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ହବ ୂ କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ହବ. 1:1 ହବ ୂ କ ପୁ କକୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ହବ ୂ କ ର

ଏକ େଦୖବବାଣୀ ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କେର। ହବ ୂ କ ନାମ ଛଡା
ଆେ ମାେନ ତାହା ବିଷୟେର େମୗଳିକ ଭାବେର ଅଜ୍ଞାତ ଅଟୁ ।
େସ “ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ହବ ୂ କ”ଭାେବପରିଚିତ ଥିେଲ େତଣୁତାହା
ବିଷୟେର ଅଧିକ ସୂଚନାର େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 612-605 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସ ବତଃ, ଦକି୍ଷଣ ରାଜ୍ୟେର ଯିହୁ ଦାର ପତନ ପୂବର୍ ରୁ ହବ ୂ କ

ଏହି ପୁ କ େଲଖିଥାଇ ପାରି ।
ପ୍ର ାପକ
ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣରାଜ୍ୟର େଲାକ ଏବଂ ସାଧାରଣଭାବେରସମ

ପରେମ ର େଲାକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ହବ ୂ କ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିେଲ େଯ କାହିଁକି ପରେମ ର ନିଜ

େଲାକମାନ ୁ ଶତ ହ େର ଦୁଖଃ େଭାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି
େଦଉଥିେଲ। ପରେମ ର ଉ ର ଦିଅି ଏବଂ ହବ ୂ କ ର ବି ାସ
ପୁନଃ ାପିତ ହୁ ଏ। ଏହି ପୁ କ ପ୍ର କାଶ କେର େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିଜ
େଲାକମାନ ର ରକ୍ଷାକ ର୍ ା, େଯଉଁମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ
କରି େସ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିେବ ଏବଂ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦାର
ସବର୍ ଶି ମାନ େଯା ା ଯିଏଅନ୍ୟାୟବାବିଲରେଲାକମାନ ର ଦିେନ
ବିଚାର କରିେବ। ହବ ୂ କ ପୁ କ ଆ ମାନ ୁ ଗବର୍ େର ଫୁଲିଥିବା
େଲାକସରଳେହବାର ଚିତ୍ର ପ୍ର ଦାନକେର; େଯେତେବେଳଧାମ କ
େଲାକ ଆପଣା ବି ାସ ାରା ବେ (2:4)।

ବିଷୟବ ୁ
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ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସ କରିବା।
ରୂ ପେରଖା
1. ହବ ୂ କ ଅଭିେଯାଗ — 1:1-2:20
2. ହବ ୂ କ ପ୍ର ାଥର୍ ନା — 3:1-19

1
1ଏହି ବା ର୍ ା ଯାହା ହବ ୂ କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଦଶର୍ ନେର ପାଇଥିେଲ।

ହବ ୂ କ ପ୍ର ଥମ ଅଭିେଯାଗ
2 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ େକେତ କାଳ ଆ ର୍ ନାଦ କରିବି, ଆଉ ତୁ େ

ଶୁଣିବ ନାହିଁ?
ମୁଁ “େଦୗରା ୍ୟ” ବିଷୟେର ତୁ ନିକଟେର ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛି ଓ

ତୁ େ ଉ ାର କରିବ ନାହିଁ।
3 ତୁ େ କାହିଁକି େମାେତ ଅଧମର୍ େଦଖାଉଅଛ ଓ କୁଟିଳତା ପ୍ର ତି

ଦୃି ପାତ କରୁ ଅଛ?
କାରଣେମାʼସ ୁଖେରଧନାପହାରଓେଦୗରା ୍ୟ ଥାଏ; ପୁଣି, ବିବାଦ

ହୁ ଏ ଓ ବିେରାଧ ବଢ଼ି ଉେଠ।
4 ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବ ା ନିେ ଜ େହାଇଅଛି ଓ ବିଚାର େକେବ ନି

େହଉ ନାହିଁ;
କାରଣ ଦୁ ର୍ ନମାେନ ଧାମ କକୁ େଘରି ; ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର

ବିପରୀତ େହାଇପେଡ଼।
ପରେମ ର ଉ ର

5 ତୁ େ ମାେନ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େଦଖି ମେନାେଯାଗ କର ଓ
ଅତିଶୟ ଚମୃ ତ ହୁ ଅ;

କାରଣତୁ ମାନ ସମୟେରଆେ ଏକକମର୍ କରୁ ଅଛୁ, େସ ବିଷୟ
ତୁ ମାନ ୁ କୁହାଗେଲ େହଁ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବି ାସ
କରିବ ନାହିଁ।

6 କାରଣ େଦଖ, େଯଉଁ କଲ୍ ଦୀୟ େଲାକମାେନ* ନି ୁର ଓ ଚ ଳ
େଗା ୀ,

* 1:6 କଲ୍ ଦୀୟ େଲାକମାେନ ଅଥର୍ ାତ୍ ବାବିଲୀୟ େଲାକମାେନ
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େସମାନ ୁ ଆେ ଉଠାଉଅଛୁ; େଯଉଁ ନିବାସ- ାନସକଳ
େସମାନ ର ନୁେହଁ,ତାହା ଅଧିକାରକରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ପୃଥିବୀର ବି ାରର ସବର୍ ତ୍ର ଯାତ୍ର ା କରି ।

7 େସମାେନ ତ୍ର ାସଜନକ ଓ ଭୟ ର ଅଟି ; େସମାନ ର ଶାସନ ଓ
େଗୗରବ େସମାନ ର ନିଜଠାରୁ ନିଗର୍ ତ ହୁ ଅଇ।

8 ଆହୁ ରି, େସମାନ ର ଅ ଗଣ ଚିତାବାଘଠାରୁ େବଗଗାମୀ ଓ
ସ ୍ୟାକାଳେର େକୁ ଆଗଣଠାରୁ ଦୂର ;

ଆଉ, େସମାନ ର ଅ ାେରାହୀମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ବ୍ୟା
କରୁ ଅଛି ;

ହଁ, େସମାନ ର ଅ ାେରାହୀଗଣ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛି ; ଗ୍ର ାସ କରିବା
ପାଇଁ ଦତଗାମୀଉେ ାଶପକ୍ଷୀପରି େସମାେନଉଡ଼ୁ ଅଛି ।

9 େସମାେନ ସମେ େଦୗରା ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ;
ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ େସମାନ ମୁଖ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବେର ରଖାଯାଇଅଛି

ଓ େସମାେନ ବ ୀଗଣକୁ ବାଲୁକାର ନ୍ୟାୟ ଏକତ୍ର
କରୁ ଅଛି ।

10 ପୁଣି, େସ ରାଜାଗଣକୁ ଉପହାସ କେର ଓ ଅଧିପତିଗଣ ତାହାର
ବିଦପର ପାତ୍ର ;

େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ କୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ କେର; କାରଣ େସ ଧୂଳି ଗଦା
କରି ତାହା ହ ଗତ କେର।

11 ଏଉ ାେର େସ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ ବହି ବ୍ୟାପି ଯିବ ଓ େସ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯାହାର ଶି ତାହାର େଦବତା, େସ ଦ ନୀୟ େହବ।

ହବ ୂ କ ି ତୀୟ ଅଭିେଯାଗ
12 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାର ପରେମ ର, େମାର ଧମର୍ ରୂ ପ, ତୁ େ କି

ଅନାଦି କାଳଠାରୁ ନୁହଁ? ଆେ ମାେନ ବିନ େନାହିବା।
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଶାସନାେଥର୍ ତାହାକୁ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛ, ପୁଣି

େହ େଶୖଳ ରୂ ପ, ତୁ େ ଶାି ନିମେ ତାହାକୁ ାପନ
କରିଅଛ।

13ତୁ େ ତ ଏପରି ନିମର୍ ଳ ଚକୁ୍ଷ େଯ, ମ େଦଖି ନ ପାର ଓ ତୁ େ
କୁଟିଳାଚରଣ ପ୍ର ତି ଦୃି କରି ନ ପାର,
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େତେବ େଯଉଁମାେନ ବି ାସଘାତକତା କରି , େସମାନ ପ୍ର ତି
କାହିଁକି ଦୃି ପାତ କରୁ ଅଛ?

ଓ ଦୁ େଲାକ ଆପଣା ଅେପକ୍ଷା ଧାମ କ େଲାକକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା
େବେଳ କାହିଁକି ନୀରବ େହାଇ ରହୁ ଅଛ?

14ଓମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ର ରମ ୍ୟପରିଓ େଯଉଁମାନ ରଅଧ୍ୟକ୍ଷେକହି
ନାହିଁ,ଏପରିଉେରାଗାମୀ କୀଟପରି କାହିଁକିକରୁ ଅଛ?

15 େସ ସମ ୁ ବନଶୀେର ଧରି ନିଏ, େସ ଆପଣା ଜାଲେର
େସମାନ ୁ ଧେର

ଓ ଆପଣା ଟଣା ଜାଲେର େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେର; ତହିଁ ସକାଶୁ
େସ ଆନ ି ତ ଓ ଉ ସି ତ ହୁ ଏ।

16 ଏଥିପାଇଁ େସ ଆପଣା ଜାଲ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେର ଓ
ଆପଣା ଟଣା ଜାଲ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଏ;

କାରଣ ତାହା ାରା ତାହାର ବା ପୁ ହୁ ଏ ଓ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ
ଯେଥ ହୁ ଏ।

17ଏନିମେ େସ କି ଆପଣା ଜାଲ ଖାଲି କରୁ ଥିବ ଓ ଦୟା ନ କରି କି
େଗା ୀଗଣକୁ ନିର ର ବଧ କରୁ ଥିବ?

2
1 ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ହରୀ ାନେର ଠିଆ େହବି ଓ ଦୁଗର୍ ର ଉପେର ରହିବି,
ଆଉ େସ େମାʼ ଗୁହାରି ବିଷୟେର େମାେତ କି କଥା କହିେବ ଓ ମୁଁ କି

ଉ ର େଦବି, ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବୁଝିବି।

ଧାମ କ େଲାକ ବି ାସ ାରା ବି ବ
2ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ,
“ଏହି ଦଶର୍ ନର କଥା େଲଖ ଓ େଯ ପାଠ କେର, େସ େଯପରି େଦୗଡ଼ି

ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପଟାେର ସୁ କରି େଖାଳ।
3 କାରଣ ଏହି ଦଶର୍ ନ ଏେବ େହଁ ନିରୂ ପିତ କାଳର ଅେପକ୍ଷା ଓ

ପରିଣାମର ଆକାଂକ୍ଷା କେର ଓ ତାହା ମିଥ୍ୟା େହବ ନାହିଁ;
ତାହା ବିଳ େହେଲ େହଁ ତହିଁ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର; କାରଣ ତାହା

ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ବିଳ େହବ ନାହିଁ।
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4 େଦଖ, ତାହାର ପ୍ର ାଣ ଗବର୍ େର ଫୁଲିଅଛି, ତାହା ସରଳ ନୁେହଁ; ମାତ୍ର
ଧାମ କ େଲାକ ଆପଣା ବି ାସ ାରା ବି ବ।

5ଆହୁ ରି, ଧନ* ବି ାସଘାତକ ବଣିକ, ଅହ ାରୀ େଲାକ, ଆଉ େସ
ଘେର ରେହ ନାହିଁ,

େସ ପାତାଳର ପରି ଆପଣା ବା ା ବଢ଼ାଏ ଓ େସ ମୃତୁୁ ୍ୟ ସଦୃଶ, ଆଉ
େସ ତୃ େହାଇ ନ ପାେର,

ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ନିକଟେର ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ଏକତ୍ର କରଇ ଓ
ଯାବତୀୟ ଜନବୃ କୁ ଆପଣା ନିକଟେର ସଂଗ୍ର ହ କେର।”

କଲ୍ ଦୀୟ-ସ ାପର ପାତ୍ର
6 େସମାେନ ସମେ କି ତାହା ବିରୁ େର ଉପମା-କଥା ଓ

ପରିହାସଜନକ ପ୍ର ବାଦ ଧରି କହିେବ ନାହିଁ?
ଯଥା, “ପର ଧନେର େଯ ଆପଣାକୁ ବ ୁ କେର, େସ ସ ାପର

ପାତ୍ର ! େକେତ କାଳ? ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟେର େଯ ଆପଣାକୁ
ଭାରଗ୍ର କେର, େସ ସ ାପର ପାତ୍ର !”

7େଯଉଁମାେନତୁ କୁ ଦଂଶନକରିେବ, େସମାେନ କିହଠାତ୍ ଉଠିେବ
ନାହିଁ? େଯଉଁମାେନତୁ କୁ ବିର କରିେବ, େସମାେନ କି
ଜାଗ୍ର ତ େହେବ ନାହିଁ?

ଓ ତୁ େ କି େସମାନ ପ୍ର ତି ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂ ପ େହବ ନାହିଁ?
8 ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀ ୁ ଲୁଟିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର

ର ପାତ,
ଆଉ େଦଶ, ନଗର ଓ ତି ବାସୀ ସମ ପ୍ର ତି କୃତ େଦୗରା ୍ୟ

ସକାଶୁ ଜନବୃ ର ସମ େଶଷାଂଶ ତୁ କୁ ଲୁଟିେବ।
9 େଯଉଁ ଜନ ଉ େର ଆପଣା ବସା କରିବା ପାଇଁ,
ବିପଦର ହ ରୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ବଂଶ ନିମେ କୁଲାଭ

ଉପା ର୍ ନ କେର, େସ ସ ାପର ପାତ୍ର !
10 ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀ ୁ ଉି କରିବା ାରା ଆପଣା ବଂଶର

ଲ ାଜନକ ମ ଣା କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିରୁ େର
ପାପ କରିଅଛ।

* 2:5 ଧନ ଏବ୍ର ୀେର ମଦ
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11 କାରଣ କା ଭିତରୁ ପଥର ଡାକ ପକାଇବ ଓ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ
କଡ଼ିକାଠ ତହିଁର ଉ ର େଦବ।

12 େଯଉଁ ଜନ ର ପାତ ାରା ନଗର ନିମର୍ ାଣ କେର ଓ ଅଧମର୍ ାରା
ନଗର ାପନ କେର, େସ ସ ାପର ପାତ୍ର !

13 େଦଖ, ଜନବୃ ଅି ର ନିମେ ପରିଶ୍ର ମ କରି ଓ େଗା ୀଗଣ
ଅସାରତାର ନିମେ ଆପଣାମାନ ୁ ା କରି ,

ଏହା କି େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ?
14 କାରଣ ଜଳରାଶି େଯପରି ସମୁଦ୍ର କୁ ଆବୃତ କେର, େସହିପରି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀ ପରିପୂ ର୍
େହବ।

15 େଯଉଁ ଜନ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଉଲ ତା େଦଖିବା ନିମେ
ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଏ,

ତହିଁ ସେ ଆପଣାର ବିଷ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ମ କେର, େସ
ସ ାପର ପାତ୍ର !

16 ତୁ େ େଗୗରବ ବଦଳେର ଅପମାନେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛ।
ତୁ େ ମଧ୍ୟ ପାନ କରି ଅସୁ ତର ନ୍ୟାୟ ହୁ ଅ!

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦକି୍ଷଣ ହ ି ତ ପାନପାତ୍ର ତୁ ଆେଡ଼ େଫରାଯିବ ଓ
ତୁ େଗୗରବର ଉପେର ଘୃଣାଜନକ ଲ ା ବ ବ।

17କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ର ପାତ ଓ େଦଶ ପ୍ର ତି, ନଗର ପ୍ର ତି ଓ
ତି ବାସୀ ସମ ପ୍ର ତି କୃତ େଦୗରା ୍ୟ ସକାଶୁ

ଲିବାେନାନର ପ୍ର ତି କୃତ େଦୗରା ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣର ତ୍ର ାସଜନକ
ସଂହାର ତୁ କୁ ଆ କରିବ।

18 େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାେର କି ଲାଭ େଯ, ତହିଁର ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ତାହା
େଖାଦନ କେର? ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମାେର ଓ ମିଥ୍ୟା
ଶିକ୍ଷକେର କି ଲାଭ େଯ,

ଆପଣାର ନିମ ତବ ୁର ନିମର୍ ାଣକାରୀ ତହିଁେର ବି ାସ କରି ମୂକ
େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କେର?

19େଯଉଁଜନକା କୁ କେହ,ଜାଗ୍ର ତହୁ ଅ; ମୂକପ୍ର ରକୁକେହଉଠ,
େସ ସ ାପର ପାତ୍ର ! େସ କି ଶିକ୍ଷା େଦବ?
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େଦଖ, ତାହା ସୁନା ଓ ରୂ ପାେର ମି ତ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର କିଛି ହିଁ
ାସବାୟୁ ନାହିଁ।

20 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମ ି ରେର ଅଛି ; ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀ ତାହା ଛାମୁେର ନୀରବ େହାଇ ରହ ୁ।

3
ହବ ୂ କ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1ହବ ୂ କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା। ରଶିଗୀେୟାନତ୍ ।
2 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ତୁ ବିଷୟକ ବା ର୍ ା ଶୁଣି ଭୀତ ଅଛି;
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ବଷର୍ ମାନର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା କମର୍ ସଜୀବ କର,

ବଷର୍ ମାନର ମଧ୍ୟେର ତାହା ଜ୍ଞାତ କରାଅ;
େକାପ ସମୟେର ଦୟା ରଣ କର।
3 ପରେମ ର େତୖମନ୍ ରୁ * ଆସି େଲ ଓ େଯ ଧମର୍ ମୟ, େସ ପାରଣ

ପବର୍ ତରୁ ଆସି େଲ। େସଲା
ତାହା ର ପ୍ର ତାପ ଆକାଶମ ଳକୁ ଆ କଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ

ତାହା ପ୍ର ଶଂସାେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା।
4 ପୁଣି, ତାହା ର େତଜ ଦୀି ତୁ ଲ୍ୟ େହଲା; ତାହା ହ ରୁ କିରଣ

ନିଗର୍ ତ େହଲା;
ଆଉ, େସ ାନ ତାହା ପରାକ୍ର ମର ଅ ରାଳ।
5 ତାହା ଆେଗ ଆେଗ ମହାମାରୀ ଗମନ କଲା, ଆଉ ତାହା

ପଦଚି ରୁ ଅି ବାଣ ନିଗର୍ ତ େହଲା।
6 େସ ଠିଆ େହାଇ ପୃଥିବୀର ପରିମାଣ କେଲ। େସ ଦୃି ପାତ କରି

େଗା ୀଗଣକୁ ଭି ଭି କରି ତଡ଼ିେଦେଲ;
ଆଉ, ଚିର ାୟୀ ପବର୍ ତଗଣ ଛି ଭି କରାଗେଲ, ନିତ୍ୟ ାୟୀ

ଉପପବର୍ ତଗଣ ନତ େହେଲ;
ତାହା ର ଗତି ପୁରାତନ କାଳର ଗତି ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା।
7 ମୁଁ କୂଶନର ତ ୁସକଳକୁ େ ଶେର ଥିବାର େଦଖିଲି; ମିଦୀୟନ

େଦଶର ଯବନିକାସକଳ କି ତ େହଲା।
* 3:3 େତୖମନ୍ ରୁ େତୖମନ୍ ଇେଦାମ େଦଶର ଏକ ଜି ା ଥିଲା ଯାହା ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣ
ଭାଗେର ଅବି ତ ଥିଲା
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8 ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ନଦ-ନଦୀ ପ୍ର ତି ଅସ ୁ େହେଲ? ତୁ ର େକ୍ର ାଧ
କି ନଦ-ନଦୀର ଉପେର ବ ଲା, ଅବା ତୁ ର େକାପ କି
ସମୁଦ୍ର ର ଉପେର ବ ଲା

େଯ, ତୁ େ ଆପଣା ଅ ଗଣର ଉପେର, ଆପଣା ତ୍ର ାଣ ରୂ ପ
ରଥସମୂହେର ଆେରାହଣ କଲ?

9ତୁ ର ଧନୁ ଅନାବୃତ େହଲା; େଗା ୀଗଣର ପ୍ର ତି ଶପଥ ି ରୀକୃତ
ବାକ୍ୟ େହଲା। େସଲା।

ତୁ େ ନଦ-ନଦୀ ାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିଦୀ ର୍ କଲ।
10ପବର୍ ତଗଣ ତୁ ୁ େଦଖି ଭୀତ େହେଲ;
ପ୍ର ଚ ଜଳରାଶି ବହିଗଲା; ବାରିଧି ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇଲା
ଓ ଆପଣା ହ † ଉ କୁ ଉଠାଇଲା।
11 ତୁ ର ବାଣ ରୂ ପ ଦୀି ର ଗତିେର, ତୁ ର ଝଲମଲ ବ ର୍ ାର

େତଜେର
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚ ଆପଣାଆପଣା ବାସ ାନେର ଗିତ େହାଇରହିେଲ।
12 ତୁ େ େକାପେର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାତ୍ର ା କଲ। ତୁ େ

େକ୍ର ାଧେର େଗା ୀଗଣକୁ (ଶସ୍ୟ ପରି) ମ ର୍ ନ କଲ।
13 ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ , ଆପଣା

ଅଭିେଷକୀର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଯାତ୍ର ା କଲ।
ତୁ େ ଦୁ ର ଗୃହରୁ ମ କ ଚୂ ର୍ କଲ, ତୁ େ କ ସରିକି ମୂଳଦୁଆ

ଅନାବୃତ କଲ। େସଲା।
14ତୁ େ ତାହାର ନିଜ ଯି ାରା ତାହାର େଯା ାମାନ ର ମ କ‡

ବି କଲ: େସମାେନ େମାେତ ଛି ଭି କରିବା ପାଇଁ
ଘୂ ର୍ ବାୟୁ ର ନ୍ୟାୟ ଆସି େଲ;

ଦରିଦ୍ର କୁ େଗାପନେରଗ୍ର ାସକରିବା ପାଇଁ େସମାନ ରଆନ ଥିଲା।
15 ତୁ େ ଆପଣା ଅ ଗଣ ାରା ସମୁଦ୍ର କୁ, ମହାଜଳରାଶିକୁ ଦଳି

ପକାଇଲ।
16 ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଓ େମାʼଉଦରକି ଲା, େସହିରବେର େମାରଓ ାଧର

ଥରଥର େହଲା;
† 3:10 ହ କି ା ଲହରୀ ‡ 3:14 ମ କ ଅଥର୍ ାତ୍ େନତୃ କାରୀଗଣ
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େମାʼ ଅି ସକଳେର ପଚାଭାବ ପ୍ର େବଶ କଲା ଓ ମୁଁ ାନେର
କି ତ େହଲି;

ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ େସୖନ୍ୟଦଳ େଘନି ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ
କରିବାକୁ ଆସି େବ, େସହି େଲାକମାନ ବିରୁ େର
େଯେତେବେଳ ଦିନ ଆସି ବ, େସେତେବେଳ େସହି ସ ଟ
ଦିନେର େମାେତ ବିଶ୍ର ାମ କରିବାକୁ େହବ।

ହବ ୂ କ ପରେମ ର ଠାେର ଉ ସି ତ
17 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ପୁି ତ େନାହିବ, କିଅବା

ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଫଳ ନ ଧରିବ;
ଜୀତବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉ ନ କରିବ;
ଖୁଆଡ଼ରୁ େମଷପଲ ଉି େହବ, ଆଉ େଗାଠେର େଗାରୁ ପଲ ନ

ଥିବ;
18 ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ର ାଣର

ପରେମ ର ଠାେର ଉ ାସ କରିବି।
19ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ବଳ ରୂ ପ
ଓ େସ େମାର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରି , ପୁଣି େମାର

ଉ ଳୀେର େମାେତ ଗମନ କରାଇେବ।
େମାର ତାରଯୁ ଯ େର ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ।
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