
i

ଆେମାଷ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଆେମାଷ ପୁ କ 1:1 ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଆେମାଷ ୁ ଏହି ପୁ କର

େଲଖକ େବାଲି ଚି ଟ କେର। ତେକାୟ େଗାପାଳକମାନ
ମଧ୍ୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଆେମାଷ ବାସ କରୁ ଥିେଲ। ତାହା
େଲଖାେର େସ କରି େଯ େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ
ପରିବାରରୁ ଆସି ନାହିଁ କି ା େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ନୁହି । ପରେମ ର ପ ପାଳ ଏବଂ ଅି ାରା େସମାନ ୁ ସତକର୍
କରାଇେଲ କି ୁଆେମାଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଂସରୁ ରକ୍ଷାକଲା।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 760-750 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଆେମାଷ ଉ ର ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜ୍ୟର ଶମରୀୟା ଏବଂ

େବେଥଲ୍ େର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ଆେମାଷ ର ମୂଳ ପ୍ର ାପକ ଉ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଏବଂ

ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଗବର୍ କୁ ପରେମ ର ଘୃଣା କରି । େଲାକମାେନ ବି ାସ

କରୁ ଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଆ ନିଭର୍ ର ଅଟି ଏବଂ େସ ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁ ଲିଗେଲ ଯାହାସବୁ ପରେମ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା
କରିଥିେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରେମ ର ସମ େଲାକମାନ ୁ ଗୁରୁ
ଦିଅି ଏବଂ ଗରିବମାନ ୁ ମ କି ା ନି ୁର ଆଚରଣ ବିରୁ େର
େଚତାବନୀ ଦିଅି । େଶଷେରପରେମ ରତାହା ୁ ସ ାନ କରୁ ଥିବା
ଆଚରଣ ସହ ଆ ରିକ ଉପାସନା ଦାବୀ କରି । ଆେମାଷ
ାରା ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିେଶଷ ଉପକାର ପ୍ର ା

େଲାକମାନ ୁ ସି ଧାସଳଖ ଭାବେର ଥିଲା, େଯଉଁମାନ ହୃ ଦୟେର
େସମାନ ର ପେଡ଼ାଶୀମାନ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ ନ ଥିଲା, େଯଉଁମାେନ
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ଅନ୍ୟ େଲାକ ଠାରୁ ଲାଭଉଠାଉ ଥିେଲ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େକବଳ
ନିଜର ସୁବିଧା ବିଷୟେର ଭାବୁଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ବିଚାର

ରୂ ପେରଖା
1. େଦଶଗୁଡ଼ିକର ଂସ — 1:1-2:16
2. ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀର ଆ ାନ — 3:1-8
3. ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର — 3:9-9:10
4. ପୁନଃରୁ ାର — 9:11-15
1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଉଷୀୟର ଅଧିକାର ସମୟେର ଓ େଯାୟାଶ୍ ର

ପୁତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମର ଅଧିକାର ସମୟେର,
ଭୂ ମିକ ର ଦୁଇ ବଷର୍ ର ପୂବର୍ େର ତେକାୟ େଗାପାଳକମାନ ର
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଆେମାଷ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ
ପାଇେଲ, ତଦ୍ ବିଷୟକ ତା ର ବାକ୍ୟ।

2 ପୁଣି େସ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନରୁ ଗ ର୍ ନ କରିେବ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଆପଣା ରବ

ଶୁଣାଇେବ;
ତହିଁେର େମଷପାଳକମାନ ର ଚରାଣି ାନସକଳ େଶାକ କରିବ
ଓ କମ ଲର ଶିଖର ଶୁ େହବ।”

ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ଈ ର ବିଚାର
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ ଦେ ଶକର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ େଲୗହମୟ ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ଯ େର
ଗିଲୀୟଦକୁ ମ ର୍ ନ କରିଅଛି ;
4 ମାତ୍ର ଆେ ହସାେୟଲ ରାଜା ବଂଶ ନିକଟକୁ ଅି େପ୍ର ରଣ

କରିବା
ଓ ତାହା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
5 ପୁଣି, ଆେ ଦେ ଶକର ଅଗର୍ ଳ ଭାି ପକାଇବା
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ଓ ଆବନ ଉପତ୍ୟକାରୁ ନିବାସକାରୀକୁ
ଓ େବଥ୍-ଏଦନ ବଂଶରୁ ରାଜଦ ଧାରୀକୁ ଉି କରିବା।
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଅରାମର େଲାକମାେନ ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇ କୀର୍ କୁ ଯିେବ।”
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ ଘସାର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଇେଦାମର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା ପାଇଁ
ସମୁଦାୟ େଲାକ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ।
7ମାତ୍ର ଆେ ଘସାର ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ତହିଁର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
8ଆଉ, ଆେ ଅେସ୍ଦ ାଦରୁ ନିବାସକାରୀକୁ
ଓ ଅି େଲାନରୁ ରାଜଦ ଧାରୀକୁ ଉି କରିବା;
ଆେ ଇେକ୍ର ାଣ ସହରର ବିପକ୍ଷେର ଆପଣା ହ େଫରାଇବା
ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ ବିନ େହେବ।”
ଏହା ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ େସାରର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ସମୁଦାୟ େଲାକ ୁ ଇେଦାମର ହ େର ସମପର୍ ଣ

କେଲ
ଓ ଭ୍ର ାତୃ ନିୟମ ରଣ କେଲ ନାହିଁ;
10ମାତ୍ର ଆେ େସାରର ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ତହିଁର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।”
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ ଇେଦାମର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ଖ ଧରି ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ େଗାଡ଼ାଇଲା ଓ ସବୁ ଦୟା

ପରିତ୍ୟାଗ କଲା,
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ତାହାର େକ୍ର ାଧ ନିତ୍ୟ ବିଦୀ ର୍ କଲା ଓ େସ ଆପଣା େକାପ ସଦାକାଳ
ରଖିଲା।

12ମାତ୍ର ଆେ େତୖମନ୍ ଉପେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ବସ୍ର ାର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।”
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
େସମାନ ର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ସୀମା ବୃ ି କରିବା ନିମେ
ଗିଲୀୟଦର ଗଭ ଣୀ ୀମାନ ର ଉଦର ଚିରି ପକାଇଅଛି ।
14ମାତ୍ର ଆେ ର ାର ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ଅି ଳାଇବା
ଓ ତାହା ଯୁ ଦିନେର ମହାନାଦ ଓ ଘୂ ବାୟୁ ର ଦିନେର
ପ୍ର ଚ େତାଫାନ ସହିତ ତହିଁର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
15 ପୁଣି, େସମାନ ର ରାଜା, େସ ଓ ତାହାର ଅଧିପତିଗଣ
ଏକ ସେ ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇଯିେବ।
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

2
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େମାୟାବର ତିନି, ହିଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ଆେ ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ଇେଦାମ ରାଜାର ଅି ଦ କରି ତାହା ଚୂ ର୍ କଲା;
2ମାତ୍ର ଆେ େମାୟାବର ଉପେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା କରୀେୟାଥ୍ ନଗରର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ;
ପୁଣି, େମାୟାବ େକାଳାହଳ, ସି ଂହନାଦ ଓ ତୂ ରୀ ନି ସହିତ

ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିବ;
3 ପୁଣି, ଆେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚାରକ ର୍ ାକୁ ଉି କରିବା
ଓ ତାହା ସେ ତହିଁର ସମ ଅଧିପତି ୁ ସଂହାର କରିବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ଯିହୁ ଦାର ଦ
4ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
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“ଯିହୁ ଦାର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ଆେ ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବ୍ୟବ ା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି
ଓ ତାହା ର ବିଧିସବୁ ପାଳନ କରି ନାହାି ,
ପୁଣି େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ େଯଉଁ ମିଥ୍ୟା େଦବଗଣର

ଅନୁଗାମୀ େହେଲ,
ତ ୍ଵାରା େସମାେନ ଭ୍ର ା େହାଇଅଛି ;
5ମାତ୍ର ଆେ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ଯିରୂ ଶାଲମର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।”

ଇସ୍ର ାଏଲର ଦ
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଇସ୍ର ାଏଲର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ଆେ ତହିଁର ଦ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ରୂ ପା ପାଇଁ ଧାମ କକୁ
ଓ ଏକ େଯାଡ଼ା ପାଦୁକା ପାଇଁ ଦୀନହୀନକୁ ବିକ୍ର ୟ କରିଅଛି ;
7 େସମାେନ ଦରିଦ୍ର ର ମ କେର ଧୂଳିର ଆକାଂକ୍ଷା କରି
ଓ ନମ୍ର େଲାକମାନ ର ମାଗର୍ ବକ୍ର କରି ;
ପୁଣି, ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ
ଜେଣ ପୁରୁ ଷ ଓ ତାହାର ପିତା ଏକ ଯୁବତୀଠାେର ଗମନ କରି ;
8ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦିର ନିକଟେର
ବ କି ବ ର ଉପେର ଶୟନ କରି ,
ଆଉ େସମାେନ ଅଥର୍ ଦ ପ୍ର ା େଲାକମାନ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଗୃହେର ପାନ କରି ।
9ତଥାପି ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଦୀଘର୍ ଓ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ବଳି
ଇେମାରୀୟକୁ ଆେ େସମାନ ସ ୁଖେର ବିନାଶ କଲୁ;
ଆଉ, ଉପେର ତାହାର ଫଳ ଓ ତେଳ ତାହାର ମୂଳ ନ କଲୁ।
10ଆହୁ ରି, ଇେମାରୀୟମାନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ
ଓ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁ ମାନ ୁ ଗମନ

କରାଇଲୁ।
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11 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଓ ତୁ ମାନ ଯୁବାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ନାସରୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଉ

କଲୁ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ଏପରି କି େହାଇ ନାହିଁ?”
12 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ନାସରୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ

କରିବାକୁ େଦଲ
ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ

ପ୍ର ଚାର କର ନାହିଁ।
13 “େଦଖ, ହଳାେର ପୂ ର୍ ଶଗଡ଼ େଯପରି ଚାେପ,
େସପରି ଆେ ତୁ ମାନ ନିଜ ାନେର ତୁ ମାନ ୁ ଚାପିବା।
14ତହିଁେର ଦତଗାମୀର ପଳାୟନ ଉପାୟ ନ େହବ
ଓ ବଳବାନ ଆପଣା ବଳ ଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ,
ଅଥବା ବୀର ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ;
15ଅଥବା ଧନୁ ର୍ ାରୀ ଠିଆ େହବ ନାହିଁ
ଓ ଯାହାର ଚରଣ ଦତଗାମୀ, େସ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ;
େଯ ଅ ାେରାହୀ, େସ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ;
16 ପୁଣି, ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯ ସାହସି କ,
େସ ଉଲ େହାଇ େସଦିନ ପଳାଇଯିବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

3
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ

1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ସମୁଦାୟ
େଗା ୀକୁ ଆେ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, େସମାନ
ବିରୁ େର କହିଅଛି ,
2 “ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର
େକବଳ ତୁ ମାନ ର ପରିଚୟ ଆେ େନଇଅଛୁ;
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ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ର ସକଳ ଅଧମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ େଦବା।

ଭାବବାଦୀ ର କାଯର୍ ୍ୟ
3ଏକ ପରାମଶର୍ ନ େହେଲ କି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିେବ?

4 ଶିକାର ନ ପାଇେଲ କି ସି ଂହ ବନ ମଧ୍ୟେର ଗ ର୍ ନ କରିବ?
େକୗଣସି ପଶୁ ନ ଧରିେଲ କି ଯୁବା ସି ଂହ ଆପଣା ଗ ର୍ େର ହୁ ାର

କରିବ?
5ଫା ନ ପାତିେଲ କି ପକ୍ଷୀ ଜାଲେର ଧରାଯାଇ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିବ?
କିଛି ନ ଧରିେଲ ଜାଲ କି ଭୂ ମିରୁ ଛିଟିକି ଉଠିବ?
6 ନଗର ମଧ୍ୟେର ତୂ ରୀ ବଜାଗେଲ େଲାକମାେନ କି ଭୀତ େହେବ

ନାହିଁ?
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନ ଘଟାଇେଲ ନଗର ମଧ୍ୟେର କି ଅମ ଳ ଘଟିବ?
7 ନି ୟ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିଜ ଗୁ ବିଷୟ
ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ପ୍ର କାଶ ନ କରି କିଛି କରି

ନାହିଁ।
8ସି ଂହ ଗ ର୍ ନ କରିଅଛି, କିଏ ଭୟ ନ କରିବ?
ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କଥା କହିଅଛି , କିଏ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର ନ

କରିବ?”
ଶମରୀୟାର ବିନାଶ

9ତୁ େ ମାେନ ଅେସ୍ଦ ାଦ ସକଳ ଅ ାଳିକାେର
ଓ ମିସର େଦଶ ସକଳ ଅ ାଳିକାେର େଘାଷଣା କରି କୁହ,
“ତୁ େ ମାେନ ଶମରୀୟାର ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଏକତ୍ର ହୁ ଅ,
ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର କି ମହା େକାଳାହଳ
ଓ କି ଉପଦ୍ର ବମାନ େହଉଅଛି, ଏହା େଦଖ।”
10କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅ ାଳିକାେର େଦୗରା ୍ୟ
ଓ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ ୟ କରି ,
େସମାେନ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ।”
11ଏନିମେ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଏକ ଜଣ ବିପକ୍ଷ େଦଶର ଚତୁ ଗେର (ଉଠିବ);
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ଆଉ, େସ ତୁ ଠାରୁ ତୁ ର ବଳ ନତ କରିବ
ଓ ତୁ ର ଅ ାଳିକାସବୁ ଲୁଟିତ େହବ।”
12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େମଷପାଳକ େଯପରି ସି ଂହ ମୁଖରୁ ଦୁଇ େଗାଡ଼ ଅବା କାନରୁ ଖେ

ରକ୍ଷା କେର,
େସପରି ଇସ୍ର ାଏଲର େଯଉଁ ସ ାନଗଣ ଶମରୀୟାେର
ଖଟର େକାଣେର ଓ ଶଯ୍ୟାର ପାଟଗଦି ଉପେର ବସି ,
େସମାେନ ରକ୍ଷା କରାଯିେବ।”
13 “ତୁ େ ମାେନ ଏହା ଶୁଣ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ,
ଏହା ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର କହି ।
14କାରଣଆେ େଯଉଁ ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତାହାର ସମ ଅପରାଧର

ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା,
େସହି ଦିନ ଆେ େବେଥଲ୍ ଯଜ୍ଞେବଦିସକଳକୁ ହିଁ ପ୍ର ତିଫଳ

େଦବା,
ତହିଁେର ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ ସକଳ କଟାଯାଇ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିବ।
15 ପୁଣି, ଆେ ଶୀତକାଳର ଗୃହକୁ ଓ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳର ଗୃହକୁ ଆଘାତ

କରିବା;
ଆଉ, ହ ୀଦ ର ଗୃହସକଳ ନ େହବ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୃହ ଲୁ

େହବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

4
1 “େହ ଶମରୀୟାର ପବର୍ ତବାସି ନୀ ବାଶନର ଗାଭୀସବୁ,
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ତୁ େ ମାେନ ଦରିଦ୍ର ଗଣ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରୁ ଅଛ,
ଦୀନହୀନମାନ ୁ ଦଳି ପକାଉଅଛ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ାକୁ କହୁ ଅଛ,
‘ଆଣ, ଆେ ମାେନ ପାନ କରିବା।’
2ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ତାେର ଶପଥ କରି କହିଅଛି ,
େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େତ ାେର
ଓ ତୁ ମାନ ର ଅବଶି ାଂଶକୁ ବନଶୀ କ ାେର ଟାଣି େନେବ,
ଏପରି ସମୟ ତୁ ମାନ ଉପେର ଆସି ବ।
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3 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ସ ୁଖ ଭ ାନ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ
ଓ ହେ ର୍ ାଣେର ଆପଣାମାନ ୁ ନିେକ୍ଷପ କରିବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
4 “ତୁ େ ମାେନ େବେଥଲ୍ କୁ ଯାଇ ଅପରାଧ କର;
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଯାଇ ଅପରାଧ ବୃି କର;
ଆଉ, ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ଆପଣା ଆପଣା ବଳି
ଓ ପ୍ର ତି ତିନି ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣାର ଦଶମାଂଶ ଉ ଗର୍ କର;
5 ପୁଣି, ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉ ଗର୍ କର
ଓ େ ାଦ ଉପହାର ବିଷୟ େଘାଷଣା କରି ପ୍ର କାଶ କର;
କାରଣ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏପରି କରିବାକୁ

ଭଲ ପାଅ।”
ଏହା ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଅସମଥର୍
6 “ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ର ସମୁଦାୟ ନଗରେର ଦ ପଂି ର

ନିମର୍ ଳତା
ଓ ତୁ ମାନ ର ସମୁଦାୟ ବାସ ାନେର ଅ -ଅଭାବ ତୁ ମାନ ୁ

େଦଇଅଛୁ;
ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି େଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
7 “ଆହୁ ରି, ଶସ୍ୟ ପାଚିବାର ତିନି ମାସ ପୂେବର୍
ଆେ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ବୃି ନିବାରଣ କରିଅଛୁ;
ପୁଣି, ଏକ ନଗରେର ଜଳ ବଷର୍ ାଇ ଅଛୁ
ଓ ଅନ୍ୟ ନଗରେର ଜଳ ବଷର୍ ାଇ ନାହଁୁ ;
ଏକ େକ୍ଷତ୍ର େର ବୃି େହଲା
ଓ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର େର ବୃି େହଲା ନାହିଁ, ତାହା ଶୁ େହଲା।
8ତହିଁସକାଶୁ ଦୁଇ, ତିନି ନଗର େଲାକମାେନ ଜଳପାନ କରିବା

ନିମେ ବୁଲି ବୁଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ନଗରକୁ ଗେଲ,
ମାତ୍ର ତୃ େହେଲ ନାହିଁ;
ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି େଫରି ନାହଁ।”
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ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
9 “ଆେ ଶସ୍ୟର େଶାଷ ଓ ମ୍ଳ ାନି ାରା ତୁ ମାନ ୁ ଆଘାତ

କରିଅଛୁ;
ଶୂକ କୀଟ ତୁ ମାନ ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ୟାନ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର , ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି;
ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି େଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
10 “ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମିସର େଦଶର ମହାମାରୀ ତୁ ଲ୍ୟ

ମହାମାରୀ ପଠାଇଅଛୁ;
ତୁ ମାନ ର ଯୁବାଗଣକୁ ଆେ ଖ େର ସଂହାର କରିଅଛୁ
ଓ ତୁ ମାନ ର ଅ ଗଣକୁ େନଇ ଯାଇଅଛୁ;
ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ର ଛାଉଣି ାନର ଦୁଗର୍
ତୁ ମାନ ର ନାସି କା ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ପ୍ର େବଶ କରାଇଅଛୁ;
ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି େଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
11 “ପରେମ ର ସେଦାମ ଓ ହେମାରାକୁ େଯପରି ଉ ାଟନ

କରିଥିେଲ,
େସପରି ଆେ ତୁ ମାନ ର େକେତକ ( ାନ) ଉ ାଟନ କରିଅଛୁ,
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େପାଡ଼ା ଖୁ ପରି ଅି ରୁ କଢ଼ାଗଲ;
ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି େଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
12 “ଏଥିପାଇଁ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ କରିବା;
ଆଉ, ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ କରିବା,
ଏଥିସକାଶୁ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ସହିତ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ।”
13କାରଣ େଦଖ, େଯ ପବର୍ ତଗଣ ନିମର୍ ାଣ କରି ,
ବାୟୁ କୁ ସୃି କରି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି ତାହାର ଚି ା ପ୍ର କାଶ କରି ,
େଯ ଅରୁ ଣକୁ ଅ କାରମୟ କରି
ଓ ପୃଥିବୀର ଉ ଳୀସକଳର ଉପେର ଗମନାଗମନ କରି ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର ତାହା ର ନାମ।
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5
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣେର ଜୀବନ

1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଆେ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଏହି େଯଉଁ
ବିଳାପର ବାକ୍ୟ କହୁ ଅଛୁ, ତାହା ଶୁଣ।
2 “ଇସ୍ର ାଏଲର କୁମାରୀ ପତିତ େହାଇଅଛି,
େସ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ;
େସ ଆପଣା ଭୂ ମିେର ଫି ା ଯାଇଅଛି;
ତାହାକୁ ଉଠାଇବାକୁ େକହି ନାହିଁ।”
3କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଯଉଁ ନଗରରୁ ସହସ୍ର େହାଇ ବାହାରିେଲ, ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ

ବଂଶର ଏକ ଶହ ଅବଶି ରହିେବ,
ଆଉ େଯଉଁ ାନରୁ ଏକ ଶହ ବାହାରିେଲ, ତହିଁେର ଦଶ ଅବଶି

ରହିେବ।”
4କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ

ବି ବ।
5ମାତ୍ର େବେଥଲ୍ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ପ୍ର େବଶ କର ନାହିଁ
ଓ େବର୍ େଶବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ନି ୟ ନିବର୍ ାସି ତ େହବ
ଓ େବେଥଲ୍ ବିନ େହବ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ବି ବ;
େନାହିେଲ େସ େଯାେଷଫ ବଂଶେର ଅି ପରି ଳି ଉଠିେବ,
ତାହା ଗ୍ର ାସ କରିବ
ଓ ତାହା ଲିଭାଇବା ପାଇଁ େବେଥଲ୍ େର େକହି ନ ଥିବ।
7 ବିଚାରକୁ ତି ଫଳେର ପରିଣତକାରୀ ଓ ନ୍ୟାୟକୁ

ଭୂ ମିସାତ୍ କାରୀମାେନ;
8 େଯ କୃ ି କାର ଓ ମୃଗଶୀଷର୍ ର ସୃି କରିଅଛି ,
େଯ ମୃତୁୁ ୍ୟରୂ ପ ଛାୟାକୁ ପ୍ର ଭାତେର ପରିଣତ କରି ,
େଯ ଦିବସକୁ ରାତି୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ଅ କାରମୟ କରି ;
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େଯ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳସମୂହକୁ ଆ ାନ କରି ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢାଳି ;
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ନାମ।
9 େସ ବଳବାନ ଉପେର ହଠାତ୍ ସବର୍ ନାଶ ଉପି ତ କରାି ,
ତହିଁେର ଦୁଗର୍ ଉପେର ସବର୍ ନାଶ ଉପି ତ ହୁ ଏ।
10 େଯ ନଗର- ାରେର ଅନୁେଯାଗ କେର, େଲାକମାେନ ତାହାକୁ

ହିଂସା କରି
ଓ େଯ ଯଥାଥର୍ କଥା କେହ, େସମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରି ।
11ତୁ େ ମାେନ ଦରିଦ୍ର କୁ ପଦ ତେଳ ଦଳୁଅଛ
ଓ ବଳପୂବର୍ କ ତାହାଠାରୁ ଗହମ େନଉଅଛ;
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ କଟା ପଥରର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ ସତ୍ୟ,
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ତହିଁେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ମାେନ ରମ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିଅଛ,
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ତହିଁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ;
12କାରଣ ତୁ ମାନ ର ଅପରାଧ କିପରି ବହୁ ବିଧ
ଓ ତୁ ମାନ ର ପାପସକଳ କିପରି ପ୍ର ବଳ, ଏହା ଆେ ଜାଣୁ;
ତୁ େ ମାେନ ଧାମ କକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦଉଅଛ, ଲା େନଉଅଛ
ଓ ନଗର- ାରେର ଦୀନହୀନମାନ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ଅଛ।
13 ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ଜନ ବୁି ମାନ, େସ ଏପରି ସମୟେର ନୀରବ

େହାଇ ରହିବ; କାରଣ ସମୟ ମ ଅେଟ।
14ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବି ବ, ଏଥିପାଇଁ ମ େଚ ା ନ କର,ଭଲ

େଚ ା କର;
ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ପରେମ ର ତୁ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ େହେବ।
15 ମ କୁ ଘୃଣା କର, ଭଲକୁ ଭଲ ପାଅ ଓ ନଗର- ାରେର

ନ୍ୟାୟବିଚାର କର;
େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର େଯାେଷଫର

ଅବଶି ାଂଶ ପ୍ର ତି କୃପାମୟ େହେବ।
16 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା

କହି ,
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“ଛକ ାନ ସକଳେର ହାହାକାର ଶ େହବ
ଓ ରାଜଦା ସକଳେର େଲାକମାେନ ହାୟ! ହାୟ! କହିେବ;
ଆଉ, େସମାେନ କୃଷକକୁ େଶାକ କରିବାକୁ
ଓ ବିଳାପ ନିପୁଣ େଲାକମାନ ୁ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଡାକିେବ।
17 ପୁଣି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସକଳେର ହାହାକାର ଶ େହବ;”
“କାରଣ ଆେ ତୁ ର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
18ହାୟ, ହାୟ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ବା ାକାରୀମାେନ!
ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ବା ା କରୁ ଅଛ?
ତାହା ଅ କାରମୟ, ଦୀି ମୟ ନୁେହଁ।
19େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସି ଂହଠାରୁ ପଳାଇ େଯପରିଭ ୁ କର ହାବୁଡ଼େର

ପଡ଼ିଲା,
ଅଥବା ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି କା ଉପେର ହ ଦିଅେ ,
ସପର୍ ତାହାକୁ ଦଂଶନ କଲା, (େସହି ଦିନ ସଦୃଶ୍ୟ)
20 ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ଦୀି ମୟ ନ େହାଇ କି ଅ କାରମୟ େହବ

ନାହିଁ?
ତହିଁେର କିଛି ଆଲୁଅ ନ ଥାଇ କି େଘାର ଅ କାରମୟ େହବ

ନାହିଁ?
21 “ଆେ ତୁ ମାନ ରପବର୍ ସବୁ ଘୃଣା କରୁ ,ଆେ ତାହା ତୁ ଜ୍ଞାନ

କରୁ ,
ଆେ ତୁ ମାନ ର ମହାସଭାେର କିଛି ସ ୁ େହବା ନାହିଁ।
22 ହଁ, ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିକଟେର ତୁ ମାନ ର େହାମବଳି
ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେଲ ମଧ୍ୟ ଆେ ତାହା ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବା

ନାହିଁ;
କିଅବା ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୂ ପ ତୁ ମାନ ର ପୁ ପଶୁଗଣପ୍ର ତି ଦୃି

କରିବା ନାହିଁ।
23 ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିକଟରୁ ତୁ ମାନ ଗାୟନର େକାଳାହଳ

ଦୂର କର;
କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ େନବଲ ଯ ର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବା ନାହିଁ।
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24ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟବିଚାର ଜଳରାଶି ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଧାମ କତା ପ୍ର ବଳ େସ୍ର ାତ
ତୁ ଲ୍ୟ ବହିଯାଉ।

25 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ କି ପ୍ର ା ରେର ଚାଳିଶ ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ

ଆ ନିକଟକୁ ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣିଲ?
26 ହଁ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଯାହା ନିମର୍ ାଣ କର,
ଏପରି ରାଜା ସି କୂତକୁ ଓ କୀୟନ ନାମକ ତୁ ମାନ ର

ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ,
ତୁ ମାନ ର େଦବତାର ତାରାକୁ ବହନ କରିଅଛ।
27 ଏଥିନିମେ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ନିବର୍ ାସାେଥର୍ ଦେ ଶକର ଅପର

ପାରିକୁ ଗମନ କରାଇବା।
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର ତାହା ର ନାମ।

6
ସୁଖେର ଥିବା ସି େୟାନର ସ ାପ

1 ନାନା ପ୍ର ଧାନ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ସି , େଯଉଁମାନ ନିକଟକୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଆସି ,

ଏପରି େଯ ସି େୟାନ ସୁଖେର ଥିବା େଲାକମାେନ
ଓ ଶମରୀୟା ପବର୍ ତ ନିରାପଦେର ଥିବା େଲାକମାେନ, େସମାେନ

ସ ାପର ପାତ୍ର !
2 ତୁ େ ମାେନ କଲେନ ସହରକୁ ଯାଇ େଦଖ ଓ େସ ାନରୁ

ତୁ େ ମାେନ ବଡ଼ ହମାତକୁ ଯାଅ;
ତହିଁ ଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାନ ର ଗାଥ୍ ନଗରକୁ ଯାଅ;
େସହି ସବୁ କି ଏହି (ଦୁଇ) ରାଜ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଉ ମ?
ଅବା େସମାନ ର ସୀମା କି ତୁ ମାନ ର ସୀମା ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼?
3ଏହି େଲାକମାେନ ଅମ ଳର ଦିନକୁ ଦୂରେର ରଖୁଅଛି
ଓ େଦୗରା ୍ୟର ଆସନକୁ ନିକଟବ ର୍ ୀ କରାଉଅଛି ;
4 େସମାେନ ହ ୀଦ ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରି
ଓ ଖଟ ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ଲ ାଉଅଛି ,
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ଆଉ ପଲରୁ େମଷଶାବକ ଓ େଗାଠରୁ େଗାବ ଆଣି େଭାଜନ
କରି ;

5 େନବଲ ଯ େର ଅନଥର୍ କ ଗୀତ ଗାନ କରି ,
ଦାଉଦ ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣାମାନ ନିମେ ନାନା ବାଦ୍ୟଯ ନିମର୍ ାଣ

କରି ;
6ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ର େର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି
ଓ ଉୃ େତୖଳେର ଆପଣାମାନ ୁ ମ ର୍ ନ କରି ;
ମାତ୍ର େଯାେଷଫ େକ୍ଲ ଶେର େସମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁ ଅି ନାହିଁ।
7 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଏେବ ପ୍ର ଥମ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ ସହିତ

ନିବର୍ ାସି ତ େହେବ
ଓ ଶରୀର ଲ କାରୀମାନ ର ହଷର୍ ନାଦ ଲୁ େହବ।”
8ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ ଯାକୁବର େଗୗରବକୁ ଘୃଣା କରୁ ଓ ତାହାର ଅ ାଳିକାସବୁକୁ

ତୁ ଜ୍ଞାନ କରୁ ;
ଏଥିପାଇଁ ଆେ ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ଯାବତୀୟକୁ ପର ହ େର

ସମପର୍ ଣ କରିବା।”
9 ତହିଁେର ଏକ ଗୃହେର ଯଦି ଦଶ ଜଣ ଅବଶି ରହିେବ,

େତେବ ସମେ ମରିେବ। 10 ପୁଣି, ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଅି ସକଳ ବାହାର
କରି ଆଣିବା ପାଇଁ େକୗଣସି େଲାକର ପିତୃ ବ୍ୟ, ଶବଦାହକାରୀ
ତାହାକୁ ଉଠାଇଲା ଉ ାେର ଗୃହର ଅ ର େଲାକକୁ ପଚାରିବ,
“ଏେବ େହଁ ତୁ ର କି ଆଉ କିଏ ଅଛି?” େତେବ େସ କହିବ,
“ନାହିଁ।” େସେତେବେଳ େସ କହିବ, “ତୁ ନି ହୁ ଅ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନାମ ଆ ମାନ ର ଉ ାରଣ କରିବାର ନୁେହଁ।”
11କାରଣ େଦଖ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା କରି ଓବଡ଼ବଡ଼ ଗୃହଭ େହବ
ଓ ସାନ ସାନ ଗୃହେର ଫାଟ େହବ।
12ଅ ଗଣ କି େଶୖଳ ଉପେର େଦୗଡ଼ିେବ?
େକହି ବଳଦ େନଇ କି େସଠାେର ଚାଷ କରିବ?
ତୁ େ ମାେନ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ବିଷେର
ଓ ଧାମ କତାର ଫଳକୁ ତି ଫଳେର ପରିଣତ କରିଅଛ;
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13ତୁ େ ମାେନ ଅବ ୁେର ଆନ କରୁ ଅଛ, ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ,
“ଆେ ମାେନ ଆପଣା ବଳେର କି କରନିମ୍* ଲାଭ କରି ନାହଁୁ ?”
14 ଏେହତୁ େଦଖ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ପରେମ ର କହି ,
“ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଏକ େଗା ୀକୁ ଉଠାଇବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ହମାତର ପ୍ର େବଶ ାନଠାରୁ ଆରବା େସ୍ର ାତ

ମାଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ େକ୍ଲ ଶ େଦେବ।”

7
ପ୍ର ଥମ ଦଶର୍ ନ - ପ ପାଳ

1 ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏରୂ ପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ,
ବିଳ େର ଉ ତୃ ଣ ଅ ୁ ରିବା ଆର େର େସ ପ ପାଳମାନ ୁ
ଗଢ଼ିେଲଓେଦଖ,ରାଜା ତୃ ଣକଟାଗଲାଉ ାେର େସହି ବିଳ େର
ଉ ତୃ ଣ ବଢ଼ୁଥିଲା। 2 ପୁଣି, େସହି ପ ପାଳମାେନ େଦଶର ତୃ ଣ
ଖାଇବାର େଶଷ କଲା ଉ ାେର ମୁଁ କହିଲି, “େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ତୁ କୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, କ୍ଷମା କର! ଯାକୁବ କିପରି ଠିଆ େହବ?
କାରଣ େସ ସାନ।”

3 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସ ବିଷୟେର ଦୁଃଖିତ େହେଲ; “ଏହା େହବ
ନାହିଁ,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ି ତୀୟ ଦଶର୍ ନ - ଅି ଉ ାତ
4 ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏହିରୂ େପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ,

ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି ାରା ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆ ାନ କେଲ;
ତହିଁେର ତାହା ମହାସାଗରକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା, ଆଉ ଭୂ ମିକୁ ଗ୍ର ାସ
କରିଥାʼ ା। 5 ଏପରି ସମୟେର ମୁଁ କହିଲି, “େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ବିନୟ କେର, କ୍ଷା ହୁ ଅ; ଯାକୁବ କିପରି ଠିଆ େହବ? କାରଣ େସ
ସାନ।” 6 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସ ବିଷୟେର ଦୁଃଖିତ େହେଲ; “ତାହା ମଧ୍ୟ
େହବ ନାହିଁ,” ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।

ତୃ ତୀୟ ଦଶର୍ ନ - ଓଳମ
* 6:13 କରନିମ୍ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଶୃ
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7 େସ େମାେତ ଏରୂ ପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ହ େର ଓଳମ େଘନି ଓଳମ ାରା ନିମ ତ ଏକ କା ନିକଟେର
ଠିଆେହେଲ। 8 ପୁଣି,ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତପଚାରିେଲ, “େହଆେମାଷ,
ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “େଗାଟିଏ ଓଳମ।”
େତେବ ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ଓଳମ ପକାଇବା; ଆେ ପୁନବର୍ ାର ଆଉ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ି
ଯିବା ନାହିଁ;
9 ପୁଣି, ଇସ୍ ହାକର ଉ ଳୀସକଳ ଂସି ତ େହବ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ଧାମସକଳ ବିନ େହବ;
ଆଉଆେ ଖ େଘନି ଯାରବୀୟାମର ବଂଶ ବିରୁ େର ଉଠିବା।”

ଆେମାଷ େଦାଷାେରାପ
10 େଯେତେବେଳ େବେଥଲ୍ ର ଯାଜକ ଅମତ୍ ସୀୟ ଇସ୍ର ାଏଲର

ରାଜାଯାରବୀୟାମ ନିକଟକୁଏହିକଥାକହିପଠାଇଲା, “ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଆେମାଷ ଆପଣ ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କରିଅଛି ;
େଦଶ ତା ର ବାକ୍ୟସବୁ ସହି ପାରୁ ନାହିଁ। 11 କାରଣ ଆେମାଷ
ଏରୂ ପ କହୁ ଅଛି ,
‘ଯାରବୀୟାମ ଖ େର ହତ େହବ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ନି ୟ ଆପଣା ନିଜ େଦଶରୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହବ।’ ”

12ଆହୁ ରି, ଅମତ୍ ସୀୟ ଆେମାଷ ୁ କହିଲା, “େହ ଦଶର୍ କ, ତୁ େ
ଯାଅ, ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ ପଳାଅ, େସଠାେର େଭାଜନ କର ଓ
େସଠାେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର; 13 ମାତ୍ର େବେଥଲ୍ େର
ପୁନବର୍ ାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା
ରାଜା ର ପବିତ୍ର ାନ ଓ ତାହା ରାଜକୀୟ ଗୃହ ଅେଟ।”

14ତହିଁେର ଆେମାଷ ଉ ର କରି ଅମତ୍ ସୀୟ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନ ଥିଲି, କିଅବା େକୗଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁତ୍ର ନ
ଥିଲି; ମାତ୍ର ମୁଁ େଗାପାଳକ ଓ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷର କୃଷକ ଥିଲି; 15 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଲର ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ େମାେତ େନେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ କହିେଲ, ‘ଯାଅ, ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ନିକଟେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର।’
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16 ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ତୁ େ
କହୁ ଅଛ, ‘ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରନାହିଁ
ଓ ଇସ୍ ହାକ ବଂଶ ବିରୁ େର ତୁ ର ବାକ୍ୟ ବଷର୍ ାଅ ନାହିଁ।’
17ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
‘ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ନଗର ମଧ୍ୟେର େବଶ୍ୟା େହବ
ଓ ତୁ ର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଖ େର ପତିତ େହେବ,
ଆଉ ତୁ ର ଭୂ ମି ପରିମାପକ ଦଉଡ଼ି ାରା ବିଭାଗ କରାଯିବ;
ପୁଣି, ତୁ େ ନିେଜ ଅଶୁଚି େଦଶେର ମରିବ,
ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ ନି ୟ ଆପଣା େଦଶରୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହବ।’ ”

8
ଚତୁ ଥର୍ ଦଶର୍ ନ - ଏକ ଡାଲା ଫଳ

1 ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏହିପରି େଦଖାଇେଲ; େଦଖ, ଏକ
ଡାଲା ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ। 2 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “େହ ଆେମାଷ,
ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “ଏକ ଡାଲା
ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ।” େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ,
“ଆ ର େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅି ମକାଳ ଉପି ତ େହାଇଅଛି;
ଆେ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯିବା ନାହିଁ।”
3 ପୁଣି, “େସହି ଦିନ ମ ି ରର ଗାନ ସବୁ ହାହାକାର େହବ।
ଏହା ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;
ଶବ ଅେନକ େହବ; େଲାକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ନୀରବ େହାଇ

େସମାନ ୁ ପକାଇେବ।”
ଇସ୍ର ାଏଲର ସବର୍ ନାଶ

4 େହ ଦୀନହୀନମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ େଲାପ କରାଇବା େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଏହା

ଶୁଣ। 5 “ତୁ େ ମାେନ ଐଫା ସାନ କରି
ଓ େଶକଲ ବଡ଼ କରି,
ଆଉ ଛଳନାରୂ ପ ତରାଜୁେର ଅଯଥାଥର୍ କାରବାର କରି କହୁ ଅଛ,
ଅମାବାସ୍ୟା େକେତେବେଳ ଗତ େହବ,
ଆେ ମାେନ େଯପରି ଶସ୍ୟ ବିକ୍ର ୟ କରିବୁ?
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ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ େକେବ ଗତ େହବ,
ଆେ ମାେନ େଯପରି ଗହମ ବାହାର କରିବୁ?
6ଆେ ମାେନ େଯପରି ରୂ ପା େଦଇ ଦରିଦ୍ର କୁ
ଓ ଏକ େଯାଡ଼ା ପାଦୁକା ପାଇଁ ଦୀନହୀନକୁ କ୍ର ୟ କରିବୁ
ଓ ତ୍ୟାଗ େଯାଗ୍ୟ ଗହମ ବିକ୍ର ୟ କରିବୁ।”

7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବର େଗୗରବ େନଇ ଏହି ଶପଥ କରିଅଛି ,
“ଆେ ନି ୟ େସମାନ ର େକୗଣସି କମର୍ େକେବ ପାେସାରିବା
ନାହିଁ।
8 େଦଶ କି ଏଥିନିମେ କି ତ େହବ ନାହିଁ
ଓ ତି ବାସୀ ସମେ କି େଶାକ କରିେବ ନାହିଁ?
ହଁ, ତାହା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଉଠିବ
ଓ ମିସରର ନୀଳ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ୁଳି ପୁନବର୍ ାର ହ୍ର ାସ େହବ।”
9ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େସହି ଦିନ ଆେ ମଧ୍ୟା କାଳେର ସୂଯର୍ ୍ୟକୁ ଅ ଗତ କରାଇବା
ଓ ନିମର୍ ଳ ଦିନେର ଆେ େଦଶକୁ ଅ କାରମୟ କରିବା।
10 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ର ସକଳ ଉ ବକୁ େଶାକେର
ଓ ତୁ ମାନ ର ଗାୟନ ସବୁକୁ ବିଳାପେର ପରିଣତ କରିବା;
ଆଉ, ଆେ ସମ ର କଟିେଦଶ ଚଟବ େର ପରିହିତ କରାଇବା
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମ କ ଟା ରା କରାଇବା;
ପୁଣି, ଆେ େସହି େଶାକକୁ ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ର େଶାକ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ତହିଁର େଶଷକୁ ଦାରୁ ଣ ଦୁଃଖ ଦିନର ତୁ ଲ୍ୟ କରାଇବା।”
11ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ଆେ ଏହି େଦଶକୁ ଦୁଭ କ୍ଷ େପ୍ର ରଣ କରିବା,
ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅ କିଅବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁଭ କ୍ଷ

ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁଭ କ୍ଷ େହବ।
12 େଲାକମାେନ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ
ଓ ଉ ର ଦିଗରୁ ପୂବର୍ ଦିଗ ପଯର୍ ୍ୟ ଭ୍ର ମଣ କରିେବ;
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େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ
ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ିେବ,

ଆଉ ତାହା ପାଇେବ ନାହିଁ।
13 େସହି ଦିନ ସୁ ରୀ କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକମାେନ ତୃ ଷାେର

ମୂ ର୍ ାପ େହେବ।
14େଯଉଁମାେନଶମରୀୟାରପାପ େନଇଶପଥକରି ,ଆଉକହି ,
‘େହ ଦାନ୍, ତୁ େଦବତା ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ’
ଓ େବର୍ େଶବାର େଦବତା ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ,
େସମାେନ ହିଁ ପତିତ େହେବ, ଆଉ େକେବ ଉଠିେବ ନାହିଁ।”

9
ପ ମ ଦଶର୍ ନ - ପରେମ ର ବିଚାର

1 ମୁଁ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିକଟେର ପ୍ର ଭୁ ୁ ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲି;
ଆଉ, େସ କହିେଲ,
“ ାରର ସ ୁଖ ାନ େଯପରି ହଲିବ, ଏଥିପାଇଁ ର ମୁ ାଳିେର

ଆଘାତ କର
ଓ ସମ ର ମ କ ଉପେର ତାହା ଖ ଖ କରି ପକାଅ;
ପୁଣି, ଆେ େସମାନ େଶଷାଂଶକୁ ଖ େର ବଧ କରିବା;
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ହିଁ ପଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ
ଓ େସମାନ ର ଏକ ଜଣ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।
2 େସମାେନ େଖାଳି ପାତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ େହଁ
େସଠାରୁ ଆ ର ହ େସମାନ ୁ ଧରି ଆଣିବ
ଓ େସମାେନ ଆକାଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠିେଲ େହଁ
ଆେ େସହି ାନରୁ େସମାନ ୁ ତଳକୁ ଆଣିବା।
3 ପୁଣି, େସମାେନ କମ ଲର ଶୃ େର ଆପଣାମାନ ୁ ଲୁଚାଇେଲ

େହଁ
ଆେ େସ ାନରୁ ଅନୁସ ାନ କରି େସମାନ ୁ ଧରି ଆଣିବା
ଓ େସମାେନ ଆ ଦୃି ରୁ ସମୁଦ୍ର ର ତେଳ ଲୁଚିେଲ େହଁ
ଆେ େସ ାନେର ସପର୍ କୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ

ଦଂଶନ କରିବ।
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4 ପୁଣି, େସମାେନଆପଣା ଶତଗଣ ସ ୁଖେର ବ ୀ ାନକୁ ଗେଲ
େହଁ

ଆେ େସ ାନେର ଖ କୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା,
ଆଉ ତାହା େସମାନ ୁ ବଧ କରିବ ଓ ଆେ ମ ଳ ନିମେ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଅମ ଳ ନିମେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା ଦୃି ରଖିବା।”
5କାରଣ େଯ ପୃଥିବୀକୁ ଶର୍ କରେ ,
ତାହା ତରଳି ଯାଏ, ଆଉ ତି ବାସୀ ସମେ େଶାକ କରି ;
େସ ପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟି ;
ପୁଣି, ତାହା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ନଦୀ ପରି ବଢ଼ି ଉଠିବ
ଓ ମିସରର ନୀଳ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର ହ୍ର ାସ େହବ।
6 େଯ ଆକାଶେର ଆପଣା େକାଠରି େଶ୍ର ଣୀ ନିମର୍ ାଣ କରି
ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଆପଣା ଚ ାତପ ାପନ କରିଅଛି ;
େଯ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳସମୂହକୁ ଡାକି ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢାଳି ;
ତାହା ର ନାମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ।
7ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ,”
“ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିକଟେର କି କୂଶୀୟ ସ ାନଗଣର ତୁ ଲ୍ୟ ନୁହଁ?
ଆେ କି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମିସର େଦଶରୁ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ

କେ ାର େଦଶରୁ
ଓ ଅରାମୀୟମାନ ୁ କୀର୍ େଦଶରୁ ଆଣି ନାହଁୁ ?
8 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଏହି ପାପି ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଅଛି
ଓ ଆେ ପୃଥିବୀରୁ ତାହା ଉି କରିବା;
େକବଳ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଆେ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ଉି କରିବା

ନାହିଁ,”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
9 “କାରଣ େଦଖ, ଆେ ଆଜ୍ଞା କରିବା
ଓ ଆେ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ
ଚାଲୁଣୀର ଶସ୍ୟକୁ ଚଲାଇବା ପରି ଚଲାଇବା,
ତଥାପି ଏକ କଣିକା ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
10ଆ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ପାପୀମାେନ କୁହି ,
‘ଅମ ଳ େଦୗଡ଼ି ଆ ମାନ ୁ ଧରିବ ନାହିଁ;
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କିଅବା ଆ ମାନ ର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହବ ନାହିଁ,’
େସସମେ ଖ ାରା ହତ େହେବ।

ଇସ୍ର ାଏଲୀୟର ପୁନଃ ପ୍ର ତି ା
11 େସଦିନ ଆେ ଦାଉଦର ପତିତ ତ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଉ ାପନ କରିବା
ଓ ତହିଁର ଫଟା ାନସବୁ ବ କରିବା;
ପୁଣି, ତାହାର ଉଜାଡ଼ ାନସବୁ ପୁନବର୍ ାର ଉଠାଇବା
ଓ ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ ତାହା ନିମର୍ ାଣ କରିବା;
12 ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଇେଦାମର

ଅବଶି ାଂଶକୁ
ଓ ଯାବତୀୟ େଗା ୀକୁ ଅଧିକାର କରିେବ।”
ଏହି କମର୍ ର ସାଧନକ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ହଳବାହକ ଶସ୍ୟ କଟାଳିର ପେଛ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷକ ବୀଜବୁଣାଳୀର ପେଛ ଲାଗି ରହିବ,
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଓ ପବର୍ ତଗଣ ମି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଝରାଇବ,
ଆଉ ଉପପବର୍ ତସକଳ ତରଳି ଯିେବ।
14 ପୁଣି,ଆେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ

କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ ଂସି ତ ନଗରସବୁ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁ

ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ
ଓ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ

କରିେବ;
ଆହୁ ରି, େସମାେନ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ

କରିେବ।
15 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ୁ େସମାନ େଦଶେର େରାପଣ କରିବା,
ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ,
ତହିଁରୁ େସମାେନ ଆଉ ଉ ାଟିତ େହେବ ନାହିଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର କହି ।
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