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େଯାେୟଲଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
େଯାେୟଲ ପୁ କର େଲଖକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େଯାେୟଲ ଥିେଲ

(େଯାେୟ. 1:1)। ଏହି ପୁ କରୁ େଯେତ ସୂଚନା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
େଯାେୟଲ ବ୍ୟି ଗତ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ପାଉ ତାʼଠାରୁ
ଅଧିକ ସୂଚନା ଆ ମାନ ନିକଟେର ନାହିଁ। େସ ନିଜକୁ
ପଥୂେୟଲ ସ ାନ େବାଲି ପୁ କେର ପରିଚୟ େଦଇଅଛି
ଏବଂ େସ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ନିମେ ଭାବବାଣୀ କରିଥିେଲ
ଏବଂ େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ ଏକମହାନଇ ାକୁ ପ୍ର କାଶକରିଛି ।
ଯିହୁ ଦାରୁ ଉପାସନା େକ ସହିତ ଏକ ଆି ୟତାକୁ ସୂଚାଇ ମ ି ର
ଏବଂ ଯାଜକମାନ ଉପେର େଯାେୟଲ ଅେନକ ଟି ଣୀ ମଧ୍ୟ
କରିଛି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 835-600 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସ ବତଃ, େଯାେୟଲ ପୁରାତନ ନିୟମ ଇତିହାସର

ପାରସି କମାନ ସମୟର ବାସ କରୁ ଥିେଲ। େସହି ସମୟେର
ପାରସି କମାନ ସମୟେର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରିବା ନିମେ କିଛି
ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ୁ ଅନୁମତି େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ପରିେଶଷେର
ମ ି ର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମ ି ର ସହିତ େଯାେୟଲ
ସୂପରିଚିତ ଥିେଲ େତଣୁ ଏହି ପୁ କ ମ ି ରର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ ପେର
େଲଖାଯାଇଥିବ।

ପ୍ର ାପକ
ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ ସମ

ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପରେମ ର ଦୟାଳୁ ଅଟି , େଯଉଁମାେନ ଅନୁତାପ କରି

େସ େସମାନ ୁ କ୍ଷମା ପ୍ର ଦାନ କରି । ଏହି ପୁ କକୁ ଦୁଇଟି
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ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଚି ଟ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ର ଥମଟି
ପ ପାଳମାନ ର ଆକ୍ର ମଣ ଏବଂ ି ତୀୟଟି ପବିତ୍ର ଆ ା
ଅବତରଣ। େପି କ ଦିବସେର ଏହାର ପ୍ର ାରି କ ସ ୂ ର୍ ତା
େପ୍ର ରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 2 େର ପିତର ାରା ଉେ ଖ କରାଯାଇଅଛି।

ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ଦିନ

ରୂ ପେରଖା
1. ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ପ ପାଳମାନ ର ଆକ୍ର ମଣ — 1:1-20
2. ପରେମ ର ଦ — 2:1-17
3. ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁନଃରୁ ାର — 2:18-32
4. େଦଶଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପରେମ ର ବିଚାର ଏବଂ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାସ — 3:1-21

1 ପଥୂେୟଲ ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା।

ଶସ୍ୟ ହାନି ସକାଶୁ େଦଶବାସୀ ବିଳାପ
2 େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣ,
ଆଉ େହ େଦଶନିବାସୀସକଳ, ତୁ େ ମାେନ କ ର୍ ପାତ କର।
ତୁ ମାନ ସମୟେର କିଅବା
ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସମୟେର କି ଏହା ଘଟିଅଛି?
3ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ଏହା ଜଣାଅ
ଓ ତୁ ମାନ ର ସ ାନଗଣ େସମାନ ସ ାନଗଣକୁ ଜଣାଉ ,ୁ
ଆଉ େସମାନ ର ସ ାନଗଣ ଆସ ା ପିଢ଼ି ୁ ଜଣାଉ ।ୁ
4 ଶୂକ କୀଟ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲା, ପ ପାଳ ତାହା ଖାଇଅଛି
ଓ ପ ପାଳ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲା, ପତ ତାହା ଖାଇଅଛି
ଓ ପତ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲା, ଘୁଘର୍ୁ ରିଆ ତାହା ଖାଇଅଛି।
5 େହ ମତୁ ଆଳାମାେନ, ଜାଗି ଉଠ ଓ େରାଦନ କର,
େହ ମଦ୍ୟପାୟୀ ସମେ , ମି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସକାଶୁ ହାହାକାର କର;
କାରଣ ତାହା ତୁ ମାନ ର ମୁଖରୁ ଅ ର କରାଯାଇଅଛି।
6 େଯେହତୁ ଆ େଦଶ ବିରୁ େର ଏକ େଗା ୀ ଉଠି ଆସି ଅଛି,
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େସ ବଳବାନ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ; ତାହାର ଦ ସି ଂହଦ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ତାହାର କଳଦ ଏକ ବୃହତ ସି ଂହର କଳଦ ତୁ ଲ୍ୟ।
7 େସ ଆ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଉଜାଡ଼ କରିଅଛି
ଓ ଆ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷର େଛଲି ଛଡ଼ାଇ ପକାଇଅଛି;
େସ ତାହା ସ ୂ ର୍ େଛଲିଶୂନ୍ୟ କରି ପକାଇ େଦଇଅଛି;
ତହିଁର ଶାଖାସବୁ ଶୁ କରାଯାଇଅଛି।
8 େଯୗବନକାଳୀନ ାମୀ େଶାକେର
ଚଟବ ପରିହିତା କନ୍ୟା ତୁ ଲ୍ୟ ବିଳାପ କର।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଅ ର କରାଯାଇଅଛି;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚାରକ ଯାଜକଗଣ େଶାକ କରି ।
10 େକ୍ଷତ୍ର ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛି, ଭୂ ମି େଶାକ କରୁ ଅଛି;
କାରଣ ଶସ୍ୟ ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛି,
ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଶୁଖି ଯାଇଅଛି; େତୖଳ କ୍ଷୟ ପାଇଅଛି।
11 େହ କୃଷକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଲି ତ ହୁ ଅ,
େହ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ପାଳକଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ଗହମ ଓ ଯବ ବିଷୟେର ହାହାକାର କର;
କାରଣ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶସ୍ୟ ନ େହାଇଅଛି।
12ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଶୁ େହାଇଅଛି ଓ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ମ୍ଳ ାନ େହଉଅଛି;
ଡାଳି ବୃକ୍ଷ, ମଧ୍ୟ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଓ ନାଗର ବୃକ୍ଷ,
ଆଉ େକ୍ଷତ୍ର ଯାବତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଶୁ େହାଇଅଛି;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆନ ଶୁ େହାଇ ଯାଇଅଛି।

ଅନୁତାପ ନିମେ ଆ ାନ
13 େହ ଯାଜକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଚଟବ େର କଟି ବା ି ବିଳାପ

କର;
େହ ଯଜ୍ଞେବଦିର ପରିଚାରକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର କର;
େହ ଆ ପରେମ ର ର ପରିଚାରକଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ଆସ, ଚଟବ ପି ି ସାରାରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କର;
କାରଣ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହରୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନିବୃ କରାଯାଇଅଛି।
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14 ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂ ପଣ କର, ମହାସଭା ଆ ାନ
କର,

ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ଗୃହେର
ପ୍ର ାଚୀନଗଣ ୁ ଓ େଦଶ ନିବାସୀ ସମ ୁ ଏକତ୍ର କରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।
15ହାୟ ହାୟ େସ ଦିନ! କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦିନ ସି କଟ,
ସବର୍ ଶି ମାନ ନିକଟରୁ ପ୍ର ଳୟର ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ଉପି ତ େହବ।
16ଆ ମାନ ଦୃି ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହରୁ
ଆନ ଓ ଉ ାସ କି ଅଲଗା କରାଯାଇ ନାହିଁ?
17 ବିହନସବୁ େଟଳା ତେଳ ପଚି ଯାଉଅଛି;
େଗାଲାସବୁ ଂସି ତ, ଶସ୍ୟ ଅମାରସବୁ ଭ େହାଇଅଛି;
କାରଣ ଶସ୍ୟ ଶୁ େହାଇଅଛି।
18ପଶୁଗଣ କିପରି ଆ ର୍ ର କରି !
ଚରା ନ ଥିବାରୁ େଗାରୁ ପଲ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛି ;
େମଷପଲ ଦ ପାଉଅଛି ।
19 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି;
କାରଣ ଅି ପ୍ର ା ରର ଚରାଣି ାନସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି
ଓ ଅି ଶିଖା େକ୍ଷତ୍ର ର ବୃକ୍ଷସବୁ ଦ କରିଅଛି।
20 ହଁ, େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁସକଳ ତୁ ନିକଟେର ଧଇଁସଇଁ େହଉଅଛି ;
େଯେହତୁ ଜଳେସ୍ର ାତସବୁ ଶୁ େହାଇଅଛି
ଓ ଅି ପ୍ର ା ରର ଚରାଣି ାନସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।

2
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ

1ତୁ େ ମାେନ ସି େୟାନେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ
ଓ ଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର େଘାରନାଦ କର!
େଦଶ ନିବାସୀ ସମେ କ ମାନ େହଉ ;ୁ
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ଆସୁଅଛି, େସ ଦିନ ନିକଟ।
2ତାହା ତିମିର ଓ ଅ କାରମୟ ଦିନ,
ତାହା େମଘା ଓ ନିବିଡ଼ ଅ କାରମୟ ଦିନ,
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ପବର୍ ତଗଣର ଉପେର ଅରୁ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟା େହଉଅଛି;
ମହତୀ ଓ ବଳବତୀ ଏକ େଗା ୀ,
ତାହାରି ସଦୃଶ େଗା ୀ େକେବ େହାଇ ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନ ଉ ାେର ଅେନକ ଅେନକ
ପିଢ଼ିର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।
3 େସମାନ ଆଗେର ଅି ଗ୍ର ାସ କରୁ ଅଛି
ଓ େସମାନ ପ ାତେର ଅି ଶିଖା ଦ କରୁ ଅଛି;
େସମାନ ଆଗେର େଦଶ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ େସମାନ ପ ାତେର ତାହା ଂସି ତ ପ୍ର ା ର;
ଆଉ, େସମାନ ଠାରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େକହି ନାହିଁ।
4 େସମାନ ର ଆକାର ଅ ଗଣର ଆକୃତି ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ େସମାେନ ଅ ାେରାହୀଗଣର ତୁ ଲ୍ୟ େଦୗଡ଼ି ।
5ପବର୍ ତଗଣର ଶୃ େର ରଥସମୂହର ଶ ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ କୁଦି ,
ନଡ଼ାଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ଶିଖାର ଶ ତୁ ଲ୍ୟ,
େସମାେନ ଯୁ ାେଥର୍ େଶ୍ର ଣୀବ ବଳବତୀ େଗା ୀ ତୁ ଲ୍ୟ।
6 େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଗା ୀଗଣ ଯ ଣାଯୁ ;
ସମ ର ମୁଖ ମଳିନ।
7 େସମାେନ ବୀରଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ େଦୗଡ଼ି ;
େସମାେନ େଯା ାଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀର ଚଢ଼ି ;
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅି
ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଶ୍ର ଣୀ ଭ କରି ନାହିଁ।
8ଅବା େସମାନ ର ଏକ ଜଣ ଆର ଜଣକୁ େଠଲି ନାହିଁ;
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅି ;
େସମାେନ ଅ ଶ ମଧ୍ୟେର େପଲି େହାଇ ପଶି
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯିବାର ପଥ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ।
9 େସମାେନ ନଗର ଉପେର କୁଦି ;
େସମାେନ ନଗରର ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର େଦୗଡ଼ି ;
େସମାେନ ଗୃହ ଉପେର ଚଢ଼ି ;
େସମାେନ େଚାର ପରି ଝରକା ବାେଟ ପ୍ର େବଶ କରି ।
10 େସମାନ ସ ୁଖେର ପୃଥିବୀ କି ତ ହୁ ଏ;
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ଆକାଶମ ଳ ଥରଥର ହୁ ଏ;
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚ ଅ କାରମୟ ହୁ ଏ
ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଆପଣା ଆପଣା େତଜ ରହିତ କରି ।
11 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େସୖନ୍ୟସାମ ସ ୁଖେର
ଆପଣା ରବ ଉ ାରଣ କରି ;
କାରଣ ତାହା ର ଛାଉଣି ଅତି ବଡ଼;
କାରଣ ତାହା ର ବାକ୍ୟ େଯ ସାଧନ କେର, େସ ବଳବାନ।
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ମହତ୍ ଓ ଅତି ଭୟାନକ;
ଆଉ କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାେର?

ଅନୁତାପ ନିମେ ଆ ାନ
12ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“ଏେବ େହଁ ତୁ େ ମାେନ ଉପବାସ, େରାଦନ ଓ ବିଳାପ କରି
ଆପଣାମାନ ର ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ଆ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ।
13 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ବ ନ ଚିରି ଅ ଃକରଣ ଚିର”
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ର ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ;
କାରଣ େସ କୃପାମୟ ଓ େ ହଶୀଳ,
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ପରିପୂ ର୍ ,
ଆଉ େସ ଅମ ଳ କରିବା ବିଷୟେର କ୍ଷା ହୁ ଅି ।
14 େକଜାଣି େସ େଫରି ଦୁଃଖିତ େହେବ ଓ ଆପଣା ପ ାତ୍ 

ଆଶୀବର୍ ାଦ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ରଖିଯିେବ।

15ସି େୟାନେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ
ଓ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂ ପଣ କର, ମହାସଭା ଆ ାନ କର;
16 େଲାକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କର,
ପବିତ୍ର ସମାଜ ନିରୂ ପଣ କର, ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କର,
ବାଳକ, ବାଳିକାମାନ ୁ ଓ ଦୁ େପାଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନ ୁ ଏକତ୍ର କର;
ବର ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହରୁ ଓ କନ୍ୟା ଆପଣା ଅ ଃପୁରରୁ ବାହାର

େହଉ।
17ବର ା ଓ େବଦିର ମଧ୍ୟ ାନେର
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚାରକ ଯାଜକମାେନ େରାଦନ କର ୁ,
ଆଉ େସମାେନ କହ ,ୁ
“େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଦୟା କର
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି
େସମାନ ଉପେର ଶାସନ ନ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ନି ି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;
‘େସମାନ ର ପରେମ ର କାହାି ,’
ଏହା େସମାେନ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର କାହିଁକି କହିେବ?”

ପରେମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ
18 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଦଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ େଯାଗୀ

େହେଲ
ଓ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା କେଲ।
19 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ,
“େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ପଠାଇେଦବା,
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ତହିଁେର ତୃ େହବ;
ପୁଣି, ଆେ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର
ତୁ ମାନ ୁ ଆଉ ନି ାର ପାତ୍ର କରିବା ନାହିଁ।
20ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ
ଉ ର େଦଶୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଦୂର କରିବା,
ପୁଣି େସମାନ ୁ ଶୁ ଓ ଂସି ତ େଦଶକୁ ତଡ଼ିେଦଇ
େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର ଆେଡ଼,
ଆଉ େସମାନ ର ପ ାଦ୍ ଭାଗ ପି ମ ସମୁଦ୍ର ଆେଡ଼ ତଡ଼ିେଦବା;
ତହିଁେର େସମାନ ର ଦୁଗର୍ ଉଠିବ ଓ କୁବାସ ନିଗର୍ ତ େହବ,
କାରଣ େସ ମହତ୍ କମର୍ ମାନ କରିଅଛି ।
21 େହ େଦଶ, ଭୟ କର ନାହିଁ,
ଉ ସି ତ େହାଇ ଆନ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହତ୍ କମର୍ ମାନ କରିଅଛି ।
22 େହ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଭୟ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ର ା ର ଚରାଣି ାନସବୁ ଅ ୁ ରିତ େହଉଅଛି,
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ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫଳୁଅଛି, ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଆପଣା ଶି ପ୍ର କାଶ
କରୁ ଅଛି।

23ଏଥିପାଇଁ େହ ସି େୟାନର ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଉ ସି ତ ହୁ ଅ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଠାେର ଆନ କର;
କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ୁ ଯଥା ପରିମାଣେର ଆଦ୍ୟ ବୃି ଦିଅି
ଓ େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ବୃି ବଷର୍ ାି ,
ଆଦ୍ୟ ବୃି ଓ େଶଷ ବୃି ପ୍ର ଥମ ମାସେର।
24 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ଖଳାସବୁ ଗହମେର ପରିପୂ ର୍ େହବ
ଓ କୁ ସବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳେର ଉ ୁଳି ପଡ଼ିବ।
25 ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର େଯଉଁ

ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ପ ପାଳ, ପତ , ଘୁଘର୍ୁ ରିଆ ଓ ଶୂକ କୀଟ ପଠାଇଲୁ,
େସମାେନ େଯଉଁ ବଷର୍ ର ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇଅଛି ,
ତାହା ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଫରାଇ େଦବା।
26 ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ େଭାଜନ କରି ପରିତୃ

େହବ
ଓ େଯ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି ,
ତୁ େ ମାେନ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ନାମର

ପ୍ର ଶଂସା କରିବ
ଓ ଆ ର େଲାକମାେନ କଦାପି ଲି ତ େହେବ ନାହିଁ।
27ତହିଁେର ଆେ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅଛୁ
ଓ ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ଓ ଅନ୍ୟ

େକହି ନାହିଁ,
ଏହାତୁ େ ମାେନଜାଣିବ; ପୁଣି,ଆ ରେଲାକମାେନକଦାପିଲି ତ

େହେବ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ପରେମ ର ଆ ା

28 ପୁଣି, ତହିଁ ଉ ାେର ଆେ ସମୁଦାୟ ପ୍ର ାଣୀ ଉପେର ଆପଣା
ଆ ା ଢାଳିବା;

ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରିେବ,
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ତୁ ମାନ ର ବୃ େଲାକମାେନ ପ୍ନ େଦଖିେବ,
ତୁ ମାନ ର ଯୁବା େଲାକମାେନ ଦଶର୍ ନ ପାଇେବ।
29ଆଉ, େସହି ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଆେ
ଦାସଦାସୀଗଣର ଉପେର ଆପଣାର ଆ ା ଢାଳିବା।
30 ପୁଣି, ଆେ ଆକାଶେର ଓ ପୃଥିବୀେର
ର , ଅି ଓ ଧୂମ ର ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଇବା।
31ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହତ୍ ଓ ଭୟ ର ଦିନର ଆଗମନର ପୂେବର୍
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ କାର ଓ ଚ ର େହାଇଯିବ।
32 ପୁଣି, େଯେକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, େସ ଉ ାର

ପାଇବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ
ସି େୟାନ ପବର୍ ତେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ

ରହିେବ,
ପୁଣି େଯଉଁମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ାନ କରିେବ,
େସମାେନ ଅବଶି ାଂଶର ମଧ୍ୟେର ରହିେବ।

3
ପରେମ ର ାରା େଗା ୀଗଣର ବିଚାର

1କାରଣ େଦଖ, େସହି ଦିନେର ଓ େସହି ସମୟେର,
େଯେତେବେଳ ଆେ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ବ ୀ ାବ ା

ପରିବ ର୍ ନ କରିବା,
2 େସେତେବେଳ ଆେ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି
େସମାନ ୁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ (ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଚାର)ଉପତ୍ୟକାକୁ ଓ ାଇ

ଆଣିବା;
ଆଉ, େସମାନ ସେ ଆ େଲାକମାନ ର
ଓ ଆ ଅଧିକାର ଇସ୍ର ାଏଲ ସପକ୍ଷେର ବାଦାନୁବାଦ କରିବା,
କାରଣ େସମାେନ େସମାନ ୁ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି କରି
ଆ ର େଦଶ ବିଭାଗ କରିଅଛି ।
3 ପୁଣି, େସମାେନ ଆ େଲାକମାନ ନିମେ ଗୁଲିବା କରିଅଛି
ଓ ଏକ େବଶ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ବାଳକ େଦଇଅଛି
ଓ ପାନ କରିବା ନିମେ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାଇଁ ବାଳିକା ବିକ୍ର ୟ କରିଅଛି ।
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4ଆହୁ ରି, େହ େସାର, ସୀେଦାନ ଓ ପେଲ ୀୟାର ସକଳ ଅ ଳ,
ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିବ?
ତୁ େ ମାେନ କି ଆ କୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବ?
ଓ ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେଲ,
ଆେ ଅବିଳ େର ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର େର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ତିଫଳ
ତୁ ମାନ ର ନିଜ ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା।
5କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ରୂ ପା ଓ ସୁନା ହରଣ କରିଅଛ,
ଆଉଆ ର ଉ ମ ମେନାହର ପଦାଥର୍ ମାନ
ଆପଣାମାନ ର ମ ି ରକୁ ବହି େନଇ ଯାଇଅଛ;
6ଆହୁ ରି ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣକୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସ ାନଗଣକୁ
େସମାନ ସୀମାରୁ ଦୂର କରିବା ନିମେ
ଗ୍ର ୀସ୍ ର ସ ାନଗଣ ନିକଟେର େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କରିଅଛ।
7 େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ାନେର େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କରିଅଛ,
ଆେ େସମାନ ର ପ୍ର ବୃ ି ଜନ୍ମ ାଇ େସହି ାନରୁ ବାହାର କରିବା
ଓ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ତିଫଳ ତୁ ମାନ ର ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା;
8 ପୁଣି,ଆେ ତୁ ମାନ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ ତୁ ମାନ ର କନ୍ୟାଗଣ ୁ
ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣର ହ େର ବିକ୍ର ୟ କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନ ୁ
ଦୂର େଗା ୀୟ ଶିବାୟୀୟ େଲାକମାନ ନିକଟେର ବିକ୍ର ୟକରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛି ।”
9ତୁ େ ମାେନ େଗା ୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି କଥା ପ୍ର ଚାର କର;
ଯୁ ଆେୟାଜନ କର; ବୀରମାନ ର ପ୍ର ବୃ ି ଜନ୍ମ ାଅ;
େଯା ା ସମେ ନିକଟକୁ ଆସି ଉପି ତ େହଉ ୁ।
10ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲ ଳର ଫାଳ ଭାି ଖ ଗଢ଼ାଅ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦାଆ ଭାି ବ ର୍ ା ଗଢ଼:
ଦୁବର୍ ଳ େଲାକ କହୁ , ମୁଁ ବଳବାନ।
11 େହ ଚତୁ ଗ େଗା ୀସକଳ,
ତୁ େ ମାେନ ଚ ଳ େହାଇ ଆସ ଓ ଆପଣାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କର;
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସହି ାନକୁ ତୁ େ ଆପଣା ବୀରଗଣକୁ ଓ ାଇ

ଆଣ।
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12 େଗା ୀବଗର୍ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇ ଉଠ ୁ
ଓ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆସ ୁ;
କାରଣ େସ ାନେର ଆେ ଚତୁ ଗ ସକଳ େଗା ୀର
ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବସି ବା।
13ତୁ େ ମାେନ ଦାʼ ଲଗାଅ କାରଣ ଶସ୍ୟ ପାଚିଅଛି;
ତୁ େ ମାେନ ଆସି ଦଳନ କର;
କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ପୂ ର୍ େହାଇଅଛି, କୁ ସବୁ ଉ ୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି;
କାରଣ େସମାନ ର ଦୁ ତା ବଡ଼।
14ଦ ାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାେର େଲାକାରଣ୍ୟ, େଲାକାରଣ୍ୟ!
କାରଣ ଦ ାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ସି କଟ

େହାଇଅଛି।
15 ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚ ଅ କାରମୟ େହାଇଅଛି
ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଆପଣା ଆପଣା େତଜ ରହିତ କରୁ ଅଛି ।

ଯିହୁ ଦାର େଗୗରବମୟ ଭବିଷ୍ୟତ
16 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନରୁ ଗ ର୍ ନ କରିେବ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ;
ତହିଁେର ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ କି ତ େହେବ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଆଶ୍ର ୟ େହେବ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ େହେବ।
17ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ
ଓ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ ସି େୟାନେର ବାସ କରୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ

ଜାଣିବ;
ତହିଁେର ଯିରୂ ଶାଲମ ପବିତ୍ର େହବ ଓ ବିେଦଶୀୟମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆଉ ଗମନାଗମନ କରିେବ ନାହିଁ।
18 େସଦିନ ପବର୍ ତଗଣ ମି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଝରାଇେବ,
ଉପପବର୍ ତଗଣ ଦୁ େର ପ୍ର ବାହିତ େହେବ
ଓ ଯିହୁ ଦାର ନଦୀ େସ୍ର ାତସକଳ ଜଳେର ପ୍ର ବାହିତ େହେବ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ଏକ ନିଝର୍ ର ନିଗର୍ ତ େହବ,
ତାହା ଶିଟୀମର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଜଳମୟ କରିବ।
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19 ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି କୃତ ଉପଦ୍ର ବ ସକାଶୁ
ମିସର ଂସ ାନ େହବ ଓ ଇେଦାମ ଂସି ତ ପ୍ର ା ର େହବ,
କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ େଦଶେର
ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତ କରିଅଛି ।
20ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା ଚିରକାଳ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ରହିବ।
21 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ର େଯଉଁ ର କୁ ନିେ ର୍ ାଷ କରି ନାହଁୁ ,
ତାହା ନିେ ର୍ ାଷ କରିବା।
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନେର ବାସ କରି ।
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