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ସିଫନୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ସି ଫନୀୟ 1:1େର େଲଖକ ନିେଜ ନିଜ ବିଷୟେର “ହିଜକୀୟ

ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର , ଅମରୀୟ ପ୍ର େପୗତ୍ର , ଗଦଲୀୟ େପୗତ୍ର , କୂଶୀ
ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ” େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି । ସି ଫନୀୟ ନାମର ଅଥର୍
“ପରେମ ର ପ୍ର ତିରକ୍ଷକ” ଉେ ଖନୀୟ ଭାବେର ଯିରିମୀୟେର
ଜେଣ ଯାଜକ (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24), କି ୁ
ସି ଫନୀୟ ବିଷୟେର େସମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅେନକ ସମୟେର
ଏହାଦାବି କାରାଯାଏ େଯସି ଫନୀୟ ରରାଜକୀୟ ପୃ ଭୂ ମି ଥିଲା।
ସି ଫନୀୟ େହଉଛି ପ୍ର ଥମ େଲଖକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିଏ ଯିହୁ ଦା
ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ ଯିଶାଇୟ ଏବଂ ମୀଖା ସମୟେର
କରିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 640-607 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସି ଫନୀୟ ପୁ କ ପ୍ର କାଶ କେର େଯ ସି ଫନୀୟ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା

େଯାଶୀୟ ରାଜ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ କରିଥିେଲ (ସି ଫ. 1:1)।
ପ୍ର ାପକ
ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣରାଜ୍ୟର େଲାକ ଏବଂ ସାଧାରଣଭାବେରସମ

ପରେମ ର େଲାକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ସି ଫନୀୟ ର ବିଚାର ଏବଂ େପ୍ର ା ାହନର ବା ର୍ ା ତିେନାଟି

ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅ ଭର୍ୁ କେର, ସମ େଦଶ ଉପେର
ପରେମ ର ର ସାବର୍ େଭୗମ ଅଧିକାର ରହିଛି, ବିଚାର ଦିନେର
ଦୁ ଦ ପାଇବ ଓ ଧାମ କ ନିେ ର୍ ାଷ େହବ, ପରେମ ର
େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି େଯଉଁମାେନ ମନପରିବ ର୍ ନ କରି
ତାହା ଠାେର ଭରସା ରଖି ।
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ବିଷୟବ ୁ
ପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଦିନ

ରୂ ପେରଖା
1. ବିନାଶ ନିମେ ଆସୁଥିବା ପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଦିନ — 1:1-18
2. ଆଶାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ — 2:1-3
3. େଦଶଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ବିନାଶ — 2:4-15
4. ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ବିନାଶ — 3:1-7
5. ଆଶାର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ — 3:8-20
1 ଆେମାନ୍ ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟର ଅଧିକାର

ସମୟେର, ହିଜକୀୟ ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର , ଅମରୀୟ ପ୍ର େପୗତ୍ର ,
ଗଦଲୀୟ େପୗତ୍ର , କୂଶୀ ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା।

ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଚାର
2 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ ଭୂ ମିରୁ ସମଗ୍ର ବ ୁ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ

ସଂହାର କରିବା,”
3 “ଆେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ସଂହାର କରିବା; ଆେ ଆକାଶର

ପକ୍ଷୀଗଣକୁ, ସମୁଦ୍ର ର ମ ୍ୟଗଣକୁ
ଓ ଦୁ ଗଣ ସହିତ ବି ସକଳ ସଂହାର କରିବା;
ଆଉ, ଆେ ଭୂ ମିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉି କରିବା,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ

କହି ।
4 ପୁଣି, “ଆେ ଯିହୁ ଦାର ବିରୁ େର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର

ନିବସୀସକଳର ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା;
ଆେ ଏହି ାନରୁ ବାଲ୍ ର ଅବଶି ାଂଶକୁ ଓ ଯାଜକଗଣ ସହିତ

ପୁେରାହିତମାନ ର ନାମ;
5 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଛାତ ଉପେର ଆକାଶର ବାହିନୀକୁ ପ୍ର ଣାମ

କରି
ଓ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଶପଥ କରି ଓ ମାଲ୍ କମ୍ *

ନାମେର ଶପଥ କରି ପ୍ର ଣାମ କରି ;
* 1:5 ମାଲ୍ କମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ଅେ ାନୀୟ େଦବତା
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6 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ ାତ୍ ଗମନରୁ ବିମୁଖ
େହାଇଅଛି ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରି ନାହାି , କିଅବା ତାହା ର ଅନୁସ ାନ କରି ନାହାି ,
େସସମ ୁ ଆେ ଉି କରିବା।”

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ସି କଟ
7 ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ନୀରବ ହୁ ଅ; କାରଣ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ସି କଟ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆେୟାଜନ କରିଅଛି , େସ ଆପଣା

ନିମି ତଗଣକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛି ।
8 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସହି ଯଜ୍ଞ ଦିନ
“ଆେ ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ଗଣକୁ
ଓ ବିେଦଶୀୟ ବ େର ବ ାନି୍ଵ ତ ସମ ୁ ଦ େଦବା।
9 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େଚୗକାଠ େଡଇଁ କରି ଯାʼ ି , େଯଉଁମାେନ

ଆପଣାମାନ କ ର୍ ାର ଗୃହ† େଦୗରା ୍ୟେର
ଓପ୍ର ବ ନାେରପରିପୂ ର୍ କରି , େସସମ ୁ ଆେ େସହି ଦିନଦ

େଦବା।”
10 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େସହି ଦିନ
ମ ୍ୟ ାରଠାରୁ କ୍ର ନର ଶ ଓ (ନଗରର) ି ତୀୟ ବିଭାଗଠାରୁ

ହାହାକାର ଶ
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣରୁ ମହାଭ ର ଶ ଶୁଣାଯିବ।
11 େହ ମେ ଶ‡ ନିବାସୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର କର,
କାରଣ କିଣାନର େଲାକ ସମେ ବିନ େହାଇଅଛି ଓ େରୗପ୍ୟ

ବାହକ ସମେ ଉି େହାଇଅଛି ।
12 ପୁଣି, େସହି ସମୟେର ଆେ ପ୍ର ଦୀପ ଳାଇ ଯିରୂ ଶାଲମର

ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା;
ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମଳ ଉପେର ସୁି ର େହାଇ

ବସି ଅଛି ଓ ମେନ ମେନ କହି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳକରିେବନାହିଁ କିଅବା ଅମ ଳକରିେବନାହିଁ,

େସମାନ ୁ ଆେ ଦ େଦବା।
† 1:9 ଗୃହ କି ା ମ ି ର ‡ 1:11 ମେ ଶ ସହରର ଏକ ଅଂଶ
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13 ପୁଣି, େସମାନ ର ସ ି ଲୁଟିତ େହବ ଓ େସମାନ ର ଗୃହ
ଂସ ାନ େହବ;

ଆହୁ ରି େସମାେନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ବାସ
କରିେବ ନାହିଁ; ଆଉ, େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ
କରିେବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ।”

14ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହାଦିନ§ ନିକଟବ ର୍ ୀ, ତାହା ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନର ଶ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି;

ବୀରପୁରୁ ଷ େସହି ାନେର ଅତିଶୟ େରାଦନ କରୁ ଅଛି।
15 େସହି ଦିନ େକ୍ର ାଧର ଦିନ, ସ ଟ ଓ େ ଶର ଦିନ,
ଉଜାଡ଼ ଓ ସବର୍ ନାଶର ଦିନ, ଅ କାର ଓ େଘାର ତିମିରର ଦିନ,
େମଘ ଓ ନିବିଡ଼ ଅ କାରର ଦିନ,
16 ତୂ ରୀ ନି ଓ ଭୟାନକ ନାଦର ଦିନ, ତାହା ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ

ନଗର
ଓ ଉ ଚୂ ଡ଼ାସକଳର ବିପକ୍ଷେର ଉପି ତ େହବ।
17 ପୁଣି,ଆେ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା, ତହିଁେର

େସମାେନ ଅ େଲାକ ପରି ବୁଲିେବ,
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି ;
ଆଉ, େସମାନ ର ର ଧୂଳି ପରି ଓ େସମାନ ର ମାଂସ ମଳ ପରି

ଢଳାଯିବ।
18 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧର ଦିନେର େସମାନ ର ରୂ ପା କିଅବା

େସମାନ ର ସୁନା େସମାନ ୁ ଉ ାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତାହା ର ଅ ର୍ ାଳାରୂ ପ ଅି େର ସମୁଦାୟ େଦଶ ଗ୍ର ାସି ତ

େହବ;
କାରଣ େସ େଦଶ ନିବାସୀ ସମ ୁ ନିଃେଶଷକରିେବ, ହଁ,ଭୟାନକ

ରୂ େପ ନିଃେଶଷ କରିେବ।

2
ଯିହୁ ଦାର ଶତମାନ ପ୍ର ତି ବିଚାର

1 େହ ଲ ାହୀନ େଗା ୀ, ତୁ େ ମାେନ ଏକତ୍ର ହୁ ଅ, ହଁ, ଏକତ୍ର ହୁ ଅ;

§ 1:14 ମହାଦିନ ଅଥର୍ ାତ୍ ନ୍ୟାୟର ଦିନ
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2ଆଜ୍ଞା ସଫଳ େହବା ପୂେବର୍ , ଦିନ ତୁ ଷ ପରି ଉଡ଼ିଯିବା ପୂେବର୍ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ତୁ ମାନ ଉପେର ଆସି ବା ପୂେବର୍ ,

ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧର ଦିନ ତୁ ମାନ ଉପେର ଆସି ବା
ପୂେବର୍ ଏକତ୍ର ହୁ ଅ।

3େହ େଦଶ ନମ୍ର େଲାକମାେନ,ତାହା ର ଶାସନ ପାଳନକରିଅଛ
େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କର,

ଧମର୍ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, ନମ୍ର ତାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର;
େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ ଗୁ

ାନେର ରଖାଯିବ।
4 କାରଣ ଘସା ସହର ପରିତ୍ୟ ଓ ଅି େଲାନ ସହର ଂସ ାନ

େହବ!
ଅେସ୍ଦ ାଦ ସହର ମଧ୍ୟା ସମୟେର ତାଡ଼ିତ େହବ ଓଇେକ୍ର ାଣ ସହର

ମୂଳ ଉ ାଟିତ େହବ।
5 ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନିବାସୀଗଣ, କେରଥୀୟ େଗା ୀ ସ ାପର ପାତ୍ର ।

େହ ପେଲ ୀୟମାନ ର େଦଶ କିଣାନ, ତୁ ମାନ ର
ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଅଛି;

ଆେ ତୁ କୁ ଉି କରିବା, ତହିଁେର ତୁ ମଧ୍ୟେର ନିବାସୀ
େକହି ରହିବ ନାହିଁ।

6 ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଚରା ାନ, େମଷପାଳକମାନ ର କୁଟୀର ଓ
େମଷପଲର ଖୁଆଡ଼ େହବ।

7ଆଉ, େସହି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ଅବଶି ାଂଶ ପାଇଁ େହବ;
େସମାେନ େସହି ାନେର ଆପଣା ଆପଣା େମଷପଲ ଚରାଇେବ;

ସ ୍ୟାକାଳେର େସମାେନ ଅି େଲାନି ତ ନାନା ଗୃହେର
ଶୟନ କରିେବ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ପରେମ ର େସମାନ ର
ତ ାବଧାନ କରିେବ ଓ େସମାନ ର ବ ୀ ାବ ା
ପରିବ ର୍ ନ କରିେବ।

8 “େମାୟାବର ଧି ାର ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ େଯଉଁ ତିର ାର
ବାକ୍ୟେର ଆ ର େଲାକମାନ ୁ ଧି ାର କରିଅଛି
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ଓ େସମାନ ସୀମାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣାମାନ ୁ ବଡ଼ କରିଅଛି ,
ତାହା ଆେ ଶୁଣିଅଛୁ।”

9 ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , “ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ

ନି ୟ େମାୟାବ ସେଦାମର ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ
ହେମାରାର ତୁ ଲ୍ୟ,

ବିଛୁଆତି ଗଛର ଆଶ୍ର ୟ ଓ ଲବଣର ଆକର ଓ ଚିରକାଳ ଂସ ାନ
େହବ;

ଆ େଲାକମାନ ର େଶଷାଂଶ େସମାନ ୁ ଲୁଟିେବ ଓ ଆ
େଗା ୀର ଅବଶି ାଂଶ େସମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିେବ।”

10 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଅହ ାର ସକାଶୁ ଏହିରୂ ପ
ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇେବ, କାରଣ େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
େଲାକମାନ ୁ ଧି ାର କରି େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣାମାନ ୁ
ବଡ଼ କରିଅଛି । 11 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପ୍ର ତି ଭୟ ର େହେବ;
କାରଣ େସ ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ େଦବତାକୁ କ୍ଷୀଣ କରିେବ; ପୁଣି,
େଲାକମାେନ ଓ େଗା ୀଗଣର ୀପସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ାନରୁ
ତାହାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ।
12 େହ କୂଶୀୟ େଲାକ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆ ଖ ାରା ହତ

େହବ।
13 ପୁଣି, େସ ଉ ର ଦିଗର ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିେବ

ଓ ଅଶୂର େଦଶକୁ ବିନ କରିେବ।
ଆଉ, େସ ନୀନିବୀ ସହରକୁ ଂସ ାନ ଓ ପ୍ର ା ର ପରି ଶୁ କରିେବ।
14ଆଉ,ତହିଁମଧ୍ୟେରପଶୁପଲଓେଗା ୀଗଣରଯାବତୀୟପଶୁ

ଶୟନ କରିେବ;
ପାଣିେଭଳା ପକ୍ଷୀ ଓ ଝି ଜ ୁ ତହିଁର ମାନରମଥାଣି ଉପେର

ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିେବ;
ଝରକାେର େସମାନ ରବ ଶୁଣାଯିବ; େଚୗକାଠରଉପେରଉି ତା

ରହିବ; କାରଣ େସ ତାହାର ଏରସ କା ର କମର୍ ଅନାବୃତ
କରିଅଛି ।

15 େଯଉଁ ନଗରୀ ନିି ରୂ େପ ବାସ କରି ମେନ ମେନ କହିଥିଲା, ମୁଁ
ଅଛି, େମାʼ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହିଁ,
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େସହି ଉ ାସକାରିଣୀ ନଗରୀ ଏହି; େସ କିପରି ଂସି ତ ଓ
ପଶୁମାନ ର ଶୟନ ାନ େହାଇଅଛି!

େଯେକହି ତହିଁର ନିକଟ େଦଇ ଯିବ, େସ ଶୀଷ୍ ଶ କରି ଆପଣା
ହାତ ହଲାଇବ।

3
1 ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ େଗା ୀଗଣ ପ୍ର ତି ବିଚାର ଉପଦ୍ର ବକାରିଣୀ େଯଉଁ

ନଗରୀ ବିେଦ୍ର ାହିଣୀ ଓ ଭ୍ର ା େହାଇଅଛି, େସ ସ ାପର
ପାତ୍ର ୀ।

2 େସ ରବ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ; େସ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କଲା ନାହିଁ;
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରଖିଲା ନାହିଁ; େସ ଆପଣା

ପରେମ ର ନିକଟକୁ ଆସି ଲା ନାହିଁ।
3ତାହାର ମଧ୍ୟି ତ ଅଧିପତିଗଣ ଗ ର୍ ନକାରୀ ସି ଂହ ସଦୃଶ୍ୟ;
ତାହାର ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ ସ ୍ୟାକାଳୀନ େକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ; େସମାେନ

ସକାଳ େବଳାକୁ କିଛି ରଖି ନାହିଁ।
4ତାହାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଅସାର ଓ ବି ାସଘାତକ ଅଟି ;
ତାହାର ଯାଜକଗଣପବିତ୍ର ବିଷୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛି , େସମାେନ

ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ କରିଅଛି ।
5ତାହାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କ ଅଟି ; େସ ଅଧମର୍ କରିେବ

ନାହିଁ;
ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ େସଆପଣା ବିଚାରଆଲୁଅେର ାପନ କରି , େସ ତଟି

କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ େଲାକ ଲ ା ଜାେଣ
ନାହିଁ।

6 ଆେ େଗା ୀଗଣକୁ ଉି କରିଅଛୁ, େସମାନ ର ଦୁଗର୍ ସକଳ
ଂସି ତ େହାଇଅଛି;

ଆେ େସମାନ ର ପଥସକଳ ଂସ କରିଅଛୁ, ତାହା େଦଇ େକହି
ଗମନାଗମନ କେର ନାହିଁ;

େସମାନ ରନଗରସକଳଏପରି ବିନ େହାଇଅଛି େଯ,ତହିଁେର
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବାସକାରୀ େକହି ନାହିଁ।

7ଆେ କହିଲୁ, “ତୁ େ ଅବଶ୍ୟ ଆ କୁ ଭୟ କରିବ, ତୁ େ ଶିକ୍ଷା
ଗ୍ର ହଣ କରିବ;
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ତହିଁେର ତାହାର ବିରୁ େର ଆ ର ସକଳ ନିରୂ ପଣ ଅନୁସାେର
ତାହାର ନିବାସ ାନ ଉି େହବ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର େସମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଆପଣାମାନ ର କି୍ର ୟାସବୁକୁ
ଭ୍ର କେଲ।”

8 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଆ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଅ;

କାରଣ ଆେ ଆପଣା େକାପ ଓ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ରାଜ୍ୟସକଳର
ଉପେର ଢାଳିବା ନିମେ େଯପରି େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର
କରିବା,

ଏଥିପାଇଁ େଗା ୀଗଣକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ଆ ର ି ର ବିଚାର ଅଛି;
କାରଣ ଆ ର ଅ ର୍ ାଳାରୂ ପ ଅି େର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଗ୍ର ାସି ତ

େହବ।

େଗା ୀଗଣ ପରିବ ର୍ ନ
9 େଯେହତୁ େଗା ୀଗଣ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

କରିେବ
ଓ ଏକ ମନେର ତାହା ର େସବା କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସହି

ସମୟେର ଆେ େସମାନ ୁ ଏକ ବିଶୁ ଭାଷା େଦବା।
10ଆ ରପ୍ର ାଥର୍ ନାକାରୀମାେନଓଆ ଛି ଭି (େଲାକ ର)କନ୍ୟା

କୂଶ େଦଶ ନଦୀସବୁର େସପାରିରୁ ଆ ର େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣିେବ।

11 ତୁ େ ଆପଣାର େଯଉଁସବୁ କି୍ର ୟାେର ଆ ର ଆଜ୍ଞାଲ ନ
କରିଅଛ,ତହିଁସକାଶୁ େସହି ଦିନ ତୁ େ ଲି ତ େନାହିବ;

କାରଣ େସସମୟେର ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ର ଦପର୍ ଯୁ
ଉ ାସକାରୀମାନ ୁ ଦୂର କରିବା

ଓ ତୁ େ ଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର ଆଉ ଅହ ାରୀ େନାହିବ।
12ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟେର େ ଶଯୁ ଓ ଦରିଦ୍ର ଏକ େଗା ୀକୁ

ରଖିବା,
ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ନିଭର୍ ର ରଖିେବ।
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13 ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶ େଲାକମାେନ ଅଧମର୍ କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ମିଥ୍ୟା କହିେବ ନାହିଁ; ଅଥବା ପ୍ର ତାରକ ଜି ା
େସମାନ ମୁଖେର େଦଖାଯିବ ନାହିଁ;

କାରଣେସମାେନଚରିେବଓଶୟନକରିେବ,ଆଉେକହି େସମାନ ୁ
ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ।”

ଇସ୍ର ାଏଲର ଆନ ଓ ପୁନଃରୁ ାର
14 େଗା ସି େୟାନ କେନ୍ୟ,* ଗାନ କର; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ,ଜୟ ନି କର;
େଗା ଯିରୂ ଶାଲମକେନ୍ୟ,†ଆନ କରଓସବର୍ ା ଃକରଣେରଉ ାସ

କର।
15 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଦ ସବୁ ଦୂର କରିଅଛି , େସ ତୁ ର ଶତକୁ

ଦୂର କରିଅଛି ;
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅଛି , ତୁ େ ଆଉ

ଅମ ଳର ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ।
16 େସହି ଦିନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ କୁହାଯିବ,
ତୁ େ ଭୟ କର ନାହିଁ; “େହ ସି େୟାନ, ତୁ ର ହ ଶିଥିଳ ନ

େହଉ।
17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର ତୁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅଟି , େସ

ବୀର, େଯ କି ପରିତ୍ର ାଣ କରିେବ;
େସ ତୁ ବିଷୟେର ପରମ ଆନ କରିେବ, େସ ଆପଣା

େ ହଭରେର ନୀରବ େହେବ,
େସ ଗାନ କରି ତୁ ବିଷୟେର ଉ ାସ କରିେବ।
18 ତୁ ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମହାସଭା ବିଷୟେର େଶାଚନା

କରି , େସମାନ ୁ ଆେ ଏକତ୍ର କରିବା; ତାହାର ଭାର
େସମାନ ପ୍ର ତି ଲ ାର ବିଷୟ ଥିଲା।

19 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ େ ଶ ଦିଅି , େସହି ସମ ପ୍ର ତି
େସହି ସମୟେର ଆେ ଉପଯୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା;

ପୁଣି,ଆେ ଆଘାତପ୍ର ା େଲାକ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ଓ େଯତାଡ଼ିତା
େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;

* 3:14 ସି େୟାନ କେନ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକମାେନ † 3:14 ଯିରୂ ଶାଲମ
କେନ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯିରୂ ଶାଲମର େଲାକମାେନ
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ଆଉ, େଯଉଁମାନ ରଲ ାସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେରବ୍ୟାପିଥିଲା,ଆେ
େସମାନ ୁ ପ୍ର ଶଂସାର ଓ ଯଶର ପାତ୍ର କରିବା।

20 େସସମୟେର ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆଣିବା ଓ େସହି ସମୟେର
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;

କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ତୁ ମାନ ର
ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା ସମୟେର

ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ୁ ସୁଖ୍ୟାତି ଓ
ପ୍ର ଶଂସାର ପାତ୍ର କରିବା,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
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