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ଯିଖରୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିଖରୀୟ 1:1 ଇେ ା େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟ ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟ

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ପୁ କର େଲଖକ େବାଲି ପ୍ର କାଶ କେର।
ନିବର୍ ାସନରୁ ଆସୁଥିବା ଯାଜକ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇେ ା
ଏକ ଯାଜକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟି ଥିେଲ (ନିହି. 12:4,16)।
େଯେତେବେଳ ଯିଖରୀୟ ପରିବାର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରି
ଆସି େଲ ହୁ ଏତ, େସେତେବେଳ େସ ବାଳକ ଥିେଲ। ଯିଖରୀୟ ର
ବଂଶାବଳୀ େହତୁ , େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େହବା ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଣ
ଯାଜକ ଥିେଲ। େତଣୁକରି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମ ି ରର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ,
ଉପାସନା ବିଷୟେର ସୁପରିଚିତ ଥିେଲ, ଯଦିଓ େସ ସ ୂ ର୍ ଭାବେର
ମ ି ରେର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରି ନ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 520-480 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ବାବିଲୀୟ ବ ୀ ରୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ ପେର େଲଖାଯାଇଅଛି।

ମ ି ର ସ ୂ ର୍ େହବା ପୂବର୍ ରୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିଖରୀୟଅଧ୍ୟାୟ 1-8
େଲଖିଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ 9-14 ସ ୂ ର୍ େହବା ପେର େଲଖିଛି ।

ପ୍ର ାପକ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରୁ ଥିବା େଲାେକ ଏବଂ ନିବର୍ ାସନରୁ େଫରି

ଆସି ଥିବା େଲାକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ନିବର୍ ାସନରୁ େଫରିଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଆଶା ଏବଂ ବୁଝିବା ଶି

ପ୍ର ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆସୁଥିବା େସମାନ ର ମସୀହ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ୁ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉ ାହିତ କରିବା ଯିଖରୀୟ ର
ଉେ ଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରେମ ର ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା,
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େଚତାବନୀ ଏବଂ ସୁଧାରିବାକୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ
ବ୍ୟବହାର କେଲ। କି ୁ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେଲ।
େସମାନ ର ପାପ ପରେମ ର ଦ ଆଣିଲା। ଏହି ପୁ କ ଏହା
ପ୍ର ମାଣ କେର େଯ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭ୍ର େହଇପାେର।

ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ଉ ାର

ରୂ ପେରଖା
1. ମନପରିବ ର୍ ନ ନିମେ ଆ ାନ — 1:1-6
2. ଯିଖରୀୟ ଦଶର୍ ନ — 1:7-6:15
3. ଉପବାସ ସ େର ପ୍ର ଶ୍ନ — 7:1-8:23
4. ଭବିଷ୍ୟତ ସ େର େବାଝ — 9:1-14:21

ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରିବାକୁ ଆ ାନ
1 ଦାରୀୟାବସର ରାଜ ର ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ଅ ମ ମାସେର

ଇେ ା େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟ ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, 2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ପ୍ର ତି ଅତିଶୟ ବିର େହାଇଥିେଲ।
3ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ କୁହ,
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି

େଫର,
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।ତହିଁେରଆେ ତୁ ମାନ

ପ୍ର ତି େଫରିବା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
4 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଅ

ନାହିଁ, େଯଉଁମାନ ୁ ଡାକି ପୂବର୍ କାଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ
ଉ ରେର କହିେଲ, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା କୁକି୍ର ୟାରୁ
ଏେବ େଫର।’ ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ଆ ପ୍ର ତି
କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
5 ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ, ଏମାେନ େକଉଁଠାେର? ଓ

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ, ଏମାେନ କି ଚିରକାଳ ବ ି ?
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6 ମାତ୍ର ଆେ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ
ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ଆଜ୍ଞା କଲୁ,

େସହି ସବୁ କି ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ ଶର୍ କଲା ନାହିଁ?
େତେବ େସମାେନ େଫରି କହିେଲ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ଆଚରଣ ଓ କି୍ର ୟାନୁସାେର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ
କରିେବ େବାଲି ମନ କେଲ, େସହିପରି ବ୍ୟବହାର ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି େସ କରିଅଛି ।”

ଭାବବାଦୀ ଦଶର୍ ନ - ଅ ଓ ଅ ାେରାହୀ
7 ଦାରୀୟାବସର ି ତୀୟ ବଷର୍ ଏଗାରତମ ମାସର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,

ଶବାଟ ମାସର ଚବିଶତମ ଦିନେର ଇେ ା େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟ
ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, 8 “ମୁଁ ରାତି୍ର କାଳେର େଦଖିଲି, ଆଉ େଦଖ,
ର ବ ର୍ ଅ ାେରାହୀ ଏକ ପୁରୁ ଷ ଓ େସ ନିମ୍ନ ଭୂ ମି େମେହ ି
ବୃକ୍ଷମାନର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ, ତା ପଛେର ର ବ ର୍ ,
ପା ୁରବ ର୍ ଓ ଶୁ ବ ର୍ ଅ ଗଣ ଥିେଲ। 9 ଏଥିେର ମୁଁ କହିଲି,
‘େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁ କଅଣ?’ ତହିଁେର େମାʼ ସ େର କଥା
କହୁ ଥିବା ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, ‘ଏସବୁ କଅଣ, ଏହା ଆେ ତୁ ୁ
ଜଣାଇବା।’ 10 ଏଥିେର େମେହ ି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ପୁରୁ ଷଉ ରକରିକହିେଲ, ‘ପୃଥିବୀେରଏେଣେତେଣଗମନାଗମନ
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି ।’ 11 େସେତେବେଳ
େସମାେନ େମେହ ି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୂତକୁ ଉ ର କରି କହିେଲ, ‘ଆେ ମାେନ ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ
ଗମନାଗମନକରିଅଛୁ,ଆଉ େଦଖ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସୁି ର େହାଇ
ବସି ଅଛି ଓ ବିଶ୍ର ାମେର ଅଛି।’

12 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଉ ର କରି କହିେଲ, ‘େହ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଏହି ସତୁ ରି ବଷର୍ ସାରା ତୁ େ େଯଉଁମାନ
ଉପେର ବିର େହାଇ ଆସି ଅଛ, େସହି ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦାର
ନଗରସମୂହ ପ୍ର ତି ଆଉ େକେତ ସମୟ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ?’
13 ପୁଣି, େମାʼ ସହିତ କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ର କରି
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ମ ଳ କଥା ଓ ନାନା ସା ନାଦାୟକ କଥା କହିେଲ। 14ତହିଁେର
େମାʼ ସେ କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, ତୁ େ େଘାଷଣା
କରି କୁହ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି
ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ସି େୟାନ ପକ୍ଷେର ମହା ଈଷର୍ ାେର ଈଷର୍ ାନି୍ଵ ତ

ଅଛୁ।
15 ଆଉ, େଯଉଁ େଗା ୀଗଣ ନିି େର ଅଛି , େସମାନ ପ୍ର ତି

ଆେ ଅତ୍ୟ ବିର ଅଟୁ ;
କାରଣ ଆେ ଅ ମାତ୍ର ବିର ହୁ ଅେ , େସମାେନ େ ଶକୁ ବୃ ି

କେଲ।
16ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ଆେ ଦୟା ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି େଫରିବୁ; ତହିଁ ମଧ୍ୟେର

ଆ ଗୃହ ନିମ ତ େହବ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସୂତା ାରା ମପା େହବ,ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ

କହି ।
17 ‘ଆହୁ ରି େଘାଷଣା କରି କୁହ,
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ସମୃି େହତୁ ଆ ର

ନଗରସକଳ ଚତୁ ଗେର ପୁନବର୍ ାର ବି ୀ ର୍ େହବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୁନବର୍ ାର ସି େୟାନକୁ ସା ନା କରିେବ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ

ପୁନବର୍ ାର ମେନାନୀତ କରିେବ।’ ”

ଚାରି ଶୃ ଓ କମାରର ଦଶର୍ ନ
18 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଚକୁ୍ଷ େଖାଲି ଅନାଇଲି, ଆଉ ଚାରି ଶୃ

େଦଖିଲି। 19 ତହିଁେର େମାʼ ସେ କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତ ୁ ମୁଁ
କହିଲି, “ଏହିସବୁ କଅଣ?” ତହଁୁ େସ େମାେତ ଉ ର କେଲ,
“ଏହିସବୁ ଶୃ ଯିହୁ ଦା, ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଛି ଭି
କରିଅଛି ।” 20 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଚାରି ଜଣ କମାର
େଦଖାଇେଲ। 21 େତେବ ମୁଁ କହିଲି, “ଏମାେନ କଅଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆସି ଅଛି ?” ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “େସହି ଶୃ ସକଳ ଯିହୁ ଦାକୁ
ଏପରି ଛି ଭି କେଲ େଯ, େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟଆପଣା ମ କଉଠାଇ
ପାରିଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଗା ୀଗଣ ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ ଛି ଭି
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କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବିରୁ େର ଆପଣା ଆପଣା ଶୃ ଉଠାଇେଲ,
େସମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଓ େସମାନ ର ଶୃ ଭାି
ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାେନ ଆସି ଅଛି ।”

2
ଦଶର୍ ନ - ପରିମାପକ ର ୁ

1 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଚକୁ୍ଷ େମଲି ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ଆପଣା
ହ େର ପରିମାପକ ର ୁଧାରୀ ଏକ ପୁରୁ ଷକୁ େଦଖିଲି। 2 େତେବ
ମୁଁ କହିଲି, “ଆପଣ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି ?” ତହଁୁ େସ େମାେତ
କହିେଲ, “ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ମାପିବା ପାଇଁ, ତହିଁର ଓସାର େକେତ
ଓ ତହିଁର ଲ ା େକେତ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ।” 3ଆଉ
େଦଖ, େମାʼ ସେ କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତ ବାହାର େହେଲ ଓ ଆଉ
ଜେଣ ଦୂତ ତା ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ, 4 ପୁଣି,
ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଦୗଡ଼, ଏହି ଯୁବା େଲାକକୁ କୁହ
‘ଯିରୂ ଶାଲମର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣର ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ
ତାହା ପ୍ର ାଚୀରବିହୀନ ଗ୍ର ାମସମୂହର ତୁ ଲ୍ୟ ବସତି ାନ େହବ।
5କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତାହାର ଚତୁ ଗେର ଅି ମୟ

ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପ େହବା
ଓ ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ମହିମା ରୂ ପ େହବା।’ ”
6 “ଆେହ, ଆେହ, ଉ ର େଦଶରୁ ପଳାଅ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
କାରଣଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆକାଶରଚତୁ ଗ-ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ ବି ୃତ

କରିଅଛୁ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
7େହବାବିଲରକନ୍ୟା ସହିତବାସକାରିଣୀ ସି େୟାନ,ତୁ େ ରକ୍ଷାେଥର୍

ପଳାଅ।
8 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି େଯଉଁ

େଗା ୀଗଣ ତୁ ମାନ ୁ ଲୁଟିେଲ, େସମାନ ନିକଟକୁ େସ
େମାେତ ସମାଦର କରି େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ;

କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ ଶର୍ କେର, େସ େମାʼ ର* ଚକୁ୍ଷର
ପିତୁ ଳାକୁ ଶର୍ କେର।

* 2:8 େମାʼ ର କି ା ତାହା
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9 େଦଖ, ମୁଁ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା ହ ହଲାଇବି, ତହିଁେର
େସମାେନ ଆପଣା େସବାକାରୀଗଣର ଲୁଟିତ ବ ୁ ରୂ ପ
େହେବ

ଆଉ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।

10 େଗା ସି େୟାନ କେନ୍ୟ, ଗାନ କରି ଉ ାସ କର
କାରଣ େଦଖ, ଆେ ଆସୁଅଛୁ ଓ ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟେର ବାସ

କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
11 ପୁଣି, େସଦିନ ଅେନକ େଗା ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଆସ େହେବ

ଓ େମାର େଲାକ େହେବ;
ଆଉ, ମୁଁ ତୁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବି, ତହିଁେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ତୁ ନିକଟକୁ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ,
ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।

12ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର େଦଶେର ଯିହୁ ଦାକୁ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂ େପ
ଅଧିକାର କରିେବ

ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପୁନବର୍ ାର ମେନାନୀତ କରିେବ।
13 େହ ପ୍ର ାଣୀସବୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ନୀରବ ହୁ ଅ; କାରଣ

େସ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆବାସ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗି ଉଠିଅଛି ।”

3
ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଦଶର୍ ନ

1 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଦୂତ ସ ୁଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା, ଓ ତା ୁ ନି ା କରିବା ପାଇଁ ତା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର
ଠିଆ େହାଇଥିବାର ଶୟତାନକୁ େସ େମାେତ େଦଖାଇେଲ। 2 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିେଲ, “େହ ଶୟତାନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ
ଧମକ ଦିଅ !ୁ ହଁ, େଯ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି , େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଧମକ ଦିଅ ୁ! ଏ କି ଅି ରୁ କଢ଼ା ଖେ େପାଡ଼ା
କାଠଖ ନୁେହଁ?” 3 ଏହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ମଳିନ ବ ପି ି
ଦୂତସ ୁଖେର ଠିଆେହାଇଥିେଲ। 4ଏଥିେର ଦୂତଆପଣାସ ୁଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଏହା ଠାରୁ
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ମଳିନ ବ କାଢ଼ି ନିଅ।” ପୁଣି, ତା ୁ େସ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ
ତୁ ର ଅଧମର୍ ତୁ ଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛୁ ଓ ଆେ ତୁ କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ
ବ ପି ାଇବା।” 5 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହିଲି, “େଲାକମାେନ ଏହାର
ମ କେର ନିମର୍ ଳ ପଗଡ଼ି ଦିଅ ୁ!” ତହିଁେର େସମାେନ ତା
ମ କେର ନିମର୍ ଳ ପଗଡ଼ି େଦେଲ ଓ ତା ୁ ବ ପି ାଇେଲ; ପୁଣି,
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।

6 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଦୃଢ଼ ରୂ େପ କହିେଲ,
7 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି :
ଯଦି ତୁ େ ଆ ପଥେର ଚାଲିବ ଓ ତୁ େ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା

କରିବ,
େତେବ ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଆ ଗୃହର ବିଚାର କରିବ ଓ ଆ ପ୍ର ା ଣର

ରକ୍ଷକ େହବ,
ଆଉ ନିକଟେର ଠିଆ େହବାର ଏହି ବ୍ୟି ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆେ

ତୁ କୁ ପ୍ର େବଶର ଓ ପ୍ର ାନର ଅଧିକାର େଦବା।
8 େହ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ, ତୁ େ ଏେବ ଶୁଣ ଓ ତୁ ସ ୁଖେର

ଉପବି ତୁ ର ସ ୀଗଣ ଶୁଣ ୁ!
କାରଣ େସମାେନ ଚି ରୂ ପ େଲାକଅଟି ; େଯେହତୁ େଦଖ,ଆେ

ଆପଣାର ଶାଖା ନାମକ ଦାସକୁ ଆଣିବା।
9 କାରଣ, ଆେ ଯିେହାଶୂୟ ସ ୁଖେର େଯଉଁ ପ୍ର ର ାପନ

କରିଅଛୁ, ତାହା େଦଖ! ଏକ ପ୍ର ରର ଉପେର ସାତ ପା ର୍
ଅଛି;

ତହିଁର ମୁଦ୍ର ାେର ଆେ େଖାଦିବା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି

ଓ ଆେ ଏକ ଦିନେର େସହି େଦଶର ଅଧମର୍ ଦୂର କରିବା।
10 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସ ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ

ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ
ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ତେଳ ବିଶ୍ର ାମ େନବା ପାଇଁ ନିମ ଣ କରିବ।”

4
ଦଶର୍ ନ - ସୁବ ର୍ ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ
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1 ଏଉ ାେର େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ ସ େର କଥା କହୁ ଥିେଲ, େସ
ଆସି େମାେତ ନିଦ୍ର ାରୁ ଉଠିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜଗାଇେଲ। 2 ପୁଣି,
େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର
ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ େଦଖିଅଛି, ଆଉ େଦଖ, ସ ୂ ର୍ ସୁବ ର୍ ମୟ ଏକ
ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଉପେର େତୖଳାଧାର ଓ ତହିଁ ଉପେର ସାତ
ପ୍ର ଦୀପ ଅଛି ଓ ତହିଁର ଉପରି ଭାଗେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ଦୀପର
ନିମେ ସାେତାଟି ନଳ ଅଛି। 3 ଆଉ, ତହିଁର ନିକଟେର ଦୁଇ
ଜୀତବୃକ୍ଷ ଅଛି, ପୁଣି େଗାଟିଏ େତୖଳାଧାରର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଓ
ଅନ୍ୟ େଗାଟିଏ ତହିଁର ବାମ ପା ର୍ େର।” 4 ତହିଁେର େଯଉଁ ଦୂତ
େମାʼ ସ େର କଥା କହୁ ଥିେଲ, ମୁଁ ତା ୁ ଉ ର କରି କହିଲି,
“େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁର ଅଥର୍ କʼଣ?” 5 େସେତେବେଳ େଯଉଁ
ଦୂତ େମାʼ ସ େର କଥା କହୁ ଥିେଲ, େସ େମାେତ ଉ ର କରି
କହିେଲ, “ଏସବୁର ଅଥର୍ କଅଣ, ତାହା କି ତୁ େ ଜାଣି ନାହଁ?”
ପୁଣି, ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “େହ ମହାଶୟ, ଜାଣି ନାହିଁ।”
6ତହିଁେର େସ େମାେତଉ ରକରି କହିେଲ, “ଏହା ଯିରୁ ାବିଲ୍ 
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ, ଯଥା, ପରାକ୍ର ମ ାରା ନୁେହଁ, କିଅବା
ବଳ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ର ଆ ା ାରା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 7 େହ ବୃହତ ପବର୍ ତ, ତୁ େ କିଏ ଯିରୁ ାବିଲ୍ 
ସ ୁଖେର ତୁ େ ସମଭୂ ମି େହବ ଆଉ, ତହିଁ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ,
ଅନୁଗ୍ର ହ, ଏହି ଜୟ ନି କରି େସ ମ କ ରୂ ପ ପ୍ର ର ବାହାର କରି
ଆଣିବ?” 8 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, 9 “ଯିରୁ ାବିଲ୍ ହ ଏହି ଗୃହର ଭି ି ମୂଳ
ାପନ କରିଅଛି; ତା ହ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମା କରିବ; ତହିଁେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େମାେତ େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛି , ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ। 10 କାରଣ କୁ୍ଷଦ୍ର କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟର
ଦିନକୁ କିଏ ତୁ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି? େଯଣୁ େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀରଏେଣେତେଣପଯର୍ ୍ୟଟନକାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ସ ଚକୁ୍ଷ
ଯିରୁ ାବିଲ୍ ହ େରଓଳମେଦଖିଆନ କରିେବ।” 11େତେବ ମୁଁ
ଉ ର କରି ତା ୁ କହିଲି, “ଦୀପବୃକ୍ଷର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଓ ତହିଁର
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ବାମ ପା ର୍ େର ି ତ ଏହି ଦୁଇ ଜୀତବୃକ୍ଷ କʼଣ?”
12 ପୁଣି, ମୁଁ ି ତୀୟ ଥର ତା ୁ ଉ ର କରି କହିଲି, “ସୁବ ର୍ ମୟ

େଯଉଁ ଦୁଇ ନଳଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସୁବ ର୍ ମୟ େତୖଳ
ନିଗର୍ ତ କେର,

ତହିଁରପା ର୍ େର ଜୀତବୃକ୍ଷର େଯଉଁ ଦୁଇଶାଖା ଅଛି,ତାହା କʼଣ?”
13 ତହିଁେର େସ େମାେତ ଉ ର କରି କହିେଲ, “ଏସବୁ କଅଣ,

ଏହା କି ତୁ େ ଜାଣ ନାହିଁ?” ତହଁୁ ମୁଁ କହିଲି, “େହ
ମହାଶୟ, ଜାେଣ ନାହିଁ।”

14 େତେବ େସ କହିେଲ, “ଏମାେନ ସମୁଦାୟ ଭୂ ମ ଳର ପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁେର ଠିଆ େହବାର ଦୁଇ େତୖଳ ପୁତ୍ର ଅଟି ।”

5
ଦଶର୍ ନ - ଉଡ଼ ା ନଳାକାର ପୁ କ

1ଏଉ ାେର ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ଊ ର୍ କୁ ଦୃି କଲି,ଆଉ େଦଖ,ଉଡ଼ ା
ଏକନଳାକାର ପୁ କ। 2 ପୁଣି, ଦୂତ େମାେତକହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ
େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର ମୁଁ ଉ ର କଲି, “ମୁଁ ଉଡ଼ ା ନଳାକାର
ଏକ ପୁ କ େଦଖୁଅଛି ତହିଁର ଲ ା େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ଓସାର ଦଶ
ହାତ।” 3 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହା ସମୁଦାୟ େଦଶ
ଉପରକୁ ବାହାରି ଯିବା ଅଭିଶାପ; କାରଣ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
େଚାରି କେର, େସ ତହିଁର ଏକ ପା ର୍ ଅନୁସାେର ପରି ୃତ େହବ
ଓ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଶପଥ କେର, େସ ତହିଁର ଅନ୍ୟ ପା ର୍
ଅନୁସାେର ପରି ୃତ େହବ।
4 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତାହାକୁ ବାହାର କରାଇ

ଆଣିବା,
ଆଉ ତାହା େଚାରର ଗୃହେର ଓ େଯ ଆ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଶପଥ

କେର, ତାହାର ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବ;
ପୁଣି, ତାହାର ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ରହି କା ଓ ପଥର ଗ୍ର ାସ କରିବ।”

ଦଶର୍ ନ -ଐଫା-ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ୀ
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5 ଏଉ ାେର େମାʼ ସେ େଯଉଁ ଦୂତ କଥା କହୁ ଥିେଲ, େସ
ବାହାେର ଆସି େମାେତ କହିେଲ, “ଏେବ ତୁ େ ଊ ର୍ କୁ ଦୃି
କର, ଏହି ଯାହା ଆସୁଅଛି, ତାହା କଅଣ?” 6 ତହିଁେର ମୁଁ
କହିଲି, “ଏ କଅଣ?” ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଏହା ଐଫା-ପାତ୍ର ,
ଯାହା ଆସୁଅଛି,” େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଏହା ସମୁଦାୟ େଦଶ
େଲାକ ର ପାପ ଅେଟ।” 7 ଆଉ େଦଖ, ପାତ୍ର ର ଠିପି ଉପରକୁ
ଉଠାଗଲା ଆଉ, େସହି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଏକ ୀ ବସି ଅଛି। 8 ପୁଣି,
େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହା ଦୁ ତା!” ଆଉ, େସ େସହି ୀକୁ
ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେରପକାଇେଦେଲଓତହିଁର ମୁହଁକୁ ବ କରିେଦେଲ।
9 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଊ ର୍ କୁ ଦୃି କଲି,ଆଉ େଦଖ, ଦୁଇ ୀ ବାହାରି
ଆସି େଲ, ଆଉ େସମାନ ପକ୍ଷପୁଟେର ବାୟୁ ଥିଲା; େସମାନ ର
ପକ୍ଷ ଚରଳର ପକ୍ଷ ପରି ଥିଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ
ମଧ୍ୟେର େସ ପାତ୍ର କୁ ଉଠାଇେଲ। 10 ତହିଁେର େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ
ସହିତ କଥା କହୁ ଥିେଲ, ମୁଁ ତା ୁ କହିଲି, “ଏମାେନ େକଉଁ ାନକୁ
ପାତ୍ର ବହି େନଉଅଛି ?” 11 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ,
“ଶିନୀୟର* େଦଶେର େସହି ପାତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ; ପୁଣି, ତାହା ପ୍ର ୁତ େହେଲ େସଠାେର େସହି ପାତ୍ର ଆପଣା
ାନେର ାପନ କରାଯିବ।”

6
ଚାେରାଟି ରଥର ଦଶର୍ ନ

1 ଏଉ ାେର ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ମୁଁ ଊ ର୍ କୁ ଦୃି କଲି, ଆଉ େଦଖ,
ଦୁଇ ପବର୍ ତ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିେଗାଟି ରଥ ନିଗର୍ ତ େହଲା େସହି ପବର୍ ତ
ପି ଳମୟ ଥିଲା। 2 ପ୍ର ଥମ ରଥେର ର ବ ର୍ ଅ ଗଣ ଓ ି ତୀୟ
ରଥେର କୃ ବ ର୍ ଅ ଗଣ। 3 ଆଉ, ତୃ ତୀୟ ରଥେର େ ତବ ର୍
ଅ ଗଣ, ପୁଣି ଚତୁ ଥର୍ ରଥେର ବି ୁ ଚିତି୍ର ତ ପା ୁରବ ର୍ ଅ ଗଣ
ଥିେଲ। 4 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ ସେ କଥା କହୁ ଥିେଲ,
ମୁଁ ତା ୁ ଉ ର କରି କହିଲି, “େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁ କଅଣ?”

* 5:11 ଶିନୀୟର ଅଥର୍ ାତ୍ ବାବିଲ
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5 ତହିଁେର େସ ଦୂତ େମାେତ ଉ ର କରି କହିେଲ, “ଏମାେନ
ଗର୍ ର ଚାରି ବାୟୁ , ଏମାେନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
ଉଭା ଥାଇ େସଠାରୁ ନିଗର୍ ତ େହଉଅଛି । 6 େଯଉଁ ରଥେର କୃ ବ ର୍
ଅ ଗଣ ଅଛି , ତାହା ଉ ର େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ କରୁ ଅଛି;
େ ତବ ର୍ ଅ ଗଣ ପି ମ େଦଶ ଆେଡ଼ ଗେଲ; ଆଉ, ବି ୁ ଚିତି୍ର ତ
ଅ ଗଣ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ କେଲ। 7 ପୁଣି, ପା ୁରବ ର୍
ଅ ଗଣ ବାହାରିେଲ ଓ ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ
କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଚାହିଁେଲ;” ତହିଁେର େସ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଅ, ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ
କର,” ତହଁୁ େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କେଲ।
8 େସେତେବେଳ େସ େମାେତ ଡାକି କହିେଲ, “େଦଖ, େଯଉଁମାେନ
ଉ ର େଦଶଆେଡ଼ ଗମନ କରୁ ଅଛି , େସମାେନ ଉ ର େଦଶେର
ଆ ର ଆ ା ଇ ାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି ।”

ମ ି ର ଓ ମୁକୁଟ
9 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପି ତ େହଲା, 10 “ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ ଠାରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ହିଲ୍ ଦୟ, େଟାବୀୟ ଓ ଯିଦୟୀୟଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ର ହଣ କର; ଆଉ,
େସମାେନ େଯଉଁ ସଫନୀୟର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟର ଗୃହକୁ ବାବିଲଠାରୁ
ଆସି ଅଛି , ତୁ େ େସହି ଗୃହକୁ ଯାଅ। 11 ହଁ, େସମାନ ଠାରୁ ରୂ ପା
ଓ ସୁନା ଗ୍ର ହଣ କର ଓ ମୁକୁଟମାନ ନିମର୍ ାଣ କରି ଯିେହାଷାଦକ
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ମ କେର ଦିଅ। 12 ପୁଣି, ତା ୁ କୁହ,
‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ଶାଖା ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ ପୁରୁ ଷ ୁ େଦଖ େସ ଆପଣା ାନରୁ ବଢ଼ି

ଉଠିେବ
ଓ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କରିେବ!
13 ହଁ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କରିେବ ଓ େସ ମହିମାପ୍ର ା

େହେବ, ଆଉଆପଣା ସି ଂହାସନେର ବସି ରାଜ କରିେବ
ଓ େସଆପଣା ସି ଂହାସନେର ବସି ଯାଜକ େହେବ;ଆଉ, େସଉଭୟ

ମଧ୍ୟେର ଶାି ର ବୁଝାବଣା େହବ।’



ଯିଖରୀୟ 6:14 xii ଯିଖରୀୟ 7:6

14 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରେର ଏହି ମୁକୁଟମାନ େହେଲମର
ଓ େଟାବୀୟର ଓ ଯିଦୟୀୟର, ଆଉ ସଫନୀୟର ପୁତ୍ର େହନର
ରଣାେଥର୍ ରହିବ।
15 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଦୂରେର ଅଛି , େସମାେନ ଆସି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କରିେବ, ତହିଁେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ େମାେତ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ଯ ପୂବର୍ କ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ
କରିବ, େତେବ ଏହା ଘଟିବ।”

7
ଛଳନାପୂ ର୍ ଉପବାସ

1 ପୁଣି, ଦାରୀୟାବସ ରାଜାର ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର,
କିେଶ୍ଲ ବ୍ ନାମକ ନବମ ମାସର ଚତୁ ଥର୍ ଦିନେର ଯିଖରୀୟ
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା। 2େସହି ସମୟେର
େବେଥଲ୍ େଲାକମାେନ ଶେର ର, େରଗେ ଲକଓ େସମାନ ର
େଲାକମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ବିନତି କରିବା ପାଇଁ େପ୍ର ରଣ
କରିଥିେଲ, 3ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଯାଜକମାନ ୁ ଓ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ଏହି କଥା ପଚାରିେଲ, େସମାେନ କହିେଲ,
“ମୁଁ ଏେତ ବଷର୍ ଯାଏ େଯପରି କରି ଆସି ଅଛି, େସପରି ମୁଁ କି ପ ମ
ମାସେର ଆପଣାକୁ ଉପବାସ କରି ବିଳାପ କରିବି?”
4 େସେତେବେଳ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ

ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
5 େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ ଓ ଯାଜକମାନ ୁ ଏହି କଥା କୁହ,
“ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସତୁ ରି ବଷର୍ ଯାକ, ପ ମ ମାସେର ଓ ସ ମ

ମାସେର ଉପବାସ ଓ ବିଳାପ କଲା େବେଳ
ତୁ େ ମାେନ କି ପ୍ର କୃତେର ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପବାସ କଲ?
6 ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନକଲା େବେଳଓପାନ କଲା େବେଳ କି

ଆପଣାମାନ ପାଇଁ େଭାଜନ କରୁ ନାହଁ ଓ ଆପଣାମାନ
ପାଇଁ ପାନ କରୁ ନାହଁ?
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7 ଯିରୂ ଶାଲମ ବସତିବିଶି ଓ ସମୃ ଅବ ାେର ଥିବା େବେଳ, ପୁଣି
ତହିଁର ଚତୁ ଗ ନଗରସକଳ,ଆଉଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଓ
ନିମ୍ନ ଭୂ ମି ବସତିବିଶି ଥିବା େବେଳ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୂବର୍ କାଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ାରା େଯଉଁ ସକଳ
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରାଇଅଛି , ତାହା କି ତୁ ମାନ ର
ଶୁଣିବାର ଉଚିତ ନୁେହଁ?”

ନିବର୍ ାସନର କାରଣ - ଅବାଧ୍ୟତା
8 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯିଖରୀୟ ନିକଟେର

ଉପି ତ େହଲା,
9 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛି , ଯଥାଥର୍ ବିଚାର

କର,
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ,ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ପ୍ର ତି ଦୟା ଓ କରୁ ଣା ପ୍ର କାଶ କର।
10 ପୁଣି ବିଧବା, ପିତୃ ହୀନ, ବିେଦଶୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ର ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କର

ନାହିଁ;
ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ମେନ ମେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର

ଅନି ଚି ା ନ କରୁ ।”
11 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହେଲ ଓ ଶ ଗ୍ର ୀବ

େହେଲ ଓ େଯପରି ଶୁଣି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍
ରୁ କେଲ। 12 ହଁ, େସମାେନ େଯପରି ବ୍ୟବ ା ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଆ ା ାରା ପୂବର୍ କାଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣର
ହ େର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହି ପଠାଇେଲ, ତାହା େଯପରି
ନ ଶୁଣିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଃକରଣ
ହୀରକ ପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ କଠିନ କେଲ। ଏଥିସକାଶୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ମହାେକାପ ଉପି ତ େହଲା। 13 ପୁଣି,
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଡାକିବା େବେଳ େସମାେନ
େଯପରି ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଡାକିେବ, ମାତ୍ର
ଆେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, 14 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଗା ୀଗଣକୁ େସମାେନ
ଜାଣି ନାହାି , େସହି ସମ ମଧ୍ୟେର ଘୂ ବାୟୁ ାରା ଆେ
େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରିବା।ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାନ େଦଶ ଂସର
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ାନ େହଲା, ତହିଁେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନାଗମନ କଲା ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ସୁ ର େଦଶକୁ
ଂସର ାନ କେଲ।”

8
ସି େୟାନର ଆଗାମୀ ଶାି ଓ ସମୃି

1 ଏଉ ାେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, 2 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ,
“ଆେ ସି େୟାନର ପାଇଁ ମହା ଅ ର୍ ାଳାେର ଳୁଅଛୁ ଓ ତାହା ପାଇଁ

ଆେ ପ୍ର ଚ େକାପେର ଳୁଅଛୁ।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ଆେ ସି େୟାନକୁ େଫରି ଆସି ଅଛୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ମଧ୍ୟେର ବାସ

କରିବା;
ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମ ସତ୍ୟନଗରୀ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ପବର୍ ତ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ବିଖ୍ୟାତ େହବ।
4 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ବୃ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମର ସବୁ ପଥେର ବାସ କରିେବ
ଓ ବହୁ ବୟ େହତୁ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହାତେର ବାଡ଼ି

ଧରିେବ।
5 ପୁଣି, ଦା େର େଖଳିବା ପାଇଁ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାେର
ନଗରର ପଥସବୁ ପରିପୂ ର୍ େହବ।
6 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ଏହି ଅବଶି ାଂଶ େଲାକମାନ ର ଦୃି େର େସହି ସମୟେର ତାହା

ଅସ ବ େହେଲ,
େହଁଆ ଦୃି େର କିତାହା ଅସ ବେହବ? େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଏହି କଥା କହି ।
7 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
େଦଖ, େଯ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ପୂବର୍ େଦଶରୁ ଓ ପି ମ େଦଶରୁ

ଉ ାର କରି !
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8 ପୁଣି,ଆେ େସମାନ ୁ ଆଣିବା,ତହିଁେର େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ;

ଆଉ, େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ
ଓ ଆେ ସତ୍ୟ ଓ ଧାମ କତାେର େସମାନ ର ପରେମ ର

େହବା।”
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ ି ରର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ

େଯଉଁ ଦିନ ତହିଁର ଭିି ମୂଳ ାପିତ େହାଇଥିଲା,
େସହି ସମୟେର େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଥିେଲ,
େସମାନ ମୁଖରୁ ଏହି ସକଳ କଥା ବ ର୍ ମାନ ଶୁଣୁଅଛ େଯ

ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ର ହ ସବଳ େହଉ।
10କାରଣ େସହି ସମୟର ପୂେବର୍
ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ େବତନ ନ ଥିଲା, କିଅବା ପଶୁ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନ ଥିଲା
ଅଥବା େଯଉଁ ଜନ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଅବା ଭିତରକୁ ଆସି ଲା, ବିପକ୍ଷ

ସକାଶୁ ତାହାର କିଛି ଶାି ନ ଥିଲା;
କାରଣଆେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବିପକ୍ଷ

କରାଇଲୁ।
11 ମାତ୍ର ଏେବ ଆେ ଏହି ଅବଶି ାଂଶ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ତି

ପୂବର୍ କାଳର ପରି େହବା ନାହିଁ,
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
12କାରଣ ଶାି ଯୁ ବୀଜ ବୁଣାଯିବ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଫଳବତୀ େହବ
ଓ ଭୂ ମି ଆପଣା ଫଳ ଉ କରିବ, ଆଉ ଆକାଶ ଆପଣା ଶିଶିର

ଦାନ କରିବ
ଓ ଆେ ଏହି ଅବଶି ାଂଶ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ସମ ର ଅଧିକାରୀ

କରାଇବା।
13 ପୁଣି, େହ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ,
ତୁ େ ମାେନ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ଅଭିଶାପ ରୂ ପ

େହାଇଥିଲ,
େସପରି ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ଓ ତୁ େ ମାେନ

ଆଶୀବର୍ ାଦ ରୂ ପ େହବ।
ଭୟ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ହ ସବଳ େହଉ।”
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14 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ ୁ େକ୍ର ାଧ କରାଇବା େବେଳ
ଆେ େଯପରି ତୁ ମାନ ର ଅମ ଳ କରିବାକୁ ସଂକ କଲୁ
ଓ ଦୁଃଖିତ ନ େହଲୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 15 େସପରି
ଆେ ବ ର୍ ମାନ ସମୟେର ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପ୍ର ତି
ମ ଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର ସଂକ କରିଅଛୁ; ତୁ େ ମାେନ ଭୟ
କର ନାହିଁ। 16 ତୁ ମାନ ୁ ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ େହବ।
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ନିକଟେର
ସତ୍ୟ କୁହ; ଆପଣା ଆପଣା ନଗର- ାରେର ସତ୍ୟ ଓ ଶାି ଜନକ
ବିଚାର ସାଧନ କର; 17 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର େକହି ମେନ ମେନ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବିରୁ େର ଅନି ଚି ା ନ କରୁ ; େକୗଣସି
ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଆେ
ଘୃଣା କରୁ , ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

18 ଏଉ ାେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, 19 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , “ଚତୁ ଥର୍ ମାସରଉପବାସଓପ ମମାସରଉପବାସଓସ ମ
ମାସର ଉପବାସ ଓ ଦଶମ ମାସର ଉପବାସ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପ୍ର ତି
ଆନ ଓ ଆ ାଦଜନକ ଓ ଆେମାଦଜନକ ଉ ବ େହବ; ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ ଓ ଶାି ଭଲ ପାଅ।

20 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ନାନା େଗା ୀ ଓ
ଅେନକ ନଗରର ନିବାସୀମାେନ ଆସି େବ। 21 ପୁଣି, ଏକ ନଗରର
ନିବାସୀମାେନ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ଯାଇ କହିେବ, ‘ଆସ, ଆେ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ; ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଯିବି।’ 22 ହଁ, ଅେନକ େଦଶର େଲାେକ ଓ ବଳବାନ େଗା ୀଗଣ
ଯିରୂ ଶାଲମେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ଆସି େବ।
23 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େସହି ସମୟେର
ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ସବର୍ ଭାଷାବାଦୀ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ
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ପୁରୁ ଷ ଏକ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକର ବ ର ଅ ଳ ଧରି ଏହି କଥା କହିେବ,
‘ଆେ ମାେନ ତୁ ସ େର ଯିବୁ, କାରଣ ପରେମ ର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ।’ ”

9
ଇସ୍ର ାଏଲର ଶତମାନ ର ବିଚାର

1 ହଦ୍ର କ୍ େଦଶ ପ୍ର ତି ଓ ଦେ ଶକ ତହିଁର ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶର ଦୃି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଅଛି। 2 ପୁଣି, ତହିଁର ପା ର୍ ି ତ
ହମାତ୍ ଓ େସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ େହବାରୁ ତହିଁର ବିଶ୍ର ାମ-
ାନ େହବ। 3ଆଉ, େସାର ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ନିମର୍ ାଣ କଲା
ଓ ଧୂଳି ପରି ରୂ ପା ଓ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ଉ ମ ସୁନା ଗଦା କଲା।
4 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିେବ ଓ େସ ସମୁଦ୍ର େର
ତାହାର ପରାକ୍ର ମକୁ ବିନାଶ କରିେବ; ଆଉ, ଅି ାରା େସ ଗ୍ର ାସି ତ
େହବ।

5 ଅି େଲାନ ତାହା େଦଖି ଭୟ କରିବ; ଘସା ମଧ୍ୟ େଦଖି ଅତ୍ୟ
ବ୍ୟଥିତ େହବ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ହିଁ ତଦପ େହବ, କାରଣ ତାହାର
ଆଶା ଲ ାଜନକ େହବ; ଆଉ, ଘସାରୁ ରାଜା ବିନ େହବ ଓ
ଅି େଲାନ ବସତିବିଶି େନାହିବ। 6 ପୁଣି, ଅେସ୍ଦ ାଦେର ଜାରଜ
ବାସ କରିବ ଓ ଆେ ପେଲ ୀୟମାନ ର ଦପର୍ ଚୂ ର୍ କରିବା।
7ଆଉ, ଆେ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହାର େପୟ ର ଓ ତାହାର ଦ
ମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବା; ତହିଁେର
େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନିମେ ଅବଶି ାଂଶ େଲାକ
େହବ ଓ େସ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ
ଯିବୂଷୀୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ। 8 ପୁଣି, ଆେ େସୖନ୍ୟଦଳ ବିରୁ େର
ଆପଣା ଗୃହର ଚତୁ ଗେର ଛାଉଣି ାପନ କରିବା, ତହିଁେର
େକହି ଗମନାଗମନ କରିେବ ନାହିଁ ଓ େକୗଣସି ଉପଦ୍ର ବକାରୀ
େସମାନ ନିକଟ େଦଇ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ଏେବ
ଚକୁ୍ଷେର େଦଖିଅଛୁ।
ସି େୟାନର ଭାବୀ ରାଜା
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9 େଗା ସି େୟାନ କେନ୍ୟ, ଅତିଶୟ ଉ ାସ କର! େଗା ଯିରୂ ଶାଲମ
କେନ୍ୟ, ଜୟ ନି କର!

େଦଖ, ତୁ ର ରାଜା ତୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ;
େସ ଧମର୍ ମୟ ଓ ପରିତ୍ର ାଣବିଶି ;
େସ ନମ୍ର ଶୀଳ ଓ ଗ ର୍ ଭ ଉପେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗ ର୍ ଭୀର ଶାବକ

ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛି ।
10 ପୁଣି, ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ରଥ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଅ ଉି

କରିବା ଓ ଯୁ -ଧନୁଉି େହବ;ଆଉ, େସ େଗା ୀଗଣକୁ
ଶାି ର କଥା କହିେବ ଓ ତାହା ର ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ
ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ନଦୀଠାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ
େହବ।

11ତୁ ନିୟମର ର ସକାଶୁ ଆେ ତୁ ର ବ ୀମାନ ୁ ନିଜର୍ ଳ
କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି େପ୍ର ରଣ କରିଅଛୁ। 12 େହ ଭରସାଯୁ
ବ ୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଆେଡ଼ େଫରି ଆସ; ଆେ
ତୁ କୁ ଦୁଇଗୁଣ ମ ଳ େଦବା େବାଲି ଆଜି ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛୁ।

13 କାରଣ ଆେ ଆପଣା ନିମେ ଧନୁ ରୂ ପ ଯିହୁ ଦାକୁ ବ ା
କରିଅଛୁ ଓ ତୀର ରୂ ପ ଇଫ୍ର ୟିମେର ତାହା ସଂଯୁ କରିଅଛୁ;
ଆଉ, େହ ସି େୟାନ, ଆେ ତୁ ର ସ ାନଗଣକୁ, େହ ଗ୍ର ୀସ୍ , ତୁ
ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ଉେ ଜିତ କରିବା ଓ ତୁ କୁ ବୀରର ଖ
ରୂ ପ କରିବା।

ଈ ର େଲାକମାନ ର ପୁନଃ ପ୍ର ତି ା
14 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଊ ର୍ ରୁ େଦଖାଯିେବ ଓ ତାହା ର

ତୀର ବିଜୁଳି ପରି ବାହାର େହବ; ଆଉ, ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୂ ରୀ
ବଜାଇେବ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗର ଘୂ ବାୟୁ େର ଗମନ କରିେବ।
15 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିେବ; ତହିଁେର
େସମାେନ ଗ୍ର ାସ କରିେବ ଓ ଛାଟିଣୀ-ପଥରସବୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ
କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ପାନ କରିେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମ
େଲାକରପରିଶ କରିେବ,ଆଉେସମାେନପାତ୍ର ପରି,ଯଜ୍ଞେବଦିର
େକାଣ ପରି ପରିପୂ ର୍ େହେବ।
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16 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ପଲ ରୂ ପ ଉ ାର କରିେବ; କାରଣ େସମାେନ
ମୁକୁଟର ପ୍ର ର ରୂ ପ ତାହା େଦଶରଊ ର୍ େର ଉ ାପିତ େହେବ।
17 େଯେହତୁ ତା ମ ଳଭାବ କିପରି ମହତ ଓ ତା ର େସୗ ଯର୍ ୍ୟ
କିପରି ମହତ! ଶସ୍ୟ ଯୁବାଗଣକୁ ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଯୁବତୀଗଣକୁ
ବ ୁ କରିବ।

10
ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁନଃରୁ ାର

1ତୁ େ ମାେନ େଶଷ ବୃି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯ ବିଜୁଳିର ସୃି କରି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ବୃି

ମାଗ
ତହିଁେର େସ ପ୍ର ଚୁ ର ବୃି େଦଇ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ େକ୍ଷତ୍ର େର ତୃ ଣ

େଦେବ।
2 କାରଣ େଦବାେଦବୀଗଣ ଅସାର କଥା କହିଅଛି ଓ

ମ ପାଠକମାେନ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି
ଓ େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ନ ର କଥା କହିଅଛି , େସମାେନ ବୃଥାେର

ସା ନା ଦିଅି ;
ଏଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ େମଷଗଣ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର

ଗମନ କରି , େସମାେନ େ ଶଯୁ ଅଟି , କାରଣ
େସମାନ ର ପାଳକ େକହି ନାହାି ।

3 “ପାଳକମାନ ବିରୁ େର ଆ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହାଇଅଛି
ଓ ଆେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣକୁ ଶାି େଦବା; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପଲ ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ତ ାନୁସ ାନ କରିଅଛି ଓ
େସମାନ ୁ ଆପଣାର ସୁ ର ଯୁ -ଅ ତୁ ଲ୍ୟ କରିେବ। 4ତା ଠାରୁ
େକାଣର ପ୍ର ର, ତା ଠାରୁ େପ୍ର କ, ତା ଠାରୁ ଯୁ -ଧନୁ, ତା ଠାରୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶାସନକାରୀ ଏକତ୍ର ଉ େହେବ। 5 ପୁଣି, େସମାେନ
ବୀରଗଣତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ ଯୁ େରଆପଣାମାନ ରଶତଗଣକୁବାଟର
କାଦୁଅେର ଦଳି ପକାଇେବ ଓ େସମାେନ ଯୁ କରିେବ, କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ରସହବ ର୍ ୀ ଅଟି ଓ ଅ ାେରାହୀମାେନଲି ତ
େହେବ।



ଯିଖରୀୟ 10:6 xx ଯିଖରୀୟ 10:12

6 ଆଉ, ଆେ ଯିହୁ ଦା-ବଂଶକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ଆେ
େଯାେଷଫର ବଂଶକୁ ଉ ାର କରିବା ଓ ଆେ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର
ଆଣିବା, କାରଣ େସମାନ ପ୍ର ତି ଆ ର ଦୟା ଅଛି; ଆଉ, ଆ
ାରା ପରିତ୍ୟ େନାହିଲା େଲାକର ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ େହେବ;

କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ପରେମ ର ଓ ଆେ
େସମାନ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିବା। 7 ପୁଣି, ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାେନ
ବୀରପୁରୁ ଷ ପରି େହେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆନ କଲା ପରି
େସମାନ ଅ ଃକରଣ ଆନ କରିବ; ହଁ, େସମାନ ର ସ ାନଗଣ
ତାହା େଦଖିେବ ଓ ଆନ କରିେବ; େସମାନ ର ଅ ଃକରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଉ ସି ତ େହବ।

8 ଆେ େସମାନ ପାଇଁ ଶୀଷ୍ ଶ କରି େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର
କରିବା; କାରଣ ଆେ େସମାନ ୁ ମୁ କରିବା ଓ େସମାେନ
େଯପରି ବହୁ ବଂଶ େହାଇଥିେଲ, େସପରି ବହୁ ବଂଶ େହେବ। 9 ପୁଣି,
ଆେ େଯେବ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ବି ି କରିବା
େତେବ େସମାେନ ନାନା ଦୂର େଦଶେର ଆ କୁ ରଣ କରିେବ;
ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନଗଣର ସହିତ ଜୀବିତ
େହାଇ ରହିେବ ଓ େଫରି ଆସି େବ। 10 ଆହୁ ରି, ଆେ େସମାନ ୁ
ମିସର େଦଶରୁ ପୁନବର୍ ାର େଫରାଇ ଆଣିବା ଓ ଅଶୂର େଦଶରୁ
େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା; ଆଉ, ଆେ େସମାନ ୁ ଗିଲୀୟଦ
ଓ ଲିବାେନାନ େଦଶକୁ ଆଣିବା େଯପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ନିମେ
ାନ ଅି ବ ନାହିଁ। 11 ପୁଣି, େସ ଦୁଃଖରୂ ପ ସାଗର ପାରି େହେବ
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ତର ସମୂହକୁ ପ୍ର ହାର କରିେବ ଓ ନୀଳ ନଦୀର
ଗଭୀର ାନସକଳ ଶୁ େହବ; ତହିଁେର ଅଶୂରର ଗବର୍ ଖବର୍
େହବ ଓ ମିସରର ରାଜଦ ଦୂରୀକୃତ େହବ। 12 ପୁଣି, ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େସମାନ ୁ ବଳବାନକରିବା ଓ େସମାେନତାହା
ନାମେର ଗମନାଗମନ କରିେବ,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

11
ବଧର ଅଧୀନ ପଲ
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1 େହ ଲିବାେନାନ, ତୁ ର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସକଳକୁ ଅି େଯପରି ଗ୍ର ାସ
କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ର କବାଟସବୁ େଖାଲି ଦିଅ।

2 େହ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ପତିତ
େହଲା, ମେନାହର ବୃକ୍ଷସବୁ ନ େହଲା;

େହବାଶନରଅେଲାନ ବୃକ୍ଷସବୁ,ହାହାକାରକର,କାରଣ ଦୁଗର୍ ମବନ
ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା।

3 େମଷପାଳକଗଣର ହାହାକାର ରବ! କାରଣ େସମାନ ର
େଗୗରବ ନ େହଲା।

ଯୁବା ସି ଂହଗଣର ଗ ର୍ ନ ରବ! କାରଣ ଯ ର୍ ନର ଦପର୍ ାନ ନ
େହଲା।

4 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପରେମ ର ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଏହି ବଧ
େହବାକୁ ଥିବା ପଲକୁ ଚରାଅ। 5 େସମାନ ୁ େଯଉଁମାେନ କ୍ର ୟ କରି
ବଧକରି ମାତ୍ର ଦ ପାଆି ନାହିଁ;ଆଉ, େଯଉଁମାେନେସମାନ ୁ
ବିକ୍ର ୟ କରି , େସମାେନ କହି , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ, କାରଣ
ମୁଁ ଧନୀ େହାଇଅଛି ଓ େସମାନ ର ନିଜ ପାଳକମାେନ େସମାନ ୁ
ଦୟା କରି ନାହାି । 6 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େଦଶ
ନିବାସୀମାନ ୁ ଆଉ ଦୟା କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ତାହାର ପ୍ର ତିବାସୀର
ହ େର ଓ ତାହାର ରାଜାର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା; ତହିଁେର
େସମାେନ େଦଶକୁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ େସମାନ ହ ରୁ ଆେ
େସମାନ ୁ ଉ ାରକରିବା ନାହିଁ।” 7ଏଥିେର ମୁଁ େସହିବଧ ନିମେ
ଥିବା ପଲକୁ, ଓ ପ୍ର କୃତ ପଲମାନ ୁ ଚରାଇଲି; ପୁଣି, ମୁଁ ଦୁଇେଗାଟି
ଯି େନଇ େଗାଟିକର ନାମ େଶାଭା ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ବ ନୀ
େଦଲି ଆଉ, ମୁଁ ପଲ ଚରାଇଲି।

8 ଆଉ, ମୁଁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଜଣ ପାଳକ ୁ ଉି
କଲି;କାରଣ େସମାନ ବିଷୟେର େମାରପ୍ର ାଣ ବିରି େହାଇଥିଲା,
ମଧ୍ୟ େସମାନ ପ୍ର ାଣ େମାେତ ଘୃଣା କଲା। 9 େସେତେବେଳ ମୁଁ
କହିଲି, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଚରାଇବି ନାହିଁ; େଯ ମରିବ, େସ ମରୁ
ଓ ଯାହାର ଉି େହବାର ଅଛି, େସ ଉି େହଉ ଓ େଯଉଁମାେନ
ଅବଶି ରହି , େସମାନ ର ଏକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ମାଂସ ଖାଉ।”
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10 ପୁଣି, ମୁଁ ଆପଣା େଶାଭା ନାମକ ଯି େନଲି ଓ ସବୁ େଗା ୀ
ସ େର ମୁଁ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲି, ତାହା ଭାି ବା ନିମେ େସହି
ଯି କୁ ଖ ଖ କରି କାଟିଲି। 11 ଆଉ, ତାହା େସହି ଦିନ ଭ
େହଲା; ତହିଁେର ପଲର ଯ େଯଉଁମାେନ ନିଅି େମାʼ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ; େସମାେନ ତାହା େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ,
ଏହା ଜାଣିେଲ। 12 ପୁଣି, ମୁଁ େସମାନ ୁ କହିଲି, “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
ଭଲ େବାଧ କର, େତେବ େମାର େବତନ େମାେତ ଦିଅ; େନାହିେଲ
କ୍ଷା ହୁ ଅ।” ତହିଁେର େସମାେନ େମାର େବତନ ନିମେ ତିରିଶ
େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େତୗଲି କରିେଦେଲ। 13 ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ
କହିେଲ, “ଏହା କୁ କାର ନିକଟେର ପକାଇଦିଅ, ଏହି ବିଲକ୍ଷଣ
ମୂଲ୍ୟେର େସମାେନ ଆ ର ମୂଲ୍ୟ ନି ର୍ ୟ କରିଅଛି ।” ତହିଁେର
ମୁଁ େସହି ତିରିଶ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର କୁ କାର
ନିକଟେର ପକାଇେଦଲି 14 ଏଉ ାେର ମୁଁ ବ ନୀ ନାମକ େମାହର
ଅନ୍ୟ ଯି େନଇ ଯିହୁ ଦାର ଓଇସ୍ର ାଏଲରମଧ୍ୟେରଭ୍ର ାତୃ ଭାବ ଭ
କରିବା ନିମେ ତାହା ଖ ଖ କରି କାଟିଲି।

15 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର
ଏକ ନିେବର୍ ାଧ େମଷପାଳକର ସଜ ନିଅ। 16 କାରଣ େଦଖ, ଆେ
େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଏକ ପାଳକ ଉ କରାଇବା, େସ ଉି
େଲାକମାନ ର ତ ାବଧାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା,ଭ ା ମାନ ୁ
ସୁ କରିବ ନାହିଁ; ଅଥବା ସୁ ମାନ ୁ ଚରାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ
ହୃ ପୁ େମଷଗଣର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ଓ େସମାନ ର ଖୁରା
ଖ ଖ କରି ବିଦୀ ର୍ କରିବ।
17 େଯଉଁ ଅକମର୍ ଣ୍ୟ ପାଳକ ପଲ ତ୍ୟାଗ କେର, େସ ସ ାପର ପାତ୍ର !
ତାହାର ବାହୁ େର ଓ ଡାହାଣ ଚକୁ୍ଷେର ଖ ପଡ଼ିବ;
ତାହାରବାହୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଶୁ େହବଓତାହାରଡାହାଣଚକୁ୍ଷସ ୂ ର୍

ଅ େହବ।”

12
ଭବିଷ୍ୟତେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ାର
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1ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ। େଯ ଆକାଶମ ଳ
ବି ାର କରି ଓ ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କରି ଓ ମନୁଷ୍ୟର
ଅ ରେର ଆ ା ନିମର୍ ାଣ କରି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ।
2 “େଦଖ,ଆେ ଚତୁ ଗି ତ ସମ େଗା ୀ ପ୍ର ତି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଟଳଟଳଜନକପାନପାତ୍ର ରୂ ପକରିବା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମରଅବେରାଧ
ସମୟେର ଯିହୁ ଦା ଉପେର ମଧ୍ୟ ବ ବ। 3 ପୁଣି, େସହି ଦିନ
ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ସମ େଗା ୀ ପ୍ର ତି ଭାର ରୂ ପ ପ୍ର ର
କରିବା; େଯଉଁମାେନ େସହି ପ୍ର ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରି ,
େସହି ସମେ ଅତ୍ୟ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େହେବ ଓ ପୃଥିବୀ ସମ
େଗା ୀ ତାହା ବିରୁ େର ଏକତି୍ର ତ େହେବ। 4 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େସହି ଦିନ ଆେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅ କୁ ଆତ େର ଓ ଆେରାହୀକୁ
ପାଗଳାମିେର ଆଘାତ କରିବା ଆଉ, ଆେ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପ୍ର ତି
ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ େମଲାଇ େଗା ୀଗଣର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅ କୁ ଅ କରିବା।
5 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କହିେବ,
‘ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀମାେନ ଆମର ବଳ ରୂ ପ ଅଟି କାରଣ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ଅଟି ।’

6 େସହି ଦିନ ଆେ ଯିହୁ ଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣକୁ କା ମଧ୍ୟେର
ଅି ଧାରୀ ପାତ୍ର ରୂ ପ ଓଶସ୍ୟବିଡ଼ା ମଧ୍ୟେରମଶାଲ ରୂ ପକରିବା
ଆଉ, େସମାେନ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମେର ଚତୁ ଃପା ର୍ ି ତ ସମ େଗା ୀ ୁ
ଗ୍ର ାସ କରିେବ; ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମ ପୁନବର୍ ାର ାନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରିବ।

7ଆହୁ ରି, ଦାଉଦ-ବଂଶର େଗୗରବ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀଗଣର
େଗୗରବ େଯପରି ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ଉପେର ଉ ତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଥମେର ଯିହୁ ଦାର ତ ୁସବୁକୁ ଉ ାର କରିେବ। 8 େସହି
ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ ଓ
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଜନ ଦୁବର୍ ଳ, େସହି ଦିନ େସଦାଉଦପରି
େହବ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ପରେମ ର ପରି, େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦୂତପରି େହେବ। 9ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମର
ବିରୁ େର ଆସି , େସହି ସମ େଗା ୀ ୁ ଆେ େସହି ଦିନ ନ
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କରିବାକୁ ମନ କରିବା।
10 ପୁଣି, ଆେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ

ନିବାସୀମାନ ଉପେର ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆ ା ବୃି
କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନଆ ପ୍ର ତି, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଯାହା ୁ େସମାେନ
ବି କରିଅଛି , ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରିେବ; ଆଉ, େକହି
େଯପରି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି େଶାକ କେର, େସପରି
େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ େଶାକ କରିେବ ଓ େକହି େଯପରି ଆପଣା
ପ୍ର ଥମଜାତର ନିମେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁ ଏ, େସପରି େସମାେନ ତାହା
ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ େହେବ। 11 େସଦିନ ମଗିେ ାନ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
ହଦଦ୍ ରିେ ାଣର େଶାକ ତୁ ଲ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମେର ମହାେଶାକ େହବ।
12 ପୁଣି େଦଶ, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗା ୀ ନିେଜ ନିେଜ େଶାକ କରିେବ;
ଦାଉଦ-ବଂଶର େଗା ୀ ନିେଜ ଓ େସମାନ ର ୀଗଣ ନିେଜ;
ନାଥନ-ବଂଶର େଗା ୀ ନିେଜ ଓ େସମାନ ର ୀଗଣ ନିେଜ;
13 େଲବୀ-ବଂଶର େଗା ୀ ନିେଜ ଓ େସମାନ ର ୀଗଣ ନିେଜ;
ଶିମୀୟିର େଗା ୀ ନିେଜ ଓ େସମାନ ର ୀଗଣ ନିେଜ ନିେଜ
େଶାକ କରିେବ; 14 ଅବଶି ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଗା ୀ ନିେଜ ଓ େସମାନ ର ୀଗଣ ନିେଜ ନିେଜ େଶାକ କରିେବ।

13
1 େସହି ଦିନ ପାପ ଓ ଅଶୁଚିତାର ନିମେ ଦାଉଦ-ବଂଶର ଓ

ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀଗଣର ପ୍ର ତି ଏକ ନିଝର୍ ର େଖାଲାଯିବ।

ପ୍ର ତିମାଗଣର ଉି
2 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ଦିନ ଆେ

େଦଶରୁ ପ୍ର ତିମାଗଣରନାମଉି କରିବା ଓ େସମାେନଆଉ ରଣ
କରାଯିେବ ନାହିଁ; ଆହୁ ରି, ଆେ େଦଶରୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ
ଓ ଅଶୁଚିତାରଆ ାକୁ ବାହାରକରିବା। 3ଆଉ, େକହି ଯଦି ପୁନବର୍ ାର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେର, େତେବ ତାହାର ଜନ୍ମ ଦାତା ପିତା
ଓ ମାତା ତାହାକୁ କହିେବ, ‘ତୁ େ ବି ବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ମିଥ୍ୟା କହୁ ଅଛ;’ ଆଉ, େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କଲା େବେଳ, ତାହାର ଜନ୍ମ ଦାତା ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ
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ଅ ବି କରିେବ। 4 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କଲା େବେଳ, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଦଶର୍ ନ ବିଷୟେର ଲି ତ େହେବ ଓ ପ୍ର ତାରଣା କରିବା ପାଇଁ
େସମାେନ େଲାମଶ ବ ପରିଧାନ କରିେବ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର େସ
କହିବ, ‘ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନୁେହଁ, ମୁଁ କୃଷକ, କାରଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ
ମୁଁ କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇଅଛି।’ 6 ପୁଣି, ତୁ ର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟେର ଏହି
କ୍ଷତଦାଗସବୁ କଅଣ? ଏହା େକହି ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, େସ ଉ ର
କରିବ, ‘ମୁଁ ଆପଣା ବ ୁ ମାନ ଗୃହେର େଯଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି,
ଏହିସବୁ େସହି।’ ”

ପାଳକକୁ ଆଘାତ
7 “େହ ଖ , ଆ ପାଳକର ବିରୁ େର
ଓ ଆ ସଖା-ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁ େର ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ,
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ପାଳକକୁ ଆଘାତ କର,
ତହିଁେର େମଷଗଣ ଛି ଭି େହାଇଯିେବ
ଓ ଆେ କୁ୍ଷଦ୍ର େଲାକମାନ ର ଉପେର ଆପଣା ହ େଫରାଇବା।
8 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ସମୁଦାୟ େଦଶର ଦୁଇ ଅଂଶ େଲାକ ଉି େହାଇ ମରିେବ;
ମାତ୍ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଛଡ଼ାଯିେବ।
9ଆଉ, େସହି ତୃ ତୀୟାଂଶକୁ ଆେ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ ଆଣିବା
ଓ ରୂ ପା େଯପରି ପରି ୃତ ହୁ ଏ,ତଦପ େସମାନ ୁ ପରି ାର କରିବା,
ଆଉ ସୁନା େଯପରି ପରୀକି୍ଷତ ହୁ ଏ, େସପରି େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା

କରିବା।
େସମାେନ ଆ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିେବ
ଓ ଆେ େସମାନ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିବା।
ଆେ କହିବା, ‘ଏମାେନ ଆ ର େଲାକ’
ଆଉ, େସମାେନ କହିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ର ପରେମ ର ଅଟି ।’ ”

14
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦିନର ଆଗମନ
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1 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, େସହି ସମୟେର
ତୁ ସ ି ତୁ ମଧ୍ୟେର ବିଭ କରାଯିବ। 2କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ
ବିରୁ େର ସଂଗ୍ର ାମ ପାଇଁ ସମ େଗା ୀ ୁ ଆେ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;
ପୁଣି, ନଗର ଶତହ ଗତ ଓ ଗୃହସକଳ ଲୁଟିତ େହବ ଓ
ୀମାେନ ବଳା ୃ ତ େହେବ; ଆଉ, ନଗରର ଅେ ର୍ କ େଲାକ ବ ୀ
େହାଇଯିେବମାତ୍ର ଅବଶି େଲାକ ନଗରରୁ ଉି େହେବନାହିଁ।
3 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାହାର େହେବ ଓ ସଂଗ୍ର ାମ ଦିନେର
େଯପରି ଯୁ କେଲ, େସହିପରି େସହି ସବୁ େଗା ୀ ବିରୁ େର ଯୁ
କରିେବ। 4 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ପୂବର୍ ଦିଗେର ଯିରୂ ଶାଲମର ସ ୁଖ
େଜୖତୁ ନ ପବର୍ ତେରତାହା ର ଚରଣ ଥୁଆ େହବଓ େଜୖତୁ ନ ପବର୍ ତର
ମଧ୍ୟେଦଶ ପୂବର୍ ଓ ପି ମ ଦିଗେର ବିଦୀ ର୍ େହାଇ ଅତି ବୃହତ
ଏକ ଉପତ୍ୟକା େହବ; ଆଉ, ପବର୍ ତର ଅେ ର୍ କ ଉ ର ଦିଗ ଆେଡ଼
ଓ ଅେ ର୍ କ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ଆେଡ଼ ଘୁି ଯିବ। 5 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
ଆ ପବର୍ ତଗଣର ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ପଳାୟନ କରିବ; କାରଣ
ପବର୍ ତଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଆେ ଲ ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବ; ହଁ, ତୁ େ ମାେନ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଉଷୀୟର ସମୟେର େଯପରି ଭୂ ମିକ ର ଆଗରୁ
ପଳାୟନ କେଲ, େସପରି ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ
ପରେମ ର ଆସି େବ ଓ ତାହା ସେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ର ାଣୀମାେନ
ଆସି େବ।

6 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଦୀି , ଥ ା, ବା ବରଫ
େହବ ନାହିଁ। 7 ମାତ୍ର ତାହା େଗାଟିଏ ଦିନ େହବ, ତହିଁର
ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଜଣା; ତାହା ଦିନ ନୁେହଁ କି ରାତି୍ର ନୁେହଁ; ମାତ୍ର
ସ ୍ୟାକାଳେର ଦୀି େହବ।

8 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଅମୃତ ଜଳ ନିଗର୍ ତ େହବ;
ତହିଁର ଅେ ର୍ କ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର ଆେଡ଼ ଓ ଅେ ର୍ କ ପି ମ ସମୁଦ୍ର
ଆେଡ଼ ଯିବ; ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳେର ଓ ଶୀତକାଳେର ତାହା ରହିବ।

9 ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜା େହେବ;
େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି ତୀୟ େହେବ ଓ ତାହା ର ନାମ ଅି ତୀୟ
େହବ।
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10 େଗବାଠାରୁ ଯିରୂ ଶାଲମର ଦକି୍ଷଣ ରିେ ାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସମ
େଦଶ ଆରବା ତୁ ଲ୍ୟ ପରିବ ତ େହବ; ଆଉ, ନଗର ଉ ତ
େହାଇ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ାରଠାରୁ ପ୍ର ଥମ ାରର ାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େକାଣର ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ହନେନଲର ଦୁଗର୍ ଠାରୁ ରାଜାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ
ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ାନେର ବାସ କରିବ। 11 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ, ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଆଉ ରହିବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯିରୂ ଶାଲମ ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ। 12 ଆଉ,
େଯଉଁ ସକଳ େଗା ୀ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଯୁ କରିଅଛି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ େଯଉଁ ମହାମାରୀେର ଆଘାତ କରିେବ,
ତାହା ଏହି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହବା
େବେଳ େସମାନ ର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ
ଆପଣା ଆପଣା େକାରଡ଼େର କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ େସମାନ ମୁଖେର
େସମାନ ର ଜି ା କ୍ଷୟ ପାଇବ। 13 ପୁଣି, େସହି ଦିନ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଡ଼ରୁ ମହା େକାଳାହଳ େହବ; ଆଉ,
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ହ
ଧରିେବ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକର ହ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ହ
ବିରୁ େର ଉଠିବ। 14 ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଯୁ
କରିବ ଓ ଚତୁ ଗି ତ ସବୁ େଗା ୀ ସ ି , ସୁନା, ରୂ ପା ଓ
ବ ଅତିଶୟ ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ସ ୟ କରାଯିବ। 15 ପୁଣି, େସହି
ସବୁ ଛାଉଣିେର େଯଉଁ ଅ , ଖଚର, ଓଟ ଓ ଗଧ ଓ ସବୁ ପ୍ର କାର
ପଶୁ ଥିେବ, େସମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ମହାମାରୀ ଘଟିବ, ତାହା େସହି
ମହାମାରୀ ପରି େହବ।

16 ଆଉ, େଯଉଁ େଗା ୀସବୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଆସି େଲ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଅବଶି ରହିେବ, େସ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜା ନିକଟେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଓ
ପତ୍ର କୁଟୀରପବର୍ ପାଳନକରିବା ପାଇଁ ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ଆସି େବ। 17 ପୁଣି,
ପୃଥିବୀ ସବୁ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ରାଜା ନିକଟେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େବ
ନାହିଁ, େସମାନ ଉପେର କିଛି ଜଳ ବୃି େହବ ନାହିଁ। 18ଆଉ,
ମିସରର େଗା ୀ ଯଦି ନ ଆେସ, େତେବ େସମାନ ଉପେର ଜଳ
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ବୃି େହବ ନାହିଁ; େଯଉଁ େଗା ୀଗଣ ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ଆସି େବ ନାହିଁ, େସମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାମାରୀେର
ଆଘାତ କରିେବ।

19 ଏହା ମିସରର ଦ େହବ ଓ େଯଉଁସବୁ େଗା ୀ ପତ୍ର କୁଟୀର
ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ, େସମାନ ପ୍ର ତି ଏହି
ଦ େହବ। 20 େସହି ଦିନ ଅ ଗଣର ଘି ଏହି କଥା କହିବ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର ” ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ହାି ସବୁ ଯଜ୍ଞେବଦି
ସ ୁଖ ପାତ୍ର ସବୁର ପରି େହବ। 21 ହଁ, ଯିରୂ ଶାଲମର ଓ ଯିହୁ ଦାର
ହାି ସବୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ;
ଆଉ,ଯଜ୍ଞକାରୀ ସମେ ଆସି େସହି ହାି ମଧ୍ୟରୁ େନଇ େରାେଷଇ
କରିେବ ଓତହିଁେରପାକକରିେବ; ପୁଣି, େସହି ଦିନ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର କିଣାନୀୟ େକୗଣସି * େଲାକ ଆଉ ନ ଥିବ।

* 14:21 କିଣାନୀୟ େକୗଣସି ଅଥର୍ ାତ୍ ବଣିକ
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