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ହାଗୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ହାଗୟ 1:1 ପ୍ର କାଶ କେର ହାଗୟ ପୁ କର େଲଖକ ହାଗୟ

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅଟି । ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଆପଣା ଚାେରାଟି
ବା ର୍ ାଗୁଡ଼ିକୁ ଯିରୂ ଶାଲମର ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ନିମେ ଲିପିବ
କରି । ହାଗୟ 2:3 େର ଏହିପରି ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ େଯପରି ହାଗୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମ ି ରର ବିନାଶ ଏବଂ ନିବର୍ ାସନ ପୂବର୍ ରୁ ଯିରୂ ଶାଲମ
େଦଖିଥିେଲ, ଏହାର ଅଥର୍ , େସ ଜେଣ ପ୍ର ାଚୀନ ବ୍ୟି ଥିେଲ ଯିଏ
ନିଜ େଦଶର େଗୗରବକୁ ରଣ କରୁ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ ଏପରି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଥିେଲ ଯିଏ ନିଜ େଲାକମାନ ୁ ନିବର୍ ାସନର ପାଉଁଶରୁ
ଉଠି ଅନ୍ୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପରେମ ର େଜ୍ୟାତିଃ ଭାବେର
େସମାନ ଯଥାଥର୍ ାନକୁ ଦାବି କର ୁ େବାଲି ଏକ ଆେବଗପୂ ର୍
ଇ ାେର ଅନୁପ୍ର ାଣିତ େହଇଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 520 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ନିବର୍ ାସନ ପରବ ର୍ ୀ ପୁ କ ଅେଟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ବାବିଲର ବ ୀ

(ନିବର୍ ାସନ) ପେର ଲିଖିତ ଅେଟ।
ପ୍ର ାପକ
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ ଏବଂ

େଯଉଁମାେନ ନିବର୍ ାସନରୁ େଫରି ଆସି ଥିେଲ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ନିଜ େଦଶକୁ େଫରିଆସି ଥିବା ଅବେଶଷ େଲାକମାନ ୁ େଦଶେର

ମ ି ରକୁ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ ଏବଂ ଉପାସନା କରି ନିଜର ବି ାସକୁ
ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଏହି ପୁ କ ଉ ାହିତ କେର ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
େସମାନ ୁ ରଣ କରାଏ େଯ ଏପରି କରିବା ାରା ପରେମ ର
େସମାନ ୁ ଏବଂ େସହି େଦଶକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ ଏବଂ େଫରି
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ଆସି ଥିବା ଅବେଶଷ େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣସେ
ପରେମ ର େସମାନ ନିମେ ଭବିଷ୍ୟତେର ଏକ ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ାନ
ରଖିଅଛି େବାଲି ଉ ାହିତ କରିବା ଏହି ପୁ କର ମୁଖ୍ୟ ଉେ ଶ୍ୟ
ଅେଟ।

ବିଷୟବ ୁ
ମ ି ରର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଆ ାନ — 1:1-15
2. ପରେମ ର ଠାେର ସାହସ — 2:1-9
3. ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିମେ ଆ ାନ — 2:10-19
4. ଭବିଷ୍ୟତେର ଦୃଢ ବି ାସ ନିମେ ଆ ାନ — 2:20-23

ମ ି ର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଆେଦଶ
1 ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ରାଜ ର ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ଷ ମାସର

ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ନାମକ ଯିହୁ ଦୀୟ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ନିକଟେର ଓ ଯିେହାଷାଦକର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ
ମହାଯାଜକର ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, 2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଏହି େଲାକମାେନ କହୁ ଅଛି ,
ଆ ମାନ ର ଆସି ବାର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମ ତ େହବାର
ସମୟ ଉପି ତ େହାଇ ନାହିଁ।” 3 େସେତେବେଳ ହାଗୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
4 “ଏହି ଗୃହ ଭ ଅବ ାେର ଥାଉ ଥାଉ
ତୁ ମାନ ର ନିଜର ଫଳକ ମି ତ ଗୃହେର ବାସ କରିବାର କି

ସମୟ ଏହି?
5ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବିେବଚନା କର।
6 ତୁ େ ମାେନ ବହୁ ତ ବୁଣିଅଛ, ମାତ୍ର ଅ ସ ୟ କରୁ ଅଛ;

ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରୁ ଅଛ, ମାତ୍ର ସ ୁ େହଉ ନାହଁ;
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ତୁ େ ମାେନ ପାନ କରୁ ଅଛ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ତୃ େହଉ ନାହଁ;
ତୁ େ ମାେନ ବ ପି ୁ ଅଛ, ମାତ୍ର େକହି ଉଷ୍ମ େହଉ ନାହଁ;

ପୁଣି, େଯ େବତନ ଅଜର୍ ନ କେର, େସ କଣା ଥଳୀେର ତାହା ରଖିବା
ପାଇଁ ଅଜର୍ ନ କେର।

7 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବିେବଚନା କର।
8ତୁ େ ମାେନ ପବର୍ ତକୁ ଯାଇ କା ଆଣ ଓ ଏହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କର;
ତହିଁେରଆେ ତହିଁ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ େହବା ଓ ଆେ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ

େହବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
9ତୁ େ ମାେନ ବହୁ ତ ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କଲ,ଆଉେଦଖ,ତାହା ଅ

େହଲା; ପୁଣି, ତାହା ଗୃହକୁ ଆଣିଲା େବେଳ ଆେ ତହିଁ
ଉପେର ଫୁି ଉଡ଼ାଇ େଦଲୁ।

େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଏହାର କାରଣ କଅଣ?
ଏହି,ଆ ର ଗୃହଭ େହାଇପଡ଼ିଅଛି,ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ

ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟେର େଦୗଡ଼ୁଅଛ।
10ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ ଆକାଶ ଶିଶିରରହିତ େହାଇଅଛି ଓ

ପୃଥିବୀ ଆପଣା ଫଳରହିତ େହାଇଅଛି।
11 ପୁଣି, ଆେ େଦଶର ଓ ପବର୍ ତଗଣର ଉପେର, ଆଉ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଉପେର, ଆଉ ଭୂ ମିର ଉ ବ ୁ ଉପେର

ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶୁର ଉପେର, ପୁଣି ହ କୃତ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ଉପେର ମାରୁ ଡ଼ିକୁ

ଆ ାନ କଲୁ।”
େଲାକ ର ପରେମ ର ଆେଦଶ ପାଳନ

12 େସେତେବେଳ ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲ ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ
ଯିେହାଷାଦକ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଓ େଲାକମାନ ର
ଅବଶି ାଂଶ ସମେ * ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ରବେର
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ନିକଟକୁ େଯଉଁସବୁ ବାକ୍ୟ େପ୍ର ରଣ କରିଥିେଲ, େସହି ସବୁେର

* 1:12 ଅବଶି ାଂଶ ସମେ ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁମାେନ ବାବିଲ ବ ୀ ରୁ େଫରିଥିେଲ
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ମେନାେଯାଗକେଲ;ଆଉ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେରଭୀତ
େହେଲ। 13 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦୂତ ହାଗୟ େଲାକମାନ ୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସ ାଦ ଜଣାଇ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ତୁ ମାନ ର ସେ ସେ ଅଛୁ।” 14 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲ ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦୀୟ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଆ ାକୁ
ଓ ଯିେହାଷାଦକ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଆ ାକୁ, ଆଉ
େଲାକମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ ସମ ର ଆ ାକୁ ଉେ ଜିତ କେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ରାଜ ର ି ତୀୟ
ବଷର୍ ର ଷ ମାସର ଚତୁ ବ ଂଶ ଦିନେର ଆସି , 15 େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଗୃହେର କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ।

2
ନୂତନ ମ ି ରର ଐ ଯର୍ ୍ୟ

1 ସ ମ ମାସ, ମାସର ଏକବିଂଶ ଦିନେର ହାଗୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
2 “ଏେବଶଲ୍ଟ ୀେୟଲ ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦୀୟ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିରୁ ାବିଲ୍ ୁ ଓ
ଯିେହାଷାଦକ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ୁ ଓ େଲାକମାନ ର
ଅବଶି ାଂଶକୁ କୁହ,
3 ‘ଏହି ଗୃହକୁ ତାହାର ପୂବର୍ ଐ ଯର୍ ୍ୟାବ ାେର େଯ େଦଖିଲା,
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି ଅବଶି କିଏ ଅଛି?
େତେବ, ବ ର୍ ମାନ ତୁ େ ମାେନ ତାହା କି ପ୍ର କାର େଦଖୁଅଛ?
ତାହା କି ତୁ ମାନ ଦୃି େର ଅବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ?
4ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େହ ଯିରୁ ାବିଲ୍ , ତୁ େ ଏେବ ବଳବାନ

ହୁ ଅ;
ଆଉ, େହ ଯିେହାଷାଦକର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ, ତୁ େ

ବଳବାନ ହୁ ଅ;
ପୁଣି, େହ େଦଶ େଲାକ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ ହୁ ଅ
ଓ କାଯର୍ ୍ୟ କର, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;
5 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସି ବା େବେଳ ଓଆ ଆ ା ତୁ ମାନ
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ମଧ୍ୟେର ଅଧି ାନ କରିବା େବେଳ ଆେ ତୁ ମାନ
ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ି ର କଲୁ,

େସହି ନିୟମର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ ଆେ ତୁ ମାନ ସେ ସେ
ଅଛୁ; ତୁ େ ମାେନ ଭୟ କର ନାହିଁ।

6କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;ଆଉଥେର ଅ
କାଳ ମଧ୍ୟେର

ଆେ ଆକାଶମ ଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁ ଭୂ ମିକୁ ହଲାଇବା;
7 ପୁଣି, ଆେ ସକଳ େଗା ୀ ୁ ହଲାଇବା, ଆଉ ସମ େଗା ୀର

ବା ନୀୟ ବିଷୟସକଳ ଆସି ବ,
ପୁଣି ଆେ ଏହି ଗୃହକୁ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ କରିବା, ଏହା

େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
8ରୂ ପାଆ ରଓ ସୁନାଆ ର,ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତିସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
9 ଏହି ଗୃହର ପୂବର୍ କାଳର ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା େଶଷ କାଳର ଐ ଯର୍ ୍ୟ

ଅଧିକ ଗୁରୁ ତର େହବ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ;

ପୁଣି, ଏହି ାନେର ଆେ ଶାି ପ୍ର ଦାନ କରିବା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।’ ”

ଅଶୁଚି େଲାକ ନିମେ ଆଶୀବର୍ ାଦ
10 ଦାରୀୟାବସ ରାଜ ର ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ନବମ ମାସର

ଚତୁ ବ ଂଶ ଦିନେର ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ; 11 ଏେବ ଯାଜକମାନ ୁ ବ୍ୟବ ା ବିଷୟ ପଚାର, କୁହ,
12 ‘େକହି ଆପଣା ବ ର ଅ ଳେର ପବିତ୍ର ମାଂସ ବହିେଲ, ଯଦି
ତାହାର ଅ ଳ ରୁ ଟି କି ା େଝାଳ କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିଅବା େତୖଳ ଅଥବା
େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ଶର୍ କେର, େତେବ ତାହା କି ପବିତ୍ର
େହବ?’ ” ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ ଉ ର କରି କହିେଲ, “ନା।”
13 େସେତେବେଳ ହାଗୟ କହିେଲ, “ଶବ ାରା ଅଶୁଚି େହାଇଥିବା
େକୗଣସି େଲାକ ଯଦି ଏହି ଦ୍ର ବ୍ୟମାନର ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଶର୍
କେର, େତେବ ତାହା କି ଅଶୁଚି େହବ?” ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ
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ଉ ର କରି କହିେଲ, “ତାହା ଅଶୁଚି େହବ।” 14 େତେବ ହାଗୟ
ଉ ର କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆ ସାକ୍ଷାତେର ଏହି
େଲାକମାେନ ଓ ଏହି େଗା ୀ ତଦପ ଅଟି ଓ େସମାନ ର ହ କୃତ
ଯାବତୀୟକମର୍ ତଦପ ଅେଟ;ଆଉ, େସହି ାନେରଯାହା େସମାେନ
ଉ ଗର୍ କରି , ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ।

15 ଏେବ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ବିନତି କରୁ , ଆଜି ଦିନର ପୂବର୍ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରେରପ୍ର ରଉପେରପ୍ର ର ାପିତ େହବା
ପୂବର୍ ଦିନସକଳ ବିେବଚନା କର; 16 େସହି ସକଳ ସମୟେର େକହି
େକାଡ଼ିଏ ପରିମାଣବିଶି ଶସ୍ୟ ଗଦା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, େକବଳ
ତହିଁର ଦଶ ପରିମାଣ େହଲା; େକହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁ ରୁ ପଚାଶ
ପାତ୍ର େନବାକୁ ଆସି େଲ, େକବଳ ତହିଁର େକାଡ଼ିଏ ପାତ୍ର େହଲା।

17ଆେ ଶସ୍ୟର େଶାଷ ଓ ମ୍ଳ ାନି ଓ ଶିଳାବୃି ାରା ତୁ ମାନ
ହ ର ଯାବତୀୟ କାଯର୍ ୍ୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଆଘାତ କଲୁ; ତଥାପି
ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି େଫରିଲ ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
18 ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ବିନତି କରୁ , ଆଜି ଦିନ ଓ ତହିଁର ପୂବର୍
ଦିନଠାରୁ ବିେବଚନା କର, ନବମ ମାସର ଚତୁ ବ ଂଶ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରର ଭି ି ମୂଳ ାପନ ଦିନଠାରୁ ବିେବଚନା କର।
19 ଅମାରେର କି ଏପଯର୍ ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଛି? େଯପରି ଏପଯର୍ ୍ୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷର, ଡାଳି ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଫଳି
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା।”

ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଅ ୁ ରୀୟ ରୂ େପ ମେନାନୀତ
20 ଏଥିଉ ାେର ମାସର ଚତୁ ବ ଂଶ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ବାକ୍ୟ ି ତୀୟ ଥର ହାଗୟ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା,
21 “ଯିହୁ ଦାର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିରୁ ାବିଲ୍ ୁ ଏହି କଥା କୁହ,
ଆେ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ହଲାଇବା;
22 ଆେ ରାଜ୍ୟସମୂହର ସି ଂହାସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା ଓ

େଗା ୀଗଣର ସକଳ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ର ମ ବିନ କରିବା;
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ଆଉ, ଆେ ରଥ ଓ ରଥାେରାହୀମାନ ୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା; ପୁଣି
ଅ ଓ ଅ ାେରାହୀମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଖ ାରା
ପତିତ େହେବ।

23 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େହ ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର , ଆ ର
ଦାସ ଯିରୁ ାବିଲ୍ , େସଦିନ ଆେ ତୁ କୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଓ
ତୁ କୁ ମୁଦ୍ର ାଥର୍ କ ଅ ୁ ରୀୟ ରୂ ପ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ;

କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ,
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”
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