया समिपत् लतुटेको छु र सयाहसी 
मयापनसहरूझैँ मैले बयापस्दयाहरूलयाई हरयाएको 
छु;

१४ अपन चरयाको गतुँडझैँ मयापनसहरूकया धन 
समिपतहरू मेरया हयातले फेलया ियारेकया छन्; र 
कसैले छयापडरयाखेकया अ्डयाहरू बटुलेझैँ मैले 
सबै िृथ्वीलयाई बटुलेको छु; र त्हयाँ कोही 
पथएनन् जसले िखेंटया चलयाए, अथ्वया मतुख 
खोले, अथ्वया पचच्याए।

१५ के ब्चरयाले कयाटनेको प्वरुद्ध आफ ँै 
िमणड गनने? के आरयाले आफूलयाई त्सकया 
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प्वरुद्ध बढयाइ चढयाइ गछ्ष जसले ्सलयाई 
हल्याउँछ? लट्ीले आफ ँैले त्सलयाई 
उठयाउनेहरूकया प्वरुद्धमया हल्याएझैँ, अथ्वया 
लट्ी आफ ँैले ् ो कयाठ नभएझैँ मयापथ उठयाएझैँ!

१६ ्सकयारण के िरमप्रभतु, सै््हरूकया 
अपधिपतले पतनकया मोटयाहरूकया बीचमया 
दुबल्याँइ िठयाउनतुहुनेछ; र उसकया मपहमयासयामतु 
उहयाँले आगो बयाले झैँ एक आगो बयालनतुहुनेछ।

१७ अपन इस्याएलको ज्ोपत आगोझैँ 
हुनेछ र उसको िप्वत् जन ज्वयालयाझैँ र ्सकया 
कयाँढयाहरू र उसकया ब्याइअरहरू एक पदनमै 
भषम ियाननेछ र पनलनेछन्।

१८ अपन उसको जङ्लको मपहमया र 
उसको मपललो खेत िपन भषम गननेछ, दुबै 
आतमया र िरीर; र अपन पतनीहरू ध्वजयाितयाकया 
समयातने व्पक् अिक् भएझैँ हुनेछन्।

१९ अपन उसकया जङ्लकया बयाँकी 
रुखहरू थोरै हुनेछन्, तयापक एक बयालकले 
पतनीहरूलयाई गन्ेछ।

२० अपन ्सतो हुन जयानेछ त्ो पदन, 
पक इस्याएलकया अ्विेष र ती जो ्याकूबकया 
िरयानयाबयाट उमकेकया छन्, पतनीहरूलयाई प्रहयार 
गनने उसलयाई ितुनः कपहल्ै िपन प्वश्वयास 
गननेछैनन्, तर िरमप्रभतु, इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँलयाई, सत्तयामया प्वश्वयास गननेछन्।

२१ ती आ्विेषहरू फक्कनेछन्, हो, 
्याकूबकया अ्विेष समेत, स्व्षिपक्मयान् 
िरमेश्वरसमक्।

२२ पकनपक इस्याएल पतमीहरूकया मयापनसहरू 
समतुद्कया बयालतु्वयाझैँ  भए तयािपन, के्वल 
पतनीहरूकया अ्विषे फक्कनछेन्; स्व्षनयािको 
पनण््ष  धयापम्षकतया सपहत िोनखनेछ।

२३ पकनपक सै््हरूकया अपधिपत िरमप्रभतु 

िरमेश्वरले स्व्षनयाि ल्याउनतुहुनेछ, सबै 
भूपमहरूमया कृतसङ्लि समेत भएर।

२४ त्सकयारण, सै््हरूकया अपधिपत 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले भन्तुहु्छ: पस्ोनमया 
्वसो्वयास गनने हे मेरया जन, अशिूरीहरूदेनख 
नडरयाऊ, पमश् देिले गरेझैँ, उसले 
पतमीहरूलयाई एउटया छडले पहकया्षउनेछ र 
आफनो लौरो पतमीहरूप्वरुद्ध उचयालनेछ।

२५ पकनपक केही सम्कया लयापग मयात्ै र 
त्ो क्ोध र पतनीहरूकया स्व्षनयािकया पननमत 
मेरो ररस रोपकनेछ।

२६ अपन सै््हरूकया अपधिपतले उसकया 
लयापग ओरेबको चट्यानमया पमद्धयानलयाई 
संहयार गरेझैँ कोरया्ष त्यार ियानतु्षहुनेछ; र 
जसरी उहयाँको छड समतुद्मया पथ्ो त्सरी 
नै उहयाँले पमश् देिको तररकयामया ्सलयाई  
उचयालनतुहुनेछ।

२७ अपन ्सतो हुनेछ पक त्ो पदन पक 
उसको बोझ पतम्ो कयाँधबयाट हटयाइनेछ र 
उसको जतु्वया पतम्ो ियाँटीबयाट र अपभषेककया 
कयारण त्ो जतु्वयाको प्वनयाि गररनेछ।

२८ ऊ अय्यातमया आउँछ, ऊ पमरिोन भएर 
जया्छ; पमकमयािमया उसले आफनो बगगी 
रयाखेको छ।

२९ पतनीहरू ियाटी हुँदै जया्छन्; पतनीहरूले 
गेबयामया आफनो ्वयास पलएकया छन्; रयामया 
डरयाएको छ; िौलको पगबया भयागछ।

३० आ्वयाज उच्च ियार, हे गल्ीमकी छोरी; 
लैियासमम ्सलयाई सतुन्े बनयाऊ, हे दुखी 
अनयातोत।

३१ मदमेनयालयाई हटयाइ्ो; गेपबमकया 
बयापस्दयाहरू भयाग्लयाई भेलया भएकया छन्।

३२ त्ो पदन ऊ नोबमया नै रहनेछ; पस्ोनकी 
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छोरीको ि्व्षत, ्रुिलेमको डयाँडयाको प्वरुद्ध 
उसले आफनया हयात हल्याउनेछ।

३३ हेर, िरमप्रभतु, सै््हरूकया अपधिपतले 
भ्कया सयाथ ठूलया हयाँगयाहरू कयाटेर ढयापलनेछ; 
र कदमया अगलया भएकयाहरूलयाई ढयालनतुहुनेछ; र 
अहङ्यारीलयाई प्वनम् बनयाइनेछ।

३४ अपन उहयाँले ्वनकया झयाडीहरूलयाई 
फलयामले ढयालनतुहुनेछ र लेबनयान िपक्ियालीद्यारया 
ढलनेछ।

अध्या् २१

भयरकैा िुटा(ख्ीष्ट)ल े धाभम्छकतामा नयाय 
गननेर—सहस्ाबदीमा परमशेवरका ज्ानले 
पथृवीलाई ढाकनरे—परमप्रिुले झनडा खडा 
गनु्छहुनरे र इस्ाएललाई िलेा गनु्छहुनेर—
यरयैा ११ सगँ तलुना गनु्छहोस्। लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन त्हयाँ प्िैकया ठुटयाबयाट एक छड अपि 
आउनेछ, उसको जरयाबयाट एक हयाँगया उम्नेछ।

२ अपन िरमप्रभतुको आतमया उनीमयापथ 
रहनेछ, प्व्वेक र सतुझबतुझको आतमया, 
िरयामि्ष र िपक्को आतमया, ज्यानको आतमया र 
िरमप्रभतुको भ्;

३ अपन उसलयाई िरमप्रभतुको भ्मया पछटो 
बतुझयाउन सपकनेछ; र उहयाँले आफनो आँखयाले 
देखेर ््या् गनतु्षहुनेछैन, नत आफनो कयानले 
सतुनेर गयाली गनतु्षहुनेछ।

४ तर धयापम्षकतयाकया सयाथ उहयाँले गररबको 
््या् गनतु्षहुनेछ र िृथ्वीकया प्वन्ीकया लयापग 
उहयाँले पनषिक्तयाकयासयाथ गयाली गनतु्षहुनेछ; र 
उहयाँले िृथ्वीलयाई आफनो मतुखको छडले प्रहयार 

गनतु्षहुनेछ र आफनो ओँठहरूको सयासले उहयाँले 
दुष्टको बध गनतु्षहुनेछ।

५ अपन उहयाँको पनतमबको िटुकया धयापम्षकतया 
हुनेछ र ्वफयादयाररतया उहयाँको ियासनको लगयाम 
हुनेछ।

६ ब्वयाँसो िपन थतुमयापसत बसनेछ, अपन 
पचततु्वया ियाठो, अपन बयाचछो, अपन ज्वयान िेर, 
अपन गयाई्वसततुसँग एकसयाथ सतुतनेछ; र एउटया 
सयानो बयालकले पतनीहरूलयाई डोऱ्याउनेछ।

७ अपन गयाई र भयालतु चननेछन्; पतनीहरूकया 
बच्चयाहरू एकसयाथ रहनेछन्; र पसंहले गोरुले 
झैँ िरयाल खयानेछ।

८ अपन दुधे बयालकले गोमन सि्षको कुरको 
नपजक खेलनेछ र भख्षर दूध छोडेको बयालकले 
आफनो हयात प्वषयालतु सि्षको दुलोमया हयालनेछ।

९ पतनीहरूले मेरया सबै िप्वत् ि्व्षतमया न त 
केही हयापन र प्वनयाि गननेछन्, पकनपक समतुद् 
ियानीले भररएझैँ िृथ्वी िरमप्रभतुको ज्यानले 
भररिूण्ष हुनेछ।

१० अपन त्स पदन त्हयाँ प्िैको एक जरया 
हुनेछ, जतुन मयापनसहरूको झ्डया भई खडया 
हुनेछ; ्सलयाई गैह्र-्हूदीहरूले खोजनेछन्; 
र उसको प्वश्याम मपहमयाम्ी हुनेछ।

११ अपन त्स पदन ्सतो हुन जयानेछ 
पक िरमप्रभतुले दोस्ो िटक आफनया जनकया 
अ्विेषलयाई फेलया ियान्षकया लयापग आफनो 
हयात फेरर फैल्याउनतुहुनेछ जतुन बयाँकी रहेकया 
छन्, अशिूरीबयाट, पमश् देिबयाट, मयापथल्ो 
पमश्बयाट, कूिबयाट, एलयामबयाट, पिनयारबयाट, 
हमयातबयाट र समतुद्कया टयाितुहरूबयाट।

१२ अपन उहयाँले रयाष्टट्रहरूकया पननमत 
झ्डया खडया गनतु्षहुनेछ र इस्याएलकया 
पनकयापलएकयाहरूलयाई भेलया गनतु्षहुनेछ र 
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्हुदयाकया छरिष्ट भएकयाहरूलयाई िृथ्वीकया चयारै 
कुनयाहरूबयाट भेलया गनतु्षहुनेछ।

१३ एफ्याइमको डयाह िपन हरयाउनेछ र 
्हूदयाको ित्तुहरू अलनगगनेछन्; एफ्याइमले 
्हूदयालयाई डयाह गननेछैन र ्हूदयाले एफ्याइमलयाई 
पिरोलने छैन।

१४ तर पतनीहरू िपलशतीहरूकया कयाधँहरूमया 
िनशचमपतर उडनछेन;् पतनीहरूले एकसयाथ 
ि्ूव्षकया पतनीहरूलयाई लतुटनछेन्; पतनीहरूले 
आफनो हयात एदोम र मोआबमयापथ हयालनेछन्; 
र अममोनीकया स्तयानहरूले पतनीहरूको आज्या 
ियालन गननेछन।्

१५ अपन िरमप्रभतुले पमश् देिको समतुद्को 
पजब्ोलयाई िूरै प्वनयाि गनतु्षहुनेछ; र उहयाँको 
िपक्ियाली बतयासले उहयाँले नदीमयापथ आफनो 
हयात हल्याउनतु हुनेछ र त्सलयाई प्रहयार 
गरेर सयात खोलयाहरूमया प्वभयाजन गनतु्षहुनेछ 
र मयापनसहरूलयाई जतुत्या लगयाएर सतुकखै तन्ष 
लगयाउनतुहुनेछ।

१६ अपन बयाँकी रहेकया उहयाँकया मयापनसहरूकया 
अ्विेषकया पननमत त्हयाँ अशिूरदेनख रयाजमयाग्ष 
हुनेछ, जसतो पमश् देिको भूपमबयाट इस्याएल 
बयापहर आउँदया त्ो पदन उसलयाई भएको  
पथ्ो।

अध्या् २२

सहस्ाबदीको भदन स्ै माभनसहरूले परमप्रिुको 
जयजयकार गननेरन—्उहा ँ भतनीहरूमाझ 
्ास गनु्छहुनरे—यरैया १२ सँग तुलना 
गनु्छहोस।् लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अपन त्स पदन पतमीले भन्ेछौ: हे िरमप्रभतु, 
म तियाईँको ज्ज्कयार गननेछु; तियाईँ मसँग 

ररसयाउनतु भए तयािपन तियाईँको ररस रोपक्ो र 
तियाईँले मलयाई सया्त्वनया पदनतुभ्ो।

२ हेर, िरमेश्वर मेरो मतुपक् हुनतुहु्छ; म 
प्वश्वयास गछु्ष र डरयाउने छैन; पकनपक िरमप्रभतु 
्हो्वया मेरो िपक् र मेरो गीत हुनतुहु्छ; उहयाँ 
मेरो मतुपक् िपन बन्तुभएको छ।

३ त्सकयारण, खतुिीकया सयाथ पतमीले 
मतुपक्कया कु्वयाहरूबयाट ियानी बयापहर  
पनकयालनेछौ।

४ अपन त्स पदन पतमीले भन्ेछौ: 
िरमप्रभतुको ज्ज्कयार गर, उहयाँको नयाउँ 
ितुकयार, उहयाँकया कया््षहरू मयापनसहरूसयामतु 
िोषणया गर, उल्ेख गर पक उहयाँको नयाउँ उच्च 
ियाररएको छ।

५ िरमप्रभतुमया गयाओ; पकनपक उहयाँले 
स्वकोतकृष्ट कुरयाहरू गनतु्षभएको छ; ्ो सयारया 
िृथ्वीलयाई थयाहया छ।

६ करयाऊ र पचच्याऊ, पतमी पस्ोनकया 
बयापस्दया; पकनपक पतमीहरूकया बीचमया 
इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ महयान् हुनतुहु्छ।

अध्या् २३

्भे्लोनको भवनार एक भकभसमको दोस्ो 
आगमनको भवनारझैँ हो—यो क्ोध र 
्दलाको भदन हुनरे—्ेभ्लोन (ससंार) 
सदासव्छदाका लाभग पतन हुनरे—
यरयैा १३ सगँ तलुना गनु्छहोस।् लगिग 
ई.प.ू ५५९–५४५।

१ बेपबलोनको बोझ, जतुन आमोजकया छोरया 
्िै्याले देखे।

२ अगलया ि्व्षतमया पतमीहरू एउटया ध्वजया 
उचयाल, उनीहरूसयामतु उच्च स्वर उचयाल, 
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हयात हल्याओ, तयापक पतनीहरू सतुप्रपतपष्ठत 
व्पक्हरूकया मूल द्यारमया जयानेछन्।

३ मेरया िप्वत् जनलयाई आज्या गरेको छु, 
मैले मेरया िपक्ियालीहरूलयाई िपन बोलयाएको 
छु, पकनपक मेरो ररस पतनीहरूमया छैन जो मेरो 
उच्चतयामया खतुिी मनयाउँछ।

४ ि्व्षतहरूमया भीडको हल्या महयान् 
मयापनसहरूकया झैँ सतुपन्छ, एकसयाथ 
भेलया भएकया रयाष्टट्रहरूकया अपधरयाज्हरूकया 
कोलयाहलिूण्ष आ्वयाज, सै््हरूकया अपधिपत 
लडयाइँकया पननमत सै््हरू जतुटयाउनतुहु्छ।

५ पतनीहरू टयाढयाको देिबयाट आउँछन्, 
स्वग्षको अ्त्बयाट, हो, िरमप्रभतु र उहयाँको 
क्ोधकया हपत्यारहरू, सयारया भूपमलयाई प्वनयाि 
गन्ष।

६ पतमीहरू डयाँको छोडी रोओ, 
पकनपक िरमप्रभतुको त्ो पदन नपजकै छ; 
स्व्षिपक्मयान् कया तफ्कबयाट प्वनयािकया रुिमया 
त्ो आउनेछ।

७ त्सकयारण सबै हयातहरू कमजोर हुनेछन्, 
हरेक मयापनसकया हृद् िनगलनेछन्;

८ अपन पतनीहरू डरयाउनेछन्, ्वेदनयाहरू 
र दु:खहरूले पतनीहरूलयाई समयाउँदछ; 
पतनीहरू एक अकया्षमया चपकत हुनेछन्; 
पतनीहरूकया अनतुहयार आगोको ज्वयालयाझैँ  
हुनेछ।

९ हेर, िरमप्रभतुको त्ो पदन आउँछ, दुबै 
क्ोध र भ्ङ्र ररसकया सयाथ पनद्ष्ी, त्ो 
भूपमलयाई उजयाड बनयाउन; र उहयाँले त्हयाँ 
भएकया ियािीहरूलयाई त्हयाँबयाट प्वनयाि 
गनतु्षहुनेछ।

१० पकनपक स्वग्षकया तयारयाहरू र त्हयाँकया 
तयारयामणडलहरूले आफनो प्रकयाि पदने 

छैनन्, सू््ष आफनो उद्मया अँध्यारो 
हुनेछ र च्द्मयाले आफनो ज्ोपत चमकन  
पदनेछैन।

११ अपन म संसयारलयाई दुषट्याइँकया पननमत 
दणड पदनेछु र दुष्टहरूलयाई पतनीहरूकया 
दुष्टतयाकया पननमत; म िमणडीहरूकया िमणडलयाई 
रोकनेछु र भ्यानकहरूकया सेखी झयाननेछु।

१२ म मयापनसलयाई असली सतुनभ्दया बढी 
बहुमूल् बनयाउनेछु; मयापनसलयाई ओिीरको 
सतुनभ्दया समेत अझै बहुमूल्।

१३ त्सकयारण, म स्वग्षहरूलयाई हल्याउँछु 
र िृथ्वी आफनो ठयाउँबयाट हटनेछ, सै््हरूकया 
अपधिपतकया क्ोधमया र उहयाँको भ्ङ्र 
ररसको पदनमया।

१४ अपन त्ो खेपदएको हररणझैँ र कोही 
मयापनसले नलैजयाने भेँडयाझैँ हुनेछ र ती प्रत्ेक 
मयापनस उसको आफनै मयापनसकहयाँ फक्कनेछ र 
प्रत्ेक जन उसको आफनै भूपममया भयाग्ेछ।

१५ प्रत्ेक जन जो िमणडी छ हपत्यारले 
रोपिनेछ; हो र प्रत्ेक जन जो दुष्टहरूसँग 
सनममपलत हु्छ तरबयारले मयाररनेछ।

१६ पतनीहरूकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
िपन पतनीहरूकया आँखयाअगयापड िछयारेर 
पछल्ीपबल्ी ियाररनेछ; पतनीहरूकया िरहरू 
लतुपटनेछन् र पतनीहरूकया श्ीमतीहरूलयाई 
बलयातकयार गररनेछ।

१७ हेर, म मयादीहरूलयाई पतनीहरूकया प्वरुद्ध 
भडकयाउनेछु, जसले चयाँदी र सतुनलयाई महत्व 
पदँदैनन्, न त पतनीहरू ्समया आनन्दत नै 
हु्छन्।

१८ पतनीहरूकया धनतुहरूल े ज्वयान 
मयापनसहरूलयाई िछयाररे पछल्ीपबल्ी ियाननेछन;् 
र पतनीहरूल ेकोखको फलमयापथ द्या गननेछनैन्; 
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पतनीहरूकया आखँयाहरूले बयालबयापलकयाहरूलयाई 
छयाडनछैेनन।्

१९ अपन बेपबलोन, अपधरयाज्हरूकया 
मपहमया, कलदीहरूकया स्वकोतकृष्टतयाकया 
सतु्दरतया, िरमेश्वरले सदोम र गमोरयालयाई 
िछयादया्षको सम्झैँ हुनेछ।

२० त्हयाँ कपहल्ै कोही ्वयास गननेछैन, न त 
त्हयाँ एक पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम कोही 
बसनेछ: न त अरबीले त्हयाँ आफनो ियाल 
टयाङछ; न त गोठयालयाहरूले त्हयाँ पतनीहरूकया 
गोठ बनयाउनेछन्।

२१ तर मरुभूपमकया जङ्ली जनया्वरहरू 
त्हयाँ प्वश्याम गननेछन्; र पतनीहरूकया 
िरहरू िोकयाकूल प्रयाणीहरूले भररनेछन् 
र लयाटोकोसेरयाहरूले त्हयाँ बयास गननेछन् र 
बोकयाहरू त्हयाँ नयाचनेछन्।

२२ अपन टयाितुहरूकया जङ्ली जनया्वरहरू 
आफनया उजयाड िरहरूमया करयाउनेछन् र 
भ्यानक जी्वहरू पतनीहरूकया रमयाइलो 
महलहरूमया; र त्सको सम् नपजकै आएको 
छ, त्सको पदन लमब्याइने छैन। पकनपक म 
त्सलयाई पछट्ै नयाि गननेछु; हो, पकनपक म 
मेरया जनमयापथ कृियालतु हुनेछु, तर दुष्टहरूको 
नयाि हुनेछ।

अध्या् २४

इस्ाएल िलेा हुनरे र सहस्ाबदीको आरामको 
आननद भलनरे—भ्हानको तारालाई 
भवद्रोहका कारण सवग््छ ाट भनकाला गररयो—
इस्ाएलल े ्भे्लोन (ससंार) माभ् भवजय 
प्राप्त गननेर—यरयैा १४ सँग तुलना 
गनु्छहोस।् लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ पकनपक िरमप्रभतुले ्याकूबमयापथ कृिया 
गनतु्षहुनेछ र अझै िपन इस्याएललयाई रोजनतुहुनेछ 
र पतनीहरूलयाई पतनीहरूको आफनै भूपममया 
बसयालनतुहुनेछ; र प्वदेिीहरू पतनीहरूसँग 
संलग् हुनेछन् र ्याकूबकया िरयानयाहरूपसत 
पमलनेछन्।

२ अपन ती मयापनसहरूले पतनीहरूलयाई 
लैजयानेछन् र पतनीहरूलयाई आफनै ठयाउँमया 
ल्याउनेछन्; हो, टयाढयाबयाट िृथ्वीकया िल्ो 
छेउमया; र पतनीहरू पतनीहरुकया पननमत प्रपतज्या 
गररएको भूपममया फक्कनेछन्। र इस्याएलको 
िरयानयाले पतनीहरूलयाई स्वयापमत्वमया पलनेछन् 
र िरमप्रभतुकया भूपम से्वकहरू र सेप्वकयाहरूकया 
लयापग हुनेछन्; र पतनीहरूले उनीहरूलयाई 
ब्दी बनयाएर त्हयाँ लैजयानेछन् जसकया 
पतनीहरू ब्दी पथए; र पतनीहरूले आफनया 
िोषकहरूमयापथ ियासन गननेछन्।

३ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक त्स पदन 
िरमप्रभतुले पतमीलयाई आरयाम पदनतुहुनेछ, 
पतम्या दु:खबयाट र पतम्या डरबयाट र पतम्या 
कपठन दयासत्वबयाट जहयाँ पतमीलयाई से्वया गन्ष  
लगयाइ्ो।

४ अपन ्सतो हुनेछ पक त्स पदन, पक 
पतमीले बेपबलोनकया रयाजयाकया प्वरुद्ध ्ो उखयान 
पलनेछौ र भन्ेछौ: िोषकको अ्त् कसरी 
भ्ो, सतुनको सहरको अ्त्!

५ िरमप्रभतुले दुष्टको लौरो, ियासकहरूको 
रयाजदणड भयाँचनतुभएकोछ।

६ त्सलयाई जसले मयापनसहरूलयाई क्ोधमया 
लगयातयार आियातकया सयाथ प्रहयार गऱ्ो, 
त्सलयाई जसले ररसकया सयाथ रयाष्टट्रहरूको 
ियासन गऱ्ो, सतयाइ्ो र कसैले अ्वरोध 
गरेन।
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७ सयारया िृथ्वी प्वश्याममया छ र िया्त छ; 

पतनीहरू गीत गयाउन लयागदछन्।
८ हो, सल्याकया रुखहरू र लेबनयानकया 

दे्वदयारुहरू िपन ्सो भ्दै पतमीमया खतुिी 
मनयाउँछन्: पतमी तल खसेको कयारण हयाम्या 
प्वरुद्ध रुख कयाटनेहरू कोही आएकया छैनन्।

९ पतम्ो आगमनमया पतमीलयाई भेटन तलको 
नरक पतम्या लयापग चलमलयाएको छ; ् सले पतम्या 
लयापग मृतकहरूलयाई उकसयाउँछ, िृथ्वीकया 
सबै मतुख्हरू समेत; ्सले रयाष्टट्रहरूकया सबै 
रयाजयाहरूलयाई आफनया पसंहयासनहरूबयाट खडया 
गरयाउँछ।

१० पतनीहरू सबैले बोलनेछन् र पतमीलयाई 
भन्ेछन्: के पतमी िपन हयामी झैँ कमजोर 
भएकया छौ? के पतमी िपन हयामी जसतै भएकया 
छौ?

११ पतम्या भव्तया पचहयानमया ल्याइएकोछ; 
पतम्ो सयारङ्ीको स्वर सतुपनँदैन; त्ो कीरया 
पतम्ो मतुपन छररएको छ र कीरयाहरूले पतमीलयाई 
ढयाकेकया छन्।

१२ पतमी स्वग्षबयाट कसरी खस्ौ, हे 
पबहयानको तयारया, प्रभयातको ितुत्! के पतमीलयाई 
भतुइँमया खसयापलएको हो, जसले रयाष्टट्रहरूलयाई 
कमजोर बनया्ो!

१३ पकनपक पतमीले आफनो हृद्मया भनेकया 
छौ: म स्वग्षमया उक्नेछु, म मेरो पसंहयासनलयाई 
िरमेश्वरकया तयारयाहरूभ्दया मयापथ उच्च ियाननेछु; 
म संगपतको ि्व्षतमया, उत्रकया छेउहरूमया िपन 
प्वरयाजमयान हुनेछु।

१४ म बयादलहरूको उचयाइभ्दया मयापथ 
उक्नेछु; म स्वकोच्च झैँ हुनेछु।

१५ तैिपन पतमीलयाई तल नरकमया झयाररनेछ, 
खयाडलको छेउहरूमया।

१६ पतमीलयाई देखनहेरूल ेपतमीलयाई पन्यालरे 
हेननेछन् र पतम्ो पनरीक्ण गननेछन ्र भन्छेन:् के 
त्ो मयापनस ्ही हो जसल ेिथृ्वीलयाई कमया्ो, 
जसले अपधरयाज्हरूलयाई हल्या्ो?

१७ अपन संसयारलयाई उजयाड सथयानझैँ बनया्ो 
र त्सकया सहरहरूको प्वनयाि गऱ्ो र आफनया 
ब्दीहरूकया िर खोलेन?

१८ रयाष्टट्रहरूकया सबै रयाजयाहरू, हो, पतनीहरू 
सबैजनया, मपहमयामया िपस््छन्, प्रत्ेक जन 
पतनको आफनै िरमया।

१९ तर पतमी पतम्या पचहयानबयाट िृपणत 
हयाँगयाझैँ र पतनीहरूकया अ्विेष जो मयाररएकया 
छन्, तरबयारले रोपिएको, जो खयाडलको 
ढुङ्यामया जया्छ; िैतलयामतुपन कुनलचने लयािझैँ 
फ्याँपकएकया छौ।

२० पतमी पतनीहरूसँग समयापधमया संलग् 
हुनतुहुँदैन, पकनभने पतमीले पतम्ो भूपमको 
प्वनयाि गरेकया छौ र आफनया मयापनसलयाई 
मयारेकया छौ; कुकममीहरूकया बीउले कपहल्ै 
प्रपसपद्ध ियाउनेछैन।

२१ पतनकया पितयाितुखया्षहरुकया दुष्टतयाकया 
लयापग उनकया छोरयाछोरीहरूको संहयारको 
त्यारी गर, तयापक पतनीहरू नउठून् र भूपमलयाई 
स्वयापमत्वमया नपलऊन् र संसयारको सतहलयाई 
सहरहरूले नभरून्।

२२ पकनपक म पतनीहरूकया प्वरुद्ध 
उठनेछु, सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ 
र बेपबलोनबयाट नयाउँ र अ्विेष र छोरया र 
भया्जयालयाई अलग्याउनेछु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

२३ म त्सलयाई बकुल्याकया स्वयापमत्व 
िपन बनयाउनेछु र ियानीकया िोखरीहरू; र म 
त्सलयाई स्व्षनयािको कुच्चोले बढयाननेछु, 
सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ।
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२४ सै््हरूकया अपधिपतले ्सो भ्दै 

कसम खयानतुभएको छ: पनशच् नै मैले 
सोँचेँझैँ, ् ो ् सतै हुन जयानेछ; र मैले प्र्ोजन 
गरेझैँ, ्ो ्सतै हुनेछ—

२५ पक अशिूरीहरूलयाई मेरो भूपममया 
ल्याउनेछु र मेरया ि्व्षतहरूमया उसलयाई िैतयालया 
मतुपन पकपचपमची गननेछु; त्सिपछ उसको 
जतु्वया पतनीहरूबयाट हटनेछ र उसको बोझ 
पतनीहरूकया कयाँधबयाट हटनेछन्।

२६ ्ो त्ही प्र्ोजन हो जतुन सयारया 
संसयारमयापथ प्र्ोजन गररएको छ; र ्ो त्ही 
हयात हो जतुन सयारया रयाष्टट्रहरूपतर फैल्याइएको छ।

२७ पकनपक सै््हरूकया अपधिपतले 
प्र्ोजन रयाखनतुभएको छ र कसले रद् गननेछ? र 
उहयाँकया हयात तन्कएको छ र कसले ्सलयाई 
फकया्षउनेछ?

२८ आहयाज रयाजया मरेको ्वष्षमया ्ो बोझ 
भ्ो।

२९ पतमीहरू नरमयाओ, सयारया िपलशत, 
पकनभने उसको लौरो जसले पतमीहरूलयाई 
प्रहयार गऱ्ो त्ो भयाँपचएको छ; पकनपक सि्षको 
जरयाबयाट उडने प्वषयालतु सि्ष अपि आउनेछ र 
उसको फल उडने प्वषयालतु सि्ष हुनेछ।

३० अपन गररबको ज्मेको िपहलोले 
खयान ियाउनेछ र अभया्विीपडत सतुरपक्तसयाथ 
ढलकनेछ; र म पतम्या जरयालयाई अपनकयालले 
मयाननेछु र उसले पतम्या अ्विेषलयाई बध गननेछ।

३१ ए मूल ढोकया, डयाँको छोडी रोऊ; ए 
सहर, पतमी, सयारया िपलशतीहरू, भङ् भ्ौ; 
पकनपक त्हयाँ उत्रबयाट धतुँ्वया आउनेछ र 
उसको तोपकएको सम्मया कोही िपन एक्ै 
हुनेछैन।

३२ त्सो भए रयाष्टट्रहरूकया स्देि्वयाहकहरूले 

के ज्वयाफ पदनेछन्? पक िरमप्रभतुले पस्ोनको 
सथयािनया गनतु्षभ्ो र आफनया मयापनसहरूमध्ेकया 
दुनखतहरूले ्सलयाई भरोसया गननेछन्।

अध्या् २५

नफी सरलतामा मभहभमत हुनरन—्
यरयैाका अगमवाणीहरू अमनतम भदनहरूमा 
्भुझनेर—यहूदीहरू ्भे्लोन्ाट 
फक्कनेरन्, मसीहलाई कू्समा टागेँ्रन् 
र ररपष्ट हुनेरन ् र कोरा्छ हाभननरे—
ज् भतनीहरूले मसीहमा भवशवास राखरन् 
भतनीहरूको पनुस्ा्छपना हुनरे—लहीले 
यरुरलेम राडेको र सय वष्छपभर उहा ँपभहलो 
पटक आउनुहुनेर—नफीहरूल े मोराको 
वयवस्ा पालना गर्छन ् र ख्ीष्टमा भवशवास 
राखरन्, जो इस्ाएलका पभवत् उहा ँहुनहुुनर। 
लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।

१ अब म, नफी, मैले लेखेकया िबदहरूकया 
बयारेमया केही बोलदछु, जतुन ्िै्याको मतुखबयाट 
बोपलएको छ। पकनपक हेर, ्िै्याले धेरै 
कुरयाहरू बोलनतुभ्ो जतुन मेरया मयापनसहरूमध्े 
धेरैलयाई बतुझन गयाह्रो भ्ो; पकनपक पतनीहरूलयाई 
्हूदीहरूमयाझको अगम्वयाणीको प्रकयारको 
बयारेमया थयाहया छैन।

२ पकनपक म, नफीले पतनीहरूलयाई 
्हूदीहरूकया तररकयाकया बयारेमया धेरै कुरया 
पसकयाएको छैन; पकनपक पतनीहरूकया कयामहरू 
अ्धकयारकया कयामहरू पथए र पतनीहरूकया 
पक््याकलयािहरू कुकम्षकया पक््याकलयािहरू 
पथए।

३ ्सकयारण, म मेरया जनकया लयापग लेखछु, 
ती सबैकया लयापग जसले ्सिपछ मैले लेखेकया 
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्ी कुरयाहरू प्रयाप्त गननेछ, तयापक पतनीहरूले 
िरमेश्वरकया ््या्हरू थयाहया ियाऊन्, तयापक 
पतनीहरू सबै रयाष्टट्रहरूमया आऊन्, ती 
्वचनअनतुसयार जतुन उहयाँले बोलनतुभएको छ।

४ ्सकयारण, सतुन, हे मेरया जन, जतुन 
इस्याएलकया िरयानयाकया हौ र मेरया ्वचनहरूलयाई 
कयान थयाि; पकनपक ्िै्याकया िबदहरू 
पतमीहरूकया लयापग सरल छैनन्, तैिपन 
पतनीहरू ती सबैकया लयापग सरल छन् जो 
अगम्वयाणीको आतमयाले भररएकया छन्। तर 
म पतमीहरूलयाई अगम्वयाणी पद्छु, त्ो 
आतमयाकोअनतुसयार जतुन ममया छ; ्सकयारण म 
सरलतयाकया अनतुसयार अगम्वयाणी गछु्ष जतुन मेरया 
पितयाकया सयाथ ्रुिलेमबयाट बयापहर आएको 
सम्देनख मसँग रहेको छ; पकनपक हेर, मेरो 
जी्वयातमया मेरया जनसयामतु सरलतयामया बोलनमया 
रमयाउँछ, तयापक पतनीहरूले बतुझून्।

५ हो, अपन मेरो जी्वयातमया ्िै्याकया 
्वचनहरूमया रमयाउँछ, पकनपक म ् रुिलेमबयाट 
बयापहर आएँ र मेरया आँखयाहरूले ्हूदीहरूकया 
कुरयाहरू देखेकया छन् र मलयाई थयाहया छ पक 
्हूदीहरूले अगम्वक्याहरूकया कुरयाहरू 
बतुझछन् र ्हूदीहरूको तररकयामया पसकयाइएकया 
बयाहेक अरु कोही व्पक्हरू छैनन् जसले 
पतनीहरूलयाई भपनएकया कुरयाहरू बतुझछन्, 
के्वल पतनीहरू ्हूदीहरूकया कुरयाहरूकया 
तररकयामया पसकयाइएको हुनतुिछ्ष।

६ तर हेर, म नफीले मेरया छोरयाछोरीहरूलयाई 
्हूदीहरूकया तररकयामया पसकयाएको छैन; तर 
हेर, म आफ ँै ् रुिलेममया बसेको छु, ् सकयारण 
मलयाई त्ो ्वररिररको क्ेत्हरूकया बयारेमया थयाहया 
छ; र मैले मेरया छोरयाछोरीहरूलयाई िरमेश्वरकया 
््या्हरूकया बयारेमया अ्वगत गरयाएको छु, 

जतुन ्हूदीहरूमयाझ, मेरया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
हुन गएको छ, ती सबैअनतुसयार जतुन ्िै्याले 
बोलेकया छन् र म पतनीहरूलयाई लेनखदनँ।

७ तर हेर, म मेरया आफनै अगम्वयाणीहरूसपहत 
अगयापड बढछु, मेरो सरलतयाअनतुसयार; जतुन 
सरलतया मलयाई थयाहया छ पक कुनै मयापनसले 
गलती गन्ष सकदैन; तैिपन, त्ो पदन जब 
्िै्याकया अगम्वयाणीहरू िूरया हुनेछन् 
मयापनसहरूले पननशचततयाकया सयाथ थयाहया 
ियाउनेछन्, त्ो सम्मया जब ती कुरयाहरू हुन 
जयानेछन्।

८ ्सकयारण, पतनीहरू मयापनसकया 
छोरयाछोरीकया लयापग मूल््वयान् छन् र त्ो 
जसले पतनीहरू मूल््वयान् छैनन् भ्ठया्छ, 
पतनीहरूसमक् म खयासगरी बोलनेछु र मेरया 
आफनै मयापनसहरूमया ती ्वचनहरू सीपमत 
गननेछु; पकनपक मलयाई थयाहया छ पक ती अन्तम 
पदनहरूमया उनीहरूकया लयापग ठूलो मूल्कया 
हुनेछन्; पकनपक त्स पदन उनीहरूले 
्सलयाई बतुझनेछन्; ्सकयारण, उनीहरूकया 
भलयाइकया लयापग मैले ्सलयाई लेखेको छु।

९ अपन दुष्टतयाकया कयारण ितुसतया 
्हूदीहरूमयाझ प्वनयाि भएको झैँ, त्सरी 
उनीहरूकया दुष्टतयाकया कयारण एक पिँढीदेनख 
अकको पिँढीसमम उनीहरूको प्वनयाि भएको छ; 
र िरमप्रभतुकया अगम्वक्याहरूले उनीहरूलयाई 
भप्वष््वयाणी गरेको बयाहेक उनीहरूको कसैको 
िपन कपहल्ै प्वनयाि भएको छैन।

१० ्सकयारण, मेरया पितयाले ्रुिलेम 
छयाडने पबपत्कै उनीहरूमयापथ आइिनने 
प्वनयािकया बयारेमया उनीहरूलयाई भपनएको 
पथ्ो;तैिपन उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
कठोर ियारे; र मेरो अगम्वयाणीअनतुसयार 
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बेपबलोनमया ब्दी बनयाएर लपगएकयाहरू बयाहेक 
उनीहरूको प्वनयाि गररएको छ।

११ अपन अब ममया भएको त्ो आतमयाको 
कयारण म ्ो बोलछु। र उनीहरूलयाई ब्दी 
बनयाएर लपगएको हुँदयाहुँदै िपन उनीहरू ितुनः 
फक्कनेछन् र ् रुिलेमको भूपमलयाई स्वयापमत्वमया 
पलनेछन्; ्सकयारण, उनीहरूलयाई आफनो 
ररकथको भूपममया फेरर ितुनसथया्षिनया गररनेछ।

१२ तर, हेर, उनीहरूले ्तुद्ध गननेछन् र 
्तुद्धकया हल्याहरू; र जब त्ो पदन आउँछ 
पक पितयाबयाट ज्मयाइएकया एकमयात् ितुत्, हो 
स्वग्षकया र िृथ्वीकया पितया समेतले आफूलयाई 
िरीरमया पतनीहरूसयामतु प्रकट हुनतुहुनेछ, हेर, 
उनीहरूले उहयाँलयाई अस्वीकयार गननेछन्, 
उनीहरूकया दुष्टतया र उनीहरूकया हृद्कया 
कठोरतया र उनीहरूकया हठीिनयाकया कयारण।

१३ हेर, पतनीहरूले उहयाँलयाई क्ूसमया 
टयाँग्ेछन्; र उहयाँ तीन पदनको अ्तरयालसमम 
कपब्सथयानमया सतुतनतुभएिपछ उहयाँ मृत्तुबयाट 
उठनतुहुनेछ, आफनो िँखेटयाहरूमया चङ्याईकया 
सयाथ; र उहयाँको नयाउँमया प्वश्वयास गनने सबैलयाई 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया बचयाइनेछ। 
्सकयारण, मेरो जी्वयातमया उहयाँको बयारेमया 
अगम्वयाणी गन्ष रमयाउँछ, पकनपक मैले उहयाँको 
पदन देखेको छु र मेरो हृद्ले उहयाँको िप्वत् 
नयाउँको प्रिंसया गछ्ष।

१४ अपन हेर ्सतो हुन जयानेछ पक मसीह 
मृत अ्वसथयाबयाट ब्तुँतनतुभएिपछ र आफूलयाई 
उहयाँको नयाउँमया प्वश्वयास गनने, आफनया 
जनमयाझ देखयाउनतु भएिपछ, हेर, ्रुिलेमको 
ितुन प्वनयाि हुनेछ; पकनपक उनीहरूलयाई 
पधक्यार छ जो िरमेश्वरको र उहयाँकया चच्षकया 
मयापनसहरूकया प्वरुद्धमया लडयाइं गछ्षन्।

१५ ्सकयारण, ्हूदीहरू सयारया रयाष्टट्रहरूमया 
पततर प्वतर हुनेछन्; हो र बेपबलोनको िपन 
प्वनयाि हुनेछ; ्सकयारण, ्हूदीहरूलयाई अरु 
रयाष्टट्रहरूद्यारया छरिष्ट ियाररनेछ।

१६ अपन उनीहरू छरिष्ट भएिपछ र 
धेरै ितुसतयाहरूको अ्तरयालसमम, ख्ीष्टमया, 
िरमेश्वरको ितुत् र मयान्वजयापतकया लयापग 
अन्त प्रया्नशचत्मया, प्वश्वयास रयाखन उनीहरू 
नमयानेसमम, हो, एक पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम 
समेत, िरमप्रभतु िरमेश्वरले पतनीहरूलयाई अरु 
रयाष्टट्रहरूद्यारया कोरया्ष हयान्तुभएकोछ, र, जतुन अन्त 
छ—र जब त्ो पदन आउँछ पक उनीहरूले 
ख्ीष्टमया प्वश्वयास रयाखनेछन् र उहयाँको नयाउँमया 
पितयाको आरयाधनया गननेछन्, ितुद्ध हृद् र सफया 
हयातहरू र अकको मसीहकया लयापग फेरर अगयापड 
हेननेछैनन्, त्सिपछ, त्ो सम्मया, त्ो 
पदन आउनेछ पक ्ो हुनतु आ्वश्क छ पक 
उनीहरूले ् ी कुरयाहरूमया प्वश्वयास रयाखनतुिद्षछ।

१७ अपन िरमप्रभतुले दोस्ो िटक उहयाँकया 
जनलयाई उनीहरूकया हरयाएकया र िपतत 
अ्वसथयाबयाट ितुनसथया्षिनया गन्षकया पननमत फेरर 
आफनो हयात फैल्याउनतुहुनेछ। ्सकयारण, 
उहयाँले मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकयासयामतु 
उदेकमयापथ उदेकको कया््ष गन्ष अगयापड 
बढनतुहुनेछ।

१८ ्सकयारण, उहयाँले आफनया ्वचनहरू 
उनीहरूकयासयामतु अपि ल्याउनतुहुनेछ, जतुन 
्वचनहरूले उनीहरूको अन्तम पदनमया 
््या् गननेछ, पकनपक उनीहरूले अस्वीकयार 
गरेकया सयाँचो मसीहको उनीहरूमया प्वश्वयास 
पदलयाउने प्र्ोजनले ्ी उनीहरूलयाई 
पदइनेछ; र उनीहरूलयाई प्वश्वयास पदलयाउन 
तयापक उनीहरूले मसीहको आगमनकया लयापग 
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फेरर बयाटो हेनतु्षिददैन, पकनपक त्हयाँ कोही 
आउनतुहुनेछैन, के्वल झूठो मसीह हुनसकदछ 
जसले मयापनसहरूलयाई छकयाउँछ; पकनपक 
त्हयाँ अगम्वक्याहरूले बोलनतुभएको के्वल 
एक मसीह हुनतुहु्छ र त्ो मसीह उहयाँ नै 
हुनतुहु्छ जसलयाई ्हूदीहरूद्यारया अस्वीकयार 
गररनतुिद्षछ।

१९ पकनपक अगम्वक्याहरूकया 
्वचनहरूअनतुसयार, मेरया पितयाले ्रुिलेम 
छयाडनतुभएको छ स् ्वष्षको सम्िपछ मसीह 
आउनतुहुनेछ; र अगम्वक्याहरूकया ्वचनहरू र 
िरमेश्वरकया स्वग्षदूतकया ्वचनअनतुसयार, उहयाँको 
नयाउँ ्ेिू ख्ीष्ट, िरमेश्वरको ितुत् हुनेछ।

२० अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, मैले सिष्ट 
बोलेको छु तयापक पतमीहरू अ््थया गनतु्ष िददैन। 
र जसरी िरमप्रभतु िरमेश्वर पजउनतुहु्छ जसले 
इस्याएललयाई पमश् देिको भूपमबयाट बयापहर 
ल्याउनतुभ्ो र मोियालयाई िपक् पदनतुभ्ो तयापक 
प्वषयालतु सि्षहरूले उनीहरूलयाई टोकेिपछ, 
्पद उनीहरूले आफनयासयामतुन्े उनले उठयाएको 
सि्षतफ्क आँखया लगयाए भने उसले रयाष्टट्रहरूलयाई 
पनको ियारोस् र उनलयाई िपक्िपन पदइ्ो 
तयापक उनले त्ो ढुङ्यालयाई प्रहयार गरून् र 
ियानी बयापहर आओस्; हो, हेर म पतमीलयाई 
भ्दछु, पक जसरी ्ी कुरयाहरू सत् छन् र 
जसरी िरमप्रभतु िरमेश्वर पजउनतुहु्छ, त्हयाँ 
स्वग्षमतुपन अरु कुनै नयाउँ पदइएको छैन के्वल 
्ो ् ही ् ेिू ख्ीष्ट, जसको बयारेमया मैले बोलेको 
छु, जसद्यारया मयापनसलयाई बचयाइन सकछ।

२१ ्सकयारण, पकनभने िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले मलयाई ्वयाचया गनतु्षभएको छ तयापक 
्ी कुरयाहरू जतुन मैले लेखदछु रयानखनतु र संरक्ण 
गररनतु िद्षछ र मेरया स्तपतलयाई हसतया्तरण 

गररनतु िद्षछ, एक पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम, 
तयापक ्ोसेफको ्वयाचया िूरया होओस्, तयापक 
िृथ्वी रहेसमम उनकया स्तपतको कपहल्ै 
प्वनयाि नहोओस्।

२२ ्सकयारण, िृथ्वी रहेसमम ्ी कुरयाहरू 
एक पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम जयानतु िद्षछ; 
र पतनीहरू िरमेश्वरको चयाहयानया र इचछयानतुसयार 
जयानतुिद्षछ; र ती रयाष्टट्रहरू जसले ्सलयाई 
स्वयापमत्वमया रयाखदछ ्समया लेनखएकया 
्वचनहरूअनतुसयार पतनीहरूको ् ्या् हुनतुिद्षछ।

२३ पकनपक हयामी लेखनलयाई 
लगनिीलतयािू्व्षक िररश्म गर्छौँ, हयाम्या 
छोरयाछोरीहरूलयाई प्वश्वयास पदलयाउन र हयाम्या 
ब्धतुहरूलयाई िपन, ख्ीष्टमया प्वश्वयास गन्ष र 
िरमेश्वरसँग पमलयाि गन्ष; पकनपक हयामीलयाई 
थयाहया छ पक ्ो अनतुरिहद्यारया हो पक हयामीलयाई 
बचयाइ्छ, हयामीले गन्ष सकने गरेिपछ।

२४ अपन, हयामी ख्ीष्टमया प्वश्वयास गनने 
हुँदयाहुँदै, हयामी मोियाको व््वसथयाको ियालनया 
गर्छौँ र पन्म िूरया नभएसमम, ख्ीष्टको 
दृढपनशच्कया सयाथ बयाटो हरे्छौँ।

२५ पकनपक, ्ही अ्त्कया लयापग ्ो 
व््वसथया पदइएको पथ्ो; ्सकयारण व््वसथया 
हयाम्या लयापग मृत भएको छ र हयामी हयाम्या 
आसथयाकया कयारण ख्ीष्टमया जीप्वत बनयाइएकया 
छौँ; हयामी आज्याहरूकया कयारण अझैिपन 
व््वसथयाको ियालनया गर्छौँ।

२६ अपन हयामी ख्ीष्टकया बयारेमया बोलछौँ, 
हयामी ख्ीष्टमया खतुिी हु्छौँ, हयामी ख्ीष्टकया 
बयारेमया प्र्वचन पद्छौँ, हयामी ख्ीष्टकया 
बयारेमया अगम्वयाणी गर्छौँ र हयामी हयाम्या 
अगम्वयाणीहरूकया अनतुसयार लेखछौँ, तयापक 
हयाम्या छोरयाछोरीहरूले थयाहया ियाऊन् पक 
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पतनीहरूकया ियािहरूको छुटकयारयाकया लयापग 
कुन स्ोतलयाई पतनीहरूले हेनतु्षिद्षछ।

२७ ्सकयारण, हयामी व््वसथयाकया समब्धमया 
बोलछौँ तयापक हयाम्या छोरयाछोरीहरूले 
व््वसथयाको मृतया्वसथया थयाहया ियाऊन् र 
उनीहरू पन्मको मृतया्वसथया थयाहया ियाएर, त्ो 
जी्वनको बयाटो हेन्ष सकून् जतुन ख्ीष्टमया छ र 
थयाहया ियाउन सकून् पक कुन अ्त्कया लयापग 
व््वसथया पदइएको पथ्ो। र त्ो व््वसथया 
ख्ीष्टमया िूरया भएिपछ, पक जब व््वसथयाको 
अ्त् हुनतुिद्षछ उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
उहयाँकया प्वरुद्ध कठोर ततुल्याउनतु िननेछैन।

२८ अपन अब हेर, मेरया जन, पतमीहरू 
हठी जन हौ; ्सकयारण, मैले पतमीहरूलयाई 
सिष्टसँग भनेको छु, पक पतमीहरूमया भ्रम हुनै 
सकदैन। र मैले बोलेकया ्वचनहरू पतमीहरूकया 
प्वरुद्ध ग्वयाही भएर खडया हुनेछन्; पकनपक 
उनीहरू कसैलयाई िपन सही बयाटो पसकयाउन 
प्रिसतै छन्; पकनपक सही बयाटो नै ख्ीष्टलयाई 
प्वश्वयास गनतु्ष हो र उहयाँलयाई अस्वीकयार नगनतु्ष 
हो; पकनपक उहयाँलयाई अस्वीकयार गनतु्ष भनेको 
अगम्वक्याहरू र व््वसथयाको अस्वीकयार  
गनतु्ष हो।

२९ अपन अब हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु 
पक सही बयाटो ख्ीष्टलयाई प्वश्वयास गनतु्ष हो र 
उहयाँलयाई पतरषकयार नगनतु्ष हो; र ख्ीष्ट इस्याएलकया 
िरमिप्वत् उहयाँ हुनतुहु्छ; ्सकयारण पतमीहरू 
उहयाँसयामतु झतुकनतुिछ्ष र उहयाँलयाई पतमीहरूको 
सयारया बल, मनसतषक र िपक्ले र पतमीहरूकया 
िूरै आतमयाले आरयाधनया गनतु्षिछ्ष; र ्पद 
पतमीहरूले ्सो गरेमया पतमीहरूलयाई कुनै 
हयालतमया िपन पनकयालया गररनेछैन।

३० अपन, जबसमम ्ो उपचत हुनेछ, 

मोियालयाई पदइएको व््वसथया िूरया नभएसमम 
पतमीहरूले िरमेश्वरको अनतुष्ठयानहरू र 
प्वपधहरू ियालनया गनतु्षिछ्ष।

अध्या् २६

ख्ीष्टले नफीहरूको सेवा गनु्छहुनरे—
नफीले आफना जनको िभवषयको भवनारको 
देखरन्—भतनीहरूल ेधलूो्ाट ् ोलनरेन—्
गैह्र-यहूदीहरूले गलत चच्छहरू र गोपय 
गुट्नदीहरूको भनमा्छण गननेरन—्परमप्रिलुे 
माभनसहरूलाई पुरोभहतयाइँहरूको अभयास गन्छ 
भनषेध गनु्छहुनर। लगिग ई.पू. ५५९–५४५।

१ अपन ख्ीष्ट मतृया्वसथयाबयाट उठनतुभएिपछ 
उहयालँ ेआफूलयाई पतमीहरूसयामतु दखेयाउनतुहुनछे, 
मरेया छोरयाछोरीहरू र मेरया पप्र् ब्धतुहरू; र उहयँाले 
पतमीहरूसयामतु बोलनतुहुन े ्वचनहरू व््वसथया 
हुनछेन् जतुन पतमीहरूल ेियालनया गनतु्षिननेछ।

२ पकनपक हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु पक 
मैले देखेको छु पक धेरै पिँढीहरू गतुज्नेछन् र 
त्हयाँ मेरया जनमयाझ ठूलया ् तुद्ध र कलह हुनेछन्।

३ अपन मसीह आउनतुभएिपछ त्हयाँ मेरया 
जनलयाई उहयाँको ज्मको र उहयाँको मृत्तुको 
र ितुनरुतथयानको िपन पच्हहरू पदइनेछ; र 
दुष्टहरूकया लयापग त्ो पदन महयान् र भ्यानक 
हुनेछ, पकनपक पतनीहरू नयापसनेछन्; र 
पतनीहरू नयापसनेछन् पकनभने पतनीहरूले 
अगम्वक्याहरू र स्तहरूलयाई पनकयालया गरे 
र पतनीहरूलयाई ढुङ्याले हयाने र पतनीहरूलयाई 
मयारे; ्सकयारण स्तहरूकया रगतको ितुकयारया 
जपमनबयाट पतनीहरूप्वरुद्ध िरमेश्वरकहयाँ मयापथ 
उठनेछ।

४ ्सकयारण, ती सबै जो िमणडी छन् र 
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जसले दुषट्याइंकयासयाथ गछ्षन्, आउने त्ो 
पदनले पतनीहरूलयाई जलयाउनेछ, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ, पकनपक पतनीहरू ठुटयाझैँ 
हुनेछन्।

५ अपन पतनीहरू जसले अगम्वक्याहरू र 
स्तहरूलयाई मयाद्षछन्, िृथ्वीको गपहरयाइले 
पतनीहरूलयाई पनलनेछ, सै््हरूकया अपधिपतले 
भन्तुहु्छ; र ि्व्षतहरूले पतनीहरूलयाई ढयाकनेछ 
र हया्वयाको भतुमरीले पतनीहरूलयाई उचयालेर टयाढया 
लैजयानेछ र भ्वनहरू पतनीहरू मयापथ खसनेछन् 
र पतनीहरूलयाई पिँधेर टुक्या टुक्या ियाननेछन् र 
पतनीहरूलयाई धूलो बनयाई पिँधनेछ।

६ अपन पतनीहरूलयाई चट्याङहरू र 
पबजतुलीको चमकहरू र भतुकमिहरू र सबै 
पकपसमकया प्वनयािहरूद्यारया भेट गररनेछ, 
पकनपक िरमप्रभतुको ररसको आगो 
पतनीहरूप्वरुद्ध जलनेछ र पतनीहरू ठुटयाझैँ 
हुनेछन् र आउने त्ो पदनले पतनीहरूलयाई भषम 
गननेछ, सै््हरूकया अपधिपतले भन्तुहु्छ।

७ हे त्ो िीडया र बध भई गतुमेकया मेरया 
मयापनसहरूकया कयारणले मेरो हृद्को ्वेदनया! 
पकनपक म, नफीले ्ो देखेको छु र ्सले 
मलयाई िरमप्रभतुको उिनसथपतकया सयामतु भषम 
गन्ष लयागेको छ; तर मैले मेरया िरमेश्वरसयामतु 
पब्ती ितुकयानतु्ष िद्षछ: हजतुरकया मयाग्षहरू ठीक 
छन्।

८ तर हेर, धयापम्षकहरू जसले 
अगम्वक्याहरूकया ्वचनहरूलयाई सतु्छन् र 
पतनीहरूको प्वनयाि गददैनन्, तर उतिीडनकया 
बयाबजतुद पदइएकया पच्हहरूकया लयापग ख्ीष्टतफ्क 
दृढपनशच्कया सयाथ बयाटो हेछ्षन्—हेर, 
पतनीहरू ती हुन् जसको प्वनयाि हुनेछैन।

९ तर धयापम्षकतयाको ितुत् पतनीहरूमयाझ प्रकट 

हुनतुहुनेछ; र उहयाँले पतनीहरूलयाई चङ्याइ 
ल्याउनतुहुनेछ र पतनीहरूमया उहयाँसँग ियान्त 
आउनेछ, तीन ितुसतयाहरू नपबततु्जेलसमम 
हुनेछ र चयार ितुसतयाकया धेरै जनयाहरू 
धयापम्षकतयामया पबपतसकेकया हुनेछन्।

१० अपन जब ्ी कुरयाहरू पबपतसकेकया 
हुनेछन् मेरया मयापनसहरूमयापथ तीव्र प्वनयाि 
आउनेछ; पकनपक, मरेो हृद्को िीडयाकया 
बयाबजतुद, मैले ्सलयाई दखेकेो छु; ्सकयारण, 
मलयाई थयाहया छ पक ्सो हुन जयानछे; र 
पतनीहरूले आफूलयाई पबनया मलू्मया बचेनछेन;् 
पकनपक, पतनीहरूकया िमणड र पतनीहरूकया 
मूख्षतयाकया प्रपतफलकया कयारण पतनीहरूले 
प्वनयािको बयाली पटपनछेन;् पकनपक पतनीहरूले 
सैतयानलयाई समि्षण गरकेो र प्रकयािको सयाटो 
अ्धकयारकया कुरयाहरू रोजकेो कयारणल,े 
त्सकयारण पतनीहरू नरक मतुपन जयानतुिद्षछ।

११ पकनपक िरमप्रभतुको आतमयाल ेमयापनससगँ 
रहन सधैँ  रहनेछनै। र जब आतमयाल ेमयापनससगँ 
रहन छयाडनेछ त्सिपछ तीव्र प्वनयाि आउनछे 
र ्सले मेरो आतमया िोकयाकूल हु्छ।

१२ अपन त्सैगरी ्हूदीहरूको प्वश्वयास 
पदलयाउने समब्धमया म बोलेँ, पक ्ेिू नै सत् 
ख्ीष्ट हुनतुहु्छ, ्ो आ्वश्क छ पक गैह्र-
्हूदीहरूलयाई िपन पचत् बतुझयाउनतु िछ्ष पक ्ेिू 
नै ख्ीष्ट, अन्त िरमेश्वर हुनतुहु्छ;

१३ अपन उहयाँले आफूलयाई ती सबैसयामतु 
प्रकट गनतु्षहुनेछ जसले उहयाँमया िप्वत् आतमयाको 
िपक्द्यारया प्वश्वयास रयाखछ; हो, हरेक रयाष्टट्र, 
कुटुमब, भयाषया र जनसयामतु, पतनीहरूकया 
आसथयाअनतुसयार, मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
िपक्ियाली आशच््षजनक कुरयाहरू, पच्हहरू 
र आशच््षहरू गनतु्षहु्छ।



113

२ नफी २६:१४–२४११३
१४ तर हेर, म अन्तम पदनहरूकया बयारेमया 

अगम्वयाणी गछु्ष; ती पदनहरूकया बयारेमया जब 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले ्ी कुरयाहरू मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु ल्याउनतुहुनेछ

१५ मेरया स्तपत र मेरया ब्धतुहरूकया 
स्तपत प्वश्वयासमया क्ीण भएिपछ र गैह्र-
्हूदीहरूद्यारया प्रतयापडत भएिपछ; हो, 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले पतनीहरूप्वरुद्ध ्वररिरर 
छयाउनी बनयाउनतु भएिपछ र एउटया डयाँडयासपहत 
पतनीहरूकया प्वरुद्ध िेरेिपछ र पतनीहरूप्वरुद्ध 
पकल्याहरूमयापथ उठयाएिपछ; र पतनीहरूलयाई 
धूलोमया तल खसयालेिपछ, पतनीहरू नभए 
तयािपन, तैिपन धममीहरूकया ्वचनहरू 
लेनखनेछन् र आसथया्वयान् कया प्रयाथ्षनयाहरू 
सतुपननेछ र ती सबै प्वश्वयासमया क्ीण 
भएकयाहरूलयाई पबपस्षने छैन।

१६ पकनपक ती जसको प्वनयाि गररनेहरू 
उनीहरूसयामतु जपमनबयाट बोलनेछन्, अपन 
पतनीहरूको बोली धतुलो तल पभत्बयाट हुनेछ, 
पतनीहरूको आ्वयाज एक िररपचत आतमयाको 
जसतो हुनेछ; पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
उनीहरूलयाई िपक् पदनतुहुनेछ, पक उहयाँले 
उनीहरूमया कयानेखतुिी गनतु्षहुनेछ, जपमनबयाट 
बयापहर आएजसतै समेत, अपन उनीहरूको 
कयानेखतुिी धतुलोबयाट आउनेछ।

१७ पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो 
भन्तुहु्छ: उनीहरूले आफूमयाझ गरेको कुरयाहरू 
लेखनेछन्, अपन ती एउटया ितुसतकमया लेनखने 
छन् र छयाि लगयाएर ब्द गररने छन्, अपन ती 
जो प्वश्वयासमया क्ीण भएकया छन उनीहरूले 
ियाउने छैनन्, पकनकी उनीहरू िरमेश्वरकया 
कुरयाहरूको नयाि गन्ष खोजछन्।

१८ ्सकयारण, नयाि गररएकयाहरूलयाई 

द्ूतगपतले नयाि गररएकोछ; अपन उनीहरूकया 
भ्या्वहहरूको हुल उडयाएर जयाने भतुस जसतै 
हुनेछन्—हो, िरमप्रभतु िरमेश्वर भन्तुहु्छ: 
्ो एकै क्णमया एक्यापस हुनेछ—

१९ अपन ्सतो हुन जयानेछ, पक ती जो 
प्वश्वयासमया क्ीण भएकया छन उनीहरूलयाई 
गैह्र-्हूदीहरूकया हयातबयाट प्रतयापडत गररनेछ।

२० अपन गैह्र-्हूदीहरू उनीहरूकया 
आँखयाको िमणडले उचयापलनेछन्, अपन 
अनलझने छन, उनीहरूलयाई ठूलो ठेस 
लगयाउने कयारण, पक उनीहरूले धेरै चच्षहरू 
बनयाएकया छन्, तैिपन, िरमेश्वरको िपक् 
र आशच््षकम्षहरूलयाई होच्याउँछन्, अपन 
आफनया ज्यान र आफनया पिक्याको प्रचयार गछ्षन्, 
पक उनीहरूले फयाइदया पलन ियाऊन अपन 
गररबको अनतुहयारमयापथ लयाद्न ियाऊन।

२१ अपन धेरै चच्षहरू बनयाइएकया छन् जसले 
ईष्या्षहरू, अपन कलहहरू, अपन द्ैषहरू 
ल्याउँछन्।

२२ अपन त्हयाँ गोप् गतुटब्दीहरू छन्, 
प्रयाचीन सम्हरूमया जसतै समेत, सैतयानको 
गोप् गतुटब्दीहरूअनतुसयार, पकनपक ऊ ्ी 
स्वै कुरयाहरूको संसथयािक हो, हो, हत्याको, 
अपन अ्धकयारकया कयामहरूको संसथयािक 
हो; हो, अपन ऊ पतनीहरूलयाई बपल्ो डोरीले 
सदयास्व्षदयाकया लयापग नबयाँपध्जेलसमम, उसले 
पतनीहरूलयाई आलसको डोरीले ियाँटीमयाफ्कत् 
डोऱ्याउँछ।

२३ पकनपक हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीलयाई भ्दछु पक िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
अ्धकयारमया कया््ष गनतु्षहुन्।

२४ संसयारलयाई लयाभ हुनेकुरया बयाहेक अरु 
केही िपन उहयाँले गनतु्षहुन्; पकनपक उहयाँले 
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संसयारलयाई मया्या गनतु्षहु्छ, ्हयाँसमम पक 
उहयाँले आफनो जी्वन अि्षण गनतु्षहु्छ पक 
उहयाँले सबै मयापनसहरूलयाई आफूपतर तयान् 
सकनतुहोओस्। ्सकयारण, उहयाँले कसैलयाई 
िपन आज्या पदनतुहुन् पक उनीहरूले उहयाँको 
मतुपक्मया भयाग पलन नियाऊन्।

२५ हेर, के उहयाँ जो कसैकया सयामतु ्सो 
भनेर करयाउनतुहु्छ: मबयाट भयाग? हेर, म 
पतमीहरूलयाई भ्दछु, भन्तुहुन्; तर उहयाँ 
भन्तुहु्छ: िृथ्वीकया िल्ो छेउकया पतमीहरू 
सबै मसमक् आओ, पबनया मूल् र पबनया 
िैसयाको, दुध र मह पकन।

२६ हेर, के उहयाँले आज्या पदनतुभएको छ 
पक पतनीहरू सभया-िरबयाट, ्या आरयाधनयाकया 
भ्वनहरूबयाट पनसक? म पतमीलयाई भ्दछु, 
छैन।

२७ के उहयाँले कसैलयाई आज्या पदनतुभएको छ 
पक उनीहरूले उहयाँको मतुपक्मया भयाग नपलऊन? 
म पतमीलयाई भ्दछु, छैन; तर उहयाँले सबै 
मयापनसहरूलयाई पसत्ैमया पदनतु भएको छ; अपन 
उहयाँले उहयाँकया जनलयाई आज्या पदनतुभएको छ 
पक उनीहरूले सबै मयापनसहरूलयाई िशचयात्याि 
गन्ष मनयाउनतु िद्षछ।

२८ हेर, िरमप्रभतुले के कसैलयाई उहयाँको 
भलयाईमया सहभयागी नबन्ू भनी आज्या 
पदनतुभएको छ? हेर म पतमीलयाई भ्दछु, 
छैन; तर सबै मयापनसहरूलयाई एकलयाईजसतै 
अककोलयाई उपत्कै सतुपबधया उिलबध छ; कोही 
पनषेपधत छैनन्।

२९ उहयाँले आज्या पदनतुभएको छ पक त्हयाँ 
कुनै ितुरोपहत्याइँ हुनतुहुन्; पकनपक, हेर, 
ितुरोपहत्याइं त्ो हो पक मयापनसहरू प्र्वचन 
पदएर उनीहरू आफ ँैलयाई संसयारको प्रकयािको 

रुिमया उचयालछन्, पक उनीहरूले फयाइदया 
र संसयारको प्रिंसया ियाऊन; तर उनीहरू 
पस्ोनको कल्याण खोजदैनन्।

३० हरे, िरमप्रभतुल े ्ी कुरया पनषेपधत 
गनतु्षभएको छ; ्सकयारण, िरमप्रभतु 
िरमेश्वरल े एउटया आज्या पदनतुभएको छ पक 
सब ै मयापनसहरूसगँ ख्ीपष्ट् प्रमे हुनतुिछ्ष, जतुन 
ख्ीपष्ट् प्रमे मया्या हो। अपन ्पद उनीहरूसगँ 
ख्ीपष्ट् प्रमे छनै भन े उनीहरू केही होइनन।् 
्सकयारण, ्पद उनीहरूसँग प्रमे छ भने 
उनीहरूल े पस्ोनकया श्पमकको प्वनयाि सहने 
छनैन।्

३१ तर पस्ोनकया श्पमकले पस्ोनकया 
पननमत िररश्म गननेछन्; पकनपक ्पद 
उनीहरूले ज्यालयाको पननमत िररश्म गरे भने 
उनीहरूको प्वनयाि हुनेछ।

३२ अपन फेरर, िरमप्रभतु िरमेश्वरले आज्या 
पदनतुभएको छ पक मयापनसले हत्या गनतु्षहुन्; 
पक उनीहरूले झतुटो बोलनतुहुन्; पक उनीहरूले 
चोरर गनतु्ष हुन्, पक उनीहरूले िरमप्रभतु आफनया 
िरमेश्वरको नयाउँ व्थदैमया पलनतु हुन्; पक 
उनीहरूले ईष्या्ष गनतु्ष हुन् पक उनीहरूमया द्ैष 
हुनतु हुन्; पक उनीहरूबीच एक अकया्षसँग 
झगडया हुनतु हुन्, पक उनीहरूले ्वेश्या्वृपत गनतु्ष 
हुन्; अपन पक उनीहरूले ्ी कुनै कुरयाहरू गनतु्ष 
हुन्; पकनपक जसले ्ी गद्षछ उसको प्वनयाि 
हुनेछ।

३३ पकनपक ्ी कुन ैदषु्टतयाहरू िरमप्रभतुबयाट 
आउदनैन;् पकनपक उहयालँ े त्ो गनतु्षहु्छ जतुन 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकयामयाझ असल छ; 
अपन उहयालँ े सबलैयाई उहयामँया आउन अपन 
उहयाकँो असलिनयामया भयाग पलन पन्त्याउनतु 
हु्छ; अपन उहयँाल ेचयाहे कयालो होस् ्वया गोरो, 
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ब्धी होस ् ्वया स्वत्त्, ितुरुष ्वया मपहलया 
कसलैयाई अस्वीकयार गनतु्षहुन्; उहयँाल ेबधेममीलयाई 
समझनतुहु्छ; िरमेश्वरसयामतु, दबु ै्हूदी र गहै्र-
्हूदीहरू, सब ैमयापनसहरू बरयाबर हु्छन।्

अध्या् २७

अमनतम भदनहरूमा अनधकार र धम्छभवमुखताले 
पथृवी ढाभकनरे—मोममोनको पुसतक अभघ 
आउनरे—तीन साक्षील े पसुतकको गवाही 
भदनरेन—्भरभक्षत माभनसल े िने्नर उसले 
राप लगाएर ्नद गररएको पुसतक पढन 
सकदनै—परमप्रिलु े उदकेमाभ् उदेकका 
काय्छहरू गनु्छहुनरे—यरैया २९ सँग तुलना 
गनु्छहोस।् लगिग ई.प.ु ५५९–५४५।

१ तर, हेर, ती अन्तम पदनहरूमया, अथ्वया 
ती गैह्र-्हूदीकया पदनहरूमया—हो, गैह्र-
्हूदीहरूकया र ्हूदीहरूकया रयाष्टट्रहरूलयाई िपन, 
्ो भूपममया आउनेहरूलयाई र अ्् भूपममया 
रहेकयाहरूलयाई, हो, िृथ्वीको भूपममया रहेकयाहरू 
सबैलयाईसमेत हेर, हेर, उनीहरू दुष्टतया अपन 
हरेक प्रकयारकया कुकम्षहरूले मयापतएकया 
हुनेछन्—

२ अपन जब त्ो पदन आउनेछ जब मेि 
गज्षनकया सयाथ अपन भूकमिकया सयाथ, अपन 
ठुलो आ्वयाजकया सयाथ, अपन हुरीकया सयाथ, 
अपन आँपधबेहरीकया सयाथ, अपन प्वध्वँिकयारी 
आगोको ज्वयालयाकया सयाथ सै््हरूकया 
अपधिपतद्यारया उनीहरूलयाई भेपटनेछ।

३ अपन सबै रयाष्टट्रहरू जो पस्ोनको प्वरुद्धमया 
लडदछन्, अपन उनलयाई कष्ट पद्छन्, 
पतनीहरूलयाई रयापतको सिनयाको दृश् जसतै 
हुनेछ; हो, उसलयाई त्सतै हुनेछ, जसरी भोको 

मया्छेले खयाएको सिनया देखछ, तर ब्तुँपझदया 
उसले आफनो आतमयालयाई के्वल ियाउँदछ; 
अथ्वया एक पतखया्षएको मया्छेले सिनयामया 
पिएको देखदछ, तर ब्तुँपझदया उसले आफूलयाई 
कमजोर देखदछ अपन उसको आतमयामया अझै 
तृषणया छ; हो, पस्ोनको ि्व्षतपबरुद् लडने 
सबै रयाष्टट्रहरूलयाईसमेत त्सतै हुनेछ।

४ पकनपक हेर, दुरयाचयार गनने पतमीहरू सबै, 
पतमीहरू आशच््षचपकत र छक् िर, पकनपक 
पतमीहरू रुनेछौ, अपन रोऊ, हो, पतमीहरू 
मयापतने छौ, तर मपदरयाले होइन, पतमीहरूले 
धरमरयाउनेछौ तर बपल्ो जयाँडले होइन।

५ पकनपक हेर, िरमप्रभतुले पतमीहरूमयापथ 
गपहरो पन्द्या ख््याउनतु भएको छ। पकनपक 
हेर, पतमीहरूले पतमीहरूको आँखया ब्द गरेकया 
छौ, अपन पतमीहरूले पतम्ो अगम्वक्याहरूलयाई 
अपन ियासकहरूलयाई अस्वीकयार गरेकयाछौ, 
अपन उहयाँले पतमीहरूको दुरयाचयारको कयारण 
पतमीहरूको द्ष्टयाहरूलयाई छोपिपदनतुभएको छ।

६ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले ्वचनहरूको ितुसतक पतमीहरूसयामतु 
ल्याउनतुहुनेछ, अपन ती अलछी गरेकयाहरूको 
्वचनहरू हुनेछ।

७ अपन हेर त्ो ितुसतक छयाि लगयाएर ब्द 
गररएको हुनेछ, अपन त्ो ितुसतक िरमेश्वरबयाट 
आएको प्रकयाि हुनेछ, संसयारको प्रयारमभदेनख 
अ्त्सममकया।

८ ्सकयारण, ब्द गररएको कुरयाहरूकया 
कयारण, छयाि लगयाएर ब्द गररएकया कुरयाहरू 
दुष्टतया र कुकम्षहरूकया मयापनसहरूमयाझ 
हसतया्तरण गररइने छैन। ्सकयारण त्ो 
ितुसतक उनीहरूबयाट लतुकयाइनेछ।

९ तर त्ो ितुसतक एउटया मयापनसलयाई 
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पदइनेछ, अपन त्ो ितुसतककया ्वचनहरू उसले 
बतुझयाउनेछ, जतुन ्वचनहरू धतुलोमया अलछी 
गननेहरूकयाको हो, अपन उसले ती ्वचनहरू 
अकया्षलयाई बतुझयाउनेछ।

१० तर ती छयाि लगयाएर ब्द गररएकया 
्वचनहरू हसतया्तरण गररनेछैन, न त उहयाँले 
ितुसतक नै हसतया्तरण गनतु्षहुनेछ। पकनपक 
त्ो ितुसतक िरमेश्वरको िपक्द्यारया छयाि 
लगयाएर ब्द गररएको हो, अपन ब्द गररएको 
त्ो प्रकयाि िरमप्रभतुको आफनो सम्समम 
लतुकयाइनेछ, पक ती अपि आउन सकून्; 
पकनपक हेर, पतनीहरूले संसयारको उतिपत्देनख 
त्सको अ्त्सममकया सबै कुरयाहरू प्रकट 
गछ्षन्।

११ अपन त्ो पदन आउनेछ पक त्ो 
ितुसतककया छयाि लगयाएर ब्द गररएकया 
्वचनहरू िरकया धतुरीहरूबयाट िपढनेछन् अपन 
पतनीहरू ख्ीष्टकया िपक्द्यारया िपढनेछन्; अपन 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ भएकया अपन 
िृथ्वीको अ्त्समममया समेत हुने सबै कुरयाहरू 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु प्रकट गररनेछ।

१२ ्सकयारण, जसलयाई मैले पद्छु 
भनेर बोलेकोछु उसलयाई त्ो ितुसतक पदने 
पदनमया, त्ो ितुसतक संसयारको आँखयाहरूबयाट 
लतुकयाइनेछ, पक, िरमेश्वरको िपक्द्यारया, 
जसलयाई त्ो ितुसतक पदएको हो ऊ बयाहेक देखने 
तीन सयाक्ीहरू बयाहेक कसैले िपन ्सलयाई 
देखने छैनन्; अपन पतनीहरूले ्स ितुसतक र 
त्समया भएकया कुरयाहरूको सत्तयाको ग्वयाही 
पदनेछन्।

१३ अपन मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु 
उहयाँको ्वचनको ग्वयाही पदन, िरमेश्वरको 
इचछयाअनतुसयारकया हेनने केही बयाहेक, अरु कसैले 

िपन देखने छैनन्; पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
भन्तु भएको छ पक आसथया्वयान् कया ्वचनहरू 
मृतकहरूबयाट आएकोजसतै गरी बोलनेछन्।

१४ ्सकयारण, िरमप्रभतु िरमेश्वर त्ो 
ितुसतककया ्वचनहरू अगयापड ल्याउन 
थयालनतुहुनेछ; अपन उहयाँकया ्वचनहरू प्रमयापणत 
गन्ष जपत ियाक्ीहरूको मतुखमया उहयाँले असल 
ठहऱ्याउनतु हु्छ, अपन पधक्यार छ उसलयाई 
जसले िरमेश्वरकया ्वचनलयाई अस्वीकयार 
गद्षछ।

१५ तर हेर, ्सतो हुन जयानेछ पक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले भन्तुहुनेछ उसलयाई जसलयाई 
उहयाँले त्ो ितुसतक हसतया्तरण गनतु्ष भएको 
पथ्ो: ्ी ्वचनहरू जतुन छयाि लगयाएर ब्द 
गररएकया छैनन् अकया्ष सयामतु लैजयाऊ, पक उसले 
पिपक्तसयामतु देखयाउन सकोस्, ्सो भ्दै: 
्ो िपढपदनतुहोस्, म पब्ती गछु्ष। अपन त्ो 
पिपक्तले भन्ेछ: त्ो ितुसतक ्हयाँ ल्याऊ, 
अपन म त्सलयाई िढ़नेछु।

१६ अपन अब, संसयारको मपहमया र फयाइदया 
ियाउनकया पननमत उनीहरूले त्सो भन्े छन्, 
अपन िरमेश्वरको मपहमयाको पननमत होइन।

१७ अपन त्ो मयापनसले भन्ेछ: म त्ो 
ितुसतक ल्याउन सनकदनँ, पकनपक ्ो छयाि 
लगयाएर ब्द गररएको छ।

१८ अपन त्ो पिपक्तले भन्ेछ: म िढन 
सनकदनँ।

१९ ्सकयारण ्सतो हुन जयानेछ, पक 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले त्ो ितुसतक र त्सकया 
्वचनहरू अपिपक्तलयाई पदनतुहुनेछ; अपन 
अपिपक्त त्ो मयापनसले भन्ेछ: म पिपक्त 
छैनँ।

२० तब िरमप्रभतु िरमेश्वरले उसलयाई 
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भन्तुहुनेछ: ती पिपक्तहरूले िढने छैनन्, 
पकनपक पतनीहरूले ्ी अस्वीकयार गरेकया 
छन्; अपन म आफनो कया््ष आफ ँै गन्ष समथ्ष 
छु; ्सकयारण मैले पतमीलयाई पदने ्वचनहरू 
पतमी िढने छौ।

२१ छयाि लगयाएर ब्द गररएकया कुरयाहरू 
नछोऊ, पकनपक म पतनीहरूलयाई आफनै 
सम्मया अगयापड ल्याउनेछु; पकनपक म 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूलयाई देखयाउनेछु पक 
म मेरो कया््ष आफ ँै गन्ष समथ्ष छु।

२२ ्सकयारण, जब पतमीले मैले आज्या 
पदएकया ्वचनहरू िढदछौ, अपन मैले ्वयाचया 
गरेकयाको सयाक्ी प्रयाप्त गद्षछौ, तब ्ो 
ितुसतकलयाई फेरर छयाि लगयाएर ब्द गननेछौ, 
अपन ममया लतुकयाउनेछौ, पक मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु सबै कुरयाहरू प्रकट गन्ष मेरो 
ज्यानअनतुसयार मैले ्ोग् नठहऱ्याइ्जेलसमम 
मैले पतमीले निढेकया ्वचनहरू जोगयाउन सकूँ।

२३ पकनपक हेर, म िरमेश्वर हुँ; अपन 
म आशच््षकम्षहरूको िरमेश्वर हुँ; अपन 
म संसयारलयाई देखयाउने छु पक म पहजो, 
आज, अपन सदयास्व्षदया उसतै छु; अपन म 
उनीहरूको आसथयाअनतुसयार बयाहेक मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ कया््ष गपद्षनँ।

२४ अपन फेरर ्सतो हुन जयानेछ पक 
िरमप्रभतु ्ी पदइएकया ्वचनहरू िढनेहरूसयामतु 
भन्तुहुनेछ पक:

२५ जहयाँसमम ्ी जन मतुखले म नपजक 
हु्छन् र ओठले मेरो सममयान गद्षछन्, तर 
पतनीहरूले आफनया हृद्हरूलयाई मबयाट 
टयाढया लगेकयाछन र पतनीहरूको म प्रपतको डर 
मयापनसहरूले पसकयाएको पिक्याअनतुसयार छ—

२६ त्सकयारण, म एक प्वसम्कयारी कया््ष 

गननेछु, हो एक उदेकमयापथ उदेकको कयाम, 
पकनपक पतनीहरूको बतुपद्धमयानी र पिपक्तको 
ज्यान नयापसनेछ, अपन पतनीहरूको प्व्वेकीको 
सतुझबतुझ लोिहुनेछ।

२७ अपन पधक्यार छ त्सलयाई जसले 
िरमप्रभतुको सल्याहलयाई गपहरो कुनयामया 
लतुकयाउन खोजदछ! अपन उनीहरूको कया््षहरू 
अ्धकयारमया छन्; अपन उनीहरू भ्दछन्: 
हयामीलयाई कसले देखछ, अपन कसले हयामीलयाई 
जया्दछ? अपन उनीहरू ्सो िपन भ्दछन्: 
पनशच् नै, पतमीहरूको कुरयाहरूको ऊलटयाई-
िलटयाई कुमयालेको मयाटो जसतै ठया्दछौ। तर 
हेर, म उनीहरूलयाई देखयाउनेछु, सै््हरूको 
अपधिपत भन्तुहु्छ, पक उनीहरूको कयाम 
सबै मलयाई थयाहया छ। पकनपक के बनयाइएको 
पचजले बनयाउनेलयाई मलयाई पतमीले बनयाएको 
होइन भन्े? अथ्वया के िरीर ियाउनेले िरीर 
पदनेलयाई, उसले केही जया्दैन भन्े?

२८ तर हेर, सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ: 
म मयापनसकया छोरयाछोरीलयाई देखयाउनेछु पक 
अझै एकक्ण बयाँकी छ अपन लेबनयानलयाई एक 
मपललो खेतमया िररणत गररनेछ; अपन एक 
मपललो खेतलयाई जङ्ल ठयापननेछ।

२९ अपन त्ो पदनमया बपहरयाहरूले 
त्ो ितुसतककया ्वचनहरू सतुन्ेछन्, अपन 
अ्धयाहरूकया आँखयाहरूले असिष्टतया र 
अ्धकयारमया देखनेछन्।

३० अपन प्वन्ी िपन बढनेछन्, अपन 
पतनीहरूको आन्द िरमप्रभतुमया हुनेछ, अपन 
मयापनसहरू बीचकया गररब इस्याएलकया िप्वत् 
उहयाँमया खतुिी हुनेछन्।

३१ पकनपक प्वश्वयासकया सयाथ जसरी 
िरमप्रभतु जीप्वत हुनहु्छ त्सरी उनीहरूले 
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देखनेछन् पक भ्यानक एकलयाई ततुचछतयामया 
ल्याइनेछ, अपन अ्वहेलनया गननेलयाई नयाि 
गररनेछ, अपन दुष्टतयाको बयाटो हेननेहरूलयाई 
अलग्याइनेछ;

३२ अपन उनीहरू जो मयापनसलयाई एक 
्वचनकया पनपमत् फँसयाउछन्, अपन द्यारमया 
गयापल गननेहरूलयाई जयाल ब्दछन्, अपन 
््याप्कलयाई ततुचछ बनयाउदछन्।

३३ त्सकयारण, ्याकूबको िरयानयाकया 
बयारेमया अब्याहयामलयाई उद्यार गनने िरमप्रभू ्सो 
भन्तुहु्छ: ्याकूब अब लनजजत हुनतुिददैन, न त 
उनको अनतुहयार िहेंलो हुनेछ।

३४ तर जब उनले उनको मयाझमया उनकया 
स्तयानहरू, मेरया हयातहरूकया कयामलयाई 
देखनेछन्, उनीहरूले मेरो नयाउँलयाई िप्वत् 
ियाननेछन्, अपन ्याकूबकया िप्वत् एकलयाई 
िप्वत् ियाननेछन्, इस्याएलकया िरमेश्वरको भ् 
मयान्ेछन्।

३५ उनीहरू जो आतमयामया गलती गरेकया 
छन् उनीहरू ज्यानमया आउनेछन्, अपन 
गनयागनयाउनेहरूले पसद्धया्त पसकनेछन्।

अध्या् २८

अमनतम भदनहरूमा धरे ैगलत चच्छहरू स्ाभपत 
हुनरेन—्उनीहरूल े गलत, वय ््छका, अभन 
मखू्छ भसद्धानतहरू भसकाउनेरन्—गलत 
भरक्षाका कारण धम्छभवमखुता फैभलनेर—
माभनसहरूका हृदयमा सतैान उल्छनेर—
उसल े धरे ै प्रकारका गलत भसद्धानतहरू 
भसकाउनरे। लगिग ई.प.ु ५५९–५४५।

१ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म पतमीहरूसयामतु 
बोलेको छु, आतमयाले मलयाई बयाध् 

बनयाएअनतुसयार; ्सकयारण, मलयाई थयाहया छ पक 
ती पनशच् नै हुनेछन्।

२ अपन ्ो ितुसतकबयाट लनेखएकया कुरयाहरू 
मयापनसकया छोरयाछोरीकया लयापग ठूलो मलू्कया 
हुनेछन्, अपन प्विषेत: हयाम्या स्तपतकया लयापग, 
जतुन इस्याएलकया िरयानयाकया एक अ्विेष हुन।्

३ पकनपक त्ो पदन ्सतो हुन जयानेछ पक 
चच्षहरू, जतुन िरमप्रभतुकयासयामतु बनयाइएकया 
होइनन्, जब एउटयाले अकया्षलयाई भन्ेछ: हेर, 
म, म िरमप्रभतुको हुँ; अपन अकया्षले भन्ेछ: 
म, म िरमप्रभतुको हुँ, अपन ्सरी प्रत्ेकले 
भन्ेछन् जसले चच्ष बनयाएकया छन्, तर 
िरमप्रभतुकयासयामतु होइन।

४ अपन उनीहरू एकअकया्षसँग झगडया 
गननेछन्; अपन उनीहरूकया ियादरीहरू एक 
अकया्षसँग झगडया गननेछन्, अपन उनीहरू 
उनीहरूकया पिक्याद्यारया पसकयाउनेछन्, अपन 
अपभव्क्ी पदन पसकयाउने िप्वत् आतमयालयाई 
अस्वीकयार गद्षछन्।

५ अपन पतनीहरूले िरमेश्वर, इस्याएलकया 
िप्वत् उहयाँको िपक्को अस्वीकयार गछ्षन्; 
अपन उनीहरू मयापनसहरूलयाई भ्दछन्: 
हयामीलयाई सतुन, अपन हयाम्या उिदेि सतुन; 
पकनपक आज िरमेश्वर हुनतुहुन्, पकनपक 
िरमप्रभतु अपन उद्धयारकतया्षले उहयाँको कया््ष 
गनतु्षभएको छ, अपन उहयाँले आफनो िपक् 
मयापनसलयाई पदनतुभएको छ;

६ हेर, मेरया उिदेिलयाई सतुन; िरमप्रभतुकया 
हयातद्यारया आशच््षकम्ष गररएको छ भनेर 
्पद पतनीहरूले भन्ेछन् भने, त्सलयाई 
प्वश्वयास नगर; पकनपक ्ो पदनमया उहयाँ 
आशच््षकम्षहरूकया िरमेश्वर हुनतुहुन्; उहयाँले 
आफनया कया््ष गररसकनतु भएको छ।
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७ हो, अपन त्हया ँधरे ैहुनछेन् जसले भने्छन्: 

खयाओ, पि्, अपन मोज गर, पकनपक भोपल 
हयामी मननेछौँ; अपन हयामीलयाई रयामै् हुनेछ।

८ अपन त्हयाँ धेरै हुनेछन् जसले भन्ेछन्: 
खयाओ, पि्, अपन मोज गर; तैिपन िरमेश्वर 
देनख डरयाऊ—उहयाँले थोरै ियाि गन्ष छुट 
पदनतुहु्छ; हो अपलकपत झतुटो बोल, अकया्षकया 
्वचनहरूकया कयारण उसबयाट फयाइदया लेओ, 
पतम्या पछमेकीकया लयापग खयाडल खन; त्समया 
कुनै हयापन छैन; अपन ्ी सबै कुरयाहरू गर, 
पकनपक भोपल हयामी मद्षछौँ; अपन ्पद ्सतो 
भ्ो पक हयामी दोषी छौँ भने, िरमेश्वरले 
हयामीलयाई केही कोरया्ष हयान्तुहुनेछ, अपन 
अ्त्मया हयामीलयाई िरमेश्वरको अपधरयाज्मया 
बचयाइनेछ।

९ हो, अपन त्हयाँ धेरै हुनेछन् जसले 
्सप्रकयारले पसकयाउने छन्, गलत र व्थ्ष र मूख्ष 
पसद्धया्तहरू, अपन उनीहरूकया हृद्हरूमया 
फुलनेछन्, अपन िरमेश्वरबयाट उनीहरूलयाई 
पदइएकया िरयामि्षहरूलयाई लतुकयाउन गहन 
प्र्यास गननेछन्; अपन उनीहरूकया कया््षहरू 
अ्धकयारमया हुनेछन्।

१० अपन स्तहरूकया रगत जपमनबयाट 
पतनीहरूकया प्वरुद्धमया करयाउनेछ।

११ हो, पतनीहरू सबै िथभ्रष्ट भएकया छन्, 
पतनीहरू भ्रष्ट बनेकया छन्।

१२ िमणडकया कयारणले र गलत 
पिक्कहरूकया र गलत पसद्धया्तकया कयारणले, 
उनीहरूकया चच्षहरू भ्रष्ट भएकया छन्, अपन 
उनीहरूकया चच्षहरू उचयापलएकया छन्; 
िमणडकया कयारणले पतनीहरू फुलेकया छन्।

१३ पतनीहरूकया उच्चसतरकया 
आरयाधनयाल्कया कयारण पतनीहरू गररबलयाई 

लतुटदछन्; पतनीहरूकया सतु्दर िोियाककया 
कयारण पतनीहरू गररबलयाई लतुटदछन्; 
अपन पतनीहरू प्वनम् र हृद्कया गररबलयाई 
सतयाउँछन्, पकनभने उनीहरूकया िमणडमया 
उनीहरू फुलेकया छन्।

१४ पतनीहरूले आफनया ियाँटीहरूलयाई 
अटेरी र पिरहरूलयाई िमणडी बनयाउँछन्; 
हो, अपन िमणडको, अपन दुष्टतयाको, अपन 
कुकम्षहरूकया, अपन ्वेश्या्वृपत्हरूकया कयारण, 
कोही जो ख्ीष्टकया प्वनम् अनतु्या्ीहरू हुन् 
उनीहरू बयाहेक सबै िथभ्रष्ट भएकया छन्; 
तैिपन, पतनीहरूको अगतु्वयाइ गररएको छ, पक 
धेरै िटक उनीहरू गलती गद्षछन् पकनभने 
पतनीहरूलयाई मयापनसहरूकया पिक्यामया 
पसकयाईएकया छ।

१५ हे बतुपद्धमयानी, अपन पिपक्त, अपन 
धनी, अपन हृद्हरूकया िमणडले फुलेकया 
ती, अपन गलत पसद्धया्तहरूको प्रचयार गननेहरू 
ती सबै, अपन ्वेश्या्वृपत गननेहरू ती सबै, 
अपन िरमप्रभतुकया सही बयाटयाहरूलयाई िथभ्रष्ट 
गननेहरू, पधक्यार, पधक्यार, पधक्यार छ 
पतनीहरूलयाई, स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु िरमेश्वर 
भन्तुहु्छ, पकनपक पतनीहरूलयाई नरकपतर 
िठयाइनेछ।

१६ पधक्यार छ पतनीहरूलयाई जो 
््या्ोपचतलयाई ततुचछ भनेर अ््त् मोडदछन् 
र असल भएकयाको प्वरुद्ध पन्दया गद्षछन्, अपन 
भ्दछन् ्सको कुनै मूल् छैन! पकनपक त्ो 
पदन आउनेछ पक िरमप्रभतु िरमेश्वर द्ूतगपतमया 
िृथ्वीकया बयापस्दयाहरूलयाई भेटनतु हुनेछ; अपन 
त्ो पदनमया पतनीहरू दुष्टतयामया िूरै ियाकेको 
फलझैँ गलनेछन् उनीहरूको प्वनयाि हुनेछ।

१७ तर हेर, ्पद िृथ्वीकया बयापस्दयाहरूले 
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उनीहरूकया दुष्टतया र कुकम्षहरूकया िशचयातयाि 
गरे भने, उनीहरूकया प्वनयाि गररनेछैन, 
सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ।

१८ तर हेर, त्ो प्वियाल र िृपणत चच्ष, 
सयारया िृथ्वीको ्वेश्या, िृथ्वीमया ढलनतु िद्षछ, 
्सको ितन बृहत् हुनतुिद्षछ।

१९ पकनपक सैतयानको अपधरयाज् हनल्नतु 
िछ्ष, अपन उसकया मयातहतमया हुनेहरूलयाई 
िशचयात्यािपतर प्रोतसयाहन गन्ष आ्वश्क छ, 
अ््थया सैतयानले उनीहरूलयाई उसको अन्त 
सयाङलयामया बयाँधनेछ, अपन उनीहरूलयाई ररस र 
प्वनयाि पतर भडकयाउनेछ।

२० पकनपक हेर, त्ो पदनमया ऊ मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया हृद्मया उल्षनेछ, अपन 
उनीहरूलयाई असलकया प्वरुद्ध ररसपतर 
भडकयाउनेछ।

२१ अपन अरुलयाई िया्त ियाननेछ, अपन 
पतनीहरूलयाई ियािम् ितुरक्यापतर झतुलयाउनेछ, 
पक पतनीहरूले भन्ेछन्: पस्ोनमया सबै 
ठीक छ; हो, पस्ोन उन्पत गद्षछ, सबै 
ठीक छ—अपन ्सरी सैतयानले उनीहरूकया 
जी्वयातमयाहरूलयाई ठग्ेछ, अपन उनीहरूलयाई 
होपस्यारीकया सयाथ नरकपतर डोऱ्याउनेछ।

२२ अपन हेर, अरुलयाई ऊ फुक्या्षउँछ, 
अपन उनीहरूलयाई भ्दछ नरक छैन; अपन 
उनीहरूलयाई ऊ भ्दछ: म दुष्ट होइन, 
पकनपक त्हयाँ कुनै छैन—अपन ्सरी उसले 
उनीहरूकया कयानहरूमया खतुसतुक् भ्दछ, 
पतनीहरूलयाई उसले त्ो भ्या्वह सयाङलयामया 
नबयाँपध्जेलसमम, जसबयाट कुनै मतुपक् छैन।

२३ हो, पतनीहरू मृत्तु र नरकले समयापतए; 
अपन मृत्तु, अपन नरक, अपन सैतयान, 
अपन ्ीबयाट समयापतएकया सबै िरमेश्वरको 

पसंहयासनअगयापड खडया हुनतुिद्षछ, अपन 
उनीहरूकया कया््षहरूअनतुसयार ््या् ियाउनतु 
िद्षछ, जहयाँबयाट उनीहरूकया पननमत त्यार 
ियाररएको, आगो र ग्धकको कुणड समेत, 
अ्तहीन िीडया भएको ठयाउँपतर जयानतुिछ्ष।

२४ त्सकयारण, पधक्यार छ उसलयाई जो 
पस्ोनमया चैनमया रहेको छ!

२५ पधक्यार छ उसलयाई जो करयाउँछ: सब 
ठीक छ!

२६ हो, पधक्यार छ उसलयाई जो मयापनसकया 
पिक्याहरूलयाई सतु्दछ, अपन िरमेश्वरको िपक् 
र िप्वत् आतमयाको उिहयारलयाई अस्वीकयार 
गछ्ष!

२७ हो, पधक्यार छ उसलयाई जो भ्दछ: 
हयामीले प्रयाप्त गरेकया छौँ, अपन हयामीलयाई अरु 
आ्वश्क छैन!

२८ अपन पनषकष्षमया पधक्यार छ सबैलयाई 
जो िरमेश्वरको सत्कया कयारण कयाँिेकया, अपन 
ररसयाएकया छन्! पकनपक हेर, ऊ जो चट्यानमया 
बनयाइएको छ खतुिीकया सयाथ रिहण गद्षछ; 
अपन ऊ जो बयालतु्वयाको जगमया बनयाइएको छ 
कयाँपदछ तयापक उसको ितन होस्।

२९ पधक्यार छ, उसलयाई जो भन्ेछ: 
हयामीले िरमेश्वरकया ्वचन प्रयाप्त गरेकया छौँ, 
अपन िरमेश्वरकया अरु ्वचन हयामीलयाई 
आ्वश्क छैनन्, पकनपक हयामीसँग ि्या्षप्त 
छ।

३० पकनपक हेर, िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो 
भन्तुहु्छ: म मयापनसकया छोरयाछोरीलयाई 
हरफमयापथ हरफ, पिक्यामयापथ पिक्या, ्तया 
अपलकपत त्तया अपलकपत पदनेछु; अपन 
जसले मेरया पिक्याहरूलयाई सतु्दछ, अपन 
जो मेरया िरयामि्षलयाई कयान थयापदछ उनीहरू 
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आिीपषत हुनेछन्, पकनपक उनीहरूले ज्यान 
पसकनेछन्; पकनपक जसले प्रयाप्त गद्षछ 
उसलयाई म अझ बढी पदनेछु; अपन जसले 
भ्दछ, हयामीलयाई ि्या्षप्त छ, उनीहरूबयाट 
उनीहरूसँग भएको िपन खोपसनेछ।

३१ ऊ श्यापित छ जसले मयापनसमया भरोसया 
रयाखदछ, अथ्वया िरीरलयाई आफनो ियाखतुरया 
बनयाउँछ, अथ्वया िप्वत् आतमयाको िपक्ले 
पदएकया पिक्याहरू बयाहेककया मयापनसकया 
पिक्याहरूलयाई सतु्दछ।

३२ पधक्यार छ गैह्र-्हूदीहरूलयाई, 
सै््हरूकया अपधिपत िरमप्रभतु िरमेश्वर 
भन्तुहु्छ! पकनपक मैल पदनपदनै उनीहरूसयामतु 
मेरया बयाहू फैल्याउँदया फैल्याउँदै िपन, 
पतनीहरूले मलयाई अस्वीकयार गननेछन्; तैिपन 
म उनीहरूसयामतु कृियालतु हुनेछु, िरमप्रभतु 
िरमेश्वर भन्तुहु्छ, ्पद उनीहरू िशचयात्याि 
गरेर मेरयासयामतु आए भने; पकनपक मेरया बयाहू 
सयारया पदनभरर फैल्याइएकया छन्, सै््हरूकया 
अपधिपत िरमप्रभतु िरमेश्वर भन्तुहु्छ।

अध्या् २९

धरे ै गहै्र-यहूदीहरूल े मोममोनको पसुतकलाई 
असवीकार गननेरन—्उनीहरू िने्नरन्, 
हामीलाई अकमो ्ाइ्ल चाभहदैँन—परमप्रिु 
धरे ै राष्टट्रहरूसगँ ्ोलनहुुनेर—लेमखएको 
पसुतकहरू्ाट उहालँ े ससंारको नयाय 
गनु्छहुनरे। लगिग ई.प.ु ५५९–५४५।

१ तर हेर, त्हयाँ धेरै हुनेछन्—त्स पदनमया 
जब म पतनीहरूमयाझ एक प्वसम्कयारी कया््ष 
थयालनेछु, पक म मयापनसकया छोरयाछोरीसँग 
गरेकया करयारहरू समझन सकूँ, पक इस्याएलकया 

िरयानयाकया मेरया जनलयाई फेरर ियाउन म दोस्ो 
िटक मेरो हयात अगयापड सयान्ष सकूँ।

२ अपन िपन, पक म पतमी नफी र पतम्या 
पितयासँग िपन गरेकया ्वयाचयाहरू समझन सकूँ, 
पक पतम्या स्तपतलयाई म समझूँ; अपन पक 
पतम्या स्तपतकया ्वचनहरू मेरया मतुखबयाट अपि 
बढनेछन्; अपन मेरया ्वचनहरू िृथ्वीको िल्ो 
छेउसमम सतुसेपलने छन्, मेरया जनकया पननमत, 
जतुन इस्याएलकया िरयानयाकया हुन्।

३ अपन पकनभने मेरया ्वचनहरू सतुसेपलने 
भएकयाले—धेरै गैह्र-्हूदीहरू भन्ेछन्: 
एउटया बयाइबल! एउटया बयाइबल! हयामीसँग 
एउटया बयाइबल छ, अपन त्हयाँ अरु कुनै 
बयाइबल हुन सकदैन।

४ तर िरमप्रभतु िरमेश्वर ्सो भन्तुहु्छ: 
हे मूख्षहरू हो, उनीहरूसँग बयाइबल हुनेछ, 
अपन ्हूदीहरू, मेरया प्रयाचीनकयालकया करयारबद्ध 
जनबयाट ् ो अगयापड बढनेछ। अपन उनीहरूबयाट 
ियाएको बयाइबलकया पननमत उनीहरू कसरी 
्हूदीहरूलयाई ध्््वयाद पद्छन्? हो, 
गैह्र-्हूदीहरूकया के चयाह्छन्? गैह्र-
्हूदीहरूसयामतु मतुपक् ल्याउनमया ्हूदीहरूकया 
दु:खहरू, अपन िररश्महरू, अपन 
िीडयाहरूलयाई, अपन मप्रपतको उनीहरूको 
लगनिीलतयालयाई के उनीहरू समझ्छन्?

५ हे पतमी गैह्र-्हूदीहरू, के पतमीले 
मेरया प्रयाचीनकयालकया करयारबद्ध जन, ती 
्हूदीहरूलयाई समझेकया छौ? छैनौ, तर 
पतमीहरूले पतनीहरूलयाई सरयािेकया छौ, अपन 
िृणया गरेकया छौ, अपन उनीहरूलयाई फकया्षउन 
प्र्यास गरेकया छैनौ। तर हेर, म ्ी सबै कुरयाहरु 
पतमीहरूकया पिरमया फकया्षउने छु, पकनपक मैले 
मेरया जनलयाई पबसनेको छैनँ।
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६ पतमी मूख्ष, जो भन्ेछ: एउटया बयाइबल, 

हयामीसँग एउटया बयाइबल छ, अपन हयामीलयाई 
अरु बयाइबल आ्वश्क छैन। के पतमीहरूले 
्हूदीहरूद्यारया बयाहेक बयाइबल ियाएकया छौ?

७ के पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक त्हयाँ 
एक भ्दया धेरै रयाष्टट्रहरू छन्? के पतमीलयाई 
थयाहयाछैन पक म, िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वरले 
सबै मयापनसको सृपष्ट गरेको हुँ, र म समतुद्कया 
टयाितुहरूमया भएकयालयाई समझनेछु; र म मयापथ 
स्वग्षमया र तल िृथ्वीमया ियासन गद्षछु; अपन 
म मेरया ्वचनहरू मयापनसकया छोरयाछोरीसयामतु 
लैजया्छु, हो, िृथ्वीकया सयारया रयाष्टट्रहरूमया  
समेत?

८ पतमीहरू पकन गनगनयाउछौ, पकनपक 
पतमीहरूले मेरया अरु बढी ्वचनहरू ियाउनेछौ 
भनेर? के पतमीहरूलयाई थयाह छैन पक दुइटया 
रयाष्टट्रहरूकया ग्वयाही पतमीहरूसयामतु एक सयाक्ी 
हो पक म िरमेश्वर हुँ, पक म एक रयाष्टट्रलयाई 
जसतै अककोलयाई समझ्छु? ्सकयारण, म 
एउटया रयाष्टट्रसयामतु जसतै अककोसयामतु उही ्वचनहरू 
बोलदछु। अपन जब दुई रयाष्टट्रहरू पमलछन् दुई 
रयाष्टट्रहरूकया ग्वयाही िपन पमलनेछन्।

९ अपन म ्सो गद्षछु पक म धेरैलयाई 
प्रमयापणत गन्ष सकूँ पक म पहजो, आज, र 
सदयास्व्षदया उसतै हुँ; अपन पक म मेरो आफनै 
रयापजखतुपसअनतुसयार मेरया ्वचनहरू बोलदछु। 
अपन पकनभने पक मैले एउटया ्वचन बोलेको 
छु भ्दैमया अकको बोलन सनकदन भनेर 
नठयान;पकनपक मेरो कया््ष अझै सपकएको 
छैन; न त मयापनसको अ्त्समम सपकनेछ, न 
त त्स सम्उिरया्त अपन सदयास्व्षदयासमम।

१० ्सकयारण, पकनभने पतमीसँग एउटया 
बयाइबल छ भ्दैमया पतमीहरू नठयान पक ्समया 

मेरया सबै ्वचनहरू छन्; न त पतमीहरू ठयान 
पक मैले अरु लेखयाउन लगयाएको छैन।

११ पकनपक म िू्व्षमया, अपन िनशचममया, 
अपन उत्रमया, अपन दपक्णमया अपन समतुद्कया 
टयाितुहरूमया, ्त्तत् सबै मयापनसहरूलयाई 
आज्या पद्छु पक मैले उनीहरूसयामतु बोलेकया 
्वचनहरू उनीहरूले लेखून्; पकनपक 
लेनखएकया ितुसतकहरूबयाट म संसयारको 
््या् गननेछु, प्रत्ेक मयापनसको उनीहरूकया 
कया््षहरूअनतुसयार, जे लेनखएको छ 
त्सअनतुसयार।

१२ पकनपक हेर, म ्हूदीहरूसयामतु बोलनेछु 
अपन उनीहरू त्ो लेखनेछन्; अपन म 
नफीहरूसयामतु बोलनेछु अपन उनीहरू त्ो 
लेखनेछन्; अपन म इस्याएलकया िरयानयाकया 
मैले अगतु्वयाइ गरेर लगेकया अ्् कूलहरूसयामतु 
बोलनेछु, अपन उनीहरू त्ो लेखनेछन्; अपन 
म िृथ्वीकया सयारया रयाष्टट्रहरूसयामतु िपन बोलनेछु 
अपन उनीहरू त्ो लेखनेछन्।

१३ अपन ्सतो हुनेछ पक ्हूदीहरूसँग 
नफीहरूकया ्वचनहरू हुनेछन्, अपन 
नफीहरूसँग ्हूदीहरूकया ्वचनहरू हुनेछन्; 
अपन नफीहरूसँग र ्हूदीहरूसँग हरयाइएकया 
इस्याएलकया कुलहरूकया ्वचनहरू हुनेछन्; 
अपन इस्याएलकया हरयाएकया कुलहरूसँग 
नफीहरूकया र ्हूदीहरूकया ्वचनहरू हुनेछन्।

१४ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक मेरया जन, 
जो इस्याएलकया िरयानयाकया हुन्, उनीहरूकया 
अधीनकया भूपमहरूमया भेलया गररनेछन्; अपन 
मेरया ्वचन िपन एकैसयाथ जममया गररनेछ। 
अपन म मेरया ्वचन र मेरया जन इस्याएलकया 
िरयानयाकयाहरूप्वरुद्ध लडनेलयाई देखयाउनेछु पक 
म िरमेश्वर हुँ, र मैले अब्याहयामसँग करयार गरेको 
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पथएँ पक म उनकया स्तयानलयाई सदयास्व्षदया 
समझनेछु।

अध्या् ३०

पररवभत्छत गहै्र-यहूदीहरू करार्द्ध जनमा 
गभननरेन—्धरे ै लमानीहरू र यहूदीहरू 
वचनमा भवशवास गननेरन ्अभन आननददायक 
्न्नरेन—्इस्ाएलको पुनस्ा्छपना 
अभन सतैानको नार गररनेर। लगिग 
ई.प.ु ५५९–५४५।

१ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूसयामतु बोलन चयाह्छु; पकनपक म नफी 
पतमीहरूले ्ो ठयानेको सहन् पक पतमीहरू 
गैह्र-्हूदीहरू हुने भ्दया धममी छौ; पकनपक 
हेर, पतमीहरूले िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गरेनौ भने पतमीहरूको त्सतै प्वनयाि हुनेछ; 
अपन बोपलएकया ्वचनहरूकया कयारण पतमीहरू 
नठयान पक गैह्र-्हूदीहरूको िूरै प्वनयाि 
गरर्छ।

२ पकनपक हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु 
पक गैह्र-्हूदीहरूमध्े िशचयात्याि गनने 
जपत िरमप्रभतुकया करयार्वद्ध जन हुन्; 
्हूदीहरूमध्े िशचयातयाि नगननेहरू जपतलयाई 
पनकयालया गररनेछ; पकनपक िशचयात्याि गनने 
अपन इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ, उहयाँको ितुत्मया 
प्वश्वयास गनने बयाहेक अरुसँग िरमप्रभतु करयार 
गनतु्षहुनेछैन।

३ अपन अब, म ्हूदीहरू र गैह्र-
्हूदीहरूकया बयारेमया केही अगम्वयाणी गन्ष 
चयाह्छु। पकनपक मैले बोलेको ितुसतक अपि 
आएिपछ, अपन गैह्र-्हूदीहरूकया पननमत 
लेनखएिपछ, अपन िरमप्रभतुकया पननमत छयाि 

लगयाएर ब्द गरेिपछ, लेनखएकया ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास गनने धेरै हुनेछन्; अपन उनीहरूले 
ती हयाम्या स्तयानकया अ्विेषसयामतु अपि 
लैजयानेछन्।

४ अपन तब हयाम्या स्तपतले हयाम्या बयारेमया 
थयाह ियाउनेछन्, हयामी कसरी ्रुिलेमबयाट 
आ्ौँ, अपन उनीहरू ्हूदीहरूकया स्तपत 
हुन्।

५ अपन ् िे ूख्ीष्टको सतुसमयाचयार उनीहरूमयाझ 
िोषणया गररनछे; ्सकयारण, उनीहरूलयाई 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया ज्यानमया, अपन 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुमयाझ भएको ्िेू 
ख्ीष्टको ज्यानमया िपन, ितुनसथया्षपित गररनछे।

६ अपन तब उनीहरू खतुिी मनयाउने छन्; 
पकनपक पतनीहरूले थयाह ियाउनेछन् पक ्ो 
एउटया उनीहरूकया लयापग िरमेश्वरको हयातबयाट 
ियाएको आिीष हो; अपन उनीहरूकया 
आँखयाबयाट अ्धकयारकया कतलयाहरू झन्ष 
थयालनेछन्; अपन उनीहरू एक िप्वत् अपन 
एक आन्ददया्क मयापनसहरू बन्तु िपहले धेरै 
ितुसतयाहरू पबतने छैनन्।

७ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक छरिष्ट 
ियाररएकया ्हूदीहरूिपन ख्ीष्टमया प्वश्वयास गन्ष 
सतुरु गननेछन्; अपन उनीहरू भूपमको सतहमया 
जममया हुन सतुरु गननेछन्; अपन जपतले ख्ीष्टमया 
प्वश्वयास गननेछन् एक आन्ददया्क जन 
बन्ेछन।

८ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले आफनया कया््ष सबै रयाष्टट्रहरू, 
कुटुमबहरू, भयाषयाहरू, अपन मयापनसहरूमयाझ 
िृथ्वीमयापथकया आफनया जनमया ल्याउन आरमभ 
गनतु्षहुनेछ।

९ अपन धयापम्षकतयामया िरमप्रभतु िरमेश्वर 
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गररबको ््या् गनतु्षहुनेछ, अपन प्वन्ीकया 
पननमत पनषिक्तयाकया सयाथ गयाली गनतु्षहुनेछ। 
अपन उहयाँको मतुखको छडले िृथ्वीलयाई प्रहयार 
गनतु्षहुनेछ; अपन उहयाँको मतुखको सयासले दुष्टको 
बध गनतु्षहुनेछ।

१० पकनपक सम् द्तूगपतले आउनेछ पक 
िरमप्रभतु िरमशे्वरल े मयापनसहरूमयाझ महयान् 
प्वभयाजन ल्याउनतुहुनछे, अपन दुष्टलयाई उहयालेँ 
नयाि गनतु्षहुनछे, अपन उहयँाकया जनलयाई उहयँाले 
जोगयाउनतु हुनछे, हो, ्पद ्सतो समेत हुन ग्ो 
भन ेपक उहयालँ ेदषु्टलयाई आगोले नयाि गनतु्षिननेछ।

११ अपन धयापम्षकतया उहयाँको िटुकया बन्ेछ, 
्वफयादयाररतया उहयाँकया ियासनको लगयाम बन्ेछ।

१२ अपन तब ब्वयाँसो थतुमयासँग रहनेछ, अपन 
पचततु्वया ियाठो, अपन बयाचछो, अपन डमरु, 
अपन मोटो गयाई्वसततुसँग एकसयाथ रहनेछ; 
अपन एउटया सयानो बयालकले पतनीहरूलयाई 
डोऱ्याउनेछ।

१३ अपन गयाई र भयालतु चननेछन्; पतनीहरूकया 
बच्चयाहरू एकसयाथ रहनेछन्; अपन पसंह गोरुले 
जसतै िरयाल खयानेछ।

१४ अपन दुधे बयालक गोमन सि्षको कुरमया 
खेलनेछ, अपन भख्षर दुध छयाडेको बयालकले 
प्वषयालतु सि्षको दुलोमया हयात हयालनेछ।

१५ पतनीहरूले मेरया िप्वत् ि्व्षतमया न त 
हयापन गननेछन् न त प्वनयाि नै गननेछन्; पकनपक 
ियानीले समतुद् भररए जसतै िरमप्रभतुको ज्यानले 
िृथ्वी भररनेछ।

१६ ्सकयारण, सबै रयाष्टट्रकया कुरयाहरू अ्वगत 
गरयाइनेछ; हो, मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु 
सबै कुरयाहरू अ्वगत गरयाइनेछ।

१७ त्हयाँ त्सतो गोप् केही छैन जतुन प्रकट 
गररँदैन; त्हयाँ त्सतो अ्धकयारको कयाम छैन 

जतुन प्रकयािमया प्रकट गररदैन; अपन िृथ्वीमया 
छयाि लगयाएर ब्द गररएको त्सतो केही छैन 
जतुन खोपलने छ।

१८ ्सकयारण, मयापनसकया छोरयाछोरीसयामतु 
प्रकट गररएकया सबै कुरयाहरू त्ो पदन प्रकट 
गररनेछ; अपन मयापनसकया छोरयाछोरीमयापथ 
सैतयानको िपक् अरु धेरै सम्कया लयापग 
हुनेछैन। अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म मेरो 
भनयाइको अ्त् गद्षछु।

अध्या् ३१

नफीले िनदरन् यरेलू े भकन ्मप्तसमा 
भलनुियो—माभनसहरूल े मभुति पाउनलाई 
ख्ीष्टलाई पछयाउन ुपद्छर, ् मप्तसमा भलनपुर्छ, 
पभवत् आतमा प्राप्त गनु्छपर्छ, अभन अनतयसमम 
सहनु पद्छर—पशचात्ताप र ्मप्तसमा कभिन 
र साघुँरो ्ाटोका द्ार हुन—््मप्तसमापभर 
आज्ाहरू पालना गननेल े अननत जीवन 
पाउँरन्। लगिग ई.प.ु ५५९–५४५।

१ अपन अब म, नफीले पतमीहरूसयामतु मेरया 
अगम्वयाणीहरूको अ्त् गद्षछु, मेरया पप्र् 
ब्धतुहरू। अपन म लेखन सनकदनँ तर केही 
कुरयाहरू मयात्ै, जतुन मलयाई थयाहया छ पनशच् नै 
हुन जयानेछन्; न त म लेखन सकछु तर मेरया भयाइ 
्याकूबकया केही ्वचनहरू मयात्ै।

२ ्सकयारण, ख्ीष्टकया पसद्धया्तकया बयारेमया 
मैले बोलनतुिनने केही ्वचनहरूबयाहेक मैले लेखेकया 
कुरयाहरू मलयाई ि्या्षप्त छन्; ्सकयारण, 
मेरया अगम्वयाणीको सरलतयाअनतुसयार, म 
पतमीहरूसयामतु सरलतयाकया सयाथ बोलनेछु।

३ पकनपक मेरो जी्वयातमया सरलतयामया 
आनन्दत हु्छ; पकनपक ् सप्रकयारले िरमप्रभतु 
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िरमेश्वरले मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
कया््ष गनतु्षहु्छ। पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वर 
जयानकयारीको पननमत प्रकयाि पदनतुहु्छ; पकनपक 
मयापनसहरूकया भयाषयाअनतुसयार, उनीहरूकया 
सतुझबतुझकया पननमत उहयाँ बोलनतुहु्छ।

४ ्सकयारण, म चयाह्छु पक पतमीहरूले 
समझनतु पक मैले पतमीहरूलयाई त्स 
अगम्वक्याकया बयारेमया बोलेको छु, जसलयाई 
िरमप्रभतुले मेरया सयामतु देखयाउनतुभ्ो, पक उनले 
संसयारकया ियािहरू हरण गनने िरमेश्वरकया 
थतुमयालयाई बनप्तसमया पदनेछन्।

५ अपन अब, ्पद िरमेश्वरकया थतुमयालयाई, 
िप्वत् हुँदयाहुँदै िपन, सबै धयापम्षकतया िूरया 
गन्ष, ियानीद्यारया बनप्तसमया पलन आ्वश्क 
पथ्ो भने, हे त्सोभए, हयामीलयाई, अिप्वत् 
भएकयाले, अझ कपत बढी आ्वश्क छ होलया, 
ियानीद्यारया समेत, बनप्तसमया पलनलयाई!

६ अपन अब, म पतमीहरूलयाई सोधछु, मेरया 
पप्र् ब्धतुहरू, िरमेश्वरकया थतुमयाले ियानीद्यारया 
बनप्तसमया पलएर कसरी धयापम्षकतया िूरया 
गनतु्षभ्ो?

७ के पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक उहयाँ िप्वत् 
हुनतुहु्थ्ो? तर िप्वत् हुँदयाहुँदै िपन मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु, उहयाँको मयांििरीरअनतुसयार 
पितयाकया अगयापड प्वनम् हुनहु्छ, अपन 
पितयासमक् सयाक्ी हुनतुहु्छ पक उहयाँ उहयाँले 
पदएकया आज्याहरू ियालनया गन्षमया आज्याकयारी 
हुनतुहुनेछ।

८ ्सकयारण, उहयाँले ियानीमया बनप्तसमया 
पलएिपछ िप्वत् आतमया ढुकुरको रुिमया 
उहयाँमयापथ तल आ्ो।

९ अपन फेरर, उहयाँले उनीहरूअगयापड 
उदयाहरण पदएकयाले, ्सले मयापनसकया 

छोरयाछोरीहरूलयाई बयाटोको कपठनयाइ, र 
उनीहरूले प्र्वेि गनतु्षिनने द्यारको सयाँितुरोिन 
देखयाउँछ।

१० अपन उहयाँले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई भन्तुभ्ो: पतमी मलयाई 
िछ्याऊ। ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
पितयाकया आज्याहरू ियालनया गन्ष इचछुक नभए 
के हयामी ्ेिूको िपछ लयाग् सकछौँ?

११ अपन पितयाले भन्तुभ्ो: िशचयात्याि गर, 
िशचयातयाि गर, अपन मेरया पप्र् ितुत्को नयाममया 
बनप्तसमया लेओ।

१२ अपन अझ, ितुत्को आ्वयाज मसयामतु 
आ्ो, ् सो भ्दै: ऊ जो मेरया नयाउँमया बनप्तसमया 
पल्छ, उसलयाई पितयाले, मलयाईजसतै, 
िप्वत् आतमया पदनतुहुनेछ; ्सकयारण, मलयाई 
िछ्याऊ, अपन मैले गरेको कुरयाहरू गर जतुन 
पतमीहरूले देखेकया छौ।

१३ ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मलयाई 
थयाहया छ पक ्पद पतमीहरूले हृद्को िूरया 
प्र्ोजनले, िरमेश्वरअगयापड कुनै बयाहयानया र 
छलकिट पबनया, तर सच्चया आि्ले पतम्या 
ियािहरूकया िशचयातयाि गददै, पितयासमक् 
बनप्तसमयाद्यारया ियाक्ी बसदै, पक पतमीहरू 
आफूमया ख्ीष्टको नयाम पलन इचछुक छौ—
हो, उहयाँको ्वचनअनतुसयार, पतम्ो िरमप्रभतु र 
पतम्ो मतुपक्दयातयालयाई ियानीसममै िछ्याउँदैँ, 
ितुत्लयाई िछ्या्ौ भने, तब पतमीहरूले िप्वत् 
आतमया प्रयाप्त गनने छौ; हो, त्सिपछ आगोको 
र िप्वत् आतमयाको बनप्तसमया आउँछ, अपन 
तब पतमीहरू स्वग्षदूतकया भयाषया बोलन, अपन 
इस्याएलकया िप्वत् उहयाँमया प्रिंसयाहरू ितुकयान्ष 
सकनेछौ।

१४ तर, हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, ितुत्को 
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आ्वयाज ममया ्सो भ्दै आ्ो: पतमीले 
ियािहरूको िशचयातयाि गरेिपछ, र ियानीको 
बनप्तसमया द्यारया मेरया आज्याहरू ियालनया गछु्ष भनी 
पितयासमक् सयाक्ी बसेिपछ, अपन आगोको र 
िप्वत् आतमयाको बनप्तसमया प्रयाप्त गरेिपछ, 
अपन न्याँ भयाषया, हो स्वग्षदूतहरूकया भयाषया 
बोलन सकेिपछ, अपन ्सिपछ ्पद पतमीले 
मलयाई अस्वीकयार गऱ्ौ भने, पतम्ोलयापग 
मलयाई नपचनेको नै रयाम्ो हुनेपथ्ो।

१५ अपन मैले पितयाबयाट एउटया आ्वयाज सतुनें, 
्सो भ्दै: हो, मेरया पप्र्कया ्वचनहरू सत् र 
प्वश्वयापसलया छन्। ऊ जो अ्त्समम सह्छ, 
उसलयाई बचयाइनेछ।

१६ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मलयाई 
्सबयाट थयाहया छ पक जीप्वत िरमेश्वरको 
ितुत्को उदयाहरण िछ्याउनमया एक मयापनसले 
अ्त्समम नसहे, उसलयाई बचयाउन सपकदैन।

१७ ्सकयारण, त्ो कयाम गर जतुन मैले 
पतमीहरूलयाई भनेँ मैले देखेँ पक पतम्या 
िरमप्रभतु र उद्धयारकतया्षले गनतु्षहुनेछ; पकनपक, 
्सकयारणकया पननमत मलयाई पतनीहरू 
देखयाइएकया हुन्, पक पतमीहरूले प्र्वेि गनतु्षिनने 
त्ो द्यारलयाई पतमीहरूले पचन। पकनपक 
पतमीहरूले प्र्वेि गनने त्ो द्यार िशचयात्याि र 
ियानीद्यारया बनप्तसमया हो; अपन तब आउँछ 
आगोद्यारया र िप्वत् आतमयाद्यारया पतम्या 
ियािहरूको छुटकयारया।

१८ अपन तब पतमीहरू ्ो कपठन र 
सयाँितुरो बयाटोमया छौ जसले अन्त जी्वनपतर 
डोऱ्याउछ; हो पतमीले द्यारबयाट प्र्वेि 
गरेकयाछौ; हो पतमीले पितया र ितुत्को 
आज्याहरूअनतुसयार गरेकयाछौ; अपन उहयाँले 
गरेको ्वयाचया ितुरया गन्षमया पितया र ितुत्को सयाक्ी 

पदने िप्वत् आतमया पतमीहरूले प्रयाप्त गरेकया 
छौ, पक ्पद पतमीहरू ्सबयाटोबयाट प्र्वेि 
गऱ्ौ भने पतमीले प्रयाप्त गननेछौ।

१९ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
पतमीहरूले कपठन र सयाँितुरो बयाटोमया लयागेिपछ, 
म सोधन चयाहया्छु के सबै सपक्ो? हेर म 
पतमीलयाई भ्दछु, छैन; पकनपक बचयाउनमया 
िपक्ियाली उहयाँको ्ोग्तयामया िूण्ष रुिमया 
भरिददै, उहयाँमयापथको पनशचल आसथयाकया सयाथ 
ख्ीष्टको ्वचनद्यारया पबनया पतमीहरू ्हयाँसमम 
आउन सकदैनथ्ौ।

२० ्सकयारण, सब ै मयापनसहरूप्रपतको र 
िरमेश्वरप्रपतको प्रमे र आियाको िररिणू्ष चमक 
पलएर, पतमीहरूल े ख्ीष्टमयापथको नसथरतयाकया 
सयाथ अगयापड बढनतु िद्षछ। ्सकयारण ्पद 
ख्ीष्टकया ्वचनहरूमया भोज गददै अगयापड बढ्ौ 
र अ्त्समम नै सहौ भन,े हरे, पितया ्सो 
भन्तुहु्छ: पतमीले अन्त जी्वन प्रयाप्त गननेछौ।

२१ अपन अब, हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, ्ो 
त्ो बयाटो हो, अपन स्वग्षमतुपन न त अकको बयाटो 
छ न त अकको नयाम छ जसद्यारया मयापनसलयाई 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया बचयाउन सपक्छ। 
अपन अब, हेर,्ो ख्ीष्टको पसद्धया्त हो, अपन 
्ो एकमयात् अपन सत् पसद्धया्त हो पितयाको, 
अपन ितुत्को, अपन िप्वत् आतमयाको, जो 
अ्त्पबनयाकया िरमेश्वर हुनतुहु्छ। आपमन।

अध्या् ३२

सवग्छदूतहरू पभवत् आतमाको रभतिद्ारा 
्ोलदरन्—माभनसहरू आफै ँल े प्रा््छना 
गनु्छपद्छर र पभवत् आतमा्ाट ज्ान प्राप्त गनु्छ 
पद्छर। लगिग ई.प.ू ५५९–५४५।
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१ अपन अब, हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
ठया्दछु पक पतमीहरूले बयाटोमया प्र्वेि गरेिपछ 
पतमीले गनतु्षिनने पतनको बयारेमया पतमीहरूकया 
हृद्हरूमया केही पच्तन गरेकया होऔलया। 
तर, हेर, पतमीहरू ्ी कुरयाहरूकया बयारेमया 
पतमीहरूकया हृद्हरूमया पकन पच्तन गछछौ?

२ के पतमीहरू समझँदैनौ पक मैले 
पतमीहरूलयाई पतमीहरूले िप्वत् आतमया प्रयाप्त 
गरेिपछ पतमीहरू स्वग्षदूतहरूकया भयाषयामया 
बोलन सकछौ भनेर भनेको? अपन अब, िप्वत् 
आतमयाद्यारया बयाहेक पतमीहरू स्वग्षदूतहरूकया 
भयाषयामया कसरी बोलन सकछौ?

३ स्वग्षदूतहरू िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया 
बोलदछन्; ्सकयारण, पतनीहरू ख्ीष्टकया 
्वचनहरू बोलछन्। ्सकयारण, मैले 
पतमीहरूलयाई भनें, ख्ीष्टकया ्वचनहरूमया भोज 
गर; पकनपक हेर, ख्ीष्टकया ्वचनहरूले पतमीले 
गनतु्षिनने सबै कुरयाहरू भन्ेछन्।

४ ्सकयारण, अब मैले ्ी ्वचनहरू 
बोलेिपछ, ्पद पतमीहरूले त्सलयाई बतुझन 
सकदैनौ भने ्ो पकनपक पतमीहरूले सोधदैनौ, 
न त पतमीहरूले ढकढक्याएकया छौ; ्सकयारण 
पतमीहरूलयाई प्रकयािमया ल्याइएको छैन, तर 
अ्धकयारमया नयापिनतु िद्षछ।

५ पकनपक हेर, फेरर म पतमीहरूलयाई भ्दछु 
पक ्पद पतमीहरूले बयाटोबयाट प्र्वेि गऱ्ौ 
भने, अपन िप्वत् आतमयाको प्रयानप्त गऱ्ौ 
भने, पतमीहरूले गनतु्षिनने सबै कुरयाहरू ्सले 
पतमीहरूलयाई देखयाउनेछ।

६ हेर, ्ो ख्ीष्ट को पसद्धया्त हो, अपन 
उहयाँ आफ ँै िरीरमया प्रकट नभइ्जेलसमम 
अरु कुनै पसद्धया्त पदइने छैन। अपन जब 
उहयाँ आफै ँ पतमीसयामतु िरीरमया प्रकट हुनतुहु्छ, 

जतुनकुरयाहरू उहयाँ भन्तुहुनेछ ती कुरयाहरू  
पतमीहरूले गनू्ष।

७ अपन अब, म नफी, अरु भन् सनकदनँ; 
आतमयाले मेरो अपभव्पक् रोकदछ, अपन 
मलयाई मयापनसहरूकया अप्वश्वयास, अपन दुष्टतया, 
अपन अज्यानतया, अपन हठीिनकया कयारण 
िोक गन्ष मयात् बयाँकी छ;पकनपक पतनीहरूले 
ज्यानको खोजी गननेछैनन्, न त महयान् ज्यानलयाई 
बतुझदछन्, जब पक ्ो उनीहरूलयाई सरलतयामया 
पदइएको छ, ्वचन जपत सरल हुनसकछ 
त्पतसमम समेत।

८ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
ठया्दछु पक पतमीहरू अझै हृद्हरूमया मनन 
गददैछौ; अपन ्सले मलयाई पच्तया पद्छ 
पक मैले ्ी कुरयाहरूकया बयारेमया बोलनतुिछ्ष। 
पकनपक ्पद पतमीहरूले आतमयालयाई सतु््ौ 
जसले मयापनसलयाई प्रयाथ्षनया गन्ष पसकयाउँदछ, 
पतमीहरूले जयान्ेछौ पक पतमीहरूले प्रयाथ्षनया 
गनतु्षिछ्ष; पकनपक दुष्ट आतमयाले मयापनसलयाई 
प्रयाथ्षनया गन्ष पसकयाउँदैन, तर उसलयाई 
पसकयाउँदछ पक उसले प्रयाथ्षनया गन्ष हुँदैन।

९ तर हेर, म पतमीलयाई भ्छु पक पतमीले 
सदै्व प्रयाथ्षनया गनतु्षिद्षछ, अपन कमजोर हुनतुहुँदैन; 
पक िपहलया पितयासमक् ख्ीष्टको नयाउँमया प्रयाथ्षनया 
नगरीकन िरमप्रभतुसयामतु कुनै िपन कया््ष पन्वया्षह 
गनतु्ष हुँदैन, पक उहयाँले पतम्ो कया््षलयाई पतम्ो 
पननमत िप्वत्ीकृत गनतु्षहुनेछ; पक पतम्ो कया््ष 
पतम्ो आतमयाको कल्याणको पननमत होओस्।

अध्या् ३३

नफीका वचनहरू सतय रन—्भतनीहरूले 
ख्ीष्टको गवाही भदनरन—्जसल े ख्ीष्टमा 
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भवशवास गर्छन ्उनीहरूल ेनफीका वचनहरूमा 
भवशवास गननेरन,् जनु नयायलय अगाभड 
साक्षीका रुपमा उभिनरेन्। लगिग 
ई.प.ु ५५९–५४५।

१ अपन अब म, नफी, मेरया जनमयाझ पसकयाएकया 
सब ै कुरयाहरू लेखन सनकदनँ; न त म बोलनमया 
जसत,ै लेखनमया िपक्ियाली छु; पकनपक जब 
मयापनस िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया बोलदछ 
िप्वत् आतमयाको िपक्ले त्सलयाई मयापनसकया 
छोरयाछोरीकया हृद्समम ितुऱ्याउदँछ।

२ तर हेर, त्हयाँ धेरै छन् जसले िप्वत् 
आतमयाकया प्वरुद्ध उनीहरूकया हृद्हरू कठोर 
ियारेकया छन्; पक त्सको उनीहरूमया कुनै 
सथयान छैन; ् सकयारण, उनीहरू लेनखएकया धेरै 
कुरयाहरूलयाई त्यागछन् र उनीहरूले ती पनरथ्षक 
ठया्दछन्।

३ तर, म नफीले जे लेखेको छु सो लेखेको 
छु, अपन म ती ठूलो मूल्कया ठया्दछु, 
अपन प्विेषगरी मेरया जनकया लयापग। पकनपक 
उनीहरूकया लयापग म पदनमया पनर्तर प्रयाथ्षनया 
गद्षछु, अपन रयातमया मेरया आँखयाले मेरो पसरयानी 
पभजयाउँछन्; अपन म िरमेश्वरसयामतु ितुकयाछु्ष, 
अपन मलयाई थयाहया छ पक उहयाँले मेरो ितुकयारया 
सतुन्तुहु्छ।

४ अपन मलयाई थयाहया छ पक िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले मेरया प्रयाथ्षनयाहरू मेरया जनकया 
भलयाइकया पननमत िप्वत्ीकृत गनतु्षहुनेछ। 
अपन मैले कमजोरीमया लेखेकया ्वचनहरू 
उनीहरूसयामतु िपक्ियाली बनयाइनेछन्; पकनपक 
्सले उनीहरूलयाई असल गन्ष मनयाउँछ; 
्सले उनीहरूकया पितयाकया बयारेमया उनीहरूलयाई 
अ्वगत गरयाउँछ; अपन ्सले ्ेिूकया बयारेमया 

बोलछ, अपन उनीहरूलयाई मनयाउँछ उहयाँमया 
प्वश्वयास गन्ष, अपन अ्त्सममै सहन, जतुन 
अन्त जी्वन हो।

५ अपन सत्को सरलतयाअनतुसयार, ्सले 
ियािकया प्वरुद्ध कठोरतयाकया सयाथ बोलदछ; 
्सकयारण, सैतयानकया आतमयाबयाहके मलै ेलखेकेया 
्वचनहरूमया कुनै मयापनस ररसयाउनेछनैन्।

६ म सरलतयामया मपहमया गद्षछु; म सत्तयामया 
मपहमया गछु्ष; म ्ेिूमया मपहमया गछु्ष, पकनपक 
उहयाँले मेरो जी्वयातमयालयाई नरकबयाट उद्धयार 
गनतु्षभएको छ।

७ मसँग मेरया जनप्रपत ख्ीपष्ट् प्रेम, अपन 
ख्ीष्टमया महयान् आसथया छ पक म उहयाँको 
््या्को आसनमया धेरै जी्वयातमयाहरूलयाई 
पनसकलङ् भेटनेछु।

८ मसँग ्ेहुदी प्रपत ख्ीपष्ट् प्रेम छ—म 
्हूदी भ्छु, पकनभने मेरो अथ्ष ती हुन् 
जसबयाट म आएँ।

९ मसँग गैह्र-्हूदीहरू प्रपत िपन ख्ीपष्ट् 
प्रेम छ। तर हेर, पकनपक ख्ीष्टमया पमलयाि 
हुनेहरू, अपन सयाँितुरो द्यारबयाट प्र्वेि गरेर 
जी्वन पतर डोऱ्याउने पसधया बयाटोमया पहँडनेहरू, 
अपन िरीक्णकयालकया पदनको अ्त्समम त्ो 
बयाटोमया पनर्तर अपि बढनेहरूबयाहेक ्ी मध्े 
मलयाई कसैको आिया छैन।

१० अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, अपन 
्हूदीहरू िपन, अपन िृथ्वीकया िल्ो छेउकया 
पतमीहरू, ्ी ्वचनहरूलयाई सतुन र ख्ीष्टमया 
प्वश्वयास गर; अपन ्पद ्ी ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास गददैनौ भने ख्ीष्टमया प्वश्वयास गर। 
अपन ्पद पतमीहरूले ख्ीष्टमया प्वश्वयास गऱ्ौ 
भने ्ी ्वचनहरूमया प्वश्वयास गननेछौ; पकनपक 
ती ख्ीष्टकया ्वचनहरू हुन्, अपन उहयाँले ्ी 
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मलयाई पदनतुभएको छ; अपन प्नीहरूले सबै 
मयापनसहरूलयाई पसकयाउँछन् पक उनीहरूले 
असल गनतु्षिछ्ष।

११ अपन ्पद ती ख्ीष्टकया ्वचन होइनन् 
भने, पतमीहरू जयाँच—पकनपक ख्ीष्टले 
अन्तम पदनमया पतमीहरूसयामतु देखयाउनतुहुनेछ, 
िपक् र महयान् मपहमयाकया सयाथ, पक ती 
उहयाँकया ्वचनहरू हुन्, अपन पतमी र म उहयाँको 
््या्याल्अगयापड आमनेसयामने खडया हुनेछौँ; 
अपन पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ पक मेरया 
कमजोरी हुँदयाहुँदै िपन मलयाई ्ी कुरयाहरू 
लेखन भनी उहयाँले आज्या पदनतुभएको रहेछ।

१२ अपन म ख्ीष्टकया नयाममया पितयालयाई 
प्रयाथ्षनया गद्षछु पक सबैले नियाए िपन, हयामीमध्े 
धेरैलयाई उहयाँकया अपधरयाज्मया त्ो महयान् र त्ो 
अन्तम पदनमया बचयाउन सपक्ोस्।

१३ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, ती सबै 
जो इस्याएलकया िरयानयाकया हुन्, अपन िृथ्वीकया 

िल्ो छेउकया पतमीहरू सबै, म पतमीहरूसयामतु 
बोलदछु, धतुलोबयाट करयाउनेको आ्वयाज जसरी: 
त्ो महयान् पदन नआउ्जेलसममकया लयापग 
पबदया।

१४ अपन पतमी जसले िरमेश्वरको 
कृियालयाई चयाखनेछैनौ, अपन ्हूदीहरूकया 
्वचनहरूलयाई, अपन मेरया ्वचनहरूलयाई 
िपन, अपन िरमेश्वरकया थतुमयाकया मतुखबयाट 
अपि बढने ्वचनहरूलयाई आदर गननेछैनौ, म 
पतमीलयाई सदयाकयालयापग प्वदया गछु्ष, पकनपक ् ी 
्वचनहरूले पतमीहरूलयाई त्ो अन्तम पदनमया 
दोषी ठहऱ्याउनेछ।

१५ पकनपक म िृथ्वीमया जे छयाि लगयाएर 
बयाँधछु, त्ो पतम्या प्वरुद्ध ््या्याल्मया 
ल्याइनेछ; पकनपक िरमप्रभतुले मलयाई त्सरी 
नै आज्या पदनतुभएको छ, र मैले ियालनया 
गनतु्षिछ्ष। आपमन।

   

नफीका भाइ  

्याकूबको ितुसतक
उनकया ब्धतुहरूसयामतुको उनले प्रचयार गरेकया ्वचनहरू। उनले ख्ीष्टकया पसद्धया्तलयाई हरयाउन चयाहने 
एक मयापनसलयाई लनजजत ियाछ्षन्। नफीकया जनकया बयारेमया केही ्वचनहरू।

अध्या् १

याकू् र योसफे माभनसहरूलाई ख्ीष्टमा 
भवशवास गन्छ र उहाकँो आज्ाहरू पालना 
गन्छ मनाउन खोजदरन—्नफी मद्छरन्—
नफीहरूमाझ दषु्टता फैभलनर। लगिग 
ई.प.ु ५४४–४२१।

१ पकनपक हेर, ्सतो हुन ग्ो पक लहीले 
्रुिेलम छयाडेदेनख िचिन् ्वष्ष पबपतसकेको 
पथ्ो; ्सकयारण, नफीले म, ्याकूबलयाई 
्ी कुरयाहरू कुँपदएकया ती सयानया ियातयाहरूकया 
बयारेमया आज्या पदए।

२ अपन उनले म, ्याकूबलयाई आज्या पदए 
पक मैले धेरै मूल््वयान ठयानेकया कुरयाहरूमध्े 
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केही कुरयाहरू मैले ्ी ियातयाहरूमया लेखूँ; 
पक नफीकया जन भपनने ्ी मयापनसहरूको 
इपतहयासकया बयारेमया हलकयारुिमया बयाहेक मैले 
अरु लेखनतु हुँदैन।

३ पकनपक उनले भने पक उनकया जनकया 
इपतहयास उनकया अ्् ियातयाहरूमया कुँपदनतु 
िद्षछ, र मैले ्ी ियातयाहरूको संरक्ण गनतु्षिछ्ष 
अपन एक पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम मेरया 
स्तपतसयामतु हसतया्तरण गनतु्षिद्षछ।

४ अपन ्पद त्हयाँ िप्वत् प्र्वचन, अथ्वया 
महयान् प्रकयाि, अथ्वया अगम्वयाणी छन् भने, 
पक मैले पतनीहरूकया मतुख् भयागहरू िपन 
कुँद्नुिछ्ष, अपन ख्ीष्टकया पनपमत्, अपन हयाम्या 
जनकया पननमत, ्थयासक् ती लेखनतुिछ्ष।

५ पकनपक हयाम्ो आसथया र महयान् पच्तयाकया 
कयारण, हयाम्या जन, उनीहरूमयापथ हुने 
कुरयाहरूकया बयारेमया हयामीलयाई सयाँचै नै प्रकट 
गररएको छ।

६ अपन हयामीसँग धेरै प्रकयाि, र धेरै 
अगम्वयाणीकया आतमया िपन पथए; ्सकयारण, 
हयामीले ख्ीष्ट र आउनतु िनने उहयाँको 
अपधरयाज्कया बयारेमया थयाहया िया्ौँ।

७ ्सकयारण हयामीले लगनिीलतयािू्व्षक 
हयाम्या जनमयाझ िररश्म गऱ्ौँ, पक हयामी 
उनीहरूलयाई ख्ीष्टसयामतु आउन र उहयाँको 
कृिया चयाखन ियाउन सकौँ, पक उहयाँको 
प्वश्याममया प्र्वेि गन्ष सकुन, अ््थया कुनै 
कयारणबस, इस्याएलकया छोरयाछोरीहरूको 
उजयाड सथयानमया भएको िरीक्णकयालकया 
पदनहरूमया भएको प्वद्ोहमया जसतै, उनीहरूले 
प्र्वेि गनतु्षहुँदैन भनेर क्ोधमया उहयाँले कसम  
खयानतु होलया।

८ ्सकयारण, हयामी िरमेश्वरसँग चयाह्छौँ 

पक हयामीले िरमेश्वरकया प्वरुद्ध प्वद्ोह नगन्ष 
र उहयाँलयाई ररस उठनेगरी नभडकयाउन सबै 
मयापनसहरूलयाई मनयाउन सकौँ, तर पक सबै 
मयापनसहरूले ख्ीष्टमया प्वश्वयास गन्ष, अपन 
उहयाँको मृत्तुको पच्तन गन्ष, अपन उहयाँको 
क्ुस सहेर संसयारको नखल्ीलयाई बोकन चयाहून्; 
्सकयारण, म, ्याकूबले मेरया दयाजतु नफीको 
आज्या िूरया गनने पजममे्वयारी पलएको छु।

९ अब नफी बूढो हुन थयाले, अपन उनले देखे 
पक उनी पछटै नै मनतु्ष िननेछ; ्सकयारण, उनले 
एक जनयालयाई, रयाजयाहरूकया ियासनहरूअनतुसयार, 
रयाजया र ियासक बन् अपभषेक गरे।

१० मयापनसहरूले नफीलयाई अत््त मया्या 
गनने हुनयाले, उनी पतनीहरूकया महयान् सतुरक्क 
भएकयाले, पतनीहरूकया सतुरक्यामया लयाबयानको 
तरबयार उठयाएकयाले, अपन पतनीहरूको 
कल्याणकया पननमत उनकया सयारया पदनहरूमया 
िररश्म गरेकयाले—

११ ्सकयारण, उनको नयाम समझनयामया 
रयाखन मयापनसहरू इचछुक पथए। अपन 
रयाजयाहरूकया ियासनअनतुसयार, उनको सट्यामया 
ियासन गनने जोसतुकै भए िपन जनद्यारया दोस्ो 
नफी, तेश्ो नफी अपन त्सतै गरी बोलयाइए; 
अपन उनीहरूकया नयाउँ जे भए िपन, जनद्यारया 
उनीहरूलयाई ्सरी बोलयाइ्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी मरे।
१३ अब मयापनसहरू जो लमयानीहरूकया 

होइनन् उनीहरू नफीहरूकया पथए; तैिपन 
उनीहरूलयाई नफीहरू, ्याकूबीहरू, 
्ोसेफीहरू, जोरयामीहरू, लमयानीहरू, 
लमतुएलीहरू, अपन इशमयाएलीहरू भपन्ो।

१४ तर म, ्याकूब अबदेनख ्ी नयामहरूबयाट 
उनीहरूलयाई छुट्याउन्ँ, तर म नफीकया 
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जनलयाई प्वनयाि गन्ष चयाहयानेलयाई लमयानीहरू 
भन्ेछु, अपन ती जो नफीप्रपत पमत्तयाकया सयाथ 
हुनेलयाई, रयाजयाकया ियासनअनतुसयार, म नफीहरू, 
अथया्षत नफीकया जन भन्ेछु।

१५ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक, दोस्ो 
रयाजयाको ियासन कयालमया, नफीकया जन 
उनीहरूकया हृद्मया कठोर बन् थयाले, अपन 
केही हदसमम ितुरयानो सम्को दयाउद, अपन 
उनको छोरया, सोलोमन समेतजसतै धेरै 
श्ीमतीहरू र रखौटीहरूकया चयाहयानया गनने दुष्ट 
अभ्यासमया आसक् हुन थयाले।

१६ हो, अपन उनीहरूले िपन धेरै सतुन र 
चयाँदीको खोजी गन्ष थयाले, अपन केही हदसमम 
िमणडमया उचयापलन थयाले।

१७ ्सकयारण, म, ्याकूबले, िरमप्रभतुबयाट 
मेरो पजममे्वयारी प्रयाप्त गरेिपछ, उनीहरूलयाई 
मन्दरमया पसकयाएजसतै ्ी ्वचनहरू पदन 
थयालेँ।

१८ पकनपक म, ्याकूबलयाई, अपन मेरो भयाइ 
्ोसेफलयाई, नफीको हयातबयाट, ्ी जनकया 
ियादरी र पिक्ककया रुिमया िप्वत्ीकृत गररएको 
पथ्ो।

१९ अपन ितुरै पजममे्वयारी हयाम्ो आफनै 
पिरमयापथ पलएर, ्पद हयामीले उनीहरूलयाई 
लगनिीलतयाकया सयाथ िरमेश्वरकया ्वचनहरू 
पसकयाएनौँ भने ्ी मयापनसहरूकया ियािहरूप्रपत 
उत्रदया्ी भएर, हयामीले िरमप्रभतुसयामतु 
हयाम्ो पजममे्वयारीलयाई प्वसतृपतकयारण गऱ्ौँ; 
्सकयारण, हयाम्ो सयामथ््षकया सयाथ िररश्म 
गरेमया उनीहरूकया रगत हयाम्ो ्वसत्मया 
नआउलया; अ््थया उनीहरूकया रगत हयाम्ो 
्वसत्मया आउनेछ, अपन हयामी अन्तम पदनमया 
पनषकलङ् फेलया ियाररनेछैनौँ।

अध्या् २

याकू् धन, घम्ड, अभन अपभवत्ता प्रभतको 
मायालाई ितस्छना गर्छन—्माभनसहरूले 
उनीहरूका आफनो आफनतलाई साहयता 
गन्छ धनको खोजी गन्छ सकरन—्परमप्रिूले 
आज्ा भदनुहुनर भक नफीहरू माझ कसलेै पभन 
एक िनदा ्भढ पतनी लयाउन ुहँुदनै—परमप्रिु 
सत्ीहरूका पभवत्तामा आनमनदत हुनहुुनर। 
लगिग ई.प.ु ५४४–४२१।

१ नफीकया भयाइ, ्याकूबले नफीकया जनसयामतु, 
नफीको मृत्तु िशचयात् बोलेकया ्वचनहरू:

२ अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म ्याकूब, 
िरमेश्वरले मलयाई पदएको पजममे्वयारीअनतुसयार, 
गमभीरतयाकयासयाथ मेरो पजममे्वयारीलयाई 
प्वसतृतीकरण गन्ष, र म पतमीहरूकया ियािहरू 
मेरो ्वसत्बयाट हटयाउन, म ्ो पदन मन्दरपभत् 
आउँछु पक म पतमीहरूसयामतु िरमेश्वरकया 
्वचनहरू िोषणया गन्ष सँकू।

३ अपन पतमीहरू आफ ँैलयाई थयाहया छ पक 
म आजसमम मेरो बोलया्वटको पजममे्वयारीमया 
लगनिील भएको छु; तर ्ो पदन म 
पतमीहरूकया जी्वयातमयाहरूको कल्याणकया 
पननमत िपहले भ्दया अझ बढी चयाहनया र 
पच्तयाले भयारी भएको छु।

४ पकनपक हेर, आजसमम, मैले पतमीहरूलयाई 
पदएकया िरमेश्वरकया ्वचनहरूप्रपत पतमीहरू 
आज्याकयारी भएकया छौ।

५ तर हेर, पतमीहरू मलयाई सतुन, अपन 
जयान पक स्व्ष-िपक्मयान् स्वग्ष र िृथ्वीकया 
सृपष्टकतया्षको सह्ोगद्यारया म पतमीहरूकया 
प्वचयारकया बयारेमया भन् सकदछु, कसरी 
पक पतमीहरू ियािमया िररश्म गन्ष प्रयारमभ 
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गददैछौ, जतुन ियाि मेरोसयामतु धेरै कुकममी 
देनख्छ, हो, अपन िरमेश्वरसयामतु धेरै िृपणत  
देनख्छ।

६ हो, ्सले मेरो जी्वयातमयालयाई िोक पद्छ 
र मलयाई मेरो पनमया्षतयाको उिनसथपतअगयापड 
लयाजले खतुमच्याउँछ, पक मैले पतमीहरूकया 
हृद्हरूको दुष्टतयाकया बयारेमया पतमीहरूसयामतु 
ग्वयाही पदनतुिद्षछ।

७ अपन अझ ्सले मलयाई िोक पद्छ पक 
मैले पतमीहरूकया बयारेमया ्पत धेरै सहयापसलो 
बोली प्र्ोग गनतु्षिछ्ष, पतमीहरूकया श्ीमतीहरू 
र छोरयाछोरीहरूअगयापड, जसमध्े धेरैकया 
भया्वनयाहरू िरमेश्वरअगयापड अत््त नरम र 
िप्वत् र कोमल छन्, जतुन कुरया िरमेश्वरकया 
लयापग खतुिीकया हुन्।

८ अपन मलयाई ्सतो लयागदछ पक उनीहरू 
िरमेश्वरकया खतुिीकया ्वचन सतुन् ्हयाँ आएकया 
हुन्, हो ती ्वचन जतुनले ियाइते जी्वयातमयालयाई 
पनको ियाद्षछन्।

९ ्सकयारण, ्सले मेरो जी्वयातमयालयाई 
भयारी बनयाएको छ पक, िरमेश्वरबयाट मैले प्रयाप्त 
गरेकया कठोर आज्याको कयारण, म पतमीहरूकया 
अिरयाधअनतुसयार पतमीहरूलयाई चेतया्वनी 
पदन, सया्त्वनया पदएर उनीहरूकया ियाऊहरू 
पनको ियानतु्षको सट्या ियाइते भैसकेकयाहरूकया 
ियाऊहरूलयाई अझ ठूलो ियान्ष, अझै ियाइते 
नभएकयाहरूलयाई, िरमेश्वरकया खतुिीकया 
्वचनमया भोज गरयाउनतुकया सट्यामया उनीहरूकया 
जी्वयातमयाहरूलयाई चक्ुले िोचन र उनीहरूकया 
कोमल मनसतषकहरूलयाई ियाइते ियान्ष म बयाध् 
हुनतु िरेको छ।

१० तर, कया््ष महयान् हुँदयाहुँदै िपन, 
मैले ितुद्ध र चतुण्ष हृद्कया उिनसथपतमया, 

अपन स्व्ष-िपक्मयान् िरमेश्वरको तीक्ण 
आँखयाकया दृपष्टमतुपन, िरमेश्वरकया कठोर 
आज्याहरूअनतुसयार गनतु्षिद्षछ अपन पतमीहरूकया 
दुष्टतया र कुकम्षहरूकया बयारेमया भन्तु िछ्ष।

११ ्सकयारण, मैले पतमीहरूलयाई 
िरमेश्वरकया ्वचनको सरलतयाअनतुसयार सत् 
बोलनतुिछ्ष। पकनपक हेर, जब मैले िरमेश्वरसँग 
सोधखोज गरेँ, ्सरी उहयाँको ्वचन ममया 
आ्ो, ्सो भ्दै: ्याकूब, पतमी भोपल 
मन्दरमया जयाऊ, अपन मैले पतमीलयाई पदने 
्वचन ्ी मयापनसहरूसयामतु िोषणया गर।

१२ अपन अब हेर, मेरया ब्धतुहरू, मैले 
पतमीहरूसयामतु िोषणया गनने ्वचन ्ो हो, 
पक पतमीहरूमध्े धेरैले सतुन, र चयाँपद, र 
सबै प्रकयारकया अनमोल धयाउहरू को खोजी 
गन्ष प्रयारमभ गरेकयाछौ, जतुन पतमीहरूकया र 
पतमीहरूकया स्तयानको प्रपतज्याको भूपम, ्ो 
भूपममया प्रिसत उिलबध छ।

१३ अपन प्वधयातयाको हयात पतमीहरूमयापथ 
धेरै खतुिीकया सयाथ मतुसकुरयाएकया छन्, पक 
पतमीहरूले धेरै धन प्रयाप्त गरेकया छौ; अपन 
पकनभने पतमीहरूमध्े केहीले पतमीहरूकया 
ब्धतुहरूभ्दया बढी प्रचतुरमयात्यामया प्रयाप्त 
गरेकयाले पतमीहरू आफनया हृद्कया िमणडले 
मयापतएकया छौ, अपन आफनो महङ्या 
्वसत्को कयारण अटेरी ियाँटी र िमणडी पिर 
बनयाउछौ, पतमीहरू उनीहरूभ्दया असल 
छौँ भन्े ठयानेर पतमीहरूकया ब्धतुहरूलयाई  
सतयाउँछौँ।

१४ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, के पतमीहरू 
्ो ठया्दछौ पक िरमेश्वर पतमीहरूलयाई ्ो 
कुरयामया सफयाइ पदनतुहु्छ? हेर, म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु, पदनतुहुन्। तर उहयाँले पतमीहरूलयाई 
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दोषी ठहयाऱ्याउनतु हु्छ, अपन ्पद ्ी कुरयाहरू 
जयारी रयाख्ौ भने उहयाँको ््या् पतमीहरूमयापथ 
द्ूतगपतले आउनतुिछ्ष।

१५ हे उहयाँले पतमीहरूलयाई देखयाउनतुहोओस् 
पक उहयाँले पतमीहरूलयाई छेडन सकनतुहु्छ, 
अपन उहयाँको आँखयाको एक पर्ष्ष्टमया उहयाँले 
पतमीहरूलयाई प्रहयार गरेर धतुलो बनयाइपदन 
सकनतुहु्छ।

१६ हे उहयाँले ्ो दुष्टतया र कुकम्ष 
पतमीहरूबयाट हटयाउनतुहोओस्। अपन, हे 
उहयाँकया आज्याकया ्वचन पतमीहरूले सतुन, अपन 
पतमीहरूकया हृद्कया ्ी िमणडले आफनया 
जी्वयातमयाहरूलयाई प्वनयाि हुन नदेओ!

१७ आफनया ब्धतुहरूलयाई आफूजसतै 
सोच, अपन सबैसँग िररपचत होऊ र आफनो 
समिपत्मया उदयार होऊ, पक उनीहरू िपन 
पतमीहरू जसतै धनी होऊन्।

१८ तर धनको खोजी गनतु्षभ्दया िपहले 
िरमेश्वरको अपधरयाज्को खोजी गर।

१९ अपन पतमीहरूले ख्ीष्टमया एक आिया 
प्रयाप्त गरेिपछ पतमीहरूले धन प्रयाप्त गननेछौ, 
्पद पतमीहरूले त्सलयाई खोज्ौ भने; अपन 
पतमीहरूले त्सको खोजी भलो गनने पन्तले 
गननेछौ—नयाङ्यालयाई िपहरयाउन, अपन 
भोकयालयाई खतु्वयाउन, अपन ब्दीलयाई स्वत्त् 
गन्ष, अपन पबरयामी र िीपडतलयाई रयाहत प्रदयान 
गन्ष।

२० अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, मैले 
पतमीहरूसयामतु िमणडको बयारेमया बोलेकोछु; 
अपन पतमीहरू मध्े जसले िरमेश्वरले 
पतमीहरूलयाई पदनतुभएकया कुरयाहरूकया कयारण, 
पतमीहरूले आफनया हृद्हरूमया िमणड 
भएकयाले आफनो पछमेकीलयाई कष्ट पदएकया 

छौ, अपन उनीहरूलयाई सतयाएकया छौ, 
पतमीहरू ्सकया बयारेमया के भ्छौ?

२१ के पतमीहरू ठया्दैनौ पक सबै मयान्वको 
सृपष्ट गनने उहयाँसयामतु ्सतया कुरयाहरू िृपणत 
छन्? अपन उहयाँको नजरमया एक प्रयाणी अकको 
जपत्कै बहुमूल् छ। अपन सबै मयान्व धूलोकया 
हुन्; अपन एउटै कयारणकया पननमत उहयाँले 
उनीहरूको सृपष्ट गनतु्ष भएको हो, पक उनीहरू 
उहयाँकया आज्याहरू ियालन गरून् र उहयाँलयाई 
सदयास्व्षदया मपहपमत गरून्।

२२ अपन अब म ्ो िमणडको बयारेमया 
पतमीहरूसयामतु बोलन अ्त् गद्षछु। अपन ्पद 
अझ गमभीर अिरयाधको बयारेमया बोलनतु निनने 
भए, मेरो हृद्ले पतमीहरूकया कयारण अत््त 
खतुिी मनयाउने पथ्ो।

२३ तर मलयाई पतमीहरूकया अझ गमभीर 
अिरयाधहरूकया कयारण िरमेश्वरकया ्वचनले 
भयारी बनयाउँछ। पकनपक हेर, िरमप्रभतु ्सो 
भन्तुहु्छ: ्ी मयापनसहरू दुष्टतयामया बढन थयाले, 
उनीहरू धम्षियासत् बतुझदैनन्, पकनपक उनीहरू 
दयाउद, अपन उनकया ितुत् सोलोमनकया बयारेमया 
लेनखएकया कुरयाहरूकया कयारण ्वेश्या्वृपत् गन्ष 
आफ ँैलयाई छुट् पद्छन्।

२४ हेर, दयाउद र सोलोमनकया सयाँचै 
नै धेरै श्ीमतीहरू र रखौटीहरू पथए, 
जतुनकुरया मेरया अगयापड िृपणत पथ्ो, िरमप्रभतु  
भन्तुहु्छ।

२५ ्सकयारण, िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, 
मैले ् ी मयापनसहरूलयाई, मेरया ियाखतुरयाकया बलले, 
्रुिलेमको भूपमबयाट अगतु्वयाइ गरेर ल्याएँ, 
पक मैले ्ोसेफकया पनतमबकया फलबयाट धममी 
ियाखया हुकया्षउन सकूँ।

२६ ्सकयारण, म िरमप्रभतु िरमेश्वर 
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१३४
सहनेछैन पक ्ी मयापनसहरूले प्रयाचीनकयालकया 
उनीहरू जसतै गरून्।

२७ ्सकयारण, मेरया ब्धतुहरू, मलयाई सतुन, 
अपन िरमप्रभतुकया ्वचन सतुन: पकनपक त्हयाँ 
त्सतो पतमीहरूमध्े कुनै िपन ितुरुषको एक 
भ्दया बढी श्ीमती हुनतुहुँदैन; अपन उसको कुनै 
रखौटीहरू हुनतुहुँदैन;

२८ पकनपक म, िरमप्रभतु िरमेश्वर, 
सत्ीहरूकया िप्वत्तयामया आनन्दत हु्छु। 
अपन ्वेश्या्वृपत्हरू मेरया अगयापड कुकम्ष हुन्; 
सै््हरूकया अपधिपत ्सो भन्तुहु्छ।

२९ ्सकयारण, ्ी मयापनसहरूले मेरया 
आज्याहरू ियालन गरुन्, सै््हरूकया अपधिपत 
भन्तुहु्छ, अथ्वया ्ो भूपम उनीहरूकया पनपमत् 
श्यापित हुनेछ।

३० पकनपक ्पद मैले, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ, मेरया पननमत स्तयान हुकया्षएँ 
भने, म मेरया जनलयाई आज्या पदने छु; अ््थया 
उनीहरूले ्ी कुरयाहरू सतुन्ेछन्।

३१ पकनपक हेर, म, िरमप्रभतुले, 
्ेरुिेलमको भूपमकया, हो, मेरया जनकया सबै 
भूपमकया छोरीहरूले िोक गरेको सतुनेको छु, 
दु:ख देखेको छु, उनीहरूकया श्ीमयान् हरूकया 
दुष्टतया र कुकम्षहरूकया कयारण।

३२ अपन म सहनेछैनँ, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ, पक ्ेरुिेलमबयाट मैले 
अगतु्वयाइ गरेर ल्याएकया मेरया जनकया सतु्दरी 
छोरीहरूकया रोदन मेरया जनकया ितुरुषहरूप्वरुद्ध 
मसमम आइितुगोस्, सै््हरूकया अपधिपत 
भन्तुहु्छ।

३३ पकनपक उनीहरूले उनीहरूकया 
कोमलतयाको कयारण मेरया जनकया 
छोरीहरूलयाई ब्दी बनयाएर अगतु्वयाइ गररने 

छैन, मैले कष्टप्रद श्यािले, प्वनयािमया समेत, 
उनीहरूलयाई नभेटेसमम; पकनपक उनीहरूले, 
प्रयाचीनकयालकया उनीहरूजसतै, ्वेश्या्वृपत् 
गननेछैनन्, सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ।

३४ अपन अब हेर, मेरया ब्धतुहरू, 
पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक ्ी आज्याहरू हयाम्या 
पितया लहीलयाई पदइएको पथ्ो; ्सकयारण, 
पतमीहरूलयाई ्ी िपहल्ै थयाहया पथ्ो; अपन 
पतमीहरू महयान् पतरसकयारमया िरेकया छौ, 
पकनपक पतमीहरूले गन्ष नहुने ्ी कुरयाहरू 
गरेकया छौ।

३५ हेर, पतमीहरूले, पतमीहरूकया ब्धतुहरू, 
लमयानीहरूभ्दया िपन ठूलया दुषट्याँईहरू 
गरेकया छौ। पतमीहरूले आफनया श्ीमतीहरूकया 
कोमल हृद्लयाई टुक््याएकया छौ, अपन पतम्या 
छोरयाछोरीहरूको आस्वयासनलयाई गतुमयाएकया 
छौ, पतमीहरूकया खरयाब उदयाहरणहरूकया 
कयारणले; अपन उनीहरूकया हृद्हरूकया ्वेदनया 
पतमीहरूकया प्वरुद्ध िरमेश्वरसमम आइितुगदछ। 
अपन पतमीहरूकया प्वरुद् आउने िरमेश्वरकया 
कडया ्वचनकया कयारण, जतुन पतमीहरूप्वरुद् 
आउनेछ, गपहरो ियाउहरूले छेपडएर, धेरै 
हृद्हरू मरे।

अध्या् ३

हृदयमा रदु्ध हुनेल ेपरमशेवरका खरुीका वचन 
प्राप्त गद्छरन्—लमानीको धभम्छकताले 
नफीहरूलाई उभरनर—याकू् वयभिचार, 
लमपटपना र प्रतयके पापका भवरुद्ध चतेावभन 
भदनरन्। लगिग ई.प.ु ५४४–४२१।

१ तर हेर, म ्याकूब, हृद्मया ितुद्ध भएकया 
पतमीहरूसयामतु बोलदछु। आफनो हृद्को 
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दृड़तयाकया सयाथ िरमेश्वरतफ्क हेर, अपन उहयाँसयामतु 
अत््त आसथयाकया सयाथ प्रयाथ्षनया गर, अपन 
उहयाँले पतमीहरूकया कष्टहरूमया पतमीहरूलयाई 
सया्त्वनया पदनतुहु्छ, अपन पतमीहरूकया पननमत 
पब्ती गनतु्षहु्छ, अपन पतमीहरूकया प्वनयाि 
खोजनेमयापथ उहयाँको ््या् िठयाउनतु हु्छ।

२ हे पतमीहरू सबै जो हृद्मया ितुद्ध छौ, 
पतम्या पिरहरू उचयाल र िरमेश्वरकया खतुिीकया 
्वचन प्रयाप्त गर, अपन उहयाँको मया्यामया भोज 
गर; पकनपक ्पद पतमीहरूकया हृद्हरू दृढ 
भए पतमीहरू सदयास्व्षदया रहन सकछौ।

३ तर, पधक्यार, पधक्यार छ, 
पतमीहरूलयाई जो हृद्मया ितुद्ध छैनौ, जो 
्ो पदन िरमेश्वरअगयापड पिनलयागदो छौ; 
पकनपक पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे ्ो भूपम 
पतम्या पननमत श्यापित छ; अपन पतमीहरू 
जपतकै पिनलयागदया नभएकया तैिपन कष्टप्रद 
श्यािले श्यापित भएकया, लमयानीहरूले 
पतमीहरूलयाई प्वनयाि हुने गरीसमम समेत कोरया्ष  
हयान्ेछन्।

४ अपन ्ो सम् द्ूतगपतले आउनेछ, पक 
्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे उनीहरूले 
पतमीहरूकया ररकथको भूपम स्वयापमत्वमया 
पलनेछन्, अपन िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
पतमीहरूमयाझबयाट धममीहरूलयाई अगतु्वयाइ गरेर 
बयापहर लैजयानतुहुनेछ।

५ हेर, पतमीहरूकया ब्धतु लमयानीहरूलयाई, 
जसलयाई पतमीहरू उनीहरूकया पिनलयागदोिनया 
र उनीहरूकया छयालयामया आएको श्यािको 
कयारणले िृणया गद्षछौ, उनीहरू पतमीहरूभ्दया 
धममी छन्; पकनपक उनीहरूले हयाम्या पितयालयाई 
पदएको आज्यालयाई पबसनेकया छैनन्—
पक उनीहरूकया एक मयात् श्ीमती हुनतुिछ्ष, 

अपन उनीहरूकया रखौटीहरू हुनतुहुँदैन, अपन 
उनीहरूमयाझ ्वेश्या्वृपत् गररएको हुनतुहुँदैन।

६ अपन अब, उनीहरूले ्ो आज्या 
ियालनया गन्ष प्र्तन गरे; ्सकयारण, ्ो 
आज्या ियालनया गनने प्र्तनमया उनीहरूकया 
्ो आज्याकयाररतयाको कयारणले, िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले उनीहरूकया प्वनयाि गनतु्ष हुनेछैन, 
तर, उनीहरू प्रपत द्यालतु हुनतुहुनेछ; अपन 
एक पदन उनीहरू एक आिीपषत मयापनसहरू  
बन्ेछन्।

७ हेर, उनीहरूकया श्ीमयान् हरुले आफनया 
श्ीमतीहरूलयाई मया्या गछ्षन्, अपन उनीहरूकया 
श्ीमतीहरूले आफनया श्ीमयान् हरूलयाई मया्या 
गछ्षन्; अपन उनीहरूकया श्ीमती र श्ीमयान् हरूले 
उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूलयाई मया्या गछ्षन्; 
अपन उनीहरूकया अप्वश्वयास र पतमीहरू 
प्रपतको िृणया उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया 
दुष्टतयाको कयारण हो; ्सकयारण, पतमीहरूकया 
महयान् सृपष्टकतया्षको नजरमया पतमीहरू 
उनीहरूभ्दया कपत नै असल छौ?

८ हे मेरया ब्धतुहरू, मलयाई डर छ पक ्पद 
पतमीहरूले आफनया ियािहरूको िशचयात्याि 
गरेनौ भने, जब पतमीहरूलयाई उनीहरूसँग 
िरमेश्वरको पसंहयासनअगयापड ल्याइ्छ, 
उनीहरूकया छयालया पतमीहरूकया भ्दया सफेद 
हुनेछन्।

९ ्सकयारण, म पतमीहरूलयाई आज्या पद्छु, 
जतुन िरमेश्वरको ्वचन हो, पक पतमीहरूले 
उनीहरूकया छयालयाको कयालोिनयाको 
कयारण उनीहरूकया प्वरुद्ध पन्दया नगनू्ष, न 
त उनीहरूकया पिनलयागदोिनयाको कयारण 
उनीहरूकया प्वरुद्ध पन्दया गनू्ष, तर पतमीहरूले 
आफनै पिनलयागदोिनयालयाई समझनू, अपन 
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समझनू पक उनीहरूकया पिनलयागदोिनया 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया कयारण आ्ो।

१० ्सकयारण, पतमीहरूले पतमीहरूकया 
छोरयाछोरीलयाई समझनू, पतमीहरूले 
उनीहरूअगयापड पदएको उदयाहरणको कयारण 
पतमीहरूले उनीहरूकया हृद्लयाई िोकमया 
ियारेकया छौ; अपन पतमीहरूले ्ो िपन समझनू 
पक पतमीहरूकया पिनलयागदोिनयाको कयारण 
पतमीहरूले पतमीहरूकया छोरयाछोरीहरूमया 
प्वनयाि ल्याउन सकनेछौ, अपन उनीहरूकया 
ियािहरू ती अन्तम पदनमया पतमीहरूकया 
पिरमयापथ थतुियाररने छ।

११ हे मेरया ब्धतुहरू, मेरया ्वचनहरूलयाई सतुन, 
पतमीहरूकया जी्वयातमयाहरूकया सयामथ््षलयाई 
उठयाऊ, आफ ँैलयाई हल्याऊ पक पतमीहरू 
मृत्तुको पन्द्याबयाट उठन सक; अपन नरककया 
िीडयाहरूबयाट आफ ँैलयाई छुटकयारया गर पक दोस्ो 
मृत्तुको रुिमया आगो र ग्धकको त्ो कुणडमया 
फयापलन सैतयानकया दूतहरू बन् निरोस्।

१२ अपन अब, म, ्याकूब, व्पभचयार 
र लमिटिनया र अपन प्रत्ेक प्रकयारकया 
ियािहरूकया प्वरुद्ध चेतया्वनी पदँदै, पतनीहरूकया 
त्ो भ्या्वह नपतजयाहरू उनीहरूलयाई बतयाउँदै, 
नफीकया जनसयामतु धेरै कुरयाहरू बोलेँ।

१३ अपन, अब अनपगन्त बन् थयालेकया, 
्ी मयापनसहरूकया कयाम-कयारबयाहीहरूकया एक 
स्यांि िपन ्ी ियातयाहरूमया लेखन सपकँदैन; 
तर उनीहरूकया कयाम-कयार्वयाहीहरूमध्े धेरै, 
अपन उनीहरूकया ्तुद्ध र उनीहरूकया कलह र 
उनीहरूकया रयाजयाहरूकया ियासनहरू ती ठूलया 
ियातयाहरूमया लेनखएको छ।

१४ ्ी ियातयाहरूलयाई ्याकूबकया ियातयाहरू 
भपन्छ, अपन पतनीहरू नफीकया हयातद्यारया 

बनयाइएकया हुन्। अपन म ्ी ्वचनहरू बोलन 
अ्त् गद्षछु।

अध्या् ४

स् ै अगमवतिाहरूल े भपताको आराधना 
ख्ीष्टको नाउँमा गर—ेअब्ाहामको इसाहक 
अप्छण परमेशवर र उहाकँा जनमाइएका एकमात् 
पुत्को प्रभतरुप भ्यो—प्रायमशचत्तद्ारा 
माभनसहरू परमेशवरसगँ भमलाप गनु्छ पर्छ—
यहूदीहरू जगको ढुङ्ालाई असवीकार 
गननेरन्। लगिग ई.प.ु ५४४–४२१।

१ अब हेर, ्सतो हुन ग्ो पक म, ्याकूब, 
्वचनमया मेरया मयापनसहरूकया धेरै से्वया गरेर, 
(अपन म हयाम्या ्वचनहरू ियातयाहरूमया कुँद्नको 
कपठनयाइकया कयारण, मेरया ्वचनहरूकया थोरै भयाग 
बयाहेक लेखन सनकदनँ) अपन हयामीलयाई थयाहया 
छ पक हयामी ियातयाहरूमया जे लेखदछौँ, त्ो 
रहनतु िद्षछ;

२ तर ियातयाहरूमया बयाहेक अरु जतुनसतुकै 
कुरयाहरूमया जे लेखदछौँ त्ो नयापसनतु अपन 
हरयाएर जयानतु िद्षछ; तर हयामी ियातयाहरूमया 
केही ्वचनहरू लेखन सकछौँ जसले 
हयाम्या छोरयाछोरीहरूलयाई, र हयाम्या पप्र् 
ब्धतुरुलयाई हयाम्या बयारेमया, अथ्वया उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया बयारेमया थोरै मयात्यामया ज्यान 
पदनेछ—

३ अब ्ी कुरयाहरूमया हयामी खतुिी 
मनयाउनेछौँ; अपन हयाम्या पप्र् ब्धतुहरूले 
र हयाम्या छोरयाछोरीले कृतज्तयाले भररएको 
हृद्कया सयाथ ्सलयाई प्रयाप्त गननेछन्, 
अपन पतनीहरूमयापथ हेनने छन् पक उनीहरूले 
खतुिी्यालीकया सयाथ र दु:खकया सयाथ होइन, 
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न त प्वद्ोहकया सयाथ, उनीहरूकया प्रथम 
मयातयापितयाितुखया्षहरुकया बयारेमया पसकन सकून् भन्े 
आिया गरेर हयामीले ् ी ्वचनहरू ियातयाहरूमयापथ 
कुँद्न हयामी लगनिीलतयािू्व्षक िररश्म गननेछौँ।

४ पकनपक, ्ो अपभप्रया्कया कयारण हयामीले 
्ी कुरयाहरू लेखेकया हौँ, पक उनीहरूले जयान् 
सकून् पक हयामीलयाई ख्ीष्टकया बयारेमया थयाहया 
पथ्ो, उहयाँको आगमन भ्दया स्ौँ ्वष्षअगयापड 
हयामीले उहयाँको मपहमयाको आिया गरेकया 
पथ्ौँ; हयामीले मयात् होइन तर हयामीभ्दया 
अगयापडकया सबै िप्वत् अगम्वक्याहरूले िपन 
उहयाँको मपहमयाको आिया गरेकया पथए।

५ हेर, उनीहरूले ख्ीष्टमया प्वश्वयास गरे 
र उहयाँको नयाउँमया पितयाको आरयाधनया गरे, 
अपन हयामीले िपन उहयाँको नयाउँमया पितयाको 
आरयाधनया गछयौं। अपन ्ो अपभप्रया्को कयारण 
हयामी मोियाको व््वसथयाको ियालनया गछयौं, 
्सले हयाम्ो जी्वयातमयालयाई उहयाँतफ्क देखयाउँछ; 
अपन पकनपक ्ो कयारणले ्सलयाई हयाम्यासयामतु 
धयापम्षकतयाको पननमत िप्वत् ियाररएको हो, 
जसरी अब्याहयामलयाई समेत आफनो छोरया 
इसहयाक अि्षण गरी िरमेश्वरको आज्याहरूप्रपत 
आज्याकयारी हुन उजयाड सथयानमया ्ो प्व्वरण 
समेत पदइएको पथ्ो, जतुन िरमेश्वर र उहयाँकया 
ज्मयाइएकया एकमयात् ितुत्को प्रपतरूि हो।

६ ्सकयारण, हयामी अगम्वक्याहरूको 
खोजी गर्छौँ, अपन हयामीसँग धेरै प्रकयािहरू 
र अगम्वयाणीकया आतमया छन्, अपन ्ी सबै 
सयाक्ीहरू भएकयाले हयामीले आिया प्रयाप्त गर्छौँ, 
अपन हयाम्ो आसथया अपडग हु्छ, ्हयाँसमम पक 
हयामीले ्ेिूकया नयाउँमया आज्या पदन सकछौँ 
र ्ी रुखहरूले, अथ्वया ि्व्षतहरूले, अथ्वया 
समतुद्कया छयालहरूले हयाम्ो ियालनया गछ्षन्।

७ तैिपन, िरमप्रभतु िरमेश्वरले हयाम्या 
कमजोरी देखयाउनतु हु्छ पक मयापनसकया 
छोरयाछोरीप्रपतको उहयाँको अनतुरिह, अपन 
उहयाँको महयान् नम्तयाद्यारया हयामी थयाहया ियाउन 
सकौँ, पक हयामीसँग ्ी कुरयाहरू गनने िपक् छ।

८ हेर महयान् र अद्ूत छन् िरमप्रभतुकया 
कया््षहरू। उहयाँकया रहस्हरूकया गपहरयाइहरू 
कपत खोजन नसपकने छन्; मयापनसलयाई 
उहयाँकया सबै प्वपधहरू ित्यालगयाउन असमभ्व 
छ। अपन उससयामतु प्रकट नगररएकया कुनै िपन 
मयापनसले उहयाँकया प्वपधहरू थयाहया ियाउँदैन; 
्सकयारण, ब्धतुहरू, िरमेश्वरकया प्रकयािको 
अिमयान नगर।

९ पकनपक हेर, उहयाँको ्वचनको िपक्द्यारया 
मयापनस िृथ्वीको सतहमयापथ आ्ो, जतुन िृथ्वी 
उहयाँकया ्वचनको िपक्द्यारया सृपष्ट गररएको हो। 
्सकयारण, ्पद िरमेश्वर बोलेर िृथ्वी बनयाउन 
सक्म हुनतुहु्छ, अपन बोलेर मयापनसको 
सृपष्ट भ्ो भने, हे त्सोभए, उहयाँको 
इचछया र चयाहयानयाअनतुसयार, िृथ्वी, अथ्वया 
्सको सतहमया रहेकया उहयाँकया हयातहरूकया 
पिलिकलयालयाई आज्या पदन पकन सकनतुहुन्?

१० ्सकयारण, ब्धतुहरू, िरमप्रभतुलयाई 
िरयामि्ष पदन नखोज, तर उहयाँको हयातबयाट 
िरयामि्ष लेओ। पकनपक हेर, पतमीहरू 
आफ ँैलयाई थयाहया छ पक उहयाँ प्व्वेकमया, अपन 
््या्मया, अपन महयान् कृियामया, उहयाँकया सबै 
कया््षहरूमयापथ िरयामि्ष पदनतुहु्छ।

११ ्सकयारण, पप्र् ब्धतुहरू, उहयाँकया 
ज्मयाइएकया एकमयात् ितुत्, ख्ीष्टको प्रया्नशचत् 
मयाफ्कत् उहयाँमया पमलयाि गर, अपन ख्ीष्टमया भएको 
ितुनरुतथयानको िपक्अनतुसयार, ितुनरुतथयान प्रयाप्त 
गर, अपन आसथया भएकयाले िरमेश्वरसयामतु 
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ख्ीष्टको िपहलो फलकया रुिमया प्रसततुत होऊ, 
उहयाँ िरीरमया आफै ँ प्रकट हुनतुभ्दया अपि 
उहयाँबयाट एक असल आियाको मपहमया प्रयाप्त 
गर।

१२ अपन अब, पप्र्, आशच््ष नठयान पक 
म ्ी कुरयाहरू पतमीहरूलयाई भ्दछु, पकनपक 
ख्ीष्टको प्रया्नशचत्कया बयारेमया पकन नबोलने, 
उहयाँको िूण्ष ज्यान पकन नियाउने, ितुनरुतथयानको 
र आउने संसयारको ज्यान पकन प्रयाप्त नगनने?

१३ हेर, मेरया ब्धतुहरू, ऊ जसले अगम्वयाणी 
गद्षछ, उसलयाई मयापनसहरूकया सतुझबतुझअनतुसयार 
अगम्वयाणी गन्ष देऊ; पकनपक आतमयाले सत् 
बोलदछ र ढयाँटदैन। ्सकयारण, ्सले सयाँचैकया 
अपहलेकया कुरयाहरूकया, अपन सयाँचैकया हुने 
कुरयाहरूकया बयारेमया बोलदछ; ्सकयारण, 
हयाम्ो जी्वयातमयाको मतुपक्कया पननमत, ्ी 
कुरयाहरू सरलतयाकया सयाथ हयामीहरूसयामतु प्रकट 
गररएको हो। तर हेर, ्ी कुरयाहरूमया हयामी 
एक्ो सयाक्ी होइनौँ; पकनपक िरमेश्वरले 
िपहलेकया अगम्वक्याहरूसयामतु िपन ती  
बोलनतुभ्ो।

१४ तर हेर, ्हूदीहरू हठी जन पथए; अपन 
उनीहरूले सरलतयाकया ्वचनहरूकया अिमयान 
गरे, अपन अगम्वक्याहरूलयाई मयारे, अपन 
उनीहरूले बतुझन नसकने कुरयाहरूकया खोपज 
गरे। ्सकयारण, पच्हभ्दया िर खोजेर आएको 
उनीहरूको अ्धोिनकया कयारण, उनीहरूकया 
ितन हुनतु आ्वश्क छ; पकनपक िरमेश्वरले 
उहयाँको सरलतयालयाई उनीहरूबयाट हरण 
गनतु्षभएको छ, अपन उनीहरूलयाई उनीहरूले 
बतुझन नसकने धेरै कुरयाहरू पदनतुभएको छ, 
पकनभने उनीहरूले त्सको चयाहयानया गरे। 
अपन पकनभने उनीहरूले त्सको चयाहनया 

गरेको हुनयाले िरमेश्वरले सो गनतु्षभ्ो, पक 
उनीहरू अलझऊन।

१५ अपन अब, म, ्याकूब आतमयाद्यारया 
अगम्वयाणी गन्ष अगतु्वयाइ गररएको छु; पकनपक 
म आफूमया भएको आतमयाको कया््षहरूद्यारया 
थयाहया ियाउँछु, पक ्हूदीहरूकया अलझयाईद्यारया 
जतुन ढुङ्यामया उनीहरूको सतुरपक्त जग 
बसयालेर पनमया्षण गनतु्षिनने हो, त्सलयाई उनीहरू 
अस्वीकयार गननेछन्।

१६ तर हेर, धम्षियासत्अनतुसयार, ्ो ढुङ्या 
प्वियाल बन्ेछ, अपन अ्त्मया, अपन एकमयात् 
बपल्ो जग, जसमयापथ ्हूदीहरू पनमया्षण गन्ष 
सकनेछन्।

१७ अपन अब, मेरया पप्र्, कसरी ्ो समभ्व 
छ पक त्ो बपल्ो जगलयाई अस्वीकयार 
गरेिपछ, उनीहरू त्समयापथ कपहल्ै पनमया्षण 
गन्ष सकने छैनन्, पक त्ो उनीहरूकया कुनयाको 
पिर बन् सकोस्?

१८ हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म ्ी 
रहस्हरू पतमीहरूसयामतु खतुलयासया गननेछु; ्पद 
पतमीहरूप्रपतको मेरो पच्तयाको कयारण म, कुनै 
कयारणबस, आतमयाको नसथरतयामया प्वचपलत 
भइनँ र अनलझइनँ भने।

अध्या् ५

याकू् घरलुे र जङ्ली जतैनुका वकृ्षहरूको 
दृष्टानत क्ा येनोर्ाट उद्धतृ गर्छन।् भतनीहरू 
इस्ाएल र गैह्र-यहूदीहरूको समरुपी रन—्
इस्ाएलको ररपभष्टन ु र िलेा पवु्छभनधा्छररत 
र—नफीहरू, लमानीहरू र इस्ाएलका 
घरानाका स्ैको अप्रतयक्ष उल्खे गररएको 
र—गैह्र-यहूदीहरूलाई इस्ाएलमा कलमी 
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१३९
गररनर—अनतत: ्ाभटकालाई जलाइनेर। 
लगिग ई.प.ू ५४४–४२१।

१ हेर, मेरया ब्धतुहरू, के पतमीहरूले िढेकया 
अगम्वक्या ्ेनोिकया ्वचनहरू समझदैनौ, 
जतुन उनले इस्याएलकया िरयानयालयाई ्सो भ्दै 
बोलेकया पथए:

२ सतुन, हे पतमी इस्याएलकया िरयानया, अपन सतुन 
म िरमप्रभतुकया अगम्वक्याकया ्वचनहरूलयाई।

३ पकनपक, हेर, िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, म 
पतमीलयाई दयाँजनेछु, हे इस्याएलको िरयानया, एक 
िरेलतु जैततुनको ्वृक्सँग, जतुन एक मयापनसले 
लग्ो र आफनो बयापटकयामया ियालनिोषण 
गऱ्ो; अपन ्ो बढ्ो र बूढो भ्ो, अपन 
कुपहन थयाल्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलक अपि ग्ो र उसले देख्ो पक जैततुनको 
्वृक् कुपहन थयाल्ो र उसले भ््ो: म ्सलयाई 
पछमलने छु, अपन ्सको ्वररिरर गोडनेछु र 
्सको ियालनिोषण गननेछु,तयापक ्सले न्याँ 
र कपललया हयाँगयाहरू हयालने छ, अपन ्सको 
प्वनयाि हुनेछैन।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले आफनया 
्वचनअनतुसयार ्सलयाई पछमल्ो, ्सको 
्वररिरर गोड्ो, अपन ्सको ियालनिोषण 
गऱ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक धेरै पदनिपछ 
्सले हदसममकया सयानया, भरखरकया र कपललया 
हयाँगयाहरू हयालन थयाल्ो तर हेर त्हयाँको मतुख् 
टुपिो त्सबयाट नयापसन थयाल्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले ्ो देख्ो, अपन उसले आफनो 
से्वकलयाई भ््ो: मलयाई ्ो पच्तया लयागछ 

पक म ्ो ्वृक् गतुमयाऊँ; ्सकयारण जया र एउटया 
जङ्ली जैततुनको ्वृक्बयाट हयाँगयाहरू पछमलेर 
ल्या; अपन पतनीहरूलयाई मेरयासयामतु ल्या हयामी 
ती मतुख् हयाँगयाहरूलयाई पछमलने छौं जतुन 
सतुकन थयालेकया छन्; अपन हयामी पतनीहरूलयाई 
आगोमया फयालने छौँ तयापक पतनीहरूलयाई 
जलयाइने छ।

८ अपन हेर बयापटकयाको मयापलक भ्छ, म ्ी 
भख्षरकया र कपललया हयाँगयाहरूमध्ेकया धेरैलयाई 
लैजया्छु र म जहयाँ चयाहया्छु पतनीहरूलयाई 
त्हीँ कलमी गननेछु र त्ो महत्विूण्ष छैन 
पक ्सतो होस् पक ्ो ्वृक्कया जरया नयापसएमया, 
म ्सकया फलहरू मेरया पननमत संरक्ण गन्ष 
सकछु; ्सकयारण म ्ी भख्षरकया र कपललया 
हयाँगयाहरू लैजयानेछु, अपन म पतनीहरूलयाई मैले 
जहयाँ चयाहया्छु त्हीँ कलमी गननेछु।

९ तँ जंगली जैततुनकया ्वृक्कया हयाँगयाहरूलयाई 
लैजया, अपन उनीहरूकया सट्यामया पतनीहरूको 
कलमी गर्; र ्ी जसलयाई मैले उखयालेको 
छु पतनीहरूलयाई म आगोमया फ्याकने छु र 
जलयाउने छु, तयापक पतनीहरूले मेरो बयापटकयामया 
अ्वरोध गननेछैनन्।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकको से्वकले बयापटकयाको मयापलककया 
्वचनअनतुसयार गऱ्ो र जङ्ली जैततुनकया 
हयाँगयाहरूको कलमी गऱ्ो।

११ अपन बयापटकयाको मयापलकले ्सो भ्दै 
उसको से्वकलयाई ्सको ्वररिरर गोडन र 
पछमलन र ियालनिोषण गरयाउन अह्रया्ो: ् सले 
मलयाई पच्तया छ पक ्ो ्वृक् मैले गतुमयाउन 
िरोस्; ्सकयारण, पक समभ्वत त्सको 
जरयाहरू बचयाउन सकूँ तयापक पतनीहरूको 
प्वनयाि नहोस्, तयापक पतनीहरूलयाई मेरो 
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आफनो पननमत बचयाउन सकूँ, मैले ्ो कुरया 
गरेको हुँ।

१२ ्सकयारण, तेरो बयाटो जया, ्वृक्को 
हेरचयाह गर् र ्सको ियालनिोषण गर्, मेरया 
्वचनहरूअनतुसयार।

१३ अपन ्ी सबै म मेरो बयापटकयाको पभत्ी 
भयागमया रयाखनेछु, मलयाई जहयाँ चयाहयानया छ, 
तँलयाई ्सको महत्व छैन, अपन म ्सो 
गछु्ष पक मैले मेरया पननमत ्वृक्को प्रयाकृपतक 
हयाँगयाहरूकया संरक्ण गन्ष सकूँ; अपन अरु, 
तयापक म त्सबयाट भया्वी मौसमकया पननमत फल 
जममया गन्ष सकूँ, मेरया आफनया पननमत; पकनपक 
्समया मलयाई पच्तया छ पक म ्ो ्वृक् र 
त्सकया फल गतुमयाउन िरोस्।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलक आफनो बयाटो ग्ो, अपन िरेलतु 
जैततुनको ्वृक्कया प्रयाकृपतक हयाँगयाहरू 
बयापटकयाको पभपत् भयागहरूमया लतुकया्ो, केही 
एकमया र केही अककोमया, उसको इचछया र 
चयाहयानयाअनतुसयार।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एउटया लयामो 
सम् पबत्ो, अपन बयापटकयाको मयापलकले 
उसको से्वकलयाई भ््ो: आऊ हयामी 
बयापटकयासमम जयाऔँ, तयापक हयामी बयापटकयामया 
िररश्म गन्ष सकौँ।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलक र से्वक बयापटकयामया िररश्म गन्ष गए। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक से्वकले मयापलकलयाई 
भ््ो: हेनतु्षहोस्, ्हयाँ देखनतुहोस्, ्वृक्लयाई 
हेनतु्षहोस्।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले हेर््को र त्ो ्वृक्लयाई देख्ो जसमया 
जङ्ली जैततुनकया हयाँगयाहरू कलमी गररएको 

पथ्ो, अपन ्ो बढेको पथ्ो र फल फलन 
थयालेको पथ्ो। अपन उसले देख्ो पक ्ो 
असल पथ्ो र त्सको फल प्रयाकृपतक फल 
जसतै पथए।

१८ अपन उसले से्वकलयाई भ््ो: हेर,् 
जङ्ली ्वकृ्कया हयँागयाहरूल ेजरयाकया ियानीलयाई 
समयातेकया छन,् तयापक त्सकया जरयाले धरैे िपक् 
ल्याएको छ, अपन त्सकया जरयाको धरे ैिपक्कया 
कयारणले जङ्ली हयँागयाहरूल ेिरलेतु फल पदएकया 
छन।् अब ्पद हयामील े्ी हयँागयाहरूको कलमी 
नगरकेो भए त्ो ्वकृ्को प्वनयाि हुन े पथ्ो। 
अपन अब, हरे,् म धरे ैफल जममया गननेछु जतुन ्ो 
्वकृ्ल ेपदएको छ र त्सको फल जममया गननेछु 
भया्वी मौसमकया पननमत, मरैे आफन ैलयापग।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले से्वकलयाई भ््ो: आइज, हयामी 
बयापटकयाको पभपत् भयागपतर जयाऔँ, अपन हेर् 
्पद ्वृक्कया प्रयाकृपतक हयाँगयाहरूले धेरै फल 
ल्याएको छैन भने िपन म भया्वी मौसमकया 
लयापग त्सबयाट फल जममया गन्ष सकूँ, मेरै 
आफनै लयापग।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
त्हयाँ अपि बढे जहयाँ मयापलकले ्वृक्कया 
प्रयाकृपतक हयाँगयाहरू लतुकयाएको पथ्ो र उसले 
से्वकलयाई भ््ो: प्नलयाई हेर्, अपन उसले 
िपहलया देख्ो पक ्सले धेरै फल पदएको 
पथ्ो र उसले ्ो िपन देख्ो पक ्ो असल 
पथ्ो। अपन उसले से्वकलयाई भ््ो: ्सकया 
फललयाई लैजया, अपन भया्वी मौसमकया पननमत 
जममया गर्, तयापक मैले ्सलयाई मेरै पननमत 
जगेनया्ष गन्ष सकूँ, पकनपक हेर्, उसले भ््ो, 
लयामो सम् ्सलयाई ियालनिोषण गरेको छु, 
अपन ्सले धेरै फल पदएको छ।



141

्याकूब ५:२१–३११४१
२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक से्वकले 

मयापलकसयामतु भ््ो: तियाईँ ्ो ्वृक् ्या ्ो 
्वृक्कया हयाँगयाहरू रोपन ् तया पकन आउनतुहु्छ? 
पकनपक हेनतु्षहोस्, ्ो भयाग त हजतुरको 
बयापटकयाको भूपमकै सबभ्दया रुखो भयाग हो।

२२ अपन बयापटकयाको मयापलकले उसलयाई 
भ््ो: मलयाई सल्याह नदे मलयाई थयाहया 
पथ्ो पक ्ो जपमनको रुखो ठयाउँ हो भनेर, 
्सकयारण म तँलयाई भ्दछु, मैले ्सको ्पत 
लयामो सम् ियालनिोषण गरेको छु, तैँले 
देनखस् पक ्सले धेरै फल पदएको छ।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले उसको से्वकलयाई भ््ो: ्तया हेर्, 
हेर् मैले ्वृक्को अकको हयाँगया िपन रोिेको छु, 
अपन तँलयाई थयाहया छ पक जपमनको ्ो भयाग 
िपहलेको भ्दया रुखो पथ्ो। तर, ्वृक्लयाई हेर्। 
मैले ्सको ्पत लयामो सम् ियालनिोषण 
गरेको छु, अपन ्सले धेरै फल पदएको छ, 
त्सकयारण, ् ी बटुल् र भया्वी मौसमकया पननमत 
्सलयाई जममया गर्, तयापक म मेरया आफनै पननमत 
्ी संरक्ण गन्ष सकूँ।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले उसको से्वकलयाई ितुन: भ््ो: 
्तया हेर्, ्वृक्को अकको हयाँगया िपन हेर् जतुन मैले 
रोिेको छु, हेर् पक मैले ्सको ियालनिोषण 
िपन गरेको छु, अपन ्सले धेरै फल  
पदएको छ।

२५ अपन उसले से्वकलयाई भ््ो: ्तया हेर्, 
अन्तमलयाई हेर्। हेर् ्सलयाई मैले जपमनको 
असल भयागमया रोिेको छु, अपन मैले ्सको 
लयामो सम्समम ियालनिोषण गरेको छु, अपन 
्स ्वृक्को एउटया भयागले मयात् िरेलतु फल 
पदएको छ र अरु भयागले जङ्ली फल पदएको 

छ, मैले ्ो ्वृक्लयाई अरुलयाई जसतै िोषण 
गरेको छु।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले से्वकलयाई भ््ो: असल फल 
नल्याउने हयाँगयाहरूलयाई उखयाल्, पतनीहरूलयाई 
आगोमया फ्याँक्।

२७ तर हेनतु्षहोओस्, से्वकले उसलयाई 
भ््ो: ्सलयाई पछमलौँ र ्वररिरर गोडौँ, केही 
सम् ियालनिोषण गरौँ, पक समभ्वत ्सले 
तियाईँको पननमत असल फल ल्याउन सकोस्, 
अपन पक तियाईँ भया्वी मौसमकया पननमत 
्सलयाई जममया गन्ष सकनतुहोओस्।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले र बयापटकयाको मयापलकको से्वकले 
बयापटकयाको सबै फलहरूको ियालनिोषण गरे।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एउटया लयामो 
सम् पबतेको पथ्ो, अपन बयापटकयाको 
मयापलकले उसको से्वकलयाई भ््ो: आइज 
बयापटकयासमम जयाऔँ, पक हयामी बयापटकयामया 
फेरर िररश्म गन्ष सकौँ। पकनपक हेर् सम् 
नपजपकँदै छ, अपन अ्त् पछटै आउँदै छ, 
्सकयारण, मैले भया्वी मौसमकया पननमत फल 
जममया गनतु्ष िद्षछ, मेरो आफनै लयापग।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलक र से्वक बयापटकयामया गए, अपन 
पतनीहरू त्ो ्वृक्समम आए जसकया प्रयाकृपतक 
हयाँगयाहरू भयापचएकया पथए, अपन जङ्ली 
हयाँगयाहरू कलमी गररएको पथ्ो, अपन हेर सबै 
प्रकयारकया फलले ्वृक् भररएको पथ्ो।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक, 
बयापटकयाको मयापलकले फल चयाख्ो, ्सको 
संख्याअनतुसयारको प्रत्ेक प्रकयारको। अपन 
बयापटकयाको मयापलकले भ््ो: हेर् ्पत लयामो 
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सम्समम ्स ्वृक्को मैले ियालनिोषण 
गरेको छु, अपन मैले आफनो भया्वी मौसमको 
पननमत धेरै फल जममया गरेको छु।

३२ तर हेर, ्स सम् ्सले धेरै फल 
ल्याएको छ, त्हयाँ कुनै िपन फल छैन जतुन 
असल छ। अपन हेर्, त्हयाँ सबै प्रकयारकया 
खरयाब फल छन्, हयाम्ो सबै िररश्म हुँदयाहुँदै, 
्सले मलयाई केही मतुनयाफया भएन, अपन अब 
मलयाई पच्तया छ पक मैले ्ो ्वृक् गतुमयाउन 
िननेछ।

३३ अपन बयापटकयाको मयापलकले से्वकलयाई 
भ््ो: ्ो ्वृक्लयाई हयामी के गरौँ, तयापक म 
फेरर ्सकया असल फलहरूलयाई मेरया लयापग 
जोगयाउन सकूँ?

३४ अपन से्वकले उसको मयापलकलयाई 
भ््ो: हेनतु्षहोस्, पकनभने तियाईँले जङ्ली 
जैततुनकया ्वृक्कया हयाँगयाहरू कलमी गनतु्षभएको 
पथ्ो पतनीहरूले जरयाको ियालनिोषण गरेकया 
छन्, तयापक पतनीहरू जीप्वत छन् र पतनीहरू 
नयाि भएकया छैनन्; ्सकयारण तियाईँले 
देखनतुहु्छ पक पतनीहरू अझै असल छन्।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले उसको से्वकलयाई भ््ो: ्ो ्वृक्ले 
मलयाई मतुनयाफया पदँदैन, अपन ्सकया जरयाहरूले 
मलयाई केही मतुनयाफया पदँदैनन् जब समम ्सले 
खरयाब फल पद्छ।

३६ तैिपन, मलयाई थयाहया छ पक जरयाहरू 
असल छन्, अपन मेरया आफनै प्र्ोजनकया 
पननमत मैले पतनीहरूकया संरक्ण गरेको छु, 
पतनीहरूकया धेरै िपक्को कयारण जङ्ली 
हयाँगयाहरूबयाट अपहले समम पतनीहरूले असल 
फल ल्याएकया छन्।

३७ तर हेर, जङ्ली हयाँगयाहरू बढेकया छन् 

र त्सकया जरयाहरूलयाई अपतक्मण गरेकया 
छन् र पकनभने जङ्ली हयाँगयाहरूले त्सकया 
जरयाहरूलयाई पजतेकयाले ्सले धेरै खरयाब 
फलहरू ल्याएको छ, र पकनभने ्सले ्पत 
धेरै खरयाब फल ल्याएको छ पक ्सको प्वनयाि 
हुन थयालछ, अपन ्ो पछट्ै ियाकनेछ, तयापक 
्पद ्सलयाई जोगयाउन हयामीले केही गरेनौँ 
भने ्सलयाई आगोमया फ्यालनतु िननेछ।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले उसको से्वकलयाई भ््ो: हयामी 
बयापटकयाको पभत्ी भयागसमम जयाऔँ, अपन हेरौँ 
्पद प्रयाकृपतक हयाँगयाहरूले िपन खरयाब फल 
ल्याएकया छन्।

३९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पतनीहरू 
बयापटकयाको पभत्ी भयागहरूसमम गए। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक पतनीहरूले देखे पक 
प्रयाकृपतक हयाँगयाहरूकया फल िपन भ्रष्ट भएकया 
पथए; हो, िपहलोको र दोस्ोको र अन्तमको 
िपन, अपन पतनीहरू सबै भ्रष्ट भएकया पथए।

४० अपन अन्तमको जङ्ली फलले 
असल फल ल्याउने ्वृक्को भयागलयाई पजतेको 
पथ्ो, ्पतसमम पक हयाँगया ओइलयाएको र 
मरेको पथ्ो।

४१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलक रो्ो, अपन से्वकलयाई भ््ो: मेरो 
बयापटकयालयाई मैले अरु के गन्ष सकथेँ?

४२ हेर्, मलयाई थयाहया पथ्ो पक ्ीबयाहेक 
बयापटकयाकया सबै फल भ्रष्ट भएकया पथए। अपन 
अब ् ी जसले एक िटक असल फल ल्याएकया 
पथए ती िपन भ्रष्ट भएकया छन्, अपन अब मेरया 
बयापटकयाकया सबै ्वृक्हरू कयाटेर ढयाली आगोमया 
फयालन बयाहेक केहीकया लयापग उि्ोगी छैनन्।

४३ अपन हेर् ्ो अन्तम, जसकया हयाँगयाहरू 
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ओइलयाएर गएकया छन्, मैले जपमनको असल 
भयागमया रोिेको पथएँ, हो, पक जतुन मेरया लयापग 
मेरया बयापटकयाकया अरु भयागहरू भ्दया रोजया 
पथ्ो।

४४ अपन तैंले देखछस् पक मैले जपमनको 
्ो भयागमया अ्वरोध गनने त्सलयाई िपन कयाटेँ, 
तयापक त्सको सट्या ्ो ्वृक् रोपन सकूँ।

४५ अपन तैंले देनखस् पक त्सको एक 
भयागले असल फल ल्याएको पथ्ो र त्सको 
एक भयागले जङ्ली फल ल्याएको पथ्ो, 
अपन पकनभने मैले त्सकया हयाँगयाहरूलयाई 
ऊखयापलनँ र पतनीहरूलयाई आगोमया फयापलनँ, 
हेर्,पतनीहरूले असल हयाँगयाहरूलयाई पजतेकया 
छन् पक ्ो ओइलयाएर गएको छ।

४६ अपन अब, हेर्, हयामीले मेरो बयापटकयालयाई 
सयारया हेरचयाह गदया्षगददै िपन, त्सकया ्वृक्हरू 
भ्रष्ट भएकया छन्, पक पतनीहरूले असल फल 
ल्याएनन्, अपन मैले पतनलयाई जोगयाउने आिया 
गरेको पथएँ, मेरया आफनया भया्वी मौसमकया 
पननमत फल जममया गन्ष। तर, हेर्, पतनीहरू 
जङ्ली जैततुनको ्वृक्जसतै बनेकया छन्, अपन 
पतनीहरूलयाई कयाटेर ढयाली आगोमया फयालन 
बयाहेक अरु कुनै मूल् छैन, अपन मलयाई पच्तया 
छ पक मैले ्सलयाई गतुमयाउन िननेछ।

४७ तर मेरो बयापटकयामया अरु मैले के गन्ष 
सकथेँ त? के मैले मेरया हयातमया अलछी गरेको 
पथएँ, पक मैले ् सको ियालनिोषण गररनँ?हैन, 
मैले ्सको िोषण गरेँ र ्सको ्वररिरर गोडेँ, 
अपन ्सलयाई पछमलेँ, अपन गोबरको मल 
हयालेँ; मैले सयारया पदनभरर मेरया हयात नख्याएँ, 
अपन अ्त् नपजपकँदै छ। अपन ्ो मलयाई 
पच्तया छ पक मैले मेरो बयापटकयाकया सबै 
्वृक्हरूलयाई कयाटेर ढयालनतु िननेछ र आगोमया 

फयालनतुिननेछ पक पतनीहरूलयाई जलयाइ्ोस्। ्ो 
को हो जसले मेरो बयापटकयालयाई भ्रष्ट बनया्ो?

४८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक से्वकले 
उसको मयापलकलयाई भ््ो: के ्ो तियाईँको 
बयापटकयाको िमणड होइन—के त्सकया 
हयाँगयाहरूले असल जरयाहरूलयाई पजतेकया 
छैनन्? अपन पकनभने हयाँगयाहरूले त्सकया 
जरयाहरूलयाई पजतेकया छन्, हेनतु्षहोस् पतनीहरू 
जरयाहरूकया बल भ्दया पछटो बढे, आफूमया 
िपक् पलएर। हेनतु्षहोस्, म भ्दछु, के ्ो नै 
तियाईँको बयापटकयाकया ्वृक्हरू भ्रष्ट बन्तुको 
कयारण होइन?

४९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले से्वकलयाई भ््ो: हयामी जयाऔँ 
र बयापटकयाकया ्वृक्हरूलयाई कयाटेर ढयालौँ र 
आगोमया फयालौँ पक पतनले मेरो बयापटकयाको 
जपमनलयाई अ्वरोध नगरून्, पकनपक मैले सबै 
गरेको छु। मैले मेरो बयापटकयाको पननमत अरु के 
नै गन्ष सकथेँ?

५० तर, हेनतु्षहोस् से्वकले बयापटकयाको 
मयापलकलयाई भ््ो: ्सलयाई केही सम् 
छयापडपदनतुहोस्।

५१ अपन मयापलकले भ््ो: हो, म ्सलयाई 
केही सम्कया लयापग छयापडपद्छु, पकनपक 
मलयाई पच्तया छ पक मैले मेरया बयापटकयाकया ्ी 
्वृक्हरूलयाई गतुमयाउनतु िननेछ।

५२ ्सकयारण, हयामी मेरो बयापटकयाको पभत्ी 
भयागमया मैले रोिेकया ्ी हयाँगयाहरू लैजयाऔँ, 
अपन ती जहयाँबयाट आएकया पथए त्ही ्वृक्मया 
कलमी गरौँ, अपन जतुन हयाँगयाकया फलहरू 
पततया छन् पतनीहरूलयाई ्वृक्बयाट कयाटौँ, अपन 
पतनकया सट्यामया ्वृक्कया प्रयाकृपतक हयाँगयाहरू 
कलमी गरौँ।
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५३ अपन म ्ो गननेछु पक ्वृक्को नयाि 

नहोस्, पक, समभ्वत:, म त्सकया जरयाहरूलयाई 
आफनो पननमत मेरो आफनो प्र्ोजनकया लयापग 
जोगयाउन सकूँ।

५४ अपन, हेर्, मलयाई चयाहयानया भएअनतुसयार 
रोिेकया प्रयाकृपतक हयाँगयाहरूकया ्वृक्कया जरयाहरू 
अझै िपन जीप्वत छन्; ्सकयारण पक मेरो 
आफनो प्र्ोजनकया लयापग िपन म पतनको 
संरक्ण गननेछु, ्ो ्वृक्कया हयाँगयाहरूलयाई म 
लैजया्छु, अपन म पतनीहरूलयाई पतनमया कलमी 
गननेछु। हो, पतनीहरूमया पतनीहरूकया मयातृ 
्वृक्कया हयाँगयाहरू कलमी गननेछु, पक म मेरो 
आफनो पननमत जरयाहरूलयाई जोगयाउन सकूँ, पक 
जब ती ्थेष्ट बपल्या हुनेछन् समभ्वत: मेरया 
पननमत पतनीहरूले असल फल ल्याउनेछन्, 
अपन म मेरो बयापटकयाको फलमया अझै मपहमया 
ियाउन सकनेछु।

५५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पतनीहरूले 
जङ्ली हुन ितुगेको प्रयाकृपतक ्वृक्लयाई पलए 
र प्रयापकपतक ्वृक्हरूमया कलमी गरे, ती समेत 
जङ्ली बनेकया पथए।

५६ अपन पतनीहरूले जङ्ली बनेकया 
प्रयाकृपतक ्वृक्हरूलयाई िपन पलए, अपन मयातृ 
्वृक्मया कलमी गरे।

५७ अपन बयापटकयाको मयापलकले से्वकलयाई 
भ््ो: जङ्ली हयाँगयाहरूलयाई ्वृक्हरूबयाट 
नउखयाल ती जतुन सबै भ्दया पततया बयाहेक; 
अपन पतनीहरूमया मैले भनेअनतुसयार पतमीहरूले 
कलमी गनू्ष।

५८ अपन हयामी बयापटकयाकया ्वृक्हरूलयाई 
ियालनिोषण गननेछौँ, अपन पतनीहरूकया 
हयाँगयाहरू पछमलने छौँ, हयामी ती हयाँगयाहरूलयाई 
उखयालने छौँ जतुन ियाकेकया छन्, पतनको 

प्वनयाि हुनतु िननेछ, अपन आगोमया  
हयापलनेछ।

५९ अपन म ्ो गद्षछु पक, समभ्वत:, 
त्सकया जरयाहरूले पतनीहरूकया असलिनयाकया 
कयारणले र हयाँगयाहरूको िरर्वत्षनकया कयारणले 
िपक् पलन सकून्, पक असलले खरयाबमयापथ 
प्वज् ियाउन सकोस्।

६० अपन पकनभने मैले प्रयाकृपतक 
हयाँगयाहरूको र पतनकया जरयाहरू जोगयाएको छु, र 
प्रयाकृपतक हयाँगयाहरूलयाई मैले पतनीहरूकया मयातृ 
्वृक्मया कलमी गरेको छु, अपन पतनीहरूकया 
मयातृ ्वृक्को जरयाहरूलयाई जोगयाएकोछु, पक, 
समभ्वत:, मेरो बयापटकयाकया ्वृक्हरूले फेरर 
असल फल ल्याउन सकून्, र मेरो बयापटकयाको 
फलमया मैले ितुन: हष्ष मनयाउन सकूँ, अपन, 
समभ्वत:, पक मैले अत््त खतुसी मनयाउन 
सकूँ पक मैले िपहलो फलकया हयाँगयाहरू र 
जरयाहरूलयाई जोगयाएको छु।

६१ ्सकयारण, जया, अपन से्वकहरूलयाई 
बोलया, पक हयामी बयापटकयामया हयाम्ो िपक्कया 
सयाथ लगनिीलतयािू्व्षक िररश्म गन्ष सकनेछौं, 
पक हयामीले बयाटो त्यार गन्ष सकौँ, पक मैले 
फेरर प्रयाकृपतक फल ल्याउन सकूँ, जतुन 
प्रयाकृपतक फल असल छ अपन अरु सबै फल 
भ्दया मूल््वयान छ।

६२ ्सकयारण, हयामी जयाऔँ अपन हयाम्ो 
िपक्कया सयाथ ्ो अन्तम िटक िररश्म 
गरौँ. पकनपक हेर् अ्त् नपजपकँदैँ छ, अपन 
्ो अन्तम िटककया लयापग हो पक मैले मेरो 
बयापटकया पछमलने छु।

६३ हयाँगयाहरू कलमी गर्, अन्तमबयाट सतुरु 
गर् तयापक पतनीहरू िपहलो होऊन्, र िपहलो 
अन्तम होऊन्, अपन ्वृक्हरूको ्वररिरर गोड्, 
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्वृद्ध र तरुण दुबै, िपहलो र अन्तमको, अपन 
अन्तमको र िपहलो, पक सबैले फेरर अन्तम 
एक िटककया लयापग ियालनिोषण ियाऊन्।

६४ ्सकयारण, पतनीहरूकया ्वररिरर गोड्, 
अपन पतनीहरूलयाई पछमल्, अपन पतनीहरूलयाई 
मल हयाल्, अन्तम िटकको पननमत, पकनपक 
अ्त् नपजपकँदै छ। अपन ् पद ् सतो हुन ग्ो 
पक ्ी अन्तम कलमी बढे, अपन प्रयाकृपतक 
फल पदए, पतनीहरूकया लयापग पतमीहरूले बयाटो 
त्यार ियानतु्ष, पक पतनीहरू बढन सकून्।

६५ अपन ती बढन थयालेिपछ, तैँले ती 
हयाँगयाहरूलयाई हटयाउनतु जसले पततया फल 
पदएकया छन्, असलको िपक् र त्सको 
आकयारअनतुसयार; अपन तैंले एकै चोपटमया 
त्सको सबै खरयाबलयाई नहटयाउनतु, 
कथंकदयापचत् त्सकया जरयाहरू कलमीको 
पननमत अपधक बपल्ो होऊन्, अपन त्सको 
कलमी नयाि हुनेछ, अपन मैले मेरो बयापटकयाकया 
्वृक्हरू गतुमयाउँनेछु।

६६ पकनपक मलयाई पच्तया छ पक म मेरया 
बयापटकयाकया ्वृक्हरू गतुमयाउन िरोस्; ्सकयारण 
जसरी असल बढदै जया्छ त्सरी पतमीहरूले 
खरयाबलयाई हटयाउनतु, पक जरया र टुपिो िपक्मया 
बरयाबरी होऊन्, असलले खरयाबमयापथ प्वज् 
नियाएसमम, अपन खयारयाबलयाई कयाटेर ढयाली 
आगोमया नजलयाएसमम, पक पतनीहरूले मेरो 
बयापटकयाको जपमनमया अ्वरोध नपदऊन्; अपन 
्सरी म मेरो बयापटकयाको खरयाब हयाँगयालयाई 
बढयाननेछु।

६७ अपन प्रयाकृपतक ्वृक्कया हयाँगयाहरूलयाई म 
फेरर प्रयाकृपतक ्वृक्मया कलमी गननेछु।

६८ अपन प्रयाकृपतक ्वृक्कया हयाँगयाहरूलयाई 
म त्स प्रयाकृपतक ्वृक्कया हयाँगयाहरूमया कलमी 

गननेछु, अपन ्सरी म पतनीहरूलयाई फेरर सयाथ 
ल्याउनेछु, पक पतनीहरूले प्रयाकृपतक फल 
ल्याउनेछन्, अपन पतनीहरू एक हुनेछन्।

६९ अपन खरयाबलयाई फ्यापकने छ, हो, मेरो 
बयापटकयाको सयारया जपमनबयाट समेत बयापहर; 
पकनपक हेर्, म ्ो एक िटक मयात् मेरो 
बयापटकयालयाई पछमलनेछु।

७० अपन ्सतो हुन ग्ो पक बयापटकयाको 
मयापलकले उसको से्वकलयाई िठया्ो अपन 
से्वक ग्ो र मयापलकको आज्याअनतुसयार 
गऱ्ो, अपन अरु से्वकहरूलयाई ल्या्ो, अपन 
पतनीहरू थोरै पथए।

७१ अपन बयापटकयाको मयापलकले 
पतनीहरूलयाई भ््ो: जयाओ, अपन बयापटकयामया 
िररश्म गर,् पतमीहरूकया िपक्कया सयाथ। 
पकनपक हेर,् ्ो अन्तम िटक हो पक मलै ेमरेो 
बयापटकयाको ियालनिोषण गननेछु; पकनकी अ्त् 
नपजपकँदै छ, मौसम द्तूगपतल े आउँदछै; 
अपन ्पद पतमीहरूल ेआफनया िपक्कया सयाथ 
मसँग िररश्म गर््छौ भन े पतमीहरूल े फलमया 
आन्द ियाउनेछौ जतुन म ततुरु्त आउन ेभया्वी 
सम्कया लयापग आफन ैपननमत जममया गननेछु।

७२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक से्वकहरू गए 
अपन आफनया िपक्कया सयाथ िररश्म गरे; अपन 
बयापटकयाको मयापलकले िपन उनीहरूसँग िररश्म 
गऱ्ो; अपन सबै कुरयाहरूमया बयापटकयाको 
मयापलककया आज्याहरू पतनीहरूले ियालनया गरे।

७३ अपन बयापटकयामया फेरर प्रयाकृपतक फल हुन 
थयाल्ो; अपन प्रयाकृपतक हयाँगयाहरू अत्यापधक 
रुिमया बढन र फसटयाउन थयाले; अपन जङ्ली 
हयाँगयाहरू उखेपलन र फ्यापकन थयाले; अपन 
पतनीहरूले जरया र त्सको टुपिोलयाई बरयाबरी 
रयाखे, पतपनको िपक्अनतुसयार।
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७४ अपन ्सरी पतनीहरूले िररश्म गरे, 

लगनिीलतयाकयासयाथ, बयापटकयाको मयापलककया 
आज्याहरूअनतुसयार खरयाबलयाई बयापटकयाबयाट 
बयापहर नफ्याँपक्जेलसमम, अपन मयापलकले 
आफनै पननमत जोगयाएको पथ्ो पक ्वृक्हरूले 
फेरर प्रयाकृपतक फल पदएकया पथए; अपन 
पतनीहरू एक िरीर जसतै बनेकया पथए; 
अपन फलहरू सबै बरयाबरी पथए; बयापटकयाको 
मयापलकले प्रयाकृपतक फल आफनै पननमत 
संरक्ण गरेको पथ्ो, जतुन उसकया पननमत 
प्रयारमभदेनखनै मूल््वयान पथ्ो।

७५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
बयापटकयाको मयापलकले देख्ो पक फल असल 
पथ्ो, अपन पक उसको बयापटकया अब अरु भ्रष्ट 
पथएन, उसले आफनया से्वकहरूलयाई बोलया्ो, 
अपन उनीहरूलयाई भ््ो: हेर, ्ो अन्तम 
िटक हयामीले बयापटकयाको ियालनिोषण 
गरेकयाछौं; अपन मेरो इचछयाअनतुसयार मैले 
गरेको छु भन्े पतमीहरूले देखेकया छौ; अपन 
मैले प्रयाकृपतक फलको संरक्ण गरेको छु, 
पक ्ो असल छ, सतुरुमया जसतो पथ्ो त्सतै 
समेत। अपन पतमीहरू आिीपषत होओ; 
पकनपक पतमीहरूले लगनिीलतयाकया सयाथ 
मेरो बयापटकयामया मसँग िररश्म गरेकयाछौ, 
अपन मेरया आज्याहरू ियालन गरेकयाछौ, अपन 
मेरया पननमत पतमीहरूले फेरर प्रयाकृपतक फल 
ल्याइपदएकयाछौ, पक मेरो बयापटकया अब अरु 
भ्रष्ट छैन, अपन खरयाब हयाँगयाहरु फ्याँपकए, हेर 
मेरो बयापटकयाको फलको कयारणले पतमीहरू 
आनन्दत हुनेछौ।

७६ पकनपक हेर, लयामो सम् म मेरो 
बयापटकयाको फल मेरया पननमत जममया गननेछु 
भया्वी मौसमकया पननमत, जतुन पछटै आउनेछ; र 

अन्तम िटककया पननमत, मैले मेरो बयापटकयाको 
ियालनिोषण गरेको छु र ्सलयाई पछमलेको 
छु र ्सको ्वररिरर गोडेको छु र गोबरको मल 
हयालेको छु; ्सकयारण म मेरो आफनै पननमत 
फल जममया गननेछु, लयामो सम्कया लयापग, मैले 
बोलेअनतुसयार।

७७ अपन जब सम् आउँछ पक खरयाब 
फल फेरर मेरो बयापटकयामया आउनेछ, तब मैले 
असललयाई र खरयाबलयाई जममया गरयाउनेछु; 
र असललयाई म मेरो पननमत संरक्ण गननेछु 
र खरयाबलयाई म उसको आफनो सथयानमया 
फ्यालनेछु। अपन तब मौसम र अ्त् आउनेछ 
र मेरो बयापटकयालयाई आगोले जलयाउनेछु।

अध्या् ६

परमप्रिलेु अमनतम भदनहरूमा इस्ाएललाई 
पुन: िलेा गनु्छहुनरे-—ससंारलाई आगोले 
जलाइनेर—आगो र गनधकको कु्ड्ाट 
्चन माभनसहरूल े ख्ीष्टको अनरुरण 
गनु्छपद्छर। लगिग ई.प.ू ५४४–४२१।

१ अपन अब,हेर, मेरया दयाजतुभयाइहरू जसरी 
मैले पतमीहरूलयाई भने पक म अगम्वयाणी 
गनने छु, हेर् ्ो मेरो अगम्वयाणी हो—पक ती 
कुरयाहरू जतुन अगम्वक्या ्ेनोिले बोलेकया 
पथए इस्याएलको िरयानयाको समब्धमया, जसमया 
उनले पतनीहरूलयाई एउटया िरेलतु जैततुनको 
्वृक्सँग दयाँजेकया पथए, पनशच् नै हुन जयानेछन्।

२ अपन उहयाँकया जनलयाई फेरर दोस्ो िटक 
फेलया ियान्षकया लयापग उहयाँले आफनो हयात अगयापड 
सयानतु्षहुने पदन, त्ो पदन हो, हो, त्ो अन्तम 
सम् हो, पक िरमप्रभतुकया से्वकहरूअगयापड 
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जयाने छन् उहयाँकया िपक्मया, उहयाँकया 
बयापटकयालयाई ियालनिोषण गन्ष र पछमलन; 
अपन त्सिपछ अ्त् पछट्ै आउनेछ।

३ अपन उहयाँको बयापटकयामया 
लगनिीलतयािू्व्षक िररश्म गरेकयाहरू कपत 
आिीपषत छन्; अपन उनीहरूकया आफनै 
सथयानमया फ्यापकनेहरू कपत श्यापित छन्! 
अपन संसयारलयाई आगोले जलयाइनेछ।

४ अपन हयामीहरू प्रपत िरमेश्वर कपत 
कृियालतु हुनतुहु्छ, पकनपक उहयाँले इस्याएलको 
िरयानयालयाई समझनतुहु्छ, जरयाहरू र हयाँगयाहरू 
दुबै लयाई; अपन उहयाँले सयारया पदनभरर 
उहयाँको हयात उनीहरू पतर फैल्याउनतु हुनेछ, 
अपन पतनीहरू हठी र प्वरोधी जन हुन्; तर 
आफनया हृद्हरूलयाई कठोर नबनयाउनेहरूलयाई 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया बचयाइनेछ।

५ ्सकयारण,मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म गमभीर 
िबदहरूमया पतमीहरूलयाई प्वन् गद्षछु पक 
पतमीहरू िशचयात्याि गर र हृद्को िूरया 
प्र्ोजन सपहत आओ र िरमेश्वरमया त्सरी नै 
लयाग जसरी उहयाँ पतमीहरूमया लयाग्तुभएको छ। 
अपन उहयाँकया कृियाकया बयाहु पदनको प्रकयािमया 
पतमीहरूपतर फैल्याइएकया छन्, पतम्या 
हृद्हरूलयाई कठोर नबनयाऊ।

६ हो, आज, ्पद पतमीहरूले उहयाँको 
आ्वयाजलयाई सतु््ौ, पतमीहरूकया हृद्हरूलयाई 
कठोर बनयाएनौ भने, पकन पतमीहरू मननेछौ 
त?

७ पकनपक हेर, पतमीहरू सयारया पदनभरर 
िरमेश्वरको असल ्वचनद्यारया ियालनिोपषत 
भएिपछ के पतमीहरूले खरयाब फल ल्याउनेछौ 
पक पतमीहरूलयाई कयाटी ढयालेर आगोमया 
फ्याँपकनतुिद्षछ?

८ हेर, के पतमीहरूले ्ी ्वचनहरूलयाई 
अस्वीकयार गछछौ? के पतमीहरू अगम्वक्याकया 
्वचनहरूलयाई अस्वीकयार गछछौ, अपन के 
पतमीहरूले ्ेिू ख्ीष्टकया बयारेमया बोपलएकया 
्वचनहरूलयाई अस्वीकयार गछछौ, जब पक 
त्पत धेरैले उहयाँकया बयारेमया बोलेकया छन्, 
अपन ख्ीष्टकया असल ्वचनलयाई र िरमेश्वरको 
िपक्लयाई र िप्वत् आतमयाको उिहयारलयाई र 
िप्वत् आतमयालयाई अस्वीकयार गछछौ, अपन 
पतम्या पननमत पदइएको महयान् उद्धयारको 
्ोजनयाको नखल्ी उडयाउँछौ?

९ के पतमीहरूलयाई थयाह छैन पक ्पद 
पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू गर््छौ भने पक 
ख्ीष्टमया भएको उद्धयार र ितुनरुतथयानको िपक्ले 
पतमीहरूलयाई िरमेश्वरको ््या्ल्अगयापड 
लजजया र भ्यानक दोषकया सयाथ खडया हुन 
ल्याउनेछ?

१० अपन ््या्को िपक्अनतुसयार, पकनपक 
््या्को अस्वीकयार गन्ष सपकँदैन, पतमीहरू 
आगो र ग्धकको कुणडमया जयानतुिद्षछ, 
जसकया ज्वयालयाहरू पनभयाउन सपकँदैन, अपन 
जसको धतु्वयाँ सदयास्व्षदया र सदयाको लयापग 
पनर्तर मयापथपतर आरोहण गद्षछ, जतुन आगो 
र ग्धकको कुणड अ्त्हीन िीडया हो।

११ अहो उसोभए, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
िशचयात्याि गर पतमीहरू, अपन प्र्वेि गर 
सयाँितुरो द्यारमया, अपन त्ो बयाटोमया जयारर रयाख 
जतुन सयाँितुरो छ, पतमीहरूले अन्त जी्वन 
प्रयाप्त नगरेसमम।

१२ अहो पबबेकी होऊ, अरु के नै भन् 
सकछु र म?

१३ अ्त्मया, म पतमीहरूसँग पबदया हु्छु, 
जबसमम म पतमीहरूलयाई िरमेश्वरको पचत् 
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१४८
बतुझदो त्ो अदयालतअगयापड भेनटदन जतुन 
अदयालतले दुष्टलयाई भ्यानक डर र भ्ले 
पहकया्षउछ। आपमन।

अध्या् ७

ररेमेल े ख्ीष्टको असवीकार गर्छ, याकू्सँग 
झगडा गर्छ, एउटा भचनह मागर, अभन 
परमशेवर्ाट प्रहरर गररनर—स्ै 
अगमवतिाहरूल ेख्ीष्ट र उहाकँो प्रायमशचत्तको 
्ारमेा ्ोलकेा रन—्नफीका माभनसहरूले 
आफना भदनहरू घमुनतहेरूका रुपमा, दु:खमा 
जमनमएर र लमानीहरू्ाट घभृणत िएर भ्ताए। 
लगिग ई.प.ू ५४४–४२१।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक केही ्वष्षहरू 
पबते िपछ, नफीकया जनमयाझ एउटया मया्छे 
आ्ो, जसको नयाम िेरेम पथ्ो।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले जनमयाझ 
प्र्वचन पदन, अपन उनीहरूलयाई ख्ीष्ट 
हुनतुहुन् भनेर िोषणया गन्ष सतुरु गऱ्ो। अपन 
उसले धेरै कुरयाहरूकया प्र्वचन पद्ो जतुनले 
मयापनसहरूलयाई फुक्या्ष्ो; अपन उसले ्सो 
गऱ्ो तयापक उसले ख्ीष्टको पसद्धया्तलयाई 
हरयाउन सकोस्।

३ अपन उसले लगनिीलतयाकया सयाथ िररश्म 
गऱ्ो पक उसले मयापनसहरूकया हृद्लयाई 
अगतु्वयाइ गरेर लैजयान सकोस्, त्हयाँसमम पक 
उसले धेरै हृद्हरूलयाई अगतु्वयाइ गरेर लग्ो; 
अपन म ्याकूबसँग आउनतुहुने ख्ीष्टमया आसथया 
छ भनेर उसलयाई थयाहया हुँदयाहुँदै, उसले मसमक् 
आउनकया लयापग धेरै अ्वसर खोज्ो।

४ अपन ऊ पिपक्त पथ्ो, त्सैले 

उससँग मयापनसहरूकया भयाषयाको िूण्ष ज्यान 
पथ्ो; ्सकयारण, ऊ प्र्ोग गन्ष सकथ्ो 
धेरै चयाप्तुसीको र धेरै ्वोलीको िपक्को, 
सैतयानको िपक्अनतुसयार।

५ अपन ऊसँग मलयाई आसथयाबयाट हल्याउने 
आिया पथ्ो,्ी कुरयाहरूकया समब्धमया मैले 
धेरै र धेरै कुरयाहरू देखेको हुँदयाहुँदै िपन, 
पकनपक मैले सयाँपच नै स्वग्षदूतहरूलयाई देखेको 
पथएँ, अपन उनीहरूले मेरो से्वया गरेकया पथए। 
अपन िरमप्रभतुको आ्वयाज मेरोसयामतु त्ही 
िबदमया बोलेको सतुनेको पथएँ, सम् सम्मया; 
्सकयारण, मलयाई हल्याउन सपकँदैनथ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ऊ मेरयासयामतु 
आ्ो, अपन ्सप्रकयारले उसले मसयामतु ्सरी 
बोल्ो: ब्धतु ्याकूब, मैले पतम्यासयामतु बोलने 
अ्वसरको धेरै खोजी गरेको छु; पकनपक 
मैले सतुनेको र थयाहयाियाएको िपन छु पक पतमी 
त्सको बयारेमया धेरै प्रचयार गददै जया्छौ जतुन 
पतमी सतुसमयाचयार अथया्षत ख्ीष्टको पसद्या्त 
भ्दछौ।

७ अपन पतमीले ्ी जनमध्े धेरैलयाई 
अगतु्वयाइ गरेर लग्ौ पक पतनीहरूले िरमेश्वरको 
सही मयाग्षलयाई िथभ्रष्ट गरेकया छन्, अपन 
मोियाकया व््वसथयालयाई ियालनया गरेकया छैनन् 
जतुन सही मयाग्ष हो; अपन मोियाको व््वसथया 
त्सतो व्पक्को आरयाधनयामया िरर्वत्षन 
गरेकया छन् जतुन व्पक् आजबयाट स्ौँ ्वष्ष 
िपछ आउनेछ भपन पतमी भ्छौ। अपन अब 
हेर, म िेरेम िोषणया गछु्ष पक ्ो ईश्वर पन्दया 
हो; पकनपक कुनै मयापनसलयाई ्सतया कुरयाहरू 
थयाहया छैन; पकनपक उसले आगयामी कुरयाहरू 
भन् सकदैन। अपन ्स प्रकयारले मेरया प्वरुद्धमया 
िेरेमले झगडया गऱ्ो।
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८ तर हेर, िरमप्रभतु िरमेश्वरले उहयाँको 

आतमया मेरो हृद्मया ख््याउनतुभ्ो जहयाँसमम 
पक मैले उसलयाई उसकया सयारया ्वचनहरूमया 
िरयापजत गरेँ।

९ अपन मैले उसलयाई भने: के पतमी 
आउनतुहुने ख्ीष्टलयाई अस्वीकयार गछछौ? अपन 
उसले भ््ो: ्पद त्हयाँ ख्ीष्ट हुने भए, म 
उहयाँलयाई अस्वीकयार गपद्षनथें; तर मलयाई थयाहया 
छ पक ख्ीष्ट हुनतुहुन्, न त हुनतुहु्थ्ो, न त 
कपहले नै हुनतुहुने नै छ।

१० अपन मैले उसलयाई भनेँ: के पतमी 
धम्षियासत्हरूमया प्वश्वयास गछछौ? अपन उसले 
भ््ो, गछु्ष।

११ अपन मैले उसलयाई भनेँ: त्सो भए 
पतमीले पतनलयाई बतुझदैनौ; पकनपक पतनीहरूले 
सयाँचैनै ख्ीष्टको ग्वयाही पद्छन्। हेर, म 
पतमीलयाई भ्दछु पक कुनै िपन अगम्वक्याहरूले 
्ी ख्ीष्टकया बयारेमया बोलनतुबयाहेक अरु न त 
लेखेकै छन्, न त अगम्वयाणी गरेकै छन्।

१२ अपन ्पत मयात् होइन—्ो मलयाइ 
प्रकट गररएको छ, पकनपक मैले सतुनेको र 
देखेको छु; अपन िप्वत् आतमयाको िपक्मयाफ्कत् 
मलयाइ प्रकट गररएको छ, ्सकयारण, मलयाई 
थयाहया छ ्पद प्रया्नशचत् नहुने हो भने सयारया 
मयान्व जयापत हरयाउने छ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले मलयाई 
भ््ो: ्ो िप्वत् आतमयाको िपक्मयाफ्कत् 
मलयाई एउटया पच्ह देखयाऊ, जसमया पतमीलयाई 
्पत धेरै ज्यान छ।

१४ अपन मैले उसलयाई भनेँ: म के हुँ पक 
िरमेश्वरलयाई म पतमीलयाई सत् हो भन्े थयाह 
भएको कुरयामया पच्ह पदन लोभ्याऊँ? तैिपन 
पतमी त्सलयाई अस्वीकयार गछछौ, पकनपक 

पतमी सैतयानकया हौ। तैिपन मेरो इचछया िूरया 
नहोस्; तर ्पद िरमेश्वर पतमीलयाई प्रहयार 
गनतु्षहु्छ भने, त्ो पतमीलयाई पच्ह होओस् पक 
उहयाँसँग िपक् छ, स्वग्षमया र िृथ्वीमया दुबैमया; 
अपन अरु, ख्ीष्ट आउनतुहुनेछ। अपन तियाईँको 
इचछया, हे िरमप्रभतु, िूरया होओस्, अपन मेरो 
होइन।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब म 
्याकूबले ्ी ्वचनहरू बोलेको पथएँ, 
िरमप्रभतुको िपक् उसमया आ्ो, जहयाँसमम 
पक ऊ िृथ्वीमया ढल्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक धेरै पदनहरूकया अ्तरयालसमम उसको 
ियालनिोषण गरर्ो।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले 
जनलयाई भ््ो: भोपल एक सयाथ जममया होऊ, 
पकनपक म मननेछु; ्सकयारण, म मनतु्ष अगयापड 
मयापनसहरूसयामतु बोलन चयाहया्छु।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट 
भीड जममया भएको पथ्ो; अपन उसले 
सिष्टसँग बोल्ो र उसले पसकयाएकया 
कुरयाहरूकया अस्वीकयार गऱ्ो, अपन ख्ीष्टलयाई 
र िप्वत् आतमयाको िपक्लयाई र स्वग्षदूतहरूकया 
से्वयालयाई स्वीकयाऱ्ो।

१८ अपन उसले सिष्टसँग उनीहरूसयामतु 
बोल्ो, पक उसलयाई सैतयानको िपक्द्यारया 
छकयाइएको पथ्ो। अपन उसले नरकको 
बयारेमया, अन्तकयालको बयारेमया र अन्त 
दणडको बयारेमया बोल्ो।

१९ अपन उसले भ््ो: मलयाई डर छ 
कथंकदयापचत मैले अक्म् ियाि गरेको छु, 
पकनपक मैले िरमेश्वरलयाई ढयाँटेको छु; पकनपक 
मैले ख्ीष्टलयाई अस्वीकयार गरेँ, अपन भने पक 
मैले धम्षियासत्हरूमया प्वश्वयास गद्षछु; अपन 
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पतनीहरूले सयाँचै नै उहयाँको ग्वयाही पद्छन्। 
अपन पकनभने मैले ्सरी िरमेश्वरलयाई 
ढयाँटे मलयाई ठूलो डर छ कथंकदयापचत मेरो 
अ्वसथया भ्या्वह हुनेछ; तर िरमेश्वरसयामतु म 
स्वीकयाद्षछु।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उसले 
्ी ्वचनहरू भनेको पथ्ो उसले अरु बोलन 
सकेन, अपन उसले आतमया त्याग गऱ्ो।

२१ अपन जब भीडले देख्ो पक उसले 
आतमयाको त्याग गन्ष लयागदया ्ी कुरयाहरू 
बोल्ो, उनीहरू अत््त चपकत िरे; 
जहयाँसमम पक िरमेश्वरको िपक् उनीहरूमयापथ 
आ्ो, अपन उनीहरू प्वह्वल भए पक उनीहरू 
िृथ्वीमया लडे।

२२ अब, म ्याकूबकयालयापग ्ी कुरयाहरू 
खतुिीकया पथए, पकनपक मैले स्वग्षमया 
रहनतुभएकया मेरो पितयासँग ्ो अनतुरोध गरेको 
पथएँ; पकनपक उहयाँले मेरो ितुकयारयालयाई सतुन्तुभ्ो 
र मेरो प्रयाथ्षनयाको उत्र पदनतुभ्ो।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ियान्त र 
िरमेश्वरको प्रेम जनमयाझ ितुनसथया्षपित गरर्ो; 
अपन उनीहरूले धम्षियासत्हरू खोजी गरे, अपन 
्ो दुष्ट मया्छेको ्वचनहरूलयाई अरु सतुनेनन्।

२४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूलयाई 
सत्तयाको ज्यानपतर फकया्षउन र ितुनसथया्षपित 
गन्ष धेरै उिया्हरू रपच्ो; तर ती सबै व्थ्ष 
भए, पकनपक उनीहरू ्तुद्मया र रक्ियातमया 
आनन्दत हु्थे र उनीहरूसँग हयामी उनीहरूकया 
दयाजतुभयाइप्वरुद्ध अन्त िृणया पथ्ो। अपन 
उनीहरू आफनो हपत्यारहरूकया िपक्द्यारया 
हयाम्ो प्वनयाि गन्ष पनर्तर प्र्यास गद्षथे।

२५ ्सकयारण, नफीकया जनले उनीहरूकया 
हपत्यारहरूकया सयाथ, अपन उनीहरूकया सयारया 
िपक्कयासयाथ, िरमेश्वर अपन उनीहरूकया 
मतुपक्कया चट्यानमया भर गरेर उनीहरूकया 
प्वरुद्ध बपल्ो बने; ्सकयारण उनीहरू 
अझ, उनीहरूकया ित्तुहरूमयापथको पबजेतया  
बने।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ोकी म ्याकूब 
बूढो हुन थयाले; अपन जनकया अपभलेख 
नफीकया अकको ियातयाहरूमया रयानखएको हुनयाले, 
्सकयारण, म ्ो अपभलेखको अ्त् गद्षछु, 
मैले सकेसमम मेरो ज्यानअनतुसयार लेखको 
छु भन्े िोषणया गददै, हयाम्ो सम् पबतदै 
ग्ो, स्वपन जसतै हयाम्ो जी्वन िपन प्वतदै 
ग्ो भ्दै, हयामी एक्ो र गमभीर, ितुम्ते, 
्रुिलेमबयाट पनकयापलएको, दु:खमया, उजयाड 
सथयानमया जन्मएको, अपन आफनया ब्धतुहरूले 
्तुद्ध र कलह गरयाउने खयालको िृणया गररएकया 
जन भएकयाले हयामी हयाम्या पदनहरूमया िोक  
गऱ्ौं।

२७ अपन म ्याकूबले देखेँ पक म ततुरु्त 
समयापधसथयानपतर जयानतु िछ्ष; ्सकयारण, मैले 
मेरो ितुत् एनोिलयाई भने: ्ी ियातयाहरू लेऊ। 
अपन मैले उसलयाई मेरो दयाजतु नफीले पदएको 
आज्याहरूकया कुरयाहरू भने, अपन उसले ती 
आज्याहरू प्रपत आज्याकयाररतयाको ्वयाचया गऱ्ो। 
अपन म मेरो लेखयाइको अ्त् गद्षछु, जतुन 
सयानो भएको छ; अपन ियाठकलयाई म पबदयाइ 
गछु्ष, आिया छ पक मेरया ब्धतुहरूमध्े धेरैले 
मेरया ्वचनहरू िढन सकनेछन्। ब्धतुहरू, 
पबदया।
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एनोिको ितुसतक
एनोर रभतिका सा् प्रा््छना गद्छरन् र उनका 
पापहरू्ाट रुटकारा पाउदँरन्—परमप्रिुको 
आवाज उनको ममसतषकमा आउँर, 
िभवषयको एउटा भदनमा लमानीहरूका भनममत 
मभुतिको वाचा गददै—नफीहरू लमानीहरूलाई 
फका्छउन ेप्रयास गर्छन—्एनोर उद्धारकता्छमा 
आनमनदत हुनरन।् लगिग ई.प.ू ४२०।

१ हेर, ्सतो हुन ग्ो पक म एनोिलयाई, मेरो 
पितया ््या्ोपचत मयापनस हुनहु्थ्ो भन्े थयाहया 
भएकोले—पकनपक मलयाई उहयाँले उहयाँको 
भयाषयामया, अपन िरमप्रभतुको ियालनिोषणमया र 
सदुिदेिमया समेत पसकयाउनतुभएको पथ्ो—
अपन मेरो िरमेश्वरको नयाउँको ध्् होस्।

२ अपन मैले मेरो ियािको छुटकयारया 
ियाउनतुभ्दया िपहले िरमेश्वरअगयापड भएको मेरो 
सङ्घष्षको बयारेमया म भ्दछु।

३ हेर, म जनया्वरको पिकयार गन्ष जङ्लमया 
गएँ; अन्त जी्वनको, अपन स्तहरूको 
आन्दको बयारेमया मेरो पितयाले िटक िटक 
बोलने गरेकया ्वचनहरू मेरो हृद्मया गपहरोसँग 
डुबे।

४ अपन मेरो आतमया भोको पथ्ो; अपन मैले 
मेरो पनमया्षतयासयामतु ितुँडया टेकेँ, अपन िपक्ियाली 
प्रयाथ्षनया र मेरो आफनो आतमयाको पननमत 
्याचनयामया उहयाँसयामतु रोएँ; अपन सयारया पदनभरर 
म उहयाँसयामतु ितुकयारेँ, हो, अपन जब रयात आ्ो 
मैले मेरो स्वर अझ उचयालेँ पक ्ो स्वग्षहरूमया 
ितुग्ो।

५ अपन त्हयाँ एउटया अ्वयाज मेरयासयामतु 

आ्ो, ्सो भ्दै: एनोि, पतम्या ियािहरूबयाट 
पतमीलयाई क्मया गररएको छ, अपन पतमी 
आिीपषत हुनेछौ।

६ अपन म एनोिलयाई थयाहया पथ्ो पक 
िरमेश्वर झतुट हुन सकनतुहुन्थ्ो; ्सकयारण, 
मेरया दोष बढयाररए।

७ अपन मैले भनेँ: िरमप्रभतु, ्ो कसरी 
गरर्छ?

८ अपन उहयाँले मलयाई भन्तुभ्ो: पतमीले 
्सभ्दया िपहले कपहले नदेखेको र नसतुनेको 
ख्ीष्टमयापथको पतम्ो आसथयाकया कयारणले। अपन 
उहयाँ िरीरमया आफै ँ प्रकट हुनतु भ्दया अगयापड 
धेरै ्वष्षहरू पबतने छन्; ्सकयारण, जयाऊ, 
पतम्ो आसथयाले पतमीलयाई िूण्ष बनयाएको छ।

९ अब, ्सतो हुन ग्ो पक जब मैले ्ी 
्वचनहरू सतुनेँ मैले मेरया ब्धतु, नफीहरूकया 
कल्याणकया पननमत चयाहयानयाको अनतुभब 
गन्ष सतुरु गरें; ्सकयारण, मैले मेरो िूरया 
आतमया उनीहरूकया पननमत िरमेश्वरसयामतु  
खया््याएँ।

१० अपन जब म आतमयामया ्सरी 
सङ्घष्ष गददै पथएँ, हेर, िरमप्रभतुको अ्वयाज 
मेरो मनसतसकमया ्सो भ्दै आ्ो: म 
पतम्या ब्धतुहरूलयाई मेरया आज्याहरू प्रपतको 
उनीहरूकया लगनिीलतयाअनतुसयार भेटने छु। 
मैले उनीहरूलयाई ्ो भूपम पदएको छु, अपन ्ो 
िप्वत् भूपम हो; अपन दुष्टतयाको कयारणबयाहेक 
मैले ्सलयाई सरयानपदन; ्सकयारण, मैले 
भनेअनतुसयार म पतम्या ब्धतुहरूलयाई भेटने 
छु; अपन दु:खकयासयाथ म उनीहरूकया 
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उल्ङ्घनहरू उनीहरूकया पिरहरूमयापथ 
ल्याउनेछु।

११ अपन म एनोिले ्ी ्वचनहरू सतुनेिपछ, 
मेरो आसथया िरमप्रभतुमया नसथर हुन सतुरु भ्ो; 
अपन मैले धेरै लयामया सङ्घष्षहरूकया सयाथ 
मेरया ब्धतुहरू लमयानीहरूकया पननमत उहयाँसयामतु 
प्रयाथ्षनया गरेँ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
लगनिीलतयाकयासयाथ िररश्म र प्रयाथ्षनया 
गरेिपछ, िरमप्रभतुले मलयाइ भन्तुभ्ो: म पतम्ो 
आसथयाकया कयारण पतम्ो चयाहनयाहरूअनतुसयार 
पतमीलयाई पदनेछु।

१३ अपन अब हेर, ्ो मेरो चयाहनया 
पथ्ो जतुन मैले चयाहेको पथएँ—पक ्पद 
्सतो हुनतु छ भने, पक मेरया जन, नफीहरू 
उल्ङ्घनमया ितन भए भने, अपन कुनै 
तररकयाले उनीहरूको प्वनयाि भ्ो भने, पक 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले मेरया जन नफीहरूकया 
अपभलेखलयाई जोगयाउनतु हुनेछ; उहयाँकया िप्वत् 
बयाहुहरूद्यारया भए िपन, पक लमयानीहरूमयाझ 
भप्वष्को कुनै पदन ्सलयाई ल्याए िपन, 
पक, समभ्वत:, उनीहरूलयाई मतुपक्मया ल्याउन  
सपक्ोस्।

१४ पकनपक ्वत्षमयानमया उनीहरूलयाई 
सत् आसथयापतर ितुनयासथया्षपित गनने हयाम्या 
सङ्घष्षहरू पनरथ्षक भए। अपन उनीहरूले 
आफनो क्ोधमया कसम खयाए पक, ्पद समभ्व 
भए, उनीहरूले हयाम्ो अपभलेख र हयामीलयाई र 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया सयारया िरमिरयालयाई िपन 
प्वनयाि गनने पथए।

१५ ्सकयारण िरमप्रभतु िरमेश्वर हयाम्या 
अपभलेखहरू संरक्ण गन्ष सकनतुहु्छ भन्े 
थयाहया भएर, मैले उहयाँकहयाँ पनर्तर आ्वयाज 

उठयाएँ, पकनपक उहयाँले मलयाई भन्तुभ्ो: 
आसथयाकया सयाथ प्रयाप्त गछु्ष भन्े प्वश्वयास गरेर 
ख्ीष्टको नयाउँमया जे अनतुरोध गरे िपन, पतमीले 
त्ो प्रयाप्त गननेछौ।

१६ अपन मसँग आसथया पथ्ो, अपन 
मैले िरमेश्वरसयामतु ितुकयारेँ पक उहयाँले ्ी 
अपभलेखहरूकया संरक्ण गनतु्षहोस्; अपन 
उहयाँले मसँग करयार गनतु्षभ्ो पक उहयाँले 
उहयाँको आफनो उपचत सम्मया त्सलयाई 
लमयानीहरूसयामतु ल्याउनतुहुनेछ।

१७ अपन म, एनोिलयाई उहयाँले मसँग 
गरेको करयारअनतुसयार हुनेछ भनी थयाहया 
पथ्ो; ्सकयारण मेरो आतमयाले आरयाम  
िया्ो।

१८ अपन िरमप्रभतुले मलयाई भन्तुभ्ो: पतम्या 
बतुबयाहरूले िपन मबयाट ्ही कुरयाको चयाहयानया 
गरेकया पथए; अपन उनीहरूकया आसथयाअनतुसयार 
ती हुनेछ; पकनपक उनीहरूकया प्वश्वयास पतम्ो 
जसतै पथ्ो।

१९ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक म एनोि 
आगयामी कुरयाहरूकया अगम्वयाणी गददै, अपन 
मैले सतुनेकया र देखेकया कुरयाहरूकया ग्वयाही पदँदै 
नफीकया मयापनसहरूमयाझ गएँ।

२० अपन म ग्वयाही पद्छु पक नफीकया 
मयापनसहरूले लमयानीहरूलयाई िरमेश्वरको 
सत् आसथया प्रपत ितुनसथया्षिनया गन्ष 
लगनिीलतयाकया सयाथ खोजी गरे। तर हयाम्ो 
िररश्म व्थ्ष भ्ो; पकनपक उनीहरूकया िृणया 
पनधया्षररत पथ्ो, अपन उनीहरू उनीहरूकया 
दुष्ट प्रकृपतले डोऱ्याइएको हुनयाले, उनीहरू 
जङ्ली र डरलयागदया र एक रक्-पिियासतु जन, 
िूण्षरुिले मतुपत्षिूजया गनने र पिनलयागदया जन 
बने; पिकयार गररएकया ज्ततुहरूकया आहयारया 
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गददै; ियालहरूमया बसयाइ गददै, अपन उनीहरूकया 
कममरमया एउटया छोटो छयालया बेररएर र 
उनीहरूकया टयाउको खौरीएर उजयाड-सथयानमया 
ितुमदै; अपन उनीहरूकया पसि धनतु, अपन 
खतुँडया, र ब्चरोमया पथ्ो। अपन उनीहरूमध्े 
धेरैले कयाँचो मयासतुबयाहेक केही खयादैनथे; 
अपन उनीहरू पनर्तर हयामीलयाई नयाि गन्ष  
खोजदथे।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
मयापनसहरूल ेभपूममया खतेी गर ेर सबै प्रकयारकया 
अन्हरू, अपन फलहरू, अपन बथयानकया 
झतुणडहरू, अपन सब ै प्रकयारकया प्रत्ेक 
पकपसमकया गयाई्वसततुहरू, अपन बयाख्याहरू, 
अपन जङ्ली बयाख्याहरू, अपन धरे ै िोडयाहरू  
ियाल।े

२२ अपन त्हयाँ हयामीहरूमयाझ अत््त धेरै 
अगम्वक्याहरू पथए। अपन ती जन बतुझनलयाई 
कठीन, हठी जन पथए।

२३ अपन त्हयाँ अत््त कठोरतया, 
्तुद्धहरूको प्र्वचन र अगम्वयाणी र कलहकया 
र प्वनयािकया र पनर्तररुिमया पतनीहरूलयाई 
मृत्तुको बयारेमया समझयाउन, अपन अन्तको 
अ्तरयाल र िरमेश्वरको ््या् र िपक्, 
अपन ्ी सबै कुरयाहरूबयाहेक त्सतो अरु 
केही पथएन—उनीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
भ्मया पनर्तर उकसयाउन। अपन अत््त 
सिष्ट भयाषयामया भ्दया, ्ी बयाहेक अरु केही 
पथएन, पतनीहरूलयाई द्ूतगपतमया प्वनयािपतर 

ओरयालो लयाग्बयाट बचयाउन। अपन ्सप्रकयारले 
उनीहरूकया बयारेमया म लेखदछु।

२४ अपन मेरया पदनहरूको अ्तरयालमया मैले 
नफीहरू र लमयानीहरूकया मयाझ ्तुद्धहरू देखेँ।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म बूढो हुन 
थयालेँ, अपन हयाम्या पितया लहीले ्रुिलेम 
छयाडेको सम्देनख एक स् उनयासी ्वष्ष 
पबतेको पथ्ो।

२६ अपन मैले देखेँ पक म ततुरु्त मेरो 
समयापधसथयानपतर जयानतु िछ्ष, िरमेश्वरको 
िपक्द्यारया ममयापथ कयाम गरेकोले पक मैले 
्ी मयापनसहरूसयामतु प्रचयार र अगम्वयाणी 
गनतु्षिथ्को, ख्ीष्टमया भएको सत्अनतुसयार 
्वचनहरू िोषणया गनतु्ष िथ्को। मैले मेरया सयारया 
पदनहरूमया ्ी िोषणया गरेको छु, अपन 
संसयारमया भएको भ्दया बढी ्समया आनन्दत  
भएको छु।

२७ अपन म मेरो आरयामको सथयानपतर 
ततुरु्त जयाँदैछु, जतुन मेरो उद्धयारकतया्षसँग 
हो; पकनपक मलयाई थयाह छ पक उहयाँमया 
मैले प्वश्याम गननेछु। म मेरो मरणिीलतयाले 
अमरत्व धयारण गनने त्ो पदनमया आनन्दत 
हु्छु, अपन उहयाँ अगयापड खडया हुनेछु; अपन 
मैले हष्षकया सयाथ उहयाँको अनतुहयार देखनेछु, 
अपन उहयाँले मलयाई भन्तुहुनेछ: मसमक् आऊ, 
पतमी आिीपषत, पतम्यालयापग त्हयाँ मेरया 
पितयाको महलमया सथयान त्यार ियारेको छ।  
आपमन।
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्यारोमको ितुसतक
नफीहरूल े मोराको वयवस्ाको पालना 
गर्छन,् मख्सटको आगमनको ्ाटो हेर्छन्, अभन 
िभूममा उन्नभत गर्छन—्धरे ैअगमवतिाहरूले 
माभनसहरूलाई सतयको माग्छमा राखन पररश्म 
गर्छन।् लगिग ई.प.ू ३९९–३६१।

१ अब हेर, म ्यारोम मेरया िीतया एनोिको 
आज्याअनतुसयार केही िबदहरू लेखदछु, पक 
हयाम्ो ्वंिया्वली रहोस्।

२ अपन ्ी ियातयाहरू सयानया भएकयाले, 
अपन ती लेनखएकया कुरयाहरू हयाम्या ब्धतुहरू 
लमयानीहरूकया भलयाइलयाई लपक्त गररएर 
लेनखएको हुनयाले, ्सकयारण ्ो आ्वश्क 
छ पक म थोरै लेखूँ; तर मैले न त मेरया 
अगम्वयाणीहरूकया, न त मेरया प्रकयािहरूकया 
बयारेमया नै लेखनेछु। पकनपक म मेरया 
पितयाितुखया्षहरुले लेखे भ्दया अरु बढी के नै 
लेखन सकछु? पकनपक के उहयाँहरूले मतुपक्को 
्ोजनया प्रकट गनतु्षभएको छैन र? म पतमीलयाई 
भ्दछु, हो; अपन ्ो मलयाई ि्या्षप्त छ।

३ हेर, ्ो उपचत छ पक उनीहरूकया 
हृद्कया कठोरतयाको, अपन उनीहरूकया 
कयानहरूकया बपहरोिनयाको, अपन उनीहरूकया 
मनसतषकहरूकया अ्धोिनयाको, अपन 
उनीहरूकया ियाँटीहरूकया हपठिनयाको कयारणले 
्ी जनमयाझ धेरै गररनतु िननेछ; तैिपन, िरमेश्वर 
उनीहरू प्रपत धेरै कृियालतु हुनतुहु्छ, अपन 
भूपमको सतहबयाट उनीहरूलयाई अझै बढयानतु्ष 
भएको छैन।

४ अपन हयामीमयाझ धेरै छन् जोसँग धेरै 
प्रकयािहरू छन्, पकनपक पतनीहरू सबै हठी 

छैनन्। अपन जहयाँसमम उनीहरू हठी छैनन् 
र उनीहरूमया आसथया छ, आसथयाअनतुसयार 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमया प्रकट गनने िप्वत् 
आतमयासँग सङ्पत छ।

५ अपन अब, हेर, दुई स् ्वष्ष पबतेकया पथए, 
अपन भूपममया नफीकया जनहरू बपल्या हुँदै 
आएकया पथए। पतनीहरूले मोियाको व््वसथया 
ियालन् गरे, अपन िबयाथको पदन िरमप्रभतुमया 
िप्वत् रयाखे। अपन पतनीहरूले अिप्वत् 
बनयाएनन; न त ईश्वरको पन्दया नै गरे। अपन 
भूपमकया कयानतुनहरू अत््त कडया पथए।

६ अपन पतनीहरूलयाई जपमनको सतहमया 
छरिष्ट ियाररएकया पथए, अपन लमयानीहरूलयाई 
िपन। अपन पतनीहरू नफीहरू भ्दया अत््त 
बढी सङ्ख्ययामया पथए; अपन पतनीहरू हत्या 
मनिरयाउँथे र जङ्ली जनया्वरहरूको रगत 
पिउँथे।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पतनीहरू 
धेरै िटक हयामी नफीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष 
आए। तर हयाम्या रयाजयाहरू र हयाम्या अगतु्वयाहरू 
िरमप्रभतुको आसथयामया िपक्ियाली मयापनसहरू 
पथए; अपन पतनीहरूले मयापनसहरूलयाई 
िरमप्रभतुकया मयाग्षहरू पसकयाए; ्सकयारण, 
हयामीले लमयानीहरूकया सयामनया गऱ्ौँ र हयाम्ो 
भतुपमहरूबयाट पतनीहरूलयाई बढयारेर पनकयाल्ौँ, 
अपन हयाम्या सहरहरू, अथ्वया हयाम्या प्रत्ेक 
ररकथकया भूपमहरू अझ बपल्ो ियान्ष सतुरु 
गऱ्ौँ।

८ अपन हयामी अत््त फैपल्ौँ, अपन 
भूपमको सतहमयापथ छरर्ौँ, अपन हयामी 
अत््त धनी भ्ौँ सतुनमया, अपन चयाँदीमया, 
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अपन मूल््वयान् कुरयाहरूमया, अपन कयाठकया उच्च 
पिलिकलयामया, भ्वनहरूमया, अनी ््त्मया, 
अपन तयामया र कयाँस र इसियात र फलयाममया 
िपन, जपमन जोतन र ्तुद्धकया हपत्यारहरूकया 
पननमत हरेक प्रकयारकया प्रत्ेक पकपसमकया 
औजयारहरू—हो तीखया धनतु, अपन बयाण 
रयाखने ठोक्या, अपन सोइलया, अपन भयालया, अपन 
्तुद्धकया त्यारीहरूमया।

९ अपन ्सरी हयामी लमयानीहरूलयाई 
भेटन त्यार भएकयाले, पतनीहरूकया हयाम्ो 
प्वरुद्धमया उन्पत भएन। तर िरमप्रभतुले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुसयामतु ्सो भ्दै बोलनतुभएकया 
्वचनहरूको ितुपष्ट भ्ो: जबसमम पतमीहरूले 
मेरया आज्याहरूको ियालनया गननेछौ, 
तबसमम पतमीहरूको ्स भूपममया उन्पत  
हुनेछ।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुकया 
अगम्वक्याहरूले नफीकया मयापनसहरूलयाई 
धमक्याए, िरमेश्वरकया ्वचनअनतुसयार, पक 
्पद पतनीहरूले आज्याहरू ियालन गरेनन्, तर 
उल्ङ्घनमया ितन भए भने, पतनीहरूलयाई 
भूपमको सतहबयाट प्वनयाि गररनेछ।

११ ्सकयारण, अगम्वक्याहरूले, 
अपन ियादरीहरूले, अपन पिक्कहरूले, 
लगनिीलतयाकया सयाथ िररश्म गरे, सबै 
धीरतयाकया सयाथ मयापनसहरूलयाई लगनिील 

हुन प्रोतसयापहत गददै; मोियाकया व््वसथया र ती 
पदइनयाकया अपभप्रया् पसकयाउँदै; उनीहरूलयाई 
मसीह आउने बयाटो हेन्ष, अपन उहयाँ 
आउनतुभइसकेको झैँ उहयाँ आउनतुहुनेछ भनी 
प्वश्वयास गन्ष मनयाउँदैँ। अपन ्सप्रकयारले 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई पसकयाए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्सो गररे 
उनीहरूल े पतनीहरूलयाई जपमनको सतहमयापथ 
प्वनयाि हुनबयाट बचयाए; पकनपक ्वचनद्यारया 
पतनीहरूल ेउनीहरूकया हृद्लयाई िोचे, पनर्तर 
रुिमया उनीहरूलयाई िशचयात्यािमया प्ररेरत गददै।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक दईु स् 
अठतीस ्वष्ष पबत—े्सप्रकयारकया त्ुद्धहरू, 
अपन कलहहरू, अपन मतभदेहरू, धरे ैसम्को 
अ्तरयाल समम।

१४ अपन म ्यारोम अरु लेनखदन, पकनपक 
्ी ियातयाहरू सयानया छन्। तर हेर, मेरया ब्धतुहरू, 
पतमीहरू नफीकया अकको ियातहरूमया जयान 
सकछौ; पकनपक हेर, रयाजयाहरूकया लेखयाईहरू, 
्या पतनीहरूले लेखन लगयाएअनतुसयार, 
पतनीहरूमयापथ हयाम्या लडयाईँकया अपभलेखहरू 
कुँपदएकया छन्।

१५ अपन मैले ्ी ियातयाहरू मेरो 
ितुत् ओमनीलयाई हसतया्तरण गरेँ, पक 
पतनीहरूलयाई हयाम्या पितयाहरूकया आज्याअनतुसयार  
रयानख्ोस्।
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ओमनीको ितुसतक
ओमनी, अमरोन, कभमर, अभ्नादोम 
र अमलेकी, प्रतयकेले आफनो पालामा 
अभिलखे राखदरन—्मोसीयाहले 
जरहमेला फेला पाद्छरन्, जो भसदभकयाहका 
भदनहरूमा यरुरलेम राडरे आएका भ्ए—
मोसीयाहलाई उनीहरूका राजा ्नाइनर—
मलुकेका सनतभतले यरेेदीहरूका अमनतम 
कोररयानतमु्लाई जरहमेलामा फेला पार्छन—्
मोसीयाह पभर ्नेयाभमन राजा हुनरन—्
माभनसल े आफनो आतमालाई ख्ीष्टमा अप्छण 
गनु्छपद्छर। लगिग ई.पू. ३२३–१३०।

१ हेर, ्सतो हुन ग्ो पक म ओमनी, मेरया 
पितया ्यारोमबयाट आज्या पदइएकयाले, पक मैले 
्ी ियातयाहरूमया हयाम्ो ्वंिया्वलीको संरक्ण गन्ष 
केही लेखनतुिद्षछ।

२ ्सकयारण, मेरया पदनहरूमया, म 
पतमीहरूलयाई थयाहया भएको चयाह्छु पक मैले 
तरबयार पलएर मेरया मयापनस, नफीहरूलयाई 
उनीहरूकया ित्तु, लमयानीहरूकया हयातमया 
िन्षबयाट संरक्ण गन्ष धेरै लडेँ। तर हेर, म 
आफ ँै एक दुष्ट मया्छे हुँ, अपन मैले िरमप्रभतुकया 
कयानतुनहरू र आज्याहरू ियालनया गरेको छैन 
जसरी मैले गनतु्ष िनने हो।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक दुई स् 
छ्त्र ्वष्ष पबते, अपन हयामीसँग धेरै 
ियान्तकया सम्हरू पथए; अपन हयामीसँग 
्तुद्ध र रक्ियातकया धेरै सम्हरू पथए। हो, 
पनषकष्षमया, दुई स् ब्यासी ्वष्ष पबते, अपन 
मेरया पितयाितुखया्षहरुकया आज्याअनतुसयार मैले ्ी 

ियातयाहरू रयाखेँ; अपन मैले मेरया ितुत् अमरोनलयाई 
ती प्रदयान गरेँ। अपन म अ्त् गद्षछु।

४ अपन अब म अमरोन जे लेखदछु ती मेरया 
पितयाको ितुसतकमया लेखदछु, जतुन थोरै छन्।

५ हेर, ् सतो हुन ग्ो पक तीन स् बीस ्वष्ष 
पबते, अपन नफीहरूकया बढी दुष्ट भयागहरूको 
प्वनयाि गरर्ो।

६ पकनपक िरमप्रभतुले सहनतु हुनेछैन, उहयाँले 
पतनीहरूलयाई ्रुिलेमको भूपमदेनख अगतु्वया 
गरेर ल्याउनतुभएको हुनयाले र उनीहरूकया 
ित्तुहरूकया हयातबयाट बचयाउनतु भएकयाले र 
संरक्ण गनतु्ष भएकयाले, हो, उहयाँले सहनतुहुनेछैन 
पक उहयाँले ्सो भ्दै हयाम्या पितयाितुखया्षहरुसयामतु 
बोलेकया ्ी ्वचनहरूको ितुपष्ट नहोस्: जबसमम 
पतमीहरूले मेरया आज्याहरू ियालनया गददैनौ 
तबसमम ्ो भूपममया पतमीहरूको उन्पत 
हुनेछैन।

७ ्सकयारण, िरमप्रभतुले महयान् ््या्मया 
उनीहरूलयाई भेटनतुभ्ो; तैिपन धममीहरूलयाई 
उहयाँले जोगयाउनतुभ्ो पक उनीहरूको नयाि 
नहोस्, तर उनीहरूकया ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट 
उनीहरूलयाई ियार लगयाउनतुभ्ो।

८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक मैले ् ी ियातयाहरू 
मेरया ब्धतु कपमिसयामतु हसतया्तरण गरेँ।

९ अब, म कपमि, मेरया दयाजतुले लेखेको एउटै 
ितुसतकमया जे लेखदछु, थोरै लेखदछु; पकनपक 
हेर, उनले लेखेको अन्तम लेख मैले देखेँ, 
पक उनले ्ो आफनै हयातले लेखे; अपन उनले 
त्ो ती मेरयासयामतु हसतया्तरण गरेको पदनमया 
लेखेकया हुन्। अपन ्सप्रकयारले हयामीले ती 
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अपभलेखलयाई रयाखेकया हौँ, पकनपक ्ो हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुकया आज्याअनतुसयार हो। अपन म 
अ्त् गद्षछु।

१० हेर, म अपबनयादोम कपमिको ितुत् हुँ। 
हेर ्सतो हुन ग्ो पक मैले, मेरया मयापनसहरू, 
नफीहरू र लमयानीहरू बीच धेरै ् तुद्ध देखेँ; अपन 
मैले मेरै आफनै तरबयारद्यारया मेरया ब्धतुहरूकया 
सतुरक्यामया धेरै लमयानीहरूकया जी्वन पलएँ।

११ अपन हेर, ्ी मयापनसहरूकया अपभलेख, 
्तुगअनतुसयार, रयाजयाहरूसँग भएकया ियातयाहरूमया 
कुँपदएकया छन्; अपन लेनखएको बयाहेक मलयाई 
कुनै प्रकयाि, न त अगम्वयाणी नै थयाहया छ; 
्सकयारण, पक जे लेनखएको छ त्ो ि्या्षप्त 
छ। अपन म अ्त् गद्षछु।

१२ हेर, म अमलेकी अपबनयादोमको ितुत् हुँ। 
हेर, म मोसी्याहको बयारेमया केही पतमीहरूलयाई 
भ्छु, जसलयाई जरहेमलयाको भूपममयापथ रयाजया 
बनयाइएकया पथए; पकनपक हेर, उनी िरमप्रभतुले 
सचेत गरयाएकयाले पक उनी नफीको भूपमबयाट 
भयाग्तुिछ्ष, अपन ज-जसले िरमप्रभतुको 
आ्वयाजलयाई सतुने ती िपन भूपमबयाट उनीसँगै 
उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गनतु्षिद्षछ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
िरमेश्वरले उनलयाई पदएको आज्याअनतुसयार 
गरे। अपन जपतले िरमप्रभतुको आ्वयाजलयाई सतुने 
पतनीहरू भूपमबयाट उजयाड सथयानपतर प्रसथयान 
गरे; अपन पतनीहरूलयाई धेरै प्र्वचनहरू र 
अगम्वयाणीहरूले अगतु्वया गररएको पथ्ो। अपन 
िरमेश्वरकया ्वचनद्यारया पतनीहरूलयाई चेतया्वनी 
पदइएको पथ्ो; अपन पतनीहरूलयाई उहयाँको 
ियाखतुरयाको िपक्द्यारया अगतु्वया गररएको पथ्ो, 
उजयाड-सथयान हुँदै जरहेमलयाको भूपम भपनने 
भूपममया नआइ्जेल समम।

१४ अपन उनीहरूले जरहेमलयाकया जन भपनने 
मयापनसहरूको ित्या लगयाए। अब, जरहेमलयाकया 
जनमयाझ महयान् अनया्द पथ्ो; अपन जरहेमलया 
िपन अत््त खतुसी भए, पकनपक िरमप्रभतुले 
मोसी्याहकया जनलयाई ्हूदीकया अपभलेख 
भएकया कयाँसकया ियातयाहरूसँगै िठयाउनतु भएको 
पथ्ो।

१५ हेर, ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले 
थयाह ियाए पक जरहेमलयाकया मयापनसहरू 
बेपबलोनपतर ब्दी बनयाएर लयापगएकया ्हुदयाकया 
रयाजया पसदपक्याहको सम्मया ्रुिलेमबयाट 
आएकया पथए।

१६ अपन पतनीहरूले उजयाड सथयानमया 
्यात्या गरे, अपन उनीहरूलयाई मोसी्याहले 
फेलयाियारेको सथयानसमम िरमप्रभतुको हयातद्यारया 
अथयाह ियानी ियार गरेर ल्याइएको पथ्ो; र 
उनीहरू त्स सम्देनख त्हीँ बसोबयास 
गरेकया पथए।

१७ अपन मोसी्याहले पतनीहरूलयाई ित्या 
लगयाएको सम्मया, उनीहरू अत््त धेरै 
सङ्ख्ययामया पथए। तैिपन, पतनीहरूमयाझ धेरै 
्तुद्ध र गमभीर कलह भएकया पथए र सम् 
सम्मया तरबयारले मयाररएकया पथए; अपन 
उनीहरूकया भयाषया भ्रष्ट बनेको पथ्ो; अपन 
उनीहरूले आफूसँग कुनै अपभलेखहरू 
ल्याएकया पथएनन्; अपन उनीहरूले आफनया 
सृपष्टकतया्षको अनसतत्वलयाई अस्वीकयार गरे; 
अपन मोसी्याह, न त मोसी्याहकया जनले 
उनीहरूलयाई बतुझन सकथे।

१८ तर ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले 
अह्र्याए पक पतनीहरूलयाई उनको भयाषया 
पसकयाउनतु िद्षछ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
मोसी्याहको भयाषया उनीहरूलयाई पसकयाएिपछ, 
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जरहेमलयाले उनको समझनयाअनतुसयार उनकया 
पितयाितुखया्षहरुकया ्वंिया्वली पदए; अपन ती 
लेनखएकया छन्, तर ्ी ियातयाहरूमया होइन।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जरहेमलयाकया, 
अपन मोसी्याहकया मयापनसहरू एकसयाथ 
एकीकृत भए; अपन मोसी्याहलयाई उनीहरूकया 
रयाजया हुन पन्तुक् गरर्ो।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहकया 
पदनहरूमया, उनीसयामतु त्हयाँ कुँपदएको एउटया 
ठुलो चट्यान ल्याइ्ो; अपन उनले िरमेश्वरको 
उिहयार र िपक्द्यारया त्स कुँदयाइको भयाषया्तरण 
गरे।

२१ अपन पतनीहरूले एक कोरर्या्ततुम्, 
अपन उनीहरूकया मयाररएकया मयापनसहरूको 
प्व्वरण पदए। अपन जरहेमलयाकया मयापनसहरूद्यारया 
कोरर्या्ततुम्लयाई ित्या लगयाइ्ो; अपन उनी 
पतनीहरूसँग नौ मपहनयाकया अ्तरयालसमम बयास 
गरे।

२२ ्सले उनकया पितयाितुखया्षहरुकया बयारेमया 
िपन केही ्वचनहरू बोल्ो। अपन उनकया 
प्रथम मयातयापितया िरमप्रभतुले मयापनसहरूकया 
भयाषया खलबल्याउनतु भएको सम्मया 
धरहरयाबयाट आएकया पथए; अपन िरमप्रभतुको 
कठोरतया उहयाँको ््या्अनतुसयार उनीहरूमया 
िऱ्ो, जतुन ््याप्क पथ्ो; अपन उनीहरूकया 
हड्ीहरू उत्रतफ्कको भूपममया छररएर  
रहेकयाछन्।

२३ हेर, म, अमलेकी, मोसी्याहकया 
पदनहरूमया ज्मेको पथएँ; अपन म उनको 
मृत्तुको सम्मया जीप्वत पथएँ; अपन उनको 
ितुत् बे््यापमनले उनको सट्यामया रयाज् गरे।

२४ अपन हेर, मैले, बे््यापमन रयाजयाकया 
पदनहरूमया, नफीहरू र लमयानीहरूबीच 

गमभीर ्तुद्ध र धेरै रक्ियात देखेको छु। तर हेर, 
नफीहरूले उनीहरूमयापथ धेरै फयाइदया ियाए; हो, 
्पतसमम पक बे््यापमन रयाजयाले पतनीहरूलयाई 
जरहेमलयाको भूपमबयाट लखेटे।

२५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक म बढूो हुन थयालेँ ; 
अपन मरेो स्तयान नभएकोले, अपन बे् ्यापमन 
रयाजया िरमप्रभतुअगयापड ््या्ोपचत मयापनस 
भएकयाल,े ्सकयारण, सब ै मयापनसहरूलयाई 
िरमेश्वर, इस्याएलकया िप्वत् उहयामँया आउन, 
अपन अगम्वयाणीमया, अपन प्रकयािहरूमया, अपन 
स्वग्षदूतहरूकया से्वयामया, अपन भयाषयाहरू बोलने 
उिहयारमया, अपन भयाषयाहरूकया भयाषया्तरण गनने 
उिहयारमया, अपन समिणू्ष असल कुरयाहरूमया 
प्वश्वयास गन्ष प्रोतसयापहत गददै, मलै े्ी ियातयाहरू 
उनीलयाई हसतया्तरण गननेछु; पकनपक जे असल 
छन ् ती िरमप्रभतुबयाट मयात् आउँछन;् अपन 
खरयाब सब ैसतैयानबयाट आउँछन्।

२६ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
चयाह्छु पक पतमीहरू ख्ीष्टसयामतु आऊ, 
जो इस्याएलकया िप्वत् उहयाँ हुनतुहु्छ, अपन 
उहयाँको मतुपक्को, अपन उहयाँको उद्यारको 
िपक्को भयाग लेऊ। हो, उहयाँमया आऊ, 
अपन पतम्ो िूरया आतमया उहयाँसयामतु अि्षण गर, 
अपन उि्वयासमया र प्रयाथ्षनयामया जयारी रयाख, 
अपन अ्त्समम सहन सक; अपन जसरी 
िरमप्रभतु जीप्वत हुनतुहु्छ, त्सरी पतमीलयाई  
बचयाइनेछ।

२७ अपन अब म नफीको भूपमपतर फक्कन 
भनेर उजयाड सथयानपतर लयागेकया पननशचत 
सङ्ख्ययाको बयारेमया केही बोलन चयाह्छु; 
पकनपक त्हयाँ एउटया ठूलो सङ्ख्यया पथ्ो जो 
उनीहरूकया ररकथको भूपमको स्वयापमत्व पलन 
इचछुक पथए।
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१५९
२८ ्सकयारण, पतनीहरू उजयाड सथयानपतर 

लयागे। अपन उनीहरूकया अगतु्वया बपल्ो र 
िपक्ियाली मयापनस र अटेरी मयापनस भएकोले, 
्सकयारण उसले उनीहरूमयाझ कलह गरया्ो; 
अपन उजयाड सथयानमया िचयास बयाहेक सबैको 
बध गरर्ो, अपन उनीहरू जरहेमलयाको 
भूपमपतर ितुन: फपक्कए।

२९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक पतनीहरूले एक 

्थेष्ट सङ्ख्ययामया अरु िपन पलएर गए र फेरर 
उजयाड-सथयानपतरको आफनो ्यात्यामया लयाग।े

३० अपन म, अमलेकीको एउटया भयाइ 
पथ्ो, ऊ िपन उनीहरूसँग ग्ो; अपन मैले 
त्स सम्देनख उनीहरूकया बयारेमया केही थयाह 
ियाएको छैन। अपन म मेरो समयापधसथयानपतर 
जयान लयागेँ; अपन ्ी ियातयाहरू भररएकया छन्। 
अपन म मेरो बोलयाइको अ्त् गद्षछु।

   

मोमकोनकया ्वचनहरू
मोममोनल े नफीका िूला पाताहरूको 
सकं्षपे्तीकरण गर्छन—्उनले साना पाताहरू 
अरु िूला पाताहरूसगँ गाभरन्—्ेनयाभमन 
राजाल ेिभूममा रामनत स्ापना गर्छन्। लगिग 
ई.स.ं ३८५।

१ अपन अब म मोमकोन मैले बनयाइरयाखेको 
अपभलेख मेरो ितुत् मोरोनीलयाई हसतया्तरण गन्ष 
लयागेको छु, हेर मैले लगभग मेरया समिूण्ष जन, 
नफीहरूको प्वनयाि प्रत्क् देखेको छु।

२ अपन ्ो ख्ीष्टको आगमनको कै्ौँ 
स् ्वष्षिपछ भ्ो पक म मेरो ितुत्को हयातमया 
्ी अपभलेखहरू हसतया्तरण गछु्ष; अपन 
मलयाई लयागदछ पक उसले मेरया समितुण्ष जनको 
प्वनयाि प्रत्क् देखनेछ। तर िरमेश्वरले प्रदयान 
गनतु्षहोस् पक उहयाँले उसलयाई ती प्वनयािमया 
जोगयाउनतुहुनेछ, पक उसले उनीहरूकया बयारेमया 
केही, अपन ख्ीष्टको बयारेमया केही लेखन सकोस्, 
पक समभ्वत: कुनै पदन ्सले उनीहरूलयाई 
लयाभ गरोस्।

३ अपन अब, म आफूल े लखेकेो बयारमेया 
केही भ्दछु; पकनपक मलै ेअमलकेील ेभनकेया 
्ी बे््यापमन रयाजयाको ियासनकयालसममको, 
नफीकया ियातयाहरूबयाट सपंक्प्त बनयाएिपछ, 
मेरया हयातहरूमया हसतया्तरण गररएकया 
अपभलेखहरूमया मलै े खोजेँ , जसमया 
अगम्वक्याहरूकया, ्याकूबदनेख ्ी बे् ्यापमन 
रयाजयाको ियासनकयालको, अपन नफीकया धरेै 
्वचनहरूकया िपन ्ो सयानो प्व्वरण समपेटएको 
पथ्ो।

४ अपन ्ी ियातयाहरूमया भएकया कुरयाहरूले 
मलयाई खतुिी ियाछ्षन्, ख्ीष्टको आगमनको 
अगम्वयाणीहरूकया कयारण; अपन पतनीहरूमध्े 
धेरै िूरया भएको मेरया पितयाितुखया्षहरुलयाई थयाह 
भएर; हो, अपन आजसमम हयाम्या बयारेमया 
अगम्वयाणी गररएकया कुरयाहरू सबै िूरया भएको 
मलयाई थयाह छ, अपन ्स पदनभ्दया िपछकया 
सबै पनशच् नै िूरया हुनेछन्।

५ ्सकयारण, मैले पतनमया मेरो अपभलेख 
अ्त् गन्ष ्ी कुरयाहरू छयानेँ, जतुन मेरो 
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अपभलेखको बयाँकी अंिहरू म नफीकया 
ियातयाहरूबयाट ल्याउनेछु; अपन म मेरो जनकया 
कुरयाहरूको स्यांि िपन लेखन सनकदनँ।

६ तर हेर, मैले ्ी अगम्वयाणीहरू र 
प्रकयािहरू भएकया ्ी ियातयाहरू पलएँ, अपन 
पतनीहरूलयाई मेरया अपभलेखकया बयापक अंिसँग 
गयाभेँ, पकनपक पतनीहरू मेरया पननमत रोजया 
छन्; अपन मलयाई थयाहया छ पक पतनीहरू मेरया 
ब्धतुहरूकया पननमत रोजया हुनेछन्।

७ अपन म ्ो प्व्वेकी प्र्ोजनको पननमत 
गछु्ष, पकनपक ्सरी मलयाई कयानेखतुसी गररएको 
छ, ममया भएको िरमप्रभतुको आतमयाको 
कया््षहरूअनतुसयार। अपन अब, मलयाई सबै 
कुरयाहरू थयाहया छैन; तर िरमप्रभतुलयाई 
आउने कुरयाहरू सबै थयाह छ; ्सकयारण, 
उहयाँले उहयाँको इचछयाअनतुसयार ममया कया््ष  
गनतु्षहु्छ।

८ अपन मेरया िरमेश्वरपतरकया प्रयाथ्षनया मेरया 
ब्धतुहरूकया बयारेमया हुन्, पक उनीहरू फेरर 
एक िटक िरमेश्वरको, हो, ख्ीष्टको उद्यारको 
ज्यानमया आउन सकून्; हो, पक पतनीहरू फेरर 
एक िटक आन्ददया्क मयापनसहरू हुन 
सकून्।

९ अपन अब, म, मोमकोन, मेरो अपभलेखको 
अ्त् गनतु्ष अगयापड बढदछु, जतुन मैले नफीकया 
ियातयाहरूबयाट पल्छु; अपन िरमेश्वरले 
मलयाई पदएको ज्यान र सतुझबतुझअनतुसयार म ्ो 
बनयाउँदछु।

१० ्सकयारण, ्सतो हुन ग्ो पक 
अमलेकीले ्ी ियातयाहरू बे््यापमन रयाजयाकया 
हयातहरूमया हसतया्तरण गरेिपछ, उनले 
ती पलए र अरु ियातयाहरूसँग गयाभे, जतुनमया 
बे््यापमन रयाजयाकया पदनहरूसमम रयाजयाहरूद्यारया, 

एक पिँढीदेनख अकको पिँढीलयाई हसतया्तररत 
गररएकया अपभलेखहरू समेपटएकया छन्।

११ अपन बे््यापमन रयाजयादेनख, एउटया 
पिँढीदेनख अकको पिँढी हुँदै मेरो हयातहरूमया 
निरु्जेलसमम, पतनीहरूलयाई हसतया्तररत 
गररएको पथ्ो। अपन म, मोमकोन, िरमेश्वरमया 
प्रयाथ्षनया गद्षछु पक ्स सम् उिरया्त 
पतनीहरूको संरक्ण गरर्ोस्। अपन 
मलयाई थयाह छ पक पतनीहरूको संरक्ण 
हुनेछ; पकनपक पतनीहरूमया महयान् कुरयाहरू 
लेनखएकया छन्, जसबयाट मेरया मयापनसहरू र 
उनीहरूकया ब्धतुहरूकया लेनखएकया िरमेश्वरकया 
्वचनअनतुसयार त्ो महयान् र अन्तम पदनमया 
््या् गररनेछ।

१२ अपन अब, ्ी बे््यापमन रयाजयाकया 
बयारेमया—उनीसँग उनकया मयापनसहरूमयाझ 
केही कलहहरू पथए।

१३ अपन ्सतो िपन हुन ग्ो पक 
लमयानीहरूकया सेनयाहरू नफीको भूपमबयाट 
उनकया मयापनसहरूप्वरुद्ध लडयाईँ गन्ष आए। 
तर हेर, बे््यापमन रयाजयाले आफनया सेनयाहरू 
एकसयाथ जममया गरे, अपन उनीहरूप्वरुद्ध 
खडया भए; अपन उनले उनकया आफनया 
बयाहुकया िपक्कया सयाथ, लयाबयानको तरबयार  
पलएर लडे।

१४ अपन धेरै हजयारौं लमयानीहरूलयाई बध 
नगरु्जेलसमम उनीहरूले िरमप्रभतुको िपक्मया 
उनीहरूकया ित्तुहरूप्वरुद् लडे। अपन ् सतो हुन 
ग्ो पक उनीहरूले उनीहरूकया ररकथको सयारया 
भूपमहरूबयाट उनीहरूलयाई नधियाइ्जेलसमम 
लमयानीहरूप्वरुद्ध लडे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ 
नक्ली ख्ीष्ट आएिपछ, अपन पतनीहरूकया 
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१६१

   

मोसी्याहको ितुसतक
अध्या् १

्नेयाभमन राजाल े उनका रोराहरूलाई िाषा 
र उनीहरूका भपतापखुा्छहरुका अगमवाणीहरू 
भसकाउँरन—्भ्भिन्न पाताहरूमा रामखएका 
अभिलखेहरूका कारण उनीहरूका धम्छ र 
सभयताको सरंक्षण िएको र—मोसीयाहलाई 
राजा चभुननर अभन अभिलेखहरू र अनय 
कुराहरूको दाभयतव भदइनर। लगिग 
ई.प.ु १३०–१२४।

१ अपन अब बे््यापमन रयाजयाकया मयातहतकया 
सबै जनमयाझ जरहेमलयाको भूपममया अरु कुनै 
कलह पथएन, त्सकयारण बे््यापमन रयाजयासँग 
उनकया बयाँकी सबै पदनहरूमया पनर्तर ियान्त 
पथ्ो।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया 
तीन्वटया ितुत्हरू पथए: पतनले उनीहरूकया 

नयामहरू मोसी्याह र हेलोरुम र हेलयामयान 
भनेर रयाखे। अपन उनले पतनीहरूलयाई आफनया 
पितयाितुखया्षहरुकया सबै भयाषया पसकयाइ्ोस् 
भनेर लगयाए, पक पतनीहरू समझ भएकया 
मयापनसहरू बन् सकून्; अपन पक उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया मतुखद्यारया बोपलएकया 
िरमप्रभतुकया हयातद्यारया हसतया्तरण गररएकया 
अगम्वयाणीहरूकया बयारेमया जयान् सकून्।

३ अपन उनले पतनीहरूलयाई कयाँसकया 
ियातयाहरूमया कुँपदएकया अपभलेखहरूकया बयारेमया 
िपन ्सो भ्दै पसकयाए: मेरया ितुत्हरू, मलयाई 
चयाहयानया छ पक पतमीहरूले ्ो समझनू पक 
्पद ्ी अपभलेखहरू र ्ी आज्याहरू भएकया 
्ी ियातयाहरू नभएको भए, हयामीले ्वत्षमयान 
सम्मया समेत िरमेश्वरकया रहस् थयाहया 
नियाएर अज्यानतया सहनतु िथ्को।

४ पकनपक ्ो समभ्व पथएन पक हयाम्या पितया 

मतुखलयाई ब्द गरयाएिपछ, अपन पतनीहरूलयाई 
पतनीहरूकया अिरयाधअनतुसयार सजयाँ् पदएिपछ;

१६ अपन त्हयाँ ती जनमयाझ झतुटया 
अगम्वक्याहरू, अपन झतुटया प्र्वचकहरू र 
पिक्कहरू आएिपछ, अपन पतनीहरूलयाई 
उनीहरूकया अिरयाधअनतुसयार सजया् पदएिपछ; 
अपन त्हयाँ धेरै कलह र धेरै मतभेदहरू 
लमयानीहरूसयामतु आएिपछ, हेर, ्सतो हुन 
ग्ो पक उनकया मयापनसहरूमयाझ भएकया िप्वत् 
अगम्वक्याहरूकया सह्ोग मयाफ्कत्—

१७ पकनपक हेर, बे््यापमन रयाजया िप्वत् 

मयापनस पथए, अपन उनले आफनया जनमयापथ 
धयापम्षकतयामया ियासन गरे; अपन त्स भूपममया 
धेरै िप्वत् मयापनसहरू पथए, अपन पतनीहरूले 
िपक् र अपधकयारकयासयाथ िरमेश्वरको ्वचन 
बोले; मयापनसहरूकया हपठिनयाकया कयारण 
पतनीहरूले धेरै कठोरतया प्र्ोग गरे—

१८ ्सकयारण, प्नकया सयाह्तयाकया सयाथ, 
बे््यापमन रयाजयाले, उनको िरीरकया सयारया िपक् 
र उनको िूरया आतमयाको सयामथ््षकया सयाथ 
िररश्म गरे, अपन अगम्वक्याहरूद्यारया िपन 
भूपममया अरु एक िटक ियान्त सथयािनया गरे।
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लहीले ्ी ियातयाहरूकया सह्ोग पबनया ्ी सबै 
कुरयाहरू समझन, उहयाँकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
ती पसकयाउन सकनतुहुन्थ्ो; पकनपक उहयाँलयाई 
पमश्ीहरूकया भयाषया पसकयाइएकोले त्सकयारण 
उहयाँले ्ी कुँदयाइहरू िढन, अपन िरमेश्वरको 
आज्याहरू िूरया गरी, ्वत्षमयान सम्समम िपन, 
अपन उहयाँकया छोरयाछोरीहरूलयाई पसकयाउन 
सकनतुभ्ो।

५ म पतमीहरूलयाई भ्दछु, मेरया ितुत्हरू, 
्पद ्ी कुरयाहरूकया लयापग नभएको भए, 
जतुन िरमेश्वरकया हयातले बचयाइएको र संरक्ण 
गररएको छ, पक हयामी उहयँाकया रहस्हरू िढन 
र बतुझन, अपन उहयँाकया आज्याहरू सदै्व हयाम्या 
आँखयाहरू अगयापड ियाउन सकौँ, पक हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरु समेत प्वश्वयासमया क्ीण हु्थे 
होलया, हयामी हयाम्या ब्धतुहरू लमयानीहरूजसतै 
हु्थ्ौँ, जो, उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया 
गलत िरमिरयाहरूकया कयारणले, ्ी कुरयाहरू 
थयाहया नियाएर, अथ्वया उनीहरूलयाई 
ती पसकयाउँदया समेत पतनमया प्वश्वयास  
गददैनन्।

६ हे मेरया ितुत्हरू, म चयाह्छु पक पतमीहरू 
समझपक ्ी भनयाइहरू सत् छन्, अपन ्ी 
अपभलेखहरू िपन सत् छन्। अपन हेर, 
्ी नफीकया ियातयाहरू िपन, जतुनमया हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुले ्रुिलेम छयाडे देनख अपहले 
सममकया अपभलेखहरू र भनयाइहरू छन्, 
अपन ती सत् छन्; अपन हयामी पतनीहरूकया 
पननशचततया थयाहया ियाउन सकछौँ पकनभने ती 
हयामीसँग हयाम्या आँखयाअगयापड छन्।

७ अपन हेर, मेरया छोरयाहरू, म चयाह्छुपक 
पतमीहरूले लगनिीलतयाकया सयाथ प्नमया 
खोजीगन्ष समझनतु, पक त्सबयाट पतमीहरूलयाई 

फयाइदया होस्; अपन म चयाह्छु पक पतमीहरूले 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गनू्ष, पक 
िरमप्रभतुले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुसँग गरेकया 
्वयाचयाहरूअनतुसयार पतमीहरूको ्ो भूपममया 
उन्पत होस्।

८ अपन कै्ौँ अरु कुरयाहरू बे््यापमन 
रयाजयाले उनकया ितुत्हरूलयाई पसकयाए, जतुन ्ो 
ितुसतकमया लेनखएकया छैनन्।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बे््यापमन 
रयाजयाले उनकया ितुत्हरूलयाई पसकयाउन अ्त् 
गरे िपछ, उनी ्वृद्ध भए, अपन उनले देखे पक 
उनी सयारया िृथ्वीको मयाग्षबयाट पछट्ै जयानतुिछ्ष, 
्सकयारण, उनले सोचे पक ्ो उपचत छ 
पक उनले उनीहरूकया ितुत्हरूमध्े एकलयाई 
अपधरयाज् प्रदयान गनतु्षिद्षछ।

१० त्सकयारण, उनले मोसी्याहलयाई 
आफनया अगयापड ल्याउन लयागयाए; अपन ्ी 
्वचनहरू हुन् जतुन उनले पतनकयासयामतु बोले, 
्सो भ्दै: मेरो ितुत्, म चयाह्छु पक पतमीले 
्ो भूपमभरर, ्ी सयारया मयापनसहरू, ्वया 
जरयाहेमलयाकया मयापनसहरू, ्वया मोसी्याहकया 
मयापनसहरू जो भूपममया बसदछन् पतनीहरूमयाझ 
िोषणया गनतु्ष, पक उनीहरू एकसयाथ जममया 
होऊन्; पकनपक भोपल म ्ी मयापनसहरूसयामतु 
मेरै आफनै मतुखबयाट िोषणया गननेछु पक िरमप्रभतु 
हयाम्या िरमेश्वरले हयामीलयाई पदनतुभएकया ्ी 
मयापनसहरूकया पतमी रयाजया र ियासक हौ।

११ अपन अरु, म ्ी मयापनसहरूलयाई 
एउटया नयाम पदनेछु, पक पतनीहरू ्रुसलेमको 
भूपमबयाट िरमप्रभतु िरमेश्वरले ल्याइएकया सबै 
मयापनसहरू मध्े पचपनइन सकून्; अपन म ्ो 
गद्षछु पकनभने िरमप्रभतुको आज्या ियालनया गन्ष 
उनीहरू लगनिील मयापनसहरू भएकया छन्।
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१२ अपन म पतनीहरूलयाई उल्ङ्घन 

नगदया्षसमम कपहल्ै नमेपटने नयाउँ पद्छु।
१३ हो अपन म अरु पतमीलयाई भ्दछु, पक 

्पद ्ी िरमप्रभतुबयाट अपत नै कृिया ियाएकया 
मयापनसहरू उल्ंिनमया ितन भए भने, अपन 
एक दुष्ट र व्पभचयारी मयापनस बने भने, पक 
िरमप्रभतुले पतनीहरूलयाई छोपडपदनतुहुनेछ, पक 
त्सबयाट पतनीहरू उनीहरूकया ब्धतुहरू जसतै 
कमजोर हुनेछन्; अपन उहयाँको अततुलनी् र 
आशच््षजनक िपक्द्यारया उनीहरूलयाई, हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई उहयाँले गरे जसतै, संरक्ण 
गनतु्षहुनेछैन।

१४ पकनपक म पतमीसयामतु भ्दछु, पक 
्पद उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया संरक्णमया 
उहयाँको हयात नफैल्याएको भए उनीहरू 
लमयानीहरूकया हयातमया िथने, अपन उनीहरूकया 
िृणयाको पिकयार ब्थे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बे््यापमन 
रयाजयाले उनकया ितुत्सँगकया ्ी भनयाइहरूको 
अ्त् गरेिपछ, पक उनले अपधरयाज्को सबै 
कयारोबयारको पजममया उनलयाई पदए।

१६ अपन अरु, उनले पतनलयाई पजममे्वयारी 
िपन पदए कयाँसकया ियातयाहरूमया कुपदएको 
अपभलेखहरूकया समब्धमया, अपन नफीकया 
ियातयाहरूकया िपन; अपन ्ो िपन, लयाबयानको 
तरबयारको, अपन गोल ्या पदिया पनदनेिकको, 
जसले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई उजयाड सथयानमया 
अगतु्वयाइ गऱ्ो, जतुन िरमप्रभतुको हयातबयाट त्यार 
गररएको पथ्ो पक त्सद्यारया उनीहरूकोकया 
अगतु्वयाइ होस्, प्रत्ेकको उनीहरूले उहयाँलयाई 
पदएको ध्यान र लगनिीलतयाअनतुसयार।

१७ त्सकयारण, जब उनीहरू आसथयाहीन 
भए पतनीहरूकया ्यात्यामया उन्पत भएन न 

त प्रगपत भ्ो, तर उनीहरूलयाईिछयापड 
धकेपल्ो, उनीहरूमयापथ िरमेश्वरको खेद 
आइिऱ्ो; अपन त्सकयारण, पतनीहरूकया 
कत्षव् समझयाउनमया िचिचयाउन पतनीहरूलयाई 
अपनकयाल र कष्टदया्क िीडयाले पहकया्षइ्ो।

१८ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक 
मोसी्याह गए र उनको पितयाले उनलयाई आज्या 
गरेअनतुसयार गरे, अपन जरहेमलयामया भएकया सबै 
जनमया िोषणया गरे पक त्सबयाट पतनीहरू 
एकसयाथ स्व्म जममया होऊन्, उनकया पितयाले 
बोलने ्वचनहरू सतुन् मन्दरपतर जयाऊन्।

अध्या् २

्नेयाभमन राजाले उनका जनलाई सम्ोधन 
गर्छन्—उनले आफना रासनकालको 
समानता, नयाय र आमतमकताको भववरण 
भदनरन्—आफना सवगतीय राजाको सवेा गन्छ 
उनले भतनीहरूलाई सल्ाह भदनरन—्जसले 
परमेशवरभवरुद्ध भवद्रोह गर्छ उसल े भनिाउन 
नसभकने आगोको वदेना िोग्पुद्छर। लगिग 
ई.प.ु १२४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले 
उनकया पितयाले उनलयाई आज्या गरे बमोपजम 
गरेिपछ, अपन समिूण्ष भूपमभरर िोषणया 
गरेिपछ, पक मयापनसहरू भूपमभरर एकसयाथ 
स्व्म् जममया भए, पक उनीहरू बे््यापमन 
रयाजयाले पतनीहरूसयामतु बोलने ्वचनहरू सतुन् 
मन्दर जयान सकून्।

२ अपन त्हयाँ ठूलो सङ्ख्यया पथ्ो, ्पत धेरै 
समेत पक उनीहरूले पतनीहरूलयाई गनेनन्; 
पकनपक उनीहरू ्ो भूपममया अत््त फैपलएर 
अत््तै बढेकया पथए।
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३ अपन उनीहरूले उनीहरूकया बथयानकया 

िपहले ज्मेकयाहरू िपन सँगै ल्याए, पक 
उनीहरूले, मोियाको व््वसथयाअनतुसयार, बपल र 
होमबपल अि्षण गन्ष सकून्।

४ अपन अरु पक उनीहरूले िरमप्रभतु 
पतनीहरुकया िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदन 
सकून्, जसले उनीहरूलयाई ्रुिलेमको 
भूपमबयाट बयापहर ल्याउनतुभएको पथ्ो, अपन 
जसले उनीहरूलयाई पतनीहरुकया ित्तुहरूकया 
हयातहरूबयाट ियार लगयाउनतु भएको पथ्ो, 
अपन ््या्ोपचत मयापनसहरूलयाई उनीहरूकया 
पिक्कहरूमया पन्तुक् गनतु्षभएको पथ्ो, 
अपन त्समयापथ पतनीहरूलयाई जरयाहेमलयाको 
भूपममया ियान्त सथयािनया गरेर, उनीहरूलयाई 
पतनीहरू खतुिी होऊन् र िरमेश्वर अपन 
समिूण्ष मयापनसहरूप्रपत मया्याले भरर्ून् भनी 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष पसकयाउने 
एक ््याप्क व्पक्लयाई रयाजया पन्तुक् 
गररपदनतुभएको पथ्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
मयान्दरपतर आए, प्रत्ेक मयापनस उसकी 
ितनी, अपन उसकया छोरयाहरू, अपन उसकया 
छोरीहरू, अपन उनीहरूकया छोरयाहरू र 
छोरीहरू भएकया भए उसको िरर्वयारअनतुसयार, 
सबभ्दया जेठोदेनख सबभ्दया कया्छोसमम, 
प्रत्ेक िरर्वयार अकको िरर्वयारदेनख अलनगगएर, 
उनीहरूले उनीहरूकया ियालहरू ्वरिर टयाँगे।

६ अपन उनीहरूले आफनया ियालहरू 
मन्दरको ्वररिरर टयाँगे, प्रत्ेक मयापनसले 
आफनो ियालको ढोकया मन्दरपतर फकया्षएर, 
पक उनीहरू ियालमै रहेर बे््यापमन रयाजयाले 
उनीहरूसयामतु बोलने ्वचनहरू सतुन् सकून्।

७ पकनपक भीड ्पत ठूलो पथ्ो पक 

बे््यापमन रयाजयाले उनीहरूलयाई मन्दरकया 
िखया्षलहरू पभत् पिक्या पदन सकेनन्, 
त्सकयारण उनले धरहरया ठड्याउन लगयाए, पक 
त्सद्यारया उनकया मयापनसहरूले उनीहरूसयामतु 
उनले बोलेकया ्वचनहरू सतुन् सकून्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले ्ो 
धरहरयाबयाट उनकया जनसयामतु बोलन थयाले; अपन 
भीड प्वियाल भएको कयारण उनीहरू सबैले 
उनकया ्वचनहरू सतुन् सकेनन्; त्सकयारण 
उनले बोलेकया ्वचनहरू लेखयाउन र उनको 
आ्वयाजभ्दया िर भएकयाहरूमयाझ िठयाउन 
लगयाए, पक उनीहरूले िपन उनकया ्वचनहरू 
प्रयाप्त गन्ष सकून्।

९ अपन उनले बोलेकया र लेखन लगयाएकया 
्वचनहरू ्ी पथए, ्सो भ्दै: मेरया ब्धतुहरू, 
्हयाँ भेलया भएकया पतमीहरू सबै, पतमीहरू जो 
आज मैले पतमीहरूसयामतु बोलेकया ्वचनहरू 
सतुन् सकछौ; पकनपक मैले पतमीहरूलयाई ्हयाँ 
आउने आज्या पदएको मैले बोलने ्वचनहरूकया 
सयाथ खेल्वयाड गन्षकया लयापग होइन, तर पक 
पतमीहरूले मलयाई सतुन्तु िद्षछ र पतम्या कयानहरू 
खोलनतु िद्षछ पक पतमीहरूले सतुन् सक र पतम्या 
हृद्हरू खोलनतु िद्षछ पक पतमीहरूले बतुझन 
सक, अपन पतमीहरूकया मनसतषकहरू खोलनतु 
िद्षछ पक िरमेश्वरकया रहस्हरू पतमीहरूकया 
दृपष्टमया खतुलयासया होऊन्।

१० मैले पतमीहरूलयाई ्हयाँ आउने आज्या 
पदएको पतमीहरू मदेनख डरयाउनतु िद्षछ, अथ्वया 
पक म आफ ँै एक मरणिील मयापनसभ्दया बढी 
हुँ भनी सोचनतु िद्षछ भनेर होइन।

११ तर म िपन पतमीहरू जसतै, िरीर र 
मनसतषकमया सबै प्रकयारकया कमजोरीहरूकया 
अधीनमया छु; तैिपन म ्ी मयापनसहरूद्यारया 
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छयापनएको छु, अपन मेरो पितयाद्यारया िप्वत्ीकृत 
गररएको छु, अपन िरमेश्वरकया हयातद्यारया 
अनतुमपत पदइएको पक म ्ी मयापनसहरूकया 
ियासक र रयाजया बनूँ, िरमप्रभतुले मलयाई 
पदनतुभएको मेरो समिूण्ष बल, बतुपद्ध र िपक्कया 
सयाथ पतमीहरूकया से्वया गन्ष उहयाँको अततुलनी् 
क्मतयाद्यारया बचयाइएको र संरक्ण गररएको छु।

१२ म पतमीहरूलयाई भ्दछु पक मलयाई 
मेरया पदनहरू पतमीहरूकया से्वयामया पबतयाउन 
अनतुमपत पदएको छ, ्ो सम्समम समेत, 
अपन पतमीहरूबयाट न त सतुन न त चयाँदी न त 
कुनै पकपसमको धन नै खोजेको छु;

१३ न त मैले पतमीहरूलयाई झ्यालखयानयामया 
ब्द गररनतुिछ्ष, न त पक पतमीहरूले 
एकअकया्षलयाई दयासहरू बनयाउनतु िद्षछ, न त 
पतमीहरूले हत्या गनतु्ष, अथ्वया लतुटनतु, अथ्वया 
चोनतु्ष, अथ्वया व्पभचयार गनतु्षिछ्ष भनी अनतुमपत 
पदएको छु; न त मैले पतमीहरूले कुनै प्रकयारकया 
दुष्टतयाहरू समेत गनतु्ष िछ्ष भनी अनतुमपत पदएको 
छु, अपन मैले उहयाँले पतमीहरूलयाई आज्या 
गनतु्षभएकया सबै कुरयाहरूमया, उहयाँकया आज्याहरू 
ियालनया गनतु्षिछ्ष भनी पसकयाएको छु—

१४ अपन म आफ ँैले समेत मेरै आफनै 
हयातहरूले िररश्म गरेको छु पक म पतमीहरूको 
से्वया गन्ष सकूँ, अपन पक पतमीहरूलयाई करले 
लयापदन निरोस्, अपन पक सहनलयाइ कष्टकर 
केही िपन पतमीहरूमयापथ नआओस्—
अपन आज मैले बोलेकया ्ी सबै कुरयाहरूको 
पतमीहरू आफ ँै सयाक्ी छौ।

१५ तैिपन, मेरया ब्धतुहरू, मैले ्ी सबै 
कुरयाहरू गरेको छैन पक म िमणड गन्ष सकूँ, 
न त म पतमीहरूलयाई ्ी कुरयाहरू भ्दछु 
पक ्सबयाट म पतमीहरूलयाई दोष पदन सकूँ; 

तर म ्ी कुरयाहरू पतमीहरूलयाई भ्दछु पक 
पतमीहरूले थयाहया ियाउन सक पक म ्ो पदन 
िरमेश्वरअगयापड ितुद्ध सपद््वेकको उत्र पदन 
सकूँ।

१६ हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
पकनभने पतमीहरूलयाई मैले भनेँ पक मैले 
पतमीहरूकया से्वयामया मेरया पदनहरू पबतयाएको 
पथएँ, म िमणड गनने चयाहनया गपद्षनँ, पकनपक म 
्वयासत्वमया िरमेश्वरको से्वयामया मयात् लयागेकया 
हुँ।

१७ अपन हेर, म पतमीहरूलयाई ्ी कुरयाहरू 
भ्दछु पक पतमीहरूले बतुपद्ध पसकन सक; पक 
पतमीहरूले पसकन सक पक जब पतमीहरू 
आफनया सह-प्रयाणीहरूकया से्वयामया हु्छौ, तब 
पतमीहरू ्वयासत्वमया पतमीहरूकया िरमेश्वरको 
से्वयामया हु्छौ।

१८ हेर, पतमीहरूले मलयाई आफनया 
रयाजया भनेकया छौ, अपन ्पद म, जसलयाई 
पतमीहरूकया रयाजया भ्छौ, पतमीहरूकया से्वया 
गन्ष िररश्म गछु्ष, भने के पतमीहरूले िपन एक 
अकया्षको से्वया गन्ष िररश्म गनतु्षिददैन होलया त?

१९ अपन ्ो िपन हेर, ्पद जसलयाई 
पतमीहरूले रयाजया भ्छौ, जसले पतमीहरूकया 
से्वयामया आफनया पदन पबतयाएको छ, अपन अझ 
िरमेश्वरको से्वयामया भएको छ, म पतमीहरूको 
ध्््वयाद ्ोग् छु भने, हे पतमीहरूले आफनया 
स्वगमी् रयाजयालयाई कपत ध्््वयाद पदनतुिछ्ष 
होलया!

२० म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, मेरया ब्धतुहरू, 
पक ्पद पतमीहरूले सबै ध्््वयाद पद्ौ अपन 
पतम्ो समिूण्ष जी्वयातमयामया भएको िपक्ले 
प्रिंसया गऱ्ौ, ती िरमेश्वरसयामतु जसले 
पतमीहरूको सृपष्ट गनतु्षभ्ो र पतमीहरूको 
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ियालनया गनतु्षभ्ो र संरक्ण गनतु्षभ्ो, अपन 
पतमीहरू खतुसी हुनतु िछ्ष भनी अह्रयाउनतुभ्ो, 
अपन पदनतुभएको छ पक पतमीहरू एकअकया्षसँग 
हष्षमया पजउनतुिद्षछ—

२१ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक ्पद 
पतमीहरूले आफूलयाई प्रयारमभदेनखबयाट 
सृपष्ट गनने, र पतमीहरू आफनै इचछयाअनतुसयार 
पजउन सक अपन चलन सक भनी सयास पदएर 
पदनपदनै संरक्ण गनने, अपन एक क्णदेनख 
अकको क्णसमम सह्ोग गनने उहयाँलयाई से्वया 
गऱ्ौ भने—म भ्दछु, ्पद पतमीहरूले 
पतमीहरूकया समिूण्ष जी्वयातमयाले उहयाँको से्वया 
गऱ्ौ भने िपन पतमी फयाइदया नपदने दयास हु्छौ।

२२ अपन हेर, उहयाँले पतमीहरूबयाट चयाहयाने 
एक मयात् चयाहयानया उहयाँकया आज्याहरू ियालनया 
गनतु्ष हो; अपन उहयाँले प्रपतज्या गनतु्षभएको छ पक 
्पद पतमीहरूले उहयाँकया आज्याहरू ियालनया 
गऱ्ौ भने, पतमीहरूले ्ो भूपममया उन्पत 
गननेछौ; अपन उहयाँ आफूले भनेकया कुरयाहरूबयाट 
कपहल्ै प्वचपलत हुनतुहुन्; त्सकयारण, ्पद 
पतमीहरूले उहयाँको आज्याहरू ियालनया गऱ्ौ 
भने उहयाँले पतमीहरूलयाई आिीष पदनतुहु्छ र 
उन्पत गरयाउनतुहु्छ।

२३ अपन अब, प्रथमत, उहयाँले पतमीहरूको 
सृपष्ट गनतु्षभएको छ, अपन पतमीहरूलयाई पतम्या 
जी्वनहरू पदनतुभएको छ, जसकया लयापग 
पतमीहरू उहयाँप्रपत ऋणी छौ।

२४ अपन दोस्ोमया, उहयाँ चयाहयानतुहु्छ पक 
पतमीहरूले उहयाँले पतमीहरूलयाई पदएकया 
आज्याहरूजसतै गर; जसकया पननमत ्पद 
पतमीहरूले गऱ्ौ भने, उहयाँले ततुरु्तै पतमीलयाई 
आिीष पदनतुहु्छ; अपन त्सकयारण उहयाँले 
पतमीहरूलयाई पतनतु्षभएको छ। अपन पतमीहरू 

अझै िपन उहयाँप्रपत ऋणी छौ र हुनेछौ, 
सदयास्व्षदयाकया लयापग पनर्तर; त्सकयारण, 
पतमीहरूले िमणड गनने के नै छ?

२५ अपन अब म सोधदछु, पतमीहरूकया 
िक्मया पतमीहरूले के भन् सकछौ? म ज्वयाफ 
पद्छु, केही सकदैनौ। पतमीहरू ्ो समेत भन् 
सकदैनौ पक पतमीहरू िृथ्वीको धतुलो जपत्कै 
छौ; तैिपन पतमीहरू िृथ्वीको धतुलोबयाट सृपष्ट 
गररएकया हौ; तर हेर, ्ो पतमीहरूलयाई सृपष्ट 
गननेकया मयातहतमया छ।

२६ अपन म, म समेत, जसलयाई पतमीहरू 
आफनया रयाजया भ्दछौ, पतमीहरू भ्दया 
असल छैन; पकनपक म िपन धतुलोको हुँ। 
अपन पतमीहरू हेर पक म बूढो छु, अपन म 
्ो मरणिील िरीरलयाई ्सको मयातृभूपममया 
समि्षण गन्ष लयागेको छु।

२७ त्सकयारण, जसरी मैले पतमीहरूसयामतु 
भनेँ पक मैले पतमीहरूकया से्वया गरेको पथएँ, 
िरमेश्वरअगयापड एक सफया चेतनयाकया सयाथ 
पहडदै, ्पतसमम पक ्ो सम्मया समेत मैले 
पतमीहरू स्व्म् एकसयाथ भेलया हुनतुिद्षछ 
भनेर अह्रयाएँ, पक म जब पतमीहरूकया बयारेमया 
िरमेश्वरले आज्या पदएकया कुरयाहरूकया लयापग 
िरमेश्वरको ््या्कया पननमत खडया हुनेछौ, म 
पबनया दोषको फेलयाियारर्ूँ र पतमीहरूको रगत 
ममयापथ नआओस्।

२८ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
पतमीहरूलयाई मैले अह्रयाएँ पक पतमीहरू आफ ँै 
एकसयाथ भेलया हुनतुिद्षछ तयापक मैले मेरो 
्वसत्मया भएको पतमीहरूकया रगत हटयाउन सकूँ, 
म मेरो समयापधसथलपतर जयाने ्स बेलयामया, 
पक म ियान्तसँग जयान सकूँ, अपन मेरो अमर 
आतमया एक ््या्ी िरमेश्वरको ज्ज्कयार 
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गयाइरहेकया मयापथकया भजनमणडलीसँग सहभयागी 
हुन सकोस्।

२९ अपन अरु, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
मैले पतमीहरूलयाई अह्रयाएँ पक पतमीहरू स्व्म् 
एकसयाथ भेलया हुनतु िद्षछ, पक म अबदेनख न त 
पतमीहरूको पिक्क, न त पतमीहरूको रयाजया 
हुन सकछु भनेर िोषणया गन्ष सकूँ;

३० पकनपक ्ो सम्मया समेत, 
पतमीहरूसयामतु बोलन प्र्तन गदया्ष मेरो समिूण्ष 
िरीर अत््त कयाँपदछ; तर िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले मलयाई सह्ोग गनतु्षहु्छ, अपन 
मलयाई पतमीहरूसयामतु बोलन पदनतुभएको छ, 
अपन मलयाई आज्या पदनतुभएको छ पक ्ो पदन 
म पतमीहरूसयामतु िोषणया गन्ष सकूँ, पक मेरया 
छोरया मोसी्याह पतमीहरूमयापथ एक रयाजया र 
ियासक हुन्।

३१ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म चयाहया्छु 
पक पतमीहरूले अपहलेसमम जे गददै आएकया छौ 
सोही गनू्ष। जसरी पतमीहरूले मेरया आज्याहरू 
र मेरया पितयाकया आज्याहरू ियालनया गरेकयाछौ, 
अपन उन्पत गरेकया छौ, अपन पतमीहरूकया 
ित्तुकया हयातहरूमया िन्षबयाट जोगयाइएकया छौ, 
त्सरी नै समेत ्पद पतमीहरूले मेरया छोरयाकया 
आज्याहरू, अथ्वया उसमयाफ्कत् पतमीहरूसयामतु 
पदइने िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गऱ्ौ 
भने, पतमीहरूले ्ो भूपममया उन्पत गननेछौ 
अपन पतमीहरूकया ित्तुहरूको पतमीहरूमयापथ 
कुनै िपक् हुनेछैन।

३२ तर, हे मेरया जन, होिी्यार होओ पक 
कथंकदयापचत् पतमीहरूमयाझ कलह उठनेछ, र 
पतमीहरू दुष्ट आतमयाको ियालनया गन्ष रोजनेछौ, 
जतुन मेरया पितया मोसी्याहद्यारया बोपलएकया पथए।

३३ पकनपक हेर, त्हयाँ जसले त्ो 

आतमयाको ियालनया गन्ष रोजदछ ऊसमयापथ 
पधक्यार उच्चयारण गररएको छ पकनपक ्पद 
ऊ उसप्रपत आज्याकयारी बन् रोजदछ र आफनया 
ियािहरूमया मछ्ष भने उसले आफनो आतमयाको 
अपभियाि पिउँछ; पकनपक उसले अजर 
सजया्ँको ज्यालया प्रयाप्त गननेछ, उसले आफनो 
ज्यान प्विरीत िरमेश्वरको पन्म उल्ङ्घन 
गरेको हुनयाले।

३४ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक त्हयाँ 
पतमीहरूमध्े कोही छैन, पतमीहरूकया 
सयानया बयालबयापलकयाहरू बयाहेक, जसलयाई 
्ी कुरयाहरूकया बयारेमया पसकयाइएको छैन, तर 
कसलयाई थयाहया छैन पक पतमीहरू अन्तकया 
पननमत स्वग्षमया रहनतुहुने पितयाप्रपत ऋणी छौ, 
पतमीसँग जे छ र पतमी जे हौ त्ो सबै उहयाँलयाई 
अि्षण गन्ष; र हयाम्या पितया लहीले ्रुिलेम 
छयाडेदेनखको सम्देनख समेत, िप्वत् 
अगम्वक्याहरूद्यारया बोपलएकया अगम्वयाणीहरू 
भएको अपभलेखहरूकया बयारेमया समेत 
पसकयाइएको छ।

३५ अपन ्ो िपन, सबै जो अपहलेसमम 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुद्यारया बोपलएकया छन्। 
अपन हेर, ्ो िपन, उनीहरूले बोले पक जतुन 
िरमप्रभतुद्यारया उनीहरूसयामतु आज्या गररएको 
पथ्ो; त्सकयारण, ती सही र सत् छन्।

३६ अपन अब, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
मेरया ब्धतुहरू, पक ्ी सबै कुरयाहरू पतमीहरूले 
थयाहया ियाएिपछ र पसकयाइएिपछ ् पद पतमीहरूले 
उल्ङ्घन गऱ्ौ र बोपलएकया ती कुरयाहरू 
प्विरीत गऱ्ौ भने, पक पतमीहरूले आफ ँैलयाई 
िरमप्रभतुको आतमयाबयाट पनकयालया गऱ्ौ भने, 
पक पतमीहरूलयाई आिीपषत बनयाउन, उन्पत 
गरयाउन, अपन संरपक्त बनयाउन पतमीहरूलयाई 
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प्व्वेककया बयाटयाहरू िथ प्रदि्षन गनने उसको 
पतमीहरूमया सथयान हुनेछैन।

३७ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक ्सो गनने 
मयापनस ऊ नै िरमेश्वरको पबरोधमया खतुल्या 
पबद्ोहमया आउँदछ; त्सकयारण उसले दुष्ट 
आतमयाको ियालनया गन्ष रोजदछ, अपन सबै 
धयापम्षकतयाको ित्तु ब्दछ; त्सकयारण, 
िरमप्रभतुको उसमया कुनै सथयान छैन, पकनपक 
उहयाँ अिप्वत् मन्दरहरूमया बयास गनतु्षहुन्।

३८ त्सकयारण ्पद त्ो मयापनसले 
िशचयात्याि गरेन र िरमेश्वरकया सयामतु ित्तु नै रहेर 
मद्षछ भने ईश्वरी् ््या्को मयागले उसको 
अमर जी्वयातमयालयाई उसको आफनो दोषले 
पजउँदो चेतनयामया जगयाउँछ, जसले उसलयाई 
िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट िपछ हटयाउँछ, 
अपन उसको छयाती दोषले, अपन िीडयाले, 
र ्वेदनयाले भद्षछ, जतुन सदयास्व्षदयाकया लयापग 
पनर्तर आरोहण गरररहने कपहल्ै पनभयाउन 
नसपकने आगोको ज्वयालया जसतो हु्छ।

३९ अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
कृियाको त्ो मयापनसमयापथ कुनै दया्वया छैन; 
त्सकयारण उसको अन्तम अ्वसथया कपहल्ै 
अ्त् नहुने िीडया सहनतु हो।

४० ह,े पतमी सब ैबदृ्धहरू, अपन पतमी ् तु्वयाहरू 
िपन, अपन पतमी सयानया बयालबयापलकयाहरू जो 
मरेया ्वचनहरू बतुझछौ, पकनपक मैले सिष्टसगँ 
पतमीहरूसयामतु बोलकेो छु पक पतमीहरूल ेबतुझन 
सक, म प्रयाथ्षनया गछु्ष पक पतमीहरू उल्ङ्घनमया 
ितन भएकयाहरूकया त्स भ्यानक अ्वसथयाको 
समझनयामया उठनतु िछ्ष।

४१ अपन अरु, म चयाह्छु पक पतमीहरूले 
िरमेश्वरको आज्या ियालनया गननेहरूकया आिीष 
र खतुसी्यालीको अ्वसथयाकया बयारेमया सोचनतु 

िद्षछ। पकनपक हेर, आनतमक र ियापथ्ष्व दुबै, 
सबै कुरयाहरूमया उनीहरू आिीपषत छन्; 
अपन ्पद उनीहरू अ्त्समम आसथया्वयान् 
बने भने उनीहरूलयाई स्वग्षमया रिहण गरर्छ, 
पक उनीहरू िरमेश्वरसँग कपहल्ै अ्त् नहुने 
खतुसी्यालीको अ्वसथयामया बयास बसन सकछन्। 
हे, समझ, समझ पक ्ी कुरयाहरू सत् छन्; 
पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वरले बोलनतुभएको छ।

अध्या् ३

्नेयाभमन राजाल े उनको सम्ोधन जारी 
राखरन्—सव्छरभतिमान परमप्रिुल े माटाको 
ररीरमा माभनसहरूमाझ सवेा गनु्छहुनरे—
संसारका पापहरूका प्रायमशचत्त गन्छ प्रतयके 
रोमकुप्ाट रगत आउनरे—उहाकँो एकमात् 
नाउँ हो जस्ाट मभुति आउरँ—प्रायमशचत्त 
माफ्कत् माभनसल े प्राकृभतक माभनसलाई 
अलगयाएर सनत ्न्न सकर—दषु्टहरूका 
भपडा आगो र गनधकको कु्ड हुनरे। लगिग 
ई.प.ु १२४।

१ अपन फेरर मेरया ब्धतुहरू, म पतमीहरूको 
ध्यान आकष्षण गन्ष चयाहया्छु, पकनपक मलयाई 
पतमीहरूसयामतु अरु केही बोलनतु छ; पकनपक हेर, 
आउने कुरयाहरूकया बयारेमया मैले पतमीहरूसयामतु 
भन्तु छ।

२ अपन जतुन कुरयाहरू म पतमीहरूलयाई 
भन्ेछु, ती मलयाई िरमेश्वरकया स्वग्षदूतले 
अ्वगत गरयाएकया हुन्। अपन उनले मसयामतु 
भने: व्ूँझ; अपन म व्ूँझेँ, अपन हेर उनी मेरया 
अगयापड खडया भए।

३ अपन उनले मसयामतु भने: उठ, अपन मैले 
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पतमीलयाई भन्े ्वचनहरू सतुन; पकनपक हेर, 
म पतमीसयामतु महयान् आन्दको खतुसीको खबर 
िोषणया गन्ष आएको हुँ।

४ पकनपक िरमप्रभतुले पतम्या प्रयाथ्षनयाहरू 
सतुन्तुभएको छ, अपन पतम्ो धयापम्षकतयाको 
््या् गनतु्षभएको छ, अपन मलयाई पतमी 
आनन्दत हुन सक भनी पतम्यासयामतु िोषणया 
गन्ष िठयाउनतुभएकोछ; अपन पक पतमीले पतम्या 
जनसयामतु िोषणया गन्ष सक, पक उनीहरू िपन 
आन्दले भरर्ून्।

५ पकनपक हेर, सम् आउँछ, अपन त्पत 
िर छैन, पक िपक्कयासयाथ, ियासन गनने 
स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु, जो हुनतुहु्थ्ो, अपन 
सबै अन्तदेनख सबै अन्तसमम हुनहु्छ, 
उहयाँ मयापनसकया छोरयाछोरीमयाझ स्वग्षबयाट तल 
आउनतुहुनेछ, अपन मयाटोको िरीर पलनतुहुनेछ, 
अपन मयापनसहरूकया मयाझ अगयापड जयानतुहुनेछ, 
िपक्ियाली आशच््षकम्षहरू गददै, जसतै, 
पबरयामीको चङ्याइ गददै, मरेकयालयाई उठयाउँदै, 
लङ्डयालयाई पहँडयाउदै, अ्धयाहरूलयाई दृपष्ट 
प्रयाप्त गन्ष लगयाउँदै, अपन बपहरयाहरूलयाई सतुन् 
लगयाएर, अपन हरेक प्रकयारकया रोगहरूकया 
उिचयार गरयाउँदै।

६ अपन उहयाँले सैतयानलयाई, अथ्वया 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूमया बसने 
दुष्ट आतमयाहरूलयाई पनकयालया गनतु्षहुनेछ।

७ अपन हेर, उहयाँले िरीक्याहरू, अपन 
िरीरको िीडया, भोक, प्यास र थकयान, 
मृत्तुसममकया बयाहेक मयापनसले सहन सकने 
समेत भ्दया िपन धेरै सहनतु िननेछ; पकनपक हेर, 
प्रत्ेक रोमकुिबयाट रगत आउनेछ, उहयाँकया 
जनकया दुष्टतया र कुकम्षहरूकया पननमत उहयाँको 
्वेदनया त्पत महयान् हुनेछ।

८ अपन उहयाँलयाई ्ेिू ख्ीष्ट, िरमेश्वरकया 
ितुत्, स्वग्ष र िृथ्वीकया पितया, प्रयारमभदेनखकया 
सबै कुरयाहरूकया सृपष्टकतया्ष भपननेछ; अपन 
उहयाँकी आमयालयाई मरर्म भपननेछ।

९ अपन हेर, उहयाँ उहयाँकया आफनयाहरूसयामतु 
आउनतुहुनेछ, पक उहयाँको नयाउँमयापथको आसथया 
मयाफ्कत् मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमया मतुपक् 
आउन सकोस्; अपन ्ी सबैिपछ समेत 
उनीहरूले उहयाँलयाई एक मयापनस सोचनेछन्, 
अपन भन्ेछन् पक उससँग सैतयान छ, अपन 
उहयाँलयाई कोरया्ष हयान्ेछन्, अपन उहयाँलयाई 
क्ुसमया टयाँग्ेछन्।

१० अपन उहयाँ मृत्तुबयाट पतन पदनमया 
उठनतुहुनेछ; अपन हेर, उहयाँ संसयारको ््या् 
गन्ष खडया हुनतुहु्छ; अपन हेर, ्ी सबै कुरयाहरू 
गररएकया हुन् पक एक धयापम्षक ््या् मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरुसयामतु आउन सकोस्।

११ पकनपक हेर, अपन उहयाँको रगतले िपन 
आदमको उल्ङ्घनबयाट ितन भएकयाहरूकया, 
नजयानीकन ियाि गरेकयाहरूकया, अथ्वया 
उनीहरूकया बयारेमया िरमेश्वरको इचछया थयाहया 
नियाइकन मरेकयाहरूको ियािहरूकया पननमत 
प्रया्नशचत् गद्षछ।

१२ तर पधक्यार, पधक्यार छ उनीहरूलयाई 
जसलयाई थयाहया छ पक उसले िरमेश्वरकया प्वरुद्ध 
प्वद्ोह गद्षछ! पकनपक प्रभतु ्ेिू ख्ीष्टमयापथको 
आसथया र िशचयात्याि मयाफ्कत् बयाहेक मतुपक् 
त्सतो कसैलयाई िपन आउँदैन।

१३ अपन िरमप्रभतुल े उहयाकँया 
िप्वत् अगम्वक्याहरूलयाई मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ िठयाउनतुभएको छ, ्ी 
कुरयाहरू प्रत्के कुटुमब, रयाष्टट्र, अपन भयाषयाहरूमया, 
पक त्सबयाट, जसल े ख्ीष्ट आउनतुहु्छ भनरे 
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प्वश्वयास गद्षछ, उसल ेउनीहरूकया ियािहरूबयाट 
छुटकयारया प्रयाप्त गन्ष सकनछे, अपन अत््त 
धरे ै खतुसीकया सयाथ आनन्दत हुन सकनेछ, 
उहया ँ उनीहरूसयामतु आइसकनतुभएको छ भन्े 
समतेजसत ैगरी।

१४ अझ िरमप्रभतु िरमेश्वरले देखनतुभ्ो 
पक उहयाँकया जन हठी पथए, अपन उहयाँले 
उनीहरूकया लयापग एक व््वसथयाको सथयािनया 
गनतु्षभ्ो, मोियाको व््वसथया समेत।

१५ अपन उहयाँको आगमनकया बयारेमया, 
धेरै पच्हहरू, अपन आशच््षकम्षहरू, अपन 
प्रकयारहरू, अपन छयाँ्याहरू उनीहरूसयामतु 
देखयाइए; अपन िप्वत् अगम्वक्याहरूले िपन 
उहयाँको आगमनकया बयारेमया बोले; अपन अझै 
उनीहरूले आफनया हृद्हरू कठोर ियारे, 
अपन उनीहरूले बतुझेनन् पक उहयाँको रगतको 
प्रया्नशचत्मयाफ्कत् बयाहेक मोियाको व््वसथयाले 
कुनै िपन उिलबधी पदँदैन।

१६ अपन ्पद ्ो समभ्व भए िपन पक 
सयानया बयालबयापलकयाहरूले ियाि गन्ष सकथे 
उनीहरूलयाई बचयाउन सपकदैन; तर म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु उनीहरू आिीपषत 
छन्; पकनपक हेर, आदममया जसतै, अथ्वया 
प्रकृपतद्यारया, उनीहरूकया ितन हुनेछ; 
त्सोभए िपन ख्ीष्टको रगतले उनीहरूकया 
ियािको प्रया्नशचत् गननेछ।

१७ अपन अरु, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
पक त्हयाँ अकको पदएको कुनै नयाउँ छैन न त 
अरु कुनै बयाटो छ, न त मयाध्म नै छ जसबयाट 
मयापनसकया छोरयाछोरीमया मतुपक् आउन सकोस्, 
के्वल स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु ख्ीष्टमया र 
उहयाँमयाफ्कत्।

१८ पकनपक हेर उहयाँले ््या् गनतु्षहु्छ, 

अपन उहयाँको ््या् ््या्ोपचत हु्छ; अपन 
बयाल्कयालमै मनने बयालबयापलकयाहरूको नयाि 
हुनेछैन; तर मयापनसहरूले आफ ँैलयाई प्वनम् 
नबनयाए अपन सयानया बयालबयापलकयाहरू जसतै 
नबने, अपन स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु ख्ीष्टको 
प्रया्नशचत्को रगतमया र उहयाँमयाफ्कत् मयात् 
मतुपक् पथ्ो, अपन छ, अपन आउनेछ, भनी 
प्वश्वयास नगरे उनीहरूले आफनो जी्वयातमयाको 
अपभियाि पिउँछन्।

१९ पकनपक प्रयाकृपतक मयापनस िरमेश्वरको 
ित्तु हो, अपन ऊ आदमको ितनदेनख नै भई 
आएको छ, र सदयास्व्षदयाकया लयापग पनर्तर 
रहनेछ, जबसमम उसले आफूलयाई िप्वत् 
आतमयाको प्रेरणयामया समि्षण गददैन र त्ो 
प्रयाकृपतक मयापनसलयाई अलग्याउँदैन अपन 
िरमप्रभतु ख्ीष्टको प्रया्नशचत्मयाफ्कत् स्त ब्दैन 
र एक बयालक जसतै, समपि्षत, प्वनम्, नम्, 
धीर, मया्याले भररएको, जसरी बयालक उसको 
पितयामया समपि्षत हु्छ, त्सरी नै िरमप्रभतुले 
उसलयाई पदन ्ोग् ठहऱ्याइएकया कष्टहरू प्रपत 
समपि्षत हुन इचछुक हुँदैन तबसमम हुनेछ।

२० अपन अरु, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक त्सतो सम् आउनेछ जब मतुपक्दयातयाको 
ज्यान प्रत्ेक रयाष्टट्र, कुटुमब, भयाषया र जन भरर 
छररनेछ।

२१ अपन हेर, जब त्ो सम् आउँदछ, 
सयानया बयालबयापलकयाहरू बयाहेक, स्व्षिपक्मयान 
िरमप्रभतु िरमेश्वरको नयाउँमया आसथया 
र िशचयात्यािमयाफ्कत् बयाहेक कोही िपन 
िरमेश्वरअगयापड दोष पबनयाको फेलया ियाररनेछैन।

२२ अपन ्ो सम्मया समेत, जब 
पतमीले आफनया जनलयाई िरमप्रभू पतम्या 
िरमेश्वरले पतमीलयाई आज्या पदएको कुरयाहरू 
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पसकयाइसकेिपछ, त्स सम्मया समेत, मैल 
पतमीसयामतु बोलेकया ्वचनहरूअनतुसयार मयात्ै, 
उनीहरू अझ बढी दोषमतुक् फेलया ियाररनेछैनन्।

२३ अपन अब मैले िरमेश्वरले मलयाई आज्या 
गरेकया ्वचनहरू बोपलसकेको छु।

२४ अपन िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: त्ीती 
्ी मयापनसहरूप्वरुद्ध सिष्ट ग्वयाहीको रुिमया, 
त्ो ््या्को पदनमया, खडया हुनेछन्, त्सबयाट 
प्रत्ेक मयापनसको ््या् गररनेछ, उसकया 
कया््षहरूअनतुसयार, उनीहरू असल भए िपन, 
अथ्वया उनीहरू दुष्ट भए िपन।

२५ अपन ् पद उनीहरू दुष्ट भए उनीहरूलयाई 
उनीहरूकया आफनया दोष र कुकम्षहरूको 
एक भ्या्वह दृश्पतर िठयाइ्छ, जसले 
उनीहरूलयाई िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट 
दु:ख र अ्त्हीन िीडयाको अ्वसथयापतर 
खतुमच्याएर लैजया्छ, जहयाँबयाट उनीहरू फेरर 
फक्कन सकदैनन्, त्सकयारण, उनीहरूले 
आफनया जी्वयातमयाहरूकया लयापग अपभियाि  
पिएकया छन्।

२६ त्सकयारण, उनीहरूले िरमेश्वरको 
क्ोधको कचौरयाबयाट पिएकया छन्, जतुन जसरी 
पनषेपधत फल खयाएकया कयारणले आदमको 
ितन हुन िऱ्ो त्सरी नै ््या्ले उनीहरूकया 
पननमत अस्वीकयार गन्ष सकदैन, त्सकयारण, 
कृियाले उनीहरूमयापथ सदयास्व्षदयाकया पननमत 
दया्वया गन्ष सकदैन।

२७ अपन उनीहरूकया पिडया आगो र 
ग्धकको कुणड जसतै छ, जतुनकया ज्वयालयाहरू 
पनभयाउन सपकँदैन र जसको धतुँ्वया सदयास्व्षदयाकया 
लयापग पनर्तर मयापथ आरोहण गद्षछ। ्सरी 
िरमप्रभतुले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ। 
आपमन।

अध्या् ४

्नेयाभमन राजाल े आफनो सम्ोधन जारर 
राखरन्—प्रायमशचतका कारण मभुति 
आउँदर—्चाइनलाई परमशेवरमा भवशवास 
गर—आस्ापणु्छता माफ्कत ् भतमीहरूका 
पापहरूका एक रुटकारा राख—आफनो 
समपभत्त गरर्लाई ्ाडँ—स् ैकुराहरू वभुद्ध र 
क्ममा गर। लगिग ई.प.ू १२४।

१ अपन अब, ् सतो हुन ग्ो पक जब बे््यापमन 
रयाजयाले िरमप्रभतुकया स्वग्षदूतले उनलयाई 
हसतया्तरण गरेकया ्वचनहरू बोलन अ्त् 
गरेकया पथए, पक उनले हुलहरूमयापथ उनकया 
आँखया डुलयाए, अपन हेर, उनीहरू जपमनमया 
ढलेकया पथए, पकनपक िरमप्रभतुप्रपतको भ् 
उनीहरूमया आएको पथ्ो।

२ अपन उनीहरूले उनीहरू आफ ँैलयाई 
ियािम् अ्वसथयामया, िृथ्वीको धतुलो भ्दया 
िपन कम देखेकया पथए। अपन उनीहरू सबै 
एक आ्वयाजमया ठूलो स्वरले ्सो भ्दै करयाए: 
हे कृिया होस्, अपन ख्ीष्टको प्रया्नशचत्को 
रगत लगयाऔँ पक हयामीहरू हयाम्या ियािहरूबयाट 
क्मया प्रयाप्त गन्ष सकौँ, अपन हयाम्या हृद्हरू 
ितुद्ध ियारर्ून्; पकनपक मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ तल आउनतुहुने र स्वग्ष र 
िृथ्वीको सृपष्ट गनतु्ष हुने िरमेश्वरकया ितुत् ्ेिू 
ख्ीष्टमया हयामी प्वश्वयास गद्षछौँ।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले ्ी 
्वचनहरू बोपलसकेिपछ िरमप्रभतुको आतमया 
उनीहरूमयापथ आ्ो र आफनया ियािहरूबयाट 
छुटकयारया प्रयाप्त गरेकयाले, अपन बे््यापमन 
रयाजयाले उनीहरूसयामतु बोलेकया ्वचनहरूअनतुसयार 
आउनतुहुने ्ेिू ख्ीष्टमयापथको उनीहरूमया 
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भएको अपधक आसथयाकया कयारण ियान्तितुण्ष 
चेतनया ियाएकयाले उनीहरू आन्दले भररएकया 
पथए।

४ अपन बे््यापमन रयाजयाले फेरर उनको मतुख 
खोले र ्सो भ्दै उनीहरूसयामतु बोलन थयाले: 
मेरया पमत्हरू अपन मेरया ब्धतुहरू, मेरया कुटुमब र 
मेरया जन, म पतमीहरूको ध्यान आक्कषण गन्ष 
चयाह्छु, पक पतमीहरूले मैले पतमीहरूसयामतु 
बोलने बयाँकी ्वचनहरू सतुन् अपन बतुझन सक।

५ पकनपक हेर, ्पद पतमीहरूलयाई 
िरमेश्वरको कृियाको ज्यानले ्स सम्मया 
पतमीहरूकया िू््तया, अपन पतमीहरूकया 
मूल्प्वहीनतया, अपन िपतत अ्वसथयाको चेतनया 
प्रपत व्ूँझयाएको छ भने—

६ म पतपमहरूसयामतु भ्दछु, ्पद पतमीहरू 
िरमेश्वरको कृियाको, अपन उहयाँको अततुलनी् 
क्मतयाको, अपन उहयाँको प्व्वेकको, अपन 
उहयाँको धीरतयाको, अपन उहयाँकया मयापनसकया 
छोरयाछोरी प्रपतकया सहनिीलतयाको ज्यानमया 
आएकया छौ भने; अपन प्रया्नशचत् िपन, 
जतुन संसयारको उतिपत् देनख त्यार गररएको 
पथ्ो, पक त्सबयाट उसमया मतुपक् आओस् 
पक िरमप्रभतुमया उसले भरोसया रयाखनतु िद्षछ, 
अपन उहयाँको आज्या ियालनया गन्षमया लगनिील 
हुन िद्षछ, अपन उसको जी्वन, मेरो अथ्ष 
्ो मरणिील िरीरको जी्वनको अ्त्समम 
समेत आसथयामया पनर्तर रहनतु िद्षछ—

७ म भ्दछु, पक ्ो त्ो मयापनस हो जसले, 
आदमको ितनदेनख आएकया, अपन अपहले 
आइरहेकया, अथ्वया संसयारको अ्त्समम समेत 
आउने सबै मयान्व जयापतकया पननमत संसयारको 
उतिपत्देनख त्यार गररएको प्रया्नशचत्मयाफ्कत् 
मतुपक् प्रयाप्त गद्षछ।

८ अपन ्ो नै त्ो मयाध्म हो जसबयाट मतुपक् 
आउँछ। अपन जसकया बयारेमया बोपलएको छ 
त्सबयाहेक अकको त्सतो मतुपक् छैन; न त मैले 
पतमीलयाई भनेकया सत्षहरू बयाहेक अरु सत्षहरू 
नै छन् जसबयाट मयापनसलयाई बचयाउन सपक्छ।

९ िरमेश्वरमया प्वश्वयास गर; प्वश्वयास गर पक 
उहयाँ हुनतुहु्छ; अपन पक दुबै स्वग्ष र िृथ्वीमया, 
भएकया स्वै कुरयाहरूको उहयाँले सृपष्ट गनतु्षभएको 
हो; प्वश्वयास गर पक उहयाँमया स्वग्ष र िृथ्वी 
दुबैमया रहेकया सबै प्व्वेक र सबै िपक् छन्; 
प्वश्वयास गर पक मयापनसले िरमेश्वरले बतुझन 
सकने सबै कुरयाहरू बतुझदैनन्।

१० अपन फेरर, प्वश्वयास गर पक पतमीले 
आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गनतु्षिछ्ष अपन 
पतनीहरूलयाई त्याग्तु िद्षछ र िरमेश्वरअगयापड 
प्वनम् हुनतुिद्षछ; अपन हयापद्षक हृद्कयासयाथ 
अनतुरोध गर पक उहयाँले क्मया पदनतुहुनेछ; अपन 
अब, ्पद पतमीहरूले ्ी सबै कुरयाहरूमया 
प्वश्वयास गछछौ भने पतमीहरूले ्ो हेर पक 
पतमीहरूले ती गद्षछौ।

११ अपन फेरर म पतमीहरूलयाई िपहले 
भनेजसतै भन् चयाह्छु, पक जसरी पतमीहरू 
िरमेश्वरको मपहमयाको ज्यानमया आएकया 
छौ, अथ्वया ्पद पतमीहरूले उहयाँको कृिया 
थयाहयाियाएकया छौ अपन उहयाँको मया्या चयाखेकया 
छौ, अपन पतम्या ियािहरूबयाट छुटकयारया प्रयाप्त 
गरेकया छौ, जसले पतम्ो जी्वयातमयामया त्सतो 
अत््त आन्द पद्छ, ्पतसमम म चयाह्छु 
पक पतमीहरूले, िरमेश्वरको महयानतया, 
अपन पतम्ो आफनो िू््तया, अपन उहयाँको 
कृिया र पतमी, अ्ोग् प्रयापणहरू प्रपतको, 
धै््षलयाई समझ, सदै्व समझनयामया रयाख, 
अपन दैपनक िरमप्रभतुको नयाउँमया बोलयाउँदै, 
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कपटबद्धतयाकया सयाथ स्वग्षदूतकया मतुखबयाट 
भप्वष्मया आउनहु्छ भनी भपनएकया 
उहयाँप्रपतको प्वश्वयासमया खडया हुँदै प्वनम्तयाको 
गपहरयाइहरूमया नम् होऊ।

१२ अपन हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक ्पद पतमीहरूले ्ी गऱ्ौ भने पतमीहरू 
सदै्व खतुिी हुनेछौ, अपन िरमेश्वरको मया्याले 
भररइनेछौ, अपन पतमीहरूकया ियािहरूबयाट 
छुटकयारया सदै्व ियाउनेछौ; अपन पतमीहरू 
पतमीहरूलयाई सृपष्ट गननेको मपहमयामया, अथ्वया 
सही र सत्को ज्यानमया बढनेछौ।

१३ अपन पतमीहरू एक अकया्षलयाई हयानी 
गनने प्वचयार गननेछैनौ, तर ियान्तिू्व्षक पजउने, 
अपन प्रत्ेक मयापनसलयाई उसको भयाग जे हो 
सोहीअनतुसयार प्रदयान गनने प्वचयार गननेछौ।

१४ अपन पतमीहरूले सहनेछैनौ पक 
पतमीहरूकया छोरयाछोरीहरू भोकया, अथ्वया 
नयाङ्या हुन जयाऊन्; न त पतमीहरूले सहने नै 
छौ पक पतनीहरूले िरमेश्वरको व््वसथयाको 
उल्ङ्घन गरून्, अपन एक अकया्षबीच लडयाइँ 
र झगडया गरून्, अपन दुष्टको से्वया गरून्, जो 
ियािको मयापलक हो, अथ्वया जतुन सैतयान आतमया 
हो जसकया बयारेमया हयाम्या पितयाितुखया्षहरुद्यारया 
बोपलएकया छन्, ऊ सबै धयापम्षकतयाको ित्तु हो।

१५ तर पतमीहरूले उनीहरूलयाई सत्तयाकया 
र गमभीरतयाकया मयाग्षहरूमया पहँडन पसकयाउनेछौ; 
पतमीहरूले उनीहरूलयाई एक अकया्षलयाई मया्या 
गन्ष र एक अकया्षको से्वया गन्ष पसकयाउनेछौ।

१६ अपन ्ो िपन, पतमीहरू आफै ँले 
पतमीहरूको सहया्तयाको आ्वश्कतयामया 
िरेकयाहरूलयाई सहया्तया गननेछौ; पतमीहरू 
आ्वश्कतयामया िरेकया उनीहरूलयाई आफनया 
समिपत् प्रदयान गननेछौ; अपन पतमीहरू 

सहनेछैनौ पक मग्तेले पतमीहरूसयामतु गरेको 
पब्ती व्थ्षमया नहोस् र नयाि हुनको लयापग 
उसलयाई नलखेट।

१७ समभ्वत: पतमीले भन्ेछौ: त्ो 
मयापनसले आफनो दु:ख आफ ँैमयापथ ल्याएको 
हो; त्सकयारण म मेरो हयात रोकनेछु र मेरो 
खयानया उसलयाई पदनेछैन, न त म मेरो समिपत् 
उसलयाई पदनेछु पक उसले सहन निरोस्, 
पकनपक उसकया सजया्हरू ््या्ोपचत 
छन्—

१८ तर म पतमीहरूलयाई भ्दछु, हे मयापनस, 
जसले ्ो गद्षछ उससँग िशचयातयाि गनने महयान् 
कयारण छ; अपन उसले आफूले गरेकयाको 
िशचयात्याि गरेन भने ऊ सदयास्व्षदयाकया लयापग 
प्वनयाि हु्छ; अपन िरमेश्वरको रयाज्मया 
उसकया पननमत कुनै सथयान छैन।

१९ पकनपक हेर, के हयामी सबै मग्ते होइनौँ 
र? हयामीसँग भएको सबै समिपत्कया पननमत, 
खयानया र ्वसत् दुबैकया पननमत र सतुनकया पननमत 
र चयाँदीकया पननमत, अपन हयामीसँग भएकया 
हरेक पकपसमकया सबै धनहरूकया पननमत उही 
व्पक्मया, िरमेश्वरमया समेत, के हयामी सबै भर 
िददैनौँ?

२० अपन हेर, ्ो सम्मया समेत, पतमीहरू 
उहयाँको नयाउँमया ितुकयार गरररहेकया छौ, अपन 
पतमीहरूकया ियािहरूको छुटकयारयाकया पननमत 
मयापगरहेकया छौ। अपन के उहयाँले सहनतुभएको 
छ पक पतमीहरूले व्थ्षमया मयागेकया छौ? 
छैन, उहयाँले आफनो आतमया पतमीहरूमयापथ 
ख््याउनतु भएको छ र अह्रयाउनतु भएको छ पक 
पतमीहरूकया हृद्हरू आन्दले भररनतुिद्षछ र 
अह्रयाउनतुभएको छ पक पतमीहरूकया मतुखहरू 
ब्द हुनतुिद्षछ पक पतमीहरूले उच्चयारण गन्ष 
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सकदैनौ, पतमीहरूको आन्द ्पत अपत नै 
धेरै पथ्ो।

२१ अपन अब, ्पद िरमेश्वरले, जसले 
पतमीहरूको सृपष्ट गनतु्षभ्ो, जसमया पतमीहरू 
पतमीहरूकया जी्वनहरूकया पननमत र 
पतमीहरूसँग जे छ र पतमीहरू जे हौ सबैकया 
पननमत भर िद्षछौ, पतमीहरूले आसथयामया प्रयाप्त 
गननेछु भन्े प्वश्वयासमया मयागेकया कुनै िपन सही 
कुरया िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई पदनतुहु्छ भने, 
हे त्सो भए, पतमीहरूले कसरी पतमीहरूसँग 
भएको समिपत् एक अकया्षलयाई बयाडनतुिछ्ष 
होलया।

२२ अपन ्पद पतमीहरूले ऊ नयाि नहोस् 
भनेर पतमीहरूको समिपत्को लयापग पब्ती 
गनने मयापनसलयाई मूल्याङ्न गछछौ र उसलयाई 
दोषी ठहर््या्षउँछौ भने, पतमीहरूले आफनो 
समिपत् रोकदया पतमीहरूको पतरसकयार अझ 
कपत बढी ््या्ोपचत हुनेछ, जतुन पतमीहरूको 
मयातहतमया छैन तर िरमेश्वरकोमया छ, जसको 
मयातहतमया पतमीहरूको जी्वन िपन छ, अपन 
तैिपन पतमीहरूले कुनै पब्ती चढयाउँदैनौ, न त 
पतमीहरूले गरेको कुरयाको िशचयात्याि नै गछछौ।

२३ म पतमीहरूलयाई भ्छु, पधक्यार छ 
त्ो मयापनसलयाई, पकनपक उसको समिपत् 
उससँग नयाि हुनेछ; अपन अब, म ्ी कुरयाहरू 
उनीहरूलयाई भ्छु जो ् ो संसयारकया कुरयाहरूको 
सरोकयारमया धनी छन्।

२४ अपन फेरर, म गररबसयामतु भ्दछु, 
पतमीहरू जससँग छैन र तैिपन ि्या्षप्त छ, 
पक पतमीहरू पदनपदनै रह्छौ, मेरो अथ्ष 
पतमीहरू सबै जसले मग्तेहरूको अस्वीकयार 
गछछौ, पकनभने पतमीहरूसँग छैन; म चयाहया्छु 
पक पतमीहरूले आफनया हृद्हरूमया भन पक: 

म पदन्ँ पकनभने मसँग छैनँ, तर ्पद मसँग 
भएको भए म पदने पथएँ।

२५ अपन अब, ् पद पतमीहरूले पतमीहरूकया 
हृद्हरूमया ्ो भ्दछौ भने पतमीहरू 
पनदकोष रह्छौ, अ््थया पतमीहरूलयाई दोषी 
ठहऱ्याइ्छ; अपन पतम्ो पतरसकयार ््या्ोपचत 
छ पकनपक पतमीहरूले त्सको लोभ लयालचया 
गछछौ जतुन पतमीहरूले प्रयाप्त गरेकया छैनौ।

२६ अपन अब, मलै े पतमीहरूसयामतु बोलकेया 
्ी कुरयाहरूकया पनपमत्—त्ो हो, पतमीहरूकया 
पदन पदनैकया ियािहरूबयाटको एक छुटकयारया 
रयाखनकया पनपमत्, पक पतमीहरू िरमशे्वरअगयापड 
पनदकोष पहँडन सक—म चयाहया्छु पक पतमीहरू, 
प्रत्के मयापनसले आफूसगँ भएअनतुसयार, जसतै 
भोकयालयाई खतु्वयाउन, नयाङ्यालयाई लगयाउन, 
पबरयामीलयाई भेटन र उनीहरूको रयाहतकया 
लयापग से्वया गन्ष, आनतमक र सयंासयाररक दबु,ै 
उनीहरूकया चयाहयानयाहरूअनतुसयार, आफनो 
समिपत् गररबलयाई बयाडँ।

२७ अपन देख पक ्ी सबै कुरयाहरू ्वतुपद्धमया 
र क्ममया होओस्; पकनपक ्ो आ्वश्क छैन 
पक एउटया मयापनस ऊसँग भएको बल भ्दया 
पछटो दौड़ोस्। अपन फेरर, ्ो उपचत छ पक 
ऊ लगनिील होओस्, पक त्सबयाट उसले 
ितुरसकयार पजतन सकोस्; त्सकयारण, सबै 
कुरयाहरू व््वनसथत तररकयाले गररनतुिछ्ष।

२८ अपन म चयाहया्छु पक पतमीहरूले 
समझनतुिछ्ष, पक पतमीहरूमध्े जसले आफनो 
पछमेकीबयाट सयािटी पलएकया छौ सयािटी 
पलएको त्ो कुरया फकया्षउनतुिछ्ष, उसले म्जतुरी 
गरेअनतुसयार, अ््थया पतमीले ियाि गननेछौ; 
अपन समभ्वत: पतमीले पतम्ो पछमेकीलयाई 
िपन ियाि गन्ष लगयाउनेछौ।
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२९ अपन अ्त्मया, म पतमीहरूलयाई सबै 

कुरयाहरू भन् सनकदनँ जसबयाट पतमीहरू 
ियाि गन्ष सकछौ; पकनपक त्हयाँ थररथररकया 
बयाटयाहरू र मयाध्महरू छन्; ्पत धेरै समेत 
पक म पतनीहरूलयाई गणनया गन्ष सनकदनँ।

३० तर ्पत म पतमीहरूलयाई भन् सकछु, 
पक ्पद पतमीहरूले आफनो र आफनया 
प्वचयारहरूको र आफनया ्वचनहरूको र आफनया 
कया््षहरूको ख्याल गरेनौ र िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गरेनौ भने र पतमीहरूकया 
जी्वनहरूकया अ्त्समम समेत, हयाम्या 
िरमप्रभतुको आगमनकया बयारेमया पतमीहरूले जे 
सतुनेकया छौ पतनकया आसथयामया पनर्तर रहेनौ 
भने, पतमीहरूको नयाि हुनतु िद्षछ। अपन अब, 
हे मयापनस, समझ, अपन नयास नहोऊ।

अध्या् ५

सनतहरू आस्ा माफ्कत ् ख्ीष्टका रोराहरू र 
रोरीहरू ्नदरन—्तयसपभर उनीहरूलाई 
ख्ीष्टको नाउलँ े ्ोलाइनर—्ेनयाभमन 
राजाल े उनीहरूलाई अटल र अभडग हुन 
प्रोतसाभहत गर्छन।् लगिग ई.प.ू १२४।

१ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक जब 
बे््यापमन रयाजयाले उनकया जनसयामतु ्सरी 
बोलेकया पथए, उनले उनीहरूसयामतु बोलेकया 
्वचनहरूमया उनकया जनले प्वश्वयास गछ्षन् पक 
गददैनन् भन्े थयाहया ियाउने चयाहयानया गददै, उनले 
उनीहरूमयाझ िठयाए।

२ अपन उनीहरू सबै एक आ्वयाजले करयाए, 
्सो भ्दै: हो, हयामीले तियाईँले हयामीहरूसयामतु 
बोलेकया ्वचनहरू सबैमया प्वश्वयास गर्छौँ; अपन 

हयामीलयाई पतनको पननशचततया र सत्तया िपन 
थयाहया छ; स्व्षिपक्मयान् िरमप्रभतुको आतमयाकया 
कयारणले, जसले हयामीमया, अथ्वया हयाम्ो 
हृद्हरूमया िपक्ियाली िरर्वत्षन ल्याएको छ 
पक हयामीमया खरयाब गनने अरु कुनै आकयाङ्कया 
छैन, तर पनर्तर असल गनने।

३ अपन हयामीहरूसँग, आफ ँै, िरमेश्वरको 
कृिया र उहयाँको आनतमक प्रकटीकरणहरूमयाफ्कत् 
िपन, पतनकया महयान् दृपष्टहरू छन् जतुन आउने 
छन्; अपन उपचत भए, हयामी सबै कुरयाहरूको 
अगम्वयाणी गन्ष सकछौँ।

४ अपन ्ो आसथया हो जतुन हयामीसँग हयाम्या 
रयाजयाले हयामीसयामतु बोलेकया कुरयाहरूमया छ 
त्सले हयामीलयाई ् ो महयान् ज्यानसमम ल्याएको 
छ, ्सकयारण हयामी ्सतो अत््त महयान् 
खतुिीले आनन्दत छौँ।

५ अपन उहयाँको इचछया िूरया गन्ष र उहयाँले 
हयामीलयाई पदने आज्याहरूप्रपत सबै कुरयाहरूमया, 
हयाम्या बयाँकी पदनहरू सबैमया, आज्याकयारी बन् 
हयामी हयाम्या िरमेश्वरसँग करयारमया प्र्वेि गन्ष 
इचछुक छौँ, पक हयामीहरूले आफूमयापथ कपहले 
अ्त नहुने िीडया नल्याऔँ, स्वग्षदूतद्यारया 
बोपलएको जसतै, पक हयामीले िरमेश्वरको 
क्ोधको कचौरयाबयाट नपिऔँ।

६ अपन, अब, प्नै ती ्वचनहरू हुन् 
जतुन बे््यापमन रयाजयाले उनीहरूबयाट चयाहेकया 
पथए; र त्सकयारण उनले उनीहरूसयामतु भने: 
पतमीहरूले मैले चयाहेकया ्वचनहरू बोलेकया 
छौ; अपन पतमीहरूले गरेको करयार एउटया धममी 
करयार हो।

७ अपन अब, पतमीहरूले गरेको करयारकया 
कयारण पतमीहरूलयाई ख्ीष्टकया छोरयाछोरीहरू 
भपन्छ, उहयाँकया छोरयाहरू र उहयाँकया छोरीहरू; 
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पकनपक हेर, ्ो पदन उहयाँले पतमीहरूलयाई 
आनतमकरुिमया ज्मयाउनतु भएको छ; पकनपक 
पतमीहरू भ्दछौ पक पतमीहरूकया हृद्हरू 
उहयाँको नयाउँमयापथको आसथयामयाफ्कत् िरर्वपत्षत 
भएको छ; त्सकयारण पतमीहरू उहयाँबयाट 
जन्मएकया हौ र उहयाँकया छोरयाहरू र उहयाँकया 
छोरीहरू बनेकया छौ।

८ अपन ्ो नयाउँ मतुपन पतमीहरूलयाई मतुक् 
बनयाइएको छ; अपन त्हयाँ कुनै अकको नयाउँ 
छैन जसबयाट पतमीहरूलयाई मतुक् बनयाउन 
सपक्छ। त्हयाँ अकको कुनै नयाउँ छैन जसबयाट 
मतुपक् आउँदछ; त्सकयारण, म चयाह्छु 
पक पतमीहरूले ख्ीष्टको नयाउँ आफूमया पलनतु 
िद्षछ, पतमीहरू सबै जो िरमेश्वरसँग करयारमया 
िसेकया छौ पक पतमीहरू आफनो जी्वनहरूको 
अ्त्समम आज्याकयारी हुनतुिद्षछ।

९ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक ्सो गनने 
कसैलयाई िरमेश्वरको दयापहने हयातपतर फेलया 
ियाररनेछ, पकनपक उसलयाई त्ो नयाउँ थयाहया 
हुनेछ जसबयाट उसलयाई बोलयाइनेछ; पकनपक 
उसलयाई ख्ीष्टको नयाउँद्यारया बोलयाइनेछ।

१० अपन अब ्सतो हुन जयानेछ, पक जसले 
ख्ीष्टको नयाउँ आफूमया पलँदैन उसलयाई अरु 
केही नयाउँले बोलयाइनेछ; त्सकयारण, उसले 
आफ ँैलयाई िरमेश्वरको देब्े हयातमया फेलया 
ियाननेछ।

११ अपन म चयाह्छु पक पतमीहरूले ्ो 
िपन समझनतु िछ्ष, पक ्ो नै त्ो नयाउँ हो 
जतुन मैले भनेको पथएँ मैले पतमीहरूलयाई 
उल्ङ्घनमयाफ्कत् बयाहेक कपहल्ै नमेपटने नयाउँ 
पदनतुिछ्ष; त्सकयारण, होपस्यार होऊ पक 
पतमीहरूले उल्ङ्घन गददैनौ, पक त्ो नयाउँ 
पतमीहरूको हृद्हरूबयाट नमेपट्ोस्।

१२ म पतमीहरूलयाई भ्छु, म चयाह्छु 
पक पतमीहरूले त्ो लेखेको नयाउँ सदै्व 
पतमीहरूको हृद्मया रयाखन समझनतुिछ्ष, 
पक पतमीहरू िरमेश्वरको देब्े हयातमया फेलया 
निर, तर पक पतमीहरूले आफूलयाई बोलयाइने 
त्ो आ्वयाजलयाई र, आफूलयाई बोलयाइने त्ो 
नयाउँलयाई िपन सतुन्ू र पचन्ू।

१३ पकनपक एक मयापनसले कसरी त्ो 
मयापलकलयाई पच्छ जसलयाई उसले से्वया 
गरेको छैन र जो उसकया पननमत पबरयानो छ र 
उसको हृद्कया प्वचयारहरू र इचछयाहरू भ्दया 
िर छ?

१४ अपन फेरर, के एक मयापनसले उसको 
पछमेकीको मयातहतमया भएको गधया पल्छ, 
अपन त्सलयाई रयाखदछ? म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु, रयाखदैन; उसले त्सले उसको 
बथयानमयाझ खयाएको समेत सहने छैन, तर 
त्सलयाई लखटने छ, अपन त्सलयाई 
पनकयालया गननेछ। म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
पक पतमीहरूमयाझ ्सतो समेत हुनेछ ्पद 
पतमीहरूले आफूलयाई बोलयाइने नयाउँलयाई 
पचनेनौ भने।

१५ त्सकयारण, म चयाह्छु पक पतमीहरू 
अटल र अपडग हुनतुिद्षछ, सदै्व असल 
कया््षहरूमया भरिूर भएर, तयापक ख्ीष्ट, 
स्व्षिपक्मयान िरमप्रभतु िरमेश्वरले, उहयाँको 
बनयाउन पतमीहरूलयाई छयाि लगयाएर ब्द 
गनतु्षहुनेछ, पक पतमीहरूलयाई स्वग्षमया 
ल्याइ्ोस्, पक पतमीहरूले चीरसथया्ी मतुपक् र 
अन्त जी्वन ियाओ, उहयाँको प्व्वेक र िपक् 
र ््या् र कृिया मयाफ्कत्, जसले, स्वग्षमया र 
िृथ्वीमया, सबै कुरयाहरूको सृपष्ट गनतु्षभ्ो, जो 
सबै मयापथको िरमेश्वर हुनतुहु्छ। आपमन।



मोसी्याह ६:१–७:१

177

१७७
अध्या् ६

्नेयाभमन राजाल ेजनका नाउहँरूको अभिलेख 
राखरन ्र उनीहरूलाई भसकाउन पादरीहरूको 
भनयतुि गर्छन—्मोसीयाह धमती राजाका रुपमा 
रासन गर्छन।् लगिग ई.प.ू १२४–१२१।

१ अपन अब, बे््यापमन रयाजयाले सोचे ्ो 
उपचत पथ्ो, मयापनसहरूसयामतु बोली सकेिपछ, 
पक उनले िरमेश्वरसँग उहयाँकया आज्याहरू 
ियालनया गनने करयारमया प्र्वेि गरेकया ती सबैकया 
नयाउँहरू लेखनतुिद्षछ।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ सयानया 
बयालबयापलकयाहरू बयाहेक एक जी्वयातमया पथएन, 
जसले करयारमया प्र्वेि गरेकया पथएनन् र ख्ीष्टको 
नयाउँ उनीहरूमयापथ रिहण गरेकया पथएनन्।

३ अपन फेरर, ्सतो हुन ग्ो पक जब 
बे््यापमन रयाजयाले ्ी कुरयाहरू सबैको अ्त् 
गरे िपछ र आफनो छोरया मोसी्याहलयाई 
उनकया जनको ियासक र रयाजया हुन अपभषेक 
गरेिपछ र अपधरयाज्कया बयारेमया सबै पजममे्वयारी 
पदएिपछ र जनलयाई पसकयाउन ियादरीहरूको 
पन्तुपक् गरेिपछ िपन, पक उनीहरूले 
िरमेश्वरकया आज्याहरू सतुन् र जयान् सकून्, 
अपन त्सकयारण उनीहरूले गरेकया ििथको 
समझनयामया उनीहरूलयाई िचिच्याउनकया 
लयापग, उनले भीडलयाई प्वदया गरे, अपन उनीहरू 
फक्क, प्रत्ेक, आफनो िरर्वयारहरूअनतुसयार, 
उनीहरूकया आफनै िरहरूमया।

४ अपन मोसी्याह उनकया पितयाकया सट्यामया 
रयाज् गन्ष प्रयारमभ गरे। अपन उनले उनको 
उमेरको पतसौँ ्वष्षमया रयाज् गन्ष प्रयारमभ गरे, 
िूरया बनयाउँदै, लहीले ्रुिलेम छयाडेको सम् 
देनख लगभग चयार स् र छहत्र ्वष्ष।

५ अपन बे््यापमन रयाजया तीन ्वष्ष बयाँचे र 
उनी मरे।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले 
िरमप्रभतुकया मयाग्षहरूमया पहँडे, अपन उहयाँकया 
््या्हरू र उहयाँकया कयानतुनहरू ियालनया गरे, 
सबै कुरयाहरूमया उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गरे 
जे उहयाँले उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो।

७ अपन मोसी्याह रयाजयाले उनकया जनलयाई 
अह्रयाए पक उनीहरूले जपमनमया खेती गनतु्ष 
िद्षछ। अपन उनी, आफ ँैले िपन, िृथ्वीमया खेती 
गरे, पक जसबयाट उनी उनकया जनकया लयापग 
बोझ नबनून्, पक उनले उनकया पितयाले सबै 
कुरयाहरूमया गरेअनतुसयार गरून्। अपन त्हयाँ तीन 
्वष्षको अ्तरयालकया लयापग उनकया जनमयाझ 
कुनै कलह भएन।

अध्या् ७

अममोनले लही-नफीको िभूम पत्ता लगाउरन् 
जहा ँ भलमही राजा रन—्भलमहीका जन 
लमानीहरूका दासतवमा रन—्भलमहीले 
उनीहरूको इभतहासको भवसतार लगाउरँन—्
एक अगमवतिाल े (अभ्नादी) गवाही 
भदएका भ्ए भक ख्ीष्ट परमशेवर हुनहुुनर र 
स् ै कुराहरूका भपता हुनहुुनर—ती जसले 
भघनलागदो कुराको भ्उ रर्छन ् हावाको 
िमुरीको फसल काटरन,् अभन परमप्रिुमा 
िरोसा गननेले मभुति पाउनरेन।् लगिग 
ई.प.ू १२१।

१ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याह 
रयाजयालयाई तीन ्वष्षको अ्तरयालसमम पनर्तर 
ियान्त भएिपछ, उनी लही-नफीको भूपममया 
अथया्षत् लही-नफीको सहरमया बसन गएकया 
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मयापनसहरूकया बयारेमया जयान् इचछुक पथए; 
पकनपक उनकया जनले उनीहरूले जरहेमलया 
छोडेर गएदेनख उनीहरूबयाट केही सतुनेकया 
पथएनन्; त्सकयारण, उनीहरूकया प्रशनहरूले 
उनलयाई पदक् बनयाएकया पथए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याह 
रयाजयाले अनतुमपत पदए पक पतनीहरूकया 
बपल्या मयापनसहरूमध्े सोह्रजनया उनीहरूकया 
ब्धतुहरूकया बयारेमया सोधखोज गन्ष लही-
नफीको भूपमपतर जयाऊन्।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट 
उनीहरूले जयान सतुरु गरे, उनीहरूसँग अममोन 
भएकयाले, ऊ एक बपल्ो र िपक्ियाली मयापनस 
भएकयाले र जरहेमलयाकया स्तपत भएकयाले; 
अपन ऊ उनीहरूको अगतु्वया िपन पथ्ो।

४ अपन अब, लही-नफीको भूपमसमम जयान 
उनीहरू उजयाड सथयानमया कुन बयाटोमया ्यात्या 
गनतु्षिछ्ष उनीहरूलयाई थयाहया पथएन; त्सकयारण 
उनीहरू उजयाड सथयानमया धेरै पदन बरयापलए, 
चयापलस पदनसमम समेत उनीहरू बरयापलए।

५ अपन जब उनीहरू चयापलस पदन 
बरयापलएिपछ उनीहरू एउटया डयाँडयामया आए, 
जतुन पिलोमको भूपमको उत्रमया छ, अपन 
उनीहरूले त्हयाँ उनीहरूकया ियालहरू टयाङ्े।

६ अपन अममोनले उनकया तीन ब्धतुहरू 
पलए, अपन उनीहरूकया नयाउँहरू अमलेकी, 
हेलेम र हेम पथए, अपन उनीहरू नफीको 
भूपमपतर गए।

७ अपन हेर, उनीहरूले नफीको भूपममया 
र पिलोमको भूपममया भएकया मयापनसहरूकया 
रयाजयालयाई भेटे; अपन उनीहरू रयाजयाकया 
रक्कद्यारया िेररए, अपन लपगए, अपन बयाँपधए, 
अपन कयारयागयारमया हयापलए।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो जब उनीहरूलयाई 
कयारयागरमया दुई पदन रयाखेिपछ उनीहरूलयाई 
रयाजयाकया अगयापड फेरर ल्याइ्ो र उनीहरूकया 
ब्धनहरूलयाई खतुलयाइ्ो; अपन उनीहरू 
रयाजयाअगयापड खडया भए र उनीहरूलयाई अनतुमपत 
पदइ्ो, अथया्षत आज्या पदइ्ो, पक उनीहरूले 
उनले सोधने प्रशनहरूकया उत्र पदनतुिछ्ष।

९ अपन उनले उनीहरूलयाई भने: हेर, म 
पलमही हुँ, नोआको छोरया, जो जेपनफकया 
छोरया पथए, जो ्ो भूपमको ररकथ प्रयाप्त गन्ष 
जरहेमलयाको भूपमबयाट आएकया पथए, जतुन 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको भूपम पथ्ो, 
जसलयाई जनतयाकया मतद्यारया रयाजया बनयाइएको 
पथ्ो।

१० अपन अब, म कयारण जयान् चयाहया्छु पक 
पतमीहरू सहरकया िखया्षलहरूनपजक आउन 
त्सतो सयाहयास गऱ्ौ, जब म आफ ँै मेरया 
रक्कहरूसँग द्यार बयापहर पथएँ।

११ अपन अब, ्ो कयारणकया लयापग मैले ्ो 
सहें पक पतमीहरूको संरक्ण गररनतु िछ्ष, पक 
मैले पतमीहरूसँग सोधखोज गन्ष सकूँ, अ््थया 
मैले अह्रयाउन सकथेँ पक मेरया रक्कहरूले 
पतमीहरूलयाई मयानतु्षिछ्ष। पतमीहरूलयाई बोलन 
अनतुमपत पदइएको छ।

१२ अपन अब, जब अममोनले देखे पक 
उनलयाई बोलन अनतुमपत पदइएको पथ्ो, 
उनी अपि गए र रयाजयाअगयापड पनहुरीए; अपन 
फेरर उठदै उनले भने: हे रयाजन्, म ्ो पदन 
िरमेश्वरअगयापड धेरै आभयारी छु पक म अझै 
पजउँदो छु र बोलन अनतुमपत पदइएको छ; अपन 
म सयाहसकया सयाथ बोलन प्र्तन गननेछु।

१३ पकनपक म पननशचत छु पक ् पद तियाईँले 
मलयाई पचनेको भए तियाईँले सहनतु हुन्थ्ो पक 
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मैले ्ी ब्धनहरू िपहररन िरोस्। पकनपक म 
अममोन हुँ, अपन जरहेमलयाको स्तपत हुँ, अपन 
जेपनफले त्ो भूपमबयाट बयापहर ल्याएकया हयाम्या 
ब्धतुहरूको खोजी गन्ष जरहेमलयाको भूपमबयाट 
बयापहर आएको हुँ।

१४ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक 
पलमहीले अममोनकया ्वचनहरू सतुनेिछी, उनी 
अत््त हपष्षत भए, अपन भने: अब मलयाई 
पननशचततयाितु्व्षक थयाहया छ पक जरहेमलयाको 
भूपममया रहेकया मेरया ब्धतुहरू अझै पजउँदया छन्। 
अपन अब, म खतुिी मनयाउछुँ, अपन भोपल म 
अह्रयाउछु्ँ पक मेरया जनले िपन खतुिी मनयाऊन्।

१५ पकनपक हेर, हयामी लमयानीहरूकया 
दयासत्वमया छौँ र सहनलयाई कष्टकर करले 
लयापदएकया छौँ। अपन अब, हेर, हयाम्या 
ब्धतुहरूले हयामीलयाई हयाम्ो दयासत्वबयाट, 
अथ्वया लमयानीहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् 
गननेछन् र हयामी उनीहरूकया दयासहरू बनौँलया; 
पकनपक लमयानीहरूकया रयाजयालयाई कर पतनतु्ष 
भ्दया नफीहरूकया दयासहरू बन्तु उपचत छ।

१६ अपन अब, पलमही रयाजयाले उनकया 
रक्कहरूलयाई आज्या पदए पक अममोन र उनकया 
ब्धतुहरूलयाई अरु बयाधनतु हुँदैन, तर अह्रयाए 
पक उनीहरू पिलोमको उत्रको डयाँडयासमम 
जयानतुिछ्ष र उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई सहरमया 
ल्याउनतुिछ्ष, पक त्सबयाट उनीहरू खयान र 
पिउन र उनीहरूकया ्यात्याको िररश्मबयाट 
आरयाम पलन सकून्, पकनपक उनीहरूले धेरै 
कुरयाहरू सहेकया पथए; उनीहरूले भोक, प्यास 
र थकयान सहेकया पथए।

१७ अपन अब, भोपलिलट ्सतो हुन ग्ो 
पक पलमही रयाजयाले उनकया जनमयाझ िोषणया 
िठयाए, पक त्सबयाट उनीहरूसयामतु उनले बोलने 

्वचनहरू सतुन्, उनीहरू स्व्म् मन्दरमया 
एकसयाथ जममया होऊन्।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
स्व्म ् एकसयाथ जममया भए पक उनीहरूसयामतु 
उनल े ्सप्रकयारल े ्सो भ्दै बोल:े हे 
पतमीहरू, मरेया जन, पतमीहरूकया पिरहरू 
उचयाल र सया्त्वनया लऊे; पकनपक सम् नपजकै 
छ, अथ्वया त्पत िर छनै, जब हयामीहरू हयाम्या 
ित्तुहरूको अधीनतयामया अरु हुनछेनैौँ, हयाम्या धरेै 
सङ्घष्षहरू हुदँयाहुदैँ, जतुन व्थ्षमया भएकया छन;् 
तिैपन म भरोसया गछु्ष त्हया ँप्रभया्वकयारी सङ्घष्ष 
गन्ष बयाकँी छ।

१९ त्सकयारण, पतम्या पिरहरू उचयाल र 
खतुिी मनयाओ र आफनो भरोसया िरमेश्वरमया 
रयाख, त्ो िरमेश्वरमया जो अब्याहयाम र 
इसहयाक र ्याकूबकया िरमेश्वर हुनतुहु्थ्ो; 
अपन त्ो िरमेश्वर िपन जसले इस्याएलकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई पमश्देिको भूपमबयाट बयापहर 
ल्याउनतुभ्ो र अह्रयाउनतुभ्ो पक उनीहरूले 
ओबयानो जपमनमया लयाल सयागर ियार गनतु्ष िछ्ष 
र उनीहरूलयाई मन् खतु्वयाउनतुभ्ो पक उजयाड-
सथयानमया उनीहरूको नयाि नहोस्; र धेरै 
कुरयाहरू उहयाँले उनीहरूकया पननमत गनतु्षभ्ो।

२० अपन फेरर, ती उही िरमेश्वरले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई ्रुिलेमको भूपमबयाट 
बयापहर ल्याउनतु भएको छ र उहयाँकया जनलयाई 
अपहलेसमम बचयाउनतुभएको र संरक्ण गनतु्ष 
भएको छ; अपन हेर, ्ो हयाम्या दुष्टतयाहरू र 
कुकम्षहरूकया कयारण हो पक उहयाँले हयामीलयाई 
दयासत्वमया ल्याउनतुभएको छ।

२१ अपन पतमीहरू सबै ्ो पदन सयाक्ीहरू 
छौ, पक जेपनफ, जसलयाई ्ी जनमयापथ रयाजया 
बनयाइएको पथ्ो, उनी उनकया पितयाितुखया्षहरुको 
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भूपमको ररकथ प्रयाप्त गन्ष अपत उतसतुक 
भएकयाले, त्सकयारण लयामयान रयाजयाको धतुत्षतया 
र किटद्यारया छपलएकयाले, जसले जेपनफ 
रयाजयासँग सन्धमया प्र्वेि गरेर, अपन भूपमको 
एक खणडको, अथ्वया लही-नफीको सहर र 
पिलोमको सहर; र ्वररिररको भूपमको समेत 
स्वयापमत्व उनकया हयातहरूमया समि्षण गरेर—

२२ अपन ्ो सबै उनले गरे, ्ी जनलयाई 
अधीनमया, अथ्वया दयासत्वमया ल्याउने एकमयात् 
प्रया्ोजनकया पननमत। अपन हेर, हयामी ्स 
सम्मया लमयानीहरूकया रयाजयालयाई कर पतर्छौँ, 
हयाम्ो मकैको र हयाम्ो जौको र प्रत्ेक प्रकयारकया 
हयाम्या अन्हरूको समेत आधया, हयाम्या बथयान 
र झतुणडहरूकया ्वृपद्धकया आधया; अपन हयामीसँग 
भएको र स्वयापमत्वमया भएको सबैको समेत 
आधया लमयानीहरूकया रयाजयाले हयामीबयाट, 
अथ्वया हयाम्ो जी्वनहरूबयाट असतुल गछ्षन्।

२३ अपन अब, के ्ो सहनलयाई कष्टकर 
छैन? अपन के ्ी, हयाम्या कष्ट, महयान् छैनन्? 
अब हेर, हयामीले िोक गनने कयारण कपत महयान् 
छन्?

२४ हो, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, हयामीले 
िोक गनने कयारणहरू महयान् छन्; पकनपक हेर 
हयाम्या ब्धतुहरू मध्े कपतको बध गररएको छ, 
अपन उनीहरूको रगत व्थ्षमया िोनखएको छ र 
सबै दुष्टतयाको कयारणले।

२५ पकनपक ्पद ्ी जन उल्ङ्घनमया 
ितन नभएको भए िरमप्रभतुले ्ो महयान् दुष्टतया 
उनीहरूमयापथ आएको सहनतु हुदैनथ्ो। तर 
हेर, उनीहरूले उहयाँकया ्वचनहरूलयाई सतुनेनन्; 
तर उनीहरूमयाझ कलह उठ्ो, ्पतसमम 
समेत पक उनीहरूले आफनयामयाझ रगत  
बगयाए।

२६ अपन उनीहरूले िरमप्रभतुको 
अगम्वक्याको बध गरेकया छन्; हो, एक 
िरमेश्वरको चतुपनएको मयापनसलयाई, जसले 
उनीहरूकया दुष्टतयाहरू र कुकम्षहरूकया बयारेमया 
उनीहरूलयाई भने, अपन आउने कुरयाहरूकया 
धेरै अगम्वयाणी गरे, हो, ख्ीष्टको आगमनको 
समेत।

२७ अपन पकनभने उनले उनीहरूलयाई भने 
पक ख्ीष्ट िरमेश्वर हुनतुहु्थ्ो, सबै कुरयाहरूको 
पितया, अपन भने पक उहयाँले मयापनसको स्वरूि 
उहयाँमयापथ पलनतु िछ्ष, अपन ् ो सतुरुमया मयापनसको 
सृपष्ट गदया्षको त्ो स्वरूि हुनतु िछ्ष; अथ्वया 
अकको िबदमया, उनले भने पक मयापनसको सृपष्ट 
िरमेश्वरको स्वरूिमया गररएको पथ्ो, अपन 
पक िरमेश्वर मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
तल आउनतुिछ्ष, अपन िरीर र रगत आफूमयापथ 
पलनतुहुनेछ, अपन िृथ्वीको सतहमयापथ अपि 
जयानतुहुनेछ—

२८ अपन अब, पकनभने उनले ्ो भने, 
उनीहरूले उनलयाई मयारे; अपन उनीहरूले 
अरु धेरै कुरयाहरू गरे जसले उनीहरूमयापथ 
िरमेश्वरको क्ोध ल्या्ो। त्सकयारण, कसले 
आशच््ष मया्छ पक उनीहरू दयासत्वमया छन् 
र उनीहरूलयाई कष्टप्रद िीडयाहरूले प्रहयार 
गररएको छ?

२९ पकनपक हेर, िरमप्रभतुले भन्तुभएको छ: 
म मेरया जनलयाई उनीहरूकया उल्ङ्घनकया 
पदनमया सहया्तया गननेछैन, तर म उनीहरूकया 
बयाटयाहरूमया बयार लगयाउनेछु पक उनीहरूको 
उन्पत नहोस्, अपन उनीहरूकया कया््षहरू 
उनीहरूलयाई ठेस लगयाउने ढुङ्या बनून्।

३० अपन फेरर, उनले भने: ्पद मेरया जन 
पिनलयागदो कुरयाहरु रोपछन् भने उनीहरूले 
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त्सको भतुसको फसल हया्वयाको भतुमरीमया 
कयाटने छन्; अपन त्सको प्रभया्व प्वष हो।

३१ अपन फेरर उनले भने: ्पद मेरया जनले 
पिनलयागदो कुरयाहरु रोपने छन् उनीहरूले ितु्व्षको 
हया्वयाको फसल कयाटने छन्, जतुनले िीघ्र 
प्वनयाि ल्याउनेछन्।

३२ अपन अब, हेर, िरमप्रभतुकया ्वयाचया िूरया 
भएकया छन्, अपन पतमीहरूलयाई दणड र िीडया 
पदइनेछ।

३३ तर ्पद पतमीहरू िरमेश्वरपतर 
हृद्को ितुरया प्र्ोजनसपहत फक्छौ र उहयाँमया 
पतमीहरूको भरोसया रयाख्ौ र मनसतषकको 
सबै लगनकया सयाथ उहयाँको से्वया गऱ्ौ, ्पद 
पतमीहरूले ्ो गऱ्ौ भने, उहयाँले, उहयाँको 
आफनो इचछया र चयाहयानयाअनतुसयार, दयासत्वबयाट 
पतपमहरूलयाई मतुपक् पदनतुहुनेछ।

अध्या् ८

अममोनल ेभलमहीका जनलाई भसकाउँरन्—
उनल ेचौ्ीस यरेदेी पाताहरूका ्ारमेा ्ाहा 
पाउरँन—्द्रष्टाद्ारा प्राचीन अभिलेखहरू 
अनु् ाद गन्छ सभकनर—द्रष्टा िनदा िूलो 
उपहार केही रनै। लगिग ई.प.ू १२१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पलमही रयाजयाले 
उनीहरूकया जनसयामतु बोलन अ्त् गरेिपछ, 
पकनपक उनले उनीहरूसयामतु धेरै कुरयाहरू बोले 
र पतनीहरूमध्े थोरै मयात् मैले ्ो ितुसतकमया 
लेखेको छु, उनले उनकया जनलयाई जरहेमलयाको 
भूपममया भएकया उनीहरूकया ब्धतुहरूकया बयारेमया 
सबै कुरयाहरू भने।

२ अपन उनले अह्रयाए पक अममोन भीड 
अगयापडखडया हुनतुिद्षछ र जेपनफ भूपमबयाट 

बयापहर गएको सम्देनख उनी आफ ँै भूपमबयाट 
बयापहर आएको सम्समम उनीहरूकया 
ब्धतुहरूबीचमया भएकया सबै कुरयाहरुको 
उनीहरूसयामतु ्वण्षन गनतु्षिछ्ष।

३ अपन उनले उनीहरूसयामतु बे््यापमन 
रयाजयाले उनीहरूलयाई पसकयाएकया अन्तम 
्वचनहरूको ्वण्षन गरे, अपन पतनलयाई पलमही 
रयाजयाकया जनलयाई सिष्ट ियारे, तयापक उनीहरूले 
उनले बोलेकया सबै ्वचनहरू बतुझन सकून्।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले ्ी सबै 
गरेिपछ, पक पलमही रयाजयाले भीडलयाई पततर-
प्वतर गरे र अह्रयाए पक उनीहरू प्रत्ेक 
उनीहरूको आफनो िरमया फक्कनतुिछ्ष।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले अह्रयाए 
पक उनीहरूले जरहेमलयाको भूपम छयाडेदेनखको 
उनीहरूको अपभलेख समेपटएकया ती ियातयाहरू 
अममोन अगयापड ल्याइनतुिछ्ष तयापक उनले ती 
िढन सकून्।

६ अब, अममोनले त्ी अपभलेख 
िढनेपबपत्कै, उनले भयाषयाहरूको भयाषया्तरण 
गन्ष सकछन् पक भनी जयान् रयाजयाले उनीबयाट 
सोधखोज गरे, अपन अममोनले उनलयाई भने 
पक उनले सकदैनन्।

७ अपन रयाजयाले उनीसयामतु भने: मेरया जनको 
कष्टहरूकया पननमत िोकयाकुल भएकयाले, 
मैले अह्रयाएँ पक मेरया जनमध्े पत्चयापलस 
जनयाले उजयाड सथयानपतरको ्यात्या पलनतुिछ्ष, 
पक जसबयाट उनीहरूले जरहेमलयाको भूपम 
ित्या लगयाउन सकून्, पक हयामीहरू हयाम्या 
ब्धतुहरूसयामतु हयामीलयाई दयासत्वबयाट मतुपक् 
गरयाउन आ्वेदन गन्ष सकूँ।

८ अपन उनीहरू उजयाड-सथयानमया धेरै 
पदनहरूको अ्तरयालसमम हरयाएकया पथए, 
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तैिपन उनीहरू लगनिील पथए, अपन 
जरहेमलयाको भूपम ित्या लगयाएनन् तर ्ो 
भूपमपतर फक्क, अथयाह ियानीमयाझ भएको 
जपमनमया ्यात्या गरेर, एउटया भूपम फेलया ियारेर 
जतुन मयापनसहरूकया र िितुहरूकया हड्ीहरूले 
भररएको पथ्ो र प्रत्ेक प्रकयारकया भ्वनहरूकया 
भयाग्या्वेिेषहरूले भररएको पथ्ो, एउटया भूपम 
फेलया ियारेर जतुन इस्याएलकया सै््हरू जपत्कै 
अनपगन्त मयापनसहरूद्यारया बसोबयास गररएको 
पथ्ो।

९ अपन एक ग्वयाहीकया पननमत पक उनीहरूले 
भनेकया कुरयाहरू सत् हुन् उनीहरूले चौबीस 
ियातयाहरू ल्याएकया छन् जतुन कुँदईंहरूले 
भररएकया छन् र ती प्वितुद्ध सतुनकया छन्।

१० अपन हेर, उनीहरूले क्वचहरू िपन 
ल्याएकया छन्, जतुन ठूलया छन्, अपन त्ी 
कयाँसकया र तयामयाकया हुन् र िूण्षरुिमया असल 
छन्।

११ अपन फेरर, उनीहरूले तरबयारहरू 
ल्याएकया छन्, पतनकया पबँडहरू नयापसएकया 
छन् र पतनीहरूकया धयारहरू नख्याले नखइएकया 
पथए; अपन त्हयाँ भूपममया कोही छैन जसले 
भयाषया, अथ्वया ियातयाहरूमया भएकया कुदयाइहरूको 
भयाषया्तरण गन्ष सकछ। त्सकयारण मैले 
पतमीलयाई भने: के पतमी अनतु्वयाद गन्ष सकछौ?

१२ अपन म पतमीसयामतु ितुन: भ्दछु: के पतमी 
कसैलयाई पच्दछौ जसले अनतु्वयाद गन्ष सकछ? 
पकनपक म इचछुक छु पक ्ी ियातयाहरूको 
हयाम्ो भयाषयामया भयाषया्तरण गररनतुिछ्ष, पकनपक, 
समभ्वत:, पतनले हयामीलयाई ्ी प्वनयाि भएकया 
जनकया अ्विेषको ज्यान पद्छ, जहयाँबयाट 
्ी अपभलेखहरू आए; अथ्वया, समभ्वत:, 
पतनीहरूले नयाि भएकया प्नै जनको ज्यान 

हयामीलयाई पदनेछन्; र म उनीहरूको नयािको 
कयारण जयान् इचछुक छु।

१३ अब अममोनले उनीसयामतु भने: म 
पननशचततयाकया सयाथ पतमीलयाई भन् सकछु, हे 
रयाजन्, अपभलेखहरू अनतु्वयाद गन्ष सकने एक 
मयापनसकया बयारेमया; पकनपक उनीसँग मयाध्म 
छ पक उनले हेन्ष सकछन् र प्रयाचीन पमपतकया 
सबै अपभलेखहरू अनतु्वयाद गन्ष सकछन्; अपन 
्ो एक िरमेश्वरबयाटको उिहयार हो। अपन ्ी 
कुरयाहरूलयाई भयाषया्तरकयारहरू भपन्छ, अपन 
आज्या ियाएकया बयाहेक कसैले पतनीहरूमया हेन्ष 
सकदैनन् अ््थया हेन्ष नहुनेको पननमत उसले 
हेरेमया उसको प्वनयाि हुनेछ। अपन जसलयाई 
पतनीहरूमया हेन्ष आज्या पदइएको छ, उसलयाई 
द्ष्टया भपन्छ।

१४ अपन हेनतु्षहोस्, जरहेमलयाको भूपममया 
भएकया जनकया रयाजया ती मयापनस हुन् जसले ्ी 
कुरयाहरू गनने आज्या ियाएकया छन्, अपन जससँग 
िरमेश्वरबयाट ्ो उच्च उिहयार छ।

१५ अपन रयाजयाले भने पक एक द्ष्टया एक 
अगम्वक्या भ्दया महयान् हु्छ।

१६ अपन अममोनले भने पक द्ष्टया एक 
प्रकयािक र अगम्वक्या िपन हुन्; अपन एउटया 
्सतो उिहयार जतुनभ्दया ्हूलो मयापनसले 
ियाउन सकदैन, िरमेश्वरको िपक् स्वयापमत्वमया 
भएबयाहेक, जतुन कुनै मयापनसले सकदैन, तैिपन 
मयापनससँग िरमेश्वरबयाट पदइएको महयान् िपक् 
हुन सकछ।

१७ तर द्ष्टयाले प्वगतकया कुरयाहरूकया बयारेमया 
र आउने कुरयाहरूकया बयारेमया िपन जयान् सकछ, 
अपन तीद्यारया सबै कुरयाहरू प्रकट गररनेछ, 
अथ्वया, ्वसततुत:, गोप् कुरयाहरू प्रकट गररनेछ 
र लतुकेकया कुरयाहरू प्रकयािमया ल्याइनेछ, अपन 
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अझै अ्वगत नभएकया कुरयाहरू पतनीहरूद्यारया 
अ्वगत गरयाइनेछ, अपन अ््थया अ्वगत हुन 
नसकने कुरयाहरू िपन पतनीहरूद्यारया अ्वगत 
गरयाइनेछ।

१८ ्सरी िरमेश्वरले एक मयाध्म उिलबध 
गरयाउनतुभएको छ पक मयापनस, आसथयाद्यारया, 
िपक्ियाली आशच््षकम्षहरू गन्ष सकोस्; 
त्सकयारण, उ उसकया सह-प्रयाणीहरूकया 
पननमत एक महयान् लयाभ ब्दछ।

१९ अपन अब, जब अममोनले ्ी ्वचनहरू 
बोलन अ्त् गरेकया पथए रयाजया अत््त खतुसी 
भए र िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदए, ्सो भ्दै: 
पन:िङ् एक महयान् रहस् ्ी ियातयाहरूपभत् 
समेपटएको छ, अपन ्ी भयाषया्तरकयारहरू 
पन:िङ् मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु ्सतया 
सबै रहस्हरू खतुलयाउने प्र्ोजनकया पननमत 
त्यार गररएको हो।

२० हे कपत प्वसम्कयारी छन् िरमेश्वरकया 
कया््षहरू, अपन कपत सहनतुहु्छ उहयाँले ्ी 
जनसँग; हो र मयापनसकया छोरछोरीहरूकया 
सतुझबतुझहरू कपत अ्धया र अछेद्य छन्; 
पकनपक उनीहरूले प्वद्धतया खोजदैनन्, न त 
उनीहरू चहया्छन् पक उनले उनीहरूमयापथ 
ियासन गरून्।

२१ हो, उनीहरू एक जङ्ली बथयान 
जसतै छन् जतुन गोठयालोबयाट भयागछन् र ्त्-
त्त् छरर्छन्, अपन धियाइ्छन्, जङ्लकया 
जङ्ली जनया्वयारहरूद्यारया भषम ियारर्छन्।

जेपनफको अपभलेख—उनकया जनको 
एक प्व्वरण, उनीहरूले जरहेमलयाको भूपम 
छयाडेदेनख लमयानीहरूकया हयातहरूबयाट मतुपक् 
नियाइ्जेलसममको।

अधयाय ९ देमख २२ समम

अध्या् ९

जेभनफ लही-नफीको िभूम सवाभमतवमा 
भलन एक समूहलाई जरहमेला्ाट अगवुाइ 
गर्छन्—तयो िभूम ररक्मा भलन लमानी 
राजाले उनीहरूलाई अनमुभत भदनरन—्
तयहा ँ लमानीहरू र जभेनफका जन्ीच यदु्ध 
हुनर। लगिग ई.प.ू २००–१८७।

१ म, जेपनफ, नफीहरूकया सबै भयाषयामया 
पसकयाइएकयाले र नफीको भूपम, अथ्वया हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुको प्रथम ररकथको भूपमकया 
बयारेमया ज्यान भएकोले र जयासतुसको रुिमया 
लमयानीहरूमयाझ उनीहरूकया फौजहरूको 
जयासतुस गन्ष िठयाइएकयाले, पक हयाम्या सेनया 
उनीहरूमयापथ आक्मण गरुन् र उनीहरूको 
प्वनयाि गरून्—तर जब मैले त्ो देखेँ जतुन 
उनीहरूमयाझ असल पथ्ो म इचछुक भएँ पक 
उनीहरूको प्वनयाि हुनतुहुँदैन।

२ त्सकयारण, मैले मेरया ब्धतुहरूसँग 
उजयाड-सथयानमया झगडया गरें, पकनपक म 
चयाहया्थे पक हयाम्या ियासक उनीहरूसँग सन्ध 
गरून्; तर उनी एक रूखो र रक्पिियासतु मयापनस 
भएकोले आज्या पदए पक मेरो बध गररनतु िछ्ष; 
तर धेरै रगत बगयाइएर मलयाई बचयाइएको पथ्ो; 
पकनपक उजयाड सथयानमया हयाम्ो सेनयामध्े 
्हूलो सङ्ख्ययाको प्वनयाि नभइ्जेलसमम 
पितया-पितयाप्वरुद्ध लडे, र दयाजतुभयाइ-दयाजतुभयाइ 
पबरुद्ध लडे; अपन हयामी फपक्क्ौँ, हयामीमध्े 
ती जो जोपगएकया पथए, जरहेमलयाको 
भूपममया, उनीहरूकया ितनीहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई त्ो िटनया सतुनयाउन।
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३ अपन अझै, म हयाम्या पितयाितुखया्षहरुको 

भूपम ररकथमया प्रयाप्त गन्ष अपत उतसतुक 
भएकयाले, त्ो भूपमलयाई स्वयापमत्वमया पलन 
इचछुक जपत पथए सबैलयाई जममया गरेँ र 
त्ो भूपमपतर जयान उजयाड सथयानमया हयाम्ो 
्यात्या ितुन: सतुरु गरें; तर हयामीहरू अपनकयाल 
र कष्टप्रद िीडयाले प्रहयाररत भ्ौँ; पकनपक 
हयामी िरमप्रभतु िरमेश्वरलयाई समझन सतुसत  
पथ्ौँ।

४ तैिपन, उजयाड सथयानमया धेरै पदनहरूसमम 
बरयापलएिपछ हयामीले हयाम्ो ियाल त्ो सथयानमया 
टयाङ्गौँ जहयाँ हयाम्या ब्धतुहरूको बध गररएको 
पथ्ो, जतुन हयाम्या पितयाितुखया्षहरुको भूपमनपजक 
पथ्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म ितुन: मेरया 
मयापनसहरूमध्े चयार जनयासँग त्ो सहरमया 
गएँ, रयाजयासयामतु, पक मैले रयाजयाको मनोभया्व 
जयान् सकूँ र म जयान् सकूँ ्पद म मेरया जनसँग 
जयान सकछु र ियान्तकया सयाथ त्ो भूपम 
स्वयापमत्वमया पलन सकछु।

६ अपन म रयाजयासयामतु गएँ, अपन उनले 
मसँग करयार गरे पक मैले त्ो लही-नफीको 
भूपम र पिलोमको भूपम स्वयापमत्वमया पलन  
सकछु।

७ अपन उनले आज्या िपन पदए पक उनकया 
जन त्स भूपमबयाट प्रसथयान गनतु्षिद्षछ, अपन म 
र मेरया जन त्ो भूपममया ग्ौँ तयापक हयामीले ्ो 
स्वयापमत्वमया पलन सकूँ।

८ अपन हयामीले भ्वनहरू बनयाउन र सहरकया 
िखया्षलहरू,हो, लही-नफी सहर र पिलोम 
सहरकया िखया्षलहरूसमेत मम्षत गन्ष प्रयारमभ 
गर््यौं।

९ अपन हयामीले जपमन जोतन प्रयारमभ ग्छौ, 

हो, हरेक प्रकयारकया पबउहरूसपहत, मकैकया 
पबउहरू र गहुँकया र जौकया र नेससपहत र 
िमसपहत र सबै प्रकयारकया फलफूलहरूकया 
बीउहरूसपहत; अपन हयामीले ्ो जपमनमया 
फैपलन र उन्पत गन्ष प्रयारमभ गऱ्ौँ।

१० अब ्ो लयामयान रयाजयाको धूत्षतया र किट 
पथ्ो, मेरया जनलयाई दयासत्वमया ल्याउन, पक 
उनले ्ो भूपम पदए तयापक हयामीले ्सलयाई 
स्वयापमत्वमया पलन सकूँ।

११ त्सकयारण ्सतो हुन ग्ो, पक हयामी 
्ो भूपममया बयाह्र ्वष्षको अ्तरयालसमम बयास 
बसेिपछ पक लयामयान रयाजया असहज बन् सतुरु 
गरे, अ््थया कुनै कयारणद्यारया मेरया जन बपल्या 
होऊन्, अपन पक उनीहरूले उनीहरूलयाई 
पजतन नसकून् र उनीहरूलयाई दयासत्वमया 
ल्याउन नसकून्।

१२ अब उनीहरू अलछी र मपूत्षिूजक मयापनस 
पथए; त्सकयारण उनीहरू हयामीहरूलयाई 
दयासत्वमया ल्याउन इचछुक पथए पक उनीहरू 
हयाम्ो हयातको िररश्मबयाट आफै ँ पिचन ियाऊन;् 
हो, पक हयाम्या खतेकया बथयानमया उनीहरूल ेआफ ँै 
भोज गन्ष सकून्।

१३ त्सकयारण ्सतो हुन ग्ो पक लयामयान 
रयाजयाले उनकया जनलयाई भडकयाउन प्रयारमभ 
गरे पक उनीहरूले मेरया जनप्वरुद्ध झगडया गनतु्ष 
िद्षछ; त्सकयारण त्हयाँ ्तुद्ध र कलह हुन सतुरु 
भ्ो।

१४ पकनपक, नफीको भूपममया मेरो ियासनको 
तेह्रौँ ्वष्षमया, पिलोमको भूपमभ्दया सतुदूर 
दपक्णमया, जब मेरया जन उनीहरूकया बथयानलयाई 
ियानी र दयानया पदँदै पथए र उनीहरूकया जपमन 
जोतदै पथए, लमयानीहरूकया अनपगन्त सै््हरू 
उनीहरूमयापथ आए र उनीहरूको बध गन्ष र 
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उनीहरूकया खेतकया बथयान र मकै खोसन सतुरु 
गरे।

१५ हो, अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
भयागे, ती सबै जो भेट्याइएकया पथएनन्, नफीको 
सहर पभत्समेत, अपन सतुरक्याको पननमत मलयाई 
ितुकयारे।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
उनीहरूलयाई धनतुहरूले र ्वयाणहरूले, 
तरबयारहरूले र खतुँडयाहरूले र गदयाहरूले र 
गतुलेलीहरूले र हयामीले आप्वषकयार गरेकया सबै 
प्रकयारकया हपत्याहरहरूले सतुसनजजत गरेँ, अपन 
म र मेरया जन लमयानीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष अपि 
ग्ौँ।

१७ हो, िरमप्रभतुको िपक्मया हयामी 
लमयानीहरूकया प्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष अपि ग्ौँ; 
पकनपक म र मेरया जनले िरमप्रभतुसयामतु िपक् 
ितु्व्षक ितुकयाऱ्ौं पक उहयाँले हयामीहरूलयाई 
हयाम्या ित्तुकया हयातहरूबयाट मतुपक् पदनतुहु्छ, 
पकनपक हयामी हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया मतुपक्को 
समझनयाले ब्ूँझयाइएकया पथ्ौँ।

१८ अपन िरमेश्वरले हयाम्या ितुकयारयाहरूलयाई 
सतुन्तुभ्ो र हयाम्या प्रयाथ्षनयाहरूको उत्र 
पदनतुभ्ो; र उहयाँको िपक्मया हयामी अपि ग्ौँ; 
हो, हयामी लमयानीहरूको प्वरुद्धमया अपि ग्ौँ, 
अपन एक पदन र एक रयातमया हयामीले तीन हजयार 
पत्चयापलसको बध गऱ्ौँ; हयामीले उनीहरूलयाई 
हयाम्ो भूपमबयाट नधियाइ्जेलसमम उनीहरूको 
बध गऱ्ौँ।

१९ अपन म, आफ ँैले, मेरया आफनै हयातहरूले, 
उनीहरूकया मरेकयालयाई गयाडन सह्ोग गरेँ। 
अपन हेर, हयाम्ो महयान् दु:ख र प्वलयािमया, हयाम्या 
ब्धतुहरूमध्े दुई स् उनयासीको बध गररएको 
पथ्ो।

अध्या् १०

लामान राजा मद्छरन—्उसका जन जङ्ली 
र डरलागदा रन ् र गलत परमपराहरूमा 
भवशवास गद्छरन्—जभेनफ र उनका जन 
उनीहरूभ्रुद्ध भवजय प्राप्त गद्छरन।् लगिग 
ई.प.ू १८७–१६०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले 
अपधरयाज्को सथयािनया गन्ष ितुन: प्रयारमभ गऱ्ौं 
र हयामीले भूपम ियान्तकया सयाथ स्वयापमत्वमया 
पलन ितुन: प्रयारमभ गऱ्ौँ। अपन मैले अह्रयाएँ पक 
त्हयाँ प्रत्ेक प्रकयारकया ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
बनयाइनतुिछ्ष, पक त्सबयाट मेरया जनप्वरुद्ध 
लमयानीहरू फेरर ्तुद्ध गन्ष आउने सम्मया 
मसँग मेरया जनकया लयापग हपत्यारहरू होऊन्।

२ अपन मैले भूपमकया ्वररिरर रक्कहरू 
तैनयाथ गरेँ, पक लमयानीहरू फेरर हयामीलयाई थयाहै 
नपदई आएर हयाम्ो नयाि नगरून्; अपन ्सरी 
मैले मेरया जनको र मेरया बथयानको रक्या गरेँ र 
उनीहरूलयाई हयाम्या ित्तुहरूकया हयातमया िन्षबयाट 
संरक्ण गरेँ।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुको भूपम धेरै ्वष्षसमम अधीनमया 
पल्ौँ, हो बयाइस ्वष्षको अ्तरयालसमम।

४ अपन मैले अह्रयाएँ पक मयापनसहरूले 
जपमन जोतन, सबै पकपसमकया अन्हरू र सबै 
पकपसमकया फलफूलहरू उबजयाउन िद्षछ।

५ अपन मैले अह्रयाएँ पक सत्ीहरूले धयागो 
कयातनतु िद्षछ र मेहनत गनतु्षिद्षछ र कया््ष 
गनतु्षिद्षछ र सबै पकपसमकया मलमलकया कयाम 
गनतु्षिद्षछ, हो र प्रत्ेक प्रकयारकया ्वसत्हरूकया, 
पक हयामीले हयाम्ो नयाङ्ोिनलयाई ढयाकन 
सकौँ; अपन ्सरी हयामीले ्ो भूपममया उन्पत 
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गऱ्ौं—्सरी बयाइस ्वष्षको अ्तरयालसमम 
हयामीसँग ्ो भूपममया पनर्तर ियान्त पथ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लयामयान रयाजया 
मरे, अपन उनकया छोरयाले उनकया सट्यामया 
ियासन गन्ष प्रयारमभ गरे। अपन उनले आफनया 
जनलयाई मेरया जनप्वरुद्ध प्वद्ोह गन्ष भडकयाउन 
सतुरु गरे;त्सकयारण उनीहरूले ्तुद्ध गन्ष र मेरया 
जनप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष आउन त्यारी गन्ष सतुरु 
गरे।

७ तर मैले िेमलोनको भूपम ्वररिरर मेरया 
जयासतुसहरू िठयाएको पथएँ, पक मैले उनीहरूकया 
त्यारीहरू ित्यालगयाउन सकूँ पक मैले 
उनीहरूकया प्वरुद्ध रक्या गन्ष सकूँ, पक उनीहरू 
मेरया जनमयापथ आउन र उनीहरूको प्वनयास गन्ष 
नसकून्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
पिलोमको भूपमको उत्रिपट् मयापथ आए, 
उनीहरूकया अनपग्ती सै््हरू सयाथ, 
मयापनसहरू धनतुहरूकया सयाथ र बयाणहरूकया 
सयाथ र तरबयारहरूकया सयाथ र खतुडयाहरूकया 
सयाथ र ढुङ्याहरूकया सयाथ र गतुलेलीहरूकया 
सयाथ; र पतनीहरूले पतनीहरूकया पिरहरू 
खौररएकया पथए पक उनीहरू नयाङ्या पथए; अपन 
उनीहरूकया कममरहरू ्वररिरर एक छयालयाको 
िटुकया बेरेकया पथए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
अह्रयाएँ पक मेरया जनकया सत्ीहरूलयाई र 
बयालबयापलकयाहरूलयाई उजयाड सथयानमया 
लतुकयाइनतुिद्षछ; अपन मैले ्ो िपन अह्रयाएँ पक 
मेरया सबै बृद्धहरू जो हपत्यारहरू बोकन सक्म 
छन् र मेरया सबै ्तु्वयाहरू िपन जो हपत्यारहरू 
बोकन सक्म छन्, लमयानीहरूप्वरुद्ध लडयाइँमया 
जयान स्व्म् एकसयाथ जममया हुनतुिद्षछ; अपन 

मैले, प्रत्ेक मयापनस उनीहरूकया उमेरअनतुसयार, 
उनीहरूकया दजया्षहरूमया रयाखेँ।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
लमयानीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष ग्ौँ; अपन म, 
मसमेत, मेरो बूढो उमेरमया, लमयानीहरूप्वरुद् 
लडयाइँ गन्ष गएँ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
िरमप्रभतुको िपक्मया लडयाइँ गन्ष ग्ौँ।

११ अब, लमयानीहरूलयाई िरमप्रभतुकया बयारेमया 
केही थयाहया पथएन, न त उहयाँको िपक्कया 
बयारेमया, त्सकयारण उनीहरू उनीहरूकया 
आफनै िपक्मयापथ भर िद्षथे। तैिपन उनीहरू, 
मयापनसहरूकया सयामथ््षमया, एक िपक्ियाली 
जन पथए।

१२ उनीहरू एक जङ्ली र डरलयागदया 
र एक रक्पिियासतु जन पथए, उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूमया प्वश्वयास 
गददै, जतुन ्ो हो—प्वश्वयास गददै पक 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया दुष्टतयाहरूकया 
कयारण उनीहरूलयाई ्रुिलेमको भूपमबयाट 
लखेपटएकया पथए र उनीहरूकया ब्धतुहरूद्यारया 
उजयाड सथयानमया उनीहरूमयापथ अ््या् 
गररएको पथ्ो र उनीहरूमयापथ समतुद् ियार गदया्ष 
िपन अ््या् गररएको पथ्ो।

१३ अपन फेरर, पक उनीहरूले समतुद् ियार 
गरेिपछ, उनीहरूमयापथ उनीहरूको प्रथम 
ररकथको भूपममया हुँदया अ््या् गररएको पथ्ो, 
अपन ्ो सबै पकनभने पक नफी िरमप्रभतुकया 
आज्याहरू ियालनया गन्षमया बढी आसथया्वयान् 
पथए—त्सकयारण उनले िरमप्रभतुबयाट कृिया 
ियाए, पकनपक िरमप्रभतुले उनकया प्रयाथ्षनयाहरू 
सतुन्तुभ्ो र उत्र पदनतुभ्ो र उनले उनीहरूको 
उजयाड सथयानको ्यात्याको अगतु्वयाइ पलए।

१४ अपन उनकया ब्धतुहरू उनीसँग क्ुद्ध पथए 
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पकनभने उनीहरूले िरमेश्वरकया व््वहयारहरू 
बतुझेनन्; उनीहरू ियानीमयापथ िपन उनीसँग क्ुद्ध 
पथए पकनभने उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
िरमेश्वरप्वरुद्ध कठोर ियारे।

१५ अपन फेरर, उनीहरू उससँग क्ुद्ध पथए 
जब उनीहरू प्रपतज्याको भूपममया आइितुगेकया 
पथए, पकनभने उनीहरूले भने पक उनले 
जनको ियासन उनीहरूको हयातबयाट पलएकया 
पथए; अपन उनीहरूले उनलयाई मयान्ष खोजे।

१६ अपन फेरर, उनीहरू उससँग क्ुद्ध भए 
पकनभने िरमप्रभतुले आज्या पदए जसतै उनी 
उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गरे र कयाँसकया 
ियातयाहरूमया कुँपदएकया अपभलेखहरू पलए, 
पकनपक उनीहरूले भने पक उनले पतनीहरूलयाई 
लतुटे।

१७ अपन ्सरी उनीहरूले आफनया 
छोरयाछोरीहरूलयाई पसकयाएकया छन् पक 
उनीहरूले उनीहरूलयाई िृणया गनतु्षिछ्ष र 
उनीहरूले पतनीहरूको हत्या गनतु्षिरछ र 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई लतुटनतु र डकैंती 
गनतु्षिद्षछ र पतनीहरूको नयाि गन्ष उनीहरूले 
सकेको सबै गनतु्षिछ्ष; त्सकयारण उनीहरूसँग 
नफीकया छोरयाछोरीहरूप्रपत अन्त िृणया छ।

१८ पकनपक सोही कयारणले गदया्ष लयामयान 
रयाजयाले, उनको चयाततु््षद्यारया र उनको 
झतुटो धूत्षिनद्यारया र उनको लोभलयागदया 
्वयाचयाहरूद्यारया, मलयाई छले, पक मैले ्ी 
मेरया जनलयाई ्ो भूपममया ल्याएको छु, पक 
उनीहरूले पतनीहरूको प्वनयाि गन्ष सकून्, 
हो, अपन हयामीहरूले ्ो भूपममया ्पतकया 
्वष्षहरूसमम सहेकया छौँ।

१९ अपन अब, म, जेपनफले, लमयानीहरूकया 
बयारेमया ्ी सबै कुरयाहरू भपनसकेिपछ, मैले 

उनीहरूलयाई आफनो बलसपहत, िरमप्रभतुमया 
उनीहरूको भरोसया रयाखदै, ्तुद्धमया जयाऊन् भपन 
उकसयाएँ; हयामीले उनीहरूसँग आमने सयामने 
गरेर लड्ौँ।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले 
उनीहरूलयाई फेरर हयाम्ो भूपमबयाट धिया्ौँ; 
अपन हयामीले महयान् संहयारकयासयाथ उनीहरूको 
बध गऱ्ौं, ्पत धेरै पक हयामीले उनीहरूको 
गणनया गरेनौँ।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी हयाम्ो 
आफनो भूपममया ितुन: फपक्क्ौँ र मेरया जनले 
उनीहरूकया बथयानको हेरचयाह गन्ष र उनीहरूको 
जपमन जोतन ितुन: प्रयारमभ गरे।

२२ अपन अब, म, बूढो भएकयाले, मेरया 
छोरयाहरूमध्े एकलयाई अपधरयाज् प्रदयान गरेँ; 
त्सकयारण, म अरु भन्दनँ। अपन िरमप्रभतुले 
मेरया जनलयाई आिीष पदऊन्। आपमन।

अध्या् ११

नोआ राजाले दषु्टतामा राजय गर्छन—्उनी 
उनका श्ीमतीहरू र रखौटीहरूसगँ उचरछृङल 
जीवन भवताउँन रमाउरँन—्अभ्नादी 
अगमवाणी गर्छन् भक यी जनलाई दासतवमा 
लभगनेर—नोआ राजाद्ारा उनको जयान 
भलन खोभजनर। लगिग ई.प.ू १६०–१५०।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जेपनफले, 
उनकया छोरयाहरूमध्े नोआलयाई अपधरयाज् 
प्रदयान गरे; त्सकयारण नोआ उनकया सट्यामया 
ियासन गन्ष प्रयारमभ गरे; अपन उनी उनकया 
पितयाकया मयाग्षमया पहँडेनन्।

२ पकनपक हेर, उनले िरमेश्वरकया आज्याहरू 
ियालनया गरेनन्, तर उनी उनको आफनो 
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हृद्कया चयाहनयाहरूअनतुसयार पहँडे। अपन 
उनीसँग धेरै श्ीमतीहरू र रखौटीहरू पथए। 
अपन उनले उनकया जनलयाई ियाि गन्ष र जतुन 
िरमेश्वरकया दृपष्टअगयापड िृपणत पथए ती गन्ष 
लगयाए। हो, अपन उनीहरूले ्वेश्या्वृपत र सबै 
प्रकयारकया दुष्टतयाहरू गरे।

३ अपन उनले उनीहरूकया स्वयापमत्वमया 
भएको सबैको ियाँच भयागको एक भयाग, 
उनीहरूको सतुन र चयाँदीको ियाँच भयागको एक 
भयाग र उनीहरूको पजफको र उनीहरूको 
तयामयाको र उनीहरूको कयाँसको र उनीहरूको 
फलयामको ियाँच भयागको एक भयाग; र 
उनीहरूकया गयाई्वसततुहरूको ियाँच भयागको एक 
भयाग; र उनीहरूकया सबै अन्को िपन ियाँच 
भयागको एक भयाग कर लयादे।

४ अपन ्ी सबै उनले आँफूलयाई र उनकया 
श्ीमतीहरूलयाई र उनकया रखौटीहरूलयाई; 
र उनकया ियादरीहरूलयाई र उनीहरूकया 
श्ीमपतहरूलयाई र उनीहरूकया रखौटीहरूलयाई 
ियालन गरे; ्सरी उनले अपधरयाज्कया 
कयारोबयारहरू बदलेकया पथए।

५ पकनपक उनले उनकया पितयाद्यारया 
पन्तुक् गररएकया ियादरीहरूलयाई हटयाए, अपन 
उनीहरूकया हृद्कया िमणडमया उचयापलएकया, 
न्याँहरूलयाई उनीहरूकया सट्यामया पन्तुक् गरे।

६ हो, अपन ्सरी नोआ रयाजयाले उनकया 
जनमयापथ लगयाएकया करहरूद्यारया उनीहरूलयाई 
उनीहरुको अलछीिनमया र मूपत्षिूजयामया 
र ्वेश्या्वृपत्मया ियापलएको पथ्ो; ्सरी 
दुष्टतयाको समथ्षन गन्ष जनरूले अत््त  
िररश्म गरे।

७ हो, अपन उनीहरू िपन मूपत्षिूजक 
बने, पकनपक उनीहरू नोआ रयाजयाकया र 

उनकया ियादरीहरूकया व्थ्षकया र फुक्या्षउने 
्वचनहरूद्यारया छपलएकया पथए; पकनपक 
उनीहरूले पतनीहरूसयामतु फुक्या्षउने कुरयाहरू 
बोले।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नोआ रयाजयाले 
धेरै मनोहर र फरयापकलया भ्वनहरू बनयाए; अपन 
उनले पतनीहरूलयाई कयाठकया र धेरै प्रकयारकया 
मूल््वयान् कुरयाहरूकया र सतुनकया र चयाँदीकया र 
फलयामकया र कयाँसकया र पजफकया र तयामयाकया 
गतुणसतरी् कया््षहरूकयासयाथ सजयाए।

९ अपन उनले उनलयाई एउटया फरयापकलो 
दर्वयार र त्सको बीचमया एक पसंहयासन िपन 
बनयाए, जतुन सबै एक गतुणसतरी् कयाठको 
पथ्ो र सतुन र चयाँदी र मूल््वयान् कुरयाहरूले 
सजयाइएको पथ्ो।

१० अपन उनले उनकया कयाररगढ़हरूलयाई 
मन्दरकया पभत्याहरूपभत् हरेक प्रकयारकया, 
अससली कयाठकया र तयामयाकया र कयाँसकया 
गतुणसतरी् कया््षहरू गन्ष लगयाए।

११ अपन ती आसनहरूलयाई जतुन उच्च 
ियादरीहरूकया लयापग छुट्याइएको पथ्ो, 
जतुन अ्् आसनहरूमयापथ पथए, उनले 
प्वितुद् सतुनले सजयाए र पतनीहरूकया अगयापड 
िखया्षल बनयाउन अह्रयाए, पक उनीहरूले 
आफनया िरीरहरू र बयाहुहरू त्समयापथ 
अढेस लगयाउन सकून् जब उनीहरूले 
उनकया जनसयामतु झतुट्या र व्थ्षकया ्वचनहरू  
बोलनतुिद्षछ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
मन्दरनपजक एक धरहरया बनयाए; हो एक 
ज्यादै उच्च धरहरया, ्पत उच्चसमेत पक 
उनले त्समयापथ उपभएर पिलोमको भूपम र 
िेमलोनको भूपम िपन अ्वलोकन गन्ष सकथे, 
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जतुन लमयानीहरूद्यारया स्वयापमत्वमया पलइएको 
पथ्ो; र उनले ्वररिररकया सबै भूपममयापथ 
समेत हेन्ष सकथे।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
पिलोमको भूपममया धेरै भ्वनहरू बनयाउन 
अह्रयाए; अपन उनले पिलोमको भूपमको 
उत्रिपट्को डयाँडयामया महयान् धरहयारया बनयाउन 
अह्रयाए, जतुन नफीकया छोरयाछोरीहरूकया पननमत 
भूपमबयाट भयागेर आएको सम्मया आश्् 
भएको पथ्ो; र उनकया जनबयाटको करद्यारया 
प्रयाप्त गरेको धनहरूले उनले ्सो गरे।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
आफनो हृद् धनमयापथ रयाखे, अपन उनले 
आफनो सम्मया उनकया श्ीमतीहरू र उनकया 
रखौटीहरूसँग उचछछृङ्खल जी्वन पबतयाए; र 
उनकया ियादरीहरूले िपन त्सरी ्वेश्याहरूसँग 
उनीहरूको सम् पबतयाए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले भूपममया 
्वररिरर दयाखबयारी रोिे; अपन उनले कोलहरू 
बनयाए र प्रिसतमयात्यामया मपदरया बनयाए; अपन 
त्सकयारण उनी र उनकया जन िपन एक 
पि्क्ड बने।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
उनकया जनमयापथ सयानो सङ्ख्ययामया आउन र 
उनीहरूको जपमनमया उनीहरूले उनीहरूकया 
बथयानको हेरचयाह गददैगदया्ष उनीहरूको बध गन्ष 
प्रयारमभ गरे।

१७ अपन नोआ रयाजयाले उनीहरूलयाई 
्वनचित गन्ष रक्कहरू िठयाए, तर उनले 
्थेष्ट सङ्ख्ययामया िठयाएनन्, अपन लमयानीहरू 
उनीहरूमयापथ आए र उनीहरूलयाई मयारे, 
उनीहरूकया बथयानमध्े धेरैलयाई भूपमबयापहर 
धियाए; ्सरी लमयानीहरूले पतनीहरूको 

प्वनयाि गन्ष र आफनो िृणयाको पतनीहरूमयापथ 
अभ्यास गन्ष प्रयारमभ गरे।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नोआ रयाजयाले 
उनकया सेनयाहरू उनीहरूकया प्वरुद्ध िठयाए, अपन 
उनीहरू धियाइए, अथ्वया एक सम्को पननमत 
उनीहरूले उनीहरूलयाई धियाए; त्सकयारण, 
उनीहरू आफनया लतुटमया खतुसी मनयाउँदै फपक्कए।

१९ अपन अब, उनीहरूको ्ो महयान् 
प्वज्को कयारणले गदया्ष, उनीहरू आफनया 
हृद्कया िमणडमया उचयापलएकया पथए, 
उनीहरूले आफनया िपक्मया िमणड गरे, ्सो 
भ्दै पक उनीहरूकया िचयास लमयानीहरूकया 
हजयारप्वरुद् खडया हुन सकछन्; अपन ्सरी 
उनीहरूले िमणड गरे, अपन उनीहरूकया रयाजया 
र ियादरीहरूकया दुष्टतयाकया कयारण उनीहरू 
्सरी रगतमया र उनीहरूकया ब्धतुहरूकया रगत 
बगयाउनमया आनन्दत हुन थयाले।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ 
उनीहरूमध्े एक मयापनस पथए जसको नयाउँ 
अपबनयादी पथ्ो; अपन उनी उनीहरूमयाझ 
अपि गए र ्सो भ्दै अगम्वयाणी गन्ष थयाले: 
हेर, िरमप्रभतु ् सो भन्तुहु्छ, अपन ् सरी मलयाई 
आज्या पदनतुभएको छ, ्सो भ्दै, अपि जयाऊ, 
्ी जनलयाई भन, िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ—
्ी जनलयाई पधक्यार छ, पकनपक मैले 
उनीहरूकया कुकम्षहरू र उनीहरूकया दुष्टतया र 
उनीहरूकया ्वेश्या्वृपत्हरू देखेको छु; अपन 
उनीहरूले िशचयात्याि नगरेमया म उनीहरूलयाई 
मेरो ररसमया भेटनेछु।

२१ अपन उनीहरूले िशचयात्याि गरे र िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरपतर नफक्कसमम, हेर म 
उनीहरूलयाई उनीहरूकया ित्तुहरूकया हयातमया 
सतुमिनेछु; हो, अपन उनीहरूलयाई दयासत्वमया 
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ल्याइनेछ; अपन उनीहरूकया ित्तुहरूकया 
हयातबयाट उनीहरूलयाई कष्ट पदइनेछ।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
थयाहया ियाउनेछन् पक म िरमप्रभतु उनीहरूको 
िरमेश्वर हुँ, मेरया जनकया दुष्टतयाहरूलयाई भेटने, 
अपन डयाह गनने िरमेश्वर हुँ।

२३ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक ्ी जनले 
िशचयात्याि नगरे र िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरपतर नफक्क, उनीहरूलयाई दयासत्वमया 
ल्याइनेछ; िरमप्रभतु स्व्षिपक्मयान् िरमेश्वर 
बयाहेक, अपन अरु कसैले मतुपक् पदन सकने 
छैनन्।

२४ हो, अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
उनीहरू मकहयाँ अ्वयाज उठयाउनेछन् म 
उनीहरूको ितुकयारयाहरू सतुन् पढलयाई गननेछु; 
हो, अपन म सहनेछु पक उनीहरू उनीहरूकया 
ित्तुहरूद्यारया प्रतयापडत होऊन्।

२५ अपन उनीहरूले भयाङरियामया र 
खरयानीहरूमया िशचयात्याि नगेर र िपक्िू्व्षक 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतु नितुकयारे, 
म उनीहरूकया प्रयाथ्षनयाहरू सतुन्ेछैन, न त म 
उनीहरूकया कष्टहरूबयाट उनीहरूलयाई मतुक् 
गननेछु; अपन िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, अपन 
उहयाँले मलयाई ्सरी आज्या पदनतुभएको छ।

२६ अब ् सतो हुन ग्ो पक जब अपबनयादीले 
्ी ्वचनहरू उनीहरूसयामतु बोलेकया पथए 
उनीहरू उनीप्रपत क्ुद्ध भए र उनको ज्यान 
पलन खोजे; तर िरमप्रभतुले उनीलयाई 
उनीहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षभ्ो।

२७ अब जब नोआ रयाजयाले अपबनयादीले 
्ी जनसयामतु बोलेकया ्वचनहरू सतुनेकया पथए, 
उनी िपन क्ुद्ध भए; अपन उनले भने: को 
हो अपबनयादी, पक म र मेरया जनको उसबयाट 

मतुल्याङ्न हुनतुिद्षछ, अथ्वया िरमप्रभतु को 
हुन् जो मेरया जनमयापथ ्सतो महयान् कष्ट 
ल्याउँदछन्?

२८ म पतमीहरूलयाई अपबनयादीलयाई ्हयाँ 
ल्याउनलयाई आज्या पद्छु, पक मैले उसको बध 
गन्ष सकूँ, पकनपक उसले ्ी कुरयाहरू भनेको 
छ पक उसले मेरया जनलयाई एक अकया्षको प्वरुद्ध 
भडकयाएर ररस उठयाउन सकोस्, अपन मेरया 
जनमयाझ कलह उठयाउन सकोस्; त्सकयारण 
म उसको बध गननेछु।

२९ अब ्ी जनकया आँखयाहरू अ्धया 
पथए; त्सकयारण उनीहरूले आफनया 
हृद्हरू अपबनयादीकया ्वचनहरूप्वरुद्ध कठोर 
बनयाए; अपन उनीहरूले त्ससम्देनख 
अगयापड उनलयाई िक्न खोजे। अपन नोआ 
रयाजयाले उनको हृद् िरमप्रभतुकया ्वचनप्वरुद्ध 
कठोर बनयाए, अपन उनकया दुष्ट कया््षहरूकया 
िशचयात्याि गरेनन्।

अध्या् १२

अभ्नादीलाई नोआ राजाको मतृयकुो र 
यी जनको भवनारको अगमवाणी गरकेोमा 
कारागारमा हाभलनर—झुटा पादरीहरूले 
धम्छरासत् उदृ्धत गद्छरन ् र मोराको वयवस्ा 
पालना गरकेो सवाङ् गद्छरन—्अभ्नादीले 
उनीहरूलाई दर आज्ाहरू भसकाउन प्रारमि 
गद्छरन्। लगिग ई.प.ू १४८।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक दुई ्वष्षको 
अ्तरयालिपछ पक अपबनयादी छद्मभेषमया 
उनीहरूमयाझ आए, तयापक उनीहरूले उनलयाई 
पचनेनन्, उनीहरूमयाझ ्सो भ्दै अगम्वयाणी 
गन्ष थयाले: ्सरी िरमप्रभतुले मलयाई आज्या 



191

मोसी्याह १२:२–१११९१
पदनतुभएको छ, ्सो भ्दै—अपबनयादी, 
जयाऊ र ्ी मेरया जनसयामतु अगम्वयाणी गर, 
पकनपक उनीहरूले मेरया ्वचनहरूप्वरुद्ध 
उनीहरूकया हृद्हरू कठोर बनयाएकया छन्; 
उनीहरूकया खरयाब कया््षहरूको िशचयात्याि 
गरेकया छैनन्; त्सकयारण म उनीहरूलयाई 
भेटनेछु मेरो ररसमया, हो मेरो भ्ङ्र ररसमया 
म उनीहरूलयाई भेटनेछु उनीहरूको दुष्टतयाहरू 
र कुकम्षहरूमया।

२ हो, ्ो ितुसतयालयाई पधक्यार छ! अपन 
िरमप्रभतुले मलयाई भन्तुभ्ो: पतम्ो हयात अपि 
बढयाऊ, ्सो भ्दै अगम्वयाणी गर: िरमप्रभतु 
्सो भन्तुहु्छ, ्सतो हुन जयानेछ पक ्ो 
ितुसतयालयाई, उनीहरूकया दुष्टतयाको कयारण, 
दयासत्वमया लपगनेछ र गयालयामया प्रहयार गररनेछ; 
हो, अपन मयापनसहरूद्यारया लखेपटनेछ; अपन 
बध गररनेछ; अपन आकयािकया पगद्धहरूले 
र कुकुरहरूले, हो, जङ्ली जनया्वरहरूले 
उनीहरूको मयासतु खयानेछन्।

३ अपन ् सतो हुन जयानेछ पक नोआ रयाजयाको 
जी्वनको मोल तयातो भट्ीमया िरेको ्वसत्को झैँ 
हुनेछ; पकनपक उनले थयाहया ियाउनेछन् पक म 
िरमप्रभतु हुँ।

४ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक मैले ्ी मेरया 
जनलयाई कष्टदया्क िीडयाहरूकया सयाथ, हो, 
अपनकयाल र महयामयारीकया सयाथ प्रहयार गननेछु; 
अपन मैले अह्रयाउने छु पक उनीहरू सयारया 
पदनभरर डयाँको छयाडी रोऊन्।

५ हो, अपन मैले अह्रयाउने छु पक उनीहरूलयाई 
उनीहरूकया पिठ्ूँ हरूमया भयारी बयाँपधनेछ; 
अपन उनीहरूलयाई लयाटो गधया जसरी अगयापड 
धियाइनेछ।

६ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक म 

उनीहरूमयाझ अपसनया िठयाउनेछु, अपन ्सले 
उनीहरूलयाई प्रहयार गननेछ; अपन उनीहरूलयाई 
िू्व्षको हया्वयाले िपन प्रहयार गररनेछ; अपन 
कीरयाहरूले उनीहरूको भूपम आक्मण गननेछन् 
र उनीहरूको अन् खयानेछन्।

७ अपन उनीहरूलयाई एक महयान् महयामयारीकया 
सयाथ प्रहयार गररनेछ—अपन म उनीहरूकया 
दुष्टतयाहरू र कुकम्षहरूकया कयारण ्ो सबै 
गननेछु।

८ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक उनीहरूले 
िशचयात्याि नगरे म उनीहरूको िृथ्वीको 
सतहबयाट िूरै प्वनयाि गननेछु; तैिपन एक 
अपभलेख उनीहरूले आफनया िछयापड 
छयाडनेछन्, अपन ्ो भूपमलयाई स्वयापमत्वमया 
पलने अ्् रयाष्टट्रहरूकया लयापग म पतनीहरूको 
संरक्ण गननेछु; हो ्ो समेत म गननेछु पक 
्ी जनकया कुकम्षहरू अ्् रयाष्टट्रहरूकया 
पननमत मैले ित्या लगयाउन सकूँ। अपन 
धेरै कुरयाहरू अपबनयादीले ्ी जनप्वरुद्ध  
अगम्वयाणी गरे।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरू उनीसँग 
ररसयाए; अपन उनीहरूले उनलयाई बयाँधेर बोकेर 
रयाजयाअगयापड लगे र रयाजयासयामतु भने: हेर, हयामीले 
एक मयापनस पतम्ो अगयापड ल्याएकया छौँ जसले 
पतम्या जनकया बयारेमया दुष्ट अगम्वयाणी गरेको 
छ र भ्छ पक िरमेश्वरले उनीहरूको प्वनयाि 
गनतु्षहुनेछ।

१० अपन ऊ पतम्ो ज्यानको बयारेमया िपन 
खरयाब अगम्वयाणी गछ्ष र भ्दछ पक पतम्ो 
जी्वन आगयाको भट्ीको एक ्वसत् जसतै 
हुनेछ।

११ अपन फेरर, उसले भ्छ पक पतमी 
ठुटो जसतै, जपमनको सतुखया ठुटो समेत जसतै 
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हुनेछौ, जसमयापथ ज्ततुहरूद्यारया कुपद्छ र 
िैतयालयामतुपन कुनलचइ्छ।

१२ अपन फेरर, ऊ भ्छ तियाईँ पथसलको 
मञ्जरी जसतै हुनतुहुनेछौ, जतुन, जब िूरै ियाकछ, 
्पद बतयास उड्ो भने, भूपमको सतहमयापथ 
अपि धकेपल्छ। अपन उसले दया्वी गद्षछ 
पक िरमप्रभतुले ्ो भन्तुभएको छ। अपन 
उसले भ्दछ पतमीले िशचयात्याि नगरे र 
पतम्ो दुष्टतयाहरूकया कयारण पतमीमयापथ ्ो सबै 
आइिननेछ।

१३ अपन अब, हे रयाजन्, तियाईँले कुन महयान् 
दुष्टतया गनतु्षभएको छ, अथ्वया तियाईँकया जनले 
कुन महयान् ियािहरू गरेकया छन्, पक हयामी 
िरमेश्वरबयाट दोषी ठहऱ्याइनतु िद्षछ अथ्वया ्ो 
मयापनसबयाट मतुल्यानङ्त हुनतु िद्षछ?

१४ अपन अब, हे रयाजन्, हेर, हयामी पनदकोष 
छौं, अपन तियाईँले, हे रयाजन्, ियाि गनतु्षभएको 
छैन; त्सकयारण, ्ो मयापनसले पतम्या बयारेमया 
झतुटो बोलेको छ, अपन उसले व्थ्षमया 
अगम्वयाणी गद्षछ।

१५ अपन हेर, हयामी बपल्या छौं, हयामी 
दयासत्वमया आउनेछैनौं, अथ्वया हयाम्या 
ित्तुहरूद्यारया ब्दी बनयाएर लपगनेछैनौँ; हो, 
अपन तियाईँले ्ो भूपममया उन्पत गरनतु्षभएको 
छ, अपन तियाईँले िपन उन्पत गनतु्ष हुनेछ।

१६ हेर, ्ो मयापनस ्हयाँ छ, हयामी उसलयाई 
तियाईँकया हयातमया सतुमि्छौं; तियाईँलयाई 
जे असल लयागछ तियाईँले उसलयाई त्सतै  
गनू्षहोस्।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नोआ रयाजयाले 
अह्रयाए पक अपबनयादीलयाई कयारयागयारमया फ्याँपकनतु 
िद्षछ; अपन उनले आज्या पदए पक ियादरीहरू 
स्व्म् एक सयाथ भेलया हुनतु िद्षछ पक उनले 

पतनीलयाई के गनतु्ष िछ्ष भनी उनीहरूसँग एक 
िररषद् गन्ष सकून्।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
रयाजयासयामतु भने: उसलयाई ्हयाँ ल्याउनतुहोस् पक 
हयामी उसलयाई प्रशन गन्ष सकौं; अपन रयाजयाले 
आज्या पदए पक उसलयाई उनीहरूअगयापड 
ल्याइनतुिद्षछ।

१९ अपन उनीहरूले उनलयाई प्रशन गन्ष 
प्रयारमभ गरे, पक उनीहरूले उनलयाई गलत 
सयाप्वत गन्ष सकून्, पक त्सबयाट उनीहरूसँग 
उनीलयाई दोष लगयाउने उिया् हुन सकोस्; तर 
उनले सयाहयासकयासयाथ उत्र पदए र उनीहरूकया 
सबै प्रशनहरूको सयामनया गरे, हो, उनीहरूकया 
आशच््षकया लयापग, पकनपक उनीहरूकया 
सबै प्रशनहरूकया उनले सयामनया गरे, अपन 
उनीहरूकया सबै ्वचनहरूमया उनीहरूलयाई 
िरयापजत गरे।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूमध्े 
एकले उनलयाई भने: लेनखएकया, अपन हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुले पसकयाएकया ्वचनहरूको अथ्ष 
के हो, ्सो भ्दै:

२१ कपत सतु्दर छन् ि्व्षतहरूमयापथ 
उनीहरूकया ियाउहरू जसले ितुसमयाचयार 
ल्याउँछ; जसले ियान्त प्रकयािन गद्षछ; 
जसले ितुसमयाचयार ल्याउँछ; जसले मतुपक्को 
प्रकयािन गद्षछ; जसले पस्ोनसयामतु भ्दछ, 
पतम्या िरमेश्वरले रयाज् गनतु्षहु्छ;

२२ पतम्या चौकीदयारहरूले आ्वयाज उच्च 
ियानने छन्; एकै आ्वयाजमया उनीहरूले 
गयाउनेछन्, पकनपक जब िरमप्रभतुले ितुन: 
पस्ोन ल्याउनतुहु्छ, उनीहरूले आफनै 
आँखयाले देखनेछन्;

२३ एक्यापस हपष्षत होओ, ्रुिलेमकया 
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भग्या्विेषहरू पतमीहरू एकसयाथ गयाओ; 
पकनपक िरमप्रभतुले उहयाँकया जनलयाई सया्त्वनया 
पदनतुभएको छ, उहयाँले ्रुिलेमलयाई मतुक् 
गनतु्षभएको छ।

२४ सयारया रयाष्टट्रहरूकया दृपष्टमया िरमप्रभतुले 
आफनया िप्वत् बयाहु प्रदि्षन गनतु्षभएको छ; 
अपन िृथ्वीकया िल्ो छेउकया सबैले हयाम्या 
िरमेश्वरको मतुपक् देखनेछन्।

२५ अपन अब अपबनयादीले उनीहरूसयामतु 
भने: के पतमीहरू ियादरी हौ, अपन ्ी जनलयाई 
पसकयाउने र अगम्वयाणीकया आतमयालयाई बतुझने 
स्वयाङ गद्षछौ र अझै मबयाट ् ी कुरयाहरूको अथ्ष 
जयान् इचछया गद्षछौ?

२६ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, िरमप्रभतुकया 
मयाग्षहरूलयाई भ्रष्ट गरेकोमया पधक्यार छ 
पतमीहरूलयाई! पकनपक ्पद पतमीहरूले ्ी 
कुरयाहरू बतुझछौ भने पतमीहरूले पतनीहरूलयाई 
पसकयाउने छैनौ; त्सकयारण, पतमीहरूले 
िरमप्रभतुकया मयाग्षहरूलयाई भ्रष्ट गरेकया छौ।

२७ पतमीहरूले सतुझबतुझकया पननमत आफनया 
हृद्लयाई प्र्ोग गरेकया छैनौ; त्सकयारण; 
पतमीहरू प्व्वेकी भएकया छैनौ। त्सकयारण, 
पतमीहरूले ्ी जनलयाई के पसकयाउँछौ?

२८ अपन उनीहरूले भने: हयामी मोियाको 
व््वसथया पसकयाउँछौं।

२९ अपन फेरर उनले उनीहरूसयामतु भने: ्पद 
पतमीहरूले मोियाको व््वसथया पसकयाउँछौ भने 
पकन त्सको ियालनया गददैनौ? पकन पतमीहरू 
आफनो हृद्हरू धनहरू मयापथ रयाखछौ? पकन 
पतमीहरू ्वेश्या्वृपत् गरेर पतमीहरूको िपक् 
्वेश्याहरूसँग पबतयाउँछौ, हो र ्ी जनलयाई 
ियाि गन्ष अह्रयाउँछौ, पक िरमप्रभतुलयाई ्ी 
जनकया प्वरुद्ध, हो ् ी जनकया प्वरुद्ध एक महयान् 

दुष्टतयाको अगम्वयाणी गन्ष मलयाई िठयाउनको 
कयारण छ?

३० के पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक म सत् 
बोलदछु? हो, पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक म 
सत् बोलदछु; अपन पतमीहरू िरमेश्वरअगयापड 
कयामनतु िद्षछ।

३१ अपन ् सतो हुन जयानेछ पक पतमीहरूलयाई 
पतमीहरूको दुष्टतयाकया पननमत प्रहयार गररनेछ, 
पकनपक पतमीहरूले भनेकया छौ पक पतमीहरू 
मोियाको व््वसथया पसकयाउँछौ। अपन मोियाको 
व््वसथयाको बयारेमया पतमीहरूलयाई के थयाहया 
छ? के मतुपक् मोियाको व््वसथयाद्यारया आउँछ? 
पतमीहरू के भ्दछौ?

३२ अपन उनीहरूले उत्र पदए र भने पक 
मतुपक् मोियाको व््वसथयाद्यारया आउँछ।

३३ तर अब अपबनयादीले उनीहरूसयामतु भने: 
मलयाई थयाहया छ ्पद पतमीहरूले िरमप्रभतुकया 
आज्याहरू ियालनया गऱ्ौ भने पतमीहरूलयाई 
बचयाइनेछ; हो, ्पद पतमीहरूले आज्याहरू 
ियालन गऱ्ौ भने जतुन िरमप्रभतुले मोियालयाई 
पसनैको ि्व्षतमया पदनतुभएको पथ्ो, ्सो भ्दै:

३४ म िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वर हुँ, जसले 
पतमीलयाई पमश्देिको भूपमदेनख, दयासत्वको 
िरबयाट बयापहर ल्याएको हुँ।

३५ पतमीले मेरया अगयापड अरु दे्वी-दे्वतया 
नमयान्ू।

३६ पतमीले आफनया पननमत कुँदेर कुनै मूपत्ष, 
अथ्वया मयापथ आकयािमया भएकया कुनै कुरयाहरू, 
अथ्वया तल िृथ्वीमया भएकया कुनै कुरयाहरूको 
आकयारमया प्रपतमूपत्ष नबनयाउनू।

३७ अब अपबनयादीले उनीहरूसयामतु 
भने, के पतमीहरूले ्ी सबै गरेकया छौ? 
म पतमीहरूलयाई भ्छु, छैनौ, पतमीहरूले 
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गरेकया छैनौ। अपन के पतमीहरूले ्ी जनलयाई 
पसकयाएकया छौ पक उनीहरूले ्ो सबै कुरयाहरू 
गनतु्षिछ्ष? म पतमीहरूलयाई भ्छु, छैनौ, 
पतमीहरूले पसकयाएकया छैनौ।

अध्या् १३

अभ्नादीलाई ईशवरीय रभतिद्ारा रुरभक्षत  
गररनर—उनले दर आज्ाहरू भसकाउँरन ्
—मुभति मोराका वयवस्ा्ाट मात्ै आउँदैन 
—परमेशवर आफ ँैले प्रायमशचत्त गनु्छहुनेर 
र उहाँका जनको उद्धार गनु्छहुनेर। लगिग 
ई.पू. १४८।

१ अपन अब जब रयाजयाले ्ी ्वचनहरू सतुनेकया 
पथए, उनले उनकया ियादरीहरूसयामतु भने:्ो 
मयापनसलयाई लैजयाओ, उसको बध गर; 
पकनभने उससँग हयामीले के गनतु्षछ, पकनपक ऊ 
बहुलयाह हो।

२ अपन उनीहरू अपि खडया भए र उनीमयापथ 
आफनया हयात हयालन प्र्यास गरे; तर उनले 
उनीहरूको सयामनया गरे र उनीहरूसयामतु भने:

३ मलयाई नछोऊ, पकनपक ्पद पतमीहरूले 
ममयापथ हयात लया्ौ भने िरमेश्वरले 
पतमीहरूलयाई प्रहयार गनतु्षहुनेछ, पकनपक 
िरमेश्वरले पदनतु भनेर मलयाई िठयाएको स्देि 
मैले पदएको छैन; न त मैले पतमीहरूले मलयाई 
भन्तु िछ्ष भनेर पतमीहरूले अनतुरोध गरेको 
पतमीहरूलयाई भनेको छु; त्सकयारण, िरमेश्वर 
सहनतुहुनेछैन पक ्ो सम्मया मेरो प्वनयाि  
होओस्।

४ तर मैल आज्या िूरया गनतु्षिछ्ष जतुन िरमेश्वरले 
मलयाई आज्या पदनतुभएको छ; अपन पकनभने 
मैले पतमीहरूलयाई सत् भनेकयाले पतमीहरू 

मसँग ररसयाएकया छौ। अपन फेरर, पकनभने 
मैले िरमेश्वरकया ्वचन बोलेकयाले पतमीहरूले 
मलयाई मूल्याङ्न गरेकया छौ पक म बहुलयाह 
हुँ।

५ अपबनयादीले ्ी ्वचनहरू बोलेिपछ 
अब ्सतो हुन ग्ो पक नोआ रयाजयाकया 
जनले उनीमयापथ हयात हयालन आँट गरेनन्, 
पकनपक िरमप्रभतुको आतमया उनीमयापथ पथ्ो; 
अपन पसनैको ि्व्षतमया हुँदयाको, िरमप्रभतुसँग 
बोलदयाको मोियाको समेत जसतै, उनको 
अनतुहयार अत््त तेजले चमकेको पथ्ो।

६ अपन उनले िरमेश्वरको िपक् र 
अपधकयारकया सयाथ बोले; अपन उनले उनकया 
्वचनहरू जयारी रयाखे, ्सो भ्दै:

७ पतमीहरूल े दखेछौ पक पतमीहरूसँग 
मलयाई बधगनने िपक् छनै, त्सकयारण म मरेो 
स्दिे पसध्याउँछु। हो, म ठया्दछु पक ्सले 
पतमीहरूकया हृद्समम कयाटदछ पकनभन ेमलैे 
पतमीहरूलयाई पतमीहरूकया दषु्टतयाहरूकया बयारमेया 
सत् ्वचन बोलछु।

८ हो, मेरया ्वचनहरूले पतमीहरूलयाई 
आशच््ष र प्वसम्ले र ररसले भछ्ष।

९ तर मैले मेरो स्देि पसध्याउँछु; अपन 
त्सिपछ ्सको मतलब छैन म कहयाँ जयाऊँ, 
्पद ्सतो हुन ग्ो पक मलयाई जोगयाइ्ो भने।

१० तर ्पत म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
पतमीहरू मलयाई जे गद्षछौ, ्सिपछ, आउने 
कुरयाहरूकया एक पकपसम र एक छया्याँको रुिमया 
हुनेछ।

११ अपन अब म पतमीहरूसयामतु िरमेश्वरकया 
बयाँकी आज्याहरू िढदछु; पकनपक म ठया्दछु 
पक पतनीहरू पतमीहरूकया हृद्हरूमया 
लेनखएकया छैनन्; म ठया्दछु पक पतमीहरूले 
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आफनया जी्वनकया अपधकयांि भयागमया दुष्टतयाको 
अध््न गरेकया छौ र पसकयाएकया छौ।

१२ अपन अब, मैले पतमीहरूसयामतु भनेको 
पतमीहरू समझ: पतमीले पतम्ो पननमत कुनै 
कुँपदएकया मूपत्ष, मयापथ स्वग्षमया भएकया, अथ्वया 
तल िृथ्वीमया भएकया, अथ्वया िृथ्वीमतुपन ियानीमया 
भएकया कुनै कुरयाहरू जसतया नबनयाउनू।

१३ अपन फेरर: पतमीले पतनीहरूसयामतु आफ ँै 
नपनहुरनू, न त उनीहरूको से्वया गनू्ष; पकनपक 
म िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वर ईष्या्षलतु िरमेश्वर हुँ, 
मलयाई िृणया गनने पितयाितुखया्षहरुकया दुष्टतयाहरूको 
सजया्ँ उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूमयापथ, 
उनीहरूकया तेस्ो र चौथो ितुसतयासमम पदनेछु;

१४ अपन मलयाई मया्या गननेहरू र मेरया 
आज्याहरू ियालनया गनने हजयारौँ उनीहरूलयाई 
कृिया देखयाउँदै।

१५ पतमीले िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वरको नयाउँ 
व्थ्षमया नपलनू; पकनपक उहयाँको नयाउँ व्थ्षमया 
पलनेलयाई िरमप्रभतुले पनदकोष ठहऱ्याउनतुहुनेछैन।

१६ िबयाथको पदनलयाई िप्वत् रयाखन ्याद 
गर।

१७ छ पदनसमम पतमीले िररश्म गनू्ष र 
आफनया सबै कयाम गनू्ष।

१८ तर सयातौँ पदन, िरमप्रभतु पतम्या 
िरमेश्वरको िबयाथ, पतमीले कुनै कयाम नगनू्ष, 
न त पतम्ो छोरयाले, न त पतम्ी छोरीले, पतम्ो 
कमयारयाले, न त पतम्ी कमयारीले, न त पतम्या 
गयाई्वसततुले, न त पतम्ो ढोकया पभत् भएको 
िरदेिीले।

१९ पकनपक छ पदनमया िरमप्रभतुले स्वग्ष र 
िथृ्वी र समतुद् र पतनमया भएकया सबै बनयाउनतुभ्ो, 
्सकयारण िरमप्रभतुल ेिबयाथ-पदनलयाई आिीष 
पदनतुभ्ो र ्सलयाई िप्वत् बनयाउनतुभ्ो।

२० आफनया पितया र आफनी मयातयाको 
सममयान गर, पक िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वरले 
पतमीलयाई पदनतुभएको भूपममया पतम्या पदनहरू 
लयामया होऊन्।

२१ पतमीले हत्या नगर।
२२ पतमीले व्पभचयार नगर। पतमीले चोरी 

नगर।
२३ पतमीले पतम्या पछमेकीकया प्वरुद्ध झतुटो 

ग्वयाही नदेऊ।
२४ पतमीले पतम्या पछमेकीकया िरको लोभ 

लयालच नगर, पतमीले पतम्या पछमेकीकया 
श्ीमतीको लयालच नगर, न त उसको 
कमयारयाको, न त उसकी कमयारीको, न त 
उसको गोरुको, न त उसको गधयाको, न त 
पतम्या पछमेकीकया कुनै कुरयाको।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अपबनयादीले 
्ी भनयाइहरूको अ्त् गरेिपछ पक उनले 
पतनीहरूसयामतु भने: के पतमीहरूले ्ी जनलयाई 
पसकयाएकया छौ पक उनीहरूले ्ी आज्याहरू 
ियालनया गन्षकया पननमत ्ी सबै कुरयाहरू ियालनया 
गनतु्ष िछ्ष?

२६ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, छैनौ, पकनपक 
्पद पतमीहरूले गरेको भए, िरमप्रभतुले मलयाई 
अपि आएर ्ी जनकया बयारेमया दुष्ट अगम्वयाणी 
गन्ष अह्रयाउनतु हुन्थ्ो।

२७ अपन अब पतमीहरूले भनेकया छौ पक 
मतुपक् मोियाको व््वसथयाद्यारया आउँदछ। म 
पतमीहरूलयाई भ्दछु पक ्ो उपचत छ पक 
पतमीहरूले अझै मोियाकया व््वसथया ियालनया 
गनतु्ष िद्षछ; तर म पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक 
सम् आउनेछ जब मोियाकया व््वसथया ियालनया 
गन्ष अरु आ्वश्क हुने छैन।

२८ अपन अरु, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
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पक मतुपक् व््वसथयाद्यारया मयात् आउँदैन; 
अपन ्पद प्रया्नशचत् नभएको भए, जतुन 
िरमेश्वर आफ ँैले उहयाँकया जनकया ियािहरू र 
दुष्टतयाहरूकया पननमत गनतु्षहुनेछ, पक मोियाकया 
व््वसथया हुँदयाहुँदै, उनीहरूको अ्वश् नै नयाि  
हुनतुिछ्ष।

२९ अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
्ो उपचत छ पक इस्याएलकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
एक व््वसथया पदनतुिद्षछ, हो एक ज्यादै कडया 
व््वसथया; पकनपक उनीहरू दुष्टतया गन्षमया 
पछटो र िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई 
समझनमया पढल्याईँ गनने हठी जन पथए।

३० त्सकयारण त्हयाँ व््वसथया पदइएको 
पथ्ो, हो अनतुष्ठयानहरू र प्वपधहरूको व््वसथया, 
त्ो व््वसथया जतुन उनीहरूले पदनपदनै कडया 
ियालनया गनतु्षिनने पथ्ो, उनीहरूले िरमेश्वरलयाई 
र िरमेश्वरप्रपतको आफनो कत्षव्लयाई 
समझनयामया रयाखन।

३१ तर हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक ्ी 
सबै कुरयाहरू आगयामी कुरयाहरूकया प्रकयारहरू 
हुन्।

३२ अपन अब, के उनीहरूल े व््वसथयालयाई 
बतुझ?े म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, बतुझनेन्, 
उनीहरूल े सब ै व््वसथयालयाई बतुझनेन्; अपन 
्ो उनीहरूको हृद्कया कठोरतयाकया कयारणल;े 
पकनपक उनीहरूले बतुझनेन् पक िरमेश्वरको 
उद्यारमयाफ्कत ् बयाहके कुन ै िपन मयापनसलयाई 
बचयाउन सपकदनँै।

३३ पकनपक हरे, के मोियाले मसीहको 
आगमनकया बयारमेया उनीहरूसयामतु अगम्वयाणी 
गरनेन ् र िरमशे्वरल े उहयँाकया जनलयाई उद्धयार 
गनतु्षिछ्ष?हो, अपन ससंयारको प्रयारमभदेनख 
समतेकया सब ैअगम्वक्याहरू जसले अगम्वयाणी 

गरकेया छन्—के उनीहरूले ्ी कुरयाहरूकया 
बयारमेया धरे ै्या थोर ैबोलकेया छनैन्?

३४ के उनीहरूले भनेकया छैनन् पक िरमेश्वर 
आफ ँै मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ तल 
आउनतु हुनेछ र आफूमया मयापनसको स्वरूि 
पलनतुहुनेछ र िृथ्वीको सतहमया महयान् िपक्कया 
सयाथ अपि जयानतुहुनेछ?

३५ हो, अपन के उनीहरूले ्ो िपन भनेकया 
छैनन् पक उहयाँले मृतकहरूको ितुनरुतथयान 
िूरया गनतु्षहुनेछ र उहयाँ, आफ ँै, िोषण गररइनतु र 
िीपडत हुनतुिद्षछ?

अध्या् १४

यरयैा मसीहका लाभग ्ोलदरन—्मसीहको 
भवनम्ता र पीडाहरू तोभकएका रन—्उहालँे 
आफनो जीवातमा पापका भनममत अप्छण गनु्छहुनर 
र उल्ङ्घनकता्छहरूका भनममत मधयस्ता 
गनु्छहुनर—यरयैा ५३ सगँ तलुना गनु्छहोस।् 
लगिग ई.प.ू १४८।

१ हो, के ् िै्याले समेत भनेनन्: कसले हयाम्ो 
्वृतया्तलयाई प्वश्वयास गरेकया छौ र िरमेश्वरको 
बयाहुबल कसलयाई प्रकट गररएको छ?

२ पकनपक उहयाँअगयापड कोमल प्वरु्वयाझैँ र 
सतुखया जपमनबयाट आएको जरयाझैँ हुक्कनतुहुनेछ; 
उहयाँको न त स्वरूि छ न त आकष्षण छ; 
अपन जब हयामीले उहयाँलयाई देखनेछौँ त्हयाँ 
त्सतो सतु्दरतया छैन पक हयामीले उहयाँलयाई 
चयाहनया गननेछौँ?

३ उहयाँ मयापनसहरूबयाट अिमयापनत र 
अस्वीकृत हुनतुहु्छ; दु:खमया िरेको मयापनस, 
िीडयासँग िररपचत; अपन हयामीले ्ी हयाम्या 
अनतुहयारहरू लतुकयाएझैँ उहयाँबयाट लतुकया्ौँ; उहयाँ 
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अिमयापनत हुनतुभ्ो, अपन हयामीले उहयाँलयाई 
सममयान गरेनौँ।

४ पनशच् नै उहयाँले हयाम्या िीडयाहरू 
बोकनतुभएको छ र हयाम्या दु:खहरू लैजयानतु भएको 
छ; तैिपन हयामीले उहयाँलयाई पहकया्षइएको, 
िरमेश्वरबयाट प्रहयार गररएको र िीपडत ठया््ौँ।

५ तर उहयाँलयाई हयाम्या उल्ङ्घनहरूकया 
पननमत ियाइते बनयाइएको पथ्ो, उहयाँलयाई 
हयाम्या दुष्टतयाहरूकया पननमत चोट लगयाइएको 
पथ्ो; हयाम्या ियान्तको तयाडनया उहयाँमयापथ 
पथ्ो; र उहयाँकया डयामहरूद्यारया हयामीलयाई पनको  
ियारर्ो।

६ हयामी सबै, भेडया जसतै, िथभ्रष्ट भएकया 
छौँ, हयामी प्रत्ेक आफनै बयाटोपतर लयागेकया 
छौँ; अपन िरमप्रभतुले हयामी सबैकया दुष्टतयाहरू 
उहयाँमयापथ थतुियानतु्ष भएको छ।

७ उहयाँलयाई िोषण गररएको पथ्ो, अपन 
उहयाँलयाई कष्ट पदइएको पथ्ो, तैिपन उहयाँले 
आफनो मतुख खोलनतु भएन; मयाररन लपगएको 
थतुमया जसतै उहयाँलयाई ल्याइ्ो; अपन जसरी 
भेडो उन कत्नेहरूकया अपि लयाटो हु्छ त्सरी 
उहयाँले आफनो मतुख खोलनतु भएन।

८ उहयाँलयाई कयारयागयारबयाट र ््या्बयाट 
लपग्ो; अपन उहयाँको पिँढीकया बयारेमया कसले 
िोषणया गननेछ? पकनपक उहयाँलयाई पजउँदोको 
भूपमबयाट अलग्याइएको पथ्ो; पकनपक 
उहयाँकया जनको उल्ङ्घनकया पननमत उहयाँलयाई 
िीपडत गरयाइएको पथ्ो।

९ अपन उहयाँले आफनो पचहयान दुष्टहरू र 
धनीकया सयाथ बनयाउनतुभ्ो; पकनभने उहयाँले 
कुनै दुषट्याइँ गनतु्षभएको पथएन, न त उहयाँको 
मतुखमया कुनै छलकिट पथ्ो।

१० तैिपन उहयाँलयाई चोट पदन िरमप्रभतुलयाई 

चयाहयानया भ्ो; उहयाँले उहयाँलयाई िोकमया 
ियानतु्षभ्ो; जब पतमीले ियािकया पननमत उहयाँको 
जी्वयातमया अि्षण गद्षछौ उहयाँले उहयाँकया 
स्तयानहरू देखनतुहुनेछ, उहयाँले उहयाँकया 
पदनहरू लमब्याउनतुहुनेछ, अपन िरमेश्वरकया 
इचछया आफ ँैद्यारया उन्पत हुनेछ।

११ उहयाँले आफनया जी्वयातमयाकया दु:ख 
देखनतुहुनेछ र स्ततुष्ट हुनतुहुनेछ; उहयाँको 
ज्यानद्यारया मेरया धममी से्वकहरूले धेरैलयाई सफयाइ 
पदनेछ, पकनपक उहयाँले उनीहरूकया दुष्टतयाहरू 
बोकनतुहुनेछ।

१२ त्सकयारण म उनलयाई एक अंि ती 
महयान् सँग छुट्याउनेछु र उनले लतुटलयाई 
बपल्याकयासयाथ् बयाढनेछन् पकनभने उनले 
आफनो जी्वयातमया मृत्तुसमम िोखेकया छन्; 
अपन उनी उल्ङ्घन गननेहरूसँग गपनएकया 
छन्; अपन धेरैकया ियािहरू उनले बोकेकया छन् 
र उल्ङ्घनकयारीहरूकया पननमत मध्सथतया 
गरेकया छन्।

अध्या् १५

कसरी ख्ीष्ट भपता र पतु् हुनहुुनर—उहालँे 
मधयस्ता गनु्छहुनरे र उहाकँा जनका 
उल्ङ्घनहरू ्ोकनहुुनरे—उहाहँरू र 
स् ै पभवत् अगमवतिाहरू उहाकँा सनतान 
हुन्—उहालेँ पुनरुत्ान लयाउनहुुनरे—
साना ्ाल्ाभलकाहरूसगँ अननत जीवन र। 
लगिग ई.प.ू १४८।

१ अपन अब अपबनयादीले उनीहरूसयामतु भने: 
म चयाह्छु पक पतमीहरूले बतुझनतुिद्षछ पक 
िरमेश्वर आफ ँै मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
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तल आउनतुहुनेछ र उहयाँकया जनको उद्धयार 
गनतु्षहुनेछ।

२ अपन पकनभने उहयाँ िरीरमया बयास गनतु्षहुनेछ 
उहयाँलयाई िरमेश्वरको ितुत् भपननेछ र िरीरलयाई 
पितयाको इचछयाको अधीनमया रयाखेकयाले, पितया 
र ितुत् भएकयाले—

३ पितया, पकनभने उहयाँ िरमेश्वरको 
िपक्द्यारया गभ्षमया हुनतुहु्थ्ो; र ितुत्, िरीरकया 
कयारणले; त्सरी पितया र ितुत् बनेकयाले—

४ अपन उहयाँहरू एक िरमेश्वर हुनतुहु्छ; हो, 
स्वग्षको र िृथ्वीकया उही अन्त पितया।

५ अपन त्सरी िरीर आतमयाको अधीनमया 
रहेर, अथ्वया पितयाको ितुत्, एक िरमेश्वर 
भएर, प्रलोभन सहनतुहु्छ, प्रलोभनमया समि्षण 
गनतु्षहुन्, तर उहयाँकया जनद्यारया नखल्ी उडयाइँदया 
र कोरया्ष हयापनँदया र पनकयालया गररँदया र बपहसकृत 
गररँदया सहनतुहु्छ।

६ अपन ्ो सबै िपछ, मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ धेरै िपक्ियाली आशच््ष 
कम्षहरू गरेिपछ, उहयाँलयाई डोऱ्याइनेछ, हो, 
्िै्याले भनेझैं समेत, जसरी एउटया भेडो 
उन कत्नेहरूकया अगयापड लयाटो हु्छ, त्सरी 
उहयाँले आफनो मतुख खोलनतु भएन।

७ हो, त्सरी समेत उहयाँलयाई डोऱ्याइनेछ, 
क्ुसमया टयाँपगनेछ र बध गररनेछ, िरीर मृत्को 
समेत अधीनमया रहेर, ितुत्को इचछया पितयाको 
इचछयामया गयापभएर।

८ अपन त्सरी िरमेश्वरले मृत्तुकया 
ब्धनहरूलयाई तोडनतुहु्छ मृत्तुमयापथ 
प्वज् प्रयाप्त गरेर; ितुत्लयाई मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया पननमत मध्सथतया गनने िपक् 
पदएर—

९ स्वग्षसमम आरोहण गरेर, कृियाकया 

हृद्हरू भएर, मयापनसकया छोरयाछोरीहरू प्रपत 
सहयानतुभूपतले भररएर; उनीहरू र ््या्बीच 
उपभएर; मृत्तुकया ब्धनहरू तोडेर, उनीहरूकया 
दुष्टतया र उनीहरूकया उल्ङ्घनहरू आफै ँमयापथ 
पलएर, उनीहरूको उद्धयार गरेर, ््या्ले गरेको 
मयागहरूलयाई िूरया गरेर।

१० अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
उहयाँकया पिँढीकया बयारेमया कसले िोषणया गननेछ? 
हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक जब उहयाँको 
जी्वयातमयालयाई ियािकया पननमत भेटी बनयाइ्छ 
उहयाँले आफनया स्तपत देखनतुहुनेछ। अपन अब 
पतमीहरू के भ्दछौ? अपन उहयाँकया स्तपत 
को हुन्?

११ हेर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
जसले अगम्वक्याकया ्वचनहरूलयाई सतुनेको 
छ, हो, ती सबै िप्वत् अगम्वक्याहरू जसले 
िरमप्रभतुको आगमनकया बयारेमया अगम्वयाणी 
गरेकया छन्—म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
ती सबै जसले उनीहरूकया ्वचनहरू सतुनेकया 
छन् र प्वश्वयास गरेकया छन् पक िरमप्रभतुले 
उहयाँकया जनको उद्धयार गनतु्षहुनेछ र उनीहरूकया 
ियािहरूको छुटकयारयाको पननमत त्ो पदनको 
बयाटो हेरेकयाछन्, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक ती उहयाँकया स्तपत हुन, अथ्वया उनीहरू 
िरमेश्वरकया अपधरयाज्कया उत्रयापधकयारीहरू 
हुन्।

१२ पकनपक उनीहरू ती हुन् जसको 
ियािहरू उहयाँले बोकनतुभएको छ; उनीहरू 
ती हुन् जसकया पननमत उहयाँ मनतु्षभएको छ, 
उनीहरूकया उल्ङ्घनहरूबयाट उनीहरूलयाई 
उद्धयार गन्ष। अपन अब, के उनीहरू उहयाँकया 
स्तपत होइनन्?

१३ हो, अपन के अगम्वक्याहरू होइनन्, 
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प्रत्ेक जसले अगम्वयाणी गन्ष मतुख खोलेकया 
छन्, जो उल्ङ्घनमया ितन भएकया छैनन्, 
मेरो अथ्ष संसयारको प्रयारमभदेनख समेतकया 
सबै िप्वत् अगम्वक्याहरू? म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु पक उनीहरू उहयाँकया स्तपत हुन्।

१४ अपन ती हुन् उनीहरू जसले ियान्तको 
प्रकयािन गरेकया छन्, जसले ितुभसमयाचयार 
ल्याएकया छन्, जसले मतुपक् प्रकयािन गरेकया 
छन्; अपन पस्ोनसयामतु भनेकया छन्: पतम्या 
िरमेश्वरले ियासन गनतु्षहु्छ!

१५ अपन हे कपत सतु्दर छन् ि्व्षतहरूमयापथ 
उनीहरूकया ियाउहरू!

१६ अपन फेरर, कपत सतु्दर छन् 
ि्व्षतहरूमयापथ पतनकया ियाउहरू जसले अझै 
ियान्त प्रकयािन गरररहेकया छन्!

१७ अपन फेरर, कपत सतु्दर छन् 
ि्व्षतहरूमयापथ पतनकया ियाउहरू जसले अब 
उिरया्त ियान्त प्रकयािन गननेछन्, हो, अब 
्स सम्देनख उिरया्त र सदयास्व्षदया।

१८ अपन हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
्ो मयात्ै होइन। पकनपक हे कपत सतु्दर 
छन् ि्व्षतहरूमयापथ उनकया ियाऊहरू जसले 
सतुसमयाचयार ल्याउँछ; जो ियान्तको संसथयािक 
हो, हो, िरमप्रभतु समेत, जसले उहयाँकया जनको 
उद्धयार गनतु्षभएको छ; हो, उहयाँ जसले उहयाँकया 
जनसयामतु मतुपक् पदनतुभएको छ।

१९ पकनपक ्पद उहयाँले उहयाँकया जनकया 
पननमत गरेको त्ो उद्धयार नभएको भए, जतुन 
संसयारको उतिपत्देनख त्यार गररएको पथ्ो, 
म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, ्पद ्ो नभएको 
भए, सबै मयान्व जयापतको नयाि हुनतुिद्षथ्ो।

२० तर हेर, मृत्तुकया ब्धनहरू तोपडनेछन्, 
अपन ितुत् ियासन गनतु्षहु्छ र मृतकमयापथ 

िपक्ियापल हुनतुहु्छ, त्सकयारण, उहयाँले 
मृतकहरूको ितुनरुतथयान िूरया गनतु्षहु्छ।

२१ अपन त्हयाँ ितुनरुतथयान आउनेछ, प्रथम 
ितुनरुतथयान समेत, हो, उनीहरूको ितुनरुतथयान 
समेत, जो पथए, अपन जो छन्, अपन जो 
हुनेछन्, ख्ीष्टको ितुनरुतथयान नहु्जेलसमम 
समेत—पकनपक उहयाँलयाई त्सै भपननेछ।

२२ अपन अब, सबै अगम्वक्याहरूको 
ितुनरुतथयान र ती सबै जसले उनीहरूकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गरेकया छन्, अथ्वया ती 
सबै जसले िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालन गरेकया 
छन्, प्रथम ितुनरुतथयानमया अपि आउनेछन्; 
त्सकयारण, उनीहरू प्रथम ितुनरुतथयान हुन्।

२३ उनीहरूलयाई िरमेश्वरसँग बयास गन्ष 
उठयाइ्छ जसलयाई उहयाँले उद्धयार गनतु्षभएको छ; 
्सरी उनीहरूसँग ख्ीष्टमयाफ्कत् अन्त जी्वन 
छ, जसले मृत्तुकया ब्धनहरू तोडनतुभएको 
छ।

२४ अपन ्ी ती हुन् जसको प्रथम 
ितुनरुतथयानमया भयाग छ; अपन ् ी ती हुन् जो ख्ीष्ट 
आउनतुभ्दया अगयापड मरेकया हुन्, उनीहरूकया 
अज्यानतयामया, उनीहरूसयामतु मतुपक्को िोषणया 
नगररएकोले। अपन ्सरी िरमप्रभतुले 
प्नीहरूको ितुनसथया्षिनया ल्याउनतुहु्छ; अपन 
उनीहरूसँग प्रथम ितुनरुतथयानमया भयाग छ, 
अथ्वया अन्त जी्वन छ, िरमप्रभतुद्यारया उद्धयार 
गररएकयाले।

२५ अपन सयानया बयालबयापलकयाहरूसँग िपन 
अन्त जी्वन छ।

२६ तर हेर, अपन िरमेश्वरअगयापड डरयाओ र 
कयाँि, पकनपक पतमीहरूले कयाँपनतु िछ्ष; पकनपक 
िरमप्रभतुले त्सतो कसैलयाई उद्धयार गनतु्षहुन् जो 
उहयाँप्वरुद्ध प्वद्ोह गछ्ष र आफनया ियािहरूमया 



200

मोसी्याह १५:२७–१६:४ २००
मछ्ष; हो, ती सबै समेत जो संसयार प्रयारमभ 
भएदेनख उनीहरूकया ियािहरूमया नयाि गररएकया 
छन्, जसले इचछयािू्व्षक िरमेश्वरप्वरुद्ध प्वद्ोह 
गरेकया छन्, जसले िरमेश्वरकया आज्याहरू 
थयाहया ियाएकया छन्, र पतनको ियालनया गददैनन्; 
प्नीहरू ती हुन् जसको प्रथम ितुनरुतथयानमया 
कुनै भयाग छैन।

२७ त्सकयारण के पतमीहरूले कयामनतु 
िददैन? पकनपक मतुपक् त्सतो कसैलयाई 
आउँदैन; पकनपक िरमप्रभतुले त्सतो कसैलयाई 
उद्धयार गनतु्षभएको छैन; हो, न त त्सतो 
कसैलयाई उद्धयार गन्ष सकनतुहु्छ; पकनपक 
उहयाँले आफै ँलयाई अस्वीकयार गन्ष सकनतुहुन्; 
उहयाँले ््या्लयाई अस्वीकयार गन्ष सकनतुहुन् जब 
त्ससंग त्सको दया्वया छ।

२८ अपन अब, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक सम् आउनेछ पक िरमप्रभतुको मतुपक्को 
प्रत्ेक रयाष्टट्र, कुटुमब, भयाषया र जनसयामतु िोषणया 
गररनेछ।

२९ हो, िरमप्रभतु, हजतुरकया चौकीदयारहरूले 
आफनया आ्वयाज उचयालनेछन्; एकै आ्वयाजमया 
उनीहरूले गयाउनेछन्; पकनपक उनीहरूले 
आफनै आँखयाले देखनेछन्, जब िरमप्रभतुले 
पस्ोन फेरर ल्याउनतुहुनेछ।

३० एक्यासी हपष्षत होओ, ्रुिलेमकया 
भग्या्विेषहरू पतमीहरू एकसयाथ गयाओ 
पकनपक िरमप्रभतुले उहयाँकया जनलयाई सया्त्वनया 
पदनतुभएको छ, उहयाँले ्रुिलेमको उद्धयार 
गनतु्षभएको छ।

३१ सयारया रयाष्टट्रहरूकया आँखयाहरूमया 
िरमप्रभतुले आफनया िप्वत् बयाहु प्रदि्षन 
गनतु्षभएको छ; अपन िृथ्वीकया िल्ो छेउकया 
सबैले हयाम्या िरमेश्वरको मतुपक् देखनेछन्।

अध्या् १६

परमेशवरले माभनसहरूलाई हराइएको र 
पभतत अवस्ा्ाट उद्धार गनु्छहुनर—ती जो 
पापमय ररीर रन ्उनीहरू उद्धार निए जसत ै
रहनरन्—ख्ीष्टल े अनतयभहन जीवन अ्वा 
अनतयहीन अभिरापको पनुरुत्ानमा परूा 
गनु्छहुनेर। लगिग ई.प.ू १४८।

१ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक अपबनयादीले 
्ी ्वचनहरू बोलेिपछ उनले उनकया हयात 
फैल्याए र भने: सम् आउनेछ जब सबैले 
िरमप्रभतुको मतुपक् देखनेछन्; जब प्रत्ेक 
रयाष्टट्र, कुटुमब, भयाषया र जनले आफनै आँखयाले 
देखनेछन् र िरमेश्वरसयामतु स्वीकयानने छन् पक 
उहयाँकया ््या्हरू ््या्ोपचत छन्।

२ अपन तब दुष्टहरूको पनकयालया गररनेछ, 
अपन उनीहरूसँग पचतकयानने र रुने र प्वलयाि 
गनने र दयाह्रया पकटने कयारण हुनेछ; अपन ्ो 
पकनभने उनीहरूले िरमप्रभतुकया आ्वयाजलयाई 
सतुन्ेछैनन्, त्सकयारण िरमप्रभतुले उनीहरूको 
उद्धयार गनतु्षहुन्।

३ पकनपक उनीहरू ियािम् र दुष्ट छन् र 
सैतयानको उनीहरूमयापथ िपक् छ; हो, त्ो बृद्ध 
सि्ष समेत जसले हयाम्या प्रथम मयातयापितयालयाई 
झतुक्या्ो, जतुन उनीहरूको ितनको कयारण 
पथ्ो; जतुन सबै मयान्व जयापत ियािम्, कयामतुक, 
दुष्ट, असलबयाट दुष्टको ज्यान भएर, उनीहरू 
आफ ँै सैतयानको अधीनमया बन्कया कयारण 
पथ्ो।

४ त्सरी मयान्वजयापत सब ै हरयाइएकया पथए; 
अपन हेर, ्पद िरमशे्वरल े उहयाकँया जनलयाई 
उनीहरूको हरयाइएको र िपतत हयालतबयाट उद्धयार 
नगरकेो भए उनीहरू अन्तसमम हरयाइन ेपथए।



मोसी्याह १६:५–१७:१

201

२०१
५ तर समझ पक ऊ जो उसको आफनो 

ियािम् प्रकृपतमया जयारी रयाखछ र ियािकया 
बयाटयाहरूमया र िरमेश्वरप्वरुद्धकया प्वद्ोहमया 
जया्छ, उसको िपतत अ्वसथयामया रह्छ र 
उसमयापथ सैतयानको सबै िपक् छ। त्सकयारण 
ऊ, िरमेश्वरको ित्तु भएकयाले, त्हयाँ कुनै 
उद्धयार नभएको जसतो हु्छ; अपन सैतयान िपन 
िरमेश्वरको ित्तु हो।

६ अपन अब ्पद ख्ीष्ट संसयारमया नआएको 
भए, आगयामी कुरयाहरूलयाई भैसकेकया जसतै गरी 
बोलदया, त्हयाँ कुनै उद्धयार हुने पथएन।

७ अपन ्पद ख्ीष्ट मृतकबयाट नउठेको भए, 
अथ्वया मृत्तुकया ब्धनहरू नतोडनतुभएको भए 
पक पचहयानको कुनै प्वज् हुने पथएन, अपन 
पक मृत्तुको कुनै खील हुने पथएन, त्हयाँ कुनै 
ितुनरुतथयान हुने पथएन।

८ तर त्हयाँ ितुनरुतथयान छ, त्सकयारण 
पचहयानको प्वज् हुनेछैन र मृत्तुको खील 
ख्ीष्टमया पनपलएको छ।

९ उहयाँ संसयारको ज्ोपत र जी्वन हुनतुहु्छ; 
हो, एक प्रकयाि जतुन अ्त्हीन छ, पक जतुन 
कपहल्ै अँध्याररन सकदैन; हो, अपन एक 
जी्वन िपन जतुन अ्त्हीन छ, पक त्हयाँ अरु 
कुनै मृत्तु हुन सकदैन।

१० ्ो मरणिील समेतले अमरत्व धयारण 
गननेछ, अपन ्ो अिभ्रंसले ितुद्धतया धयारण 
गननेछ र िरमेश्वरको ््या्ल्अगयापड खडया 
हुन, असल भए िपन दुष्ट भए िपन उनीहरूकया 
कया््षहरूअनतुसयार उनीहरूलयाई ््या् गन्ष 
ल्याइनेछ—

११ ्पद पतनीहरू असल भए, अ्त्हीन 
जी्वन र खतुपस्यालीको ितुनरुतथयानमया; र 
्पद दुष्ट भए, अ्त्हीन अपभियािको 

ितुनरुतथयानमया, सैतयानकयासयामतु बतुझयाइएकयाले, 
जसले उनीहरूलयाई अधीनमया रयाखेको छ, जतुन 
अपभियाि हो—

१२ आफनया ियािम् इचछयाहरू र 
चयाहयानयाहरूअनतुसयार गएर; कृियाकया बयाहुहरू 
उनीहरूपतर फैल्याइएको बेलयामया िरमप्रभतुलयाई 
कपहल्ै ितुकयारेनन्, पकनपक कृियाकया बयाहुहरू 
उनीहरूपतर फैल्याइएको पथ्ो र उनीहरूले 
बोलेनन्, उनीहरू आफनया दुष्टतयाको चेतया्वनी 
ियाएर, अपन अझै उनीहरूले ती छोडेनन्; 
अपन उनीहरूलयाई िशचयात्याि गन्ष आज्या 
पदइएको पथ्ो र अझै उनीहरूले िशचयात्याि  
गरेनन्।

१३ अपन अब, के पतमीहरूले कयाँपनतु र 
पतमीहरूकया ियािहरूको िशचयात्याि गनतु्ष र 
के्वल ख्ीष्टमया र ख्ीष्टमयाफ्कत् पतमीहरूलयाई 
बचयाउन सकछौ भनी समझनतु िददैन?

१४ त्सकयारण, ्पद पतमीहरूले मोियाकया 
व््वसथया पसकयाउँछौ, आउने कुरयाहरूकया 
िू्वया्षभयासहरू िपन पसकयाउँछौ भने—

१५ उनीहरूलयाई पसकयाऊ पक उद्धयार 
िरमप्रभतु ख्ीष्टमयाफ्कत् आउँछ, जो सोही अन्त 
पितया हुनतुहु्छ। आपमन।

अध्या् १७

अलमाले अभ्नादीका वचनहरू भवशवास 
गर्छन् र लेखरन्—अभ्नादी आगोद्ारा मतृय ु
सहनरन्—उनले उनका हतयाराहरूमाभ् 
रोग र आगोद्ारा मतृयकुो अगमवाणी गर्छन।् 
लगिग ई.प.ू १४८।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अपबनयादीले ्ी भनयाइहरू सकेकया पथए, पक 
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रयाजयाले आज्या पदए पक ियादरीहरूले उनलयाई 
लैजयानतु िछ्ष र अह्रयाए पक उनलयाई मयाररनतु िछ्ष।

२ तर त्हयाँ उनीहरूकयामयाझ एक पथए 
जसको नयाउँ अलमया पथ्ो, उनी िपन नफीकया 
स्तपत पथए। अपन उनी ्तु्वया पथए र उनले 
अपबनयादीले बोलेकया ्वचनहरूमया प्वश्वयाि गरे, 
पकनपक उनलयाई अपबनयादीले उनीहरूप्वरुद्ध 
ग्वयाही पदएकया दुष्टतयाहरूकया बयारेमया थयाहया 
पथ्ो; त्सकयारण उनले रयाजयासँग पब्ती गन्ष 
प्रयारमभ गरे पक उनले अपबनयादीसँग ररसयाउनतु 
हुँदैन, तर सहनतु िछ्ष पक उनले ियान्तितु्व्षक 
प्रसथयान गरून्।

३ तर रयाजया अझ क्ुद्ध भए र अह्रयाए पक 
अलमयालयाई उनीहरूमयाझबयाट पनकयालया गररनतु 
िछ्ष र उनकया नोकरहरूलयाई उनकया िपछ 
िठयाए पक उनीहरूले उनको बध गन्ष सकून्।

४ तर उनी उनीहरूकया अगयापडबयाट भयागे र 
आफूलयाई लतुकयाए पक उनीहरूले पतनलयाई फेलया 
ियारनेन।् अपन उनल े धरे ै पदनहरूसमम लतुकेर 
अपबनयादील ेबोलकेया सब ै्वचनहरू लेख।े

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाले अह्रयाए 
पक उनकया रक्कहरूले अपबनयादीलयाई िेनतु्ष 
िद्षछ र लैजयानतु िद्षछ; अपन उनीहरूले 
उनलयाई बयाँधे र कयारयागयारमया फ्याँके।

६ अपन तीन पदनिपछ, ियादरीहरूसँग 
िरयामि्ष पलएर, उनले अह्रयाए पक उनलयाई 
उनीअगयापड फेरर ल्याइनतु िद्षछ।

७ अपन उनले पतनलयाई भने: अपबनयादी, 
हयामीले पतम्या प्वरुद्ध दोष फेलया ियारेकया छौँ र 
पतमी मृत्तुको लया्क छौ।

८ पकनपक पतमीले भनेकया छौ पक िरमेश्वर 
स्व्म् मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ तल 
आउनतु हुनेछ; अपन अब, मेरया र मेरया जनकया 

बयारेमया पतमीले बोलेकया सबै दुष्ट ्वचनहरूको 
पतमीले पफतया्ष नपलए ्सकयारणकया पननमत 
पतमीलयाई मयाररनतु िद्षछ।

९ अब अपबनयादीले उनीसयामतु भन:े म 
पतमीसयामतु भ्दछु, म ्ी जनकया बयारमेया मलैे 
पतमीसयामतु बोलेकया ्वचनहरूको पफतया्ष पलने 
छनै, पकनपक पतनीहरू सत् छन;् अपन पक 
पतमीहरूले पतनको पननशचततया जयान् सक मलैे 
सहेको छु पक म पतमीहरूको हयातमया िरकेो छु।

१० हो, अपन म मृत्तुसमम समेत सहने 
छु र म मेरया ्वचनहरूको पफतया्ष पलनेछैन र 
पतनीहरू पतमीहरूकया प्वरुद्ध ग्वयाहीकया रुिमया 
खडया हुनेछन्। अपन ्पद पतमीहरूले मेरो बध 
गऱ्ौ भने पतमीहरूले पनदकोष रगत बगयाउनेछौ 
र ्ो िपन अन्तम पदनमया पतमीहरूकया प्वरुद्ध 
ग्वयाहीकया रुिमया खडया हुनेछ।

११ अपन अब नोआ रयाजयाले उनलयाई छयाडन 
लयागेकया पथए, पकनपक उनी पतनकया ्वचनदेनख 
डरयाए; पकनपक उनी डरयाए पक िरमेश्वरको 
््या् उनीमयापथ आउनेछ।

१२ तर ियादरीहरूले उनकया प्वरुद्ध 
उनीहरूकया आ्वयाज उचयाले र उनलयाई दोष पदन 
थयाले, ्सो भ्दै: उसले रयाजयाको आलोचनया 
गरेको छ। त्सकयारण रयाजया पतनकया प्वरुद्ध 
ररसमया भडकयाइए र उनले पतनलयाई हसतया्तरण 
गरे पक उनको बध गरर्ोस्।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
उनलयाई लगे र उनलयाई बयाँधे र दयाउरयाकया 
मतुठयाहरूले उनको िरीरमया कोरया्ष हयाने, हो, 
मृत्तुसमम समेत।

१४ अपन अब जब ज्वयालयाहरूले उनलयाई 
जलयाउन प्रयारमभ गऱ्ो, उनले पतनीहरुसयामतु 
करयाए, ्सो भ्दै:
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१५ हेर, पतमीहरूले मलयाई जे गरेकया छौ, 

्सतै हुनेछ पक पतमीहरूकया स्तपतकया कयारण 
धेरैले िीडयाहरू सहन िननेछ जतुन म सहदैं छु, 
आगोद्यारया मृत्तुकया िीडयाहरू समेत; अपन 
्ो पकनभने उनीहरू िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरको मतुपक्मया प्वश्वयास गछ्षन्।

१६ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक पतमीहरू 
पतमीहरूकया दुष्टतयाहरूकया कयारण सबै 
पकपसमकया रोगहरूबयाट रिपसत हुनेछौ।

१७ हो, अपन पतमीहरू प्रत्ेक हयातबयाट 
प्रहयाररत हुनेछौ र धियाइनेछौ र ्त्-तत् 
छररनेछौ, जङ्ली बथयानलयाई जङ्ली र 
डरलयागदया िितुहरूले धियाएझैँ समेत।

१८ अपन त्ो पदनमया पतमीहरूलयाई खोजी 
पनकयालया गररनेछ र पतमीहरूलयाई पतमीहरूकया 
ित्तुकया हयातहरूद्यारया लपगनेछ, अपन तब 
पतमीहरूले सहने छौ, जसरी मैले सहदैँ छु, 
आगोद्यारया मृत्तुको िीडयाहरू समेत।

१९ ्सरी िरमेश्वरले उहयाँकया जनको 
प्वनयाि गननेहरूमयापथ बदलया पलनतुहु्छ। हे 
िरमेश्वर, मेरो जी्वयातमयालयाई रिहण गनतु्षहोस्।

२० अपन अब, जब अपबनयादीले ्ी 
्वचनहरू भनेकया पथए, उनी ढले, आगोद्यारया 
मृत्तु सहँदै; हो, मृतक बनयाइए पकनभने उनले 
िरमेश्वरकया आज्याहरू अस्वीकयार गरेनन्, 
उनकया ्वचनहरूकया सत्तया उनको मृत्तुको 
छयाि लगयाएर ब्द गरे।

अध्या् १८

अलमाल ेगोपय रुपल ेप्रवचन भदनरन्—उनले 
्मप्तसमाको करार वयाखया गर्छन् र मोममोनका 
पानीमा ्मप्तसमा भदनरन—्उनले ख्ीष्टको 

चच्छको स्ापना गर्छन ् र पादरीहरू भनयतुि 
गर्छन्—उनीहरू आफै ँ जीभवका चलाउरँन ्र 
जनलाई भसकाउँरन—्अलमा र उनका जन 
नोआ राजादेमख उजाड स्ानभतर िागरन।् 
लगिग ई.प.ू १४७–१४५।

१ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक अलमया, जो 
नोआ रयाजयाकया से्वकहरूदेनख भयागेकया पथए, 
उनकया ियािहरू र दुष्टतयाहरूकया िशचयात्याि गरे 
र गोप् रुिमया जनमयाझ गए र अपबनयादीकया 
्वचनहरू पसकयाउन थयाले—

२ हो, आउने्वयालया जो पथ्ो पतनकया 
बयारेमया, अपन मृतककया ितुनरुतथयान र ख्ीष्टको 
िपक् र िीडयाहरू र मृत्तु र उहयाँको ितुनरुतथयान 
र स्वग्षपतरको आरोहणमयाफ्कत् िूरया हुने जनकया 
उद्धयारकया बयारेमया।

३ अपन उनकया ्वचन सतुन्े जपतलयाई उनले 
पसकयाए। अपन उनले उनीहरूलयाई गोप् रुिमया 
पसकयाए, पक रयाजयालयाई ्सको अ्वगत नहोस्। 
अपन धेरैले उनकया ्वचनमया प्वश्वयास गरे।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जपतले प्वश्वयास 
गरे उनीहरू रयाजयाबयाट नयाउँ प्रयाप्त गरेको 
सथयानपतर गए जसलयाई मोमकोन भपन्थ्ो, 
जतुन सम्-सम्मया अथ्वया मौसमहरूमया 
जङ्ली जनया्वरहरूद्यारया सतयाइएको भूपमको 
पसमयानयाहरूमया पथ्ो।

५ अब, मोमकोनमया ितुद्ध ियानीको मतुहयान पथ्ो 
र अलमया त्हयाँ गए, त्हयाँ ियानी नपजकै सयानया 
रुखहरूको एक झयाडी भएकयाले, जहयाँ उनले 
रयाजयाकया मयापनसहरूकया खोजीबयाट पदनको 
सम्मया आफ ँैलयाई लतुकयाए।

६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनलयाई प्वश्वयास 
गनने जपत उनकया ्वचनहरू सतुन् त्हयाँ गए।
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७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक धेरै पदनहरूिपछ 

त्हयाँ अलमयाकया ्वचनहरू सतुन् मोमकोनको 
सथयानमया रयाम्ै सङ्ख्यया एकसयाथ जममया भएकया 
पथए। हो, उनकया ्वचनमया प्वश्वयास गनने सबै 
जममया भएकया पथए। अपन उनले उनीहरूलयाई 
पसकयाए र उनीहरूसयामतु िशचयात्याि र उद्धयार र 
िरमप्रभतुमयापथको आसथयाकया बयारेमया प्रचयार गरे।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
उनीहरूसयामतु भने: हेर, ्हयाँ मोमकोनकया ियानी 
छन् (पकनपक पतनलयाई ्सरी बोलयाइ्थ्ो) 
अपन अब, पकनभने पतमीहरू िरमेश्वरको 
समूहमया आउन र उहयाँकया जन भनी बोलयाइन 
इचछुक छौ, अपन एक अकया्षकया भयारीहरू 
बोकन रयाजी छौ, पक पतनीहरू हलतुकया होऊन्;

९ हो, अपन िोक गननेहरूसँग िोक गन्ष रयाजी 
छौ; हो, अपन सया्त्वनयाको आ्वश्कतयामया 
िरेकयाहरूलयाई सया्त्वनया पदन र सबै सम्मया र 
सबै कुरयाहरूमया र पतमीहरू हुने सबै सथयानमया, 
मृत्तुसमेत समम िरमेश्वरकया सयाक्ीकया रुिमया 
खडया हुन, पक पतमीहरूले िरमेश्वरद्यारया उद्धयार 
ियाओ र प्रथम ितुनरुतथयानकया पतनीहरूसँग 
गपन्, पक पतमीहरूलयाई अन्त जी्वन 
पमलोस्—

१० अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, ्पद 
पतमीहरूको हृद्को चयाहनया ्ो हो भने, 
िरमप्रभतुकया नयाउँमया बनप्तसमया पलनको प्वरुद्धमया 
पतमीहरूको के प्वरोध छ, उहयाँअगयापड 
सयाक्ीकया रुिमया पक पतमीहरू उहयाँसँग करयारमया 
प्र्वेि गरेकया छौ, पक पतमीहरूले उहयाँको से्वया 
गननेछौ र उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गननेछौ, 
पक उहयाँले आफनो आतमया अझ प्रचतुरमयात्यामया 
पतमीहरूमयापथ ख््याउनतु हुनेछ?

११ अपन अब जब जनले ्ी ्वचनहरू 

सतुनेकया पथए, उनीहरूले आन्दकया सयाथ 
उनीहरूकया हयातहरूले तयाली बजयाए र ितुकयारे: 
्ो हयाम्ो हृद्को चयाहनया हो।

१२ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
हेलयामलयाई लगे, उनी िपहलयामध्ेकया एक 
भएकयाले र गए र ियानीमया उपभए र ्सो भ्दै 
करयाए: हे िरमप्रभतु, हजतुरको से्वकमयापथ 
हजतुरको आतमया ख््याइपदनतुओस्, पक उसले 
्ो कया््ष हृद्को िप्वत्तयाकया सयाथ गनने गरोस्।

१३ अपन जब उनले ्ी ्वचनहरू भनेकया 
पथए, िरमप्रभतुको आतमया उनीमयापथ पथ्ो 
र उनले भने: हेलयाम, म पतमीलयाई बनप्तसमया 
पद्छु, स्व्षिपक्मयान् िरमेश्वरबयाट अपधकयार 
ियाएकयाले, एक ग्वयाहीको रुिमया पक मरणिील 
िरीरको मृत्तु नभइ्जेलसमम उहयाँको से्वया 
गन्ष एक करयारमया प्र्वेि गरेकया छौ र िरमप्रभतुको 
आतमया पतमीमयापथ खपनन सकोस् र उहयाँले 
पतमीलयाई अन्त जी्वन पदनतुहोस्, ख्ीष्टको 
उद्धयारमयाफ्कत्, जसलयाई संसयारको उतिपत्देनख 
उहयाँले त्यार ियानतु्षभएको छ।

१४ अपन अलमयाले ्ी ्वचनहरू भनेिपछ, 
अलमया र हेलयाम दुबै ियानीमया डुबेकया पथए र 
उनीहरू उठे र खतुसी हुँदै ियानीबयाट बयापहर आए, 
आतमयाले भररएर।

१५ अपन फेरर, अलमयाले अककोलयाई लगे 
र दोस्ो िटक ियानीमया गए र िपहलयाअनतुसयार 
उनलयाई बनप्तसमया पदए, तर ्सिटक उनले 
आफ ँैलयाई फेरर ियानीमया डुबयाएनन्।

१६ अपन ्स प्रकयारले उनले मोमकोनको 
सथयानसमम अपि जयाने प्रत्ेकलयाई बनप्तसमया 
पदए; अपन उनीहरू सङ्ख्ययामया लगभग दुई 
स् र चयार जी्वयातमयाहरू पथए; हो, अपन 
उनीहरूलयाई मोमकोनकया ियानीमया बनप्तसमया 
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पदइएको पथ्ो र उनीहरू िरमेश्वरको 
अनतुरिहले भररएकया पथए।

१७ अपन उनीहरूलयाई, त्ो सम्देनख 
अगयापड, िरमेश्वरको चच्ष, अथ्वया ख्ीष्टको 
चच्ष भपन्ो। अपन ् सतो हुन ग्ो पक जसलयाई 
िरमेश्वरको िपक् र अपधकयारद्यारया बनप्तसमया 
पदइ्ो उसलयाई उहयाँको चच्षमया थपि्ो।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया, 
िरमेश्वरबयाट अपधकयार ियाएकयाले, ियादरीहरू 
पन्तुपक् गरे; उनीहरूलयाई िरमेश्वरको 
अपधरयाज्कया सरोकयारकया कुरयाहरू बयारेमया 
प्र्वचन पदन र पसकयाउन उनीहरूकया सङ्ख्यया 
मध्े प्रत्ेक िचयासलयाई एक ियादरी समेत 
उनले पन्तुक् गरे।

१९ अपन उनले पतनीहरूलयाई आज्या पदए 
पक पतनीहरूले उनले पसकयाएकया र िप्वत् 
अगम्वक्याहरूकया मतुखबयाट बोपलएकया कुरयाहरू 
बयाहेक केही नपसकयाऊन्।

२० हो, उनले उनीहरूलयाई ्ो समेत आज्या 
पदए पक उनीहरूले िशचयात्याि र उहयाँकया जनको 
उद्धयार गनतु्षहुने िरमप्रभतुमयापथको आसथयाबयाहेक 
केहीको प्र्वचन नगरून्।

२१ अपन उनले उनीहरूलयाई आज्या पदए 
पक त्हयाँ एक अकया्षसँग कलह हुनतु हुँदैन, तर 
उनीहरूले एकै नजरकया सयाथ बयाटो हेनतु्ष िद्षछ, 
एक आसथया र एक बनप्तसमया भएर, एकतया र 
एक अकया्ष प्रपतको मया्यामया उनीहरूकया हृद् 
एक सयाथ बतुपनएर।

२२ अपन ्सरी उनले उनीहरूलयाई 
प्रचयार गनने आज्या पदए। अपन ्सरी उनीहरू 
िरमेश्वरकया छोरयाछोरीहरू बने।

२३ अपन उनले उनीहरूलयाई आज्या पदए 
पक उनीहरूले िबयाथको पदनलयाई ियालनया गनतु्ष 

िद्षछ र त्सलयाई िप्वत् रयाखनतु िद्षछ, अपन 
प्रत्ेक पदनमया समेत उनीहरूले िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदनतु िद्षछ।

२४ अपन उनले उनीहरूलयाई ्ो िपन आज्या 
पदए पक उनले पन्तुक् गरेकया ियादरीहरूले 
आफनो जीप्वकयाको पननमत उनीहरूकया आफनै 
हयातहरूले िररश्म गनतु्ष िद्षछ।

२५ अपन ्ी जनलयाई पसकयाउन र िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरको आरयाधनया गन्ष र 
्ो िपन, उनीहरूको क्मतयाले भ्याएसमम, 
उनीहरू आफै ँ एक सयाथ जममया हुनतु िद्षछ भनी 
प्रत्ेक हप्तयामया एक पदन छुट्याइएको पथ्ो।

२६ अपन ियादरीहरूले आफनो जीप्वकयाको 
पननमत जनमया भर िनतु्ष हुँदैन; तर उनीहरूको 
िररश्मकया पननमत िरमेश्वरको अनतुरिह 
उनीहरूले प्रयाप्त गनतु्ष पथ्ो, पक उनीहरू 
आतमयामया बपल्या होऊन्, िरमेश्वरको ज्यान 
ियाएकयाले, पक उनीहरूले िरमेश्वरको िपक् र 
अपधकयारकयासयाथ पसकयाऊन्।

२७ अपन फेरर आलमयाले आज्या पदए पक 
चच्षकया जनले उनीहरूकया समिपत् बयाँडनतु िछ्ष, 
प्रत्ेकले उससँग भएअनतुसयार; ्पद उससँग 
प्रससत छ भने उसले बढी बयाँडनतु िछ्ष; तर 
जससँग थोरै छ, उसबयाट थोरै चयाहयानया गररनतु 
िछ्ष; अपन नभएकयालयाई बयाडनतुिछ्ष।

२८ अपन ्सरी उनीहरूले उनीहरूको 
समिपत् उनीहरूको आफनो इचछया र 
िरमेश्वरप्रपतको असल चयाहयानयाअनतुसयार 
बयाँडनतु िछ्ष, अपन ती ियादरीहरूकया पननमत जो 
आ्वश्कतयामया खडया छन्, हो र प्रत्ेक गररब, 
नयाङ्या जी्वयातमयाकया पननमत।

२९ अपन ्ो उनले उनीहरूसयामतु भने, 
िरमेश्वरबयाट आज्या पदइएकयाले; अपन उनीहरू 
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िरमेश्वर अगयापड पसधया भएर पहँडे, उनीहरूकया 
आ्वश्कतयाहरू र चयाहनयाहरूअनतुसयार, 
भौपतक र आनतमक दुबैमया एकआकया्षकया 
पननमत बयाँडेर।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो सबै 
मोमकोनमया भएको पथ्ो, हो, मोमकोनकया ियानी 
्वररिरर, जङ्लमया जतुन मोमकोनकया ियानी 
नपजक पथए; हो, मोमकोनको सथयान, मोमकोनकया 
ियानी, मोमकोनको जङ्ल, कपत सतु्दर 
छन् पतनीहरू उनीहरूकया पननमत जो त्हयाँ 
उद्धयारकतया्षको ज्यानमया आए; हो, अपन कपत 
आिीपषत छन् उनीहरू, पकनपक उनीहरूले 
उहयाँको ज्ज्याकर सदयास्व्षदया गयाउनेछन्।

३१ अपन ्ी कुरयाहरू भूपमको पसमयानयामया 
गररएको पथ्ो, पक पतनीहरू रयाजयाको 
जयानकयारीमया नआऊन्।

३२ तर हरे, ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाले, 
जनमयाझ गपतप्वपध फेलया ियारकेयाले, उनकया 
नोकरहरूलयाई उनीहरूलयाई पनरीक्ण गन्ष 
िठयाए। त्सकयारण त्स पदनमया जब उनीहरू 
आफ ँै िरमप्रभतुकया ्वचनहरू सतुन् एकसयाथ भेलया 
भएकया पथए उनीहरू रयाजयासयामतु फेलया ियाररए।

३३ अपन अब रयाजयाले भने पक अलमयाले 
जनलयाई उनकया प्वरुद्ध प्वद्ोहमया भडकयाउँदै 
पथए; त्सकयारण उनले पतनीहरूको प्वनयाि 
गन्ष उनकया सेनया िठयाए।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया 
र िरमप्रभतुकया जनलयाई रयाजयाकया सेनयाको 
आगमनको सूपचत गरयाइ्ो; त्सकयारण 
उनीहरूले उनीहरूकया ियालहरू र िरर्वयारहरू 
पलए र उजयाड सथयान पतर प्रसथयान गरे।

३५ अपन उनीहरू सङ्ख्ययामया लगभग चयार 
स् िचयास जी्वयातमयाहरू पथए।

अध्या् १९

भगदोनले नोआ राजाको ् ध गन्छ खोजदरन्—
लमानीहरूले िभूममा आक्मण गद्छरन—्
नोआ राजाले आगोद्ाराको मतृय ुसहनपुर्छ—
भलमही एक नजराना भतनने राजाको रुपमा रासन 
गर्छन्। लगिग ई.प.ू १४५–१२१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाकया सेनया 
फक्क, िरमप्रभतुकया जनलयाई व्थ्षमया खोजेर।

२ अपन अब हेर, िटयाइएकयाले रयाजयाको 
सेनया सयानो पथ्ो, अपन त्हयाँ बयाँकी जनमयाझ 
प्वभयाजनको प्रयारमभ भ्ो।

३ अपन सयानो भयागले रयाजयाप्वरुद्ध धमकी 
हुङ्यान्ष प्रयारमभ गरे, अपन त्हयाँ उनीहरूमयाझ 
एक महयान् कलह प्रयारमभ भ्ो।

४ अपन अब त्हयाँ उनीहरूमयाझ एक 
मयापनस पथए जसको नयाउँ पगदोन पथ्ो, अपन 
उनी बपल्या मयापनस र रयाजयाको ित्तु भएकयाले, 
त्सकयारण उनले उनको तरबयार पनकयाले र 
उनको क्ोधमया कसम खयाए पक उनले रयाजयाको 
बध गननेछन्।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले रयाजयासँग 
लडे, अपन जब रयाजयाले देखे पक उनले रयाजयालयाई 
हरयाउन लयागे, उनी भयागे र दौडेर मन्दर नपजक 
रहेको धरहरयामयापथ ितुगे।

६ अपन पगदोनले उनलयाईिपछ लखेटे र 
रयाजयाको बध गन्ष धरहरयामया ितुग् लयागेकया 
पथए, अपन रयाजयाले िेमलोनको भूपमतफ्क नजर 
डुलयाए, अपन हेर, लमयानीहरूकया सेनया भूपमको 
पसमयानयाहरू पभत् पथए।

७ अपन अब रयाजयाले आफनो हृद्को 
्वेदनयामया करयाए, ्सो भ्दै: पगदोन, मलयाई 
छयापडदेऊ, पकनपक लमयानीहरू हयामीमयापथ 
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छन्, अपन उनीहरूले हयाम्ो प्वनयाि गनने छन्; 
हो, उनीहरूले मेरया जनको प्वनयाि गननेछन्।

८ अपन अब रयाजया जपत उनको आफनो 
जी्वनकया बयारेमया पचन्तत पथए उनकया जनकया 
बयारेमया त्पत पथएनन्, तैिपन, पगदोनले 
उनलयाई छयापडपदए।

९ अपन रयाजयाले जनलयाई आज्या पदएकी 
उनीहरू लमयानीहरू अगयापड भयाग्तु िछ्ष र 
उनी आफ ँै उनीहरूअगयापड गए र उनीहरू 
उनीहरूकया आइमयाईहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूसँग उजयाड सथयानतफ्क भयागे।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
उनीहरूलयाई िछ्याए र उनीहरूलयाई पजते र 
उनीहरूको बध गन्ष प्रयारमभ गरे।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाले आज्या 
पदए पक सबै ितुरुषहरूले उनीहरूकया ितनीहरू 
र उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूलयाई छयाडनतु िद्षछ 
र लमयानीहरूअगयापड भयाग्तु िद्षछ।

१२ अब त्हयाँ धेरै पथए जसले उनीहरूलयाई 
छोडेनन्, तर उनीहरूसँग रहेर नयाि हुन 
चयाहे। अपन बयाँकीले उनीहरूकया ितनीहरू र 
छोरयाछोरीहरूलयाई छयाडेर भयागे।

१३ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जो उनीहरूकया 
ितनीहरू र उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूसँग रहे 
उनीहरूले अह्रयाए पक उनीहरूकया सतु्दरी 
छोरीहरूले लमयानीहरूकया अगयापड खडया भएर 
पब्ती गनतु्षिद्षछ पक उनीहरूले पतनीहरूको 
बध नगरुन्।

१४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूलयाई 
उनीहरूमयापथ सहयानतुभूपत जयाग्ो, पकनपक 
उनीहरू पतनीहरूकया आइमयाईको सतु्दरतयाले 
मोपहत भए।

१५ त्सकयारण लमयानीहरूले उनीहरूलयाई 

छयापडपदए र उनीहरूलयाई ब्दी बनयाए र 
उनीहरूलयाई नफीको भूपममया पफतया्ष लगे 
र उनीहरूलयाई पदए पक उनीहरूले भूपम 
स्वयापमत्वमया पलन सकून्, ्ी सत्षहरूमया पक 
उनीहरूले नोआ रयाजयालयाई लमयानीहरूकया 
हयातहरूमया हसतया्तरण गननेछन् र उनीहरूको 
समिपत हसतया्तरण गननेछन्, उनीहरूकया 
स्वयापमत्वमया रहेको सबैको आधया समेत, 
उनीहरूको सतुनको आधया र उनीहरूको 
चयाँदीको आधया र उनीहरूको मूल््वयान् 
कुरयाहरूको आधया र ्सरी उनीहरूले प्रत्ेक 
्वष्ष लमयानीहरूकया रयाजयालयाई कर पतनतु्षिछ्ष।

१६ अपन अब त्हयाँ ब्दी बनयाएर 
लपगएकयामयाझ रयाजयाकया छोरयाहरूमध्े एक 
पथए, जसको नयाउँ पलमही पथ्ो।

१७ अपन अब पलमही इचछुक पथए पक 
उनकया पितयाको प्वनयाि हुनतुहुँदैन; तैिपन, 
पलमही उनकया पितयाकया दुषट्याइँहरूकया बयारेमया 
अज्यात पथएनन्, उनी आफ ँै ््या्ोपचत ितुरुष 
भएकयाले।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पगदोनले 
गोिपन्तयाकया सयाथ मयापनसहरू उजयाड 
सथयानपतर िठयाए, रयाजया र उनकया सयाथमया 
भएकयाहरूलयाई खोजन। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक उनीहरूले उजयाड सथयानमया जन भेटे, रयाजया 
र उनकया ियादरीहरूबयाहेक सबै।

१९ अब उनीहरूले उनीहरूकया हृद्देनख 
कसम खयाएकया पथए पक उनीहरू नफीको 
भूपममया फक्कने छन्, अपन ्पद उनीहरूकया 
ितनीहरूको र उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूको 
र अपन उनीहरूसँग बयास बसेकयाहरूको बध 
गररएमया, पक उनीहरूले बदलया पलनेछन् र 
उनीहरूसँग पतनीहरू िपन प्वनयाि हुनेछन्।
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२० अपन रयाजयाले आज्या पदए पक उनीहरू 

फक्कनतु हुँदैन; अपन उनीहरू रयाजयासँग ररसयाए 
र अह्रयाए पक उनले आगोद्यारयाको मृत्तु समेत 
सहनतु िद्षछ

२१ अपन उनीहरूले ियादरीहरूलयाई िपन 
समयातेर मयान्ष लयागेकया पथए र ियादरीहरू 
उनीहरूबयाट भयागे।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
नफीको भूपमपतर फक्कन लयागेकया पथए, अपन 
उनीहरूले पगदोनकया मयापनसहरूलयाई भेटे। 
अपन पगदोनकया मयापनसहरूले उनीहरूलयाई 
उनीहरूकया ितनीहरू र छोरयाछोरीहरूलयाई 
जे भ्ो सबै सतुनयाए; अपन पक लमयानीहरूले 
उनीहरूलयाई स्वीकृपत पदएकया पथए पक 
उनीहरूले उनीहरूको स्वयापमत्वमया भएकया 
सबैको आधया लमयानीहरूलयाई कर बतुझयाएर 
भूपम स्वयापमत्वमया पलऊन्।

२३ अपन जनले पगदोनकया मयापनसहरूलयाई 
भने पक उनीहरूले रयाजयाको बध गरे, अपन 
उनकया ियादरीहरू उनीहरूबयाट अझ िर उजयाड 
सथयानपतर भयागे।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
समयारोहको अ्त् गरेिपछ, पक उनीहरू 
नफीको भूपमपतर खतुसी मनयाउँदै फक्क, 
पकनभने उनीहरूकया ितनीहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूको बध गररएको पथएन; 
अपन उनीहरूले पगदोनलयाई भने उनीहरूले 
रयाजयालयाई के गरेकया पथए।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूकया 
रयाजयाले उनीहरूसयामतु सिथ पलए, पक उनकया 
जनले उनीहरूको बध गनतु्षहुँदैन।

२६ अपन पलमहीले िपन, रयाजयाकया छोरया 
भएकयाले, उनकया जनद्यारया उनीमयापथ 

अपधरयाज् प्रदयान गररएकयाले, लमयानीहरूकया 
रयाजयासयामतु सिथ गरे पक उनकया जनले पतनलयाई 
कर पतनतु्षिछ्ष, उनीहरूकया अधीनमया भएकया 
सबैको आधया समेत।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पलमहीले 
अपधरयाज्को सथयािनया गन्ष र उनकया जनमयाझ 
ियान्त सथयािनया गन्ष प्रयारमभ गर।े

२८ अपन लमयानीहरूकया रयाजयाले भूपम्वररिरर 
रक्कहरू तैनयाथ गरे, पक उनले पलमहीकया 
जनलयाई भूपममया रयाखन सकून्, पक उनीहरू 
उजयाड सथयानपतर प्रसथयान नगरून्; अपन उनले 
उनकया रक्कहरूलयाई नफीहरूबयाट प्रयाप्त 
करबयाट ियाले।

२९ अपन अब पलमही रयाजयासँग उनको 
अपधरयाज्मया दुई ्वष्षको अ्तरयालसमम पनर्तर 
ियान्त पथ्ो पक लमयानीहरूले उनीहरूलयाई 
सतयाएनन् न त उनीहरूको प्वनयाि गन्ष खोजे।

अध्या् २०

लमानीका केही रोरीहरूलाई नोआका 
पादरीहरूद्ारा अपहरण गररनर—लमानीहरू 
भलमही र उनका जनमाभ् यदु्ध गद्छरन—्
लमानीका सैनयहरूलाई पराभड धकेभलनर र 
रानत पाररनर। लगिग ई.प.ू १४५–१२३।

१ अब िेमलोनमया एउटया सथयान पथ्ो जहयाँ 
लमयानीहरूकया छोरीहरू गयाउन र नयाचन र 
उनीहरू आफ ँै रमयाउन एकसयाथ स्व्म् भेलया 
भए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ एक पदन 
उनीहरू एउटया सयानो सङ्ख्ययामया गयाउन र 
नयाचन एकसयाथ जममया भएकया पथए।
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३ अपन अब नोआ रयाजयाकया ियादरीहरू, 

नफीको सहरमया फक्कन लनजजत भएकयाले, 
हो, जनले उनीहरूको बध गछ्षन् पक भन्े 
त्यािले िपन, त्सकयारण उनीहरूकया ितनीहरू 
र उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूसयामतु फक्कन 
उनीहरूले आँट गरेनन्।

४ अपन उजयाड सथयानमया बयास बसेकयाले र 
लमयानीहरूकया छोरीहरूलयाई फेलया ियारेकयाले, 
उनीहरूले िलटेर उनीहरूलयाई हेरे।

५ अपन जब त्हयाँ उनीहरूमध्े थोरै नयाचन 
एक सयाथ भेलया भएकया पथए, पतनीहरू आफनया 
गोप् सथयानहरूबयाट बयापहर आए र उनीहरूलयाई 
पलए र उनीहरूलयाई उजयाड सथयानपतर लगे; 
हो, लमयानीहरूकया चौपबस छोरीहरूलयाई 
उनीहरूले उजयाड सथयानपतर लगे।

६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब लमयानीहरूले 
थयाहया ियाए पक उनीहरूकया छोरीहरू हरयाएकया 
पथए, उनीहरू पलमहीकया जनसँग ररसयाए, 
पकनपक उनीहरूले सोचेँ ्ी पलमहीकया जन 
पथए।

७ त्सकयारण उनीहरूले आफनया सेनयाहरू 
िठयाए; हो, रयाजया आफ ँै समेत उनकया 
जनअगयापड गए; अपन उनीहरू पलमहीकया 
जनको प्वनयाि गन्ष नफीको भूपमसमम गए।

८ अपन अब पलमहीले धरहरयाबयाट उनीहरूलयाई 
ित्यालगयाए, उनीहरूकया ्तुद्धकया सब ै
त्यारीहरूसमेत उनले ित्यालगयाए; त्सकयारण 
उनल ेउनकया जनलयाई एकसयाथ भलेया गरे; अपन 
उनीहरूलयाई जपमनमया र बनमया कुरेर बस।े

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब लमयानीहरू 
आए, पक पलनमहकया जनले उनीहरू लतुकेको 
सथयानहरूबयाट उनीहरूमयापथ आक्मण गन्ष 
थयाले र उनीहरूको बध गन्ष थयाले।

१० अपन ् सतो हुन ग्ो पक लडयाइँ अत््त 
कष्टप्रद भ्ो, पकनपक पिकयारकया पननमत पसंह 
लडेझैँ उनीहरू लडे।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पलमहीकया 
जनले लमयानीहरूलयाई उनीहरूअगयापडबयाट 
धियाउन थयाले; अझ उनीहरूको सङ्ख्यया 
लमयानीहरूको आधया पथएन। तर उनीहरू 
आफनया जी्वनकया पननमत र आफनया िनतनहरूकया 
पननमत र आफनया छोरयाछोरीहरूकया पननमत लडे; 
त्सकयारण उनीहरूले आफ ँै िररश्म गरे र 
अपजङ्रजसतै उनीहरू लडे।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
लमयानीहरूकया रयाजयालयाई उनीहरूकया मृतककया 
सङ्ख्ययामयाझ फेलया ियारे; उनी अझ मरेकया 
पथएनन्, ियाइते भएर जपमनमया छयापडएकया 
पथए, उनकया जनकया भगयाई त्सतो द्ूत पथ्ो।

१३ अपन उनीहरूले उनलयाई लगे र उनकया 
ियाउहरूमया िपट् बयाँधे र उनलयाई पलमहीअगयापड 
ल्याए र भने: हेनतु्षहोस् ्हयाँ छन् लमयानीहरूकया 
रयाजया; चोट लयागेकया हुनयाले उनी आफनया 
मृतकहरूमयाझ ढलेकया छन् र पतनीहरूले 
उनलयाई छयाडेकया छन्; अपन हेर हयामीले 
तियाईँअगयापड उनलयाई ल्याएकया छौँ; अपन 
अब हयामी उसको बध गरौँ।

१४ तर पलमहीले उनीहरूसयामतु भने: 
पतमीहरूले उनको बध नगर, तर उनलयाई ्हयाँ 
ल्याऊ पक म उसलयाई देखूँ। अपन उनीहरूले 
उनलयाई ल्याए। अपन पलमहीले उनीसयामतु भने: 
तियाईँसँग के कयारण छ मेरया जनप्वरुद्ध लडयाइँ 
गन्ष आऊन्? हेर, मेरया जनले मैले तियाईँसयामतु 
गरेको ििथ तोडेकया छैनन्; त्सकयारण, 
पकन तियाईँले मेरया जनसयामतु गरेको ििथ 
तोडनतुहु्छ?
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१५ अपन अब रयाजयाले भने: मैले ििथ 

तोडेको छु पकनभने तियाईँकया जनले मेरया 
जनकया छोरीहरूलयाई लगे; त्सकयारण, मेरो 
ररसमया मैले मेरया जनलयाई तियाईँकया जनप्वरुद्ध 
्तुद्ध गन्ष आउन अह्रयाएँ।

१६ अपन अब पलमहीले ्स प्वष्कया 
बयारेमया केही सतुनेकया पथएनन्; त्सकयारण 
उनले भने: म मेरया जनमयाझ खोजनेछु र जसले 
्ो गरेको छ उसको नयाि हुनेछ। त्सकयारण 
उनले आफनया जनमयाझ खोजी गन्ष अह्रयाए।

१७ अब जब पगदोनले ्ी कुरयाहरू सतुनेकया 
पथए, ऊ रयाजयाको कप्तयान भएकोले, ऊ अपि 
गए र रयाजयासयामतु भने: म रोकन पब्ती गद्षछु र 
्ी जनमयाझ खोजी नगनतु्षहोस्; र उनीहरूलयाई 
्ो कुरयाको दोष नलयाउनतुहोस्।

१८ पकनपक के तियाईँ तियाईँकया पितयाकया 
ियादरीहरूलयाई समझनतुहुन्, जसलयाई ्ी जनले 
प्वनयाि गन्ष खोजे? अपन के उनीहरू उजयाड 
सथयानमया छैनन्? अपन के उनीहरू ती होइनन् 
जसले लमयानीहरूकया छोरीहरू चोरेकया छन्?

१९ अपन अब, हेर र ्ी कुरयाहरू रयाजयालयाई 
भननतुहोसन, पक उनले उनकया जनलयाई भनून् 
पक उनीहरू हयामीहरूप्रपत िया्त होऊन्; 
पकनपक हेनतु्षहोस् उनीहरूले हयामीप्वरुद्ध आउन 
त्यार गरररहेकया छन्; अपन ्ो िपन हेनतु्षहोस् 
हयामी थोरै मयात्ै छौँ।

२० अपन हेनतु्षहोस्, उनीहरू आफनया 
अनपगन्त सै््हरूसयाथ आउँछन्; अपन 
रयाजयाले उनीहरूलयाई हयामीप्रपत िया्त नियारे 
हयाम्ो नयाि हुनतुिछ्ष।

२१ पकनपक के अपबनयादीकया ्वचनहरू िूरया 
भएनन्, जतुन उनले हयाम्या प्वरुद्ध अगम्वयाणी 
गरेकया पथए—अपन ्ो सबै पकनभने हयामीले 

िरमप्रभतुकया ्वचनहरू सतुनेनौँ र हयाम्या दुष्टतयाबयाट 
फक्कनौँ?

२२ अपन अब हयामी रयाजयालयाई िया्त ियारौँ 
र हयामीले उनीसयामतु गरेको ििथ िूरया गरौँ; 
पकनपक हयामीले हयाम्ो जी्वन गतुमयाउनतुभ्दया 
दयासत्वमया हुनतु नै रयाम्ो हो; त्सकयारण हयामी 
त्पत धेरै रगत बगयाउन ब्द गरौँ।

२३ अपन अब पलमहीले रयाजयालयाई उनकया 
पितया र उजयाड सथयानपतर भयागेकया ियादरीहरूकया 
बयारेमया सबै कुरयाहरू भने र उनीहरूकया छोरीहरू 
लैजयाने आरोि ियादरीहरूलयाई लगयाए।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजया उनकया 
जनप्रपत िया्त भए र उनीहरूसयामतु भने: हयामी 
मेरया जनलयाई भेटन अपि जयाऔं, कुनै हपत्यार 
पबनया; अपन म पतमीहरूसयामतु ििथकया सयाथ 
कसम खया्छु पक मेरया जनले पतम्या जनको बध 
गनने छैनन्।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
रयाजयालयाई िछ्याए र लमयानीहरूलयाई भेटन 
कुनै हपत्यारपबनया गए। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक उनीहरूले लमयानीहरूलयाई भेटे; र 
लमयानीहरूकया रयाजया आफ ँैले उनीहरूअगयापड 
झतुके र पलमहीकया जनकया पननमत पब्ती गरे।

२६ अपन जब लमयानीहरूले पलमहीकया 
जनलयाई देखे, पक उनीहरू हपत्यारपबनया पथए, 
उनीहरूमया पतनीहरूमयापथ सहयानतुभूपत जयाग्ो र 
पतनीहरूप्रपत िया्त भए र आफनया रयाजयाकयासयाथ 
ियान्तिू्व्षक आफनो भूपमपतर फक्क।

अध्या् २१

भलममहका जन लमानीहरूद्ारा प्रहार गररइनरन् 
र हराइनरन्—भलममहका जन अममोनलाई 
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२११
िटेरन ् र उनीहरू पररवभत्छत हुनरन्—
उनीहरूल े अममोनलाई यरेदेीहरूका चौ्ीस 
पाताहरूका ्ारमेा िनदरन्। लगिग 
ई.प.ू १२२–१२१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पलमही र उनकया 
जन नफीको सहरमया फक्क र फेरर ियान्तिू्व्षक 
भूपममया बयास गन्ष थयाले।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक धेरै पदनहरूिपछ 
लमयानीहरू नफीहरूप्वरुद्ध ररसमया भडकयाइन 
थयापलए र उनीहरू ्वररिररको भूपमको 
पसमयानयाहरूपतर आउन थयाले।

३ अब उनीहरूले पतनीहरूको बध गन्ष आटँ 
गरनेन्, उनीहरूकया रयाजयाल े पलमहीसयामतु गरकेो 
ििथकया कयारणले; तर उनीहरूल ेपतनीहरूलयाई 
पतनीहरूकया गयालयामया प्रहयार गथने र पतनीहरूमयापथ 
अपधकयारको अभ्यास गथने; र पतनीहरूकया 
पिठ्ू ँ हरूमया गहु्रङ्ो भयाररहरू रयाखन थयाल े र 
उनीहरूलयाई लयाटो गधया जसरी धियाउनथयाल—े

४ हो, ् ो सबै गररएको पथ्ो पक िरमप्रभतुकया 
्वचन िूरया होऊन्।

५ अपन अब नफीहरूकया कष्टहरू महयान् 
पथए र उनीहरूले उनीहरू आफ ँैलयाई 
उनीहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् गनने कुनै उिया् 
पथएन, पकनपक लमयानीहरूले उनीहरूलयाई 
प्रत्ेकपतरबयाट िेरेकया पथए।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जन रयाजयासँग 
उनीहरूकया कष्टहरूकया कयारण गनगनयाउन 
थयाले; अपन उनीहरू पतनीहरूकया प्वरुद्ध लडयाइँ 
गन्ष जयान चयाहयानया गन्ष थयाले। अपन उनीहरूले 
आफनया गतुनयासयाहरूद्यारया रयाजयालयाई कष्टिू्व्षक 
िीडया पदए; त्सकयारण उनले उनीहरूलयाई 
आफनया चयाहयानयाअनतुसयार गन्ष अनतुमपत पदए।

७ अपन उनीहरू आफ ँै फेरर एकसयाथ 
भेलया भए, अपन उनीहरूकया क्वच लगयाए र 
लमयानीहरूलयाई उनीहरूको भूपमबयाट धियाउन 
लमयानीहरूप्वरुद्ध गए।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
उनीहरूलयाई हरयाए र उनीहरूलयाई धियाए र 
उनीहरूमध्े धेरैको बध गरे।

९ अपन अब त्हयाँ पलमहीकया जनमयाझ एक 
महयान् िोक र प्वलयाि पथ्ो, प्वध्वया उनकया 
िपतकया पननमत बेदनया गरेर, छोरया र छोरी 
उनीहरूकया पितयाको पननमत ्वेदनया गरेर र 
दयाजतुभयाईहरू उनीहरूकया ब्धतुहरूकया पननमत।

१० अब त्हयाँ भूपममया अत््त धेरै 
प्वध्वयाहरू पथए, अपन उनीहरूले पदनपदनै 
िपक्िू्व्षक ितुकयारे, पकनपक उनीहरूमयापथ 
लमयानीहरूको महयान् त्यास आएको पथ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूको 
पनर्तर ितुकयारयाले पलमहीकया जनको बयाँकी भयाग 
लमयानीहरूकया प्वरुद्धको ररसमया भनडकए; र 
उनीहरू ितुन: ्तुद्ध गन्ष गए, तर उनीहरूलयाई 
ितुन: धियाइ्ो, धेरै क्पत सहँदै।

१२ हो उनीहरू ितुन: तेस्ो िटकसमेत गए, 
अपन त्सतै प्रकयारले पिपडत भएर; अपन बध 
नगररएकयाहरू ितुन: नफीको सहरमया फक्क।

१३ अपन उनीहरू धूलोसमम समेत प्वनम् 
भए; दयासत्वको जतु्वयामया आफ ँैलयाई अधीनमया 
पदँदै, प्रहयाररत हुन आफ ँैलयाई समपि्षत गददै र 
्त्-तत् लखेपटइन, बोझबयाट रिपसत हुँदै, 
उनीहरूकया ित्तुहरूकया चयाहनयाहरूअनतुसयार।

१४ अपन उनीहरूले आफै ँलयाई प्वनम्तयाको 
गपहरयाईहरूमया प्वनम् ततुल्याए; अपन उनीहरूले 
िरमेश्वरसयामतु िपक्िू्व्षक ितुकयारे; हो, सबै 
पदनभरर समेत उनीहरूले उनीहरूकया 
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िरमेश्वरसयामतु ितुकयारे पक उहयाँले उनीहरूलयाई 
उनीहरूको कष्टहरूबयाट मतुक् गनतु्षहुनेछ।

१५ अपन अब उनीहरूकया दषु्टतयाकया कयारण 
िरमप्रभतु उनीहरूको ितुकयारया सतुन् पढलयाइ 
गनतु्षभ्ो; तिैपन िरमप्रभतुल ेउनीहरूकया ितुकयारया 
सतुन्तुभ्ो र लमयानीहरूकया हृद्हरूलयाई कोमल 
बनयाउन थयालनतुभ्ो पक उनीहरूल े उनीहरूकया 
बोझहरूलयाई हलतुकया बनयाउन थयाले, िरमप्रभतुले 
अझ उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गन्ष ्ोग् 
ठहऱ्याउनतु भएन।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले थोरै 
थोरै गददै भूपममया उन्पत गन्ष थयाले र अझ बढी 
प्रचूरमयात्यामया अन् र बथयान र झतुणडहरू ियालन 
थयाले, पक उनीहरूले भोक सहन िरेन।

१७ अब त्हयाँ मपहलयाहरूको सङ्ख्यया 
ठूलो पथ्ो, ितुरुषहरूको भ्दया अझ बढी; 
त्सकयारण पलमही रयाजयाले आज्या पदए पक 
प्रत्ेक ितुरुषले प्वध्वयाहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूको जीप्वकयाको पननमत 
छुट्याउनतु िद्षछ, पक उनीहरू भोकले नयाि 
नहोऊन् र बध गररएकयाको सङ्ख्यया ठुलो 
भएको कयारणले उनीहरूले ्ो गरे।

१८ अब पलमहीकया जन ्थयािक् एउटै 
समूहमया एकसयाथ रहे र उनीहरूको अन् र 
उनीहरूकया बथयानको सतुरक्या गरे।

१९ अपन रयाजया आफ ँैले सहरको 
िखया्षलहरूबयापहर आफ ँैलयाई सतुरपक्त देखेनन्, 
उनकया रक्कहरू उनकयासयाथ नलगेसमम, कुनै 
कयारणबस लमयानीहरूकया हयातहरूमया िछ्षन् पक 
भन्े डरले।

२० अपन उनले अह्रयाए पक उनकया जनले 
्वररिररको भूपमको िहरया पदनतुिद्षछ; पक 
उनै मयाध्मद्यारया उनीहरू उजयाड सथयानपतर 

भयागेकया ियादरीहरूलयाई समयातन सकून्, जसले 
लमयानीहरूकया छोरीहरू चोरेकया पथए र जसले 
उनीहरूमयापथ ्सतो प्वियाल प्वनयाि ल्याएकया 
पथए।

२१ पकनपक उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
समयातन इचछुक पथए पक उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई सजया् पदन सकून्; पकनपक 
उनीहरू रयातमया नफीको भूपममया आएकया पथए 
र उनीहरूकया अन् र उनीहरूकया मूल््वयान् 
कुरयाहरूमध्े धेरै लगेकया पथए; त्सकयारण 
उनीहरू पतनीहरूलयाई कुरेर बसेकया पथए।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ 
लमयानीहरू र पलमहीकया जनबीच अरु कुनै 
प्वघन भएन, अममोन र उनकया ब्धतुहरू भूपममया 
आउने सम्समम समेत।

२३ अपन रयाजया उनकया रक्कहरूसँग सहरको 
मूल द्यारहरूबयापहर भएकयाले, अममोन र उनकया 
ब्धतुहरूलयाई फेलया ियारे; अपन उनीहरू 
नोआकया ियादरीहरू हुन् भन्े ठयानेर त्सकयारण 
उनले अह्रयाए पक उनीहरूलयाई समयातन र बयाँधन 
र कयारयागयारमया फयालनतु िछ्ष। अपन ्पद उनीहरू 
नोआकया ियादरीहरू भएकया भए उनले अह्रयाउने 
पथए पक उनीहरू मयाररन िद्षछ।

२४ तर जब उनले ित्यालगयाए पक उनीहरू 
पथएनन्, तर उनीहरू उनकया ब्धतुहरू पथए 
र जरहेमलयाको भूपमबयाट आएकया पथए, उनी 
अत््त खतुिीले भररए।

२५ अब रयाजया पलमहीले, अममोनको 
आगमन िपहले, जरहेमलयाको भूपम खोजन 
मयापनसहरूको सयानो सङ्ख्यया िठयाएकया पथए; 
तर उनीहरूले त्सलयाई फेलयाियान्ष सकेनन् र 
उनीहरू उजयाड सथयानमया हरयाइए।

२६ तिैपन, उनीहरूल े एक भपूम फेलया ियारे 
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जतुनमया बसोबयास गररएको पथ्ो; हो, एक भपूम 
जतुन सतुखया हयाड़हरूले ढयापकएको पथ्ो; हो, एक 
भपूम जसमया बसोबयास गररएको पथ्ो र प्वनयाि 
गररएको पथ्ो; अपन उनीहरू, त्ो जरहेमलयाको 
भपूम हो भने् ठयानेर, नफीको भपूममया फक्क; 
भपूमको पसमयानयाहरूमया अममोन आउनतु भ्दया 
केही पदन अगयापडमयात् आइितुगकेया पथए।

२७ अपन उनीहरूले उनीहरूको अपभलेख 
ल्याए, ती जनको अपभलेख समेत जसको 
हयाड़हरू उनीहरूले फेलया ियारेकया पथए; अपन 
त्ो कच्चया धयाततुको ियातयामया कुँपदएको पथ्ो।

२८ अपन अब पलमही रयाजया आन्दले 
भररएकया पथए अममोनको मतुखबयाट ्ो सतु्दया 
पक मोसी्याह रयाजयासँग त्सतो उिहयार छ, 
जसबयाट ्सतया कुँदयाइहरू उनले भयाषया्तरण 
गन्ष सकछन्; हो, अममोन िपन खतुिी भए।

२९ तैिपन अममोन र उनकया ब्धतुहरू 
दु:खले भररएकया पथए पकनभने उनीहरूकया 
ब्धतुहरूमध्े धेरैको बध गररएको पथ्ो।

३० अपन ्ो िपन पक नोआ रयाजया र 
उनकया ियादरीहरूले जनलयाई िरमेश्वरप्वरुद्ध 
्पत धेरै ियािहरू र दुष्टतयाहरू गन्ष लगयाए; 
अपन उनीहरूले अपबनयादीको मृत्तुको िपन 
िोक गरे; अपन अलमया र उनीसँग गएकया 
जनको प्रसथयानको िपन, जसले िरमेश्वरको 
बल र िपक् र अपबनयादीद्यारया बोपलएकया 
्वचनहरूमयापथको आसथयामयाफ्कत् िरमेश्वरको 
चच्ष बनयाएकया पथए।

३१ हो, उनीहरूले पतनीहरूको प्रसथयानको 
िोक गरे, पकनपक उनीहरूलयाई थयाहया पथएन 
पतनीहरू कहयाँ भयागे। अब उनीहरू खतुिीिू्व्षक 
पतनीहरूसँग सनममपलत हु्थे, पकनपक 
उनीहरू आफ ँै िरमेश्वरसँग उहयाँको से्वया गन्ष 

र उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गन्ष एक करयारमया 
प्र्वेि गरेकया पथए।

३२ अपन अब अममोनको आगमनदेनख, 
पलमही रयाजया िपन िरमेश्वरसँग करयारमया प्र्वेि 
गरे र उनकया जनमध्े धेरै िपन, उहयाँको से्वया 
गन्ष र उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गन्ष।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पलमही 
रयाजया र उनकया जनमध्े धेरै बनप्तसमया पलन 
इचछुक पथए; तर त्हयाँ कोपह पथएन जोसँग 
िरमेश्वरको अपधकयार पथ्ो। अपन अममोनले 
सो गन्ष अस्वीकयार गरे, आफ ँैलयाई अ्ोग् 
से्वक सोचेर।

३४ त्सकयारण उनीहरूले आफ ँैलयाई त्स 
सम्मया एक चच्ष बनयाएनन्, िरमप्रभतुको 
आतमयाको प्रतीक्या गददै। अब उनीहरू उजयाड 
सथयानपतर भयागेकया अलमया र उनकया ब्धतुहरू 
जसतै बन् इचछुक पथए।

३५ उनीहरू ग्वयाही र सयाक्ीकया रुिमया 
बनप्तसमया पलन इचछुक पथए पक उनीहरू सयारया 
हृद्कयासयाथ िरमेश्वरको से्वया गन्ष इचछुक 
पथए; तैिपन उनीहरूले सम् लमब्याए; र 
उनीहरूको बनप्तसमयाको प्व्वरण ्स उिरया्त 
पदइनेछ।

३६ अपन अब अममोन र उनकया जन र पलमही 
रयाजया र उनकया जनको सयारया ध्यान आफ ँैलयाई 
लमयानीहरूकया हयातहरू र दयासत्वबयाट मतुक् गनतु्ष 
पथ्ो।

अध्या् २२

जनहरूलाई लमानीहरूको दासतव्ाट उमकन 
योजनाहरू ्नाइनर—लमानीहरूलाई 
मतयाइनर—जनहरू उमकनरन,् जरहमेलामा 
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फक्कनरन ् र मोसीयाह राजाका रतैी ्नदरन्। 
लगिग ई.प.ू १२१–१२०।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अममोन र 
पलमही रयाजयाले जनसँग सल्याह पलन थयाले 
कसरी आफ ँैलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गनने; अपन 
उनीहरूले अह्रयाए पक सबै जनसमेत एकसयाथ 
भेलया हुनतुिद्षछ; अपन उनीहरूले ्ो गरे पक 
उनीहरूलयाई ्स प्वष्मया जनको मत थयाहया 
होओस्।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
आफ ँैलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गनने कुनै बयाटो ित्या 
लगयाउन सकेनन्, उनीहरूकया आइमयाईहरू 
र छोरयाछोरीहरू र उनीहरूकया बथयान र 
उनीहरूकया झतुणडहरू र उनीहरूकया ियालहरू 
पलएर, उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गनतु्ष बयाहेक; 
पकनपक लमयानीहरू अनपगन्त भएकयाले, 
पलमहीकया जनले तरबयारद्यारया आफ ँैलयाई 
दयासत्वबयाट मतुक् गनने सोचयाईमया उनीहरूसँग 
लडन असमभ्व पथ्ो।

३ अब ्सतो हुन ग्ो पक पगदोनअगयापड 
ग्ो र रयाजया अगयापड खडया भ्ो र उनीसयामतु 
भ््ो: अब हे रयाजया, तियाईँले अपहलेसमम धेरै 
िटक मेरया ्वचनहरू सतुन्तुभएकोछ जब हयामी 
हयाम्या ब्धतु लमयानीहरूसँग झगडया गरेकया छौँ।

४ अपन अब हे रयाजन्, ्पद तियाईँले मलयाई 
बेफयाइदयाको दयास भएको फेलया ियानतु्षभएकोछ, 
्या त ्पद तियाईँले कुनै सतरमया मेरया ्वचनहरू 
अपहलेसमम सतुन्तुभएकोछ र ती तियाईँकया 
पननमत उि्ोगी भएकया छन् भने, म ्ो समेत 
चयाह्छु पक ्ो सम्मया तियाईँ मेरया ्वचनहरू 
सतुन्तुहोओस् र म तियाईँको से्वक हुनेछु र ्ी 
जनलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गननेछु।

५ अपन रयाजयाले उनलयाई अनतुमपत पदए पक 
उनले बोलून्। अपन पगदोनले उनलयाई भने:

६ िछयापडको ियाटँी, िछयापडको िखया्षलमयाफ्कत,् 
सहरको िछयापड िपट् हनेतु्षहोओस।् लमयानीहरू, 
अथ्वया लमयानीहरूकया रक्कहरू, रयापत 
मयापतएकया हु्छन्; त्सकयारण हयामी हयाम्या 
सबै जन बीच िोषणया िठयाऊँ पक उनीहरू 
उनीहरूकया बथयान र झतुणडहरू एक सयाथ भलेया 
होऊन्, पक उनीहरूल े रयापत पतनीहरूलयाई 
उजयाड सथयानपतर धियाऊन।्

७ अपन म तियाईँको आज्याअनतुसयार जयानेछु 
र लमयानीहरूलयाई मपदरयाको अन्तम कर 
बतुझयाउने छु, अपन उनीहरू मयापतनेछन्; अपन 
हयामी उनीहरूको पिप्वरको देब्े िपट्को गोप् 
ियाँटीमयाफ्कत् जयानेछौँ जब उनीहरू मयापतएर 
पनदयाउने छन्।

८ ्सरी हयामी हयाम्या आइमयाईहरू र 
हयाम्या छोरयाछोरीहरू, हयाम्या बथयान र हयाम्या 
झतुणडहरूसपहत उजयाड सथयानपतर प्रसथयान 
गननेछौँ; र हयामी पिलोमको भूपम ्वररिरर ्यात्या 
गननेछौँ।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक रयाजयाले पगदोनकया 
्वचनहरू सतुने।

१० अपन रयाजया पलमहीले अह्रयाए पक 
उनीहरूकया जनले उनीहरूकया बथयान जममया 
गनतु्षिद्षछ; अपन उनले लमयानीहरूलयाई 
मपदरयाको कर िठयाए; अपन उनले बढी मपदरया 
िपन िठयाए, उनीहरूलयाई उिहयारको रुिमया; 
अपन उनीहरूले पलमही रयाजयाले आफूलयाई 
िठयाएको मपदरया प्रिसतै पिए।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पलमहीकया 
जन रयापत उनीहरूकया बथयान र उनीहरूकया 
झतुणडहरूसपहत उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गरे; 
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अपन उनीहरू उजयाड सथयानमया पिलोमको भूपम 
्वररिरर गए र उनीहरूको बयाटो जरहेमलयाको 
भूपमपतर मोडे, अममोन र उनकया ब्धतुहरूद्यारया 
अगतु्वयाइ गररँदै।

१२ अपन उनीहरूले आफूले लयान सकने 
आफनया सबै सतुन र चयाँदी र आफनया मूल््वयान् 
कुरयाहरू र आफनया ब्दोबसतीकया सयामयानहरू 
उनीहरूसँग उजयाड सथयानपतर लगेकया पथए; 
अपन उनीहरूले आफनो ्यात्यालयाई जयारर  
रयाखे।

१३ अपन धेरै पदनहरूसमम उजयाड सथयानमया 
रहँदै, उनीहरू जरहेमलयाको भूपममया आइितुगे र 
मोसी्याहकया जनसँग सनममपलत भए र उनकया 
अधीनमया रहे।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले 
हष्षकया सयाथ उनीहरूलयाई स्वीकयारे; र उनले 
उनीहरूको अपभलेख िपन र पलमहीकया 
जनले फेलयाियारेकया अपभलेखहरू िपन  
स्वीकयारे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो जब लमयानीहरूले 
पलमहीकया जन रयापत भूपमबयाट प्रसथयान गरेको 
थयाहया ियाए, पक उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
लखेटन सेनया िठयाए;

१६ अपन उनीहरूले पतनीहरूलयाई दुई 
पदनसमम लखेटेिपछ, उनीहरूले पतनीहरुको 
बयाटो अरु िछ्याउन सकेनन्; त्सकयारण 
उनीहरू उजयाड सथयानमया हरयाए।

नोआ रयाजयाकया जनद्यारया उजयाड सथयानपतर 
धियाइएकया अलमया र िरमप्रभतुकया जनको एक 
प्व्वरण।

अधयाय २३ र २४

अध्या् २३

अलमा राजा हुन असवीकार गर्छन—्उनी 
उच् पादरीका रुपमा सवेा गर्छन—्परमप्रिलुे 
उहाकँा जनलाई ताडना भदनहुुनर र लमानीहरूले 
हेलामको िभूम भवजय पाउरँन—्अमलुोन, 
नोआ राजाका दषु्ट पादरीहरूका अगवुाले 
लमानी राजाको अधीनमा रासन गर्छन।् 
लगिग ई.प.ू १४५–१२१।

१ अब अलमया, िरमप्रभतुद्यारया सचेत 
गरयाइएको हुनयाले पक नोआ रयाजयाकया सेनयाहरू 
उनीहरूमयापथ आउँदै छन् र ् ो उनकया जनलयाई 
ज्यात गरयाएको हुनयाले, त्सकयारण, उनीहरूले 
उनीहरूकया बथयान जममया गरे र उनीहरूकया 
अन् पलए र नोआ रयाजयाकया सेनयाहरूअगयापड 
उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गरे।

२ अपन िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई बपल्ो 
बनयाउनतुभ्ो, पक उनीहरूको प्वनयाि गन्ष 
नोआ रयाजयाकया जनले उनीहरूलयाई पजतन 
सकेनन्।

३ अपन उनीहरू उजयाड सथयानपतर आठ 
पदनसममको ्यात्यामया भयागे।

४ अपन उनीहरू एक भूपममया, हो, एक 
ज्यादै सतु्दर र रमयाइलो भूपममया समेत, िप्वत् 
ियानीको भूपममया आए।

५ अपन उनीहरूले आफनया ियाल टयाँगे र 
जपमन जोतन थयाले र भ्वनहरू बनयाउन थयाले; 
हो, उनीहरू उद्धमी पथए र अत््त िररश्म 
गरे।

६ अपन जन इचछुक पथए पक अलमया 
उनीहरूकया रयाजया हुनतुिद्षछ, पकनपक उनलयाई 
उनकया जनद्यारया मया्या गररएको पथ्ो।

७ तर उनले उनीहरूलयाई भने: हेर, ् ो उपचत 
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छैन पक हयामीहरूसँग रयाजया हुनतुिद्षछ; पकनपक 
िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: पतमीहरूले एक 
िरीरलयाई अककोभ्दया उच्च नठयान्ू; अथ्वया 
एक मयापनसले अककोभ्दया उच्च नसोचनू, 
त्सकयारण म पतमीहरूलयाई भ्दछु ्ो उपचत 
छैन पक हयामीहरूसँग रयाजया हुनतुिद्षछ।

८ तैिपन, ्पद ्ो समभ्व भए पक 
पतमीहरूसँग सदै्व ््या्ोपचत मयापनसहरू 
पतमीहरूकया रयाजयाहरू हुन सके पतमीहरूसँग 
रयाजया हुनतु रयाम्ो हु्थ्ो।

९ तर नोआकया रयाजया र उनकया ियादरीहरूकया 
दुष्टतयालयाई समझ; अपन म आफ ँै िपन जयालमया 
फसेको पथएँ र धेरै कुरयाहरू गरेँ जतुन िरमेश्वरकया 
दृपष्टमया िृपणत पथए, जसले मलयाई कष्टप्रद 
िशचयात्यािमया ियाऱ्ो।

१० तैिपन, धेरै प्विपत्िपछ, िरमप्रभतुले मेरया 
ितुकयारया सतुन्तुभ्ो र मेरया प्रयाथ्षनयाहरूको उत्र 
पदनतुभ्ो र मलयाई पतमीहरूमध्े ्पत धेरैलयाई 
उहयाँको सत्मया ल्याउनमया उहयाँकया हयातहरूको 
औजयार बनयाउनतुभएको छ।

११ तैिपन, ्समया आफ ँैलयाई मपहमया गपद्षन, 
पकनपक म आफ ँै मपहमयाको ्ोग् छैन।

१२ अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पतमीहरू नोआ रयाजयाद्यारया िोषण गररएकया छौ 
र उनी र उनकया ियादरीहरूको दयासत्वमया रहेकया 
छौ र उनीहरूद्यारया दुष्टतयाहरूमया लपगएकया छौ; 
त्सकयारण पतमीहरू अधम्षकया ब्धनहरूले 
बयाँपधएकया छौ।

१३ अपन अब जसरी पतमीहरूलयाई 
िरमेश्वरको िपक्द्यारया ्ी ब्धनहरूबयाट 
मतुक् गररएको छ; हो नोआ रयाजया र उनकया 
ियादरीहरूकया हयातहरूबयाट समेत र अधम्षकया 
ब्धनबयाट िपन, म ्ो िपन चयाहया्छु पक 

पतमीहरू ्ो स्वत्त्तयामया दह्रो भएर खडया 
हुनू जसले पतमीहरूलयाई मतुक् बनयाएको छ र 
पतमीहरूले कसैलयाई पतमीहरूमयापथ रयाजया हुन 
भरोसया नगनू्ष।

१४ अपन कसलैयाई िपन पतमीहरूको पिक्क 
न त पतमीहरूको से्वक हुन भरोसया गनतु्ष, 
के्वल ऊ, उहयाकँया िथहरूमया पहडँद ै र उहयाकँया 
आज्याहरू ियालनया गददै, िरमेश्वरको मयापनस भए।

१५ ्सरी अलमयाले उनकया जनलयाई 
पसकयाए, पक प्रत्ेक मयापनसले उसको 
पछमेपकलयाई आफूलयाई जसतै मया्या गनतु्ष िद्षछ, 
पक उनीहरूमयाझ कुनै कलह हुनतुहुँदैन।

१६ अपन अब, अलमया उनीहरूकया उच्च 
ियादरी पथए, उनी उनीहरूकया चच्षकया 
संसथयािक भएकयाले।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीद्यारया 
िरमेश्वरबयाट बयाहेक कसैले िपन प्रचयार 
पदन अथ्वया पसकयाउन अपधकयार प्रयाप्त 
गरेनन्। त्सकयारण उनले उनीहरूकया सबै 
ियादरीहरूलयाई िप्वत्ीकृत गरे; र ््या्ोपचत 
मयापनसहरूबयाहेक कसैलयाई िपन िप्वत्ीकृत 
गररएन।

१८ त्सकयारण उनीहरूले उनीहरूकया 
जनको िहरेदयार गरे र उनीहरूलयाई 
धयापम्षकतयासँग सरोकयारकया कुरयाहरूमया 
ियालनिोषण गरे।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
भूपममया अत््त उन्पत गन्ष थयाले; अपन 
उनीहरूले भूपमलयाई हेलयाम भने।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
हेलयामको भूपममया फैपलए र अत््त उन्पत 
गरे; अपन उनीहरूले सहर बनयाए, जसलयाई 
उनीहरूले हेलयामको सहर भने।
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२१ तैिपन िरमप्रभतुले उहयाँकया जनलयाई 

तयाडनया पदन ्ोग् ठहऱ्याउनतुहु्छ; हो उहयाँले 
उनीहरूको धीरतया र उनीहरूको आसथयाको 
िरीक्या गनतु्षहु्छ।

२२ तैिपन—जसले उसको भरोसया उहयाँमया 
रयाखदछ उसैलयाई अन्तम पदनमया उतथयान 
गररनेछ। हो, अपन ्ी जनसँग ्सतै भ्ो।

२३ पकनपक हेर, म पतमीहरूसयामतु देखयाउनेछु 
पक उनीहरूलयाई दयासत्वमया ल्याइएको पथ्ो 
र िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरबयाहेक, 
हो, अब्याहयामकया र इसहयाक र ्याकूबकया 
िरमेश्वरबयाहेक अरु कसैले उनीहरूलयाई मतुक् 
गन्ष सकदैनन्।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले 
उनीहरूलयाई मतुक् गनतु्ष भ्ो र उहयाँले 
उनीहरूसयामतु उहयाँको महयान् िपक् देखयाउनतुभ्ो 
र उनीहरूकया खतुपस्यालीहरू महयान् पथए।

२५ पकनपक हेर, ्सतो हुन ग्ो पक जब 
उनीहरू हेलयामको भूपममया पथए, हो, हेलयामको 
सहरमया, जब उनीहरू ्वररिररकया भूपम जोतदै 
पथए, हेर लमयानीहरूकया सेनया त्ो भूपमकया 
पसमयानयाहरूमया पथए।

२६ अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाकया 
ब्धतुहरू उनीहरूकया जपमनहरूबयाट भयागे र 
उनीहरू आफ ँै एकसयाथ हेलयामको सहरमया भेलया 
भए र उनीहरू लमयानीहरूको उिनसथपतकया 
कयारणले धेरै डरयाए।

२७ तर अलमया अपि गए र उनीहरूमयाझ 
खडया भए, अपन उनीहरूलयाई प्रोतसयाहन गरे 
पक उनीहरू डरयाउनतु हुँदैन, तर पक उनीहरूले 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई समझनतु िछ्ष 
र उहयाँले उनीहरूलयाई मतुक् गनतु्षहुनेछ।

२८ त्सकयारण उनीहरूले आफनया त्यासलयाई 

िया्त गरयाए र िरमप्रभतुसयामतु ितुकयान्ष थयाले पक 
उहयाँले लमयानीहरूकया हृद्हरूलयाई कोमल 
बनयाइपदनतुहुनेछ, पक उनीहरूले उनीहरूलयाई 
र उनीहरूकया ितनीहरूलयाई र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई छयापडपदनेछन्।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
लमयानीहरूकया हृद्हरूलयाई कोमल बनयाउन 
थयालनतुभ्ो। अपन अलमया र उनकया ब्धतुहरू 
अपि गए र उनीहरूकया हयातहरूमया आफ ँैलयाई 
हसतया्तरण गरे; अपन लमयानीहरूले हेलयामको 
भूपमलयाई स्वयापमत्वमया पलए।

३० अब लमयानीहरूकया सेनयाहरू, जसले 
पलमही रयाजयाकया जनको िपछ िछ्याएकया पथए, 
धेरै पदनहरूसमम उजयाड सथयानमया हरयाइएकया 
पथए।

३१ अपन हेर, उनीहरूले नोआ रयाजयाकया 
ती ियादरीहरूलयाई फेलया ियारे, एक ठयाउँमया 
जसलयाई अमतुलोन भपन्थ्ो; अपन उनीहरूले 
अमतुलोनको भूपमलयाई स्वयापमत्वमया पलन 
थयालेकया पथए र जपमन जोतन थयालेकया पथए।

३२ अब त्ीती ियादरीहरूको अगतु्वयाको 
नयाउँ अमतुलोन पथ्ो।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमतुलोनले 
लमयानीहरूसँग प्व्ती गरे; अपन उनले 
उनीहरूकया ितनीहरूलयाई, जो लमयानीहरूकया 
छोरीहरू पथए, उनीहरूकया ब्धतुहरूसँग 
प्व्ती गन्ष िठयाए, पक उनीहरूले पतनीहरूकया 
िपतहरूको प्वनयाि गनतु्षहुँदैन।

३४ अपन लमयानीहरूमया अमतुलोन र उनकया 
ब्धतुहरूमयापथ सहयानतुभपूत जयाग्ो र उनीहरूकया 
ितनीहरूकया कयारण, उनीहरूको प्वनयाि गरनेन।्

३५ अपन अमतुलोन र उनकया ब्धतुहरू 
लमयानीहरूसँग सनममपलत भए र जब 
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उनीहरूले अलमया र उनकया ब्धतुहरूको 
स्वयापमत्वमया रहेको हेलयामको भूपम फेलयाियारे, 
उनीहरू नफीको भूपमको खोजीमया उजयाड 
सथयानमया ्यात्या गरररहेकया पथए।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
अलमया र उनीहरूकया ब्धतुहरूसयामतु ्वयाचया गरे, 
पक ्पद उनीहरूले पतनीहरूलयाई नफीको 
भूपमपतर जयाने बयाटो देखयाए भने, पक उनीहरूले 
पतनीहरूकया जी्वनहरू र उनीहरूको 
स्वत्त्तया उनीहरूलयाई पदनेछन्।

३७ तर अलमयाले उनीहरूलयाई नफीको 
भूपमपतर जयाने बयाटो देखयाए िपछ लमयानीहरूले 
उनीहरूको ्वयाचया ियालनया गरेनन्; तर 
उनीहरूले हेलयामको भूपम ्वररिरर अलमया र 
उनकया ब्धतुहरूमयापथ रक्कहरू तैनयाथ गरे।

३८ अपन उनीहरूमध्ेकया बयाँकी नफीको 
भूमीपतर गए; र उनीहरूको एक भयाग 
हेलयामको भूपम फक्क र उनीहरूकयासयाथ भूपममया 
छयापडएकया रक्कहरूकया ितनी र छोरयाछोरीहरू 
िपन ल्याए।

३९ अपन लमयानीहरूकया रयाजयाले अमतुलोनलयाई 
पदए पक उनी हलेयामको भपूममया भएकया उनकया 
जनमयापथ रयाजया र ियासक हुनतुिद्षछ; तैिपन 
उससगँ लमयानीहरूकया रयाजयाको इचछया प्विरीत 
गनने कुन ैिपक् हुनतुहुदँनै।

अध्या् २४

अमलुोनल े अलमा र उनका जनलाई 
सताउरँन—्यभद उनीहरूले प्रा ््छना 
गरमेा उनीहरूलाई माररनरे—परमप्रिुले 
उनीहरूका ्ोझहरू हलकुा ्नाउनुहुनर—
उहालँ े भतनीहरूलाई दासतव्ाट मुति 

गराउनुहुनर र भतनीहरू जरहमेलामा फक्कनरन।् 
लगिग ई.प.ू १४५–१२०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमतुलोनले 
लमयानीहरूकया रयाजयाकया नजरमया कृिया िया्ो; 
त्सकयारण, लमयानीहरूकया रयाजयाले उसलयाई र 
उसकया ब्धतुहरूलयाई अनतुमपत पदए पक उनकया 
जनमयापथ, हो, िेमलोनको भूपममया र पिलोमको 
भूपममया र अमतुलोनको भूपममया समेत रहेकया 
जनमयापथ पिक्क पन्तुक् हुनतुिद्षछ।

२ पकनपक लमयानीहरूले ्ी सबै भूपमहरू 
स्वयापमत्वमया पलएकया पथए; त्सकयारण, 
लमयानीहरूकया रयाजयाले ्ी सबै भूपमहरूमयापथ 
रयाजयाहरूको पन्तुपक् गरेकया पथए।

३ अपन अब लमयानीहरूकया रयाजयाको नयाउँ 
लयामयान पथ्ो, उनकया पितयाको नयाउँमया 
बोलयाइएको र त्सकयारण उनलयाई लयामयान 
रयाजया भपन्थ्ो। अपन उनी अनपग्ती 
जनमयापथ रयाजया पथए।

४ अपन उनले अमतुलोनकया ब्धतुहरूलयाई 
उनकया जनको अधीनमया रहेकया प्रत्ेक भूपममया 
पिक्कहरू पन्तुक् गरे; र ्सरी नफीको 
भयाषया लमयानीहरूकया सबै जनमयाझ पसकयाइन 
थयापल्ो।

५ अपन उनीहरू एकअकया्ष प्रपत मतै्ीिणू्ष 
जन पथए; तैिपन उनीहरूल े िरमशे्वरलयाई 
पच्दैनथे; न त अमतुलोनकया ब्धतुहरूल ेिरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरकया बयारमेया केही पसकयाए, 
न त मोियाकया व््वसथया; न त अपबनयादीकया 
्वचनहरू उनीहरूल ेपतनीहरूलयाई पसकयाए।

६ तर उनीहरूले पतनीहरूलयाई पसकयाए पक 
पतनीहरूले आफनो अपभलेख रयाखनतु िद्षछ र 
उनीहरूले एक अकया्षलयाई लेखून्।
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७ अपन ्सरी लमयानीहरू धनमया बढन थयाले 

र एक अकया्षको सयाथ व्याियार गन्ष र बढन थयाले 
र संसयारको ज्यानमया, एक धूत्ष र प्व्वेकी जन 
बन् थयाले, हो, अपत धूत्ष जन, उनीहरूकया 
आफनया ब्धतुहरूमयाझ बयाहेक सबै प्रकयारकया 
दुष्टतया र लतुटयाइमया आनन्दत हुँदै।

८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अमतुलोनले 
अलमया र उनकया ब्धतुहरूमयापथ अपधकयारको 
अभ्यास गन्ष थयाल्ो र उनीहरूलयाई 
सतयाउन थयाल्ो र उसकया छोरयाछोरीहरूले 
उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूलयाई सतयाउन  
अह्रया्ो।

९ पकनपक अमतुलोनले अलमयालयाई पच्थ्ो, 
पक उनी रयाजयाकया ियादरीहरूमध्े एक पथए र ् ो 
उनी पथए जसले अपबनयादीहरूकया ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास गरे र रयाजयाअगयापड धियाइएकया पथए र 
त्सकयारण ऊ उनीसँग क्ुद्ध पथ्ो; पकनपक 
ऊ लमयानी रयाजयाको आपधित्मया पथ्ो, 
तैिपन उसले पतनीहरूमयापथ अपधकयारको 
अभ्यास गऱ्ो र पतनीहरूमयापथ कयाम लयाद्यो 
र उनीहरूमयापथ कया््ष सतुिरी्वेक्कहरू  
रयाख्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया 
कष्टहरू त्पत महयान् पथए पक पतनीहरू 
िरमेश्वरसयामतु िपक्िू्व्षक ितुकयान्ष थयाले।

११ अपन अमतुलोनले उनीहरूलयाई आज्या 
पद्ो पक उनीहरू आफनो रु्वयाइलयाई रोकनतु 
िद्षछ; र उसले उनीहरूको िहरया पदन 
रक्कहरू रयाख्ो, पक िरमेश्वरसयामतु प्रयाथ्षनया 
गरररहेको फेलया ियाररएकयालयाई मयाररनेछ।

१२ अपन अलमया र उनकया जनले िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतु आफनया आ्वयाजहरू 
उचयालेनन्, तर उनीहरूकया हृद्हरू उहयाँलयाई 

िोखे; र उहयाँले पतनीहरूकया हृद्कया 
प्वचयारहरू थयाहया ियाउनतुभ्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया 
कष्टहरूमया िरमप्रभतुको आ्वयाज उनीहरूसयामतु 
आ्ो, ्सो भ्दै: पतमीहरूकया पिर उठयाओ 
र सया्त्वनया लेओ, पकनपक मलयाई पतमीहरूले 
मसयामतु गरेको करयार थयाहया छ; र म मेरया जनसँग 
करयार गननेछु र उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट मतुक् 
गननेछु।

१४ अपन म पतमीहरूकया कयाधँमया रयानखएकया 
बोझ िपन हलतुकया गननेछु, पक पतमीहरूल ेआफनया 
पिठँू्मया समेत महसतुस गन्ष निरोस,् पतमीहरू 
दयासत्वमया हुदँयासमते; अपन म ्ो गननेछु पक 
पतमीहरू ्सिपछ मरेया लयापग सयाक्ीकया रुिमया 
खडया होओ र पतमीहरूल ेपननशचततयाकया सयाथ 
जयान् सक पक म, िरमप्रभतु िरमशे्वर मरेया 
जनलयाई उनीहरूको कष्टमया भटेदछु।

१५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक अलमया र उनकया 
ब्धतुहरूमयापथ रयानखएकया बोझहरू हलतुकया 
बनयाइए; हो, िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई बपल्ो 
बनयाउनतुभ्ो पक उनीहरूले आफनया बोझहरू 
सपजलोसँग बोकन सकून् र उनीहरू खतुसी र 
धीरतयाकया सयाथ िरमप्रभतुकया सबै इचछयाहरूमया 
समपि्षत भए।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूको 
आसथया र धीरतया ्पत महयान् पथ्ो पक 
िरमप्रभतुको आ्वयाज उनीहरूमया ितुन: आ्ो, 
्सो भ्दै: सया्त्वयानया लेओ, पकनपक भोपल म 
पतमीहरूलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गननेछु।

१७ अपन उहयाँले अलमयासयामतु भन्तुभ्ो: पतमी 
्ी जनअगयापड जयानेछौ र म पतमीसँग जयानेछु र 
्ी जनलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गननेछु।

१८ अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमया र उनकया 
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जनले रयापतको सम्मया उनीहरूकया बथयान र 
उनीहरूकया अन् िपन जममया गरे; हो, रयापतको 
सम्भरर समेत उनीहरूले आफनया बथयान 
एकसयाथ जममया गरररहेकया पथए।

१९ अपन पबहयानमया िरमप्रभतुले 
लमयानीहरूमयापथ मसत पनद्या िठयाउनतुभ्ो, हो 
र उनीहरूकया सबै कया््ष-सतुिेरी्वेक्कहरू एक 
गपहरो पनद्यामया पथए।

२० अपन अलमया र उनकया जन उजयाड 
सथयानपतर प्रसथयान गर;े र जब उनीहरूले पदनभरर 
्यात्या गरकेया पथए उनीहरूल ेएक उित्कयामया 
आफनो ियाल टयागँ े र उनीहरूले उित्कयालयाई 
अलमया भन,े पकनभन े उनल े उजयाड सथयानमया 
उनीहरूको अगतु्वयाइ गरकेया पथए।

२१ हो, अपन अलमयाको उित्कयामया 
उनीहरूले िरमेश्वरप्रपतको आफनो कृतज्तया 
ख््याए पकनभने उहयाँ उनीहरूप्रपत कृियालतु 
हुनभएको पथ्ो र उनीहरूकया बोझहरू हलतुकया 
गररपदनतुभएको पथ्ो र उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट 
मतुक् गनतु्षभएको पथ्ो; पकनपक पतनीहरू 
दयासत्वमया पथए र िरमप्रभतु पतनीहरूकया 
िरमेश्वरबयाहेक कसैले पतनीहरूलयाई मतुक् गन्ष 
सकदैनथ्ो।

२२ अपन उनीहरूले िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद 
पदए, हो बोलन सकने उनीहरूकया सबै 
मयापनसहरूले र उनीहरूकया सबै आइमयाईहरूले 
र उनीहरूकया सबै छोरयाछोरीहरूले उनीहरूकया 
उच्च स्वरमया आफनया िरमेश्वरको ज्ज्कयार 
गरे।

२३ अपन अब िरमप्रभतुले अलमयासयामतु 
भन्तुभ्ो: पतमी हतयार गर र पतमी र ्ी 
जनलयाई ्स भूपमबयाट लैजयाऊ, पकनपक 
लमयानीहरू ब्तुँझे र पतमीहरूकया िपछ आएकया 

छन्, त्सकयारण पतमी ्ो भूपमबयाट जयाऊ र 
म लमयानीहरूलयाई ्ो उित्कयामया रोकनेछु 
पक उनीहरू ्ी जनको खोजीमया अझ ्वर 
नआऊन्।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
उित्कयाबयाट प्रसथयान गरे र उजयाड सथयानपतरको 
्यात्या पलए।

२५ अपन उनीहरू बयाह्र पदनसमम उजयाड 
सथयानमया रहेिपछ जरहेमलयाको भूपममया आइितुगे; 
अपन मोसी्याह रयाजयाले िपन उनीहरूलयाई 
हष्षकया सयाथ रिहण गरे।

अध्या् २५

जरहेमलाका मुलकेका सनतभत नफीहरू 
्नदरन्—उनीहरूल े अलमाका र जभेनफका 
जनका ्ारमेा ्ाहा पाउरँन—्अलमाले 
भलमही र उनका स्ै जनलाई ्मप्तसमा 
भदनरन्—मोसीयाहल ेअलमालाई परमशेवरको 
चच्छ समङित गन्छ अभधकार भदनरन।् लगिग 
ई.प.ू १२०।

१ अपन अब मोसी्याह रयाजयाले अह्रयाए पक सबै 
जन एक सयाथ भेलया गररनतुिद्षछ।

२ अपन त्हयाँ त्पत धेरै नफीकया 
छोरयाछोरीहरू, अथ्वया त्पत धेरै नफीकया 
स्तपत पथएनन्, जपत जरहेमलयाकया जन पथए, 
जो मतुलेककया स्तपत पथए र ती जो उनीसँग 
उजयाड सथयानपतर आए।

३ अपन त्हयाँ त्पत धेरै नफीकया जन 
र जरहेमलयाकया जन पथए जपत लमयानीहरू 
पथएनन्; हो, उनीहरू आधया सङ्ख्ययामया िपन 
पथएनन्।

४ अपन अब नफीकया सबै जन र जरहेमलयाकया 
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सबै जन िपन एक सयाथ भेलया भएकया पथए र 
उनीहरू दुई समूहमया भेलया भएकया पथए।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले िढे 
र जेपनफको अपभलेख उनकया जनसयामतु िढन 
अह्रयाए; हो, उनले पतनीहरूले जरहेमलयाको 
भूपम छयाडेको सम्देनख उनीहरू ितुन: 
नफकु्क्जेलसममकया जेपनफकया जनकया 
अपभलेखहरू िढे।

६ अपन उनले अलमया र उनकया ब्धतुहरूको 
र उनीहरूकया सबै कष्टहरूको, उनीहरूले 
जरहेमलयाको भूपम छयाडेको सम्देनख उनीहरू 
ितुन: नफकु्क्जेलसममकया अपभलेखहरू िपन 
िढे।

७ अपन अब, जब मोसी्याहले 
अपभलेखहरूको िढन अ्त् गरे, भूपममया बयास 
बसदै गरेकया उनकया जन आशच््ष र प्वसम्ले 
भररए।

८ पकनपक उनीहरूले के सोचने भन्े थयाहया 
भएन; पकनपक जब उनीहरूले पतनलयाई देखे 
जो दयासत्वबयाट मतुक् गरयाइएको पथए उनीहरू 
अत््तै खतुसीले भररएकया पथए।

९ अपन फेरर, जब उनीहरूले लमयानीहरूद्यारया 
बध गररएकया उनीहरूकया ब्धतुहरूकया बयारेमया 
सोचे उनीहरू दु:खले भररए र दु:खकया धेरै 
आँसतुसमेत बगयाए।

१० अपन फेरर, जब उनीहरूले िरमेश्वरको 
प्रत्क् कृिया र अलमया र उनकया ब्धतुहरूलयाई 
लमयानीहरूको हयातहरूबयाट र दयासत्वबयाट 
मतुक् गन्षमया उहयाँको िपक्कया बयारेमया सोचे, 
उनीहरूले आफनया स्वरहरु उच्च ियारे र 
िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदए।

११ अपन फेरर, जब उनीहरूले आफनया 
ब्धतुहरू लमयानीहरूको ियािम् र दूपषत 

अ्वसथयालयाई सोचे, उनीहरू पतनीहरूकया 
जी्वयातमयाहरूको कल्याणकया पननमत िीडया र 
्वेदनयाले भररए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूकया 
छोरीहरूलयाई ितनी बनयाउन ेअमतुलोन र उनकया 
ब्धतुहरूकया छोरयाछोरीहरूल े उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुको व््वहयारबयाट पचत् दखुयाए 
र उनीहरूल े उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया 
नयाउबँयाट अरु बोलयाइन चयाहेनन,् त्सकयारण 
उनीहरूल ेआफ ँैमयापथ नफीको नयाउँ पलए, पक 
उनीहरू नफीकया छोरयाछोरीहरू भनी बोलयाइ्ून् 
र पतनीहरूमया गपन्ून ् जसलयाई नफीहरू  
भपन्छ।

१३ अपन अब जरहेमलयाकया सबै जनलयाई 
नफीहरूमया गपन्ो र ्ो पकनभने अपधरयाज् 
नफीकया स्तपतभ्दया अरु कसैलयाई पदइएको 
पथएन।

१४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मोसी्याहले जनसयामतु बोलन र िढन अ्त् 
गरे, उनले चयाहे पक अलमयाले िपन जनसयामतु 
बोलनिद्षछ।

१५ अपन अलमयाले उनीहरूसयामतु बोले, जब 
उनीहरू ठूलया समूहहरूमया एकसयाथ भेलया 
भएकया पथए र उनी जनसयामतु िशचयात्याि र 
िरमप्रभतुमयापथको आसथयाको प्रचयार गददै एक 
समूहदेनख अककोमया गए।

१६ अपन उनले पलमहीकया जन र उनकया 
ब्धतुहरूलयाई, दयासत्वबयाट मतुक् गरयाइएकया 
ती सबैलयाई, प्रोतसयापहत गरे, पक उनीहरूले 
समझनतुिद्षछ पक ्ो िरमप्रभतु हुनतुहुथ्ो जसले 
उनीहरूलयाई मतुक् गनतु्षभ्ो।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
जनलयाई धेरै कुरयाहरू पसकयाएिपछ र 
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उनीहरूसयामतु बोलन अ्त् गरेिपछ, पक पलमही 
रयाजया इचछुक पथए पक उनले बनप्तसमया पलन 
सकून्; र उनकया सबै जन इचछुक पथए पक 
उनीहरूले िपन बनप्तसमया पलन सकून्।

१८ त्सकयारण, अलमया ियानीमया अपि गए र 
उनीहरूलयाई बनप्तसमया पदए; हो उनले जसरी 
मोमकोनको ियानीमया उनकया ब्धतुहरूलयाई पदएको 
पथए उनले पतनीहरूलयाई बनप्तसमया पदए; हो र 
उनले बनप्तसमया पदएकया जपत िरमेश्वरको चच्ष 
मयातहतमया पथए; र ्ो पतनीहरूको अलमयाकया 
्वचनहरूमयापथको प्वश्वयासकया कयारणले  
पथ्ो।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याह 
रयाजयाले अलमयालयाई अनतुमपत पदए पक उनले 
जरहेमलयाको सबै भूपमभरर चच्षको सथयािनया 
गन्ष सकून्; र प्रत्ेक चच्षमया ियादरीहरू र 
पिक्कहरू पन्तुक् गनने िपक् पदए।

२० अब ्ो गररएको पथ्ो पकनभने त्हयाँ 
्पत धेरै जन पथए पक उनीहरू सबै एउटया 
पिक्कद्यारया सचियापलत हुन सकेनन्; न त 
उनीहरू सबैले एउटया सभयामया िरमेश्वरकया 
्वचन सतुन् सके।

२१ त्सकयारण उनीहरू पभन् पभन् 
समूहहरूमया एकसयाथ भेलया भए, चच्षहरू 
भपनँदै; प्रत्ेक चच्षकया आफनै ियादरीहरू र 
आफनै पिक्कहरू भएर र प्रत्ेक ियादरीले 
अलमयाको मतुखबयाट उनीहरूलयाई हसतया्तरण 
गररएअनतुसयार ्वचनको प्र्वचन गददै।

२२ अपन ्सरी, धेरै चच्षहरू हुँदयाहुँदै 
पतनीहरू सबै एउटै चच्ष पथए, हो िरमेश्वरको 
चच्षसमेत; पकनपक त्हयाँ सबै चच्षहरूमया 
िशचयात्याि र िरमेश्वरमयापथको आसथयाबयाहेक 
अरु केही प्रचयार गररँदैनथ्ो।

२३ अपन अब त्हयाँ जरहेमलयाको भूपममया 
सयात चच्षहरू पथए। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
जो ख्ीष्टको, अथ्वया िरमेश्वरको नयाउँ पलन 
इचछुक पथए, उनीहरू िरमेश्वरको चच्षहरूमया 
सनममपलत भए।

२४ अपन उनीहरूलयाई िरमेश्वरकया जन 
भपन्ो। अपन िरमप्रभतुले उनीहरूमयापथ 
उहयाँको आतमया ख््याउनतुभ्ो र उनीहरू 
आिीपषत भए र भूपममया उन्पत गरे।

अध्या् २६

चच्छका सदसयहरूमधय े धरेलैाई 
अभवशवासीहरूद्ारा पापभतर अगवुाइ 
गररनर—अलमालाई अननत जीवनको 
प्रभतज्ा गररनर—जसल े पशचात्ताप 
गद्छर र ्मप्तसमा भलनर उनीहरूल े क्षमा 
पाउँदरन्—पशचात्ताप गनने र अलमासामु 
र परमप्रिसुामु सवीकार गनने पापमा रहकेा 
चच्छका सदसयहरूलाई क्षमा भदइनर; अनय्ा, 
उनीहरूलाई चच्छका जनमाझ गभननरैेन। 
लगिग ई.प.ू १२०–१००।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ हुक्कदो 
पिँढीमध्े धेरै पथए जतुनले बे््यापमन रयाजयाले 
बोलेकया ्वचनहरू बतुझन सकेनन्, उनले 
उनकया जनसयामतु बोलेकया सम्मया सयानया 
बयालबयापलकया भएकयाले; र उनीहरूले आफनया 
पितयाितुखया्षहरुको िरमिरयामया प्वश्वयास गरेनन्।

२ मृतकको ितुनरुतथयानकया बयारेमया जे 
भपनएको पथ्ो त्ो उनीहरूले प्वश्वयास 
गरेनन्, न त उनीहरूले ख्ीष्टको आगमनकया 
बयारेमया प्वश्वयास गरे।
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३ अपन अब उनीहरूकया अप्वश्वयासको 

कयारण उनीहरूले िरमेश्वरकया ्वचन बतुझन 
सकेनन्; र उनीहरूकया हृद्हरू कठोर भए।

४ अपन उनीहरूले बनप्तसमया पलएनन्; न 
त उनीहरू चच्षमया सनममपलत भए। अपन 
उनीहरू आफनो आसथयामया एक पभन् जन पथए 
र उनीहरूको सयांसयाररक र ियािम् अ्वसथयामया 
समेत, सदै्व त्सतै रहे; पकनपक उनीहरूले 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई कपहल्ै 
ितुकयारेनन्।

५ अपन अब मोसी्याहको ियासनकयालमया 
उनीहरू िरमेश्वरकया जनको सङ्ख्ययाको 
आधया िपन पथएनन्; तर ब्धतुहरूमयाझको 
मतभेदहरूको कयारण उनीहरू अनपग्ती बने।

६ पकनपक ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
धेरैलयाई उनीहरूकया फुक्या्षउने ्वचनहरूले 
चच्षमया भएकयाहरूलयाई छले र उनीहरूलयाई 
धेरै ियाि गन्ष लगयाए; त्सकयारण ्ो उपचत 
भ्ो पक ती जसले ियाि गरे, जो चच्षमया पथए, 
उनीहरूलयाई चच्षद्यारया सचेत गरयाइनतु िऱ्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूलयाई 
ियादरीहरूअगयापड ल्याइ्ो, अपन 
पिक्कहरूद्यारया ियादरीहरूसयामतु हसतया्तरण 
गरर्ो; र ियादरीहरूले उनीहरूलयाई 
अलमयाअगयापड ल्याए, जो उच्च ियादरी पथए।

८ अब मोसी्याह रयाजयाले चच्षमयापथको 
अपधकयार अलमयालयाई पदएकया पथए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमयालयाई 
उनीहरूकया बयारेमया थयाहया पथएन; तर उनीहरूकया 
प्वरुद्ध धेरै सयाक्ीहरू पथए; हो जन खडया भएर 
उनीहरूकया दुषट्याइँहरूको प्रचूरमयात्यामया 
ग्वयाही पदए।

१० अब ्सतो कुरयाहरू चच्षमया ्स अपि 

िटेकया पथएनन्; त्सकयारण अलमया उनको 
आतमयामया पचन्तत भए र उनले अह्रयाए पक 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई रयाजयाअगयापड ल्याउनतु 
िद्षछ।

११ अपन उनले रयाजयासयामतु भने: हेनतु्षहोस्, 
्हयाँ धेरै छन् जसलयाई हयामीले तियाईँअगयापड 
ल्याएकया छौँ, जसलयाई उनीहरूकया 
ब्धतुहरूले अपभ्ोग लगयाएकया छन्; हो, 
अपन उनीहरूलयाई प्वपभन् दुषट्याइँकया 
कयारण िपक्एको छ। अपन उनीहरूले आफनया 
दुषट्याइँहरूको िशचयात्याि गददैनन्; त्सकयारण 
हयामीले उनीहरूलयाई तियाईँअगयापड ल्याएकया 
छौँ, पक तियाईँले उनीहरूलयाई पतनकया 
अिरयाधहरूअनतुसयार ््या् पदनतुहोस्।

१२ तर मोसी्याह रयाजयाले अलमयासयामतु भने: 
हेर, म उनीहरूलयाई ््या् गपद्षनँ; त्सकयारण 
उनीहरूलयाई ््या् पदन म पतमीलयाई 
हसतया्तरण गद्षछु।

१३ अपन अब अलमयाको आतमया ितुन: 
पचन्तत भ्ो; र उनी गए र िरमप्रभतुसँग ्स 
प्वष्कया बयारेमया के गनतु्ष िद्षछ भनेर सोधखोज 
गरे, पकनपक उनी डरयाए पक िरमेश्वरकया दृपष्टमया 
उनले गलत गननेछन्।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमेश्वरमया 
उनले उनको िूरया आतमया ख््याएिपछ 
िरमप्रभतुको आ्वयाज उनीमया आ्ो, ् सो भ्दै:

१५ पतमी आिीपषत होऊ, अलमया र उनीहरू 
आिीपषत छन् जसले मोमकोनकया ियानीमया 
बनप्तसमया पलए। मेरया से्वक अपबनयादीकया 
्वचनमया मयात्ै गरेको पतम्ो अत््त आसथयाकया 
कयारण पतमी आिीपषत छौ।

१६ अपन पतमीले उनीहरूसयामतु बोलेकया 
पतम्या ्वचनहरूमयापथ मयात्को उनीहरूको 
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अत््त आसथयाकया कयारण उनीहरू आिीपषत 
छन्।

१७ अपन पतमी आिीपषत छौ पकनभने 
पतमीले ्ी जनमयाझ एक चच्षको सथयािनया 
गरेकया छौ; र उनीहरू सथयापित हुनेछन् र 
उनीहरू मेरया जन हुनेछन्।

१८ हो, ्ी जन आिीपषत छन् जो मेरो 
नयाउँ पलन इचछुक छन्; पकनपक मेरया नयाउँमया 
उनीहरूलयाई बोलयाइनेछ; अपन उनीहरू मेरया 
हुन्।

१९ अपन पकनभने पतमीले 
उल्ङ्घनकतया्षहरूकया बयारेमया मसँग सोधेकया 
छौ, पतमी आिीपषत छौ।

२० पतमी मेरया से्वक हौ; र म पतमीसँग करयार 
गद्षछु पक पतमीसंग अन्त जी्वन हुनेछ; अपन 
पतमीले मेरो से्वया गननेछौ र मेरो नयाउँमया अपि 
जयानेछौ र मेरया भेंडयाहरूलयाई एकसयाथ जममया 
गननेछौ।

२१ अपन ऊ जो मेरो आ्वयाजलयाई सतु्दछ 
मेरो भेंडो हुनेछ; र उसलयाई पतमीले चच्षमया 
रिहण गननेछौ र उसलयाई म िपन रिहण गननेछु।

२२ पकनपक हेर, ्ो मेरो चच्ष हो; बनप्तसमया 
पलनेले िशचयात्यािकया पननमत बनप्तसमया पलनेछ। 
अपन पतमीले रिहण गरेकयाले मेरया नयाउँमया 
प्वश्वयास गननेछ; र उसलयाई म स्वत्त्िू्व्षक 
क्मया पदनेछु।

२३ पकनपक म त्ो हुँ जसले संसयारकया 
ियािहरू आफूमयापथ पल्छ; पकनपक म त्ो हुँ 
जसले उनीहरूको सृपष्ट गरेको छ; र म त्ो 
हुँ जसले अ्त्समम प्वश्वयास गननेलयाई मेरया 
दयापहने हयातपतर सथयान पद्छ।

२४ पकनपक हेर, मेरया नयाउँमया बोलयाइ्छ 
उनीहरूलयाई; र ्पद उनीहरूले मलयाई पचनेमया 

उनीहरू अपि आउनेछन् र मेरया दयापहने 
हयातपतर अन्ततयासमम एक सथयान ियाउनेछन्।

२५ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक जब 
दोस्ो पबगतुल फुपकनेछ तब मलयाई कपहल्ै 
नपचनेकयाहरू अपि आउनेछन् र मेरया अगयापड 
खडया हुनेछन्।

२६ अपन तब उनीहरूले थयाहया ियाउनेछन् 
पक म िरमप्रभतु उनीहरूको िरमेश्वर हुँ, पक 
म उनीहरूको उद्धयारकतया्ष हुँ; तर उनीहरूको 
उद्धयार गररनेछैन।

२७ अपन तब मैले उनीहरूसयामतु भन्ेछु 
पक मैले उनीहरूलयाई कपहल्ै पचपननँ; अपन 
उनीहरू सैतयान र उसकया दूतहरूकया पननमत 
त्यार गररएको अजर अपग्पतर प्रसथयान 
गननेछन्।

२८ त्सकयारण म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक ऊ जसले मेरो आ्वयाजलयाई सतुन्ेछैन, 
उसलयाई पतमीहरूले मेरो चच्षमया रिहण 
गननेछैनौ, पकनपक उसलयाई म अन्तम पदनमया 
रिहण गननेछैनँ।

२९ त्सकयारण म पतमीहरूलयाई भ्दछु; 
जयाऊ र जसले मेरया प्वरुद्ध उल्ङ्घन गद्षछ, 
उसलयाई उसले गरेकया ियािहरूअनतुसयार 
पतमीहरूले ््या् पदनू; अपन ्पद उसले 
उसकया ियािहरू मेरया र पतम्या अगयापड 
स्वीकयाद्षछ र उसको हृद्को हयापद्षकतयाले 
िशचयात्याि गद्षछ भने, उसलयाई पतमीहरू क्मया 
पदनू र म िपन उसलयाई क्मया पदनेछु।

३० हो, अपन मेरया जनले जपहले जपहले 
िशचयात्याि गछ्षन् म उनीहरूलयाई मेरया प्वरुद्धको 
उनीहरूकया अिरयाधहरूको क्मया पदनेछु।

३१ अपन पतमीहरूले िपन एक अकया्षलयाई 
पतमीहरूकया अिरयाधहरूको क्मया पदनू; 
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पकनपक म पतमीसयामतु सयाच्चैं नै भ्दछु, ऊ 
जसले जब उसकया पछमेकीले िशचयात्याि गछु्ष 
भ्दया उनकया अिरयाधहरूलयाई क्मया पदँदैन, 
उसले आफ ँैलयाई पतरसकयारमया ल्याउँदछ।

३२ अब म पतमीसयामतु भ्दछु, जयाऊ, अपन 
जसले उसकया ियािहरूको िशचयात्याि गददैन 
ऊ मेरया जनमयाझ गणनया हुनेछैन; अपन ्स 
सम्देनख अगयापड ्सलयाई ियालनया गररइनेछ।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अलमयाले 
्ी कुरयाहरू सतुनेकया पथए उनले ती लेखे पक 
उनीसँग ती होऊन् र उनले िरमेश्वरको 
आज्याहरूअनतुसयार त्ो चच्षकया जनलयाई ््या् 
पदन सकून्।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया गए 
र दुषट्याइँमया ल्याइएकयाहरूलयाई ््या् गरे, 
िरमप्रभतुकया ्वचनअनतुसयार।

३५ अपन जसले उनीहरूकया ियािहरूको 
िशचयात्याि गऱ्ो र पतनलयाई स्वीकयाऱ्ो, 
उनीहरूलयाई उनले चच्षकया जनमयाझ गणनया 
गरे।

३६ अपन ती जसले उनीहरूकया ियािहरू 
स्वीकयारेनन् र उनीहरूकया दुषट्याइँको 
िशचयात्याि गरेनन्, उनीहरूलयाई चच्षकया 
जनमयाझ गणनया गररएन र उनीहरूकया नयाउँहरू 
मेटयाइए।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
चच्षकया सबै कयारोबयारहरूको अनतुगमन 
गरे; र उनीहरू चच्षकया कयारोबयारहरूमया ितुन 
ियान्त ियाउन र अत््त उन्पत गन्ष थयाले, 
िरमेश्वरअगयापड सया्वधयानीिू्व्षक पहँडदै, 
धेरैलयाई रिहण गददै र धेरैलयाई बनप्तसमया पदँदै।

३८ अपन अब ्ी सबै कुरयाहरू अलमया र 
चच्षमया भएकया उनकया सहकममीहरूले गरे, सबै 

दृढतयामया पहंडदै, िरमेश्वरकया ्वचनहरू सबै 
कुरयाहरूमया पसकयाउँदै, सबै प्रकयारकया कष्टहरू 
सहँदै, चच्षकया मयातहतमया नभएकयाहरू सबैद्यारया 
सतयाइँदै।

३९ अपन उनीहरूले आफनया ब्धतुहरूलयाई 
सचेत गरयाए; र उनीहरूलयाई िपन सचेत 
गरयाइएको पथ्ो, प्रत्ेकले िरमेश्वरकया 
्वचनद्यारया, उनीहरूकया ियािहरूअनतुसयार, 
अथ्वया उसले गरेकया ियािहरूअनतुसयार, 
नरोकीकन प्रयाथ्षनया गन्ष र सबै कुरयाहरूमया 
ध्््वयाद पदन िरमेश्वरबयाट आज्या पदइएकयाले।

अध्या् २७

मोसीयाहले सताउन भनषधे गर्छन ् र समान 
हुन आदेर भदनरन—्कानरो अलमा र 
मोसीयाहका चार रोराहरू चच्छको भवनार 
गन्छ खोजदरन्—एक सवग्छदतू दखेापर्छन ् र 
उनीहरूलाई उनीहरूको दषु्ट ्ाटो रोकन आज्ा 
भदनरन्—अलमालाई लाटो ्नाइनर—
मुभति पाउन स् ै मानवजाभत पनु: जनमनु 
पद्छर—अलमा र मोसीयाहका रोराहरू 
खरुीको समाचार घोषणा गद्छरन।् लगिग 
ई.प.ू १००–९२।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक त्ो सतया्वट 
जतुन अप्वश्वयासीहरूले चच्षमयापथ पदएकया पथए, 
त्ो ्पत ठूलो भ्ो पक चच्षले गनगनयाउन 
र उनीहरूकया अगतु्वयाहरूसयामतु ्स प्वष्कया 
बयारेमया गतुनयासो गन्ष थयाले; र उनीहरूले 
अलमयासयामतु गतुनयासो गरे। अपन अलमयाले त्ो 
मतुद्धयालयाई मोसी्याह रयाजयाअगयापड रयाखे। अपन 
मोसी्याह रयाजयाले उनकया ियादरीहरूसँग 
सल्याह गरे।
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२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक मोसी्याह रयाजयाले 

्वररिररकया भूपमभरर एक िोषणया िठयाए पक 
त्हयाँ कुनै अप्वश्वयासीले िरमेश्वरको चच्षकया 
मयातहतकया कसैलयाई िपन सतयाउन हुँदैन।

३ अपन त्हयाँ सबै चच्षहरूभरर कठोर आज्या 
पथ्ो पक त्हयाँ उनीहरूमयाझ कुनै सतयाई 
हुनतुहुँदैन, पक त्हयाँ सबै मयापनसहरूमयाझ 
समयानतया हुनतुिद्षछ।

४ पक उनीहरूले िमणड र िेखीलयाई 
उनीहरूको ियान्त प्वथोलन पदनतुहुँदैन; 
पक प्रत्ेक मयापनसले उसको पछमेकीलयाई 
आफूजसतै ठयान्तुिद्षछ, आफनो जीप्वकयाको 
लयापग आफनै हयातले िररश्म गददै।

५ हो, अपन उनीहरूकया सबै ियादरीहरू 
र पिक्कहरूले उनीहरूकया जीप्वकयाको 
लयापग उनीहरूकया आफनै हयातहरूले िररश्म 
गनतु्षिद्षछ, पबरयामी भएको, अथ्वया धेरै 
आ्वश्कतयामया भएको बेलयामया बयाहेक सबै 
अ्वसथयाहरूमया; अपन ्ी कुरयाहरू गदया्ष, 
उनीहरूलयाई िरमेश्वरको अनतुरिह अझ  
बढ्ो।

६ अपन भूपममया ितुन: धेरै ियान्त हुन 
थयाल्ो; अपन मयापनसहरू धेरै अनपग्ती हुन 
थयाले र िृथ्वीको सतहमयापथ स्व्षत् ्त्तत् 
छररन थयाले, हो, उत्रमया र दपक्णमया, िू्व्षमया 
र िनशचममया, भूपमको सबै भयागहरूमया ठूलया 
सहरहरू र गयाउँहरूको पनमया्षण गरेर।

७ अपन िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई भेटनतु भ्ो र 
उनीहरूको उन्पत गरयाउनतुभ्ो, अपन उनीहरू 
सङ्ख्ययामया प्वियाल र धनी जन बने।

८ अब मोसी्याहकया छोरयाहरू 
अप्वश्वयासीहरूमयाझ गपनएकया पथए; र 
अलमयाकया छोरयाहरूमध्े एक िपन उनीहरूमयाझ 

गपनएको पथ्ो, उसलयाई उसको पितयाको 
जसतै अलमया भपन्थ्ो; तैिपन, ऊ एक धेरै 
दुष्ट र मूपत्षिूजक मयापनस ब््ो। अपन ऊ धेरै 
्वचनहरूको मयापनस पथ्ो र जनसयामतु धेरै 
चयाप्तुसी बोल्ो; त्सकयारण उसले जनमध्े 
धेरैलयाई उसकया दुषट्याइँहरू अनतुसयार गन्ष 
अगतु्वयाइ गऱ्ो।

९ अपन ऊ चच्षको उन्पतको लयापग एक 
महयान् बयाधक ब््ो; जनकया हृद्हरूलयाई 
चोरेर, जनमयाझ फयाटयाहरू उतिन् गरयाएर; 
िरमेश्वरको ित्तुलयाई जनमयापथ उसको 
अपधकयार अभ्यास गनने अ्वसर पदएर।

१० अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
ऊ चच्षको प्वनयाि गन्ष गइरहेको पथ्ो, 
पकनपक ऊ गोिनी्तयािू्व्षक मोसी्याहकया 
छोरयाहरूकयासयाथ चच्षको प्वनयाि गन्ष र 
िरमप्रभतुकया जनलयाई, िरमेश्वरकया, अथ्वया 
रयाजयाकया समेत आज्याहरू प्विरीत, भ्रष्ट िथमया 
अगतु्वयाइ गन्ष ग्ो—

११ अपन जसरी मैले पतमीहरूसयामतु भने, 
जब उनीहरू िरमेश्वरकया प्वरुद्ध प्वद्ोह गददै 
गइरहेकया पथए, हेर, िरमप्रभतुकया स्वग्षदूत 
उनीहरूसयामतु देखया िरे र उनी बयादलमया 
झैँ अ्वतरण गरे; अपन उनले चट्यांगको 
आ्वयाजमया झैं बोले, जतुनले उनीहरू खडया 
भएको िृथ्वीलयाई कमया्ो।

१२ अपन उनीहरूको आशच््ष ्पत महयान् 
पथ्ो, पक उनीहरू जपमनमया ढले र उनले 
उनीहरूसयामतु बोलेकया ्वचनहरू बतुझेनन्।

१३ तैिपन उनी ितुन: करयाए, ्सो भ्दै: 
अलमया, उठ र खडया होऊ, पकन पतमी 
िरमेश्वरको चच्षलयाई सतयाउँछौ? पकनपक 
िरमप्रभतुले भन्तुभएको छ: ्ो मेरो चच्ष हो 
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र म ्सको सथयािनया गननेछु र मेरया जनको 
उल्ङ्घनले बयाहेक कसैले िपन ्सलयाई 
हरयाउन सकदैन।

१४ अपन फेरर, स्वग्षदूतले भने: हेर, 
िरमप्रभतुले उहयाँकया जनको र उहयाँकया से्वक, 
अलमया जो पतम्या पितया हुन, उनीहरूकया 
प्रयाथ्षनयाहरू सतुन्तुभएको छ; पकनपक उनले धेरै 
आसथयाकया सयाथ पतम्या बयारेमया प्रयाथ्षनया गरेकया 
छन् पक पतमीलयाई सत्तयाको ज्यानमया ल्याउन 
सपक्ोस्; त्सकयारण, पकनपक पतमीलयाई 
िरमेश्वरको िपक् र अपधकयारकया बयारेमया 
प्वश्वयास पदलयाउने ्ो प्र्ोजनको पननमत म 
आएको हुँ, पक उनीहरूको आसथयाअनतुसयार 
उहयाँकया से्वकहरूकया प्रयाथ्षनयाहरूको उत्र 
पमलोस्।

१५ अपन अब हेर, के पतमी िरमेश्वरको 
िपक्को बयारेमया प्व्वयाद गन्ष सकछौ? पकनपक 
हेर, के मेरो आ्वयाजले िृथ्वी कयामेको छैन? 
अपन के पतमीहरूले मलयाई िपन आफूअगयापड 
देखन सकदैनौ? अपन म िरमेश्वरबयाट 
िठयाइएको हुँ।

१६ अब म पतम्ोसयामतु भ्दछु: जयाऊ र 
हेलयामको भूपममया र नफीको भूपममया पतम्या 
पितयाितुखया्षहरुको ब्धनलयाई समझ; अपन समझ 
उहयाँले पतमीहरूकया पननमत कपत महयान् कुरयाहरू 
गनतु्षभएको छ; पकनपक उनीहरू दयासत्वमया 
पथए र उहयाँले उनीहरूलयाई मतुक् गनतु्षभएको छ। 
अपन अब म पतमीसयामतु भ्दछु, अलमया, पतम्ो 
बयाटो जयाऊ र चच्षको अरु प्वनयाि गन्ष नखोज, 
पक उनीहरूकया प्रयाथ्षनयाहरूको उत्र पमलोस् 
र ्ो ्पद पतमीले आफै ँलयाई पनकयालया गन्ष  
चयाहे िपन।

१७ अपन अब ् सतो हुन ग्ो पक स्वग्षदूतले 

अलमयासयामतु बोलेकया ्वचनहरू ्ी पथए, अपन 
उनी प्रसथयान गरे।

१८ अपन अब अलमया र उनीसँग भएकया 
सबै िृथ्वीमया ढले, पकनपक उनीहरूको 
आशच््ष महयान् पथ्ो; पकनपक उनीहरूकया 
आफनै आँखयाहरूले उनीहरूले िरमप्रभतुकया 
स्वग्षदूतलयाई देखेकया पथए; र उनको आ्वयाज 
चट्याङजसतो पथ्ो, जतुनले िृथ्वीलयाई 
हल्या्ो; अपन उनीहरूलयाई थयाहया पथ्ो पक 
िरमेश्वरको िपक्बयाहेक कसैले िपन िृथ्वीलयाई 
हल्याउन सकदैनथ्ो र ्सलयाई टुक्या-टुक्यामया 
प्वभयापजत हुनेगरी कँियाउन सकदैनथ्ो।

१९ अपन अब अलमयाको आशच््ष ्पत 
महयान् पथ्ो पक उनी लयाटया बने, पक उनले 
आफनो मतुख खोलन सकेनन्; हो, अपन उनी 
कमजोर बने, ्पतसमेत पक उनले आफनो 
हयातहरू चलयाउन सकेनन्; त्सकयारण उनको 
सयाथमया भएकयाहरूद्यारया उनलयाई लपग्ो र 
उनकया पितयाअगयापड उनलयाई नसतुतयाइ्जेलसमम 
समेत पन:सहया् बोपक्ो।

२० अपन उनीहरूले उनकया पितयासयामतु 
उनीहरूलयाई भएकया सबै ्वण्षन गरे; अपन 
उनकया पितया धेरै खतुिी भए, पकनपक उनलयाई 
थयाहया पथ्ो पक ्ो िरमेश्वरको िपक् पथ्ो।

२१ अपन उनले एक पभडलयाई एकसयाथ 
जममया हुन अह्रयाए पक उनीहरूले िरमप्रभतुले 
उनकया छोरयालयाई र उनकया सयाथमया 
भएकयाहरूलयाई िपन के गनतु्षभएको छ भनी 
उनीहरू सयाक्ी बन् सकून्।

२२ अपन उनले अह्रयाए पक ियादरीहरू आफ ँै 
एकसयाथ भेलया हुनतुिद्षछ; र उनीहरूले उि्वयास 
बसन र िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतु 
प्रयाथ्षनया गन्ष थयाले पक उहयाँले अलमयाको मतुख 



228

मोसी्याह २७:२३–३२ २२८
खोपलपदनतुहुनेछ, पक उनले बोलन सकून् 
र उनकया हयातखतुट्याहरूले िपन िपक् ियाउन 
सकून्—पक िरमेश्वरको कृिया र मपहमया 
देखन र थयाहया ियाउन जनकया आँखयाहरू  
खोपलऊन्।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले दुई 
पदन र दुई रयातको अ्तरयालसमम प्रयाथ्षनया गरे 
र उि्वयास बसेिपछ, अलमयाकया हयातखतुट्याहरूले 
िपक् प्रयाप्त गरे र उनी खडया भए र उनीहरूसयामतु 
बोलन थयाले, सया्त्वनया पलन अनतुरोध गददै।

२४ पकनपक, उनले भने, मैले ियािहरूको 
िशचयात्याि गरेको छु र िरमप्रभतुद्यारया उद्धयार 
गररएको छु; हेर म आतमयाद्यारया ज्मयाइएको 
छु।

२५ अपन िरमप्रभतुले मेरयासयामतु भन्तुभ्ो: 
अचमम नमयान, हो, मपहलयाहरू र ितुरुषहरू, 
सबै रयाष्टट्रहरू, कुटुमबहरू, भयाषयाहरू र जन, 
ितुन: ज्मनतु िछ्ष; हो, िरमेश्वरबयाट ज्मनतु, 
उनीहरूको ियािम् र िपतत अ्वसथयाबयाट, 
धपम्षक अ्वसथयामया िरर्वपत्षत हुन िद्षछ, 
िरमेश्वरबयाट उद्धयार गररँदै, उहयाँकया छोरयाहरू र 
छोरीहरू ब्दै।

२६ अपन ्सरी उनीहरू न्या सृपष्टहरू बने; 
अपन उनीहरूले ्सो नगरेमया, उनीहरूले कुनै 
िपन हयालतमया िरमेश्वरको अपधरयाज् ररकथ 
प्रयाप्त गन्ष सकदैनन्।

२७ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, ्ो अ्वसथया 
नभएमया, उनीहरूको पनकयालया गररनतुिद्षछ, 
अपन ्ो मलयाई थयाहया छ, पकनभने मलयाई 
पनकयालया गररन लयापगएको पथ्ो।

२८ तैिपन धेरै प्विपत् हुँदै ्यात्या गरेिपछ, 
मृत्तु नपजकसमम िशचयात्याि गददै, िरमप्रभतुले 
कृियामया मलयाई एक चीरसथया्ी ज्वयालयाबयाट 

फुतकयाउन ्ोग् देखनतुभ्ो र म िरमेश्वरबयाट 
ज्मयाइएको छु।

२९ मेरो जी्वयातमया पतक्तया र अधम्षको 
ब्धनबयाट उद्धयार गररएको छ। म एक 
अ्धकयारको अतलमया पथएँ; तर अब म 
िरमेश्वरको प्वसम्कयारी प्रकयाि देखदछु। 
मेरो जी्वयातमया अन्त िीडयाकया सयाथ ्यातनयामया 
सतयाइएको पथ्ो, तर मलयाई फुतकयाइ्ो र मेरो 
जी्वयातमया अरु िीपडत छैन।

३० मैले मेरो उद्धयारकतया्षलयाई अस्वीकयार गरेँ 
र मेरया पितयाितुखया्षहरुले बोलेकया ्वचनहरूलयाई 
अस्वीकयार गरें; तर अब पक उनीहरूले देखेकया 
छन् पक उहयाँ आउनतुहुनेछ र उहयाँले सृपष्ट गरेकया 
आफनो प्रत्ेक प्रयाणीलयाई समझनतु हुनेछ, 
उहयाँले आफ ँैलयाई सबैसयामतु प्रकट गनतु्षहुनेछ।

३१ हो, प्रत्ेक ितुँडया पनहुररनेछन्, अपन 
प्रत्ेक पजब्याले उहयाँअगयापड स्वीकयानने छन्। 
हो, त्ो अन्तम पदनमया समेत, जब सबै 
मयापनसहरू उहयाँबयाट ््या् ियाउन खडया 
हुनेछन्, तब उनीहरूले स्वीकयानने छन् पक उहयाँ 
िरमेश्वर हुनतुहु्छ; तब उनीहरूले स्वीकयानने 
छन्, जो संसयारमया िरमेश्वरपबनया पजउँदछन्, 
पक उनीहरूमयापथ चीरसथया्ी सजया्को 
््या् ््या्ोपचत छ; र उनीहरू कयाँपने छन् 
र थथ्षरयाउनेछन् र उहयाँकया सबैपतर खोजने 
आँखयाको नजरमतुपन खतुनमचने छन्।

३२ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमया 
र स्वग्षदूत उनीसयामतु देखयािरेको सम्मया 
अलमयासँग भएकयाहरूले, ्स सम्देनख 
अगयापड, ्वररिररको सबै भूपममयाफ्कत् ्यात्या गददै, 
उनीहरूले सतुनेकया र देखेकया कुरयाहरू प्रकयापित 
गददै, धेरै प्विपत्मया िरमेश्वरकया ्वचनको 
प्रचयार गददै, अप्वश्वयासीहरूद्यारया धेरै सतयाइँदै, 
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उनीहरूमध्े धेरैद्यारया प्रहयाररत हुँदै जनलयाई 
पसकयाउन थयाले।

३३ तर ्ो सबै हुँदयाहुँदै, उनीहरूको 
आसथयाको ितुपष्ट गददै र िरमेश्वरकया आज्याहरू 
ियालनया गन्षमया धीरतया र कष्टकया सयाथ प्रोतसयापहत 
गददै उनीहरूले चच्षमया धेरै सया्त्वनया पदए।

३४ अपन उनीहरूमध्े चयार मोसी्याहकया 
छोरयाहरू पथए; र उनीहरूको नयाउँहरू 
अममोन र हयारुन र ओमनेर र पहमनी पथए; ्ी 
मोसी्याहकया छोरयाहरूकया नयाउँहरू पथए।

३५ अपन, उनीहरूले चच्षमया गरेकया सबै 
हयानीहरूको उतसयाहिू्व्षक उद्धयार गनने प्र्तन 
गददै, उनीहरूकया सबै ियािहरू स्वीकयाददै र 
उनीहरूले देखेकया सबै कुरयाहरूको प्रकयािन 
गददै र उनीहरूलयाई सतुन् चयाहयानेहरूलयाई 
अगम्वयाणीहरू र धम्षियासत्हरूको व्याख्या 
गददै जरहेमलयाको भूपमभरर र मोसी्याह रयाजयाकया 
ियासनमतुनी भएकया सबै जनमयाझ उनीहरूले 
्यात्या गरे।

३६ अपन ् सरी उनीहरू धेरैलयाई सत्तयाको 
ज्यानमया ल्याउन, हो, उनीहरूको उद्धयारकतया्षको 
ज्यानमया ल्याउन िरमेश्वरको हयातहरूको 
औजयार बने।

३७ अपन उनीहरू कपत आिीपषत छन्! 
पकनपक उनीहरूले ियान्त प्रकयािन गरे; 
उनीहरूले सतुभ-समयाचयार प्रकयािन गरे; र 
उनीहरूले जनसयामतु िोषणया गरे पक िरमप्रभतु 
ियासन गनतु्षहु्छ।

अध्या् २८

मोसीयाहका रोराहरूल े लमानीहरूसामु 
प्रवचन भदन जानरन—्मोसीयाहले दुई 

द्रष्टा ढुङ्ाहरू प्रयोग गररे यरेदेी पाताहरूको 
अनुवाद गर्छन्। लगिग ई.प.ू ९२।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहकया 
छोरयाहरूले ्ी सबै कुरयाहरू गरर सकेिपछ, 
उनीहरूले आफनया सयाथ केपह मयापनस लगे र 
उनीहरूकया पितया रयाजयासयामतु फक्क र पतनीबयाट 
चयाहे पक पतनले उनीहरूलयाई अनतुमपत पदऊन् 
पक उनीहरू, उनीहरूले छयानेकयाहरूसँग 
नफीको भूपमसमम जयान सकून् पक उनीहरूले 
सतुनेकया कुरयाहरूको प्रचयार गन्ष सकून् र 
उनीहरूले उनीहरूकया ब्धतु लमयानीहरूलयाई 
िरमेश्वरकया ्वचन पदन सकून्—

२ पक समभ्वत: उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरको ज्यानमया 
ल्याउन सकून् र उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको 
दुषट्याइँको बयारेमया प्वश्वयास पदलयाउन सकून्; र 
समभ्वत: उनीहरूको नफीहरूप्रपतको िृणयाको 
उ्मूलन गन्ष सकून्, पक उनीहरूलयाई िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरको खतुपि्यालीमया िपन 
ल्याइन सपक्ोस्, पक उनीहरू एक अकया्षप्रपत 
मैत्ीिूण्ष बन् सकून् र त्हयाँ, उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरले पदएको भूपम 
सबैमया अरु कलहहरू नहोस्।

३ अब उनीहरू इचछुक पथए पक प्रत्ेक 
प्रयाणीसयामतु मतुपक्को िोषणया गररनतु िद्षछ, 
पकनपक उनीहरूले सहन सकेनन् पक कुनै 
मयान्व जी्वयातमयाको नयाि हुनतुिद्षछ; हो, कुनै 
जी्वयातमया अ्त्हीन िीडया सहन िद्षछ भन्े 
्ो प्वचयारले समेत उनीहरूलयाई कँिया्ो र 
थरथरया्ो।

४ अपन ्सरी उनीहरूमयापथ िरमप्रभतुको 
आतमयाले कयाम गऱ्ो, पकनपक उनीहरू 
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ियािीहरूमध् ेिपन सबभ्दया ियािी पथए। अपन 
िरमप्रभतुल ेउहयाकँो अन्त कृियामया उनीहरूलयाई 
जोगयाउन ्ोग् दखेनतुभ्ो; तिैपन उनीहरूले 
आफनया दषु्टतयाको कयारण जी्वयातमयाको धरेै 
्वदेनया सह,े धरे ैसहदँ ैर डरयाउदैँ पक उनीहरूलयाई 
सदयास्व्षदयाकया लयापग पनषकयासन गरर्छ।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
आफनया पितयासँग प्व्ती गरे पक उनीहरू 
नफीको भूपमसमम जयान सकून्।

६ अपन मोसी्याह रयाजया गए र िरमप्रभतुसँग 
सोधे पक के उनले उनकया छोरयाहरूलयाई 
लमयानीहरूमयाझ ्वचनको प्रचयार गन्ष जयान पदनतु 
िद्षछ।

७ अपन िरमप्रभतुले मोसी्याहसयामतु भन्तुभ्ो: 
उनीहरूलयाई जयान देऊ, पकनपक धेरैले 
उनीहरूकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गननेछन् र 
पतनीहरूलयाई अन्त जी्वन पमलनेछ; र पतम्या 
छोरयाहरूलयाई म लमयानीहरूकया हयातहरूबयाट 
मतुक् गननेछु।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहले 
अनतुमपत पदए पक उनीहरू जयाऊन् र उनीहरूको 
अनतुरोधअनतुसयार गरून्।

९ अपन उनीहरूले लमयानीहरूमयाझ ्वचनको 
प्रचयार गन्ष जयान उजयाड सथयानपतरको ्यात्यामया 
लयागे; अपन म उनीहरूको कयाम-कयार्वयाहीको 
प्व्वरण ्सिपछ पदनेछु।

१० अब अपधरयाज् प्रदयान गन्ष मोसी्याह 
रयाजयासँग कोही पथएनन्, पकनपक उनकया 
छोरयाहरूमध्े अपधरयाज् स्वीकयार गनने कुनै 
भएनन्।

११ त्सकयारण उनले कयाँसकया ियातयाहरूमया 
कुँपदएकया अपभलेखहरू र नफीकया ियातयाहरू 
िपन र पलमहीकया हयातद्यारया उनलयाई हसतया्तरण 

गररएकया पलनमहकया जनद्यारया फेलया ियाररएकया 
सतुनकया ियातयाहरू उनले िरमेश्वरको 
आज्याअनतुसयार अनतु्वयाद गरेर लेखन लगयाएिपछ 
उनले बचयाइएकया र संरक्ण गररएकया सबै 
कुरयाहरू पलए;

१२ अपन उनले उनकया जनको महयान् 
पच्तयाको कयारण ्सो गरे; पकनपक उनीहरू 
नयाि गररएकया ती जनकया बयारेमया जयान् अत््त 
इचछुक पथए।

१३ अपन अब उनले पतनीहरूको अनतु्वयाद 
चसमयाको फ्ेमको दुई्वटया िेरयाहरूमया बयाँपधएकया 
दुई ढुङ्याहरूकया मयाध्मद्यारया गरे।

१४ अब ्ी कुरयाहरू, भयाषयाहरूको 
भयाषया्तरण गनने प्र्याजोनकया पननमत, प्रयारमभदनेख 
त्यार गररएको पथ्ो र एक पिढँीदनेख अकको 
पिढँीसमम हसतया्तरण गररएको पथ्ो।

१५ अपन पतनीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
हयातद्यारया बचयाइएको र संरक्ण गररएको छन्, 
पक उहयाँले ्ो भूपमलयाई स्वयापमत्वमया पलने 
प्रत्ेक प्रयाणीसयामतु उहयाँकया जनकया दुष्टतयाहरू र 
कुकम्षहरू थयाहया पदन सकनतुहोस्।

१६ अपन जोसँग ्ी कुरयाहरू छन् उसलयाई 
द्ष्टया भपन्छ, प्रयाचीन सम्को प्रकयारअनतुसयार।

१७ अब मोसी्याहले ्ी अपभलखेहरूको 
अनतु्वयाद गरीसकेिपछ, हेर, ्सले प्वनयाि 
भएकया जनको, उनीहरूको प्वनयाि भएको 
सम्देनख िछयापड िरमप्रभतुल े जनकया भयाषया 
खलबल्याउनतु भएको र उनीहरूलयाई िथृ्वीको 
सतहमयापथ छरिष्ट ियानतु्षभएको, हो, अपन 
आदमको सपृष्ट नगरु्जलेसमम समतेको त्ो 
सम्सममको प्व्वरण पद्ो।

१८ अब ्ो प्व्वरणले मोसी्याहकया 
जनलयाई अत््त िोक गरया्ो, हो, उनीहरू 
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दु:खले भररए; तैिपन ्सले उनीहरूलयाई धेरै 
ज्यान पद्ो, जतुनमया उनीहरू खतुिी भए।

१९ अपन ्ो प्व्वरण ्सिपछ लेनखने छ; 
पकनपक हेर, ्ो उपचत छ पक सबै जनले ्ो 
प्व्वरणमया लेनखएकया कुरयाहरू जयान्तु िद्षछ।

२० अपन अब, जसरी मैले पतमीहरूसयामतु 
भने, पक मोसी्याह रयाजयाले ्ी कुरयाहरू 
गरेिपछ, उनले कयाँसकया ियातयाहरू र उनले 
रयाखेकया सबै कुरयाहरू पलए र अलमयाकया छोरया 
अलमयालयाई प्रदयान गरे; हो, सबै अपभलेखहरू 
र भयाषया्तरकयारहरू िपन र पतनीहरू उनलयाई 
प्रदयान गरे र आज्या पदए पक उनले पतनीहरूलयाई 
बचयाउन र संरक्ण गनतु्षिछ्ष र जनको एक 
अपभलेख िपन रयाखनतुिछ्ष, एक पिँढीदेनख 
अककोसमम हसतया्तरण गररँदै, जसरी लहीले 
्रुिलेम छयाडेदेनख पतनीहरूको हसतया्तरण 
गररएको पथ्ो।

अध्या् २९

मोसीयाहल े राजाका सट्ामा नयायकता्छहरू 
रान्न प्रसताव राखरन—्अधमती राजाहरूले 
उनीहरूका जनलाई पापभतर अगुवाइ 
गर्छन—्कानरो अलमालाई जनताको 
मतद्ारा प्रधान नयायकता्छ हुन राभननर—
उनी चच्छमाभ्का उच् पादरी पभन हुनरन्—
जिेो अलमा र मोसीयाहको मतृयु हुनर। लगिग 
ई.प.ू ९२–९१।

१ अब जब मोसी्याहल े् ो गरकेया पथए, उनले, 
सब ैजनमयाझ, उनीहरूको रयाजया को हुनतुिद्षछ 
भन् ेइचछया जयान् ेचयाहयानयाल ेभपूमभरर िठयाए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनतयाको मत 

आ्ो, ्सो भ्दै: हयामी इचछुक छौं पक 
पतम्ो छोरया हयारुन हयाम्ो रयाजया र हयाम्ो ियासक 
हुनतुिद्षछ।

३ अब हयारुन नफीको भूपमसमम गएकया पथए 
त्सकयारण रयाजयाले अपधरयाज् उनलयाई प्रदयान 
गन्ष सकेनन्; न त हयारुनले अपधरयाज् पलन 
चयाहे; न त मोसी्याहकया छोरयाहरूमध्े कसैले 
अपधरयाज् पलन चयाहे।

४ त्सकयारण मोसी्याह रयाजयाले ितुन: 
जनमयाझ िठयाए; हो, एक पलनखत ्वचन उनले 
जनमयाझ िठयाए। अपन लेनखएकया ्वचनहरू ्ी 
पथए, ्सो भ्दै:

५ हेर, हे पतमी मेरया जन, अथ्वया मेरया 
ब्धतुहरू, पकनपक म पतमीहरूलयाई ्सतै 
ठया्दछु, म चयाहया्छु पक पतमीहरूले त्ो 
प्वचयार गनतु्षिछ्ष जतुन प्वचयार गन्ष पतमीहरूलयाई 
बोलयाइएको छ—पकनपक पतमीहरू रयाजया 
ियाउन इचछुक छौ।

६ अब म पतमीहरूसयामतु िोषणया गद्षछु 
पक ्ो अपधरयाज् कयानूनअनतुसयार जसको 
मयातहतमया हुनतुिनने हो उसले अस्वीकयार गरेको 
छ र अपधरयाज् उसले पलने छैन।

७ अपन अब ्पद उसको सट्यामया अककोलयाई 
पन्तुक् गनने हो भने, हेर म त्पसत छु त्हयाँ 
पतमीहरूमयाझ कलह उठन सकछ। अपन 
कसलयाई थयाहया छ तर मेरो छोरया, जसको 
मयातहतमया ्ो अपधरयाज् हो, ऊ ररसयाउन 
सकछ र ्ी जनमध्े एक भयागलयाई आफू 
पतर लैजयान सकछ, जतुन पतमीहरूमयाझ ्तुद्ध र 
कलहको कयारण बन् सकदछ, जसले धेरै रगत 
बगयाउन सकछ र िरमप्रभतुकया बयाटयाहरू भ्रष्ट गन्ष 
सकछ, हो र धेरै जनको पज्वयातमयाको प्वनयाि 
हुन सकछ।
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८ अब म पतमीहरूसयामतु भ्छु हयामी प्व्वेकी 

होऊँ र ्ी कुरयाहरूलयाई प्वचयार गरौँ, पकनपक 
हयामीलयाई मेरो छोरयाको प्वनयाि गनने अपधकयार 
छैन, न त हयामीसँग अकया्षलयाई प्वनयाि गनने 
अपधकयार नै छ ्पद उसको सट्यामया उसलयाई 
पन्तुक् गररनतु िद्षछ भने।

९ अपन ्पद मेरो छोरया उसको िमणड र 
व्थ्षकया कुरयाहरूमया फक्को उसले भनेकया 
कुरयाहरूलयाई पफतया्ष पल्ो र अपधरयाज्को 
उसको अपधकयारलयाई दया्वया गऱ्ो, जतुनले 
उसलयाई र ्ी जनलयाई िपन धेरै ियाि गन्ष 
लगयाउनेछ।

१० अपन अब हयामी प्व्वेकी बनौँ र ्ी 
कुरयाहरूको बयाटो हेरौँ र त्ो गरौँ जतुनले ्ी 
जनमयाझ ियान्त ल्याउनेछ।

११ त्सकयारण म मेरया बयाँकी पदनहरूमया 
पतमीहरूको रयाजया हुनेछु; तैिपन, हयामीले 
््या्कतया्षहरूको पन्तुपक् गरौँ, हयाम्या 
व््वसथयाअनतुसयार ्ी जनको ््या् गन्ष; र 
हयामी ्ी जनको कयारोबयारको न्याँ व््वसथया 
गननेछौँ, पकनपक हयामी प्व्वेकी मयापनसहरूलयाई 
््या्कतया्ष हुन पन्तुक् गननेछौँ, जसले 
िरमेश्वरको आज्याहरूअनतुसयार ्ी जनको 
््या् गननेछ।

१२ अब एक मयापनसलयाई मयापनसबयाट ््या् 
गररएकोभ्दया िरेश्वरबयाट ््या् गररएको रयाम्ो 
हो, पकनपक िरमेश्वरकया ््या्हरू सदै्व 
््या्ोपचत हु्छन्, तर मयापनसकया ््या्हरू 
सदै्व ््या्ोपचत हुँदैनन्।

१३ त्सकयारण, ्पद ्ो समभ्व भए पक 
््या्ोपचत मयापनसहरू पतमीहरूको रयाजया हुने 
भए, जसले िरमेश्वरको व््वसथयाको सथयािनया 
गनने भए र उहयाँको आज्याअनतुसयार ्ी जनको 

््या् गनने भए, हो, ्पद मेरया पितया बे््यापमनले 
्ी जनलयाई गरेजसतै गनने मयापनसहरू 
पतमीहरूकया रयाजया हुने भए—म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु, ्पद ्ो सदै्व पतमीहरूको अ्वसथया 
हुने भए तब ्ो आ्वश्क हुने पथ्ो पक 
पतमीहरूमयापथकया ियासक सदै्व रयाजया हुनतु 
िथ्को।

१४ अपन म आफ ँैले समेत मेरो स्वयापमत्वमया 
भएको सबै िपक् र सयामथ््षकया सयाथ, 
पतमीहरूलयाई िरमेश्वरकया आज्याहरू पसकयाउन 
र भूपमभरर ियान्त सथयािनया गन्ष िररश्म गरेको 
छु, पक त्हयाँ कुनै ्तुद्ध र झगडयाहरू, कुनै 
चोरी, कुनै लूट, कुनै हत्या, कुनै प्रकयारको 
दुषटतया नहोस्।

१५ अपन जसले दुषट्याइँ गरेको छ, उसले 
गरेको अिरयाधअनतुसयार, हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले 
हयामीलयाई पदएको पन्मअनतुसयार उसलयाई मैले 
सजया् पदएको छु।

१६ अब म पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक 
पकनभने सबै मयापनसहरू ््या्ोपचत छैनन् ्ो 
उपचत छैन पक पतमीहरूलयाई ियासन गन्ष रयाजया 
अथ्वया रयाजयाहरू हुनतुिछ्ष।

१७ पकनपक हेर, एक दुष्ट रयाजयाले कपत 
दुषट्याइँ गरयाउन सकदछ, हो र कपत प्वियाल 
प्वनयाि!

१८ हो, नोआ रयाजयालयाई, उनकया दुष्टतया र 
उनकया कुकम्षहरूलयाई र उनकया जनको दुष्टतया 
र कुकम्षहरूलयाई समझ। हेर कपत प्वियाल 
प्वनयाि उनीहरूमयापथ आ्ो; र उनीहरूकया 
दुष्टतयाहरूको कयारणले उनीहरूलयाई दयासत्वमया 
ल्याइएको पथ्ो।

१९ अपन ्पद उनीहरूकया स्व्ष-ज्यानी 
सृपष्टकतया्षको अ्वरोध नभएको भए र ्ो 
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उनीहरूको हयापद्षक िशचयात्यािको कयारण 
नभएको भए, उनीहरू अपहलेसमम अपन्वया््ष 
रुिमया दयासत्वमया रहने पथए।

२० तर हेर, उहयाँले उनीहरूलयाई मतुक् 
गनतु्षभ्ो पकनभने उनीहरूले उहयाँअगयापड 
आफूलयाई प्वनम् ततुल्याए; र पकनभने 
उनीहरूले उहयाँसयामतु िपक्िू्व्षक ितुकयारेको 
हुनयाले उहयाँले उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट मतुक् 
गनतु्षभ्ो; अपन ्सरी िरमप्रभतुले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ सबै अ्वसथयामया, कृियाकया 
बयाहु उहयाँमया भरोसया रयाखनेहरूपतर फैल्याउने 
कया््ष गनतु्षहु्छ।

२१ अपन हेर, अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
धेरै लडयाइँमयाफ्कत् र धेरै रगत बगयाएरबयाहेक 
पतमीहरूले एक दुरयाचयारिूण्ष रयाजयालयाई 
सत्याच्ूत गन्ष सकदैनौ।

२२ पकनपक हेर, उससँग दुषट्याइँमया 
उसकया सयाथीहरू छन् र ऊ आफनया रक्कहरू 
उसको ्वररिरर रयाखदछ; र उसकया अगयापड 
धयापम्षकतयामया ियासन गननेहरूकया पन्महरूलयाई 
ऊ च्यातछ; र ऊ िरमेश्वरकया आज्याहरूलयाई 
आफनो ियाउ मतुपन कुलच्छ।

२३ अपन उसले पन्महरू बनयाउँदछ र 
पतनीहरूलयाई उसकया जनमयाझ िठयाउँदछ, हो, 
उसकया दुष्टतयाकया प्रकयारकया पन्महरू; अपन 
जसले उसको पन्म मया्दैन उसले उसको 
प्वनयाि गन्ष अह्रयाउँदछ; अपन जसले उसको 
प्वरुद्ध प्वद्ोह गद्षछ उनीहरूकया प्वरुद्ध ्तुद्ध 
गन्ष उसकया सेनयाहरू िठयाउँदछ र ्पद उसले 
सकेमया ऊ पतनीहरूको प्वनयाि गद्षछ; अपन 
्सरी अधममी रयाजयाले सबै धयापम्षकतयाकया 
पन्महरू भ्रष्ट िया्षदछ।

२४ अपन अब हेर म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 

्ो उपचत छैन पक त्सतो कुकम्षहरू 
पतमीहरूमयापथ आउनतु िछ्ष।

२५ त्सकयारण, पतमीहरू ्ी जनको 
आ्वयाजबयाट छयान, ््या्कतया्षहरू, पक 
पतमीहरू हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले पतमीहरूलयाई 
पदएकया पन्महरूअनतुसयार ््या् ियाउन सक, 
जतुन सही छन् र जतुन िरमेश्वरकया हयातद्यारया 
उनीहरूलयाई पदइएको पथ्ो।

२६ अब ्ो सयामया्् होइन पक जनको 
मतले असलको प्विरीत चयाहया्छ, तर 
जनको सयानो भयागले गलत चयाहनतु सयामया्् 
हो; त्सकयारण पतमीहरूले ्ो मयान्ेछौ र ्ो 
पतमीहरूको पन्म बनयाउने छौ—जनतयाको 
मतद्यारया पतमीहरूको कयारोबयार गन्ष।

२७ अपन ्पद ्सतो सम् आउँछ पक 
जनतयाको मतले दुषट्याइँ चतु्दछ भने, तब 
त्ो सम्मया िरमेश्वरको ््या् उनीहरूमयापथ 
आउनेछ; हो, तब त्ो सम् हो ्सभ्दया 
िपहले उहयाँ ्ो भूपममया आएजसतै ठूलो 
प्वनयािकया सयाथ उहयाँले पतमीहरूलयाई भेटन 
आउनतुहुनेछ।

२८ अपन अब ्पद पतमीहरूकया 
््या्कतया्षहरू छन् र उनीहरूले पदइएको 
पन्मअनतुसयार पतमीहरूको ््या् गरेनन् 
भने, पतमीहरूले उनीहरूको मयापथल्ो 
््या्कतया्षलयाई ््या् गन्ष अह्रयाउन सकछौ।

२९ ्पद पतमीहरूको मयापथल्ो 
््या्कतया्षहरूले धयापम्षक ््या् गरनेन ् भन,े 
पतमीहरूले अह्रयाउन सकछौ पक तल्ो 
््या्कतया्षहरूको एउटया सयानो सङ्ख्यया 
एकसयाथ भेलया हुनतु िद्षछ र उनीहरूले 
पतमीहरूको मयापथल्ो ््या्याकतया्षहरूको 
््या् गननेछन्, जनतयाको मतअनतुसयार।
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३० अपन िरमप्रभतुको भ्मया ्ी कुरयाहरू 

गन्ष म पतमीहरूलयाई आज्या पद्छु; र म 
पतमीहरूलयाई ्ी कुरयाहरू गन्ष आज्या पद्छु र 
पतमीहरूको रयाजया छैनन्; पक ्पद ्ी जनले 
ियािहरू र दुष्टतयाहरू गरे भने पतनको उत्र 
उनीहरूकया पिरमयापथ पदइनेछ।

३१ पकनपक हेर म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
धेरै जनकया ियािहरू उनीहरूकया रयाजयाकया 
दुषट्याइँकया कयारणले भएकया छन्; त्सकयारण 
उनीहरूकया दुषट्याइँकया उत्र उनीहरूकया 
रयाजयाकया पिरमयापथ हु्छ।

३२ अपन अब म चयाहया्छु पक ्ो 
असमयानतया ्ो भूपममया अब हुनतुहुँदैन, प्विेष 
गरी ्ी मेरया जनमयाझ; तर म चयाहया्छु पक 
्ो भूपम स्वत्त्तयाको भूपम बनोस् र प्रत्ेक 
मयापनसले उसको अपधकयार र सतुपबधयाहरू 
बरयाबरी प्र्ोग गन्ष ियाऊन्, जहयाँसमम िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई ्ो भूपममया पजउन र ररकथमया 
प्रयाप्त गन्ष ्ोग् ठयान्तुहु्छ, हो, जहयाँसमम 
हयाम्या स्तपतमध्े कोही ्ो भूपमको सतहमया  
रह्छन्।

३३ अपन मोसी्याह रयाजयाले उनीहरूसयामतु 
अरु धरे ै कुरयाहरू लखे,े एक धममी रयाजयाकया 
सब ै िरीक्याहरू र समस्याहरू उनीहरूसयामतु 
खतुलयाउँद,ै हो, उनकया जनकया पनपमत् 
जी्वयातमयाकया सब ैद:ुखहरू र जनकया उनीहरूकया 
रयाजयाप्रपतकया सब ैगनगनहरू िपन; अपन उनले 
्ो सब ैउनीहरूसयामतु व्याख्या गर।े

३४ अपन उनले उनीहरूलयाई भने पक ्ी 
कुरयाहरू हुनतुहुँदैन; तर पक बोझ सबै जनमयापथ 
हुनतुिद्षछ, पक प्रत्ेक मयापनसले आफनो भयाग 
बोकोस्।

३५ अपन उनले उनीहरूसयामतु अधममी रयाजयाले 

उनीहरूमयापथ ियासन गदया्ष उनीहरूले गनतु्षिनने 
िररश्मकया सबै बेफयाइदयाहरू िपन खतुलयाए।

३६ हो, उसकया सबै दुष्टतया र कुकम्ष र 
सबै ्तुद्ध र कलह र रक्ियात र चोरी र लतुट् र 
्वेश्या्वृपत्कया कयाम र सबै प्रकयारकया दुष्टतया 
जतुन गन् सपकन्—उनीहरूलयाई भ्दै पक 
्ी कुरयाहरू हुनतुहुँदैन, पक पतनीहरू प्रष्टरुिमया 
िरमेश्वरकया आज्याहरू प्विररत छन्।

३७ अपन अब ्सतो हुन ग्ो, मोसी्याह 
रयाजयाले ्ी कुरयाहरू जनमयाझ िठयाएिपछ 
उनीहरूले उनकया ्वचनहरूको सत्तयाको 
बयारेमया प्वश्वयास पदलयाए।

३८ त्सकयारण उनीहरूले उनीहरूको 
रयाजयाको इचछयालयाई त्यागे र अत््त उतसतुक 
भए पक सबै भूपमभरर प्रत्ेक मयापनसले 
समयान अ्वसर ियाउनतुिद्षछ; हो, अपन 
प्रत्ेक मयापनसले उसको आफनया ियािहरूको 
पजममे्वयारी पलन इचछया व्क् गऱ्ो।

३९ त्सकयारण, ्सतो हुन ग्ो पक, 
उनीहरूलयाई पदइएको पन्मअनतुसयार 
उनीहरूलयाई ््या् पदने ््या्कतया्षहरूको 
बयारेमया उनीहरूकया मत खसयालन, भूपमभरर 
उनीहरू समूहहरूमया एकसयाथ जममया भए; 
अपन उनीहरूलयाई पदइएको स्व्तत्तयाको 
कयारण उनीहरू अत््त खतुिी भए।

४० अपन उनीहरू मोसी्याह प्रपतको 
मया्यामया बपल्ो हुन गए; हो, उनीहरूले 
उनलयाई एउटया अकको मयापनस भ्दया बढी ठयाने; 
पकनपक उनीहरूले उनलयाई, हो, जी्वयातमयालयाई 
भ्रष्ट गनने धनको लोभको लयाभ खोजने 
पनरङ्ुिको रुिमया हेरेनन्; पकनपक उनले 
उनीहरूबयाट धन खोजेनन्, न त उनी रगत 
बगयाउनमया आनन्दत भएकया पथए; तर उनले 
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भूपममया ियान्त सथयािनया गरेकया पथए र उनले 
उनकया जनसयामतु पदएकया पथए पक उनीहरूलयाई 
सबै प्रकयारकया दयासत्वबयाट मतुक् गररनतु िद्षछ; 
त्सकयारण उनीहरूले उनलयाई अत््त, नयापन 
नपसकने गरी, उच्च ठयाने।

४१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
आफूमयापथ ियासन गन्ष ््या्कतया्षहरू पन्तुक् 
गरे, अथ्वया पन्मअनतुसयार उनीहरूको 
््या् गन्ष; अपन उनीहरूले सबै भूपमभरर  
्सो गरे।

४२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमयालयाई 
उनीहरूको िपहलो प्रधयान ््या्कतया्ष हुन 
पन्तुपक् गरर्ो, उनी उच्च ियादरी िपन भएकयाले, 
उनकया पितयाले त्ो पजममे्वयारी उनीमयापथ 
पदएकयाले र चच्षको सबै कयारोबयारहरूकया बयारेमया 
उनलयाई पजममे्वयारी पदइएको पथ्ो।

४३ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमया 
िरमेश्वरकया मयाग्षहरूमया पहँडे र उनले उहयाँकया 

आज्याहरू ियालनया गरे र उनले धयापम्षक ््या् 
गरे; र त्हयाँ भूपमभरर पनर्तर ियान्त छया्ो।

४४ अपन नफीहरू भपनने सबै जनमयाझ, 
जरहेमलयाको सबै भूपमभरर ््या्कतया्षहरूको 
ियासन ्सरी आरमभ भ्ो; अपन अलमया 
िपहलो र प्रधयान ््या्कतया्ष भए।

४५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ब्यासी ्वष्षको 
उमेरमया, िरमेश्वरकया आज्याहरू िूरया गन्ष बयाचेर, 
उनकया पितयाको मृत्तु भ्ो।

४६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहको 
िपन, उनको ियासनको तेत्ीसौँ ्वष्षमया, 
पत्सठ्ी ्वष्षको उमेरमया, मृत्तु भ्ो; लहीले 
्रुिलेम छयाडेको सम्देनख ियाँचस् नौ ्वष्ष 
िूरया बनयाउँदै।

४७ अपन नफीकया जनमयापथको रयाजयाहरूको 
ियासन ्सरी अ्त् भ्ो; अपन अलमयाकया 
पदनहरूको अ्त् ्सरी भ्ो, जो उनीहरूकया 
चच्षकया संसथयािक पथए।

   

अलमयाको ितुसतक 
 अल्ाको छोरा

अलमयाको प्व्वरण, जो अलमयाको छोरया पथए, नफीकया जनमयापथको िपहलो र प्रधयान ््या्कतया्ष 
र चच्षमयापथको िपहलो उच्च ियादरी िपन। ््या्कतया्षहरूको ियासनको, र जनमयाझकया ्तुद्ध र 
कलहको एक प्व्वरण। अपन िपहलो र प्रधयान ््या्कतया्ष अलमयाको अपभलेखअनतुसयार, नफीहरू 
र लमयानीहरूबीचको ्तुद्धको प्व्वरण िपन।

अध्या् १

नाहोरल े गलत भसद्धानतहरू भसकाउँर, 
एक चच्छको स्ापना गद्छर, परुोभहतयाइँ 
लयाउदँर र भगदोनको ्ध गद्छर—उसको 
अपराधहरूका भनममत नाहोरलाई मृतयुद्ड 

भदइनर—परुोभहतयाइँ र सतावटहरू जनमाझ 
फैभलनर—पादरीहरूल े आफ ँै जीभवका 
चलाउँरन्, जनले गरर्को हरेभवचार गर्छन ्र 
चच्छको उन्नभत हुनर। लगिग ई.प.ू ९१–८८।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया जनमयापथ 
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््या्कतया्षहरूको ियासनको िपहलो ्वष्षमया, 
्स सम्देनख अगयापड, मोसी्याह रयाजया 
सयारया िृथ्वीकया मयाग्षहरूबयाट गैसकेको हुनयाले, 
्तुद्धमया एक असल लडयाइँ लडेको हुनयाले, 
िरमेश्वरअगयापड पसधया भएर पहँडेकयाले, उनको 
सट्यामया कसैलयाई िपन ियासन गन्ष नछयाडेकयाले, 
तैिपन उनले व््वसथयाहरूको सथयािनया 
गरेकया पथए र ती जनद्यारया स्वीकयाररएकया 
पथए; त्सकयारण उनीहरू उनले बनयाएकया 
पन्महरूद्यारया बयाँपधन बयाध् पथए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ््या्को 
आसनमया अलमयाको ियासनको प्रथम ्वष्षमया, 
उनकया अगयापड ््या् गररन एक मयापनस 
ल्याइएको पथ्ो, एक मयापनस जो प्वियाल 
पथ्ो र उसको अपधक िपक्कया लयापग प्रपसद्ध 
पथ्ो।

३ अपन ऊ, प्रचयार गददै पक जसलयाई उसले 
िरमेश्वरकया ्वचन भ््ो, चच्षको प्वरोध 
गददै; जनसयामतु िोषणया गददै पक प्रत्ेक ियादरी 
र पिक्क लोकपप्र् बन्तुिछ्ष; र उनीहरूले 
आफनया हयातहरूले िररश्म गनतु्षहुँदैन, तर 
उनीहरूको जीप्वकया जनद्यारया चलयाइनतु 
िछ्ष भन्े िोषणया गददै जनयाहरूमयाझ गएको  
पथ्ो।

४ अपन उसले जनसयामतु ्ो िपन सयाक्ी 
पद्ो पक सबै मयान्वजयापत अन्तम पदनमया 
मतुक् हुनतुिद्षछ र उनीहरूले डरयाउनतु र कयाँपन 
आ्वश्क छैन, तर पक उनीहरूले आफनो 
पिर उच्च ियारून् र खतुिी होऊन्; पकनपक 
िरमप्रभतुले सबै मयापनसहरूको सृपष्ट गनतु्षभएको 
पथ्ो र सबै मयापनसहरूको उद्धयार गनतु्षभएको 
पथ्ो; अपन, अ्त्मया, सबै मयापनसहरूले 
अन्त जी्वन ियाउनेछन्।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले ्ी 
कुरयाहरू ्पत धेरै पसकया्ो पक धेरैले उसकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गरे, ्पत धेरै पक 
उनीहरूले उसको जीप्वकयाको लयापग सह्ोग 
गन्ष र उसलयाई िैसया पदन थयाले।

६ अपन ऊ आफनो हृद्को िमणडमया 
उचयापलन र ज्यादै महङ्या ्वसत्हरू लयाउन 
थयाल्ो, हो र उसको प्र्वचनअनतुसयार एक 
चच्षको सथयािनया गन्ष थयाल्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ऊ, आफनया 
्वचनमया प्वश्वयास गननेहरूलयाई प्र्वचन पदन 
गइरहेको पथ्ो, उसले िरमेश्वरको चच्षको 
अ्तग्षतकया एक मयापनसलयाई भेट्ो, हो, 
पिक्कहरूमध्ेको एकलयाई समेत; अपन 
उसले उनीसँग पतव्रतयािू्व्षक झगडया गन्ष 
थयाल्ो, पक उनले चच्षकया जनलयाई अगतु्वयाइ 
गरेर लैजयाओस्; तर ती मयापनसले, उसलयाई 
िरमेश्वरकया ्वचनद्यारया चेतया्वनी पदँदै, उसको 
सयामनया गरे।

८ अब त्ो मयापनसको नयाउँ पगदोन पथ्ो; 
र ती उनी पथए जो पलमहीकया जनलयाई 
दयासत्वबयाट मतुक् गन्षमया िरमेश्वरकया हयातको 
औजयार पथए।

९ अब, पकनभने पगदोनले िरमेश्वरकया 
्वचनहरूद्यारया उसको सयामनया गरेकयाले ऊ 
पगदोनसँग क्ुद्ध भ्ो र उसले आफनो तरबयार 
पनकयाल्ो र उनीलयाई प्रहयार गन्ष थयाल्ो। 
अब पगदोनको उमेर ढनलकसकेको हुनयाले, 
त्सकयारण उनले उसको प्रहयारको सयामनया गन्ष 
सकेनन्, त्सकयारण तरबयारद्यारया उनको बध 
गरर्ो।

१० अपन उनलयाई बध गनने मयापनसलयाई 
चच्षकया जनद्यारया लपग्ो र उसले गरेको 
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अिरयाधअनतुसयार ््या् गररन, अलमयाअगयापड 
ल्याइ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ऊ 
अलमयाअगयापड खडया भ्ो र आफनया लयापग 
सहयासकयासयाथ ्वकयालत गऱ्ो।

१२ तर अलमयाले उससयामतु भने: हेर, ्ो नै 
िपहलो िटक हो पक ्ी जनमयाझ ितुरोपहत्याइँ 
ल्याइएको छ। अपन हेर, तँ ितुरोपहत्याइँको मयात् 
दोषी छैनस्, तर ्सलयाई तरबयारद्यारया लयागू गन्ष 
प्र्यास गररस्; र ्पद ितुरोपहत्याइँ ्ी जनमयाझ 
लयागू गररने हो भने ्ो उनीहरूको िूण्ष प्वनयाि 
प्रमयापणत हुनेछ।

१३ अपन तैँले एक धममी मयापनसको रगत 
बगयाइस्, हो एक मयापनस जसले ्ी जनमयाझ 
धेरै असल गरेको छ; र ्पद हयामीले तँलयाई 
छयापडपद्ौँ भने उसको रगतको बदलयाकया 
पननमत हयामीमयापथ आउनेछ।

१४ त्सकयारण तँलयाई मन्ष दोषी 
ठहऱ्याइएको छ, हयाम्या अन्तम रयाजया, 
मोसी्याहद्यारया पदइएको पन्महरूअनतुसयार; 
र ्सलयाई ्ी जनद्यारया स्वीकयाररएको छ; 
त्सकयारण ्ी जन पन्मद्यारया बयाँपधनतु िछ्ष।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
उसलयाई लगे; र उसको नयाउँ नेहोर पथ्ो; अपन 
उनीहरूले उसलयाई म्टी डयाँडयाको टुपिोमया 
बोकेर लगे; र त्हयाँ उसलयाई अह्र्याइ्ो, 
अकको िबदमया भन्े हो भने उसले स्वीकयाऱ्ो, 
स्वग्ष र िृथ्वीको बीच, पक उसले जनलयाई 
पसकयाएको िरमेश्वरको ्वचन प्विररत पथ्ो; 
र त्हयाँ उसले एक अिमयानजनक मृत्तु सहो।

१६ तैिपन, ्सले भूपममया ितुरोपहत्याईँ 
फैलन अ्त् गरेन; पकनपक संसयारकया व्थ्षकया 
कुरयाहरू मन िरयाउने त्हयाँ धेरै पथए र उनीहरू 

गलत पसद्धया्तहरू पसकयाउँदै अपि गए; र ्ो 
उनीहरूले धन र सममयानकया पननमत गरे।

१७ तैिपन, उनीहरूले झतुटो बोलने आँट 
गरेनन्, ्पद थयाहया ियाइ्ो भने, पन्मको 
डरकया कयारण, पकनपक झतुटो बोलनेहरूलयाई 
संजया् पदइ्थ्ो; त्सकयारण उनीहरूले 
आफनो प्वश्वयासअनतुसयार प्र्वचन पदएको स्वयाङ 
ियारे; अपन अब कुनै िपन मयापनसलयाई उसको 
प्वश्वयासकया लयापग कयानूनको कुनै िपक् पथएन।

१८ अपन उनीहरूले चोरी गन्ष आँट गरेनन्, 
पन्मको डरकया कयारण, पकनपक त्सतयालयाई 
सजयाँ् पदइ्थ्ो; न त उनीहरूले लतुटन नै 
आँट गरे, न त हत्या गनने नै, पकनपक हत्या 
गननेलयाई मृत्तुको सजया् पदइ्थ्ो।

१९ तर ्सतो हुन ग्ो पक जो जो 
िरमेश्वरको चच्षकया मयातहतमया पथएनन् 
उनीहरूले चच्षको मयातहतमया हुनेलयाई र 
आफ ँैमया ख्ीसटको नयाउँ पलनेहरूलयाई सतयाउन 
थयाले।

२० हो, पतनीहरूले उनीहरूलयाई सतयाए र 
हरेक प्रकयारकया ्वचनहरूकया सयाथ उनीहरूलयाई 
दु:ख पदए र ्ो पकनभने उनीहरूकया 
प्वनम्तयाकया कयारण; पकनभने उनीहरू 
उनीहरूको आफनो आँखयामया िमणडी पथएनन् 
र पकनभने उनीहरूले िरमेश्वरको ्वचनहरू 
बयाँडे, एक अकया्षलयाई, प्वनयािैसया र प्वनयामूल्।

२१ अब त्हयाँ चच्षकया जनमयाझ एउटया कडया 
कयानून पथ्ो, पक त्हयाँ कुनै मयापनस हुनतुहुँदैन, 
चच्ष अनतग्षत हुनेले चच्षभ्दया बयापहर हुनेलयाई 
सतयाउन हुँदैन र आफूहरूमयाझ िपन कसैलयाई 
सतयाउनहुँदैन।

२२ तैिपन, उनीहरूमयाझ धेरै पथए जो 
िमणडी हुन थयाले र ररसले उनीहरूकया 
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ित्तुहरूसँग झगडया गन्ष थयाले, मतुक्याकया 
सयाथ समेत; हो, उनीहरूले एक अकया्षलयाई 
उनीहरूकया मतुडकीले प्रहयार गरे।

२३ अब ्ो अलमयाको ियासनको दोस्ो 
्वष्षमया पथ्ो र ्ो चच्षको धेरै दु:खको एक 
कयारण पथ्ो; हो, ्ो चच्षको धेरै िरीक्याको 
कयारण पथ्ो।

२४ पकनपक धेरैकया हृद्हरू कठोर 
भएकया पथए र उनीहरूकया नयाउँहरू मेटयाइए, 
पक उनीहरूलयाई िरमेश्वरकया जनमयाझ 
अरु सनमझएन। अपन धेरैले आफ ँैलयाई िपन 
उनीहरूमयाझबयाट पनकयालया गरे।

२५ अब ्ो एक महयान् िरीक्या पथ्ो 
उनीहरूकया लयापग जो प्वश्वयासमया अपडग पथए; 
तैिपन उनीहरू िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गन्षमया अपडग र अचल पथए, अपन उनीहरूले 
धीरतयाकयासयाथ आफूमयापथ थतुियाररएको 
सतया्वटलयाई सहे।

२६ अपन जब ियादरीहरूले िरमेश्वरकया 
्वचन बयाँडन आफनो िररश्म छयाडे, जनले 
िपन िरमेश्वरकया ्वचन सतुन् आफनया 
िररश्महरू छयाडे। अपन जब ियादरीहरूले 
उनीहरूसयामतु िरमेश्वरकया ्वचन बयाँडेकया पथए 
उनीहरू सबै लगनिीलतयािू्व्षक उनीहरूकया 
िररश्महरूमया ितुन: फक्क; र ियादरीहरू, 
आफ ँैलयाई श्ोतयाहरूभ्दया मयापथको नठयानी, 
पकनपक प्र्वचक श्ोतयाभ्दया मयापथको पथएन, 
न त पिक्क पसकनेभ्दया मयापथको पथ्ो; 
अपन ्सरी उनीहरू समयान पथए र उनीहरू 
सबैले िररश्म गरे, प्रत्ेक मयापनसले आफनो 
िपक्अनतुसयार।

२७ अपन उनीहरूले आफनो समिपत्, 
प्रत्ेक मयापनस उससँग भएकोअनतुसयार, 

गररबलयाई र आ्वश्कतयामया िरेकयालयाई र 
प्वरयामीलयाई र िीपडतलयाई, पदए; र उनीहरूले 
महङ्या ्वसत्हरू लगयाएनन्, तैिपन उनीहरू 
सफया र आकपष्षत पथए।

२८ अपन ्सरी उनीहरूले चच्षकया 
कयारोबयारहरू सथयािनया गरे; अपन ्सरी 
उनीहरूले ितुन: पनर्तर ियान्त प्रयाप्त गन्ष 
थयाले, उनीहरूकया सबै सतया्वटहरू हुँदयाहुँदै।

२९ अपन अब, चच्षको नसथरतयाको कयारणले 
गदया्ष उनीहरू अत््त धनी हुन थयाले, 
उनीहरूको आ्वश्कतयामया खडया भएकया सबै 
कुरयाहरूको प्रिसत भएकयाले—बथयान र 
झतुणडको प्रिसततया र प्रत्ेक प्रकयारकया मोटया 
गयाई्वसततुहरूको र अन्हरूको िपन प्रिसततया 
र सतुनको र चयाँदीको र मूल््वयान् कुरयाहरूको र 
रेिम र मपसनो गरी बयाटीएकया सतुती किडयाहरू 
र हरेक प्रकयारकया सयाधयारण ्वसत्हरूकया 
प्रिसततया।

३० अपन ्सरी, उनीहरूको उन्पतको 
िरर्ेविमया, उनीहरूल े कुन ै िपन 
नयाङ्याहरूलयाई, अथ्वया भोकयाहरूलयाई, अथ्वया 
पतखया्षएकयाहरूलयाई, अथ्वया प्वरयामीलयाई, 
अथ्वया ियालनिोषण नगररएकयाहरूलयाई त्सै 
िठयाएनन्; र उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
धनमया रयाखनेन्; त्सकयारण उनीहरू सबपै्रपत 
उदयार पथए, ्वदृ्ध र तरुण दबुपै्रपत, स्व्तत् र 
दयास दुबै प्रपत, ितुरुष र मपहलया दबु ैप्रपत, चच्ष 
बयापहरकया र चच्ष पभत्कया प्रपत, आ्वश्कतयामया 
खडया भएकया व्पक्हरूप्रपत कुन ैभदेभया्व नगरी।

३१ अपन ्सरी उनीहरूले उन्पत गरे र 
चच्षकया मयातहतमया नभएकयाहरूभ्दया धेरै धनी 
भए।

३२ पकनपक पतनीहरू जो चच्षको 
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मयातहतमया पथएनन् उनीहरू आफ ँै जयादुगरीमया 
र मूपत्षिूजयामया, अथ्वया अलछीिनयामया र 
बकबकयाइमया र ईष्या्ष र कलहमया आसक् 
पथए; महङ्या ्वसत्हरू िपहरीँदै; आफनै 
आँखयाहरूकया िमणडमया उचयापलएर; सतयाउँदै, 
झतुटो बोलदै, चोरी गददै, लतुटदै, ्वेश्या्वृपत गददै 
र हत्या गददै र सबै प्रकयारकया दुष्टतयाहरू गददै; 
तैिपन, समभ्व भएसमम ्सलयाई उल्ङ्घन 
गननेहरू सबैमयापथ कयानून लयागू गररएको  
पथ्ो।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्सरी 
उनीहरूमयापथ पन्मको अभ्यासद्यारया, प्रत्ेक 
मयापनसले उसले गरेअनतुसयार सहेर, उनीहरू 
अझैं नसथर भए र ् पद थयाहया भए कुनै दुष्टतया गनने 
आँट गरेनन्; त्सकयारण, ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको ियाँचौ्वष्षसमम नफीकया जनमयाझ धेरै 
ियान्त भ्ो।

अध्या् २

अममलसी राजा हुन खोजदर र जनताको 
आवाजद्ारा असवीकार गररनर—उसका 
अनुयायीहरूले उसलाई राजा ्नाउरन्—
अममलसीहरू नफीहरूमाभ् युद्ध गर्छन् र 
हराइनरन्—लमानीहरू र अममलसीहरूका 
सेनाहरू समममभलत हुनरन् र हराइनरन्—
अलमाले अममलसीको ्ध गर्छन्।  
लगिग ई.पू. ८७।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो उनीहरूको ियासनको 
ियाचौँ ्वष्षको प्रयारमभमया जनमयाझ कलह हुन 
थयाल्ो; पकनपक एक पननशचत मयापनस, 
अनमलसी भपनने, ऊ अपत धूत्ष मयापनस 
भएकयाले, हो, संसयारको प्व्वेकमया प्व्वेकी, 

ऊ ती मयापनसको अनतुक्ममया भएकयाले जसले 
पगदोनलयाई तरबयारले ्वध गऱ्ो, जसलयाई 
पन्मअनतुसयार मृत्तुदणड पदइ्ो—

२ अब ्ो अनमलसीले, उसकया धतुत्या्षइँद्यारया, 
धेरै जनलयाई आफनया िपछ लग्ो; ्पत धेरै 
समेत पक उनीहरू धेरै िपक्ियाली बन् थयाले; 
अपन उनीहरूले अनमलसीलयाई रयाजयाको रुिमया 
सथयािनया गनने प्र्यास गन्ष थयाले।

३ अब चच्षकया जनकया लयापग र अनमलसीको 
फकयाइबयाट नलपगएकयाहरूलयाई ् ो पच्तयाजनक 
पथ्ो; पकनपक उनीहरूलयाई थयाहया पथ्ो पक 
्सतया कुरयाहरू जनतयाको मतद्यारया सथयापित 
हुनतुिद्षछ।

४ त्सकयारण, ्पद ्ो समभ्व भए पक 
अनमलसीले जनतयाकया मत प्रयाप्त गरेमया, ऊ दुष्ट 
मयापनस भएकयाले, उनीहरूलयाई आफनया चच्षको 
आपधकयारहरू र सतुपबधयाहरूबयाट हटयाइपदने 
पथ्ो; पकनपक िरमेश्वरको चच्षको प्वनयाि 
गनने उसको लक्् पथ्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जन सबै 
भूपमभरर उनीहरू आफ ँै एकसयाथ भेलया भए, 
प्रत्ेक मयापनस उसको मनसतषकअनतुसयार, 
अनमलसीको िक्मया अथ्वया प्वरोधमया भए िपन, 
पभन्ै समूहमया, धेरै प्व्वयाद र एक अकया्षसँग 
अचममकया कलह भएकयाले।

६ अपन ्सरी उनीहरू ्ो प्वष्कया 
बयारेमया उनीहरूकया मत खसयालन एकसयाथ 
स्व्म् जममया भए; अपन पतनीहरूलयाई 
््या्कतया्षहरूसयामतु रयानख्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनतयाको मत 
अनमलसीको प्वरुद्धमया आ्ो, पक उसलयाई 
जनमयापथ रयाजया बनयाइएन।

८ अब ् सले उसकया प्वरुद्धमया भएकयाहरूको 
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हृद्मया धेरै हष्ष ल्या्ो; तर अनमलसीले 
उसको िक्मया भएकयाहरूलयाई उसको िक्मया 
नभएकयाहरूप्वरुद्ध भडकया्ो।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
स्व्म् एक सयाथ जममया भए र अनमलसीलयाई 
उनीहरूको रयाजया हुन पन्तुक् गरे।

१० अब जब अनमलसीलयाई उनीहरूमयापथ 
रयाजया बनयाइएको पथ्ो उसले उनीहरूलयाई 
आज्या पद्ो पक पतनीहरूले आफनया 
ब्धतुहरूप्वरुद्ध हपत्यार उठयाउनतु िछ्ष; र उसले 
्ो गऱ्ो पक उसले पतनीहरूलयाई आफनो 
अधीनमया पलन सकोस्।

११ अब अनमलसीकया जनलयाई अनमलपसको 
नयाउँद्यारया, अनमलसीहरू भनेर, छुट्याइ्ो; र 
बयाँकीलयाई नफीहरू, अथ्वया िरमेश्वरकया जन 
भपन्ो।

१२ त्सकयारण नफीकया जनलयाई 
अनमलसीहरूकया अपभप्रया्बयारे ज्यान पथ्ो 
र त्सकयारण उनीहरूले उनीहरूलयाई 
भेटन त्यारी गरे; हो, उनीहरूले आफ ँैलयाई 
तरबयारहरूले र खतुँडयाहरूले र धनतुहरूले र 
्वयाणहरूले र ढुङ्याहरूले र गतुलेलीहरूले र 
सबै प्रकयारकया प्रत्ेक पकपसमकया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरूले सजयाए।

१३ अपन ् सरी उनीहरूले अनमलसीहरूलयाई 
उनीहरूको आगमनको सम्मया भेटन त्यारी 
गरेकया पथए। अपन उनीहरूको सङ्ख्ययाअनतुसयार 
कप्तयानहरू र उच्च कप्तयानहरू र मतुख् 
कप्तयानहरूको पन्तुक् गरे।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमलसीले 
आफनया मयापनसहरूलयाई सबै प्रकयारकया प्रत्ेक 
पकपसमकया ्तुद्धकया हपत्यारहरूले सजया्ो र 
उसले िपन उनीहरूकया ब्धतुहरूप्वरुद्ध ्तुद्ध गन्ष 

अगतु्वयाइ गन्ष उसकया जनमयापथ ियासकहरू र 
अगतु्वयाहरू पन्तुक् गऱ्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अनमलसी 
अनमनहू डयांडयामयापथ आ्ो, जतुन पसदोन नदीको 
िू्व्षमया पथ्ो, जतुन जरहेमलया भूपम हुँदै जया्थ्ो 
र त्हयाँ उनीहरूले नफीहरूसँग ्तुद्ध गन्ष थयाले।

१६ अपन अलमया, नफीकया जनको प्रधयान 
््या्कतया्ष र रयाज्ियाल भएकयाले, त्सकयारण 
उनी उनकया जनसयाथ गए, हो, उनकया 
कप्तयानहरू र मतुख् कप्तयानहरूसँग, हो, 
उनकया सेनयाहरूकया अगयापड अनमलसीहरूप्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष।

१७ अपन उनीहरूले पसदोनको िू्व्षिपट्को 
डयाँडयामयापथ अनमलसीहरूको बध गन्ष थयाले। 
अपन अनमलसीहरूले नफीहरूसँग महयान् 
िपक्कया सयाथ लडयाइँ गरे, ्पतसमम पक 
नफीहरूमध्े धेरै अनमलसीहरूअगयापड ढले।

१८ तैिपन िरमप्रभतुले नफीहरूकया हयातलयाई 
बपल्ो बनयाउनतुभ्ो, पक उनीहरूले 
अनमलसीहरूको भ्यानक संहयारकया सयाथ बध 
गरे, पक पतनीहरू उनीहरूकया अगयापड भयाग् 
थयाले।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो नफीहरूले 
अनमलसीहरूलयाई त्ो पदन भरर लखेटे र 
उनीहरूलयाई महयान संहयारकया सयाथ बध गरे, 
्पतसमम पक अनमलसीहरूमध्े बयाह्र हजयार 
ियाँच स् बत्ीस जी्वयातमयाहरूको बध गररएको 
पथ्ो; र नफीहरूमध्े छ हजयार ियाँच स् 
बैसठ्ी जी्वयातमयाहरूको बध गररएको पथ्ो।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अलमयाले 
अनमलसीहरूलयाई अरु लखेटन सकेनन् 
उनले अह्रयाए पक उनकया जनले पगदोनको 
उित्कयामया उनीहरूकया ियालहरू टयाँग्तु िद्षछ, 
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त्ो उित्कया जसलयाई नयाहोरको हयातद्यारया 
तरबयारकयासयाथ बध गररएकया पगदोनको नयाउँबयाट 
बोलयाइ्थ्ो; अपन ्ो उित्कयामया नफीहरूले 
त्स रयातकया लयापग आफनया ियालहरू टयाँगे।

२१ अपन अलमयाले बयाँकी अनमलसीहरूकया 
िछ्याउन जयासतुसहरू िठयाए, पक उनले 
पतनीहरूकया ्ोजनयाहरू र षड््त्हरू 
थयाहयाियाउन सकून्, जसबयाट उनले पतनीहरूकया 
प्वरुद्ध आफ ँैलयाई रक्या गन्ष सकून्, पक उनले 
आफनया जनलयाई नयाि हुनबयाट संरक्ण गन्ष 
सकून्।

२२ अब जसलयाई उसले अनमलसीहरूको 
पिप्वरको जयाँचबतुझ गन्ष िठयाएकया पथए ती 
जेरयाम र अमनोर र म्टी र पलमहेर पथए; ्ी 
पतनीहरू पथए जो उनीहरूकया मयापनसहरूसयाथ 
अनमलसीहरूकया पिप्वर जयाँचबतुझ गन्ष गए।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट 
उनीहरू अपत हतयारमया नफीहरूको पिप्वरमया 
फक्क, अत््त आशच््षचपकत भएर र धेरै 
त्यासले भररएर, ्सो भ्दै:

२४ हरे, हयामीले अनमलसीहरूकया पिप्वरलयाई 
िछ्या्ौँ र हयाम्या ठूलो आशच ््षमया, पमनोनको 
भपूममया, जरहमेलयाको भपूममयापथ, नफीको 
भपूमको बयाटोमया, हयामीले लमयानीहरूकया 
अनपग्ती सै् ्हरू दखे्ौँ; अपन हरे, 
अनमलसीहरू उनीहरूसगँ सनममपलत भएकया 
छन।्

२५ अपन उनीहरू त्ो भूपममया हयाम्या 
ब्धतुहरूमयापथ छन्; अपन उनीहरू पतनीहरु 
अगयापड आफनया बथयानकया र आफनया 
िनतनहरूकया र आफनया छोरयाछोरीहरूकया सयाथ 
हयाम्ो सहरपतर भयापगरहेकया छन् र हयामीले हतयार 
नगरेमया उनीहरूले हयाम्ो सहर स्वयापमत्वमया 

पलनेछन् र हयाम्या पितयाितुखया्षहरु र हयाम्या ितनीहरू 
र हयाम्या छोरयाछोरीहरूको बध गननेछन्।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनले उनीहरूको ियालहरू पलए र पगदोनको 
उित्कयाबयाट पतनीहरूको सहरपतर प्रसथयान 
गरे, जतुन जरहेमलयाको सहर पथ्ो।

२७ अपन हेर, जब उनीहरू पसदोनको नदी 
तददै पथए, लमयानीहरू र अनमलसीहरू, लगभग 
समतुद्कया बयालतु्वयाजपत्कै अनपग्ती भएकयाले, 
पतनीहरूको प्वनयाि गन्ष उनीहरूमयापथ 
आइलयागे।

२८ तैिपन, नफीहरू िरमप्रभतुको हयातद्यारया 
बपल्ो बनयाइएकयाले, उहयाँमया िपक्िू्व्षक 
प्रयाथ्षनया गददै पक उहयाँले पतनीहरूलयाई आफनया 
ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षहुनेछ, 
त्सकयारण िरमप्रभतुले पतनीहरूको ितुकयार 
सतुन्तुभ्ो र उनीहरूलयाई बपल्ो बनयाउनतुभ्ो 
र लमयानीहरू र अनमलसीहरू उनीहरूअगयापड 
ढले।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
अनमलसीसँग तरबयारकयासयाथ लडे, आमनेसयामने 
गरेर; र उनीहरूले एक अकया्षसँग िपक्िू्व्षक 
लडे।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो अलमया, 
िरमेश्वरकया मयापनस भएकयाले, धेरै आसथयाको 
अभ्यास गररएकयाले, ्सो भ्दै ितुकयारे: हे 
िरमप्रभतु, कृिया गनतु्षहोस् र मेरो जी्वनलयाई 
छयापडपदनतुहोस्, पक म ्ी जनलयाई बचयाउन र 
संरक्ण गन्ष हजतुरकया हयातको औजयार बन् सकूँ।

३१ अब जब अलमयाले ्ी ्वचनहरू भनेकया 
पथए उनले अनमलसीसँग लडे; र उनलयाई 
बपल्ो बनयाइ्ो, ् पतसमम पक उनले तरबयारले 
अनमलसीको बध गरे।
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३२ अपन उनले लमयानीहरूकया रयाजयासँग 

िपन लडन थयाले; तर लमयानीहरूकया रयाजया 
उनकया अगयापडबयाट भयागे र अलमयासँग लडन 
उनकया संरक्कहरूलयाई िठयाए।

३३ तर अलमया, उनकया संरक्कहरूकया 
सयाथ, लमयानीहरूकया रयाजयाकया संरक्कहरूसँग 
लडे उनले उनीहरूको बध गरेर उनीहरूलयाई 
नलखेपट्जेलसमम।

३४ अपन ्सरी उनले जपमन सफया 
गरे, अथया्षत् पकनयारमया जतुन पसदोन नदीको 
िनशचममया पथ्ो, बध गररएकया लमयानीहरूको 
िरीर पसदोन नदीको ियानीमया फ्याँकदै, पक 
जसबयाट उनकया जन तनने र लमयानीहरू र 
अनमलसीहरूसँग पसदोन नदीको िनशचमिपट् 
लडने ठयाउ होस्।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
पसदोन नदी तरकेया पथए पक लमयानीहरू र 
अनमलसीहरू उनीहरूअगयापड भयाग् थयाल,े 
उनीहरू गन् नसपकने सङ्ख्ययामया हुदँयाहुदँ ैिपन।

३६ अपन उनीहरू नफीहरूअगयापड 
िनशचम र उत्रको उजयाड सथयानपतर, भूपमकया 
पसमयानयाहरूको ियारर भयागे; र नफीहरूले 
पतनीहरूलयाई आफनो िपक्कयासयाथ लखेटे र 
पतनीहरूको बध गरे।

३७ हो, उनीहरूलयाई प्रत्ेक हयातमया 
फेलया ियारर्ो र बध गरर्ो र लखेपट्ो, 
उनीहरूलयाई िनशचममया र उत्रमया छरिष्ट 
नगरर्जेलसमम, जङ्ली र अपत भोकयाएकया 
ज्ततुहरूद्यारया सतयाइएको उजयाड सथयानको 
एक अंि, हेमकोउ्टस भपनने उजयाड सथयान 
नितुऱ्याइ्जेलसमम।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उजयाड 
सथयानमया धेरै जनया उनीहरूको चोटबयाट मरे र 

ती ज्ततुहरूद्यारया र आकयािकया पगद्धहरूद्यारया 
खयाइए; र उनीहरूकया हड्ीहरू फेलया ियाररएकया 
छन् र िृथ्वीमयापथ थतुियाररएकया छन्।

अध्या् ३

अममलसीहरूले अगमवाणीका वचनअनसुार 
आफ ँै भचनह लगाएका भ्ए—लमानीहरू 
उनीहरूको भवद्रोहका लाभग श्ाभपत िएका 
भ्ए—माभनसहरूल े आफूमाभ् आफनो 
श्ाप लयाउँरन्—नफीहरूल े अकमो लमानी 
सेनालाई हराउँरन।् लगिग ई.प.ू ८७–८६।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्तुद्धकया 
हपत्यारहरूद्यारया बध नगररएकया नफीहरू, 
बध गररएकयाहरूलयाई गयाडेिपछ—अब 
उनीहरूको सङ्ख्यया धेरै भएको कयारण, 
बध गररएकयाहरूको सङ्ख्यया गपनएन—
उनीहरूकया मृतकहरूलयाई उनीहरूले गयाडेिपछ 
उनीहरू सबै आफनया भूपमहरूपतर र आफनया 
िरहरूपतर र आफनया ितनीहरूपतर र आफनया 
छोरयाछोरीहरूपतर फक्क।

२ अब धेरै सत्ीहरू र बयालबयापलकयाहरूको 
र उनीहरूकया बथयान र उनीहरूकया 
झतुणडहरूको िपन तरबयारद्यारया बध गररएको 
पथ्ो; र उनीहरूकया जपमनकया अन्को िपन 
प्वनयाि गररएको पथ्ो, पकनपक पतनलयाई 
मयापनसहरूकया सै््हरूद्यारया पकपचपमची 
ियाररएको पथ्ो।

३ अपन अब लमयानीहरू र अनमलसीहरूमध्े 
पसदोन नदीको पकनयारमया बध गररएकयाहरूलयाई 
पसदोनको ियानीमया फ्यापक्ो; अपन हेर 
उनीहरूकया हड्ीहरू समतुद्कया गपहरयाइमया छन् 
र पतनीहरू धेरै छन्।



243

अलमया ३:४–१५२४३
४ अपन अनमलसीहरूलयाई नफीहरूबयाट 

छुट्याइएकया पथए, पकनपक उनीहरूले आफै ँ 
उनीहरूको पनदयारमया लमयानीहरूकया जसरी 
रयातो पच्ह लगयाएकया पथए; तैिपन उनीहरूले 
लमयानीहरूझैँ टयाउको खौररएकया पथएनन्।

५ अब लमयानीहरूकया टयाउकयाहरू खौररएकया 
पथए; र उनीहरू उनीहरूको कममरमया 
लगयाइएकया छयालया र उनीहरूको उनीहरूले 
पभरेको क्वच र उनीहरूको धनतु र उनीहरूकया 
्वयाणहरू र उनीहरूकया ढुङ्याहरू र उनीहरूकया 
गतुलेलीहरू र अरु ्सतै बयाहेक नयाङ्या पथए।

६ अपन लमयानीहरू कयालया पथए, उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुमयापथ तोपकएको पच्हअनतुसयार, 
जतुन उनीहरूकया ब्धतुहरूकया प्वरुद्धकया 
उनीहरूकया उल्ङ्घन र उनीहरूकया प्वद्ोहकया 
कयारणले, जो ््याप्क र िप्वत् मयापनसहरू 
नफी, ्याकूब र ्ोसेफ र सयाम पथए।

७ अपन उनीहरूकया ब्धतुहरूले उनीहरूलयाई 
प्वनयाि गन्ष खोजे, त्सकयारण उनीहरूलयाई 
श्यापित गरर्ो; र िरमप्रभतु िरमेश्वरले एक 
पच्ह तोकनतुभ्ो उनीहरूमयापथ, हो, लमयान 
र लमतुएल र इशमयाएलकया छोरयाहरू िपन र 
इशमयाएली सत्ीहरूमयापथ।

८ अपन ्ो गररएको पथ्ो पक उनीहरूकया 
स्तपत उनीहरूकया ब्धतुहरूकया स्तपतबयाट 
छुपट्न सकून्, पक त्सबयाट िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले आफनया जनको संरक्ण गन्ष 
सकून्, पक उनीहरू पमपश्त नहोऊन् र 
गलत िरमिरयाहरूमया प्वश्वयास नगरून् जसले 
उनीहरूको प्वनयाि प्रमयापणत गननेछ।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जसले उसकया 
स्तपत लमयानीहरूकया स्तपतसँग पमसया्ो 
उही श्याि उसकया स्तपतमयापथ ल्या्ो।

१० त्सकयारण, जसले लमयानीहरूद्यारया 
अगतु्वयाइ गररनकया लयापग आफूलयाई सहे 
उनीहरूलयाई त्ो िीष्षक मतुपन बोलयाइ्ो र 
उनीमयापथ एक पच्ह तोपकएको पथ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूकया 
िरमिरयामया प्वश्वयास नगननेहरू तर ्रुिलेमको 
भूपमबयाट ल्याइएकया अपभलेखहरूमया र 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको सही िरमिरयामया 
िपन प्वश्वयास गननेलयाई, िरमेश्वरकया 
आज्याहरूमया प्वश्वयास गरेर ियालनया गननेहरूलयाई, 
्स सम् अपिदेनख, नफीहरू अथ्वया नफीकया 
जन भपन्ो—

१२ अपन ्ी उनीहरू पथए जसले 
अपभलेखहरू रयाखेकया पथए जतुन उनीहरूकया 
जनको बयारेमया, लमयानीहरूकया जनकया बयारेमया 
िपन सत् छन्।

१३ अब हयामी अनमलसीहरूपतर ितुन: 
फक्कनेछौँ, पकनपक उनीहरूमयापथ िपन 
उनीहरूले एक पच्ह तोकेकया पथए; हो, 
उनीहरूले आफ ँैमयापथ एक पच्ह तोकेकया 
पथए, हो, उनीहरूको पनदयारहरूमयापथ एक रयातो 
पच्हसमेत।

१४ ्सरी िरमेश्वरकया ्वचन िूरया भएकया 
छन्, पकनपक उहयाँले नफीलयाई भन्तुभएकया 
्वचनहरू ्ी हुन्: हेर, मैले लमयानीहरूलयाई 
श्यापित गरेको छु, अपन म ्स सम्देनख 
उिरया्त र सदयास्व्षदया, उनीहरूमयापथ एक 
पच्ह तोकनेछु पक उनीहरू र उनीहरूकया 
स्तपत पतमी र पतम्या स्तपतबयाट अलनगग्ून्, 
उनीहरूले आफनो दुष्टतयाको िशचयात्याि गरेर 
ममया फक्कर मैले उनीहरूमया कृिया गरे बयाहेक।

१५ अपन फेरर: म उसमयापथ एक पच्ह 
तोकनेछु जसले उसकया स्तपत पतम्या 
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ब्धतुहरूसँग पमसयाउँछ, पक उनीहरू िपन 
श्यापित होऊन्।

१६ अपन फेरर: म पतमी र पतम्या स्तपतप्वरुद्ध 
लडनेहरूमयापथ एक पच्ह तोकनेछु।

१७ अपन फेरर, म भ्दछु पतमीबयाट प्रसथयान 
गननेलयाई अरु बढी पतम्या स्तपत भपनने छैन; 
र पतमीलयाई र पतम्या स्तपत भपननेलयाई म 
आिीपषत गननेछु, ्स उिरया्त र सदयास्व्षदया 
र िरमप्रभतुले नफीसयामतु र उनकया स्तपतलयाई 
गरेकया बयाचयाहरू ्ी हुन्।

१८ अब अनमलसीहरूलयाई थयाहया पथएन 
पक उनीहरूले िरमेश्वरकया ्वचनहरू िूरया 
गददै पथए जब उनीहरूले आफै ँलयाई आफनो 
पनधयारहरूमया पच्ह लगयाउन थयाले; ्द्धपि 
उनीहरू िरमेश्वरप्वरुद्ध खतुल्या प्वद्ोहमया 
आएकया पथए; त्सकयारण ्ो उपचत पथ्ो 
पक श्याि उनीहरूमयापथ िरोस्।

१९ अब म चयाहया्छु पक पतमीले देखनतु िद्षछ 
पक उनीहरूले आफ ँैमयापथ त्ो श्याि ल्याए; 
अपन प्रत्ेक श्यापित मयापनसले आफै ँमयापथ 
उसको आफनो पतरसकयार ल्याउँदछ।

२० अब ्सतो हुन ग्ो पक जरहेमलयाको 
भूपममया, लमयानीहरू र अनमलसीहरूद्यारया, 
लपडएको लडयाइँ िपछ धेरै पदन नहुँदै, पक 
अनमलसीहरूलयाई िपहलो सेनयाले भेटेको 
ठयाउँमया, लमयानीहरूको अकको सेनया नफीहरूकया 
जनमयापथ आए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूलयाई 
आफनो भूपमबयाट धियाउन एक सेनया िठयाइ्ो।

२२ अब अलमया आफ ँै एक ियाऊबयाट रिपसत 
भएकयाले ्स सम्मया लमयानीहरूप्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष गएनन्।

२३ तर उनले उनीहरूप्वरुद्ध अनपग्ती 

सेनया िठयाए; र उनीहरू गए र लमयानीहरूमध्े 
धेरैको बध गरे र उनीहरूमध्े बयाँकीलयाई 
उनीहरूको पसमयानयाहरूबयापहर धियाए।

२४ अपन तब उनीहरू फेरर फक्क र भूपममया 
ियान्त सथयािनया गन्ष थयाले, उनीहरूकया 
ित्तुहरूले केही सम्कया लयापग अरु दु:ख 
नपदएकयाले।

२५ अब ्ी सबै कुरयाहरू गररएकया पथए, 
हो, ्ी सबै ्तुद्ध र कलह ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको ियाँचौ ्वष्षमया आरमभ भएर अ्त् 
भएकया पथए।

२६ अपन एक ्वष्षमया हजयारौँ र दसौँ हजयार 
जी्वयातमयाहरूलयाई अन्त संसयारपतर िठयाइ्ो, 
पक उनीहरूले आफनया कया््षहरूअनतुसयारको 
ितुरसकयार ियाऊन्, असल भए िपन र खरयाब 
भए िपन, अन्त खतुपस्याली अथ्वया अन्त 
दु:ख ियाऊन्, उनीहरूले ियालनया गन्ष रोजेको 
आतमयाअनतुसयार, त्ो असल आतमया भएिपन र 
खरयाब भएिपन।

२७ पकनपक प्रत्ेक मयापनसले उसले 
आज्याकयारी हुन रोजे अनतुसयार आफनो 
ज्यालया ियाउँछ र ्ो अगम्वयाणीको 
आतमयाकया ्वचनहरूअनतुसयार; त्सकयारण 
्ो सत्तयाअनतुसयार होओस्। अपन ्सरी 
््या्कतया्षहरूको ियासनको ियाँचौ ्वष्ष अ्त् 
भ्ो।

अध्या् ४

अलमाले हजारौँ पररवभत्छत हुनहेरूलाई 
्मप्तसमा भदनरन्—दषु्टता चच्छमा प्रवरे गद्छर 
र चच्छको प्रगभत रोभकनर—नफीहाहलाई 
प्रधान नयायकता्छ भनयतुि गररनर—अलमा, 
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उच् पादरीका रुपमा, सवेामा आफ ँैलाई  
अप्छनरन।् लगिग ई.प.ू ८६–८३।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया जनमयापथ 
््या्कतया्षहरूको ियासनको छैठौं ्वष्षमया, 
जरहेमलयाको भूपममया न त कुनै कलहहरू भए 
न त कुनै ्तुद्धहरूनै भए।

२ तर जन, उनीहरूकया ब्धतुहरू गतुमयाउँदया 
र उनीहरूकया बथयान र झतुणडहरू गतुमयाउँदया र 
लमयानीहरूद्यारया िैतयालयाले पकपचपमची गररएर 
प्वनयाि गररएकया जपमनकया अन् िपन गतुमयाउँदया 
िीपडत, हो, अत््त िीपडत भए।

३ अपन उनीहरूकया कष्टहरू ्पत महयान् 
पथए पक प्रत्ेक जी्वयातमयालयाई िोक गनने 
कयारण पथ्ो; र उनीहरूले प्वश्वयास गरे 
पक ्ी उनीहरूकया दुष्टतयाहरू र उनीहरूकया 
कुकम्षहरूकया कयारण उनीहरूमयापथ िठयाइएको 
िरमेश्वरकया ््या्हरू पथए त्सकयारण 
उनीहरूलयाई आफनया कत्षव्को समझनयामया 
ब्ूँझयाइएको पथ्ो।

४ अपन उनीहरूले चच्ष अझ िूण्ष रुिमया 
सथयािनया गन्ष थयाले; हो र धेरैले पसदोनकया 
ियानीमया बनप्तसमया पलए र िरमेश्वरको चच्षमया 
सनममपलत भए; हो, उनीहरूलयाई अलमयाकया 
हयातद्यारया बनप्तसमया पदइएको पथ्ो, जसलयाई, 
उनकया पितया अलमयाको हयातद्यारया, चच्षकया 
जनमयापथ उच्च ियादरी िप्वत्ीकृत गररएकया 
पथए।

५ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको सयातौँ 
्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो त्हयाँ तीन हजयार ियाँच 
स् जी्वयातमयाहरू पथए जो िरमेश्वरको चच्षमया 
आफ ँै एकीकृत भएर बनप्तसमया पलए। अपन 
्सरी नफीकया जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको 

ियासनको सयातौँ ्वष्ष अ्त् भ्ो; अपन त्हयाँ 
्ो सबै सम्मया पनर्तर ियान्त पथ्ो।

६ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
आठौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, पक चच्षकया 
जन िमणडी बन् थयाले, उनीहरूकया अत््त 
धनकया कयारण र उनीहरूकया असली रेिम 
र उनीहरूकया मपसनो गरी बयाटीएकया सतुती 
किडयाहरूकया कयारण र उनीहरूकया धेरै 
बथयान र झतुणडकया कयारण र उनीहरूकया सतुन 
र उनीहरूकया चयाँदी र उनीहरूकया उद्धमद्यारया 
प्रयाप्त गरेकया सबै प्रकयारकया मूल््वयान् कुरयाहरू र 
्ी सबै कुरयाहरूकया कयारण उनीहरू उनीहरूकया 
आँखयाको िमणडमया उचयापलएकया पथए, पकनपक 
उनीहरूले ज्यादै महङ्या ्वसत् िपहरन थयाले।

७ अब अलमयाको लयापग, हो, चच्षमयापथ 
पिक्कहरू, ियादरीहरू र एलडरहरू हुन 
अलमयाले िप्वत्ीकृत गररएकया जनमध्े धेरैकया 
लयापग ्ो धेरै कष्टको कयारण पथ्ो; हो, 
उनीहरूमध्े धेरै दुष्टतयाकया लयापग अत््त 
िोकयाकूल भए जतुन उनीहरूले उनीहरूकया 
जनमयाझ हुन थयालेको देखे।

८ पकनपक उनीहरूले महयान् दु:खकया 
सयाथ देखे र हेरे पक चच्षकया जन उनीहरूकया 
आँखयाहरूको िमणडमया उचयापलन र 
उनीहरूकया हृद्हरू धनमया र संसयारकया 
व्थ्षकया कुरयाहरूमया रयाखन थयाले, पक उनीहरू, 
एक अकया्षप्रपत पतरसकयारिूण्ष हुन थयाले र 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई सतयाउन थयाले जसले 
पतनीहरूको आफनै इचछया र खतुिीअनतुसयार 
प्वश्वयास गरेनन्।

९ अपन ्सरी, ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
आठौँ ्वष्षमया, चच्षकया जनमयाझ भ्यानक 
कलहहरू हुन थयाले; हो, त्हयाँ ईष्या्ष, कलह र 
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द्ैष र सतया्वट र िमणड, िरमेश्वरकया मयातहतमया 
नरहेकयाहरूलयाई समेत उपछन्े िमणड पथ्ो।

१० अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
आठौं ्वष्ष ्सरी अ्त् भ्ो; र चच्षको दुष्टतया 
चच्षकया मयातहतमया नभएकयाहरूकया लयापग ठेस 
लगयाउने ढुङ्या पथ्ो; र ्सरी चच्ष ्सको 
प्रगपतमया असफल हुन थयाल्ो।

११ अपन न्वौं ्वष्षको प्रयारमभमया ्सतो 
हुन ग्ो, अलमयाले चच्षकया दुष्टतयालयाई देखे र 
अलमयाले ्ो िपन देखे पक चच्षको उदयाहरणले 
अप्वश्वयासीहरूलयाई एउटया दुष्टतयादेनख 
अककोसमम अगतु्वयाइ गन्ष थयाल्ो, ्सरी जनको 
प्वनयाि ल्याउँदै।

१२ हो, उनले जनमयाझ महयान् असमयानतया 
देखे, केही आफ ँैलयाई उनीहरूको िमणडमया 
उचयालदै, अरुको अिमयान गददै, आ्वश्कतयामया 
िरेकया र नयाङ्या र भोकया र पतखया्षएकया र प्वरयामी 
र िीपडतहरूतफ्क उनीहरूको पिठ्ूँ फकया्षउँदै।

१३ अब ्ो जनमयाझ प्वलयािहरूको महयान् 
कयारण पथ्ो, जब अरुहरू, सहया्तयाको 
आ्वश्कतयामया िरेकयालयाई सहया्तया पदँदै 
आफ ँैलयाई प्वनम् ततुल्याउँदै पथए, जसतै गररब 
र आ्वश्कतयामया िरेकयालयाई आफनो समिपत् 
बयाँडदै, भोकयालयाई खतु्वयाउँदै, सबै प्रकयारकया 
कष्टहरू सहँदै, अगम्वयाणीको आतमयाअनतुसयार 
आउनतुहुने ख्ीष्टकया पनपमत्।

१४ त्ो पदनको प्रतीक्या गददै, त्सरी आफनया 
ियािबयाटको छुटकयारयालयाई ्थया्वत रयाखदै; 
मृत्तुकया ब्धनबयाट ्ेिू ख्ीष्टको इचछया र 
िपक् र उद्धयारअनतुसयार, मृतकको ितुनरुतथयानकया 
कयारण महयान् हष्षले भररँदै।

१५ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक 
अलमया, िरमेश्वरकया प्वनम् अनतु्या्ीहरूको 

कष्टहरूलयाई र उनीहरूमयापथ उनकया बयाँकी 
जनले थतुियारेकया सतया्वटलयाई देखेर र 
उनीहरूको सबै असमयानतया देखेर, ज्यादै 
दुनखत हुन थयाले; तैिपन िरमप्रभतुको आतमयाले 
उनलयाई त्यागेन।

१६ अपन उनले चच्षकया एलडरहरूमध्े 
एक प्व्वेकी मयापनसलयाई छयाने र जनतयाको 
मतअनतुसयार उनलयाई िपक् पदए, पक उनीसँग 
पदइएकया पन्महरूअनतुसयार कयानून बनयाउन र 
जनको दुष्टतया र अिरयाधअनतुसयार ती लयागू गन्ष 
क्मतया होओस्।

१७ अब ्ी मयापनसको नयाउँ नफीहयाह पथ्ो 
र उनलयाई प्रधयान ््या्कतया्ष पन्तुक् गरर्ो; 
र उनी ््या् गन्ष र जनको सचियालन गन्ष 
््या्को आसनमया बसे।

१८ अलमयाले उनलयाई चच्षमयापथको उच्च 
ियादरीको पजममे्वयारी पदएनन्, तर उनले 
उच्च ियादरीको पजममे्वयारी आफ ँैलयाई रयाखे; 
तर उनले ््या्को आसन नफीहयाहलयाई  
हसतया्तरण गरे।

१९ अपन ् ो उनले गरे पक उनी आफै ँ उनकया 
जन, अथ्वया नफीकया जनमयाझ जयान सकून्, 
पक उनले उनीहरूसयामतु, उनीहरूको कत्षव् 
समझयाउन िरमेश्वरकया ्वचनको प्र्वचन पदन 
सकून् र उनले िरमेश्वरको ्वचनद्यारया उनकया 
जनमयाझ भएको सबै कलह र सबै किट र सबै 
कलहलयाई झयान्ष सकून्, उनीहरूलयाई फकया्षउन 
उनले पतनकया प्वरुद्ध ितुद्ध ग्वयाही पदभ्दया 
बयाहेक अरु उिया् नदेखेकयाले।

२० अपन ्सरी नफीकया जनमयापथ 
््या्कतया्षहरूको ियासनको न्वौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया, अलमयाले नफीहयाहलयाई ््या्को 
आसन हसतया्तरण गरे र िरमेश्वरको 
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िप्वत् अनतुक्मको उच्च ियादररत्वमया, 
्वचनको ग्वयापहमया, प्रकयाि र अगम्वयाणीको 
आतमयाअनतुसयार, िूण्ष रुिमया आफै ँलयाई सीपमत 
गरे।

िरमेश्वरको िप्वत् अनतुक्मअनतुसयारकया उच्च 
ियादरी अलमयाले जनसयामतु भूपमभरर उनीहरूको 
सहरहरू र गयाउँहरूमया पदएकया ्वचनहरू।

अधयाय ५ ्ाट आरमि

अध्या् ५

मभुति प्राप्त गन्छ, माभनसले पशचात्ताप 
गनु्छपद्छर र आज्ाहरू पालना गनु्छपद्छर, पनु: 
जनमन ु पद्छर, उनीहरूका वसत् ख्ीष्टको 
रगतमाफ्कत ्सफा पाररनु पर्छ, भवनम् हुनुपर्छ, 
घम्ड र ईषया्छलाई तयाग्पुर्छ र धाभम्छक 
काय्छहरू गनु्छ पर्छ—असल गोिालो उहाकँा 
जनलाई ्ोलाउनहुुनर—दषु्ट काय्छ गननेहरू 
सतैानका रोरारोरीहरू हुन्—अलमा 
उहाकँो भसद्धानतको सतयताको गवाही 
भदनरन ् र माभनसहरूलाई पशचात्ताप गन्छ 
आज्ा भदनरन—्धमतीहरूका नाउँ जीवनको 
पसुतकमा लमेखनरे। लगिग ई.पू. ८३।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले जनसयामतु 
िरमेश्वरकया ्वचन पदन थयाले, िपहलया 
जरहेमलयाको भूपममया र त्हयाँबयाट सबै भूपमभरर।

२ अपन जरहेमलयाको सहरमया सथयापित 
चच्षमया जनसयामतु उनले बोलेकया ्वचनहरू ्ी 
पथए, उनको आफनो अपभलेखअनतुसयार, ्सो 
भ्दै:

३ म अलमया, मेरया पितया, अलमयाद्यारया, 

िरमेश्वरको चच्षमयापथ उच्च ियादरी हुन 
िप्वत्ीकृत गरयाइएकोले, उहयाँले ्ी कुरयाहरू 
गन्ष िपक् र अपधकयार िरमेश्वरबयाट ियाएकयाले, 
हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक उहयाँले 
नफीको पसमयानयाहरूमया रहेको भूपममया एक 
चच्षको सथयािनया गन्ष थयालनतुभ्ो; हो, त्ो 
भूपम जसलयाई मोमकोनको भूपम भपन्थ्ो; 
हो, उहयाँले आफनया ब्धतुहरूलयाई मोमकोनकया 
ियानीमया बनप्तसमया पदनतुभ्ो।

४ अपन हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
उनीहरूलयाई, िरमेश्वरको कृिया र िपक्द्यारया 
नोआ रयाजयाकया जनकया हयातहरूबयाट मतुक् 
गररएको पथ्ो।

५ अपन हेर, त्सिपछ, उनीहरूलयाई उजयाड 
सथयानमया लमयानीहरूकया हयातहरूद्यारया दयासत्वमया 
ल्याइ्ो; हो, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
उनीहरू ब्धनमया पथए, अपन ितुन: िरमप्रभतुले 
उहयाँकया ्वचनको िपक्द्यारया उनीहरूलयाई 
दयासत्वबयाट मतुक् गनतु्षभ्ो; अपन हयामीहरूलयाई 
्ो भूपममया ल्याइ्ो र ्हयाँ हयामीले ्ो भूपमभरर 
िरमेश्वरको चच्ष सथयािनया गन्ष थयाल्ौँ।

६ अपन अब हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
मेरया ब्धतुहरू, पतमीहरू जो चच्ष अ्तग्षत 
छौ, के पतमीहरूले आफनया पितयाितुखया्षहरुको 
ब्धनलयाई ि्या्षप्तमयात्यामया समझनयामया रयाखेकया 
छौ? हो र के पतमीहरूले उनीहरूप्रपतको 
उहयाँको कृिया र धीरतयालयाई ि्या्षप्तमयात्यामया 
समझनयामया रयाखेकया छौ? अपन अरु, के 
पतमीहरूले ि्या्षप्तमयात्यामया समझनयामया रयाखेकया 
छौ पक उहयाँले उनीहरूकया जी्वयातमयाहरूलयाई 
नरकबयाट मतुक् गनतु्षभएको छ।

७ हेर, उहयाँले उनीहरूकया हृद्लयाई 
िरर्वत्षन गनतु्षभ्ो; हो, उहयाँले उनीहरूलयाई 
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गपहरो पन्द्याबयाट पबउझयाउनतुभ्ो र उनीहरू 
िरमेश्वरमया व्तुँझे। हेर, उनीहरू अ्धकयारको 
मयाझमया पथए; तैिपन, उनीहरूको जी्वयातमयाहरू 
चीरसथया्ी ्वचनको प्रकयािद्यारया प्रज््वपलत 
पथए; हो, उनीहरूलयाई मृत्तुको ब्धनहरूले 
र नरककया सयाङ्लयाहरूले ्वररिरर िेररएको 
पथ्ो र एक चीरसथया्ी प्वनयािले उनीहरूलयाई 
िख्को।

८ अपन अब म पतमीहरूलयाई सोधछु, मेरया 
ब्धतुहरू, के उनीहरू प्वनयाि भए? हेर, म 
पतमीहरूसयामतु भ्छु, भएनन्, उनीहरू भएनन्।

९ अपन फेरर म सोधदछु, के मृत्तुकया 
ब्धनहरू र उनीहरूको ्वररिरर िेररएकया 
नरककया सयाङ्लयाहरू तोपडएकया पथए, के ती 
खतुकुलो बनयाइएकया पथए? म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, हो, पतनीहरू खतुकुलो बनयाइएकया पथए 
र उनीहरूको जी्वयातमया फैपल्ो र उनीहरूले 
उद्धयार गनने मया्या गयाए। अपन म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु पक उनीहरूलयाई बचयाइएको छ।

१० अपन अब म पतमीहरूलयाई सोधदछु 
कुन सत्षमया उनीहरूलयाई बचयाइएको छ? हो, 
के को आधयारमया उनीहरूले मतुपक्को आिया 
गरेकया पथए? उनीहरूको मृत्तुकया ब्धनहरू, 
हो र नरककया सयाङ्लयाहरू िपन खतुकुलो 
हुनयाको कयारण के हो?

११ हेर, म पतमीहरूलयाई भन् सकदछु—
के मेरया पितया अलमयाले अपबनयादीको मतुखबयाट 
पदइएकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गनतु्षभएन? र के 
उहयाँ िप्वत् अगम्वक्या हुनतुहुन्थ्ो? के उहयाँले 
िरमेश्वरकया ्वचन बोलनतुभएन र मेरया पितया 
अलमयाले पतनमया प्वश्वयास गनतु्षभ्ो?

१२ अपन उहयाँको आसथयाअनतुसयार उहयाँको 
हृद्मया एक िपक्ियाली िरर्वत्षन भएको 

पथ्ो। हेर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक ्ो सबै 
सत् हो।

१३ अपन हेर, उहयाँले पतमीहरूकया 
पितयाहरूसयामतु ्वचनको प्रचयार गनतु्षभ्ो र 
उनीहरूमया िपन िपक्ियाली िरर्वत्षन ल्याइ्ो 
र उनीहरूले आफ ँैलयाई प्वनम् बनयाए र 
उनीहरूको भरोसया सयाँचो र जीप्वत िरमेश्वरमया 
रयाखे। अपन हेर, उनीहरू अ्त्समम 
आसथया्वयान पथए; त्सकयारण उनीहरूलयाई 
बचयाइ्ो।

१४ अपन अब हेर, म पतमीहरूलयाई सोधदछु, 
मेरया चच्षकया ब्धतुहरू, के पतमीहरूलयाई 
आनतमक रुिमया िरमेश्वरबयाट ज्मयाइएको 
छ? के पतमीहरूले उहयाँको स्वरूि पतम्ो 
मतुहयारमया प्रयाप्त गरेकया छौ? के पतमीहरूले 
आफनया हृद्मया ्ो िपक्ियाली िरर्वत्षन 
अनतुभ्व गरेकया छौ?

१५ के पतमीहरूले पतमीहरूको सृपष्ट 
गनने उहयाँको उद्धयारमया आसथयाको अभ्यास 
गरेकया छौ? मरणिील िरीरमया गररएकया 
कया््षहरूअनतुसयार ््या् गररन िरमेश्वरअगयापड 
खडया हुन के पतमीहरूले आसथयाको नजरकया 
सयाथ प्रतीक्या गद्षछौ र ्ो मरणिीललयाई 
अमरत्वमया उठयाइएको र अिभ्रंसलयाई ितुद्धतयामया 
उठयाइएको सोचदछौ?

१६ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, के पतमीहरूले 
आफ ँैलयाई कलिनया गन्ष सकछौ पक पतमीहरूले 
त्ो पदनमया िरमप्रभतुको आ्वयाज सतु्छौ, 
पतमीहरूसयामतु ्सो भ्दै: मसमक् आऊ 
पतमी आिीपषत, पकनपक हेर, िृथ्वीको 
सतहमयापथकया पतम्या कया््षहरू धयापम्षकतयाकया 
कया््षहरू भएकया छन्?

१७ अथ्वया के पतमीहरूले आफ ँैले कलिनया 
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गन्ष सकछौ पक पतमीहरूले त्ो पदनमया 
िरमप्रभतुसयामतु ढयाँटन र भन् सकछौ—
िरमप्रभतु, हयाम्या कया््षहरू िृथ्वीको सतहमयापथ 
धममी कया््षहरू भएकया छन्—र उहयाँले 
पतमीहरूलयाई बचयाउनतु हुनेछ?

१८ अथ्वया अ््थया, के पतमीहरूले 
आफ ँै कलिनया गन्ष सकछौ िरमेश्वरको 
््या्ल्अगयापड पतमीहरूकया जी्वयातमयामयापथ 
ल्याइएको दोष र िछुतोले भररएर, पतमीहरूकया 
सबै दोषको समझनया भएर, हो, पतमीहरूकया 
सबै दुष्टतयाको िूण्ष समझनया, हो, त्सतो 
समझनया पक पतमीहरूले िरमेश्वरको आज्याको 
प्वरोधमया सथयापित गरेकया छौ?

१९ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, के 
पतमीहरू त्ो पदन एक ितुद्ध हृद् र सफया 
हयातहरूकया सयाथ िरमेश्वरपतर हेन्ष सकछौ? 
म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, िरमेश्वरको स्वरुि 
पतमीहरूको मतुहयारमया कुँपदएर, के पतमीहरूले 
मयापथ हेन्ष सकछौ?

२० म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, के 
पतमीहरूलयाई बचयाइएको सोचन सकछौ जब 
पतमीहरूले सैतयानको दयास बन् आफै ँलयाई 
समि्षण गरेकया छौ?

२१ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पतमीहरूले 
त्स पदनमया थयाहया ियाउनेछौ पक पतमीहरूले 
मतुपक् ियाउन सकनेछैनौ, पकनपक कुनै 
िपन मयापनस उसकया ्वसत्हरू धोएर सफया 
नभए; हो, आफनया जनलयाई उनीहरूकया 
ियािहरूबयाट उद्धयार गन्ष आउनतुहु्छ भनेर 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुद्यारया बोपलएकया उहयाँको 
रगतमयाफ्कत् उसकया ्वसत्हरूकया सबै 
दयागहरूबयाट ितुद्ध नभइ्जेलसमम कुनै िपन 
मयापनसले मतुपक् ियाउनेछैन।

२२ अपन अब म पतमीहरूलयाई सोधदछु, 
मेरया ब्धतुहरू, पतमीहरूले कसतो अनतुभ्व 
गननेछौ, ् पद पतमीहरू, पतमीहरूको ्वसत् रगत 
र सबै प्रकयारकया पिनलयागदया कलङ्हरू लयागेर, 
िरमेश्वरकया ््या्ल्अगयापड खडया हुनेछौ 
भने? हेर, ती कुरयाहरूले पतमीहरूप्वरुद्ध के 
ग्वयाही पद्छ?

२३ हेर के पतनले ग्वयाही पदँदैनन् पक 
पतमीहरू हत्यारयाहरू हौ, हो र पतमीहरू सबै 
प्रकयारकया दुष्टतयाको दोषी िपन छौ?

२४ हेर, मेरया ब्धतुहरू, के पतमीहरू 
ठया्दछौ पक त्सतो व्पक्ले ्वसत्हरू सफया 
गररएर पनषकलङ्, ितुद्ध र सफया भएकया 
अब्याहयामसँग, इसहयाकसँग र ्याकूब र सबै 
िप्वत् अगम्वक्याहरूसँग िपन िरमेश्वरको 
अपधरयाज्मया बसने ठयाउँ ियाउन सकदछ?

२५ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, सकदैन, 
पतमीहरूले हयाम्या सृपष्टकतया्षलयाई प्रयारमभदेनख 
झतुटो नबनयाए, अथ्वया नठयाने पक प्रयारमभदेनख 
उहयाँ झतुठो हुनतुहु्छ, पतमीहरूले ठयान् 
सकदैनौ पक त्सतयाले स्वग्षको अपधरयाज्मया 
सथयान ियाउन सकनेछ; तर उनीहरूलयाई 
पनकयालया गररनेछ पकनपक उनीहरू सैतयानको 
अपधरयाज्कया छोरयाछोरीहरू हुन्।

२६ अपन अब हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
मेरया ब्धतुहरू, ्पद पतमीहरूले हृद्को 
िरर्वत्षन अनतुभ्व गरेकया छौ र ्पद पतमीहरूले 
उद्धयार गनने मया्याको भजन गयाउने चयाहयानया 
गरेकया छौ भने, म पतमीहरूलयाई सोधदछु, 
के पतमीहरूले अपहले त्सतो अनतुभ्व गन्ष 
सकछौ?

२७ के पतमीहरू, िरमेश्वरअगयापड आफ ँैलयाई 
प्वनया दोष रयाखेर पहँडेकया छौ? के पतमीहरू 
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भन् सकछौ, ्पद पतमीहरूलयाई ्ो सम्मया 
मन्ष बोलयाइ्ो भने, आफ ँै पभत्, पक पतमीहरू 
ि्या्षप्त प्वनम् भएकया छौ? पक पतमीहरूकया 
्वसत्हरू उहयाँकया जनलयाई उनीहरूकया ियािबयाट 
उद्धयार गन्ष आउनतुहुने ख्ीष्टको रगतमयाफ्कत् सफया 
गरेर सफेद बनयाइएको छ?

२८ हेर, के पतमीहरू िमणडबयाट बनचित 
छौ? म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, ्पद पतमीहरू 
छैनौ भने पतमीहरू िरमेश्वरलयाई भेटन त्यारी 
छैनौ। हेर पतमीहरूले पछट्ै त्यार गनतु्ष िद्षछ, 
पकनपक स्वग्षको अपधरयाज् ततुरु्त आउँदैछ र 
त्सतोले अन्त जी्वन ियाउँदैन।

२९ हेर, म भ्दछु, के पतमीहरूमध्े 
एउटया छ जो ईष्या्षबयाट बनचित छैन? म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक त्सतो एउटया त्यार 
छैन; र म चयाह्छु पक उसले पछट्ै त्यारी 
गनतु्षिछ्ष, पकनपक िडी नपजक आउँदैछ र 
उसलयाई थयाहया छैन त्ो सम् कपहले आउँछ; 
पकनपक त्सतोलयाई पनदकोष फेलया ियाररनेछैन।

३० अपन फेरर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
के पतमीहरूमध्े एउटया छ जसले आफनया 
दयाजतुभयाइको नखल्ी उडयाउँछ, अथ्वया पक 
उसमयापथ सतया्वट थतुियाछ्ष?

३१ पधक्यार छ त्सतयालयाई, पकनपक 
ऊ त्यार छैन र सम् नपजकै छ पक उसले 
िशचयात्याि गनतु्षिद्षछ अ््थया उसले मतुपक् 
ियाउन सकदैन!

३२ हो, दुष्टतयाकया कयामदयार पतमीहरू 
सबैलयाई समेत पधक्यार छ; िशचयात्याि गर, 
िशचयात्याि गर, पकनपक िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
बोलनतुभएको छ!

३३ हेर, उहयाँले सबै मयापनसहरूसयामतु एक 
पनम्त्णया िठयाउनतु हु्छ, पकनपक कृियाकया 

बयाहुहरू उनीहरूपतर फैल्याइएकया छन् र उहयाँ 
भन्तुहु्छ: िशचयात्याि गर र म पतमीहरूलयाई 
रिहण गननेछु।

३४ हो, उहयाँ भन्तुहु्छ: मसमक् आऊ र 
पतमीहरूले जी्वनको ्वृक्को फल खयानेछौ; 
हो, पतमीहरूले जी्वनको रोटी र ियानी पसत्ैमया 
खयानेछौ र पिउनेछौ;

३५ हो, मसमक् आओ र धयापम्षकतयाकया 
कया््षहरूलयाई अपि ल्याओ र पतमीहरूलयाई 
कयाटेर ढयापलनेछैन र आगोमया फ्यापकनेछैन।

३६ पकनपक हेर, सम् नपजक छ पक 
जसले असल फल ल्याउँदैन, अथ्वया जसले 
धयापम्षकतयाकया कया््षहरू गददैन, उसले प्वलयाि 
गनने र िोक गनने कयारण छ।

३७ हे दुष्टतयाको कया््ष गनने पतमीहरू, 
पतमीहरू जो संसयारकया व्थ्ष कुरयाहरूमया 
फुपलएकया छौ, पतमीहरू जो आफूलयाई 
धयापम्षकतयाको मयाग्ष थयाहया छ भ्छौ तैिपन 
िथभ्रष्ट भएकया छौ, गोठयालो नभएकयाको भेडया 
झैँ, पतमीहरूलयाई बोलयाउनतु भएको र बोलयाउँदै 
हुनतुहुने गोठयालो हुँदयाहुँदै, तर पतमीहरूले 
उहयाँको अ्वयाजलयाई सतुन्ेछैनौ।

३८ हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक असल 
गोठयालोले पतमीहरूलयाई बोलयाउनतु भएको 
छ; हो, अपन उहयाँको आफनो नयाममया उहयाँले 
पतमीहरूलयाई बोलयाउनतुभएको छ, जतुन ख्ीष्टको 
नयाम हो; र ्पद पतमीहरूले असल गोठयालोको 
आ्वयाजलयाई सतु्दैनौ, त्ो नयाममया जतुनद्यारया 
पतमीहरूलयाई बोलयाइ्छ, हेर, पतमीहरू असल 
गोठयालोकया भेडया होइनौ।

३९ अपन अब ्पद पतमीहरू असल 
गोठयालोकया भेडया नभए, पतमीहरू कुन 
बथयानकया हौ? हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
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पक पतमीहरूको गोठयालो सतैयान हो र पतमीहरू 
उसकया बथयानकया हौ; अपन अब, ् सलयाई कसले 
अस्वीकयार गन्ष सकछ?हरे, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, जसल े ्सको अस्वीकयार गद्षछ ऊ 
एक झतुठ र सतैयानको छोरयाछोरी हो।

४० पकनपक म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक जे 
असल छ त्ो िरमेश्वरबयाट आउँछ र जे खरयाब 
छ त्ो सैतयानबयाट आउँछ।

४१ त्सकयारण, ्पद एक मयापनसले 
असल कया््षहरू अपि ल्याउँछ भने उसले 
असल गोठयालोकया आ्वयाजलयाई सतु्दछ 
र उसले उहयाँलयाई िछ्याउँछ; तर जसले 
खरयाब कया््षहरू अपि ल्याउँछ, ऊ सैतयानको 
छोरयाछोरी ब्दछ; पकनपक उसले उसको 
आ्वयाजलयाई सतु्दछ र उसलयाई िछ्याउँछ।

४२ अपन ्ो गननेले उसबयाट ज्यालया प्रयाप्त 
गनतु्ष िद्षछ, पकनपक उसले प्रयाप्त गनने उसको 
ज्यालया मृत्तु हो, धयापम्षकतयाको सरोकयारकया 
कुरयाहरूमया, सबै रयाम्या कया््षहरूकया पननमत 
मृतक भएर।

४३ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म चयाहया्छु 
पक पतमीहरूले मलयाई सतुन्तुिद्षछ, पकनपक म 
मेरया जी्वयातमयाको िपक्मया बोलदछु; पकनपक 
हेर, मैले पतमीहरूसयामतु सिष्टतयािू्व्षक बोलेको 
छु पक पतमीहरूले अ््थया गन्ष सकदैनौ, 
अथ्वया िरमेश्वरको आज्याहरूअनतुसयार  
बोलेको छु।

४४ पकनपक मलयाई ्सप्रकयारले 
बोलन लगयाइएको छ, िरमेश्वरको िप्वत् 
अनतुक्मअनतुसयार, जतुन ख्ीष्ट ्ेिूमया छ; 
हो, मलयाई आउने कुरयाहरूकया बयारेमया हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुले बोलेकया कुरयाहरू ्ी जनसयामतु 
खडया भएर ग्वयाही पदन आज्या पदइएको छ।

४५ अपन ्पत मयात् होइन। के पतमीहरू 
ठया्दैनौ पक म आफ ँैलयाई ्ी कुरयाहरू थयाहया 
छ? हेर, म पतमीहरूसयामतु ग्वयाही पद्छु पक 
मलयाई थयाहया छ पक मैले बोलेकया ्ी कुरयाहरू 
सत् छन्। अपन मैले पतनको पननशचततया 
कसरी थयाहया ियाएँ भन्े ठया्दछौ?

४६ हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु ती 
िरमेश्वरको िप्वत् आतमयाद्यारया मेरयासयामतु 
अ्वगत गरयाइ्ो। हेर, मैले धेरै पदन उि्वयास 
बसेको छु र प्रयाथ्षनया गरेको छु पक मैले आफ ँैले 
्ी कुरयाहरू थयाहयाियाउन सकूँ। अपन अब म 
आफ ँैलयाई थयाहया छ पक ती सत् छन्; पकनपक 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले उहयाँको िप्वत् आतमयाद्यारया 
मसयामतु प्रकट गनतु्षभएको छ; र ्ो ममया भएको 
प्रकयािको आतमया हो।

४७ अपन अरु, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक ्ो ्सरी मसयामतु प्रकट गररएको छ, 
पक हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले बोलेकया ्वचनहरू 
सत् छन्, ममया भएको अगम्वयाणीकया 
आतमयाअनतुसयार समेत, जतुन िरमेश्वरको 
आतमयाले देखयाएअनतुसयार िपन हो।

४८ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक म 
आफ ँैलयाई थयाहया छ पक म आगयामी कुरयाहरूकया 
बयारेमया म जे भ्दछु त्ो सत् छ; र म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक मलयाई थयाहया छ पक 
्ेिू ख्ीष्ट, हो, ितुत्, पितयाबयाट ज्मयाइएकया 
एक मयात् ितुत्, अनतुरिहले र कृियाले र सत्तयाले 
भररएर आउनतुहुनेछ। अपन हेर, संसयारको 
ियािहरू, हो, उहयाँको नयाउँमया दृढतयाकया सयाथ 
प्वश्वयास गनने प्रत्ेक मयापनसकया ियािहरू हरण 
गन्ष आउनतुहुने उहयाँनै हो।

४९ अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक ्ही नै त्ो अनतुक्ममया, हो, जसमया 
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मलयाई बोलयाइएको छ मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
हो, ्ो भूपममया बयास गनने प्रत्ेकसयामतु प्र्वचन 
पदन; हो, ्वृद्ध र तरुण दुबै, दयास र स्वत्त् 
दुबै सयामतु प्र्वचन पदन; हो, म पतमीहरू उमेर 
ितुगेकया र मध् आ्तुकया िपन र हुक्कदो पिँढीकया 
सयामतु भ्दछु; हो, उनीहरूसयामतु करयाओ पक 
उनीहरूले िशचयात्याि गनतु्षिद्षछ र ितुन: ज्मनतु 
िद्षछ।

५० हो, आतमया ् सरी भ्दछ: िशचयात्याि गर, 
िथृ्वीकया िल्ो छउेकया पतमीहरू सब,ै पकनपक 
स्वग्षको अपधरयाज् ततुरु्त नपजक आउदँछै; 
हो, िरमेश्वरकया ितुत् उहयाकँो मपहमयामया, उहयाकँो 
सयामथ ््ष, मयाहयानतया, िपक् र आपधित्मया 
आउनतुहु्छ। हो, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक आतमयाल े भ्दछ: 
हरे िथृ्वीकया सबैकया रयाजयाको मपहमया; र 
स्वग्षकया रयाजयाको मपहमया पछट् ै मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयापथ चमकन ेछ।

५१ अपन आतमयाले ्ो िपन मसयामतु भ्दछ, 
हो, एक िपक्ियाली आ्वयाजकयासयाथ मसयामतु 
करयाउँछ, ्सो भ्दै: अपि जयाऊ र ्ी 
जनसयामतु भन—िशचयात्याि गर, पकनपक 
पतमीहरूले िशचयात्याि नगरेमया पतमीहरूले कुनै 
िपन हयालतमया िरमेश्वरको अपधरयाज् ररकथमया 
प्रयाप्त गन्ष सकदैनौ।

५२ अपन फेरर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
आतमया भ्दछ: हेर, ब्चरो ्वृक्को जरयामया 
हयापनसपकएको छ त्सकयारण प्रत्ेक असल 
फल नल्याउने ्वृक्लयाई कयाटेर ढयापलनेछ र 
आगोमया फ्यापलनेछ, हो, एक आगो जतुन 
कपहले भषम हुन सकदैन, एक पनभयाउन 
नसपकने आगो समेत। हेर र समझ, िप्वत् 
उहयाँले ्ो बोलनतुभएको छ।

५३ अपन अब मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु, के पतमीहरू ्ी 
भनयाइहरू सहन सकछौ; हो, के पतमीहरूले 
्ी कुरयाहरूलयाई ्वयासतया नगन्ष र िप्वत् उहयाँलयाई 
ियाउमतुपन पकपचपमची गन्ष सकछौ; हो, के 
पतमीहरू आफनया हृद्कया िमणडमया फुलन 
सकछौ; हो, के पतमीहरू महङ्या ्वसत्हरू 
िपहररएर र आफनयाद्हरू संसयारकया व्थ्षकया 
कुरयाहरूमया रयाखन अझै पजद्ी गछछौ?

५४ हो, के पतमीहरू आफूलयाई एक अकया्ष 
भ्दया असल ठयान् पजद्ी गछछौ; हो, के 
पतमीहरू आफनया ब्धतुहरूलयाई सतयाउन पजद्ी 
गछछौ, जो प्वनम् भएर िरमेश्वरकया िप्वत् 
अनतुक्ममया पहँडदछन्, जहयाँबयाट उनीहरूलयाई 
्ो चच्षमया ल्याइएको छ, िप्वत् आतमयाद्यारया 
िप्वत् बनयाइएिपछ र उनीहरूले िशचयात्यािकया 
लयापग ्ोग् कया््षहरू ल्याउँछन्—

५५ हो, अपन के पतमीहरू गररबहरू, 
आ्वश्कतयामया िरेकयाहरूप्रपत पतमीहरूको 
पिठ्ूँ फकया्षउनमया र आफनो समिपत् 
उनीहरूलयाई नपदन पजद्ी गछछौ?

५६ अपन अ्त्मया, पतमीहरू सबै जो 
दुष्टतयामया पजद्ी गछछौ, म पतमीहरूसयामतु भ्छु 
पक ्ी पतनै हुन जसलयाई उनीहरूले द्ूतगपतले 
िशचयात्याि नगरे कयाटेर ढयापलनेछ र आगोमया 
फ्यापकनेछ।

५७ अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
पतमीहरू सबै जो असल गोठयालोको 
आ्वयाजलयाई िछ्याउन इचछुक छौ, पतमीहरू 
दुष्टतयाबयाट बयापहर आओ र पतमीहरू पभन् 
होऊ र अितुद्ध कुरयाहरूलयाई नछोऊ; र हेर, 
उनीहरूकया नयाउँहरूलयाई मेटयाइनेछ, पक 
सैतयानकया नयाउँ धममीहरूकया नयाउँमयाझ गपनने 
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छैन, पक िरमेश्वरकया ्वचन िूरया हुन सकून्, 
जसले भ्दछ: दुष्टहरूकया नयाउँ मेरया जनकया 
नयाउँहरूसँग पमपसने छैनन्;

५८ पकनपक धममीकया नयाउँहरू जी्वनको 
ितुसतकमया लेनखनेछ र उनीहरूलयाई म मेरो 
दयापहने हयातपतर ररकथ पदनेछु। अपन अब, 
मेरया ब्धतुहरू, ्सकया प्वरुद्धमया पतमीहरूलयाई 
भन्तु के छ? म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, ्पद 
पतमीहरू ्सको प्वरुद्ध बोलछौ भने िपन 
्सको मतलब छैन, पकनपक िरमेश्वरकया 
्वचन िूरया हुनतुिद्षछ।

५९ पकनपक के पतमीहरूमयाझ त्हयाँ 
कसतो गोठयालो छ जसले धेरै भेडयाहरू भएर 
पतनीहरूको हेरचयाह गददैन, पक ब्वयाँसो निसोस् 
र उसकया बथयानको नयास नगरोस्? अपन हेर, 
्पद एक ब्वयाँसो उसको बथयानमया िसदछ भने 
के उसले त्सलयाई लखेटदैन? हो र अ्त्मया, 
्पद उसले सकेमया, उसले त्सको प्वनयाि 
गननेछ।

६० अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
असल गोठयालोले पतमीहरूलयाई बोलयाउनतुहु्छ; 
र ्पद पतमीहरूले उहयाँको आ्वयाजलयाई सतु््ौ 
भने उहयाँले पतमीहरूलयाई आफनो बथयानमया 
ल्याउनतुहुनेछ र पतमीहरू उहयाँकया भेडया हौ; 
र उहयाँले पतमीहरूलयाई आज्या पदनतुहु्छ पक 
पतमीहरूले आफूमयाझ भोको ब्वयाँसो सहन 
निरोस्, पक पतमीहरूको प्वनयाि नहोस्।

६१ अपन अब, म, अलमया, पतमीसयामतु 
मलयाई आज्या पदनेको भयाषयामया आज्या पद्छु, 
पक पतमीहरूले मैले पतमीहरूसयामतु बोलेकया 
्वचनहरूको ियालनया गनतु्ष।

६२ म चच्षको अ्तग्षतमया भएकया 
पतमीहरूसयामतु आज्याद्यारया भ्दछु; र चच्षको 

अ्तग्षतमया नभएकयाहरूलयाई म पनम्त्णयाद्यारया 
भ्दछु, ्सो भ्दै: आऊ र िशचयात्यािकया 
पननमत बनप्तसमया लेऊ, पक पतमीहरू िपन 
जी्वनको ्वृक्को फल खयान सक।

अध्या् ६

जरहेमलाको चच्छलाई सफा गररनर र वयवमस्त 
गररनर—अलमा भगदोनभतर प्रचार गन्छ 
जानरन्। लगिग ई.प.ू ८३।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
जरहेमलयाको सहरमया सथयापित गररएको 
चच्षकया जनसयामतु बोलन अ्त् गरेिपछ, 
आफनो हयात टयाउकोमया रयाखेर, िरमेश्वरकया 
अनतुक्मअनतुसयार, चच्षमयापथ अध्क्तया गन्ष र 
हेन्ष, उनले ियादरीहरू र एलडरहरू पन्तुक् गरे।

२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक चच्षको अ्तग्षतमया 
नरहकेयाहरू जसल े उनीहरूको ियािको 
िशचयात्याि गर ेउनीहरूलयाई िशचयात्यािकया पननमत 
बनप्तसमया पदइ्ो र चच्षमया रिहण गरर्ो।

३ अपन ्सतो िपन हुन ग्ो पक चच्षको 
अ्तग्षतमया भएकयाहरूमध्े उनीहरूको 
दुष्टतयाको िशचयात्याि नगनने र िरमेश्वरअगयापड 
आफ ँैलयाई प्वनम् नबनयाउनेहरू—मेरो अथ्ष 
पतनीहरू जो आफनया हृद्कया िमणडले 
उचयापलएकया छन्—पतनीहरूलयाई अस्वीकयार 
गरर्ो र उनीहरूकया नयाउँहरू मेटयाइ्ो, पक 
उनीहरू धममीहरूमयाझ गपनएनन्।

४ अपन ्सरी उनीहरूले जरहेमलयाको 
सहरमया चच्षको अनतुक्म सथयािनया गन्ष थयाले।

५ अब म चयाहया्छु पक पतमीहरूले बतुझनतु 
िद्षछ पक िरमेश्वरकया ्वचन सबैकया लयापग 
खतुलया पथ्ो, कसैलयाई िपन आफै ँ एकसयाथ 
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भेलया भएर िरमेश्वरकया ्वचन सतुन्े अ्वसरबयाट 
बनचित गररएन।

६ तैिपन िरमेश्वरकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
आज्या पदइएको पथ्ो पक उनीहरू सधैँ 
एकसयाथ भेलया हुनतुिद्षछ र िरमेश्वरलयाई 
नपचन्ेकया जी्वयातमयाहरूको कल्याणकया लयापग 
उि्वयास बसनमया र िपक्ियाली प्रयाथ्षनया गन्षमया 
सनममपलत हुनतु िद्षछ।

७ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अलमयाले ्ी प्वपन्महरू बनयाएकया पथए उनी 
पतनीहरूबयाट प्रसथयान गरे, हो, जरहेमलयाको 
सहरमया भएको चच्षबयाट र पसदोन नदीको 
िू्व्षमया गए, पगदोनको उित्कयामया, त्हयाँ सहर 
बनयाइएको पथ्ो, जतुन त्स उित्कयामया पथ्ो 
जसलयाई पगदोन भपन्थ्ो, जतुन पगदोनको 
उित्कयामया पथ्ो, ती मयापनसको नयाउँबयाट 
बोलयाइएको जसलयाई नेहोरको हयातद्यारया 
तरबयारले बध गररएको पथ्ो।

८ अपन अलमया गए र पगदोनको उित्कयामया 
सथयािनया गररएको चच्षसयामतु िरमेश्वरकया ्वचन 
िोषणया गन्ष थयाले, उनकया पितयाितुखया्षहरुद्यारया 
बोपलएको ्वचनको सत्तयाको प्रकयािअनतुसयार 
र उनमया भएको अगम्वयाणीको आतमयाअनतुसयार, 
िरमेश्वरकया ितुत्, ्ेिू ख्ीष्टको ग्वयाहीअनतुसयार, 
जो उहयाँकया जनलयाई उनीहरूकया ियािहरूबयाट 
उद्धयार गन्ष आउनतु हुनेछ र त्ो िप्वत् 
अनतुक्मद्यारया जसद्यारया उनीलयाई बोलयाइएको 
पथ्ो। अपन ्ो ्सतै हो। आपमन।

अलमयाकया ्वचनहरू जतुन उनले पगदोनकया 
जनलयाई पदएकया पथए, उनको आफनो 
अपभलेखअनतुसयार।
अधयाय ७

अध्या् ७

ख्ीष्ट मररयम्ाट जनमन ु हुनरे—उहालँे 
मृतयुका ्नधनहरू फुकाउनहुुनरे र उहाकँा 
जनको पाप ्ोकनहुुनरे—पशचात्ताप गनने, 
्मप्तसमा भलने र आज्ाहरूको पालना गननेले 
अननत जीवन पाउनरे—भघनलागदोले 
परमेशवरको अभधराजय ररक्मा प्राप्त गन्छ 
सकदैन—भवनम्ता, आस्ा, आरा र प्रमे 
आवशयक रन्। लगिग ई.प.ू ८३।

१ हेर मेरया पप्र् ब्धतुहरू, पतमीहरूसयामतु आउन 
मलयाई अनतुमपत पदइएको छ, त्सकयारण म 
पतमीहरूलयाई मेरै भयाषयामया, हो मेरै मतुखद्यारया, 
समबोधन गन्ष चयाहया्छु, ् ो िपहलो िटक हो पक 
मैले पतमीहरूसयामतु मेरया मतुखकया ्वचनहरूद्यारया 
बोलेको छु, म ््या्को आसनमया िूण्षरुिमया 
बन्धत भएकयाले, धेरै व्सत भएकयाले पक म 
पतमीहरूसयामतु आउन सपकनँ।

२ अपन म ्ो सम्मया समेत आउन 
सकदैनथेँ ्पद मेरया सट्यामया ियासन गन्ष 
््या्को आसन अककोलयाई नपदएको भए; र 
िरमप्रभतुले धेरै कृियामया अनतुमपत पदनतुभएको छ 
पक म पतमीहरूसयामतु आउनतु िद्षछ।

३ अपन हेर, म ठूलो आिया र धेरै चयाहयानया 
पलएर आएको छु पक मैले देखन ियाऊँ पक 
पतमीहरूले िरमेश्वरअगयापड आफै ँ प्वनम् 
भएकया छौ र उहयाँको अनतुरिहको लयापग प्रयाथ्षनया 
गन्ष पनर्तर लयागेकया छौ, पक मैले देखन सकूँ 
पक पतमीहरू उहयाँअगयापड पनषकलङ् छौ, 
पक मैले देखन सकूँ पक पतमीहरू जरहेमलयामया 
भएकया हयाम्या ब्धतुहरूको जसतो भ्या्वह 
दुप्वधयामया छैनौ।

४ तर िरमेश्वरको नयाउँ प्रिंसया गर, पक 



255

अलमया ७:५–१३२५५
उहयाँले मलयाई अ्वगत गरयाउनतुभएको छ, हो, 
मसयामतु त्ो ज्यानको अत््त महयान् खतुपस्याली 
पदनतुभएको छ पक उनीहरूलयाई फेरर उहयाँको 
धयापम्षकतयामया ितुन: सथयापित गररएको छ।

५ अपन म भरोसया गद्षछु, ममया भएको 
िरमेश्वरको आतमयाअनतुसयार, पक म 
पतमीहरूप्रपत िपन हपष्षत हुनेछु; तैिपन 
म चयाहयान् पक पतमीहरूप्रपतको मेरो हष्ष 
जरहेमलयामया भएकया हयाम्या ब्धतुहरूको जसतो 
धेरै कष्ट र दु:खकया कयारणद्यारया आओस्, 
पकनपक हेर, उनीहरूप्रपतको मेरो हष्ष धेरै कष्ट 
र दु:खमया ्यात्या गरेर आउँदछ।

६ तर हेर, म भरोसया गछु्ष पक पतमीहरू 
आफनया ब्धतुहरूझैँ धेरै अप्वश्वयासको 
अ्वसथयामया छैनौ; म भरोसया गछु्ष पक पतमीहरू 
आफनया हृद्को िमणडमया उचयापलएकया छैनौ; 
हेर, म भरोसया गछु्ष पक पतमीहरूले आफनया 
हृद् धन र संसयारकया व्थ्ष कुरयाहरूमया रयाखेकया 
छैनौ; हो, म भरोसया गछु्ष पक पतमीहरूले 
मूपत्षहरूको िूजया गददैनौ, तर पक पतमीहरू 
सत् र पजउँदो िरमेश्वरको आरयाधनया गछछौ 
र चीरसथया्ी आसथयाकया सयाथ, पतमीहरू 
पतमीहरूकया ियािहरूकया आगयामी छुटकयारयाको 
बयाटो हेद्षछौ।

७ पकनपक हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक धेरै कुरयाहरू आउनेछन्; अपन हेर, त्हयाँ 
एक कुरया जतुन अरु सबै भ्दया महत्विूण्ष 
छ—पकनपक हेर, सम् त्पत िर छैन 
जब उद्धयारकतया्ष जीप्वत हुनतुहुनेछ र उहयाँकया 
जनमयाझ आउनतुहुनेछ।

८ हेर, म भन्दनँ पक उहयाँ आफनो मरणिील 
िरीरमया बयासगरेको सम्मया हयामीमयाझ 
आउनतुहुनेछ; पकनपक हेर, आतमयाले ्सो 

हुनतुिछ्ष भनेर मलयाई भनेको छैन। अब ्ो 
कुरयाको बयारेमया म जयान्दनँ; तर ्पत म 
जया्दछु, पक उहयाँकया ्वचनअनतुसयार सबै 
कुरयाहरू गन्ष िरमप्रभतु िरमेश्वरसँग िपक् छ।

९ तर हेर, आतमयाले मसयामतु ्पत भनेको 
छ, ्सो भ्दै: ्ी जनकहयाँ करयाऊ, ्सो 
भ्दै—पतमीहरू िशचयात्याि गर र िरमप्रभतुको 
मयाग्ष त्यार गर र उहयाँकया मयाग्षहरूमया पहँड, जतुन 
सोझया छन्; पकनपक हेर, स्वग्षको अपधरयाज् 
नपजपकदैँ छ र िरमेश्वरकया ितुत् िृथ्वीको 
सतहमया आउनतुहु्छ।

१० अपन हेर, उहयाँ हयाम्या बयाबतुबयाजेहरूको 
भूपम ्रुिलेममया मरर्मबयाट ज्मनतुहुनेछ, 
उनी एक क््या, एक बहुमूल् र चतुपनएको 
भयाँडो भएर, जो िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया 
ढयापकनेपछन् र गभ्ष्वती हुनेपछन र एक ितुत् 
ज्मयाउनेपछन, हो िरमेश्वरकया ितुत् समेत।

११ अपन उहयाँ अगयापड जयानतुहुनेछ, प्रत्ेक 
प्रकयारकया िीडयाहरू र कष्टहरू र िरीक्याहरू 
सहेर; अपन ्ो पक ्वचन िूरया होऊन जसले 
भ्दछ उहयाँले आफनया जनकया िीडया र रोग 
आफूमया पलनतुहुनेछ।

१२ अपन उहयाँले आफूमयापथ मृत्तु पलनतुहुनेछ, 
पक उहयाँले मृत्तुकया ब्धनहरू फुकयाउन 
सकनतुहुनेछ जसले उहयाँकया जनलयाई बयाँधछ; 
अपन उहयाँले उनीहरूकया कमजोरीहरूलयाई 
आफूमयापथ पलनतुहुनेछ, पक उहयाँको हृद् 
कृियाले भरर्ोस, मयांििरीरअनतुसयार, पक 
उहयाँले मयांििरीरअनतुसयार जयान् सकनतुहुनेछ पक 
उनीहरूकया कमजोरीअनतुसयार उहयाँकया जनको 
कसरी सहया्तया गनने।

१३ अब आतमयालयाई सबै कुरयाहरू थयाहया छ; 
तैिपन िरमेश्वरको ितुत्ले मयांििरीरअनतुसयार 
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सहनतुहु्छ पक उहयाँले उहयाँकया जनकया ियािहरू 
बोकन सकनतुहुनेछ, पक उहयाँको मतुपक्को 
िपक्अनतुसयार उनीहरूकया उल्ङ्घनहरू 
उहयाँले मेटयाउन सकनतुहुनेछ; अपन अब हेर, ्ो 
ग्वयाही हो जतुन ममया छ।

१४ अपन म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
पतमीहरूले िशचयात्याि गन्ष िद्षछ र ितुन ज्मनतु 
िद्षछ; पकनपक आतमयाले भ्दछ ् पद पतमीहरू 
ितुन ज्मेनौं भने पतमीहरूले स्वग्षको अपधरयाज् 
ररकथमया प्रयाप्त गन्ष सकदैनौ; त्सकयारण 
आऊ र िशचयात्यािकया पननमत बनप्तसमया लेऊ, 
पक आफनया ियािहरूबयाट िखयापल्, पक 
पतमीहरूलयाई िरमेश्वरकया थतुमयामया आसथया 
होओस्, जसले संसयारकया ियािहरू हरण 
गनतु्षहु्छ, जो सबै अधयापम्षकतयाबयाट बचयाउन र 
सफया गन्ष िपक्ियाली हुनतुहु्छ।

१५ हो, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु आओ र 
नडरयाओ र प्रत्ेक ियािलयाई हटयाओ, जसले 
पतमीलयाई सपजलै सतयाउँदछ, जसले पतमीलयाई 
प्वनयािमया बयाँधदछ, हो, आओ र अपि जयाओ र 
पतम्ो िरमेश्वरलयाई देखयाओ पक पतमी आफनया 
ियािहरूको िशचयात्याि गन्ष र उहयाँकया आज्याहरू 
ियालनया गन्ष करयारमया प्र्वेि गन्ष इचछुक छौ र 
बनप्तसमयाको ियानीमया गएर ्ो पदन उहयाँसयामतु 
देखयाओ।

१६ अपन जसले ्ो गद्षछ र त्स उिरया्त 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गछ्ष, त्सले 
मैले उसलयाई भनेको सनमझनेछ, हो जसले 
मैले उसलयाई भनेको सनमझनेछ, उसले 
अन्त जी्वन ियाउँनेछ, िप्वत् आतमयाको 
ग्वयाहीअनतुसयार, जसले ममया ग्वयाही पद्छ।

१७ अपन अब मेरया पप्र् ब्धतुहरू, के 
पतमीहरू ्ी कुरयाहरूको प्वश्वयास गछछौ? हेर, 

म पतमीहरूसयामतु भ्छु, हो, मलयाई थयाहया छ पक 
पतमीहरू प्नमया प्वश्वयास गछछौ, पतमीहरूले 
पतनमया प्वश्वयास गछछौ भनी जयान्े तररकया ममया 
भएको आतमयाको प्रकटद्यारया हो। अपन अब 
पकनभने त्सकया बयारेमया, हो, मैले बोलेकया 
कुरयाहरूको बयारेमया पतमीहरूको आसथया 
बपल्ो छ, मेरो हष्ष महयान् छ।

१८ पकनपक जसरी मैले पतमीहरूसयामतु 
प्रयारमभमया भने, पक मलयाई धेरै चयाहयानया 
पथ्ो पक पतमीहरू आफनया ब्धतुहरू जसतो 
पद्प्वधयामया छैनौ, मैले ्सतो समेत फेलया ियारेँ 
पक मेरया चयाहनयाहरू िूरया भएकया छन्।

१९ पकनपक म ठया्दछु पक पतमीहरू 
धयापम्षकतयाको मयाग्षमया छौ; म ठया्दछु पक 
पतमीहरू िरमेश्वरको अपधरयाज्पतर अगतु्वयाइ 
गनने िथमया छौ; हो, म महसतुस गद्षछु पक 
पतमीहरूले उहयाँकया िथहरू पसधया बनयाउँदैछौ।

२० म ठया्दछु पक ्ो पतमीहरूलयाई अ्वगत 
गरयाइएको छ, उहयाँकया ्वचनको ग्वयाहीद्यारया, 
पक उहयाँ बयाङ्या िथहरूमया पहँडन सकनतुहुन्; न 
त उहयाँ आफूले भनेकया कुरयाहरूबयाट प्वचपलत 
हुनतुहु्छ; न त उहयाँसँग दयापहनेबयाट देब्ेपतर, 
अथ्वया सहीबयाट गलतपतर फक्कने छया्या िपन 
छ; त्सकयारण, उहयाँको बयाटो एक अन्त 
चक् हो।

२१ अपन उहयाँ अिप्वत् मन्दरहरूमया 
बयास गनतु्षहुन्; न त पिनलयागदया र अितुद्धलयाई 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया रिहण गररन सकछ; 
त्सकयारण म पतमीहरूसयामतु भ्दछु सम् 
आउनेछ, हो र ्ो अन्तम पदनहरूमया 
हुनेछ, पक जो पिनलयागदो छ ऊ आफनो 
पिनलयागदोिनयामया रहनेछ।

२२ अपन अब मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मैल 
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्ी कुरयाहरू पतमीहरूसयामतु भनेको छु पक म 
पतमीहरूलयाई िरमेश्वरप्रपतको पतमीहरूको 
कत्षव्को एक चेतनयामया ब्तुँझयाउन सकूँ, पक 
पतमीहरू उहयाँअगयापड पनषकलङ् पहडन सक, 
पक पतमीहरू आफूले प्रयाप्त गरेकया िरमेश्वरको 
िप्वत् अनतुक्ममया पहडन सक।

२३ अपन अब म चयाहया्छु पक पतमीहरू 
प्वनम् हुनतुिछ्ष र समपि्षत र प्वपनत हुनतुिछ्ष; 
सपजलैसँग अनतुरोध गररन सपकने, धीरतया 
र सहनिीलतयाले भररएर, सबै कुरयाहरूमया 
आतमसं्मी भएर, िरमेश्वरकया आज्याहरू 
ियालनया गन्षमया हर सम्मया लगनिील भएर, 
पतमीहरूलयाई आ्वश्क िरेकया, आनतमक 
र लौपकक दुबै कुरयाहरूको अनतुरोध गरेर; 
पतमीहरूले प्रयाप्त गरेकया कुरयाहरूको पननमत 
िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद फकया्षउँदै।

२४ अपन हेर पक पतमीहरूसँग आसथया, 
आिया र ख्ीपष्ट् प्रेम छ र तब पतमीहरू असल 
कया््षहरूले सधैँ भरीिूण्ष हुनेछौ।

२५ अपन िरमप्रभतुले पतमीहरूलयाई आिीष 
पदऊन् र पतमीहरूको ्वसत् पनषकलङ् रयाख, 
पक पतमीहरूलयाई अ्त्मया अब्याहयाम, इसहयाक 
र ्याकूब र संसयारको प्रयारमभदेनख आएकया 
अगम्वक्याहरूसँग बसन ल्याइनेछ, उनीहरूकया 
्वसत्हरू बेदयाग भएजसतै पतमीहरूकया ्वसत्हरू 
पनषकलङ् भएर, अब कपहल्ै नपनसकने गरी 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया।

२६ अपन अब मेरया पप्र् ब्धतुहरू, मैले 
पतमीहरूसयामतु ्ी ्वचनहरू आतमयाले मलयाई 
पदएको ग्वयाहीअनतुसयार बोलेको छु; र 
पतमीहरूले मैले बोलेकया ्वचन प्रपत पदएको 
अत््त लगनिीलतया र ध्यानकया कयारण मेरो 
आतमया अत््त खतुिी छ।

२७ अपन अब, िरमेश्वरको ियान्त 
पतमीहरूमयापथ र पतमीहरूकया िर र भूपममयापथ 
र पतमीहरूकया बथयान र झतुणड र पतमीहरूको 
स्वयापमत्वमया भएकया सबै, पतमीहरूकया सत्ी र 
पतमीहरूकया छोरयाछोरीहरूमयापथ, पतमीहरूको 
आसथया र असल कया््षहरूअनतुसयार, ्स 
सम्देनख सदयास्व्षदया रहोस्। अपन मैले ्सरी 
बोलेको छु। आपमन।

अध्या् ८

अलमा मेलेकमा प्रचार गर्छन र ्मप्तसमा 
भदनरन्—अममोनीहाहमा उनलाई असवीकार 
गररनर र उनी भहडंरन—्एक सवग्छदतूले 
उनलाई फक्कन र जनसाम ुपशचात्तापको घोषणा 
गन्छआज्ा भदनरन—्उनलाई अमलुकेले 
ग्रहण गर्छन् र उनीहरू दईुल े अममोनीहाहमा 
प्रचार गर्छन। लगिग ई.प.ू ८२।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमया 
पगदोनको भूपमबयाट फक्क, पगदोनकया जनलयाई 
लेखन नसपकने धेरै कुरयाहरू पसकयाएिपछ, 
अपि जरहेमलयाको भूपममया गरेअनतुसयार, 
चच्षको अनतुक्मको सथयािनया गरेिपछ, हो 
उनी आफूले गरेकया िररश्महरूबयाट आफू 
आरयाम पलन जरहेमलयामया उनको आफनो िरमया  
फक्क।

२ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको न्वौँ ्वष्ष अ्त् 
भ्ो।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको ियासनको दिौँ 
्वष्षको प्रयारमभमया, पक अलमया त्हयाँबयाट प्रसथयान 
गरे र मेलेकको भूपमपतरको आफनो ्यात्यामया 
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लयागे, पसदोन नदीको िनशचममया, उजयाड 
सथयानको पसमयानयाहरूको िनशचमपतर।

४ अपन उनले मेलेकको भूपममया जनलयाई 
िरमेश्वरको िप्वत् अनतुक्मअनतुसयार पसकयाउन 
थयाले, जसद्यारया उनलयाई बोलयाइएको पथ्ो; 
र उनले मेलेकको सबै भूपमभरर जनलयाई 
पसकयाउन थयाले।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उजयाड सथयानको 
छेउमया रहेको भूपमकया समिूण्ष पसमयानयाहरूबयाट 
जन उनीसयामतु आए। अपन समिूण्ष भूपमभरर 
भएकया उनीहरू सबैले बनप्तसमया पलए।

६ त्सैले पक जब उनले मेलेकमया उनको 
कया््ष सके उनी त्हयाँबयाट प्रसथयान गरे र 
मेलेकको भूपमबयाट उत्रमया तीन पदनको ्यात्या 
गरे; र उनी अममोनीहयाह भपनने सहरमया आए।

७ अब उनीहरूकया भपूमहरूलयाई र उनीहरूकया 
सहरहरूलयाई र उनीहरूकया गयाउँहरूलयाई, हो, 
उनीहरूकया सब ै सयानया गयाउहँरूलयाई समेत, 
पतनीहरूलयाई िपहलया स्वयापमत्वमया पलनेको 
नयाउबँयाट बोलयाउन ेनफीहरूको चलन पथ्ो; र 
अममोनीहयाहको भपूमको नयाउ ँिपन ्सतै पथ्ो।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अलमया 
अममोनीहयाहको सहरमया आएकया पथए उनले 
िरमेश्वरकया ्वचन उनीहरूसयामतु प्र्वचन पदन 
थयाले।

९ अब सैतयानले अममोनीहयाह सहरकया 
जनको हृद्हरूलयाई अत््त अधीनमया 
पलएको पथ्ो; त्सकयारण उनीहरूले 
अलमयाकोकया ्वचनहरूलयाई सतुनेनन्।

१० तैिपन अलमयाले आतमयामया धेरै िररश्म 
गरे, िरमेश्वरसँग िपक्ियाली प्रयाथ्षनयामया 
सङ्घष्ष गददै, पक उहयाँले आफनो आतमया 
सहरमया भएकया जनमयापथ ख््याउनतुहुनेछ; 

पक उहयाँले पदनतुहुनेछ पक उनले पतनीहरूलयाई 
िशचयात्यािमया बनप्तसमया पदन सकून्।

११ तैिपन, उनीहरूले आफनया हृद्लयाई 
कठोर बनयाए, उनीसयामतु ्सो भ्दै: हेर, 
हयामीलयाई थयाहया छ पक पतमी अलमया हौ; 
र हयामीलयाई थयाहया छ पक पतमी, आफनया 
िरमिरयाअनतुसयार, भूपमको धेरै भयागमया पतमीले 
सथयािनया गरेको चच्षमयापथकया उच्च ियादरी हौ; 
र हयामी पतम्ो चच्षकया हैनौ र हयामी त्सतया मूख्ष 
िरमिरयाहरूमया प्वश्वयास गददैनौँ।

१२ अपन अब हयामीलयाई थयाहया छ पक 
पकनभने हयामी पतम्या चच्षकया होइनौँ हयामीलयाई 
थयाहया छ पक हयामीमयापथ पतम्ो कुनै िपक् छैन; 
अपन पतमीले ््या्को आसन नफीहयाहलयाई 
हसतया्तरण गरेकया छौ; त्सकयारण पतमी 
हयामीमयापथकया प्रधयान ््या्कतया्ष होइनौ।

१३ अब जब जनले ्सो भनेकया पथए र 
उनकया सबै ्वचनहरूको सयामनया गरेकया पथए र 
उनको पन्दया गरेकया पथए र उनलयाई थतुकेकया 
पथए र उनीहरूको सहरबयाट पनकयालया गररनतु 
िद्षछ भनी अह्रयाएकया पथए, उनले त्हयाँबयाट 
प्रसथयान गरे र हयारुन भपनने सहरपतरको उनको 
्यात्यामया लयागे।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनी 
त्तयापतर ्यात्या गददै पथए, दु:खले भयारी भएकया 
पथए, जी्वयातमयाको धेरै प्विपत् र ्वेदनया मयाफ्कत् 
्यात्या गददै, अममोनीहयाहकया सहरमया रहेकया 
जनको दुष्टतयाको कयारण, ्सतो हुन ग्ो 
जब अलमया दु:खले भयारी भएकया पथए, हेर 
िरमप्रभतुको एक स्वग्षदूत उनीसयामतु देखयािरे, 
्सो भ्दै:

१५ पतमी आिीपषत होऊ, अलमया; 
त्सकयारण, पतम्ो पिर ठयाडो ियार र खतुसी 
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होऊ, पकनपक पतमी हपष्षत हुने महयान् कयारण 
छन्; पकनपक उहयाँबयाट िपहलो संदेि ियाएको 
सम्देनख िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गन्षमया पतमी आसथया्वयान भएकया छौ। हेर, म 
उही हुँ जसले त्ो पतमीसयामतु ल्या्ो।

१६ अपन हेर, मलयाई पतमीलयाई आज्या 
पदन िठयाइएको हो पक पतमी अममोनीहयाहको 
सहरमया फक्क र सहरकया जनसयामतु ितुन: 
प्र्वचन गर, हो, उनीहरूसयामतु प्रचयार गर। हो, 
उनीहरूसयामतु भन पक, िशचयात्याि नगरे िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले उनीहरूको प्वनयाि गनतु्षहुनेछ।

१७ पकनपक हेर, उनीहरूले ्स सम्मया 
अध््न गछ्षन् पक उनीहरूले पतम्या जनको 
स्वत्त्तयाको प्वनयाि गरून, (पकनपक 
िरमप्रभतुले ्सो भन्तुभएको छ) जतुन उहयाँले 
आफनया जनलयाई पदनतुभएकया कयानतुनहरू र 
््या्हरू र आज्याहरू प्विरीत छन्।

१८ अब ् सतो हुन ग्ो पक अलमयाले उहयाँको 
स्देि िरमप्रभतुकया स्वग्षदूतबयाट प्रयाप्त गरेिपछ 
उनी द्ूतगपतमया अममोनीहयाहको भूपममया फक्क। 
अपन उनले अकको बयाटो हुँदै सहर प्र्वेि गरे, 
हो, त्ो बयाटो हुँदै जतुन अममोनीहयाहको सहरको 
दपक्णमया छ।

१९ अपन जब उनी सहर प्र्वेि गरे उनी 
भोकयाएकया पथए र उनले एक मयापनसलयाई भने: 
के पतमी िरमेश्वरकया एक प्वनम् से्वकलयाई 
केही खयान पद्छौ?

२० अपन ती मयापनसले उनीसयामतु भन:े म एक 
नफी हु ँर मलयाई थयाहया छ पक पतमी िरमेश्वरकया 
िप्वत् अगम्वक्या हौ, पकनपक पतमी त्सतया 
मयापनस हौ जसलयाई स्वग्षदतूले दि्षनमया भनकेया 
पथए: पतमीले रिहण गननेछौ। त्सकयारण, मसगँ 
मरेो िरमया जयाऔँ र म मरेो खयानया पतमीसगँ 

बयाडँनछुे; र मलयाई थयाहया छ पक पतमी मलयाई र 
मरेो िरकया लयापग आिीष बन्छेौ।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ती मयापनसले 
उनलयाई आफनो िरमया स्वयागत गरे; र ती 
मयापनसलयाई अमतुलेक भपन्थ्ो; र उनले 
भोजन र मयासतु ल्याए र अलमया अगयापड रयाखे।

२२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक अलमयाले भोजन 
खयाए र भररए; र उनले अमतुलेक र उनको 
िरलयाई आिीष पदए; र उनले िरमेश्वरलयाई 
ध्््वयाद पदए।

२३ अपन उनले खयाएर भररएिपछ उनले 
अमतुलेकसयामतु भने: म अलमया हुँ र भूपमभररको 
िरमेश्वरको चच्षमयापथको उच्च ियादरी हुँ।

२४ अपन हेर, मलयाई ्ी सबै जनमयाझ 
िरमेश्वरको ्वचनको प्रचयार गन्ष बोलयाइएको 
छ, प्रकयाि र अगम्वयाणीको आतमयाअनतुसयार; 
र म ्ो भूपममया पथएँ र उनीहरूले मलयाई रिहण 
गरेनन्, तर उनीहरूले मलयाई पनकयालया गरे र म 
सदयास्व्षदयाकया पननमत ्ो भूपमपतर मेरो पिठ्ूँ 
फकया्षउन लयागेको पथएँ।

२५ तर हेर, मलयाई आज्या पदएको छ पक म 
ितुन: फक्कनतु िछ्ष र ्ी जनसयामतु अगम्वयाणी गन्ष 
र उनीहरूकया दुष्टतयाहरूको बयारेमया ग्वयाही पदनतु 
िछ्ष।

२६ अपन अब, अमतुलेक, पकनभने पतमीले 
मलयाई खतु्वया्ौ र मलयाई पल्ौ, पतमी 
आिीपषत छौ; पकनपक म भोकयाएको पथएँ, 
पकनपक मैले धेरै पदन उि्वयास बसेको पथएँ।

२७ अपन उनले जनसयामतु प्र्वचन पदन 
थयालनतुभ्दया अगयापड अलमया अमतुलेकसँग धेरै 
पदन बयास बसे।

२८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जन उनीहरूकया 
दुष्टतयाहरूमया अझ बढी जि्् बने।
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२९ अपन अलमयालयाई ्वचन आ्ो, ्सो 

भ्दै: जयाऊ, मेरो से्वक अमतुलेकलयाई िपन 
भन, अपि जयाऊ र ्ी जनसयामतु अगम्वयाणी 
गर, ्सो भ्दै—पतमीहरूले िशचयात्याि गर, 
पकनपक िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे म मेरो ररसमया ्ी जनलयाई 
भेटने छु, हो र म मेरो भ्ङ्र ररस हटयाउने 
छैन।

३० अपन अलमया अपि गए र अमतुलेक िपन, 
जनमयाझ, िरमेश्वरकया ्वचनहरू उनीहरूसयामतु 
िोषणया गन्ष; र उनीहरू िप्वत् आतमयाले भररए।

३१ अपन उनीहरूलयाई िपक् पदइएको पथ्ो, 
्पतसमम पक उनीहरूलयाई झ्यालखयानयामया ब्द 
गन्ष सपकएन; न त ्ो समभ्व पथ्ो पक कुनै 
मयापनसले उनीहरूको बध गन्ष सकथ्ो; तैिपन 
उनीहरूले आफनो िपक्को अभ्यास तबसमम 
गरेनन् जबसमम उनीहरूलयाई ब्धनमया बयाँधेर 
कयारयागरमया फ्यापकएन। अब, ्सो गररएको 
पथ्ो पक िरमप्रभतुले उनीहरूद्यारया आफनो 
िपक् देखयाउन सकनतुहोस्।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू अपि 
गए र जनसयामतु प्र्वचन पदन र अगम्वयाणी गन्ष 
थयाले, िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई पदनतु भएको 
आतमया र िपक्अनतुसयार।

अलमयाकया ्वचनहरू र अमतुलेककया ्वचनहरू 
िपन, जतुन अममोनीहयाहको भूपममया रहेकया 
जनसयामतु िोषणया गररएको पथ्ो। अपन 
उनीहरूलयाई कयारयागरमया फ्याँपक्ो र उनीहरूमया 
भएको िरमेश्वरको आशच््षजनक िपक्द्यारया 
मतुक् गरर्ो, अलमयाको अपभलेखअनतुसयार।

अधयाय ९ देमख १४ समम

अध्या् ९

अलमाले अममोनीहाहका जनलाई पशचात्ताप 
गन्छ आज्ा भदनरन—्परमप्रिु अमनतम 
भदनहरूमा लमानीहरूप्रभत कृपाल ुहुनहुुनरे—
यभद नफीहरूले तयो प्रकारलाई तयाग े िने 
उनीहरूलाई लमानीहरूद्ारा भवनार गररनरे—
परमेशवरका पतु् भरटै् आउनहुुनरे—पशचात्ताप 
गनने, ्मप्तसमा भलन े र उहाकँो नाउँमा आस्ा 
हुनेहरूलाई उहालँ े उद्धार गनु्छहुनरे। लगिग 
ई.पू. ८२।

१ अपन फेरर, म, अलमया, िरमेश्वरबयाट आज्या 
गररएकयाले पक मैले अमतुलेकलयाई लैजयानतुिद्षछ 
र अपि जयानतुिछ्ष र ्ी जन, अथ्वया 
अममोनीहयाहको सहरमया रहेकया जनसयामतु ितुन: 
प्र्वचन पदनतुिछ्ष, ्सतो हुन ग्ो जब मैले 
उनीहरूसयामतु प्र्वचन पदन थयालेँ, उनीहरू 
मसँग झगडया गन्ष थयाले, ्सो भ्दै:

२ पतमी को हौ?के पतमी ठया्दछौ पक हयामी 
एउटया मयापनसको ग्वयाहीमया प्वश्वयास गननेछौँ, 
उसले हयामीलयाई प्र्वचन पदए पक िृथ्वी 
पबपतजयानेछ?

३ अब उनीहरूले आफूले बोलेकया 
्वचनहरूलयाई बतुझेनन्; पकनपक उनीहरूलयाई 
थयाहया पथएन पक िृथ्वी पबपतजयानेछ।

४ अपन उनीहरूले ्ो िपन भने: हयामी पतम्या 
्वचनहरूको प्वश्वयास गननेछैनौ ्पद पतमीले 
अगम्वयाणी गऱ्ौ भने पक ्ो महयान् सहरको 
एक पदन प्वनयाि हुनतुिछ्ष।

५ अब उनीहरूलयाई थयाहया पथएन पक 
िरमेश्वरले त्सतया प्वसम्कयारी कया््षहरू 
गन्ष सकनतुहु्छ, पकनपक उनीहरू कठोर हृद् 
भएकया हठी जन पथए।
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६ अपन उनीहरूले भने: िरमेश्वर को 

हुनतुहु्छ, पक ्ी जनमयाझ एक जनया 
मयापनसभ्दया अरु अपधकयार िठयाउनतु हुँदैन, 
्सतया महयान् र अद्ूत कुरयाहरूको सत्तयाको 
िोषणया गन्ष?

७ अपन उनीहरू मलयाई हयात हयालन अगयापड 
खडया भए; तर हेर उनीहरूले हयालेनन्। अपन 
म उनीहरूसयामतु िोषणया गन्ष सयाहयासकया सयाथ 
खडया भएँ, हो, मैले उनीहरूसयामतु सयाहयासकया 
सयाथ ग्वयाही पदएँ, ्सो भ्दै:

८ हेर, हे पतमी दुष्ट र िथभ्रष्ट ितुसतया, 
पतमीहरूले कसरी आफनया पितयाितुखया्षहरुको 
िरमिरयालयाई पबसनेकया छौ; हो, पतमीहरूले कपत 
पछट्ो िरमेश्वरकया आज्याहरूलयाई पबसनेकया छौ।

९ के पतमीहरू समझँदैनौ पक पतमीहरूकया 
पितया, लहीलयाई िरमेश्वरको हयातद्यारया 
्रुिलेमबयाट ल्याइएको पथ्ो? के पतमीहरू 
सनमझदैनौ पक उनीहरू सबैलयाई उहयाँद्यारया 
उजयाड सथयान हुँदै अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो?

१० अपन के पतमीहरूले त्पत पछटै 
पबस्छौ हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई उहयाँले कपत 
िटक उनीहरूकया ित्तुहरूकया हयातबयाट मतुक् 
गनतु्षभएको पथ्ो र उनीहरूकया ब्धतुहरूकया 
हयातहरूबयाट समेत प्वनयाि हुनबयाट उनीहरूको 
संरक्ण गनतु्षभएको पथ्ो?

११ हो, अपन ्पद हयामीप्रपतको उहयाँको 
अततुलनी् क्मतया र उहयाँको कृिया र उहयाँको 
धीरतया नभएको भए, अ्वश् हयामीहरूलयाई 
्ो सम् अ्वपध आउनतुभ्दया धेरै अगयापड 
िृथ्वीको सतहबयाट अलग्याइने पथ्ो र 
समभ्वत: अन्त दु:ख र िोकको अ्वसथयामया 
िठयाइने पथ्ो।

१२ हेर, अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 

उहयाँले पतमीहरूलयाई िशचयात्याि गनने आज्या 
पदनतुभएको छ; र पतमीहरूले िशचयात्याि 
नगरेमया, पतमीहरूले कुनै हयालतमया िरमेश्वरको 
अपधरयाज् ररकथमया प्रयाप्त गन्ष सकदैनौ। तर 
हेर, ्पत मयात् होइन—उहयाँले पतमीहरूलयाई 
िशचयात्याि गन्ष आज्या पदनतुभएको छ, अ््थया 
उहयाँले पतमीहरूलयाई िृथ्वीको सतहबयाट िूरै 
प्वनयाि गनतु्षहुनेछ; हो, उहयाँले पतमीहरूलयाई 
उहयाँको ररसमया भेटनतुहुनेछ र उहयाँको भ्ङ्र 
ररसबयाट उहयाँ फक्कनतुहुनेछैन।

१३ हेर, के पतमीहरू उहयाँले लहीसयामतु 
बोलेकया ्वचनहरू समझँदैनौ, ्सो भ्दै 
पक: जहयाँसमम पतमीहरूले मेरया आज्याहरू 
ियालनया गननेछौ, पतमीहरूले ्स भूपममया 
उन्पत गननेछौ? अपन फेरर ्ो भपनएको 
पथ्ो पक: जहयाँसमम पतमीहरू मेरया आज्याहरू 
ियालनया गननेछैनौ पतमीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट अलग्याइनेछ।

१४ अब म चयाहया्छु पक पतमीहरूले समझनतु 
िछ्ष, पक जहयाँसमम लमयानीहरूले िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गरेकया छैनन्, उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट अलग्याइएको 
छ। अब हयामी देखन सकछौँ पक िरमप्रभतुकया 
्ी ्वचन ्ी कुरयाहरूमया ितुपष्ट भएकया छन् 
र ्सभूपममया उनीहरूको उल्ङ्घनको 
प्रयारमभदेनख लमयानीहरूलयाई उहयाँको 
उिनसथपतबयाट अलग्याइएको छ।

१५ तैिपन म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
उनीहरूलयाई ््या्को पदनमया पतमीहरूलयाई 
भ्दया धेरै सपजलो हुनेछ, ्पद पतमीहरू 
आफनया ियािहरूमै रहौ भने, हो, ्ो जी्वनमया 
समेत उनीहरूलयाई पतमीहरूलयाई भ्दया धेरै 
सपजलो हुनेछ, पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे।
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१६ पकनपक लमयानीहरूलयाई धेरै ्वयाचयाहरू 

उिलबध गरयाइएकया छन्; पकनपक उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुको िरमिरयाकया कयारणले 
उनीहरूलयाई उनीहरूको अज्यानतयाको 
अ्वसथयामया रहन लगया्ो; त्सकयारण िरमप्रभतु 
उनीहरूसयामतु कृियालतु हुनतुहुनेछ र ्ो भूपममया 
उनीहरूको अनसतत्वलयाई लमब्याउनतु हुनेछ।

१७ अपन कुनै सम्या्वपधमया उनीहरूलयाई 
उहयाँकया ्वचनको प्वश्वयासमया र उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूको गलतीको 
ज्यानमया ल्याइनेछ; र उनीहरूमध्े धेरैलयाई 
बचयाइनेछ, पकनपक िरमप्रभतु उहयाँको नयाउँ 
ितुकयाननेहरूप्रपत द्यालतु हुनतुहुनेछ।

१८ तर हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक ् पद 
पतमीहरू आफनो दुष्टतयामया पजद्ी गद्षछौ पक 
्स भूपममया पतमीहरूकया पदनहरू लमब्याइने 
छैन, पकनपक लमयानीहरूलयाई पतमीहरूमयापथ 
िठयाइने छ; अपन ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि 
नगरे उनीहरू पतमीहरूले थयाहया नभएको 
सम्मया आउनेछन् र पतमीहरूलयाई िूरै 
प्वनयािकया सयाथ भेपटनेछ; र ्ो िरमप्रभतुको 
भ्ङ्र ररसअनतुसयार हुनेछ।

१९ पकनपक उहयाँले सहनतु हुनेछैन पक 
पतमीहरू उहयाँकया जनको प्वनयाि गन्ष 
पतमीहरूको दुष्टतयामया पजअ। म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, सहनतुहुन्, बरु उहयाँ सहनतुहु्छ पक 
उहयाँ नफीकया जन भपनने उहयाँकया सबै जनलयाई 
लमयानीहरूले प्वनयाि गरून्, ्पद ्ो समभ्व 
भए पक उनीहरू ियािहरूमया र उल्ङ्घनमया 
ितन होऊन्, ्पत धेरै प्रकयाि र िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरको ्पत धेरै ज्यान 
उनीहरूले ियाए िपछ िपन;

२० हो, िरमप्रभतुबयाट ्पत धेरै कृिया 

ियाएकया जन भएिपछ; हो, अ्् प्रत्ेक रयाष्टट्र, 
कुटुमब, भयाषया र जनभ्दया बढी पप्र् भएिपछ; 
भएकया, भइरयाखेकया र आगयामी सबै कुरयाहरू, 
उनीहरूको इचछया र उनीहरूको आसथया 
र प्रयाथ्षनयाहरूअनतुसयार उनीहरूसयामतु ज्यात 
गरयाएिपछ;

२१ िरमेश्वरको आतमयाद्यारया भेपटएर; 
स्वग्षदूतहरूसँग ्वयातया्षलयाि गरेर र िरमप्रभतुको 
आ्वयाजद्यारया सयामतु बोपलएर; र अगम्वयाणीको 
आतमया र प्रकयािको आतमया र धेरै उिहयारहरू 
िपन, भयाषयाहरू बोलने उिहयार र प्र्वचन 
गनने उिहयार र िप्वत् आतमयाको उिहयार र 
अनतु्वयादको उिहयार ियाएर;

२२ हो, अपन ्रुिलेमको भूपमबयाट 
िरमप्रभतु िरमेश्वरकया हयातद्यारया मतुक् गरयाइएर; 
अपनकयालबयाट र पबरयामी र सबै प्रकयारकया 
प्रत्ेक पकपसमकया रोगहरूबयाट जोगयाइएर; 
र उनीहरूलयाई लडयाइँमया बपल्या बनयाइएर, 
पक उनीहरूको प्वनयाि नहोस्; िटक-िटक 
दयासत्वबयाट मतुक् गरेर र अपहलेसमम बचयाइएर 
र संरक्ण गररएर; र सबै प्रकयारकया कुरयाहरूमया 
उनीहरू धनी नभइ्जेलसमम उनीहरूको 
उन्पत भएको छ—

२३ अपन अब हेर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक ्पद िरमप्रभतुको हयातबयाट ्पत धेरै 
आिीषहरू प्रयाप्त गरेकया ्ी जन उनीहरूसँग 
भएको प्रकयाि र ज्यान प्विरीत उल्ङ्घन 
गद्षछन् भने, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
्पद ्ो अ्वसथया भए, पक ्पद उनीहरू 
उल्ङ्घनमया ितन भए, लमयानीहरूलयाई 
उनीहरूलयाई भ्दया धेरै सपजलो हुनेछ।

२४ पकनपक हेर, िरमप्रभतुकया ्वयाचयाहरू 
लमयानीहरूलयाई उिलबध गरयाइएकया छन्, 



263

अलमया ९:२५–३४२६३
तर ्पद पतमीहरूले उल्ङ्घन गरे त्ीती 
पतमीहरूसयामतु छैनन्; पकनपक के िरमप्रभतुले 
सिष्टरुिमया ्वयाचया गनतु्षभएको र दृढतयाकया 
सयाथ उदमी जयारी गनतु्षभएको छैन, पक ्पद 
पतमीहरूले उहयाँप्वरुद्ध प्वद्ोह गछछौ भने पक 
पतमीहरूको िृथ्वीको सतहबयाट िूरै प्वनयाि  
गररनेछ?

२५ अपन अब ्सकयारणकया पननमत, पक 
पतमीहरूको प्वनयाि नहोस्, िरमप्रभतुले उहयाँकया 
जनलयाई भेटन उहयाँकया दूत िठयाउनतुभएकोछ, 
उनीहरूसयामतु िोषणया गददै पक उनीहरू अपि 
जयानतु िद्षछ र ्ी जनसयामतु िपक्िू्व्षक करयाउनतु 
िछ्ष, ्सो भ्दै: पतमीहरूले िशचयात्याि गर, 
पकनपक स्वग्षको अपधरयाज् नपजपकँदै छ।

२६ अपन िरमेश्वरकया ितुत् उहयँाकया मपहमयामया 
आउन अब उिरया्त धेरै पदन छनैन ्र उहयाकँो 
मपहमया पितयाबयाट ज्मयाइएकया एकमयात् ितुत्को 
मपहमया जसतो हुनेछ, अनतुरिह, समयानतया 
र सत्तयाले भररएको, धीरतया, कृिया र 
िहनिीलतयाल,े उहयँाकया जनको ितुकयारया सतुन् र 
उनीहरूको प्रयाथ्षनयाहरू सतुन् व्घ्रतयाले भररएको।

२७ अपन हेर, उहयाँ उहयाँकया नयाममयापथको 
आसथया मयाफ्कत्, िशचयात्यािकया पननमत बनप्तसमया 
पलनेलयाई उद्धयार गन्ष आउनतुहु्छ।

२८ त्सकयारण, पतमीहरू िरमप्रभतुकया मयाग्ष 
त्यार गर, पकनपक सबै मयापनसहरूले आफनया 
कया््षहरूको इनयाम ियाउने सम् नपजकै 
छ, उनीहरूले गरेकोअनतुसयार—्पद ती 
धममी भए, उनीहरूले ्ेिू ख्ीष्टको िपक् र 
मतुपक्अनतुसयार उनीहरूले आफनया आतमयाहरूको 
मतुपक् ियाउनेछन्; र ्पद ती खरयाब भए, 
सैतयानको िपक् र दयासत्वअनतुसयार आफनया 
आतमयाहरूको अपभियाि ियाउनेछन्।

२९ अब हेर, जनसयामतु करयाउने, ्ो 
स्वग्षदूतको आ्वयाज हो।

३० अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, पकनपक 
पतमीहरू मेरया ब्धतुहरू हौ, अपन पतमीहरू 
पप्र् हुनतुिछ्ष र पतमीहरूले िशचयात्यािकया लयापग 
्ोग् कया््षहरू ल्याउनतु िछ्ष, िरमेश्वरकया 
्वचनप्वरुद्ध पतमीहरूकया हृद्हरू कठोर 
भएको देखदया र पतमीहरू हरयाइएकया र िपतत 
जन भएको देखदया।

३१ अब ् सतो हुन ग्ो पक जब म, अलमयाले 
्ी कुरयाहरू बोलेको पथएँ, हेर, ती जन मसँग 
क्ुद्ध भए पकनभने मैले उनीहरूसयामतु भने पक 
उनीहरू कठोर हृद् भएकया हठी जन पथए।

३२ अपन ्ो िपन पक पकनभने मैले 
उनीहरूसयामतु भने पक उनीहरू हरयाएकया र 
िपतत जन पथए उनीहरू मसँग ररसयाए र 
ममयापथ हयात हयालन प्र्यास गरे, पक उनीहरूले 
मलयाई कयारयागयारमया फ्याकन सकून्।

३३ तर ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई सहनतुभएन पक उनीहरूले मलयाई 
त्ो सम्मया लैजयाऊन् र कयारयागयारमया फ्याकून्।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमतुलेक अपि 
गए र खडया भए र उनीहरूसयामतु प्र्वचन िपन गन्ष 
थयाले। अपन अब अमतुलेककया ्वचनहरू सबै 
लेनखएकया छैनन्, तैिपन उनकया ्वचनहरूको 
एक भयाग ्ो ितुसतकमया लेनखएको छ।

अध्या् १०

लही मनशरकेा सनतभत हुन—्अमलुके 
अलमाको हेरभवचार गन्छ भदएको अलौभकक 
आज्ाको भवसतार भदनरन—्धमतीहरूका 
प्रा ््छनाहरू जनलाई जोगाउन े कारण 



अलमया १०:१–१०

264

२६४
्नरन—्अधमती वभकलहरू र नयायकता्छहरू 
जनको भवनारको जग हालरन्। लगिग 
ई.प.ू ८२।

१ अब अममोनीहयाहको भूपममया भएकया 
जनसयामतु अमतुलेकले प्र्वचन पदएकया ्वचनहरू 
्ी पथए, ्सो भ्दै:

२ म अमतुलेक हुँ; म पगद्ोनयाहको छोरया हुँ, 
जो इशमयाएलकया छोरया पथए, जो अपमनयादीकया 
स्तपत पथए; ्ी सोही अपमनयादी पथए जसले 
िरमेश्वरकया औँलयाद्यारया लेनखएकया मन्दरकया 
पभत्यामया भएकया लेखोटहरूको भयाषया्तरण गरे।

३ अपन अपमनयादी नफीकया स्तपत पथए, जो 
लहीकया छोरया पथए, जो ्रुिलेमको भूपमबयाट 
बयापहर आए, जो मनशिेकया स्तपत पथए, जो 
उनकया दयाजतुहरूकया हयातहरूद्यारया पमश्देिमया 
बेपचएकया ्ोसेफकया छोरया पथए।

४ अपन हेर, म िपन मलयाई पचन्ेहरूकया मयाझ 
एक सयानो मया््तया भएको मयापनस होइन; हो, 
अपन हेर, मेरया धेरै कुटुमबहरू र पमत्हरू छन् 
र मैले मेरया हयातकया उद्धमद्यारया धेरै धन िपन 
थतुियारेको छु।

५ तैिपन, ्ो सबै िपछ, मैले िरमप्रभतुकया 
मयाग्षलयाई र उहयाँकया रहस्हरूलयाई र 
आशच््षजनक िपक्लयाई कपहल्ै धेरै पचनेको 
छैन। मैले भने मैले ्ी कुरयाहरू कपहल्ै धेरै 
पचनेको पथइनँ; तर हेर, मैले गलती गद्षछु, 
पकनपक मैले उहयाँकया रहस्हरू र उहयाँकया 
आशच््षजनक िपक् देखेको छु, हो, ्ी 
जनको जी्वनको संरक्णमया समेत।

६ तैिपन, मैले मेरो हृद्लयाई कठोर बनयाएँ, 
पकनपक मलयाई धेरै िटक बोलयाइएको पथ्ो र 
मैले सतुपनन; त्सकयारण मलयाई ्ी कुरयाहरूकया 

बयारेमया ज्यान पथ्ो, तैिपन मैले जयान् चयापहनँ; 
त्सकयारण मैले िरमेश्वरप्वरुद्ध, मेरो हृद्को 
दुष्टतयामया प्वद्ोह गददै पहँडे, ्ो सयातौँ मपहनयाको 
चौथो पदनसमम समेत, जतुन ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको दसौँ ्वष्ष पथ्ो।

७ जब म मेरो ज्यादै नपजकको एक 
कुटुमबलयाई हेन्ष ्यात्या गददै पथएँ, हेर िरमप्रभतुकया 
एक स्वग्षदूत मेरयासयामतु देखया िरे र भने: 
अमतुलेक, पतम्ो आफनो िरपतर फक्क, पकनपक 
पतमीले िरमप्रभतुको एक अगम्वक्यालयाई 
खतु्वयाउनेछौ; हो, एक िप्वत् मयापनसलयाई, जो 
िरमेश्वरको चतुपनएकया मयापनस हुन्; पकनपक 
उनले ्ी जनकया ियािहरूकया कयारण धेरै पदन 
उि्वयास बसेकया छन् र उनी भोकया छन् र 
पतमीले उनलयाई आफनो िरमया स्वयागत गनू्ष र 
उनलयाई खतु्वयाउनू र उनले पतमीलयाई र पतम्ो 
िरलयाई आिीष पदनेछन्; अपन िरमप्रभतुकया 
आिीष पतमीमया र पतम्या िरमया रहनेछ।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले स्वग्षदूतको 
आ्वयाजलयाई ियालनया गरेँ र मेरो िर तफ्क फक्कँ। 
अपन जब म त्तया जयाँदै पथए मैले स्वग्षदूतले 
मेरयासयामतु भनेको मयापनसलयाई फेलया ियारेँ: पतमीले 
पतम्ो िरमया स्वयागत गनू्ष—अपन हेर ्ी पतनै 
मयापनस हुन् जसले पतमीहरूसयामतु िरमेश्वरकया 
कुरयाहरूकया बयारेमया बोपलरहेकया छन्।

९ अपन स्वग्षदूतले मसयामतु भने उनी एक 
िप्वत् मयापनस हुन्; त्सकयारण मलयाई थयाहया 
छ पक उनी एक िप्वत् मयापनस हुन् पकनभने ्ो 
िरमेश्वरकया एक स्वग्षदूतद्यारया भपनएको पथ्ो।

१० अपन फेरर, मलयाई थयाहया छ पक उनले 
ग्वयाही पदएकया कुरयाहरू सत् छन्; पकनपक हेर 
म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक जसरी िरमप्रभतु 
पजउँदो हुनतुहु्छ, जसरी उहयाँले उहयाँको 
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स्वग्षदूत िठयाएर मेरयासयामतु ्ी कुरयाहरू प्रकट 
गनतु्षभएको छ; र उहयाँले ्ो गनतु्षभएको छ जब 
्ी अलमया मेरया िरमया बयास बसेकयाछन्।

११ पकनपक हेर, उनले मेरया िरलयाई 
आिीष पदएकया छन्, उनले मलयाई र मेरया 
आइमयाईहरूलयाई र मेरया छोरयाछोरीहरूलयाई र 
मेरया पितयालयाई र मेरया आफ्तहरूलयाई आिीष 
पदएकया छन्; हो, मेरया सबै कुटुमबहरूलयाई 
समेत आिीष पदएकया छन्, उनले बोलेकया 
्वचनहरूअनतुसयार िरमप्रभतुकया आिीष 
हयामीमयापथ िरेकया छन्।

१२ अपन अब, जब अमतुलेकले ्ी 
्वचनहरू बोलेकया पथए, उनीहरूलयाई दोष 
पदइएको कुरयाहरूको र आगयामी कुरयाहरूको 
िपन, उनीहरूमया भएको अगम्वयाणीको 
आतमयाअनतुसयार एक जनयाभ्दया बढीले ग्वयाही 
पदएको देखेर जन आशच््षचपकत हुनथयाले।

१३ तैिपन, उनीहरूमध्े केही पथए जसले 
उनीहरूलयाई प्रशन गनने सोचेँ, पक उनीहरूकया 
धूत्ष पक््याकलयािहरूबयाट उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई आफनो ्वचनमया समयातन सकून्, 
पक उनीहरूकया प्वरुद्ध उनीहरूले सयाक्ी फेलया 
ियान्ष सकून्, पक उनीहरूले उनीहरूलयाई 
कयानतुनअनतुसयार ््या् गन्ष उनीहरूकया 
््या्कतया्षहरूसमक् लैजयान सकून् र उनीहरूले 
देखयाएजसतो गन्ष अथ्वया पतनीहरूप्वरुद्ध 
देखयाउन सकने अिरयाधअनतुसयार उनीहरूले 
उनीहरूको ्वध गन्ष अथ्वया कयारयागयारमया 
फ्याकन सकून्।

१४ अब ्ी ती मयापनसहरू पथए जसले 
उनीहरूको प्वनयाि गन्ष खोजे, जो ्वपकल पथए, 
जसलयाई जनद्यारया उनीहरूकया मतुद्धयाहरूकया 
सम्मया अथ्वया जनकया अिरयाधहरूको 

मतुद्धयाहरूको सम्मया ् ्या्कतया्षहरूको अगयापड 
कयानतुनको प्रियासन गन्ष भयाडयामया पलइ्थ्ो। 
अथ्वया पन्तुक् गरर्थ्ो।

१५ अब ्ी ्वपकलहरू जनकया सबै 
कलयाहरूमया र धतुत्या्षइँमया पिपक्त पथए; अपन 
्ो उनीहरूलयाई सक्म बनयाउनकया लयापग पथ्ो 
पक उनीहरू आफनया िेियामया दक् होऊन्।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
अमतुलेकलयाई प्रशन गन्ष थयाले, पक उनीहरूले 
उनलयाई आफनया ्वचनलयाई कयाटन अथ्वया 
उनले बोलने ्वचन प्विरीत हुन बयाध् बनयाउन 
सकून्।

१७ अब उनीहरूलयाई थयाहया पथएन पक 
अमतुलेकले उनीहरूकया ्ोजनयाहरू थयाहया 
ियाउन सकथे। तर ्सतो हुन ग्ो जब 
उनीहरूले उनलयाई प्रशन गन्ष थयाले, उनलयाई 
उनीहरूकया प्वचयारहरू महसूस हुन थयाल्ो र 
उनले उनीहरूसयामतु भने: हे पतमी दुष्ट र िथभ्रष्ट 
ितुसतया, पतमी ्वपकलहरू र ढोँगीहरू, पकनपक 
पतमीहरूले सैतयानकया जगहरू बसयापलरहेकया 
छौ; पकनपक पतमीहरूले िरमेश्वरकया िप्वत् 
जनलयाई समयातन जयालहरू र ियासयाहरू 
बतुपनरहेकया छौ।

१८ पतमीहरूले धममीकया मयाग्षहरूलयाई भ्रष्ट 
ियान्ष र िरमेश्वरको क्ोध आफनो पिरमयापथ 
ल्याउन, ्ी जनको िूरै प्वनयाि गन्ष समेत 
्ोजनयाहरू बनयाउँदै छौ।

१९ हो, हयाम्या अन्तम रयाजया मोसी्याहले 
अपधरयाज् पदने बेलयामया, ्सको प्रदयान गनने 
मयापनस कोही नभएकयाले, जनतयाहरूलयाई 
उनीहरू आफनै आ्वयाजद्यारया सचियापलत 
हुन अह्रयाएकयाले, रयाम्री भनेकया पथए—हो, 
उनले रयाम्री भनेकया पथए पक ्पद जनतयाको 
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मतले दुष्टतया छयान्े सम् आ्ो भने, अथया्षत्, 
्पद त्ो सम् आ्ो पक जन उल्ङ्घनमया 
ितन हु्छन्, उनीहरू प्वनयािकया लयापग त्यार 
भएकया हुनेछन्।

२० अपन अब म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक िरमप्रभतुले पतमीहरूकया दुष्टतयाहरूको 
रयाम्री ््या् गनतु्षहु्छ, उहयाँकया जनसयामतु उहयाँ 
रयाम्री करयाउनतुहु्छ, उहयाँकया स्वग्षदूतहरूको 
आ्वयाजद्यारया: पतमीहरूले िशचयात्याि गर, 
िशचयात्याि गर, पकनपक स्वग्षको अपधरयाज् 
नपजक आउँदै छ।

२१ हो, उहयाँ रयाम्री करयाउनतुहु्छ, उहयाँकया 
स्वग्षदूतहरूको आ्वयाजद्यारया पक: म तल 
आउने छु मेरया जनमयाझ, समयानतया र ््या् 
मेरया हयातहरूमया पलएर।

२२ हो, अपन म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक 
्पद ्ो भूपममया अपहले भएकया धममीहरूको 
प्रयाथ्षनया नभएको भए, पक पतमीहरूलयाई अपहले 
नै िूरै प्वनयािले भेपटने पथ्ो; तैिपन ्ो, 
नोआकया पदनहरूकया मयापनसहरूलयाई जसतै, 
बयाढीद्यारया हुँदैनथ्ो, तर ्ो अपनकयालद्यारया र 
महयामयारीद्यारया र तरबयारद्यारया हु्थ्ो।

२३ तर धममीहरूकया प्रयाथ्षनयाहरूद्यारया 
पतमीहरूलयाई जोगयाइएको हो; अब 
त्सकयारण, ्पद पतमीहरूल े धममीहरूलयाई 
पतमीहरूमयाझबयाट पनकयाल्ौ भन े िरमप्रभतुले 
उहयाकँो हयात थयामनतु हुनछेनै; तर उहयँाको 
भ्ङ्र ररसमया पतमीहरूप्वरुद्ध उहया ँ पनसकनतु 
हुनछे; तब पतमीहरूलयाई अपनकयालद्यारया र 
महयामयारीद्यारया र तरबयारद्यारया प्रहयार गररनेछ; अपन 
पतमीहरूल ेिशचयात्याि नगर े त्ो सम् ततुरु्त 
नपजक आउदँ ैछ।

२४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जन 

अमतुलेकसँग अझ बढी ररसयाए र उनीहरू 
करयाए, ्सो भ्दै: ्ो मयापनस हयाम्या ््याप्क 
कयानतुनहरू र हयामीले छयानेकया हयाम्या प्व्वेकी 
्वपकलहरूप्वरुद्ध पन्दया गछ्ष।

२५ तर अमतुलेकले आफनो हयात फैलयाए 
र अझ िपक्िू्व्षक उनीहरूसयामतु ्सो भ्दै 
करयाए: हे, पतमी दुष्ट र िथभ्रष्ट ितुसतया, पकन 
सैतयानले पतमीहरूकया हृद्हरूलयाई त्सतो 
अत््त अधीनमया पलएको छ? पकन 
पतमीहरू आफ ँैलयाई उसकोसयामतु समि्षण 
गद्षछौ पक उसको पतमीहरूमयापथ िपक् 
होओस्, पतमीहरूकया आँखयाहरूलयाई अ्धो 
बनयाउन, पक पतमीहरूले सत्तयाअनतुसयार 
बोपलएकया ्वचनहरू बतुझनेछैनौ?

२६ पकनपक हेर, के मैले पतमीहरूको 
कयानतुनप्वरुद्ध ग्वयाही पदएको छु? पतमीहरू 
बतुझदैनौ; पतमीहरू भ्दछौ पक मैले 
पतमीहरूको कयानतुनप्वरुद्ध बोलेको छु; तर मैले 
बोलेको छैनँ, तर मैले पतमीहरूको कयानतुनको 
समथ्षनमया बोलेको छु र जसबयाट पतमीहरूको 
पतरसकयार भएको छ।

२७ अपन अब हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक ्ी जनको प्वनयािको जग पतमीहरूकया 
्वपकलहरूको र पतमीहरूकया ््या्कतया्षहरूको 
अधयापम्षकतयाद्यारया लगयाउन थयापलँदै छ।

२८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अमतुलेकले ्ी ्वचनहरू बोलेकया पथए जन 
उनीप्वरुद्ध ्सो भ्दै करयाए: अब हयामीलयाई 
थयाहया छ पक ्ो मयापनस सैतयानको एक स्तयान 
हो, पकनपक उसले हयामीलयाई ढयाँटेको छ, 
पकनपक उसले हयाम्या कयानतुनप्वरुद्ध बोलेको 
छ। अपन अब ऊ भ्छ पक उसले ती प्वरुद्ध 
बोलेको छैन।
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२९ अपन फेरर, उसले हयाम्या ्वपकलहरू र 

हयाम्या ््या्कतया्षहरूप्वरुद्ध पन्दया गरेको छ।
३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्वपकलहरूले 

उनीहरूको हृद्हरूमया रोिे पक उनीहरूले 
उनकया प्वरुद्ध ्ी कुरयाहरू समझनतुिछ्ष।

३१ अपन पतनीहरूकयामयाझ एउटया पथ्ो 
जसको नयाउँ जीस्ोम पथ्ो। अब ऊ 
उनीहरूमयाझ सबभ्दया पसियालतु भएकयाले, 
जनमयाझ गनने धेरै कयाम भएकयाले, ऊ 
अमतुलेकलयाई र अलमयालयाई दोष लगयाउनेहरूमया 
िपहलो पथ्ो।

३२ अब ती ्वपकलहरूको अपभप्रया् 
फयाइदया ियाउनतु पथ्ो; र उनीहरूले आफनया 
नोकरीअनतुसयार फयाइदया ियाए।

अध्या् ११

नफीको मदु्रा प्रणाली तोभकइनर—अमुलेक 
जीस्ोमसगँ भववाद गर्छन—्ख्ीष्टले जनलाई 
उनीहरूका पापहरूमा ्चाउनुहुनेरनै—
सवग्छको अभधराजय ररकथमा पाउनेले मात् 
मभुति पाउरँ—स् ै माभनसहरू अमरतवमा 
उठनरेन—्पनुरुथ्ानपभर मृतयु रनै। 
लगिग ई.प.ू ८२।

१ अब मोसी्याहको व््वसथयामया ्ो पथ्ो 
पक कयानतुनको ््या्कतया्ष भएकया, अथ्वया 
््या्कतया्षहरू हुन पन्तुक् गररएकया, प्रत्ेक 
मयापनसले उनीहरूकया अगयापड ््या् गररन 
ल्याइएकयाहरूको ््या् गन्ष उनीहरूले िररश्म 
गरेको सम्अनतुसयार उनीहरूले ज्यालया प्रयाप्त 
गनतु्ष िद्षछ।

२ अपन ्पद एक मयापनसले अकया्षलयाई पतनतु्ष 
छ भने र उसले पतनतु्ष िनने नपतरे, ् ्या्कतया्षसयामतु 

उसको गतुनयासो गरर्थ्ो; अपन ््या्कतया्षले 
अपधकयारको अभ्यास गथने र अपधकयारीहरूलयाई 
िठयाउँथे पक त्ो मयापनसलयाई उनकया अगयापड 
ल्याइओस्, उनले त्ो मयापनसलयाई कयानतुन र 
उसकया प्वरुद्धमया ल्याइएकया प्रमयाणहरूअनतुसयार 
््या् गथने, ्सरी त्ो मयापनसलयाई उसले 
पतनतु्ष िनने पतन्ष बयाध् बनयाइ्थ्ो, अथ्वया 
खोपस्थ्ो, अथ्वया जनमयाझबयाट एक चोर र 
डयाँकयाको रुिमया पनकयालया गरर्थ्ो।

३ अपन ््या्कतया्षहरूले उनीहरूको 
सम्अनतुसयार ज्यालया प्रयाप्त गथने—एक 
पदनकया लयापग एक सेपनन सतुन, अथ्वया एक 
सेनम चयाँदी, जतुन एक सेपनन सतुन बरयाबर छ; 
अपन ्ो पदइएको कयानतुनअनतुसयार छ।

४ अब उनीहरूकया सतुनकया र चयाँदीकया 
टुक्याहरूकया नयाउँहरू, पतनीहरूकया 
महत्वअनतुसयार, ्ी हुन्। अपन ती नयाउँहरू 
नफीहरूले पदएकया हुन्, पकनपक उनीहरूले 
्रुिलेममया भएकया ्हुदीहरूकया तररकयाले 
हरपहसयाब गरेनन्; न त उनीहरूले ् हुदीहरूकया 
तररकयाले नयािे; तर उनीहरूले उनीहरूको 
हरपहसयाब र उनीहरूको नयािलयाई बदले, जनको 
सोचयाइ र िररनसथपतहरूअनतुसयार, प्रत्ेक 
ितुसतयामया, ््या्कतया्षहरूको ियासनसमम, ती 
मोसी्याह रयाजयाद्यारया सथयापित गररएकयाले।

५ अब हरपहसयाब ्सरी छ—एक सेपनन 
सतुन, एक सीओन सतुन, एक ितुम सतुन, एक 
पलमनयाह सतुन।

६ एक सेनम चयाँदी, एक अमनोर चयाँदी, एक 
एस्ोम चयाँदी र एक ओ्टी चयाँदी।

७ एक सेनम चयाँदी एक सेपनन सतुन बरयाबर 
पथ्ो र ् या त जौ को एक नयाि र हरेक प्रकयारकया 
अन्को िपन एक नयाि।
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८ अब एक पसओन सतुनको िररमयाण एक 

सेपननको मोलको दुई गतुणया पथ्ो।
९ अपन एक ितुम सतुन एक पसओनको 

मोलको दुई गतुणया पथ्ो।
१० अपन एक पलमनयाह सतुन ती सबै बरयाबर 

पथ्ो।
११ अपन एक अमनोर चयाँदी दुई सेनतुम 

बरयाबर हु्थ्ो।
१२ अपन एक एस्ोम चयाँदी चयार सेनतुम 

बरयाबर हु्थ्ो।
१३ अपन एक ओ्टी ती सबै बरयाबरको 

हु्थ्ो।
१४ अब थोरै सङ्ख्ययाको गणनयाको मोलको 

हरपहसयाब ्ो हो—
१५ एक पिबलोन एक सेनमको आधया हो; 

त्सकयारण, एक पिबलोन जौको नयािको 
आधयाको पननमत।

१६ अपन एक पिबलतुम एक पिबलोनको 
आधया हो।

१७ अपन एक लेआ एक पिबलतुमको आधया 
हो।

१८ अब उनीहरूको हरपहसयाबअनतुसयार, ्ो 
उनीहरूको गणनया हो।

१९ अब एक अ्टीओन सतुन तीन पिबलोन 
बरयाबर छ।

२० अब, ्ो फयाइदया प्रयाप्त गनने एक मयात् 
प्र्ोजनकया पननमत पथ्ो, पकनभने उनीहरूले 
आफनया ज्यालया उनीहरूको नोकरीअनतुसयार 
प्रयाप्त गथने, त्सकयारण, उनीहरूले जनलयाई 
दङ्या मच्चयाउन र हरेक प्रकयारकया पबघनहरूमया 
र दुष्टतयाहरूमया भड़कयाउँथे, पक उनीहरूले 
अझ बढी नोकरी ियाऊन्, पक उनीहरूले 
उनीहरूअगयापड ल्याइएकया मतुद्धयाहरूअनतुसयार 

िैसया ियाऊन्, त्सकयारण उनीहरूले जनलयाई 
अलमया र अमतुलेकप्वरुद्ध भड़कयाए।

२१ अपन ्ो जीस्ोमले अमतुलेकलयाई प्रशन 
गन्ष थयाल्ो, ्सो भ्दै: के पतमीले मैले सोधने 
केही प्रशनहरूको उत्र पद्छौ? अब जीस्ोम 
एक मयापनस पथ्ो जो सैतयानको चपत्षकलयामया 
पसियालतु पथ्ो, पक उसले असलको प्वनयाि 
गन्ष सकोस्; त्सकयारण, उसले अमतुलेकसयामतु 
भ््ो: के पतमी मैले पतमीसयामतु रयाखने प्रशनको 
उत्र पद्छौ?

२२ अपन अमतुलेकले उससयामतु भने: हो, ्पद 
्ो, ममया भएको िरमप्रभतुको आतमयाअनतुसयार 
भए, पकनपक म िरमप्रभतुको आतमया प्विररत 
केही िपन भन्दनँ। अपन जीस्ोमले उनीसयामतु 
भ््ो: हेर, ्हयाँ छ ओ्टी चयाँदी छ, अपन 
्ी सबै म पतमीलयाई पदनेछु ्पद त्ो महयान् 
व्पक्को अनसतत्वलयाई पतमी अस्वीकयार 
गद्षछौ भने।

२३ अब अमतुलेकले भने: हे नरकको 
स्तयान, पकन तँ मलयाई लोभ्याँउछस्? के 
तँलयाई थयाहया छैन पक धममी त्सतया प्रलोभनमया 
फसदैनन्?

२४ के तँ प्वश्वयास गछ्षस् पक िरमेश्वर 
हुनतुहुन्? म तेरयासयामतु भ्दछु, होइन, तँलयाई 
थयाहया छ पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ, तर त्ो 
नयाफयालयाई तँ उहयाँलयाई भ्दया बढी मया्या गछ्षस्।

२५ अपन अब तैँले िरमेश्वरअगयापड मसयामतु 
ढयाँटेको छस्। तँ मसयामतु भ्दछस्—हेर ्ी छ 
ओ्टी, जतुन ठूलो मूल्कया छन्, म पतमीलयाई 
पद्छु—जब पक तैँले तेरो हृद्मया मलयाई 
नपदने सोचेको पथइस्; अपन ्ो तेरो चयाहयानया 
मयात् हो पक मैले सयाँचो र जीप्वत िरमेश्वरलयाई 
अस्वीकयार गरूँ, पक तसँग मलयाई प्वनयाि 
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गनने कयारण होओस्। अपन अब हेर्, पकनपक 
्ो महयान् दुष्टतयाको लयापग तेरो इनयाम तैँले 
ियाउनेछस्।

२६ अपन जीस्ोमले उससयामतु भने: के 
पतमी भ्दछौ एक सयाँचो र जीप्वत िरमेश्वर 
हुनतुहु्छ?

२७ अपन अमतुलेकले भने: हो, एक सयाँचो र 
जीप्वत िरमेश्वर हुनतुहु्छ।

२८ अब जीस्ोमले भ््ो: के त्हयाँ 
एकभ्दया बढी िरमेश्वर हुनतुहु्छ?

२९ अपन उनले उत्र पदए: हुनतुहुन्।
३० अब जीस्ोमले उनलयाई ितुन: भ््ो: 

पतमीलयाई ्ी कुरयाहरू कसरी थयाहया छ?
३१ अपन उनले भने: एक स्वग्षदूतले मलयाई 

ती अ्वगत गरयाएकया हुन्।
३२ अपन जीस्ोमले ितुन: भ््ो: आउनतुहुने 

उहयाँ को हुनतुहु्छ? के उहयाँ िरमेश्वरकया ितुत् 
हुनतुहु्छ?

३३ अपन उनले उसलयाई भने, हो।
३४ अपन जीस्ोमले ितुन: भ््ो: के उहयाँले 

उहयाँकया जनलयाई उनीहरूकया ियािहरूमया 
बचयाउनतु हुनेछ? अपन अमतुलेकले उत्र पदए 
र उसलयाई भने: म तेरयासयामतु भ्दछु उहयाँले 
बचयाउनतु हुनेछैन, पकनपक उहयाँकया ्वचन 
अस्वीकयार गन्ष उहयाँलयाई असमभ्व छ।

३५ अब जीस्ोमले मयापनसहरूलयाई भ््ो: 
हेर पक पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू समझ्छौ; 
पकनपक उसले भ््ो पक त्हयाँ एक मयात् 
िरमेश्वर हुनतुहु्छ; अझ उसले भ्दछ पक 
िरमेश्वरकया ितुत् आउनतुहुनेछ, तर उहयाँले 
उहयाँकया जनलयाई बचयाउनतु हुनेछैन—
उससँग िरमेश्वरलयाई आज्या पदने अपधकयार  
भएजसतै गरी।

३६ अब अमतुलेकले उससयामतु ितुन: भ्दछन्: 
हेर् तँ झतुटो बोलदछस्; पकनपक तँ भ्दछस् 
पक मैले िरमेश्वरलयाई आज्या पदने अपधकयार 
भएजसतै गरी बोलदछु पकनभने मैले भनेँ 
उहयाँले उहयाँकया जनलयाई उनीहरूकया ियािहरूमया 
बचयाउनतु हुनेछैन।

३७ अपन म तँलयाई ितुन: भ्दछु पक उहयाँले 
उनीहरूलयाई उनीहरूकया आफनया ियािहरूमया 
बचयाउन सकनतुहुन्; पकनपक मैले उहयाँकया 
्वचनलयाई अस्वीकयार गन्ष सनकदनँ र उहयाँले 
भन्तुभएको छ पक कुनै िपन अितुद्ध कुरयाले 
स्वग्षको अपधरयाज् ररकथमया पलन सकदैन, 
त्सकयारण, स्वग्षको अपधरयाज् ररकथमया 
प्रयाप्त नगरे पतमीहरू कसरी मतुक् हुन सकछौ? 
त्सकयारण, पतमीहरू आफनया ियािहरूमया मतुक् 
हुन सकदैनौ।

३८ अब जीस्ोमले ितुन: उनलयाई भ््ो: 
के िरमेश्वरकया ितुत् स्व्म् अन्त पितया 
हुनतुहु्छ?

३९ अपन अमतुलेकले उससयामतु भने: हो, 
उहयाँ स्वग्षकया र िृथ्वीकया र त्हयाँ भएकया सबै 
कुरयाहरूकया अन्त पितया सोही हुनतुहु्छ; उहयाँ 
प्रयारमभ र अ्त्, िपहलो र अन्तम हुनतुहु्छ।

४० अपन उहयाँ आफनया जनको उद्धयार गन्ष 
्ो संसयारमया आउनतुहुनेछ; र उहयाँले आफनो 
नयाउँमया प्वश्वयास गननेको उल्ङ्घनहरू 
आफूमया पलनतुहुनेछ; अपन अन्त जी्वन 
प्रयाप्त गनने प्नै हुन् र मतुपक् अरु कसैलयाई प्रयाप्त  
हुनेछैन।

४१ त्सकयारण ्पद मृत्तुकया ब्धनहरू 
नफुकयाए, दुष्ट कुनै उद्धयार नगररए जसतै गरी 
रह्छन्; पकनपक हेर, त्ो पदन आउनेछ पक 
सबै मृत्तुबयाट उठने छन् र िरमेश्वरअगयापड 
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खडया हुनेछन् र उनीहरूकया कया््षहरूअनतुसयार 
््या् गररनेछन्।

४२ अब, एक मृत्तु छ जसलयाई लौपकक 
मृत्तु भपन्छ; र ख्ीष्टको मृत्तुले ्ो लौपकक 
मृत्तुकया ब्धनहरूलयाई फुकयाउँछ, पक सबैलयाई 
्ो लौपकक मृत्तुबयाट उठयाइनेछ।

४३ आतमया र िरीरलयाई िररिूण्ष स्वरूिमया 
फेरर एकीकृत गररनेछ; हयातखतुट्या र जोनमी दुबै 
लयाई ्सको उपचत आकयारमया ितुनसथया्षपित 
गररनेछ, अब अपहले हयामी ्स सम्मया 
भएजसतै समेत; र हयामीलयाई िरमेश्वरअगयापड 
खडया हुन लपगनेछ, हयामीलयाई अपहले भएको 
ज्यानकया सयाथ समेत र हयाम्या सबै दोषहरू गयाढया 
समझनया हुनेछ।

४४ अब, ्ो ितुनसथया्षिनया सबैप्रपत, बृद्ध र 
तरुण दुबैप्रपत, दयास र स्वत्त् दुबै प्रपत, मपहलया 
र ितुरुष दुबैप्रपत, दुष्ट र धममी दुबै प्रपत आउनेछ; 
र उनीहरूकया पिरको एउटया कियालसमेत िपन 
गतुमनेछैन; तर प्रत्ेक कुरया ्सको िररिूण्ष 
आकयारमया, अपहले भएजसतै, अथ्वया िरीरमया 
ितुनसथया्षपित गररनेछ र ितुत् ख्ीष्ट र पितया 
िरमेश्वर र िप्वत् आतमया, जो एक अन्त 
िरमेश्वर हुनतुहु्छ, उहयाँको ््या्याल्अगयापड 
उनीहरूकया कया््षहरूअनतुसयार ््या् गन्ष, ती 
असल भए िपन अथ्वया ती दुष्ट भए िपन, 
ल्याइनेछ र आरोि लगयाइनेछ।

४५ अब, हेर, मैले मरणिील िरीरको 
मृत्तुकया बयारेमया र मरणिील िरीरको 
ितुनरुतथयानकया बयारेमया िपन, तेरयासयामतु बोलेकोछु। 
म तँलयाई भ्दछु पक ्ो मरणिील िरीर अमर 
िरीरमया उठयाइनेछ, पक मृत्तुबयाट हो, जी्वनमया 
िपहलो मृत्तुबयाट समेत, पक उनीहरू अरु मन्ष 
सकदैनन्; उनीहरूकया आतमयाहरू उनीहरूकया 

िरीरसँग जोडदै, कपहले िपन नछुपट्ने गरी, 
्सरी ्ो पसङ्ै आनतमक र अमर ब्दै, पक 
उनीहरूले अिभ्रंस अरु देखन निरोस्।

४६ अब, जब अमतुलेकले ्ी ्वचनहरू 
समयाप्त गरेकया पथए जन फेरर आशच््ष चपकत 
हुन थयाले र जीस्ोम िपन कयामन थयाल्ो। अपन 
्सरी अमतुलेककया ्वचनहरूको अ्त् भए, 
अथ्वया मैले लेखेको ्पत सबै हो।

अध्या् १२

अलमाले जीस्ोमसाम ु ्ोलदरन—्
आस्ावानहरूलाई मात् परमशेवरका 
रहसयहरू भदइनर—उनीहरूका भवचारहरू, 
भवशवासहरू, वचनहरू र काय्छहरूअनसुार 
माभनसहरूको नयाय गररनर—दषु्टले 
आमतमक मृतयु सहनपुननेर—यो मरणरील 
जीवन परीक्षणकालीन अवस्ा हो—
उद्धारको योजनाल े पनुरुत्ान र, आस्ा 
माफ्कत् पापहरूको एक रुटकारा लयाउनरे—
पशचात्तापीले जनमाइएका एक मात् पतु् माफ्कत् 
कृपामा दावा पाउँरन।् लगिग ई.पू. ८२।

१ अब अलमया, अमतुलेककया ्वचनहरूले 
जीस्ोमलयाई िया्त बनयाएको देखेर, पकनपक 
उनले हेरे पक अलमयाले उसलयाई उनलयाई नयाि 
गनने उसको झतुटो र छक्याइमया समयाते र उसको 
दोषको चेतनयामया कयामन थयालेको देखेर, उनले 
उनको मतुख खोले र उससयामतु बोलन थयाले र 
अमतुलेकले बोलेकया ्वचनहरूको सथयािनया 
गन्ष र कुरयाहरूको थि व्याख्या गन्ष, अथ्वया 
धम्षियासत्को अमतुलेकले गरेको भ्दया थि 
खोलन थयाले।

२ अब अलमयाले जीस्ोमसयामतु बोलेकया 
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्वचनहरू ्वररिररकया जनले सतुनेकया पथए; 
पकनपक भीड ठूलो पथ्ो र उनले ्स प्रकयारले 
भने:

३ अब जीस्ोम, तेरो झतुट र किटमया 
तँ समयापतएको देखेर, पकनपक तैँले 
मयापनसहरूसयामतु मयात् ढयाँटेको छैनस् तर तैँले 
िरमेश्वरसयामतु ढयाँटेको छस्; पकनपक हेर्, 
उहयाँलयाई तेरया प्वचयारहरू सबै थयाहया छ र तँ 
देखछस् पक तेरया प्वचयारहरू हयामीलयाई उहयाँकया 
आतमयाद्यारया अ्वगत गरयाइएको छ।

४ अपन तँ देखदछस् पक हयामीलयाई थयाहया छ 
पक तेरो ् ोजनया सूक्म ् ोजनया पथ्ो, सैतयानको 
सूक्मतयाअनतुसयार, ्ी जनलयाई ढयाँटन र छलनकया 
पननमत पक तैँले उनीहरूलयाई हयाम्या प्वरुद्ध, 
हयाम्ो पन्दया गनने र हयामीलयाई पनकयालया गनने 
बनयाउन सकछस्—

५ अब ्ो तेरो ित्तुको एक ्ोजनया पथ्ो 
र उसले आफनो अपधकयार तँमयापथ अभ्यास 
गरेको छ। अब म चयाहया्छु पक पतमीहरूले 
समझनतु िछ्ष पक म तेरयासयामतु जे भ्दछु म 
सबैलयाई भ्छु।

६ अपन हेर म पतमीहरू सबैलयाई भ्छु पक 
्ो ित्तुको जयाल पथ्ो, जतुन उसले ् ी जनलयाई 
समयातन थयािेको छ, पक उसले पतमीहरूलयाई 
उसको अधीनमया ल्याउन सकोस्, पक उसले 
पतमीहरूलयाई उसकया सयाङलयाहरूमया बयाँधन 
सकोस्, पक उसले पतमीहरूलयाई चीरसथया्ी 
प्वनयािमया बयाँधन सकोस्, उसको ब्धनको 
िपक्अनतुसयार।

७ अब जब अलमयाले ्ी ्वचनहरू बोलेकया 
पथए, जीस्ोम अत््त कयामन थयाल्ो, पकनपक 
उसले िरमेश्वरको िपक्मया बढी भ्दया बढी 
प्वश्वयास गऱ्ो; अपन उसले ्ो िपन प्वश्वयास 

गऱ्ो पक अलमया र अमतुलेकलयाई उसको बयारेमया 
ज्यान पथ्ो; पकनपक उसलयाई प्वश्वयास भ्ो 
पक उनीहरूलयाई उसको हृद्कया प्वचयारहरू 
र इचछयाहरूको थयाहया पथ्ो; पकनपक 
अगम्वयाणीको आतमयाअनतुसयार उनीहरूले ्ी 
कुरयाहरू थयाहया ियाऊन् भनी उनीहरूलयाई िपक् 
पदइएको पथ्ो।

८ अपन जीस्ोमले उनीहरूबयाट 
लगनिीलतयािू्व्षक सोधखोज गन्ष थयाल्ो, पक 
उसले िरमेश्वरको अपधरयाज्कया बयारेमया अरु 
बढी जयान् सकोस्। अपन उसले अलमयासयामतु 
भ््ो: मृतकहरूको ितुनरुतथयानकया बयारेमया 
अलमयाले भनेकया छन्, पक सबैलयाई, ््या्ी 
र अ््या्ी दुबै लयाई, मृत्तुबयाट उठयाइनेछ र 
उनीहरूको कया््षहरूअनतुसयार िरमेश्वरअगयापड 
््या्कया पननमत खडया हुन ल्याइनेछ, त्सको 
अथ्ष के हो?

९ अपन अब अलमयाले उससयामतु ्ी 
कुरयाहरूको व्याख्या गन्ष थयाले, ्सो भ्दै: 
िरमेश्वरकया रहस्हरू जयान् धेरैलयाई पदइएको 
छ; तैिपन उनीहरूलयाई एक कठोर आज्यामया 
रयानखएको छ पक उनीहरूले उहयाँले मयापनसकया 
स्तयानहरूलयाई पदनतुभएकया ्वचनको एक 
भयागअनतुसयार मयात् नभई, उनीहरूले उहयाँलयाई 
पदने ध्यान र लगनिीलतयाअनतुसयार।

१० अपन त्सकयारण, आफनो हृद्लयाई 
कठोर ियाननेले ्वचनको थोरै भयाग प्रयाप्त गद्षछ 
र जसले आफनो हृद् कठोर ियाददैन, उसलयाई 
्वचनको ठूलो भयाग पदइनेछ, तबसमम उसलयाई 
िरमेश्वरकया रहस्हरू जयान् पदइनेछ जबसमम 
उसलयाई िूरै ज्यान हुँदैन।

११ अपन उनीहरूकया हृद्हरूलयाई कठोर 
ियाननेहरूलयाई, उहयाँको रहस्हरूकया बयारेमया 
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केही िपन थयाहया नभइ्जेलसमम ्वचनको 
झन् थोरै भयाग पदइनेछ; र तब उनीहरूलयाई 
सैतयानद्यारया दयासत्वमया पलइनेछ र उसको 
इचछयाद्यारया प्वनयाि पतर अगतु्वयाइ गररनेछ। अब 
नरककया सयाङलयाहरू भनेको अथ्ष ्ही हो।

१२ अपन अमतुलेकले मृत्तुकया बयारेमया र 
मरणिीलतयाको अ्वसथयाबयाट अमरत्वको 
अ्वसथयामया उठयाइनेकया बयारेमया र हयाम्या 
कया््षहरूअनतुसयार ््या् गररइन िरमेश्वरको 
अदयालतअगयापड खडया हुन ल्याइनेको बयारेमया 
सिष्ट बोलेकया छन्।

१३ तब ्पद हयाम्या हृद्हरू कठोर 
बनयाइएकया छन्, हो, ्पद हयामीले हयाम्या 
हृद्लयाई िरमेश्वरकया ्वचनप्वरुद्ध ्पतसमम 
कठोर बनया्ौँ पक, ्सलयाई हयामीमया फेलया 
ियाररएको छैन, तब हयाम्ो हयालत भ्या्वह हुनेछ, 
पकनपक तब हयामीलयाई दोषी ठहऱ्याइनेछ।

१४ पकनपक हयाम्या ्वचनहरूले हयामीलयाई 
दोषी ठहऱ्याउनेछन्, हो, हयाम्या सबै कया््षहरूले 
हयामीलयाई दोषी ठहऱ्याइनेछन्; हयामीलयाई 
पनषकलङ् फेलया ियाररनेछैन; र हयामी 
प्वचयारहरूले हयामीलयाई दोषी ठहऱ्याइनेछ; 
अपन ्ो भ्या्वह अ्वसथयामया हयामीले हयाम्या 
िरमेश्वरलयाई हेनने आँट गननेछैनौँ; र उहयाँको 
उिनसथपतबयाट आफूलयाई लतुकयाउन ्पद 
चट्यानहरू र िहयाडहरू आफूमयापथ आउन 
आज्या पदन सके हयामी खतुिी हुने पथ्ौँ।

१५ तर ्ो हुन सकदैन; हयामीअगयापड 
आउनतुिद्षछ र उहयाँअगयापड उहयाँको मपहमयामया 
र उहयाँको िपक्मया र उहयाँको सयामथ््ष, प्रतयाि 
र आपधित्मया खडया हुनतुिद्षछ र हयाम्ो अन्त 
लजजयालयाई स्वीकयानतु्षिछ्ष पक उहयाँकया सबै 
््या्हरू ््याप्क छन्; पक उहयाँकया सबै 

कया््षहरू ््याप्क छन् र उहयाँ मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूप्रपत कृियालतु हुनतुहु्छ र उहयाँको 
नयाउँमया प्वश्वयास गरेर िशचयात्यािकया लयापग ् ोग् 
फल ल्याउने प्रत्ेक मयापनसलयाई बचयाउने सबै 
िपक् उहयाँसँग छ।

१६ अपन अब हेर्, म तँलयाई भ्दछु तब 
त्ो मृत्तु आउँछ, दोस्ो मृत्तु समेत, जतुन 
आनतमक मृत्तु हो; तब ्ो सम् हो पक जो 
आफनो ियािहरूमया मछ्ष, लौपकक मृत्तुकया 
रुिमया, आनतमक मृत्तु िपन मननेछ; हो, ऊ 
धयापम्षकतयासमब्धीकया कुरयाहरूमया मननेछ।

१७ तब त्ो सम् हो जब उनीहरूकया 
िीडयाहरू आगो र ग्धकको कुणड झैँ हु्छ, 
जसको रयाि सदयास्व्षदयाकया लयापग पनर्तर 
मयापथ आरोहण गद्षछ; तब त्ो सम् हो 
पक चीरसथया्ी प्वनयािकया लयापग उनीहरूलयाई 
बयाँपधनेछ, सैतयानको िपक् र दयासत्वअनतुसयार, 
उसले उनीहरूलयाई आफनो इचछयाअनतुसयार 
अधीनमया पलएकयाले।

१८ तब, म तँलयाई भ्छु, उनीहरूलयाई 
कुनै उद्धयार नगररएजसतो हुनेछ, पकनपक 
उनीहरूलयाई िरमेश्वरको ््या्अनतुसयार उद्धयार 
गन्ष सपकन्; र अरु अिभ्रंस नहुने हुनयाले 
उनीहरू मन्ष सकदैनन्।

१९ अब ्सतो हुन ग्ो पक जब अलमयाले 
्ी ्वचनहरू बोलन अ्त् गरे, जन अझ 
आशच््षचपकत हुन थयाले;

२० तर ्हयाँ एक अन्टओनयाह पथ्ो, जो 
उनीहरूमयाझ एक प्रधयान ियासक पथ्ो, अपि 
आ्ो र उनीसयामतु भ््ो: ् ो के हो जतुन पतमीले 
भनेकया छौ, पक मयापनस मृतकबयाट उठनतुिद्षछ 
र मरणिील अ्वसथयाबयाट अमर अ्वसथयामया 
फेररनतुिछ्ष, पक आतमया कपहल्ै मन्ष सकदैन?
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२१ त्ो धम्षियासत्को अथ्ष के हो, जसले 

भ्दछ पक िरमेश्वरले अदनको बँगैचयाको 
िू्व्षमया केरुबहरू र ज्वयालयाम् तरबयार 
रयाखनतुभ्ो, पक हयाम्या प्रथम मयातयापितया प्र्वेि 
नगरून् र जी्वनको ्वृक्को फल नखयाऊन् र 
सदयास्व्षदयाकया लयापग नपजऊन्? अपन ्सरी 
हयामी देखछौँ पक उनीहरू सदयास्व्षदयाकया लयापग 
पजउन कुनै समभया्वनया छैन।

२२ अब अलमयाले उसलयाई भने: ्ो कुरया म 
व्याख्या गन्ष लयागेको पथएँ। अब हयामी देखछौँ 
पक पनषेपधत फल खयाएर आदमको ितन 
भ्ो, िरमेश्वरको ्वचनअनतुसयार; र ्सरी 
हयामी देखछौँ, पक उनको ितनद्यारया, सबै 
मयान्वजयापत हरयाएकया र िपतत जन बने।

२३ अपन अब हेर्, म तँलयाई भ्छु पक ्पद 
आदमलयाई त्ो सम्मया जी्वनको ्वृक्को 
फल खयान समभ्व भएको भए, त्हयाँ मृत्तु हुने 
पथएन र िरमेश्वरलयाई झतुटो बनयाउँदै, ्वचनिू्् 
हुने पथ्ो, पकनपक उहयाँले भन्तुभ्ो: ्पद 
पतमीले खयाए पतमी पनशच् नै मननेछौ।

२४ अपन हयामी देखदछौ पक 
मयान्वजयापतमयापथ मृत्तु आउँदछ, हो, त्ो 
मृत्तु जतुन अमतुलेकद्यारया बोपलएको छ, जतुन 
लौपकक मृत्तु हो; तैिपन मयापनसले िशचयात्याि 
गन्ष सकून् भनी उनलयाई अ्तरयाल पदइएको 
पथ्ो, त्सकयारण ्ो जी्वन िरीक्णकयालीन 
अ्वसथया भ्ो; िरमेश्वरलयाई भेटन त्यार गनने 
सम्, त्ो हयामीद्यारया बोपलएको अ्त्हीन 
अ्वसथयाको पननमत त्यार गनने एक सम्, जतुन 
मृतकको ितुनरुतथयानिपछ हो।

२५ अब, ्पद संसयारको उतिपत्देनख 
सथयापित गररएको उद्धयारको ्ोजनया नभएको 
भए, मृतकहरूको ितुनरुतथयान हुने पथएन; तर 

उद्धयारको ्ोजनया सथयापित गररएको पथ्ो, 
जतुनले मृतकहरूको ितुनरुतथयान िूरया गद्षछ, 
जसकया बयारेमया बोपलएको छ।

२६ अपन अब हेर्, ्पद हयाम्या प्रथम 
मयातयापितया अपि गएर जी्वनको ्वृक्को फल 
खयान समभ्व भएको भए उनीहरू, त्यारी 
गनने अ्वसथया नभएकयाले, सदयास्व्षदयाकया लयापग 
द्नी् हुने पथए; र ्सरी उद्धयारको ्ोजनया 
असफल हुने पथ्ो र कुनै प्रभया्व नभएर, 
िरमेश्वरको ्वचन ितु्् हुने पथ्ो।

२७ तर हेर्, ्ो ्सतो भएन, तर 
मयापनसहरूलयाई तोपकएको छ पक उनीहरू 
मनतु्षिछ्ष; र मृत्तुिपछ, उनीहरू ््या्मया, 
हयामीले बोलेको सो ््या्मया समेत, 
आउनतुिद्षछ, जतुन अ्त् हो।

२८ अपन ्ी कुरयाहरू मयापनसहरूमया 
आउनतु िछ्ष भनी िरमेश्वरले तोकेिपछ, हेर्, 
तब उहयाँले देखनतुभ्ो पक ्ो उपचत पथ्ो 
पक मयापनसले उहयाँले उनीहरूलयाई तोकेकया 
कुरयाहरूकया बयारेमया जयान् िद्षछ।

२९ त्सकयारण उहयाँले उनीहरूसँग 
्वयातया्षलयाि गन्ष स्वग्षदूतहरू िठयाउनतुभ्ो, 
जसले मयापनसहरूलयाई उहयाँको मपहमया हेन्ष 
लगयाए।

३० अपन उनीहरूले त्ससम् िशचयात् 
उहयाँको नयाउँ पलन थयाले; त्सकयारण िरमेश्वरले 
मयापनसहरूसँग ्वयातया्षलयाि गनतु्षभ्ो र उद्धयारको 
्ोजनयाको बयारेमया उनीहरूलयाई अ्वगत 
गरयाउनतुभ्ो, जतुन संसयारको उतिपत्देनख नै 
त्यार गररएको पथ्ो र ्ो उहयाँले उनीहरूको 
आसथया र िशचयात्याि र उनीहरूको िप्वत् 
कया््षहरूअनतुसयार उनीहरूलयाई अ्वगत 
गरयाउनतुभ्ो।
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३१ ्सकयारण, उनीहरूले लौपकक 

कुरयाहरूको बयारेमया िपहलो आज्याहरू 
उल्ङ्घन गरेकयाले र खरयाबबयाट असल जया्दै, 
ईश्वरहरू बनेकयाले, कया््ष गनने अ्वसथयामया 
आफ ँैलयाई रयाखदै, अथ्वया दुष्ट गन्ष ्वया असल 
कया््ष गन्ष भए िपन, उनीहरूकया इचछयाहरू र 
चयाहयानयाहरूअनतुसयार कया््ष गन्ष सकने अ्वसथयामया 
रयानखएकयाले, उहयाँले मयापनसहरूलयाई आज्याहरू 
पदनतुभ्ो—

३२ त्सकयारण िरमेश्वरले उनीहरूलयाई 
आज्याहरू पदनतुभ्ो, उनीहरूलयाई उद्धयारको 
्ोजनयाको अ्वगत गरयाएिपछ, पक उनीहरूले 
खरयाब गनतु्षहुँदैन, त्सको सजया् दोस्ो मृत्तु 
भएकयाले, जतुन धयापम्षकतयाकया सरोकयारकया 
कुरयाहरूमया अजर मृत्तु पथ्ो; पकनपक 
त्सतोमया उद्धयारको ्ोजनयाको कुनै िपक् हुन 
सकदैन, पकनपक ््या्कया कया््षहरूको प्वनयाि 
हुन सकदैन, िरमेश्वरकया उच्च कृियाअनतुसयार।

३३ तर िरमेश्वरले मयापनसलयाई 
बोलयाउनतुभ्ो, उहयाँको ितुत्को नयाउँमया (्ो 
सथयापित गररएको उद्धयारको ्ोजनया भएकयाले) 
्सो भ्दै: ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि गऱ्ौ 
र हृद् कठोर बनयाएनौ भने, तब म, मेरया 
ज्मयाइएकया एक मयात् ितुत्मयाफ्कत् पतमीहरूमयापथ 
कृिया गननेछु।

३४ त्सकयारण, जसले िशचयात्याि गद्षछ 
र आफनो हृद् कठोर बनयाउँदैन, उसले, 
आफनो ियािहरूको छुटकयारयाको पननमत, मेरया 
ज्मयाइएकया एक मयात् ितुत् मयाफ्कत् कृियामयापथ 
दया्वया गन्ष सकनेछ; र ती मेरो प्वश्याममया प्र्वेि 
गननेछन्।

३५ अपन जसले आफनो हृद् कठोर 
बनयाउँदछ र दुष्टतया गद्षछ, हेर, म मेरो क्ोधमया 

कसम खया्छु पक उसले मेरो प्वश्याममया प्र्वेि 
गन्ष सकदैन।

३६ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, हेर म 
पतमीहरूसयामतु भ्छु, पक ्पद पतमीहरूले 
आफनया हृद्हरू कठोर बनया्ौ भने पतमीहरूले 
िरमप्रभतुको प्वश्याममया प्र्वेि गननेछैनौ; 
त्सकयारण पतमीहरूले उहयाँलयाई चतुनौती 
पद्छौ पक उहयाँले आफनया क्ोध पतमीहरूमयापथ, 
िपहलो प्वद्ोहमया जसतै, िठयाउनतुहुनेछ, हो, 
अन्तम प्वद्ोहमया िपहलोमया जसतै उहयाँकया 
्वचनअनतुसयार, पतमीहरूको जी्वयातमयाको 
चीरसथया्ी प्वनयािकया पननमत; त्सकयारण, 
उहयाँकया ्वचनअनतुसयार, त्ो अन्तम मृत्तुकया 
पननमत, त्ो िपहलोसँगै।

३७ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, हयामीले 
्ी कुरयाहरू जयानेको दृपष्टमया र ती सत् हुन्, 
हयामी िशचयात्याि गरौँ र हयाम्या हृद्हरू कठोर 
नबनयाऔँ, पक िरमप्रभतु हयाम्या िरमेश्वरलयाई ्ी 
उहयाँले हयामीलयाई पदएकया दोस्या आज्याहरूमया 
उहयाँको क्ोध हयामीमयापथ नल्याऊँ; तर उहयाँको 
्वचनअनतुसयार त्यार गररएको िरमेश्वरको 
प्वश्याममया प्र्वेि गरौँ।

अध्या् १३

माभनसहरूलाई उनीहरूको अतयनत आस्ा र 
असल काय्छहरूका कारण उच् पादरीहरूका 
रुपमा ्ोलाइनर—उनीहरूल े आज्ाहरू 
भसकाउनु पद्छर—धाभम्छकता माफ्कत् 
उनीहरूलाई पभवत् ्नाइनर र उनीहरूले 
परमप्रिकुो भवश्ाममा प्रवरे गर्छन—्
ममलकसदेक यीमधय े एक भ्ए—िभूम 
िरर सवग्छदूतहरू खरुीका ख्रहरू घोषणा 
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२७५
गददैरन—्उनीहरूल े ख्ीष्टको वासतभवक 
आगमनको घोषणा गननेरन्। लगिग 
ई.प.ू ८२।

१ अपन फेरर, मेरया ब्धतुहरू, म पतमीहरूकया 
मनसतषकहरू िरमप्रभतु िरमेश्वरले उहयाँकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई ्ी आज्याहरू पदएको 
सम्पतर लैजयान चयाहया्छु; र म चयाहया्छु 
पक पतमीहरूले समझ पक िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
्ी जनलयाई ्ी कुरयाहरू पसकयाउन िप्वत् 
अनतुक्मअनतुसयार ियादरीहरू पन्तुक् गनतु्ष भ्ो 
जतुन अनतुक्म उहयाँकया ितुत्को अनतुक्मअनतुसयार 
पथ्ो।

२ अपन ्ी ियादरीहरू उहयाँकया ितुत्को 
अनतुक्मअनतुसयार पन्तुक् गररइएकया पथए, 
त्सप्रकयारमया पक जतुनबयाट जनले उनीहरूकया 
उद्धयारकया लयापग कुन प्रकयारमया प्रतीक्या गनतु्षिछ्ष 
भनी जयान् सकून्।

३ अपन ्स प्रकयारले उनीहरूलयाई पन्तुक् 
गररएको पथ्ो—उनीहरूको अत््त 
आसथया र असल कया््षहरूको कयारणले 
संसयारको उतिपत्देनख नै िरमेश्वरको िू्व्ष-
ज्यानअनतुसयार बोलया्वट भएको र त्यार गररएको 
हुनयाले; िपहलो सथयानमया असल अथ्वया 
खरयाब छयान् छयापडएको हुनयाले; त्सकयारण 
उनीहरूले असल छयानेकयाले र उनीहरूको 
महयान् आसथयाको अभ्यास गरेकयाले, िप्वत् 
बोलया्वटबयाट बोलयाइएकया छन्, हो, त्ो 
िप्वत् बोलया्वटकया सयाथ जतुन त्यार गररएको 
पथ्ो र त्सतयाकया पननमत िू्व्ष त्यार गररएको 
उद्धयारअनतुसयार।

४ अपन ्सरी उनीहरूलयाई आफनया 
आसथयाकया कयारण ्ो िप्वत् बोलया्वटबयाट 

बोलयाइएको पथ्ो, जबपक अरुले उनीहरूकया 
हृद्कया कठोरतयाकया र उनीहरूकया 
मनसतषकहरूकया अ्धोिनकया कयारण 
िरमेश्वरको आतमयालयाई अस्वीकयार गथने, जब 
पक, ्पद ्ो नभएको भए उनीहरूले िपन 
उनीहरूकया ब्धतुहरू जपत्कै महयान् अ्वसर 
ियाउन सकने पथए।

५ अथ्वया पनषकष्षमया, िपहलो सथयानमया 
उनीहरू उनीहरूकया ब्धतुहरूसँग उही सतरमया 
पथए;त्सरी ्ो िप्वत् बोलया्वट संसयारको 
उतिपत्देनख उनीहरूकया हृद् कठोर 
नगनने त्सतयाकया पननमत त्यार गररएकयाले, 
ज्मयाइएकया एकमयात् ितुत्को प्रया्नशचत्मया र 
त्समयाफ्कत् भएकयाले, जसलयाई त्यार गररएको 
पथ्ो—

६ अपन त्सरी िप्वत् बोलया्वटबयाट 
बोलयाइएकयाले र मयापनसकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
उहयाँकया आज्याहरू पसकयाउन िरमेश्वरको 
िप्वत् अनतुक्मको उच्च ियादररत्वमया पन्तुक् 
गररएकयाले, पक उनीहरू उहयाँको प्वश्याममया 
प्र्वेि गन्ष सकून्—

७ ्ो उच्च ियादररत्व उहयाँकया ितुत्को 
अनतुक्मअनतुसयार भएकयाले, जतुन संसयारको 
उतिपत्देनखको अनतुक्म पथ्ो; अथ्वया 
अकको िबदमया, पदनहरूकया आपद र ्वष्षहरूको 
अ्त्पबनया भएकयाले, सबै कुरयाहरू उहयाँको 
िू्व्षज्यानअनतुसयार, अन्तदेनख सबै अन्तसमम 
त्यार गररएकयाले—

८ अब उनीहरूलयाई ्स प्रकयारले पन्तुक् 
गररएको पथ्ो—िप्वत् बोलया्वटकया सयाथ 
बोलयाइएकयाले र एक िप्वत् प्वपधकया सयाथ 
पन्तुक् गररएकयाले र िप्वत् अनतुक्मको उच्च 
ियादररत्व उनीहरू आफ ँैमयापथ पलएकयाले, जतुन 
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्वोलया्वट र प्वपध र उच्च ियादररत्व, आपद र 
अ्त्पबनया छन्—

९ ्सरी उनीहरू सदयास्व्षदयाकया लयापग 
उच्च ियादरीहरू बने, पितयाबयाट ज्मयाइएकया 
एक मयात् ितुत्, जो पदनहरूकया आपद र 
्वष्षहरूको अ्त्पबनया हुनतुहु्छ, जो मपहमयाले, 
समयानतयाले र सत्ले भररिूण्ष हुनतुह्छ, पतनै 
ितुत्को अनतुक्मअनतुसयार। अपन ्ो ्सतै हो। 
आपमन।

१० अब, जब मैले ्ो िप्वत् अनतुक्मको, 
अथ्वया ्ो उच्च ियादररत्वकया बयारेमया भनेँ, 
त्हयाँ धेरै पथए जसलयाई पन्तुक् गरर्ो र 
िरमेश्वरको उच्च ियादरीहरू बनयाइ्ो; र ्ो 
उनीहरूको अत््त आसथया र िशचयात्याि र 
िरमेश्वरअगयापडको उनीहरूको धयापम्षकतया, 
उनीहरूले नयाि हुन भ्दया िशचयात्याि र 
धयापम्षकतयाको कयाम चतुनेको आधयारमया भएको 
पथ्ो;

११ त्सकयारण उनीहरूलयाई ्ो िप्वत् 
अनतुक्मअनतुसयार बोलयाइएको पथ्ो र िप्वत् 
ियाररएको पथ्ो र उनीहरूकया ्वसत्हरूलयाई 
थतुमयाको रगतमयाफ्कत् धोएर सेतो बनयाइएको 
पथ्ो।

१२ अब उनीहरू, िप्वत् आतमयाद्यारया 
िप्वत् बनयाइए िपछ, उनीहरूकया ्वसत्हरूलयाई 
सेतो बनयाइएकयाले, िरमेश्वर आगयाडी िप्वत् 
र पनषकलङ् भएकयाले, ियािलयाई िृणयाले 
बयाहेक हेन्ष सकदैन पथए; अपन त्हयाँ धेरै पथए, 
अत््त धेरै, जसलयाई िप्वत् बनयाइएको पथ्ो 
र जसले िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरको 
प्वश्याममया प्र्वेि गरे।

१३ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म चयाहया्छु 
पक पतमीहरू िरमेश्वरअगयापड आफै ँ प्वनम् 

हुनतुिद्षछ र िशचयात्यािकया लयापग ्ोग् फल 
ल्याउनतु िद्षछ, पक पतमीहरूले िपन ्ो 
प्वश्याममया प्र्वेि गन्ष सक।

१४ हो, आफै ँलयाई मनलकसदेककया 
पदनहरूकया जनजसतै प्वनम् बनयाऊ, जो मैले 
भनेको उही अनतुक्मअनतुसयारको एक उच्च 
ियादरी िपन पथए, जसले िपन सदयास्व्षदयाकया 
पननमत उच्च ियादररत्व आफूमया पलएकया पथए।

१५ अपन ्ो पतनै मनलकसदेक पथए 
जसलयाई अब्याहयामले दियांि पतरे; हो, हयाम्या 
पितया अब्याहयामले समेत आफनो अधीनमया 
रहेकया सबैको दि भयाग को एक भयाग दियांि 
पतरे।

१६ अब ्ी प्वपधहरू ्सप्रकयारले पदइएको 
पथ्ो, पक जसद्यारया जनले िरमेश्वरकया ितुत्को 
बयाटो हेन्ष सकून्, ्ो उहयाँको अनतुक्मको 
एक पकपसम भएर, अथ्वया उहयाँको अनतुक्म 
भएकयाले र ्ो पक उनीहरूले आफनया ियािको 
छुटकयारयाको पननमत बयाटो हेन्ष सकून्, पक 
उनीहरूले िरमप्रभतुको प्वश्याम पभत् प्र्वेि गन्ष 
सकून्।

१७ अब ्ी मनलकसदेक ियालेमकया रयाजया 
पथए र उनकया जन दुष्टतया र कुकम्षमया बपल्या 
भएकया पथए; हो, उनीहरू सबै िथभ्रष्ट भएकया 
पथए, उनीहरू सबै प्रकयारकया दुष्टतयाले भररएकया 
पथए;

१८ तर मनलकसदेकले िपक्ियाली 
आसथयाको अभ्यास गरेकयाले र िरमेश्वरको 
िप्वत् अनतुक्मअनतुसयार उच्च ियादररत्वको 
पजममे्वयारी प्रयाप्त गरेकयाले, उनकया जनसयामतु 
िशचयात्यािको प्र्वचन पदए। अपन हेर, 
उनीहरूले िशचयात्याि गरे र मनलकसदेकले 
उनकया पदनहरूमया त्ो भूपममया ियान्त सथयािनया 
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गरे; त्सकयारण उनलयाई ियान्तकया रयाजकुमयार 
भपन्थ्ो, पकनपक उनी ियालेमकया रयाजया पथए; 
र उनले आफनया पितयाकया अधीनमया ियासन गरे।

१९ अब, उनीअगयापड त्हयाँ धेरै पथए र 
त्सिपछ िपन धेरै पथए, तर कोही बढी महयान् 
पथएनन्; त्सकयारण, उनीहरूले उनकया 
बयारेमया प्विेष उल्ेख गरेकया छन्।

२० अब मैले ्स ्वसततुलयाई अरु ्वण्षन गन्ष 
आ्वश्क छैन; मैले जे भनेको छु ि्या्षप्त छ। 
हेर, धम्षियासत्हरू पतमीहरू अगयापड छन्; ् पद 
्सलयाई उलटोियालटो ियाऱ्ौ भने पतमीहरूको 
प्वनयािकया पननमत हुनेछ।

२१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अलमयाले ्ी ्वचनहरू उनीहरूसयामतु भनेकया 
पथए, उनले उनकया हयातहरू उनीहरूसयामतु 
फैलयाए र िपक्ियाली आ्वयाजकया सयाथ करयाए, 
्सो भ्दै: िशचयात्याि गनने सम् अपहले हो, 
पकनपक मतुपक्को पदन नपजपकँदैछ;

२२ हो, अपन िरमप्रभतुको आ्वयाज, 
स्वग्षदूतहरूकया मतुखबयाट, सबै रयाष्टट्रहरूसयामतु 
्ो िोषणया गद्षछ; हो, ्ो िोषणया गद्षछ, 
पक उनीहरूलयाई महयान् आन्दको खतुिीको 
खबर पमलोस्, हो र ्ी खतुिीकया खबरहरू 
उहयाँले आफनया सबै जनमयाझ सतुनयाउनतुहु्छ; 
हो, िृथ्वीको सतहभरर स्व्षत् छरिष्ट 
ियाररएकयाहरूसमेत; त्सकयारण ती हयामीसयामतु 
आएकया छन्।

२३ अपन ती हयामीलयाई सिष्ट िबदमया 
अ्वगत गरयाइएको छ, पक हयामीले बतुझन सकूँ, 
पक हयामीले अ््थया गन्ष सकदैनौ; र ्ो हयामी 
एक अनौठो भूपममया ितुम्ते भएको कयारणले 
हो; त्सकयारण, हयामीले अपत नै कृिया ियाएकया 
छौँ, पकनपक हयामीसयामतु हयाम्ो दयाखबयारीको सबै 

भयागमया ्ी खतुिीकया खबरहरू िोषणया गररएको 
छ।

२४ पकनपक हेर, स्वग्षदूतहरू ्स सम्मया 
हयाम्ो भूपममया धेरैसयामतु ्सलयाई िोषणया गददै 
छन; र ्ो उहयाँको मपहमयामया हुने उहयाँको 
आगमनको सम्मया उहयाँको ्वचन रिहण गन्ष 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूलयाई 
त्यार गनने प्र्ोजनले हो।

२५ अपन अब हयामी उहयाँको आगमनको 
खतुिीको समयाचयार हयामीसयामतु स्वग्षदूतको 
मतुखद्यारया िोषणया गररन प्रतीक्या मयात् गछछौ; 
पकनपक सम् आउँछ, कपत पछटो हयामीलयाई 
थयाहया छैन। िरमेश्वरसँग चयाहया्छु पक ्ो मेरया 
पदनमया होओस्; तर चयाँडो होओस्, अथ्वया 
पढलो, ्समया म हष्ष मनयाउनेछु।

२६ अपन ्सलयाई ््याप्क र िप्वत् 
मयापनसहरूसयामतु अ्वगत गरयाइनेछ, 
स्वग्षदूतहरूको मतुखबयाट, उहयाँको आगमनको 
सम्मया, पक हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया ्वचनहरू 
िूरया होऊन्, उहयाँकया बयारेमया उनीहरूले 
बोलेअनतुसयार, जतुन उनीहरूमया भएको 
अगम्वयाणीको आतमयाअनतुसयार पथ्ो।

२७ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म मेरो हृद्को 
पभत्बयाट चयाहया्छु, हो, िीडया हुने गरी महयान 
पच्तयाकया सयाथ समेत, पक पतमीहरूले मेरया 
्वचनहरूलयाई सतुन र पतमीहरूकया ियािहरूलयाई 
पनकयाल र पतमीहरूको िशचयात्यािकया पदनलयाई 
नलमब्याऊ;

२८ तर पक पतमीहरू आफै ँ िरमप्रभतुअगयापड 
प्वनम् बन र उहयाँको िप्वत् नयाउँमया बोलयाओ 
र पनर्तर होपस्यार रहो र प्रयाथ्षनया गर, 
पक पतमीहरूलयाई सहनसकने भ्दया बढी 
नलोभ्याइ्ोस्, अपन ्सरी प्वनम्, नम्, 
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समपि्षत, धै््ष, मया्याले भररएको र सबै 
सहनिील बनेर िप्वत् आतमयाद्यारया अगतु्वयाइ 
होओस्।

२९ िरमप्रभतुमयापथ आसथया भएर; आिया गरेर 
पक पतमीहरूले अन्त जी्वन प्रयाप्त गननेछौ; 
िरमेश्वरको मया्या पतमीहरूकया हृद्हरूमया 
सदै्व रयाखेर, पक पतमीहरूलयाई अन्तम पदनमया 
उतथयान गरर्ोस् र पतमीहरू उहयाँको प्वश्याममया 
प्र्वेि गन्ष सक।

३० अपन िरमप्रभतुल े पतमीहरूलयाई 
िशचयात्याि प्रदयान गरून,् पक पतमीहरूले उहयाकँो 
क्ोध आफूमयापथ नल्याओ, पक नरकको 
सयाङ्लयाहरूद्यारया पतमीहरूलयाई नबयँापध्ोस्, 
पक पतमीहरूल ेदोस्ो मतृ त्ु सहन निरोस्।

३१ अपन अलमयाले जनसयामतु अरु धेरै 
्वचनहरू बोले, जतुन ्ो ितुसतकमया लेनखएको 
छैनन्।

अध्या् १४

अलमा र अमलुकेलाई कारागारमा हाभलनर 
र प्रहार गररनर—भवशवासीहरूलाई र 
उनीहरूका पभवत् धम्छरासत्हरूलाई 
आगोद्ारा जलाइनर—यी सभहदहरूलाई 
परमप्रिदु्ारा मभहमाका सा् प्राप्त गररनर—
कारागारका भित्ताहरू टुक्ा टुक्ा पाररनरन् र 
ढलरन—्अलमा र अमलेुकलाई मुति गररनर 
र उनीहरूलाई सताउनहेरूको ्ध गररनर। 
लगिग ई.प.ू ८२–८१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो उनले जनसयामतु बोलन 
अ्त् गरेिपछ उनीहरूमध्े धेरैले उनकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गरे र िशचयात्याि गन्ष र 
धम्षियासत्हरूको खोजी गन्ष थयाले।

२ तर उनीहरूमध्े बढी भयाग इचछुक पथए 
पक उनीहरूले अलमया र अमतुलेकलयाई प्वनयाि 
गन्ष सकून्; पकनपक उनीहरू पजस्ोमसयामतुकया 
उनकया ्वचनहरूको सिष्टतयाकया कयारण 
अलमयासँग ररसयाए; र उनीहरूले ्ो िपन 
भने पक अमतुलेकले उनीहरूलयाई ढयाँटेकया 
पथए, उनीहरूको कयानतुनप्वरुद्ध र उनीहरूकया 
्वपकलहरू र ््या्कतया्षहरूप्वरुद्ध िपन पन्दया 
गरेकया पथए।

३ अपन उनीहरू अलमया र अमतुलेकसँग िपन 
ररसयाएकया पथए; र पकनभने उनीहरूले आफनया 
दुष्टतयाप्वरुद्ध सिष्टकया सयाथ ग्वयाही पदएकया 
पथए, उनीहरूले पतनीहरूलयाई गोप्रुिमया 
फ्याँकन खोजे।

४ तर ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले त्सो 
गरेनन्; तर उनीहरूले पतनीहरूलयाई लगे 
र बपल्ो डोरीहरूले पतनीहरूलयाई बयाँधे र 
उनीहरूलयाई भूपमको प्रधयान ््या्कतया्षअगयापड 
लगे।

५ अपन जन अपि गए र उनीहरूप्वरुद्ध 
ग्वयाही पदए—ग्वयाही पदँदै पक उनीहरूले 
आफनया कयानतुन र उनीहरूकया ्वपकलहरू र 
भूपमकया ््या्कतया्षहरू र भूपममया भएकया सबै 
जनप्वरुद्ध िपन पन्दया गरे; अपन ् ो िपन ग्वयाही 
पदए पक ्हयाँ एक मयात् िरमेश्वर हुनतुहु्छ र 
उहयाँले आफनो ितुत्लयाई जनसयामतु िठयाउनतुहुनेछ, 
तर उहयाँले उनीहरूलयाई बचयाउनतुहुनेछैन; 
अपन ्सतया धेरै कुरयाहरू जनले अलमया र 
अमतुलेकप्वरुद्ध ग्वयाही पदए। अब ्ी भूपमको 
प्रधयान ््या्कतया्षअगयापड गररएको पथ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जीस्ोम 
बोपलएकया ्वचनहरूमया आशच््षचपकत भ्ो; 
उसलयाई उसकया झतुठया ्वचनहरूद्यारया जनमयाझ 
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आएको मनसतसकको अ्धोिनबयारेमया िपन 
थयाहया पथ्ो; र उसको जी्वयातमया उसको 
आफनो दोषको चेतनयामतुपन िीपडत हुन थयाल्ो; 
हो, ऊ नरकको िीडयाहरूद्यारया िेररन थयाल्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ऊ जनसयामतु 
करयाउन थयाल्ो, ्सो भ्दै: हेर, म दोषी छु 
र ्ी मयापनसहरू िरमेश्वरअगयापड पनषकलङ् 
छन्। अपन उसले त्स सम्देनख उनीहरूकया 
पननमत पब्ती गन्ष थयाल्ो; तर उनीहरूले 
उसकयाप्वरुद्ध पन्दया गरे, ्सो भ्दै: के तँ िपन 
सैतयानको अधीनमया छस्? अपन उनीहरूले 
उसलयाई थतुके र उसलयाई उनीहरूमयाझबयाट 
पनकयालया गरे र अलमया र अमतुलेकले बोलेकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गनने सबैलयाई िपन; 
अपन उनीहरूले उनीहरूलयाई पनकयालया गरे र 
उनीहरूलयाई ढुङ्याले हयान् मयापनसहरू िठयाए।

८ अपन उनीहरूले पतनीहरूकया ितनीहरू 
र छोरयाछोरीहरू एकसयाथ् ल्याए र जसले 
प्वश्वयास गऱ्ो अथ्वया जसलयाई िरमेश्वरकया 
्वचनमया प्वश्वयास गन्ष पसकयाइएको पथ्ो, 
उनीहरूलयाई आगोमया फ्याँपकनतुिद्षछ भनी 
अह्रयाए; र उनीहरूले पतनीहरूकया अपभलेखहरू 
िपन ल्याए जतुनमया िप्वत् धम्षियासत्हरू पथए 
र पतनलयाई िपन आगोमया फ्याँके, पक ती 
जलयाइ्ून र आगोद्यारया प्वनयाि होऊन्।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले अलमया 
र अमतुलेकलयाई लगे र उनीहरूलयाई सयाहदतको 
सथयानमया ल्याए पक उनीहरूले आगोद्यारया भषम 
भइरहेकया पतनीहरूको प्वनयाि हेन्ष सकून्।

१० अपन जब अमतुलेकले आगोमया भषम 
भइरयाखेकया सत्ीहरू र बयालबयापलकयाहरूको 
िीडयालयाई देखे, उनी िपन िीपडत भए; र 
उनले अलमयासयामतु भने: हयामी कसरी ्सतो 

भ्या्वह दृश् हेन्ष सकदछौँ? त्सकयारण 
हयामीले हयाम्या हयातहरू फैलयाऔँ र हयामीमया 
भएको िरमेश्वरको िपक्को अभ्यास गरौँ र 
पतनीहरूलयाई ज्वयालयाहरूबयाट बचयाऔँ।

११ अलमयाले उनीसयामतु भने: आतमयाले मलयाई 
बयाध् गरयाउँछ पक मैले मेरया हयात फैलयाउनतु 
हुँदैन; पकनपक िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई 
आफ ँै, मपहमयामया, रिहण गनतु्षहु्छ; र उहयाँले 
सहनतुहु्छ पक उनीहरूले ्ो कुरया गरून्, 
अथ्वया पक जनले उनीहरूलयाई ्ो कुरया गरून्, 
उनीहरूकया हृद्कया कठोरतयाअनतुसयार, पक 
उहयाँले आफनो क्ोधमया उनीहरूमया अभ्यास 
गनने ््या्हरू ््याप्क हुनेछन्; र पनदकोषको 
रगत उनीहरूकया प्वरुद्ध ग्वयाहीकया रुिमया खडया 
हुनेछ, हो र अन्तम पदनमया उनीहरूकया प्वरुद्ध 
िपक् िू्व्षक करयाउनेछ।

१२ अब अमतुलेकले अलमयालयाई भने: 
हेर, समभ्वत: उनीहरूले हयामीलयाई िपन 
जलयाउनेछन्।

१३ अपन अलमयाले भने: िरमप्रभतुको 
इचछयाअनतुसयार होओस्। तर, हेर, हयाम्ो कया््ष 
सपकएको छैन, त्सकयारण उनीहरूले 
हयामीलयाई जलयाउनेछैनन्।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब आगोमया 
फ्याँपकएकयाहरूकया िरीरहरू र पतनीहरूसँगै 
फ्याँपकएकया अपभलेखहरू िपन भषम भए, 
भूपमको प्रधयान ््या्कतया्ष बयाँपधएकया अलमया 
र अमतुलेक अगयापड आएर खडया भ्ो; अपन 
उसले उसको हयातले उनीहरूलयाई उनीहरूकया 
गयालयामया प्रहयार गऱ्ो र उनीहरूसयामतु भ््ो: 
पतमीहरूले ्ो देखेिपछ, के पतमीहरूले ्ी 
जनसयामतु फेरर प्र्वचन गछछौ, पक उनीहरूलयाई 
आगो र ग्धकको एक कुणडमया फ्यापकनेछ?
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१५ हेर, पतमीहरू देखछौ पक पतमीहरूसँग 

आगोमया फ्याँपकएकयाहरूलयाई जोगयाउने िपक् 
छैन; न त िरमेश्वरले उनीहरूको संरक्ण 
गनतु्षभ्ो पकनभने उनीहरू पतमीहरूको 
आसथयाकया पथए। अपन ््या्कतया्षले 
उनीहरूलयाई फेरर उनीहरूकया गयालयामया प्रहयार 
गऱ्ो र सोध्ो: पतमीहरूले आफनया पननमत के 
भ्दछौ?

१६ अब ्ो ््या्कतया्ष पगदोनलयाई बध गनने 
नेहोरको अनतुक्म र आसथयाअनतुसयार पथ्ो।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया र 
अमतुलेकले केही उत्र पदएनन्; र उसले 
उनीहरूलयाई फेरर प्रहयार गऱ्ो र कयारयागयारमया 
फ्याँकन उनीहरूलयाई आपधकयारीहरूसमक् 
हसतया्तरण गरे।

१८ अपन जब उनीहरूलयाई कयारयागयारपभत् 
फ्याँकेको तीन पदन भएको पथ्ो, त्हयाँ 
नेहोरकया िोपषत आसथयाकया धेरै ्वपकलहरू 
र ््या्कतया्षहरू र ियादरीहरू र पिक्कहरू 
आए; र पतनीहरू कयारयागयारमया उनीहरूलयाई 
हेन्ष आए र पतनीहरूले उनीहरूलयाई धेरै 
्वचनहरूकया बयारेमया प्रशन सोधे; तर उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई केही उत्र पदएनन्।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ््या्कतया्ष 
उनीहरूसयामतु खडया भए र भने: पतमीहरूले 
पकन ्ी जनकया प्रशनहरूको उत्र पदँदैनौ? 
के पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक मसँग 
पतमीहरूलयाई ज्वयालयाहरूमया हयापलपदने िपक् 
छ? अपन उसले उनीहरूलयाई बोलन आज्या 
पद्ो; तर उनीहरूले केही उत्र पदएनन्।

२० अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरू फक्क र 
आफनो बयाटो लयागे, तर भोपलिलट फेरर आए; र 
््या्कतया्षहरूले िपन उनीहरूकया गयालयाहरूमया 

फेरर प्रहयार गरे। अपन धेरैजनया िपन अपि आए र 
उनीहरूलयाई प्रहयार गरे, ् सो भ्दै: के पतमीहरू 
फेरर खडया भएर ्ी जनको मूल्याङ्न गछछौ 
र हयाम्या कयानतुनलयाई दोषी ठहऱ्याउँछौ? ्पद 
पतमीहरूसँग ्सतो महयान् िपक् छ भने पकन 
पतमीहरूले आफ ँैलयाई मतुक् गददैनौ?

२१ अपन उनीहरूले ्सतया महयान् कुरयाहरू 
उनीहरूसयामतु भने, उनीहरूप्रपत उनीहरूकया 
दयाह्रया पकटदै, उनीहरूलयाई थतुकदै र ्सो भ्दै: 
हयामी दोषी ठहररँदया कसतो देनखनेछौ?

२२ अपन धेरै ्सतया कुरयाहरू, हो, 
सबै प्रकयारकया ्सतया कुरयाहरू उनीहरूले 
उनीहरूसयामतु गरे; अपन ्सरी उनीहरूले 
धेरै पदनसमम उनीहरूको नखल्ी उडयाए। 
अपन उनीहरूले पतनीहरूबयाट खयान रोके पक 
उनीहरू भोकयाऊन्, ियानी रोके पक उनीहरू 
पतखया्षऊन्; र उनीहरूले पतनीहरूको ्वसत्हरू 
िपन खोसे पक उनीहरू नयाङ्या होऊन्; र 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई बपल्या डोरीहरूले 
बयाँधे र कयारयागयारमया ब्ध गरे।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो धेरै पदनसमम 
उनीहरूले सहेिपछ, (अपन ्ो नफीकया 
जनमयापथ ््या्कतया्षहरूको ियासनको दिौँ 
्वष्षको दिौँ मपहनयाको बयाह्रौँ पदनमया पथ्ो) 
पक अममोनीहयाहको भूपमकया प्रधयान ््या्कतया्ष 
र उनीहरूकया धेरै पिक्कहरू र उनीहरूकया 
्वपकलहरू अलमया र अमतुलेकलयाई डोरीहरूले 
बयाँधेर रयाखेको कयारयागयारमया गए।

२४ अपन प्रधयान ््या्कतया्ष उनीहरूअगयापड 
खडया भ्ो र उनीहरूलयाई फेरर प्रहयार गऱ्ो 
र उनीहरूसयामतु भ््ो: ्पद पतमीहरूसँग 
आफ ँैलयाई ्ी ब्धनहरूबयाट मतुक् गनने 
िरमेश्वरको िपक् छ भने र तब हयामी 
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प्वश्वयास गद्षछौँ पक िरमप्रभतुले पतमीहरूकया 
्वचनहरूअनतुसयार ् ी जनको प्वनयाि गनतु्षहुनेछ।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
सबै अपि गए र उनीहरूलयाई प्रहयार गरे, उही 
्वचनहरू भ्दै, अन्तमसमम समेत; र जब 
अन्तमले बोलेको पथ्ो, िरमेश्वरको िपक् 
अलमया र अमतुलेकमयापथ पथ्ो र उनीहरू उठे 
र उनीहरूकया खतुट्याहरूमया खडया भए।

२६ अपन अलमया करयाए ् सो भ्दै: ् ी महयान् 
कष्टहरू हयामी कपत्जेल सहौँ, हे िरमप्रभतु? 
हे िरमप्रभतु, हयामीलयाई ख्ीष्टमया भएको हयाम्ो 
प्वश्वयासअनतुसयार, मतुपक्समम समेत िपक् 
पदनतुहोस्। अपन उनीहरूले आफूलयाई बयाँधेकया 
डोरीहरू तोडे; र जब जनले ्ी देखे, उनीहरू 
भयाग् थयाले, पकनपक प्वनयािको डर उनीहरूमया 
आ्ो।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूको 
डर ्पत ठूलो पथ्ो पक उनीहरू िृथ्वीमया ढले 
र कयारयागयारको बयापहरको ढोकयासमम ितुगेनन्; 
र िृथ्वी िपक्िू्व्षक हनल््ो र कयारयागयारकया 
पभत्याहरू टुपक्एर दुइटया भए, त्सकयारण 
ती िृथ्वीमया ढले; र ती ढलेकया पभत्याबयाट 
अलमयालयाई र अमतुलेकलयाई प्रहयार गनने प्रधयान 
््या्कतया्ष र ्वपकलहरू र ियादरीहरू र 
पिक्कहरूको बध भ्ो।

२८ अपन अलमया र अमतुलेक कयारयागयारबयाट 
बयापहर आए र उनीहरू ियाइते भएकया पथएनन्; 
पकनपक िरमप्रभतुले ख्ीष्टमया भएको उनीहरूको 
आसथयाअनतुसयार उनीहरूलयाई िपक् पदनतुभ्ो। 
अपन उनीहरू पसधै कयारयागयारबयाट बयापहर 
आए; र उनीहरूकया ब्धनहरू फुकयापलए; 
र कयारयागयार िृथ्वीमया ढलेको पथ्ो र अलमया र 
अमतुलेक बयाहेक ती पभत्याहरू पभत्कया प्रत्ेक 

जी्वयातमयाहरूको बध गररएको पथ्ो; अपन 
उनीहरू पसधै सहरपतर आए।

२९ अब जनले ठूलो आ्वयाज सतुनेकयाले 
त्सको कयारण के हो भनी जयान् पभडमया एक 
सयाथ दौडेर आए; र जब उनीहरूले अलमया र 
अमतुलेक कयारयागयारबयाट बयापहर आउँदै गरेको र 
कयारयागयारकया पभत्याहरू िृथ्वीमया ढलेको देखे, 
उनीहरू भ्ङ्र डरले आपत्ए र अलमया र 
अमतुलेकको उिनसथपतबयाट जसरी एउटया बयाख्ो 
उनकया ियाठयाहरूसँग दुई पसंहबयाट भयागछ त्सरी 
समेत भयागे; अपन ्सरी उनीहरू अलमया र 
अमतुलेकको उिनसथपतबयाट भयागे।

अध्या् १५

अलमा र अमुलेक भसदोम जानरन ् र चच्छको 
स्ापना गर्छन्—अलमाल े जीस्ोमलाई 
चङ्ाइ भदनरन्, जो चच्छमा समममभलत 
हुनरन्—धरेलेै ्मप्तसमा भलनरन ् र चच्छको 
उन्नभत हुनर—अलमा र अमलुके जरहमेला 
जानरन्। लगिग ई.प.ू ८१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया र 
अमतुलेकलयाई सहरबयापहर प्रसथयान गन्ष आज्या 
गरर्ो र उनीहरू प्रसथयान गरे र पसदोमको 
भूपमतफ्क समेत आए; र हेर, त्हयाँ पतनीहरूले 
अलमयाकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गरेकया कयारणले 
पनकयालया गररएकया र ढुङ्याले हयापनएकया 
अममोनीहयाहको भूपमबयाट प्रसथयान गरेकया सबै 
जनलयाई फेलया ियारे।

२ अपन उनीहरूले आफनया ितनीहरू र 
छोरयाछोरीहरूमयापथ भएकया सबै र आफनै 
र उनीहरूको मतुपक्को िपक्कया बयारेमया 
उनीहरूलयाई बतयाए।
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३ अपन जीस्ोम िपन पसदोममया, एक बलदो 

ज्वरोले पबरयामी भई िलटेको पथ्ो, जतुन उसको 
दुष्टतयाले उसको मनसतषकको प्विपत्हरूकया 
कयारण भएको पथ्ो, पकनपक उसले ठया््ो पक 
अलमया र अमतुलेक अब छैनन्; र उसले ठया््ो 
पक उसको दुष्टतयाकया कयारण उनीहरूको बध 
गररएको पथ्ो। अपन ्ो महयान् ियाि र उसकया 
अरु धेरै ियािहरूले, मतुपक् नहुने भएकयाले 
्ो अत््त कष्टप्रद नभइ्जेलसमम उसको 
मनसतषकको खेदो ख््ो; त्सकयारण ऊ एक 
बलदो तयािले र्थपनन थयाल्ो।

४ अब, जब उसले सतु््ो पक अलमया र 
अमतुलेक पसदोमको भूपममया छन्, उसको 
हृद्ले सयाहस पलन थयाल्ो; अपन उसले, 
उनीहरूलयाई आफूसमक् आइपदने चयाहनया 
गददै, ततुरु्त उनीहरूसमक् एक स्देि  
िठया्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू ततुरु्त 
गए, उसले उनीहरूलयाई िठयाएको स्देिको 
ियालनया गददै; र उनीहरू जीस्ोमको िरपभत् गए; 
र उनीहरूले उसलयाई उसको पबछ्ौनयामया, 
पबरयामी, एक बलदो जरोले कमजोर भएको 
फेलया ियारे; र उसको मनसतषक िपन उसकया 
दुष्टतयाहरूकया कयारण अत््त कष्टप्रद पथ्ो; र 
जब उसले उनीहरूलयाई देख्ो उसले आफनो 
हयात फैल्या्ो र उनीहरूलयाई पब्ती गऱ्ो पक 
उनीहरूले उसको चङ्याइ गरून्।

६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक अलमयाले उसलयाई 
भने, उसलयाई हयातमया समयातेर: के तँ मतुपक्कया 
पननमत ख्ीष्टको िपक्मया प्वश्वयास गछ्षस्?

७ अपन उसले उत्र पद्ो र भ््ो: हो, म 
पतमीले पसकयाएकया सबै ्वचनहरूको प्वश्वयास 
गछु्ष।

८ अपन अलमयाले भने: ्पद तँ ख्ीष्टको 
उद्धयारमया प्वश्वयास गद्षछस् भने तैँले चङ्याइ 
ियाउन सकछस्।

९ अपन उसले भ््ो: हो, म पतम्या 
्वचनअनतुसयार प्वश्वयास गछु्ष।

१० अपन तब अलमयाले िरमप्रभतुसयामतु ितुकयारे, 
्सो भ्दै: हे िरमप्रभतु हयाम्या िरमेश्वर, ्ो 
मयापनसमयापथ कृिया गररपदनतुहोस् र ख्ीष्टमया 
भएको उसको प्वश्वयासअनतुसयार उसलयाई 
चङ्याइ गररपदनतुहोस्।

११ अपन जब अलमयाले ्ी ्वचनहरू 
बोलेकया पथए, जीस्ोम आफनो खतुट्यामया उपफ््ो 
र पहँडन थयाल्ो; अपन ्ो सबै जनको ठूलो 
आशच््षमया गररएको पथ्ो; र ्सको ज्यान 
पसदोमको समिूण्ष भूपमभरर फैपल्ो।

१२ अपन अलमयाले जेस्ोमलयाई िरमप्रभतुसयामतु 
बनप्तसमया पदए; र उसले त्ससम् िशचयात् 
जनसयामतु प्र्वचन पदन थयाल्ो।

१३ अपन अलमयाले पसदोमको भूपममया 
चच्षको सथयािनया गरे र त्ो भूपममया बनप्तसमया 
पलन इचछुक भएकयाहरूलयाई िरमप्रभतुमया 
बनप्तसमया पदन ियादरीहरू र पिक्कहरूलयाई 
िप्वत्ीकृत गरे।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू धेरै 
पथए, पकनपक पसदोमको ्वररिररको समिूण्ष 
क्ेत्बयाट उनीहरू ठूलो सङ्ख्ययामया आए र 
बनप्तसमया पलए।

१५ तर अममोनीहयाहको भूपमकया जनकया 
समब्धमया, उनीहरू एक कठोर हृद् भएकया 
हठी जन रहे; अपन उनीहरूले अलमया र 
अमतुलेकको सबै िपक्लयाई सैतयानको हो भ्दै 
आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गरेनन्; पकनपक 
उनीहरू नेहोरको िोपषत आसथयाकया पथए र 
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आफनया ियािहरूको िशचयात्यािमया प्वश्वयास 
गरेनन्।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया र 
अमतुलेक, अमतुलेकले िरमेश्वरकया ्वचनकया 
पननमत उनकया अममोनीहयाहको भूपममया भएकया 
सबै सतुन र चयाँदी र उनकया मूल््वयान् कुरयाहरू 
त्यागेकयाले, एक सम्कया उनकया पमत्हरूद्यारया, 
उनकया पितया र उनकया कुटुमबद्यारया िपन उनलयाई 
अस्वीकयार गररएकयाले;

१७ त्सकयारण, अलमयाले पसदोममया चच्षको 
सथयािनया गरेिपछ, एक महयान् पन््त्ण देखेर, 
हो, देखेर पक जन उनीहरूकया हृद्कया 
िमणडकया समब्धमया पन्न्त्त पथए र 
िरमेश्वरअगयापड आफूलयाई प्वनम् बनयाउन 
थयाले र िरमेश्वरको आरयाधनया गन्ष उनीहरूकया 
आरक्णकया सथयानहरूमया ्वेदीअगयापड एक सयाथ 
भेलया हुन थयाले, होपस्यार हुँदै र पनर्तर प्रयाथ्षनया 
गददै, तयापक उनीहरूले सैतयानबयाट र मृत्तुबयाट र 
प्वनयािबयाट मतुपक् ियाउन सकून्—

१८ अब जसरी मैले भने, अलमयाले ्ी 
सबै कुरयाहरू देखेकयाले, त्सकयारण उनले 
अमतुलेकलयाई लगे र जरहेमलयाको भूपममया आए 
र पतनलयाई उनको आफनो िरमया लगे र उनकया 
प्विपत्हरूमया उनको से्वया गरे र िरमप्रभतुमया 
उनलयाई बपल्ो बनयाए।

१९ अपन नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको दिौँ ्वष्ष ्सरी 
अ्त् भ्ो।

अध्या् १६

लमानीहरूल े अममोनीहाहका जनको 
भवनार गर्छन—्जोरामले नफीहरूलाई 

लमानीहरूमाभ्को भवजयमा अगुवाइ 
गर्छन्—अलमा र अमलुके र अनय धरेलैे 
वचनको प्रचार गर्छन—्उनीहरूले 
भसकाउँरन् भक पनुरुत्ानपभर ख्ीष्ट 
नफीहरूसामु दमेखनहुुनरे। लगिग 
ई.प.ू ८१–७७।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
एियारौँ ्वष्षको दोस्ो मपहनयाको ियाँचौ पदनमया, 
जरहेमलयाको भूपममया धेरै ियान्त भ्ो र, 
पननशचत सङ्ख्ययाकया ्वष्षहरूसमम त्हयाँ न त 
्तुद्धहरू न त लडयाइँहरू भए र एियारौँ ्वष्षको 
दोस्ो मपहनयाको ियाँचौ पदनसमम समेत, त्हयाँ 
्तुद्धको हल्या भूपम भरर सतुपन्ो।

२ पकनपक हेर, लमयानीहरूकया 
सेनयाहरू उजयाड सथयानपतरबयाट, भूपमको 
पसमयानयाहरूसमम, अममोनीहयाहको सहरपभत् 
समेत, आए र जनको बध गन्ष र सहरको 
प्वनयाि गन्ष थयाले।

३ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूले 
उनीहरूलयाई भूपमबयाट लखेटन ि्या्षप्त 
सेनया जममया गनतु्षभ्दया अगयापड उनीहरूले 
अममोनीहयाहको सहरमया भएकया जनको र 
नोआको पसमयानयाहरू ्वररिरर केहीको िपन 
प्वनयाि गरेकया पथए र अरुलयाई उजयाड सथयानपतर 
ब्दी बनयाएर लगेकया पथए।

४ अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरू उजयाड 
सथयानपतर ब्दी बनयाइएर लपगएकयाहरूलयाई 
ियाउन इचछुक पथए।

५ त्सकयारण, नफीहरूकया सेनयाहरूको 
मतुख् कप्तयान पन्तुक् गररएकया उनी, (र उनको 
नयाउँ जोरयाम पथ्ो र उनकया दुइटया छोरयाहरू 
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पथए, लही र आहया)—अब जोरयाम र उनकया 
दुई छोरयाहरू, अलमया चच्षमयापथ उच्च ियादरी 
हुन् भन्े थयाहया ियाएर, उनीसँग अगम्वयाणीको 
आतमया छ भन्े सतुनेर, त्सकयारण पतनीहरू 
उनीसयामतु गएर उनीबयाट जयान् चयाहे पक उनीहरू 
लमयानीहरूद्यारया ब्दी बनयाएर लपगएकया आफनया 
ब्धतुहरूलयाई खोजन उजयाड सथयानपतर जयानतु 
िछ्ष भनी िरमप्रभतु चयाहयानतुहु्छ ्वया हुन्।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्स प्वष्कया 
बयारेमया अलमयाले िरमप्रभतुसँग सोधे। अपन अलमया 
फक्क र उनीहरूसयामतु भने: हेर, लमयानीहरू 
उजयाड सथयानको दपक्णमया, म्टीको भूपमको 
पसमयानयाहरूभ्दया िर धेरै मयापथ, पसदोन नदी 
तननेछन्। अपन पतमीहरूले उनीहरूलयाई, त्हयाँ, 
पसदोन नदीको िू्व्षमया उनीहरूलयाई भेटने छौ र 
िरमप्रभतुले पतमीहरूकया लमयानीहरूद्यारया ब्दी 
बनयाएर लपगएकया ब्धतुहरूलयाई पतमीहरूलयाई 
पदनतुहुनेछ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जोरयाम र उनकया 
छोरयाहरूले उनीहरूकया सेनयाहरूकया सयाथ 
पसदोन नदी तरे र म्टीकया पसमयानयाहरूभ्दया 
िर पसदोन नदीको िू्व्षमया रहेको उजयाड 
सथयानसमम ्यात्या गरे।

८ अपन उनीहरू लमयानीहरूकया 
सेनयाहरूमयापथ आए र लमयानीहरूलयाई ्त्-
तत् छरर्ो र उजयाड सथयानपतर धियाइ्ो; 
र उनीहरूले लमयानीहरूद्यारया ब्दी बनेर 
लपगएकया उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई लगे र ब्दी 
बनयाएर लपगएकया मध्े एकको जी्वयातमया िपन 
गतुमयाइएको पथएन। अपन उनीहरूलयाई आफनया 
ब्धतुहरूद्यारया उनीहरूकया आफनया भूपमहरू 
अधीनमया पलन लपगइए।

९ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको एियारौँ 

्वष्ष ्सरी अ्त् भ्ो, लमयानीहरू भपूमबयाट 
लखपेटए र अममोनीहयाहकया जनको प्वनयाि 
गररएको पथ्ो; हो, अममोनीहयाहीहरूकया प्रत्ेक 
जीप्वत जी्वयातमयाहरूको प्वनयाि गररएको पथ्ो 
र उनीहरूको महयान ्सहर िपन, जतुन उनीहरूले 
भनकेया पथए, त्सको मयाहयानतयाकया कयारण, 
िरमेश्वरल ेप्वनयाि गन्ष सकनतुहुन्।

१० तर हेर, एक पदनमया ्सलयाई उजयाड 
बनयाइएको पथ्ो; र मतुदया्षहरूलयाई कुकुरहरू 
र उजयाड सथयानकया जङ्ली जनया्वरहरूद्यारया 
लतुछयाचतुँडी गररएको पथ्ो।

११ तैिपन, धेरै पदनहरूिपछ उनीहरूकया 
मृत िरीरहरू िृथ्वीको सतहमया थतुियाररएकया 
पथए र पतनीहरूलयाई एउटया ियातलो ढक्नले 
ढयापकएको पथ्ो। अपन त्हयाँको ग्ध ्पत 
अधीक पथ्ो पक मयापनसहरू अममोनीहयाहको 
भूपम अधीनमया पलन धेरै ्वष्षसमम गएनन्। 
अपन ्सलयाई नेहोरहरूकया उजयाड भपन्थ्ो; 
पकनपक बध गररएकया उनीहरू नेहोरकया 
िेियाकया पथए; र उनीहरूको भूपम उजयाड रहो।

१२ अपन लमयानीहरू नफीहरूकया प्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष नफीकया जनमयापथ ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको चौधौँ ्वष्षसमम आएनन्। अपन 
्सरी नफीकया जनले भूपममया तीन ्वष्षसमम 
पनर्तर ियान्त ियाए।

१३ अपन अलमया र अमतुलेक उनीहरूकया 
मन्दरहरूमया र उनीहरूकया आरक्णहरूमया 
र ्हुदीहरूकया प्रकयारले बनयाइएकया सभया-
िरहरूमया जनलयाई िशचयात्यािको प्र्वचन पदँदै 
अपि गए।

१४ अपन जपतले उनीहरूकया ्वचनहरू सतुने, 
उनीहरूलयाई उनीहरूले िरमेश्वरकया ्वचन 
पदए, कुनै िक्ियातप्वनया, पनर्तर रुिमया।
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१५ अपन ्सरी अलमया र अमतुलेक अपि गए 

र कया््ष गन्ष चतुपनएकया अरु धेरै िपन, समिूण्ष 
भूपमभरर ्वचनको प्रचयार गन्ष। अपन चच्षको 
सथयािनया भूपमभरर ्वररिररकया समिूण्ष क्ेत्मया, 
नफीहरूकया सबै जनमयाझ फैपलएको पथ्ो।

१६ अपन उनीहरूमयाझ असमयानतया 
पथएन; िरमप्रभतुले भूपमको समिूण्ष सतहभरर 
उहयाँको आतमया मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया 
मयानपसकतयालयाई त्यार गन्ष, अथ्वया उहयाँको 
आगमनको सम्मया उनीहरूमयाझ पसकयाइने 
्वचन रिहण गन्ष उनीहरूकया हृद्हरू त्यार 
गन्ष ख््याउनतुभ्ो—

१७ पक ती ्वचनप्वरुद्ध कठोर नहोऊन्, पक 
उनीहरू अप्वश्वयासी नहोऊन् र प्वनयाि गददै 
नजयाऊन्, तर पक उनीहरूले खतुिीकया सयाथ 
्वचन प्रयाप्त गरून् र एक हयाँगयाको रूिमया सत् 
द्याक्लतयामया कलमी हुन ितुगून्, पक उनीहरू 
िरमप्रभतु उहयाँकया िरमेश्वरको प्वश्याममया प्र्वेि 
गरून्।

१८ अब ती ियादरीहरू, जो जनमयाझ अपि 
गए सबै झतुटो बोलन र छकयाउन र ईष्या्ष गन्ष 
र कलह र द्ैष र प्वद्ोह र चोरी, डकैती, 
लतुट, हत्या, व्पभचयार गन्ष र हरेक प्रकयारकया 
लमिटिनयाप्वरुद्ध करयाउँदै प्र्वचन पदए पक ्ी 
कुरयाहरू हुनतुहुन्—

१९ पछट्ै आउनतु िनने कुरयाहरू प्रसततुत 
गददै; हो, िरमेश्वरकया ितुत्को आगमनको, 
उहयाँकया कष्टहरूको र मृत्तुको र मृतकहरूको 
ितुनरुतथयानको िपन प्र्वचन गददै।

२० अपन जनमध्े धेरैले िरमेश्वरकया 
ितुत् आउनतुहुने सथयानकया बयारेमया सोधे; र 
उनीहरूलयाई पसकयाइ्ो पक उहयाँ आफनो 
ितुनरुतथयानिपछ पतनीहरूको बीच देनखनतु 

हुनेछ; र जनले ्ो महयान् हष्ष र आन्दकया 
सयाथ सतुने।

२१ अपन अब समिूण्ष भूपमभरर चच्षको 
सथयािनया गरेिपछ—सैतयानमयापथ प्वज् प्रयाप्त 
गरेर र िरमेश्वरकया ्वचन ्सको ितुद्धतयामया 
समिूण्ष भूपममया प्र्वचन गररएर र िरमप्रभतुले 
उहयाँको आिीषहरू जनमयापथ ख््याएर—
्सरी नफीकया जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको चौधौँ ्वष्ष अ्त् भ्ो।

मोसी्याहकया छोरयाहरूको एक प्व्वरण, जसले 
िरमेश्वरकया ्वचनकया पननमत अपधरयाज्मयापथको 
उनीहरूको अपधकयारलयाई अस्वीकयार गरे र 
नफीको भूपमसमम लमयानीहरूसयामतु प्र्वचन 
पदन गए; उनीहरूकया कष्टहरू र मतुपक्—
अलमयाको अपभलेखअनतुसयार।

अधयायहरू १७ देमख २७ समम

अध्या् १७

मोसीयाहका रोराहरूसगँ अगमवाणीको 
र प्रकारको आतमा र—लमानीहरूलाई 
वचन घोषणा गन्छ उनीहरू आफना भवभिन्न 
्ाटाहरूमा जानरन—्अममोन इशमाएलको 
िभूममा जानरन् र लमोनी राजाका सवेक 
्नदरन्—अममोनल े राजाका ््ानको 
संरक्षण गर्छन् र उनका रत्हुरूलाई से् सको 
पानीमा ्ध गर्छन।् पदहरू १–३, लगिग 
ई.प.ू ७७; पद ४, लगिग ई.प ू९१–७७; र 
पदहरू ५–३९, लगिग ई.प.ू ९१।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब अलमया 
पगदोनको भूपमदेनख दपक्णतफ्क, म्टीको 
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भूपमपतर ् यात्या गददै पथए, हेर, उनको आशच््षकया 
पननमत, उनले जरहेमलयाको भूपमपतर ्यात्या गददै 
गरेकया मोसी्याहकया छोरयाहरूलयाई भेटे।

२ अब ् ी मोसी्याहकया छोरयाहरू अलमयासयामतु 
िपहलया स्वग्षदूत देखया िरेको सम्मया उनीसँग 
पथए; त्सकयारण अलमया उनकया ब्धतुहरूलयाई 
देखदया अत््तै हपष्षत भए; र के ले उनको हष्ष 
अझ थप्ो भने, उनीहरू अझै िरमप्रभतुमया 
उनकया ब्धतुहरू पथए; हो र उनीहरू सत्तयाको 
ज्यानमया बपल्ो बनेकया पथए; पकनपक उनीहरू 
एक गपहरो सतुझबतुझकया मयापनसहरू पथए र 
उनीहरूले लगनिीलतयाकया सयाथ धम्षियासत्को 
खोजी गरेकया पथए, पक उनीहरूले िरमेश्वरकया 
्वचन जयान् सकून्।

३ तर ्पत मयात् होइन; उनीहरूले धेरै 
प्रयाथ्षनया र उि्वयासमया आफ ँैलयाई सतुमिेकया पथए; 
त्सकयारण उनीहरूसँग अगम्वयाणीको आतमया 
र प्रकयािको आतमया पथ्ो र जब उनीहरूले 
पसकयाए, उनीहरूले िरमेश्वरकया िपक् र 
अपधकयारकया सयाथ पसकयाए।

४ अपन उनीहरूले िरमेश्वरकया ्वचन 
लमयानीहरूमयाझ चौध ्वष्षको अ्तरयालसमम 
पसकयाएकया पथए, धेरैलयाई सत्तयाको ज्यानमया 
ल्याउन सफलतया ियाए; हो, उनीहरूकया 
्वचनहरूकया िपक्द्यारया धेरैलयाई उहयाँको नयाउँ 
पलन र उहयाँअगयापड उनीहरूकया ियािहरू 
स्वीकयान्ष िरमेश्वरको ्वेदीअगयापड ल्याइएको 
पथ्ो।

५ अब उनीहरूकया ्यात्याहरूकया 
िररनसथपतहरू ्ी पथए, पकनपक उनीहरूलयाई 
धेरै कष्ट भए; उनीहरूले िरीरमया र मनसतषकमया 
दुबैमया सहे, जसतै भोक, प्यास र थकयान र 
आतमयामया धेरै िररश्म िपन।

६ अब उनीहरूकया ्यात्याहरू ्ी पथए; 
््या्कतया्षहरूकया िपहलो ्वष्षमया उनीहरूकया 
पितया, मोसी्याहबयाट पबदया पलएर; उनीहरूकया 
पितयाले उनीहरूमयापथ प्रदयान गन्ष इचछया गरेकया 
अपधरयाज् अस्वीकयार गरेर र जो जनकया चयाहनया 
िपन पथ्ो;

७ तैिपन उनीहरूले जरहेमलयाको भूपमबयाट 
प्रसथयान गरे र आफनया तरबयार, आफनया भयालया 
र आफनया धनतु र आफनया बयाण र आफनया 
गतुलेलीहरु लगे; र उनीहरूले ्ो गरे पक 
उनीहरूले उनीहरूकया पननमत उजयाड सथयानमया 
खयानया उिलबध गन्ष सकून्।

८ अपन ्सरी उनीहरूले चतुनेकया 
सङ्ख्ययाहरूकयासयाथ उनीहरू लमयानीहरूसयामतु 
िरमेश्वरको ्वचन प्रचयार गन्ष, नपफको भूपमपतर 
जयान उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गरे।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले उजयाड 
सथयानमया धेरै पदन ्यात्या गरे; र उनीहरूले धेरै 
उि्वयास बसे र प्रयाथ्षनया गरे पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई उहयाँको आतमयाको एक अंि 
उनीहरूसँग जयान पदनतुहोओस् र उनीहरूसँग 
बसन पदनतुहोओस्, पक, ्पद समभ्व भए, 
उनीहरूकया ब्धतुहरू, लमयानीहरूलयाई, 
सत्तयाको ज्यानमया र उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुको गलत िरमिरयाको नीचतयाको 
ज्यानमया ल्याउन उनीहरू िरमेश्वरको हयातकया 
औजयार बन् सकून्।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई उहयाँको आतमयाकया सयाथ 
भेटनतुभ्ो, उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: सया्त्वनया 
लेओ। अपन उनीहरूले सया्त्वनया पलए।

११ अपन िरमप्रभतुले उनीहरूसयामतु ्ो 
िपन भन्तुभ्ो: पतमीहरूकया ब्धतुहरू, 
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लमयानीहरूमयाझ अपि जयाओ र मेरया ्वचनको 
सथयािनया गर, पतमीहरू धीरतया र कष्टहरूमया 
अझ धीर हुनेछौ, पक पतमीहरू उनीहरूसयामतु 
ममया असल उदयाहरण देखयाउन सक र म 
पतमीहरूलयाई धेरै जी्वयातमयाहरूको मतुपक्कया 
पननमत मेरया हयातहरूकया औजयार बनयाउनेछु।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोसी्याहकया 
छोरयाहरूकया र उनीहरूसँग भएकयाहरूकया 
हृद्हरूले िरमेश्वरकया ्वचन लमयानीहरूसयामतु 
िोषणया गन्ष उनीहरूसयामतु अपि जयान सहयास 
पलए।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
लमयानीहरूको भूपमकया पसमयानयाहरूमया 
आइितुगे, पक उनीहरू आफ ँै अलनगगए र 
एक आकया्षबयाट छुपट्ए, िरमप्रभतुमया भरोसया 
गददै पक उनीहरू आफनो फसलको अ्त्मया 
फेरर भेटनेछन्; पकनपक उनीहरूले सोचे पक 
उनीहरूले पलएको कया््ष महयान् पथ्ो।

१४ अपन पनशच् नै ्ो महयान् पथ्ो, 
पकनपक उनीहरूले िरमेश्वरकया ्वचन जङ्ली 
र कठोर र डरलयागदया जनलयाई प्र्वचन पदन 
लयागेकया पथए; ती जन जो नफीहरूको हत्या 
गन्षमया र उनीहरूलयाई लतुटन र ठग्मया आनन्दत 
हु्थे; र उनीहरूकया हृद् धनमया, अथ्वया सतुन र 
चयाँदी र बहुमूल् ितथरमया बसेकया पथए, ्द्धपि 
उनीहरूले ्ी कुरयाहरू हत्या गरेर र ठगेर प्रयाप्त 
गनने प्र्यास गरे, पक उनीहरूलयाई पतनकया 
पननमत उनीहरूकया आफनया हयातहरूकयासयाथ 
िररश्म गन्ष निरोस्।

१५ ्सरी उनीहरू एक ज्यादै अलछी 
जन पथए, जसमध्े धेरैले मूपत्ष िूजया गथने र 
िशचयात्यािको सत्षमया िरमप्रभतुकया ्वयाचयाहरू 
उनीहरूलयाई उिलबध हुँदयाहुँदै; उनीहरूकया 

पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूकया कयारण 
िरमेश्वरको श्याि उनीहरूमया िरेको पथ्ो।

१६ त्सकयारण, मोसी्याहकया छोरयाहरूले 
पलएको कया््षको कयारण ् ो पथ्ो, पक समभ्वत: 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई िशचयात्यािमया ल्याउन 
सकून्; पक समभ्वत: उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
उद्धयारको ्ोजनयाको ज्यानमया ल्याउन  
सकून्।

१७ त्सकयारण उनीहरू आफ ँै एक 
अकया्षदेनख अलनगगए र प्रत्ेक मयापनस एक्ै, 
िरमेश्वरले उनीहरूलयाई पदनतुभएको ्वचन र 
िपक्अनतुसयार, पतनीहरूमयाझ अपि गए।

१८ अब अममोन उनीहरूमयाझ मतुख् 
भएकोले, अथ्वया उनले उनीहरूमयाझ से्वया गरे 
र उनी पतनीहरूबयाट प्रसथयान गरे, पतनीहरूलयाई 
आफनो प्वपभन् सथयानअनतुसयार आिीष 
पदएिपछ, िरमेश्वरकया ्वचन पतनीहरूलयाई 
पदएर, अथ्वया उनको प्रसथयानअगयापड 
पतनीहरूको से्वया गरे र ् सरी उनीहरू भूपमभरर 
आफनया ्यात्याहरूमया पहंडे।

१९ अपन अममोन इशमयाएलको भूपम, 
लमयानीहरू बनेकया इशमयाएलकया छोरयाहरूबयाट 
बोलयाइएको भूपमपतर गए।

२० अपन जब अममोन इशमयाएलको भूपम 
प्र्वेि गरे, लमयानीहरूले उनलयाई लगे र 
बयाँधे, जसरी उनीहरूकया हयातमया िरेकया सबै 
नफीहरूलयाई बयाँधने र उनीहरूलयाई रयाजयाअगयापड 
लैजयाने चलन पथ्ो र उनीहरूको बध गन्ष, 
अथ्वया उनीहरूलयाई ब्धनमया रयाखन, अथ्वया 
उनीहरूलयाई कयारयागयारमया फ्याँकन, अथ्वया 
पतनको भूपमबयाट उनीहरूलयाई पनकयालन, 
पतनकया इचछया र चयाहनयाअनतुसयार गन्ष, ्सरी 
रयाजयाको चयाहयानयामया छयापडएको पथ्ो।
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२१ अपन ्सरी अममोनलयाई इशमयाएलको 

भूपममयापथकया रयाजयाअगयापड लपग्ो र उनको 
नयाउँ लमोनी पथ्ो; र उनी इशमयाएलकया 
स्तपत पथए।

२२ अपन रयाजयाले अममोनलयाई सोधे पक 
्ो भूपममया लमयानीहरूमयाझ अथ्वया उनकया 
जनमयाझ बसने के उनको इचछया पथ्ो।

२३ अपन अममोनले उनीसयामतु भने: हो, 
म एक सम्कया लयापग ्ी जनमयाझ बसन 
चयाहया्छु; हो र समभ्वत: म नमरु्जेलसमम।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमोनी रयाजया 
अममोनसँग धेरै खतुसी भए र उनकया ब्धनहरू 
खोलन लगयाए; र उनले चयाहे पक अममोनले 
उनकी छोरीहरूमध्े एकलयाई ितनीकया रुिमया 
पलनतु िछ्ष।

२५ तर अममोनले उनीसयामतु भने: हुँदैन, तर 
म तियाईँको से्वक बन्ेछु। त्सकयारण अममोन 
लमोनी रयाजयाको एउटया से्वक बने। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक उनलयाई अरु से्वकहरूमयाझ, 
लमयानीहरूको चलनअनतुसयार, लमोनीकया 
बथयान हेन्ष लगयाइ्ो।

२६ अपन उनी रयाजयाको से्वयामया तीन पदन 
भएिपछ, जब उनी लमयानी से्वकहरूसँग 
उनीहरूकया बथयानकया सयाथ ियानीको सथयानपतर 
जयाँदै पथए, जसलयाई सेबसको ियानी भपन्थ्ो, 
अपन सबै लमयानीहरू आफनया बथयान त्तै 
लैजया्थे, पक पतनीहरूले ियानी ियाऊन्—

२७ त्सकयारण, जब अममोन र रयाजयाकया 
से्वकहरू आफनया बथयान ियानीको सथयानपतर 
लैजयाँदै पथए, ियानीको ्ो सथयानमया गैसकेकया 
लमयानीहरूको पननशचत सङ्ख्यया उपभए र 
अममोन र रयाजयाकया से्वकहरूकया बथयानलयाई 
पततर-प्वतर गरे र उनीहरूले पतनीहरूलयाई 

्पत पततर-प्वतर गरे पक पतनीहरू धेरैपतर 
भयागे।

२८ अब रयाजयाकया से्वकहरू ्सो भ्दै 
ग्गनयाउन थयाले: अब रयाजयाले हयाम्ो बध 
गननेछन्, जसरी हयाम्या ब्धतुहरूको बध 
गरेकया छन् पकनभने उनीहरूकया बथयान ्ी 
मयापनसहरूको दुष्टतयाद्यारया पततर-प्वतर 
गररएकया पथए। अपन उनीहरू ्सो भ्दै 
अत््त रुन थयाले: हेर, हयाम्या बथयान पततर-
प्वतर भइसकेकया छन्।

२९ अब उनीहरू बध गरर्छ भन्े डरकया 
कयारण रोए। अब जब अममोनले ्ो देखे 
उनको हृद् हष्षले फुल्ो, पकनपक, उनले 
भने, म मेरो िपक्, अथया्षत् ममया भएको 
िपक् मेरया सहसे्वकहरूलयाई देखयाउनेछु, ्ी 
बथयान रयाजयामया ितुनसथया्षपित गन्ष, पक मैले मेरया 
सहसे्वकहरूको हृद् पजतन सकूँ, पक मैले 
उनीहरूलयाई मेरया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गन्ष 
अगतु्वयाइ गन्ष सकूँ।

३० अपन अब अममोनकया सोचयाइहरू ्ी 
पथए, जब उनले आफनया ब्धतुहरू भनेकया 
प्नकया कष्टहरू देखे।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
उनकया ्वचनहरूद्यारया उनीहरूलयाई ्सो भ्दै 
प्रोतसयापहत गरे: मेरया ब्धतुहरू, खतुसी होओ र 
हयामी बथयान खोजन जयाओँ र हयामी पतनलयाई 
जममया गरौँ र ियानीको सथयानमया फेरर ल्याओँ; 
अपन ्सरी हयामीले बथयानलयाई रयाजयाकया लयापग 
संरक्ण गननेछौँ र उनले हयाम्ो बध गननेछैनन्।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
बथयान खोजन गए र उनीहरूले अममोनलयाई 
िछ्याए र उनीहरूले अपधक पसघ्रतयामया ततुरु्त 
अगयापड बढे र रयाजयाकया बथयानको अगतु्वयाइ गरे 
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र ियानीको सथयानमया पतनीहरूलयाई एकसयाथ 
जममया गरे।

३३ अपन ती मयापनसहरू उनीहरूकया बथयान 
पततर-प्वतर गन्ष खडया भए; तर अममोन 
उनकया ब्धतुहरूसयामतु भने: बथयानलयाई ्वररिरर 
िेर पक पतनीहरू नभयागून्; र म जया्छु र हयाम्या 
बथयानलयाई पततर-प्वतर गनने ्ी मयापनसहरूसँग 
लडछु।

३४ त्सकयारण, उनीहरूले अममोनले 
पतनीहरूलयाई पदएको आज्याअनतुसयार गरे र उनी 
गएर सेबसको ियानीमया खडयाभएकयाहरूसँग 
लडे; र उनीहरू सङ्ख्ययामया थोरै पथएनन्।

३५ त्सकयारण उनीहरू अममोनसँग 
डरयाएनन्, पकनपक उनीहरूले सोचे पक 
उनीहरूमध्े एकले उनीहरूको इचछयाअनतुसयार 
उनको बध गननेछ, पकनपक िरमप्रभतुले 
मोसी्याहसँग उनकया छोरयाहरूलयाई उनीहरूकया 
हयातबयाट मतुक् गननेछु भनेर गरेको ्वयाचया 
उनीहरूलयाई थयाहया पथएन; न त उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतुकया बयारेमया केही थयाहया पथ्ो; 
त्सकयारण उनीहरू उनीहरूकया ब्धतुहरूको 
प्वनयािमया आनन्दत हु्थे; अपन पकनपक 
्सकया कयारण उनीहरू रयाजयाकया बथयान पततर-
प्वतर गन्ष खडया भए।

३६ तर अममोन खडया भए र उनको गतुलेपलले 
उनीहरूलयाई ढुङ्या हयान् थयाले; हो उनले 
िरयाक्मी िपक्कया सयाथ् उनीहरूमयाझ गतुलेलीले 
ढुङ्या हयाने; र ्सरी उनले पतनीहरूको 
पननशचत सङ्ख्ययाको बध गरे ्पतसमम पक 
पतनीहरू उनको िपक्मया आशच््षचपकत 
भए; तैिपन पतनीहरू आफनया ब्धतुहरूको 
बध गररएको कयारणले ररसयाए र उनीहरू 
सङ्नलित भए पक उनको ितन हुनतु िद्षछ; 

त्सकयारण, उनीहरूले आफनया ढुङ्याले 
पतनलयाई पहकया्षउन नसकेको देखेर, उनीहरू 
उनको बध गन्ष गदयाहरू पलएर आए।

३७ तर हेर, प्रत्ेक मयापनस जसले 
अममोनलयाई प्रहयार गन्ष आफनो गदया उचयाले, 
उनले आफनो तरबयारले पतनीहरूको ियाखतुरया 
कयाटे, पकनपक आफनो तरबयारको धयारको 
प्रहयारद्यारया उनले पतनीहरूकया मतुक्याहरू 
सहे। ्पतसमम पक उनीहरू आशच््षचपकत 
हुन थयाले र उनीहरूअगयापड भयाग् थयाले; हो 
र पतनीहरू सङ्ख्ययामया थोरै पथएनन् र उनको 
आफनो ियाखतुरयाको िपक्द्यारया उनीहरूलयाई 
भगयाए।

३८ अब गतुलेलीले छ जनया ढलेकया पथए, 
तर उनको तरबयारले उनीहरूकया अगतु्वयाबयाहेक 
अरु कसैको बध गरेनन्; र उनले आफूप्वरुद्ध 
उठेकया सबैको ियाखतुरया कयाटे र पतनीहरू थोरै 
पथएनन्।

३९ अपन जब उनले पतनीहरूलयाई टयाढया 
लखेटे, उनी फक्क र उनीहरूले आफनया 
बथयानलयाई ियानी पदए र पतनलयाई रयाजयाको 
खक्कसमम फकया्षए र उनीहरू रयाजयाकहयाँ 
अममोनको बध गन्ष खोजनेको अममोनको 
तरबयारद्यारया कयापटएकया ियाखतुरयाहरू बोकेर गए; र 
उनीहरूले गरेकया कुरयाहरूको ग्वयाहीको रुिमया 
रयाजयासयामतु ती लपगएको पथ्ो।

अध्या् १८

लमोनी राजाले िानदरन ् भक अममोन महान् 
आतमा हुन्—अममोनल े राजालाई सभृष्टका 
्ारमेा, माभनसहरूका सा्को परमशेवरका 
वयवहारको ्ारमेा र ख्ीष्टमाफ्कत ् आउने 



अलमया १८:१–९

290

२९०
उद्धारका ्ारमेा भसकाउरँन्—लमोनीले 
भवशवास गर्छन ् र मरझेैँ  पृथवीमा ढलरन्। 
लगिग ई.प.ू ९०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमोनी रयाजयाले 
अह्रयाए पक उनकया से्वकहरू खडया हुनतुिद्षछ र 
्स प्वष्कया बयारेमया देखेकया सबै कुरयाहरूको 
ग्वयाही पदनतु िद्षछ।

२ अपन जब उनीहरू सबैले आफूले देखेकया 
कुरयाहरूको ग्वयाही पदएकया पथए र उनले 
अममोनको आफनो बथयानको संरक्ण गन्षमया 
उनको ्वफयादयारी बयारे र उनलयाई बध गन्ष 
खोजनेहरूप्वरुद्को लडयाइँमया उनको महयान् 
िपक्कया बयारे िपन जयानेकया पथए, उनी अत््त 
आशच््षचपकत भए र भने: पनशच् नै, ्ी 
मयापनसभ्दया बढी हुन्। हेर, के ्ी उनीहरूकया 
हत्याहरूकया कयारण ् ी जनमयापथ त्सतो महयान् 
सजया्हरू िठयाउने महयान् आतमया होइनन्?

३ अपन उनीहरूले रयाजयालयाई उत्र पदए 
र भने: उनी महयान् आतमया हुन् पक मयापनस, 
हयामी जया्दैनौ, तर हयामी ्पत जया्दछौं, 
पक उनलयाई रयाजयाकया ित्तुहरूद्यारया बध गन्ष 
सकदैनन्; जब उनी हयामीसँग छन्, उनको 
पसलिकयाररतयाको र महयान् तयाकया कयारण, न त 
उनीहरूले रयाजयाकया बथयानलयाई पततर-पबतर 
गन्ष सकछन्; त्सकयारण हयामीलयाई थयाहया छ 
पक उनी रयाजयाकया एक पमत् हुन्। अपन अब, 
हे रयाजया, हयामी प्वश्वयास गददैनौ पक मयापनससँग 
त्सतो महयान् िपक् हु्छ, पकनपक हयामीलयाई 
थयाहया छ उनको बध गन्ष सपकदैन।

४ अपन अब, जब रयाजयाले ्ी ्वचनहरू सतुने, 
उनले उनीहरूसयामतु भने: अब मलयाई थयाहया छ 
पक ्ी महयान् आतमया हुन्; र उनी ्ो सम्मया 

पतमीहरूकया जी्वनहरूको संरक्ण गन्ष तल 
आए, पक मैले पतमीहरूकया ब्धतुहरूलयाई गरेझैं 
पतमीहरूको बध गन्ष नसकूँ। अब ्ी हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुले बोलेकया महयान् आतमया हुन्।

५ अब ्ो लमोनीको िरमिरया पथ्ो, जतुन 
उनले आफनया पितयाबयाट प्रयाप्त गरेकया पथए, 
पक महयान् आतमया पथ्ो। उनीहरूले महयान् 
आतमयामया प्वश्वयास गदया्षगददै िपन उनीहरूले 
ठया्दथे पक उनीहरूले जे गरे त्ो सही 
पथ्ो; तैिपन, लमोनी अत््त डरयाउन थयाले, 
कथंकदयापचत् उनकया से्वकहरूको बध गदया्ष 
उनले गलत गरेकया पथए।

६ पकनपक उनले उनीहरूमध्े धेरैको बध 
गरेकया पथए पकनभने उनीहरूकया ब्धतुहरूले 
उनीहरूकया बथयान ियानीको सथयानमया पततर-
प्वतर गरेकया पथए; र त्सरी, उनीहरूको 
बध गरर्ो पकनभने पतनीहरूले उनीहरूकया 
बथयानलयाई पततर-प्वतर ियारेकया पथए।

७ अब सेबसको ियानी नपजक खडया 
भएर जनकया बथयान पततर-प्वतर गनने ्ी 
लमयानीहरूको चलन पथ्ो, पक त्सबयाट 
उनीहरूले पततर-प्वतर भएकया धेरैलयाई 
उनीहरूकया आफनया भूपमपतर धियाउन सकून्, 
्ो उनीहरूमयाझ लतुटने चलन भएकयाले।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमोनी रयाजयाले 
उनकया से्वकहरूलयाई सोधे, ्सो भ्दै: 
त्सतो महयान् िपक् भएको ्ो मयापनस कहयाँ 
छ?

९ अपन उनीहरूले उनीसयामतु भने: हेर, उनी 
तियाईँ िोडयाहरूलयाई खतु्वयाउँदैछन्। अब रयाजयाले 
उनकया से्वकहरूलयाई, उनकया बथयानलयाई ियानी 
पदने सम्भ्दया िपहले, उनकया िोडयाहरू र रथ 
त्यार गन्ष र उनलयाई नफीको भूपमपतर लैजयान 
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आज्या पदएकया पथए; पकनपक नफीको भूपममया 
लमोनीकया पितयाद्यारया प्वियाल भोजको व््वसथया 
गररएको पथ्ो, जो समिूण्ष भूपमकया रयाजया पथए।

१० जब लमोनी रयाजयाले अममोनले उनकया 
िोडयाहरू र रथहरू त्यार गरररहेकया पथए भन्े 
सतुने उनी झन् आशच््षचपकत भए, अममोनको 
इमया्दयारीको कयारणले, ्सो भ्दै: पनशच् 
नै, ्ी मयापनस जपत्को इमया्दयार से्वक मेरया 
से्वकहरूमध्े कुनै से्वक िपन भएको छैन; 
पकनपक उनले मेरया सबै आज्याहरू ियालनया गन्ष 
समेत समझ्छन्।

११ अब मलयाई पनशच् नै थयाहया छ पक ्ी 
महयान् आतमया हुन् र म उनीसँग चयाहया्छु पक 
उनी ममया आऊन्, तर आँट गन्ष सनकदनँ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अममोनले 
रयाजया र उनकया से्वकहरूकया पननमत िोडयाहरू 
र रथहरू त्यार ियारेकया पथए, उनी रयाजयासयामतु 
गए र उनले देखे पक रयाजयाको मतुहयार िरर्वत्षन 
भएको पथ्ो; त्सकयारण उनी पतनको 
उिनसथपतबयाट फक्कन लयागे।

१३ अपन रयाजयाकया स्ेवकहरूमध् े एकले 
उनीसयामतु भ््ो, रबबयानयाह, जतुन भयाषया्तरण 
गदया्ष िपक्ियाली अथ्वया महयान् रयाजया हो,  
उनीहरूकया रयाजयाहरूलयाई िपक्ियाली भएको 
ठया्द;ै अपन त्सरी उसल े उनीसयामतु भ््ो: 
रबबयानयाह, रयाजया चयाहया्छन ्तियाईँ बपसपदनतुहोस्।

१४ त्सकयारण अममोन आफै ँ रयाजयापतर 
फक्क र उनीसयामतु भने: तियाईँ के चयाहयानतुहु्छ 
पक मैले तियाईँकया पननमत गनतु्षिछ्ष, हे रयाजन्? 
अपन रयाजयाले, उनीहरूको सम्अनतुसयार, 
एक िणटयाको अ्तरयालसमम उनलयाई उत्र 
पदएनन्, पकनपक उनलयाई थयाहया पथएन पक 
उनले पतनलयाई के उत्र पदनतुिछ्ष।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोनले 
उनीसयामतु ितुन: भने: तियाईँ मबयाट के 
चयाहनतुहु्छ? तर रयाजयाले उनलयाई उत्र 
पदएनन्।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोन, 
िरमेश्वरको आतमयाल े भररएकयाल,े त्सकयारण 
रयाजयाकया सोचयाइहरू महसतुस गर।े अपन उनले 
पतनीसयामतु भन:े के ् ो हो पक तियाईँल ेसतुन्तुभएको 
छ पक मलै ेतियाईँकया से्वकहरूको र तियाईँकया 
बथयानको संरक्ण गरेँ  गतुललेी र तरबयारद्यारया 
उनीहरूकया ब्धतुहरूमध् ेसयात को बध गरेँ  र 
अरुकया ियाखतुरयाहरू कयाटेँ , तियाईँकया बथयान र 
तियाईँकया स्ेवकहरूको संरक्ण गन्ष, के ्ो ्ही 
हो पक तियाईँकया आशच ््षकया कयारण?

१७ म तियाईँसयामतु भ्दछु, के हो ्ो, पक 
तियाईँकया आशच््षहरू त्पत महयान् छन्? 
हेर, म एक मयापनस हुँ र तियाईँको से्वक हुँ; 
त्सकयारण, तियाईँ जे चयाहनतुहु्छ जतुन सही 
छ, त्ो म गननेछु।

१८ अब जब रयाजयाले ्ी ्वचनहरू सतुनेकया 
पथए, उनले ितुन: आशच््ष मयाने, पकनपक उनले 
देखे पक अममोनले उनकया प्वचयारहरूलयाई देखन 
सकथे; तर ्ो हुँदयाहुँदै िपन, रयाजया लमोनीले 
आफनो मतुख खोले र उनीसयामतु भने: पतमी को 
हौ? के पतमी सबै कुरयाहरू जयान्े त्ो महयान् 
आतमया हौ?

१९ अममोनले उत्र पदए र उनीसयामतु भने: 
म होइन।

२० अपन रयाजयाले भने: मेरया हृद्कया 
प्वचयारहरू पतमी कसरी जया्दछौ? पतमी 
सयाहयासिू्व्षक बोलन सकछौ र ्ी कुरयाहरूकया 
बयारेमया मलयाई भन् सकछौ; र कुन िपक्द्यारया 
मेरया बथयानलयाई पततर-प्वतर ियानने मेरया 
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ब्धतुहरूको बध गऱ्ौ र उनीहरूको ियाखतुरयाहरू 
कयाट्ौ त्ो िपन मलयाई भन—

२१ अपन अब, ्पद पतमीले ्ी कुरयाहरूकया 
बयारेमया मलयाई भ््ौ भने, पतमी जे चयाह्छौ म 
पतमीलयाई पदनेछु; र ् पद आ्वश्क भए, म मेरया 
सेनयाहरूले पतम्ो रक्या गननेछु; तर मलयाई थयाहया 
छ पक पतमी पतनीहरू सबैभ्दया िपक्ियाली 
छौ, तैिपन पतमी मबयाट जे चयाह्छौ त्ो म 
पतमीलयाई पदनेछु।

२२ अब अममोन प्व्वेकी, तैिपन पहतकयारी 
भएकोले, उनले लमोनीसयामतु भने: के तियाईँ 
मेरया ्वचनहरूलयाई सतुन्तुहु्छ, ्पद मैले 
तियाईँलयाई कुन िपक्द्यारया ्ी कुरयाहरू गछु्ष 
भनेर भनेँ भने? अपन ्ो कुरया हो जतुन म 
तियाईँबयाट चयाहनतुहु्छ।

२३ अपन रयाजयाले उनलयाई उत्र पदए र भने: 
हो, म पतम्या सबै ्वचनहरूलयाई प्वश्वयास गननेछु। 
अपन ्सरी उनी चलयाखीमया िरे।

२४ अपन अममोनले सयाहयासकया सयाथ बोलन 
थयाले र उनीसयामतु भने: के तियाईँ प्वश्वयास 
गनतु्षहु्छ पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ?

२५ अपन उनले उत्र पदए र उनीसयामतु भने: 
त्सको अथ्ष के हो म जयान्दनँ।

२६ अपन तब अममोनले भने: के तियाईँ 
प्वश्वयास गनतु्षहु्छ पक एक महयान् आतमया 
हुनतुहु्छ?

२७ अपन उनले भने, गद्षछु।
२८ अपन अममोनले भने: उहयाँ िरमेश्वर 

हुनतुहु्छ। अपन अममोनले उनीसयामतु ितुन: भने: 
के तियाईँ प्वश्वयास गनतु्षहु्छ पक ्ो महयान् 
आतमया, जो िरमेश्वर हुनतुहु्छ, उहयाँले स्वग्षमया 
र िृथ्वीमया हुने सबै कुरयाहरूको सृपष्ट गनतु्षभ्ो?

२९ अपन उनले भने: हो, म प्वश्वयास गछु्ष 

पक उहयाँले िृथ्वीमया हुने सबै कुरयाहरूको सृपष्ट 
गनतु्षभ्ो; तर मलयाई स्वग्षहरू थयाहया छैन।

३० अपन अममोनले उनीसयामतु भने: स्वग्ष 
एक सथयान हो जहयाँ िरमेश्वर र उहयाँकया सबै 
िप्वत् स्वग्षदूतहरू बयास गछ्षन्।

३१ अपन लमोनी रयाजयाले भने: के ्ो 
िृथ्वीमयापथ छ?

३२ अपन अममोनले भने: हो, अपन उहयाँले 
मयापनसकया सबै छोरयाछोरीहरूलयाई तल 
हेनतु्षहु्छ; र उहयाँलयाई हृद्कया सबै प्वचयारहरू र 
इचछयाहरू थयाहया छ; पकनपक उहयाँको हयातद्यारया 
प्रयारमभदेनख सबैको सृपष्ट गररएको पथ्ो।

३३ अपन लमोनी रयाजयाले भने: म पतमीले 
बोलेकया सबै कुरयाहरूमया प्वश्वयास गद्षछु। के 
पतमीलयाई िरमेश्वरबयाट िठयाइएको हो?

३४ अममोनले उनीसयामतु भने: म मयापनस हुँ; 
अपन मयापनस प्रयारमभमया िरमेश्वरको स्वरुिमया 
सृपष्ट गररएको पथ्ो र मलयाई ्ी जनसयामतु 
्ी कुरयाहरू पसकयाउन िप्वत् आतमयाद्यारया 
बोलयाइएको हो, पक उनीहरूलयाई सही र 
सत्को ज्यानमया ल्याउन सपक्ोस्;

३५ अपन त्ो आतमयाको एक भयाग ममया 
बयास गछ्ष, जतुनले मलयाई, िरमेश्वरमया भएको 
मेरो आसथया र इचछयाहरूअनतुसयार, ज्यान र िपक् 
िपन पद्छ।

३६ अब जब अममोनले ् ी ्वचनहरू भनेकया 
पथए, उनले संसयारको सृपष्टमया थयाले र आदमको 
सृपष्ट िपन र मयापनसको ितनको बयारेमया सबै 
कुरयाहरू उनलयाई भने र अगम्वक्याहरूद्यारया 
बोपलएकया, उनीहरूकया पितया, लहीले ् रुिलेम 
छयाडने सम्समम समेतकया अपभलेखहरू र 
जनकया िप्वत् धम्षियासत्हरू ्वण्षन गरे र उनकया 
अगयापड रयाखे।
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३७ अपन उनले ्ो िपन उनीहरूसयामतु 

(पकनपक ्ो रयाजया र उनकया से्वकहरूसयामतु 
पथ्ो) उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया उजयाड 
सथयानकया ्यात्याहरू सबैको र उनीहरूको भोक 
र पतखया्षकया कष्टहरू सबैको र उनीहरूकया 
िीडयाहरू सबैको र आपद-इत्यापदको ्वण्षन 
गरे।

३८ अपन उनले उनीहरूसयामतु लयामयान 
र लमतुएल र इशमयाएलकया छोरयाहरूकया 
प्वद्ोहहरूकया बयारेमया िपन ्वण्षन गरे, हो, 
उनले उनीहरूकया सबै प्वद्ोहहरू उनीहरूसयामतु 
बतयाए र उनले उनीहरूसयामतु लहीले ्रुिलेम 
छयाडेदेनख ्वत्षमयान सम्सममकया सबै 
अपभलेखहरू र धम्षियासत्हरूको व्याख्या गरे।

३९ तर त्पत मयात् होइन; पकनपक उनले 
उनीहरूसयामतु उद्धयारको ्ोजनयाको व्याख्या 
गरे, जतुन संसयारको उतिपत्देनख त्यार गररएको 
पथ्ो; र उनले ख्ीष्टको आगमनकया बयारेमया 
िपन उनीहरूसयामतु अ्वगत गरयाए र उनले 
उनीहरूसयामतु िरमप्रभतुकया सबै कया््षहरूको 
अ्वगत गरयाए।

४० अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनले रयाजयासयामतु 
्ी सबै कुरयाहरू भने र व्याख्या गरेिपछ, पक 
रयाजयाले उनकया सबै ्वचनहरू प्वश्वयास गरे।

४१ अपन उनले िरमप्रभतुलयाई ितुकयान्ष थयाले, 
्सो भ्दै: हे िरमप्रभतु, कृिया गनतु्षहोस्; 
तियाईँको प्रचूर कृियाअनतुसयार, जतुन हजतुरले 
नफीकया जनलयाई गनतु्षभएको पथ्ो, मलयाई र 
मेरया जनलयाई गनतु्षहोस्।

४२ अपन अब, जब उनले ्ो भनेकया पथए, 
उनी मरे जसतैगरी िृथ्वीमया ढले।

४३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया 
स्ेवकहरूल ेउनलयाई लग े र उनकी ितनीसयामतु 

ितुऱ्याए र प्वसतयारयामया सतुतयाए; उनी दईु पदन र दईु 
रयातको अ्तरयालसमम मतृकझैं सतुत;े र उनकया 
ितनी र उनकया छोरयाहरू र उनकया छोरीहरूले 
उनको िोक गर,े लमयानीहरूको चलनअनतुसयार, 
उनको मृत्तुको धरे ैप्वलयाि गददै।

अध्या् १९

लमोनीले अजर जीवनको प्रकार प्राप्त गर्छन् 
र उद्धारकता्छलाई दखेरन—्उनको गहृस् 
अचतेन अवस्ामा पर्छन ्र धरेलै ेसवग्छदतूहरू 
देखरन्—अममोनको आशचय्छका सा् सरुक्षा 
गररनर—उनले धरेलैाई ्मप्तसमा भदनरन ् र 
उनीहरूमाझ चच्छको स्ापना गर्छन।् लगिग 
ई.प.ू ९०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक दुई पदनहरू र दुई 
रयातहरूिपछ उनीहरूले उनको िरीरलयाई लगेर 
उनीहरूकया मृतकहरूलयाई गयाडने प्र्ोजनले 
बनयाइएको पचहयानमया गयाडन लयागेकया पथए।

२ अब रयानीले अममोनको प्रपसद्धतयाकया 
बयारेमया सतुनेकयाले, त्सकयारण उनले िठयाइन् 
र चयाहयानया गररन् पक उनी उनीसयामतु आउनतु 
िद्षछ।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोनले 
उनलयाई आज्या पदइएअनतुसयार गरे र रयानीसयामतु 
गए र उनीले पतनले के गरोस् भनी चयाहन्छन 
भनी जयान् चयाहे।

४ अपन उनीले तीसयामतु भपनन्: मेरया 
श्ीमयान् कया से्वकहरूले मलयाई अ्वगत 
गरयाएकया छन् पक पतमी एक िप्वत् िरमेश्वरकया 
अगम्वक्या हौ र पतमीसँग उहयाँको नयाउँमया धेरै 
िपक्ियाली कया््षहरू गनने िपक् छ;

५ त्सकयारण, ्पद त्सो हो भन,े म 
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चयाहया्छु पक पतमी पभत् जयानतुिछ्ष र मेरया 
श्ीमयान ्लयाई हनेतु्ष िछ्ष, पकनपक उनी दुई 
पदन र दईु रयातको अ्तरयालसमम उनको 
पबसतरयामया सतुतकेया छन;् कोही भ्छन् उनी 
मरकेया छैनन,् तर अरु भ्छन् पक उनी मरकेया 
छन ् र उनी ग्हयाउछँन ् र उनलयाई पचहयानमया 
रयानखनतु िछ्ष; तर मरेया पननमत भने, मलयाई उनी  
ग्हयाउँदनैन।्

६ अब, ्ो नै अममोनको चयाहयानया पथ्ो, 
पकनपक उनलयाई थयाहया पथ्ो पक लमोनी रयाजया 
िरमेश्वरको िपक्को प्रभया्वमया पथए; उनलयाई 
थयाहया पथ्ो पक अप्वश्वयासको अ्धकयारको 
िदया्ष उनको मनसतसकबयाट हटयाइँदै पथ्ो र 
उनको मनसतषकलयाई उज्यालो ियानने प्रकयाि, 
जतुन िरमेश्वरको मपहमयाको प्रकयाि पथ्ो, 
जतुन उहयाँको कृियाको प्वषम्कयारी प्रकयाि 
पथ्ो—हो, ्ो प्रकयािले ्सतो खतुपस्याली 
उनको जी्वयातमयामया ल्या्ो, अ्धकयारको 
बयादल हटयाएकोले र उनलयाई थयाहया पथ्ो पक 
अजर जी्वनको प्रकयाि उनको जी्वयातमयामया 
जलयाइएको पथ्ो, हो, उनलयाई थयाहया पथ्ो 
पक ्सले उनको प्रयाकृपतक स्वरुिलयाई प्वह्वल 
ियारेको पथ्ो र उनलयाई िरमेश्वरमया लपगएको 
पथ्ो—

७ त्सकयारण, रयानीले गरेको चयाहनया 
उनको एक मयात् चयाहयान पथ्ो। त्सकयारण, 
उनी रयानीले उनीबयाट गरेको चयाहयानयाअनतुसयार 
रयाजयालयाई हेन्ष पभत् गए; र उनले रयाजयालयाई देखे 
र उनलयाई थयाहया भ्ो पक उनी मरेकया पथएनन्।

८ अपन उनले रयानीसयामतु भने: उनी मरेकया 
छैनन्, तर उहयाँ िरमेश्वरमया सतुतनतुहु्छ र भोपल 
उहयाँ ितुन: उठनतुहुनेछ; त्सकयारण उहयाँलयाई 
नगयाडनतुहोस्।

९ अपन अममोनले उनलयाई भने: के तियाईँ 
्ो प्वश्वयास गनतु्षहु्छ? अपन उनीले उनलयाई 
भपनन्: पतम्या ्वचन र हयाम्या से्वकहरूको 
्वचनबयाहेक मसँग ग्वयाही छैन; तैिपन म 
प्वश्वयास गछु्ष पक पतमीले भनेअनतुसयार हुनेछ।

१० अपन अममोनले उनीसयामतु भने: तियाईँ 
अत््त आसथयाकया कयारण तियाईँ आिीपषत 
हुनतुहोओस्; म तियाईँसयामतु भ्छु, नयारी, 
समिूण्ष नफीकया जनमयाझ ्सतो महयान् आसथया 
ियाइएको छैन।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी त्ो 
सम्देनख भोपलिलट अममोनले उनको 
श्ीमयान उठनेछन् भनेर तोकेको सम्समम 
समेत, आफनो श्ीमयानलयाई पबसतरयामया कुरेर 
बपसन्।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी उठे, 
अममोनकया ्वचनहरूअनतुसयार; र जब उनी उठे, 
उनले आफनया हयात ती नयारीसयामतु फैलयाए र भने: 
िरमेश्वरको नयाउँ आिीपषत होओस् र पतमी 
आिीपषत होऊ।

१३ पकनपक जसरी पतमी पजउँदो छ्ौ, 
त्सरी मैले मेरो उद्धयारकतया्षलयाई देखेँ; अपन 
उहयाँ आउनतुहुनेछ र एक सत्ीबयाट ज्मयाइनतुहुनेछ 
र उहयाँले आफनया नयाउँमया प्वश्वयास गनने सबै 
मयान्वमयात्लयाई उद्धयार गनतु्षहुनेछ। अब, जब 
उनीद्यारया ्ी ्वचनहरू बोपलएको पथए, उनको 
हृद् उनीपभत् फुल्ो र आतमयाद्यारया बसमया 
पलएर, उनी खतुसीले फेरर डुबे र रयानी िपन 
डुपबन्।

१४ अब अममोनले उनको प्रयाथ्षनयाअनतुसयार, 
नफीहरूकयामयाझ अथ्वया िरमेश्वरकया सबै 
जनमयाझ उनीहरूकया दुष्टतयाहरू र उनीहरूकया 
िरमिरयाहरूकया कयारण ्पत धेरै िोककया 
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कयारण भएकया, उनकया ब्धतु, लमयानीहरूमयापथ 
िरमप्रभतुको आतमया खपनएको देखेर, उनी 
आफनया ितुँडयामया िरे र िरमेश्वरसयामतु उनकया 
ब्धतुहरूलयाई िरमेश्वरले गरेकया कुरयाहरूकया 
पननमत प्रयाथ्षनया र कृतज्तयामया उनको आतमया 
ख््याउन थयाले; र उनलयाई हष्षले िपन बसमया 
पल्ो; र ्सरी उनीहरू तीनै जनया िृथ्वीमया 
डुबेकया पथए।

१५ अब, जब रयाजयाकया से्वकहरूले 
देखेकया पथए पक उनीहरू ढले, उनीहरू िपन 
िरमेश्वरसयामतु आ्वयाज उठयाएर ितुकयान्ष थयाले, 
पकनपक िरमेश्वरप्रपतको भ् उनीहरूमया 
आ्ो; पकनपक उनीहरू ती पथए जसले 
अममोनको महयान् िपक्को बयारेमया रयाजयाअगयापड 
खडया भएर उनीसयामतु ग्वयाही पदएकया पथए।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
िरमेश्वरको नयाउँमया ितुकयारे, उनीहरूको 
िपक्कयासयाथ, उनीहरू सबै िृथ्वीमया 
नढलतु्जेलसमम, एक लमयानी सत्ीबयाहेक, 
जसको नयाउँ अप्वि पथ्ो, उनकया पितयाको 
एक उल्ेखनी् दि्षन प्व्वरणको आधयारमया 
उनी धेरै ्वष्षहरूअगयापड िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत 
भएकयाले—

१७ त्सरी, िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भएर र 
कपहल्ै ्ो थयाहया नपदएर, त्सकयारण, जब 
उनले देनखन् पक लमोनीकया सबै से्वकहरू 
िृथ्वीमया ढलेकया पथए र उनकी मयापलकनी, रयानी 
िपन र रयाजया र अममोन िृथ्वीमयापथ लमतन् 
िलटेकया पथए, उनलयाई थयाहया भ्ो पक ्ो 
िरमेश्वरको िपक् पथ्ो; अपन ठया्दै पक ्ो 
अ्वसर, उनीहरूमयाझ जे भएको पथ्ो त्ो 
अ्वगत गरयाएर, पक ् ो दृश् देखेर उनीहरूलयाई 
िरमेश्वरको िपक्मया प्वश्वयास गन्ष लगयाउने छ, 

त्सकयारण उनी एक िरबयाट अकको िरपतर 
दौपडन्, जनलयाई अ्वगत गरयाउँदै।

१८ अपन उनीहरू रयाजयाको िरमया एक 
सयाथभेलया हुन थयाले। अपन त्हयाँ एक 
भीड आ्ो र उनीहरूकया आशच््षमया 
उनीहरूले रयाजयालयाई, रयानीलयाई र उनीहरूकया 
से्वकहरूलयाई िृथ्वीमया लमतन् िरेको देखे र 
उनीहरू सबै िृथ्वीमया मरेजसतै गरी िलटेकया 
पथए, उनीहरूले अममोनलयाई िपन देखे र हेर, 
उनी एक नफी पथए।

१९ अपन अब जनले आफूमयाझ गनगनयाउन 
थयाले; कोही भ्थे पक उनीहरूमयापथ, अथ्वया 
रयाजया र उनकया िरमयापथ आएको ्ो महयान् 
प्विपत् पथ्ो, पकनभने उनले सहेकया पथए पक 
नफीहरू ्ो भूपममया रहनतु िछ्ष।

२० तर अरुले उनीहरूलयाई हपकयाए, ्सो 
भ्दै: रयाजयाले उनको िरमया प्विपत् ल्याएकया 
छन् पकनभने उनले आफनया से्वकहरूको बध 
गरे जसकया बथयान सेबसकया ियानीमया पततर-
प्वतर गररएकया पथए।

२१ अपन उनीहरूलयाई सेबसको ियानीमया 
खडया भएर रयाजयाकया बथयानलयाई पततर-प्वतर 
गनने ती मयापनसहरूले िपन हपकयाए, पकनपक 
अममोनले उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई सेबसको 
ियानीमया रयाजयाकया बथयानको संरक्ण गरररहँदया 
बध गररएकया उनीहरूकया ब्धतुहरूको 
सङ्ख्ययाकया कयारण उनीहरू उनीसँग ररसयाएकया 
पथए।

२२ अब, उनीहरूमध्े एक, जसको 
दयाजतुलयाई अममोनको तरबयारले बध गररएको 
पथ्ो, अममोनसँग अत््त ररसयाएकोले, 
आफनो तरबयार पनकयाल्ो र अममोनमयापथ िरोस् 
भनी अपि ग्ो, उनको बध गन्ष; अपन जब 
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उसले उनीमयापथ प्रहयार गन्ष तरबयार उचयाल्ो, 
हेर, ऊ मरेर ढल्ो।

२३ अब हयामी देखन सकछौँ पक अममोनको 
बध गन्ष सपकँदैन, पकनपक िरमप्रभतुले 
मोसी्याह, उनकया पितयासयामतु भन्तुभएको 
पथ्ो: म उनलयाई छयापडपदनेछु र उनलयाई 
पतम्ो आसथयाअनतुसयार हुने छ—त्सकयारण, 
मोसी्याहले उनलयाई िरमप्रभतुमया सतुनमिपदए।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब भीडले 
देख्ो पक अममोनको बध गन्ष तरबयार उठयाउने 
मयापनस मरेर ढल्ो, उनीहरू सबैमयापथ डर 
आ्ो र उनलयाई र ढलेकया कसैलयाई िपन 
छुन उनीहरूले हयात बढयाउन आँट गरेनन्; 
र उनीहरूले आफ ँैमयाझ आशच््ष मयान् थयाले 
पक ्ो महयान् िपक्को कयारण के हुन सकछ, 
अथ्वया ्ी सबै कुरयाहरूको अथ्ष के हो?

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूमयाझ 
धेरै पथए जसले भने पक अममोन महयान् आतमया 
पथए र अरुले भने उनलयाई महयान् आतमयाद्यारया 
िठयाइएको पथ्ो।

२६ तर अरुले उनीहरू सबैलयाई हपकयाए, 
भ्दै पक उनी नफीहरूले उनीहरूलयाई िीडया 
पदन िठयाएकया एक रयाक्स पथए।

२७ अपन त्हयाँ कोही पथए जसले भने पक 
अममोनलयाई उनीहरूको दुष्टतयाहरूकया कयारण 
उनीहरूलयाई कष्ट पदन महयान् आतमयाद्यारया 
िठयाइएको पथ्ो; र ्ी महयान् आतमया पथए 
जसले नफीहरूको हेरचयाह गरेकया पथए, जसले 
उनीहरूलयाई सदै्व उनीहरूकया हयातहरूबयाट 
मतुक् गरेकया पथए र उनीहरूले भने पक ् ी महयान् 
आतमया पथए जसले उनीहरूकया ब्धतुहरू, 
लमयानीहरूमध्े त्पत धेरैलयाई प्वनयाि गरेकया 
पथए।

२८ त्सरी उनीहरूमयाझको झगडया अत््त 
पतब् हुन थयाल्ो। अपन जब उनीहरू ्सरी 
झगडया गददै पथए, त्ी मपहलया से्वक जसले 
पभडलयाई एक सयाथ भेलया हुन अह्रयाएकी 
पथइन् उनी आइन् र जब उनले भीडमयाझको 
झगडयालयाई देनखन्, उनी आँसतु झनने गरी 
अत््त दुनखत भइन्।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी गइन् र 
रयानीलयाई हयातमया पलईन्, पक समभ्वत: उनले 
रयानीलयाई जपमनबयाट उठयाउन सकून्; अपन 
उनीले उनको हयात छुने पबपत्कै रयानी उपठन 
र उनको खतुट्यामया उपभन् र ठूलो आ्वयाजले 
करयाइन्, ्सो भ्दै: हे आिीपषत ्ेिू, जसले 
मलयाई त्ो भ्या्वह नरकबयाट बचयाउनतुभएको 
छ! हे आिीपषत िरमेश्वर, ्ी जनमया कृिया 
गनतु्षहोस्!

३० अपन जब उनले ्ो भनेकी पथइन्, 
उनले, हष्षले भररएर, बतुझन नसपकने धेरै 
्वचनहरू बोलदै उनकया हयातहरूले तयाली 
बजयाइन्; अपन जब उनले ्ो गरेकी पथइन्, 
उनले रयाजया, लमोनीलयाई, हयातमया पलइन् र हेर 
उनी उठे र उनको खतुट्यामया खडया भए।

३१ अपन उनले ततुरु्तै, आफनया जनमयाझको 
कलहलयाई देखेर, अपि गए र उनीहरूलयाई 
हपकयाउन र उनीहरूलयाई उनले अममोनको 
मतुखबयाट सतुनेकया ्वचनहरू पसकयाउन थयाले; र 
उनकया ्वचनहरू सतुन्े जपत्ले प्वश्वयास गरे र 
िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भए।

३२ तर त्हयाँ उनीहरूमध्े धेरै पथए जसले 
उनकया ्वचनहरू सतुनेनन्; त्सकयारण उनीहरू 
आफनो बयाटो लयागे।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अममोन 
उठे उनले िपन उनीहरूको से्वया गरे र 
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लमोनीकया से्वकहरूले िपन त्सै गरे; र 
उनीहरू सबैले त्ही कुरया जनसयामतु िोषणया 
गरे—पक उनीहरूकया हृद्हरू बदपलएकया 
पथए; पक उनीहरूलयाई खरयाब गनने अरु चयाहयानया 
पथएन।

३४ अपन हेर, धेरैले जनसयामतु िोषणया गरे 
पक उनीहरूले स्वग्षदूतहरू देखेकया पथए र 
उनीहरूसँग ्वयातया्षलयाि गरेकया पथए; अपन 
्सरी उनीहरूले आफूलयाई िरमेश्वरकया र 
उहयाँको धयापम्षकतयाकया कुरयाहरू भनेकया पथए।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गननेहरू धेरै पथए; र 
प्वश्वयास गनने जपतले बनप्तसमया पलए; र उनीहरू 
धममी जन बने र उनीहरूले आफूमयाझ चच्षको 
सथयािनया गरे।

३६ अपन ्सरी िरमप्रभतुको कया््ष 
लमयानीहरूमयाझ आरमभ भ्ो; ्सरी 
िरमप्रभतुले आफनो आतमया उनीहरूमयापथ 
ख््याउन थयालनतुभ्ो; र हयामी देखछौँ पक 
उहयाँको बयाहु िशचयात्याि गनने र उहयाँको नयाउँमया 
प्वश्वयास गनने सबै जनपतर फैपलएको छ।

अध्या् २०

परमप्रि ु अममोनलाई उनका ्नधहुरूलाई 
मतुि गन्छ भमद्ोनी पिाउन ु हुनर—अममोन 
र लमोनी लमोनीका भपतालाई िटेरन्, जो 
समपणू्छ िभूमका राजा हुन—्अममोनले ती ्दृ्ध 
राजालाई उनका ्नधहुरूका मुभतिको अनुमभत 
भदन ्ाधय गराउरँन।् लगिग ई.पू. ९०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
त्स भूपममया चच्षको सथयािनया गरेकया पथए, 
लमोनी रयाजयाले चयाहे पक अममोन उनीसँग 

नफीको भूपममया जयानतु िद्षछ, पक उनले 
पतनलयाई आफनया पितयासयामतु देखयाउन सकून्।

२ अपन िरमप्रभतुको आ्वयाज अममोनलयाई 
आ्ो, ्सो भ्दै: पतमी नफीको भूपमपतर 
जयान हुँदैन, पकनपक हेर, रयाजयाले पतम्ो जी्वन 
पलन खोजनेछन्; तर पतमी पमद्ोनीको भूपमपतर 
जयाऊ; पकनपक हेर, पतम्या भयाइ हयारुन र मतुलोकी 
र अममयाह िपन कयारयागयारमया छन्।

३ अब ् सतो हुन ग्ो पक जब अममोनले ् ो 
सतुनेकया पथए, उनले लमोनीसयामतु भने: हेनतु्षहोस्, 
मेरया भयाइ र ब्धतुहरू पमद्ोनीमया कयारयागयारमया 
छन् र म जया्छु पक मैले उनीहरूको उद्धयार गन्ष 
सकूँ।

४ अब लमोनीले अममोनसयामतु भने: मलयाई 
थयाहया छ, िरमप्रभतुको िपक्मया पतमी सबै 
कुरयाहरू गन्ष सकछौ। तर हेर, म पतमीसँग 
पमद्ोनीको भूपममया जयानेछु; पकनपक पमद्ोनीको 
रयाजया, जसको नयाउँ अ्टीओमनो हो, उनी मेरया 
पमत् हुन्; त्सकयारण म पमद्ोनीको भूपमपतर 
जया्छु, पक मैले त्ो भूपमको रयाजयालयाई मनयाउन 
सकूँ र उनले पतम्या ब्धतुहरूलयाई कयारयागयारबयाट 
पनकयालया गननेछन्। अब लयामोनीले उनीसयामतु 
भने: कसले पतमीलयाई भ््ो पक पतम्या 
ब्धतुहरू कयारयागयारमया छन्?

५ अपन अममोनले उनीसयामतु भने: मलयाई 
कसैले िपन भनेको छैन, िरमेश्वर बयाहेक; 
र उहयाँले मलयाई भन्तुभ्ो—जयाऊ र पतम्या 
ब्धतुहरूलयाई मतुक् गर, पकनपक उनीहरू 
पमद्ोनीको भूपममया कयारयागयारमया छन्।

६ अब जब लमोनीले ्ो सतुनेकया पथए 
उनले अह्रयाए पक उनकया से्वकहरूले उनकया 
िोडयाहरू र रथहरू त्यार बनयाउनतु िद्षछ।

७ अपन उनले अममोनसयामतु भने: आऊ, म 
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पतमीसँग पमद्ोनीको भूपमपतर झननेछु र त्हयाँ 
म रयाजयासँग पब्ती गननेछु पक उनले पतम्या 
ब्धतुहरूलयाई कयारयागयारबयाट पनकयालया गननेछन्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अममोन र 
लमोनी त्तयापतर ्यात्या गददै पथए, उनीहरूले 
लमोनीको पितयालयाई भेटे, जो समिूण्ष 
भूपममयापथको रयाजया पथए।

९ अपन हेर, लमोनीकया पितयाले उनीसयामतु 
भने: मैले मेरया छोरयाहरू र मेरया जनकया पननमत 
भोज गरेको त्ो महयान् पदनमया पतमी पकन 
भोजमया आएनौ?

१० अपन उनले ्ो िपन भने: पतमी 
्ो नफीसँग कहयाँ जयाँदैछौ, जो फटयाहको 
छोरयाछोरीहरूमध्े एक हो?

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमोनीले उनी 
कहयाँ जयान लयागेको भनेर ्वण्षन गरे, पकनपक 
उनी पतनलयाई ररस उठछ पक भनी डरयाए।

१२ अपन उनले उनी आफनो अपधरयाज्मया 
बसनतुकया सबै कयारण पतनलयाई भने, पक उनी 
पतनकया पितयाको भोजमया गएनन् जतुन उनले 
त्यार गरेकया पथए।

१३ अपन अब जब लमोनील े् ी सबै कुरयाहरू 
उनीसयामतु ्वण्षन गरकेया पथए, हेर, उनको 
आशच््षकया लयापग, उनकया पितया उनीसँग ररसयाए 
र भन:े लमोनी, पतमील ेएक फटयाहकया छोरयाहरू 
्ी नफीहरू मतुक् गररपदनछेौ। हेर, पतनले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई ठग;े अपन अब पतनकया 
छोरयाछोरीहरू िपन हयाम्या मयाझ आएकया छन् 
पक उनीहरू, उनीहरूको धतुत्या्षईँ र उनीहरूको 
फट्याईंद्यारया, हयामीलयाई छक्याउन सकून्, पक 
उनीहरूल ेफेरर हयाम्ो समिपत् लतुटन सकून्।

१४ अब लमोनीकया पितयाले उनलयाई आज्या 
पदए पक उनले तरबयारद्यारया अममोनको बध 

गनतु्ष िद्षछ। अपन उनले ्ो िपन आज्या पदए 
पक उनी पमद्ोनीको भूपममया जयान िददैन, तर 
पक उनी उनीसँग इशमयाएलको भूपममया फक्कनतु 
िद्षछ।

१५ तर लमोनीले उनीसयामतु भने: म 
अममोनको बध गननेछैनँ, न त म इशमयाएलको 
भूपममया फक्कनेछु, तर म पमद्ोनीको भूपममया 
जयानेछु पक मैले अममोनकया ब्धतुहरूलयाई मतुक् 
गन्ष सकूँ, पकनपक मलयाई थयाहया छ पक उनीहरू 
््या्ोपचत मयापनसहरू र सयाँचो िरमेश्वरकया 
िप्वत् अगम्वक्याहरू हुन्।

१६ अब जब उनकया पितयाले ्ी ्वचनहरू 
सतुनेकया पथए, उनकया पितया उनीसँग ररसयाए 
र उनले आफनो तरबयार पनकयाले पक उनले 
पतनलयाई प्रहयार गरेर िृथ्वीमया ढयालन सकून्।

१७ तर अममोन अपि खडया भए र उनीसयामतु 
भने: हेनतु्षहोस्, तियाईँ आफनया छोरयाको बध 
गनतु्ष हुनेछनै, तैिपन, तियाईँ ढलकेो भ्दया उहयँा 
ढलेको रयाम्ो हुनेछ, पकनपक उहयँाल े आफनया 
ियािहरूको िशचयात्याि गनतु्षभएको छ; तर ्पद 
तियाईँ ्ो सम्मया, आफनया ररसमया, ढलनतुभ्ो 
भने, तियाईँको जी्वयातमयालयाई बचयाउन सपकदनै।

१८ अपन फेरर, ्ो उपचत छ पक तियाईँले 
रोकनतुिछ्ष; पकनपक ्पद तियाईँले छोरयाको 
बध गनतु्षभ्ो भने, उनी एक पनदकोष मयापनस 
भएकयाले, उनको रगत जपमनबयाट, तियाईँमयापथ 
बदलया पलनकया पननमत, िरमप्रभतु उनकया 
िरमेश्वरसयामतु ितुकयाननेछ; अपन समभ्वत: 
तियाईँले तियाईँको जी्वयातमया गतुमयाउनतुहुनेछ।

१९ अब जब अममोनले ्ी ्वचनहरू 
उनीसयामतु भनेकया पथए, उनले पतनलयाई उत्र 
पदए, ्सो भ्दै: मलयाई थयाहया छ पक ्पद मैले 
मेरो छोरयाको बध गरेँ भने, पक मैले पनदकोष 
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रगत बगयाउनेछु; पकनपक ्ो पतमी हौ जसले 
उसको प्वनयाि गन्ष खोजेकया छौ।

२० अपन अममोनको बध गन्ष उनले आफनो 
हयात अपि बढयाए। तर अममोनले उनकया 
मतुक्याहरूको सयामयानया गरे र उनकया ियाखतुरयामया 
प्रहयार गरे पक उनले ् सको प्र्ोग गन्ष नसकून्।

२१ अब जब रयाजयाले देखे पक अममोनले 
उनको बध गन्ष सकछन्, उनले अममोनसँग 
पब्ती गन्ष थयाले पक उनले उनको जी्वन 
छयापडपदऊन्।

२२ तर अममोनले आफनो तरबयार उठयाए र 
उनलयाई भने: हेर, मेरया ब्धतुहरूलयाई तियाईँले 
कयारयागयारबयाट पनकयालन नपदए म तियाईँलयाई 
प्रहयार गननेछु।

२३ अब रयाजयाले, आफनो जी्वन गतुमयाउनतु 
िछ्ष भनी डरयाउँदै, भने: ्पद पतमीले मलयाई 
छयापडपद्ौ भने म पतमीले अनतुरोध गरेकया 
कुरया पतमीलयाई पदनेछु, आधया अपधरयाज्  
समेत।

२४ अब जब अममोनले देखे पक उनले 
आफनो चयाहयानयाअनतुसयार बृद्ध रयाजयामयापथ 
प्रभया्व ियारेकया पथए, उनले पतनीसयामतु भने: 
्पद तियाईँले अनतुमपत पदनतुहु्छ पक मेरया 
ब्धतुहरूलयाई कयारयागयारबयाट पनकयालया होऊन् 
र लमोनीले आफनो अपधरयाज् रयाखन ियाऊन् 
र तियाईँ उनीमयापथ दुनखत नहुनतुहोओस्, तर 
पक उनले आफूले सोचेको कुरयाहरूमया उनको 
आफनो चयाहयानयाअनतुसयार गन्ष पदनू, तब मयात् म 
तियाईँलयाई छयाडने छु; अ््थया म तियाईँलयाई 
जपमनसममै ढलने गरी प्रहयार गननेछु।

२५ अब जब अममोनले ् ी ्वचनहरू भनेकया 
पथए, रयाजया आफनो जी्वनकया कयारणले खतुसी 
हुन थयाले।

२६ अपन जब उनले देखे पक अममोनलयाई 
उनको प्वनयाि गनने कुनै चयाहयानया पथएन र 
जब उनले उनको छोरया लमोनीप्रपतको 
उनको महयान् मया्या िपन देखे, उनी अत््त 
आशच््षचपकत भए र भने: पकनभने पतमीले 
्पत मयात् चयाहयानया गरेकया छौ, पक मैले पतम्या 
ब्धतुहरूलयाई छयापडपदऊँ र सहूँ पक मेरो छोरया 
लमोनीले आफनो अपधरयाज् रयाखन ियाऊन्, हेर 
म पतमीलयाई अनतुमपत पद्छु पक मेरो छोरयाले 
्स सम्देनख सदयास्व्षदया आफनो अपधरयाज् 
रयाखन ियाऊन्; र म उनीमयापथ अरु ियासन 
गननेछैन—

२७ अपन म पतमीलयाई अनतुमपत पद्छु 
पक पतम्या ब्धतुहरू कयारयागयारबयाट पनकयालया 
होऊन् र पतमी र पतम्या ब्धतुहरू मसयामतु, 
मेरो अपधरयाज्मया आऊन्; पकनपक म 
पतमीहरूलयाई असयाध् देखन चयाह्छु। 
पकनपक रयाजया उनले बोलेकया ्वचनहरूमया र 
आफनया छोरया लमोनीले बोलेकया ्वचनहरूमया 
िपन अत््त आशच््षचपकत भएकया पथए, 
त्सकयारण उनी ती जयान् चयाह्थे।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोन र 
लमोनीले आफनो ्यात्यामया पमद्ोनीको भूपमपतर 
अगयापड बढयाए। अपन लमोनीले भूपमको 
रयाजयाको नजरमया कृिया ियाए; त्सकयारण 
अममोनकया ब्धतुहरूलयाई कयारयागयारबयाट बयापहर 
ल्याइ्ो।

२९ अपन जब अममोनले उनीहरूलयाई भेटे 
उनी अत््तै दु:खी भए, पकनपक पतनीहरू 
नयाङ्या पथए र पतनीहरूकया छयालयाहरू 
बपल्या डोरीहरूले बयाँपधएकया कयारण अत््त 
ियापछएकया पथए। अपन पतनीहरूले भोक, 
पतखया्ष र सबै पकपसमकया कष्टहरू िपन सहेकया 
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पथए; तैिपन पतनीहरू पतनीहरूकया कष्टहरूमया 
धै््ष गददै पथए।

३० अपन, जसरी ्ो भ्ो, ्ो पतनीहरूको 
भयाग पथ्ो पक उनीहरू झन् कठोर र हठी 
जनकया हयातहरूमया िरेकया पथए; त्सकयारण 
पतनीहरूले उनीहरूकया ्वचनहरू सतुन् 
चयाहेनन् र उनीहरूलयाई पनकयालया गरेकया पथए 
र उनीहरूमयापथ प्रहयार गरेकया पथए र पमद्ोनीको 
भूपम नितुपग्जेलसमम एउटया िरदेनख अकको 
िरसमम र एउटया ठयाउँदेनख अकको ठयाउँसमम 
धियाएकया पथए; अपन उनीहरूलयाई लपग्ो र 
कयारयागयारमया फ्याँपक्ो र बपल्या डोरीहरूले 
बयाँपधएको पथ्ो र धेरै पदन कयारयागयारमया 
रयानखएको पथ्ो र लमोनी र अममोनद्यारया मतुक् 
गररएको पथ्ो।

हयारुन र मतुलोकी र उनकया ब्धतुहरूको, 
लमयानीहरूसयामतुको प्र्वचनको एक प्व्वरण।

अधयायहरू २१ देमख २६ समम

अध्या् २१

हारुनल े अमालकेीहरूलाई ख्ीष्ट र उहाकँो 
प्रायमशचत्तको ्ारमेा भसकाउँरन्—हारुन 
र उनका ्नधहुरूलाई भमद्ोभनमा ्नदी 
्नाइनर—उनीहरूको मभुतिपभर, उनीहरूले 
सिा-घरहरूमा भसकाउरँन ् र धरे ै पररवभत्छत 
हुनरन—्लमोनील े इशमाएलको िभूममा 
जनलाई धाभम्छक सवतनत्ता भदनरन्। लगिग 
ई.प.ू ९०–७७।

१ अब जब अममोन र उनकया ब्धतुहरू आफ ँै 
लमयानीहरूकया भूपमको पसमयानयाहरूमया छुपट्ए, 

हेर हयारुनले उनको ्यात्या लमयानीहरूले 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको ज्मसथयानको 
नयाउँ ्रुिलेमबयाट बोलयाइने भूपमपतर बढयाए 
र ्ो िर मोमकोनको पसमयानयाहरूसँग जोपडएको 
पथ्ो।

२ अब लमयानीहरूले र अमयालेकीहरूले र 
अमतुलोनकया जनले महयान् सहर बनयाएकया पथए, 
जसलयाई ्रुिलेम भपन्थ्ो।

३ अब लमयानीहरू आफै ँ ि्या्षप्त कठोर पथए, 
तर अमयालेकीहरू र अमतुलोनीहरू झन् कठोर 
पथए; त्सकयारण उनीहरूले लमयानीहरूलयाई 
अह्रयाए पक उनीहरू आफनया हृद्हरूमया झन् 
कठोर हुनतुिछ्ष, पक उनीहरू दुष्टतयामया र आफनया 
कुकमलंहरूमया झन् बपल्ो हुनतुिद्षछ।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयारुन ्रुिलेम 
सहरमया आए र िपहलया अमयालेकीहरूमयाझ 
प्र्वचन पदन थयाले। अपन उनले पतनीहरूकया 
सभया-िरमया उनीहरूसयामतु प्र्वचन पदन थयाले, 
पकनपक उनीहरूले नेहोरको अनतुक्मअनतुसयार 
सभया-िर बनयाएकया पथए; पकनपक 
अमयालेकीहरू र अमतुलोनीहरूमध्े धेरै 
नेहोरको अनतुक्मकया पथए।

५ त्सकयारण, जब हयारुन उनीहरूसयामतु 
प्र्वचन पदन उनीहरूको सभया-िरहरूमध्े 
एकमया प्र्वेि गरे र जब उनी उनीहरूसयामतु 
बोपलरहेकया पथए, हेर त्हयाँ एक अमयालेकी 
उठ्ो र उनीसँग प्व्वयाद गन्ष थयाल्ो, ्सो 
भ्दै: त्ो के हो पतमीले ग्वयाही पदएको? 
के पतमीले स्वग्षदूत देखेकया छौ? पकन 
स्वग्षदूतहरू हयामीहरूसयामतु देनखँदैनन्? हेर के 
्ी जन पतम्या जनजपत्कै असल छैनन्?

६ पतमी ्ो िपन भ्छौ, हयामीले िशचयात्याि 
नगेर हयामी नयापसने छौँ। हयाम्या हृद्हरूकया 
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प्वचयार र इचछया पतमीले कसरी थयाहया ियाउँछौ? 
हयामीले िशचयात्याि गनतु्षिछ्ष भनी पतमीलयाई 
कसरी थयाहया भ्ो? हयामी धममी छैनौँ भनी 
पतमीलयाई कसरी थयाहया भ्ो? हेर, हयामीले 
आरक्णहरू बनयाएकया छौँ र हयामी िरमेश्वरको 
आरयाधनया गन्ष एक सयाथ भेलया हु्छौँ। 
हयामी प्वश्वयास गछयौं पक िरमेश्वरले सबै 
मयापनसहरूलयाई बचयाउनतुहुनेछ।

७ अब हयारुनले उनलयाई भने: के 
पतमी प्वश्वयास गछछौ पक िरमेश्वरकया ितुत् 
मयान्वजयापतलयाई उनीहरूको ियािहरूबयाट 
उद्धयार गन्ष आउनतुहुनेछ?

८ अपन त्स मयापनसले उनलयाई भ््ो: 
हयामी प्वश्वयास गददैनौ पक पतमीलयाई कुनै ्सतो 
कुरो थयाहया छ। हयामी ्ी मूख्ष िरमिरयाहरूमया 
प्वश्वयास गददैनौँ। हयामी प्वश्वयास गददैनौँ पक 
पतमीलयाई आगयामी कुरयाहरूकया बयारेमया थयाहया 
छ, न त हयामी प्वश्वयास गछयौं पक पतम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई र हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई 
िपन उनीहरूले बोलेकया आगयामी कुरयाहरूकया 
बयारेमया थयाहया पथ्ो।

९ अब हयारुनले उनीहरूसयामतु ख्ीष्टको 
आगमनकया बयारेमया र मृतकहरूको 
ितुनरुतथयानकया बयारेमया धम्षियासत्हरू खोलन 
थयाले र ख्ीष्ट मृत्तु र कष्टहरू र उहयाँको रगतको 
प्रया्नशचत्पबनया मयान्वमयात्को उद्धयार हुन 
सकदैन।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो जब उनले 
पतनीहरूसयामतु ्ी कुरयाहरूको व्याख्या गन्ष 
थयाले पतनीहरू उनीसँग ररसयाए र उनको 
नखल्ी उडयाउन थयाले; र उनले बोलेकया 
्वचनहरू पतनीहरूले सतुनेनन्।

११ त्सकयारण, जब उनले देखे पक 

पतनीहरूले उनकया ्वचनहरू सतुनेनन्, उनी 
पतनीहरूको सभयािरबयाट प्रसथयान गरे र अनी-
अ्टी भपनने गयाउँमया आए र त्हयाँ उनले 
मतुलोकीले उनीहरूसयामतु ्वचनको प्रचयार 
गरररहेको फेलया ियारे; र अममया र उनकया 
ब्धतुहरूले िपन। अपन उनीहरूले धेरैसँग 
्वचनकया बयारेमया प्व्वयाद गरे।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
देखे पक जनले आफनया हृद्हरू कठोर बनयाए, 
त्सकयारण उनीहरू त्हयाँबयाट प्रसथयान गरे र 
पमद्ोनीको भूपममया आए। अपन उनीहरूले 
धेरैसयामतु ्वचनको प्रचयार गन्ष थयाले र केहीले 
उनीहरूले पसकयाएकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गरे।

१३ तैिपन, हयारुन र उनीहरूकया ब्धतुहरूको 
पननशचत सङ्ख्ययालयाई समयापत्ो र कयारयागयारमया 
फ्याँपक्ो र उनीहरूमध्े बयाँकी पमद्ोनीको 
भूपमबयाट ्वररिररकया क्ेत्हरूपतर भयागे।

१४ अपन कयारयागयारमया फ्याँपकएकयाहरूले 
धेरै कुरयाहरू सहे र उनीहरूलयाई लमोनी 
र अममोनको हयातद्यारया मतुक् गरयाइ्ो र 
उनीहरूलयाई खतु्वयाइ्ो र ्वसत् लगयाइ्ो।

१५ अपन उनीहरू फेरर ्वचनको िोषणया गन्ष 
अपि गए र ्सरी उनीहरूलयाई िपहलो िटक 
कयारयागयारबयाट मतुक् गररएको पथ्ो; र ्सरी 
उनीहरूले सहेकया पथए।

१६ अपन उनीहरू अपि गए जहयाँ 
िरमप्रभतुको आतमयाद्यारया उनीहरूलयाई अगतु्वयाइ 
गरर्ो, अमयालेकीहरूको प्रत्ेक सभया-िरमया, 
अथ्वया लमयानीहरूको प्रत्ेक सभयामया जहयाँ 
उनीहरूलयाई प्र्वेि गन्ष पदइ्थ्ो, िरमेश्वरकया 
्वचनको प्रचयार गददै।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
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उनीहरूलयाई आिीष पदन थयालनतुभ्ो, 
्पतसमम पक उनीहरूले धेरैलयाई सत्तयाको 
ज्यानमया ल्याए; हो उनीहरूले धेरैलयाई 
पतनीहरूकया ियािहरूको र पतनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुको गलत िरमिरयाहरूकया बयारेमया 
प्वश्वयास पदलयाए।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोन र 
लमोनी पमद्ोनीको भूपमबयाट इशमयाएलको भूपम 
फक्क, जतुन उनीहरूको ररकथको भूपम पथ्ो।

१९ अपन लमोनी रयाजयाले सहेनन् पक 
अममोनले उनको से्वया गनतु्षिद्षछ, अथ्वया 
उनको से्वक हुनतुिद्षछ।

२० तर उनले अह्रयाए पक इशमयाएलको 
भूपममया सभया-िरहरू बनयाइनतु िद्षछ; र 
उनले अह्रयाए पक उनकया जन, अथ्वया उनकया 
ियासन अ्तग्षतकया जन, आफ ँै एकसयाथ भेलया 
हुनतुिद्षछ।

२१ अपन उनीले पतनीहरूमया खतुसी मनयाए 
र उनले पतनीहरूलयाई धेरै कुरयाहरू पसकयाए। 
अपन उनले ्ो िपन िोषणया गरे पक उनीहरू 
उनी अ्तग्षतकया जन हुन् र उनीहरू स्वत्त् 
जन हुन्, पक उनीहरू उनकया पितया, रयाजयाकया 
िोषणबयाट स्वत्त् छन्; पकनपक उनकया 
पितयाले पतनलयाई इशमयाएलको भूपममया र 
्वररिररको भूपममया भएकया जनलयाई ियासन गन्ष 
पदएकया छन्।

२२ अपन उनले उनीहरूसयामतु ् ो िपन िोषणया 
गरे पक उनीहरूले आफनो चयाहयानयाअनतुसयार, 
उनीहरू जयाहयाँ भए िपन, ्पद उनीहरू लमोनी 
रयाजयाको ियासनको भूपममया छन् भने, िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरको आरयाधनया गनने 
स्वत्त्तया ियाऊन्।

२३ अपन अममोनले लमोनी रयाजयाकया 

जनसयामतु प्र्वचन पदए; अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक उनले उनीहरूलयाई धयापम्षकतयासँग 
सरोकयारकया कुरयाहरूकया बयारेमया सबै कुरयाहरू 
पसकयाए। उनले, समिूण्ष लगनिीलतयाकया 
सयाथ, उनीहरूलयाई पदन-पदनै प्रोतसयाहन गरे; 
र उनीहरूले उनकया ्वचनहरूलयाई ध्यान पदए 
र उनीहरू िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
उतसयापहत पथए।

अध्या् २२

हारुनले लमोनीका भपतालाई सभृष्ट, आदमको 
पतन र ख्ीष्ट माफ्कत ्को उद्धारको योजनाका 
्ारमेा भसकाउँरन—्राजा र उनका स्ै 
गृहस्ी पररवभत्छत हुनरन—्नफीहरू र 
लमानीहरू्ीचको िभूम भविाजनको वयाखया 
गररनर। लगिग ई.प.ू ९०–७७।

१ अब, ्सरी अममोनले लमोनीकया जनलयाई 
पनर्तर रुिमया पसकयाउँदै पथए, हयामी हयारुन र 
उनकया ब्धतुहरूको प्व्वरणमया फपक्कनेछौँ; 
पकनपक उनी पमद्ोनीको भूपमबयाट प्रसथयान 
गरेिपछ उनलयाई आतमयाद्यारया नफीको भूपमपतर 
अगतु्वयाइ गरर्ो, इशमयाएलको भूपमबयाहेक सबै 
भूपममयापथकया रयाजयाको िरमया समेत; र उनी 
लमोनीकया पितया पथए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी, उनकया 
ब्धतुहरूसँग रयाजयाको दर्वयारमया रयाजयासयामतु गए 
र रयाजयासयामतु पनहुररए र उनीसयामतु भने: हेर, हे 
रयाजन्, हयामी अममोनकया ब्धतुहरू हौँ, जसलयाई 
तियाईँले कयारयागयारबयाट मतुक् गनतु्षभएको हो।

३ अपन अब, हे रयाजन्, ्पद तियाईँले हयाम्या 
जी्वनलयाई छयापडपदनतुभ्ो भने हयामी तियाईँकया 
से्वक हुनेछौँ। अपन रयाजयाले उनीहरूसयामतु भने: 
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उठ, िकनिक म ितमीहरूलाई ितमीहरूको 
जीवन िदनेछ र म सहनेछैन िक ितमीहरू मेरा 
सेवक हुनेछौ; तर म जोर गछर् िक ितमीहरूले 
मलाई सेवा दान गर; िकनिक ितमीहरूका 
दाजु अम्मोनको दया र उनका वचनहरूको 
महान् ताका कारण म मेरो म स्तष्कमा केही 
िच न्तत भएको छ; र उनी ितमीहरूसँग 
िमद्दोनी नआउनाको कारण म जान्न चाहन्छ।

   २२  ४    अिन हारुनले राजासामु भने: हेनुर्होस्, 
परम भुको आत्माले उनलाई अकोर् बाटो 
बोलाए; उनी इश्माएलको भूिममा लमोनीका 
जनलाई िसकाउन गएका छन्।

   २२  ५    अब राजाले उनीहरूसामु भने: यो के हो 
िक ितमीहरूले परम भुको आत्मा बारे भनेका 
छौ? हेर, यो त्यो कुरा हो जसले मलाई 
िच न्तत बनाउँछ।

   २२  ६    अिन यो पिन, अम्मोनले भनेको यो के हो 
िक—यिद ितमीहरूले पश्चात्ताप गर्!यौ भने 
ितमीहरूले मुिक्त पाउनेछौ र यिद ितमीहरूले 
पश्चात्ताप नगरे, ितमीहरूलाई अ न्तम िदनमा 
िनकाला गिरनेछ?

   २२  ७    अिन हारुनले उनलाई उत्तर िदए र 
उनीसामु भने: के तपाई  िवश्वास गनुर्हुन्छ िक 
परमेश्वर हुनुहुन्छ? अिन राजाले भने: मलाई 
थाहा छ िक अमालेकीहरू भन्छन् िक परमेश्वर 
हुनुहुन्छ र मैले उनीहरूलाई अनुमित िदएको 
छ िक उनीहरूले आरक्षणहरू बनाऊन्, िक 
उनीहरू उहाँको आराधना गनर् आफ ँै एक 
साथ भेला होऊन्। अिन यिद अब ितमीले 
भन्छौ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हेर म िवश्वास 
गनेर्छ।

   २२  ८    अिन अब जब हारुनले यो सुने, उनको 
हृदयले खुसी मनाउन थाल्यो र उनले भने: 

हेर, िन श्चतताका साथ जसरी तपाई  िजउँदो 
हुनुहुन्छ, हे राजन्, परमेश्वर हुनुहुन्छ।

   २२  ९    अिन राजाले भने: के परमेश्वर त्यो महान् 
आत्मा हुनुहुन्छ जसले हा ा िपतापुखार्हरुलाई 
यरुशलेमको भूिमबाट ल्याउनुभयो?

   २२  १०    अिन हारुनले उनीसामु भने: हो उहाँ 
त्यो महान् आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँले स्वगर्मा र 
पृथ्वी दबैमा सबै कुराहरूको सृिष्ट गनुर्भयो। के 
तपाई  यो िवश्वास गनुर्हुन्छ?

   २२  ११    अिन उनले भने: हो, म िवश्वास गछर् 
िक त्यो महान् आत्माले सबै कुराहरूका सृिष्ट 
गनुर्भयो र म चाहन्छ िक ितमीले मलाई यी 
सबै कुराहरूका बारेमा भन्नुपछर् र म ित ा 
वचनहरूमा िवश्वास गनेर्छ।

   २२  १२    अिन यस्तो हुन गयो िक जब हारुनले 
देखे िक राजाले उनका वचनहरू िवश्वास 
गनेर्छन्, उनले आदमको सृिष्टदे ख थाले, 
राजासामु धमर्शास्  पढ्दै—कसरी 
परमेश्वरले उहाँको आफ्नै स्वरुपमा मािनसको 
सृिष्ट गनुर्भयो र परमेश्वरले उनलाई आज्ञाहरू 
िदनुभयो र उल्लङ्घनका कारण, मािनसको 
पतन भएको िथयो।

   २२  १३    अिन हारुनले आदमको सृिष्टदे ख 
धमर्शास् हरू उनीसामु व्याख्या गरे, 
मािनसको पतन उनी अगािड राख्दै र 
उनीहरूको पापमय अवस्था र उद्धारको 
योजना, जुन संसारको उत्पित्तदे ख तयार 
गिरएको िथयो, ीष्टमाफर्त्, उहाँको नाउँमा 
िवश्वास गनेर् सबैका िन म्त।

   २२  १४    अिन मािनसको पतन भएकाले ऊ आफ ँै 
कुनै कुराको योग्य भएन; तर ीष्टका कष्टहरू 
र मृत्युले उनीहरूका पापहरूको ाय श्चत्त 
गनेर्छन्, आस्था र पश्चात्ताप र अरु यस्तै 
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मयाफ्कत्; अपन पक उहयाँले मृत्तुकया ब्धनहरू 
तोडनतुहुनेछ, पक पचहयानले प्वज् ियाउनेछैन र 
मृत्तुको नखल मपहमयाको आियामया पनपलनेछ; 
र हयारुनले रयाजयासयामतु ्ी सबै कुरयाहरूको 
व्याख्या गरे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयारुनले ्ी 
कुरयाहरू उनीसयामतु व्याख्या गरेिपछ, रयाजयाले 
भने: पतमीले बोलेको ्ो अन्त जी्वन ियाउन 
मैले के गनतु्ष िद्षछ?हो, मैले के गनतु्षिद्षछ पक 
मेरो छयातीबयाट ्ो दुष्ट आतमयालयाई उखयालेर, म 
िरमेश्वरबयाट ज्मयाइ्ूँ र उहयाँको आतमया प्रयाप्त 
गरूँ, पक म हष्षले भरर्ूँ, पक मलयाई अन्तम 
पदनमया पनकयालया नगरर्ोस्? हेर, उनले भने, 
म मेरो अधीनमया भएको सबै पदनेछु, हो, म 
मेरो अपधरयाज् त्याग्ेछु, पक म ्ो महयान् 
खतुसी प्रयाप्त गन्ष सकूँ।

१६ तर हयारुनले उनीसयामतु भने: ्पद 
तियाईँ ्ो कुरया चयाहयानतुहु्छ, ्पद तियाईँ 
िरमेश्वरअगयापड पनहुरनतुहु्छ, हो, ्पद तियाईँ 
आफनया सबै ियािहरूको िशचयात्याि गनतु्षहु्छ र 
िरमेश्वरअगयापड पनहुरनतुहु्छ र उहयाँको नयाउँ 
आसथयाकया सयाथ बोलयाउनतुहु्छ, प्वश्वयास 
गददै पक तियाईँ प्रयाप्त गनतु्षहु्छ, तब तियाईँले 
चयाहेको आिया प्रयाप्त गनतु्षहुनेछ।

१७ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब हयारुनले ् ी 
्वचनहरू बोलेकया पथए, रयाजया िरमप्रभतुअगयापड 
पनहुररए, उनकया ितुँडयाहरूमया; िृथ्वीमया आफै ँ 
लमिसयारसमेत िरे र िपक्िू्व्षक ितुकयारे, ्सो 
भ्दै:

१८ हे िरमेश्वर, हयारुनले मलयाई भनेकया छन् 
पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ; र ् पद िरमेश्वर हुनतुहु्छ 
भने र ्पद हजतुर िरमेश्वर हुनतुहु्छ भने, के 
तियाईँले आफ ँै मलयाई ज्यात गरयाउनतुहुनेछ र म 

हजतुरलयाई पचन् मेरया सबै ियािहरू पदनेछु र म 
मृतकहरूबयाट उठन सकूँ र अन्तम पदनमया 
मतुपक् ियाऊँ। अपन अब जब रयाजयाले ्ी कुरयाहरू 
भनेकया पथए, उनी मरेको झैं मतुछया्ष िरे।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया 
से्वकहरू दौडे र रयाजयामया भएको सबै कुरया 
रयानीलयाई भने। अपन उनी रयाजयासयामतु आइन्; 
र जब उनले रयाजया मरेजसतै गरी लडेको र 
हयारुन र उनकया ब्धतुहरू उनी ढलनयाको कयारण 
भएजसतै गरी खडया भएको देनखन्, उनी 
उनीहरूसँग ररसयाइन् र आज्या पदइन् पक उनकया 
से्वकहरूले, अथ्वया रयाजयाकया से्वकहरूले 
उनीहरूलयाई लैजयानतु िद्षछ र उनीहरूको बध 
गनतु्ष िद्षछ।

२० अब से्वकहरूले रयाजया ढलनयाको कयारण 
देखेकया पथए, त्सकयारण उनीहरूले हयारुन र 
उनकया ब्धतुहरूमयापथ आफनया हयातहरू हयालन 
आँटेनन्; र उनीहरूले रयानीसँग ्सो भ्दै 
पब्ती गरे: तियाईँ पकन आज्या पदनतुहु्छ पक 
हयामीले ्ी मयापनसहरूको बध गनतु्षिछ्ष, जब 
उनीहरूमध्े एक हयामी सबैभ्दया िपक्ियाली 
छ? त्सकयारण हयामी उनीहरूअगयापड 
झतुकछौँ।

२१ अब जब रयानीले से्वकहरूको डरलयाई 
देनखन् उनी िपन अत््त डरयाउन थयापलन्, 
कथंकदयापचत् उनीमयापथ केही प्विपत् 
आउनेछ। अपन उनले उनकया से्वकहरूलयाई 
आज्या पदइन् पक उनीहरू जयानतु िद्षछ र 
जनलयाई बोलयाउनतु िद्षछ, पक उनीहरूले हयारुन 
र उनकया ब्धतुहरूको बध गन्ष सकून्।

२२ अब जब हयारुनले रयानीको दृढतयालयाई 
देखे, उनी, जनको हृद्हरूको कठोरतया थयाहया 
भएकोले िपन, डरयाए पक कथंकदयापचत् भीड 



305

अलमया २२:२३–३१३०५
एकसयाथ आफ ँै भेलया हुनतुिछ्ष र उनीहरूमयाझ 
ठूलो कलह र प्वघन्वयाधया हुनतुिछ्ष; त्सकयारण 
उनले आफनो हयातअगयापड रयाखे र रयाजयालयाई 
िृथ्वीबयाट उठयाए र उनीसयामतु भने: खडया 
हुनतुहोओस्। अपन उनी आफनो िपक् प्रयाप्त 
गरेकयाले आफनो खतुट्यामया खडया भए।

२३ अब रयानीको र से्वकहरूमध्े धेरैको 
उिनसथपतमया ्ो गररएको पथ्ो। अपन 
जब उनीहरूले ्ो देखे उनीहरू अत््तै 
आशच््षचपकत भए र डरयाउन थयाले। अपन 
रयाजया खडया भए र उनीहरूलयाई पसकयाउन थयाले। 
अपन उनले उनीहरूलयाई ्पतसमम पसकयाए 
पक उनको िूरै गृहसथ िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत  
भ्ो।

२४ अब रयानीको आज्याको कयारणले त्हयाँ 
एक भीड एकसयाथ जममया भ्ो र हयारुन र 
उनकया ब्धतुहरूकया कयारण उनीहरूमयाझ ठूलो 
गनगन हुन थयाल्ो।

२५ तर रयाजया उनीहरूमयाझ खडया भए र 
उनीहरूको से्वया गन्ष थयाले। अपन उनीहरू 
हयारुन र उनीसँग भएकयाहरूप्रपत िया्त भए।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब रयाजयाले 
देखे पक जन िया्त भए, उनले अह्रयाए पक 
हयारुन र उनकया ब्धतुहरू भीडबीच खडया 
हुनतुिछ्ष र पतनीहरूले उनीहरूसयामतु ्वचनको 
प्रचयार गनतु्षिछ्ष।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाले समिूण्ष 
भूपमभरर िोषणया िठयाए, उनको समिूण्ष भूपममया 
भएकया उनकया सबै जनमयाझ, जो ्वररिररकया 
सबै क्ेत्हरूमया पथए, जसको पसमयानया समतुद्मया 
समेत ितुगेको पथ्ो, िू्व्षमया र िनशचममया र 
जतुनलयाई जरहेमलयाको भूपमबयाट एक सयाँितुरो टुक्या 
उजयाड सथयानले छुट्याइएको पथ्ो, जतुन िू्व्षको 

समतुद्देनख िनशचमको समतुद् र ्वररिरर समतुद्को 
तटकया पसमयानयाहरू र म्टीकया पसमयानयाहरू 
हुँदै, जरहेमलयाको भूपमनपजक उत्रमया भएको 
उजयाड सथयानको पसमयानयाहरूसमम ितुगेको 
पथ्ो, पसदोनको नदीको पिर नपजक, िू्व्षबयाट 
िनशचम हुँदै—अपन ्सरी लमयानीहरू र 
नफीहरू छुट्याइएकया पथए।

२८ अब, लमयानीहरूमध्े बढी अलछी 
भयाग उजयाड सथयानमया बसथे र ियालमया बसथे; 
अपन उनीहरू नफीको भूपममया, िनशचमको 
उजयाड सथयानमया हुँदै फैपलएकया पथए; हो, 
अपन िनशचमको जरहेमलयाको भूपममया िपन, 
समतुद् तट नपजकको पसमयानयामया र िनशचमको 
नफीको भूपममया, उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको 
िपहलो ररकथको सथयानमया र ्सरी समतुद्को 
तटकया पसमयानयाहरू बनयाएकया पथए।

२९ अपन समतुद् तटनपजक िू्व्षमया धेरै 
लमयानीहरू पथए, जहयाँ नफीहरूले उनीहरूलयाई 
धियाएकया पथए। अपन ्सरी नफीहरू झ्डै 
लमयानीहरूद्यारया िेररएकया पथए; तैिपन 
नफीहरूले पसदोन नदीको पिरमया, िू्व्षदेनख 
िनशचमसमम, उजयाड सथयानिपट् ्वररिरर उजयाड 
सथयानको पसमयानयाभएको भूपमको उत्री 
भयागहरू सबै अधीनमया पलएकया पथए; उत्रमया, 
बयाउन्टफुल भपनने भूपम नआइ्जेलसमम।

३० अपन ्सको पसमयानया उजयाड भपनने 
भूपममयापथ पथ्ो, ्ो ्पत िर उत्रमया पथ्ो 
पक ्ो जनले बयास गरेर प्वनयाि गररएको 
भूपमसमम आ्ो, जसकया हयाड़हरू हयामीले 
बोलेकया छौँ, जतुनलयाई जरहेमलयाकया जनद्यारया 
ित्या लगयाइएको पथ्ो, ्ो उनीहरूको िपहलो 
अ्वतरणको सथयान भएकयाले।

३१ अपन उनीहरू त्हयाँबयाट दपक्ण उजयाड 
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सथयानमया आए। ्सरी उत्रको भूपमलयाई 
उजयाड भपन्थ्ो र दपक्णको भूपमलयाई 
बयाउन्टफुल भपन्थ्ो, ्ो सबै प्रकयारकया हरेक 
पकपसमकया जङ्ली जनया्वरले भररएको उजयाड 
सथयान भएर, जसको एक भयाग उत्री भूपमबयाट 
आहयारयाको लयापग आएकया पथए।

३२ अपन अब, ्ो एक नफीलयाई एक 
पदन र आधया लयाग्े ्यात्याको दुरीमयात्या पथ्ो, 
बयाउन्टफुल र उजयाड भूपमको पसमयानयामया, 
िू्व्षदेनख िनशचम समतुद्समम; र ्सरी नफीको 
भूपम र जरहेमलयाको भूपम झ्डै ियानीले िेररएको 
पथ्ो, उत्री भूपम र दपक्णी भूपमबीच त्हयाँ 
एक सयानो ियाँटी भएकयाले।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूले 
बयाउन्टफुल भूपममया, िू्व्षदेनख िनशचम 
समतुद्समम बयास गरेकया पथए र ्सरी नफीहरू 
उनीहरूकया प्व्वेकमया, उनीहरूकया रक्कहरू 
र उनीहरूकया सेनयाहरूद्यारया, लमयानीहरूलयाई 
दपक्णमया सीपमत गरेकया पथए, पक उनीहरूले 
उत्रमया अब अरु अधीनमया पलनतु हुँदैन, पक 
उनीहरूले उत्रपतरको भूपमलयाई पन््त्ण गन्ष 
नसकून्।

३४ त्सकयारण लमयानीहरूले नफीको भूपम 
र ्वररिररको उजयाड सथयानमया मयात् अब अरु 
स्वयापमत्वमया पलन सकेनन्। अब ् ो नफीहरूको 
प्व्वेक पथ्ो—जसरी लमयानीहरू उनीहरूकया 
ित्तु पथए, उनीहरूले हरेकपतर आफनया कष्टहरू 
सहन निरोस् र ्ो िपन पक उनीहरूसँग 
पतनीहरू भयाग्कया लयापग एक देि होस्, 
उनीहरूकया चयाहयानयाहरूअनतुसयार।

३५ अपन अब, म, ्ो भनेिपछ, अममोन 
र हयारुन, ओमनेर र पहमनी र उनीहरूकया 
ब्धतुहरूको प्व्वरणमया फक्क्छु।

अध्या् २३

धाभम्छक सवनतत्ताको घोषणा गररनर—सात 
िभूमहरू र सहरहरूका लमानीहरू पररवभत्छत 
हुनरन्—उनीहरू आफै ँलाई अनटी-नफी-
लहीहरू िनरन् र श्ाप्ाट मतुि हुनरन—्
अमालेकीहरू र अमलुोनीहरू सतयको 
असवीकार गर्छन्। लगिग ई.पू. ९०–७७।

१ हेर, अब ्सो हुन ग्ो पक लमोनी रयाजयाले 
उनकया समिूण्ष जनमयाझ एक िोषणया िठयाए, 
पक उनीहरूले अममोन, अथ्वया हयारुन, अथ्वया 
ओमनेर, अथ्वया पहमनीमयापथ हयात हयालनतु 
हुँदैन, न त उनीहरूकया ब्धतुहरू कसैलयाई जो 
िरमेश्वरकया ्वचनहरूको प्रचयार गन्ष जया्छन्, 
उनीहरू उनीहरूको भूपमको कुनै भयागको 
जतुनसतुकै सथयानमया भए िपन।

२ हो, उनले पतनीहरूमयाझ एक उदमी जयारी गरे, 
पक पतनीहरूलयाई बयाँधन, अथ्वया पतनीहरूलयाई 
कयारयागयारमया फ्याँकन उनीहरूमयापथ पतनीहरूले 
आफनया हयातहरू हयालन हुँदैन; न त उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई थतुकन, न त प्रहयार गन्ष, न त 
पतनीहरूलयाई उनीहरूकया सभया-िरहरूबयाट 
फ्याँकन, न त कोरया्ष हयान् हु्छ; न त उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई ढुङ्या हयान् हु्छ, तर पक 
पतनीहरूले उनीहरूकया िरहरूमया र उनीहरूकया 
मन्दरहरूमया र उनीहरूकया आरक्णहरूमया 
स्वत्त् प्र्वेि गन्ष ियाउनतुिछ्ष।

३ अपन ्सरी उनीहरू अपि जयान सकून् र 
आफनया इचछयाहरूअनतुसयार ्वचनको प्रचयार गन्ष 
सकून,् पकनपक रयाजया र उनकया समिणू्ष गहृसथ 
िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भएकया पथए, त्सकयारण 
उनल ेआफनो िोषणया उनकया जनसयामतु भपूमभरर 
िठयाए, पक िरमेश्वरकया ्वचनहरूलयाई कुनै 
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अडचन नआओस,् तर ्ो समिणू्ष भूपमभरर 
जयान सकोस,् पक उनकया जनल े उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूको दषु्टतयाहरू 
बयारमेया प्वश्वयास गन्ष सकून् र उनीहरू प्वश्वयास 
गरून् पक उनीहरू सब ै ब्धतुहरू पथए र 
उनीहरूल ेहत्या गन्ष हुदँनै, न त लतुटन, न त 
चोन्ष, न त व्पभचयार गन्ष, न त कुन ैप्रकयारकया 
दषु्टतयाहरू गन्ष हु्छ।

४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
रयाजयाले ्ो िोषणया िठयाए, पक हयारुन र उनकया 
ब्धतुहरू सहरदेनख सहरसमम र एक आरयाधनया 
िरदेनख अककोसमम, चच्षहरूको सथयािनया गददै 
र लमयानीहरूमयाझ भूपमभरर उनीहरूमयाझ 
िरमेश्वरकया ्वचनको प्रचयार गन्ष र पसकयाउन 
ियादरीहरू र पिक्कहरूलयाई िप्वत्ीकृत गददै 
अपि गए; अपन ्सरी उनीहरूले प्वियाल 
सफलतया ियाउन थयाले।

५ अपन हजयारौंलयाई िरमप्रभतुको ज्यानमया 
ल्याइ्ो, हो, हजयारौंलयाई नफीहरूको िरमिरयामया 
प्वश्वयास गन्ष ल्याइ्ो; र उनीहरूलयाई ्वत्षमयान 
सम्समम समेत हसतया्तरण गररएकया 
अपभलेखहरू र अगम्वयाणीहरू पसकयाइ्ो।

६ अपन जसरी िरमप्रभतु पजउँदो हुनतुहु्छ भनी 
पननशचत छ, त्सरी नै जपतले प्वश्वयास गरे, 
अथ्वया, जपतलयाई सत्तयाको ज्यानमया ल्याइ्ो, 
अममोन र उनकया ब्धतुहरूको प्र्वचनद्यारया, 
प्रकयािको र अगम्वयाणीको आतमया र 
िरमेश्वरको िपक्ले उनीहरूमयापथ गरेको 
आशच््ष कम्षद्यारया—हो, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, जसरी िरमप्रभतु पजउँदो हुनतुहु्छ, 
उनीहरूकया प्र्वचनहरूमया प्वश्वयास गनने 
लमयानीहरू जपत सबै, िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत 
भए, कपहल्ै ितन भएनन्।

७ पकनपक उनीहरू धममी जन बने; उनीहरूले 
आफनया प्वद्ोहकया हपत्यारहरू त्यागे, पक 
उनीहरूले िरमेश्वरप्वरुद् अरु लडन चयाहेनन्, 
न त उनीहरूकया ब्धतुहरूप्वरुद्ध।

८ अब, पतनीहरू ्ी हुन् जो िरमप्रभतुमया 
िरर्वपत्षत भएकया पथए:

९ इशमयाएलको भूपममया भएकया लमयानीहरूकया 
जन;

१० र पमद्ोनीको भूपममया भएकया 
लमयानीहरूकया जन िपन;

११ र नफीको सहरमया भएकया लमयानीहरूकया 
जन िपन;

१२ र पिलोमको भूपममया भएकया, िेमलोनको 
भूपममया र लेमतुएलको सहरमया र पिनमनलोमको 
सहरमया भएकया लमयानीहरूकया जन िपन।

१३ अपन ्ी िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भएकया 
लमयानीहरूकया सहरहरू हुन्; र पतनीहरू 
ती हुन् जसले प्वद्ोहकया हपत्यारहरू, हो, 
उनीहरूकया ्तुद्धकया सबै हपत्यारहरू त्यागे र 
उनीहरू सबै लमयानीहरू पथए।

१४ अपन अमयालेकीहरू िरर्वपत्षत भएनन्, 
एकजनया बयाहेक; न त अमतुलोनीहरूमध्े 
कोही पथए; तर उनीहरूले आफनया हृद्हरू 
कठोर बनयाए; र जहयाँ बसेको भए िपन, भूपमकया 
अ्् भयागहरूमया, हो र उनीहरूकया सबै 
गयाउँहरूमया र उनीहरूकया सबै सहरहरूमया बसने 
लमयानीहरूकया हृद्हरू िपन।

१५ त्सकयारण, हयामीले लमयानीहरूकया सबै 
सहरहरूको नयाउँ पदएकया छौँ जतुनमया उनीहरूले 
िशचयात्याि गरे र सत्तयाको ज्यानमया आए र 
िरर्वपत्षत भए।

१६ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक रयाजया 
र िरर्वपत्षत भएकयाहरू इचछुक पथए पक 
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उनीहरूको एक नयाउ ँ होस,् पक जसबयाट 
उनीहरूलयाई उनीहरूकया ब्धतुहरूबयाट 
छुट्याउन सपक्ोस,् त्सकयारण रयाजयाल ेहयारुन 
र उनीहरूकया ियादरीहरूमध् े धरैेसगँ सल्याह 
पलए, उनीहरूल ेआफ ँैल ेपलन ेनयाउकँया बयारमेया, 
पक उनीहरू छुपट्ऊन्।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
आफनो नयाउँ अ्टी-नफी-लहीहरू रयाखे; र 
उनीहरूलयाई ्ो नयाउँद्यारया बोलयाइ्ो र त्स 
उिरया्त लमयानीहरू भपनएन।

१८ अपन उनीहरू ज्यादै उद्यमी जन बन् 
थयाले; हो र उनीहरू नफीहरूसँग मैत्ीिूण्ष हुन 
थयाले; त्सकयारण, उनीहरूले नफीहरूसँग 
समिक्क खोले र िरमेश्वरको श्यािले 
उनीहरूलयाई ्स उिरया्त िछ्याएन।

अध्या् २४

लमानीहरू परमेशवरका जनभवरुद्ध आउँदरन् 
—अनटी-नफी-लहीहरू ख्ीष्टमा खसुी 
हुनरन ् र सवग्छदतूहरूद्ारा िभेटनरन्—
उनीहरू आफनो सरुुक्षा गन्छिनदा मृतयु सहन 
चनुदरन—्अरु लमानीहरू पररवभत्छत 
हुनरन।् लगिग ई.प.ू ९०–७७।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमयालेकीहरू र 
अमतुलोनीहरू र लमयानीहरू जो अमतुलोनको 
भूपममया र हेलयामको भूपममया िपन पथए र जो 
्रुिलेमको भूपममया पथए र पनषकष्षमया, 
्वररिररको समिूण्ष भूपममया पथए, जो िरर्वपत्षत 
भएकया पथएनन् र आफनो नयाउँ अ्टी-
नफी-लही पलएकया पथएनन्, उनीहरूलयाई 
अमयालेकीहरूद्यारया र अमतुलोनीहरूद्यारया 
उनीहरूकया ब्धतुहरूप्वरुद्ध ररसमया भडकयाइ्ो।

२ अपन उनीहरूप्वरुद्धको उनीहरूको 
िृणया अत््त कष्टप्रद ब््ो, ्पतसमम पक 
उनीहरूले आफनया रयाजयाप्वरुद्ध प्वद्ोह गन्ष 
थयाले, ्पतसमम पक उनीहरूले चयाहेनन् पक 
उनी उनीहरूको रयाजया हुनिछ्ष; त्सकयारण, 
उनीहरूले अ्टी-नफी-लहीकया जनप्वरुद् 
हपत्यार उठयाए।

३ अब रयाजयाले अपधरयाज् आफनया छोरयालयाई 
पदए र उनले उनको नयाउँ अ्टी-नफी-लही 
बोलयाए।

४ अपन लमयानीहरूले िरमेश्वरकया जनप्वरुद्ध 
्तुद्ध गन्ष त्यारी गन्ष थयालेको सोही ्वष्ष रयाजयाको 
मृत्तु भ्ो।

५ अब जब अममोन र उनकया ब्धतुहरू 
र उनीसँग आएकया सबैले लमयानीहरूले 
उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई प्वनयाि गन्ष त्यारी 
गरेको देखे, उनीहरू पमद्धयानको भूपममया आए 
र अममोनले उनकया सबै ब्धतुहरूलयाई भेटे; 
अपन त्हयाँबयाट इशमयाएलको भूपममया आए पक 
उनीहरूले लमोनीसँग र उनकया भयाइ अ्टी-
नफी-लहीसँग िपन बैठक बसन सकून्, पक 
उनीहरूले आफनो सतुरक्या गन्ष लमयानीहरूप्वरुद्ध 
के गनतु्ष िद्षछ।

६ अब त्हयाँ िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भएकया 
सबै जनमध्े उनीहरूकया ब्धतुहरूकया प्वरुद्ध 
हपत्यारहरू उठयाउने एक जी्वयातमया िपन 
पथएन; होइन, उनीहरूले ्तुद्धको त्यारी 
समेत गरेनन्, हो र उनीहरूकया रयाजयाले िपन 
उनीहरूलयाई आज्या पदएकया पथए पक उनीहरूले 
त्सो गन्ष हुँदैन।

७ अब, ् ी ्वचनहरू हुन् जतुन उनले जनसयामतु 
्स प्वष्कया बयारेमया भने: म मेरया िरमेश्वरलयाई 
ध्््वयाद पद्छु, मेरया पप्र् जन, पक हयाम्ो 
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महयान् िरमेश्वरले कृियामया हयाम्या ्ी ब्धतुहरू, 
नफीहरूलयाई हयामीसयामतु, हयामीलयाई प्र्वचन पदन 
र हयाम्या दुष्ट पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूकया 
बयारेमया प्वश्वयास पदलयाउन िठयाउनतुभ्ो।

८ अपन हेर, म मेरो महयान् िरमेश्वरलयाई 
ध्््वयाद पद्छु पक हयाम्या हृद्हरूलयाई 
कोमल ियान्ष उहयाँले आफनो आतमयाको एक 
अंि हयामीलयाई पदनतुभएको छ, पक हयामीहरूले 
्ी हयाम्या ब्धतुहरू, नफीहरूसँग समिक्क 
खोलेकया छौँ।

९ अपन हेर, म मेरया िरमेश्वरलयाई ्ो िपन 
ध्््वयाद पद्छु, पक ्ो समिक्क खोलेर, 
हयामीलयाई हयाम्या ियािहरू र हयामीले गरेकया धेरै 
हत्याहरूको बयारेमया प्वश्वयास पदलयाइएको छ।

१० अपन म मेरया िरमेश्वरलयाई, हो, मेरया 
महयान् िरमेश्वरलयाई ्ो िपन ध्््वयाद पद्छु 
पक उहयाँले हयामीलयाई ्ी कुरयाहरू पदनतुभएको 
छ पक हयामीले ्ी कुरयाहरूको िशचयात्याि गन्ष 
सकौँ, अपन ्ो िपन पक उहयाँले हयामीले गरेकया 
धेरै ियािहरू र हत्याहरूको क्मया पदनतुभएको छ 
र आफनो ितुत्को ्ोग्तया मयाफ्कत्, दोष हयाम्या 
हृद्हरूबयाट लपगपदनतुभएको छ।

११ अपन अब हेर, मेरया ब्धतुहरू, पकनपक 
हयामीले गरेकया हयाम्या सबै ियािहरू र हत्याहरूको 
िशचयात्याि गन्ष र हयाम्या हृद्हरूबयाट 
पतनीहरूलयाई िरमेश्वरले हटयाइपदन हयामीले 
गन्ष सकने सबै गरेकया छौँ (जब पक समिूण्ष 
मयान्व जयापतमया सबैभ्दया बढी हरयाइएकया हयामी 
पथ्ौँ), पकनपक िरमेश्वरअगयापड ि्या्षप्त 
िशचयात्याि गन्ष हयामीले गन्ष सकने सबै ्ो पथ्ो 
पक उहयाँले हयाम्या दयाग हटयाइपदनतु हु्छ—

१२ अब, मेरया अपत पप्र् ब्धतुहरू, पकनपक 
िरमेश्वरले हयाम्या कलङ्हरू हटयाइपदनतुभएको 

छ र हयाम्या तरबयारहरू चनमकलया बनेकया छन्, 
त्सैले हयाम्या तरबयारहरूलयाई हयाम्या ब्धतुहरूकया 
रगतले अरु कलयाङ्ीत नबनयाऔँ।

१३ हेर, म पतमीहरूलयाई भ्छु, होइन, 
हयामीले हयाम्या तरबयारहरू रयाखौँ पक पतनलयाई 
हयाम्या ब्धतुहरूकया रगतको कलयाङ् नलयागून्; 
पकनपक समभ्वत:, ्पद हयामीले हयाम्या 
तरबयारहरूलयाई फेरर कलयाङ् लगया्ौँ भने, ती 
हयाम्या ियािहरूको प्र्यानशचत्कया पननमत बगयाइने 
हयाम्या महयान् िरमेश्वरकया ितुत्को रगतमयाफ्कत् 
चनमकलो बनयाइने गरी अरु धतुन सपकँदैन।

१४ अपन महयान् िरमेश्वरले हयामीमयापथ कृिया 
गनतु्षभएको छ र ्ी कुरयाहरू हयामीलयाई अ्वगत 
गरयाउनतु भएको छ पक हयाम्ो नयाि नहोस्; 
हो, उहयाँले ्ी कुरयाहरू हयामीलयाई हुनतुभ्दया 
िपहलेनै अ्वगत गरयाउनतु भएको छ, पकनभने 
उहयाँले हयाम्या जी्वयातमयाहरूलयाई मया्या गनतु्षहु्छ 
र उहयाँले हयाम्या छोरयाछोरीहरूलयाई मया्या 
गनतु्षहु्छ; त्सकयारण, उहयाँको कृियामया उहयाँले 
आफनया स्वग्षदूतहरूद्यारया हयामीलयाई भेटनतुहु्छ, 
पक मतुपक्को ्ोजनया हयामीलयाई र हयाम्या भया्वी 
पिँढीहरूलयाई अ्वगत गरयाइ्ोस्।

१५ हे, हयाम्या िरमेश्वर कपत कृियालतु हुनतुहु्छ! 
अपन अब हेर, पकनपक हयाम्या दयागहरू हयामीबयाट 
हटयाउन हयामीले गन्ष सकने जपत गरेकया छौँ र 
हयाम्या तरबयारहरू चनमकलया बनयाइएकया छन्, 
हयामीले ती लतुकयाऔँ, पक ती चनमकलया रहून्, 
त्ो अन्तम पदनमया हयाम्या िरमेश्वरलयाई एक 
ग्वयाहीकया रुिमया, अथ्वया त्स पदनमया जब 
हयामीलयाई ््या् गररन उहयाँअगयापड खडया हुन 
ल्याइने छ, पक उहयाँले हयामीलयाई उहयाँकया 
्वचनहरू पदनतुभ्ो र त्सैबयाट हयामीलयाई सफया 
बनयाएदेनख हयामीले हयाम्या तरबयारहरू हयाम्या 



310

अलमया २४:१६–२४ ३१०
ब्धतुहरूकया रगतबयाट कलङ्ीत बनयाएकया 
छैनौँ।

१६ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, ्पद हयाम्या 
ब्धतुहरूले हयाम्ो प्वनयाि गन्ष खोजछन् भने, 
हेर, हयामीले हयाम्या तरबयारहरू लतुकयाउने छौँ, हो, 
हयामीले पतनलयाई िृथ्वीपभत् समेत गपहरोसँग 
गयाडनेछौँ, पक ती चनमकलया रहून्, अन्तम 
त्स पदनमया; एक ग्वयाहीको रुिमया पक ती 
हयामीले कपहल्ै प्र्ोग गरेनौँ, ्पद हयाम्या 
ब्धतुहरूले हयामीलयाई प्वनयाि गरे भने, हेर, 
हयामी हयाम्या िरमेश्वरमया जयानेछौं र हयामीलयाई 
बचयाइनेछ।

१७ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
रयाजयाले ्ी भनयाइहरूको अ्त् गरेकया पथए 
र सबै जन एक सयाथ भेलया भएकया पथए, 
उनीहरूले आफनया तरबयारहरू र मयापनसको 
रगत बगयाउन प्र्ोग गररएकया सबै हपत्यारहरू 
लगे र उनीहरूले ती िृथ्वीपभत् गपहरोसँग गयाडे।

१८ अपन उनीहरूले ् सो गरे, ् ो उनीहरूको 
दृपष्टमया िरमेश्वरसयामतु र मयापनसहरूसयामतु 
िपन एक ग्वयाही भएकयाले, पक उनीहरूले 
हपत्यारहरू मयापनसको रगत बगयाउन फेरर 
कपहल्ै प्र्ोग गनने छैनन्; र उनीहरूले ्सो 
गरे, िरमेश्वरसँग ितुपष्ट गददै र करयार गददै, पक 
उनीहरूकया ब्धतुहरूको रगत बगयाउनभ्दया 
उनीहरू आफनया जी्वनहरू पदनेछन्; र 
एक ब्धतुबयाट पलनभ्दया उनीहरू उनलयाई 
पदनेछन्; र आलस्मया उनीहरूकया पदनहरू 
पबतयाउनभ्दया उनीहरू आफनया हयातहरूले 
प्रचूरमयात्यामया िररश्म गननेछन्।

१९ अपन ्सरी हयामी दखेछौँ पक, जब ्ी 
लमयानीहरूलयाई सत्तयामया प्वश्वयास गन्ष र पचन् 
ल्याइएको पथ्ो, उनीहरू नसथर पथए र ियाि 

गन्ष भ्दया उनीहरू मतृ् सह्थ;े र ्सरी हयामी 
देखन सकछौँ पक उनीहरूल ेआफनया ियान्तकया 
हपत्यारहरू गयाडे, अथ्वया ियान्तकया पननमत, 
उनीहरूले त्ुद्धकया हपत्यारहरू गयाड।े

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया 
ब्धतुहरू, लमयानीहरू, ्तुद्धको त्यारीहरू गरे र 
रयाजयाको प्वनयाि गरेर र उनको सट्यामया अकको 
सथयािनया गनने र अ्टी-नफी-लहीकया जनलयाई 
भूपमबयाट प्वनयाि गनने प्र्ोजनकया पननमत 
नफीको भूपमसमम आए।

२१ अब जब जनले देखे पक उनीहरू 
आफूप्वरुद्ध आइरहेकया पथए उनीहरू 
उनीहरूलयाई भेटन गए र उनीहरू 
पतनीहरूअगयापड िृथ्वीमया लमिसयार िरे 
र िरमप्रभतुको नयाउँ पलन थयाले; र ्सरी 
उनीहरू ्ो प्र्वृपतमया पथए जब लमयानीहरू 
उनीहरूमयापथ जयाइलयाग् थयाले र उनीहरूलयाई 
तरबयारले बध गन्ष थयाले।

२२ अपन ्सरी कुनै प्रपतरोधपबनया, 
उनीहरूले उनीहरूमध्े एक हजयार ियाँचको 
बध गरे; र हयामीलयाई थयाहया छ पक उनीहरू 
आिीपषत छन्, पकनपक उनीहरू आफनो 
िरमेश्वरसँग बसन गएकया छन्।

२३ अब जब लमयानीहरूले देखे पक 
उनीहरूकया ब्धतुहरू तरबयारबयाट भयागेनन्, न त 
उनीहरू दयापहने हयातपतर फक्क अथ्वया देब्ेपतर, 
तर उनीहरू भूइँमया िनलटए र नयाि भए र 
िरमेश्वरको ज्ज्कयार गरे, तरबयार मतुपन नयाि 
हुने सोही कया््षमया समेत—

२४ अब जब लमयानीहरूले ्ो देखे 
उनीहरूले उनीहरूको बध गन्ष रोके; र त्हयाँ 
धेरै पथए जसकया हृद्हरू तरबयारमतुपन ढलेकया 
उनीहरूकया ब्धतुहरूकया पननमत दु:खी भएकया 
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पथए, पकनपक उनीहरूले आफूले गरेकया 
कुरयाहरूको िशचयात्याि गरे।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
आफनया ्तुद्धकया हपत्यारहरू फ्याँके र 
उनीहरूले ती फेरर पलएनन्, पकनपक उनीहरू 
आफूले गरेकया हत्याहरूकया पननमत पचपलएकया 
पथए; र उनीहरू आफनया ब्धतुहरूजसतै तल 
आए, उनीहरूकया कृियाहरूमया भर िददै जसकया 
ियाखतुरयाहरू उनीहरूलयाई बध गन्ष उठयाइएकया 
पथए।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्ो पदन 
िरमेश्वरकया जनमया सनममपलत भएकयाहरू बध 
गररएकया सङ्ख्ययाभ्दया बढी पथए; अपन ती जो 
बध गररएकया पथए उनीहरू धममी जन पथए, 
त्सकयारण, हयामीलयाई सङ्या गनने कुनै कयारण 
छैन पक उनीहरू बचे।

२७ अपन त्हयाँ उनीहरूमयाझ एउटया िपन 
दुष्ट मयापनसको बध गररएको पथएन; तर 
त्हयाँ हजयारभ्दया बढीलयाई सत्तयाको ज्यानमया 
ल्याइएको पथ्ो; ्सरी हयामी देखन सकछौँ 
पक िरमप्रभतु धेरै तररकयाहरूबयाट आफनया जनको 
मतुपक्कया लयापग कयाम गनतु्षहु्छ।

२८ अब आफनया त्पत धेरै ब्धतुहरूको 
बध गनने लमयानीहरूमध्ेको सबभ्दया बढी 
सङ्ख्यया अमयालेकीहरू र अमतुलोनीहरू पथए, 
जसको सबभ्दया बढी सङ्ख्यया नेहोरको 
अनतुक्मअनतुसयार पथए।

२९ अब, िरमप्रभतुकया जनमया सनममपलत 
हुनेहरूमयाझ, त्हयाँ कोही अमयालेकीहरू र 
अमतुलोनीहरू पथएनन्, अथ्वया जो नेहोरको 
अनतुक्मकया पथए, तर उनीहरू लमयान र 
लेमतुएलकया ्वयासतप्वक स्ततीहरू पथए।

३० अपन ्सरी हयामी सिष्टतयाकया सयाथ 

छुट्याउन सकछौँ, पक जन एक िटक 
िरमेश्वरको आतमयाद्यारया ज्यान ियाएर र 
धयापम्षकतयासँग सरोकयारकया कुरयाहरूको महयान् 
ज्यान ियाएिपछ र त्सिपछ ियाि र उल्ङ्घनमया 
ितन हु्छन् भने, उनीहरू अझ बढी कठोर 
ब्दछन् र ्सरी उनीहरूको अ्वसथया 
उनीहरूले ्ी कुरयाहरू कपहल्ै थयाहया नियाएको 
भ्दया िपन खरयाब हु्छ।

अध्या् २५

लमानीहरूको आक्मण फैभलनर—
अभ्नादीले गरेको अगमवाणीअनसुार 
नोआका पादरीहरूका सनतानको नार 
हुनर—धरे ै लमानीहरू पररवभत्छत हुनरन ् र 
अनटी-नफी-लहीका जनमाझ समममभलत 
हुनरन्—उनीहरूल े ख्ीष्टमा भवशवास गर्छन् 
र मोराको वयवस्ाको पालना गर्छन।् लगिग 
ई.प.ू ९०–७७।

१ अपन हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक त्ीती 
लमयानीहरू अझ बढी ररसयाए पकनभने 
उनीहरूले आफनया ब्धतुहरूको बध गरेकया 
पथए; त्सकयारण उनीहरूले नफीहरूमयापथको 
बदलयाको कसम खयाए; र उनीहरूले त्स 
सम्मया अ्टी-नफी-लहीकया जनको बध 
गनने अरु प्र्यास गरेनन्।

२ तर उनीहरूले आफनया सेनयाहरूलयाई 
पलए र जरहेमलयाको भूपमको पसमयानयापतर गए 
र अममोनीहयाहको भूपममया भएकया जनमयापथ 
जयाइलयागे र उनीहरूको प्वनयाि गरे।

३ अपन त्सिपछ, उनीहरूले नफीसँग धेरै 
लडयाइँ लडे, जसमया उनीहरूलयाई धियाइ्ो र 
बध गरर्ो।
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४ अपन बध गररएकया लमयानीहरूमयाझ 

सबै जसो अमतुलोन र उनकया ब्धतुहरूकया 
स्तपत पथए, जो नोआकया ियादरीहरू पथए 
र नफीहरूकया हयातहरूद्यारया उनीहरूको बध 
गररएको पथ्ो;

५ अपन बयाँकी, िू्वमी उजयाड सथयानपतर 
भयागेिपछ र लमयानीहरूमयापथ िपक् र अपधकयार 
हत्याएिपछ, अह्रयाए पक लमयानीहरूकया धेरैलयाई 
उनीहरूको प्वश्वयासकया कयारण आगोद्यारया नयाि 
गररनतु िछ्ष—

६ पकनपक उनीहरूमध्े धेरैलयाई, धेरै क्पत 
र त्पत धेरै कष्टहरू सहेिपछ, हयारुन र उनकया 
ब्धतुहरूले उनीहरूको भूपममया उनीहरूसयामतु 
प्रचयार गरेकया ्वचनहरूको समझनयामया उकसयाउन 
थयाले, त्सकयारण उनीहरूले उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूलयाई अप्वश्वयास 
गन्ष र िरमप्रभतुमया प्वश्वयास गन्ष थयाले र उहयाँले 
नफीहरूलयाई महयान् िपक् पदनतुभ्ो; र त्सरी 
उजयाड सथयानमया िरर्वपत्षत हुने उनीहरूमध्े 
धेरै पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ती ियासकहरू 
जो अमतुलोनकया छोरयाछोरीहरूकया अ्विेष 
पथए उनीहरूले अह्रयाए पक उनीहरूलयाई मयाररनतु 
िछ्ष, हो, त्ी सबै जसले ्ी कुरयाहरूमया 
प्वश्वयास गछ्षन्।

८ अपन ्ो सयाहदतले लगया्ो पक 
उनीहरूकया ब्धतुहरूमध्े धेरैलयाई ररसमया 
उकसया्ो; र उजयाड सथयानमया कलह हुन 
थयाल्ो; र लमयानीहरूले अमतुलोन र उनकया 
ब्धतुहरूकया स्तपतको खोजी गन्ष थयाले र 
उनीहरूको बध गन्ष थयाले; र उनीहरू िू्व्ष 
उजयाड सथयानपतर भयागे।

९ अपन हेर उनीहरूलयाई ्स पदनमया 

लमयानीहरूद्यारया खोजी गररएकया छन्। ्सरी 
अपबनयादीकया ्वचनहरू िूरया गररएकया छन्, 
जतुन उनले आफूलयाई आगोद्यारया मयानतु्षिछ्ष भनेर 
अह्रयाउने ियादरीहरूकया स्तयानकया बयारेमया भने।

१० पकनपक उनले पतनीहरूसयामतु भने: 
पतमीहरूले मलयाई जे गननेछौ त्ो आउने एक 
प्रकयारकया कुरयाहरू हुनेछन्।

११ अपन अब अपबनयादी आफनो 
िरमेश्वरमयापथको प्वश्वयासकया कयारण आगोबयाट 
मृत्तु सहने िपहलया पथए; अब ्ो हो उनको 
अथ्ष, पक धेरैले, उनले सहेअनतुसयार, आगोबयाट 
मृत्तु सहनतुिछ्ष।

१२ अपन उनले नोआकया ियादरीहरूसयामतु 
भने पक उनीहरूकया स्तपतले धेरैलयाई मयान्ष 
लगयाउनेछन्, त्ही प्रकयारले जसरी उनलयाई 
गररएको पथ्ो र उनीहरूलयाई स्व्षत् पततर-
प्वतर ियाररनेछ र मयाररने छ, जसरी एक गोठयालो 
नभएको भेडयालयाई धियाइ्छ र जङ्ली 
जनया्वरहरूद्यारया मयारर्छ त्सरी समेत; अपन 
अब हेर, ्ी ्वचनहरूको ितुपष्ट भ्ो, पकनपक 
उनीहरूलयाई लमयानीहरूले धियाए र उनीहरू 
लखेपटए र उनीहरूलयाई प्रहयार गरर्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लमयानीहरूले देखे पक उनीहरूले नफीहरूलयाई 
पजतन सकदैनन् उनीहरू फेरर आफनो भूपम 
फक्क; र उनीहरूमध्े धेरै इशमयाएलको 
भूपममया र नफीको भूपममया बसन आए, आफ ँै 
िरमेश्वरकया जनसँग सनममपलत भए, जो 
अ्टी-नफी-लहीकया जन पथए।

१४ अपन उनीहरूल े आफनया त्ुद्धकया 
हपत्यारहरू िपन गयाड,े उनीहरूकया ब्धतुहरूले 
गरअेनतुसयार र उनीहरू धममी जन हुन थयाले; र 
उनीहरू िरमप्रभतुकया मयाग्षहरूमया पहडँ ेर उहयँाकया 
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आज्याहरू र उहयँाकया कयानतुनहरू ियालनया गन्ष 
ध्यान पदए।

१५ हो, अपन उनीहरूले मोियाको व््वसथया 
ियालनया गरे; पकनपक ्ो उपचत पथ्ो पक 
उनीहरूले मोियाकया व््वसथया अझै ियालनया 
गनतु्षिद्षछ, पकनपक ्ो सबै िूरया भएकया पथएन। 
तर मोियाको व््वसथया हुँदयाहुँदै िपन, उनीहरूले 
ख्ीष्टको आगमनको प्रतीक्या गरे, ठया्दै पक 
मोियाको व््वसथया उहयाँको आगमनको एक 
प्रकयार पथ्ो र ्ो प्वश्वयास गददै पक उनीहरूले 
ती बयापहरी अनतुष्ठयानहरू उनीहरूसयामतु 
उहयाँ प्रकट हुने सम्समम ियालनया गनतु्ष  
िद्षछ।

१६ अब उनीहरूले ठयानेनन् पक मतुपक् 
मोियाको व््वसथयाद्यारया आउँदछ; तर 
मोियाको व््वसथयाले उनीहरूको ख्ीष्टमयापथको 
आसथयालयाई बपल्ो बनयाउन सह्ोग गछ्ष; 
र ्सरी उनीहरूले प्वश्वयासमयाफ्कत् आिया 
रयाखनतुिछ्ष, उनीहरूको अन्त मतुपक्कया लयापग, 
अगम्वयाणीको आतमयामयापथ भरोसया गददै, जतुनले 
आगयामी कुरयाहरूको बयारेमया बोलछ।

१७ अपन अब हेर, अममोन र हयारुन र ओमनेर 
र पहमनी र उनीहरूकया ब्धतुहरू अत््त हपष्षत 
भए, लमयानीहरूमयाझ उनीहरूले ियाएको 
सफलतयाकया कयारण, ्ो देखेर पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूकया प्रयाथ्षनयाअनतुसयार उनीहरूलयाई 
पदनतुभएको पथ्ो र उहयाँले आफनया ्वचनहरू 
हरेक प्वष्यामया ितुपष्ट िपन गनतु्षभएको पथ्ो।

अध्या् २६

अममोनल े परमप्रिमुा मभहमा गर्छन्—
आस्ावान ्लाई परमप्रिुद्ारा ्भलयो ्नाइनर 

र ज्ान भदइनर—आस्ाद्ारा माभनसले 
हजारौँ जीवातमाहरूलाई पशचात्तापमा 
लयाउँरन्—परमेशवरसगँ स् ै रभति र र 
उहालेँ स्ै कुराहरूहरू ्झुनहुुनर। लगिग 
ई.प.ू ९०–७७।

१ अपन अब, उनकया ब्धतुहरूलयाई अममोनकया 
्वचनहरू ्ी पथए, जसले ्सो भ्छन्: मेरया 
दयाजतुभयाइ र मेरया ब्धतुहरू, हेर म पतमीहरूलयाई 
भ्छु, हयामीलयाई खतुसी हुने कपत महयान् 
कयारण छन्; पकनपक के हयामीले जरहेमलयाको 
भूपमबयाट सतुरु गदया्ष ्ो सोचन सकेकया पथ्ौँ 
पक िरमेश्वरले हयामीलयाई ्सतो महयान् आिीष 
पदनतुहुनेछ?

२ अपन अब, म सोधदछु, उहयाँले हयामीमयापथ 
कुन महयान् आिीष पदनतुभएको छ? के 
पतमीहरू भन् सकछौ?

३ हेर, म पतमीहरूकया पननमत उत्र 
पद्छु; पकनपक हयाम्या ब्धतुहरू, लमयानीहरू, 
अ्धकयारमया पथए, हो, अ्धकयारको 
अतलमया समेत, तर हेर, उनीहरूमध्े कपत 
धेरैलयाई िरमेश्वरको प्वसम्कयारी प्रकयाि 
हेन्ष ल्याइएको छ! अपन ्ो आिीष हो जतुन 
हयामीलयाई पदइएको छ, पक हयामीलयाई ्ो ्सतो 
महयान् कया््ष ल्याउन िरमेश्वरको हयातको 
औजयार बनयाइएको छ।

४ हेर, उनीहरूमध्े हजयारौं खतुसी छन् र 
िरमेश्वरको समूहमया ल्याइएकया छन्।

५ हेर, बयाली ियाकेको पथ्ो र पतमीहरू 
आिीपषत होओ, पकनपक पतमीहरूले आफनो 
हँपस्या चलया्ौ र आफनो िपक्ले फसल 
कयाट्ौ, हो, सयारया पदनभरर पतमीहरूले िररश्म 
गऱ्ौ; र हेर पतम्या पबटयाकया सङ्ख्ययाहरू! अपन 



314

अलमया २६:६–१६ ३१४
ती भणडयारमया जममया गररनेछन्, पक ती खेर 
जयानेछैनन्।

६ हो, पतनीहरूलयाई अन्तम पदनमया 
आँधीद्यारया कुपटने छैन; हो, न त पतनीहरूलयाई 
भूमरीहरूबयात िीपडत हुनेछन्; तर जब आँधी 
आउँछ पतनीहरूलयाई आफनो सथयानमया एक 
सयाथ भेलया गरयाइनेछ, पक आँधी पतनीहरू 
पभत् िसन सकनेछैन; हो, न त पतनीहरूलयाई 
ित्तुले जहयाँ लैजयान चयाहो त्हयाँ पतब् हुरीले 
उडयाउनेछ।

७ तर हेर, पतनीहरू फसलकया प्रभतुकया 
हयातमया छन्, पतनीहरू उनकया हुन्; र उहयाँले 
पतनीहरूलयाई अन्तम पदनमया उठयाउनतुहुनेछ।

८ हयाम्या िरमेश्वरको नयाउँ प्रिंपसत होओस्; 
हयामी उहयाँको ज्ज्कयार गयाऔँ, हो, उहयाँको 
िप्वत् नयाउँलयाई ध्््वयाद पदऔँ, पकनपक उहयाँ 
सदयास्व्षदया धयापम्षकतयाको कयाम गनतु्षहु्छ।

९ पकनपक ्पद हयामी जरयाहेमलयाको भूपमबयाट 
बयापहर नआएको भए, हयामीलयाई अपत नै मया्या 
गनने, ्ी हयाम्या अपत पप्र् ब्धतुहरू अझै हयाम्या 
प्वरुद्धको िृणयाको ्यातनयामया सतयाइएकया पथए 
र उनीहरू िरमेश्वरसँग अिररपचत िपन हुने 
पथए।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अममोनले 
्ी ्वचनहरू भनेकया पथए, उनकया भयाइ हयारुनले 
उनलयाई हपकयाए, ्सो भ्दै: अममोन, मलयाई 
डर छ पक पतम्ो हष्षले पतमीलयाई िमणड पतर 
लैजया्छ।

११ तर अममोनले उनलयाई भने: म मेरो 
आफनो िपक्मया िमणड गपद्षनँ, न त मेरो 
आफनो प्व्वेकमया; तर हेर, मेरो हष्ष िररिूण्ष 
छ, हो, मेरो हृद् हष्षले भररएको छ र म मेरया 
िरमेश्वरमया खतुसी मनयाउँछु।

१२ हो, मलयाई थयाहया छ पक म केही होइन; 
म आफनो िपक्मया कमजोर छु; त्सकयारण 
म आफ ँै िमणड गपद्षनँ, तर म मेरया िरमेश्वरमया 
िमणड गद्षछु, पकनपक उहयाँको िपक्मया म 
सबै कुरयाहरू गन्ष सकछु; हो, हेर, हयामीले 
्ो भूपममया धेरै आशच््ष कम्षहरू गरेकया छौँ, 
जतुनकया पननमत हयामी उहयाँको नयाउँको सदयास्व्षदया 
ज्ज्कयार गननेछौँ।

१३ हेर, हयाम्या ब्धतुहरूमध्े कपत हजयारलयाई 
उहयाँले नरकको िीडयाहरूबयाट छुटकयारया 
पदनतुभएको छ; र उनीहरूलयाई उद्धयारको मया्या 
गयाउन ल्याइ्छ र ्ो हयामीमया भएको उहयाँको 
्वचनको िपक्कया कयारणले हो, त्सकयारण 
खतुसी मनयाउने महयान् कयारण के हयामीसँग छैन?

१४ हो, हयामीसँग सदयास्व्षदया उहयाँको 
ज्ज्कयार गनने कयारण छ, पकनपक 
उहयाँ स्वकोच्च िरमेश्वर हुनतुहु्छ र हयाम्या 
ब्धतुहरूलयाई नरककया सयाङलयाहरूबयाट खतुकुलो 
गरयाउनतुभएको छ।

१५ हो, उनीहरूलयाई चीरसथया्ी अ्धकयार 
र प्वनयािले ्वररिरर िेरया हयापलएको पथ्ो; 
तर हेर, उहयाँले उनीहरूलयाई आफनो 
चीरसथया्ी प्रकयािमया, हो चीरसथया्ी मतुपक्मया 
ल्याउनतुभएको छ; अपन उनीहरूलयाई आफनो 
मया्याको अततुलनी् प्रचूरतयाले िेरया हयापलएको 
छ; हो, अपन हयामी ्ो महयान् र अद्ूत कयाम 
गन्ष उहयाँकया हयातकया औजयार बनेकया छौँ।

१६ त्सकयारण, हयामी मपहमया गरौँ, हो, 
हयामी िरमप्रभतुमया मपहमया गननेछौं; हो, हयामी 
खतुसी मनयाउनेछौँ, पकनपक हयाम्ो हष्ष भररिूण्ष 
छ; हो, हयामी हयाम्या िरमेश्वरको सदयास्व्षदया 
ज्ज्कयार गननेछौँ। हेर, िरमेश्वरमया कसले 
अपत मपहमया गन्ष सकछ?हो, उहयाँको महयान् 
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िपक्को र उहयाँको कृियाको र मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूप्रपतको उहयाँको धीरतयाको बयारेमया 
कसले अपत भन् सकछ? हेर, म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु, म मैले अनतुभ्व गरेको सबभ्दया थोरै 
भयाग िपन भन् सनकदनँ।

१७ कसले ठयानेको पथ्ो पक हयाम्या िरमेश्वर 
्पत द्यालतु हुनतुहुने पथ्ो पक हयामीलयाई 
हयाम्ो भ्या्वह, ियािम् र दूपषत अ्वसथयाबयाट 
थतुतनतुहुनेछ?

१८ हेर, हयामी क्ोधमया समेत, उहयाँको 
चच्षलयाई प्वनयाि गनने िपक्ियाली धमकीहरूकया 
सयाथ अपि ग्ौँ।

१९ हे त्सो भए, पकन उहयाँले हयामीलयाई 
एक भ्या्वह प्वनयािपतर िठयाउनतु भएन, हो, 
पकन उहयाँले हयामीमयापथ उहयाँको ््या्को 
तरबयार झन्ष पदनतु भएन र हयामीलयाई अन्त 
नैरयाश्मया प्वनयाि गनतु्ष भएन?

२० हे, मेरो जी्वयातमया सोचयाइमया बहपकए 
जसतै गद्षछ। हेर, उहयाँले आफनो ््या्को 
अभ्यास हयामीमयापथ गनतु्षभएन, तर उहयाँको 
महयान् कृियामया उहयाँले हयामीलयाई त्ो मृत्तु र 
दु:खको चीरसथया्ी खयाडीलयाई ियार गरयाएर, 
हयाम्या जी्वयातमयाहरूलयाई मतुपक्समम ल्याउनतु 
भएको छ।

२१ अपन अब हेर, मेरया ब्धतुहरू, कुन 
प्रयाकृपतक मयापनस छ जसलयाई ्ी कुरयाहरू 
थयाहया छ? म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
िछुतयाउनेहरूबयाहेक त्हयाँ कोही छैनन् 
जसलयाई ्ी कुरयाहरू थयाहया छ।

२२ हो, ऊ जसले िशचयात्याि गद्षछ 
र आसथयाको अभ्यास गद्षछ र असल 
कया््षहरू अपि ल्याउँदछ र नरोकीकन 
पनर्तर रुिमया प्रयाथ्षनया गद्षछ—त्सतयालयाई 

िरमेश्वरकया रहस्हरू जयान् पदइएको छ; हो, 
त्सतयालयाई कपहल्ै प्रकट नगररएकया कुरयाहरू 
प्रकट गररनेछ; हो र त्सतयालयाई हजयारौँ 
जी्वयातमयालयाई िशचयात्यािमया ल्याउन पदइनेछ, 
जसरी हयामीलयाई ्ी हयाम्या ब्धतुहरूलयाई 
िशचयात्यािमया ल्याउनसमेत पदइएको छ।

२३ अब के पतमीहरू समझ्छौ, मेरया 
ब्धतुहरू, पक हयामीले हयाम्या ब्धतुहरूसयामतु 
जरहेमलयाको भूपममया भनेकया पथ्ौँ, हयामी 
नफीको भूपमपतर जया्छौँ, हयाम्या ब्धतुहरू, 
लमयानीहरूसयामतु, प्रचयार गन्ष र पतनीहरू 
हयामीलयाई उिेक्या गददै हयाँसे?

२४ पकनपक उनीहरूले हयामीसयामतु भनेकया 
पथए: के पतमीहरू ठया्दछौ पक पतमीहरूले 
लमयानीहरूलयाई सत्तयाको ज्यानमया ल्याउन 
सकछौ? के पतमीहरू ठया्दछौ पक पतमीहरू 
पतनीहरूलयाई उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया 
गलत िरमिरयाहरूकया बयारेमया प्वश्वयास 
पदलयाउन सकछौ, पतनीहरू हठी जन हुन्; 
जसकया हृद्हरू रगत बगयाउनमया आनन्दत 
हु्छन्; जसकया पदनहरू गमभीर दुष्टतयामया 
पबतयाइ्छन्; जसकया मयाग्षहरू प्रयारमभदेनख 
नै उल्ङ्घनकतया्षकया मयाग्षहरू भएकया छन्? 
अब मेरया ब्धतुहरू, पतमीहरू समझ्छौँ पक ्ो 
उनीहरूको भयाषया पथ्ो।

२५ अपन अझ उनीहरूले भने: हयामी 
उनीहरूकया प्वरुद्ध हपत्यार उठयाऔँ, पक 
हयामीले पतनीहरूलयाई र पतनीहरूको दुष्टतयालयाई 
भूपमबयाट प्वनयाि गरौँ, कथंकदयापचत 
पतनीहरूले हयाम्ो आक्मण गरून् र हयामीलयाई 
प्वनयाि गरून्।

२६ तर हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, हयामी उजयाड 
सथयानपतर आ्ौँ हयाम्या ब्धतुहरूको प्वनयाि गनने 
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उद्ेश्ले होइन, तर ्ो उद्ेश्ले पक समभ्वत: 
हयामीले पतनीहरूकया जी्वयातमयामध्े केहीलयाई 
बचयाउन सकौँ।

२७ जब हयाम्या हृद्हरू दु:नखत पथए र 
हयामी फक्कन लयागेकया पथ्ौँ, हेर, िरमप्रभतुले 
हयामीलयाई सया्त्वनया पदनतुभ्ो र भन्तुभ्ो: 
पतम्या ब्धतुहरू, लमयानीहरूमयाझ जयाओ र 
पतम्या कष्टहरू धै््षकया सयाथ सयामनया गर र म 
पतमीहरूलयाई सफलतया पदनेछु।

२८ अपन अब हेर, हयामी आएकया छौँ 
र उनीहरूमयाझ भएकया छौँ; र हयामी हयाम्या 
िीडयामया धै््ष भएकया छौँ र हयामीले प्रत्ेक 
अभया्व सहेकया छौँ; हो, एउटया िरबयाट अकको 
िरसमम गएकया छौँ, संसयारको कृियाहरूमया 
भर िददै—संसयारको कृियामया मयात् होइन तर 
िरमेश्वरकया पक्ियामया।

२९ अपन हयामीले उनीहरूकया िरहरूमया 
प्र्वेि गरेकया छौ र पतनीहरूलयाई पसकयाएकया 
छौँ र उनीहरूलयाई उनीहरूकया सडकहरूमया 
पसकयाएकया छौँ; हो र हयामीले उनीहरूकया 
डयाँडयाहरूमया उनीहरूलयाई पसकया्ौँ; र हयामीहरू 
उनीहरूकया मन्दरहरूमया र उनीहरूकया सभया-
िरहरूमया प्र्वेि गरेकया छौँ र उनीहरूलयाई 
पसकयाएकया छौँ; र हयामीहरूलयाई पनकयालया 
गररएको छ र नखल्ी उडयाइएको छ र थतुपकएको 
छ र हयाम्या गयालयाहरूमया प्रहयार गररएको छ; 
र हयामीलयाई ढुङ्याले हयापनएको छ र समयातेर 
बपल्या डोरीहरूले बयाँपधएको छ र कयारयागयारमया 
फ्याँपकएको छ; र िरमेश्वरको िपक् र प्व्वेक 
मयाफ्कत् हयामीलयाई फेरर मतुक् गररएको छ।

३० अपन हयामीले सबै प्रकयारकया कष्टहरू 
सहेकया छौँ र ्ो सबै, पक समभ्वत: हयामी केही 
जी्वयातमयाको मतुपक्को मयाध्म हुन सकौँ; र 

हयामीले ठया््ौँ पक हयाम्ो हष्ष िररिूण्ष हुने पथ्ो 
्पद समभ्वत: हयामी केहीको मतुपक्को मयाध्म 
हुन सक्ौँ भने।

३१ अब हेर, हयामी अपि हेन्ष सकछौँ र हयाम्या 
िररश्मको फल देखन सकछौँ; र के पतनीहरू 
थोरै छन्? म पतमीहरूलयाई भ्दछु: छैनन्, 
उनीहरू धेरै छन्, हो र हयामी उनीहरूको 
हयापद्षकतयाको ग्वयाही पदन सकछौँ, उनीहरूको 
आफनया ब्धतुहरूप्रपतको र हयापमप्रपतको िपन 
मया्याकया कयारण।

३२ पकनपक हेर, उनीहरूले आफनया 
ित्तुको जी्वन पलनभ्दया आफनो जी्वन बपल 
पदनसमेत चयाहे; र उनीहरूले आफनया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू िृथ्वीपभत् गपहरोसँग गयाडेकया छन्, 
आफनया ब्धतुहरूप्रपतको उनीहरूको मया्याको 
कयारण।

३३ अपन अब हेर म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
के समिूण्ष भूपममया त्सतो महयान् प्रेम भएको 
छ? हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, छैन, त्हयाँ 
छैन, नफीहरूमयाझमया समेत।

३४ पकनपक हेर, उनीहरूले आफनया 
ब्धतुहरूप्वरुद्ध हपत्यार उठयाएनन्; उनीहरूले 
आफ ँै बध गररएको सहेनन्। तर हेर ्ीमध्े 
कपत धेरैले आफनया जी्वनहरू अि्षण गरे; 
र हयामीलयाई थयाहया छ पक उनीहरू आफनया 
िरमेश्वरमया गएकया छन्, उनीहरूको मया्या र 
ियािप्रपतको उनीहरूको िृणयाकया कयारणले।

३५ अब के हयामीसँग खतुसी मनयाउने कयारण 
छैन? छ, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, हयामीसँग 
जपत्कै खतुसी मनयाउने कयारण भएकया मयापनसहरू 
कपहल्ै पथएनन्, संसयारको प्रयारमभदेनख; हो र 
मेरो आन्द िर लयापगएको छ, मेरया िरमेश्वरमया 
ग्व्ष गननेसमम समेत, पकनपक उहयाँसँग सबै 



317

अलमया २६:३६–२७:६३१७
िपक्, सबै प्व्वेक र सबै सतुझबतुझ छ; उहयाँले 
सबै कुरयाहरू बतुझनतुहु्छ र उहयाँ एक कृियालतु जन 
हुनतुहु्छ, मतुपक्समम समेत, उनीहरूकया पननमत 
जसले िशचयात्याि गननेछ र उहयाँको नयाउँमया 
प्वश्वयास गननेछन्।

३६ अब ्पद ्ो ग्व्ष हो भने, त्पत्समम 
म ग्व्ष गननेछु; पकनपक ्ो मेरो जी्वन र मेरो 
प्रकयाि, मेरो हष्ष र मेरो मतुपक् र चीरसथया्ी 
पधक्यारबयाटको मेरो उद्धयार हो। हो, आफनया 
फेदबयाट हरयाइएर अनौठया सथयानमया गएकया 
इस्याएलकया ्वृक्कया हयाँगयाहरू, ्ी जनप्रपत 
ध्यान पदने मेरया िरमेश्वरको नयाउँ आिीपषत 
होओस्; हो म भ्दछु, अनौठो भूपममया 
ितुम्तेहरू भएकया हयामीहरूलयाई ध्यान पदने 
िरमेश्वरको नयाउँ आिीपषत होओस्।

३७ अब मेरया ब्धतुहरू, हयामी देखदछौ पक 
िरमेश्वर प्रत्ेकलयाई ध्यान पदनतुहु्छ, उनीहरू 
जतुनसतुकै सथयानमया भए िपन; हो, उहयाँले आफनया 
जनको गणनया गनतु्षहु्छ र उहयाँकया कृियाकया 
हृद्हरू समिूण्ष िृथ्वीभरर छन्। अब ्ो मेरो 
हष्ष र मेरो महयान् कृतज्तया हो; हो र म आफनया 
िरमेश्वरलयाई सदयास्व्षदया ध्््वयाद पदनेछु। 
आपमन।

अध्या् २७

परमप्रिलु े अनटी-नफी-लहीका जनलाई 
सरुक्षाभतर अगवुाइ गन्छ अममोनलाई आज्ा 
भदनहुुनर—अलमालाई िटेदा अममोनको 
खसुील ेउनको रभति ररतयाउरँ—नफीहरूले 
अनटी-नफी-लहीहरूलाई येरमोनको िभूम 
भदनरन—्उनीहरूलाई अममोनका जन 
िभननर। लगिग ई.प.ू ९०–७७।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूप्वरुद्ध 
्तुद्ध गन्ष गएकया ती लमयानीहरूले, उनीहरूलयाई 
प्वनयाि गन्ष आफनया धेरै संिष्षहरू िपछ, ित्या 
लगयाए पक उनीहरूको प्वनयाि खोजनतु व्थ्ष 
रहेछ, उनीहरू नफीको भूपममया ितुन: फपक्कए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमयालकेीहरू, 
उनीहरूको क्पतकया कयारण, अत््त ै ररसयाए। 
अपन जब उनीहरूल े दखे े पक उनीहरूले 
नफीहरूबयाट बदलया पलन सकेनन,् उनीहरूले 
जनलयाई उनीहरूकया ब्धतुहरू, अ्टी-नफी-
लहीकया जनप्वरुद्ध भड़क्याउन थयाल;े त्सकयारण 
उनीहरूले पतनीहरूको फेरर प्वनयाि गन्ष थयाल।े

३ अब ्ी जनले ितुन: हपत्यार उठयाउन 
अस्वीकयार गरे र उनीहरूले आफनया ित्तुहरूकया 
चयाहयानयाहरूअनतुसयार आफनो बध गररएको सहे।

४ अब जब अममोन र उनकया ब्धतुहरूले 
उनीहरूले त्पत पप्र्तयाकया सयाथ मया्या 
गननेहरूमयाझकया र उनीहरूलयाई त्सतो 
प्रीपतकया सयाथ मया्या गननेहरूमयाझकया प्वनयािकया 
्ी कया््षहरू देखे—पकनपक उनीहरूलयाई 
चीरसथया्ी प्वनयािबयाट बचयाउन िरमेश्वरले 
िठयाउनतु भएकया स्वग्षदूतहरू जसतो व््वहयार 
उनीहरूप्रपत गररएको पथ्ो—त्सकयारण, 
जब अममोन र उनकया ब्धतुहरूले ्ो 
महयान् प्वनयािकया कया््षहरू देखे, उनीहरू 
सहयानतुभूपतले प्वचपलत भए र उनीहरूले 
रयाजयासयामतु भने:

५ ्ी िरमेश्वरकया जनलयाई एक सयाथ भेलया 
गरौँ र हयाम्या ब्धतु नफीहरूसयामतु जरहेमलयाको 
भूपमपतर जयाऔँ र हयाम्या ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट 
भयागौँ, पक हयाम्ो प्वनयाि नहोस्।

६ तर रयाजयाले उनीहरूसयामतु भने: हेर, 
नफीहरूले हयामीले उनीहरूप्वरुद्ध गरेकया 
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हत्याहरू र ियािहरूकया कयारण हयाम्ो प्वनयाि 
गननेछन्।

७ अपन अममोनले भने: म जयानेछु र 
िरमप्रभतुलयाई सोधनेछु र ्पद उहयाँले हयामीलयाई, 
हयाम्या ब्धतुहरूसयामतु जयाओ भन्तुभ्ो भने, के 
तियाईँ जयानतुहु्छ?

८ अपन रयाजयाले उनीसयामतु भने: हो, ्पद 
िरमप्रभतुले हयामीलयाई जयाओ भन्तुभ्ो भने, 
हयामीहरू हयाम्या ब्धतुहरूसयामतु जयानेछौँ र हयामीले 
गरेकया हत्याहरू र ियािहरूको उनीहरूसयामतु 
सतुधयार नगरर्जेलसमम हयामी उनीहरूकया 
दयासहरू बन्ेछौँ।

९ तर अममोनले उनीसयामतु भने: ्ो हयाम्ो 
कयानतुनप्वरुद्ध हो, जतुन मेरया पितयाद्यारया सथयापित 
गररएको पथ्ो, पक उनीहरूमयाझ कुनै दयासहरू 
हुनतुहुन्; त्सकयारण हयामी जयाऔँ र हयाम्या 
ब्धतुहरूकया कृियाहरूमया भर िरौँ।

१० तर रयाजयाले उनीसयामतु भने: िरमप्रभतुसँग 
सोधितुछ गर र ्पद उहयाँले हयामीलयाई जयाओ 
भन्तुभ्ो भने, हयामी जयानेछौँ; अ््थया हयामी 
्ो भूपममया नयाि हुनेछौँ।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोन गए र 
िरमप्रभतुसँग सोधितुछ गरे, िरमप्रभतुले उनीसयामतु 
भन्तुभ्ो:

१२ ्ी जनलयाई ् ो भूपमबयाट बयापहर लैजयाऊ, 
पक उनीहरूको नयाि नहोस्; पकनपक सैतयानले 
लमयानीहरूलयाई उनीहरूकया ब्धतुहरूप्वरुद्ध 
उनीहरूको ्वध गन्ष ररस उठयाउन भडकयाउने 
अमयालेकीहरूकया हृद्हरूमयापथ महयान् 
अधीन जमयाएको छ; त्सकयारण आफूलयाई 
्ो भूपमबयाट बयापहर लैजयाऊ र ्ो पिँढीमया ्ी 
जन आिीपषत छन्, पकनपक म उनीहरूलयाई 
संरक्ण गननेछु।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोन गए 
र रयाजयालयाई िरमप्रभतुले आफूलयाई भन्तु भएकया 
सबै ्वचनहरू भने।

१४ अपन उनीहरूले आफनया सबै जनलयाई 
एक सयाथ भेलया गरे, हो, िरमप्रभतुकया सबै 
जनलयाई र उनीहरूकया बथयान र झतुणड एक सयाथ 
भेलया गरे र त्ो भूपमबयाट प्रसथयान गरे र त्ो 
उजयाड सथयानमया आए जतुनले नफीको भूपम र 
जरहेमलयाको भूपमलयाई छुट्याउँछ र भूपमको 
पसमयानयाहरू नपजक आए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अममोनले 
उनीहरूसयामतु भने: हेर, म र मेरया ब्धतुहरू 
जरहेमलयाको भूपमपतर अपि जयानेछौँ र हयामी 
नफक्कसमम पतमीहरू ्हयाँ रहनू; र हयामी हयाम्या 
ब्धतुहरूकया हृद्हरू बतुझनेछौँ, के उनीहरू 
चयाहया्छन् पक पतमीहरू उनीहरूको भूपममया 
आओ।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब अममोन 
आफनो भूपमपतर अपि जयाँदै पथए, पक उनी र 
उनकया ब्धतुहरूले अलमयालयाई त्ो सथयानमया 
भेटे जतुनकया बयारेमया बोपलएको छ; र हेर, ्ो 
एक आन्ददया्क भेट पथ्ो।

१७ अब अममोनको आन्द त्पत महयान् 
समेत पथ्ो पक उनी िररिूण्ष पथए; हो, उनी 
आफनया िरमेश्वरको आन्दमया पनपलएकया 
पथए, आफनया सबै िपक्समेत सपकने गरी; र 
उनी ितुन: िृथ्वीमया ढले।

१८ अब के ्ो अत््त आन्द पथएन? 
हेर, ्ो हष्ष हो जतुन सयाँपचकै िछुतयाउने र 
खतुसीको प्वनम् खोजी गनने बयाहेक कसैले प्रयाप्त 
गददैन।

१९ अब आफनया ब्धतुहरूलयाई भेटदया 
अलमयाको आन्द र हयारुनको, ओमनरको 
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र पहमनीको आन्द िपन, सयाँपचकै महयान् 
पथ्ो; तर उनीहरूको आन्दले उनीहरूकया 
िपक्लयाई पजतेको पथएन।

२० अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
आफनया ब्धतुहरूलयाई जरहेमलयाको भूपमपतर 
अगतु्वयाइ गरे; आफनो िरसमम समेत। अपन 
उनीहरू गए र प्रधयान ््या्कतया्षलयाई नफीको 
भूपममया, आफनया ब्धतुहरू, लमयानीहरूमयाझ 
भएकया सबै कुरयाहरू भने।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक प्रधयान 
््या्कतया्षले भूपमभरर एक िोषणया िठयाए, 
आफनया ब्धतुहरू, जो अ्टी-नफी-लहीकया 
जन पथए, उनीहरूलयाई प्र्वेि पदने पक भन्े 
समब्धमया जनको इचछया चयाहेर।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनको मत 
आ्ो, ्सो भ्दै: हेर, हयामी बयाउन्टफूल 
भूपमको दपक्णमया रहेको, बयाउन्टफूल भूपमसँग 
जोपडएको, िू्व्षमया समतु्द् नपजक भएको 
्ेिकोनको भूपम पद्छौँ; र ्ो भूपम ्ेिकोन 
भूपम हो जतुन हयामी हयाम्या ब्धतुहरूलयाई ररकथकया 
लयापग पदनेछौँ।

२३ अपन हेर, हयामी हयाम्या सेनयाहरूलयाई 
्ेिकोन भूपम र नफी भूपम बीच तैनयाथ गननेछौँ, 
पक हयामीहरूले हयाम्या ब्धतुहरूलयाई ्ेिकोन 
भूपममया सतुरक्या गन्ष सकौँ; र हयामी ्ो हयाम्या 
ब्धतुहरूकया पननमत गछयौं, उनीहरूकया आफनया 
ब्धतुहरूप्वरुद् हपत्यार उठयाउने उनीहरूको 
डरको प्व्वरणअनतुसयार कथंकदयापचत 
उनीहरूले ियाि गरून्; अपन उनीहरूले 
गरेको धेरै हत्याहरू र उनीहरूकया भ्या्वह 
दुष्टतयाहरूकया प्व्वरणअनतुसयार उनीहरूसँग 
भएको त्ो कष्टप्रद िशचयात्यािकया कयारणले ्ो 
उनीहरूको भ्यानक डर आ्ो।

२४ अपन अब हेर, ्ो हयामी आफनया 
ब्धतुहरूलयाई गननेछौँ, पक उनीहरूले 
्ेिकोन भूपम ररकथमया प्रयाप्त गरून्; र हयामी 
हयाम्या सेनयाहरूले उनीहरूकया ित्तुहरूबयाट 
उनीहरूलयाई ितुरक्या गननेछौँ, ्ो सत्षमया 
पक उनीहरूले आफनया समिपत्को एक 
भयाग हयामीलयाई पदनेछन् पक हयामीले हयाम्या 
सेनयाहरूको व््वसथया गन्ष सकौँ।

२५ अब, ्सतो हुन ग्ो पक जब अममोनले 
्ो सतुनेकया पथए, उनी अ्टी-नफी-लहीकया 
जनसयामतु फक्क र अलमया िपन उनीसँगै, उजयाड 
सथयानपतर, जहयाँ उनीहरूले आफनया ियालहरू 
टयाँगेकया पथए र उनीहरूसयामतु ्ी सबै कुरयाहरू 
अ्वगत गरयाए। अपन अलमयाले अममोन र हयारुन 
र उनकया ब्धतुहरूसँगकया आफनो िरर्वत्षन िपन 
उनीहरूसयामतु व्याख्या गरे।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्सले 
उनीहरूमयाझ धेरै खतुसी ल्या्ो। अपन उनीहरू 
्ेिकोनको भूपमपतर गए र ्ेिकोनको भूपमलयाई 
स्वयापमत्वमया पलए; र उनीहरूलयाई नफीहरूद्यारया 
अममोनकया जन भनेर बोलयाइ्ो; त्सकयारण 
उनीहरू त्सिपछ सदया त्ो नयाउँबयाट पचपनए।

२७ अपन उनीहरू नफीकया जनमयाझ 
पथए र िरमेश्वरकया चच्षकया जनमयाझ गणनया 
िपन गररए। अपन उनीहरूलयाई उनीहरूकया 
िरमेश्वरप्रपतको र मयापनसहरूप्रपतको समेत 
उतसयाहबयाट िपन पचपन्ो; पकनपक उनीहरू 
सबै कुरयाहरूमया िूण्षरुिमया इमया्दयार र पसधया 
पथए र उनीहरू ख्ीष्टको आसथयामया अ्त्समम 
समेत नसथर पथए।

२८ अपन उनीहरूल े ब्धतुहरूको रगत 
बगयाउनतुलयाई महयान ् िणृयाकया सयाथ हरे;े र 
उनीहरूलयाई आफनया ब्धतुहरूकया प्वरुद्ध हपत्यार 
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उठयाउन कपहल् ैमनयाउन सपकएन; र उनीहरूले 
मतृ्तुलयाई कपहल्ै कुन ैसतरको त्यासले हेरनेन्, 
उनीहरूको ख्ीष्ट र ितुनरुतथयानप्रपतको आिया र 
सोचयाइहरूकया कयारणल;े त्सकयारण मृत त्ुलयाई 
उनीहरूकया पननमत ख्ीष्टको ्समयापथको 
प्वज्द्यारया पनपलएको पथ्ो।

२९ त्सकयारण, उनीहरूले आफनया 
ब्धतुहरूलयाई प्रहयार गन्ष तरबयार अथ्वया खतुँडया 
उचयालनतुअगयापड उनीहरूले आफनया ब्धतुहरूले 
पदएको सबभ्दया क्ुद्ध र कष्टप्रद तररकयाको 
मृत्तु सह्थे।

३० अपन ्सरी उनीहरू एक अत्तुतसयापहत 
र पप्र् जन, िरमप्रभतुबयाट अपत नै कृिया ियाएकया 
मयापनसहरू पथए।

अध्या् २८

लमानीहरूलाई एक अतयनत िूलो 
लडाइमँा हराइनर—दरौँ हजारहरूलाई 
्ध गररनर—दषु्टहरूलाई अनतयहीन 
भधक्ारको अवस्ामा पिाइनर; धमतीले 
अनतयहीन खसुीयाली प्राप्त गर्छन्। लगिग 
ई.प.ू ७७–७६।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अममोनकया 
जनलयाई ्ेिकोनको भूपममया सथयापित गररएिपछ 
र ्ेिकोनको भूपममया एक चच्षको िपन सथयािनया 
गररएको पथ्ो र नफीहरूकया सेनयाहरू 
्ेिकोनको भूपम ्वररिरर, हो, जरहेमलयाको 
भूपमको ्वररिररकया पसमयानयाहरू सबैमया तैनयाथ 
गररएको पथ्ो; हेर लमयानीहरूकया सेनयाहरू 
उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई उजयाड सथयानपतर 
िछ्याएकया पथए।

२ अपन ्सरी त्हयाँ एक अत््त ठूलो 

लडयाइँ भ्ो; हो, लहीले ्रुिलेम छयाडेर 
आएको सम्देनख ्ो भूपमको सबै जनमयाझ 
्सतो एक कपहल्ै थयाहया भएको पथएन; हो 
र दिौँ हजयार लमयानीहरूलयाई बध गररएको 
पथ्ो र स्व्षत् छररएको पथ्ो।

३ हो, अपन त्हयाँ नफीकया जनमयाझ एक 
अत््त ठूलो संहयार िपन भ्ो; तैिपन, 
लमयानीहरूलयाई धियाइ्ो र पततर-प्वतर गरर्ो 
र नफीकया जन आफनो भूपममया ितुन: फक्क।

४ अपन अब ्ो सम् पथ्ो पक त्हयाँ 
महयान् िोक र प्वलयाि समिूण्ष भूपममया सतुपन्ो, 
नफीकया समिूण्ष जनमयाझ—

५ हो, प्वध्वयाहरू आफनया िपतहरूको 
िोकमया र पितयाितुखया्षहरु आफनया छोरयाहरूको 
िोकमया िपन र छोरीहरू दयाजतुभयाइकया पननमत, 
हो, दयाजतुभयाइ पितयाकया पननमतको रु्वयाइ; र ् सरी 
िोकको रु्वयाइ उनीहरू सबैमयाझ सतुपन्ो, बध 
गररएकया आफनया कुटुमबकया िोककया पननमत।

६ अपन ्ो पनशच् नै दु:खदया्ी पदन 
पथ्ो; हो, गमभीरतयाको सम् र धेरै उि्वयास र 
प्रयाथ्षनयाको सम्।

७ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको ि््धौँ ्वष्ष अ्त् 
भ्ो।

८ अपन ्ो अममोन र उनकया ब्धतुहरूको, 
उनीहरूको नफीको भूपमकया ्यात्याहरू, 
उनीहरूको त्ो भूपमकया िीडयाहरू, उनीहरूकया 
दु:खहरू र उनीहरूकया कष्टहरू र उनीहरूको 
बतुझनै नसपकने हष्ष र ्ेिकोनको भूपममया 
ब्धतुहरूको स्वयागत र सतुरक्याको प्व्वरण 
हो। अपन अब िरमप्रभतु, सबै मयापनसकया 
उद्धयारकतया्षले उनीहरूकया जी्वयातमयाहरूको 
सदयास्व्षदया आिीष गनतु्षहोओस्।
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९ अपन नफीहरूमयाझको ् तुद्धहरू र कलहहरू 

र लमयानीहरू र नफीहरू बीचको ्तुद्धहरूको 
िपन प्व्वरण ्ो हो र ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको ि््धौँ ्वष्ष अ्त् भ्ो।

१० अपन िपहलो ्वष्षदेनख ि््धौँ ्वष्षसमम 
धेरै हजयार जी्वनहरूको प्वनयाि ल्याएको 
छ; हो, ्सले रक्ियातको एक भ्या्वह दृश् 
ल्याएको छ।

११ अपन क्ौँ हजयारकया िरीरहरू िृथ्वी तल 
लड़छन्, जब क्ौँ हजयारकया िरीरहरू िृथ्वीको 
सतहमयापथ थतुप्रोमया कुपहरयाखेकया छन्; हो, 
कै्ौँ हजयार आफनया कुटुमबको क्पतको िोक 
गरररयाखेकया छन्, पकनभने उनीहरूलयाई डरयाउनतु 
िनने कयारण छ, िरमप्रभतुकया बयाचयाहरूअनतुसयार, 
पक उनीहरूलयाई एक अ्त्हीन पधक्यारको 
अ्वसथयापतर िठयाइएकोछ।

१२ जब पक कै्ौँ हजयार अरुहरू सयाचँै 
आफनया कुटुमबहरूको क्पतकया पननमत िोक 
गद्षछन्, तैिपन उनीहरू त्ो आियामया खतुसी 
र हष्ष मनयाउछँन् र थयाहयासमते ियाउछँन,् 
िरमप्रभतुकया ्वयाचयाहरूअनतुसयार, पक उनीहरूलयाई, 
कपहल्ै अ्त् नहुन ेखतुसी्यालीको अ्वसथयामया, 
िरमेश्वरको दयापहन ेहयातपतर बयास गन्ष उठयाइ्छ।

१३ अपन ्सरी हयामी देखछौँ ियाि र 
उल्ङ्घन र मयापनसहरूकया हृद्हरूलयाई 
फसयाउन उसले बनयाएको धूत्ष ्ोजनयाहरूद्यारया 
आउने सैतयानको िपक्कया कयारण मयापनसको 
कसतो ठूलो असमयानतया छ।

१४ अपन ्सरी हयामी िरमप्रभतुकया 
दयाखबयारीहरूमया िररश्म गन्ष मयापनसहरूको 
लगनिीलतयाको महयान् आह्वयान् देखछौँ; र 
्सरी हयामी दु:ख र खतुसी मनयाउनतु िननेको िपन 
ठूलो कयारण देखछौँ—दु:ख मयापनसहरूमयाझ 

भएको मृत्तु र प्वनयािकया कयारण र खतुसी्याली 
जी्वनमया ख्ीष्टको ज्ोपतकया कयारण।

अध्या् २९

अलमा अलौभकक उतसाहका सा् 
पशचात्तापको घोषणा गन्छ चाहानरन—्
परमप्रि ु स् ै राष्टट्रहरूलाई भरक्षकहरू 
भदनुहुनर—अलमा परमप्रिुको काय्छमा र 
अममोन र उनका ्नधहुरूको सफलतामा 
मभहमा गर्छन्। लगिग ई.प.ू ७६।

१ हे पक म एक स्वग्षदूत भएको भए र मेरो 
हृद्को चयाहयानया ियाउने भए, पक म अपि जयान 
सकने पथएँ र िरमेश्वरको पबगतुलकया सयाथ बोलन 
सकने पथएँ, िृथ्वीलयाई हल्याउने आ्वयाजकया 
सयाथ र प्रत्ेक जनकया सयामतु िशचयात्यािको 
िोषणया गन्ष सकने पथएँ।

२ हो, म प्रत्ेक जी्वयातमयासयामतु िोषणया गनने 
पथएँ, चट्याङको जसतो आ्वयाजकया सयाथ, 
िशचयात्याि र उद्धयारको ्ोजनया, पक उनीहरूले 
िशचयात्याि गनतु्षिद्षछ र हयाम्या िरमेश्वरसयामतु 
आउनतुिद्षछ, पक िृथ्वीको समिूण्ष सतहमयापथ 
अरु दु:ख नहोओस्।

३ तर हेर, म एक मयापनस हुँ र मेरया चयाहनयामया 
ियाि गद्षछु; पकनपक म िरमप्रभतुले मसयामतु 
पदएकया कुरयाहरूमया स्ततुष्ट हुनतुिद्षछ।

४ मैले एक ््या्ी िरमेश्वरकया दृढ 
उदमीहरूलयाई मेरया चयाहनयाहरूको खेदो खन्तु 
हुँदैन; पकनपक उहयाँले मयापनसहरूलयाई 
उनीहरूको चयाहनयाअनतुसयार पदनतुहु्छ, चयाहे 
त्ो मृत्तु होस् अथ्वया जी्वन; हो, मलयाई 
थयाहया छ पक उहयाँले मयापनसहरूलयाई पदनतुहु्छ, 
हो बदलन नपमलने उदमीहरू उनीहरूसयामतु उदमी 
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पदनतुहु्छ, उनीहरूकया चयाहनयाअनतुसयार, चयाहे 
त्ो मतुपक् होस् ्वया प्वनयाि।

५ हो, अपन मलयाई थयाहया छ पक असल र 
खरयाब सबै मयापनसहरूअगयापड आएकया छन्; 
जसलयाई खरयाबबयाट असल थयाहया छैन ऊ 
दोषपबनयाको छ; तर ऊ जो असल र खरयाब 
जया्दछ, उसलयाई उसकया चयाहनयाहरूअनतुसयार 
पदइनेछ, पक ऊ असल अथ्वया खरयाब, जी्वन 
अथ्वया मृत्ू, खतुसी अथ्वया चेतनयाको िछुतो 
चयाह्छ।

६ अब, ्ो देखदै पक मलयाई ्ी कुरयाहरू 
थयाहया छ, पकन मैले मलयाई बोलया्वट गररएको 
भ्दया बढी कया््ष गन्ष चयाहयानया गनतु्ष िद्षछ?

७ पकन मैले चयाहनतु िछ्ष पक म एक स्वग्षदूत 
हुँ, पक मैले िृथ्वीकया िल्ो छेउकया सबैसयामतु 
बोलन सकूँ?

८ पकनपक हेर, िरमप्रभतुले सबै रयाष्टट्रहरूसयामतु, 
उनीहरूको आफनै रयाष्टट्र र भयाषयामया, उहयाँकया 
्वचन पसकयाउन पदनतुहु्छ, हो, प्व्वेकमया, जतुन 
उहयाँले ्ोग् देखनतुहु्छ त्ो सबैउनीहरूसँग 
हुनतुिद्षछ; त्सकयारण हयामी देखदछौँ पक 
िरमप्रभतुले प्व्वेकमया िरयामि्ष पदनतुहु्छ, त्ो 
अनतुसयार जतुन सही र सत् छ।

९ मलयाई थयाहया छ पक जतुन िरमप्रभतुले मलयाई 
आज्या पदनतुभएको छ र म त्समया मपहमया 
गद्षछु। म आफनै मपहमया गपद्षनँ, तर म त्समया 
मपहमया गद्षछु जतुन िरमप्रभतुले मलयाई आज्या 
पदनतुभएको छ; हो, ्ो हो मेरो मपहमया, पक 
समभ्वत: केही जी्वयातमयालयाई िशचयात्यािमया 
ल्याउन म िरमेश्वरकया हयातको औजयार हुन 
सकूँ; र ्ो मेरो खतुसी हो।

१० अपन हेर, जब मेरया ब्धतुहरूमध्े धेरै 
सयाँचै िछुतयाएको र िरमप्रभतु उनीहरूकया 

िरमेश्वरमया आएको देखदछु, तब मेरो 
जी्वयातमया खतुसीले भरर्छ, तब म समझ्छु 
िरमप्रभतुले मलयाई के गनतु्षभएको छ, हो, ्ो 
समेत पक उहयाँले मेरया प्रयाथ्षनया सतुन्तुभएको छ; 
हो, तब म उहयाँले मपतर फैलयाइएकया उहयाँकया 
कृियालतु बयाहु समझ्छु।

११ हो, अपन म मेरया पितयाितुखया्षहरुको ब्धन 
िपन समझ्छु; पकनपक मलयाई पनशच् नै थयाहया 
छ पक िरमप्रभतुले दयासत्वबयाट उनीहरूलयाई 
मतुक् गरयाउनतुभ्ो र ्सरी उहयाँको चच्षको 
सथयािनया गनतु्षभ्ो; हो, िरमप्रभतु िरमेश्वर, 
अब्याहयामकया िरमेश्वर, इसहयाककया िरमेश्वर र 
्याकूबकया िरमेश्वरले उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट 
मतुक् गरयाउनतुभ्ो।

१२ हो, मैले मेरया पितयाितुखया्षहरुको ब्धनलयाई 
सँध ैसमझकेो छु; र पमश्ीहरूकया हयातहरूबयाट 
उनीहरूलयाई मतुक् गनने सोही िरमशे्वरले 
उनीहरूलयाई दयासत्वबयाट मतुक् गनतु्षभ्ो।

१३ हो, अपन पक सोही िरमेश्वरले 
उनीहरूमयाझ चच्षको सथयािनया गनतु्षभ्ो; हो र 
सोही िरमेश्वरले मलयाई िप्वत् बोलया्वटद्यारया 
बोलयाउनतु भएको छ, ्ी जनसयामतु ्वचनको 
प्रचयार गन्ष र मलयाई धेरै सफलतया पदनतुभएको 
छ, जतुनमया मेरो हष्ष िररिूण्ष छ।

१४ तर म मेरो आफनो सफलतयामया मयात् 
हष्ष गपद्षनँ, तर नफीको भूपममया गएकया मेरया 
ब्धतुहरूको सफलतयाकया कयारण मेरो हष्ष अझ 
िररिूण्ष भएको छ।

१५ हेर, उनीहरूले अत््त िररश्म 
गरेकया छन् र धेरै फल ल्याएकया छन्; अपन 
उनीहरूको ितुरसकयार कपत महयान् हुनेछ!

१६ अब, जब म ्ी मेरया ब्धतुहरूको 
सफलतयालयाई सोचदछु मेरो आतमयालयाई िर 
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लपग्छ, िरीरबयाट छुपट्ने गरी समेत, ्सतो 
भएजसतै, मेरो हष्ष त्पत महयान् पथ्ो।

१७ अपन अब िरमेश्वरले ्ी मेरया 
ब्धतुहरूलयाई पदऊन्, पक उनीहरू िरमेश्वरको 
अपधरयाज्मया बसून्, हो, अपन ती सबै िपन जो 
उनीहरूकया िररश्मकया फल हुन् पक उनीहरू 
अरु बयापहर नजयाऊन्, तर उनीहरूले सदयास्व्षदया 
उहयाँको ज्ज्कयार गरून्। अपन िरमेश्वरले 
त्सरी पदऊन् पक जसरी मैले बोलेको छु, मेरया 
्वचनहरूअनतुसयार गरर्ून्। आपमन।

अध्या् ३०

कोररहोर, ख्ीष्ट भवरोधीले ख्ीष्ट, प्रायमशचत्त र 
अगमवाणीको आतमाको मखल्ी उडाउँर—
उसले भसकाउँर भक परमेशवर हुनुहुन्न, 
माभनसको पतन रैन, पापको सजाय रैन र 
ख्ीष्ट हुनुहुन्न—अलमाले गवाही भदनरन् भक 
ख्ीष्ट आउनुहुनेर र स्ै कुराहरूले देखाउँरन् 
भक परमेशवर हुनुहुनर—कोररहोरले एक 
भचनहको माग गद्छर र लाटो हुनर—
सैतान कोररहोरसामु एक सवग्छदूतका रुपमा 
देखापरेको भ्यो र उसलाई के िन्ने भसकाएको 
भ्यो—कोररहोरलाई भकभचभमची गररनर र 
ऊ मद्छर। लगिग ई.पू. ७६–७४।

१ हरे, अब ्सतो हुन ग्ो पक अममोनकया 
जनलयाई ्िेकोनको भपूममया सथयापित गररएिपछ, 
हो र लमयानीहरूलयाई लखपेटए र उनीहरूकया 
मतृकहरूलयाई भपूमकया जन नपजक गयाडिेपछ—

२ अब उनीहरूकया मृतकहरूको सङ्ख्यया 
ठूलो भएको कयारणले उनीहरूको गणनया 
गररएन; न त नफीहरूकया मृतकहरूको गणनया 
गरर्ो—तर ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 

आफनया मृतकहरूलयाई गयाडेिपछ र उि्वयास र 
िोक र प्रयाथ्षनयाकया पदनहरूिपछ िपन (अपन 
्ो नफीकया जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको सोह्रौँ ्वष्ष पथ्ो) समिूण्ष भूपमभरर 
पनर्तर ियान्त हुन थयाल्ो।

३ हो, अपन जनले िरमप्रभतुकया आज्याहरू 
ियालनया गन्ष प्र्तन गरे; र उनीहरू मोियाकया 
व््वसथयाअनतुसयार िरमेश्वरकया प्वपधहरू ियालनया 
गन्ष कट्र पथए; पकनपक उनीहरूलयाई मोियाकया 
व््वसथया िररिूण्ष नभइ्जेलसमम ती ियालनया 
गन्ष पसकयाइएको पथ्ो।

४ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको सोह्रौँ ्वष्षमया 
जनलयाई कुनै प्वघन आएन।

५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ्या्कतया्षहरूको 
ियासनको सत्ौँ ्वष्षको प्रयारमभमया, त्हयाँ 
पनर्तर ियान्त पथ्ो।

६ तर ्सतो हुन ग्ो पक सत्ौँ ्वष्षको 
अ्त्मया, जरहेमलयाको भूपममया एक मयापनस 
आ्ो र ऊ ख्ीष्ट प्वरोधी पथ्ो, पकनपक 
उसले, ख्ीष्टको आगमनकया बयारेमया, 
अगम्वक्याहरूद्यारया बोपलएकया अगम्वयाणीहरू 
प्वरुद्ध जनसयामतु प्रचयार गन्ष थयाल्ो।

७ अब त्हयाँ मयापनसको प्वश्वयासकया प्वरुद्ध 
कुनै कयानतुन पथएन; पकनपक ्ो िरमेश्वरकया 
आज्याहरू प्विरीत पथ्ो पक मयापनसहरूलयाई 
असमयान धरयातलमया ल्याउने कयानतुन हुनतुिद्षछ।

८ पकनपक धम्षियासत् भ्दछ: ्ो पदन 
पतमीहरूले रोज, पतमीहरूले कसको से्वया 
गननेछौ।

९ अब ्पद मयापनसले िरमेश्वरको से्वया 
गन्ष चयाहो भने, ्ो उसको अपधकयार पथ्ो; 
अथ्वया, ्पद उसले िरमेश्वरमया प्वश्वयास गऱ्ो 
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भने िरमेश्वरको से्वया गनने उसको अपधकयार 
पथ्ो; तर ्पद उसले उहयाँमया प्वश्वयास नगरे 
उसलयाई सजया् पदने कुनै कयानतुन पथएन।

१० तर ्पद उसले हत्या गरे, उसलयाई 
मृत्तु सजया् पदइ्थ्ो; र ्पद उसले लतुटे 
िपन उसलयाई सजया् पदइ्थ्ो; र ्पद 
उसले चोरे िपन उसलयाई सजया् पदइ्थ्ो; 
र ्पद उसले व्पभचयार गरेमया िपन उसलयाई 
सजया् पदइ्थ्ो; हो, ्ो सबै दुष्टतयाकया लयापग 
उनीहरूलयाई सजया् पदइ्थ्ो।

११ पकनपक त्हयाँ एउटया कयानतुन पथ्ो पक 
मयापनसहरूलयाई आफनया अिरयाधहरूअनतुसयार 
््या् गररनतु िद्षछ। तैिपन मयापनसको 
प्वश्वयासप्वरुद्ध कुनै कयानतुन पथएन्; त्सकयारण, 
मयापनसलयाई उसले गरेको अिरयाधहरूकया 
पननमत मयात् सजया् पदइ्थ्ो; त्सकयारण सबै 
मयापनसहरू समयान धरयातलमया पथए।

१२ अपन ्ो ख्ीष्ट प्वरोधी, जसको नयाउँ 
कोररहोर पथ्ो (र कयानतुनले उसलयाई अधीनमया 
पलन सकेको पथएन), ऊ जनसयामतु प्रचयार गन्ष 
थयाल्ो पक ख्ीष्ट हुनतुहुन्। अपन ्सप्रकयारले 
उसले प्रचयार गऱ्ो, ्सो भ्दै:

१३ हे पतमीहरू जो मूख्ष र व्थ्षकया आियामया 
बयाँपधएकया छौ, पतमीहरू पकन आफ ँैलयाई ् सतया 
मूख्ष कुरयाहरूकया जतु्वयामया बयाँधछौ?पतमीहरू 
पकन ख्ीष्टको प्रतीक्या गछछौ? पकनपक आगयामी 
कुरयाहरूकया बयारेमया कुनै मयापनसले केही िपन 
जयान् सकदैन।

१४ हेर, ्ी कुरयाहरू जतुन पतमीहरू 
अगम्वयाणी भ्दछौ, जतुन पतमीहरू िप्वत् 
अगम्वक्याहरूद्यारया हसतया्तरण गररएको 
भ्दछौ, हेर, ती पतम्या पितयाितुखया्षहरुकया मूख्ष 
िरमिरयाहरू हुन्।

१५ पतमीहरू पतनीहरूको पननशचततया 
कसरी थयाहया ियाउँदछौ? हेर, पतमीहरूले 
नदेखने कुरयाहरूकया बयारेमया पतमीहरू थयाहया 
ियाउन सकदैनौ; त्सकयारण पतमीहरूलयाई 
थयाहया हुन सकदैन पक ख्ीष्ट हुनतुहु्छ।

१६ पतमीहरूअगयापड हेछछौ र भ्छौ पक 
पतमीहरूले आफनया ियािहरूकया छुटकयारया 
देखछौ। तर हेर, ्ो एक ियागल मनसतषकको 
प्रभया्व हो; ्ो पतम्या मनसतषकहरूको प्वकृपत 
पतमीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूकया 
कयारण आउँदछ, जसले पतमीहरूलयाई नहुने 
कुरयाहरूमया प्वश्वयास गन्ष अगतु्वयाइ गछ्ष।

१७ अपन उसले उनीहरूसयामतु अरु ्सतै 
धेरै कुरयाहरू गऱ्ो, उनीहरूलयाई भ्दै पक 
मयापनसहरूकया ियािहरूकया पननमत प्रया्नशचत् 
गन्ष सपकन्, तर प्रत्ेक मयापनसलयाई 
प्रयाणीको व््वसथयािनअनतुसयार ्ो जी्वनमया 
हु्छ; त्सकयारण प्रत्ेक मयापनसले उसको 
बतुपद्धअनतुसयार उन्पत गऱ्ो र प्रत्ेक मयापनसले 
आफनो िपक्अनतुसयार प्वज् गऱ्ो; र 
मयापनसले जे गरेिपन त्ो कुनै अिरयाध होइन।

१८ अपन ्सरी उसले उनीहरूसयामतु प्रचयार 
गन्ष थयाल्ो, धेरैकया हृद्हरूलयाई अगतु्वयाइ 
गरेर लैजयाँदै, उनीहरूकया दुष्टतयामया उनीहरूको 
पिर ठयाडो ियान्ष लगयाउँदै, हो, धेरै सत्ीहरूलयाई 
र ितुरुषहरूलयाई िपन ्वेश्या्वृपत् गन्ष 
डोऱ्याउँदै—उनीहरूलयाई ्सो भ्दै पक जब 
मयापनस मऱ्ो, त्ो नै उसको अ्त् पथ्ो।

१९ अब ्ो मयापनस अममोनकया जन जो एक 
िटक लमयानीहरूकया जन पथए, उनीहरूलयाई 
्ी कुरयाहरूको प्रचयार गन्ष ्ेिकोनको  
भूपमपतर ग्ो।

२० तर हेर उनीहरू नफीहरूमध्े धेरै 
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भ्दया बढी प्व्वेकी पथए; पकनपक उनीहरूले 
उसलयाई समयाते र उसलयाई बयाँधे र उसलयाई 
अममोनअगयापड लगे, जो ती जनमयापथकया उच्च 
ियादरी पथए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
अह्रयाए पक उसलयाई भूपमबयाट बयापहर लपगनतु 
िद्षछ। अपन ऊ पगदोनको भूपममया आ्ो 
र उनीहरूसयामतु िपन प्रचयार गन्ष थयाल्ो; र 
्हयाँ उसले धेरै सफलतया ियाएन, पकनपक 
उसलयाई समयापत्ो र बयाँपध्ो र उच्च ियादरी 
र भूपममयापथको प्रधयान ््या्कतया्षकया अगयापड 
िपन लपग्ो।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उच्च 
ियादरीले ऊसयामतु भने: तँ पकन िरमप्रभतुकया 
मयाग्षहरूलयाई भ्रष्ट गददै पहँडदछस्?पकन तँ 
जनलयाई पसकयाउँछस् पक ख्ीष्ट हुनतुहुन्, 
उनीहरूकया खतुसी्यालीमया अ्वरोध ल्याउन? 
तँ पकन िप्वत् अगम्वक्याहरूकया समिूण्ष 
अगम्वयाणीहरूप्वरुद्ध बोलदछस्?

२३ अब उच्च ियादरीको नयाउँ पगद्ोनयाह 
पथ्ो। अपन कोररहोरले उनलयाई भ््ो: 
पकनभने म उनीहरूलयाई पतम्या पितयाितुखया्षहरुकया 
मूख्ष िरमिरयाहरू पसकयाउँपदनँ र पकनभने म ्ी 
जनलयाई प्रयाचीनकयालकया ियादरीहरूले सथयािनया 
गरेकया मूख्ष प्वपधहरू र अनतुष्ठयानहरूमतुपन आफ ँै 
बयाँधन पसकयाउँपदनँ, उनीहरूबयाट िपक् र 
अपधकयार खोसन, उनीहरूलयाई अज्यानतयामया 
रयाखन, पक उनीहरूले आफनया पिरहरू 
उचयालन नसकून्, तर पतम्या ्वचनहरूअनतुसयार  
झयारर्ून्।

२४ पतमीहरू भ्छौ पक ्ी जन स्वत्त् 
जन हुन्। हेर म भ्छु उनीहरू दयासत्वमया छन्। 
पतमीहरू भ्छौ पक ती प्रयाचीन अगम्वयाणीहरू 

सत् छन्। हेर, म भ्छु पक पतमीहरूलयाई 
थयाहया छैन पक ती सत् छन्।

२५ पतमीहरू भ्छौ पक ्ी जन दोषी 
र िपतत जन हुन्, एक मयातयापितयाकया 
उल्ङ्घनकया कयारण। हेर, म भ्छु पक 
छोरयाछोरी उनीहरुकया मयातयापितयाकया कयारण 
दोषी हुँदैनन्।

२६ अपन पतमीहरू ्ो िपन भ्छौ पक 
ख्ीष्ट आउनतुहुनेछ। तर हेर, म भ्छु पक 
पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक त्हयाँ ख्ीष्ट 
हुनतुहुनेछ। अपन पतमीहरू ्ो िपन भ्छौ पक 
उहयाँलयाई संसयारकया ियािहरूकया पननमत बध 
गररनेछ—

२७ अपन ्सरी पतमीहरू पतमीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया मूख्ष िरमिरयाहरूकया िपछ 
र पतमीहरूकया आफनै चयाहयानयाअनतुसयार ्ी 
जनलयाई अगतु्वयाइ गद्षछौ; र पतमीहरूले 
उनीहरूलयाई तल रयाखछौ, ्ो ब्धनमया 
भएजसतै समेत, पक पतमीहरू आफू 
उनीहरूकया हयातहरूकया िररश्ममया मोज गन्ष 
ियाऊन्, पक उनीहरूले सयाहसकया सयाथ हेन्ष 
नसकून् र उनीहरूले आफनया अपधकयारहरू र 
सतुपबधयाहरू प्र्ोग गन्ष नियाऊन्।

२८ हो, उनीहरूले त्सको प्र्ोग गन्ष 
आँट गन्ष सकदैनन् जतुन उनीहरूको आफनो हो 
कथंकदयापचत उनीहरू आफनया ियादरीहरूलयाई 
ररस उठयाऊन्, जसले आफनया चयाहयानयाअनतुसयार 
उनीहरूलयाई जतु्वयाले बयाँधछन् र उनीहरूलयाई 
प्वश्वयास गरयाएकया छन्, आफनया िरमिरयाहरू र 
आफनया सिनयाहरू र आफनया लहडहरू र आफनया 
दि्षनहरू र उनीहरूकया झतुटया रहस्हरूद्यारया, पक 
उनीहरूले, ्पद उनीहरूकया ्वचनहरूअनतुसयार 
गरेनन् भने, उनीहरूले िरमेश्वर भन्े कोही 
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अज्यात व्पक्लयाई ररस उठयाउनेछन्—त्ो 
व्पक् जसलयाई कपहल्ै देनखएको छैन र थयाहया 
भएको छैन, जो कपहल्ै पथएन, न त कपहल्ै 
हुनेछ।

२९ अब जब उच्च ियादरी र प्रधयान 
््या्कतया्षले उसको हृद्को कठोरतयालयाई 
देखे, हो, जब उनीहरूले देखे पक उसले 
िरमेश्वरप्वरुद्ध समेत पन्दया गद्षछ, उनीहरूले 
उसकया ्वचनहरूको उत्र पदएनन्; तर अह्रयाए 
पक उनीहरूले उसलयाई बयाँधनतु िद्षछ; र 
उनीहरूले उसलयाई अपधकयारीहरूकया हयातमया 
हसतया्तरण गरे र उसलयाई जरहेमलयाको 
भूपमपतर िठयाए पक उसलयाई अलमया र समिूण्ष 
भूपममयापथको रयाज्ियाल प्रधयान ््या्कतया्ष 
अगयापड लैजयान सपक्ोस्।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उसलयाई 
अलमया र प्रधयान ््या्कतया्ष अगयापड ल्याइ्ो, 
उसले त्सतै प्रकयारले गददै ग्ो जसरी उसले 
पगदोनको भूपममया गरेको पथ्ो; हो, उसले 
ईश्वरको पन्दया गददै ग्ो।

३१ अपन ऊ अलमया अगयापड ठूलया 
सतुपनने ्वचनहरूमया उठ्ो र ियादरीहरू र 
पिक्कहरूप्वरुद् पन्दया गऱ्ो, उनीहरूलयाई 
्ी जनलयाई उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया 
मूख्ष िरमिरयाहरूमया, जनकया िररश्महरूमया 
मोज गन्षकया पननमत, अगतु्वयाइ गरेको भनी दोष 
लगया्ो।

३२ अपन अलमयाले उससयामतु भने: तँलयाई 
थयाहया छ पक हयामी ् ी जनको िररश्ममयापथ मोज 
गददैनौँ; पकनपक हेर म, मेरो जीप्वकयाकया पननमत 
मेरै आफनो हयातले, मेरया जनसयामतु िरमेश्वरकया 
्वचन िोषणया गन्ष भूपम ्वररिररकया मैले धेरै 
्यात्याहरू गदया्षगददै िपन, ््या्कतया्षहरूको 

ियासनको प्रयारमभदेनख अपहलेसमम समेत 
िररश्म गरेको छु।

३३ अपन मैले चच्षमया गरेकया धेरै िररश्महरू 
हुँदयाहुँदै िपन, मैले ् हयाँसमम पक मेरो िररश्मकया 
पननमत एक सेपनन िपन कपहल्ै प्रयाप्त गरेको 
छैन, न त मेरया कुनै ब्धतुहरूले गरेकया छन्, 
््या्को आसनमया बयाहेक र तब हयामीले हयाम्ो 
सम्को व््वसथयाअनतुसयार मयात् प्रयाप्त गरेकया 
छौँ।

३४ अपन अब, ्पद हयामीले चच्षमया गरेको 
िररश्ममया केही प्रयाप्त गददैनौ भने, सत्तयाको 
िोषणया गरेर हयाम्या ब्धतुहरूको हष्षमया खतुसी 
मनयाउनबयाहेक ्सले हयामीलयाई के फयाइदया 
हु्छ?

३५ तब पकन भ्छस् पक हयामी फयाइदया 
उठयाउन ्ी जनसयामतु प्रचयार गछयौं, जब तँ 
आफ ँैलयाई थयाहया छ पक हयामीले केही फयाइदया 
ियाउँदैनौँ? अपन अब, के तँ प्वश्वयास गद्षछस् 
पक हयामीले ्ी जनलयाई छलेकया छौँ, पक 
जसले उनीहरूकया हृद्हरूमया त्सतो 
खतुसी्याली ल्याउँछ?

३६ अपन कोररहोरले उनलयाई उत्र पद्ो, 
हो।

३७ अपन अलमयाले उसलयाई भने: के तँ 
प्वश्वयास गद्षछस् पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ?

३८ अपन उसले उत्र पद्ो, गपद्षनँ।
३९ अब अलमयाले उसलयाई भने: के तँ फेरर 

अस्वीकयार गछ्षस् पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ र 
ख्ीष्टलयाई िपन अस्वीकयार गछ््ष? पकनपक हेर, 
म तेरयासयामतु भ्दछु, मलयाई थयाहया छ िरमेश्वर 
हुनतुहु्छ र ्ो िपन पक ख्ीष्ट आउनतुहुनेछ।

४० अपन अब तँसँग के प्रमयाण छ पक 
िरमेश्वर हुनतुहुन्, अथ्वया ख्ीष्ट आउनतुहुन्? म 
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तँलयाई भ्छु पक तँसँग तेरो ्वचन मयात् बयाहेक 
केही छैन।

४१ तर, हेर्, मसँग सबै कुरयाहरू ग्वयाहीकया 
रुिमया छन् पक ्ी कुरयाहरू सत् छन्; अपन 
तँसँग िपन सबै कुरयाहरू तेरयासमक् ग्वयाहीकया 
रुिमया छन् पक ती सत् छन् र के तँ अस्वीकयार 
गछ्षस्? के तँ प्वश्वयास गछ्षस् पक ्ी कुरयाहरू 
सत् हुन्?

४२ हेर्, मलयाई थयाहया छ पक तैँले प्वश्वयास 
गछ्षस्, तर तँ एक झतुटो आतमयाको अधीनमया 
छस् र तैँले िरमेश्वरको आतमयालयाई हटयाएको 
छस् पक ्सले तँमया सथयान नियाओस्; तर 
सैतयानको तँमयापथ िपक् छ र उसले तँलयाई 
लैजया्छ, चपत्षकलयाहरू गददै पक उसले 
िरमेश्वरकया छोरयाछोरीहरूको प्वनयाि गन्ष 
सकोस्।

४३ अपन अब कोररहोरले अलमयासयामतु 
भ््ो: ्पद पतमीले मलयाई एक पच्ह देखया्ौ 
भने, पक म प्वश्वयास गन्ष सकछु पक िरमेश्वर 
हुनतुहु्छ, हो, मलयाई देखयाऊ पक उहयाँसँग िपक् 
छ, अपन तब म पतम्या ्वचनहरूको सत्तयामया 
प्वश्वयास गननेछु।

४४ तर अलमयाले उसलयाई भने: तैँले ि्या्षप्त 
पच्हहरू ियाएको छस्; के तँ तेरो िरमेश्वरलयाई 
िरीक्या पल्छस्? के तँ भ्छस्, मलयाई पच्ह 
देखयाऊ, जब पक तँसँग तेरया ् ी सबै ब्धतुहरूको 
र सबै िप्वत् अगम्वक्याहरूको िपन ग्वयाही छ? 
धम्षियासत्हरू तेरया अगयापड रयानखएकया छन्, हो 
र सबै कुरयाहरूले देखयाउँछ िरमेश्वर हुनतुहु्छ; 
हो, िृथ्वीले समेत र ्सको सतहमयापथ भएकया 
सबै कुरयाहरूले र ्सको गपतले, हो, पन्पमत 
रुिमया चलने सबै रिहहरूले िपन ग्वयाही पद्छन् 
पक एक महयान् सृपष्टकतया्ष हुनतुहु्छ।

४५ अपन के तँ अझै, ् ी जनकया हृद्हरूलयाई 
अगतु्वयाइ गददै, उनीहरूसयामतु िरमेश्वर हुनतुहुन् 
भनी ग्वयाही पदँदै जया्छस्? अपन के तँ अझै 
्ी ग्वयाहीहरूप्वरुद्ध अस्वीकयार गछ्षस्? अपन 
उसले भ््ो: हो, म अस्वीकयार गननेछु, पतमीले 
मलयाई एक पच्ह नदेखयाएसमम।

४६ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक 
अलमयाले उसकयासयामतु भने: हेर, तेरो हृद्को 
कठोरतयाकया कयारण म िोकमग् छु, हो, पक 
तैँले सत्तयाको आतमयालयाई प्रपतरोध गछ्षस्, 
पक तेरो जी्वयातमयाको प्वनयाि होस्।

४७ तर हेर्, तेरया झतुठया ्वचनहरूद्यारया र तेरया 
फुक्या्षउने ्वचनहरूद्यारया तेरो जी्वयातमया धेरैको 
जी्वयातमयाहरूलयाई प्वनयािमया ल्याउने मयाध्म 
बन्तु भ्दया तेरो जी्वयातमया हरयाउनतु असल हो; 
त्सकयारण ् पद तँ फेरर अस्वीकयार गछ्षस् भने, 
हेर् िरमेश्वरले तँलयाई प्रहयार गनतु्षहुनेछ, पक तँ 
लयाटो बन्ेछस्, पक तैँले फेरर तेरो मतुख अब 
अरु खोलने छैनस्, पक तैँले ्ी जनलयाई अरु 
छलने छैनस्?

४८ अब कोररहोरले उनीसयामतु भ््ो: म 
िरमेश्वरको अनसतत्वको अस्वीकयार गपद्षन, 
तर म प्वश्वयास गपद्षन पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ; 
अपन म ्ो िपन भ्छु, पक पतमीलयाई थयाहया 
छैन पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ; र पतमीहरूले एक 
पच्ह नदेखयाए, म प्वश्वयास गननेछैन।

४९ अब अलमयाले उसलयाई भने: ्ो म 
तेरयासयामतु एक पच्हकया लयापग पदनेछु, पक 
तँ लयाटो हुनेछस्, मेरया ्वचनहरूअनतुसयार; 
र म भ्दछु, पक िरमेश्वरकया नयाउँमया, तँ 
लयाटो हुनेछस्, पक तँबयाट अरु उच्चयारण  
हुने छैन।

५० अब जब अलमयाले ्ी ्वचनहरू भनेकया 
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पथए, कोररहोर लयाटो भ्ो, पक उसबयाट कुनै 
उच्चयारण भएन, अलमयाकया ्वचनहरूअनतुसयार।

५१ अपन अब जब प्रधयान ््या्कतया्षले 
्ो देखे, उनले आफनया हयात अपि रयाखे 
र कोररहोरसयामतु लेखे, ्सो भ्दै: के तँ 
िरमेश्वरको िपक्मया प्वश्वयास गछ्षस्? तैँले 
कसमया चयाहयानया गररस् पक अलमयाले उहयाँकया 
पच्ह देखयाउनतुिछ्ष? के तँ चयाहया्छस् पक 
उसले अरुहरूलयाई कष्ट पदनतुिछ्ष, तँलयाई एक 
पच्ह देखयाउन? हेर्, उहयाँले तँलयाई पच्ह 
देखयाउनतुभ्ो र अब के अरु प्व्वयाद गछ्षस्?

५२ अपन कोररहोरले आफनो हयात अपि 
रयाख्ो र लेख्ो, ्सो भ्दै: मलयाई थयाहया छ 
पक म लयाटो छु, पकनपक म बोलन सनकदनँ र 
मलयाई थयाहया छ पक िरमेश्वरको िपक्बयाहेक 
कसैले ्ो ममयापथ ल्याउन सकदैन; हो र मलयाई 
सँधै थयाहया पथ्ो पक िरमेश्वर हुनतुहु्थ्ो।

५३ तर हेर, सैतयानले मलयाई छलेको छ; 
पकनपक ऊ मसयामतु एक स्वग्षदूतकया रुिमया देखया 
िऱ्ो र मसयामतु भ््ो: जयाऊ र ्ी जनलयाई 
सतुधयार, पकनपक सबै एक अज्यात िरमेश्वरकया 
िछयापड िथभ्रष्ट भएकया छन्। अपन उसले 
मसयामतु भ््ो: िरमेश्वर हुनतुहुन्; हो र उसले 
मलयाई पसकया्ो पक जतुन मैले भन्तुिछ्ष। अपन 
मैले उसकया ्वचनहरू पसकयाएको छु; र मैले 
ती पसकयाएँ पकनभने ती ियािम् मनसतषकलयाई 
सतुखम् पथए; र मैले ती पसकयाएँ, मलयाई धेरै 
सफलतया नभइ्जेलसमम समेत, ्पतसमम 
समेत पक मैले सयाँचै प्वश्वयास गरेँ पक ती सत् 
पथए; र ्सकयारणकया पननमत मैले सत्को 
सयामनया गरें, ्ो महयान् श्याि मैले आफूमयापथ 
नल्याइ्जेलसमम।

५४ अब जब उसले ्ो भ््ो, उसले पब्ती 

गऱ्ो पक अलमयाले िरमेश्वरसयामतु प्रयाथ्षनया गनतु्ष 
िद्षछ, पक श्याि उसबयाट हटयाइ्ोस्।

५५ तर अलमयाले उसलयाई भने: ्पद ्ो 
श्याि तँबयाट हटयाइपदने हो भने तैँले ्ी जनकया 
हृद्हरूलयाई फेरर लैजयानेछस्; त्सकयारण, 
तँलयाई िरमेश्वरको इचछयाअनतुसयार हुनेछ।

५६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोररहोरबयाट 
श्याि हटयाइएन; तर उसलयाई पनकयालया गरर्ो 
र ऊ िर-िरै आफनो खयानयाको पननमत मयागदै 
पहँड्ो।

५७ अब कोररहोरलयाई जे भएको पथ्ो 
त्सको ज्यान ततुरु्तै समिूण्ष भूपमभरर सूपचत 
गररएको पथ्ो; हो, प्रधयान ््या्कतया्षद्यारया 
भूपमकया समिूण्ष जनलयाई एक िोषणया िठयाए, 
कोररहोरकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गननेहरूलयाई 
िोषणया गददै पक उनीहरूले द्ूतगपतले िशचयात्याि 
गनतु्षिछ्ष, कथंकदयापचत उनीहरूमयापथ त्सतै 
््या् नआओस्।

५८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
सबैले कोररहोरको दुष्टतया मयाने; त्सकयारण 
उनीहरू सबै फेरर िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भए; र 
कोररहोरको प्रकयारको दुष्टतयालयाई ्सले अ्त् 
गऱ्ो। अपन कोररहोर आफनो जीप्वकयाको 
पननमत िरिरै खयानया मयागदै पहँड्ो।

५९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब ऊ जनमयाझ 
अपि ग्ो, हो, एक जनमयाझ जसले जोरयाम 
भन्े मयापनसले अगतु्वयाइ गरेकयाले आफ ँैलयाई 
जोरयामीहरू भ्दै नफीहरूबयाट अलग्याएकया 
पथए—अपन जब ऊ उनीहरूमयाझ अपि ग्ो, 
हेर, ऊ नमरु्जेलसमम, उसलयाई पकपच्ो र 
पकपचपमची ियारर्ो।

६० अपन ्सरी हयामी िरमप्रभतुकया मयाग्षहरू 
भ्रष्ट गननेहरूको अ्त् देखन सकछौँ; र 
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्सरी हयामी देखछौँ पक सैतयानले आफनया 
छोरयाछोरीहरूलयाई अन्तम पदनमया सह्ोग 
गनने छैन, तर उनीहरूलयाई द्ूतगपतले नरकपतर 
पिसयाद्षछ।

अध्या् ३१

अलमाल े धम्छभवमखु जोरामीहरूलाई सुधान्छ 
धम्छप्रचारको अगवुाइ गर्छन—्जोरामीहरू 
ख्ीष्टको असवीकार गर्छन,् चनुा्को गलत 
भसद्धानतमा भवशवास गर्छन,् भनधा्छररत प्रा ््छनाका 
सा् आराधना गर्छन—्धम्छप्रचारकहरू 
पभवत् आतमाल े िररनरन—्उनीहरूका 
कष्टहरू ख्ीष्टको आननदमा भनभलनरन्। 
लगिग ई.प.ू ७४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोररहोरको 
अ्त्िपछ, अलमयाले समयाचयार प्रयाप्त गरेकयाले 
पक जोरयामीहरूले िरमप्रभतुकया मयाग्षहरूलयाई भ्रष्ट 
गरररहेकया पथए र जोरम, जो उनीहरूकया अगतु्वया 
पथए, उनले जनकया हृद्हरूलयाई नबोलने 
मूपत्षहरूसयामतु पनहुररन अगतु्वयाइ गरेकयाले, 
उनको हृद् जनको दुष्टतयाकया कयारण फेरर 
दुनखत हुन थयाल्ो।

२ पकनपक उनकया जनमयाझको दुष्टतया थयाहया 
ियाउनतु अलमयाकया लयापग महयान् दु:खको कयारण 
पथ्ो; त्सकयारण नफीहरूबयाट जोरयामीहरू 
अलनगगनतुकया कयारणले उनको हृद् अत््त 
दुनखत भ्ो।

३ अब जोरयामीहरू अ्टीओनतुम भपनने 
भूपममया एकसयाथ भेलया भएकया पथए, जतुन 
जरहेमलयाको भूपमको िू्व्षमया पथ्ो, जतुन समतु्द् 
पकनयारको पसमयानयानपजक पथ्ो, जतुन ् ेिकोनको 
भूपमको दपक्णमया पथ्ो, जतुन दपक्णको उजयाड 

सथयानमया पसमयानया िपन जोपडएको पथ्ो, जतुन 
लमयानीहरूले भररएको पथ्ो।

४ अब नफीहरू अत््तै डरयाए पक 
जोरयामीहरू लमयानीहरूसँगको समिक्कमया प्र्वेि 
गननेछन् र नफीहरूकया लयापग ्ो अत््त ठूलो 
क्पतकया मयाध्म बन्ेछ।

५ अपन अब, जब ्वचनको प्रचयारमया जनलयाई 
अगतु्वयाइ गनने महयान् प्र्वृपत भएकयाले त्सो 
गन्ष जतुन ््या्ोपचत छ——हो, जनको 
मनसतषकमया तरबयारले, अथ्वया उनीहरूमयापथ 
भएकया जतुनसतुकै कुरयाले भ्दया िपन ्सको बढी 
प्रभया्व ियान्ष सकने िपक् पथ्ो—त्सकयारण 
अलमयाले सोचे ् ो उपचत पथ्ो पक िरमेश्वरकया 
्वचनको प्रभया्वकयाररतयालयाई कोपसस गनतु्षिछ्ष।

६ त्सकयारण उनले अममोन र हयारुन 
र ओमनेरलयाई लगे; र पहमनीलयाई उनले 
जरहेमलयाको चच्षमया छयाडे; तर पतनले िपहलेकया 
तीनलयाई लगे र अमतुलेक र पजस्ोमलयाई िपन 
लगे, जो मेलेकमया पथए; र उनले आफनया 
छोरयाहरूमध्े दुईलयाई िपन लगे।

७ अब उनको जेठो छोरयालयाई उनले आफनया 
सयाथ लगेनन् र उनको नयाउँ हेलयामयान पथ्ो; 
तर उनीसँग लगेकयाहरूको नयाउँ पिबलोन 
र कोरर्या्तोन पथ्ो; र जोरयामीहरूमयाझ, 
उनीहरूसयामतु ्वचनको प्रचयार गन्ष जयानेकया नयाउँ 
्ी हुन्।

८ अब जोरयामीहरू नफीभ्दया पभन् मतधयारी 
पथए, त्सकयारण उनीहरूलयाई िरमेश्वरकया 
्वचनको प्रचयार गररएको पथ्ो।

९ तर उनीहरू महयान् गलतीहरूमया िपतत 
भएकया पथए, पकनपक उनीहरू मोियाकया 
व््वसथयाअनतुसयारकया िरमेश्वरकया आज्याहरू र 
उहयाँकया कयानतुनहरू ियालनया गन्ष ख्याल गददैनथे।
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१० न त उनीहरू चच्षकया अनतुष्ठयानहरू 

पनगरयानीमया रयाखथे, िरमेश्वरमया दैपनक रुिले 
प्रयाथ्षनयामया र ्याचनयामया पनर्तर गन्ष; पक 
उनीहरू प्रलोभनमया प्र्वेि नगरून्।

११ हो, अ्त्मया, उनीहरूल ेज्यादै धरे ैिटक 
िरमप्रभतुकया मयाग्षहरू भ्रष्ट गर;े त्सकयारणकया 
पननमत, अलमया र उनकया ब्धतुहरू उनीहरूसयामतु 
्वचनको प्रचयार गन्ष भपूममया गए।

१२ अब, जब उनीहरू भूपममया आएकया पथए, 
हेर, उनीहरूकया आशच््षमया उनीहरूले फेलया 
ियारे पक जोरयामीहरूले सभया-िरहरू बनयाएकया 
पथए र उनीहरू हप्तयाको एक पदन एक सयाथ 
भेलया हु्थे, जतुन पदन उनीहरूले िरमप्रभतुको 
पदन भ्थे; र उनीहरूले ्सप्रकयारले आरधनया 
गरे जतुन अलमया र उनकया ब्धतुहरूले कपहल्ै 
देखेकया पथएनन्।

१३ पकनपक उनीहरूले आफनो सभया-िरको 
के्द्मया सथयान बनयाएकया पथए, खडया हुनकया 
लयापग एक सथयान, जतुन पिरभ्दया मयापथ उच्च 
पथ्ो; जसको मयापथ एक व्पक्मयात् प्र्वेि गन्ष 
पमलथ्ो।

१४ त्सकयारण, जसले आरयाधनया गन्ष 
चयाह्थ्ो, ऊ त्सको मयापथ खडया हुन जयानतु 
िद्षथ्ो र स्वग्षपतर उसको हयात फैलयाएर ठूलो 
आ्वयाजकया सयाथ ्सो भ्दै ितुकयान्ष िथ्को:

१५ िप्वत्, िप्वत् िरमेश्वर; हयामी प्वश्वयास 
गछयौं पक हजतुर िरमेश्वर हुनतुहु्छ र हयामी 
प्वश्वयास गर्छौँ पक हजतुर िप्वत् हुनतुहु्छ र हजतुर 
आतमया हुनतुहु्थ्ो र हजतुर आतमया हुनतुहु्छ र 
हजतुर सदयास्व्षदया आतमया हुनतुहुनेछ।

१६ िप्वत् िरमेश्वर, हयामी प्वश्वयास गर्छौँ 
पक हजतुरले हयामीलयाई हयाम्या ब्धतुहरूबयाट 
अलग्याउनतु भएको छ र हयामी हयाम्या ब्धतुहरूको 

िरमिरयामया प्वश्वयास गददैनौँ, जतुन उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुको बचिनयाद्यारया उनीहरूलयाई 
पदइएको पथ्ो; तर हयामी प्वश्वयास गर्छौँ पक 
हजतुरले आफनया िप्वत् छोरयाछोरीहरूलयाई 
चतुन्तुभएको छ; र ख्ीष्ट आउनतु हुनेछैन भन्े 
िपन हयामीलयाई अ्वगत गरयाउनतु भएको छ।

१७ तर हजतुर पहजो, आज र सदयास्व्षदया 
उही हुनतुहु्छ; र हजतुरले हयामीलयाई चतुन्तु भएको 
छ पक हयामीलयाई बचयाइनेछ, जबपक हयामी 
्वररिररकयालयाई हजतुरको क्ोधद्यारया नरकपतर 
झयाररएर फ्यापकन चतुपनइए; जतुन िप्वत्तयाकया 
पननमत, हे िरमेश्वर, हयामी हजतुरलयाई ध्््वयाद 
पद्छौँ; र हयामी ्सकया पननमत िपन ध्््वयाद 
पद्छौँ पक हजतुरले हयामीलयाई चतुन्तु भएको छ, 
पक, हयाम्या ब्धतुहरूको मूख्ष िरमिरयाहरूिपछ 
हयामीलयाई अगतु्वयाइ नगरर्ोस्, जसले 
उनीहरूलयाई ख्ीष्टको प्वश्वयासमया बयाँधछ, 
जसले उनीहरूकया हृद्हरूलयाई हजतुर हयाम्या 
िरमेश्वरभ्दया िर बरयापलन अगतु्वयाइ गछ्ष।

१८ अपन फेरर हयामी हजतुरलयाई ध््याबयाद 
पद्छौँ, हे िरमेश्वर, पक हयामी चतुपनएकया र 
िप्वत् जन हौँ। आपमन।

१९ अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमया र उनकया 
ब्धतुहरू र उनकया छोरयाहरूले ्ी प्रयाथ्षनयाहरू 
सतुनेकया पथए, उनीहरू आशच््षले नयापन सपकने 
भ्दया िपन बढी चपकत भए।

२० पकनभने हेर, प्रत्ेक मयापनस अपि ग्ो 
र उसतै प्रयाथ्षनयाहरू चढया्ो।

२१ अब ्ो सथयानलयाई उनीहरूद्यारया 
रमे्तुमप्तोमद्यारया बोलयाइ्ो, जतुन, व्याख्या 
गदया्ष, िप्वत् मचि हो।

२२ अब, ् ो मचिबयाट उनीहरूले अि्षण गरे, 
प्रत्ेक मयापनसले, िरमेश्वरसयामतु ठीक उसतै 
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प्रयाथ्षनया, उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद 
पदँदै पक उनीहरू उहयाँबयाट चतुपनएकया पथए र 
उहयाँले उनीहरूलयाई उनीहरूकया ब्धतुहरूको 
िरमिरयािपछ अगतु्वयाइ गनतु्षभएन र आँफूलयाई 
थयाहया नभएकया आगयामी कुरयाहरूमया प्वश्वयास 
गन्ष उनीहरूको हृद्हरूलयाई चोररएको 
पथएन।

२३ अब, ्स प्रकयारले सबैले ध्््वयाद 
प्रदयान गररसकेिपछ, उनीहरू आफनया िर फक्क, 
फेरर आफनै प्रकयारले ध्््वयाद प्रदयान गन्ष त्ो 
िप्वत् मचिमया एक सयाथ भेलया नभइ्जेसमम 
फेरर आफनया िरमेश्वरकया बयारेमया कपहल्ै 
नबोलदै।

२४ अब जब अलमयाले ्ो देखे उनको 
हृद् िोकयाकूल भ्ो; पकनपक उनले देखे 
पक उनीहरू दुष्ट र िथभ्रष्ट जन पथए; हो, 
उनले देखे पक उनीहरूकया हृद्हरू सतुनमयापथ 
र चयाँदीमयापथ र सबै प्रकयारकया उच्चसतरकया 
्वसततुहरूमयापथ पथए।

२५ हो, अपन उनले ्ो िपन देखे पक 
उनीहरूकया हृद्हरू उनीहरूको िमणडमया 
महयान् िेखीसमम उचयापलएकया पथए।

२६ अपन उनले आफनो आ्वयाज स्वग्षपतर 
उचयाले र ितुकयारे, ्सो भ्दै: हे, कपत्जेल, 
हे िरमप्रभतु, के हजतुर सहनतुहु्छ पक हजतुरकया 
से्वकहरू मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ ् सतो 
गमभीर दुष्टतया हेन्ष िरीर पलएर िृथ्वीमया बयास 
बसनेछन्?

२७ हेनतु्षहोस्, हे िरमेश्वर, उनीहरू हजतुरसयामतु 
ितुकयाछ्षन् र तैिपन उनीहरूकया हृद्हरू 
आफनया िमणडमया पनपलएकया छन्। हेनतु्षहोस्, हे 
िरमेश्वर, उनीहरू आफनया मतुखहरूले हजतुरसयामतु 
ितुकयाछ्षन्, जबपक उनीहरू, संसयारकया व्थ्ष 

कुरयाहरूकया सयाथ, अपधक मयात्यामया समेत, 
फुपलएकया छन्।

२८ हेनतु्षहोस्, हे मेरो िरमेश्वर, उनीहरूकया 
महङ्या ्वसत्, उनीहरूकया सयानया औँठीहरू 
र उनीहरूकया बयालयाहरू र उनीहरूकया 
सतुनकया गहनयाहरू र उनीहरूकया उनीहरूलयाई 
सजयाइएकया मूल््वयान् कुरयाहरू; र हेनतु्षहोस्, 
उनीहरूकया हृद्हरू तीमयापथ सथयापित छन् र 
अझै उनीहरू हजतुरसयामतु ितुकयाछ्षन् र भ्छन्—
हयामी हजतुरलयाई ध्््वयाद पद्छौँ, हे िरमेश्वर, 
पकनपक हयामीहरू हजतुरसयामतु चतुपनएकया जन हौँ 
जबपक अरुहरू नयाि हुनेछन्।

२९ हो, अपन उनीहरू भ्छन् पक हजतुरले 
उनीहरूलयाई अ्वगत गरयाउनतु भएको छ पक 
ख्ीष्ट हुनतुहुने छैन।

३० हे िरमप्रभतु िरमेश्वर, ्ी जनमयाझ 
्सतो दुष्टतया र अनयासथया हजतुर कपत्जेल 
हुन पदनतुहु्छ? हे िरमप्रभतु, हजतुर मलयाई 
िपक् पदनतुहोस्, पक म मेरया कमजोरीहरूको 
सयामनया गन्ष सकूँ। पकनपक म कमजोर छु र ्ी 
जनमयाझको ् सतो दुसटतयाले मेरो जी्वयातमयालयाई 
िीडया पद्छ।

३१ हे िरमप्रभतु, मेरो हृद् अत््तै दुनखत 
छ; हजतुर मेरो जी्वयातमयालयाई ख्ीष्टमया सया्त्वनया 
पदनतुहोस्। हे िरमप्रभतु, हजतुरले मलयाई पदनतुहोस् 
पक मसँग िपक् होओस् पक म ्ी जनको 
दुष्टतयाकया कयारण ममया आउने ्ी कष्टहरूलयाई 
धीरतयाकया सयाथ सहन सकूँ।

३२ हे िरमप्रभतु, मरेो जी्वयातमयालयाई हजतुरले 
सया्त्वनया पदनतुहोस् र मलयाई सफलतया पदनतुहोस,् 
मसँग भएकया मेरया सहकममीहरूलयाई िपन—
हो, अममोन र हयारुन र ओमनरे र अमतुलके र 
जीस्ोमलयाई िपन र मरेया दईु छोरयाहरूलयाई 
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िपन—हो, ्ी सब ैसमतेलयाई तियाईँ सया्त्वनया 
पदनतुहोस,् ह े िरमप्रभतु, हजतुरले उनीहरूकया 
जी्वयातमयालयाई ख्ीष्टमया सया्त्वनया पदनतुहोस्।

३३ तियाईँ उनीहरूलयाई पदनतुहोस् पक 
उनीहरूसँग िपक् होओस्, पक ्ी जनको 
दुष्टतयाकया कयारण उनीहरूमयापथ आउने कष्टहरू 
उनीहरूले सहन सकून्।

३४ हे िरमप्रभतु, हजतुरले हयामीलयाई पदनतुहोस् 
पक उनीहरूलयाई फेरर हजतुरसयामतु ख्ीष्टमया 
ल्याउन सफलतया पमलोस्।

३५ हेनतु्षहोस्, हे िरमप्रभतु, उनीहरूकया 
जी्वयातमयाहरू बहुमूल् छन् र उनीहरूमध्े धेरै 
हयाम्या ब्धतुहरू हुन्; त्सकयारण, हयामीलयाई, हे 
िरमप्रभतु, िपक् र प्व्वेक पदनतुहोस् पक हयामी 
्ी हयाम्या ब्धतुहरूलयाई हजतुरसयामतु फेरर ल्याउन 
सकौँ।

३६ अब ्सतो हुन ग्ो पक जब अलमयाले 
्ी ्वचनहरू भनेकया पथए, पक उनले आफनया 
हयातहरूले उनीसँग भएकया सबैमयापथ तयाली 
बजयाए। अपन हेर, जब उनले उनीहरूमयापथ 
आफनया हयातहरूले तयाली बजयाए, उनीहरू 
िप्वत् आतमयाद्यारया भररए।

३७ अपन त्सिपछ उनीहरूले आफै ँलयाई 
एक अकया्षबयाट अलग्याए, आफनै बयारेमया कुनै 
प्वचयार नगरी पक उनीहरूले के खयानतु िद्षछ, 
अथ्वया उनीहरूले के पिउनतु िछ्ष, अथ्वया 
उनीहरूले के लगयाउनतु िछ्ष।

३८ अपन िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई उिलबध 
गरयाउनतुभ्ो पक उनीहरूलयाई भोको हुनतु 
निरोस्, न त उनीहरूलयाई पतखया्षउनतु िरोस्; 
हो, अपन उहयाँले उनीहरूलयाई िपक् िपन 
पदनतुभ्ो, पक उनीहरूले ख्ीष्टको आन्दमया 
पनपलनतु बयाहेक कुनै प्रकयारकया कष्टहरू सहनतु 

निरोस्। अब ्ो अलमयाको प्रयाथ्षनयाअनतुसयार 
पथ्ो; र ्ो पकनभने उनले आसथयामया प्रयाथ्षनया 
गरे।

अध्या् ३२

अलमाले कष्टले भवनम् ्नाएका गरर्लाई 
भसकाउँरन्—नदमेखन े सतय माभ्को 
आरा आस्ा हो—अलमाल े गवाही 
भदनरन् भक सवग्छदतूहरूल े माभनस, सत्ीहरू 
र ्ाल्ाभलकाहरूको सवेा गर्छन—्
अलमाले वचनलाई एक ्ीउसगँ तलुना 
गद्छरन्—यसलाई रोपन ुपद्छर र पालनपोषण 
गनु्छपद्छर—त् यो ्ढेर एक वकृ्ष हुनरे 
जस्ाट अननत जीवनको फल भटभपनर। 
लगिग ई.प.ू ७४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू अपि 
गए र िरमेश्वरकया ्वचन जनसयामतु प्रचयार गन्ष 
थयाले, उनीहरूको सभयािरहरूमया र उनीहरूकया 
िरहरूमया प्र्वेि गददै; उनीहरूकया सडकहरूमया 
समेत उनीहरूले ्वचनको प्रचयार गरे।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूमयाझ 
धेरै िररश्मिपछ, उनीहरूले जनकया गररब 
बग्षमयाझ सफलतया ियाउन थयाले; पकनपक हेर, 
उनीहरूलयाई आफनो ्वसत्को अपसष्टतयाको 
कयारण सभयािरबयाट पनकयालया गररएको 
पथ्ो—

३ त्सकयारण उनीहरूलयाई िरमेश्वरको 
आरयाधनया गन्ष सभया-िरपभत् प्र्वेि गन्ष 
अनतुमपत पदइएन, पिनलयागदो ठयानेर; 
त्सकयारण उनीहरू गररब पथए; हो, 
उनीहरूकया ब्धतुहरूले उनीहरूलयाई पकट 
ठयानेकया पथए; त्सकयारण उनीहरू संसयारकया 
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कुरयाहरूमया गररब पथए; र हृद्मया िपन उनीहरू 
गररब पथए।

४ अब, जब अलमयाले जनसयामतु ओनीदयाहको 
डयाँडयामया पसकयाइरहेकया र बोपलरहेकया पथए, 
त्हयाँ ठूलो भीड उनीसयामतु आ्ो, जसकया 
बयारेमया हयामीहरू बोपलरहेकया छौँ, जो हृद्मया 
गररब पथए, संसयारकया कुरयाहरूमया उनीहरूको 
गररबीकया कयारण।

५ अपन उनीहरू अलमयासयामतु आए; र 
उनीहरूमध्ेकया सबभ्दया अगयापडकोले 
उनीसयामतु भ््ो: हेर, मेरया ्ी ब्धतुहरूले 
के गनने, पकनपक उनीहरूलयाई पतनीहरूको 
गररबीको कयारण सबै मयापनसहरूबयाट अिमयान 
गरर्छ, हो, प्विेष गरी हयाम्या ियादरीहरूद्यारया; 
पकनपक हयामीले हयाम्या हयातहरूद्यारया प्रचूर 
मयात्यामया िररश्म गरी बनयाएकया हयाम्या सभया-
िरहरूबयाट उनीहरूले हयामीलयाई पनकयालया 
गरेकया छन्; र हयाम्ो अत््त गररबीको कयारण 
उनीहरूले हयामीलयाई पनकयालया गरेकया हुन्; 
हयामीले हयाम्या िरमेश्वरको आरयाधनया गनने कुनै 
ठयाउँ छैन; अपन हेर, हयामीले के गनने?

६ अपन अब जब अलमयाले ्ो सतुने, उनले 
आफैलयाई िूरया फकया्षए, आफनो अनतुहयार पसधै 
उनीपतर फकया्षए र उनले महयान् खतुसीकया 
सयाथ हेरे; पकनपक उनले देखे पक उनीहरूकया 
कष्टहरूले उनीहरूलयाई सयाँचै प्वनम् बनयाएको 
पथ्ो र उनीहरू ्वचन सतुन् त्यारीमया पथए।

७ त्सकयारण उनले अकको भीडलयाई थि 
अरु भनेनन्; तर उनले आफनया हयात फैलयाएर 
पब्ती गरे र आफूले देखेकया पतनीहरूलयाई, जो 
सयाँचै नै िछुतयाएकया पथए, उनीहरूसयामतु भने:

८ मैले हेरेँ पक पतमीहरू हृद्मया प्वनम् छौ; 
्पद त्सो भए, पतमीहरू आिीपषत छौ।

९ हेर पतम्या दयाजतुभयाइले भनेकया छन्, हयामीले 
के गनने?—पकनपक हयामीलयाई हयाम्या सभया-
िरहरूबयाट पनकयालया गररएको छ, पक हयामी 
आफनया िरमेश्वरको आरयाधनया गन्ष सकदैनौँ।

१० हेर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, के 
पतमीहरू ठया्छौ पक पतमीहरूले पतमीहरूको 
सभया-िरहरूमया बयाहेक अ््त् िरमेश्वरको 
आरयाधनया गन्ष सकदैनौ?

११ अझ अरु, म सोधन चयाहया्छु, के 
पतमीहरू ठया्दछौ पक पतमीहरूले हप्तयामया 
एक पदन मयात् आरयाधनया गनतु्षिछ्ष?

१२ म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, ्ो ठीक हो 
पक पतमीहरूलयाई पतमीहरूकया सभयािरहरूबयाट 
पनकयालया गररएको छ, पक पतमीहरू प्वनम् 
होओ र पतमीहरूले प्व्वेक पसकन सक; 
पकनपक ्ो आ्वश्क छ पक पतमीहरूले 
प्व्वेक पसकनतुिछ्ष; पकनपक ्ो पकनभने 
पक पतमीहरूलयाई पनकयालया गररएको छ, पक 
पतमीहरूलयाई आफनया ब्धतुहरूद्यारया अिमयान 
गररएको छ पतमीहरूको अत््त गररबीकया 
कयारण, पक पतमीहरूलयाई हृद्को प्वनम्तयामया 
ल्याइएको छ; पकनपक पतमीहरूलयाई 
आ्वश्कतयाितु्व्षक प्वनम् हुन ल्याइएको हो।

१३ अपन अब, पकनभने पतमीहरूलयाई प्वनम् 
हुन बयाध् गरयाइएको छ पतमीहरू आिीपषत 
होऊ; पकनपक मयापनस कपहलेकयाहीँ, ्पद 
उसलयाई प्वनम् हुन बयाध् गररएमया, िशचयात्याि 
खोजदछ; अपन अब पनशच् नै, जसले 
िशचयात्याि खोजदछ उसले कृिया फेलया ियाछ्ष र 
जसले कृिया फेलया ियाछ्ष र अ्त्समम सह्छ 
उसलयाई बचयाइनेछ।

१४ अपन अब, जसरी मैले पतमीहरूसयामतु 
भनेँ, पक पकनभने पतमीहरूलयाई प्वनम् हुन 
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बयाध् गरयाइएको छ पतमीहरू आिीपषत होऊ, 
के पतमीहरू ठया्दछौँ पक ्वचनकया कयारण  
आफ ँै सयाँचै प्वनम् हुनेहरू बढी अपिपषत 
छन्?

१५ हो, ऊ जो सयाँचै आफै ँ प्वनम् हु्छ 
र आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गछ्ष र 
अ्त्समम सह्छ, ऊ आिीपषत हुनेछ—
हो, आफनया गररबीकया कयारण प्वनम् हुन बयाध् 
गरयाइएकयाहरूभ्दया बढी अपिपषत हुनेछ।

१६ त्सकयारण, प्वनम् हुन बयाध् नगरयाइकन 
आफ ँै प्वनम् हुनहेरू आिीपषत होऊन्; अथ्वया 
अकको िबदमया, ऊ आिीपषत होओस् जो 
िरमशे्वरकया ्वचनमया प्वश्वयास गछ्ष र हृद्को 
हठीिनया पबनया बनप्तसमया पल्छ, हो, उनीहरूले 
प्वश्वयास गनतु्षभ्दया अगयापड ्वचनको ज्यानमया 
नल्याईकन, अथ्वया जयान् बयाध् नगरीकन।

१७ हो, त्हयाँ धेरै छन् जो भ्दछन्: 
्पद पतमीले हयामीसयामतु स्वग्षबयाट एक पच्ह 
देखया्ौ भने, तब हयामी पननशचततयाकया सयाथ 
थयाहयाियाउनेछौँ; तब हयामी प्वश्वयास गननेछौँ।

१८ अब, म सोधदछु, के ्ो आसथया हो? 
हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, होइन; पकनपक 
्पद मयापनसलयाई कुरया थयाहया छ भने उसलयाई 
प्वश्वयास गनतु्षिनने कुनै कयारण छैन, पकनपक 
उसलयाई ्ो थयाहया छ।

१९ अपन अब, जसलयाई िरमेश्वरको इचछया 
थयाहया छ र त्ो गददैन ऊ कपत बढी श्यापित 
छ, ऊ भ्दया जो प्वश्वयास मयात्ै गछ्ष अथ्वया 
प्वश्वयास गनने कयारण मयात् छ र उल्ङ्घनमया 
ितन भएको छ?

२० अब ्ी कुरयाको पतमीहरूले मूल्याङ्न 
गनतु्ष िछ्ष। हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, पक ्ो 
एक हयातमया जे छ अकको हयातमया उसतै छ; अपन 

प्रत्ेक मयापनसमया ्ो उसको कया््षअनतुसयार 
हुनेछ।

२१ अपन अब जसरी मैल पतमीहरूलयाई 
आसथयाकया बयारेमया भने—आसथया कुरयाहरूको 
िूण्ष ज्यान हुनतु होइन; त्सकयारण ्पद 
पतमीहरूसँग आसथया छ भने पतमीहरू ती 
कुरयाहरूमया आिया गछछौ, जतुन देनखँदैनन्, जतुन 
सत् छन्।

२२ अपन अब, हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्छु 
र म चयाह्छु पक पतमीहरूले समझनतु िछ्ष, 
पक िरमेश्वर उहयाँको नयाउँमया प्वश्वयास गननेहरू 
सबैप्रपत कृियालतु हुनतुहु्छ; त्सकयारण उहयाँले 
चयाहयानतुहु्छ, सबैभ्दया िपहले, पक पतमीहरूले 
प्वश्वयास गनतु्ष िद्षछ, हो, उहयाँकया ्वचनमया 
समेत।

२३ अपन अब उहयाँले आफनया ्वचन 
स्वग्षदूतमयाफ्कत् ितुरुषहरूसयामतु पदनतुहु्छ, हो, 
ितुरुषहरूलयाई मयात् होइन सत्ीहरूलयाई िपन। 
अब ् ो सबै होइन; सयानया बयालबयापलकयाहरूलयाई 
िपन धेरै िटक उनीहरूलयाई ्वचनहरू पदइएको 
छ, जतुनले प्व्वेकी र पिपक्तलयाई लजजयामया 
ियाद्षछन्।

२४ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, जसरी 
पतमीहरूले मबयाट थयाहया ियाउने चयाहयानया 
गरेकया छौ पतमीहरूले के गनतु्षिछ्ष पकनभने 
पतमीहरूलयाई कष्ट पदएको छ र पनकयालया 
गररएको छ—अब म चयाहयान््ँ पक पतमीहरूले 
ठयान्तु िछ्ष पक सत्अनतुसयार मयात् पतमीहरूको 
््या् गनतु्ष मेरो अथ्ष हो—

२५ पकनपक मेरो अथ्ष ्ो होइन पक 
पतमीहरू सबैलयाई आफ ँै प्वनम् हुन बयाध् 
गरयाइएको छ; पकनपक म सयाँचै प्वश्वयास गछु्ष 
पक पतमीहरूमयाझ आफ ँै प्वनम् हुनेहरू कोही 
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छौ, उनीहरूलयाई उनीहरू जतुन िररनसथपतमया 
छन् त्ही हुन देऊ।

२६ अब जसरी मैले आसथयाकया बयारेमया 
भनेँ—पक ्ो िूण्ष ज्यान होइन—मेरया 
्वचनहरू िपन त्सतै हुन्। जसरी आसथया िूण्ष 
ज्यान होइन त्सरी पतमीहरूले िपहलया पतनकया 
पननशचततयाकया बयारेमया िूण्ष रुिमया थयाहया ियाउन 
सकदैनौ।

२७ तर हेर, ्पद पतमीहरूले आफनया 
िपक्लयाई, मेरया ्वचनहरूमयापथ िरीक्णमया 
समेत उठया्ौ र जगया्ौ, अपन आसथयाको 
एक अंिको अभ्यास गऱ्ौ भने, हो, ्पद 
पतमीहरूमया प्वश्वयास गनने चयाहनयाभ्दया बढी हुन 
नसके िपन, ्ो चयाहयानयालयाई पतमीमया कया््ष गन्ष 
देओ, पतमीहरूले एक प्रकयारले प्वश्वयास गन्ष 
नसकेसमम पक पतमीहरूले मेरया ्वचनहरूको 
एक भयागलयाई सथयान पदन सक।

२८ अब, हयामी ्वचनलयाई एक बीउसँग 
ततुलनया गननेछौँ। अब, ्पद पतमीहरूले सथयान 
पद्ौ भने, पक बीउ पतमीहरूको हृद्मया 
रोपि्ोस्, ्पद ्ो सत् बीउ, अथ्वया 
असल बीउ भएमया, ्पद पतमीहरूले ्सलयाई 
पतमीहरूको अप्वश्वयासद्यारया ्सलयाई पनकयालया 
गरेनौ भने, पक पतमीहरूले िरमप्रभतुको 
आतमयाको प्रपतरोध गननेछौ, हेर, ्ो 
पतमीहरूको छयातीपभत् फुलन थयालने छ र जब 
पतमीले ्ी फुलने भया्वनयाहरूको अनतुभ्व गछछौ, 
पतमीहरूले आफनै पभत् भन् थयालनेछौ—्ो 
आ्वश्क छ पक ्ो असल बीउ हो, अथ्वया 
्ो ्वचन असल ्वचन हो, पकनपक ्सले मेरो 
जी्वयातमयालयाई फैलयाउन थयालछ; हो, ्सले मेरो 
सतुझबतुझलयाई ज्यान पदन थयालछ, हो, ्ो मेरो 
लयापग मीठो हुन थयालछ।

२९ अब हेर, के ्सले पतम्ो आसथयालयाई 
बढयाउँदैन? म पतमीहरूलयाई भ्दछु, बढयाउँछ; 
तैिपन ्ो एक िूण्ष ज्यानमया बढेको छैन।

३० तर हेर, जब ्ो बीउ फुलदछ र उम््छ र 
बढन थयालछ, तब पतमीहरूले अ्वश् भ्दछौ 
पक ्ो बीउ असल हो; पकनपक हेर ्ो फुलछ 
र उम््छ र बढन थयालछ। अपन अब, हेर, के 
्सले पतम्ो आसथयालयाई बपल्ो बनयाउँदैन? 
हो, ्सले पतम्ो आसथयालयाई बपल्ो बनयाउँछ, 
पकनपक पतमीहरूले भन्ेछौ मलयाई थयाहया छ 
पक ्ो असल बीउ हो; पकनपक हेर ्ो उम््छ 
र बढन थयालछ।

३१ अपन अब, हेर, के पतमीहरू पननशचत छौ 
पक ्ो एक असल बीउ हो? म पतमीहरूलयाई 
भ्दछु, हो; पकनपक प्रत्ेक बीउले आफूजसतै 
फल ल्याउँछ।

३२ त्सकयारण, ्पद बीउ बढदछ भने ्ो 
असल हो, तर ्पद ्ो बढदैन भने, हेर ्ो 
असल होइन, त्सकयारण ्सलयाई पनकयालया 
गरर्छ।

३३ अपन अब, हेर, पकनभने पतमीहरूले 
िरीक्ण गरेकया छौ र बीउ रोिेकया छौ र 
्ो फुलदछ र उम््छ र बढन थयालदछ, 
पतमीहरूले थयाहया ियाउन आ्वश्क छ पक बीउ  
असल हो।

३४ अपन अब, हेर, के पतम्ो ज्यान िूण्ष 
छ? हो, पतमीहरूको ज्यान त्ो कुरयामया 
िूण्ष छ र पतमीहरूको आसथया पनपषक्् 
छ; र ्ो पकनभने पतमीहरूलयाई थयाहया छ, 
पकनपक पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक ्वचनले 
पतमीहरूको जी्वयातमयालयाई प्रफुपलत बनयाएको 
छ र पतमीहरूलयाई ्ो िपन थयाहया छ पक ्ो 
उम्ेको छ र पतमीहरूको सतुझबतुझले ज्यान 
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ियाउन थयालदछ र पतमीहरूको मनसतषक 
प्वसतयाररत हुन थयालदछ।

३५ ह े त्सो भए, के ्ो सत् होइन? म 
पतमीहरूलयाई भ्छु, हो, पकनभने ्ो प्रकयाि 
हो; र ज ेप्रकयाि हो त्ो असल हो, पकनभने ् ो 
बतुझन सपक्छ, त्सकयारण पतमीहरूले जयान् 
िद्षछ पक ्ो असल हो; र अब हेर, पतमीहरूले 
्ो प्रकयाि चयाखिेपछ के पतम्ो ज्यान िणू्ष छ?

३६ हेर म पतमीहरूसयामतु भ्छु, होइन, न 
त पतमीहरूले आफनो आसथयालयाई त्याग् 
िछ्ष, पकनपक पतमीहरूले बीउ रोपन आफनो 
आसथयाको अभ्यास मयात् गरेकया छौ पक 
पतमीहरूले ्पद ्ो बीउ असल हो पक भनी 
िरीक्ण गन्ष सकोस्।

३७ अपन हेर, जब ्वृक् बढन थयालदछ, 
पतमीहरूले भन्ेछौ: हयामी ्सको अत्यापधक 
हेरप्वचयारकया सयाथ ियालनिोषण गरौँ, पक 
्सले जरया हयालन सयाकोस्, पक ्ो बढन 
सकोस् र हयामीलयाई फल पदन सकोस्। अपन 
अब हेर, ्पद पतमीहरूले धेरै हेरप्वचयारकया 
सयाथ ियालनिोषण गऱ्ौ भने, ्सले जरया 
हयालनेछ र बढनेछ र फल पदनेछ।

३८ तर ्पद पतमीहरूले ्वृक्को बे्वयासतया 
गर््छौ र ्सको ियालनिोषणको कुनै प्वचयार 
गरेनौ भने, हेर ्सले कुनै जरया हयालने छैन; र 
जब सू््षको तयाि आउँदछ र ् सलयाई डढयाउँछ, 
पकनभने ्सको जरया छैन ्ो ओइलयाउनेछ र 
पतमीहरूले ्सलयाई उखयालने छौ र फ्याँकने 
छौ।

३९ अब, ्ो बीउ असल नभएको कयारणले 
होइन, न त ्ो त्सको फल चयाहयानया ्ोग् 
नभएको कयारणले हो; ्ो पतमीहरूको जपमन 
बयाँझो भएको कयारणले हो, अपन पतमीहरूले 

्वृक्को ियालनिोषण नगरेर हो, त्सकयारण 
पतमीहरूले त्सको फल ियाउन सकदैनौ।

४० अपन त्सरी, ्पद पतमीहरूले 
आसथयाको एक दृपष्टकया सयाथ त्ो फलको 
प्रतीक्या गददै ्वचनको ियालनिोषण गरेनौ भने, 
पतमीहरूले कपहल्ै जी्वनको ्वृक्को फल 
पटपन सकनेछैनौ।

४१ तर ्पद पतमीहरूले ्वचनको 
ियालनिोषण गऱ्ौ, हो जब ्ो बढन थयालदछ, 
पतमीहरूको आसथयाद्यारया ठूलो लगनिीलतयाकया 
सयाथ र धै््षकया सयाथ, त्सको फलको प्रतीक्या 
गददै ियालनिोषण गऱ्ौ भने, ्सले जरया 
हयालनेछ; र हेर ् ो ्वृक् अजर जी्वनमया बढनेछ।

४२ अपन ्सको िोषणमया पतमीहरूको 
्वचनसँगको लगनिीलतयाको र पतमीहरूको 
आसथयाको र पतमीहरूको धै् ्षकया कयारण, पक 
्सले पतमीमया जरया हयालन सकछ, हरे पछट्ै 
पतमीहरूले ्सको फल पटपन सकनछेौ, जतुन 
सबभ्दया मूल््वयान छ, जतुन सब ैगतुपल्ो भ्दया 
गतुपल्ो छ र जतुन सब ैसतेोभ्दया सतेो छ, हो 
र सबै ितुद्धभ्दया ितुद्ध छ; र पतमीहरूल ेआफू 
नअियाइ्जेलसमम ्ो फलमया भोज गननेछौ, 
पक पतमीहरू भोकयाउन े छनैौ, न त पतमीहरू 
पतखया्षउने छौ।

४३ तब, मेरया ब्धतुहरू, पतमीहरूसयामतु 
त्ो ्वृक्को फल ल्याउने प्रतीक्या गदया्षको 
पतमीहरूको आसथयाको र पतमीहरूको 
लगनिीलतयाको र धै््षको र िहनिीलतयाको 
पतमीहरूले ितुरसकयार ियाउनेछौ।

अध्या् ३३
येनोरले भसकाए भक माभनसहरूले स्ै 
स्ानहरूमा प्रा््छना गनु्छ पद्छर र आराधना 
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३३७
गनु्छपर्छ र पुत्का कारण नयायहरू हटाइनर—
जेनोकले भसकाए भक पुत्का कारण कृपा 
भदइनर—मोराले उजाड स्ानमा 
परमेशवरको पुत्को एक नमूना उचालेका 
भ्ए। लगिग ई.पू. ७४।

१ अब अलमयाले ्ी ्वचनहरू बोलेिपछ, 
पतनीहरूले उनीसयामतु आफूले िरमेश्वरमया 
प्वश्वयास गनतु्षिछ्ष पक भनी थयाहया ियाउन चयाहयानया 
गददै िठयाए, पक उनीहरूले उनले बोलेको फल 
प्रयाप्त गन्ष सकून्, अथ्वया उनीहरूले कसरी त्ो 
बीउ, अथ्वया उनले बोलेकया ्वचन रोपनतु िछ्ष, 
जतुन उनले उनीहरूको हृद्मया रोपिनतु िछ्ष भनी 
भनेकया पथए; अथ्वया कुन प्रकयारले उनीहरूले 
आफनो आसथयाको अभ्यास गनतु्षिछ्ष।

२ अपन अलमयाले उनीहरूसयामतु भने: हेर, 
पतमीहरूले भनेकया पथ्ौ पक पतमीहरूले 
आफनया िरमेश्वरको आरयाधनया गन्ष सकेनौ 
पकनभने पतमीहरूलयाई पतमीहरूकया सभया-
िरहरूबयाट पनकयालया गररएको छ। तर हेर, म 
पतमीहरूसयामतु भ्छु, ्पद पतमीहरूले ठया्दछौ 
पक पतमीहरूले िरमेश्वरको आरयाधनया गन्ष 
सकदैनौ, पतमीहरू एकदमै भूलमया िद्षछौ 
र पतमीहरूले धम्षियासत्हरूको खोजी गनतु्ष 
िछ्ष; ्पद पतमीहरूले ठया्दछौ पक पतनले 
पतमीहरूलयाई ्ो पसकयाएकया छन् भने 
पतमीहरूले ती बतुझदैनौ।

३ के पतमीहरूले िढेको समझ्छौ पक 
प्रयाचीन अगम्वक्या ्ेनोिले प्रयाथ्षनया र 
आरयाधनयाकया समब्धमया के भनेकया छन्?

४ पकनपक उनले भने: हजतुर कृियालतु हुनतुहु्छ, 
हे िरमेश्वर, पकनपक हजतुरले म उजयाड सथयानमया 
हुँदया समेत मेरया प्रयाथ्षनयाहरू सतुन्तुभएको छ; हो, 

मैले मेरया ित्तुहरूकया समब्धमया प्रयाथ्षनया गदया्ष 
हजतुर कृियालतु हुनतुभ्ो र हजतुरले उनीहरूलयाई 
मपतर फकया्षइपदनतुभ्ो।

५ हो, हे िरमेश्वर, अपन जब मैले मेरो 
खेतमया हजतुरसयामतु ितुकयारेँ हजतुरले मप्रपत कृियालतु 
हुनतुभ्ो; जब म मेरया प्रयाथ्षनयाहरूमया हजतुरलयाई 
ितुकयारेँ र हजतुरले सतुपनपदनतुभ्ो।

६ अपन फेरर, हे िरमेश्वर, जब म मेरो िर गएँ 
हजतुरले मेरया प्रयाथ्षनयाहरू सतुपनपदनतुभ्ो।

७ अपन जब म मेरो गोप् कक्मया गएँ, हे 
िरमप्रभतु, अपन हजतुरसयामतु प्रयाथ्षनया गरेँ, हजतुरले 
सतुपनपदनतुभ्ो।

८ हो, जब हजतुरकया स्तयानहरू हजतुरसयामतु, 
मयापनसबयाट नभएर हजतुरबयाट सतुपनइन ितुकयाछ्षन् 
हजतुर उनीहरूप्रपत कृियालतु हुनतुहु्छ र हजतुर 
उनीहरूलयाई सतुन्तुहुनेछ।

९ हो, हे ियामेश्वर हजतुर मप्रपत कृियालतु 
हुनतुभएको छ र मेरया ितुकयारयाहरूलयाई आफनो 
सङ्पतको मयाझमया सतुन्तुभएको छ।

१० हो, अपन हजतुरल ेमलयाई सतुन्तुभएको छ जब 
मलयाई पनकयालया गररएको छ र मरेया ित्तुहरूद्यारया 
अिमयान गररएको छ, हो, हजतुरल ेमरेया ितुकयारया 
सतुन्तुभ्ो र मेरया ित्तुहरूसगँ ररसयाउनतुभ्ो र 
हजतुरले आफनो ररसमया दू्तगपतको प्वनयािकया 
सयाथ हजतुरले उनीहरूलयाई भटेनतुभ्ो।

११ अपन हजतुरले मेरया कष्टहरूकया र मेरो 
हयापद्षकतयाकया कयारण मलयाई सतुन्तुभ्ो; र ्ो 
हजतुरकया ितुत्को कयारण हो पक हजतुर मेरया पननमत 
कृियालतु हुनतुभएको छ, त्सकयारण म मेरया 
सबै कष्टहरूमया हजतुरसयामतु ितुकयाननेछु, पकनपक 
हजतुरमया मेरो आन्द छ; पकनपक हजतुरको 
ितुत्कया कयारण हजतुरले आफनो ््या् मबयाट 
हटयाउनतु भएको छ।
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१२ अपन अब अलमयाले उनीहरूसयामतु भने: 

के पतमीहरू ्ी धम्षियासत्हरूमया प्वश्वयास 
गछछौ जतुन प्रयाचीन कयालकया उनीहरूले लेखेकया 
छन्?

१३ हरे, ् पद पतमीहरूल ेगछछौ भन ेपतमीहरूले 
्नेोिले भनकेोमया प्वश्वयास गनतु्षिछ्ष; पकनपक, 
हरे उनले भने: हजतुरको ितुत्कया कयारण हजतुरले 
आफनो ््या् हटयाउनतु भएको छ।

१४ अब हरे, मेरया ब्धतुहरू हो, म पतमीहरूलयाई 
सोधछु ्पद पतमीहरूले धम्षियासत्हरू िढकेया 
छौ? ् पद छौ भन,े कसरी पतमीहरू िरमेश्वरकया 
ितुत्मया अप्वश्वयास गछछौ?

१५ पकनपक ्ो लेनखएको छैन पक ्ेनोि 
एक्ैले ्ी कुरयाहरू बोले, तर जेनोकले िपन 
्ी कुरयाहरू बोले—

१६ पकनपक हेर, उनले भने: हजतुर ररसयाउनतु 
भएकोछ, हे िरमप्रभतु, ्ी जनसँग, पकनभने 
उनीहरूले हजतुरको कृियालयाई बतुझदैनन् 
जतुन हजतुरकया ितुत्कया कयारण उनीहरूमयापथ 
पदनतुभएको छ।

१७ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, पतमीहरूले 
देखछौ पक प्रयाचीनकयालकया दोस्ो अगम्वक्याले 
िरमेश्वरकया ितुत्को ग्वयाही पदएकया छन् र जनले 
उनकया ्वचनहरूलयाई नबतुझेकयाले पतनीहरूले 
उनलयाई ढुङ्या हयानेर मयारे।

१८ तर हेर, ्ो सबै होइन; ्ी मयात् होइनन् 
पक जसले िरमेश्वरकया ितुत्को बयारेमया बोलेकया 
छन्।

१९ हेर, उहयाँकया बयारेमया मोियाद्यारया िपन 
बोपलएको पथ्ो; हो र हेर उजयाड सथयानमया एक 
नमूनया उठयाइएको पथ्ो, पक जसले हेथ्को ऊ 
पजउन सकथ्ो। अपन धेरैले हेरे र पजए।

२० तर ्ो उनीहरूकया हृद्कया कठोरतयाकया 

कयारणले केहीले मयात् ती कुरयाहरूको अथ्ष 
बतुझे। तर त्हयाँ धेरै पथए जो ्पत कठोर पथए 
पक उनीहरूले हेरेनन्, त्सकयारण उनीहरूको 
नयाि भ्ो। अब उनीहरूले नहेनया्षको कयारण 
पकनभने उनीहरूले प्वश्वयास गरेनन् पक ्सले 
उनीहरूलयाई चङ्याइ गनने पथ्ो।

२१ हे मेरया ब्धतुहरू, पतमीहरूलयाई चङ्याइ 
हुन ्पद हेददैमया पतमीहरूको चङ्याइ हुने पथ्ो 
भने, के पतमीहरू ततुरु्तै हेददैनथ्ौ, अथ्वया 
के पतमीहरू अप्वश्वयासमया कठोर हृद्हरू 
बनयाउने पथ्ौ र अलछी हुने पथ्ौ, पक 
पतमीहरूले आफनया नजरहरू हयालने पथएनौ, 
पक पतम्ो नयाि होओस्?

२२ ्पद त्सो भए, पतमीहरूमयापथ 
प्वित् आउनेछ; तर ्पद त्सो नभए, तब 
पतमीहरूले हेर र िरमेश्वरकया ितुत्मया प्वश्वयास 
गन्ष थयाल, पक उहयाँ आफनया जनलयाई उद्धयार गन्ष 
आउनतुहुनेछ र उहयाँले उनीहरूकया ियािहरूको 
प्रया्नशचत् गन्ष सहनतुहुनेछ र मनतु्षहुनेछ; र उहयाँ 
मृत्तुबयाट ितुन: व्तुँतनतु हुनेछ, जतुनले ितुनरुतथयान 
ल्याउनेछ, पक सबै मयापनसहरू उहयाँअगयापड, 
त्ो अन्तम र ््या्को पदनमया आफनया 
कया््षहरूअनतुसयार ््या् गररइन, खडया हुनेछन्।

२३ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म चयाहया्छु 
पक पतमीहरूले ्ो ्वचन पतमीहरूको 
हृद्हरूमया रोपनतुिछ्ष र जब ्ो फुलन थयालदछ 
पतमीहरूको आसथयाद्यारया ियालनिोषणसमेत 
गनतु्ष। अपन हेर, ्ो ्वृक् बन्ेछ, पतमीहरूमया 
अजर जी्वनमया बढनेछ। अपन तब िरमेश्वरले 
पतमीहरूलयाई पदनतुहु्छ पक पतमीहरूकया बोझ, 
उहयाँकया ितुत्कया आन्दमयाफ्कत्, हलतुकया होऊन्। 
अपन ्पद पतमीहरूले चयाहेमया ्ो सबै गन्ष 
सकछौ।
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३३९
अध्या् ३४

अमलुके् ेगवाही भदनरन ्भक मुभतिका भनममत 
वचन ख्ीष्टमा र—प्रयामशचत निए, स्ै 
मानवजाभतको नार हुनपुद्छर—मोराको परूै 
वयवस्ाल े परमशेवरका पतु्को ्भलदानभतर 
दखेाउरँ—उद्धारको अननत योजना आस्ा 
र पशचात्तापमा आधाररत र—लौभकक 
र आमतमक आरीषहरूका भनममत प्रा ््छना 
गनु्छ—यो जीवन माभनसहरूका भनममत 
परमशेवरलाई िटेन तयार गनने समय हो—
परमशेवरअगाभडको डरमाफ्कत ् भतम्ो मुभति परूा 
गनु्छ। लगिग ई.प.ू ७४।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाले 
उनीहरूसयामतु ्ी ्वचनहरू बोलेिपछ उनी 
जपमनमया बसे र अमतुलेक उठे र उनीहरूलयाई 
पसकयाउन थयाले, ्सो भ्दै:

२ मेरया ब्धतुहरू, म सोचदछु पक ् ो असमभ्व 
छ पक पतमीहरू ख्ीष्टको आगमनकया बयारेमया 
बोपलएकया कुरयाहरूमया पतमीहरू अज्यान छौ, 
जसलयाई हयामीद्यारया िरमेश्वरको ितुत् हुनतुहु्छ 
भनी पसकयाइएको छ; हो, मलयाई थयाहया छ 
पक ्ी कुरयाहरू पतमीहरू हयामीबयाट छुपट्नतु 
िपहले पतमीहरुलयाई प्रचूरमयात्यामया पसकयाइएको  
पथ्ो।

३ अपन जसरी पतमीहरूले मेरया पप्र् ब्धतुबयाट 
चयाहेकया छौ पक उनले पतमीहरूसयामतु अ्वगत 
गरयाऊन् पतमीहरूले आफनया कष्टहरूकया कयारण 
के गनतु्षिछ्ष; र पतमीहरूकया मनमनसतषकहरू 
त्यार गन्ष पतमीहरूसयामतु उनले केही बोलेकया 
छन्; हो र उनले पतमीहरूलयाई आसथया र 
धीरतयापतर प्रोतसयापहत गरेकया छन्—

४ हो, पक पतमीहरूकया हृद्मया ्वचन रोपने 

जपत मयात्ै आसथया छ भने िपन पक पतमीहरूले 
्सको असलिनयाको िरीक्ण गन्ष सक।

५ अपन हयामीले हेरेकया छौँ पक पतमीहरूकया 
मनमनसतषकमया भएको त्ो महयान् प्रशन के 
िरमेश्वरको ितुत्मया ्वचन छ, अथ्वया के ख्ीष्ट 
हुनतुहुन् भन्े हो।

६ अपन पतमीहरूले ्ो िपन हेऱ्ौ पक मेरया 
ब्धतुले पतमीहरूसयामतु प्रमयापणत गरेकया छन्, 
धेरै उदयाहरणहरूमया, पक ख्ीष्टमया मतुपक्कया 
पननमत ्वचन छ।

७ मेरया ब्धतुले ्ेनोिकया ्वचनहरू र 
जेनोककया ्वचनहरू िपन उद्धृत गरेकया छन्, 
पक उद्धयार िरमेश्वरकया ितुत् मयाफ्कत् आउँछ; र 
उनले ्ी ्वचनहरू सत् हुन् भपन सयाप्वत गन्ष 
मोियालयाई उल्ेख गरेकया छन्।

८ अपन अब, हेर, म पतमीहरूसयामतु म 
आफ ँै ग्वयाही पदनेछु पक ्ी कुरयाहरू सत् 
छन्। हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
मलयाई थयाहया छ पक ख्ीष्ट उहयाँकया जनकया 
उल्ङ्घनहरू आफूमयापथ पलन, मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ आउनतुहुनेछ र उहयाँले 
संसयारकया ियािहरूको प्रया्नशचत् गनतु्षहुनेछ; 
पकनपक िरमिप्रभतु िरमेश्वरले बोलनतुभएकोछ।

९ पकनपक ्ो आ्वश्क छ पक प्रया्नशचत् 
गररनतुिछ्ष; पकनपक अन्त िरमेश्वरको महयान् 
्ोजनयाअनतुसयार प्रया्नशचत् गररनतुिछ्ष, अ््थया 
सबै मयान्वमयात्को अ्वश् नयाि हुनतुिद्षछ; 
हो, सबै कठोर छन्, हो, सबै िपतत छन् र 
हरयाइएकया छन् र त्ो प्रया्नशचत्मयाफ्कत् नभए 
नयाि हुनतुिछ्ष जतुन अ्वश् गररनतुिछ्ष।

१० पकनपक ्ो आ्वश्क छ पक त्हयाँ 
महयान् र अन्तम ्वपलदयान हुनतुिछ्ष; हो, 
मयापनसको बपलदयान होइन, न िितुको, न त 
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चरयाको; पकनपक ्ो मयापनसले चढयाएको बपल 
हुनेछैन, तर ्ो अन्त र अ्त्हीन बपलदयान 
हुनतुिछ्ष।

११ अब त्हयाँ कुनै मयापनस छैन जसले 
आफनो रगतको बपलदयानले अकया्षकया 
ियािहरूको प्रया्नशचत् गननेछ। अब, ्पद 
एक मयापनसले हत्या गद्षछ भने, हेर के हयाम्या 
््याप्क कयानतुनले उसको दयाजतुभयाइको जी्वन 
पलनेछ? म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पलनेछैन।

१२ तर कयानतुनलयाई हत्या गननेको जी्वनको 
आ्वश्कतया छ; त्सकयारण त्हयँा एक 
अन्त प्रया्नशचत्भ्दया कम केही हुन सकदैन 
जतुन ससंयारकया ियािहरूको पननमत ि्या्षप्त हुनेछ।

१३ त्सकयारण, ्ो आ्वश्क छ पक त्हयाँ 
महयान् र अन्तम बपलदयान हुनतुिद्षछ र अपन 
त्ो हुनेछ, अथ्वया ्ो आ्वश्क छ पक रगत 
बगयाउन रोपकनतुिछ्ष; तब मोियाको व््वसथया 
िूरया हुनेछ; हो ्ो सबै नै िूरया हुनेछ, प्रत्ेक 
मयात्या र पब्दु र केही हरयाउने छैन।

१४ अपन हेर, ्ो व््वसथयाको िूरया अथ्ष 
हो, प्रत्ेक कणले त्ो महयान् र अन्तम 
बपलदयानपतर देखयाउँछ; र त्ो महयान् र 
अन्तम, हो, अन्त र अ्त्हीन बपलदयान, 
िरमेश्वरकया ितुत् हुनतुहुनेछ।

१५ अपन ्सरी उहयाँले आफनया नयाउँमया 
प्वश्वयास गननेहरू सबैलयाई मतुपक् ल्याउनतुहु्छ; 
्ो नै उहयाँको अन्तम बपलदयानको लक्् 
भएकयाले, कृियाको हृद् ल्याउन, जसले 
््या्मयापथ प्वज् गछ्ष र मयापनसहरूसयामतु 
मयाध्महरू ल्याउँछ पक उनीहरूसँग 
िशचयात्यािमया आसथया हुन सकोस्।

१६ अपन ्सरी कृियाले ््या्को मयागलयाई 
स्ततुष्ट गन्ष सकछ र उनीहरूलयाई सतुरक्याकया 

बयाहुमया िेद्षछ, जबपक िशचयात्यािमया आसथयाको 
अभ्यास नगननेले िूरै व््वसथयाको ््या्को 
मयागमया आफूलयाई रक्यारपहत गछ्ष; त्सकयारण 
िशचयात्यािमया आसथया भएकयाकया पननमत 
मयात् त्ो महयान् र अन्त उद्धयारको ्ोजनया 
ल्याइएको हो।

१७ त्सकयारण, िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई 
पदनतुहोओस्, मेरया ब्धतुहरू, पक पतमीहरूले 
िशचयात्यािमया आफनो आसथयाको अभ्यास 
थयालन सक, पक पतमीहरूले उहयाँको िप्वत् नयाउँ 
ितुकयान्ष थयालदछौ, पक उहयाँलयाई पतमीहरूमयापथ 
कृिया हुनेछ।

१८ हो, उहयाँमया कृियाको पननमत ितुकयार, 
पकनपक उहयाँ बचयाउन िपक्ियाली हुनतुहु्छ।

१९ हो, आफै ँ प्वनम् होऊ र उहयाँसयामतु 
प्रयाथ्षनयामया पनर्तर लयाग।

२० जब पतमीहरू आफनया खेतहरूमया 
हु्छौ, पतमीहरूकया बथयान सबैकया पननमत 
उहयाँसयामतु ितुकयार।

२१ आफनया सबै गृहसथको पननमत, पबहयान, 
मध् पदन र बेलतुकया िपन, उहयाँसयामतु ितुकयार।

२२ हो, उहयाँसयामतु पतमीहरूकया ित्तुहरूको 
िपक्प्वरुद्ध ितुकयार।

२३ हो, सैतयानकयाप्वरुद्ध उहयाँसयामतु ितुकयार जो 
सबै धयापम्षकतयाको ित्तु हो।

२४ उहयाँसयामतु पतमीहरूकया खेतहरूकया 
बयालीहरूकया पननमत ितुकयार, पक पतमीहरूको 
पतनीहरूमया प्रगपत होओस्।

२५ पतमीहरूकया खेतकया बथयानकया पननमत 
ितुकयार, पक ती बढन सकून्।

२६ तर त्पत मयात् होइन, पतमीहरूले 
पतमीहरूकया गोप् कक्हरूमया, पतमीहरूकया 
गोप् सथयानहरूमया र पतमीहरूकया उजयाड 
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सथयानहरूमया आफनया जी्वयातमयाहरू ख््याउन 
िछ्ष।

२७ हो, अपन जब पतमीहरू िरमप्रभतुसयामतु 
ितुकयाददैनौ, पतमीहरूकया कल्याणकया पननमत 
र पतमीहरूकया ्वररिरर भएकया पतनीहरूकया 
कल्याणकया पननमत िपन पनर्तर रुिमया प्रयाथ्षनयामया 
उहयासँयामतु नपजपकँद,ै पतमीहरूकया हृद्लयाई 
भररन दओे।

२८ अपन अब हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु, नठयान पक ् ो नै सबै हो; 
पकनपक पतमीहरूले ्ी सबै कुरयाहरू गरेिपछ, 
्पद पतमीहरूले आ्वश्कतयामया िरेकयाहरूलयाई 
र नयाङ्याहरूलयाई फकया्ष्ौ र प्वरयामी र कष्टमया 
िरेकयाहरूलयाई भेटेनौ र ्पद पतमीहरूसँग 
भएमया, आफनो समिपत्, आ्वश्कतयामया 
िरेकयाहरूलयाई पदएनौ भने—म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, ्पद पतमीहरूले ्ी कुरयाहरूमध्े 
केही गरेनौ भने हेर, पतमीहरूकया प्रयाथ्षनया व्थ्ष 
हुनेछन्, पतमीहरूलयाई केही िपन उिलबधी 
हुनेछैन र पतमीहरू आसथयालयाई अस्वीकयार गनने 
जसतै ढोँगी हौ।

२९ त्सकयारण, ्पद पतमीहरूले प्रेमले 
भररन सनमझएनौ भने, पतमीहरू पकट जसतै 
हौ, जतुन ितुद्ध ियाननेले फ्याँकछ, (्सको कुनै 
अथ्ष नभएकयाले) र मयापनसहरूकया िैतयालयाहरू 
मतुपन कुनलच्छ।

३० अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, म चयाहया्छु 
पक, पतमीहरूले ्पत धेरै ग्वयाहीहरू प्रयाप्त 
गरेिपछ, ्ो िप्वत् धम्षियासत्हरूले ्ी 
कुरयाहरूको ग्वयाही पदएको देखेर, पतमीहरू 
अपि आउनू र िशचयात्यािसयामतु फल ल्याउनू।

३१ हो, म चयाहया्छु पक पतमीहरू अपि 
आऊनतु िछ्ष र आफनया हृद्लयाई अब अरु 

कठोर बनयाउनतु हुँदैन; पकनपक हेर, अपहले 
पतमीहरूको मतुपक्को सम् र पदन हो; अपन 
त्सकयारण, ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि 
गननेछौ र पतमीहरूकया हृद्हरूलयाई कठोर 
बनयाउने छैनौ भने, उद्धयारको महयान् ्ोजनया 
पतमीहरूसयामतु ततुर्त ल्याइने छ।

३२ पकनपक हेर, ्ो जी्वन मयापनसहरूकया 
पननमत िरमेश्वरलयाई भेटन त्यार गनने सम् हो; 
हो, हेर ् ो जी्वनको पदन मयापनसहरूकया पननमत 
उनीहरूले िररश्म गनने पदन हो।

३३ अपन अब, जसरी मलै े पतमीहरूसयामतु 
्स अपि भनेँ, जबपक पतमीहरूसगँ ्पत 
धरे ैग्वयाहीहरू भैसकेकया छन,् त्सकयारण, म 
पतमीहरूसँग पब्ती गछु्ष पक पतमीहरूल ेआफनो 
िशचयात्यािकया पदनलयाई अ्त्समम अरुिपछ 
नसयार; पकनपक ्ो जी्वनकया पदनिपछ, जतुन 
अन्तकया लयापग त्यार गन्ष पदइएको हो,हरे, 
्पद हयामीले ्ो जी्वनमया हँुदया हयाम्या सम्लयाई 
सतुधयारनेौँ भने, तब रयातको अ्धकयार आउनछे 
जहया ँकुनै िररश्म गन्ष सपकँदनै।

३४ पतमीहरू भन् सकदैनौ, जब 
पतमीहरूलयाई त्ो भ्या्वह सङ्टमया 
ल्याइ्छ, पक म िशचयात्याि गननेछु, पक म मेरो 
िरमेश्वरसयामतु फक्कनेछु। सकदैनौ, पतमीहरूले 
्ो भन् सकदैनौ; पकनपक जतुन आतमयाले 
पतमीहरू ्ो जी्वनबयाट जयाने सम्मया 
पतमीहरूको िरीरलयाई स्वयापमत्वमया पलएको 
छ, सोही आतमयाले नै त्ो अन्त संसयारमया 
पतमीहरूको िरीरलयाई स्वयापमत्वमया पलने िपक् 
प्रयाप्तगननेछ।

३५ पकनपक हेर, ्पद पतमीहरूले 
पतमीहरूको िशचयात्यािको पदनलयाई मृत्तुसमम 
समेत लमब्याएकया छौ भने, हेर, पतमीहरू 
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सैतयानको आतमयाको अधीनमया छौ र उसले 
पतमीहरूलयाई आफूमया बयाँधछ; त्सकयारण, 
िरमप्रभतुको आतमया पतमीहरूबयाट हटेकया छन 
र पतमीहरूमया कुनै सथयान छैन् र सैतयानको 
पतमीहरूमयापथ सबै िपक् छ; ्ो नै दुष्टहरूको 
अन्तम अ्वसथया हुनेछ।

३६ अपन मलयाई ्ो थयाहया छ, पकनभने 
िरमप्रभतुले भन्तुभएको छ उहयाँ अिप्वत् 
म्दीरहरूमया बसनतुहुन्, तर धममीहरूकया 
हृद्हरूमया उहयाँ बसनतुहु्छ; हो र उहयाँले 
्ो िपन भन्तुभएको छ पक धममीहरू उहयाँको 
अपधरयाज्मया बसनेछन्, अरु अब बयापहर 
नजयान; तर उनीहरूकया ्वसत्हरू थतुमयाको 
रगतमयाफ्कत् सेतया बनयाइनेछन्।

३७ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
म चयाहया्छु पक पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू 
समझनतुिछ्ष र िरमेश्वरअगयापड डरमयाफ्कत् 
पतमीहरूले पतमीहरूको मतुपक् प्रयाप्त गनतु्षिछ्ष, 
पक पतमीहरूले ख्ीष्टको आगमनको अब अरु 
अस्वीकयार गनतु्षहुन्।

३८ पक पतमीहरूले िप्वत् आतमयाप्वरुद्ध 
अरु नलड, तर पक उनलयाई प्रयाप्त गर र 
ख्ीष्टको नयाउँलयाई आफूमयापथ पल्; पक 
पतमीहरूले आफूलयाई धूलोसमम समेत 
प्वनम् बनयाऊ र िरमेश्वरको आरयाधनया गर, 
पतमीहरू जतुनसतुकै सथयानमया भए िपन, आतमया 
र सत्तयामया; र दैपनक कृतज्तयामया पजउनू, धेरै 
कृियाहरू र आिीषहरूकया पननमत जतुन उहयाँले 
पतमीहरूमयापथ पदनतुभएको छ।

३९ हो, अपन म पतमीहरूलयाई प्रोतसयापहत 
गछु्ष, मेरया ब्धतुहरू, पक पतमीहरू पनर्तर 
प्रयाथ्षनयामया ध्यान पदनू, पक पतमीहरूलयाई 
सैतयानको प्रलोभनहरूद्यारया अगतु्वयाइ गरेर 

नलपग्ोस्, पक उसले पतमीहरूलयाई प्वज् 
नगरोस्, पक अन्तम पदनमया पतमीहरू 
उसको अधीनकया नहोऊ; पकनपक हेर, उसले 
पतमीहरूलयाई कुनै असल ितुरसकयार पदँदैन।

४० अपन अब मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूलयाई धै््ष हुन प्रोतसयापहत गछु्ष र 
पतमीहरूले सबै प्रकयारकया कष्टहरूको सयामनया 
गछछौ; पक पतमीहरूलयाई पतमीहरूको अत््त 
गररबीकया कयारण पनकयालया गननेहरूकया प्वरुद्ध 
पतमीहरूले पन्दया गददैनौ, कथंकदयापचत् 
पतमीहरू िपन उनीहरूजसतै ियािी बनौलया।

४१ तर पक पतमीहरूसँग धीरतया छ र ती 
कष्टहरू सयामनया गछछौ, सथीर आियाकया सयाथ 
पक पतमीहरूले एक पदन पतमीहरूकया सबै 
कष्टहरूबयाट आरयाम ियाउनेछौ।

अध्या् ३५

वचनको प्रवचनले जोरामीहरूको पेराको 
भवनार गर्छ—पररवभत्छतहरूलाई उनीहरूले 
भनकाला गर्छन्, जो येरमोनमा अममोनका 
जनसँग समममभलत हुनरन्—जनहरूको 
दुष्टताका कारण अलमा दुमखत हुनरन्। 
लगिग ई.पू. ७४।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक अमतुलेकले ्ी 
्वचनहरू बोलन अ्त् गरेिपछ, उनीहरूले 
आफ ँैलयाई भीडबयाट हटयाए र ्ेिकोनको भूपमपतर 
आए।

२ हो, बयाँकी ब्धतुहरू िपन, जोरयामीहरूसयामतु 
प्र्वचन पदएिपछ, ्ेिकोनको भूपमपतर आए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जोरयामीहरूको 
बढी लोकपप्र् भयागले उनीहरूसयामतु प्र्वचन 
गररएको ्वचनहरूकया बयारेमया एकसयाथ सल्याह 
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गरेिपछ, ्वचनकया कयारण उनीहरू ररसयाए, 
पकनपक ्सले उनीहरूको कलयालयाई प्वनयाि 
गऱ्ो, त्सकयारण उनीहरूले ्वचनहरूलयाई 
सतुनेनन्।

४ अपन उनीहरूले िठयाए र समिूण्ष भूपमभरर 
समिूण्ष जन एक सयाथ भेलया भए र बोपलएकया 
्वचनहरू समब्धमया उनीहरूसँग सल्याह गरे।

५ अब उनीहरूकया ियासकहरू र उनीहरूकया 
ियादरीहरू र उनीहरूकया पिक्कहरूले जनलयाई 
आफनया चयाहयानयाहरूकया बयारेमया थयाहया ियाउन 
पदएनन्; त्सकयारण उनीहरूले गोप्रुिमया 
समिूण्ष जनकया मयानपसकतयाको ित्या  
लगयाए।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
समिूण्ष जनको मयानपसकतया ित्या लगयाएिपछ, 
जो अलमया र उनीहरूकया ब्धतुहरूले बोलेकया 
्वचनहरूको िक्मया पथए उनीहरू सबैलयाई 
भूपमबयाट पनकयालया गरे; अपन त्हयाँ धेरै पथए र 
उनीहरू िपन ्ेिकोनको भूपमपतर आए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अलमया र उनकया 
ब्धतुहरूले उनीहरूको से्वया गरे।

८ अब जोरयामीहरूकया जन ्ेिकोनमया भएकया 
अममोनकया जनसँग ररसयाए र जोरयामीहरूकया 
प्रधयान ियासक, ज्यादै दुष्ट मयापनस भएकयाले, 
अममोनकया जनमया उनीहरूबयाट चयाहँदै िठयाए 
पक उनीहरूलयाई आफूबयाट त्हयाँ आएकया 
सबैलयाई आफनो भूपमबयाट पनकयालया गनतु्षिछ्ष।

९ अपन उनले उनीहरूकया प्वरुद्ध धेरै 
धनमकहरू हुँकयारे। अपन अब अममोनकया 
जन उनीहरूकया ्वचनहरूदेनख डरयाएनन्; 
त्सकयारण उनीहरूले पतनीहरूलयाई पनकयालया 
गरेनन्, तर उनीहरूसयामतु आउने जोरयामीहरूकया 
सबै गररबलयाई स्वयागत गरे; अपन उनीहरूले 

पतनीहरूको ियालनिोषण गरे र उनीहरूलयाई 
्वसत् लगयाइपदए र उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
आफनया ररकथकया भूपमहरू पदए; र उनीहरूले 
पतनीहरूकया चयाहयानयाअनतुसयार पतनीहरूलयाई 
से्वया गरे।

१० अब ्सले जोरयामीहरूलयाई अममोनकया 
जनप्वरुद्ध ररसमया उचयाल्ो र उनीहरू 
लमयानीहरूसँग पमपसन र पतनीहरूकयाप्वरुद्ध 
ररसमया उचयापलन थयाले।

११ अपन ्सरी जोरयामीहरू र लमयानीहरूले 
अममोनकया जनप्वरुद्ध र नफीहरूकया जनप्वरुद्ध 
िपन ्तुद्ध गनने त्यारी गन्ष थयाले।

१२ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको सत्ौँ ्वष्ष अ्त् 
भ्ो।

१३ अपन अममोनकया जन ् ेिकोनको भूपमबयाट 
प्रसथयान गरे र मेलेकको भूपमपतर आए, ् ेिकोनको 
भूपममया नफीहरूकया सेनयाहरूकया पननमत सथयान 
पदए, पक उनीहरूले लमयानीहरूकया सेनयाहरू 
र जोरयामीहरूकया सेनयाहरूसँग लडन सकून्; 
र ्सरी ््या्कतया्षहरूको ियासनको अठयारौँ 
्वष्षमया लमयानीहरू र नफीहरूबीचको ्तुद्धको 
आरमभ भ्ो; उनीहरूकया ्तुद्धहरूको प्व्वरण 
्सिपछ पदइनेछ।

१४ अपन जोरयामीहरूमध्े धेरैलयाई 
िशचयात्यािमया ल्याउन िरमेश्वरकया हयातहरूकया 
औजयार भएिपछ, अलमया र अममोन र 
उनीहरूकया ब्धतुहरू र अलमयाकया दुई छोरयाहरू 
िपन जरहेमलयाको भूपमपतर फक्क; अपन 
िशचयात्यािमया ल्याइएकया सबैलयाई आफनया 
भूपमहरूबयाट लखेपट्ो; तर उनीहरूसँग 
जेिकोनको भूपममया आफनो ररकथको भूपम छ 
र उनीहरूले आफनो र आफनया ितनीहरूको 
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र छोरयाछोरीहरूको र उनीहरूकया भूपमहरूको 
सतुरक्याकया पननमत हपत्यार उठयाएकया छन्।

१५ अब अलमया, हो ्तुद्धहरूकया र 
रक्ियातहरूकया र उनीहरूमयाझ भएकया 
कलहकया कयारण, आफनया जनको दुष्टतयाकया 
लयापग पचन्तत भएकयाले; र िरमेश्वरकया ्वचन 
िोषणया गन्ष गएकयाले र प्रत्ेक सहरमया समिूण्ष 
जनमयाझ ्वचन िोषणया गन्ष िठयाएकयाले र जन 
कठोर हुन थयालेको र ्वचनकया खरोिनकया 
कयारण उनीहरू ररसयाउन थयालेको देखेर, उनको 
हृद् अत््त दुनखत भ्ो।

१६ त्सकयारण, उनले अह्रयाए पक आफनया 
छोरयाहरू एक सयाथ भेलया हुनतु िछ्ष, पक उनले 
प्रत्ेकलयाई धयापम्षकतयासँग सरोकयारकया कुरयाहरू 
बयारेमया उनकया आज्या बेगलयाबेगलै पदन सकून्। 
अपन हयामीसँग उनकया आज्याहरूको प्व्वरण 
छ, जतुन उनले ती उनीहरूलयाई उनको आफनो 
प्व्वरणअनतुसयार पदए।

अलमयाले उनकया छोरया हेलयामयानलयाई पदएकया 
आज्याहरू।

अधयाय ३६ र ३७

अध्या् ३६

अलमाल े सवग्छदतू दखेपेभरको आफनो 
पररवत्छनका ्ारमेा हलेामानलाई गवाही 
भदनरन—्उनल े एक दोषी आतमाका 
वदेनाहरू सहनरन;् उनले येरूको नाउँ 
पकुार े र त् परमशेवर्ाट जनमाइए—भमिो 
आननद उनको आतमामा िररयो—उनले 
असङ्ख्य सवग्छदतूल ेपरमेशवरको प्ररंसा गरकेो 

देख—ेपररवत्छन िएकाहरूमधय े धरेलै े उनले 
चाखकेो र देखकेो जसत ै चाखकेा र दखेकेा 
रन्। लगिग ई.पू. ७४।

१ मेरो छोरया, मेरया ्वचनहरूलयाई कयान थयाि; 
पकनपक पतमीसयामतु म कसम खया्छु, पक 
जहयाँसमम पतमी िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गछछौ पतम्ो ्ो भूपममया उन्पत हुनेछ।

२ म चयाहया्छु पक हयाम्या पितयाितुखया्षहरुको 
ब्धनलयाई समझनमया, पतमीले मैले गरेजसतै 
गनतु्ष; पकनपक उनीहरू दयासत्वमया पथए 
र अब्याहयामकया िरमेश्वर र इसहयाककया 
िरमेश्वर र ्याकूबकया िरमेश्वरबयाहेक अरु 
कसैले उनीहरूलयाई मतुक् गन्ष सकदैनथ्ो; र 
उहयाँले पनशच् नै उनीहरूलयाई पतनीहरूकया 
कष्टहरूबयाट मतुक् गनतु्षभ्ो।

३ अपन अब, हे मेरया छोरया हेलयामयान, हेर 
पतमी पतम्ो ्तु्वया अ्वसथयामया छौ र त्सकयारण, 
म पब्ती गछु्ष पक पतमीले मेरया ्वचनहरूलयाई 
सतुन्ेछौ र मबयाट पसकनेछौ; पकनपक मलयाई 
थयाहया छ पक जसले आफनया भरोसया िरमेश्वरमया 
रयाखदछ उसलयाई उनीहरूकया िरीक्यामया र 
उनीहरूकया समस्यामया र उनीहरूकया कष्टमया 
सह्ोग गररनेछ र अन्तम पदनमया उतथयान 
गररनेछ।

४ अपन म चयाहयान्ँ पक पतमीहरूले ठयानौलया 
पक म आफ ँैले थयाहया ियाएको छु—लौपकक 
होइन तर आनतमकको, ियािम् मनसतषकको 
होइन तर िरमेश्वरको।

५ अब, हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, ्पद 
म िरमेश्वरबयाट नज्मयाइएको भए मैले ्ी 
कुरयाहरू थयाहया ियाउने पथइनँ; तर िरमेश्वरले 
पदनतुभएको छ, उहयाँकया िप्वत् स्वग्षदूतको 
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मतुखबयाट, ् ी कुरयाहरू मलयाई अ्वगत गरयाइएको 
पथ्ो, आफनो कुनै ्ोग्तयाले होइन।

६ पकनपक हेर, म मोसी्याहकया छोरयाहरूसँग 
्वररिरर गए, िरमेश्वरको चच्षको प्वनयाि 
गन्ष खोजदै; तर हेर, बयाटयामया हयामीलयाई 
रोकन िरमेश्वरले आफनया िप्वत् स्वग्षदूत 
िठयाउनतुभ्ो।

७ अपन हेर, उनले हयामीहरूसयामतु बोले, 
चट्याङ्ो आ्वयाजजसतै पथ्ो र हयाम्या 
िैतयालयामतुपन सयारया िृथ्वी कयाँप्ो, अपन हयामी 
सबै जपमनमया ढल्ौँ, पकनपक िरमप्रभतुको भ् 
हयामीमया आ्ो।

८ तर हेर, त्ो आ्वयाजले मसयामतु भ््ो: 
उठ। अपन म उठेँ र खडया भएँ र स्वग्षदूतलयाई 
हेरेँ।

९ अपन उनले मसयामतु भने: ्पद पतमीले 
आफनै प्वनयाि चयाहे िपन, िरमेश्वरको चच्षलयाई 
अरू प्वनयाि गन्ष नखोजनू।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक म जपमनमया 
ढलेँ; र ्ो तीन पदन र तीन रयातको 
अ्तरयालसमम पथ्ो पक मैले मेरो मतुख खोलन 
सपकनँ, न त मेरया हयातखतुट्याहरूको कुनै उि्ोग 
नै पथ्ो।

११ अपन स्वग्षदूतले मसयामतु अरु कुरयाहरू 
बोले, जतुन मेरया ब्धतुहरूद्यारया सतुपनएकया पथए, 
तर मैले ती सतुपननँ, पकनपक जब मैले ्वचनहरू 
सतुनेँ—पतमीले आफनो प्वनयाि गन्ष खोजे 
िपन, िरमेश्वरको चच्षको अरु प्वनयाि गन्ष 
नखोजनू—कथंकदयापचत् समभ्वत: म प्वनयाि 
हु्छु पक भन्े ्पत ठूलो डर र प्वशम्ले 
प्रतयापडत भएँ, पक म जपमनमया ढलेँ र मैले अरु 
सतुपननँ।

१२ तर म अन्त ्वेदनयाले ्यातनयामया 

सतयाइएको पथएँ, पकनपक मेरो जी्वयातमयालयाई 
अपधकतम मयात्याम िीडया भएको पथ्ो र मेरया 
सबै ियािहरूकया सयाथ ्यातनयामया सतयाइएको 
पथएँ।

१३ हो, मैले मेरया सबै ियािहरू र दुष्टतयाहरू 
समझेँ, पकनपक मलयाई नरककया िीडयाहरूले 
्वेदनया पदएकया पथ्ो; हो, मैले देखेँ पक मैले 
मेरया िरमेश्वरप्वरुद्ध प्वद्ोह गरेको पथएँ र मैले 
उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गरेको पथइनँ।

१४ हो, अपन मैले उहयाँकया धेरै स्तयानहरूको 
हत्या गरेको पथएँ, अथ्वया पक उनीहरूलयाई 
प्वनयािपतर अगतु्वयाइ गरेको पथएँ; हो, 
पनषकष्षमया, मेरो दुष्टतया त्पत ठूलो भएको 
पथ्ो, पक मेरया िरमेश्वरको उिनसथपतमया 
आउने प्वचयारले मयात् िपन मेरो जी्वयातमयालयाई 
व्क् गन्ष नसपकने भ्यानक त्यािले ्यातनया 
पद्ो।

१५ हे, मैले सोचेँ, पक मलयाई हटयाएर आतमया 
र िरीर दुबै लोि हुन सकथे, पक मलयाई मेरया 
कया््षहरूको ््या् गररन मेरया िरमेश्वरको 
उिनसथपतमया खडया हुन नल्याइ्ोस्।

१६ अपन अब, तीन पदन र तीन रयातसमम 
एक दोषी आतमयाकया ्वेदनयाहरूकया सयाथ म 
्यातनयामया सतयाइएको पथएँ।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब म ्सरी 
िीडयाकया सयाथ ्यातनयामया सतयाइएको पथएँ, 
जब मलयाई मेरया धेरै ियािहरूकया समझनयाद्यारया 
सतयाइएको पथ्ो, हेर, संसयारकया ियािहरूको 
प्रया्नशचत् गन्ष, ्ेिू ख्ीष्ट, िरमेश्वरकया ितुत्को 
आगमनकया बयारेकया जनसयामतु मेरया पितयाले 
गनतु्षभएकया अगम्वयाणी समझेँ।

१८ अब, जब मेरो मनसतषकले ्ो 
प्वचयारलयाई समयात्ो, मैले मेरो हृद्मया ितुकयारे: 
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हे ्ेिू, हजतुर िरमेश्वरकया ितुत्, ममयापथ कृिया 
गनतु्षहोस्, जो पतक्तयाले भररएको छु र मृत्तुको 
चीरसथया्ी सयाङलयाले िेररएको छु।

१९ अपन अब, हेर, जब मैले ्ो सोचेँ, मैले 
मेरया िीडयाहरूलयाई अरु सनमझइनँ, हो, म मेरया 
ियािहरूकया समझनयाले अरु िीपडत भइनँ।

२० अपन हे, कसतो आन्द र कसतो 
प्वसम्कयारी प्रकयाि मैले देखेँ; हो, मेरो 
जी्वयातमयाको आन्द त्पत्कै अपधक पथ्ो 
जपत्को मेरो िीडया पथ्ो।

२१ हो, म पतमीसयामतु भ्दछु, मेरो छोरया, पक 
मेरया िीडयाहरू जपत्को तीब् र त्सतो तीतो अरु 
केही हुन सकदैन। हो, अपन म फेरर पतमीसयामतु 
भ्छु, मेरो छोरया, पक अककोतफ्क, मेरो आन्द 
जपत्को पमठो र उतकृष्ट अरु केही हुन सकदैन।

२२ हो, मैले सोचेँ, जसरी हयाम्या पितया 
लहीले देखेजसतै, अपन आफनया िरमेश्वरलयाई 
गयाउने र प्रिंसया गनने प्र्वृपत्कया असङ्ख्य 
स्वग्षदूतहरूकया समूहले िेररएर िरमेश्वर 
आफनो पसंहयासनमया बसनतु भएको मैले देखेँ; हो 
र मेरो जी्वयातमया त्हयाँ हुन चयाहो।

२३ तर हेर, मेरया हयातियाउहरूले ितुन: पतनकया 
िपक् प्रयाप्त गरे र म मेरया ियाउहरूमया खडया भएँ 
र जनसयामतु प्रकट गरेँ पक म िरमेश्वरबयाट फेरर 
ज्मयाइएको पथएँ।

२४ हो, अपन त्स सम्देनख अपहलेसमम 
समेत, मैले पनर्तर िररश्म गरेको छु, पक मैले 
जी्वयातमयाहरूलयाई िशचयात्यािमया ल्याउन सकूँ; 
पक मैले उनीहरूलयाई मैले चयाखेको अत््त 
आन्द चयाखन ल्याउन सकूँ; पक उनीहरू िपन 
िरमेश्वरबयाट ज्मन र िप्वत् आतमले भररन 
सकून्।

२५ हो, अपन अब हेर, हे मेरया छोरया, 

िरमप्रभतुले मलयाई मेरया िररश्महरूकया फलमया 
अत््त महयान् आन्द पदनतुहु्छ।

२६ पकनपक मसयामतु उहयाँले पदएकया ्वचनकया 
कयारण, हेर, धेरै िरमेश्वरबयाट जन्मएकया छन् 
र मैले चयाखेको जसतै चयाखेकया छन् र मैले 
देखेको जसतै आफनै आँखयाले देखेकया छन्; 
त्सकयारण उनीहरूलयाई ्ी मैले बोलेकया 
कुरयाहरू थयाहया छन्, जसरी मलयाई थयाहया छ र 
मसँग भएको ज्यान िरमेश्वरको हो।

२७ अपन मलयाई प्रत्ेक प्रकयारकया िरीक्याहरू 
र समस्याहरूमया सह्ोग गररएको छ, हो, 
अपन सबै प्रकयारकया कष्टहरूमया; हो, िरमशे्वरले 
मलयाई कयारयागयारबयाट र ब्धनहरूबयाट र 
मृत्तुबयाट मतुक् गनतु्ष भएको छ; हो, म मरेो 
भरोसया उहयँामया रयाखछु र उहयालँ ेमलयाई अझै मतुक्  
गनतु्ष हुनेछ।

२८ अपन मलयाई थयाहया छ पक उहयाँले मलयाई 
अन्तम पदनमया उहयाँसँग मपहमयामया बसन उठयाउनतु 
हुनेछ, हो र म सदयास्व्षदया उहयाँको प्रिंसया 
गननेछु, पकनपक उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई 
पमश्देिबयाट ल्याउनतु भएको छ र उहयाँले 
पमश्ीहरूलयाई लयाल समतुद्मया पनपलपदनतुभएको 
छ; र उहयाँले आफनो िपक्द्यारया उनीहरूलयाई 
प्रपतज्याको भूपमपतर अगतु्वयाइ गनतु्षभ्ो; हो, 
अपन उहयाँले उनीहरूलयाई दयासत्व र ब्धनबयाट 
सम्-सम्मया मतुक् गनतु्षभएको छ।

२९ हो, अपन उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई 
्रुिलेमको भूपमबयाट िपन बयापहर 
ल्याउनतुभएको छ; र उहयाँले, आफनो 
चीरसथया्ी िपक्द्यारया, उनीहरूलयाई िपन 
सम्-सम्देनख आजकया पदनसमम दयासत्व 
र ब्धनबयाट मतुक् गनतु्ष भएको छ; र उनीहरूको 
ब्धनलयाई मैले सदै्व समझनयामया रयाखेको 
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छु, हो, पतमीहरूले िपन, मैले गरेको जसतै, 
उनीहरूको ब्धनलयाई समझनयामया रयाखनू।

३० तर हेर, मेरो छोरया, ्ो सबै होइन; 
पकनपक पतमीले मैले थयाहया ियाएजसतै थयाहया 
ियाउनतु िछ्ष, पक जहयाँसमम पतमी िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गछछौ पतम्ो ् ो भूपममया उन्पत 
हुनेछ; र पतमीहरूले ्ो िपन थयाहया ियाउनतु 
िछ्ष, पक जहयाँसमम पतमीहरूले िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गददैनौ पतमीहरूलयाई उहयाँको 
उिनसथपतबयाट अलग्याइनेछ। अब ्ो उहयाँकया 
्वचनअनतुसयार हो।

अध्या् ३७

जीवातमाहरूलाई मभुतिमा लयाउन कासँका 
पाताहरू र अनय धम्छरासत्हरूको संरक्षण 
गररएको हो—यरेदेीहरूको भवनार उनीहरूको 
दषु्टताका कारण िएको हो——उनीहरूका 
गोपय रप्हरू र करारहरू जन्ाट लुकाइनु 
पर्छ—भतम्ा स् ै कामहरूमा परमप्रिुसँग 
परामर्छ भलन—ूजसरी भलयाहोनाले 
नफीहरूलाई ्ाटो दखेाएको भ्यो, तयसरी 
न ैख्ीष्टका वचनहरूल ेमाभनसहरूलाई अननत 
जीवनभतर अगवुाइ गर्छ। लगिग ई.पू. ७४।

१ अपन अब, मेरो छोरया हेलयामयान, म पतमीलयाई 
आज्या पद्छु पक पतमीले ्ी अपभलेखहरू 
लैजयाऊ जतुन पतमीलयाई पजममया लगयाइएको छ।

२ अपन म पतमीलयाई ्ो िपन आज्या पद्छु 
पक पतमीले ्ी जनको अपभलेख रयाखनू, मैले 
गरेअनतुसयार, नफीकया ियातयाहरूमया र ्ी सबै 
कुरयाहरूलयाई िप्वत् रयाखनू जतुन मैले रयाखेको छु, 
जसरी मैले ती रयाखेको छु, पकनपक ्ो एक 
प्व्वेकी प्र्ोजनकया पननमत रयानखएको हो।

३ अपन ्ी कयाँसकया ियातयाहरू, जतुनमया ्ी 
कुँदयाइहरू समेपटएकया छन्, जतुनमया िप्वत् 
धम्षियासत्हरूकया अपभलेखहरू कुँपदएकया छन्, 
जतुनमया प्रयारमभदेनखकै हयाम्या पितयाितुखया्षहरूको 
्वंिया्वली छ—

४ हेर, हयाम्या पितयाितुखया्षहरुद्यारया ्ो 
अगम्वयाणी गररएको छ, पक ती रयानखनतु िद्षछ 
र एक पिँढीदेनख अककोसमम हसतया्तरण गररनतु 
िद्षछ र प्रत्ेक रयाष्टट्र, कुटुमब, भयाषया र जनसयामतु 
गएर उनीहरूले त्समया समेपटएकया रहस्हरू 
नजयानेसमम िरमप्रभतुको हयातद्यारया रयानखनतु र 
संरक्ण गररनतु िद्षछ।

५ अपन अब हेर, ्पद ती रयानख्छन भने 
पतनले पतनीहरूको चमक रयाखनतु िद्षछ र 
पतनले आफनो चमक रयाखनेछन्; हो, र ती 
सबै ियातयाहरू जसले िप्वत् लेखयाइलयाई  
रयाखनेछन्।

६ अब पतमीले ठयान् सकछौ पक ्ो ममया 
भएको मूख्षतया हो; तर हेर म पतमीसयामतु 
भ्दछु, पक सयानया र सयाधयारण कुरयाहरूद्यारया 
महयान् कुरयाहरू ल्याइ्छन्; र धेरै िटक सयानया 
उिया्हरूले प्वद्यानलयाई िरयापजत गछ्ष।

७ अपन िरमप्रभतु िरमेश्वरले उिया्हरूद्यारया 
उहयाँकया महयान् र अन्त प्र्ोजनहरू ल्याउन 
कया््ष गनतु्षहु्छ; र अपत सयानया उिया्हरूद्यारया 
िरमप्रभतुले प्व्वेकीलयाई िरयापजत गनतु्षहु्छ र धेरै 
जी्वयातमयाहरूको मतुपक् ल्याउनतु हु्छ।

८ अपन अब, ्ो अपहलेसमम िरमेश्वरमया 
ज्यान भएको छ पक ्ी कुरयाहरूको संरक्ण 
गररनतु िछ्ष; पकनपक हेर, पतनले ्ी जनको 
समझनयालयाई प्वसतयार गरेको छ, हो, 
उनीहरूकया मयाग्षहरूको गलती बयारे धेरैलयाई 
प्वश्वयास पदलयाएको छ र उनीहरूलयाई आफनो 
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जी्वयातमयाको मतुपक्कया लयापग उनीहरूको 
िरमेश्वरको ज्यानपतर ल्याएको छ।

९ हो, म पतमीलयाई भ्दछु, ्पद ्ी 
अपभलेखमया भएकया ्ी कुरयाहरू नभएको 
भए, जतुन ्ी ियातयाहरूमया छन्, अममोन र 
उनकया ब्धतुहरूले लमयानीहरूकया त्पत धेरै 
हजयारौँलयाई उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको 
गलत िरमिरयाहरूको बयारेमया प्वश्वयास 
पदलयाउन सकदैनथे; हो, ्ी अपभलेखहरू र 
्ी ्वचनहरूले उनीहरूलयाई िशचयात्यािमया 
ल्याए; त्ो हो, पतनले ्ेिू ख्ीष्ट उनीहरूकया 
उद्धयारकतया्षमया आन्द पलन उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतु आफनया िरमेश्वरको ज्यानपतर ल्याए।

१० अपन कसलयाई थयाहया छ ्पद ती 
उनीहरूमध्े हजयारौँलयाई, हो, हयाम्या हठी 
ब्धतुहरूमध्े धेरै हजयारलयाई, नफीहरूलयाई 
िपन, ल्याउन मयाध्महरू हुनेछन्, जो 
अपहले ियािहरू र दुष्टतयाहरूमया उनीहरूको 
उद्धयारकतया्षको ज्यानमया उनीहरूले आफनया 
हृद्हरू कठोर बनयाएकया छन्?

११ अब ्ी रहस्हरू मलयाई अझै िूरै 
अ्वगत गरयाइएको छैन; त्सकयारण म 
रोपकनेछु।

१२ अपन ्ो ि्या्षप्त छ ्पद मैले ्पत मयात् 
भने ती एक प्व्वेकी प्र्ोजनकया पननमत संरक्ण 
गररएको छ, जतुन प्र्ोजन िरमेश्वरलयाई थयाहया 
छ; पकनपक उहयाँले आफनया सबै कया््षहरूकया 
पननमत प्व्वेकमया िरयामि्ष पदनतुहु्छ र उहयाँकया 
मयाग्षहरू पसधया छन् र उहयाँकया बयाटया एक अन्त 
चक् हो।

१३ हे समझ, समझ, मरेो छोरया हेलयामयान, 
कपत खयारया छन् िरमशे्वरकया आज्याहरू। अपन 
उहयालँ े भन्तुभ्ो: जहयासँमम पतमीहरूले मेरया 

आज्याहरूको ियालनया गननेछौ पतमीहरू ्स 
भूपममया उन्पत गननेछौ; र जहयासँमम पतमीहरूले 
मेरया आज्याहरूको ियालनया गननेछनैौ पतमीहरूलयाई 
मेरो उिनसथपतबयाट अलग्याइनछे।

१४ अपन अब समझ, मेरो छोरया, पक 
िरमेश्वरले पतमीलयाई ्ी कुरयाहरूको पजममया 
लगयाउनतुभएको छ, जतुन िप्वत् छन्, जतुन 
उहयाँले िप्वत् रयाखनतु भएको छ र ्ो िपन 
जतुन उहयाँले रयाखनतु हुनेछ र उहयाँमया प्व्वेकी 
प्र्ोजनकया पननमत संरक्ण गनतु्षहुनेछ, पक 
उहयाँले भया्वी पिँढीहरूलयाई आफनो िपक् 
देखयाउन सकनतुहुनेछ।

१५ अपन अब हरे, म अगम्वयाणीको 
आतमयाद्यारया भ्दछु, पक ्पद पतमीले 
िरमेश्वरकया आज्याहरू उल्ङ्घन गऱ्ौ भन,े 
हेर, ्ी कुरयाहरू जतुन िप्वत् छन ्ती िरमशे्वरको 
िपक्द्यारया पतमीबयाट लपगनछेन ्र पतमीहरूलयाई 
सैतयानसयामतु पदइनेछ, पक उसल े पतमीलयाई 
बतयासले भतुस पनफनझैेँ पनफन् सकोस।्

१६ तर ्पद पतमीले िरमेश्वरकया आज्याहरू 
ियालनया गऱ्ौ भने र िरमप्रभतुले पतमीलयाई 
आज्या पदएअनतुसयार ती िप्वत् कुरयाहरू गऱ्ौ 
भने, (पकनपक पतनलयाई पतमी जे गनतु्ष िद्षछ 
त्ो सबै पतमीले िरमप्रभतुमया पन्वेदन गनतु्ष 
िद्षछ) हेर, िृथ्वी र नरककया कुनै िपक्ले 
पतनलयाई पतमीबयाट लैजयान सकदैन, पकनपक 
िरमेश्वर उहयाँकया सबै ्वचनहरू िूरया गन्ष 
िपक्ियाली हुनतुहु्छ।

१७ पकनपक उहयाँले आफनया सबै ्वयाचयाहरू 
िूरया गनतु्ष हुनेछ जतुन उहयाँले पतमीसँग गनतु्षहुनेछ; 
पकनपक उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुसँग गरेको 
्वयाचयाहरू िूरया गनतु्षभएको छ।

१८ पकनपक उहयाँले उनीहरूसयामतु ्वयाचया 
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गनतु्षभ्ो पक उहयाँले ्ी कुरयाहरू उहयाँमया 
प्व्वेकी प्र्ोजनकया पननमत संरक्ण गनतु्ष हु्छ, 
पक उहयाँले आफनो िपक् भया्वी पिँढीहरूसयामतु 
देखयाउन सकनतुहोस्।

१९ अपन अब हेर, एक प्र्ोजन िूरया 
गनतु्षभएको छ, लमयानीहरूमध्े हजयारौँलयाई 
सत्तयाको ज्यानमया ितुनसथया्षपित गन्षमया 
समेत; र उहयाँले आफनो िपक् उनीहरूमया 
देखयाउनतु भएको छ र उहयाँले अझै िपन भया्वी 
पिँढीहरूसयामतु पतनमया आफनो िपक् देखयाउनतु 
हुनेछ; त्सकयारण पतनलयाई संरक्ण गररनेछ।

२० त्सकयारण म पतमीलयाई आज्या पद्छु, 
मेरो छोरया हेलयामयान, पक पतमी मेरया सबै 
्वचनहरू िूरया गन्ष लगनिील हुनू र पतमी 
लेनखएकया िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गन्षमया लगनिील हुनू।

२१ अपन अब, म पतमीसयामतु ती चौबीस 
ियातयाहरूकया बयारेमया बोलछु, पक पतमीले ती 
रयाखनतु, पक रहस्हरू र अ्धकयारकया कयामहरू 
र उनीहरूकया गोप् कया््षहरू, अथ्वया प्वनयाि 
गररएकया ती जनकया गोप् कया््षहरू, जनसयामतु 
प्रकट गन्ष सपक्ोस्; हो, उनीहरूकया 
सबै हत्या र ठगयाइ र उनीहरूकया लतुट र 
उनीहरूकया सबै दुष्टतया र कुकम्ष, ्ी जनसयामतु 
प्रकट गररन सपक्ोस्; हो र पतमीले ्ी 
भयाषया्तरकयारहरूको संरक्ण गनू्ष।

२२ पकनपक हेर, िरमप्रभतुले देखनतुभ्ो 
पक उहयाँकया जनले अ्धकयारमया कया््ष गन्ष 
थयाले, हो, गोप् हत्याहरू र कुकम्षकया कया््ष 
गन्ष; त्सकयारण िरमप्रभतुले भन्तुभ्ो, ्पद 
उनीहरूले िशचयात्याि नगरे उनीहरूलयाई 
िृथ्वीको सतहबयाट प्वनयाि गररनतु िद्षछ।

२३ अपन िरमप्रभतुले भन्तुभ्ो: म मेरो 

से्वक गयाजेलेमलयाई एक ढुङ्या त्यार गननेछु, 
जतुन अ्धकयारमया प्रकयािकया सयाथ चनमकनेछ, 
पक मैले मलयाई से्वया गनने मेरया जनलयाई फेलया 
ियान्ष सकूँ; पक मैले पतनीहरूसयामतु उनीहरूकया 
ब्धतुहरूकया कया््षहरू फेलया ियान्ष सकूँ, हो, 
उनीहरूकया गोप् कया््षहरू, उनीहरूकया 
अ्धकयारकया कयामहरू र उनीहरूकया दुष्टतया र 
कुकम्ष।

२४ अपन अब, मेरो छोरया, ्ी 
भयाषया्तरकयारहरूलयाई त्यार गररएको पथ्ो पक 
िरमेश्वरकया ्वचनहरू िूरया होऊन्, जतुन उहयाँले 
बोलनतुभएको पथ्ो, ्सो भ्दै:

२५ म उनीहरूकया सबै गोप्तया र उनीहरूकया 
कुकम्षहरू अ्धकयारबयाट उज्यालोमया 
ल्याउनेछु; र उनीहरूले िशचयात्याि नगरे 
म उनीहरूलयाई िृथ्वीको सतहबयाट प्वनयाि 
गननेछु; र म उनीहरूकया सबै गोप्हरू र 
कुकम्षहरू उज्यालोपतर अबदेनख ्ो भूपमलयाई 
स्वयापमत्वमया पलने प्रत्ेक रयाष्टट्रसयामतु ल्याउनेछु।

२६ अपन अब, मेरो छोरया, हयामी देखदछौँ 
पक उनीहरूले िशचयात्याि गरेनन्; त्सकयारण 
उनीहरूको प्वनयाि गररएको छ र अपहलेसमम 
िरमेश्वरकया ्वचन िूरया भएकया छन्; हो, 
उनीहरूकया गोप् कुकम्षहरू अ्धकयारबयाट 
ल्याइएको छ र हयामीलयाई अ्वगत गरयाइएको 
छ।

२७ अपन अब, मेरो छोरया, म पतमीलयाई 
आज्या पद्छु पक पतमीले उनीहरूकया गोप् 
कुकम्षहरूमया उनीहरूकया सबै ििथहरू 
र उनीहरूकया करयारहरू र उनीहरूकया 
मञ्जतुररहरूलयाई रयाखनू; हो र उनीहरूकया सबै 
पच्हहरू र उनीहरूकया आशच््षहरू पतमीहरूले 
्ी जनबयाट रयाखनेछौ, पक उनीहरूले ती थयाहया 
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नियाऊन्, कथंकदयापचत् कसै गरी उनीहरूिपन 
अ्धकयारमया ितन नहोऊन् र प्वनयाि  
नहोऊन्।

२८ पकनपक हेर, ्ो समिूण्ष भूपममयापथ 
एक श्याि छ, पक ती सबै अ्धकयारकया 
कयामदयारहरूमयापथ प्वनयाि आउनेछ, 
िरमेश्वरको िपक्अनतुसयार, जब उनीहरू 
ियािमया िूरै कुपह्छन्; त्सकयारण, म चयाहया्छु 
पक ्ी जनको प्वनयाि नहोस्।

२९ त्सकयारण पतमीले उनीहरूकया 
ििथहरूकया र उनीहरूकया करयारहरूकया ्ी 
गोप् ्ोजनयाहरू ्ी जनबयाट लतुकयाउनेछौ र 
उनीहरूको दुष्टतया र उनीहरूकया हत्याहरू र 
उनीहरूकया कुकम्षहरू पतमीले उनीहरूलयाई 
अ्वगत गरयाउनेछौ; त पतमीले उनीहरूलयाई 
त्सतया दुष्टतया र कुकम्षहरूलयाई र हत्याहरूलयाई 
िृणया गन्ष पसकयाउनेछौ; र पतमीहरूले 
उनीहरूलयाई ्ो िपन पसकयाउनेछौ पक ्ी 
जनलयाई उनीहरूको दुष्टतयाको र कुकम्षहरूको 
र उनीहरूको हत्याहरूकया कयारण प्वनयाि 
गररएको पथ्ो।

३० पकनपक हेर, उनीहरूले उनीहरूसयामतु 
उनीहरूकया दषु्टतयाकया बयारमेया िोषणया 
गन्ष उनीहरूमयाझ आएकया िरमप्रभतुकया 
अगम्वक्याहरू सबकैो हत्या गर;े उनीहरूले 
हत्या गरकेयाहरूको रगत िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमशे्वरसयामतु पतनीहरूको हत्या गननेहरू 
मयापथको बदलयाको पननमत ितुकयाऱ्ो; अपन 
्सरी िरमशे्वरकया ््या्हरू अ्धकयारकया र 
गोप् गतुटब्दीहरूकया कयामदयारहरूमयापथ आ्ो।

३१ हो, अपन अ्धकयार र गोप् 
गतुटब्दीहरूकया कयामदयारहरूकयासयामतु ्ो 
भूपम सदयास्व्षदया र सदयाकया लयापग प्वनयाि 

हुनेसमम समेत श्यापित होओस्, उनीहरू िूरै 
कुपहनतुअगयापड उनीहरूले िशचयात्याि नगरे।

३२ अपन अब, मेरो छोरया, मैले पतमीसयामतु 
बोलेकया ्वचनहरू समझ; ती गोप् 
्ोजनयाहरूकया बयारेमया ्ी जनमया भर निर, तर 
उनीहरूलयाई ियाि र दुष्टतयाप्वरुद्ध चीरसथया्ी 
िृणया पसकयाऊ।

३३ उनीहरूलयाई िशचयात्याि र िरमप्रभतु 
्ेिू ख्ीष्टमयापथको आसथयाको प्रचयार गरे; 
उनीहरूलयाई आफ ँैलयाई प्वनम् ततुल्याउन 
र हृद्मया प्वनम् र कोमल हुन पसकयाऊ; 
उनीहरूलयाई िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्टमयापथको 
आसथयाद्यारया सैतयानकया प्रत्ेक प्रलोभनको 
सयामनया गन्ष पसकयाऊ।

३४ उनीहरूलयाई असल कया््षहरूबयाट 
कपहल्ै थपकत नहुन, तर हृद्मया प्वनम् 
र कोमल हुन पसकयाऊ; पकनपक त्सतयाले 
आफनया अ्तसकरणहरूमया आरयाम ियाउनेछन्।

३५ हे, समझ, मेरो छोरया, अपन पतम्ो 
्तु्वया्वयासथयामै प्व्वेक पसक; हो, पतम्ो 
्तु्वया्वसथयामया िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गन्ष पसक;

३६ हो, अपन पतम्या सबै जीप्वकयाको पननमत 
िरमप्रभतुसयामतु ितुकयार; हो, पतम्या सबै कयामहरू 
िरमप्रभतुमया बनयाऊ र पतमी जहयाँ गए िपन त्ो 
िरमप्रभतुमया होओस्; हो, पतम्या सबै प्वचयारहरू 
िरमप्रभतुपतर पनदनेपित होऊन्; हो,पतम्या 
हृद्कया मया्याहरू सदयास्व्षदयाकया पननमत 
िरमप्रभतुमयापथ रयानख्ून्।

३७ पतम्या सबै कयामहरूमया िरमप्रभतुसँग 
िरयामि्ष गर र उहयाँले पतमीलयाई भलयाईकया पननमत 
पनदनेिन पदनतुहुनेछ; हो, जब पतमी रयातमया सतुतन 
जया्छौ िरमप्रभतुमया जयाऊ, पक उहयाँले पतम्ो 
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पन्द्यामया पतमीलयाई सतुरक्या गनतु्षहुनेछ; अपन 
जब पतमी पबहयान उठदछौ पतम्ो हृद्लयाई 
िरमेश्वरप्रपतको कृतज्तयाले भर; अपन ्पद 
पतमीले ्ी कुरयाहरू गरेमया, पतमीलयाई त्ो 
अन्तम पदनमया उठयाइनेछ।

३८ अपन अब, मेरो छोरया, मलयाई हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुले गोल, अथ्वया पदिया पनदनेिक 
भन्े कुरयाको बयारेमया केही भन्तुछ—अथ्वया 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले त्सलयाई ली्याहोनया 
भने, जतुन, भयाषया्तरण गदया्ष, कमियास हो; 
िरमप्रभतुले त्सलयाई त्यार गनतु्षभ्ो।

३९ अपन हेर, त्हयाँ कुनै मयापनस छैन जसले 
त्सतो चयाख लयागदो पिलिकलयाअनतुसयार कयाम 
गन्ष सकोस्। अपन, हेर, हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई 
उजयाड सथयानमया कुन पदियामया ्यात्या गनतु्षिछ्ष 
भनेर देखयाउन ्सलयाई त्यार गररएको पथ्ो।

४० अपन ्सले उनीहरूको 
िरमेश्वरमयापथको आसथयाअनतुसयार कयाम गऱ्ो; 
त्सकयारण, ्पद ती सतुइहरू उनीहरू कहयाँ 
जयानतु िद्षछ भनी देखयाउन िरमेश्वरले ितुमयाउन 
सकनतुहु्छ भनी प्वस्वयाि गन्ष उनीहरूसँग 
आसथया भएमया, हेर, त्ो गरर्थ्ो; त्सकयारण 
उनीहरूलयाई त्ो आशच््षकम्ष भ्ो, अपन 
पदन-पदनै अरु धेरै आशच््षकम्षहरू िपन 
िरमेश्वरको िपक्द्यारया ल्याइएको पथ्ो।

४१ तैिपन, पकनभने ती आशच््ष कम्षहरू 
सयानया उिया्हरूद्यारया गररएकयाले त्सले 
उनीहरूसयामतु प्वशम्कयारी कया््षहरू देखया्ो। 
उनीहरू अलछी पथए र उनीहरूको आफनो 
आसथयाको र लगनिीलतयाको अभ्यास गन्ष 
प्वसने र तब ती प्वसम्कयारी कया््षहरू रोपकए, 
अपन उनीहरूले आफनो ् यात्यामया प्रगपत गरेनन्।

४२ त्सकयारण, उनीहरू उजयाड सथयानमया 

बयास बसे, अथ्वया, उनीहरूकया उल्ङ्घनहरूकया 
कयारण, पसधया पदियामया ्यात्या गरनेन ्र भोक र 
पतखया्षले िीपडत भए।

४३ अपन अब, मेरो छोरया, म चयाहया्छु 
पक पतमीले बतुझनतु िद्षछ पक ्ी कुरयाहरू एक 
िू्वया्षभयासप्वनयाकया पथएनन्; पकनपक जसरी 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरु ्ो कमियासमया ्वयासतया गन्ष 
अलछी पथए (अब ्ी कुरयाहरू लौपकक पथए) 
उनीहरूले उन्पत गरेनन्; आनतमक कुरयाहरूमया 
समेत त्सतै हु्छ।

४४ पकनपक हेर, ख्ीष्टकया ्वचनमया ्वयासतया 
गन्ष सपजलो छ, जतुनले अन्त आन्दको पसधया 
बयाटो देखयाउँछ, जसरी हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया 
पननमत उनीहरूलयाई प्रपतज्याको भूपमपतरको 
पसधया बयाटोलयाई देखयाउने ्ो कमियासलयाई 
ध्यान पदनतु पथ्ो।

४५ अपन अब म भ्दछु, के ्ो कुरयामया एक 
नमतुनया छैन? पकनपक जपत पनशच्कया सयाथ ् ो 
पनदनेिकले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई, त्सको 
बयाटो िछ्याएकोले, प्रपतज्याको भूपममया 
ल्या्ो, त्सरी नै ख्ीष्टकया ्वचनहरूले, ्पद 
हयामीले पतनकया बयाटयाहरूलयाई िछ्या्ौँ भने, 
हयामीलयाई ्ो दु:खको िदया्ष भ्दया िर अझ बढी 
उत्म प्रपतज्याको भूपममया लैजयानेछन्।

४६ हे मेरो छोरया, मयाग्षको सरलतयाकया कयारण 
हयामीलयाई अलछी हुन नदेऊ; पकनपक हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई िपन त्सतै पथ्ो, पकनपक 
उनीहरूकया पननमत त्यार ियाररएको पथ्ो, 
पक ्पद उनीहरूले हेरे भने उनीहरू पजउन 
सकथे; हयामीसँग िपन त्सतै छ। मयाग्ष त्यार 
गररएको छ, अपन ्पद हयामीले हेऱ्ौँ भने 
हयामी सदयास्व्षदयाकया लयापग पजउन सकछौँ।

४७ अपन अब, मेरो छोरया, कपहलै नपबस्ष 
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पक ्ी िप्वत् कुरयाहरूको हेरप्वचयार गर, हो, 
कपहलै नपबस्ष पक िरमेश्वरतफ्क नजर लगयाऊ 
र पज्; ्ी जनसयामतु जयाऊ र ्वचनको िोषणया 
गर र गमभीर होऊ। मेरो छोरया, पबदया।

अलमयाकया छोरया पिबलोनलयाई पदएकया उनकया 
आज्याहरू

अधयाय ३८

अध्या् ३८

धाभम्छकताका भनममत भरबलोनलाई सताइएको 
भ्यो—मभुति ख्ीष्टमा र, जो संसारका जीवन 
र प्रकार हुनहुुनर—भतम्ा स् ैआवेरहरूलाई 
भनयनत्ण गर। लगिग ई.प.ू ७४।

१ मेरो छोरया, मेरया ्वचनहरूलयाई कयान 
थयाि, पकनपक म पतमीसयामतु भ्दछु, मैले जे 
हेलयामयानलयाई भनेको पथएँ, पक जहयाँसमम पतमी 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गननेछौ पतमीले 
्ो भूपममया उन्पत गननेछौ; अपन जहयाँसमम 
पतमीले िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गददैनौ पतमीलयाई िरमेश्वरको उिनसथपतबयाट 
अलग्याइनेछ।

२ अपन अब, मेरो छोरया, म भरोसया गद्षछु पक 
म पतम्ो िरमेश्वरप्रपतको नसथरतया र आसथयाकया 
कयारण पतमीमया धेरै महयान् आन्द ियाउनेछु; 
पकनपक जसरी पतमीले पतम्ो ्तु्वया्वसथयामया 
िरमप्रभतु पतम्या िरमेश्वरपतर हेन्ष आरमभ गरेकया 
छौ, त्सरी नै म आिया गद्षछु पक उहयाँकया 
आज्याहरू ियालनया गन्षमया पतमी पनर्तर 
हुनेछौ; पकनपक जसले अ्त्समम सह्छ ऊ 
आिीपषत हु्छ।

३ म पतमीलयाई भ्छु, मेरो छोरया, पक 
जोरयामीहरूकया जनमयाझको पतम्ो आसथया 
र पतम्ो लगनिीलतया र पतम्ो धै््ष र पतम्ो 
दृढतयाकया कयारण मलयाई पतमीमया अपहले नै 
महयान् आन्द पमलेको छ।

४ पकनपक मलयाई थयाहया छ पक पतमी ब्धनमया 
पथ्ौ; हो, अपन मलयाई ्ो िपन थयाहया छ पक 
्वचनकया पनपमत् पतमीलयाई ढुङ्याले हयापनएको 
पथ्ो; र पतमीले ्ी सबै कुरयाहरूको धीरतयाकया 
सयाथ सयामनया गऱ्ौ पकनभने िरमप्रभतु पतमीसँग 
हुनतुहु्थ्ो; अपन अब पतमीलयाई थयाहया छ पक 
िरमप्रभतुले पतमीलयाई मतुक् गरयाउनतुभ्ो।

५ अपन अब मेरो छोरया, पिबलोन, म 
चयाहया्छु पक पतमीले समझनतु िद्षछ, पक 
जहयाँसमम पतमीले पतम्ो भरोसया िरमेश्वरमया 
रयाखनेछौ त्हयाँसमम पतमीलयाई पतम्या िरीक्या 
र पतम्या समस्या र पतम्या कष्टबयाट समेत मतुक् 
गररनेछ र पतमीलयाई त्ो अन्तम पदनमया 
उतथयान गररनेछ।

६ अब, मेरो छोरया, म चयाहयान्ँ पक पतमीले 
सोचनतुिछ्ष पक ्ी कुरयाहरू म आफै ँले थयाहया 
ियाएको हुँ, तर ्ो ममया भएको िरमेश्वरको 
आतमयाले मलयाई ्ी कुरयाहरू अ्वगत गरयाउँछ; 
पकनपक ् पद मलयाई िरमेश्वरबयाट नज्मयाइएको 
भए मैले ्ी कुरयाहरू थयाहया ियाउने पथइनँ।

७ तर हेर, िरमप्रभतु उहयाँको महयान् कृियामया 
मैले उहयाँकया जनकया मयाझको प्वनयािकया 
कया््षलयाई रोकनतुिछ्ष भनी मसयामतु िोषणया गन्ष 
आफनो स्वग्षदूत िठयाउनतुभ्ो; हो र मैले एक 
स्वग्षदूतलयाई आमनम्-सयामने देखेको छु र 
उनले मसँग बोले र उनको स्वर एक चट्याङ् 
जसतो पथ्ो र ्सले सयारया िृथ्वी हल्या्ो।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म तीन पदन र 



353

अलमया ३८:९–३९:२३५३
तीन रयात जी्वयातमयाको सबभ्दया पततो िीडया 
र ्वेदनयामया पथएँ; र म िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्टसयामतु 
कृियाकया पननमत नितुकयारर्जेलसमम, मैले मेरया 
ियािहरूको छुटकयारया कपहल्ै प्रयाप्त गररनँ। 
तर हेर, मैल उहयाँसयामतु ितुकयारेँ र मैले मेरो 
जी्वयातमयामया ियान्त ियाएँ।

९ अपन अब, मेरो छोरया, मैले पतमीलयाई ्ो 
भनेको छु पक पतमीले प्व्वेक पसकन सक, पक 
पतमीले मबयाट पसकन सक पक त्हयाँ ख्ीष्टमया र 
उहयाँमयाफ्कत् बयाहेक, मयापनसहरूलयाई बचन सकने 
अरु कुनै बयाटयाहरू र उिया्हरू छैनन्। हेर, 
उहयाँ संसयारकया जी्वन र प्रकयाि हुनतुहु्छ। हेर, 
उहयाँ सत्तया र धयापम्षकतयाको ्वचन हुनतुहु्छ।

१० अपन अब, जसरी पतमीले ्वचन 
पसकयाउन थयालेकया छौ त्सरी म चयाहया्छु 
पक पतमीले पसकयाउन पनर्तर गनतु्षिछ्ष; र म 
चयाहया्छु पक पतमी सबै कुरयाहरूमया लगनिील 
र आतमसं्मी होऊ।

११ ्ो हेर पक पतमी िमणडमया उचयापलएकया 
छैनौ; हो, ्ो देख पक पतमी पतम्ो आफनो 
प्व्वेकमया िमणड नगर, न त पतम्ो आफनो धेरै 
िपक्मया।

१२ सहयासको प्र्ोग गर, तर दबयाउने 
होइन; अपन ्ो िपन देख पक आफनया सबै 
आ्वगेहरूलयाई पन््त्ण गर, पक पतमी मया्याले 
भरर्, ् ो दखे पक पतमी अलछीिनबयाट रोपक्।

१३ जोरयामीहरूले गरे जसतो प्रयाथ्षनया नगर, 
पकनपक पतमीले देखेकया छौ पक उनीहरूले 
मयापनसले सतुनून् र उनीहरूकया प्व्वेकको 
ज्ज्कयार गरून् भनेर प्रयाथ्षनया गद्षछन्।

१४ ्सो नभन: हे िरमेश्वर, म तियाईँलयाई 
ध्््वयाद पद्छु पक हयामी आफनया ब्धतुहरूभ्दया 
असल छौँ; तर भन पक: हे िरमप्रभतु, हयाम्ो 

अ्ोग्तयाकया पननमत क्मया पदनतुहोस् र मेरया 
ब्धतुहरूलयाई कृियामया समझनतुहोस्—
हो, िरमेश्वरअगयापड सबै सम्मया आफनो 
अ्ोग्तयालयाई स्वीकयार गनू्ष।

१५ अपन िरमप्रभतुले पतम्ो जी्वयातमयालयाई 
आिीष पदऊन् र अन्तम पदनमया उहयाँको 
अपधरयाज्मया ियान्तकया सयाथ बसन पतमीलयाई 
रिहण गरून्। अब जयाऊ, मेरो छोरया र ्ी 
जनलयाई ्वचन पसकयाऊ। गमभीर होऊ। मेरो 
छोरया, पबदया।

अलमयाले आफनो छोरया कोरर्या्तोनलयाई 
पदएकया आज्याहरू।

अधयायहरू ३९ देमख ४२ समम

अध्या् ३९

समिोग पाप एक कुकम्छ हो—कोररयानतोनका 
पापहरूले जोरामीहरूलाई वचन प्राप्त गन्छ्ाट 
पर राखयो—ख्ीष्टको उद्धार यो हुनु िनदा 
पभहलेका आस्ावानहरूलाई मुति गन्छ 
पूव्छवयापी र। लगिग ई.पू. ७४।

१ अपन अब, मेरो छोरया, मैले पतमीलयाई पतम्या 
दयाजतुहरूलयाई भनेको भ्दया केही बढी भन्तु छ, 
पकनपक हेर, के पतमीले िरमेश्वरकया आज्याहरू 
ियालनया गन्षमया पतम्या दयाजतुको नसथरतया, उनको 
आसथया र उनको लगनिीलतयाको अ्वलोकन 
गरेकया छैनौ? हेर, के उनले पतम्या पननमत एक 
असल उदयाहयारण पदएकया छैनन्?

२ पकनपक जोरयामीहरूकया जनकयामयाझ 
पतमीले मेरया ्वचनहरूप्रपत पतम्या दयाजतुको 
जपत्को ध्यान पदएनौ। अब पतम्या प्वरुद्ध 
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मसँग भएको ्ो नै हो; पतमीले पतम्ो िपक्मया 
र पतम्ो प्व्वेकमया िमणड गददै ग्ौ।

३ अपन ्ो सबै होइन, मेरो छोरया। 
पतमीले त्ो गऱ्ौ जतुन मेरया पननमत िोकम् 
पथ्ो; पकनपक पतमीले से्वयालयाई त्यागेर, 
लमयानीहरूकया पसमयानयामयाझ पसरोनको भूपममया 
इसयाबेल ्वेश्याको िपछ ग्ौ।

४ हो, उसले धेरैकया हृद्लयाई चोरी; तर 
त्ो पतम्या पननमत कुनै बहयानया पथएन, मेरो 
छोरया। पतमीले आफूलयाई पजममया लगयाइएको 
से्वयालयाई ध्यान पदनतु िथ्को।

५ के पतमीलयाई थयाहया छनै, मरेो छोरया, 
पक ्ी कुरयाहरू िरमप्रभतुकया दृपष्टमया िपृणत 
हुन;् हो, पनदकोष रगत बगयाउनतु र िप्वत् 
आतमयाको अस्वीकयार गनतु्षभ्दया बयाहके, ्ो सबै 
ियािहरूभ्दया कुकममी हो?

६ पकनपक हेर, िप्वत् आतमयालयाई पतमीमया 
एक िटक सथयान ियाएिपछ ्पद पतमीले 
उसलयाई अस्वीकयार गऱ्ौ र पतमीले उसलयाई 
अस्वीकयार गददैछु भनी पतमीलयाई थयाहया छ भने 
्ो अक्म् ियाि हो; हो, जसले िरमेश्वरको 
प्रकयाि र ज्यानप्वरुद्ध हत्या गछ्ष, उसलयाई क्मया 
प्रयाप्त गन्ष सपजलो छैन; हो, म पतमीसयामतु 
भ्छु, मेरो छोरया, पक उसलयाई क्मया प्रयाप्त गन्ष 
सपजलो छैन।

७ अपन अब, मेरो छोरया, म िरमेश्वरसँग 
चयाहया्छु पक पतमी त्पत महयान् ियािको दोषी 
नभएको भए हु्थ्ो। ्पद ्ो पतम्ो भलयाइकया 
लयापग नभएको भए म पतम्ो जी्वयातमयाको खेदो 
खन् पतम्या अिरयाधहरूको बयारेमया बोपलरयाखने 
पथइनँ।

८ तर हेर, पतमीले आफनया अिरयाधहरू 
िरमेश्वरबयाट लतुकयाउन सकदैनौ; र पतमीले 

िशचयात्याि नगरे ती पतम्या प्वरुद्ध अन्तम 
पदनमया ग्वयाहीकया रुिमया खडया हुनेछन्।

९ अब मेरो छोरया, म चयाहया्छु पक पतमीले 
आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गनतु्षिछ्ष र 
त्याग्तुिछ्ष र पतम्या आँखयाकया ्वयासनयाहरूकया 
िपछ अरु जयान हुँदैन, तर ्ी कुरयाहरूबयाट 
आफ ँैलयाई पनषेध गनतु्षिछ्ष; पकनपक ्पद 
पतमीले ्सो नगेर पतमीले कुनै हयालतमया 
िरमेश्वरको अपधरयाज् ररकथमया प्रयाप्त गन्ष 
सकदैनौ। हो, समझ र ् सलयाई आफूमयापथ पल् 
र आफ ँैलयाई ्ी कुरयाहरूबयाट पनषेध गर।

१० अपन म पतमीलयाई पतम्या कयारोबयारहरूमया 
पतम्या दयाजतुहरूसँग िरयामि्ष पलन आज्या पद्छु; 
पकनपक हेर, पतमी पतम्ो ्तु्वया्वसथयामया छौ; 
र पतमी पतम्या दयाजतुहरूको ियालनिोषणको 
आ्वश्कतयामया िरेकया छौ। अपन उनीहरूको 
िरयामि्षलयाई ध्यान पदनू।

११ कुनै व्थ्ष र मतुख्ष कुरयाद्यारया आफ ँैलयाई 
अगतु्वयाइ गरीन नदेऊ; सैतयानलयाई आफनो 
हृद्लयाई ती दुष्ट ्वेश्याहरूकया िपछ अगतु्वयाइ 
गन्ष नदेऊ। हेर, हे मेरो छोरया, पतमीले 
जोरयामीहरूमयापथ कपत भ्यानक दुष्टतया ल्या्ौ; 
पकनपक जब उनीहरूले पतम्ो व््वहयार देखे 
उनीहरूले मेरया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गरेनन्।

१२ अपन अब िरमप्रभतुको आतमयाले मलयाइ 
भ्दछ: पतम्या छोरयाछोरीहरूलयाई असल हुन 
आज्या देऊ, कथंकदयापचत् उनीहरूले धेरै 
जनकया हृद्हरूलयाई प्वनयाि पतर अगतु्वयाइ 
गद्षछन्; त्सकयारण म पतमीलयाई आज्या 
पद्छु, मेरो छोरया, िरमेश्वरप्रपतको डरले, पक 
पतमी पतम्या दुष्टतयाहरू रोक।

१३ पक पतमी आफनो सबै मनसतषक, िपक् 
र क्मतयाकया सयाथ िरमप्रभतुमया फक्क; पक पतमीले 



355

अलमया ३९:१४–४०:३३५५
अरु कसैको हृद्लयाई दुष्टतया गन्ष अगतु्वयाइ 
गननेछैनौ; तर उनीहरूसयामतु फक्क र आफनया 
त्तुटीहरूलयाई र आफूले गरेकया अ््या्हरूलयाई 
स्वीकयार।

१४ ्ो संसयारकया धनहरूलयाई नखोज न त 
व्थ्ष कुरयाहरूलयाई खोज; पकनपक हेर पतमीले 
ती आफनया सयाथ लैजयान सकदैनौ।

१५ अपन अब, मेरो छोरया, म पतमीसयामतु 
ख्ीष्टको आगमनको समब्धमया केही भन् 
चयाहया्छु। हेर, म पतमीसयामतु भ्दछु, पक ्ो 
उहयाँ हुनतुहु्छ जो पनशच् नै संसयारकया ियािहरू 
हरण गन्ष आउनतुहुनेछ; हो, उहयाँ आफनया 
जनसयामतु मतुपक्को खतुसीको खबर िोषणया गन्ष 
आउनतुहुनेछ।

१६ अपन अब, मेरो छोरया, ्ही से्वया हो 
जसमया पतमीलयाई बोलया्वट गररएको पथ्ो, 
खतुसीकया खबरहरू ्ी जनसयामतु िोषणया गन्ष, 
उनीहरूकया मनसतषकलयाई त्यार गन्ष; अथ्वया 
पक उनीहरूमया मतुपक् आउन सकोस्, पक 
उनीहरूले उहयाँको आगमनको सम्मया ्वचन 
सतुन् आफनया छोरयाछोरीहरूकया मनसतषकलयाई 
त्यार गन्ष सकून्।

१७ अपन अब म ्स प्वष्मया पतम्ो 
मनसतषक केही िया्त ियाद्षछु। हेर, पतमी 
आशच््ष मया्छौ पकन ्ी कुरयाहरू ्पत धेरै 
िपहले अ्वगत गरयाइनतु िद्षछ। हेर, म पतमीसयामतु 
भ्दछु, के ्ो सम्को एक जी्वयातमया ्पत्कै 
बहुमूल् छैन जपत्को बहुमूल् एक जी्वयातमया 
उहयाँको आगमनको सम्मया हुनेछ?

१८ के ्ो आ्वश्क छैन पक उद्धयारको 
्ोजनया ्ी जनसयामतु र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु िपन अ्वगत गरयाइनतु िछ्ष?

१९ िरमप्रभतुकया पननमत ् ी खतुसीकया खबरहरू 

िोषणया गन्ष हयाम्या छोरयाछोरीहरूसयामतु अथ्वया 
उहयाँकया आगमनिपछ स्वग्षदूत िठयाउन जपत 
सपजलो छ के ्स सम्मया त्पत सपजलो 
छैन र?

अध्या् ४०

ख्ीष्टले स्ै माभनसहरूलाई पुनरुत्ान 
लयाउनुहुनर—मृत धमतीहरू परमधाम 
जानरन् र दुष्टहरू उनीहरूको पुनरुत्ानको 
भदन पख्छन ्ाभहरी अनधकारमा जानरन्—
पुनरुत्ानमा स्ै कुराहरूहरू उनीहरूको 
सही र पूण्छ ररीरमा पुनस्ा्छभपत गररनेर। 
लगिग ई.पू. ७४।

१ अब मेरो छोरया, पतमीसयामतु भन् चयाहेकया अरु 
केही कुरयाहरू ्ी हुन्; पकनपक म ठया्छु पक 
पतम्ो मनसतषक मृतकहरूको ितुनरुतथयानकया 
बयारेमया केही पचन्तत छ।

२ हेर, म पतमीसयामतु भ्दछु, पक ख्ीष्टको 
आगमन नभएसमम, त्हयाँ ितुनरुतथयान छैन—
अथ्वया, म भ्छु, अकको िबदमया, पक ्ो 
मरणिीलले अमरत्व धयारण गददैन, ्ो भ्रष्टले 
ितुद्धतया धयारण गददैन।

३ हेर, उहयाँले मृतकहरूको ितुनरुतथयान िूरया 
गनतु्षहुनेछ। तर हेर, मेरो छोरया, ितुनरुतथयान 
अझै छैन। अब, म पतमीसयामतु रहस् खतुलसया 
गछु्ष; तैिपन, त्हयाँ धेरै रहस्हरू छन् जतुन 
लतुकयाइएकया छन्, पक िरमेश्वर आफ ँै बयाहेक 
अरु कसैलयाई थयाहया छैन। तर म एक कुरया 
पतमीलयाई देखयाउँछु जतुन मैले िरमेश्वरसँग 
लगनिीलतयाकया सयाथ सोधखोज गरेको छु पक 
मैले थयाहया ियाउन सकूँ—त्ो ितुनरुतथयानकया 
बयारेमया हो।
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४ हेर, त्हयाँ एक सम् तोपकएको छ पक 

सबै मृत्तुबयाट अपि आउनेछन्। अब ्ो 
सम् कपहले आउँछ कसैलयाई थयाहया छैन; तर 
पन्तुक् गररएको सम् िरमेश्वरलयाई थयाहया छ।

५ अब, मयापनसहरू मृत्तुबयाट आउने सम्, 
अथ्वया दोस्ो सम्, अथ्वया तेस्ो सम् हु्छ, 
्सको मतलब छैन; पकनपक िरमेश्वरलयाई 
्ी सबै कुरयाहरू थयाहया छ; अपन मलयाई जयान् 
ि्या्षप्त छ पक ्ो हुनेछ—पक त्हयाँ सम् 
तोपकएको छ पक सबै मृत्तुबयाट उठनेछन्।

६ अब त्हयाँ मृत्तुको सम् र ितुनरुतथयानको 
सम्बीच अ्तरयाल हुन आ्वश्क छ।

७ अपन अब म सोधखोज गन्ष चयाहया्छु 
मृत्तुको ्स सम्देनख ितुनरुतथयानकया 
पननमत तोपकएको सम्समम मयापनसहरूकया 
जी्वयातमयाहरूको के हु्छ?

८ अब त्हयाँ मयापनसहरू उठनकया पननमत 
एक भ्दया बढी सम् तोपकएको छ पक 
त्सको कुनै मतलब छैन, पकनपक सबै एकै 
सम्मया मददैनन्, अपन ्सको कुनै मतलब 
छैन; िरमेश्वरकया लयापग सबै एक पदनजसतै छ 
र सम् मयापनसहरूकया पननमत मयात् नयापिएको 
हो।

९ त्सकयारण, मृत्बयाट उठने सम् 
मयापनसहरूकया पननमत तोपकएको छ; अपन 
मृत्तु र ितुनरुतथयानबीच त्हयाँ एक अ्तरयाल छ। 
अपन अब, ्ो सम्को अ्तरयालको बयारेमया, 
मयापनसहरूकया जी्वयातमयाहरूको के हु्छ भन्े 
कुरया मैले जयान् िरमेश्वरसँग लगनिीलतयाकया 
सयाथ सोधखोज गरेको छु; अपन मलयाई थयाहया 
भएको कुरया ्ो हो।

१० अपन जब सम् आउँछ जब सबै 
उठनेछन्, तब उनीहरूले थयाहया ियाउनेछन् 

पक मयापनससयामतु पन्तुक् गररएको सबै सम् 
िरमेश्वरलयाई थयाहया छ।

११ अब, मृत्तु र ितुनरुतथयानकया बीचको 
जी्वयातमयाको अ्वसथयाको बयारेमया—हेर, 
स्वग्षदूतद्यारया मलयाई अ्वगत गरयाइएको छ, पक 
सबै मयापनसकया आतमयाहरू, उनीहरू मरणिील 
िरीरबयाट प्रसथयान गनने पबपत्कै, हो, सबै 
मयापनसहरूकया आतमयाहरू, उनीहरू असल 
अथ्वया खरयाब जे भए िपन, उनीहरूलयाई जी्वन 
पदने िरमेश्वरसयामतु िर लपग्छ।

१२ अपन तब ्सतो हुन जयानेछ, पक 
धममीहरूकया आतमयाहरूलयाई िरमधयाम भपनने 
खतुसीको अ्वसथयामया, आरयामको अ्वसथयामया, 
ियान्तको अ्वसथयामया स्वयागत गररनेछ, जहयाँ 
उनीहरूले आफनया सबै समस्याहरूबयाट र सबै 
पच्तया र दु:खबयाट आरयाम ियाउनेछन्।

१३ अपन तब ्सतो हुन जयानेछ, पक दुष्टकया 
आतमयाहरू, हो, जो खरयाब छन्—पकनपक 
हेर, उनीहरूसँग िरमप्रभतुको आतमयाको न 
त कुनै भयाग छ न त कुनै अंि छ; पकनपक 
हेर, उनीहरूले असलको सट्या खरयाब छयाने; 
त्सकयारण सैतयानको आतमया उनीहरूमया 
प्र्वेि गऱ्ो र उनीहरूको िरलयाई स्वयापमत्वमया 
पल्ो—र प्नलयाई बयापहरको अ्धकयारमया 
पनकयालया गररनेछ; त्हयाँ रु्वयाइ र करयाइ र दयाह्रया 
पकटयाइ हुनेछ र ्ो सैतयानको इचछयाद्यारया ब्दी 
बनयाई अगतु्वयाइ गररएको उनीहरूको आफनै 
दुष्टतयाकया कयारण हो।

१४ अब ्ो दुष्टको जी्वयातमयाहरूको 
अ्वसथया हो, हो, अ्धकयारमया र एक भ्या्वह 
अ्वसथयामया, िरमेश्वरको उनीहरूमयापथको 
अपग्म् क्ोधकया पननमत त्यापसत हुँदै; त्सरी 
उनीहरू ्ो अ्वसथयामया रह्छन्, जसरी 
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ितुनरुतथयानको सम्समम धममीहरू िरमधयाममया 
रह्छन्।

१५ अब, त्हयाँ केही छन् जसले 
ितुनरुतथयानभ्दया अगयापड, जी्वयातमयाको 
खतुसीको अ्वसथया र दु:खको अ्वसथयालयाई 
िपहलो ितुनरुतथयान भनी बतुझेकया छन्। हो, म 
स्वीकयाद्षछु आतमयालयाई अथ्वया जी्वयातमयालयाई 
उठयाउनतु र बोपलएकया ्वचनहरूअनतुसयार 
उनीहरूलयाई खतुसी्याली अथ्वया दु:ख 
तोपकनतुलयाई ितुनरुतथयान भन् सपक्छ।

१६ अपन हेर, ितुन: ्ो बोपलएको छ, पक 
त्हयाँ प्रथम ितुनरुतथयान छ, उनीहरू सबैको 
ितुनरुतथयान जो पथए, जो छन् र जो ख्ीष्टको 
मृत्तुबयाटको ितुनरुतथयानको सम्समम हुनेछन्।

१७ अब, हयामीले सोचदैनौ पक ्ो प्रथम 
ितुनरुतथयान, जतुन ्सप्रकयारमया बोपलएको छ, 
जी्वयातमयाहरूको ितुनरुतथयान र उनीहरूको 
खतुसी्याली अथ्वया दु:ख पनधया्षरण हुन सकदछ। 
पतमीले सोचन सकदैनौ पक ् सको अथ्ष ् ो हो।

१८ हेर, म पतमीसयामतु भ्दछु, होइन, तर 
्सको अथ्ष आदमकया पदनहरूदेनख ख्ीष्टको 
ितुनरुतथयानको सम्सममकया जी्वयातमयासँग 
िरीर जोपडनतु हो।

१९ अब, दुष्टहरू र धममीहरू, जसकया 
बयारेमया बोपलएको छ उनीहरूकया जी्वयातमयाहरू 
र िरीरहरू एक िटकमया सबै जोपडनेछन् 
पक छैनन्, म भन्दनँ; ्ो ि्या्षप्त छ, पक म 
भ्दछु पक उनीहरू सबै अपि आउनेछन्; 
अथ्वया अकको िबदमया, उनीहरूको ितुनरुतथयान 
ख्ीष्टको ितुनरुतथयानिपछ मननेहरूको ितुनरुतथयान 
भ्दया अगयापड हु्छ।

२० अब, मेरो छोरया, म भन्दनँ पक 
उनीहरूको ितुनरुतथयान ख्ीष्टको ितुनरुतथयानको 

सम्मया आउँछ; तर हेर, म ्ो मेरो रया्को 
रुिमया पद्छु, पक जी्वयातमयाहरू र िरीरहरू 
जोपड्छन्, धममीहरूको, ख्ीष्टको ितुनरुतथयानमया 
र उहयाँको स्वग्षपतरको आरोहणको सम्मया।

२१ तर उहयाँको ितुनरुतथयानमया होस् ्या 
िपछ, म भन्दनँ; तर म ्पत् भ्छु, पक 
िरीरको मृत्तु र ितुनरुतथयानको बीचमया एक 
अ्तरयाल छ र त्ो सम्समम खतुसी्याली 
र दु:खमया जी्वयातमयाको एक अ्वसथया जतुन 
सम् िरमेश्वरले पन्तुक् गरेको सम् जब 
मृतकहरूअपि आउने छन् र एक हुनेछन्, 
जी्वयातमया र िरीर दुबै र िरमेश्वरअगयापड खडया 
हुन ल्याइनेछ र उनीहरूकया कया््षहरूअनतुसयार 
््या् गररनेछ।

२२ हो, ्सले ती कुरयाहरूको ितुनसथया्षिनया 
ल्याउँदछ जतुन अगम्वक्याहरूको मतुखद्यारया 
बोपलएकया छन्।

२३ आतमया िरीरमया ितुनसथया्षपित हुनेछ 
र िरीर आतमयामया; हो र प्रत्ेक हयातखतुट्या र 
जोनमी ्सको िरीरमया ितुनसथया्षपित हुनेछ, हो, 
टयाउकयाको एक केि िपन हरयाउनेछैन; तर 
सबै कुरयाहरू उनीहरूकया सही र िूण्ष िरीरमया 
ितुनसथया्षपित गररनेछ।

२४ अपन अब, मेरो छोरया, ्ो 
अगम्वक्याहरूको मतुखबयाट बोपलएको 
ितुनसथया्षिनया हो—

२५ अपन तब धममीहरू िरमेश्वरको 
अपधरयाज्मया चमकनेछन्।

२६ तर हेर, दुष्टहरूमयापथ एक भ्या्वह मृत्तु 
आउँछ; पकनपक धममीहरूकया कुरयाहरूकया 
समब्धीकया कुरयाहरूमया उनीहरू मछ्षन्; 
पकनपक उनीहरू अितुद्ध छन् र कुनै िपन 
अितुद्ध कुरयाले िरमेश्वरको अपधरयाज् ररकथमया 
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ियाउन सकदैन; तर उनीहरूलयाई फ्याँपक्छ, 
उनीहरूको िररश्महरू अथ्वया उनीहरूकया 
कया््षहरूको फल खयान िठयाइ्छ जतुन खरयाब 
भएकया छन् र उनीहरूले एक पततो कचौरयाको 
पकट पिउँछन्।

अध्या् ४१

पनुरुत्ानमा माभनसहरू अनतहीन 
खभुसयालीको अ्वा अनतयहीन दु:खको 
अवस्ामा अभघ आउरँन—्दुष्टता कभहलयै 
खभुसयाली भ्एन—पापमय माभनसहरू 
ससंारमा परमशेवरभ्ना रन्—प्रतयेक 
वयभतिल े पनुस्ा्छपनामा फेरर मरणभरलतामा 
प्राप्त गरकेा चररत्हरू र गणुहरू प्राप्त गर्छ। 
लगिग ई.प.ू ७४।

१ अपन अब, मेरो छोरया, मलयाई बोपलएको 
ितुनसथया्षिनयाकया बयारेमया केही भन्तु छ; पकनपक 
हेर, कसैले धम्षियासत्लयाई बङ्इएकया छन् र 
्ी कुरयाहरूकया कयारण िरसमम िथभ्रष्ट भएकया 
छन्। अपन म ठया्छु पक पतम्ो मनसतषक िपन 
्ी कुरयाहरूकया बयारेमया पचन्तत भएको छ। तर 
हेर, म पतमीसयामतु ्वण्षन गननेछु।

२ म पतमीसयामतु भ्छु, मेरो छोरया, पक 
ितुनसथया्षिनयाको ्ोजनया िरमशे्वरको ््या्सँग 
आ्वश्क छ; पकनपक ् ो आ्वश्क छ पक सबै 
कुरयाहरू पतनीहरूकया सही दजया्षमया ितुनसथया्षपित 
हुनतुिछ्ष। हरे, ्ो आ्वश्क र ््या्ोपचत 
छ, ख्ीष्टको िपक् र ितुनरुतथयानअनतुसयार, पक 
मयापनसको आतमया ्सको िरीरमया ितुनसथया्षपित 
हुनतुिछ्ष र िरीरको प्रत्ेक भयाग आफ ँैमया 
ितुनसथया्षपित हुनतुिछ्ष।

३ अपन ्ो िरमेश्वरको ््या्मया 

आ्वश्क छ पक मयापनसहरूलयाई उनीहरूकया 
कया््षहरूअनतुसयार ््या् गररनतुिछ्ष; र ्पद ्ो 
जी्वनमया उनीहरूकया कया््षहरू असल भए र 
उनीहरूकया हृद्हरूकया चयाहयानयाहरू असल 
भए, पक उनीहरूलयाई, अन्तम पदनमया, 
त्समया ितुनसथया्षपित गररनेछ जतुन असल छ।

४ अपन ्पद उनीहरूकया कया््षहरू खरयाब 
भए उनीहरू खरयाबमया ितुनसथया्षपित गररनेछन्। 
त्सकयारण, सबै कुरयाहरू पतनीहरूको सही 
दजया्षमया ितुनसथया्षपित गररनेछ, प्रत्ेक कुरया 
त्सको प्रयाकृपतक िरीरमया—मरणिीलतया 
अमरत्वमया उठयाएर, अिभ्रंि ितुद्धतयामया—
िरमेश्वरको अपधरयाज् ररकथमया प्रयाप्त गन्ष 
अ्तहीन खतुपस्यालीमया उठयाइएर, अथ्वया 
अ्तहीन दु:खमया सैतयानको अपधरयाज् 
ररकथमया प्रयाप्त गन्ष, एक हयातमया एउटया, अकको 
अककोमया—

५ एउटया आफनया खतुपस्यालीकया 
चयाहयानयाहरूअनतुसयार खतुपस्यालीमया, 
अथ्वया उसकया असल चयाहयानयाहरूअनतुसयार 
असलिनयामया उठयाइएर; र अकको खरयाबमया 
उसको खरयाबकया चयाहयानयाहरूअनतुसयार; पकनपक 
जसरी उसले सयारया पदनभरर खरयाब गन्ष चयाहयानया 
गरेको छ जब रयापत आउँछ त्सरी नै उसको 
ितुरसकयार खरयाब हुनेछ।

६ अपन ्ो प्विरीत अ्वसथयामया हो। ्पद 
उसले आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गरेको छ 
र आफनो अन्तम पदनसमम धयापम्षकतया चयाहेको 
छ भने, उसको ितुरसकयार धयापम्षकतयामया हुनेछ।

७ ्ी ती हुन् जसलयाई िरमप्रभतुद्यारया 
उद्धयार गररएको छ; हो, ्ी ती हुन् जसलयाई 
पनकयापलएको छ, जसलयाई त्ो अ्तहीन 
अ्धकयारको रयातबयाट मतुक् गरयाइएको छ; 
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र ्सरी उनीहरू खडया हु्छन् अथ्वया 
ितन हु्छन्; पकनपक हेर, उनीहरू आफ ँै 
उनीहरूकया ््या्कतया्षहरू हुन्, असल गन्ष 
होस् ्या खरयाब गन्ष होस्।

८ अब, िरमेश्वरकया उदमीहरू अिरर्वत्षनी् 
छन्; त्सकयारण, बयाटो त्यार गररएको छ पक 
जो चयाहया्छ ऊ त्समया पहँडन सकछ र मतुपक् 
ियाउन सकछ।

९ अपन अब हेर, मेरो छोरया, पसद्धया्तकया 
ती बतुँदयाहरूमया आफनया िरमेश्वरप्वरुद्ध अरु 
अप्रसन्तयाको खतरया नलेऊ, जतुन पतमीले 
अपहलेसमम ियाि गरेर पलएकया छौ।

१० ्ो नठयान, पकनभने ितुनसथया्षिनयाको 
बयारेमया ्ो बोपलएको छ, पक पतमीलयाई 
ियािबयाट खतुपस्यालीमया ितुनसथया्षपित गररनेछ। 
हेर, म पतमीसयामतु भ्दछु, दुष्टतया कपहल्ै 
खतुपस्याली पथएन।

११ अपन अब, मेरो छोरया, सबै मयापनसहरू 
प्रकृपतक अ्वसथयामया छन्, अथ्वया म भ्छु, 
ियािम् अ्वसथयामया, पतक्तयाले भररएकया र 
दुष्टतयाकया ब्धनमया छन्; उनीहरू संसयारमया 
िरमेश्वर रपहत छन्; त्सकयारण, उनीहरू 
िरमेश्वरको प्रकृपत प्विरीत गएकया छन्; 
त्सकयारण, उनीहरू खतुपस्यालीको प्रकृपत 
प्विरीत अ्वसथयामया छन्।

१२ अपन अब हेर, के ितुनसथया्षिनया िबदको 
अथ्ष प्रयाकृपतक अ्वसथयाको कुरयालयाई लगेर 
अप्रयाकृपतक अ्वसथयामया रयाखनतु हो, अथ्वया 
त्सलयाई त्सको प्रकृपत प्विरीत अ्वसथयामया 
रयाखनतु हो?

१३ हे मरेो छोरया, ्ो ्सतो होइन; तर 
ितुनसथया्षिनया िबदको अथ्ष खरयाबलयाई फेरर 
खरयाबमया, अथ्वया ियािम्लयाई ियािम्मया, 

अथ्वया दषु्टलयाई दषु्टतयामया—असललयाई 
त्समया जतुन असल छ; धममीलयाई त्समया 
जतुन धममी छ; ््या्ोपचतलयाई त्समया जतुन 
््या्ोपचत छ; कृियालतुलयाई कृियालतुमया ितुन: 
ल्याउनतु हो।

१४ त्सकयारण, मेरो छोरया, पनशच् होऊ 
पक पतमी आफनया ब्धतुहरूसयामतु कृियालतु हुनू; 
््या्ोपचत व््वहयार गनू्ष, धममी ््या् गनू्ष र 
पनर्तर असल गनू्ष; र ्पद पतमीले ्ी सबै 
कुरयाहरू गऱ्ौ भने तब पतमीले पतम्ो ितुरसकयार 
ियाउनेछौ; हो, पतमीले आफूमया फेरर कृिया 
ितुनसथया्षपित भएको ियाउनेछौ; पतमीले आफूमया 
फेरर ््या् ितुनसथया्षपित भएको ियाउनेछौ; 
पतमीले आफूमया धयापम्षक ््या् ितुनसथया्षपित 
भएको ियाउनेछौ; र पतमीलयाई असलतयाको 
ितुरसकयार ितुन: पदइनेछ।

१५ पकनपक त्ो जतुन पतमीले पद्छौ 
पतमीमया फेरर फक्कनेछ र ितुनसथया्षपित हुनेछ; 
त्सकयारण, ितुनसथया्षिनया िबदले ियािीलयाई 
अझ िूण्षरुिमया दोषी ठहऱ्याउँछ र उसलयाई 
कुनै रुिले िपन सफयाइ पदँदैन।

अध्या् ४२

मरणरीलता माभनसलाई पशचात्ताप गन्छ र 
परमेशवरको सेवा गनने भदन परीक्षणकालीन 
समय हो—पतनले स्ै मानव जाभतमा 
लौभकक र आमतमक मृतयु लयायो—उद्धार 
पशचात्ताप माफ्कत् आउँर—परमेशवर 
आफ ँैले संसारका पापहरूका भनममत प्रायमशचत 
गनु्छहुनर—कृपा पशचात्ताप गननेहरूका 
भनममत हो—अरु स्ै परमेशवरको नयायको 
अधीनमा रन्—प्रायमशचत्तका कारण कृपा 
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आउँर—साँचै परुताउनेहरूलाई मात् 
्चाइनेर। लगिग ई.पू. ७४।

१ अपन अब, मेरो छोरया, म ठया्दछु त्हयाँ 
केही छ जसले पतम्ो मनसतषकमया केही 
पच्तया पद्छ, जतुन पतमीले बतुझन सकदैनौ—
जतुन ियािीहरूको सजया्मया िरमेश्वरको 
््या्समब्धी हो; पकनपक पतमी ्ो अनतुमयान 
गनने कोपसस गछछौ पक ्ो अ््या् हो पक 
ियािीलयाई दु:खको अ्वसथयामया िठयाउनतुिछ्ष।

२ अब हेर, मेरो छोरया, म पतमीसयामतु ्ो 
व्याख्या गछु्ष। पकनपक हेर, िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
हयाम्या प्रथम मयातयापितयालयाई अदनको 
बगैँचयाबयाट जपमनमया खेती गन्ष िठयाउनतुभ्ो, 
जहयाँबयाट उनीहरूलयाई लयापगएको पथ्ो—
हो, उहयाँले मयापनसलयाई धियाउनतुभ्ो र उहयाँले 
अदनको बगैँचयाको िू्व्षको छेउमया केरुबहरू 
र ज्वयालयाम् तरबयार रयाखनतुभ्ो जतुन जी्वनको 
्वृक्लयाई िहरया पदन सबैपतर ितुपमरह्थे—

३ अब, हयामी देखदछौ पक मयापनस, असल 
र खरयाब थयाहया ियाएर, िरमेश्वरजसतै बनेको 
पथ्ो; अपन कथंकदयापचत् उसले हयात रयाखनेछ 
र जी्वनको ्वृक् िपन पलनेछ र खयानेछ र 
सदयास्व्षदयाकया लयापग पजउनेछ भनेर, िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले केरुबहरू र ज्वयालयाम् तरबयार 
रयाखनतुभ्ो, पक उसले फल खयानेछैन—

४ अपन ्सरी हयामी देखछौँ, पक 
मयापनसलयाई िशचयात्याि गन्ष एक सम्, हो, 
एक िरीक्णकयालीन सम्, िशचयात्याि गन्ष र 
िरमेश्वरको से्वया गनने सम् पदइएको पथ्ो।

५ पकनपक हेर, ्पद आदयामले आफनो 
हयात ततुरु्त अपि सयारेको भए र जी्वनको 
्वृक्बयाट खयाएको भए, उनी सदयास्व्षदया पजउने 

पथए, िरमेश्वरकया ्वचनअनतुसयार, िशचयात्याि 
गनने अ्तरयाल नभएर; हो, अपन िरमेश्वरकया 
्वचन िपन िू्् हुने पथ्ो र मतुपक्को महयान् 
्ोजनयालयाई व्थ्षको बनयाइने पथ्ो।

६ तर हेर, मयापनसलयाई मन्ष तोपक्ो—
त्सकयारण, जसरी उनीहरूलयाई जी्वनको 
्वृक्बयाट अलग्याइ्ो त्सरी उनीहरूलयाई 
िृथ्वीको सतहबयाट अलग्याइनतु िछ्ष—
अपन मयापनस सदयास्व्षदयाकया लयापग हरयाए, हो, 
उनीहरू िपतत मयापनस बने।

७ अपन अब, ्ोद्यारया पतमी देखछौ पक हयाम्या 
प्रथम मयातयापितयाितुखया्षहरुलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट लौपकक र आनतमक दुबै 
रुिमया अलग्याइ्ो; अपन ्सरी हयामी देखछौँ 
उनीहरू पतनीहरूकया आफनया इचछयाको 
अधीनकया बने।

८ अब हेर, ्ो उपचत पथएन पक मयापनसलयाई 
्ो लौपकक मृत्तुबयाट जोगयाउनतुिछ्ष, पकनपक 
त्सले खतुसी्यालीको महयान् ्ोजनयालयाई 
प्वनयाि गननेछ।

९ त्सकयारण, पकनभने आतमया कपहल्ै 
मन्ष सक्ैनथ्ो र ितनले मयान्वजयापत सबैमया 
आनतमककया सयाथसयाथै लौपकक मृत्तु ल्याएको 
पथ्ो, त्ो हो, उनीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट अलग्याइएको पथ्ो, ्ो 
उपचत पथ्ो पक मयान्वजयापतलयाई ्ो आनतमक 
मृत्तुबयाट जोगयाइनतुिछ्ष।

१० त्सकयारण, पकनभने उनीहरू ियािम्, 
कयामतुक र दुष्ट बनेकयाले, प्रयाकृपतक रुिमया, ्ो 
िरीक्णकयालीन अ्वसथया उनीहरूकया पननमत 
त्यार गनने अ्वसथया ब््ो; ्ो त्यारीको 
अ्वसथया ब््ो।

११ अपन अब समझ, मेरो छोरया, ्पद ्ो 
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उद्धयारको ्ोजनया नभएको भए, (्पद ्ो 
नभएको भए) उनीहरू मृत्तु हुने पबपत्कै 
उनीहरूकया आतमयाहरू द्नी् हु्थे, 
िरमप्रभतुको उिनसथपतबयाट अलनग्एर।

१२ अपन अब, मयापनसहरूलयाई ्ो िपतत 
अ्वसथयाबयाट जोगयाउन ेत्हयँा कुनै मयाध्म पथएन, 
जतुन मयापनसल े आफनो अनयाज्याकयाररतयाकया 
कयारण आफ ँैमया ल्याएको पथ्ो।

१३ त्सकयारण, ््या्अनतुसयार, ्ो 
िरीक्णकयालीन अ्वसथयामया, हो, ्ो त्यारीको 
अ्वसथयामया मयापनसहरूकया िशचयात्यािकया सत्षमया 
बयाहेक उद्धयारको ्ोजनया ल्याउन सपकन्थ्ो; 
ती सत्षहरू बयाहेक, ्पद कृियाले ््या्को 
कया््षहरूको प्वनयाि नगरे त्सले प्रभया्वमया 
पलन सकदैनथ्ो। अब ््या्को कया््षको 
प्वनयाि गन्ष सपकन्थ्ो; ्पद त्सो हो भने, 
िरमेश्वर िरमेश्वर हुन छयाडनतु हु्थ्ो।

१४ अपन ्सरी हयामी देखछौँ पक सबै 
मयान्वजयापत िपतत पथए र उनीहरू ््या्को 
कठिरयामया पथए; हो, िरमेश्वरको ््या्, 
जतुनले उनीहरूलयाई उहयाँको उिनसथपतबयाट 
सदयास्व्षदयाकया लयापग अलग्याउन िठयाउँछ।

१५ अपन अब, प्रया्नशचत् नगरे कृियाको 
्ोजनया ल्याउन सपकन्थ्ो; त्सकयारण 
िरमेश्वर आफ ँै संसयारकया ियािहरूकया 
पननमत, कृियाको ्ोजनया ल्याउन, ््या्कया 
मयागहरूलयाई स्ततुष्ट गन्ष प्रया्नशचत् गनतु्षहु्छ 
पक िरमेश्वर एक िररिूण्ष, ््या्ी िरमेश्वर र 
एक कृियालतु िरमेश्वर िपन हुन सकनतुहु्छ।

१६ अब, सजया् नभएमया मयापनसहरूमया 
िशचयात्याि आउन सकदैनथ्ो, जतुन सजया् 
िपन आतमयाको जी्वनजसतै अन्त पथ्ो, 
खतुसीको ्ोजनयाको प्विरीत तोपकएको पथ्ो, 

जतुन खतुसी िपन आतमयाको जी्वनजसतै अन्त 
पथ्ो।

१७ अब, ्पद मयापनसले ियाि गददैन भने 
उसले कसरी िशचयात्याि गन्ष सकथ्ो? ्पद 
पन्म नभए उसले कसरी ियाि गन्ष सकथ्ो? 
्पद सजया् नभए कसरी त्हयाँ पन्म हुन 
सकथ्ो?

१८ अब, सजया् तोपकएको पथ्ो र एक 
््या्ोपचत पन्म पदइएको पथ्ो, जसले 
मयापनसमया चेतनयाको िछुतो ल्या्ो।

१९ अब, ्पद त्हयाँ व््वसथया नपदएको 
भए—्पद मयापनसले हत्या गरेमया ऊ 
मनतु्षिछ्ष—के ऊ ्पद उसले हत्या गरेमया ऊ 
मनतु्ष िद्षछ भनी डरयाउँथ्ो?

२० अपन ्ो िपन, ्पद ियािकया प्वरुद्ध 
व््वसथया नपदएको भए मयापनस ियाि गन्ष 
डरयाउँदैनथ्ो।

२१ अपन ्पद व््वसथया नपदएको भए, 
्पद मयापनसले ियाि गरे ््या्ले के गन्ष 
सकथ्ो, अथ्वया कृियाले, पकनपक पतनीहरूको 
प्रयाणीमयापथ कुनै दया्वया हुँदैनथ्ो?

२२ तर त्हयाँ पन्म पदइएको छ र सजया् 
तोपकएको छ र िशचयात्याि प्रदयान गररएको 
छ; जतुन िशचयात्यािलयाई, कृियाले दया्वया गछ्ष; 
अ््थया, ््या्ले प्रयाणीमयापथ दया्वया गछ्ष 
र व््वसथयाको अभ्यास गछ्ष र व््वसथयाले 
सजया् पद्छ; ्पद त्सो नभए, ््या्कया 
कया््षहरूको प्वनयाि हु्छ र िरमेश्वर िरमेश्वर 
हुन छयाडनतुहु्थ्ो।

२३ तर िरमेश्वर िरमेश्वर हुन छयाडनतुहुन् 
र कृियाले िछुतयाउनेहरूलयाई दया्वया गछ्ष 
र प्रया्नशचत्कया कयारण कृिया आउँछ; र 
प्रया्नशचत्ले मृतकको ितुनरुतथयान िूरया गछ्ष; 
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र मृतकको ितुनरुतथयानले मयापनसहरूलयाई 
िरमेश्वरको उिनसथपतमया फकया्षएर ल्याउँछ; 
र उनीहरूकया कया््षहरूअनतुसयार, पन्म र 
््या्अनतुसयार ््या् गररन, ्सरी उनीहरूलयाई 
उहयाँको उिनसथपतमया ितुनसथया्षपित गरर्छ।

२४ पकनपक हेर, ््या्ले आफनया मयागहरू 
सबैमयापथ अभ्यास गछ्ष र कृियाले िपन उनकया 
आफनया सबैलयाई दया्वया गछ्ष र ्सरी कसैलयाई 
होइन तर सयाँचै िछुतयाउनेहरूलयाई बचयाइ्छ।

२५ के, पतमी के ठया्छौ पक कृियाले 
््या्लयाई ठगदछ? म पतमीसयामतु भ्छु, ठगदैन, 
अपलकपत िपन। ्पद त्सो हो भने, िरमेश्वर 
िरमेश्वर हुन छयाडनतुहु्थ्ो।

२६ अपन ्सरी िरमेश्वरले आफनया महयान् 
र अन्त प्र्ोजनहरू िूरया गनतु्षहु्छ, जतुन 
संसयारको उतिपत्देनख त्यार गररएको पथ्ो। 
अपन ्सरी मयापनसहरूको मतुपक् र उद्धयार र 
उनीहरूको प्वनयाि र दु:ख िपन आउँदछ।

२७ त्सकयारण, ह े मरेो छोरया, जो आउँछ 
आओस ् र जी्वनकया ियानी स्वत्त्ि्ूव्षक 
खयाओस;् र जो आउदँनै उसलयाई आउन 
बयाध् गरयाइदँनै; तर अन्तम पदनमया उसकया 
कयामहरूअनतुसयार उसलयाई ितुनसथया्षपित गररनेछ।

२८ ्पद उसले खरयाब गन्ष चयाहयानया गरेको 
छ र उसकया पदनहरूमया िशचयात्याि गरेको छैन 
भने, हेर, िरमेश्वरको ितुनसथया्षिनयाअनतुसयार 
उसमयापथ अितुभ गररनेछ।

२९ अपन अब, मेरो छोरया, म चयाहया्छु पक 
पतमीले आफूलयाई ्ी कुरयाहरूले अरु दु:ख 
पदन नदेऊ र पतम्या ियािहरूले मयात् पतमीलयाई 
दु:ख पदन देऊ, त्ो पच्तया जतुनले पतमीलयाई 
िशचयात्यािमया झयाननेछ।

३० ह े मरेो छोरया, म चयाहया्छु पक पतमीले 

िरमेश्वरको ््या्लयाई अरु अस्वीकयार नगर। 
िरमेश्वरको ््या् अस्वीकयार गररे, पतम्या 
ियािहरूकया कयारण आफूलयाई अपलकपत िपन 
सफयाइ पदने प्र्यास नगर; तर िरमशे्वरको ््या् 
र उहयँाको कृिया र उहयाकँो धै् ्षलयाई पतम्ो हृद्मया 
िणू्ष प्रभया्व ियान्ष दऊे; र ्सल े प्वनम्तयामया 
पतमीलयाई धलूोसमम तल ल्याउन दऊे।

३१ अपन अब, हे मेरो छोरया, पतमीलयाई ्ी 
जनसयामतु ्वचनको प्रचयार गन्ष िरमेश्वरबयाट 
बोलयाइएको छ। अपन अब, मेरो छोरया, 
आफनो बयाटो जयाऊ, सत्तया र गमभीरतयाकया 
सयाथ ्वचनको उद्ोष गर, पक पतमीले 
जी्वयातमयाहरूलयाई िशचयात्यािमया ल्याउन सक, 
पक कृियाको महयान् ्ोजनयाको उनीहरूमयापथ 
दया्वया हुन सकोस्। अपन मेरया ्वचनहरूअनतुसयार 
िरमेश्वरले पतमीलयाई पदऊन्। आमीन।

अध्या् ४३

अलमा र उनका रोराहरूल े वचनको प्रचार 
गर्छन्—जोरामीहरू र नफीहरूका भिन्न 
मतधारी लमानीहरू ्नदरन—्लमानीहरू 
नफीहरूका भवरुद्ध यदु्ध गन्छ आउरँन—्
मोरोनीले नफीहरूलाई सरुभक्षत कवचले 
सजाउँरन्—परमप्रिलु े अलमालाई 
लमानीहरूको रणनीभत प्रकट गनु्छहुनर—
नफीहरूले आफना घरहरू, सवतनत्ताहरू, 
पररवारहरू र धम्छको सरुक्षा गर्छन—्
मोरोनीका र लहीका सनेाहरूल ेलमानीहरूलाई 
घेर्छन्। लगिग ई.प.ू ७४।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक अलमयाकया 
छोरयाहरू जनमयाझ, उनीहरूसयामतु ्वचनको 
उद्ोष गन्ष, अपि गए। अपन अलमया, आफ ँै 
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िपन, प्वश्याम गन्ष सकेनन् र उनी िपन अपि 
गए।

२ अब हयामी उनीहरूको प्र्वचनकया बयारेमया 
अरु भ्दैनौँ, ्पतबयाहेक पक उनीहरूले 
्वचनको र सत्तयाको, अगम्वयाणीको र 
प्रकयािको आतमयाअनतुसयार प्र्वचन पदए; र 
उनीहरूले आफूलयाई बोलयाउने िरमेश्वरको 
िप्वत् अनतुक्मअनतुसयार प्र्वचन पदए।

३ अपन अब म ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
अठयारौँ ्वष्षको नफीहरू र लमयानीहरूकया 
बीचकया ्तुद्धहरूको प्व्वरणमया फक्क्छु।

४ पकनपक हरे, ् सतो हुन ग्ो पक जोरयामीहरू 
लमयानीहरू बन;े त्सकयारण, अठयारौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया नफीकया जनल ेदखे े पक लमयानीहरू 
उनीहरूमयापथ आइरहकेो पथए; त्सकयारण 
उनीहरूल े ्तुद्धकया पननमत त्यारीहरू गर;े हो, 
उनीहरूल े आफनया सनेयाहरूलयाई ्िेकोनको 
भपूममया एक सयाथ भलेया गरयाए।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
हजयारौँकया सयाथ आए; अपन उनीहरू 
जोरयामीहरूको भूपम अ्टीओनतुमको भूपममया 
आए। अपन जेरहेमनयाह नयामको एक मयापनस 
उनीहरूको अगतु्वया पथ्ो।

६ अपन अब, पकनभने अमयालेकीहरू, 
उनीहरू आफै ँमया, लमयानीहरूभ्दया बढी 
दुष्ट र हत्यारया प्र्वृपतकया पथए, त्सकयारण, 
जेरहेमनयाहले लमयानीहरूमयापथ मतुख् कप्तयान 
पन्तुक् गरे र उनीहरू सबै अमयालेकीहरू र 
जोरयामीहरू पथए।

७ अब ्ो उसले गऱ्ो पक उसले 
उनीहरूको नफीहरूप्रपतको िृणयालयाई संरक्ण 
गन्ष सकोस्, पक उसले आफनया ् ोजनयाहरू िूरया 
गन्ष उनीहरूलयाई अधीनमया ल्याउन सकोस्।

८ पकनपक हेर, उसकया ्ोजनयाहरू 
लमयानीहरूलयाई नफीहरूकया प्वरुद्धमया 
भडकयाउनतु पथ्ो; उसले ्ो गऱ्ो पक उसले 
उनीहरूमयापथ महयान् िपक् हत्याउन सकोस्, 
अपन ्ो िपन पक उसले नफीहरूलयाई 
दयासत्वमया ल्याएर उनीहरूमयापथ िपक् ियाउन 
सकोस्।

९ अपन अब नफीहरूकया ्ोजनया आफनया 
जपमनहरू र आफनया िरहरू र आफनया 
ितनीहरू र आफनया छोरयाछोरीहरूलयाई ियालनतु 
पथ्ो, पक उनीहरूले आफनया ित्तुहरूकया 
हयातहरूबयाट पतनीहरूको संरक्ण गन्ष सकून्; 
र ्ो िपन पक उनीहरूले आफनया अपधकयारहरू 
र आफनया सतुपबधयाहरू, हो र आफनो स्वत्त्तया 
जोगयाउन सकून्, पक उनीहरूले आफनया 
चयाहयानयाहरूअनतुसयार िरमेश्वरको आरयाधनया गन्ष 
सकून्।

१० पकनपक उनीहरूलयाई थयाहया पथ्ो 
पक ्पद उनीहरू लमयानीहरूकया हयातहरूमया 
िरे भने, पक जसले आतमयामया र सत्तयामया, 
िरमेश्वरको, सत् र पजउँदो िरमेश्वरको 
आरयाधनया गद्षछ, लमयानीहरूले प्वनयाि 
गननेछन्।

११ हो, अपन उनीहरूलयाई लमयानीहरूको 
उनीहरूकया ब्धतुहरूप्रपतको अत्यापधक िृणया 
िपन थयाहया पथ्ो, जो अ्टी-नफी-लहीकया जन 
पथए, जसलयाई अममोनकया जन भपन्थ्ो—
अपन उनीहरूले हपत्यारहरू उठयाएनन्, हो, 
उनीहरू एक करयारमया प्र्वेि गरेकया पथए र 
उनीहरूले त्सलयाई तोडेनन्—त्सकयारण, 
्पद उनीहरू लमयानीहरूकया हयातमया िरे भने 
उनीहरूको प्वनयाि गररने पथ्ो।

१२ अपन नफीहरूले अनतुमपत पदएनन् पक 
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उनीहरूको प्वनयाि गररनतु िद्षछ; त्सकयारण 
उनीहरूले उनीहरूकया ररकथकया पननमत 
उनीहरूलयाई भूपमहरू पदए।

१३ अपन अममोनकया जनले आफनया 
समिपत्को ठूलो भयाग नफीहरूलयाई उनीहरूकया 
सेनया ियालन पदए; अपन ्सरी नफीहरू 
लमयानीहरूकया प्वरुद्ध एक्ै सयामनया गन्ष बयाध् 
पथए, जो लमयान र लमतुएल र इशमयाएलकया 
छोरयाहरू र नफीहरूबयाट प्वमत भएकयाहरू 
सबैबयाट बनेकया पथए, जो अमयालेकी र जोरयामी 
र नोआकया ियादरीहरूकया स्तपत पथए।

१४ अब ती स्तपत त्पत धेरै सङ्ख्ययामया 
पथए, जपत नफीहरू पथए; र त्सरी नफीहरू 
आफनया ब्धतुहरूसँग रक्ियात हुने गररसमम 
समेत लडन बयाध् पथए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पकनभने 
लमयानीहरूकया सनेयाहरू अ्टीओनतुमको भूपममया 
एक सयाथ भलेया भएकया पथए, हेर, नफीहरूकया 
सनेयाहरू ्िेकोनको भपूममया उनीहरूलयाई भेटन 
त्यार पथए।

१६ अब, नफीहरूकया अगतु्वया, अथ्वया 
त्ो मयापनस जो नफीहरूमयापथ मतुख् कप्तयान 
हुन पन्तुक् गररएको पथ्ो—अब मतुख् 
कप्तयानले नफीहरूकया सेनयाहरू सबैको 
नेतृत्व पलए—अपन उनको नयाउँ मोरोनी  
पथ्ो।

१७ अपन मोरोनीले सबै नेतृत्व र उनीहरूकया 
्तुद्धहरूको व््वसथयािनको पजममया पलए। अपन 
उनी नफीहरूकया सेनयामयापथको मतुख् कप्तयान 
पन्तुक् हुँदया िच्चीस ्वष्षकया मयात् पथए।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
लमयानीहरूलयाई ् ेिकोनको भूपममया भेटे र उनकया 
जनलयाई तरबयारहरूकया सयाथ र खतुँडयाहरूकया 

सयाथ र ्तुद्धकया सबै प्रकयारकया हपत्यारहरूले 
तैनयाथ गररएको पथ्ो।

१९ अपन जब लमयानीहरूकया सेनयाहरूले 
देखे पक नफीकया जनले, अथ्वया पक मोरोनीले 
उनकया जनलयाई क्वचहरू र बयाहु-ढयालहरू, 
हो, उनीहरूको टयाउकयाहरूलयाई सतुरक्या गन्ष 
ढयालहरू िपन त्यार गरेकया पथए र उनीहरूलयाई 
बयाक्या िोसयाकहरू िपन िपहरयाइएको पथ्ो—

२० अब जेरहेमनयाहकया सेनया त्सतया कुनै 
कुरयाहरूमया त्यार पथएनन्; उनीहरूसँग 
उनीहरूकया तरबयार र उनीहरूकया खतुँडया, 
उनीहरूकया धनतु र उनीहरूकया बयाण, उनीहरूकया 
ढुङ्या र उनीहरूकया गतुलेली मयात् पथए; र 
उनीहरूकया कममरमया लगयाइएको छयालयाबयाहेक 
उनीहरू नयाङ्या पथए, हो, जोरयामीहरू र 
अमयालेकीहरूबयाहेक सबै नयाङ्या पथए;

२१ तर उनीहरू न त क्वचरूले, न त 
ढयालले सनजजएकया पथए—त्सकयारण, 
आफनो सङ्ख्यया नफीहरूको भ्दया धेरै हुँदयाहुँदै 
िपन उनीहरू नफीकया सेनयाहरूदेनख उनीहरूकया 
क्वचकया कयारण अत््तै डरयाए।

२२ हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
्ेिकोनकया पसमयानयाहरूमया नफीहरूकया प्वरुद्ध 
आउन आँटे गरेनन्; त्सकयारण उनीहरू 
अ्टीओनतुमको भूपमबयाट उजयाड सथयानपतर 
प्रसथयान गरे र उजयाड सथयानमया ्वररिरर, 
पसदोन नदीको पिर हुँदै आफनो ्यात्या गरे, 
पक उनीहरू म्टीको भूपममया आउन सकून् 
र भूपम अधीनमया पलन सकून्; पकनपक 
उनीहरूले सोचेनन् पक मोरोनीकया सेनयाहरूले 
उनीहरू कहयाँ गएकया पथए भनेर थयाहया  
ियाउँछन्।

२३ तर ्सतो हुन ग्ो, उनीहरूले उजयाड 
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सथयानपतर प्रसथयान गनने पबपत्कै मोरोनीले 
उनीहरूको पिप्वरलयाई हेन्ष उजयाड सथयानपतर 
जयासतुसहरू िठयाए, ्ो िपन, अलमयाकया 
अगम्वयाणीहरूबयाट थयाहया भएर, उनीसयामतु 
पननशचत मयापनस िठयाए, उनीबयाट चयाहयानया 
गददै पक उनले िरमप्रभतुसँग सोधून् नफीहरूकया 
सेनयाहरू लमयानीहरूकया प्वरुद्ध पतनीहरूलयाई 
सतुरक्या गन्ष कहयाँ जयानतुिछ्ष।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुको 
्वचन अलमयासयामतु आ्ो र अलमयाले मोरोनीकया 
स्देि्वयाहकहरूलयाई सूचनया पदए, पक 
लमयानीहरूकया सेनयाहरू उजयाड सथयान ्वररिरर 
जयाँदै पथए, पक उनीहरू म्टीको भूपमपतर 
आऊन्, पक उनीहरूले जनको कमजोर 
भयागमयापथ आक्मण आरमभ गरून्। अपन ती 
स्देि्वयाहकहरू गएर मोरोनीसयामतु स्देि 
पदए।

२५ अब मोरोनी, कथंकदयापचत् कुनै 
मयाध्मले लमयानीहरूको एक भयाग ्ेिकोनको 
भूपममया आउँछन् र सहरलयाई अधीनमया 
पल्छन् पक भनी आफनो सेनयाको एक अंि 
त्स भूपममया छयाडे, आफनया सेनयाको बयाँकी 
अंि पलएर म्टीको भूपमपतर लयागे।

२६ अपन उनले अह्रयाए पक त्ो भयागकया 
सबै जन लमयानीहरूकया प्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष, 
आफनया भूपमहरूको र आफनो देिको, आफनया 
अपधकयारहरूको र आफनया स्वत्त्तयाको सतुरक्या 
गन्ष एक सयाथ भेलया हुनतु िद्षछ; त्सकयारण, 
उनीहरू लमयानीहरूको आगमनको सम्लयापग 
त्यार पथए।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
अह्रयाए पक आफनया सेनयाहरू पसदोन नदीको 
पकनयारया नपजक भएको उित्कयामया लतुकनतु 

िछ्ष, जतुन उजयाड सथयानमया पसदोन नदीको 
िनशचममया पथ्ो।

२८ अपन मोरोनीले ्वररिरर जयासतुसहरू 
रयाखे पक उनले लमयानीहरूकया पिप्वर कपहले 
आउँछन भनी थयाहया ियाउन सकून्।

२९ अपन अब, पकनभने मोरोनीलयाई 
लमयानीहरूको लक्् थयाहया पथ्ो, पक ्ो 
आफनया ब्धतुहरूको प्वनयाि गनतु्ष, अथ्वया 
अधीनमया पलएर उनीहरूलयाई दयासत्वमया 
ल्याउनतु पथ्ो पक उनीहरूले सबै भूपमभरर 
आफनो आपधरयाज् सथयािनया गन्ष सकून्;

३० अपन उनलयाई ्ो िपन थयाहया भएर पक 
नफीहरूको एक मयात् चयाहयानया आफनो भूपम र 
आफनो स्वत्त्तया र आफनो चच्षको संरक्ण 
गनतु्ष पथ्ो, त्सकयारण उनीहरूले ् सलयाई ियाि 
सोचेनन् पक उनीहरूले रणनीपतद्यारया पतनको 
सतुरक्या गनतु्षिछ्ष; त्सकयारण उनले आफनया 
जयासतुसहरूद्यारया ित्या लगयाए लमयानीहरूले कुन 
बयाटो पलँदैछन्।

३१ त्सकयारण, उनले आफनया सेनयाहरूलयाई 
छुट्याए र एक भयागलयाई उित्याकयापतर ल्याए 
र उनीहरूलयाई िू्व्षमया र ररप्याह डयाँडयाको 
दपक्णमया लतुकयाए;

३२ अपन बयाँकीलयाई उनले िनशचमी 
उित्कयामया, पसदोन नदीको िनशचममया र तल 
म्टी भूपमको पसमयानयापतर लतुकयाए।

३३ अपन ्सरी आफनया चयाहयानयाअनतुसयार 
आफनया सेनया तैनयाथ गरेकयाले, उनी 
पतनीहरूलयाई भेटन त्यार पथए।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
डयाँडयाको दपक्णमया आए, जहयाँ मोरोनीको 
सेनयाको एक भयाग लतुकेको पथ्ो।

३५ अपन जब लमयानीहरूले ररप्याह 
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डयाँडयालयाई कयाटेकया पथए र उित्कयामया आएकया 
पथए र पसदोन नदी तन्ष थयालेकया पथए, डयाँडयाको 
दपक्णमया लतुकेको सेनया, जतुन लही नयाम गरेको 
मयापनसद्यारया अगतु्वयाइ गररएको पथए र उनले 
आफनया सेनयालयाई अगतु्वयाइ गरे र उनीहरूको 
िछयापड िू्व्षमया लमयानीहरूलयाई िेरे।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
जब नफीहरू उनीहरूको िछयापड आइरहेको 
देखे, उनीहरू िछयापड फक्क र लहीकया सेनयासँग 
लडन थयाले।

३७ अपन दुबै िक्हरूमया मृत्तुको कया््ष 
आरमभ भ्ो, तर, ्ो लमयानीहरूकया तफ्क बढी 
भ्या्वह पथ्ो, पकनपक उनीहरूको नग्तयाले 
नफीहरूकया तरबयार र उनीहरूकया खतुँडयाको 
बपल्ो मतुक्याप्रपत रक्या रपहत बनया्ो, जतुनले 
प्रया् प्रत्ेक प्रहयारमया मृत्तु ल्या्ो।

३८ जब पक अककोतफ्क, कपहलेकयाहीँ 
नफीहरूमयाझ एउटया मया्छे ढलथ्ो, उनीहरूकया 
तरबयारहरूबयाट र रगत गतुमेर, उनीहरू िरीरकया 
अझ बढी महत्विूण्ष भयागहरूलयाई, अथ्वया 
उनीहरूकया क्वचहरूले र उनीहरूकया बयाहु-
क्वचहरूले र उनीहरूकया पिर-क्वचहरूले 
लमयानीहरूकया प्रहयारबयाट उनीहरूकया अझ 
महत्विूण्ष भयागहरू ढयापकएकोले, अपन ्सरी 
नफीहरूले लमयानीहरूमयाझ मृत्तुको कया््ष 
चलयाए।

३९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
उनीहरूकया मयाझको भ्ङ्र प्वनयािकया 
कयारण त्पसत भए, ्पत्समम पक उनीहरू 
पसदोन नदीपतर भयाग् थयाले।

४० अपन उनीहरूलयाई लही र उनकया 
मयापनसहरूद्यारया लखेपट्ो; अपन उनीहरूलयाई 
लहीद्यारया पसदोनको ियानीमया धियाइ्ो र 

उनीहरूले पसदोनकया ियानी तरे। अपन लहीले 
आफनया सेनयाहरूलयाई पसदोनको पकनयारयामया 
रयाखे पक उनीहरूले नतरून्।

४१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी र 
उनकया सेनयाले लमयानीहरूलयाई उित्कयामया, 
पसदोन नदीको अककोपतर भेटे र उनीहरूमयापथ 
आइलयाग् र उनीहरूको बध गन्ष थयाले।

४२ अपन लमयानीहरू फेरर उनीहरू 
अगयापडबयाट म्टीको भूपमपतर भयागे; र फेरर 
उनीहरूलयाई मोरोनीको सेनयाहरूद्यारया भेपट्ो।

४३ अब ्ो िरनसथपतमया लमयानीहरू 
अत्यापधक लडे, हो, लमयानीहरूले त्सतो 
अत््तै िपक् र सयाहयासले लडेको, 
प्रयारमभदेनखसमेत, कपहल्ै जयापनएको पथएन।

४४ अपन उनीहरू जोरयामीहरू र 
अमयालेकीहरूद्यारया प्रेररत गरयाइएकया पथए, 
जो उनीहरूकया मतुख् कप्तयान र अगतु्वयाहरू 
पथए र जेरहेमनयाहद्यारया जो उनीहरूकया मतुख् 
कप्तयान, अथ्वया उनीहरूकया अगतु्वया र सेनयानी 
पथ्ो; हो, उनीहरू अपजङ्रजसतै लडे र 
नफीहरूमध्े धेरैलयाई उनीहरूकया हयातहरूद्यारया 
बध गरर्ो, हो, पकनपक उनीहरूले आफनया 
पिर-क्वचहरूलयाई प्रहयार गरेर दुइटया बनयाए र 
उनीहरूमध्े धेरैले पतनीहरूकया क्वचहरूलयाई 
छेडे र उनीहरूले पतनीहरूमध्े धेरैकया बयाहुहरू 
कयाटे; अपन ्सरी लमयानीहरूले उनीहरूको 
तीव्र क्ोधकया सयाथ प्रहयार गरे।

४५ तैिपन, नफीहरू एक अझ रयाम्ो 
कयारणले प्रेररत पथए, पकनपक उनीहरू न त 
रयाजसंसथयाकया पननमत न त िपक्कया पननमत 
लपडरहेकया पथए तर उनीहरू आफनया िरहरूकया 
पननमत र आफनया स्वत्त्तयाकया पननमत, आफनया 
ितनीहरू र आफनया छोरयाछोरीहरूकया पननमत र 
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आफनया सबैकया पननमत, हो, आफनया आरयाधनया 
गनने प्वपधहरूकया र आफनो चच्षकया पननमत 
लपडरहेकया पथए।

४६ अपन उनीहरूले त्सो गरररहेकया पथए 
जतुन उनीहरूले आफनया िरमेश्वरप्रपत आफू 
ऋणी भएको कत्षव् ठयानेकया पथए; पकनपक 
िरमप्रभतुले उनीहरूसयामतु र उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुसयामतु िपन भन्तुभएको पथ्ो, पक: 
जहयाँसमम पतमीहरू िपहलो प्रहयारको दोषी छैनौ 
न त दोस्ो, पतमीहरूले आफनया ित्तुहरूको 
हयातबयाट आफनो बध गररएको सहनतु िददैन।

४७ अपन फेरर, िरमप्रभतुले भन्तुभएको छ 
पक: पतमीहरूले आफनया िरर्वयारहरूको सतुरक्या 
रक्ियात गरेर समेत गनू्ष। त्सकयारण ्ो 
कयारणकया पननमत नफीहरू आफनो र आफनया 
िरर्वयारको र आफनया भूपमको, आफनो देिको 
र आफनया अपधकयारको र आफनो धम्षको सतुरक्या 
गन्ष लमयानीहरूसँग लपडरहेकया पथए।

४८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मोरोनीकया 
मयापनसहरूले लमयानीहरूको पतब्तया र 
क्ोधलयाई देखे, उनीहरू डरले तपस्षएर भयाग् 
त्यार पथए। अपन मोरोनीले, उनीहरूको 
लक््को महसतुस गरेर, ्ी प्वचयारहरू िठयाएर 
उनीहरूकया हृद्लयाई प्रेररत गरे—हो, आफनया 
भूपमहरूको, आफनो स्वत्त्तयाको, हो, 
दयासत्वबयाट उनीहरूको मतुपक्कया प्वचयारहरू।

४९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
लमयानीहरूमयापथ फपक्कए र उनीहरूले एक 
स्वरमया िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतु, 
उनीहरूको स्वत्त्तयाको र दयासत्वबयाट 
उनीहरूको मतुपक्कया पननमत ितुकयारे।

५० अपन उनीहरूले लमयानीहरूप्वरुद्ध 
िपक्कया सयाथ खडया हुन थयाले; र उनीहरूले 

िरमप्रभतुसयामतु आफनो स्वत्त्तयाकया पननमत 
करयाएको त्ही िणटयामया, लमयानीहरू 
उनीहरूकया अगयापडबयाट भयाग् थयाले; र उनीहरू 
पसदोनकया ियानीसमम समेत भयागे।

५१ अब, लमयानीहरू धेरै सङ्ख्ययामया पथए, 
हो, नफीहरूको सङ्ख्ययाको दोबबर; तैिपन, 
उनीहरूलयाई ्पतसमम लखेपट्ो पक उनीहरू 
उित्कयामया, पसदोन नदीको पकनयारयामया एक 
समूहमया एक सयाथ भेलया भएकया पथए।

५२ त्सकयारण मोरोनीकया सेनयाहरूले 
उनीहरूलयाई ्वररिरर िेरे, हो, नदीकया दुबै 
पतरमया समेत, पकनपक हेर, िू्व्षमया लहीकया 
मयापनसहरू पथए।

५३ त्सकयारण जब जेरहेमनयाहले लहीकया 
मयापनसहरूलयाई पसदोन नदीको िू्व्षमया देख्ो र 
मोरोनीकया सेनयाहरूलयाई पसदोनको िनशचममया, 
पक उनीहरू नफीहरूद्यारया िेररएकया पथए, 
उनीहरू डरले प्वचपलत भए।

५४ जब मोरोनीले उनीहरूको डरलयाई 
देखे, उनले आफनया मयापनसहरूलयाई आज्या 
पदए पक उनीहरूले पतनीहरूको रगत बगयाउन 
रोकनतुिछ्ष।

अध्या् ४४

मोरोनीले लमानीहरूलाई भक त रामनतको 
करार गनु्छ भक त नार हुन ु िन्न े आज्ा 
भदनरन्—जेरहेमनाहल ेप्रसतावको असवीकार 
गर्छ र लडाइ ँ जारी रहनर—मोरोनीको 
सेनाले लमानीहरूलाई हराउरँ। लगिग 
ई.प.ू ७४–७३।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले रोके 
र उनीहरूबयाट एक कदम िपछ हटे। अपन 
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मोरोनीले जेरहेमनयाहसयामतु भने: हेर्, जेरहेमनयाह, 
पक हयामी रगत बगयाउने मयापनस हुन चयाहयान्ौँ। 
तँलयाई थयाहया छ पक तँ हयाम्या हयातहरूमया छस् 
तैिपन हयामी तेरो ्वध गन्ष चयाहयान्ौँ।

२ हेर्, हयामी पतमीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष 
आएकया होइनौँ पक हयामी िपक्कया पननमत 
रगत बगयाउन सकौँ, न त हयामी पतमीहरूलयाई 
दयासत्वको जतु्वयामया ल्याउन चयाहया्छौँ। तर 
पतमीहरू ्ही कयारणले हयामी प्वरुद्ध आएकया 
हौ; हो, अपन पतमीहरू हयाम्या धम्षकया कयारण 
हयामीसँग क्ुद्ध छौ।

३ तर अब, तैँले देखछस् पक िरमप्रभतु 
हयामीसँग हुनतुहु्छ; अपन तैँले देखछस् पक 
उहयाँले पतमीहरूलयाई हयाम्या हयातमया पदनतुभएको 
छ। अपन अब म चयाहया्छु पक पतमीहरूले बतुझनतु 
िछ्ष पक ्ो हयाम्ो धम्ष र ख्ीष्टमयापथको हयाम्ो 
आसथयाकया कयारण गररएको हो। अपन अब तैँले 
देखछस् पक तैँले हयाम्ो ्ो आसथयाको प्वनयाि 
गन्ष सकदैनस्।

४ अब तँ देखछस् पक ्ो िरमेश्वरको सयाँचो 
आसथया हो; हो, तँ देखछस पक िरमेश्वरले 
हयामीलयाई सह्ोग गनतु्ष हुनेछ र ियालनतु हुनेछ 
र जोगयाउनतु हुनेछ, जहयाँसमम हयामी उहयाँप्रपत र 
हयाम्ो आसथयाप्रपत र हयाम्ो धम्षप्रपत आसथया्वयान् 
हु्छौँ; अपन ्पद हयामी उल्ङ्घनमया ितन 
नभए र हयाम्ो आसथयाको अस्वीकयार नगरे 
िरमप्रभतुले कपहल्ै अनतुमपत पदनतु हुनेछैन पक 
हयामीलयाई प्वनयाि गरर्ोस्।

५ अपन अब, जेरहेमनयाह, म तँलयाई आज्या 
पद्छु, स्व्षिपक्मयान िरमेश्वरको नयाउँमया, 
जसले हयाम्या बयाहुहरूलयाई बपल्या बनयाउनतु 
भएको छ पक हयामीले तँमयापथ िपक् ियाएकया 
छौँ र हयाम्ो आसथयाद्यारया, हयाम्ो धम्षद्यारया, हयाम्ो 

आरयाधनयाको प्वपधद्यारया र हयाम्ो चच्षद्यारया र 
िप्वत् सह्ोगद्यारया जसकया लयापग हयामी हयाम्या 
ितनी र हयाम्या छोरयाछोरीप्रपत ऋणी छौँ, त्ो 
स्वत्त्तयाद्यारया जसले हयामीलयाई हयाम्ो भूपम 
र हयाम्ो देिसँग बयाँधदछ, हो र िरमेश्वरकया 
िप्वत् ्वचनहरू रयाखेर िपन, जसप्रपत हयाम्या 
सबै खतुपस्यालीकया पननमत हयामी ऋणी छौँ; 
अपन हयाम्या लयापग अत्यापधक प्यारो भएको 
सबैद्यारया—

६ हो, अपन ्पत मयात् होइन; म तँलयाई 
तँसँग जी्वनप्रपत भएको चयाहयानयाद्यारया आज्या 
पद्छु, पक तैँले आफनया ्तुद्धकया हपत्यार 
हयामीसयामतु हसतया्तरण गनतु्ष, अपन हयामी तेरो 
रगत खोजनेछैनौँ, तर हयामी तेरो ज्यान 
छयापडपदनेछौँ, ्पद तँ तेरो आफनो बयाटो गइस् 
र हयामीसँग ्तुद्ध गन्ष फेरर आइनस् भने।

७ अपन अब, ्पद तँ ्ो गददैनस् भने, 
हेर्, तँ हयाम्या हयातहरूमया छस्, अपन म मेरया 
मयापनसहरूलयाई आज्या पद्छु पक उनीहरू 
तँमयापथ जयाइ लयाग्ेछन् र पतमीहरूकया 
िरीरहरूमया मृत्तुकया ियाउहरूकया कष्ट पदनेछन्, 
पक पतमीहरू लोि हुनेछौ; र तब हयामी देखनेछौ 
्ी जनमयापथ कसको अपधकयार छ; हो, हयामी 
देखनेछौँ कसलयाई दयासत्वमया ल्याइनेछ।

८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
जेरहेमनयाहले ्ी भनयाइहरू सतु््ो ऊ अपि 
आ्ो र आफनया तरबयारहरू र आफनया खतुँडयाहरू 
र आफनया धनतुहरू मोरोनीकया हयातहरूमया 
हसतया्तरण गऱ्ो र उनीसयामतु भ््ो: हेर, 
हयाम्या ्तुद्धकया हपत्यारहरू ्हयाँ छन्; हयामी 
ती पतमीलयाई हसतया्तरण गननेछौँ, तर हयामी 
आफ ँै पतमीसयामतु ििथ पलन अनतुमपत पदने 
छैनौँ, जतुन हयामीलयाई थयाहया छ पक हयामी र 
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हयाम्या छोरयाछोरीहरूले िपन तोडनेछन्; तर 
हयाम्या ्तुद्धकया हपत्यारहरू लैजयाओ र अनतुमपत 
देओ पक हयामी उजयाड सथयानपतर प्रसथयान गन्ष 
सकूँ; अ््थया हयामी हयाम्या तरबयारहरू रयाखनेछौँ 
र हयामी ् या त नयापिनेछौँ ् या त प्वज्ी हुनेछौँ।

९ हेर, हयामी पतम्ो आसथयाकया होइनौँ; 
हयामी प्वश्वयास गददैनौँ पक िरमेश्वर हुनतुहु्छ 
जसले पतमीहरूलयाई हयाम्या हयातहरूबयाट मतुक् 
गनतु्षभएको हो तर हयामी प्वश्वयास गर्छौँ पक ्ो 
पतमीहरूको धतुत्या्षईँ हो जसले पतमीहरूलयाई 
हयाम्या तरबयारबयाट संरक्ण गरेको हो। हेर, 
्ो पतमीहरूकया क्वच र ढयाल हुन् जसले 
पतमीहरूको संरक्ण गरेकया हुन्।

१० अपन अब जब जेरहेमनयाहले ्ी 
्वचनहरूको अ्त् गरेको पथ्ो, मोरोनीले 
तरबयारहरू र ् तुद्धकया हपत्यारहरू जेरहेमनयाहसयामतु 
फकया्षए, जतुन उनले प्रयाप्त गरेकया पथए, ्सो 
भ्दै: हेर्, हयामी प्व्वयादको अ्त् गननेछौँ।

११ अब म मैले बोलेकया ्वचनहरू पफतया्ष 
पलन सनकदनँ, त्सकयारण जसरी िरमप्रभतु 
जीप्वत हुनतुहु्छ, ्पद हयामीप्वरुद्ध ्तुद्ध गन्ष 
नफक्कने ििथ गरेर प्रसथयान नगरे पतमीहरू 
त्सै प्रसथयान गननेछैनौ। अब पकनभने पतमीहरू 
हयाम्या हयातहरूमया छौ, हयामी पतमीहरूको रगत 
जपमनमया िोखनेछौँ, ्या त मैले प्रसतया्व गरेको 
सत्षमया समि्षण गननेछौँ।

१२ अपन अब जब मोरोनीले ्ी ्वचनहरू 
भनेकया पथए, जेरहेमनयाहले आफनो तरबयार 
रयाख्ो र ऊ मोरोनीसँग क्ुद्ध भ्ो र ऊ 
अगयापड दौड्ो पक उसले मोरोनीको ्वध 
गन्ष सकोस्; तर जब उसले आफनो तरबयार 
उठया्ो, मोरोनीकया पसियाहीहरूमध्े एकले 
त्सलयाई जपमनमया पगनने गरी प्रहयार गऱ्ो र 

त्सले पबँड फुटया्ो; र उसले जेरहेमनयाहलयाई 
िपन प्रहयार गऱ्ो पक उसले उसको खोिडीको 
छयालया पनकयाल्ो र त्ो जपमनमया ढल्ो। 
अपन जेरहेमनयाह उनीहरूअगयापड बयाट आफनया 
पसियाहीहरूमयाझ िपछ हट्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक खडया भएको 
पसियाही, जसले जेरहेमनयाहको खोिडीको 
छयालया कयाट्ो, उसले जपमनबयाट कियालद्यारया 
खोिडीको छयालया पल्ो र तरबयारको टुपिोमया 
रयाख्ो र उनीहरूसयामतु त्क्या्ो, ठूलो स्वरमया 
उनीहरूसयामतु ्सो भ्दै:

१४ जसरी ्ो खोिडीको छयालया जपमनमया 
ढलेको छ, जतुन पतमीहरूकया अगतु्वयाको हो, 
्पद पतमीहरूले आफनया ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
हसतया्तरण नगरे र ियान्तको करयारकया सयाथ 
प्रसथयान नगरे पतमीहरू त्सरी नै जपमनमया 
ढलनेछौ।

१५ अब त्हयाँ धेरै पथए, जब उनीहरूले ्ी 
्वचनहरू सतुने र तरबयारमयापथ भएको खोिडीको 
छयालया देखे, पतनीहरूलयाई त्यािले प्वचपलत 
गरया्ो; र धेरै अपि आए र मोरोनीकया ियाउमया 
आफनया ् तुद्धकया हपत्यारहरू फ्याँके र ियान्तको 
करयारमया प्र्वेि गरे। अपन जपत कयारयारमया प्र्वेि 
गरे उनीहरूलयाई उजयाड सथयानमया प्र्वेि गन्ष 
पदइ्ो।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जेरहेमनयाह 
अत््तै क्ोपधत भ्ो र उसकया बयाँकी 
पसियाहीहरूलयाई नफीहरूकया प्वरुद्ध अझ बढी 
िपक्कया सयाथ लडन ररसमया भडकया्ो।

१७ अपन अब मोरोनी ररसयाए, लमयानीहरूको 
हठीिनयाकया कयारणले; त्सकयारण उनले 
आफनया जनलयाई आज्या पदए पक उनीहरू 
पतनीहरूमयापथ जयाइलयाग्तु िछ्ष र पतनीहरूको 
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बध गनतु्ष िछ्ष। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
उनीहरूले पतनीहरूको बध गन्ष थयाले; हो, 
अपन लमयानीहरू आफनो तरबयारहरू र आफनो 
िपक्कया सयाथ लडे।

१८ तर हेर, उनीहरूको नयाङ्ो छयालयाहरू 
र उनीहरूको नयाङ्ो टयाउकयाहरू नफीहरूकया 
धयाररलया तरबयारहरूमया रक्यारपहत पथए; हो, हेर 
उनीहरू छेपडए र प्रहयार गररए; हो, नफीहरूकया 
तरबयार अगयापड अत््तै पछटो ढले; अपन 
उनीहरू बढयाररन थयाले, जसरी मोरोनीको 
पसियाहीले अगम्वयाणी गरेको पथ्ो।

१९ अब जेरहेमनयाह, जब उसले ्ो 
देख्ो पक उनीहरू सबै प्वनयाि हुन लयागेकया 
पथए, मोरोनीसयामतु िपक्कया सयाथ करयाउन 
थयाल्ो, ्वयाचया गददै पक ऊ र उसकया जन िपन 
उनीहरूसँग करयार गननेछन्, ्पद उनीहरूले 
पतनीहरूकया बयाँकीको जी्वन छयापडपदए भने, 
पक उनीहरू कपहल्ै पतनीहरूकया प्वरुद्ध ्तुद्ध 
गन्ष आउनेछैनन्।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
अह्रयाए पक जनमयाझ मृत्तुको कया््ष रोपकनतु 
िछ्ष। अपन उनले लमयानीहरूबयाट ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू पलए; र पतनीहरूले उनीसँग 
ियान्तको करयारमया प्र्वेि गरेिपछ उनीहरूलयाई 
उजयाड सथयानमया प्र्वेि गन्ष अनतुमपत पदइ्ो।

२१ अब ठूलो सङ्ख्यया भएको कयारणले 
मृतकहरूको सङ्ख्यया गपनएन; हो, नफीहरू 
र लमयानीहरू दुबैमया मृतकहरूको सङ्ख्यया 
अत््तै ठूलो पथ्ो।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
पतनीहरूकया मृतकहरूलयाई पसदोनकया ियानीमया 
फ्याँके र उनीहरू त्हयाँबयाट अपि गएकया छन् र 
समतु्द्को गपहरयाइमया गयापडएकया छन्।

२३ अपन नफीहरूकया, अथ्वया मोरोनीकया 
सेनया, फक्क र आफनया िरमया र भूपममया आए।

२४ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको अठयारौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो। अपन ्सरी नफीकया ियातयाहरूमया 
लेनखएको अलमयाको अपभलेख अ्त् भ्ो।

हेलयामयानले आफनया पदनहरूमया रयाखेको 
हेलयामयानको अपभलेखअनतुसयार हेलयामयानकया 
पदनहरूमया नफीकया जनको, उनीहरूकया 
्तुद्धहरूको र मतभेदहरूको प्व्वरण।

अधयायहरू ४५ देमख ६२ समम

अध्या् ४५

हेलामानले अलमाका वचनहरूमा भवशवास 
गद्छरन्—अलमाल े नफीहरूको भवनारको 
अगमवाणी गद्छरन—्उनल ेिभूमलाई आरीष 
र श्ाप भदनरन्—मोरालाई जसत ैअलमालाई 
पभन आतमाद्ारा लभगएको हुन सकर—
चच्छमा भववाद ्ढर। लगिग ई.प.ू ७३।

१ हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जन अत््तै खतुसी भए, पकनभने िरमप्रभतुले 
फेरर उनीहरूलयाई उनीहरूकया ित्तुहरूकया 
हयातहरूबयाट मतुक् गरयाउनतु भएको पथ्ो; 
त्सकयारण उनीहरूले िरमप्रभतु आफनया 
िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदए; हो, अपन 
उनीहरूले धेरै उि्वयास बसे र धेरै प्रयाथ्षनया गरे 
र उनीहरूले िरमेश्वरलयाई अत््त महयान् 
खतुसीकया सयाथ आरयाधनया गरे।

२ अपन नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्याइसौं ्वष्षमया 
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्सतो हुन ग्ो, पक अलमया उनकया छोरया 
हेलयामयानसयामतु आए र उनीसयामतु भने: के 
पतमी रयानखएकया ती अपभलेखहरूकया बयारेमया 
मैले पतमीसयामतु बोलेकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गद्षछौ?

३ अपन हेलयामयानले उनीसयामतु भने: हो, म 
प्वश्वयास गछु्ष।

४ अपन अलमयाले फेरर भने: के पतमी 
आउनतुहुने ्ेिू ख्ीष्टमया प्वश्वयास गछछौ?

५ अपन उनले भने: हो, म तियाईँले बोलेकया 
सबै ्वचनहरूमया प्वश्वयास गछु्ष।

६ अपन अलमयाले उनलयाई फेरर भने: के पतमी 
मेरया आज्याहरू ियालनया गननेछौ?

७ अपन उनले भने: हो, म तियाईँकया 
आज्याहरू मेरो समिूण्ष हृद्ले ियालनया गननेछु।

८ तब अलमयाले उनीहरूसयामतु भने: पतमी 
आिीपषत होऊ; र िरमप्रभतुले पतम्ो ्ो 
भूपममया उन्पत गनतु्षहुनेछ।

९ तर हेर, मसँग पतमीसयामतु अगम्वयाणी 
गनतु्षिनने कुरया केही छ; तर पतमीसयामतु म जे 
अगम्वयाणी गछु्ष पतमीले त्सलयाई ज्यात 
नगरयाउनतु; हो, जे म पतमीसयामतु अगम्वयाणी 
गद्षछु अ्वगत नगरयाउनू, अगम्वयाणी िूरया 
नभइ्जेलसमम समेत; त्सकयारण मैले बोलने 
्वचनहरू लेख।

१० अपन ्वचनहरू ्ी हुन्: हेर, म अनतुमयान 
गछु्ष पक ्ी जन, नफीहरू, ममया भएको 
प्रकयािको आतमयाअनतुसयार, ्ेिू ख्ीष्ट आफ ँै 
उनीहरूसयामतु प्रकट भएको सम्देनख चयार 
स् ्वष्षमया, प्वश्वयासमया क्ीण हुनेछन्।

११ हो, अपन तब उनीहरूले नफीकया जन 
लोि नभइ्जेलसमम समेत ्तुद्ध र मयाहयामयारी, 
हो, अपनकयाल र रक्ियात देखनेछन्—

१२ हो, अपन ्ो पकनभने उनीहरू 
प्वश्वयासमया क्ीण हुनेछन् र अ्धकयारकया 
कयामहरूमया र लमिटिनमया र सबै प्रकयारकया 
दुष्टतयाहरूमया ितन हुनेछन्; हो, म पतमीसयामतु 
भ्दछु, पक पकनभने उनीहरूले त्सतो महयान् 
प्रकयाि र ज्यानकया प्वरुद्ध ियाि गननेछन्, हो, 
म पतमीलयाई भ्दछु, पक त्ो पदनदेनख, ्ो 
महयान् दुष्टतया आउनतु अपि चौथो पिँढी गतुज्ने 
छैन।

१३ अपन जब त्ो महयान् पदन आउँछ, 
हेर, सम् पछट्ै आउँछ पक पतनलयाई जो 
अपहले छन्, अथ्वया नफीकया जनमयाझ गणनया 
गररएकयाहरूकया स्तपतलयाई नफीकया जनमयाझ 
अरु गणनया गररने छैन।

१४ तर जो रह्छ र त्ो महयान् र भ्या्वह 
पदनमया प्वनयाि हुँदैन, उसलयाई लमयानीहरूमयाझ 
गणनया गररनेछ र उनीहरूजसतै बन्ेछ, 
िरमप्रभतुकया पिष् भपनने थोरै बयाहेक, सबै र 
उनीहरूलयाई लमयानीहरूले उनीहरूको लोि 
नभइ्जेलसमम समेत लखेटने छन्। अपन 
अब, दुष्टतयाकया कयारण, ्ो अगम्वयाणी िूरया 
हुनेछ।

१५ अपन अब ् सतो हुन ग्ो पक अलमयाल े् ी 
कुरयाहरू हलेयामयानलयाई भनेिपछ, उनल ेपतनलयाई 
र आफनया अरु छोरयाहरूलयाई िपन आिीष पदए; 
र उनल ेधममीकया पनपमत् िथृ्वीलयाई िपन आिीष 
पदए।

१६ अपन उनले भने: िरमप्रभतु िरमेश्वर ् सो 
भन्तुहु्छ—भूपम श्यापित हुनेछ, हो, ्ो भूपम, 
प्रत्ेक रयाष्टट्र, कुटुमब, भयाषया र जनकया पननमत 
प्वनयािसमम, जसले दुष्टतयािू्व्षक गछ्ष, तब 
उनीहरू िूरै ियाकने छन्; र जसरी मैले भनेको 
छुँ त्सरी हुनेछ; पकनपक ्ो िरमेश्वरको 
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भूपममयापथको आिीष र श्याि हो, पकनपक 
िरमप्रभतुले ियािलयाई थोरै मयात्याको स्वीकृपतले 
िपन हेन्ष सकनतुहुन्।

१७ अपन अब, जब अलमयाले ्ी ्वचनहरू 
बोलेकया पथए उनले चच्षलयाई, हो, त्स 
सम्देनख अगयापड अपडग भएर खडया हुनतु िनने 
सबैलयाई आिीष पदए।

१८ अपन जब अलमयाले ्सो गरेकया पथए 
उनी जरहेमलयाको भूपमबयाट प्रसथयान गरे, 
मेलेकको भूपमपतर जयान लयागेजसतै गरी। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक उनको बयारेमया अरु कपहल्ै 
सतुपनएन; उनको मृत्तु र उनको दफनयाइको 
बयारेमया हयामीलयाई थयाहया छैन।

१९ हेर, ्ो हयामीलयाई थयाहया छ, पक उनी 
एक धममी मयापनस पथए; र ्ो भनयाइ चच्ष भरर 
ग्ो पक मोियालयाई जसतै, उनलयाई आतमयाद्यारया 
लपगएको पथ्ो, अथ्वया िरमप्रभतुको हयातद्यारया 
समयापध समेत गररएको पथ्ो। तर हेर, 
धम्षियासत्हरूले भ्दछन् िरमप्रभतुले मोियालयाई 
आफ ँैमया पलनतुभ्ो; र हयामी अनतुमयान गर्छौँ पक 
उहयाँले अलमयालयाई िपन आतमयामया आफ ँैमया 
रिहण गनतु्ष भ्ो, त्सकयारण, ्ो कयारणकया 
पननमत उनको मृत्तु र समयापधकया बयारेमया 
हयामीलयाई केही थयाहया छैन।

२० अपन अब नफीकया जन मयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्याइसौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया ्सतो हुन ग्ो, पक हेलयामयान 
जनमयाझ उनीहरूसयामतु ्वचन उद्ोष गन्ष अपि 
गए।

२१ पकनपक हेर, लमयानीहरूसँगकया 
्तुद्धहरू र जनमयाझकया धेरै सयानया मतभेदहरू र 
प्वघनहरूकया कयारण, ्ो आ्वश्क पथ्ो पक 
िरमेश्वरको ्वचन उनीहरूमयाझ उद्ोष गररनतु 

िऱ्ो, हो र एक प्वपन्म चच्ष भरर बनयाइनतु 
िऱ्ो।

२२ त्सकयारण, हेलयामयान र उनकया ब्धतुहरू 
सब ै भपूममया, हो, नफीकया जनको अधीनमया 
भएको सबै भूपमकया प्रत्ेक सहरमया, चच्षको फेरर 
सथयािनया गन्ष अपि गए। अपन ् सतो हुन ग्ो पक 
उनीहरूल ेसमिणू्ष भपूमभरर, सब ैचच्षहरूमयापथ 
ियादरीहरू र पिक्कहरू पन त्ुक् गरे।

२३ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक हेलयामयान 
र उनकया ब्धतुहरूल े चच्षमयापथ ियादरीहरू र 
पिक्कहरू पन्तुक् गरिेपछ पक उनीहरूमयाझ 
एक प्व्वयाद उठ्ो र उनीहरूल े हेलयामयान र 
उनकया ब्धतुहरूकया ्वचनहरूलयाई ्वयासतया गरनेन।्

२४ तर उनीहरू िमणडी भए, आफनया 
हृद्मया उचयापलएर, उनीहरूकया अत््त धेरै 
धनकया कयारण; त्सकयारण उनीहरू आफनया 
आँखयामया धनी बने र िरमेश्वरअगयापड पसधया 
भएर पहँडन उनीहरूकया ्वचनहरूमया ध्यान 
पदएनन्।

अध्या् ४६

अमभलकीयाहल राजा हुन षडयनत् 
गद्छर—मोरोनीले सवतनत्ताको धवजा 
उिाउँरन्—उनले जनलाई आफनो 
धम्छको सुरक्षा गन्छ जममा गर्छन्—सच्ा 
भवशवासीहरूलाई ख्ीभष्टयनहरू िभननर—
योसेफको अवरेषको संरक्षण गररनेर—
अमभलकीयाह र भिन्न मतधारी नफीको 
िूभमभतर िागरन्—सवतनत्ताको कारणको 
सम ््छन नगननेहरूलाई माररनर। लगिग 
ई.पू. ७३–७२।

१ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जपत्ले हेलयामयानकया 
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र उनकया ब्धतुहरूकया ्वचनहरूलयाई सतुनेनन् 
उनीहरू आफनया ब्धतुहरूकया प्वरुद्धमया एक 
सयाथ भेलया भए।

२ अपन अब हेर, उनीहरू अत््त क्ुद्ध 
पथए, ्पतसमम पक उनीहरू पतनीहरूलयाई बध 
गन्ष दृढ पथए।

३ अब आफनया ब्धतुहरूसँग क्ुद्ध हुनेहरूको 
अगतु्वया ठूलो र बपल्ो मयापनस पथ्ो; र उसको 
नयाउँ अमपलकी्याह पथ्ो।

४ अपन अमपलकी्याह रयाजया हुन इचछुक 
पथ्ो; र ती जन जो क्ूद्ध पथए उनीहरू िपन 
इचछुक पथए पक ऊ उनीहरूको रयाजया हुनतु 
िद्षछ; र उनीहरूमध्े ठूलो भयाग भूपमकया 
तल्ो ््या्कतया्षहरू पथए, अपन उनीहरूले 
िपक् खोजदै पथए।

५ अपन उनीहरूलयाई अमपलकी्याहकया 
फुक्या्षइद्यारया अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो, पक ्पद 
उनीहरूले उसलयाई समथ्षन गरे र रयाजयाको 
रुिमया सथयािनया गरे भने पक उसले उनीहरूलयाई 
जनमयापथको ियासक बनयाउने छ।

६ ्सरी उनीहरूलयाई अमपलकी्याहले 
मतभेदहरूपतर अगतु्वयाइ गरेको पथ्ो, हेलयामयान 
र उनकया ब्धतुहरूकया प्र्वचन हुँदयाहुँदै, हो, 
उनीहरूको चच्षमयापथको अत््त हेरप्वचयार 
हुँदयाहुँदै, पकनपक उनीहरू चच्षमयापथ उच्च 
ियादरीहरू पथए।

७ अपन चच्षमया अमपलकी्याहकया 
फुक्या्षइहरूको प्वश्वयास गनने धेरै पथए, 
त्सकयारण उनीहरू चच्षबयाट समेत प्वमपत 
भएकया पथए; अपन ्सरी उनीहरूको 
लमयानीहरूमयापथको महयान् प्वज् र िरमप्रभतुको 
हयातद्यारयाको उनीहरूको मतुपक्कया कयारणको 
उनीहरूको महयान् खतुपस्याली हुँदयाहुँदै िपन, 

नफीकया जनको चच्षको कयारोबयार अत््त 
अपननशचत र खतरयाजनक पथ्ो।

८ ्सरी हयामी देखन सकछौ कपत पछट्ै 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूले िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई पबस्ष्छन्, हो, 
कपत पछट्ै दुष्टतया गछ्षन् र सैतयानद्यारया अगतु्वयाइ 
गररइ्छन्।

९ हो, अपन हयामी एक ज्यादै दुष्ट मयापनसले 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ गन्ष सकने महयान् 
दुष्टतया िपन देखन सकछौँ।

१० हो, हयामी देखछौँ पक अमपलकी्याह, 
पकनभने ऊ धूत्ष तररकयाहरूको मयापनस र धेरै 
चयाप्तुसी बोलने मयापनस पथ्ो, पक उसले 
धेरै जनकया हृद्हरू दुष्टतयािू्व्षक गन्ष, हो 
र िरमेश्वरकया चच्षको प्वनयाि गन्ष खोजन र 
उनीहरूलयाई िरमेश्वरले पदनतुभएको, अथ्वया 
जतुन आिीष िरमेश्वरले धममीकया पनपमत् 
भूपमकया सतहमयापथ िठयाउनतुभएको पथ्ो, 
त्सको स्वत्त्तयाको जगको प्वनयाि गन्ष 
अगतु्वयाइ गरेर लग्ो।

११ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
नफीकया सेनयाहरूकया मतुख् सेनयानी मोरोनीले 
्ी मतभेदहरूकया बयारेमया सतुनेकया पथए, उनी 
अमपलकी्याहसँग ररसयाए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले आफनो 
कोट टुक्या टुक्या ियारे; र त्सको एक टुक्या पलए 
र त्समयापथ लेखे—हयाम्या िरमेश्वर, हयाम्ो धम्ष 
र स्वत्त्तया र हयाम्ो ियान्त, हयाम्या ितनीहरू र 
हयाम्या छोरयाछोरीहरूकया समझनयामया—र एक 
लठ्ीको टुपिोमया त्सलयाई बयाँधे।

१३ अपन उनल ेआफनो पिर-क्वच र आफनो 
्वक्-क्वच र उनकया ढयालहरू बयाधँ े र आफनो 
पनतमब ्वररिरर क्वच बयाधँ;े र उनल े त्ो 
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लठ्ी पलए, जसको टुपिोमया उनको टुक्याटुक्या 
गररएको कोट पथ्ो, (अपन उनल े त्सलयाई 
स्वत्त्तयाको ध्वजया भने) र उनले जपमनमया 
पनहुरे र उनले िरमेश्वरसयामतु स्वत्त्तयाको 
आिीष भपूम ख्ीपष्ट्यानहरूको एक समहूको 
स्वयापमत्वमया रहु्जेलसमम उनीहरूकया 
ब्धतुहरूमया रहनकया लयापग प्रयाथ्षनया गर।े

१४ पकनपक िरमेश्वरको चच्षको मयातहतमया 
रहेकया ख्ीष्टकया सच्चया प्वश्वयासीहरू सबैलयाई 
चच्षको मयातहतमया नरहेकयाहरूले ्सरी 
बोलयाउँथे।

१५ अपन ती जो चच्षको मयातहतमया पथए 
आसथया्वयान् पथए; हो, ती सबै जो ख्ीष्टकया 
सच्चया प्वश्वयासी पथए आउनतुहुने ख्ीष्टमयापथको 
उनीहरूको प्वश्वयासकया कयारण उनीहरूले 
आफ ँैमया ख्ीष्टको नयाउँ, अथ्वया उनीहरूलयाई 
बोलयाइएजसतै ख्ीपष्ट्यान नयाउँ खतुसीकया सयाथ 
पलए।

१६ अपन त्सकयारण, ्ो सम्मया, 
मोरोनीले प्रयाथ्षनया गरे पक ख्ीपष्ट्यानहरूको र 
भूपमको स्वत्त्तयाको लक्् प्रयाप्त हुन सकोस्।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनले 
आफनो आतमया िरमेश्वरमया ख््याएकया पथए, 
उनले उजयाडको भूपमको दपक्णमया रहेको 
सबै भूपमलयाई, हो, पनषकष्षमया, उत्र र दपक्ण 
दुबैकया सबै भूपमलयाई—एक चतुपनएको भूपम र 
स्वत्त्तयाको भूपम भपन नयामयाकरण गरे।

१८ अपन उनले भने, िरमेश्वरले पनशच् नै 
अनतुमपत पदनतुहुनेछैन पक, हयामी, जो अिमयापनत 
छौँ पकनभने हयामीले आफूमया ख्ीष्टको नयाउँ 
पल्छौँ, हयामीहरूलयाई हयामीले हयाम्या आफनै 
उल्ङ्घनहरू मयाफ्कत् आफ ँैमया ्ो नल्याए 
पकपचपमची ियाररनेछ र प्वनयाि गररनेछ।

१९ अपन जब मोरोनीले ् ी ्वचनहरू भनेकया 
पथए, उनी जनमयाझ अपि गए, उनको टुक्या 
टुक्या गररएको ्वसत्को भयाग हया्वयामया हल्याउँदै; 
पक सबैले टुक्या टुक्या गररएको भयागमया 
लेनखएको लेखयाइ देखन सकून् र ठूलो स्वरले 
करयाउँदै, ्सो भ्दै:

२० हेर, जसले भूपममयापथ ्ो ध्वजयालयाई 
रयाखनेछ, उसलयाई िरमप्रभतुको िपक्मया आपि 
आउन देऊ र एक करयारमया प्र्वेि गन्ष देऊ पक 
उनीहरूले आफनया अपधकयारहरू र आफनो 
धम्ष, जोगयाउन सकून्, पक िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
उनीहरूलयाई आिीष पदनतुहुनेछ।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मोरोनीले 
्ी ्वचनहरूको िोषणया गरेकया पथए, हेर, जन 
दौडदैँ उनीहरूकया आफनया पनतमबहरू ्वररिरर 
क्वच बयाँधेर, आफनया ्वसत्हरू सङ्ेतकया 
रुिमया, अथ्वया करयारकया रुिमया टुक्या टुक्या 
ियारेर एक सयाथ आए, पक उनीहरूले िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई त्याग्े छैनन्; 
अथ्वया, अकको िबदमया, ्पद उनीहरूले 
िरमेश्वरकया आज्याहरूको उल्ङ्घन गरे, 
अथ्वया उल्ङ्घनमया ितन भए र ख्ीष्टको 
नयाउँ पलनमया लनजजत भए, उनीहरूले आफनया 
्वसत्हरू टुक्या टुक्या गरे जसतै िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई टुक्या-टुक्या गनतु्षहुनेछ।

२२ अब ्ो उनीहरूले गरेको करयार पथ्ो र 
उनीहरूले आफनया ्वसत्हरू मोरोनीकया ियाउमया 
फ्याँके, ्सो भ्दै: हयामी हयाम्या िरमेश्वरसँग 
करयार गछयौं, पक हयामीलयाई हयाम्या उत्रपतरकया 
ब्धतुहरूको जसतै, प्वनयाि गररनेछ, ्पद 
हयामी उल्ङ्घनमया ितन भ्ौँ भने; हो, 
्पद हयामी उल्ङ्घनमया ितन भ्ौँ भने, 
उहयाँले हयामीलयाई हयाम्या ित्तुहरूकया ियाउहरूमया 
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फ्याँकन सकनतुहुनेछ, जसरी हयामीले हयाम्या 
्वसत्हरू पतम्या ियाउहरूमया पतम्ो िैतयालयामतुपन 
पकपचपमची गन्ष फ्याँकेकया छौँ।

२३ मोरोनीले उनीहरूसयामतु भने: हेर, हयामी 
्याकूबकया स्तपतकया अ्विेष हौँ; हो, हयामी 
्ोसेफकया स्तपतकया अ्विेष हौँ, जसको 
कोट उनकया ब्धतुहरूले धेरै टुक्याहरूमया टुक्या-
टुक्या ियारेकया पथए; हो, अपन अब हेर, हयामीले 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष सनमझऔँ, 
अ््थया हयाम्या ्वसत्हरू हयाम्या ब्धतुहरूद्यारया 
टुक्या-टुक्या गररनेछ र हयामीलयाई कयारयागयारमया 
फ्याँपकनेछ, अथ्वया बेपचनेछ, अथ्वया ्वध 
गररनेछ।

२४ हो, हयामील े ्ोसफेकया अ्विषेकया 
रुिमया आफनया स्वत्त्तयाको संरक्ण गरौँ; हो, 
्याकूबकया उनको मतृ्तुअगयापडकया ्वचनहरूलयाई 
समझौँ, पकनपक हरे, उनल ेदखे ेपक ्ोसेफको 
कोटको अ्विषेको एक भयाग संरक्ण गररएको 
पथ्ो र कुपहएको पथएन। अपन उनले भने—
जसरी मरेो छोरयाको ्वसत्को ्ो अ्विषेलयाई 
सरंक्ण गररएको छ, त्सरी मेरो छोरयाकया 
स्तपतको अ्विेषलयाई िरमशे्वरकया हयातद्यारया 
सरंक्ण गररनछे र उहयँा आफै ँमया पलनतुहुनेछ, जब 
पक ्ोसफेकया स्तपतकया बयँाकी अ्विेषको 
उनकया ्वसत्को बयाकँी अ्विषेको जसतै नयाि 
हुनछे।

२५ अब हेर, ्सले मेरो जी्वयातमयालयाई दु:ख 
पद्छ; तैिपन, मेरो जी्वयातमया मेरो छोरयामया 
खतुसी पल्छ, िरमेश्वरमया पलइने उसकया 
स्तयानको एक भयागकया कयारण।

२६ अपन हेर, ्याकूबको भयाषया ्सतो पथ्ो।
२७ अपन अब कसलयाई थयाहया छ तर 

्ोसेफकया स्तपतको कुन भयाग, जतुनको 

उनको ्वसत्को जसतै नयाि हुनेछ, के ती 
हयामीबयाट मतभेद प्रकट गननेहरू हुन्?हो, अपन 
त्ो हयामी िपन हुन सकछौँ ्पद हयामी ख्ीष्टको 
प्वश्वयासमया अपडग भएनौँ भने।

२८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मोरोनीले ्ी ्वचनहरू भनेकया पथए उनी 
अपि गए र प्वमतीहरु भएकया भूपमकया सबै 
भयागहरूमया िपन िठयाए र स्वत्त्तया जोगयाउन, 
अमपलकी्याहीहरू भपनने अमपलकी्याह र 
मतभेद प्रकट गरेकया पतनकया प्वरुद्ध खडया हुन 
इचछुक सबै जन एक सयाथ भेलया भए।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अमपलकी्याहले देख्ो पक मोरोनीकया जन 
अमपलकी्याहीहरू भ्दया धेरै पथए—
अपन उसले ्ो िपन देख्ो पक उसकया जन 
उनीहरूले पलएको लक््को ््या् बयारेमया 
िंङ्यालतु पथए—त्सकयारण, लक्् प्रयाप्त 
गन्ष सपकदैन पक भन्े डरले, उसले जयान चयाहने 
उसकया जनलयाई पल्ो र नफीको भूपमपतर 
प्रसथयान गऱ्ो।

३० अपन मोरोनीले सोचे ्ो आ्वश्क 
पथएन पक लमयानीहरूले अरु िपक् 
प्रयाप्त गनतु्षिछ्ष; त्सकयारण उनले सोचे 
अमपलकी्याहकया जनको बयाटो कयापटनतु िछ्ष, 
अथ्वया उनीहरूलयाई पलएर पफतया्ष ल्याउनतु 
िद्षछ र अमपलकी्याहलयाई मृत्तुमया ियानतु्ष िछ्ष; 
हो, पकनपक उनलयाई थयाहया पथ्ो पक उसले 
लमयानीहरूलयाई उनीहरूकया प्वरुद्ध ररसमया 
भडकयाउनेछ र उनीहरूलयाई नफीहरूकया प्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष आउन लगयाउनेछ; अपन उनले ्ो 
थयाहया ियाए पक अमपलकी्याहले त्सो गनने छ 
तयापक उसले आफनया प्र्ोजनहरू प्रयाप्त गन्ष 
सकोस्।
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३७६
३१ त्सकयारण मोरोनीले सोच े पक ्ो 

आ्वश्क पथ्ो पक उनल ेआफनया सनेयाहरूलयाई 
पलनतु िद्षछ, जो एक सयाथ भलेया भएकया पथए र 
आफ ँै हयापत्यारले सनजजएकया पथए र ियान्त 
रयाखन ेकरयारमया प्र्ेवि गरकेया पथए—अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक उनले आफनया सनेया पलए र उजयाड 
सथयानमया अमपलकी्याहको बयाटो कयाटन आफनया 
ियालहरू सपहत उजयाड सथयानपतर अपि बढ।े

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
आफनो चयाहयानयाअनतुसयार गरे र उजयाड सथयान र 
अमपलकी्याहकया सेनयाहरू पतर अपि बढे।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमपलकी्याह 
आफनो मयापनसहरूको सयानो सङ्ख्ययाकया 
सयाथ भयाग्ो र बयाँकीलयाई मोरोनीको हयातमया 
हसतया्तरण गरेको पथ्ो र जरहेमलयाको 
भूपमपतर फकया्षइएको पथ्ो।

३४ अब, मोरोनी प्रधयान ््या्कतया्षहरू 
र जनतयाकया मतद्यारया पन्तुक् गररएको एक 
मयापनस भएकयाले, त्सकयारण उनीसँग 
नफीकया सेनयाहरूमयापथ अपधकयारको सथयािनया 
गन्ष र अभ्यास गन्ष उनीहरूलयाई आफनो 
इचछयाअनतुसयार गनने िपक् पथ्ो।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
अमपलकी्याहीहरूमध्े जसले स्व्तत्तयाको 
लक््को समथ्षन गन्ष करयारमया प्र्वेि गरेन, पक 
एक स्वत्त् सरकयारको कया्म होओस्, उनले 
मयान्ष लगयाए; र तर स्वत्त्तयाको करयारको 
अस्वीकयार गनने थोरैमयात् पथए।

३६ अपन ्सतो िपन हुन ग्ो, पक उनले 
नफीहरूको अधीनमया भएको समिूण्ष भूपममया 
रहेकया प्रत्ेक धरहरयामया स्वत्त्तयाको ध्वजया 
उचयालन लगयाए; अपन ्सरी मोरोनीले 
नफीहरूमयाझ स्वत्त्तयाको ध्वजया गयाडे।

३७ अपन उनीहरूमयाझ भूपममया फेरर 
ियान्त हुन थयाल्ो; अपन ्सरी उनीहरूले 
््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्याइसौँ ्वष्षको 
कररब अ्त्समम ियान्त कया्म रयाखे।

३८ अपन हेलयामयान र उच्च ियादरीहरूले िपन 
चच्षमया अनतुक्म कया्म रयाखे; हो, चयार ्वष्षको 
अ्तरयालसमम उनीहरूमयाझ चच्षमया धेरै ियान्त 
र खतुपस्याली पथ्ो।

३९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक धेरै पथए जो 
दृढतयाकया सयाथ प्वश्वयास गददै मरे पक िरमप्रभतु 
्ेिू ख्ीष्टद्यारया उनीहरूकया जी्वयातमयाहरूको 
उद्धयार गररएको पथ्ो; ्सरी उनीहरू ्स 
संसयारबयाट खतुसीकया सयाथ गए।

४० अपन त्हयाँ केही पथए जो ज्वरोले मरे, 
जतुन ्वष्षको कुनै ऋततुहरूमया भूपममया बयारमबयार 
पथ्ो—तर जरोबयाट त्पत होइन, रोगहरूकया 
कयारणहरू हटयाउन िरमेश्वरले पदनतुभएकया 
अपत गतुणसतरकया धेरै प्वरु्वयाहरू र जरयाहरूकया 
कयारण, जतुनप्रपत मयापनसहरू हया्वयाियानीको 
प्रकृपतको अधीनमया पथए—

४१ तर बृद्ध अ्वसथयाकया कयारण मननेहरू 
धेरै पथए; अपन ख्ीष्टको आसथयामया मननेहरू 
उहयाँमया खतुसी पथए, हयामीले त्सतै अनतुमयान गनतु्ष 
आ्वश्क छ।

अध्या् ४७

अमभलकीयाहले लमानीहरूको राजा हुन 
धोका, हतया र षडयनत्को प्रयोग गर्छ—
नफीहरूका भिन्न मतधारी लमानीहरूिनदा 
अझ दुष्ट र डरलागदा रन।् लगिग ई.प.ू ७२।

१ अब हयामी हयाम्ो अपभलखेमया अमपलकी्याह 
र उनीसगँ उजयाड सथयानपभत् भयागेकयाहरूपतर 
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फक्कनछेौँ; पकनपक, हरे, उसल े आफूसँग 
गएकयाहरूलयाई लगकेो पथ्ो र नफीको भपूममया 
लमयानीहरूमयाझ ग्ो र लमयानीहरूलयाई नफीकया 
जनप्वरुद्ध भडकयाउन थयाल्ो, ्पतसमम पक 
लमयानीहरूकया रयाजयाले आफनो समिूण्ष भपूम 
भरर, आफनया समिूण्ष जनमयाझ िोषणया िठयाए, 
पक उनीहरू नफीहरूप्वरुद्ध लडन जयान फेरर एक 
सयाथ भलेया हुनतुिछ्ष।

२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूमयाझ 
िोषणया गएको पथ्ो उनीहरू अत््तै डरयाए; 
पकनपक, उनीहरू रयाजयालयाई ररस उठयाउन 
डरयाए र उनीहरू नफीहरूप्वरुद्ध लडन जयान 
िपन डरयाए कथंकदयापचत् उनीहरूले आफनो 
जी्वन गतुमयाउन िछ्ष। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
उनीहरूले चयाहेनन्, अथ्वया उनीहरूमध्ेको 
बढी भयागले रयाजयाकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
चयाहेनन्।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजया 
उनीहरूको अनयाज्याकयाररतयाकया कयारण क्ूद्ध 
भए; त्सकयारण उनले आफनया आज्याहरूप्रपत 
आज्याकयारी हुने आफनो सेनयाको भयागको 
पजममे्वयारी अमपलकी्याहलयाई पदए र उसलयाई 
आज्या पदए पक ऊ जयानतु िद्षछ र उनीहरूलयाई 
हपत्यारहरू पलन बयाध् बनयाउनतु िद्षछ।

४ अब हेर, ्ो अमपलकी्याहको चयाहयानया 
पथ्ो; पकनपक ऊ खरयाब गन्ष एउटया रहस्म् 
मयापनस भएकयाले उसले आफनो हृद्मया 
लमयानीहरूकया रयाजयालयाई िदच्ूत गनने ्ोजनया 
बनया्ो।

५ अपन अब उसले लमयानीहरूकया रयाजयालयाई 
मनिरयाउने भयागको पजममे्वयारी ियाएको पथ्ो; 
र उसले आज्याकयारी नभएकयाहरूको समथ्षन 
ियाउन खोज्ो; त्सकयारण ऊ अपनदयाह भपनने 

ठयाउँपतर अगयापड ग्ो, पकनपक त्हयाँ सबै 
लमयानीहरू भयागेकया पथए; पकनपक उनीहरूले 
सेनयाहरू आएको ित्या लगयाए र ् ो अनतुमयान गददै 
पक उनीहरू आफूलयाई प्वनयाि गन्ष आउँदैछन्, 
त्सकयारण उनीहरू हपत्यारहरूको सथयान 
ओपनदयाहपतर भयागे।

६ अपन उनीहरूले एउटया मयापनसलयाई आफू 
मयापथ रयाजया र अगतु्वया हुन पन्तुक् गरेकया पथए, 
आफनया मनसतषकहरूमया पननशचततयाकया सयाथ 
अपडग भएकयाले पक उनीहरू नफीहरूकया 
प्वरुद्ध जयान बयाध् हुने छैनन्।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
ए्टीियास भपनने ि्व्षतको पिखरमया लडयाइँको 
त्यारीमया एकसयाथ भेलया भएकया पथए।

८ अब रयाजयाको आज्याअनतुसयार उनीहरूसँग 
लडने अमपलकी्याहको लक्् पथएन; तर, 
हेर, लमयानीहरूकया सेनयाहरूको समथ्षन प्रयाप्त 
गनने उसको लक्् पथ्ो, पक उसले आफूलयाई 
उनीहरूको प्रमतुख बनयाउन र रयाजयालयाई िदच्ूत 
गन्ष र अपधरयाज्लयाई अधीनमया पलन सकोस्।

९ अपन हेर, ्सतो हुन ग्ो पक उसले 
आफनो सेनयालयाई ए्टीियास ि्व्षतको नपजकैको 
उित्कयामया ियालहरू टयाँग् अह्रया्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब रयापत भ्ो 
उसले ए्टीियास ि्व्षतमया एक गोप् संदेि 
बयाहक िठया्ो, ्ो चयाहँदै पक उनीहरूको 
लेहो्टी भपनने अगतु्वया, पक उनी ि्व्षतको 
फेदमया तल आउनतुिद्षछ, पकनपक ऊ उनीसँग 
बोलन चयाह्छ।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब लेहो्टीले 
स्देि प्रयाप्त गऱ्ो उसले ि्व्षतको फेदसमम 
झन्ष आँट गरेन। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
अमपलकी्याहले उनलयाई तल आउन चयाहयानया 
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गददै फेरर दोस्ो िटक िठया्ो। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक लेहो्टी आएन; अपन उसले फेरर 
तेस्ो िटक िठया्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अमपलकी्याहले ित्या लगया्ो पक उसले 
लेहो्टीलयाई ि्व्षतबयाट तल झयान्ष सकेन, ऊ 
लेहो्टीको पिप्वर नपजकै ि्व्षतपतर ग्ो; 
अपन उसले फेरर चौथो िटक लेहो्टीलयाई 
संदेि िठया्ो, ्ो चयाहँदै पक लेहो्टी तल 
आओस् र उसले आफनया रक्क आफूसँग तल 
ल्याओस्।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब लेहो्टी 
आफनया रक्कहरूकया सयाथ अमपलकी्याहसयामतु 
तल आएको पथ्ो, पक अमपलकी्याहले 
उसलयाई आफनया सेनयाहरूकया सयाथ रयापतको 
सम्मया आउन र रयाजयाले अमपलकी्याहको 
पजममे्वयारीमया पदएकया आफनया पिप्वरहरूमया 
भएकया मयापनसहरूलयाई िेन्ष चयाहो र उसले 
उनीहरूलयाई लेहो्टीकया हयातहरूमया 
हसतया्तरण गननेछ, ्पद उसले उसलयाई 
(अमपलकी्याहलयाई) िूरया सेनयाको दोस्ो 
अगतु्वया बनयाउँछ भने।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लेहो्टी 
आफनया मयापनसहरूकयासयाथ तल आ्ो र 
अमपलकी्याहकया मयापनसहरूलयाई िेऱ्ो, 
तयापक उनीहरू पदनको पझसपमसेमया उठनतु 
भ्दया िपहले उनीहरू लेहो्टीकया सेनयाहरूले 
िेररएकया पथए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
उनीहरूले देखे पक उनीहरू िेररएकया पथए, 
उनीहरूले अमपलकी्याहसँग पब्ती गरे पक 
उसले उनीहरूलयाई उनीहरूकया ब्धतुहरूसँग 
सनममपलत हुन देओस्, पक उनीहरूको प्वनयाि 

नगरोस्। अब ्ो नै अमपलकी्याहले चयाहेको 
कुरो पथ्ो।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाकया 
आज्याहरू प्विरीत उसले आफनया मयापनसहरू 
हसतया्तरण गऱ्ो। अब ्ो अमपलकी्याहले 
चयाहेको कुरो पथ्ो, पक उसले रयाजयालयाई 
िदच्ूत गनने उसको ्ोजनया िूरया गन्ष सकोस्।

१७ अब ्ो लमयानीहरूमयाझ, ्पद प्रधयान 
अगतु्वयालयाई मयारर्ो भने, दोस्ो नेतयालयाई 
उनीहरूको प्रधयान अगतु्वया हुन पन्तुक् गनने 
चलन पथ्ो।

१८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक अमपलकी्याहले 
अह्रया्ो पक उसकया से्वकहरूमध्े एकलयाई 
लेहो्टीलयाई थोरै थोरै गरेर प्वष पदनतु िछ्ष, पक 
ऊ मरोस्।

१९ अब, जब लेहो्टी मरेको पथ्ो, 
लमयानीहरूले अमपलकी्याहलयाई उनीहरूको 
अगतु्वया र उनीहरूको सेनयानी हुन पन्तुक् गरे।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक अमपलकी्याह 
आफनया सेनयाहरूसपहत (पकनपक उसले 
आफनया चयाहनयाहरू प्रयाप्त गरेको पथ्ो) 
नफीको भूपमपतर अगयापड बढ्ो, जतुन मतुख् 
सहर पथ्ो।

२१ अपन रयाजया आफनया रक्कहरू सपहत 
उसलयाई भेटन बयापहर आए, पकनपक उनले 
अनतुमयान गरे पक अमपलकी्याहले उनकया 
आज्याहरू िूरया गरेको पथ्ो र अमपलकी्याहले 
नफीहरूकया प्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष जयान एक ्पत 
ठूलो सेनयाको एक सयाथ भेलया गरेको पथ्ो।

२२ तर हेर, जब रयाजया उसलयाई भेटन बयापहर 
आए अमपलकी्याहले अह्रया्ो पक आफनया 
से्वकहरू रयाजयालयाई भेटन अपि जयानतु िद्षछ। 
अपन उनीहरू गए र रयाजया अगयापड उनको 
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मयाहयानतयाको कयारण सममयान गरे जसतो गरी 
आफ ँै पनहुररए।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयाले 
उनीहरूलयाई उठयाउन आफनो हयात बढयाए, जतुन 
लमयानीहरूको चलन पथ्ो, ियान्तको पचनतुको 
रुिमया, जतुन चलन उनीहरूले नफीहरूबयाट 
पलएकया पथए।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनले 
िपहलोलयाई जपमनबयाट मयापथ उठयाएकया पथए, 
हेर उसले रयाजयालयाई मतुटुमया िोच्ो; र उनी 
जपमनमया ढले।

२५ अब रयाजयाकया से्वकहरू भयागे र 
अमपलकी्याहकया से्वकहरूले आ्वयाज उठयाए, 
्सो भ्दै:

२६ हेर, रयाजयाकया से्वकहरूले उनलयाई 
मतुटुमया िोचेकया छन् र उनी ढलेकया छन् र 
उनीहरू भयागेकया छन्; हेर, आऊ र हेर।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
अमपलकी्याहले आज्या पद्ो पक उसकया 
सेनयाहरू अगयापड बढनतु िछ्ष र रयाजयालयाई के 
भएको पथ्ो हेनतु्ष िछ्ष; अपन जब उनीहरू त्स 
सथयानमया आएकया पथए, रयाजया आफनै रगतमया 
लपडरहेको ित्या लगयाए, अमपलकी्याहले क्ुद्ध 
भएको स्वयाङ ियाऱ्ो र भ््ो: जसले रयाजयालयाई 
मया्या गथ्को, उसलयाई अपि जयान देऊ र उनकया 
से्वकहरूलयाई िछ्याऊन् तयापक उनीहरूको 
बध गन्ष सपक्ोस्।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक रयाजयालयाई 
मया्या गनने सबै, जब उनीहरूले ्ी ्वचनहरू 
सतुने, अपि आए र रयाजयाकया से्वकहरूलयाई 
िछ्याए।

२९ अब जब रयाजयाकया से्वकहरूले 
एक सेनयाले आफूलयाई िछ्याएको देखे, 

उनीहरू फेरर डरयाए र उजयाड सथयानपतर भयागे 
र जरहेमलयाको भूपममया आए र अममोनकया 
जनसँग सनममपलत भए।

३० अपन उनीहरूलयाई िछ्याएको सेनया 
फक्को, उनीहरूलयाई व्थ्षमया िछ्याएकयाले; 
अपन ्सरी अमपलकी्याहले, उसको 
जयालद्यारया, जनकया हृद्हरू प्रयाप्त गन्ष सक्ो।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो भोपलिलट उसले 
नफी सहर प्र्वेि गऱ्ो र सहरलयाई अधीनमया 
पल्ो।

३२ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक रयानी, 
जब उनले सतुनेकी पथइन् पक रयाजयाको बध 
गरर्ो—पकनपक अमपलकी्याहले रयानी 
समक् सूचनया पदन एक स्देि ्वयाहक िठयाएको 
पथ्ो पक रयाजयाको ्वध उनकया से्वकहरूद्यारया 
गररएको पथ्ो, पक उसले उनीहरूलयाई 
आफनो सेनयाहरूकया सयाथ िछ्याएको पथ्ो, 
तर ्ो व्थ्षमया पथ्ो र उनीहरू फुनतकए—

३३ त्सकयारण, जब रयानीले ्ो स्देि 
प्रयाप्त गररन् उनले अमपलकी्याहलयाई िठयाइन्, 
उससँग चयाहनया गददै पक उसले सहरकया जनलयाई 
छयापडपदनतु िद्षछ; अपन उनले उससँग चयाहयानया 
गररन् पक ऊ उनीसयामतु आउनतु िछ्ष; अपन उनले 
्ो ियापन चयापहन् पक उसले रयाजयाको मृत्तुकया 
बयारेमया ग्वयाही पदन ग्वयाहीहरू ल्याउनतु िछ्ष।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
अमपलकी्याहले रयाजयाको ्वध गनने उही 
से्वकलयाई र उससँग भएकया सबैलयाई लग्ो 
र रयानी बसेको सथयानमया उनीसयामतु ग्ो; अपन 
उनीहरू सबैले उनीसयामतु ग्वयाही पदए पक रयाजया 
उनकया से्वकहरूद्यारया ्वध गररएकया हुन्; र 
उनीहरूले ्ो िपन भने: उनीहरू भयागे; के 
्सले उनीहरू प्वरुद्ध ग्वयाही पदँदैन? अपन 
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्सरी उनीहरूले रयाजयाकया मृत्तुकया बयारेमया 
रयानीलयाई स्ततुष्ट बनयाए।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
अमपलकी्याहले रयानीको समथ्षन खोज्ो र 
उनलयाई आफूमया ितनीकया रुिमया पल्ो; अपन 
्सरी आफनो जयालद्यारया, अपन उसकया धूत्ष 
से्वकहरूको सह्ोगद्यारया, उसले अपधरयाज् 
प्रयाप्त गऱ्ो; हो, उसलयाई समिूण्ष भूपमभरर, 
लमयानीहरू र लेमतुएलीरू र इशमयाएलीहरू, 
नफीको ियासनदेनख ्वत्षमयान सम्सममकया 
नफीहरूकया पभन् मतधयारी सबैबयाट बनेकया 
लमयानीहरूकया समिूण्ष जनमयाझ रयाजयाकया रुिमया 
पचपन्ो।

३६ अब ्ी प्वमतीहरू, नफीहरूको उही 
पनदनेिन र उही सूचनया ियाएर, हो, िरमप्रभतुको 
उही ज्यानमया पनदनेपित भएर, तैिपन, ् ो सतुनयाउन 
अनौठो छ, उनीहरूको मतभेदको थोरै सम् 
िछयापड उनीहरू लमयानीहरूभ्दया अझ कठोर 
र पनष्ठूर र अझ जङ्ली, दुष्ट र डरलयागदया 
भए—लमयानीहरूको िरमिरयाअनतुसयार पिउँदै; 
अलछीिनयालयाई र सबै प्रकयारकया लमिटिनयालयाई 
अङ्यालेर; हो, िरमप्रभतु आफनया िरमेश्वरलयाई 
िूरै पबसनेर।

अध्या् ४८

अमभलकीयाहल े लमानीहरूलाई नफीहरू 
भवरुद्ध उकसाउरँ—मोरोनीले आफना 
जनलाई ख्ीभष्टयानहरूको कारणको सुरक्षा 
गन्छ तयार गर्छन—्उनी सवतनत्ता र मुभतिमा 
खसुी हुनरन ् र परमशेवरका एक रभतिराली 
माभनस हुन।् लगिग ई.पू. ७२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक, अमपलकी्याहले 

अपधरयाज् प्रयाप्त गनने पबपत्कै उसले 
लमयानीहरूकया हृद्हरू नफीहरूकया जन प्वरुद्ध 
प्रेररत गन्ष थयाल्ो; हो, उसले लमयानीहरूसयामतु 
उनीहरूकया धरहरयाहरूबयाट, नफीहरू प्वरुद्ध 
बोलन मयापनसहरू पन्तुक् गऱ्ो।

२ अपन ्सरी उसले उनीहरूकया हृद्हरू 
नफीहरूकया प्वरुद्ध प्रेररत गऱ्ो, ्पतसमम 
पक, ््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्याइसौँ 
्वष्षको अ्त्मया, अपहलेसमम उसले आफनो 
्ोजनयाहरू समिन् गरेको हुनयाले, हो, 
लमयानीहरूमयापथ रयाजया बनयाइएको हुनयाले, 
उसले समिूण्ष भूपम, हो र भूपममया भएकया सबै 
जन, नफीहरूकया सयाथसयाथै लमयानीहरूमयापथ 
ियासनगन्ष िपन खोज्ो।

३ त्सकयारण उसले आफनया ्ोजनया समिन् 
गऱ्ो, पकनपक उसले लमयानीहरूकया हृद्हरू 
कठोर बनयाएको पथ्ो र उनीहरूको मनसतषक 
अ्धो बनयाएको पथ्ो र उनीहरूलयाई ररसमया 
भडकयाएको पथ्ो, ्पतसमम पक उसले 
नफीहरूप्वरुद्ध लडन अनपगन्त सै््को भेलया 
गरेको पथ्ो।

४ पकनपक, आफनया जनको सङ्ख्ययाको 
प्वियालतयाकया कयारण, नफीहरूलयाई पजतन र 
उनीहरूलयाई दयासत्वमया ल्याउन उ पननशचत 
पथ्ो।

५ अपन ्सरी उसले जोरयामीहरूलयाई मतुख् 
कप्तयानहरू पन्तुक् गऱ्ो, उनीहरू नफीहरूको 
िपक् र उनीहरूकया आश््कया सथयानहरू र 
उनीहरूकया सहरहरूको कमजोर भयागहरूसँग 
सबभ्दया बढी िररपचत भएकयाले; त्सकयारण 
उसले उनीहरूलयाई आफनया सेनयाहरूमयापथ 
मतुख् कप्तयानहरू हुन पन्तुक् गऱ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
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आफनो पिप्वर लगे र उजयाड सथयानमया 
जरहेमलयाको भूपमतफ्क अपि बढे।

७ अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
अमपलकी्याहले धोकया र छलकिटद्यारया 
िपक् हत्याउँदै पथ्ो, मोरोनी, अकको तफ्क, 
जनकया मनसतषकहरू िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरप्रपत आसथया्वयान हुन त्यार गरररहेकया 
पथए।

८ हो, उनले नफीहरूकया सेनयाहरूलयाई 
बपल्ो बनयाइरहेकया पथए र सयानया पकल्याहरू, 
अथ्वया आश््कया सथयानहरू खडया गददै; आफनया 
सेनयाहरूलयाई ्वररिरर िेन्ष मयाटो पकनयारमया 
फ्याँकेर र उनीहरूलयाई ्वररिरर, उनीहरूकया 
सहरहरू र उनीहरूकया भूपमहरूकया पसमयानयाहरू 
्वररिरर; हो, भूपम ्वररिरर सबै िेन्ष चट्यानकया 
िखया्षलहरू बनयाएर।

९ अपन उनीहरूकया कमजोर मोचया्षब्दीहरूमया 
उनल े महयान् सङ्ख्ययाकया मयापनसहरू रयाख;े 
र ्सरी उनले नफीहरूकया अधीनमया रहकेो 
भपूमलयाई बपल्ो बनयाए र िपक्ियाली बनयाए।

१० अपन ्सरी उनले आफनो 
स्वत्त्तयाको, आफनो भूपमको, आफनया 
ितनीको र आफनया बयालबयापलकयाको र आफनो 
ियान्तको समथ्षन गन्ष त्यार गरररहेकया पथए 
र उनीहरू िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरमया 
पजउन सकून् र उनीहरूले त्स कुरयाको कया्म 
रयाखन सकून् जसलयाई उनीहरूकया ित्तुहरूद्यारया 
ख्ीपष्ट्यानहरूको उद्धेश् भ्दछन्।

११ अपन मोरोनी एक बपल्ो र एक 
िपक्ियाली मयापनस पथए; ऊ िररिूण्ष सतुझबतुझ 
भएकया मयापनस पथए; हो, एक मयापनस जो 
रक्ियातमया खतुसी हुँदैनपथए; एक मयापनस 
जसको आतमया स्वत्त्तयामया र आफनो देिको 

र आफनया ब्धतुहरूको दयासत्व र ब्धनबयाट 
स्वत्त्तयामया खतुसी मनयाए।

१२ हो, एक मयापनस जसको हृद् उनकया 
िरमेश्वरलयाई उहयाँले आफनया जनलयाई 
पदनतुभएकया धेरै सतुपबधयाहरू र आिीषहरूकया 
पननमत ध्््वयाद पदनमया फुलदछ; एक मयापनस 
जसले आफनया जनको कल्याण र सतुरक्याकया 
पननमत अत््त िररश्म गरे।

१३ हो, अपन उनी एक मयापनस पथए जो 
ख्ीष्टको आसथयामया नसथर पथए र आफनो रगत 
गतुमयाउनसमेत िरे िपन आफनया जनको, आफनया 
अपधकयारको र आफनो देिको र आफनो धम्षको 
सतुरक्या गनने ििथकया सयाथ कसम खयाएकया पथए।

१४ अब नफीहरूलयाई उनीहरूकया ित्तुहरू 
प्वरुद्ध, आ्वश्क िरेमया रगत बगयाएर समेत, 
आफनो सतुरक्या गन्ष पसकयाइएको पथ्ो; हो र 
उनीहरूलयाई कपहल्ै िपन आक्मण नगनतु्ष, हो, 
ित्तुकया प्वरुद्ध बयाहेक र आफनया जी्वनहरूको 
संरक्ण गन्ष बयाहेक कपहल्ै तरबयार नउठयाउनू 
भनी पसकयाइएको पथ्ो।

१५ अपन ्ो उनीहरूको आसथया पथ्ो, 
पक त्सो गरेर िरमेश्वरले भूपममया उनीहरूको 
उन्पत गनतु्ष हुनेछ, अथ्वया अकको िबदमया, 
्पद उनीहरू िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गन्षमया आसथया्वयान भएमया उहयाँले भूपममया 
उनीहरूको उन्पत गनतु्षहुनेछ; हो, उनीहरूको 
खतरयाअनतुसयार भयाग्लयाई, अथ्वया ्तुद्धकया 
पननमत त्यारी गन्षलयाई चेतया्वनी पदनतुहुनेछ।

१६ अपन ् ो िपन, पक िरमेश्वरल ेउनीहरूसयामतु 
्ो अ्वगत गरयाउनतु हुनछे उनीहरू उनीहरूकया 
ित्तुहरू प्वरुद्ध आफनो सतुरक्यागन्ष कहया ँ जयानतु 
िद्षछ र त्सो गरेर, िरमप्रभतुल े उनीहरूलयाई 
मतुक् गनतु्ष हुनछे; अपन ्ो मोरोनीको आसथया 
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पथ्ो र उनको हृद् त्समया मपहपमत पथ्ो; 
रगत बगयाउनमया होइन तर असल गन्षमया, जनको 
सरंक्ण गन्षमया, हो, िरमेश्वरकया आज्याहरू 
ियालनया गन्ष, हो, अपन दुष्टतयाको प्वरोध गन्षमया।

१७ हो, म पतमीहरूसयामतु सयाँचै नै, सयाँचै नै 
भ्दछु, ्पद सबै मयापनसहरू, मोरोनी जसतै 
भएकया र पथए र सदै्व हुने हो भने; हेर, नरकको 
त्ो िपक् सदयास्व्षदयाकया पननमत हनल्ने पथ्ो; 
हो, मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया ह्रद्हरूमयापथ 
सैतयानको कपहल्ै िपक् हुने पथएन।

१८ हेर, उनी मोपस्याहकया छोरया अममोन, 
हो, मोपस्याहकया अरु छोरयाहरू समेत, हो, 
अलमया र उनकया छोरयाहरू जसतै मयापनस पथए, 
पकनपक उनीहरू सबै िरमेश्वरकया मयापनसहरू 
पथए।

१९ अब हेर, हेलयामयान र उनकया ब्धतुहरू 
जनसयामतु मोरोनी भ्दया कम उि्ोगी 
पथएनन्; पकनपक उनीहरूले िरमेश्वरकया 
्वचनहरूको प्रचयार गरे र उनीहरूले उनीहरूकया 
्वचनहरूलयाई सतुन्े सबै मयापनसहरूलयाई 
िशचयात्यािको पननमत बनप्तसमया पदए।

२० अपन ्सरी उनीहरू अपि गए, अपन 
जनले उनीहरूकया ्वचनहरूकया कयारण 
आफ ँैलयाई प्वनम् गरयाए, ्पत समम पक 
उनीहरूले िरमप्रभतुबयाट धेरै कृिया ियाए र 
्सरी उनीहरू ्तुद्धहरूबयाट र उनीहरूमयाझ 
कलहहरूबयाट, हो, चयार ्वष्षको अ्तरयालसमम 
समेत, स्वत्त् पथए।

२१ तर, जसरी मैले भनेको छु, उन्याइसौँ 
्वष्षको अन्तमपतर, हो, उनीहरूमयाझ ियान्त 
हुँदयाहुँदै, उनीहरूलयाई आफनया ब्धतुहरू, 
लमयानीहरूसँग लडन पहनचकचयाउँदै बयाध् 
बनयाइ्ो।

२२ हो, अपन पनषकष्षमया, उनीहरू 
धेरै पहनचकचयाउँदया पहनचकचयाउँदै िपन, 
लमयानीहरूसँगकया उनीहरूकया ्तुद्धहरू धेरै 
्वष्षकया अ्तरयालसमम कपहल्ै रोपकएनन्।

२३ अब, उनीहरू लमयानीहरूकया प्वरुद्ध 
हपत्यारहरू उठयाउनमया दुनखत पथए, पकनभने 
उनीहरूले रगत बगयाउनमया आन्द पलएनन्; 
हो, अपन ्ो सबै होइन—उनीहरू आफनया 
ब्धतुहरूमध्े त्पत धेरैलयाई ्ो संसयारबयाट 
अन्त संसयारमया, पबनया त्यारी िरमेश्वरलयाई 
भेटन िठयाउने मयाध्म हुनतु िरेकोमया दुनखत 
पथए।

२४ तैिपन, उनीहरूल ेआफनो जी्वन त्याग् 
सकेनन्, पक उनीहरूकया ितनीहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई पतनीहरूको असभ् 
पनषु्ठरतयाद्यारया हत्या गरर्ोस ् जो एक िटक 
उनीहरूकया ब्धतुहरू पथए, हो र उनीहरूको 
चच्षबयाट प्वमत भएकया पथए र उनीहरूलयाई 
छयाडेकया पथए र लमयानीहरूसगँ सनममपलत भई 
उनीहरूको प्वनयाि गन्ष गएकया पथए।

२५ हो, उनीहरूले सहन सकेनन् पक 
उनीहरूकया ब्धतुहरू नफीहरूकया रगतमया 
खतुसी हुनतुिद्षछ, जबसमम त्हयाँ िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गनने कोही भए, पकनपक 
िरमप्रभतुको प्रपतज्या पथ्ो, ्पद उनीहरूले 
उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गरेमया उनीहरूको 
्ो भूपममया उन्पत हुनतु िद्षछ।

अध्या् ४९

आक्मण गनने लमानीहरूल े सरुभक्षत 
अममोनीहाह र नोआका सहरहरूलाई भलन 
असक्षम हुनरन्-अमभलकीयाह परमशेवरलाई 
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३८३
श्ाप भदनर र मोरोनीको रगत भपउने कसम 
खानर-हलेामान र उनका ्नधुहरूले चच्छलाई 
्भलयो ्नाउन कायम राखरन्। लगिग 
ई.प.ू ७२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो उन्याइसौँ ्वष्षको 
एियारौँ मपहनयामया, मपहनयाको दिौँ पदनमया, 
लमयानीहरूकया सेनयाहरू अममोनीहयाहको 
भूपमपतर आउँदै गरेको देनखए।

२ अपन हेर, सहरको ितुनपन्षमया्षण गररएको 
पथ्ो र मोरोनीले सहरको पसमयानयामया एक 
सेनया तैनयाथ गरेकया पथए र उनीहरूले ्वररिरर 
लमयानीहरूको बयाणहरू ढुङ्याहरूबयाट 
आफूहरूलयाई जोगयाउन मयाटो थतुियारेकया पथए; 
पकनपक हेर, उनीहरू ढुङ्या र बयाणहरूले 
लडदथे।

३ हेर, मैले भनेँ पक अममोनीहयाहको सहर 
ितुनपन्षमया्षण गररएको पथ्ो। म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, हो, पक ्ो आंपिक रुिमया ितुनपन्षमया्षण 
गररएको पथ्ो; र पकनभने जनको दुष्टतयाकया 
कयारण लमयानीहरूले एक िटक त्सको 
प्वनयाि गरेकया पथए, उनीहरूले अनतुमयान गरे 
पक उनीहरूकया पननमत ् ो फेरर सपजलो पिकयार 
बन्ेछ।

४ तर हेर, उनीहरूको पनरयािया कपत महयान् 
पथ्ो; पकनपक हेर, नफीहरूले आफू ्वररिरर 
मयाटयाको पढसको खनेकया पथए, जतुन ्पत अगलो 
पथ्ो पक लमयानीहरूले उनीहरूकया ढुङ्याहरू 
र बयाणहरू फ्याँकन सकेनन् पक पतनले प्रभया्व 
ियान्ष सकून्, न त लमयानीहरू नफीहरूको 
प्र्वेिको सथयानबयाट बयाहेक उनीहरूमयापथ 
आउन सकथे।

५ अब ्स सम्मया नफीहरूकया 

सथयानहरूको सतुरक्याको त्यारीमया उनीहरूको 
प्व्वेककया कयारण, लमयानीहरूकया मतुख् 
कप्तयानहरू अत््त आशच््षचपकत भए।

६ अब लमयानीहरूकया अगतु्वयाहरूले अनतुमयान 
गरेकया पथए, उनीहरूको ठूलो सङ्ख्ययाको 
कयारण, हो, उनीहरूले अनतुमयान गरेकया 
पथए पक उनीहरूले अपहलेसमम गरे जसतै 
नफीहरूमयापथ आउन सतुपबधया ियाउनतुिद्षछ; 
हो, अपन उनीहरूले आफ ँैलयाई ढयालहरूले र 
्वक्क्वचहरूले िपन त्यार गरेकया पथए; अपन 
उनीहरूले आफै ँलयाई छयालयाकया ्वसत्हरूले 
िपन त्यार गरेकया पथए, हो, आफनो नग्तयालयाई 
ढयाकन ज्यादै बयाक्ो ्वसत्हरूले।

७ अपन त्सरी त्यार भएकयाले उनीहरूले 
अनतुमयान गरे पक उनीहरूले सपजलै पजतनेछन् 
र उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई दयासत्वको जतु्वयाको 
अधीनमया रयाखनेछन्, अथ्वया उनीहरूको 
इचछयाअनतुसयार उनीहरूको बध गननेछन् र हत्या 
गननेछन्।

८ तर हेर, उनीहरूकया सबभ्दया आशच््षकया 
पननमत, उनीहरू लहीकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
कपहल्ै थयाहया नभएको तररकयाले उनीहरू 
लमयानीहरूकया पननमत त्यार पथए। अब 
मोरोनीको पनदनेिनअनतुसयार लडन उनीहरू 
लमयानीहरूकया पननमत त्यार पथए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू, 
अथ्वया अमपलकी्याहीहरू, उनीहरूको ्तुद्ध 
त्यारीको तररकयामया अत््तै आशच््षचपकत 
भए।

१० अब, ्पद अमपलकी्याह रयाजया 
नफीको भूपमबयाट, आफनया सेनयाको प्रमतुखकया 
रुिमया, तल आएको भए, समभ्वत: उसले 
लमयानीहरूलयाई नफीहरूमयापथ अममोपनहयाहको 
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सहरमया आक्मण गन्ष लगयाउथ्ो होलया; 
पकनपक उसले आफनया जनको रगतको कुनै 
्वयासतया गददैनथ्ो।

११ तर हेर, अमपलकी्याह आफ ँै लडन तल 
आएन। अपन हेर, उसकया मतुख् कप्तयानहरूले 
अममोपनहयाहको सहरमया नफीहरूलयाई 
आक्मण गनने आँट गरेनन्, पकनपक मोरोनीले 
नफीहरूमयाझको व््वसथयािनलयाई बदलेकया 
पथए, ्पतसमम पक लमयानीहरू आफनया 
िरणकया सथयानहरूमया पनरयाि भए र उनीहरू 
नफीहरूमयापथ जयाइलयाग् सकेनन्।

१२ त्सकयारण उनीहरू उजयाड सथयानपतर 
हटे र आफनो पिप्वर उठयाए र नोआको भूपमपतर 
अपि बढे, नफीहरू प्वरुद्ध आउन उनीहरूकया 
पननमत त्ो अकको सबभ्दया रयाम्ो सथयान हो भन्े 
अनतुमयान गददै।

१३ पकनपक उनीहरूलयाई थयाहया पथएन 
पक मोरोनीले बपल्ो बनयाएकया पथए, अथ्वया 
सतुरक्याकया पकल्याहरू बनयाएकया पथए; पकनपक 
समिूण्ष भूपमकया प्रत्ेक सहर ्वररिरर; 
त्सकयारण, उनीहरू अटल पनण्ष्कया सयाथ 
नोआको भूपमतफ्क अपि बढे; हो, उनीहरूकया 
मतुख् कप्तयानहरू अपि आए र ििथ पलए 
पक उनीहरूले त्ो सहरकया जनलयाई प्वनयाि 
गननेछन्।

१४ तर हेर, उनीहरूको आशच््षकया 
पननमत, नोआ सहर, जतुन अपहलेसमम कमजोर 
सथयान भएको पथ्ो, अपहले, मोरोनीकया 
मयाध्महरूद्यारया, िपक्ियाली बनेको पथ्ो, हो 
अममोपनहयाह सहरको िपक्लयाई समेत उपछन्े 
गरी।

१५ अपन अब, हेर, मोरोनीमया ्ो प्व्वेक 
पथ्ो; पकनपक उनले अनतुमयान गरेकया पथए 

पक उनीहरू अममोपनहयाह सहरमया डरयाउने 
छन्; र पकनभने नोआको सहर भूपमको 
अपहले सममको कमजोर भयाग भएको पथ्ो, 
त्सकयारण उनीहरूले त्हयाँ लडन अपि बढने 
छन्; अपन ्सरी ्ो उनको चयाहनयाअनतुसयार 
पथ्ो।

१६ अपन हेर, मोरोनीले लहीलयाई त्ो 
सहरकया मयापनसहरूमयापथकया मतुख् कप्तयान 
हुन पन्तुक् गरेकया पथए; र ्ी सोही लही पथए 
जसले उित्कयामया पसदोनको नदीको िू्व्षमया 
लमयानीहरूसँग लडेकया पथए।

१७ अपन अब हेर ्सतो हुन आ्ो, पक 
जब लमयानीहरूले ित्या लगयाए पक त्ो 
सहर लहीको पन््त्णमया पथ्ो उनीहरू 
फेरर पनरयाि भए, पकनपक उनीहरू लहीसँग 
अत््त डरयाउँथे, तैिपन उनीहरूकया मतुख् 
कप्तयानहरूले एक ििथकया सयाथ कसम 
खयाएकया पथए, त्सकयारण, उनीहरूले आफनया 
सेनयाहरू ल्याए।

१८ अपन हेर, उठयाइएको पकनयारयाको 
उचयाइकया र ्वररिरर खपनएकया खयाडलको 
गपहरयाइकया कयारण, लमयानीहरू नफीहरूकया 
सतुरक्याकया पकल्याहरू पभत् प्र्वेि द्यारबयाहेक 
अरु कुनै बयाटोबयाट जयान सकदैनपथए।

१९ अपन ्सरी नफीहरू अ्् कुनै 
बयाटोबयाट प्र्वेि गन्ष चढने प्र्यास गननेहरू सबै 
त्सतयाको ढुङ्याहरू र बयाणहरू उनीहरूलयाई 
हयानेर प्वनयाि गन्ष त्यार पथए।

२० ्सरी, हो, उनीहरूकया सबभ्दया बपल्या 
मयापनसहरूको समूह, उनीहरूकया तरबयारहरू र 
उनीहरूकया गतुलेलीहरूकया सयाथ, प्र्वेिगनने 
सथयाननेर आफनया सतुरक्याकया सथयानपभत् आउन 
प्र्यास गनने सबैलयाई प्रहयार गन्ष उनीहरू त्यार 
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पथए; अपन ्सरी लमयानीहरूप्वरुद्ध आफ ँै 
सतुरक्या गन्ष त्यार पथए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूकया 
कप्तयानहरूले आफनया सेनयाहरू प्र्वेि गनने 
सथयानअगयापड ल्याए र नफीहरूसँग लडन 
प्रयारमभ गरे, नफीहरूको सतुरक्याको सथयानपभत् 
पछन्ष; तर हेर, उनीहरूलयाई सम्-सम्मया 
धियाइ्ो, ्पत समम पक उनीहरूलयाई महयान् 
संहयारले बध गरर्ो।

२२ अब जब उनीहरूले ित्या लगयाए पक 
उनीहरूले प्र्वेिद्यारबयाट नफीहरूमयापथ िपक् 
प्रयाप्त गन्ष सकदैनन्, उनीहरू नफीहरूकया 
मयाटोकया पकनयारहरूलयाई खन् थयाले पक 
उनीहरूकया सेनयाहरूलयाई प्र्वेिद्यार प्रयाप्त हुन 
सकोस्, पक उनीहरूलयाई लडने बरयाबरी अ्वसर 
पमलोस्, तर हेर, ्ी प्र्यासहरूमया उनीहरूमया 
प्रहयार गररएकया ढुङ्याहरू र बयाणहरूले उनीहरू 
हटयाइए; अपन खयाडलहरूलयाई मयाटयाकया 
पकनयारहरूले भनतु्षको सट्या, उनीहरू आफ ँै एक 
हदसमम मृतक र ियाइते िरीरहरूले ितुररए।

२३ ्सरी नफीहरूले उनीहरूकया 
ित्तुहरूमयापथ सबै िपक् ियाएकया पथए र ्सरी 
लमयानीहरूले आफनया मतुख् कप्तयानहरूको बध 
नभएसमम नफीहरूलयाई प्वनयाि गनने प्र्यास 
गरे; हो, हजयार भ्दया बढी लमयानीहरूको 
बध गररएको पथ्ो; जब पक, अकको िक्मया, 
नफीहरूको एक जी्वयातमयाको िपन बध 
गररएको पथएन।

२४ त्हयाँ लगभग िचयास जनया ियाइते पथए, 
जो प्र्वेिद्यार मयाफ्कत् आएकया लमयानीहरूकया 
बयाणहरूप्रपत रक्यारपहत पथए, तर उनीहरू 
उनीहरूकया ढयालहरूले र क्वचहरूले र 
उनीहरूकया पिर-क्वचहरूले ढयापकएकया पथए, 

्पतसमम पक उनीहरूकया ियाऊहरू उनीहरूकया 
खतुट्याहरूमया पथए, जतुनमध्े धेरै गमभीर पथए।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो, पक जब 
लमयानीहरूले देखे पक उनीहरूकया मतुख् 
कप्तयानहरू सबैको बध गररएको पथ्ो 
उनीहरू उजयाड सथयानपतर भयागे। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक उनीहरू नफीको भूपमपतर 
फक्क, उनीहरूकया रयाजया, अमपलकी्याहलयाई 
उनीहरूकया महयान् क्पतकया बयारेमया सूचनया पदन, 
जो ज्मबयाट नफी पथए।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ऊ आफनया 
जनसँग अत््त ररसया्ो, पकनभने उसले 
नफीहरूमयापथकया आफनया चयाहनयाहरू प्रयाप्त गन्ष 
सकेन; उसले उनीहरूलयाई दयासत्वको जतु्वयाको 
अधीनमया रयाखेको पथएन।

२७ हो, ऊ अत््तै क्ुद्ध पथ्ो र उसले 
िरमेश्वरलयाई र मोरोनीलयाई िपन सरयाप्ो, एक 
सिथकया सयाथ कसम खयाँदै पक उसले उनको 
रगत पिउनेछ; अपन ्ो पकनभने मोरोनीले 
आफनया जनको सतुरक्याको त्यारीमया िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गरेकया पथए।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो, पक अकको 
िक्मया, नफीकया जनले िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदए, उनीहरूकया 
ित्तुहरूबयाट उनीहरूलयाई मतुक् गन्षमया उहयाँकया 
अततुलनी् क्मतयाकया कयारण।

२९ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्याइसौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो।

३० हो, अपन उनीहरूसयामतु हेलयामयान र 
पिबलोन र कोरर्या्तोन र अममोन र उनकया 
ब्धतुहरू, हो र ती सबै जो िरमेश्वरको िप्वत् 
अनतुक्मद्यारया पन्तुक् गररएकया, िशचयात्यािकया 
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३८६
पननमत बनप्तसमया पलएर र जनमयाझ प्रचयार 
गन्ष िठयाइएकयाहरूद्यारया िोषणया गररएकया 
्वचनहरूप्रपत उनीहरूले पदएको ध्यान र 
लगनिीलतयाकया कयारण उनीहरूमयाझ पनर्तर 
ियान्त र चच्षमया अत््त उन्पत भ्ो।

अध्या् ५०

मोरोनील े नफीहरूका िभूमहरूलाई 
्भलयो ्नाउरँन—्उनीहरूले धरे ै नया 
सहरहरू ्नाउरँन—्उनीहरूका दुष्टता र 
कुकम्छहरूका भदनहरूमा नफीहरूमाभ् युद्धहरू 
र भवनारहरू आइपऱयो—मोररयानतोन र 
उससगँका भिन्न मतधारीहरूलाई तेयानकुमले 
हराउरँन—्नफीहाह मर्छन ् र उनको रोरा 
पहोरानल े नयायको आसन िद्छरन्। लगिग 
ई.प.ू ७२–६७।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
्तुद्धको त्यारी गन्ष, अथ्वया आफनया जनलयाई 
लमयानीहरूकया प्वरुद्ध सतुरक्या गन्ष रोकेनन्; 
पकनपक उनले अह्रयाए पक उनकया सेनयाहरू 
््या्कतया्षहरूको ियासनको बीसौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया सतुरु गनतु्ष िछ्ष, पक उनीहरूले 
नफीहरूकया स्वयापमत्वमया भएकया सबै भूपम 
भररकया सबै सहरहरू ्वररिरर मयाटो खनेर थतुियान्ष 
सतुरु गनतु्ष िछ्ष।

२ अपन उनले अह्रयाए पक मयाटयाकया 
चतुचतुरयाहरूमयापथ त्हयाँ कयाठहरू रयानखनतु िछ्ष, 
हो, सहरहरूकया ्वररिरर, कयाठहरूकया कया््षहरू 
एक मयापनसको उचयाई जपत बनयाइनतु िछ्ष,

३ अपन उनले अह्रयाए पक ्ी कयाठहरूकया 
कया््षहरूमयापथ ्वररिरर एक िोचयाकया आकयारमया 
हुनतुिछ्ष; अपन ती बपल्या र अगलया पथए।

४ उनले ती िोचयाहरूकया कया््षहरूलयाई 
हेन्ष धरहरयाहरू ठड्याउन अह्रयाए र उनले 
धरहरयाहरूमयापथ सतुरक्याकया सथयानहरू बनयाइन 
अह्रयाए, पक लमयानीहरूकया ढुङ्याहरू र 
बयाणहरूले उनीहरूलयाई ियाइते बनयाउन 
सकेनन्।

५ अपन उनीहरू त्यार पथए पक उनीहरूले 
त्समयापथबयाट ढुङ्याहरू हयान् सकथे, 
उनीहरूको चयाहनयाहरू र उनीहरूको 
िपक्अनतुसयार र सहरकया िखया्षलहरूकया नपजक 
आउन प्र्यास गननेहरूको बध गन्ष सकथे।

६ ्सरी मोरोनीले ित्तुहरूको आगमनको 
प्वरुद्ध, समिूण्ष भूपमकया सहरहरू ्वररिरर, 
पकल्याहरूको त्यारी गरे।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले अह्रयाए 
पक उनकया सेनयाहरू िू्व्षको उजयाड सथयानपतर 
जयानतु िद्षछ; हो, अपन उनीहरू अपि गए र 
िू्व्षको उजयाड सथयानमया भएकया लमयानीहरूलयाई 
उनीहरूको आफनो भूपममया लखेटे, जतुन 
जरहेमलयाको दपक्णमया पथ्ो।

८ अपन नफीको भूपम िू्व्ष समतु्द्देनख 
िनशचमसमम पसधया पदियामया जया्थ्ो।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मोरोनीले 
लमयानीहरूलयाई िू्व्षको उजयाड सथयानबयाट 
लखेटेकया पथए, जतुन उनीहरूकया अधीनमया 
भएको भूपमहरूको उत्रमया पथ्ो, उनले 
अह्रयाए पक जरहेमलयाको भूपमकया र ्वररिररकया 
बयापस्दयाहरूलयाई िू्व्षको उजयाड सथयान, 
समतु्द्को तटकया पसमयानयाहरूसमम समेत जयानतु 
िछ्ष र भूपम स्वयापमत्वमया पलन िछ्ष।

१० अपन उनले दपक्णमया, उनीहरूको 
अधीनमया रहेको पसमयानयाहरूमया, सैपनकहरू 
िपन तैनयाथ गरे र उनीहरूलयाई पकल्याहरू खडया 
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गन्ष अह्रयाए पक उनीहरूले आफनया पसमयानयाहरू 
र आफनया जनलयाई उनीहरूकया ित्तुहरूबयाट 
सतुरपक्त गन्ष सकून्।

११ अपन ्सरी उनले लमयानीहरूकया िू्व्षकया 
उजयाड सथयानकया पकल्याहरू सबैलयाई अलग्याए, 
हो, अपन िनशचममया िपन, नफीहरूको 
र लमयानीहरूको बीचको रेखयालयाई अझ 
बपल्ो बनयाउँदै, जरहेमलयाको भूपम र नफीको 
भूपमबीच, िनशचम समतु्द्देनख, पसदोनको 
नदीको पिरसमम लनमबँदै—उत्रमया भएको 
सबै भूपम नफीहरूको स्वयापमत्वमया, हो, 
बयाउन्टफूल भूपमको उत्रमया रहेको सबै भूपम 
समेत, उनीहरूको इचछयाअनतुसयार।

१२ ्सरी मोरोनी, उनकया सेनयाहरू, जतुन 
उनकया कया््षहरूले गदया्ष उनीहरूमया ल्याएको 
सतुरक्याको पननशचततयाकया कयारण दैपनक रुिमया 
बढे, पतनीहरूले लमयानीहरूको िपक् र क्मतया 
उनीहरूको अधीनकया भूपमबयाट हटयाउन खोजे, 
तयापक उनीहरूसँग नफीहरूकया अधीनकया 
भूपमहरूमयापथ कुनै िपक् हुनेछैन।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूले 
सहरको जग प्रयारमभ गरे र उनीहरूले त्ो 
सहरको नयाउँ मोरोनी रयाखे; अपन ्ो िू्व्षको 
समतु्द् नपजक पथ्ो; अपन ्ो दपक्णमया 
लमयानीहरूको स्वयापमत्वको पसमयानयानपजक 
पथ्ो।

१४ अपन उनीहरूले मोरोनीको सहर र 
हयारुनको सहरबीचमया िपन हयारुन र मोरोनीकया 
पसमयानयाहरूसँग जोपडने गरी एक सहरको 
जग बसयालन थयाले; अपन उनीहरूले त्ो 
सहरको, अथ्वया त्स भूपमको, नयाउँ नफीहयाह  
रयाखे।

१५ अपन उनीहरूले त्ो सोही ्वष्ष उत्रमया 

एक प्विेष पकपसमले सहरहरू बनयाउन िपन 
थयाले, जसलयाई उनीहरूले लही भने, जतुन 
उत्रमया समतु्द्को पकनयारयाको पसमयानया नपजक 
पथ्ो।

१६ अपन ्सरी बीसौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।
१७ अपन नफीकया जनमयापथको 

््या्कतया्षहरूको ियासनको एक्याइसौँ 
्वष्षको प्रयारमभमया नफीकया जन ्ी उन्पतकया 
अ्वसथयाहरूमया पथए।

१८ अपन उनीहरूले अत््तै उन्पत गरे; 
अपन उनीहरू अत््तै धनी भए, हो, अपन 
उनीहरू भूपममया फैपलए र बपल्या भए।

१९ अपन ्सरी हयामी देखछौँ मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूप्रपतकया आफनया ्वचनहरू िूरया 
गन्ष िरमप्रभतुकया सबै व््वहयारहरू कपत कृियालतु 
र ््या्ोपचत छन; हो, हयामी हेन्ष सकछौँ 
पक उहयाँकया ्वचनहरू ितुपष्ट भएकया छन्, ्स 
सम्मया समेत, जतुन उहयाँले लहीसयामतु भन्तु 
भएको पथ्ो, ्सो भ्दै:

२० पतमी र पतम्या छोरयाछोरीहरू आिीपषत 
होओ; अपन उनीहरू आिीपषत हुनेछन्, 
जहयाँसमम उनीहरूले मेरया आज्याहरू ियालनया 
गननेछन् उनीहरूले ्ो भूपममया उन्पत गननेछन्। 
तर समझ, जहयाँसमम उनीहरूले मेरया आज्याहरू 
ियालनया गनने छैनन् उनीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट अलग्याइने छ।

२१ अपन हयामी देखछौ पक ्ी बयाचयाहरू 
नफीकया जनमया ितुपष्ट भएकया छन्, पकनपक 
्ी उनीहरूमयाझ भएकया उनीहरूकया झगडया 
र उनीहरूकया कलह, हो, उनीहरूकया 
हत्या र उनीहरूकया लतुट, उनीहरूकया मूपत्ष 
िूजया, उनीहरूकया ्वेश्या्वृपत् र उनीहरूकया 
कुकम्षहरू पथए, जतुन उनीहरूमयाझमया पथए, 
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जसले उनीहरूमयापथ उनीहरूकया ्तुद्ध र प्वनयाि 
ल्या्ो।

२२ अपन ्ी जो िरमप्रभतुकया आज्याहरू 
ियालनया गन्षमया आसथया्वयान पथए उनीहरूलयाई 
सबै सम्हरूमया मतुक् गररएको पथ्ो, 
जबपक उनीहरूकया हजयारौँ दुष्ट ब्धतुहरूलयाई 
दयासत्वमया, अथ्वया तरबयारद्यारया नयाि हुन, 
अथ्वया प्वश्वयासमया क्ीण हुन र लमयानीहरूसँग 
पमपसन िठयाइएकया पथए।

२३ तर हेर नफीकया पदनहरूदेनख, नफीकया 
जनमयाझ, मोरोनीकया पदनहरूभ्दया, हो, ्ो 
सम् समेतमया, ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
एक्याइसौँ ्वष्षमया, कपहल्ै ्ो भ्दया बढी 
खतुसीको सम् पथएन।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
््या्कतया्षहरूको ियासनको बयाइसौँ ्वष्ष िपन 
ियान्तमया अ्त् भ्ो; हो, तेइसौँ ्वष्ष िपन।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
््या्कतया्षहरूको ियासनको चौपबसौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया, त्हयाँ नफीकया जनमयाझ ियान्त हुने 
पथ्ो ् पद उनीहरूमयाझ लहीको भूपम र लहीकया 
पसमयानयाहरूसँग जोपडएको मोरर्या्तोनको 
भूपमकया बयारेमया भएको कलह नभएको भए; 
जतुन दुबै समतु्द् तटकया पसमयानयाहरूमया पथए।

२६ पकनपक हेर, मोरर्या्तोनको भूपम 
स्वयापमत्वमया पलने जनले लहीको भूपमको एक 
भयागको दया्वया गरे; त्सकयारण उनीहरूमयाझ 
उत्ेपजत कलह हुन थयाल्ो, ्पतसमम 
पक मोरर्या्तोनकया जनले उनीहरूकया 
ब्धतुहरूप्वरुद्ध हपत्यार उठयाए र उनीहरूले 
तरबयारद्यारया पतनीहरूको बध गन्ष सङ्लि 
पथए।

२७ तर हेर, लहीको भूपम स्वयापमत्वमया 

पलनेहरू मोरोनीको पिप्वरपतर भयागे र उनीसयामतु 
सह्ोगकया पननमत पब्ती गरे; पकनपक हेर 
उनीहरू गलतीमया पथएनन्।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मोरर्या्तोनकया जन, जसलयाई मोरर्या्तोन 
नयाउँ गरेको मयापनसले अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो, 
उनीहरूले ित्या लगयाए पक लहीकया जन 
मोरोनीको पिप्वरपतर भयागेकया पथए, उनीहरू 
अत््तै त्पसत भए कथंकदयापचत मोरोनीकया 
सेनया उनीहरूमयापथ आउनेछन् र उनीहरूलयाई 
प्वनयाि गननेछन्।

२९ त्सकयारण, मोरर्या्तोनले उनीहरूकया 
हृद्मया रयाख्ो पक उनीहरू उत्रपतरको 
भूपमपतर भयाग्तु िद्षछ, जतुन ियानीकया ठूलया 
भयागले ढयापकएकया पथए र उत्रपतरको भूपम 
स्वयापमत्वमया पलनतु िछ्ष।

३० अपन हेर, उनीहरूले ्ो ्ोजनयालयाई 
प्रभया्वकयारी बनयाउन सकदथे, (जतुन प्वलयाि 
गनने कयारण हु्थ्ो) तर हेर, मोरर्या्तोन धेरै 
जोिको मयापनस भएकयाले, त्सकयारण ऊ 
उसको एक सेप्वकयासँग ररसया्ो र ऊ उनीमयापथ 
जयाइलयाग्ो र उनलयाई धेरै कुट्ो।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी भयापगन् र 
मोरोनीको पिप्वरमया आइन् र मोरोनीलयाई त्स 
प्वष्कया बयारेमया सबै कुरयाहरू र उनीहरूको 
उत्रपतरको भूपमतफ्क भयाग्े ्ोजनयाकया बयारेमया 
भपनन्।

३२ अब हेर, बयाउन्टफुल भूपममया भएकया 
जन, अथ्वया बरु मोरोनी डरयाए पक उनीहरूले 
मोरर्या्तोनकया ्वचनहरू सतुन्ेछन् र उसकया 
जनसँग एकीकृत हुनेछन् र ्सरी उनले 
भूपमकया ती भयागहरू स्वयापमत्वमया पलनेछन्, 
जसले नफीकया जनमयाझ एक गमभीर नपतजयाको 
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जग बसयालनेछ, हो, जतुन नपतजयाले उनीहरूको 
स्व्त्त्तयालयाई गतुमयाउन अगतु्वयाइ गननेछ।

३३ त्सकयारण मोरोनीले सेनया िठयाए, 
उनीहरूको पिप्वर सपहत, मोरर्या्तोनकया जन 
भ्दयाअगयापड जयान, उनीहरूको उत्रतफ्कको 
भगयाइलयाई रोकन।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उजयाड 
भूपमको पसमयानयाहरू नआइ्जेल पतनीहरूले 
उनीहरूलयाई उपछनेनन्; अपन त्हयाँ 
उनीहरूले पतनीहरूलयाई उपछने, एक सयाँितुरो 
ियाँटी हुँदै जसलयाई समतु्द्द्यारया उत्रपतर 
अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो, हो, समतु्द् नपजक, 
िनशचममया र िू्व्षमया।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
िठयाएको सेनयाले, जसलयाई ते्या्कुम 
नयाम भएको मयापनसले अगतु्वयाइ गररएको 
पथ्ो, मोरर्या्तोनकया जनलयाई भेटे; र 
मोरर्या्तोनकया जन ्पत अटेरी पथए(उनीहरू 
उसको दुष्टतया र चयाप्तुपसकया ्वचनहरूद्यारया 
प्रेररत भएकयाले) पक पतनीहरूबीच ्तुद्ध प्रयारमभ 
भ्ो, जसमया ते्या्कुमले मोरर्या्तोनको बध 
गरे र उसकया सेनयाहरूलयाई हरयाए र उनीहरूलयाई 
कैदीहरू बनयाए र मोरोनीको पिप्वरतफ्क 
फक्क। अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको चौबीसौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो।

३६ अपन ्सरी मोरर्या्तोनकया जनलयाई 
पफतया्ष ल्याइ्ो। अपन ियान्त रयाकने करयार 
गरेिपछ, उनीहरूलयाई मोरर्या्तोनको भूपममया 
ितुनसथया्षपित गरर्ो र उनीहरू र लहीकया 
जनबीच एकीकरण भ्ो र पतनीहरूलयाई िपन 
उनीहरूको भूपममया ितुनसथया्षपित गरर्ो।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक सोही ्वष्षमया 

पक नफीकया जनमया ियान्तको ितुनसथया्षिनया 
गरर्ो, पक नफीहयाह, दोस्ो प्रधयान ््या्कतया्ष, 
मरे, िरमेश्वरअगयापड ््या्को आसनको िूण्ष 
इमया्दयारीतयाकया सयाथ िररिूण्ष गरेर।

३८ तैिपन, उनले ती अपभलेखहरू र अलमया 
र उनकया पितयाितुखया्षहरुले अपत िप्वत् भनेर 
ठयानेकया ती कुरयाहरू अलमयालयाई स्वयापमत्वमया 
पदलयाउन अस्वीकयार गरेकया पथए; त्सकयारण 
अलमयाले पतनलयाई उनकया छोरया, हेलयामयानलयाई 
प्रदयान गरेकया पथए।

३९ हेर, ्सतो हुन ग्ो पक नफीहयाहकया 
छोरयालयाई, उनकया पितयाको सट्यामया, ््या्को 
आसन भन्ष पन्तुक् गरर्ो; हो उनलयाई 
धयापम्षकतयाकया सयाथ ््या् गन्ष र जनको ियान्त 
र स्वत्त्तयाको कया्म रयाखन र उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई आरयाधनया 
गनने िप्वत् सतुप्वधयाहरू पदन, हो, उनकया समिूण्ष 
पदनहरूमया िरमेश्वरकया कयारणलयाई समथ्षन 
र सतुचयारु गन्ष र दुष्टहरूलयाई उनीहरूले गरेको 
अिरयाधअनतुसयार ््या्मया ल्याउन एक ििथ 
र िप्वत् प्वपधकया सयाथ, जनमयापथ प्रधयान 
््या्कतया्ष र रयाज्ियालमया पन्तुक् गरर्ो।

४० अब हेर, उनको नयाउँ िहोरयान पथ्ो। 
अपन िहोरयानले आफनया पितयाकया आसनमया 
बसे र नफीकया जन मयापथको आफनो ियासन 
चैबीसौँ ्वष्षको अ्त्मया आरमभ गरे।

अध्या् ५१

राजावादीहरूले काननु पररवत्छन गन्छ र 
राजाको स्ापना गन्छ खोज—ेपहोरान र 
सवतनत्ता्ादीहरूलाई जनताको आवाजद्ारा 
सम ््छन गररनर—मोरोनीले राजावादीहरूलाई 
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उनीहरूको दरेको सरुक्षा गन्छ वा मृतयु 
िोग् ्ाधय गराउरँन—्अमभलकीयाह 
र लमानीहरूल े भकल्ाल े घेररएका धरेै 
सहरहरूलाई अधीनमा भलनरन—्तेयानकुमले 
लमानीहरूको आक्मणलाई पराभड धकेलरन् 
र उसको पालमा अमभलकीयाहको ्ध गर्छन्। 
लगिग ई.प.ू ६७–६६।

१ अपन नफीकया जनमयापथको ् ्या्कतया्षहरूको 
ियासनको िच्चीसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया अब 
्सतो हुन ग्ो, उनीहरूले लहीकया जन र 
मोरर्या्तोनकया जनकया बीच उनीहरूकया 
भूपमहरूकया बयारेमया ियान्त सथयािनया गररएकयाले 
र िच्चीसौँ ्वष्ष ियान्तमया आरमभ भएकयाले;

२ तैिपन, उनीहरूले भूपममया त्पत लयामो 
सम्समम िूण्ष ियान्त कया्म गन्ष सकेनन्, 
पकनपक प्रधयान ््या्कतया्ष िहोरयानकया बयारेमया 
जनमयाझ कलह हुन थयाल्ो; पकनपक हेर, 
जनकया एक भयागले कयानतुनको केही प्विेष 
बतुँदयाहरू बदपलनतु िद्षछ भनेर चयाहे।

३ तर हेर, िहोरयानले न त बदले न त 
कयानतुन बदलन पदए; त्सकयारण, उनले कयानतुन 
बदलनयाकया बयारेमया आ्वेदनको सयाथ आफनया 
आ्वयाजहरू िठयाएकयाहरूलयाई सतुनेनन्।

४ त्सकयारण, ती जो इचछुक पथए पक 
कयानतुन बदपलन िद्षछ पतनीहरू उनीसँग 
ररसयाए र चयाहे पक उनी अबदेनख भूपममयापथ 
प्रधयान ््या्कतया्ष हुनतुहुँदैन; त्सकयारण त्हयाँ 
त्स प्वष्कया बयारेमया उत्ेपजत बहस उठ्ो, 
तर रक्ियातसमम ितुगेन।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ती जो 
िहोरयानलयाई ््या्को आसनबयाट िदच्ूत गन्ष 
चयाह्थे उनीहरूलयाई रयाजया्वयादीहरू भपन्थ्ो, 

पकनपक उनीहरू इचछुक पथए पक स्वत्त् 
सरकयारलयाई हरयाएर भूपममयापथ रयाजयाको सथयािनया 
गनने तररकयाले कयानतुन बदलनतु िद्षछ।

६ अपन ती जो इचछुक पथए पक िहोरयान 
भूपममयापथको प्रधयान ््या्कतया्ष रहनतु िछ्ष 
उनीहरूले आफ ँैलयाई स्वत्त्तयाबयादीहरूको 
नयाउँ पलए; अपन उनीहरूमयाझको प्वभयाजन 
्सतो पथ्ो, पकनपक स्वत्त्तयाबयादीहरूले 
स्वत्त् सरकयारद्यारया उनीहरूकया अपधकयारहरू 
र सतुपबधयाहरू कया्म रयाखन कसम खयाएकया पथए 
अथ्वया करयार गरेकया पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्सप्रकयारको 
उनीहरूको कलह जनतयाको मतद्यारया 
पमलयाइ्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनतयाको 
मत स्वत्त्तयाबयापदहरूकया समथ्षनमया आ्ो 
र िहोरयानले ््या्को-आसन कया्म रयाखे, 
जतुनले िहोरयानकया ब्धतुहरू र स्वत्त्तयाकया 
जनमध्े अपधकयांसमया धेरै खतुपस्याली ल्या्ो, 
जसले रयाजयाबयापदहरूलयाई िपन िया्त ियारे, 
पक उनीहरूले प्वरोध गनने आँट गरेनन् तर 
उनीहरूलयाई स्वत्त्तयाको कयारणलयाई कया्म 
रयाखन बयाध् बनयाइ्ो।

८ अब उनीहरू जो रयाजयाहरूकया समथ्षनमया 
पथए उनीहरू उच्च खयानदयानकया पथए र उनीहरू 
रयाजयाहरू हुन खोजे; अपन उनीहरूलयाई 
जनमयापथ िपक् र अपधकयार खोजनेहरूद्यारया 
समथ्षन गररएको पथ्ो।

९ तर हेर, ्ो नफीकया जनमयाझ त्सतया 
कलहहरू हुन सं्वेदनिील सम् पथ्ो; 
पकनपक हेर, अमपलकी्याहले लमयानीहरूकया 
जनकया हृद्हरूलयाई नफीकया जनकया प्वरुद्ध 
फेरर उकसयाएको पथ्ो, अपन उसले उसको 
भूपमको सबै भयागहरूबयाट पसियाहीहरू, 
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उनीहरूलयाई हपत्यारले सजजयाउँदै र सबै 
लगनिीलतयाकया सयाथ ्तुद्कया पननमत त्यारी 
गददै एक सयाथ जममया गरररहेको पथ्ो, पकनपक 
उसले मोरोनीको रगत पिउने कसम खयाएको 
पथ्ो।

१० तर हेर, हयामीले देखने छौ पक उसले 
गरेको आफनो बयाचया प्वचयार पबनयाको पथ्ो; 
तैिपन, उसले आफ ँैलयाई र आफनया सेनयाहरूलयाई 
नफीहरूकया प्वरुद्ध लडन आउन त्यार गऱ्ो।

११ अब उसकया सेनयाहरू ्सभ्दया अगयापड 
भए जपत पथएनन्, नफीहरूकया हयातहरूबयाट 
बध गररएकया धेरै हजयारहरूकया कयारण; 
तर उनीहरूको ठूलो क्पत हुँदयाहुँदै िपन, 
अमपलकी्याहले चमयातकयार्ोग् प्वियाल सेनया 
एकसयाथ जममया गरेको पथ्ो, ्पतसमम पक ऊ 
जरहेमलयाको भूपमसमम तल आउन डरयाएन।

१२ हो, अमपलकी्याह आफ ँै समेत 
तल आ्ो, लमयानीहरूकया अगयापड। अपन 
्ो ््या्कतया्षहरूको ियासनको िच्चीसौँ 
्वष्षमया पथ्ो; अपन ्ो त्ही सम् पथ्ो 
पक उनीहरूले प्रधयान ््या्कतया्ष िहोरयानको 
बयारेकया कलहलयाई सयाम् बनयाउन थयालेकया 
पथए।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मयापनसहरू जो रयाजया्वयादीहरू कहलयाइएकया 
पथए उनीहरूले सतुनेकया पथए पक लमयानीहरू 
उनीहरूकया प्वरुद्ध लडन आइरहेकया पथए, 
उनीहरू आफनया हृद्मया खतुसी भए; अपन 
उनीहरूले हपत्यारहरू उठयाउन अस्वीकयार 
गरे, पकनपक उनीहरू प्रधयान ््या्कतया्ष र 
स्वत्त्तयाकया जनसँग त्पत धेरै क्ोपधत भए, 
पक उनीहरूले आफनो देिको संरक्ण गन्ष 
हपत्यारहरू उठयाएनन्।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मोरोनीले 
्ो देखे, अपन लमयानीहरू भूपमकया पसमयानयामया 
आइरहेको िपन देखे, उनी आफूले संरक्ण गन्ष 
त्पत धेरै लगनपिलतयाकया सयाथ िररश्म गरेकया 
ती जनकया हठीिनयाकया कयारण अत््तै क्ोपधत 
भए; हो, उनी अत््तै क्ोपधत भए; उनको 
आतमया उनीहरूप्वरुद्धको ररसले भररएको 
पथ्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले एक 
पब्तीित् िठयाए, जनको मतकया सयाथ, भूपमकया 
रयाज्ियालकयासयामतु, ्ो चयाहयाँदै पक उनले 
त्सलयाई िढनतु िछ्ष र उनलयाई (मोरोनीलयाई) 
पभन् मतधयारीहरूलयाई ्या त आफनो देिको 
सतुरक्या गन्ष बयाध् बनयाउन ्या त पतनीहरूलयाई 
मयान्ष िपक् पदनतुिछ्ष।

१६ पकनपक जनमयाझको कलहहरू 
र मतभेदहरूलयाई अ्त् गनतु्ष ्ो उनको 
िपहलो पजममे्वयारी पथ्ो; पकनपक हेर, ्ो 
अपहलेसममकया उनीहरूको सबै प्वनयािको 
कयारण पथ्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
जनतयाकया मतअनतुसयार ्ो प्रदयान गरर्ो।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
आज्या पदए पक उनकया सेनया ती रयाजया्वयादीप्वरुद्ध 
उनीहरूको िमणड र उनीहरूको अहमतयालयाई 
झयान्ष जयानतुिद्षछ र उनीहरूलयाई िृथ्वीमया 
ढयालनतुिछ्ष, ् या त उनीहरूले उनीहरूले हपत्यार 
पलनतुिद्षछ र स्वत्त्तयाको कयारणलयाई समथ्षन 
गनतु्षिछ्ष।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक सेनयाहरू 
उनीहरूकया प्वरुद्ध अपि बढे; र उनीहरूले 
आफनो िमणड र अहमलयाई तल झयारे, 
्पतसमम पक जब उनीहरूले मोरोनीकया 
मयापनसहरूप्वरुद्ध लडन उनीहरूकया ्तुद्धकया 
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हपत्यारहरू उठयाए, उनीहरूलयाई कयाटेर 
ढयापल्ो र जपमनसमम झयारर्ो।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तरबयारद्यारया 
कयाटेर ढयापलएकया ती प्वमपत रयाखनेहरू चयार 
हजयार पथए; अपन लडयाइँमया बध नगररएकया 
उनीहरूकया अगतु्वयाहरूलयाई लपगएको पथ्ो 
र कयारयागयारमया फ्याँपकएको पथ्ो, पकनपक 
उनीहरूको मतुद्याकया लयापग ्स ्वेलयामया कुनै 
सम् पथएन।

२० अपन ती पभन् मतधयारीहरूकया बयाँकीले, 
तरबयारद्यारया जपमनमया प्रहयाररत भइ ढलन 
भ्दया, स्वत्त्तयाको ध्वजयामया समि्षण गरे 
र उनीहरूलयाई उनीहरूकया धरहरयाहरूमया र 
उनीहरूकया सहरहरूमया स्वत्त्तयाको ध्वजया 
उचयालन र आफनो देिको सतुरक्यामया हपत्यारहरू 
पलन बयाध् बनयाइ्ो।

२१ अपन ्सरी मोरोनीले ती 
रयाजया्वयादीहरूको अ्त् गरे, पक त्हयाँ 
रयाजया्वयादी भनेर पचपनने कोही पथएनन्; अपन 
्सरी उनले उत्म रगतको दया्वया गनने ती 
जनको हठीिनया र िमणडलयाई अ्त् गरे; तर 
उनीहरूलयाई आफनया ब्धतुहरू जसतै प्वनम् हुन 
र दयासत्वबयाटको उनीहरूको स्वत्त्तयाकया 
पननमत सहयासकया सयाथ लडन तल झयारर्ो।

२२ हेर, ्सतो हुन ग्ो पक जबपक 
मोरोनी उनकया आफनया जनमयाझकया ्तुद्धहरू र 
कलहहरूलयाई तोपडरहेकया पथए र उनीहरूलयाई 
ियान्त र सभ्तयाको बसमया ल्याइरहेकया पथए 
र लमयानीहरूप्वरुद्ध ्तुद्धको त्यारीकया पननमत 
प्वपन्म बनयाउँदै पथए, हेर, लमयानीहरू समतु्द् 
तटकया पसमयानयामया रहेको मोरोनीको भूपममया 
आएकया पथए।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरू 

मोरोनीको सहरमया ि्या्षप्त मयात्यामया िपक्ियाली 
पथएनन्; त्सकयारण अमपलकी्याहले धेरैको 
बध गददै उनीहरूलयाई धियाए। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक अमपलकी्याहले सहरलयाई अधीनमया, 
हो, उनीहरूकया सबै पकल्याहरूलयाई अधीनमया 
पलए।

२४ अपन मोरोनीको सहरबयाट भयागेकयाहरू 
नफीहयाहको सहरमया आए; अपन लहीकया 
सहरकया जन िपन एकसयाथ जममया भए 
र त्यारीहरू गरे र लडयाइँ गन्षकया पननमत 
लमयानीहरूलयाई भेटन त्यार पथए।

२५ तर ्सतो हुन ग्ो पक अमपलकी्याहले 
लमयानीहरू नफीहयाहको सहरप्वरुद्ध लडन 
जयान सहेन, तर प्रत्ेक सहरमया त्सलयाई 
कया्म रयाखन र सतुरक्या गन्ष मयापनसहरू छोडदै, 
उनीहरूलयाई समतु्द्को पकनयारया नपजक रयाख्ो।

२६ अपन ्सरी उसल े कया्म रयाख्ो, धेरै 
सहरहरूलयाई अधीनमया पलदँ,ै नफीहयाहको 
सहर र लहीको सहर र मोरर्या्तोनको सहर 
र ओमनेरको सहर र पगदको सहर र मतुलकेको 
सहर, जतुनमध् े सब ै समत्ु द् तटकया ि्ूवमी 
पसमयानयाहरूमया पथए।

२७ अपन ्सरी लमयानीहरूल,े 
अमपलकी्याहको धतुत्या्षइँद्यारया, त्पत धरेै 
सहरहरू, उनीहरूकया अनपगन्त सै् ्हरूद्यारया, 
प्रयाप्त गरकेया पथए, जतुनमध् े सब ै मोरोनीकया 
पकल्याहरूकया प्रकयारल े बपल्ो नमतुनयामया 
सतुरपक्त गररएकया पथए; जतुनमध् े सबै 
लमयानीहरूकया पननमत पकल्याहरू बन।े

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
बयाउन्टफूलकया पसमयानयाहरूपतर, 
आफूहरूअगयापड नफीहरूलयाई लखेटदै र 
धेरैको बध गददै अपि बढे।
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२९ तर ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 

मोरर्या्तोमको बध गनने र आफनया जनको 
अगतु्वयाइ गनने ते्या्कुमद्यारया भेपटए।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
अमपलकी्याहलयाई िपन रोके, पकनभने ऊ 
आफनया अनपग्ती सेनयासँग अपि बपढरहेको 
पथ्ो पक उसले बयाउन्टफूल भूपमलयाई र 
उत्रतफ्कको भूपमलयाई िपन अधीनमया पलन 
सकोस्।

३१ तर हरे ते् या्कुम र उनकया 
मयापनसहरूद्यारया िछयापड लखपेटदया ऊ बेखतुसी 
भ्ो, पकनपक उनीहरू महयान् ्ोद्धयाहरू 
पथए; पकनपक ते् या्कुमकया प्रत्ेक मयापनस 
उनीहरूको िपक्मया र उनीहरूको त्ुद्धको 
पििमया लमयानीहरूलयाई उपछ्थ,े ्पतसमम पक 
उनीहरूल ेलमयानीहरूमयापथ लयाभ प्रयाप्त गर।े

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पतनीहरूले 
उनीहरूलयाई दु:ख पदए, ् पतसमम पक अँध्यारो 
नभइ्जेलसमम उनीहरूले उनीहरूको बध 
गरे। अपन ्सतोसमम हुन ग्ो पक ते्या्कुम 
र उनकया मयापनसहरूले बयाउन्टफूल भूपमकया 
पसमयानयाहरूमया आफनया ियालहरू टयाँगे; अपन 
अमपलकी्याहले आफनया ियालहरू समतु्द्को 
पकनयारया नपजकको तटकया पसमयानयाहरूमया टयाँगे, 
अपन ्सर प्रकयारले उनीहरूलयाई लखेपटएको 
पथ्ो।

३३ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब रयात आएको 
पथ्ो, ते् या्कुम र उसकया स्ेवकहरूले रयापत 
सतुटुक् पनसके र बयापहर गए र अमपलकी्याहको 
पिप्वरमया गए; अपन हरे, पदनकया िररश्म र 
तयािबयाटको उनीहरूको धरे ै थकयाइकया कयारण 
पन्द्याल ेउनीहरूलयाई समयातकेो पथ्ो।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ते्या्कुम 

सतुटुक् गोप् रुिमया रयाजयाको ियालमया गए 
र उसको मतुटुमया भयालया रोिे; अपन उनले 
रयाजयाको मृत्तु ततुरु्तै गरयाए पक उसले आफनया 
से्वकहरूलयाई उठयाएन।

३५ अपन उनी गोप् रुिमया उनको आफनो 
पिप्वरमया फक्क र हरेे, उनकया मयापनसहरू 
पन्द्यामया पथए, अपन उनल ेउनीहरूलयाई उठयाए 
र उनीहरूलयाई आफूल ेगरेकया सब ैकुरयाहरू भन।े

३६ उनले अह्रयाए पक आफनया सेनयाहरू 
त्यारीमया सतक्क हुनतुिद्षछ, कथंकदयापचत 
लमयानीहरू व्तुँपझए र उनीहरूमयापथ आइलयाग्े 
छन्।

३७ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको िच्चीसौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो; अपन ्सरी अमपलकी्याहकया 
पदनहरूको अ्त् भ्ो।

अध्या् ५२

अममोरोन अभमभलकीयाह पभर लमानीहरूका 
राजा हुनरन्—मोरोनी, तयेानकुम र लहीले 
नफीहरूलाई लमानीहरू भवरुद्ध यदु्धको 
भवजयमा अगुवाइ गद्छरन—्मलुकेको 
सहरलाई भफता्छ भलइनर र जोरामी याकू्को 
्ध गररनर। लगिग ई.प.ू ६६–६४।

१ अपन अब नफीकया जनमयापथ 
््या्कतया्षहरूको ियासनको छनबबसौँ ्वष्षमया 
्सतो हुन ग्ो, हेर, जब लमयानीहरू िपहलो 
मपहनयाको िपहलो पदनमया उठे, हेर, उनीहरूले 
अमपलकी्याहलयाई उसको आफनो ियालमया 
मृतक फेलया ियारे; अपन उनीहरूले ्ो िपन 
देखे पक ते्या्कुम त्स पदनमया उनीहरूलयाई 
लडन त्यार पथए।
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२ अपन अब, जब लमयानीहरूले ्ो देखे 

उनीहरू डरयाए; अपन उनीहरूले उत्र तफ्कको 
भूपममया अगयापड बढने ्ोजनयालयाई त्यागे र 
आफनया सबै सेनया मतुलेकको सहरपतर फकया्षए र 
आफनया पकल्याहरूमया सतुरक्या खोजे।

३ अपन ् सतो हुन ग्ो पक अमपलकी्याहको 
भयाइलयाई जनमयापथको रयाजया पन्तुक् गरर्ो; 
अपन उनको नयाउँ अममोरोन पथ्ो; ्सरी 
अममोरोन रयाजया, अमपलकी्याह रयाजयाको भयाइ, 
उसको सट्यामया ियासन गन्ष पन्तुक् भए।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले आज्या 
पद्ो पक उनकया जनले ती सहरहरू कया्म 
रयाखनतु िद्षछ, जतुन उनीहरूले रगत बगयाएर 
पलएकया पथए; पकनपक उनीहरूले पलएकया 
कुनै िपन सहरहरू धेरै रगत नबगयाई पलएकया 
पथएनन्।

५ अपन अब, ते्या्कुमले देखे पक 
लमयानीहरू उनीहरूले पलएकया ती सहरहरू र 
उनीहरूले स्वयापमत्वमया पलएकया भूपमकया ती 
भयागहरू कया्म रयाखन पननशचत पथए; अपन 
उनीहरूको सङ्ख्ययाको प्वियालतया िपन देखेर, 
ते्या्कुमले सोचे ्ो उपचत छैन पक उनले 
उनीहरूको पकल्यामया उनीहरूलयाई आक्मण 
गनने प्र्यास गनतु्ष िद्षछ।

६ तर उनले ्तुद्धको त्यारी गरे जसतै आफनया 
मयापनसहरूलयाई ्वररिरर रयाखे; हो, अपन सयाँचैनै 
उनले ्वररिरर िखया्षल लगयाउँदै र आश्् 
सथयानको त्यारी गददै उनीहरूकया प्वरुद्ध आफ ँै 
सतुरक्या गन्ष त्यार गरररहेकया पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले उनको 
सेनयालयाई बपल्ो बनयाउन एक ठुलो सङ्ख्ययामया 
मयापनसहरू निठयाइ्जेलसमम ्सरी ्तुद्धको 
त्यारी गन्ष उनले कया्म रयाखे।

८ अपन मोरोनीले उनलयाई आदेिहरू 
िपन िठयाए पक उनले उनकया हयातमया िरेकया 
कैदीहरूलयाई रयाखनतु; पकनपक जहयाँसमम 
लमयानीहरूले धेरै कैदीहरू रयाखेकया छन्, पक 
लमयानीहरूले रयाखेकयाहरूको मूल्को रुिमया 
उनले लमयानीहरूकया सबै कैदीहरूलयाई रयाखनतु 
िद्षछ।

९ अपन उनले पतनलयाई ्ी आदेिहरू 
िपन िठयाए पक उनले बयाउन्टफूल भूपमलयाई 
बपल्ो बनयाउनतुिछ्ष र उत्र तफ्कको भूपममया 
जयाने सयाँितुरो ियाँटीलयाई सतुरपक्त ियानतु्षिछ्ष, 
कथंकदयापचत् लमयानीहरूले त्ो सथयान प्रयाप्त 
गरून् र उनीहरूलयाई प्रत्ेक पतरबयाट दु:ख 
पदन िपक् होओस्।

१० अपन मोरोनीले चयाहनया गददै उनलयाई ्ो 
िपन िठयाए पक भूपमको त्ो भयागलयाई कया्म 
रयाखन उनी आसथया्वयान् हुनेछन् र उनले त्ो 
भयागमया रहेकया लमयानीहरूलयाई कोरया्ष हयान्े 
प्रत्ेक अ्वसरहरू उनको िपक्ले भ्याएसमम 
खोजने छन्, पक समभ्वत: उनले उनीहरूकया 
हयातहरूबयाट खोपसएकया भूपमहरू रणनीपतद्यारया 
अथ्वया कुनै अरु तररकयाहरूद्यारया फेरर पलन 
सकून्; र उनले ्वररिररकया सहरहरूलयाई 
बपल्ो र िपक्ियाली िपन बनयाउने छन्, जतुन 
लमयानीहरूकया हयातहरूमया िरेकया छैनन्।

११ अपन उनले पतनलयाई ्ो िपन 
भने, म पतमीसमक् आउने पथएँ, तर हेर, 
लमयानीहरू िनशचम समतु्द् नपजकको भूपमकया 
पसमयानयाहरूमया हयापममयापथ छन्; अपन हेर, 
म उनीहरूप्वरुद् जया्छु, त्सकयारण म 
पतमीसमक् आउन सनकदन।

१२ अब, रयाजया (अममोरोन) जरहेमलयाको 
भूपमबयाट प्रसथयान गरेकया पथए र रयानीलयाई उनकया 
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दयाजतुको मृत्तुकया बयारेमया अ्वगत गरयाएकया पथए 
र मयापनसहरूको ठूलो सङ्ख्यया एक सयाथ जममया 
गरेकया पथए र िनशचम समतु्द्को पसमयानयामया 
नफीहरूप्वरुद्ध अगयापड बढेकया पथए।

१३ अपन ्सरी उनले नफीहरूलयाई 
दु:ख पदन र उनीहरूको फौजको एक भयाग 
भूपमको त्ो भयागपतर तयान् प्र्यास गरररहेकया 
पथए, जब पक उनले पलएकया सहरहरूलयाई 
मयातहतमया रयाखन उनले छयाडेकयाहरूलयाई 
उनले आज्या पदएकया पथए, पक उनीहरूले 
िू्व्ष समतु्द् नपजककया पसमयानयाहरूमया िपन 
नफीहरूलयाई दु:ख पदनतुिद्षछ र उनीहरूको 
िपक्ले भ्याएसमम, उनीहरूकया सेनयाहरूको 
िपक्अनतुसयार नफीहरूकया भूपमलयाई अधीनमया 
पलनतुिछ्ष।

१४ अपन नफीकया जनमयापथ ् ्या्कतया्षहरूको 
ियासनको छनबबसौँ ्वष्षको अ्त्मया नफीहरू 
त्ो खतरयाजनक िररनसथपतमया पथए।

१५ तर हेर, ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
सत्याइसौँ ्वष्षमया ् सतो हुन ग्ो, पक ते्या्कुम, 
मोरोनीको आदेिद्यारया—जसले भूपमको 
दपक्ण र िनशचम पसमयानयाहरू सतुरक्या गन्ष 
सेनयाहरूको सथयािनया गरेकया पथए र बयाउन्टफुल 
भूपम तफ्क अपि बढन थयालेकया पथए, पक उनले 
ते्या्कुम र उनकया मयापनसहरूलयाई उनीहरूले 
गतुमयाएकया सहरहरू पफतया्ष पलन सह्ोग गन्ष 
सकून्—

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ते्या्कुमले 
मतुलेकको सहरमयापथ आक्मण गनने र ्पद 
समभ्व भए पफतया्ष पलने आदेि प्रयाप्त गरेकया 
पथए।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ते्या्कुमले 
मतुलेकको सहरमयापथ आक्मण गन्ष र 

लमयानीहरूप्वरुद्ध आफनया सेनयाहरूअगयापड 
बढयाउन त्यारीहरू गरे; तर उनले देखे पक 
उनीहरूकया पकल्याहरूमया भएको सम्मया 
उनले उनीहरूलयाई पजतन असमभ्व पथ्ो; 
त्सकयारण उनले आफनया ्ोजनयाहरूलयाई 
त्यागे र बयाउन्टफुल सहरमया फेरर फक्क, 
मोरोनीको आगमनको प्रतीक्या गरे, पक उनले 
आफनो सेनयाको िपक् प्रयाप्त गन्ष सकून्।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी 
आफनया सेनयाकया सयाथ, नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको सत्याइसौँ ्वष्षको 
अ्त्मया बयाउन्टफुलको भूपममया आइितुगे।

१९ अपन अठ्याइसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया, 
मोरोनी र ते्या्कुम र धरे ैमतुख् कप्तयानहरूले 

त्ुद्धको िररषद गर—ेउनीहरूले 
लमयानीहरूलयाई उनीहरूकया प्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष 
आउन के गनतु्षिछ्ष; अथ्वया पक उनीहरूल ेकुनै 
मयाध्मद्यारया पतनीहरूलयाई उकसयाएर उनीहरूकया 
पकल्याहरूबयाट बयापहर ल्याउन सकून,् पक 
उनीहरूले पतनीहरूमयापथ लयाभ प्रयाप्त गन्ष सकून् 
र मतुलेकको सहरलयाई फेरर पलन सकून।्

२० अपन ्सतो हुन ग्ो उनीहरूले 
लमयानीहरूकया सेनयालयाई स्देि्वयाहकहरू 
िठयाए, जतुनले मतुलेक सहरको सतुरक्या गरे, 
उनीहरूको अगतु्वयालयाई, जसको नयाउँ ्याकूब 
पथ्ो, ्ो चयाहयानया गददै पक ऊ उसको 
सेनयाहरूसपहत दुई सहरको बीचको समतल 
सथलमया पतनीहरूलयाई भेटन आओस्। तर हेर, 
्याकूब, जो एक जोरयामी पथ्ो, उसको सेनया 
सपहत समतल सथयानमया पतनीहरूलयाई भेटन 
आएन।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी, 
उनीहरूलयाई पनषिक् धरयातलमया भेटने आिया 
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नभएकोले, त्सकयारण, उनले एक ्ोजनया 
बनयाए पक उनले लमयानीहरूलयाई उनीहरूकया 
बपल्या पकल्याबयाट बयापहर लोभ्याउन सकून्।

२२ त्सकयारण उनले अह्रयाए पक 
ते्या्कुमले मयापनसहरूको सयानो सङ्ख्यया 
लैजयानतुिछ्ष र समतु्द्को पकनयार नपजक 
अगयापड बढनतु िद्षछ; अपन मोरोनी र उनकया 
सेनयाहरू, रयापतमया, उजयाड सथयानमया मतुलेक 
सहरको िनशचममया अगयापड बढे; अपन ्सरी, 
भोपलिलट, जब लमयानीहरूकया रक्कहरूले 
ते्या्कुमलयाई फेलया ियारेकया पथए, उनीहरू 
दौडे र त्ो उनीहरूको अगतु्वया ् याकूबलयाई भने।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूकया 
सेनयाहरू, उनको सङ्ख्यया सयानो भएको 
कयारणले उनीहरूको सङ्ख्ययाले ते्या्कुमलयाई 
पजतने छौँ भन्े अनतुमयान गरी, ते्या्कुमकया 
प्वरुद्ध अगयापड बढे। अपन जब ते्या्कुमले 
लमयानीहरूकया सेनयाहरू आफनया प्वरुद्ध आएको 
देखे उनी उत्रतफ्क समतु्द् पकनयार हुँदै िछयापड 
हटन थयाले।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लमयानीहरूले देखे पक उनी भयाग् थयाले, 
उनीहरूले सहयास पलए र जोडकया सयाथ 
िछ्याए। अपन जब पक ते्या्कुमले 
्सरी उनीहरूलयाई व्थ्षमया िछ्याइरहेकया 
लमयानीहरूलयाई अगतु्वयाइ गरररहेकया पथए, हेर, 
मोरोनीले आदेि पदए पक आफूसँग भएको 
आफनो सेनयाको एक भयाग सहरपभत् अगयापड 
बढनतु िद्षछ र त्सलयाई मयातहतमया पलनतु िद्षछ।

२५ अपन उनीहरूले त्सरी गरे र जसलयाई 
सहरलयाई सतुरक्या गन्ष भनी छयापडएको पथ्ो, 
हो, उनीहरू सबै जसले ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
समि्षण गरेनन्, उनीहरू सबैलयाई बध गरे।

२६ अपन ्सरी मोरोनीले आफनो सेनयाको 
एक भयागद्यारया मतुलेक सहरको स्वयापमत्व पलए, 
जब पक उनी बयाँकीकया सयाथ लमयानीहरूलयाई 
भेटन अगयापड बढे जब उनीहरू ते्या्कुमलयाई 
िछ्याएर फक्क।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
बयाउ्टीफूल सहर नपजक नआइ्जेलसमम 
ते्या्कुमलयाई लखेटे र तब उनीहरूले लही 
र बयाउ्टीफूल सहरलयाई सतुरक्या गन्ष छयापडएकया 
सयानो सेनयालयाई भेटे।

२८ अपन अब हेर, जब लमयानीहरूकया मतुख् 
कप्तयानहरूले लहीलयाई उनकया सेनयाहरूकया 
सयाथ आफूप्वरुद्ध आइरहेको देखे, उनीहरू 
धेरै भ्रपमत भई भयागे, कथंकदयापचत् उनीहरूले 
लहीले उनीहरूलयाई उपछनेर मतुलेक सहर प्रयाप्त 
गन्ष नसकून्; पकनपक उनीहरू उनीहरूको 
दौडकया कयारण धेरै थयाकेकया पथए र लहीकया 
मयापनसहरू न्या िपक्ले भररएकया पथए।

२९ अब लमयानीहरूलयाई थयाहया पथएन पक 
मोरोनी उनीहरूकया िछयापड आफनो सेनयासपहत 
आएकया पथए; र उनीहरू के्वल लही र उनकया 
मयापनसहरूसँग डरयाए।

३० अब उनीहरूले मोरोनी र उनकया 
सेनयाहरूलयाई नभेपट्जेलसमम लही 
उनीहरूलयाई उपछन् इचछुक पथएनन्।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
धेरै िछयापड हटनतु िपहले उनीहरू नफीहरूद्यारया 
िेरीएकया पथए, एक तफ्क मोरोनीकया 
मयापनसहरूद्यारया र अकको तफ्क लहीकया 
मयापनसहरूद्यारया, जसकया सबैजनया भरखरै 
आरयाम गरेकया र िपक्ले भररएकया पथए; तर 
लमयानीहरू उनीहरूको लयामो दौडकया कयारण 
थयाकेकया पथए।
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३९७
३२ अपन मोरोनीले उनकया मयापनसहरूलयाई 

आज्या पदए पक पतनीहरूले आफनया 
्तुद्धकया हपत्यारहरू नत्यागेसमम उनीहरू 
पतनीहरूमयापथ जयाइलयाग्तु िद्षछ।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्याकूब, 
उनीहरूको अगतु्वया भएकयाले, एक जोरयामी िपन 
भएकयाले र एक अिरयापजत आतमया भएकयाले, 
उसले लमयानीहरूलयाई मोरोनीप्वरुद्ध अत््तै 
क्ोधकया सयाथ लडन अगतु्वयाइ गऱ्ो।

३४ मोरोनी उनीहरूको अगयापड बढने 
बयाटोमया भएकयाले, त्सकयारण ्याकूब 
उनीहरूको बध गन्ष र मतुलेकको सहरतफ्कको 
आफनो बयाटो बनयाउन पननशचत पथए। तर हेर, 
मोरोनी र उनकया मयापनसहरू बढी िपक्ियाली 
पथए; त्सकयारण उनीहरूले लमयानीहरूलयाई 
अगयापड बयाटो पदएनन्।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू दुबै 
िक् अत््त क्ोधकया सयाथ लडे; अपन दुबै 
िक्हरूमया धेरैको बध गरर्ो; हो र मोरोनी 
ियाइते भए र ्याकूबलयाई मयारर्ो।

३६ अपन लहीले उनीहरूको िछयापडबयाट 
्सतो क्ोधकया सयाथ उनकया बपल्या 
मयापनसहरूकया सयाथ आक्मण गरे, पक 
िछयापडकया लमयानीहरूले आफनया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू हसतया्तरण गरे; अपन उनीहरूकया 
बयाँकीलयाई, धेरै भ्रपमत भएकयाले, भयाग्े पक 
हमलया गनने थयाहया भएन।

३७ अब मोरोनीले उनीहरूको भ्रमलयाई 
देखेर, उनले उनीहरूसयामतु भने: ्पद 
पतमीहरूले आफनया ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
ल्याउने छौ र ती हसतया्तरण गनने छौ भने, हेर 
हयामी पतमीहरूको रगत बगयाउन रोकने छौँ।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 

लमयानीहरूले ्ी ्वचनहरू सतुनेकया पथए, 
उनीहरूकया मतुख् कप्तयानहरू, बध नगररएकया 
ती सबै, अपि आए र मोरोनीकया खतुट्यामया 
आफनया ्तुद्धकया हपत्यारहरू फ्याँके र उनकया 
मयापनसहरूलयाई आज्या िपन पदए पक उनीहरूले 
त्सै गनतु्ष िद्षछ।

३९ तर हेर, त्हयाँ नगनने धेरै पथए; अपन 
जसले आफनया तरबयारहरूको हसतया्तरण 
गरेनन् उनीहरूलयाई लपग्ो र बयाँपध्ो र 
उनीहरूकया ्तुद्धकया हपत्यारहरू उनीहरूबयाट 
खोपस्ो, अपन उनीहरूलयाई उनीहरूकया 
ब्धतुहरूकया सयाथ बयाउ्टीफूल भूपमपतर अपि 
बढन बयाध् गरयाइ्ो।

४० अपन अब कैदीहरूको सङ्ख्यया बध 
गररएकयाहरूको सङ्ख्यया भ्दया बढी, हो, दुबै 
िक्हरूमया मयाररएकयाहरू भ्दया बढी पथ्ो।

अध्या् ५३

लमानी कैदीहरूलाई ्ाउमनटफुल सहरलाई 
्भलयो ्नाउन प्रयोग गररनर—
नफीहरूमाझका मतिेदल े लमानीहरूलाई 
भवजय भदनर—हलेामानल े अममोनका 
जनका दुई हजार नवयवुक रोराहरूको 
भनयनत्ण भलनरन्। लगिग ई.पू. ६४–६३।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
लमयानीहरूकया कैदीहरूमयापथ रक्कहरू तैनयाथ 
गरे र उनीहरूलयाई उनीहरूकया मृतकहरू, हो 
मयाररएकया नफीहरूकया मृतकहरूलयाई िपन 
गयाडन बयाध् गरयाए; र मोरोनीले उनीहरूमयापथ 
आफनया मयापनसहरूलयाई उनीहरूको रख्वयारी 
गन्ष रयाखे जब उनीहरूले आफनया िररश्महरू 
गननेछन्।
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२ अपन मोरोनीले लहीकया सयाथ मतुलेकको 

सहर गए र सहरको अपधकयार पलए र त्ो 
लहीलयाई पदए। अब हेर, ्ी लही एक मयापनस 
पथए जो मोरोनीसँग उनकया सबै लडयाइँहरूमध्े 
धेरैमया सँगै पथए; र उनी मोरोनी जसतै मयापनस 
पथए र उनीहरू एक अकया्षको सतुरक्यामया खतुसी 
मनयाउँथे, हो, उनीहरू एक अकया्षलयाई मया्या 
गथने र नफीकया सबै जनद्यारया िपन मया्या 
गररएकया पथए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
आफनया मतृकहरू र नफीहरूकया मृतकहरू 
िपन गयाडरे सकेिपछ, उनीहरूलयाई बयाउन्टफुल 
भपूमपतर अपि बढयाइ्ो; र ते्या्कुमलयाई, 
मोरोनीको आदिेद्यारया, अह्रयाइ्ो पक उनीहरूले 
भपूम अथ्वया सहर, बयाउ्टीफूल, ्वररिरर खयाडल 
खन् िररश्म गन्ष प्रयारमभ गनतु्ष िद्षछ।

४ अपन उनले अह्रयाए पक उनीहरूले 
खयाडलको पभपत् पकनयारयामया कयाठकया िखया्षल 
बनयाउनतुिछ्ष; अपन उनीहरूले खयाडलबयाट 
मयाटो कयाठको िखया्षलमयापथ फ्याँकनतुिछ्ष, अपन 
्सरी उनीहरूले बयाउन्टफूल सहरको ्वररिरर 
कयाठको र मयाटयाको अत््त अगलो िखया्षलले 
निेरर्जेलसमम उनीहरूले लमयानीहरूलयाई 
िररश्म गन्ष अह्रयाए।

५ अपन ्ो सहर त्सिपछ अत््त 
बपल्ो पकल्या ब््ो र ्ो सहरमया उनीहरूले 
लमयानीहरूकया कैदीहरूलयाई रक्या गरे; हो, 
उनीहरूलयाई उनीहरूकया आफनै हयातहरूले 
बनयाउन अह्रयाएको एक िखया्षलपभत् समेत। 
अब मोरोनी लमयानीहरूलयाई िररश्म गन्ष 
अह्रयाउन बयाध् पथए, पकनभने उनीहरूलयाई 
पतनीहरूले िररश्म गरेको बेलयामया सतुरक्या 
गन्ष सपजलो पथ्ो; र उनले लमयानीहरूमयापथ 

आक्मण गनतु्ष िनने बेलयामया उनले आफनया सबै 
फौजहरू उिलबध भएको चयाहया्थे।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले ्सरी 
लमयानीहरूकया सेनयाहरूमध्ेकया सबभ्दया 
प्वियाल सेनयामयापथ प्वज् प्रयाप्त गरेकया पथए 
र मतुलेकको सहरलयाई अधीनमया पलएकया पथए, 
जतुन नफीको भूपममया लमयानीहरूको सबभ्दया 
बपल्ो पकल्याहरूमध्े एक पथ्ो; र ्सरी 
उनले आफनया कैदीहरूलयाई रयाखन एक बपल्ो 
पकल्या िपन बनयाएकया पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्ो ्वष्षमया 
लमयानीहरू मयापथ लडयाइँको अरु कुनै प्र्यास 
गरेनन्, तर उनले आफनया मयापनसहरूलयाई 
्तुद्धको त्यारीमया, हो, लमयानीहरूप्वरुद्ध सतुरक्या 
गन्ष बपल्ो बनयाउनमया र आफनया आइमयाईहरू 
र छोरयाछोरीहरूलयाई अपनकयाल र कष्टबयाट 
मतुक् गन्षमया िपन र आफनया सेनयाहरूलयाई खयानया 
जतुटयाउन लगयाए।

८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक 
लमयानीहरूकया सेनयाहरूले, िनशचम समतु्द्को 
दपक्णमया, जब मोरोनीको अनतुिनसथपतमया 
नफीहरूमयाझको केही षड््त्को आधयारमया, 
जतुनले उनीहरूमयाझ मतभेद ल्या्ो, 
नफीहरूमयापथ केही फयाइदया ल्या्ो, हो, 
्पतसमम पक उनीहरूले भूपमको त्ो 
भयागमया एक सङ्ख्ययाकया उनीहरूकया सहरहरू 
अधीनमया पलएकया पथए।

९ अपन ्सरी उनीहरूमयाझको दुष्टतयाको 
कयारणले, हो, आफ ँैमयाझको प्व्वयाद र 
षड््त्कया कयारणले उनीहरूलयाई सबभ्दया 
खतरयाजनक िररनसथपतहरूमया रयानख्ो।

१० अपन अब हेर, मैले अममोनकया जनकया 
बयारेमया केही भन्तु छ, जो, सतुरुमया, लमयानीहरू 



399

अलमया ५३:११–२०३९९
पथए; तर अममोन र उनकया ब्धतुहरूद्यारया, 
अथ्वया ्वयासत्वमया िरमेश्वरको िपक् र 
्वचनद्यारया, उनीहरू िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत 
भएकया पथए; अपन उनीहरूलयाई जरहेमलयाको 
भूपममया ल्याइएको पथए, अपन त्स सम्देनख 
नफीहरूद्यारया सतुरपक्त गररएको पथ्ो।

११ अपन उनीहरूकया ििथकया कयारण 
उनीहरूलयाई उनीहरूकया ब्धतुहरूप्वरुद्ध 
हपत्यार उठयाउनबयाट बनचित गरयाइएको 
पथ्ो; पकनपक उनीहरूले ििथ खयाएकया 
पथए पक उनीहरूले अरु रगत बगयाउने छैनन्; 
अपन उनीहरूको ििथअनतुसयार उनीहरूको 
प्वनयाि हुने पथ्ो; हो, उनीहरू आफ ँै आफनया 
ब्धतुहरूको हयातमया िन्ष पदने पथए, ्पद 
अममोन र उनकया ब्धतुहरूको उनीहरूप्रपतको 
द्या र अत््त मया्या नभएको भए।

१२ अपन ्स कयारणकया पननमत उनीहरूलयाई 
जरहेमलयाको भूपममया ल्याइएको पथ्ो; अपन 
उनीहरूलयाई नफीहरूद्यारया सतुरपक्त गररएको 
पथ्ो।

१३ तर ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
आफनयापननमत नफीहरूले सहेकया खतरया र 
धेरै कष्टहरू र प्विपत्हरू देखे, उनीहरू 
सहयानतुभूपतले प्वचपलत भए र आफनो देिको 
सतुरक्याकया पननमत हपत्यार उठयाउन इचछुक 
भए।

१४ तर हेर, जब उनीहरूले आफनया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू उठयाउन आँटेकया पथए, उनीहरू 
हेलयामयान र उनकया ब्धतुहरूको प्रेरणयाद्यारया 
पजपतए, पकनपक उनीहरू आफूले गरेकया ििथ 
तोडन त्यार पथए।

१५ अपन हेलयामयान डरयाए कथंकदयापचत 
त्सो गरेर उनीहरूले आफनो आतमयाहरू 

गतुमयाउने छन्; त्सकयारण ती सबै जसले ्ो 
करयारमया प्र्वेि गरेकया पथए उनीहरूलयाई आफनया 
ब्धतुहरूले उनीहरूकया कष्टहरूमया ् स सम्मया 
उनीहरूकया खतरयाजनक िररनसथपतहरूमया ियार 
गरेको हेन्ष बयाध् बनयाइएको पथ्ो।

१६ तर हेर, ्सतो हुन ग्ो उनीहरूकया 
धेरै छोरयाहरू पथए, जसले करयारमया प्र्वेि 
गरेकया पथएनन् पक उनीहरूले उनीहरूकया 
ित्तुहरूप्वरुद्ध सतुरक्या गन्ष आफनया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू आफ ँै उठयाउने छैनन्; त्सकयारण 
उनीहरू ्स सम्मया हपत्यारहरू उठयाउन 
सकनेहरू जपत सबै आफै ँ एक सयाथ भेलया भए र 
उनीहरूले आफ ँैलयाई नफीहरू भने।

१७ अपन उनीहरूले नफीहरूको 
स्वत्त्तयाकया पननमत लडन, हो, भूपमको सतुरक्या 
गन्ष आफनै जी्वन समेत गतुमयाउन समम एक 
करयारमया प्र्वेि गरे; हो, उनीहरूले करयारसमेत 
गरे पक उनीहरूले आफनो स्वत्त्तया कपहल्ै 
त्याग्े छैनन्, तर उनीहरूले सबै अ्वसथयामया 
नफीहरूलयाई र आफ ँैलयाई दयासत्वबयाट सतुरक्या 
गन्ष लडने छन्।

१८ अब हेर, त्हयाँ ती ्तु्वया समूहमया दुई 
हजयार पथए, जसले करयारमया प्र्वेि गरेकया पथए 
र आफनो देिको सतुरक्याकया पननमत ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू पलए।

१९ अपन अब हेर, पकनभने उनीहरू 
अपहलेसमम नफीहरूकया पननमत कपहल्ै 
बेफयाइदयाकया भएकया पथएनन्, उनीहरू अपहले 
्ो सम्को अ्वपधमया एक प्वियाल सह्ोग 
बने; पकनपक उनीहरूले आफनया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू पलए र उनीहरूले चयाहे पक 
हेलयामयान उनीहरूको अगतु्वया हुनतुिद्षछ।

२० अपन उनीहरू सबै ्तु्वया पथए र उनीहरू 
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सयाहसकया पननमत र िपक् र कया््षकलयािकया 
पननमत िपन िरयाक्मी पथए, तर हेर, ्ो सबै 
होइन—उनीहरूलयाई पजममया पदएकया ती सबै 
कुरयाहरूप्रपत ती मयापनसहरू सधैँ सत् पथए।

२१ हो, उनीहरू सत्तयाकया र गमभीरतयाकया 
मयापनसहरू पथए, पकनपक उनीहरूलयाई 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष र उहयाँ 
अगयापड पसधया भएर पहँडन पसकयाइएको पथ्ो।

२२ अपन अब ् सतो हुन ग्ो पक हेलयामयानले 
उनकया दुई हजयार न्व्तु्वक पसियाहीहरूको 
अगयापड अपि बढे, िनशचम समतु्द् नपजकको 
दपक्णमया भूपमकया पसमयानयाहरूमया जनको 
सह्ोग गन्ष।

२३ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको अठ्याइसौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो।

अध्या् ५४

अममोरोन र मोरोनी कैदीहरूको आदानप्रदानका 
भनममत समझौता गर्छन—्मोरोनी माग 
गर्छन ् भक लमानीहरूल े उनीहरूका हतयारा 
आक्मणहरूलाई तयागु् र रोकनुपर्छ—
अममोरोन माग गर्छ भक नफीहरूले आफना 
हभतयारलाई राडनपुर्छ र लमानीहरूका 
अधीनमा रहनपुर्छ। लगिग ई.पू. ६३।

१ ््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्तीसौँ 
्वष्षको प्रयारमभमया अपन ्सतो हुन ग्ो, 
पक अममोरोनले मोरोनीलयाई कैदीहरूको 
आदयानप्रदयान गनने चयाहयानया गददै िठयाए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले ्ो 
अनतुरोधमया अत््तै खतुसीको अनतुभ्व गरे, 
पकनपक लमयानी कैदीहरूलयाई सह्ोग गन्षकया 

पननमत पदइएको ब्दोबसतीकया समयानहरू 
आफनया जनको जीप्वकयाको लयापग पदन उनले 
चयाहे; र उनले आफनया जनले आफनया सेनयालयाई 
बपल्ो बनयाउने िपन इचछया गरे।

३ अब लमयानीहरूले थतुप्रै आइमयाईहरू 
र बयालबयापलकयाहरूलयाई पलएकया पथए र 
मोरोनीकया कैदीहरू, अथ्वया मोरोनीले पलएकया 
कैदीहरूमयाझ न त एक आइमयाई पथए न 
त एक बयालबयापलकया पथए; त्सकयारण 
मोरोनीले लमयानीहरूबयाट समभ्व भए जपत धेरै 
नफीहरूकया कैदीहरू प्रयाप्त गनने रणनीपतको 
पनण्ष् गरे।

४ त्सकयारण, उनले एक ित् लेखे र 
अममोरोनको से्वकद्यारया िठयाए, त्सैद्यारया 
जतुनले मोरोनीलयाई ित् ल्याएको पथ्ो। अब 
उनले अममोरोनलयाई लेखेकया ्वचनहरू ्ी 
पथए, ्सो भ्दै:

५ हेर, अममोरोन, मैले पतमीहरूसमक् 
्ो ्तुद्धको बयारेमया केही लेखेको छु जतुन 
पतमीहरूले मेरया जनप्वरुद्ध गरेको छौ, अझ 
झन् जतुन पतम्ो दयाजतुले उनीहरूप्वरुद्ध गरेकया 
छन् र जतुन पतमीहरूले उसको मृत्तु िपछ अझै 
कया्म रयाखन पननशचत गरेकया छौ।

६ हेर, म पतमीहरूलयाई िरमेश्वरको ् ्या्को 
र उहयाँको क्ोधको स्व्षिपक्मयान् तरबयार जतुन 
्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगेर र आफनया 
सेनयाहरू पनकयालेर आफनया भूपमहरू, अथ्वया 
पतमीहरूको मयातहतको भूपम, जतुन नफीको 
भूपम हो, त्तया पतर नलगे पतमीहरूमयापथ 
झतुन्ड्छ, त्सकया बयारेमया केही भन् चयाहया्छु।

७ हो, म पतमीहरूलयाई भन्े पथएँ ्पद 
पतमीहरूमया ्ी सतुन्े क्मतया भएको भए; हो, 
म पतमीहरूलयाई ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि 
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नगरे र पतमीहरूकया हत्यारया प्र्ोजनहरूलयाई 
नत्यागे र पतम्या सेनयाहरूसँग पतमीहरूकया 
आफनया भूपमहरूमया नफपक्कए त्ो भ्या्वह नरक 
जतुन पतमी र पतम्या दयाजतु जसतया हत्यारयाहरूलयाई 
प्रयाप्त गनने प्रतीक्यामया छ, त्सकया बयारेमया भन्े 
पथएँ।

८ तर पकनभने पतमीहरूले एक िटक 
ती कुरयाहरूलयाई अस्वीकयार गरेकया छौ र 
िरमप्रभतुकया जनप्वरुद्ध लडेकया छौ, म आिया 
गन्ष सकदछु पतमीहरूले ितुन: गननेछौ।

९ अपन अब हेर, हयामी पतमीहरूलयाई भेटन 
त्यार छौँ; हो, अपन ्पद पतमीहरूले आफनया 
प्र्ोजनहरूलयाई नत्यागे, हेर, पतमीहरूले 
अस्वीकयार गरेको त्ो िरमेश्वरको क्ोध 
आफनो िूरया प्वनयाि हुने गरी समेत पतमीहरूले 
आफ ँैमया ल्याउने छौ।

१० तर, िरमेश्वर जीप्वत हुनतुभए झै, 
हयाम्या सेनयाहरू पतमीहरूमयापथ आउनेछन् 
्पद पतमीहरू नहटे, पतमीहरू पछट्ै मृत्तुसँग 
भेपटनेछौ, पकनपक हयामीले हयाम्या सहरहरू र 
हयाम्या भूपमहरू रयाखनेछौ; हो, अपन हयामीले 
हयाम्ो धम्ष र हयाम्या िरमेश्वरको कयारणलयाई 
कया्म रयाखने छौ।

११ तर हेर, म ्ो अनतुमयान गछु्ष पक म ्ी 
कुरयाहरूकया बयारेमया पतमीलयाई व्थ्षमया भ्छु; 
अथ्वया म ्ो अनतुमयान गछु्ष पक पतमी नरककया 
स्तयान हौ; त्सकयारण म मेरो ित् ब्द गछु्ष 
्सो भ्दै पक म कैदीहरू आदयानप्रदयान गपद्षनँ, 
एक सत्षमया बयाहेक पक पतमीहरूले एक कैपदको 
सट्यामया एक मयापनस र उसकी ितनी र उसकया 
छोरयाछोरीहरू मतुक् गनने छौ; ्पद पतमीहरूले 
्ो सत्षमया गनने भए, मैले आदयानप्रदयान  
गननेछु।

१२ अपन हेर, ्पद पतमीहरूले ्ो गददैनौ 
भने, म पतमीहरूकया प्वरुद्ध मेरया सेनयाकया 
सयाथ आउनेछु; हो, म मेरया आइमयाईहरू 
र बयालबयापलकयाहरूलयाई समेत हपत्यारले 
सजजयाउनेछु र म पतमीहरूप्वरुद्ध आउनेछु र 
म पतमीहरूलयाई पतमीहरूको आफनो भूपम, 
जतुन हयाम्ो प्रथम ररकथको भूपम हो, त्हयाँसमम 
िछ्याउने छु; हो, ् ो रगतको बदलया रगत, हो, 
जी्वनको बदलया जी्वन हुनेछ; अपन िृथ्वीको 
सतहबयाट पतमीहरूको प्वनयाि नभइ्जेल म 
पतमीहरूसँग लडयाइँ गननेछु।

१३ हेर, म मेरो ररसमया छु र मेरया जन िपन; 
पतमीहरूले हयाम्ो हत्या गन्ष खोजेकया छौ र 
हयामीले आफनो सतुरक्या गन्ष मयात् खोजेकया छौँ। 
तर हेर, ्पद पतमीहरूले हयाम्ो अरु प्वनयाि गन्ष 
खोजदछौ भने हयामी पतमीहरूको प्वनयाि गन्ष 
खोजनेछौँ; हो र हयामी हयाम्ो भूपम, हयाम्ो प्रथम 
ररकथको भूपम खोजनेछौँ।

१४ अब म मेरो ित् ब्द गद्षछु। म मोरोनी 
हुँ; म नफीहरूकया जनको अगतु्वया हुँ।

१५ अब ्सतो हुन ग्ो पक अममोरोन, 
जब उनले ्ो ित् प्रयाप्त गरेकया पथए, ररसयाए; 
र उनले मोरोनीलयाई अकको ित् लेखे र उनले 
लेखेकया ्वचनहरू ्ी पथए, ्सो भ्दै:

१६ म अममोरोन, लमयानीहरूको रयाजया हुँ; म 
अमपलकी्याहको भयाइ हुँ जसको पतमीहरूले 
हत्या गरेकया पथ्ौ। हेर, म उनको रगतको 
बदलया पतमीहरूसँग पलनेछु, हो र म मेरया 
सेनयाहरूकया सयाथ पतमीहरूमयापथ आउनेछु 
पकनपक म पतमीहरूकया धमकीहरूदेनख 
डरयाउँपदन।

१७ पकनपक हेर, पतमीहरूकया पितयाितुखया्षहरुले  
उनीहरूकया ब्धतुहरूलयाई अ््या् गरेकया 
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पथए, ्पतसमम पक उनीहरूले कयानूनिू्व्षक 
उनीहरूको मयातहतमया भएको उनीहरूको 
सरकयारको अपधकयार उनीहरूबयाट खोसे।

१८ अपन अब हेर, ्पद पतमीहरूले 
आफनया हपत्यारहरू त्यागदछौ र कयानतुनिू्व्षक 
सरकयारको अपधकयार भएकया पतनीहरूद्यारया 
ियापसत हुन आफ ँैलयाई अधीनमया रयाखदछौ भने, 
तब म अह्रयाउने छु पक मेरया जनले उनीहरूकया 
हपत्यारहरू त्याग्े छन् र अरु ्तुद्धमया 
हुनेछैनन्।

१९ हेर, पतमीहरूले म र मेरया जनप्वरुद्ध 
धेरै धमकीहरू हुँकयारेकया छौ; तर हेर, हयामी 
पतमीहरूकया धमकीहरू देनख डरयाउँदैनौ।

२० तैिपन, म पतम्ो अनतुरोधअनतुसयार 
कैदीहरू आदयान प्रदयान गन्ष पदनेछु, खतुसीकया 
सयाथ, पक म मेरया ्तुद्धकया मयापनसहरूकया पननमत 
मेरो खयानया संरक्ण गन्ष सकूँ; अपन हयामी ्तुद्ध 
गननेछौँ जतुन अन्त हुनेछ, ्या त नफीहरूलयाई 
हयाम्ो अधीनमया ल्याउन, ्या त उनीहरूको 
अन्त प्वनयाि गन्ष।

२१ अपन त्ो िरमेश्वरकया बयारेमया जतुन 
पतमी भ्दछौ हयामीले अस्वीकयार गरेकया छौँ, 
हेर, हयामी त्सतो व्पक्लयाई पच्दैनौँ; न त 
पतमीहरूनै; तर ्पद त्सो भएमया पक त्सतो 
व्पक् भए, हयामीलयाई थयाहया छैन तर पक उहयाँले 
पतमीहरूलयाई जसतै हयामीलयाई बनयाउनतुभएको 
छ।

२२ अपन ् पद त्सो हो भने पक त्हयाँ सैतयान 
र नरक छ, हेर के उसले पतमीहरू पतमीहरूले 
हत्या गरेको मेरो दयाजतुसँग त्हयाँ बयास बसन 
िठयाउने छैन, जसलयाई पतमीले सङ्ेत गरेकया 
छौ पक उनी त्सतो सथयानमया गएकया छन्? तर 
हेर ्ी कुरयाहरूको मतलब छैन।

२३ म अममोरोन, अपन जोरयामको 
एक स्तपत हुँ, जसलयाई पतमीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुले बयाध् गरयाए र ्रुिलेमबयाट 
ल्याए।

२४ अपन हेर अब, म एक ियाहयासी लमयानी 
हुँ; हेर, ्ो ्तुद्ध उनीहरूमयापथ गररएको 
गलतीहरूलयाई सच्याउन र उनीहरूको 
सरकयारकया अपधकयारहरू कया्म रयाखन र प्रयाप्त 
गन्ष गररएको हो र म मेरो मोरोनीकया पननमतको 
ित् ब्द गद्षछु।

अध्या् ५५

मोरोनी कैदीहरू साटन असवीकार गर्छन—्
लमानीहरूका रक्षकहरूलाई माभतन 
लोभयाइनर र नफी कैदीहरूलाई मतुि 
गररनर—भगदको सहर रतिपातभ्ना भलइनर। 
लगिग ई.प.ू ६३–६२।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक जब मोरोनीले ्ो 
ित् प्रयाप्त गरेकया पथए उनी अझ बढी ररसयाए, 
पकनभने अममोरोनलयाई उसको किटको 
िूण्ष ज्यान पथ्ो; हो, उनलयाई थयाहया पथ्ो 
पक अममोरोनलयाई थयाहया पथ्ो पक नफीकया 
जनप्वरुद्ध ्तुद्ध गन्ष ्ो ््या्ोपचत कयारण 
पथएन।

२ अपन उनले भने: हेर, उसले आफनया 
प्र्ोजनहरू नहटयाउ्जेलसमम म अममोरोनसँग 
कैदीहरूको आदयानप्रदयान गपद्षनँ, जसरी मैले 
मेरो ित्मया उल्ेख गरेको पथएँ; पकनपक म 
उसलयाई पदनेछैन पक उससँग भएको भ्दया 
अरु बढी िपक् उससँग होओस्।

३ हेर, लमयानीहरूले कैदमया लगेकया मेरया 
जनलयाई उनीहरूले कहयाँ रयाखेकया छन् त्ो 
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ठयाउँ मलयाई थयाहया छ; अपन जब अममोरोनले 
मेरो ित्मया सोधेको उत्र पदँदैन भने, हेर, 
म मेरया ्वचनहरूअनतुसयार उसलयाई गननेछु; 
हो, म उनीहरूले ियान्तकया पननमत पब्ती 
नगरु्जेलसमम उनीहरूमयाझ मृत्तु खोजनेछु।

४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
मोरोनीले ्ी ्वचनहरू भनेकया पथए, उनले 
अह्रयाए पक उनकया जनमयाझ खोजी गररनतुिछ्ष, 
पक समभ्वत: उनले उनीहरूमयाझ एक मयापनस 
ियाउन सकून् जो लमयानकया स्तपत पथए।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
एउटयालयाई फेलया ियारे, जसको नयाउँ लमयान 
पथ्ो; र उनी अमपलकी्याहद्यारया हत्या 
गररएकया रयाजयाकया से्वकहरूमध्े एक पथए।

६ अब मोरोनीले अह्रयाए पक लमयान र 
उनकया सयानो सङ्ख्ययाकया मयापनसहरू नफीहरू 
मयापथकया रक्कहरू समक् जयानतुिछ्ष।

७ अब नफीहरूलयाई पगदको सहरमया थतुपनएको 
पथ्ो; त्सकयारण मोरोनीले लमयानीलयाई 
पन्तुक् गर े र अह्रयाए पक मयापनसहरूको सयानो 
सङ्ख्यया उनीसगँ जयानतुिछ्ष।

८ अपन जब सयाँझ भ्ो लमयान नफीहरूलयाई 
थतुन्े रक्कहरूसयामतु गए र हेर, उनीहरूले 
उनलयाई आइरयाखेको देखे र उनीहरूले उनलयाई 
बोलयाए; तर उनले उनीहरूलयाई भने: नडरयाऊ; 
हेर, म एक लमयानी हुँ। हेर, हयामी नफीहरूबयाट 
भयागेकया छौँ, अपन उनीहरू सतुतछन्; र हेर 
हयामीले केही मपदरया पलएकया छौ र हयामीसँग 
ल्याएकया छौँ।

९ अब जब लमयानीहरूले ्ी ्वचनहरू सतुने 
उनीहरूले खतुसीकया सयाथ उनलयाई स्वयागत गरे; 
अपन उनीहरूले उनीसयामतु भने: पतम्ो केही 
मपदरया हयामीलयाई देऊ, पक हयामी पिउन सकौँ; 

हयामी खतुसी छौँ पक पतमीहरूले आफूसँग ् सरी 
मपदरया ल्याएकया छौ पकनपक हयामी थपकत छौँ।

१० तर लमयानले उनीहरूसयामतु भने: हयामी 
हयाम्ो मपदरया हयामी नफीहरूप्वरुद् लडन 
नगइ्जेलसममलयाई रयाखौँ। तर ्ो भनयाइले 
उनीहरूलयाई मपदरया पिउन अझ बढी इचछुक 
बनया्ो।

११ पकनपक, उनीहरूले भने: हयामी थपकत 
छौँ, त्सकयारण हयामी मपदरया पलऊँ र एक 
पछन िपछ हयामीले हयाम्ो रयासनकया पननमत मपदरया 
प्रयाप्त गननेछौँ, जसले हयामीलयाई नफीहरूप्वरुद्ध 
जयान बपल्ो बनयाउने छ।

१२ अपन लमयानले उनीहरूसयामतु भने: 
पतमीहरूले आफनया चयाहनयाहरूअनतुसयार गन्ष 
सकछौ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
प्रचूर मयात्यामया मपदरया पलए; अपन उनीहरूकया 
स्वयादमया त्ो आन्ददया्ी पथ्ो, त्सकयारण 
उनीहरूले त्सलयाई अझ प्रचूरमयात्यामया पलए, 
अपन ्ो कडया पथ्ो, त्सको कडयाइकया लयापग 
त्यार ियाररएको हुनयाले।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो उनीहरूले पिए 
र मोज गरे र एक पछनिपछ उनीहरू सबै 
मयापतएकया पथए।

१५ अपन अब जब लमयान र उनकया 
मयापनसहरूले देखे पक उनीहरू सबै मयापतएकया 
पथए र गपहरो पन्द्यामया पथए, उनीहरू 
मोरोनीसयामतु फक्क र भएकया सबै कुरयाहरू 
उनलयाई भने।

१६ अपन अब ् ो मोरोनीको ् ोजनयाअनतुसयार 
पथ्ो। अपन मोरोनीले आफनया मयापनसहरूलयाई 
्तुद्धकया हपत्यारहरू सपहत त्यार गरेकया पथए; 
र उनी पगदको सहरमया गए, जब पक लमयानीहरू 
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एक गपहरो पन्द्यामया पथए र मयापतएकया पथए, 
अपन ्तुद्धकया हपत्यारहरू कैदीहरूसयामतु 
फ्याँके, ्पतसमम पक उनीहरू सबै हपत्यारले 
सनजजत भए।

१७ हो, उनीहरूकया आइमयाईहरूलयाई र 
उनीहरूकया ती सबै बयालबयापलकयाहरूलयाई 
समेत, जपतले ्तुद्धकया हपत्यारहरू प्र्ोग गन्ष 
सकथे, जब मोरोनीले ती सबै कैदीहरूलयाई 
हपत्यारले सजजयाएकया पथए; अपन ती सबै 
कुरयाहरू अत््त ियान्तिू्व्षक गररएको पथ्ो।

१८ तर ्पद उनीहरूले लमयानीहरूलयाई 
उठयाएको भए, हेर उनीहरू मयातेकया पथए र 
नफीहरूले उनीहरूको बध गन्ष सकथे।

१९ तर हेर, ्ो मोरोनीको ्ोजनया पथएन; 
उनी हत्या अथ्वया रक्ियातमया आनन्दत 
हुँदैनथे, तर उनी आफनया जनलयाई प्वनयािबयाट 
बचयाउनमया आनन्दत हु्थे; र ्स कयारणकया 
पननमत उनले आफूमयापथ अ््या् आइ निरोस्, 
उनी लमयानीहरूमयापथ जयाइ लयागेर उनीहरूलयाई 
उनीहरूको मत्याईमया प्वनयाि गन्ष चयाहयादैनथे।

२० तर उनले आफनया चयाहनयाहरू प्रयाप्त 
गरेकया पथए; पकनपक उनले सहरको िखया्षल 
पभत् भएकया नफीहरूकया ती कैदीहरूलयाई 
हपत्यारले सजजयाएकया पथए र उनीहरूलयाई 
िखया्षलहरू पभत् भएकया ती भयागहरूलयाई 
अधीनमया प्रयाप्त गनने िपक् पदएकया पथए।

२१ अपन उनले आफूसँग भएकया 
मयापनसहरूलयाई उनीहरूबयाट एक कदम 
िछयापड हटन र लमयानीहरूकया सेनयाहरूलयाई 
िेन्ष अह्रयाए।

२२ अब हेर ्ो रयापतको सम्मया गररएको 
पथ्ो, त्सैले जब लमयानीहरू पबहयानमया उठे 
उनीहरूले देखे पक उनीहरूलयाई बयापहरबयाट 

नफीहरूद्यारया िेररएको पथए र पभत् उनीहरूकया 
कैदीहरू हपत्यारहरूले सनजजत पथए।

२३ अपन ्सरी उनीहरूले देखे पक 
नफीहरूसँग उनीहरूमयापथ िपक् पथ्ो; र 
्ी िररनसथपतहरूमया उनीहरूले फेलया ियारे पक 
्ो उपचत पथएन पक उनीहरूले नफीहरूसँग 
लडनतुिछ्ष; त्सकयारण उनीहरूकया मतुख् 
कप्तयानहरूले उनीहरूकया ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
मयागे र उनीहरूले पतनलयाई ल्याए र, कृियाको 
पब्ती गददै नफीहरूकया खतुट्याहरू अगयापड ती 
फ्याँके।

२४ अब हेर, ्ो मोरोनीको चयाहयानया पथ्ो। 
उनले पतनलयाई ्तुद्धकया कैदीहरू बनयाएर लगे; 
अपन सहरलयाई अधीनमया पलए; र अह्रयाए पक 
सबै कैदीहरूलयाई मतुक् गररनतुिछ्ष, जो नफीहरू 
पथए; अपन उनीहरू मोरोनीकया सेनयासँग 
सनममपलत भए र उनकया सेनयाकया लयापग महयान् 
िपक् भए।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले कैदमया 
लपगएकया लमयानीहरूलयाई अह्रयाए पक उनीहरूले 
पगद सहरको ्वररिररकया पकल्याहरूलयाई 
बपल्ो बनयाउन िररश्म गन्ष आरमभ गनतु्षिछ्ष।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनले 
पगद सहरलयाई बपल्ो बनयाएकया पथए, उनको 
चयाहनयाहरूअनतुसयार, उनले अह्रयाए पक उनकया 
कैदीहरूलयाई बयाउन्टफूल सहर लपगनतुिछ्ष; 
र उनले त्ो सहरलयाई िपन एक अत््त 
िपक्ियाली फौजले रक्या गरे।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले, 
लमयानीहरूकया सबै धूत्याइँहरूकया बयाबजतुद, 
उनीहरूले पलएकया सबै कैदीहरूलयाई ियाले 
र सतुरक्या गरे र उनीहरूले पफतया्ष पलएकया सबै 
जपमनहरू र फयाइदयाहरूलयाई कया्म िपन रयाखे।
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२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरू ितुन: 

प्वज्ी हुन र आफनया अपधकयारहरू र आफनया 
सतुप्वधयाहरू पफतया्ष पलन थयाले।

२९ धेरै िटक लमयानीहरूले उनीहरूलयाई 
रयापतमया िेरया हयालने प्र्यास गरे, तर त्ी 
प्र्यासहरूमया उनीहरूले धेरै कैदीहरू गतुमयाए।

३० अपन धेरै िटक उनीहरूले नफीहरूलयाई 
मपदरयाको से्वन गरयाउने प्र्यास गरे, पक 
उनीहरूले नफीहरूलयाई मत्याइले अथ्वया 
प्वषले प्वनयाि गन्ष सकून्।

३१ तर हेर, नफीहरू उनीहरूकया ्ी कष्टकया 
सम्मया िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई 
समझन सतुसत पथएनन्। उनीहरूलयाई जयालमया 
पलन सपकदैनथ्ो; हो, उनीहरूले िपहलया 
केही लमयानी कैदीहरूलयाई नपदई उनीहरूले 
उनीहरूको मपदरया पिएनन्।

३२ अपन उनीहरू होपस्यार पथए पक कुनै 
प्वष उनीहरूमयाझ पदनतु हुँदैनथ्ो; पकनपक 
्पद उनीहरूको मपदरया लमयानीलयाई प्वष 
हु्थ्ो भने ्ो नफीलयाई िपन प्वष हु्थ्ो; 
अपन ्सरी उनीहरूले उनीहरूकया सबै मयादक 
िदयाथ्षहरू चयाखे।

३३ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक ्ो 
मोरोनीकया पननमत मोरर्या्तोन सहरलयाई 
आक्मण गन्षको लयापग त्यारी गन्ष उपचत 
पथ्ो; पकनपक हेर, लमयानीहरूले उनीहरूको 
िररश्महरूद्यारया मोरर्या्तोन सहरलयाई त्ो 
अत््त बपल्ो नभइ्जेलसमम बपल्ो 
पकल्या बनयाएकया पथए।

३४ अपन उनीहरूले न्या फौजहरू र 
ब्दोबसतीकया सयामयानहरूको न्याँ आिूपत्ष िपन 
पनर्तर त्ो सहरमया गरररहेकया पथए।

३५ अपन ्सरी नफीकया जन मयापथको 

््या्कतया्षहरूको ियासनको उन्तीसौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो।

अध्या् ५६

हेलामानले मोरोनीलाई लमानीहरूसगँको 
युद्धको अवस्ाको भववरण भददँ ै एक पत् 
पिाउँरन्—अमनटपस र हलेामानले 
लमानीहरूमाभ् एक महान ् भवजय प्राप्त 
गर्छन्—हेलामानका दईु हजार नवयवुक 
रोराहरूले आशचय्छजनक रभतिका सा् 
लडदरन् र उनीहरूमधय े कसकैो ्ध हँुदनै। 
पद १, लगिग ई.प.ू ६२; पदहरू २–१९, 
लगिग ई. पू. ६६; र पदहरू २०–५७, 
लगिग ई.प.ू ६५–६४।

१ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
तीसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया, िपहलो मपहनयाको 
दोस्ो पदनमया ्सतो हुन ग्ो, मोरोनीले 
हेलयामयानबयाट भूपमको त्ो भयाग पतरकया जनकया 
कयारोबयारहरूको ्वृतया्त पदने एक ित् प्रयाप्त 
गरे।

२ अपन उनले लेखेकया ्वचनहरू ्ी पथए, 
्सो भ्दै: मेरया अपत पप्र् ब्धतु, मोरोनी, 
िरमप्रभतुमया जसतै हयाम्या ्तुद्धकया प्विपत्हरूमया; 
हेर, मेरया पप्र् ब्धतु, मसँग भूपमको ्ो भयागमया 
जनकया मयामलयाहरूकया बयारेमया पतमीलयाई केही 
भन्तुछ।

३ हेर, अममोनले नफीको भूपमबयाट ल्याएकया 
ती मयापनसहरूकया दुई हजयार छोरयाहरू—अब 
पतमीहरूले थयाहया ियाएकया छौ पक ती लमयानकया 
स्तपत पथए, जतुन हयाम्या पितया लहीकया जेठया 
छोरया पथए।

४ अब मैले पतमीलयाई उनीहरूकया 
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िरमिरयाहरू अथ्वया उनीहरूकया अप्वश्वयास 
्वण्षन गन्ष आ्वश्क छैन, पकनपक पतमीलयाई 
्ी सबै कुरयाहरूकया बयारेमया थयाहया छ—

५ त्सकयारण ्ो मलयाई ि्या्षप्त छ पक म 
पतमीलयाई भ्दछु पक ती दुई हजयार ्तु्वयाहरूले 
उनीहरूकया ्तुद्धकया हपत्यारहरू पलएकया छन् र 
चयाह्छन् पक म उनीहरूको अगतु्वया हुनतुिद्षछ; 
र हयामी हयाम्ो देिको सतुरक्या गन्ष अपि आएकया 
छौँ।

६ अपन अब पतमीलयाई उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुले गरेको करयारकया बयारेमया 
िपन थयाहया छ, पक उनीहरूले उनीहरूकया 
ब्धतुहरूप्वरुद्ध रगत बगयाउन उनीहरूकया 
्तुद्धकया हपत्यारहरू उठयाउने छैनन्।

७ तर छबबीसौँ ्वष्षमया, जब उनीहरूले 
उनीहरूकया पननमत हयाम्या कष्टहरू र हयाम्या 
प्विपत्हरू दखे,े उनीहरूले आफूले गरकेो 
करयार तोडन र हयाम्ो सतुरक्याको पननमत उनीहरूकया 
्तुद्धकया हपत्यारहरू उठयाउन लयागेकया पथए।

८ तर मैले उनीहरूलयाई सपहन पक उनीहरूले 
गरेको करयार उनीहरूले तोडनतुिछ्ष, ्ो ठया्दै 
पक िरमेश्वरले हयामीलयाई बपल्ो बनयाउनतु 
हुनेछ, ्पतसमम पक उनीहरूले गरेको ििथ 
िूरया गन्षकया कयारण हयामीले अरु सहन िददैन।

९ तर हेर, ्हयाँ एक कुरया छ जसमया हयामी 
अपत खतुसी हुन सकछौ। पकनपक हेर, छबबीसौँ 
्वष्षमया, म, हेलयामयान, ती दुई हजयार ्तु्वयाहरूको 
अगतु्वया भै ्हुदयाको सहरपतर ती अन्टिसलयाई 
सह्ोग गन्ष अगयापड बढेँ जसलयाई भूपमकया त्ो 
भयागकया जन मयापथको अगतु्वया पन्तुक् गररएको 
पथ्ो।

१० अपन मैले मेरया दुई हजयार छोरयाहरूलयाई, 
(पकनपक उनीहरू छोरयाहरू भनी कहपलन 

्ोग् छन्) अन्टियासको सेनयासँग सनममपलत 
गरयाएँ, जसको िपक्मया अन्टिस अत््तै 
खतुसी भए; पकनपक हेर, उनकया सेनया 
लमयानीहरूद्यारया िटयाइएकया पथए पकनभने 
उनीहरूकया फौजहरूले हयाम्या मयापनसहरूको 
एक प्वियाल सङ्ख्ययाको बध गरेकया पथए, 
जसकया पननमत हयामीले िोक गनतु्ष छ।

११ तैिपन, हयामीले आफै ँलयाई ्ो कुरयामया 
सया्त्वनया पदन सकछौँ, पक उनीहरू आफनो 
देिको र आफनो िरमेश्वरकया पननमत मरेकया 
छन्, हो र उनीहरू खतुसी छन्।

१२ अपन लमयानीहरूले धेरैलयाई कैदी िपन 
रयाखेकया पथए, ती सबै मतुख् कप्तयानहरू हुन्, 
पकनपक उनीहरूले अरु कसैलयाई पजउँदो 
छयाडेकया छैनन्। अपन हयामी ठया्दछौँ पक 
उनीहरू अपहले ्ो सम्मया नफीको भूपममया 
छन्; ्पद उनीहरूको बध गररएको छैन भने।

१३ अपन अब हयाम्या त्पत धेरै सयाहयासी 
मयापनसहरूको रगत बगयाएर लमयानीहरूले 
अधीनमया पलएकया सहरहरू ्ी हुन्:

१४ म्टीको भूपम, अथ्वया म्टीको 
सहर र जीस्ोमको सहर र कुमेनीको सहर र 
अन्टिरयाहको सहर।

१५ अपन उनीहरूले अधीनमया पलएकया 
सहरहरू ्ी पथए जब म ्हूदयाकया सहरमया 
आइितुगेँ; र मैले अन्टिस र उनकया मयापनसहरू 
सहरलयाई बपल्ो बनयाउन कयाम गरररहेको ियाएँ।

१६ हो, अपन उनीहरू िरीरमया सयाथै 
आतमयामया उदयापसन पथए, पकनपक उनीहरूले 
पदन भरर सयाहसकया सयाथ लडेकया पथए र रयात 
भरर सहरलयाई कया्म रयाखन मेहनत गरेकया 
पथए; अपन ्सरी उनीहरूले हरेक प्रकयारकया 
महयान् कष्टहरू सहेकया पथए।
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१७ अपन अब उनीहरू ्ो सथयानमया पजतन 

अथ्वया मन्ष सङ्नलित पथए; त्सकयारण 
पतमीले अनतुमयान गन्ष सकछौ पक मसँग 
ल्याएको ्ो सयानो फौज, हो, ती मेरया 
छोरयाहरूले, उनीहरूलयाई ठूलो आिया र धेरै 
खतुपस्याली पद्ो।

१८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लमयानीहरूले देखे पक अन्टिसले आफनो 
सेनयामया एक ठूलो िपक् प्रयाप्त गरेकया पथए, 
उनीहरूलयाई अममोरोनकया आदेिहरूद्यारया 
्हुदयाको सहरप्वरुद्ध, अथ्वया हयाम्या प्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष नआउन बयाध् बनयाइ्ो।

१९ अपन ्सरी हयामीहरूले िरमप्रभतुबयाट 
कृिया िया्ौँ, पकनपक ्पद उनीहरू हयाम्ो 
कमजोरीहरूमया हयामीमयापथ आएकया भए 
उनीहरूले समभ्वत: हयाम्ो सयानो सेनयालयाई 
प्वनयाि गन्ष सकने पथए होलयान्; तर हयामी 
्सरी त्यार पथ्ौँ।

२० उनीहरूलयाई अममोरोनद्यारया उनीहरूले 
पलएकया ती सहरहरूलयाई कया्म रयाखन आज्या 
पदइएको पथ्ो। अपन सत्याइसौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया हयामीले हयाम्ो सहरलयाई र आफ ँैलयाई 
सतुरक्याकया पननमत त्यार गरेकया पथ्ौँ।

२१ अब हयामी इचछुक पथ्ौँ पक लमयानीहरू 
हयामीमयापथ आउनतुिद्षछ; पकनपक हयामी 
उनीहरूकया पकल्याहरूमया उनीहरूमयापथ 
आक्मण गन्ष इचछुक पथएनौँ।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले, 
लमयानीहरूकया चयालहरू बतुझन, ्वररिरर 
जयासतुसहरू रयाख्ौँ, पक उनीहरूले हयामीलयाई न 
त रयापत न त पदनमया उपछनेर उत्रतफ्क भएकया 
हयाम्या अरु सहरहरूमयापथ हमलया गन्ष सकून्।

२३ पकनपक हयामीलयाई थयाहया पथ्ो ती 

सहरहरूमया उनीहरू लमयानीहरूलयाई भटेन 
ि्या्षप्त िपक्ियाली पथएनन;् त्सकयारण 
हयामीहरू, ्पद उनीहरूल े हयामीलयाई उपछने 
भने, उनीहरूको िछयापड जयाइलयाग् र ्सरी 
उनीहरूलयाई अगयापडबयाट हमलया गररएको 
सम्मया िछयापडबयाट उनीहरूसगँ लडयाइँ 
गन्ष इचछुक पथ्ौँ। हयामीहरूल े ठया््ौँ पक 
हयामीहरूले उनीहरूलयाई पजतन सकथ्ौँ; तर 
हेर, हयामी हयाम्ो चयाहनयामया पनरयाि भ्ौँ।

२४ उनीहरूले हयामीलयाई उनीहरूको 
िूरै सेनयाकया सयाथ उपछन्े आँट गरेनन्, न 
त उनीहरूले एक भयागकया सयाथ आँट गरे, 
कथंकदयापचत उनीहरू ि्या्षप्त िपक्ियाली हुने 
छैनन् र उनीहरू ढलने छन्।

२५ न त उनीहरूले जरहेमलयाको सहरप्वरुद्ध 
तल जयाने आँट गरे; न त उनीहरूले नफीहयाह 
सहरतफ्क पसदोनको पिर तनने आँट गरे।

२६ अपन ्सरी, उनीहरूकया फौजहरूकया 
सयाथ, उनीहरू आफूले पलएकया सहरहरूलयाई 
कया्म रयाखन पननशचत पथए।

२७ अपन अब ्ो ्वष्षको दोस्ो मपहनयामया 
्सतो हुन ग्ो, मेरया दुई हजयार छोरयाहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुद्यारया हयामीलयाई धेरै ब्दो्वसतीकया 
सयामयानहरू ल्याइएको पथ्ो।

२८ अपन जरहेमलयाको भूपमबयाट हयामीलयाई 
दुईहजयार मयापनसहरू िपन िठयाइएको 
पथ्ो। अपन ्सरी हयामीहरू दस हजयार 
मयापनसहरूकया र उनीहरूकया र उनीहरूकया 
ितनीहरू र उनीहरूकया छोरयाछोरीकया पननमतकया 
ब्दोबसतीकया सयामयानहरूकया सयाथ त्यार 
पथ्ौँ।

२९ अपन लमयानीहरूले, ्सरी हयाम्ो 
फौजको दैपनक बढेको र हयाम्ो जीप्वकयाको 
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पननमत ब्दोबसतीकया सयामयानहरू आइितुगेको 
देखेर, उनीहरू त्पसत हुन थयाले र ्पद 
समभ्व भए हयामीले प्रयाप्त गनने ब्दो्वसतीकया 
सयामयानहरू र िपक्लयाई अ्त् गन्ष एकयाएक 
बयापहर पनसकन थयाले।

३० अपन जब हयामीले देख्ौँ पक 
लमयानीहरू ्सप्रकयारले असहज हुन थयाले, 
हयामी उनीहरूमयापथ रणनीपत ल्याउन इचछुक 
पथ्ौँ; त्सकयारण अन्टिसले आदेि पदए 
पक म मेरया सयानया छोरयाहरूकया सयाथ पछमेकी 
सहरपतर ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू लैजयान 
लयागेको जसतो गरी पछमेकी सहरपतर अगयापड 
बढनतुिछ्ष।

३१ अपन हयामी अन्टिरयाहको सहरको 
नपजक, समतु्द् पकनयारकया पसमयानयाहरूमया, 
सहरभ्दया िर गइरहेको जसतो गरी, अगयापड 
बढनतुिछ्ष।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी, हयाम्या 
ब्दो्वसतीकया सयामयानहरूकया सयाथ भए झैँ, 
त्ो सहर जयान अगयापड बढ्ौँ।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अन्टिस 
उनकया सेनयाको एक भयागकया सयाथ, बयाँकीलयाई 
सहरको रेखदेख गन्ष छयाडेर, अगयापड बढे। तर 
म मेरो सयानो सेनयाकया सयाथ गएर, अन्टिरयाह 
सहरको नपजक नआइ्जेलसमम उनी अगयापड 
बढेनन्।

३४ अपन अब, अन्टिरयाह सहरमया 
लमयानीहरूकया सबभ्दया बपल्या सेनया सथयापित 
पथए; हो, सब भ्दया बढी अनपग्ती।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
उनीहरूलयाई पतनीहरूकया जयासतुसहरूद्यारया 
सूपचत गरर्ो, उनीहरू आफनया सेनयाकया सयाथ 
आए र हयाम्या प्वरुद्ध अगयापड आए।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
उनीहरूकया अगयापड भयाग्ौँ। अपन ्सरी 
हयामीले लमयानीहरूकया सबभ्दया िपक्ियाली 
सेनयालयाई डोऱ्या्ौँ।

३७ हो, एक पनकै दुरी समेत, ्पतसमम 
पक जब उनीहरूले अन्टिसकया सेनयाले 
उनीहरूलयाई, उनीहरूकया िपक्कया सयाथ 
िछ्याएको देखे, उनीहरूले दयाइनेपतर फक्कनन् 
न त देब्ेपतर नै, तर हयामी िछयापड पसधया 
पदियामया हयामीलयाई िछ्याउन अगयापड बढे; र, 
हयामी अनतुमयान गन्ष सकछौ, उनीहरूको लक्् 
अन्टिसले उनीहरूलयाई उपछन्तु िपहले हयाम्ो 
बध गनतु्ष पथ्ो र ्ो पक उनीहरू हयाम्या जनद्यारया 
निेररऊन्।

३८ अपन अब अन्टिस, हयाम्ो खतरयालयाई 
देखेर, आफनया सेनयाको गपत बढयाए। तर हेर, ्ो 
रयापत पथ्ो; त्सकयारण उनीहरूले हयामीलयाई 
पजतेनन्, न त अन्टिसले उनीहरूलयाई पजते; 
त्सकयारण हयामी रयापतकया पननमत बयास बस्ौँ।

३९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पबहयानको 
पझसपमसे िपहले, हेर, लमयानीहरू हयामीलयाई 
लखेपटरहेकया पथए। अब हयामी उनीहरूसँग 
लडन ि्या्षप्त बपल्या पथएनौँ; हो, म सहँदैनथे 
पक मेरया सयानया छोरयाहरू उनीहरूकया हयातहरूमया 
िनतु्षिछ्ष; त्सकयारण हयामीले हयाम्ो दौडलयाई 
कया्म रयाख्ौँ र हयामीले हयाम्ो दौडलयाई उजयाड 
सथयानपतर लग्ौँ।

४० अब उनीहरूले न त दयापहने फक्कने, न 
त देब्े फक्कने आँट गरे कथंकदयापचत उनीहरू 
िेररनेछन्; न त म दयापहने फक्कँ न त देब्े फक्कँ 
कथंकदयापचत उनीहरूले मलयाई उपछन्ेछन्, 
अपन हयामी उनीहरूप्वरुद्ध खडया हुन सकेनौँ, 
तर बध हुने पथ्ौं र उनीहरू आफै ँ भयाग्े 
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पथए; अपन ्सरी त्ो पदनभरर, अँध्यारो 
नभइ्जेलसमम समेत हयामी उजयाड सथयानपतर 
भयाग्ौँ।

४१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक फेरर, 
जब पबहयानको प्रकयाि आ्ो हयामीले 
लमयानीहरूलयाई हयामीमयापथ आएको देख्ौँ र 
हयामी उनीहरू अगयापड भयाग्ौँ।

४२ तर ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू रोपकनतु 
अगयापड उनीहरूले हयामीलयाई त्पत िर 
लखेटेनन्; अपन ्ो सयातौँ मपहनयाको तेस्ो 
पदनको पबहयानमया पथ्ो।

४३ अपन अब, अन्टिसले उनीहरूलयाई 
उपछने पक हयामीलयाई थयाहया पथएन, तर मैले मेरया 
मयापनसहरूलयाई भने: हेर, हयामीलयाई थयाहया छैन 
तर उनीहरू ्ो प्र्ोजनकया पननमत रोपकएकया 
हुन् पक हयामी उनीहरूप्वरुद्ध आउँनेछौँ, पक 
उनीहरूले हयामीलयाई उनीहरूको जयालमया ियान्ष 
सकून्:

४४ त्सकयारण, मेरया छोरयाहरू, पतमीहरू 
के भ्छौ, के पतमीहरू उनीहरूप्वरुद्ध लडन 
जयानेछौ?

४५ अपन अब म पतमीलयाई भ्दछु, मेरया 
प्यारया ब्धतु मोरोनी, पक मैले त्सतो महयान् 
सयाहस कपहल्ै देखेको पथइन, पथइन, सबै 
नफीहरूकया मयाझमया।

४६ पकनपक जसरी मैल उनीहरूलयाई मेरया 
छोरयाहरू भनेको पथएँ (पकनपक उनीहरू 
सबै धेरै कपललया पथए) त्सरी उनीहरूले 
मलयाई भने: पितया, हयाम्या िरमेश्वर हयामीसँग 
हुनतुहु्छ, अपन उहयाँले सहनतुहुनेछैन पक हयामी 
ढलनतु िद्षछ; त्सैले हयामी जयाऔँ; हयामीले 
हयाम्या ब्धतुहरूको बध गनने पथएनौँ ्पद 
उनीहरूले हयामीलयाई छयाडेको भए; त्सकयारण 

हयामी जयाऔँ, कथंकदयापचत अन्टिसकया 
सेनयाहरूलयाई उनीहरूले पजतनेछन्।

४७ अब उनीहरूले कपहल्ै लडयाइँ गरेकया 
पथएनन्, तैिपन उनीहरू मृत्तुसँग डरयाएनन्; 
अपन उनीहरूले आफनो जी्वनको भ्दया बढी 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको स्वत्त्तयालयाई 
सोचे; हो, उनीहरूलयाई आफनया आमयाहरूद्यारया 
पसकयाइएको पथ्ो, पक ्पद उनीहरूले सङ्या 
गरेनन् भने, िरमेश्वरले उनीहरूलयाई मतुक् गनतु्ष 
हुनेछ।

४८ अपन उनीहरूल ेउनीहरूकया आमयाहरूकया 
्वचनहरू मेरयासयामतु ्वण्षन गर,े ्सो भ्द:ै हयामी 
सङ्या गददैनौँ हयाम्या आमयाहरूलयाई त्ो थयाहया 
पथ्ो।

४९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म मरेया 
दुई हजयारकया सयाथ हयामीलयाई लखटेकेया 
लमयानीहरूप्वरुद्ध फक्कँ। अपन अब हरे, 
अन्टिसकया सेनयाहरूल ेउनीहरूलयाई उपछनकेया 
पथए र एक भ्यानक लडयाइँ आरमभ भएको 
पथ्ो।

५० अन्टिसको सेनया थपकत भएकयाले, 
छोटो सम्को अ्तरयालमया उनीहरूको लयामो 
्यात्याको कयारणले, लमयानीहरूकया हयातहरूमया 
िन्ष लयागेकया पथए; र ्पद म मेरया दुई हजयारकया 
सयाथ नफक्कको भए उनीहरूले पतनीहरूको 
उद्ेश् प्रयाप्त गनने पथए।

५१ पकनपक अन्टिस तरबयारद्यारया ढलेकया 
पथए र उनकया धेरै अगतु्वयाहरू, उनीहरूको 
थकयाइकया कयारण, उनीहरूको दौडको 
गपतकया कयारण—त्सकयारण अन्टिसकया 
मयापनसहरू, उनीहरूकया अगतु्वयाहरूको ितनकया 
कयारण असतव्सत भएकयाले, लमयानीहरूलयाई 
अगयापडबयाट बयाटो पदन िछयापड हटन थयाले।
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५२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 

सयाहस पलए र उनीहरूलयाई िछ्याउन थयाले; 
अपन लमयानीहरू ्सरी धेरै जोडकया सयाथ 
िछ्याउँदै पथए जब हेलयामयान उनकया दुई 
हजयारकया सयाथ उनीहरूकया िछयापड जयाइलयागे 
र उनीहरूको भ्यानक बध गन्ष थयाले, 
्पतसमम पक लमयानीहरूकया िूरै सेनया रोपकए 
र हेलयामयानपतर फपक्कए।

५३ अब जब अन्टिसकया जनले देखे पक 
लमयानीहरू िूरया फक्ककया पथए, उनीहरूले 
उनीहरूकया मयापनसहरूलयाई एकसयाथ जममया गरे 
र लमयानीहरूको िछयापडबयाट फेरर जयाइलयागे।

५४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक 
हयामीहरूले, नफीकया जन, अन्टिसकया जन 
र मसँगकया दुईहजयारले, लमयानीहरूलयाई िेऱ्ौँ 
र उनीहरूको बध गऱ्ौँ; हो, ्पतसमम पक 
उनीहरूलयाई उनीहरूकया ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
र आफ ँैलयाई िपन ्तुद्धकया कैदीकया रुिमया 
हसतया्तरण गन्ष बयाध् बनयाइ्ो।

५५ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
उनीहरूले आफ ँैलयाई हयामीसयामतु आतमसमि्षण 
गरेकया पथए, हेर, मैले मेरया ती मसँग लडेकया 
्तु्वयाहरूको गणनया गरेँ, डरयाउँदै कथंकदयापचत 
उनीहरूमध्े धेरैको बध गररएको  
पथ्ो।

५६ तर हेर, मेरो महयान् खतुपस्यालीकया पननमत, 
उनीहरूको एक आतमया िपन जपमनमया ढलेको 
पथएन; हो, अपन उनीहरूले िरमेश्वरकया 
िपक्कया सयाथ झैँ लडेकया पथए; हो, मयापनसहरू 
त्सतो प्वसम्कयारी िपक्कयासयाथ लडेको 
कपहल्ै थयाहया पथएन; अपन उनीहरू त्सतो 
िपक्ियाली सयामथ््षकया सयाथ लमयानीहरूमयापथ 
जयाइलयागे, पक उनीहरूले लमयानीहरूलयाई 

तसया्षए; र ्ो कयारणले लमयानीहरूले आफ ँैलयाई 
्तुद्धकया कैदीकया रुिमया हसतया्तरण गरे।

५७ अपन पकनभने हयामीसँग हयाम्या 
कैदीहरूको पननमत ठयाउँ पथएन, पक 
लमयानीहरूकया सेनयाहरूबयाट उनीहरूलयाई रयाखन 
हयामीले रक्या गन्ष सकौँ, त्सकयारण हयामीले 
उनीहरूलयाई र बध नगररएकया अन्टिसकया 
ती मयापनसहरूकया एक भयागलयाई उनीहरूसँग 
जरहेमलयाको भूपमपतर िठया्ौँ; अपन बयाँकीलयाई 
मैले पलएँ र उनीहरूलयाई मेरया न्व्तु्वक 
अममोनीहरूसँग गयाभेँ र हयामीले हयाम्ो 
दौडयानलयाई ्हूदयाको सहरपतर लग्ौँ।

अध्या् ५७

हेलामानले अमनटपराह भलएको र 
आतमसमप्छणको र पभर कुमनेीको सहरको 
सुरक्षाको भववरण भदनरन—्उनका अममोनी 
नवयुवकहरूले साहसका सा् लडदरन;् स्ै 
घाइते हुनरन्, तर कसकैो पभन ्ध गररन्न—
भगदले लमानी कैदीहरूको ्ध र िगाइको 
भवसतार गर्छन्। लगिग ई.पू. ६३।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक मैले, रयाजया, 
अममोरोनको ित् प्रयाप्त गरेँ, ्सो भ्दै पक 
्पद हयामीले पलएकया ती ्तुद्धकया कैदीहरू मतुक् 
गऱ्ौँ भने पक उनले हयामीलयाई अन्टिरयाहको 
सहर पदनेछन्।

२ तर मैले रयाजयालयाई एक ित् िठयाएँ, पक हयामी 
पननशचत पथ्ौँ हयाम्या फौजहरू अन्टिरयाहको 
सहर हयाम्ो फौजद्यारया पलन ि्या्षप्त पथए; अपन 
त्ो सहरकया पननमत कैदीहरू पदएर हयामीले 
आफ ँैलयाई बतुपद्धहीन ठयान्ेछौँ र हयामी हयाम्या 
कैदीहरू सयाटनमया मयात् पदनेछौँ।
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३ अपन अममोरोनले मेरो ित्को अस्वीकयार 

गरे, पकनपक उनले कैदीहरू सयाटन मयानेनन्; 
त्सकयारण हयामीले अन्टिरयाहको सहरप्वरुद्ध 
जयान त्यारी गन्ष थयाल्ौँ।

४ तर अन्टिरयाहकया जनले सहर छयाडे र 
उनीहरूको अधीनमया भएकया उनीहरूकया अ्् 
सहरपतर पतनलयाई बपल्ो बनयाउन भयागे, अपन 
्सरी अन्टिरयाहको सहर हयाम्या हयातमया िऱ्ो।

५ अपन ्सरी ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
अठ्याइसौँ ्वष्ष अ्त् भ्ो।

६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उन्तीसौं ्वष्षको 
प्रयारमभमया, हयामीले जरहेमलयाबयाट र ्वररिररकया 
भूपमहरूबयाट ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू आिूपत्ष 
र आफनया ब्धतुहरूसँग, मेरया दुईहजयारको 
सयानो समूहसँग सनममपलत हुन आएकया 
अममोनीहरूकया सयाठी छोरयाहरूबयाहेक लगभग 
छ हजयार मयापनसहरू, हयाम्या सेनयामया थि िपन, 
प्रयाप्त गऱ्ौँ। अपन अब हेर, हयामी बपल्या 
भ्ौँ र हयाम्या लयापग ब्दोबसतीकया सयामयानहरु 
िपन ल्याइएको पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो हयाम्ो चयाहनया कुमेनी 
सहरको सतुरक्या गन्ष रयानखएकया सेनयाहरूसँग 
लडनतु पथ्ो।

८ अपन अब हेर, म पतमीहरूलयाई देखयाउनेछु 
पक हयामीले ततुरु्तै हयाम्या चयाहनया िूरया गऱ्ौँ; 
हो, हयाम्ो बपल्ो फौजकया सयाथ, अथ्वया हयाम्ो 
फौजको एक बपल्ो भयागकया सयाथ, हयामीले, 
रयापतमया, उनीहरूले ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू 
प्रयाप्त गनतु्षभ्दया छोटो सम्अगयापड कुमेनी 
सहरलयाई िेऱ्ौँ।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले सहर 
्वररिरर धेरै रयातहरूसमम बयास बस्ौँ; तर 
हयामी हयाम्या तरबयारहरूकया सयाथ सतुत्ौँ र 

रक्कहरू रयाख्ौँ, पक लमयानीहरू रयापतमया 
हयामीमयापथ आउन नसकून् र हयामीलयाई बध 
गन्ष नसकून्, जतुन उनीहरूले धेरै िटक प्र्यास 
गरे; तर उनीहरूले जपत िटक ्ो प्र्यास गरे 
उनीहरूको रगत िोनख्ो।

१० केही सम्िपछ उनीहरूकया 
ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू आइितुगे र उनीहरू 
रयातमया सहर प्र्वेि गन्ष लयागेकया पथए। अपन 
हयामी, लमयानीहरू हुनतुको सट्यामया, नफीहरू 
पथ्ौँ; त्सकयारण, हयामीले उनीहरूलयाई र 
उनीहरूकया ब्दो्वसतीकया सयामयानहरूलयाई 
पल्ौँ।

११ अपन ्सप्रकयारले लमयानीहरू 
उनीहरूको जीप्वकयाबयाट अलनगगएतया िपन, 
उनीहरू अझै सहर कया्म रयाखन पननशचत पथए; 
त्सकयारण ्ो आ्वश्क भ्ो पक हयामीले ती 
ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू ्हूदयातफ्क र हयाम्या 
कैदीहरू जरहेमलयातफ्क िठयाउनतु िद्षछ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
सहया्तयाको समिूण्ष आिया गतुमयाउन थयालनतुभ्दया 
िपहले धेरै पदन पबतेकया पथएनन्; त्सकयारण 
उनीहरूले सहरलयाई हयाम्या हयातमया समि्षण गरे; 
र ्सरी हयामीले कुमेनी सहर प्रयाप्त गन्षमया हयाम्या 
्ोजनयाहरू िूरया गऱ्ौँ।

१३ तर ्सतो हुन ग्ो पक हयाम्या कैदीहरू 
्पत अनपग्ती पथए पक, हयाम्या सङ्ख्ययाको 
प्वियालतया हुँदयाहुँदै, हयामीहरूले हयाम्ो सबै फौज 
उनीहरूलयाई रयाखन, अथ्वया उनीहरूलयाई मृत्तु 
पदन प्र्ोग गन्ष बयाध् हुनतुिरेको पथ्ो।

१४ पकनपक हेर, उनीहरू ठूलो सङ्ख्ययामया 
आउँथे र ढुङ्याहरूकया सयाथ र गदयाहरूकया 
सयाथ, अथ्वया उनीहरूले जेमया उनीहरूकया 
हयातहरू लयाउन सकथे त्सकया सयाथ लडथे, 
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्पतसमम पक उनीहरूले ्तुद्धकया कैपदकया 
रुिमया आतमया समि्षण गरेिपछ हयामीहरूले 
उनीहरूकया दुई हजयारभ्दया बढीको बध गऱ्ौँ।

१५ त्सकयारण हयाम्या लयापग ्ो आ्वश्क 
भ्ो, पक हयामीले उनीहरूको जी्वनको अ्त् 
गनतु्षिद्षछ, अथ्वया उनीहरूको रक्या गनतु्ष िद्षछ, 
तरबयार हयातमया पलएर, जरहेमलयाको भूपमसमम; 
अपन हयाम्या ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू िपन 
हयाम्या जनलयाई ि्या्षप्त भ्दया बढी पथएन, 
लमयानीहरूसँग हयामीले पलएको हुँदयाहुँदै।

१६ अपन अब, ती संबेदनिील 
िररनसथपतहरूमया, ती ्तुद्धकया कैदीहरूकया 
बयारमेया पनण््ष  गनतु्ष एक गमभीर प्वष् ब््ो; 
तिैपन हयामील े उनीहरूलयाई जरहेमलयाको 
भपूमसमम िठयाउन े पनण््ष  गऱ्ौँ; त्सकयारण 
हयामील े हयाम्या मयापनसहरूको एक भयागलयाई 
छया््ौँ र उनीहरूलयाई हयाम्या कैदीहरूमयापथ 
जरहेमलयाको भपूमसमम लजैयान ेअपधकयार पद्ौँ।

१७ तर ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरू भोपलिलट 
फक्क। अपन अब हरे, हयामील ेकैदीहरूकया बयारमेया 
उनीहरूलयाई सोधनेौँ; पकनपक हेर, लमयानीहरू 
हयामीमयापथ पथए र उनीहरू हयामीलयाई 
पतनीहरूकया हयातहरूमया िन्षबयाट बचयाउनकया 
लयापग सम्म ैफक्क। पकनपक हेर, अममोरोनले 
ब्दो्वसतीकया सयामयानहरूकया न्यँा आिपूत्ष र 
सनेयाकया अपनपग्ती मयापनसहरू िपन िठयाएकया 
पथए।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ती मयापनसहरू 
जसलयाई हयामीले कैदीहरूसँग िठया्ौँ उनीहरू 
लमयानीहरूलयाई रोकन सम्मया आइितुगे, 
पकनभने उनीहरूले हयामीलयाई पजतन लयागेकया 
पथए।

१९ तर हेर, दुई हजयार र सयाठीको मेरो 

सयानो समूह सबभ्दया तीब्तयाकया सयाथ लडे; 
हो, उनीहरू लमयानीहरूअगयापड नसथर पथए 
र उनीहरूकया प्वरुद्धमया आउने ती सबैलयाई 
उनीहरूले मृत्तु प्रदयान गरे।

२० अपन जब हयाम्या बयाँकी सेनयाले 
लमयानीहरूअगयापड बयाटो पदन त्यार भए, हेर, 
ती दुईहजयार र सयाठी नसथर र पनडर पथए।

२१ हो, अपन उनीहरूले आज्याकया प्रत्ेक 
्वचन ्थयातथ्कया सयाथ ियालनया गरे र पनगरयानी 
रयाखे, हो र उनीहरूको आसथयाअनतुसयार 
त्ो उनीहरूमया गररएको पथ्ो; अपन मैले 
उनीहरूले मलयाई भनेकया ्वचनहरू समझेँ 
पक उनीहरूकया आमयाहरूले उनीहरूलयाई 
पसकयाएकया पथए।

२२ अपन अब हेर, ्ी मेरया छोरयाहरू र 
कैदीहरूलयाई पलएर जयानकया पननमत चतुपनएकया 
ती मयापनसहरू पथए जसप्रपत हयामी ्ो 
महयान् प्वज्कया पननमत ऋणी छौँ, पकनपक 
उनीहरू नै पथए जसले लमयानीहरूलयाई हरयाए; 
त्सकयारण लमयानीहरूलयाई म्टीको सहरपतर  
धियाइ्ो।

२३ अपन हयामीले हयाम्ो कुमेनी सहर रयाख्ौँ 
र तरबयारद्यारया हयामी सबैको प्वनयाि गररएको 
पथएन; तैिपन, हयामीले ठूलो क्पत सहेकया 
पथ्ौँ।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
भयागेिपछ, मैले ततुरु्त आदेि पदएँ पक ियाइते 
भएकया मेरया मयापनसहरूलयाई मृतकहरूमयाझ 
बयाट लपगनतु िद्षछ र अह्रयाएँ पक उनीहरूकया 
ियाउहरूलयाई सफया गरेर िपट् बयाँधनतुिछ्ष।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया दुईहजयार 
सयाठीमध्े, दुई स् पथए जो रगत गतुमयाएको 
कयारण बेहोस भएकया पथए; तैिपन िरमेश्वरको 
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कृियाअनतुसयार, अपन हयाम्ो आशच््षकया पननमत र 
हयाम्ो िूरै सेनयाको खतुिीकया पननमत िपन, त्हयाँ 
एउटया िपन जी्वयातमया पथएन जसको नयाि भ्ो; 
हो, न त त्हयाँ पतनीहरूमयाझ एक जी्वयातमया 
पथ्ो जसलयाई धेरै चोटहरू लयागेको पथ्ो।

२६ अपन अब, उनीहरूको संरक्ण हयाम्ो 
िूरै सेनयाकया लयापग प्वसम्कयारी भ्ो, हो, 
पक उनीहरूलयाई जोगयाइनतुिछ्ष जब पक हयाम्या 
ब्धतुहरूमध्े हजयारको बध गररएको पथ्ो। 
अपन हयामी ्सलयाई ््या्ोपचत रुिमया 
उनीहरूलयाई प्वश्वयाि गन्ष पसकयाइएको 
प्रपत उनीहरूको अत््त आसथयाकया कयारण 
िरमेश्वरको आशच््षजनक िपक्को फल हो 
भ्छौँ—पक िरमेश्वर ््या्ी हुनतुहु्थ्ो, 
अपन जसले िङ्या गददैन, पक उनीहरूलयाई 
उहयाँको आशच््षजनक िपक्द्यारया संरक्ण 
गररनेछ।

२७ अपन ्ो मैले बोलेकयाहरूको आसथया 
पथ्ो; उनीहरू कपललया छन् र उनीहरूको 
मनसतषक नसथर छ र उनीहरूले आफनो भरोसया 
पनर्तर रुिमया िरमेश्वरमयापथ रयाखछन्।

२८ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले 
हयाम्या ियाइतेहरूलयाई हेरचयाह गरेिपछ र हयाम्या 
मृतकहरू र लमयानीहरूकया मृतकहरू, जो 
धेरै पथए, उनीहरूलयाई गयाडेिपछ, हेर, हयामीले 
पगदसँग कैदीहरूकया बयारेमया सोध्ौँ जससँग 
उनीहरू जरहेमलयाको भूपमपतर जयान सतुरुगरेकया 
पथए।

२९ अब उनीहरूलयाई तल भूपमसमम 
संरक्ण गन्ष पन्तुक् गररएको समूहमयापथकया 
मतुख् कप्तयान पगद पथए।

३० अपन अब, पगदले मलयाई भनेकया 
्वचनहरू ् ी पथए: हेर, हयामी हयाम्या कैदीहरूसँग 

जरयाहेमलयाको भूपमपतर जयान थयाल्ौँ। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक हयामीले हयाम्या सेनयाहरूकया 
जयासतुसहरूलयाई भेट्ौँ, जसलयाई लमयानीहरूको 
पिप्वरलयाई हेन्ष िठयाइएको पथ्ो।

३१ अपन उनीहरूले हयामीसयामतु करयाए, 
्सो भ्दै—हेर, लमयानीहरूकया सेनयाहरू 
कुमेनीको सहरतफ्क अगयापड बढदैछन्; अपन 
हेर, पतनीहरू उनीहरूमयापथ जयाइलयाग्े छन्, 
हो, अपन हयाम्या जनलयाई प्वनयाि गननेछन्।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयाम्या 
कैदीहरूले उनीहरूकया आ्वयाजलयाई सतुने, 
जसले उनीहरूलयाई सयाहस पलने कयारण पद्ो; 
अपन उनीहरू हयाम्या प्वरुद्ध प्वद्ोहमया उठे।

३३ अपन प्वद्ोहकया कयारण ्सतो हुन 
ग्ो हयामीले अह्रया्ौँ पक हयाम्या तरबयारहरू 
उनीहरूमयापथ िनतु्ष िद्षछ। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक उनीहरूसयामतुपहक रुिमया हयाम्या तरबयारपतर 
दौडे, त्सरी, उनीहरूमध्े धेरैको बध गरर्ो; 
अपन उनीहरूमध्े बयाँपकले हयाम्ो िेरयालयाई तोडे 
र हयामीबयाट भयागे।

३४ अपन हेर, जब उनीहरू भयागेकया पथए र 
हयामीले उनीहरूलयाई उपछन् सकेनौँ, हयामीले 
हयाम्ो दौडलयाई कुमेनी सहरतफ्क मोड्ौँ; 
अपन हेर, हयामी सहरको संरक्ण गन्षमया हयाम्या 
ब्धतुहरूलयाई सह्ोग गन्ष सकने सम्मया 
आइितुग्ौँ।

३५ अपन हेर, हयामीलयाई फेरर हयाम्या 
ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् गररएको छ। 
अपन िरमेश्वरको नयाउ ँआिीपषत छ; पकनपक 
हेर, ्ो उहया ँ हुनतुहु्छ जसल े हयामीलयाई मतुक् 
गनतु्षभएको छ; हो, जसले हयाम्या पननमत ्ो 
महयान् कुरया गनतु्षभएको छ।

३६ अब ्सतो हुन ग्ो पक जब म, 
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हेलयामयानले पगदकया ्वचनहरू सतुनेको पथएँ, 
हयामी सबैको नयाि नहोस् भनी हयामीलयाई सतुरक्या 
गन्षमया िरमेश्वरको कृियाकया कयारण म अत््तै 
खतुिीले भररएँ; हो, अपन म भरोसया गद्षछु पक 
बध गररएकयाहरूको जी्वयातमयाहरू िरमेश्वरको 
प्वश्याममया प्र्वेि गरेकया छन्।

अध्या् ५८

हलेामान, भगद र तओेमनरेले रणनीभतद्ारा 
मनटीको सहर भलनरन—्लमानीहरू पभर 
हटरन—्अममोनका जनका रोराहरूको 
सरंक्षण गररनर ज् उनीहरू आफनो सवतनत्ता 
र आस्ाको सरुक्षामा अचल हुनरन्। लगिग 
ई.प.ू ६३–६२।

१ अपन हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक हयाम्ो 
अकको लक्् म्टीको सहर प्रयाप्त गनतु्ष पथ्ो; 
तर हेर, त्हयाँ कुनै बयाटो पथएन पक हयामीले 
हयाम्ो सयानो समूहद्यारया उनीहरूलयाई सहरबयाट 
बयापहर अगतु्वयाइ गन्ष सपक्थ्ो। पकनपक हेर, 
उनीहरूले समझेकया छन् पक जतुन हयामीले िपहले 
गरेकया पथ्ौँ; त्सकयारण हयामीले पतनीहरूकया 
पकल्याहरूबयाट लोभ्याउन सकेनौँ।

२ अपन उनीहरू हयाम्ो सेनया भ्दया ्पत 
धेरै बढी अनपगन्त पथए पक हयामीले अपि 
गएर उनीहरूलयाई उनीहरूकया पकल्याहरूमया 
आक्मण गन्ष आँट गरेनौँ।

३ हो, अपन ्ो आ्वश्क भ्ो पक हयामीले 
हयाम्या मयापनसहरूलयाई हयामीले हयाम्या अधीनमया 
पफतया्ष पलएकया भूपमकया ती भयागहरूलयाई 
कया्म रयाखन लगयाउनतु िद्षछ; त्सकयारण ्ो 
आ्वश्क भ्ो पक हयामीले िख्षनतुिछ्ष, पक 
हयामीले जरहेमलयाको भूपमबयाट अझ बढी िपक् 

र न्याँ ब्दो्वसतीकया सयामयानहरूको आिूपत्ष 
िपन प्रयाप्त गन्ष सकौँ।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले हयाम्ो 
भूपमको रयाज्ियाल समक् उनलयाई हयाम्या जनको 
अ्वसथयाको बयारेमया जयानकयारी पदन एक दूत 
िठयाएँ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक जरहेमलयाको 
भूपमबयाट ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू र िपक् 
प्रयाप्त गन्ष हयामी िख्यौं।

५ तर हेर, ्सले हयामीलयाई थोरै मयात् फयाइदया 
भ्ो; पकनपक लयामयानीहरूले िपन पदनपदनै 
ठूलो िपक् र धेरै ब्दोबसतीकया सयामयानहरू 
िपन प्रयाप्त गरररहेकया पथए; र ्ो सम्को 
अ्वपधमया हयाम्ो िररनसथपत ्सतो पथ्ो।

६ अपन लमयानीहरू सम्-सम्मया 
हयामीप्वरुद्ध एक्यापस आक्मण गरररहेकया पथए, 
रणनीपतद्यारया हयाम्ो प्वनयाि गन्ष पननशचत भएर; 
तैिपन, उनीहरूकया आश््हरू र उनीहरूकया 
पकल्याहरूकया कयारण, हयामीले उनीहरूसँग 
लडन जयान सकेनौँ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ी कपठन 
िररनसथपतहरूमया धेरै मपहनयाहरूको 
अ्तरयालसमम, खयानयाको कमीबयाट प्वनयाि हुन 
लयागेको सम्समम समेत, हयामीले िख्यौं।

८ तर ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले खयानया 
प्रयाप्त गऱ्ौ, जतुन हयाम्ो सह्ोगकया पननमतकया 
दुईहजयार मयापनसहरूद्यारया हयामीसमम रक्या 
गररएको पथ्ो; र ्ो हयामी आफ ँैलयाई र हयाम्ो 
देिलयाई ित्तुहरूकया हयातहरूमया िन्षबयाट सतुरक्या 
गन्ष, हो, गन् नसपकने ित्तुसँग लडन हयामीले 
प्रयाप्त गरेको सबै सह्ोग पथ्ो।

९ अपन अब हयाम्या ्ी कपठनयाइहरूको, 
अथ्वया उनीहरूले हयामीलयाई अरु िपक् पकन 
िठयाएनन् त्सको कयारण हयामीलयाई थयाहया 
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छैन; त्सकयारण हयामी पचन्तत पथ्ौँ र 
डरले भररएकया िपन पथ्ौँ; कथंकदयापचत् कुनै 
मयाध्मद्यारया हयाम्ो िरयाज् र िूरै प्वनयािकया 
पननमत िरमेश्वरको ््या् हयाम्ो भूपममयापथ 
आउनेछ।

१० त्सकयारण हयामीले आफनो आतमया 
िरमेश्वरको प्रयाथ्षनयामया खया््या्ौँ, पक उहयाँले 
हयामीलयाई बपल्ो बनयाउनतु हुनेछ र हयाम्या 
ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षहुनेछ, हो, 
अपन हयामीलयाई िपक् िपन पदनतुहुनेछ पक 
हयाम्या जनको जीप्वकयाको पननमत हयामीले 
हयाम्या सहरहरू र अपन हयाम्या भूपमहरू र हयाम्या 
समिपत्हरू रयाखन सकूँ।

११ हो, अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु 
हयाम्ो िरमेश्वरले आश्वयासनहरूकया सयाथ 
हयामीलयाई भेटनतुभ्ो पक उहयाँले हयामीलयाई 
मतुक् गनतु्षहुनेछ; हो, ्पतसमम पक उहयाँले 
हयाम्या आतमयाहरूमया ियान्त बोलनतुभ्ो र 
हयामीलयाई महयान् आसथया पदनतुभ्ो र हयामीलयाई 
अह्रयाउनतुभ्ो पक हयाम्ो मतुपक्कया पननमत हयामीले 
उहयाँमया आिया गनतु्षिद्षछ।

१२ अपन हयामीले प्रयाप्त गरेको हयाम्ो 
सयानो सेनयाकया सयाथ सयाहयास पल्ौँ र हयाम्या 
ित्तुहरूमयापथ प्वज् प्रयाप्त गन्ष र हयाम्या 
भूपमहरू र हयाम्ो समिपत् र हयाम्या ितनी र हयाम्या 
छोरयाछोरी, हयाम्ो स्वत्त्तयाको कयारणलयाई 
कया्म रयाखन हयामी पनण्ष्कया सयाथ अटल 
पथ्ौँ।

१३ अपन ्सरी हयामी म्टीमया भएकया 
लमयानीहरूप्वरुद्ध हयाम्ो सबै िपक्कया सयाथ 
अपि ग्ौँ; र हयामीले हयाम्ो ियालहरू सहरको 
नपजक रहेको उजयाड सथयानको छेउमया टयाङ्ौँ।

१४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट, पक 

जब लमयानीहरूले देखे पक हयामीहरू सहरको 
नपजकको उजयाड सथयानकया पसमयानयाहरूमया 
पथ्ौँ, पक उनीहरूले उनीहरूकया 
जयासतुसहरूलयाई हयाम्ो ्वररिरर िठयाए पक 
उनीहरूले हयाम्ो सेनयाको सङ्ख्यया र िपक् 
ित्यालगयाउन सकून्।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
देखे पक हयामी हयाम्ो सङ्ख्ययाअनतुसयार बपल्या 
पथएनौँ र त्ोदेनख डरयाउँदै पक ्पद उनीहरू 
हयामीप्वरुद्ध लडन नआए र हयामीलयाई नमयारे 
हयामीले उनीहरूको सह्ोगको बयाटो ब्द 
गररपदनेछौँ र ्सतो अनतुमयान गददै पक 
उनीहरूले हयामीलयाई उनीहरूकया अनपग्ती 
सै््हरूकया सयाथ सपजलै प्वनयाि गन्ष 
सकनेछन्, त्सकयारण उनीहरूले हयाम्याप्वरुद्ध 
लडन आउने त्यारीहरू गन्ष थयाले।

१६ अपन जब हयामीले देख्ौँ पक उनीहरूले 
हयामीप्वरुद्ध लडन आउने त्यारी गरररहेकया 
पथए, हेर, मैले अह्रयाएँ पक, पगद, मयापनसहरूको 
एक सयानो सङ्ख्ययाकया सयाथ उजयाड सथयानमया 
आफ ँै लतुकनतु िद्षछ र ्ो िपन पक तेओमनेर र 
मयापनसहरूको एक सयानो सङ्ख्यया िपन आफ ँै 
उजयाड सथयानमया लतुकनतु िद्षछ।

१७ अब पगद र उनकया मयापनसहरू दयापहनेमया 
र अरुहरू देब्ेमया पथए; अपन जब उनीहरूले 
आफ ँैलयाई लतुकयाइसकेकया पथए, हेर, म, मेरया 
बयाँकी सेनयाकया सयाथ, लमयानीहरू लडन आउने 
सम्को त्यारीमया हयामीले िपहले ियाल टयाँगेको 
सोही ठयाउँमया रहेँ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
उनीहरूकया अनपग्ती सेनयाकया सयाथ हयाम्या 
प्वरुद्ध आए। अपन जब उनीहरू आएकया 
पथए र हयामीमयापथ तरबयारकया सयाथ आइलयाग् 



416

अलमया ५८:१९–३० ४१६
लयागेकया पथए, मैले अह्रयाएँ पक मसँग भएकया ती 
मेरया मयापनसहरू उजयाड सथयानपतर िपछ हटनतु 
िद्षछ।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
द्ूतगपतकया सयाथ हयामीलयाई िछ्याए, पकनपक 
उनीहरू हयामीलयाई उपछन् अत््तै इचछुक 
पथए पक उनीहरूले हयाम्ो बध गन्ष सकून्; 
त्सकयारण उनीहरूले हयामीलयाई उजयाड 
सथयानतफ्क िछ्याए; अपन हयामी पगद र 
तेओमनेरकोमयाझबयाट ग्ौँ, ्पतसमम पक 
उनीहरू लमयानीहरूद्यारया फेलया िररएनन्।

२० अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब लमयानीहरू 
गएकया पथए, अथ्वया जब सेनयाहरू गएकया पथए, 
पगद र तेओमनेर उनीहरू लतुकेकया सथयानहरूबयाट 
उठे र लमयानीहरूकया जयासतुसहरूलयाई कयाटे पक 
उनीहरू सहर फक्कन नसकून्।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
उनीहरूलयाई कयाटेकया पथए, उनीहरू सहरपतर 
दौडे र सहरको सतुरक्या गन्ष छयापडएकया 
रक्कहरूमयापथ जयाइलयागे, ्पतसमम पक 
उनीहरूले पतनीहरूको प्वनयाि गरे र सहरलयाई 
अधीनमया पलए।

२२ अब ्ो गररएको पथ्ो पकनभने 
लमयानीहरूले केही रक्कहरू मयात् बयाहेक 
उनीहरूको िूरै सेनयालयाई उजयाड सथयानपतर 
अगतु्वयाइ गन्ष पदएकया पथए।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पगद र 
तेओमनेरले ्स पकपसमले उनीहरूकया 
पकल्याहरूलयाई स्वयापमत्वमया पलएकया पथए। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक, उजयाड सथयानमया धेरै 
्यात्या गरेिपछ, हयामीले हयाम्ो बयाटो जरहेमलयापतर 
पल्ौँ।

२४ अपन जब लमयानीहरूले देखे पक 

उनीहरू जरहेमलयापतर अगयापड बपढरहेकया 
पथए, उनीहरू अत््तै डरयाए, कथंकदयापचत 
उनीहरूको प्वनयािको लयापग डोऱ्याउने त्हयाँ 
एक ्ोजनया पथ्ो; त्सकयारण उनीहरू आफू 
आएको त्ही बयाटो हुँदै, हो, फेरर उजयाड 
सथयानपतर िपछ हटन थयाले।

२५ अपन हेर, ्ो रयापत पथ्ो र उनीहरूले 
उनीहरूकया ियालहरू टयाँगे, पकनपक 
लमयानीहरूकया मतुख् कप्तयानहरूले ठयानेकया 
पथए पक नफीहरू उनीहरूको दौडकया कयारण 
थयाकेकया पथए; र ्ो ठया्दै पक उनीहरूले 
पतनीहरूको िूरै सेनयालयाई लखेटेकया पथए 
त्सकयारण उनीहरूले म्टी सहरको केही 
सोचयाइ पलएनन्।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो रयात पथ्ो, 
मैले अह्रयाएँ पक मेरया मयापनसहरू सतुतन हुँदैन, तर 
पक उनीहरू अकको बयाटो हुँदै म्टीको भूपमपतर 
अपि बढनतुिछ्ष।

२७ अपन रयातको सम्को हयाम्ो दौडकया 
कयारण, भोपलिलट हयामी लमयानीहरू भ्दया िर 
पथ्ौँ, ्पतसमम पक हयामी म्टीको सहरमया 
उनीहरूभ्दया अगयापड ितुग्ौँ।

२८ अपन ्सरी ्सतो हुन ग्ो पक, ्ो 
रणनीपतद्यारया हयामीले रगत नबगयाई म्टीको 
सहरलयाई अधीनमया पल्ौँ।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लमयानीहरूकया सेनयाहरू सहरनपजक आइितुगे 
र देखे पक हयामी उनीहरूलयाई भेटन त्यार 
पथ्ौँ, उनीहरू अत््त चपकत भए र ठूलो 
डरले आपत्ए, ्पतसमम पक उनीहरू उजयाड 
सथयानपतर भयागे।

३० हो, अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
लमयानीहरूकया सेनयाहरू भूपमको ्ो सबै 
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भयागबयाट भयागे। तर हेर, उनीहरूले आफनया 
सयाथ धेरै आइमयाईहरू र बयालबयापलकयाहरू लगे।

३१ अपन लमयानीहरूद्यारया पलइएकया त्ी सबै 
सहरहरू, ती सबै सहरहरू ्ो सम्मया हयाम्या 
अधीनमया छन्; र लमयानीहरूले कैदी बनयाएर 
लगेकया ती सबै बयाहेक हयाम्या पितयाितुखया्षहरु र 
हयाम्या आइमयाईहरू र हयाम्या बयालबयापलकयाहरू 
आफनया िरहरूमया फपक्करहेकया छन्।

३२ तर हेर, त्पत ठूलो सङ्ख्ययाकया 
सहरहरू र त्पत धेरै भूभयागहरू कया्म रयाखन 
हयाम्या सेनयाहरू सयानया छन्।

३३ तर हेर, हयामी हयाम्या िरमेश्वरमया भरोसया 
गछयौं जसले हयामीलयाई ती भूपमहरूमयापथ 
प्वज् पदनतुभएको छ, ्पतसमम पक हयामीले 
ती सहरहरू र ती भूपमहरू प्रयाप्त गरेकया छौँ, 
जतुन हयाम्या आफनै पथए।

३४ अब हयामीलयाई कयारण थयाहया छैन पक 
सरकयारले हयामीलयाई अरु बल पदँदैन, न त ती 
मयापनसहरू जो हयामीसमम आए उनीहरूलयाई नै 
थयाहया छ हयामीले पकन अरु ठूलो िपक् प्रयाप्त 
गरेकया छैनौँ।

३५ हेर, हयामीलयाई थयाहया छैन तर पक 
पतमीहरू असफल छौ र पतमीहरूले 
फौजहरूलयाई भूपमकया ती भयागमया लगेकया छौ; 
्पद त्सो भए, हयामी गनगनयाउने चयाहनया 
गददैनौँ।

३६ अपन त्सो नभए, हेर, हयामीलयाई डर छ 
पक सरकयारमया केही मतभेद छ, पक उनीहरूले 
हयाम्ो सयाह्तयाको पननमत अरु मयापनसहरू 
िठयाउँदैनन्; पकनपक हयामीलयाई थयाहया छ 
पक उनीहरू हयामीलयाई िठयाएको भ्दया बढी 
सङ्ख्ययामया छन्।

३७ तर, हेर, ्सको मतलब छैन—हयाम्ो 

सेनयाहरूको कमजोरी हुँदयाहुँदै िपन, हयामी 
भरोसया गर्छौँ िरमेश्वरले हयामीलयाई मतुक् 
गनतु्षहुनेछ, हो र हयामीलयाई हयाम्या ित्तुहरूकया 
हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षहुनेछ।

३८ हेर ्ो उन्तीसौं ्वष्ष हो, उत्रयाध्षको 
अ्त्मया र हयाम्या भूपमहरू हयाम्ो अधीनमया 
छन्; र लमयानीहरू नफीको भूपमपतर भयागेकया 
छन्।

३९ अपन अममोनकया जनकया ती छोरयाहरू, 
जसकया बयारेमया मैले धेरै प्रिंसयाकया सयाथ बोलेको 
छु, म्टीको सहरमया उनीहरू मसँग छन्; अपन 
िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई सह्ोग गनतु्ष भएको 
छ, हो तरबयारद्यारया ढलनबयाट जोगयाउनतु भएको 
छ, ्पतसमम पक एउटया आतमयाको िपन बध 
गररएको छैन।

४० तर हेर, उनीहरूलयाई धेरै चोटहरू 
लयागेकया छन्; तैिपन उनीहरू िरमेश्वरले 
उनीहरूलयाई स्वत्त् बनयाउन पदनतुभएको 
स्वत्त्तयामया अटल छन्; र उनीहरू िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई समझन लगनिील 
छन्, हो, उनीहरू उहयाँकया कयानतुनहरू र उहयाँकया 
््या्हरू र उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
पनर्तर ख्याल रयाखदछन् र आगयामी कुरयाहरूकया 
बयारेकया भप्वष््वयाणीहरूमया उनीहरूको आसथया 
बपल्ो छ।

४१ अपन अब, मेरया प्यारया ब्धतु, मोरोनी, 
हयामीलयाई मतुक् गनने र स्वत्त् बनयाउने िरमप्रभतु 
हयाम्या िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई पनर्तर उहयाँको 
उिनसथपतमया रयाखून्; हो र उहयाँले ्ी जनलयाई 
सह्ोग गरून्, ्पतसमेत पक पतमीहरूलयाई 
लमयानीहरूले हयामीबयाट लगेको सबै अधीनमया 
प्रयाप्त गन्ष सफलतया पमलोस्, जतुन हयाम्ो 
जीप्वकयाको पननमत पथ्ो। अपन अब, हेर, 
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म मेरो ित् ब्द गद्षछु। म अलमयाको छोरया 
हेलयामयान हुँ।

अध्या् ५९

मोरोनील े पहोरानलाई हलेामानको फौजलाई 
्भलयो ्नाउन अनरुोध गर्छन्—
लमानीहरूल े नफीहाहको सहर भलनरन्—
मोरोनी सरकारसगँ ररसाउरँन्। लगिग 
ई.प.ू ६२।

१ अपन नफीकया जनमयापथ ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको तीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, 
मोरोनीले हेलयामयानको ित् प्रयाप्त गरे र िढेिपछ, 
गतुमेकया भूपमहरू प्रयाप्त गन्षमया हेलयामयानलयाई 
पमलेको अत््त सफलतया, हो र कल्याणकया 
कयारण उनी अत््त खतुसी भए।

२ हो, अपन उनले आफू भएको भूपमको 
भयागको ्वररिररकया उनकया सबै जनसमक् 
अ्वगत गरयाए पक उनीहरूले िपन खतुसी 
मनयाऊन्।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
िहोरयानलयाई ततुरु्त ित् िठयाए, चयाहनया गददै 
पक उनले हेलयामयानलयाई अथ्वया हेलयामयानकया 
सेनयाहरूलयाई बपल्ो बनयाउन मयापनसहरूलयाई 
एक सयाथ भेलया हुन अह्रयाउनतुिछ्ष, ्पतसमम 
पक त्ो भयाग सपजलै कया्म रयाखन सकून् जतुन 
प्रयाप्त गन्ष उनी आशच््षिू्व्षक सफल भएकया 
पथए।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो जब मोरोनीले 
जरहेमलयाको भूपममया ित् िठयाए, लमयानीहरूले 
उनीहरूबयाट पलएकया बयाँकी ती भूपमहरूलयाई र 
सहरहरूलयाई अधीनमया प्रयाप्त गन्ष उनले फेरर 
्ोजनया बनयाउन थयाले।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब पक 
मोरोनीले ्सरी लमयानीहरूप्वरुद्ध लडन 
जयान त्यारी गरररहेकया पथए, हेर, नफीहयाहकया 
जन, जो मयारोनीको सहरबयाट, लहीको 
सहर र मोरर्या्तोनको सहरबयाट एक सयाथ 
भेलया भएकया पथए, उनीहरू लमयानीहरूद्यारया 
आक्मण गररए।

६ हो, ती समेत जो म्टीको भूपमबयाट र 
्वररिररको भूपमबयाट भयाग् बयाध् भएकया पथए, 
उनीहरू आएकया पथए र भूपमको ्ो भयागमया 
लमयानीहरूसँग सनममपलत भएकया पथए।

७ अपन ् सरी अपनपग्ती भएकयाले, हो, अपन 
पदनपदनै िपक् प्रयाप्त गरेकयाले, अममोरोनको 
आज्याअनतुसयार उनीहरू नफीहयाहकया जनप्वरुद्ध 
आए र उनीहरूले पतनीहरूको एक अत््त 
ठूलो संहयारकया सयाथ बध गन्ष थयाले।

८ अपन उनीहरूकया सेनया ्पत अनपग्ती 
पथए पक नफीहयाहकया बयाँकी जनलयाई 
उनीहरूअगयापड भयाग् बयाध् बनयाए; र उनीहरू 
आए र मोरोनीको सेनयामया सनममपलत भए।

९ अपन अब पकनभने मोरोनीले अनतुमयान 
गरेकया पथए पक नफीहयाहको सहरमया 
मयापनसहरू िठयाइनतु िछ्ष, त्ो सहर कया्म 
रयाखन जनलयाई सह्ोगकया पननमत, अपन ्ो 
जयानेर पक लमयानीहरूकया हयातहरूमया िन्षबयाट 
जोगयाउन त्सलयाई उनीहरूबयाट पफतया्ष 
पलनभ्दया सपजलो पथ्ो, उनले अनतुमयान गरे 
पक उनीहरूले सपजलै त्ो सहर कया्म रयाखन 
सकनेछन्।

१० त्सकयारण उनले आफूले पफतया्ष 
पलएकया ती सथयानहरू कया्म रयाखन उनकया सबै 
फौजहरू रयाखे।

११ अपन अब, जब मोरोनीले देखे पक 
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नफीहयाहको सहर गतुमयाइ्ो उनी अत््त 
दुनखत भए र जनको दुष्टतयाकया कयारण, उनीहरू 
आफनया ब्धतुहरूकया हयातहरूमया िनतु्ष हुँदैन पक 
भनी िङ्या गन्ष थयाले।

१२ अब उनकया मतुख् कप्तयानहरूको 
अ्वसथया ् ो पथ्ो। उनीहरूले जनको दुष्टतयाकया 
कयारण र ्ो लमयानीहरूको उनीहरूमयापथको 
सफलतयाकया कयारण िङ्या गरे र आशच््ष िपन 
मयाने।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी, 
आफनो देिको स्वत्त्तयाकया बयारेमया 
उनीहरूको उदयासीनतयाकया कयारण, सरकयारसँग 
ररसयाए।

अध्या् ६०

मोरोनी पहोरानसगँ सरकारको सेनाहरूप्रभतको 
्वेासताको गनुासो गर्छन्—परमप्रिु 
धमतीहरूको ्ध सहनहुुनर—नफीहरूले 
आफ ँैलाई उनीहरूका रतु्हरू्ाट मुति 
गन्छ उनीहरूका स् ै रभति र माधयमहरू 
प्रयोग गनु्छपद्छर—मोरोनील े यभद उनका 
सनेाहरूलाई सहयोग नभदए सरकारभवरुद्ध 
लडन ेधमकी भदनरन।् लगिग ई.प.ू ६२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले भूपमको 
रयाज्ियाललयाई फेरर लेखे, जो िहोरयान पथए र 
उनले लेखेकया ्वचनहरू ्ी पथए, ्सो भ्दै: 
हेर, म मेरो ित् िहोरयानलयाई समबोधन गद्षछु, 
जरहेमलयाको सहरमया, जो प्रधयान ््या्कतया्ष र 
भूपममयापथकया रयाज्ियाल हुन्, अपन ती सबैलयाई 
जसलयाई जनद्यारया ्ो ्तुद्धको मयामलया चलयाउन 
र व््वसथया गन्ष चतुपनएकया पथए।

२ पकनपक हेर, मैले पतरसकयारकया पननमत 

उनीहरूलयाई केही भन्तु छ; पकनपक हेर, 
पतमीहरू आफ ँैलयाई थयाहया छ पक पतमीहरू 
मयापनसहरूलयाई एक सयाथ जममया गन्ष र 
उनीहरूलयाई तरबयारकया सयाथ र खतुँडयाकया 
र सबै प्रकयारकया हरेक पकपसमकया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरूकया सयाथ सजयाउन, र, लमयानीहरू 
हयाम्ो भूपमको जतुनसतुकै भयागहरूमया आए िपन 
उनीहरूप्वरुद्ध िठयाउन पन्तुक् गररएकया हौ।

३ अपन अब हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु 
पक म आफ ँैले र मेरया मयापनसहरूले िपन र 
हेलयामयान र उनकया मयापनसहरूले िपन अत््त 
महयान् कष्ट सहनतु िरेको छ; हो, भोक, पतखया्ष 
र थकयाइ र हरेक प्रकयारकया हरेक पकपसमकया 
कष्टहरू समेत।

४ तर हेर, हयामीले सहनतु िरेको ्पत मयात् 
भएको भए हयामी न त गनगनयाउने पथ्ौँ न त 
गतुनयासो गनने पथ्ौँ।

५ तर हेर, हयाम्या जनमयाझको बध प्वियाल 
पथ्ो; हो, हजयारौँलयाई तरबयारद्यारया ढयापलएको 
छ, जब पक ् पद पतमीहरूले हयाम्या सेनयाहरूलयाई 
ि्या्षप्त िपक् र से्वया उनीहरूकया पननमत पदएको 
भए ्ो अ््थया हुने पथ्ो। हो, पतमीहरूको 
हयामीहरूप्रपतको बे्वयासतया ठूलो भएको छ।

६ अपन अब हेर, हयामीले ्ो अत््त महयान् 
बे्वयासतयाको कयारण जयान् चयाह्छौँ; हो, हयामी 
पतम्ो प्वचयारहीन अ्वसथयाको कयारण जयान् 
चयाह्छौँ।

७ के पतमी प्वचयारहीन सतबधतयाको 
अ्वसथयामया पतम्ो पसंहयासनमयापथ बसन सोचन 
सकछौ, जबपक पतमीहरूकया ित्तुहरू पतमीहरू 
्वररिरर मृत्तुको कया््ष फैलयाउँदै छन्। हो, 
जब पक उनीहरूले पतमीहरूकया हजयारौँ 
दयाजतुभयाइहरूको हत्या गरररहेकया छन्—
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८ हो, उनीहरूले समेत जसले आफनो 

सतुरक्याको पननमत पतमीहरूको भर िरेकया छन्, 
हो, पतमीहरूलयाई त्ो अ्वसथयामया रयाखेकया छन् 
पक पतमीहरूले उनीहरूलयाई से्वया गन्ष सकथ्ौ, 
हो, पतमीहरूले उनीहरूलयाई बपल्ो बनयाउन 
सेनयाहरू िठयाउन सकथ्ौँ र उनीहरूकया 
हजयारौँलयाई तरबयारद्यारया ढलनबयाट बचयाउन 
सकने पथ्ौ।

९ तर हरे, ्ो सब ै होइन—पतमीहरूले 
आफनया ब्दोबसतीकया सयामयानहरू उनीहरूबयाट 
रोकेकया छौ, ्पतसमम पक धेरलेै उनीहरूकया 
्ी जनको कल्याणकया पननमत भएको महयान् 
चयाहनयाहरूकया कयारण आफनो जी्वनसमम 
लडकेया छन ्र रगत बगयाएकया छन्; हो, अपन ्ो 
उनीहरूल ेगरकेया छन ्जब उनीहरू पतमीहरूको 
उनीहरू प्रपतको अत््त ठूलो बे्वयासतयाकया 
कयारण भोकल ेप्वनयाि हुन लयागेकया पथए।

१० अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू—
पकनपक पतमीहरू पप्र् हुनतुिछ्ष; हो र 
पतमीहरूले आफ ँैलयाई ् ी जनको कल्याणकया र 
स्वत्त्तयाकया पननमत अझ लगनिीलतयािू्व्षक 
उकसयाउनतु िथ्को; तर हेर, पतमीहरूले बे्वयासतया 
गरेकया छौ ्पतसमम पक हजयारौँको रगत 
बदलयाको पननमत पतमीहरूमयापथ आउनेछ; 
हो, पकनपक उनीहरूकया सबै ितुकयारयाहरू र 
उनीहरूकया सबै िीडयाहरू िरमेश्वरलयाई ज्यात 
छ—

११ हेर, के पतमीहरू ्ो सोचदछौ पक 
पतमीहरू िरमेश्वरको अत््त कृियाकया कयारण 
केही नगरीकन आफनया पसंहयासनहरूमया बसन 
सकछौ र उहयाँले पतमीहरूलयाई मतुक् गनतु्षहुनेछ? 
हेर, ्पद पतमीहरूले त्ो सोचेकया छौ भने 
पतमीहरूले व्थ्षमया सोचेकया छौ?

१२ के पतमीहरूले ्ो सोचदछौ पक, 
पकनभने पतमीहरूकया ्पत धेरै ब्धतुहरू मयाररए 
्सको कयारण उनीहरूकया दुष्टतयाहरू हुन्? म 
पतमीहरू समक् भ्छु, ्पद पतमीहरूले त्ो 
सोचछौ भने पतमीहरूले गलत सोचदैछौ; 
पकनपक म पतमीहरूसमक् भ्छु, त्हयाँ धेरे 
छन् जो तरबयारद्यारया ढयापलएकया छन्; र हेर ्ो 
पतमीहरूको पतरसकयारले हो।

१३ पकनपक िरमप्रभतुले धममीहरू मयाररएको 
सहनतुहु्छ पक उहयाँकया ््या् र फैसलया 
दुष्टहरूमयापथ आउन सकोस्; त्सकयारण 
पतमीहरूले सोचन आ्वश्क छैन पक धममीहरू 
हरयाउँछन् पकनभने उनीहरूको बध गररएको 
छ; तर हेर, उनीहरू िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरको प्वश्याममया प्र्वेि गछ्षन्।

१४ अपन अब हेर, म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, म अत््त त्पसत छु पक िरमेश्वरकया 
््या्हरू, उनीहरूकया अत््त आलश्, 
हो, हयाम्ो सरकयारको समेत आलश् र 
बध गररएकया उनीहरूकया ब्धतुहरूप्रपतको 
उनीहरूको अत््तै महयान् बे्वयासतयाकया कयारण, 
्ी जनमयापथ आउनेछ।

१५ पकनपक ्पद हयाम्ो पिरमयापथ िपहले 
प्रयारमभ गरेको दुष्टतया नभएको भए, हयामीले 
हयाम्या ित्तुहरूको सयामनया गन्ष सकने पथ्ौँ पक 
उनीहरूले हयामीमयापथ िपक् प्रयाप्त गन्ष सकने 
पथएनन्।

१६ हो, ्पद आफै ँमयाझ सतुरु भएको ्तुद्ध 
नभएको भए; हो ्पद हयामीमयाझ त्त्ो 
रक्ियातको कयारण ती रयाजया्वयादीहरू नभएको 
भए; हो, हयामी आफ ँैमयाझ कलह गरररहेको 
सम्मया ्पद हयामीहरूले िपहलेदेनख गरे 
जसतै हयाम्ो िपक्मया एकीकृत भएको भए; 
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हो, ती रयाजया्वयादीहरूको हयामीमयापथ िपक् 
र अपधकयार जमयाउने तृषणया नभएको भए; 
्पद उनीहरू हयाम्ो स्वत्त्तयाको कयारणप्रपत 
सच्चया भएको र हयामीसँग एकीकृत भएको 
र हयाम्ो प्वरुद्ध तरबयार उठयाउनतु, जतुन हयामी 
आफ ँैमयाझ त्पत धेरै रक्ियात हुनतुको कयारण 
पथ्ो, त्सको सट्या हयाम्या ित्तुहरूप्वरुद्ध 
अपि गएको भए; हो, ्पद हयामी िरमप्रभतुको 
िपक्मया उनीहरूप्वरुद्ध गएको भए, हयामीले 
हयाम्या ित्तुहरूलयाई छरिष्ट ियानने पथ्ौँ, 
पकनपक उहयाँको ्वचन िूरया गननेअनतुसयार ्ो 
गरर्थ्ो।

१७ तर हेर, अब लमयानीहरू हयामीमयापथ 
आइरहेकया छन्, हयाम्या भूपमहरूमयापथ 
अधीनतया जमयाइरहेकया छन् र उनीहरूले हयाम्या 
जनको, हो, हयाम्या आइमयाईहरूको र हयाम्या 
बयालबयापलकयाहरूको तरबयारकया सयाथ हत्या 
गरररहेकया छन् र उनीहरूलयाई ब्दी बनयाएर 
िपन लगेकया छन्, उनीहरूलयाई अह्रयाइरहेकया 
छन् पक उनीहरूले सबै प्रकयारकया कष्टहरू 
सहनतु िद्षछ र ्ो सबै हयामीमयापथ िपक् र 
अपधकयार खोजने, हो ती, रयाजया्वयादीहरूको 
समेत महयान् दुष्टतयाकया कयारण हो।

१८ तर मैले पकन ्ो प्वष्कया बयारेमया 
पतमीलयाई धेरै भन्तुिछ्ष? पकनपक हयामीलयाई 
थयाहया छैन तर पक पतमीहरू आफै ँ िपन 
अपधकयार खोपजरहेकया हुन सकछौ। हयामीलयाई 
थयाहया छैन पक पतमी िपन आफनो देिको 
देिद्ोही हुन सकछौ।

१९ अथ्वया के ्ो हो पक पतमीहरूले 
हयामीहरूलयाई बे्वयासतया गरेकया छौ पकनभने 
पतमीहरू हयाम्ो देिको मतुटुमया छौ र सतुरक्याले 
िेररएकया छौ, पक पतमीहरूले हयामीलयाई 

खयानया र हयाम्ो सेनयाहरूलयाई बपल्ो बनयाउन 
मयापनसहरू िपन िठयाउन अह्रयाउँदैनौ?

२० के पतमीहरूले िरमप्रभतु िरमेश्वरकया 
आज्याहरू पबसनेकया छौ? हो, के पतमीहरूले 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुकया ब्धनलयाई पबसनेकया 
छौ? के पतमीहरूले हयामीहरू कपत िटक 
हयाम्या ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् गरयाइएकया 
छौँ भनी पबसनेकया छौ?

२१ अथ्वया के पतमीहरूले अझै सोचेकया 
छौ पक िरमप्रभतुले हयामीलयाई मतुक् गनतु्षहुनेछ, 
जबकी हयामी हयाम्या पसंहयासनमया बसदछौँ र 
िरमप्रभतुले हयामीलयाई पदएकया मयाध्महरूको 
उि्ोग गददैनौँ?

२२ हो, के पतमीहरू आलस्तयामया बसछौँ 
जब पक उनीहरूमध्े हजयारौँ, हो र दसौँ 
हजयारहरूले हयामीहरू िेररएकया छौँ, जो 
पतमीहरूजसतै आलश्मया बसछन्, जब पक 
त्हयाँ भूपमकया पसमयानयाहरू ्वररिरर हजयारौँ छन् 
जो तरबयारद्यारया ढपलरहेकया छन्, ियाइते बनेकया 
छन् र रगत बगयाइरहेकया छन्?

२३ के पतमीहरूले सोचदछौ पक िरमेश्वरले 
पतमीहरूलयाई पनदकोष देखनतुहुनेछ जब पक 
पतमीहरू केही नगरी बसछौ र ्ी कुरयाहरू 
हेछछौ? हेर म पतमीहरूसयामतु भ्छु, हुनेछैन। 
अब म चयाह्छु पक पतमीहरूले समझनतुिछ्ष पक 
िरमेश्वरले भन्तुभएको छ पक िपहलया भयाँडयाको 
पभत् सफया गररनतुिछ्ष र तब भयाँडयाको बयापहर िपन 
सफया हुनेछ।

२४ अपन अब, पतमीहरूले गरेकया 
कुरयाहरूको िशचयात्याि नगरे र खडया भएर गन्ष 
नथयाले र हयामीसयामतु मयापनसहरू र खयानया निठयाए 
र हेलयामयानसयामतु िपन, पक उनले पफतया्ष पलएकया 
हयाम्या देिकया ती भयागहरूलयाई कया्म रयाखन 
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सकून् र हयामीले िपन ्ी भयागहरूमया बयाँकीलयाई 
हयाम्ो अधीनमया ितुन: पलन सकौँ, हेर ्ो 
उपचत हुनेछ पक िपहलया हयामीले हयाम्ो भयाँडया 
पभत् हो, हयाम्ो सरकयारको महयान् पिर समेत 
सफया नभइ्जेलसमम हयामी लमयानीहरूसँग अरु 
नलडौँ।

२५ अपन ्पद पतमीहरूल े मेरो ित्अनतुसयार 
नगर े र बयापहर नआए र मसमक् स्वत्त्तयाको 
सच्चया भया्वनया नदखेयाए र हयाम्या सेनयाहरूलयाई 
बपल्ो र िपक्ियाली बनयाउन प्र्यास नगर े र 
उनीहरूको जीप्वकयाको पननमत उनीहरूलयाई 
खयानया नपदए, हरे म मरेया स्वत्त्तयाबयादीहरूमध्े 
एक भयागलयाई भपूमको ् ो भयागलयाई कया्म रयाखन 
्हया ँछयाडनछुे र म उनीहरूमयापथ िरमेश्वरको 
िपक् र आिीष छयाडनछुे, पक अरु कुनै िपक् 
उनीहरूप्वरुद्ध सचियापलत हुन सकदैन—

२६ अपन ्ो उनीहरूकया प्विपत्हरूमया 
उनीहरूको अत््त आसथया र उनीहरूको 
धीरतयाकया कयारण—

२७ अपन म पतमीहरूमयापथ आउनेछु र ्पद 
पतमीहरूमध्े कोही छ जोसँग स्वत्त्तयाको 
चयाहनया छ, हो, ्पद त्हयाँ स्वत्त्तयाको 
एउटया पझलकयासमेत बयाँकी छ भने, हेर म 
पतमीहरूमयाझ, िपक् र अपधकयार हत्याउन 
चयाहने पतनीहरू लोि नभइ्जेलसमम समेत 
प्वद्ोहहरू उकसयाउनेछु।

२८ हो, हेर म पतमीहरूको िपक् र 
पतमीहरूको अपधकयारदेनख डरयाउँपदन, तर ्ो 
मेरो िरमेश्वर हुनतुहु्छ जो देनख म डरयाउँछु; र 
्ो उहयाँको आज्याहरूअनतुसयार हो पक म मेरो 
देिको कयारणको सतुरक्या गन्ष तरबयार पल्छु 
र ्ो पतमीहरूको दुष्टतयाकया कयारण हो पक 
हयामीले ्पत धेरै क्पत सहेकया छौँ।

२९ हेर ्ो सम् हो, हो, सम् अपहले 
हयातमया छ, पक ्पद पतमीहरू आफनो देिको 
र आफनया सयानया नयापनहरूको सतुरक्यामया आफ ँै 
ततिर नभए, ््या्को तरबयार पतमीहरूमयापथ 
झतुन्ड्छ; हो, अपन ् ो पतमीहरूमयापथ झननेछ र 
पतमीहरूको िूरै प्वनयािकया सयाथ पतमीहरूलयाई 
भेटनेछ।

३० हेर, म पतमीहरूबयाट सह्ोगको प्रतीक्या 
गद्षछु; र ्पद पतमीहरूले हयामीलयाई रयाहत 
नपदए, हेर, म पतमीहरूसयामतु, जरहेमलयाको 
भूपममया समेत आउछुँ र तरबयारकया सयाथ 
पतमीहरूलयाई प्रहयार गछु्ष, ्पतसमम पक 
हयाम्ो स्वत्त्तयाको कयारणको प्रगपतमया बयाधया 
ितुऱ्याउने पतमीहरूसँग कुनै िपक् हुन सकदैन।

३१ पकनपक हेर, िरमप्रभतुले सहनतुहुनेछैन 
पक उहयाँकया धममी जनलयाई प्वनयाि गन्ष 
पतमीहरू आफनया दुष्टतयाहरूमया पजउने छौ र 
बपल्ो हुनेछौ।

३२ हेर, के पतमीहरू सोचदछौ पक िरमप्रभतुले 
पतमीहरूलयाई छयाडनतुहुनेछ र लमयानीहरूप्वरुद्ध 
््या्मया आउनतुहुनेछ जब पक उनीहरूको 
िृणयाको कयारण उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको 
िरमिरया हो, हो र त्ो िृणया हयामीबयाट प्वमत 
भएकयाहरूद्यारया दोबबर भएको छ, जब पक 
पतमीहरूको दुष्टतया मपहमया र संसयारकया व्थ्षकया 
कुरयाहरू प्रपतको पतमीहरूको मया्याकया  
कयारण हो।

३३ पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक पतमीहरूले 
िरमेश्वरकया व््वसथयाहरू उल्ङ्घन गछछौ 
र पतमीहरूलयाई थयाहया छ पक पतमीहरूले 
पतनलयाई आफनया िैतयालयाहरूमतुपन पकपचपमची 
गछछौ। हेर, िरमप्रभतु मसयामतु भन्तुहु्छ: ्पद 
जसलयाई पतमीहरूले आफनो सरकयारमया 
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पन्तुक् गरेकयाछौ उनीहरूले आफनया ियािहरू र 
दुष्टतयाहरूको िशचयात्याि गददैनन् भने, पतमीहरू 
उनीहरूप्वरुद्ध लडन जयानू।

३४ अपन अब हेर, म, मोरोनी, बयाध् छु, मेरो 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष मैले गरेको 
करयारअनतुसयार; त्सकयारण म चयाह्छु पक 
पतमीहरू िरमेश्वरकया ्वचनमया दृढ हुनतुिद्षछ 
र मेरया समक् र हेलयामयानलयाई िपन, द्ूतगपतकया 
सयाथ पतमीहरूकया ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू र 
पतमीहरूकया मयापनसहरू िठयाउनतुिछ्ष।

३५ अपन हेर, ्पद पतमीहरूले ्ो नगरे 
म पतमीहरूसयामतु द्ूतगपतकया सयाथ आउँछु; 
पकनपक हेर, िरमेश्वरले सहनतुहुनेछैन पक 
हयामी भोकले नयापिनतुिछ्ष; त्सकयारण उहयाँले 
हयामीलयाई पतमीहरूको खयानया पदनतुहुनेछ, 
्पद ्ो तरबयारद्यारया भए िपन। अब ्ो 
हेर पक पतमीहरूले िरमेश्वरकया ्वचन िूरया  
गछछौ।

३६ हेर, म मोरोनी, पतमीहरूको मतुख् 
कप्तयान हुँ। म िपक् खोनजदनँ, तर ्सलयाई 
झयान्ष खोजदछु। म संसयारको सममयान खोनजदनँ, 
तर मेरया िरमेश्वरको मपहमया र मेरो देिको 
स्वत्त्तया र कल्याण खोजछु। अपन ्सरी म 
मेरो ित् ब्द गछु्ष।

अध्या् ६१

पहोरानल े मोरोनीलाई सरकारभवरुद्धको 
राजद्रोह र भवद्रोहको ्ारमेा िनदरन्—
राजावादीहरूल े जरहमेला भलनरन् र 
लमानीहरूसगँ भमलोमतोमा रन्—पहोरानले 
भवद्रोहीहरूका भवरुद्ध सभैनक सहयोगको 
अनरुोध गर्छन।् लगिग ई.प.ू ६२।

१ हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
प्रधयान रयाज्ियाललयाई आफनो ित् िठयाएिपछ 
ततुरु्त उनले प्रधयान रयाज्ियाल िहोरयानबयाट 
एक ित् प्रयाप्त गरे। अपन उनले प्रयाप्त गरेकया 
्वचनहरू ्ी पथए:

२ म, िहोरयान, जो ्ो भपूमको प्रधयान 
रयाज्ियाल हु,ँ सेनयाकया प्रधयान कप्तयान मोरोनीसयामतु 
्ी ्वचनहरू िठयाउछुँ। हरे म पतमीसयामतु भ्छु, 
मोरोनी, पक म पतमीहरूकयामहयान ् कष्टहरूमया 
खतुसी मनयाउँपदन, हो, ्सल े मरेो आतमयालयाई 
दुनखत ततुल्याउँछ।

३ तर हेर, त्हयाँ ती छन् जो पतमीहरूकया 
कष्टहरूमया खतुसी मनयाउँछन्, हो, ्पतसमम 
पक पतनीहरू मेरया र मेरया जनमध्ेकया ती 
स्वत्त्तया्वयादी जनप्वरुद्ध िपन प्वद्ोहमया 
उठेकया छन्, हो, अपन जो उठेकया छन् उनीहरू 
अत््तै अनपग्ती छन्।

४ अपन जसले मबयाट ््या्को आसन पलन 
खोजेकया छन् उनीहरूनै ्ो अपधक दुष्टतयाको 
कयारण भएकया छन्; पकनपक उनीहरूले महयान् 
चयाप्तुसी प्र्ोग गरेकया छन् र धेरै जनकया 
हृद्हरूको अगतु्वयाइ गरेकया छन् जतुन हयामीमयाझ 
िीडयादया्ी कष्टको कयारण हुनेछ; उनीहरूले 
हयाम्या ब्दोबसतीकया सयामयानहरू रोकेकया छन् 
र हयाम्या स्वत्त्तया्वयादीहरूलयाई पनरुतसयापहत 
बनयाएकया छन् पक उनीहरू पतमीसयामतु आएकया 
छैनन्।

५ अपन हेर, उनीहरूले हयामीलयाई 
उनीहरूअगयापड लखेटेकया छन् र म जपत 
मयापनसहरूलयाई ियाउन समभ्व पथ्ो त्पत्कया 
सयाथ पगदोनको भूपममया भयागेको छु।

६ अपन हेर, मैले भूपमको ् ो भयागभरी िोषणया 
िठयाएको छु; अपन हेर, उनीहरू पदनपदनै, 
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उनीहरूकया हपत्यारसपहत, उनीहरूको 
देिको र उनीहरूको स्वत्त्तयाको सतुरक्यामया, 
हयामीमयापथको गलतको बदलया पलन हयामीपतर 
जममया भइरहेकया छन्।

७ अपन उनीहरू हयामीसमक् आएकया छन्, 
्पतसमम पक हयाम्या प्वरुद्ध प्वद्ोहमया उठेकयाहरू 
प्वरोधमया सथयापित छन्, हो, ्पतसमम पक 
उनीहरू हयामीसँग डरयाउँछन् र हयामीप्वरुद्ध 
लडन आउन आँट गददैनन्।

८ उनीहरूल े जरहमेलयाको भूपम अथया्षत् 
सहरलयाई अधीनमया पलएकया छन्; उनीहरूले 
आफूँहरूमयापथ रयाजयाको पन्तुक् गरकेया छन् र 
उनल े लमयानीहरूकया रयाजयालयाई लेखकेया छन्, 
जसमया उनल े पतनीसगँ समझौतयामया सहमत 
भएकया छन;् जतुन समझौतयामया उनले जरहेमलयाको 
सहर कया्म रयाखन मञ्जतुर गरकेया छन्, जतुन 
व््वसथयािनल े उनल े सोचछन ् लमयानीहरूलयाई 
बयाकँी भूपममयापथ प्वज् ियाउन सयामथ ््ष पदनेछ 
र जब लमयानीहरूले उनीहरूलयाई पजतदछन् 
उनलयाई ्ी जनमयापथ रयाजया बनयाउने छन्।

९ अपन अब, पतम्ो ित्मया पतमीले मेरो 
आलोचनया गरेकया छौ, तर ् सको मतलब छैन, 
म ररसयाउँपदन; तर पतम्ो हृद्को महयान् तयामया 
खतुसी मनयाउँदछु। मेरया जनकया अपधकयारहरू 
र स्वत्त्तयाको जगेनया्ष गन्ष सकूँ भनी मेरो 
््या्को आसन प्रयाप्त गन्ष बयाहेक म, िहोरयान, 
िपक् खोनजदनँ। मेरो त्ो आतमया स्वत्त्तयामया 
दह्रो भएर खडया छ जसमया िरमेश्वरले हयामीलयाई 
मतुक् बनयाउनतु भएको छ।

१० अपन अब, हेर, हयामी दुष्टतयाको 
रक्ियातसमम समेत प्वरोध गननेछौँ। ्पद 
लमयानीहरू उनीहरूको आफनै भूपममया बसने 
भए हयामी उनीहरूको रगत बगयाउने पथएनौं।

११ हयामीहरू हयाम्या ब्धतुहरूको रगत 
बगयाउने पथएनौँ ्पद उनीहरू हयाम्याप्वरुद्ध 
प्वद्ोहमया नउठे र तरबयार नउठयाए।

१२ ्पद िरमेश्वरको ््या्कया पननमत 
आ्वश्क भए, अथ्वया िरमेश्वरले हयामीलयाई 
त्सो गन्ष आज्या पदनतुहु्छ भने, हयामी आफै ँ 
दयासत्वको जतु्वयामया बयाँपधने पथ्ौँ।

१३ तर हेर उहयँाल ेहयामीलयाई आज्या पदनतुभएको 
छनै पक हयामीहरू आफनया ित्तुहरूकया अधीनमया 
हुनतुिछ्ष, तर आज्या पदनतुभएको छ पक हयामीले 
उहयामँया भरोसया रयाखनतुिछ्ष, अपन उहयँाल ेहयामीलयाई 
मतुक् गनतु्षहुनेछ।

१४ त्सकयारण, मेरो पप्र् ब्धतु, मोरोनी, 
हयामीले दुष्टको प्वरोध गरौँ र जतुन दुष्टतया हयामीले 
हयाम्या ्वचनहरूद्यारया प्वरोध गन्ष सकदैनौँ, जसतै 
प्वद्ोहहरू र मतभेदहरू, पतनलयाई हयामीले 
तरबयारहरूद्यारया प्वरोध गरौँ, पक हयामीले हयाम्ो 
स्वत्त्तया रयाखन सकौँ, पक हयामी हयाम्या चच्षको 
महयान् सतुप्वधयामया र हयाम्या उद्धयारकतया्ष र हयाम्या 
िरमेश्वरको लक््मया खतुसी मनयाउन सकौँ।

१५ त्सकयारण, पतम्या मयापनसहरूमध्े 
केहीकया सयाथ द्ूतगपतले मसमक् आऊ र 
बयाँकीलयाई लही र ते्या्कुमकया पन््त्णमया 
छयाड; िरमेश्वरको आतमयाअनतुसयार, जतुन 
उनीहरूमया भएको स्वत्त्तयाको आतमया िपन 
हो, सोहीअनतुसयार उनीहरूलयाई भूपमको त्ो 
भयागमया ्तुद्ध सचियालन गनने िपक् देऊ।

१६ हेर मैले उनीहरूलयाई केही ब्दो्वसतीकया 
सयामयानहरू िठयाएको छु, पक पतमीहरू मसमक् 
आउन सकने नहोइ्जेलसमम उनीहरू नयाि 
नहोऊन्।

१७ पतमीले ्यात्यामया ्हयाँ जममया गन्ष 
सकने फौज एक सयाथ भेलया गर र हयामीमया 
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भएको आसथयाअनतुसयार िरमेश्वरको िपक्मया 
हयामी द्ूतगपतले ती पभन् मतधयारीहरूप्वरुद्ध 
जयानेछौँ।

१८ अपन हयामी जरहेमलयाको सहरलयाई 
अधीनमया पलनेछौँ, पक हयामीले लही र 
ते्या्कुमसयामतु िठयाउन अरु खयानया प्रयाप्त गन्ष 
सकूँ; हो, हयामी उनीहरूप्वरुद्ध िरमप्रभतुको 
िपक्मया जयानेछौँ र हयामीले ्ो महयान् दुष्टतयाको 
अ्त् गननेछौँ।

१९ अपन अब, मोरोनी, म पतम्ो ित् प्रयाप्त 
गन्षमया खतुसी मनयाउँछु, पकनपक हयामीले के 
गनतु्षिद्षछ भन्े बयारेमया म केही पचन्तत पथएँ, 
पक हयामी हयाम्या ब्धतुहरूप्वरुद्ध जयान हयामीमया 
््याप्क हु्छ पक हुन्।

२० तर पतमीले भनेकया छौ, उनीहरूले 
िशचयात्याि नगरे िरमप्रभतुले पतमीलयाई आज्या 
पदनतुभएको छ पक पतमीहरू उनीहरूप्वरुद्ध 
जयानतुिछ्ष।

२१ ्ो हेर पक पतमीले लहीलयाई र 
ते्या्कुमलयाई िरमप्रभतुमया बपल्ो बनयाउनू, 
उनीहरूलयाई नडरयाउनतु भन्ू, पकनभने 
िरमेश्वरले मतुक् गनतु्षहुनेछ उनीहरूलयाई, हो 
र ती सबैलयाई िपन जो त्ो स्वत्त्तयामया 
दह्रो भएर खडया छन् जसद्यारया िरमेश्वरले 
उनीहरूलयाई मतुक् बनयाउनतु भएको छ। अपन 
अब म मेरया पप्र् ब्धतु मोरोनीकया लयापगको मेरो 
ित् ब्द गछु्ष।

अध्या् ६२

मोरोनी भगदोनको सहरमा पहोरानलाई 
सहयोग गन्छ अभघ ्ढरन—्आफनो देरको 
सरुक्षागन्छ असवीकार गनने राजावादीहरूलाई 

माररनर—पहोरान र मोरोनील ेनफीहाह भफता्छ 
भलनरन्—धरे ैलमानीहरू अममोनका जनसगँ 
समममभलत हुनरन्—तयेानकुमल ेअममोरोनको 
्ध गद्छरन् र ्दलामा उनको ्ध गररनर—
लमानीहरूलाई िभूम्ाट लखभेटनर र रामनत 
स्ापना गररनर—हलेामान सवेामा फक्कनरन् 
र चच्छ ्नाउँरन्। लगिग ई.प.ू ६२–५७।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब मोरोनीले 
्ो ित् प्रयाप्त गरेकया पथए उनको हृद्ले 
सयाहयास पल्ो र िहोरयानको ्वफयादयाररतयाकया 
कयारण अत््त खतुसीले भररए, पक उनी िपन 
स्वत्त्तया र आफनो देिको कयारणकया पननमत 
प्वश्वयासियाती पथएनन्।

२ तर उनले िहोरयानलयाई ््या्को 
आसनबयाट लखेटने पतनीहरूकया दुष्टतयाकया 
कयारण अत््त िोक गरे, हो, पनषकष्षमया 
पतनकया कयारण जसले आफनया देिकया प्वरुद्ध र 
आफनया िरमेश्वरकया प्वरुद्ध िपन प्वद्ोह गरेकया 
पथए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले एक 
सयानो सङ्ख्ययामया मयापनसहरू पलए, िहोरयानको 
चयाहनयाअनतुसयार, अपन उनकया बयाँकी सेनयाको 
पजममे्वयारी लही र ते्या्कुमलयाई पदए र 
पगदोनको भूपमतफ्कको आफनो ्यात्यामया लयागे।

४ अपन उनले आँफूले प्र्वेि गरेकया 
सथयानहरूमया स्वत्त्तयाको ध्वजया उठयाए र 
पगदोनतफ्कको आफनया सबै ्यात्यामया जपत फौज 
प्रयाप्त गन्ष सकथे त्पत जममया गरे।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हजयारौँ उनको 
ध्वजयापतर जममया भए र आफनया तरबयारहरू 
उनीहरूको स्वत्त्याको सतुरक्यामया उठयाए, पक 
उनीहरू दयासत्वमया आउन निरोस्।
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६ अपन ्सरी, जब मोरोनीले आफनो 

समिूण्ष ्यात्यामया आफूले सकने जपत 
मयापनसहरू एक सयाथ जममया गरेकया पथए, 
उनी पगदोनको भूपममया आए; अपन आफनया 
फौजहरू िहोरयानकया फौजहरूसँग एकीकृत 
भएकयाले उनीहरू अत््त बपल्या भए, 
िकुसकया मयापनसहरूभ्दया िपन बपल्या भए, 
जो पभन् मतधयारीहरूकया रयाजया पथए जसले 
स्वत्त्तयाबयादीहरूलयाई जरहेमलयाको भूपमबयाट 
लखेटेकया पथए र भूपमलयाई अधीनमया पलएकया 
पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी र 
िहोरयान आफनया सेनयाहरूकया सयाथ जरहेमलयाको 
भूपमसमम गए र सहरप्वरुद्ध गए, अपन िकुसकया 
मयापनसहरूलयाई भेटे, ्पतसमम पक उनीहरू 
लडन आए।

८ अपन हेर, िकुसको बध गरर्ो र 
उनकया मयापनसहरूलयाई कैदी बनयाएर लपग्ो 
र िहोरयानलयाई उनको ््या्को आसनमया 
ितुनसथया्षिनया गरर्ो।

९ अपन िकुसकया मयापनसहरूले उनीहरूको 
जयाँच, कयानतुनअनतुसयार प्रयाप्त गरे र ती 
रयाजया्वयादीहरूले िपन जसलयाई समयापतएको 
पथ्ो र कयारयागरमया फ्याँपकएको पथ्ो; र 
उनीहरूलयाई कयानतुनअनतुसयार मृत्तुदणड पदइ्ो; 
हो, ती िकुसकया मयापनसहरू र रयाजया्वयादीहरू, 
ज-जसले आफनया देिको सतुरक्यामया हपत्यार 
पलन चयाहेनन्, तर ्सकया प्वरुद्ध लडन चयाहे, 
उनीहरूलयाई मयारर्ो।

१० अपन ्सरी ्ो आ्वश्क हुन ग्ो पक 
्ो कयानतुन देिको सतुरक्याकया पननमत कडयाइकया 
सयाथ ियालनया गनतु्ष िद्षछ; हो, अपन जसले 
आफनो स्वत्त्तयाको अस्वीकयार गरेको ियाइ्ो 

उसलयाई द्ूतगपतकया सयाथ कयानतुनअनतुसयार 
मृत्तुदणड पदइ्ो।

११ अपन ्सरी नफीकया जन मयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको पतसौँ ्वष्षको 
अ्त् भ्ो; मोरोनी र िहोरयानल ेजरहमेलयामया 
उनीहरूकया आफनया जनमयाझ ियान्त 
ितुनसथया्षिनया गरेर; ती सबमैयापथ मतृ त्ु ल्याएर जो 
स्वत्त्तयाको कयारणप्रपत प्वश्वयापसलया पथएनन।्

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
एकतीसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया, मोरोनीले 
अह्रयाए पक ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू ततुरु्त 
िठयाइनतुिछ्ष र छहजयार मयापनसहरूको सेनया िपन 
हेलयामयानसयामतु उनलयाई भूपमको त्ो भयागको 
संरक्ण गन्ष सह्ोग गन्ष िठयाइनतुिछ्ष।

१३ अपन उनले ्ो िपन अह्रयाए पक छहजयार 
मयापनसहरूकया सेनया, ि्या्षप्त मयात्याको खयानयाकया 
सयाथ, लही र ते्या्कुमकया सेनयाहरूसमक् 
िठयाइनतु िद्षछ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो 
भूपमलयाई लमयानीहरूप्वरुद्ध बपल्ो बनयाउन 
गररएको पथ्ो।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी र 
िहोरयान, जरहेमलयाको भूपममया मयापनसहरूको 
एक ठूलो समूहलयाई छयाडेर, लमयानीहरूलयाई 
नफीहयाहको भूपममया हरयाउन पनशच् गददै, 
मयापनसहरूको ठूलो समूहकया सयाथ त्ो 
सहरतफ्क बढे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
भूपमतफ्क बपढरहेकया पथए, उनीहरूले 
लमयानीहरूकया ठूलो समूहलयाई पलए र 
पतनीहरूमध्े धेरैको बध गरे र उनीहरूकया 
ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू र पतनीहरूकया 
्तुद्धकया हपत्यारहरू पलए।
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१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 

पतनीहरूलयाई पलएिपछ, उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई करयारमया प्र्वेि गन्ष लगयाए पक 
पतनीहरूले नफीहरूप्वरुद्ध ्तुद्धकया हपत्यारहरू 
अब अरु उठयाउन हुँदैन।

१७ अपन जब उनीहरूले करयारमया प्र्वेि 
गरेकया पथए, उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
अममोनकया जनकया सयाथ बसन िठयाए र उनीहरू 
सङ्ख्ययामया लगभग चयार हजयार पथए जसको 
बध गररएको पथएन।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई आफनो ्यात्या नफीहयाहको 
भपूमतफ्क जयारी रयाखन िठयाए। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक जब उनीहरू नफीहयाहको सहर आएकया 
पथए, उनीहरूल ेनफीहयाहको मदैयानहरूमया ियाल 
टयागँ,े जतुन नफीहयाहको सहरनपजक छ।

१९ अब मोरोनी इचछुक पथए पक 
लमयानीहरू उनीहरूप्वरुद्ध मैदयानहरूमया लडन 
आऊन्; तर लमयानीहरू, उनीहरूको अत््त 
महयान् सयाहयासको ज्यान भएकयाले र उनीहरूको 
ठूलो सङ्ख्ययाको ज्यान भएकयाले, त्सकयारण 
पतनीहरू उनीहरूप्वरुद्ध आउन आँट गरेनन्; 
त्सकयारण पतनीहरू त्स पदनमया लडन 
आएनन्।

२० अपन अब जब रयात भ्ो, मोरोनी 
रयातको अ्धकयारमया अपि गए र लमयानीहरू 
उनीहरूकया सेनयाकया सयाथ सहरको कुन भयागमया 
बसेकया छन् भनी जयासतुस गन्ष िखया्षलमयापथ 
आए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
िू्व्षमया, प्र्वेिद्यार नपजक पथए; र उनीहरू 
पन्द्यामया पथए। अपन अब मोरोनी आफनया 
सेनयामया फक्क र अह्रयाए पक मयापथबयाट िखया्षलको 

पभत्ी भयागमया झन्ष उनीहरूले िीघ्र बपल्या 
डोरीहरू र भयाऱ्याङ्हरू त्यार गनतु्षिछ्ष।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरनीले 
अह्रयाए पक उनकया मयापनसहरू अपि बढनतुिछ्ष 
र िखया्षलको मयापथ आउनतुिछ्ष र आफै ँलयाई 
सहरको त्स भयागमया झयानतु्षिछ्ष, हो िनशचममया 
समेत, जहयाँ लमयानीहरू उनीहरूकया 
सेनयाहरूसँग बसेकया पथएनन्।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
रयापतमया, उनीहरूकया बपल्या डोरीहरू र 
भयाऱ्याङ्हरूको मयाध्मद्यारया सहर पभत् झरे; 
्सरी जब पबहयान भ्ो उनीहरू सबै सहरको 
िखया्षल पभत् पथए।

२४ अपन अब, जब लमयानीहरू उठे र देखे 
पक मोरोनीकया सेनयाहरू िखया्षलहरू पभत् पथए, 
उनीहरू अत््तै डरयाए, ्पतसमम पक उनीहरू 
द्यार हुँदै भयागे।

२५ अपन अब जब मोरोनीले देखे पक 
उनीहरू उनकया अगयापड भयापगरहेकया पथए, उनले 
अह्रयाए पक उनकया मयापनसहरू पतनीहरूकया 
प्वरुद्ध अपि बढनतु िद्षछ र धेरैको बध गरे र अरु 
धेरैलयाई िेरे र पतनीहरूलयाई कैदीहरू बनयाए; 
अपन पतनीहरूकया बयाँकी मोरोनीको भूपमपतर 
भयागे, जतुन समतु्द् तटकया पसमयानयामया पथ्ो।

२६ ्सरी मोरोनी र िहोरयानले एक 
जी्वयातमया िपन नगतुमयाई नफीहयाहको सहरलयाई 
अधीनमया प्रयाप्त गरे; अपन लमयानीहरूमध्े धेरै 
पथए जसको बध गररएको पथ्ो।

२७ अब ्सतो हुन ग्ो पक धेरै जसो 
लमयानीहरू जो कैदीहरू पथए उनीहरू 
अममोनकया जनसँग सनममपलत हुन र स्वत्त् 
जन बन् इचछुक पथए।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जपत इचछुक 
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पथए, उनीहरूलयाई पतनीहरूको इचछयाअनतुसयार 
पदइ्ो।

२९ त्सकयारण, लमयानीहरूकया सबै कैदी 
अममोनकया जनसँग सनममपलत भए र भूपम 
जोतदै, हरेक प्रकयारकया अन् उबजयाउँदै र प्रत्ेक 
पकपसमकया बथयान र हुलहरू हुकया्षउँदै अत््त 
िररश्म गन्ष थयाले; अपन त्सरी नफीहरूलयाई 
ठूलो बोझबयाट भयारमतुक् गररएको पथ्ो; 
हो, ्पतसमम पक उनीहरूलयाई सबै लमयानी 
कैदीहरूबयाट भयारमतुक् गररएको पथ्ो।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी, 
नफीहयाहको सहरलयाई अधीनमया पलएिपछ, 
धेरै कैदीहरू पलएकयाले, जतुनले लमयानीहरूकया 
सेनयाहरूको सङ्ख्यया अत््त िटया्ो र कैदमया 
पलएकया नफीहरूमध्े धेरैलयाई ितुन: प्रयाप्त 
गरेकयाले, जसले मोरोनीकया सेनयाहरूलयाई 
अत््तै बपल्ो बनया्ो; त्सकयारण मोरोनी 
नफीहयाहको भूपमबयाट लहीको भूपमतफ्क अपि 
गए।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लमयानीहरूले देखे पक मोरोनी उनीहरूप्वरुद्ध 
आइरहेकया पथए, उनीहरू फेरर डरयाए र 
मोरोनीकया सेनया अगयापड भयागे।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी 
र उनकया सेनयाले उनीहरूलयाई लही र 
ते्या्कुमद्यारया नभेपट्जेलसमम उनीहरूलयाई 
सहरदेनख सहरसमम लखेटे; र लमयानीहरू लही 
र ते्या्कुमदेनख भयागे, तल समतु्द्कया पकनयारया 
तटकया पसमयानयाहरूसमम समेत, उनीहरू 
मोरोनीको भूपममया नआइ्जेलसमम।

३३ अपन लमयानीहरूकया सेनया एक सयाथ 
भेलया भएकया पथए, ्पतसमम पक उनीहरू 
सबै एक समूहमया मोरोनीको भूपममया पथए। 

अब लमयानीहरूकया रयाजया अममोरोन िपन 
उनीहरूसँग पथए।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी र 
लही र ते्या्कुम उनीहरूकया सेनयाहरूसँग 
मोरोनीको भूपमकया पसमयानयाहरू ्वरिर बयास 
बसे, ्पतसमम पक लमयानीहरू दपक्णमया 
उजयाड सथयानकया पसमयानयाहरूमया र िू्व्षमया उजयाड 
सथयानकया पसमयानयाहरूमया ्वररिरर िेररएकया पथए।

३५ अपन ्सरी उनीहरूले रयातकया पननमत 
बयास बसे। पकनपक हेर, नफीहरू र लमयानीहरू 
्यात्याको प्वियालतयाकया कयारण थपकत पथए; 
त्सकयारण ते्या्कुमबयाहेक उनीहरूले रयातको 
सम्मया कुनै चयालबयाजीको पनण्ष् गरेनन्; 
पकनपक उनी अममोरोनसँग अत््त ररसयाएकया 
पथए ्पतसमम पक उनले सोचे पक अममोरोन 
र उनकया दयाइ अमपलकी्याह, उनीहरू र 
लमयानीहरूबीचको भ्यानक र लयामो ्तुद्धको 
कयारण भएकया पथए, जतुन त्पत धेरै ्तुद्ध र 
रक्ियात, हो त्पत धेरै अपनकयालको समेत 
कयारण भएको पथ्ो।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ते्या्कुम 
उनको ररसमया लमयानीहरूको पिप्वरमया गए र 
आफ ँैलयाई सहरकया िखया्षलहरूबयाट तल झयारे। 
अपन उनी एक डोरीकया सयाथ गएकया पथए, एक 
सथयानबयाट अकको सथयानसमम, ्पतसमम पक 
उनले रयाजयालयाई फेलया ियारे; र उनले पतनीमयापथ 
भयालया प्रहयार गरे, जसले पतनलयाई मतुटुनपजकै 
छेड्ो। तर हेर, रयाजयाले मनतु्षअगयापड आफनया 
से्वकहरूलयाई उठयाए, ् पतसमम पक उनीहरूले 
ते्या्कुमलयाई लखेटे र उनको बध गरे।

३७ अब अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लही र मोरोनीले थयाहया ियाए पक ते्या्कुम मरे 
उनीहरू अत््तै दुखी भए; पकनपक हेर, उनी 
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एक मयापनस पथए जसले आफनो देिकया पननमत 
सहयासकया सयाथ लडेकया पथए; हो, स्वत्त्तयाकया 
एक सच्चया पमत्; अपन उनले धेरै कष्टदया्ी 
िीडयाहरू सहेकया पथए। तर हेर, उनी मरे र सयारया 
िृथ्वी मयाग्षबयाट गएकया पथए।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनी 
भोपलिलट अगयापड बढे र लमयानीहरूमयापथ 
जयाइलयागे, ्पतसमम पक उनीहरूले एक 
महयान् संहयारकया सयाथ पतनीहरूको बध गरे; 
र उनीहरूले पतनीहरूलयाई भूपमबयाट लखेटे; 
र उनीहरू भयागे, ्ो समेत पक उनीहरू त्ो 
सम्मया नफीहरूप्वरुद् फेरर आएनन्।

३९ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको एकपतसौँ ्वष्ष 
अ्त् भ्ो; र ्सरी उनीहरूमयाझ धेरै 
्वष्षको अ्तरयालसमम ्तुद्धहरू र रक्ियातहरू र 
अपनकयालहरू र कष्टहरू भएकया पथए।

४० अपन नफीकया जनमयाझ हत्या र कलह 
र मतभेद र सबै प्रकयारकया दुष्टतया भएकया पथए; 
तैिपन धममीहरूकया पनपमत्, हो, धममीहरूकया 
प्रयाथया्षनयाहरूकया कयारण, उनीहरूलयाई छयापडएको 
पथ्ो।

४१ तर, हेर, नफीहरू र लमयानीहरूबीचको 
अत््त लयामो ्तुद्धकया कयारण धेरैजनया कठोर 
बनेकया पथए, अपत नै लयामो ्तुद्धकया कयारण; 
उनीहरूकया कष्टकया कयारण धेरै नरम बनेकया 
पथए, ् पतसमम पक उनीहरूले िरमेश्वरअगयापड 
आफ ँैलयाई, प्वनम्तयाको गपहरयाइसमम, प्वनम् 
बनयाए

४२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीले 
लमयानीहरूबयाट रक्यारपहत भएकया भूपमकया 
धेरै जसो भयागहरूलयाई, ती ि्या्षप्त बपल्ो 
नभइ्जेलसमम, बपल्ो बनयाएिपछ, उनी 

जरहेमलयाको सहरमया फक्क; अपन हेलयामयान िपन 
आफनो ररकथको भूपममया फक्क; अपन फेरर एक 
िटक नफीकया जनमयाझ ियान्त सथयािनया भ्ो।

४३ अपन मोरोनीले सेनयाको नेतृत्व उनकया 
छोरयाकया हयातहरूमया समि्षण गरे, जसको नयाउँ 
मोरोनीहयाह पथ्ो; र उनले पतनको आफनो 
िरमया अ्वकयाि पलए पक उनले आफनया बयाँकी 
पदनहरू ियान्तमया पबतयाउन सकून्।

४४ अपन िहोरयान आफनो ््या् आसनमया 
फक्क; हेलयामयानले जनसयामतु फेरर िरमेश्वरकया 
्वचन सतुनयाउन थयाले; पकनपक त्पत धेरै ्तुद्ध 
र कलहकया कयारण, ्ो आ्वश्क बनेको पथ्ो 
पक चच्षमया फेरर प्वपन्म बनयाउनतुिछ्ष।

४५ त्सकयारण, हेलयामयान र उनकया 
ब्धतुहरू अपि गए र धेरै जनलयाई उनीहरूको 
दुष्टतयाको प्वश्वयास पदलयाउनमया धेरै िपक्कया 
सयाथ िरमेश्वरकया ्वचन िोषणया गरे, जसले 
उनीहरूलयाई आफनया ियािहरूको िशचयात्याि 
गन्ष र िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरमया 
बनप्तसमया पलन लगया्ो।

४६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
समिूण्ष भूपम भरर िरमेश्वरको चच्ष फेरर 
सथयािनया गरे।

४७ हो, अपन कयानतुनकया बयारेमया प्वपन्महरू 
बनयाइ्ो। अपन उनीहरूकया ््या्कतया्षहरू र 
उनीहरूकया प्रधयान ््या्कतया्षहरू चतुपन्ो।

४८ अपन नफीकया जन भूपममया फेरर उन्पत 
गन्ष थयाले र भूपममया फेरर बढन र अत््त 
बपल्या हुन थयाले। अपन उनीहरू अत््त धनी 
बन् थयाले।

४९ तर उनीहरूकया धन, अथ्वया िपक्, 
अथ्वया उनीहरूको उन्पत हुँदयाहुँदै, उनीहरू 
आफनया आँखयाकया िमणडमया उचयापलएकया 
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पथएनन्; न त उनीहरू िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरलयाई समझन सतुसत नै पथए; तर 
उनीहरू उहयाँसयामतु आफ ँै अत््त प्वनम् भए।

५० हो, उनीहरूल े समझ े िरमप्रभतुले 
उनीहरूकया लयापग कपत महयान् कुरयाहरू गनतु्ष 
भएको पथ्ो, पक उहयँाल ेउनीहरूलयाई मृत त्ुबयाट 
र ब्धनबयाट र कैदबयाट र सब ैप्रकयारकया कष्टबयाट 
मतुक् गनतु्ष भएको पथ्ो र उहयालेँ उनीहरूलयाई 
ित्तुकया हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षभएको पथ्ो।

५१ अपन उनीहरूले पनर्तर रुिमया 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतु प्रयाथ्षनया गरे, 
्पतसमम पक िरमप्रभतुले आफनया ्वचनअनतुसयार 
उनीहरूलयाई आिीष पदनतुभ्ो, तयापक उनीहरू 
भूपममया बपल्या बने र उन्पत गरे।

५२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ी सबै कुरयाहरू 
गररएको पथ्ो। अपन नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको िैंतीसौँ ्वष्षमया 
हेलयामयानको मृत्तु भ्ो।

अध्या् ६३

भरबलोनल े र पभर हलेामानले पभवत् 
अभिलखेहरूको अधीनमा भलनरन्—
धरे ै नफीहरू उत्तरतफ्कको िभूमभतर यात्ा 
गर्छन—्हगोतल ेपानीजहाज ्नाउँरन्, जुन 
पमशचम समनुद्रभतर जानर—मोरोनीहाहले 
लमानीहरूलाई लडाइमँा हराउँरन्। लगिग 
ई.प.ू ५६–५२।

१ नफीकया जन मयापथको ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको छत्ीसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया ्सतो हुन 
ग्ो पक, अलमयाल े हलेयामयानलयाई हसतया्तरण 
गररएकया ती िप्वत् कुरयाहरूको पिबलोनले 
अधीनमया पलए।

२ अपन उनी एक ््याप्क मयापनस पथए र 
उनले िरमेश्वरअगयापड पसधया भएर पहँडे; र 
उनले पनर्तर असल गन्ष, िरमप्रभतु उनकया 
िरमेश्वरले पदएकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
ध्यान पदए; अपन उनकया भयाईले िपन त्सै गरे।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीको िपन 
मृत्तु भ्ो। अपन ्सरी ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको छत्ीसौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ्या्कतया्षहरूको 
ियासनको सैँत्ीसौँ ्वष्षमया, त्हयाँ मयापनसहरूको 
एक ठूलो समूह पथ्ो, उनीहरूकया ितनीहरू र 
उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूकया सयाथ, ियाँच हजयार 
चयार स् ितुग्े जपत, जरहेमलयाको भूपमबयाट 
उत्रतफ्कको भूपमतफ्क प्रसथयान गरे।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हगोत, उनी एक 
अत््त उतसतुक मयापनस भएकोले, त्सकयारण 
उनी अपि गए र बयाउन्टफुल भूपमकया 
पसमयानयाहरूमया, उजयाड भूपम नपजक आफनया 
पननमत एक अत््त प्वियाल ियानीजहयाज बनयाए 
र त्सलयाई िनशचम समतु्द्पतर, उत्रतफ्क 
लैजयाने सयानो ियाँटीनेर चलयाउन सतुरु गरे।

६ अपन हेर, त्हयाँ नफीहरूमध्े धेरै पथए, 
जसले त्समया प्र्वेि गरे र धेरै ब्दोबसतीकया 
सयामयानहरूकया सयाथ अपि नख्याए र धेरै 
आइमयाईहरू र बयालबयापलकयाहरू िपन; र 
उनीहरूले उत्रतफ्कको बयाटो पलए। अपन 
्सरी सैत्ीसौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

७ अपन अठतीसौँ ्वष्षमया, ्ो मयापनसले 
अरु ियानीजहयाजहरू बनयाए। अपन िपहलो 
जयाहज िपन फपक्क्ो र अरु धेरै मयापनसहरू 
त्समया प्र्वेि गरे; अपन उनीहरूले िपन 
धेरै ब्दोबसतीकया सयामयानहरू लगे र फेरर 
उत्रतफ्कको भूपमपतर अगयापड प्रसथयान गरे।
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८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया 

बयारेमया अरु केही सतुपनएन। अपन हयामी अनतुमयान 
गर्छौँ पक उनीहरू समतु्द्कया गपहरयाइहरूमया 
डुबे। अपन ्सतो हुन ग्ो पक अकको एउटया 
ियानीजयाहयाज िपन अपि ग्ो; र उनी कहयाँ 
गइन् हयामीलयाई थयाहया छैन।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो ्वष्षमया त्हयाँ 
धेरै मयापनसहरू पथए जो उत्रतफ्कको भूपमपतर 
अपि गए। अपन ्सरी अठतीसौँ ्वष्षको 
अ्त् भ्ो।

१० ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
उन्चयालीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, 
पिबलोनको िपन मृत्तु भ्ो, अपन कोरर्या्तोन 
एक ियानीजयाहयाजमया उत्रको भूपमपतर त्स 
भूपममया गएकया जनलयाई ब्दो्वसतीकया सयामयान 
ितुऱ्याउन गएकया पथए।

११ त्सकयारण पिबलोनलयाई, आफनो 
मतृ्तुभ्दया िपहल,े ती िप्वत् कुरयाहरू, 
हलेयामयानकया छोरया, उनकै पितयाकया नयाउँबयाट 
नयामयाकरण गररएकया, हलेयामयानलयाई प्रदयान गन्ष 
्ो आ्वश्क भ्ो।

१२ अब हेर, हेलयामयानकया अधीनमया भएकया 
ती सबै कुँदयाइहरू लेनखएकया पथए र अलमयाद्यारया 
लैजयान हुन् भपन भपनएकया ती भयागहरू बयाहेक 

समिूण्ष भूपम भरर मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
िठयाइएको पथ्ो।

१३ तैिपन, ्ी कुरयाहरू िप्वत् रयानखनतु 
िनने र एक पिँढीदेनख अककोसमम हसतया्तरण 
गररनतु िनने पथ्ो; त्सकयारण, ्ो ्वष्षमया, 
पिबलोनको मृत्तुअगयापड हेलयामयानलयाई प्रदयान 
गररएको पथ्ो।

१४ अपन ्स ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो 
पक त्हयाँ केही पभन् मतधयारीहरू पथए 
जो लमयानीहरू अपि गए; र उनीहरूलयाई 
नफीहरूकया प्वरुद्ध क्ोधमया फेरर उकसयाइएको 
पथ्ो।

१५ अपन सोही ्वष्षमया िपन उनीहरू एक 
अनपग्ती सेनयाकया सयाथ मोरोनीहयाहकया जन, 
अथया्षत् मोरोनीहयाहकया सेनयाप्वरुद्ध ्तुद्ध गन्ष 
आए, जतुनमया उनीहरूलयाई हरयाइ्ो र ठूलो 
क्पत सहँदै उनीहरूकया आफनया भूपमहरूपतर 
लखेपट्ो।

१६ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको उनया्चयालीसौँ 
्वष्षको अ्त् भ्ो।

१७ अपन ्सरी अलमयाको र उनकया छोरया 
हेलयामनको र पिबलोन, जो उनकया छोरया पथए, 
उनको िपन प्व्वरण अ्त् भ्ो।

   

हेलयामयानको ितुसतक
नफीहरूको एक प्व्वरण। उनीहरूकया ्तुद्ध र कलह र उनीहरूकया मतभदेहरू। अपन धरे ै िप्वत् 
अगम्वक्याहरूकया अगम्वयाणीहरू, ख्ीष्टको आगमनअगयापड, हलेयामयानकया अपभलखेहरूअनतुसयार, 
जो हलेयामयानकया छोरया पथए र उनकया छोरयाहरूकया अपभलेखहरूअनतुसयार, ख्ीष्टको आगमनसमम 
समते। अपन धेरै लमयानीहरू िपन िरर्वपत्षत हु्छन।् उनीहरूको िरर्वत्षनको एक प्व्वरण। 
लमयानीहरूको धयापम्षकतयाको र नफीहरूकया दषु्टतया र कुकम्षहरूको प्व्वरण, हेलयामयान र उनकया 
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अध्या् १

दोस्ो पहोरान प्रधान नयायकता्छ ्नदरन् 
र कीशकमुेनद्ारा हतया गररनरन्—
पकुमेनीले नयायकता्छको आसन भलनरन्—
कोररयानतुम्ले लमानीहरूका सेनाहरूको 
अगुवाइ गर्छन्, जरहेमला भलनरन् र 
पकुमेनीको ्ध गर्छन्—मोरोभनहाहले 
लमानीहरूलाई हराउँरन् र जरहेमला भफता्छ 
भलनरन् र कोररयानतुम्को ्ध गररनर। 
लगिग ई.पू. ५२–५०।

१ अपन अब हेर, नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको चयालीसौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया ् सतो हुन ग्ो, नफीहरूकया जनमयाझ 
एक गमभीर सङ्ट िन्ष थयाल्ो।

२ पकनपक हेर, िहोरयान मरेकया पथए र सयारया 
िृथ्वीकया मयाग्षबयाट गएकया पथए; त्सकयारण 
कसले ््या्को आसन ियाउनतु िद्षछ भनी 
दयाजतुभयाइहरू, जो िहोरयानकया छोरयाहरू पथए, 
उनीहरूमयाझ एक गमभीर कलह हुन थयाल्ो।

३ अब ््या्को आसनकया पननमत कलह 
गननेहरूकया नयाउँहरू ्ी पथए, जसले जनलयाई 
िपन कलह गन्ष लगयाए: िहोरयान, िया्ची र 
िकुमेनी।

४ अब िहोरयानकया छोरयाहरू ्ी सबै पथएनन् 
(पकनपक उनकया धेरै पथए), तर ्ी पतनीहरू 
पथए जसले ््या्को आसनकया पननमत 
लडे; त्सकयारण, उनीहरूले जनमयाझ तीन 
प्वभयाजन ल्याए।

५ तैिपन, ्सतो हुन ग्ो पक जनतयाको 

मतद्यारया नफीकया जनमयापथ प्रधयान ््या्कतया्ष 
र रयाज्ियाल हुन िहोरयानलयाई पन्तुक् गरर्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िकुमेनी, जब 
उनले देखे पक उनले ््या्को आसन प्रयाप्त 
गन्ष सकेनन्, उनी जनतयाकया आ्वयाजसँग 
एकीकृत भए।

७ अपन हेर, िया्ची र उनलयाई आफनो 
रयाज्ियाल हुनतुिछ्ष भनी इचछुक हुने जनकया 
भयाग, अत््त क्ोपधत पथए; त्सकयारण, उनले 
ती जनलयाई उनीहरूकया दयाजतुभयाइहरूप्वरुद्ध 
प्वद्ोहमया उठनतुिछ्ष भनी चयाप्तुसी गन्ष लयागे।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो जब उनले ्सो गन्ष 
लयागेकया पथए, हेर, उनलयाई लपग्ो र जनतयाको 
मतद्यारया उनलयाई मतुद्या हयापल्ो र मृत्तुको 
सजया् तोपक्ो; पकनपक उनी प्वद्ोहमया 
उठेकया पथए र जनको स्वत्त्तयाको प्वनयाि 
गन्ष खोजेकया पथए।

९ अब जब उनी उनीहरूकया रयाज्ियाल 
हुनतुिद्षछ भनी इचछुक हुने ती जनले देखे पक 
उनीलयाई मृत्तुको सजया् तोपक्ो, त्सकयारण 
उनीहरू ररसयाए र हेर, उनीहरूले एउटया 
कीशकुमेनलयाई िठयाए, िहोरयानको ््या्को 
आसनसमम समेत र िहोरयानको हत्या गरे जब 
उनी ््या्को आसनमया बसेकया पथए।

१० अपन उसलयाई िहोरयानकया से्वकहरूले 
िछ्याए; तर हेर, कीशकुमेन ्पत द्ूतगपतले 
भयागेको पथ्ो पक कुनै मयापनसले उसलयाई 
उपछन् सकेनन्।

११ अपन ऊ उनीहरूमयाझ ग्ो जसले 
उसलयाई िठयाए र उनीहरू, उनीहरूको 

छोरयाहरूकया अपभलेखहरूअनतुसयार, ख्ीष्टको आगमनसमम समेत, जसलयाई हलेयामनको ितुसतक 
भपन्छ र अरु ्सत।ै
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चीरसथया्ी पनमया्षतयाको कसम खयाँदै, हो, एक 
करयारमया प्र्वेि गरे, पक उनीहरूले कसैलयाई 
भन्े छैनन् पक कीशकुमेनले िहोरयानको हत्या 
गरेको पथ्ो।

१२ त्सकयारण, कीशकुमेन नफीहरूकया 
जनमयाझ पचपनएन, पकनपक िहोरयानको 
हत्या गरेको सम्मया ऊ नकयाबमया पथ्ो। 
अपन कीशकुमेन र ऊसँग करयार गनने उसकया 
समूह, जनमयाझ पमनससए, ्स प्रकयारले पक 
उनीहरूलयाई फेलया ियान्ष सपकन्थ्ो; तर 
जपतलयाई फेलया ियारर्ो उनीहरूलयाई मृत्तुको 
सजया् पदइ्ो।

१३ अपन अब हेर, जनमयापथ प्रधयान 
््या्कतया्ष र रयाज्ियाल हुन, उनकया दयाजतु 
िहोरयानकया सट्यामया ियासन गन्ष, जनतयाकया 
मतअनतुसयार, िकुमेनीलयाई पन्तुक् गरर्ो; 
अपन ् ो उनको अपधकयारअनतुसयार पथ्ो। अपन 
्ो सबै ््या्कतया्षहरूको ियासनको चयापलसौँ 
्वष्षमया गररएको पथ्ो; र ्सको अ्त्  
भ्ो।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
््या्कतया्षहरूको ियासनको एकचयालीसौँ 
्वष्षमया, पक लमयानीहरूले गन् नसपकने 
मयापनसहरूको सेनया एकसयाथ जममया गरेकया 
पथए र उनीहरूलयाई तरबयारले र खतुँडयाले र 
धनतुले र बयाणले र पिर क्वचले र ्वक् क्वचले 
र सबै प्रकयारकया प्रत्ेक पकपसमकया ढयालले 
सजयाइएको पथ्ो।

१५ अपन उनीहरू फेरर तल आए पक 
उनीहरू नफीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष सकून्। अपन 
उनीहरूलयाई कोरर्या्ततुम् भन्े मयापनसद्यारया 
अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो; र उनी जरहेमलयाकया 
स्तपत पथए; र उनी नफीहरूमयाझबयाट पभन् 

मतधयारी पथए; र उनी ठूलया र िपक्ियाली 
मयापनस पथए।

१६ त्सकयारण, लमयानीहरूकया रयाजया, 
जसको नयाउँ ततुबलोत पथ्ो, जो अममोरोनकया 
छोरया पथए, उनले ्ो ठया्दै पक कोरर्या्ततुम्, 
एक िपक्ियाली मयापनस भएकयाले, उनकया 
िपक्कया सयाथ र उनको महयान् प्व्वेककया सयाथ 
नफीहरूप्वरुद्ध खडया हुन सकथे, ्पतसमम पक 
उनलयाई िठयाएर उनले नफीहरूमयापथ िपक् 
प्रयाप्त गन्ष सकथे—

१७ त्सकयारण उनले उनीहरूलयाई ररसमया 
उकसयाए र उनले आफनया सेनयाहरूलयाई एकसयाथ 
जममया गरे र उनले कोरर्या्ततुम्लयाई उनीहरूको 
अगतु्वया हुन पन्तुक् गरे र अह्रयाए पक उनीहरू 
नफीहरूकया प्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष जरहेमलयाको 
भूपमपतर अगयापड बढनतुिछ्ष।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक सरकयारमया 
त्पत धेरै कलह र त्पत धेरै कपठनयाइ भएकया 
कयारण, पक उनीहरूले जरहेमलयाको भूपममया 
ि्या्षप्त रक्कहरू रयाखेकया पथएनन्; पकनपक 
उनीहरूले ठयानेकया पथए पक लमयानीहरू त्ो 
महयान् सहर जरहेमलयामयापथ आक्मण गन्ष 
भूपमको के्द्समम आउन आँट गननेछैनन्।

१९ तर ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम् 
उनकया अनपग्ती सै््कया अगयापड अपि बढे र 
सहरकया बयापस्दयाहरूमयापथ आए र उनीहरूको 
्यात्या ्पत द्ूत गपतले पथ्ो पक नफीहरूकया 
पननमत उनीहरूकया सेनयाहरू एकसयाथ जममया 
गनने सम् नै भएन।

२० त्सकयारण कोरर्या्ततुम्ले सहरको 
प्र्वेिमया रहेकया रक्कहरूलयाई ढयाले र उनकया 
िूरै सेनयाकया सयाथ सहरमया अपि बढे र 
उनीहरूले आफनो प्वरोध गनने प्रत्ेकलयाई बध 
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गरे, ्पतसमम पक उनीहरूले िूरै सहरलयाई 
अधीनमया पलए।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक प्रधयान 
््या्कतया्ष िकुमेनी कोरर्या्ततुम्अगयापडबयाट, 
सहरको िखया्षलसमम समेत भयागे। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्ले उनलयाई िखया्षलमया 
प्रहयार गरे, ्पतसमम पक उनी मरे। अपन ्सरी 
िकुमेनीकया पदनहरूको अ्त् भ्ो।

२२ अपन अब जब कोरर्या्ततुम्ले देखे पक 
जरहेमलयाको सहर आफनो अधीनमया पथ्ो र 
देखे पक नफीहरू उनीहरूबयाट भयागे र बध गररए 
र समयापतए र कयारयागरमया फ्याँपकए र भूपमको 
सबभ्दया बपल्ो िकडलयाई उनले अधीनमया 
प्रयाप्त गरेकया पथए, उनले ्पतसमम सयाहयास गरे 
पक उनी सबै भूपमप्वरुद्ध जयान लयागे।

२३ अपन अब ऊ जरहेमलयाको भूपममया बयास 
बसेनन्, तर उनले प्वियाल सेनयाकया सयाथ अपि 
बढे, बयाउन्टफूलको सहरतफ्क समेत; पकनपक 
अपि जयानतु र तरबयारकया सयाथ आफनो बयाटो 
बनयाउने उनको पनशच् पथ्ो, तयापक उनले 
भूपमको उत्र भयाग अधीनमया प्रयाप्त गन्ष सकून्।

२४ अपन, ्ो अनतुमयान गददै पक उनीहरूको 
सबभ्दया ठूलो िपक् भूपमको के्द्मया पथ्ो, 
त्सकयारण उनी सयानया समूहमया बयाहेक उनीहरू 
आफ ँैलयाई एकसयाथ भेलया हुने सम् नपदइकन 
अपि बढे; अपन ्स प्रकयारले उनीहरू 
पतनीहरूमयापथ जयाइलयागे र उनीहरूलयाई 
जपमनमया ढयाले।

२५ तर हेर, कोरर्या्ततुम्को भूपमको 
के्द् मयाफ्कत् को ्ो ्यात्याले, बध गररएकया 
नफीहरूको सङ्ख्यया महयान् हुँदयाहुँदै िपन, 
मोरोनीहयाहलयाई उनीहरूमयापथ ठूलो फयाइदया 
पद्ो।

२६ पकनपक हेर, मोरोनीहयाहले अनतुमयान 
गरेकया पथए पक लमयानीहरू भूपमको के्द्समम 
आउने आँट गददैनन्, तर पक उनीहरूले 
अपहलेसमम गरेजसतै पसमयानयाहरू ्वररिररकया 
सहरहरूलयाई आक्मण गननेछन्; त्सकयारण 
मोरोनीहयाहले अह्रयाएकया पथए पक उनीहरूकया 
बपल्या सेनयाहरू पसमयानयाहरू ्वररिररकया ती 
भयागहरूमया तैनयाथ गररनतु िछ्ष।

२७ तर हेर, लमयानीहरू उनको 
इचछयाअनतुसयार डरयाएनन्, तर उनीहरू भूपमको 
के्द्समम आएकया पथए र जरहेमलयाको सहर, 
रयाजधयानी सहर पलएकया पथए र भूपमको 
सबभ्दया प्रमतुख भयागहरूमयाफ्कत् अपि 
बपढरहेकया पथए, दुबै मयापनसहरू, आइमयाईहरू 
र बयालबयापलकयाहरूको, जनको महयान् 
संहयारकया सयाथ बध गददै, धेरै सहरहरू र धेरै 
पकल्याहरूलयाई अधीनमया पलँदै।

२८ तर जब मोरोनीहयाहले ्ो थयाहया ियाए. 
उनले लहीलयाई ्वररिरर एक सेनयाकया सयाथ 
उनीहरू बयाउन्टफूल आउनतुभ्दया अगयापड 
उनीहरूलयाई सयामनया गन्ष ततुरु्त िठयाए।

२९ अपन उनले त्सो गरे र उनले उनीहरू 
बयाउन्टफूल आउनतु अगया्वै उनीहरूको सयामनया 
गरे र उनीहरूलयाई लडयाइँ पदए, ्पतसमम पक 
उनीहरू जरहेमलयाको भूपमतफ्क िपछ हटन 
थयाले।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीहयाहले 
उनीहरू िपछ हटदया सयामनया गन्ष थयाले र 
उनीहरूलयाई लडयाइँ पदए, ्पतसमम पक ्ो 
एक अत््त रगतले भररएको लडयाइँ भ्ो, हो, 
धेरैको बध गरर्ो र कोरर्या्ततुम्लयाई िपन बध 
गररएकयाहरूमयाझ फेलया ियारर्ो।

३१ अपन अब, हेर, लमयानीहरू अरु कुनै 
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बयाटोबयाट िपछ हटन सकेनन्, न त उत्रमया, न त 
दपक्णमया, न त ि्ूव्षमया, न त िनशचममया, पकनपक 
उनीहरू हरकेतफ्क नफीहरूद्यारया िरेरएकया पथए।

३२ अपन ्सरी कोरर्या्ततुम्ले 
लमयानीहरूलयाई नफीहरूमयाझ हुत्याए, 
्पतसमम पक उनीहरू नफीहरूकया िपक्मया 
पथए र उनी आफ ँै बध गररए र लमयानीहरूले 
आफ ँैलयाई नफीहरूकया हयातहरूमया समि्षण गरे।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनीहयाहले 
जरहेमलयाको सहरलयाई ितुन: अधीनमया पलए 
र अह्रयाए पक कैदमया पलएकया लमयानीहरू 
ियान्तकया सयाथ भूपमबयाट प्रसथयान गनतु्ष िद्षछ।

३४ अपन ् सरी ् ्या्कतया्षहरूको ियासनको 
एकचयालीसौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

अध्या् २

हेलामानको रोरा हेलामान प्रधान 
नयायकता्छ ्नरन्—गाभदयानतोनले 
कीशकुमेनको समूहको अगुवाइ गद्छर—
हेलामानको सेवकले कीशकमुेनको ्ध गर्छ 
र गाभदयानतोनको समूह उजाड स्ानभतर 
िागरन्। लगिग ई.पू. ५०–४९।

१ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको ब्यापलसौँ 
्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, मोरोनीहयाहल ेनफीहरू र 
लमयानीहरूबीच ितुन: ियान्त सथयािनया गरिेपछ, 
हरे, त्हयँा ््या्को आसन पलन ेकोही पथएन; 
त्सकयारण जनमयाझ कसले ््या्को आसन 
पलन ेभनी ितुन: कलह हुन थयाल्ो।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक, जनतयाको 
मतद्यारया हेलयामनको छोरया हेलयामयानलयाई 
््या्को आसन पलन पन्तुक् गरर्ो।

३ तर हेर, िहोरयानको हत्या गनने कीशकुमेनले 

हेलयामयानलयाई िपन प्वनयाि गन्ष कुऱ्ो; र 
उसलयाई उसको दुष्टतया कसैले थयाहया ियाउन 
हुँदैन भनी करयारमया प्र्वेि गनने उसको समूहको 
समथ्षन पथ्ो।

४ पकनपक त्हयाँ एक गयापद्या्तोन पथ्ो, 
जो धेरै ्वचनहरूमया र आफनो कलयामया िपन, 
हत्याको र डकैँतीको गोप् कया््ष गन्ष अत््त 
पसियालतु पथ्ो; त्सकयारण ऊ कीशकुमेनको 
समूहको अगतु्वया भ्ो।

५ त्सकयारण उसले उनीहरूलयाई र 
कीशकूमेनलयाई िपन उकसया्ो, पक ्पद 
उनीहरूले उसलयाई ््या्को आसनमया बसयाले 
भने उसले उसको समूहकया पतनीहरूलयाई 
जनमयाझको िपक्कया र अपधकयारकया 
सथयानहरूमया ठयाउँ पदनेछ; त्सकयारण 
कीशकुमेनले हेलयामयानको प्वनयाि गन्ष खोज्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ऊ 
हेलयामयानको प्वनयाि गन्ष ््या्को आिनतफ्क 
ग्ो, हेर हेलयामयानकया से्वकहरूमध्े एक, 
रयातमया बयापहर भएकयाले, मतुकुणडोमयाफ्कत्, 
्ो समूहले बनयाएको हेलयामयानको नयाि गनने 
्ोजनयाको ज्यान प्रयाप्त गरेकयाले—

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उसले 
कीशकुमेनलयाई भेट्ो र उसलयाई एक पच्ह 
पद्ो; त्सकयारण कीशकुमेनले आफनो 
चयाहनया उसलयाई अ्वगत गरया्ो, ्ो चयाहयाँदै 
पक उसले ््या्को आसनमया जयानेछ तयापक 
उसले हेलयामयानको हत्या गन्ष सकोस्।

८ अपन जब हेलयामयानको से्वकले 
कीशकुमेनको हृद्लयाई थयाहया ियाएको पथ्ो र 
कसरी पक उसको उद्ेश् हत्या गनतु्ष पथ्ो र ्ो 
िपन पक उनीहरूको समूहमया भएकया ती सबैको 
उद्ेश् हत्या गनतु्ष र लतुटनतु र िपक् हत्याउनतु 
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पथ्ो, (अपन ्ो उनीहरूको गोप् ्ोजनया 
र उनीहरूको गतुटब्दी पथ्ो) हेलयामयानको 
से्वकले कीशकुमेनसयामतु भ््ो: हयामी ््या्को 
आसनसमम जयाऔँ।

९ अब ्सले कीशकुमेनलयाई अत््त खतुसी 
पद्ो, पकनपक उसले अनतुमयान गऱ्ो पक 
उसल ेआफनो ्ोजनया िरूया गनतु्षिछ्ष तर हरे, जब 
उनीहरू ््या्को आसनपतर अपि गइरहकेया 
पथए, हलेयामयानको स्ेवकले कीशकुमनेलयाई 
मतुटुमया छुरया रोप्ो, तयापक ऊ आत्षनयाद पबनया मररे 
ढल्ो। अपन ऊ दौड्ो र हलेयामयानलयाई उसले 
दखेकेया र सतुनेकया र गरकेया सब ैकुरयाहरू भ््ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक हेलयामयानले 
्ो डयाँकयाहरू र गोप् हत्यारयाहरूको समूहलयाई 
समयातन िठयाए, पक उनीहरूलयाई कयानतुनअनतुसयार 
गन्ष सपक्ोस्।

११ तर, हेर, जब गयापद्या्तोनले ित्या लया्ो 
पक कीशकुमेन फक्कन ऊ डरया्ो कथंकदयापचत् 
पक उसको प्वनयाि गरर्ो; त्सकयारण उसले 
अह्रया्ो पक उसको समूहले उसलयाई िछ्याउनतु 
िछ्ष। अपन उनीहरूले आफनो ् यात्या भूपमबयापहर 
गोप् बयाटो हुँदै पलए, उजयाड सथयानपतर; अपन 
्सरी जब हेलयामयानले उनीहरूलयाई समयातन 
िठयाए उनीहरूलयाई कहीँ िपन फेलयाियान्ष 
सपकएन।

१२ अपन गयापद्या्तोनकया बयारेमया अरुिपछ 
बोपलनेछ। अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको ब्यालीसौँ ्वष्षको 
अ्त् भ्ो।

१३ अपन हेर, ्ो ितुसतकको अ्त्मया 
पतमीहरूले देखनेछौ पक ्ो गयापद्या्तोनले 
हरयाए, हो, नफीकया जनको लगभग िूरै 
प्वनयािको पसद्ध गननेछ।

१४ हेर मेरो अथ्ष हेलयामयानको ितुसतकको 
अ्त् होइन, तर मेरो अथ्ष नफीको ितुसतकको 
अ्त् हो, जहयाँबयाट मैले सबै प्व्वरण पलएको 
छु जतुन मैले लेखेको छु।

अध्या् ३

धरे ै नफीहरू उत्तरतफ्कको िभूमभतर ्साइँ 
सर्छन्—उनीहरूल े भसमनेटका घरहरू 
्नाउँरन् र धरे ैअभिलखेहरू राखरन—्दसौँ 
हजार पररवभत्छत हुनरन ्र ् मप्तसमा भलनरन—्
परमेशवरको वचनल ेमाभनसहरूलाई मभुतितफ्क 
अगुवाइ गद्छर—हलेामानको रोरा 
नफीले नयायको आसन भलनरन।् लगिग 
ई.प.ू ४९–३९।

१ अपन अब ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
पत्चयालीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, नफीकया 
जनमयाझ कुनै कलह भएन चच्षमया भएको एक 
सयानो िमणडभ्दया बयाहेक, जतुनले जनमयाझ 
एक सयानो मतभेद ल्या्ो, जतुन मयामलयालयाई 
पत्चयालीसौँ ्वष्षको अ्त्मया पमलयाइ्ो।

२ अपन जनमयाझ चौ्वयालीसौँ ्वष्षमया कुनै 
कलह भएन; न त उनीहरूमयाझ िैँतयालीसौँ 
्वष्षमया कुनै कलह भ्ो।

३ अपन छ्यालीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन 
ग्ो, हो, त्हयाँ धेरै कलह र धेरै मतभेदहरू 
पथए; जतुनमया त्हयाँ अत््त धेरै पथए जसले 
जरहेमलयाबयाट प्रसथयान गरे र उत्रतफ्कको 
भूपमलयाई ररकथमया पलन गए।

४ अपन उनीहरूले एक अत््त ठूलो दूरी 
्यात्या गरे, ्पतसमम पक उनीहरू ठूलो ियानीको 
भयागहरू र धरैे नदीहरूमया आए।

५ हो, अपन उनीहरूसमेत भूपमकया सबै 
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भयागहरूमया फैपलए, जतुनसतुकै भयागहरू जतुनलयाई 
उजयाड र कयाठहरू पबनयाकया बनयाइएकया पथएनन्, 
धेरै बयापस्दयाहरूकया कयारण जसले ्सअपि ्ो 
भूपमलयाई ररकथमया पलएकया पथए।

६ अपन अब कयाठकया पननमत बयाहेक भूपमको 
कुनै भयाग िपन उजयाड पथएन; तर ्स अपि 
बयास गरेकया जनको भ्ङ्र प्वनयािको कयारण 
्सलयाई उजयाड भपनएको पथ्ो।

७ अपन भूपमको सतहमयापथ त्हयाँ थोरै कयाठ 
भएकयाले त्हयाँ जयाने जन पसमे्टको कयाममया 
अत््त पसियालतु भए; त्सकयारण उनीहरूले 
पसमे्टकया िरहरू बनयाए, जसमया उनीहरूले 
बयास गरे।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूको 
सङ्ख्यया बढ्ो र उनीहरू छररए र दपक्णतफ्कको 
भूपमदेनख उत्रतफ्कको भूपमसमम गए र 
्पतसमम फैपलए पक उनीहरूले दपक्णको 
समतुद्देनख उत्रको समतुद्समम, िनशचमको 
समतुद्देनख िू्व्षको समतुद्समम सयारया िृथ्वीको 
सतह ढयाकन थयाले।

९ अपन उत्रतफ्कको भूपममया भएकया ती 
जन ियालहरूमया र पसमे्टकया िरहरूमया बसे र 
उनीहरूले सहे जतुन ्वृक् भूपमको सतहमयापथ 
उम््छ पक त्ो हुक्कनतु िछ्ष, पक सम्मया 
उनीहरूसँग उनीहरूकया िरहरू, हो उनीहरूकया 
सहर र उनीहरूकया मन्दर र उनीहरूकया सभया-
िर र उनीहरूकया आरक्ण र सबै प्रकयारकया 
भ्वन बनयाउन कयाठ हुन सकोस्।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उत्रतफ्कको 
भूपममया कयाठ अत््त अभया्वमया पथ्ो, 
उनीहरूले ियानीजहयाजको बयाटो हुँदै धेरै िठयाए।

११ अपन ्सरी उनीहरूले उत्रतफ्कको 
भूपममया जनलयाई सक्म बनयाए पक उनीहरूले 

कयाठ र पसमे्ट दुबैकया धेरै सहरहरू बनयाउन 
सकून्।

१२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक त्हया ँअममोनकया 
जनमध् े धरे ै पथए, जो ज्मद्यारया लमयानीहरू 
पथए, उनीहरू िपन ्स भूपमपतर गए।

१३ अपन अब मयापनसहरूकया कयाम-
कयारबयाहीहरूकया अपभलेखहरू, ्ी जनमध्े 
धेरै जनद्यारया, उनीहरूकया बयारेमया, रयानखएको 
पथ्ो, जतुन प्विेष र धेरै ठूलया पथए।

१४ तर हेर, ्ी जनकया कयाम-कयार्वयाहीकया 
एक स्यांि, हो, लमयानीहरूकया र नफीहरूकया 
र उनीहरूकया ्तुद्धकया र कलहकया र फयाटयाकया 
र उनीहरूकया प्र्वचनकया र उनीहरूकया 
अगम्वयाणीहरूकया र उनीहरूकया ढु्वयानीहरू 
र ियानीजहयाजहरूको पनमया्षणकया, उनीहरूकया 
मन्दरहरूको र सभया-िरको र उनीहरूकया 
आश््को पनमया्षणकया र उनीहरूकया 
धयापम्षकतयाकया र उनीहरूकया हत्याकया र 
उनीहरूकया लतुटकया र उनीहरूकया चोरीकया र 
सबै प्रकयारकया कुकम्ष र ्वेश्या्वृपत्कया प्व्वरण, 
्ो कया््षमया अटयाउन सकदैनन्।

१५ तर हेर, त्हयाँ धेरै ितुसतक र प्रत्ेक 
पकपसमकया धेरै अपभलेखहरू छन् र ती 
मतुख्त: नफीहरूद्यारया रयानखएकया छन्।

१६ अपन पतनलयाई नफीहरूद्यारया एक 
पिँढीदेनख अककोसमम हसतया्तरण गररएको 
पथ्ो, उनीहरू सबै उल्ङ्घनमया ितन भएर 
र हत्या गररएर, लतुपटएर र पसकयार खेपलएर र 
लखेपटएर र बध गररएर र िृथ्वीको सतहमया 
छरिष्ट ियाररएर र लमयानीहरूमयाझ अरु अब 
नफीहरू नभपन्जेलसमम पमपसएर, दुष्ट र 
जङ्ली र डरलयागदया बनेर, हो लमयानीहरू जसतै 
नबपन्जेलसमम समेत।
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१७ अपन अब म फेरर मेरो प्व्वरणमया 

फक्क्छु; त्सकयारण, मैले जे बोलेको छु त्ो 
नफीकया जनमयाझ ठूलया कलहहरू र हल्याहरू र 
्तुद्धहरू र मतभेदहरू भैसकेिपछ भएकया पथए।

१८ ््या्कतया्षहरूकया ियासनको छ्यालीसौँ 
्वष्ष अ्त् भ्ो।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भूपममया अझै 
महयान् कलह पथ्ो, हो, सतचयालीसौँ ्वष्षमया 
समेत र अठचयालीसौँ ्वष्षमया िपन।

२० तैिपन हेलयामयानले ््या्को आसन 
््या् र समयानतयाकया सयाथ भरे; हो, उनले 
कयानतुन र ््या् र िरमेश्वरकया आज्या ियालनया 
गन्ष ख्याल रयाखे; अपन उनले पनर्तर त्ो गरे 
जतुन िरमेश्वरको दृपष्टमया सही पथ्ो; उनले 
आफनया पितयाकया बयाटयामया पहँडे, ्पत्समम पक 
उनको भूपममया उन्पत भ्ो।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया दुइटया 
छोरयाहरू पथए। उनले जेठयालयाई नफीको नयाउँ र 
कया्छयालयाई लहीको नयाउँ पदए। अपन उनीहरू 
िरमेश्वरमया बढन थयाले।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
अठचयालीसौँ ्वष्षको अ्त्पतर, नफीकया 
जनमयाझ, केही हदमया, ्तुद्धहरू र कलहहरू 
रोपकन थयाले।

२३ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ्या्कतया्षहरूको 
ियासनको उन्चयालीसौँ ्वष्षमया, गयापद्या्तोन 
डयाकुँल े भूपमको बढी सथयापित भयागहरूमया 
सथयािनया गरकेया गोप् गतुटब्दीहरूबयाहके त्हयँा 
पनर्तर ियान्तको सथयािनया गररएको पथ्ो, 
जतुन त्स सम्मया सरकयारको नतृेत्वमया 
भएकयाहरूलयाई अ्वगत पथएन, त्सकयारण 
उनीहरूलयाई भपूमबयाट प्वनयाि गररएन।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो त्ही 
्वष्षमया चच्षमया अत््त महयान् उन्पत भ्ो, 
्पत्समम पक चच्षमया आफ ँैलयाई सनममपलत 
गनने र िशचयात्यािकया पननमत बनप्तसमया पलनेहरू 
हजयारौँ पथए।

२५ अपन चच्षको उन्पत ् सतो महयान् पथ्ो, 
अपन जनमयापथ ख््याइएकया आिीषहरू ्पत् 
धेरै पथए, पक उच्च ियादरीहरू र पिक्कहरू 
आफ ँै नयापन नसपकने गरी अचनममत भएकया 
पथए।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक, धेरै 
जी्वयातमयाहरूलयाई, हो, दसौँ हजयारहरूलयाई 
समेत बनप्तसमया पदएर र िरमेश्वरको चच्षमया 
एकीकृत गन्षमया िरमप्रभतुको कया््षको उन्पत 
भ्ो।

२७ ्सरी हयामी देखन सकछौँ पक 
उनीहरूकया पनषकिट हृद्मया उहयाँको िप्वत् 
नयाउँ ितुकयाननेहरू सबैप्रपत िरमप्रभतु द्यालतु 
हुनतुहु्छ।

२८ हो, ्सरी हयामी देखछौँ पक स्वग्षको द्यार 
सबैलयाई खतुल्या छ, िरमेश्वरकया छोरया, ्ेिू 
ख्ीष्टकया नयाउँमया प्वश्वयास गनने ती सबैहरूप्रपत 
समेत।

२९ हो, हयामी देखछौँ पक जसले िरमेश्वरकया 
्वचनलयाई समयातन सकछ, जतुन पजउँदो र 
िपक्ियाली छ, जसले सैतयानकया सबै धूत्षतया र 
जयालहरू र षड््त्हरूलयाई टुक्या-टुक्या ियाछ्ष र 
ख्ीष्टको मयापनसलयाई कपठन र सयाँितुरो बयाटोमया 
त्ो दुष्टहरूलयाई भषम ियान्ष त्यार गररएको 
त्ो िोकको अन्त खयाडी ियार गन्ष अगतु्वयाइ 
गछ्ष—

३० अपन उनीहरूको जी्वयातमया, हो, 
उनीहरूको अजर जी्वयातमया, स्वग्षको 
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अपधरयाज्मया िरमेश्वरको दयापहने हयातपतर, 
अब्याहयाम र इसहयाक र ्याकूब र हयाम्या सबै 
िप्वत् पितयाितुखया्षहरुसँग बसन र अरु बयापहर 
नपनसकन उत््छ।

३१ अपन ्स ्वष्षमया जरहेमलयाको भूपममया र 
्वररिररकया क्ेत्हरूमया, नफीहरूकया स्वयापमत्वमया 
भएकया सबै भूपमहरूमया समेत पनर्तर ियान्त 
पथ्ो।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनया्िचयासौँ 
्वष्षको िषेमया त्हयँा ियान्त र अत््त महयान् 
खतुसी पथ्ो, हो र ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
िचयासौँ ्वष्षमया िपन पनर्तर ियान्त र महयान् 
खतुसी पथ्ो।

३३ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
एकया्वन्ौँ ्वष्षमया िपन त्हयाँ ियान्त पथ्ो, 
चच्षमया प्र्वेि गन्ष थयालेको िमणड बयाहेक—
िरमेश्वरको चच्षमया होइन, तर िरमेश्वरको 
चच्षकया हुँ भन्े जनकया हृद्हरूमया पथ्ो—

३४ अपन उनीहरू िमणडमया, उनीहरूकया 
ब्धतुहरूमध्े धेरैलयाई कष्ट पदनमया समेत 
उचयापलएकया पथए। अब ् ो एक महयान् दुषट्याइँ 
पथ्ो, जसले जनकया अझ प्वनम् भयागहरूलयाई 
महयान् कष्टहरू सहन र धेरै दु:ख ियार गन्ष िऱ्ो।

३५ तैिपन उनीहरूले बयारमबयार उि्वयास बसे 
र प्रयाथ्षनया गरे र आफनया प्वनम्तयामया झन् झन् 
बपल्या हुँदै गए र ख्ीष्टको आसथयामया झन् झन् 
अपडग हुँदै गए, उनीहरूकया जी्वयातमयाहरूलयाई 
खतुसी र सया्त्वनयाले भन्षलयाई, हो, आफनया 
हृद्हरूलयाई ितुपद्धकरण र िप्वत्ीकरणसमम 
समेत, जतुन िप्वत्ीकरण आफनया हृद्हरूकया 
िरमेश्वर प्रपतको उनीहरूको समि्षणकया 
कयारण आउँछ।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक बया्वन्ौँ ्वष्ष 

िपन ियान्तमया अ्त् भ्ो, जनकया हृद्हरूमया 
हुन गएको अत्यापधक िमणड बयाहेक; अपन 
्ो भूपममया भएको उनीहरूको अत्यापधक धन 
र उनीहरूको उन्पतकया कयारण पथ्ो; र ्ो 
उनीहरूमयापथ पदनपदनै बढदै ग्ो।

३७ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
पत्िन्ौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, हेलयामयान मरे 
र उनको सट्यामया उनको जेठया छोरया नफीले 
ियासन गन्ष थयाले। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
उनले ् ्या्को आसनलयाई ् ्या् र समयानतयाले 
भरे, हो, उनले िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया 
गरे र उनकया पितयाकया मयाग्षहरूमया पहँडे।

अध्या् ४

नफीका भवमभत राखनहेरू र लमानी सनेाहरू 
समममभलत हुनरन ् र जरहमेलाको िभूमलाई 
भलनरन्—नफीहरूका पराजय उनीहरूको 
दुष्टताका कारण आउरँन—्चच्छ कमजोर 
हुनर र जन लमानीहरूजसत ैकमजोर हुनरन।् 
लगिग ई.प.ू ३८–३०।

१ अपन च्वन्ौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो चच्षमया 
धेरै मतभेदहरू आए र जनमयाझ कलह िपन 
भ्ो, ्पतसमम पक त्हयाँ धेरै रक्ियात भ्ो।

२ अपन प्वद्ोही समूहलयाई बध गरर्ो र 
भूपमबयाट लखेपट्ो र उनीहरू लमयानीहरूकया 
रयाजयासयामतु गए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
लमयानीहरूलयाई नफीहरूप्वरुद्ध ्तुद्ध गन्ष 
उकसयाउन प्र्तन गरे; तर हेर, लमयानीहरू 
अत््त त्पसत भए, ्पतसमम पक उनीहरूले 
ती प्वमपत रयाखनेहरूकया ्वचनहरूलयाई सतुनेनन्।
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४ तर ््या्कतया्षहरूको ियासनको छिन्ौँ 

्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, त्हयाँ नफीहरूबयाट 
लमयानीहरूसयामतु जयाने प्वमपत रयाखनेहरू पथए; 
अपन उनीहरूले अरुसँग पमलेर नफीहरूप्वरुद्ध 
ररस उठयाउन उनीहरूलयाई उकसयाउनमया सफल 
भए; अपन उनीहरूले त्ो ्वष्ष िूरै ्तुद्धको 
त्यारी गरररहेकया पथए।

५ अपन स्तया्वन्ौँ ्वष्षमया उनीहरू नफीहरू 
प्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष तल आए र उनीहरूले 
मृत्तुको कया््ष आरमभ गरे; हो, ्पतसमम 
पक ््या्कतया्षहरूको ियासनको अ्ठयाउन्ौँ 
्वष्षमया, उनीहरू जरहेमलयाको भूपम, हो, सबै 
भूपमहरू िपन, बयाउन्टफूल भूपमको नपजकको 
भूपमसमेत अधीनमया प्रयाप्त गन्ष सफल भए।

६ अपन नफीहरूकया र मोरोनीहयाहकया 
सेनयाहरूलयाई बयाउन्टफूलको भूपमतफ्क समेत 
लखेपटएको पथ्ो।

७ अपन उनीहरूले लमयानीहरूप्वरुद्ध 
बपल्ो बनयाए, िनशचम समतु्द्देनख, िू्व्षसमम 
समेत; ्ो नफीकया पननमत एक पदनको ्यात्या 
भएकयाले, त्ो रेखयामया जसमया उनीहरूले 
उनीहरूको उत्रतफ्कको देिलयाई सतुरक्या गन्ष 
बपल्ो बनयाएकया पथए र उनीहरूकया सेनयाहरू 
तैनयाथ गरेकया पथए।

८ अपन ्सरी नफीकया ती प्वमपत 
रयाखनेहरूले, लमयानीहरूकया अनपगन्त 
सेनयाहरूको सह्ोगकया सयाथ्, दपक्णतफ्कको 
भूपममया रहेको नफीहरूको सबै समिपत् प्रयाप्त 
गरेकया पथए। अपन ्ो सबै ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको अ्ठया्वन्ौँ र उनया्सयाठी्ौँ ्वष्षमया 
गरर्ो।

९ अपन ् ्या्कतया्षहरूको ियासनको सयाठी्ौं 
्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, मोरोनीहयाहले उनकया 

सेनयाहरूकया सयाथ भूपमकया धेरै भयागहरू प्रयाप्त 
गन्ष सफल भए; हो, उनीहरूले लमयानीहरूकया 
हयातहरूमया िरेकया धेरै सहरहरू पफतया्ष पलए।

१० अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
एकसठ्ी्ौँ ्वष्षमया, उनीहरू आफनया अधीनकया 
सबैको आधया पफतया्ष पलनमया समेत सफल भए।

११ अब उनीहरूमयाझ भएको नफीहरूको 
्ो महयान् क्पत र महयान् संहयार हुँदैनथ्ो 
्पद उनीहरूमयाझको उनीहरूको दुष्टतया र 
उनीहरूको कुकम्ष नभएको भए; हो, अपन 
्ो िरमेश्वरको चच्षकया हौँ भन्े पतनीहरूमयाझ 
िपन पथ्ो।

१२ अपन ्ो उनीहरूकया हृद्हरूकया 
िमणडकया कयारणले, उनीहरूकया अत््त 
धनकया कयारणले पथ्ो, हो, ्ो उनीहरूको 
गररबप्रपतको िोषणकया कयारण, भोकयालयाई 
आफनो खयानया रोकनयाले, नयाङ्याहरूबयाट 
आफनो िोियाक रोकनयाले र उनीहरूकया प्वनम् 
ब्धतुहरूलयाई उनीहरूकया गयालयामया प्रहयार 
गनया्षले, िप्वत् भएकया ती कुरयाहरूको नखल्ी 
उडयाउनयाले, अगम्वयाणी र प्रकयािकया आतमयाको 
अस्वीकयार गनया्षले, हत्या गनया्षले, लतुटनयाले, 
झतुटो बोलनयाले, चोरी गनया्षले, व्पभचयार गनया्षले, 
महयान् कलहहरू उठयाउनयाले र त्यागेर नफीको 
भूपममया लमयानीहरूमयाझ जयानयाले पथ्ो—

१३ अपन ्ो उनीहरूको अपधक दुष्टतया र 
उनीहरूको आफनो िपक्मयापथको उनीहरूकया 
िमणडहरूकया कयारण, उनीहरूलयाई उनीहरूकै 
आफनै िपक्मयापथ छयापडएको पथ्ो, 
त्सकयारण उनीहरूको उन्पत भएन, तर 
उनीहरु िीपडत र प्रतयापडत भए, लमयानीहरू 
अगयापड उनीहरूको अधीनकया लगभग सबै 
भूपमहरू नगतुमयाएसमम उनीहरुलयाई लखेपट्ो।



441

हेलयामयान ४:१४–२५४४१
१४ तर हेर, मोरोनीहयाहले उनीहरूकया 

दुष्टतयाकया कयारण जनसयामतु धेरै कुरयाहरूको 
प्रचयार गरे र नफी र लहीले िपन, जो हेलयामयानकया 
छोरयाहरू पथए, जनसयामतु धेरै कुरयाहरूको प्रचयार 
गरे, हो र उनीहरूसयामतु उनीहरूकया दुष्टतयाकया र 
्पद उनीहरूले आफनया ियािहरूको िशचयात्याि 
नगरे के हु्छ त्सकया बयारेमया धेरै कुरयाहरू 
उनीहरूसयामतु प्र्वचन पदए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
िशचयात्याि गरे र जबसमम उनीहरूले िशचयात्याि 
गरे तबसमम उनीहरूले उन्पत गन्ष थयाले।

१६ पकनपक जब मोरोनीहयाहले देखे पक 
उनीहरूले िशचयात्याि गरे उनले उनीहरूलयाई 
ठयाउँ पिचछे, सहर पिचछे, उनीहरूले आफनो 
समिपत्को आधया र आफनो सबै भूपमको आधया 
ितुन: प्रयाप्त नगरर्जेलसमम अगतु्वयाइ गनने प्र्यास 
गरे।

१७ अपन ् सरी ् ्या्कतया्षहरूको ियासनको 
एकसठ्ी्ौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

१८ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
बैसठ्ी्ौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, पक 
मोरोपनहयाहले लमयानीहरूबयाट अरु अधीनमया 
प्रयाप्त गन्ष सकेनन्।

१९ त्सकयारण उनीहरूले आफनया बयाँकी 
भूपमहरूलयाई प्रयाप्त गनने ्ोजनयाको िररत्याग 
गरे, पकनपक लमयानीहरू ्पत धेरै पथए पक 
नफीहरूलयाई उनीहरूमयापथ अरु िपक् प्रयाप्त 
गन्ष असमभ्व भ्ो; त्सकयारण मोरोनीहयाहले 
उनकया सबै सेनयाहरूलयाई आफूले पलएकया ती 
भयागहरूलयाई कया्म गन्ष िररचयालन गरे।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो, लमयानीहरूकया 
सङ्ख्ययाको महयान् तयाकया कयारण नफीहरू महयान् 
त्यािमया पथए, कथंकदयापचत् उनीहरूलयाई 

पजतेर र पकपचपमची गरर्छ र बध गरर्छ र 
प्वनयाि गरर्छ।

२१ हो, उनीहरूले अलमयाकया 
अगम्वयाणीहरूलयाई र मोसी्याहकया 
्वचनहरूलयाई िपन समझन थयाले; र उनीहरूले 
देखे पक उनीहरू एक हठी जन बनेकया पथए 
र उनीहरूले िरमेश्वरकया आज्याहरूलयाई ततुचछ 
सोचेकया पथए।

२२ अपन पक उनीहरूले मोसी्याहकया 
कयानतुनहरूलयाई बदलेकया पथए र उनीहरूकया 
ियाउहरूमतुपन कुलचेकया पथए, अथ्वया पक जतुन 
िरमप्रभतुले उनलयाई जनसमक् पदनतु भनी 
आज्या पदनतुभएको पथ्ो; र उनीहरूले देखे 
पक उनीहरूकया कयानतुनहरू भ्रष्ट भएकया पथए र 
उनीहरू दुष्ट जन बनेकया पथए, ्पतसमम पक 
उनीहरू लमयानीहरूजसतै समेत दुष्ट पथए।

२३ अपन उनीहरूको दुष्टतयाकया कयारण चच्ष 
कमजोर हुन थयालेको पथ्ो; र उनीहरूले 
अगम्वयाणीको आतमया र प्रकयािको आतमयामया 
अप्वश्वयास गन्ष थयाले; र िरमेश्वरकया 
््या्हरूले उनीहरूलयाई अनतुहयारमया ट्याल् 
हेरररहेकया पथए।

२४ अपन उनीहरूले देखे पक उनीहरू, 
उनीहरूकया ब्धतुहरू, लमयानीहरूजसतै 
कमजोर बनेकया पथए र िरमप्रभतुको आतमयाले 
उनीहरूलयाई अरु संरक्ण गरेन; हो, त्ो 
उनीहरूबयाट हटेको पथ्ो पकनभने िरमप्रभतुको 
आतमया अिप्वत् मन्दरहरूमया बयास गददैन—

२५ त्सकयारण िरमप्रभतुले उहयाँको आशच््ष 
जनक र अततुलनी् क्मतयाद्यारया उनीहरूको 
संरक्ण गन्ष रोकनतुभ्ो, पकनपक उनीहरू 
अप्वश्वयास र भ्या्वह दुष्टतयाको अ्वसथयामया 
ितन भएकया पथए; र उनीहरूले देखे पक 



442

हेलयामयान ४:२६–५:७ ४४२
लमयानीहरू उनीहरूभ्दया अत््त बढी 
अनपग्ती पथए र ्पद उनीहरू िरमेश्वरमया 
नलयागे उनीहरूको पनशच् नै प्वनयाि हुनतु 
िद्षछ।

२६ पकनपक हेर, उनीहरूले देखे पक 
लमयानीहरूको िपक् उनीहरूको िपक् जपत्कै 
महयान् पथ्ो, मयापनस-मयापनस पिचछे समेत। 
अपन ्सरी उनीहरू ्ो महयान् उल्ङ्घनमया 
ितन भएकया पथए; हो, ्सरी उनीहरूको 
उल्ङ्घनकया कयारण, थोरै ्वष्षहरूको 
अ्तरयालमै उनीहरू कमजोर बनेकया पथए।

अध्या् ५

नफी र लहील े आफ ँैलाई प्रचार गन्छ अप्छण 
गद्छरन—्उनीहरूका नाउहँरूले उनीहरूलाई 
आफना जीवनहरू आफना पखुा्छअनुसार नमुना 
्नाउन भनमतयाउरँ—ख्ीष्टले पशचाताप 
गननेलाई उद्धार गनु्छहुनर—नफी र लहीले धरेै 
पररवभत्छतहरू ्नाउरँन ् र ्नदी ्नाइनरन् र 
आगोल े उनीहरूलाई घरेरनर—अनधकारको 
्ादलल े तीन सयलाई घेररनर—पथृवी 
हमल्नर र एक आवाजल े माभनसहरूलाई 
पशचात्ताप गन्छ आज्ा भदनर—नफी र लहीले 
सवग्छदूतहरूसगँ वाता्छलाप गर्छन् र िीडलाई 
आगोद्ारा घरेरनर। लगिग ई.पू. ३०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्ो सोही ्वष्षमया, 
हेर, नफीले ््या्को आसन सेजोरयाम नयाउँ 
भएको एक मयापनसलयाई हसतया्तरण गरे।

२ पकनपक उनीहरूकया कयानतुनहरू र 
उनीहरूकया सरकयारहरू जनतयाकया मतद्यारया 
सथयापित गररएकया पथए र खरयाब छयान्ेहरू 
असल छयान्ेहरूभ्दया बढी अनपग्ती पथए, 

त्सकयारण उनीहरू प्वनयािकया पननमत ियाकेकया 
पथए, पकनपक कयानतुनहरू भ्रष्ट बनेकया पथए।

३ हो, अपन ्ो सबै पथएन; उनीहरू एक 
हठी जन पथए, ्पतसमम पक उनीहरूलयाई, 
उनीहरूकया प्वनयािकया पननमत बयाहेक, न 
त कयानतुनद्यारया न त ््या्द्यारया रयाज् गन्ष नै 
सपक्थ्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी उनीहरूकया 
दुष्टतयाकया कयारण थपकत भएकया पथए; र उनले 
््या्को आसन त्यागे र उनकया बयाँकी सबै 
पदनहरूमया, उनकया भयाइ लहीले िपन, उनकया 
बयाँकी सबै पदनहरूमया, िरमेश्वरकया ्वचनको 
प्रचयार गनने पजममया आफूमया पलए।

५ पकनपक उनीहरूले आफनया पितया 
हेलयामयानले उनीहरूसयामतु बोलेकया ्वचनहरू 
समझे। अपन उनले बोलेकया ्वचनहरू ्ी पथए:

६ हेर, मेरया छोरयाहरू, म चयाहया्छु पक 
पतमीहरूले िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष 
समझनतु िद्षछ; र म चयाहया्छु पक पतमीहरूले 
्ी ्वचनहरू जनसमक् िोषणया गनतु्षिद्षछ। हेर, 
मैले पतमीहरूलयाई ्रुिलेमबयाट आउनतुभएकया 
हयाम्या िपहलया पितयाितुखया्षहरुको नयाउँहरू पदएको 
छु; मैले त्सो गरेको छु जब पतमीहरूले 
आफनया नयाउँहरू समझ्छौ पतमीहरूले 
उहयाँहरूलयाई सनमझनेछौ; अपन पतमीहरूले 
जब उहयाँहरूलयाई समझ्छौ पतमीहरूले 
उहयाँहरूकया कया््षहरूलयाई सनमझनेछौ; अपन 
जब पतमीहरूले उहयाँहरूकया कया््षहरूलयाई 
समझ्छौ पतमीहरूले जसरी ्ो भपनएको छ 
र लेनखएको िपन छ, पक ती असल पथए भनी 
जयान्ेछौ।

७ त्सकयारण, मेरया छोरयाहरू, म चयाहया्छु 
पक पतमीहरूले त्ो गनतु्ष िद्षछ जतुन असल छ, 
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पक पतमीहरूकया बयारेमया त्ो भपन्ोस्, अपन 
लेनख्ोस् िपन, जसरी उहयाँहरूकया बयारेमया 
भपनएको र लेनखएको छ।

८ अपन अब मेरया छोरयाहरू, हेर पतमीहरूबयाट 
मैले अरु केही चयाहया्छु, जतुन चयाहयानया हो, पक 
पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू िमणड गन्षकया लयापग 
नगनू्ष, तर पक पतमीहरूले स्वग्षमया आफनया 
पननमत खरखजयानया थतुियान्ष ्ी कुरयाहरू गनू्ष, 
हो, जतुन अन्त छन् र जतुन खतुइलेर जयाँदैनन्; 
हो, पक पतमीहरूलयाई अन्त जी्वनको त्ो 
बहुमूल् उिहयार प्रयाप्त होओस्, जतुन हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई पदइएको छ भनी अिेक्या 
गन्ष हयामीसँग औपचत् छ।

९ हे समझ, समझ, मेरया छोरयाहरू, बे््यापमन 
रयाजयाले उनकया जनसयामतु बोलेकया ्वचनहरू; 
हो, समझ पक आउनतुहुने ्ेिू ख्ीष्टको 
प्रया्नशचत्को रगत बयाहेक मयापनसलयाई 
बचयाउने त्हयाँ अकको कुनै बयाटो छैन न त कुनै 
मयाध्म नै छ; हो, समझ पक उहयाँ संसयारलयाइ 
उद्धयार गन्ष आउनतुहु्छ।

१० अपन अममोनीहयाहको सहरमया, 
अमतुलेकले जीस्ोमसयामतु भनेकया ्वचनहरूलयाई 
िपन समझ; पकनपक उनले उससयामतु भने 
पक िरमप्रभतु पनशच् नै आफनया जनको 
उद्धयार गन्ष आउनतुहुनेछ, तर उहयाँ आउनतुहुने 
उनीहरूलयाई पतनीहरूको ियािमया उद्धयार गन्ष 
होइन, तर उनीहरूकया ियािहरूबयाट उद्धयार  
गन्ष हो।

११ अपन उहयाँलयाई पितयाबयाट िशचयात्यािकया 
कयारण ियािहरूबयाट उनीहरूलयाई मतुक् गनने 
िपक् पदइएको छ; त्सकयारण उहयाँले 
उनीहरूकया जी्वयातमयाहरूको मतुपक्समम 
उद्धयारकतया्षको िपक् ल्याउने िशचयात्यािकया 

सत्षहरूको समयाचयारको िोषणया गन्ष आफनया 
स्वग्षदूतहरू िठयाउनतु भएको छ।

१२ अपन अब, मेरया छोरयाहरू, समझ, 
समझ पक ्ो उद्धयारकतया्षको चट्यानमयापथ हो, 
जो ख्ीष्ट, िरमेश्वरकया ितुत्, हुनतुहु्छ, पक 
पतमीहरूले आफनो जग बनयाउनतुिछ्ष; पक जब 
सैतयानले आफनया िपक्ियाली हुरी, हो, हया्वयाको 
भूमरीकया उसकया तीरहरू िठयाउँछ, हो, जब 
उसकया सबै अपसनया र उसकया िपक्ियाली 
आँधीले पतमीहरूलयाई पहकया्षउँदछ, 
पतनीहरूसँग पतमीहरूलयाई िोकको अन्त 
खयाडी र अ्त्हीन पधक्यारपतर पिसयानने 
िपक् हुनेछैन, पतमीहरूलयाई बनयाइएको जग 
बसयालेको चट्यानकया कयारण, जतुन बपल्ो जग 
हो, जग ्पद त्समया मयापनसहरूले बनयाए 
उनीहरूको ितन हुन सकदैन।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हेलयामयानले 
आफनया छोरयाहरूलयाई पसकयाएकया ्वचनहरू 
्ी पथए; हो, उनले उनीहरूलयाई धेरै कुरयाहरू 
पसकयाए जतुन ्हयाँ लेनखएकया छैनन् र धेरै 
कुरयाहरू िपन जतुन ्हयाँ लेनखएकया छन्।

१४ अपन उनीहरूले उनकया ्वचनहरूलयाई 
समझे; अपन त्सकयारण उनीहरू, िरमेश्वरकया 
आज्याहरू ियालनया गददै, नफीकया सबै जनमयाझ 
िरमेश्वरकया ्वचन पसकयाउन, बयाउन्टफूल 
सहरबयाट सतुरु गददै अपि बढे;

१५ अपन त्हयाँबयाट पगदको सहरसमम; 
अपन पगदको सहरबयाट मतुलेकको सहरसमम;

१६ अपन, दपक्णतफ्कको भूपममया भएकया 
नफीकया सबै जनमयाझ नगइ्जेलसमम उनीहरू 
एक सहरदेनख अककोसमम समेत; र त्हयाँबयाट 
जरहेमलयाको भूपमसमम, लमयानीहरूमयाझ गए।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
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महयान् िपक्कया सयाथ प्रचयार गरे, ्पतसमम 
पक उनीहरूले नफीहरूबयाट गएकया ती पभन् 
मतधयारीहरूमध्े धेरैलयाई िरयापजत गरे, 
्पतसमम पक उनीहरू अपि आए र आफनया 
ियािहरूको स्वीकयार गरे र िशचयात्यािकया पननमत 
बनप्तसमया पलए र ततुरु्त आफूले उनीहरूमयापथ 
गरेकया अ््या्हरूलयाई सच्याउने प्र्तन गन्ष 
नफीहरूमया फक्क।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी र 
लहीले ्पत महयान् िपक् र अपधकयारकया 
सयाथ लमयानीहरूसयामतु प्रचयार गरे, पकनपक 
उनीहरूलयाई िपक् र अपधकयार पदइएको पथ्ो 
तयापक उनीहरू बोलन सकून् र उनीहरूलयाई 
उनीहरूले के बोलनतु िछ्ष त्ो िपन पदइएको 
पथ्ो—

१९ त्सकयारण उनीहरूले लमयानीहरूको 
महयान् आशच््षकया पननमत, उनीहरूलयाई 
मनयाउन बोले, ्पतसमम पक जरहेमलयाको भूपम 
र ्वररिरर भएकया लमयानीहरूमध्े िशचयात्यािकया 
पननमत बनप्तसमया पलने आठ हजयार पथए र 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूलयाई 
दुष्ट मयाने।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी र लही 
त्हयाँबयाट नफीको भूपमपतर जयान अगयापड बढे।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूलयाई 
लमयानीहरूकया सेनयाद्यारया समयापत्ो र 
कयारयागयारमया फ्याँपक्ो; हो त्ो उही कयारयागयारमया 
जतुनमया अममोन र उनकया ब्धतुहरूलयाई 
पलमहीकया से्वकहरूद्यारया फ्याँपकएको पथ्ो।

२२ अपन उनीहरूलयाई खयानयापबनया धेरै 
पदन कयारयागयारमया फ्याँकेिपछ, हेर, पतनीहरू 
उनीहरूलयाई पलन कयारयागयारमया गए पक 
पतनीहरूले उनीहरूको बध गन्ष सकून्।

२३ अपन ् सतो हुन ग्ो पक नफी र लहीलयाई 
आगोले जसतै गरी िेररएको पथ्ो, ्पतसमम 
पक कथंकदयापचत पतनीहरू िोपल्छन् पक 
भन्े डरले उनीहरूले उनीहरूमयापथ हयातहयालन 
आँट गरेनन्। तैिपन नफी र लही जलेनन्; र 
उनीहरू आगोको मयाझमया उपभरहेकया पथए र 
जलेकया पथएनन्।

२४ अपन जब उनीहरूले देखे पक 
उनीहरूलयाई आगोको खमबयाले ्वररिरर 
िेररएको पथ्ो र ् सले उनीहरूलयाई जलयाएको 
पथएन, उनीहरूकया हृद्ले सहयास पल्ो।

२५ पकनपक उनीहरूले देखे पक 
लमयानीहरूले उनीहरूमयापथ हयात हयालने आँट 
गरेनन्; न त उनीहरूकया नपजक आउने आँट 
नै गरे, तर उनीहरू आशच््षले लयाटो भएजसतो 
गरी खडया भए।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी र 
लही खडया भए र उनीहरूसयामतु बोलन थयाले, 
्सो भ्दै: नडरयाओ, पकनपक हेर, उहयाँ 
िरमेश्वर हुनतुहु्छ जसले ्ो प्वसम्कयारी 
कुरया पतमीहरूसयामतु देखयाउनतुभएको छ, 
जतुनमया पतमीहरूसयामतु देखयाइएको छ पक 
पतमीहरूले हयाम्ो बध गन्ष हयामीमया हयात हयालन  
सकदैनौ।

२७ अपन हेर, जब उनीहरूले ्ी ्वचनहरू 
भनेकया पथए, िृथ्वी अत््तै हनल््ो र िृथ्वीमया 
ढलन लयागेको जसतै गरी कयारयागयारकया पभत्याहरू 
हनल्ए; तर हेर, पतनीहरू ढलेनन्। अपन हेर, 
कयारयागयारमया भएकया उनीहरू लमयानीहरू र 
नफीहरूकया पभन् मतधयारीहरू पथए।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूलयाई 
एक अ्धकयारको बयादलले ढयापक्ो र एक 
गमभीर भ्या्वह डर उनीहरूमयापथ आ्ो।
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२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ 

अ्धकयारको बयादल मयापथबयाट जसतै गरी 
एक आ्वयाज आ्ो, ्सो भ्दै: िशचयात्याि 
गर पतमीहरूले, िशचयात्याि गर पतमीहरूले र 
पतमीहरूसयामतु ितुभ-समयाचयार िोषणया गन्ष मैले 
िठयाएकया मेरया से्वकहरूको प्वनयाि गन्ष अरु 
नखोज।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो जब उनीहरूले ्ो 
आ्वयाज सतुने र देखे पक ्ो एक चट्याङको 
आ्वयाज पथएन, न त ्ो एक महयान् 
कोलयाहलिूण्ष हल्याको आ्वयाज पथ्ो, तर हेर, 
्ो िूण्ष सतुमधतुरतयाको नसथर मपसनो आ्वयाज 
पथ्ो, कयानेखतुसी गरेजसतै गरी र ्सले 
आतमयापभत् समेत छेड्ो—

३१ अपन आ्वयाज सतुमधतुर हुँदयाहुँदै, हेर िृथ्वी 
अत््त हनल््ो र कयारयागयारकया पभत्याहरू 
फेरर हनल्ए, िृथ्वीमया ढलन लयागेको जसतै 
गरी; अपन हेर अ्धकयारको बयादल, जतुनले 
उनीहरूलयाई ढयाकेको पथ्ो, हटेन—

३२ अपन हेर आ्वयाज फेरर आ्ो, ्सो 
भ्दै: िशचयात्याि गर पतमीहरू, िशचयात्याि गर 
पतमीहरू, पकनपक स्वग्षको अपधरयाज् नपजक 
छ; र मेरया से्वकहरूको प्वनयाि गन्ष अरु 
नखोज। अपन ्सतो हुन ग्ो पक िृथ्वी फेरर 
हनल््ो र पभत्याहरू हनल्ए।

३३ अपन फेरर आ्वयाज तेस्ो िटक िपन 
आ्ो, अपन मयापनसद्यारया उच्चयारण गन्ष 
नसपकने प्वसम्कयारी ्वचनहरू उनीहरूसयामतु 
बोल्ो; अपन पभत्याहरू फेरर हनल्ए र टुक्या 
टुक्यामया प्वभयापजत हुन लयागेको जसतै गरी िृथ्वी 
हनल््ो।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
उनीहरूलयाई ढयाकेको अ्धकयारको बयादलकया 

कयारण भयाग् सकेनन्; हो, उनीहरू आफूमयापथ 
आएको भ्कया कयारण अचल िपन भए।

३५ अब उनीहरूमयाझ एक ज्मपसद्ध नफी 
पथ्ो, जो एक िटक िरमेश्वरको चच्षको 
मयातहतमया पथ्ो तर उनीहरूभ्दया पभन् 
मतको पथ्ो।

३६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उसल ेआफैलयाई 
िरूया फकया््ष ो र हरे, उसल े अ्धकयारको 
बयादलमयाफ्कत् नफी र लहीकया अनतुहयारहरू 
देख्ो र हेर, ती, स्वग्षदतूकया अनतुहयारहरूजसत ै
अत््त चमकेकया पथए। अपन उसल े दखे्ो 
पक उनीहरूले आफनया आखँयाहरू स्वग्षपतर 
उचयालेकया पथए; र उनीहरू आफूले दखेकेया 
कुनै प्रयाणीसँग बोलकेो अथ्वया उनीहरूकया 
आ्वयाजहरू उचयालरे बोलकेो जसत ैगरकेया पथए।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो मयापनसले 
भीडसयामतु करया्ो, पक उनीहरूले फकू्कन् र 
हेरून्। अपन हेर, उनीहरूलयाई िपक् पदइएको 
पथ्ो पक उनीहरूले फक्क र हेरे; अपन 
उनीहरूले नफी र लहीकया अनतुहयारहरूलयाई 
देखे।

३८ अपन उनीहरूले त्स मयापनससयामतु भने: 
हेर, ्ी सबै कुरयाहरूको अथ्ष के हो र को हो 
त्ो जोसँग उनीहरूले ्वयातया्षलयाि गछ्षन्?

३९ अब त्ो मयापनसको नयाउँ अनममनयादयाब 
पथ्ो। अममीनयादयाबले उनीहरूसयामतु भ््ो: 
उनीहरू िरमेश्वरकया स्वग्षदूतहरूसँग 
्वयातया्षलयाि गछ्षन्।

४० अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
उससयामतु भने: हयामीले के गनतु्षिद्षछ तयापक ्ो 
अ्धकयारको बयादलले हयामीलयाई ढयाकनबयाट 
हटयाउन सपक्ोस्?

४१ अपन अनममनयादयाबले उनीहरूसयामतु 
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भ््ो: पतमीहरूले िशचयात्याि गनतु्षिछ्ष र 
आ्वयाजसयामतु ितुकयानतु्षिछ्ष, पतमीहरूसँग ख्ीष्टमया 
आसथया नभइ्जेलसमम समेत, जसकया 
बयारेमया अलमया र अमतुलेक र जीस्ोमद्यारया 
पसकयाइएको पथ्ो; र जब पतमीहरूले ्ो 
गननेछौ, अ्धकयारको बयादललयाई पतमीहरूलयाई 
ढयाकनबयाट हटयाइनेछ।

४२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू सबैले 
िृथ्वी हल्याउने उहयाँको आ्वयाजसयामतु ितुकयान्ष 
थयाले; हो, उनीहरूले अ्धकयारको बयादल 
नहटयाइ्जेलसमम ितुकयारे।

४३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
आफनया आँखयाहरू ्वररिरर ितुमयाए र देखे 
पक उनीहरूलयाई ढयाकनबयाट अ्धकयारको 
बयादल हटयाइएको पथ्ो, हेर, उनीहरूले देखे 
पक उनीहरूलयाई, हो, प्रत्ेक आतमयालयाई, 
आगोको खमबयाद्यारया िेररएको पथ्ो।

४४ अपन नफी र लही उनीहरूकयामयाझमया 
पथए; हो, उनीहरूलयाई िेररएको पथ्ो; हो, 
उनीहरू बलदो आगोकया मयाझमया जसतै पथए, 
तैिपन ्सले उनीहरूलयाई हयापन गरेन, न त 
्सले कयारयागयारकया पभत्याहरूलयाई नै समयात्ो; 
अपन उनीहरू बोलन नसपकने र मपहमयाले िूण्ष 
हष्षले भररएकया पथए।

४५ अपन हेर, िरमेश्वरको िप्वत् आतमया 
स्वग्षबयाट तल आए र उनीहरूकया हृद्हरूमया 
प्र्वेि गरे र उनीहरू आगोले जसतै भररए र 
उनीहरूले प्वसम्कयारी ्वचनहरू बोलन सके।

४६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूसयामतु 
एक आ्वयाज, हो, एक आन्ददया्क आ्वयाज, 
कयानेखतुसी गरेजसतै गरी आ्ो, ्सो भ्दै:

४७ ियान्त, पतमीहरूसयामतु ियान्त होओस्, 
पतमीहरूको मेरो िरमपप्र्मया भएको 

आसथयाकया कयारण, जो संसयारको उतिपत्देनख  
नै पथए।

४८ अपन अब, जब उनीहरूले ्ो सतुने 
उनीहरूले आफनया आँखया जहयाँबयाट आ्वयाज 
आएको पथ्ो त्तयापतर हेन्ष मयापथ ियारे; र हेर, 
उनीहरूले स्वग्ष खतुलेको देखे र स्वग्षदूतहरू 
स्वग्षबयाट तल आए र उनीहरूसयामतु से्वया गरे।

४९ अपन त्हयाँ ती कुरयाहरू देखने र सतुन्े 
तीन स् आतमयाहरू पथए; र उनीहरूलयाई 
अपि जयान र प्वसम् नगन्ष र िङ्या नगन्ष 
अह्रयाइएको पथ्ो।

५० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
अपि गए र जनसयामतु से्वया गरे, ्वररिररकया 
सबै क्ेत्हरूभरर उनीहरूले सतुनेकया र देखेकया 
कुरयाहरूको िोषणया गददै, ्पतसमम पक 
लमयानीकया अरु भयागहरूले उनीहरूलयाई 
प्वश्वयास गरे, उनीहरूले प्रयाप्त गरेकया 
प्रमयाणहरूकया महयान् तयाकया कयारण।

५१ अपन प्वश्वयास गनने जपतले आफनया 
्तुद्धकया हपत्यारलयाई र उनीहरूकया िृणयालयाई र 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयालयाई िपन 
त्यागे।

५२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
आफनया अधीनकया भूपमहरू नफीहरूसयामतु 
समि्षण गरे।

अध्या् ६

धमती लमानीहरूल े दषु्ट नफीहरूसाम ु प्रचार 
गद्छरन्—दु् ै जन रामनत र प्रचरूताको 
युगमा उन्नभत गर्छन—्भवहानको तारा, 
पापको लेखकले, दषु्टहरूका र गाभदयानतोन 
डाकँाहरूका हृदयहरूलाई हतयामा र दषु्टतामा 



हेलयामयान ६:१–१२

447

४४७
िडकाउरँ—डाकँाहरूल ेनफीको सरकारलाई 
भलनरन।् लगिग ई.प.ू २९–२३।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
््या्कतया्षहरूको ियासनको बैसठ्ी्ौँ ्वष्षको 
अ्त् भएको पथ्ो, ्ी सबै कुरयाहरू भएकया 
पथए र लमयानीहरू, उनीहरूकया बढी भयाग, धममी 
जन बनेकया पथए, ्पतसमम पक उनीहरूको 
धयापम्षकतयाले नफीहरूलयाई उपछ््ो, आसथयामया 
उनीहरूको दृढतया र उनीहरूकया नसथरतयाकया 
कयारण।

२ पकनपक हेर, नफीहरूमध्े धेरै पथए 
जो कठोर र पनष्ठुर र अत्यापधक दुष्ट बनेकया 
पथए, ्पतसमम पक उनीहरूले िरमेश्वरकया 
्वचनलयाई र उनीहरूमयाझ आएकया सबै प्र्वचन 
र अगम्वयाणीलयाई अस्वीकयार गरेकया पथए।

३ तैिपन, लमयानीहरूकया िरर्वत्षनकया 
कयारण, हो, उनीहरूमयाझ सथयापित गररएको 
िरमेश्वरको चच्षकया कयारण, चच्षकया जनसँग 
महयान् खतुसी पथ्ो। अपन उनीहरूले एक 
अकया्षलयाई सङ्पत गरे र एक अकया्षसँग हपष्षत 
भए र महयान् खतुसी ियाए।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूमध्े 
धेरै जरहेमलयाको भूपमसमम तल आए र 
आफनो िरर्वत्षनको तररकया नफीहरूकया 
जनसमक् िोषणया गरे र उनीहरूलयाई आसथया 
र िशचयात्यािमया प्रोतसयापहत गरे।

५ हो, अपन धेरैले उनीहरूमध्े धेरैलयाई 
प्वनम्तयाको गपहरयाइमया ल्याउन, िरमेश्वर र 
थतुमयाकया प्वनम् अनतु्या्ीहरू बन्, अत््त 
महयान् िपक् र अपधकयारकया सयाथ प्रचयार गरे।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूमध्े 
धेरै उत्रतफ्कको भूपमपतर गए; र नफी र लही 

िपन उत्रतफ्कको भूपमपतर, जनसयामतु प्रचयार 
गन्ष गए। अपन ्सरी पत्सठ्ी्ौँ ्वष्षको अ्त् 
भ्ो।

७ अपन हेर, समिूण्ष भूपममया ियान्त पथ्ो, 
्पतसमम पक नफीहरू भूपमको जतुन भयागमया 
जयान चयाहे त्हीँ गए, चयाहे नफीहरूमयाझ होस् 
्या लमयानीहरू।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू िपन 
उनीहरू जहयाँ जयान चयाहे त्हीँ गए. चयाहे त्ो 
लमयानीहरूमयाझ होस् ्या नफीहरूमयाझ; अपन 
्सरी उनीहरूले एक अकया्षसँग व््वहयार गरे, 
पकन् र बेचन र फयाइदया पलन; उनीहरूकया 
चयाहनयाअनतुसयार।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
अत््तै धनी बने, लमयानीहरू र नफीहरू दुबै, 
अपन उनीहरूसँग अत््त प्रचूरमयात्यामया सतुन र 
चयाँदी र हरेक प्रकयारकया बहूमूल् धयाततुहरू पथए, 
दपक्णको भूपम र उत्रको भूपम दुबैमया।

१० अब, दपक्णको भूपमलयाई लही भपन्ो 
र उत्रको भूपमलयाई मतुलेक भपन्ो, जतुन 
पसदपक्याहको छोरयाको नयाउँअनतुसयार पथ्ो; 
पकनपक िरमप्रभतुले मतुलेकलयाई उत्रको भूपममया 
र लहीलयाई दपक्णको भूपममया ल्याउनतुभ्ो।

११ अपन हेर, ्ी दुबै भूपमहरूमया सबै 
प्रकयारकया सतुन र चयाँदी र हरेक पकपसमकया 
बहुमूल् कच्चया धयाततु पथए; अपन त्हयाँ 
चयाखलयागदो कयापलगढ़हरू िपन पथए, जसले 
सबै प्रकयारकया कच्चया धयाततुहरूकया कया््ष गरे र 
प्रसोधन गरे; अपन ्सरी उनीहरू धनी बने।

१२ उनीहरूले, दपक्ण र उत्र दुबैमया, 
प्रचतुर मयात्यामया अन् उबजयाए; र दपक्ण र उत्र 
दुबैमया, उनीहरू अत््तै फुले-फले। अपन 
उनीहरू भूपममया फैपलए र अत््त बपल्या 
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भए। अपन उनीहरूले धेरै बथयान र झतुणड, हो, 
धेरै गयाई्वसततुहरू िपन हुकया्षए।

१३ हेर उनीहरूकया सत्ीहरूले मेहनत गरे 
र धयागो कयाते र उनीहरूको नयाङ्ोिनयालयाई 
िपहरन सबै प्रकयारकया ्वसत्हरू, मपसनो गरी 
बयापटएकया सतुती किडयाहरू र हरेक प्रकयारकया 
्वसत्हरू बनयाए। अपन चौसठ्ी्ौँ ्वष्ष ्सरी 
ियान्तमया पबत्ो।

१४ अपन िैसठ्ी्ौँ ्वष्षमया िपन उनीहरूसँग 
महयान् हष्ष र ियान्त, हो, आगयामी कुरयाहरूकया 
बयारेमया धेरै प्र्वचन र अगम्वयाणीहरू पथए। 
अपन िैसठ्ी्ौँ ्वष्ष ्सरी पबत्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
््या्कतया्षहरूको ियासनको छसैठ्ी्ौँ ्वष्षमया, 
हरे, सजेोरयाम ््या्को आसनमया बसेको 
सम्मया एक अज्यात हयातद्यारया उसको हत्या 
गरर्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक सोही ्वष्षमया 
उसको छोरया, जसलयाई जनले उसको सट्यामया 
पन्तुक् गरकेया पथए, उसको िपन हत्या गरर्ो। 
अपन छैसठ्ी्ौँ ्वष्षको िपन ् सरी अ्त् भ्ो।

१६ अपन सतसठ्ी्ौँ ्वष्षको प्रयारमभमया जन 
फेरर अत््त दुष्ट बन् थयाले।

१७ पकनपक हेर, िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई 
्पत लयामो सम्समम संसयारकया धनहरूकया 
सयाथ आिीष पदनतुभएको पथ्ो पक 
उनीहरूलयाई क्ोधमया, ्तुद्ध गन्षमया, रक्ियात 
गन्षमया भडकयाइएको पथएन; त्सकयारण 
उनीहरूले आफनया हृद्हरूलयाई उनीहरूकया 
धनहरूमयापथ रयाखे, हो, उनीहरूले फयाइदया 
पलन खोजन थयाले पक उनीहरू एक अकया्ष 
भ्दयामयापथ हुन सकून्; त्सकयारण उनीहरूले 
गोप् हत्याहरू गन्ष र डकैँती गन्ष र लतुटन थयाले 
तयापक उनीहरूले फयाइदया ियाऊन्।

१८ अपन अब हेर, ती हत्यारयाहरू र लतुटेरयाहरू 
कीशकुमेन र गयापद्या्तोनद्यारया बनयाइएकया एक 
समूह पथए। अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक 
गयापद्या्तोनकया समूहकया धेरै नफीहरूमयाझ 
समेत पथए। तर हेर, उनीहरू लमयानीहरूकया 
अझ बढी दुष्टभयागहरूमयाझ झनै अनपग्ती 
पथए। अपन उनीहरूलयाई गयापद्या्तोनकया 
डयाँकयाहरू र हत्यारयाहरू भपन्थ्ो।

१९ अपन ती उनीहरू नै पथए जसले प्रधयान 
््या्कतया्ष सेजोरयाम र उनको छोरयाको, 
््या्को आसनमया बसेको बेलयामया हत्या 
गरेकया पथए; र हेर, उनीहरूलयाई फेलया ियाररएन।

२० अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
लमयानीहरूले थयाहया ियाए पक उनीहरूमयाझ 
डयाँकयाहरू छन् उनीहरू अत््त दुनखत भए; 
र उनीहरूले डयाँकयाहरूलयाई िृथ्वीको सतहबयाट 
प्वनयाि गन्ष आफनो क्मतयामया भएकया प्रत्ेक 
मयाध्मको प्र्ोग गरे।

२१ तर हेर, सैतयानले नफीहरूकया बढी 
भयागहरूकया हृद्हरूलयाई भडकया्ो, ्पतसमम 
पक उनीहरू ती डयाँकयाहरूकया समूहमया एकीकृत 
भए र उनीहरूकया करयारहरू र उनीहरूकया 
ििथहरूमया प्र्वेि गरे, पक उनीहरूले 
एक अकया्षको सतुरक्या र संरक्ण गनने छन्, 
उनीहरूलयाई जतुनसतुकै कपठन िररनसथपतमया 
भए िपन, पक उनीहरूले पतनीहरूकया हत्या र 
पतनीहरूकया लतुटको र पतनीहरूकया चोरी सहन 
िननेछैन।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूसँग 
आफनया पच्हहरू, हो, उनीहरूकया गोप् 
पच्हहरू र उनीहरूकया गोप् ्वचनहरू पथए; 
अपन ्ो पक उनीहरूले करयारमया प्र्वेि गरेको 
ब्धतुलयाई छुट्याउन सकून्, पक आफनया ब्धतुले 
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जसतोसतुकै दुष्टतया गरे िपन उसले आफनो 
ब्धतुद्यारया चोट नियाओस्, न त पतनीहरुद्यारया 
जो उसको समूहकया हुन्, जसले ्ो करयार 
पलएकया छन्।

२३ अपन ्सरी उनीहरूले उनीहरूको 
देिकया कयानतुनहरू र िरमेश्वरकया व््वसथयाहरू 
प्विरीत हत्या गन्ष र लतुटन र चोन्ष र ्वेश्या्वृपत् 
र सबै प्रकयारकया दुष्टतया गन्ष सकून्।

२४ अपन उनीहरूकया समूहकया मध्े 
जजसल े आफनया दषु्टतया र आफनया कुकम्षहरू 
ससंयारमया प्रकट गछ्षन, उनीहरूलयाई आफनो 
दिेको कयानतुनअनतुसयार होइन, तर गयापद्या्तोन 
र कीशकुमनेद्यारया पदइएको उनीहरूको दषु्टतयाको 
कयानतुनअनतुसयार ््या् गररनतु िद्षछ।

२५ अब हेर, ती गोप् ििथहरू र करयारहरू 
पथए जतुन आलमयाले उनकया छोरयालयाई संसयार 
अपि जयान हुँदैन भनी आज्या पदएकया पथए, ती 
कथंकदयापचत जनलयाई प्वनयािमया झयानने एक 
मयाध्म हुनेछन्।

२६ अब हेर, ती गोप् ििथहरू र करयारहरू 
गयापद्या्तोनसयामतु हेलयामयानलयाई हसतया्तरण 
गररएकया अपभलेखहरूद्यारया आएनन्; तर हेर, 
ती गयापद्या्तोनको हृद्मया त्सले रयाखेको 
पथ्ो जसले हयाम्या प्रथम मयातयापितयालयाइ 
पनषेपधत फल खयान लोभ्याएको पथ्ो—

२७ हो, त्ो उही जसले कप्नसँग षड््त् 
गऱ्ो, पक ्पद उसले आफनो भयाइ हयापबलको 
हत्या गरेमया ्ो संसयारसयामतु ज्यात हुनेछैन। अपन 
उसले कप्न र उसकया अनतु्या्ीहरूसँग त्स 
सम् िशचयात् षड््त् गऱ्ो।

२८ अपन ्ो िपन सोही हो जसले 
मयापनसहरूकया हृद्हरूमया ि्या्षप्त मयात्यामया 
उच्च धरहरया बनयाउन ्ो रोप्ो तयापक उनीहरू 

स्वग्ष ितुग् सकून्। अपन ्ो उही प्रयापण पथ्ो 
जसले जनलयाई त्ो धरहरयादेनख ्ो भूपमसमम 
अगतु्वयाइ गऱ्ो; जसले जनलयाई िूरै प्वनयािसमम 
र चीरसथया्ी नरकसमम नपिसयारर्जेल भूपमको 
समिूण्ष सतहभरर अ्धकयारकया र कुकम्षकया 
कयामहरू फैलयाउँछ।

२९ हो, त्ो उही हो जसले पनर्तर 
अ्धकयारकया र गोप् हत्याकया कयाम गन्ष 
गयापद्या्तोनको हृद्मया रोप्ो; र उसले 
मयापनसको प्रयारमभदेनख ्ो सम्समम िपन 
्सलयाई अपि ल्याएको छ।

३० अपन हेर, ्ो ऊ हो जो सबै ियािको 
लेखक हो। अपन हेर, उसले अ्धकयारकया 
र गोप् हत्याकया कयामहरू पनर्तर गद्षछ र 
उनीहरूकया षड््त्हरू र उनीहरूकया ििथहरू 
र उनीहरूकया करयारहरू र उनीहरूकया भ्या्वह 
दुष्टतयाकया ्ोजनयाहरू, एउटया पिँढीदेनख अकको 
पिँढीसमम, उसले मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया 
हृद्लयाई समयातन भ्याएअनतुसयार हसतया्तरण 
गद्षछ।

३१ अपन अब हेर, उसले नफीहरूकया 
हृद्हरूमयापथ महयान् िकड ियाएको पथ्ो; 
हो, ्पतसमम पक उनीहरू अत््त दुष्ट बनेकया 
पथए; हो, उनीहरूमध्े बढी भयाग धयापम्षकतयाको 
बयाटोबयाट तक्ककया पथए र िरमेश्वरकया 
आज्याहरूलयाई उनीहरूकया ियाउमतुपन कुलचे र 
उनीहरू आफनै बयाटयाहरूपतर लयागे र आफनया 
पननमत उनीहरूकया सतुन र उनीहरूकया चयाँदीकया 
मतुपत्षहरू बनयाए।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ी सबै 
दुष्टतयाहरू उनीहरूसयामतु आउन त्पत 
धेरै ्वष्ष लयागेन, ्पतसमम पक त्सको 
बढी भयाग उनीहरूसयामतु नफीकया जनमयापथ 



450

हेलयामयान ६:३३–४१ ४५०
््या्कतया्षहरूको ियासनको सतसठ्ी्ौँ ्वष्षमया 
आएको पथ्ो।

३३ अपन अठसठ्ी्ौँ ्वष्षमया िपन धममीकया 
महयान् दु:ख र प्वलयािकया लयापग उनीहरूकया 
दुष्टतया बढे।

३४ अपन ्सरी हयामी देखछौँ पक नफीहरू 
प्वश्वयासमया क्ीण हुन र दुष्टतया र कुकम्षहरूमया 
बढन थयाले, जब पक लमयानीहरू उनीहरूकया 
िरमेश्वरकया ज्यानमया अ्त््त बढन थयाले; 
हो, उनीहरूले उहयाँकया कयानतुनहरू र आज्याहरू 
ियालन गन्ष र उहयाँ अगयापड सत्तया र 
इमया्दयारीकया सयाथ पहँडन थयाले।

३५ अपन ् सरी हयामी दखेछौँ पक िरमप्रभतुको 
आतमया उनीहरूकया हृद्कया दुष्टतया र 
कठोरतयाकया कयारण नफीहरूबयाट हटन थयाल्ो।

३६ अपन ्सरी हयामीहरूले देखछौँ पक 
िरमप्रभतुले उहयाँकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गन्षमया उनीहरूको सहजतया र चयाहनयाकया कयारण 
लमयानीहरूमयापथ आफनो आतमया ख््याउन 
थयालनतु भ्ो।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
गयापद्या्तोनकया डयाँकयाहरूको समूहलयाई खोजे; 
र उनीहरूले उनीहरूकया बढी दुष्ट भयागहरूमयाझ 
िरमेश्वरकया ्वचनको प्र्वचन पदए, ्पतसमम 
पक डयाँकयाहरूको समूहको लमयानीहरूमयाझ 
बयाट िूरै प्वनयाि गरर्ो।

३८ अपन अकया्षतफ्क ्सतो हुन ग्ो 
पक, नफीहरूले उनीहरूलयाई बढयाए र 
उनीहरूलयाई समथ्षन गरे, उनीहरूकया बढी 
दुष्ट भयागबयाट सतुरु गददै, नफीहरूकया समिूण्ष 
भूपममया उनीहरू नफैपल्जेल र धममीकया बढी 
भयागहरूलयाई उनीहरूकया कया््षहरूमया प्वश्वयास 
गन्ष र उनीहरूकया लतुटहरूको सहभयागी हुन 

र उनीहरूकया गोप् हत्या र गतुटब्दीहरूमया 
सहमत हुन नफसयाइ्जेलसमम।

३९ अपन ्सरी उनीहरूले सरकयारको 
एकलौटो पजममे्वयारी प्रयाप्त गरे, ्पतसमम 
पक उनीहरूले गररब र प्वनम् र िरमेश्वरकया 
प्वनम् अनतु्या्ीहरूमयापथ आफनया ियाउहरूले 
कुलचे र प्रहयार गरे र कष्ट पदए र आफनया पिठ्ूँ  
फकया्षए।

४० अपन ्सरी हयामी देखछौँ पक उनीहरू 
एक भ्या्वह अ्वसथयामया र चीरसथया्ी 
प्वनयािकया पननमत ियाकेकया पथए।

४१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
अठसठ्ी्ौँ ्वष्षको ्सरी अ्त् भ्ो।

हेलयामयानको छोरया नफीको अगम्वयाणी—
िरमेश्वरले नफीकया जनलयाई चेतया्वनी पदनतुहु्छ 
पक उहयाँले उनीहरूलयाई आफनो क्ोधमया 
भेटनतुहुनेछ, उनीहरूकया िूरै प्वनयािकया पननमत 
्पद उनीहरूले आफनया दुष्टतयाको िशचयात्याि 
नगरे। िरमेश्वरले नफीकया जनलयाई महयामयारीकया 
सयाथ प्रहयार गनतु्षहु्छ; उनीहरूले िशचयात्याि 
गछ्षन् र उहयाँपतर फक्क्छन्। िमतुएल, एक 
लमयानीले, नफीहरूसयामतु अगम्वयाणी गछ्षन्।

अधयाय ७ देमख १६ समम

अध्या् ७

नफी उत्तरमा असवीकार गररनरन ् र जरहमेला 
फभक्कनरन्—उनी आफनो ् गैँ चाको धरहरामा 
प्रा ््छना गर्छन् र त् जनसाम ु अनरुोध गर्छन् 
पशचात्ताप गन्छ अ्वा नाभसन। लगिग 
ई.प.ू २३–२१।
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१ हेर, अब नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको उनया्सत्रीऔँ 
्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, पक नफी, हेलयामयानको 
छोरया, उत्रतफ्कको भूपमबयाट जरहेमलयाको 
भूपममया फक्क।

२ पकनपक हेर उनी उत्रतफ्कको भूपममया 
भएकया जनमयाझ गएकया पथए र िरमेश्वरकया 
्वचन उनीहरूसयामतु प्रचयार गरे र उनीहरूसयामतु 
धेरै कुरयाहरूको अगम्वयाणी गरे।

३ अपन उनीहरूले उनकया सबै ्वचनहरूको 
अस्वीकयार गरे, ्पतसमम पक उनी 
पतनीहरूमयाझ रहन सकेनन्, तर आफनो 
ज्मभूपमपतर फेरर फक्क।

४ अपन जनलयाई एक त्सतो भ्या्वह 
दुष्टतयाको अ्वसथयामया देखेर र ती गयापद्या्तोन 
डयाँकयाहरूले ््या्को आसन भरेर—
भूपमको िपक् र अपधकयारलयाई हत्याएको 
हुनयाले; िरमेश्वरकया आज्याहरूलयाई अनयासथया 
गरेर र उहयाँकया अगयापड अपलकपत िपन सही 
नभएकयाले; मयापनसकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
््या् नगरी;

५ धयापम्षकतयाकया कयारण धममीहरूलयाई िृणया 
गरेर; दोषी र दुष्टलयाई उनीहरूकया िैसयाकया 
कयारण सजया् पबनया छयापडपदएर र अझ बढी 
उनीहरूलयाई सरकयारकया कया्या्षल्हरूकया 
प्रमतुख िद पदएर, उनीहरूकया इचछयाअनतुसयार 
ियासन गन्ष र मनखतुसी गन्ष पदएर, पक उनीहरूले 
फयाइदया र संसयारको मपहमया ियाउन सकून् र अझ 
बढी, पक उनीहरूले अझ बढी सपजलैसँग 
व्पभचयार गन्ष र चोन्ष र मयान्ष र उनीहरूकया 
आफनया इचछयाअनतुसयार गन्ष सकून्—

६ अपन ्ो महयान् दुष्टतया नफीहरूमयापथ 
थोरै ्वष्षको अ्तरयालमया आएको पथ्ो; अपन 

जब नफीले ्ो देखे, उनको हृद् आफनो 
छयाती पभत् दु:खले फुल्ो; र उनले आफनो 
आतमयाको ्वेदनयामया ितुकयारे:

७ हे, पक मेरया पदनहरू जब मेरया पितया नफी 
िपहलया ्रुिलेमको भूपमबयाट बयापहर आएकया 
पदनहरूमया भएको भए हु्थ्ो, पक मैले 
प्रपतज्याको भूपममया उहयाँसँग खतुसी मनयाउँथे, तब 
उहयाँकया जनले सपजलैसँग अनतुरोधहरू मया्थे, 
िरमेश्वरकया आज्याहरू ियालनया गन्ष नसथर पथए र 
दुष्टतयापतर अगतु्वयाइ गररन सतुसत पथए र उनीहरू 
िरमप्रभतुकया ्वचनहरू सतुन् द्ूत पथए—

८ हो, ्पद मेरया पदनहरू ती पदनहरूमया 
भइपदएको भए, तब मेरो आतमया मेरया 
ब्धतुहरूकया धयापम्षकतयाकया कयारण खतुसी 
मनयाउँथ्ो।

९ तर हेर, मलयाई िठयाइएको छ पक मेरया 
पदनहरू ्ी हुन् र मेरो आतमया मेरया ब्धतुहरूकया 
्ो दुष्टतयाकया कयारण दु:खले भररनतु िद्षछ।

१० अपन हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक ्ो 
एक धरहरयामयापथ पथ्ो, जतुन नफीको बगैँचयामया 
पथ्ो, जतुन प्रमतुख बजयारपतर लैजयाने रयाजमयाग्ष 
नपजक पथ्ो, जतुन जरहेमलयाको सहरमया पथ्ो; 
त्सकयारण नफीले आफ ँैलयाई बगैँचयामया भएको 
धरहरयामयापथ पनहुऱ्याएकया पथए, जतुन धरहरया 
बगैँचयाको रयाजमयाग्षपतर जयाने द्यारनपजक  
पथ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पननशचत 
मयापनसहरू त्हयाँबयाट जयाँदै पथए र नफीलयाई 
उनले िरमेश्वरसयामतु आफनया आतमया िोनखरहेको 
देखे र उनीहरू दौडे र जनलयाई उनीहरूले 
देखेको बतयाए र जन एक सयाथ भीडमया आए 
पक उनीहरूले जनकया दुष्टतयाकया पननमत त्सतो 
मयाहयान् िोकको कयारण थयाहया ियाउन सकून्।
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१२ अपन अब, जब नफी उठे उनले एक 

सयाथ भेलया भएकया जनकया भीडलयाई देखे।
१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले आफनो 

मतुख खोले र उनीहरूसयामतु भने: हेर, पतमीहरू 
पकन एक सयाथ आफै ँ भेलया भएकया छौ? पक 
मैले पतमीहरूकया दुष्टतयाहरू भन् सकूँ?

१४ हो, पकनभने म मेरो धरहरयामया चढेको 
छु पक म पतमीहरूकया दुष्टतयाहरूले गदया्ष मेरो 
हृद्को अत््त दु:खकया कयारण मेरो आतमया 
आफनया िरमेश्वरसयामतु िोखन सकूँ!

१५ अपन मेरया िोक र प्वलयािकया कयारण 
पतमीहरू आफ ँै एक सयाथ भेलया भएकया छौ र 
आशच््ष मया्छु; हो र पतमीहरूलयाई आशच््ष 
मयान्तु अत््त आ्वश्क छ; हो, पतमीहरूले 
आशच््ष मयान्तुिछ्ष पकनभने पतमीहरूले 
लत्ो छोडेकया छौ पक सैतयानले पतमीहरूकया 
हृद्हरूमयापथ त्सतो महयान् िकड ियाएको छ।

१६ हो, कसरी पतमीहरू उसको प्रलोभनमया 
फँसेकया छौ जसले पतमीहरूकया आतमयाहरूलयाई 
चीरसथया्ी दु:ख र अ्त्हीन पधक्यारपतर 
लैजयान खोपजरहेको छ?

१७ हे िशचयात्याि गर पतमीहरू, िशचयात्याि 
गर पतमीहरू! पतमीहरू पकन मननेछौ? 
पतमीहरू फक्क, पतमीहरू िरमप्रभतु पतमीहरूकया 
िरमेश्वरसयामतु फक्क। पतमीहरूलयाई उहयाँले पकन 
त्याग्तु भएको छ?

१८ ्ो पकनभने पतमीहरूकया हृद्हरूको 
कठोरतयाकया कयारण हो; हो, पतमीहरूले असल 
गोठयालोको आ्वयाज सतु्दैनौ; हो, पतमीहरूले 
उहयाँलयाई पतमीहरूप्वरुद्ध क्ोधमया भड़्कयाएकया 
छौ।

१९ अपन हेर, पतमीहरूलयाई जममया गनतु्षको 
सट्या, ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे, हेर 

उहयाँले पतमीहरूलयाई छरिष्ट ियानतु्ष हुनेछ पक 
पतमीहरू कुकुरहरू र जङ्ली िितुहरूकया 
पननमत मयासतु बन्ेछौ।

२० हे, उहयाँले पतमीहरूलयाई मतुक् गरेको 
सोही पदनमया पतमीहरूले पतमीहरूकया 
िरमेश्वरलयाई कसरी पबस्षन सकेकया पथ्ौ?

२१ तर हेर, ् ो फयाइदया ियाउन, मयापनसहरूबयाट 
प्रिंपसत हुन हो, हो र पतमीहरूले सतुन र 
चयाँदी ियाउन सक। अपन पतमीहरूले आफनया 
हृद्हरू धनहरू र ्ो संसयारकया व्थ्षकया 
कुरयाहरूमयापथ रयाखेकया छौ, जसकया पननमत 
पतमीहरूले हत्या गद्षछौ र लतुटछौ र चोद्षछौ 
र आफनया पछमेकीहरूकया प्वरुद्ध झतुटो ग्वयाही 
पद्छौ र सबै प्रकयारकया दुष्टतया गद्षछौ।

२२ अपन ्सकयारण ्पद पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे पधक्यार पतमीहरूमयापथ 
आउनेछ। पकनपक ्पद पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे, हेर, ्ो महयान् सहर र हयाम्या 
अधीनमया रहेकया भूपमहरू ्वररिररकया ती महयान् 
सहरहरूलयाई हटयाइनेछ पक पतमीहरूलयाई 
पतनमया सथयान हुनेछैन; पकनपक हेर, जसरी 
अपहलेसमम उहयाँले गनतु्ष भएको छ, पतमीहरूकया 
ित्तुहरूको सयामनया गनने िपक् िरमप्रभतुले 
पतमीहरूलयाई पदनतुहुनेछैन।

२३ पकनपक हेर, िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: 
म मेरो िपक् दुष्टलयाई देखयाउँपदनँ, एउटयालयाइ 
अककोलयाई भ्दया बढी, िशचयात्याि गननेहरू र 
मेरया ्वचनहरूलयाई सतुन्ेहरू भ्दया बयाहेक। अब 
त्सकयारण म चयाहया्छु पक मेरया ब्धतुहरू, 
पतमीहरूले देखनतु िद्षछ पक ्पद पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे लमयानीहरूलयाई पतमीहरूलयाई 
भ्दया रयाम्ो हुनेछ।

२४ पकनपक हेर, उनीहरू पतमीहरू भ्दया 
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बढी धममी छन्, पकनपक उनीहरूले पतमीहरूले 
ियाएको त्ो महयान् ज्यानकया प्वरुद्ध ियाि गरेकया 
छैनन्; त्सकयारण िरमप्रभतु उनीहरूसयामतु 
कृियालतु हुनतुहुनेछ; हो, उहयाँले उनीहरूकया 
पदनहरू लमब्याउनतु हुनेछ र उनीहरूकया 
स्तयानहरू बढयाउनतुहुनेछ, ्पद पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे पतमीहरूलयाई िूरै प्वनयाि 
समेत गनतु्षहुनेछ।

२५ हो, पतमीहरूमयाझमया भएको त्ो 
भ्यानक कुकम्षकया कयारण पतमीहरूमयापथ 
पधक्यार छ; र पतमीहरूले ्समया, हो, 
गयापद्या्तोनद्यारया सथयापित गररएको त्ो गोप् 
समूहमया आफ ँैलयाई एकीकृत गरेकया छौ!

२६ हो, पतमीहरूमया पधक्यार आउनेछ 
त्ो िमणडकया कयारण जसलयाई पतमीहरूले 
आफनया हृद्मया प्र्वेि गन्ष पदएकया छौ, जसले 
पतमीहरूलयाई आफनया अत््त धेरै धनकया 
कयारणले त्ो असलतया भ्दया िर उचयालेको 
छ!

२७ हो, पतमीहरूकया दुष्टतया र कुकम्षहरूकया 
कयारण पतमीहरूलयाई पधक्यार छ!

२८ अपन ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे 
पतमीहरू नयाि हुनेछौ; हो, पतमीहरूकया 
भूपमहरूसमेत पतमीहरूबयाट लपगनेछ र 
पतमीहरूलयाई िृथ्वीको सतहबयाट प्वनयाि 
गररनेछ।

२९ हेर अब, म आफै ँले भन्दनँ पक ्ी 
कुरयाहरू हुनेछन्, पकनभने ्ो आफ ँैले होइन 
पक म ् ी कुरयाहरू थयाहया ियाउँछु; तर हेर, मलयाई 
थयाहया छ पक ्ी कुरयाहरू सत् हुन् पकनभने 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले मसयामतु अ्वगत गरयाउनतु 
भएको छ, त्सकयारण म ग्वयाही पद्छु पक ती 
हुनेछन्।

अध्या् ८

भ्रष्ट नयायकता्छहरूल े नफीभवरुद्ध जनलाई 
उचालन खोजरन्—अब्ाहाम, मोरा, यनेोर, 
जेनोक, एभजया, यरैया, यभम्छया, लही र नफी 
स्लेै ख्ीष्टको गवाही भदनरन—्प्ररेणाद्ारा 
नफीले प्रधान नयायकता्छको हतयाको सचूना 
भदनरन्। लगिग ई.प.ू २३–२१।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
नफीले ्ी ्वचनहरू भनेकया पथए, हेर, त्हयाँ 
मयापनसहरू पथए जो ््या्कतया्षहरू पथए, जो 
गयापद्या्तोनको गोप् समूहकया िपन पथए र 
उनीहरू ररसयाए र उनीहरू उनकया प्वरुद्ध करयाए, 
जनसयामतु ्सो भ्दै: पकन ्ो मयापनसलयाई 
पतमीहरू समयातदैनौ र अपि ल्याउँदैनौ, पक 
उसलयाई उसले गरेको अिरयाधअनतुसयार दोषी 
ठहऱ्याइ्ोस्?

२ पतमी ्ो मयापनसले ्ी जन र हयाम्या 
कयानतुनहरूप्वरुद्ध पन्दया गरेको पकन हेद्षछौ र 
सतु्दछौ?

३ पकनपक हेर, नफीले उनीहरूसयामतु 
उनीहरूकया कयानतुनकया भ्रष्टतयाकया बयारेमया बोलेकया 
पथए; हो, नफीले लेखन नसपकने धेरै कुरयाहरू 
बोले; र िरमेश्वरकया आज्याहरू प्विरीत उनले 
केही िपन बोलेनन्।

४ अपन ती ््या्कतया्षहरू उनीसँग ररसयाए 
पकनभने उनले पतनीहरूसयामतु पतनीहरूकया 
अ्धकयारकया गोप् कयामहरूकया बयारेमया 
सिष्टसँग बोले; तैिपन उनीहरूले उनीमयापथ 
हयात हयालने आँट गरेनन्, पकनपक उनीहरू 
जनसँग डरयाए कथंकदयापचत पतनीहरू 
उनीहरूप्वरुद्ध करयाउनेछन्।

५ त्सकयारण उनीहरूले जनसयामतु करयाए, 



454

हेलयामयान ८:६–१५ ४५४
्सो भ्दै: पतमीहरू पकन ्ो मयापनसले 
हयामीप्वरुद्ध पन्दया गरेको सह्छौ? पकनपक 
हेर उसले ्ी सबै जनलयाई, प्वनयािसमम समेत 
दोषी ठहरऱ्याउँछ; हो, अपन ्ो िपन पक हयाम्या 
महयान् सहरहरू हयामीबयाट लपगनेछ, पक पतनमया 
हयाम्ो कुनै सथयान हुनेछैन।

६ अपन अब हयामीलयाई थयाहया छ पक ्ो 
असमभ्व छ, पकनपक हेर, हयामी िपक्ियाली 
छौँ र हयाम्या सहरहरू महयान् छन्, त्सकयारण 
हयाम्या ित्तुहरूले हयामीमयापथ िपक् पलन 
सकदैनन्।

७ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् सरी उनीहरूले 
जनलयाई नफीप्वरुद्ध क्ोधमया उकसयाए र 
उनीहरूमयाझ कलह उचयाले; पकनपक त्हयाँ 
केही पथए जसले करयाए: ्ो मयापनसलयाई एक्ै 
छयापडदेओ, पकनपक ऊ एक असल मयापनस हो 
र उसले भनेकया ती कुरयाहरू पनशच् नै हुनेछन् 
्पद हयामीले िशचयात्याि नगरे;

८ हो, हेर, उसले हयामीसयामतु ग्वयाही पदएकया 
सबै ््या्हरू हयामीमयापथ आउनेछन्; पकनपक 
हयामीलयाई थयाहया छ पक उसले हयाम्ो दुष्टतयाकया 
बयारेमया सही ग्वयाही पदएको छ। अपन हेर 
पतनीहरू धेरै छन्; र जसरी उसलयाई हयाम्या 
दुष्टतयाहरूकया बयारेमया थयाहया छ त्सरी नै 
उसलयाई हयामीमयापथ हुने सबै कुरयाहरू थयाहया छ;

९ हो, अपन हेर, ् पद ऊ अगम्वक्या नभएको 
भए उसले ती कुरयाहरूकया बयारेमया ग्वयाही पदन 
सकदैनथ्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीको 
प्वनयाि गन्ष खोजने ती जन उनीहरूको डरकया 
कयारण बयाध् भए, पक उनीहरूले पतनीमयापथ 
आफनया हयातहरू हयालेनन्; त्सकयारण ्ो 
देखेर पक उनले केहीकया नजरमया कृिया ियाएकया 

पथए, ्पतसमम पक बयाँकी डरयाए, उनले 
पतनीहरूसयामतु फेरर बोलन थयाले।

११ त्सकयारण उनी पतनीहरूसयामतु ्सो 
भ्दै अरु बोलन बयाध् भए: हेर, मेरया ब्धतुहरू, 
के पतमीहरूले िढेकया छैनौ पक िरमेश्वरले 
एउटया मयापनसलयाई, मोियालयाई समेत, लयाल 
सयागरकया ियानीमयापथ प्रहयार गन्ष िपक् पदनतुभ्ो, 
पक ती ्तया र उतया अलनगगए, ्पतसमम पक 
इस्याएलीहरू, जो हयाम्या पितयाितुखया्षहरु पथए, 
ओभयानो जपमनमयापथ आए र ियानी पमश्ीहरूकया 
सेनयाहरूमयापथ आ्ो र उनीहरूलयाई पनल्ो?

१२ अपन अब हेर, ्पद िरमेश्वरले ्ो 
मयापनसलयाई त्सतो िपक् पदनतुभ्ो भने, तब 
पतमीहरू पकन आफ ँैबीच प्व्वयाद गद्षछौ र 
भ्दछु पक उहयाँले मलयाई त्सतो कुनै िपक् 
पदनतुभएको छैन जसबयाट म पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे पतमीहरूमयापथ आउने 
््या्हरूकया बयारेमया जयान् सकूँ?

१३ तर, हेर, पतमीहरूले मेरया ्वचनहरूलयाई 
मयात् अस्वीकयार गददैनौ, तर पतमीहरूले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुले बोलेकया ्वचनहरूलयाई िपन 
र जसलयाई त्सतो महयान् िपक् पदइएको 
पथ्ो त्ो मयापनस मोियाद्यारया बोपलएकया 
्वचनहरूलयाई िपन, हो, उनले मसीहको 
आगमनकया बयारेमया बोलेकया ्वचनहरूलयाई िपन 
अस्वीकयार गछछौ।

१४ हो, के उनले ग्वयाही पदएनन् पक 
िरमेश्वरकया ितुत् आउनतुिद्षछ? अपन जसरी 
उनले कयाँसको सि्षलयाई उजयाड सथयानमया 
उचयालेकया पथए, त्सरी नै आउनतुहुने उहयाँलयाई 
उचयापलनेछ।

१५ अपन जपत्ले त्ो सि्षलयाई हेरे उनीहरू 
पजए, त्सरी नै जपत्ले आसथयाकया सयाथ, 
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िछुतयाएको आतमयाकया सयाथ, िरमेश्वरकया 
ितुत्पतर हेछ्षन्, उनीहरू पजउन सकछन्, त्ो 
जी्वनसमम समेत जतुन अन्त छ।

१६ अपन अब हेर, मोियाले मयात् होइन 
्ी कुरयाहरूको ग्वयाही पदएकया, तर उनकया 
पदनहरूदेनख अब्याहयामकया पदनहरूसममकया 
सबै िप्वत् अगम्वक्याहरूले िपन पदएकया पथए।

१७ हो, अपन हेर, अब्याहयामले उहयाँको 
आगमनलयाई देखे र हष्षले भररए र खतुसी मनयाए।

१८ हो, अपन हेर म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
पक अब्याहयामले मयात् होइन ्ी कुरयाहरू थयाहया 
ियाएको, तर त्हयाँ अब्याहयामकया पदनहरूभ्दया 
अगयापड िरमेश्वरको अनतुक्मअनतुसयार 
बोलयाइएकया धरै पथए; हो, उहयाँकया ितुत्कया 
अनतुक्मअनतुसयार समेत; अपन ् ो पक जनसयामतु, 
उहयाँको आगमनभ्दया हजयारौँ ्वष्षअगयापड, 
देखयाइनतुिछ्ष, पक उनीहरूसयामतु उद्धयार समेत 
आउनेछ।

१९ अपन अब म चयाहया्छु पक पतमीहरूले 
जयान्तु िद्षछ, पक अब्याहयामकया पदनहरूदेनख 
समेत त्हयाँ धेरै अगम्वक्याहरू छन् जसले 
्ी कुरयाहरूको ग्वयाही पदएकया छन्; हो, हेर, 
अगम्वक्या जेनोसले सयाहसकया सयाथ ग्वयाही 
पदएकया छन्; जसकया पननमत उनको ्वध 
गरर्ो।

२० अपन हेर, जेनोकले िपन र एपज्याले 
िपन र ्िै्याले िपन र ्पम्ष्याले, (्पम्ष्या 
त्ही अगम्वक्या भएकयाले जसले 
्रुिलेमको प्वनयािको ग्वयाही पदए) र अब, 
हयामीलयाई थयाहया छ पक ्रुिलेमको ्पम्ष्याकया 
्वचनहरूअनतुसयार प्वनयाि भ्ो। हे त्सो भए 
उनको अगम्वयाणीअनतुसयार िरमेश्वरकया ितुत् 
पकन आउनतुहुन्?

२१ अपन अब हेर के पतमीहरू प्व्वयाद 
गद्षछौ पक ्रुिलेमको प्वनयाि गरर्ो? के 
पतमीहरू भन्ेछौ पक पसदपक्याहकया छोरयाहरू, 
मतुलेक बयाहेक सबैको बध गररएन? हो, के 
पतमीहरू देखदैनौ पक पसदपक्याहकया स्तयान 
हयामीहरूसँग छन् र उनीहरूलयाई ्रुिलेमको 
भूपमबयाट लखेपटएको पथ्ो? तर हेर, ्ो सबै 
होइन—

२२ हयाम्या पितया लहीलयाई ्रुिलेमबयाट 
लखेपटएको पथ्ो पकनभने उनले ्ी 
कुरयाहरूको ग्वयाही पदए। नफीले िपन ्ी 
कुरयाहरूको ग्वयाही पदए, हयाम्या पितयाितुखया्षहरु 
लगभग सबैले, ्ो सम्समम समेत; हो, 
उनीहरूले ख्ीष्टको आगमनको ग्वयाही पदएकया 
छन् र बयाटो हेरेकया छन् र आउने उहयाँकया 
पदनमया खतुसी मनयाएकया छन्।

२३ अपन हेर, उहयाँ िरमेश्वर हुनतुहु्छ र 
उहयाँ उनीहरूसँग हुनतुहु्छ र उहयाँ उनीहरूसयामतु 
प्रकट हुनतुभ्ो, पक उनीहरूको उहयाँद्यारया उद्धयार 
गरर्ो; र त्ो जतुन आउने्वयालया छ त्सकया 
कयारण, उनीहरूले उहयाँलयाई मपहमया पदए।

२४ अपन अब, ्ो देखेर पक पतमीहरूलयाई 
्ी कुरयाहरू थयाहया छ र पतमीहरूले नढयाँटे 
पतनलयाई अस्वीकयार गन्ष सकदैनौ, त्सकयारण 
्समया पतमीहरूले ियाि गरेकया छौ, पकनपक 
पतमीहरूले प्रयाप्त गरेकया त्पत धेरै प्रमयाणहरू, 
हो, पतमीहरूले स्वग्षमया र िृथ्वी दुबैमया भएकया 
सबै कुरयाहरू, सयाक्ीकया रुिमया प्रयाप्त गरेकया 
सत् कुरयाहरूसमेत हुँदयाहुँदै ् ी सबै कुरयाहरूको 
अस्वीकयार गरेकया छौ।

२५ तर हेर, पतमीहरूले सत्लयाई अस्वीकयार 
गरेकया छौ र पतम्या िप्वत् िरमेश्वरकया प्वरुद्ध 
प्वद्ोह गरेकया छौ; र ्स सम्मया समेत, 
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आफनया पननमत, जहयाँ केहीले िपन भ्रष्ट 
नबनयाउने र जहयाँ कुनै अितुद्ध केही िपन आउन 
नसकने स्वग्षमया खरखजयानया थतुियानतु्षको सट्या, 
पतमीहरूले ््या्को पदनकया प्वरुद्ध आफनया 
पननमत क्ोध थतुियारररहेकया छौ।

२६ हो, ्ो सम्मया समेत पतमीहरू, 
आफनया हत्याहरू र आफनया व्पभचयारकया 
र दुष्टतयाकया कयारण चीरसथया्ी प्वनयािकया 
पननमत ियापकरहेकया छौ; हो, ्पद पतमीहरूले 
िशचयात्याि नगरे ्ो पतमीहरूमयापथ ततुरु्त 
आउनेछ।

२७ हो, हेर ्ो अपहले पतमीहरूकया 
ढोकयाहरूमया समेत छ; हो, पतमीहरू ््या्को 
आसनमया जयाओ र खोज; र हेर, पतमीहरूको 
््या्कतया्षको हत्या गररएको छ र ऊ रगतमया 
लडछ; र उसलयाई उसको भयाइद्यारया हत्या 
गररएको हो, जो ््या्को आसनमया बसन 
खोजदछ।

२८ अपन हेर, उनीहरू दुबै पतमीहरूको 
गोप् समूहकया मयातहतकया हुन्, जसको 
लेखक गयापद्या्तोन र दुष्ट चयापहँ हो जसले 
मयापनसहरूकया आतमयाहरूको प्वनयाि गन्ष 
खोजदछ।

अध्या् ९

सनदेरवाहकहरूल े प्रधान नयायकता्छलाई 
नयायको आसनमा मतृ फेला पार्छन्—
उनीहरूलाई ्नदी ्नाइनर र पभर मुति 
गररनर—प्ररेणाद्ारा नफीले भसयानतुमलाई 
हतयाराको रुपमा भचनाउरँन्—नफीलाई 
केहीद्ारा अगमवतिाको रुपमा सवीकार 
गररनर। लगिग ई.प.ू २३–२१।

१ हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक जब नफीले 
्ी ्वचनहरू बोलेकया पथए, उनीहरूमयाझकया 
पननशचत मयापनसहरू ््या्को आसनपतर 
दौडे; हो, त्हयाँ जयानेसमेत ियाँच पथए र जब 
उनीहरू गए, उनीहरूले आफनैमयाझ भने:

२ हेर, अब हयामीले पननशचततयाकया सयाथ 
थयाहया ियाउने छौँ पक ् ी मयापनस अगम्वक्या हुन् 
पक होइनन् र िरमेश्वरले उसलयाई हयामीसयामतु 
्सतया प्वसम्कयारी कुरयाहरू अगम्वयाणी गन्ष 
आज्या पदनतुभएको छ पक छैन। हेर, हयामी 
प्वश्वयास गददैनौँ पक उहयाँले पदनतुभएको छ; हो, 
हयामी प्वश्वयास गददैनौँ पक उनी अगम्वक्या हुन्; 
तैिपन, ्पद प्रधयान ््या्कतया्षकया बयारेमया उनले 
भनेको ्ो कुरया सत् भए, पक उनी मरेकया भए, 
तब हयामीले प्वश्वयास गननेछौँ पक उनले बोलेकया 
अरु ्वचनहरू सत् छन्।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू आफनो 
िपक्कया सयाथ दौडे र ््या्को आसनसमम 
आए; अपन हेर, प्रधयान ््या्कतया्ष िृथ्वीमया 
ढलेकया पथए र आफनो रगतमया लपडरहेकया पथए।

४ अपन अब हेर, जब उनीहरूले ्ो देखे 
उनीहरू अत््त आशच््षचपकत भए, 
्पतसमम पक उनीहरू िृथ्वीमया ढले; पकनपक 
उनीहरूले नफीले प्रधयान ््या्कतया्षकया बयारेमया 
भनेकया ्वचनहरूको प्वश्वयास गरेकया पथएनन्।

५ तर अब, जब उनीहरूले देखे उनीहरूले 
प्वश्वयास गरे; र कथंकदयापचत नफीले बोलेकया 
सबै ््या्हरू उनीहरूमयापथ आउनतुिद्षछ 
भन्े डर आ्ो; त्सकयारण उनीहरू कयाँिे र 
िृथ्वीमया ढलेकया पथए।

६ अब, जब ््या्कतया्षको हत्या गररएको 
पथ्ो, ततुरु्तै—उनलयाई पतनकया भयाइले एक 
छद्म भेषमया चक्ु हयानेको हुनयाले र ऊ भयाग्ो 
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र से्वकहरू दौडे र जनलयाई भने, उनीहरूमयाझ 
हत्याको आ्वयाज उठयाउँदै;

७ अपन हेर जन ््या्को आसनको 
सथयानसयामतु एकसयाथ जममया भए—अपन हेर 
उनीहरूकया आशच््षकया पननमत उनीहरूले 
िृथ्वीमया ढलेकया ती ियाँच मयापनसहरूलयाई देखे।

८ अपन अब हेर, जनलयाई नफीको बगैँचयामया 
एकसयाथ जममया भएकया भीडकया बयारेमया 
केही थयाहया पथएन; त्सकयारण उनीहरूले 
आफनैमयाझ भने: ्ी मयापनसहरू ती हुन् जसले 
््या्कतया्षको हत्या गरेकया पथए र िरमेश्वरले 
उनीहरूलयाई प्रहयार गनतु्षभएको छ पक उनीहरू 
हयामीबयाट भयाग् सकेनन्।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई समयाते र उनीहरूलयाई बयाँधे 
र उनीहरूलयाई कयारयागयारमया फ्याँके। अपन 
उनीहरूले स्व्षत् िठयाएको एक िोषणया 
पथ्ो पक ््या्कतया्षको बध गररएको पथ्ो 
र हत्यारयाहरूलयाई समयापतएको पथ्ो र 
कयारयागयारमया फ्याँपकएको पथ्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट बध 
गररएकया महयान् प्रधयान ् ्या्कतया्षको समयापधमया 
जन िोक गन्ष र उि्वयास बसन एकसयाथ आफै ँ 
जममया भए।

११ अपन ्सरी नफीकया बगैँचयामया भएकया 
र उनकया ्वचनहरू सतुनेकया ््या्कतया्षहरू िपन 
समयापधमया एकसयाथ भेलया भएकया पथए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
जनमयाझ सोधखोज गरे, ्सो भ्दै: प्रधयान 
््या्कतया्षकया बयारेमया उनी मरेकया छन् पक 
छैनन् भनी सोधखोज गन्ष िठयाएकया ियाँच जनया 
कहयाँ छन्? अपन उनीहरूले उत्र पदए र भने: 
पतमीहरूले िठयाएकया भनेकया ियाँच जनयाकया 

बयारेमया, हयामीलयाई थयाहया छैन; तर त्हयाँ ियाँच 
छन् जो हत्यारयाहरू हुन्, जसलयाई हयामीले 
कयारयागयारमया फ्याँकेकया छौँ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
््या्कतया्षहरूले चयाहे पक पतनीहरूलयाई 
ल्याइनतु िद्षछ; र पतनीहरूलयाई ल्याइ्ो; र 
हेर पतनीहरू िठयाइएकया ियाँच पथए; अपन हेर 
््या्कतया्षहरूले त्स प्वष्को बयारेमया जयान् 
पतनीहरूलयाई सोधखोज गरे र पतनीहरूले 
उनीहरूलयाई आफूले गरेकया सबै ्सो भ्दै 
भने:

१४ हयामी दौड्ौँ र ््या्को आसनको 
सथयानसमम आ्ौँ र जब हयामीहरूले नफीले 
ग्वयाही पदएको जसतै सबै कुरयाहयारु देख्ौँ, 
हयामी ्पतसमम आशच््षचपकत भ्ौँ पक 
हयामी िृथ्वीमया ढल्ौँ; र जब हयामी हयाम्ो 
आशच््षबयाट समभयापल्ौँ, हेर उनीहरूले 
हयामीलयाई कयारयागयारमया फ्याँके।

१५ अब, ्ो मयापनसको हत्याकया बयारेमया, 
हयामीलयाई थयाहया छैन कसले ्ो गरेको हो; र 
हयामी ्पत मयात् जया्दछौँ, हयामी पतमीहरूले 
चयाहेअनतुसयार दौड्ौँ र आ्ौँ, नफीकया 
्वचनहरूअनतुसयार र हेर उनी मरेकया पथए।

१६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ्या्कतया्षहरूले 
्स प्वष्लयाई जनसयामतु व्याख्या गरे र नफीकया 
प्वरुद्ध करयाए, ्सो भ्दै: हेर, हयामीलयाई थयाहया 
छ पक नफीले कोही एकसँग ््या्कतया्षको 
्वध गन्ष म्जतुरी गरेको हुनतुिद्षछ र तब उसले 
हयामीसयामतु ्सको िोषणया गन्ष सकोस्, पक 
उसले हयामीलयाई उसको आसथयामया िरर्वत्षन 
गन्ष सकोस्, पक उसले आफूलयाई एक 
महयान् मयापनस, िरमेश्वरबयाट चतुपनएको र एक 
अगम्वक्या हुन उचयालन सकोस्।
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१७ अपन अब हेर, हयामीले ्स मयापनसको 

भणडयाफोर गननेछौँ र उसले आफनया गलतीको 
स्वीकयार गननेछ र ्ो ््या्कतया्षको सत् 
हत्यारयालयाई हयामीसयामतु अ्वगत गरयाउने छ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ियाँचलयाई 
समयापधको पदनमया मतुक् गरर्ो। तैिपन, 
पतनीहरूले ््या्कतया्षहरूलयाई उनीहरूले 
नफीप्वरुद्ध बोलेकया ्वचनहरूकया पननमत 
हपकयाए र उनीहरूसँग एक-एक गरेर झगडया 
गरे, ्पतसमम पक पतनीहरूले उनीहरूलयाई 
िरयापजत गरे।

१९ तैिपन, उनीहरूले अह्रयाए पक नफीलयाई 
समयातनतु िद्षछ र बयाधनतु िद्षछ र भीडअगयापड 
ल्याइनतु िद्षछ र उनीहरूले उनलयाई प्वपभन् 
तररकयाहरूमया प्रशन गन्ष थयाले तयापक उनीहरूले 
उनलयाई गलत सयाप्वत गन्ष सकून्, पक 
उनीहरूले उनलयाई मृत्तुदणडको दोष लगयाउन 
सकून्—

२० उनीसयामतु ्सो भ्दै: तँ षड््त्कयारी 
होस्; ्ो हत्या गनने त्ो मयापनस को हो? 
अब हयामीलयाई भन् र आफनो गलती स्वीकयार 
गर्; ्सो भ्दै, हेर् िैसया ्हयाँ छ; अपन 
हयामीले तँलयाई तेरो जी्वन िपन पदनेछौँ ्पद 
तैँले हयामीलयाई भपनस् र तैँले उससँग गरेको 
म्जतुरीनयामयालयाई स्वीकयार गररस् भने।

२१ तर नफीले उनीहरूसयामतु भने: हे पतमी 
मतुख्षहरू, पतमी हृद्कया बेखतनयाहरू, पतमी 
अ्धयाहरू र पतमी हठी जन, के पतमीहरूलयाई 
थयाहया छ िरमप्रभतु पतमीहरूकया िरमेश्वरले 
कपत्जेल पतमीहरूलयाई सहनतुहु्छ पक 
पतमीहरू आफनो ् ो ियािको बयाटोमया जयानेछौ?

२२ पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे 
पतमीहरूलयाई ्ससम्मया िखनेर बसेको महयान् 

प्वनयािकया कयारण, हे पतमीहरूले पचच्याउन र 
िोक गन्ष थयालनतु िद्षछ।

२३ हेर पतमीहरू भ्दछौ पक मैले एक 
मयापनससँग समझौतया गरेको छु पक उसले हयाम्ो 
प्रधयान ््या्कतया्ष सीजोरमको हत्या गनतु्षिछ्ष। 
तर हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक ्ो हो 
पकनभने मैले पतमीहरूसयामतु ग्वयाही पदएको 
छु पक पतमीहरूले ्ी कुरयाको बयारेमया, हो 
पतमीहरूसयामतु एक ग्वयाहीको पननमत समेत 
थयाहया ियाउन सक, पक मलयाई पतमीहरूमयाझकया 
दुष्टतया र कुकम्षहरूकया बयारेमया थयाहया पथ्ो।

२४ अपन पकनभने मैले ्ो गरेको छु, हो 
पतमीहरू भ्दछौ पक मैले एक मयापनससँग 
समझौतया गरेको छु पक उसले ्ो कुरो गनतु्षिछ्ष, 
हो, पकनभने मैले पतमीहरूसयामतु ्ो पच्ह 
देखयाएको छु पतमीहरू मसँग ररसया्ौ र मेरो 
जी्वनको नयाि गन्ष खोजछौ।

२५ अपन अब हेर, मैले पतमीहरूलयाई अकको 
पच्ह देखयाउनेछु र हेननेछु ्पद पतमीहरूले ्ो 
कुरयामया मेरो प्वनयाि गन्ष खोजनेछौ।

२६ हेर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु: 
से्या्ततुमको िर जयाओ, जो सीजोरमको भयाइ 
हो र उससयामतु भन—

२७ के नफी, त्ो झतुटो अगम्वक्या, जसले 
्ी जनकया बयारेमया ्पत धेरै खरयाब अगम्वयाणी 
गरेको छ, उसले तँसँग म्जतुरी गरेको छ, 
जतुनमया तैँले तेरो दयाजतु सीजोरमको हत्या गरेको 
होस्?

२८ अपन हेर, उसले पतमीहरूसयामतु भन्ेछ, 
छैन।

२९ अपन पतमीहरूले उसलयाई भन्ेछौ: के 
तैँले तेरो दयाजतुको हत्या गरेको होस्?

३० अपन ऊ डरकया सयाथ खडया हुनेछ र 
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के भन्े थयाहया ियाउनेछैन। अपन हेर, उसले 
अस्वीकयार गननेछ; र उसले आशच््षचपकत 
भए जसतो गननेछ; तैिपन, उसले पतमीहरूसयामतु 
िोषणया गननेछ पक ऊ पनदकोष छ।

३१ तर हेर, पतमीहरूले उसलयाई जयाँचनेछौ र 
पतमीहरूले उसको ल्वेदयाको फेरमया रगत फेलया 
ियाननेछौ।

३२ अपन जब पतमीहरूले ्ो देखछौ, 
पतमीहरूले भन्ेछौ: ्ो रगत कहयाँबयाट 
आउँछ? के हयामीलयाई थयाहया छैन पक ्ो तेरो 
दयाजतुको रगत हो?

३३ अपन तब ऊ कयाँपने छ र उसमयापथ मृत्तु 
आएजसतै गरी िहेँलो देनखनेछ।

३४ अपन तब पतमीहरूले भन्ेछौ: तँमयापथ 
आएको ्ो डर र ्ो िहेँलोिनको कयारण, हेर, 
हयामीलयाई थयाहया छ पक तँ दोषी छस्।

३५ अपन तब झन् ठुलो डर उसमयापथ 
आउनेछ; र तब उसले पतमीहरूसयामतु स्वीकयानने 
छ र अरु अस्वीकयार गननेछैन पक उसले ्ो 
हत्या गरेको हो।

३६ अपन तब उसले पतमीहरूसयामतु भन्ेछ, 
पक म, नफीलयाई ्ो प्वष्कया बयारेमया केही 
थयाहया छैन िरमेश्वरकया िपक्द्यारया मलयाई पदए 
बयाहेक। अपन तब पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ 
पक म एक इमया्दयार मयापनस हुँ र मलयाई 
िरमेश्वरबयाट पतमीहरूसयामतु िठयाइएको हो।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू गए 
र, नफीले उनीहरूसयामतु भनेअनतुसयार गरे। अपन 
हेर उनले भनेकया ्वचनहरू सत् पथए; पकनपक 
्वचनहरूअनतुसयार उसले अस्वीकयार गऱ्ो; र 
्वचनहरूअनतुसयार उसले स्वीकयार िपन गऱ्ो।

३८ अपन उसलयाई प्रमयापणत गन्ष ल्याइएको 
पथ्ो पक ऊ आफ ँै सोही हत्यारया पथ्ो, 

्पतसमम पक ियाँचलयाई र नफीलयाई िपन 
स्वत्त् छयापड्ो।

३९ अपन त्हयाँ कोही नफीहरू पथए जसले 
नफीकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गरे; अपन 
त्हयाँ कोही ्सतया िपन पथए जसले ियाँचकया 
ग्वयाहीकया कयारण प्वश्वयास गरे, पकनपक 
उनीहरू कयारयागयारमया भएको बेलयामया िरर्वपत्षत 
भएकया पथए।

४० अपन अब जनमयाझ कोही पथए, जसले 
भने पक नफी एक अगम्वक्या पथए।

४१ अपन त्हयाँ अरु पथए जसले भने: 
हेर, ऊ एक िरमेश्वर हो, पकनपक ्पद ऊ 
िरमेश्वर नभए उसले सबै कुरयाहरू थयाहया 
ियाउन सकदैनथ्ो। पकनपक हेर, उसले हयाम्या 
हृद्हरूकया प्वचयारहरू हयामीलयाई भ््ो र 
उसले हयामीहरूलयाई कुरयाहरू भ््ो; र उसले 
हयाम्ो प्रधयान ््या्कतया्षको सत् हत्यारयालयाई 
हयाम्ो जयानकयारीमया समेत ल्या्ो।

अध्या् १०

परमप्रिलेु नफीलाई राप लगाएर ्ाधँन ेरभति 
भदनुहुनर—उनीलाई पथृवीमा र सवग्छमा 
्ाधँने र फुकाउन े रभति भदइनर—उनले 
जनलाई पशचात्ताप गन्छ अ्वा नाभसन आज्ा 
भदनरन्—आतमाल े उनलाई िीडदमेख 
िीडसमम लैजानरन।् लगिग ई.प.ू २१–२०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनमयाझ 
प्वभयाजन उतिन् भ्ो, ्पतसमम पक नफी 
उनीहरूमयाझमया खडया भइरहेको बेलयामया 
उनलयाई एक्ै छयाडेर उनीहरू ्तया र उतया 
प्वभयापजत भए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी िरमप्रभतुले 
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आफूसयामतु देखयाउनतुभएकया कुरयाहरूको पच्तन 
गददै आफनो िरतफ्कको बयाटो गए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो जब नफी ्सरी 
पच्तन गददै पथए—नफीहरूकया जनको 
दुष्टतया, उनीहरूकया अ्धकयारकया कयामकया र 
उनीहरूकया हत्या र उनीहरूकया लतुट र सबै 
प्रकयारकया दुष्टतया कयारण धेरै दुनखत हुँदै—
अपन ्सतो हुन ग्ो जब उनी आफनया हृद्मया 
्सरी पच्तन गददै पथए, हेर, उनीसयामतु एक 
आ्वयाज ्सो भ्दै आ्ो:

४ पतमी आिीपषत होऊ, नफी, पतमीले 
गरेकया ती कुरयाहरूकया पननमत; पकनपक मैले 
देखेको छु पतमीले कसरी प्वचपलत नभइकन 
्वचन िोषणया गरेकया छौ, जतुन मैले पतमीलयाई ् ी 
जनसयामतु पदएको छु। अपन पतमी उनीहरूसँग 
डरयाएकया छैनौ र पतम्ो आफनो जी्वन खोजेकया 
छैनौ, तर मेरो इचछया र मेरया आज्याहरू ियालनया 
गन्ष खोजेकया छौ।

५ अपन अब, पकनभन ेपतमीले ् पत प्वचपलत 
नभकैन ्ो गरकेया छौ, हरे, म पतमीलयाई 
सदयास्व्षदया आिीष पदनछुे; र म पतमीलयाई 
्वचनमया र कया््षमया, आसथयामया र कयामहरूमया 
िपक्ियाली बनयाउनछुे; हो, ्ो समेत पक 
पतम्ो लयापग सब ै कुरयाहरू पतम्ो ्वचनअनतुसयार 
गररनछे, पकनपक पतमील ेत्ो अनतुरोध गननेछनैौ 
जतुन मरेो इचछया प्विरीत हुनछे।

६ हेर, पतमी नफी हौ र म िरमेश्वर हुँ। हेर, म 
्ो मेरया स्वग्षदूतहरूको उिनसथपतमया पतमीसयामतु 
िोषणया गद्षछु, पक पतमीसँग ्ी जनमयापथ 
िपक् हुनेछ र ्ी जनकया दुष्टतयाकया अनतुसयार 
अपनकयालकया सयाथ र महयामयारीकया सयाथ र 
प्वनयािकया सयाथ िृथ्वीलयाई प्रहयार गननेछौ।

७ हेर, म पतमीलयाई िपक् पद्छु, पक पतमीले 

िृथ्वीमया जे छयाि लगयाएर बयाँधनेछौ सो स्वग्षमया 
बयाँपधनेछ; र जे पतमीले िृथ्वीमया फुकयाऔलया 
सो स्वग्षमया फुकयाइनेछ; अपन ्सरी पतमीसँग 
्ी जनमयापथ िपक् हुनेछ।

८ अपन ्सरी, ्पद पतमीले ्ो मन्दरलयाई 
ढलेर दुई टुक्या होओस् भनेर भ््ौ भने, त्ो 
गररनेछ।

९ अपन ्पद पतमीले ्ो ि्व्षतसयामतु भ््ौ, तँ 
हटेर समम बनेस्, त्ो गररनेछ।

१० अपन हेर, ्पद पतमीले भ््ौ पक 
िरमेश्वरले ्ी जनलयाई प्रहयार गनतु्षहुनेछ, ्सतो 
हुन जयानेछ।

११ अपन अब हेर, म पतमीलयाई आज्या 
पद्छु, पक पतमी ्ी जनसयामतु जयानतु िद्षछ र 
िोषणया गनतु्ष िद्षछ, पक िरमप्रभतु िरमेश्वर 
्सो भन्तुहु्छ, जो स्व्षिपक्मयान् हुनतुहु्छ: 
्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे पतमीहरू 
प्वनयािसमम िपन प्रतयापडत हुनेछौ।

१२ अपन हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
िरमप्रभतुले नफीसयामतु ्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको 
पथ्ो, उनी रोपकए र उनको आफनो िरपतर 
गएनन्, तर भूपमको सतहमयापथ छरिष्ट भएकया 
भीडसयामतु फक्क र उनीहरूले िशचयात्याि नगरे 
हुने उनीहरूको प्वनयािकया बयारेमया उनीसयामतु 
बोपलएकया िरमप्रभतुकया ्वचन उनीहरूसयामतु 
िोषणया गन्ष थयाले।

१३ अब हेर, प्रधयान ््या्कतया्षको मृत्तुकया 
बयारेमया उनीहरूलयाई भनेर नफीले गरेको त्ो 
महयान् आशच््षकम्ष हुँदयाहुँदै िपन, उनीहरूले 
आफनया हृद्हरू कठोर बनयाए र िरमप्रभतुकया 
्वचनहरूलयाई सतुनेनन्।

१४ त्सकयारण नफीले ्सो भ्दै 
िरमप्रभतुकया ्वचन उनीहरूसयामतु िोषणया गरे: 
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्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगेर, िरमप्रभतु 
्सो भन्तुहु्छ, पतमीहरू प्वनयािसमम िपन 
प्रतयापडत हुनेछौ।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब नफीले 
उनीहरूसयामतु ्वचन िोषणया गरेकया पथए, हेर, 
उनीहरूले आफनया हृद्हरू अझै कठोर बनयाए 
र उनकया ्वचनहरूलयाई सतुनेनन्; त्सकयारण 
उनीहरूले उनको पन्दया गरे र उनीमयापथ 
हयात हयालन खोजे तयापक उनीहरूले उनलयाई 
कयारयागयारमया फ्याँकन सकून्।

१६ तर हेर, िरमेश्वरको िपक् उनीसँग पथ्ो 
र उनीहरूले उनलयाई कयारयागयारमया फ्याँकनकया 
लयापग समयातन सकेनन्, पकनपक उनलयाई 
आतमयाद्यारया लपगएको पथ्ो र उनीहरूमयाझ 
बयाट बयापहर हटयाइएको पथ्ो।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्सरी उनी 
आतमयामया अपि गए, भीडदेनख भीडसमम, 
िरमेश्वरकया ्वचन िोषणया गददै, उनीहरू 
सबैसयामतु िोषणया नगरर्जेल, अथ्वया सबै 
जनमयाझ निठयाइ्जेलसमम समेत।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
उनकया ्वचनहरूलयाई सतुनेनन्; र त्हयाँ 
कलहहरू हुन थयाले, ्पतसमम पक उनीहरू 
आफ ँै प्वरुद्ध प्वभयापजत हुन थयाले र तरबयारकया 
सयाथ एक अकया्षको बध गन्ष थयाले।

१९ अपन ्सरी नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको एकहत्यारौँ ्वष्षको 
अ्त् भ्ो।

अध्या् ११

नफील े परमप्रिुलाई उनीहरूको युद्धको 
सट्ामा अभनकालका सा् प्रभतस्ापना गन्छ 

मनाउँरन्—धरे ै जनको नार हुनर—
उनीहरूले पशचात्ताप गर्छन ्र नफी परमप्रिुलाई 
वषा्छका भनममत अनरुोध गर्छन—्नफी र लहीले 
धरे ै प्रकारहरू प्राप्त गर्छन—्गाभदयानतोन 
डाकँाहरूले आफ ँैलाई िभूममा स्ाभपत गर्छन।् 
लगिग ई.प.ू २०–६।

१ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको बहत्रौँ 
्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो पक कलहहरू बढे, 
्पतसमम पक नफीकया सबै जनमयाझ सबै 
भूपमभरर ्तुद्धहरू पथए।

२ अपन डयाँकयाहरूको गोप् समूह पथ्ो 
जसले प्वनयािकया र दुष्टतयाकया कया््षहरू गरे। 
अपन ्ो ्तुद्ध त्ो ्वष्षभरर रहो; र ्ो पत्हत्रौँ 
्वष्षमया िपन रहो।

३ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ो ्वष्षमया नफीले 
िरमप्रभतुसयामतु ितुकयारे, ्सो भ्दै:

४ हे िरमप्रभतु, नसहनतुहोस् पक ्ी जनलयाई 
तरबयारद्यारया प्वनयाि गररनेछ; तर हे िरमप्रभतु, 
उनीहरूलयाई िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरको 
समझनयामया प्रोतसयाहन गरयाउन, त्हयाँ अपनकयाल 
आओस्, अपन समभ्वत: उनीहरूले िशचयात्याि 
गननेछन् र हजतुरलयाई समझनेछन्।

५ अपन त्सतै गरर्ो, नफीकया 
्वचनहरूअनतुसयार। अपन नफीकया जनमयाझ 
भूपममया प्वकरयाल अपनकयाल आ्ो। अपन 
्सरी चौहत्रौँ ्वष्षमया अपनकयाल पनर्तर रहो 
र तरबयारद्यारया भएको प्वनयािको कया््ष रोपक्ो 
तर अपनकयालद्यारया भएको प्वनयाि भने कष्टप्रद 
ब््ो।

६ अपन ् ो प्वनयािको कया््ष िचहत्रौँ ्वष्षमया 
िपन पनर्तर रहो। पकनपक िृथ्वीलयाई प्रहयार 
गररएको पथ्ो पक ्ो सतुखया पथ्ो र अन्को 
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मौसममया अन् उबजनी गरेन; र सयारया िृथ्वी 
नै प्रतयापडत पथ्ो, नफीहरूकयामयाझमया जसतै 
लमयानीहरूकयामयाझमया समेत, तयापक उनीहरू 
प्रतयापडत पथए पक भूपमको बढी दुष्ट भयागहरूमया 
उनीहरू हजयारौँमया नयाि भए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले देखे पक 
उनीहरू अपनकयालबयाट नयाि हुन लयागेकया पथए 
र उनीहरूले िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई 
समझन थयाले र नफीकया ्वचनहरूलयाई समझन 
थयाले।

८ अपन जनले उनीहरूकया प्रधयान 
््या्कतया्षहरू र उनीहरूकया अगतु्वयाहरूसँग 
पब्ती गन्ष थयाले, पक उनीहरूले नफीसयामतु 
भन्तु िऱ्ो: हेर, हयामीलयाई थयाहया छ पक 
पतमी िरमेश्वरकया मयापनस हौ र त्सकयारण 
िरमप्रभतु हयाम्या िरमेश्वरसयामतु ितुकयार पक उहयाँले 
्ो अपनकयाल हयामीबयाट हटयाइपदनतुहु्छ, 
कथंकदयापचत् पतमीले हयाम्या प्वनयािकया बयारेमया 
बोलेकया सबै ्वचनहरू िूरया होऊन्।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ््या्कतया्षहरूले 
नफीसयामतु भने, चयाहेकया ्वचनहरूअनतुसयार। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब नफीले देखे 
पक जनले िशचयात्याि गरेकया पथए र आफै ँले 
आफ ँैलयाई भयाङरियामया प्वनम् बनयाएकया पथए, 
उनले िरमप्रभतुसयामतु फेरर ितुकयारे, ्सो भ्दै:

१० हे िरमप्रभतु ् ी जनले िशचयात्याि गद्षछन्: 
अपन उनीहरूले गयापद्या्तोनकया समूहलयाई 
उनीहरूकयामयाझ बयाट ्पतसमम बढयारेकया छन् 
पक उनीहरू लोि भइसकेकया छन् र उनीहरूले 
पतनीहरूकया गोप् ्ोजनयाहरूलयाई िृथ्वीमया 
लतुकयाएकया छन्।

११ अब, हे िरमप्रभतु, उनीहरूको ्ो 
प्वनम्तयाकया कयारण हजतुर आफनो क्ोधलयाई 

हटयाइपदनतुहोस् र हजतुरको ररस हजतुरले प्वनयाि 
गररसकेकया ती दुष्ट मयापनसहरूको प्वनयािमया 
स्ततुष्ट होओस्।

१२ हे िरमप्रभतु, हजतुरले आफनो क्ोध, हो, 
हजतुरको भ्ङ्र क्ोध, सया्त ियाररपदनतुहोस् 
र अह्रयाउनतुहोस् पक ्ो अपनकयाल ्ो भूपमबयाट 
हटोस्।

१३ हे िरमप्रभतु, हजतुरले मलयाई सतुपनपदनतुहोस् 
र अह्रयाइपदनतुहोस् पक मेरया ्वचनहरूअनतुसयार हुन 
सकोस् र िृथ्वीको सतहमया ्वषया्ष िठयाइपदनतुहोस्, 
पक उनले आफनया फल र अन्को मौसममया 
आफनया अन्हरू ल्याउन सकून्।

१४ हे िरमप्रभतु, तियाईँले मेरया ्वचनहरू 
सतुन्तुभ्ो जब मैले भनेँ: त्हयाँ अपनकयाल 
होओस्, पक तरबयारको महयामयारी रोपक्ोस्; 
र मलयाई थयाहया छ पक हजतुरले, ्स सम्मया 
समेत, मेरया ्वचनहरू सतुन्तुहुनेछ, पकनपक 
हजतुरले भन्तुभएको छ पक: ्पद ्ी जनले 
िशचयात्याि गरे म प्नीहरूलयाई छयापडपदनेछु।

१५ हो, हे िरमप्रभतु, अपन हजतुरले देखनतुहु्छ 
पक उनीहरूले िशचयात्याि गरेकया छन्, 
उनीहरूमयापथ आएको अपनकयाल र मयाहयामयारी 
र प्वनयािकया कयारण।

१६ अपन अब, हे िरमप्रभतु, के हजतुरले 
आफनो क्ोधलयाई सया्त ियानतु्षहुनेछ र ्पद 
उनीहरूले हजतुरको से्वया गछ्षन पक भपन 
फेरर प्र्यास गनतु्षहुनेछ? अपन ्पद त्सो 
भए, हे िरमप्रभतु, हजतुरले भनेकया हजतुरकया 
्वचनहरूअनतुसयार हजतुरले उनीहरूलयाई आिीष 
पदन सकनतुहु्छ।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक छहत्रौँ 
्वष्षमया िरमप्रभतुले आफनो क्ोध आफनया 
जनबयाट हटयाउनतुभ्ो र अह्रयाउनतुभ्ो पक ्वषया्ष 
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िृथ्वीमया िन्षिछ्ष, ्पतसमम पक ्सले आफनो 
फलको मौसममया फल ल्या्ो। अपन ् सतो हुन 
ग्ो पक ्सले आफनो अन्को सम्मया अन् 
ल्या्ो।

१८ अपन हेर, जन हपष्षत भए र िरमेश्वरको 
मपहमया गरे र िृथ्वीको िूरया सतह नै खतुपस्यालीले 
भररएको पथ्ो; र उनीहरूले नफीको प्वनयाि 
गन्ष अरु खोजेनन्, तर उनीहरूले उनलयाई 
महयान् अगम्वक्या र िरमेश्वरबयाट उनलयाई 
महयान् िपक् र अपधकयार पदइएकया िरमेश्वरकया 
मयापनसकया रुिमया मयाने।

१९ अपन हेर, लही, उनकया भयाइ, 
धयापम्षकतयासँग सरोकयारकया कुरयाहरूमया उनी 
भ्दया रपत भर िपन िछयापड पथएनन्।

२० अपन ्सरी ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जन भपूममया फेरर उन्पत गन्ष थयाले र उजयापडएकया 
भपूमहरूलयाई बनयाउन थयाल े र फैपलन र छररन 
थयाल,े भूपमको िरू ैसतह नभरर्जेलसमम समेत, 
उत्रतफ्क र दपक्णतफ्क दबुमैया, िनशचमको 
समत्ु द्देनख िू्व्षको समत्ु द्समम।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक छहत्रौँ 
्वष्ष ियान्तमया अ्त् भ्ो। र सतहत्रौँ ्वष्ष 
ियान्तमया सतुरुभ्ो; र चच्ष समिणू्ष भूपमको 
सतहभरर फैपल्ो; र नफीहरू र लमयानीहरू, 
दबु ैजनको बढी भयाग चच्षको मयातहतमया पथ्ो; 
र उनीहरूसगँ भपूममया अत््त महयान् ियान्त 
पथ्ो; र ्सरी सतहत्रौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

२२ अपन अठहत्रौँ ्वष्षमया िपन, 
अगम्वक्याहरूद्यारया पदइएको पसद्धया्तकया 
बतुँदयाहरूकया बयारेमयाको केही कलहहरू बयाहेक 
उनीहरूसँग ियान्त पथ्ो।

२३ अपन उनयान्असी्ौँ ्वष्षमया त्हयाँ धेरै 
कलह हुन थयाल्ो। तर ्सतो हुन ग्ो पक 

नफी र लहीले र पसद्धया्तकया सत् बतुँदयाहरूकया 
बयारेमया ज्यान भएकया उनीहरूकया ब्धतुहरूमध्े 
धेरैले, दैपनक रुिमया धेरै प्रकयािहरू ियाएकयाले, 
त्सकयारण उनीहरूले जनसयामतु प्रचयार 
गरे, ्पतसमम पक उनीहरूले उनीहरूकया 
कलहहरूलयाई त्ही ्वष्षमया अ्त् गरे।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
असी्ौँ ्वष्षमया नफीकया जनबयाटकया प्वमपत 
रयाखनेहरूको पननशचत सङ्ख्यया पथ्ो, जो 
केही ्वष्षअगयापड लमयानीहरूसयामतु गएकया पथए 
र आफ ँैलयाई लमयानीहरूको संज्या पदएकया 
पथए र केही सङ्ख्यया िपन जो लमयानीहरूकया 
्वयासतप्वक स्तपत पथए, उनीहरूद्यारया, अथ्वया 
ती प्वमपत रयाखनेहरूद्यारया उकसयाइएकया हुनयाले, 
त्सकयारण उनीहरूले आफनया ब्धतुहरूसँग 
्तुद्ध आरमभ गरे।

२५ अपन उनीहरूले हत्या गरे र लतुटे; र 
तब उनीहरू ि्व्षतहरूमया र उजयाड सथयानहरू र 
गोप् सथयानहरूमया, आफ ँैलयाई लतुकयाउँदै, िपछ 
हटथे पक उनीहरूलयाई फेलया ियान्ष सपकन्थ्ो, 
दैपनक रुिमया थि सङ्ख्यया प्रयाप्त गददै, जबसमम 
उनीहरूसयामतु जयाने ती प्वमपत रयाखनेहरू पथए।

२६ अपन ् सरी सम्मया, हो, थोरै ्वष्षहरूको 
अ्तरयालमया समेत, उनीहरू डयाँकयाहरूको 
अत््त ठूलो समूह बने; र उनीहरूले 
गयापद्या्तोनकया सबै गोप् ्ोजनयाहरूलयाई 
खोजे; र ्सरी उनीहरू गयापद्या्तोनकया 
डयाँकयाहरू बने।

२७ अब हेर, ती डयाँकयाहरूले नफीकया 
जनमयाझ र लमयानीहरूकया जनमयाझ िपन, 
भ्यानक प्वध्वंि, हो भ्यानक प्वनयाि समेत 
ल्याए।



464

हेलयामयान ११:२८–१२:२ ४६४
२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो आ्वश्क 

पथ्ो पक ् ो प्वनयािको कया््षलयाई रोकनतु िद्षछ; 
त्सकयारण उनीहरूले उजयाड सथयानपतर र 
ि्व्षतहरूमयापथ ्ी डयाँकयाहरूकया समूहलयाई 
खोजन र प्वनयाि गन्ष बपल्या मयापनसहरूको 
सेनया िठयाए।

२९ तर हेर, ्सतो हुन ग्ो पक त्ो सोही 
्वष्षमया उनीहरूलयाई उनीहरूकया आफनया 
भूपमहरूमया पफतया्ष लखेपट्ो। अपन ्सरी 
नफीकया जनमयापथको ््या्कतया्षहरूको 
ियासनको असी्ौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो एकयासी्ौँ ्वष्षको 
प्रयारमभमया उनीहरू डयाँकयाहरूको ् ो समूहप्वरुद्ध 
गए र धेरैको प्वनयाि गरे; अपन उनीहरूलयाई 
िपन धेरै प्वनयािकया सयाथ भेपट्ो।

३१ अपन उनीहरूलयाई, ि्व्षतहरू र 
उजयाड सथयानमया फैपलएकया ती डयाँकयाहरूको 
सङ्ख्ययाको महयान् तयाकया कयारण, उजयाड 
सथयानबयाट र ि्व्षतहरूबयाट आफनया भूपमहरूमया 
फक्कन फेरर बयाध् बनयाइ्ो।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो ्वष्ष ्सरी 
अ्त् भ्ो। अपन डयाँकयाहरू अझ बढे र बपल्या 
भए, ्पतसमम पक उनीहरूले नफीहरूकया र 
लमयानीहरूकया िपन िूरै सेनयाहरूको अ्वज्या 
गरे; अपन भूपमकया समिूण्ष सतहमयापथ जनमया 
उनीहरूले भ्यानक डर ल्याए।

३३ हो, पकनपक उनीहरूले भूपमकया धेरै 
भयागहरूमया गए र उनीहरूसयामतु भ्यानक 
प्वनयाि गरे; हो, धेरैलयाई मयारे र धेरैलयाई, 
हो, प्विेष गरी उनीहरूकया आइमयाईहरू र 
उनीहरूकया छोरयाछोरीहरूलयाई ब्दी बनयाएर 
उजयाड सथयानपतर लगे।

३४ अब उनीहरूको दुष्टतयाकया कयारण जनमया 

आएको ्ो महयान् दुष्टतयाले उनीहरूलयाई 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरको समझनयामया 
उकसया्ो।

३५ अपन ् सरी ् ्या्कतया्षहरूको ियासनको 
एकयासी्ौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

३६ अपन ब्यासी्ौँ ्वष्षमया उनीहरूले 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई फेरर पबस्षन 
थयाले। अपन पत््यासी्ौँ ्वष्षमया उनीहरू 
दुष्टतयामया बपल्या भए। अपन चौरयासी्ौँ ्वष्षमया 
उनीहरूले आफनया बयाटयाहरूलयाई सतुधयारेनन्।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो िचयासी्ौँ ्वष्षमया 
उनीहरू उनीहरूकया िमणडमया र उनीहरूकया 
दुष्टतयामया झन् झन् बपल्या हुँदै गए; र ्सरी 
उनीहरू प्वनयािकया पननमत ियापकरहेकया पथए।

३८ अपन ्सरी िचयासी्ौँ ्वष्षको अ्त् 
भ्ो।

अध्या् १२

मानीसहरू अमस्र र मखुया्छईँ र दषुट्ाइँ गन्छ 
भरटा रन्—परमप्रिलु े उहाकँा जनलाई 
ताडना भदनुहुनर—माभनसको रनुयतालाई 
परमेशवरको रभतिसगँ दाभँजनर—नयायको 
भदनमा माभनसहरूल ेया त अजर जीवन या त 
अजर अभिराप पाउनरेन।् लगिग ई.प.ू ६।

१ अपन ् सरी हयामीले कपत गलती र मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूको अनसथरतया 
देखन सकछौँ; हो, हयामीले देखन सकछौँ पक 
िरमप्रभतु उहयाँको महयान् अन्त कृियामया उहयाँमया 
भरोसया रयाखनेलयाई आिीष पदनतुहु्छ र उन्पत 
गरयाइपदनतुहु्छ।

२ हो, अपन हयामीले ्सै सम्मया देखन 
सकछौँ जब उहयाँले आफनया जनको उन्पत 
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गरयाउनतुहु्छ, हो, उनीहरूकया जपमनहरूको, 
उनीहरूकया बथयान र झतुणडहरूको र सतुनमया र 
चयाँदीमया र सबै प्रकयारकया प्रत्ेक पकपसमकया 
र कलयाकया अनमोल कुरयाहरूको ्वृपद्धमया; 
उनीहरूकया जी्वनहरूलयाई बचयाउँदै र 
उनीहरूकया ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट 
उनीहरूलयाई मतुपक् पदँदै, उनीहरूकया 
ित्तुहरूकया हृद्हरूलयाई कोमल बनयाउँदै पक 
पतनीहरू उनीहरूप्वरुद् ्तुद्ध िोषणया गददैनन्; 
हो, पनषकष्षमया, आफनया जनको कल्याण र 
खतुपस्यालीकया पननमत सबै कुरयाहरू गरेर; हो, 
तब त्ो सम् हो पक उनीहरूले आफनया 
हृद्हरूलयाई कठोर बनयाउँछन् र िरमप्रभतु 
आफनया िरमेश्वरलयाई प्वस्ष्छन् र िप्वत् 
जनलयाई आफनया ियाउमतुपन कुलच्छन्—हो, 
अपन ्ो पतनको सरलतया र अत््त महयान् 
उन्पतकया कयारण।

३ अपन ्सरी हयामी दखेछौँ पक िरमप्रभतुले 
आफनया जनलयाई धेर ै कष्टहरूकया सयाथ तयाडनया 
पदएर नसतुधयार,े हो, उहयँाल े मृत त्ु र आतङ् र 
अपनकयाल र सब ै प्रकयारकया महयामयारीकया सयाथ 
उनीहरूलयाई नभटे,े उनीहरूले उहयँालयाई समझने 
छनैन।्

४ हे कपत मूख्ष र कपत व्थ्ष र कपत खरयाब 
र दुष्ट र दुषट्याइँ गन्ष कपत िीघ्र छन् र असल 
गन्ष कपत सतुसत छन् मयापनसकया छोरयाछोरीहरू; 
हो, दुष्ट जनकया ्वचनहरू सतुन् र उनीहरूकया 
हृद्हरूलयाई संसयारकया व्थ्ष कुरयाहरूमया रयाखन 
कपत िीघ्र छन्!

५ हो, िमणडमया उचयापलन कपत िीघ्र; हो, 
िमणड गन्ष र सबै प्रकयारकया दुषट्याइँ गन्ष कपत 
िीघ्र र िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई 
समझन र उहयाँकया िरयामि्षहरूलयाई कयान थयापन 

उनीहरू कपत सतुसत छन्, हो, प्व्वेकको 
मयाग्षमया पहँडन कपत सतुसत छन्!

६ हेर, उनीहरूले चयाहँदैनन् पक िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वर, जसले उनीहरूको सृपष्ट 
गनतु्षभएको पथ्ो, उहयाँले उनीहरूमयापथ ियासन 
गन्ष र रयाज् गनतु्षिद्षछ; उनीहरूप्रपतको उहयाँको 
महयान् कृिया र द्या हुँदयाहुँदै, उनीहरूले उहयाँकया 
िरयामि्षहरूलयाई ततुचछ बनयाउँछन् र उनीहरूले 
चयाहँदैनन् पक उहयाँ उनीहरूको मयाग्षप्रदि्षक 
हुनतुिद्षछ।

७ हे मयापनसकया छोरयाछोरीहरूको ितु््तया 
कपत महयान् छ; हो, ्वयासत्वमया उनीहरू 
िृथ्वीको धूलोभ्दया िपन कमजोर छन्।

८ पकनपक हेर, िृथ्वीको धूलो टुक्या-टुक्यामया 
प्वभयापजत भएर, हयाम्ो महयान् र चीरसथया्ी 
िरमेश्वरको आज्यामया ्तया र उतया जया्छ।

९ हो, हेर उहयाँको आ्वयाजमया डयाँडयाहरू र 
ि्व्षतहरू कयाँपछन् र हनल््छन्।

१० अपन उहयाँको आ्वयाजको िपक्द्यारया 
ती फुटदछन् र उित्कया जसतै, हो, समतल 
ब्दछन्।

११ हो, उहयाँको आ्वयाजको िपक्द्यारया सयारया 
िृथ्वी नै हनल््छन्;

१२ हो, उहयाँको आ्वयाजको िपक्द्यारया, 
जगहरू हनल््छन्, पभत् के्द्मया समेत।

१३ हो, ्पद उहयाँले िृथ्वीलयाई भन्तुभ्ो—
चल्—त्सलयाई चलयाइनेछ।

१४ हो, ्पद उहयाँले िृथ्वीलयाई भन्तुभ्ो—
तँ िपछ जया, पक पदनहरू धेरै िणटयाहरूले 
लनमबऊन्—त्ो गररइ्छ।

१५ अपन ्सरी, उहयाँकया ्वचनअनतुसयार 
िृथ्वीिछयापड हटछ र मयापनसअगयापड ्सतो 
देनख्छ पक सू््ष नसथर खडया छ; हो र हेर, ्ो 
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्सतो हो; पकनपक पनशच् नै ्ो िृथ्वी हो जतुन 
ितुमदछ र सू््ष होइन।

१६ अपन हेर, ्ो िपन, ्पद उहयाँले 
महयान् गपहरयाइकया ियानीलयाई भन्तुभ्ो—तँ 
सतुपकजया—त्सो गरर्छ।

१७ हेर, ्पद उहयाँले ्ो ि्व्षतलयाई 
भन्तुभ्ो—तँ उठ् र ्हयाँ आइज र त्ो 
सहरमयापथ ढल्, तयापक त्ो ितुरर्ोस्—हेर 
त्सो गरर्छ।

१८ अपन हेर, ्पद एउटया मयापनसले िृथ्वीमया 
खरखजयानया लतुकयाउँछ र िरमप्रभूले भन्तु 
हु्छ—लतुकयाउनेको दुषट्याइँकया कयारण त्ो 
श्यापित होओस्—हेर, त्ो श्यापित हुनेछ।

१९ अपन ्पद िरमप्रभतुले भन्तु हु्छ—
तँ श्यापित भएस्, पक कुनै मयापनसले ्स 
सम्देनख उिरया्त र सदयास्व्षदया तँलयाई फेलया 
िननेछैनन्—हेर, त्सिपछ र सदयास्व्षदया कुनै 
मयापनसले ियाउने छैन।

२० अपन हेर, ्पद िरमप्रभतुले मयापनससयामतु 
भन्तुहु्छ—तेरो दुष्टतयाहरूकया कयारण, तँ 
सदयास्व्षदयाकया लयापग श्यापित हुनेछस्—त्ो 
हुनेछ।

२१ अपन ्पद िरमप्रभतुले भन्तुहु्छ—तेरो 
दुष्टतयाहरूकया कयारण तँलयाई मेरो उिनसथपतबयाट 
हटयाइनेछ—उहयाँले अह्रयाउनतुहुनेछ पक ्ो 
त्सतै हुनेछ।

२२ अपन पधक्यार छ उसलयाई जसलयाई 
उहयाँले त्ो भन्तुहुनेछ, पकनपक त्ो उसलयाई 
हुनेछ जसले दुषट्याइँ गछ्ष र उसलयाई 
बचयाइनेछैन; ्सकयारण, ्ो कयारणकया पननमत, 
पक मयापनसहरूलयाई बचयाउन, िशचयात्यािको 
िोषणया गररएको हो।

२३ त्सकयारण, उनीहरू आिीपषत छन् 

जसले िशचयात्याि गननेछ र िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरकया आ्वयाजलयाई सतुन्ेछ; पकनपक ती 
उनीहरू नै हुन् जसलयाई बचयाइनेछ।

२४ अपन िरमेश्वरले पदनतुहोस्, उहयाँको 
महयान् िूण्षतयामया, पक मयापनसहरूलयाई िशचयात्याि 
र असल कया््षहरूमया ल्याइन सपक्ोस्, पक 
उनीहरू, पतनीहरूकया कया््षहरूअनतुसयार, 
अनतुरिहमयापथ अकको अनतुरिहमया ितुनसथया्षपित 
होऊन्।

२५ अपन म चयाहया्छु पक सबै मयापनसहरूलयाई 
बचयाइ्ोस्। तर हयामी िढ़दछौँ पक महयान् 
र अन्तम पदनमया केही हुनेछन् जसलयाई 
पनकयालया गररनेछ, हो, जसलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट पनकयालया गररनेछ;

२६ हो, जसलयाई अ्त्हीन दु:खमया 
बन्धत गररनेछ, ती ्वचनहरू िूरया गन्षमया 
जसले भ्दछन्: जसले असल गरेकया छन् 
उनीहरूले अजर जी्वन ियाउनेछन्; र जसले 
खरयाब गरेकयाछन् उनीहरूले अजर अपभियाि 
ियाउने छन्। अपन ्ो ्सतै हो। आपमन।

लमयानी सयामतुएलकया नफीहरू समक्कया 
अगम्वयाणी।

अधयायहरू १३ देमख १५ समम

अध्या् १३

नफीहरूले पशचात्ताप नगरे लमानी रमुएलले 
उनीहरूको भवनारको अगमवाणी गर्छन्—
उनीहरू र उनीहरूका धनहरू श्ाभपत रन्—
उनीहरू अगमवतिाहरूलाई असवीकार गर्छन् 
र ढुङ्ाले हानदरन्, दानवहरूद्ारा घेररएका 
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रन् र दुषट्ाइँ गरेर खुसीयाली खोजरन्। 
लगिग ई.पू. ६।

१ अपन अब छ्यासी्ौँ ्वष्षमया ्सतो हुन 
ग्ो, नफीहरू अझै दुष्टतयामया रहे, हो, भ्यानक 
दुष्टतयामया, जब पक लमयानीहरूले िरमेश्वरकया 
आज्याहरू, मोियाको व््वसथयाअनतुसयार, कडया 
ियालनया गन्ष ध्यान पदए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो ्वष्षमया 
िमतुएल नयाम गरेको, एउटया लमयानी, 
जरहेमलयाको भूपममया आए र जनसयामतु प्र्वचन 
पदन थयाले। अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले धेरै 
पदनहरूमया जनसयामतु िशचयात्यािको प्रचयार गरे 
र जनले उनलयाई पनकयालया गरे र उनी उनको 
आफनो िरपतर जयान लयागे।

३ तर हेर, िरमप्रभतुको आ्वयाज उनीसयामतु 
आ्ो, पक उनी फेरर फक्कनतु िद्षछ र जनसयामतु 
उनको हृद्मया जे कुरयाहरू आउँछन् पतनको 
प्र्वचन पदनतुिछ्ष।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
सहेनन् पक उनी सहरमया प्र्वेि गनतु्षिछ्ष; 
त्सकयारण उनी गए र त्सको िखया्षलमयापथ 
चढे र आफनया हयातहरू फैलयाए र ठूलो 
आ्वयाजमया ितुकयारे र जनसयामतु िरमेश्वरले उनकया 
हृद्मया जे कुरयाहरू रयानखपदनतुभ्ो त्सको 
अगम्वयाणी गरे।

५ अपन उनले उनीहरूसयामतु भने: हेर, 
म िमतुएल, एक लमयानी, िरमप्रभतुले मेरो 
हृद्मया रयानखदुनतुभएकया ्वचनहरू बोलदछु; र 
हेर उहयाँले मेरो हृद्मया ्ी जनसयामतु भन् ्ो 
रयानखपदनतुभएको छ पक ््या्को तरबयार ्ी 
जनमयापथ झतुन्ड्छ; र चयारस् ्वष्ष नपबतदै त्ो 
््या्को तरबयार ्ी जनमयापथ झछ्ष।

६ हो, भ्यानक प्वनयािले ्ी जनलयाई 
िख्ष्छ, अपन ्ो पनशच् नै ्ी जनसयामतु 
आउँछ र िशचयात्यािले र पनशच् नै आउनतुहुने 
र आफनया जनकया पननमत धेरै कुरयाहरू सहनतुहुने 
र बध गररनतुहुने ख्ीष्टमयापथको आसथयाले बयाहेक 
्ी जनलयाई केहीले िपन बचयाउन सकदैन।

७ अपन हेर, िरमप्रभतुकया एक स्वग्षदूतले 
मलयाई ्ो िोषणया गरेकया हुन् र उनले मेरो 
आतमयामया खतुसीको खबर ल्याए। अपन हेर, 
त्ो पतमीहरूसयामतु िपन िोषणया गन्ष मलयाई 
िठयाइएको हो, पक पतमीहरूले खतुसीको 
खबरहरू ियाउन सक; तर हेर पतमीहरूले 
मलयाई रिहण गन्ष चयाहेनौ।

८ त्सकयारण, िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: 
नफीहरूकया जनकया हृद्हरूकया कठोरतयाकया 
कयारण, ्पद उनीहरूले िशचयात्याि नगरेमया 
म मेरया ्वचन उनीहरूबयाट लैजयानेछु र म 
मेरो आतमयालयाई उनीहरूबयाट हटयाउनेछु र म 
उनीहरूलयाई अरु सहनेछैन र म उनीहरूकया 
ब्धतुहरूकया हृद्हरू उनीहरूप्वरुद्ध फकया्षउने 
छु।

९ अपन मैले उनीहरूलयाई प्रहयाररत हुन 
अह्रयाउन अगयापड चयारस् ्वष्ष पबतने छैनन्; हो, 
म उनीहरूलयाई तरबयारकया सयाथ र अपनकयालकया 
सयाथ र महयामयारीकया सयाथ भेटनेछु।

१० हो, म मेरो भ्ङ्र ररसमया उनीहरूलयाई 
भेटने छु र पतमीहरूकया ित्तुहरूको चौथो ितुसतया 
हुनेछ जतुनले ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे 
पतमीहरूको िूरै प्वनयाि देखनेछ; र ्पद 
पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे ्ो पनशच् नै 
आउनेछ, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ; र चौथो ितुसतयाकया 
पतनीहरूले पतमीहरूको प्वनयाि ल्याउनेछन्।

११ तर ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि गरे र 



468

हेलयामयान १३:१२–२१ ४६८
िरमप्रभतु पतमीहरूकया िरमेश्वरसयामतु फक्क म 
मेरो ररस हटयाउने छु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ; हो, 
िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ, िशचयात्याि गनने र 
मसयामतु फक्कने उनीहरू आिीपषत छन्, तर 
िशचयात्याि नगननेलयाई पधक्यार छ।

१२ हो, जरहेमलयाको ्ो महयान् सहरलयाई 
पधक्यार; पकनपक हेर, ्ो पतनीहरूकया कयारण 
हो जो धममी छन् पक ्सलयाई बचयाइएको हो; 
हो, ्ो महयान् सहरलयाई पधक्यार छ, पकनपक 
म ठया्छु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ, पक ्हयाँ धेरै 
छन्, हो, ्ो सहरकया बढी भयाग समेत छन्, 
जसले आफनया हृद्हरू मेरया प्वरुद्ध कठोर 
बनयाउने छन्, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

१३ तर उनीहरू आिीपषत छन् जसले 
िशचयात्याि गननेछन्, पकनपक म उनीहरूलयाई 
छयापडपदनेछु। तर हेर, ्पद ्ो महयान् सहरकया 
धममीहरूकया लयापग नभएको भए, हेर, मैले 
अह्रयाउने पथएँ पक आगो स्वग्षबयाट तल 
आउनतुिछ्ष र ्सको प्वनयाि गनतु्षिछ्ष।

१४ तर हेर, ्ो धममीहरूकया पननमत हो पक 
्सलयाई छयापडएको हो। तर हेर, सम् आउँछ, 
िरमप्रभतु भन्तुहु्छ, पक जब पतमीहरूले 
धममीहरूलयाई पतमीहरूमयाझ बयाट पनकयालया 
गननेछौ, तब पतमीहरू प्वनयािकया पननमत त्यार 
हुनेछौ; हो, पधक्यार छ ्ो महयान् सहरलयाई, 
उनीमया भएको दुष्टतया र कुकम्षहरूकया कयारण।

१५ हो, अपन पधक्यार छ पगदोनको 
सहरलयाई, उनीमया भएको दुष्टतया र कुकम्षकया 
कयारण।

१६ हो, अपन नफीहरूकया अधीनमया भएकया 
सबै सहरहरूलयाई पधक्यार छ जतुन ्वररिररकया 
भूपमहरूमया छन्, उनीहरूमया भएकया दुष्टतया र 
कुकम्षहरूकया कयारण।

१७ अपन हेर, भूपममया एक श्याि आउनेछ, 
सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ, भूपममया 
भएकया जनकया कयारण, हो, उनीहरूको दुष्टतया र 
उनीहरूकया कुकम्षहरूकया कयारण।

१८ अपन ्सतो हुन जयानेछ, सै््हरूकया 
अपधिपत, हो, हयाम्या महयान् र सत् िरमेश्वर 
भन्तुहु्छ, पक जसले िृथ्वीमया खरखजयानयाहरू 
लतुकयाउनेछ, ्पद ऊ धममी मयापनस भएर 
त्सलयाई िरमप्रभतुमया नलतुकयाए, भूपमको 
भ्यानक श्यािकया कयारण, उसले फेरर अरु 
ियाउने छैन।

१९ पकनपक म चयाहया्छु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ, 
पक उनीहरूले आफनया खरखजयानयाहरू ममया 
लतुकयाऊन्; र श्यापित उनीहरू हुनेछन् जसले 
आफनया खरखजयानयाहरू ममया लतुकयाउँदैन; 
पकनपक धममीहरूले बयाहेक कसैले िपन आफनया 
खरखजयानयाहरू ममया लतुकयाउँदैन; र ऊ जसले 
आफनया खरखजयानयाहरू ममया लतुकयाउँदैन, ऊ 
अपन खरखजनया िपन श्यापित हुनेछन् र भूपमको 
श्यािकया कयारण कसैले िपन ्सको उद्धयार गन्ष 
सकनेछैनन्।

२० अपन त्ो पदन आउनेछ पक उनीहरूले 
आफनया खरखजनयाहरू लतुकयाउनेछन्, पकनभने 
उनीहरूले आफनया हृद् धनमया रयाखेकया छन् 
र पकनभने उनीहरूले आफनया हृद् आफनया 
धनमया रयाखेकया छन् र आफनया खरखजयानयाहरू 
लतुकयाउने छन् जब उनीहरू आफनया 
ित्तुहरूबयाट भयाग्ेछन्; पकनभने उनीहरूले 
ती ममया लतुकयाउँदैनन्, उनीहरू र उनीहरूकया 
खरखजयानयाहरू श्यापित हुनेछन्; र त्ो 
पदनमया उनीहरू प्रतयापडत हुनेछन्, िरमप्रभतु  
भन्तुहु्छ।

२१ हेर पतमीहरू, ्ो महयान् सहरकया जन 
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र मेरया ्वचनहरूलयाई सतुन; हो, िरमप्रभतुले 
भन्तुभएकया ्वचनहरूलयाई सतुन; पकनपक 
हेर, पतम्या धनकया कयारण पतमीहरू श्यापित 
छौ र पतम्या धन िपन पकनभने पतमीहरूले 
आफनया हृद्लयाई त्समयापथ रयाखेकया छौ र 
पतमीहरूलयाई ती पदने उहयाँकया ्वचनहरूलयाई 
सतुनेकया छैनौ।

२२ पतमीहरूले िरमप्रभतु पतमीहरूकया 
िरमेश्वरलयाई ती कुरयाहरूमया समझदैनौ जतुन 
उहयाँले पतमीहरूलयाई आिीपषत गनतु्षभएको 
छ, तर पतमीहरूले पतम्या धनहरूलयाई सदै्व 
समझ्छौ, पतनकया पननमत िरमप्रभतु पतमीहरूकया 
िरमेश्वरलयाई ध्््वयाद पदन समझदैनौ; हो, 
पतमीहरूकया हृद्हरू िरमप्रभतुपतर नखपचएकया 
छैनन्, तर ती महयान् िमणडकया सयाथ, िमणड 
गन्ष र मयापतन र ईष्या्षहरू र कलहहरू, द्ैष 
गन्ष, सतयाउन र हत्याहरू र सबै प्रकयारकया 
दुष्टतयाहरूमया रमयाउँछन्।

२३ ्सकयारणकया पननमत िरमप्रभतु 
िरमेश्वरले अह्रयाउनतुभएको छ पक भूपममया र 
पतमीहरूकया धनहरूमया िपन श्याि आउनेछ र 
्ो पतमीहरूकया दुष्टतयाकया कयारण हो।

२४ हो, पधक्यार छ ्ी जनलयाई, ्ो 
सम्कया कयारण जतुन आइितुगेको छ, पक 
पतमीहरूले अगम्वक्याहरूलयाई पनकयालया 
गरेकया छौ र उनीहरूको नखल्ी उडयाएकया 
छौ र उनीहरूतफ्क ढुङ्याहरू हयानेकया छौ र 
उनीहरूलयाई बध गरेकया छौ र उनीहरूलयाई 
सबै प्रकयारकया दुष्टतया गरेकया छौ, जसरी प्रयाचीन 
सम्मया समेत उनीहरूलयाई गरर्ो।

२५ अपन अब जब पतमीहरू बोलदछौ, 
पतमीहरू भ्दछौ: ्पद हयाम्या पदनहरू हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुकया प्रयाचीन पदनहरू भएको भए, 

हयामी हयाम्या अगम्वक्याहरूको बध गनने पथएनौँ; 
हयामी उनीहरूलयाई ढुङ्याले हयान्े पथएनौँ र 
उनीहरूलयाई पनकयालया गनने पथएनौँ।

२६ हेर पतमीहरू उनीहरूभ्दया िपन झन् 
खरयाब छौ, पकनपक जसरी िरमप्रभतु जीप्वत 
हुनतुहु्छ, ्पद पतमीहरूमयाझ एक अगम्वक्या 
आउँछन् र पतमीहरूसयामतु िरमप्रभतुकया ्वचनको 
िोषणया गछ्षन्, जसले पतमीहरूकया ियािहरू 
र दुष्टतयाहरूको ग्वयाही पद्छन्, पतमीहरू 
उससँग ररसयाउँछौ र उसलयाई पनकयालया गछछौ र 
उसलयाई प्वनयाि गन्ष सबै प्रकयारकया उिया्हरू 
खोजछौ; हो, पतमीहरूले भन्ेछौ पक ऊ झतुटो 
अगम्वक्या हो र ऊ ियािी हो र दुष्टबयाटको हो, 
पकनभने उसले ग्वयाही पद्छ पक पतमीहरूकया 
कयामहरू दुष्ट छन्।

२७ तर हेर, ्पद एक मयापनस पतमीहरूमयाझ 
आउनेछ र भन्ेछ: ्ो गर र ्हयाँ कुनै दुष्टतया 
छैन, त्ो गर र पतमीहरूले सहनेछैनौ; 
हो, उसले भन्े छ: पतमीहरूकया आफनया 
हृद्हरूकया िमणडहरूकया िपछ पहँड; हो, 
आफनया आँखयाहरूकया िमणडिपछ पहँड र 
पतमीहरूको हृद्ले चयाहेअनतुसयार गर—र 
्पद एक मयापनस पतमीहरूमयाझ आउँछ र ्ो 
भ्छ भने, पतमीहरूले उसलयाई रिहण गननेछौ र 
भन्ेछौ पक ऊ एक अगम्वक्या हो।

२८ हो, पतमीहरूले उसलयाई मयापथ 
उचयालनेछौ र उसलयाई आफनो समिपत् पदनेछौ; 
पतमीहरूले उसलयाई आफनया सतुन र आफनया 
चयाँदी पदनेछौ र उसलयाई महङ्या ्वसत्हरू 
िपहरयाउनेछौ; र पकनभने उसले पतमीहरूसयामतु 
चयाप्तुसीकया ्वचनहरू बोलछ र उसले भ्छ पक 
सबै ठीक छ, तब पतमीहरूले उसमया कुनै दोष 
फेलया ियाननेछैनौ।
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२९ हे दुष्ट र िथभ्रष्ट पिँढीकया पतमीहरू; 

कठोरतयाकया पतमीहरू र हठी जन पतमीहरू, 
पतमीहरू कपत्जेल ठया्छौ पक िरमप्रभतुले 
पतमीहरूलयाई सहनतुहुनेछ? हो, पतमीहरू 
कपत्जेल आफै ँलयाई मूख्ष र अ्धया 
मयाग्षप्रदि्षकहरूद्यारया अगतु्वयाइ गररएको 
सहनेछौ? हो, पतमीहरू कपत्जेल प्रकयािकया 
सट्यामया अ्धकयार रोजनेछौ?

३० हो, हेर, िरमप्रभतुको ररस पतमीहरूकया 
प्वरुद्ध उपठसकेको छ; हेर, उहयाँले पतमीहरूकया 
दुष्टतयाकया कयारण भूपमलयाई श्याि पदनतुभएको छ।

३१ अपन हेर, सम् आउँछ पक उहयाँले 
पतमीहरूको धनलयाई श्याि पदनतुहु्छ, पक 
ती पचप्या हु्छन्, पक पतमीहरूले तीनलयाई 
समयातन सकदैनौ; र पतम्या गररबीकया पदनहरूमया 
पतमीहरूले ती रयाखन सकदैनौ।

३२ अपन पतमीहरूले आफनया गररबीकया 
पदनहरूमया िरमप्रभतुसयामतु ितुकयाननेछौ; र 
पतमीहरूले व्थ्षमया ितुकयाननेछौ, पकनपक 
पतमीहरूमयापथ पतमीहरूको प्वनयाि 
आइसकेको छ र पतमीहरूको प्वनयाि पननशचत 
बनयाइएको छ; र तब पतमीहरू त्स पदनमया 
रुनेछौ र डयाँको छयाडी करयाउने छौ, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ। अपन तब पतमीहरूले 
िोक गननेछौ र भन्ेछौ:

३३ हे पक मैले िशचयात्याि गरेको भए 
र अगम्वक्याहरूलयाई नमयारेको भए र 
उनीहरूलयाई ढुङ्याले नहयानेको भए र 
उनीहरूलयाई पनकयालया नगरेको भए। हो, त्स 
पदनमया पतमीहरूले भन्ेछौ: हे पक उहयाँले हयाम्या 
धन हयामीलयाई पदएकया पदनमया हयामीले िरमप्रभतु 
हयाम्या िरमेश्वरलयाई समझेको भए, अपन तब ती 
पचप्या ब्दैनथे पक हयामीले पतनलयाई गतुमयाउनतु 

िददैनथ्ो; पकनपक हेर, हयाम्ो धन हयामीबयाट 
ग्ो।

३४ हेर, हयामीले एक औजयार ्हयाँ रयाखछौँ र 
भोपलिलट त्ो जया्छ; र हेर, हयाम्या तरबयारहरू 
लडयाइँकया पननमत हयामीले खोजेकया पदनमया 
हयामीबयाट लपग्छ।

३५ हो, हयामीले आफनया खरखजनयाहरू 
लतुकयाएकया छौँ र भूपमको श्यािकया कयारण, ती 
हयामीबयाट पचनप्एकया छन्।

३६ हे पक िरमप्रभतुकया ्वचन हयामीकहयाँ 
आएको त्स पदनमया हयामीले िशचयात्याि 
गरेको भए; पकनपक हेर भूपम श्यापित छ र सबै 
कुरयाहरू पचप्या भएकया छन् र हयामी पतनलयाई 
समयातन सकदैनौँ।

३७ हेर, हयामीलयाई दयान्वहरूद्यारया िेररएको 
छ, हो, हयामी हयाम्या जी्वयातमयाहरूको प्वनयाि 
गन्ष खोजने उसकया दूतहरूद्यारया िेरया हयापलएकया 
छौँ। हेर, हयाम्या दुषट्याइँहरू महयान् छन्। हे 
िरमप्रभतु, के हजतुरले आफनो क्ोध हयामीबयाट 
हटयाउन सकनतुहुन्? अपन ती पदनहरूमया 
पतमीहरूको भयाषया ्ो हुनेछ।

३८ तर हेर, पतमीहरूकया िरीक्णकया 
पदनहरू पबतेकया छन्; चीरसथया्ी रुिमया पढलया 
नभइ्जेलसमम पतमीहरूले आफनया मतुपक्कया 
पदनलयाई लमब्याएकया छौ र पतमीहरूको 
प्वनयाि पननशचत बनयाइएको छ; हो, पकनपक 
पतमीहरू आफनया जी्वनकया समिूण्ष पदनहरूमया 
पतमीहरूले प्रयाप्त गन्ष नसकने त्सको खोजी 
गरेकया छौ; र पतमीहरूले दुषट्याइँ गरेर 
खतुपस्याली खोजेकया छौ, जतुन कुरया हयाम्या महयान् 
र अन्त पिरमया भएको धयापम्षकतयाको प्रकृपत 
प्विरीत छ।

३९ हे भूपमकया जन पतमीहरू, पक पतमीहरूले 
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मेरया ्वचनहरू सतुपनदेओ! अपन म प्रयाथ्षनया गछु्ष 
पक िरमप्रभतुको क्ोध पतपमहरूबयाट हटोस् र 
पतमीहरू िशचयात्याि गर र मतुक् होओ।

अध्या् १४

रमएुलल े ख्ीष्टको जनमको समयमा राभत 
प्रकार र एक नया ँ ताराको पूव्छ सूचना 
भदनरन—्ख्ीष्टल े माभनसहरूलाई लौभकक 
र आमतमक मतृयु् ाट उद्धार गनु्छहुनर—तीन 
भदनसममको अनधकार र चट्ानहरू चयाभतने 
र प्रकृभतको उ्लपु् ल उहाकँो मृतयुका 
भचनहहरू अनतग्छत पद्छरन।्

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक लमयानी 
िमतुएलले लेखन नसपकने अरु धेरै महयान् 
कुरयाहरूको अगम्वयाणी गरे।

२ अपन हेर, उनले उनीहरूसयामतु भने: हेर, म 
पतमीहरूसयामतु एक पच्ह पदनेछु; पकनपक ियाँच 
्वष्ष अरु आउनेछ र हेर तब िरमेश्वरकया ितुत् 
आफनया नयाउँमया प्वश्वयास गनने पतनीहरू सबैको 
उद्धयार गन्ष आउनतुहुनेछ।

३ अपन हेर, ्ो म पतमीहरूसयामतु उहयाँको 
आगमनको सम्मया एक पच्हकया रुिमया 
पदनेछु, पकनपक हेर, स्वग्षमया महयान् प्रकयािहरू 
हुनेछन्, ्पतसमम पक उहयाँ आउनेभ्दया 
अपिल्ो रयातमया त्हयाँ कुनै अ्धकयार हुनेछैन, 
्पतसमम पक ्ो मयापनसहरूसयामतु त्स पदन 
भएजसतै देनखनेछ।

४ त्सकयारण, त्हयाँ एक पदन र एक रयात र 
एक पदन, एक पदन भएको र रयात नभएको जसतो 
हुनेछ; र ्ो पतमीहरूलयाई पच्हकया पननमत 
हुनेछ; पकनपक पतमीहरूले सू््ष उदयाएको 
र त्ो असतयाएको िपन थयाहया ियाउनेछौ; 

त्सकयारण पतमीहरूले पननशचततयाकया सयाथ 
थयाहया ियाउनेछौ पक त्हयाँ दुई पदन र एक रयात 
हुनेछन्; तैिपन रयात अ्धकयार हुनेछैन; र त्ो 
उहयाँ ज्मनतुभ्दया अगयापडको रयात हुनेछ।

५ अपन हेर, त्हयाँ, पतमीहरूले कपहल्ै 
नदेखेको त्सतो एक न्याँ तयारया उदयाउने छ; र 
्ो िपन पतमीहरूसयामतु एक पच्ह हुनेछ।

६ अपन हेर ्ो सबै होइन, त्हयाँ आकयािमया 
धेरै पच्हहरू र आशच््षहरू हुनेछन्।

७ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक पतमीहरू 
चपकत र आशच््षन््वत हुनेछौ, ्पतसमम पक 
पतमीहरू िृथ्वीमया ढलनेछौ।

८ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक जसले 
िरमेश्वरकया ितुत्मया प्वश्वयास गछ्ष, उसैले अजर 
जी्वन ियाउनेछ।

९ अपन हेर, िरमप्रभतुले मलयाई आज्या 
पदनतुभएको छ, उहयाँकया स्वग्षदूतद्यारया, पक म 
आउनतु िद्षछ र ्ी कुरयाहरू पतमीहरूसयामतु 
भन्तुिद्षछ; हो, उहयाँले आज्या पदनतुभएको छ 
पक मैले ्ी कुरयाहरू पतमीहरूलयाई अगम्वयाणी 
गनतु्षिद्षछ; हो, उहयाँले मलयाई भन्तुभएको छ: ् ी 
जनसयामतु करयाऊ, िशचयात्याि गन्ष र िरमप्रभतुको 
बयाटो त्यार ियार।

१० अपन अब, पकनभने म एक लमयानी 
हुँ र पतमीहरूसयामतु िरमप्रभतुले मलयाई 
पदनतुभएकया ्वचनहरू बोलेको छु र पकनभने 
ती पतमीहरूप्वरुद्ध कपठन पथए, पतमीहरू 
मसँग ररसयाएकया छौ र मलयाई प्वनयाि गन्ष 
खोजदछौ र मलयाई पतमीहरूमयाझ बयाट पनकयालया  
गरेकया छौ।

११ अपन पतमीहरूले मेरया ्वचनहरू 
सतुन्ेछौ, पकनपक, ्ो अपभप्रया्कया पननमत म 
्ो सहरकया िखया्षलहरूमयापथ आएको छु, पक 
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पतमीहरूले सतुन् सक र िरमेश्वरको ््या्कया 
बयारेमया जयान् सक जसले पतमीहरूलयाई आफनया 
दुष्टतयाकया कयारण प्रतीक्या गछ्ष र ्ो िपन पक 
पतमीहरूले िशचयात्यािकया सत्षहरू थयाहया ियाउन  
सक;

१२ अपन ्ो िपन पक पतमीहरूलयाई ्ेिू 
ख्ीष्ट, िरमेश्वरकया ितुत्, स्वग्ष र िृथ्वीकया पितया, 
प्रयारमभदेनखकया सबै कुरयाहरूकया सृपष्टकतया्षको 
आगमनकया बयारेमया थयाहया होस् र पतमीहरूलयाई 
उहयाँको आगमनकया पच्हहरूकया बयारेमया थयाहया 
होस्, त्ो अपभप्रया्कया पननमत पक पतमीहरूले 
उहयाँको नयाउँमया प्वश्वयास गन्ष सक।

१३ अपन ्पद पतमीहरूले उहयाँको नयाउँमया 
प्वश्वयास गऱ्ौ भने पतमीहरूले आफनया सबै 
ियािहरूको िशचयात्याि गननेछौ, पक जसबयाट 
पतमीहरूले उहयाँकया ्ोग्तयाहरूमयाफ्कत् तीबयाट 
छुटकयारया ियाउन सक।

१४ अपन हेर फेरर, म पतमीहरूलयाई अकको 
पच्ह, हो, उहयाँको मृत्तुको एक पच्ह, पद्छु।

१५ पकनपक हेर, उहयाँले पनशच् मनदैिद्षछ 
तयापक मतुपक् आउन सकोस्; हो, उहयाँलयाई 
आ्वश्क छ र आ्वश्क हु्छ पक उहयाँ 
मनतु्षिद्षछ, मृतकहरूको ितुनरुतथयान िूरया गन्ष, 
तयापक त्सबयाट मयापनसहरूलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतमया ल्याउन सपक्ोस्।

१६ हो, हेर, ्ो मृत्तुले ितुनरुतथयान िूरया गछ्ष 
र समिूण्ष मयान्वजयापतलयाई िपहलो मृत्तुबयाट 
उद्धयार गछ्ष—त्ो आनतमक मृत्तु; पकनपक 
समिूण्ष मयान्वजयापत आदमको ितनद्यारया 
िरमप्रभतुको उिनसथतबयाट हटयाइएकया छन्, 
लौपकक कुरयाहरूमया र आनतमक कुरयाहरू दुबैमया 
मृत सोपचएकया छन्।

१७ तर हेर, ख्ीष्टको ितुनरुतथयानले मयान्व 

जयापतको उद्धयार गद्षछ, हो समिूण्ष मयान्व 
जयापतको समेत र उनीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतमया पफतया्ष ल्याउँछ।

१८ हो, अपन ्सले िशचयात्यािकया 
सत्ष िूरया गछ्ष, पक जसले िशचयात्याि गछ्ष 
उसैलयाई अलग्याइन् र आगोमया फ्याँपकन्; 
तर िशचयात्याि नगननेलयाई कयाटेर ढयापल्छ र 
आगोमया फ्याँपक्छ; अपन त्हयाँ आनतमक 
मृत्तु आउँछ, हो, दोस्ो मृत्तु, पकनपक 
उनीहरूलयाई धयापम्षकतयासँग सरोकयारकया 
कुरयाहरूमया फेरर अलग्याइनेछ।

१९ त्सकयारण िशचयात्याि गर, िशचयात्याि 
गर, कथंकदयापचत् ्ी कुरयाहरू थयाहया ियाएर 
ती नगरेमया पतमीहरूले आफ ँैलयाई दोष मतुपन 
आएको सहनेछौ र पतमीहरूलयाई ्ो दोस्ो 
मृत्तुमया ल्याइ्छ।

२० तर हेर, जसरी मैले पतमीहरूसयामतु अकको 
पच्ह, उहयाँको मृत्तुको पच्हकया बयारेमया भनेँ, 
हेर, उहयाँले मृत्तु सहने त्स पदनमया सू््ष र 
च्द्मया र तयारयाहरू िपन अ्धकयार हुनेछन् र 
पतमीहरूलयाई प्रकयाि पदन अस्वीकयार गननेछन्; 
र ्ो भूपमको सतहमयापथ कुनै प्रकयाि हुनेछैन, 
त्स सम्देनख समेत जपहले उहयाँले मृत्तु 
सहनतुहुनेछ, तीन पदनको अ्तरयाल भरर, 
त्स सम्समम जब उहयाँ मृत्तुबयाट फेरर 
ब्तुँतनतुहुनेछ।

२१ हो, त्ो सम्मया जब उहयाँले 
आतमयामया समि्षण गनतु्ष हु्छ त्हयाँ 
चट्याङहरू र पबजतुलीकया चमकहरू धेरै 
िणटयाहरूको अ्तरयालसमम हुनेछन् र िृथ्वी 
कयाँपनेछ र हनल्नेछ; र िृथ्वीको सतहमया 
भएकया, िृथ्वीमयापथ र मतुपनपतर भएकया, जतुन 
पतमीहरूलयाई ्स सम्मया ठोस, अथ्वया 
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्सकया बढी भयाग एक ठोस पिणड भएको थयाहया 
छ ती चट्यानहरूलयाई फुटयाइने छ।

२२ हो, पतनलयाई दुई टुक्यामया च्यापतनेछ र 
त्सिपछ सदया जोनमीहरूमया र खयाडलहरूमया र 
फुटेकया टुक्याहरूमया सयारया िृथ्वीको सतहमयापथ 
ियाइनेछ, हो, िृथ्वीमयापथ र मतुपन दुबैमया।

२३ अपन हेर, त्हयाँ धेरै आँपधबेहेरीहरू 
हुनेछन् र धेरै ि्व्षतहरू उित्कयाजसतै तल 
झयाररनेछ र त्हयाँ धेरै सथयानहरू हुनेछन् 
जतुनलयाई अपहले उित्कयाहरू भपन्छ जतुन 
अत्यापधक उचयाइ भएकया िहयाडहरू बन्ेछन्।

२४ अपन धेरै रयाजमयाग्षहरू भतकनेछन् र धेरै 
सहरहरू उजयाड बन्ेछन्।

२५ अपन धेरै पचहयानहरू खोपलनेछन् र 
आफनया धेरै मृतहरूलयाई त्याग्ेछन्; र धेरै 
स्तहरू धेरैसयामतु देनखनेछन्।

२६ अपन हेर, ्सरी स्वग्षदूतले मेरया सयामतु 
बोलेकया छन्; पकनपक उनले मलयाई भने 
पक त्हयाँ धेरै िणटयाहरूको अ्तरयालसमम 
चट्याङहरू िननेछन् र पबजतुली चमकनेछन्।

२७ अपन उनले मेरया सयामतु भने पक जब 
चट्याङ्हरू िननेछन् र पबजतुली चमक्छन् 
र आँपधबेहेरी र ्ी कुरयाहरू हुनतुिद्षछ र 
अ्धकयारले तीन पदनको अ्तरयालसमम सयारया 
िृथ्वीको सतहलयाई ढयाकनेछ।

२८ अपन स्वग्षदतूले मलयाई भन े पक धरेलैे 
्ी भ्दया अझ महयान् कुरयाहरू दखेनछेन,् त्स 
अपभप्रया्कया पननमत पक उनीहरूल े प्वश्वयास 
गरून् पक ती पच्हहरू र ती आशच््षहरू 
्ो भपूमको समिूण्ष सतहमयापथ िरूया हुनतुिछ्ष, 
त्स अपभप्रया्कया पननमत पक मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ अप्वश्वयासको कयारण 
नहोस—्

२९ अपन ्ो त्स अपभप्रया्कया पननमत पक 
जसले प्वश्वयास गननेछ उसलयाई बचयाइ्ोस् 
र जसले प्वश्वयास गननेछैन, एक धममी ््या् 
उनीहरूमयापथ आओस्; र ्ो िपन ्पद 
उनीहरूलयाई दोषी ठहऱ्याइएको छ भने 
उनीहरूले आफै ँमयापथ आफनया दोष ल्याउँछन्।

३० अपन अब समझ, समझ, मेरया ब्धतुहरू, 
पक जसको नयाि हु्छ, आफ ँैमया नयाि हु्छ; 
र जसले दुष्टतया गद्षछ, त्ो आफ ँैमया गद्षछ; 
पकनपक हेर, पतमीहरू स्वत्त् छौ; पतमीहरूले 
आफनया पननमत कया््ष गन्ष अनतुमपत ियाएकया छौ; 
पकनपक हेर, िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई ज्यान 
पदनतुभएको छ र उहयाँले पतमीहरूलयाई स्वत्त् 
बनयाउनतुभएको छ।

३१ उहयाँले पतमीहरूलयाई पदनतुभएको छ 
पक पतमीहरूलयाई असल र खरयाब थयाहया होस् 
र उहयाँले पतमीहरूलयाई पदनतुभएको छ पक 
पतमीहरूले जी्वन ्या मृत्तु चतुन् सक; र 
पतमीहरूले असल गन्ष सकछौ र जतुन असल 
छ त्समया ितुनसथया्षपित हुन सकछौ, अथ्वया जे 
असल छ त्ो पतमीहरूमया ितुनसथया्षपित गररन 
सकछ; अथ्वया पतमीहरूले खरयाब गन्ष सकछौ 
र जे खरयाब छ त्ो पतमीहरूमया ितुनसथया्षपित 
गररन सपक्छ।

अध्या् १५

परमप्रिलेु नफीहरूलाई ताडना भदनिुयो 
भकनिने उहालेँ उनीहरूलाई माया गनु्छियो—
पररवभत्छत लमानीहरू आस्ामा मस्र र 
अभडग रन्—परमप्रि ु पभरल्ा भदनहरूमा 
लमानीहरूप्रभत कृपाल ु हुनहुुनरे। लगिग 
ई.प.ू ६।
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१ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, हेर, 
म पतमीहरूसयामतु िोषणया गद्षछु पक ्पद 
पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे पतमीहरूकया 
िरहरू पतमीहरूसयामतु उजयाड छयापडनेछ।

२ हो, ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे, 
दुध खतु्वयाउने ती पदनहरूमया पतमीहरूकया 
आइमयाईहरूले िोक गनने महयान् कयारण 
हुनेछ; पकनपक पतमीहरू भयाग्े प्र्तन गननेछौ 
र िरणकया पननमत कुनै सथयान हुनेछैन; हो र 
पधक्यार छ उनीहरूलयाई जससँग बच्चया छन्, 
पकनपक उनीहरू भयारी हुनेछन् र भयाग् सकने 
छैनन्; त्सकयारण, उनीहरूलयाई पकपचपमची 
गररनेछ र नयाि हुनलयाई छयापडनेछ।

३ हो, ्पद उनीहरूले िशचयात्याि नगरे 
पधक्यार छ ्ी जनलयाई जसलयाई नफीकया 
जन भपन्छ, जब उनीहरूले ्ी सबै पच्हहरू 
र आशच््षहरू देखनेछन् जतुन उनीहरूलयाई 
देखयाइनेछ; पकनपक हेर, उनीहरू िरमप्रभतुकया 
चतुपनएकया जन भएकया छन्; हो, उहयाँले नफीकया 
जनलयाई मया्या गनतु्षभएको छ र उनीहरूलयाई 
तयाडनया पदनतुभएको छ; हो, पतनीहरूकया 
दुष्टतयाकया पदनहरूमया उहयाँले उनीहरूलयाई 
हपकयाउनतुभएको छ पकनभने उहयाँले 
पतनीहरूलयाई मया्या गनतु्षहु्छ।

४ तर हेर मेरया ब्धतुहरू, लमयानीहरूलयाई 
उहयाँले िृणया गनतु्षभएको छ पकनभने उनीहरूकया 
कया््षहरू पनर्तर रुिमया खरयाब भएकया छन् र 
्ो उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाकया 
दुष्टतयाकया कयारण। तर हेर, नफीहरूकया 
प्र्वचनमयाफ्कत् उनीहरूमया मतुपक् आएको छ; र 
्ो अपभप्रया्कया पननमत िरमप्रभतुले उनीहरूकया 
पदनहरू लमब्याउनतुभएको छ।

५ अपन म चयाहया्छु पक पतमीहरूले देखनेछौ 

पक उनीहरूकया बढी भयाग आफनया कत्षव्कया 
िथमया छन् र उनीहरू िरमेश्वरअगयापड 
सया्वधयानीकया सयाथ पहँडछन् र उनीहरूले 
उहयाँकया आज्याहरू र उहयाँकया कयानतुनहरू र 
उहयाँकया ््या्हरू, मोियाकया व््वसथयाअनतुसयार 
ियालनया गन्ष ध्यान पद्छन।

६ हो, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, पक 
उनीहरूकया बढी भयागले ्ो गरररहेकया छन् र 
उनीहरूले नथयाकने गरर लगनिीलतयाकया सयाथ 
प्र्यास गरररहेकया छन् पक उनीहरूले आफनया 
बयाँकी ब्धतुहरूलयाई िपन सत्तयाको ज्यानमया 
ल्याउन सकून्; त्सकयारण उनीहरूको 
सङ्ख्यया दैपनक बढयाउने धेरै छन्।

७ अपन हेर, पतमीहरू आफ ँैलयाई थयाहया 
छ, पकनपक पतमीहरूले ्ो प्रत्क् देखेकया 
छौ, पक जपत धेरैलयाई सत्तयाको ज्यानमया र 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया दुष्ट र िृपणत 
िरमिरयाकया बयारेमया थयाहया ियाउन ल्याइएको छ र 
िप्वत् धम्षियासत्, हो िप्वत् अगम्वक्याहरूकया 
अगम्वयाणीको प्वश्वयास गन्ष उनीहरूलयाई 
अगतु्वयाइ गररएको छ, जे लेनखएकया छन्, 
जसले उनीहरूलयाई िरमप्रभतुमया आसथया र 
िशचयात्यािपतर अगतु्वयाइ गछ्षन्, जतुन आसथया 
र िशचयात्यािले उनीहरूमया हृद्को िरर्वत्षन 
ल्याउँछन्—

८ त्सकयारण, जपत ्समया आएकया छन्, 
पतमीहरू आफ ँैलयाई थयाहया छ आसथयामया र 
उनीहरूलयाई स्वत्त् बनयाएकया ती कुरयाहरूमया 
नसथर र अपडग छन्।

९ अपन पतमीहरूलयाई ्ो िपन थयाहया छ पक 
उनीहरूले आफनया ्तुद्धकया हपत्यारहरू गयाडेकया 
छन् र उनीहरूले ती उठयाउन डरयाउँछन् 
कथंकदयापचत् कुनै मयाध्म बयाट उनीहरूले ियाि 
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गनतु्ष िद्षछ; हो, पतमीहरूले देखन सकदछौ पक 
उनीहरू ियािदेनख डरयाउँछन्—पकनपक हेर 
उनीहरू आफ ँैले सहेकया छन् पक उनीहरू बरु 
उनीहरूकया ित्तुहरूद्यारया पकपचपमची होऊन् 
र बध गरर्ून् र पतनीहरूप्वरुद्ध उनीहरूकया 
तरबयारहरू उठयाउँदैनन् र ्ो उनीहरूको 
ख्ीष्टमयापथको प्वश्वयासकया कयारणले हो।

१० अपन अब, उनीहरूकया दृढतयाकया 
कयारण जब उनीहरूले जेमया प्वश्वयास गछ्षन 
त्समया प्वश्वयास गछ्षन, पकनपक उनीहरूको 
नसथरतयाकया कयारण जब उनीहरू एक िटक ज्यान 
ियाउँछन्, हेर, िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई आिीष 
पदनतुहुनेछ र उनीहरूकया पदनहरू लमब्याउनतु 
हुनेछ, उनीहरूको दुष्टतया हुँदयाहुँदै—

११ हो, ्पद उनीहरू प्वश्वयासमया क्ीण 
भए िपन िरमप्रभतुले उनीहरूकया पदनहरू 
लमब्याउनतुहुनेछ, हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले, 
अगम्वक्या ्ेनोसद्यारया िपन र अरु धरै 
अगम्वक्याहरूले, हयाम्या ब्धतु लमयानीहरूको 
फेरर सत्तयाको ज्यानमया हुने ितुनसथया्षिनयाकया 
बयारेमया बोलेको त्ो सम् नआइ्जेल—

१२ हो, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक 
िपछल्या सम्हरूमया िरमप्रभतुकया ्वयाचयाहरू 
हयाम्या ब्धतु, लमयानीहरूपतर िपन फैलयाइएको 
छ; र उनीहरूसँग धेरै कष्टहरू हुँदयाहुँदै 
र िृथ्वीकया सतहमयापथ ्त्तत् लखेपटँदया 
लखेपटँदै, खोपजँदया खोपजँदै, प्रतयापडत 
हुनेछनन् र छररनेछन्, िरणकया पननमत कुनै 
सथयान नभएकयाले, िरमप्रभतु उनीहरूसयामतु 
कृियालतु हुनतुहुनेछ।

१३ अपन ्ो अगम्वयाणीअनतुसयार हो, पक 
उनीहरूलयाई फेरर सत्को ज्यानमया ल्याइनेछ, 
जतुन उनीहरूको उद्धयारकतया्षको र उनीहरूकया 

महयान् र सत् गोठयालोको ज्यानमया हो र उहयाँकया 
भेंडयाहरूकया मयाझमया गपननेछन्।

१४ त्सकयारण म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
्पद पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे उनीहरूलयाई 
पतमीहरूलयाई भ्दया रयाम्ो हुनेछ।

१५ पकनपक हेर, पतमीहरूलयाई देखयाइएकया 
िपक्ियाली कया््षहरू उनीहरूलयाई देखयाएको 
भए, हो, पतनीहरूलयाई जो उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाकया कयारण प्वश्वयासमया 
क्ीण भएकया छन्. पतमीहरू आफै ँले देखन 
सकछौ पक उनीहरू कपहल्ै प्वश्वयासमया क्ीण 
हुने पथएनन्।

१६ त्सकयारण, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ: मैले 
उनीहरूको िूरै प्वनयाि गननेछैन, तर म अह्रयाउने 
छु पक मेरो प्व्वेको पदनमया उनीहरूलयाई फेरर 
ममया फकया्षउनेछु, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

१७ अपन अब हेर, नफीकया जनकया बयारेमया 
िरमप्रभतु भन्तुहु्छ: ्पद पतमीहरूले िशचयात्याि 
नगरे र मेरो इचछया गन्ष ध्यान नपदए, म 
उनीहरूलयाई िूरै प्वनयाि गननेछु, िरमप्रभतु 
भन्तुहु्छ, उनीहरूको अप्वश्वयासकया कयारण 
उनीहरूमयाझ मैले गरेकया धेरै िपक्ियाली 
कया््षहरू हुँदयाहुँदै; र जपत पनशच्कया सयाथ 
िरमप्रभतु पजउँदो हुनतुहु्छ ्ी कुरयाहरू हुनेछन्, 
िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

अध्या् १६

रमुएललाई भवशवास गनने नफीहरूलाई नफीले 
्मप्तसमा भदनरन्—रमएुललाई पशचात्ताप 
नगनने नफीहरूका ्ाणहरू र ढुङ्ाहरूल े्ध 
गन्छ सभकँदैन—कसलै े आफना हृदयहरू 
किोर ्नाउँरन् र अरुहरूल े सवग्छदतूहरू 
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दखेरन—्अभवशवासीहरूल ेिनरन् ख्ीष्टमा र 
उहाकँो यरुरलमेको आगमनमा भवशवास गनु्छ 
उभचत रनै। लगिग ई.प.ू ६–१।

१ अपन अब, ्सतो हुन ग्ो पक लमयानी 
िमतुएलकया ्वचनहरू सतुन्े धेरै पथए, जतुन उनले 
सहरको िखया्षलमयापथ बोलेकया पथए। अपन 
जपत्ले उनकया ्वचनहरूलयाई प्वश्वयास गरे, 
नफीलयाई खोजन अपि गए; अपन जब उनीहरू 
आएकया पथए र उनलयाई फेलया ियारेकया पथए 
उनीहरूले आफनया ियािहरूलयाई उनकयासयामतु 
स्वीकयार गरे र अस्वीकयार गरेनन्, ्ो चयाहँदैं पक 
उनीहरूले िरमप्रभतुमया बनप्तसमया पलन सकून्।

२ तर जपत्ले िमतुएलकया ्वचनहरूको 
प्वश्वयास गरेनन् उनीहरू उनीसँग ररसयाए; र 
उनीहरूले पतनलयाई िखया्षलमयापथ ढुङ्याले 
हयानें र जब उनी िखया्षलमया खडया भैरहेकया 
पथए धेरैले उनलयाई बयाणहरू िपन हयाने; तर 
िरमप्रभतुको आतमया उनीसँग पथ्ो, ्पतसमम 
पक उनीहरूकया ढुङ्याहरूले उनलयाई हयान् 
सकेनन् न त उनीहरूकया बयाणहरूले नै।

३ अब जब उनीहरूले देखे पक उनीहरूले 
पतनलयाई हयान् सकेनन्, त्हयाँ उनकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गनने धेरै भए, ्पतसमम 
पक उनीहरू बनप्तसमया पलन नफीसयामतु गए।

४ पकनपक हेर, नफी बनप्तसमया पदइरहेकया 
र अगम्वयाणी गरररहेकया र प्र्वचन पदइरहेकया, 
जनसयामतु िशचयात्यािको िोषणया गरररहेकया, 
पच्हहरू र आशच््षहरू देखयाइरहेकया, 
जनमयाझ आशच््षकम्षहरू गरररहेकया पथए, पक 
उनीहरूले जयान् सकून् पक ख्ीष्ट पछट्ै आउनतु 
िद्षछ—

५ उनीहरूलयाई पिघ्र आउनतुिनने कुरयाहरूकया 

बयारेमया भ्दै, पक ती आउने सम्मया उनीहरूले 
जयानून् र समझून् पक उनीहरूलयाई ती िपहले नै 
अ्वगत गरयाइएको पथ्ो, ्ो अपभप्रया्ले पक 
उनीहरूले प्वश्वयास गन्ष सकून्, त्सकयारण 
िमतुएलकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गनने जपत 
अपि गए र बनप्तसमया पलए, पकनपक उनीहरू 
िशचयात्याि गददै र आफनया ियािहरू स्वीकयाददै 
आए।

६ तर उनीहरूकया बढी भयागले िमतुएलकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गरेनन्; त्सकयारण जब 
उनीहरूले देखे पक उनीहरूले उनलयाई आफनया 
ढुङ्याले र आफनया बयाणले हयान् सकेनन्, 
उनीहरूले उनीहरूकया कप्तयानहरूसयामतु 
्सो भ्दै करयाए: ्ो मयापनसलयाई ल्याओ र 
उसलयाई बयाँध; पकनपक हेर ऊसँग सैतयान छ; 
र उसमया भएको सैतयानको िपक्कया कयारणले 
गदया्ष हयामीले उसलयाई हयाम्या ढुङ्याले र बयाणले 
हयान् सकदैनौँ; त्सकयारण उसलयाई समयात र 
उसलयाई बयाँध र उसलयाई लैजयाओ।

७ अपन जब उनीहरूले उनीमयापथ आफनया 
हयातहरू हयालन गए, हेर, उनले आफ ँैलयाई 
िखया्षलबयाट तल फ्याँके र उनीहरूकया 
भूपमहरूबयाट बयापहर, हो, उनको आफनै देिपतर 
समेत भयागे र उनकया आफनया जनसयामतु प्र्वचन 
पदन र अगम्वयाणी गन्ष थयाले।

८ अपन हेर, नफीहरूकयामयाझ उनकयाबयारेमया 
अरु केही सतुपनएन; र जनकया कयारोबयारहरू 
्सतया पथए।

९ अपन नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको छ्यासी्ौँ 
्वष्षको ्सरी अ्त् भ्ो।

१० अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
सतयासी्ौँ ्वष्षको अ्त् िपन ्सरी नै भ्ो, 
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जनको बढी भयाग आफनया िमणड र दुष्टतयामया 
रहेर र थोरै भयाग िरमेश्वरअगयापड अझ बढी 
सया्वधयानी िू्व्षक पहँडदै।

११ अपन ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
अठयासी्ौँ ्वष्षमया िपन िररनसथपत ्सतै नै 
पथ्ो।

१२ अपन ््या्क्कतया्षहरूको ियासनको 
उनयान्बबेऔँ ्वष्षमया जनकया कयारोबयारहरूमया 
थोरै फेरबदल भ्ो, के्वल जन दुष्टतयामया अझ 
बढी कठोर बन् र बढी भ्दया बढी िरमेश्वरकया 
आज्या प्विरीत गन्ष थयाले।

१३ तर ््या्कतया्षहरूको ियासनको 
नबबेऔँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, जनसयामतु 
महयान् पच्हहरू र आशच््षहरू पदइ्ो; र 
अगम्वक्याकया ्वचनहरू िूरया हुन थयाले।

१४ अपन स्वग्षदूतहरू मयापनस, प्व्वेकी 
मयापनसहरूसयामतु देखया िरे र महयान् आन्दकया 
खतुसीकया खबरहरू िोषणया गरे, ्सरी ्ो 
्वष्षमया धम्षियासत्हरू िूरया हुन थयाले।

१५ तैिपन, नफीहरू र लमयानीहरू िपन दुबै 
को सबभ्दया प्वश्वयास गनने भयागले बयाहेक सबै 
जनले आफनया हृद्हरूलयाई कठोर बनयाउन 
थयाले र ्सो भ्दै आफनै िपक् र आफनै 
प्व्वेकमया भर िन्ष थयाले:

१६ त्पत धेरैमध्े केही कुरयाहरू उनीहरूले 
सही अनतुमयान गरेकया होलयान्; तर हेर, हयामीलयाई 
थयाहया छ पक ्ी सबै महयान् र अद्ूत कया््षहरू 
िूरया हुन सकदैनन्, जसकया बयारेमया बोपलएको 
छ।

१७ अपन उनीहरूले आफूहरूमयाझ झगडया 
गन्ष र प्व्वयाद गन्ष थयाले, ्सो भ्दै:

१८ पक ्ो उपचत छैन पक ख्ीष्टजसतो 
एउटया व्पक् आउनतुहुनेछ; ्पद हो भने 

र भपनएको जसतै उहयाँ िरमेश्वरकया ितुत्, 
स्वग्ष र िृथ्वीकया पितया भए, पकन आफै ँलयाई 
हयामीसयामतु र ्रुिलेममया भएकया उनीहरूसयामतु 
देखयाउनतुहुन्?

१९ हो, ्ो भूपममया सयाथै ्रुिलेमको 
भूपममया उहयाँले आफ ँैलयाई पकन देखयाउनतुहुन्?

२० तर हेर, हयामीलयाई थयाहया छ पक ्ो दुष्ट 
िरमिरया हो, जतुन हयामीलयाई हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले 
हसतया्तरण गरेकया हुन्, हयामीलयाई अह्रयाउन पक 
हयामीले कुनै महयान् र अद्ूत कुरयामया प्वश्वयास 
गन्ष सकौं जतुन हयामीमयाझ होइन, तर एक टयाढया 
दूरीको भूपममया, त्ो भूपममया िूरया हुनतुिद्षछ जतुन 
हयामीलयाई थयाहया छैन; त्सकयारण उनीहरूले 
हयामीलयाई अज्यात रयाखन सकछन्, पकनपक 
हयामीले आफनै आँखयाले प्रत्क् देखन सकदैनौँ 
पक ती सत् हुन्।

२१ अपन उनीहरूले, त्ो दुष्टको धूत्ष 
र रहस्म् कलयाहरूद्यारया, केही महयान् 
रहस् गननेछन् जतुन हयामीले बतुझन सकदैनौँ, 
जतुनले हयामीलयाई उनीहरूकया ्वचनहरूको र 
उनीहरूकया िपन से्वकहरू बनयाएर रयाखनेछ, 
पकनपक हयामीहरूलयाई ्वचनहरू पसकयाउन 
हयामीहरू उनीहरूमया भर िद्षछौँ; र ्सरी 
उनीहरूले हयामीलयाई अज्यानमया रयाखने छन् 
्पद हयामीहरूले आफ ँैलयाई हयाम्या जी्वनहरूकया 
समिूण्ष पदनहरूमया उनीहरूसयामतु समि्षण गऱ्ौँ 
भने।

२२ अपन जनल े आफनया हृद्हरूमया धरेै 
कुरयाहरूको कलिनया गर,े जतुन मखू्ष र व्थ्ष पथए; 
अपन उनीहरू धरैे प्वचपलत पथए पकनपक 
सैतयानले उनीहरूलयाई पनर्तर दषु्ट्याइँ गन्षकया 
लयापग उकसया्ो, हो, ऊ भपूमको समिणू्ष सतहमया 
अफ्वयाहहरू र कलहहरू फैलयाउँद ै ग्ो, पक 
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उसल े जनकया हृद्हरू असल र आउनतु िनने 
कुरयाहरूप्वरुद्ध कठोर बनयाउन सकोस्।

२३ अपन उनीहरूकया मयाझ भएकया 
पच्हहरू र आशच््षहरू र उनीहरूले गरेकया 
आशच््षकम्षहरू हुँदयाहुँदै िपन, सैतयानले 
भूपमकया समिूण्ष सतहकया जनकया हृद्हरूलयाई 
महयान् अधीनमया पल्ो।

२४ अपन नफीकया जनमयापथको 
््या्कतया्षहरूको ियासनको नबबेऔँ ्वष्षको 
्सरी अ्त् भ्ो।

२५ अपन हेलयामयान र उनकया छोरयाहरूको 
अपभलेखअनतुसयार, हेलयामयानको ितुसतकको 
्सरी अ्त् भ्ो।

   

तेस्ो नफी
नफीको ितुसतक  

नफीकया छोरया, जो हेलयामयानको छोरया पथए

अपन हेलयामयान हेलयामयानको छोरया पथए, जो अलमयाको छोरया पथए, जो अलमयाको छोरया पथए, 
नफीकया स्तपत पथए जो लहीकया छोरया भएकयाले, जो ् रुिलेमबयाट ् हूदयाकया रयाजया पसदपक्याहको 
ियासनको िपहलो ्वष्षमया आएकया पथए।

अध्या् १

हलेामानको रोरा नफी िभूम्ाट प्रस्ान 
गर्छन ् र उनको रोरा नफील े अभिलेखहरू 
राखरन—्भचनहहरू र आशचय्छ प्ररसत 
िए पभन, दषु्टल ेधमतीहरूको ्ध गनने योजना 
गर्छन—्ख्ीष्टको जनमको रात आइपगुर—
भचनह भदइनर र नया ँ तारो उदाउँदर—झटु 
र कपट ्ढदर र गाभदयानतोन डाकँाहरूले 
धरेकैो ्ध गद्छरन।् लगिग इ.सं. १–४।

१ अब ्सतो हुन ग्ो पक एकयानबबेऔँ ्वष्ष 
गतुपज््ो र लहीले ् रुिलेम छयाडेको सम्देनख 
छ स् ्वष्ष भ्ो; र ्ो ्वष्षमया पथ्ो पक 
लयाखोनेउस भूपममयापथ प्रधयान ््या्कतया्ष र 
रयाज्ियाल पथए।

२ अपन हेलयामयानको छोरया नफी, आफनो 
जेठो छोरया नफीलयाई कयाँसकया ियातयाहरूकया 
बयारेमया र रयानखएकया सबै अपभलेखहरू र लहीले 
्रुिलेमबयाट प्रसथयान गरेदेनख रयानखँदै आएकया 
ती सबै िप्वत् कुरयाहरूको पजममे्वयारी पदएर 
जरहेमलयाको भूपमबयाट प्रसथयान गरेकया पथए।

३ तब उनी भूपमबयाट प्रसथयान गरे र उनी कहयाँ 
गए, कुनै मयापनसलयाई थयाहया छैन; र उनको 
छोरया नफीले उनको सट्यामया अपभलेखहरू, हो, 
्ी जनकया अपभलेख रयाखे।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ब्यानबबे्ौँ 
्वष्षको प्रयारमभमया, हेर, अगम्वक्याहरूले गरेकया 
अगम्वयाणीहरू झन् िूण्ष रुिमया िूरया हुन थयाले, 
पकनपक त्हयाँ जनमयाझ झन् महयान् पच्हहरू र 
झन् महयान् आशच््षकम्षहरू हुन थयाले।
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५ तर त्हयाँ कोही पथए जसले भन् थयाले पक 

लमयानी िमतुएलले बोलेको ्वचनहरू िूरया हुने 
सम् पबपतसक्ो।

६ अपन उनीहरूले आफनया ब्धतुहरूमयापथ 
खतुसी मनयाउन थयाले, ्सो भ्दै: हेर सम् 
प्वपतसकेको छ र िमतुएलकया ्वचनहरू िूरया 
भएकया छैनन्; त्सकयारण ्ो कुरयाको बयारेको 
पतमीहरूको हष्ष र पतमीहरूको आसथया व्थ्ष 
भएको छ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले भूपम 
भरर ठूलो कोलयाहल गरे; र प्वश्वयास गनने जन 
ज्यादै दुनखत हुन थयाले, कथंकदयापचत कुनै 
मयाध्मद्यारया ती कुरयाहरू जतुन बोपलएकया पथए 
िूरया हुन नसकून्।

८ तर हेर, उनीहरूले दृढतयाकया सयाथ जतुन 
रयात नभएजसतै गरी एक पदन हुनतुिनने त्स 
पदन र त्स रयात र त्स पदनको प्रतीक्या गरे, 
पक उनीहरूले थयाहया ियाऊन् पक उनीहरूको 
आसथया व्थ्षको पथएन।

९ अब ्सतो हुन ग्ो पक अप्वश्वयासीहरूले 
छुट्टयाएर रयाखेको पदन पथ्ो, पक ती 
िरमिरयाहरूमया प्वश्वयास गनने ती सबैलयाई ्पद 
पच्ह िूरया नभए मयाररनतुिछ्ष, जतुन अगम्वक्या 
िमतुएलद्यारया पदइएको पथ्ो।

१० अब ्सतो हुन ग्ो पक जब नफीको 
छोरया नफीले आफनया जनको ्ो दुष्टतया देखे, 
उनको हृद् अत््त दुनखत भ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी गए र 
िथृ्वीमयापथ आफ ँैल े पिर झतुकयाए र उनकया 
िरमशे्वरसयामतु उनकया जनकया तफ्कबयाट 
िपक्ि्ूव्षक ितुकयार,े हो, ती जो उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुकया िरमिरयाहरूप्रपतको उनीहरूको 
आसथयाकया कयारणल ेप्वनयाि हुन लयागेकया पथए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले त्ो 
पदनभरर िरमप्रभतुसयामतु िपक्िू्व्षक ितुकयारे; अपन 
हेर, िरमप्रभतुको आ्वयाज उनीसयामतु आ्ो, ् सो 
भ्दै:

१३ पतम्ो पिर उठयाऊ र सयाहस गर; पकनपक 
हेर, सम् नपजक छ र ्ो रयात पच्ह पदइनेछ 
र भोपल म संसयारमया आउँछु, ्ो संसयारलयाई 
देखयाउन पक म मेरया िप्वत् अगम्वक्याहरूको 
मतुखबयाट मैले बोलन लगयाएकया ती सबै िूरया 
गननेछु।

१४ हेर, संसयारको उतिपत्देनख मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु मैले अ्वगत गरयाएकया 
कुरयाहरू सबै िूरया गन्ष र पितया र ितुत् दुबै को 
इचछया िूरया गन्ष म मेरया आफनयासयामतु आउँछु—
पितयाको मेरया कयारणले र ितुत्को मेरया िरीरकया 
कयारणले। अपन हेर, सम् नपजक छ र ्ो रयात 
पच्ह पदइनेछ।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीसयामतु 
आएकया ्वचनहरू बोपलएअनतुसयार िूरया भए; 
पकनपक हेर, सू््ष असतयाउने सम्मया, त्हयाँ 
अँध्यारो भएन; र जन आशच््षचपकत हुन 
थयाले पकनभने रयात आउँदया त्हयाँ कुनै अँध्यारो 
भएन।

१६ अपन त्हयाँ अगम्वक्याकया ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास नगनने धेरै पथए, जो िृथ्वीमया ढले 
र मृतक जसतै बने, पकनपक उनीहरूलयाई 
थयाहया पथ्ो पक उनीहरूले अगम्वक्याहरूकया 
्वचनहरूमया प्वश्वयास गननेहरूलयाई भनेर 
बनयाएको प्वनयािको त्ो भ्यानक ्ोजनया 
भङ् भ्ो; पकनपक पदइएको पच्ह अपहले नै 
िूरया भइसकेको पथ्ो।

१७ अपन उनीहरूले थयाहया ियाउन थयाले 
पक िरमेश्वरको ितुत् पछट्ै नै आउनतु हुनेछ; 
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हो, पनषकष्षमया, िनशचमदेनख िू्व्षसममकया 
सयारया िृथ्वीकया सतहमयापथकया, उत्र र 
दपक्ण दुबै भूपमकया सबै जन ्पत अ्त््त 
आशच््षचपकत भए पक उनीहरू िृथ्वीमया ढले।

१८ पकनपक उनीहरूलयाई थयाहया पथ्ो 
पक अगम्वक्याहरूले धेरै ्वष्षहरूसमम ्ी 
कुरयाहरूको ग्वयाही पदँदै आएकया पथए र 
पदइएको त्ो पच्ह अपहले नै आइसकेको 
पथ्ो; र उनीहरू आफनया दुष्टतया र आफनया 
अप्वश्वयासकया कयारण डरयाउन थयाले।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्स रयात 
भरर अँध्यारो भएन, तर ्ो मध् पदन जसतै 
उज्यालो भ्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
पबहयानमया, सही ररतअनतुसयार फेरर सू््ष उदया्ो; 
र पदइएको त्ो पच्हको कयारणले उनीहरूले 
थयाहया ियाए पक त्ो पदन पथ्ो पक िरमप्रभतु 
ज्मनतु हुनेछ।

२० अपन अगम्वक्याहरूकया 
्वचनहरूअनतुसयार, हो, सबै कुरयाहरू, प्रत्ेक 
कण िूरया हुन ग्ो।

२१ अपन ्सतो िपन हुन ग्ो पक 
्वचनअनतुसयार, एक न्याँ तयारया िपन देखया िऱ्ो।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो ्स सम्देनख 
त्हयाँ जनमयाझ, उनीहरूकया हृद्हरूलयाई 
कठोर ियान्ष सैतयानद्यारया िठयाइएकया झतुटहरू 
हुन थयाले, त्ो अपभप्रया्ले पक उनीहरूले 
देखेकया ती पच्हहरू र आशच््षहरूमया प्वश्वयास 
नगरून्; तर ती झतुट र छलकिट हुँदयाहुँदै िपन 
जनको बढी भयागले प्वश्वयास गरे र िरमप्रभतुमया 
िरर्वपत्षत भए।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी जनमयाझ 
अपि गए र अरुहरू धेरैले िपन, िशचयात्यािकया 
पननमत बनप्तसमया पदँदै, जतुनमया ियािहरूको एक 

महयान् छुटकयारया पथ्ो। अपन ्सरी जनसँग 
भूपममया फेरर ियान्त हुन थयाल्ो।

२४ अपन त्हयाँ कुनै कलह पथएन, ती 
बयाहेक जसले धम्षियासत्द्यारया मोियाकया 
व््वसथयाको ियालनया गन्ष अब आ्वश्क पथएन 
भनी प्रमयापणत गन्ष प्र्तन गददै प्रचयार गन्ष थयाले। 
अब धम्षियासत् नबतुझेकया कयारणले उनीहरूले 
्ो कुरयामया गलती गरे।

२५ तर ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू पछट्ै 
िरर्वपत्षत भए र आफूमया भएको गलतीलयाई 
स्वीकयारे, पकनपक ्ो उनीहरूलयाई अ्वगत 
गरयाइएको पथ्ो पक व््वसथया अझै िूरया 
भएको पथएन र प्रत्ेक कण िूरया गररनतुिद्षछ; 
हो, उनीहरूसयामतु ्वचन आ्ो पक ्ो िूरया 
हुनतुिद्षछ; हो, पक सबै िूरया नभइ्जेलसमम 
प्रत्ेक मयात्या र प्रत्ेक पब्दुसमेत पबतने 
छैन; त्सकयारण त्ही ्वष्षमया उनीहरूलयाई 
पतनीहरूको गलतीको ज्यानमया ल्याइएको पथ्ो 
र आफनया गलतीहरूलयाई स्वीकयार गरे।

२६ अपन िप्वत् अगम्वक्याहरूकया 
अगम्वयाणीकया ्वचनहरूअनतुसयार िूरया भएकया 
पच्हहरूकया कयारण जनसयामतु खतुसीको खबर 
ल्याएर ्सरी ब्यानबबे्ौँ ्वष्ष पबत्ो।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पत््यानबबे्ौँ 
्वष्ष िपन ियान्तमया पबत्ो, के्वल त्हयाँ 
गयापद्या्तोन डयाँकयाहरू पथए, जो ि्व्षतहरूमया 
बसथे, जसले भूपम ढयाके; पकनपक उनीहरूकया 
पकल्याहरू र उनीहरूकया गोप् सथयान ्पत 
बपल्या पथए पक जनले उनीहरूलयाई पजतन 
सकेनन्; त्सकयारण उनीहरूले धेरै हत्याहरू 
गरे र जनमयाझ धेरै संहयार गरे।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक चौरयानबबे्ौँ 
्वष्षमया उनीहरू अपधक मयात्यामया बढन थयाले, 
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पकनभने नफीहरूकया धेरै प्वमपत रयाखनेहरू पथए 
जो उनीहरूसयामतु भयागे, जतुनले भूपममया रहेकया ती 
नफीहरूलयाई धेरै दुनखत बनया्ो।

२९ अपन लमयानीहरूमयाझ िपन धेरै दु:खकया 
कयारण पथए; पकनपक हेर, उनीहरूसँग धेरै 
छोरयाछोरीहरू पथए जो ्वष्षमया बढेर बपल्या 
हुन थयाले, पक उनीहरू आफनया पननमत भए 
र जोरयामीहरूकया केहीद्यारया, उनीहरूकया 
झतुट र चयाप्तुसी ्वचनहरूले गयापद्या्तोन 
डयाँकयाहरूसँग सनममपलत हुन अगतु्वयाइ  
गररए।

३० अपन ् सरी लमयानीहरू िपन कष्टप्रद भए 
र हुक्कदो पिँढीको दुष्टतयाकया कयारण उनीहरूको 
आसथया र धयापम्षकतयामया िटन थयाले।

अध्या् २

जनहरूमाझ दषु्टता र कुकम्छहरू ्ढदरन्—
नफीहरू र लमानीहरू गाभदयानतोन 
डाकँाहरूभवरुद्ध आफनो सरुक्षा गन्छ एकीकृत 
हुनरन—्पररवभत्छत लमानीहरू गोरा ्नरन् 
र नफीहरू िभननरन।् लगिग इ.सं. ५–१६।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ि्चयानबबे्ौँ 
्वष्ष िपन पबत्ो र जनले ती पच्हहरूलयाई र 
आशच््षहरूलयाई पबस्षन थयाले जतुन उनीहरूले 
सतुनेकया पथए र स्वग्षबयाट आएकया पच्हहरूमया 
र आशच््षमया कमभ्दया कम आशच््षचपकत 
हुन थयाले, ्पतसमम पक उनीहरू आफनया 
हृद्हरूमया कठोर हुन र मनसतषकहरूमया 
अ्धया हुन थयाले र उनीहरूले सतुनेकया सबै 
कुरयाहरूलयाई अप्वश्वयास गन्ष थयाले—

२ उनीहरूकया हृद्हरूमया केही व्थ्षकया 
कुरयाहरू कलिनया गददै, पक ्ो मयापनसहरूद्यारया 

र सैतयानको िपक्द्यारया अगतु्वयाइ गररन र जनकया 
हृद्हरूलयाई छकयाउन भएको पथ्ो; र ्सरी 
सैतयानले जनकया हृद्हरूलयाई ितुन: अधीनमया 
िया्ो, ्पतसमम पक उसले उनीहरूकया 
आँखयाहरूलयाई अ्धया बनया्ो र उनीहरूलयाई 
प्वश्वयास गन्ष अगतु्वयाइ गऱ्ो पक ख्ीष्टको 
पसद्धया्त एक मतुख्ष र व्थ्षको कुरया हो।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जन दुष्टतया र 
कुकम्षहरूमया बपल्या हुन थयाले; र उनीहरूले 
प्वश्वयास गरेनन् पक अरु कुनै पच्हहरू र 
आशच््षहरू पदइनेछ; र सैतयान जनकया 
हृद्हरूलयाई अगतु्वयाइ गददै, उनीहरूलयाई 
लोभ्याउँदै र उनीहरूलयाई अह्रयाउँदै ्वररिरर 
ग्ो पक उनीहरूले भूपममया भ्यानक दुष्टतया 
गनतु्षिछ्ष।

४ अपन ्सरी छ्यानबबे्ौं ्वष्ष; र 
स्तयानबबे्ौँ ्वष्ष िपन; र अ्ठया्बबे्ौँ ्वष्ष 
िपन; र उनया्स्ौँ ्वष्ष िपन पबते।

५ अपन मोसी्याहकया पदनहरूदेनख एक स् 
्वष्ष िपन पबते, जो नफीकया जनमयापथ रयाजया 
पथए।

६ अपन लहीले ्रुिलेम छयाडेदेनख छ स् 
नौ ्वष्ष पबते।

७ अपन त्ो सम्देनख नौं ्वष्ष पबते जब 
पच्ह पदइएको पथ्ो, जतुन अगम्वक्याद्यारया 
बोपलएको पथ्ो, पक ख्ीष्ट संसयारमया 
आउनतुहुनेछ।

८ अब नफीहरूले आफनो सम् त्ो 
अ्वपधदेनख गणनया गन्ष थयाले जब पच्ह 
पदइएको पथ्ो, अथ्वया ख्ीष्टको आगमनदेनख; 
त्सकयारण नौ ्वष्ष पबतेकया पथए।

९ अपन नफी, जो नफीकया पितया पथए, 
जोसँग अपभलेखहरूको पजममे्वयारी पथ्ो, 
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जरहेमलयाको भूपममया फक्कनन् र समिूण्ष भूपममया 
कँही िपन फेलया ियान्ष सपकएन।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जन अझै 
दुष्टतयामया रहे, उनीहरूमयाझ िठयाइएको धेरै 
प्र्वचन र अगम्वयाणी हुँदयाहुँदै; र दसौँ ्वष्ष 
िपन ्सरी पबत्ो र एियारौँ ्वष्ष िपन दुष्टतयामया 
पबत्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तेह्रौँ ्वष्षमया 
भूपम भरर ्तुद्ध र लडयाइँ हुन थयाल्ो; पकनपक 
गयापद्या्तोन डयाँकयाहरू ्पत अनपग्ती भए 
र ्पत धेरै मयापनसहरूको बध गरे र ्पत 
धेरै सहरहरूलयाई उजयाड बनयाए र भूपमभरर 
्पत धेरै मृत्तु र पहंसया फैलयाए पक ्ो 
आ्वश्क भ्ो पक सबै जन, नफीहरू र 
लमयानीहरू दुबैले उनीहरूकया प्वरुद्ध हपत्यार  
पलनतु िऱ्ो।

१२ त्सकयारण, िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत 
भएकया सबै लमयानीहरू उनीहरूकया ब्धतुहरू 
नफीहरूसँग एकीकृत भए र उनीहरूकया 
जी्वनहरू र उनीहरूकया सत्ीहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरूको सतुरक्याकया पननमत, हो, 
आफनया अपधकयार िपन र आफनया चच्ष र 
आफनया आरयाधनयाकया र आफनया स्वत्त्तया र 
मतुपक्कया सतुप्वधया कया्म रयाखनकया पननमत ती 
गयापद्या्तोन डयाँकयाहरूप्वरुद्ध हपत्यारहरू 
पलन बयाध् भए।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो तेहछौँ ्वष्ष 
पबतनतुभ्दया अगयापड नफीहरूलयाई ् तुद्धकया कयारण 
िूरया प्वनयािकया सयाथ धमक्याइएको पथ्ो, जतुन 
अत््त कष्टप्रद भएको पथ्ो।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूसँग 
एकीकृत भएकया लमयानीहरूलयाई नफीहरूमयाझ 
गपन्ो;

१५ अपन श्याि उनीहरूबयाट हटयाइ्ो र 
उनीहरूकया छयालया गोरया भए नफीहरू जसतै;

१६ अपन उनीहरूकया ्तु्वयाहरू र उनीहरूकया 
छोरीहरू अत््त सतु्दर भए र उनीहरू 
नफीहरूमयाझ गपनए र नफीहरू भपनए। ्सरी 
तेह्रौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो।

१७ अपन चौधौँ ्वष्षको प्रयारमभमया ्सतो 
हुन ग्ो, डयाँकयाहरू र नफीकया जनमयाझको 
्तुद्ध पनर्तर चल्ो र अ्त््त कष्टप्रद 
ब््ो; तैिपन, नफीकया जनले डयाँकयाहरूमयापथ 
केही फयाइदया ियाए, ्पतसमम पक उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई आफनया भूपमहरूबयाट 
ि्व्षतहरूपतर र पतनीहरूकया गोप् सथयानहरूपतर 
लखेटे।

१८ अपन चौधौँ ्वष्ष ्सरी अ्त् भ्ो। 
अपन ि््धौँ ्वष्षमया पतनीहरू नफीकया जनप्वरुद्ध 
अपि आए; र नफीकया जनको दुष्टतया र 
उनीहरूकया धेरै कलहहरू र मतभेदहरूकया 
कयारण, गयापद्या्तोन डयाँकयाहरूले उनीहरूबयात 
धेरै फयाइदया ियाए।

१९ अपन ि््धौँ ्वष्षको ्सरी अ्त् भ्ो 
र ्सरी जन धेरै कष्टहरूको अ्वसथयामया पथए 
र प्वनयािको तरबयार उनीहरूमयापथ झतुनणड्ो, 
्पतसमम पक उनीहरू ्सद्यारया झ्डै प्रतयापडत 
हुन लयागेकया पथए र ्ो उनीहरूको दुष्टतयाकया 
कयारण पथ्ो।

अध्या् ३

भगभद्यानही, गाभदयानतोनको अगवुाले 
लाखोनेउस र नफीहरूलाई उनीहरू आफै ँलाई 
र उनीहरूको िभूमलाई आतमसमप्छण गन्छ 
माग गर्छन्—लाखोनउेसले भगद्ीद्ोनीलाई 
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सनेाहरूको मखुय कप्तानका रुपमा भनयुति 
गर्छन—्नफीहरू आफनो सरुक्षा गन्छ जरहेमला 
र ्ाउनटीफुलको िभूममा िलेा हुनरन्। लगिग 
ई.स.ं १६–१८।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ख्ीष्टको आगमन 
देनखको सोह्रौँ ्वष्षमया, भूपमको रयाज्ियाल 
लयाखोनेउसले ्ी डयाँकयाहरूकया समूहको 
अगतु्वया र रयाज्ियालबयाट एक ित् प्रयाप्त गरे र 
लेनखएकया ्वचनहरू ्ी पथए, ्सो भ्दै:

२ लयाखोनेउस, अपत सतुप्रपतपष्ठत र भूपमकया 
प्रधयान रयाज्ियाल, हेर, म पतमीसयामतु ्ो ित् 
लेखदछु र पतमीलयाई अत््त महयान् प्रिंसया 
गद्षछु पतमीहरूको नसथरतया, पतम्या जनको 
नसथरतयाकया कयारण, त्ो कया्म रयाखनमया जतुन 
पतमीले आफनो अपधकयार र स्वत्त्तया भएको 
ठया्दछौ; हो, पतमीहरू रयाम्ोसँग खडया हु्छौ, 
आफनो स्वत्त्तयाको र आफनो समिपत् र 
आफनो देि, अथ्वया जसलयाई पतमीहरू त्सो 
भ्छौ त्सको सतुरक्यामया िरमेश्वरकया हयातले 
पतमीहरूलयाई सह्ोग गरे जसतै गरी।

३ अपन मलयाई ्ो द्या लयागछ, अपत 
सतुप्रपतपष्ठत लयाखोनेउस, पक पतमी ्ो अनतुमयान 
गन्षमया ्पत मूख्ष र व्थ्ष हुनेछौ पक पतमी 
मेरया आदेिमया भएकया त्पत धेरै सयाहपसलया 
मयापनसहरूप्वरुद्ध खडया हुन सकछौ, जो अपहले 
्स सम्मया उनीहरूकया हपत्यारसपहत खडया 
छन र महयान् उतसतुकतयाकया सयाथ त्ो ्वचनको 
प्रतीक्या गद्षछन्—नफीहरूमयापथ जयाओ र 
उनीहरूको प्वनयाि गर।

४ अपन म, उनीहरूको अिरयापजत 
आतमयाको ज्यान भएकयाले, उनीहरूलयाई 
लडयाइँको मैदयानमया प्रमयापणत गरेकयाले र 

उनीहरूको पतमीहरूप्रपतको पतमीहरूले 
उनीहरूमयापथ गरेको धेरै अ््या्हरूकया 
कयारणको चीरसथया्ी िृणयाकया ज्यान भएकयाले, 
त्सकयारण ्पद उनीहरू पतमीहरूप्वरुद्ध 
तल आए भने उनीहरूले पतमीहरूलयाई िूरै 
प्वनयािकया सयाथ भेटनेछन्।

५ त्सकयारण मैले ्ो ित् मेरै आफनै हयातले 
्सलयाई छयाि लगयाएर ब्द गददै, पतमीहरूको 
कल्याणको भया्वनयाले, पतमीहरूको आफूले 
जेलयाई सही भ्छौ त्समया भएको पतमीहरूको 
नसथरतयाकया र लडयाइँको मैदयानको पतमीहरूको 
सतुप्रपतपष्ठत आतमयाकया कयारण लेखेको हुँ।

६ त्सकयारण म पतमीसयामतु लेखदछु, ्ो 
चयाहँदै पक पतमीहरूले ् ी मेरया जनसयामतु, आफनया 
सहरहरू, आफनया भूपमहरू र आफनया अधीनमया 
भएकयाहरू सबै समि्षण गननेछौ, तयापक उनीहरू 
पतमीहरूलयाई तरबयारकया सयाथ नभेटून् र त्ो 
प्वनयाि पतमीहरूमयापथ नआओस्।

७ अथ्वया अकया्ष िबदमया, आफै ँलयाई 
हयामीसयामतु समि्षण गर र हयामीसँग एकीकृत 
होऊ र हयाम्या गोप् कया््षहरूसँग िररपचत बन र 
हयाम्या ब्धतुहरू बन तयापक पतमीहरू हयामीजसतै 
बन् सक—हयाम्या दयासहरू होइन तर हयाम्या 
ब्धतुहरू र हयाम्या समिपत्कया सहभयागीहरू।

८ अपन हेर, म पतमीहरूसयामतु कसम खया्छु, 
्पद पतमीहरू ्सो गऱ्ौ भने, एक सिथकया 
सयाथ, पतमीहरूको प्वनयाि गररनेछैन; तर 
्पद पतमीहरूले ्सो नगरे, म एक सिथकया 
सयाथ कसम खया्छु, पक अकको मपहनयामया म 
आज्या पदनेछु पक मेरया सेनयाहरू पतमीहरू 
प्वरुद्ध आक्मण गननेछन् र उनीहरूले आफनया 
हयातहरूलयाई रोकने छैनन् र छयाडने छैनन्, तर 
पतमीहरूको बध गननेछन् र पतमीहरू लोि 
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नभइ्जेलसमम तर्वयारयालयाई पतमीहरूमयापथ 
िन्ष पदनेछन्।

९ अपन हेर, म पगपद््या्ही हुँ; र म 
गयापद्या्तोनको गोप् समयाजको रयाज्ियाल 
हुँ; जतुन समयाज र उनीहरूकया कया््षहरू असल 
भएको मलयाई थयाहया छ; अपन ती प्रयाचीन 
कयालदेनखकया हुन् र ती हयामीसयामतु हसतया्तरण 
गररएकया छन्।

१० अपन म पतपमसयामतु ्ो ित् लेखदछु, 
लयाखोनेउस र म आिया गद्षछु पक पतमीले 
आफनया भूपमहरू र आफनया अधीनमया भएकया 
समिपत्, रगत नबगयाइ हसतया्तरण गननेछौ, 
पक ्ो मेरया जन आफनो अपधकयार र सरकयार 
पफतया्ष पलन सकून्, जसले पतपमहरूकया 
दुष्टतयाकया कयारण सरकयारमयापथको उनीहरूको 
अपधकयार रोकनयाले पतमीहरूबयाट पबमपत प्रकट 
गरे र ्पद पतमीहरूले ्सो नगरे, म उनीहरू 
मयापथको अ््या्को बदलया पलनेछु। म  
पगपद््या्ही हुँ।

११ अपन अब ्सतो हुन ग्ो जब 
लयाखोनेउसले ्ो ित् प्रयाप्त गरे, नफीहरूको 
भूपम अधीनमया मयाग् र जनलयाई र अ््या् 
प्रयाप्त नगरेकयाहरूको अ््या्को बदलया पलन 
धमक्याउन सकने पगपद््या्हीको आँटकया 
कयारण उनी अत््त आशच््षचपकत भए, बरु 
उनीहरूले ती दुष्ट र िृपणत डयाँकयाहरूतफ्क फुटेर 
गएकयाले आफ ँैमयापथ अ््या् गरेकया पथए।

१२ अब हेर, ्ी लयाखोनेउस, रयाज्ियाल, 
एक ््या्ोपचत व्पक् पथए र एक डयाँकयाकया 
मयागहरू र धमकीहरूले तस्षदैनथे, त्सकयारण 
उनले डयाँकयाहरूको रयाज्ियाल पगपद््या्हीको 
ित्लयाई सतुनेनन्, तर उनले अह्रयाए पक उनकया 
जनले सम्कया प्वरुद्ध िपक्कया पननमत 

िरमप्रभतुसयामतु ितुकयान्षिछ्ष जब डयाँकयाहरू 
उनीहरूप्वरुद्ध तल आउनेछन्।

१३ हो, उनले समिूण्ष जनलयाई एक िोषणया 
िठयाए पक उनीहरूले आफनया आइमयाईलयाई 
र आफनया छोरयाछोरीलयाई, आफनया बथयान र 
आफनया झतुणडलयाई र उनीहरूको भूपमबयाहेक 
उनीहरूको सबै समिपत् एक सथयानमया जममया 
गनतु्षिछ्ष।

१४ अपन उनले अह्रयाए पक उनीहरू ्वररिरर 
पकल्याहरू बनयाइनतुिछ्ष र त्हयाँको िपक् 
अत््त महयान् हुनतुिछ्ष। अपन उनले अह्रयाए 
पक, नफीहरू र लमयानीहरू दुबैकया, अथ्वया 
नफीहरूमयाझ गपनने ती सबैकया, सेनयाहरू 
डयाँकयाहरूबयाट उनीहरूलयाई कुन्ष र रक्या गन्ष 
्वररिरर सतुरक्ककया रुिमया रयात पदन रयानखनतु 
िद्षछ।

१५ हो, उनले उनीहरूसयामतु भने: जसरी 
िरमप्रभतु पजउँदो हुनतुहु्छ, ्पद पतमीहरूले 
आफनया दुष्टतयाहरूको िशचयात्याि नगरे र 
िरमप्रभतुसयामतु नितुकयारे, पतमीहरू कुनै िपन 
हयालतमया ती गयापद्या्तोन डयाँकयाहरूकया 
हयातहरूबयाट मतुक् हुनेछैनौ।

१६ अपन लयाखोनेउसकया ्वचनहरू र 
अगम्वयाणीहरू ्पत महयान् र अद्ूत पथए 
पक पतनले समिूण्ष जनमयापथ डर ल्याए; र 
उनीहरू आफ ँैले आफनया िपक्ले भ्याएसमम 
लयाखोनेउसकया ्वचनहरूअनतुसयार गन्ष  
प्र्यास गरे।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लयाखोनेउसले 
नफीहरूकया समिूण्ष सेनयाहरूमयापथ, 
उनीहरूप्वरुद्ध उजयाड सथयानबयाट डयाँकयाहरू 
तल आएको सम्मया उनीहरूको अगतु्वयाइ गन्ष 
मतुख् कप्तयानहरूको पन्तुक् गरे।
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१८ अब नफीहरूकया समिूण्ष सेनयाहरूकया 

मतुख् कप्तयानहरूमयाझकया सबभ्दया मतुख् 
र समिूण्ष सेनयाहरूकया महयान् सेनयानी पन्तुक् 
गररएको पथ्ो र उनको नयाउँ पगद्ीद्ोनी पथ्ो।

१९ अब समिूण्ष नफीहरूमयाझ उनीहरूको 
मतुख् कप्तयानहरू जोसँग प्रकयाि र 
अगम्वयाणीको आतमया छ त्सतो व्पक्लयाई 
पन्तुक् गनने चलन पथ्ो (उनीहरू दुष्ट भएको 
सम्मया बयाहेक); त्सकयारण, ्ी पगद्ीद्ोनी 
उनीहरूमयाझ महयान् अगम्वक्या पथए, प्रधयान 
््या्कतया्ष िपन पथए।

२० अब जनले पगद्ीद्ोनीसयामतु भने: 
िरमप्रभतुसयामतु प्रयाथ्षनया गर र हयामी ि्व्षतहरूमयापथ 
र उजयाड सथयानपतर जयाऔँ, पक हयामी 
डयाँकयाहरूमयापथ जयाइलयाग् र उनीहरूलयाई 
आफनो भूपममया प्वनयाि गन्ष सकौँ।

२१ तर पगद्ीद्ोनीले उनीहरूसयामतु भने: 
िरमप्रभतुले पनषेध गनतु्षहु्छ; पकनपक ् पद हयामी 
उनीहरूप्वरुद्ध ग्ौँ भने िरमप्रभतुले हयामीलयाई 
उनीहरूकया हयातहरूमया सतुनमिनतुहुनेछ; 
त्सकयारण हयामीहरूले आफ ँैलयाई हयाम्ो 
भूपमहरूको के्द्मया त्यार गननेछौँ र हयामीहरूले 
हयाम्या समिूण्ष सेनयाहरूलयाई एक सयाथ भेलया 
गननेछौँ; र हयामीहरू उनीहरूकया प्वरुद्ध 
जयानेछैनौँ, तर हयामी उनीहरू हयाम्या प्वरुद्ध 
नआइ्जेल उनीहरूलयाई कुननेछौँ; त्सकयारण 
जसरी िरमप्रभतु पजउँदो हुनतुहु्छ, ्पद 
हयामीहरूले ्ो गऱ्ौँ भने उहयाँले उनीहरूलयाई 
हयाम्या हयातहरूमया हसतया्तरण गनतु्षहुनेछ।

२२ अपन सत्ौँ ्वष्षमया, त्ो ्वष्षको िपछल्ो 
भयागमया, ्सतो हुन ग्ो, लयाखोनेउसको 
िोषणया भूपमको समिूण्ष सतह भरर गएको 
पथ्ो र उनीहरूले आफनया िोडयाहरू र आफनया 

रथहरू र आफनया गयाई्वसततुहरू र आफनया सबै 
बथयान र आफनया झतुणडहरू र आफनया अन् र 
आफनो सबै समिपत् पलएकया पथए र हजयारौँ 
र दसौँ हजयारकया सयाथ अपि बढे, उनीहरूकया 
ित्तुहरूप्वरुद्ध सतुरक्या गन्ष उनीहरू एकसयाथ 
जममया हुन तोपकएकया सथयानपतर अपि 
नगइ्जेलसमम।

२३ अपन तोपकएको भूपम जरहेमलयाको 
भूपम पथ्ो र त्ो भूपम जतुन जरहेमलया भूपम र 
बयाउ्टीफूल भूपमको बीचमया पथ्ो, हो, जतुन 
को पसमयानया बयाउ्टीफुल र उजयाडको भूपम 
बीचमया पथ्ो।

२४ अपन त्हयाँ हजयारौँ जन पथए जसलयाई 
नफीहरू भपन्थ्ो, जो आफै ँ एक सयाथ ्ो 
भूपममया जममया भएकया पथए। अब लयाखोनेउसले 
अह्रयाए पक उनीहरू दपक्णतफ्कको भूपममया 
एक सयाथ जममया हुनतुिद्षछ, उत्रतफ्कको 
भूपममयापथको भ्यानक श्यािकया कयारणले।

२५ अपन उनीहरूल े आफै ँलयाई उनीहरूकया 
ित्तुहरू प्वरुद् बपल्या बनयाए र उनीहरू एक 
भपूममया र एक समूहमया बयास बसे र उनीहरू 
लयाखोनेउसल े बोलकेया ्वचनहरू देनख 
डरयाए, ्पतसमम पक उनीहरूल े आफनया सबै 
ियािहरूको िशचयात्याि गर ेर उनीहरूल ेआफनया 
प्रयाथ्षनयाहरू िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतु 
रयाख,े पक उहयँाल े उनीहरूलयाई उनीहरूकया 
ित्तुहरू उनीहरूप्वरुद्ध लडयाई गन्ष आक्मण 
गरकेो सम्मया मतुक् गनतु्षहुनछे।

२६ अपन उनीहरू उनीहरूकया ित्तुहरूकया 
कयारण अत््त दुनखत भए। अपन गीपद्द्ोनीले 
अह्रयाए पक उनीहरूले हरेक प्रकयारकया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू बनयाउनतुिछ्ष र उनीहरू क्वचकया 
सयाथ र ढयालकया सयाथ र ियाखतुरयामया लगयाउने 
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सयानो ढयालकया सयाथ, उनको पनदनेिनको 
तररकयाअनतुसयार बपल्ो हुनतुिछ्ष।

अध्या् ४

नफीहरूका सनेाहरूल े गाभदयानतोन 
डाकँाहरूलाई हराउरँन—्भगभद्यानहीको 
्ध गररनर र उसको उत्ताराभधकारी, 
जमेनारीहाहलाई झनुड्ाइनर—उनीहरूको 
भवजयका भनममत नफीहरू परमप्रिकुो प्ररसंा 
गर्छन।् लगिग इ.स.ं १९–२२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अठयारौँ ्वष्षको 
अ्त्पतर ती डयाँकयाहरूकया सेनयाहरूले ्तुद्ध 
गन्ष त्यार गरेकया पथए र तल आउन थयाले र 
डयाँडयाहरूबयाट र ि्व्षतहरू र उजयाड सथयान र 
उनीहरूकया पकल्याहरू र उनीहरूकया गोप् 
सथयानहरूबयाट बयापहर आउन थयाले र उत्र र 
दपक्ण दुबै तफ्क भएकया भूपमहरूलयाई अधीनमया 
पलन थयाले र नफीहरूले छयाडेकया समिूण्ष 
भूपमहरू र छयाडेर उजयाड भएकया सहरहरू 
अधीनमया पलन थयाले।

२ तर हेर, नफीहरूले छयाडेकया ती 
भूपमहरूमया न त कुनै जङ्ली जनया्वरहरू 
पथए न त कुनै पिकयार पथए र उजयाड सथयानमया 
बयाहेक डयाँकयाहरूकया पननमत त्हयाँ कुनै पसकयार  
पथएन।

३ अपन खयानयाको चयाहयानयाले गदया्ष डयाँकयाहरू 
उजयाड सथयानमया बयाहेक अ््त् रहन सकेनन्; 
पकनपक नफीहरूले उनीहरूकया भूपमहरू उजयाड 
छयाडेकया पथए र उनीहरूकया बथयान र झतुणडहरू 
र उनीहरूको समिूण्ष समिपत् एक सयाथ भेलया 
गरयाएकया पथए र उनीहरू एक समूहमया पथए।

४ त्सकयारण, नफीहरू प्वरुद्ध खतुल्या 
लडयाइँमया आउनतु बयाहेक ती डयाँकयाहरूकया 
पननमत लतुटन र खयानया प्रयाप्त गन्ष त्हयाँ अकको 
कुनै अ्वसर पथएन; र नफीहरू एक समूहमया 
भएकयाले र त्पत ठूलो सङ्ख्ययामया भएकयाले 
र आफनया पननमत ब्दो्वसतीकया सयामयानहरू र 
िोडयाहरू र गयाई्वसततु र हरेक प्रकयारकया बथयान 
जोगयाएको हुनयाले, पक उनीहरू सयात ्वष्षको 
अ्तरयालसमम जीप्वकया गन्ष सकून्, जतुन 
सम्मया उनीहरूले ती डयाँकयाहरूलयाई भूपमको 
सतहबयाट प्वनयाि गनने आिया गरे; र ्सरी 
अठयारौँ ्वष्ष पबत्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उन्याइसौँ ्वष्षमया 
पगपद््या्हीले थयाहया िया्ो पक ्ो आ्वश्क 
पथ्ो पक उसले नफीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष 
जयानतु िद्षछ, पकनपक चोन्ष र लतुटन र हत्या गन्ष 
बयाहेक त्हयाँ कुनै उिया् पथएन पक उनीहरूले 
जीप्वकया चलयाउन सकून्।

६ अपन उनीहरूले भूपमको सतहमया आफै ँ 
छररन आँट गरेनन् ्पतसमम पक उनीहरूले 
अन् उबजयाउन सकून्, कथंकदयापचत नफीहरू 
उनीहरूमयापथ आउनेछन् र उनीहरूको बध 
गनने छन्; त्सकयारण पगपद््या्हीले आफनया 
सेनयाहरूलयाई आज्या पदए पक ् ो ्वष्षमया उनीहरू 
नफीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष जयानतु िद्षछ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू लडयाइँ 
गन्ष आए; र ्ो छैठौँ मपहनया पथ्ो; अपन हेर, 
उनीहरू लडयाइँ गन्ष आएको त्स पदन महयान् र 
भ्यानक पथ्ो। अपन उनीहरूले डयाँकयाहरूकया 
तररकयाअनतुसयार लगयाएकया पथए; र उनीहरूको 
कममरमया थतुमयाको छयालया पथ्ो र ती रगतमया 
रङ्गयाइएकया पथए र उनीहरूको पिर खौररएको 
पथ्ो र उनीहरूसँग पतनमयापथ पिर-क्वचहरू 



487

३ नफी ४:८–१७४८७
पथए; र उनीहरूकया हपत्यारकया कयारण 
र उनीहरू रगतमया रङ्गयाइएकया कयारण, 
पगपद््या्हीकया सेनयाहरूको रूि महयान् र 
भ्यानक पथ्ो।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूकया 
सेनयाहरू जब उनीहरूले पगपद््या्हीकया 
सेनयाको रुिलयाई देखे िृथ्वीमया ढलेकया पथए र 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरसयामतुको आफनया 
ितुकयारहरूलयाई उचयाले, पक उहयाँले उनीहरूलयाई 
छयापडपदनतुहुनेछ र उनीहरूकया ित्तुहरूकया 
हयातहरूबयाट मतुक् गनतु्षहुनेछ।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब पगपद््या्हीकया 
सेनयाहरूले ्ो देखे उनीहरू उनीहरूको हष्षकया 
कयारण एउटया ठुलो आ्वयाजमया पचच्याउन 
थयाले; पकनपक उनीहरूले अनतुमयान गरेकया पथए 
पक आफनया सेनयाहरूको भ्या्वहकया कयारण 
नफीहरू डरले ढलेकया पथए।

१० तर ्ो कुरयामया उनीहरू पनरयाि भए, 
पकनपक नफीहरू उनीहरूसँग डरयाएनन्; तर 
उनीहरू आफनया िरमेश्वरसँग डरयाए र सतुरक्याकया 
पननमत उहयाँलयाई पब्ती गरे; त्सकयारण, जब 
पगपद््या्हीकया सेनयाहरू उनीहरूमयापथ जयाइलयागे 
उनीहरू पतनीहरूलयाई भेटन त्यार पथए; हो, 
िरमप्रभतुको िपक्मया उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
भेटे।

११ अपन लडयाइँ छैठौँ मपहनयामया आरमभ 
भ्ो; र त्हयाँको लडयाइँ प्वियाल र भ्यानक 
पथ्ो, हो, त्हयाँको समहयार प्वियाल र भ्यानक 
पथ्ो, ्पतसमम पक लहीकया समिूण्ष जनमयाझ 
उनले ्रुिलेम छयाडेदेनख त्सतो प्वियाल 
संहयार कपहले थयाहया भएको पथएन।

१२ अपन पगपद््या्हीले गरेकया धमकीहरू 
र ििथहरू हुँदयाहुँदै िपन, हेर, नफीहरूले 

पतनीहरूलयाई हरयाए, ्पतसमम पक पतनीहरू 
उनीहरूबयाट िपछ हटे।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पगद्ीद्ोनीले 
आज्या पदए पक उनकया सेनयाहरूले पतनीहरूलयाई 
उजयाड सथयानकया पसमयानयाहरूसमम लखेटनतु 
िद्षछ र उनीहरूले बयाटयामया उनीहरूकया 
हयातहरूमया िरेकयाहरू कुनैलयाई िपन छयाडनतु 
हुँदैन; र ्सरी उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
लखेटे र पतनीहरूको बध गरे, उजयाड सथयानकया 
पसमयानयाहरूसमम, उनीहरूले पगद्ीद्ोनीकया 
आज्या िूरया नगरर्जेलसमम।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक, खडया भएर 
सहयासकया सयाथ लडेको पगपद््या्हीलयाई ऊ 
भयागदया लखेपट्ो; र उसको धेरै लडयाइँकया 
कयारण ऊ थयाकेकयाले उसलयाई उपछपन्ो र 
बध गरर्ो। अपन पगपद््या्ही डयाँकयाको अ्त् 
्सतो पथ्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूकया 
सेनयाहरू उनीहरूकया सतुरक्याकया सथयानमया ितुन: 
फक्क। अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो उन्याइसौँ 
्वष्ष पबत्ो र डयाँकयाहरू ितुन: लडयाइँ गन्ष 
आएनन्; उनीहरू न त बीसौँ ्वष्षमया नै आए।

१६ अपन एक्याइसौँ ्वष्षमया पतनीहरू 
लडन आएनन्, तर उनीहरू सबैपतरबयाट 
नफीकया जन ्वररिरर िेरया हयालन आए; पकनपक 
पतनीहरूले ठयाने पक ्पद पतनीहरूले नफीकया 
जनलयाई उनीहरूकया भूपमहरूबयाट अलग्याए 
भने र प्रत्ेक पतरबयाट ब्दी बनयाए भने र 
्पद उनीहरूकया बयापहरी सतुपबधयाहरूबयाट 
उनीहरूलयाई अलग्याए भने, पक पतनीहरूले 
आफनो चयाहयानयाअनतुसयार उनीहरूलयाई 
आतमसमि्षण गन्ष बयाध् बनयाउन सकथे।

१७ अबया पतनीहरूले आफै ँ अकको अगतु्वयाको 
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पन्तुक् गरे, जसको नयाउँ जेमनयारीहयाह पथ्ो; 
त्सकयारण ्ो जेमनयारीहयाह पथ्ो जसले 
अह्रया्ो पक त्ो ब्द गररनतुिद्षछ।

१८ तर हेर, ्ो नफीहरूकया पननमत एउटया 
फयाइदया पथ्ो; नफीहरूमयापथ असर ियानने 
गरी ि्या्षप्त लयामो सम्समम िेरया लगयाउन 
डयाँकयाहरूलयाई असमभ्व पथ्ो, पकनपक 
उनीहरूले भणडयारमया रयाखेको उनीहरूको धेरै 
्व्दो्वसतीकया कयारण,

१९ अपन डयाँकयाहरूमयाझ ब्दो्वसतीकया 
सयामयानहरूकया अभया्वकया कयारण; पकनपक हेर, 
उनीहरूसँग जीप्वकयाको पननमत मयासतु बयाहेक 
केही पथएन, जतुन मयासतु उनीहरूले उजयाड 
सथयानमया प्रयाप्त गथने;

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उजयाड 
सथयानमया जङ्ली पिकयार दुल्षभ भए ्पतसमम 
पक डयाँकयाहरू भोकले नयाि हुन लयागेकया पथए।

२१ अपन नफीहरू पनर्तर रुिमया रयापत र 
पदउँसो बयापहर आइरहेकया पथए र पतनीहरूकया 
सेनयाहरू मयापथ जयाइलयापगरहेकया पथए र 
पतनीहरूकया हजयारौँ र दसौँ हजयारहरूलयाई 
मयारररहेकया पथए।

२२ अपन ्सरी जेमनयारीहयाहकया जनको 
चयाहनया पतनीहरूको ्ोजनयालयाई त्याग्तु भ्ो, 
रयापतमया र पदनमया पतनीहरूमयापथ आएको 
भ्यानक प्वनयािकया कयारण।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जेमनयारीहयाहले 
आफनया जनलयाई आज्या पद्ो पक पतनीहरू 
आफ ँैले िेरयाऊलयाई त्याग्तु िद्षछ र उत्रतफ्कको 
भूपमको पभत्ी भयागपतर अपि जयानतुिद्षछ।

२४ अपन अब, पगद्ीद्ोनीलयाई पतनीहरूको 
्ोजनया थयाहया भएकोले र खयानयाको 
चयाहयानयाको र पतनीहरूमयाझ भएको महयान् 

समहयारकया कयारणको पतनीहरूको कमजोरी 
थयाहया भएकोले, त्सकयारण उनले आफनया 
सेनयाहरूलयाई रयातको सम्मया िठयाए र 
पतनीहरूको िछयापड हटने बयाटोबयाट अलग्याए 
र पतनीहरूको िछयापड हटने बयाटयामया आफनया 
सेनयाहरूलयाई रयाखे।

२५ अपन उनीहरूले ्ो रयातमया गरे र 
डयाँकयाहरूभ्दया िर सममको आफनो ्यात्यामया 
गए, तयापक भोपलिलट, जब डयाँकयाहरूले 
आफनो ्यात्या थयाले, पतनीहरूलयाई नफीहरूकया 
सेनयाहरूद्यारया पतनीहरूको अगयापड र 
पतनीहरूको िछयापड दुबै पतर भेपट्ो।

२६ अपन दपक्णमया भएकया डयाँकयाहरूलयाई 
िपन उनीहरूको िछयापड हटने सथयानहरूबयाट 
अलग्याइ्ो। अपन ्ी सबै कुरयाहरू 
पगद्ीद्ोनीकया आज्याहरूद्यारया गररएको पथ्ो।

२७ अपन त्हयाँ धेरै हजयारहरू पथए जसले 
आफ ँैलयाई नफीहरूसयामतु कैदीको रुिमया 
समि्षण गरे र पतनीहरूकया बयाँकीलयाई ्वध  
गरर्ो।

२८ अपन पतनीहरूको अगतु्वया 
जेमनयारीहयाहलयाई लपग्ो र रुखमया झतु्ड्याइ्ो, 
हो, त्सको टुपियामया समेत ऊ नमरर्जेलसमम। 
अपन जब ऊ नमरर्जेलसमम उनीहरूले 
उसलयाई झतु्ड्याएकया पथए उनीहरूले त्ो 
रुखलयाई िृथ्वीमया ढयाले र ्सो भ्दै ठूलो 
अ्वयाजमया करयाए:

२९ िरमप्रभतुले उहयाँकया जनलयाई हृद्को 
धयापम्षकतयामया र िप्वत्तयामया जोगयाऊन्, पक 
ती सबै जो िपक् र गोप् गतुटबन्दकया कयारण 
उनीहरूको बध गन्ष खोजदछन् पतनीहरूलयाई 
िृथ्वीमया ढलयाउने कयारण होओस्, जसरी ्ो 
मयापनस िृथ्वीमया ढलेको छ:
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३० अपन उनीहरूले हष्ष गरे र एक आ्वयाजमया 

फेरर करयाए, ्सो भ्दै: अब्याहयामकया िरमेश्वर 
र इसहयाककया िरमेश्वर र ्याकूबकया िरमेश्वरले 
्ी जनलयाई धयापम्षकतयामया तबसमम सतुरक्या 
गरून्, जबसमम उनीहरूले सतुरक्याकया पनपमत् 
उनीहरूकया िरमेश्वरकया नयाउँमया ितुकयाननेछन्।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू सब ै
एक भएर गयाउन र उनीहरूलयाई उनीहरूकया 
ित्तुहरूकया हयातहरूमया िन्षबयाट जोगयाउनमया 
िरमेश्वरले उनीहरूकया पनपमत् गरकेया महयान् 
कुरयाकया लयापग उनीहरूकया िरमेश्वरलयाई प्रिंसया 
गन्ष थयाल।े

३२ हो, उनीहरूले करयाए: स्वकोच्च 
िरमेश्वरलयाई होसन्या। अपन उनीहरूले ितुकयारे: 
िरमप्रभतु स्व्षिपक्मयान् िरमेश्वर, स्वकोच्च 
िरमेश्वरको नयाउँ आिीपषत होओस्।

३३ अपन उनीहरूकया हृद्हरू हष्षले 
फुलेकया पथए, धेरै आँसतुको फोहोरया फुटनमया, 
उनीहरूकया ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट 
उनीहरूलयाई मतुपक् पदनमया िरमेश्वरको महयान् 
कृियाकया कयारण; अपन उनीहरूलयाई थयाहया 
पथ्ो ्ो उनीहरूको िशचयात्याि र उनीहरूको 
प्वनम्तयाकया कयारण पथ्ो पक उनीहरूलयाई 
चीरसथया्ी प्वनयािबयाट संरक्ण गररएको पथ्ो।

अध्या् ५

नफीहरूल े पशचात्ताप गर्छन् र आफना 
पापहरूलाई तयागदरन—्मोममोनले आफना 
जनको इभतहास लेखदरन ्र चीरस्ायी वचन 
उनीहरूसाम ु घोषणा गद्छरन—्इस्ाएललाई 
उनको लामो ररपष्ट िएको अवस्ा्ाट िलेा 
गराइनरे। लगिग ई.सं. २२–२६।

१ अपन अब हेर, नफीहरूमयाझ कुनै िपन 
जीप्वत आतमया पथएन जसले समिूण्ष िप्वत् 
अगम्वक्याहरूले बोलेकया ्वचनहरूको 
अपलकपत िपन िङ्या गथ्को; पकनपक 
उनीहरूलयाई थयाहया पथ्ो पक ्ो आ्वयाश्क 
पथ्ो पक ती िूरया हुनतुिद्षछ।

२ अपन अगम्वक्याहरूकया ्वचनहरूअनतुसयार 
पदइएकया धेरै पच्हहरूकया कयारण उनीहरूलयाई 
थयाहया पथ्ो पक ्ो आ्वश्क पथ्ो पक 
ख्ीष्ट आउनतु भएको पथ्ो; र आइसकेकया ती 
कुरयाहरूकया कयारण उनीहरूलयाई थयाहया पथ्ो 
पक ्ो आ्वश्क पथ्ो पक बोपलएको त्ो 
सबैअनतुसयार सबै कुरया आउनतु िद्षछ।

३ त्सकयारण उनीहरूले आफनया सबै 
ियािहरूलयाई र आफनया कुकम्षहरूलयाई र आफनया 
्वेश्या्वृपत्हरूलयाई त्यागे र रयातपदन समिूण्ष 
लगनिीलतयाकया सयाथ िरमेश्वरको से्वया गरे।

४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
उनीहरूले सबै डयाँकयाहरूलयाई कैदी बनयाएकया 
पथए, ्पतसमम पक ्वध नगररएकया कोही िपन 
भयागेनन्, उनीहरूले आफनया कैदीहरूलयाई 
कयारयागयारमया फ्याँके र िरमेश्वरकया ्वचन 
उनीहरूसयामतु प्रचयार गन्ष अह्रयाए; र जपतले 
आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गछ्षन् र 
करयारमया प्र्वेि गछ्षन् पक उनीहरूले अरु हत्या 
गननेछैनन् उनीहरूलयाई स्वत्त् बनयाइ्ो।

५ तर करयारमया प्र्वेि नगनने र ती गोप् 
हत्याहरूलयाई आफनया हृद्हरूमया अझै 
रयानखरहनेहरू जपतलयाई, हो, आफनया 
ब्धतुहरूप्वरुद्ध धमकीहरू हुङ्यारेको फेलया 
ियाररएकयाहरू जपतलयाई दोषी ठहऱ्याइ्ो र 
कयानतुनअनतुसयार सजया्ँ पदइ्ो।

६ अपन ्सरी ती सबै दुष्टतया र गोप् र 
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िृपणत गतुटब्दीहरूको अ्त् गरर्ो, जतुनमया 
त्पत धेरै दुष्टतया पथ्ो र त्पत धेरै हत्याहरू 
गरर्ो।

७ अपन बयाइसौँ ्वष्ष र तेइसौँ ्वष्ष िपन र 
चौबीसौँ ्वष्ष, िच्चीसौँ ्वष्ष ्सरी पबते; र 
िच्चीस ्वष्ष ्सरी पबतेकया पथए।

८ अपन त्हयाँ धेरै कुरयाहरूहरू िटेकया पथए 
जतुन, केहीकया नजरमया, महयान् र अद्ुत हु्थे; 
तैिपन, ती सबै ्ो ितुसतकमया लेखन सपकन्; 
हो, ्ो ितुसतकमया िच्चीस ्वष्षको अ्तरयालमया 
त्पत धेरै जनमयाझ गररएकया कुरयाहरूको एक 
स्यांि िपन अटयाउन सकदैन;

९ तर हेर ्ी जनकया समिूण्ष कयाम-
कयार्वयाहीहरू भएकया अपभलेखहरू छन् र 
एउटया छोटो तर सत् प्व्वरण नफीद्यारया 
पदइएको पथ्ो।

१० त्सकयारण मैले ्ी कुरयाहरूको 
अपभलेख नफीको अपभलेखअनतुसयार बनयाएको 
छु, जतुन नफीकया ियातयाहरू भपनने ियातयाहरूमया 
कुँपदएको पथ्ो।

११ अपन हेर, म मेरया आफनै हयातहरूले 
बनयाएकया ्ी ियातयाहरूमया अपभलेख बनयाउँछु।

१२ अपन हेर, मलयाई मोमकोन भपन्छ, 
मोमकोनको भूपमअनतुसयार भपनएकोले, त्ो भूपम 
जतुनमया अलमयाले जनमयाझ चच्ष, हो, िपहलो चच्ष 
सथयापित गरे जतुन उनीहरूको उल्ङ्घनिछयापड 
उनीहरूमयाझ सथयापित गरर्ो।

१३ हेर, म िरमेश्वरकया ितुत् ्ेिू ख्ीष्टको 
पिष् हुँ। मलयाई उहयाँबयाट उहयाँकया जनमयाझ 
उहयाँकया ्वचन उद्ोष गन्ष बोलया्वट गररएको 
छ, पक उनीहरूले अजर जी्वन ियाऊन्।

१४ अपन ्ो आ्वश्क भएको छ पक मैले, 
िरमेश्वरको चयाहयानयाअनतुसयार, पक पतनको 

प्रयाथ्षनयाहरू जो ्स अपि गएकया छन्, जो 
िप्वत् पथए, उनीहरूको आसथयाअनतुसयार िूरया 
हुनतुिद्षछ, गररएकया ्ी कुरयाहरूको अपभलेख 
बनयाउनतु िद्षछ—

१५ हो, पतनको सयानो अपभलेख जतुन लहीले 
्रुिलेम छयाडेदेनख ्वत्षमयान सम्समम 
भएकया छन्।

१६ त्सकयारण म मेरो अपभलेख ती 
प्व्वरणहरूबयाट बनयाउँछु जतुन मेरया पदनकया 
प्रयारमभ नभइ्जेलसमम म अपि आएको पथएँ 
उनीहरूले पदएकया पथए;

१७ अपन तब म मेरया आफनया आँखयाहरूले 
देखेकया कुरयाहरूको अपभलेख बनयाउँछु।

१८ अपन मलयाई थयाहया छ मैले बनयाउने 
अपभलेख ््या्ोपचत र सत् अपभलेख 
हो; तैिपन धेरै कुरयाहरू छन् जतुन, हयाम्ो 
भयाषयाअनतुसयार, हयामी लेखन सयामथ््ष छैनौँ।

१९ अपन अब म मेरो भनयाइको अ्त् 
गद्षछु, जतुन आफनै हो र मेरया अगयापड भएकया 
कुरयाहरूको प्व्वरण पदन अपि बढदछु।

२० म मोमकोन र लहीको ितुद्ध स्तपत हुँ। 
मेरया िरमेश्वर र मेरया मतुपक्दयातया ्ेिू ख्ीष्टको 
मपहमया गनने कयारण मसँग छ, पक उहयाँले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई ्रुिलेमको भूपमबयाट 
ल्याउनतुभ्ो, (र ्ो उहयाँ आफै ँलयाई र उहयाँले 
त्ो भूपमबयाट ल्याउनतुभएकया ती बयाहेक 
कसैलयाई थयाहया पथएन) र उहयाँले मलयाई र मेरया 
जनलयाई हयाम्ो मतुपक्कया पननमत ्पत धेरै ज्यान 
पदनतुभएको छ।

२१ पनशच् नै उहयाँले ्याकूबको िरयानयालयाई 
आिीपषत गनतु्षभएको छ र ्ोसेफकया 
स्तपतप्रपत कृियालतु हुनतु भएको छ।

२२ अपन जहयाँसमम लहीकया छोरयाछोरीहरूले 
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उहयाँकया आज्याहरू ियालनया गरेकया छन् आफनया 
्वचनअनतुसयार उहयाँले उनीहरूलयाई आिीष 
पदनतुभएको छ र उनीहरूको उन्पत गरयाउनतु 
भएको छ।

२३ हो, पनशच् नै उहयाँले ्ोसेफकया 
स्तपतको अ्विेषलयाई िरमप्रभतु उनीहरूकया 
िरमेश्वरको ज्यानमया ितुन: ल्याउनतुहुनेछ।

२४ अपन जपत पनशच्कया सयाथ िरमप्रभतु 
पजउँदो हुनतुहु्छ, उहयाँले िृथ्वीको चयारै 
पदियाबयाट ्याकूबकया स्तपतकया समिूण्ष 
अ्विेषहरूलयाई भेलया गनतु्षहुनेछ, जो 
िृथ्वीकया समिूण्ष सतहमया छरिष्ट ियाररएकया  
छन्।

२५ अपन जसरी उहयाँले ्याकूबको समिूण्ष 
िरयानयासँग करयार गनतु्ष भएको छ, त्सरी उहयाँले 
्याकूबको िरयानयासँग गरेको करयार आफनो 
सम्मया िूरया हुनेछ, उहयाँले उनीहरूसँग गरेको 
करयारको ज्यानमया ्याकूबको समिूण्ष िरयानयालयाई 
ितुनसथया्षिनया गन्षमया।

२६ अपन तब उनीहरूले आफनया 
उद्धयारकतया्षलयाई पचन्ेछन्, जो िरमेश्वरकया ितुत् 
्ेिू ख्ीष्ट हुनतुहु्छ; अपन तब उनीहरूलयाई 
िृथ्वीकया चयारै पदियाबयाट उनीहरूको आफनो 
भूपममया भेलया गररनेछ, जहयाँबयाट उनीहरूलयाई 
छररएको छ; हो, जसरी िरमप्रभतु पजउँदो 
हुनतुहु्छ त्सरी नै हुनेछ। आपमन।

अध्या् ६

नफीहरूल े उन्नभत गद्छरन—्घम्ड, धन 
र वग्छ भविाजन चक्कनर—चच्छमा िएका 
मतिेदहरूका कारण टुक्ा-टुक्ा हुनर—
सतैानल े जनलाई खलु्ा भवद्रोहमा अगुवाइ 

गद्छर—धरे ै अगमवतिाहरूल े पशचात्तापको 
घोषणा गद्छरन् र उनीहरूको वध गररनर—
हतयाराहरूले सरकार हतयाउन े षडयनत् 
गद्छरन्। लगिग ई.स.ं २६–३०।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया जन 
सबै छनबबसौँ ्वष्षमया प्रत्ेक मयापनस आफनो 
िरर्वयार, आफनया ्वथयानहरू र आफनया झतुणडहरू, 
आफनया िोडयाहरू र आफनया गयाई्वसततुहरू र 
उनीहरूसँग भएको सबै कुरयाहरूकया सयाथ 
आफनया भूपमहरूमया फक्क।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
उनीहरूको सबै ब्दोबसतीकया सयामयानहरू 
खयाएर सकेकया पथएनन्; त्सकयारण उनीहरूले 
उिभोग नगरी रहेको प्रत्ेक पकपसमकया 
आफनया अन्, उनीहरूकया सतुन, आफनया चयाँदी 
र हरेक पकपसमकया सबै मूल््वयान् कुरयाहरू सबै 
आफूसँग लगे र उनीहरू उनीहरूकया आफनया 
भूपमहरूमया र आफनया मयातहतकयामया, उत्रमया 
र दपक्ण दुबैमया, उत्रतफ्कको भूपममया र 
दपक्णतफ्कको भूपम दुबैमया फक्क।

३ अपन भूपमको ियान्त रयाखन करयारमया 
प्र्वेि गरेकया ती डयाँकयाहरूलयाई, जो लमयानी 
नै रहन इचछुक पथए, उनीहरूले पतनीहरूको 
सङ्ख्ययाअनतुसयार भूपमहरू पदए, पक 
उनीहरूसँग, आफनो िररश्मकया सयाथ जीप्वकया 
गनने उिया् होओस्; र ्सरी उनीहरूले समिूण्ष 
भूपममया ियान्त सथयािनया गरे।

४ अपन उनीहरू उन्पत गन्ष र प्वियाल हुन 
थयाले; र छबबीसौँ र सत्याइसौँ ्वष्ष पबत्ो र 
भूपम अत््त व्नसथत पथ्ो; र उनीहरूले 
समयानतया र ््या्अनतुसयार आफनया कयानूनहरू 
बनयाएकया पथए।
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५ अपन अब उनीहरू उल्ङ्घनमया ितन 

हुनतु बयाहेक जनलयाई पनर्तर उन्पत गन्षबयाट 
्वन्चत गनने समिूण्ष भूपममया केही पथएन।

६ अपन अब ्ो पगद्ीद्ोनी र ््या्कतया्ष, 
लयाखोनेउस र अगतु्वयाहरूकया रुिमया पन्तुक् 
गररएकया ती पथए जसले भूपममया ्ो महयान् 
ियान्त सथयािनया गरेकया पथए।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ धेरै 
न्याँ सहरहरू बनयाइ्ो र त्हयाँ धेरै ितुरयानया 
सहरहरूको मम्षत गरर्ो।

८ अपन त्हयाँ धेरै रयाजमयाग्षहरू उचयापलए र 
धेरै सडकहरू बनयाइए, जतुनले एउटया सहरदेनख 
अकको सहरसमम र एउटया भूपमदेनख अकको 
भूपमसमम र एउटया सथयानदेनख अकको सथयानसमम 
डोऱ्याउँथे।

९ अपन अठयाइसौँ ्वष्ष ्सरी पबत्ो र 
जनमयाझ पनर्तर ियान्त पथ्ो।

१० तर उनया्तीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन 
ग्ो जनमयाझ केही प्व्वयादहरू हुन थयाल्ो; 
र केही उनीहरूको अत्यापधक धनकया 
कयारण िमणडमया र िेखीमया, हो, भ्यानक 
सतया्वटसमम िपन उचयापलए।

११ पकनपक भूपममया धेरै व्याियारीहरू र धेरै 
्वपकलहरू िपन र धेरै अपधकयाररहरू पथए।

१२ अपन जनले दजया्षद्यारया, उनीहरूको 
धनहरू र उनीहरूको पसकने अ्वसरहरूअनतुसयार 
पचपनन थयाले; हो, कोही उनीहरूको गररबीकया 
कयारण अज्यान पथए र अरुले उनीहरूकया 
धनहरूकया कयारण धेरै ज्यान प्रयाप्त गरे।

१३ कोही िमणडमया उचयापलएकया पथए र अरु 
अत््त प्वनम् पथए; कसैलेले िीडयाकया पननमत 
िीडया फकया्षए, जबकी अरुले िीडया र सतयाई र 
सबै प्रकयारकया कष्टहरू प्रयाप्त गथने र फक्कदैनथे र 

फेरर आलोचनया गददैनथे, तर, िरमेश्वरअगयापड 
प्वनम् हु्थे र िछुतयाउँथे।

१४ अपन ्सरी समिूण्ष भूपममया एक महयान् 
असमयानतया भ्ो, ्पतसमम पक चच्षको 
प्वभयाजन हुन थयाल्ो; हो, ्पतसमम पक तीसौँ 
्वष्षमया सत् आसथयामया िरर्वपत्षत भएकया केही 
लमयानीहरूमयाझ बयाहेक समिूण्ष भूपममया चच्षको 
प्वभयाजन हुन् थयाल्ो; र उनीहरूले त्सबयाट 
हटेनन्, पकनपक उनीहरू नसथर र अपडग र 
प्वचलन रपहत, समिूण्ष लगनिीलतयाकया सयाथ 
िरमप्रभतुकया आज्याहरू ियालनया गन्ष इचछुक 
पथए।

१५ अब जनको दुष्टतयाको कयारण ्ो 
पथ्ो—जनहरूलयाई सबै प्रकयारकया दुष्टतया 
गन्ष र िमणडले उनीहरूलयाई फुलयाउन 
उकसयाउनमया, िपक् र अपधकयार र धनहरू र 
संसयारकया व्थ्ष कुरयाहरू खोजन लोभ्याउनमया 
सैतयानको भ्यानक िपक् पथ्ो।

१६ अपन सैतयानले ्सरी जनकया 
हृद्हरूलयाई सबै प्रकयारकया दुष्टतया गन्ष 
अगतु्वयाइ गऱ्ो; त्सकयारण उनीहरूले ियान्त 
केही ्वष्षकया लयापग मयात् ियाए।

१७ अपन ्सरी तीसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया—
सैतयानको प्रलोभनहरूद्यारया उनीहरूलयाई 
उसले जहयाँ चयाहो त्हीँ लैजयान र उसले 
जे चयाहो उनीहरूले त्ही दुष्टतया गन्ष एउटया 
लयामो सम्को अ्तरयालकया लयापग जनलयाई 
हसतया्तरण गररएको हुनयाले—अपन ्सरी 
्ो, तीसौँ ्वष्षको प्रयारमभमया, उनीहरू भ्या्वह 
दुष्टतयाको अ्वसथयामया पथए।

१८ अब उनीहरूले अज्यानतयामया ियाि 
गरेनन्, पकनपक उनीहरूलयाई आफनया 
बयारेको िरमेश्वरको इचछया थयाहया पथ्ो, 
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पकनपक उनीहरूलयाई ्ो पसकयाइएको 
पथ्ो; त्सकयारण उनीहरूले इचछयािू्व्षक 
िरमेश्वरप्वरुद्ध प्वद्ोह गरे।

१९ अपन अब ्ो लयाखोनेउसकया छोरया, 
लयाखोनेउसकया पदनहरूमया भएको पथ्ो, 
पकनपक लयाखोनेउसले उनकया पितयाको 
आसनमया बसे र त्ो ्वष्ष जनको ियासन गरे।

२० अपन त्हयाँ स्वग्षबयाट प्रेररत भएकया 
मयापनसहरू आउन थयाले, समिूण्ष भूपममया 
जनमयाझ खडया हुँदै, सयाहयासकया सयाथ जनकया 
ियािकया र दुष्टतयाकया ग्वयाही पदँदै र उनीहरूसयामतु 
िरमप्रभतुले उहयाँकया जनकया पननमत गनने उद्धयारकया 
बयारेमया, अथ्वया अकको िबदमया, ख्ीष्टको 
ितुनरुतथयानकया बयारेमया ग्वयाही पदँदै; र उनीहरूले 
उहयाँको मृत्तु र कष्टहरूकया बयारेमया सयाहसकया 
सयाथ ग्वयाही पदए।

२१ अब त्हयाँ धेरै जन पथए जो ती 
कुरयाहरूको ग्वयाही पदने पतनीहरूकया कयारण 
अत््तै ररसयाए; र ररसयाउनेहरू मतुख्त: प्रधयान 
््या्कतया्षहरू र पतनीहरू पथए जसलयाई उच्च 
ियादरीहरू र ्वपकलहरू बनयाइएको पथए, हो, 
पतनीहरू सबै जो ्वकीलहरू पथए पतनीहरू 
ती कुरयाहरूको ग्वयाही पदनेहरूसँग ररसयाएकया 
पथए।

२२ अब न त त्हयाँ कुनै ्वपकल न त 
््या्कतया्ष न त उच्च ियादरी पथए जसले 
भूपमको रयाज्ियालको सही गरेको दणडयाज्या 
पबनया कसैलयाई मृत्तुको दोषी ठहऱ्याउन 
सकथे।

२३ अब त्हयाँ ख्ीष्टकया समब्धमया 
सहयासकया सयाथ ग्वयाही पदने धेरै पथए, 
जसलयाई ््या्कतया्षहरूद्यारया गोप् रुिमया 
लपग्ो र मयारर्ो, पक उनीहरूको मृत्तुको 

ज्यान उनीहरूको मृत्तु िपछसमम भूपमको 
रयाज्ियालसमम आएन।

२४ अब हेर, ्ो भूपमकया कयानतुनहरू प्विरीत 
पथ्ो, पक कुनै िपन मयापनसलयाई भूपमको 
रयाज्ियालबयाटको अपधकयारपबनया मृत्तुदणड 
पदइओस्—

२५ त्सकयारण जरहेमलयाको भूपममया, 
भूपमकया रयाज्ियालसयामतु, िरमप्रभतुकया 
अगम्वक्याहरूलयाई, कयानतुनअनतुसयार नभए 
िपन मृत्तु दणडको दोषी ठहऱ्याएकया ्ी 
््या्कतया्षहरूको प्वरोधमया गतुनयासो आ्ो।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
गरेको अिरयाधको जनद्यारया पदइएको 
कयानतुनआनतुसयार सजया्ँ पदन उनीहरूलयाई 
लपग्ो र ््या्कतया्षअगयापड ल्याइ्ो।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ती 
््या्कतया्षहरूकया धेरै पमत्हरू र कुटुमबहरू 
पथए; र बयाँकी, हो, लगभग सबै ्वपकलहरू 
र उच्च ियादरीहरूसमेत, एकसयाथ भेलया भए 
र कयानतुनआनतुसयार ्वकयालत गररएकया ती 
््या्कतया्षहरूकया कुटुमबहरूसँग एकीकृत 
भए।

२८ अपन उनीहरू एक अकया्षसँग करयारमया 
प्र्वेि गरे, हो, त्ो करयारमया समेत जतुन प्रयाचीन 
सम्कया उनीहरूद्यारया पदइएको पथ्ो, जतुन 
करयार सैतयानद्यारया समिूण्ष धयापम्षकतयाप्वरुद्ध 
सङ्पठत हुन पदइएको पथ्ो र सचियालन 
गररको पथ्ो।

२९ त्सकयारण उनीहरू िरमप्रभतुकया 
जनप्वरुद्ध सङ्पठत भए र उनीहरूको प्वनयाि 
गन्ष र हत्याकया दोषीहरूलयाई कयानतुनअनतुसयार 
गन्ष लयापगएको ््या्को कठिरयाबयाट मतुक् गन्ष 
करयारमया प्र्वेि गरे।
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३० अपन उनीहरूले आफनो देिकया कयानतुन 

र अपधकयारहरूको प्वरुद्धमया सथयापित भए; र 
उनीहरूले एक अकया्षसँग रयाज्ियालको प्वनयाि 
गनने र भूपममयापथ रयाजयाको सथयािनया गनने करयार 
गरे, तयापक उनीहरू अब अरु स्वत्त् हुनतुहुदैन 
तर रयाजयाकया अधीनमया हुनतुिद्षछ।

अध्या् ७

प्रधान नयायकता्छको हतया हुनर, सरकारको 
भवनार हुनर र जन कूलहरूमा भविाभजत 
हुनरन—्याकू्, एक ख्ीष्टभवरोधी, गोपय 
गटु्नदीको राजा ्नदर—नफीले पशचात्ताप 
र आस्ाको प्रचार गर्छन—्सवग्छदूतहरूले 
दभैनक रुपमा उनको सवेा गर्छन् र उनले 
आफना िाइलाई मतृयु् ाट उिाउँरन्—धरेलेै 
पशचात्ताप गर्छन ्र ्मप्तसमा भलनरन्। लगिग 
ई.स.ं ३०–३३।

१ अब हेर, म पतमीहरूसयामतु देखयाउनेछु पक 
उनीहरूले भूपममयापथ रयाजयाको सथयािनया गरेनन्, 
तर सोही ्वष्षमया, हो, तीसौँ ्वष्षमया, उनीहरूले 
््या्को आसनको प्वनयाि गरे, हो, भूपमको 
प्रधयान ््या्कतया्षको हत्या गरे।

२ अपन जन एकको प्वरुद्ध अककोमया 
प्वभयापजत पथए; उनीहरू एक अकया्षकया 
कजूलहरूमया छुट्टयाइए, प्रत्ेक मयापनस उसको 
िरर्वयार र उसको कुटुमब र पमत्हरूअनतुसयार; 
अपन ्सरी उनीहरूले भूपमको सरकयारलयाई 
प्वनयाि गरे।

३ अपन प्रत्ेक कूलले उनीहरूमयापथ 
मतुनख्या अथ्वया अगतु्वया पन्तुक् गरे; ्सरी 
उनीहरू कूलहरू र कूलहरूकया अगतु्वयाहरू 
बने।

४ अब हेर, धेरै िरर्वयार र धेरै कुटुमबहरू 
र पमत्हरू भएको बयाहेक उनीहरूमयाझ कुनै 
मयापनस पथएन; त्सकयारण उनीहरूकया 
कूलहरू अत््त प्वियाल भए।

५ अब ् ो सबै गररएको पथ्ो र उनीहरूमयाझ 
अझै कुनै ्तुद्धहरू भएनन्; र ्ो सबै दुष्टतया 
जनमयापथ भएको पथ्ो पकनभने उनीहरूले 
सैतयानको िपक्सयामतु आफ ँैलयाई समि्षण गरे।

६ अपन सरकयारकया प्वपन्महरूलयाई प्वनयाि 
गरर्ो, अगम्वक्याहरूको हत्या गरेकयाहरूकया 
पमत्हरू र कुटुमबहरूको गोप् गतुटबन्दकया 
कयारण।

७ अपन उनीहरूले भूपममया एक प्वियाल 
कलह ल्याए, ्पतसमम पक जनको अझ धममी 
भयाग झ्डै िूरै दुष्ट बन् ितुगेको पथ्ो; हो, 
उनीहरूमयाझ थोरै मयात्ै धममी मयापनसहरू पथए।

८ अपन जसरी कुकुर आफनो ्वया्तयामया, 
अथ्वया नतुहयाएको सतुँगतुर पहलोमया लपडबपड गन्ष 
फक्क्छ, त्सरी जनको बढी भयाग उनीहरूको 
धयापम्षकतयाबयाट िर गएको छ्वष्ष िपन पबतेको 
पथएन।

९ अब ्ो गोप् गतुटबन्द, जतुनले जनमयापथ 
त्पत महयान् गतुटबन्द ल्याएको पथ्ो, आफ ँै 
एकसयाथ भेलया भए र उनीहरूले ्याकूब भन्े 
मयापनसलयाई उनीहरूको अगतु्वयाको रुिमया 
सथयािनया गरे।

१० अपन उनीहरूले उसलयाई उनीहरूकया 
रयाजया भने, त्सकयारण ऊ ् ो दुष्ट समूहमयापथको 
रयाजया भ्ो; अपन ऊ ्ेिूको ग्वयाही पदने 
अगम्वक्याहरूप्वरुद्ध आफनो आ्वयाज 
पदनेहरूकया मतुख्हरूमध्े एक पथ्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
कुलहरूकया सङ्ख्ययामया जपत बपल्या पथएनन्, 
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जो उनीहरूकया कयानतुनहरूको सथयािनया गनने 
उनीहरूकया अगतु्वयाहरूबयाहेक एकसयाथ 
एकीकृत भएकया पथए, प्रत्ेक आफनो 
कूलअनतुसयार; उनीहरू ित्तुहरू हुँदयाहुँदै; 
उनीहरू धममी नहुँदयानहुँदै; अझ उनीहरू 
सरकयारको प्वनयाि गन्ष एक करयारमया प्र्वेि 
गरेकयाहरू प्रपतको िृणयामया एपककृत पथए।

१२ त्सकयारण, ्याकूबले आफूहरू भ्दया 
आफनया ित्तुहरू बढी अनपग्ती भएको देखेर, 
ऊ समूहको रयाजया भएकयाले, त्सकयारण उसले 
आफनया जनलयाई आज्या पद्ो पक उनीहरू 
भूपमको सबभ्दया उत्री भयागपतर भयाग्तुिछ्ष र 
त्हयाँ प्वमपत रयाखनेहरू उनीहरूसँग सनममपलत 
नभइ्जेलसमम आफनयालयापग उनीहरूले एउटया 
अपधरयाज्को सथयािनया गनतु्षिछ्ष, (पकनपक 
उसले उनीहरूको चयाप्तुसी गऱ्ो पक त्हयाँ 
धेरै प्वमपत रयाखनेहरू हुनेछन्) र उनीहरू 
कुलहरूसँग लडन ि्या्षप्त बपल्या हुनेछन; र 
उनीहरूले त्सो गरे।

१३ अपन उनीहरूको ् यात्या ् सतो द्ूतगपतको 
पथ्ो पक ्सलयाई जनको िहुँचबयाट बयापहर 
नगइ्जेलसमम रोकन सपकएन। अपन ्सरी 
तीसौँ ्वष्षको अ्त् भ्ो; र नफीहरूकया 
जनको कयारोबयार ्सतो पथ्ो।

१४ अपन एकतीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन 
ग्ो पक उनीहरू कूलहरूमया प्वभयापजत 
भए, प्रत्ेक मयापनस उसको िरर्वयार, कुटुमब 
र पमत्हरूअनतुसयार; तैिपन उनीहरू एक 
समझौतयामया आएकया पथए पक उनीहरू 
एकअकया्षप्वरुद्ध ्तुद्ध गन्ष जयानेछैनन्; 
तर उनीहरू उनीहरूकया कयानतुनहरूमया र 
उनीहरूकया सरकयारकया तररकयाहरूमया एकीकृत 
पथएनन्, पकनपक ती उनीहरूकया मतुनख्याहरू 

र उनीहरूकया अगतु्वयाहरूकया सोचअनतुसयार 
सथयापित गररएकया पथए। तर उनीहरूले ज्यादै 
कडया कयानतुनहरूको सथयािनया गरे पक एक कूल 
अकया्षप्वरुद्ध उल्ङ्घन गन्ष हुँदैन; ्पतसमम 
पक भूपममया केही हदसमम उनीहरूसँग 
ियान्त भ्ो; तैिपन, उनीहरूकया हृद् 
िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरबयाट टयापढए र 
उनीहरूले अगम्वक्याहरूलयाई ढुङ्याले हयाने र 
उनीहरूमयाझ बयाट बयापहर फ्याँके।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी—
स्वग्षदूतहरूद्यारया र िरमप्रभतुको आ्वयाजद्यारया 
भेट गररएकया हुनयाले र स्वग्षदूतहरूलयाई देखेको 
र प्रत्क्दिमी ग्वयाही भएको र उनलयाई िपक् 
पदएको हुनयाले पक ख्ीष्टको से्वयाको बयारेमया 
उनलयाई ज्यान हुन सकोस् र धयापम्षकतयाबयाट 
उनीहरूकया दुष्टतया र कुकम्षहरूसयामतुको 
उनीहरूको द्ूत प्रपतगमनको प्रत्क्दिमी 
भएकयाले;

१६ त्सकयारण, उनीहरूकया हृद्कया 
कठोरतया र उनीहरूकया मनसतषकहरूको 
अ्धोिनयाकया पननमत िोकयाकूल भएकयाले—
सोही ्वष्ष उनीहरूमयाझ गए र िरमप्रभतु ्ेिू 
ख्ीष्टमयापथको आसथयामयाफ्कत् ियािहरूको 
िशचयात्याि र छुटकयारयाको सहयासकया सयाथ 
ग्वयाही पदन थयाले।

१७ अपन उनले उनीहरूसयामतु धेरै कुरयाहरूको 
पिक्या प्रदयान गरे; अपन ती सबै लेखन 
सपकँदैन र पतनको एक भयाग ि्या्षप्त हुनेछैन, 
त्सकयारण ती ् ो ितुसतकमया लेनखएकया छैनन्। 
अपन नफीले िपक् र महयान् अपधकयारकया सयाथ 
से्वया गरे।

१८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरू उनीसगँ 
ररसयाए, पकनभने उनीसगँ उनीहरूभ्दया प्वियाल 
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४९६
िपक् पथ्ो, पकनपक ्ो समभ्व पथएन पक 
उनीहरूल ेउनकया ्वचनहरूलयाई अप्वश्वयास गन्ष 
सकून;् पकनपक उनको िरमप्रभतु ख्ीष्टमयापथको 
आसथया ्सतो महयान ् पथ्ो पक स्वग्षदूतहरूले 
दपैनक रुिमया उनको स्ेवया गर।े

१९ अपन ्ेिूको नयाउँमया उनले दुष्टहरूलयाई 
र अितुद्ध आतमयाहरूलयाई पनकयाले; र उनको 
आफनो भयाइलयाई मृत्तुबयाट समेत उठयाए, 
उनलयाई जयानद्यारया ढुङ्याले हयानेर मयाररएको 
मृत्तु सहेिपछ।

२० अपन जनले ्ो देखे र ्सको ग्वयाही 
पदए र उनको िपक्कया कयारण उनीसँग ररसयाए; 
र उनले, जनको अगयापड, ्ेिूको नयाउँमया, अरु 
धेरै आशच््षकम्षहरू िपन गरे।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एकतीसौँ 
्वष्ष पबत्ो र त्हयाँ केही पथए जो िरमप्रभतुमया 
िरर्वपत्षत भए; तर जपत िरर्वपत्षत भए 
उनीहरूले जनसयामतु देखयाए पक उनीहरूलयाई 
सयाँचै नै िरमेश्वरको िपक् र आतमयाद्यारया भेट 
गररएको पथ्ो, जतुन ्ेिू ख्ीष्टमया पथ्ो, 
जसमया उनीहरूले प्वश्वयास गरे।

२२ अपन जपतबयाट दुष्टहरूको पनकयालया 
गरर्ो र उनीहरूकया प्वमयारहरूको र 
कमजोरीहरूको चङ्याइ गरर्ो, उनीहरूले 
जनसयामतु सयाँचै नै प्रकट गरे पक उनीहरूलयाई 
िरमेश्वरको आतमयाद्यारया प्रभया्व ियाररएको हो र 
चङ्याइ गररएको हो; र उनीहरूले पच्हहरू 
िपन देखयाए र जनमयाझ केही आशच््षकम्षहरू 
िपन गरे।

२३ ्सरी बत्ीसौँ ्वष्ष िपन पबत्ो। अपन 
तेपत्सौँ ्वष्षको प्रयारमभमया नफीले जनसयामतु 
करयाए र उनले उनीहरूसयामतु ियािहरूको 
िशचयात्याि र छुटकयारयाको बयारेमया प्रचयार गरे।

२४ अब म चयाहया्छु पतमीहरूले ्ो िपन 
समझ, पक िशचयात्यािमया ल्याइएको त्सतो 
कोही पथएन जसलयाई ियानीले बनप्तसमया 
पदइएन।

२५ त्सकयारण, त्हयाँ ्ो से्वयाकयाइमया 
नफीद्यारया पन्तुक् गररएकया मयापनसहरू पथए, पक 
्सतया सबै उनीहरूसयामतु आउनतु िद्षछ ियानीले 
बनप्तसमया पलनतुिद्षछ र ्ो िरमेश्वरअगयापड 
र जनसयामतुको ग्वयाही र सयाक्ीको रुिमया, 
पक उनीहरूले िशचयात्याि गरे र उनीहरूकया 
ियािहरूको छुटकयारया ियाए।

२६ अपन ्ो ्वष्षको प्रयारमभमया धेरै पथए 
जसले िशचयात्यािकया पननमत बनप्तसमया पलए; र 
्सरी ्वष्षको बढी भयाग पबत्ो।

अध्या् ८

आँभधवेहेरीहरू, िूकमपहरू, आगलागीहरू, 
िूमरीहरू र िौभतक उ्लपु्लहरूले ख्ीष्टको 
क्ूसारोहणलाई प्रमाभणत गर्छन्—धेरै जनको 
भवनार हुनर—अनधकारले िूभमलाई तीन 
भदनसमम ढाकदर—जो रहनरन् भतनीहरूले 
आफनो अवस्ाको भवलाप गद्छरन्। लगिग 
ई.सं. ३३–३४।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक हयाम्ो 
अपभलेखअनतुसयार र हयामीलयाई थयाहया छ 
हयाम्ो अपभलेख सत् छन्, पकनपक हेर, ती 
््या्ोपचत मयापनस पथए जसले अपभलेख 
रयाखे—पकनपक उनले सयाँचै नै ्ेिूको नयाउँमया 
धेरै आशच््षकम्षहरू गरे; र त्हयाँ कुनै मयापनस 
पथएन जसले आफनया दुष्टतयाहरूबयाट प्रत्ेक 
कण सफया गररकन ् ेिूको नयाउँमया आशच््षकम्ष 
गन्ष सकथ्ो—
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२ अपन अब ्सतो हुन ग्ो, ्पद ्ो 

मयापनसल े हयाम्ो सम्को हरपहसयाबमया कुनै 
गलती नगरकेो भए, तते्ीसौँ ्वष्ष पबत्ो;

३ अपन जनले लमयानी िमतुएल 
अगम्वक्याद्यारया पदइएकया पच्हहरूलयाई 
महयान् उतसतुकतयाकया सयाथ हेन्ष थयाले, हो, त्ो 
सम्कया पननमत जब भूपमको सतहभरर तीन 
पदनको अ्तरयालसमम अ्धकयार हुनतुिद्षछ।

४ अपन त्पत धेरै पच्हहरू पदइँदया पदइँदै 
िपन जनमयाझ महयान् प्व्वयादहरू र झगडयाहरू 
हुन थयाले।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक चौतीसौँ 
्वष्षको, िपहलो मपहनयामया, त्ो मपहनयाको 
चौथो पदनमया, एउटया भ्यानक आँधी उठ्ो, 
त्सतो एउटया जतुन समिूण्ष भूपममया कपहल्ै 
थयाहया पथएन।

६ अपन ठूलो र भ्यानक आँपध्वेहेरी िपन 
आ्ो र भ्यानक मेि गजनेको पथ्ो, ्पतसमम 
पक टुक्या-टुक्या हुन लयागेको जसतै गरी सयारया 
िृथ्वी हनल््ो।

७ अपन त्हयाँ अत््त तीब् पबजतुली 
चनमकएकया पथए, त्सतो समिूण्ष भूपममया 
कपहल्ै थयाहया पथएन।

८ अपन जरहेमलयाको सहरमया आगलयागी 
भ्ो।

९ अपन मोरोनीको सहर समतु्द्को गपहरयाइमया 
डुब्ो र त्हयाँकया बयापस्दयाहरू डुबे।

१० अपन मोरोनीहयाहको सहरमया 
िृथ्वीलयाईमयापथ उठयाइ्ो, तयापक सहरको 
सथयानमया महयान् ि्व्षत ब््ो।

११ अपन दपक्णतफ्कको भूपममया महयान् र 
भ्यानक प्वनयाि भ्ो।

१२ तर हेर, उत्रतफ्कको भूपममया झन् 

महयान् र भ्यानक प्वनयाि भ्ो; आँपध्वेहेरी 
र भूमरीहरूकया र मेि गज्षनहरू र प्वजतुलीकया 
चमकहरूकया र समिूण्ष िृथ्वीकया अत््त 
भ्यानक कमिनहरूकया कयारणले, पकनपक हेर, 
भूपमको िूरया सतह बदपलएको पथ्ो;

१३ अपन रयाजमयाग्षहरू भनतकएकया पथए 
र समम सडकहरू पबगयाररए र धेरै समथल 
सथयानहरू उबडखया्वड भए।

१४ अपन धेरै महयान् र प्रपतपष्ठत सहरहरू डुबे 
र धेरैको आगलयागी भ्ो र धेरैकया भ्वनहरू 
िृथ्वीमया नढलतु्जेलसमम हल्याइ्ो र त्हयाँकया 
बयापस्दयाहरूको ्वध गरर्ो र सथयानहरूलयाई 
उजयाड छयापड्ो।

१५ अपन त्हयाँ केही सहरहरू बयाँकी पथए; 
तर त्हयाँको क्पत अत््त ठूलो पथ्ो र 
पतनीहरूमया बध गररएकयाहरू धेरै पथए।

१६ अपन त्हयाँ कोही पथए जसलयाई भूमरीमया 
लपग्ो; र उनीहरू कहयाँ गए कुनै मयापनसलयाई 
थयाहया छैन, उनीहरूलयाई ्पतमयात् थयाहया छ पक 
उनीहरूलयाई लपग्ो।

१७ अपन आँधी्वेहेरीहरूकया र मेि 
गज्षनहरूकया र प्वजतुलीकया चमकहरूकया र 
िृथ्वीकया कमिनहरूकया कयारण ्सरी सयारया 
िृथ्वीको सतहको आकृपत पबपरि्ो।

१८ अपन हेर, चट्यानहरू दुई टुक्या भए; 
पतनीहरूलयाई समिूण्ष िृथ्वीको सतहमयापथ 
टुक््याइ्ो; ्पतसमम पक ती सयानया सयानया 
टुक्याहरूमया र जोनमीहरूमया र खयाडीहरूमया, 
भूपमको समिूण्ष सतहमयापथ ियाइए।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब मेि 
गज्षनहरू र पबजतुलीकया चमकहरू र आँधी र 
आँपध्वेहेरी र िृथ्वीकया कमिनहरू रोपकए—
पकनपक हेर, ती तीन िणटयाको अ्तरयालसमम 
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रहे; र केहीले भनेकया पथए पक ्ो सम् अझ 
लयामो पथ्ो; तैिपन ती सबै भ्यानक कुरयाहरू 
तीन िणटयाको अ्तरयालमया गररएकया पथए—
अपन तब हेर, भूपमको सतहमया अ्धकयार 
भ्ो।

२० अपन ् सतो हुन ग्ो पक भूपमको समिूण्ष 
सतहमया बयाक्ो अ्धकयार पथ्ो, ् पतसमम पक 
त्हयाँकया नढलेकया बयापस्दयाहरूले अ्धकयारको 
ततु्वयाँलोको अनतुभ्व गन्ष सकथे;

२१ अपन त्हयाँ कुनै प्रकयाि हुन सकेन, 
अ्धकयारकया कयारण, न त मैनबत्ी, न 
त ज्वयालयाहरू; न त उनीहरूकया असली 
र अत््त सतुखखया दयाउरयाले आगो बयालन 
सपक्थ्ो, तयापक त्हयाँ कुनै हयालतमया िपन 
कुनै प्रकयाि हुन सकेन;

२२ अपन त्हयाँ कुनै प्रकयाि देनखएन, न त 
आगो, न त पकरण, न त सू््ष, न त च्द्मया, 
न त तयारया, पकनपक भूपमको सतहमयापथ भएको 
अ्धकयारको ततु्वयाँलो त्पत भ्यानक पथ्ो।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो तीन 
पदनसमम रहो पक त्हयाँ कुनै प्रकयाि पथएन; 
र समिूण्ष जनमयाझ पनर्तर रुिमया महयान् िोक 
र पचच्याहट र रोदन पथए; हो, उनीहरूमयापथ 
आएकया अ्धकयार र महयान् प्वनयािकया कयारण 
जनकया आत्षनयादहरू त्पत भ्यानक पथए।

२४ अपन एक सथयानमया उनीहरूले करयाएको 
सतुपन्ो, ्सो भ्दै: हे पक हयामीले ्ो महयान् 
र भ्यानक पदनअगयापड िशचयात्याि गरेको भए 
र तब हयाम्या ब्धतुहरूलयाई छयापड्थ्ो होलया 
र उनीहरूलयाई त्ो महयान् सहर जरहेमलयामया 
जलयाइ््थ्ो होलया।

२५ अपन अकको ठयाउँमया उनीहरूले करयाएको 
र िोक गरेको सतुपन्ो, ्सो भ्दै: हे पक 

हयामीले ्ो महयान् र भ्यानक पदनअगयापड 
िशचयात्याि गरेको भए र अगम्वक्याहरूलयाई 
नमयारेको र ढुङ्याले नहयानेको र उनीहरूलयाई 
पनकयालया नगरेको भए; तब हयाम्या आमयाहरू 
र सतु्दर छोरीहरू र हयाम्या छोरयाछोरीहरूलयाई 
छयापड्थ्ो होलया र त्ो महयान् सहर 
मोरोनीहयाहमया गयापडन्थ्ो होलया। अपन जनकया 
आत्षनयादहरू ्सतया महयान् र भ्यानक पथए।

अध्या् ९

अनधकारमा, ख्ीष्टको आवाजले धेरै जनको 
र सहरहरूको उनीहरूको दुष्टताका कारणको 
भवनारको घोषणा गद्छर—उहाँले आफनो 
ईशवरीयताको घोषणा गनु्छहुनर, उद्ोषण 
गनु्छहुनर भक मोराको वयवस्ा पूरा िएको 
र र स्ै माभनसहरूलाई आफूमा आउन र 
मुभति प्राप्त गन्छ भनमतयाउनु हुनर। लगिग 
ई.सं. ३४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िृथ्वीकया 
बयापस्दयाहरूमयाझ, ्ो भूपमको समिूण्ष 
सतहमया, एउटया आ्वयाज सतुपनएको पथ्ो, 
करयाउँदै:

२ पधक्यार, पधक्यार, पधक्यार छ ्ी 
जनलयाई; उनीहरूले िशचयात्याि नगरे सयारया 
िृथ्वीकया बयापस्दयाहरूलयाई पधक्यार छ; 
पकनपक सैतयान हयाँसदछ र उसकया दूतहरू 
खतुसी मनयाउँदछन्, मेरया जनकया रयाम्या छोरयाहरू 
र छोरीहरूकया बधकया कयारण; र ्ो उनीहरूकया 
दुष्टतया र कुकम्षहरूकया कयारण हो पक उनीहरू 
िपतत छन्।

३ हेर, त्ो महयान् सहर जरहेमलया र त्सकया 
बयापस्दयाहरूलयाई मैले आगोले जलयाएको छु।
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४ अपन हेर, त्ो महयान् सहर मोरोनीलयाई 

समतु्द्को गपहरयाइमया डुबन लगयाएँ र त्सकया 
बयापस्दयाहरूलयाई डुबयाएँ।

५ अपन हेर, त्ो महयान् सहर मोरोनीहयाह 
र त्सकया बयापस्दयाहरूलयाई, उनीहरूकया 
दुष्टतयाहरू र उनीहरूकया कुकम्षहरू मेरो 
अनतुहयारअगयापड बयाट लतुकयाउन िृथ्वीले ढयाकेँ, 
तयापक अगम्वक्याहरूकया र स्तहरूकया रगत 
उनीहरू प्वरुद्ध मेरयासयामतु अरु आउनेछैन।

६ अपन हेर, पगलगयालको सहरलयाई ितुन्ष 
लगयाएको छु र त्हयाँकया बयापस्दयाहरूलयाई 
िृथ्वीको गपहरयाइमया डुबयाएँ;

७ हो, अपन ओनीहयाहको सहर र त्सकया 
बयापस्दयाहरू र मोकूमको सहर र त्सकया 
बयापस्दयाहरू र ्रुिलेमको सहर र त्सकया 
बयापस्दयाहरू; त्सको सट्यामया मैले ियानी 
ल्याएँ, उनीहरूकया दुष्टतया र कुकम्षहरू 
मेरया अनतुहयारअगयापड बयाट लतुकयाउन, 
पक अगम्वक्याहरू र स्तहरूकया रगत 
उनीहरूप्वरुद्ध मेरयासयामतु अरु आउनेछैन।

८ अपन हेर, गयापद्या्दीको सहर र 
गयापदओमनयाहको सहर र ्याकूबको सहर 
र पगनमगमनोको सहर, ती सबैलयाई मैले 
ितुन्ष लगयाएँ र ती सथयानहरूकया सट्यामया 
िहयाडहरू र उित्कयाहरू बनयाएँ; र त्हयाँकया 
बयापस्दयाहरूलयाई मैले िृथ्वीको गपहरयाइमया 
गयाढ़े, उनीहरूकया दुष्टतया र कुकम्षहरू मेरो 
सममतुखबयाट लतुकयाउन, तयापक अगम्वक्याहरू 
र स्तहरूकया रगत उनीहरूप्वरुद्ध अब अरु 
मेरयासयामतु आउनेछैन।

९ अपन हेर, त्ो महयान् सहर ्याकूबगोत, 
जतुन ्याकूब रयाजयाकया जनद्यारया बसयापलएको 
पथ्ो, मैले उनीहरूकया दुष्टतया र कुकम्षहरूकया 

कयारण जलयाउन लगयाएँ, जतुन सयारया िृथ्वीको 
दुष्टतयाभ्दया अपधक पथ्ो, उनीहरूकया गोप् 
हत्याहरू र गतुटब्दीहरूकया कयारण; पकनपक 
्ो प्नीहरू पथए जसले मेरया जन र भूपमको 
सरकयारको ियान्तको प्वनयाि गरे, त्सकयारण 
मैले उनीहरूलयाई जलन, मेरया सममतुखबयाट 
प्वनयाि हुन लगयाएँ, तयापक अगम्वक्याहरू र 
स्तहरूकया रगत उनीहरूप्वरुद्ध अब अरु 
मेरयासयामतु आउनेछैन।

१० अपन हेर, लयामयानको सहर र ्ोिको 
सहर र गयादको सहर र कीशकुमेनको सहर र 
पतनीहरूकया बयापस्दयाहरूलयाई मैले आगोले 
जलन लगयाएँ, अगम्वक्याहरूलयाई पनकयालया 
गन्षमया र मैले उनीहरूकया दुष्टतया र उनीहरूकया 
कुकम्षहरूकया बयारेमया उनीहरूसयामतु िोषणया 
गन्ष िठयाएकया पतनीहरूलयाई ढुङ्याले हयान्तुको 
उनीहरूको दुष्टतयाको कयारण।

११ अपन पकनभने उनीहरूले पतनीहरू 
सबैलयाई पनकयालया गरे, पक उनीहरूमयाझ 
कोही धममी भएनन्, मैले आगो तल िठयाएँ र 
उनीहरूलयाई प्वनयाि गरेँ, तयापक उनीहरूको 
दुष्टतया र कुकम्षहरू मेरो अनतुहयारअगयापड बयाट 
लतुकून्, पक मैले उनीहरूमयाझ िठयाएकया 
अगम्वक्याहरू र स्तहरूको रगत जपमनबयाट 
उनीहरूप्वरुद्ध मेरयासयामतु नकरयाओस्।

१२ अपन मैले ्ो भूपममया र ्ी जनसयामतु, 
उनीहरूकया दुष्टतया र उनीहरूकया कुकम्षहरूकया 
कयारण मैले धेरै महयान् प्वनयािहरू आउन 
लगयाएँ।

१३ हे पतमीहरू सबै जसलयाई जोगयाइएको 
छ पकनभने पतमीहरू उनीहरू भ्दया बढी धममी 
पथ्ौ, के पतमीहरू अब मेरया सयामतु फक्कदैनौ 
र आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गददैनौ र 
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िरर्वपत्षत हुँदैनौ, पक मैले पतमीहरूको चङ्याइ 
गन्ष सकूँ?

१४ हो, म पतमीहरूसयामतु सयाँचै भ्दछु, 
्पद पतमीहरू मसमक् आ्ौ भने पतमीहरूले 
अन्त जी्वन ियाउने छौ। हेर, मेरया कृियाकया 
बयाहुहरू पतमीहरूतफ्क फैलयाइएकया छन् र 
जो आउँछ, उसलयाई म रिहण गननेछु; र ती 
आिीपषत होओउन् जो मसमक् आउँछन्।

१५ हेर, म िरमेश्वरको ितुत् ्ेिू ख्ीष्ट हुँ। 
मैले स्वग्षहरू र िृथ्वी र पतनमया भएकया सबै 
कुरयाहरूको सृपष्ट गरेँ। म प्रयारमभ देनख नै 
पितयासँग पथएँ। म पितयामया छु र पितया ममया 
हुनतुहु्छ; र पितयाले आफनो नयाउँ ममया मपहपमत 
ततुल्याउनतु भएको छ।

१६ म मेरया आफनयाहरू समक् आएँ र मेरया 
आफनयाहरूले मलयाई रिहण गरेनन्। अपन मेरो 
आगमनकयाबयारेकया धम्षियासत्हरू िूरया हु्छन्।

१७ अपन जपतल े मलयाई रिहण गरे, 
उनीहरूलयाई मैले िरमेश्वरकया छोरयाहरू बन्े 
अपधकयार पदएको छु; त्सरी न ै जपतल े मरेया 
नयाउमँया प्वश्वयास गननेछन,् म त्पतलयाई पदनछुे, 
पकनपक हरे मद्यारया उद्धयार आउछँ, ममया नै 
मोियाकया व््वसथया िूरया भ्ो।

१८ म संसयारको ज्ोपत र जी्वन हुँ। म नै 
अलफया र ओमेगया, प्रयारमभ र अ्त् हुँ।

१९ अपन पतमीहरूले अबदेनख रगत बगयाएर 
मलयाई अि्षण गनतु्ष िददैन; हो, पतमीहरूकया 
बपलहरू र पतमीहरूकया होमबपलहरू रोपकनेछ, 
पकनपक म पतमीहरूकया कुनै बपलहरू र 
पतमीहरूकया कुनै होमबपलहरू स्वीकयानने छैनँ।

२० अपन पतमीहरूले मेरयासयामतु चूण्ष हृद् र 
िछुतयाएको आतमया बपलकया रुिमया अि्षण गनू्ष। 
अपन जो मेरयासयामतु चूण्ष हृद् र िछुतयाएको 

आतमयाकया सयाथ आउँछ, उसलयाई म आगोकया 
सयाथ र िप्वत्आतमयाकया सयाथ बनप्तसमया पदनेछु, 
जसरी मैले लमयानीहरूलयाई गरेको पथएँ, 
उनीहरूको िरर्वत्षनको सम्मया ममयापथको 
उनीहरूको आसथयाकया कयारण, आगो र 
िप्वत् आतमयाकया सयाथ उनीहरूलयाई बनप्तसमया 
पदइएको पथ्ो र उनीहरूलयाई थयाहया पथएन।

२१ हेर, म संसयारमया संसयारको उद्धयार 
ल्याउन, संसयारलयाई ियािबयाट बचयाउन आएको 
छु।

२२ त्सकयारण, जसले िशचयात्याि गद्षछ 
र एउटया सयानो बयालक झैँ भएर मेरया सयामतु 
आउँदछ, म उसलयाई रिहण गननेछु, पकनपक 
िरमेश्वरको अपधरयाज् त्सतयाको नै हो। हेर, 
त्सतयाकया पननमत मैले मेरो जी्वन अि्षण गरेँ 
र फेरर पफतया्ष पलएँ; त्सकयारण िृथ्वीकया िल्ो 
छेउकया पतमीहरू िशचयात्याि गर र मसमक् 
आओ र मतुपक् प्रयाप्त गर।

अध्या् १०

िभूममा धरे ै घ्टासमम रामनत हुनर—
ख्ीष्टको आवाजल े उहाकँा जनलाई एउटा 
पो्ीले आफना चल्ाहरू ्टुल ेजसत ै्टुलने 
वाचा गर्छ—जनहरूको ्ढी धमती िागलाई 
जोगाइएको र। लगिग ई.स.ं ३४–३५।

१ अपन अब हेर, ्सतो हुन ग्ो पक भूपमकया 
सबै जनले ्ी कुरयाहरू सतुने र ्सलयाई प्रत्क् 
देखे। अपन ्ी भनयाइहरूिपछ भूपममया धेरै 
िणटयाको अ्तरयालसमम ियान्त पथ्ो।

२ पकनपक जनको आशच््ष ्पत महयान् 
पथ्ो पक उनीहरूले बध गररएकया उनीहरूकया 
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कुटुमबहरूको क्पतको पननमत िोक गन्ष र 
प्वलयाि गन्ष रोके; त्सकयारण भूपममया धेरै 
िणटयाको अ्तरयालसमम ियान्त पथ्ो।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनसयामतु एउटया 
आ्वयाज फेरर आ्ो र सबै जनले सतुने र ् सलयाई 
देखे, ्सो भ्दै:

४ हे ितन भएकया ्ी महयान् सहरहरूकया 
जन हो, जो ्याकूबकया स्तपत हुन्, हो, जो 
इस्याएलकया िरयानयाकया हुन्, िोथीले आफनया 
चल्याहरूलयाई आफनया िखेंटयाहरूमतुपन बटुले 
झैँ मैले कपत िटक पतमीहरूलयाई बटुलेको छु 
र ियालनिोषण गरेको छु।

५ अपन फेरर, िोथीले आफनया चल्याहरूलयाई 
आफनया िखेँटयाहरूमतुपन बटुले झैँ म 
पतमीहरूलयाई कपत िटक बटुलथेँ, हो, हे 
इस्याएलकया िरयानयाकया जन हो, जो िपतत 
भएकया छौ; हो, हे इस्याएलकया िरयानयाकया जन 
पतमीहरू, पतमीहरू जो ्रुिलेममया बसछौ र 
पतमीहरू जो िपतत भएकया छौ; हो, िोथीले 
आफनया चल्याहरूलयाई आफनया िखेँटयाहरूमतुपन 
बटुलेजसतै म पतमीहरूलयाई कपत िटक बटुलथेँ 
होलया र पतमीहरूले मयानेनौ।

६ हे इस्याएलकया िरयानयाकया जसलयाई मैले 
जोगयाएको छु, िोथीले आफनया चल्याहरूलयाई 
आफनया िखेँटयाहरू मतुपन बटुले जसतै म 
पतमीहरूलयाई कपत िटक बटुलने छु, ्पद 
पतमीहरूले आफनो हृद्को िूरया प्र्ोजन 
सपहत िशचयात्याि गऱ्ौ र ममया फपक्क्ौ भने।

७ तर ्पद त्सो नभए, हे इस्याएलकया 
िरयानया, पतमीहरूको आ्वयासकया सथयानहरू 
पतमीहरूकया पितयाितुखया्षहरुसँगको करयार िूरया 
नभइ्जेलसमम उजयाड बन्ेछन्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले ्ी 

्वचनहरू सतुनेिपछ, हेर, उनीहरूकया कुटुमबहरू 
र पमत्हरूको क्पतकया कयारण उनीहरू रुन र 
डयाँको छयाडेर रुन थयाले।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीन पदन पबते। 
अपन ्ो पबहयानमया पथ्ो र अ्धकयार िृथ्वीको 
सतहबयाट हट्ो र िृथ्वी कयाँपन रोपक्ो र 
चट्यानहरू टुक्या टुक्या हुन रोपकए र ती भ्या्वह 
िीडयाकया आत्षनयादहरू रोपकए र कोलयाहलिूण्ष 
समिूण्ष हल्याहरू ब्द भए।

१० अपन िृथ्वी फेरर एकसयाथ पमल्ो, पक 
्ो खडया भ्ो र जोगयाइएकया ती जनको िोक र 
रु्वयाइ र पचच्याहट रोपक्ो; र उनीहरूको िोक 
खतुसीमया र उनीहरूकया प्वलयािहरू उनीहरूकया 
उद्धयारकतया्ष िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्टप्रपतको प्रिंसया 
र कृतज्तयामया िररणत भ्ो।

११ अपन अपहलेसमम अगम्वक्याहरूले 
बोलेकया धम्षियासत्हरू िूरया भए।

१२ अपन ्ो जनको बढी धममी भयाग पथ्ो 
जसलयाई बचयाइएको पथ्ो र ्ी उनीहरू 
पथए जसले अगम्वक्याहरूलयाई प्रयाप्त गरे र 
उनीहरूलयाई ढुङ्याले हयानेनन्; र ्ी उनीहरू 
पथए जसले स्तहरूको रगत बगयाएनन्, 
जसलयाई जोगयाइएको पथ्ो—

१३ अपन उनीहरूलयाई जोगयाइएको पथ्ो 
र गयापडएन र िृथ्वीमया ितुररएन; अपन उनीहरू 
समतु्द्को गपहरयाइहरूमया डुबेनन्; र उनीहरू 
आगोले जलेनन्, न त उनीहरूमयापथ केही 
खस्ो र मृत्तुसमम पकच्ो; र उनीहरूलयाई 
भूमरीमया लपगएको पथएन; न त उनीहरूलयाई 
धतु्वयाँ र अ्धकयारको ततु्वयाँलोले ्विमया नै ियारेको 
पथ्ो।

१४ अपन अब जसले िढ़दछ, उसलयाई 
बतुझन देऊ; ऊ जससँग धम्षियासत् छ, 
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५०२
उसलयाई पतनमया खोजन र देखन र हेन्ष देऊ 
्पद ती सबै आगोद्यारयाकया र धतु्वयाँद्यारयाकया र 
आँपधबेहेरीहरूद्यारयाकया र भूमरीहरूद्यारयाकया र 
उनीहरूलयाई प्रयाप्त गनने िृथ्वीकया धयाँजयाहरूकया 
मृत्तुहरू र प्वनयािहरू र ती कुरयाहरू सबै 
अगम्वक्याहरूमध्े धेरैकया अगम्वयाणीहरू िूरया 
भए पक भएनन्।

१५ हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, हो, धेरैले 
ख्ीष्टको आगमनमया ती कुरयाहरूकया बयारेमया 
ग्वयाही पदएकया छन् र ्वध गररए पकनभने 
उनीहरूले ती कुरयाहरूको ग्वयाही पदए।

१६ हो, अगम्वक्या ्ेनोिले ्ी कुरयाहरूको 
ग्वयाही पदए र जेनोकले िपन ्ी कुरयाहरूकया 
बयारेमया बोले पकनभने उनीहरूले प्विेष गरेर 
हयाम्या बयारेमया ग्वयाही पदए, जो उनीहरूकया 
स्तपत हौँ।

१७ हेर, हयाम्या पितया ् याकूबले िपन ् ोसेफकया 
स्तपतको अ्विेषकया बयारेमया ग्वयाही पदए। 
अपन हेर, के हयामी ्ोसेफकया स्तपतको 
अ्विेष हैनौ? अपन ्ी कुरयाहरू जतुनले 
हयाम्या बयारेमया ग्वयाही पद्छन्, के ती हयाम्या 
पितया लहीले ्रुिलेमबयाट ल्याएकया कयाँसकया 
ियातयाहरूमया लेनखएकया छैनन्?

१८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक चौतीसौँ ्वष्षको 
अ्त्मया, हेर, म पतमीहरूसयामतु देखयाउनेछु पक 
नफीकया जन जसलयाई जोगयाइ्ो र ती िपन 
जसलयाई लमयानीहरू भपन्थ्ो, जसलयाई 
जोगयाइएको पथ्ो, उनीहरूसमक् महयान् 
कृियाहरू देखयाइ्ो र उनीहरूकया पिरहरूमया 
महयान् आिीषहरू ख््याइ्ो, ्पतसमम पक 
ख्ीष्टको स्वग्षपतरको आरोहण िपछ लगत्ै उहयाँ 
उनीहरूसयामतु सयाँचै नै आफ ँै प्रकट हुनतुभ्ो—

१९ आफनो िरीर उनीहरूलयाई देखयाउँदै र 

उनीहरूलयाई से्वया गददै; अपन उहयाँको से्वयाको 
एउटया प्व्वरण ्सिपछ पदइनेछ। त्सकयारण 
्ससम्कया पननमत म मेरया भनयाइहरूको 
अ्त् गद्षछु।

्ेिू ख्ीष्टले नफीकया जनसयामतु आफै ँलयाई 
देखयाउनतुभ्ो, जब भीड बयाउ्टीफुल भूपममया 
एकसयाथ भेलया भएकया पथए र उनीहरूसयामतु से्वया 
गनतु्ष भ्ो; र उनीहरूसयामतु उहयाँले आफूलयाई 
्सप्रकयारले देखयाउनतुभ्ो।

अधयाय ११ देमख २६ समम

अध्या् ११

भपताले आफनो भप्रय पतु्को गवाही 
भदनुहुनर—ख्ीष्ट दमेखनहुुनर र आफनो 
प्रयामशचतको घोषणा गनु्छहुनर—जनहरूले 
उहाकँा हातहरूमा र पाउहरूमा र कोखामा 
घाउका भचनहहरू रामरन—्उनीहरू 
होसन्ना कराउँरन्—उहालँ े ्मप्तसमाको 
तररका र ढङ् तोकनहुुनर—कलहको 
आतमा सैतानको हो—ख्ीष्टको भसद्धानत 
हो भक माभनसले भवशवास गनु्छपर्छ र ्मप्तसमा 
भलनुपद्छर र पभवत् आतमा प्राप्त गनु्छपर्छ। 
लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक नफीकया 
जनको एउटया ठूलो भीड बयाउ्टीफुल भूपममया 
भएको मन्दरको ्वररिरर एकसयाथ भेलया 
भएको पथ्ो; र उनीहरू एकअकया्षसँग प्वसम् 
र आशच््ष मया्दै पथए र एकअकया्षलयाई त्हयाँ 
भएकया महयान् र अद्ूत िरर्वत्षनहरू देखयाउँदै 
पथए।
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२ अपन उनीहरू ्ो ्ेिू ख्ीष्टकया बयारेमया 

िपन ्वयातया्षलयाि गरररहेकया पथए, जसकया बयारेमया 
उहयाँको मृत्तुकया समब्धमया पच्हहरू पदइएको 
पथ्ो।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
्सरी एकअकया्षसँग ्वयातया्षलयाि गरररहेकया पथए, 
उनीहरूले स्वग्षबयाट आए जसतो एउटया आ्वयाज 
सतुने; अपन उनीहरूले आफनया आँखयाहरू 
्वररिरर डुलयाए पकनपक उनीहरूले त्ो 
आ्वयाजलयाई बतुझेनन् जतुन उनीहरूले सतुने; र ्ो 
कठोर आ्वयाज पथएन, न त ्ो ठूलो आ्वयाज 
पथ्ो; तैिपन, ्ो सयानो आ्वयाज हुँदयाहुँदै िपन 
्सले त्सलयाई सतुन्ेको के्द्समम छेड्ो, 
्पतसमम पक उनीहरूको िरीरको कुनै भयाग 
पथएन जतुनलयाई ्सले कमिन पदएन; हो 
्सले उनीहरूको पभत्ी आतमयासमम छेड्ो र 
उनीहरूको हृद्लयाई जलया्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
त्ो आ्वयाज फेरर सतुने र उनीहरूले त्सलयाई 
बतुझेनन्।

५ अपन फेरर उनीहरूले त्ो आ्वयाजलयाई 
तेस्ो िटक सतुने र त्सलयाई सतुन् आफनया 
कयानहरू खोले र आफनया आँखयाहरू त्ो 
आ्वयाज आएपतर लगयाए र उनीहरूले स्वग्षपतर 
दृढतयाकया सयाथ हेरे, जहयाँबयाट त्ो आ्वयाज 
आ्ो।

६ अपन हेर, उनीहरूले तेस्ो िटक 
उनीहरूले सतुनेको आ्वयाजलयाई बतुझे; र ्सले 
उनीहरूलयाई भ््ो:

७ हेर मेरया पप्र् ितुत्लयाई, जसमया म अपत 
प्रसन् छु, जसमया मैले मेरो नयाउँ मपहपमत 
गरेको छु—पतमीहरू उनलयाई सतुन।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 

बतुझे उनीहरूले आफनया आँखयाहरू फेरर 
स्वग्षपतर लगयाए; अपन हेर, उनीहरूले एउटया 
मयापनस स्वग्षबयाट ओपल्षरहेको देखे; अपन उहयाँ 
एउटया सेतो लबेदयामया ढयापकनतुभएको पथ्ो; 
अपन उहयाँ तल आउनतुभ्ो र उनीहरूकयामयाझ 
खडया हुनतुभ्ो; र सयारया भीडकया आँखयाहरू 
उहयाँमया पथए र उनीहरूले आफनया मतुखहरू 
खोलने आँट गरेनन्, एक अकया्षसयामतु समेत र 
्सको अथ्ष के हो बतुझेनन्, पकनपक उनीहरूले 
सोचे ्ी एउटया स्वग्षदूत हुन् जो उनीहरूसयामतु 
देखया िरेकया पथए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले आफनया 
हयातहरू फैलयाउनतुभ्ो र उनीहरूसयामतु 
बोलनतुभ्ो, ्सो भ्दै:

१० हेर, म ्ेिू ख्ीष्ट हुँ, जसलयाई 
अगम्वक्याहरूले संसयारमया आउनतु हुनेछ भनी 
ग्वयाही पदए।

११ अपन हेर, म संसयारको ज्ोपत र जी्वन 
हुँ; अपन मैले त्ो तीतो कचौरयाबयाट पिएको छु 
जतुन पितयाले मलयाई पदनतुभएको छ र संसयारकया 
ियािहरू आफूमयापथ पलएर पितयालयाई मपहपमत 
गरेको छु, जतुनमया मैले प्रयारमभदेनखकया सबै 
कुरयाहरूमया पितयाको इचछया सहेको छु।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको पथ्ो सयारया भीड 
िृथ्वीमया ढल्ो; पकनपक उनीहरूले समझे 
पक उनीहरूमयाझ अगम्वयाणी गररएको पथ्ो 
पक ख्ीष्टले आफनो स्वग्षपतरको आरोहणिपछ 
आफ ँैलयाई उनीहरूमयाझ देखयाउनतु हुनेछ।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूसयामतु बोलनतुभ्ो ्सो भ्दै:

१४ उठ र मकहयाँ अपि आओ, पक 
पतमीहरूले आफनया हयातहरू मेरो कोखयामया 
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रयाखन सकनेछौ र ्ो िपन पक पतमीहरूले मेरया 
हयातहरू र ियाउहरूमया पकलयाकया डोबहरू छयामन 
सकनेछौ, तयापक पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ 
पक म इस्याएलकया िरमेश्वर र सयारया िृथ्वीकया 
िरमेश्वर हुँ र संसयारकया ियािहरूकया पननमत ्वध 
गररएको हुँ।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भीड अपि 
ग्ो र उहयाँको कोखयामया आफनया हयातहरू 
रयाखे र उहयाँकया हयातहरूमया र उहयाँकया 
ियाउहरूमया पकलयाहरूकया डोबहरू छयाम्ो; 
अपन ्ो उनीहरूले गरे, उनीहरू सबै अपि 
नगइ्जेलसमम एक एक गरेर अपि जयाँदै र 
आफनै आँखयाहरूले देखे र आफनै हयातहरूले 
छयामे र पननशचततयाकया सयाथ थयाहया ियाए र ग्वयाही 
पदए पक ्ो उहयाँ हुनतुहु्थ्ो, जसकया बयारेमया 
अगम्वक्याहरूद्यारया लेनखएको पथ्ो, उहयाँ 
आउनतुिद्षछ।

१६ अपन जब उनीहरू सबै अपि गएकया 
पथए र आफनया पननमत ग्वयाही पदएकया पथए, 
उनीहरूले एक आ्वयाजमया करयाए, ्सो भ्दै:

१७ होसन्या! स्वकोच्च िरमेश्वरको नयाउँको 
प्रिंसया गर! अपन उनीहरू ्ेिूकया ियाउमया िरे र 
उहयाँको आरयाधनया गरे।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले 
नफीसयामतु बोलनतुभ्ो (पकनपक नफी भीडमयाझ 
पथए) र उहयाँले उनलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक 
उनी अगयापड आउनतु िद्षछ।

१९ अपन नफी उठे र अपि गए र आफ ँैलयाई 
िरमप्रभतुसयामतु पनहुऱ्याए र उहयाँकया ियाउलयाई 
चतुमबन गरे।

२० अपन िरमप्रभतुले उनलयाई आज्या 
पदनतुभ्ो पक उनी उठनतुिछ्ष। र उनी उठे र 
उहयाँअगयापड खडया भए।

२१ अपन िरमप्रभतुले उनलयाई भन्तुभ्ो: म 
पतमीलयाई िपक् पद्छु पक पतमीले ्ी जनलयाई 
बनप्तसमया पदनेछौ जब म फेरर स्वग्षपतर 
आरोहण गछु्ष।

२२ अपन फेरर िरमप्रभतुले अरुलयाई 
बोलयाउनतुभ्ो र उनीहरूलयाई िपन त्सरी नै 
भन्तुभ्ो; अपन उहयाँले उनीहरूलयाई बनप्तसमया 
पदने िपक् पदनतुभ्ो। अपन उहयाँले उनीहरूसयामतु 
भन्तुभ्ो: ्स तररकयाले पतमीहरूले बनप्तसमया 
पदनेछौ; र पतमीहरूमयाझ त्हयाँ कुनै प्व्वयाद 
हुनेछैन।

२३ सयाचँ ै नै म पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक 
जसले मेरया ्वचनहरू मयाफ्कत ्आफनया ियािहरूको 
िशचयात्याि गद्षछ र मरेया नयाउमँया बनप्तसमया पलन 
चयाह्छ, पतमीहरूल े् स तररकयाल ेउनीहरूलयाई 
बनप्तसमया पदनेछौ—हरे, पतमीहरू जयानछेौ र 
ियानीमया खडया हुनेछौ र पतमीहरूल ेउनीहरूलयाई 
मेरया नयाउँमया बनप्तसमया पदनछेौ।

२४ अपन हेर, ्ी ्वचनहरू हुन् जतुन 
पतमीहरूले भन्ेछौ, उनीहरूको नयाउँ पलँदै, 
्सो भ्दै:

२५ मलयाई ्ेिू ख्ीष्टबयाट पदइएको 
अपधकयारद्यारया, म पतमीलयाई पितयाको र ितुत्को 
र िप्वत् आतमयाको नयाउँमया बनप्तसमया पद्छु। 
आपमन।

२६ अपन तब पतमीहरूले उनीहरूलयाई 
ियानीमया डुबयाउनेछौ र ियानीबयाट फेरर बयापहर 
आउनेछौ।

२७ अपन ्स प्रकयारले पतमीहरूले मेरया 
नयाउँमया बनप्तसमया पदनेछौ; पकनपक हेर, सयाँचै 
नै म पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक पितया र ितुत् र 
िप्वत् आतमया एक हुनहु्छ; र म पितयामया छु र 
पितया ममया र पितया र म एक हौँ।
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२८ अपन मैले पतमीहरूलयाई आज्या 

पदएअनतुसयार पतमीहरूले त्सरी नै बनप्तसमया 
पदनू। अपन पतमीहरूमयाझ पतमीहरूमया ्स 
अपि भए जसतया कुनै प्व्वयादहरू हुनेछैन; 
न त मेरया पसद्धया्तकया ्वतुँदयाहरूकया बयारेमया 
पतमीहरूमयाझ ्सअपि भए जसतया प्व्वयादहरू 
हुनेछ।

२९ पकनपक सयाच्चैं, सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, जोसँग कलहको आतमया छ ऊ मेरो 
होइन, तर सैतयानको हो, जो कलहको पितया 
हो र उसले मयापनसकया हृद्हरूलयाई एक 
अकया्षसँग क्ोधमया कलह गन्ष भड़कयाउँछ।

३० हेर, मयापनसकया हृद्हरूलयाई एक 
अकया्ष प्वरुद्ध क्ोधमया भड़कयाउनतु मेरो पसद्धया्त 
होइन; तर ्ो मेरो पसद्धया्त हो, पक त्सतया 
कुरयाहरूलयाई ब्द गनतु्षिछ्ष।

३१ हेर, सयाँचै नै, सयाँच्चैँ नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, म पतमीहरूसयामतु मेरो पसद्धया्त उद्ोष 
गछु्ष।

३२ अपन ्ो मेरो पसद्धया्त हो र ्ो मेरो 
पसद्धया्त हो जतुन पितयाले मलयाई पदनतुभएको 
छ; र म पितयाको ग्वयाही पद्छु र पितयाले मेरो 
ग्वयाही पदनतुहु्छ र िप्वत् आतमयाले पितयाको 
र मेरो ग्वयाही पद्छ; र म ग्वयाही पद्छु पक 
पितयाले, जतयाततैकया, सबै मयापनसहरूलयाई 
िशचयात्याि गन्ष र ममया प्वश्वयास गन्ष आज्या 
पदनतुहु्छ।

३३ अपन जसले ममया प्वश्वयास गद्षछ 
र बनप्तसमया पल्छ, उसलयाई बचयाइनेछ; 
र उनीहरू पतनै हुन् जसले िरमेश्वरको 
अपधरयाज् ररकथमया प्रयाप्त गननेछन्।

३४ अपन जसले ममया प्वश्वयास गददैन र 
बनप्तसमया पलँदैन, ऊ दोषी ठहररनेछ।

३५ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, पक ्ो मेरो पसद्धया्त हो र म ्सको 
ग्वयाही पितयाबयाट पद्छु र ममया प्वश्वयास गननेले 
पितयामया िपन प्वश्वयास गद्षछ; र उसलयाई 
पितयाले मेरो ग्वयाही पदनतुहुनेछ, पकनपक उहयाँले 
उसलयाई आगोकया सयाथ र िप्वत् आतमयाकया 
सयाथ भेटनतुहुनेछ।

३६ अपन पितयाले ्सरी मेरो ग्वयाही 
पदनतुहुनेछ र िप्वत् आतमयाले उसलयाई पितयाको 
र मेरो ग्वयाही पदनतुहुनेछ; पकनपक पितया र म र 
िप्वत् आतमया एक हौँ।

३७ अपन फेरर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पतमीहरूले िशचयात्याि गनतु्षिद्षछ र सयानो 
बयालक जसतो बन्तु िछ्ष र मेरया नयाउँमया बनप्तसमया 
पलनतुिछ्ष, अ््थया पतमीहरूले कुनै िपन 
हयालतमया ्ी कुरयाहरू प्रयाप्त गन्ष सकदैनौ।

३८ अपन फेरर म पतमीहरूलयाई भ्दछु, 
पतमीहरूले िशचयात्याि गनतु्षिद्षछ र मेरो नयाउँमया 
बनप्तसमया पलनतुिद्षछ र एउटया सयानो बयालक 
जसतो हुनतुिछ्ष, अ््थया पतमीहरूले कुनै 
हयालतमया िरमेश्वरको अपधरयाज् ररकथमया 
प्रयाप्त गन्ष सकदैनौ।

३९ सयाचँ ै नै, सयाचँ ै न ै म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, पक ् ो मेरो पसद्धया्त हो र जसल े् समया 
बनयाउँछ मेरो चट्यानमया पनमया्षण गद्षछ र नरककया 
द्यारले उसकया प्वरुद्ध पजतन सकन ेछनैन।्

४० अपन जसले ्सबयाट िटबढ िोषणया 
गरी गननेछ र मेरो पसद्धया्तकया पननमत ्ो 
सथयािनया गननेछ, ऊ दुष्टबयाट आउँछ र मेरो 
चट्यानमया पनमया्षण गररएको होइन; तर उसले 
बयालतु्वयाको जगमया बनयाउँछ र उसलयाई प्रयाप्त 
गन्ष नरककया द्यारहरू खोपलन त्यार छन् जब 
बयाढी आउँछन् र हुरीले उसमयापथ कुटछ।
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४१ त्सकयारण, ्ी जनसयामतु अपि जयाऊ 

र िृथ्वीकया िल्ो छेउकया सयामतु मैले बोलेकया 
्वचनहरू उद्ोष गर।

अध्या् १२

येरूले ्ाह्र प्रेररतहरूलाई ्ोलाउनुहुनर र 
अभधकार भदनुहुनर—उहाँले नफीहरूसामु 
डाँडाको उपदेरजसतै प्रवचन भदनुहुनर—
उहाँले आरीव्छचनहरू ्ोलनुहुनर—उहाँका 
भरक्षाहरू मोराका वयवस्ािनदा अग्रगामी 
हुनरन् र अग्रता भलनरन्—माभनसहरूलाई 
उहाँ र उहाँका भपता भसद्ध िएजसतै भसद्ध हुन 
आज्ा भदइनर—मभत्त ५ सँग तुलना गनु्छहोस्। 
लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले नफी 
र बोलया्वट गररएकया (बोलया्वट गररएकया 
र बनप्तसमया पदने िपक् र अपधकयार प्रयाप्त 
गरेकयाहरूको सङ्ख्यया बयाह्र पथ्ो) ती 
सबैसयामतु बोलनतु भएको पथ्ो र हेर, उहयँाले 
आफनया हयातहरू भीडपतर फैलयाउनतुभ्ो र 
करयाउनतुभ्ो ्सो भ्दै: आिीपषत होओ 
पतमीहरू ्पद पतमीहरूले ्ी बयाह्रकया 
्वचनहरूलयाई ध्यान पद्ौ भने जसलयाई मैले 
पतमीहरूमयाझबयाट पतमीहरूको से्वया गन्ष र 
पतमीहरूकया से्वकहरू हुन चतुनेको छु; र 
उनीहरूलयाई मैले अपधकयार पदएको छ ु पक 
उनीहरूले पतमीहरूलयाई ियानीले बनप्तसमया 
पदन सकून्; र पतमीहरूले ियानीले बनप्तसमया 
पलएिपछ, हेर, म पतमीहरूलयाई आगोले र 
िप्वत् आतमयाले बनप्तसमया पदनेछु; त्सकयारण 
पतमीहरू आिीपषत होओ पतमीहरूले 
मलयाई देखे र मलयाई पचनेिपछ, ्पद 

पतमीहरूले ममया प्वश्वयास गद्षछौ र बनप्तसमया  
पल्छौ भने।

२ अपन फेरर, अझ बढी आिीपषत उनीहरू 
हुनेछन् जसले पतमीहरूकया ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास गननेछन् पकनभने पतमीहरूले ग्वयाही 
पदनेछौ पक पतमीहरूले मलयाई देखेकया छौ 
र पतमीहरूले पचनेकया छौ पक म हुँ। हो, 
आिीपषत उनीहरू छन् जसले पतमीहरूकया 
्वचनहरूलयाई प्वश्वयास गननेछन् र नम्तयाको 
गपहरयाइमया तल आउनेछन् र बनप्तसमया 
पलनेछन्, पकनपक उनीहरूलयाई आगो र 
िप्वत् आतमयाकया सयाथ भेपटनेछ र उनीहरूले 
ियािहरूबयाट छुटकयारया प्रयाप्त गननेछन्।

३ हो, आिीपषत छन् आतमयाकया दीनहरू 
जो मसमक् आउँछन्, पकनपक स्वग्षको 
अपधरयाज् उनीहरूकै हो।

४ अपन फेरर, आिीपषत छन् पतनीहरू सबै 
जो िोक गछ्षन्, पकनपक उनीहरूले सया्त्वनया 
ियाउनेछन्।

५ अपन आिीपषत छन् प्वनम्हरू, पकनपक 
उनीहरूले नै िृथ्वी ररकथमया ियाउनेछन्।

६ अपन आिीपषत छन् पतनीहरू सबै 
जो धयापम्षकतयाकया पननमत भोकयाउँछन् र 
पतखया्षउछन्, पकनपक उनीहरू िप्वत् आतमयाले 
भररनेछन्।

७ अपन आिीपषत छन् कृियालतु, पकनपक 
उनीहरूले कृिया प्रयाप्त गननेछन्।

८ अपन आिीपषत छन् हृद्मया ितुद्ध 
हुनेहरू सबै, पकनपक उनीहरूले िरमेश्वरलयाई 
देखनेछन्।

९ अपन आिीपषत छन् सबै ियान्तकया 
पनमया्षतयाहरू, पकनपक उनीहरू िरमेश्वरकया 
छोरयाछोरीहरू भनी कहपलनेछन्।
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१० अपन आिीपषत छन् पतनीहरू सबै 

जसलयाई मेरो नयाउँकया पनपमत् सतयाइ्छ, 
पकनपक स्वग्षको अपधरयाज् उनीहरूको हो।

११ अपन आिीपषत छौ पतमीहरू जब 
मयापनसहरू पतमीहरूलयाई मेरया पनपमत् पन्दया 
गछ्षन् र सतयाउँछन् र पतमीहरू प्वरुद्ध झतुटो 
बोलेर सबै पकपसमकया खरयाब भन्ेछन्;

१२ पकनपक पतमीहरूसँग महयान् हष्ष र 
अत््त खतुपस्याली हुनेछ, पकनपक स्वग्षमया 
पतमीहरूको ितुरसकयार महयान् हुनेछ; पकनपक 
उनीहरूले त्सरी नै पतमीहरूभ्दया अगयापडकया 
अगम्वक्याहरूलयाई सतयाएकया पथए।

१३ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, म पतमीहरू िृथ्वीको नतुन बन भ्छु; 
तर ्पद नतुनले आफनो स्वयाद गतुमया्ो भने 
िृथ्वी के ले नतुपनलो बन्ेछ? नतुन त्सिपछ 
बयापहर फ्याँपकन र मयापनसहरूकया ियाउहरूमतुपन 
कुलचन बयाहेक केहीकया लयापग िपन उि्ोगी  
हुँदैन।

१४ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूलयाई 
भ्छु, म पतमीहरूलयाई ्ी जनको प्रकयाि 
हुन भ्दछु। डयाँडयामया बसयापलएको एउटया सहर 
लतुकयाइन सपकँदैन।

१५ हेर, के मयापनसहरू मैनबत्ी बयालदछन् र 
त्सलयाई ियाथीमतुपन रयाखदछन्? रयाखदैनन्, तर 
एउटया सयामदयानमया रयाखदछन् र त्सले िरमया 
भएकया सबैलयाई प्रकयाि पद्छ;

१६ त्सकयारण आफनो प्रकयािलयाई ्ी 
जनअगयापड चमकन देऊ, तयापक उनीहरूले 
पतमीहरूकया असल कया््षहरूलयाई देखन सकून् 
र स्वग्षमया रहनतुभएकया पतमीहरूकया पितयालयाई 
मपहपमत गन्ष सकून्।

१७ नसोच पक म व््वसथया र 

अगम्वक्याहरूको प्वनयाि गन्ष आएको हुँ। म 
प्वनयाि गन्ष होइन िूरया गन्ष आएको हुँ;

१८ पकनपक सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
व््वसथयाबयाट एक मयात्या र एक पब्दु िपन 
पबतनेछैन, तर ममया ती सबै िूरया भएकया छन्।

१९ अपन हेर, मैले पतमीहरूलयाई मेरो 
पितयाकया व््वसथया र आज्याहरू पदएको छु, 
पक पतमीहरूले ममया प्वश्वयास गननेछौ र 
पतमीहरूले आफनया ियािहरूको िशचयात्याि 
गननेछौ र चूण्ष हृद् र िछुतयाएको आतमयाकया 
सयाथ मसमक् आउनेछौ। हेर, पतमीहरूअगयापड 
पतमीहरूसँग आज्याहरू छन् र व््वसथया िूरया  
गररएकोछ।

२० त्सकयारण मसमक् आओ र मतुक् 
होओ; पकनपक सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, पक ्पद पतमीहरूले मेरया आज्याहरू 
ियालनया नगरे, जतुन आज्या मैले पतमीहरूलयाई 
्स सम्मया पदएको छु, पतमीहरू कुनै िपन 
अ्वसथयामया स्वग्षको अपधरयाज्मया प्र्वेि गन्ष 
सकदैनौ।

२१ पतमीहरूले सतुनेकया छौ पक प्रयाचीन 
सम्कया उनीहरूद्यारया ्सो भपनएको छ र 
्ो पतमीहरूअगयापड लेनखएको िपन छ, पक 
पतमीहरूले हत्या नगर र जसले हत्या गछ्ष ऊ 
िरमेश्वरको ््या्को खतरयामया हुनेछ;

२२ तर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक जो 
आफनो भयाइसँग ररसयाउँछ ऊ उहयाँको ््या्को 
खतरयामया हुनेछ। अपन जसले आफनो भयाइलयाई 
अिमयान गननेछ, िररषदको खतरयामया हुनेछ; 
अपन जसले भन्ेछ, तँ मूख्ष, नरकको आगयाको 
खतरयामया हुनेछ।

२३ त्सकयारण, ्पद पतमीहरू मसमक् 
आउँछौ, अथ्वया मसमक् आउने चयाहनया गछछौ 
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र समझ्छौ पक पतम्ो भयाइको पतमीप्वरुद्ध केही 
छ भने—

२४ भयाइपतरको आफनो बयाटो लयाग्ू र 
िपहलया आफनो भयाइसँग पमलयाि गनतु्ष, अपन तब 
हृद्को िूरया प्र्ोजन सपहत मसमक् आउनू र 
म पतमीलयाई रिहण गननेछु।

२५ आफनो ित्तुसँग ततुरु्त समझौतया गनू्ष जब 
आफू उसँग एउटया बयाटोमया हुँदया, कथंकदयापचत् 
कुनै िपन सम्मया उसले पतमीलयाई समयातने छ 
र पतमीलयाई कयारयागयारमया फ्याँपकनेछ।

२६ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीसयामतु भ्दछु, 
पतमी कुनै तररकयाले िपन उमकने छैनौ जबसमम 
पतमीले एक-एक सेपनन पतददैनौ। अपन जब 
पतमीहरू कयारयागयारमया हुँदया के पतमीले एक 
सेपनन िपन पतन्ष सकछौ? सयाँचै नै, सयाँचै नै, म 
पतमीहरूसयामतु भ्छु, सकदैनौ।

२७ हेर, ्ो प्रयाचीन सम्कया उनीहरूद्यारया 
लेनखएको छ, पक पतमीहरूले व्पभचयार 
गनतु्षहुँदैन।

२८ तर म पतमीहरूसयामतु भ्छु, पक जसले 
एक सत्ीलयाई कयाम्वयासनयाको इचछयाले हेछ्ष, 
उसले अपि नै आफनो हृद्मया व्पभचयार 
गररसकेको हुनेछ।

२९ हेर, म पतमीहरूसयामतु एउटया आज्या 
पद्छु, पक पतमीहरूले ती कुरयाहरूलयाई आफनो 
हृद्मया प्र्वेि गन्ष नपदनू।

३० पकनपक, पतमीहरूलयाई नरकमया 
फ्याँपकनतु भ्दया ्ो असल छ पक पतमीहरू 
आफ ँैले ती कुरयाहरू अस्वीकयार गनतु्ष, जसमया 
पतमीहरूले आफनो क्ूस बोकनेछौ।

३१ ्ो लेनखएको छ, पक जसले आफनी 
ितनीलयाई त्यागदछ, उसले उनलयाई त्यागित् 
लेखेर देओस्।

३२ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, पक जसले व्पभचयारकया कयारण बयाहेक 
आफनी ितनीलयाई त्यागछ, उसले उनलयाई 
व्पभचयार गनने बनयाउँछ, अपन जसले त्याग 
गररएकी उनीसँग पबहे गछ्ष उसले व्पभचयार 
गछ्ष।

३३ अपन फेरर ्ो लेनखएको छ, पतमीहरूले 
आफ ँै झतुटो ििथ नखयानू, तर िरमप्रभतुसयामतुकया 
आफनया ििथहरू िूरया गनू्ष;

३४ तर सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, ििथ खयाँदै नखयानू; न त स्वग्षकया 
नयाउँमया, पकनपक त्ो िरमेश्वरको पसंहयासन 
हो;

३५ न त िृथ्वीकया नयाउँमया, पकनपक त्ो 
उहयाँको ियाउदयान हो;

३६ न त पतमीले आफनो पिरको ििथ 
खयानू, पकनभने पतमीले एउटया कियाललयाई 
कयालो अथ्वया सेतो बनयाउन सकदैनौ;

३७ तर पतम्या ्वयातया्षलयाि हो भने हो, होइन 
भने होइन मयात् होऊन्, पकनपक ्ी भ्दया अरु 
जे आउँछन् ती दुष्ट हुन्।

३८ अपन हेर, ्ो लेनखएको छ, आँखयाको 
बदलया आँखया र दयाँतको बदलया दयाँत;

३९ तर म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
पतमीहरूल े दषु्टको सयामनया नगर, तर जसले 
पतमीलयाई दयापहने गयालयामया चडकयाउँछ, उसलयाई 
अकको िपन थयापिपदन;ू

४० अपन ्पद कुनै मयापनसले पतमीलयाई 
अदयालतमया मतुद्या हयालदछ र पतम्ो दौरया लैजया्छ 
भने, उसलयाई आफनो ल्वेदया िपन देऊ;

४१ अपन जसले पतमीलयाई एक पकलोपमटर 
पहडन बयाध् गरयाउँछ, ऊसँग दुई पकलोपमटर 
जयाऊ;
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४२ पतमीसँग मयाग्ेलयाई देऊ र पतमीबयाट 

ऋणपलन खोजनेलयाई आफूबयाट नहटयाऊ।
४३ अपन हेर ्ो िपन लेनखएको छ, पक 

पतमीले आफनो पछमेकीलयाई मया्या गनू्ष र 
आफनया ित्तुलयाई िृणया गनू्ष;

४४ तर हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, पतम्या 
ित्तुहरूलयाई मया्या गर, पतमीलयाई श्याि पदनेलयाई 
आिीष देऊ, पतमीलयाई िृणया गननेहरूको 
भलो गर र पतमीहरूलयाई स्वयाथ्षिू्व्षक प्र्ोग 
गनने र पतमीहरूलयाई सतयाउनेहरूकया पननमत  
प्रयाथ्षनया गर;

४५ तया पक पतमी स्वग्षमया रहने पतम्या पितयाकया 
स्तयान बन् सक; पकनपक उहयाँले आफनो सू््ष 
दुष्टमयापथ र असलमयापथ उदयाइपदनतु हु्छ।

४६ त्सकयारण ती कुरयाहरू जतुन प्रयाचीन 
सम्कया पथए, जतुन व््वसथयाको अपधनमया 
पथए, ममया िूरया भएकया छन्।

४७ प्रयाचीन कुरयाहरू िूरया भएकया छन् र सबै 
कुरयाहरू न्याँ बनेकया छन्।

४८ त्सकयारण म चयाह्छु पक पतमीहरू 
पसद्ध हुनू जसरी म र पतमीहरूकया स्वग्षमया रहने 
पितया पसद्ध हुनतुहु्छ।

अध्या् १३

उनीहरूल े सवग्छमा आफनो समपभत्त ्पुानु्छ 
पद्छर—्ाह्र प्ररेरतहरूलाई उनीहरूको 
सवेामा लौभकक कुराहरूका भनममत कुनै भचनता 
नगन्छ आदरे भदइनर—मत्ती ६ सँग तुलना 
गनु्छहोस।् लगिग ई.स.ं ३४।

१ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म भ्दछु पक म चयाह्छु 
पक पतमीहरूले गररबलयाई दयान पदनतु िद्षछ; 
तर ध्यान पदनतु पक पतमीहरूले आफनो दयान 

मयापनसहरूअगयापड उनीहरूले देखने गरी 
नपदनू; अ््थया पतमीहरूले स्वग्षमया हुनतुहुने 
पतमीहरूकया पितयाबयाट कुनै ितुरसकयार ियाउने 
छैनौ।

२ त्सकयारण, जब पतमीहरूले दयान 
पद्छौ आफनया अगयापड प्वगतुल नफुकनू, जसरी 
ढोँगीहरूले सभयािरहरूमया र सडकहरूमया 
गद्षछन्, पक उनीहरूले मयापनसहरूबयाट मपहमया 
ियाऊन्। सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
उनीहरूले आफनो ितुरसकयार ियाएकया छन्।

३ तर जब पतमीहरूले दयान पद्छौ पतम्ो 
दयापहने हयातले के गददैछ भनी पतम्ो देब्े हयातले 
थयाहया नियाओस्;

४ पक पतम्या दयानहरू गोप्मया होऊन् र 
गोप्मया देखनतु हुने पतम्या पितया, आफ ँैले 
पतमीलयाई खतुल्या रुिमया ितुरसकयार पदनतुहुनेछ।

५ अपन जब पतमीले प्रयाथ्षनया गद्षछौ 
पतमीहरूले ढोँगीहरूले जसतो नगनू्ष, पकनपक 
उनीहरूले सभयािरहरूमया र सडकहरूकया 
कुनयाहरूमया खडया भएर प्रयाथ्षनया गन्ष मन 
िरयाउँछन्, पक उनीहरूलयाई मयापनसहरूद्यारया 
देनख्ोस्। सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
उनीहरूले आफनो इनयाम ियाएकया छन्।

६ तर पतमी, जब पतमीले प्रयाथ्षनया गद्षछौ, 
आफनो गोप् कोठयामया प्र्वेि गर र जब पतमीले 
आफनो ढोकया ब्द गरेकया छौ, गोप्मया हुनतुहुने 
पतम्या पितयालयाई प्रयाथ्षनया गर; र पतम्या पितया, 
जसले गोप्मया देखनतुहु्छ; उहयाँले पतमीलयाई 
खतुल्या रुिमया इनयाम पदनतुहुनेछ।

७ तर जब पतमीहरूले प्रयाथ्षनया गद्षछौ, अ्् 
जयापतले जसतो व्थ्ष नदोहोऱ्याउनू, पकनपक 
उनीहरूले सोचदछन् पक उनीहरूले धेरै बोलदया 
उनीहरूलयाई सतुपननेछ।
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८ त्सकयारण पतमीहरू उनीहरू जसतो 

नहुनू, पकनपक पतम्या पितयालयाई पतमीहरूले 
अनतुरोध गनतु्ष भ्दया िपहले नै पतमीहरूलयाई के 
को आ्वश्कतया छ भनी थयाहया छ।

९ त्सकयारण पतमीहरूले ्स प्रकयारले 
प्रयाथ्षनया गनू्ष: हयाम्या पितया, जो स्वग्षमया हुनतुहु्छ, 
तियाईँको नयाउँ िप्वत् होस्।

१० हजतुरको इचछया स्वग्षमया जसतै िृथ्वीमया 
िपन िूरया होओस्।

११ अपन जसरी हयामी हयाम्या ऋणीहरूलयाई 
क्मया पद्छौँ, हयाम्या ऋणहरूलयाई िपन क्मया 
पदनतुहोस्।

१२ अपन हयामीलयाई प्रलोभनमया िन्ष 
नपदनतुहोस्, तर दुष्टबयाट मतुक् गनतु्षहोस्।

१३ पकनपक अपधरयाज् र िपक् र मपहमया 
सदयास्व्षदया तियाईँकै हुन्। आपमन।

१४ पकनपक, ्पद पतमीहरूले 
मयापनसहरूलयाई उनीहरूकया उल्ङ्घनहरूको 
क्मया पद्ौ भने स्वगमी् पितयाले िपन 
पतमीहरूलयाई क्मया गनतु्षहुनेछ;

१५ तर ्पद पतमीहरूले मयापनसहरूलयाई 
उनीहरूकया उल्ङ्घनहरूको क्मया गरेनौ भने 
पतम्या पितयाले िपन पतमीहरूलयाई पतमीहरूकया 
उल्ङ्घनहरूको क्मया गनतु्षहुनेछैन।

१६ अझ, जब पतमीहरूल ेउि्वयास बसदछौ 
ढोँगील े झैँ , उदयासी मतुहयारमया नहुनू, पकनकी 
उनीहरूल ेआफनो अनतुहयार अध्यारँो बनयाउँछन् 
तयापक उनीहरू मयापनसहरूसयामतु उि्वयास बसेको 
दनेखन सकून।् सयँाच ै न ै म पतमीसयामतु भ्दछु, 
उनीहरूल ेआफनो इनयाम ियाइसकेकया छन्।

१७ तर पतमी, जब पतमी उि्वयास बसदछौ, 
आफनो पिर अपभषेक गनू्ष र आफनो अनतुहयार 
धतुनू;

१८ पक पतमी मयापनसहरूसयामतु होइन, 
गोप्मया हुनतुहुने पतम्ो पितयासयामतु उि्वयास 
बसेको जसतो देनख्; अपन पतम्ो पितया जसले 
गोप्मया देखनतुहु्छ, पतमीलयाई खतुल्या रुिमया 
ितुरसकयार पदनतुहुनेछ।

१९ आफनया पननमत िृथ्वीमया समिपत् जममया 
नगर, जहयाँ कीरयाले र नख्याले भषम गद्षछ र 
चोरहरूले िर फोछ्षन् र चोछ्षन्;

२० तर आफनया पननमत स्वग्षमया समिपत् 
जममया गर, जहयाँ न त कीरयाले न त नख्याले 
नष्ट गद्षछ र जहयाँ चोरहरूले िर फोददैनन् र चोन्ष 
सकदैनन्।

२१ पकनपक जहयाँ पतम्ो समिपत् छ, पतम्ो 
हृद् िपन त्हयाँ नै हुनेछ।

२२ आँखया िरीरको ज्ोपत हो; ्पद, 
त्सकयारण, पतम्ो आँखया एकयारि छ भने, पतम्ो 
समिूण्ष िरीर नै ज्ोपतले भररनेछ।

२३ तर ्पद पतम्ो आँखया खरयाब छ भने, 
पतम्ो समिूण्ष िरीर अ्धकयारले भररनेछ। 
्पद, त्सकयारण, पतमीमया भएको त्ो 
ज्ोपत अ्धकयार छ भने, त्ो अ्धकयार कपत 
भ्ङ्र हु्छ!

२४ कुनै िपन मयापनसले दुई मयापलकहरूलयाई 
से्वया गन्ष सकदैन; पकनपक ्या त उसले 
एकलयाई िृणया गननेछ र अककोलयाई मया्या गननेछ, 
अथ्वया उसले एकको भपक् गननेछ र अककोलयाई 
अिमयान गननेछ। पतमीहरूले िरमेश्वर र धनको 
से्वया गन्ष सकदैनौ।

२५ अपन अब ् सतो हुन ग्ो पक जब ् ेिूले 
्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको पथ्ो उहयाँले आफूले 
चतुनेकया बयाह्रलयाई हेनतु्षभ्ो र उनीहरूसयामतु 
भन्तुभ्ो: ्ी ्वचनहरूलयाई समझ जतुन मैले 
बोलेको छु। पकनपक हेर, पतमीहरू ती हौ 
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जसलयाई मैले ्ी जनको से्वया गन्ष चतुनेको छु। 
त्सकयारण म पतमीहरूसयामतु भ्छु, आफनो 
जी्वनकया बयारेमया, पतमीहरूले के खयाउँलया, 
अथ्वया पतमीहरूले के पि्ौँलया; न त आफनो 
िरीरको पननमत िपन, के लगयाउँलया केही 
नसोचनू। के जी्वन मयासतुभ्दया बढी र िरीर 
िपहरनभ्दया बढी होइन र?

२६ आकयािकया चरयाहरूलयाई हेर; पकनपक 
न त पतनले बीउ छछ्षन्, न त ्वयाली कयाटछन् 
न त भकयारीहरूमया जममया गछ्षन्; तैिपन पतम्या 
स्वगमी् पितयाले पतनलयाई खतु्वयाउनतु हु्छ। के 
पतमीहरू तीभ्दया उच्च छैनौ र?

२७ पतमीहरू मध्े कुनले पच्तया गरेर 
आफनो कदमया एक हयात थपन सकछ?

२८ अपन पतमीहरू िपहरनकया पननमत पकन 
पच्तया पल्छौ? मैदयानकया पललीहरूलयाई सोच 
ती कसरी हुक्क्छन्; उनीहरूले न त िररश्म 
गछ्षन न त धयागो कयातछन्;

२९ अपन तैिपन म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक सोलोमन समेत, आफनो समिूण्ष मपहमयामया, 
प्नीहरूमध्े एउटया जपत् िपन प्वभूपषत 
पथएनन्।

३० ्सकयारण, ्पद िरमेश्वरले खेतको 
ियाँसलयाई जसरी िपहरयाइपदनतुहु्छ, जतुन आज 
छ र भोपल आगोमया फ्याँपक्छ, त्सरी नै 
उहयाँले पतमीहरूलयाई िपहरयाउनतुहुनेछ, ्पद 
पतमीहरू अलि प्वश्वयासी भएनौ भने।

३१ त्सकयारण पच्तया नगर, ्सो भ्दै: 
हयामीले के खयाऔँलया? अथ्वया, हयामी के 
पिऔँलया? अथ्वया, हयामी के िपहरौँलया?

३२ पकनपक स्वगमी् पितयालयाई थयाहया छ पक 
पतमीहरूलयाई ् ी सबै कुरयाहरूको आ्वश्कतया 
छ।

३३ तर िपहले पतमीहरूले िरमेश्वरको 
अपधरयाज् र उहयाँको धयापम्षकतयाको खोपज गर, 
अपन ्ी सबै कुरयाहरू पतमीहरूलयाई थपिनेछ।

३४ त्सकयारण भोपलकया पननमत पच्तया 
नगर, पकनपक भोपलले आफनो पच्तया आफै ँ 
पलनेछ। आजकया पननमत आजकै दु:ख ि्या्षप्त 
छ।

अध्या् १४

येरलेू आज्ा भदनहुुनर: मलूयाङ्न नगर; 
परमेशवरसँग अनुरोध गर; झुटा अगमवतिाहरू 
देमख होभसयार हुन—ूउहालँ े भतनीहरूसगँ 
मुभतिको वाचा गनु्छहुनर जसल ेभपताको इचरा 
पूरा गर्छन्—मत्ती ७ सगँ तलुना गनु्छहोस।् 
लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो जब ्ेिूले ्ी 
कुरयाहरू बोलनतुभएको पथ्ो उहयाँ फेरर भीडपतर 
फक्कनतुभ्ो र उनीहरूसयामतु आफनो मतुख फेरर 
खोलनतुभ्ो, ्सो भ्दै: सयाँचै नै, सयाँचै नै, म 
पतमीहरूसयामतु बोलदछु, मूल्याङ्न नगर, 
तयापक पतमीहरूको मूल्याङ्न नगरर्ोस्।

२ पकनपक पतमी जतुन ््या्ले मतुल्याङ्न 
गछछौ, पतमीहरूलयाई त्सैले मतुल्याङ्न 
गररनेछ; र जतुन मयािदणडले पतमीहरूले 
नयापदछौ, त्सैले पतमीहरूलयाई फेरर नयापिनेछ।

३ अपन पतमी पकन आफनो भयाइको 
आँखयाको कपसङ्रलयाई देखदछौ, तर आफनो 
आँखयामया भएको मतुढयालयाई पकन देखदैनौ?

४ अथ्वया पतमीले कसरी पतम्ो भयाइलयाई 
भ्दछौ: मलयाई पतम्ो आँखयाको कपसङ्र 
पनकयालन देऊ—अपन हेर, पतम्ो आँखयामया 
एउटया मतुढो छ?
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५ पतमी ढोँगी, िपहलया आफनो आँखयाको 

मूढयालयाई फ्याँक; र तब पतमीले पतम्ो भयाइको 
आँखयाबयाट कपसङ्र हटयाउन सफयासँग 
देखनेछौ।

६ जे िप्वत् छ त्ो कुकुरलयाई नदेऊ, न 
त पतम्ो मोपत सतुँगतुरकया आगयापड फ्याँक, 
कथंकदयापचत पतनीहरूले पतनलयाई आफनया 
ियाउमतुपन पकपचपमची गरेर, फककी पतमीमयापथ नै 
हमलया गलया्षन्।

७ मयाग, अपन ्ो पतमीलयाई पदइनेछ; खोज, 
अपन पतमीहरूले भेट्याउनेछौ; ढकढक्याऊ, 
अपन ्ो पतम्या पननमत खोपलनेछ।

८ पकनपक जसले मयागदछ, उसले प्रयाप्त 
गद्षछ; र जसले खोजदछ, उसले भेट्याउँछ; 
र जसले ढकढक्याउँछ, उसकया पननमत ्ो 
खोपलनेछ।

९ अथ्वया पतमीहरूमध्े कुनै मयापनस छ, 
जसले, ्पद उसको छोरयाले रोटी मयागे, 
उसलयाई ढुङ्या पद्छ?

१० अथ्वया ्पद उसले एउटया मयाछया मयागे, 
के उसले उसलयाई सि्ष पद्छ?

११ ्पद पतमीहरू दुष्ट भएर िपन आफनया 
छोरयाछोरीहरूलयाई असल उिहयार कसरी पदने 
भनी जया्दछौ भने, स्वग्षमया रहनतुहुने पतम्या 
पितयाले उहयाँसँग अनतुरोध गननेहरूलयाई असल 
कुरयाहरू कपत बढी पदनतुहुनेछ?

१२ त्सकयारण, सबै कुरयाहरू जतुन 
पतमीहरूले चयाह्छौ पक मयापनसहरूले 
पतमीलयाई गरून्, पतमीहरूले िपन उनीहरूलयाई 
त्सै गनू्ष, पकनपक ्ो नै व््वसथया र 
अगम्वयाणीको सयारयांि हो।

१३ पतमीहरू सयाँितुरो ढोकयाबयाट प्र्वेि गर; 
पकनपक जतुन ढोकया फरयापकलो छ र बयाटो 

सपजलो छ, जसले प्वनयािपतर अगतु्वयाइ गछ्ष 
र त्हयाँ जयाने धेरै छन्;

१४ पकनभने ढोकया सयाँितुरो छ र बयाटो कपठन 
छ, जसले जी्वनपतर अगतु्वयाइ गछ्ष र त्सलयाई 
ित्यालगयाउने थोरै छन्।

१५ झतुटया अगम्वक्याहरूदेनख होपस्यार हुनू, 
जो भेडयाको भेषमया पतमीहरूसयामतु आउँछन्, तर 
पभत् उनीहरू डरलयागदया ब्वयाँसयाहरू हुन्।

१६ पतमीहरूले उनीहरूलयाई उनीहरूकया 
फलहरूद्यारया पचन्ेछौ। के मयापनसहरूले 
कयाँडयाको बोटबयाट अङ्तुर, अथ्वया पसउँडीबयाट 
अ्जीर जममया गछ्षन् र?

१७ त्सतै गरी प्रत्ेक असल ्वृक्ले असल 
फल ल्याउँदछ; तर भ्रष्ट ्वृक्ले खरयाब फल 
ल्याउँदछ।

१८ एक असल ्वृक्ले खरयाब फल ल्याउन 
सकदैन, न त भ्रष्ट ्वृक्ले असल फल ल्याउँछ।

१९ असल फल नल्याउने प्रत्ेक ्वृक्लयाई 
कयाटेर ढयाली आगोमया फ्याँपक्छ।

२० ्सकयारण, उनीहरूकया फलहरूद्यारया 
पतमीहरूले उनीहरूलयाई पचन्ेछौ।

२१ मलयाई िरमप्रभतु, िरमप्रभतु भन्े सबै 
स्वग्षको अपधरयाज्मया प्र्वेि गननेछैनन्; तर ऊ 
जसले स्वग्षमया रहनतुहुने मेरया पितयाको इचछया िूरया 
गद्षछ।

२२ त्स पदनमया धेरैले मलयाई भन्ेछन्: 
िरमप्रभतु, िरमप्रभतु, के हयामीले हजतुरकया नयाउँमया 
अगम्वयाणी गरेकया छैनौँ र, अपन हजतुरकया 
नयाउँमया हयामीले दुष्टलयाई पनकयालया गरेकया छैनौँ 
र, अपन हजतुरकया नयाउँमया धेरै आशच््षकया 
कया््षहरू गरेकया छैनौँ र?

२३ अपन तब म उनीहरूसयामतु िोषणया गननेछु: 
मैले पतमीहरूलयाई कपहल्ै पचपननँ; मबयाट 
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पननसकजयाओ, पतमीहरू जसले दुष्टतयाकया कया््ष 
गछछौ।

२४ त्सकयारण, जसले मेरया ्ी 
भनयाइहरूलयाई सतु्छ र ियालनया गछ्ष, म उसलयाई 
एक प्व्वेकी मयापनससँग दयाँजनेछु, जसले 
आफनो िर चट्यानमयापथ बनया्ो—

२५ अपन ियानी िऱ्ो र बयाढी आ्ो र हुरी 
चल्ो र त्ो िरमयापथ बजयारर्ो; र त्ो ढलेन, 
पकनपक त्ो चट्यानमयापथ बनयाइएको पथ्ो।

२६ अपन मेरया ्ी ्वचनहरूलयाई सतुन्े र 
पतनको ियालनया नगनने प्रत्ेकलयाई एउटया मूख्ष 
मयापनससँग दयाँपजनेछ, जसले आफनो िर 
बयालतु्वयामयापथ बनया्ो—

२७ अपन ियानी िऱ्ो र बयाढी आ्ो र हुरी 
चल्ो र त्ो िरमयापथ बजयारर्ो र त्ो ढल्ो र 
त्सको ितन भ्यानक पथ्ो।

अध्या् १५

यरेलू ेउद्ोषण गनु्छहुनर भक मोराको वयवस्ा 
उहामँा परूा हुनर—नफीहरू अनय िडेाहरू 
हुन ् जसका ्ारमेा उहालेँ यरुरलेममा 
्ोलनिुयो—दषु्टताका कारण, परमप्रिुका 
यरुरलमेका जनल े ररपष्ट पाररएका 
इस्ाएलका िडेाहरूका ्ारमेा ्ाहा पाउदैनन्। 
लगिग ई.स.ं ३४।

१ अपन अब ् सतो हुन ग्ो पक जब ् ेिूले ् ी 
भनयाइहरूको अ्त् गनतु्षभएको पथ्ो उहयाँले 
आफनया आँखयाहरू भीडपतर डुलयाउनतुभ्ो 
र उनीहरूसयामतु भन्भ्ो: हेर, पतमीहरूले 
्ी कुरयाहरू सतुनेकया छौ जतुन मैले म मेरया 
पितयासयामतु आरोहण गनतु्षभ्दया िपहले पसकयाएँ; 
त्सकयारण, जसले मेरया ्ी भनयाइहरूलयाई 

समझ्छ र ियालनया गछ्ष, उसलयाई म अन्तम 
पदनमया उठयाउनेछु।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले ्ी 
कुरयाहरू भन्तुभएको पथ्ो उहयाँले सोचनतुभ्ो 
पक उनीहरूमध्े केही पथए जसले मोियाको 
व््वसथयाकया बयारेमया के गनने हो भनी प्वसम् 
र आशच््ष गरे; पकनपक उनीहरूले त्ो 
भनयाइलयाई बतुझेनन् पक ितुरयानया कुरयाहरू 
पबपतसकेकया पथए र सबै कुरयाहरू न्याँ बनेकया 
पथए।

३ अपन उहयाँले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: 
प्वसम् नगर पक मैले पतमीहरूसयामतु भनेँ 
पक प्रयाचीन कुरयाहरू पबपतसकेकया पथए र सबै 
कुरयाहरू न्याँ बनेकया पथए।

४ हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु पक व््वसथया 
िूरया भएकया छन् जतुन मोियालयाई पदइएको 
पथ्ो।

५ हेर, म उही हुँ जसले व््वसथया पद्ो र 
म उही हुँ जसले मेरया जन इस्याएलसँग करयार 
गऱ्ो; त्सकयारण ममया व््वसथया िूरया भएको 
छ, पकनपक म व््वसथया िूरया गन्ष आएको हुँ; 
त्सकयारण ्सको अ्त् छ।

६ हेर, म अगम्वक्याहरूको प्वनयाि गपद्षनँ, 
पकनपक जपत ममया िूरया भएकया छैनन्, सयाँचै नै 
म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, सबै िूरया हुनेछन्।

७ अपन पकनभने मैले पतमीहरूसयामतु भनेँ पक 
प्रयाचीन कुरयाहरू पबपतसकेकया छन्, म पतनको 
प्वनयाि गपद्षनँ जतुन आउने कुरयाहरूकया बयारेमया 
बोपलएकया छन्।

८ पकनपक हेर, मैले मेरया जनसँग गरेको 
करयार सबै िूरया भएकया छैनन्; तर मोियालयाई 
पदइएको व््वसथया ममया अ्त् हु्छन्।

९ हेर, म नै व््वसथया र प्रकयाि हुँ। मलयाई 
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हेर र अ्त्समम सह र पतमीहरू पजउनेछौ; 
पकनपक जसले अ्त्समम सह्छ उसलयाई म 
अन्त जी्वन पदनेछु।

१० हेर, मैले पतमीहरूलयाई आज्याहरू 
पदएको छु; त्सकयारण मेरया आज्याहरू ियालनया 
गर। अपन ्ो नै व््वसथया र अगम्वयाणीहरूको 
सयारयांि हो, पकनपक पतनले मेरया बयारेमया ग्वयाही 
पदए।

११ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
्ेिूले ्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको पथ्ो, 
उहयाँले ती बयाह्रसयामतु भन्तुभ्ो जसलयाई उहयाँले 
चतुन्तुभएको पथ्ो:

१२ पतमीहरू मेरया पिष्हरू हौ; पतमीहरू 
्ी जनसयामतु ज्ोपत हौ र जो ्ोसेफको 
िरयानयाकया अ्विेष हुन्।

१३ अपन हेर, ् ो पतमीहरूको ररकथको भूपम 
हो; र पितयाले पतमीहरूलयाई ्ो पदनतुभएको छ।

१४ अपन कुनै िपन सम्मया पितयाले मलयाई 
आज्या पदनतुभएन पक मैले ्ो पतमीहरूकया 
्रुिलेमकया ब्धतुहरूलयाई भन्तुिछ्ष।

१५ न त कुनै िपन सम्मया पितयाले मलयाई 
आज्या पदनतुभएको छ पक मैले उनीहरूलयाई 
इस्याएलकया िरयानयाकया अ्् कूलहरूकया बयारेमया 
भन्तुिछ्ष, जसलयाई पितयाले भूपमबयाट बयापहर 
अगतु्वयाइ गनतु्षभएको छ।

१६ पितयाले ्पत आज्या पदनतुभ्ो, पक मैले 
उनीहरूलयाई भन्तुिछ्ष:

१७ पक अ्् भेडया मसँग छन् जतुन ्ो 
बथयानकया होइनन्; उनीहरूलयाई िपन मैले 
ल्याउनतु िद्षछ र उनीहरूले मेरो आ्वयाज 
सतुन्ेछन्; र त्हयाँ एक बथयान र एक गोठयालो 
हुनेछ।

१८ अपन अब, हठीिनया र अप्वश्वयासकया 

कयारण उनीहरूले मेरो ्वचनलयाई बतुझेनन्, 
त्सकयारण मलयाई पितयाद्यारया ् ो कुरयाको बयारेमया 
उनीहरूलयाई अरु नभन् आज्या पदइएको पथ्ो।

१९ तर, सयँाच ै न,ै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक पितयाले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ र म 
पतमीहरूसयामतु ्ो भ्दछु, पक पतमीहरूलयाई 
उनीहरूको दुष्टतयाकया कयारण उनीहरूमयाझबयाट 
अलग्याइएको पथ्ो; त्सकयारण ्ो 
उनीहरूको दुष्टतयाकया कयारण हो पक उनीहरूलयाई 
पतमीहरूकया बयारमेया थयाहया छनै।

२० अपन सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु फेरर 
भ्दछु पक अ्् कूलहरूलयाई पितयाले 
उनीहरूबयाट अलग्याउनतुभएको छ; र 
्ो उनीहरूको दुष्टतयाकया कयारण हो पक 
उनीहरूलयाई पतनीहरूकया बयारेमया थयाहया छैन।

२१ अपन सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक पतमीहरू उनीहरू हौ जसकया बयारेमया मैले 
भनेँ: अ्् भेडया मसँग छन् जतुन ्ो बथयानकया 
होइनन्; उनीहरूलयाई िपन मैले ल्याउनतु िद्षछ 
र उनीहरूले मेरो आ्वयाज सतुन्ेछन्; र त्हयाँ 
एक बथयान र एक गोठयालो हुनेछन्।

२२ अपन उनीहरूले मलयाई बतुझेनन्, पकनपक 
उनीहरूले अनतुमयान गरे ् ी गैह्र ् हुदीहरू पथए; 
पकनपक उनीहरूले बतुझेनन् पक गैह्र ्हुदीहरू 
उनीहरूकया प्र्वचनमयाफ्कत् िरर्वपत्षत हुनतुिद्षछ।

२३ अपन उनीहरूले मलयाई बतुझेनन् पक 
मैले भनेँ उनीहरूले मेरो आ्वयाज सतुन्ेछन्; र 
उनीहरूले मलयाई बतुझेनन् पक गैह्र ्हुदीहरूले 
कुनै िपन सम्मया मेरो आ्वयाज सतुन्े छैनन्—
पक म आफ ँै उनीहरूसयामतु िप्वत् आतमयाद्यारया 
बयाहेक प्रकट हुनेछैन।

२४ तर हेर, पतमीहरूले मेरो आ्वयाज सतुनेकया 
छौ र मलयाई देखेकया िपन छौ; र पतमीहरू मेरया 
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भेडया हौ र पतमीहरूलयाई तीमयाझ गणनया गरर्छ 
जसलयाई पितयाले मलयाई पदनतुभएको छ।

अध्या् १६

यरे ू इस्ाएलका हराएका अरु िडेाहरूलाई 
िटेनहुुनरे—पभरल्ा भदनहरूमा सुसमाचार 
गहै्र यहुदीहरूकोमा र त् इस्ाएलका 
घरानाकोमा जानेर—परमप्रिकुा जनले 
आफन ै आखँाल े दखेनरेन ् ज् उहालेँ फेरर 
भसयोन लयाउनहुुनर। लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु पक मसँग अ्् भेडया छन्, जतुन ्ो 
भूपमकया होइनन्, न त ्रुिलेमको भूपमकया, न 
त त्ो भूपम ्वररिररकया कुनै भयागकया हुन् जहयाँ 
म से्वया गन्ष गएको छु।

२ पकनपक पतनीहरू जसकया बयारेमया म 
बोलदछु उनीहरू हुन् जसले मेरो आ्वयाज अझै 
सतुनेकया छैनन्; न त कुनै सम्मया म आफ ँै 
उनीहरूसयामतु प्रकट भएको छु।

३ तर मैले पितयाबयाट आज्या प्रयाप्त गरेको छु 
पक म उनीहरूसयामतु जयानतुिद्षछ र उनीहरूले मेरो 
आ्वयाज सतुन्ेछन् र मेरया भेडयामयाझ गपननेछन्, 
पक त्हयाँ एक बथयान र एक गोठयालो हुनेछ; 
त्सकयारण म आफ ँैलयाई उनीहरूसयामतु देखयाउन 
जया्छु।

४ अपन म पतमीहरूलयाई आज्या पद्छु पक 
पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू म गइसकेिपछ लेखनतु 
िद्षछ, पक ्पद त्सतो भ्ो पक ्रुिलेमकया 
मेरया जनले, उनीहरूले जसले मलयाई देखेकया 
छन् र मेरो से्वयामया मसँग पथए, पितयासँग मेरो 
नयाउँमया अनतुरोध गददैनन् भने, पक उनीहरूले 
िप्वत् आतमयाद्यारया पतमीहरूको र उनीहरूले 

नजयानेकया अ्् कूलहरूकया बयारेमया ज्यान 
प्रयाप्त गरून्, पक ्ी कुरयाहरू जतुन पतमीहरूले 
लेखनेछौ त्ो लतुकयाइनेछ र गैह्र ्हुदीहरूसयामतु 
प्रकट गररनेछ, पक गैह्र ्हुदीहरूको 
िूण्षतयामयाफ्कत्, उनीहरूकया स्तपतकया अ्विेष, 
जो उनीहरूको अप्वश्वयासकया कयारण िृथ्वीको 
सतहमया छरिष्ट ियाररनेछन्, उनीहरूलयाई 
ल्याउन सपक्ोस्, अथ्वया म, उनीहरूको 
उद्धयारकतया्षको ज्यानमया ल्याउन सपक्ोस्।

५ अपन तब म उनीहरूलयाई िृथ्वीकया चयारै 
पदियाबयाट भेलया गरयाउनेछु; अपन तब म करयार 
िूरया गननेछु जतुन पितयाले इस्याएलकया िरयानयाकया 
सबै जनसयामतु गनतु्षभएको छ।

६ अपन गैह्र ्हुदीहरू आिीपषत छन्, 
उनीहरूको ममयापथको प्वश्वयासकया कयारण, 
िप्वत् आतमयामया र उनीबयाटको, जतुनले 
उनीहरूसयामतु मेरो र पितयाको ग्वयाही पद्छन्।

७ हेर, उनीहरूको ममयापथको प्वश्वयासकया 
कयारण, पितया भन्तुहु्छ र पतमीहरूको 
अप्वश्वयासकया कयारण, हे इस्याएलकया 
िरयानया, िपछल्या पदनहरूमया सत्तया गैह्र 
्हुदीहरूसयामतु आउनेछ, पक ्ी कुरयाहरूको 
िररिूण्षतया उनीहरूलयाई अ्वगत गरयाइनेछ।

८ तर पधक्यार छ प्वश्वयास नगनने गहै्र 
्हुदीहरूलयाई, पितया भन्तुहु्छ—पकनपक 
त्सतो हुदँयाहुदैँ िपन पक उनीहरू ्ो भपूमको 
सतहमया आएकया छन ्र मरेया जन जो इस्याएलकया 
िरयानयाकया हुन ् पतनीहरूलयाई छरिष्ट ियारकेया 
छन ् र मरेया जन जो इस्याएलकया िरयानयाकया हुन् 
पतनीहरूलयाई आफू मयाझबयाट पनकयालया गरेकया 
छन ्र उनीहरूद्यारया ियाउमतुपन कुनलचएको छ;

९ अपन पितयाको गैह्र ्हुदीहरूप्रपतकया 
कृियाहरूकया र पितयाको मेरया जन जो 
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इस्याएलकया िरयानयाकया हुन् पतनीहरूमयापथको 
््या्कया कयारण, सयाँचै नै, सयाँचै नै म 
पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक ्ो सबै िपछ, 
मैले मेरया जन जो इस्याएलकया िरयानयाकया हुन् 
पतनीहरूमयापथ प्रहयार गरयाउन र कष्ट पदन र बध 
गरयाउन र उनीहरूमयाझबयाट पनकयालया गरयाउन, 
उनीहरूद्यारया िृणया गरयाउन र पन्दया र उखयानको 
ियात् बनयाउन अह्रयाएको छु—

१० अपन ्सरी पितयाले आज्या पदनतुहु्छ पक 
मैले पतमीहरूसयामतु भन्तुिद्षछ: त्ो पदनमया जब 
गैह्र ्हुदीहरूले मेरो सतुसमयाचयार प्वरुद्ध ियाि 
गननेछन् र मेरो सतुसमयाचयारको िररिूण्षतयालयाई 
अस्वीकयार गननेछन् र आफनया हृद्को 
िमणडमया अरु रयाष्टट्रहरू र सयारया िृथ्वीकया सबै 
जनमयापथ उचयापलनेछन् र सबै प्रकयारकया 
झतुट र छलकिट र उिद््व र सबै प्रकयारकया 
ढोँग र हत्या र ियाखणड र ्वेश्या्वृपत् र गोप् 
सं्ोजनले भररनेछन् र ्पद उनीहरूले ती 
सबै कुरयाहरू गननेछन् र मेरो सतुसमयाचयारकया 
िूण्षतयालयाई अस्वीकयार गननेछन् भने, हेर, पितया 
भन्तुहु्छ, म मेरो सतुसमयाचयारकया िूण्षतयालयाई 
उनीहरूकया मयाझबयाट पझकनेछु।

११ अपन तब म मेरो करयारलयाई समझनेछु 
जतुन मैले मेरया जनसयामतु गरेको छु, हे इस्याएलकया 
िरयानया र म मेरो सतुसमयाचयार उनीहरूसयामतु 
लैजयानेछु।

१२ अपन म पतमीलयाई देखयाउनेछु, हे 
इस्याएलकया िरयानया, पक गैह्र ्हुदीहरूसँग 
पतमीहरूमयापथ िपक् हुनेछैन; तर म 
पतमीहरूसँगको मेरया करयार समझनेछु, 
हे इस्याएलकया िरयानया र पतमीहरू मेरो 
सतुसमयाचयारको िररिूण्षतयाको ज्यानमया आउनेछौ।

१३ तर ्पद गैह्र ्हुदीहरूले िशचयात्याि 

गननेछन् र मकहयाँ फक्कनेछन् भने, पितया 
भन्तुहु्छ, हेर, उनीहरूलयाई मेरया जनमयाझ 
गणनया गररनेछ, हे इस्याएलकया िरयानया।

१४ अपन म मेरया जनलयाई, जो इस्याएलकया 
िरयानयाकया हुन्, पतनीहरूमयाझ जयान र 
पतनीहरूमयापथ कुनलचन पदइनेछैन, पितया 
भन्तुहु्छ।

१५ तर ्पद पतनीहरू मकहयाँ फक्कनन् 
र मेरो आ्वयाजलयाई सतुनेनन् भने, म 
उनीहरूलयाई पदनेछु, हो, म मेरया जनलयाई 
पदनेछु, हे इस्याएलकया िरयानया, पक उनीहरू 
पतनीहरू भएमयाझ जयानेछन् र पतनीहरूमयापथ 
कुनलचनेछन् र पतनीहरू स्वयाद हरयाएको 
नतुनजसतै हुनेछन्, जतुन फ्याँपकन र मेरया जनकया 
ियाउमतुपन कुनलचनबयाहेक केहीकया लयापग िपन 
उि्ोगी छैन, हे इस्याएलकया िरयानया।

१६ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, पितयाले मलयाई ्सरी आज् पदनतुभएको 
छ—पक मैले ् ी जनलयाई ् ो भूपम उनीहरूको 
ररकथकया पननमत पदनतुिद्षछ।

१७ अपन तब ्िै्या अगम्वक्याकया 
्वचनहरू िूरया हुनेछन्, जसले भ्दछन्:

१८ पतम्या चौकीदयारहरूले आ्वयाज उच्च 
ियानने छन्; एकै स्वरमया उनीहरूले गयाउनेछन्, 
पकनपक जब िरमप्रभतुले ितुन: पस्ोन 
ल्याउनतुहु्छ, उनीहरूले आफनै आँखयाले 
देखनेछन्।

१९ एकयाएक हपष्षत होओ, ्रुिलेमकया 
भग्या्विेषहरू पतमीहरू एकसयाथ गयाओ; 
पकनपक िरमप्रभतुले उहयाँकया जनलयाई िया्त्वनया 
पदनतुभएको छ, उहयाँले ्रुिलेमलयाई उद्धयार 
गनतु्षभएको छ।

२० सयारया रयाष्टट्रहरूकया आँखयाहरूमया िरमप्रभतुले 
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५१७
आफनया िप्वत् बयाहु प्रदि्षन गनतु्षभएको छ; अपन 
िृथ्वीकया िल्ो छेउसममकया सबैले िरमेश्वरको 
मतुपक् देखनेछन्।

अध्या् १७

यरेलू े जनलाई आफना वचनहरूको भचनतन 
गन्छ र ्झुनका भनममत प्रा््छना गन्छ भनदनेरन 
भदनहुुनर—उहालँ े उनीहरूका भ्रामीलाई 
चङ्ाइ गनु्छहुनर—उहालँ े जनका भनममत 
लखेन नसभकन े िाषा प्रयोग गददै प्रा ््छना 
गनु्छहुनर—सवग्छदतूहरूल े उनीहरूका साना 
नानीहरूलाई सवेा गर्छन ् र उनीहरूलाई 
आगाल ेघरेरनर। लगिग ई.स.ं ३४।

१ हेर, अब ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको पथ्ो उहयाँले फेरर 
भीडमया ्वररिरर हेनतु्षभ्ो र उहयाँले उनीहरूसयामतु 
भन्तुभ्ो: हेर, मेरो सम् नपजकै छ।

२ म अनतुमयान गछु्ष पक पतमीहरू कमजोर 
छौ, पक पतमीहरूले मैले बोलेकया सबै ्वचनहरू 
बतुझन सकदैनौ जतुन मलयाई पतमीहरूसयामतु ्स 
सम्मया बोलन पितयाद्यारया आज्या गररएको छ।

३ त्सकयारण, पतमीहरू आफनया िरहरूमया 
जयाओ र मैले भनेकया कुरयाहरूको पच्तन 
गर र पितयासँग मेरया नयाउँमया अनतुरोध गर, पक 
पतमीहरूले बतुझन सक र भोपलकया पननमत 
पतमीहरूकया मनसतषकहरू त्यार गर र म 
पतमीहरूकहयाँ फेरर आउँछु।

४ तर अब म पितयाकहयाँ र इस्याएलकया 
हरयाएकया कूलहरूसयामतु आफ ँैलयाई देखयाउन 
िपन जया्छु, पकनपक पितयाकया पननमत उनीहरू 
हरयाएकया छैनन्, पकनपक उहयाँलयाई थयाहया छ 
उहयाँले उनीहरूलयाई कहयाँ लैजयानतु भएको छ।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
्सरी बोलनतु भएको पथ्ो, उहयाँले आफनया 
आँखयाहरू फेरर भीडमया ्वररिरर डुलयाउनतुभ्ो 
र देखनतुभ्ो उनीहरू आँितुले भररएकया पथए 
र उहयाँलयाई आफूहरूसँग केही अरु सम् सँगै 
बपसपदए हु्थ्ो भनी अनतुरोध गनने जसतै गरी 
दृढतयाकया सयाथ हेरे।

६ अपन उहयाँले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: हेर, 
मेरो हृद्हरू पतमीहरूप्रपतको सहयानतुभूपतले 
भररएको छ।

७ के पतमीहरूसँग कोही छन् जो 
पतमीहरूमध्े पबरयामी छन्? उनीहरूलयाई 
्हयाँ ल्याओ। के पतमीहरूमध्े कोही छन् 
जो लङडया, अथ्वया अ्धया, अथ्वया िक्ियाती, 
अथ्वया डुँडया, अथ्वया कोरी छन्, अथ्वया जो 
थपकत छन्, अथ्वया ती जो बपहरया छन्, अथ्वया 
कुनै प्रकयारले रिपसत छन्? उनीहरूलयाई 
्हयाँ ल्याओ र म उनीहरूलयाई चङ्याइ 
गररपदनेछु, पकनपक ममया पतमीहरूमयापथ 
सहयानतुभूपत जयाग्ो, मेरो हृद् कृियाले  
भररएकोछ।

८ पकनपक म अनतुमयान गछु्ष पक पतमीहरू 
चयाहया्छौ पक मैले पतमीहरूकया ्रुिलेमकया 
ब्धतुहरूसयामतु जे गरेको पथएँ त्ो मैले 
पतमीहरूसयामतु देखयाऊँ, पकनपक म देखदछु 
पक पतमीहरूको आसथया ि्या्षप्त छ पक मैले 
पतमीहरूको चङ्याइ गनतु्ष िद्षछ।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उहयाँले 
्सरी बोलनतुभएको पथ्ो, सबै भीड, एक 
समूहमया, उनीहरूकया पबरयामी र उनीहरूकया 
रिपसत र उनीहरूकया लङ्डया, उनीहरूकया 
अ्धया र उनीहरूकया लयाटयासपहत र कुनै 
प्रकयारले रिपसत भएकया सबैसपहत गए; र उहयाँले 
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उनीहरू प्रत्ेकलयाई चङ्याइ गररपदनतुभ्ो जब 
उनीहरूलयाई उहयाँसयामतु ल्याइएको पथ्ो।

१० अपन उनीहरू सबै, जसलयाई चङ्याइ 
गररएको पथ्ो र जो िूण्ष पथए दुबै, उहयाँकया 
ियाउमया पनहुररए र उहयाँको आरयाधनया गरे; अपन 
भीडमया सकने जपतले उहयाँकया ियाउलयाई चतुमबन 
गरे, ्पतसमम पक उनीहरूले उहयाँकया ियाऊलयाई 
आफनया आँसतुहरूले नतुहयाइपदए।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले 
आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरूकया सयानया 
बयालबयापलकयाहरूलयाई ल्याइनतु िद्षछ।

१२ त्सैले उनीहरूले आफनया सयानया 
बयालबयापलकयाहरूलयाई ल्याए र उहयाँ ्वररिरर 
जपमनमया रयाखे र ्ेिू मयाझमया खडया हुनतुभ्ो; 
र उनीहरू सबैलयाई उहयाँसयामतु नल्याइ्जेलसमम 
भीडले बयाटो पद्ो।

१३ अपन ्सतो हुन् ग्ो पक जब उनीहरू 
सबैलयाई ल्याइएको पथ्ो र ्ेिू मयाझमया खडया 
हुनतुभ्ो, उहयाँले भीडलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक 
उनीहरूले जपमनमया ितुँडया टेकनतुिछ्ष।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
जपमनमया ितुँडया टेकेकया पथए, ्ेिू आफै ँ िीडयाले 
करयाउनतुभ्ो र भन्तुभ्ो: पितया, इस्याएलकया 
िरयानयाकया जनको दुष्टतयाकया कयारण म  
पचन्तत छु।

१५ अपन जब उहयाँले ्ी ्वचनहरू 
बोलनतुभएको पथ्ो, उहयाँ आफ ँैले िपन िृथ्वीमया 
ितुँडया टेकनतु भ्ो; र हेर उहयाँले पितयासयामतु प्रयाथ्षनया 
गनतु्षभ्ो र उहयाँले प्रयाथ्षनया गरेकया कुरयाहरू 
लेखन सपकँदैन र भीडले ग्वयाही पद्ो जसले  
उहयाँलयाई सतुने।

१६ अपन ्सप्रकयारले उनीहरूले ग्वयाही 
पद्छन्: ्सतया महयान् र अद्ूत कुरयाहरू जतुन 

हयामीले ्ेिूले पितयासयामतु बोलेको देख्ौँ र 
सतु््ौँ त्ो ्स अगयापड आँखयाले कपहल्ै 
देखेको छैन, न त कयानले नै सतुनेको छ।

१७ अपन कुनै पजब्याले बोलन सकदैन, न 
त कुनै मयापनसद्यारया लेनखन नै सपक्छ, न 
त मयापनसहरूकया हृद्हरूले कलिनया गन्ष नै 
सकछन् त्सतया महयान् र अद्ूत कुरयाहरू जतुन 
हयामीले ्ेिूले बोलेको देख्ौँ र सतु््ौँ; र 
कसैले िपन त्स सम्को हयाम्ो आतमयाहरूमया 
भररएको आन्दको कलिनया गन्ष सकदैन जब 
हयामीले उहयाँले हयाम्या पननमत पितयासयामतु प्रयाथ्षनया 
गरेको सतु््ौँ।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
पितयासयामतु प्रयाथ्षनया गन्ष अ्त् गनतु्षभएको पथ्ो, 
उहयाँ उठनतु भ्ो; तर भीडको आन्द ्पत 
महयान् पथ्ो पक उनीहरू प्वह्वल भए।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेिूले 
उनीहरूसयामतु बोलनतुभ्ो र उनीहरूलयाई उठन 
अह्रयाउनतुभ्ो।

२० अपन उनीहरू िृथ्वीबयाट उठे र उहयाँले 
उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: पतमीहरू आफनया 
आसथयाकया कयारण आिीपषत छौ। अपन अब 
हेर, मेरो हष्ष भररिूण्ष छ।

२१ अपन जब उहयाँले ्ी ्वचनहरू 
बोलनतुभएको पथ्ो, उहयाँ रुनतुभ्ो र भीडले 
त्सको ग्वयाही पद्ो र उहयाँले उनीहरूकया 
सयानया बयालबयापलकयाहरूलयाई एक एक गरेर 
पलनतुभ्ो र पतनीहरूलयाई आिीष पदनतुभ्ो 
र पतनीहरूकया पननमत पितयासयामतु प्रयाथ्षनया  
गनतु्षभ्ो।

२२ अपन जब उहयाँले ्सो गनतु्षभएको पथ्ो 
उहयाँ फेरर रुनतुभ्ो;

२३ अपन उहयाँले भीडसयामतु बोलनतुभ्ो र 



519

३ नफी १७:२४–१८:८५१९
उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: हेर पतमीहरूकया सयानया 
नयानीहरूलयाई।

२४ अपन जब उनीहरूले हन्षलयाई फक्क 
उनीहरूले स्वग्षपतर आफनया आँखयाहरू लगयाए 
र उनीहरूले स्वग्ष खतुलेको देखे र उनीहरूले 
आगयाको मयाझमया जसतै स्वग्षबयाट अ्वतरण 
गरररहेकया स्वग्षदूतहरूलयाई देखे; र पतनीहरू 
तल आए र ती सयानया नयानीहरूलयाई ्वररिरर िेरे 
र उनीहरू ्वररिरर आगोले िेररएको पथ्ो; र 
स्वग्षदूतहरूले उनीहरूसयामतु से्वया गरे।

२५ अपन भीडले देख्ो र सतु््ो र ग्वयाही 
पद्ो; र उनीहरूलयाई थयाहया छ पक उनीहरूको 
अपभलेख सत् छ पकनपक उनीहरू आफूमध्े 
सबैले, प्रत्ेक मयापनसकया पननमत आफ ँैले देखे 
र सतुने र उनीहरू संख्यामया लगभग दुई हजयार 
ियाँच स् जी्वयातमयाहरू पथए; र उनीहरूमध्े 
ितुरुषहरू, सत्ीहरू र बयालबयापलकयाहरू पथए।

अध्या् १८

यरेलू े नफीहरूमाझ प्रििुोजको स्ापना 
गनु्छहुनर—उनीहरूलाई उहाकँो नाउँमा 
सदैव प्रा््छना गन्छ आज्ा भदइनर—जसले 
अयोगयपवू्छक उहाकँो ररीरलाई खानर र 
उहाकँो रगतलाई भपउरँ उसलाई दोषी 
िहऱयाइनर—भरषयहरूलाई पभवत् आतमा 
प्रदान गनने रभति भदइनर। लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेिूले आफनया 
पिष्हरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरूले 
केही रोटी र दयाखरस ल्याउनतुिद्षछ।

२ अपन जब उनीहरू रोटी र दयाखरस पलन 
गएकया पथए, उहयाँले भीडलयाई आज्या पदनतुभ्ो 
पक उनीहरू भूइंमया बसनतु िद्षछ।

३ अपन जब पिष्हरू रोटी र दयाखरसकया 
सयाथ आएकया पथए, उहयाँले रोटी पलनतुभ्ो र 
टुक््याउनतुभ्ो र त्सलयाई आिीष पदनतुभ्ो; 
र उहयाँले पिष्हरूलयाई पदनतुभ्ो र आज्या 
पदनतुभ्ो पक उनीहरूले खयानतुिद्षछ।

४ अपन जब उनीहरूले खयाए र स्ततुष्ट भए, 
उहयाँले आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरूले भीडलयाई 
पदनतुिछ्ष।

५ अपन जब भीडले खयाए र स्ततुष्ट भए, उहयाँले 
पिष्हरूलयाई भन्तुभ्ो: हेर पतमीहरूमयाझ 
एक व्पक् पन्तुक् हुनेछ र उसलयाई म िपक् 
पदनेछु पक उसले रोटी टुक््याउनेछ र ्सलयाई 
आिीष पदनेछ र मेरया चच्षकया जनसयामतु पदनेछ, 
पतनीहरू सबैलयाई जसले मेरया नयाउँमया प्वश्वयास 
गननेछन् र बनप्तसमया पलनेछन्।

६ अपन ्ो पतमीहरूले सधैँ ियालनया गनतु्ष, 
जसरी मैले गरेको छु, जसरी मैले रोटीलयाई 
टुक््याएको छु र त्सलयाई आिीष पदएको छु 
र पतमीहरूसयामतु त्ो पदएको छु।

७ अपन ्ो पतमीहरूले मेरो िरीरको 
समझनयामया गननेछौ, जतुन मैले पतमीहरूसयामतु 
देखयाएँ। अपन ्ो पितयासयामतु एउटया ग्वयाही 
हुनेछ पक पतमीहरूले सदै्व मलयाई समझनेछौ। 
अपन ्पद पतमीहरूले सदै्व मलयाई समझेमया 
पतमीहरूसँग मेरो आतमया पतमीहरूकया सयाथ 
हुनेछ।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उहयाँले 
्ी कुरयाहरू भन्तुभ्ो, उहयाँले आफनया 
पिष्हरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरूले 
दयाखरसको कचौरयालयाई पलनतुिद्षछ र त्सबयाट 
पिउनतुिद्षछ र उनीहरूले भीडलयाई िपन 
पदनतुिद्षछ पक उनीहरूले त्सबयाट पिउन 
सकून्।
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९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले त्सो 

गरे र त्सबयाट पिए र स्ततुष्ट भए; र उनीहरूले 
भीडलयाई पदए र उनीहरूले िपन पिए र उनीहरू 
स्ततुष्ट भए।

१० अपन जब पिष्हरूले ्ो गरेकया पथए, 
्ेिूले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: पतमीहरू ्ी 
कुरयाकया लयापग आिीपषत छौ जतुन पतमीहरूले 
गरेकया छौ, पकनपक ्सले मेरया आज्याहरू 
िूरया गद्षछ र ्सले पितयासयामतु ग्वयाही पद्छ 
पक पतमीहरू त्ो गन्ष इचछुक छौ जतुन मैले 
पतमीहरूलयाई आज्या पदएको छु।

११ अपन ्ो पतमीहरूले सदै्व पतनीहरूकया 
पननमत गनतु्ष जसले िशचयात्याि गछ्षन् र मेरया 
नयाउँमया बनप्तसमया पल्छन्; र पतमीहरूले 
्ो मेरो रगतको समझनयामया गननेछौ, जतुन 
मैले पतमीहरूकया पननमत बगयाएको छु, पक 
पतमीहरूले पितयासयामतु ग्वयाही पदन सक पक 
पतमीहरूले सदै्व मलयाई समझ्छौ। अपन ्पद 
पतमीहरूले सदै्व मलयाई समझेमया पतमीहरूसँग 
मेरो आतमया पतमीहरूकया सयाथमया हुनेछ।

१२ अपन म पतमीहरूलयाई आज्या पद्छु 
पक पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू गनू्ष। अपन ्पद 
पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू गरेमया पतमीहरू 
आिीपषत हु्छौ, पकनपक पतमीहरू मेरो 
चट्यानमया पनमया्षण गररएकया हौ।

१३ तर पतमीहरूमध्े जसले ्ी भ्दया िटी 
्वया बढी गछ्ष मेरया चट्यानमया पनपम्षत गररएकया 
होइनन्, तर बयालतु्वयाको जगमयापथ बनेकया हुन्; 
अपन जब ियानी िछ्ष र बयाढी आउँछ र हुरी 
चलछ र उनीहरूमयापथ बजयारर्छ, ती ढलनेछन् 
र नरककया द्यारहरू उनीहरूलयाई रिहण गन्ष 
खोलन त्यार छन्।

१४ त्सकयारण पतमीहरू आिीपषत छौ 

्पद पतमीहरूले मेरया आज्याहरू ियालनया गरेमया, 
जतुन पितयाले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ पक 
मैले पतमीहरूलयाई पदनतुिछ्ष।

१५ सयाँचै नै, सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
पतमीहरू सदै्व होपस्यार हुनतुिछ्ष र सदै्व 
प्रयाथ्षनया गनतु्षिछ्ष, कथंकदयापचत पतमीहरूलयाई 
सैतयानद्यारया लोभ्याइ्छ र पतमीहरूलयाई 
उसद्यारया ब्दी बनयाएर अगतु्वयाइ गरर्छ।

१६ अपन जसरी मैले पतमीहरूमयाझ प्रयाथ्षनया 
गरेको छु त्सरी नै पतमीहरूले मेरो चच्षमया, 
िशचयात्याि गनने र मेरो नयाउँमया बनप्तसमया पलने 
मेरया जनमयाझ प्रयाथ्षनया गनू्ष। हेर म प्रकयाि हुँ; म 
पतमीहरूकया पननमत एउटया उदयाहरण बनेको छु।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
्ेिूले आफनया पिष्हरूसयामतु ्ी ्वचनहरू 
बोलनतुभएको पथ्ो, उहयाँ फेरर भीडपतर 
फक्कनतुभ्ो र उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो:

१८ हेर, सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, पतमीहरू सदै्व होपस्यार हुनतुिछ्ष र 
प्रयाथ्षनया गनतु्ष िद्षछ कथंकदयापचत पतमीहरू 
प्रलोभनमया प्र्वेि गननेछौ; पकनपक सैतयान 
पतमीहरूलयाई पलन चयाह्छ, पक उसले 
पतमीहरूलयाई गहूँ जसतै पनफन् सकोस्।

१९ त्सकयारण पतमीहरूले सदै्व 
पितयासमक् मेरया नयाउँमया प्रयाथ्षनया गनतु्षिद्षछ;

२० अपन पतमीहरूले पितयासमक् मेरया 
नयाउँमया जे मयागछौ, जतुन असल छ, प्वश्वयास 
गददै पक पतमीहरूले प्रयाप्त गननेछौ, हेर त्ो 
पतमीहरूलयाई पदइनेछ।

२१ आफनया िरर्वयारहरूमया मेरया नयाउँमया 
पितयासमक् सदै्व प्रयाथ्षनया गनू्ष, पक पतमीहरूकया 
श्ीमती र पतमीहरूकया छोरयाछोरी आिीपषत 
होऊन्।
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२२ अपन हेर, पतमीहरू सधैँ एकसयाथ 

भेलया हुनू; र पतमीहरूले कुनै मयापनसलयाई 
िपन पतमीहरूसयामतु आउन पनषेध नगनू्ष 
जब पतमीहरू एकसयाथ भेलया हुनेछौ, तर 
उनीहरूलयाई अनतुमपत पदनू पक उनीहरू 
पतमीहरूसयामतु आउन सकून् र उनीहरूलयाई 
पनषेध नगनू्ष;

२३ तर पतमीहरूले उनीहरूकया पननमत 
प्रयाथ्षनया गनू्ष र उनीहरूलयाई पनकयालया नगनू्ष; र 
्पद ्सतो भ्ो पक उनीहरू पतमीहरूसयामतु 
सधैँ आउँछन् भने पतमीहरूले उनीहरूकया 
पननमत पितयासमक् मेरया नयाउँमया प्रयाथ्षनया गनू्ष।

२४ त्सकयारण, आफनो प्रकयाि देखयाऊ पक 
्ो संसयारसयामतु चनमकन सकोस्। हेर म त्ही 
प्रकयाि हुँ जतुन पतमीहरूले उचयालने छौ—त्ो 
जतुन पतमीहरूले मैले गरेको देखेकया छौ। हेर 
पतमीहरूले देखछौ पक मैले पितयासयामतु प्रयाथ्षनया 
गरेको छु र पतमीहरू सबैले प्रत्क् देखेकया 
छौ।

२५ अपन पतमीहरूले देखछौ पक मैले आज्या 
पदएको छु पक पतमीहरूमध्े कोही िपन जयानतु 
िददैन, तर आज्या पदएको छु पक पतमीहरू 
मसमक् आउनतु िद्षछ, पक पतमीहरूले 
अनतुभ्व गन्ष सकछौ र देखन सकछौ; त्सरी 
नै पतमीहरूले संसयारसयामतु गननेछौ; र जसले ्ो 
आज्या तोडदछ उसले आफ ँैलयाई प्रलोभनपतर 
अगतु्वयाइ गरेको सह्छ।

२६ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
्ेिूले ्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको पथ्ो, 
उहयाँले आफनया आँखयाहरू फेरर पिष्हरूपतर 
फकया्षउनतुभ्ो जसलयाई उहयाँले चतुन्तुभएको 
पथ्ो र उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो:

२७ हेर सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 

भ्दछु, म पतमीहरूलयाई अकको आज्या पद्छु 
र त्सिपछ म मेरया पितयासमक् जयानतुिछ्ष पक 
मैले उहयाँले पदनतुभएकया अरु आज्याहरू िूरया गन्ष 
सकूँ।

२८ अपन अब हेर, ्ो आज्या हो जतुन म 
पतमीहरूलयाई पद्छु, पक पतमीहरू कसैले िपन 
जयानी जयानी अ्ोग् रुिमया मेरो िरीर र रगत 
खयाएको नसहनू, जब पतमीहरूले त्सको 
प्रियासन गद्षछौ;

२९ पकनपक जसले मेरो िरीर र रगतलयाई 
अ्ोग् हुँदयाहुँदै खया्छ र पिउँछ आफनो 
जी्वयातमयाको अपभियाि खयाँ्छ र पिउँछ; 
त्सकयारण ्पद पतमीहरूले थयाहया िया्ौ पक 
एउटया मयापनस मेरो िरीर र रगत खयान र पिउन 
अ्ोग् छ पतमीहरूले उसलयाई पनषेध गननेछौ।

३० तैिपन, पतमीहरूले उसलयाई आफनयामयाझ 
बयाट पनकयालया गनतु्ष हुँदैन, तर पतमीहरूले उसको 
से्वया गनतु्षिद्षछ र उसकया पननमत मेरया नयाउँमया 
पितयासमक् प्रयाथ्षनया गनतु्षिद्षछ; र ्पद ्सतो 
भ्ो पक उसले िशचयात्याि गद्षछ र मेरया नयाउँमया 
बनप्तसमया पल्छ भने, तब पतमीहरूले उसलयाई 
रिहण गनू्ष र उसलयाई मेरो िरीर र रगत पदनू।

३१ तर ्पद उसले िशचयात्याि गददैन भने 
ऊ मेरया जनमयाझ गणनया हुँदैन, पक उसले 
मेरया जनको प्वनयाि नगरोस्, पकनपक हेर म 
मेरया भेडयालयाई पच्दछु र उनीहरूको गणनया 
गररएको छ।

३२ तैिपन, पतमीहरूले उसलयाई आफनया 
सभयािरहरूबयाट, अथ्वया पतमीहरूकया 
आरयाधनयाकया सथयानहरूबयाट पनकयालया नगनू्ष, 
पकनपक पतमीहरूले त्सतयाको पनर्तर से्वया 
गनू्ष; पकनपक पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक 
उनीहरू कपहले फक्कनेछन् र िशचयात्याि 
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गननेछन् र हृद्को िूरया प्र्ोजनसपहत मसमक् 
आउनेछन् र म उनीहरूलयाई चङ्याइ गननेछु; र 
पतमीहरू उनीहरूसमक् मतुपक् ल्याउने मयाध्म 
हुनेछौ।

३३ त्सकयारण, ्ी भनयाइहरूको ियालनया 
गनू्ष जतुन मैले पतमीहरूलयाई आज्या पदएको छु 
पक पतमीहरूलयाई पतरसकयार अ्तग्षत आउन 
निरोस्; पकनपक पधक्यार छ उसलयाई 
जसलयाई पितयाले पतरसकयार गनतु्षभएको छ।

३४ अपन म पतमीहरूलयाई ्ी आज्याहरू 
पतमीहरूमयाझ भएकया प्व्वयादहरूकया कयारण 
पद्छु। अपन पतमीहरू आिीपषत छौ ्पद 
पतमीहरूमयाझ पतमीहरूसँग प्व्वयाद छैन भने।

३५ अपन अब म पितयासयामतु जया्छु, पकनभने 
्ो आ्वश्क छ पक म पतमीहरूकया पनपमत् 
पितयासयामतु जयानतुिद्षछ।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
्ी भनयाइहरूको अ्त् गनतु्ष भएको पथ्ो, 
उहयाँले आफनया हयातले पिष्हरूलयाई उहयाँले 
उनीहरू सबैलयाई नछोइ्जेलसमम एक एक 
गरेर छुनतुभ्ो जसलयाई उहयाँले चतुन्तुभएको 
पथ्ो र उनीहरूसयामतु बोलनतुभ्ो जब उहयाँले 
उनीहरूलयाई छुनतुभ्ो।

३७ अपन उहयाँले बोलेकया ्वचनहरू 
भीडले सतुनेन, त्सकयारण उनीहरूले ग्वयाही 
पदएनन्; तर पिष्हरूले ग्वयाही पदए पक 
उहयाँले उनीहरूलयाई िप्वत् आतमया पदन िपक् 
पदनतुभ्ो। म पतमीहरूलयाई ्सिपछ देखयाउने 
छु पक त्ो अपभलेख सत् छ।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
उनीहरू सबैलयाई छुनतुभएको पथ्ो, त्हयाँ 
एउटया बयादल आ्ो र भीडलयाई ढयाक्ो पक 
उनीहरूले ्ेिूलयाई देखन सकेनन्।

३९ अपन जब उनीहरूलयाई ढयापकएको 
पथ्ो उहयाँले उनीहरूबयाट प्रसथयान गनतु्ष भ्ो र 
स्वग्षपतर आरोहण गनतु्षभ्ो। अपन पिष्हरूले 
देखे र ग्वयाही पदए पक उहयाँले फेरर स्वग्षपतर 
आरोहण गनतु्षभ्ो।

अध्या् १९

्ाह्रले भरषयहरूको सवेा गर्छन ् र पभवत् 
आतमाका भनममत प्रा््छना गर्छन—्
भरषयहरूले ्मप्तसमा भलनरन ्र पभवत् आतमा 
र सवग्छदूतहरूको सेवालाई प्राप्त गर्छन—्
येरलेू लेखन नसभकन े वचनहरू प्रयोग गररे 
प्रा ््छना गनु्छहुनर—उहालँ े यी नफीहरूको 
अतयनत महान् आस्ाको गवाही भदनहुुनर। 
लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिू 
स्वग्षपतर आरोहण गनतु्षभ्ो, भीड पततर पबतर 
भ्ो र प्रत्ेक मयापनसले आफनो श्ीमती र 
छोरयाछोरीहरूलयाई पल्ो र उसको आफनो 
िरपतर फक्को।

२ अपन ् ो ततुरु्त जनमयाझ स्व्षत् सतुनयाइएको 
पथ्ो, अँध्यारो हुनतुभ्दया अगयापड, पक भीडले 
्ेिूलयाई देखेको पथ्ो र उहयाँले उनीहरूको 
से्वया गनतु्षभएको पथ्ो र उहयाँले भोपलिलट 
भीडसयामतु आफ ँैलयाई देखयाउनतुहुनेछ।

३ हो, अपन समिूण्ष रयातभरर िपन ्ेिूकया 
बयारेमया स्व्षत् ्ो सतुनयाइएको पथ्ो र उनीहरूले 
जनसयामतु ्पतसमम िठयाए पक त्हयाँ धेरै पथए, 
हो, अत््त ठूलो सङ्ख्ययाले, त्ो रयातभरर 
अत््त िररश्म गरे, पक उनीहरू भोपलिलट 
त्ो सथयानमया हुन सकून् जहयाँ ्ेिूले भीडसयामतु 
आफ ँै देखयाउनतुहुनेछ।
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४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट, 

जब भीड एकसयाथ भेलया भएको पथ्ो, हेर, 
नफी र उनकया भयाइ जसलयाई उनले मृत्तुबयाट 
उठयाएकया पथए, जसको नयाउँ पतमोथी पथ्ो र 
उनकों छोरया िपन, जसको नयाउँ ्ोनया पथ्ो 
र मथोनी िपन र मथोनीहयाह, उनकया भयाइ 
र कुमेन र कुमेनो्ही र ्पम्ष्या र िेमनोन र 
्ोनया र पसदपक्याह र ्िै्या—अब ्ेिूले 
चतुनेकया पिष्हरूकया नयाउँहरू प्नै पथए—
अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू अपि गए र 
भीडमयाझ खडया भए।

५ अपन हेर, भीड ्पत ठूलो पथ्ो पक 
उनीहरूले अह्रयाए पक उनीहरू बयाह्र समूहमया 
प्वभयापजत हुनतुिछ्ष।

६ अपन बयाह्रले भीडलयाई पसकयाए र हेर, 
उनीहरूले अह्रयाए पक भीडले िृथ्वीको सतहमया 
ितुँडया टेकनतु िद्षछ र पितयासमक् ्ेिूकया नयाउँमया 
प्रयाथ्षनया गनतु्षिछ्ष।

७ अपन पिष्हरूले िपन पितया समक् 
्ेिूको नयाउँमया प्रयाथ्षनया गरे। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक उनीहरू उठे र जनको से्वया गरे।

८ अपन जब उनीहरूले पतनै ्वचनहरू 
बयाढेकया पथए जतुन ्ेिूले बोलनतुभएको 
पथ्ो—्ेिूले बोलेकया ्वचनहरूबयाट केही 
नबदलीकन—हेर, उनीहरूले फेरर ितुँडया टेके 
र पितयासमक् ्ेिूको नयाउँमया प्रयाथ्षनया गरे।

९ अपन उनीहरूले त्सकया पननमत प्रयाथ्षनया 
गरे जतुन उनीहरूले सबभ्दया बढी चयाहनया गरे; 
अपन उनीहरूले चयाहनया गरे पक िप्वत् आतमया 
उनीहरूलयाई पदइ्ोस्।

१० अपन जब उनीहरूले ्सरी प्रयाथ्षनया 
गरेकया पथए उनीहरू ियानीको पकनयारयासमम तल 
गए र भीडले उनीहरूलयाई िछ्या्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी ियानीमया 
तल गए र बनप्तसमया पलए।

१२ अपन उनी ियानीबयाट बयापहर आए र 
बनप्तसमया पदन थयाले। अपन उनले ती सबैलयाई 
बनप्तसमया पदए जसलयाई ्ेिूले चतुन्तुभएको 
पथ्ो।

१३ अपन ् सतो हुन ग्ो जब उनीहरू सबैले 
बनप्तसमया पलए र ियानीबयाट बयापहर आए, िप्वत् 
आतमया उनीहरूमयापथ ओपल्ष्ो र उनीहरू 
िप्वत् आतमयाले र आगोले भररए।

१४ अपन हेर, उनीहरूलयाई िेररएको पथ्ो 
आगोले हो पक जसतै गरी; र त्ो स्वग्षबयाट 
तल आ्ो र भीडले त्सलयाई प्रत्क् देख्ो र 
ग्वयाही पद्ो र स्वग्षदूतहरू स्वग्षबयाट तल आए 
र उनीहरूको से्वया गरे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
स्वग्षदूतहरूले पिष्हरूको से्वया गरररहेकया 
पथए, हेर, ्ेिू आउनतुभ्ो र मयाझमया खडया 
हुनतुभ्ो र उनीहरूको से्वया गनतु्षभ्ो।

१६ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उहयाँले भीडसयामतु 
बोलनतुभ्ो र उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक 
उनीहरूले फेरर िृथ्वीको सतहमयापथ ितुँडया 
टेकनतुिद्षछ र ्ो िपन पक आफनया पिष्हरूले 
िपन िृथ्वीको सतहमयापथ ितुँडया टेकनतुिद्षछ।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
सबैले िृथ्वीको सतहमयापथ ितुँडया टेकेकया पथए, 
उहयाँले आफनया पिष्हरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो 
पक उनीहरूले प्रयाथ्षनया गनतु्षिद्षछ।

१८ अपन हेर, उनीहरूले प्रयाथ्षनया गन्ष थयाले; 
र उनीहरूले ्ेिूसयामतु, उहयाँलयाई आफनया 
िरमप्रभतु र आफनया िरमेश्वर भ्दै प्रयाथ्षनया गरे।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेिू 
उनीहरूको मयाझबयाट प्रसथयान गनतु्षभ्ो र 
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उनीहरूबयाट केही िर जयानतुभ्ो र आफ ँैलयाई 
िृथ्वी पतर पनहुऱ्याउनतुभ्ो र उहयाँले भन्तुभ्ो:

२० पितया, म हजतुरलयाई ध्््वयाद पद्छु पक 
हजतुरले पतनीहरूलयाई िप्वत् आतमया पदनतुभएको 
छ जसलयाई मैले चतुनेको छु; र ्ो उनीहरूको 
ममया भएको प्वश्वयासकया कयारण हो पक मैले 
उनीहरूलयाई संसयारबयाट चतुनेको हुँ।

२१ पितया, म हजतुरलयाई प्रयाथ्षनया गछु्ष पक 
हजतुरले उनीहरू सबैलयाई िप्वत् आतमया 
पदनतुहोस् जसले पतनीहरूकया ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास गद्षछन्।

२२ पितया, हजतुरले उनीहरूलयाई िप्वत् 
आतमया पदनतुभएको छ पकनभने उनीहरूले 
ममया प्वश्वयास गछ्षन्; र हजतुरले देखनतुहु्छ 
पक उनीहरूले ममया प्वश्वयास गछ्षन पकनभने 
हजतुरले उनीहरूलयाई सतुन्तुहु्छ र उनीहरूले 
मेरयासयामतु प्रयाथ्षनया गछ्षन्; र उनीहरूले मेरयासयामतु 
प्रयाथ्षनया गछ्षन् पकनभने म उनीहरूसँग छु।

२३ अपन अब पितया, म तियाईँसमक् 
उनीहरूकया पननमत र उनीहरूकया ्वचनहरूमया 
प्वश्वयास गनने सबैकया पननमत िपन प्रयाथ्षनया गद्षछु, 
पक उनीहरूले ममया प्वश्वयास गरून्, पक म 
उनीहरूमया हुन सकूँ, जसरी हजतुर, पितया, ममया 
हुनतुहु्छ, तयापक हयामी एक हुन सकौँ।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
पितयासमक् ्सरी प्रयाथ्षनया गनतु्षभएको पथ्ो; 
उहयाँ आफनया पिष्हरूसयामतु आउनतुभ्ो र 
हेर, उनीहरूले अझै लगयातयार, नरोकीकन, 
उहयाँसयामतु प्रयाथ्षनया गरररहेकया पथए; र 
उनीहरूले आफनया ्वचनहरू दोहोऱ्याएनन्; 
पकनपक ्ो उनीहरूलयाई पदइएको पथ्ो पक 
उनीहरूले के प्रयाथ्षनया गनतु्षिद्षछ र उनीहरू  
चयाहनयाले भररए।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेिूले 
उनीहरूलयाई आिीष पदनतुभ्ो जब उनीहरूले 
उहयाँसयामतु प्रयाथ्षनया गरे; र उहयाँको मतुहयार 
उनीहरूमयापथ मतुसकुऱ्या्ो र उहयाँको मतुहयारको 
प्रकयाि उनीहरूमयापथ चनमक्ो र हेर उनीहरू 
्ेिूकया मतुहयार र ्वसत्हरूजसतै सेतया भए र हेर 
त्सको सेतोिनयाले अरु सबै सेतोियानयालयाई 
उपछ््ो, हो, त्ो सेतोिनयाजसतो सेतो 
िृथ्वीमया केही हुन सकदैन।

२६ अपन ्ेिूले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: 
प्रयाथ्षनया गददै गर; र उनीहरूले प्रयाथ्षनया गन्ष 
रोकेनन।

२७ अपन उहयाँ उनीहरूबयाट फेरर फक्कनतुभ्ो 
र केही िर जयानतुभ्ो र आफ ँैलयाई िृथ्वीपतर 
पनहुऱ्याउनतुभ्ो; र उहयाँले पितयासमक् फेरर 
प्रयाथ्षनया गनतु्षभ्ो, ्सो भ्दै:

२८ पितया, म तियाईँलयाई ध्््वयाद पद्छु 
पक हजतुरले पतनीहरूलयाई ितुद्ध ियानतु्षभएको 
छ जसलयाई मैले चतुनेको छु, उनीहरूको 
आसथयाकया कयारण र म उनीहरूकया पननमत र 
पतनीहरूकया पननमत िपन प्रयाथ्षनया गछु्ष जसले 
उनीहरूकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गछ्षन्, पक 
पतनीहरू ममया ितुद्ध हुन सकून्, उनीहरूकया 
्वचनहरूमयापथको प्वश्वयासकया कयारण, जसरी 
उनीहरू ममया ितुद्ध ियारर्छन्।

२९ पितया, म संसयारकया पननमत प्रयाथ्षनया गपद्षन,ँ 
तर पतनीहरूकया पननमत जसलयाई तियाईँले 
उनीहरूकया आसथयाकया कयारण ससंयारबयाट मलयाई 
पदनतुभएको छ, पक उनीहरू ममया ितुद्ध होऊन,् 
पक म उनीहरूमया हुन सकँू जसरी तियाईँ, पितया, 
ममया हुनहु्छ, पक हयामी एक हुन सकौँ, पक म 
उनीहरूमया मपहपमत हुन सकँू।

३० अपन जब ्ेिूले ्ी ्वचनहरू 
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बोलनतुभएको पथ्ो उहयाँ फेरर आफनया 
पिष्हरूसयामतु आउनतुभ्ो र हेर उनीहरूले 
नसथरतयाकया सयाथ, नरोकीकन, उहयाँसयामतु 
प्रयाथ्षनया गरे; अपन उहयाँ उनीहरूमयापथ फेरर 
मतुसकुरयाउनतुभ्ो; र हेर उनीहरू ्ेिूजसतै सेतया 
भए।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँ फेरर केही 
िर जयानतुभ्ो र पितयासमक् प्रयाथ्षनया गनतु्षभ्ो;

३२ अपन पजब्याले बोलन सकदैनन् ती 
्वचनहरू जतुन उहयाँले प्रयाथ्षनया गनतु्षभ्ो, न त 
मयापनसद्यारया लेनखन नै सपक्छ ती ्वचनहरू 
जतुन उहयाँले प्रयाथ्षनया गनतु्षभ्ो।

३३ अपन भीडले सतुने र ग्वयाही पदए; अपन 
उनीहरूको हृद् खतुल्ो र उनीहरूले आफनो 
हृद्मया ती ्वचनहरू बतुझे जतुन उहयाँले प्रयाथ्षनया 
गनतु्षभ्ो।

३४ तैिपन, त्पत महयान् र अद्ूत पथए ती 
्वचनहरू जतुन उहयाँले प्रयाथ्षनया गनतु्षभ्ो पक ती 
लेनखन सपकन्, न त मयापनसद्यारया उच्चयारण 
गन्ष नै सपक्छ।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
प्रयाथ्षनया गन्ष अ्त् गरेिपछ उहयाँ फेरर 
पिष्हरूसयामतु आउनतुभ्ो र उनीहरूसयामतु 
भन्तुभ्ो: ्पत महयान् आसथया मैले समिूण्ष 
्हुदीहरूमयाझ कपहल्ै देखेको छैनँ; 
्सकयारण उनीहरूलयाई मैले पतनीहरूको 
अप्वश्वयासकया कयारण ्पत महयान् आशच््ष 
कम्षहरू देखयाउन सपकनँ।

३६ सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
उनीहरूमयाझ पतमीहरूले देखेको जसतया महयान् 
कुरयाहरू देखने कोही छैनन्; न त पतमीहरूले 
सतुनेको जसतया महयान् कुरयाहरू उनीहरूले 
सतुनेकया छन्।

अध्या् २०

येरूले आशचय्छपूव्छक रोटी र दाखरस उपलबध 
गराउनुहुनर र जनसामु फेरर प्रिुिोज प्रदान 
गनु्छहुनर—याकू्का अवरेष परमप्रिु 
उनीहरूका परमेशवरको ज्ानमा आउनेरन् 
र अमेररकालाई ररक्मा प्राप्त गननेरन्—
येरू मोराले िनेको अगमवतिा हुनुहुनर र 
नफीहरू अगमवतिाका रोरारोरीहरू हुन्—
परमप्रिुका अनय जनलाई यरुरलेममा िेला 
गररनेर। लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले भीडलयाई र 
उहयाँकया पिष्हरूलयाई िपन आज्या पदनतुभ्ो पक 
उनीहरूले प्रयाथ्षनया गन्ष रोकनतुिछ्ष। अपन उहयाँले 
उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरूले 
आफनया हृद्मया प्रयाथ्षनया गन्ष रोकनतुहुँदैन।

२ अपन उहयाँले उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो 
पक उनीहरू उठनतु िछ र आफनया ियाऊमया खडया 
हुनतुिछ। अपन उनीहरू उठे र आफनया ियाऊमया 
खडया भए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले रोटीलयाई 
फेरर टुक््याउनतुभ्ो र त्सलयाई आिीष 
पदनतुभ्ो र पिष्हरूलयाई खयान पदनतुभ्ो।

४ अपन जब उनीहरूले खयाएकया पथए उहयाँले 
आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरूले रोटी टुक््याउनतु 
िद्षछ र भीडलयाई पदनतुिछ्ष।

५ अपन जब उनीहरूले भीडलयाई पदएकया 
पथए उहयाँले पिउन दयाखरस िपन उनीहरूलयाई 
पदनतुभ्ो र उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक 
उनीहरूले भीडलयाई पदनतुिछ्ष।

६ अब, न त पिष्हरूद्यारया, न त भीडद्यारया 
रोटी ल्याइएको पथ्ो, न त दयाखरस नै 
ल्याइएको पथ्ो।
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७ तर उहयाँले उनीहरूलयाई सयाँचै नै खयानकया 

लयापग रोटी र पिउनकया लयापग िपन दयाखरस 
पदनतुभ्ो।

८ अपन उहयाँले उनीहरूलयाई भन्तुभ्ो: जसले 
्ो रोटी खया्छ उसले आफनो आतमयाको लयापग 
मेरो िरीर खया्छ; अपन जसले ्ो दयाखरस 
पिउँछ उसले उसको आतमयाको लयापग मेरो 
रगत पिउँछ; अपन उसको आतमया कपहल्ै 
भोकयाउनेछैन न त पतखया्षउने नै छ, तर 
भररनेछ।

९ अब, जब भीडकया सबैले खयाए र पिएकया 
पथए, हेर, उनीहरू आतमयाले भररए; अपन 
उनीहरू एक स्वरले करयाए र ्ेिूलयाई मपहमया 
पदए, जसलयाई उनीहरूले देखे र सतुने।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
सबैले ्ेिूलयाई मपहमया पदएकया पथए, उहयाँले 
उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: हेर अब मैले आज्या 
िररिूण्ष गरेँ जतुन पितयाले मलयाई ्ी जनकया 
बयारेमया पदनतुभएको छ, जो इस्याएलकया 
िरयानयाकया अ्विेष हुन्।

११ पतमीहरूले समझ पक मैले पतमीहरू 
सयामतु बोलेँ र भनें पक जब ्िै्याकया ्वचनहरू 
िूरया हुनतुिद्षछ—हेर ती लेनखएकया छन्, 
ती पतमीहरूकया अगयापड पतमीहरूसँग छन्, 
त्सकयारण पतनलयाई खोज—

१२ अपन सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्छु, पक जब ती िूरया हुनेछन् तब पितयाले 
उहयाँकया जनसँग गरेको करयार िूरया हुनेछ, हे 
इस्याएलको िरयानया।

१३ अपन तब िृथ्वीको सतहमयापथ स्व्षत् 
छरिष्ट ियाररइने अ्विेषहरूलयाई िू्व्षबयाट र 
िनशचमबयाट र दपक्णबयाट र उत्रबयाट भेलया 
गररनेछ; र उनीहरूलयाई उनीहरूको उद्धयार 

गनने िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरको ज्यानमया 
ल्याइनेछ।

१४ अपन पितयाले मलयाई आज्या पदनतुभएको 
छ पक मैले ्ो भूपम पतमीहरूलयाई पतमीहरूकया 
ररकथकया पननमत पदनतुिद्षछ।

१५ अपन म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक 
्पद गैह्र ्हुदीहरू उनीहरूले प्रयाप्त गनने 
आिीषिपछ िशचयात्याि गददैनन्, उनीहरूले 
मेरया जनलयाई छरिष्ट ियारेिपछ—

१६ तब पतमीहरू, जो ्याकूबको िरयानयाको 
अ्विेष हौ, उनीहरूमयाझ अपि जयानेछौ; र 
पतमीहरू उनीहरूमयाझ हुनेछौ जो धेरै हुनेछन् 
र पतमीहरू उनीहरूमयाझ जङ्लकया जङ्ली 
जनया्वरहरूमयाझ भएको पसंहजसतै र भेडयाकया 
बथयानमयाझ भएको एउटया ज्वयान पसंहझैँ 
हुनेछौ, जो जब जया्छ पकपचपमची गछ्ष र 
टुक्याहरूमया च्यातछ र कसैले िपन मतुक् गन्ष 
सकदैन।

१७ पतम्या हयात पतम्या ित्तुहरूमयापथ 
उचयापलनेछन् र पतम्या सबै ित्तुहरूलयाई 
कयापटनेछ।

१८ अपन म मेरया जनलयाई एकसयाथ भेलया 
गननेछु जसरी एक मयापनसले खलकया पबटयाहरू 
जममया गछ्ष।

१९ पकनपक म मेरया जनलयाई बनयाउनेछु 
जससँग पितयाले करयार गनतु्षभएको छ, हो, 
म पतम्या पसङ फलयामकया बनयाउने छु र पतम्या 
खतुरहरू कयाँसकया बनयाउने छु। अपन पतमीले 
धेरै जनलयाई चूर चूर ियाननेछौ; र म उनीहरूकया 
कमयाइ िरमप्रभतुकया पननमत र उनीहरूकया 
समिपत् समिूण्ष िृथ्वीकया िरमप्रभतुकया पननमत 
िप्वत् बनयाउनेछु। अपन हेर, म उही हूँ जसले 
त्ो गछ्ष।
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२० अपन ्सतो हुन जयानेछ, पितया 

भन्तुहु्छ, पक त्स पदनमया मेरो ््या्को 
तरबयार उनीहरूमयापथ झतुन्डनेछ; अपन 
उनीहरूले िशचयात्याि नगरे त्ो उनीहरूमयापथ, 
पितया भन्तुहु्छ, हो, गैह्र ्हुदीहरूकया सबै 
रयाष्टट्रहरूमयापथ समेत झननेछ।

२१ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक म मेरया 
जनको सथयािनया गननेछु, हे इस्याएलकया िरयानया।

२२ अपन हेर, ्ी जनलयाई म ्ो भूपममया 
सथयािनया गननेछु, मैले पतमीहरूकया पितया 
्याकूबसँग गरेको करयार िूरया गन्षमया; र ्ो न्याँ 
्रुिलेम हुनेछन्। अपन स्वग्षकया िपक्हरू ्ी 
जनकया मयाझ हुनेछन्; हो, म समेत उनीहरूकया 
मयाझ हुनेछु।

२३ हेर म उही हुँ जसकया बयारेमया मोियाले 
बोलेकया पथए, ्सो भ्दै: िरमप्रभतु पतम्या 
िरमेश्वरले पतमीसयामतु पतम्या ब्धतुमध्े एउटया 
म जसतै अगम्वक्या खडया गनतु्ष हुनेछ, पतमीले 
उनले पतमीलयाई भन्े सबै कुरयाहरू सतुन्ेछौ। 
अपन ्सतो हुन जयानेछ पक प्रत्ेक जी्वयातमया 
जसले त्ो अगम्वक्यालयाई सतुन्ेछैनन् 
उनीहरूलयाई मेरया जनबयाट अलग्याइनेछ।

२४ सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्छु, हो र 
िमतुएल देनखकया सबै अगम्वक्याहरू र ती जो 
त्सिपछ आए, जपत्ले बोलेकया छन्, मेरो 
ग्वयाही पदएकया छन्।

२५ अपन हेर, पतमीहरू अगम्वक्याकया 
छोरयाछोरीहरू हौ; र पतमीहरू इस्याएलकया 
िरयानयाकया हौ; र पतमीहरू त्ो करयारकया हौ 
जतुन पितयाले पतमीहरूकया पितयाितुखया्षहरुसँग 
गनतु्षभ्ो, अब्याहयामसँग ्सो भ्दै: अपन पतम्या 
स्तपतमया िृथ्वीकया सबै कुटुमबहरू आिीपषत 
हुनेछन्।

२६ पितयाले मलयाई िपहलया पतमीहरूसयामतु 
उठयाएको हुनयाले र पतमीहरूमध्े प्रत्ेकलयाई 
आफनया दुष्टतयाहरूबयाट फकया्षउनमया 
पतमीहरूलयाई आिीष पदन मलयाई िठयाएको 
हुनयाले; र ्ो पकनभने पतमीहरू करयारकया 
छोरयाछोरीहरू हौ—

२७ अपन त्सिपछ पतमीहरू आिीपषत 
भ्ौ तब पितयाले त्ो करयार िूरया गनतु्ष हु्छ  
जतुन उहयाँले अब्याहयामसँग गनतु्षभ्ो, ्सो 
भ्दै: पतम्या स्तपतमया िृथ्वीकया सबै 
कुटुमबहरू आिीपषत हुनेछन्—मद्यारया गैह्र 
्हुदीहरूमयापथ िप्वत् आतमया ख््याउनमया, 
गैह्र ्हुदीहरूमयापथको जतुन आिीषले 
उनीहरूलयाई, मेरया जनलयाई छरिष्ट ियान्षमया, सबै 
भ्दया िपक्ियाली बनयाउनेछ, हे इस्याएलकया 
िरयानया।

२८ अपन उनीहरू ् ो भूपमकया जनकया पननमत 
एक कोरया्ष बन्ेछन्। तैिपन, जब उनीहरूले मेरो 
सतुसमयाचयारको िररिूण्षतयालयाई प्रयाप्त गननेछन्, 
तब ्पद उनीहरूले आफनया हृद्लयाई मेरया 
प्वरुद्ध कठोर बनयाए भने म उनीहरूकया 
दुष्टतयाहरू उनीहरूकया पिरहरूमया फकया्षउने छु, 
पितया भन्तुहु्छ।

२९ अपन म त्ो करयार समझनेछु जतुन मैले 
मेरया जनसँग गरेको छु; र मैले उनीहरूसँग 
करयार गरेको छु पक म उनीहरूलयाई मेरो आफनो 
उपचत सम्मया एकसयाथ भेलया गननेछु, पक 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया भूपम उनीहरूकया 
ररकथकया पननमत म उनीहरूलयाई फेरर पदनेछु, 
जतुन ्रुिलेमको भूपम हो, जतुन उनीहरूकया 
पननमत सदयास्व्षदया प्रपतज्याको भूपम हो, पितया 
भन्तुहु्छ।

३० अपन ्सतो हुन जयानेछ पक सम् 
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आउँछ, जब मेरो सतुसमयाचयारको िररिूण्षतया 
उनीहरूसयामतु प्रचयार गररनेछ;

३१ अपन उनीहरूल ेममया प्वश्वयास गननेछन्, 
पक म ् िूे ख्ीष्ट, िरमशे्वरको ितुत् हु ँर उनीहरूले 
पितयासयामतु मरेो नयाउमँया प्रयाथ्षनया गननेछन्।

३२ तब उनीहरूकया चौकीदयारहरूले आफनया 
आ्वयाज उचयालनेछन् र एकै आ्वयाजकया सयाथ 
उनीहरूले गयाउनेछन्, पकनपक उनीहरूले 
आफनै आँखयाले देखनेछन्।

३३ तब पितयाले उनीहरूलयाई फेरर एकसयाथ 
भेलया गनतु्षहुनेछ र उनीहरूलयाई ्रुिलेम 
आफनो ररकथको भूपमकया पननमत पदनतुहुनेछ।

३४ तब उनीहरू एक्यापस हपष्षत 
हुनेछन्—एकसयाथ गयाओ, पतमी ् रुिलेमकया 
भग्या्विेषहरू, पकनपक पितयाले आफनया 
जनलयाई सया्त्वनया पदनतुभएको छ, उहयाँले 
्रुिलेमको उद्धयार गनतु्षभएको छ।

३५ पितयाले सयारया रयाष्टट्रहरूकया आँखयाहरूमया 
आफनया िप्वत् बयाहु प्रदि्षन गनतु्षभएको छ; अपन 
िृथ्वीकया िल्ो छेउकया सबैले िरमेश्वरको 
मतुपक् देखनेछन्; र पितया र म एक छौँ।

३६ अपन तब त्ो िूरया गररनेछ पक जतुन 
लेनखएको छ: जयाग, ितुन: जयाग र आफनो िपक् 
धयारण गर, हे पस्ोन; आफनया सतु्दर ्वसत्हरू 
लगयाऊ, हे ्रुिलेम, त्ो िप्वत् सहर, 
पकनपक अब उिरया्त त्हयाँ कुनै बेखयातनयाकया 
र अितुद्ध पतमीकहयाँ आउनेछैनन्।

३७ आफनो धतुलो टकटक्याऊ; जयाग, 
बस, हे ्रुिलेम; आफनो ियाँटीको सयाङलया 
फुकयाल, हे पस्ोनकया ब्दी छोरी।

३८ पकनपक िरमप्रभतु ्सो भन्तुहु्छ: 
पतमीहरूले आफ ँैलयाई पबनया मूल्मया बेचेकया 
छौ र पतमीहरू िैसया पबनया नै उद्धयार गररनेछौ।

३९ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 
भ्दछु, पक मेरया जनले मेरो नयाउँ पचन्ेछन्; 
हो, त्स पदनमया उनीहरूले थयाहया ियाउनेछन् 
पक म उही हुँ जो बोलदछ।

४० अपन तब उनीहरूले भन्ेछन्: कपत 
सतु्दर छन् ि्वत्षहरूमयापथ उसकया ियाउ जसले 
उनीहरूसयामतु ितुभसमयाचयार ल्याउँछ, जसले 
ियान्त प्रकयािन गछ्ष, जसले उनीहरूसयामतु 
ितुभ-सतुसमयाचयार ल्याउँछ, जसले मतुपक् 
प्रकयािन गछ्ष; जसले पस्ोनसयामतु भ्छ: 
पतम्ो िरमेश्वरले रयाज् गनतु्षहु्छ!

४१ अपन तब एक आ्वयाज अपि जयानेछ: 
प्रसथयान गर पतमीहरू, प्रसथयान गर पतमीहरू, 
त्हयाँबयाट जयाओ पतमीहरू, त्सलयाई नछोओ 
जतुन अितुद्ध छ; उनकया मयाझबयाट जयाओ 
पतमीहरू; ितुद्ध होओ जसले िरमप्रभतुको ियात् 
बोकदछौ।

४२ तर पतमीहरू हतयार गरेर जयानेछैनौ न त 
भयाग्े नै छौ; पकनपक िरमप्रभतु पतमीहरूअगयापड 
जयानतुहुनेछ र इस्याएलकया िरमेश्वर पतमीहरूकया 
िछयापड हुनतुहुनेछ।

४३ हेर, मेरया से्वकले बतुपद्धले कयाम गननेछन्; 
उनलयाई उच्च ियाररनेछ र प्रिंसया गररनेछ र 
अपत उचयापलनेछ।

४४ पतमीमया जपत् आशच््षचपकत भए—
उनको मोहोडया कुनै मयापनसको भ्दया बढी र 
उसको स्वरूि मयापनसकया ितुत्हरूको भ्दया 
बढी कुरूि पथ्ो—

४५ त्सरी उनले धेरै रयाष्टट्रहरूमया छक्कनेछन्; 
रयाजयाहरू उनकया कयारण आफनया मतुखहरू ब्द 
गननेछन्, पकनपक जतुन भपनएको पथएन त्ो 
उनीहरूले देखनेछन्; र जतुन उनीहरूले सतुनेकया 
पथएनन् त्ो उनीहरूले बतुझनेछन्।
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४६ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 

्ी सबै कुरयाहरू पनशच् नै हुनेछन्, जसरी 
पितयाले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ। तब ्ो 
करयार जतुन पितयाले आफनया जनसँग गनतु्षभएको 
छ त्ो िूरया हुनेछ; र तब ् रुिलेममया फेरर मेरया 
जनद्यारया बसोबयास गररनेछ र ्ो उनीहरूको 
ररकथको भूपम हुनेछ।

अध्या् २१

इस्ाएललाई िलेा गररनरे ज् मोममोंनको 
पसुतक अभघ आउनरे—गैह्र यहुदीहरू 
अमरेरकामा सवतनत् जनका रुपमा स्ाभपत 
हुनरेन—्उनीहरूल े मभुति पाउनेरन् 
यभद उनीहरूल े भवशवास गरे र पालना गरे 
िन;े अनय्ा उनीहरूलाई अलगयाइनेर र 
भवनार गररनरे—इस्ाएलले नया ँ यरुरलेम 
्नाउनरेन ् र हराएका कूलहरू फक्कनेरन्। 
लगिग ई.स.ं ३४।

१ अपन सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, म 
पतमीहरूलयाई पच्ह पद्छु, पक पतमीहरूले 
सम् थयाहया ियाउन सक जब ्ी कुरयाहरू 
हुनलयागेको हुनेछ—पक उनीहरूको लयामो 
सम्को पछन्पभन् अ्वसथयाबयाट, मेरया 
जनलयाई म भेलया गरयाउनेछु, हे इस्याएलकया 
िरयानया र उनीहरूमयाझ फेरर मेरो पस्ोनको 
सथयािनया गननेछु;

२ अपन हेर, ्ो त्ो कुरया हो जतुन म 
पतमीहरूलयाई पच्हकया पननमत पदनेछु—
पकनपक सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु 
पक जब ्ी कुरयाहरू जतुन मैले पतमीहरूसयामतु 
िोषणया गद्षछु र जतुन म आफ ँैले पतमीहरूसयामतु 
्सिपछ िोषणया गननेछु र पितयाले पतमीहरूलयाई 

पदने िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया गैह्र-
्हूदीहरूलयाई अ्वगत गरयाइनेछ पक उनीहरूले 
्ी मेरया जनकया बयारेमया थयाहया ियाउन सकून् जतुन 
्याकूबको िरयानयाकया अ्विेष हुन् र ्ी मेरया 
जनकया बयारेमया जसलयाई उनीहरूद्यारया छरिष्ट 
ियाररनेछ;

३ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
जब ्ी कुरयाहरू पितयाद्यारया उनीहरूलयाई 
अ्वगत गरयाइनेछ र पितयाद्यारया उनीहरूबयाट 
पतमीहरूसयामतु अगयापड ल्याइनेछ;

४ पकनपक ्ों पितयाको प्व्वेक हो पक 
उनीहरूलयाई ्स भूपममया सथयापित गररनतु 
िद्षछ र पितयाको िपक्द्यारया स्वत्त् जनको 
रुिमया सथयापित गररनतुिद्षछ, पक ्ी कुरयाहरू 
उनीहरूबयाट पतमीहरूकया स्तपतकया 
अ्विेषसयामतु ल्याइन सपक्ोस्, पक पितयाकया 
करयार िूरया होऊन् जतुन उहयाँले आफनया जनसँग 
गनतु्षभएको छ, हे इस्याएलकया िरयानया;

५ त्सकयारण, जब ्ी कया््षहरू र ती 
कया््षहरू जतुन ्सिपछ पतमीहरूमयाझ गररनेछ 
गैह्र ्हुदीहरूबयाट पतमीहरूकया स्तपतसयामतु 
अपि आउनेछ, जतुन दुष्टतयाकया कयारण 
प्वश्वयासमया क्ीण हुनेछन्;

६ पकनपक ्सरी पितयालयाई ्ो चयाहनया छ 
पक ्ो गैह्र-्हुदीहरूबयाट अपि आउनतुिछ्ष, 
पक उहयाँले गैह्र ्हुदीहरूसयामतु आफनो िपक् 
देखयाउन सकनतुहुनेछ, ्स कयारणकया पननमत 
पक गैह्र ्हुदीहरू, ्पद उनीहरूले आफनया 
हृद्लयाई कठोर ियारेनन् भने, पक उनीहरूले 
िशचयात्याि गरून् र मसमक् आऊन् र मेरया 
नयाउँमया बनप्तसमया पलऊन् र मेरया पसद्धया्तकया 
सत् बतुँदयाहरू थयाहया ियाऊन् पक उनीहरू मेरया 
जनमयाझ गणनया होऊन्, हे इस्याएलकया िरयानया;
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७ अपन जब ्ी कुरयाहरू हुन जया्छन् पक 

पतमीहरूकया स्तपतले ्ी कुरयाहरू थयाहया 
ियाउन थयालनेछन्—्ो उनीहरूकया सयामतु एक 
पच्ह हुनेछ, पक उनीहरूले थयाहया ियाऊन् पक 
पितयाको करयार िूरया गनने कया््ष अपि नै आरमभ 
भैसकेको छ जतुन करयार उहयाँले ्ी जनसयामतु 
गनतु्षभएको छ जो इस्याएलकया िरयानयाकया हुन्।

८ अपन जब त्स पदन आउनेछ, ्सतो 
हुन जयानेछ पक रयाजयाहरूले आफनया मतुखहरू 
ब्द गननेछन्; पकनपक जतुन उनीहरूलयाई 
भपनएको पथएन त्ो उनीहरूले देखनेछन्; र 
जतुन उनीहरूले सतुनेकया पथएनन् त्ो उनीहरूले 
बतुझनेछन्।

९ पकनपक त्स पदनमया, मेरया पनपमत् पितयाले 
एउटया कया््ष गनतु्षहुनेछ, जतुन उनीहरूमयाझ महयान् 
र प्वसम्कयारी कया््ष हुनेछ; र उनीहरूमयाझ 
ती हुनेछन्, मयापनसले उनीहरूसयामतु ्सको 
िोषणया गरे िपन जसले ्सलयाई प्वश्वयास 
गननेछैनन्।

१० तर हेर, मेरो से्वकको जी्वन मेरो 
हयातमया हुनेछ; त्सकयारण उनीहरूले उसलयाई 
दु:ख पदनेछैनन्, उनीहरूकया कयारण उसलयाई 
कुरूि बनयाए िपन। तैिपन म उसलयाई पनको 
ियाननेछु, पकनपक म उनीहरूलयाई देखयाउनेछु 
पक मेरो प्व्वेक सैतयानको धतुत्या्षईँ भ्दया  
महयान् छ।

११ त्सकयारण ्सतो हुन जयानेछ पक 
जसले म ्ेिू ख्ीष्टकया ्वचनहरूमया प्वश्वयास 
गददैन, जतुन ्वचन पितयाले उसलयाई गैह्र 
्हुदीहरूसयामतु ल्याउन अह्रयाउनतु हुनेछ र 
उसलयाई िपक् पदनतुहुनेछ पक उसले ती ्वचन 
गैह्र ्हुदीहरूसयामतु ल्याउन सकोस्, (्ो 
मोियाले भने जसतै गरी गररनेछ) उनीहरूलयाई 

मेरया जनमयाझबयाट अलग्याइनेछ जो करयारकया 
हुन्।

१२ अपन मेरया जन जो ्याकूबकया अ्विेष 
हुन् उनीहरू गैह्र-्हूदीहरूमयाझ हुनेछन्, 
हो, उनीहरूमयाझ जङ्लकया जङ्ली 
जनया्वरहरूमयाझ भएको पसंहजसतै र भेडयाको 
बथयानमयाझ भएको एउटया ज्वयान पसंहझैँ 
हुनेछौ, जो जया्छ पकपचपमची गद्षछ र 
टुक्याहरूमया च्यातछ र कसैले िपन मतुक् गन्ष 
सकदैन।

१३ उनीहरूकया हयात उनीहरूकया 
ित्तुहरूमयापथ उचयापलनेछन् र उनीहरूकया सबै 
ित्तुहरूलयाई कयापटनेछ।

१४ हो, पधक्यार होस् गैह्र ्हुदीहरूलयाई 
उनीहरूले िशचयात्याि नगरे; पकनपक त्स 
पदनमया ्सतो हुन जयानेछ, पितया भन्तुहु्छ 
पक म पतमीहरूकया िोडयाहरूलयाई पतमीहरूकया 
मयाझबयाट अलग्याउनेछु र म पतमीहरूकया 
रथहरूको प्वनयाि गननेछु;

१५ अपन म पतमीहरूकया भूपमकया 
सहरहरूलयाई अलग्याउनेछु र पतमीहरूकया 
पकल्याहरू सबै फ्याँकनेछु।

१६ अपन म म्त्त्त्लयाई पतमीहरूको 
भूपमबयाट अलग्याउनेछु र पतमीहरूसँग जोखनया 
हेनने व्पक्हरू अरु बयाँकी रहनेछैनन्;

१७ पतमीहरूकया कुँपदएकया मूपत्षहरूलयाई िपन 
र पतमीहरूकया खडया भइरहेकया मूपत्षहरूलयाई म 
पतमीहरूमयाझबयाट हटयाउनेछु र पतमीहरूले 
पतमीहरूकया हयातहरूकया कया््षहरूलयाई अरु 
आरयाधनया गननेछैनौ;

१८ अपन म पतमीहरूकया बयापटकयाहरूलयाई 
पतमीहरूमयाझबयाट पटपनेछु; त्सरी नै म 
पतमीहरूकया सहरहरूको प्वनयाि गननेछु।



531

३ नफी २१:१९–२२:२५३१
१९ अपन ्सतो हुन जयानेछ पक झतुट र 

छकयाइ र ईश्या्ष र झगडया र ियाखणड र ्वेश्या्वृपत् 
सबै ब्द गररनेछन्।

२० पकनपक ्सतो हुन जयानेछ, पितया 
भन्तुहु्छ, पक त्ो पदनमया जसले िशचयात्याि 
गददैन र मरेो पप्र् ितुत्कहयँा आउदैँन, उनीहरूलयाई 
म मरेया जनमयाझबयाट अलग्याउनेछु, हे 
इस्याएलकया िरयानया;

२१ अपन म उनीहरूमयापथ ररस र क्ोधमया 
बदलया पलनेछु, जसरी मैले अ्् जयापतमयापथ 
पलएँ, जसरी उनीहरूले सतुनेकया छैनन्।

२२ तर ्पद उनीहरूले िशचयात्याि गछ्षन् र 
मेरया ्वचनहरूलयाई सतु्छन् र आफनया हृद्लयाई 
कठोर बनयाउँदैनन् भने म मेरो चच्ष उनीहरूमयाझ 
सथयािनया गननेछु र उनीहरू करयारमया आउनेछन् 
र ्याकूबकया ्ी अ्विेषमयाझ गणनया गररनेछन्, 
जसलयाई मैले ्ो भूपम ररकथकया पननमत पदएको 
छु;

२३ अपन उनीहरूल ेमेरया जनलयाई, ्याकूबकया 
अ्विेषलयाई र आउन े जपत् इस्याएलकया 
िरयानयाकयाहरूलयाई िपन सह्ोग गननेछन,् 
पक उनीहरूले सहर बनयाऊन,् जतुनलयाई न्याँ 
्रुिलेम भपननछे।

२४ अपन तब उनीहरूले मेरया जनलयाई 
सह्ोग गननेछन् पक उनीहरू न्याँ ्रुिलेममया 
जममया होऊन् जसलयाई भूपमको समिूण्ष 
सतहमयापथ छरिष्ट ियाररएको छ।

२५ अपन तब स्वग्षको िपक् उनीहरूमयाझ 
तल आउनेछ; र म िपनमयाझमया हुनेछु।

२६ अपन तब पितयाको कया््ष त्ो पदनमया 
आरमभ हुनेछ, त्ससम्मया समेत जब ्ो 
सतुसमयाचयार ्ी जनकया अ्विेषमयाझ प्रचयार 
गररनेछ। सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, त्ो 

पदनमया छरिष्ट भएकया समिूण्ष मेरया जनमयाझ 
पितयाको कया््ष सतुरु हुनेछ, हो, ती िरयानयाहरू 
समेत जतुन हरयाइएकया छन्, जसलयाई पितयाले 
्रुिलेमबयाट अगतु्वयाइ गनतु्षभएको छ।

२७ हो, छरिष्ट भएकया मेरया जन सबैमयाझ 
पितयाद्यारया कया््ष आरमभ गनतु्षहुनेछ, त्ो बयाटो 
त्यार गन्ष जतुनबयाट उनीहरू मसमक् आउन 
सकून्, पक उनीहरूले मेरया नयाउँमया पितयालयाई 
िूकयान्ष सकून्।

२८ हो, अपन तब कया््ष आरमभ हुनेछ, 
पितयाद्यारया समिूण्ष रयाष्टट्रहरूमयाझ बयाटो त्यार 
गन्षमया जतुनबयाट उहयाँकया जन िरमया आफनो 
ररकथको भूपममया भेलया हुन सकून्।

२९ अपन उनीहरू समिूण्ष रयाष्टट्रबयाट बयापहर 
जयानेछन्; र उनीहरू हतयारमया जयानेछैनन्, 
न त उनीहरू भयागेर नै जयानेछन; पकनपक म 
उनीहरूकया अगयापड जयानेछु, पितया भन्तुहु्छ र 
म उनीहरूकया िछयापड हुनेछु।

अध्या् २२

अमनतम भदनहरूमा, भसयोन र उनका कीलाहरू 
स्ाभपत गररनेर र इस्ाएललाई कृपामा र 
दयामा जममा गररनरे—उनीहरू भवजयी 
हुनेरन्—यरयैा ५४ सगँ तलुना गनु्छहोस।् 
लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन जतुन लेनखएको छ त्ो हुन जयानेछ: 
गयाऊ, हे बयाँझी सत्ी, पतमी जसले ज्म पदइनौ, 
गया्नमया प्रषफुपटत होऊ र ठूलो आ्वयाजले 
करयाऊ, सतुतकेरी िीडया कपहल्ै नसहेकी पतमी; 
पकनपक बयाँझो सत्ीकया छोरयाछोरी प्व्वयापहत 
सत्ीकया भ्दया बढी छन्, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

२ पतम्ो ियालको ठयाउँ बढयाऊ र पतम्ो 
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आ्वयासकया िदया्षहरूलयाई त्कयाऊ; नछोड, 
पतम्या डोरीहरूलयाई लमब्याऊ र पतम्या 
कीलयाहरूलयाई बपल्ो बनयाऊ;

३ पकनपक पतमी दयापहने हयात र देब्ेपतर 
फैपलनेछौ र पतम्या स्तयानले गैह्र ्हुदीहरूलयाई 
ररकथमया पलनेछन् र उजयाड सहरलयाई आ्वयापसत 
बनयाउनेछन्।

४ नडरयाऊ, पकनपक पतमी लनजजत हुनेछैनौं; 
न त िरयापजत नै हुनेछौ, पकनपक पतमीलयाई 
लजजयामया रयानखनेछैन; पकनपक पतमीले 
आफनो ज्वयानीको लजजयालयाई पबपस्षनेछौ र 
पतम्या ्तु्वयाको पन्दयालयाई समझनेछैनौ र पतम्या 
प्वध्वयाको पन्दयालयाई अरु समझनेछैनौ।

५ पकनपक पतम्ो पनमया्षतया, पतम्या श्ीमयान्, 
सै््हरूकया अपधिपत उहयाँको नयाउँ हो; र 
पतम्या उद्धयारकतया्ष, इस्याएलकया िरमिप्वत् 
उहयाँ—सयारया िृथ्वीको िरमेश्वर भपननेछ 
उहयाँलयाई।

६ पकनपक िरमप्रभतुले पतमीलयाई एउटया 
त्यापगएकी र आतमयामया िोकयाकूल सत्ीकया 
रुिमया बोलयाउनतु भएको छ र ्तु्वया अ्वसथयाकी 
एक श्ीमती, जब पतमीलयाई अस्वीकयार 
गररएको पथ्ो, पतम्या िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

७ पकनपक एक सयानो क्णकया लयापग मैले 
पतमीलयाई त्यागेको छु, तर महयान् कृियाहरूकया 
सयाथ म पतमीलयाई जममया गननेछु।

८ एक सयानो क्ोधमया मैले मेरो मतुख 
एक क्णकया लयापग पतमीबयाट लतुकयाएँ, तर 
चीरसथया्ी द्याकया सयाथ म पतमीमयापथ कृिया 
गननेछु, िरमप्रभतु पतम्या उद्धयारकतया्ष भन्तुहु्छ।

९ पकनपक ्ी, मेरया पननमत नोआको ियानीझैं 
हुन्, पकनपक जसरी मैले कसम खयाएको छु 
पक नोआकया ियानी िृथ्वीमयापथ फेरर जयान 

हुँदैन, त्सरी नै मैले कसम खयाएको छु पक म 
पतमीसँग क्ोपधत हुनेछैन।

१० पकनपक ि्व्षतहरू प्रसथयान गननेछन् र 
डयाँडयाहरू हटयाइनेछन् होलया, तर मेरो द्या 
पतमीबयाट हटनेछैन, न त मेरो ियान्तको करयार 
हटनेछ, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ जोसँग पतमीमयापथ 
कृिया छ।

११ हे रिपसत, आँधीबेहरीले िछयाररएकी 
र सया्त्वनया नियाएकी पतमी! हेर, म पतम्या 
ढुङ्याहरू सफेद रंगहरूले लगयाउनेछु र पतम्या 
जगहरू पनरहरूले लगयाउनेछु।

१२ अपन म पतम्या झ्यालहरू सतुलेमयानी 
ितथरले र पतम्या द्यारहरू चमकने रतनहरूले 
र पतम्या पसमयानयाहरू बहुमूल् रतनहरूले 
बनयाउनेछु।

१३ अपन पतम्या सबै छोरयाछोरीहरूलयाई 
िरमप्रभतुकया बयारेमया पसकयाइनेछ; र पतम्या 
छोरयाछोरीहरूको ियान्त महयान् हुनेछ।

१४ धयापम्षकतयामया पतमीलयाई सथयापित 
गररनेछ; पतमी नडरयाउने हुनयाले िोषणबयाट र 
पतम्ो नपजक नआउने हुनयाले भ्बयाट पतमी 
िर हुनेछौ।

१५ हेर, उनीहरू पनशच् नै पतम्या प्वरुद्ध 
एकसयाथ जममया हुनेछन्, तर मद्यारया होइन; 
जो पतम्या प्वरुद्ध एकसयाथ भेलया हु्छन् पतम्या 
पनपमत् ढलनेछन्।

१६ हेर, मैले लोहयारलयाई सृपष्ट गरेको 
छु जसले आगोमया कोइलयाहरूलयाई फुकछ 
र जसले आफनो कया््षकया पननमत औजयार 
ल्याउँछ; र मैले प्वनयाि गन्ष प्वनयािकतया्षको 
सृपष्ट गरेको छु।

१७ पतम्या प्वरुद्ध बनयाइएको कुनै हपत्यारले 
उन्पत गननेछैन; र पतम्या प्वरुद्ध आलोचनयामया 
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प्वद्ोह गनने प्रत्ेक पजब्ोलयाई पतमीले दोषी 
ठहऱ्याउनेछौ। ्ो िरमप्रभतुकया से्वकहरूको 
समिदया हो र उनीहरूको धयापम्षकतया मबयाट हो, 
िरमप्रभतु भन्तुहु्छ।

अध्या् २३

येरूले यरैयाका वचनहरूमा सहमभत 
गनु्छहुनर—उहाँले जनलाई अगमवतिाहरूको 
खोजी गन्छ आज्ा भदनुहुनर—लमानी 
रमुएलका पुनरुत्ानका ्ारेका वचनहरू 
अभिलेखहरूमा ्भपयो। लगिग ई.सं. ३४।

१ अपन अब, हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, 
पक पतमीहरूले ्ी कुरयाहरूलयाई खोजनतु िद्षछ। 
हो, एक आज्या म पतमीहरूलयाई पद्छु पक 
पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू लगनिीलतयािू्व्षक 
खोजनतुिद्षछ, पकनपक ्िै्याकया ्वचनहरू 
महयान् छन्।

२ पकनपक पनशच् नै उनले मेरया जनकया 
बयारेमया सबैलयाई छुने गरी बोले जतुन इस्याएलकया 
िरयानयाकया हुन् त्सकयारण ्ो आ्वश्क छ पक 
उनले गैह्र ्हुदीहरूलयाई िपन बोलनतुिद्षछ।

३ अपन उनले बोलेकया सबै कुरयाहरू उनले 
बोलेकया ्वचनहरूअनतुसयार समेत भएकया छन् र 
हुनेछन्।

४ त्सकयारण मेरया ्वचनहरूलयाई ध्यान 
देऊ; मैले पतमीहरूलयाई भनेकया कुरयाहरू लेख; 
र सम् र पितयाकया इचछयाअनतुसयार ती गैह्र 
्हुदीहरूसयामतु अपि जयानेछन्।

५ अपन जसले मेरया ्वचनहरूलयाई सतुन्ेछ र 
िशचयात्याि गछ्ष र बनप्तसमया पल्छ, उसैलयाई 
बचयाइनेछ। अगम्वक्याहरूलयाई खोज, पकनपक 
्ी कुरयाहरूकया बयारेमया ग्वयाही पदने धेरै हुनेछन्।

६ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
्ेिूले ्ी कुरयाहरू भन्तुभएको पथ्ो 
उहयाँले उनीहरूसयामतु फेरर भन्तुभ्ो, उहयाँले 
उनीहरूसयामतु समिूण्ष धम्षियासत्हरू व्याख्या 
गनतु्षभएिपछ जतुन उनीहरूले प्रयाप्त गरेकया पथए, 
उहयाँले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: हेर, अ्् 
धम्षियासत्हरू म चयाह्छु पक पतमीहरूले लेखनतु 
िद्षछ, जतुन पतमीहरूले लेखेकया छैनौ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले नफीसयामतु 
भन्तुभ्ो: त्ो अपभलेख ल्याओ जतुन 
पतमीहरूले रयाखेकया छौ।

८ अपन जब नफीले अपभलेखहरू ल्याएकया 
पथए र उहयाँअगयापड रयाखेकया पथए, उहयाँले 
पतनीहरूमयापथ दृपष्ट पदनतुभ्ो र भन्तुभ्ो:

९ सयाँचै नै म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, मैले 
मेरो लमयानी से्वक ियामतुएललयाई आज्या पदएँ 
पक उनले ्ी जनसयामतु ग्वयाही पदनतुिद्षछ, पक 
पितयाले उहयाँको नयाउँ ममया मपहपमत गनने त्ो 
पदनमया स्तहरू धेरै हुनेछन् जो मृत्तुबयाट 
उठनेछन् र धेरैसयामतु देखया िननेछन् र उनीहरूको 
से्वया गननेछन्। अपन उहयाँले उनीहरूसयामतु 
भन्तुभ्ो: के ्ो त्सतो पथएन र?

१० अपन उहयाँकया पिष्हरूले उहयाँलयाई 
उत्र पदए र भने: हो िरमप्रभतु, िमतुएलले 
हजतुरकया ्वचनहरूअनतुसयार अगम्वयाणी गरे र ती 
सबै िूरया गररइए।

११ अपन ्ेिूले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: 
कसरी ्ो भ्ो पक पतमीहरूले ्ो कुरया 
लेखेकया छैनौ, पक धेरै स्तहरू उठे र धेरैसयामतु 
देखया िरे र उनीहरूको से्वया गरे?

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीले समझे 
पक ्ो कुरया लेनखएको पथएन।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेिूले आज्या 
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पदनतुभ्ो पक ्ो लेनखनतु िद्षछ; त्सकयारण ्ो 
उहयाँले आज्या पदएअनतुसयार लेनख्ो।

१४ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब 
्ेिूले सबै धम्षियासत्हरू िूरै व्याख्या 
गनतु्षभएको पथ्ो, जतुन उनीहरूले लेखेकया 
पथए, उहयाँले उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक 
उनीहरूले ती कुरयाहरू पसकयाउनतु िद्षछ जतुन 
उहयाँले उनीहरूसयामतु व्याख्या गनतु्षभएको पथ्ो।

अध्या् २४

परमप्रिकुो सनदरेवाहकल ेदोस्ो आगमनका 
भनममत ्ाटो तयार गननेरन—्ख्ीष्ट नयायमा 
्सनहुुनरे—इस्ाएललाई दरारंहरू र 
िटेीहरू भतन्छ आज्ा भदइनर—समझनाको 
पसुतक रामखनर—मलाकी ३ सँग तुलना 
गनु्छहोस।् लगिग ई.स.ं ३४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले आज्या 
पदनतुभ्ो पक उनीहरूले ती ्वचनहरू लेखनतु 
िद्षछ जतुन पितयाले मलयाकीलयाई पदनतुभएको 
पथ्ो, जतुन उहयाँले उनीहरूलयाई भन्तुिद्षछ। 
अपन ् सतो हुन ग्ो पक ती लेनखएिपछ उहयाँले 
पतनको व्याख्या गनतु्षभ्ो। अपन ्ी ्वचनहरू 
हुन् जतुन उहयाँले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो, ्सो 
भ्दै: ् सरी पितयाले मलयाकीसयामतु भन्तुभ्ो—
हेर, म मेरो स्देि्वयाहकलयाई िठयाउनेछु 
र उनले मेरया अगयापड बयाटो त्यार गननेछन् 
र िरमप्रभतु जसलयाई पतमीहरूले खोजछौ 
अकयासमयात् आफनो मन्दरमया आउनतुहुनेछ, 
करयारको स्देि्वयाहक समेत, जसमया पतमी हष्ष 
मनयाउँछौ; हेर, उहयाँ आउनतुहुनेछ, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ।

२ तर को उहयाँको आगमनको त्ो पदनमया 

रहनसकछ र को खडया हुनेछ जब उहयाँ 
देनखनतुहु्छ? पकनपक उहयाँ सतुनयारको आगो 
जसतो र धोबीको सयाबून जसतो हुनतुहु्छ।

३ अपन उहयाँ चयाँदीलयाई खयानने र ितुद्ध ियानने जसतै 
बसनतुहुनेछ; र उहयाँले ले्वीकया छोरयाहरूलयाई 
िप्वत् बनयाउनतुहुनेछ र सतुन र चयाँदीलयाई जसतै 
ितुद्ध ियानतु्षहुनेछ, पक उनीहरूले िरमप्रभतुसयामतु 
धयापम्षकतयामया भेटी चढयाउन सकून्।

४ तब प्रयाचीन पदनहरूमया जसतै, िपहलेकया 
्वष्षहरूमया जसतै, ्हूदया र ्रुिलेमकया भेटी 
िरमप्रभतुसयामतु रिहण्ोग् हुनेछन्।

५ अपन म ््या्कया पननमत पतमीहरू 
नपजक आउनेछु; र म जयादुगरहरूप्वरुद्ध 
र व्पभचयारीहरूप्वरुद्ध र झतुठो कसम 
खयानेहरूप्वरुद्ध र पतनीहरूप्वरुद्ध जसले 
कयामदयारलयाई उसको ज्यालयामया, प्वध्वया र 
पितया नभएकयाहरूको िोषण गछ्ष र जसले 
अिररपचतलयाई ्वयासतया गददैन र मदेनख 
डरयाउँदैन उनीहरूप्वरुद्ध ततुरु्तै ग्वयाही पदनेछु, 
सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ।

६ पकनपक म िरमप्रभतु हुँ, म िरर्वत्षन हुन्ँ; 
त्सकयारण ्याकूबकया छोरयाहरू पतमीहरू भषम 
हुन्ौ।

७ पतमीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया 
पदनहरूदेनख समेत पतमीहरू मेरया प्वपधहरूबयाट 
िर तक्ककया छौ र पतनको ियालनया गरेकया छैनौ। 
मकहयाँ फक्क र म पतमीहरूकहयाँ फक्कनेछु, 
सै््हरूको अपधिपत भन्तुहु्छ। तर पतमीहरू 
भ्छौ: हयामी कसरी फकयौं?

८ के मयापनसले िरमेश्वरलयाई लतुटछ? तैिपन 
पतमीहरूले मलयाई लतुटेकया छौ। तर पतमीहरू 
भ्छौ: हयामीले हजतुरलयाई कसरी लतुटेकया छौँ? 
दियांिहरूमया र भेटीहरूमया।
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९ पतमीहरू एक श्यािले श्यापित छौ, पकनपक 

पतमीहरूले मलयाई लतुटेकया छौ, ्ो िूरै रयाष्टट्रले 
समेत।

१० समिूण्ष दियांि ढुकुटीमया ल्याओ, पक 
मेरो िरमया भोजन होओस्; र अब अपहले 
मलयाई जयाँचेर हेर, सै््हरूकया अपधिपत 
भन्तुहु्छ, ्पद पतमीहरूलयाई स्वग्षकया 
झ्यालहरू खोलेर प्रयाप्त गनने ि्या्षप्त ठयाउँ नहुने 
गरी म पतमीहरूलयाई आिीष ख््याउँछु पक 
ख््याँउपदनँ।

११ अपन म पतमीहरूकया पनपमत् 
भषमकतया्षलयाई हपकयाउनेछु र उसले 
पतमीहरूकया जपमनकया फलहरूको प्वनयाि 
गननेछैन, न त खेतमया पतमीहरूकया दयाखले फल 
सम्भ्दया िपहले फ्याँकनेछन्, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ।

१२ अपन सबै रयाष्टट्रहरूले पतमीहरूलयाई 
आिीपषत भन्ेछन्, पकनपक पतमीहरू एक 
आन्ददया्क भूपम हुनेछौ, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ।

१३ पतम्या ्वचनहरू मेरया प्वरुद्ध कडया भएकया 
छन्, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ। तैिपन पतमीहरू 
भ्छौ: हयामीले हजतुरप्वरुद्ध के बोलेकया छौँ?

१४ पतमीहरूले भनेकया छौ: िरमेश्वरको 
से्वया गनतु्ष व्थ्ष हो र ्सले के नयाफया नै गरेको 
छ पक हयामीले उहयाँकया प्वपधहरू ियालनया गरेकया 
छौँ र सै््हरूकया अपधिपतअगयापड हयामी 
प्वलयाििू्वक्क पहँडेकया छौँ?

१५ अपन अब हयामी िमणडीलयाई खतुसी 
भ्छौँ, हो, उनीहरू जो दुष्टतया गद्षछन् 
सथयापित छन्, हो, जसले िरमेश्वरको िरीक्या 
पल्छन् उनीहरूलयाई मतुक् समेत गररएको छ।

१६ तब जो िरमप्रभतुदेनख डरयाउँछन् उनीहरू 

िटक िटक एक अकया्षसँग बोले र िरमप्रभतुले 
ध्यान पदनतुभ्ो र सतुन्तुभ्ो र समझनयाकया 
ितुसतक उहयाँअगयापड उनीहरूकया पननमत 
लेनखएको छ जो िरमेश्वरसँग डरयाउँछन् र 
जसले उहयाँको नयाउँलयाई सममयान गछ्षन्।

१७ अपन उनीहरू मेरया हुनेछन्, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ, त्ो पदनमया जब म मेरया 
गहनयाहरू बनयाउनेछु; र म उनीहरूलयाई 
जोगयाउनेछु जसरी मयापनसले उसलयाई से्वया गनने 
उसको आफनो छोरयालयाई जोगयाउँछ।

१८ तब पतमीहरू फक्कनेछौ र धममी र दुष्ट 
बीच, िरमेश्वरको से्वया गनने र उहयाँको से्वया 
नगनने बीच छुट्याउनेछौ।

अध्या् २५

दोस्ो आगमनमा घम्डी र दषु्टलाई िुटा झैँ 
्ाभलनेर—तयो महान ्र ियावह भदनअगाभड 
एभलया फक्कनेरन्—मलाकी ४ सगँ तलुना 
गनु्छहोस्। लगिग ई.स.ं ३४।

१ पकनपक हेर, त्ो पदन आउनेछ त्ो भट्ी 
झैँ बलनेछ; र सबै िमणडी, हो र सबै जसले 
दुष्टतयािू्व्षक गछ्षन्, ठुटो हुनेछन्; र त्ो 
पदन जतुन आउनेछ उनीहरूलयाई जलयाउनेछ, 
सै््हरूकया अपधिपत भन्तुहु्छ, पक ्सले 
उनीहरूलयाई न त जरया न त हयाँगया नै छयाडनेछ

२ तर पतमीहरूसयामतु जो मेरया नयाउँदेनख 
डर मया्छौ, धयापम्षकतयाकया ितुत् आफनो 
िखेटयाहरूको चङ्याइकया सयाथ उठनतुहुनेछ; र 
पतमीहरू अपि जयानेछौ र गोठकया बयाचछयाहरू 
जसतै हुक्कनेछौ।

३ अपन पतमीहरूले दुष्टहरूलयाई पकपचपमची 
गननेछौ; पकनपक उनीहरू त्ो पदनमया 
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पतमीहरूकया ियाउकया िैतयालया मतुपन खरयानी 
बन्ेछन् जब मैले ्ो गननेछु, सै््हरूकया 
अपधिपत भन्तुहु्छ।

४ पतमीहरूले मेरो से्वक मोियाकया 
व््वसथयालयाई समझ, जतुन मैले उनलयाई होरेबमया 
समिूण्ष इस्याएलकया पननमत, कयानतुन् हरू र 
््या्हरूकया सयाथ आज्या पदएँ।

५ हेर, िरमप्रभतुको त्ो महयान् र भ्या्वह 
पदनको आगमनअगयापड पतमीहरूलयाई म 
एपल्या अगम्वक्या िठयाउनेछु।

६ अपन उनले पितयाितुखया्षहरुकया हृद् 
छोरयाछोरीपतर र छोरयाछोरीहरूकया हृद् 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुपतर फकया्षउनेछन्, 
कथंकदयापचत म आउँछु र िृथ्वीलयाई श्यािले 
प्रहयार गछु्ष।

अध्या् २६

येरूले प्रारमिदेमख अनतयसममका स्ै 
कुराहरू वयाखया गनु्छहुनर—्ालकहरू र 
्ाल्ाभलकाहरूले भवसमयकारी कुराहरू 
उच्ारण गद्छरन् जुन लेखन सभकँदैन—
ख्ीष्टको चच्छमा िएका भतनीहरूसँगका स्ै 
कुराहरू उनीहरूमाझ साझा हुनर। लगिग 
ई.सं. ३४।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
्ी कुरयाहरू भन्तुभएको पथ्ो उहयाँले भीडसयामतु 
पतनको व्याख्या गनतु्षभ्ो; र उहयाँले सबै 
कुरयाहरू उनीहरूसयामतु, ठूलया र सयानया दुबै, 
व्याख्या गनतु्षभ्ो।

२ अपन उहयाँ भन्तुहु्छ: ्ी धम्षियासत्हरू, 
जतुन पतमीहरूसँग पथएनन्, पितयाले आज्या 
पदनतुभ्ो पक मैले पतमीहरूलयाई पदनतुिछ्ष; 

पकनपक ्ो उहयाँमया प्वद्धत्या पथ्ो पक ती भया्वी 
पिँढीलयाई पदनतुिछ्ष।

३ अपन उहयाँले सबै कुरयाहरूको व्याख्या 
गनतु्षभ्ो, प्रयारमभदेनख त्ो सम्समम समेत 
जब उहयाँ आफनो मपहमयामया आउनतुहुनेछ—
हो, सबै कुरयाहरूसमेत जतुन िृथ्वीको सतहमयापथ 
हुनेछ, तबसमम समेत जब तत्वहरू आगोको 
तयािले िगलनेछन् र िृथ्वी एक मतुठ्ो झैँ दोब्नेछ 
र स्वग्ष र िृथ्वी पबपतजयानेछन्;

४ अपन त्ो महयान् र अन्तम पदनसमम 
समेत, जब सबै जन र सबै ब्धतुहरू र सबै 
रयाष्टट्रहरू र सबै भयाषयाहरू िरमेश्वरअगयापड, 
आफनया कया््षहरूको ््या् गररनकया पननमत 
खडया हुनेछन्, ती असल भए िपन अथ्वया 
खरयाब भए िपन—

५ ्पद ती असल भए, अजर जी्वनको 
ितुनरुतथयानकया पननमत; र ्पद खरयाब भए, 
अपभियािको ितुनरुतथयानकया पननमत; समयानया्तर 
भएर, एउटया एकपतर र अकको अककोपतर, कृिया 
र ््या् र िप्वत्तयाअनतुसयार जतुन ्ेिूमया छ, जो 
संसयारको प्रयारमभअगयापड नै हुनतुहु्थ्ो।

६ अपन अब ती कुरयाहरूको एक स्यांि 
समेत ्ो ितुसतकमया लेखन सपकन् जतुन ्ेिूले 
जनलयाई सयाँचै नै पसकयाउनतुभ्ो;

७ तर हेर नफीकया ियातयाहरूमया ती 
कुरयाहरूको बढी भयाग छन् जतुन उहयाँले जनलयाई 
पसकयाउनतुभ्ो।

८ अपन ्ी कुरयाहरू मैले लेखेको छु, जतुन 
ती कुरयाहरूको एउटया सयानो भयाग हुन् जतुन 
उहयाँले जनलयाई पसकयाउनतुभ्ो; र मैले ती 
त्ो प्रया्ोजनकया पननमत लेखेको हुँ पक ती ्ी 
जनसयामतु फेरर ल्याइ्ोस्, गैह्र ् हुदीहरूबयाट, ती 
्वचनहरूअनतुसयार जतुन ्ेिूले बोलनतुभएकोछ।
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९ अपन जब उनीहरूले ्ी प्रयाप्त गरेकया 

हुनेछन्, जतुन आ्वश्क छ पक उनीहरूले 
िपहलया आफनो आसथयाको अभ्यास गनतु्षिछ्ष 
र ्पद ्सतो हुन जयानेछ पक उनीहरूले ती 
कुरयाहरूमया प्वश्वयास गननेछन् तब उनीहरूसयामतु 
अझ महयान् कुरयाहरू प्रकट गररनेछ।

१० अपन ्पद ्सतो हुन जया्छ पक 
उनीहरूले ्ी कुरयाहरूमया प्वश्वयास गरेनन्, 
तब ती अझ महयान् कुरयाहरू उनीहरूबयाट 
उनीहरूकया अपभियािकया पननमत लतुकयाइनेछ।

११ हेर, म ती सबै लेखन लयागेको पथएँ जतुन 
नफीकया ियातयाहरूमयापथ कुँपदएकया पथए, तर 
िरमप्रभतुले ्सलयाई पनषेध गनतु्षभ्ो, ्सो 
भ्दै: म मेरया जनको आसथयाको िरीक्या पलनेछु।

१२ त्सकयारण म, मोममोंन, ती कुरयाहरू 
लखेदछु जतुन िरमप्रभतुल े मलयाई आज्या 
पदनतुभएको छ। अपन अब म, मोमकोन, मेरया 
भनयाइहरूको अ्त् गद्षछु र ती कुरयाहरू लेखन 
अगयापड बढदछु जतुन मलयाई आज्या पदइएको छ।

१३ त्सकयारण, म चयाहया्छु पक पतमीहरूले 
हेनतु्षिद्षछ पक िरमप्रभतुले सयाँचै नै ती जनलयाई 
तीन पदनको अ्तरयालसमम पसकयाउनतुभ्ो; 
र त्सिपछ उहयाँले आफ ँैलयाई उनीहरूसयामतु 
बयारमबयार देखयाउनतुभ्ो र बयारमबयार रोटी 
टुक््याउनतुभ्ो र त्सलयाई आिीष पदनतुभ्ो 
र उनीहरूलयाई त्ो पदनतुभ्ो।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँले 
भीडकया बयालबयापलकयाहरूलयाई पसकयाउनतुभ्ो 
र से्वया गनतु्षभ्ो जसकया बयारेमया बोपलएको 
छ र उनीहरूकया पजब्याहरूलयाई खोलनतुभ्ो र 
उनीहरूले आफनया पितयाहरुसयामतु महयान् र अद्ूत 
कुरयाहरू बोले, त्ो भ्दया िपन महयान् जतुन 
उहयाँले ती जनसयामतु प्रकट गनतु्षभएको पथ्ो; 

र उहयाँले उनीहरूकया पजब्याहरू खोपलपदनतुभ्ो 
तयापक उनीहरूले उच्चयारण गन्ष सकून्।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उहयाँ स्वग्ष 
पतर आरोहण गरेिपछ—उहयाँले आफैंलयाई 
उनीहरूसयामतु दोस्ो िटक देखयाउनतुभ्ो र 
पितयासयामतु जयानतुभएको पथ्ो, उनीहरूकया सबै 
पबरयामीहरूलयाई र उनीहरूकया लङ्डयाहरूलयाई 
चङ्याइ गरेिपछ र उनीहरूकया अ्धयाहरूकया 
आँखयाहरू खोलेिपछ र बपहरयाहरूकया कयानहरू 
खोलेिपछ र उनीहरूमयाझ हरेक पकपसमकया 
उिचयारहरू गरेिपछ र मयापनसलयाई मृत्तुबयाट 
उठयाएिपछ र आफनो िपक् उनीहरूसयामतु 
देखयाएिपछ र पितयासयामतु आरोहण भएिपछ—

१६ हरे, भोपलिलट ्सतो हुन ग्ो पक 
भीड आफै ँ एकसयाथ भलेया भ्ो र उनीहरूले 
्ी बयालबयापलकयाहरूलयाई दबु ैदखे े र सतुन;े हो, 
बयालकहरूल े समते आफनया मतुखहरू खोले र 
प्वसम्कयारी कुरयाहरू उच्चयारण गर;े र उनीहरूले 
उच्चयारण गरेकया कुरयाहरू पनषेपधत गररएकया पथए 
पक ती कुन ैमयापनसल ेिपन लखेनतु हँुदनै।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पिष्हरूले 
जसलयाई ्ेिूले चतुन्तुभएको पथ्ो त्ससम् 
िशचयात उनीहरूकहयाँ आउने जपत सबैलयाई 
बनप्तसमया पदन र पसकयाउन थयाले; र ्ेिूको 
नयाउँमया बनप्तसमया पलने जपत सबै िप्वत् 
आतमयाले भररए।

१८ अपन उनीहरूमध्े धेरैले बोलन नसपकने 
कुरयाहरू देखे र सतुने, जतुन लेनखनकया पननमत 
कयानतुनिू्व्षक छैनन्।

१९ अपन उनीहरूले एकअकया्षलयाई पसकयाए 
र से्वया गरे; र उनीहरूमयाझ सबै कुरयाहरू 
सयाझया पथए, प्रत्ेक मयापनसले एकले अकया्षसँग 
््या्ोपचत व््वहयार गददै।
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२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले सबै 

कुरयाहरू ्ेिूले उनीहरूलयाई आज्या पदए जसतै 
गरी गरे।

२१ अपन ्ेिूको नयाउँमया बनप्तसमया पलने 
उनीहरूलयाई ख्ीष्टको चच्ष भपन्ो।

अध्या् २७

यरेलू े चच्छलाई आफनो नाउँमा ्ोलाउन 
उनीहरूलाई आज्ा भदनहुुनर—उहाकँो 
सवेा र प्रायमशचत्तको ्भलदानले उहाकँो 
ससुमाचारलाई सङ्भित गर्छ—
माभनसहरूलाई पशचात्ताप गन्छ र ्मप्तसमा 
भलन आज्ा भदइनर ताभक उनीहरूलाई पभवत् 
आतमाद्ारा पभवत् पाररयोस—्उनीहरू येरू 
जसत ैहुनपुद्छर। लगिग ई.स.ं ३४–३५।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूकया 
पिष्हरू ् यात्या गरररहेकया पथए र ती कुरयाहरूको 
प्रचयार गरररहेकया पथए जतुन उनीहरूले देखेकया र 
सतुनेकया दुबै पथए र ्ेिूको नयाउँमया बनप्तसमया 
पदइरहेकया पथए, ्सतो हुन ग्ो पक पिष्हरू 
एकसयाथ भेलया भए र िपक्ियाली प्रयाथ्षनयामया र 
उि्वयासमया एकीकृत भए।

२ अपन ् ेिू आफै ँ उनीहरूसयामतु देनखनतुभ्ो, 
पकनपक उनीहरूले पितयासयामतु उहयाँको नयाउँमया 
प्रयाथ्षनया गरररहेकया पथए; र ्ेिू आउनतुभ्ो र 
उनीहरूमयाझ खडया हुनतुभ्ो र उनीहरूलयाई 
भन्तुभ्ो: पतमीहरू के चयाहया्छौ पक मैले 
पतमीहरूलयाई पदऊँ?

३ अपन उनीहरूले उहयाँसयामतु भने: िरमप्रभतु, 
हयामी चयाहया्छौँ पक हजतुरले हयामीलयाई नयाउँ 
भपनपदनतुहोस् जसबयाट हयामीले ्ो चच्षलयाई 

बोलयाउनेछौँ; पकनपक जनमयाझ ्ो प्वष्कया 
बयारेमया प्व्वयादहरू छन्।

४ अपन िरमप्रभतुले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: 
सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु भ्छु, 
्ो पकन हो पक जनले ्ो कुरयाको कयारण 
गनगनयाउन र प्व्वयाद गन्ष िछ्ष?

५ के उनीहरूले धम्षियासत् िढेकया छैनन्, 
जसले भ्छ पतमीहरूले आफूमयापथ ख्ीष्टको 
नयाउँ पलनतुिछ्ष, जतुन मेरो नयाउँ हो? पकनपक 
्ो नयाउँद्यारया नै पतमीहरूलयाई िपछल्या पदनमया 
बोलयाइनेछ।

६ अपन जसले मेरया नयाउँ आफूमया पल्छ र 
अ्त्समम सह्छ, उसलयाई अन्तम पदनमया 
बचयाइनेछ।

७ त्सकयारण, पतमीहरूले जे गछछौ, त्ो 
पतमीहरूले मेरया नयाउँमया गननेछौ; त्सकयारण 
पतमीहरूले चच्षलयाई मेरया नयाउँमया बोलयाउनेछौ; 
र पतमीहरूले पितयालयाई मेरया नयाउँमया ितुकयाननेछौ 
तयापक उहयाँले चच्षलयाई मेरया पनपमत् आिीष 
पदनतुहुनेछ।

८ अपन ्पद त्ो मेरया नयाउँमया नबोलयाइए 
कसरी त्ो मेरो चच्ष हु्छ? पकनपक ्पद एक 
चच्ष मोियाको नयाउँमया बोलयाइ्छ भने तब त्ो 
मोियाको चच्ष हु्छ; अथ्वया ्पद चच्ष एउटया 
मयापनसको नयाउँमया बोलयाइ्छ भने तब त्ो 
मयापनसको चच्ष हु्छ; तर ्पद ्ो मेरया नयाउँमया 
बोलयाइ्छ भने त्ो मेरो चच्ष हु्छ, ्पद ्सतो 
भ्ो पक ती मेरया सतुसमयाचयारमया बनेकया हुन्।

९ सयाँचै नै म पतमीहरूलयाई भ्छु, पक 
पतमीहरू मेरया सतुसमयाचयारमया बनेकया हौ; 
त्सकयारण पतमीहरूले जे भ्छौ त्ो मेरया 
नयाउँमया भन्ू; त्सकयारण ्पद पतमीहरूले 
चच्षकया पननमत पितयामया ितुकयाऱ्ौ भने, ्पद 
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्ो मेरया नयाउँमया भएमया पितयाले पतमीहरूलयाई 
सतुन्तुहुनेछ;

१० अपन ्पद ्सतो भ्ो पक चच्ष मेरो 
सतुसमयाचयारमया बनेको छ तब पितयाले आफनया 
कया््षहरू त्समया देखयाउनतुहुनेछ।

११ तर ्पद त्ो मेरो सतुसमयाचयारमया बनेको 
छैन र मयापनसहरूको कया््षहरूमया, अथया्षत 
सैतयानको कया््षमया बनेको छ भने, सयाँचै नै 
म पतमीहरूसयामतु भ्छु उनीहरूले आफनया 
कया््षहरूमया एक मौसमकया पननमत खतुसी 
ियाउछन् र पछट्ै नै अ्त् आउँछ र उनीहरूलयाई 
कयाटेर ढयापल्छ र आगोमया फयापल्छ, जहयाँबयाट 
पफतया्ष हुँदैनन्।

१२ पकनपक उनीहरूकया कया््षहरूले 
उनीहरूलयाई िछ्याउँछन्, पकनपक ्ो 
उनीहरूकया कया््षहरूकया कयारण हो पक 
उनीहरूलयाई कयाटेर ढयापलएको हो; त्सकयारण 
ती कुरयाहरू समझ जतुन मैले पतमीहरूलयाई 
भनेको छु।

१३ हेर मैले पतमीहरूलयाई मेरो सतुसमयाचयार 
पदएको छु र ्ो त्ो सतुसमयाचयार हो जतुन 
मैले पतमीहरूलयाई पदएको छु—पक म 
मेरया पितयाको इचछया िूरया गन्ष संसयारमया आएँ, 
पकनभने मेरया पितयाले मलयाई िठयाउनतुभ्ो।

१४ अपन मेरया पितयाले मलयाई िठयाउनतुभ्ो 
पक म क्ुसमया उचयापलन सकूँ; र मलयाई क्ुसमया 
उचयापलएिपछ, पक म सबै मयापनसहरूलयाई 
आफूमया ल्याउन सकूँ, पक जसरी म 
मयापनसहरूद्यारया उचयापलए त्सरी नै मेरया 
अगयापड खडया हुन र असल भए िपन खरयाब 
भए िपन आफनया कया््षहरूको ््या् गररन 
मयापनसहरू िपन पितयाद्यारया उचयापलनतु िछ्ष—

१५ अपन ्सकयारणकया पननमत म 

उचयापलएको हुँ, त्सकयारण, पितयाको 
िपक्अनतुसयार म सबै मयापनसहरूलयाई मकहयाँ 
ल्याउन सकूँ, पक उनीहरूले उनीहरूकया 
कया््षअनतुसयार ््या् ियाऊन्।

१६ अपन ्सतो हुन जयानेछ, पक जसले 
िशचयात्याि गद्षछ र मेरया नयाउँमया बनप्तसमया 
पल्छ ऊ भररनेछ; र ्पद उसले अन्तमसमम 
सह्छ भने, हेर उसलयाई म पितयाअगयापड 
त्स पदनमया दोष रपहत फेलया ियाननेछु जब म 
संसयारको ््या् गन्ष खडया हुनेछु।

१७ अपन जसले अ्त्समम सहँदैन, 
त्ो नै ऊ हो जसलयाई कयाटेर ढयाली आगोमया 
फ्यापल्छ, जहयाँबयाट उनीहरू फक्कन सकदैनन्, 
पितयाको ््या्को कयारणले।

१८ अपन ्ो त्ो ्वचन हो जतुन उहयाँले 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूलयाई पदनतुभएको छ। 
अपन ्सकयारणकया पननमत उहयाँले ती ्वचनहरू 
िूरया गनतु्षहु्छ जतुन उहयाँले पदनतुभएको छ र 
उहयाँले ढयाँटनतुहुन््, तर आफनया सबै ्वचनहरू 
िूरया गनतु्षहु्छ।

१९ अपन कुनै अितुद्ध कुरया उहयाँको 
अपधरयाज्मया प्र्वेि गन्ष सकदैन; त्सकयारण 
जसले आफनया ्वसत्हरू मेरया रगतमया उनीहरूकया 
आसथया र आफनया सबै ियािहरूको िशचयात्याि र 
उनीहरूको अन्तमसममको आसथया्वयान् तयाकया 
कयारण िखयालेकया छन् ती बयाहेक कोही िपन 
उहयाँको प्वश्ममया प्र्वेि गददैनन्।

२० अब ्ो आज्या हो: िशचयात्याि गर, 
िृथ्वीकया िल्ो छेउकया पतमीहरू र मकहयाँ 
आओ र मेरया नयाउँमया बनप्तसमया पल्, पक 
पतमीहरूलयाई िप्वत् आतमयाको प्रयानप्तद्यारया 
िप्वत् ियारर्ोस्, पक त्ो अन्तम पदनमया 
मसमक् पतमीहरू बेदयाग खडया हुन सक।
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२१ सयाँचै नै, सयाँचै नै, म पतमीहरूसयामतु 

भ्दछु, ् ो मेरो सतुसमयाचयार हो; र पतमीहरूलयाई 
ती कुरयाहरू थयाहया छ जतुन पतमीहरूले मेरो 
चच्षमया गनतु्षिद्षछ; पकनपक ती कया््षहरू 
जतुन मैले गरेको पतमीहरूले देखेकया छौ त्ो 
पतमीहरूले िपन गनतु्षिद्षछ; पकनपक त्ो जतुन 
मैले गरेको पतमीहरूले देखेकया छौ त्ो समेत 
पतमीहरूले गननेछौ;

२२ त्सकयारण, ्पद पतमीहरूले ्ी 
कुरयाहरू गऱ्ौ भने पतमीहरू आिीपषत छौ, 
पकनपक पतमीहरू अन्तम पदनमया उतथयान 
गररनेछौ।

२३ ती कुरयाहरू लेख जतुन पतमीहरूले 
देखेकया र सतुनेकया छौ, ती बयाहेक जतुन पनषेपधत 
गररएकया छन्।

२४ ्ी जनकया कया््षहरू लेख, जतुन हुनेछन्, 
लेनखएकया जसतै समेत, तीमध्े जतुन भएकया 
छन्।

२५ पकनपक हेर, ती ितुसतकहरूबयाट जतुन 
लेनखएकया छन् र जतुन लेनखनेछन्, ्ी जनको 
््या् गररनेछ, पकनपक तीबयाट उनीहरूकया 
कया््षहरू मयापनसहरूसयामतु पचपननेछन्।

२६ अपन हेर, सबै कुरयाहरू पितयाद्यारया 
लेनखएकया हुन्; त्सकयारण ती ितुसतकहरूबयाट 
जतुन लेनखएकया छन् संसयारको ््या् गररनेछ।

२७ अपन पतमीहरूले जयान पक पतमीहरू 
्ी जनकया ््या्कतया्षहरू हुनेछौ, त्ो 
््या्अनतुसयार जतुन म पतमीहरूलयाई पदनेछु, 
जतुन ््या्ोपचत हुनेछ। त्सकयारण, पतमीहरू 
कसतो तररकयाको मयापनस हुनतुिछ्ष? सयाँचै नै म 
पतमीहरूलयाई भ्छु, जसतो म छु।

२८ अपन अब म पितयाकहयाँ जया्छु। अपन 
सयाँचै नै म पतमीहरूलयाई भ्छु, जतुन कुरयाहरू 

पतमीहरूले पितयालयाई मेरया नयाउँमया मयागछौ त्ो 
पतमीहरूलयाई पदइनेछ।

२९ त्सकयारण, मयाग र पतमीहरूले प्रयाप्त 
गननेछौ; ढकढक्याऊ र त्ो पतम्या पननमत 
खोपलनेछ; पकनपक जसले मयागछ, उसले 
प्रयाप्त गछ्ष; र जसले ढकढक्याउँछ उसलयाई 
त्ो खोपलनेछ।

३० अपन अब, हेर, मेरो खतुसी महयान् छ, 
िूण्षतयासमम समेत, पतमीहरूकया र ्ो ितुसतयाकया 
िपन कयारणले; हो र पितयाले समेत खतुसी 
मनयाउनतुहु्छ र सबै िप्वत् स्वग्षदूतहरूले िपन 
खतुसी मनयाउँछन्, पतमीहरू र ्ो ितुसतयाकया 
कयारणले; पकनपक उनीहरूमध्े कोही िपन 
हरयाएकया छैनन्।

३१ हेर, म चयाहया्छु पक पतमीहरूले 
बतुझनतुिछ्ष; पकनपक मेरया अथ्ष ती हुन् जो अपहले 
्ो ितुसतयामया जीप्वत छन्; र तीमध्े कोही िपन 
हरयाएकया छैनन्; र उनीहरूमया मसँग आन्दको 
िररिूण्षतया छ।

३२ तर हेर, ्ो ितुसतयादेनख को चौथो 
ितुसतयाकया कयारण मलयाई ्सले दुनखत गरयाउँछ, 
पकनपक उनीहरूलयाई दयासत्वमया उसद्यारया 
अगतु्वयाइ गरर्छ जो प्वध्वंसको ितुत् जसतै 
पथ्ो; पकनपक उनीहरूले मलयाई सतुनकया 
पननमत र चयाँदीकया पननमत बेचनेछन् र त्सकया 
पननमत जसलयाई कीरयाले भ्रष्ट ियाछ्ष र जसलयाई 
चोरहरूले िर फुटयाउँछन् र चोछ्षन्। अपन त्स 
पदनमया म उनीहरूलयाई उनीहरूकया कया््षहरू 
उनीहरूको आफनो पिरमयापथ फकया्षउन समेत 
भेटनेछु।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले ्ी 
भनयाइहरूको अ्त् गनतु्षभएको पथ्ो उहयाँले 
आफनया पिष्हरूसयामतु भन्तुभ्ो: पतमीहरू 
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सयाँितुरो ढोकयाबयाट प्र्वेि गर; पकनपक ढोकया 
सयाँितुरो छ र बयाटो िपन सयाँितुरो छ जसले 
जी्वनपतर अगतु्वयाइ गछ्ष र त्सलयाई फेलया 
ियानने थोरै छन्; तर ढोकया चौडया छ र बयाटो 
फरयापकलो छ जतुनले मृत्तुपतर अगतु्वयाइ गद्षछ 
र रयात नआइ्जेलसमम त्समया ्यात्या गनने 
धेरै छन्, जसमया कुनै मयापनसले िपन कम्ष गन्ष 
सकदैन।

अध्या् २८

्ाह्र प्ररेरतहरूमधय े नौल े चाहना गर्छन 
र ख्ीष्टको अभधराजयमा ररक्को वाचा 
गररनर ज् उनीहरू मर्छन—्तीन नफीहरू 
चाहनरन ् र यरूे फेरर नआइनजेलसमम 
पथृवीमा रहनका लाभग उनीहरूलाई मृतयुमाभ् 
रभति भदइनर—उनीहरूको अनुवाद हुनर 
र उच्ारण गन्छ नभमलने कुराहरू देखरन् 
र उनीहरूल े माभनसहरूमाझ अभहले सेवा 
गरररहकेा रन।् लगिग ई.स.ं ३४–३५।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो जब ्ेिूले ्ी 
्वचनहरू भन्तुभएको पथ्ो, उहयाँले आफनया 
पिष्हरूसयामतु बोलनतुभ्ो, एक एक गरेर, 
उनीहरूसयामतु ्सो भ्दै: म पितयाकहयाँ गएिपछ 
पतमीहरूले मबयाट के चयाह्छौ?

२ अपन तीन बयाहेक उनीहरू सबैले बोले, 
्सो भ्दै: हयामी चयाहया्छौँ पक हयामीले 
मयापनसको उमेर पजएिपछ, पक हयाम्ो त्ो 
से्वयाको अ्त् होस् जतुनकया पननमत हजतुरले 
हयामीलयाई बोलयाउनतु भएको छ, पक हयामी 
द्ूतगपतले हजतुरको अपधरयाज्मया हजतुरसयामतु 
आउन सकौँ।

३ अपन उहयाँले उनीहरूलयाई भन्तुभ्ो: 

पतमीहरू आिीपषत छौ पकनभने पतमीहरूले 
मबयाट ्ो कुरया चयाह्छौ; त्सकयारण पतमीहरू 
बहत्र ्वष्षको उमेर भएिपछ पतमीहरू मेरो 
अपधरयाज्मया मसमक् आउनेछौ; र पतमीहरू 
सबैले मसँग आरयाम ियाउनेछौ।

४ अपन जब उहयाँले उनीहरूसयामतु बोलनतुभएको 
पथ्ो, उहयाँ आफ ँै ती तीनसयामतु फक्कनतुभ्ो र 
उनीहरूलयाई भन्तुभ्ो: पतमीहरूले के चयाह्छौ 
पक मैले पतमीहरूकया पननमत के गनतु्षिद्षछ, जब 
म पितयाकहयाँ जया्छु?

५ अपन उनीहरू आफनया हृद्हरूमया दुनखत 
भए, पकनपक उनीहरूले ती कुरयाहरू उहयाँसयामतु 
बोलन सयाहस गरेनन् जतुन उनीहरूले चयाहे।

६ अपन उहयाँले उनीहरूसयामतु भन्तुभ्ो: हेर, 
मलयाई पतमीहरूकया प्वचयारहरू थयाहया छ र 
पतमीहरूले त्ो चयाहेकया छौ, जतुन मेरया पप्र् 
्ूहन्याले मबयाट चयाहे, जो मलयाई ्हुदीहरूद्यारया 
उचयापलनतु भ्दया अगयापड मेरो से्वयामया मसँग 
पथए।

७ त्सकयारण, पतमीहरू अझ आिीपषत 
छौ, पकनपक पतमीहरूले मृत्तुको स्वयाद 
कपहल्ै ियाउनेछैनौ; तर पतमीहरू मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु पितयाकया सबै कया््षहरू 
हेन्ष पजउने छौ, सबै कुरयाहरू पितयाको 
इचछयाअनतुसयार िूरया नभइ्जेलसमम, जब म 
मेरो मपहमयाकया सयाथ स्वग्षकया िपक्हरू सपहत 
आउनेछु।

८ अपन पतमीहरूले मृत्तुकया िीडयाहरूलयाई 
कपहल्ै सहनेछैनौ; तर जब म मेरो मपहमयामया 
आउनेछु पतमीहरू आँखयाको एक पनमेषमया 
मरणिीलतयाबयाट अमरत्वमया िरर्वत्षन हुनेछौ; 
र तब पतमीहरू मेरया पितयाको अपधरयाज्मया 
आिीपषत हुनेछौ।
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९ अपन फेरर, जब पतमीहरू ् ो िरीरमया बयास 

गननेछौ संसयारकया ियािहरूकया पननमत बयाहेक 
पतमीहरूले न त िीडया न त दु:ख भोग्ेछौ; 
अपन ्ो सबै म गननेछु त्ो कुरयाकया कयारण 
जतुन पतमीले मबयाट चयाहेकया छौ, पकनपक 
पतमीहरूले चयाहेकया छौ पक पतमीहरूले 
मयापनसहरूकया जी्वयातमयाहरू मकहयाँ ल्याउन 
सक, जबसमम संसयार रहनेछ।

१० अपन ्ो कयारणकया पननमत पतमीहरूसँग 
आन्दको िूण्षतया हुनेछ; र पतमीहरू 
मेरया पितयाको अपधरयाज्मया बसनेछौ; हो, 
पतमीहरूसँग आन्दको िूण्षतया हुनेछ, जसरी 
पितयाले मलयाई आन्दको िूण्षतया पदनतुभएको 
छ; र पतमीहरू िपन म जसतै हुनेछौ र म पितया 
जसतै छु; र पितया र म एक हौँ;

११ अपन िप्वत् आतमयाले पितया र मेरो ग्वयाही 
पद्छन् र पितयाले मयापनसकया स्तपतहरूलयाई 
मेरया कयारण िप्वत् आतमया पदनतुहु्छ।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेिूले 
्ी ्वचनहरू बोलनतुभएको पथ्ो, उहयाँले 
उनीहरूमध्े प्रत्ेकलयाई आफनो औँलयाले 
छुनतुभ्ो ती तीन बयाहेक जो बयास बसने पथए र 
त्सिपछ उहयाँले प्रसथयान गनतु्षभ्ो।

१३ अपन हेर, स्वग्षहरू खोपलए र 
उनीहरूलयाई स्वग्षसमम लपग्ो र बोलन 
नसपकने कुरयाहरू देखे र सतुने।

१४ अपन ्ो उनीहरूलयाई उच्चयारण गन्ष 
पनषेपधत गररएको पथ्ो; न त ् ो उनीहरूलयाई 
िपक् नै पदएको पथ्ो पक उनीहरूले ती 
कुरयाहरूको उच्चयारण गन्ष नै सकून् जतुन 
उनीहरूले देखे र सतुने।

१५ अपन ती िरीरमया पथए अथ्वया िरीर 
बयापहर पथए, उनीहरूले भन् सकेनन्; पकनपक 

उनीहरूलयाई ्सतो लयाग्ो पक ्ो उनीहरूको 
रुिया्तरण जसतो पथ्ो, पक उनीहरू ्ो 
मयासतुको िरीरबयाट अमर अ्वसथयामया िरर्वपत्षत 
भए, पक उनीहरूले िरमेश्वरकया कुरयाहरू हेन्ष 
सके।

१६ तर ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूल ेफेरर 
िथृ्वीको सतहमयापथ स्ेवया गर;े तिैपन उनीहरूले 
ती कुरयाहरूको स्ेवया गरनेन ् जतुन उनीहरूले 
देखकेया र सतुनेकया पथए, ती आज्याकया कयारण जतुन 
उनीहरूलयाई स्वग्षमया पदइएको पथ्ो।

१७ अपन अब, उनीहरूको रुिया्तरणको 
पदनदेनख उनीहरू अमर अथ्वया मरणिील 
भए, मलयाई थयाहया छैन।

१८ तर ्पत मलयाई थयाहया छ, त्ो 
अपभलेखअनतुसयार जतुन मलयाई पदइएको छ—
उनीहरू भूपमको सतहमयापथ अपि गए र 
सबै जनको से्वया गरे, उनीहरूकया प्र्वचनमया 
प्वश्वयास गनने जपत सबैलयाई चच्षमया एकीकृत 
गददै, उनीहरूलयाई बनप्तसमया पदँदै र जपत्ले 
बनप्तसमया पलए उनीहरूले िप्वत् आतमया प्रयाप्त 
गरे।

१९ अपन उनीहरूलयाई तीद्यारया कयारयागयारमया 
फयापल्ो जो चच्षको मयातहतमया पथएनन्। अपन 
ती कयारयागयारहरूले उनीहरूलयाई थयामन सकेनन्, 
पकनपक ती ढलेर दुई टुक्या भए।

२० अपन उनीहरूलयाई िृथ्वीमतुपन फयापल्ो; 
तर उनीहरूले िृथ्वीलयाई िरमेश्वरकया ्वचनले 
प्रहयार गरे, ्पतसमम पक उहयाँको िपक्द्यारया 
िृथ्वीकया गपहरयाइहरूबयाट उनीहरूलयाई मतुक् 
गररएको पथ्ो; र त्सकयारण पतनीहरूले 
उनीहरूलयाई ितुन्ष ि्या्षप्त गपहरो खयाडल खन् 
सकेनन्।

२१ अपन तीन िटक उनीहरूलयाई आगयाको 
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भट्ीमया फयापल्ो र उनीहरूले कुनै क्पत प्रयाप्त 
गरेनन्।

२२ अपन दुई िटक उनीहरूलयाई जङ्ली 
ज्ततुहरूको एउटया गतुफयामया फयापल्ो; र हेर 
उनीहरूले जङ्ली ज्ततुहरूसँग त्सरी खेले 
जसरी एउटया बयालक दुधे थतुमयासँग खेलदछ र 
कुनै क्पत प्रयाप्त गरेनन्।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्सरी 
उनीहरू नफीकया सबै जनमयाझ अपि गए र 
ख्ीष्टको सतुसमयाचयार भूपमकया सतहमयापथ सबै 
जनसयामतु प्रचयार गरे; र पतनीहरू िरमप्रभतुमया 
िरर्वपत्षत भए र ख्ीष्टको चच्षमया एकीकृत भए 
र त्स ितुसतयाकया जन आिीपषत पथए, ्ेिूको 
्वचनअनतुसयार।

२४ अपन अब म, मोमकोन, ्ी कुरयाहरूकया 
बयारेमया बोलन एक सम्कया पननमत अ्त् गछु्ष।

२५ हेर, मैले पतनीहरूको नयाउँ लेखन लयागेको 
पथएँ जसले मृत्तुको स्वयाद कपहल्ै ियाउदैनथे, 
तर िरमप्रभतुले पनषेपधत गनतु्षभ्ो; त्सकयारण 
म ती लेनखदनँ, पकनपक पतनीहरूलयाई 
संसयारबयाट लतुकयाइएको छ।

२६ तर हेर, मैले उनीहरूलयाई देखेको छु र 
उनीहरूले मेरो से्वया गरेकया छन्।

२७ अपन हेर उनीहरू गैह्र-्हूदीहरूमयाझ 
हुनेछन् र गैह्र-्हूदीहरूले उनीहरूलयाई 
पचन्ेछैनन्।

२८ उनीहरू ्हूदीहरूमयाझ िपन हुनेछन् र 
्हूदीहरूले उनीहरूलयाई पचन्ेछैनन्।

२९ अपन ्सतो हुन जयानेछ, जब िरमप्रभतुले 
उहयाँको प्वद्धत्यामया ्ोग् ठहऱ्याउनतुहुनेछ 
पक उनीहरूले इस्याएलकया छरिष्ट भएकया 
सबै कूलहरूको र सबै रयाष्टट्रहरू, कुटुमबहरू, 
भयाषयाहरू र जनको से्वया गनतु्षिछ्ष र पतनीहरूबयाट 

धेरै जी्वयातमयाहरू ्ेिूमया ल्याइनतुिछ्ष, पक 
उनीहरूको चयाहनया िूरया हुन सकोस् र 
िरमेश्वरको प्वश्वयास पदलयाउन सकने िपक्कया 
कयारण जतुन उनीहरूमया छ।

३० अपन उनीहरू िरमेश्वरकया स्वग्षदूतहरू 
जसतै छन् र ्पद उनीहरूले पितयासयामतु ्ेिूकया 
नयाउँमया प्रयाथ्षनया गरे भने उनीहरूले त्स 
मयापनसकया सयामतु आफ ँैलयाई देखयाउन सकनेछन् 
जसलयाई उनीहरूले ्ोग् ठयान्ेछन्।

३१ त्सकयारण, उनीहरूद्यारया महयान् र 
अद्ूत कया््षहरू ल्याइनेछन्, त्ो महयान् र 
आगयामी पदनअगयापड, जब सबै जन ख्ीष्टको 
््या्को आसनअगयापड पनशच् नै खडया 
हुनतुिद्षछ।

३२ हो, गैह्र-्हूदीहरूमयाझ समेत एक 
महयान् र अद्ूत कया््ष उनीहरूद्यारया ल्याइनेछ, 
त्ो ््या्को पदनअगयापड।

३३ अपन ्पद पतमीहरूसँग सबै 
धम्षियासत्हरू जसले ख्ीष्टकया सबै प्वसम्कयारी 
कया््षहरूको प्व्वरण पद्छन् ती भएकया भए, 
ख्ीष्टकया ्वचनहरूअनतुसयार पतमीहरूले थयाहया 
ियाउने पथ्ौ पक ्ी कुरयाहरू पनशच् नै 
आउनतुिछ्ष।

३४ अपन पधक्यार छ उनीहरूलयाई जसले 
्ेिूकया र पतनीहरूकया ्वचनहरूलयाई सतुन्ेछैन 
जसलयाई उहयाँले चतुन्तुभएको छ र उनीहरूमयाझ 
िठयाउनतुभएको छ; पकनपक जसले ्ेिूकया 
्वचनहरूलयाई रिहण गददैन र पतनीहरूकया 
्वचनहरूलयाई रिहण गददैन जसलयाई उहयाँले 
िठयाउनतु भएकोछ उसले उहयाँलयाई रिहण गददैन; 
र त्सकयारण उहयाँले उनीहरूलयाई अन्तम 
पदनमया रिहण गनतु्षहुनेछैन।

३५ अपन ्पद उनीहरू नज्मकेो भए 
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उनीहरूलयाई रयाम्ो हुन े पथ्ो। पकनपक के 
पतमीहरू ्ो ठया्छौ पक पतमीहरूले ररसयाएकया 
िरमशे्वरको ् ्या्लयाई हटयाउन सकछौ, जसलयाई 
मयापनसहरूकया ियाउमतुपन पकपचपमची गररएको 
छ, पक जसबयाट मतुपक् आउन सकोस्?

३६ अपन अब हेर, जब मैले पतनीहरूकया 
बयारेमया बोलेँ जसलयाई िरमप्रभतुले चतुन्तुभएको 
छ, हो, तीन समेत जसलयाई स्वग्षहरूपतर 
लयापगएको पथ्ो, पक मलयाई थयाहया पथएन पक 
उनीहरूलयाई मरणिीलतयाबयाट अमरत्वमया ितुद्ध 
गररएको पथ्ो—

३७ तर हेर, मैले लेखेदेनख, िरमप्रभतुसँग मैले 
सोधखोज गरेको छु र उहयाँले मलयाई ्ो प्रकट 
गनतु्षभएको छ पक उनीहरूकया िरीरहरूमया 
िरर्वत्षन ल्याउन आ्वश्क छ अ््थया ्ो 
आ्वश्क छ पक उनीहरूले मृत्तुको स्वयाद 
ियाउनतुिद्षछ;

३८ त्सकयारण, पक उनीहरूले मृत्तुको 
स्वयाद ियाउन निरोस् उनीहरूकया िरीरहरूमया 
िरर्वत्षन ल्याइएको पथ्ो, पक संसयारकया 
ियािहरूकया पननमत बयाहेक उनीहरूले िीडया र 
दु:ख सहन निरोस्।

३९ अब ्ो िरर्वत्षन त्ो बरयाबर छैन जतुन 
अन्तम पदनमया हुनेछ; तर त्हयाँ उनीहरूमयापथ 
िरर्वत्षन ल्याइएको पथ्ो; ्पतसमम पक 
सैतयानको उनीहरूमयापथ िपक् पथएन, पक 
उसले उनीहरूलयाई लोभ्याउन सकेन; र 
उनीहरूलयाई िरीरमया िप्वत् ियाररएको पथ्ो, 
पक उनीहरू िप्वत् पथए र िृथ्वीकया िपक्हरूले 
उनीहरूलयाई समयातन सकेनन्।

४० अपन ख्ीष्टको ््या्को पदनसमम 
उनीहरू ्ो अ्वसथयामया रहनतु पथ्ो; र त्स 
पदनमया उनीहरूले महयान् िरर्वत्षन प्रयाप्त गनतु्ष 

र अरु नपनसकने गरी पितयाको अपधरयाज्मया 
रिहण गररनतु, तर स्वग्षमया अन्तसमम 
िरमेश्वरसँग बयास गनतु्ष पथ्ो।

अध्या् २९

मोममोनको पुसतकको आगमन एक भचनह हो 
भक परमप्रिुले इस्ाएलको िलेा गन्छ र आफनो 
करार परूा गन्छ आरमि गनु्छिएको र—
जसले पभरल्ा भदनहरूका प्रकारहरूलाई 
र उपहारहरूलाई असवीकार गर्छ ती श्ाभपत 
हुनेरन्। लगिग ई.स.ं ३४–३५।

१ अपन अब हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु 
पक जब िरमप्रभतुले आफनो प्वद्धत्यामया 
्ोग् देखनतुहुनेछ पक ्ी भनयाइहरू उहयाँकया 
्वचनहरूअनतुसयार गैह्र-्हूदीहरूसयामतु 
आउनेछन्, तब पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ 
पक त्ो करयार जतुन पितयाले उनीहरूको 
ररकथकया भूपमहरूमया हुने ितुनसथया्षिनयाकया बयारेमया 
इस्याएलकया छोरयाछोरीहरूसँग गनतु्ष भएको छ, 
त्ो िूरया हुन थयापलसकेको छ।

२ अपन पतमीहरूले थयाहया ियाउने छौ 
पक िरमप्रभतुकया ्वचनहरू, जतुन िप्वत् 
अगम्वक्याहरूद्यारया बोपलएकया छन्, सबै िूरया 
हुनेछन्; र पतमीहरूले भन् आ्वश्क छैन 
पक िरमप्रभतु इस्याएलकया छोरयाछोरीहरूसयामतुको 
आफनो आगमन पढलया गनतु्षहु्छ।

३ अपन पतमीहरूले आफनया हृद्हरूमया 
कलिनया गन्ष आ्वश्क छैन पक ती ्वचनहरू 
जतुन बोपलएकया छन् व्थ्ष छन्, पकनपक हेर, 
िरमप्रभतुले आफनो करयारलयाई समझनतुहुनेछ जतुन 
उहयाँले इस्याएलकया िरयानयाकया आफनया जनसँग 
गनतु्षभएको छ।
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४ अपन जब पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू 

पतमीहरूमयाझ आएको देखनेछौ, तब 
पतमीहरूले िरमप्रभतुकया कयामहरूको उिेक्या 
गनतु्ष आ्वश्क छैन, पकनपक उहयाँको ््या्को 
तरबयार उहयाँको दयापहने हयातमया छ; र हेर, त्ो 
पदनमया, ्पद पतमीहरूले उहयाँकया कयामहरूको 
उिेक्या गऱ्ौ भने उहयाँले अह्रयाउनतुहुनेछ पक 
त्सले पतमीहरूलयाई ततुरु्त पजतनेछ।

५ पधक्यार छ उसलयाई जसले िरमप्रभतुकया 
कया््षहरूको उिेक्या गननेछ, हो, पधक्यार 
छ उसलयाई जसले ख्ीष्टलयाई र उहयाँकया 
कया््षहरूलयाई अस्वीकयार गननेछ!

६ हो, पधक्यार छ उसलयाई जसले 
िरमप्रभतुकया प्रकयािहरूलयाई अस्वीकयार गननेछ 
र जसले िरमप्रभतुले प्रकयािद्यारया, अथ्वया 
अगम्वयाणीद्यारया, अथ्वया उिहयारहरूद्यारया, 
अथ्वया भयाषयाहरूद्यारया, अथ्वया चङ्याइहरूद्यारया, 
अथ्वया िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया अरु कयाम 
गनतु्षहुन्् भनी भन्ेछ!

७ हो, अपन पधक्यार छ उसलयाई जसले 
त्स पदनमया फयाइदया पलन भन्ेछ पक ्ेिूद्यारया 
ल्याइएकया आशच््ष कम्षहरू हुन सकदैनन्; 
पकनपक जसले ्ो गछ्ष ऊ प्वध्वंिको ितुत् 
जसतै हुनेछ, जसकया पननमत कुनै कृिया पथएन, 
ख्ीष्टकया ्वचनअनतुसयार!

८ हो, अपन पतमीहरूले न त पन्दया गन्ष, न त 
उिेक्या गन्ष, न त ् हूदीहरूको, न त इस्याएलकया 
िरयानयाकया अ्विेषमध्े कसैको खेल बनयाउन 
अरु आ्वश्क छ; पकनपक हेर, िरमप्रभतुले 
उनीहरूसँगको आफनो करयारलयाई समझनतुहु्छ 
र उहयाँले त्सअनतुसयार उनीहरूलयाई गनतु्षहुनेछ 
जतुन उहयाँले कसम खयानतुभएको छ।

९ त्सकयारण पतमीहरूले अनतुमयान गन्ष 
आ्वश्क छैन पक पतमीहरूले िरमप्रभतुको 
दयापहने हयात देब्ेमया बदलन सकछौ, तयापक 
उहयाँले त्ो करयार िूरया गनतु्ष ््या्को अभ्यास 
नगनतु्षहोस् जतुन उहयाँले इस्याएलकया िरयानयासँग 
गनतु्षभएको छ।

अध्या् ३०

पभरल्ा भदनका गहै्र-यहूदीहरूलाई पशचात्ताप 
गन्छ, ख्ीष्टकहा ँआउन र इस्ाएलका घरानासगँ 
गभनन आज्ा गररनर। लगिग ई.स.ं ३४–३५।

१ सतुन, हे पतमी गैह्र-्हूदीहरू र ्ेिू ख्ीष्ट, 
पजउँदो िरमेश्वरकया ितुत्कया ्वचनहरूलयाई सतुन, 
जतुन उहयाँले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ पक 
मैले पतमीहरूकया बयारेमया बोलनतुिद्षछ, पकनपक, 
हेर उहयाँले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ पक मैले 
लेखनतुिद्षछ, ्सो भ्दै:

२ फक्क, पतमी सब ै गहै्र-्हूदीहरू, 
पतमीहरूकया दषु्ट बयाटयाहरूबयाट; र पतम्या 
खरयाब कयामहरूको, पतमीहरूकया झतुटहरू र 
छकयाइहरूको र पतमीहरूकया ्वशे्या्वपृत्हरूको र 
पतमीहरूकया गोप् कुकम्षहरूको र पतमीहरूकया 
मपूत्षिजूयाहरूको र पतमीहरूकया हत्याहरूको र 
पतमीहरूकया ितुरोपहत्याइँहरूको र पतमीहरूकया 
ईष्या्षहरू र पतमीहरूकया झगडयाहरूको र 
पतमीहरूकया सबै दषु्टतया र कुकम्षहरूबयाट 
िशचयात्याि गर र मसमक् आऊ र मरेया नयाउँमया 
बनप्तसमया पलअ, तयापक पतमीहरूल े आफनया 
ियािहरूबयाट छुटकयारया ियाउनेछौ र िप्वत् 
आतमयाल ेभररनछेौ, तयापक पतमीहरू मेरया जनसँग 
गपननेछौ जो इस्याएलकया िरयानयाकया हुन।्
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चौथो नफी
नफीको ितुसतक  

जो नफीकया छोरया हुन्—्ेिू ख्ीष्टकया पिष्हरूमध्े एक

नफीकया जनको एक अपभलेख, उनको अपभलेखअनतुसयार।

नफीहरू र लमानीहरू स् ैपरमप्रिुमा पररवभत्छत 
हुनरन—्उनीहरूसगँ स् ै कुराहरू साझा 
हुनरन,् आशचय्छजनक कम्छहरू गररनरन् र 
िभूममा उन्नभत गर्छन—्दईु रताबदीहरूपभर, 
भविाजनहरू, दषुट्ाइहँरू, गलत चच्छहरू 
र सताइहरू ्ढदरन—्तीनसय वष्छपभर, 
नफीहरू र लमानीहरू दु्  ै दषु्ट ्नदरन्—
अममारोनल े पभवत् अभिलखेहरू लुकाउँरन्। 
लगिग ई.स.ं ३५–३२१।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक चौतीसौँ ्वष्ष 
पबत्ो र िैतीसौँ ्वष्ष िपन पबत्ो र हेर ्ेिूकया 
पिष्हरूले सबै भूपम ्वररिरर ख्ीष्टकया चच्ष 
बनयाएकया पथए। अपन जपत उनीहरूकहयाँ आए 
र सयाँचैनै आफनया ियािहरूको िशचयात्याि गरे, 
्ेिूको नयाउँमया बनप्तसमया पलए र उनीहरूले 
िप्वत् आतमया प्रयाप्त िपन गरे।

२ अपन छैत्ीसौँ ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, 
भूपमको सबै सतहमया, नफीहरू र लमयानीहरू 
दुबै, सबै जन िरमप्रभतुमया िरर्वपत्षत भए 
र त्हयाँ उनीहरूमयाझ कुनै कलहहरू र 
प्व्वयादहरू पथएनन् र प्रत्ेक मयापनसले एक 
अकया्षसँग ््या्ोपचत व््वहयार गरे।

३ अपन उनीहरूसँग भएकया सबै कुरयाहरू 
उनीहरूमयाझ सयाझया पथए; त्सकयारण त्हयाँ 

धनी र गररब, ब्दी र स्वत्त् पथएनन्, तर 
उनीहरू सबैलयाई स्वत्त् र स्वगमी् उिहयारको 
सहभयागी बनयाइएको पथ्ो।

४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक सैतीसौँ ्वष्ष िपन 
पबत्ो र भूपममया अझै ियान्त पनर्तर पथ्ो।

५ अपन ्िेकूया पिष्हरूद्यारया त्हया ँ महयान ्
र अदू्त कया््षहरू ल्याइएकया पथए, ्पतसमम 
पक उनीहरूले पबरयामीहरूलयाई चङ्याइ गर े र 
मतृकहरूलयाई उठयाए र लङ्डयालयाई पहडँन 
र अ्धयालयाई दृपष्ट प्रयाप्त गन्ष र बपहरयालयाई 
सतुन् लगयाए र उनीहरूले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ सब ैप्रकयारकया आशच ््षजनक 
कम्षहरू गर;े र ् िेकूो नयाउँमया बयाहेक उनीहरूले 
कुन ैिपन आशच ््षजनक कम्षहरू गरनेन।्

६ अपन ्सरी अठतीसौँ ्वष्ष पबत्ो 
र उनया्चयालीसौँ िपन र एकचयालीसौं र 
ब्यालीसौँ, हो, उनया्िचयासौँ ्वष्ष समेत 
पबत्ो र एकया्वउन्ौँ िपन र बया्वन्ौँ, हो, अपन 
उनया्सयाठी्ौं ्वष्षसमम समेत पबत्ो।

७ अपन िरमप्रभतुले भूपममया उनीहरूको 
अत््त उन्पत गरयाउनतुभ्ो; हो, ्पतसमम 
पक उनीहरूले फेरर सहरहरू बनयाए जहयाँकया 
सहरहरू जलयाइएकया पथए।

८ हो, उनीहरूले त्ो महयान् सहर जरहेमलया 
समेत फेरर बनयाउन लगयाए।
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९ तर त्हयाँ धेरे सहरहरू पथए जसलयाई 

डुबयाइएको पथ्ो र पतनको सट्यामया ियानीमयापथ 
आ्ो, त्सकयारण ती सहरहरूलयाई न्वीकरण 
गन्ष सपकएनन्।

१० अपन अब, हेर, ्सतो हुन ग्ो पक 
नफीकया जन अत््त बपल्या भए र अत््त 
पछटो फैपलए र अत््त गोरया र आन्ददया्क 
जन बने।

११ अपन उनीहरूलयाई प्व्वयाह गरर्ो र 
प्व्वयाहमया पदइ्ो र ती धेरै ्वयाचयाहरूअनतुसयार 
आिीपषत भए जतुन िरमप्रभतुले उनीहरूसँग 
गनतु्षभएको पथ्ो।

१२ अपन उनीहरू मोियाकया अनतुष्ठयान र 
प्वपधहरूिपछ अरु पहँडेनन्; तर उनीहरू ती 
आज्याहरूिपछ पहँडे जतुन उनीहरूले उनीहरूकया 
िरमप्रभतु र उनीहरूकया िरमेश्वरबयाट प्रयाप्त 
गरेकया पथए, पनर्तर उि्वयास र प्रयाथ्षनया गददै 
र प्रयाथ्षनया गन्ष र िरमप्रभतुकया ्वचन सतुन् सधैँ 
एकसयाथ भेलया हुँदै।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक सबै 
भूपमहरूमया सबै जनमयाझ कुनै कलह पथएन; 
तर त्हयाँ ्ेिूकया पिष्हरूमयाझ िपक्ियाली 
आशच््षकम्षहरू भएकया पथए।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एकहत्रौँ ्वष्ष 
पबत्ो र बहत्रौँ ्वष्ष िपन, हो र पनषकष्षमया, 
उनयासीऔँ ्वष्षसमम पबत्ो; हो, स्ौँ 
्वष्षसमेत पबत्ो र ्ेिूकया पिष्हरू, जसलयाई 
उहयाँले चतुन्तुभएको पथ्ो, सबै िरमेश्वरको 
िरमधयामसमम गएकया पथए, ती तीनबयाहेक 
जसले बयास बसनतु िद्षथ्ो; र उनीहरूकया 
सट्यामया अरु पिष्हरू पन्तुक् गरर्ो; र त्ो 
ितुसतयाकया धेरै िपन पबतेकया पथए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भूपममया कुनै 

कलह भएन, िरमेश्वरको मया्याकया कयारण 
जतुनले जनकया हृद्हरूमया बयास गऱ्ो।

१६ अपन त्हयाँ कुनै ईष्या्षहरू पथएन, 
न त झगडयाहरू, न त पन्दो-चचको, न त 
्वेश्या्वृपत्हरू, न त झतुटहरू, न त हत्याहरू, 
न त कुनै प्रकयारकया लमिटिनया पथए; अपन 
पनशच् नै िरमेश्वरकया हयातद्यारया सृपष्ट गररएकया 
सबै जनमयाझ ्ी भ्दया बढी खतुसी जन ियाउन 
सपकन्।

१७ त्हयाँ न त डयाँकयाहरू, न त हत्यारयाहरू 
पथए, न त लमयानीहरू, न त कुनै—
्या्ीहरू पथए; तर उनीहरू एकीकृत ख्ीष्टकया 
छोरयाछोरीहरू र िरमेश्वरकया अपधरयाज्कया 
उत्रयापधकयारीहरू पथए।

१८ अपन उनीहरू कपत आिीपषत 
पथए! पकनपक िरमप्रभतुले उनीहरूकया सबै 
कयामहरूमया उनीहरूलयाई आिीपषत गनतु्षभ्ो; 
हो, एक स् दि ्वष्ष पबपत्जेलसमम िपन 
उनीहरू आिीपषत र उन्पतिील पथए; अपन 
ख्ीष्टदेनखकया िपहलो ितुसतया पबतेको पथ्ो र 
सबै भूपममया कुनै कलह पथएन।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफी, जसले 
्ो अन्तम अपभलेख रयाखेकया पथए (र उनले 
्ो नफीकया ियातयाहरूमया रयाखे) उनी मरे र 
उनकया छोरया आमोसले उनको सट्यामया रयाखे; र 
उनले िपन नफीकया ियातयाहरूमया रयाखे।

२० अपन उनले चौरयासी ्वष्षसमम रयाखे र 
भूपममया अझै ियान्त पथ्ो, जनको एक सयानो 
भयाग बयाहेक जसले चच्षदेनख पबद्ोह गरेकया पथए 
र आफ ँैलयाई लमयानीहरूको नयाउँ पदएकया पथए; 
त्सकयारण भूपममया फेरर लमयानीहरू हुन थयाले।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक आमोस 
िपन मरे, (र ्ो ख्ीष्टको आगमनदेनख एक 



548

४ नफी १:२२–३३ ५४८
स् चौरयान्बबे ्वष्षमया पथ्ो) र उनको छोरया 
आमोसले उनको सट्यामया अपभलेख रयाखे; र 
उनले िपन ्ो नफीकया ियातयाहरूमया रयाखे; र ्ो 
िपन नफीकया ितुसतकमया लेनखएको पथ्ो, जतुन 
्ो ितुसतक हो।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक दुई स् ्वष्ष 
पबतेकया पथए र केहीबयाहेक दोस्ो ितुसतयाकया सबै 
पबतेकया पथए।

२३ अपन अब म, मोमकोन, चयाहया्छु पक 
पतमीहरूले थयाहया ियाउनतु िद्षछ पक जन 
फैपलएकया पथए, ्पतसमम पक उनीहरू 
भूपमको समिूण्ष सतहमयापथ फैपलएकया पथए र 
उनीहरूको ख्ीष्टमया भएको उन्पतकया कयारण 
उनीहरू अत््त धनी बनेकया पथए।

२४ अपन अब, दुईस् एकौँ ्वष्षमया 
उनीहरूमयाझ ती हुन थयाल्ो जतुन िमणडले 
उचयापलएकया पथए, जसतै पक महङ्या ्वसत्हरू, 
हरेक प्रकयारकया असली मोतीहरू र संसयारकया 
असली कुरयाहरू लगयाउनतु।

२५ अपन त्ससम् िशचयात् उनीहरूकया 
समयानहरू र उनीहरूकया समिपत् उनीहरूमयाझ 
अरु सयाझया भएनन्।

२६ अपन उनीहरू ्वग्षहरूमया प्वभयापजत हुन 
थयाले; र उनीहरूले फयाइदया पलन आफनया पननमत 
चच्षहरू बनयाउन थयाले र ख्ीष्टको चच्षको 
सत्तयालयाई अस्वीकयार गन्ष थयाले।

२७ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब दुईस् दि 
्वष्षहरू पबतेकया पथए भूपममया धेरै चच्षहरू पथए; 
हो, त्हयाँ धेरै चच्षहरू पथए जसले ख्ीष्टलयाई 
पचनेको दया्वी गथने र तैिपन उनीहरूले उहयाँकया 
सतुसमयाचयारकया धेरै भयागहरूलयाई अस्वीकयार 
गथने, ्पतसमम पक उनीहरूले सबै प्रकयारकया 
दुष्टतयाहरूलयाई रिहण गथने र िप्वत् उसलयाई 

प्रदयान गथने जसलयाई पदन अ्ोग्तयाकया कयारण 
पनषेपधत गररएको पथ्ो।

२८ अपन ् ो चच्ष दुष्टतयाकया कयारण अ्त््त 
फैपल्ो र सैतयानकया िपक्कया कयारण जसले 
उनीहरूकया हृद्हरूलयाई समयात्ो।

२९ अपन फेरर, त्हयाँ अकको चच्ष पथ्ो जतुनले 
ख्ीष्टको अस्वीकयार गद्षथ्ो; र उनीहरूले 
ख्ीष्टको सत् चच्षलयाई सतयाए, पतनीहरूको 
प्वनम्तयाकया र पतनीहरूको ख्ीष्टमयापथको 
प्वश्वयासकया कयारण र पतनीहरूमयाझ गररएको 
धेरै आशच््षकम्षहरूकया कयारण उनीहरूले 
पतनीहरूको ईष्या्ष गरे।

३० त्सकयारण उनीहरूल ेउनीहरूसगँ रहकेया 
्िेकूया पिष्हरूमयापथ िपक् र अपधकयारको 
अभ्यास गर े र उनीहरूल े पतनीहरूलयाई 
कयारयागयारमया फ्याकेँ; तर िरमशे्वरकया ्वचनको 
िपक्द्यारया, जतुन पतनीहरूमया पथ्ो, कयारयागयार 
भनतकएर दुई टुक्या भ्ो र पतनीहरू िपक्ियाली 
आशच ््षकम्षहरू गददै उनीहरूमयाझ अपि गए।

३१ तैिपन र ती सबै आशच््षकम्षहरू 
हुँदयाहुँदै, जनले आफनया हृद्हरू कठोर बनयाए 
र पतनीहरूलयाई मयान्ष खोजे, जसरी ् रुिलेमकया 
्हूदीहरूले, उहयाँकया ्वचनअनतुसयार, ्ेिूलयाई 
मयान्ष खोजे।

३२ अपन उनीहरूले पतनीहरूलयाई आगोको 
भट्ीमया फ्याँके र पतनीहरू कुनै क्पत प्रयाप्त 
नगरी अपि आए।

३३ अपन उनीहरूले पतनीहरूलयाई जङ्ली 
जन्वयारहरूकया गतुफयाहरूमया फ्याँके, उनीहरूले 
जङ्ली जनया्वरहरूसँग त्सरी खेले जसरी 
एउटया बयालक एउटया थतुमयासँग खेलदछ; र 
पतनीहरू उनीहरूमयाझ अपि गए, कुनै क्पत 
प्रयाप्त नगरी।
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३४ तैिपन, जनले आफनया हृद्हरू कठोर 

बनयाए, पकनपक धेरै ियादरीहरू र गलत 
अगम्वक्याहरूद्यारया धेरै चच्षहरू बनयाउन र 
सबै प्रकयारकया दुष्टतयाहरू गन्ष उनीहरूलयाई 
अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो। अपन उनीहरूले 
्ेिूकया जनलयाई प्रहयार गरे; तर ्ेिूकया जनले 
फेरर प्रहयार गरेनन्। अपन ्सरी उनीहरू 
अप्वश्वयासमया र दुष्टतयामया कमजोर भए, बसनेपन, 
दुईस् तीस ्वष्ष नपबपत्जेलसमम।

३५ अपन अब ्ो ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो, 
दुईस् एकतीसौँ ्वष्षमया, जनमयाझ महयान् 
प्वभयाजन भ्ो।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो ्वष्षमया 
त्हयाँ जन उठे जसलयाई नफीहरू भपन्थ्ो 
र उनीहरू ख्ीष्टकया सत् प्वश्वयासी पथए र 
उनीहरूमयाझ ती पथए जसलयाई लमयानीहरू 
भपन्थ्ो—्याकूबीहरू र ्ेसेफीहरू र 
जोरयामीहरू;

३७ त्सकयारण ख्ीष्टकया सत् 
प्वश्वयासीहरूलयाई र ख्ीष्टकया सत् 
आरयाधनयाकतया्षहरूलयाई, (जसमयाझ ्ेिूकया 
ती तीन पिष्हरू पथए जसले बसनतुिद्षछ) 
नफीहरू र ्याकूबीहरू र ्ोसेफीहरू र 
जोरयामीहरू भपन्थ्ो।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जसले 
सतुसमयाचयारलयाई अस्वीकयार गर े उनीहरूलयाई 
लमयानीहरू र लमतुएलीहरू र इशमयाएलीहरू 
भपन्ो; र उनीहरू प्वश्वयासमया क्ीण 
भएनन,् तर उनीहरू इचछयािू्व्षक ख्ीष्टको 
सतुसमयाचयारप्वरुद्ध प्वद्ोह गर;े र उनीहरूले 
आफनया छोरयाछोरीहरूलयाई प्वश्वयास गन्षहुन् 
भनी पसकयाए जसरी उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुले 
प्रयारमभदेनख न ैकमजोर भए।

३९ अपन ्ो उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुको 
दुष्टतया र कुकम्षहरूकया कयारण पथ्ो, जसरी ्ो 
प्रयारमभमया पथ्ो। अपन उनीहरूलयाई िरमेश्वरकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई िृणया गन्ष पसकयाइ्ो, जसरी 
लमयानीहरूलयाई नफीकया स्तयानहरूप्रपत िृणया 
गन्ष प्रयारमभमया पसकयाइएको पथ्ो।

४० अपन ्सतो हुन ग्ो पक दुईस् 
च्वयालीस ्वष्ष पबतेकया पथए र जनको कयारोबयार 
्सतो पथ्ो। अपन जनको बढी दुष्टभयाग 
बपल्ो हुँदै ग्ो र िरमेश्वरकया जनभ्दया 
अत््त बढी अनपग्ती भए।

४१ अपन उनीहरूले आफनया पननमत अझै 
चच्षहरू पनर्तर बनयाए र पतनलयाई हरेक 
प्रकयारकया अनमोल कुरयाहरूले अझै सजयाए। 
अपन ्सरी दुईस् िचयास ्वष्ष र दुई स् सयाठी 
्वष्षहरू िपन पबते।

४२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनको दुष्ट 
भयागले गोप् ििथहरू र गयापद्या्तोनकया 
गतुटब्दीहरू फेरर बनयाउन थयाले।

४३ अपन नफीकया जन भपनने ती जन 
िपन आफनया हृद्हरूमया िमणडी हुन थयाले, 
उनीहरूकया अत््त धनकया कयारण र 
उनीहरूकया ब्धतुहरू, लमयानीहरूजसतै व्थ्ष 
हुन थयाले।

४४ अपन ्स सम्देनख पिष्हरू 
संसयारकया ियािहरूकया पननमत दुनखत हुन थयाले।

४५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक तीनस् ्वष्षहरू 
पबतेकया पथए, नफीकया जन र लमयानीहरूकया 
जन एक अकया्षजसतै अत््त दुष्ट हुन थयाले।

४६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
गयापद्या्तोनकया डयाँकयाहरू भूपमकया सबै 
सतहमया फैपलए; र ्ेिूकया पिष्हरूबयाहेक 
कोही िपन धममी पथएनन्। अपन सतुन र चयाँदी 
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५५०

   

मोमकोनको ितुसतक
अध्या् १

अममारोनल ेमोममोनलाई पभवत् अभिलेखहरूका 
्ारमेा भनदनेरन भदनरन—्नफीहरू र 
लमानीहरू्ीच यदु्ध आरमि हुनर—तीन 
नफीहरूलाई लभगनर—दषु्टता, अभवशवास, 
जादगुरीहरू र तनत्मनत् फैभलनर। लगिग 
ई.स.ं ३२१–३२६।

१ अपन अब म, मोमकोन, मलेै दखेकेया र 
सतुनकेया कुरयाहरूको एउटया अपभलखे बनयाउछुँ र 
त्सलयाई मोमकोनको ितुसतक भ्दछु।

२ अपन लगभग त्स सम्पतर जब 
अममयारोनले िरमप्रभतुमया ती अपभलेखहरू 
लतुकयाए, उनी मकहयाँ आए, (म दि ्वष्षको 
उमेरको भएकयाले र मैले मेरया जनकया पिक्याको 
तररकयामया केही पिपक्त हुन थयालेँ) र 
अममयारोनले मलयाई भने: म अनतुमयान गछु्ष पक 
पतमी एक गमभीर बयालक हौ र ध्यान पदनमया 
तीव्र छौ;

३ त्सकयारण, जब पतमी चौबीस ्वष्षकया 
हु्छौ म चयाहया्छु पक पतमीले ्ी कुरयाहरू 
समझनतु िछ्ष जतुन पतमीले ्ी जनकया बयारेमया 
देखेकया छौ; र जब पतमी त्ो उमेरकया 
हु्छौ अ्ततुमको भूपमपतर िहयाडमया जयाऊ 
जसलयाई पिम भपननेछ; र त्हयाँ मैले ्ी 
जनकया बयारेकया सबै िप्वत् कुँदयाइहरू जममया  
गरेको छु।

४ अपन हेर, पतमीले नफीकया ियातयाहरू 
आफनो सयाथ लैजयानेछौ र बयाँकीलयाई पतमीले 
जहयाँ छन् त्ही सथयानमया छयाडनेछौ; अपन 
पतमीले नफीकया ियातयाहरूमया ती सबै कुरयाहरू 
कुँद्नेछौ जतुन पतमीले ्ी जनकया बयारेमया देखेकया 
छौ।

५ अपन म, मोमकोन, नफीको स्तपत 
भएकयाले, (र मेरया पितयाको नयाउँ मोमकोन पथ्ो) 
मैले ्ी कुरयाहरू समझेँ जतुन अममयारोनले मलयाई 
आज्या पदए।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मलयाई, एियार 

ढुकुटीमया प्रचूरतयामया थतुियाररए र हरेक प्रकयारकया 
सम्वयाहनमया ओसयारिसयार गरर्ो।

४७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् ियाँच 
्वष्ष पबतेकया पथए, (र जन अझै िपन दुष्टतयामया 
पथए) आमोस मरे; र उनकया भयाइ, अममयारोनले 
उनको सट्यामया अपभलेख रयाखे।

४८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब तीनस् 
बीस ्वष्षहरू पबतेकया पथए, अममरोनले, िप्वत् 
आतमयाद्यारया बयाध् भएकयाले, अपभलेखहरू 
लतुकयाए जतुन िप्वत् पथए—हो, सबै िप्वत् 

अपभलेखहरूसमेत जतुन एक पिँढीदेनख अकको 
पिँढीसमम हसतया्तरण गररएकया पथए, जतुन 
िप्वत् पथए—ख्ीष्टको आगमनदेनखको 
तीनस् बीसौँ ्वष्षसमम समेत।

४९ अपन उनले िरमप्रभतुमया ती लतुकयाए, पक 
ती फेरर ्याकूबको िरयानयाकया अ्विेषसमम 
जयान सकोस्, अगम्वयाणी र िरमप्रभतुकया 
्वयाचयाहरूअनतुसयार। अपन ्सरी अममयारोनकया 
अपभलेखको अ्त् हु्छ।
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्वष्षको भएकयाले, मेरया पितयाद्यारया दपक्णतफ्कको 
भूपममया, जरहेमलयाको भूपममया समेत लपग्ो।

७ भूपमको समिूण्ष सतह भ्वनहरूले 
भररएकया पथए र जन लगभग समतुद्कया बयालतु्वया 
जपत्कै अनपग्ती पथए।

८ अपन ्ो ्वष्षमया ्सतो हुन ग्ो 
नफीहरूबीच ्तुद्ध हुन थयाल्ो, जो नफीहरू र 
्याकूबीहरू र ्ोसेफीहरू र जोरयामीहरूद्यारया 
बनेकया पथए; र ्ो ्तुद्ध नफीहरू र लमयानीहरू 
र लमतुएलीहरू र इशमयाएलीहरूबीच पथ्ो।

९ अब लमयानीहरू र लमतुएलीहरू र 
इशमयाएलीहरूलयाई लमयानीहरू भपन्थ्ो र दुई 
िक्हरू नफीहरू र लमयानीहरू पथए।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्तुद्ध पसदोनको 
ियानीनपजक जरहेमलयाकया पसमयानयाहरूमया 
उनीहरूमयाझ हुन थयाल्ो।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूले 
मयापनसहरूको एक महयान् सङ्ख्यया, तीस 
हजयारभ्दया बढी संख्या समेत एकसयाथ 
जममया गरेकया पथए। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
उनीहरूसँग त्ो सोही ्वष्षमया थतुप्रै लडयाइँहरू 
भए, जतुनमया नफीहरूले लमयानीहरूलयाई हरयाए र 
उनीहरूमध्े धेरैको बध गरे।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
आफनया ्ोजनयालयाई त्यागे र भूपममया ियान्त 
सथयापित भ्ो; र लगभग चयार्वष्षको 
अ्तरयालसमम ियान्त रहो, पक त्हयाँ कुनै 
रक्ियात भएन।

१३ तर समिूण्ष भूपमको सतहमयापथ दुष्टतया 
फैपल्ो, ् पतसमम पक िरमप्रभतुले आफनया पप्र् 
पिष्हरूलयाई लैजयानतुभ्ो र आशच््षजनक 
कम्षहरूकया र चङ्याइकया कया््षहरू जनकया 
दुष्टतयाकया कयारण रोपकए।

१४ अपन िरमप्रभतुबयाट त्हयाँ कुनै उिहयारहरू 
पथएनन् र िप्वत् आतमया उनीहरूको दुष्टतया र 
अप्वश्वयासकया कयारण कसैमया आएनन्।

१५ अपन म, ि््ध ्वष्षको उमेरको भएकयाले 
र केही गमभीर सोचको भएकयाले, त्सकयारण 
मलयाई िरमप्रभतुद्यारया भेपट्ो र मैले ्ेिूको 
कृियालयाई चयाखेँ र थयाहया ियाएँ।

१६ अपन मैले ्ी जनसयामतु प्र्वचन 
पदने प्र्यास गरेँ, तर मेरो मतुख ब्द भ्ो र 
मलयाई पनषेध गरर्ो पक मैले उनीहरूमयाझ 
प्रचयार गन्षहुँदैन; पकनपक हेर उनीहरूले 
इचछयािू्व्षक उनीहरूकया िरमेश्वरप्वरुद्ध 
प्वद्ोह गरेकया पथए; र उनीहरूकया दुष्टतयाकया 
कयारण, पप्र् पिष्हरूलयाई भूपमबयाट  
लपग्ो।

१७ तर म उनीहरूमयाझ रहेँ, तर मलयाई 
उनीहरूसयामतु प्र्वचन पदन पनषेपधत गररएको 
पथ्ो, उनीहरूकया हृद्कया कठोरतयाकया 
कयारण; र उनीहरूकया हृद्कया कठोरतयाकया 
कयारण भूपम उनीहरूकया पननमत श्यापित  
भ्ो।

१८ अपन ती गयापद्या्तोन डयाँकयाहरूले, 
जो लमयानीहरूमयाझ पथए, भूपम ढयाके, 
्पतसमम पक त्हयाँकया बयापस्दयाहरूले आफनया 
खरखजयानयाहरू िृथ्वीमया लतुकयाउन थयाले; र ती 
पचप्या भए, पकनभने िरमेश्वरले भूपमलयाई 
श्याि पदनतुभएको पथ्ो, पक पतनले ती समयातन 
सकेनन्, न त ती रयाखन नै सके।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ 
जयादुगरीहरू र त्त्म्त्हरू र जयादुहरू पथए; र 
दुष्ट चयापहँको िपक् भूपमको समिूण्ष सतहमयापथ 
आएको पथ्ो, अपबनयादीकया र लमयानी 
िमतुएलकया िपन ्वचनहरू िूरया हुनमया समेत।
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५५२
अध्या् २

मोममोनल ेनफी सनेाहरूको अगुवाइ गर्छन्—
रतिपात र भहसंाल ेिभूम ्ढार्छ—नफीहरूले 
दोषीको द:ुखका सा् रोक गर्छन् र भवलाप 
गर्छन—्उनीहरूको अनुग्रहको भदन 
भ्भतसकेको र—मोममोनल ेनफीका पाताहरू 
प्राप्त गर्छन—्यदु्धहरू भनरनतर िइरहनरन्। 
लगिग ई.स.ं ३२७–३५०।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो त्ही ्वष्षमया त्हयाँ 
नफीहरू र लमयानीहरूबीच फेरर ्तुद्ध हुन 
थयाल्ो। अपन म कपललो भए िपन, कदमया 
ठूलो पथएँ; त्सकयारण नफीकया जनले मलयाई 
पन्तुक् गरे पक म उनीहरूको अगतु्वया, अथया्षत् 
उनीहरूकया सेनयाहरूको अगतु्वया हुनतुिद्षछ।

२ त्सकयारण ्सतो हुन ग्ो पक मेरो 
सोह्रौँ ्वष्षमया म नफीहरूकया सेनयाको अगतु्वयामया 
लमयानीहरूकया प्वरुद्ध अपि गएँ; त्सकयारण 
तीनस् छबबीस ्वष्ष पबतेकया पथए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
सत्याइसौँ ्वष्षमया लमयानीहरू अत््त महयान् 
िपक्कया सयाथ हयामीमयापथ आए, ्पतसमम 
पक उनीहरूले मेरया सेनयाहरूलयाई तसया्षए; 
त्सकयारण पतनीहरूले लडेनन र पतनीहरू 
उत्र भेगतफ्क िपछ हटन थयाले।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी 
अ्गोलयाको सहरमया आ्ौँ र हयामीले त्ो 
सहरलयाई अधीनमया पल्ौँ र लमयानीहरूप्वरुद्ध 
आफनो सतुरक्या गन्ष त्यार गऱ्ौँ। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक हयामीले हयाम्ो िपक्कया सयाथ त्ो 
सहरलयाई बपल्ो बनया्ौँ; तर हयाम्ो समिूण्ष 
िपक् भए िपन लमयानीहरू हयामीमयापथ आए र 
हयामीलयाई सहरबयाट लखेटे।

५ अपन उनीहरूले हयामीलयाई दयाउदको 
भूपमबयाट िपन बयापहर लखेटे।

६ अपन हयामी अपि बढ्ौँ र ्होितुको 
भूपममया आ्ौँ, जतुन िनशचममया समतुद् पकनयारको 
पसमयानयामया पथ्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी हयाम्या 
जनहरूलयाई समभ्व भएजपत पछटो एक सयाथ 
भेलया गऱ्ौँ, तयापक हयामीले उनीहरूलयाई एउटया 
समूहमया जममया गन्ष सकूँ।

८ तर हेर, भूपम डयाँकयाहरू र लमयानीहरूले 
भररएको पथ्ो; र मेरया जनमयापथ झतुन्डएको 
त्ो भ्यानक प्वनयाि हुँदयाहुँदै िपन, उनीहरूले 
आफनया खरयाब कया््षहरूको िशचयात्याि गरेनन्; 
त्सकयारण भूपमको समिूण्ष सतहभरर रक्ियात 
र पहँसया फैपलएको पथ्ो, नफीहरूको भयाग 
र लमयानीहरूको भयाग दुबैमया; र ्ो भूपमको 
समिूण्ष सतहभरी एउटया िूण्ष क्यान्त पथ्ो।

९ अपन अब, लमयानीहरूको एउटया रयाजया 
पथए र उनको नयाउँ हयारुन पथ्ो; र उनी 
च्वयालीस हजयार सेनयाकया सयाथ हयाम्या प्वरुद्ध 
आए। अपन हेर, मैले ब्यालीस हजयारकया सयाथ 
उनलयाई थयामेँ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
मेरया सेनयाकया सयाथ उनलयाई हरयाएँ पक उनीहरू 
मेरया अगयापडबयाट भयागे। अपन हेर, ् ो सबै गरर्ो 
र तीनस् तीस ्वष्ष पबतेकया पथ्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूले 
आफनया दुष्टतयाको िशचयात्याि गन्ष थयाले र 
िमतुएल अगम्वक्याद्यारया भपनएजसतै करयाउन 
थयाले; पकनपक हेर कुनै मयापनसले त्ो रयाखन 
सकेन जतुन उसको आफनो पथ्ो, भूपममया 
भएकया चोरहरू र डयाँकयाहरू र हत्यारयाहरू र 
जयादु कलयाकया र त्त्म्त्कया कयारण।

११ ्सरी ्ी कुरयाहरूकया कयारण समिूण्ष 



553

मोमकोन २:१२–२१५५३
र अझ प्विेष गरी नफीकया जनमयाझ भूपममया 
िोक र प्वलयाि हुन थयाल्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब म, 
मोमकोनले उनीहरूकया प्वलयाि र उनीहरूकया 
िोक र िरमेश्वरअगयापडकया उनीहरूको दु:ख 
देखे, मेरो हृद् ममया खतुपस्याली मनयाउन 
थयाल्ो, कृिया र िरमप्रभतुप्रपतको धीरतयालयाई 
जया्दै, त्सकयारण ्ो अनतुमयान गददै पक उहयाँ 
उनीहरूप्रपत कृियालतु हुनतुहुनेछ पक उनीहरू 
फेरर धममी जन बन्ेछन्।

१३ तर हेर मेरो ्ो खतुसी व्थ्ष पथ्ो, 
पकनपक उनीहरूको दु:ख िरमेश्वरको कृियाकया 
कयारण िशचयात्यािकया पननमत पथएन; तर ्ो 
दोषीको दु:खकया पननमत पथ्ो, पकनभने 
िरमेश्वरले उनीहरूलयाई ियािमया खतुपस्याली 
पलन कपहल्ै पदनतुभएन।

१४ अपन उनीहरू चूण्ष हृद्हरू र 
िछुतयाएकया आतमयाहरूकया सयाथ ्ेिूकहयाँ 
आएनन्, तर उनीहरूले िरमेश्वरलयाई 
सरयािे र मन्ष चयाहे। तैिपन उनीहरूले आफनया 
जी्वनहरूकया पननमत तरबयारकया सयाथ सङ्घष्ष 
गद्षथे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरो दु:ख फेरर 
मकहयाँ फक्को र मैले देखेँ पक अनतुरिहको पदन 
उनीहरूबयाट भयाग्ो, संसयाररक रुि र आनतमक 
रुि दुबैमया; पकनपक मैले उनीहरूमध्े 
हजयारौँलयाई िरमेश्वरप्वरुद्ध खतुल्या प्वद्ोहमया 
कयाटेर ढयापलएको र गो्वर झैँ भूपमको सतहमया 
थतुियाररएको देखेँ। अपन ्सरी तीनस् 
च्वयालीस ्वष्षहरू प्वतेकया पथए।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
िैँतयालीसौँ ्वष्षमया नफीहरू लमयानीहरू 
अपिबयाट भयाग् थयाले; र उनीहरूको 

प्रत्यागमनमया उनीहरूलयाई रोकन समभ्व 
हुनतुभ्दया अगयापड उनीहरू ्िोनको भूपम 
नआइ्जेलसमम उनीहरूलयाई लखेपट्ो।

१७ अपन अब, ्िोनको सहर त्ो 
भूपमनपजक पथ्ो जहयाँ अममयारोनले 
िरमप्रभतुकहयाँ ती अपभलेखहरू थतुियारेकया पथए, 
तयापक पतनको प्वनयाि नगरर्ोस्। अपन हेर मैले 
अममयारोनकया ्वचनहरूअनतुसयार गएको पथएँ र 
नफीकया ियातयाहरू पलएको पथएँ र अममयारोनकया 
्वचनहरूअनतुसयार अपभलेख बनयाएँ।

१८ अपन मैले नफीकया ियातयाहरूमयापथ  
सबै दुष्टतया र कुकम्षहरूको िूरया प्व्वरण बनयाएँ; 
तर ्ी ियातयाहरूमयापथ मैले उनीहरूकया दुष्टतया 
र कुकम्षहरूको िूरया प्व्वरण बनयाउनबयाट रोकेँ, 
पकनपक हेर, मैले मयापनसहरूकया तररकयाहरू 
जयान् सकने भएदेनख मेरया आँखयाहरूअगयापड 
दुष्टतया र कुकम्षहरूको पनर्तर दृश्  
आएको छ।

१९ अपन उनीहरूकया दषु्टतयाकया कयारण मलयाई 
पधक्यार छ; पकनपक मरेो हृद् मरेया सबै 
पदनहरूमया उनीहरूकया दुष्टतयाकया कयारण द:ुखले 
भररएको छ; तैिपन, मलयाई थयाहया छ पक त्ो 
अन्तम पदनमया मलयाई उतथयान गररनछे।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो ्वष्षमया 
नफीकया जनको फेरर पसकयार खेपल्ो 
र लखेपट्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
हयामीहरूलयाई िेम भन्े उत्रको भूपममया 
नितुऱ्याइ्जेलसमम लखेपट्ो।

२१ अपन ् सतो हुन ग्ो पक हयामीले िेमको 
सहरलयाई बपल्ो बनया्ौँ र हयामीले हयाम्या 
जनलयाई समभ्व भएसमम जममया गऱ्ौँ, तयापक 
हुनसकछ हयामीले उनीहरूलयाई प्वनयािबयाट 
बचयाउन सकौँ।
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२२ अपन ्सतो हुन ग्ो तीनस् 

छ्यालीसौँ ्वष्षमया उनीहरू फेरर हयामीमयापथ 
आउन थयाले।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले मेरया 
जनसयामतु बोलेँ र महयान् िपक्कया सयाथ 
उनीहरूलयाई उकसयाएँ, पक उनीहरू सहयासिू्व्षक 
लमयानीहरूअगयापड खडया हुनतुिद्षछ र उनीहरूकया 
ितनीहरू र उनीहरूकया छोरयाछोरीहरू र 
उनीहरूकया भ्वनहरू र उनीहरूकया िरहरूकया 
पननमत लडनतुिद्षछ।

२४ अपन मेरया ्वचनहरूले उनीहरूलयाई 
केही हदसमम उतसयाह पद्ो, ्पतसमम पक 
उनीहरू लमयानीहरूअगयापडबयाट भयागेनन्, तर 
उनीहरूकया प्वरुद्ध सहयासकया सयाथ खडया भए।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले 
तीसहजयारको सेनयाले िचयासहजयारको 
सेनयाप्वरुद्ध लड्ौँ। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
हयामी उनीहरूअगयापड ्पत अपडग भएर खडया 
भ्ौँ पक उनीहरू हयाम्या अगयापडबयाट भयागे।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
भयागेकया पथए हयामीले उनीहरूलयाई हयाम्या 
सेनयाहरूकया सयाथ फेरर िछ्या्ौँ र उनीहरूलयाई 
हरया्ौँ; तैिपन िरमप्रभतुको िपक् हयामीसँग 
पथएन; हो, हयामीलयाई हयामीमै छयापडएको 
पथ्ो, पक िरमप्रभतुको आतमया हयामीमया बसेन; 
त्सकयारण हयामी हयाम्या ब्धतुहरूजसतै कमजोर 
भएकया पथ्ौँ।

२७ अपन मेरो हृद् मेरया जनमयापथको 
प्रकोिकया कयारण, उनीहरूकया दुष्टतयाकया 
कयारण र उनीहरूकया कुकम्षहरूकया कयारण 
दुनखत भ्ो। तर हेर, हयाम्या ररकथकया भूपम फेरर 
अधीनमया नपलइ्जेलसमम हयामी लमयानीहरू र 
गयापद्या्तोन डयाँकयाहरूकया प्वरुद्ध ग्ौँ।

२८ अपन तीनस् उनया्िचयासौँ ्वष्ष पबतेको 
पथ्ो। अपन तीनस् िचयासौँ ्वष्षमया हयामीले 
लमयानीहरू र गयापद्या्तोन डयाँकयाहरूसँग एउटया 
सन्ध गऱ्ौँ, जतुनमया हयामीले हयाम्ो ररकथको 
भूपमलयाई प्वभयापजत भएको िया्ौँ।

२९ अपन लमयानीहरूल ेहयामीलयाई उत्रतफ्कको 
भूपम पदए, हो, त्ो सयँाितुरो ियाटँीसमम समते 
जसले दपक्णतफ्कको भपूमसमम लजैया्छ। अपन 
हयामीले लमयानीहरूलयाई दपक्णतफ्कको सबै  
भूपम पद्ौँ।

अध्या् ३

मोममोन नफीहरूकहा ँ पशचात्तापको घोषणा 
गद्छरन्—उनीहरूल े महान ् भवजय प्राप्त 
गर्छन् र उनीहरूको आफना रभतिमा मभहमा 
गर्छन्—मोममोन उनीहरूको अगवुाइ गन्छ 
असवीकार गर्छन् र उनीहरूका भनममतका 
उनका प्रा ््छनाहरूभ्ना आस्ाका हुनरन—्
मोममोनको पुसतकल े इस्ाएलका ्ाह्र 
कूलहरूलाई सुसमाचारमा भवशवास गन्छ 
भनमतयाउँर। लगिग ई.स.ं ३६०–३६२।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू दि 
्वष्ष अरु नपबपत्जेलसमम लडयाइँ गन्ष आएनन्। 
अपन हेर, मैले मेरया जन, नफीहरूलयाई 
उनीहरूकया भूपमहरू र लडयाइँको सम्कया 
पननमत उनीहरूकया हपत्यारहरू त्यार गन्ष 
लगयाएँ।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो िरमप्रभतुले मेरयासयामतु 
भन्तुभ्ो: ्ी जनसयामतु करयाऊ—िशचयात्याि 
गर र मसमक् आओ र पतमीहरूले बनप्तसमया 
पलअ र मेरो चच्षलयाई फेरर बनयाओ र म 
पतमीहरूलयाई छयाडनेछु।
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३ अपन मैले ्ी जनसयामतु करयाएँ, तर ्ो 

व्थ्षमया पथ्ो; र उनीहरूले महसतुस गरेनन् 
पक ्ो िरमप्रभतु हुनतुहु्थ्ो जसले उनीहरूलयाई 
जोगयाइपदनतुभएको पथ्ो र उनीहरूलयाई 
िशचयात्यािको मौकया पदनतुभएको पथ्ो। अपन 
हेर उनीहरूले आफनया हृद्हरूलयाई िरमप्रभतु 
उनीहरूकया िरमेश्वरप्वरुद्ध कठोर बनयाए।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ो दिौँ ्वष्ष 
पबतेिपछ, समपष्ठमया ख्ीष्टको आगमनदेनख 
तीनस् सयाठी ्वष्ष बनयाउँदै, लमयानीहरूकया 
रयाजयाले मलयाई एउटया ित् लेखे, जतुनले मलयाई 
ज्यान पद्ो पक उनीहरू फेरर हयाम्या प्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष आउन त्यारी गरररहेकया पथए।

५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक मैले मेरया जनलयाई 
अह्रयाएँ पक उनीहरू उजयाड भूपममया एकसयाथ 
भेलया हुनू, एक सहरमया जतुन पसमयानयामया पथ्ो, 
त्ो सयाँितुरो ियाँटीनपजक जतुनले दपक्णतफ्कको 
भूपमपतर लैजया्थ्ो।

६ अपन हयामीले हयाम्या सेनयाहरू त्हयाँ रयाख्ौँ, 
पक हयामीले लमयानीहरूकया सेनयाहरूलयाई रोकन 
सकौँ, पक उनीहरूले हयाम्या भूपमहरू कुनैलयाई 
अधीनमया पलन नसकून्; त्सकयारण हयामीले 
उनीहरूप्वरुद्ध हयाम्या सबै फौजकया सयाथ बपल्या 
बनया्ौँ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
एकसठ्ी्ौँ ्वष्षमया लमयानीहरू हयाम्या प्वरुद्ध 
लडयाइँ गन्ष उजयाडको सहरसमम तल आए; 
र ्सतो हुन ग्ो पक त्ो ्वष्षमया हयामीले 
उनीहरूलयाई हरया्ौँ, ्पतसमम पक उनीहरू 
फेरर उनीहरूकया आफनया भूपमपतर फक्क।

८ अपन तीनस् बैसठ्ी्ौँ ्वष्षमया उनीहरू 
लडयाइँ गन्ष फेरर तल आए। अपन हयामीले 
उनीहरूलयाई फेरर हरया्ौँ र उनीहरूकया 

ठूलो सङ्ख्ययालयाई बध गऱ्ौँ र उनीहरूकया 
मृतकहरूलयाई समतुद्मया फ्याँक्ौँ।

९ अपन अब, ्ो महयान् कुरयाकया कयारण 
जतुन मेरया जन, नफीहरूले गरेकया पथए, 
उनीहरूले आफनो िपक्मया िमणड गन्ष थयाले 
र स्वग्षहरूअगयापड कसम खयान थयाले पक 
उनीहरूले आफनया ती ब्धतुहरूको रगतको 
बदलया पलनेछन् जसलयाई उनीहरूकया 
ित्तुहरूद्यारया ्वध गररएको पथ्ो।

१० अपन उनीहरूले स्वग्षको र िरमेश्वरको 
पसंहयासनको िपन कसम खयाए, पक उनीहरू 
उनीहरूकया ित्तुहरूप्वरुद्ध लडन जयानेछन् र 
पतनीहरूलयाई भूपमको सतहदेनख हटयाउनेछन्।

११ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया 
दुष्टतया र कुकम्षकया कयारण म, मोमकोन ्स 
सम्देनख उनीहरूको सेनयानी र ्ी जनको 
अगतु्वया हुन िूरै अस्वीकयार गरेँ।

१२ हेर, मैले उनीहरूको अगतु्वयाइ गरेको 
पथएँ, उनीहरूको दुष्टतया हुँदयाहुँदै िपन मैले 
उनीहरूलयाई धेरै िटक लडयाइँमया अगतु्वयाइ 
गरेको पथएँ र उनीहरूलयाई मया्या गरेको पथएँ, 
ममया भएको िरमेश्वरको मया्याअनतुसयार, 
मेरो िूरै हृद्कया सयाथ; अपन मेरो जी्वयातमया 
उनीहरूकया पननमत सयारया पदनभरर िरमेश्वरसयामतु 
प्रयाथ्षनयामया ख््याइएको पथ्ो; तैिपन, ्ो 
आसथया पबनया पथ्ो, उनीहरूकया हृद्कया 
कठोरतयाकया कयारण।

१३ अपन मैले उनीहरूलयाई तीन िटक 
उनीहरूकया ित्तुहरूकया हयातहरूबयाट मतुक् 
गरेको छु र उनीहरूले आफनया ियािहरूको 
िशचयात्याि गरेकया छैनन्।

१४ अपन जब उनीहरूले त्ो सबैको कसम 
खयाएकया पथए जतुन हयाम्या िरमप्रभतु र मतुपक्दयातया 



मोमकोन ३:१५–४:१

556

५५६
्ेिू ख्ीष्टद्यारया पनषेपधत गररएको पथ्ो, 
पक उनीहरू आफनया ित्तुहरूसयामतु लडयाइँ गन्ष 
जयानेछन् र आफनया ब्धतुहरूको रगतको बदलया 
पलनेछन्, हेर, िरमप्रभतुको आ्वयाज मकहयाँ 
आ्ो, ्सो भ्दै:

१५ बदलया पलने कयाम मेरो हो र म बदलया 
पलनेछु र पकनभने ्ी जनले मैले उनीहरूलयाई 
मतुक् गरेिपछ िशचयात्याि गरेनन्, हेर, 
उनीहरूलयाई िृथ्वीको सतहबयाट अलग्याइनेछ।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मलै े मेरया 
ित्तुहरूप्वरुद्ध जयान िरू ै अस्वीकयार गरेँ ; र 
मलै े िरमप्रभतुल े आज्या गरजेसत ै समते गरेँ ; र 
म ससंयारसयामतु ती कुरयाहरूको प्रकट गन्ष एक 
पनपषक्् सयाक्ीकया रुिमया खडया भए ँ जतुन मलैे 
दखेेँ  र सतुनेँ , ती आतमयाकया प्रकटहरूअनतुसयार 
जतुनल ेआगयामी कुरयाहरूको ग्वयाही पदएकया पथए।

१७ त्सकयारण, म पतमीहरूलयाई लेखछु, 
गैह्र-्हूदीहरू र पतमीहरूलयाई िपन, 
इस्याएलकया िरयानया, जब कया््ष आरमभ हुनेछ, 
पक पतमीहरू पतमीहरूको ररकथको भूपममया 
फक्कन त्यार गन्ष लयागेकया हुनेछौ।

१८ हो, हरे, म िथृ्वीकया िल्ो छउेकयाहरूलयाई 
लखेछु; हो, पतमीहरूलयाई, इस्याएलकया 
बयाह्र कूलहरूलयाई, जसलयाई उनीहरूकया 
कया््षहरूअनतुसयार ती बयाह्रद्यारया ््या् गररनेछ 
जसलयाई ्िे ू ख्ीष्टल े ्रुिलेमको भूपममया 
उहयाकँया पिष्हरू हुन चतुन्तुभ्ो।

१९ अपन म ्ी जनकया अ्विेषलयाई िपन 
लेखदछु, जसलयाई ती बयाह्रद्यारया ््या् िपन 
गररनेछ जसलयाई ्ेिूले ्ो भूपममया चतुन्तुभ्ो; 
र उनीहरूलयाई ती अकया्ष बयाह्रद्यारया ््या् 
गररनेछ जसलयाई ्ेिूले ्रुिलेमको भूपममया 
चतुन्तुभ्ो।

२० अपन ्ी कुरयाहरू आतमयाले मलयाई 
प्रकट गछ्षन्; त्सकयारण म पतमीहरू 
सबैलयाई लेखदछु। अपन ्ो कयारणकया पननमत 
म पतमीहरूलयाई लेखदछु, पक पतमीहरूले 
थयाहया ियाउन सक पक पतमीहरू ख्ीष्टको 
््या्को आसनअगयापड खडया हुनतुिछ्ष, हो, 
प्रत्ेक आतमया जतुन आदमको समिूण्ष मयान्व 
िरर्वयारको मयातहतकया हुन्; र पतमीहरू आफनया 
कया््षहरूको ््या् गररन खडया हुनतुिछ्ष, चयाहे 
ती असल भए िपन अथ्वया खरयाब भए िपन;

२१ अपन ्ो िपन पक पतमीहरूले ्ेिू 
ख्ीष्टको सतुसमयाचयारको प्वश्वयास गन्ष सक, जतुन 
पतमीहरूले पतमीहरूमयाझ ियाउनेछौ; र ् ो िपन 
पक ्हूदीहरू, िरमप्रभतुकया कयारयार्वद्ध जनले 
उनीबयाहेक अरु सयाक्ी ियाउनेछन् जसलयाई 
उनीहरूले देखे र सतुने, पक ्ेिू, जसलयाई 
उनीहरूले ्वध गरे, सोही ख्ीष्ट र सोही 
िरमेश्वर हुनतुहुथ्ो।

२२ अपन म चयाहया्छु पक मैले िृथ्वीकया 
िल्ो छेउकया पतमीहरू सबैलयाई िशचयात्याि 
गन्ष र ख्ीष्टको ््या्को आसनअगयापड खडया 
हुन त्यार गन्ष मनयाउन सकूँ।

अध्या् ४

युद्ध र भहँसा जारी रहनर—दषु्टहरूलाई 
दुष्टहरूले सजायँ भदनरन—्समपणू्छ इस्ाएलमा 
यसअभघ िनदा झन ् िूलो दषु्टता फैलनर— 
आइमाईहरू र ्ाल्ाभलकाहरूलाई 
मूभत्छहरूसामु ्भल चढाइनर—लमानीहरूले 
उनीहरूअगाभड नफीहरूलाई ्ढान्छ ्ालरन।् 
लगिग ई.सं. ३६३–३७५।

१ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
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पत्सठ्ी्ौँ ्वष्षमया नफीहरू आफनया सेनयाहरूकया 
सयाथ लमयानीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष उजयाड 
भूपमबयापहर गए।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरूकया 
सनेयाहरूलयाई उजयाडको भपूमपतर ितुन: धियाइ्ो। 
अपन जब उनीहरू अझ ै थपकत पथए, 
लमयानीहरूको न्या सनेया उनीहरूमयापथ आए; 
र उनीहरूसगँ कष्टप्रद लडयाइ ँभ्ो, ्पतसमम 
पक लमयानीहरूल ेउजयाडको सहरलयाई अधीनमया 
पलए र नफीहरूमध् ेधरेकैो बध गर ेर धरेलैयाई 
कैदी पलए।

३ अपन बयाँकी भयागे र ते्या्कुम सहरकया 
बयापस्दयाहरूसँग सनममपलत भए। अब 
ते्या्कुम सहर समतुद् पकनयारकया पसमयानयाहरूमया 
पथ्ो; र ् ो उजयाड सहरको नपजक िपन पथ्ो।

४ अपन ्ो पकनभने नफीहरूकया सेनयाहरू 
लमयानीहरूसयामतु गएकया पथए पक उनीहरू 
प्रहयाररत हुन थयाले; पकनपक ्पद त्सो 
नभएको भए, लमयानीहरूको उनीहरूमयापथ 
कुनै िपक् हुन सकदैनथ्ो।

५ तर, हेर, िरमेश्वरको ््या्ले दुष्टलयाई 
पजतनेछ; र ्ो दुष्टद्यारया हो पक दुष्टहरूले 
सजया् ियाउँछन्; पकनपक ्ो दुष्टले हो जसले 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूलयाई 
रक्ियातमया भड़कयाउँछ।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
ते्या्कुम सहरकया प्वरुद्ध आउन त्यारी गरे।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो तीनस् चौसठ्ी्ौँ 
्वष्षमया लमयानीहरू ते्या्कुम सहरकया प्वरुद्ध 
आए तयापक उनीहरूले ते्या्कुम सहरलयाई 
िपन अधीनमया पलन सकून्।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूलयाई 
नफीहरूद्यारया िछयापड धकेपल्ो र लखेपट्ो। 

अपन जब नफीहरूले देखे पक उनीहरूले 
लमयानीहरूलयाई लखेटेकया पथए उनीहरूले फेरर 
आफनया िपक्मया िमणड गरे; र उनीहरू आफनया 
िपक्मया अपि गए र उजयाड सहरलयाई अधीनमया 
पलए।

९ अपन अब ्ी सबै कुरयाहरू गररएको पथ्ो 
र दुबै िक्हरूमया, नफीहरू र लमयानीहरू दुबैकया 
हजयारौँको ्वध गररएको पथ्ो।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
छैसठ्ी्ौँ ्वष्ष पबतेको पथ्ो र लमयानीहरू 
नफीहरूप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष फेरर आए; र अझै 
नफीहरूले आफूले गरेकया दुष्टतयाको िशचयात्याि 
गरेनन्, तर उनीहरूकया दुष्टतयामया पनर्तररुिमया 
रहे।

११ अपन पजब्यालयाई ्ो ्वण्षन गन्ष असमभ्व 
छ, अथ्वया मयापनसलयाई त्ो रक्ियात र पहंसयाको 
भ्या्वह दृश्को िररिूण्ष प्व्वरण लेखन जतुन 
नफीहरू र लमयानीहरू दुबैकया जनमयाझ पथ्ो; 
अपन प्रत्ेक हृद् कठोर ियाररएको पथ्ो, 
तयापक उनीहरू पनर्तर रगत बगयाउनमया 
आनन्दत भए।

१२ अपन लहीकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
कपहल्ै त्सतो भ्ङ्र दुष्टतया भएको पथएन, 
न त इस्याएलकया समिूण्ष िरयानयामया समेत भएको 
पथ्ो, िरमप्रभतुकया ्वचनहरूअनतुसयार, जसतो 
्ी जनमयाझ पथ्ो।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूले 
त्ो उजयाड सहरलयाई अधीनमया पलए र ्ो 
पकनभने उनीहरूको सङ्ख्ययाले नफीहरूको 
संख्यालयाई उपछ््ो।

१४ अपन उनीहरू ते्या्कुम सहरको प्वरुद्ध 
िपन अपि बढे र बयापस्दयाहरूलयाई त्हयाँबयाट 
लखेटे र आइमयाइहरू र बयालबयापलकयाहरू 
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दुबैलयाई धेरै कैदी पलए र उनीहरूलयाई आफनया 
मूपत्षकया दे्वतयाहरूसयामतु बपलकया रुिमया अि्षण 
गरे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
सतसठ्ी्ौँ ्वष्षमया, नफीहरू धरे ै ररसयाएकयाले 
पकनभन ेलमयानीहरूल ेउनीहरूकया आइमयाइहरू 
र उनीहरूकया बयालबयापलकयाहरूको बपल 
चढयाएकया पथए, पक उनीहरू लमयानीहरूप्वरुद्ध 
भ्यानक क्ोधकया सयाथ गए, ्पतसमम पक 
उनीहरूल े लमयानीहरूलयाई फेरर हरयाए र 
उनीहरूलयाई आफनया भूपमहरूबयाट लखटे।े

१६ अपन लमयानीहरू नफीहरूप्वरुद्ध 
तीनस् िचहत्रौँ ्वष्षसमम फेरर आएनन्।

१७ अपन ्ो ्वष्षमया उनीहरू नफीहरूप्वरुद्ध 
उनीहरूको समिूण्ष िपक्कया सयाथ तल आए; 
र उनीहरूको सङ्ख्यया ठूलो भएकया कयारण 
उनीहरूको गणनया गररएन।

१८ अपन ्स सम्देनख अपि नफीहरूले 
लमयानीहरूमयापथ िपक् प्रयाप्त गरेनन्, तर 
सू््षअगयापडको िीतजसतै उनीहरूद्यारया 
बढयाररन थयाले।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
उजयाड सहरकया प्वरुद्ध तल आए; र उजयाड 
सहरमया अत््त कष्टप्रद लडयाइँ लपडएको 
पथ्ो, जतुनमया उनीहरूले नफीहरूलयाई हरयाए।

२० अपन उनीहरू फेरर पतनीहरू अगयापडबयाट 
भयागे र उनीहरू बोअज सहर आए र त्हयाँ 
उनीहरू लमयानीहरूप्वरुद्ध अत््त सयाहयासकया 
सयाथ खडया भए, ्पतसमम पक लमयानीहरूले 
उनीहरूलयाई पतनीहरू दोस्ो िटक फेरर 
नआइ्जेलसमम हरयाएनन्।

२१ अपन जब पतनीहरू दोस्ो िटक 
आएकया पथए, नफीहरूलयाई लखेटे र महयान् 

संहयारकया सयाथ उनीहरूको संहयार गरे, 
उनीहरूकया आइमयाईहरूलयाई र उनीहरूकया 
बयालबयापलकयाहरूलयाई मूपत्षहरूसयामतु फेरर बपल 
चढयाए।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नफीहरू 
उनीहरू अगयापडदेनख, सहरहरू र गयाउँहरू 
दुबैमया सबै बयापस्दयाहरूलयाई पलएर 
उनीहरूसयाथ फेरर भयागे।

२३ अपन अब म, मोमकोनले ्ो देखेर पक 
लमयानीहरूले भूपमलयाई हरयाउन लयागेकया पथए, 
त्सकयारण म पिम डयाँडयामया गएँ र ती सबै 
अपभलेखहरू लगेँ जतुन अममयारोनले िरमप्रभतुमया 
लतुकयाएकया पथए।

अध्या् ५

मोममोन नफीका सनेाहरूलाई रतिपात र 
भहंसाका लडाइहँरूमा फेरर अगवुाइ गर्छन—्
मोममोनको पुसतक स्ै इस्ाएललाई तयो 
भवशवास भदलाउन अभघ आउनरे भक यरे ूनै 
ख्ीष्ट हुनुहुनर—उनीहरूका अभवशवासका 
कारण, लमानीहरूलाई यत् तत् रररनरे र 
आतमाले उनीहरूसगँ रहन राडनरेन—्
उनीहरूले सुसमाचार पभरल्ा भदनहरूमा 
गैह्र-यहूदीहरू्ाट प्राप्त गननेरन।् लगिग 
ई.सं. ३७५–३८४।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक म नफीहरूमयाझ 
अपि गए ँ र त्ो ििथको िशचयात्याि गरेँ जतुन 
मलै े गरेको पथए ँ पक म उनीहरूलयाई अरु 
सह्ोग गपद्षन;ँ र उनीहरूले मलयाई उनीहरूकया 
सनेयाहरूको फेरर अगतु्वयाइ गन्ष पदए, पकनपक 
उनीहरूल े मलेै उनीहरूकया कष्टहरूबयाट 
उनीहरूलयाई मतुक् गन्ष सकन ेझैं गरी मलयाई हेरे।
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२ तर हेर, म आियापबनयाको पथएँ, पकनपक 

मलयाई िरमप्रभतुकया ती ््या्हरू थयाहया पथ्ो 
जतुन उनीहरूमयापथ आउनतुिद्षछ; पकनपक 
उनीहरूले उनीहरूकया दुष्टतयाहरूको िशचयात्याि 
गरेनन्, तर उनीहरूकया जी्वनहरूकया पननमत 
त्स व्पक्लयाई नितुकयारी सङ्घष्ष गरे जसले 
उनीहरूको सृपष्ट गनतु्षभ्ो।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरू 
हयाम्या प्वरुद्ध आए जब हयामी ्द्षनको सहरपतर 
भयागेकया पथ्ौँ; तर हेर, उनीहरूलयाई धियाइ्ो 
पक उनीहरूले त्स सम्मया त्ो सहरलयाई 
पलएनन्।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
हयामीप्वरुद्ध फेरर आए र हयामीले त्ो सहरलयाई 
कया्म रयाख्ौँ। अपन त्हयाँ अरु सहरहरू िपन 
पथए जतुन नफीहरूले कया्म रयाखेकया पथए, 
जसकया िपक्ले उनीहरूलयाई छेक्ो तयापक 
उनीहरू हयाम्ो भूपमकया बयापस्दयाहरूको प्वनयाि 
गन्ष त्स देिपतर आउन सकेनन् जतुन हयाम्या 
अगयापड पथ्ो।

५ तर ्सतो हुन ग्ो पक जतुन भूपम हुँदै 
हयामी ग्ौँ र त्सकया बयापस्दयाहरूलयाई जममया 
गररएको पथएन, लमयानीहरूद्यारया प्वनयाि 
गरर्ो र उनीहरूकया नगरहरू र गयाउँहरू र 
सहरहरू आगोले जलयाइएको पथ्ो; अपन 
्सरी तीनस् उनयासी ्वष्ष पबते।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीनस् 
असीऔँ ्वष्षमया लमयानीहरू फेरर हयामीप्वरुद्ध 
लडन आए र हयामी उनीहरूप्वरुद्ध सहयासिू्व्षक 
खडया भ्ौँ; तर त्ो सबै व्थ्षमया भ्ो, 
पकनपक उनीहरूको सङ्ख्यया ् पत महयान् पथ्ो 
पक उनीहरूले नफीकया जनलयाई उनीहरूकया 
ियाउमतुपन पकपचपमची गरे।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामी फेरर 
भयाग्ौँ र त्ो जसको भगयाइ लमयानीहरू भ्दया 
पछटो पथ्ो उनीहरू उमके र त्ो जसको 
भगयाइले लमयानीहरूलयाई उपछनेन् उनीहरूलयाई 
बढयारर्ो र प्वनयाि गरर्ो।

८ अपन अब हेर, म, मोमकोनले मयापनसहरूकया 
आतमयाहरूलयाई उनीहरूअगयापड मेरया 
आँखयाअगयापड भएको जसतो त्सतो रक्ियात 
र पहंसयाको भ्या्वह दृश् पदएर उतिीडन 
थपन चयाहयान्ँ; तर म, ्ो थयाहया भएकयाले पक 
्ी कुरयाहरू पनशच् नै अ्वगत गरयाउनतुिछ्ष र 
सबै कुरयाहरू जतुन लतुकयाइएकया छन् ती िरकया 
धतुरीहरूबयाट प्रकट गररनतुिछ्ष—

९ अपन ्ो िपन पक ्ी कुरयाहरूको ज्यान ्ी 
जनकया अ्विेषसयामतु र ती गैह्र-्हूदीहरूसयामतु 
िपन आउनतुिद्षछ, जसलयाई िरमप्रभतुले 
भन्तुभएको छ ्ी जनलयाई ्त् तत् छररनेछ 
र ्ी जनलयाई उनीहरूमयाझ ततुचछ गपननेछ—
त्सकयारण मैले देखेकया सबै कुरयाहरूको िूण्ष 
प्व्वरण पदन आँट नगरेकयाले म एक सयानो 
संपक्प्त प्व्वरण लेखछु, ती आज्याकया कयारण  
जतुन मैले प्रयाप्त गरेको छु र ्ो िपन पक 
पतमीहरूसँग ्ी जनकया दुष्टतयाकया कयारण धेरै 
दु:ख नहोस्।

१० अपन अब हेर, ्ो म उनीहरूकया 
स्तपतसयामतु र ती गैह्र-्हूदीहरूसयामतु िपन 
बोलछु जसले इस्याएलकया िरयानयाको हेर प्वचयार 
गरेकया छन्, जसले कहयाँबयाट उनीहरूकया 
आिीषहरू आउँछन् भनी महसूस गछ्षन् र 
थयाहया ियाउँछन्।

११ पकनपक मलयाई थयाहया छ पक त्सतयाले 
इस्याएलकया िरयानयाकया प्रकोिकया पननमत 
दु:ख मयान्ेछन्; हो, उनीहरूले ्ी जनको 
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प्वनयािकया पननमत दु:ख मयान्ेछन्; उनीहरूले 
दु:ख मयान्ेछन् पक ्ी जनले िशचयात्याि गरेकया 
पथएनन् तयापक उनीहरू ्ेिूकया बयाहुहरूमया 
लीन हुन सकथे।

१२ अब ्ी कुरयाहरू ्याकूबको िरयानयाकया 
अ्विेषकया पननमत लेनखएको हो; र ती 
्स प्रकयारले लेनखएकया हुन्, पकनभने ्ो 
िरमेश्वरलयाई थयाहया छ पक दुष्टतयाले ती 
उनीहरूसयामतु ल्याइने छैनन्; र ती िरमप्रभतुमया 
लतुकयाइ्छन् तयापक ती उहयाँको आफनै उपचत 
सम्मया ल्याउन सपक्ून्।

१३ अपन ् ो आज्या हो जतुन मैले प्रयाप्त गरेको 
छु; र हेर, ती िरमप्रभतुकया आज्याअनतुसयार अपि 
आउनेछन् जब उहयाँले आफनो प्वद्धत्यामया 
्ोग् देखनतुहुनेछ।

१४ अपन हेर, ती प्वश्वयास नगनने 
्हूदीहरूसयामतु जयानेछन्; र ्ो लक््कया 
पननमत ती जयानेछन्—पक उनीहरूलयाई 
मनयाउन सपक्ोस् पक ्ेिू नै ख्ीष्ट, जीप्वत 
िरमेश्वरकया ितुत् हुनतुहु्छ; तयापक पितयाले, 
आफनो अपत पप्र् मयाफ्कत्, ्हूदीहरूलयाई 
अथ्वया इस्याएलकया सबै िरयानयालयाई उनीहरूको 
ररकथको भूपममया ितुनसथया्षपित गनने आफनो 
महयान् र अन्त प्र्ोजन िूरया गन्ष सकनतुहुनेछ, 
जतुन िरमप्रभतु उनीहरूकया िरमेश्वरले 
उनीहरूलयाई पदनतुभएको छ, उहयाँको करयार िूरया  
गन्षमया;

१५ अपन ्ो िपन पक ्ी जनकया स्तपतले 
अझ िूण्ष रुिमया उहयाँको सतुसमयाचयारमया 
प्वश्वयास गन्ष सकून्, जतुन उनीहरूसयामतु 
गैह्र-्हूदीहरूबयाट अपि जयानेछ; पकनपक 
्ी जनलयाई ्त् तत् छररनेछ र कयालया, 
पिनलयागदया र िृणयासिद जन बन्ेछन्; त्सको 

व्याख्या भ्दया िपन बढी जतुन अपहलेसमम 
हयामीमयाझ भएको छ, हो, त्ो समेत पक जतुन 
लमयानीहरूमयाझ भएकया छैनन् र ् ो उनीहरूकया 
अप्वश्वयास र मूपत्षिूजयाकया कयारण हो।

१६ पकनपक हेर, िरमप्रभतुको आतमया 
उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुसँग रहन 
छयापडसकेकया छन्; र उनीहरू संसयारमया ख्ीष्ट 
र िरमेश्वरपबनयाकया छन्; र हुरीले भूसलयाई 
उडयाएजसतै उनीहरूलयाई लखेपट्छ।

१७ उनीहरू एक िटक आन्ददया्क 
जन पथए र उनीहरूसँग ख्ीष्ट उनीहरूको 
गोठयालो हुनतुहु्थ्ो; हो, उनीहरूलयाई िरमेश्वर 
पितयाद्यारया समेत अगतु्वयाइ गरर्ो।

१८ तर अब, हेर, उनीहरूलयाई सैतयानद्यारया 
अगतु्वयाइ गरर्छ, जसरी भूसलयाई बतयासले 
लैजया्छ, अथ्वया जसरी एक ियानीजहयाजलयाई 
छयालले हल्याउँछ, नौ्वसत् अथ्वया 
लङ्ूरपबनया, अथ्वया उनलयाई िररचयालन गनने 
कुनै िपन कुरयापबनया; र जसरी ती छन्, उनीहरू 
त्सतै छन्।

१९ अपन हेर, िरमप्रभतुले उनीहरूकया 
आिीषहरू, जतुन त्ो भूपममया उनीहरूले 
प्रयाप्त गन्ष सकथे, ती गैह्र-्हूदीहरूकया पननमत 
जोगयाउनतुभएको छ जसले ्ो भूपमलयाई 
स्वयापमत्वमया पलनेछन्।

२० तर हेर, ्सतो हुन जयानछे पक 
उनीहरूलयाई गैह्र-्हूदीहरूद्यारया धियाइनछे 
र ्त् तत् छररनछे; र उनीहरूलयाई गहै्र-
्हूदीहरूद्यारया लखपेटए र ्त् तत् छररए िपछ, 
हेर, तब िरमप्रभतुल े त्ो करयार समझनतुहुनछे 
जतुन उहयँाले अब्याहयाम र इस्याएलकया िरयानयासगँ 
गनतु्षभ्ो।

२१ अपन िरमप्रभतुले धममीहरूकया प्रयाथ्षनयाहरू 
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समझनतुहुनेछ, जतुन उनीहरूकया पननमत उहयाँसयामतु 
रयानखएको छ।

२२ अपन तब, हे पतमी गैह्र-्हूदीहरू, ्पद 
पतमीहरूले िशचयात्याि नगरे र पतमीहरूकया 
खरयाब बयाटयाहरूबयाट नफक्क, िरमेश्वरकया 
िपक्अगयापड कसरी पतमीहरू खडया हुन 
सकछौ?

२३ के पतमीहरूलयाई थयाहया छैन पक पतमीहरू 
िरमेश्वरकया हयातहरूमया छौ? के पतमीहरूलयाई 
थयाहया छैन पक उहयाँसँग सबै िपक् छ र उहयाँकया 
महयान् आज्यामया िृथ्वी एक मतुठ्ो झैँ बेररनेछ?

२४ त्सकयारण, िशचयात्याि गर पतमीहरू 
र आफ ँैलयाई उहयाँअगयापड प्वनम् बनयाऊ, 
कथंकदयापचत् उहयाँ पतमीहरूप्वरुद्ध ््या्मया 
आउनतुहुनेछ—कथंकदयापचत् ्याकूबकया 
स्तपतकया अ्विेष पतमीहरूमयाझ एक पसंहझैँ 
अपि जयानेछ र पतमीहरूलयाई टुक्याटुक्यामया 
च्यातनेछ र पतमीहरूलयाई मतुक् गनने कोही 
हुनेछैनन्।

अध्या् ६

नफीहरू कुमोराहको िभूममा अमनतम 
लडाइहँरूका भनममत जममा हुनरन्—
मोममोनल ेपभवत् अभिलखेहरू कुमोराह डाडँामा 
लकुाउरँन—्लमानीहरू भवजयी हुनरन् 
र नफी राष्टट्रको भवनार हुनर—लाखौँलाई 
तर्ारद्ारा वध गररनर। लगिग ई.सं. ३८५।

१ अपन अब मैले मेरया जन, नफीहरूकया 
प्वनयािकया बयारेको मेरो अपभलेख पसध्याएँ। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीहरू 
लमयानीहरूअगयापड अपि बढ्ौँ।

२ अपन म, मोमकोनले लमयानीहरूकया 

रयाजयालयाई एक ित् लेखेँ, उससँग चयाहे पक 
उसले हयामीलयाई पदऊन् पक हयामी हयाम्या 
जनलयाई कुमोरयाहको भूपममया एकसयाथ जममया 
गन्ष सकौँ, एउटया डयाँडया नपजक जसलयाई 
कुमोरयाह भपन्थ्ो र त्हयाँ हयामी उनीहरूसँग 
लडन सकौँ।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लमयानीहरूकया 
रयाजयाले मलयाई त्ो कुरया पदए जतुन मैले चयाहेँ।

४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक हयामी कुमोरयाहको 
भूपमपतर अपि बढ्ौँ र हयामीले हयाम्या ियालहरू 
कुमोरयाह डयाँडयाको ्वररिरर टयाँग्ौ; र ्ो धेरै 
ियानीको, नदीको र फोहोरयाको भूपम पथ्ो; र 
्हयाँ हयामीले लमयानीहरूमयापथ प्वज् ियाउने 
आिया गरेकया पथ्ौँ।

५ अपन जब तीनस् चौरयासी ्वष्ष पबतेकया 
पथए, हयामीले हयाम्या जनकया बयाँकी सबैलयाई 
कुमोरयाहको भूपममया जममया गरेकया पथ्ौँ।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक हयामीले हयाम्या 
सबै जनलयाई एक समूहमया कुमोरयाहको भूपममया 
जममया गरेकया पथ्ौँ, हेर, म, मोमकोन बूढो हुन 
थयालेँ; र ्ो थयाहया भएर पक ्ो मेरया जनको 
अन्तम सङ्घष्ष हो र िरमप्रभतुबयाट आज्या 
ियाएर पक मैले ती अपभलेखहरू जतुन हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुद्यारया हसतया्तरण गररएकया पथ्ो, 
जतुन िप्वत् पथए, लमयानीहरूकया हयातमया िन्ष 
पदनतुहुँदैन, (पकनपक लमयानीहरूले पतनको 
प्वनयाि गननेछन्) त्सकयारण मैले नफीकया 
ियातयाहरूबयाट ्ो अपभलेख बनयाएँ र ती सबै 
अपभलेखहरू कुमोरयाहको डयाँडयामया लतुकयाएँ जतुन 
िरमप्रभतुकया हयातद्यारया मलयाई पजममया लगयाइएको 
पथ्ो, ्ी केही ियातयाहरू बयाहेक जतुन मैले मेरो 
छोरया मोरोनीलयाई पदएँ।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया जन, 
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उनीहरूकया ितनीहरू र उनीहरूकया 
छोरयाछोरीहरू सयाथ, आफूतफ्क आइरहेकया 
लमयानीहरूकया सेनयाहरूलयाई देखे; र त्ो 
मृत्तुको डरकया सयाथ जसले सबै दुष्टकया छयाती 
भछ्ष, पतनीहरूले उनीहरूलयाई प्रयाप्त गन्ष 
प्रतीक्या गरे।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू हयाम्या 
प्वरुद्ध लडन आए र प्रत्ेक आतमया उनीहरूको 
सङ्ख्ययाको ठूलो भएको कयारण भ्ले भररए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू मेरया 
जनमयापथ तरबयारकया सयाथ र धनतुकया सयाथ र 
्वयाणकया सयाथ र ब्चयारयाकया सयाथ र सबै प्रकयारकया 
्तुद्धकया हपत्यारहरूकया सयाथ आइलयागे।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक मेरया 
मयापनसहरूलयाई कयाटेर ढयापल्ो, हो, मेरया 
दिहजयारलयाई समेत जो मसँग पथए र 
ममयाझमया ढले; र उनीहरू मनपजकबयाट गए 
तर उनीहरूले मेरो जी्वनको अ्त् गरेनन्।

११ अपन जब उनीहरू गएकया पथए र हयामी 
चौबीस जनयालयाई (जसमध्े मेरो छोरया मोरोनी 
पथए) बयाहेक मेरया सबै जनलयाई ढयालेकया पथए 
र हयामी हयाम्या जनकया मृतकहरूबयाट बचेकया 
पथ्ौँ, भोपलिलट देख्ौँ, जब लमयानीहरू 
उनीहरूकया पिप्वरहरूमया फक्ककया पथए, 
कुमोरयाहको डयाँडयाको टुपिोबयाट, मद्यारया अगयापड 
अगतु्वयाइ गररएकया मेरया दिहजयार जन जो कयाटेर 
ढयापलए।

१२ अपन हयामीले मेरया जनमध्े ती 
दिहजयारलयाई िपन देख्ौँ जसलयाई मेरो छोरया 
मोरोनीद्यारया अगतु्वयाइ गररएको पथ्ो।

१३ अपन हेर, पगपद्द्ोनयाहकया दिहजयार 
ढलेकया पथए र उनी िपन पतनकया मयाझमया पथए।

१४ अपन लमयाह उनकया दिहजयारकयासयाथ 

ढलेकया पथए; र पगलगयाल उनकया दिहजयारकया 
सयाथ ढलेकया पथए; र पलमहयाह उनकया दिहजयार 
सपहत ढलेकया पथए; र ्ेने्तुम उनकया 
दिहजयारकया सयाथ ढलेकया पथए; र कुमेनीहयाह 
र मोरोनीहयाह र अन्टओनतुम र पिबलोम र िेम 
र ्ोि, प्रत्ेक उनीहरूकया दिहजयारकया सयाथ 
ढलेकया पथए।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ अरु 
दि पथए जो प्रत्ेककया दिहजयारकया सयाथ 
तरबयारद्यारया ढले; हो, ती मसँग भएकया चौबीस र 
दपक्ण भयागपतर भयागेकया केही र लमयानीहरूसँग 
पमलन गएकया केही बयाहेक मेरया सबै जनसमेत 
ढलेकया पथए; र उनीहरूकया िरीर र हयाडहरू 
र रगत िृथ्वीको सतहमया, उनीहरूको बध 
गननेहरूकया हयातद्यारया, भूपममया कुपहन र क्् 
हुन र आफनो िृनथ्वमयातयामया फक्कन छयापडएको 
पथ्ो।

१६ अपन मेरो जी्वयातमया ्वेदनयाले टुक्या टुक्या 
भ्ो, मेरया जनको बधकया कयारण र म करयाएँ।

१७ हे पतमी सतु्दरहरू, पतमीहरू कसरी 
िरमप्रभतुकया मयाग्षहरूबयाट प्वचपलत हुन 
सक्ौ! हे पतमी सतु्दरहरू, पतमीहरूले 
कसरी ती ्ेिूलयाई अस्वीकयार गन्ष सक्ौ, जो 
पतमीहरूलयाई रिहण गन्ष खतुल्या बयाहुहरूकयासयाथ 
खडया हुनतुभ्ो!

१८ हेर, ्पद पतमीहरूले ्ो नगरेको 
भए, पतमीहरूको ितन हुने पथएन। तर हेर, 
पतमीहरू िपतत छौ र म पतमीहरूको क्पतको 
प्वलयाि गछु्ष।

१९ हे पतमी सतु्दर छोरया र छोरी, पतमी 
पितया र मयातया, पतमी िपत र ितनीहरू, पतमी 
सतु्दरहरू, ्ो कसरी भ्ो पक पतमीहरू िपतत 
हुन सक्ौ!
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२० तर हेर, पतमीहरू ग्ौ र मेरया दु:खले 

पतमीहरूलयाई फकया्षएर ल्याउन सकदैन।
२१ अपन त्ो पदन पछट्ै आउनेछ जब 

पतमीहरूको मरणिीलतयाले अमरत्व धयारण 
गननेछ र ्ी िरीरहरू जतुन अपहले नयाि भएर 
कुपहरहेकया छन् ती पछट्ै अप्वनयाश् िरीर 
बन्तुिछ्ष; र तब पतमीहरू ख्ीष्टको ््या्को 
आसनअगयापड खडया हुनतुिछ्ष, आफनया 
कया््षहरूकया अनतुसयार ््या् गररइन; र ्पद 
्सो भ्ो पक पतमीहरू धममी छौ भने, तब 
पतमीहरू पतमीहरूकया ती पितयाितुखया्षहरुसँग 
हु्छौ जो पतमीहरू अपि गएकया छन्।

२२ हे पक पतमीहरूले ्ो महयान् प्वनयाि 
पतमीहरूमयापथ आउनतुअगयापड िशचयात्याि 
गरेको भए। तर हेर, पतमीहरू ग्ौ र पितया, 
हो, स्वग्षकया अन्त पितयालयाई पतमीहरूको 
अ्वसथया थयाहया छ र उहयाँले पतमीहरूलयाई 
आफनो ््या् र कृियाअनतुसयार गनतु्षहु्छ।

अध्या् ७

मोममोंनल ेलमानीहरूलाई पभरल्ा भदनहरूमा 
ख्ीष्टमा भवशवास गन्छ, ससुमाचारलाई सवीकान्छ 
र मभुति पाउन भनमतयाउँरन्—जसले 
्ाइ्लमा भवशवास गद्छर उसले मोममोनको 
पसुतकमा पभन भवशवास गननेर। लगिग 
ई.स.ं ३८५।

१ अपन अब, हेर, म ्ी जनकया अ्विेषसयामतु 
केही बोलदछु जसलयाई जोगयाइएको छ, ्पद 
्सतो भ्ो पक िरमेश्वरले उनीहरूलयाई मेरया 
्वचनहरू पदनतुभ्ो भने, पक उनीहरूले आफनया 
पितयाितुखया्षहरुकया बयारेमया कुरयाहरू जयान् सकून्; 
हो, म पतमीहरूसयामतु बोलदछु, पतमीहरू 

इस्याएलकया िरयानयाकया अ्विेषसयामतु; र ्ी ती 
्वचनहरू हुन् जतुन म बोलछु:

२ पतमीहरूले पचन पक पतमीहरू इस्याएलकया 
िरयानयाकया हौ।

३ पतमीहरूले जयान पक पतमीहरू 
िशचयात्यािमया आउनतु िद्षछ, अ््थया 
पतमीहरूलयाई बचयाउन सपकदैन।

४ पतमीहरूले जयान पक पतमीहरूले ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू त्याग्तुिद्षछ र रगत बगयाउनमया 
अरु आनन्दत हुनतुहुँदैन र ती फेरर पलन हुँदैन, 
्ीबयाहेक जतुन िरमेश्वरले पतमीहरूलयाई आज्या 
पदनतुहुनेछ।

५ पतमीहरूले जयान पक पतमीहरू आफनया 
पितयाितुखया्षहरुको ज्यानमया आउनतुिद्षछ र 
पतमीहरूकया सबै ियािहरू र दुष्टतयाहरूको 
िशचयात्याि गनतु्षिद्षछ र ्ेिू ख्ीष्टमया प्वश्वयास 
गनतु्षिद्षछ, पक उहयाँ िरमेश्वरकया ितुत् हुनतुहु्छ 
र उहयाँलयाई ्हूदीहरूद्यारया बध गररएको पथ्ो 
र पितयाको िपक्द्यारया उहयाँ फेरर बौररनतुभएको 
छ, जसबयाट उहयाँले पचहयानमयापथ प्वज् प्रयाप्त 
गनतु्षभएको छ; र उहयाँमया नै मृत्तुको नखल 
पनपलएको छ।

६ अपन उहयाँले मृतकहरूको ितुनरुतथयान िूरया 
गनतु्षहु्छ, जतुनबयाट मयापनसलयाई उहयाँको ् ्या्को 
आसनअगयापड खडया हुन उठयाइनतुिद्षछ।

७ अपन उहयाँले संसयारको उद्धयार ल्याउनतुभएको 
छ, जसबयाट जसलयाई उहयाँअगयापड पनदकोष फेलया 
ियारर्छ उसलयाई िरमेश्वरको उिनसथपतमया 
उहयाँको अपधरयाज्मया बयास बसन, मयापथकया 
भजन मणडलीहरूसँग नरोकीकन, पितयाको र 
ितुत्को र िप्वत् आतमयाको, जो एक िरमेश्वर 
हुनतुहु्छ ज्ज्कयार गयाउन पदइ्छ, एक 
खतुपस्यालीको अ्वसथयामया जसको अ्त् छैन।
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८ त्सकयारण िशचयात्याि गर र ् ेिूको नयाउँमया 

बनप्तसमया पल् र ख्ीष्टको सतुसमयाचयारलयाई 
स्वीकयार, जतुन पतमीहरूअगयापड हुनेछ, ्ी 
अपभलेखहरू मयात् होइन ती अपभलेख िपन 
जतुन ्हूदीबयाट गैह्र-्हूदीसमम आउनेछ, जतुन 
अपभलेख गैह्र-्हूदीहरूबयाट पतमीहरूसयामतु 
आउनेछ।

९ पकनपक हेर, ्ो त्ो प्रया्ोजनकया पननमत 
लेनखएको छ पक पतमीहरूले त्समया प्वश्वयास 
गन्ष सक; र ्पद पतमीहरूले त्समया प्वश्वयास 
गऱ्ौ भने ्समया िपन प्वश्वयास गननेछौ; र 
्पद पतमीहरूले ्समया प्वश्वयास गऱ्ौ भने 
पतमीहरूले आफनया पितयाितुखया्षहरुकया र ती 
प्वसम्कयारी कया््षहरूकया बयारेमया िपन थयाहया 
ियाउनेछौ जतुन उनीहरूमयाझ िरमेश्वरकया 
िपक्द्यारया ल्याइएको पथ्ो।

१० अपन पतमीहरूले ् ो िपन थयाहयाियाउनेछौ 
पक पतमीहरू ्याकूबकया स्तपतकया एक 
अ्विेष हौ; त्सकयारण पतमीहरूलयाई प्रथम 
करयारकया जनमयाझ गणनया गररनेछ; र ्पद 
्सतो भ्ो पक पतमीहरूले ख्ीष्टमया प्वश्वयास 
गऱ्ौ भने र बनप्तसमया पल्ौ भने, िपहलया 
ियानीले त्सिपछ आगोले र िप्वत् आतमयाले, 
हयाम्या मतुपक्दयातयाको उदयाहरणको अनतुकरण 
गददै, त्सअनतुसयार जतुन उहयाँले हयामीलयाई 
आज्या पदनतुभएको छ, त्ो ््या्को पदनमया 
पतमीहरूलयाई असल हुनेछ। आपमन।

अध्या् ८
लमानीहरूले नफीहरूलाई खोजदरन् 
र भवनार गद्छरन्—मोममोनको पुसतक 
परमेशवरको रभतिद्ारा अभघ ्ढाइनेर—
परमप्रिुको काय्छभवरुद्ध क्ोध र कलह 

हुँकाननेहरूमाभ् भधक्ार उच्ारण गररनर—
नफीका अभिलेख दुष्टताका, पतनका र 
धम्छतयागका भदनमा अभघ आउनेर। लगिग 
ई.सं. ४००–४२१।

१ हेर म, मोरोनी, मेरया पितया मोमकोनको 
अपभलेखको अ्त् गद्षछु। हेर, लेखनलयाई 
मसँग केही कुरयाहरू मयात् छन्, जतुन कुरयाहरू 
मेरया पितयाद्यारया आज्या गररएको छ।

२ अपन अब ्सतो हुन ग्ो पक कुमोरयाहको 
त्ो भ्ङ्र र अत््त ठूलो लडयाइँिपछ, 
दपक्णतफ्कको भूपमपतर भयागेकया नफीहरूलयाई 
लमयानीहरूद्यारया उनीहरूको िूरै प्वनयाि 
नभइ्जेलसमम खोपज्ो।

३ अपन मेरया पितयालयाई िपन उनीहरूद्यारया 
मयारर्ो र म समेत मेरया जनको प्वनयािको दुखद 
कथया लेखन एक्ै बयाँकी छु। तर हेर, उनीहरू 
गएकया छन् र म मेरया पितयाको आज्या िूरया गछु्ष। 
अपन ्पद उनीहरूले मेरो बध गननेछन्, मलयाई 
थयाहया छैन।

४ त्सकयारण म लेखनेछु र ्ी 
अपभलेखहरूलयाई िृथ्वीमया लतुकयाउनेछु; र म 
कहयाँ जया्छु त्सको मतलब छैन।

५ हेर, मेरया पितयाले ्ो अपभलेख बनयाउनतु 
भएको हो र उहयाँले त्सको आि् 
लेखनतुभएको हो। अपन हेर, म िपन लेखने पथएँ 
्पद मसँग ्ी ियातयाहरूमया ठयाउँ भए, तर मसँग 
छैन; र कच्चया धयाततु मसँग छैन; पकनपक म 
एक्ो छु। मेरया पितयालयाई लडयाइँमया ्वध गररएको 
छ र मेरया सबै आफ्तलयाई िपन र मसँग कुनै 
पमत् छैनन् न त जयाने ठयाउँ नै छ; र िरमप्रभतुले 
कपत्जेल सहनतुहुनेछ पक म पजउँदो होऊँ  
मलयाई थयाहया छैन।
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६ हेर, हयाम्या िरमप्रभतु र मतुपक्दयातयाको 

आगमनदेनख चयारस् ्वष्षहरू पबतेकया छन्।
७ अपन हेर, लमयानीहरूले मेरया जन, 

नफीहरूलयाई सहरदेनख सहरसमम र सथयानदेनख 
सथयानसमम, उनीहरू अरु नरपह्जेलसमम 
समेत लखेटेकया छन्; र उनीहरूको ितन 
महयान् भएको छ; हो, मेरया जन, नफीहरूको 
प्वनयाि महयान् र अद्ूत छ।

८ अपन हेर, ्ो िरमप्रभतुको हयात हो जसले 
्ो गरेको छ। अपन ्ो िपन हेर, लमयानीहरू 
एकअकया्षसँग ्तुद्धमया छन्; र समिूण्ष भूपमको 
सतह हत्या र रक्ियातको पनर्तर चक्मया छ; 
र ्तुद्धको अ्त् कसैलयाई थयाहया छैन।

९ अपन अब, हेर, म उनीहरूकया बयारेमया अरु 
भन्दनँ, पकनपक त्हयाँ लमयानीहरू र डयाँकयाहरू 
बयाहेक कोही छैनन् जो भूपमको सतहमया छन्।

१० अपन त्हयाँ सत् िरमेश्वरलयाई पचन्े 
कोही छैनन् ्ेिूकया ती पिष्हरू बयाहेक, 
जो भूपममया जनको दुष्टतया त्सतो महयान् 
नभइ्जेलसमम बयास गरे पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई ्ी जनसँग रहन सहनतुभएन; र 
उनीहरू ्ो भूपमको सतहमया छन् पक छैनन् 
कुनै मयापनसलयाई थयाहया छैन।

११ तर हेर, मेरया पितयाले र मैले उनीहरूलयाई 
देखेकया छौँ र उनीहरूले हयाम्ो से्वया गरेकया 
छन्।

१२ अपन जसले ्ी अपभलेख प्रयाप्त गछ्ष र 
्समया भएकया कमजोरीहरूकया कयारण ्सलयाई 
दोषी ठहऱ्याउँनेछैन सोहीले ्ी भ्दया अझ 
महयान् कुरयाहरू थयाहया ियाउनेछ। हेर, म मोरोनी 
हुँ; र ्पद समभ्व भए, म पतमीहरूलयाई सबै 
कुरयाहरूको ज्यात गरयाउने पथएँ।

१३ हेर, म ्ी जनकया बयारेमया बोलन अ्त् 

गद्षछु। म मोमकोनको ितुत् हुँ र मेरया पितया नफीकया 
स्तपत हुनतुहु्थ्ो।

१४ अपन म उही हुँ जसले ्ो अपभलेख 
िरमप्रभतुमया लतुकयाउँछ। ियातयाहरू आफनै कुनै 
मूल् छैन, िरमप्रभतुको आज्याकया कयारणले। 
पकनपक उहयाँले सयाच्चैँ नै भन्तुहु्छ पक कसैले 
िपन फयाइदया उठयाउनकया पनपमत् ती ियाउनेछैन। 
तर पतनमया भएकया अपभलेखको ठूलो मूल् छ; 
र जसले ्सलयाई प्रकयािमया ल्याउँछ, उसलयाई 
िरमप्रभतुले आिीष पदनतुहुनेछ।

१५ पकनपक िरमेश्वरले उसलयाई पदए बयाहेक 
कसैसँग िपन ्सलयाई प्रकयािमया ल्याउने िपक् 
हुनेछैन; पकनपक िरमेश्वर चयाहयानतुहु्छ पक 
उहयाँको मपहमयाप्रपत, अथ्वया प्रयाचीन र लयामो 
सम्समम छररएकया िरमप्रभतुकया करयार्वद्ध 
जनको कल्याणप्रपत एकयारितयाकया सयाथ ्सो 
गररनेछ।

१६ अपन ऊ आिीपषत होओस् जसले ्ी 
कुरया प्रकयािमया ल्याउनेछ; पकनपक ्सलयाई 
अ्धकयारबयाट प्रकयािपतर बयापहर ल्याइनेछ, 
िरमेश्वरकया ्वचनअनतुसयार; हो, ्सलयाई 
जपमनबयाट बयापहर ल्याइनेछ र ् ो अ्धकयारबयाट 
चनमकनेछ र जनको ज्यानमया आउनेछ; र ्ो 
िरमेश्वरको िपक्द्यारया गररनेछ।

१७ अपन ्पद त्हयाँ गलती भए त्ो एउटया 
मयापनसको गलती हो। तर हेर, हयामीलयाई कुनै 
गलती थयाहया छैन, तैिपन िरमेश्वरलयाई सबै 
कुरयाहरू थयाहया छ, त्सकयारण, ऊ जसले दोषी 
ठहऱ्याउँछ, उसलयाई थयाहया होस् कथंकदयापचत् 
ऊ नरकको आगयाको खतरयामया हुनेछ।

१८ अपन ऊ जसले भ्दछ: मलयाई देखयाऊ, 
अ््थया पतमीलयाई प्रतयापडत गररनेछ—
उसलयाई थयाहया होस् कथंकदयापचत् उसले 
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त्ो आज्या गछ्ष जतुन िरमप्रभतुबयाट पनषेपधत  
गररएको छ।

१९ पकनपक हेर, जसले हतयारकया सयाथ 
््या् गद्षछ उसलयाई फेरर हतयारकया सयाथ ््या् 
गररनेछ; पकनपक उसको कया््षहरूअनतुसयार 
उसको ज्यालया हुनेछ; त्सकयारण, जसले 
प्रहयार गछ्ष उसलयाई िरमप्रभतुद्यारया फेरर प्रहयार 
गररनेछ।

२० हेर धम्षियासत् के भ्दछ—मयापनसले 
प्रहयार गननेछैन, न त उसले ््या् गननेछ, 
पकनपक ््या् मेरो हो, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ र 
बदलया पलने कयाम िपन मेरो हो र म पतननेछु।

२१ अपन जसले िरमप्रभतुको कया््ष प्वरुद्ध र 
िरमप्रभतुकया ती करयार्वद्ध जन, जो इस्याएलकया 
िरयानयाकया हुन्, उनीहरूकया प्वरुद्ध क्ोध र कलह 
हुँकयाननेछ र भन्ेछ: हयामी िरमप्रभतुकया कया््षको 
प्वनयाि गननेछौँ र िरमप्रभतुले आफनो करयारलयाई 
समझनतु हुनेछैन जतुन उहयाँले इस्याएलकया 
िरयानयासँग गनतु्षभएको छ—सोही नै कयापटएर 
ढलयाई आगोमया फ्याँपकने खतरयामया छ;

२२ पकनपक िरमप्रभतुको अन्त प्र्ोजनहरू 
अपि बढनेछन्, उहयाँकया सबै ्वयाचयाहरू िूरया 
नभइ्जेलसमम।

२३ ्िै्याकया अगम्वयाणीहरूलयाई 
खोज। हेर, म ती लेखन सनकदन। हो, हेर, म 
पतमीहरूलयाई भ्दछु, पक ती स्तहरू जो 
मेरया अगयापड गएकया छन्, जसले ्ो भूपमलयाई 
अधीनमया पलएकया छन्, उनीहरू ितुकयाननेछन्, 
हो, धतुलोबयाट समेत उनीहरू िरमप्रभतुसयामतु 
ितुकयाननेछन्; र िरमप्रभतु जीप्वत भए झैं उहयाँले 
ती करयारहरूलयाई समझनतुहुनेछ जतुन उहयाँले 
उनीहरूसँग गनतु्षभएको पथ्ो।

२४ अपन उहयाँलयाई उनीहरूकया प्रयाथ्षनयाहरू 

थयाहया छ, पक ती उनीहरूकया ब्धतुहरूकया पननमत 
पथ्ो। अपन उहयाँलयाई उनीहरूको आसथया थयाहया 
छ, पकनपक उहयाँको नयाउँमया उनीहरूले ि्व्षत 
हटयाउन सकथे; र उहयाँको नयाउँमया उनीहरूले 
िृथ्वीलयाई हल्याउन सकथे; र उहयाँको ्वचनको 
िपक्मया उनीहरूले कयारयागयारहरूलयाई िृथ्वीमया 
ढयालन सकथे; हो, अपग्म् भट्ीले समेत 
उनीहरूलयाई हयापन गन्ष सकेन, न त जङ्ली 
जनया्वरहरूले न त प्वषयालतु सि्षले नै सक्ो, 
उहयाँको ्वचनकया िपक्कया कयारणले।

२५ अपन हेर, उनीहरूकया प्रयाथ्षनयाहरू 
पतनीहरूकया पननमत िपन पथ्ो जसलयाई 
िरमेश्वरले ्ी कुरयाहरू ल्याउन सहनतुहुनेछ।

२६ अपन कसैल े भन् आ्वश्क छनै ती 
आउँदैनन्, पकनपक ती पनशच् न ैआउनछेन,् 
पकनपक िरमप्रभतुले ् ो बोलनतुभएको छ; पकनपक 
ती िथृ्वीबयाट बयापहर आउनछेन,् िरमप्रभतुकया 
हयातद्यारया र कसैले ्सलयाई रोकन सकदनै; र ्ो 
त्स पदनमया आउनछे जतुन पदनमया भपननछे पक 
आशच ््षकम्षहरू सपकए; र ्ो एक मतृ त्ुबयाट 
बोलेको झैँ  गरी समते आउनछे।

२७ अपन ्ो त्स पदनमया आउनेछ जब, 
गोप् गतुटब्दी र अ्धकयारकया कयामहरूकया 
कयारण, स्तहरूको रगतले िरमप्रभतुसयामतु 
ितुकयाननेछ।

२८ हो, ्ो त्स पदनमया आउनेछ जब 
िरमेश्वरको िपक्लयाई अस्वीकयार गररनेछ 
र चच्षहरू प्रदूपषत बन्ेछन् र उनीहरूकया 
हृद्हरूकया िमणडले उचयापलनेछन्; हो, त्स 
पदनमया समेत जब चच्षहरूकया अगतु्वयाहरू र 
पिक्कहरू उनीहरूकया हृद्हरूकया िमणडमया 
उचयापलनेछन्, पतनकया ईष्या्षमया समेत जो 
उनीहरूकया चच्षहरूकया मयातहतकया छन्।
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२९ हो, ्ो त्स पदनमया आउनेछ जब 

आगयाहरूकया र आँपधबेहेरीहरूकया र धतु्वयाँकया 
्वयाफहरूकया बयारेमया प्वदेिी भूपमहरूमया 
सतुपननेछ;

३० अपन प्वपभन् ठयाउँहरूमया ् तुद्धकया बयारेमया, 
्तुद्धकया हल्याहरूकया ्वयारेमया र भूकमिकया बयारेमया 
सतुपननेछ।

३१ हो, ्ो त्ो पदनमया आउनेछ जब 
िृथ्वीको सतहमया महयान् प्रदूषणहरू हुनेछन्; 
त्हयाँ हत्या र चोरी र झतुट र छकयाइ र 
्वेश्या्वृपत् र सबै प्रकयारकया कुकम्ष हुनेछन्; 
जब त्हयाँ धेरै हुनेछन् जसले भन्ेछन्, ्ो गर, 
्वया त्ो गर र ्सको कुनै अथ्ष छैन, पकनपक 
िरमप्रभतुले अन्तम पदनमया समथ्षन गनतु्षहुनेछ। 
तर पधक्यार छ त्सतयालयाई, पकनपक उनीहरू 
पतक्तयाले भररएकया र दुष्टतयाको ब्धनमया छन्।

३२ हो, ्ो त्ो पदनमया आउनेछ जब 
चच्षहरू बनयाइनेछ जसले भन्ेछन्: मसमक् 
आऊ र पतम्ो िैसयाबयाट पतमीहरूले पतम्या 
ियािहरूको क्मया ियाउनेछौ।

३३ हे दुष्ट र िथभ्रष्ट र हठी जन, पकन 
पतमीहरूले फयाइदया पलन आफनया पननमत 
चच्ष बनया्ौ? पकन पतमीहरूले िरमेश्वरकया 
िप्वत् ्वचनलयाई रुिया्तररत गरेकयाछौ, पक 
पतमीहरूले आफनो जी्वयातमयामयापथ अपभियाि 
ल्याएकया छौ? हेर, पतमीहरूले िरमेश्वरकया 
प्रकयािहरूपतर हेर; पकनपक हेर, सम् त्स 
पदनमया आउँछ जब ्ी सबै कुरयाहरू िूरया 
हुनतुिछ्ष।

३४ हेर, िरमप्रभतुले पतनकया बयारेमया मलयाई 
महयान् र अद्ूत कुरयाहरू देखयाउनतुभएको छ 
जतुन त्स पदनमया पछट्ै आउनतुिद्षछ जब ्ी 
कुरयाहरू पतमीहरूमयाझ आउनेछन्।

३५ हेर, म पतमीहरूसयामतु पतमीहरू उिनसथत 
भए झैँ बोलदछु र पतमीहरू नभए िपन। 
तर हेर, ्ेिू ख्ीष्टले मसयामतु पतमीहरूलयाई 
देखयाउनतुभएको छ र मलयाई पतमीहरूकया 
कया््षहरू थयाहया छ।

३६ अपन मलयाई थयाहया छ पक पतमीहरू 
आफनया हृद्कया िमणडमया पहँडछौ; र त्हयाँ 
केही बयाहेक कोही छैनन् जो उनीहरूकया 
हृद्हरूकया िमणडमया उनीहरूकया रयाम्या 
्वसत्हरू लगयाउनमया, ईष्या्षमया र कलहमया र 
द्ैषमया र सतयाउनमया र सबै प्रकयारकया दुष्टतयामया 
आफ ँैलयाई उचयालेकया छैनन्; र पतम्या चच्षहरू, 
हो, प्रत्ेक समेत, आफनया हृद्हरूकया 
िमणडकया कयारण दूपषत बनेकया छन्।

३७ पकनपक हेर, पतमीहरूले गररब 
र आ्वश्कतयामया िरेकयाहरू, पबरयामी र 
िीपडतलयाई मया्या गनतु्ष भ्दया पतमीहरूले 
िैसयालयाई र पतमीहरूको समिपत्लयाई र 
पतमीहरूकया असली ्वसत्लयाई र पतमीहरूकया 
चच्षको श्ीङ्यारलयाई बढी मया्या गछछौ।

३८ हे पतमी प्रदूपषतहरू, पतमी ढोँगीहरू, 
पतमी पिक्कहरू, जसले आफ ँैलयाई 
त्सकया पननमत बेचछन् जतुनमया नख्या 
लयागछ, पतमीहरूले पकन िरमेश्वरको िप्वत् 
चच्षलयाई दूपषत बनयाएकया छौ? पतमीहरू 
पकन आफूमया ख्ीष्टको नयाउँ पलन लनजजत 
हु्छौ? पतमीहरू पकन सोचदैनौ पक अ्तहीन 
खतुपस्यालीको महत्व त्ो दु:खभ्दया बढी छ 
जतुन कपहल्ै मददैन—संसयारको प्रिंसयाकया  
कयारण?

३९ पतमीहरू पकन आफ ँैलयाई त्सले 
पसँगयाछछौ जससँग जी्वन छैन र तैिपन भोकया 
र आ्वश्कतयामया िरेकया र नयाङ्या र प्वरयामी र 
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िीपडतलयाई आफू नयापजकैबयाट गएको सह्छौ 
र उनीहरूलयाई ध्यान पदँदैनौ?

४० हो, पकन पतमीहरू फयाइदकया पननमत 
गोप् कुकम्षहरू बनयाउँछौ र अह्रयाउँछौ पक 
प्वध्वयाहरूले िरमप्रभतुअगयापड प्वलयाि गनतु्षिद्षछ 
र टुहुरयाहरूले िपन िरमप्रभतुअगयापड प्वलयाि 
गनतु्षिछ्ष र पतमीहरूकया पिरमयापथ बदलयाकया 
पननमत उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरु र उनीहरूकया 
िपतहरूको रगतले जपमनबयाट िरमप्रभतुसयामतु 
ितुकयाननेछ?

४१ हेर, बदलयाको तरबयार पतमीहरूमयापथ 
झतुन्ड्छ; र सम् पछट्ै आउँछ पक उहयाँले 
स्तहरूको रगतको बदलया पतमीहरूमयापथ 
पलनतुहु्छ, पकनपक उहयाँले उनीहरूको रु्वयाई 
अरु सहनतुहुनेछैन।

अध्या् ९

मोरोनील े भतनलाई ्ोलाउँरन ् जसले 
पशचात्ताप गन्छ ख्ीष्टमा भवशवास गददैनन—्
उनल े आशचय्छकम्छहरूको परमशेवरको घोषणा 
गर्छन,् जसल ेप्रकारहरू भदनुहुनर र उपहारहरू 
खनयाउनहुुनर र आस्ावानमाभ् भचनहहरू 
भदनहुुनर—आशचय्छकम्छहरू अभवशवासका 
कारण रोभकनरन—्भचनहहरू भवशवास 
गननेहरूलाई पछयाउरँन्—माभनसहरूलाई 
भववकेी हुन र आज्ाहरू पालना गन्छ प्रोतसाभहत 
गररनर। लगिग ई.स.ं ४०१–४२१।

१ अपन अब, म पतनीहरूकया बयारेमया िपन 
बोलदछु जसले ख्ीष्टमया प्वश्वयास गददैनन्।

२ हेर, के पतमीहरूले आफनो सजया्को 
पदनमया प्वश्वयाि गननेछौ—हेर, जब िरमप्रभतु 
आउनतुहुनेछ, हो त्ो महयान् पदनमया समेत जब 

िृथ्वी ियात्ो झैँ बेररनेछ र तत्वहरू आगयाको 
रयािले िगलनेछन्, हो, त्ो महयान् पदनमया जब 
पतमीहरूलयाई िरमेश्वरकया थतुमयाअगयापड खडया 
हुन ल्याइनेछ—तब के पतमीहरूले भन्ेछौ 
पक िरमेश्वर हुनतुहुन्?

३ तब के पतमीहरूले अझै ख्ीष्टलयाई 
अस्वीकयार गछछौ, अथ्वया के पतमीहरू 
िरमेश्वरकया थतुमयालयाई हेन्ष सकछौ? के 
पतमीहरू अनतुमयान गछछौ पक पतमीहरू आफनो 
दोषको चेतनयामतुपन उहयाँसँग बसन सकछौ? 
के पतमीहरूले अनतुमयान गछछौ पक पतमीहरू 
पतमीहरूको दोषको चेतनयामतुपन त्ो िप्वत् 
व्पक्सँग बसन सकछौ, जब पतमीहरूको 
आतमया त्ो दोषको चेतनयाले ्यातनयामया 
सतयाइ्छ पक पतमीहरूले सदै्व उहयाँकया 
व््वसथयाहरूको दुरुि्ोग गऱ्ौ?

४ हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु पक 
पतमीहरूलयाई िप्वत् र ््या्ी िरमशे्वरसगँ, 
उहयाअँगयापड पतमीहरूको पिनलयागदोिनयाको 
चतेनयामतुपन बयास बसन दोषी ठहऱ्याइएकया 
आतमयाहरूसँग नरकमया बयास बसन भ्दया बढी 
दु:खदया्ी हु्छ।

५ पकनपक हेर, जब पतमीहरूलयाई 
िरमेश्वरकया र िरमेश्वरको मपहमयाकया िपन र 
्ेिू ख्ीष्टको िप्वत्तयाकया अगयापड पतमीहरूको 
नग्तया देखन ल्याइनेछ, ्सले पतमीहरूमया 
नपनभने आगयाको ज्वयालया बयालनेछ।

६ हे त्सोभए पतमी अप्वश्वयासीहरू, 
िरमप्रभतुमया फक्क; ्ेिूकया नयाउँमया पितयासयामतु 
िपक्िू्व्षक ितुकयार, तयापक समभ्वत: पतमीहरू 
त्ो महयान् र अन्तम पदनमया, थतुमयाको रगतबयाट 
सफया गररएकयाले, पनषकलङ्, ितुद्ध, स्वचछ र 
सफेद फेलया ियाररन सक।
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७ अपन फेरर म पतमीहरूसयामतु बोलदछु जसले 

िरमेश्वरकया प्रकयािहरूलयाई अस्वीकयार गद्षछ र 
भ्दछ पक ती सपकए, पक अरु प्रकयाि छैनन्, 
न त अगम्वयाणी, न त उिहयार, न त चङ्याई, 
न त भयाषयाहरूमया बोपलने र भयाषयाहरूको 
भयाषया्तरण नै छन्;

८ हेर म पतमीहरूलयाई भ्दछु, जसले ्ी 
कुरयाहरूको अस्वीकयार गद्षछ उसले ख्ीष्टको 
सतुसमयाचयार थयाहयाियाएको छैन, हो, उसले 
धम्षियासत्हरू िढेको छैन; ् पद छ भने, उसले 
ती बतुझदैन।

९ पकनपक के हयामीले िढ़दैनौँ पक िरमेश्वर 
पहजो, आज र सदयास्व्षदया उसतै हुनतुहु्छ र 
उहयाँमया कुनै अनसथरतया छैन न त िरर्वत्षनको 
कुनै छया्या छ?

१० अपन अब, ्पद पतमीहरूले आफैमया 
त्सतो िरमेश्वरको कलिनया गरेकयाछौ जो 
िरर्वत्षन हुनतुहु्छ र जसमया फेरबदलको छया्या 
छ, त्सो भए पतमीहरूले त्सतो िरमेश्वरको 
कलिनया गरेकया छौ जो आशच््षकम्षहरूकया 
िरमेश्वर हुनतुहुन्।

११ तर हेर, म पतमीहरूसयामतु 
आशच््षकम्षहरूकया िरमेश्वरलयाई, अब्याहयामकया 
िरमेश्वर समेत र इसहयाककया िरमेश्वर र 
्याकूबकया िरमेश्वरलयाई देखयाउनेछु; र उहयाँ 
सोही िरमेश्वर हुनतुहु्छ जसले स्वग्षहरू र 
िृथ्वीको र पतनमया भएकया सबै कुरयाहरूको 
सृपष्ट गनतु्षभ्ो।

१२ हेर, उहयाँले आदमको सृपष्ट गनतु्षभ्ो 
र आदमद्यारया मयापनसको ितन आ्ो। 
अपन मयापनसको ितनकया कयारण ्ेिू ख्ीष्ट 
आउनतुभ्ो, पितया र ितुत्समेत; र ्ेिू ख्ीष्टकया 
कयारण मयापनसको उद्धयार आ्ो।

१३ अपन मयापनसको उद्धयारकया कयारण, जतुन 
्ेिू ख्ीष्टबयाट आ्ो, उनीहरूलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतमया ल्याइनेछ; हो, ्सैबयाट सबै 
मयापनसहरूलयाई मतुक् गरर्छ, ख्ीष्टको 
मृत्तुकया कयारण ितुनरुतथयान ल्याइनेछ, जसले 
त्ो अन्त पन्द्याबयाट उद्धयार ल्याउनेछ, जतुन 
पन्द्याबयाट सबै मयापनसहरूलयाई िरमेश्वरको 
िपक्द्यारया व्तुँतयाइनेछ जब त्ो पबगतुल 
फुपकनेछ; र उनीहरू अपि आउनेछन्, सयानया 
र ठूलया दुबै र सबै उहयाँकया ््या्ल्अगयापड 
खडया हुनेछन्, उद्धयार गररएकयाले र ्ो मृत्तुको 
अन्त ब्धनबयाट स्वत्त् गररएकयाले जतुन 
लौपकक मृत्तु हो।

१४ अपन तब िप्वत् जनको ््या् 
उनीहरूमयापथ आउँछ; र तब त्ो सम् 
आउँछ पक जो पिनलयागदो छ ऊ अझै 
पिनलयागदो रपहरहनेछ; र जो धममी छ ऊ अझै 
धममी रपहरहनेछ; जो खतुसी छ ऊ अझै खतुसी 
रपहरहनेछ; र जो बेखतुसी छ ऊ अझै बेखतुसी 
रपहरहनेछ।

१५ अपन अब, हे पतमीहरू सबै जसले 
आफ ँैमया त्सतो िरमेश्वरको कलिनया गरेकयाछौ 
जसले आशच््षकम्षहरू गन्ष सकनतुहुन्, म 
पतमीहरूलयाई सोधदछु के ती सबै कुरयाहरू 
पबपतसकेकया छन् जसकया बयारेमया मैले बोलेको 
छु? के अ्त् अझै आइसकेको छ? हेर 
म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, छैन र िरमेश्वर 
आशच््षकम्षहरूको िरमेश्वर हुन रोकनतुभएको 
छैन।

१६ हेर, के ती कुरयाहरू जतुन िरमेश्वरले 
गनतु्षभएको छ हयाम्या आँखयाहरूमया प्वषम्कयारी 
छैनन्? हो र िरमेश्वरकया प्वषम्कयारी 
कया््षहरू कसले बतुझन सकछ?
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१७ कसले भन्ेछ पक ्ो आशच््षकम्ष 

होइन पक उहयाँको ्वचनद्यारया स्वग्ष र िृथ्वी 
हुनतुिछ्ष; र उहयाँकया ्वचनको िपक्द्यारया 
िृथ्वीको धूलोबयाट मयापनसको सृपष्ट गरर्ो; र 
उहयाँकया ्वचनको िपक्द्यारया आशच््षकम्षहरू  
ल्याइएको छ?

१८ अपन कसले भन्ेछ पक ्ेिू ख्ीष्टले धेरै 
िपक्ियाली आशच््षकम्षहरू गनतु्षभएन? अपन 
प्रेररतकया हयातहरूद्यारया त्हयाँ धेरै िपक्ियाली 
आशच््षकम्षहरू गररएकया पथए।

१९ अपन ्पद त्हयाँ आशच््षकम्षहरू 
गररएको पथ्ो भने, कसरी िरमेश्वर 
आशच््षकम्षहरूको िरमेश्वर हुन रोपकएर र 
अझै िरर्वत्षन नहुने व्पक् हुनतुहु्छ? अपन 
हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु उहयाँ िरर्वत्षन 
हुनतुहुन्; ्पद त्सो भए उहयाँ िरमेश्वर हुन 
छोडनतुहु्थ्ो; र उहयाँ िरमेश्वर हुन छोडनतुहुन् 
र आशच््षकम्षहरूको िरमेश्वर हुनतुहु्छ।

२० अपन उहयाँ मयापनसकया छोरयाछोरीहरूमयाझ 
आशच््षकम्षहरू गन्ष रोकनतुहु्छ पकनभने 
उनीहरू प्वश्वयासमया क्ीण हुनेछन् र सही 
बयाटोहरूबयाट िर जया्छन् र ती िरमेश्वरलयाई 
पच्दैनन् जसमया उनीहरूले भरोसया गनतु्षिछ्ष।

२१ हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु जसले 
ख्ीष्टमया प्वश्वयास गछ्ष, कुनै िङ्या नगरी, 
उसले ख्ीष्टको नयाउँमया पितयासँग जे अनतुरोध 
गछ्ष ्ो उसलयाई पदइनेछ; र ्ो ्वयाचया सबैकया 
पननमत हो, िृथ्वीकया िल्ो छेउसमम समेत।

२२ पकनपक हेर, ्ेिू ख्ीष्ट, िरमेश्वरकया 
ितुत्ले उहयाँकया ती पिष्हरूसयामतु जसलयाई 
बसनतुिछ्ष भनी भन्तुभएको पथ्ो, हो, उहयाँकया 
सबै पिष्हरूसयामतु िपन ्सो भन्तुभ्ो, 
भीडलयाई सतुनयाउन: पतमीहरू सबै संसयारसयामतु 

जयाओ र प्रत्ेक प्रयाणीसयामतु सतुसमयाचयार प्रचयार 
गर;

२३ अपन जसले प्वश्वयास गद्षछ र बनप्तसमया 
पल्छ उसलयाई बचयाइनेछ, तर जसले प्वश्वयास 
गददैन ऊ दोषी ठहररनेछ;

२४ अपन ्ी पच्हहरूले उसलयाई 
िछ्याउनेछन् जसले प्वश्वयास गद्षछ—
मेरया नयाउँमया उनीहरूले दुष्टहरूलयाई पनकयालया 
गननेछन्; उनीहरूले न्याँ भयाषयाहरूमया 
बोलनेछन्; उनीहरूले सि्षलयाई समयातनेछन्; 
र ्पद उनीहरूले मयान्षसकने कुरया पिए िपन 
्सले उनीहरूलयाई हयापन गननेछैन; उनीहरू 
प्वरयामीमयापथ हयात रयाखनेछन् र उनीहरूले 
चङ्इ ियाउनेछन्;

२५ अपन जसले मेरया नयाउँमया प्वश्वयास 
गननेछ, कुनै िङ्या नगरी, उसलयाई म मेरया 
्वचनहरू सबै ितुपष्ट गननेछु, िृथ्वीकया िल्ो 
छेउसमम समेत।

२६ अपन अब, हेर, िरमप्रभतुकया 
कया््षहरूप्वरुद्ध को खडया हुन सकछ? कसले 
उहयाँकया भनयाइहरूलयाई अस्वीकयार गन्ष सकछ? 
िरमप्रभतुको स्व्षिपक्मयान िपक्प्वरुद्ध को 
उठनेछ? िरमप्रभतुकया कया््षहरूलयाई कसले 
अिमयान गननेछ? ख्ीष्टकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
कसले अिमयान गननेछ? हेर, पतमीहरू सबै जो 
िरमप्रभतुकया कया््षहरूको अिमयानकतया्षहरू हौ, 
पकनपक पतमीहरू आशच््ष मयान्ेछौ र प्वनयाि 
हुनेछौ।

२७ हे त्सो भए अिमयान नगर र आशच््ष 
नमयान, तर िरमप्रभतुकया ्वचनहरूलयाई सतुन र 
्ेिूकया नयाउँमया पितयासँग त्सको अनतुरोध गर 
जेको पतमीहरूलयाई आ्वश्कतया छ। िङ्या 
नगर, तर प्वश्वयास गर र प्रयाचीन सम्मया 
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जसतै गरी प्रयारमभ गर र आफनया िूण्ष हृद्ले 
िरमप्रभतुसयामतु आऊ र उहयाँ आगयापडको डर र 
कमिनकया सयाथ पतम्ो आफनो मतुपक् प्रयाप्त गर।

२८ पतम्या िरीक्णकया पदनहरूमया प्व्वेकी 
होऊ; पतम्या सबै अितुद्धतयालयाई आफूबयाट 
हटयाऊ; नमयाग, पक पतमीहरूले आफनया 
लोभमया त्सलयाई भषम नबनयाओ, तर 
अटल नसथरतयाकया सयाथ अनतुरोध गर, पक 
पतमीहरू प्रलोभनमया फसनेछैनौ, तर पक 
पतमीहरूले सयाँचो र जीप्वत िरमेश्वरको से्वया  
गननेछौ।

२९ ्ो ख्याल रयाख पक पतमीहरूले 
अ्ोग्तयािू्व्षक बनप्तसमया पलन्ौ, ्ो ख्याल 
रयाख पक पतमीहरूले अ्ोग्तयािू्व्षक ख्ीष्टको 
प्रभतुभोज खयाँदैनौ; तर ्ो ख्याल रयाख पक 
पतमीहरूले सबै कुरयाहरू ्ोग्तयामया गद्षछौ 
र त्सलयाई जीप्वत िरमेश्वरकया ितुत् ्ेिू 
ख्ीष्टको नयाउँमया गछछौ; र ् पद पतमीहरूले ् सो 
गरेमया र अ्त्समम सहेमया, पतमीहरूलयाई कुनै 
िपन हयालतमया पनकयालया गररनेछैन।

३० हेर, म पतमीहरूसयामतु मृत्तुबयाट 
बोलेजसतै गरी बोलछु; पकनपक मलयाई थयाहया छ 
पक पतमीहरूसँग मेरया ्वचनहरू हुनेछन्।

३१ मेरया कमजोरीकया कयारण मलयाई दोषी 
नठहऱ्याऊ, न त मेरो पितयालयाई उहयाँकया 
कमजोरीकया कयारणले, न त पतनीहरूलयाई 
जसले उहयाँअगयापड लेखेकया छन्; तर बरु 
िरमेश्वरसयामतु ध्््वयाद देऊ पक उहयाँले 
पतमीहरूसयामतु हयाम्या कमजोरीहरू प्रकट 
गनतु्षभएको छ, पक पतमीहरू हयामीभ्दया अझ 
बढी प्व्वेकी हुन पसकन सक।

३२ अपन अब, हेर, हयामीले हयाम्या 
ज्यानअनतुसयार ्ो अपभलेख लेखेकया छौँ, ती 

अक्रहरूमया जसलयाई हयामीमयाझ सतुधयाररएकया 
पमश्ी भपन्छ, हयामीद्यारया हसतया्तरण गररएको 
र िरर्वत्षन गररएको हुनयाले, हयाम्ो भयाषयाको 
पकपसमअनतुसयार।

३३ अपन ् पद हयाम्या ियातयाहरू प्र्याप्तमयात्यामया 
ठूलया भएकया भए हयामीले पहब्ूमया लेखने पथ्ौँ; 
तर पहब्ू िपन हयामीद्यारया िरर्वत्षन गररएको छ; 
र ्पद हयामीले पहब्ूमया लेखन सकेको भए, हेर, 
पतमीहरूसँग हयाम्ो अपभलेखमया कुनै कमजोरी 
हुँदैनथ्ो।

३४ तर िरमप्रभतुलयाई ती कुरयाहरू थयाहया छ 
जतुन हयामीले लेखेकया छौँ र ्ो िपन पक अरु 
कुनै जनलयाई हयाम्ो भयाषया थयाहया छैन; र पकनभने 
पक अरु कुनै जनलयाई हयाम्ो भयाषया थयाहया छैन, 
त्सकयारण उहयाँले त्सको भयाषया्तरण गनने 
मयाध्म त्यार गनतु्षभएको छ।

३५ अपन ्ी कुरयाहरू लेनखएकया छन् पक 
हयामीले हयाम्या ्वसत्हरूबयाट हयाम्या ्व्धतुहरूको 
रगत हटयाउन सकूँ, जो प्वश्वयासमया क्ीण 
भएकया छन्।

३६ अपन हेर, ्ी कुरयाहरू जतुन हयामीले हयाम्या 
ब्धतुहरूकया बयारेमया चयाहेकया छौँ, हो, ख्ीष्टको 
ज्यानमया उनीहरूको ितुनसथया्षिनयाको समेत, ती 
सबै स्तहरूकया प्रयाथ्षनयाहरूअनतुसयार हुन् जो ्ो 
भूपममया बसेकया छन्।

३७ अपन िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्टले प्रदयान 
गनतु्षहोओस् पक उनीहरूको प्रयाथ्षनयाहरू 
उनीहरूकया आसथयाअनतुसयार होऊन्; र 
िरमेश्वर पितयाले ती करयारलयाई सनमझनतुहोस् 
जतुन उहयाँले इस्याएलकया िरयानयासँग गनतु्षभएको 
छ; र उहयाँले उनीहरूलयाई सदयास्व्षदया, ्ेिू 
ख्ीष्टमयापथको उनीहरूको प्वश्वयास मयाफ्कत् 
आपसि पदनतुहोओस्।
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एतेरको ितुसतक
्ेरेदीहरूको अपभलेख, पलमहीकया जनले मोपस्याह रयाजयाकया पदनहरूमया भेट्याएकया चौबीस 

ियातयाहरूबयाट पलएको।

अध्या् १

मोरोनील े एतरेको लेखाइलाई संके्षपीकरण 
गर्छन—्एतरेको वरंावली भदइनर—
यरेदेीहरूको िाषालाई ्भे्लोनको धरहरामा 
खल्लयाउन ुिएन—परमप्रिुले उनीहरूलाई 
एक उत्तम िभूमभतर अगवुाइ गन्छ र उनीहरूलाई 
महान ्राष्टट्र ्नाउन वाचा गनु्छहुनर।

१ अपन अब म, मोरोनी, ती प्रयाचीन 
बयापस्दयाहरूको प्व्वरण पदन अपि बढदछु 
जसलयाई िरमप्रभतुकया हयातद्यारया ्ो उत्र 
प्रदेिको सतहमयापथ प्वनयाि गररएकया पथए।

२ अपन मैले मेरो प्व्वरण ती चौबीस 
ियातयाहरूबयाट पलएँ जतुन पलमहीकया जनद्यारया 
ित्या लगयाइएकया पथए, जसलयाई एतेरको 
ितुसतक भपन्छ

३ अपन पकनभने म अनतुमयान गद्षछु पक ्ो 
अपभलेखको िपहलो भयाग, जसले संसयारको 
सृपष्टकया बयारेमया र हयारूनकया बयारेमया िपन र 
त्ससम्देनख महयान् धरहरयाको सम्सममको 
एक प्व्वरण र त्स सम्समम मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ जे कुरयाहरूभए ती बोलदछ, 
त्ो ्हूदीहरूमयाझ रहेको छ—

४ त्सकयारण म ती कुरयाहरू लेनखदनँ जतुन 
आदमको सम्देनख त्स सम्समम भए; 
तर ती ियातयाहरूमया छन् र जसले ती ियाउँछ, 
सोहीसँग िपक् हुनेछ तयापक उसले िूण्ष प्व्वरण 
ियाउन सकनेछ।

५ तर हेर, म िूरया प्व्वरण पदन्ँ, तर 
धरहरयादेनख उनीहरूको प्वनयाि नभएसममको 
एक भयागको प्व्वरण म पद्छु।

६ अपन ्स तररकयाले म प्व्वरण पद्छु। 
जसले ्ो अपभलेख लेखे उनी एतेर पथए र 
उनी कोरर्या्तोरकया स्तपत पथए।

७ कोरर्या्तोर मोरोनकया ितुत् पथए।
८ अपन मोरोन एथेमकया ितुत् पथए।
९ अपन एथेम आहयाहकया ितुत् पथए।
१० अपन आहयाह िेतकया ितुत् पथए।
११ अपन िेत पिबलोनकया ितुत् पथए।
१२ अपन पिबलोन कोमकया ितुत् पथए।
१३ अपन कोम कोरर्या्ततुमकया ितुत् पथए।
१४ अपन कोरर्या्ततुम अनमनगद्याहकया ितुत् 

पथए।
१५ अपन अनमनगद्याह हयारूनकया ितुत् पथए
१६ अपन हयारून पहपतकया स्तपत पथए, जो 

हेथकोमकया ितुत् पथए।
१७ अपन हेथकोम लीबकया ितुत् पथए।
१८ अपन लीब कीिकया ितुत् पथए।
१९ अपन कीि कोरोमकया ितुत् पथए।
२० अपन कोरोम ले्वीकया ितुत् पथए।
२१ अपन ले्वी कीमकया ितुत् पथए।
२२ अपन कीम मोरर्या्तोनकया ितुत् पथए।
२३ अपन मोरर्या्तोन ररप्यापकिकया 

स्तपत पथए।
२४ अपन ररप्यापकि िेजकया ितुत् पथए।
२५ अपन िेज पहपतकया ितुत् पथए।
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२६ अपन पहपत कोमकया ितुत् पथए।
२७ अपन कोम कोरर्या्ततुमकया ितुत् पथए।
२८ अपन कोरर्या्ततुम एमेरकया ितुत् पथए।
२९ अपन एमेर ओमरकया ितुत् पथए।
३० अपन ओमर िूलकया ितुत् पथए।
३१ अपन िूल कीबकया ितुत् पथए।
३२ अपन कीब ओरीहयाहकया ितुत् पथए, जो 

्ेरेदकया ितुत् पथए;
३३ जतुन ्ेरेद आफनया दयाजतु र उनकया 

िरर्वयारसँग, केही अरु र उनीहरूकया 
िरर्वयारसँग, महयान् धरहरयादेनख, िरमप्रभतुले 
जनलयाई भयाषयामया खलबल्याउनतु भएको र 
उहयाँको क्ोधमया उनीहरू िृथ्वीको समिूण्ष 
सतहमया पततर-पबतर हुनतुिद्षछ भनी कसम 
खयानतुभएको सम्मया अपि आए; र िरमप्रभतुकया 
्वचनअनतुसयार जन पततर-पबतर भए।

३४ अपन ्ेरेदकया दयाजतु एक महयान् र 
िपक्ियाली मयापनस र िरमप्रभतुको धेरै कृिया 
ियाएकया मयापनस भएको हुनयाले, ्ेरेद, उनकया 
भयाइले उनीसयामतु भने: िरमप्रभतुसयामतु ितुकयार, पक 
उहयाँले हयामीलयाई खलबल्याउनतु हुनेछैन तयापक 
हयामीले हयाम्या ्वचनहरू बतुझन नसकौँ।

३५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ेरेदकया दयाजतुले 
िरमप्रभतुसयामतु ितुकयारे र िरमप्रभतुको ्ेरेदमयापथ 
सहयानतुभूपत भ्ो; त्सकयारण उहयाँले ्ेरेदको 
भयाषयालयाई खलबल्याउनतु भएन; र ्ेरेद र 
उनकया दयाजतु खलयाबपलएनन्।

३६ तब ्ेरेदले आफनया दयाजतुसँग भने: 
िरमप्रभतुकहयाँ फेरर ितुकयार र ्ो होस् पक उहयाँले 
आफनो क्ोध उनीहरूबयाट त्याग्तुहोस् जो हयाम्या 
पमत्हरू हुन्, तयापक उहयाँले उनीहरूको भयाषया 
खलबल्याउनतु हुन्।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेरेदकया 

दयाजतुले िरमप्रभतुसयामतु फेरर ितुकयारे र िरमप्रभतुको 
उनीहरूकया पमत्हरूमयापथ र पतनीहरूकया 
िरर्वयारहरूमयापथ िपन सहयानतुभूपत भ्ो, तयापक 
उनीहरूलयाई खलबल्याइएन।

३८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेरेदले 
उनकया दयाजतुसयामतु फेरर बोले, ्सो भ्दै: 
जयाऊ र िरमप्रभतुसँग सोधखोज गर पक उहयाँले 
हयामीलयाई ्ो भूपमबयाट भगयाउनतुहु्छ र ्पद 
हयामीलयाई उहयाँले ्ो भूपमबयाट भगयाउनतुहु्छ 
भने, उहयाँकहयाँ आ्वयाज उठयाऊ हयामी कहयाँ 
जयानतुिछ्ष। अपन कसलयाई थयाहया छ तर 
िरमप्रभतुले हयामीलयाई त्स भूपममया लयानतुहुनेछ 
जतुन समिूण्ष िृथ्वीको सबभ्दया उत्म छ? 
अपन ्पद त्सो भए, हयामी िरमप्रभतुमया 
आसथया्वयान् होऔँ, तयापक हयामीले त्स भूपम 
ररकथकया पननमत प्रयाप्त गन्ष सकौँ।

३९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ेरेदकया दयाजतुले 
त्सअनतुसयार िरमप्रभतुसयामतु ितुकयारे जतुन ्ेरेदको 
मतुखबयाट बोपलएको पथ्ो।

४० अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
्ेरेदकया दयाजतुलयाई सतुन्तुभ्ो र उनीमयापथ 
सहयानतुभूपत रयाखनतुभ्ो र उनलयाई भन्तुभ्ो:

४१ जयाऊ र आफनया बथयान, प्रत्ेकको 
भयाले र िोथी दुबै लयाई एकसयाथ जममया गर; 
र िृथ्वीकया हरेक पकपसमकया बीउहरू िपन; 
र आफनया िरर्वयारहरू; र पतम्ो भयाइ ्ेरेद 
र उनकया िरर्वयार िपन; र पतम्या पमत्हरू र 
उनीहरूकया िरर्वयार िपन र ्ेरेदकया पमत्हरू र 
उनीहरूकया िरर्वयारहरूलयाई िपन।

४२ अपन जब पतमीले ्ो गररसकेकया छौ 
पतमी उनीहरूको अगयापड त्ो उित्कया 
पतर तल जयानतु जतुन उत्रतफ्क छ। अपन त्हयाँ 
म पतमीलयाई भेटनेछु र म पतमी अगयापड एक 
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भूपमपतर जयानेछु जतुन िृथ्वीकया समिूण्ष भूपमहरू 
मध्े सबभ्दया उत्म छ।

४३ अपन म त्हयाँ पतमीलयाई र पतम्या 
स्तपतलयाई आिीपषत गननेछु र मेरया लयापग 
पतम्या स्तपतबयाट र पतम्या भयाइ र उनीहरू 
जो पतमीसँग जयानेछन् उनीहरूबयाट एउटया 
महयान् रयाष्टट्र उठयाउनेछु। अपन त्हयाँ िृथ्वीको 
सतहमयापथ त्ो रयाष्टट्रभ्दया महयान् अरु कुनै 
हुनेछैनन् जतुन मैले पतम्या स्तपतबयाट मेरया 
पननमत उठयाउनेछु। अपन ्सरी म पतम्या पननमत 
गननेछु पकनभने ्पत लयामो सम्समम पतमीले 
मेरयासयामतु पब्ती गरेकया छौ।

अध्या् २

यरेदेीहरूल ेप्रभतज्ाको िभूमभतरको उनीहरूको 
यात्ाका भनममत तयारी गर्छन्—यो एक 
उत्तम िभूम हो जहा ँ माभनसल े ख्ीष्टको सेवा 
गनु्छपर्छ अनय्ा उनीहरूलाई ्ढाररनेर—
परमप्रि ु यरेदेका दाजसुगँ तीन घ्टा कुरा 
गनु्छहुनर—यरेदेीहरूल े प्रमोदडुङ्ाहरू 
्नाउँरन—्परमप्रिुल े यरेेदका दाजुलाई 
कसरी प्रमोदडुङ्ाहरूलाई प्रकार भदने िनी 
प्रसताव गन्छ अनरुोध गनु्छहुनर।

१ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ेरेद र उनकया दयाजतु 
र उनकया िरर्वयारहरू र ्ेरेदकया पमत्हरू िपन र 
उनकया दयाजतु र उनीहरूकया िरर्वयारहरू, त्स 
उित्कयापतर तल गए जतुन उत्रतफ्क पथ्ो, (र 
उित्कयाको नयाउँ पनम्ोद पथ्ो, िपक्ियाली 
पसकयारीको नयाउँबयाट बोलयाइएकयाले) 
उनीहरूकया ्वथयानहरूकया सयाथ जतुन उनीहरूले 
एक सयाथ जममया गरेकया पथए, भयाले र िोथी, 
प्रत्ेक पकपसमकया।

२ अपन उनीहरूले जयालहरू िपन थयािे र 
आकयािकया चरयाहरूलयाई समयाते; र उनीहरूले 
एक भयाँडो िपन त्यार गरे, जसमया उनीहरूले 
ियानीकया मयाछया उनीहरूसँग लगे।

३ अपन उनीहरूले डेसेरेट िपन आफूसँग 
लगे, जतुन भयाषया्तरणअनतुसयार मह ियानने मौरी 
हो; र ्सरी उनीहरूले आफूसँग मौरीकया 
झतुणडहरू र सबै प्रकयारकया ती जतुन भूपमको 
सतहमयापथ भएकया, प्रत्ेक पकपसमकया 
बीउहरू लगे।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
पनम्ोदको उित्कयामया तल आएकया पथए 
िरमप्रभतु तल आउनतुभ्ो र ्ेरेदकया दयाजतुसँग 
कुरया गनतु्षभ्ो; र उहयाँ ्वयादलमया हुनतुहु्थ्ो र 
्ेरेदकया दयाजतुले उहयाँलयाई देखेनन्।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक उनीहरू 
उजयाड सथयानपतर अपि जयानतुिछ्ष, हो, त्स 
भयागपतर जहयाँ मयापनसहरू कपहल्ै गएकया 
पथएनन्। अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतु 
उनीहरूअगयापड जयानतुभ्ो र उनीहरूसँग कुरया 
गनतु्षभ्ो जब उहयाँ बयादलमया खडया हुनतुहु्थ्ो 
र उनीहरू कहयाँ ्यात्या गनतु्षिछ्ष भनी पनदनेिन 
पदनतुभ्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
उजयाड सथयानमया ्यात्या गरे र प्रमोदडुङ्याहरू 
बनयाए, जतुनमया उनीहरूले अथयाह ियानीलयाई 
ियारगरे, िरमप्रभतुकया हयातद्यारया पनर्तररुिमया 
पनदनेपित भएकयाले।

७ अपन िरमप्रभतुले सहनतुभएन पक उनीहरू 
उजयाड सथयानको समतु्द्भ्दया िर रोपकनतुिद्षछ, 
तर उहयाँले चयाहयानतुभ्ो पक उनीहरू प्रपतज्याको 
भूपमसमम समेत अगयापड आउनतुिद्षछ, जतुन 
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अ्् सबै भूपमहरूभ्दया उत्म पथ्ो, जतुन 
िरमप्रभतु िरमेश्वरले धममी जनकया पननमत 
संरक्ण गनतु्षभएको पथ्ो।

८ अपन उहयाँले आफनो क्ोधमया ्ेरेदकया 
दयाजतुसँग कसम खयानतुभएको पथ्ो, पक जसले 
्ो प्रपतज्याको भूपम स्वयापमत्वमया पल्छ, त्स 
सम्देनख उिरया्त र सदयास्व्षदयाकया पननमत, 
सयाँचो र एकमयात् िरमेश्वर उहयाँलयाई से्वया 
गनतु्षिद्षछ, अ््थया उनीहरूलयाई बढयाररनेछ 
जब उहयाँको क्ोधको िूण्षतया उनीहरूमयापथ 
आउनेछ।

९ अपन अब, हयामीले ्ो भूपमकया बयारेमया 
िरमेश्वरको उदमी हेन्ष सकछौं, पक ्ो एउटया 
प्रपतज्याको भूपम हो र जतुन रयाष्टट्रले ्सलयाई 
स्वयापमत्वमया पलनेछ उनीहरूले िरमेश्वरलयाई 
से्वया गननेछन्, अ््थया उनीहरूलयाई बढयाररनेछ 
जब उहयाँको क्ोधको िररिूण्षतया उनीहरूमयापथ 
आउनेछ। अपन उहयाँको क्ोधको िूण्षतया 
उनीहरूमयापथ आउनेछ जब उनीहरू दुष्टतयामया 
ियाकछन्।

१० पकनपक हेर, ्ो एक भूपम हो जतुन अ्् 
सबै भूपमहरूभ्दया उत्म भूपम हो; ्सकयारण 
जसले ्सलयाई स्वयापमत्वमया पल्छ उसले 
िरमेश्वरको से्वया गननेछ अ््थया बढयाररनेछ; 
पकनपक ्ो िरमेश्वरको चीरसथया्ी उदमी हो। 
अपन ्ो भूपमकया छोरयाछोरीहरूमयाझ दुष्टतयाको 
िूण्षतया नआइ्जेल होइन, पक उनीहरूलयाई 
बढयाररनेछ।

११ अपन ्ो पतमीहरूसयामतु आउँछ, 
हे पतमी गैह्र-्हूदीहरू, पक पतमीहरूले 
िरमेश्वरकया उदमीहरू थयाहया ियाउन सक—
पक पतमीहरूले िशचयात्याि गन्ष सक र िूण्षतया 
नआइ्जेल आफनया दुष्टतयाहरूमया पनर्तर 

नबस, पक पतमीहरूले िरमेश्वरको क्ोधको 
िरयाकयाष्ठया आफूमयापथ नल्याऊ जसरी भूपमकया 
बयापस्दयाहरूले अपहलेसमम गरेकया छन्।

१२ हेर, ्ो एक उत्म भूपम हो र जतुन रयाष्टट्रले 
्सलयाई स्वयापमत्वमया पल्छ ऊ दयासत्व र 
ब्धनबयाट र स्वग्षमतुपनकया सबै रयाष्टट्रहरूबयाट 
स्वत्त् हुनेछ ्पद उनीहरूले भूपमकया ती 
िरमेश्वरलयाई से्वया गरे भने जतुन ्ेिू ख्ीष्ट 
हुनतुहु्छ, जसलयाई ती कुरयाहरूद्यारया प्रकट 
गररएको छ जतुन हयामीले लेखेकया छौँ।

१३ अपन अब हेर म मेरो अपभलेखमया 
अगयापड बढछु; पकनपक हेर, ्सतो हुन ग्ो 
पक िरमप्रभतुले ्ेरेद र उनकया ब्धतुहरूलयाई 
त्ो महयासमतुद्मया समेत अगयापड ल्याउनतुभ्ो 
जतुनले भूपमहरूलयाई प्वभयाजन गद्षछ। अपन जब 
उनीहरू त्ो समतु्द्मया आए उनीहरूले आफनया 
ियालहरू टयाँगे; र उनीहरूले त्ो सथयानको नयाउँ 
मोरर्या्कुमेर रयाखे; र उनीहरू ियालहरूमया 
बयास गरे र चयार ्वष्षको अ्तरयालसमम समतुद्को 
पकनयारमया ियालहरूमया बयास गरे।

१४ अपन चयार ्वष्षको अ्त्मया ्सतो 
हुन ग्ो पक िरमप्रभतु ्ेरेदकया दयाजतुसयामतु 
फेरर आउनतुभ्ो र बयादलमया खडया हुनतुभ्ो र 
उनीसँग कुरया गनतु्षभ्ो। अपन तीन िणटयाको 
अ्तरयालसमम िरमप्रभतुले ्ेरेदकया दयाजतुसँग 
कुरया गनतु्षभ्ो र उनलयाई तयाडनया पदनतुभ्ो 
पकनभने उनले िरमप्रभतुको नयाउँमया ितुकयान्ष 
समझेनन्।

१५ अपन ्ेरेदकया दयाजतुले ती दुषकम्षको 
िशचयात्याि गरे जतुन उनले गरेकया पथए र आफनया 
ती ब्धतुहरूकया पननमत िरमप्रभतुकया नयाउँमया 
ितुकयारे जो उनीसँग पथए। अपन िरमप्रभतुले 
उनलयाई भन्तुभ्ो: म पतमीलयाई र पतम्या 
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ब्धतुहरूलयाई उनीहरूकया ियािहरूको क्मया 
पद्छु; तर पतमीहरूले अरु ियािहरू नगनू्ष, 
पकनपक पतमीहरूले समझनेछौ पक मेरो आतमया 
मयापनससँग सँधैँ हुनेछैन; ्सकयारण, ्पद 
पतमीहरूले आफू ियािमया िूरै नियापक्जेल 
ियाि गननेछौ भने पतमीहरू िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट अलग्याइनेछौ। अपन ्ी ्ो 
भूपमकया बयारेमया मेरया प्वचयारहरू हुन् जतुन म 
पतमीलयाई पतम्ो ररकथकया पननमत पदनेछु; 
पकनपक ्ो एउटया अ्् भूपमहरूभ्दया उत्म  
भूपम हुनेछ।

१६ अपन िरमप्रभतुले भन्तुभ्ो: कयाम गन्ष र 
बनयाउन जयाऊ, ती प्रमोदडुङ्याहरूअनतुसयार जतुन 
पतमीहरूले अपहलेसमम बनयाएकया छौ। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक ्ेरेदकया दयाजतु कयाम गन्ष गए 
र उनकया ब्धतुहरू िपन र उनीहरूले बनयाएकया 
जसतै, िरमप्रभतुकया पनदनेिनहरूअनतुसयार 
प्रमोदडुङ्याहरू बनयाए। अपन ती सयानया पथए र 
ती ियानीमयापथ हलतुकया पथए, ियानीमयापथको एक 
चरया जसतो समेत हलतुकया पथए।

१७ अपन ती त्स प्रकयारले बनयाइएकया पथए 
पक ती अत््त कनससएकया पथए, ्पतसमम 
पक पतनले थयालमया जसतै ियानी पलन सकथे; र 
पतनको पिँध थयालको जसतै कनससएको पथ्ो; 
र ियाटयाहरू थयालजसतै कनससएकया पथए; र 
पतनकया अ्त्हरू चतुच्चया पथए; र पतनको 
टुपिो थयालजसतै कनससएको पथ्ो; र त्सको 
लमबयाइ एउटया ्वृक्को लमबयाइ पथ्ो; र पतनको 
ढोकया, जब ब्द हुँदया, थयालजसतै कनससएको 
पथ्ो।

१८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ेरेदकया दयाजतुले 
िरमप्रभतुकहयाँ करयाए, ्सो भ्दै: हे िरमप्रभतु, 
मैले ती कया््षहरू गरेकोछु जतुन हजतुरले मलयाई 

आज्या पदनतुभएको छ र मैले प्रमोदडुङ्याहरू 
हजतुरले पदएको पनदनेिनअनतुसयार बनयाएको छु।

१९ अपन हेनतु्षहोस्, हे िरमप्रभतु, पतनमया कुनै 
प्रकयाि छैन, हयामीले ्सलयाई कहयाँ लैजयाने? 
अपन हयाम्ो नयाि हुनेछ, पकनपक पतनमया 
हयामीले सयास फेन्ष सकदैनौँ, ्ो हया्वया बयाहेक 
जतुन पतनमया छ; त्सकयारण हयामी नयापसनेछौँ।

२० अपन िरमप्रभतुले ्ेरेदकया दयाजतुसयामतु 
भन्तुभ्ो: हेर, पतमीले टुपिोमया र पिँधमया 
िपन एउटया प्वयाल बनयाऊ; र जब पतमीहरू 
हया्वयाकया पननमत िीपडत हुनेछौ पतमीले प्वयाल 
खोलनेछौ र हया्वया प्रयाप्त गननेछौ। अपन ्सतो 
भ्ो पक पतमीहरूमयापथ ियानी आ्ो भने, हेर, 
पतमीहरूले प्वयाल ब्द गननेछौ, तयापक पतमीहरू 
बयाढीमया ननयापस्।

२१ अपन ् सतो हुन ग्ो पक ् ेरेदकया दयाजतुले 
िरमप्रभतुले आज्या पदएअनतुसयार गरे।

२२ अपन उनल े िरमप्रभतुकहया ँ ्सो भ्दै 
फेरर आ्वयाज उचयाले: हे िरमप्रभतु, हेनतु्षहोस् मलैे 
हजतुरल े मलयाई आज्या पदए जसत ै गरी समते 
गरकेो छु र मैल ेमरेया जनकया पननमत ्वयाहकहरू 
त्यार गरकेोछु र हेनतु्षहोस् पतनमया कुन ैप्रकयाि 
छनै। हनेतु्षहोस,् ह े िरमप्रभतु, के हजतुर हयामी ्ी 
महयान ्ियानी अ्धकयारमया ियार गरेको सहनतुहु्छ?

२३ अपन िरमप्रभतुले ्ेरेदकया दयाजतुलयाई 
भन्तुभ्ो: पतमी के चयाहया्छौ पक मैले गनतु्षिद्षछ 
तयापक पतमीहरूकया ्वयाहकहरूमया पतमीहरूसँग 
प्रकयाि होओस्? पकनपक हेर, पतमीहरूसँग 
झ्यालहरू हुन सकदैन, पकनपक ती टुक्याहरूमया 
फुटनेछन्; न त पतमीहरूले आफूसँग आगो 
लयान सकछौ, पकनपक पतमीहरू आगयाको 
प्रकयािबयाट जयानेछैनौ।

२४ पकनपक हेर, पतमीहरू समतु्द्कयामयाझमया 
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एक वहेलजसतै हुनेछौ; पकनपक ि्व्षत जयात्या 
छयालहरूले पतमीहरूलयाई हल्याउनेछन्। 
तैिपन, म पतमीहरूलयाई समतुद्को गपहरयाइबयाट 
फेरर बयापहर ल्याउनेछु; पकनपक मेरया मतुखबयाट 
हुरीहरू गएकया छन् र ्वषया्षहरू र बयाढीहरू िपन 
मैले िठयाएकोछु।

२५ अपन हेर, मैले ्ी कुरयाहरूकया पननमत 
पतमीहरूलयाई त्यार गरेको छु; पकनपक ्पद 
मैले पतमीहरूलयाई समतुद्कया छयाल र गैसकेकया 
हुरी र आउने बयाढीकया पननमत त्यार नगरे 
पतमीहरूले ् ो महयान् गपहरयाइ ियार गन्ष सकदैनौ। 
त्सकयारण पतमी के चयाहया्छौ पक मैले पतम्या 
पननमत त्यार गनतु्षिछ्ष तयापक पतमीहरूसँग 
प्रकयाि हुन सकोस् जब पतमीहरूलयाई 
समतु्द्को गपहरयाइमया पनपलनेछ?

अध्या् ३

परमप्रिलु े सोह्र ढुङ्ाहरू रँुदा येरदेका 
दाजलु े उहाकँा औंलाहरू दखेरन्—ख्ीष्टले 
आफनो आतमाको ररीर येरेदका दाजुसामु 
दखेाउनहुुनर—जससगँ एउटा पूण्छ ज्ान 
र तयसलाई पदा्छभित् राखन सभकदैन—
यरेदेीहरूका अभिलखेलाई प्रकारमा लयाउन 
िाषानतरकारहरू उपलबध गराइनर।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेरेदकया दयाजतु, 
(अब त्यार गररएकया ्वयाहकहरूको सङ्ख्यया 
आठ पथ्ो) त्स ि्व्षतमया गए, जतुनलयाई 
्सको अत््त उचयाइकया कयारण िेलेम 
भपन्थ्ो र एउटया चट्यानबयाट सोह्र्वटया सयानया 
ढुङ्याहरू िगयाले; र ती सफेद र, ियारदि्षक 
पससयाजसतै छल्षङ् पथए; अपन उनले ती 

आफनया हयातहरूमया ि्व्षतको टुपियासमम लगे, 
िरमप्रभतुकहयाँ फेरर आ्वयाज उचयाले, ्सो भ्दै:

२ हे िरमप्रभतु, हजतुरल ेभन्तुभएको छ पक हयामी 
बयाढीले िरेरनतुिछ्ष। अब हनेतु्षहोस,् ह े िरमप्रभतु, 
तियाईँकया से्वकसगँ हजतुरकया अगयापडकया 
उसकया कमजोरीहरूकया कयारण नररसयाउनतुहोस;् 
पकनपक हयामीलयाई थयाहया छ पक हजतुर िप्वत् 
हुनतुहु्छ र स्वग्षमया प्वरयाजमयान ्हु्हुहु्छ र हयामी 
हजतुरअगयापड अ्ोग् छौँ; ितनकया कयारण 
हयाम्ो स्वभया्व पनर्तर खरयाब बनकेो छ; तिैपन, 
हे िरमप्रभतु, हजतुरल ेहयामीलयाई आज्या पदनतुभएको 
छ पक हयामीले हजतुरसयामतु पब्ती गनतु्षिछ्ष, तयापक 
हयामीले हजतुरबयाट हयाम्या इचछयाहरूअनतुसयार प्रयाप्त 
गन्ष सकौँ।

३ हेनतु्षहोस्, हे िरमप्रभतु, हयाम्या दुष्टतयाकया 
कयारणले हजतुरले हयामीलयाई प्रहयार गनतु्षभएको छ 
र हयामीलयाई लखेटनतुभएको छ र ्पतकया धेरै 
्वष्षसमम हयामी उजयाड सथयानमया रहेकया छौँ; 
तैिपन, हजतुर हयामीप्रपत कृियालतु हुनतुभएको 
छ। हे िरमप्रभतु, ममयापथ द्याले हेनतु्षहोस् र ्ी 
हजतुरकया जनबयाट आफनो क्ोध हटयाउनतुहोस् र 
नसहनतुहोस् पक उनीहरू ्ी उल्षदो गपहरयाइ 
अ्धकयारमया ियार गरून्; तर ्ी कुरयाहरूलयाई 
हेनतु्षहोस् जतुन मैले चट्यानबयाट िगयालेकोछु।

४ अपन मलयाई थयाहया छ, हे िरमप्रभतु, पक 
हजतुरसँग सबै िपक् छ, मयापनसकया भलयाइकया 
पननमत हजतुर जे चयाहयानतुहु्छ गन्षसकनतुहु्छ; 
त्सकयारण ्ी ढुङ्याहरूलयाई छोइपदनतुहोस्, हे 
िरमप्रभतु, हजतुरकया औँलयाले र पतनलयाई त्यार 
गनतु्षहोस् पक ती अ्धकयारमया चनमक्ून्; र ती 
्ी ्वयाहकहरूमया हयाम्यासयामतु चनमकनेछन् जतुन 
हयामीले त्यार ियारेकया छौँ, तयापक हयामीसँग 
प्रकयाि हुनेछ जब हयामी समतुद् ियार गननेछौँ।
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५ हेनतु्षहोस्, हे िरमप्रभतु, हजतुरले ्ो गन्ष 

सकनतुहु्छ। हयामीलयाई थयाहया छ पक हजतुर 
महयान् िपक् देखयाउन सक्म हुनतुहु्छ, जतुन 
मयापनसहरूको सतुझबतुझमया सयानो देनख्छ।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब ्ेरेदकया 
दयाजतुले ्ी ्वचनहरू भनेकया पथए, हेर, 
िरमप्रभतुले आफनो हयात फैलयाउनतुभ्ो र 
आफनया औँलयाले ती ढुङ्याहरूलयाई एक 
एक गरेर छुनतुभ्ो। अपन ्ेरेदकया दयाजतुकया 
आँखयाहरूबयाट िदया्ष हटयाइएको पथ्ो र उनले 
िरमप्रभतुकया औँलया देखे; र ्ो मयापनसको 
औँलया जसतै पथ्ो, मयासतु र रगतको जसतै; र 
्ेरेदकया दयाजतु िरमप्रभूअगयापड ढले, पकनपक 
उनी डरले भ्भीत भए।

७ अपन िरमप्रभतुले देखनतुभ्ो पक ्ेरेदकया 
दयाजतु िृथ्वीमया ढलेकया पथए; र िरमप्रभतुले 
उनलयाई भन्तुभ्ो: उठ, पतमी पकन ढलेकयाछौ?

८ अपन उनले िरमप्रभतुसयामतु भने: मैले 
िरमप्रभतुकया औँलया देखेँ र म कथंकदयापचत् 
िरमप्रभतुले मलयाई प्रहयार गनतु्षहु्छ पक भनी 
डरयाएँ; पकनपक मलयाई थयाहया पथएन पक 
िरमप्रभतुसँग मयासतु र रगत रहेछ।

९ अपन िरमप्रभतुले उनीसयामतु भन्तुभ्ो: 
पतम्या आसथयाकया कयारण पतमीले देखेकया हौ 
पक मैले मयासतु र रगत आफूमयापथ पलनतुिननेछ; 
र मयापनस मेरया अगयापड पतमीसँग भए जसतो 
अत््त आसथयाकया सयाथ कपहल्ै आएको 
छैन; पकनपक ् पद त्सो नभएको भए पतमीले 
मेरो औँलया देखन सकने पथएनौ। के पतमीले ्ो 
भ्दया बढी देखछौ?

१० अपन उनले उत्र पदए: देनखदनँ; 
िरमप्रभतु, मेरयासयामतु आफ ँैलयाई देखयाउनतुहोस्।

११ अपन िरमप्रभतुले उनलयाई भन्तुभ्ो: के 

पतमी ती ्वचनहरूमया प्वश्वयास गछछौ जतुन मैले 
बोलनेछु?

१२ अपन उनले उत्र पदए: हो, िरमप्रभतु, 
मलयाई थयाहया छ पक हजतुर सत् बोलनतुहु्छ, 
पकनपक हजतुर सत्तयाको िरमेश्वर हुनतुहु्छ र 
ढयाँटन सकनतुहुन्।

१३ अपन जब उनले ्ी कुरयाहरू भनेकया 
पथए, हेर, िरमप्रभतुले उनीसयामतु आफै ँलयाई 
देखयाउनतुभ्ो र भन्तुभ्ो: पकनभने पतमीलयाई 
्ी कुरयाहरू थयाहया छ पतमी ितनबयाट उद्धयार 
हु्छौ; त्सकयारण पतमीलयाई मेरो उिनसथपतमया 
पफतया्ष ल्याइ्छ; त्सकयारण मैले पतमीसयामतु 
आफैलयाई देखयाउँछु।

१४ हेर, म उही हुँ जसलयाई मेरया जनको उद्धयार 
गन्ष संसयारको उतिपत्देनख त्यार गररएको 
पथ्ो। हेर, म ्ेिू ख्ीष्ट हुँ। म पितया र ितुत् हुँ। 
ममया नै सबै मयान्वमयात्ले जी्वन ियाउनेछन् र 
त्ो अन्तसमम, ती समेत जसले मेरया नयाउँमया 
प्वश्वयास गननेछन्; र ती मेरया छोरयाहरू र मेरी 
छोरीहरू बन्ेछन्।

१५ अपन मैले आफै ँलयाई कपहल्ै िपन 
मयापनसहरूसयामतु देखयाइनँ जसलयाई मैले सृपष्ट 
गरेकोछु, पकनपक मयापनसले कपहल्ै िपन 
पतमीले प्वश्वयास गरे जपत मलयाई प्वश्वयास 
गरेको छैन। के पतमीले देखदछौ पक पतमी मेरया 
आफनो स्वरुिअनतुसयार सृपष्ट गररएकया हौ? हो, 
सबै मयापनसहरूको समेत प्रयारमभदेनख नै मेरया 
आफनो स्वरुिअनतुसयार सृपष्ट गरर्ो।

१६ हेर, ् ो िरीर, जतुन पतमील ेअपहल ेदखेछौ, 
मेरो आतमयाको िरीर हो; र मयापनसहरूलयाई मलैे 
मेरो आतमयाको िरीरअनतुसयार सपृष्ट गरकेो छु; र 
जसरी म पतमीसयामतु आतमयामया दनेख्छु त्सरी 
नै म मेरया जनसयामतु िरीरमया दनेखनछुे।
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१७ अपन अब, जसरी म, मोरोनीले भनेँ 

मैले ्ी कुरयाहरूको एउटया िूण्ष प्व्वरण पदन 
सनकदनँ जतुन लेनखएको छ, त्सकयारण मलयाई 
्पत भन् ि्या्षप्त छ पक ्ेिूले ्ो मयापनससयामतु 
आफ ँैलयाई आतमयामया देखयाउनतुभ्ो, त्स 
प्रकयारले र सोही िरीर जसतै गरी जतुन रुिमया 
उहयाँले आफ ँैलयाई नफीहरूसयामतु देखयाउनतुभ्ो।

१८ अपन उहयाँले उनको त्सरी से्वया 
गनतु्षभ्ो जसरी उहयाँले नफीहरूको से्वया 
गनतु्षभ्ो; र ्ो सबै, पक उनले थयाहया ियाउन 
सकून् पक उहयाँ िरमेश्वर हुनतुहु्थ्ो, ती धेरै 
महयान् कया््षहरूकया कयारण जतुन िरमप्रभतुले 
उनीसयामतु देखयाउनतुभएको पथ्ो।

१९ अपन ्ो मयापनसको ज्यानको कयारण 
उनलयाई िदया्ष पभत्को हेन्षबयाट बनचित गन्ष 
सपकएन; र उनले ्ेिूकया औँलयालयाई देखे, 
जतुन, जब उनले देखे, उनी डरले ढले; पकनपक 
उनलयाई थयाहया भ्ो पक ्ो िरमप्रभतुको औँलया 
पथए; र उनीसँग अरु आसथया रहेन, पकनपक 
उनलयाई पन:स्देह थयाहया भ्ो।

२० ्सकयारण, िरमेश्वरको ्ो िूण्ष ज्यान 
भएकोले, उनलयाई िदया्ष पभत्बयाट ्वनचित गन्ष 
सपकएन; त्सकयारण उनले ्ेिूलयाई देखे; र 
उहयाँले उनको से्वया गनतु्षभ्ो।

२१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
्ेरेदकया दयाजतुलयाई भन्तुभ्ो: हेर, पतमीले 
्ी कुरयाहरू संसयारसयामतु गएको सहनेछैनौ 
जतुन पतमीले देखेकया र सतुनेकया छौ, त्ो 
सम्समम जब म मेरो नयाउँ िरीरमया मपहपमत 
गननेछैन; ्सकयारण, पतमीले ती कुरयाहरूलयाई 
जोगयाउनेछौ जतुन पतमीले देखेकया र सतुनेकया छौ 
र कुनै मयापनसलयाई देखयाउनेछैनौँ।

२२ अपन हेर, जब पतमी मसमक् आउनेछौ, 

पतमीले ती लेखनेछौ र पतनलयाई छयाि लगयाएर 
ब्द गननेछौ, पक कसैले पतनको भयाषया्तरण 
गन्ष सकदैन; पकनपक पतमीले ती एक भयाषयामया 
लेखनेछौ जतुन उनीहरूले िढन सकदैनन्।

२३ अपन हेर, ्ी दुइटया ढुङ्याहरू म 
पतमीलयाई पदनेछु र पतमीले प्नलयाई िपन ती 
कुरयाहरूकया सयाथ छयाि लगयाएर ब्द गनतु्ष जतुन 
पतमीले लेखनेछौ।

२४ पकनपक हेर, त्ो भयाषया जतुन पतमीले 
लेखनेछौ मैले खलबल्याएको छु; ्सकयारण 
मैले मेरो आफनो उपचत सम्मया अह्रयाउनेछु 
पक ् ी ढुङ्याहरूले मयापनसहरूकया आँखयाहरूमया 
्ी कुरयाहरूको प्वसतृपतकरण गननेछन् जतुन 
पतमीले लेखनेछौ।

२५ अपन जब िरमप्रभतुले ्ी ्वचनहरू 
भन्तुभएको पथ्ो, उहयाँले ्ेरेदकया दयाजतुसयामतु 
िृथ्वीकया ती सबै बयापस्दयाहरू देखयाउनतुभ्ो 
जतुन रहेकया पथए र ती सबै िपन जतुन आउनेछन्; 
र उहयाँले ती उनको दृपष्टबयाट लतुकयाउनतुभएन, 
िृथ्वीकया िल्ो छेउसमम िपन।

२६ पकनपक उहयाँले िपहलेकया सम्हरूमया 
उनलयाई भन्तुभएको पथ्ो, पक ्पद उनले 
उहयाँमया प्वश्वयास गछ्षन् भने उहयाँले उनीसयामतु 
सबै कुरयाहरू देखयाउन सकनतुहु्थ्ो—्ो 
उनलयाई देखयाइनतु िद्षछ; त्सकयारण िरमप्रभतुले 
उनीबयाट केही िपन लतुकयाउन सकनतुभएन; 
पकनपक उनलयाई थयाहया पथ्ो पक िरमप्रभतुले 
सबै कुरयाहरू उनलयाई देखयाउन सकनतुहु्छ।

२७ अपन िरमप्रभतुले उनलयाई भन्तुभ्ो: ्ी 
कुरयाहरू लेख र पतनलयाई छयाि लगयाएर ब्द 
गर; र म ती मेरो आफनो उपचत सम्मया 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु देखयाउनेछु।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 



एतेर ४:१–८

580

५८०
उनलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक उनले ती दुई 
ढुङ्याहरू लतुकयाउनतुिछ्ष जतुन उनले प्रयाप्त 
गरेकया पथए र िरमप्रभतुले ती मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु नदेखयाउ्जेलसमम ती 
देखयाउन हुँदैन।

अध्या् ४

मोरोनीलाई येरेदका दाजुका लेखाइहरूलाई 
राप लगाएर ्नद गन्छ आज्ा भदइनर—
ती माभनसहरूसँग येरेदका दाजुको जभत्तकै 
आस्ा निइनजेलसमम प्रकट गररनेरैन—
ख्ीष्टले माभनसहरूलाई उहाँका वचनहरूमा र 
उहाँका चेलाहरूका वचनहरूमा भवशवास गन्छ 
आज्ा भदनुहुनर—माभनसहरूलाई पशचात्ताप 
गन्छ, उहाँका सुसमाचारमा भवशवास गन्छ र ्चन 
आज्ा भदइनर।

१ अपन िरमप्रभतुल े् रेदेकया दयाजतुलयाई िरमप्रभतुको 
उिनसथपतबयाट ि्व्षतबयाट तल झन्ष र ती कुरयाहरू 
लखेन आज्या पदनतुभ्ो जतुन उनल ेदेखेकया पथए; 
र ती उहयालँयाई कु्समया नउचयापल्जेलसमम 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु आउन पनषधे 
गररएको पथ्ो; अपन ्सकयारणकया पननमत 
मोसी्याह रयाजयाल े रयाखे, तयापक ती तबसमम 
ससंयारसयामतु आउन हुदँनै जबसमम ख्ीष्टल े ्ी 
जनसयामतु आफै ँलयाई दखेयाउनतुहुन्।

२ अपन ख्ीष्टले सयाँचैनै आफै ँलयाई उहयाँकया 
जनसयामतु देखयाएिपछ उहयाँले आज्या पदनतुभ्ो 
पक ती प्रकट गररनतुिद्षछ।

३ अपन अब, त्सिपछ, उनीहरू प्वश्वयासमया 
क्ीण भएकया छन् र लमयानीहरूबयाहेक अरु कोही 
छैनन् र उनीहरूले ख्ीष्टको सतुसमयाचयारलयाई 
अस्वीकयार गरेकयाछन्; त्सकयारण मलयाई 

आज्या पदएको छ पक मैले ती फेरर िृथ्वीमया 
लतुकयाउनतु िछ्ष।

४ हेर, मैले ती ियातयाहरूमया ती कुरयाहरू 
लेखेको छु जतुन ्ेरेदकया दयाजतुले देखे; र 
कपहल्ै िपन ती भ्दया महयान् कुरयाहरू प्रकट 
गररएको पथएन जतुन ्ेरेदकया दयाजतुसयामतु प्रकट 
गररएको पथ्ो।

५ ्सकयारण िरमप्रभतुले मलयाई ती लेखन 
आज्या पदनतुभएको छ; र मैले ती लेखेको 
छु। र उहयाँले मलयाई आज्या पदनतुभ्ो पक मैले 
ती लतुकयाउनतुिछ्ष; र उहयाँले ्ो िपन आज्या 
पदनतुभएको छ पक मैले पतनको भयाषया्तरण 
िपन छयाि लगयाएर ब्द गनतु्षिछ्ष; ्सकयारण 
मैले भयाषया्तरकयारहरू िपन लतुकयाएको छु, 
िरमप्रभतुको आज्याअनतुसयार।

६ पकनपक िरमप्रभतुले मलयाई भन्तुभ्ो: 
ती गैह्र-्हूदीहरूसयामतु त्ो पदनसमम 
जयानेछैनन् जब उनीहरूले आफनया दुष्टतयाको 
िशचयात्याि गननेछन् र िरमप्रभतुअगयापड सफया  
हुनेछन्।

७ अपन त्स पदनमया उनीहरूले ममया 
भएको आसथयाको अभ्यास गननेछन्, िरमप्रभतु 
भन्तुहु्छ, ्ेरेदकया दयाजतुले जसतै समेत, पक 
उनीहरू ममया िप्वत् बन् सकून्, तब म ती 
कुरयाहरू उनीहरूसयामतु प्रकट गननेछु जतुन ् ेरेदकया 
दयाजतुले देखे, मेरया सबै प्रकयािहरू उनीहरूसयामतु 
खोलनमया समेत, ्ेिू ख्ीष्ट, िरमेश्वरकया ितुत्, 
स्वग्षकया र िृथ्वीकया र पतनीहरूमया भएकया सबै 
कुरयाहरूकया पितया भन्तुहु्छ।

८ अपन जसले िरमप्रभतुकया ्वचनप्वरुद्ध 
लडछ, उसलयाई श्यापित हुन देऊ; र जसले 
्ी कुरयाहरूको अस्वीकयार गद्षछ, उसलयाई 
श्यापित हुन देऊ; पकनपक उनीहरूसयामतु म अरु 
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महयान् कुरयाहरू देखयाउन्ँ, ्ेिू ख्ीष्ट भन्तुहु्छ; 
पकनपक म उही हुँ जो बोलछु।

९ अपन मेरया आज्यामया स्वग्षहरू खोपल्छ र 
ब्द गरर्छ; र मेरो आज्यामया िृथ्वी हनल्नेछ; 
र मेरो आज्यामया त्हयाँकया बयापस्दयाहरू 
गतुज्नेछन्, आगोद्यारया समेत।

१० अपन जसले मेरया ्वचनहरूलयाई प्वश्वयास 
गददैन उसले मेरया पिष्हरूलयाई प्वश्वयास गददैन; 
र ्पद ्सतो हो भने पक म बोनलदनँ, पतमीहरू 
मूल्याङ्न गर; पकनपक पतमीहरूले थयाहया 
ियाउनेछौ पक ्ो म हुँ जो बोलछु, त्ो अन्तम 
पदनमया।

११ तर जसले ्ी कुरयाहरूमया प्वश्वयास 
गछ्ष जतुन मैले बोलेको छु, उसलयाई म मेरया 
आतमयाकया प्रकटीकरणबयाट भेटनेछु र उसले 
थयाहया ियाउनेछ र ग्वयाही पदनेछ। पकनपक 
मेरया आतमयाकया कयारण उसले थयाहया ियाउनेछ 
पक ्ी कुरयाहरू सत् हुन्; पकनपक ्सले 
मयापनसहरूलयाई असल गन्ष मनयाउँछ।

१२ अपन जेले मयापनसलयाई असल गन्ष 
मनयाउँछ त्ो मबयाट हो; पकनपक असल म 
बयाहेक कसैबयाट आउँदैन। म उही हुँ जसले 
मयापनसहरू सबैलयाई असलपतर अगतु्वयाइ गद्षछ; 
जसले मेरया ्वचनहरूमया प्वश्वयास गननेछ उसले 
मलयाई प्वश्वयास गननेछ—पक म हुँ; र जसले 
मलयाई प्वश्वयास गननेछैन उसले पितयालयाई 
प्वश्वयास गननेछैन जसले मलयाई िठयाउनतुभ्ो। 
पकनपक हेर, म पितया हुँ, म प्रकयाि र जी्वन र 
संसयारको सत् हुँ।

१३ मसमक् आओ, हे पतमी गैह्र-्हूदीहरू 
र म पतमीहरूसयामतु अझ महयान् कुरयाहरू 
देखयाउने छु, त्ो ज्यान जतुन अप्वश्वयासकया 
कयारण लतुकयाइ्छ।

१४ मसमक् आओ, हे पतमी इस्याएलकया 
िरयानया र ्ो पतमीहरूसयामतु प्रकट गररनेछ 
पतम्या पननमत पितयाले कपत महयान् कुरयाहरू 
रयाखनतुभएको छ, संसयारको उतिपत्देनख; र ्ो 
पतमीहरूसयामतु आएको छैन, अप्वश्वयासकया 
कयारण।

१५ हेर, जब पतमीहरूले त्ो अ्धकयारको 
िदया्षलयाई च्यातछौ जसले पतमीहरूलयाई 
पतमीहरूको त्ो दुष्टतयाको भ्या्वह अ्वसथयामया 
र पतमीहरूकया हृद्को कठोरतयामया र 
मनसतषकको अ्धोिनमया रहन लगयाउँछ, तब 
ती महयान् र अद्ूत कुरयाहरू जतुन संसयारको 
उतिपत्देनख पतमीहरूबयाट लतुकयाइएकया 
छन्—हो, जब पतमीहरूले पितयासयामतु मेरया 
नयाउँमया ितुकयाननेछौ, चूण्ष हृद् र िछुतयाएको 
आतमयाकया सयाथ, तब पतमीहरूले थयाहया 
ियाउनेछौ पक पितयाले त्ो करयार समझनतुहुनेछ 
जतुन उहयाँले पतमीहरूकया पितयाितुखया्षहरुसँग 
गनतु्षभएको पथ्ो, हे इस्याएलकया िरयानया।

१६ अपन तब मेरया ती प्रकयािहरू जतुन मैले 
मेरया से्वक ्तुहन्याद्यारया लेखन लगयाएको छु 
सबै जनकया आँखयाहरूमया खोपलनेछ। ्याद 
रयाखनतु, जब पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू देखनेछौ, 
पतमीहरूले थयाहया ियाउनेछौ पक सम् नपजक 
छ पक ती ्वयासत्वमया प्रकट गररनेछ।

१७ त्सकयारण, जब पतमीहरूल े ्ो 
अपभलखे प्रयाप्त गननेछौ पतमीहरूल ेथयाहयाियाउन 
सक पक पितयाको कया ््ष भपूमको समिणू्ष 
सतहमयापथ आरमभ भएको छ।

१८ त्सकयारण, िशचयात्याि गर िृथ्वीकया 
िल्ो छेउकया पतमीहरू र मसमक् आओ र 
मेरो सतुसमयाचयारमया प्वश्वयास गर र मेरया नयाउँमया 
बनप्तसमया पल्; पकनपक जसले प्वश्वयास 
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गद्षछ र बनप्तसमया पल्छ उसलयाई बचयाइनेछ; 
तर जसले प्वश्वयास गददैन ऊ दोषी ठहररनेछ; र 
पच्हहरूले उसलयाई िछ्याउनेछन् जसले मेरो 
नयाउँमया प्वश्वयास गद्षछ।

१९ अपन ऊ आिीपषत छ जसलयाई अन्तम 
पदनमया मेरया नयाउँमया आसथया्वयान् फेलया ियारर्छ, 
पकनपक संसयारको उतिपत्देनख नै उसकया 
पननमत त्यार ियाररएको अपधरयाज्मया बयास गन्ष 
उसलयाई उच्च बनयाइनेछ। अपन हेर त्ो म हुँ 
जसले बोलेको छु। आपमन।

अध्या् ५

तीन गवाहीहरू र यो काय्छ आफ ँै मोममोनको 
पसुतकको सतयताको गवाहीका रुपमा खडा 
हुनरे।

१ अपन अब म, मोरोनील ेती ्वचनहरू लेखकेो 
छु जतुन मलयाई आज्या पदइ्ो, मरेो समरणअनतुसयार 
र मलै े पतमीलयाई ती कुरयाहरू भनेको छु जतुन 
मलै ेछयाि लगयाएर ब्द गरकेोछु; त्सकयारण 
ती नछोऊ पक पतमीहरूल ेरुिया्तरण गरौलया; 
पकनपक त्ो कुरया पतमीहरूलयाई पनषेपधत 
गररएको छ, त्ो सम्मया बयाहेक जब ्ो 
िरमशे्वरमया ज्यान हुनछे।

२ अपन हेर, पतमीहरूले अ्वसर ियाउलया 
तयापक पतमीले ती ियातयाहरू तीसयामतु देखयाउलया 
जसले ्ो कया््षलयाई अपि ल्याउन सहया्तया 
गननेछन्।

३ अपन ती तीन जनयासयामतु िरमेश्वरको 
िपक्द्यारया देखयाइनेछ; ्सकयारण उनीहरूले 
पननशचततयाकया सयाथ थयाहया ियाउनेछन् पक ती 
कुरयाहरू सत् छन्।

४ अपन तीन ग्वयाहीहरूको मतुखमया ्ी 

कुरयाहरूको सथयािनया गररनछे; र तीन जनयाको 
ग्वयाही र ्ो कया््ष, जसमया िरमशे्वरको र 
उहयाकँया ्वचनको िपक् दखेयाइनछे, जसकया 
बयारमेया पितया र ितुत् र िप्वत् आतमया ग्वयाही 
पदनतुहु्छ—अपन ्ो सब ैत्ो अन्तम पदनमया 
संसयारकया प्वरुद्ध ग्वयाहीकया रुिमया खडया हुनछेन।्

५ अपन ्सतो भ्ो भने पक उनीहरूले 
िशचयात्याि गछ्षन् र पितयाकहयाँ ्ेिूकया नयाउमया 
आउँछन्, उनीहरूलयाईिरमेश्वरको अपधरयाज् 
रिहण गररनेछ।

६ अपन अब, ्पद मसँग ्ी कुरयाहरूकया 
पननमत अपधकयार नभए, पतमीहरूले 
मूल्याङ्न गर; पकनपक पतमीहरूले थयाहया 
ियाउनेछौ पक मसँग अपधकयार छ जब 
पतमीहरूले मलयाई देखनेछौ र हयामी अन्तम 
पदनमया िरमेश्वरअगयापड खडया हुनेछौँ। आपमन।

अध्या् ६

येरदेी प्रमोदडुङ्ाहरू हुरीद्ारा प्रभतज्ाको 
िभूमभतर हाभँकनरन—्जनहरूल ेपरमप्रिुलाई 
उहाकँो कृपाका भनममत जयजयकार गर्छन—्
ओरीहाहलाई उनीहरूमाभ् राजा भनयतुि 
गररनर—येरदे र उनका दाज ुमर्छन्।

१ अपन अब म, मोरनी, ् ेरेद र उनकया दयाजतुको 
अपभलेख पदनअगयापड बढछु।

२ पकनपक ्सतो हुन ग्ो िरमप्रभतुले ती 
ढुङ्याहरू त्यार गनतु्षभएिपछ जतुन ्ेरेदकया 
दयाजतुले ि्व्षतमया ल्याएकया पथए, ्ेरेदकया दयाजतु 
ि्व्षतबयाट तल आए र उनले ती ढुङ्याहरू 
्वयाहकहरूमया रयाखे जतुन त्यार गररएको पथ्ो, 
पतनको प्रत्ेक अ्त्मया; र हेर, पतनले 
्वयाहकमया प्रकयाि पदए।
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३ अपन ्सरी िरमप्रभतुले अ्धकयारमया 

ढुङ्याहरू चमकन, मयापनसहरू, आइमयाईहरू 
र बयालबयापलकयाहरूसयामतु प्रकयाि पदन 
अह्रयाउनतुभ्ो, तयापक उनीहरूले अ्धकयारमया 
त्ो अथयाह ियानी ियार गन्ष निरोस्।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
हरेक प्रकयारकया खयानया त्यार गरेकया पथए, पक 
जसबयाट उनीहरूले ियानीमयापथ पन्वया्षह गन्ष 
सकून् र उनीहरूकया बथयान र झतुणडहरूलयाई 
र जे ज्ततु अथ्वया जनया्वर र चरया उनीहरूले 
आफूसँग लग्तुिछ्ष पतनलयाई खयानया िपन—
अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले ्ी 
सबै कुरयाहरू गरेकया पथए उनीहरू आफनया 
्वयाहकहरूमया अथ्वया प्रमोदडुङ्याहरूमया चढे 
र समतु्द्मया अपि बढे, आफ ँैलयाई िरमप्रभतु 
आफनया िरमेश्वरसयामतु अि्षण गददै।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमिभतु 
िरमेश्वरले अह्रयाउनतुभ्ो पक ियानीकया 
सतहमयापथ भ्यानक बतयास प्रपतज्याको भूपमतफ्क 
उडनतुिछ्ष; अपन ्सरी उनीहरूलयाई समतु्द्कया 
छयालहरूमयापथ बतयासअगयापड िछयारर्ो।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूलयाई धेरै 
िटक समतु्द्को गपहरयाइमया डुबयाइ्ो, ती ि्व्षत 
जत्या छयालहरूकया कयारण जतुन उनीहरूमयापथ 
आए र ती महयान् र भ्यानक आँपधबेहेरीले िपन 
जतुन बतयासको पतब्तयाले ल्याएको पथ्ो।

७ अपन ् सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूलयाई 
गपहरयाइमया डुबयाइ्ो त्हयाँ कुनै ियानी पथएन 
पक जसले उनीहरूलयाई दु:ख पदन सकथ्ो, 
उनीहरूकया बयाहकहरू भयाँडोजसतै कनससएकया 
भएकयाले र ती नोआको ियानीजहयाजजसतै 
समेत कनससएकया पथए; त्सकयारण जब 
उनीहरू अथयाह ियानीले िेररए उनीहरूले 

िरमप्रभतुसयामतु ितुकयारे र उहयाँले पतनीहरूलयाई 
ियानीकया सतहसमम फेरर ल्याउनतुभ्ो।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
ियानीमयापथ पथए प्रपतज्याको भूपमतफ्क बतयास 
बहन कपहल्ै रोपकएन; र ्सरी उनीहरूलयाई 
बतयासअगयापड हयाँपक्ो।

९ अपन उनीहरूले िरमप्रभतुकया सयामतु 
ज्ज्कयार गयाए; हो, ्ेरेदकया दयाजतुले 
िरमप्रभतुकोसयामतु ज्ज्कयार गयाए र उनले 
सयारया पदनभरर िरमप्रभतुलयाई ध्््वयाद पदए र 
ज्ज्कयार गरे; र जब रयात आ्ो, उनीहरूले 
िरमप्रभतुको ज्ज्कयार गन्ष छयाडेनन्।

१० अपन ् सरी उनीहरूलयाई अपि हयाँपक्ो; 
र कुनै समतुद्को रयाक्सले उनीहरूलयाई तोडन 
सकेन, न त कुनै वहेलले उनीहरूलयाई क्पत 
नै गन्ष सक्ो; र उनीहरूसँग पनर्तररुिमया 
प्रकयाि पथ्ो, चयाहे त्ो ियानीमयापथ होस् ्या 
ियानीमतुपन होस्।

११ अपन ्सरी उनीहरूलयाई ियानीमयापथ 
तीनस् चौसठ्ी पदन अपि हयाँपक्ो।

१२ अपन उनीहरू प्रपतज्याको भपूमको 
पकनयारमया आइितुग।े अपन जब उनीहरूले 
प्रपतज्याको भूपमको पकनयारमया ियाइलया टकेे 
उनीहरूले आफ ँै भूपमको सतहमयापथ पिर झतुकयाए 
र िरमप्रभतुसयामतु प्वनम् भए र िरमप्रभतुअगयापड 
खतुिीकया आसँतु झयार,े उनीहरूमयापथकया उहयँाकया 
कैं्ौ कोमल कृियाहरूकया कयारण।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
भूपमको सतहमया अपि गए, र जपमन जोतन 
थयाले।

१४ अपन ्ेरेदकया चयार छोरयाहरू पथए; र 
उनीहरूलयाई ्कोम र पगलगयाह र महयाह र 
ओरीहयाह भपन्थ्ो।
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१५ अपन ्ेरेदकया दयाजतुले िपन छोरयाहरू र 

छोरीहरू ज्मयाए।
१६ अपन ्ेरेद र उनकया दयाजतुकया पमत्हरू 

सङ्ख्ययामया लगभग बयाइस आतमयाहरू पथए; 
र उनीहरूले िपन उनीहरू प्रपतज्याको भूपममया 
आउनतुभ्दया िपहले छोरयाहरू र छोरीहरू 
ज्मयाए; र त्सकयारण उनीहरू धेरै हुन थयाले।

१७ अपन उनीहरूलयाई िरमप्रभतुअगयापड 
प्वनम्तयाकया सयाथ पहंडन पसकयाइ्ो; र 
उनीहरूलयाई उच्चयािनबयाट िपन पसकयाइ्ो।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
भूपमको सतहमयापथ छररन र फैपलन र जपमन 
जोतन थयाले; र उनीहरू भूपममया बपल्या भए।

१९ अपन ्ेरेदकया दयाजतु बूढया हुन थयाले र 
ख्याल गरे पक उनी पछट्ै नै समयापधसथलपतर 
जयानतुिद्षछ; ्सकयारण उनले ्ेरेदलयाई भने: 
हयामी हयाम्या जनलयाई भेलया गरौँ पक हयामी 
उनीहरूलयाई गणनया गन्ष सकौँ, पक हयामी 
उनीहरूकया बयारेमया जयान् सकौँ उनीहरूले 
हयामी हयाम्या समयापधसथलपतर जयानतु िपहले 
हयामीबयाट के चयाहया्छन्।

२० अपन त्सअनतुसयार जन एक सयाथ जममया 
भए। अब ्ेरेदकया दयाजतुकया छोरया र छोरीको 
सङ्ख्यया बयाइस पथ्ो; र ्ेरेदकया छोरयाहरू र 
छोरीहरूको सङ्ख्यया बयाह्र पथ्ो, उनकया चयार 
छोरया भएकयाले।

२१ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनीहरूल ेआफनया 
जनको गणनया गर;े र उनीहरूले पतनीहरूको 
गणनया गरेिपछ, उनीहरूले पतनीहरूबयाट ती 
कुरयाहरू चयाह े पक जतुन पतनीहरूल ेचयाह्थ े पक 
उनीहरू आफनया समयापधसथलपतर जयानतु िपहले 
उनीहरूल ेगनतु्षिछ्ष।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले 

उनीहरूबयाट चयाहे पक उनीहरूले उनीहरूकया 
छोरयाहरूमध्े एकलयाई उनीहरूमयापथ रयाजया हुन 
अपभषेक गनतु्षिछ्ष।

२३ अपन अब हेर, ्ो उनीहरूकया पननमत 
िोकम् पथ्ो। अपन ्ेरेदकया दयाजतुले 
उनीहरूलयाई भने: पनशच् नै ्सले ब्धनपतर 
अगतु्वयाइ गद्षछ।

२४ तर ्ेरेदले उनकया दयाजतुलयाई भने: 
उनीहरूलयाई सहौँ पक उनीहरूसँग रयाजया होस्। 
अपन त्सकयारण उनले उनीहरूलयाई भने: 
पतमीहरू हयाम्या छोरयाहरूमयाझ बयाट एकलयाई 
छयान, पतमीहरूले जसलयाई चयाहे िपन।

२५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
्ेरेदकया दयाजतुको जेठो छोरयालयाई समेत चतुने; र 
उनको नयाउँ िगयाग पथ्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक उनले अस्वीकयार गरे र उनीहरूकया रयाजया 
भएनन्। अपन जनले चयाहे पक उनकया पितयाले 
उनलयाई बयाध् बनयाउनतु िद्षछ, तर उनकया 
पितयाले चयाहेनन्; र उनले पतनीहरूलयाई आज्या 
पदए पक पतनीहरूले कुनै मयापनसलयाई िपन रयाजया 
हुन बयाध् गन्ष हुँदैन।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
िगयागकया सबै भयाइहरूलयाई चतुने र उनीहरूले 
चयाहेनन्।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एउटया बयाहेक 
न त ्ेरेदकया सबै छोरयाहरूले नै चयाहे; र 
ओरीहयाहलयाई जनमयापथ रयाजया हुन अपभषेक 
गरर्ो।

२८ अपन उनले ियासन गन्ष थयाले र जनले 
उन्पत गन्ष थयाले; र उनीहरू अत््त धनी 
भए।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेरेद मरे र 
उनकया दयाजतु िपन मरे।
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३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक ओरीहयाह 

िरमप्रभतुअगयापड प्वनम्तयाकया सयाथ पहँडे र 
िरमप्रभतुले उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया पननमत 
कपत महयान् कुरयाहरू गनतु्षभएको पथ्ो भनी 
समझे र उनकया जनलयाई िरमप्रभतुले उनीहरूकया 
पितयाितुखया्षहरुलयाई कपत महयान् कुरयाहरू 
गनतु्षभएको पथ्ो भनी पसकयाए।

अध्या् ७

ओररहाहल े धाभम्छकतामा रासन गर्छन्—
अभतक्मण र कलहकामाझ, रलूका र 
कोहोरका भवद्रोही अभधराजयहरू स्ाभपत 
गररनर—अगमवतिाहरूल े जनका दुष्टता 
र मभूत्छपजूालाई दोषी िहऱयाउँरन्, जसले 
तयसपभर पशचात्ताप गर्छन।्

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ओरीहयाहले उनकया 
सबै पदनहरूमया भूपममयापथ ््या्को अभ्यास 
धयापम्षकतयामया गरे, जसकया पदनहरू अत््त 
धेरै पथए।

२ अपन उनले छोरयाहरू र छोरीहरू ज्मयाए; 
हो, उनले एकतीस जनया ज्मयाए, जसमध्े 
तेईस छोरयाहरू पथए।

३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले उनको 
बूढो उमेरमया कीबलयाई िपन ज्मयाए। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक कीबले उनको सट्यामया 
ियासन गरे; र कीबले कोररहोरलयाई ज्मयाए।

४ अपन जब कोररहोर बत्ीस ्वष्षकया पथए 
उनले उनकया पितयाकया प्वरुद्ध प्वद्ोह गरे र गए 
र नेहोरको भूपममया बयास गरे; र उनले छोरयाहरू 
र छोरीहरू ज्मयाए र उनीहरू अत््त सतु्दर 
भए; ्सकयारण कोररहोरले धेरै जनलयाई 
आफूपतर तयाने।

५ अपन जब उनले एक सेनया एकसयाथ जममया 
गरेकया पथए उनी मोरोनको भूपममया आए जहयाँ 
रयाजयाले बयास गथने र उनलयाई ब्दी बनयाए, 
जतुनले ्ेरेदकया दयाजतुले उनीहरूलयाई ब्धनमया 
ल्याइनेछ भनी भनेको भनयाइ िूरया गऱ्ो।

६ अब मोरोनको भूपम, जहयाँ रयाजयाले 
बयास गथने, त्ो भूपमनपजक पथ्ो जसलयाई 
नफीहरूद्यारया उजयाड भपन्थ्ो।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कीब ब्धनमया 
बयास गरे र उनकया जन उनकया छोरया 
कोररहोर मतुपन बयास गरे, उनी अत््त बूढो 
नभइ्जेलसमम; तैिपन कीबले उनको बूढो 
उमेरमया िूललयाई ज्मयाए, जब उनी अझै 
ब्धनमया पथए।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िूल उनकया 
दयाजूसँग ररसयाए; र िूल बपल्ो भए र 
मयापनसको िपक्मया िपक्ियाली भए; र 
््या्मया िपन उनी िपक्ियाली पथए।

९ ्सकयारण, उनी एफ्याइम डयाँडयामया आए र 
उनले डयाँडयाबयाट िगयाले र पतनीहरूकया पननमत 
इसियातबयाट तरबयारहरू बनयाए जसलयाई उनले 
आफूसँग तयानेकया पथए; र उनले पतनीहरूलयाई 
तरबयारहरूकया सयाथ सजयाएिपछ उनी नेहोर 
सहरमया फक्क र उनकया दयाजतु कोररहोरसँग  
लडयाइँ गरे, जतुन मयाध्मद्यारया उनले अपधरयाज् 
प्रयाप्त गरे र उनकया पितया कीबमयापथ ितुनसथया्षिनया 
गरे।

१० अपन अब ती कुरयाहरूकया कयारण जतुन 
िूलले गरेकया पथए, उनकया पितयाले उनीमयापथ 
अपधरयाज् पदए; त्सकयारण उनले उनकया 
पितयाको सट्यामया ियासन गन्ष थयाले।

११ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनले ् ्या्को 
अभ्यास धयापम्षकतयामया गरे; र उनले आफनो 
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अपधरयाज् भूपमको समिूण्ष सतहमया फैलयाए; 
पकनपक जन अपत नै अनपग्ती बनेकया पथए।

१२ अपन ् सतो हुन ग्ो पक िूलले िपन धेरै 
छोरयाहरू र छोरीहरू ज्मयाए।

१३ अपन कोररहोरले ती धेरै दुष्टतयाहरूको 
िशचयात्याि गरे जतुन उनले गरेकया पथए; 
्सकयारण िूलले उनलयाई आफनो 
अपधरयाज्मया िपक् पदए।

१४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक कोररहोरकया धेरै 
छोरयाहरू र छोरीहरू पथए। अपन कोररहोरकया 
छोरयाहरूमयाझ एउटया पथए जसको नयाउँ नोआ 
पथ्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक नोआले िूल 
रयाजया र आफनया पितया कोररहोरकया प्वरुद्ध प्वद्ोह 
गरे र उनको भयाइ कोहोरलयाई र उसकया सबै 
दयाजतुभयाइहरूलयाई िपन र जनमध्े धेरैलयाई िपन 
तयाने।

१६ अपन उनले िूल रयाजयासँग लडयाइँ गरे, 
जतुनमया उनले उनीहरूको प्रथम ररकथको भूपम 
प्रयाप्त गरे; र उनी भूपमको त्ो भयागमयापथ रयाजया 
बने।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले फेरर 
िूल रयाजयासँग लडयाइँ गरे र उनले िूल रयाजयालयाई 
लगे र मोरोनमया ब्दी बनयाएर लगे।

१८ अपन ् सतो हुन ग्ो जब उनले पतनलयाई 
मृत्तु पदन लयागेकया पथए, िूलकया छोरयाहरू 
लतुकेर नोआको िरसमम रयातमया आए र उनको 
बध गरे र कयारयागयारको ढोकयालयाई फुटयाए र 
उनीहरूकया पितयालयाई बयापहर ल्याए र पतनको 
आफनो अपधरयाज्मया पतनको पसंहयासनमयापथ 
पतनलयाई रयाखे।

१९ ्सकयारण, नोआकया छोरयाहरूले 
उनको अपधरयाज् उनकया सट्यामया बनयाए; 

तैिपन, उनीहरूले िूल रयाजयामयापथ अरु िपक् 
ियाउन सकेनन् र ती जन जतुन िूल रयाजयाकया 
ियासनमतुपन पथए उनीहरूले अत््त उन्पत 
गरे र महयान् बने।

२० अपन देि प्वभयापजत भ्ो; र त्हयाँ 
दुई अपधरयाज्हरू पथए, िूलको अपधरयाज् र 
नोआकया छोरया कोहोरको अपधरयाज्।

२१ अपन नोआकया छोरया कोहोरले अह्रयाए 
पक उनकया जनले िूलसँग लडयाइँ गनतु्षिद्षछ, 
जसमया िूलले उनीहरूलयाई हरयाए र कोहोरको 
्वध गरे।

२२ अपन अब कोहोरकया एउटया छोरया 
पथए जसको नयाउँ पनम्ोद पथ्ो; पनम्ोदले 
िूललयाई कोहोरको अपधरयाज् पदए र उनले 
िूलकया नजरमया कृिया ियाए; ्सकयारण िूलले 
उनीमयापथ महयान् कृिया गरे र उनले िूलको 
अपधरयाज्मया उनको इचछयाअनतुसयार गरे।

२३ अपन िूलको ियासनकयालमया जनमयाझ 
अगम्वक्याहरू िपन आए, जो िरमप्रभतुबयाट 
िठयाइएकया पथए, अगम्वयाणी गददै पक 
जनको दुष्टतया र मूपत्षिूजयाले भूपममयापथ श्याि 
ल्याइरहेको पथ्ो र ्पद उनीहरूले िशचयात्याि 
नगरे उनीहरूको प्वनयाि गररनतुिद्षछ।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले 
अगम्वक्याहरूप्वरुद्ध प्वद्ोह गरे र उनीहरूको 
नखल्ी उडयाए। अपन ्सतो हुन ग्ो पक िूल 
रयाजयाले ती सबैकया प्वरुद्ध ््या्को अभ्यास गरे 
जसले अगम्वक्याहरूकया प्वरुद्ध पन्दया गरे।

२५ अपन उनले समिूण्ष भूपमभरर एक कयानतुन 
बनयाए, जतुनले अगम्वक्याहरूलयाई िपक् पद्ो 
पक उनीहरूले जहयाँ चयाहे त्हीँ जयान ियाए; र 
्सकयारणले जनलयाई िशचयात्यािमया ल्याइ्ो।

२६ अपन पकनभने जनले उनीहरूकया दुष्टतया 
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र मूपत्षिूजयाहरूको िशचयात्याि गरे िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई जोगयाउनतुभ्ो र उनीहरूले 
भूपममया फेरर उन्पत गन्ष थयाले। अपन ्सतो हुन 
ग्ो पक िूलले आफनो बूढो उमेरमया छोरयाहरू 
र छोरीहरू ज्मयाए।

२७ अपन िूलकया पदनहरूमया अरु थि ् तुद्धहरू 
भएनन्; र उनले ती महयान् कुरयाहरू समझे जतुन 
िरमप्रभतुले उनीहरूकया पितयाितुखया्षहरुकया पननमत 
उनीहरूलयाई ती गपहरयाइ ियार गरेर प्रपतज्याको 
भूपमसमम ल्याउनमया गनतु्षभएको पथ्ो; 
्सकयारण उनले उनकया समिूण्ष पदनहरूमया 
धयापम्षकतयामया ््या्को अभ्यास गरे।

अध्या् ८

अभधराजयमा कलह र झगडा हुनर—
अभकरल े राजालाई वध गन्छ रप् सभहतको 
गोपय गटु्नदी ्नाउँरन्—गोपय 
गटु्नदीहरू सतैानका हुन ्र राष्टट्रहरूको भवनार 
गराउँरन—्आधभुनक गहै्र-यहूदीहरूलाई 
गोपय गटु्नदीहरूको भवरुद्ध चेतावनी भदइएको 
र जसल ेिभूमहरूको, राष्टट्रहरूको र देरहरूको 
सवनत्तालाई हराउन खोजनरे।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले ओमरलयाई 
ज्मयाए र ओमरले उनको सट्यामया ियासन गरे। 
अपन ओमरले ्ेरेदलयाई ज्मयाए; र ्ेरेदले 
छोरयाहरू र छोरीहरूलयाई ज्मयाए।

२ अपन ्ेरेदले उनकया पितयाप्वरुद्ध प्वद्ोह 
गरे र पहपतको भूपममया आए र बयास गरे। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक उनको धतुत्ष ्वचनहरूकया 
कयारणले उनले आधया अपधरयाज् प्रयाप्त 
नगरु्जेल, धेरै जनको चयाप्तुसी गरे।

३ अपन जब उनले आधया अपधरयाज् प्रयाप्त 

गरेकया पथए उनले उनकया पितयासँग लडयाइँ गरे 
र उनले आफनया पितयालयाई ब्धनमया लगे र 
उनलयाई ब्धनमया से्वया गन्ष लगयाए;

४ अपन अब, ओमरकया ियासनकया 
पदनहरूमया उनकया आधया पदनहरू उनी 
ब्धनमया पथए। अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
छोरयाहरू र छोरीहरू ज्मयाए, जसमयाझ हेश्ोन 
र कोरर्या्ततुम् पथए;

५ अपन उनीहरूकया दयाजतु ्ेरेदकया 
कया््षहरूकया कयारण उनीहरू अत््त ररसयाए, 
्पतसमम पक उनीहरूले एक सेनया खडया गरे 
र ्ेरेदसँग लडे। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
उनीहरूले उनीसँग रयातमया लडे।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
्ेरेदकया सेनयाको बध गरेकया पथए उनीहरूले 
उनको िपन बध गन्ष लयागे; र उनले उनीहरूसँग 
पब्ती गरे पक उनीहरूले उनको बध नगरून् र 
उनले अपधरयाज् आफनया पितयालयाई पदनेछन्। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले उनलयाई 
उनको जी्वन दयान पदए।

७ अपन अब ्ेरेद अपधरयाज्को क्पतकया 
कयारण अत््त दुनखत भए, पकनपक 
उनले आफनो हृद् अपधरयाज् र संसयारको 
मपहमयामयापथ रयाखेकया पथए।

८ अब ्ेरेदकी छोरी अत््त पसियालतु 
भएकीले र आफनया पितयाकया दु:खहरूलयाई 
देखेर, एक ्ोजनया बनयाउन सोपचन् जसबयाट 
उनले उनकया पितयासयामतु अपधरयाज्को उद्धयार 
गन्ष सनकथन्।

९ अब ्ेरेदकी छोरी अत््त सतु्दरी 
पथइन्। अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले आफनया 
पितयासँग कुरया गररन् र उनीसयामतु भपनन्: 
मेरया पितयासँग पकन ्पत धेरै दु:ख छ? के 
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उहयाँले ती अपभलेख िढनतुभएको छैन जतुन 
हयाम्या पितयाितुखया्षहरुले महयान् गपहरयाइ ियार गरेर 
ल्याए? हेनतु्षहोस्, के त्हयाँ प्रयाचीनकयालकया 
उनीहरूकया बयारेमया प्व्वरण छैन, पक उनीहरूले 
आफनया गोप् ्ोजनयाहरूद्यारया अपधरयाज्हरू र 
महयान् मपहमया प्रयाप्त गरे?

१० अपन अब, ्सकयारण, मेरया पितयाले 
कीमनोरकया छोरया अपकिलयाई पलन 
िठयाउनतुहोस्; अपन हेनतु्षहोस्, म सतु्दरी छु 
र म उनकया अगयापड नयाचनेछु र म उनलयाई 
खतुसी ियाननेछु, पक उनले मलयाई ितनी बनयाउन 
चयाहनेछन्; ्सकयारण उसले तियाईँसँग इचछया 
गननेछन् पक तियाईँले मलयाई उनकी ितनी 
हुन पदनतुहुनेछ, तब तियाईँले भन्तुहुनेछ: ्पद 
पतमीले मेरयासयामतु मेरया पितया, रयाजयाको पिर 
ल्या्ौ भने म उनलयाई पदनेछु।

११ अपन अब ओमर अपकिको पमत् पथए; 
्सकयारण, जब ्ेरेदले अपकिलयाई पलन 
िठयाए, ्ेरेदकी छोरी उनकया अगयापड नयापचन् 
पक उनले उनलयाई खतुसी बनयाइन्, ्पतसमम 
पक उनले उनलयाई ितनी बनयाउन चयाहे। अपन 
्सतो हुन ग्ो पक उनले ्ेरेदलयाई भने: पतम्ी 
छोरी मलयाई ितनी बनयाउन देऊ।

१२ अपन ्ेरेदले उनलयाई भने: म उनलयाई 
पतम्यासयामतु पदनेछु, ्पद पतमीले मेरया पितया, 
रयाजयाको पिर मेरयासयामतु ल्याउनेछौ भने।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अपकिले 
उसकया आफ्तहरूलयाई ्ेरेदको िरमया 
जममया गरे र उनीहरूलयाई भने: के पतमीहरूले 
मेरयासयामतु कसम खयानेछौ पक पतमीहरू मप्रपत 
ती कुरयाहरूमया आसथया्वयान् हुनेछौ जतुन म 
पतमीहरूबयाट चयाह्छु?

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 

उससयामतु स्वग्षकया िरमेश्वरको र स्वग्षको िपन 
र िृथ्वीको िपन र आफनया पिरको कसम 
खयाए पक जसले त्ो सहया्तयाबयाट प्वचपलत 
हुनेछैनन् जतुन अपकिले चयाहेकया पथए उनले 
आफनो पिर गतुमयाउनेछन्; र जसले त्ो कुरयाको 
रहस् खोलछ जतुनकुरया आपकिले उनीहरूलयाई 
अ्वगत गरयाउँछन्, सोहीले आफनो जी्वन 
गतुमयाउनतुिननेछ।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
अपकिसँग समझौतया गरे। अपन अपकिले 
उनीहरूलयाई त्ो ििथ प्रदयान गरे जतुन 
प्रयाचीनकयालकया उनीहरूद्यारया पदइएको पथ्ो 
जसले िपक् खोजदथ्ो, जतुन कप्नको देनख 
हसतया्तरण गररएको पथ्ो, जो प्रयारमभदेनख 
एक हत्यारया पथ्ो।

१६ अपन ती सैतयानको िपक्द्यारया जनसयामतु 
्ी कसमहरू प्रदयान गन्ष, उनीहरूलयाई 
अ्धकयारमया रयाखन, िपक् खोजनेलयाई िपक् 
प्रयाप्त गन्ष सह्ोग गन्ष र हत्या गन्ष र लतुटन 
र झतुटो बोलन र सबै प्रकयारकया दुष्टतया र 
्वेश्या्वृपत्हरू गन्ष रयानख्ो।

१७ अपन ्ी ्ेरेदकी छोरी पथइन् जसले 
्ी प्रयाचीनकयालकया कुरयाहरू खोजी गन्ष 
उनको हृद्मया रयानखन्; र ्ेरेदले आपकिको 
हृद्मया रयाखे; ्सकयारण, आपकिले आफनया 
कुटुमबहरू र पमत्हरूलयाई ्ो प्रदयान गरे, पमठया 
प्रपतज्याहरूद्यारया आफूले चयाहेकया कुरयाहरूगन्ष 
अगतु्वयाइ गददै।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
प्रयाचीनकयालकया उनीहरूजसतै समेत गोप् 
गतुटब्दी बनयाए; जतुन िरमेश्वरकया नजरमया 
सबभ्दया अपत िृपणत र दुष्ट छ।

१९ पकनपक िरमप्रभतुले गोप् गतुटब्दीहरूमया 
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कयाम गनतु्षहुन्, न त उहयाँले चयाहयानतुहु्छ 
पक मयापनसले रगत बगयाउनतुिद्षछ, तर सबै 
कुरयाहरूमया मयापनसको प्रयारमभदेनख नै ्सलयाई 
पनषेध गनतु्षभएको छ।

२० अपन अब म, मोरोनी, उनीहरूकया 
ििथहरू र गतुटब्दीहरूकया तररकयाहरू 
लेनखदन, पकनपक मलयाई ्ो अ्वगत गरयाइएको 
छ पक ती सबै जनमयाझ भएझैँ छन् र ती 
लमयानीहरूमयाझ भएझैँ छन्।

२१ अपन पतनले ्ी जनको प्वनयाि गरयाए 
जसकया बयारेमया म अपहले बोपलरहेको छु र 
नफीकया जनको िपन प्वनयाि गरयाए।

२२ अपन जतुन रयाष्टट्रले त्सतया गोप् 
गतुटब्दीहरूको समथ्षन गननेछ, िपक् ियाउन र 
फयाइदया पलन, ती रयाष्टट्रभरी नफैपल्जेलसमम, हेर, 
उनीहरूको प्वनयाि गररनेछ; पकनपक िरमप्रभतु 
सहनतुहुनेछैन पक उहयाँकया स्तहरूको रगत, 
जतुन उनीहरूद्यारया बगयाइनेछ, उनीहरूमयापथ 
बदलयाको पननमत जपमनबयाट उहयाँसयामतु सदै्व 
ितुकयाननेछ र तैिपन उहयाँले त्सको बदलया 
पलनतुहुन्।

२३ ्सकयारण, हे पतमी गैह्र-्हूदीहरू, 
्ो िरमेश्वरमया प्व्वेक हो पक ्ी कुरयाहरू 
पतमीहरूसयामतु देखयाइनेछ, पक त्सबयाट 
पतमीहरूले आफनया ियािहरूको िशचयात्याि 
गन्ष सक र नसह पक ्ी हत्यारया गतुटब्दीहरू 
पतमीहरूमयापथ आउनेछन् जतुन िपक् र फयाइदया 
ियाउन बनयाइएको छ—र कयाम, हो त्ो 
प्वनयािको कयाम पतमीहरूमयापथ आउनेछ, 
हो अन्त िरमेश्वरको ््या्को तरबयारसमेत 
पतमीहरूमयापथ झननेछ, पतमीहरूलयाई हरयाउन र 
प्वनयािकया पननमत ्पद पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू 
हुन पद्ौ भने।

२४ ्सकयारण, िरमप्रभतुले पतमीहरूलयाई 
आज्या पदनतुहु्छ, जब पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू 
पतमीहरूमयाझ आएको देखनेछौ तब पतमीहरू 
पतमीहरूको त्ो भ्या्वह अ्वसथयाको चेतनयामया 
व्तुँपझनेछौ, ्ो गोप् गतुटब्दीकया कयारण जतुन 
पतमीहरूमयाझ हुनेछ; अ््थया पतमीहरूमया 
पधक्यार होओस्, उनीहरूकया रगतकया 
कयारण जसको बध गररएको छ; पकनपक 
उनीहरू धतुलोबयाट ्समयापथको बदलयाकया 
पननमत करयाउँछन् र तीमयापथ िपन जसले  
्ो बनयाए।

२५ पकनपक ्ो ्सतो हुन जयानेछ 
पक जसले ्ो बनयाउँदछ उसले समिूण्ष 
भूपमहरूको, रयाष्टट्रहरूको र देिहरूको 
स्वत्त्तयालयाई हरयाउन खोजदछ; र ्सले 
सबै जनको प्वनयाि ल्याउँदछ; पकनपक 
्ो त्ो सैतयानद्यारया बनयाइएको छ, जो सबै 
झतुटहरूको पितया हो; त्ो उही झतुटोबोलने 
समेत हो जसले हयाम्या प्रथम मयातयापितयालयाई 
झतुक्या्ो, हो, त्ो उही झतुटोबोलने्वयालया हो 
जसले मयापनसलयाई प्रयारमभदेनख नै हत्या गन्ष 
अह्रया्ो, जसले मयापनसकया हृद्हरूलयाई 
कठोर बनयाएको छ तयापक उनीहरूले प्रयारमभ 
देनख नै अगम्वक्याहरूको हत्या गरेकया छन् 
र उनीहरूलयाई ढुङ्याले हयानेकयाछन् र बयापहर 
फ्याँकेकया छन्।

२६ ्सकयारण, म, मोरोनीलयाई ्ी कुरयाहरू 
लेखन आज्या गररएको छ पक दुष्टतया हरयाएर 
जयाओस् र सम् आओस् पक सैतयानसँग 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूकया हृद्हरूमयापथ 
िपक् नहोओस्, तर पक उनीहरू पनर्तर 
असल गन्ष मयानून्, पक उनीहरू धयापम्षकतयाको 
मतुहयानसयामतु आऊन् र बचून्।
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अभधराजय एकदमेख अकमोसमम वंरक्म, 
षडयनत् र हतयाद्ारा हसतानतरण हुनर—
एमरेल े धाभम्छकताका पतु्लाई देख—ेधरेै 
अगमवतिाहरूल े पशचात्तापको घोषणा 
गर्छन—्अभनकाल र भवषालु सप्छहरूले 
जनलाई सताउरँन।्

१ अपन अब म, मोरोनी मेरो अपभलेखकया सयाथ 
अगयापड बढदछु। त्सकयारण, हेर, ्सतो हुन 
ग्ो पक अपकिकया र उसकया पमत्हरूकया ती 
गोप् गतुटब्दीहरूकया कयारण, हेर, उनीहरूले 
ओमरको अपधरयाज्लयाई हरयाए।

२ तैिपन, िरमप्रभतु ओमरमयापथ र उनकया 
छोरयाहरू र उनकया छोरीहरूमयापथ िपन कृियालतु 
हुनतुभ्ो जसले उनको प्वनयाि खोजेनन्।

३ अपन िरमप्रभतुले सिनयामया ओमरलयाई 
सचेत गरयाउनतुभ्ो पक उनले त्स भूपमबयाट 
बयापहर प्रसथयान गनतु्षिछ्ष; ्सकयारण ओमर 
उनकया िरर्वयार सपहत त्स भूपमबयाट बयापहर 
प्रसथयान गरे र धेरै पदनहरूसमम ् यात्या गरे र आए 
र पिमको डयाँडया हुँदै ियारगरे र त्ो सथयानसमम 
आए जहयाँ नफीहरूको प्वनयाि गरर्ो र 
त्हयाँदेनख िू्व्षतफ्क र एक सथयानमया आए 
जसलयाई अबलोम भपन्थ्ो, समतु्द् पकनयारया 
नपजक र त्हयाँ उनले आफनो ियाल र उनकया 
छोरयाहरू र उनकया छोरीहरूको िपन र ्ेरेद र 
उसको िरर्वयार बयाहेक उनकया सबै गृहसथको 
ियाल टयाँगे।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ्ेरेदलयाई 
जनमयापथ रयाज्यापभषेक गरर्ो, दुष्टतयाको 
हयातद्यारया; र उसले अपकिलयाई आफनी छोरी 
ितनी बनयाउन पद्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अपकिले 
उसको ससतुरयाको ज्यान पलन खोज्ो; र उसले 
पतनीहरूलयाई प्र्ोग गऱ्ो जसलयाई उसले 
प्रयाचीनहरूकया ििथद्यारया कसम खतु्वयाएको 
पथ्ो र उसले आफनया ससतुरयाको टयाउको प्रयाप्त 
गऱ्ो, जब आफनया जनलयाई भेटन उनी आफनो 
पसंहयासनमया बसेकया पथए।

६ पकनपक ्ो दुष्टतया र गोप् समयाज ्सतरी 
फैपलएको पथ्ो पक ्सले समिूण्ष जनकया 
हृद्हरूलयाई भ्रष्ट बनयाएको पथ्ो; त्सकयारण 
्ेरेदलयाई उसको पसंहयासनमयापथ हत्या गररएको 
पथ्ो र अपकिले उसको सट्यामया ियासन गरे।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक अपकिले 
उसको छोरयाको ईष्या्ष गन्ष थयाल्ो, त्सकयारण 
उसले उनलयाई कयारयागयारमया ब्द गऱ्ो र ऊ 
नमरर्जेलसमम उसले थोरै खयानया पदएर अथ्वया 
कुनै खयानया नपदई आफनो छोरयालयाई रयाख्ो।

८ अपन अब उसको भयाइ जसले मृत्तु 
सहो, (र उसको नयाउँ पनम्या पथ्ो) ऊ उसकया 
पितयादेनख ररसया्ो त्स कुरयाकया कयारण जतुन 
उसकया पितयाले उसकया दयाजतुलयाई गरेकया पथए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पनम्याले 
मयापनसहरूको एक सयानो सङ्ख्यया एक सयाथ 
भेलया गरे र भूपमबयाट बयापहर भयागे र आए र 
ओमरसँग बयास गरे।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक अपकिले अरु 
छोरयाहरू ज्मयाए र उनीहरूले उससँग सबै 
प्रकयारकया दुष्टतयाहरू उसले चयाहेअनतुसयार गन्ष 
कसम खयाएको हुँदयाहुँदै िपन उनीहरूले जनको 
हृद्हरूलयाई पजते।

११ अब अपकिकया जन लयाभकया पननमत 
इचछुक पथए, जसरी अपकि िपन िपक्कया 
पननमत इचछुक पथ्ो, ्सकयारण अपकिकया 
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छोरयाहरूले उनीहरूलयाई िैसया पदए, जतुन 
मयाध्मद्यारया उनीहरूले जनकया बढी भयागलयाई 
आफूहरूपतर तयाने।

१२ अपन त्हयाँ अपकिकया छोरयाहरू र 
अपकिकया बीच ्तुद्ध हुन थयाल्ो, जतुन धेरै 
्वष्षको अ्तरयालसमम रहो, हो, लगभग 
अपधरयाज्कया सबै जनको प्वनयािसमम, हो, 
सबै समेत, तीस आतमयाहरू बयाहेक र ती 
बयाहेक जो ओमरको गृहसथसँग भयागे।

१३ ्सकयारण, ओमरलयाई उनको ररकथको 
भूपममया फेरर ितुनसथया्षपित गरर्ो।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ओमर बूढया 
हुन थयाले; तैिपन, उनको बूढो उमेरमया उनले 
एमेरलयाई ज्मयाए; र उनले एमेरलयाई उनको 
सट्यामया ियासन गनने रयाजया बनयाउन अपभषेक गरे।

१५ अपन त्सिपछ पक उनले एमेरलयाई 
रयाजया हुन अपभषेक गरेकया पथए उनले दुई 
्वष्षको अ्तरयालसमम भूपममया ियान्त देखे र 
उनी मरे, अ्त््त धेरै पदनहरू देखेर, जतुन 
दु:खले भररएकया पथए। अपन ्सतो भ्ो पक 
एमेरले उनको सट्यामया ियासन गन्ष थयाले र 
उनकया पितयाकया कदमहरू िछ्याए।

१६ अपन िरमप्रभतुले फेरर भूपमको श्याि 
हटयाउन थयालनतुभ्ो र एमेरको गृहसथले एमेरको 
ियासनमतुपन अत््त उन्पत गन्ष थयाले; र बैसठ्ी 
्वष्षको अ्तरयालमया उनीहरू अत््त बपल्या 
बनेकया पथए, ्पतसममपक उनीहरू अत््त 
धनी बने—

१७ हरेक प्रकयारकया फल र अन् र रेिम र 
मलमल र सतुन र चयाँदी र मूल््वयान् कुरयाहरू 
ियाएर;

१८ अपन हरेक प्रकयारकया गयाई्वसततु, गोरु र 
गयाईहरू र भेडया र सतुँगतुर र बयाख्याहरू र अरु धेरै 

पकपसमकया जनया्वरहरू िपन जतुन मयापनसको 
खयानयाकया लयापग उि्ोगी पथए।

१९ अपन उनीहरूसँग िोडयाहरू र गधयाहरू 
पथए र त्हयाँ हयात्ीहरू र कुरलोमहरू र 
कूममहरू पथए; जतुनमध्े सबै मयापनसकया 
पननमत उि्ोगी पथए र अझ प्विेष गरी 
हयात्ीहरू र कुरलोमहरू र कूममहरू।

२० अपन ्सरी िरमप्रभतुले ्ो भूपममयापथ 
आफनया आिीषहरू ख््याउनतुभ्ो, जतुन अ्् 
भूपमहरूभ्दया उत्म पथ्ो र उहयाँले आज्या 
पदनतुभ्ो पक जसले ्ो भूपम स्वयापमत्वमया 
पल्छ िरमप्रभतुकया पननमत स्वयापमत्वमया 
पलनतुिननेछ, अ््थया उनीहरूलयाई प्वनयाि 
गररनेछ जब उनीहरू दुष्टतयामया ियापकए; 
पकनपक त्सतयालयाई, िरमप्रभतु भन्तुहु्छ: म 
मेरो क्ोधको िररिूण्षतया ख््याउनेछु।

२१ अपन एमेरले उनकया समिूण्ष पदनहरूमया 
धयापम्षकतयामया ््या्को अभ्यास गरे र उनले 
धेरै छोरयाहरू र छोरीहरू ज्मयाए; र उनले 
कोरर्या्ततुमलयाई ज्मयाए र उनले उनको 
सट्यामया ियासन गन्ष कोरर्या्ततुमलयाई अपभषेक 
गरे।

२२ अपन उनले कोरर्या्ततुमलयाई उनको 
सट्यामया ियासन गन्ष अपभषेक गरेिपछ उनी 
चयार ्वष्ष बयाँचे र उनले भूपममया ियान्त देखे; 
हो उनले धयापम्षकतयाकया ितुत्लयाई समेत देखे र 
उनले उनकया पदनमया खतुिी मनयाए र मपहमया 
गरे; र उनी ियान्तमया मरे।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम 
उनकया पितयाकया कदमहरूमया पहँडे र धेरै 
िपक्ियाली सहरहरू बनयाए र उनकया सबै 
पदनहरूमया त्ो प्रियासन गरे पक जतुन उनकया 
जनकया पननमत असल पथ्ो। अपन ्सतो हुन 
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ग्ो पक उनी अत््त बूढया नभइ्जेलसमम 
िपन उनकया कुनै छोरयाछोरीहरू भएनन्।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकी ितनी 
एकस् दुई ्वष्षकी भएर मररन्। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुमले उनको बूढो 
उमेरमया एक भरखरकी मपहलयालयाई ितनी 
बनयाए र छोरयाहरू र छोरीहरू ज्मयाए; पकनपक 
उनी एक स् ब्यालीस ्वष्षको उमेरको 
नभइ्जेलसमम बयाँचे।

२५ अपन ् सतो हुन ग्ो पक उनले कोमलयाई 
ज्मयाए र कोमले उनको सट्यामया ियासन गरे; 
अपन उनले उनया्िचयास ्वष्ष ियासन गरे र 
पहपतलयाई ज्मयाए; र उनले अरु छोरयाहरू र 
छोरीहरू िपन ज्मयाए।

२६ अपन जन भूपमको सतहभरर फेरर 
फैपलएकया पथए र भूपमको सतहमयापथ 
फेरर अत््त ठूलो दुष्टतया हुन थयाल्ो र 
पहपतले आफनया पितयालयाई प्वनयाि गन्ष फेरर 
प्रयाचीनकयालकया गोप् ्ोजनयाहरूलयाई अँगयालन 
थयाले।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले उनकया 
पितयालयाई सत्याच्तुत गरे, पकनपक उनले उनकया 
पितयालयाई आफनै तरबयारले बध गरे; र उनले 
उनको सट्यामया ियासन गरे।

२८ अपन भूपममया फेरर अगम्वक्याहरू आए, 
उनीहरूसयामतु िशचयात्यािको िोषणया गददै—पक 
उनीहरूले िरमप्रभतुको बयाटो त्यार गनतु्षिद्षछ 
अ््थया भूपमको सतहमयापथ श्याि आउनेछ; 
हो, महयान् अपनकयाल आउनेछ, जसमया ्पद 
उनीहरूले िशचयात्याि नगरे उनीहरूको प्वनयाि 
हुनेछ।

२९ तर जनले अगम्वक्याहरूकया 
्वचनहरूलयाई प्वश्वयास गरेनन्, तर उनीहरूले 

उनीहरूलयाई पनकयालया गरे; र उनीहरूमध्े 
केहीलयाई खयाडलहरूमया हयाले र उनीहरूलयाई 
नयाि गन्ष त्हयाँ छयाडे। अपन ्सतो हुन ग्ो 
पक उनीहरूले ्ी सबै कुरयाहरू पहपत रयाजयाकया 
आज्याअनतुसयार गरे।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक भूपममया महयान् 
अभया्व हुन थयाल्ो र त्ो अभया्वकया कयारण 
बयापस्दयाहरूको अत््त पछटो प्वनयाि हुन 
थयाल्ो, पकनपक िृथ्वीको सतहमया ्वषया्ष भएन।

३१ अपन त्हयाँ प्वषयालतु सि्षहरू भूपमको 
सतहमयापथ आए र धेरै जनलयाई प्वषले डसेँ। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूकया बथयान ती 
प्वषयालतु सि्षहरूदेनख, दपक्णतफ्कको भूपमतफ्क 
भयाग् थयाले, जसलयाई नफीहरूद्यारया जरहेमलया 
भपन्थ्ो।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक तीमध्े धेरै 
पथए जतुन बयाटयामया नयाि भए; तैिपन, त्हयाँ केही 
पथए जतुन दपक्णतफ्कको भूपमसमम भयागे।

३३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
ती सि्षहरूलयाई अह्रयाउनतुभ्ो पक पतनले 
उनीहरूलयाई अरु लखेटनहुँदैन, तर पक पतनले 
बयाटयामया बयारलगयाउँनतु िद्षछ पक जनले ियार गन्ष 
नसकून्, पक जसले ियारगन्ष प्र्यास गद्षछ ऊ 
प्वषयालतु सि्षद्यारया ढयापल्ोस्।

३४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले 
िितुहरूको बयाटो िछ्याए र पतनकया पसनोहरू 
खयाए जतुन बयाटयामया ढले, उनीहरूले ती सबै 
नखयाइ्जेलसमम। अब जब जनले देखे पक 
उनीहरूको प्वनयाि हुनेभ्ो उनीहरूले आफनया 
दुष्टतयाहरूको िशचयात्याि गन्ष र िरमप्रभतुसयामतु 
ितुकयान्ष थयाले।

३५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरूले 
आफ ँैलयाई िरमप्रभतुअगयापड ि्या्षप्त प्वनम् 
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बनयाएकया पथए िरमप्रभतुले िृथ्वीको सतहमया 
्वषया्ष िठयाउनतुभ्ो; र जन फेरर ब्तुँझन 
थयाले र उत्र भेगहरूमया र ्वररिररकया सबै 
भेगहरूमया फलहरू हुन थयाले। अपन िरमप्रभतुले 
उनीहरूसयामतु उनीहरूलयाई अपनकयालबयाट 
संरक्ण गन्षमया आफनो िपक् देखयाउनतुभ्ो।

अध्या् १०

एकपभर अकमो राजा ्नरन—्राजाहरूमधये 
केही धमती हुनरन,् अरु दुष्ट हुनरन्—
ज् धाभम्छकताको भवजय हुनर, जनलाई 
परमप्रिदु्ारा आरीभषत र उन्नभत गराइनर।

१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िेज, जो पहपतकया 
स्तपत पथए—पकनपक िेज बयाहेक पहपतकया 
सबै गृहसथको अपनकयालद्यारया नयाि भएको 
पथ्ो—्सकयारण उनले टुपक्एकया जनलयाई 
फेरर जोडन थयाले।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िेजले उनकया 
पितयाितुखया्षहरुको प्वनयािलयाई समझे र उनले 
एक धममी अपधरयाज् बनयाए; पकनपक ्ेरेद 
र उनकया दयाजतुलयाई गपहरयाइ ियार गरयाउनमया 
िरमप्रभतुले के गनतु्षभएको पथ्ो भनी उनले 
समझे; र उनी िरमप्रभतुको मयाग्षहरूमया पहँडे; र 
उनले छोरयाहरू र छोरीहरू ज्मयाए।

३ अपन उनको जेठो छोरयाले जसको नयाउँ 
िेज पथ्ो उनकया प्वरुद्ध प्वद्ोह गऱ्ो; तैिपन, 
िेजलयाई उसको अत््त धनकया कयारण 
डयाँकयाहरूकया हयातद्यारया प्रहयार गरर्ो, जतुनले 
उनकया पितयासयामतु फेरर ियान्त ल्या्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया पितयाले 
भूपमको सतहमया धेरै सहरहरू बनयाए र जन 
भूपमको समिूण्ष सतहभरर फैपलन थयाले। अपन 

िेज अत््त बूढो उमेरसमम बयाँचे; र उनले 
ररप्यापकिलयाई ज्मयाए। अपन उनी मरे र 
ररप्यापकिले उनको सट्यामया ियासन गरे।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ररप्यापकिले 
त्ो गरेनन् जतुन िरमप्रभतुकया दृपष्टमया सही पथ्ो; 
पकनपक उनकया धेरै ितनी र रखौटीहरू पथए र 
मयापनसहरूकया कयाँधहरूमयापथ त्ो लयादे जतुन 
सहन कष्टकर पथ्ो; हो, उनले उनीहरूलयाई 
उच्च करहरू पतन्ष लगयाए; र ती करहरूबयाट 
उनले धेरै फरयापकलया भ्वनहरू बनयाए।

६ अपन उनले एक अत््त सतु्दर पसंहयासन 
बनयाए; र उनले धेरै कयारयागयारहरू बनयाए; 
र जसले कर पतन्ष समझौतया गरेन उसलयाई 
कयारयागयारमया फ्याँके; र जसले कर पतन्ष सकेन 
उसलयाई कयारयागयारमया फ्याँके; र उनले अह्रयाए 
पक उनीहरूले उनीहरूको जीप्वकयाकया 
पननमत पनर्तर कडया दु:ख गनतु्षिछ्ष र जसले 
कडया मेहनत गन्ष अस्वीकयार गद्षछ उसलयाई 
मृत्दणड पदन उनले अह्रयाए।

७ ्सकयारण उनले उनकया सबै असली 
कया््षहरू प्रयाप्त गरे, हो उनकया उतकृष्ट सतुन 
समेत उनले कयारयागयारमया प्रसोधन गन्ष लगयाए; 
र सबै प्रकयारकया असली पिलिकलया उनले 
कयारयागयारमया बनयाउन अह्रयाए। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक उनले उनकया ्वेश्या्वृपत्हरू र 
कुकम्षहरूद्यारया जनलयाई कष्ट पदए।

८ अपन जब उनल े ब्यालीस ्वष्षको 
अ्तरयालसमम ियासन गरकेया पथए जन उनकया 
प्वरुद्ध प्वद्ोहमया उठ;े र भपूममया फेरर ्तुद्ध हुन 
थयाल्ो, ् पतसमम पक ररप्यापकिलयाई मयारर्ो र 
उनकया स्तपतलयाई भपूमबयाट बयापहर लखपेट्ो।

९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक धरे ै्वष्षको अ्तरयाल 
िपछ, मोरर्या्तोन, (ऊ ररप्यापकिको स्तपत 
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भएकयाल)े बपहसकृतहरूको सेनया एकसयाथ 
जममया गऱ्ो र जनसयामतु लडयाइ ँ गन्ष ग्ो; र 
उसल े धरे ै सहरहरूमयापथ िपक् प्रयाप्त गऱ्ो; 
र ्तुद्ध अत््त कष्टप्रद ब््ो र धरे ै्वष्षहरूको 
अ्तरयालसमम रहो; र उसल ेसमिूण्ष भूपममयापथ 
िपक् प्रयाप्त गऱ्ो र आफ ँैलयाई समिूण्ष भूपममयापथ 
रयाजया सथयापित गऱ्ो।

१० अपन उसले आफ ँैलयाई रयाजया सथयापित 
गरेिपछ उसले जनको बोझलयाई हलतुकया 
बनया्ो, जसबयाट उसले जनकया दृपष्टमया समथ्षन 
प्रयाप्त गऱ्ो र उनीहरूले उसलयाई उनीहरूको 
रयाजया हुन अपभषेक गरे।

११ अपन उसले जनसयामतु ््या् गऱ्ो, तर 
उसकया धेरै ्वेश्या्वृपत्हरूकया कयारण आफ ँैलयाई 
होइन, ्सकयारण उसलयाई िरमप्रभतुकया 
उिनसथपतबयाट अलग्याइ्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरर्या्तोनले 
धेरै सहरहरू बनयाए; र जन उनकया ियासनमतुपन 
अत््त धनी बने, भ्वनहरूमया र सतुन र चयाँदीमया 
र अन् उबजयाउनमया र बथयानमया र झतुणडहरू 
र त्सतया कुरयाहरू सबैमया जतुन उनीहरूसयामतु 
ितुनसथया्षपित गररएको पथ्ो।

१३ अपन मोरर्या्तोम अत््त बूढो 
उमेरसमम बयाँच्ो र तब उनले कीमलयाई 
ज्मया्ो; र कीमले उनकया पितयाको सट्यामया 
ियासन गरे; र उनले आठ ्वष्ष ियासन गरे र 
उनकया पितया मरे। अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
कीमले धयापम्षकतयामया ियासन गरेनन्, ् सकयारण 
उनीमयापथ िरमप्रभूको कृिया भएन।

१४ अपन उनकया भयाइ उनकया प्वरुद्ध प्वद्ोहमया 
उठे, जसद्यारया उनले उनलयाई ब्धनमया ल्याए; 
र उनी उनकया सबै पदनहरूमया ब्धनमया रहे; 
र उनले ब्धनमया छोरया र छोरीहरू ज्मयाए र 

उनको बूढो उमेरमया उनले ले्वीलयाई ज्मयाए र 
उनी मरे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक ले्वीले 
उनकया पितयाको मृत्तुिपछ ब्धनमया से्वया 
गरे, ब्यालीस ्वष्षको अ्तरयालसमम। 
अपन उनले भूपमकया रयाजयाप्वरुद्ध ्तुद्ध गरे, 
जतुनबयाट उनले आफनया पनमत अपधरयाज्  
प्रयाप्त गरे।

१६ अपन उनले आफनया पननमत अपधरयाज् 
प्रयाप्त गरेिपछ उनले त्ो गरे जतुन िरमप्रभतुकया 
दृपष्टमया सही पथ्ो र जनले भूपममया उन्पत गरे; 
र उनी रयाम्री बूढो उमेरसमम बयाँचे र छोरयाहरू 
र छोरीहरू ज्मयाए; र उनले कोरोमलयाई 
ज्मयाए, जसलयाई आफनो सट्यामया रयाजया हुन 
अपभषेक गरे।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरोमले 
आफनया सबै पदनहरूमया त्ो गरे जतुन 
िरमप्रभतुकया दृपष्टमया असल पथ्ो; र उनले धेरै 
छोरया र छोरीहरू ज्मयाए; र उनले धेरै पदनहरू 
देखेिपछ उनी पबते, िृथ्वीकया अरुजसतै समेत; 
र कीिले उनकया सट्यामया ियासन गरे।

१८ अपन ् सतो हुन ग्ो पक कीि िपन पबते 
र लीबले उनको सट्यामया ियासन गरे।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लीबले िपन 
त्ो गरे जतुन िरमप्रभतुको दृपष्टमया असल पथ्ो। 
अपन लीबकया पदनहरूमया प्वषयालतु सि्षहरूको 
प्वनयाि गरर्ो। ्सकयारण उनीहरू दपक्ण 
तफ्कको भूपमपतर गए, भूपमकया जनको खयानयाको 
पिकयार गन्ष, पकनपक त्स भूपम बनकया 
जनया्वरहरूले ढयापकएको पथ्ो। अपन लीब 
आफ ँै िपन एक ठूलो पिकयारी बने।

२० अपन उनीहरूले भूपमको सयाँितुरो ियाँटी 
नपजक एउटया महयान् सहर बनयाए, त्स सथयान 
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नपजक जहयाँ समतु्द्ले भूपमलयाई प्वभयाजन 
गद्षछ।

२१ अपन दपक्णतफ्कको भूपमलयाई पिकयार 
ियाउनकया लयापग उनीहरूले उजयाड सथयानकया 
पननमत संरक्ण गरे। अपन उत्रतफ्कको भूपमको 
समिूण्ष सतह बयापस्दयाहरूले ढयापक्ो।

२२ अपन उनीहरू अत््त उद्यमी पथए र 
उनीहरूले पकने र बेचे र एक अकया्षसँग व्याियार 
गरे, तयापक उनीहरूले फयाइदया ियाउन सकून्।

२३ अपन उनीहरूले सबै प्रकयारकया कच्चया 
धयाततुकया कयामहरू गरे र उनीहरूले सतुन र चयाँदी 
र फलयाम र कयाँस र सबै प्रकयारकया धयाततुहरू 
बनयाए; र उनीहरूले िृथ्वीमया खने; ्सकयारण, 
उनीहरूले सतुनको, चयाँदीको र फलयामको 
र तयामयाको कच्चया धयाततु ियाउन मयाटयाकया 
िपक्ियाली थतुप्रयाहरू थतुियारे। अपन उनीहरूले 
सबै प्रकयारकया असली कया््षहरू गरे।

२४ अपन उनीहरूसँग रेिमहरू र मपसनो 
गरी बयाटीएकया सतुती किडयाहरू पथए; अपन 
उनीहरूले सबै प्रकयारकया ्वसत्हरूको कया््षहरू 
गरे, तयापक उनीहरूले आफनया नग्तया ढयाकन 
्वसत् लगयाउन सकून्।

२५ अपन उनीहरूले िृथ्वीमया जोतन, जोतन 
र छन्ष दुबै, पटपन र गोडमेल गन्ष र झयाँटन िपन 
सबै प्रकयारकया औजयारहरू बनयाए।

२६ अपन उनीहरूले सबै प्रकयारकया 
औजयारहरू बनयाए जसबयाट उनीहरूले 
पतनीहरूकया जनया्वरहरूसँग कया््ष गरे।

२७ अपन उनीहरूले सबै प्रकयारकया ्तुद्धकया 
हपत्यारहरू बनयाए। अपन उनीहरूले सबै 
प्रकयारकया अत््त चयाखलयागदया पिलिकलयाकया 
कया््षहरू गरे।

२८ अपन उनीहरू भ्दया बढी िरमप्रभतुकया 

हयातहरूद्यारया आिीपषत र अझ उन्पतिील 
जन कपहल्ै पथएनन्। अपन उनीहरू त्स 
भूपममया पथए जतुन सबै भूपम भ्दया उत्म पथ्ो, 
पकनपक िरमप्रभतुले ्ो बोलनतुभएको पथ्ो।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लीब धेरै ्वष्ष 
बयाँचे र छोरया र छोरीहरू ज्मयाए; अपन उनले 
हेथकोमलयाई ज्मयाए।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक हेथकोमले 
उनकया पितयाकया सट्यामया ियासन गरे। अपन 
हेथकोमले जब चौबीस ्वष्ष ियासन गरेकया पथए, 
हेर, अपधरयाज् उनीबयाट खोपस्ो। अपन उनले 
धेरै ्वष्षहरूसमम ब्धनमया से्वया गरे, हो, उनकया 
बयाँकी सबै पदनहरूमया समेत।

३१ अपन उनले पहपतलयाई ज्मयाए र पहपतले 
उनकया सबै पदनहरू ब्धनमया पबतयाए। अपन 
पहपतले हयारुनलयाई ज्मयाए र हयारुनले िपन 
उनकया सबै पदनहरू ब्धनमया पबतयाए र उनले 
अनमनगद्याहलयाई ज्मयाए र अनमनगद्याहले िपन 
उनकया सबै पदनहरू ब्धनमया पबतयाए; र उनले 
कोरर्या्ततुमलयाई ज्मयाए र कोरर्या्ततुमले िपन 
उनकया सबै पदनहरू ब्धनमया पबतयाए; र उनले 
कोमलयाई ज्मयाए।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोमले आधया 
अपधरयाज् तयानेर लगे। अपन उनले आधया 
अपधरयाज्मया ब्यालीस ्वष्ष ियासन गरे; र 
उनले अनमगद रयाजयाप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष गए र 
उनीहरू धेरै ्वष्षहरूको अ्तरयालसमम लडे, 
जतुन सम्मया कोमले अनमगदमयापथ िपक् 
जमयाए र बयाँकी अपधरयाज्मयापथ िपक् प्रयाप्त 
गरे।

३३ अपन कोमकया पदनहरूमया भूपममया 
डयाँकयाहरू हुन थयाले; र उनीहरूले ितुरयानया 
्ोजनयाहरूलयाई अँगयाले र प्रयाचीन कयालकया 
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प्रकयारले सिथहरू पदन थयाले र अपधरयाज्को 
प्वनयाि गन्ष खोजे।

३४ अपन कोम उनीहरूप्वरुद्ध धेरै लडे; 
तैिपन, उनले उनीहरूलयाई पजतन सकेनन्।

अध्या् ११

युद्धहरू, मतिेदहरू र दुष्टताले येरेदीका 
जीवनमा प्रिुतव जमाउँर—अगमवतिाहरूले 
येरेदीहरूको यभद उनीहरूले पशचात्ताप नगरे 
पूरै भवनार हुने पूव्छसूचना गर्छन्—जनहरूले 
अगमवतिाका वचनहरूलाई असवीकार गर्छन्।

१ अपन कोमकया पदनहरूमया िपन धेरै 
अगम्वक्याहरू आए र पतनीहरूले िशचयात्याि 
नगरे र िरमप्रभतुतफ्क नफक्क र उनीहरूकया 
हत्याहरू र दुषट्याइँ नत्यागे ती महयान् जनको 
प्वनयाि हुने अगम्वयाणी उनीहरूले गरे।

२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक 
अगम्वक्याहरूलयाई जनद्यारया अस्वीकयार गरर्ो 
र उनीहरू सतुरक्याकया पननमत कोमसयामतु भयागे, 
पकनपक जनले उनीहरूको प्वनयाि गन्ष खोजे।

३ अपन उनीहरूले कोमसयामतु धेरै कुरयाहरूको 
अगम्वयाणी गरे; र उनी उनकया बयाँकी सबै 
पदनहरूमया आिीपषत भए।

४ अपन उनी रयाम्री बूढो उमेरसमम बयाँचे र 
पिबलोमलयाई ज्मयाए; र पिबलोमले उनको 
सट्यामया ियासन गरे। अपन पिबलोमको भयाइले 
उनकया प्वरुद्ध प्वद्ोह गरे र भूपममया अत््त 
महयान् ्तुद्ध हुन थयाल्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पिबलोमकया 
भयाईले अह्रयाए पक ती अगम्वक्याहरू जसले 
जनको प्वनयािको अगम्वयाणी गरेकया पथए 
उनीहरू सबैलयाई मयाररनतु िछ्ष।

६ अपन समिूण्ष भूपममया महयान् प्रकोि भ्ो, 
पकनपक उनीहरूले ग्वयाही पदएकया पथए पक 
भूपममयापथ र जनमयापथ िपन भ्यानक सरयाि 
आउनेछ र उनीहरूमयाझ भ्यानक प्वनयाि 
हुनेछ, त्सतो एउटया पक िृथ्वीको सतहमयापथ 
कपहल्ै भएको पथएन र उनीहरूकया हड्ीहरू 
मयाटयाकया थतुप्रयाझैं भूपमकया सतहमया हुनेछन् ्पद 
उनीहरूले आफनया दुष्टतयाकया िशचयात्याि नगरे।

७ अपन उनीहरूले िरमप्रभतुकया आ्वयाजलयाई 
सतुनेनन्, उनीहरूको दुष्ट गतुटब्दीहरूकया 
कयारण; ्सकयारण, समिूण्ष भूपममया ्तुद्धहरू र 
कलहहरू र धेरै अपनकयालहरू र मयाहयामयारीहरू 
िपन हुन थयाल्ो; ्पतसमम पक एक महयान् 
प्वनयाि भ्ो, त्सतो एउटया जतुन िृथ्वीको 
सतहमया कपहले थयाहया भएको पथएन; र ्ो सबै 
पिबलोमकया पदनहरूमया हुन ग्ो।

८ अपन जनले उनीहरूकया दुष्टतयाको 
िशचयात्याि गन्ष थयाले र जबसमम उनीहरूले गरे 
िरमप्रभतुको कृिया उनीहरूमयापथ रहो।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पिबलोमको बध 
गरर्ो र सेतलयाई ब्धनमया ल्याइ्ो र उनले 
आफनया सबै पदनहरू ब्धनमया पबतयाए।

१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया छोरया 
आहयाहले अपधरयाज् प्रयाप्त गरे; र उनले 
जनमयापथ उनकया सबै पदनहरूमया ियासन गरे। 
अपन उनले उनकया पदनहरूमया सबै प्रकयारकया 
दुष्टतया गरे, जतुनद्यारया उनले धेरै रक्ियात गन्ष 
अह्रयाए; र उनकया पदनहरू थोरै पथए।

११ अपन आहयाहको स्तपत भएकयाले 
एथेमले अपधरयाज् प्रयाप्त गरे; र उनले िपन 
उनकया पदनहरूमया त्ो गरे जतुन दुरयाचयारिूण्ष 
पथ्ो।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एथेमकया 
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पदनहरूमया धेरै अगम्वक्याहरू आए र 
जनसयामतु फेरर अगम्वयाणी गरे; हो, उनीहरूले 
अगम्वयाणी गरे पक िरमप्रभतुले उनीहरूलयाई 
िृथ्वीकया सतहबयाट िूरै प्वनयाि गनतु्षहुनेछ ्पद 
उनीहरूले उनीहरूकया दुष्टतयाहरूको िशचयात्याि 
नगरे।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले आफनया 
हृद्हरूलयाई कठोर बनयाए र उनीहरूकया 
्वचनहरूलयाई सतुनेनन्; र अगम्वक्याहरूले 
प्वलयाि गरे र जनमयाझबयाट हटे।

१४ अपन ् सतो हुन ग्ो पक एथेमले आफनया 
सबै पदनहरूमया ््या्को अभ्यास दुष्टतयामया 
गरे; र उनले मोरोनलयाई ज्मयाए। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक मोरोनले उनकया सट्यामया ियासन 
गरे; र मोरोनले त्ो गरे जतुन िरमप्रभतुअगयापड 
दुष्ट पथ्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनमयाझ 
प्वद्ोह उठ्ो, त्ो गोप् गतुटब्दीकया कयारण 
जतुन िपक् ियाउन र फयाइदया पलन बनयाइ्ो; र 
उनीहरूमयाझ दुष्टतयामया एक िपक्ियाली मयापनस 
उठ्ो र मोरोनसँग लडयाइँ लड्ो, जतुनमया उसले 
आधया अपधरयाज् हरया्ो; र उसले धेरै ्वष्षसमम 
आधया आपधरयाज् कया्म रयाख्ो।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मोरोनले 
उसलयाई हरया्ो र अपधरयाज् फेरर प्रयाप्त गरे।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्हयाँ अकको 
िपक्ियाली मयापनस उठे; र उनी ्ेरेदकया 
दयाजतुकया स्तपत पथए।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले 
मोरोनलयाई हरयाए र अपधरयाज् प्रयाप्त गरे; 
्सकयारण, मोरोनले उनकया बयाँकी सबै पदनहरू 
ब्धनमया पबतयाए; र उनले कोरर्या्तोरलयाई 
ज्मयाए।

१९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्तोरले 
आफनया सबै पदनहरू ब्धनमया पबतयाए।

२० अपन कोरर्या्तोरकया पदनहरूमया 
िपन धेरै अगम्वक्याहरू आए र महयान ् र 
अद्तु कुरयाहरूको अगम्वयाणी गर े र जनसयामतु 
िशचयात्यािको उद्ोष गर े र ्पद उनीहरूले 
िशचयातयाि नगर,े िरमप्रभतु िरमशे्वरले 
उनीहरूकया प्वरुद्ध उनीहरूको िरू ै प्वनयािको 
््या्को अभ्यास गनतु्षहुनछे;

२१ अपन पक िरमप्रभतु िरमेश्वरले ्ो 
भूपम स्वयापमत्वमया पलन अरु जनलयाई 
उहयाँको िपक्द्यारया, िठयाउनतु हुनेछ अथ्वया 
ल्याउनतुहुनेछ, त्स तररकयाले जतुन तररकयाबयाट 
उहयाँले हयाम्या पितयाितुखया्षहरुलयाई ल्याउनतुभ्ो।

२२ अपन उनीहरूले अगम्वक्याहरूकया सबै 
्वचनहरूलयाई अस्वीकयार गरे, उनीहरूकया 
गोप् समयाज र दुष्ट कुकम्षहरूकया कयारण।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्तोरले 
एतेरलयाई ज्मयाए र उनी मरे, उनकया सबै 
पदनहरू ब्धनमया पबतयाएर।

अध्या् १२

एतेर अगमवतिाले जनलाई परमशेवरमा भवशवास 
गन्छ प्रोतसाभहत गर्छन—्मोरोनील ेआस्ाद्ारा 
गररएका आशचय्छहरू र भवसमयहरूको भववरण 
भदनरन्—आस्ाल े यरेदेका दाजलुाई 
ख्ीष्टलाई देखन सक्षम ्नाउरँ—परमप्रिलुे 
माभनसहरूलाई कमजोरी भदनहुुनर भक उनीहरू 
भवनम् होऊन्—यरेदेका दाजलु े आस्ाद्ारा 
जेररन पव्छत हटाए—आस्ा, आरा र ख्ीभष्टय 
प्रमे मुभतिका लाभग आवाशयक रन—्
मोरोनीले येरलूाई आफना अगाभड दखे।े



एतेर १२:१–१२

598
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१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एतेरकया 
पदनहरू कोरर्या्ततुम्कया पदनहरूमया पथए; र 
कोरर्या्ततुम् समिूण्ष भूपममयापथ रयाजया पथए।

२ अपन एतरे िरमप्रभतुकया अगम्वक्या 
पथए; ्सकयारण एतरे कोरर्या्ततुम्कया 
पदनहरूमया अपि बढ े र जनसयामतु अगम्वयाणी 
गन्ष थयाल,े पकनपक िरमप्रभतुको त्ो 
आतमयाको कयारण उनलयाई रोकन सपकएन जतुन  
उनमया पथ्ो।

३ पकनपक उनले पबहयानदेनख, सू््ष 
नअसतयाइ्जेलसमम करयाए, जनलयाई 
िशचयात्यािमया िरमेश्वरमया प्वश्वयास गन्ष 
प्रोतसयापहत गददै, कथंकदयापचत् उनीहरूको 
प्वनयाि हुनतुिद्षछ, उनीहरूलयाई ्सो 
भ्दै पक आसथयाद्यारया सबै कुरयाहरू िूरया  
हु्छन्—

४ ्सकयारण, जसले िरमेश्वरमया प्वश्वयास 
गछ्ष उसले पननशचततयाकया सयाथ अझ रयाम्ो 
संसयारको आिया गन्ष सकदछ, हो, िरमेश्वरको 
दयापहने हयातपतर सथयान समेत, जतुन आियाबयाट 
आसथया आउँछ, मयापनसहरूकया आतमयाहरूकया 
पननमत भरोसया बनयाउँछ, जसले उनीहरूलयाई 
बपल्ो र अपडग बनयाउँछ, सदै्व असल 
कया््षहरू भरिूर भएर, िरमेश्वरको मपहमया गन्ष 
अगतु्वयाइ गददै।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एतेरले जनसयामतु 
महयान् र अद्ूत कुरयाहरूको अगम्वयाणी गरे, 
जतुन उनीहरूले प्वश्वयास गरेनन्, पकनभने 
उनीहरूले ती देखेनन्।

६ अपन अब म, मोरोनी ्ी कुरयाहरूकया 
बयारेमया केही भ्छु; म संसयारसयामतु देखयाउँछु पक 
आसथया ती कुरयाहरू हुन् जतुनकया पननमत आिया 
गरर्छ र देनखदैनन्; ्सकयारण, पतमीहरूले 

देखेनौ भनी प्व्वयाद नगर, पकनपक पतमीहरूले 
पतम्ो आसथयाको िरीक्यासमम पतमीहरूले कुनै 
ग्वयाही प्रयाप्त गददैनौ।

७ पकनपक ्ो आसथयाद्यारया पथ्ो पक 
ख्ीष्टले आफै ँलयाई हयाम्या पितयाितुखया्षहरुसयामतु 
देखयाउनतुभ्ो, उहयाँ मृत्तुबयाट उठेिपछ; र 
उहयाँले आफै ँलयाई उनीहरूसँग उहयाँमया आसथया 
नभइ्जेलसमम देखयाउनतुभएन; ्सकयारण, 
्ो आ्वश्क पथ्ो पक केहीसँग उहयाँमया 
आसथया हुनतुिथ्को, पकनपक उहयाँले आफ ँैलयाई 
संसयारसयामतु देखयाउनतुभएन।

८ तर मयापनसहरूकया आसथयाकया कयारण 
उहयाँले आफ ँैलयाई संसयारसयामतु देखयाउनतुभएको 
छ र पितयाको नयाउँ मपहपमत गनतु्षभएको छ र 
मयाग्ष त्यार गनतु्षभएको छ पक जसबयाट अरु 
स्वगमी् उिहयारको सयाझेदयार बन् सकून्, तयापक 
उनीहरूसँग ती कुरयाहरूमया आिया होस् जतुन 
उनीहरूले देखेकया छैनन्।

९ ्सकयारण, पतमीहरूसँग िपन आिया 
होओस् र पतमीहरू ती उिहयारकया सयाझेदयारहरू 
बन् सक, ्पद पतमीहरूसँग आसथया भए  
भने मयात्।

१० हेर ्ो आसथयाद्यारया नै पथ्ो पक 
प्रयाचीनकयालकया उनीहरूलयाई िरमेश्वरको 
िप्वत् अनतुक्ममया बोलयाइ्ो।

११ ्सकयारण, आसथयाद्यारया नै मोियाकया 
व््वसथया पदइ्ो। तर उहयाँकया ितुत्को उिहयारमया 
िरमेश्वरले अझ उत्म मयाग्ष त्यार गनतु्षभएको 
छ; र त्ो आसथयाद्यारया हो पक त्ो िूरया  
भएको छ।

१२ पकनपक ्पद मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ आसथया नभए िरमेश्वरले 
उनीहरूमयाझ आशच््षकम्ष गन्ष सकनतुहुन्; 
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्सकयारण उनीहरूमया आसथया नभइ्जेलसमम 
उहयाँले आफ ँैलयाई उनीहरूमयाझ देखयाउनतुहुन्।

१३ हेर, ्ो अलमया र अमतुलेकको आसथया 
पथ्ो जसले कयारयागयारलयाई िृथ्वीमया ढयाल्ो।

१४ हेर, ्ो नफी र लहीको आसथया मयाफ्कत् 
पथ्ो पक लमयानीहरूमयापथ िरर्वत्षन ल्याइ्ो, 
पक उनीहरूलयाई आगोकया सयाथ र िप्वत् 
आतमयाकया सयाथ बनप्तसमया पदइ्ो।

१५ हेर, ्ो अममोन र उनकया ब्धतुहरूको 
आसथया पथ्ो जसले लमयानीहरूमयाझ त्सतो 
महयान् आशच््षकम्ष ल्या्ो।

१६ हो, अपन जसले आशच््षकम्षहरू ल्याए 
उनीहरू सबैले समेत आसथयाद्यारया ती ल्याए, 
ती समेत जो ख्ीष्टभ्दया अगयापड आए र ती 
िपन जो िपछ आए।

१७ अपन ्ो आसथयाद्यारया पथ्ो पक तीन 
पिष्हरूले ्वयाचया प्रयाप्त गरे पक उनीहरूले 
मृत्तुको स्वयाद ियाउन िददैन; र उनीहरूले 
उनीहरूसँग आसथया नभइ्जेलसमम त्ो ्वयाचया 
प्रयाप्त गरेनन्।

१८ अपन न त कुनै िपन सम्मया उनीहरूसँग 
आसथया नभइ्जेलसमम आशच््षकम्षहरू 
ल्याइएकया छन; ्सकयारण उनीहरूले िपहलया 
िरमेश्वरको ितुत्मया प्वश्वयास गरे।

१९ अपन त्हयाँ धेरै पथए जसको आसथया 
अत््त बपल्ो पथ्ो, ख्ीष्ट आउनतुभ्दया 
अगयापड समेत, जसलयाई िदया्ष पभत् लतुकयाउन 
सपकएन, तर उनीहरूकया आफनै आँखयाहरूले 
ती कुरयाहरू सयाँचै नै देखे जतुन उनीहरूले 
आसथयाकया आँखयाहरूले देखेकया पथए र उनीहरू 
खतुसी भए।

२० अपन हेर, मैले ्ो अपभलेखमया देखेको 
छु पक तीमध्े एक ्ेरेदकया दयाजतु हुन्; 

पकनपक उनको िरमेश्वरमयापथको आसथया 
्सतो महयान् पथ्ो, पक जब िरमेश्वरले 
आफनो औंलया अगयापड बढयाउनतुभ्ो उहयाँले 
त्सलयाई ्ेरेदकया दयाजतुको दृपष्टबयाट लतुकयाउन 
सकनतुभएन उहयाँकया ्वचनकया कयारण जतुन उहयाँले 
उनीसयामतु बोलनतुभएको पथ्ो, जतुन ्वचन उनले 
आसथयाद्यारया प्रयाप्त गरेकया पथए।

२१ अपन ्ेरेदकया दयाजतुले िरमप्रभतुको 
औंलयालयाई देखेिपछ, त्ो ्वयाचयाकया कयारण जतुन 
्ेरेदकया दयाजतुले आसथयाद्यारया प्रयाप्त गरेकया पथए, 
िरमप्रभतुले कुनै कुरया उनकया दृपष्टबयाट लतुकयाउन 
सकनतुभएन; ्सकयारण उहयाँले उनलयाई सबै 
कुरयाहरू देखयाउनतुभ्ो, पकनपक उनलयाई िदया्ष 
बयापहर अब अरु रयाखन सपकएन।

२२ अपन ्ो आसथयाद्यारया हो पक मेरया 
पितयाितुखया्षहरुले त्ो ्वयाचया प्रयाप्त गरेकया छन् 
पक ्ी कुरयाहरू उनीहरूकया ब्धतुहरूसयामतु 
गैह्र-्हूदीहरूमयाफ्कत् आउनतुिछ्ष; त्सकयारण 
िरमप्रभतुले, हो, ्ेिू ख्ीष्टले समेत मलयाई 
आज्या पदनतुभएको छ।

२३ अपन मैले उहयाँसयामतु भनेँ: िरमप्रभतु, 
गैह्र-्हूदीहरूले ्ी कुरयाहरूको नखल्ी 
उडयाउनेछन्, लेखनमया हयाम्ो कमजोरीकया 
कयारण; पकनपक िरमप्रभतु हजतुरले हयामीलयाई 
आसथयाद्यारया बोलनमया िपक्ियाली बनयाउनतुभएको 
छ, तर हजतुरले हयामीलयाई लेखनमया िपक्ियाली 
बनयाउनतुभएको छैन; पकनपक हजतुरले ्ी 
जनलयाई बनयाउनतुभएको छ पक उनीहरूले धेरै 
बोलन सकून्, िप्वत्आतमयाकया कयारण जतुन 
हजतुरले उनीहरूलयाई पदनतुभएको छ;

२४ अपन हजतुरले हयामीलयाई बनयाउनतुभएको 
छ पक हयामीले थोरैमयात् लेखन सकूँ, हयाम्या 
हयातहरूको असक्मतयाकया कयारण। हेनतु्षहोस्, 
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हजतुरले हयामीलयाई ्ेरेदकया दयाजतुजसतो लेखनमया 
िपक्ियाली बनयाउनतुभएको छैन, पकनपक 
हजतुरले उनलयाई बनयाउनतुभ्ो पक जतुन कुरया 
उनले लेखे ती हजतुर जसतै िपक्ियाली पथए, 
मयापनसलयाई ती िढन बयाध् बनयाउनमया समेत।

२५ हजतुरले हयाम्या ्वचनहरूलयाई िपन 
िपक्ियाली र महयान् बनयाउनतुभएको छ, 
्पत समेत पक हयामी ती लेखन सकदैनौँ, 
्सकयारण जब हयामीले लेखदछौँ हयामीले हयाम्या 
कमजोरीहरू देखछौँ र हयाम्या ्वचनहरूको 
सथयानकया कयारण अडक्छौँ; र म डरयाउँछु पक 
गैह्र-्हूदीहरूले हयाम्या ्वचनहरूको नखल्ी 
उडयाउनेछन्।

२६ अपन जब मैले ्ो भनेको पथएँ, 
िरमप्रभतुले मेरयासयामतु बोलनतुभ्ो, ्सो भ्दै: 
मूख्षहरूले नखल्ी उडयाउनेछन्, तर उनीहरूले 
प्वलयाि गननेछन् र मेरया अनतुरिह प्वनम्तयाकया 
पननमत ि्या्षप्त छ, पक उनीहरूले पतमीहरूकया 
कमजोरीको फयाइदया पलनेछैनन्।

२७ अपन ्पद मयापनसहरू मसमक् आए 
भने म उनीहरूलयाई उनीहरूकया कमजोरी 
देखयाउनेछु। म मयापनसहरूलयाई कमजोरी पद्छु 
पक उनीहरू प्वनम् हुन सकून्; र मेरो अनतुरिह 
सबै मयापनसहरूकया पननमत ि्या्षप्त छ जो मेरया 
अगयापड प्वनम् हु्छन्; पकनपक ्पद उनीहरू 
मेरया अगयापड प्वनम् भए र ममया आसथया रयाखे 
भने, तब म कमजोर कुरयाहरूलयाई उनीहरूकया 
पननमत बपल्ो बनयाउनेछु।

२८ हेर, म गैह्र-्हूदीहरूलयाई उनीहरूकया 
कमजोरी देखयाउनेछु र म उनीहरूलयाई 
देखयाउनेछु पक आसथया, आिया र ख्ीपष्ट् 
प्रेमले मेरयासयामतु—समिूण्ष धयापम्षकतयाकया 
मतुहयानसयामतु ल्याउनेछु।

२९ अपन म, मोरोनील,े ् ी कुरयाहरू सतुनकेयाल,े 
सया्त्वनया ियाए ँ र भनेँ : ह े िरमप्रभतु, हजतुरको 
धयापम्षकतया िरूया हुनछे, पकनपक मलयाई थयाहया 
छ पक हजतुरले मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु 
उनीहरूकया आसथयाअनतुसयार गनतु्षहु्छ;

३० पकनपक ्ेरेदकया दयाजतुले जेररन 
ि्व्षतलयाई भने, हट्—र त्ो हट्ो। अपन 
्पद उनीसँग आसथया नभएको भए त्ो 
हटदैनथ्ो; ्सकयारण हजतुरले मयापनसहरूसँग 
आसथया भएिपछ मयात् कया््ष गनतु्षहु्छ।

३१ पकनपक ्स प्रकयारले हजतुरले आफनया 
पिष्हरूसयामतु आफ ँैलयाई प्रकट गनतु्षभ्ो; 
पकनपक उनीहरूसँग आसथया भएिपछ र 
उनीहरूले हजतुरकया नयाउँमया बोलेिपछ, हजतुरले 
उनीहरूसयामतु महयान् िपक्मया आफ ँैलयाई 
देखयाउनतुभ्ो।

३२ अपन मैले ्ो िपन समझ्छु पक हजतुरले 
भन्तुभएको छ पक हजतुरले मयापनसहरूकया पननमत, 
हो, हजतुरकया पितयाकया महलहरूमयाझ समेत, 
मयापनसकया पननमत भ्वन त्यार ियानतु्षभएको छ, 
जसमया मयापनसले अझ उत्म आिया ियाओस्; 
्सकयारण मयापनसले आिया गनतु्षिछ्ष, अ््थया 
उसले त्ो सथयान ररकथमया प्रयाप्त गन्षसकदैन 
जतुन हजतुरले त्यार गनतु्षभएको छ।

३३ अपन फेरर, म समझ्छु पक हजतुरले 
भन्तुभएको छ पक हजतुरले संसयारलयाई मया्या 
गनतु्षभएको छ, संसयारकया पननमत आफनो जी्वन 
अि्षण गन्षमया समेत, पक हजतुरले ्सलयाई 
मयापनसकया छोरयाछोरीहरूको पननमत सथयान 
त्यार गन्ष फेरर पलन सकनतुहोस्।

३४ अपन अब मलयाई थयाहया छ पक ्ो मया्या 
जतुन हजतुरसगँ मयापनसकया छोरयाछोरीहरू प्रपत छ 
त्ो ख्ीपष्ट् प्रमे हो; ् सकयारण, मयापनसहरूसँग 
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ख्ीपष्ट् प्रमे नभए उनीहरूल ेत्ो सथयान ररकथमया 
ियाउन सकदैनन् जतुन हजतुरल े आफनया पितयाकया 
महलहरूमया त्यार गनतु्षभएको छ।

३५ ्सकयारण, म ्ी कुरयाहरूद्यारया थयाहया 
ियाउँछु जतुन हजतुरले भन्तुभएको छ, पक 
्पद गैह्र-्हूदीहरूसँग ख्ीपष्ट् प्रेम नभए, 
हयाम्या कमजोरीहरूकया कयारण, पक हजतुरले 
उनीहरूसयामतु प्रमयापणत गनतु्षहुनेछ र उनीहरूकया 
पसक्या खोसनतुहुनेछ, हो, त्ो समेत जतुन 
उनीहरूले प्रयाप्त गरेकया छन् र उनीहरूलयाई 
पदनतुहुनेछ जोसँग प्रचूरमयात्यामया छ।

३६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक मैले 
िरमप्रभतुसयामतु प्रयाथ्षनया गरेँ तयापक उहयाँले 
गैह्र-्हूदीहरूलयाई अनतुरिह पदनतुहुनेछ, पक 
उनीहरूसँग ख्ीपष्ट् प्रेम होओस्।

३७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िरमप्रभतुले 
मलयाई भन्तुभ्ो: ्पद उनीहरूसँग ख्ीपष्ट् 
प्रेम नभए पतमीलयाई ्सको कुनै मतलब छैन, 
पतमी आसथया्वयान् भएकयाछौ; ्सकयारण पतम्या 
्वसत्हरूलयाई सफया बनयाइनेछ। अपन पकनभने 
पतमीले पतम्या कमजोरीहरूलयाई देखेकया छौ 
पतमीलयाई बपल्ो बनयाइनेछ, त्ो सथयानमया 
बसने गरी समेत जतुन मैले मेरया पितयाकया 
महलहरूमया त्यार ियारेको छु।

३८ अपन अब म, मोरोनी, गैह्र-
्हूदीहरूसँग, हो, मैले मया्या गनने मेरया 
ब्धतुहरूसँग िपन पबदया पल्छु, हयामी ख्ीष्टको 
््या्को आसनअगयापड नभेपट्जेलसममलयाई, 
जहयाँ सबै मयापनसहरूले थयाहया ियाउनेछन् पक 
मेरया ्वसत्हरूमया पतम्या रगतकया दयाग छैनन्।

३९ अपन तब पतमीहरूले थयाहया ियाउने छौ 
पक, मैले ्ेिूलयाई देखेको छु र उहयाँले मसँग 
आमनेसयामने गरी बोलनतुभएको छ र उहयाँले सिष्ट 

प्वनम्तयामया, ्ी कुरयाहरूकया बयारेमया, जसरी एक 
मयापनसले अककोलयाई उसको आफनै भयाषयामया 
भ्छ, त्सरी भन्तुभ्ो;

४० अपन लेखनमया मेरो कमजोरीकया कयारण, 
मैले केही मयात् लेखेको छु।

४१ अपन अब म पतमीहरूलयाई ्ेिूलयाई 
खोजन सल्याह पद्छु जसकया बयारेमया 
अगम्वक्याहरू र प्रेररतहरूले लेखेकया छन्, पक 
िरमेश्वर पितयाको र िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्टको िपन 
र उहयाँहरूको ग्वयाही पदने िप्वत् आतमयाको 
अनतुरिह पतमीहरूमया हुन र सदयास्व्षदयाकया लयापग 
रहन सकोस्। आपमन।

अध्या् १३

एतेरले योसेफका सनतभतद्ारा अमरेरकामा 
्नाउने नया ँयरुरलमेका ् ारमेा ् ोलदरन—्
उनले अगमवाणी गद्छरन ्र उनलाई भनकाला 
गररनर, उनले येरदेीहरूको इभतहास लखेदरन् 
र येरदेीहरूको भवनारको अग्रवाणी गद्छरन—्
युद्ध समपणू्छ िभूमिरर फैलनर।

१ अपन अब, म मोरोनी ती जनको प्वनयािकया 
बयारेको मेरो अपभलेख पसध्याउन अगयापड 
बढछु जसकया बयारेमया मैले लेनखरहेको छु।

२ पकनपक हेर, उनीहरूले एतेरकया ्वचनहरू 
सबैलयाई अस्वीकयार गरे; पकनपक उनले 
मयापनसकया प्रयारमभदेनखकया सबै कुरयाहरू 
उनीहरूलयाई सयाँचै नै भने; र भूपमको सतहबयाट 
ियानी सतुकेिपछ ्ो अ्् सबै भूपमहरू भ्दया 
उतकृष्ट भूपम, अ्् सबै भूपमहरूभ्दया उत्म 
भूपम ब््ो; ्सकयारण िरमप्रभतुले चयाहयानतुहु्छ 
पक सबै मयापनसहरूले उहयाँको से्वया गनतु्षिछ्ष जो 
्सको सतहमया बयास गद्षछन्;
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३ अपन पक ्ो स्वग्षबयाट आउनतुिनने न्याँ 

्रुिलेमको र िरमप्रभतुको िप्वत् आरक्णको 
सथयान पथ्ो।

४ हेर, एतेरले ख्ीष्टकया पदनहरू देखे र उनले 
्ो भूपममयापथको एक न्याँ ्रुिलेमकया बयारेमया 
बोले।

५ अपन उनले इस्याएलकया िरयानयाकया र त्ो 
्रुिलेमकया बयारेमया िपन बोले जहयाँबयाट लही 
आउनतुिननेछ—्सको प्वनयाि भएिपछ 
्सलयाई फेरर िरमप्रभतुकया पननमत िप्वत् सहर 
बनयाइने छ; ्सकयारण, ्ो न्याँ ्रुिलेम हुन 
सकदैन पकनपक ्ो प्रयाचीन सम्मया पथ्ो; 
तर ्सलयाई फेरर बनयाइनेछ र िरमप्रभतुको 
िप्वत् सहर बन्ेछ; र ्ो इस्याएलकया िरयानयाकया 
पननमत बनयाइनेछ—

६ अपन पक ्ो भपूममया न्यँा ्रुिलेम 
बनयाइनतुिद्षछ, ् ोसफेकया स्तपतकया अ्विेषकया 
पननमत, जसकया पननमत नमतुनया भएको छ।

७ पकनपक जसरी ् ोसेफले उनकया पितयालयाई 
पमश्देिको भूपममया ल्याएकया पथए, त्सरी उनी 
त्हयाँ मरे; ्सकयारण, िरमप्रभतुले ्ोसेफकया 
स्तपतकया अ्विेषलयाई ्रुिलेमको भूपमबयाट 
बयापहर ल्याउनतुभ्ो तयापक उहयाँ ्ोसेफकया 
स्तपतकया अ्विेषसँग कृियालतु हुनसकनतुहुनेछ 
तयापक उनीहरूको नयाि हुँदैन, जसरी उहयाँ 
्ोसेफकया पितयासयामतु कृियालतु हुनतुभ्ो तयापक 
उनको नयाि हुनतुहुँदैन।

८ ्सकयारण, ्ोसेफकया िरयानयाकया 
अ्विेषलयाई ्ो भूपममया सथयापित गररनेछ 
र ्ो उनीहरूको ररकथको भूपम हुनेछ; र 
उनीहरूले िरमप्रभतुकया पननमत िप्वत् सहर 
बनयाउनेछन्, प्रयाचीनको ्रुिलेम जसतै; 
र उनीहरूलयाई अरु खलबल्याइनेछैन, त्ो 

अ्त् नआइ्जेलसमम जब िृथ्वी पबतेर  
जयानेछ।

९ अपन त्हयाँ न्याँ स्वग्ष र िृथ्वी हुनेछ; र ती 
िूरयानया जसतै हुनेछन् तर िूरयानया पबतेर गैसकेकया 
छन् र सबै कुरयाहरू न्याँ बनेकयाछन्।

१० अपन तब न्याँ ्रुिलेम आउँछ; 
र आिीपषत छन् ती जो त्हयाँ बयास गछ्षन्, 
पकनपक ्ी ती हुन् जसकया ्वसत्हरू थतुमयाकया 
रगतमयाफ्कत् सेतया छन्; र ती उनीहरू हुन् 
जसलयाई ्ोसेफकया स्तपतकया अ्वेिेषमयाझ 
गपननेछन्, जो इस्याएलकया िरयानयाकया पथए।

११ अपन तब ितुरयानो ्रुिलेम आउँछ; र 
त्हयाँकया बयापस्दयाहरू, उनीहरू आिीपषत 
छन्, पकनपक उनीहरूलयाई थतुमयाकया रगतमया 
धोइएको छ; र उनीहरू ती हुन् जसलयाई 
छरिष्ट ियारर्ो र िृथ्वीकया चयारै पदियाबयाट र 
उत्रकया देिहरूबयाट जममया गरयाइ्ो र त्ो 
करयार िूरया गन्षमया सहभयागी छन् जतुन िरमेश्वरले 
उनीहरूकया पितया अब्याहयामसँग गनतु्षभ्ो।

१२ अपन जब ्ी कुरयाहरू आउँछन्, ती 
धम्षियासत् िूरया हु्छन् जसले भ्छन्, त्हयाँ 
उनीहरू छन् जो िपहलया पथए, ती अन्तम 
हुनेछन्; र त्हयाँ उनीहरू छन् जो अन्तम 
पथए, ती िपहलया हुनेछन्।

१३ अपन मैले अरु लखेन लयागकेो पथए,ँ तर 
मलयाई पनषेध गरर्ो; तर एतरेकया अगम्वयाणीहरू 
महयान् र अद्तू पथए, तर उनीहरूल े उनलयाई 
ततुचछ समझ ेर उनलयाई पनकयालया गर;े र उनले 
पदनमया आफ ँैलयाई चट्यानको गतुफयामया लतुकयाए र 
रयातमया उनी ती कुरयाहरू हने्ष अपि गए जतुन ती 
जनमयापथ आउनतुिछ्ष।

१४ अपन जब उनी चट्यानको गतुफयामया बयास 
गरे उनले ्ो अपभलेखको अ्विेष बनयाए, 
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रयातमया त्ो प्वनयािलयाई हेददै जतुन जनमयापथ 
आ्ो।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक त्ो सोही 
्वष्षमया जसमया उनलयाई जनमयाझबयाट पनकयालया 
गररएको पथ्ो जनमयाझ महयान् ्तुद्ध हुन 
थयाल्ो, पकनपक त्हयाँ धेरै पथए जो उठे, जो 
िपक्ियाली मयापनसहरू पथए र दुष्टतयाकया गोप् 
्ोजनयाहरू मयाफ्कत् कोरर्या्ततुम्को प्वनयाि गन्ष 
खोजे, जसकया बयारेमया बोपलसकेको छ।

१६ अपन अब कोरर्या्ततुम्ले, ्तुद्धकया सबै 
कलयाहरूमया र संसयारकया सबै धतुत्या्षइँहरूमया 
आफ ँैले अध््न गरेकयाले, ्सकयारण उनले 
उनीहरूसयामतु लडयाइँ गरे जसले उनको प्वनयाि 
गन्ष खोजे।

१७ तर उनले िशचयात्याि गरेनन्, न त उनकया 
सतु्दर छोरया र छोरीहरूले; न त कोहोरकया 
सतु्दर छोरया र छोरीहरूले; न त कोररहोरकया 
सतु्दर छोरया र छोरीहरूले; र पनषकष्षमया सयारया 
िृथ्वीको सतहमया कसैकया सतु्दर छोरया र 
छोरीहरू पथएनन् जसले आफनया ियािहरूको 
िशचयात्याि गरे।

१८ ्सकयारण, ्सतो हुन ग्ो पक त्ो 
प्रथम ्वष्षमया जपहले एतेर चट्यानको गतुफयामया 
बयास गरे, त्हयाँ धेरै जन पथए जसलयाई ती 
गोप् गतुटब्दीहरूकया तरबयारद्यारया बध गरर्ो, 
कोरर्या्ततुम्कया प्वरुद्ध लडदै पक उनीहरूले 
अपधरयाज् प्रयाप्त गन्ष सकून्।

१९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्कया 
छोरयाहरूले धेरै लडे र धेरै रगत बगयाए।

२० अपन दोस्ो ्वष्षमया िरमप्रभतुको ्वचन 
एतेरकहयाँ आ्ो, पक उनी जयानतुिछ्ष र 
कोरर्या्ततुम्सयामतु अगम्वयाणी गनतु्षिछ्ष पक, ् पद 
उनले र उनकया समिूण्ष िरयानयाले िशचयात्याि 

गरे, िरमप्रभतुले उनलयाई उनको अपधरयाज् 
पदनतुहुनेछ र जनलयाई छयापडपदनतुहुनेछ—

२१ अ््थया उनको बयाहेक उनीहरूको र 
उनकया गृहसथ सबैको प्वनयाि गररनतुिछ्ष। अपन 
उनी ती अगम्वयाणी िूरया भएको देखनमयात् 
पजउनेछन् जतुन अकया्ष जनले उनीहरूको 
ररकथको भूपमप्रयाप्त गनने बयारेमया बोपलएको 
छ; र कोरर्या्ततुम्ले उनीहरूद्यारया समयापध 
प्रयाप्त गननेछन् र कोरर्या्ततुम् बयाहेक प्रत्ेक 
आतमयालयाई प्वनयाि गररनतुिछ्ष।

२२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्ले 
िशचयात्याि गरेनन्, न त उनकया गृहसथले, न त 
जनले; र ्तुद्ध रोपकएन; र उनीहरूले एतेरलयाई 
मयान्ष खोजे, तर उनी उनीहरू अगयापडबयाट भयागे 
र चट्यानकया गतुफयामया फेरर लतुके।

२३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िेरेद उठे 
र उनले िपन कोरर्या्ततुम्सँग लडे र उनले 
उनलयाई पजते, ्पतसमम पक तेस्ो ्वष्षमया 
उनले उनलयाई ब्धनमया ल्याए।

२४ अपन कोरर्या्ततुम्कया छोरयाहरूले, चौथो 
्वष्षमया, िेरेदलयाई पजते र उनीहरूकया पितयाकया 
पननमत अपधरयाज् फेरर प्रयाप्त गरे।

२५ अब भूपमको समिूण्ष सतहमया ्तुद्ध हुन 
थयाल्ो, प्रत्ेक मयापनस आफनो समूहसँग 
त्सकया पननमत लडदै जतुन उसले चयाहो।

२६ अपन भूपमको समिूण्ष सतहमया डयाँकयाहरू 
र पनषकष्षमया, सबै प्रकयारकया दुष्टतया पथए।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम् 
िेरेदसँग अत््त ररसयाए र उनी उनकया 
प्वरुद्ध आफनया सेनयाहरूकया सयाथ लडन गए; 
र उनीहरूले भ्यानक क्ोधमया भेट गरे र 
उनीहरूको पगलगयालको उित्कयामया भेट 
भ्ो; र लडयाइँ अत््त कष्टप्रद ब््ो।
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२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िेरेदले 

उनीसँग तीन पदनको अ्तरयालसमम लडे। 
अपन ्सतो हुन ग्ो कोरर्या्ततुम्ले उनलयाई 
हरयाए र उनलयाई उनी हेशलोनकया मैदयानहरूमया 
नितुपग्जेलसमम लखेटे।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िेरेदले 
उनीसँग ती मैदयानहरूमया फेरर लडयाइँ गरे; र हेर, 
उनले कोरर्या्ततुम्लयाई पजते र उनलयाई फेरर 
पगलगयालको उित्कयासमम लखेटे।

३० अपन कोरर्या्ततुम्ले िेरेदसँग 
पगलगयालको उित्कयामया फेरर लडयाइँ गरे, 
जसमया उनले िेरेदलयाई हरयाए र उनको बध गरे।

३१ अपन िेरेदले कोरर्या्ततुम्लयाई उनको 
पतघ्रयामया ियाइते बनयाए, पक उनी दुई ्वष्षको 
अ्तरयालसमम फेरर लडयाइँ गन्ष गएनन्, जतुन 
सम्मया भूपमको सतहमयापथकया समिूण्ष जनले 
रगत बगयाइरहे र त्हयाँ उनीहरूलयाई रोकने कोही 
पथएनन्।

अध्या् १४

जनहरूको दषु्टताल े िभूममाभ् श्ाप 
लयाउरँ—भगलाद, तयसपभर भल् र 
तयसपभर भरजभवरुद्धको यदु्धमा कोररयानतुम् 
समममभलत हुनरन—्रतिपात र भहँसाले िभूम 
ढाभकनर।

१ अपन अब जनको दुष्टतयाकया कयारण समिूण्ष 
भूपममया महयान् श्याि हुन थयाल्ो, जतुनमया, ्पद 
मयापनसले आफनो औजयार, अथ्वया आफनो 
तरबयार उसको दरयाजमया, अथ्वया उसले रयाखने 
सथयानमया रयाखदया, भोपलिलट उसले भेट्याउन 
सकदैनथ्ो, भूपममयापथको श्याि त्सतो ठूलो 
पथ्ो।

२ ्सकयारण प्रत्के मयापनसल े आफनया 
हयातहरूमया त्सलयाई समयात ेजतुन उसको आफनो 
पथ्ो र अरुसँग मयागने न त उसल े अरुलयाई 
पद्ो नै; र प्रत्ेक मयापनसल े आफनो दयापहने 
हयातपतर उसको तरबयारको पबडं रयाख्ो, आफनो 
समिपत्को र आफनो जी्वनको र आफनया ितनी 
र छोरयाछोरीहरूको सतुरक्याकया पननमत।

३ अपन अब, दुई ्वष्षको अ्तरयालिपछ 
र िेरेदको मृत्तुिपछ, हेर, िेरेदकया भयाइ 
उठे र उनले कोरर्या्ततुम्सँग लडे, जतुनमया 
कोरर्या्ततुम्ले उनलयाई हरयाए र अपकिको 
उजयाड सथयानसमम उनलयाई लखेटे।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक िेरेदकया भयाइले 
अपकिकया उजयाड सथयानमया उनीसँग लडे; 
र लडयाइँ अत््त कष्टप्रद ब््ो र कै्ौँ 
हजयारलयाई तरबयारद्यारया ढयापल्ो।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्ले 
उजयाड सथयानलयाई िेरया हयाले; र िेरेदकया भयाइ 
रयातमया उजयाड सथयानबयाट बयापहर अपि बढे र 
कोरर्या्ततुम्कया सेनयाको एकभयागको ्वध गरे, 
जब उनीहरू मयापतएकया पथए।

६ अपन उनी मोरोनको भूपमपतर अपि बढे 
र आफ ँैलयाई कोरर्या्ततुम्को पसंहयासनमया रयाखे।

७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्ले 
आफनया सेनयाकया सयाथ उजयाड सथयानमया दुई 
्वष्षको अ्तरयालसमम बयास गरे, जतुनमया उनले 
उनको सेनयामया ठूलो िपक् प्रयाप्त गरे।

८ अब िेरेदकया भयाइले िपन, जसको नयाउँ 
पगलयाद पथ्ो, आफनया सेनयामया ठूलो िपक् 
प्रयाप्त गरे, गोप् गतुटब्दीहरूकया कयारण।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनकया उच्च 
ियादरीले उनको हत्या गरे जब उनी आफनो 
पसंहयासनमया बसेकया पथए।



605

एतेर १४:१०–२४६०५
१० अपन ्सतो हुन ग्ो पक गोप् 

गतुटब्दीहरूमध् े एकल े उनलयाई एउटया गोप् 
बयाटोमया हत्या गऱ्ो र आफनया पननमत अपधरयाज् 
प्रयाप्त गऱ्ो; र उसको नयाउ ँलीब पथ्ो र लीब 
प्वियाल कदको पथ्ो, समिणू्ष जनमयाझकया कुनै 
िपन मयापनसभ्दया प्वियाल पथ्ो।

११ अपन ् सतो हुन ग्ो पक लीबको िपहलो 
्वष्षमया, कोरर्या्ततुम् मोरोनको भूपमसमम मयापथ 
आए र लीबसँग लडयाइँ गरे।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले लीबसँग 
लडे, जतुनमया लीबले उनकया ियाखतुरयामयापथ प्रहयार 
गरे पक उनी ियाइते भए; तैिपन, कोरर्या्ततुम्कया 
सेनया लीबमयापथ अगयापड बढे, पक उनी समतु्द् 
पकनयारयाकया पसमयानयापतर भयागे।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्ले 
उनलयाई लखेटे; र लीबले उनीसँग समतु्द्को 
पकनयारयामया लडयाइँ गरे।

१४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लीबले 
कोरर्या्ततुम्कया सेनयालयाई प्रहयार गरे पक उनीहरू 
फेरर अपकिको उजयाड सथयानपतर भयागे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक लीबले 
उनलयाई उनी अगोिकया मैदयानहरूसमम 
नआइ्जेलसमम लखेटे। अपन कोरर्या्ततुम्ले 
सबै जनलयाई उनी जहयाँ भयागे िपन आफनया सयाथ 
लगेकया पथए जब उनी लीब अगयापडको भूपमको 
त्ो भयागमया भयागे।

१६ अपन जब उनी आगोिकया मैदयानहरूमया 
आएकया पथए उनले लीबसँग लडयाइँ गरे र उनले 
पतनीमयापथ पतनी नमरु्जेलसमम प्रहयार गरे; 
तैिपन, लीबकया भयाइ कोरर्या्ततुम्कया प्वरुद्धमया 
उनको सट्यामया आए र लडयाइँ अत््त कष्टप्रद 
ब््ो, जतुनमया कोरर्या्ततुम् लीबकया भयाइकया 
सेनया अगयापडबयाट फेरर भयागे।

१७ अब लीबकया भयाइको नयाउँ पिज 
भपन्थ्ो। अपन ्सतो हुन ग्ो पक पिजले 
कोरर्या्ततुम्लयाई लखेटे र उनले धेरै सहरहरू 
पजते र उनले सत्ीहरू र बयालबयापलकयाहरू 
दुबैको बध गरे र उनले सहरहरू जलयाए।

१८ अपन समिूण्ष भूपमभरर पिजको डर ग्ो: 
हो, भूपम भरर एक आ्वयाज अपि ग्ो—
पिजको सेनयाअगयापड को खडया हुन सकछ? 
हेर, उनले आफनया अगयापड िृथ्वी बढयाछ्षन्!

१९ अपन ् सतो हुन ग्ो पक भूपमको समिूण्ष 
सतहभरर जन सेनयाहरूमया एकसयाथ जममया हुन 
थयाले।

२० अपन उनीहरू प्वभयापजत भए; र 
उनीहरूकया एक भयाग पिजको सेनयापतर भयागे र 
उनीहरूको एक भयाग कोरर्या्ततुम्को सेनयापतर 
भयागे।

२१ अपन ्तुद्ध ्पत भ्यानक र लयामो भएको 
पथ्ो र रक्ियात र संहयारको दृश् ्पत लयामो 
भएको पथ्ो पक भूपमको िूरै सतह मृतककया 
िरीरहरूले भररएको पथ्ो।

२२ अपन ् तुद्ध ् पत पछटो र द्ूतगपतको पथ्ो 
पक मृतकहरूलयाई गयाडने कोही बयाँकी भएनन्, 
तर उनीहरू रक्ियात देनख रक्ियातसमम अपि 
बढे, ितुरुषहरू, सत्ीहरू र बयालबयापलकयाहरू 
दुबैकया िरीरहरूलयाई भूपमको सतहमयापथ छरे, 
मयासतुकया कीरयाहरूको आहयारया बन् छयाडदै।

२३ अपन त्ो ग्ध भूपमको सतहमयापथ 
अपि ग्ो, भूपमको समिूण्ष सतहमयापथ समेत; 
्सकयारण जन पदनमया र रयातमया, त्सतो 
ग्धकया कयारण, समस्यामया िरे।

२४ तैिपन, पिजले कोरर्या्ततुम्लयाई लखेटन 
छयाडेनन्; पकनपक उनले कोरर्या्ततुम्मयापथ 
उनकया दयाजतुको रगतको बदलया पलने कसम 



606

एतेर १४:२५–१५:३ ६०६
खयाएकया पथए, जसलयाई बध गररएको पथ्ो 
र िरमप्रभतुकया ्वचन जतुन एतेरसयामतु आ्ो पक 
कोरर्या्ततुम् तरबयारद्यारया ढलने छैनन्।

२५ अपन ्सरी हयामी देखछौँ पक िरमप्रभतुले 
उनीहरूलयाई आफनो क्ोधको िररिूण्षतयामया 
भेटनतुभ्ो र उनीहरूको दुष्टतया र कुकम्षहरूले 
उनीहरूको चीरसथया्ी प्वनयािको मयाग्ष त्यार 
गरेको पथ्ो।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक पिजले 
कोरर्या्ततुम्लयाई िू्व्षतफ्क लखेटे, समतुद् 
पकनयारकया पसमयानयाहरूसमम समेत र त्हयाँ 
उनले पिजसँग तीन पदनको अ्तरयालसमम 
लडयाइँ गरे।

२७ अपन पिजकया सेनयाहरूमयाझको प्वनयाि 
्पत भ्यानक पथ्ो पक जन डरयाउन थयाले र 
कोरर्या्ततुम्कया सेनयाहरूबयाट भयाग् थयाले र 
उनीहरू कोररहोरको भूपमपतर भयागे र उनीहरू 
अगयापड बयापस्दयाहरूलयाई बढयारे, उनीहरू 
सबैलयाई जो उनीहरूसँग सनममपलत भएनन्।

२८ अपन उनीहरूले कोररहोरको 
उित्याकयामया आफनया ियालहरू टयाँगे र 
कोरर्या्ततुम्ले ितुरको उित्कयामया आफनया 
ियालहरू टयाँगे। अब ितुरको उित्कया 
कोमनोर डयाँडयाको नयापजक पथ्ो; ्सकयारण, 
कोरर्या्ततुम्ले आफनया सेनयाहरू कोमनोर 
डयाँडयामयापथ जममया गरे र पिजकया सेनयाहरूसयामतु 
प्वगतुल फुके उनीहरूलयाई लडयाइँमया पनमतया गन्ष।

२९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू अपि 
आए, तर फेरर धियाइए; र उनीहरू दोस्ो िटक 
आए र उनीहरूलयाई दोस्ो िटक फेरर धियाइ्ो। 
अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू तेस्ो िटक 
फेरर आए र लडयाइँ अत््त कष्टप्रद ब््ो।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक पिजले 

कोरर्या्ततुम्लयाई प्रहयार गरे पक उनले उनलयाई 
धेरै गपहरया चोटहरू लगयाए; र कोरर्या्ततुम्, 
आफनो रगत गतुमयाएकयाले, बेहोस भए र उनी 
मृतक भएझैँ उनलयाई लपग्ो।

३१ अब दुबै िक्हरूमया ितुरुष, सत्ी र 
बयालबयापलकयाहरूको क्पत ्पत महयान् पथ्ो 
पक पिजले आफनया जनलयाई आज्या पदए पक 
उनीहरूले कोरर्या्ततुम्कया सेनयाहरूलयाई 
लखेटन हुँदैन, ्सकयारण, उनीहरू आफनो 
पिप्वरमया फक्क।

अध्या् १५

लाखौं येरदेीहरूको लडाइँमा वध गररनर—
भरज र कोररयानतमु् अमनतम लडाइँका भनममत 
स् ै जन जममा गर्छन—्परमप्रिुको आतमा 
उनीहरूसँग रहन ्नदहुनर—यरेदेी राष्टट्रको 
पूर ैभवनार हुनर—कोररयानतमु्मात् रहनरन।्

१ अपन ्सतो हुन ग्ो जब कोरर्या्ततुम्ले 
उनकया ियाउहरूबयाट चङ्याइ ियाए, उनले ती 
्वचनहरू समझन थयाले जतुन एतेरले उनीसयामतु 
बोलेकया पथए।

२ उनले देखे पक तरबयारद्यारया बध गररएकया 
लगभग बीस लयाख जन जपत भैसकेकया पथए 
र उनको हृद्मया दु:ख हुन थयाल्ो; हो, 
त्हयाँ बीस लयाख िपक्ियाली मयापनसहरू 
र उनीहरूकया ितनीहरू र उनीहरूकया 
बयालबयापलकयाहरूको ्वध गररएको पथ्ो।

३ उनले ती दुष्टतयाको िशचयात्याि गन्ष थयाले 
जतुन उनले गरेकया पथए; उनले ती ्वचनहरू 
समझन थयाले जतुन सबै अगम्वक्याहरूकया 
मतुखबयाट बोपलएको पथ्ो र उनले ती देखे 
पक ती सबै अपहलेसमममया, प्रत्ेक कण, िूरया 
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गरर्ो; र उनको आतमयाले प्वलयाि गन्ष थयाल्ो 
र सया्त्वनया पलन अस्वीकयार गऱ्ो।

४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले पिजलयाई 
एक ित् लेखे, उनीसँग चयाहँदै पक उनले 
जनलयाई छयापडपदऊन् र उनले जनको जी्वनकया 
पननमत अपधरयाज् पदनेछन्।

५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब पिजले 
उनको ित् प्रयाप्त गरे उनले कोरर्या्ततुम्लयाई 
ित् लेखे, पक ्पद उनले आफ ँैलयाई समि्षण 
गछ्षन्, पक उनले उनको आफनै तरबयारले 
उनको बध गन्ष सकून्, पक उनले जनकया 
जी्वनहरूलयाई छयापडपदनेछन्।

६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जनले आफनया 
दुष्टतयाको िशचयात्याि गरेनन्; र कोरर्या्ततुम्कया 
जन पिजकया जनप्वरुद्ध क्ोधमया भनडकए; 
र पिजकया जन कोरर्या्ततुम्कया जनप्वरुद्ध 
क्ोधमया भनडकए; ्सकयारण, पिजकया जनले 
कोरर्या्ततुम्कया जनप्वरुद्ध लडे।

७ अपन जब कोरर्या्ततुम्ले देखे पक उनले 
हयान्ष लयागे उनी पिजकया जनदेनख फेरर भयाग् 
थयाले।

८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनी 
ररनप््या्कुमकया ियानीसमम आए, जतुन, 
भयाषया्तरणअनतुसयार, ठूलो हो, अथ्वया सबैलयाई 
पजतने हो। ् सकयारण, जब उनीहरू ् ी ियानीमया 
आए उनीहरूले आफनया ियालहरू टयाँगे; र 
पिजले िपन आफनया ियालहरू उनीहरू नपजकै 
टयाँगे; र त्सकयारण भोपलिलट उनीहरू लडयाइँ 
गन्ष आए।

९ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
अत््त कष्टप्रद लडयाइँ लडे, जतुनमया 
कोरर्या्ततुम् फेरर ियाइते भए र उनी रगतको 
क्पतले गदया्ष बेहोस भए।

१० अपन ् सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्कया 
सेनयाहरूले पिजकया सेनयाहरूमयापथ दबयाब पदए 
तयापक उनीहरूले पतनीहरूलयाई हरयाए, तयापक 
उनीहरूले उनीहरूलयाई आफूदेनख भगयाए र 
उनीहरू दपक्णतफ्क भयागे र आफनया ियालहरू 
एक सथयानमया टयाँगे जतुनलयाई ओगत भपन्थ्ो।

११ अपन ् सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्कया 
सेनयाले आफनया ियालहरू रयामया डयाँडयानपजक 
टयाँगे; र ्ो सोही डयाँडया पथ्ो जहयाँ मेरया पितया 
मोमकोनले ती अपभलेखहरू िरमप्रभतुसयामतु 
लतुकयाउनतुभ्ो, जतुन िप्वत् पथए।

१२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
एतेरबयाहेक भूपमकया समिूण्ष सतहमयापथकया सबै 
जनलयाई एक सयाथ जममया गरे, जसको बध 
गररएको पथएन।

१३ अपन ्सतो हुन ग्ो पक एतेरले 
जनकया सबै कया््षहरू देखे; र उनले देखे पक 
जो कोरर्या्ततुम्कया समथ्षनमया पथए ती जन 
कोरर्या्ततुम्कया सेनयामया एकसयाथ जममया भएकया 
पथए; र जो पिजकया समथ्षनमया पथए ती जन 
पिजकया सेनयामया एकसयाथ भेलया भएकया पथए।

१४ ्सकयारण, उनीहरूले चयार ्वष्षको 
अ्तरयालसमम जनलयाई एकसयाथ जममया 
गरररहेकया पथए, तयापक उनीहरूले सबैलयाई 
ियाउन सकून् जो भूपमको सतहमया पथए र उनले 
सबै िपक् प्रयाप्त गन्ष सकून् जतुन ्ो समभ्व 
पथ्ो पक उनीहरूले प्रयाप्त गन्ष सकथे।

१५ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब उनीहरू 
सबै एकसयाथ जममया भए, प्रत्ेक त्ो सेनयामया 
जसमया ऊ चयाह्थ्ो, उनीहरूकया ितनीहरूकया 
र उनीहरूकया बयालबयापलकयाहरूकया सयाथ—
ितुरुष र सत्ी र बयालबयापलकयाहरू दुबै ्तुद्धकया 
हपत्यारहरूसयाथ सनजजत भएर, ढयालहरू 
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र ्वक्क्वचहरू र पिर-क्वचहरू पलएर र 
्तुद्धकया तररकयाले आभूपषत भएर—उनीहरू 
एक अकया्षप्वरुद्ध लडयाइँ गन्ष अपि बढे; र 
उनीहरूले त्ो पदनभरर लडे र पजतेनन्।

१६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब रयापत 
भ्ो उनीहरू थपकत भए र आ-आफनया 
पिप्वरहरूपतर फक्क; र उनीहरू आफनया 
पिप्वरहरू पतर फक्किपछ बध गररएकया 
उनीहरूकया जनको क्पतकया पननमत उनीहरूले 
पचच्याहट र प्वलयाि गन्ष थयाले; र उनीहरूकया 
रोदनहरू, उनीहरूकया पचच्याहटहरू र 
प्वलयािहरू ्पत प्वियाल पथए, पक पतनले 
हया्वयालयाई अत््त छेदन गरे।

१७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक भोपलिलट 
उनीहरू फेरर लडयाइँ गन्ष गए र महयान् र भ्यानक 
पथ्ो त्स पदन, तैिपन, उनीहरूले पजतेनन् र 
जब फेरर रयापत भ्ो बध गररएकया उनीहरूकया 
जनको क्पतकया कयारण उनीहरूले आफनया 
रोदनहरू र आफनया पचच्याहटहरू र आफनया 
प्वलयािहरूद्यारया हया्वयाको छेदन गरे।

१८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम्ले 
पिजलयाई फेरर एक ित् लेखे, ्ो चयाहँदै पक 
उनी लडयाइँ गन्ष फेरर नआऊन्, तर पक उनले 
अपधरयाज् पलऊन् र जनकया जी्वनहरूलयाई 
छयापडदेऊन्।

१९ तर हेर, िरमप्रभतुको आतमया उनीहरूसँग 
रहन रोपकएको पथ्ो र सैतयानसँग जनकया 
हृद्हरूमयापथ िूण्ष िपक् पथ्ो; पकनपक 
उनीहरूलयाई आफनया हृद्कया कठोरतया र 
आफनया मनसतषकको अ्धोिनयाहरूमया पदइ्ो, 
तयापक उनीहरूको पबनयास होस्; ्सकयारण 
उनीहरू फेरर लडयाइँ गन्ष गए।

२० अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 

त्स पदनभरर लडे र जब रयात आ्ो उनीहरू 
आफनया तरबयारहरूमयापथ सतुते।

२१ अपन भोपलिलट उनीहरू रयात 
नआइ्जेलसमम समेत लडे।

२२ अपन जब रयापत आ्ो उनीहरू क्ोधले 
मयापतए, मपदरयाले मयापतने मयापनसजसतै गरी; र 
उनीहरू फेरर आफनया तरबयारहरूमयापथ सतुते।

२३ अपन भोपलिलट उनीहरू फेरर लडे र 
जब रयात आ्ो कोरर्या्ततुम्कया जनमध्े 
बयाउन् जनया र पिजकया जनमध्े उनया्सत्री 
जनया बयाहेक उनीहरू सबै तरबयारद्यारया ढलेकया 
पथए।

२४ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू 
त्ो रयात उनीहरूकया तरबयारहरूमयापथ सतुते र 
भोपलिलट उनीहरू फेरर लडे र उनीहरूले 
आफनया िपक्मया उनीहरूकया तरबयारहरू र 
आफनया ढयालहरूकया सयाथ, त्ो पदनभरर लडे।

२५ अपन जब रयापत आ्ो त्हयाँ पिजकया 
जनमध्े बत्ीस जनया र कोरर्या्ततुम्कया 
जनमध्े सत्याईस जनया पथए।

२६ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरूले 
खयाए र सतुते र भोपलिलट मृत्तुकया लयापग त्यारी 
गरे। अपन उनीहरू मयापनसहरूको िपक्मया 
ठूलो र िपक्ियाली मयापनसहरू पथए।

२७ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनीहरू तीन 
िणटयाको अ्तरयालसमम लडे र रगतको क्पतकया 
कयारण उनीहरू बेहोस भए।

२८ अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
कोरर्या्ततुम्कया मयापनसहरूले ि्या्षप्त िपक् 
प्रयाप्त गरेकया पथए पक उनीहरू पहडन सकथे, 
उनीहरू आफनया जी्वनकया पननमत भयाग् लयागेकया 
पथए; तर हेर, पिज उठे र उसकया मयापनसहरू 
िपन उठे र उनले आफनया क्ोधमया कसम खयाए 
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मोरोनीको ितुसतक
अध्या् १

मोरोनीले लमानीहरूका फाइदाका 
भनममत लेखरन्—ख्ीष्टलाई असवीकार 
नगनने नफीहरूलाई माररनर। लगिग 
ई.सं. ४०१–४२१।

१ अब म, मोरोनी, ्ेरेदकया जनको प्व्वरणको 
संक्ेिीकरणको अ्त् गरेिपछ, मैले अरु 
नलेखने सोचेको पथएँ, तर मेरो अझै नयाि 
भएको छैन; र मैले आफ ँैलयाई लमयानीहरूसयामतु 
थयाहया पदएको छैन कथंकदयापचत् उनीहरूले 
मेरो प्वनयाि गननेछन्।

२ पकनपक हेर, उनीहरूकया ्तुद्धहरू 

आफ ँैमयाझ अत््त तीब् छन् र उनीहरूको 
िृणयाकया कयारण उनीहरूले प्रत्ेक नफीलयाई 
मयाछ्षन् जसले ख्ीष्टलयाई अस्वीकयार गननेछैन।

३ अपन म, मोरोनीले ख्ीष्टलयाई अस्वीकयार 
गननेछैनँ; ्सकयारण, म मेरो आफनो जी्वनको 
सतुरक्याकया पननमत जहयाँ सकछु उतै बरयापल्छु।

४ ्सकयारण, म अरु केही कुरयाहरू लेखछु, 
त्स प्विरीत जतुन मैले सोचेको पथएँ; पकनपक 
मैले अरु केही नलेखने सोचेको पथएँ; तर म 
अरु केही कुरयाहरू लेखछु, पक समभ्वत: ती 
मेरया ब्धतु लमयानीहरूसयामतु, भप्वष्कया कुनै 
पदनमया, िरमप्रभतुको इचछयाअनतुसयार, केही 
महत्वकया होऊन्।

पक उनले कोरर्या्ततुम्को बध गननेछन् अ््थया 
उनी तरबयारद्यारया नयाि हुनेछन्।

२९ ्सकयारण, उनले उनीहरूलयाई लखेटे 
र भोपलिलट उनले उनीहरूलयाई उपछने; र 
उनीहरू फेरर तरबयारकया सयाथ लडे। अपन ्सतो 
हुन ग्ो पक जब कोरर्या्ततुम् र पिजबयाहेक 
उनीहरू सबै तरबयारद्यारया ढलेकया पथए, हेर, 
पिज रगतको क्पतकया कयारण बेहोस भए।

३० अपन ्सतो हुन ग्ो पक जब 
कोरर्या्ततुम् आफनया तरबयारमया अडेसया लयाएकया 
पथए, तयापक उनले एकपछन आरयाम पलए, 
उनले पिजको पिर कयाटे।

३१ अपन ्सतो हुन ग्ो पक उनले पिजको 
पिर कयाटेिपछ, पक पिजले आफनया हयातहरू 
उठयाए र ढले; र त्सिपछ उनले ियास फेन्षकया 
पननमत सङ्घष्ष गरे, उनी मरे।

३२ अपन ्सतो हुन ग्ो पक कोरर्या्ततुम् 
िृथ्वीमया ढले र जी्वन नभए जसतै बने।

३३ अपन िरमप्रभतुले एतेरसयामतु बोलनतुभ्ो 
र उनलयाई भन्तुभ्ो: अपि जयाऊ। अपन उनी 
अपि गए र देखे पक िरमप्रभतुकया ्वचनहरू सबै 
िूरया भएकया पथए; र उनले आफनया अपभलेख 
पसध्याए; (र स्यांि िपन मैले लेखेको छैन) र 
उनले त्स तररकयाले ती लतुकयाए पक पलमहीकया 
जनले ती फेलया ियारे।

३४ अब ्ी हुन् ती अन्तम ्वचनहरू जतुन 
एतेरले लेखेकया पथए: िरमप्रभतु चयाहनतुहु्छ पक 
म रुिया्तररत होऊँ, अथ्वया पक मैले िरमप्रभतुको 
इचछया िरीरमया भोगतु, ् सको मतलब छैन, ् पद 
्सतो भए पक म िरमेश्वरको अपधरयाज्मया 
मतुक् हु्छु। आपमन।
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अध्या् २

यरेलू े नफीका ्ाह्र भरषयहरूलाई पभवत् 
आतमाको उपहार प्रदान गनने रभति भदनुियो। 
लगिग ई.स.ं ४०१–४२१।

१ ख्ीष्टकया ्वचनहरू, जतुन उहयाँले आफनया बयाह्र 
पिष्हरूसयामतु बोलनतुभ्ो, जसलयाई उहयाँले 
चतुन्तुभएको पथ्ो, जब उहयाँले उनीहरूमयापथ 
आफनया हयातहरू रयाखनतुभ्ो—

२ अपन उहयाँले उनीहरूलयाई नयाउँद्यारया 
बोलयाउनतुभ्ो, ्सो भ्दै: पतमीहरूले मेरया 
नयाउँमया पितयालयाई ितुकयाननेछौ, िपक्ियाली 
प्रयाथ्षनयामया; र पतमीहरूले त्सो गरेिपछ 
पतमीहरूसँग त्ो िपक् हुनेछ पक उसलयाई 
त्ो िपक् पदनेछौ जसमयापथ पतमीहरूले 
आफनया हयातहरू रयाखनेछौ, पतमीहरूले िप्वत् 
आतमया पदनेछौ र मेरया नयाउँमया पतमीहरूले ्ो 
पदनेछौ, पकनपक मेरया प्रेररतहरूले ्सो गछ्षन्।

३ अब ख्ीष्टले ्ी ्वचनहरू उनीहरूसयामतु 
उहयाँको िपहलो भेटकया सम्मया बोलनतुभ्ो 
र भीडले ्ो सतुनेन, तर पिष्हरूले ्ो सतुने 
र जपतकया पिरहरूमयापथ उनीहरूले आफनया 
हयातहरू रयाखे, उनीहरूमयापथ िप्वत् आतमया 
ओपल्ष्ो।

अध्या् ३

एलडरहरूल े हातहरू राखरे पादरीहरू र 
भरक्षकहरूको भनयभुति गर्छन्। लगिग 
ई.स.ं ४०१–४२१।

१ ्ो त्ो तररकया हो जतुनबयाट चच्षकया एलडरहरू 
भपनने पिष्हरूले ियादरीहरू र पिक्कहरूको 
पन्तुपक् गरे—

२ उनीहरूले पितयासयामतु ख्ीष्टकया नयाउँमया 
प्रयाथ्षनया गरेिपछ, उनीहरूले आफनया हयातहरू 
पतनीहरूमयापथ रयाखे र भने:

३ ्ेिू ख्ीष्टकया नयाउँमया म पतमीलयाई 
िशचयात्याि र उहयाँको नयाउँमयापथको आसथयामया 
अ्त्समम सहेर ्ेिू ख्ीष्ट मयाफ्कत् ियािहरूको 
छुटकरयाको प्रचयार गन्ष ियादरी हुन (अथ्वया ्पद 
उनी पिक्क भए, पिक्क हुन) पन्तुक् गछु्ष। 
आपमन।

४ अपन ्सप्रकयारले उनीहरूले ियादरीहरू 
र पिक्कहरूको पन्तुपक् गरे, िरमेश्वरले 
मयापनसहरूसयामतु पदएकया उिहयारहरू 
र बोलया्वटहरूअनतुसयार; र उनीहरूले 
पतनीहरूलयाई िप्वत् आतमयाको िपक्अनतुसयार 
पन्तुपक् गरे, जतुन उनीहरूमया पथ्ो।

अध्या् ४

एलडरहरू र पादरीहरूल े कसरी प्रिुिोजको 
रोटीको सञ्ालन गनने वयाखया गररनर। 
लगिग ई.सं. ४०१–४२१।

१ उनीहरूकया एलडरहरू र ियादरीहरूले ख्ीष्टको 
िरीर र रगत चच्षसयामतु सचियालन गनने तररकया; 
र उनीहरूले ख्ीष्टको आज्याहरूअनतुसयार 
सचियालन गरे, ्सकयारण तररकया सत् भएको 
हयामीलयाई थयाहया छ र एलडर अथ्वया ियादरीले 
्सको से्वया गरे—

२ अपन उनीहरूले चच्षसँग ितुँडया टेके र 
ख्ीष्टकया नयाउँमया पितयासयामतु प्रयाथ्षनया गरे, ्सो 
भ्दै:

३ हे िरमेश्वर, अन्त पितया, हयामी हजतुरको 
ितुत् ्ेितु ख्ीष्टकया नयाउँमया ्सको भयाग पलनेहरू 
सबैकया आतमयाहरुकया लयापग ् ो रोटी आपिपषत 
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गन्ष र िप्वत् ियान्ष हजतुरसयामतु प्व्ती गद्षछौ, 
तयापक पतनीहरूले हजतुरकया ितुत्को िरीरको 
समझनयामया खयानेछन्, र हजतुरकया सयाक्ी 
हुनेछन्। हे िरमेश्वर अन्त पितया, पतनीहरु 
आफूमया हजतुरकया ितुत्को नयाम पलन र उहयाँलयाई 
संधै समझन र उहयाँले पतनीहरूलयाई पदनतुभएकया 
उहयाँकया आज्याहरु ियालन् गन्ष इचछुक छन्: 
तयापक उहयाँको आतमया पतनीहरूको सयाथमया 
संधै रपहरहनेछ। आपमन।

अध्या् ५

प्रिुिोजको दाखमद्ध सञ्ालन गनने तररका 
तोभकनर। लगिग ई.स.ं ४०१–४२१।

१ दयाखमद्ध सचियालन गनने तररकया—हेर, 
उनीहरूले कचौरया पलए र भने:

२ हे िरमेश्वर, अन्त पितया, हयामी हजतुरकया 
ितुत् ्ेितु ख्ीष्टकया नयाउँमया ्ो पिउनेहरू सबैकया 
आतमयाहरूकया लयापग ्ो दयाखरस आपिपषत 
गन्ष र िप्वत् ियान्ष हजतुरसयामतु प्व्ती गद्षछौ, 
तयापक पतनीहरुले हजतुरकया ितुत्को रगतकया 
समझनयामया ्सो गननेछन् जतुन पतनीहरूकया 
लयापग बगयाइएको पथ्ो, तया पक पतनीहरू 
हजतुरकया सयाक्ी हुन सकनेछन्, हे िरमेश्वर 
अन्त पितया, पतनीहरूले उहयाँलयाई संधै 
समझने गद्षछन्, तया पक पतनीहरूको सयाथमया 
उहयाँको आतमया रपहरहनेछ। आपमन।

अध्या् ६

पशचात्तापी वयभतिहरूलाई ्मप्तसमा भदइयो र 
सगंभतमा लयाइयो—पशचात्ताप गनने चच्छका 
सदसयहरूलाई क्षमा गररनर—सिाहरू 

पभवत् आतमाका रभतिद्ारा सञ्ालन गररनर। 
लगिग ई.सं. ४०१–४२१।

१ अपन अब म बनप्तसमयाकया बयारेमया बोलदछु। 
हेर, एलडरहरू, ियादरीहरू र पिक्कहरूलयाई 
बनप्तसमया पदइएको पथ्ो; र उनीहरूलयाई 
बनप्तसमया पदएको पथएन ्पद उनीहरूले 
आफनया पननमत ्ोग् फल नल्याएको भए।

२ उनीहरूले न त कसैलयाई बनप्तसमयामया 
रिहण गरे ् पद पतनीहरू चूण्ष हृद् र िछुतयाएको 
आतमयाकया सयाथ अपि नआएको भए र आफनया 
सबै ियािहरूको सयाँचै नै िशचयात्याि गरेँ भनी 
चच्षसयामतु ग्वयाही नपदएको भए।

३ अपन उनीहरूले कसैलयाई बनप्तसमयामया 
प्रयाप्त गरेनन् ्पद पतनीहरूले उहयाँको से्वया 
अ्त्समम गनने पननशचततयाकया सयाथ ख्ीष्टको 
नयाउँ आफूमयापथ नपलएको भए।

४ अपन उनीहरूलयाई बनप्तसमयामया रिहण 
गरेिपछ र िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया 
ल्याइएिपछ र सफया गरेिपछ, उनीहरूलयाई 
ख्ीष्टको चच्षकया जनमयाझ गणनया गरर्ो; 
र उनीहरूकया नयाउँहरू पलइ्ो, तयापक 
उनीहरूलयाई सनमझ्ोस् र उनीहरूलयाई 
सही बयाटोमया रयाखन, उनीहरूलयाई 
पनर्तर प्रयाथ्षनयामया पनगरयानीिू्व्षक रयाखन, 
उनीहरूको आसथयाकया लेखक र अ्त्कतया्ष 
ख्ीष्टकया ्ोग्तयाहरूमया मयात् भरोसया गददै, 
िरमेश्वरकया असल ्वचनद्यारया ियालनिोषण  
गरर्ोस्।

५ अपन उि्वयास बसन र प्रयाथ्षनया गन्ष र 
उनीहरूकया आतमयाहरूकया कल्याणकया बयारेमया 
एक अकया्षसँग बोलन चच्ष बयारमबयार एकसयाथ 
भेलया भ्ो।
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६ अपन उनीहरू िरमप्रभतु ्ेिूकया समझनयामया 

रोटी र दयाखमद्ध पलन सधैँ एकसयाथ भेलया भए।
७ अपन उनीहरू ियालनया गन्ष अपडग पथए 

तयापक उनीहरूमयाझ कुनै दुष्टतया पथएन; र जसले 
दुष्टतया गरेको फेलया ियारर्ो र एलडरहरूकया 
अगयापड चच्षकया तीन सयाक्ीहरूले उनीहरूलयाई 
दोषी ठहरयाए र ्पद उनीहरूले िशचयात्याि 
गरेनन् र स्वीकयारेनन् भने, उनीहरूकया नयाउँहरू 
मेपट्थे र उनीहरूलयाई ख्ीष्टकया जनमयाझ 
गणनया गरर््थ्ो।

८ तर जहयाँसमम उनीहरूले, सच्चया 
अपभप्रया्कया सयाथ, िशचयात्याि गरे र क्मया 
खोजे, उनीहरूलयाई क्मया गरर्ो।

९ अपन उनीहरूकया भेलयाहरू चच्षद्यारया 
आतमयाकया कया््षहरूअनतुसयार र िप्वत् आतमयाकया 
िपक्द्यारया सचियालन गरर्ो; पकनपक प्र्वचन 
पदन होस्, ्या प्रोतसयाहन गन्ष होस्, अथ्वया 
पब्ती गन्ष होस्, अथ्वया गयाउन नै होस् जसरी 
िप्वत् आतमयाको िपक्ले उनीहरूलयाई अगतु्वयाइ 
गऱ्ो, त्सरी नै ्सो गररएको पथ्ो।

अध्या् ७
परमप्रिुको भवश्ममा प्रवेर गन्छ भनमता 
भदइनर—सच्ा अभिप्रायका सा् प्रा््छना 
गर—ख्ीष्टको आतमाले माभनसहरूलाई 
खरा््ाट असल रुट्ाउन सक्षम 
्नाउँर—सैतानले माभनसहरूलाई ख्ीष्टको 
असवीकार गन्छ र दुष्टता गन्छ मनाउँर—
अगमवतिाहरूले ख्ीष्टको आगमन प्रकट 
गर्छन्—आस्ाद्ारा आशचय्छकम्छहरू गररनर 
र सवग्छदूतहरूले सेवा गर्छन्—माभनसले 
अननत जीवनको आरा गर्छन् र ख्ीभष्टय 
प्रेममा लागरन्। लगिग ई.सं. ४०१–४२१।

१ अपन अब म, मोरोनील ेमरेया पितया मोमकोनकया 
्वचनहरूमध्े केही लखेछु, जतुन उहयँाल ेआसथया, 
आिया र ख्ीपष्ट् प्रमेकया बयारेमया बोलनतुभ्ो; 
पकनपक उहयालँ े जनसयामतु ्सप्रकयारले 
बोलनतुभ्ो, जब उहयालँ ेउनीहरूलयाई सभया-िरमया 
पसकयाउनतुभ्ो जतुन उनीहरूल े आरयाधनयाकया 
सथयानकया पननमत बनयाएकया पथए।

२ अपन अब म, मोमकोन पतमीहरूसयामतु 
बोलदछु, मरेया पप्र् ब्धतुहरू; र ्ो िरमेश्वर 
पितयाको र हयाम्या िरमप्रभतु ्िे ू ख्ीष्टको 
अनतुरिह र उहयाकँो िप्वत् इचछयाद्यारया, उहयँाको 
मप्रपतको बोलया्वटको उिहयारकया कयारणल े हो 
पक ्ससम्मया मलयाई पतमीहरूसयामतु बोलन 
अनतुमपत पदइएको छ।

३ ्सकयारण, म पतमीहरूसयामतु बोलदछु 
जो चच्षकया हौ, जो ख्ीष्टकया िया्तम् 
अनतु्या्ीहरू हौ र जसले ि्या्षप्त आिया प्रयाप्त 
गरेकयाछौ जतुनबयाट पतमीहरूले िरमेश्वरको 
प्वश्ममया प्र्वेि गन्षसकछौ, ्स सम्देनख 
उिरया्त पतमीहरूले स्वग्षमया उहयाँसँग आरयाम 
नगरर्जेलसमम।

४ अपन अब मेरया ब्धतुहरू, म पतमीहरूकया 
्ी कुरयाहरूको मूल्याङ्न मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसँगको पतमीहरूको िया्तप्री् 
पहँडयाइकया कयारण गद्षछु।

५ पकनपक म िरमेश्वरकया ती ्वचन समझ्छु 
जसले भ्छ उनीहरूकया कया््षहरूद्यारया 
पतमीहरूले उनीहरूलयाई पचन्ेछौ; पकनपक 
्पद उनीहरूकया कया््षहरू असल भए, तब 
उनीहरू िपन असल छन्।

६ पकनपक हेर, िरमेश्वरले भन्तुभएको छ 
मयापनस खरयाब भएर त्ो गन्ष सकदैन जतुन असल 
छ; पकनपक ्पद उसले उिहयार पद्छ, अथ्वया 
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प्रयाथ्षनया गद्षछ भने, ् पद उसले सच्चया चयाहनयाले 
नगरे ्सले उसलयाई कुनै फयाइदया हुँदैन।

७ पकनपक हेर, ्ो उनकया लयापग 
धयापम्षकतयाकया पननमत गपनने छैन।

८ पकनपक हेर, ्पद मयापनस खरयाब हुँदयाहुँदै 
उिहयार पद्छ, उसले सो अनकनयाइ—
अपनचछयािू्व्षक पद्छ भने, ्सकयारण ्ो 
उसकया पननमत त्सतै गपन्छ जसरी ्पद 
उसले उिहयार रयाखेको पथ्ो; ्सकयारण 
उसलयाई िरमेश्वरअगयापड खरयाब गपन्ो।

९ अपन त्सरीनै मयापनसहरूकया सयामतु 
िपन ्ो खरयाब गपननेछ, ्पद उसले सच्चया 
अपभप्रया्ले प्रयाथ्षनया गददैन भने, हो, ्सले 
उसलयाई कुनै फयाइदया हुँदैन, पकनपक िरमेश्वरले 
त्सतो कसैलयाई िपन रिहण गनतु्षहुन्।

१० ्सकयारण, खरयाब मयापनसले त्ो गन्ष 
सकदैन जतुन असल छ, न त उसले असल 
उिहयार नै पदनेछ।

११ पकनपक हेर, तीतो फोहोरयाले असल 
ियानी ल्याउन सकदैन, न त असल फोहोरयाले 
पततो ियानी ल्याउन सकछ; ्सकयारण, 
सैतयानको से्वक भएको मयापनसले ख्ीष्टलयाई 
िछ्याउन सकदैन; र ्पद उसले ख्ीष्टलयाई 
िछ्याउँछ भने ऊ सैतयानको से्वक हुन 
सकदैन।

१२ ्सकयारण, सबै कुरयाहरू जतुन असल 
छन् िरमेश्वरबयाट आउँछन्; र जतुन खरयाब 
छ त्ो सैतयानबयाट आउँछ; पकनपक सैतयान 
िरमेश्वरको ित्तु हो र उसले उहयाँप्वरुद्ध पनर्तर 
लडदछ र ियाि गन्ष र त्ो गन्ष पनमत्याउँछ र 
लोभ्याउँछ जतुन पनर्तर खरयाब छ।

१३ तर हेर, जतुन िरमेश्वरको हो, त्सले 
पनर्तर असल गन्ष पनमत्याउँछ र लोभ्याउँछ; 

्सकयारण, जतुन कुरयाले असल गन्ष र 
िरमेश्वरलयाई मया्या गन्ष र उहयाँको से्वया गन्ष 
पनमत्याउँछ र लोभ्याउँछ त्ो िरमेश्वरद्यारया 
प्रेररत गररएको हो।

१४ ्सकयारण, ध्यान देऊ, मेरया पप्र् 
ब्धतुहरू, पक पतमीहरूले जतुन खरयाब छ 
त्सलयाई िरमेश्वरबयाट भएको भनी, अथ्वया 
जतुन असल छ र िरमेश्वरबयाट हो त्सलयाई 
खरयाब भएको भनी मूल्याङ्न नगर।

१५ पकनपक हेर, मरेया ब्धतुहरू, ्ो 
पतमीहरूलयाई मूल्याङ्न गन्ष पदइएको छ, 
पक पतमीहरूल ेखरयाबबयाट असल पचन् सक; 
र मूल्याङ्न गनने तररकया जसरी पदनको प्रकयाि 
रयातको अ्धकयारबयाट सिष्ट छ त्सरी न ैसिष्ट 
छ, पक पतमीहरूल े िणू्ष ज्यानकया सयाथ पचन् 
सक।

१६ पकनपक हेर, ख्ीष्टको आतमया 
प्रत्ेक मयापनसलयाई पदइएको छ, पक उसले 
असलबयाट खरयाब पचन् सकोस्; ्सकयारण, 
म पतमीहरूसयामतु मूल्याङ्न गनने तररकया 
देखयाउँछु; पकनपक प्रत्ेक कुरया जसले 
असल गन्ष पनमत्याउँछ र ख्ीष्टमया प्वश्वयासगन्ष 
मनयाउँछ, त्ो ख्ीष्टको िपक् र उिहयारद्यारया 
िठयाइएको हो, ्सकयारण पतमीहरूले िूण्ष 
ज्यानकया सयाथ पचन् सक ्ो िरमेश्वरबयाट हो।

१७ तर जेले मयापनसहरूलयाई खरयाब गन्ष र 
ख्ीष्टमया प्वश्वयास नगन्ष र उहयाँलयाई अस्वीकयार 
गन्ष र िरमेश्वरको से्वया नगन्ष मनयाउँछ, तब 
पतमीहरूले िूण्ष ज्यानकया सयाथ पचन् सक ्ो 
सैतयानबयाट हो; पकनपक सैतयानले ्सप्रकयारले 
कया््ष गछ्ष, पकनपक उसले कुनै मयापनसलयाई 
असल गन्ष मनयाउँदैन, होइन, कसैलयाई िपन 
मनयाउँदैन; न त उसकया दूतहरूले गछ्षन्, 
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न त उनीहरूले नै गछ्षन् जो आफ ँै उसकया 
मयातहतमया छन्।

१८ अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, ्ो देखेर 
पक पतमीहरूले त्ो ज्ोपतलयाई पचन् सकछौ 
जतुनबयाट पतमीहरूले मूल्याङ्न गन्ष सकछौ, 
जतुन ज्ोपत ख्ीष्टको ज्ोपत हो, हेर पक 
पतमीहरूले गलत तररकयाले मूल्याङ्न नगर; 
पकनपक जतुन तररकयाले पतमीहरूले मूल्याङ्न 
गद्षछौ सोही तररकयाले पतमीहरूको मूल्याङ्न 
गररनेछ।

१९ ्सकयारण, म पतमीहरूसगँ पब्ती गद्षछु, 
ब्धतुहरू, पक पतमीहरूले लगनिीलतयाकया सयाथ 
ख्ीष्टको ज्ोपतमया खोजनतुिद्षछ पक पतमीहरूले 
खरयाबबयाट असल पचन् सक; र ् पद पतमीहरूले 
प्रत्के असल कुरयालयाई समयात्ौ भन े र 
त्सलयाई दोषी ठहऱ्याएनौँ भन,े पतमीहरू 
पनशच् न ैख्ीष्टकया छोरयाछोरी हुनछेौ।

२० अपन अब, मेरया ब्धतुहरू, ्ो कसरी 
समभ्व छ पक पतमीहरूले प्रत्ेक असल 
कुरयालयाई समयातन सकछौ?

२१ अपन अब म त्ो आसथयाको बयारेमया 
भन्ेछु, जसकया बयारेमया मैले भनेँ म बोलनेछु; 
र म पतमीहरूलयाई त्ो तररकयाबयाट भन्ेछु 
जसबयाट पतमीहरूले प्रत्ेक कुरया समयातन 
सकछौ।

२२ पकनपक हेर, िरमेश्वरसँग सबै 
कुरयाहरूको ज्यान भएकयाले, चीरसथया्ीदेनख 
चीरसथया्ीसमम भएकयाले, हेर, उहयाँले 
मयापनसहरूकया छोरयाछोरीहरूलयाई से्वया गन्ष, 
ख्ीष्टको आगमनकया बयारेमया प्रकट गन्ष, 
स्वग्षदूतहरू िठयाउनतुभ्ो; र ख्ीष्टमया नै प्रत्ेक 
असल कुरया आउनतुिद्षछ।

२३ अपन िरमेश्वरले अगम्वक्याहरूसयामतु 

िपन उद्ोष गनतु्षभएको छ, उहयाँको आफनै 
मतुखद्यारया, पक ख्ीष्ट आउनतुहुनेछ।

२४ अपन हेर, त्हयाँ प्वपभन् तररकयाहरू पथए 
जतुनबयाट उहयाँले मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु 
कुरयाहरू प्रकट गनतु्षभ्ो, जतुन असल पथए; 
र सबै कुरयाहरू जतुन असल छन् ख्ीष्टबयाट 
आउँछन्; अ््थया मयापनसहरू िपतत छन् 
र उनीहरूसयामतु कुनै असल कुरया आउन 
सकदैनथ्ो।

२५ ्सकयारण, स्वग्षदतूहरूको स्ेवयाद्यारया 
र प्रत्के ती ्वचनद्यारया जतुन िरमशे्वरको 
मतुखबयाट आउँछन्, मयापनसहरूल ेख्ीष्टमयापथको 
आसथयाको अभ्यास गन्ष थयाल;े र ्सरी 
आसथयाद्यारया, उनीहरूल ेप्रत्ेक असल कुरयालयाई 
समयाते; र ्सरी ख्ीष्ट नआइ्जलेसमम ्सतो 
पथ्ो।

२६ अपन उहयाँ आएिपछ मयापनसहरूलयाई 
उहयाँको नयाउँमयापथको आसथयाद्यारया बचयाइ्ो; 
र आसथयाद्यारया, उनीहरू िरमेश्वरकया 
छोरयाछोरीहरू बने। अपन जपत पननशचततयाकया 
सयाथ ख्ीष्ट पजउँदो हुनतुहु्छ उहयाँले हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुसयामतु ्ी ्वचनहरू बोलनतुभ्ो: 
पतमीहरूले जे कुरया मेरया नयाउँमया पितयासँग 
अनतुरोध गद्षछौ, जतुन असल छ, आसथयामया 
प्वश्वयास गददै पक पतमीहरूले प्रयाप्त गननेछौ, ्ो 
पतमीहरूकया पननमत गररनेछ।

२७ ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, के 
आशच््षकम्षहरू रोपकएकया छन् पकनभने ख्ीष्ट 
स्वग्षपतर आरोहण गनतु्षभएको छ र िरमेश्वरको 
दयापहने हयातपतर बसनतुभएको छ, मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयापथको उहयाँको कृियाको 
अपधकयार पितयासँग दया्वया गन्ष?

२८ पकनपक उहयाँले पन्मकया अ्त्हरूको 
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उत्र पदनतुभएको छ र उहयाँले ती सबैलयाई दया्वया 
गनतु्षहुनेछ जोसँग उहयाँमया आसथया छ; र जोसँग 
उहयाँमया आसथया छ उनीहरू प्रत्ेक असल 
कुरया समयातनेछन्; ्सकयारण उहयाँले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूको कयारणको पननमत िक्िोषक 
गनतु्षहुनेछ; र उहयाँ अन्तसमम स्वग्षमया बयास 
गनतु्षहु्छ।

२९ अपन पकनभने उहयाँले ्ो गनतु्षभएको 
छ, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, के आशच््षकम्षहरू 
रोपकएकया छन्? हेर म पतमीहरूलयाई भ्छु, 
छैनन्, न त स्वग्षदूतहरूले मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूको से्वया गन्ष रोकेकया छन्।

३० पकनपक हेर, उहयाँको आज्याकया 
्वचनअनतुसयार से्वया गन्ष, आफ ँैलयाई 
ईश्वरी्तयाको प्रत्ेक स्वरूिमया बपल्ो 
आसथया र अपडग मनसतषक भएकया उनीहरूसयामतु 
देखयाउन उनीहरू उहयाँकया अधीनमया छन्।

३१ अपन उनीहरूको स्ेवयाको कया््ष 
मयापनसहरूलयाई िशचयातयािमया बोलयाउनतु हो र 
िरूया गनतु्ष र पितयाको ती करयारहरूको कया््ष गनतु्ष 
हो, जतुन उहयालेँ मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु 
बनयाउनतुभएको छ; मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूमयाझ बयाटो त्यार गन्ष, िरमप्रभतुकया 
चतुपनएकया ियात्हरूसयामतु ख्ीष्टकया ्वचन िोषणया 
गददै, पक उनीहरूले उहयाकँो ग्वयाही पदन सकून।्

३२ अपन त्सो गरेर, िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
बयाटो त्यार गनतु्षहु्छ पक मयापनसहरूकया बयाँकी 
भयागसँग ख्ीष्टमया प्वश्वयास होओस्, तयापक 
उनीहरूकया हृद्हरूमया िप्वत् आतमयाकया 
लयापग सथयान होओस्, त्सको िपक्अनतुसयार र 
्सप्रकयारले पितयाले ती करयारहरू िूरया गनतु्षहु्छ 
जतुन उहयाँले मयापनसकया छोरयाछोरीहरूसयामतु 
गनतु्षभएको छ।

३३ अपन ख्ीष्टले भन्तुभएको छ: ्पद 
पतमीहरूसँग ममया आसथया छ भने पतमीहरूसँग 
त्ो गनने िपक् हुनेछ जतुन कुरया ममया उपचत छ।

३४ अपन उहयाँले भन्तुभएको छ: िशचयात्याि 
गर, िृथ्वीकया िल्ो छेउकया पतमीहरू मसमक् 
आऊ र मेरया नयाउँमया बनप्तसमया पल् र ममया 
आसथया गर, पक पतमीहरूलयाई बचयाइनेछ।

३५ अपन अब, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, ्पद 
्ो अ्वसथया हो भने पक ्ी कुरयाहरू सत् 
छन् जतुन मैले पतमीहरूसयामतु बोलेको छु र 
िरमेश्वरले पतमीहरूसयामतु देखयाउनतुहुनेछ, त्ो 
अन्तम पदनमया िपक् र महयान् मपहमयाकया 
सयाथ,पक ती सत् छन् र ्पद ती सत् भए के 
आशच््षकम्षहरूकया पदनहरू रोपकए?

३६ अथ्वया के स्वग्षदूतहरू मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूसयामतु देखया िन्ष रोपकए? 
अथ्वया के उहयाँले िप्वत् आतमया उनीहरूबयाट 
हटयाउनतुभएको छ? अथ्वया के उहयाँले 
हटयाउनतुहुनेछ, जबसमम सम् रहनेछ, अथ्वया 
िृथ्वी खडया हुनेछ, अथ्वया त्सको सतहमया 
बचयाउनकया लयापग एक मयापनस िपन रहनेछ?

३७ हेर, म पतमीहरूलयाई भ्दछु, छैन; 
पकनपक ् ो आसथयाद्यारया हो पक आशच््षकम्षहरू 
ल्याइएको हो; र ्ो आसथयाद्यारया हो पक 
स्वग्षदूतहरू मयापनसहरूसयामतु देनख्छन् र से्वया 
गछ्षन्; ्सकयारण, ्पद ्ी कुरयाहरू रोपकएकया 
छन् भने मयापनसकया छोरयाछोरीहरूलयाई 
पधक्यार छ, पकनपक ्ो अप्वश्वयासकया कयारण 
हो र सबै व्थ्ष छ।

३८ पकनपक कुन ै मयापनसलयाई िपन बचयाउन 
सपकदनै, ख्ीष्टकया ्वचनहरूअनतुसयार, ्पद 
उनीहरूल ेउहयाकँो नयाउँमया आसथया गददैनन ्भन;े 
्सकयारण, ् पद ् ी कुरयाहरू रोपकएकया छन् भन,े 
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तब आसथया िपन रोपकएको छ; र मयापनसको 
अ्वसथया भ्या्वह छ, पकनपक उनीहरू कुनै 
उद्धयारको कया््ष नभएजसत ैछ।

३९ तर हेर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूबयाट झन् रयाम्या कुरयाहरू मूल्याङ्न 
गछु्ष, पकनपक म पतमीहरूको प्वनम्तयाकया 
कयारण मूल्याङ्न गद्षछु पक पतमीहरूसँग 
ख्ीष्टमया आसथया छ; पकनपक ् पद पतमीहरूसँग 
उहयाँमया आसथया नभए तब पतमीहरू उहयाँको 
चच्षकया जनमयाझ गणनया गररन ्ोग् छैनौ।

४० अपन फेरर, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, म 
पतमीहरूसयामतु आियाकया बयारेमया बोलदछु। ्ो 
कसरी हो पक पतमीहरूले आसथया प्रयाप्त गन्ष 
सकछौ, ्पद पतमीहरूसँग आिया नभए?

४१ अपन ् ो केकया पननमत हो पक पतमीहरूले 
आिया गनतु्षिछ्ष? हेर म पतमीहरूसयामतु भ्छु पक 
पतमीहरूले ख्ीष्टको प्रया्नशचत् र उहयाँको 
ितुनरुतथयानको िपक्मयाफ्कत्, अन्त जी्वनमया 
उठन आिया गननेछौ र ्ो प्रपतज्याअनतुसयार 
पतमीहरूको उहयाँ मयापथको आसथयाकया कयारण 
हो।

४२ त्सकयारण, ्पद मयापनससँग आसथया छ 
भने ऊसँग आिया हुन आ्वश्क छ; पकनपक 
आसथया पबनया कुनै आिया हुन सकदैन।

४३ अपन फेरर, हेर म पतमीहरूसयामतु भ्छु 
पक ्पद ऊ प्वनम् र हृद्को कोमल नभए 
उससँग कुनै आसथया र आिया हुन सकदैन।

४४ ्पद त्सो भए, उसको आसथया र 
आिया व्थ्ष छ, पकनपक हृद्मया कोमल 
र प्वनम् नभए िरमेश्वरअगयापड कोपह िपन 
स्वीकया््ष छैन; र ्पद मयापनस हृद्मया कोमल 
र प्वनम् भए र िप्वत् आतमयाद्यारया स्वीकयाद्षछ 
पक ्ेिू नै ख्ीष्ट हुनतुहु्छ भने ऊसँग ख्ीपष्ट् 

प्रेम हुन आ्वश्क छ; पकनपक ्पद ऊसँग 
ख्ीपष्ट् प्रेम नभए ऊ केही होइन; ्सकयारण 
ऊसँग ख्ीपष्ट् प्रेम हुन आ्वश्क छ।

४५ अपन ख्ीपष्ट् प्रेम दीि्षकयालसमम 
सहनिील हु्छ र द्यालतु हु्छ र ईष्या्ष गददैन 
र िमणडले फुलदैन र आफनै फयाइदया खोजदैन, 
पछट्ै ररसयाउँदैन, दुष्ट सोचदैन र दुष्टतयामया 
आन्द पलँदैन तर सत्तयामया आन्द पल्छ, 
सबै कुरयाहरू सह्छ, सबै कुरयाहरूमया प्वश्वयास 
गद्षछ र सबै कुरयाहरूमया आिया गछ्ष, सबै 
कुरयाहरू सह्छ।

४६ ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, ्पद 
पतमीहरूसँग ख्ीपष्ट् प्रेम छैन भने, पतमीहरू 
केही होइनौ, पकनपक ख्ीपष्ट् प्रेमको कपहल्ै 
अ्त् हुँदैन। ्सकयारण, ख्ीपष्ट् प्रेममया लयाग, 
जतुन सबै भ्दया महयान् छ, पकनपक सबै कुरयाको 
अ्त् हु्छ—

४७ तर ख्ीपष्ट् प्रेम ख्ीष्टको िप्वत् मया्या 
हो र ्ो सदयास्व्षदया रह्छ; र अन्तम पदनमया 
जोसँग ्ो भएको फेलया ियारर्छ, उसलयाई 
असल हुनेछ।

४८ ्सकयारण, मेरया पप्र् ब्धतुहरू, 
पितयासयामतु पतमीहरूकया हृद्हरूकया समिूण्ष 
िपक्कया सयाथ प्रयाथ्षनया गर, पक पतमीहरू 
्ो प्रेमले िूण्ष होऊ, जतुन उहयाँले सबैमयापथ 
ख््याउनतुभएको छ जो उहयाँकया ितुत् ्ेिू 
ख्ीष्टकया सच्चया अनतु्या्ीहरू हुन्; पक 
पतमीहरू िरमेश्वरकया छोरयाहरू बन् सक; 
तयापक जब उहयाँ देखयािनतु्षहु्छ हयामी उहयाँ जसतै 
हुनेछौ, पकनपक हयामीले उहयाँलयाई उहयाँ जसतो 
हुनतुहु्छ त्सतै देखनेछौ; तयापक हयामीसँग ्ो 
आिया हुन सकोस्; पक हयामी उहयाँ जसतै िप्वत् 
हुन सकौँ। आपमन।
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६१७
अध्या् ८

साना ्ाल्ाभलकाहरूको ्मप्तसमा दुष्ट 
कुकम्छ हो—प्रायमशचत्तका कारण साना 
्ाल्ाभलकाहरू ख्ीष्टमा जीभवत रन्—
आस्ा, पशचात्ताप, हृदयको नम्ता र 
कोमलता, पभवत् आतमाको प्रामप्त र 
अनतयसममको सहनरीलताले मुभतिसमम 
अगुवाइ गद्छरन्। लगिग ई.सं. ४०१–४२१।

१ मेरया पितया मोमकोनले मलयाई लेखेको एक 
ित्; र ्ो से्वयामया मेरो बोलया्वटिपछ ततुरु्तै 
लेनखएको पथ्ो। अपन ्सप्रकयारले उहयाँले 
मलयाई लेखनतुभ्ो, ्सो भ्दै:

२ मेरया पप्र् ितुत् मोरोनी म अत््त खतुसी 
मनयाउँछु पक पतम्या िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्ट पतम्या 
पननमत पच्तनिील हुनतुभएको छ र पतमीलयाई 
उहयाँको से्वयामया र उहयाँको िप्वत् कया््षमया 
बोलयाउनतुभएको छ।

३ म पतम्या पननमत मेरया प्रयाथ्षनयाहरूमया सदै्व 
पच्तनिील छु, पनर्तर िरमेश्वर पितयासयामतु 
उहयाँको िप्वत् बयालक, ्ेिूकया नयाउँमया प्रयाथ्षनया 
गददै, पक उहयाँले, उहयाँको अन्त कृिया र 
अनतुरिह मयाफ्कत् पतमीलयाई उहयाँको नयाउँमयापथको 
आसथयामया अ्त्सममको सहनिीलतयामयाफ्कत् 
रयाखनतुहुनेछ।

४ अपन अब, मेरया छोरया, म पतमीसयामतु 
त्सकयाबयारेमया बोलदछु जसले मलयाई अत््त 
िोकयाकूल बनयाउँछ; पकनपक ्सले मलयाई 
िोकयाकूल बनयाउँछ पक पतमीहरूमयाझ 
प्व्वयादहरू उठनतुिछ्ष।

५ पकनपक, मैले सत् थयाहया ियाएको छु, 
पतमीहरूमयाझ पतम्या सयानया बयालबयापलकयाहरूको 
बयानप्तसमयाकया बयारेमया प्व्वयादहरू भएको छ।

६ अपन अब, मेरया छोरया, म चयाहया्छु 
पक पतमीले लगनपिलतयाकया सयाथ िररश्म 
गनतु्षिछ्ष, पक ्ो ठूलो गलती पतमीहरूमयाझ बयाट 
हटयाइनतुिछ्ष; पकनपक, ्स लक््कया पननमत 
मैले ्ो ित् लेखेको हुँ।

७ पकनपक मैले पतमीहरूकया ्ी कुरयाहरू 
थयाहयाियाएिपछ लगत्ै मैले िरमप्रभतुसँग 
्ो प्वष्कया बयारेमया सोधखोज गरें। अपन 
िरमप्रभतुकया ्वचन िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया 
ममया आ्ो, ्सो भ्दै:

८ ख्ीष्ट, पतम्या उद्धयारकतया्ष, पतम्या िरमप्रभतु र 
पतम्या िरमेश्वरकया ्वचनहरूलयाई सतुन। हेर, म 
संसयारमया धममीहरूलयाई बोलयाउन आएको होइन 
तर ियािीहरूलयाई िशचयात्याि गन्ष बोलयाउन 
आएको हुँ; पनरोगीलयाई ्वैद्यको खयाँचो छैन, 
तर उनीहरूलयाई खयाँचो छ जो प्वरयामी छन्; 
त्सकयारण सयानया बयालबयापलकयाहरू पनषियाि 
छन्, पकनपक उनीहरू ियाि गन्ष सक्म छैनन्; 
्सकयारण आदमको श्याि उनीहरूबयाट ममया 
पलइएको छ, तयापक ्सको उनीहरूमयापथ कुनै 
िपक् छैन; र खतनयाको पन्म ममया हटयाइएको 
छ।

९ अपन ्स प्रकयारले िप्वत् आतमयाले 
िरमेश्वरकया ्वचन मेरयासयामतु प्रकट गरे; 
्सकयारण, मेरो पप्र् छोरया, मलयाई थयाहया छ पक 
्ो िरमेश्वरअगयापड एक गमभीर उिहयास हो, 
पक पतमीहरूले सयानया बयालबयापलकयाहरूलयाई 
बनप्तसमया पदनतुिद्षछ।

१० हेर, म पतमीलयाई भ्दछु पक ्ो कुरया 
पतमीले पसकयाउनू—तीसयामतु िशचयात्याि र 
बनप्तसमया जो ियाि गन्ष पजममे्वयार र सक्म 
छन्; हो आमयाबयाबतुहरूलयाई पसकयाउनू पक 
पतनीहरूले िशचयात्याि गनतु्ष िद्षछ र बनप्तसमया 
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पलनतुिछ्ष र उनीहरूकया सयानया छोरयाछोरीहरू 
जसतै आफैलयाई प्वनम् बनयाउनतुिछ्ष; र 
उनीहरूलयाई आफनया सयानया छोरयाछोरीहरूसँग 
बचयाइनेछ।

११ अपन उनीहरूकया सयानया 
छोरयाछोरीहरूलयाई िशचयात्याि आ्वयाश्क छैन, 
न त बनप्तसमया आ्वश्क छ। हेर, बनप्तसमया 
ियािहरूकया छुटकयारयाकया लयापग आज्याहरू 
ियालनया गन्ष िशचयात्यािकया पननमत हो।

१२ तर सयानया बयालबयापलकयाहरू ख्ीष्टमया, 
संसयारको उतिपत्देनख नै पजउँदया छन्; ्पद 
त्सो नभए, िरमेश्वर िक्ियाती िरमेश्वर र 
िरर्वत्षनिील िरमेश्वर र मयापनसहरू बीच 
भेदभया्व गनने िरमेश्वर हुनतुहु्छ; पकनपक कपत 
बयालबयापलकयाहरू बनप्तसमया पबनया मरेकया छन्!

१३ ्सकयारण, ्पद सयानया 
बयालबयापलकयाहरूलयाई बनप्तसमया पबनया बचयाउन 
सपकन् भने, ्ी एक अ्त्हीन नरकमया 
गएकया हुनतुिद्षछ।

१४ हेर, म पतमीहरूसयामतु भ्दछु, पक जसले 
सोचदछ पक सयानया बयालबयापलकयाहरूलयाई 
बनप्तसमयाको आ्वश्क छ ऊ पतक्तयाले 
भररएको र दुष्टतयाको ब्धनमया छ; पकनपक 
ऊसँग न त आसथया, आिया छ, न त ख्ीपष्ट् 
प्रेम छ; ्सकयारण, प्वचयारमया हुँदया नै उसलयाई 
हटयाइनतुिछ्ष, ऊ नरकपतर जयानतुिछ्ष।

१५ पकनपक त्ो सोचनतु भ्या्वह दुष्टतया 
हो पक िरमेश्वरले बनप्तसमयाकया कयारण एक 
बयालकलयाई बचयाउनतुहु्छ र अककोको नयाि 
हुनतुिद्षछ पकनभने उसले बनप्तसमया पलएको 
छैन।

१६ पधक्यार छ उनीहरूलयाई जसले 
िरमेश्वरकया तररकयाहरूलयाई ्सप्रकयारले भ्रष्ट 

गछ्षन्, पकनपक ्पद िशचयात्याि नगरे उसको 
नयाि हुनेछ। हेर म, िरमेश्वरबयाट अपधकयार 
ियाएको हुनयाले सयाहयासकया सयाथ बोलछु; र 
मयापनसले के गन्ष सकदछन भनी म डरयाउँपदन; 
पकनपक िररिूण्ष ख्ीपष्ट् प्रेमले सबै डर 
लखेटछ।

१७ अपन म ख्ीपष्ट् प्रेमले भररएको 
छु, जतुन अन्त मया्या हो; ्सकयारण, 
सबै बयालबयापलकयाहरू मेरयासयामतु उसतै 
छन्; ्सकयारण, म िररिूण्ष मया्याले 
बयालबयापलकयाहरूलयाई मया्या गछु्ष; र उनीहरू 
सबै उसतै छन् र मतुपक्कया सहभयागी हुन्।

१८ पकनपक मलयाई थयाहया छ पक िरमेश्वर 
िक्ियाती िरमेश्वर हुनतुहुन्, न त िरर्वत्षनिील 
व्पक् हुनतुहु्छ; तर उहयाँ समिूण्ष अन्तदेनख 
समिूण्ष अन्तसमम अिरर्वत्षनिील हुनतुहु्छ।

१९ सयानया बयालबयापलकयाहरूले िशचयात्याि 
गन्ष सकदैनन्; ्सकयारण, उनीहरूलयाई 
िरमेश्वरकया ितुद्ध पक्ियाहरूको अस्वीकयार गनतु्ष 
्ो भ्या्वह दुष्टतया हो; पकनपक उनीहरू सबै 
उहयाँकया कृियाकया कयारण उहयाँमया जीप्वत छन्।

२० अपन जसले भ्दछ पक सयानया 
बयालबयापलकयाहरूलयाई बनप्तसमयाको आ्वश्क 
छ उसले ख्ीष्टको कृियाहरूलयाई अस्वीकयार 
गछ्ष र उहयाँको प्रया्नशचत् र उहयाँको उद्धयारको 
िपक्लयाई ततुचछ ठया्छ।

२१ पधक्यार छ त्सतयालयाई, पकनपक 
उनीहरू मृत्तु, नरक र अ्त्हीन िीडयाको 
खतरयामया छन्। म सहयासकया सयाथ बोलदछु; 
िरमेश्वरले मलयाई आज्या पदनतुभएको छ। 
पतनलयाई सतुन र ध्यान देऊ, अ््थया ती 
ख्ीष्टको ््या्को आसनअगयापड पतम्या प्वरुद्ध 
खडया हु्छन्।
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२२ पकनपक हेर पक सबै बयालबयापलकयाहरू 

ख्ीष्टमया जीप्वत छन् र ती सबै िपन जो 
व््वसथया पबनया छन्। पकनपक उद्धयारको िपक् 
उनीहरू सबैमया आउँछ जोसँग व््वसथया 
छैन; ्सकयारण, जो दोषी ठहऱ्याइएको छैन, 
अथ्वया जो कुनै पतरसकयारमतुपन छैन, उसले 
िशचयात्याि गन्ष सकदैन; र त्सतयाकया पननमत 
बनप्तसमयाले केही उिलबध गरयाउँदैन—

२३ तर ्ो िरमेश्वरअगयापड उिहयास, 
ख्ीष्टकया कृियाहरू र िप्वत्आतमयाको िपक्को 
अस्वीकयार गनतु्ष र मृत्तु पतर लैजयाने कया््षहरूमया 
भरोसया रयाखनतु हो।

२४ हेर, मेरो छोरया, ्ी कुरयाहरू हुन जरुरी 
छैन; पकनपक िशचयात्याि उनीहरूकया पननमत हो 
जो पतरसकयारमतुपन छन् र व््वसथयाको ियालनया 
नगेर श्यािमया िरेकया छन्।

२५ अपन िशचयात्यािको िपहलो फल 
बनप्तसमया हो; र बनप्तसमया आज्याहरू िूरया गनने 
आसथयाद्यारया आउँछ; र आज्याहरू िूरया गनया्षले 
ियािहरूको छुटकयारया ल्याउँछ;

२६ अपन ियािहरूको छुटकयारयाले 
हृद्हरूको नम्तया र कोमलतया ल्याउँछ; र 
हृद्को नम्तया र कोमलतयाकया कयारण िप्वत् 
आतमयाको भ्रमण आउँछ, जतुन सया्त्वनयादयातयाले 
आियाकया र िूण्ष मया्याकया सयाथ भछ्ष, जतुन 
मया्याले प्रयाथ्षनयामया लगनिीलतयाद्यारया अ्त् 
नआइ्जेलसमम सह्छ, जब सबै स्तहरू 
िरमेश्वरसँग बयास गननेछन्।

२७ हरे, मरेो छोरया, ्पद म लमयानीहरूप्वरुद्ध 
पछट् ैबयापहर गइन भन ेम पतमीलयाई फेरर लखेनछुे। 
हरे ्ो रयाष्टट्रको, अथ्वया नफीहरूकया जनको 
िमणडल,े उनीहरूले िशचयात्याि नगरसेमम 
उनीहरूको प्वनयािको प्रमयापणत गरकेोछ।

२८ उनीहरूकया पननमत प्रयाथ्षनया गर, मेरो 
छोरया, पक उनीहरूमया िशचयात्याि आओस्। तर 
हेर, म डरयाउँछु पक आतमया उनीहरूसँग कया््ष 
गन्ष रोपकएकया छन्; र भूपमको ्ो भयागमया 
उनीहरूले िरमेश्वरबयाट आउने सबै िपक् र 
अपधकयारलयाई िपन हटयाउन खोपजरहेकया छन्; 
र उनीहरूले िप्वत् आतमयालयाई अस्वीकयार 
गरररहेकया छन्।

२९ अपन त्सतो महयान् ज्यानलयाई अस्वीकयार 
गरेिपछ, मेरो छोरया, उनीहरू ती अगम्वयाणीहरू 
जतुन अगम्वक्याहरूले बोलेकया पथए, सयाथसयाथै 
मतुपक्दयातया आफ ँैले बोलेकया ्वचनहरू िूरया गन्ष 
पछट्ै प्वनयाि हुनतुिद्षछ।

३० मेरो छोरया, मैले नलेनख्जेलसमम, 
अथ्वया फेरर नभेपट्जेलसममकया लयापग पबदया। 
आपमन।

मोमकोनकया छोरया मोरोनीलयाई उनको दोस्ो ित्।

अधयाय ९

अध्या् ९

नफीहरू र लमानीहरू दु्  ै प्भ्रष्ट र पभतत 
हुनरन्—उनीहरूल े एक अका्छलाई कष्ट 
भदनरन् र हतया गर्छन—्मोममोनल े प्रा््छना 
गर्छन् भक अनुग्रह र कृपा सदासव्छदा 
मोरोनीमाभ् रहोस्। लगिग ई.स.ं ४०१

१ मेरो पप्र् छोरया, म पतमीलयाई फेरर लेखछु पक 
पतमीले थयाहया ियाउन सक पक म अझै जीप्वत 
छु; तर म त्सको बयारेमया केही लेखदछु जतुन 
दुखदया्ी छ।

२ पकनपक हेर, लमयानीहरूसँग मैले कष्टप्रद 
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लडयाइँ लडेको छु, जतुनमया हयामीले पजतेनौँ; र 
अखने्या्तसलयाई तरबयारद्यारया ढयापल्ो र लतुरयाम 
र एम्ोनलयाई िपन; हो र हयामीले हयाम्या उत्म 
मयापनसहरूलयाई ठूलो सङ्ख्ययामया गतुमयाएकया 
छौँ।

३ अपन अब हेर, मेरो छोरया, म डरयाउँछु पक 
लमयानीहरूले ्ी जनको प्वनयाि गननेछन्; 
पकनपक उनीहरूले िशचयात्याि गददैनन्; र 
सैतयानले उनीहरूलयाई पनर्तर रुिमया एक 
अकया्षसँग क्ोपधत हुन् उकसयाउँछ।

४ हेर, म उनीहरूसँग पनर्तर िररश्म 
गरररहेको छु; र जब म उनीहरूसँग बतुपद्धकया 
सयाथ िरमेश्वरकया ्वचन बोलछु उनीहरू 
मेरया प्वरुद्ध कयाँपछन् र ररसयाउँछन्; र जब म 
कुनै पतब्तया प्र्ोग गपद्षन उनीहरूले आफनया 
हृद्हरू ्सप्वरुद्ध कठोर बनयाउँछन्; 
्सकयारण, म डरयाउँछु पक िरमप्रभतुको आतमया 
उनीहरूसँग रहन छयापडसकेको छ।

५ पकनपक उनीहरूले त्सतो अत््त ररस 
गछ्षन् पक मलयाई ्ो लयागदछ पक उनीहरूसँग 
मृत्तुको डर छैन; र उनीहरूले एक 
अकया्षप्रपतको मया्या गतुमयाएकया छन्; र उनीहरू 
पनर्तर रगत र बदलयाकया पननमत पतखया्षउछन्।

६ अपन अब, मेरो पप्र् छोरया, उनीहरूको 
कठोरतयाकया बदलयामया, हयामीले लगनिीलतयाकया 
सयाथ िररश्म गरौँ; पकनपक ्पद हयामीले 
िररश्म गन्ष छयाड्ौँ भने, हयामीलयाई 
पतरसकयारमतुपन ल्याइनतुिननेछ; पकनपक हयामीले 
हयामी ्ो मयाटयाको िरीरमै रहदया िररश्म गनतु्षछ, 
पक हयामीले समिूण्ष धयापम्षकतयाको ित्तुलयाई 
पजतन सकौँ र हयाम्या जी्वयातमयाहरू िरमेश्वरको 
अपधरयाज्मया आरयाम गन्ष सकून्।

७ अपन अब म ्ी जनको दु:खकया बयारेमया 

केही लेखदछु। पकनपक मैले अमोरोनबयाट 
प्रयाप्त गरेको ज्यानअनतुसयार, हेर, लमयानीहरूले 
धेरै कैंदीहरू लगेकया छन्, जतुन उनीहरूले 
पिररजयाहको धरहरयाबयाट लगे; र त्हयाँ ितुरुष, 
सत्ी र बयालबयापलकयाहरू पथए।

८ अपन ती सत्ीहरूकया र बयालबयापलकयाहरूकया 
िपतहरू र बयाबतुहरूलयाई उनीहरूले ्वध 
गरेकया छन्; र उनीहरूले सत्ीहरूलयाई 
उनीहरूकया िपतहरूको मयासतु खतु्वयाउँछन् र 
बयालबयापलकयाहरूलयाई उनीहरूकया बयाबतुहरूको 
मयासतु खतु्वयाउँछन्; र उनीहरूले पतनीहरूलयाई 
थोरै बयाहेक ियानी पदँदैनन्।

९ अपन लमयानीहरूको ्ो महयान् 
कुकम्ष हुँदयाहुँदै िपन, ्सले हयाम्या जनको 
मोरर्या्तोमको त्सलयाई उपछ्दैन। 
पकनपक हेर, लमयानीहरूकया धेरै छोरीहरूलयाई 
उनीहरूले कैदमया पलएकया छन्; र उनीहरूबयाट 
त्ो खोसे जतुन सबै कुरयाहरू भ्दया अत््त 
पप्र् र बहुमूल् पथ्ो, जतुन िप्वत्तया र नैपतक 
गतुण हो—

१० अपन उनीहरू ्ो कुरया गरेिपछ, 
उनीहरूले पतनीहरूको अपत पनष्ठुर तररकयाले 
हत्या गरे, पतनीहरूकया िरीरहरूलयाई मृत्तुसमम 
समेत दु:ख पदँदै; र उनीहरूले ्ो गरेिपछ, 
पतनीहरूको मयासतु जङ्ली जनया्वरले जसतै 
खया्छन्, उनीहरूकया हृद्कया कठोरतयाकया 
कयारण; र उनीहरू त्ो ियाहसकया सङ्ेतकया 
पननमत गछ्षन्।

११ हे मेरो पप्र् छोरया, कसरी जन त्सतया 
हुन सकछन्, जो पबनया सभ्तयाकया छन्—

१२ (अपन केही थोरै ्वष्ष मयात् गतुज्ेकया छन् 
र उनीहरू सभ् र आन्ददया्क जन पथए)

१३ तर हे मेरो छोरया, जन कसरी ्सतो हुन 
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सकछन्, जसको आन्द त्सतो धेरै कुकम्षमया 
छ—

१४ हयामी कसरी सोचन सकछौँ पक 
िरमेश्वरले हयाम्या प्वरुद्ध ््या्मया आफनया हयात 
रोकनतुहुनेछ?

१५ हेर, मेरो हृद् ितुकयाद्षछ: पधक्यार छ 
्ी जनलयाई। ््या्मया बयापहर आउनतुहोस्, हे 
िरमेश्वर र उनीहरूकया ियािहरू र कुकम्षहरू 
हजतुरको अनतुहयार अगयापडबयाट लतुकयाउनतुहोस्।

१६ अपन फेरर, मेरो छोरया, त्हयाँ धेरै 
प्वध्वयाहरू र उनीहरूकया छोरीहरू छन् 
जो पिररजयाहमया छन्; र ब्दोबसतीकया 
सयामयानहरूको त्ो भयाग जतुन लमयानीहरूले 
लगेनन्, हेर, जेनेफीकया सेनयाले लयागेकया छन् 
र खयानयाकया पननमत जतया सकछन् उनीहरू उतै 
बरयापलन पतनीहरूले छयाडेकया छन्; र धेरै बृद्ध 
सत्ीहरू बयाटयामया बेहोस हु्छन् र मछ्षन्।

१७ अपन मसँग भएको सेनया कमजोर छ; र 
लमयानीहरूको सेनया पिररजयाह र मेरया बीचमया 
छन्; र जपत् हयारुनकया सेनयापतर भयागे उनीहरू 
पतनीहरूको भ्या्वह पनम्षमतयाको पिकयार 
भएकया छन्।

१८ ओहो मेरया जनको ितन! उनीहरू पबनया 
अनतुक्म र पबनया कृियाकया छन्। हेर, म के्वल 
एक मयापनस हुँ र मसँग के्वल एक मयापनसको 
िपक् छ र म मेरया आज्या लयागू गन्ष अरु 
सनकदनँ।

१९ अपन उनीहरू आफनया िथभ्रष्टतयामया 
बपल्या छन्; र उनीहरू न त बृद्ध र न त 
तरुण कसैलयाई नछयाडी उपत्कै पनम्षम छन्; 
र त्ो बयाहेक जतुन असल छ उनीहरू सबै 
कुरयामया आनन्दत हु्छन्; र ्ो भूपमकया 
समिूण्ष सतहमयापथकया हयाम्या सत्ीहरूको र हयाम्या 

बयालबयापलकयाहरूको दु:खले प्रत्ेक कुरयालयाई 
उपछ्छ; हो, पजब्याले भन् सकदैन, न त लेखन 
नै सपक्छ।

२० अपन अब, मेरो छोरया, म ्ो भ्या्वह 
दृश्मया अरु रहन्ँ। हेर, पतमीलयाई ्ी जनको 
दुष्टतया थयाहया छ; पतमीलयाई थयाह छ पक उनीहरू 
पबनया पसद्धया्तकया र चेतनया िू्् भइसकेकया 
छन्; र उनीहरूकया दुष्टतयाले लमयानीहरूको 
दुष्टतयालयाई उपछ्छ।

२१ हेर, मेरो छोरया, म उनीहरूलयाई 
िरमेश्वरसयामतु पसफयाररस गन्ष सनकदन 
कथंकदयापचत उहयाँले मलयाई प्रहयार गनतु्षहुनेछ।

२२ तर हेर, मेरो छोरया, म पतमीलयाई 
िरमेश्वरसयामतु पसफयाररस गननेछु र म ख्ीष्टमया 
भरोसया गछु्ष पक पतमीलयाई बचयाइनेछ; र 
म िरमेश्वरसयामतु प्रयाथ्षनया गछु्ष पक उहयाँले 
पतम्ो जी्वन, उहयाँकया जन उहयाँसयामतु फक्कको 
अथ्वया उनीहरूको िूरया प्वनयाि प्रत्क् देखन 
जोगयाउनतुहुनेछ; पकनपक मलयाई थयाहया छ पक 
उनीहरूले िशचयातयाि नगरे र उहयाँमया नफक्क 
उनीहरूको प्वनयाि हुनतुिद्षछ।

२३ अपन ्पद उनीहरूको नयाि भए ्ो 
्ेरेदीहरूलयाई जसतै हुनेछ, उनीहरूकया 
हृद्हरूको रगत र बदलयाको खोजी गनने 
चयाहनयाकया कयारण।

२४ अपन ्पद ्सतो भ्ो पक उनीहरू 
नयाि हुनेछन्, हयामीलयाई थयाहया छ पक हयाम्या 
ब्धतुहरूमध्े धेरै त्यागेर लमयानीहरूसयामतु 
गएकया छन् र अरु धेरै उनीहरूसयामतु जयानेछन्; 
्सकयारण, कुनै हदसमम केही कुरयाहरू लेख, 
्पद पतमीलयाई जोगयाइ्ो भने र मेरो नयाि हुन 
ग्ो र पतमीलयाई देनखनँ भने; तर म भरोसया 
गछु्ष पक म पतमीलयाई पछट्ै देखन सकनेछु; 
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पकनपक मसँग िप्वत् अपभलेखहरू छन् जतुन 
मैले पतम्यासयामतु हसतया्तरण गननेछु।

२५ मेरो छोरया, ख्ीष्टमया आसथया्वयान होऊ र 
मैले लेखेकया कुरयाहरूले पतमीलयाई दुखदया्ी 
नबनयाऊन्, बोझ बनेर पतमीलयाई मृत्तुसमम 
तल नझयारून्; तर ख्ीष्टले पतमीलयाई मयापथ 
उचयालून् र उहयाँकया कष्टहरू र मृत्तु र हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुसयामतु देखयाइएको उहयाँको 
िरीर र उहयाँको कृिया र धीरतया र उहयाँको 
मपहमयाको र अन्त जी्वनको आियाले पतम्ो 
मनसतषकमया सदयास्व्षदयाकया लयापग आश्म  
ियाओस्।

२६ अपन िरमेश्वर पितया, जसको पसंहयासन 
स्वग्षहरूमया उच्च छ र िरमप्रभतु ्ेिू ख्ीष्ट, जो 
उहयाँको िपक्को दयापहने हयातपतर बसनतुहु्छ, 
उहयाँहरूको अनतुरिह, सबै कुरयाहरू उहयाँकया 
अधीनमया नबपन्जेलसमम, सदयास्व्षदया 
पतमीसँग होऊन् र रहून्। आपमन।

अध्या् १०

मोममोनको पुसतकको गवाही पभवत् आतमाका 
रभतिद्ारा आउँर—आतमाका उपहारहरू 
आस्ावानहरूलाई भदइनर—आमतमक 
उपहारहरूले सदैव आस्ालाई सा् 
भदनरन्—मोरोनीका वचनहरू धुलो्ाट 
्ोलरन्—ख्ीष्टमा आऊ र उहाँमा पररपूण्छ 
होऊ र आफना जीवातमाहरूलाई पभवत् पार। 
लगिग ई.सं. ४२१।

१ अब म, मोरोनी मलयाई जे असल लयागदछ 
त्ो लेखदछु; र म मेरया लमयानी ब्धतुहरूकया 
पननमत लेखछु; र म चयाहया्छु पक उनीहरूले 
थयाहया ियाउनतु िछ्ष पक ख्ीष्टको आगमनको 

सङ्ेत पदइएदेनख चयारस् बीस ्वष्षभ्दया 
बढी गतुज्ेकया पथए।

२ अपन पतमीहरूको प्रोतसयाहनको 
पननमत मैले केही ्वचनहरू बोलेिपछ म ्ी 
अपभलेखहरूलयाई छयाि लगयाएर ब्द गछु्ष।

३ हेर, म पतमीहरूलयाई प्रोतसयाहन गछु्ष पक 
जब पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू िढ़नेछौ, ्पद 
्ो िरमेश्वको इचछया भ्ो भने पतमीहरूले 
ती िढ़नेछौ, पक पतमीहरूले समझनेछौ 
आदमको सृपष्ट देनख पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू 
प्रयाप्त गनने त्ो सम्समम िरमप्रभतु मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूप्रपत कपत कृियालतु हुनतुभएको छ 
र ्सलयाई पतमीहरूकया हृद्हरूमया पच्तन 
गननेछौ।

४ अपन जब पतमीहरूले ्ी कुरयाहरू प्रयाप्त 
गननेछौ, म पतमीहरूलयाई प्रोतसयाहन गछु्ष पक 
पतमीहरूले ख्ीष्टकया नयाउँमया, िरमेश्वर, अन्त 
पितयालयाई सोध, के ्ी कुरयाहरू सत् होइनन्; 
र ्पद पतमीहरूले पनषकिट हृद्ले, सच्चया 
उद्धेश्कया सयाथ्, ख्ीष्टमयापथको आसथयाकया 
सयाथ, सोधनेछौ भने उहयाँले िप्वत् आतमयाको 
िपक्द्यारया पतमीहरूसयामतु सत् प्रकट गनतु्षहुनेछ।

५ अपन िप्वत् आतमयाको िपक्द्यारया 
पतमीहरूले सबै कुरयाहरूको बयारेमया सत्तया 
थयाहयाियाउन सक।

६ अपन जे कुरया असल छ ््या्िूण्ष र सत् 
छ; ्सकयारण, कुनै िपन कुरया जतुन असल 
छ त्सले ख्ीष्टलयाई अस्वीकयार गददैन, तर 
स्वीकयाछ्ष पक उहयाँ हुनतुहु्छ।

७ अपन पतमीहरूल े िप्वत् आतमयाको 
िपक्द्यारया थयाहया ियाउन सक पक उहयँा हुनतुहु्छ; 
्सकयारण म पतमीहरूलयाई प्रोतसयाहन गद्षछु पक 
पतमीहरूल े िरमेश्वरको िपक्लयाई अस्वीकयार 
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नगर; पकनपक उहयालँ े िपक्द्यारया, मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूको आसथयाअनतुसयार कया््ष 
गनतु्षहु्छ, आज र भोपल र सदयास्व्षदया एकसमयान।

८ अपन फेरर, म मेरया ब्धतुहरू पतमीहरूलयाई 
प्रोतसयाहन गद्षछु, पक पतमीहरूले िरमेश्वरको 
उिहयार अस्वीकयार नगर, पकनपक ती धेरै छन्; 
र ती उही िरमेश्वरबयाट आउँछन्। अपन त्हयाँ 
प्वपभन् तररकयाहरू छन् पक ्ी उिहयारहरू 
प्रदयान गरर्छ; तर ्ो उही एउटया िरमेश्वर 
हुनतुहु्छ जसले ्ी सबैपभत् कयाम गनतु्षहु्छ; 
र ती मयापनसहरूसयामतु िरमेश्वरको आतमयाको 
प्रकटद्यारया उनीहरूलयाई फयाइदया गन्ष पदइएको 
छ।

९ पकनपक हेर, कसैलयाई िरमेश्वरको 
आतमयाद्यारया पदइएको छ, पक उसले प्व्वेककया 
्वचन पसकयाउन सकोस्;

१० अपन अकया्षलयाई, पक उसले सोही 
आतमयाद्यारया ज्यानकया ्वचन पसकयाउन सकोस्;

११ अपन अकया्षलयाई, अत््त महयान् 
आसथया; र अकया्षलयाई, सोही आतमयाद्यारया 
चङ्याइकया उिहयारहरू;

१२ अपन फेरर, अकया्षलयाई, पक उसले 
िपक्ियाली आशच््षकम्षहरू गन्ष सकोस्;

१३ अपन फेरर, अकया्षलयाई, पक उसले सबै 
कुरयाहरूकया बयारेमया अगम्वयाणी गन्ष सकोस्;

१४ अपन फेरर, अकया्षलयाई, स्वग्षदूतहरू र 
से्वया गनने आतमयाहरूलयाई देखन;

१५ अपन फेरर, अकया्षलयाई, सबै प्रकयारकया 
भयाषयाहरू;

१६ अपन फेरर, कसैलयाई, भयाषयाहरूको 
भयाषया्तरण र प्वपभन् प्रकयारकया बोलीहरूको 
व्याख्या।

१७ अपन ्ी सबै उिहयारहरू ख्ीष्टको 

आतमयाद्यारया आउँछन्; र ती प्रत्ेक मयापनसमया 
पभन्यापभन्ै तररकयाले, उहयाँले इचछया गरेअनतुसयार 
आउँछन्।

१८ अपन म पतमीहरूलयाई प्रोतसयाहन गद्षछु, 
मेरया पप्र् ब्धतुहरू, पक पतमीहरूले समझनू पक 
प्रत्ेक असल उिहयार ख्ीष्टबयाट आउँछ।

१९ अपन म पतमीहरूलयाई प्रोतसयाहन गद्षछु, 
मेरया पप्र् ब्धतुहरू, पक पतमीहरूले समझनू पक 
उहयाँ पहजो, आज र सदयास्व्षदया समयान हुनतुहु्छ 
र ्ी सबै उिहयारहरू जतुन मैले बोलेको छु, 
जतुन आनतमक छन्, कपहल्ै रोपकनेछैनन्, 
जहयाँसमम संसयार रहनेछ, के्वल मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूको अप्वश्वयासअनतुसयार मयात् 
रोपकनेछन्।

२० ्सकयारण, त्हयाँ आसथया हुनतुिछ्ष; र 
्पद त्हयाँ आसथया हुनतुिद्षछ भने त्हयाँ आिया 
िपन हुनतुिछ्ष; र ् पद त्हयाँ आिया हुनतुिद्षछ भने 
त्हयाँ ख्ीपष्ट् प्रेम िपन हुनतुिछ्ष।

२१ अपन ्पद पतमीहरूसँग प्रेम नभए 
पतमीहरू कुनै िपन हयालतमया िरमेश्वरको 
अपधरयाज्मया मतुक् हुन सकदैनौ; न त पतमीहरू 
िरमेश्वरको अपधरयाज्मया मतुक् हुन सकछौँ 
्पद पतमीहरूसँग आसथया नभए; न त पतमीहरू 
सकछौ ्पद पतमीहरूसँग आिया नभए।

२२ अपन ्पद पतमीहरूसँग आिया छैन 
भने पतमीहरू पनरयाियामया हुन आ्वश्क छ; र 
पनरयािया दुष्टतयाकया कयारण आउँछ।

२३ अपन ख्ीष्टले सयाँचै नै हयाम्या 
पितयाितुखया्षहरुलयाई भन्तुभ्ो: ्पद पतमीहरूसँग 
आसथया भए पतमीहरू सबै कुरयाहरू गन्ष सकछौ 
जतुन मेरयासयामतु उपचत छ।

२४ अपन अब म िृथ्वीकया िल्ो छेउकयासयामतु 
बोलछु—पक ्पद त्ो पदन आउनेछ पक 
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िरमेश्वरकया िपक् र उिहयारहरू पतमीहरूमयाझ 
बयाट हटयाइनेछ, ्ो अप्वश्वयासकया कयारणले 
हुनेछ।

२५ अपन पधक्यार छ मयापनसकया 
छोरयाछोरीहरूलयाई ्पद ्ो अ्वसथया भ्ो 
भने; पकनपक पतमीहरूमयाझ असल गनने 
कोही हुनेछैन, एउटया िपन हुनेछैन। पकनपक 
्पद पतमीहरूमयाझ एक रहेको छ जसले 
असल गद्षछ भने, उसले िरमेश्वरकया िपक् र 
उिहयारहरूद्यारया कया््ष गननेछ।

२६ अपन पधक्यार छ उनीहरूलयाई 
जसले ्ी कुरयाहरू हटयाउँछन् र मद्षछन्, 
पकनपक उनीहरू आफनया ियािहरूमया मद्षछन् 
र उनीहरूले िरमेश्वरकया अपधरयाज्मया 
मतुपक् ियाउन सकदैनन्; र म ्ो ख्ीष्टकया 
्वचनहरूअनतुसयार बोलदछु; र म ढयाँनटदन।

२७ अपन म पतमीहरूलयाई ् ी कुरयाहरू समझन 
प्रोतसयाहन गद्षछु; पकनपक सम् दू्तगपतले 
आउछँ पक पतमीहरूल ेथयाहया ियाउनेछौ पक मैले 
ढयापँटन, पकनपक पतमीहरूल ेमलयाई िरमेश्वरको 
््या्ल्मया दखेनछेौ; र िरमप्रभतु िरमेश्वरले 
पतमीहरूसयामतु भन्तुहुनछे: के मलेै मेरया ्वचनहरू 
पतम्यासयामतु िोषणया गररन, जतुन ्ो मयापनसद्यारया 
लनेख्ो, मतृ्तुबयाट करयाइरहकेो एकझैं, हो, 
धलूोबयाट बोपलरहकेो एक झैं?

२८ म ्ी कुरयाहरू अगम्वयाणी िूरया गन्ष 
िोषणया गद्षछु। अपन हेर, ती चीरसथया्ी 
िरमेश्वरकया मतुखबयाट अगयापड आउनेछन्; र 
उहयाँकया ्वचन एक पिँढीदेनख अकको पिँढीसमम 
सतुसेपलनेछ।

२९ अपन िरमेश्वरले पतमीहरूसयामतु 
देखयाउनतुहुनेछ, पक जतुन मैले लेखेको छु त्ो 
सत् छ।

३० अपन फेरर म पतमीहरूलयाई प्रोतसयाहन 
गद्षछु पक पतमीहरू ख्ीष्टकहयाँ आओ 
र प्रत्ेक असल उिहयारलयाई समयात र 
खरयाब उिहयारलयाई नछोऊ, न त अितुद्ध  
कुरयालयाई।

३१ अपन धूलोबयाट उठ र जयाग, हे ् रुिलेम; 
हो र पतम्या सतु्दर ्वसत्हरू लगयाऊ, हे 
पस्ोनपक छोरी; पतम्या कीलयाहरूलयाई बपल्ो 
बनयाऊ र पतम्या पसमयानयाहरूको सदयास्व्षदयाकया 
पननमत बढयाऊ, पक पतमीलयाई अब अरु अितुद्ध 
नियारर्ोस्, पक अन्त पितयाकया करयारहरू जतुन 
उहयाँले पतमीसँग गनतु्षभएको छ, हे इस्याएलकया 
िरयानया, िूरया होऊन्।

३२ हो, ख्ीष्टकहयाँ आऊ र उहयाँमया िररिूण्ष 
होऊ र आफ ँैलयाई समिूण्ष भक्पहनतयालयाई 
अस्वीकयार गर; र ्पद पतमीहरूले समिूण्ष 
भक्पहनतयालयाई अस्वीकयार गद्षछौ र 
िरमेश्वरलयाई आफनो समिूण्ष िपक्, मनसतषक 
र क्मतयाकया सयाथ मया्या गद्षछौ भने, तब 
उहयाँको अनतुरिह पतम्या पननमत ि्या्षप्त हुनेछ, 
पक उहयाँको अनतुरिहद्यारया पतमी ख्ीष्टमया िररिूण्ष 
हुन सकछौ; र ्पद िरमेश्वरको अनतुरिहद्यारया 
पतमीहरू ख्ीष्टमया िररिूण्ष हु्छौ भने, पतमीले 
कुनै िपन हयालतमया िरमेश्वरको िपक्लयाई 
अस्वीकयार गन्षसकदैनौ।

३३ अपन फेरर, ्पद पतमी िरमेश्वरको 
अनतुरिहद्यारया ख्ीष्टमया िररिूण्ष छौ र उहयाँको 
िपक्लयाई अस्वीकयार गददैनौ भने, तब पतमी 
िरमेश्वरको अनतुरिहद्यारया ख्ीष्टमया िप्वत् 
हु्छौ, ख्ीष्टले बगयाएको रगत मयाफ्कत्, जतुन 
पतम्या ियािहरूकया छुटकयारयाकया पननमत पितयाको 
करयारमया छ, पक पतमी कुनै दयाग पबनया िप्वत् 
ब्दछौ।
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अ्त्

३४ अपन अब म सबसैगँ पबदया मयागछु। म पछट्ै 
िरमेश्वरको िरमधयाममया आरयाम गन्ष जया्छु, 
मरेो आतमया र िरीर फेरर नजोपड्जलेसमम र 
पजउदँो र मतृकहरू दबुकैो अन्त ््या्कतया्ष, 

महयान ् ्हो्वयाको पचत्बतुझदो ््या्ल्अगयापड 
पतमीलयाई भटेन मलयाई प्वज्ी बनयाएर हया्वयाबयाट 
अगयापड नल्याइ्जेलसमम। आपमन।
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