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

ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କେର। ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଏହି ନାମର ଅଥର୍
ବା ର୍ ାବାହକ ଅେଟ ଯାହା ମଲାଖି ର ଭୂ ମିକାକୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଏକ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଭାେବ ସୂଚାଏ, ଯିଏ ପରେମ ର ବା ର୍ ାକୁ
ପରେମ ର ର େଲାକମାନ ୁ ଦିଏ। ଦୁଇଟି ଭାବନାେର “ମଲାଖି”
ବା ର୍ ାବାହକ ଅଟି ଯିଏ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଣି ଏବଂ ତାହା
ବା ର୍ ା ଏହା ଅେଟ େଯ ଭବିଷ୍ୟତେର ପରେମ ର ଅନ୍ୟ ଏକ
ବା ର୍ ାବାହକ ୁ େପ୍ର ରଣ କରିେବ। ମହାନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଏଲୀୟ
ପ୍ର ଭୁ ଦିନ ପୂବର୍ ରୁ ଆସି େବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 430 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କ ନିବର୍ ାସନ ପରବ ର୍ ୀ ପୁ କ ଅେଟ। ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏହା

ବାବିଲର ବ ୀ ରୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ କଲା ପେର େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରୁ ଥିବା ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେର

ସମ ପରେମ ର େଲାକମାନ ୁ ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପରେମ ର ନିଜ େଲାକମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମେ ସମ

ବିଷୟ କରି ପାରିେବ ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ବିଚାରକ ର୍ ା ଭାେବ
ଆସି େବ େସ େସମାନ ର ବିଚାର କରିେବ ଏବଂ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପୁରା
େହବା ନିମେ ପାପରୁ ମନପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ େଲାକମାନ ୁ
େପ୍ର ା ାହନ କରିବା ଏହି ପୁ କର ଉେ ଶ୍ୟ ଥିଲା। ମଲାଖି ାରା
ଏହା ପରେମ ର ବା ର୍ ା ଥିଲା େଯତାହା ର େଲାକମାେନତାହା
ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ ।ୁ େଯପରି ପୁରାତନ ନିୟମର େଶଷ ପୁ କ
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ସମା ହୁ ଏ, ପରେମ ର ବିଚାର ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନର
େଘାଷଣା ଇସ୍ର ାଏଲମାନ କ ର୍ େର ପ୍ର ତି ନିତ ହୁ ଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ବାହ୍ୟାଚାରନି ାର ଭ ର୍ ନା

ରୂ ପେରଖା
1. ପରେମ ର ୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଜକମାନ ୁ ଉପେଦଶ—
1:1-2:9

2. ବି ରହିବା ନିମେ ଯିହୁ ଦାକୁ ଉପେଦଶ — 2:10-3:6
3. ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବା ନିମେ ଯିହୁ ଦାକୁ
ଉପେଦଶ — 3:7-4:6

1ମଲାଖି ାରା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ
େଘାଷଣା।

ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େପ୍ର ମ
2ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛୁ। ତଥାପି

ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘ତୁ େ କାହିଁେର ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କରିଅଛ?’ ” ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଏେଷୗ କି ଯାକୁବର ଭାଇ ନ
ଥିଲା? ତଥାପି ଆେ ଯାକୁବକୁ େପ୍ର ମ କଲୁ। 3 ମାତ୍ର ଏେଷୗକୁ
ଆେ ଅେପ୍ର ମ କଲୁ ଓ ତାହାର ପବର୍ ତଗଣକୁ ଂସର ାନ କଲୁ,
ଆଉ ତାହାର ଅଧିକାର ପ୍ର ା ର ଶୃଗାଳମାନ ର ାନ କଲୁ।”
4 ଇେଦାମ* କହୁ ଅଛି, “ଆେ ମାେନ ନିପାତିତ େହାଇଅଛୁ ନି ୟ,
ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ େଫରି ଉଜାଡ଼ ାନସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବା।”
ଏଥିପାଇଁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “େସମାେନ
ନିମର୍ ାଣ କରିେବ, ମାତ୍ର ଆେ ଭାି ପକାଇବା ଆଉ, େଲାକମାେନ
େସମାନ ୁ ଦୁ ତାର େଦଶ ଓ ପରେମ ର ର ନିତ୍ୟ େକ୍ର ାଧର
ପାତ୍ର ରୂ ପ େଗା ୀ େବାଲି ନାମ େଦେବ।” 5 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର
ଚକୁ୍ଷ ତାହା େଦଖିବ ଓ ତୁ େ ମାେନ କହିବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସୀମାର ବାହାେର ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅଟି ।”

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକମାନ ୁ ଭ ର୍ ନା

* 1:4 ଇେଦାମ ଅଥର୍ ାତ୍ ଏେଷୗର ବଂଶ
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6 “ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାକୁ ଓଦାସଆପଣା ମୁନିବକୁ ସମାଦରକେର;
ମାତ୍ର ଆେ ଯଦି ପିତା ଅଟୁ , େତେବ ଆ ର ସମାଦର କାହିଁ?
ଓ ଆେ ଯଦି ମୁନିବ ଅଟୁ , େତେବ ଆ ପ୍ର ତି ଭୟ କାହିଁ?
େହ ଆ ନାମର ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ଯାଜକଗଣ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଏହା କହି । ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘ଆେ ମାେନ
କାହିଁେର ତୁ ନାମ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛୁ।’ 7 ଆ ଯଜ୍ଞେବଦିର
ଉପେର ଅଶୁଚି ରୁ ଟି ଉ ଗର୍ କରି, ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ,
‘ଆେ ମାେନ କାହିଁେର ତୁ କୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛୁ? ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମଜ େଯ ତୁ ,’ ଏହା କହି, ତାହା କରୁ ଅଛ। 8 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ଯଜ୍ଞ ନିମେ େଯେତେବେଳ ଅ ପଶୁ ଉ ଗର୍ କର, ତାହା କʼଣମ
ନୁେହଁ? ଓ େଯେତେବେଳ େଲ ଡ଼ା ଓ େରାଗୀ ପଶୁ ଉ ଗର୍ କର,
େସ କʼଣ ମ ନୁେହଁ? ଏେବ ତୁ ର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ତାହା େଭଟି
ଦିଅ; େସ କି ତୁ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ େହେବ? ଅବା େସ କି ତୁ ୁ ଗ୍ର ହଣ
କରିେବ? ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

9ଆଉ, ପରେମ ର େଯପରି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟାଳୁ େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛ; ମାତ୍ର ତୁ ମାନ
ଏପରିଆଚରଣ େଦଖି େସ କʼଣତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ
କରିେବ? େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 10 ଆଃ, ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ବୃଥାେର ଆ ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଅି ଳାଇ ନ ପାରିବ,
ଏଥିପାଇଁ କବାଟ ବ କରିବାକୁ ଯଦି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
ଥାଆ ା! େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ ମାନ ଠାେର ଆ ର
କିଛି ସେ ାଷ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ମାନ ହ ରୁ ଆେ େନୖେବଦ୍ୟ
ଗ୍ର ହଣ କରିବା ନାହିଁ। 11 କାରଣ ସୂଯର୍ ୍ୟର ଉଦୟଠାରୁ ତହିଁର
ଅ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆ ର ନାମ
ମହତ୍ ଅେଟ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଆ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଓ ପବିତ୍ର େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରାଯାଉଅଛି; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆ ର ନାମ
ମହତ୍ ଅେଟ। 12 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େମଜ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି
ଓ ତହିଁର ଫଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହା ର ଖାଦ୍ୟ ତୁ , ଏହା କହି
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ତୁ େ ମାେନ େସହି ନାମକୁ ଅଶୁଚି କରୁ ଅଛ। 13ଆହୁ ରି,ତୁ େ ମାେନ
କହୁ ଅଛ, ‘େଦଖ, ଏହା କିପରି ାି ଜନକ’ ଓ ତୁ େ ମାେନ ତାହା
ତୁ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନ ବଳା ାରେର ଧୃତ ଓ େଲ ଡ଼ା ଓ େରାଗୀ ପଶୁ
ଆଣିଅଛ; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣୁଅଛ; ଏହା କି
ଆେ ତୁ ମାନ ହ ରୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା? ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
14ମାତ୍ର ଆପଣା ପଲର ପୁଂପଶୁ ଥିେଲ େହଁ େଯଉଁ ପ୍ର ତାରକ ମାନତ
କରି ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଖୁ ବିଶି ପଶୁ ଉ ଗର୍ କେର, େସ
ଅଭିଶ େହଉ; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ
ମହାନ ରାଜା ଅଟୁ ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆ ର ନାମ
ଭୟ ର ଅେଟ।”

2
1 “ଏେବ େହ ଯାଜକଗଣ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହି ଆଜ୍ଞା।

2 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ନ ଶୁଣିବ ଓ
ଆ ନାମକୁ େଗୗରବ େଦବା ନିମେ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ,
େତେବ ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର ଅଭିଶାପ େପ୍ର ରଣ କରିବା ଓ
ଆେ ତୁ ମାନ ରଆଶୀବର୍ ାଦସକଳକୁଅଭିଶାପ େଦବା; ହଁ, େସହି
ସବୁକୁ ଅଭିଶାପ େଦଇ ସାରିଅଛୁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ତହିଁେର
ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ। 3 େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣ ୁ
ଧମକାଇବା ଓ ତୁ ମାନ ମୁଖେର ମଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ମାନ
ବଳିସକଳର ମଳ ପ୍ର ସାରିବା; ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ସେ
ନୀତ େହବ। 4 ତହିଁେର େଲବୀ ସହିତ ଆ ର ନିୟମ େଯପରି
େହବ,ଏଥିପାଇଁଆେ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଯଏହିଆଜ୍ଞା େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛୁ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି । 5ତାହା ସେ ଆ ର େଯଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, ତାହା ଜୀବନ ଓ
ଶାି କର ଥିଲା; ଆଉ, େସ େଯପରି ଆ କୁ ଭୟ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ତାହାକୁ ତାହା େଦଲୁ, ପୁଣି େସ ଆ କୁ ଭୟ କଲା ଓ ଆ
ନାମର ସ ମ କଲା। 6 ତାହାର ମୁଖେର ସତ୍ୟର ବ୍ୟବ ା ଥିଲା,
ତାହାର ଓ ାଧରେର ଅନ୍ୟାୟ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ; େସ ଶାି େର
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ଓ ସରଳତାେର ଆ ସେ ଗମନାଗମନ କଲା ଓ ଅେନକ ୁ
ଅଧମର୍ ରୁ େଫରାଇଲା। 7 କାରଣ ଯାଜକର ଓ ାଧର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା
କରିବାର ଉପଯୁ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ବ୍ୟବ ା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାର
େଲାକମାନ ର ଉପଯୁ ; କାରଣ େସ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବା ର୍ ାବାହକ। 8 ମାତ୍ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ
ବିପଥଗମନ କରିଅଛ ଓ ଅେନକ ୁ ବ୍ୟବ ା ପଥେର ଝୁ ାଇ ଅଛ;
ତୁ େ ମାେନ େଲବୀର ନିୟମଭ୍ର କରିଅଛ। 9ତୁ େ ମାେନଆ ର
ପଥ ରକ୍ଷା କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବ ା ଶିକ୍ଷାେର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିଅଛ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ମାନ ୁ
ତୁ ଓ ଅଧମ କରିଅଛୁ।”

ଯିହୁ ଦା ାରା ନିୟମର ଅପବିତ୍ର ତା
10 ଆ ସମ ର କି ଏକ ପିତା ନାହାି ? ଏକ ପରେମ ର

କି ଆ ମାନ ୁ ସୃି କରି ନାହାି ? ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ
ପିତା ର ନିୟମ ଅପବିତ୍ର କରି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ କାହିଁକି ଆପଣା
ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା କରୁ ଅଛୁ? 11 ଯିହୁ ଦା
ବି ାସଘାତକତା କରିଅଛି, ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲର ମଧ୍ୟେର ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ମଧ୍ୟେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା କରାଯାଇଅଛି; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପି୍ର ୟ ବା ପବିତ୍ର ମ ି ର, ଯିହୁ ଦା ତାହା ଅପବିତ୍ର
କରିଅଛି ଓ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଅଛି।
12 େଯଉଁ ଜନ ଏହି କମର୍ କେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବର ତ ୁସକଳରୁ
ତାହାର ସ କର୍ ୀୟ, େଯେକହି ହୁ ଅ ୁ ଓ ଏପରିକି େଯେକହି
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େକୗଣସି େନୖେବଦ୍ୟ
ଉ ଗର୍ କରୁ , ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉି କରିେବ।

13 ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହି କମର୍ କରୁ ଅଛ; ତୁ େ ମାେନ
େଲାତକେର, େରାଦନେର ଓଆ ର୍ ରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ
ଏପରି ଆ କରୁ ଅଛ, କାରଣ େସ ଆଉ ତୁ ର େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ର ତି
ଦୃି ପାତ କରି ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ େହାଇ ତୁ ମାନ ହ ରୁ
ତାହା ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ। 14 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ,
“ଏଥିର କାରଣ କଅଣ?” ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଓ ତୁ େଯୗବନ କାଳର
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ଭାଯର୍ ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷୀ େହାଇଅଛି , େସ ତୁ ର ସଖୀ ଓ ତୁ
ନିୟମକୃତ ଭାଯର୍ ୍ୟା େହେଲ େହଁ ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା
କରିଅଛ। 15 ପୁଣି, ତାହା ଠାେର ଆ ାର ଅବଶି ାଂଶ ଥିେଲ
େହଁ େସ କି ଏକ ନ କେଲ? ଆଉ କାହିଁକି ଏକ କେଲ? େସ
ଈ ରୀୟ ଏକ ବଂଶ ଉ କରିବା ନିମେ େଚ ା କେଲ।
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆ ା ବିଷୟେର ସାବଧାନ
ହୁ ଅ ଓ େକହି ଆପଣା ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ଭାଯର୍ ୍ୟା ପ୍ର ତି
ବି ାସଘାତକତା ନ କରୁ । 16 “କାରଣ ଆେ ୀ-ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରୁ ,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କହି ଓ େଯ ଆପଣା
ବ କୁ େଦୗରା ୍ୟେର ଆ ାଦିତ କେର, ତାହାକୁ ଆେ ଘୃଣା କରୁ ,
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ବି ାସଘାତକତା ନକର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାଆପଣାଆ ା ବିଷୟେର
ସାବଧାନ ହୁ ଅ।”

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ
17 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ବାକ୍ୟ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ା

କରିଅଛ। ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, “ଆେ ମାେନ କାହିଁେର
ତାହା ୁ ା କରିଅଛୁ? ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ େଯ କୁକମର୍ କେର, େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଉ ମ ଓ େସମାନ ଠାେର େସ ସ ୁ ହୁ ଅି ,
େନାହିେଲ ବିଚାରକ ର୍ ା ପରେମ ର କାହାି ?” ଏପରି କହି ା
କରୁ ଅଛ।

3
1 “େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ବା ର୍ ାବାହକ ୁ େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛୁ ଓ

େସ ଆ ଆଗେର ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ
ପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ, େସ ଅକ ାତ୍ ଆପଣା ମ ି ରକୁ
ଆସି େବ; ଆଉ, ନିୟମର େଯଉଁ ବା ର୍ ାବାହକଠାେର ତୁ େ ମାେନ
ସ ୁ ଅଟ, େଦଖ, େସ ଆସୁଅଛି ,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି । 2 ମାତ୍ର ତାହା ର ଆଗମନ ଦିନ କିଏ ସହିପାେର? ଆଉ,
େସ ଦଶର୍ ନ େଦବା େବେଳ କିଏ ଠିଆ େହବ? କାରଣ େସ
ପରି ାରକାରୀର ଅି ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଲୁଗା ସଫା କ୍ଷାର ରୂ ପ;
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3 ପୁଣି, େସ େରୗପ୍ୟ ପରି ାରକ ଓ ଶୁଚିକାରକର ତୁ ଲ୍ୟ
ବସି େବ ଓ େସ େଲବୀର ସ ାନଗଣ ୁ ପରି ାର କରିେବ ପୁଣି
ସୁନା ଓ ରୂ ପା ପରି େସମାନ ୁ ବିଶୁ କରିେବ; ତହିଁେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧାମ କତାର େନୖେବଦ୍ୟ
ଉ ଗର୍ କରିେବ। 4 େସେତେବେଳ, ପୁରାତନ କାଳର ଦିନେର ଓ
ପ୍ର ାଚୀନ କାଳର ବଷର୍ େର େଯପରି େହଉଥିଲା, େସପରି ଯିହୁ ଦାର ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମର େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସେ ାଷଜନକ େହବ।

5 “ପୁଣି,ଆେ ବିଚାରକରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁଆସି ବା
ଆଉ,ତାି କ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥକାରୀମାନ ବିରୁ େର
ଓ େଯଉଁମାେନ େବତନଜୀବୀର େବତନ ବିଷୟେର, ବିଧବା ଓ
ପିତୃ ହୀନ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି , ଆଉ ବିେଦଶୀର ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ
କରି ଓଆ ୁ ଭୟନକରି , େସମାନ ବିରୁ େରଆେ ଶୀଘ୍ର
ସାକ୍ଷୀ େହବା,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ପରେମ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଚାରି
6 “କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,ଆ ର ପରିବ ର୍ ନ ନାହିଁ; ଏେହତୁ

େହ ଯାକୁବ ସ ାନଗଣ, ତୁ ମାନ ର ବିନାଶ େହାଇ ନାହିଁ।
7 ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସମୟଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର
ବିଧିସବୁ ଲ ନ କରିଅଛ ଓ େସହି ସବୁ ପାଳନ କରି ନାହଁ। ଆ
ନିକଟକୁ େଫରିଆସ,ତହିଁେରଆେ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଫରି
ଆସି ବା,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
କହୁ ଅଛ, “ଆେ ମାେନ କିପରି େଫରିବା?”

8 ମନୁଷ୍ୟ କି ପରେମ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଚାରି କରିବ? ତଥାପି
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଚାରି କରୁ ଅଛ। ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
କହୁ ଅଛ, “ଆେ ମାେନ କିପରି ତୁ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଦଶମାଂଶେର ଓ
େନୖେବଦ୍ୟେର େଚାରି କରିଅଛୁ?” 9 ତୁ େ ମାେନ ଅଭିଶାପେର
ଅଭିଶ େହାଇଅଛ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ, ହଁ, ଏହିସବୁ େଗା ୀ
ଆ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଚାରି କରିଅଛି। 10ଆ ର ଗୃହେର େଯପରି ଖାଦ୍ୟ
ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଭ ାରକୁ ସ ୂ ର୍ ଦଶମାଂଶ
ଆଣ, ଆଉ ଆେ ଆକାଶ ାରସବୁ ମୁ କରି, ରଖିବା ପାଇଁ
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ାନ ନିଅ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ଉପେର ଆଶୀବର୍ ାଦରୂ ପ
ବୃି ବଷର୍ ାଇବା କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟେର ଏେବ ଆ ର ପରୀକ୍ଷା
ନିଅ, 11 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ ଗ୍ର ାସକାରୀକୁ ଧମକାଇବା,
ତହିଁେର େସ ତୁ ମାନ ଭୂ ମିର ଫଳ ନ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା େକ୍ଷତ୍ର େର ତୁ ମାନ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ଅକାଳେର
ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

12ସମ େଗା ୀ ତୁ ମାନ ୁ ସୁଖୀ କହିେବ କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ଏକ ମେନାହର େଦଶ େହବ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

13 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆ ବିରୁ େର ତୁ ମାନ ର କଥାସବୁ
କଠିନ େହାଇଅଛି ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । ତଥାପି
ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘ଆେ ମାେନ କାହିଁେର ତୁ ବିରୁ େର
କଥା କହିଅଛୁ?’ 14ତୁ େ ମାେନ କହିଅଛ, ‘ପରେମ ର ର େସବା
କରିବାେର କି ଲାଭ? ଆଉ, ଆେ ମାେନ େଯ ତାହା ର ଅ◌ାଜ୍ଞା
ରକ୍ଷା କରିଅଛୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଅନୁତ େହାଇ
ଗମନାଗମନ କରିଅଛୁ, ଏଥିେର ଆ ମାନ ର କି ଲାଭ? 15 ପୁଣି,
ଏେବ ଆେ ମାେନ ଅହ ାରୀକୁ ସୁଖୀ କହୁ ; ହଁ, ଦୁ ାଚାରୀମାେନ
ବ ୁ ହୁ ଅି ; ହଁ, େଯଉଁମାେନ ପରେମ ର ର ପରୀକ୍ଷା କରି ,
େସମାେନ ରକ୍ଷା ପାଆି ।’ ”

ରଣାଥର୍ ନଳାକାର ପୁ କ
16 େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେଲ,

େସମାେନ ଏକଆେରକର ସେ କଥାବା ର୍ ା କେଲ;ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମେନାେଯାଗ କରି ତାହା ଶୁଣିେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଭୟ କେଲ ଓ ତାହା ନାମ ଧ୍ୟାନ କେଲ, େସମାନ ନିମେ
ଏକ ରଣାଥର୍ ନଳାକାର ପୁ କ ତାହା ଛାମୁେର େଲଖାଗଲା।
17 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େଯଉଁ ଦିନ ଆେ କାଯର୍ ୍ୟ
କରିବା, େସହି ଦିନ େସମାେନଆ ର େଲାକ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆ ରସି ତ
ଧନ େହେବ; ପୁଣି, େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆପଣାର େସବାକାରୀ
ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ର ତି ଦୟା କେର, େସହିପରି ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା
କରିବା। 18 େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ, ଧାମ କ ଓ ଦୁ , େଯ
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ପରେମ ର େସବା କେର ଓ େଯ ତାହା ର େସବା ନ କେର,
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େଭଦ େଦଖିବ।

4
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭୟ ର ଦିନ

1 କାରଣ େଦଖ, େସହି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅି କୁ ପରି
ଜଳୁଅଛି; ପୁଣି, ଅହ ାରୀ ଓ ଦୁ ାଚାରୀ ସମେ ନଡ଼ା ପରି େହେବ;
ଆଉ, େସମାନ ର ମୂଳ କି ଡାଳ େଯପରି ଅବଶି ନ ରହିବ,
ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା େସମାନ ୁ ଦ କରିବ, ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 2ମାତ୍ର ଆ ନାମକୁ ଭୟ କରୁ ଅଛ
େଯତୁ େ ମାେନ,ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଧମର୍ ରୂ ପ ସୂଯର୍ ୍ୟଆେରାଗ୍ୟଦାୟକ
କିରଣ ସଂଯୁ େହାଇ ଉଦିତ େହବ; ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ବାହାର
େହାଇ ହୃ ପୁ େଗାବ ତୁ ଲ୍ୟ କୁଦା ମାରିବ। 3 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ଦୁ ମାନ ୁ ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଇବ; କାରଣ େଯଉଁ ଦିନ ଆେ
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା, େସହି ଦିନ େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ତଳିପାର
ଅଧଃି ତ ଭ େହେବ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।

4ଆେ େହାେରବେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ େଯଉଁ ବିଧି ଓ
ଶାସନସକଳ ଆେଦଶ କଲୁ, ଆ ଦାସ େମାଶା ର େସହି ବ୍ୟବ ା
ତୁ େ ମାେନ ରଣ କର।

5େଦଖ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହତ୍ ଓଭୟ ର ଦିନରଆଗମନ ପୂେବର୍
ଆେ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଏଲୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ େପ୍ର ରଣ
କରିବା। 6 ପୁଣି, ଆେ ଆସି େଯପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପେର
ଆଘାତ ନ କରୁ , ଏଥିପାଇଁ େସହି ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ପିତୃ ଗଣର ହୃ ଦୟ
ଓ ପିତୃ ଗଣ ପ୍ର ତି ସ ାନଗଣର ହୃ ଦୟ େଫରାଇବ।”
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