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धेरै अिघ ष��षाली सेना यहूदामा आ�मण 
गरे अिन परम�भुका सबै जनहरूलाई बाबेलमा 

बन्द� बनाउन लगे।



घरदे�ख टाड़ा, ती यहूद�हरू कबार नद�को 
छेऊमा बस्दथे। ितनीहरू बीचमा परम�भुका 

दास इज�कएल अगमव�ा पिन 
िथए। 



एक�दन, परम�भुले इज�कएललाई 
एउटा दषर्न �दए। परम�भुको म�हमा 
चह�कलो ज्योितमा देखा परे जो चा�हँ
चार करूबहरूको आकार िथयो। हरेकको 
चार अनुहार अिन पखेटाहरू िथए।



ितनीहरूका �षरमा�स्तरको 
आकाषमािथ नीलमजस्तै दे�खन्थ्यो। 
जब इज�कएलले देखे ितनी घोप्टो परे।



परम�भुले इज�कएललाई भन्नुभयो, ‘‘म तँलाई 
इ�ाएली जाितकहाँ पठाउँछु, औ तैले
ितनीहरूलाई मेरो वचन भन्नेछस ्
�क ितनीहरू वागी भएका 
छन।्’’ ‘‘यो बेहे�रएको 
पुस्तक खा र गएर 

इ�ाएलीहरूलाई भन’्’ भनी परम�भुले भन्नुभयो। 
कस्तो अिमल्दो आज्ञा! 



तब आत्माले इज�कएललाई 
मािथ उठाउनुभयो, औ 
बन्द� यहूद�हरूकहाँ 
ितनलाई लगे। 
ितनी सात �दनसम्म 
ितनीहरूसंग रहे अिन 
ितनले के देखे ितनी 
छक्क परे।



त्यसपिछ इज�कएललाई परम�भुले पहरादार 
बनाए। ितनले दशु्ट 
मािनसहरूलाई 
परम�भुको अनादर 
नगर भनी 
चेताउनी �दए।



परम�भुको वचन मािनसहरूलाई बुझाउन
इज�कएलले अच�म्भत कायर्हरू गरे। ितनले 
यरूषलेमको घायल िच� माटोको एउटा पाटामा 
टाँसे। हुनसक्छ इ�ाएलको व�रप�र भएका…



… ष��षाली मािनसहरूको व्याख्या ग�ररहेको 
बेला मािनसहरूले ितनको काँध हेरे। ितनले 
देखाइरहेका िथए �क परम�भुको प�व� षहर 
चाँड़ैनै नाष हँुदैछ।



इ�ाएल जो उतारप�ट्टको राज्य जसले
परम�भुको अनादर 390 वशर् गरे अिन यहूदा 
जो द�क्षणप�ट्टको राज्य जसले 40 वशर् 
परम�भुको अनादर गरे।



यसैकारण इ�ाएल नाष भए तर �कन यहूदा 
चाँड़ै नाष हुन सकेनन।् परम�भुले
इज�कएललाई भन्नुभयो �क 390 �दनलाई 
बाँयाप�ट्ट अिन 40 �दनलाई दाँयाप�ट्ट राख, 

जसले ितनीहरूले गरेको पापको सम्झना 
ितनीहरूलाई होस।्



मािनसहरूले षुरूदेते�खनै 
इज�कएललाई अनौठो 
मािनस होला भनेर 
सोिचरहेका िथए। 
परम�भुले भनेका सबै 
कुरा ितनले गरे। एक�दन 
ितनले कपाल खौरे अिन 
ितहाइ चा�हँ जलाइ�दए।



जब बाबेलका 
सेनाहरूले षहरमा 
आ�मण गरे तब एक
ितहाइ मािनसहरू रोग 
अिन अिनकालले मरे 
भनी ितनले देखाए।



इज�कएलले अक� ितहाइ कपाललाई तरवारले 
टु�ा टु�ा पारे। यसले यो देखाउँछ �क ितहाइ 
मािनसहरू ष�ुहरूको तरवारले मरे।



अन्तको ितहाइ इज�कएलले हावामा छ�र�दए 
तर केह� कपालहरू ितनले लबेदाको �कनार 
लगाए ता�क परम�भुले मािनसहरूलाई बचाए 
अिन ितनीहरूलाई �ितज्ञाको देषमा ल्याए 
भनी िचन्ह होस।्



यस साहस अगमव�ाले भने �क
ितनीहरूले आषा गरेको भन्दा
�स्थित अझ दशु्ट हँुदै 
गए। मािनसहरू 
इज�कएलसंग 
�रसाए तर 
परमेष्वरको 
वचन ितनले 
सुनाइरहे।



एक�दन इ�ाएलको हा�कमहरूसंग
बिसरहेका िथए। परम�भुले 
इज�कएललाई दषर्न �दए। 
परम�भुले ितनलाई 
कपालबाट उचाले 
अिन यरूषलेम 
म�न्दरमा लगे।



म�न्दरिभ� परम�भुले इज�कएललाई सड़ेको 
कुराहरू, अषु� पषुहरू अिन मूितर्हरू
देखाउनभयो। ती परम�भुको म�न्दरमा
हुनुहुनेछैन। 



परम�भुको सट्टामा हा�कमहरूले ितनीहरूलाई 
पज्दथे। परम�भले इज�कएललाई यो पिन
देखाउन भयो �क उहाँको म�हमा म�न्दरदे�ख 
गइरहेको अिन यो नाष हुनेछन।्



जब दषर्न समा� भए तब इज�कएलले 
यहूद�हरूलाई यसको �वशयमा भने।



परम�भुले भनेका सबै कुरा सत्य हुन आए। 
यरूषलेम नाष भए अिन धेरै मािनस नश्ट
भए। जब बाबेलमा बसेका यहूद�हरूले यो कुरा 
सुने तब ितनीहरूले परमेष्वरले मािनसहरूलाई 
िलनुहुन्छ भनेर �ष्न गनर्लागे। 



तर परम�भले उहाँको 
अगमव�ालाई अक� एउटा
सन्देष �दनुभयो।



उहाँले ब�सीतफर्  जहाँ सुक्खा 
हड्ड�, मािनसको हड्ड�तफर्  
इज�कएललाई डोरउर् नुभयो।



‘‘मािनसको छोरो, के ती हड्ड�हरू �जउँदो 
छ?” परम�भुले इज�कएललाई सोध्नुभयो। ‘‘हे 
परम�भु परमेष्वर तपा�लाई थाह छ �क के यो 
सुक्खा हड्ड�हरू फे�र �जउँदो हुनसक्छ’’ 
भनी इज�कएलले उतर �दए। 



परम�भुले भन्नुभयो, ‘‘ती हड्ड�हरूलाई 
भ�वश्यवाणी गर अिन भन हे सुक्खा हड्ड�
परम�भुको वचन सुन, ितमीहरू बाच्नेछ�।’’ जब 
ितनले आज्ञा माने तब इज�कएलले खटखट 
गरेको आवाज सुने। यसको कारण के 
हो भनी लाग्छ?



अगमव�ाले छक्क परेर हे�ररहेको बेला षर�रहरू 
आएर हड्ड�को हड्ड� बिनए।



त्यसपिछ षर�रहरू ितनीहरूमािथ आए।



अिन छालाहरूले ितनीहरूलाई बेहेरे तर 
ितनीहरूमा सास चा�हँ िथएन।्



परम�भुले भन्नुभयो, ‘‘मािनसको छोरो अगमवाणी 
गरेर भन, ‘चारैवटा �दषाबाट हे सास आइज। 
त्यहाँदे�ख ितनीहरू �जउँदो हुनथाले।’’’ जब 
इज�कएलले त्यसो गरे तब सास ...



... फक� र आए। ितनीहरू जी�वत भए अिन
आफ्नो खुट्टामा उिभए। महान ्सेना अब त्यस 
ब�सीमा भ�रए। यरूषलेम झ�ररहेको बेला बाबेलमा 
यहूद�हरू आषा�व�हन िथयो भनी परम�भुलाई
थाह िथयो। 



इज�कएलको दषर्न�ारा उहाँले सन्देष 
पठाउनुभयो। ‘‘इ�ाएलको सारा घर ती हड्ड�हरू 
हो, मेरो आत्मा ितमीहरूमािथ हािल�दनेछु अिन 
ितमीहरूको आफ्नै घरमा म रा�ेछु’’ भनी 

परम�भुले भन्नुभयो।



कस्तो आषाको सन्देष परम�भुबाट। जब 
यहूद�हरू आफ्नो ठाउँ फक� र आए तब 
परम�भुको �ितज्ञा इज�कएल�ारा

पूरा 
हुनआए।



ितनीहरूलाई थाह िथयो �क परम�भु 
परमेष्वरले ितनीहरूलाई आफ्नो घरमा
ल्याउनुभयो। परमेष्वरको वचन सध� पूरा हुन्छ। 
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;dfKt



afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t 
k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 

agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 
h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ 

k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 
lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q 

o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / 
:ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] . olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL 

u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf ug'{x'g]5 . clg pxf“ ltdLleq 
cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .



olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL 
ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM

Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] 
lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / clxn] k]ml/ hLljt 
x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] 

hLjgdf cfpg'xf];\ / d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] 
clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g ;j"“m . 
tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] 

lglDt lhpg dnfO{ ;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ . 
o"xGgf #M!^
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