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ଓବଦୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କେର େଲଖକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଓବଦୀୟ ଅଟି , କି ୁ

ଆ ମାନ ଠାେର ତାହା ଜୀବନ ବିଷୟେର ସୂଚନା ନାହିଁ।
ବିେଦଶ େଦଶ ଇେଦାମ ଉପେର ଏହି ଦ ର ଭାବବାଣୀ ାରା
ଓବଦୀୟ ର ଗୁରୁ ଆ ମାନ ୁ ସତ େବାଲି ଧରିେନବାକୁ ସୂଚନା
ପ୍ର ଦାନ କେର େଯ େସ ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣ ରାଜ୍ୟରୁ େକୗଣସି ଏକ
ପବିତ୍ର ନଗରରୁ ଆସି ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 605-586 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ଓବଦୀୟ ପୁ କ ଯିରୂ ଶାଲମ ପତନର

ଦୀଘର୍ କାଳ ପେର େଲଖାଯାଇ ନାହିଁ (ଓବ. 11-14), ଏହା ହୁ ଏତ,
ବାବିଲରୁ ନିବର୍ ାସନ ସମୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।

ପ୍ର ାପକ
ଇେଦାମୀୟ ଆକ୍ର ମଣର ଫଳାଫଳ ଭାବେର ଯିହୁ ଦାର

େଲାକମାେନ ଅଭିେପ୍ର ତ ପ୍ର ାପକ ଥିେଲ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଓବଦୀୟ ଜେଣ ପରେମ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅଟି ଯିଏ

ଇେଦାମକୁ ପରେମ ର ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ପାପ କରିଥିବା
କାରଣରୁ େଦାଷୀ ସାବ ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ସୁେଯାଗକୁ ବ୍ୟବହାର
କରି । ଇେଦାମୀୟମାେନ ଏେଷୗ ର ବଂଶ ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକମାେନ ତାହା ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଯାକୁବ ର ବଂଶ ଅଟି । ଦୁଇ
ଭାଇ ମଧ୍ୟେର କଳହ େସମାନ ର ବଂଶକୁ ପ୍ର ଭାବିତ କରିଅଛି।
ଏହି ବିଭାଜନ ଇେଦାମୀୟମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ମିସରରୁ
ପ୍ର ାନ କରିବା ସମୟେର େସମାନ ର େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ
ନିେଷଧ କରିଥିଲା। ଇେଦାମୀୟମାନ ର ପାପର ଗବର୍ ବ ର୍ ମାନ
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ପରେମ ର ଠାରୁ ଦ ର ଏକ ତିବ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମି ତ କେର।
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସଫଳତା ଏବଂ େଶଷ ଦିନେର ସି େୟାନ ଉ ାର,
ପରେମ ର ନିଜ େଲାକମାନ ଉପେର ଶାସନ, ଏବଂ େଦଶ
ପରେମ ର େଲାକମାନ ୁ ପୁଣିଥେର ପ୍ର ା ସହ ଏହି ପୁ କ
ସମା ହୁ ଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ନ୍ୟାୟବିଚାର

ରୂ ପେରଖା
1. ଇେଦାମର ଂସ — 1:1-14
2. ଇସ୍ର ାଏଲର େଶଷ ବିଜୟ — 1:15-21

ଇେଦାମର ଦ
1 ଓବଦୀୟ ଦଶର୍ ନ। ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇେଦାମ ବିଷୟେର ଏହି

କଥା କହି ; ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ସମାଚାର ଶୁଣିଅଛୁ
ଓ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଦୂତ େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି, “ତୁ େ ମାେନ
ଉଠ ଓ ତାହା ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଉଠୁ ।”
2 େଦଖ, ଆେ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ କୁ୍ଷଦ୍ର କରିଅଛୁ; ତୁ େ
ଅତିଶୟ ତୁ ୀକୃତ ଅଟ। 3 େହ େଶୖଳ-କ ରେର ବାସକାରୀ, େହ
ଉ ାନ ନିବାସୀ, ତୁ ଅ ଃକରଣର ଅହ ାର ତୁ କୁ ପ୍ର ବ ନା
କରିଅଛି; ତୁ େ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହୁ ଅଛ, “ଆ କୁ ଭୂ ମିକୁ
ଓ ାଇ ଆଣିବ କିଏ?” 4 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ଯଦ୍ୟପି ଉେ ାଶ
ପକ୍ଷୀ ପରି ଊ ର୍ କୁ ଉଠ, ତୁ ର ବସା ଯଦ୍ୟପି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟେର
ାପିତ ହୁ ଏ, ତଥାପି ଆେ େସଠାରୁ ତୁ କୁ ଓ ାଇ ଆଣିବା।
5 (ତୁ େ କିପରି ଉି େହାଇଅଛ!) ଯଦି େଚାରମାେନ ତୁ

ନିକଟକୁ ଆସି , ଯଦି ଡକାୟତମାେନ ରାତି୍ର େର ଆସି , ଯଦି
େସମାେନ କି ଯେଥ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ େଚାରି କରିେବ ନାହିଁ?
େଯେବଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସ ୟକାରୀମାେନତୁ ନିକଟକୁଆସି , େତେବ
େସମାେନ କି େଗାଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଛାଡ଼ିେବ ନାହିଁ?
6ଏେଷୗର ସକଳ ବିଷୟ କିପରି ଅନୁସ ାନ କରାଯାଇଅଛି! ତାହାର
ଗୁ ଧନସବୁ କିପରି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରାଯାଇଅଛି!
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7 ତୁ ର ସହାୟ* ସମ େଲାକ ତୁ କୁ ତୁ ବାଟେର ଆଣି
ସୀମାେର ପହ ାଇ ଅଛି ; େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ମିତ୍ର ଥିେଲ,
େସମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ବ ନା କରି ପରାଭବ କରିଅଛି ; େଯଉଁମାେନ
ତୁ ର ଅ େଭାଜନ କରି , େସମାେନ ତୁ ତେଳ ଫା
ପାତିଅଛି ; ଇେଦାମେର କିଛି ବୁ ି ନାହିଁ। 8 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େସଦିନଆେ କିଇେଦାମରୁ ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ ଓଏେଷୗରପବର୍ ତରୁ ବୁ ି
ବିନ କରିବା ନାହିଁ?

9 ପୁଣି, େହ େତୖମନ୍ , ଏେଷୗର ପବର୍ ତରୁ ହତ୍ୟା ାରା େଯପରି
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଉି େହେବ, ଏହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ତୁ ର ବୀରଗଣ
ଉଦ୍ ବି େହେବ।

ଯାକୁବ ପ୍ର ତି ଇେଦାମର େଦୗରା ୍ୟ
10 ତୁ ର ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବ ପ୍ର ତି କୃତ େଦୗରା ୍ୟ ସକାଶୁ ତୁ େ

ଲ ାେର ଆ େହବ, ପୁଣି ତୁ େ ଚିରକାଳ ଉି େହବ।
11 େଯଉଁ ଦିନ ତୁ େ ଅନ୍ୟ ପାଖେର ଠିଆ େହଲ, େଯଉଁ ଦିନ
ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ ତାହାର ସ ି େବାହି େନଇଗେଲ ଓ
ବିେଦଶୀୟମାେନ ତାହାର ସକଳନଗର- ାରେର ପ୍ର େବଶକେଲଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ଗୁଲିବା କେଲ, େସଦିନ ତୁ େ ତ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଏକ ଜଣ ପରି େହାଇଥିଲ। 12 ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତାର ଦିନ ପ୍ର ତି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ଦୁ ର୍ ଶା ଦିନ ପ୍ର ତି ଅନାଅ ନାହିଁ
ଓ ଯିହୁ ଦା େଲାକମାନ ର ବିନାଶ ଦିନେର େସମାନ ବିଷୟେର
ଆନ କରନାହିଁ; କିଅବା ସ ଟ ଦିନେରଦପର୍ କଥା କୁହ ନାହିଁ।
13 ଆ େଲାକମାନ ର ବିପି ଦିନେର େସମାନ ର ନଗର-
ାରେର ପ୍ର େବଶ କର ନାହିଁ; ହଁ, େସମାନ ବିପି ଦିନେର

େସମାନ ର େ ଶ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଅନାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା େସମାନ
ବିପି ଦିନେର େସମାନ ସ ି େର ତୁ େ ମାେନ ହ ଦିଅ
ନାହିଁ। 14 ପୁଣି, ତାହାର ପଳାତକମାନ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ
େଚୗମୁହାଣି ପଥେର ଠିଆ ହୁ ଅ ନାହିଁ ଓ ସ ଟ ଦିନେର ତାହାର
ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ (ଶତ ହ େର) ସମପର୍ ଣ କର ନାହିଁ।
* 1:7 ସହାୟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେର ତୁ ନିୟମର
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ଈ ର ଜାତିସମୂହର ବିଚାର
15 କାରଣ ସକଳ େଗା ୀ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ସି କଟ;

ତୁ େ େଯପରି କରିଅଛ, ତୁ ପ୍ର ତି େସହିପରି କରାଯିବ; ତୁ କୃତ
ବ୍ୟବହାରର (ପ୍ର ତିଫଳ) ତୁ ନିଜ ମ କେର ବ ବ।

16 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର େଯପରି ପାନ
କରିଅଛ, େସପରି ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପାନ କରିେବ, ହଁ,
େସମାେନ ପାନ କରୁ କରୁ ଗିଳି ପକାଇେବ, ପୁଣି ଅଜାତର ତୁ ଲ୍ୟ
େହେବ।

17 ମାତ୍ର ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ ସି େୟାନେର ଥିେବ ଓ ତାହା
ପବିତ୍ର େହବ; ଆଉ, ଯାକୁବର ବଂଶ ଆପଣାମାନ ର ଅଧିକାର
େଭାଗ କରିେବ। 18 ପୁଣି, ଯାକୁବର ବଂଶ ଅି ରୂ ପ ଓ
େଯାେଷଫର ବଂଶ ଅି ଶିଖା ରୂ ପ େହେବ, ଆଉ ଏେଷୗର ବଂଶ
ନଡ଼ା ରୂ ପ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଳି ତାହା
ଗ୍ର ାସ କରିେବ; ତହିଁେର ଏେଷୗ ବଂଶର େକହି ଅବଶି ରହିେବ
ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛି ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ରାଜ୍ୟ
19 ପୁଣି, ଦକି୍ଷଣର େଲାକମାେନ ଏେଷୗର ପବର୍ ତ ଓ ନିମ୍ନ

ଭୂ ମିର େଲାକମାେନ ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ
ଓ େସମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର ଭୂ ମି ଓ ଶମରୀୟାର ଭୂ ମି ଅଧିକାର
କରିେବ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଗିଲୀୟଦକୁ ଅଧିକାର କରିବ। 20 ପୁଣି,
କିଣାନୀୟମାନ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନିବର୍ ାସି ତ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ଏହି େସୖନ୍ୟସାମ ସାରିଫତ୍ ନଗର ପଯର୍ ୍ୟ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମର େଯଉଁ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାେନ ସଫାରଦେର ଅଛି ,
େସମାେନ ଦକି୍ଷଣ ନଗରସକଳ ଅଧିକାର କରିେବ। 21 ପୁଣି,
ଏେଷୗର ପବର୍ ତର ବିଚାର କରିବା ନିମେ ଉ ାରକ ର୍ ାମାେନ
ସି େୟାନ ପବର୍ ତକୁ ଆସି େବ; ପୁଣି, ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େହବ।
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