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1

ଆଦପିୁସ୍ତକ

ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭ

ଆରମ୍ଭେର ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। 2

ପୃଥିବୀ େସେତେବେଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ଶୂନ୍ୟ ଓ କିଛ ିନ ଥିଲା।
ଜଳଭାଗ ଉପେର ଅନ୍ଧକାର େଘାେଡ଼ଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଳଭାଗ ଉପେର ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିେଲ।

ପ୍ରଥମ ଦନି-ଆେଲାକ

3 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେଲାକିତ େହଉ!” ତହିଁେର
ଆେଲାକିତ େହଲା। 4 ପରେମଶ୍ୱର ଆେଲାକକୁ େଦଖିେଲ ଏବଂ େସ
ଜାଣେିଲ, ତାହା ଉତ୍ତମ, ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଆେଲାକକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ
ଅଲଗା କେଲ। 5 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଆେଲାକର ନାମ େଦେଲ “ଦନି”
ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ନାମ େଦେଲ “ରାତ।ି”
ତହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ େହଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଦନି ଥିଲା।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି-ଆକାଶ

6 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଜଳ ମଧ୍ୟେର ବୃହତ ଗମ୍ୱୁଜ
ଜାତ େହାଇ ଜଳକୁ ଦୁଇଭାଗ କରୁ!” 7 ଏହପିରି ପରେମଶ୍ୱର େତାରଣ
ନମିର୍ାଣ କେଲ ଏବଂ େତାରଣ ଉପର ଜଳଠାରୁ େତାରଣ ତଳ ଜଳକୁ
ଅଲଗା କେଲ। ତହିଁେର େସହପିରି େହଲା। 8 ପରେମଶ୍ୱର େସହି
େତାରଣର ନାମ େଦେଲ “ଆକାଶ” ତା’ପେର େସଠାେର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ
ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହଲା। ଏବଂ ଏହା ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ଥିଲା।

ତୃତୀୟ ଦନି-ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା

9 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅଧଃସ୍ଥ ସମଗ୍ର
ଜଳ ଏକ ସ୍ଥାନେର ସଂଗହୃୀତ େହଉ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଭୂମି ଶୁଖିଲା େଦଖାଯିବ”
ଏବଂ ଏହପିରି େହଲା। 10 ପରେମଶ୍ୱର ଶୁଖିଲା ଭୂମିର ନାମ “ପୃଥିବୀ”
େଦେଲ ଏବଂ ଜଳସମୂହ ଭାଗର ନାମ େଦେଲ, “ସମୁଦ୍ର ” ଏହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିଉତ୍ତମ ଦଶିିଥିଲା।

11 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ସବୀଜ ଶାକ, ବୀଜ
ସମ୍ୱଳିତ ନଜି ନଜି ଜାତ ିଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରୁ,”ଏହପିରି େହଲା।
12 ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ନଜି ନଜି ଜାତ ିଅନୁସାେର ବୀେଜାଉତ୍ପାଦକ ଶାକ ଓ
ନଜି ନଜି ଜାତ ିଅନୁସାେର ସବୀଜ ଫଳଉତ୍ପାଦକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ  କଲା, ଏହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିଉତ୍ତମ ଦଶିିଥିଲା।

13 ତହିଁେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ ତୃତୀୟ ଦବିସ େହଲା।

ଚତୁଥର୍ ଦନି-ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରା ସମୂହ

14 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆକାଶର େତାରଣେର
େଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଅନୁ୍ତ। େସହ ିେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ରାତି୍ରରୁ ଦନିକୁ ପୃଥକ
କରିେବ। େସହ ିେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ଋତୁ, ଦନି ଓ ବଷର୍ଗଡୁ଼କିର ସମୟକାଳ
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଚହି୍ନ ରୂେପ ବ୍ୟବହୃତ େହବ। 15 େସହ ିେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ
ପୃଥିବୀେର ଆେଲାକ େଦବା ପାଇଁ େତାରଣ ମଧ୍ୟେର ଥା’ନୁ୍ତ।” ଏବଂ
ଏହପିରି େହଲା।

16 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଇଟ ିମହାେଜ୍ୟାତ ିସୃଷି୍ଟ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ଦନିେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ େଜ୍ୟାତ ିଓ ରାତି୍ରେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା
ପାଇଁ ସାନ େଜ୍ୟାତ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାରାଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ
କେଲ। 17 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆେଲାକିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶର
େତାରଣେର ତାରାଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। 18 ପରେମଶ୍ୱର ଦୀପି୍ତଗଣକୁ
ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେର ଦନି ଓ ରାତି୍ରକୁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କେଲ।
ଏହ ିେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆେଲାକକୁ ପୃଥକ କେଲ। ଏହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିଉତ୍ତମ ଦଶିିଥିଲା।

19 ଏହା ପେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସକାଳ େହଲା। ଏହା ଚତୁଥର୍ ଦବିସ
ଥିଲା।

ପଞ୍ଚମ ଦନି-ମାଛ ଏବଂ ପକ୍ଷୀଗଣ

20 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଜଳ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀେର ପୂଣ୍ଣର୍
େହଉ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାେନ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଓ ଆକାଶ େତାରଣ ତେଳ
ଉଡ଼ନୁ୍ତ।” 21 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ନଜି ଜାତ ିପ୍ରକାେର ସୃଷି୍ଟ କେଲ,
ବୃହତ୍ ସାମୁଦି୍ର କ ଜୀବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବ, େଯଉଁମାେନ ସମୁଦ୍ର େର ରହନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଗଣ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିଉତ୍ତମ ଦଶିିଥିଲା।

22 ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ବହୁବଂଶ େହାଇ ସମୁଦ୍ର  ଜଳକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କର।
ପୃଥିବୀେର ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହୁଅନୁ୍ତ।

23 ସନ୍ଧ୍ୟା େହଲା, ଏହା ପେର ସକାଳ େହଲା ଏବଂ ଏହା ପଞ୍ଚମ ଦନି
ଥିଲା।

ଷଷ୍ଠ ଦନି-ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ

24 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ନଜି ଜାତ ିଅନୁସାେର ପୃଥିବୀ
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ। ଜାତ ିେଶ୍ରଣୀ ଅନୁସାେର ବନ୍ୟଜନୁ୍ତଗଣ
ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଅନୁ୍ତ।” ଏହା ପେର େସହପିରି େହଲା।

25 ଏହପିରି ପରେମଶ୍ୱର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର ବୃହତ୍
ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ପୃଥିବୀ
ଉପେର ଗରୁୁଣ୍ଡୁ ଥିେଲ। ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିଉତ୍ତମ
ଦଶିିଥିଲା।

26 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟର ନମିର୍ାଣ କରୁ। େସମାେନ
ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ, ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ
ଭୂମିେର ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ ଏବଂ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଗମନ କରୁଥିଲା।”

27 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣା ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷି୍ଟ କେଲ। 28 େସଥିପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ବହୁତ ସନ୍ତାନ-
ସନ୍ତତ ିସହ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପୃଥିବୀେର ଶାସନ କରି, ପୃଥିବୀକୁ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କର। ଆଉ ଜଳେର ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଉପେର ଏବଂ ବୃହତ୍
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ପ୍ରାଣୀଗଣ ଉପେର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଗମନକାରୀ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀଗଣ
ଉପେର ଶାସନ କର।”

29 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ବୀେଜାଉତ୍ପାଦକ ଗଛ େଦଉଛ ିଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଛ ଯାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟେର
ବୀଜ ଅଛ ିତାହା ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ େହବ। 30 ସମସ୍ତ ଗ୍ଭରା ଗଛ ଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ େଦଲ,ି ଆକାଶେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ନଶି୍ୱାସ େନଉଥିବା
ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଲ।ି” ଏବଂ ଏହପିରି େହଲା।

31 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନମିିର୍ତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ େଦେଲ। ଏହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିଉତ୍ତମ ଦଶିିଥିଲା।
ଏହା ପେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ତା’ପେର ସକାଳ େହଲା। ଏହା ଷଷ୍ଠ ଦବିସ

ଥିଲା।

ସପ୍ତମ ଦନି-ବଶି୍ରାମ

ଏହପିରି ଭାବେର, ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର ଓ ପୃଥିବୀ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷି୍ଟ ସମାପ୍ତ କେଲ। 2 ସପ୍ତମ
ଦନିେର, ପରେମଶ୍ୱର ସୃଷି୍ଟର ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କେଲ।

େସଥିପାଇଁ ସପ୍ତମ ଦନିେର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟରୁ ବଶି୍ରାମ
େନେଲ। 3 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଦନିଟକୁି ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ
ଏହାକୁ ଏକ ପବତି୍ର ଦନି କେଲ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରି
ସାରିଲା ପେର ବଶି୍ରାମ େନେଲ।

ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷି୍ଟ

4 ଏହା େହଲା ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଇତହିାସ। େଯଉଁ
ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଏହା
େସହ ିସମୟର ଇତହିାସ। 5 େସହ ିସମୟେର େକୗଣସ ିବୁଦା ବା ଘାସ
ବଢ଼ ିନ ଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀେର ବଷର୍ା କରାଇ ନ ଥିେଲ। କାରଣ
ପୃଥିବୀର ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ େକହ ିନ ଥିେଲ।

6 ଭୂମିେର କାକର ପଡ଼ ିସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ସନ୍ତସନି୍ତଆ କଲା। 7 ଏହା
ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ଧୂଳି େନଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ର ନାସକିା ରନ୍ଧ୍ର େର ଫୁଙ୍କ େଦଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରେବଶ
କରାଇେଲ। ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ େହଲା। 8 ଏହା ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ଏଦନର ପୂବର୍ ଦଗିେର ଏକ ଉଦ୍ୟାନ େରାପଣ
କେଲ, ଏବଂ େସଠାେର େସ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିେଲ। 9

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଯାହା େଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ପୃଥିବୀେର ସୃଷି୍ଟ କେଲ। େସହପିରି ଭାବେର
ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଜୀବନ ଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବଷିୟେର
ଜ୍ଞାନ େଦବା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ।

10 େଗାଟଏି ନଦୀ ଏଦନରୁ ପ୍ରବାହତି େହାଇ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଜଳ ଦଏି।
ଏହା ପେର େସହ ିନଦୀ ଗ୍ଭରି ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ େହଲା। 11 ପ୍ରଥମ
ନଦୀର ନାମ ପିେଶାନ୍ ଥିଲା। ତାହା ସମସ୍ତ ହବଲିା େଦଶ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ େଦଇ
ବହଗିଲା, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅଛ।ି 12 େସହ ିେଦଶେର ଚତି୍ତାକଷର୍କ
ସୁବଣ୍ଣର୍, ମୁକ୍ତ ା ଓ େଗାେମଦକମଣ ିଅଛ।ି 13 ଦି୍ୱ ତୀୟ ନଦୀର ନାମ
ଗୀେହାନ୍ ଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତ କୁଶ େଦଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। 14 ତୃତୀୟ
ନଦୀର ନାମ ହେିଦ୍ଦକଲ୍ ଥିଲା, ଏହା ଅଶୂରିୟ େଦଶର ସମ୍ମୁଖ େଦଇ
ଗମନ କେର ଏବଂ ଚତୁଥର୍ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ୍ ଥିଲା।

15 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ େନଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନେର
କୃଷିକମର୍ ଓ ତାହାର ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହ ିନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଉଦ୍ୟାନର େଯେକୗଣସ ିଗଛର ଫଳ ଖାଇ ପାରିବ। 17 କିନୁ୍ତ ସତ୍ ଓ
ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସହି
ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦନି ମରିବ!”

ପ୍ରଥମ ନାରୀ

18 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ମୁଁ େଦଖି ପାରୁଛି
େଯ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁେହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଉପଯୁକ୍ତ
ସହକାରିଣୀ ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି”

19 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳିରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଆକାଶେର
ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଗଣର ସୃଷି୍ଟ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ନକିଟକୁ
େଦଖାଇବାକୁ ଆଣେିଲ। େସହ ିମନୁଷ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହ ିଡ଼ାକିବ,
ଏହା ଜାଣବିା ପାଇଁ। େସହ ିସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ େସ ଯାହା କହ ିଡ଼ାକିଲା, ତାହା
େସମାନଙ୍କର ନାମ େହଲା। 20 ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ,
ଆକାଶେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାମ
ରଖିଲା। କିନୁ୍ତ ତା’ ଭତିରୁ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଭାେବ
ବାଛ ିପାରି ନ ଥିଲା। 21 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ
େଘାର ନଦି୍ର ାେର ଶୁଆଇ େଦେଲ। େସ ତା’ର ଶରୀରରୁ ଖେଣ୍ଡ ପଞ୍ଜରା
େନେଲ ଏବଂ େସହ ିକ୍ଷତ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନକିଟକୁ
ତାହାକୁ ଆଣେିଲ। 23 େସହ ିମନୁଷ୍ୟ କହଲିା,
“େସ େମା’ ପରି, ତା’ର ହାଡ଼ େମାର ହାଡ଼ରୁ ଆସଛି।ି
ତା’ର ଶରୀର େମାର ଶରୀରରୁ ଆସଛି।ି

େଯେହତୁ େସ ନରଠାରୁ ଆସଛି,ି
ତାହାର ନାମ ‘ନାରୀ।’”
24 ମନୁଷ୍ୟ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଏକତି୍ରତ େହବ। େଯପରି

େସମାେନ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ , ଏହା ଏପରି ଭାବେର େହବ।
25 ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଲଗ୍ନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ

କରୁ ନ ଥିେଲ।

ପାପର ଆରମ୍ଭ

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ସପର୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଚତୁର ଥିଲା। ସପର୍ଟ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହଲିା,
“ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନର େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷର

ଫଳ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କହେିଲ?”
2 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ଆେମ୍ଭ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କିର ଫଳ ଖାଇ ପାରିବୁ। 3

କିନୁ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ େଗାଟଏି ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା! ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ୟାନ ମଝେିର ଥିବା ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଖାଇବ
ନାହିଁ। ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ େସ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଯଦ ିଏପରି କର େତେବ
ମରିବ।’”

4 କିନୁ୍ତ ସପର୍ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ। 5

ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଖାଇବ
େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ େଖାଲଯିିବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି
େହବ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି କ’ଣ ଭଲ ଏବଂ କ’ଣ ମନ୍ଦ ଅେଟ।”

6 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେଦଖିଲା େଯ, େସହ ିବୃକ୍ଷଟ ିେଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। େସ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। େତଣୁ
େସ େସହ ିବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ େତାଳିଲା ଏବଂ ଖାଇଲା। ପୁଣ ିଆପଣାର ସ୍ୱାମୀକୁ
ଖାଇବାକୁ େଦଲା ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଖାଇଲା।

7 େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  େହଲା ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣ ିପାରିେଲ
େଯ, େସମାେନ ଉଲଗ୍ନ। େତଣୁ େସମାେନ କିଛ ିଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ
କରି ତାକୁ ସଇିଁ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କେଲ।

8 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ରମଣ
କରୁଥିେଲ। ନର ଓ ନାରୀ ଏ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ ଏବଂ େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନଜି ନଜିକୁ ବୃକ୍ଷ ଆଢ଼ଡ଼ୁଆଳେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ। 9

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡ଼ାକିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର?”
10 ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ୟାନେର ଗ୍ଭଲବିାର ଶୁଣଲି।ି

ମୁଁ ଭୟ କଲ,ି ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲ ିେତଣୁ ମୁଁ ଲୁଚଲି।ି”
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11 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆଦମକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ କହଲିା
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଉଲଗ୍ନ? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଉଦ୍ୟାନର େସହ ିବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲ,
ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲ?ି”

12 ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତଆିରି
କରିଥିଲ, େସ େମାେତ େସହ ିଫଳ ଖାଇବାକୁ େଦଲା। େତଣୁ ମୁଁ ତାହା
ଖାଇଲ।ି”

13 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ କହେିଲ,
“ଏପରି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କଲ?”
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ସପର୍ େମାେତ ଭୁଲାଇ େଦଲା, ତହିଁେର ମୁଁ

ତାକୁ ଖାଇଲ।ି”
14 େସଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସପର୍କୁ କହେିଲ,

“େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହା କରିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ େଭାଗିବ,

ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େପଟେର ଜୀବନସାରା
ଘୁଷୁଡ଼ବି ଓ ତୁେମ୍ଭ ଧୂଳି ଖାଇବ।
15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ  କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶତ୍ରୁ ତା

କରାଇବ।ି
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ପିଲାର େଗାଇଠିକୁ କାମୁଡ଼ବି,
କିନୁ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରି ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।”
16 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ,

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟଭାର
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଗଭର୍େବଦନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ।ି

ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଥାେର
ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ।

ପୁଣ ିସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ବାସନା ରହବି
େସ ତୁମ୍ଭ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ।”
17 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କହେିଲ,

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିବୃକ୍ଷର ଫଳ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିଲି
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣଲି ଏବଂ େସହ ିଫଳ ଖାଇଲ।

େତଣୁ ତୁମ୍ଭ େଯାଗୁଁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲା,
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ େକ୍ଳଶେର ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ କରିବ।
18 ଭୂମିେର କଣ୍ଟା ବୁଦା ଜନି୍ମ ବ।
ତୁେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ େଭାଜନ କରିବ।
19 ତୁେମ୍ଭ ମରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମୂଖର ଝାଳେର ଆହାର କରିବ,

ତୁେମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ।

ତୁେମ୍ଭ ଧୂଳିରୁ ନଆିଯାଇଛ,
ଏଣୁ ଧୂଳିକୁ େଫରିଯିବ।”
20 ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ହବା, େଦଲା। ଆଦମ ତା’ର ଏପରି

ନାମକରଣ କରିଥିଲା, କାରଣ େସ ଥିଲା ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସକଳର
ମାତା।

21 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ତଆିରି କରି
ତାଙୁ୍କ ପିନ୍ଧାଇେଲ।

22 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର
େବାଧ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଜେଣ େହାଇଅଛ।ି ଆଉ ଏେବ େସ
େଯପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ଯଦି
େସ ଏହା ଖାଇଥା’ନ୍ତ ା, େସ ଅମର େହାଇଥା’ନ୍ତ ା।”

23 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙୁ୍କ ବାହାର
କରିେଦେଲ ଓ େସ େଯଉଁ ମୃତି୍ତକାରୁ ସୃଷି୍ଟ େହାଇଥିେଲ, ତହିଁେର କୃଷିକମର୍
କରିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହପିରି ମନୁଷ୍ୟକୁ
ତଡ଼ ିେଦେଲ। ପୁଣ ିଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ପଥ ପହରା େଦବା ପାଇଁ େସ

କିରୁବଦୂତମାନଙୁ୍କ ଏବଂ େଗାଟଏି ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ ଖଡ଼୍ଗ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ରଖିେଲ।

ପ୍ରଥମ ପରିବାର

େଯେତେବେଳ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ସହତି ସହବାସ
କଲା, େସ ଗଭର୍ବତୀ େହଲା ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା,
ଯାହାକୁ େସ କୟିନ କହଲିା। ହବା କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ସହାୟତାେର ମୁଁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ  କରିଛ।ି”
2 ଏହା ପେର ହବା କୟିନର ଭାଇ େହବଲଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କଲା। େହବଲ

େମଷପାଳକ ଓ କୟିନ କୃଷକ େହେଲ।

ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା

3 କିଛ ିସମୟ ପେର, କୟିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭୂଉତ୍ପନ୍ନ  ଫଳ
ଆଣ ିଉତ୍ସଗର୍ କଲା ଏବଂ େହବଲ ନଜିର ପ୍ରଥମଜାତ େମଷ ଆଣଲିା ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ସେବର୍ାତ୍ତମ ଅଂଶ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହବଲକୁ ଓ ତାହାର େନୖେବଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ। 5 କିନୁ୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନକୁ ଓ ତାହାର େନୖେବଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ
କୟିନ ବହୁତ େକ୍ର ାଧ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଲା। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନକୁ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧ କରୁଅଛ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ?
7 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଠିକ୍ ବଷିୟ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କର େତେବ ତାହା ପାପ େହବ। ପାପ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପରି,
ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର ନଇଁ କରି ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଝାମ୍ପମାରି ଧରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା
କରିଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତା’ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।”

8 କୟିନ ତା’ର ଭାଇ େହବଲକୁ କହଲିା, “ଗ୍ଭଲ େକ୍ଷତକୁ ଯିବା।”
େତଣୁ କୟିନ ଏବଂ େହବଲ େକ୍ଷତକୁ ବାହାରି ଗେଲ। ଏହା ପେର କୟିନ
େହବଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କଲା।

9 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େହବଲ
େକଉଁଠି?”
କୟିନ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଏହା କ’ଣ େମାର କାମ େଯ

େମାର ଭାଇର ମୁଁ ଯତ୍ନ େନବ ିଓ ଜଗି ରହବି?ି”
10 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କଲ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇର

ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଡ଼ାକ ପକାଉଛ।ି 11 ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ
ଢ଼ାଳିଲ। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଅଭଶିପ୍ତ େହଲ ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୂମିରୁ ବାହାର
କରାଯିବ। 12 ଅତୀତେର ଭୂମିେର କୃଷିକମର୍ କେଲେହଁ ତାହା ଆପଣା
ଶକି୍ତ େଦଇ ଆଉ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନରୁ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲୁଥିବ, ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର ଗହୃ ରହବି ନାହିଁ।”

13 ଏହା ପେର କୟିନ କହଲିା, “େମାର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ! 14 ଆଜି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏହ ିଭୂମିରୁ ତଡ଼ ିେଦଲ, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଲୁକାୟିତ
େହବ।ି ମୁଁ ଏକ ପଳାତକ ଓ ପୃଥିବୀେର ଭ୍ରମଣକାରୀ େହବ।ି ଏପରି େହବ
େଯ, େକୗଣସ ିେଲାକ େମାେତ ପାଇେଲ ବଧ କରିବ।”

15 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏପରି ଘଟବିାକୁ
େଦବ ିନାହିଁ! ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କେର, େତେବ ମୁଁ ତାକୁ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କରିବ।ି” ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
କୟିନକୁ ଏକ ଚହି୍ନ େଦେଲ। ଚହି୍ନଟ ିଦଶର୍ାଇଲା େଯ, େକହ ିତାକୁ ମାରିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

କୟିନର ପରିବାର

16 ଏହା ପେର କୟିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦନର
ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ େନାଦ ନାମକ େଦଶେର ବାସ କଲା।

17 କୟିନ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ସହବାସ କଲା। ଏହା ପେର େସ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ହେନାକ।
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କୟିନ ତା’ର ପୁତ୍ରର ନାମ ଅନୁସାେର ଏକ ନଗର ନମିର୍ାଣ କଲା ଓ ତା’ର
ନାମ େଦଲା “ହେନାକ।”

18 ହେନାକର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଈରଦ। ଈରଦର ଏକ
ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ମହୁୟାେୟଲ। ମହୁୟାେୟଲର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା
ଯାହାର ନାମ ମଥୁଶାେୟଲ ଓ ମଥୁଶାେୟଲର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର
ନାମ େଲମକ।

19 େଲମକ ଦୁଇଟ ିସ୍ତ୍ରୀ ବବିାହ କେଲ, ଜଣକର ନାମ ଆଦା ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣକର ନାମ ଥିଲା ସଲି୍ଲ ା। 20 ଆଦା ଜାବଳକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା, େସ
ତମ୍ୱୁନବିାସୀ ପଶୁପାଳମାନଙ୍କର ଆଦପିୁରୁଷ ଥିଲା ଓ େସମାେନ େଗାରୁଗାଈ
ଚରାଇ ଜୀବକିା ନବିର୍ାହ କରୁଥିେଲ। 21 ଜାବଳର ଭାଇର ନାମ ଥିଲା
ଯୁବଳ। େସ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀବାଦକମାନଙ୍କର ଆଦପିୁରୁଷ ଥିଲା। 22

ସଲି୍ଲ ାର ଗଭର୍ରୁ ତୁବଲ-କୟିନ ଜନ୍ମ  େହଲା। େସ ପିତ୍ତଳ ଓ େଲୗହର
ନାନାପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନମିର୍ାଣକାରୀ ଥିଲା। ତୁବଲ-କୟିନର ନୟମା ନାମ୍ନୀ ଏକ
ଭଉଣୀ ଥିଲା।

23 େଲମକ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“େହ ଆଦା ଓ ସଲି୍ଲ ା, େମା’ କଥା ଶୁଣ!
େହ େଲମକର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ,

ଜେଣ େଲାକ େମାେତ ଆଘାତ େଦଲା େତଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିେଦଲ।ି
ଜେଣ ଶିଶୁ େମାେତ ପ୍ରହାର କଲା େତଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିେଦଲ।ି
24 େଯେବ କୟିନର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତେିଶାଧ ବହୁତ େହବ।
େତେବ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାର ଦଣ୍ଡ ତା’ଠାରୁ ଅେନକ ଗଣୁେର

କେଠାର େହବ।”

ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର

25 ଆଦମ ପୁନବର୍ାର ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ସହତି ସହବାସ କଲା ଏବଂ
ପୁଣ ିେସ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା, ତାକୁ େଶଥ େବାଲି
ଡ଼ାକିଲା। ହବା କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱର େହବଲର ପ୍ରତବିଦଳେର ଆଉ
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର େଦଇଛନି୍ତ , କାରଣ କୟିନ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲା।” 26

େଶଥର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, େସ ତା’ର ନାମ ଈେନାଶ େଦଇଥିଲା। ଏହି
ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ।

ଆଦମର ବଂଶାବଳୀର ଇତହିାସ

ଏହା େହଉଛ ିଆଦମର ବଂଶାବଳୀର ଇତହିାସ। ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। 2 ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷି୍ଟ କେଲ ଏବଂ େସହ ିଦନି

ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ନାମ
“ମନୁଷ୍ୟ” େଦେଲ।

3 ଆଦମକୁ 130 ବଷର୍ େହବା ପେର ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ
ଜନ୍ମ  େହଲା। େଦଖିବାକୁ େସ ଠିକ୍ ଆଦମଙ୍କର ପରି ଥିଲା। ଆଦମ ତା’ର
ନାମ େଶଥ େଦଇଥିଲା। 4 େଶଥର ଜନ୍ମ  ପେର ଆଦମ 800 ବଷର୍
ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟେର ଆଉ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କଲା। 5

ଏହପିରି ଆଦମ େମାଟ 930 ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।
6 େଶଥ 105 ବଷର୍ ବୟସେର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କେଲ, ଯାହାର ନାମ

ଈେନାଶ। 7 ଈେନାଶର ଜନ୍ମ  ପେର େଶଥ 807 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। େସହି
ସମୟ ମଧ୍ୟେର େଶଥର ଅନ୍ୟପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାେନ ଜନ୍ମ  େହେଲ। 8 ଏହା
ପେର େଶଥ େମାଟ 912 ବଷର୍ ବଞ୍ଚବିା ପେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

9 ଈେନାଶର ନେବ ବଷର୍ ବୟସେର ତା’ର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ ଥିଲା। ତା’ର
ନାମ ଥିଲା କୟିନାନ୍। 10 କୟିନାନର ଜନ୍ମ  ପେର ଈେନାଶ 815 ବଷର୍
ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନ ଜନ୍ମ
େହେଲ। 11 ଏହପିରି ଈେନାଶ େମାଟ 905 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ପେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

12 କୟିନାନ ସତୁରି ବଷର୍ ବୟସେର ତା’ର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କଲା,
ତାହାର ନାମ ମହଲେଲଲ। 13 ମହଲେଲଲ ଜନ୍ମ  େହବାପେର କୟିନାନ
840 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟ ମଧ୍ୟେର କୟିନାନର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ
କନ୍ୟାଗଣ ଜନ୍ମ  େହେଲ। 14 ଏହପିରି ଭାବେର କୟିନାନ 910 ବଷର୍
ବଞ୍ଚଲିା ପେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

15 ମହଲେଲଲ ପଞ୍ଚଷଠି ବଷର୍ ବୟସେର େଯରଦ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କଲା। 16 େଯରଦ ଜନ୍ମ  େହଲା ପେର ମହଲେଲଲ 830
ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ଏବଂ େସହ ିସମୟେର େସ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
କଲା। 17 ଏହପିରି ଭାବେର ମହଲେଲଲ 895 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ପେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

18 େଯରଦକୁ େଯେତେବେଳ 162 ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା େସ
ସମୟେର ତାଙ୍କର ଏକପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହଲା, ତାହାର ନାମ ହେନାକ। 19

ହେନାକ ଜନ୍ମ  େହଲା ପେର, େଯରଦ 800 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟ
ମଧ୍ୟେର େସ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କଲା। 20 ଏହପିରି
ଭାବେର େଯରଦ 962 ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

21 ହେନାକ 65 ବଷର୍ ବୟସେର ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କେଲ,
ଯାହାର ନାମ ମଥୂେଶଲହ। 22 ମଥୂେଶଲହ ଜନ୍ମ  େହବା ପେର ହେନାକ
300 ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ
ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାଗଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  େନେଲ। 23 ଏହପିରି ଭାବେର
ହେନାକ 365 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 24 ଦେିନ, େଯେତେବେଳ ହେନାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିେଲ, େସ ଅନ୍ତଦ୍ଧର୍ାନ େହେଲ, େଯେହତୁ
ତାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େନଇଗେଲ।

25 ମଥୁେଶଲହ 187 ବଷର୍ ବୟସେର ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କଲା।
ତାହାର ନାମ େଲମକ। 26 େଲମକର ଜନ୍ମ  ପେର ମଥୂେଶଲହ 782
ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ଏବଂ େସ ଆହୁରି ଅେନକ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇଥିଲା।
27 ମଥୁେଶଲହ େମାଟ 969 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ପେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

28 େଯେତେବେଳ େଲମକକୁ 182 ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହଲା। 29 େଲମକ ତା’ର ନାମ ରଖିଲା େନାହ।
େସ କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭଶିପ୍ତ ଭୂମିେର ଆମ୍ଭର କଠିନ
ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ।”

30 େନାହ ଜନ୍ମ  େହବାପେର େଲମକ 595 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇଥିଲା। 31 େସ େମାଟ 777 ବଷର୍
ବଞ୍ଚ ିମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

32 ଏହା ପେର େନାହଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ 500 ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା
େସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା େଶମ, ହାମ ଓ
େଯଫତ୍।

େଲାକମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରି େହେଲ

ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା।
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅେନକ କନ୍ୟାଜାତ େହେଲ। 2

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େଦଖିେଲ, େସହ ିକନ୍ୟାମାେନ
େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େସମାନଙ୍କ
ପସନ୍ଦ ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ପିଲାମାନଙୁ୍କ
ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େସହ ିସମୟେର ଓ ପେର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀେର େଦୖତ୍ୟମାେନ
ଥିେଲ। େସମାେନ ପୂବର୍ ସମୟର ପ୍ରସଦି୍ଧ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ।
ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆମ୍ଭର

ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ
େକବଳ ଶାରୀରିକ ଅଟନି୍ତ। ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ 120 ବଷର୍
େହବ।”

5 ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ ପୃଥିବୀର େଲାକମାେନ ବହୁତ ମନ୍ଦ ଥିେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା େକବଳ ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଚନି୍ତ ା
କରୁଛନି୍ତ। 6 ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇଥିବାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁତାପ
କେଲ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଲା। 7 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
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କହେିଲ, “ମୁଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦବ ିଯାହା ମୁଁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି
ମୁଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଖଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରି
େଦବ।ି ଏବଂ ଆକାଶର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀକୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦବ।ି
କାରଣ ଏମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ।”

8 କିନୁ୍ତ େନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ଥିେଲ।

େନାହ ଏବଂ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରି ବନ୍ୟା

9 ଏହା େନାହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅେଟ। େନାହ ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ
ଥିେଲ ଏବଂ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିେଲ। 10 େନାହଙ୍କର
ତେିନାଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ େଶମ, ହାମ ଓ େଯଫତ୍।

11 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କେଲ ଓ େଦଖିେଲ େଯ, ପୃଥିବୀ
ଭ୍ରଷ୍ଟାଗ୍ଭରିତା େହାଇଅଛ।ି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନେର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର ଥିଲା, ସବୁ
େଲାକମାେନ ମନ୍ଦ ଓ ନଷୁି୍ଠର େହାଇଛନି୍ତ। ପୃଥିବୀ ପୁରା େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଛ।ି

13 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସମସ୍ତ େଲାକ ପୃଥିବୀକୁ
େକ୍ର ାଧ ଓ ହଂିସାେର ଛାରଖାର କରି େଦେଲଣ।ି େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ
ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବା। 14 ତୁେମ୍ଭ େଗାଫର କାଠର େଗାଟଏି
ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣ କର। ତା’ ମଧ୍ୟେର ନାନା େକାଠରୀ ବନାଇ ତହିଁର ଭତିର
ଓ ବାହାର ଝୁଣା ଦ୍ୱ ାରା େଲପନ କର।

15 “େସହ ିଜାହାଜଟକୁି ଏହପିରି ନମିର୍ାଣ କର େଯ, ଏହାର ଲମ୍ୱ
େଯପରି 300 ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଏବଂ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ତରିିଶ୍ ହାତ
େହବ। 16 ଉପରୁ ଏକ ହାତ ଛାଡ଼ ିଝରକା କରିବ। େସହ ିଜାହାଜର
ପାଶ୍ୱର୍େର େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ରହବି। ଆଉ ତହିଁର ପ୍ରଥମ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ
ଚଟାଣ ବନାଇବ।

17 “ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପୃଥିବୀ ଉପେର ଆଣବି।ି ଆକାଶ
ତେଳ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ
ମରିେବ। 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଚୁକି୍ତ କରିବ।ି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାେନ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ସମେସ୍ତ
ଜାହାଜକୁ ଯିେବ। 19 ପ୍ରାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ସବର୍ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନୁ୍ତର ଏକ ଏକ
ଦମ୍ପତି୍ତ ଆପଣା ସଙ୍ଗେର ଧରି ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। 20

ସବୁପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ସବର୍ପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସବର୍ ପ୍ରକାର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାତରୁି େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଦମ୍ପତି୍ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସେିବ। 21 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଓ େସମାନଙ୍କର ଆହାର
ନମିେନ୍ତ ସବୁପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣ ିଆପଣା ନକିଟେର ସଞ୍ଚୟ
କରିବ।”

22 ତହିଁେର େନାହ େସହପିରି କେଲ। େନାହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କେଲ।

ବନ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଦଖିଛ ିତୁେମ୍ଭ
ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ, ଏହ ିକାଳର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର।
େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ

କର। 2 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ସାତ େଯାଡ଼ ିଶୁଚ ିପଶୁ ଓ ଏକ େଯାଡ଼ି
ଅଶୁଚ ିପଶୁ େନଇ ଆସବି। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଯାଡ଼େିର େଗାଟଏି ପୁରୁଷ ଓ
େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ ନଶି୍ଚୟ ରହବି। 3 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଜାତରି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
ସାତ ସାତ େଯାଡ଼ ିସଙ୍ଗେର ନଅି, ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। 4 ସାତ
ଦନି ପେର ମୁଁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦବିାରାତି୍ର ପୃଥିବୀେର ବୃଷି୍ଟ କରାଇବ।ି ପୃଥିବୀର
ସମସ୍ତ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ଓ େସଠାକାର ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଧ୍ୱଂସ କରି େଦବ,ି
ଯାହା ମୁଁ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିଲ।ି” 5 େନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

6 ବନ୍ୟା ଆସବିା ସମୟେର େନାହଙୁ୍କ 600 ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା।
7 େନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନମିିତ୍ତ ଜାହାଜ
ମଧ୍ୟକୁ ଗେଲ। ଜାହାଜେର େନାହ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାେନ

ଥିେଲ। 8 ସମସ୍ତ ପଶୁଗଡୁ଼କି ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିଓ ପଶୁପକ୍ଷୀବଗର୍ ଓ ଭୂଚର
ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତବଗର୍ େନାହଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଭତିରକୁ ଗେଲ। 9

େସମାେନ େଯାଡ଼ ିେଯାଡ଼ ିକରି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଠିକ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େନାହଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 10

ସାତ ଦନି ପେର ବନ୍ୟାର ପାଣ ିପୃଥିବୀ ଉପେର ଆରମ୍ଭ େହଲା।
11 ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ସତର ଦବିସ େଯେତେବେଳ େନାହଙୁ୍କ 600 ବଷର୍

ବୟସ େହାଇଥିଲା। ମହାସମୁଦ୍ର ର ସମଗ୍ର ଜଳଧାର ଭାଙି୍ଗଗଲା। ପୁଣି
ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାର ସବୁ ମୁକ୍ତ େହଲା। ତହିଁେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦବିାରାତି୍ର ବୃଷି୍ଟ େହଲା।
େସହ ିଦନିେର େନାହ, େଶମ, ହାମ ଓ େଯଫତ୍ େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ
ଆଉ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ େନାହଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ। 14 େସହ ିେଲାକମାେନ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ପଶୁ, େସହି
ଜାହଜକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗହୃପାଳିତ ପଶୁ, ସବୁପ୍ରକାର
ଉେରାଗାମୀ ସବୁଜାତୀୟ ଭୂଚର ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ
ପ୍ରେବଶ କେଲ। 15 େନାହଙ୍କ ସହତି ଏହ ିସମସ୍ତ ଜୀବ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟେର
ରହେିଲ। ସମସ୍ତ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା େହାଇ ଆସେିଲ। 16

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରକାରର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାହାଜର
ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ।

17 ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପୃଥିବୀେର ଜଳପ୍ଳାବନ େହଲା, ପୁଣ ିଜଳ ବଢ଼ବିାରୁ
ଜାହାଜ ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ ିଭାସବିାକୁ ଲାଗିଲା। 18 ପୃଥିବୀେର କ୍ରମାନ୍ୱୟେର
ଜଳରାଶି ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସଥିେର ଜାହାଜ ଭାସବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।
19 ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳ ଅତଶିୟ ବଢ଼ ିଆକାଶ ତଳସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ
ପବର୍ତ ମଗ୍ନ କଲା। 20 ଜଳରାଶିର ପତ୍ତନ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା, ଏପରିକି
ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପେର ପନ୍ଦର ହାତ ପାଣ ିଚଢ଼ ିରହଲିା।

21 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ
ମେଲ। ସମସ୍ତ ଭୂଚର ଓ ସମସ୍ତ ଉେରାଗାମୀ ଜୀବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ େଲାପ
ପାଇଗେଲ। 23 ଏହ ିପ୍ରକାେର ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀେର ବାସ କରୁଥିବା
ସମସ୍ତ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚହ୍ନ କେଲ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ସରୀସୃପ
ପ୍ରାଣୀ, େଖଚର ପକ୍ଷୀ, ପୃଥିବୀେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େକବଳ େନାହ ଓ
ଜାହାଜେର ଥିବା େଲାକମାେନ ଏବଂ ପଶୁଗଣ ରକ୍ଷା ପାଇଗେଲ। 24

ଏହପିରି ଭାବେର ପୃଥିବୀ 150 ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳେର ମଗ୍ନ େହାଇ
ରହଲିା।

ବନ୍ୟା େଶଷେର

ପରେମଶ୍ୱର େନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ଜାହାଜେର ଥିବା ସମସ୍ତ
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀକୁ ମେନ ପକାଇେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଉପେର
ପବନ ବୁହାଇେଲ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଗଲା।

2 ଆକାଶରୁ ବଷର୍ା ପଡ଼ବିା ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ତେଳ
ଜଳେସ୍ରାତ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାର ସକଳ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା।
3 ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିବା ପାଣ ିତଳକୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। ଏବଂ
150 ଦନି ପେର ଜଳପତ୍ତନ ଧୀେର ଧୀେର କମିଗଲା। ଏହା ପେର
ସପ୍ତଦଶ ମାସର ସପ୍ତଦଶ ଦନିେର ଆରାରଟ୍ ପବର୍ତ ଉପେର ଜାହାଜ ଲାଗି
ରହଲିା। 5 ଏହପିରି ଦଶମ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳ କ୍ରମଶଃ କମିଲା। େସହି
ଦଶମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ପବର୍ତଗଣର ଶୃଙ୍ଗ େଦଖାଗଲା।

6 ଏହା ପେର ଆହୁରି ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଯିବାପେର େନାହ ଜାହାଜର
ଝରକା ଫିଟାଇ େଦେଲ। 7 ତା’ପେର େନାହ ଏକ କାଉକୁ ଆକାଶ
ଉପେର ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ। େସହ ିକାଉଟ ିପାଣ ିଛାଡ଼ ିଭୂମି ଶୁଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ଲିା। 8 ପୁନଶ୍ଚ େନାହ ଏକ କେପାତକୁ
ଛାଡ଼େିଲ, ଜାଣବିା ପାଇଁ ସବୁ ଜଳ ପୃଥିବୀରୁ ଶୁଖି ଗଲାଣ ିକି ନାହିଁ।

9 େସହ ିକେପାତଟ ିେକୗଣସଠିାେର ବଶି୍ରାମ େନବାକୁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ
େଫରି ଆସଲିା। କାରଣ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳରାଶି ବୁଡ଼ି
କରିଥିଲା। େନାହ ହାତ ବଢ଼ାଇ କେପାତକୁ ଧରି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ େନେଲ।
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10 ସାତ ଦନି ପେର, େନାହ ଜାହାଜରୁ ପୂନବର୍ାର କେପାତକୁ
ପଠାଇେଲ। 11 େସହ ିଦନି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େସହ ିକେପାତଟ ିତା’ର
ଥଣ୍ଟେର ଏକ ତାଜା ଜୀତ ଅଲଭି୍ ଗଛର ପତ୍ର ଧରି ଆସଥିିଲା। େନାହ
ଏଥିରୁ ଜାଣେିଲ େଯ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ କ୍ରମଶଃ ଛାଡ଼ ିଯାଇଅଛ।ି 12

ସାତ ଦନି ଗଲାପେର େନାହ ଜାହାଜରୁ ପୂନବର୍ାର କେପାତକୁ ପଠାଇେଲ।
କିନୁ୍ତ କେପାତ ଆଉ େଫରିଲା ନାହିଁ।

13 ଏହା ପେର, େନାହ ଜାହାଜର ଦ୍ୱ ାର େଖାଲେିଲ। େନାହ େଦଖିେଲ
େଯ, ଭୂମି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛ।ି ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦବିସ।
େନାହଙୁ୍କ େସେତେବେଳ 601 ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। 14 ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର
ଶତାଇଶ ଦନି େବଳକୁ ଭୂମି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା

15 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ଜାହାଜକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙୁ୍କ ବାହାରି
ଆସବିାକୁ କୁହ 17 ତୁମ୍ଭ ସହତି ସମସ୍ତ ପଶୁଗଡୁ଼କୁି ବାହାର କରିଆଣ।
ସମସ୍ତ ପଶୁ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ େସମାେନ ପୃଥିବୀକୁ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରନୁ୍ତ। ପୁଣ ିପୃଥିବୀ ଫଳବନ୍ତ େହଉ।”

18 େତଣୁ େନାହ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କ ସହତି
ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସେିଲ। 19 ସମସ୍ତ ପଶୁ ଏବଂ ଭୂମିେର ଗରୁୁଣ୍ଡୁଥିବା
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାେନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହତି ଜାହାଜରୁ
ବାହାରି ଆସେିଲ।

20 ଏହା ପେର େନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େନାହ େସଥିେର ଶୁଚପିଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ େଦେଲ।

21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆଘ୍ରାଣ କେଲ ଏବଂ
ନେିଜ ମେନ ମେନ ଚନି୍ତ ା କେଲ, “ପୃଥିବୀକି ଅଭଶିାପ େଦବା ନାହିଁ।
ଯଦଓି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ଅଭପି୍ରାୟ ଓ ପ୍ରବଣତା ମନ୍ଦ, ତଥାପି
ଆଉ େକେବେହେଲ ସମସ୍ତ ଜୀବଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବ ିନାହିଁ, େଯପରି ମୁଁ
ପୂବର୍ରୁ କଲ।ି 22 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରହଛି,ି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଣବିାର
ସମୟ ଓ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ, ପୁଣ ିଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ
ଶୀତକାଳ, ଦବିସ ଓ ରାତି୍ର ଏସବୁ ପୃଥିବୀେର ଗ୍ଭଲଥିିବ।”

ନୂତନର ଆରମ୍ଭ

ପରେମଶ୍ୱର େନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବହୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କର,
େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କର। 2 ପୃଥିବୀେର ସମସ୍ତ ପଶୁ,

ଆକାଶର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଭୂଚର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ତୁମ୍ଭ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର
ରହେିବ। 3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ପରି େଦଇଥିଲ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପଶୁ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ େହବ। ମୁଁ ଯାହାସବୁ ପୃଥିବୀେର େଦଇଛ ିତାହା ସବୁ
ତୁମ୍ଭର। 4 କିନୁ୍ତ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦବ।ି ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସି
ପ୍ରାଣୀର ସରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ରକ୍ତେର ଜୀବନ ଅଛ।ି 5

ମୁଁ ରକ୍ତ ପାତ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡତି କରିବ,ି ତାହା ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱ ାରା େହଉ ବା
େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା। ଯଦ ିେଲାକମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ , ମୁଁ
ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡତି କରିବ।ି

6 “ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତଆିରି କରିଛନି୍ତ।
େତଣୁ େଯେକହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, େସ ନଶିି୍ଚତ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ

ଦ୍ୱ ାରା ମରାଯିବ।
7 “େନାହ, ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କର ନଶି୍ଚୟ ବହୁତ ପିଲାପିଲି

େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀକୁ ମନୁଷ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।”
8 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

9 “ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ।ି 10 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ,
ସମଗ୍ର ଗହୃପାଳିତ ପଶୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁମାେନ େଯଉଁସବୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଜୀବନ୍ତ

ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। 11 ଏହା ଆମ୍ଭର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ବନ୍ୟାେର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଏପରି
ପ୍ରଳୟ ଆଉ ପୁନରାୟ େହବ ନାହିଁ। ଏହରି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା ଆଉ କଦାପି
ପୃଥିବୀରୁ ଜୀବନ ସତ୍ତା ବନିାଶ େହବ ନାହିଁ।”

12 ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିପ୍ରମାଣ େଦବି
େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ।ି ଏହ ିଚହି୍ନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ
େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହତି
ନୟିମ କରିଅଛ।ି ଏହ ିନୟିମ ସବୁଦନି ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ େହବ। ଏହା ହିଁ
େତାରଣ ପ୍ରମାଣ। 13 ମୁଁ େମାହର େମଘଧନୁ େମଘେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।ି
ତାହା ପୃଥିବୀ ସହତି େମାର ଚୁକି୍ତର ଚହି୍ନ େହବ। 14 େଯେତେବେଳ ମୁଁ
ପୃଥିବୀ ଉପେର େମଘ ସଞ୍ଚାର କରିବ,ି େସେତେବେଳ େସହ ିେମଘଧନୁ
େମଘେର େଦଖାଯିବ। 15 ମୁଁ େଯେତେବେଳ େମଘଧନୁକୁ େଦେଖ
େସେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହତି
େହାଇଥିବା ଚୁକି୍ତ କୁ ମେନ ପକାଇବ।ି େସହ ିଚୁକି୍ତ କେହ େଯ, ଭବଷି୍ୟତେର
ଏପରି ବନ୍ୟାେର ସମେସ୍ତ ବନିାଶ େହେବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣ ିେମଘଧନୁ
େହେଲ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବା। ତହିଁେର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନୟିମ
ଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବ।ି”

17 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମାଂସ ବଶିିଷ୍ଟ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହତି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଚୁକି୍ତ ସି୍ଥର କରିଅଛୁ, ତହିଁେର େମଘଧନୁ
ଏହ ିଚହି୍ନ େହବ।”

ପୁଣ ିସମସ୍ୟାମାନ େଦଖାଗଲା

18 େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙୁ୍କ ଧରି ଜାହାଜରୁ ବାହାରିେଲ।
େସମାନଙ୍କର ନାମ େଶମ, ହାମ ଓ େଯଫତ୍ (ହାମ ଥିେଲ କିଣାନର ପିତା)
19 େସହ ିତନି ିଜଣ ଯାକ େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏବଂ ପୃଥିବୀର
ସମସ୍ତ େଲାକ ଏହ ିତନି ିଜଣଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  େନେଲ।

20 େନାହ କୃଷକ େହେଲ। େସ େକ୍ଷତ୍ରେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ବୃକ୍ଷ େରାପଣ
କେଲ। 21 େନାହ ତହିଁରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିକରି ପାନ କେଲ। େସ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମତ୍ତ େହାଇ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା େଖାଲେିଦଇ ତାଙ୍କର
ତମ୍ୱୁେର ପଡ଼ ିରହେିଲ। େସ େକୗଣସ ିବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନ ଥିେଲ। 22

କିଣାନର ପିତା ହାମ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନତା େଦଖି ବାହାେର ଆପଣା
ଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍କ ସମାଗ୍ଭର େଦେଲ। 23 େସେତେବେଳ େଶମ ଓ େଯଫତ୍
କାନ୍ଧେର ବସ୍ତ୍ର େଘନ ିପଶ୍ଚାତ୍ ଗତ ିକରି ଆପଣାମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର
ଉଲଗ୍ନତା ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। େସମାେନ ପଛ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କର
ଉଲଗ୍ନତା ଦଖିି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

24 ଏହା ପେର େନାହ ଉଠିେଲ (େସ ମଦ୍ୟ ପାନକରି େଶାଇଥିେଲ)।
େସ ଜାଣେିଲ େଯ ତାଙ୍କର ସାନପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରିଛନି୍ତ। 25

େତଣୁ େନାହ କହେିଲ,
“କିଣାନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ!
େସ ଆପଣା ଭାତୃଗଣର ଦାସାନୁଦାସ େହବ।”
26 େନାହ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହେିଲ,

“େଶମ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
କିଣାନ େଶମର ଦାସ େହଉ।
27 ପରେମଶ୍ୱର େଯଫତ୍କୁ ବହୁତ ଜମି ଦଅିନୁ୍ତ।
େସ େଶମର ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରୁ।
କିଣାନ ତାହାର ଦାସ େହଉ।”
28 ବନ୍ୟା ପେର େନାହ ତନିଶିହ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 29 ଏହପିରି

େନାହ େମାଟେର 950 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। ଏହା ପେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
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ଜାତମିାନଙ୍କର ବୃଦି୍ଧ ଓ ବସି୍ତାର େହଲା

େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, େଶମ, ହାମ ଏବଂ େଯଫତ୍।
ବନ୍ୟା ପେର ଏହ ିତନି ିଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଜନ୍ମ
େନଇଥିେଲ।

େଯଫତଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ

2 େଯଫତ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େହେଲ, େଗାମର, ମାେଗାଗ୍, ମାଦୟ,
ତୁବଲ, ଯବନ, େମଶକ ଓ ତରିସ।
3 ଅସି୍କନସ୍, ରୀଫତ୍ ଓ େତାଗମର୍ ଏମାେନ ଥିେଲ େଗାମରର ସନ୍ତାନ।
4 ପୁଣ ିଇଲୀଶା, ତଶର୍ୀଶ, କିତ୍ତୀମ ଓ େଦାଦାନୀମ ଏମାେନ ଯବନର
ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
5 ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ୀପନବିାସୀଗଣ

ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଦଶ ବେିଦଶେର ନଜି ନଜି ଭାଷାନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାପ୍ତ
େହାଇ ନଜି ନଜି ବଂଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର ବଭିକ୍ତ େହେଲ!

ହାମର ବଂଶାବଳୀ

6 ହାମର ସନ୍ତାନଗଣ ଥିେଲ, କୂଶ୍, ମିଶର, ପୂଟ୍ ଓ କିଣାନ।
7 ସବା, ହବୀଲା, ସପ୍ତା, ରୟମା ଓ ସପ୍ତକା ଏମାେନ ଥିେଲ କୂଶର
ସନ୍ତାନ। ଶିବା ଓ ଦନାନ ଏମାେନ ରୟମାର ସନ୍ତାନ।
8 ନେିମ୍ରାଦ୍ କୂଶର ପୁତ୍ର। େସ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ପରାକ୍ର ମି େହବାକୁ

ଲାଗିଲା। 9 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ େହଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ ନେିମ୍ରାଦ୍ ତୁଲ୍ୟ ଥିେଲ େବାଲି
େଲାକମାେନ କହୁଥିେଲ, “େସ ବ୍ୟକି୍ତ ନେିମ୍ରାଦ୍ ସଦୃଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ।”

10 ଶିନୟିର େଦଶେର ବାବଲି୍, ଏରକ୍, ଏକ୍କଦ୍ ଓ କଲନୀ ଏହସିବୁ
ନଗର ତାହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ େହଲା। 11 େସହ ିେଦଶରୁ ଅଗି୍ରୟା ବାହାରି
ନୀନବିୀ ରେହାେବାତ୍ ପୁରୀ ଓ େକଲହ 12 ଏବଂ ନୀନବିୀ ଓ େକଲହର
ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େରଷନ ନଗର ସ୍ଥାପନ କଲା। (େରଷନ ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର
ଥିଲା)।

13 ମିଶରୀୟମ ଲୂଦୀୟ, ଅନାମୀୟ, ଲହାବୀୟ ଓ ନପ୍ତୁହୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲା। 14 ପେଥ୍ରାଷୀୟ, କସ୍ଲୁହୀୟ ଓ
କେପ୍ତାରିୟ (ଏହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ କସ୍ଲୁହୀୟରୁ ଆସେିଲ।)
15 ସୀେଦାନର ପିତା ଥିଲା କିଣାନ, ସେିଦାନ ଥିଲା କିଣାନର ପ୍ରଥମ
ପୁତ୍ର। କିଣାନ ମଧ୍ୟ େହତର ପିତାଥିଲା। େହତର େହେଲ
ଦୀଟାତୀୟମାନଙ୍କର ପିତା। 16 କିଣାନ ମଧ୍ୟ ଯିବୂଷୀୟ, ଇେମାରୀୟ
ଓ ଗିଗର୍ାଶୀୟର ପିତା ଥିଲା। 17 ହବି୍ବୀୟ, ଅକର୍ୀୟ ଓ ସୀନୟି 18

ଅବର୍ଦୀୟ, ସାମରୀୟ ଓ ହମାତୀୟ,
ଏହପିରି କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ବଂଶ ବ୍ୟାପିଲା। 19 ତହିଁେର

ସୀେଦାନଠାରୁ ଗରାର ଦଗିକୁ ହସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁଣ ିସେଦାମ, ହେମାରା ଓ
ଅଦ୍ମ ା, ସବୟୀମ ଦଗିେର େଲଶା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବସତରି ସୀମା
ଥିଲା।

20 ନଜି ନଜି େଦଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଭାଷାନୁସାେର
ଏ ସମସ୍ତ ହାମର ସନ୍ତାନ।

େଶମର ବଂଶାବଳୀ

21 େଯଫତର ବଡ଼ଭାଇ େଶମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଥିେଲ, େସହି
ଏବର େଯଫତର ବଡ଼ଭାଇ ହବି୍ରୁ  ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଆଦପିୁରୁଷ ଥିଲା।

22 େଶମର ଏହସିବୁ ସନ୍ତାନ: ଏଲମ୍ ଓ ଅଶୂର ଓ ଅଫର୍କ୍ଷଦ ଓ
ଲୂଦ୍ ଓ ଅରାମ୍।
23 ଏହ ିଅରାମର ସନ୍ତାନ ଊଷ୍, ହୂଲ, େଗଥର ଓ ମଶ୍।
24 ଏବଂ ଅଫର୍କ୍ଷଦର ସନ୍ତାନ େଶଲହ,

ଓ େଶଲହର ସନ୍ତାନ ଏବର।
25 ଏହ ିଏବରର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଥମର ନାମ େପଲଗ୍, କାରଣ େସହି
ସମୟେର ପୃଥିବୀ ବଭିକ୍ତ େହଲା। ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ ଯକ୍ତନ।
26 ଏବଂ ଯକ୍ତନର ପୁତ୍ର ଅଲେମାଦଦ୍ ଓ େଶଲପ୍, ହତ୍ସମର୍ାବତ ଓ
େଯରହ। 27 ହେଦାରାମ ଓ ଊଷଲ ଓ ଦକି୍ଳ । 28 ଓବଲ ଓ
ଅବୀମାେୟଲ୍ ଓ ଶିବା। 29 ଓଫୀର, ହବୀଲା ଓ େଯାବବ୍, ଏହି
ସମସ୍ତ ଯକ୍ତନର ସନ୍ତାନ। 30 େମଷା ଅବଧି ପୂବର୍ ଦଗିର ସଫାର
ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ବସତ ିଥିଲା।
31 ଆପଣା େଦଶେର େସମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ଭାଷା ଓ େଗାଷ୍ଠୀ

ଅନୁସାେର ଏ ସମେସ୍ତ େଶମର ସନ୍ତାନ।
32 ନଜି ନଜି େଗାଷ୍ଠୀେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ଏମାେନ

େନାହଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଥିେଲ। ପୁଣ ିଜଳପ୍ଳାବନ ପେର
ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ପୃଥିବୀେର ବଭିକ୍ତ େହେଲ।

ପୃଥିବୀ ଭାଗ ଭାଗ େହଲା

ବନ୍ୟା ପେର ପୃଥିବୀେର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହୁଥିେଲ।
ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ। 2

େଲାକମାେନ ପୂବର୍ ଦଗିେର ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ େସମାେନ
ଶିନୟିର େଦଶେର ଏକ ସମତଳ ଭୂମି ପାଇେଲ। େଲାକମାେନ େସଠାେର
ବସତ ିଆରମ୍ଭ କେଲ। 3 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆସ ଆେମ୍ଭ ଇଟା
େପାଡ଼ ିଟାଣ କରିବା।” େତଣୁ େଲାକମାେନ ପଥର ବ୍ୟବହାର ନ କରି
ଇଟାକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ମାଟଆି
େତଲକୁ ଚୂନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କେଲ।

4 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆସ, ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ନଗର
ଓ ଏକ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନମିର୍ାଣ କରିବା, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତି
ଜଣାଶୁଣା େହବା। ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବକିି୍ଷପ୍ତ
େହବା ନାହିଁ।”

5 ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତଆିରି େହଉଥିବା ନଗର ଏବଂ ଦୁଗର୍
େଦଖିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏହ ିସମସ୍ତ
େଲାକ ଏକ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏକ, େସମାେନ ଏହ ିକାମ କରିବାକୁ
ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। େସମାେନ େଯେତେବେଳ
ଯାହା ଗ୍ଭହିଁେବ ତାହା କରିେବ। 7 େତଣୁ ଆସ, ତଳକୁ ଯିବା ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଭିନି୍ନ  ଭାଷା ତଆିରି କରିବା। େତଣୁ େସମାେନ
ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝପିାରିେବ ନାହିଁ।”

8 ଏହପିରି ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ  ବଛିନି୍ନ
କରି ପକାଇେଲ। େତଣୁ େସହ ିେଲାକମାେନ ନଗର ନମିର୍ାଣ େଶଷ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 9 େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ବାବଲି୍ େହଲା। େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସସ୍ଥାନେର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭାଷାର େଭଦ ଜନ୍ମ ାଇେଲ ଏବଂ
େସସ୍ଥାନରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ  ବଛିନି୍ନ  କରାଇେଲ।

େଶମର ବଂଶାବଳୀ

10 ଏହା େହଉଛ ିେଶମ ପରିବାରର ବବିରଣୀ, େଯେତେବେଳ େଶମକୁ
ଏକ ଶହ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ଦୁଇ ବଷର୍ ପେର େସ
ଅଫର୍କ୍ଷଦର ପିତା େହଲା। 11 ଏହା ପେର ଅଫର୍କ୍ଷଦର ଜନ୍ମ  ପେର
େଶମ 500 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାଗଣର ପିତା େହଲା।

12 ଅଫର୍କ୍ଷଦ ପଞ୍ଚତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର େଶଲହର ପିତା େହଲା।
13 େଶଲହର ପିତା େହଲା ପେର, ଅଫର୍କ୍ଷଦ 403 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା ଏବଂ
ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଲାଭ କଲା।

14 େଶଲହକୁ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର େସ ଏବରର ପିତା େହଲା।
15 ଏବର ଜନ୍ମ  େହବାପେର େଶଲହ 403 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟ
ମଧ୍ୟେର େସ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ।
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16 ଏବରକୁ 34 ବଷର୍ ପେର ତା’ର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ ଲା ଯାହାର ନାମ
େପଲଗ। 17 େପଲଗର ଜନ୍ମ  ପେର, ଏବର 430 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହି
ସମୟ ମଧ୍ୟେର ତା’ର ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନସନ୍ତତମିାେନ ଜନ୍ମ  େନେଲ।

18 େପଲଗକୁ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର ରିୟୁ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ
େହଲା। 19 ରିୟୁର ଜନ୍ମ  ପେର େପଲଗ 209 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହି
ସମୟେର ତା’ର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନ ଜନ୍ମ  େନେଲ।

20 ରିୟୁକୁ ବତଶି ବଷର୍ ବୟସେର ତା’ଠାରୁ ସରୁଗ ଜନ୍ମ  େହଲା। 21

ସରୁଗର ଜନ୍ମ  ପେର ରିୟୁ 207 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟ ମଧ୍ୟେର
ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଜନ୍ମ  େନଇଥିେଲ।

22 ସରୁଗ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର ନାେହାରର ପିତା େହଲା। 23

ନାେହାରର ଜନ୍ମ  ପେର ସରୁଗ 200 ବଷର୍ ଅଧିକ ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟ
ମଧ୍ୟେର ତା’ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନ ଜନ୍ମ  େନେଲ।

24 ନାେହାର ଅଣତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର େତରହକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା। 25

େତରହର ଜନ୍ମ  ପେର ନାେହାର 119 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଲିା। େସହ ିସମୟେର
ତା’ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାେନ ଜନ୍ମ  େହେଲ।

26 େତରହର ସତୁରି ବଷର୍ ବୟସେର ତା’ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ର ାମ, ନାେହାର ଓ
ହାରଣ ଜନ୍ମ  େହେଲ।

େତରହର ବଂଶାବଳୀ

27 ଏହା ଅେଟ େତରହର ବଂଶାବଳୀ। େତରହ ଥିଲା ଅବ୍ର ାମ,
ନାେହାର ଓ ହାେରାଣର ପିତା। ହାେରାଣ େଲାଟକୁ ଜନ୍ମ  କଲା। 28

ହାେରାଣ ଆପଣା ପିତା େତରହର ସାକ୍ଷାତେର କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଊର୍
ନାମକ ଆପଣା ଜନ୍ମ  େଦଶେର ମଲା। 29 ଏହା ପେର ଅବ୍ର ାମ ଓ
ନାେହାର ଉଭୟ ବବିାହ କେଲ। ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ସାରୀ ଏବଂ
ନାେହାରର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲ୍କା, ହାେରାଣର କନ୍ୟା। ହାେରାଣର ଅନ୍ୟ ଝଅିର ନାମ
ଯିସ୍କା। 30 ସାରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିେଲ। ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ।

31 େତରହ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଓ ହାରଣର ପୁତ୍ର େଲାଟ ନାମକ
େପୗତ୍ରକୁ ଏବଂ ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ପୁତ୍ରବଧୁଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େନଲା। ଏବଂ
େସ ସମେସ୍ତ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ଊରଠାରୁ କିଣାନ େଦଶ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାତ୍ରା
କରି ହାରଣ ନଗରେର ବସତ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 32 େତରହ ହାରଣ
ନଗରେର ଥାଇ 205 ବଷର୍େର ମଲା।

ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାକରା

ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର େଦଶ ଓ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ପରିବାର
ଛାଡ଼। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖାଇବ ିେସହ ିେଦଶକୁ

ଯାଅ।
2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାନ େଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବି
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାନ କରିବି

ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦର
ସେଙ୍କତ େହବ।
3 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

କରିବ।ି
ଏବଂ ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ େଦବ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବ।ି

ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁବଂଶ
ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇେବ।”

ଅବ୍ର ାମଙ୍କର କିଣାନ ଯାତ୍ରା

4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଅବ୍ର ାମ ହାେରାଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ
ଏବଂ େଲାଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଗେଲ। ହାେରାଣଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା
ସମୟେର ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। 5 ଅବ୍ର ାମ

ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀକୁ, ଭାତୃପୁତ୍ର େଲାଟଙୁ୍କ ଓ ହାରଣଠାେର ଆପଣାମାନଙ୍କ
ସଞ୍ଚତି ଧନ ଏବଂ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ େଘନ ିକିଣାନ େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। 6 ଅବ୍ର ାମ େସହ ିେଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗେଲ, ଶିଖିମେର ପହଞ୍ଚବିା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େମାରିର ଅେଲାନବୃକ୍ଷମୂଳେର ରହେିଲ। େସହ ିସମୟେର
କିଣାନୀୟମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ।

7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ବଂଶଧରଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦବ।ି”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ। ଅବ୍ର ାମ

େସହଠିାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
8 ଏହା ପେର ଅବ୍ର ାମ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିେବୖେଥଲ୍ର ପୂବର୍ଆେଡ଼ ପବର୍ତକୁ
ଯାଇ ନଜିର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସଠାେର ପଶି୍ଚମେର େବୖେଥଲ୍ ଓ ପୂବର୍
ଦଗିେର ଅୟ ନଗର ଥିଲା। ଏବଂ େସହଠିାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 9

ଏହା ପେର ଅବ୍ର ାମ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ଗେଲ।

ମିଶରେର ଅବ୍ର ାମ

10 େସହ ିସମୟେର େସହ ିେଦଶେର ଭୟଙ୍କର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଲିା। େତଣୁ
ଅବ୍ର ାମ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମିଶର େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 11 େସ
େଯେତେବେଳ ମିଶର େଦଶର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ ଅବ୍ର ାମ ନଜିର ସ୍ତ୍ରୀ
ସାରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। 12

ମିଶରୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିେବ ଏବଂ ଜାଣେିବ େଯ, ‘ତୁେମ୍ଭ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ।’
ତା’ପେର େସମାେନ େମାେତ ମାରି େଦେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରକୁ
େନଇଯିେବ। 13 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି, ତୁେମ୍ଭ େମାର
ଭଉଣୀ େବାଲ।ି ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ େମାେତ ଦୟା େଦଖାଇେବ। ଏହି
ପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ।”

14 େଯେତେବେଳ ଅବ୍ର ାମ ମିଶରକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ, ମିଶରୀୟମାେନ
େସହ ିସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସାରୀଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। 15 ଏହା ପେର
ଫାେରାଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ ତାଙୁ୍କ େଦଖି ଫାେରାଙ୍କ ଛାମୁେର ତାଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା କେଲ। ଏହା ପେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ଫାେରାଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଅଣାଗଲା। 16 ଫାେରା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇେଲ, ଏବଂ
ତାଙୁ୍କ େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ, ଦାସଦାସୀ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଓ ଓଟ େଦେଲ।

17 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ ିଭୟଙ୍କର
ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଶାସି୍ତ ବଧିାନ କେଲ, ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀଙ୍କ କାରଣରୁ।
18 େତଣୁ ଫାେରା ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ପ୍ରତି
ଏପରି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କଲ? ସାରୀ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କହ ିନ ଥିଲ
କାହିଁକି? 19 ତୁେମ୍ଭ କହଲି େଯ, ‘େସ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ ଥିଲା।’ ତୁେମ୍ଭ
ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ କରି ବବିାହ କରିବାକୁ ଆଣଲି।ି
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତାକୁ େଫରାଇ େଦଉଛ।ି ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର ଓ ଏଠାରୁ
େଫରିଯାଅ।” 20 ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ତଡ଼ ିେଦବା ପାଇଁ ଫାେରା ତାଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। େତଣୁ ଅବ୍ର ାମ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଧରି େସହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

ଅବ୍ର ାମଙ୍କର କିଣାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

େତଣୁ ଅବ୍ର ାମ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। େସ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ତାଙ୍କର ସବୁ ନଜିର ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଧରି େଲାଟ ସହତି
େନେଗଭକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 2 ଅବ୍ର ାମ ପଶୁ ଓ ସୁନାରୂପାେର

ଅତ ିଧନବାନ ଥିେଲ।
3 ଅବ୍ର ାମ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିଥିେଲ। େସ ଦକି୍ଷଣରୁ େବୖେଥଲ୍

ଆଡ଼କୁ ଗେଲ। େସ େବୖେଥଲ୍ ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପୂେବର୍
ତାଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ େହାଇଥିଲା େସହଠିାକୁ ଗେଲ। 4 େସହ ିସ୍ଥାନେର
ପୂବର୍ରୁ ଅବ୍ର ାମ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। େତଣୁ େସଠାେର ଅବ୍ର ାମ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ।
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ଅବ୍ର ାମ ଓ େଲାଟଙ୍କର ବଛିନି୍ନ

5 େସହ ିସମୟେର େଲାଟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସହତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିେଲ।
େଲାଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ େମଷ, ପଶୁପଲ ଓ ତମ୍ୱୁ ଥିଲା। 6 ଅବ୍ର ାମ ଓ
େଲାଟଙ୍କର ବହୁତ ପଶୁ ଓ ତମ୍ୱୁମାନ ଥିବାରୁ େସମାେନ େସଠାେର ଆଉ
ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଉପେଯାଗୀ େହଲା ନାହିଁ। 7 େସହ ିସମୟେର
େସଠାେର କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିଜୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ।
ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ଓ େଲାଟଙ୍କର େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଝଗଡ଼ା େହଲା।

8 େତଣୁ ଅବ୍ର ାମ େଲାଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର କଳହ େହବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଓ େମା’ େଲାକ ମଧ୍ୟେର କଳହ େହବା ଠିକ୍
ନୁେହଁ କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ଭାଇ। 9 ଏହା ଉତ୍ତମ େଯ, ଆେମ୍ଭ
ଅଲଗା ଭାବେର ବାସ କରିବା ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ଥାନ ବାଛ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଉତ୍ତରକୁ ଯିବ େତେବ ମୁଁ ଦକି୍ଷଣକୁ ଯିବ।ି ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିଦକି୍ଷଣକୁ ଯିବ େତେବ ମୁଁ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ।ି”

10 େଲାଟ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଆେଡ଼ ନରିୀକ୍ଷଣ କେଲ। େଲାଟ
େଦଖିେଲ େସଠାେର ବହୁତ ଜଳ ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରାକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଏହା ଥିଲା। େସହ ିସମୟେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକା
େସାୟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନପରି ସଜଳ ଓ ମିଶର
େଦଶ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 11 େତଣୁ େଲାଟ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକାକୁ ବାଛେିଲ।
ଏହ ିଦୁଇ େଲାକ ଅଲଗା େହାଇଗେଲ ଓ େଲାଟ ପୂବର୍ଦଗିକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
12 ଅବ୍ର ାମ କିଣାନୀୟଙ୍କ େଦଶେର ରହେିଲ ଏବଂ େଲାଟ ଉପତ୍ୟକା
ନଗରୀେର ବାସ କେଲ। େଲାଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଦାମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର
ଛାଉଣକୁି େନଇଗେଲ। 13 ସେଦାମର େଲାକମାେନ ମନ୍ଦ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିପାପିଷ୍ଠ ଥିେଲ।

14 େଲାଟ ଗଲାପେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍କୁ େଦଖ, ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣକୁ େଦଖ। 15 େଯଉଁ
ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ଚରିଦନି େଦଖୁଛ, ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରଙୁ୍କ େଦବ।ି 16 ପୃଥିବୀେର ଧୂଳିପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ
କରାଇବ।ି ଯଦ ିେକହ ିପୃଥିବୀର ଧୂଳି ଗଣପିାେର େତେବ େସ ତୁମ୍ଭର
ବଂଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣ ିପାରିବ। 17 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ଏବଂ
ସମସ୍ତ େଦଶେର ଭ୍ରମଣ କର। ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି”

18 େତଣୁ ଅବ୍ର ାମ ତାଙ୍କର ତମ୍ୱୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କେଲ। େସ ହେିବ୍ର ାଣ
ନକିଟସ୍ଥ ମମି୍ରର ଅେଲାନବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କେଲ। େସହି
ସ୍ଥାନେର ଅବ୍ର ାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ, େଗାଟଏି ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।

େଲାଟ ବନ୍ଦୀ େହେଲ

ଶିନୟିରର ଅମ୍ରାଫଲ୍ ରାଜା ଓ ଇଲ୍ଲ ାସରର ଅରିେୟାକ ରାଜା
ଥିେଲ। କଦଲର୍ାେୟାମର ଇଲାମର ରାଜା ଥିେଲ ଓ େଗାୟିମର
ତଦିୟିଲର ରାଜା ଥିେଲ। 2 ଏହ ିସମସ୍ତ ରାଜାଗଣ

ମିଳିତଭାେବ ସେଦାମର ରାଜା ବରିା, ହେମାରାର ରାଜା ବଶିର୍ା, ଅଦ୍ମ ାର
ରାଜା ଶିନାବ୍ ଓ ସେବାୟିମର ରାଜା ଶିେମବର ଓ ବଲିାର, େସାୟରର
ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।

3 ଏହ ିସମସ୍ତ ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସୀଦ୍ଦୀମ
ଉପତ୍ୟକାେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ। େସହ ିସୀଦ୍ଦୀମ ଉପତ୍ୟକା ବତ୍ତର୍ମାନ
ଲବଣ ସମୁଦ୍ର । 4 ଏହ ିରାଜାମାେନ ବାରବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଦଲର୍ାେୟାମର
ରାଜାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ରହ ିତ୍ରେୟାଦଶ ବଷର୍େର ତାଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହି
େହାଇଥିେଲ। 5 ଏହପିରି ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ବଷର୍େର କଦଲର୍ାେୟାମର ରାଜା ଓ
େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ ଆସ ିଅସ୍ତେରାତ୍କଣ୍ଣର୍ୟିମେର
ରଫାୟୀମ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ହମେର ସୁଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କେଲ। ଶବକିିରିୟାଥୟିମେର ଏମୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 6

ପ୍ରାନ୍ତର ନକିଟସ୍ଥ ଏଲ୍ପାରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସୟୀର ପବର୍ତ ନବିାସୀ େହାରୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜୟ କେଲ। 7 ଏହା ପେର ରାଜା କଦଲର୍ାେୟାମଠାରୁ

େଫରି ଐଣ୍ମିସ୍ପଟ୍ ଅଥର୍ାତ କାେଦଶକୁ ଯାଇ ଅମାେଲକୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େଦଶ ଏବଂ ହତ୍-ସେସାନ୍ ତାମର ନବିାସୀ
ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।

8 େସହ ିସମୟେର ସେଦାମର ରାଜା, ହେମାରାର ରାଜା, ଅଦ୍ମ ାର
ରାଜା, ସେବାୟିମର ରାଜା ଓ ବଲାର ଅଥର୍ାତ୍ େସାୟର ରାଜା ଏହ ିପାଞ୍ଚ
ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଗଣ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସମାେନ ସୀଦ୍ଦୀମ
ଉପତ୍ୟକାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। 9 େସମାେନ ଏଲମର ରାଜା
କଦଲର୍ାେୟାମର ଓ େଗାୟିମର ତଦିୟିଲର ରାଜା ଓ ଶିନୟିରର
ଅମ୍ରାଫଲ୍ର ରାଜା ଓ ଇଲ୍ଲ ାସରର ରାଜା। ଏହ ିଗ୍ଭରି ଜଣ ରାଜା ପାଞ୍ଚ
ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।

10 େସହ ିସୀଦ୍ଦୀମ ପଦାେର ମାଟଆି େତୖଳର ଅେନକ ଗାତ ଥିଲା
ସେଦାମର ରାଜା ଓ ଗେମାରାର ରାଜା ପଳାୟନ କଲାେବେଳ େସଠାେର
ପଡ଼ଗିେଲ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟମାେନ ପବର୍ତକୁ ପଳାଇ ଗେଲ।

11 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଏବଂ
ଭକ୍ଷ୍ୟ ଲୁଟେିନଇ ପଳାଇଗେଲ। 12 ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ଭାତୃ ପୁତ୍ର େଲାଟ
ସେଦାମେର ବାସ କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କେଲ। ଏବଂ
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟ ିେନେଲ। 13 େସେତେବେଳ ଜେଣ
ପଳାତକ ଏବ୍ର ୀୟ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ସମାଗ୍ଭର େଦଲା। େସହ ିସମୟେର ଅବ୍ର ାମ
ଇେଷ୍କାଲର ଓ ଆେନରର ଭ୍ର ାତା ଇେମାରୀୟ ମମି୍ରର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷମୂେଳ
ବାସ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ସହାୟ ଥିେଲ।

ଅବ୍ର ାମ େଲାଟଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ

14 େଯେତେବେଳ ଅବ୍ର ାମ ନଜିର ଜ୍ଞାତ ିଧରା େହାଇ ଯିବାର ସମାଗ୍ଭର
ଶୁଣେିଲ। ଅବ୍ର ାମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏକତି୍ରତ କେଲ। େସଠାେର
318 ଜଣ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନକି ଥିେଲ। ଅବ୍ର ାମ େସ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ଦାନ୍ ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। 15 େସହି
ରାତି୍ରେର ସଏି ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ସମେସ୍ତ ମିଶି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅତକିର୍ତ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ଦେମ୍ମସକର ଉତ୍ତରସି୍ଥତ େହାବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଗାଡ଼ାଇେଲ। 16 ଏହା ପେର େସ ତାଙ୍କର ଭାତୃପୁତ୍ର େଲାଟ ତାଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତ ପୁଣ ିସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ େସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣେିଲ।

17 ତା’ପେର ଅବ୍ର ାମ କଦଲର୍ାେୟାମରକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ
ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ବିା ପେର ସେଦାମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହତି
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଶାବୀ ପଦା, ଅଥର୍ାତ୍ ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କେଲ।

ମଲ୍କୀେଷଦକ

18 ଶାଲମର ରାଜା ମଲ୍କୀେଷଦକ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ
ଗେଲ। େସ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ। ମଲ୍କୀେଷଦକ େରାଟୀ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଘନ ିଆସେିଲ। 19 େସ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି
କହେିଲ,
“ଅବ୍ର ାମ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ।
20 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନୁ୍ତ
ଯିଏ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଦେଲ।”
ଏବଂ ଅବ୍ର ାମ ଯୁଦ୍ଧରୁ େନଇଥିବା ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଏକ ଦଶମାଂଶ ତାଙୁ୍କ

େଦେଲ। 21 ଏହା ପେର ସେଦାମର ରାଜା ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ନଅି ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟସକଳ ଆମ୍ଭକୁ ଦଅି।”

22 କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ାମ ସେଦାମର ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍
ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ହସ୍ତ ଉଠାଇ
କହଅିଛ ିେଯ, 23 ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ ିେଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କିଛ ିରଖିବ ିନାହିଁ।
ଏପରିକି ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଥିବା ସୂତା କିମ୍ୱା େଜାତାର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ େନବି
ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ, ‘ମୁଁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଧନ ିକରିଛ।ି’ 24

େକବଳ େମାର ଯୁବକମାେନ ଯାହା େଭାଜନ କରିଅଛନି୍ତ ତାହା େନବ।ି ପୁଣି
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େମାହର େଯଉଁ ସହାୟକଗଣ େମା’ ସଙ୍ଗେର ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ ଅଥର୍ାତ୍
ଆେନର ଇେଷ୍କାଲ ଓ ମମି୍ର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ

ଏହସିବୁ ଘଟଯିିବା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦଶର୍ନେର
ଅବ୍ର ାମ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। ଏହା କହ,ି “େହ ଅବ୍ର ାମ ଭୟ କର
ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଢ଼ାଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାପୁରସ୍କାର େଦବ।ି”

2 କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ାମ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ପୁରସ୍କାର
େଦଇ କ’ଣ ଭଲ େହବ? ମୁଁ ସନ୍ତାନ ବନିା ମରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି େସଥିପାଇଁ
ଦେମ୍ମସକର େମାର ମୁଖ୍ୟ େସବକ ଇଲେିୟଜର େମାର ସମ୍ପତି୍ତ ଅଧିକାର
କରିବ।” 3 ପୁଣ ିଅବ୍ର ାମ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସନ୍ତାନ େଦଲ ନାହିଁ।
େସଥିପାଇଁ େମା’ ଗହୃର ଜେଣ ସଦସ୍ୟ େମାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ।”

4 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ େସହ ିଦାସଟ ିତୁମ୍ଭର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େଯ ତୁମ୍ଭ ଔରସେର ଜାତ େହବ, େସହି
ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ।”

5 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ବାହାରକୁ େନେଲ ଓ କହେିଲ,
“ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଆକାଶକୁ େଦଖ ଏବଂ ତାରାଗଣ ଗଣନା କର, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାକୁ
ଗଣନା କରି ପାରିବ।” ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧର
ତାରାଗଣ ପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହେବ।”

6 ଅବ୍ର ାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସକୁ ଧାମିର୍କତାର କାଯର୍୍ୟ େବାଲ ିବେିବଚନା କେଲ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ଊରଠାରୁ ଏହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା ପାଇଁ ବାହାର କରି
ଆଣଲି।ି”

8 କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ାମ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ େଯ ଏ
େଦଶର ଅଧିକାରୀ େହବ,ି ତାହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣବି?ି”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏକ ତନି ିବଷର୍ର ବାଛୁରି,
େଗାଟଏି ତନି ିବଷର୍ର ମାଇ େଛଳି, େଗାଟଏି ତନି ିବଷର୍ର େମଣ୍ଢା, େଗାଟଏି
କେପାତ ଏବଂ େଗାଟଏି ଯୁବା କେପାତ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ।”

10 େସ ସବୁକୁ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ ଏବଂ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ
କରି କାଟେିଲ, ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ଦୁଇ ଧାଡ଼େିର ରଖି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧାର
ଉପେର ଆଉ ଅଧା ଯୁକ୍ତ ଚହି୍ନ ଭାବେର ରଖିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ
ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କେଲ ନାହିଁ। 11 ଏହା ପେର, ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ େସହ ିମୃତ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପେର ଝାମ୍ପ ମାରିେଲ ଏବଂ ଅବ୍ର ାମ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦେଲ।

12 େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହଉଥିଲା ଅବ୍ର ାମ େଘାର ନଦି୍ର ାେର େଶାଇ
ପଡ଼େିଲ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଆସଲିା ଓ
େସ ଆତଙି୍କତ େହାଇଗେଲ। 13 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଏ ବଷିୟେର ନଶିି୍ଚତ େହାଇ ପାରିବ, ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧର ବେିଦଶେର
ପ୍ରବାସୀ େହେବ ଏବଂ କ୍ର ୀତଦାସ େହେବ ଏବଂ 400 ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଳଶ
େଭାଗ କରିେବ। 14 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଜାତମିାେନ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ
କରିେବ େସମାନଙ୍କର ମୁଁ ବଗି୍ଭର କରିବ ିଏବଂ ତାହାପେର ପ୍ରଚୁର ଧନ
ସହତି େସମାେନ ସ୍ୱାଧୀନ େହେବ।

15 “ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ମରିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି ମିଳିତ େହବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ବୟସେର
କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 16 ପୁଣ ିଏହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ
େଫରିେବ। କାରଣ େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାେନ ଏଠାେର ବାସ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ପାପ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶଷ େହାଇ ନାହିଁ।”

17 ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପେର, େଯେତେବେଳ ଏହା େଘାର ଅନ୍ଧକାର େହଲା, ଏକ
ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ପାତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ ହଠାତ୍ େଦଖାଗଲା ଏବଂ
ତାହା ଦୁଇ ଧାଡ଼େିର ଥିବା ମୃତ ପଶୁଗଡୁ଼କିର ଖଣ୍ଡସବୁ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗଲା।

18 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ। େସ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରଙୁ୍କ େଦଲ।ି ମିଶରୀୟ ନଦୀଠାରୁ

ମହାନ ନଦୀ ଫରାତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ମୁଁ େଦଲ।ି
19 େକନୀୟମାନଙ୍କର, କନଜୀୟମାନଙ୍କର ଓ କଦ୍େମାନୀୟମାନଙ୍କର ଭୂମି
ଏହସିବୁ । 20 ହୀତ୍ତୀୟମାନଙ୍କର, ପରିଜୀୟମାନଙ୍କର ଓ
ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କର 21 ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର, କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର, ଓ
ଗିଗର୍ାଶୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କର େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି”

ହାଗାର, ଦାସୀବାଳିକା

ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ନଃିସନ୍ତାନ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର େଗାଟଏି
ହାଗାର ନାମ୍ନୀ ମିଶର େଦଶୀୟ ଦାସୀ ଥିଲା। 2 ସାରୀ
ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସନ୍ତାନସନ୍ତତରୁି ବଞ୍ଚତି

କରିଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ହାଗାର ସହତି ସହବାସ କର। ପ୍ରାୟ ତା’ ମାଧ୍ୟମେର ମୁଁ
ଏକ ପୁତ୍ର ପାଇ ପାରିବ।ି” ଅବ୍ର ାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଗ୍ରହଣ କେଲ।

3 ଅବ୍ର ାମ କିଣାନ େଦଶେର ଦଶ ବଷର୍ କଟାଇଲା ପେର ଏହପିରି
େହାଇଥିଲା େଯ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ତାହାଙ୍କ ମିଶରୀୟ ଦାସୀ ହାଗାରକୁ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସହତି ବବିାହ େଦେଲ, ଯାହାଫଳେର େସ ତା’
ସହତି ସହବାସ କରି ପାରିେବ। 4 ହାଗାର ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗଭର୍ବତୀ
େହଲା। େଯେତେବେଳ ହାଗାର ଏହା ଜାଣଲିା ତା’ର ମାଲକିାଣୀଙୁ୍କ େସ
େବଶି ସମ୍ମାନ େଦଲା ନାହିଁ। 5 କିନୁ୍ତ ସାରା ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ “ଏହା
ତୁମ୍ଭର ଭୁଲ୍ େଯ େମାର ଦାସୀ େମାେତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ।ି ମୁଁ
ତାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଥିଲ,ି ତା’ପେର େସ ଗଭର୍ବତୀ େହଲା ଏବଂ ଏହା ପେର
େସ େମାେତ େଯତକିି ସମ୍ମାନ େଦବା ଉଚତି୍ େସତକିି ସମ୍ମାନ େଦଉ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଓ େମାର ବଗି୍ଭର କରନୁ୍ତ।”

6 କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ାମ ସାରୀକୁ କହେିଲ, “ହାଗାର ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ। ତୁେମ୍ଭ ତା’
ପ୍ରତ ିଯାହା ଗ୍ଭହଁ ତାହା କରିପାର।” େତଣୁ ସାରୀ ତା’ ପ୍ରତ ିକଠିନ
ବ୍ୟବହାର କରେନ୍ତ, ହାଗାର ଛାଡ଼ ିପଳାଇଲା।

ହାଗାରର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାଏଲ

7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ ଏକ ମରୁଭୂମିର ଝରଣା ନକିଟେର
େଦଖିେଲ। େସହ ିଝରଣାଟ,ି ଶୂରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ପାଖେର ଥିଲା। 8

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ କହେିଲ, “ହାଗାର, ସାରୀର ଦାସୀ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ
ଆସଛି ଓ ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ?”
ହାଗାର ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ େମାର ମାଲକିାଣୀ ସାରୀ ପାଖରୁ େଦୗଡ଼ି

ପଳାଇ ଯାଉଛ।ି”
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ହାଗାରକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ମାଲକିାଣୀ ପାଖକୁ

େଫରିଯାଅ ଓ ନଜିକୁ ତା’ର ପାଖେର ସମପର୍ଣ କର।” 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଦୂତ ହାଗାରକୁ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଅେନକ ବଂଶଧର ଜନ୍ମ  େହେବ।
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣ ିେହବ ନାହିଁ।”

11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହେିଲ,
“ହାଗାର ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଗଭର୍ବତୀ।
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନି୍ମ ବ।

ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ନାମ ଇଶ୍ମାଏଲ େଦବ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣଛିନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲ।
12 ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଭଳି
ଜୀବନଯାପନ କରିବ।

ତା’ର ହସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତ ତା’ର ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିବ।
ଏବଂ େସ ତା’ର ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବାସ କରିବ।”
13 ଏହା ପେର ହାଗାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିନାମ ରଖିଲା ଯଥା,

“େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଦଖନି୍ତ” େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଏହା କହଲିା, କାରଣ
େସ ଚନି୍ତ ା କଲା, “ମୁଁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତେର ତାଙୁ୍କ ଏଠାେର େଦଖିଲ ିଯିଏ
େମାେତ େଦଖନି୍ତ?” 14 େତଣୁ େସହ ିକୂପର ନାମ େବରଲହୟ-େରାୟୀ
ରଖିଲା। େସହ ିକୂପ କାେଦଶ ଓ େବରଦ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି
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15 ହାଗାର ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା ଏବଂ ଅବ୍ର ାମ ତା’ର ନାମ
ଇଶ୍ମାଏଲ େଦେଲ। 16 ଅବ୍ର ାମ ଛୟାଅଶୀ ବଷର୍ େହାଇଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ ଇଶ୍ମାଏଲ ହାଗାରଠାରୁ ଜନ୍ମ  ଲାଭ କଲା।

ସୁନ୍ନ ତ୍-ଚୁକି୍ତର ପ୍ରମାଣ

େଯେତେବେଳ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଅେନଶ୍ୱତ ବଷର୍ େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର। ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟମାନ କର। େମାେତ

ମାନ ଏବଂ ନଷି୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କର। 2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ ିତୁମ୍ଭର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ମୁଁ ଏକ ବରିାଟ ଜାତ ିସୃଷି୍ଟ କରିବ।ି”

3 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ମଥାନତ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, 4 “ଏହା େହଉଛ ିତୁମ୍ଭ ସହତି େମାର ଚୁକି୍ତର ଏକ ଅଂଶ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁଜାତରି ପିତା କରିବ।ି 5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନାମ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି
େଦବ।ି ତୁମ୍ଭର ନାମ ଅବ୍ର ାମ ରହବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ନାମ ଅବ୍ରହାମ ରହବି।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି ନାମ େଦବ ିକାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅେନକ ଜାତଗିଣର
ଜନକ କରିବ।ି 6 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ବଂଶଧର କରିବୁ। ନୂଆ ଜାତ ିଓ
ନୂତନ ରାଜା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସୃଷି୍ଟ େହେବ। 7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ
କରିବ।ି େସହ ିଚୁକି୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ େହବ। ଏହ ିଚୁକି୍ତ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ। ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ।ି 8 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
େଦଶେର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର ବାସ କରୁଅଛ ତାହା ଚରିଦନି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର
େହବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ କିଣାନର ସମଗ୍ର
େଦଶ ଚରିକାଳ ପାଇ େଦବ ିଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ।ି”

9 ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହା ତୁମ୍ଭର
ଚୁକି୍ତର ଏକ ଅଂଶ। ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ କୁ ମାନ ିଚଳିବ।
10 ଏହ ିଚୁକି୍ତ କୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ ପାଳନ କରିବ। ଏହା େହଉଛ ିତୁମ୍ଭ
ଓ େମା’ ମଧ୍ୟେର ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ତାହା ଏହ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜନ୍ମ  େହବା ପୁରୁଷକୁ ନଶି୍ଚୟ ସୁନ୍ନ ତ କରାଯିବ। 11

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ ସୁନ୍ନ ତ େହବ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟିମର ଚହି୍ନ
େହବ। 12 ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ଆଠଦନି େହବ, ତୁେମ୍ଭ
େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କର, ତୁମ୍ଭର ଘେର େଯଉଁମାେନ ଜନ୍ମ  େହାଇଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ
ବେିଦଶରୁ କିଣା ଯାଇଅଛନି୍ତ , ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କରାଯିବ। 13

େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ େସବକଗଣ ନଶି୍ଚୟ ସୁନ୍ନ ତ େହେବ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରେର, ଚୁକି୍ତ ହସିାବେର େମାର ଚରିନ୍ତନ ଚହି୍ନ ରହବି।
14 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ତା’ର
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। କାରଣ େସ େମାର ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ
କରିଛ।ି”

ଇସ୍ହାକ-ପ୍ରତଜି୍ଞାର ପୁତ୍ର

15 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀର ଏକ
ନୂତନ ନାମକରଣ କରିବ।ି ତାଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ସାରା େହବ। 16 ମୁଁ
ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି ମୁଁ ତାଙ୍କ େକାଳେର ଏକ ପୁତ୍ର େଦବ।ି ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ପିତା େହବ। େସ ବହୁ ଜାତରି ଆଦମିାତା େହବ। ଜାତଗିଣର
ରାଜାମାେନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  େନେବ।”

17 ଅବ୍ରହାମ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଭୂମିେର ପଡ଼େିଲ ଓ ହସେିଲ। େସ
ନଜିକୁ କହେିଲ, “କ’ଣ ଜେଣ 100 ବଷର୍ର େଲାକ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଗଭର୍ବତୀ କରାଇପାରିବ? କ’ଣ ସାରା ନେବ ବଷର୍େର ପିଲା ଧାରଣ କରି
ପାରିବ?”

18 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଇଶ୍ମାଏଲକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ।”

19 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ନଁା, ମୁଁ କହଲି,ି ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା, ପୁତ୍ର
ଜନ୍ମ  କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ନାମ ଇସ୍ହାକ ରଖିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ
କରିବ।ି େସହ ିଚୁକି୍ତ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।

20 “ମୁଁ ଇଶ୍ମାଏଲ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର ଅନୁେରାଧ ଶୁଣଛି।ି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି ତା’ର ବହୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହେବ। ତାହାଠାରୁ ବାର ଜଣ
ଅଧିପତ ିଜନ୍ମ  େନେବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏକ ବରିାଟ ଜାତ ିେହବ। 21

କିନୁ୍ତ େମାର ଚୁକି୍ତ ଇସ୍ହାକ ସହତି େହବ। ସାରା ଇସ୍ହାକକୁ ଜନ୍ମ  େଦବ।
ଆସନ୍ତା ବଷର୍ ଏହ ିସମୟେର ଇସ୍ହାକ ଜନ୍ମ  େନବ।”

22 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସହତି କଥା େହାଇ ସାରିବା ପେର ସ୍ୱଗର୍କୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 23 ତା’ପେର ଠିକ୍ େସହ ିଦନି ଅବ୍ର ହାମ ଇଶ୍ମାଏଲ ଓ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସବକଗଣଙୁ୍କ ଏବଂ ଦାସଗଣଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ। ଅବ୍ରହାମ
ମଧ୍ୟ କ୍ର ୀତଦାସମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ। ଅବ୍ରହାମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ
ପୁରୁଷଗଣ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ଏବଂ ସମେସ୍ତ ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଅବ୍ରହାମ େସମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କରାଇେଲ।

24 ଅବ୍ରହାମ ଅେନଶ୍ୱତ ବଷର୍ ବୟସେର ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ। 25

ଇଶ୍ମାଏଲଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ େତର ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା େସେତେବେଳ
େସ ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ। 26 ଅବ୍ରହାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାଏଲ େସହି
େଗାଟଏି ଦନିେର ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ। 27 ଯଦଓି ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପରିବାର
ସମସ୍ତ େଲାକ େସହଦିନି ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ। ସମସ୍ତ ଦାସ ଏବଂ
କ୍ର ୀତଦାସମାେନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ।

ତନି ିପରିଦଶର୍କ

ଏହା ପେର, ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ମମି୍ରର
ଅେଲାନବୃକ୍ଷ ନକିଟେର େଦଖାେଦେଲ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର
ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ବସଥିିେଲ। 2

ଅବ୍ରହାମ େଦଖିେଲ ତନି ିଜଣ େଲାକ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ।
ଅବ୍ରହାମ ଏହା େଦଖିବାପେର େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗେଲ ଓ ଭୂମିଷ୍ଠ
େହେଲ। 3 ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ମହାଶୟଗଣ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
ଉପେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭର ଦାସ ନକିଟେର କିଛ ିକ୍ଷଣ ରୁହ। 4 ମୁଁ
କିଛ ିଜଳେର ଆପଣମାନଙୁ୍କ ପଦେଧୗତ କରିବ ିଓ ଆପଣମାେନ ଏହି
ବୃକ୍ଷମୂଳେର ଟେିକ ବଶି୍ରାମ କରନୁ୍ତ। 5 ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ କରିବା
ପାଇଁ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ େଦବ।ି ତା’ପେର ଆପଣମାେନ ଯାତ୍ରା କରିେବ।”
େସହ ିତନି ିଜଣ କହେିଲ, “ତାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା କହଲି ତାହା କର।”
6 ଅବ୍ରହାମ ଶୀଘ୍ର ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କରି ସାରାକୁ କହେିଲ, “ତନିି

େସର ଉତ୍ତମ ମଇଦା େନଇ ଛାଣ ିଶୀଘ୍ର େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।” 7 ଏହା
ପେର ଅବ୍ରହାମ ଗହୁାଳକୁ େଦୗଡ଼େିଲ। ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର
ବାଛୁରି ଆଣେିଲ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ, ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 8 ଅବ୍ରହାମ କିଛ ିରନ୍ଧା ମାଂସ, କିଛ ିେରାଟୀ, ଦୁଗ୍ଧ କିଛି
େଛନା ଆଣ ିେସହ ିତନି ିେଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ। ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇ ଖାଇବାକୁ ନେିବଦନ କେଲ। େସମାେନ େସହି
ବୃକ୍ଷମୂେଳ ତାହା େଭାଜନ କେଲ।

9 ଏହା ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା
େକଉଁଠାେର?”
ଅବ୍ରହାମ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ ଏହ ିତମ୍ୱୁେର ଅଛ।ି”
10 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ବସନ୍ତ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ପୁନରାୟ ତୁମ୍ଭ

ତମ୍ୱୁକୁ ଆସବୁି। ଏହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦବ।”
ସାରା ତମ୍ୱୁେର ରହ ିଏହକିଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। 11 ବତ୍ତର୍ମାନ ଅବ୍ରହାମ ଓ

ସାରା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ। ସାରାର ପିଲା ଜନ୍ମ  କରିବା ବୟସ ଅତକି୍ରମ
େହାଇଥିଲା। 12 େତଣୁ ସାରା ଶୁଣଥିିବା କଥାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। େସ ନଜିକୁ ନେିଜ ହସେିଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏବଂ େମାର ସ୍ୱାମୀ
ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟେର ଉପନୀତ। ପିଲା ଜନ୍ମ  କରିବା ପାଇଁ, ଆେମ୍ଭ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି
େହାଇଯାଇଛୁ।”

ଆଦପିୁସ୍ତକ 16:15 15 ଆଦପିୁସ୍ତକ 18:12
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13 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସାରା ହସ ିକହୁଛି
େସ ପିଲା ଜନ୍ମ  କରିବା ପାଇଁ େବଶି ବୁଢ଼ ିେହାଇଯାଇଛ।ି 14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାଇଁ କ’ଣ କିଛ ିକଷ୍ଟସାଧ୍ୟ? ନଁା! ମୁଁ ନଶିି୍ଚତ ଏହ ିବସନ୍ତେର ପୁନରାୟ
ଏଠାକୁ ଆସବି,ି ମୁଁ କହୁଛ ିପୁନରାୟ ଆସବି।ି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଏକ
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦବ।”

15 କିନୁ୍ତ ସାରା ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ହସ ିନ ଥିଲ!ି”
େସହପିରି ଭୟେର କହଥିିଲ।ି
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭ

ହସଥିିଲ!”
16 ଏହା ପେର େସହ ିତନି ିଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିେଲ, େସମାେନ

ସେଦାମ ଆେଡ଼ ମୁହଁାଇେଲ। ଏବଂ େସମାେନ େସହ ିବାେଟ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ। ଅବ୍ରହାମ ତାଙୁ୍କ ବାେଟଇ େଦେଲ।

ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ମୂଲଚୂଲ

17 ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିକୁ ନେିଜ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଅେଟ, ତାହା କ’ଣ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହବି?ି 18 ଅବ୍ରହାମଠାରୁ ଏକ ମହାନ
ଓ ବଳଶାଳୀ େଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ ଓ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ତାହାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 19 ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଛ।ି
ମୁଁ ଏପରି କଲ,ି େସଥିପାଇଁ େସ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଓ ବଂଶଧରଙୁ୍କ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେବ, େଯଉଁପରି ଭାବେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନଧାରଣ
କରିବାକୁ ଏବଂ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ତାହା କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ତା’ପେର
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲ ିତାହା ମୁଁ କରିବ।ି”

20 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଅେନକ ଅଭେିଯାଗ ଶୁଣଅିଛ,ି
ସେଦାମ ଓ େଗାମରାର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, େସମାେନ ବହୁତ ପାପ
କରିଛନି୍ତ। 21 େତଣୁ ମୁଁ େସଠାକୁ ଯିବ ିଏବଂ େଦଖିବ,ି ଯଦ ିେସମାେନ
େସପରି କରିଅଛନି୍ତ , ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣଛି।ି ଯଦ ିନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।”

22 ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ ସେଦାମ ଆଡ଼କୁ ଗେଲ, େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ। 23 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କ’ଣ ନରିୀହ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ସହତି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରିଅଛନି୍ତ?” 24 ଯଦ ିପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ େସହ ିନଗରେର
ଥା’ନି୍ତ , ଆପଣ କ’ଣ କରିେବ?ଆପଣ କ’ଣ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େସହ ିେଦଶକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିେବ? ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ ଧାମିର୍କଙ୍କ ସକାେଶ କ’ଣ େସହ ିସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା ନ
କରି ସଂହାର କରିେବ? 25 ନଶି୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ େଲାକଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ
ସହତି ଧ୍ୱଂସ କରିେବ ନାହିଁ। ଯଦ ିଏହା ହୁଏ, େତେବ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଧାମିର୍କ
େଲାକ ସମାନ ଭାବେର ଗଣାଯିେବ। କ’ଣ ସାରା ପୃଥିବୀର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା
ଯାହା ନ୍ୟାୟ, ତାହା କରିେବ ନାହିଁ?”

26 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯଦ ିପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ ଭଲ ବ୍ୟକି୍ତ
ସେଦାମେର େଦଖିବ,ି ମୁଁ େସହ ିସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ିନାହିଁ।”

27 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାେର ମୁଁ
େକବଳ ଧୂଳି ଓ ପାଉଁଶ। କିନୁ୍ତ େମାେତ କ୍ଷମା କରନୁ୍ତ ମୁଁ ଏେତ ସାହସୀ
େହାଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରୁଅଛ।ି 28 େହାଇପାେର େସହ ିପଗ୍ଭଶ୍
ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଊଣା େହାଇପାରନି୍ତ , ଆପଣ କ’ଣ ଏହ ିପାଞ୍ଚ
ଜଣଙ୍କ କାରଣରୁ େସହ ିସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ କି?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ େସଠାେର ପଇଁଗ୍ଭଳିଶ ଜଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ

େଦେଖ େତେବ େସ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ିନାହିଁ।”
29 ଅବ୍ରହାମ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ଆପଣ ଯଦ ିେସଠାେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଜଣ

ଉତ୍ତମ େଲାକ େଦଖନି୍ତ େତେବ କ’ଣ ଆପଣ ନଗରଟକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେବ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିମୁଁ େସଠାେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଜଣ ଧାମିର୍କ

େଲାକ େଦେଖ େଦେବ ମୁଁ େସହ ିନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ିନାହିଁ।”
30 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ

କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା ପଗ୍ଭରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। ଯଦ ିତରିିଶ୍ ଜଣ
ଧାମିର୍କ େଲାକ ଥା’ନି୍ତ , େତେବ କ’ଣ େସହ ିନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିେବ?”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ତରିିଶ୍ ଜଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ପାଏ,
େତେବ ମୁଁ େସହ ିନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିବ ିନାହିଁ।”

31 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଇ
ପୁନବର୍ାର ପଗ୍ଭରିବ ିକି? ଯଦ ିେକାଡ଼ଏି ଜଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ଥା’ନି୍ତ , େତେବ
କ’ଣ ଆପଣ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିେକାଡ଼ଏି ଜଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ଥା’ନି୍ତ ,

େତେବ ମୁଁ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ିନାହିଁ।”
32 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ

କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। େମାେତ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଅନୁମତ ିମିଳୁ। ଯଦ ିଆପଣ
େସଠାେର ଦଶ ଜଣ ଉତ୍ତମ େଲାକ େଦଖନି୍ତ େତେବ କ’ଣ ଆପଣ ଏପରି
କରିେବ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିଦଶ ଜଣ ଉତ୍ତମ େଲାକ ଥା’ନି୍ତ େତେବ େସହି

ସହରକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବ ିନାହିଁ।”
33 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସହତି କଥା େଶଷ କଲାପେର, ସଦାପ୍ରଭୁ

େସଠାରୁ ବଦିାୟ େନେଲ ଓ ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ
େଫରିେଲ।

େଲାଟର ପରିଦଶର୍କମାେନ

େସହ ିସନ୍ଧ୍ୟାେର ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସେଦାମେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। େସହ ିସମୟେର େଲାଟ ନଗରଦ୍ୱ ାର ଫାଟକ
ନକିଟେର ବସଥିିେଲ। େସ େଯେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ

େଦଖିେଲ, େସ ଉଠିେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ। େସ
ଭକି୍ତଭାବେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 2 େଲାଟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ ମହାଶୟଗଣ େମାର ଗହୃକୁ ଆସବିା େହଉନୁ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ
ଆପଣମାନଙ୍କର େସବା କରିବ।ି ଆପଣମାେନ ପାଦ େଧାଇ େମାର ଗହୃକୁ
ଆସନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହଠିାେର ରାତି୍ରଯାପନ କରନୁ୍ତ। ଏହା ପେର ଆସନ୍ତାକାଲି
ଆପଣମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିେବ।”
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନଁା, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନଗର

େଚୗରାହେର ସମସ୍ତ ରାତି୍ର ଯାପନ କରିବୁ।”
3 କିନୁ୍ତ େଲାଟ େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଗହୃକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ୱାର

ଅନୁେରାଧ କେଲ। େତଣୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି
େହେଲ। େଲାଟ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ େଦେଲ। େଲାଟ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ିଖମୀର ଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ, େସମାେନ
ତାହା ଗ୍ରହଣ କେଲ।

4 େସହ ିଦୁଇଜଣ ଅତଥିି ବଛିଣାକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ, ସେଦାମର ସମସ୍ତ
ଯୁବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ, େକୗଣସ ିବ୍ୟତକି୍ରମ ନ ଥାଇ ଆସେିଲ ଏବଂ
େଲାଟଙ୍କ ଘରକୁ େଘରିଗେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ େଲାଟଙୁ୍କ ଚତି୍କାର କରି
କହେିଲ, 5 “ଆଜି ରାତ୍ରେର େଯଉଁ ଦୁଇଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ
ଆସଥିିେଲ େସମାେନ କାହାନି୍ତ? େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ କରିବା।”

6 େଲାଟ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଓ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। 7 େଲାଟ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା! ଭାଇମାେନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏପରି
କୁକାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ। 8 େଦଖ, େମାର ଦୁଇଟ ିକୁମାରୀ କନ୍ୟା ଅଛନି୍ତ। ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣୁଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକର। କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କିଛ ିକର ନାହିଁ। େସମାେନ େମା’
ଗହୃେର ଅତୀଥି ଥିବାରୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦବ।ି”

9 ଘରକୁ େଘରି ରହଥିିବା େଲାକମାେନ େଲାଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହଠିାକୁ
ଆସ!” ଏହା ପେର ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାଟ, ଆମ ସହରେର
ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ। ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ େଶୖଳୀକୁ ସମାେଲାଚନା
କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛ!ି” ତା’ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ େଲାଟକୁ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଯତକିି ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ
େଯାଜନା କରିଛୁ ତା’ ଅେପକ୍ଷା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆଘାତ କରିବୁ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କଥାେର ତା’ ଉପେର ଗ୍ଭପ ପକାଇେଲ।” ଏହା
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ପେର େସମାେନ ଅତ ିନକିଟତର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ କବାଟ ଭାଙି୍ଗବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ େହେଲ।

10 ମାତ୍ର େସହ ିଦୁଇଜଣ େଲାକ ହାତ ବଢ଼ାଇ େଲାଟକୁ ଭତିରକୁ
େନଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। 11 ତା’ପେର ବାହାେର ଥିବା ସମସ୍ତ
ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଅନ୍ଧ େହାଇଗେଲ। େତଣୁ େସଇ େଲାକମାେନ ଘରର
ଫାଟକ ପାଇେଲ ନାହିଁ।

େସମାେନ ସେଦାମରୁ ପଳାୟନ କେଲ

12 େସହ ିଦୁଇ ଜଣ େଲାଟକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏହ ିସହରେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ କି? ତୁମ୍ଭର ଆଉ ପୁଅ,
ଝଅି, ଜ୍ୱ ାଇଁ ଅଛନି୍ତ କି? େତେବ ଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙୁ୍କ କୁହ। 13 ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ ଏହ ିସହର େକେତ ଖରାପ ଏବଂ ଏହି
ନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”

14 େତଣୁ େଲାଟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱ ାଇଁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶୀଘ୍ର ଏ
ସହର ପରିତ୍ୟାଗ କର! ପରେମଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହ ିସହର ଧ୍ୱଂସ
କରିେବ।” କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ ଭାବେିଲ େଲାଟ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଥଟ୍ଟା େହଉଛନି୍ତ।

15 ତା’ ପରଦନି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ପୂବର୍ରୁ ଦୂତମାେନ େଲାଟକୁ ତତ୍ପର
କରାଇ କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝଅି ସହତି ଏ ସ୍ଥାନ
ପରିତ୍ୟାଗ କର, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହୁଛନି୍ତ। ତାହାହାେଲ ତୁେମ୍ଭ
ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ ଏହ ିନଗର ଦଣ୍ଡତି େହବ।”

16 କିନୁ୍ତ େଲାଟ ତାଙ୍କର ସମୟ େନେଲ ଏବଂ ଛାଡ଼ବିାକୁ ତତ୍ପର
େହେଲ ନାହିଁ େସ ଧିର ଥିେଲ, େତଣୁ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ େଲାଟ, ତାଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଧରି ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆେଗଇ
େନେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦୟ ଥିେଲ। େତଣୁ େସହ ିଦୁଇଜଣ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େଲାଟର ପରିବାରକୁ ନଗର ବାହାରକୁ େନଇଗେଲ। 17

େସମାେନ ନଗର ବାହାରକୁ ଆସବିା ମାେତ୍ର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ଶୀଘ୍ର
େଦୗଡ଼। ଏହ ିଉପତ୍ୟକାର େକୗଣସ ିଜାଗାେର ରୁହ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ପବର୍ତେର
ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦୗଡ଼। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅଟକି ଯାଅ େତେବ ଏହ ିନଗର
ସହତି ତୁେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ।”

18 କିନୁ୍ତ, େଲାଟ େସହ ିଦୁଇଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ
ମହାଶୟଗଣ, ଏପରି ନ େହଉ।” 19 ଆପଣ େମାେତ େମାର ଜୀବନକୁ
ରକ୍ଷାକରି, କିଛ ିସମୟ ପୂବର୍ରୁ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ
େଦଖାଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପବର୍ତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନ ପାେର। ଏହ ିବପିତି୍ତ
ହୁଏତ େମାେତ ଧରି ପକାଇବ ଓ ମାରିେଦବ। 20 େଦଖ, ଏହ ିସ୍ଥାନ
ନକିଟେର ଏକ େଛାଟ ସହର ଅଛ।ି ଆପଣ େମାେତ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େଦୗଡ଼ି
ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ। ମୁଁ େସଠାେର ନରିାପଦେର ବାସ କରି ପାରିବ।ି
ତାହା େଗାଟଏି େଛାଟ ସହର ମାତ୍ର।”

21 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େଲାଟକୁ କହେିଲ, “ଉତ୍ତମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁମତି
େଦଲୁ। ମୁଁ େସହ ିସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ିନାହିଁ। 22 କିନୁ୍ତ ଶୀଘ୍ର େସଠାକୁ
େଦୗଡ଼ଯିାଅ। କାରଣ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନରିାପଦେର ନ ପହଞ୍ଚଛି, ମୁଁ
ସେଦାମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।” େସହ ିସହରର ନାମ ଥିଲା େସାୟର
କାରଣ ଏହା ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ଥିଲା।

ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଧ୍ୱଂସ େହଲା

23 ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ହୁଅେନ୍ତ େଲାଟ େସାୟରେର ପହଞ୍ଚଗିେଲ। 24 ଠିକ୍
େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଦାମ ଏବଂ ହେମାରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଉପେର ଗନ୍ଧକ ଓ ଅଗି୍ନ ବୃଷି୍ଟ
କେଲ। 25 େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କୁି, ସମୁଦାୟ ଉପତ୍ୟକା େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଧ୍ୱଂସ େହାଇଗଲା।

26 େସହ ିସମୟେର େଲାଟର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ େସ ଲବଣ
ସ୍ତମ୍ଭ େହେଲ।

27 େସହ ିଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର, ଅବ୍ର ହାମ ପୂେବର୍ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି କଥା େହାଇଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ ଓ
େଦଖିେଲ େଯ, 28 ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଅନାେନ୍ତ େସହ ିେଦଶରୁ ଭାଟୀର ଧୂମତୁଲ୍ୟ ଧୂମ ଉଠିବାର େଦଖିେଲ।

29 ଏହରୂିେପ େସହ ିପ୍ରାନ୍ତର ସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ନଗରର ବନିାଶ ସମୟେର
ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ମେନ କେଲ। ପୁଣ ିେଲାଟ େଯଉଁ େଯଉଁ
ନଗରେର ବାସ କରିଥିେଲ, େସହ ିନଗରର ଉତ୍ପାଟନ ସମୟେର େସ
େଲାଟକୁ ତନ୍ମ ଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରୁଥିେଲ।

େଲାଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝଅିମାେନ

30 େଲାଟ େସାୟରେର ରହବିାକୁ ଭୟ କେଲ। େତଣୁ େସ ଏବଂ
ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରହବିା ପାଇଁ ପବର୍ତକୁ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ େସଠାେର
ଏକ ଗମୁ୍ଫାେର ବାସ କେଲ। 31 ଦେିନ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ସାନ
ଭଉଣୀକୁ କହଲିା, “ଆମ୍ଭର ପିତା ବୃଦ୍ଧ, ସାଧାରଣ ଭାେବ ଆମକୁ ବବିାହ
କରିବା ପାଇଁ େକହ ିଜେଣ େହେଲ ନାହାନି୍ତ। 32 େତଣୁ ଆସ ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ପିତାଙୁ୍କ ମଦ୍ୟପାନ କରାଇବା ତାହାପେର ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହତି
ସହବାସ କରିବା, ଏହ ିଉପାୟେର ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରି
ପାରିବା।”

33 େସହ ିରାତି୍ରେର େସହ ିଦୁଇ ଝଅି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ ମଦ ପିଆଇେଲ। ଏହା ପେର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝଅି
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ସହବାସ କଲା।
େଲାଟ ପୁରାପୁରି ମାତାଲ ଥିେଲ ଏବଂ ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ େଯ, େସ
େକେତେବେଳ ତା’ର ବଛିଣାକୁ ଆସଥିିଲା ଏବଂ େସ େକେତେବେଳ ଉଠି
େକାଠରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା।

34 ତା’ ପରଦନି ବଡ଼ ଝଅି ସାନ ଝଅିକୁ କହଲିା, “ଗତ ରାତେିର ମୁଁ
ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର ଶୟନ କରିଥିଲ।ି ଆସ ତାଙୁ୍କ ପୁଣ ିଆଜି ମଦ୍ୟପାନ
କରାଇବା, ତା’ପେର ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଯାଇ ସହବାସ କର। ଏହି
ଉପାୟେର ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କରିବା। ଆଉ ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆମ୍ଭର ପରିବାର ନଷ୍ଟ େହବାରୁ ରକ୍ଷା କରି
ପାରିବା।” 35 େତଣୁ େସହ ିରାତେିର େସ ଦୁେହଁ ମିଶି ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ
ମଦ୍ୟପାନ କରାଇେଲ। ତା’ପେର ତାଙ୍କର ସାନ ଝଅି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହତି
ସହବାସ କଲା। ଆଉଥେର େଲାଟ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ
ଝଅି େକେତେବେଳ ଆସ ିେକେତେବେଳ ସହବାସ କରି ଯାଇଛ ିେସ
ଜାଣପିାରି ନ ଥିେଲ।

36 େଲାଟଙ୍କର ଦୁଇ ଝଅି ଏହପିରି ଭାବେର ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ। 37

ବଡ଼ଝଅି ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  କଲା। ତାହାର ନାମ େସ େମାୟାବ ରଖିଲା।
େମାୟାବ େହଲା ବତ୍ତର୍ମାନ େମାୟାବୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଆଦପିିତା। 38

ସାନ ଝଅି େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କଲା ତା’ର ନାମ େସ େଦେଲ ବନି-ଅମ୍ମି। େସ
ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳର ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଆଦପିିତା ଅଟନି୍ତ।

ଅବ୍ରହାମ ଗରାରକୁ ଗେଲ

ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ େସଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି
କାେଦଶ ଓ ଶୁରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଥାଇ ଗରାରେର ବାସ
କେଲ। 2 େଯେତେବେଳ ଗରାରେର ଥିେଲ, ଅବ୍ର ହାମ

େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସାରା େହଉଛ ିତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଗରାରର ରାଜା
ଅବେିମଲକ୍ ଏ କଥା ଶୁଣେିଲ। ଅବେିମଲକ ସାରାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ
େସ ତାଙୁ୍କ ଆଣବିା ପାଇଁ େକେତକ ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ। 3 କିନୁ୍ତ ଏକ
ରାତେିର, ପରେମଶ୍ୱର ଅବେିମଲକକୁ ସ୍ୱପ୍ନେର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମରିବ,
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ଆଣଛି େସ ବବିାହତିା।”

4 କିନୁ୍ତ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବେିମଲକ ସାରା ସହତି ସହବାସ କରି ନ
ଥିେଲ। େତଣୁ ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ବ୍ୟକି୍ତକୁ
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ହତ୍ୟା କରିବ? 5 ଅବ୍ରହାମ ନେିଜ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ େମାର
ଭଉଣୀ’ ଏବଂ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ‘ଅବ୍ର ହାମ େମାର ଭାଇ’, ମୁଁ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ମୁଁ ଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତାେର ମୁଁ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିଛ।ି”

6 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଅବେିମଲକକୁ ସ୍ୱପ୍ନେର କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ
ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କ ସହତି ସହବାସ
କରିବାକୁ େଦଇ ନ ଥିଲ।ି 7 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ତାଙୁ୍କ େଫରାଇଦଅି। ଅବ୍ର ହାମ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା। େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚ ିରହବି। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିସାରାକୁ ନ େଫରାଅ
େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହୁଛ ିତୁେମ୍ଭ ମରିବ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ପରିବାର ତୁମ୍ଭ ସହତି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।”

8 େତଣୁ ତା’ ପରଦନି ପ୍ରଭାତରୁ ଅବେିମଲକ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର କହେିଲ। ଦାସମାେନ ଭୟେର
ଥରିେଲ। 9 ଏହା ପେର ଅବେିମଲକ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏପରି କଲ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ତ କିଛ ିେଦାଷ କରି ନାହିଁ? ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରିଛ ିେଯ, େମା’ େଦଶ ପ୍ରତ ିବପିଦ ଆଣବିାକୁ ତୁେମ୍ଭ
ଇଚ୍ଛା କଲ? ତୁମ୍ଭର େମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି କରିବାର ନ ଥିଲା। 10 କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲ?”

11 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ଏଠାେର େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଭୟ କରୁ ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଲି।ି ମୁଁ ଭାବଲି ିଏଠାେର କାେଳ କିଏ
େମାେତ ହତ୍ୟାକରି ସାରାକୁ େମା’ଠାରୁ େନଇଯିବ। 12 େସ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ,
କିନୁ୍ତ େସ ମଧ୍ୟ େମାର ଭଉଣୀ। େସ େହଉଛ ିେମା’ ବାପାଙ୍କର ଏକ ଝଅି।
କିନୁ୍ତ େସ େମା’ ମା’ର ଝଅି ନୁେହଁ। 13 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େମାର
ପିତାଙ୍କ ଗହୃରୁ ଦୂରକୁ ଆେଗଇ େନେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାଇେଲ। ଏପରି େଯେତେବେଳ େହଲା ମୁଁ ସାରାକୁ
କହଲି,ି ‘ଦୟାକରି େମା’ ପାଇଁ ଏହା କର! ଆେମ୍ଭ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବା, ତୁେମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ।’”

14 େତଣୁ ଅବେିମଲକ ସାରାକୁ େଫରାଇ େଦେଲ। ଅବେିମଲକ ମଧ୍ୟ
ତାଙୁ୍କ କିଛ ିେମଷ, ଗାଈ, େଗାରୁ ଏବଂ କିଛ ିେସବକ ଓ େସବକିାଗଣଙୁ୍କ
େଦେଲ। 15 ଏବଂ ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍କୁ ଗ୍ଭହଁ ଏହା
େମାର ଭୂମି, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ଗ୍ଭହଁ େସଠାେର ରହପିାର।”

16 ଅବେିମଲକ ସାରାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇକୁ ସହସ୍ର ରୂପା
ଖଣ୍ଡ େଦଉଛ।ି ମୁଁ ଏପରି କରୁଛ ିକାରଣ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ େଯ ଯାହା କରିଛି
ଭୁଲ୍ କରିଛ।ି ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଦଖନୁ୍ତ ଓ ହୃଦ୍େବାଧ କରନୁ୍ତ େଯ, ମୁଁ
ଠିକ୍ କରୁଛ ିେବାଲ।ି”

17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବେିମଲକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟା କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କେଲ, କାରଣ ଅବେିମଲକ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙୁ୍କ
େନଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱର ଅବେିମଲକ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଗଣଙୁ୍କ ଓ ଦାସୀଗଣଙୁ୍କ
ଆେରାଗ୍ୟ କେଲ। ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଜାତ େହେଲ।

େଶଷେର ସାରା ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ସାରାଙ୍କଠାେର କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା
କେଲ। େସ ସାରାକୁ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ
େସପରି କେଲ। 2 ସାରା ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ

ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟ ଅବସ୍ଥାେର ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ଏସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନରୂିପିତ ସମୟେର ଘଟଲିା। 3 ସାରା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,
ଏବଂ ଅବ୍ର ହାମ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରି ତା’ର ନାମ େଦେଲ ଇସ୍ହାକ,
4 ଅବ୍ରହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଅନୁସାେର ଇସ୍ହାକକୁ ଠିକ୍ ଆଠଦନି
ପେର ସୁନ୍ନ ତ କେଲ।

5 ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଜନ୍ମ  େବଳକୁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଏକଶହ ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା। 6 ଏବଂ ସାରା କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ନମିେନ୍ତ ହସ
େଦେଲ ଏବଂ ଯିଏ ଏହା ଶୁଣବି େସ ମଧ୍ୟ ହସବି। 7 େକୗଣସ ିେଲାକ

ଚନି୍ତ ା କେଲ ନାହିଁ େଯ, ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମଠାରୁ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ  େଦବ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତାଙୁ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ଏକ ପୁତ୍ର େଦଲ।ି”

ଗହୃେର ବବିାଦ େଦଖା େଦଲା

8 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ ଯେଥଷ୍ଟ ବଡ଼ େହେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
ଆରମ୍ଭ କେଲ। େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମ ଏକ ବରିାଟ େଭାଜିର ଆେୟାଜନ କେଲ।
9 ହାଗାରର ପୁଅ େଖଳୁଥିବାର ସାରା େଦଖିେଲ। ଯାହା ହାଗାର
ମିଶରୀୟ ଏହ ିପୁତ୍ର ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଥିଲା। 10 ସାରା
ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିଦାସୀ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ତଡ଼ଦିଅି।
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ମରିଯିବା େମାର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ଆମ୍ଭର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ। ମୁଁ େସହ ିଦାସୀର ପୁତ୍ର, ଇସ୍ହାକ ସହତି ଅଂଶ
ଅଧିକାର ପାଉ େବାଲ ିଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ।”

11 ଏହ ିଦୁଃଖ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଘାରିଲା, େସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାଏଲ
ବଷିୟେର ବହୁତ ଭାବେିଲ। 12 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର େସହ ିଦାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ େହବାର ନାହିଁ।
ସାରା େଯପରି ଗ୍ଭହୁଁଛ ିେସପରି କର। ଇସ୍ହାକ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରର ନାମ
ରଖିବ। 13 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସୀର ପୁତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଜାତି
ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର।”

14 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଅବ୍ର ହାମ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣଥିଳି
ଆଣେିଲ। ଅବ୍ରହାମ ତାହା ହାଗାରକୁ େଦେଲ। ଅବ୍ରହାମ ହାଗାର ଓ ତା’ର
ପୁତ୍ରକୁ େସହ ିଜିନଷି ସହତି ପଠାଇ େଦେଲ। ହାଗାର େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
େବର୍େଶବା ମରୁଭୂମିେର ଭ୍ରମଣ କେଲ।

15 େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ ପାଣ ିେଶଷ େହାଇଗଲା େସେତେବେଳ
ହାଗାର ତା’ର ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ବୁଦା ତେଳ ରଖିଲା। 16 ହାଗାର େସଠାରୁ
କିଛ ିଦୂରକୁ ଗଲା, େସେତ ଦୂର େଯେତ ଦୂର େଗାଟଏି ଧନୁରୁ ଶର
ମାରିେଲ ଯାଏ। େସଠାେର େସ ଯାଇ ବସ ିପଡ଼ଲିା। ହାଗାର ତା’ର ପିଲାଟି
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରୁଥିବାର େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଲା ନାହିଁ। େତଣୁ େସ େସଠାେର
କ୍ରନ୍ଦନ କଲା।

17 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିବାଳକର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣପିାରିେଲ ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ହାଗାରକୁ କହେିଲ, “କ’ଣ େହଲା ହାଗାର?
ଭୟ କର ନାହିଁ! ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େସ ପିଲାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି
ପାରୁଛନି୍ତ। 18 ଯାଅ ଏବଂ ବାଳକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତା’ର ହାତ ଧରି
ତାକୁ ଆେଗଇ ନଅି। ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ବହୁ ସନ୍ତାନର ପିତା କରିବ।ି”

19 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ହାଗାରକୁ ଏକ କୂପ େଦଖାଇେଲ। େତଣୁ
ହାଗାର େସହ ିକୂପ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଥଳିେର ପାଣ ିଭତ୍ତିର୍କଲା। ଏହା
ପେର ତା’ର ପୁତ୍ରକୁ େସଥିରୁ ପାଣ ିପିଇବାକୁ େଦଲା।

20 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରୁ େସହ ିବାଳକ ବଡ଼ େହଲା। ଇଶ୍ମାଏଲ
ମରୁଭୂମିେର ବାସକଲା ଏବଂ ଏକ ଶିକାରୀ େହଲା। େସ ଧନୁ ମାରିବା
ନପିୁଣଭାବେର ଶିକ୍ଷା କଲା। 21 ତା’ର ମା ତା’ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶରେର
ଠିକ୍ କଲା। େସମାେନ ପାରଣ ନାମକ ମରୁଭୂମିେର ବାସ କେଲ।

ଅବେିମଲକ ସହତି ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ମୂଲଗ୍ଭଲ

22 ଏହା ପେର ଅବେିମଲକ ଏବଂ ଫୀେଖାଲ୍ ନାମକ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର
େସନାପତ ିଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟେର
ସହାୟ ଅଟନି୍ତ। 23 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର
ପ୍ରତଜି୍ଞା କର। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କର େଯ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଓ େମାର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ତୁେମ୍ଭ େମା’
ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇବ ଏବଂ େମାର େଦଶ େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଏକ
ବେିଦଶୀ ପରି ବାସ କରୁଛ। ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବ।
ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଦୟା େଦଖାଇଛ।ି”

24 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ।ି” 25 ଏହା
ପେର ଅବ୍ରହାମ ଅବେିମଲକଠାେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ। କାରଣ
ଅବେିମଲକର ଦାସମାେନ ଏକ କୂଅକୁ କବ୍ଜା କରି େନଇଛନି୍ତ।
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26 କିନୁ୍ତ ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ କିଏ ଏହା କରିଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଆଗରୁ େମାେତ ଏ ବଷିୟେର କିଛ ିକହଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ
ବଷିୟେର ଶୁଣବିାକୁ ପାଇଲ।ି”

27 େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଅବେିମଲକ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚୁକି୍ତ େହଲା।
ଅବ୍ର ହାମ ଅବେିମଲକକୁ ଚୁକି୍ତର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କିଛ ିେମଷ ଓ େଗାରୁ
େଦେଲ। 28 ଅବ୍ରହାମ ମଧ୍ୟ େମଷପଲରୁ ସାେତାଟା େମଷବତ୍ସା ଅଲଗା
କରି ରଖିେଲ।

29 ଅବେିମଲକ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସାେତାଟା
େମଷକୁ ଅଲଗା କଲ?”

30 ଅବ୍ରହାମ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େଯ ଏହ ିକୂପ େଖାଳିଅଛ ିତହିଁର
ପ୍ରମାଣ ନମିେନ୍ତ େମା’ଠାରୁ ଏହ ିସାେତାଟା େମଷ ବତ୍ସା େନବାକୁ େହବ।”

31 ଏଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େବର୍େଶବା େହଲା, େସ େସହ ିକୂପର
ନାମ ଏପରି େଦେଲ, କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉଭୟ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ।

32 େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମ ଏବଂ ଅବେିମଲକ େବର୍େଶବାଠାେର ଏକ ଚୁକି୍ତ
କେଲ। ଏହା ପେର ଅବେିମଲକ ଏବଂ ତାଙ୍କର େସନାପତି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

33 ଅବ୍ରହାମ ଏକ ବେିଶଷ ଗଛ େସଠାେର େରାପଣ କେଲ। େସହି
ସ୍ଥାନେର ଅବ୍ରହାମ ଅନାଦ ିଅନନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 34

ଏବଂ ଅବ୍ରହାମ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ବହୁ ଦନି ବାସ କେଲ।

ଅବ୍ରହାମ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟାକର

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଘଟବିାପେର, ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅବ୍ର ହାମ!”

ଏବଂ ଅବ୍ର ହାମ କହେିଲ, “ହଁ!”
2 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ େମାରିୟାକୁ ନଅି।

େମାରିୟାେର ତୁମ୍ଭର ଏକ ମାତ୍ର େସ୍ନହର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକକୁ େମା’ ନମିେନ୍ତ
େହାମାେଥର୍ ବଳିଦାନ କର। ମୁଁ େଯଉଁ ପବର୍ତକୁ କହବି ିେସହ ିପବର୍ତକୁ
େନଇ େସଠାେର େହାମବଳି କର।”

3 ପ୍ରଭାତେର ଅବ୍ରହାମ ଉଠିେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଧକୁ ସଜାଇେଲ।
ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଦାସଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତିେର
େନେଲ। ଅବ୍ରହାମ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ କାଠ କାଟ ିପରେମଶ୍ୱର କହଥିିବା
ସ୍ଥାନକୁ େନଇଗେଲ। 4 ତୃତୀୟ ଦନିର ଯାତ୍ରା ପେର ଅବ୍ରହାମ ନରିୀକ୍ଷଣ
କେଲ ଓ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ େଦଖିେଲ, େଯଉଁଠାକୁ େସ ଯାଉଥିେଲ। 5 ଏହା
ପେର ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଧ ସହ
ଏହଠିାେର ଅେପକ୍ଷା କର। ମୁଁ େମାର ପୁତ୍ରକୁ େନଇ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଉପାସନା ପାଇଁ ଯାଉଛ।ି କିଛ ିସମୟ ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସବୁି।”

6 ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର କାନ୍ଧେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ କାଠ ରଖିେଲ
ଏବଂ ନେିଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଛୁରୀ ଏବଂ ନଆିଁ େନଇ ଗେଲ। ଏହା ପେର
ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର େହାଇଗେଲ।

7 ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପିତା!”
ଅବ୍ର ହାମ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, େମାର ପୁତ୍ର।”
ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ କାଠ ଓ ନଆିଁ ଅଛ,ି

କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େମଷକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ ତାହା େକଉଁଠାେର?”
8 ଅବ୍ରହାମ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ େମାର ପୁତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ନେିଜ

ଉତ୍ସଗର୍ ପାଇଁ େସହ ିେମଷ େଯାଗାଇେବ।”
େତଣୁ ଇସ୍ହାକ ଓ ଅବ୍ରହାମ ଏକତ୍ର େସଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲେିଲ। 9

ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିବା ସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ଆସେିଲ। େସଠାେର ଅବ୍ରହାମ
ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କେଲ ଏବଂ ତାହା ଉପେର କାଠ ସଜାଡ଼େିଲ।
ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକକୁ ବାନି୍ଧ ଯଜ୍ଞେବଦରି କାଠ ଉପେର ଶୁଆଇ
େଦେଲ। 10 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ଛୁରୀ ଆଣେିଲ ଏବଂ
ଇସ୍ହାକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ।

11 କିନୁ୍ତ ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ଡ଼ାକି
କହେିଲ, “େହ ଅବ୍ରହାମ, େହ ଅବ୍ରହାମ!”
ଅବ୍ର ହାମ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ!”
12 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା

କର ନାହିଁ କି କିଛ ିଆଘାତ କର ନାହିଁ। ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େଦଖି ପାରୁଛ ିେଯ,
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁଛ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନ ିଚଳୁଛ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ େମା’ ସକାେଶ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
କୁଣ୍ଠାେବାଧ କରି ନାହଁ।”

13 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ନରିୀକ୍ଷଣ କେଲ ଓ ଏକ ଅଣ୍ଡରିା େମଷ
େଦଖିେଲ, ତା’ର ଶିଙ୍ଗ ବୁଦାେର ଚ୍ଛନି୍ଦ େହାଇଥିଲା। େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମ େସହି
ଅଣ୍ଡରିା େମଷକୁ ଆଣ ିହତ୍ୟା କେଲ ଓ ତାହାକୁ ନଜିପୁତ୍ର ବଦଳେର
େହାମବଳିେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 14 େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ
େଦେଲ, “ଯିେହାବାଃ-ଯିରି” ଏପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ କୁହନି୍ତ ,
“ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।”

15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଡ଼ାକିେଲ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ େଦବାକୁ
ସମ୍ମତ େହଲ, କାରଣ େମା’ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଇଥିଲ।ି ମୁଁ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ ିେଯ, 17 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି ଆକାଶର ତାରାତୁଲ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର  କୂଳର
ଅସଂଖ୍ୟ ବାଲ ିତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧର ବଢ଼ାଇବ।ି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ େଯଉଁ ସହର ଅଧିକାର କରିଛନି୍ତ େସହ ିସହରେର ବାସ
କରିବ। 18 ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତ ିତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। ମୁଁ ଏପରି କରିବ ିକାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାକ୍ୟ
ମାନଅିଛ।”

19 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ଦାସଗଣ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ।
ଏହା ପେର େସମାେନ ସମେସ୍ତ େବର୍େଶବାକୁ େଫରିଗେଲ। ଏବଂ ଅବ୍ରହାମ
େସଠାେର ବାସ କେଲ।

20 ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଘଟଯିିବା ପେର, ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା
ପଠାଗଲା। ବାତ୍ତର୍ାଟ ିଏହପିରି ଥିଲା, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ନାେହାର ଏବଂ ତା’ର
ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲ୍କା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଅଛ।ି 21 ତାହାର େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଊଷ,
ତାହାର ଭାଇ ବୂଷ ଓ ଅରାମର ପିତା କମୂେୟଲ। 22 ଏହା ପେର,
େକଷଦ୍, ହେସା, ପିଲଦଶ୍, ଯିଦ୍ଲଫ୍ ଓ ବଥୂେୟଲ।” 23 େସହି
ବଥୂେୟଲର କନ୍ୟା ରିବକିା। ମିଲ୍କା ଏହ ିଆଠ ଜଣଙୁ୍କ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର
ଭ୍ରାତା ନାେହାର ନମିେନ୍ତ ଜନ୍ମ  କଲା। 24 ଏବଂ ନାେହାରର ରୂମା ନାମ୍ନୀ
ଦାସୀଠାରୁ େଟବହ, ଗହନ୍, ତହଶ୍ ଓ ମାଖା ଏମାେନ ଜନ୍ମ  େନେଲ।

ସାରାର ମୃତୁ୍ୟ

ସାରା 127 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 2 ସାରା କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ
କିରିୟଥ-ଅବର୍ର ହେିବ୍ର ାଣେର ମେଲ। ଅବ୍ରହାମ ଏଥିପାଇଁ ମନ
ଦୁଃଖ କେଲ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ। 3 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ

େସହ ିମୃତ େଦହକୁ ଛାଡ଼ ିେହତରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 4 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର ଏକା ବେିଦଶୀ ଅେଟ। େମାର
ସ୍ତ୍ରୀକୁ କବର େଦବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ େମାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି େମାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ
କବର ସ୍ଥାନେର େମାେତ ଅଧିକାର ଦଅି।”

5 େହତର େଲାକମାେନ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, 6 “େହ ପ୍ରେଭା,
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ। ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନେର େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର କବର େଦଇ ପାରିବ।
ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କବର ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େକହ ିଅଟକାଇବୁ ନାହିଁ।”

7 ଅବ୍ରହାମ ଉଠି େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 8 ଅବ୍ରହାମ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କବର େଦବା ପାଇଁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥାଅ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସାହରର ପୁତ୍ର
ଇେଫ୍ର ାଣ ନକିଟେର ନେିବଦନ କର। 9 େସ ହୁଏତ ମକ୍େପଲାର ଗମୁ୍ଫା
ଉଚତି୍ ମୂଲ୍ୟେର େମାେତ ବକିି େଦେବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛ,ି ତାଙ୍କର
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େକ୍ଷତର େଶଷ ଭାଗେର ଯାହା ଅଛ।ି ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏହି
ଦଆିନଆିର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଏହାକୁ କବର ସ୍ଥାନ ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ପାଇଁ କ୍ରୟ କରୁଛ।ି”

10 େସହ ିସମୟେର ଇେଫ୍ର ାଣ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସଥିିଲା।
େତଣୁ େହତର ଇେଫ୍ର ାଣ ଆପଣା ନଗର ବହଃିଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶକାରୀ େହତର
ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା। 11 “ନା ମୁନବି,
େସପରି େହବ ନାହିଁ। େମା’ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନ ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ଗହୁା େଦଲ।ି ମୁଁ ସ୍ୱବଂଶୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା
ଆପଣଙୁ୍କ େଦଲ।ି ଆପଣ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ େଦହକୁ କବର ଦଅିନୁ୍ତ।”

12 ଅବ୍ରହାମ େହତର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 13 ଅବ୍ରହାମ
ଇେଫ୍ର ାଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିସ୍ଥାନର
ସମସ୍ତ ପଇସା େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଅଛ।ି େମାର ଅଥର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏବଂ ମୁଁ
େମାର ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦବ।ି”

14 ଇେଫ୍ର ାଣ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, 15 “ମହାଶୟ,
େମାର କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ। ଭୂମି ଖଣ୍ଡକର ମୂଲ୍ୟ ତ ଗ୍ଭରିଶହ େଶକଲ ରୂପା
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓ େମା’ ପାଇଁ କିଛ ିନୁେହଁ। ଭୂମି ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କବର ଦଅିନୁ୍ତ।”

16 ଅବ୍ରହାମ ବୁଝ ିପାରିେଲ େଯ ଇେଫ୍ର ାଣ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବଷିୟେର
କଥା କହୁଛ।ି େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମ ତାଙୁ୍କ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ େଦେଲ। ଯାହା
େହତୀୟମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଅବ୍ର ହାମ ଅେଢ଼ଇ ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା ସମସ୍ତଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଇେଫ୍ର ାଣକୁ େଦେଲ।

17 ଏଣୁ ଇେଫ୍ର ାଣ େସହ ିଭୂମିର ମାଲକିାନା ବଦଳାଇେଲ। ମମି୍ର
ପାଖେର େଯଉଁ ଜମି ମକ୍େପଲାେର ଥିବା ଗହୁା ପାଶ୍ୱର୍ ଏବଂ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର
ଥିବା ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ବକିାଗଲା। ଏହ ିଚୁକି୍ତ ନଗର ଫାଟକେର
େହତର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର କରାଗଲା। 19 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ
ମକ୍େପଲା େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ଗହୁାେର ମମି୍ରର ପାଶ୍ୱର୍େର େହେବ୍ର ାଣ ମଧ୍ୟେର କିଣାନ
େଦଶେର ନଜିର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନ କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ
ଥିଲା। 20 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଅବ୍ରହାମ େହତରମାନଙ୍କଠାରୁ େକ୍ଷତ ଏବଂ
େସଥିେର ଥିବା ଗମୁ୍ଫା କିଣେିଲ। େସ ଏହାକୁ କବର ସ୍ଥାନ ରୂେପ ବ୍ୟବହାର
କେଲ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ

ଅବ୍ରହାମ ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟ ଅବସ୍ଥାେର ବଞ୍ଚଥିିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ
ସମସ୍ତ ଗତେିର ଆଶାବର୍ାଦ କରିଥିେଲ। 2 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର
ପୁରୁଣା ଗ୍ଭକର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ େର

ଥିଲା। ଅବ୍ର ହାମ ତାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “େମାର ଜଙ୍ଘତେଳ ତୁମ୍ଭର
ହସ୍ତ ଦଅି ଏବଂ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର। 3 ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର, ଯିଏ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର
ନମିର୍ାଣକାରୀ, େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପୁତ୍ରର ବବିାହ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର
କନ୍ୟାଗଣ ସହତି କରାଇବ ନାହିଁ, େଯଉଁମାନଙ୍କ ସହତି ମୁଁ ବାସ କରୁଅଛ।ି
4 େମାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଇସ୍ହାକ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ଧରି ଆସ।”

5 ଦାସ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହା ସମ୍ଭବ େହାଇପାେର େଯ, େଯେବ
େକୗଣସ ିକନ୍ୟା େମା’ ସହତି ଏହ ିଭୁମିକୁ ଆସ ିନ ପାରନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ େମା’ ସହତି ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ େନବା ଉଚତି୍ କି?”

6 ଅବ୍ରହାମ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା େମାର ପୁତ୍ରକୁ େସଠାକୁ େନବ ନାହିଁ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େମାର ଜନ୍ମ  ସ୍ଥାନରୁ େମା’
ପିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଠାକୁ ଆଣଛିନି୍ତ। େସହ ିସ୍ଥାନ େମାର ପରିବାରମାନଙ୍କ
ପାଇଁ େମାର ପିତା। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ , ଏହ ିଭୂମି େମାର
ପରିବାର ପାଇଁ େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେଣ ତାଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ପଠାଇପାରନି୍ତ। େମାର ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ େଖାଜି ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ। 8

କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସହ ିଝଅି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆସବିା ପାଇଁ ମନା କେର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତ େହବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପୁତ୍ରକୁ େସହି
ସ୍ଥାନକୁ ନଅି ନାହିଁ।”

9 େତଣୁ େସହ ିଦାସ ତାଙ୍କର ମୁନବିଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଛୁଇଁ ଶପଥ କେଲ।

େଖାଜା ଆରମ୍ଭ େହଲା

10 େସହ ିଦାସ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଦଶଟା ଓଟ େନଇ େସହ ିସ୍ଥାନ
ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଉପହାରଗଡୁ଼କି ବହନ କରି
େନେଲ। େସହ ିଦାସ ନାେହାର, ଅରାମନହରୟିମର ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। 11 ଏହା ପେର େସ ନଗର ବାହାେର ଥିବା େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ,
େଯଉଁଠାକୁ କନ୍ୟାମାେନ ଜଳ ପାଇଁ କୂପ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ। ନଗର
ବାହାେର େସହ ିକୂପ ନକିଟେର ଓଟମାନଙୁ୍କ ଆଣୁ୍ଠଆଇ ବସାଇେଲ।

12 ଦାସ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ! ତୁେମ୍ଭ େମାର
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର। େମାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ କରାଇ, େମାହର
କତ୍ତର୍ା ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। 13 ଏହଠିାେର ମୁଁ କୂପ
ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇ ଅଛ।ି ଏବଂ ନଗରରୁ କନ୍ୟାମାେନ ପାଣ ିେନବାକୁ
ଏଠାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ। 14 ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କଲ ିତୁମ୍ଭର ଚହି୍ନ ପାଇଁ କିଏ
ଇସ୍ହାକର ସ୍ତ୍ରୀ େହବ। ମୁଁ େସହ ିଝଅିକୁ କହବି ି‘ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭର ପାତ୍ର
େମା’ ଆଡ଼କୁ ତଳମୁହଁା କର। େଯପରି ମୁଁ ପାଣ ିପିଇ ପାରିବ।ି’ ମୁଁ ଜାଣି
ପାରିବ ିେସହ ିେହଉଛ ିଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରୀ ଯିଏ କହବି, ‘ପାଣ ିପିଅ ଏବଂ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ଓଟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଣ ିେଦବ।ି’ ଯଦ ିଏହପିରି ହୁଏ, େତେବ ମୁଁ
ଜାଣବି ିେସ େହଉଛ ିଇସ୍ହାକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣବିି
ତୁେମ୍ଭ େମାର ମୁନବିଙ୍କ ଉପେର ଦୟା କଲ।”

େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ ବଛାଗେଲ

15 ଏହା ପେର ଦାସଟରି ପ୍ରାଥର୍ନା ସରିବା ପୂବର୍ରୁ ଜେଣ ଯୁବତୀ
ରିବକିା କୂଅ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ରିବକିା ଥିେଲ, ବଥୂେୟଲର ଝଅି।
ବଥୂେୟଲ ମିଲ୍କାର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଯିଏ କି ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଭାଇ ନାେହାର
ସହତି ବବିାହ କରିଥିେଲ। ରିବକିା ପାଣପିାତ୍ର କାନ୍ଧେର େଥାଇ କୂଅ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 16 େସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ଅବବିାହତିା
ଥିେଲ। େସ ଜେଣ କୁମାରୀ। େସ କୂଅ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ତା’ର ପାତ୍ରେର
ପାଣ ିଭତ୍ତିର୍ କେଲ। 17 ଏହା ପେର େସହ ିଦାସଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭ ପାତ୍ରରୁ େମାେତ କିଛ ିଜଳ ପାନ
କରିବାକୁ ଦଅି।”

18 ରିବକିା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ପାତ୍ରଟକୁି ଓହ୍ଲାଇ ତାଙୁ୍କ ପିଇବାକୁ
େଦେଲ। ରିବକିା କହେିଲ, “େହ ମହାଶୟ ପାନ କର।” 19 ଜଳପାନ
କରିବାକୁ େଦଇ ରିବକିା କହେିଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଓଟମାନଙୁ୍କ ଜଳପାନ
କରାଇବ।ି” 20 ଏହା ପେର ରିବକିା କୂଅରୁ ପାଣ ିକାଢ଼ ିକୁଣ୍ଡେର ଢ଼ାଳିେଲ
ଓ ପୁନରାୟ ପାଣ ିକାଢ଼ବିା ପାଇଁ କୂଅ ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଏବଂ େସ
ଏହପିରି ସମସ୍ତ ଓଟମାନଙୁ୍କ ପାଣ ିପିଆଇେଲ।

21 ତା’ପେର େସ କନ୍ୟାକୁ ଅତ ିପାଖେର ଏବଂ ଶାନ୍ତଭାବେର
େଦଖିେଲ, େସ ନଶିି୍ଚତ େହବାପେର ଏବଂ ଜାଣେିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା
ସଫଳ କରିଥିେଲ। 22 ଓଟମାେନ ପାଣ ିପିଇ ସାରିବା ପେର େସହ ିଦାସ
ରିବକିାଙୁ୍କ ଏକ ସୁନା ନଥ ପ୍ରଦାନ କେଲ ଯାହାର ଓଜନ ଅଧଭରି ଥିଲା।
ଏବଂ ତା’ର ହାତ ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିବଳା ଯାହାର ଓଜନ ଦଶ ଭରି ଥିଲା।
23 େସହ ିଦାସଜଣକ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ବାପାଙ୍କର ନାମ କ’ଣ? ତୁମ୍ଭ
ପିତାଙ୍କ ଗହୃେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରହବିା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛ ିକି?”

24 ରିବକିା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ପିତା ବଥୂେୟଲ, ନାେହାରର ଓ
ମିଲ୍କାର ଜନ୍ମ  ପୁତ୍ର।” 25 ଏହା ପେର େସ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “ଆଜ୍ଞା ହଁ
ତୁମ୍ଭ ଓଟମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ନଡ଼ା ଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ପାଇଁ
ଆମ୍ଭର ସ୍ଥାନ ଅଛ।ି”

26 େସହ ିଦାସଜଣକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଉପାସନା
କେଲ। 27 େସହ ିଦାସଜଣକ କହେିଲ, “େମାର କତ୍ତର୍ା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନୁ୍ତ। େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର କତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟାଚରଣ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େମା’ କତ୍ତର୍ାଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟଙ୍କ ଗହୃକୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ।”
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28 ଏହା ପେର ରିବକିା େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରେର ଏହ ିକଥା
ଜଣାଇେଲ। 29 ରିବକିାର ଏକ ଭାଇ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ନାମ ଲାବନ।
ରିବକିା ତାଙୁ୍କ ସବୁକଥା ଜଣାଇେଲ। ଲାବନ ଏହକିଥା ଶୁଣବିା ସମୟେର
ତାହାର ହସ୍ତେର େଯେତେବେଳ ବଳା େଦଖିେଲ। େସ କୂଅ ପାଖକୁ
େଦୗଡ଼ଗିେଲ। ଏବଂ େସହେିଲାକ ଜଣକ ଓଟମାନଙୁ୍କ ଧରି େସହ ିକୂପ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 31 ଲାବନ କହେିଲ, “ଭତିରକୁ ଆସ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର ବାହାେର ଠିଆ େହବା
ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଓଟ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ।ି”

32 େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଦାସ ଗହୃକୁ ଗେଲ। ଲାବନ ଓଟମାନଙ୍କର
ସାଜ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ
ନଡ଼ା େଦେଲ। େସ ଭୃତ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପାଣ ିେଦେଲ। ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା କି େସମାେନ ପାଦ େଧାଇେବ। 33 ଏହା ପେର
ଲାବନ ତାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ, କିନୁ୍ତ େସହ ିଦାସ ଖାଇବାକୁ ମନା
କେଲ। େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆସବିାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ନ କହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ଘେର ଖାଇବ ିନାହଁ।”
େତଣୁ ଲାବନ କହେିଲ, “େତେବ କୁହନୁ୍ତ।”

ରିବକିାର ହାତ ମାଗିବା

34 େସହ ିଦାସ ଜଣକ କହେିଲ, “ମୁଁ େହଉଛ ିଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଦାସ।
35 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସବୁ େକ୍ଷତ୍ରେର ଅତଶିୟ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ ବଡ଼ େଲାକ େହାଇଛନି୍ତ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ
ପଲ ପଲ େଗାରୁ, େମଷ, ସୁନା, ରୂପା, ଦାସଦାସୀ, ଓଟ ଓ ଗଧ
େଦଇଛନି୍ତ। 36 ସାରା େମାର କତ୍ତର୍ାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, େସ ବୁଢ଼ ିବୟସେର ଏକ
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େମା’ କତ୍ତର୍ାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ େସ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ। 37 େମାର କତ୍ତର୍ା େମାେତ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଇ କହେିଲ, ‘େମାର
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ କିଣାନୀୟ ସେଙ୍ଗ ବବିାହ େଦବ ନାହିଁ। େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
େଦଶେର ବାସ କରୁଅଛୁ।’ 38 େତଣୁ େସ େମାେତ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି ତାଙ୍କ
ସମ୍ପକର୍ୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ ଏବଂ କହେିଲ, ‘ଯାଅ ଓ େମା’ ପୁତ୍ର
ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ରବଧୂ ଧରି ଆସ।’ 39 ମୁଁ େମାର କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ କହଲି,ି ‘ଏପରିକି
େସ ସ୍ତ୍ରୀ େମା’ ସହତି ଏଠାକୁ ଆସ ିନ ପାେର।’ 40 କିନୁ୍ତ େମାର ପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, ‘ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେର ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ
ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇେବ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଯାତ୍ରା
ସଫଳ କରିେବ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ। େମାର ପିତାଙ୍କ ବଂଶରୁ େମାର ପୁଅ ନମିେନ୍ତ
କନ୍ୟା ଆଣବି। 41 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଯାଅ େମାର ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ େସମାେନ ଯଦ ିମନା କରିେବ େମା’ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କନ୍ୟା
େଦବା ପାଇଁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତ େହବ।’

42 “ଆଜି ଏହ ିକୂପ ନକିଟକୁ ଆସଲି ିଏବଂ କହଲି,ି ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ଦୟାକରି େମାର
ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରାଅ। 43 ମୁଁ େସହ ିକୂପ ନକିଟେର ଠିଆ େହଲ ିଏବଂ
ଜେଣ ନରୂିପିତ କନ୍ୟାକୁ ଅେପକ୍ଷା କଲ,ି ଯିଏ ଏଠାକୁ ପାଣ ିପାଇଁ ଆସବି।
ଏହା ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “ଦୟାକରି େମାେତ ତୁମ୍ଭ ପାତ୍ରରୁ ଜଳପାନ
କରିବାକୁ ଦଅି।” 44 େସହ ିକନ୍ୟାଟ ିେମାେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଧରଣର ଉତ୍ତର
େଦଇ କହବି, “ପାଣ ିପିଅନୁ୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଓଟମାନଙୁ୍କ ଜଳପାନ
କରାଇବ।ି” ଏହ ିଉପାୟେର ମୁଁ ଜାଣବି ିେଯ େସହ ିଝଅିଟକୁି ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବାଛ ିଅଛନି୍ତ।’

45 “େମାର ନୀରବର ପ୍ରାଥର୍ନା ସରିବା ପୂବର୍ରୁ ରିବକିା କାନ୍ଧେର
ଜଳପାତ୍ର ଧରି କୂଅମୂଳକୁ ଆସେିଲ। େସ ଜଳପାତ୍ର କୂଅ ଭତିରକୁ
ପକାଇେଲ ଏବଂ କିଛ ିଜଳ କାଢ଼େିଲ। 46 ଏବଂ େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
ତା’ର ପାତ୍ର କାନ୍ଧରୁ କାଢ଼ ିେମା’ ହାତେର ପାଣ ିଢ଼ାଳିେଲ। ଏହା ପେର େସ
କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଜଳପାନ କର। ମୁଁ ଓଟମାନଙୁ୍କ ଜଳପାନ କରାଉଛ।ି’
େତଣୁ ମୁଁ ଜଳପାନ କଲ ିଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ େମାର ଓଟମାନଙୁ୍କ ଜଳପାନ
କରାଇେଲ। 47 ତା’ପେର ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି ‘ତୁମ୍ଭର ପିତା କିଏ?’ େସ ଉତ୍ତର

େଦେଲ, ‘ବଥୂେୟଲ େମାର ପିତା।’ ଏହା ପେର ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ବଳା ଓ ନଥ
େଦଲ।ି 48 ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲ।ି େସ େମାର
କତ୍ତର୍ାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାତୃପୁତ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ େମାେତ
ପ୍ରକୃତ ପଥେର କଢ଼ାଇ ଆଣେିଲ। େମାର କତ୍ତର୍ା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର େସହି
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲ।ି 49 ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାର କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାକୁ େଦବ?
କିମ୍ୱା ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଫରାଇେଦବ? େମାେତ କୁହ େତେବ ମୁଁ ଜାଣବି ିକ’ଣ
କରିବା ଉଚତି୍।”

50 ଏହା ପେର ଲାବନ୍ ଏବଂ ବଥୂେୟଲ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଆେମ୍ଭ
େଦଖୁଛୁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ଡ଼ୁ, ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିପାରିବୁ
ନାହିଁ। 51 େଦଖ, ରିବକିା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ,ି ତାକୁ େନଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତାକୁ ତୁମ୍ଭ କତ୍ତର୍ାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବବିାହ
ଦଅି।”

52 େଯେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଦାସ ଏହା ଶୁଣେିଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 53 ଏହା ପେର ରିବକିା
ପାଇଁ ଆଣଥିିବା ସବୁ ଉପହାର ତାଙୁ୍କ େଦେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର
ଓ ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ତାଙୁ୍କ େଦେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦାମିକା ଉପହାର
ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇକୁ େଦେଲ। 54 ଏହା ପେର େସ ଏବଂ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଖାଇପିଇ ବଶି୍ରାମ େନେଲ। ତା’ ପରଦନି ପ୍ରଭାତରୁ େସମାେନ
ଉଠି କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯିବୁ।”

55 ରିବକିାର ମା ଓ ଭାଇ କହେିଲ, “ରିବକିାକୁ ଆମ ସହତି କିଛ ିଦନି
ରହବିାକୁ ଦଅି। ତାକୁ ଆମ ସହତି ଆଉ ଦଶ ଦନି ରହବିାକୁ ଦଅି। ଏହା
ପେର େସ ଯାଇପାରିବ।”

56 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦାସ କହେିଲ, “େମାେତ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହ
ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ
େମାର କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଗହୃକୁ େଫରିବାକୁ ଦଅି।”

57 ରିବକିାର ଭାଇ ଓ ମା କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ରିବକିାକୁ ପଗ୍ଭରିବା।”
58 େସମାେନ ରିବକିାକୁ ଡ଼ାକି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକ ସହତି
ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ କି?”
ରିବକିା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଯିବ”ି
59 େତଣୁ େସମାେନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା

ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ରିବକିାକୁ ପଠାଇ େଦେଲ। ରିବକିାର େସବକିା
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହତି ଗଲା। 60 େଯେତେବେଳ ରିବକିା େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େିଲ
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭର ଭଉଣୀ,
ତୁେମ୍ଭ ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକଙ୍କର ମାତା ହୁଅ।

ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାେନ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
ତାଙ୍କର ନଗର ଅଧିକାର କରନୁ୍ତ।”
61 ଏହା ପେର ରିବକିା ଓ ତାଙ୍କର େସବୀକା ଓଟଗଡୁ଼କି ଉପେର ଚଢ଼ି

େସହ ିମନୁଷ୍ୟର ପେଛ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସହ ିଦାସ ରିବକିାକୁ େଘନ ିପ୍ରସ୍ଥାନ
କେଲ।

62 ଇସ୍ହାକ ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ବାସ କରିବାରୁ େବର-ଲହୟ-େରାୟୀ
ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ େଫରି ଆସେିଲ। 63 ପୁଣ ିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ଧ୍ୟାନ
କରିବାକୁ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇଥିେଲ। ଇସ୍ହାକ ଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁ େଦଖିେଲ ଦୂରରୁ
ଓଟମାେନ ଆସୁଛନି୍ତ।

64 ରିବକିା ଅନାଇ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ େଦଖିେଲ, ତା’ପେର େସ ଓଟରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େିଲ। 65 ରିବକିା ଦାସକୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖି
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକ କିଏ?”
ଦାସଟ ିଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ େହଉଛନି୍ତ େମାର କତ୍ତର୍ା।” େତଣୁ ରିବକିା

ମୁହଁକୁ ନଜିର ଓଢ଼ଣାେର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ।
66 ଦାସଟ ିଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା ତାହା ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ କହେିଲ। 67 ଏହା

ପେର ଇସ୍ହାକ େସହ ିକନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ଆଣେିଲ। େସହ ିଦନି
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ରିବକିା ଇସ୍ହାକର ସ୍ତ୍ରୀ େହେଲ। ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ ବହୁତ େପ୍ରମ କେଲ।
େତଣୁ ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇେଲ।

ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ବଂଶ

ଅବ୍ରହାମ ପୁନରାୟ ବବିାହ କେଲ, ତାଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ
ଥିଲା କଟୂରା। 2 କଟୂରା ସମି୍ରଣ, ଯକ୍ଷନ୍, ମଦାନ୍,
ମିଦୟିନ, ଯିଶ୍ବକ୍ ଓ ଶୂହ ଏହମିାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଲା। 3

େସହ ିଯକ୍ଷନ୍ ଶିବା ଓ ଦଦାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା। ଦଦାନର ପୁତ୍ରମାେନ
େହେଲ, ଅଶୂରୀୟ, ଲଟୂଶୀୟ ଓ ଲୟିମ୍ମୀୟ। 4 ମିଦୟିନର ସନ୍ତାନ
ଐଫା ଓ ଏଫର ଓ ହେନାକ ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା ଏହ ିସମେସ୍ତ କଟୂରାର
ସନ୍ତାନ। 5 ଅବ୍ରହାମ ମରିବା ପୂବର୍ରୁ େସ ତାଙ୍କର ଦାସୀପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କିଛି
ଉପହାର େଦେଲ ଏବଂ ପୂବର୍ ଦଗିକୁ ପଠାଇେଲ। 6 ଅବ୍ରହାମ ମୃତୁ୍ୟ
ପୂବର୍ରୁ େସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କିଛ ିଉପହାର େଦେଲ ଓ େସହି
ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ପୂବର୍ ଦଗିସ୍ଥ େଦଶେର ରହବିାକୁ ବଦିାୟ କେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ହାକଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇେଲ। ତା’ପେର ଅବ୍ରହାମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସମ୍ପତି୍ତ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ େଦେଲ।

7 ଅବ୍ରହାମ 175 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 8 ଏହା ପେର ଅବ୍ରହାମ ଦୁବର୍ଳ
େଦେଲ ଓ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େସ ଅେନକ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେିଲ। େସ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କବର ପାଇେଲ। 9 ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ
ଓ ଇଶ୍ମାଏଲ ମମି୍ରର ନକିଟେର େହତୀୟ େସାହରର ପୁତ୍ର ଇେଫ୍ର ାଣର
େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ମକ୍େପଲା ନାମକ ଗହୁାେର ତାହାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। 10

େଯେହତୁ ଅବ୍ର ହାମ େହତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ
କରିଥିେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କ ସହତି କବର
ଦଆିଗଲା। 11 ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। ଏବଂ ଇସ୍ହାକ େବର-ଲହୟେରାୟୀ
ନାମକ ସ୍ଥାନେର ବସତ ିକେଲ।

12 ଏହା ସାରାର ମିଶରୀୟା ଦାସୀ ହାଗାରର ପୁତ୍ର, ଇଶ୍ମାଏଲଙ୍କର
ପରିବାରର ତାଲକିା ଅେଟ। 13 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଧିିପୂବର୍କ ତାଲକିା ଅନୁସାେର
ନାମ: ଇଶ୍ମାଏଲର େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ନବାେୟାତ୍ ତାହା ଉତ୍ତାେର େକରଦ ଓ
ଅଦ୍େବଲ ଓ ମିବ୍ସମ୍। 14 ମିଶ୍ମ ଓ ଦୂମା ଓ ମସା। 15 ହଦଦ୍,
େତମା, ଯିଟୁର ଓ ନାଫୀଶ୍ ଓ େକଦମା। 16 ଏହ ିସମେସ୍ତ ଇଶ୍ମାଏଲଙ୍କର
ସନ୍ତାନ, େସମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଓ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାନ ଥିଲା। େସହ ିବାର ଜଣ ତାଙ୍କ
େଗାତ୍ରର ରାଜକୁମାର ଥିେଲ। 17 ଇଶ୍ମାଏଲ 137 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। ଏହା
ପେର େସ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ। େସ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କବର ପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ। 18 ଏହା ପେର ତାହାର ବଂଶଧରମାେନ ହବୀଲାରୁ ମିଶରର
ପାଖେର ଶୂରଠୁ ଅଶୂରିୟା ଦଗିେର ବସତ ିକେଲ। େସମାେନ ନଜି ନଜି
ପାଖେର ବାସ କେଲ ଏବଂ ଇଶ୍ମାଏଲ ଆପଣାର ବଂଶଧର ଭାଇମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବସତ ିକେଲ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କର ବଂଶ

19 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହ।ି ଅବ୍ର ହାମ
ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କେଲ। 20 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ ରିବକିାକୁ ବବିାହ
କେଲ, େସେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। ଯିଏ କି ବଥୂେୟଲର
କନ୍ୟା, ଅରାମୀୟ ପଦ୍ଦନ୍-ଅରାମୀୟ ଏବଂ ଅରାମୀୟ ଲାବନର ଭଗିନୀ।
21 ଇସ୍ହାକଙ୍କର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା େହବାରୁ େସ ତାହା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେନ୍ତ
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରିବକିା ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ।

22 େଯେତେବେଳ ରିବକିା ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ, ନଜି ନଜି ଭତିେର
ଶିଶୁମାେନ ଛନ୍ଦାଛନି୍ଦ େହେଲ। ରିବକିା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ,
“େମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି କାହିଁକି ଘଟଲିା?” 23 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭ ଗଭର୍େର ଦୁଇ େଗାଷ୍ଠୀ ଅଛନି୍ତ
ଓ ଦୁଇ େଗାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉଦରରୁ ବଭିନି୍ନ  େହେବ।

ଏକ େଗାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଗାତ୍ରଠାରୁ ବଳବାନ େହବ।

ପୁଣ ିେଜ୍ୟଷ୍ଠ କନଷି୍ଠର େସବା କରିବ।”
24 ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ରିବକିା ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େଦେଲ। 25

େଜ୍ୟଷ୍ଠ ବାହାରି ଆସଲିା ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ େଦଖାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚମର୍ େଲାମଶ
ବସ୍ତ୍ରପରି ଥିଲା। ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ଏେଷୗ ଦଆିଗଲା। 26 ତା’ପେର,
ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗର େଗାଇଠି ଧରି ଜନ୍ମ  େହଲା। ଏଣୁକରି ତାହାର ନାମ
ଯାକୁବ ଦଆିଗଲା। ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବୟସେର ଏହ ିଯାଆଁଳା
ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହେଲ।

27 ଏହା ପେର ବାଳକମାେନ ବଢ଼େିଲ ଏବଂ ଏେଷୗ ମୃଗୟାେର ଜେଣ
ନପିୁଣ ଓ ବନବହିାରୀ େହଲା। ଯାକୁବ ଜେଣ ମୃଦୁ ମନୁଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁେର ବାସ
କଲା। 28 ଇସ୍ହାକ ମୃଗୟା ମାଂସ ଅତ ିସୁସ୍ୱାଦୁ େବାଧ କରିବାରୁ
ଏେଷୗକୁ ଭଲ ପାଇେଲ। ମାତ୍ର ରିବକିା ଯାକୁବକୁ ଭଲ ପାଇେଲ।

29 େସହ ିସମୟେର ଏେଷୗ ବହୁତ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସେିଲ।
30 ତହୁଁ େସ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛ ିେମାେତ
ଦୟାକରି େସହ ିଲାଲ ପଦାଥର୍ରୁ କିଛ ିଦଅି। ଏହ ିନମିେନ୍ତ ତା’ର ନାମ
ଇେଦାମ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହଲା।”

31 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ କହେିଲ, “ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆପଣାର ପ୍ରଥମଜାତ
ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ବକି୍ରୟ କର।”

32 ଏେଷୗ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େଦଖ ମୁଁ ମଲା ପରି, େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାରେର
େମାର କି ଲାଭ? େତଣୁ ମୁଁ ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି”

33 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ କହେିଲ, “ପ୍ରଥେମ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦବା ପାଇଁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କର।” େତଣୁ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠତା ତାଙୁ୍କ
େଦେଲ। 34 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ଏେଷୗକୁ େରାଟୀ ଏବଂ ମସୁରଡ଼ାଲି
ରାନି୍ଧ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ଓ େସ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। ଏହପିରି ଏେଷୗ
ନଜିର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଭ୍ର ାତାର ଅଧିକାର ବଷିୟେର ପୁନବର୍ାର ଭାବେିଲ ନାହିଁ।

ଇସ୍ହାକ ଅବେିମଲକକୁ ମିଛ କହେିଲ

ଥେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ସମୟେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହାଇଥିଲା। େସହି
େଦଶେର ଆଉ େସହଭିଳି ଏକ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େଦଖାେଦବାରୁ
ଇସ୍ହାକ ଗରାରେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅବେିମଲକ

ନକିଟକୁ ଗେଲ। 2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ହାକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ମିଶର େଦଶକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ କହବିା,
େସଠାେର ବାସ କର। 3 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶେର ପ୍ରବାସ କର। ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ବଂଶକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ଭୂମି େଦବା। ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ନକିଟେର
କରିଥିବା ଶପଥ ଆେମ୍ଭ ସଫଳ କରିବା। 4 ଆେମ୍ଭ ଆକାଶର ତାରାଗଣ
ପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ େଦଶ େଦବା ଓ ତୁମ୍ଭ
ବଂଶଦ୍ୱ ାରା, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜାତ ିଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 5 ଆେମ୍ଭ
ଏହା କରିବା, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭର କଥା ମାନଥିିେଲ ଓ
ଆେମ୍ଭ ଯାହା କହଥିିଲୁ ତାହା କରିଥିେଲ। ଅବ୍ରହାମ ଆମ୍ଭର ଆେଦଶ,
ନୟିମ ଓ ବଧିିସବୁ ମାନେିଲ।”

6 ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ ଗରାରଠାେର ବାସ କେଲ। 7 ତହିଁେର େସହି
ସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରେନ୍ତ େସ କହେିଲ, “େସ
େମାର ଭଉଣୀ” େସ ଏହା କହେିଲ, କାରଣ େସ ରିବକିା ଲାଗି ଭୟ
କରୁଥିେଲ। େସଠାକାର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ବଧ କରିଥାଆେନ୍ତ, କାରଣ େସ
ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିେଲ।

8 ଇସ୍ହାକ େସଠାେର ବହୁ ଦନି ବାସ କଲାପେର ଦେିନ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
ରାଜା ଅବେିମଲକ ଝରକା େଦଇ ଇସ୍ହାକ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େକୗତୁକ
କରିବାର େଦଖିେଲ। 9 ଅବେିମଲକ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଜଣକ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ। େସ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
କହଲି?”
ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଭୟ କରିଗଲ।ି ମୁଁ ଭାବଲି,ି ତୁେମ୍ଭ

େମାେତ ହତ୍ୟାକରି େମାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େନଇଯିବ।”
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10 ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲ।
ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ଅନାୟାସେର ଶୟନ କରି ଥା’ନ୍ତ ା।
ତାହାେହେଲ େସ ପାପର ଭାଗୀଦାର େହାଇଥା’ନ୍ତ ା।”

11 େତଣୁ ଅବେିମଲକ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େଚତାବନ ିେଦଇ କହେିଲ,
“େକୗଣସ ିେଲାକ େସହ ିେଲାକ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏପରି କେର େତେବ ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ।”

ଇସ୍ହାକ ଧନୀ େହେଲ

12 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ େସହ ିେଦଶେର କୃଷିକମର୍ କରି େସହ ିବଷର୍
ଯାହା ଲଗାଇ ଥିେଲ, ସବୁ ଅମଳ କେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 13 ଇସ୍ହାକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ଧନୀ େହେଲ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ େହେଲ। 14

ତାଙ୍କର ପଲ ପଲ େମଷ, ପଶୁପଲ ଏବଂ ଦାସ ଥିେଲ। େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 15 ଏଣୁ
ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଦାସମାେନ େସସମୟେର େଯଉଁସବୁ କୂପ
େଖାଳିଥିେଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ମାଟ ିଦ୍ୱ ାରା େସସବୁ େପାତି
ପକାଇେଲ। 16 ଏହା ପେର ଅବେିମଲକ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ବଳବାନ େହାଇଅଛ।”

17 େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗରାରର େଛାଟ ନଦୀ
ନକିଟେର ଛାଉଣ ିପକାଇେଲ। ଇସ୍ହାକ େସହଠିାେର ରହ ିବାସ କେଲ।
18 ଇସ୍ହାକ ପୂନବର୍ାର େସହ ିକୂପମାନ େଖାଳାଇେଲ, ଯାହା
ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପାତା ଯାଇଥିଲା। େଯଉଁ କୂପଗଡୁ଼କି ତାଙ୍କ ପିତା
ବଞ୍ଚଥିିଲା େବେଳ େଖାଳା ଯାଇଥିଲା। େସ େସହ ିନାମ ବ୍ୟବହାର କେଲ,
ଯାହା ତାଙ୍କ ପିତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ। 19 ଆଉ ଇସ୍ହାକଙ୍କର
ଦାସମାେନ େସହ ିଉପତ୍ୟକା େଖାଳି େସ୍ରାତବାହୀ କୂପ ପାଇେଲ। 20

ତହିଁେର ଗରାରେଦଶୀୟ ପଶୁପାଳକମାେନ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ
ସହତି ବବିାଦ କରି କହେିଲ, “ଏହ ିଜଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର” ଏଣୁ େସମାେନ
େସହ ିକୂପର ନାମ ଏଷକ ରଖିେଲ। େଯେହତୁ ତାଙ୍କ ସହତି େସମାେନ
ବବିାଦ କେଲ।

21 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଦାସମାେନ ଆଉ ଏକ କୂପ େଖାଳେନ୍ତ
େସଠାକାର େଲାକମାେନ ତା’ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବବିାଦ କେଲ। ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ
ତହିଁର ନାମ ସଟିନା ରଖିେଲ।

22 ପୁଣ ିେସ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ କୂପ େଖାଳିେଲ। ତହିଁ
ନମିିତ୍ତ େସମାେନ ବବିାଦ ନ କରିବାରୁ ତହିଁର ନାମ ରିେହାେବାତ୍ ରଖିେଲ।
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ରହବିା ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ େଦଇଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଏହି
େଦଶେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବା।”

23 େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଇସ୍ହାକ େବର୍େଶବାକୁ ଗେଲ। 24 େସହି
ରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛ।ି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରିବ।ି” 25 େତଣୁ ଇସ୍ହାକ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ସ୍ଥାପନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ। ଇସ୍ହାକ େସଠାେର ତାଙ୍କର
ତମ୍ୱୁ ପକାଇେଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ େସଠାେର ଏକ କୂପ ଖନନ
କେଲ।

26 ଅବେିମଲକ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗରାରକୁ ଆସେିଲ।
ଅବେିମଲକ ତାଙ୍କ ସହତି ଅହୁଷତ୍ େଯ ତାଙ୍କର ଉପେଦଷ୍ଟା ଏବଂ
ଫୀେଖାଲ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ େନଇଥିେଲ।

27 ଇସ୍ହାକ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାେତ େଦଖିବାକୁ କାହିଁକି ଆସଛି? ପୂବର୍ରୁ
େମା’ ସହତି ବନୁ୍ଧତା ରଖି ନ ଥିଲ। ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭ େଦଶରୁ
େଜାର୍କରି ବଦିା କରିଥିଲ।”

28 େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଭାବଲୁି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିବା। ଆେମ୍ଭ
ଗ୍ଭହୁଁଛୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର। 29 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ

କରି ନ ଥିଲୁ, ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ଆେମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଆଘାତ
କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତେର ଆେମ୍ଭ ବଦିା କରିଅଛୁ। େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ
ହଂିସା କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର।”

30 େତଣୁ ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ ଏକ େଭାଜି େଦେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ଖାଇେଲ ଓ ପିଇେଲ। 31 ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଶପଥ ଓ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ଶାନି୍ତେର େଫରିେଲ।

32 େସହ ିଦନି ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଦାସମାେନ ଆସ ିକହେିଲ େଯ େସମାେନ
ଏକ କୂପ ଖନନ କରିଛନି୍ତ। ଦାସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େସ କୂଅରୁ ପାଣି
ବାହାର କରିଅଛୁ।” 33 େତଣୁ ଇସ୍ହାକ େସହ ିକୂପର ନାମ େଦେଲ,
େଶବା। ପୁଣ ିଆଜିଯାଏ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େବର୍େଶବା ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ଅେଟ।

ଏେଷୗର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ

34 ଏହା ପେର ଏେଷୗ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର ହତି୍ତୀୟ େବରିର
ଯିହୁଦୀତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଓ ହତି୍ତୀୟ ଏେଲାନର ବାସମତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କେଲ। 35 ଏହ ିବବିାହ ଇସ୍ହାକ ରିବକିାଙୁ୍କ ବହୁତ ବବି୍ର ତ କଲା।

ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଯାକୁବର ପ୍ରବଞ୍ଚନା

ଇସ୍ହାକ ବୃଦ୍ଧ େହଲା ପେର ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ େଦଖା ଗଲା
ନାହିଁ। ଦେିନ େସ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଏେଷୗକୁ ପାଖକୁ ଡ଼ାକି
କହେିଲ, “େହ ପୁତ୍ର” ଏେଷୗ!

େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏହଠିାେର,”
2 ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ। ମୁଁ ଜାଣନି,ି େକେବ ମରିବାି 3

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଧନୁ ଏବଂ ଶର େନଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଅ। େମା’
ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମୃଗ ଶିକାର କର। 4 ମୁଁ େଯଉଁ ପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ
ପାଏ େସହପିରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ େମା’ ପାଇଁ ଆଣ।
ତହିଁେର େମାର ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି” 5 େତଣୁ
ଏେଷୗ ଶିକାରକୁ ଗେଲ।
ରିବକିା ଏହକିଥା ଶୁଣୁଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅ

ଏେଷୗକୁ କହୁଥିେଲ। 6 ରିବକିା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ଶୁଣ,
ତୁମ୍ଭର ପିତା ଏେଷୗକୁ କହବିାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣଛି।ି 7 ତୁମ୍ଭର ପିତା
କହେିଲ, ‘େମା’ ପାଇଁ ମୃଗୟା ମାଂସ ରାନି୍ଧ କରି େମାେତ ଖୁଆଅ। େମା’
ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣ, ମୁଁ ତାହା ଖାଇ ମରିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି’ 8 େତଣୁ ପୁତ୍ର, େମାର କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ େଯପରି
କହୁଛ ିେସହପିରି କର। 9 ଆମ୍ଭର େଗାଠରୁ ଦୁଇଟ ିଯୁବା େଛଳି ଆଣ।
ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କର ରୁଚ ିମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େଦବ।ି 10 ଏହା
ପେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଖାଦ୍ୟ େନଇ ଯିବ। ଏବଂ େସ ମରିବା
ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦେବ।”

11 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ତା’ର ମାତା ରିବକିାକୁ କହେିଲ, “େମାର ଭାଇ ଏେଷୗ
େଲାମଶ ଶରୀର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି େଲାମଶ ନୁେହଁ। 12 ଯଦ ିେମାର ପିତା
େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରନି୍ତ। େସ ଜାଣ ିପାରିେବ େଯ ମୁଁ ଏେଷୗ ନୁେହଁ। ତା’ପେର
େସ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ପରିବେତ୍ତର୍ ଅଭଶିାପ େଦେବ। କାରଣ ମୁଁ
ତାଙୁ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।ି”

13 େତଣୁ ରିବକିା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିକିଛ ିସମସ୍ୟା ଆେସ େତେବ
ମୁଁ ସହେିନବ।ି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତୁେମ୍ଭ େସହପିରି କର। ଯାଅ େମା’ ପାଇଁ
େଛଳି ଧରି ଆସ।”

14 େତଣୁ ଯାକୁବ ଯାଇ ଦୁଇଟ ିେଛଳି ଆଣ ିତାଙ୍କର ମାଙୁ୍କ େଦେଲ।
ଏହା ପେର ତାଙ୍କର ମା’ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ରୁଚ ିଅନୁସାେର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। 15 ରିବକିା ତାଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅର େପାଷାକ, ଯାହା ଘେର ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଥିଲା, େନଇ ଆଣ ିତା’ର ସାନ ପୁଅ ଯାକୁବକୁ େସହ ିବସ୍ତ୍ର
ପିନ୍ଧାଇ େଦେଲ। 16 ରିବକିା େଛଳି ଚମଡ଼ା ଆଣ ିଯାକୁବର ହାତେର
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳାେଦଶେର ଗଡୁ଼ାଇ େଦେଲ। 17 ଏହା ପେର ରିବକିା
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣ ିଯାକୁବକୁ େଦେଲ।
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18 ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ପିତା”।
ତାଙ୍କର ପିତା କହେିଲ, “ହଁ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କିଏ?”
19 ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏେଷୗ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ

ସନ୍ତାନ ଅେଟ। ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ମୁଁ କରିଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ବସ ିଶିକାର
ମାଂସ େଭାଜନ କରି େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।”

20 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏେତ ଶୀଘ୍ର
ଶିକାରରୁ କିପରି େଫରିଲ?”
ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ

ତାହା ଶୀଘ୍ର େଭଟାଇ େଦେଲ।”
21 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ପୁତ୍ର, େମାର ପାଖକୁ

ଆସ େତେବ ମୁଁ ଜାଣ ିପାରିବ।ି ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପଶର୍ କେର େତେବ ମୁଁ
ଜାଣ ିପାରିବ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପୁତ୍ର ଏେଷୗ କି ନୁେହଁ।”

22 େତଣୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଇସ୍ହାକ ସ୍ପଶର୍
କରି କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର ଯାକୁବର ସ୍ୱର ପରି କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ହାତ
େଲାମଶ ଠିକ୍ ଏେଷୗର ହାତ ପରି।” 23 ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ, କାରଣ ତା’ର ହାତଗଡୁ଼କି ଏେଷୗର େଲାମଶ ହାତ ପରି। େତଣୁ େସ
ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

24 ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାର ପୁତ୍ର ଏେଷୗ?”
ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ମୁଁ ଏେଷୗ।”

ଯାକୁବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦ

25 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “େସହ ିଖାଦ୍ୟ େମା’ ପାଇଁ ଆଣ।
ମୁଁ ତାହାକୁ ଖାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦବ।ି” େତଣୁ ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ
େଦେଲ ଏବଂ େସ ତାକୁ ଖାଇେଲ। ଏବଂ ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦେଲ,
େସ ତାହା ପିଇେଲ।

26 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପୁତ୍ର େମା’ ପାଖକୁ
ଆସ େମାେତ ଚୁମ୍ୱନ ଦଅି।” 27 ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ
ଓ ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ। ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରିେଲ। ତାହା
ଏେଷୗର େପାଷାକର ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ଏବଂ ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଇ
କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରର ସୁଗନି୍ଧ ତୁଲ୍ୟ
େମା’ ପୁତ୍ରର ସୁଗନି୍ଧ।
28 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଥଷ୍ଟ ବଷର୍ା ଦଅିନୁ୍ତ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଫସଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାଇବ।
29 ସବୁ େଲାକ ତୁମ୍ଭର େସବା କରନୁ୍ତ।
ସବୁ ଜାତ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ମସ୍ତକ ଅବନତ କରନୁ୍ତ।

ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ଶାସନ କର।
ତୁମ୍ଭର ମା’ର ସନ୍ତାନ ତୁମ୍ଭକୁ ମାନୁ।

େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।
େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେର େସ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।”

ଏେଷୗ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର “ଆଶୀବର୍ାଦ” ଗ୍ଭେହଁ

30 ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଇ ସାରିେଲ। ଏହା ପେର େସ
େସହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। ଏହ ିସମୟେର ଏେଷୗ ଶିକାରରୁ
େଫରିେଲ। 31 ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ରୁଚ ିଅନୁସାେର େସ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସ ତାଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ପିତା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଉଠ ଏବଂ ମାଂସ ଖାଅ, ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ରାନି୍ଧ ଆଣଛି।ି ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।”

32 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଏ?”
େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଏେଷୗ ଅେଟ।”
33 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ େହେଲ ଏବଂ କହେିଲ,

“େତେବ ସଏି କିଏ ଥିଲା, େଯ ପ୍ରଥେମ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ ରନ୍ଧାମାଂସ ଧରି

ଆସଥିିଲା? ମୁଁ ତାହା ଖାଇ ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର
ଆଶୀବର୍ାଦ େଫରାଇବା ପାଇଁ େଡ଼ରି େହାଇଛ।ି”

34 ଏେଷୗ ପିତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ! େସ ବହୁତ ରାଗିଗେଲ ଏବଂ
ଚତି୍କାର କେଲ। େସ ତାଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େତେବ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ
କର ପିତା”

35 ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା। େସ
ଆସ ିତୁମ୍ଭର ଆଶୀବର୍ାଦ େନଇଗଲା।”

36 ଏେଷୗ କହେିଲ, “ତା’ର ନାମ େହଲା ଯାକୁବ ତାହା କ’ଣ ଯଥାଥର୍
ନୁେହଁ। େସ େମାେତ ଦୁଇଥର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା। େସ େମାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ
ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ େନଲା। ଏବଂ େମାର ଆଶୀବର୍ାଦ େନଇଗଲା।” ଏହା
ପେର ଏେଷୗ କହେିଲ, “େମା’ ପାଇଁ କିଛ ିଆଶୀବର୍ାଦ ରଖିଛ କି?”

37 ଇସ୍ହାକ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହାଇଗଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରିବା
ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାକୁବକୁ କ୍ଷମତା େଦଲ।ି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କହଲି ିତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଭାଇ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିେବ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରବଳ ଫସଲ ଓ ପ୍ରଚୁର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଜାତ େହବା ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ସାରିଛ।ି କ’ଣ ମୁଁ କରି
ପାରିବ,ି େମା’ ପୁତ୍ର।”

38 କିନୁ୍ତ ଏେଷୗ କହେିଲ, “େମା’ ପିତା, ତୁମ୍ଭର କ’ଣ େକବଳ େଗାଟଏି
ଆଶୀବର୍ାଦ ଅଛ?ି ଆଶୀବର୍ାଦ କର େମାେତ ମଧ୍ୟ, ପିତା।” ଏବଂ ଏହା କହି
ଏେଷୗ େଜାର୍େର କାନି୍ଦଲା।

39 ତା’ପେର ଇସ୍ହାକ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ବାହାରେର ବଷର୍ାେର ରହବି
ଯାହା ଭୂମି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଛାଡ଼ ିେଦବ।
40 ତୁେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗଜୀବି
ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଦାସ େହବ।

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ,
ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧରୁ ଜୁଆଳି କାଢ଼ ିେଦବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମୁକି୍ତ ପାଇବ।”
41 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବା

େହତୁରୁ ଏେଷୗ ତାହା ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାଭାବ ବହ ିେସ ସି୍ଥର କେଲ, “ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା
କରିବ ିେମାର ପିତାଙ୍କର େଶାକର ସମୟ ବତିବିା ଯାଏ। ଏହା ପେର ମୁଁ
ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବକୁ ବଧ କରିବ।ି”

42 କିନୁ୍ତ େସହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ରିବକିାକୁ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା। ଏେଷୗ
ଯାକୁବକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର େଯାଜନା କରିଅଛ।ି େସ ଯାକୁବକୁ ଡ଼ାକି
କହେିଲ, “ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଏେଷୗ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରିଛ।ି 43 େତଣୁ େହ େମାର ପୁତ୍ର ମୁଁ େଯମନ୍ତ କହୁଛ,ି େସହପିରି କର।
େମାର ଭ୍ର ାତା ଲାବନ ହାରଣେର ବାସ କରୁଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପାଖେର ଯାଇ
ଲୁଚ। 44 ତାଙ୍କ ପାଖେର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୁହ। ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରାଗ
ଶାନ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ରୁହ। 45 କିଛ ିସମୟ ପେର ତୁମ୍ଭ
ଭାଇ ଭୁଲଯିିବ ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରିଥିଲ। ତା’ପେର ମୁଁ ଗ୍ଭକର
ପଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ େନଇ ଆସବି।ି ମୁଁ ଏକାଦେିନ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହରାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ
ନାହିଁ।”

46 ଏହା ପେର ରିବକିା ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଏେଷୗ
ହତି୍ତୀୟ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କଲା, ଏହା େମାର ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ େଦଉଅଛ।ି
କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ ନୁହନି୍ତ। ଯଦ ିଯାକୁବ ଏହ ିେଦଶର
କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କେର େତେବ ମୁଁ ମରିଯିବ।ି”

ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବକୁ ଡ଼ାକି ଆଶୀବର୍ାଦ େଦେଲ। ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଦଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଣାନୀୟ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କରିବ ନାହିଁ। 2 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିପଦ୍ଦନ୍

ଅରାମକୁ ଯାଅ। ନଜି ମାତାର ପରିବାରକୁ ଯାଇ, ବଥୂେୟଲର ଗହୁକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ନଜିର ମାମୁଁ ଲାବନର େକୗଣସ ିକନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କର। 3

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ଅେନକ ଜନସମାଜ େହବା
ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ବଂଶଧର କରନୁ୍ତ। 4 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କଲା ପରି ତୁମ୍ଭଠାେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଉନୁ୍ତ। ତହିଁେର
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ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ବାସ
କରୁଛ। ତାହା ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ।”

5 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବକୁ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ େସ ପଦ୍ଦନ୍
ଅରାମେର ଅରାମୀୟ ବଥୂେୟଲର ପୁତ୍ର ଅଥର୍ାତ୍ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗର ମାତା
ରିବକିାର ଭ୍ର ାତା ଲାବନ ନକିଟକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। ରିରିକା ଯାକୁବ ଏବଂ
ଏେଷୗର ମାତା ଥିେଲ।

6 ଏେଷୗ ଏହା ଜାଣେିଲ େଯ ତାଙ୍କର ପିତା ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ େଦେଲ। ଏବଂ ଏେଷୗ ଜାଣେିଲ େଯ, ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବକୁ ସ୍ତ୍ରୀ
େଖାଜିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ। ଏେଷୗ ଜାଣେିଲ େଯ,
ଯାକୁବକୁ କିଣାନ େଦଶର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ ନ େହବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପିତା
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଛନି୍ତ। 7 ଏବଂ ଏେଷୗ ଜାଣେିଲ େଯ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର
ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମାନ ିପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମକୁ ପଳାଇଛ।ି 8 ଏେଷୗ ଏ କଥା
ଜାଣେିଲ େଯ ତାଙ୍କର ପିତା ଗ୍ଭହୁଁ ନାହାନି୍ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଣାନୀୟ କନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କରନୁ୍ତ। 9 ଏେଷୗର ଦୁଇଟ ିକିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଏହା
ପେର େସ ଇଶ୍ମାଏଲକୁ ଗେଲ ଓ ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କେଲ େସ
ଇଶ୍ମାଏଲର କନ୍ୟା ମହଲତ୍କୁ ବବିାହ କେଲ। ଇଶ୍ମାଏଲ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର
ପୁତ୍ର। ମହଲତ୍ ନବାେୟାତର ଭଉଣୀ।

10 ଯାକୁବ େବର୍େଶବା ଛାଡ଼ ିହାରଣକୁ ଗେଲ। 11 ଯାକୁବ ଯାତ୍ରା
କରିଥିବା ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହଲା। େତଣୁ ଯାକୁବ ରାତି୍ର ଯାପନ କରିବା
ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ। ଯାକୁବ ଏକ ପଥରଖଣ୍ଡ ପାଇେଲ, େସହି
ସ୍ଥାନେର ପଥର ଉପେର ମୁଣ୍ଡ େଦଇ େସ େଶାଇ ପଡ଼େିଲ। 12 ଯାକୁବ
ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ। େସ ସ୍ୱପ୍ନେର େଦଖିେଲ େଯ ଏକ ଶିଡ଼ ିଭୂମିରୁ ସ୍ୱଗର୍କୁ
ଲାଗିଛ।ି ଯାକୁବ େଦଖିେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଗଣ େସହ ିଶିଡ଼ ିେଦଇ
ଚଢୁ଼ଛନି୍ତ ଓ ଓହ୍ଲାଉଛନି୍ତ। 13 ଯାକୁବ େଦଖିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଶିଡ଼ି
ପାଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଥିେଲ, “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ମଧ୍ୟ ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର।
ତୁେମ୍ଭ େଶାଇଥିବା ଭୂମି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଜମି ତୁମ୍ଭକୁ ଓ
ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଦବା। 14 ତୁମ୍ଭର ବହୁତ ବଂଶ େହେବ। ତାହା
ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ େହେବ। େସମାେନ ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ
ଦକି୍ଷଣକୁ ବ୍ୟାପିେବ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ତୁମ୍ଭ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।

15 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁଠାେର ସୁରକ୍ଷା
େଦବା। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଭୂମିକୁ େଫରାଇ ଆଣବୁି। ଆମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା
ପୂଣ୍ଣର୍ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ଡ଼ୁ ନାହୁଁ।”

16 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠିେଲ, ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହଠିାେର ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାେର ଥିେଲ
େବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି”

17 ଯାକୁବ ଭୟ କେଲ ଓ େସ କହେିଲ, “ଏହ ିସ୍ଥାନ ଭୟାନକ
ଅେଟ। ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ଗହୃ ଅେଟ। ଏହ ିସ୍ଥାନ େହଉଛି
ସ୍ୱଗର୍ର ଦ୍ୱ ାର।”

18 ଯାକୁବ ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଉଠିେଲ। େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ଥର ମୁଣ୍ଡତେଳ େଦଇଥିେଲ,
ତାହା େନଇ ସ୍ତମ୍ଭରୂେପ ସ୍ଥାପନ କେଲ। ଏହା ପେର େସ ତା’ ଉପେର
େତୖଳ ଢ଼ାଳିେଲ। 19 େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଥିଲା “ଲୂସ୍” କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ
େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େଦେଲ “େବୖେଥଲ୍”।

20 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ, େସ କହେିଲ, “ଯଦି
ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ସହତି ରହେିବ, ଯଦ ିଏହ ିଯାତ୍ରାେର ପରେମଶ୍ୱର େମାର
ସହାୟ େହେବ, ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର େଯାଗାଇେବ। 21

ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ନରିାପଦେର େମା’ ଗହୃକୁ େଫରାଇ ଆଣନି୍ତ।
େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର େହେବ। 22 ମୁଁ ଏହ ିପଥରଖଣ୍ଡକୁ
ଏକ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତର ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।ି ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଏକ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େହବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ େମାେତ େଦବ, ତହିଁର
ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବଶ୍ୟ େଦବ।ି”

ଯାକୁବ ରାେହଲଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ

ଏହା ପେର ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିେଲ, େସ
ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ େଦଶକୁ ଗେଲ। 2 ଯାକୁବ େଦଖିେଲ, େସହି
ଭୂମିେର ଏକ କୂପ। େମଷମାେନ, େସହ ିକୂପ ନକିଟେର

ବଶି୍ରାମ େନଉଥିେଲ। ଏହା େହଉଛ ିେସହ ିସ୍ଥାନ, େମଷମାେନ ଜଳପାନ
କରୁଥିେଲ। େଗାଟଏି ବଡ଼ ଶୀଳାଖଣ୍ଡ କୂପର ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା। 3

େଯେତେବେଳ ସବୁ େମଷପଲ େସହ ିକୂପ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅନି୍ତ
େସେତେବେଳ େମଷପାଳକମାେନ ଏହ ିଶୀଳାକୁ କୂପର ସମ୍ମୁଖରୁ
କାଢ଼ଦିଅିନି୍ତ। େମଷମାେନ ପାଣ ିପିଇ ସାରିବା ପେର େସମାେନ କୂପର
ମୁହଁକୁ ପଥର ସହତି ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ।

4 ଯାକୁବ େସଠାେର େସହ ିେମଷପାଳକମାନକୁ କହେିଲ, “େହ
ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭର ଘର େକଉଁଠି?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ଘର ହାରଣେର।”
5 ଏହା ପେର ଯାକୁବ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲାବନଙୁ୍କ ଜାଣଛି କି,

େଯ କି ନାେହାରର ପୁତ୍ର?”
େମଷପାଳକମାେନ କହେିଲ, “ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ଜାଣଛୁି।”
6 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସ କିପରି ଅଛନି୍ତ?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ ଭଲ ଅଛନି୍ତ , ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଶଳ।

େଦଖ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରାେହଲ ତାଙ୍କ େମଷପଲ ସହତି ଆସୁଛନି୍ତ।”
7 ଯାକୁବ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏେବ ବହୁତ େବଳ ଅଛ।ି େମଷପଲ

ଏକତ୍ର କରିବାର ସମୟ େହାଇ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷଗଣଙୁ୍କ ଜଳପାନ
କରାଇ ପୁନବର୍ାର ଚରାଇବାକୁ େନଇଯାଅ।”

8 କିନୁ୍ତ େମଷପାଳକ କହେିଲ, “େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େମଷ ଏକତ୍ର ନ
େହାଇଛନି୍ତ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏହା କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଏକତ୍ର
େହବାପେର ଆେମ୍ଭ କୂପ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଥର କାଢ଼ବୁି ଏବଂ ସମସ୍ତ େମଷମାେନ
ପାଣ ିପିଇ ପାରିେବ।”

9 େଯେତେବେଳ ଯାକୁବ େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହଉଥିେଲ
େସହ ିସମୟେର ରାେହଲ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର େମଷପଲ ସହତି ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। ନଜି ପିତାଙ୍କ େମଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବା ରାେହଲଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ
ଥିଲା। 10 ରାେହଲ ଥିେଲ ଲାବନର ଝଅି। ଲାବନ ଥିେଲ ଯାକୁବର ମା’
ରିବକିାର ଭାଇ। ଯାକୁବ େଯେତେବେଳ ମାତୁଳ ଲାବନର କନ୍ୟା େମଷ
ସହତି ରାେହଲକୁ େଦଖିେଲ, େସ ଯାଇ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କର
େମଷମାେନ ଜଳପାନ କେଲ। 11 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ
େଦେଲ ଏବଂ କାନି୍ଦେଲ। 12 ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ କହେିଲ େଯ, େସ
େହଉଛନି୍ତ ରିବକିାର ପୁତ୍ର। େତଣୁ ରାେହଲ ଘରକୁ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତାଙ୍କ
ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ।

13 ଲାବନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ବଷିୟେର ସମସ୍ତ ଶୁଣେିଲ।
େତଣୁ ଲାବନ ତାଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ, ଲାବନ ତାଙୁ୍କ ଆଲଙି୍ଗନ
କେଲ ଓ ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ। ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣେିଲ। ଯାକୁବ ଲାବନକୁ
ସବୁକିଛ ିକହେିଲ।

14 ଏହା ପେର ଲାବନ କହେିଲ, “ଏହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ! ତୁେମ୍ଭ େମା’
ବଂଶଧର।” େତଣୁ ଯାକୁବ ଲାବନଙ୍କ ଘେର ଏକ ମାସ ରହେିଲ।

ଲାବନ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇେଲ

15 ଦେିନ ଲାବନ ଯାକୁବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାର କୁଟୁମ୍ୱ େବାଲି
କ’ଣ ବନିା ବତ୍ତର୍ନେର େମାର ଦାସକମର୍ କରିବ? ଏଣୁ କି ବତ୍ତର୍ନ େନବ?
ତାହା କୁହ।”

16 ଲାବନର ଦୁଇଟ ିଝଅି ଥିେଲ। ବଡ଼ ଝଅିର ନାମ େଲୟା ଓ ସାନ
ଝଅିର ନାମ ରାେହଲ।

17 ରାେହଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ରୂପବତୀ ଥିେଲ ଏବଂ େଲୟାର ନୟନ
େକାମଳ ଓ ଦୁବର୍ଳ ଥିଲା 18 ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ େପ୍ରମ କେଲ। ଯାକୁବ
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ଲାବନକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସାତ ବଷର୍ କାମ କରିବ ିଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ତୁମ୍ଭର ସାନ ଝଅି ରାେହଲ ସହତି ବବିାହ ଦଅି।”

19 ଲାବନ କହଲିା, “ଅନ୍ୟକୁ ବବିାହ କରିବା ଅେପକ୍ଷା େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ବବିାହ କେଲ ନଶିି୍ଚତ ଭଲ େହବ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ରୁହ।”

20 େତଣୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ସହ େସଠାେର ସାତ ବଷର୍ ରହ ିକାମ କେଲ।
କିନୁ୍ତ ଏହା ତାଙୁ୍କ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ପରି ଜଣାଗଲା କାରଣ େସ ରାେହଲକୁ
ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ।

21 ସାତ ବଷର୍ ପେର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହେିଲ, “େମାେତ ରାେହଲକୁ
ଦଅି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବ।ି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େମାର କାମ କରିବା ସମୟ ସରି
ଯାଇଛ।ି”

22 େତଣୁ ଲାବନ େସଠାକାର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ େଭାଜି
େଦେଲ। 23 େସହ ିଦନି, ରାତେିର ଲାବନ ଯାକୁବଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝଅି
େଲୟାକୁ ଆଣେିଲ। ଯାକୁବ ଏବଂ େଲୟା ଉଭୟ ସହବାସ କେଲ। 24

ଆଉ ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା େଲୟାର ଦାସୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ସଳି୍ପ ା ନାମ୍ନୀ
ଆପଣା ଦାସୀକୁ େଦେଲ। 25 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଯାକୁବ େଦଖିେଲ
େସ ଯାହା ସହତି ରାତ ିବତିାଇଛନି୍ତ େସ େଲୟା ଥିଲା। ଯାକୁବ ଲାବନକୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଠକିଛ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ,ି
ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ରାେହଲକୁ ବବିାହ କରି ପାରିବ।ି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ
ଠକିଲ?”

26 ଲାବନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ େଦଶେର ଅଛ ିେଯ, ବଡ଼ ବବିାହ କରିବା
ପୂବର୍ରୁ ସାନ ବବିାହ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 27 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର ବବିାହ
ଉତ୍ସବ ସାତ ଦନି ଧରି ପାଳନ କର ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ରାେହଲ ସହତି
ବବିାହ େଦବ।ି କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ପାଇଁ ଆଉ ସାତ ବଷର୍ ପରିଶ୍ରମ
କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।”

28 େତଣୁ ଯାକୁବ ଏହପିରି କେଲ, ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହ ବତିାଇେଲ।
ଏହା ପେର ଲାବନ ରାେହଲକୁ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାେବ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ। 29

ଲାବନ ରାେହଲର ଦାସୀ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର ବଲିହା ନାମ୍ନୀ ଦାସୀକି
େଦେଲ। 30 େତଣୁ ଯାକୁବ ରାେହଲ ସହତି ସହବାସ କେଲ, ଏବଂ
ଯାକୁବ େଲୟା ଅେପକ୍ଷା ରାେହଲକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇେଲ। ଯାକୁବ ଲାବନ
ପାଇଁ ଆଉ ସାତ ବଷର୍ କାମ କେଲ।

ଯାକୁବର ପରିବାର ବଢ଼େିଲ

31 ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଲୟା ଘୃଣତି େହଉଛ,ି େସଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େଲୟାକୁ ଗଭର୍ବତୀ କରାଇେଲ। ରାେହଲର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହଲା
ନାହିଁ।

32 େଲୟା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େସ ତାହାର ନାମ
ରୁେବନ୍ େଦେଲ। େଲୟା ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମ େଦେଲ କାରଣ େସ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଦୁଃଖ େଦଖି ଅଛନି୍ତ। େମାର ସ୍ୱାମୀ େମାେତ
ଭଲ ପାଇେବ।”

33 େଲୟା ପୁନରାୟ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ
େଦେଲ। େସ ତାଙ୍କର ନାମ େଦେଲ ଶିମିେୟାନ, େସ ଶୁଣ ିପାରିଲା। େଲୟା
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣେିଲ େଯ େମା’ ସ୍ୱାମୀ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
େତଣୁ େସ େମା’ େକାଳେର ଏହ ିସନ୍ତାନ େଦଇଛନି୍ତ।”

34 େଲୟା ପୁଣ ିଗଭର୍ବତୀ େହେଲ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ
ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େସ େସହ ିପିଲାର ନାମ େଦଲା େଲବୀ। େଲୟା କହେିଲ,
“ଏେବ େମା’ ସ୍ୱାମୀ େମା’ଠାେର ଆସକ୍ତ େହେବ। େଯେହତୁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ
ତେିନାଟ ିପୁତ୍ର େଦଇଅଛ।ି”

35 ଏହା ପେର େଲୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େସ ତାହାର
ନାମ େଦେଲ ଯିହୁଦା, େସ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କରିବ।ି” ଏହା ପେର େଲୟା ପିଲା ଜନ୍ମ  କରିବା ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ।

ରାେହଲ େଦଖିେଲ େଯ, େସ େକୗଣସ ିପିଲା ଜନ୍ମ  କରିପାରୁ
ନାହିଁ। ରାେହଲ ତା’ର ଭଊଣୀ େଲୟା ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ

େହେଲ। େତଣୁ ରାେହଲ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “େମାେତ ପିଲା ଦଅି ନ
େହେଲ ମୁଁ ମରିବ।ି”

2 ଯାକୁବ ରାେହଲ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ। େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱର ନୁେହଁ। େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ େଦଇ
ପାରିେବ।”

3 ଏହା ପେର ରାେହଲ କହେିଲ, “େମାର ଦାସୀ ବଲିହା ଅଛ ିତାହା
ସହତି ସହବାସ କର। େସ ପିଲା ଜନ୍ମ  କେଲ ମୁଁ ମା େହାଇ ପାରିବ।ି”

4 େତଣୁ ରାେହଲ ବଲିହାକୁ ଆଣ ିଯାକୁବକୁ େଦେଲ, ଯାକୁବ ତାହା
ସହତି ସହବାସ କେଲ। 5 ଏହା ପେର ବଲିହା ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ
ପିଲାଜନ୍ମ  କଲା।

6 ରାେହଲ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ ,
େମାେତ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ େଦବା ପାଇଁ େସ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ।” େତଣୁ
ରାେହଲ ତା’ର ନାମ ରଖିେଲ ଦାନ।

7 ରାେହଲର ଦାସୀ ବଲିହା ଆଉଥେର ଗଭର୍ବତୀ େହଲା ଏବଂ େସ
ଯାକୁବଙ୍କ ପାଇଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କଲା। 8 ରାେହଲ କହେିଲ, “ମୁଁ
େମାର ଭଉଣୀ ସହତି ସଂଘଷର୍ କରି ଜୟ କଲ।ି” ଏଣୁ କରି େସ ତାଙ୍କର
ନାମ ନପ୍ତାଲ ିରଖିେଲ।

9 େଲୟା େଦଖିେଲ େସ ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ  କରି ପାରିବ ନାହିଁ। େତଣୁ
େସ ଆପଣା ଦାସୀ ସଳି୍ପ ାକୁ ଆଣ ିଯାକୁବଙୁ୍କ େଦେଲ। 10 ଏହା ପେର
ସଳି୍ପ ା ଏକ ପିଲା ଜନ୍ମ  କଲା। 11 େଲୟା କହେିଲ, “ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ”
େତଣୁ େସ ତା’ର ନାମ େଦଲା ଗାଦ୍। 12 େଲୟାର ଦାସୀ ସଳି୍ପ ା ଦି୍ୱ ତୀୟ
ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ପାଇଁ ଜନ୍ମ  କଲା। 13 େଲୟା କହେିଲ, “ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସୀ!
ଯୁବତୀଗଣ େମାେତ ଆନନି୍ଦନ ିେବାଲେିବ।” ଏଣୁ େସ ତା’ର ନାମ ଆେଶର
େଦେଲ।

14 ଅନନ୍ତର ଗହମ କଟା ସମୟେର ରୁେବନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ େକ୍ଷତରୁ
ଦୂଦାଫଳ ପାଇ ଆଣ ିଆପଣାମାତା େଲୟାକୁ େଦଲା। ତହୁଁ ରାେହଲ
େଲୟାକୁ କହେିଲ, “ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆଣଥିିବା ଦୂଦାଫଳ କିଛ ିେମାେତ
ଦଅି।”

15 େଲୟା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରଣ କରିଛ
ତୁେମ୍ଭ େମାର ପୁତ୍ରର ଦୂଦାଫଳ ହରଣ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।”
କିନୁ୍ତ ରାେହଲ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଦୂଦାଫଳ

ଦଅି େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ରାତି୍ରେର ଯାକୁବ ସହତି ଶୟନ କରି ପାରିବ।”
16 େସହଦିନି ସନ୍ଧ୍ୟାେର ଯାକୁବ େକ୍ଷତରୁ େଫରିବା ପେର େଲୟା ତାଙୁ୍କ

ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆଜି
ରାତେିର େମା’ ପାଖେର ଶୟନ କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଦୂଦାଫଳ େଦଇ ତା’ର
ବଦଳେର ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଛ।ି” େତଣୁ େସହ ିରାତି୍ର େସ ତା’ ସହତି
େଶାଇେଲ।

17 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େଲୟାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ ଏବଂ େସ
ବଭର୍ବତୀ େହେଲ। େସ ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। 18 େଲୟା
କହେିଲ, “ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆପଣା ଦାସୀକୁ େଦଇଥିଲ,ି ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାର ବତ୍ତର୍ନ େମାେତ େଦଇଛନି୍ତ।” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ ଇଷାଖର
ରଖିେଲ।

19 େଲୟା ପୁନରାୟ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ।
20 େଲୟା କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର
େଦେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାକୁବ େମାେତ ସମାଦର କରିେବ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ
ଛଅଟ ିପୁତ୍ର େଦଇଅଛ।ି” େତଣୁ େଲୟା ତାହାର ନାମ ସବୂଲୂନ୍ େଦେଲ।

21 ଏହା ପେର େଲୟା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କେଲ। େସ ତା’ର
ନାମ େଦେଲ ଦୀଣା।

22 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ରାେହଲର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କେଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ରାେହଲକୁ ମାତୃତ୍ୱ  େଦେଲ। 23 ରାେହଲ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ
ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ରାେହଲ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାର
ଲଜ୍ଜ ା େନଇ ଯାଇଛନି୍ତ। 24 େସ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଆଉ
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େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଅଧିକ ଦଅିନୁ୍ତ।” େସଥିପାଇଁ ରାେହଲ ତା’ର ନାମ େଯାେଷଫ
ରଖିେଲ।

ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇେଲ

25 ରାେହଲ େଯାେଷଫକୁ ଜନ୍ମ  େଦବା ପେର, ଯାକୁବ ଲାବନକୁ
କହେିଲ, “ଏେବ େମାେତ େମାର ନଜି େଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି। 26 େମାର
ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର କାମ କରିଛ।ି ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ମୁଁ ଭଲଭାବେର ତୁମ୍ଭର େସବା କରିଛ।ି”

27 ଲାବନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ କିଛ ିକହବିାକୁ ଦଅି। ମୁଁ ଗଣୁି
ବଦି୍ୟା କରି ଜାଣ ିପାରିଛ ିେଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ େହତୁରୁ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଛନି୍ତ। 28 େମାେତ କହବିାକୁ ଦଅି, େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ େଦବା
ଉଚତି୍। ଏବଂ ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି”

29 ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଠିନ
ପରିଶ୍ରମ କରିଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପଶୁଗଣକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ।ି ଏବଂ ବହୁ ଯତ୍ନ
େନଇଅଛ।ି 30 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଆସଲି ିତୁମ୍ଭର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମ୍ପତି୍ତ
ଥିଲା। ବତ୍ତର୍ମାନ ବହୁତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ନଜି ପରିବାରକୁ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ
ସମୟ ଆସଛି।ି”

31 ଲାବନ କହେିଲ, “େତେବ େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ େଦବା ଉଚତି୍?”
ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କିଛ ିଦଅି ନାହିଁ। େଯେବ ତୁେମ୍ଭ

େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି କାମ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
ଚରାଇ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ।ି 32 ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପଲ ମଧ୍ୟେଦଇ
ଯାଇ େମଷଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଓ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େମଷମାନଙୁ୍କ
ପୁଣ ିଛାଗଳଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଓ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଛାଗଳମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ
କରିବ।ି େସହସିବୁ େମାର ବତ୍ତର୍ନ ସ୍ୱରୁପ େହବ। 33 ଭବଷି୍ୟତେର
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସେଚ୍ଚାଟ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର
େମଷପଲ େଦଖିବାକୁ ଆସ ିପାରିବ। ତୁେମ୍ଭ େମାର ପଲକୁ େଦଖି ପାର।
ଅଥର୍ାତ୍ ଛାଗଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଛାଗଳ ଛଡ଼ା ଓ
େମଷଗଣ ମଧ୍ୟେର କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େମଷ ବ୍ୟତୀତ େଯେତ ଥିେବ ତାହା େମାହର
େଚୗଯର୍୍ୟରୂେପ ଗଣ୍ୟ େହବ।”

34 ଲାବନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି ଆେମ୍ଭ ତାହା କରିବା
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକମତ।” 35 େସହ ିଦନି ଲାବନ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି
ଛାଗଳମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ େଦେଲ। ଏବଂ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଛାଗ ସବୁକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ
େଦେଲ। ଲାବନ ସମସ୍ତ ମାଟଆି ବଣ୍ଣର୍ େମଷଗଣକୁ େସ ତା’ର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
ଯତ୍ନ େନବାକୁ େଦେଲ। 36 େସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅମାେନ ସମସ୍ତ ଚତିି୍ରତ
ପଶୁଗଣକୁ ତନି ିଦନି ରାସ୍ତା ଦୂରର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ େନଇଗେଲ। ଯାକୁବ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନେଲ।

37 ଯାକୁବ ଲବି୍ନୀ, ଲୂସ୍ ଓ ଅେମର୍ାନ୍ ବୃକ୍ଷର ନୂତନ ଶାଖା କାଟି
ତହିଁରୁ ବକ୍କଳ କାଢ଼ ିକାଠର ଶୁକ୍ଳ  େରଖା ବାହାର କେଲ। 38 ଏହା
ପେର େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଶୁମାେନ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସନି୍ତ , େସହି
ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେର େସହ ିବକ୍କଳଶୂନ୍ୟ
ଶାଖାସବୁ ଉଚ୍ଚ କରି ରଖିେଲ। େତଣୁ ଜଳପାନ କରିବା ସମୟେର
େସମାେନ ଫଳବତୀ େହେଲ। 39 ପୁଣ ିେସହ ିଶାଖା ନକିଟେର
େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ େହବାରୁ ପଶୁମାେନ େରଖାଙି୍କତ, ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ
ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି େମଷ ଛୁଆମାନ ଜନ୍ମ  କେଲ।

40 ଯାକୁବ େସହ ିଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଭନି୍ନ  କେଲ।
ପୁଣ ିଲାବନ େରଖାଙି୍କତ ଓ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ ସବୁ େମଷ ପ୍ରତ ିେମଷୀମାନଙ୍କର
ଦୃଷି୍ଟ ରଖାଇେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ଲାବନର ପଲ ସହତି ଆପଣା ପଲ
ତନଖି ପୃଥକ କେଲ। 41 େଯେତେବେଳ ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ସଙ୍ଗମ କରନି୍ତ ,
େସ ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ଆଖିର ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିଶାଖାଗଡୁ଼କି
ରଖିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଦୁବର୍ଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ ନାହିଁ। 42

ଦୁବର୍ଳ ପଶୁଗଣ ଲାବନର ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ଯାକୁବର େହେଲ। 43

ଏହପିରି ଯାକୁବ ଅତଶିୟ ଧନୀ େହେଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଶୁ, ଦାସଦାସୀ,
ଓଟ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଯେଥଷ୍ଟ େହେଲ।

ଛାଡ଼ବିା ସମୟେର ଯାକୁବ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ

ଦେିନ ଯାକୁବ, ଲାବନ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରମାେନ କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହଉଥିବାର ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଯାକୁବ ସବୁକିଛି
େନଇ ଯାଇଛ ିଯାହା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ େନଇ େସ ଧନୀ େହାଇଛ।ି” 2 ଏହା ପେର ଯାକୁବ
ଜାଣ ିପାରିେଲ େଯ ଲାବନ ପୂବର୍ପରି ତା’ ସହତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନଜି େଦଶର
ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହବି।ି”

4 େତଣୁ ଯାକୁବ ପଶୁପଲ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ
େଲୟା ଓ ରାେହଲକୁ କହେିଲ। 5 ଯାକୁବ ରାେହଲ ଓ େଲୟାକୁ
କହେିଲ, “ମୁଁ େଦଖୁଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭର ପିତା େମାେତ େଯପରି ବ୍ୟବହାର
କରୁଥିେଲ େସପରି କରୁ ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େମା’ ପିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େମା’
ସହତି ଅଛନି୍ତ। 6 ତୁେମ୍ଭ ଉଭୟ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାରୁ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖଟଛି।ି 7 ତୁମ୍ଭର ପିତା େମାେତ ପ୍ରତାରଣା କେଲ। ତୁମ୍ଭର ପିତା
େମାର େବତନ ଦଶ ଥର ବଦଳାଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା
କେଲ। େସ ଲାବନକୁ େମାର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

8 “ଥେର ଲାବନ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଛଟିଛିଟିକିା ଦାଗଥିବା
ପଶୁମାନଙୁ୍କ ରଖ ତାହା ତୁମ୍ଭର ବତ୍ତର୍ନ େହବ।’ େସ ଏହା କହ ିସାରିବା
ପେର ସମସ୍ତ ପଶୁମାେନ ଛଟିଛିଟିଆି ଦାଗଥିବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ  କେଲ। େତଣୁ
େସ ସବୁ େମାର େହଲା। କିନୁ୍ତ ଏହା ପେର ଲାବନ କହେିଲ, ‘ଗାର-ଗାର
ପଡ଼ଥିିବା ପଶୁଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର। େସହସିବୁ ତୁମ୍ଭର ବତ୍ତର୍ନ େହବ।’ େସ ଏହା
କହସିାରିବା ପେର, ସମସ୍ତ ପଶୁମାେନ େରଖାଙି୍କତ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ। 9 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଆଣି
େମାେତ େଦେଲ।

10 “େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଥିଲ,ି େଯଉଁ ପୁଂ ଛାଗ ମାଇ
ଛାଗ ସହତି ସଙ୍ଗମ କେଲ। େସମାେନ େରଖାଯୁକ୍ତ ଛଟିଛିଟିକିା ଓ ଦାଗ-
ଦାଗ ଏବଂ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି େହାଇଥିେଲ। 11 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନେର େମାେତ ‘ଯାକୁବ’ େବାଲ ିଡ଼ାକେନ୍ତ!
“ମୁଁ କହଲି,ି ‘ହଁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏହଠିାେର ଅଛ।ି’
12 “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ କହେିଲ, ‘ଏେବ ଅନାଇ େଦଖ ମାଇ

ଛାଗଗଡୁ଼କି ସହତି ସଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁଂ ଛାଗଗଡୁ଼କି ଗାର ଗାର,
ଛଟିଛିଟିକିା ଓ ଦାଗ-ଦାଗ େହାଇଗେଲ। ମୁଁ ଏହା େହବାକୁ େଦଉଛ ିକାରଣ
ଲାବନ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲା ମୁଁ େଦଖିଲ।ି 13 ମୁଁ
େବୖେଥଲ୍ର େସହ ିପରେମଶ୍ୱର। େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ
କରିଥିଲ। ଏବଂ େମା’ ପାଖେର ଏକ ଶପଥ କରିଥିଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ ଉଠ ଏହି
ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭର ଗହୃକୁ ଯାଅ।’”

14 ରାେହଲ ଓ େଲୟା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ପାଇବା
ପାଇଁ କିଛ ିବାକି ନାହିଁ। 15 ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଆଖିେର ବେିଦଶୀନ ିତୁଲ୍ୟ।
େସ େକବଳ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭଠାେର ବକି୍ରୟ କରି ନାହାନି୍ତ।” େସ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା
ଖଚ୍ଚର୍ କରିେଦଇଛନି୍ତ , ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବାର ଥିଲା। 16 ଏଣୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁସବୁ ଧନ େନଇଅଛନି୍ତ ,
େସହସିବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର। ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହା କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା କର।”

17 େତଣୁ ଯାକୁବ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ। େତଣୁ େସ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଓଟେର ବସାଇେଲ। 18 େତଣୁ
େସମାେନ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିେଲ ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମେର ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ
ଓ ସମ୍ପତି୍ତ େନେଲ ଏବଂ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଯାକୁବଙ୍କ ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କ
େଦଶ କିଣାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।
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19 ଏହ ିସମୟେର ଲାବନ େମଷପଲରୁ େଲାମ େଛଦନ କରିବାକୁ
ଯାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ଯାଇଥିେଲ, ରାେହଲ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର
ଘରର େଦବତାମାନଙୁ୍କ େଗ୍ଭରି କେଲ।

20 ଏବଂ ଯାକୁବ ନ ଜଣାଇ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାବନଙୁ୍କ ଠକି
େଦେଲ। 21 ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଧରି ଶୀଘ୍ର େସ
ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େିଲ। େସ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗିଲୟିଦ ପବର୍ତ ଅଞ୍ଚଳ
ଆେଡ଼ ଗ୍ଭଲେିଲ।

22 ତନି ିଦନି ଯିବାପେର, ଲାବନକୁ କୁହାଗଲା, ଯାକୁବ ପଳାୟନ
କରିଛ।ି 23 େତଣୁ ଲାବନ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି ଯାକୁବକୁ
ଧରିବା ପାଇଁ ତା’ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ। ସାତ ଦନି ପେର ଲାବନ
ଯାକୁବକୁ ଗିଲୟିଦର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର େଭଟେିଲ। 24 େସହ ିରାତେିର
ପରେମଶ୍ୱର ଲାବନକୁ ସ୍ୱପ୍ନେର ଦଶର୍ନ େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
“ସାବଧାନ ହୁଅ! ଯାକୁବ କହଥିିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅ।”

େଗ୍ଭରି େହାଇଥିବା େଦବତାଗଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ

25 ତା’ ପରଦନି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ ଧରିେଲ। ଯାକୁବ ପବର୍ତ ଉପେର
ତାଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ପକାଇେଲ। େତଣୁ ଲାବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଗିଲୟିଦେର ଛାଉଣ ିପକାଇେଲ।

26 ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ପ୍ରତାରଣା
କଲ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାର ଝଅିମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀପରି େନଇଗଲ? 27

େମାେତ ନ ଜଣାଇ ତୁେମ୍ଭ ପଳାଇ ଆସଲି କାହିଁକି? େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଜଣାଇ
ଆସଥିିେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଗାୟନ ପୁଣ ିତବଲା ଓ ବୀଣାବାଦ୍ୟ
ସହତି ବଦିାୟ କରିଥା’ନି୍ତ। 28 ତୁେମ୍ଭ େମାର ନାତ ିଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ
ବଦିାୟ କାଳୀନ ଚୁମ୍ୱନ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଅଜ୍ଞାନ କମର୍
କାହିଁକି କଲ? 29 ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ େମାର ଶକି୍ତ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ
ଗତ ରାତେିର ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେର େମାେତ ସତକର୍ କରାଇ
େଦେଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ସାହତି ବା ହେତାତ୍ସାହତି ନ କରିବାକୁ। 30 ମୁଁ ଜାେଣ
େଯ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗହୃକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ। େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସ ସ୍ଥାନ
ଛାଡ଼ଲି। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାର େଦବତାମାନଙୁ୍କ େଗ୍ଭରାଇ ଆଣଲି?”

31 ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନ କହ ିପଳାଇ ଆସଲିି
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁଥିଲ।ି ମୁଁ ଭାବଲି ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ
େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ େନବ। 32 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଦବତାଗଣଙୁ୍କ େଗ୍ଭରାଇ
ଆଣ ିନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ନକିଟରୁ ତାହା ପାଇବ ତାକୁ ହତ୍ୟା
କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ େମାର ସାକ୍ଷୀ ରହେିଲ। ତୁମ୍ଭର ଏଠାେର
ଯାହାସବୁ ଅଛ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଦବତାଗଣଙୁ୍କ େଖାଜି ପାରିବ। ତୁମ୍ଭର ଯାହା
ଅଛ ିତୁେମ୍ଭ େନଇ ପାରିବ।” ରାେହଲ ତାହା େଗ୍ଭରି କରିଛନି୍ତ େବାଲ,ି
ଯାକୁବ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ।

33 େତଣୁ ଲାବନ ଯାକୁବର ଛାଉଣେିର େଖାଜିେଲ। ତା’ପେର େସ
େଲୟାର ତମ୍ୱୁେର େଖାଜିେଲ। ଏହା ପେର େସ ଆସ ିତାଙ୍କର ଦୁଇ
ଦାସୀଙ୍କର ତମ୍ୱୁେର େଖାଜିେଲ। କିନୁ୍ତ େସଠାେର ମଧ୍ୟ େସ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
ଏହା ପେର ଲାବନ ରାେହଲର ତମ୍ୱୁକୁ ଗେଲ। 34 ରାେହଲ େସହି
େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଓଟର ହାଉଦା ଭତିେର ରଖି ତହିଁ ଉପେର
ବସଥିିଲା। ଲାବନ ସମସ୍ତ ତମ୍ୱୁକୁ େଖାଜିେଲ କିନୁ୍ତ େକଉଁଠାେର ପାଇେଲ
ନାହିଁ।

35 ଏବଂ ରାେହଲ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ
କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବାକୁ ଅସମଥର୍, କାରଣ େମାର
ମାସକି ଋତୁସ୍ରାବ େହାଇଅଛ।ି” େତଣୁ ଲାବନ ସବୁଆେଡ଼ େଖାଜିେଲ କିନୁ୍ତ
େକଉଁଠାେର ତାଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ପାଇେଲ ନାହିଁ।

36 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ବହୁତ େକ୍ର ାଧ କେଲ। ଯାକୁବ କହେିଲ,
“େମାର କି େଦାଷ ଅଛ?ି ମୁଁ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଅପମାନତି କଲ?ି କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଗାଡ଼ାଇଲ ଏବଂ େମାେତ ଅଟକାଇଲ? 37 େମାର ସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େଖାଜିଲ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପାଇଲ ନାହିଁ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଇଛ େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଦଖାଅ, ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକ

ତାହା େଦଖିେବ। େକଉଁଟ ିଠିକ୍ ତାହା େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବାକୁ ଦଅି।
38 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ।ି େସହ ିସମସ୍ତ
ସମୟେର ତୁମ୍ଭର େମଷ ଓ େଛଳିଗଡୁ଼କି ଗଭର୍ପାତ େହାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ମୁଁ
େସଗଡୁ଼କୁି ଖାଇଯାଇ ନାହିଁ। 39 େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର େମଷ ଓ େଛଳି
ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଖଣ୍ଡଆି ଖାବରା େହେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିକରି
ଛାଡ଼ ିେଦଲ ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େମାର ନଜିର େମଷ ବା େଛଳି ତା’ ସ୍ଥାନେର
ରଖିଲ।ି ଯଦ ିକିଛ ିରାତ ିବା ଦନିେର େଗ୍ଭରି େହଉଥିଲା େମାର ନଜିର ପଶୁ
ତା’ ସ୍ଥାନେର େଯାଗାଇଲ।ି 40 ଦନିର ଖରା ଏବଂ ରାତରି ଥଣ୍ଡାେର ମୁଁ
କାଯର୍୍ୟ କରିଛ,ି ମୁଁ ନ େଶାଇ ତୁମ୍ଭର େସବା କଲ।ି 41 ମୁଁ େକାଡ଼ଏି
ବଷର୍କାଳ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ରହଲି,ି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ଝଅି ନମିେନ୍ତ ଚଉତ ବଷର୍
ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛଅ ବଷର୍ କମର୍ କଲ।ି ଏଥି ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଦଶଥର
େମାହର ବତ୍ତର୍ନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଅଛ। 42 େମାହର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଭୟନାଶକ
ପରେମଶ୍ୱର େଯେବ େମା’ ସହତି ନ ଥା’େନ୍ତ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ତୁଚ୍ଛା ହାତେର ବଦିାୟ କରିଥା’ନ୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଦୁଃଖ ଓ
ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ େଦଖି ଅଛନି୍ତ। ଏଣୁ ଗତ ରାତି୍ରେର ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକାଇେଲ।”

ଯାକୁବ ଏବଂ ଲାବନର ଚୁକି୍ତ

43 ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ େମାର କନ୍ୟା ଏବଂ
ଏହ ିପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ େମାର। ଏବଂ ଏସମସ୍ତ ପଶୁମାେନ ମଧ୍ୟ େମାର।
ଏଠାେର େଯେତ ସବୁ େଦଖୁଛ ତାହା ସବୁ େମାର। ଏଣୁ େମାର ଏହି
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମତ ିସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି 44

େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ଚୁକି୍ତ ସି୍ଥର କରିବା, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ
େହବ।”

45 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଖଣ୍ଡଏି ପ୍ରସ୍ତର େଘନ ିସ୍ତମ୍ଭ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ
କେଲ। 46 ପୁଣ ିଯାକୁବ ଆପଣା ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହକର, ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତର ଆଣ ିେଗାଟଏି
ରାଶି କରେନ୍ତ ସମେସ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସହ ିପଥରଗଦା ଉପେର େଭାଜନ
କେଲ। 47 ଲାବନ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େଦେଲ ଯିଗର୍-ସାହଦୂଥା କିନୁ୍ତ
ଯାକୁବ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିେଲ ଗଲ-ୟଦ।

48 ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିରାଶି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ
େହାଇ ରହଲିା” େଯଉଁଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଗଲ-ୟଦ ଓ ମିସ୍ପା ରଖିେଲ।

49 ଏହା ପେର ଲାବନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପଯର୍୍ୟେବକ୍ଷଣ
କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଅନୁ୍ତ।” େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେର ରହବୁି। ତା’ପେର େସ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକିେଲ:
ମିସ୍ପା।

50 ଏହା ପେର ଲାବନ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ
ଆଘାତ କର େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ େଦେବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କର ମେନରଖ, ପରେମଶ୍ୱର େଦଖୁଛନି୍ତ। 51

ଏହଠିାେର େଯଉଁ ରାଶି େପାତା ଯାଇଅଛ ିପୁଣ ିଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ସ୍ଥାପିତ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ େଦଖ ଯାହାକି ଆେମ୍ଭ ଚୁକି୍ତ କରିଛୁ। 52 ମୁଁ ଅହତି
କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିରାଶି ପାର େହାଇ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯିବ ିନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାର େହାଇ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ। ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି
ରାଶି ଓ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ। 53 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର,
ନାେହାରର ପରେମଶ୍ୱର ଓ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ
ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭର କରିେବ।”
େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଶପଥ କେଲ ଯାହା ତାଙ୍କର

ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କର “ଭୟ େବାଲ ିକହୁଥିେଲ”। 54 ଏହା ପେର େସ
େସହ ିପବର୍ତେର ବଳିଦାନ କରି ଆହାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ନଜି
େଲାକଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ପବର୍ତେର ରାତି୍ରସାରା
ରହେିଲ। 55 ଏହା ପେର ଲାବନ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ
ଓ ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରି ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। ଏହରୂିେପ ଲାବନ
ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ େଫରିଗେଲ।
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ଏଣୁ ଯାକୁବ େସହସି୍ଥାନ ଛାଡ଼େିଲ। େସ ଯିବା ବାଟେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାେନ ତାଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। 2 େଯେତେବେଳ
ଯାକୁବ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ, େସ କହେିଲ, “ଏହା େହଉଛି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାଉଣ”ି େତଣୁ ଯାକୁବ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ମହନୟିମ୍
ରଖିେଲ।

3 ଯାକୁବଙ୍କ ଭାଇ ଏେଷୗ େସୟୀର ଅଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁଥିେଲ। େସ
ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଇେଦାମର ପବର୍ତମୟ େଦଶ। ଯାକୁବ ଏେଷୗ ନକିଟକୁ ଦୂତ
ପଠାଇେଲ। 4 ଯାକୁବ ଦୂତମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିକଥା େମାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ
ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗଙୁ୍କ କୁହ, ‘ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ କହଲିା, ଏହ ିଦନିଗଡୁ଼କି ମୁଁ
ଲାବନ ସହତି ବାସ କରିଛ।ି 5 େମାର ଗାଈଗଡୁ଼କି, ଗଦ୍ଦର୍ଭଗଡୁ଼କି,
ପଶୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟଗଣ, େସବକ ଓ େସବକିାଗଣ ଅଛନି୍ତ। ମୁନବି, ମୁଁ
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଦୂତଗଣଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି ଦୟାକରି େସମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କର।’”

6 ଦୂତଗଣ ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ
ଏେଷୗ ନକିଟକୁ ଗଲୁ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଭଟବିାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି
400 େଲାକ ଅଛନି୍ତ।”

7 େସହ ିବାତ୍ତର୍ା ଯାକୁବଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କଲା। େସ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ଦଳେର ବଭିକ୍ତ କେଲ। େଗାେମଷାଦ ିଆଦ ିସମସ୍ତ ପଲ
ଓ ଓଟମାନଙୁ୍କ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଦୁଇ ଦଳ କେଲ। 8 ଯାକୁବ ଚନି୍ତ ା କେଲ,
“ଯଦ ିଏେଷୗ ଆସ ିେଗାଟଏି ଦଳକୁ ବନିାଶ କେର, େତେବ ଅନ୍ୟ ଦଳ
େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିେବ।”

9 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହେିଲ, “େହ େମାର ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର! େମାର ପିତା ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର! େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ କହଲି, େମାର ଜନି୍ମ ତ ସ୍ଥାନକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ। ତୁେମ୍ଭ େମାର
ସହାୟ େହବ। 10 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦୟା େଦଖାଇ ଆସଅିଛ। ତୁେମ୍ଭ
େମାର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛ। ମୁଁ େସ େକୗଣସ ିବଷିୟ ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ। ମୁଁ େଯେତେବେଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାରି େହଲ,ି େକବଳ
ଏ ବାଡ଼ ିଛଡ଼ା େମାର କିଛ ିନ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ପରିବାର,
ଜୀବଜନୁ୍ତ ଏେତ େବଶୀ େଯ ଦୁଇଟା ଶିବରି େହାଇପାେର। 11 ମୁଁ ବନିତି
କରୁଅଛ ିକୃପାକରି େମାେତ େମାର ଭାଇଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। େମାେତ
ଏେଷୗଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଛ।ି ମୁଁ ଭୟ କରୁଛ ିେଯ େସ
ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏପରିକି ମା’ ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ।
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହଲି, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିପରି ବୃଦି୍ଧ କରିବ,ି ଯାହାକୁ େକହି
ଗଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।’”

13 ଯାକୁବ ରାତେିର େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହେିଲ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏେଷୗକୁ
କିଛ ିଉପହାର େଦବା ପାଇଁ ଯାକୁବ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ। 14 ଯାକୁବ ଦୁଇଶହ
ମାଈେଛଳି ଓ େକାଡ଼ଏିଟ ିେଛଳି, ଦୁଇଶହ ମାଈେମଣ୍ଢା ଓ େକାଡ଼ଏିଟି
ଅଣ୍ଡରିା େମଣ୍ଢା େଦବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। 15 ଯାକୁବ ସବତ୍ସା ଦୁଗ୍ଧବତୀ
ତରିିଶ୍ ମାଈଓଟ, ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଗାଈ, ଦଶ ବୃଷ, େକାଡ଼ଏି ଗଧ ଓ ଦଶ େଗାଟି
ବାଛୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 16 ଯାକୁବ ପଲସବୁ ପୃଥକ କରି ଆପଣା
ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ପଲ ସମପର୍ଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଆେଗ ଆେଗ ଯାଅ। ପୁଣ ିମଝେିର ମଝେିର ସ୍ଥାନ
ରଖି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଲକୁ ପୃଥକ କର।” 17 ଯାକୁବ ଏହ ିଆେଦଶ ତାଙ୍କର
ଦାସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। ପ୍ରଥମ ଦଳର ଦାସକୁ ଯାକୁବ କହେିଲ,
“େଯେତେବେଳ ଏେଷୗ, େମାର ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭେର, ‘ତୁେମ୍ଭ
କାହାର ଦାସ? ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କି କାହାର?’ 18

ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବ, ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଯାକୁବର,
େମାର ମୁନବି ଯାକୁବ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା ଉପହାର େଦଇଛନି୍ତ। ଏବଂ ଯାକୁବ
ମଧ୍ୟ ଆମ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଛନି୍ତ।”’

19 ଯାକୁବ ଏହପିରି କହବିାକୁ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦଳର ଦାସ ଓ
ତୃତୀୟ ଦଳର ଦାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାସଙୁ୍କ ଏହପିରି କହେିଲ। େସ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏହପିରି କହବି େଯେତେବେଳ ଏେଷୗକୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭଟବି। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ‘ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଉପହାର ଅେଟ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ ତୁମ୍ଭ ପଛେର ଆସୁଛନି୍ତ।”’
ଯାକୁବ ଭାବେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପହାର େଦଇ ଆଗେର

ପଠାଇ ଦଏି, େହାଇପାେର ଏେଷୗ େମାେତ କ୍ଷମା େଦଇପାେର ଏବଂ
େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିପାେର।” 21 େତଣୁ ଯାକୁବ ଉପହାରଗଡୁ଼କି ଏେଷୗ
ନକିଟକୁ ପଠାଇ େଦେଲ। କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ରାତି୍ରେର େସହ ିଛାଉଣେିର
ରହେିଲ।

22 େସହ ିରାତି୍ରେର ଯାକୁବ ଉଠି େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େିଲ। ଯାକୁବ
ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଗାର ଜଣ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସୀକୁ େନଇ
ଗେଲ। ଯାକୁବ ଯବ୍େବାକ ପାର କରାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେର େନେଲ। 23

ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ନଦୀ ପାର
କରାଇେଲ।

ଜଣକ ସହତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ

24 ଯାକୁବ ଏକୁଟଆି ରହଗିେଲ ଏବଂ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହତି
ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 25 େସହ ିେଲାକଟ ିେଦଖିେଲ େସ
ଯାକୁବଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ଯାକୁବଙ୍କର େଗାଡ଼କୁ
ଟାଣ ିେଦବାରୁ ତାଙ୍କର େଗାଡ଼ ଖଞ୍ଜାରୁ ଛାଡ଼ଗିଲା।

26 ଆଉ େସହ ିେଲାକଟ ିଯାକୁବଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି
କାରଣ ପ୍ରଭାତ େହାଇଗଲା।”
କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ

େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ ନ କରିଛ।”
27 ଏବଂ େସହ ିେଲାକଟ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ନାମ କ’ଣ?”
ଏବଂ ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ନାମ ଯାକୁବ ଅେଟ।”
28 ଏହା ପେର େସହ ିମନୁଷ୍ୟଟ ିକହେିଲ, “ଆଉ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯାକୁବ

େହବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ େହବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିନାମେର
ପରିଚତି େହବ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟଲାଭ କଲ।”

29 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭର ନାମ
କୁହ।”
କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକଟ ିକହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭର ନାମ ପଗ୍ଭରୁ

ଅଛ?” ଏହ ିସମୟେର େସହ ିେଲାକଟ ିଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
30 େତଣୁ ଯାକୁବ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ପନୂେୟଲ େଦେଲ। ତା’ପେର

େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମୁହଁାମୁହିଁ େଦଖିେଲ ବ ିେମାର ଜୀବନ
ବଞ୍ଚ ିରହଲିା।” 31 ଏହା ପେର ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ େବଳକୁ େସ ପନୂେୟଲ
ପାର େହଲାମାେତ୍ର ତାଙ୍କର େଗାଡ଼ େଯାଗୁଁ େଛାଟାଇ ଗ୍ଭଲେିଲ। 32 େତଣୁ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାେନ ଉପରିସ୍ଥ ସନି୍ଧଶିରା ବା ଏ
ସନି୍ଧଶିରାର ମାଂସ େଭାଜନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ସନି୍ଧଶିରାେର ଯାକୁବଙୁ୍କ
ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ସାହସକିତା େଦଖାଇେଲ

ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଏେଷୗ ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ। ଏେଷୗ ତାଙ୍କ
ସହତି ଗ୍ଭରିଶହ େଲାକଙୁ୍କ ଧରି ଆସୁଥିେଲ। ଯାକୁବ ତାଙ୍କର
ପରିବାରକୁ ଗ୍ଭରି ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ କେଲ। େଲୟା ଏବଂ ତା’ର

ପିଲାମାେନ େଗାଟଏି ଦଳେର ରହେିଲ। ରାେହଲ ଓ େଯାେଷଫ େଗାଟଏି
ଦଳେର ରହେିଲ। ଦୁଇଦାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାେନ ଦୁଇ େଗାଟି
ଦଳେର ରହେିଲ। 2 ଯାକୁବ, ଆେଗ ଦୁଇ ଦାସୀ ଓ େସମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ତା’ ପେଛ େଲୟା ଓ ତା’ର ସନ୍ତାନଗଣ, ସବା େଶଷେର
ରାେହଲ ଓ େଯାେଷଫକୁ ରଖିେଲ।
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3 େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯାକୁବ ଗେଲ, େସ େଯେତେବେଳ ଭାଇର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ। ଭକି୍ତ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଯାକୁବ ସାତଥର ଭୂମିଷ୍ଠ
ପ୍ରଣାମ କେଲ।

4 େଯେତେବେଳ ଏେଷୗ ଯାକୁବଙୁ୍କ େଦଖିେଲ େସ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ
େଦୗଡ଼ଗିେଲ। ଏହା ପେର େସ ତାଙ୍କର ଗଳାଧରି ଆଲଙି୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ୱନ
କେଲ, ପୁଣ ିଦୁେହଁ କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5 ଏେଷୗ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ, େସ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏହ ିେଲାକମାେନ କିଏ?”
ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦୟା କରି ଏ ସମସ୍ତ

ସନ୍ତାନ େଦଇଛନି୍ତ।”
6 ଏହା ପେର ଦୁଇଦାସୀ ଓ ତାହାର ପିଲାମାେନ ଏେଷୗ ନକିଟକୁ

ଗେଲ। େସମାେନ ଏେଷୗକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 7 ଏହା ପେର େଲୟା
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଏେଷୗକୁ ପ୍ରଣାମ କେଲ। ଏବଂ ଏହା ପେର
ରାେହଲ ଓ େଯାେଷଫ ଏେଷୗ ନକିଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

8 ଏେଷୗ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆସବିା ସମୟେର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲି
େସମାେନ କିଏ? େସ ପଶୁଗଡୁ଼କି କାହା ନମିେନ୍ତ େନଉଛନି୍ତ।”
ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସଗଡୁ଼କୁି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା

ନମିେନ୍ତ ଉପହାର େଦଇଛ।ି େତଣୁ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କର।”
9 କିନୁ୍ତ ଏେଷୗ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର େମାେତ କିଛ ିଉପହାର େଦବା

ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାଇ େମା’ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛ।ି”
10 ଯାକୁବ କହେିଲ, “ନା ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ।ି ଯଦି

ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବାସ୍ତବେର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ େତେବ େମାର ଉପହାରଗଡୁ଼କି
ଗ୍ରହଣ କର, ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସୀ।
େମାେତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପରି ଲାଗଛୁ।ି ଆଗ୍ରହର ସହକାେର ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ, ମୁଁ ଖୁସୀ। 11 େତଣୁ ମୁଁ ବନିତ ିକରୁଛ ିତୁେମ୍ଭ
େମାର ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କର। ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହାଇଛନି୍ତ।
େମାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଛ।ି” ଯାକୁବ ଏେଷୗକୁ
ଉପହାରଗଡୁ଼କି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ। େତଣୁ େସ େସଗଡୁ଼କୁି
ଗ୍ରହଣ କେଲ।

12 ଏହା ପେର ଏେଷୗ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଯାତ୍ରା ଗ୍ଭଲୁ ରଖ। ମୁଁ
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ।ି”

13 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େମାର ସନ୍ତାନଗଣ
େଛାଟ ଏବଂ ମୁଁ େମାର ପଶୁଗଣଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଯତ୍ନବାନ୍ େହବାକୁ ପଡ଼ବି। ମୁଁ ଯଦ ିତାଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ େଗାଟଏି ଦନିେର
ବହୁତ ବାଟ େନଇଯାଏ େତେବ ସମସ୍ତ ପଶୁ ମରିଯିେବ। 14 େତଣୁ
େମାର ପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଆଗେର ଗ୍ଭଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧୀେର ଧୀେର
ଅନୁସରଣ କରିବ,ି ପଶୁମାନଙ୍କର ନରିାପଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଧୀେର
ଯିବ ିକାରଣ େମାର ପିଲାମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼େିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସୟୀରେର ସାକ୍ଷାତ କରିବ।ି”

15 େତଣୁ ଏେଷୗ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ େମାର କିଛି
େଲାକଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯାଉଛ।ି”
କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ କହେିଲ, “ଏହା ତୁମ୍ଭର ଦୟା େହବ। କିନୁ୍ତ ଏସବୁ କରିବାର

କିଛ ିଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।” ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନୁଗ୍ରହ ଥାଉ। 16 େତଣୁ େସହି
ଦନି ଏେଷୗ େସୟୀରକୁ େଫରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେଲ। 17 କିନୁ୍ତ
ଯାକୁବ ସୁକ୍େକାତକୁ ଗେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର େସ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ
ତଆିରି କେଲ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଡ଼ଆି ତଆିରି କେଲ। େତଣୁ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ ସୁକ୍େକାତ େହଲା।

18 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯାକୁବ ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମଠାରୁ ବାହାରି କୁଶଳେର
କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ ଶିଖିମର ଏକ ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନଗରର
ବାହାେର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ। 19 ଏହା ପେର ଶିଖିମର ପିତା ହେମାରର
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏକଶ କସୀତା ନାମକ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେଦଇ େସହ ିତମ୍ୱୁ
ସ୍ଥାନଟକୁି କିଣେିଲ। 20 ପୁଣ ିଯାକୁବ େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। ଯାକୁବ େସହ ିସ୍ଥାନର
ନାମ େଦେଲ, “ଏଲ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର।”

ଦୀଣାର ଧଷର୍ଣ

େଲୟା ଓ ଯାକୁବର କନ୍ୟା ଥିଲା ଦୀଣା। ଦେିନ ଦୀଣା େସହି
ସ୍ଥାନର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଗଲା। 2 େସହ ିେଦଶର
ରାଜା ଥିେଲ ହେମାର। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ଦୀଣାକୁ

େଦଖିଲା। ଶିଖିମ ଦୀଣାକୁ ବଳପୂବର୍କ େନଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧଷର୍ଣ କଲା।
3 ଏହା ପେର ଶିଖିମ ଦୀଣାର େପ୍ରମେର ପଡ଼ଗିଲା ଓ ତାକୁ ବବିାହ
େହବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଲା। 4 ଶିଖିମ ତା’ର ପିତା ହେମାରକୁ କହଲିା, “ଦୟାକରି
ଏହ ିଝଅି ସହତି େମାର ବବିାହର ବେନ୍ଦାବସ୍ତ କର।”

5 ଯାକୁବ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, େସହ ିଯୁବକ ଦୀଣା ଉପେର
ଅପମାନ ଆଣଛି।ି କିନୁ୍ତ ଯାକୁବର ସମସ୍ତ ପୁଅମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ପଶୁପଲଙ୍କ
ସହତି ଥିେଲ। େସ କିଛ ିକେଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େଫରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅେପକ୍ଷା କେଲ। 6 େସହ ିସମୟେର, ଶିଖିମର ପିତା ହେମାର ଯାକୁବ
ସହତି କଥା େହବାକୁ ବାହାରି ଗେଲ।

7 େଯେତେବେଳ େସମାେନ େକ୍ଷତରୁ େଫରିେଲ, ତା’ର ସମସ୍ତ
ଭାଇମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ଭୟଙ୍କର ଭାବେର ରାଗିଗେଲ
କାରଣ ଶିଖିମ ଇସ୍ରାଏଲେର ଏପରି ଅପମାନଜନକ କାଯର୍୍ୟ କଲା। େସ
ଯାକୁବର କନ୍ୟାକୁ ଧଷର୍ଣ କରିବା ଉଚତି୍ ନ ଥିଲା।

8 କିନୁ୍ତ ହେମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ଦୀଣାକୁ
ବବିାହ େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ଦୟାକରି ତାକୁ ତାହା ସହତି ବବିାହ ଦଅି। 9

ଏହ ିବବିାହ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚୁକି୍ତ େହବ। ଏହା ପେର ଆମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରି ପାରିେବ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଏହ ିେଦଶେର ବାସ କରିବ, ବାଣଜି୍ୟ କରିବ ଓ ଭୂମି ଗ୍ରହଣ କରି
ପାରିବ।”

11 ଶିଖିମ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହଲା।
ଶିଖିମ କହଲିା, “ଦୟାକରି େମାେତ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହବି ମୁଁ
ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁକିଛ ିଉପହାର େଦବ ିଏବଂ
ସବୁ ଟଙ୍କା େଦବ,ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ମାଗଛୁ। ମାତ୍ର ଏହ ିକନ୍ୟାକୁ େମାେତ
ବବିାହ ଦଅି।”

13 ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାେନ ଶିଖିମକୁ ଓ ତା’ର ପିତାଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କହବିା
ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ। ତା’ର ଭାଇମାେନ େସେତେବେଳ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ
ଥିେଲ କାରଣ ଦୀଣାକୁ ଶିଖିମ ଭ୍ରଷ୍ଟା କରିଥିଲା। 14 େତଣୁ ଭାଇମାେନ
ତାକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆମ୍ଭର ଭଉଣୀକୁ ବବିାହ େଦଇ
ପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନାହଁ। ଆମ୍ଭ
ଭଉଣୀ ସହତି ବବିାହ କରିବା ବହୁତ ଭୁଲ୍ େହବ। 15 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ଭଉଣୀ ସହତି ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ େଦବୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହରର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ନ ତ େହବ। 16 ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରି ପାରିେବ। ଏବଂ ଆମ୍ଭର
ପୁରୁଷମାେନ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରି ପାରିେବ। ଏହା ପେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକା ସେଙ୍ଗ ବାସ କରି ଏକାପରି େହାଇ ପାରିବା। 17 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପାଇଁ ମନା କର େତେବ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଭଉଣୀ
ଦୀଣାକୁ େନଇଯିବୁ।”

18 ଏହ ିଚୁକି୍ତ ହେମାର ଓ ଶିଖିମକୁ ଖୁସୀ କରାଇଲା। 19 ଦୀଣାର
ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାନୁସାେର ସୁନ୍ନ ତ େହବାକୁ ଖୁସୀେର ଗ୍ରହଣ କେଲ।
ଶିଖିମ ତାଙ୍କ ବଂଶେର ବହୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା। 20 ହେମାର ଓ

ଶିଖିମ ତାଙ୍କ ସହରର ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଗେଲ। େସମାେନ େସହ ିସହରର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 21 “ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ସହତି ବନୁ୍ଧତା
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େଦଶେର ତାଙୁ୍କ ଶାନି୍ତେର ବାସ
କରିବାକୁ େଦବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ଭୂମି ଅଛ।ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରି ପାରିବା। ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ବବିାହ େଦଇ ପାରିବା। 22

େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
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ବାସ କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି କଥା ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କରିବାକୁ େହବ।
େସମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ େହବାକୁ ପଡ଼ବି। 23 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ
ଏପରି କରିବା, େତେବ ତାଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଧନୀ େହାଇ
ପାରିବା। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିବା ଉଚତି୍। ଏବଂ
େସମାେନ ଏହଠିାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରିେବ।” 24

ସଭାସ୍ଥଳର ସମସ୍ତ େଲାକ ହେମାର ଓ ଶିଖିମ କଥାେର ରାଜି େହାଇଗେଲ।
ଏବଂ ଏକା ସମୟେର ସମେସ୍ତ ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ।

25 ତନି ିଦନି ପେର, େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ସୁନ୍ନ ତ େଯାଗୁଁ
କଷ୍ଟେର ଥିେଲ। ଯାକୁବର ଦୁଇପୁତ୍ର ଶିମିେୟାନ ଓ େଲବୀ, ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ
େନେଲ ଏବଂ ନଭିର୍ୟେର େସହ ିନଗରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମାରି
େଦେଲ। 26 ଦୀଣାର ଭାଇ ଶିମିେୟାନ ଓ େଲବୀ, ଶିଖିମ ଓ ହେମାରକୁ
ହତ୍ୟା କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ଦୀଣାକୁ ଶିଖିମର ଘରୁ େନଇଗେଲ।
27 ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାେନ େସହ ିନଗରକୁ ଗେଲ, େଯଉଁଠାେର ତାଙ୍କ
ଭଉଣୀ କଳୁଷିତା େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କେଲ। 28

େସଥିପାଇଁ ତା’ର ଭାଇମାେନ େସହ ିସହରରୁ ଓ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁପଲ,
େମଷ, େଛଳି ଏବଂ ଗଧ େନଇଗେଲ। 29 େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
ଯାହାସବୁ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଏମାେନ େନଇ ଆସେିଲ। ତା’ର ଭାଇମାେନ
ଏପରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି େନଇ ଆସେିଲ।

30 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ, ଶିମିେୟାନ ଓ େଲବୀକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାେତ ବହୁ ଅସୁବଧିାେର ପକାଇଲଣ।ି ଏଠାକାର ସମସ୍ତ େଲାେକ େମାେତ
ଘୃଣା କରିେବ। ସମସ୍ତ କିଣାନୀୟ ସମସ୍ତ ପିରିଜୀୟ ସମସ୍ତ େଲାେକ େମାର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିେବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ େଲାକ। ଯଦ ିଏହି
ସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହେବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା। ଏବଂ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକ େମା’ ସହତି
େଶଷ େହାଇଯିେବ।”

31 କିନୁ୍ତ ଭାଇମାେନ କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକମାେନ ଆମ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି
ଏକ େବଶ୍ୟା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ୍ କରି ନାହାନି୍ତ।”

ଯାକୁବ େବୖେଥଲ୍େର

ପରେମଶ୍ୱର ଯାକୁବଙୁ୍କ କହେିଲ, “େବୖେଥଲ୍କୁ ଯାଅ,
େସଠାେର ବାସ କର ଏବଂ େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ

କର। ଯିଏ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଏେଷୗଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପଳାୟନ େବେଳ ଆବଭିର୍ାବ
େହାଇଥିେଲ।”

2 େତଣୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଓ ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯସବୁ ବେିଦଶୀୟ େଦବତାଗଣ ଅଛନି୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କର, ନଜି ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକର ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପରିବତ୍ତର୍ନ କର।
3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି େବୖେଥଲ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ
େସଠାେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ ିଏବଂ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିଯିଏ େମାର ଅସୁବଧିା ସମୟେର େମାେତ ଦୟା କରିଛନି୍ତ ,
େଯଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଗଲ ିପରେମଶ୍ୱର େମା’ ସହତି ରହ ିଆସଛିନି୍ତ।”

4 େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଯାକୁବଙୁ୍କ େଦେଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ଯାକୁବଙୁ୍କ େଦେଲ। ଯାକୁବ
େସଗଡୁ଼କି େନଇ ଶିଖିମ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷମୂେଳ େପାତ ିେଦେଲ।

5 ଯାକୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର େସହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।
େସହ ିନଗରର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଭୟ
କରୁଥିେଲ। େସହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ। 6

େତଣୁ ଯାକୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଯାଇ ଲୂସ୍େର ପହଞ୍ଚେିଲ। ଲୂସ୍
ଯାହାର ବତ୍ତର୍ମାନର ନାମ େବୖେଥଲ୍। ଏହା କିଣାନ େଦଶେର ଅବସି୍ଥତ। 7

ଯାକୁବ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ଯାକୁବ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େଦେଲ
“ଏଲ୍-େବୖେଥଲ୍।” ଯାକୁବ ଏପରି ନାମ ସି୍ଥର କେଲ କାରଣ େସହି

ସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥେମ େଦଖା େଦଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ
େସ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନକିଟରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଉଥିେଲ।

8 େସହ ିସ୍ଥାନେର ରିବକିାର ଦେବାରା ନାମ୍ନୀ ଧାତ୍ରୀର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା
ଏବଂ ତାକୁ େବୖେଥଲ୍ର ଅଧସି୍ଥତ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷମୂେଳ କବର ଦଆିଗଲା।
େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଅେଲାନ-ବାଖୁତ୍ େହଲା।

ଯାକୁବଙ୍କର ନୂତନ ନାମ

9 େଯେତେବେଳ ଯାକୁବ ପଦ୍ଦନ୍-ଅରାମକୁ େଫରିେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ
ପୁନବର୍ାର େଦଖା େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 10

ପରେମଶ୍ୱର ଯାକୁବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯାକୁବ କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସହି
ନାମକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା। ତୁମ୍ଭକୁ ଯାକୁବ ଡ଼କା ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର
ନୂତନ ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ େହବ।” ଆଉ େସ ତାଙ୍କର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ
ରଖିେଲ।

11 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ େହବ। ତୁମ୍ଭର ପରିବାରରୁ ଅେନକ ଜାତଗିଣ
େହବ। ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରରୁ ଆସେିବ। 12 ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ ଓ
ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ ଦାନ କରିଅଛୁ, େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରକୁ େଦବା।” 13 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିସ୍ଥାନ
ଛାଡ଼େିଲ। 14 ଯାକୁବ େସଠାେର ଏକ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ କେଲ।
ଯାକୁବ େସଠାେର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଓ େତୖଳ ଢ଼ାଳିେଲ। 15 େସ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ େବୖେଥଲ୍ ରଖିେଲ। କାରଣ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ
ସହତି କଥା େହାଇଥିେଲ।

ରାେହଲ ଛୁଆ ଜନ୍ମ  କରି ମେଲ

16 ଯାକୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ େବୖେଥଲ୍ ଛାଡ଼େିଲ, େସମାେନ
ଇଫ୍ର ାଥାେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିଲା। ରାେହଲର ପ୍ରସବ
େବଦନା େହଲା ଏବଂ ତା’ର ପ୍ରସବ କରିବାେର ଅତଶିୟ କଷ୍ଟ େହଲା।
17 ପ୍ରସବ େବଦନା ଅତଶିୟ କଷ୍ଟ େହବାରୁ ଧାତ୍ରୀ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଏଥର ହିଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ।”

18 ରାେହଲ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦଇ ମେଲ। ମଲା ପୂବର୍ରୁ ରାେହଲ
େସହ ିସନ୍ତାନର ନାମ େଦଇଥିେଲ, ବେିନାନୀ। କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ତାକୁ ଡ଼ାକିେଲ
ବନି୍ୟାମିନ୍।

19 ଇଫ୍ର ାଥା ଯିବା ପେର ତାହା େବୖଥ୍େଲହମ ନକିଟେର ରାେହଲକୁ
କବର ଦଆିଗଲା। 20 ରାେହଲର କବର ସ୍ଥାନେର ଯାକୁବ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାେହଲର କବରକୁ ଚହି୍ନାଏ।
21 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େସଠାରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସ ଏଦର ଗଡ଼ ପାର
େହାଇ ତହିଁ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିପକାଇେଲ।

22 ଇସ୍ରାଏଲ େଯେତେବେଳ େସଠାେର ରହୁଥିେଲ, ରୁେବନ୍ ଯାଇ
ବଲିହା ସହତି ଶୟନ କଲା। ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା। ଏହି
ବଷିୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାର

ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ।
23 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରୁେବନ୍ ଯାକୁବଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର।
ଶିମିେୟାନ, େଲବୀ, ଯିହୁଦା, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ ଏମାେନ େଲୟାର
ସନ୍ତାନ।
24 େଯାେଷଫ୍ ଓ ବନି୍ୟାମିନ୍ ରାେହଲର ସନ୍ତାନ।
25 ଦାନ ଓ ନପ୍ତାଲ ିରାେହଲର ଦାସୀ ବଲିହାର ସନ୍ତାନ।
26 ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର େଲୟାର ଦାସୀ ସଳି୍ପ ାର ପୁତ୍ରଗଣ।

ଯାକୁବଙ୍କର ଏହ ିସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମଠାେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ।
27 ଏହା ପେର େସ କିରିୟଥବର୍ ଅଥର୍ାତ୍ ହେିବ୍ର ାଣ ନଗରର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ

ମମି୍ର ନାମକ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକ ପ୍ରବାସ କରିଥିେଲ,

ଆଦପିୁସ୍ତକ 34:23 31 ଆଦପିୁସ୍ତକ 35:27
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େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ହାକ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। 28 ଇସ୍ହାକ 180 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 29 ଏହା ପେର ଇସ୍ହାକ
ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଇସ୍ହାକ ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଏେଷୗ ଓ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର କବର େଦେଲ।

ଏେଷୗର ପରିବାର

ଏହା ଏେଷୗଙ୍କ ପରିବାରର ଇତହିାସ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ
(ଇେଦାମ)। 2 ଏେଷୗ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କରିଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ ହତି୍ତୀୟ ଏେଲାନର

କନ୍ୟା ଆଦାକୁ ଓ ଅନାର କନ୍ୟା ହଦି୍ଦୀୟ ସବିେିୟାନର େପୗତ୍ରୀ
ଅହଲୀବାମାକୁ। 3 ନବାେୟାତର ଭଉଣୀ, ଇଶ୍ମାଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା ବାସମତକୁ
ବବିାହ କରିଥିେଲ। 4 ଏହା ପେର ଏେଷୗର ଔରସେର ଆଦା
ଇଲୀଫସକୁ ଓ ବାସମତ୍ ରୂେୟଲକୁ ଜନ୍ମ  କେଲ। 5 ଏବଂ
ଅହଲୀବାମାର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ, ଯିୟୁଶ, ଯାଲମ ଓ
େକାରହ। ଏମାେନ ସମେସ୍ତ କିଣାନ େଦଶେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।

6 ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗର ପରିବାର ବହୁତ ବଢ଼ଯିିବାରୁ େସମାେନ
କିଣାନେର ବାସ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଏେଷୗ ଯାକୁବଠାରୁ ଦୂରକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଏେଷୗ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ, ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ, ଝଅିମାନଙୁ୍କ, ସମସ୍ତ
ଦାସଦାସୀମାନଙୁ୍କ, ଗାଈ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଯେତ
ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ ଥିଲା ତାକୁ ଧରି େସୟୀର ପବର୍ତେର ବାସ କେଲ। 8 ଏେଷୗ
ମଧ୍ୟ ଇେଦାମ ନାମେର ଡ଼କା ଯାଉଥିେଲ। ଏବଂ ଏହ ିନାମ େସୟୀରେର
ରହଲିା।

9 େସୟୀର ପବର୍ତସ୍ଥ ଇେଦାମୀୟମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଏେଷୗର
ବଂଶାବଳୀ।

10 ଏେଷୗର ଆଦା ନାମ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫସ୍ ଓ ବାସମତ୍ ନାମ୍ନୀ
ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ରୂେୟଲ।
11 ଇଲୀଫସର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େତୖମନ୍, ଓମାର୍, ସେଫା,
ଗୟିତମ୍ ଓ କନସ୍।
12 ଏେଷୗର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫସର ତମି୍ନା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା। େସ
ଇଲୀଫସର ଅମାେଲକକୁ ଜନ୍ମ  କଲା। ଏମାେନ ଏେଷୗର ପତ୍ନୀ ଆଦାର
ସନ୍ତାନ।
13 ଏହମିାେନ ରୂେୟଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ନହତ୍, େସରହ, ଶମ୍ମ ଓ
ମିସା।
ଏମାେନ ଏେଷୗର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସମତ୍ର ସନ୍ତାନ।
14 ସବିେିୟାନର େପୗତ୍ରୀ ଅନାର କନ୍ୟା େଯ ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର
ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ତାହାର ସନ୍ତାନ ଯିୟୁଶ୍, ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହ।

15 ଏେଷୗର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍।
ଏେଷୗର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େଯ ଇଲୀଫସ୍ ତାହାର ମୂଖ୍ୟ େତୖମନ୍, ମୂଖ୍ୟ
ଓମାର, ମୂଖ୍ୟ ସେଫା ଓ ମୂଖ୍ୟ କନସ୍। 16 ମୂଖ୍ୟ େକାରହ, ମୂଖ୍ୟ
ଗୟିତମ୍ ଓ ମୂଖ୍ୟ ଆମାେଲକ୍। ଇେଦାମ େଦଶେର ଇଲୀଫସ୍
ପରିବାରବଗର୍ୀୟ ଏହ ିରାଜାଗଣ ଆଦାର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
17 ଏେଷୗର ପୁତ୍ର ରୂେୟଲର ସନ୍ତାନ ମୂଖ୍ୟ ନହତ୍ ଓ ମୂଖ୍ୟ େସରହ,
ମୂଖ୍ୟ ଶମ୍ମ ଓ ମୂଖ୍ୟ ମିସା।
ଇେଦାମ େଦଶେର ରୂେୟଲ ବଂଶୀୟ ଏହ ିରାଜାମାେନ ଏେଷୗର ସ୍ତ୍ରୀ
ବାସମତର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
18 ଆଉ ଏେଷୗର ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲୀବାମାର ପୁତ୍ରଗଣ ଏହମିାେନ ଥିେଲ,
ମୂଖ୍ୟ ଯିୟୁଶ, ମୂଖ୍ୟ ଯାଲମ୍ ଓ ମୂଖ୍ୟ େକାରହ। ଏମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପିତୃବଗର୍ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ ଏେଷୗର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନାର କନ୍ୟା
ଅହଲୀବାମାଠାରୁ ଜାତ େହେଲ।

19 ଏମାେନ ଏେଷୗର ଅଥର୍ାତ୍ ଇେଦାମର ସନ୍ତାନ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପରିବାରର ମୂଖ୍ୟ।

20 େସୟୀର ଜେଣ େହାରୀୟ ଇେଦାମ େଦଶେର, ଏେଷୗଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ବାସ
କରୁଥିେଲ। େସହ ିେସୟୀରର ପୁତ୍ରମାେନ େହେଲ,

େଲାଟନ୍, େଶାବଲ, ସବିେିୟାନ, ଅନା। 21 ଦେିଶାନ୍, ଏତ୍ସର, ଦୀଶନ୍,
ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ। େହାରୀୟ ମୂଖ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଇେଦାମ
େସୟୀରର ମୂଖ୍ୟ ଥିେଲ।
22 େଲାଟନ୍ ଥିେଲ େହାରିର ପିତା ଏବଂ େହମସ ପୁଣ ିେଲାଟନର
ତନି୍ମ ା ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥିେଲ।
23 େଶାବଲ୍ ଥିେଲ ଅବଲନ୍, ମାନହତ୍, ଏବଲ, ଶେଫା ଏବଂ
ଓନମ୍ର ପିତା।
24 ସବିେିୟାନଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଅୟା ଓ ଅନା। ଅନା ନଜିର
ପିତା ସବିେିୟାନଙ୍କର ଗଧ ଚରାଇବା ସମୟେର ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଷ୍ଣ ଜଳର
ଝର ଆବଷି୍କାର କରିଥିେଲ।
25 ଅନାର ପୁତ୍ର ଦେିଶାନ୍ ଓ ଅହଲୀବାମା ନାମ୍ନୀ ଜେଣ କନ୍ୟା ଥିେଲ।
26 ଦେିଶାନଙ୍କର ଗ୍ଭେରାଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ, ହମି୍ଦନ୍,
ଇଶ୍ବନ୍, ଯିତ୍ରନ୍ ଓ କରାନ୍।
27 ଏତ୍ସରଙ୍କର ତେିନାଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ, ବଲିହନ୍,
ସାବନ୍ ଓ ଯାକନ୍।
28 ଦୀଶନଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ, ଊଷ୍ ଓ
ଅରାନ୍।
29 େହାରୀୟ ବଂଶର ରାଜାମାେନ େହେଲ, ରାଜା େଲାଟନ୍, ରାଜା
େଶାବଲ, ରାଜା ସବିେିୟାନ୍ ଓ ରାଜା ଅନା। 30 ଦେିଶାନ୍, ଏତ୍ସର୍ ଓ
ଦୀଶନ୍, ଏମାେନ ଥିେଲ ଏେଦାମର େସୟୀର େଦଶର େହାରୀୟ ବଂଶଜ
ରାଜା।

31 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର େକୗଣସ ିରାଜା ରାଜତ୍ୱ  କରିବା
ପୂବର୍ରୁ, େସହ ିସମୟେର ଇେଦାମେର ରାଜାମାେନ ଥିେଲ।

32 ବେିୟାରର େବଲା ନାମକ ପୁତ୍ର ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା ଦନି୍-ହାବା।
33 େଯେତେବେଳ େବଲା ମରିଗଲା, େସରହର ପୁତ୍ର େଯାବବ୍, ତାଙ୍କ
ପେର ବସ୍ରାେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
34 େଯେତେବେଳ େଯାବବର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା। ତା’ପେର େତୖମନ
େଦଶୀୟ ହୂଶମ୍ େସହ ିପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
35 େଯେତେବେଳ ହୂଶମ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, େସଠାେର ହଦଦ୍
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ହଦଦ୍ ଥିେଲ ବଦଦର ପୁତ୍ର, ହଦଦ୍ େମାୟାବଠାେର
ମିଦୟିନକୁ ଜୟ କେଲ। ହଦଦ୍ର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅବୀତ୍।
36 ହଦଦ୍ ମୃତୁ୍ୟପେର ମେସ୍ରକା ନବିାସୀ ସମ୍ଳ ତାହା ପଦେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ।
37 ଏହା ପେର ସମ୍ଳର ମୃତୁ୍ୟପେର ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ ରେହାବତ୍
ନବିାସୀ େଶୗଲ ତାହା ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
38 େଶୗଲର ମୃତୁ୍ୟପେର ଅକ୍େବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ହାନନ୍ ତାହା ପଦେର
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
39 ଏହା ପେର ଅକ୍େବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ହାନନ୍ର ମୃତୁ୍ୟପେର ହଦର
ତାହା ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାମ ପାଉ ଓ
ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ମେହଟେବଲ୍ ଥିଲା। େସ ଥିେଲ ମେଟ୍ରଦର ପୁତ୍ରୀ ଓ
େମଷାହବର େପୗତ୍ରୀ।

40 ଏେଷୗଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ପୁଣ ିେଗାଷ୍ଠୀ, ସ୍ଥାନ ଓ ନାମ େଭଦାନୁସାେର
େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ:

ମୂଖ୍ୟ ତମି୍ନା, ମୂଖ୍ୟ ଅଳ୍ବା ଓ 41 ମୂଖ୍ୟ ଯିେଥତ୍, ମୂଖ୍ୟ ଅହଲୀବାମା,
ମୂଖ୍ୟ ଏଲା, 42 ମୂଖ୍ୟ ପୀେନାନ୍, ମୂଖ୍ୟ କନସ୍, ମୁଖ୍ୟ େତୖମନ୍, 43

ମୂଖ୍ୟ ମିବ୍ସର, ମୂଖ୍ୟ ମଗ୍ଦୀେୟଲ, ମୂଖ୍ୟ ଈରମ୍, ଏମାେନ ନଜି ନଜି
ଅଧିକୃତ େଦଶେର ବସତ ିସ୍ଥାନାନୁସାେର ଇେଦାମର ମୂଖ୍ୟଗଣ ତାଲକିା
ଅନୁସାେର ଥିେଲ। ଇେଦାମୀୟମାନଙ୍କ ଆଦପିୁରୁଷ ଏେଷୗର ବଂଶ
ଏହପିରି।

ଆଦପିୁସ୍ତକ 35:28 32 ଆଦପିୁସ୍ତକ 36:43
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ଯାକୁବ କିଣାନ େଦଶେର ବାସ କେଲ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ତାଙ୍କର ପିତା ବାସ କରିଥିେଲ। 2 ଏହା େହଉଛ ିଯାକୁବଙ୍କ
ପରିବାରର ଇତହିାସ।

େଯାେଷଫଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ସତରବଷର୍ େହାଇଥିଲା, େସ େମଣ୍ଢା ଓ
େଛଳି ଚରାଉଥିେଲ। େଯାେଷଫ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି
କରୁଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଲିହା ଓ ସଳି୍ପ ାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିେଲ। େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର କୁକମର୍
ବଷିୟେର ସବୁ ଜଣାଉଥିେଲ। 3 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କ ପିତା, ଯାକୁବଙ୍କର
ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟ ସମୟେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ। େତଣୁ ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଏକ
ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ର ବା ଅଙ୍ଗରଖା େଦଇଥିେଲ। ଯାହା ନାନା ରଙ୍ଗେର ବଣ୍ଣିର୍ତ
ଥିଲା। 4 େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ େଦଖିେଲ ତାଙ୍କର ପିତା
େସମାନଙ୍କଠାରୁ େଯାେଷଫକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ
େଯାେଷଫକୁ ଘୃଣା କେଲ ଓ ତା’ ସହତି େସମାେନ ଭଲଭାବେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ ନାହିଁ।

5 ଥେର େଯାେଷଫ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ।
ଏଥିେର େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କେଲ।

6 େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ମୁଁ େଦଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଏହା ଏ ବଷିୟେର
ଶୁଣ। 7 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େକ୍ଷତେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ େକ୍ଷତେର
ବଡି଼ା ବାନୁ୍ଧଥିଲୁ। ତହିଁେର ମୁଁ େଦଖିଲ ିେମାର ବଡି଼ା ଉଠି ଛଡି଼ା େହଲା।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡି଼ା ସବୁ େମା’ ବଡି଼ାକୁ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଘରି ପ୍ରଣାମ କେଲ।”

8 ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁ କ’ଣ ଭାବୁଛୁ, ରାଜା େହାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବୁ?” ତା’ର ଭାଇମାେନ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଶୁଣି
ତାଙୁ୍କ ଅଧିକ ଘୃଣା କେଲ।

9 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ ଏବଂ େସ
ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର କହେିଲ। େଯାେଷଫ କହେିଲ,
“ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଏବଂ ଏଗାରଟ ିତାରା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ନତ େହେଲ।”

10 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର େସହ ିସ୍ୱପ୍ନର କଥା ତାଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଜଣାଇେଲ। କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙୁ୍କ ଗାଳି େଦେଲ। ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ? ତୁ କ’ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ, େତାର ମା ଏବଂ
େତାର ଭାଇମାେନ େତାେତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସବୁି?” 11

େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହୁତ ଈଷର୍ାପରାୟଣ େହେଲ। କିନୁ୍ତ
େଯାେଷଫଙ୍କର ପିତା ଏ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବେର ଚନି୍ତ ା କେଲ, ଏହାର
ଅଥର୍ କ’ଣ େହାଇପାେର।

12 ଦେିନ େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପଶୁ
ପଲ ଚରାଇବାକୁ ଗେଲ। 13 ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶିଖିମକୁ
ଯାଅ। ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ େସଠାେର େମଣ୍ଢା ଚରାଉଛନି୍ତ।”
େଯାେଷଫ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େସଠାକୁ ଯିବ।ି”
14 େଯାେଷଫଙ୍କର ପିତା କହେିଲ, “ଯାଇ େଦଖ ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ

ଏବଂ ପଲ ସବୁ କିପରି ଅଛନି୍ତ।” ତା’ପେର େଫରି ଆସ ଏବଂ େମାେତ
କୁହ। େତଣୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ପିତା ତାଙୁ୍କ ହେିବ୍ର ାଣର ଶିଖିମ ଉପତ୍ୟକାକୁ
ପଠାଇେଲ।

15 ଶିଖିମଠାେର େଯାେଷଫ ଏେଣ େତେଣ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ବୁଲୁଥିବାର
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଦଖିେଲ। େସହ ିେଲାକଟ ିପଗ୍ଭରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କ’ଣ
େଖାଜୁଛ?”

16 େଯାେଷଫ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଖାଜୁଛ।ି
ଦୟାକରି କହେିବ କି େସମାେନ ପଶୁପଲଙ୍କ ସହତି େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ?”

17 ଏହା ପେର େସହ ିେଲାକଟ ିକହଲିା. “େସମାେନ ଏଠାରୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲଣ।ି େସମାେନ କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣଛି,ି ଆସ େଦାଥନକୁ ଯିବା।”
େତଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି େଦାଥନେର ଯାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ।

େଯାେଷଫଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ ବକି୍ର ୀ

18 େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଦୂରରୁ େଦଖିେଲ େଯ, େସ ଆସୁଛ।ି
ଏବଂ େସ ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ େସମାେନ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଯାଜନା
କେଲ। 19 ଭାଇମାେନ ପରସ୍ପର କୁହା କୁହ ିେହେଲ, “େହଇ େଦଖ, ସ୍ୱପ୍ନ
ଦଶର୍କ େଯାେଷଫ ଆସୁଛ।ି 20 ଆସ ତାକୁ ହତ୍ୟାକରିବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ
କୂଅେର ପକାଇ େଦବା। ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପିତାଙୁ୍କ କହବିା େଯ ତାକୁ ଏକ
ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତ ଖାଇ ଗଲା। ତା’ପେର େଦଖିବା ତା’ର ସ୍ୱପ୍ନର କ’ଣ େହବ।”

21 କିନୁ୍ତ ରୁେବନ୍ ଏହା ଶୁଣେିଲ େସ େଯାେଷଫକୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। ରୁେବନ୍ କହେିଲ, “ତାକୁ ମାର ନାହିଁ। 22

େକୗଣସ ିରକ୍ତପାତ କର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲର ଶୁଷ୍କ କୂଅେର
ଫିଙି୍ଗଦଅି, କିନୁ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ତାକୁ ଆଘାତ କର ନାହିଁ।” କାରଣ
ତାକୁ ନ ମାରି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ େଦବା ପାଇଁ ରୁେବନ୍ର େଯାଜନା
ଥିଲା। 23 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଏହା ପେର
ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର େସହ ିଲମ୍ୱା ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ
େବରଙ୍ଗର େପାଷାକକୁ ଚରିି ପକାଇେଲ। 24 ଏହା ପେର ତାକୁ ଏକ
ଶୁଖିଲା କୂଅ ମଧ୍ୟେର ପକାଇ େଦେଲ।

25 େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫ କୂପ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ। ତା’ର ଭାଇମାେନ
ଖାଇବାକୁ ବସେିଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ େଦଖିେଲ, ଏକ ବଣକି ଦଳ
ଗିଲୟିଦରୁ ଇଶ୍ମାଏଲୀୟ ପଥିକ ଓଟ ଉପେର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଗଗୁ୍ଗଳୁ ଓ
ଗନ୍ଧରସ େଘନ ିମିଶର େଦଶକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। 26 େତଣୁ ଯିହୁଦା ତା’ର
ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ତା’ର
ମୃତୁ୍ୟକୁ ଲୁଗ୍ଭଇେଲ ଆମ୍ଭର ଲାଭ କ’ଣ? 27 ଆସ ଏହ ିବଣକିମାନଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ ବକି୍ର ୀ କରିେଦବା। େସ ଆମ୍ଭର ଭାଇ, ଆମ୍ଭର ନଜିର ରକ୍ତ ମାଂସ।”
ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଏଥିେର ରାଜି େହାଇଗେଲ। 28 େଯେତେବେଳ
ମିଦୟିନୀୟ ବଣକିମାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ଭାଇମାେନ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ କୂଅ ଭତିରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଏବଂ େକାଡ଼ଏି େରୗପ୍ୟ
ମୁଦ୍ର ାେର ବକି୍ର ୀ କରିେଦେଲ। େସହ ିବଣକିମାେନ ତାଙୁ୍କ ମିଶରକୁ
େନଇଗେଲ।

29 ରୁେବନ୍ ତା’ର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ନ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ
େସମାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ବଣକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବକି୍ର ୀ କରିଥିେଲ।
େଯେତେବେଳ ରୁେବନ୍ ଆସଲିା ଓ େଦଖିଲା େଯ ତା’ର ଭାଇ େଯାେଷଫ
େସହ ିକୂପ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିେଲ। େସ ଏେତ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଲିା େଯ,
ତା’ର େପାଷାକ ସବୁ ଚରିି ପକାଇଲା। 30 ରୁେବନ୍ ତା’ର ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ଯାଇ କହଲିା, “େଯାେଷଫ ଆଉ କୂଅ ମଧ୍ୟେର ନାହିଁ। ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି”
31 ତା’ର ଭାଇମାେନ ଏକ େଛଳି ମାରି ତା’ର ରକ୍ତେର େଯାେଷଫଙ୍କର
ବସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଡ଼ାଇ େଦେଲ। 32 ଏହା ପେର େସମାେନ େସହ ିବସ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର
ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା କହ ିପଠାଇେଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିବସ୍ତ୍ର ପାଇଲୁ।
ଏହା କ’ଣ େଯାେଷଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର?”

33 ତାଙ୍କ ପିତା େସହ ିବସ୍ତ୍ର େଦଖି ତାହା େଯାେଷଫର େବାଲି
ଜାଣେିଲ। େସମାନଙ୍କର ପିତା କହେିଲ, “ହଁ ଏହା େଯାେଷଫର ବସ୍ତ୍ର
ଅେଟ। େକୗଣସ ିଏକ ବଣୁଆ ଜନୁ୍ତ ତାକୁ ମାରି ଖାଇ ପକାଇଛ।ି େଗାଟଏି
ବନ୍ୟ ପଶୁ େମାର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫକୁ ଚରିି ପକାଇଲା।” 34 ଏହା ଶୁଣି
ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଚରିି, ବେିଶଷ େଶାକ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ତାଙ୍କର େଶାକ
ପ୍ରକାଶ କେଲ। ଯାକୁବ ବହୁ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ପାଇଁ େଶାକ କେଲ। 35

ଯାକୁବର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ତାଙୁ୍କ ଆରାମ େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। କିନୁ୍ତ
ଯାକୁବ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇବାକୁ ମନା କେଲ। ଯାକୁବ କହେିଲ, “େମାର ମୃତୁ୍ୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବ।ି” େତଣୁ ଯାକୁବଙ୍କର ଦୁଃଖ
ଲାଗି ରହଲିା।

36 ମିଦୟିନୀୟ ବଣକିମାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ମିଶରେର ବକିି୍ର  କେଲ।
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ େପାଟଫିର ନାମକ ଫାେରାର ଅଧିକାରୀ ଅଥର୍ାତ୍ ରକ୍ଷକ
େସନାପତଙି୍କଠାେର େଯାେଷଫକୁ ବକି୍ରୟ କେଲ।
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ଯିହୁଦା ଓ ତାମର

େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା ତା’ର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିହୀରା
ନାମକ ଏକ ଅଦୁଲ୍ଲ ମୀୟ ସହତି ରିହବାକୁ ଗଲା। 2

େସଠାେର ଯିହୁଦା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େଦଖିଲା ଏବଂ ବବିାହ
କଲା। ତା’ର ପିତା ଜେଣ କିଣାନୀୟ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶୂୟ।
3 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା। େସ ତା’ର ନାମ େଦଲା ଏର।
4 ଏହା ପେର େସ ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େଦଲା। ଏବଂ ତା’ର ନାମ
ରଖିଲା ଓନନ୍। 5 ଏହା ପେର େସ ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା ଏବଂ
ତା’ର ନାମ େଦେଲ େଶଲା। ଯିହୁଦାର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  ସମୟେର େସ
କଷୀବେର ଥିଲା।

6 ଯିହୁଦା ତା’ର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ବବିାହ େଦବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା।
ଯାହାର ନାମ ତାମର ଥିଲା। 7 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, ଯିହୁଦାର
ପ୍ରଥମଜାତ ଏର ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। େତଣୁ େସ ତାକୁ ବନିାଶ କେଲ। 8 ଏହା
ପେର ଯିହୁଦା ଏରର ଭାଇ ଓନନକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ
ସହତି ସହବାସ କର । ଯଦ ିେସ ପିଲା ଜନ୍ମ  କେର, େସହ ିପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ
ଭାଇର ସନ୍ତାନ େବାଲ ିଜଣାଯିବ।”

9 ଓନନ ଜାଣଥିିଲା େଯ େସ ସନ୍ତାନ ତା’ର ବଂଶ େହବ ନାହିଁ, େତଣୁ
େସ ସହବାସ ସମୟେର ଭୂମିେର େରତଃପାତ କଲା। 10 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ ଓ ଓନନକୁ ମାରି େଦେଲ। 11 ଏହା ପେର
ଯିହୁଦା ତା’ର ପୁତ୍ର ବଧୁ ତାମରକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତୃ ଗହୃକୁ
ଯାଅ, େମାର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର େଶଲା ଯୁବକ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବବିାହ କର
ନାହିଁ।” ଯିହୁଦା ଭୟ କଲା େଯ, ତା’ର ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି େଶଲା ହିଁ
ମରିଯିବ। ଏଣୁ ତାମର ତା’ ପିତୃ ଗହୃକୁ ଯାଇ ବାସ କଲା।

12 ଅେନକ ସମୟ ପେର ଶୂୟର କନ୍ୟା, ଯିହୁଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କଲା। େଯେତେବେଳ େଶାକ ସମୟ ଅତକି୍ର ାନ୍ତ େହଲା, ଯିହୁଦା
େମଷମାନଙ୍କ ବାଳ କାଟବିା ପାଇଁ ତା’ର ବନୁ୍ଧ ହୀରା ସହତି ଗଲା। 13

ତାମର ଜାଣଲିା େଯ, ତା’ର ଶ୍ୱଶୁର େମଷମାନଙ୍କର େଲାମ କାଟବିାକୁ ତମି୍ନା
ଯାଉଛନି୍ତ। 14 ତାମର ସବର୍ଦା ବଧିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନୁ୍ଧଥିଲା। େତଣୁ େସ କିଛି
ଅନ୍ୟ େପାଷାକ ପିନି୍ଧ ତା’ର ମୁହଁକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ତମି୍ନା ପଥ ପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ ଐନମର
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ବସ ିରହଲିା। କାରଣ େସ େଦଖିଲା େଶଲା ବଡ଼ େହେଲ
େହଁ ତାକୁ ବବିାହ କଲା ନାହିଁ।

15 ଯିହୁଦା େସହ ିବାଟ େଦଇ ଗଲାେବେଳ ତାକୁ େଦଖିଲା। କିନୁ୍ତ େସ
ଭାବଲିା େସ ଜେଣ େବଶ୍ୟା କାରଣ େସ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଥିଲା।
16 େତଣୁ ଯିହୁଦା ତାର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ସହତି
େମାେତ ସହବାସ କରିବାକୁ ଦଅି।” େସ ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୁ େବାଲ ିଯିହୁଦା
ଜାଣ ିନ ଥିଲା।
େସ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କ’ଣ େଦବ?”
17 ଯିହୁଦା ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ େମାର ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଯୁବା େଛଳି

ପଠାଇ େଦବ।ି”
େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ଏଥିେର ରାଜି। କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥେମ ଯୁବା େଛଳି

ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ଦଅି।”
18 ଯିହୁଦା ପଗ୍ଭରିଲା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ ଦଏି େବାଲ ିଗ୍ଭହୁଁଛ?”
ତାମର କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେମାହର, ସୁତ୍ର ଆଉ ହସ୍ତ ଯଷି୍ଟ।” ଯିହୁଦା

ତାହା ସବୁ ତାମରକୁ େଦଲା। ଏହା ପେର ଯିହୁଦା ଓ ତାମର ମଧ୍ୟେର
େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ରୁ ତାମର ଗଭର୍ବତୀ େହଲା। 19 ଏହା ପେର ତାମର
ଗହୃକୁ ଗଲା ଓ ତା’ର ମୁହଁ ସବର୍ଦା ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲା ଏବଂ େସ ପୁନବର୍ାର
ବଧିବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା।

20 ଏହା ପେର ଯିହୁଦା େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ େନବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଅଦୁଲ୍ଲ ମୀୟ ବନୁ୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା େଛଳିଛୁଆ େଦଇ ପଠାଇଲା। ମାତ୍ର େସ
ତା’ର େଦଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। 21 େତଣୁ େସ େସଠାକାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିଲା, “ଐନମ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର େଯଉଁ େବଶ୍ୟା ଥିଲା େସ କାହିଁ?”
େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏଠାେର େକୗଣସ ିେବଶ୍ୟା ରେହ ନାହିଁ।”

22 େତଣୁ ଯିହୁଦାର ବନୁ୍ଧ ଯିହୁଦା ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ କହଲିା, “ମୁଁ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ପାଇଲ ିନାହିଁ ଏବଂ େସଠାକାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିବାରୁ େସମାେନ କହେିଲ ଏଠାେର େକୗଣସ ିେବଶ୍ୟା ରହନି୍ତ ନାହିଁ।”

23 େତଣୁ ଯିହୁଦା କହଲିା, “େସ େଯଉଁ ଜିନଷି ରଖିଛ ିତାହା େସ
ରଖୁ। ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦ େହବା। ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁ ଥିଲୁ ତାକୁ ଏକ
େଛଳିଛୁଆ େଦବା ପାଇଁ କିନୁ୍ତ ତାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏତକିି ଯେଥଷ୍ଟ।”

ତାମରଙ୍କ ଗଭର୍ଧାରଣ

24 ପ୍ରାୟ ତନି ିମାସ ଯିବା ପେର, େକହ ିଜେଣ ଯିହୁଦାକୁ କହଲିା,
“ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୁ ତାମର େବଶ୍ୟା ପରି ଗଭର୍ଧାରଣ କରିଛ।ି”
ଏହା ପେର ଯିହୁଦା କହଲିା, “ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ ିଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ

କର।”
25 େଲାକମାେନ ତାମରକୁ ମାରିବାକୁ ଗେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ତା’ର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ

ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇ କହଲିା, “ଏହ ିସମସ୍ତବସ୍ତୁ ଯାହାର େସ େମାେତ
ଗଭର୍ବତୀ କରିଛ।ି ଏହ ିେମାହର, ସୁତ୍ର ଓ ଯଷି୍ଟ କାହାର, ତାହା ଚହି୍ନି
େଦଖ?”

26 ଯିହୁଦା େସ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ େଦଖିଲା ଏବଂ କହଲିା, “େସ ଠିକ୍
ଅଛ।ି ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲ।ି ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ ିେଶଲାକୁ େଦବା ପାଇଁ କିନୁ୍ତ
ତାହା କରି ନ ଥିଲ।ି” ଏବଂ ଯିହୁଦା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍
ରଖିଲା ନାହିଁ।

27 ତାମରର ଜନ୍ମ  କରିବା ସମୟ ଆସଲିା, େସମାେନ େଦଖିେଲ େସ
ଯାଆଁଳା ଜନ୍ମ  କରିବ। 28 େସ େଯେତେବେଳ ଜନ୍ମ  କଲା, େସ ସମୟେର
ଏକ ବାଳକର ହସ୍ତ ବାହାର େହଲା, ତହିଁେର ଧାତ୍ରୀ ତାହାର େସହ ିହସ୍ତେର
ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୁତ୍ର ବାନି୍ଧ କହଲିା, “ଏ େଜ୍ୟଷ୍ଠ।” 29 ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ହସ୍ତ
ଟାଣ ିନଅିେନ୍ତ, େଦଖ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଭୂମିଷ୍ଠ େହଲା, ତହିଁେର ଧାତ୍ରୀ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େଜାର୍ କରି େଭଦ କରିଅଛ।” େତଣୁ ତା’ର ନାମ
େପରସ୍। 30 ଏହା ପେର ଅନ୍ୟ ପିଲାଟ ିଜନ୍ମ  େନଲା, ଏହ ିପିଲାଟରି
ହସ୍ତେର ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୁତ୍ର ଥିଲା, େସ ତା’ର ନାମ େସରହ େଦେଲ।

ମିଶରେର େଯାେଷଫ େପାଟୀଫରକୁ ବକିି୍ର  େହେଲ

େଯାେଷଫ ମିଶର େଦଶକୁ ଅଣାଯାଆେନ୍ତ ଫାେରାଙ୍କର ଜେଣ
ଭୃତ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍ ମିସ୍ରୀୟ େପାଟୀଫର ନାମକ ରକ୍ଷକ େସନାପତି
ତାଙ୍କର ଆନୟନକାରୀ ଇଶ୍ମାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଯାେଷଫଙୁ୍କ

କିଣଲିା। 2 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ସହାୟ େହେଲ ଓ େଯାେଷଫ
ଜେଣ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ପୁରୁଷ େହେଲ। ଆଉ େସ ଆପଣା ମିସ୍ରୀୟ କତ୍ତର୍ାର
ଗହୃେର ବାସ କେଲ।

3 େପାଟୀଫର େଦଖିେଲ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ସହାୟ
ଅଟନି୍ତ। େପାଟୀଫର େଦଖିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ସହାୟ େଯାଗୁଁ େସ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ
କରୁଛ ିତାହା ସୁଗ୍ଭରୁ ରୂେପ କରି ପାରୁଛ।ି 4 େପାଟୀଫର େଯାେଷଫଙୁ୍କ
ପାଇ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ। େସ େଯାେଷଫକୁ ଆପଣାର ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି
ତାଙ୍କର ହସ୍ତେର ସବର୍ଶ୍ୱ ସମପର୍ଣ କେଲ। 5 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆପଣା ଗହୃ ଓ ସବର୍ସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦନିଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େଯାେଷଫଙ୍କ ଲାଗି େସହ ିମିସ୍ରୀୟ େଲାକର ଗହୃ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ। ଗହୃ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ
ବଷିର୍ଲା। 6 େପାଟୀଫର େଯାେଷଫଙୁ୍କ ସବୁ ଦାୟୀତ୍ୱ  େଦଇ, େସ ତାଙ୍କର
ଖାଇବା ବନିା େକୗଣସ ିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ।

େଯାେଷଫ େପାଟୀଫରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ

େଯାେଷଫ େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିେଲ। 7 କିଛ ିଦନି ପେର
େଯାେଷଫଙ୍କର ମୁନବିର ସ୍ତ୍ରୀ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ନଜର ପେକଇବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଦେିନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଯାେଷଫକୁ ଅନୁେରାଧ କଲା, “େମା’ ସହତି ଶୟନ
କର।”
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8 କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ ମନା କରି କହେିଲ, “େଦଖ ଏ ଗହୃେର ଯାହା ଅଛି
େମା’ ମୁନବି ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ  ନଅିନି୍ତ ନାହିଁ। େସ େମା’ ହସ୍ତେର ଆପଣାର
ସବର୍ଶ୍ୱ ସମପର୍ଣ କରିଛନି୍ତ। 9 ଏହ ିଗହୃେର େସ େମାେତ ତାଙ୍କ ସହତି
ସମାନ କରିଛନି୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ। ଏହା
ଭୁଲ୍ ଅେଟ, ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ ତୁଲ୍ୟ।”

10 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିସବର୍ଦା ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା ହୁଏ। କିନୁ୍ତ େସ
ତାଙ୍କ ସହ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା ମନା କରନି୍ତ। 11 ଦେିନ
େଯାେଷଫ ଘରକୁ ତାଙ୍କର କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଗେଲ। େସହ ିସମୟେର
େସ ଏକା େସହ ିଘେର ଥିେଲ। 12 ତାଙ୍କର ମୁନବିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର
ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ଟାଣ ିକହଲିା, “େମା’ ପାଖେର ଶୟନ କର।” କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ
େସ ଘରୁ ଖସ ିେଦୗଡ଼ ିପଳାଇ ଆସେିଲ କିନୁ୍ତ ତା’ର ହାତେର ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର
ରହଗିଲା।

13 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେଦଖିଲା ତା’ ହାତେର େଯାେଷଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରହଗିଲା
ଏବଂ େସ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଲା। 14 େସ ଗହୃର ବାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି
କହଲିା, “େଦଖ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ପରିହାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟକୁ ଆଣଛିନି୍ତ। େସ ଭତିରକୁ ପଶି େମା’ ସହତି ଶୟନ
କରିବାକୁ କହଲିା। ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟେିର ଡ଼ାକ ପକାଇଲ।ି 15 େମାର ବଡ଼
ପାଟେିର ଡ଼ାକିବାର ଶୁଣ ିେସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର େମା’ ପାଖେର ଛାଡ଼ ିେଦୗଡ଼ି
ପଳାଇ ଗଲା।” 16 ଏହା ପେର େସ େସହ ିବସ୍ତ୍ର ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ଆସବିା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ ପାଖେର ରଖିଲା। 17 େସ ତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ େସହସିବୁ
କଥାମାନ କହଲିା। େସ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସକୁ ଆଣଅିଛ
େସ େମାେତ ପରିହାସ କରିବାକୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଲିା। 18 କିନୁ୍ତ େସ
େଯେତେବେଳ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଲିା ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟ ିକରିବାରୁ େସ ତା’ର
ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ିବାହାରକୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଗଲା।”

19 େଯାେଷଫଙ୍କର ମୁନବି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଣେିଲ। ଏବଂ
େସ ବହୁତ େକ୍ର ାଧ େହେଲ। 20 େସଠାେର ଏକ କାରାଗାର ଥିଲା
େଯଉଁଠାେର ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ରହୁଥିେଲ। େତଣୁ େପାଟୀଫର
େଯାେଷଫଙୁ୍କ େସହ ିକାରାଗହୃେର ରଖିଲା। ଏବଂ େଯାେଷଫ େସହଠିାେର
ରହେିଲ।

େଯାେଷଫ କାରାଗାରେର ରହେିଲ

21 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ସହାୟ ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା
ପ୍ରତ ିକୃପା ପ୍ରକାଶ କରି କାରାଗାର ରକ୍ଷକଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେର ତାଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର
ପାତ୍ର କେଲ। 22 ତହିଁେର େସହ ିକାରାରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳାସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ବନ୍ଦୀ େଲାକଙ୍କର ଭାର େଯାେଷଫଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। ପୁଣି
େସମାେନ ଯାହା କେଲ େସହ ିସକଳର କତ୍ତର୍ା େସ େହେଲ। 23

କାରାରକ୍ଷକ େଯାେଷଫଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଦୃଷି୍ଟପାତ କେଲ
ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଥିେଲ। ପୁଣ ିେସ ଯାହା କେଲ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସଦି୍ଧ କେଲ।

େଯାେଷଫ ଦୁଇଟ ିସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେଲ

କିଛଦିନି ପେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ପାନପତ୍ରବାହକ ଓ
ସୂପକାର ଆପଣାମାନଙ୍କର ମୁନବି ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ
କେଲ। 2 ତହିଁେର ଫାେରା ଏଇ ଦୁଇଟ ିେସବକଙ୍କ ପ୍ରତି

େକ୍ର ାଧିତ ଥିେଲ, ରାଜାଙ୍କର ମୂଖ୍ୟ ପାନପାତ୍ର ବାହାକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସୂପକାର।
3 ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତରି େଯଉଁ ବନ୍ଦୀଗହୃେର େଯାେଷଫ ବନ୍ଦୀ ଥିେଲ,
େସହଠିାେର େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିେଲ। 4 େଯେତେବେଳ
ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନେର ରଖିେଲ,
େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କେଲ ଓ େଯାଗ େଦେଲ। ଏହି
ପ୍ରକାେର େସମାେନ ବହୁ ଦନି କାରାଗାରେର ରହେିଲ। 5 ଏକ ରାତେିର
ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ। େସହ ିଦୁଇଜଣ ବନ୍ଦୀ ମିଶରର ରାଜାଙ୍କର
ପାନପାତ୍ରବାହକ ଓ ସୂପକାର। ଉଭେୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ ଓ ଉଭୟଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ଭନି୍ନ ଥିଲା। 6 େଯାେଷଫ ପ୍ରଭାତେର ଦାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯା’େନ୍ତ,

େଯାେଷଫ େଦଖିେଲ େସହ ିଦୁଇ ବନ୍ଦୀ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନି୍ତ। 7

େଯଉଁମାେନ କାରାଗାରେର ଥିେଲ, େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କର େସବକମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆଜି ଭାରି ଚନିି୍ତତ େଦଖାଯାଉଛ?”

8 େସହ ିଦୁଇ ବନ୍ଦୀ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭ କାଲ ିରାତେିର ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିଲୁ, କିନୁ୍ତ ତାହା ବୁଝ ିପାରୁ ନାହୁଁ। େସହ ିସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ
େକହ ିନାହିଁ।”
େତେବ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ଜେଣ େଯ କି

ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝପିାରନି୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ ିକରି ପାରନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ିେସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ କୁହ।”

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦଉଥିବା େଲାକର ସ୍ୱପ୍ନ

9 େତଣୁ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାନପାତ୍ରବାହକ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ତା’ର ସ୍ୱପ୍ନ
ବଷିୟେର କହଲିା, “େଦଖ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା।
10 େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ତନି ିଶାଖା ଥିଲା। ତାହା ପଲ୍ଲ ବତି େହଲା ଓ
ତହିଁେର ଫୁଲ ଫୁଟଲିା। ଆଉ ତା’ର େପଣ୍ଡାେର େପନ୍ଥା େପନ୍ଥା ଅଙୁ୍ଗର
ପାଚଲିା। 11 େସେତେବେଳ େମା’ ହସ୍ତେର ଫାେରାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ
େସହ ିପାତ୍ରେର ମୁଁ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଘନ ିଚପିୁଡ଼ ିଫାେରାଙ୍କର ହସ୍ତେର
େସହ ିପାତ୍ର େଦଲ।ି”

12 ତହିଁେର େଯାେଷଫ ତାକୁ କହେିଲ, “ଏହାର ଅଥର୍ ଏହ,ି େସହ ିତନିି
ଶାଖା ତନି ିଦନି ବୁଝାଏ। 13 ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ଫାେରା ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ
ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନଜି ପଦେର ପୁନବର୍ାର ନଯିୁକି୍ତ େଦେବ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ପୂବର୍ପରି ପାନପାତ୍ରବାହକ େହାଇ ପୁନବର୍ାର ଫାେରାଙ୍କ ହସ୍ତେର ପାନପାତ୍ର
େଦବ। 14 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହେଲ େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପୁଣି
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାକରି ଫାେରାଙ୍କ ଛାମୁେର େମା’ ବଷିୟ କହ ିେମାେତ ଏହି
କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। 15 କାରଣ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ
େଲାକମାେନ େମାେତ ବଳପୂବର୍କ ଅପହରଣ କରିଛନି୍ତ। ପୁଣ ିଏ ସ୍ଥାନେର
ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ। ତଥାପି େସମାେନ େମାେତ ଏହ ିଗହ୍ୱରେର
ପକାଇେଲ।”

ସୂପକାରର ସ୍ୱପ୍ନ

16 ପ୍ରଧାନ ସୂପକାର େଦଖିଲା ଅନ୍ୟ ଭୃତ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତରଟ ିଉତ୍ତମ
ଅଥର୍ ଥିଲା। େତଣୁ ସୂପକାର େଯାେଷଫକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିଲ।ି େମାର ସ୍ୱପ୍ନେର େମା’ ମସ୍ତକ ଉପେର ତେିନାଟ ିଶୀଷା ଡ଼ାଲା
ଥିଲା। 17 ସବା ଉପେର ଡ଼ାଲାେର ଫାେରାଙ୍କର େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ନାନା
ପ୍ରକାର େସକା େହବା ଜିନଷି ଥିଲା। ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସ ିେମା’ ମସ୍ତକର
ଡ଼ାଲାରୁ ତାହା ଖାଇେଲ।”

18 େଯାେଷଫ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଏହ ିତନି ିଡ଼ାଲାର ଅଥର୍ ତନି ିଦନି।
19 ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ଫାେରା ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ
ବୃକ୍ଷ ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇେବ। ପୁଣ ିପକ୍ଷୀଗଣ ଆସ ିତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ
ଖାଇେବ।”

େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଭୂଲିଗେଲ

20 ଏହା ପେର ତୃତୀୟ ଦନିେର ଫାେରାଙ୍କର ଜନ୍ମଦନି ଉପସି୍ଥତ
େହବାରୁ େସ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ରବାହକର
ଓ ପ୍ରଧାନ ସୂପକାରର ମସ୍ତକ ଉଠାଇେଲ। 21 େଯପରି େଯାେଷଫ ତା’ର
ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, େସହପିରି ଫାେରା, ମୂଖ୍ୟ
ପାନପାତ୍ରବାହକକୁ ତାହାର ନଜି ପଦେର ପୁନବର୍ାର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ତହିଁେର
େସ ଫାେରାଙ୍କର ହସ୍ତେର ପାନପାତ୍ର େଦବାକୁ ଲାଗିଲା। 22 ମାତ୍ର େସ
ପ୍ରଧାନ ସୂପକାରକୁ ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗାଇେଲ। 23 ତଥାପି ପ୍ରଧାନ
ପାନପାତ୍ରବାହକ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ। େସ େଯାେଷଫଙ୍କ କଥା
ଭୁଲ ିଯାଇଥିଲା।
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ଦୁଇ ବଷର୍ ପେର ଫାେରା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ। େସ ସ୍ୱପ୍ନେର
େଦଖିେଲ େଯ, େସ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳେର ଛଡି଼ା େହାଇଛନି୍ତ।
2 େସହ ିସ୍ୱପ୍ନେର ସାେତାଟ ିଗାଈ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିେଲ

ଏବଂ େସଠାେର ଘାସ ଚରିେଲ। େସମାେନ େଦଖିବାକୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର
ଥିେଲ। 3 ପୁଣ ିସାେତାଟ ିଦୁବର୍ଳ, ରୁଗ୍ଣ େଦଖାଯାଉଥିବା ଗାଈ ନଦୀ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିେଲ। ଏବଂ ନଦୀ କୂଳେର େସହ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଗାଈମାନଙ୍କ
ପାଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ। କିନୁ୍ତ େସହ ିଗାଈଗଡୁ଼କି ଦୁବର୍ଳ ଓ େରାଗୀଣା
ଥିେଲ। 4 େସହ ିସାେତାଟ ିଦୁବର୍ଳ ଓ ରୁଗ୍ଣ େଦଖାଯାଉଥିବା ଗାଈଗଡୁ଼କି
େସହ ିସାେତାଟ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଗାଈକୁ ଖାଇଗେଲ। େସେତେବେଳ ଫାେରା
ନଦିରୁ ଉଠି ପଡ଼େିଲ।

5 ଫାେରା ପୁନରାୟ ଶୟନ କେଲ ଓ ପୁନରାୟ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ।
େଗାଟଏି ଶଣ୍ଢାେର ସାେତାଟ ିପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ତମ ଶୀଷା ବାହାରିଲା। 6

େସମାନଙ୍କ ପେର, ସାତ ଧାନର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସଲିା। କିନୁ୍ତ ଏହା କ୍ଷୀଣ
ଥିଲା ଏବଂ ପୂବର୍ ବାୟୁେର ଶୁଖିଗଲା ପରି େଦଖା ଯାଉଥିଲା। 7 ପୁଣି
େସହ ିସାେତାଟ ିପରିପୁଷ୍ଟ ଶୀଷାକୁ ଏହ ିସାେତାଟ ିକ୍ଷୀଣ ଶୀଷା ଗିଳି
ପକାଇେଲ। ଏହ ିସମୟେର ଫାେରାଙ୍କର ନଦି୍ର ା ଭଙ୍ଗ ହୁଅେନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନମାତ୍ର
ଜ୍ଞାନ େହଲା। 8 ଏହା ପେର ପ୍ରଭାତେର ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଲା।
େତଣୁ େସ େଲାକ ପଠାଇ ମିଶର େଦଶୀୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ ଓ ଜ୍ଞାନୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ। ମାତ୍ର ଫାେରା େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା
ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କୁହେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତା’ର ଅଥର୍ କହ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ।

ଦାସଜଣକ ଫାେରାଙୁ୍କ େଯାେଷଫଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ

9 େସେତେବେଳ ମୂଖ୍ୟ ପାନପାତ୍ରବାହକ ଫାେରାଙୁ୍କ ନେିବଦନ କଲା।
େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛ ିଏକ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଥିଲ।ି” 10

ଆପଣ େମା’ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧିତ େହାଇ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସୂପକାର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କାରାବାସ କରିଥିେଲ। 11 ଏହା ପେର େସହ ିରାତି୍ରେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଏକ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲୁ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ଥିଲା। 12

େସଠାେର ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକ େଯ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ଥିେଲ। େସ େହଉଛନି୍ତ ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତରି ଦାସ। ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର ତାଙୁ୍କ କହଲୁି। ଏବଂ େସ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ସବୁ
ବୁଝାଇ େଦେଲ। େସ ଆମ୍ଭ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ବୁଝାଇ େଦେଲ।
13 େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ କହଥିିେଲ ତାହା ସତ୍ୟ େହଲା। େସ
କହଥିିେଲ ମୁଁ ମୁକ୍ତ େହବ ିଏବଂ େମାର କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ େହବ।ି ଠିକ୍
େସହପିରି େହଲା। େସ କହଥିିେଲ ସୂପକାର ମରିବ। େସ ମଧ୍ୟ ମଲା।”

େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଡକା େହଲା ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ

14 େତଣୁ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଡ଼କାଇେଲ। କାରାରକ୍ଷୀ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାର କେଲ। େଯାେଷଫ େକ୍ଷୗର େହାଇ
ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କେଲ। ଏହା ପେର େସ ଫାେରାଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ
ଗେଲ। 15 ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲ।ି
କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିେଲାକ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ କରି ପାରୁ ନାହାନି୍ତ। ମୁଁ ଶୁଣଲିି
େଯ, ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର କୁେହ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍
କରି ପାରୁଛ।”

16 େଯାେଷଫ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ପାରିବ ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େହାଇପାେର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହାର ଅଥର୍ କରି ପାରନି୍ତ।”

17 ଏହା ପେର ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନେର େଦଖିଲ,ି
ମୁଁ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲ।ି 18 ଏହା ପେର ସାେତାଟି
ଗାଈ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଘାସ ଖାଇେଲ। େସମାେନ େଦଖିବାକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ
ଓ ସୁନ୍ଦର ଥିେଲ। 19 ଏହା ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ଆଉ ସାେତାଟ ିଦୁବର୍ଳ,

ରୁଗ୍ଣ ଓ କୁତ୍ସତି େଦଖାଯାଉଥିବା ଗାଈଗଡୁ଼କି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିେଲ,
େଯଉଁମାେନ କି ଦୁବର୍ଳ ଓ ରୁଗ୍ଣ େଦଖାଯାଉଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ପରି
କୁତ୍ସତି ଗାଈ ମୁଁ ସମୁଦାୟ ମିଶରେର ଆେଦୗ େଦଖି ନ ଥିଲ!ି 20 ଏହା
ପେର େସହ ିଦୁବର୍ଳ କୁତ୍ସତି ଗାଈଗଡୁ଼କି େସହ ିସୁସ୍ଥବାନ ଗାଈଗଡୁ଼କୁି
ଖାଇଗେଲ। 21 ତଥାପି େସମାେନ େସହପିରି ଦୁବର୍ଳ ଓ କୁତ୍ସତି େଦଖା
ଯାଉଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ ଖାଇ ସାରିବା ପେର ନ ଖାଇଲା ପରି େଦଖା
ଯାଉଥିେଲ। ଏହ ିସମୟେର େମାର ନଦି୍ର ା ଭାଙି୍ଗଗଲା।

22 “ପୁଣ ିଥେର ସ୍ୱପ୍ନେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େଗାଟଏି ଶଣ୍ଢାେର ସାେତାଟି
ପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଉତ୍ତମ ଶୀଷା ବାହାରିଲା। 23 ଏହା ପେର ସାେତାଟା ମୁଣ୍ଡ
ବାହାରି ଆସ ିଶୀଷା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା। କିନୁ୍ତ େସହ ିଗଡୁ଼କି କ୍ଷୀଣ, ପୂବର୍
ବାୟୁେର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପରି େଦଖା ଯାଉଥିଲା। 24 ପୁଣ ିେସହ ିକ୍ଷୀଣ
ଶୀଷାଗଡୁ଼କି ଉତ୍ତମ ସାେତାଟ ିଶୀଷାକୁ ଗିଳି ପକାଇଲା।
“ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ େମାର ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ମାତ୍ର େକହ ିଏହାର ଅଥର୍

ଆମ୍ଭକୁ କହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।”

େଯାେଷଫ େସହ ିସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେଲ

25 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିଦୁଇଟ ିସ୍ୱପ୍ନ
ଏକା ପ୍ରକାର। ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ ିତାହା ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ
କହୁଛନି୍ତ। 26 ଉଭୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ସାେତାଟ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଈ,
ସାେତାଟ ିଉତ୍ତମ ଶୀଷା ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱରୂପ। 27 ଆଉ େସହ ିସାେତାଟି
ଦୁବର୍ଳ, ରୁଗ୍ଣ େଦଖାଯାଉଥିବା ଗାଈଗଡୁ଼କି େସହ ିସାେତାଟ ିକୃଶ, କୁତ୍ସତି
େଗାରୁ ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁେର ଶୁଷ୍କ ସାତୁଟା ଶୀଷା
ମଧ୍ୟ ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱରୂପ। 28 ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ ତାହା ଫାେରାଙୁ୍କ େଦଖାଇ ଅଛନି୍ତ। 29 େଦଖନୁ୍ତ, ସମସ୍ତ େଦଶେର
ସାତ ବଷର୍ ମହା ସୁଭକି୍ଷ ଆସୁଅଛ।ି 30 କିନୁ୍ତ ତା’ ପେଛ ସାତ ବଷର୍
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି। ସମସ୍ତ ସୁଭକି୍ଷ ମିଶର େଦଶରୁ ବସି୍ମୃତ େହବ। ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। 31 େଲାକମାେନ ଭୂଲଯିିେବ େଯ, ତା’ ପୂବର୍ରୁ
ମିଶରେର ସୁଭକି୍ଷ ଥିଲା େବାଲ।ି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା
େବାଲ।ି

32 “ଫାେରା, ଆପଣ ଏକା ପ୍ରକାର ଦୁଇଟ ିସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିବାର କାରଣ
େହଲା, ପରେମଶ୍ୱର େଦଖାଇବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟବିାକୁ
ଯାଉଛ।ି 33 େସଥିପାଇଁ ଫାେରା ଏକ ବୁଦି୍ଧମାନ, ଜ୍ଞାନୀ େଲାକଙୁ୍କ ମିଶରର
ଦାୟିତ୍ୱ  େଦବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିେବ। 34 ଏହା ପେର ଆପଣ ଆଉ
କିଛ ିେଲାକଙୁ୍କ ବାଛନୁ୍ତ େଯ କି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ।
ଏହସିବୁ ସୁଭକି୍ଷ ସମୟେର, େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ
ଖାଦ୍ୟ େଦେବ। 35 ଏହ ିପ୍ରକାେର େଲାକମାେନ େସହ ିଉତ୍ତମ ସାତ ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିେବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି
ଆପଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରଖନୁ୍ତ। 36 ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ସମୟେର ସମସ୍ତ
ମିଶରକୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇ ପାରିେବ। େତଣୁ ମିଶର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େଯାଗୁଁ
ଧ୍ୱଂସ େହବ ନାହିଁ।”

37 େସେତେବେଳ ରାଜା ଫାେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଏହା ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ େବାଧ େହଲା। 38 େସେତେବେଳ ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଭାବୁଛ ିଆେମ୍ଭ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େଯାେଷଫଙ୍କଠାରୁ ଆଉ
ଉତ୍ତମ େଲାକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତା’ ମଧ୍ୟେର
ଅଛନି୍ତ।”

39 େତଣୁ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ଏହସିବୁ େଦଖାଇ ଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ। 40

ମୁଁ େମାର େଦଶର ଦାୟିତ୍ୱ  ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ,ି ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାକ ତୁମ୍ଭର
ଆେଦଶ ମାନେିବ। େକବଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ େହବ।ି”

41 ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସମଗ୍ର ମିଶର େଦଶ
ଉପେର ମୂଖ୍ୟଭାେବ ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି” 42 ଏହା ପେର ଫାେରା ତାଙୁ୍କ ଏକ
ବେିଶଷ ମୁଦି୍ର କା େଦେଲ। ତାଙୁ୍କ ସୁକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାହାଙ୍କ ଗଳାେର
ସୁବଣ୍ଣର୍ହାର େଦେଲ। 43 ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆପଣା ଦି୍ୱ ତୀୟ ରଥେର
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ଆେରାହଣ କରାଇେଲ। ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ,
“େଯାେଷଫଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର” େବାଲ ିକହେିଲ। େତଣୁ େଯାେଷଫ ସମଗ୍ର
ମିଶରେର ମୁଖ୍ୟ ଭାେବ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ।

44 ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଫାେରା, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା
ବନିା ମିଶରେର େକହ ିକିଛ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ।” 45 ଫାେରା
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମେର ନାମିତ କେଲ, “ସାଫନତ୍-ପାେନହ”
ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଓନ ନଗର ନବିାସୀ େପାଟୀେଫର ନାମକ ଯାଜକର
ଆସନତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ସହତି ବବିାହ େଦେଲ। େଯାେଷଫ ସମସ୍ତ ମିଶର
େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗେଲ।

46 େଯାେଷଫ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ
ଛାମୁେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମିଶର େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ଭ୍ରମଣ କେଲ। 47 େସହ ିସୁଭକି୍ଷର
ସାତ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା। 48

େଯାେଷଫ େସହ ିସାତ ବଷର୍େର ମିଶର େଦଶେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରି ପ୍ରତ ିନଗରେର ସଞ୍ଚୟ କେଲ। େଯଉଁ ନଗରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଭୂମିେର
େଯେତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା, ତାହା ସବୁ େସହ ିନଗରେର ସଞ୍ଚତି େହଲା।
49 ଏହ ିପ୍ରକାେର େଯାେଷଫ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲପିରି ଏେତ ବହୁଳ ଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କେଲ େଯ ତାହା ଆଉ ମାପିେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ମାପି େହଲା
ନାହିଁ।

50 େଯାେଷଫଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନତ୍। େସ ଓନ୍ ନଗର ନବିାସୀ
େପାଟୀେଫର ଯାଜକର ଝଅି ଥିେଲ। ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଆସବିାର ପୂବର୍ରୁ େଯାେଷଫ
ଏବଂ ଆସନତ୍ଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। 51 ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ନାମ େଦେଲ
ମନଃଶି। େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ନାମ ଏହପିରି େଦେଲ କାରଣ େଯାେଷଫ
କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶର ଓ ନଜି ପିତୃଗହୃର ବସି୍ମୃତି
ଜନ୍ମ ାଇଛନି୍ତ।” 52 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ େଦେଲ
ଇଫ୍ର ୟିମ କାରଣ େସ କହେିଲ, “େମାହର ଦୁଃଖ େଭାଗର େଦଶେର
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଫଳବାନ କରିଅଛନି୍ତ।”

ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ସମୟ ଆରମ୍ଭ

53 ମିଶରେର ସାତ ବଷର୍ ସୁଭକି୍ଷର େଶଷ େହଲା। 54 ଏବଂ ଏହା
ପେର ସାତ ବଷର୍ର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଆରମ୍ଭ େହଲା। େଯଉଁପରି ଭାେବ େଯାେଷଫ
ଆଗରୁ କହଥିିେଲ। ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା ନାହିଁ। େକୗଣସ ିସ୍ଥାନ ମିଶରେର
ଅବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦଶେର। କିନୁ୍ତ ମିଶରେର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। 55 ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ଆରମ୍ଭେର େଲାକମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଫାେରାଙୁ୍କ ଭକି୍ଷା ମାଗିେଲ। ଫାେରା
ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େଯାେଷଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ଯାହା େସ କରିବାକୁ
କହନି୍ତ ତାହା କର।”

56 ସବୁଆେଡ଼ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଥିିଲା। େତଣୁ େଯାେଷଫ ସବୁ ସ୍ଥାନେର
େଗାଲା ଫିଟାଇ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ ବକିିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତଥାପି
ମିଶରେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରବଳ େହଲା। 57 ସବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ମିଶର
େଦଶର ଶସ୍ୟ କିଣବିା ପାଇଁ େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େଯେହତୁ
ସବୁ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରବଳ ଥିଲା।

ସ୍ୱପ୍ନଗଡୁ଼କି ସତ୍ୟ େହଲା

ଯାକୁବ ଶୁଣେିଲ େଯ, ମିଶରେର ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ
ଅଛ।ି େତଣୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିଛ ିନ
କରି କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଅଳସୁଆ େହାଇ ବସୁଛ? 2 ମୁଁ ଶୁଣଛିି

େଯ ମିଶରେର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବକି୍ରୟ କରାଯାଉଅଛାି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କିଣଆିଣ। ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ମରି ନ
ଯାଇ ବଞ୍ଚ ିପାରିବା।”

3 େତଣୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ଦଶଭାଇ ମିଶରକୁ ଗେଲ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ
କିଣବିା ପାଇଁ। 4 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ବନି୍ୟାମୀନକୁ ପଠାଇେଲ ନାହିଁ।
ବନି୍ୟାମୀନ ଥିଲା େଯାେଷଫଙ୍କର ଏକ ମାତାର ଭାଇ। ଯାକୁବ ଭୟ କେଲ
େଯ େସଠାେର ମଧ୍ୟ ବନି୍ୟାମୀନ ପାଇଁ କିଛ ିଅଘଟଣ ଘଟପିାେର।

5 କିଣାନ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। େତଣୁ କିଣାନ େଦଶରୁ
ବହୁତ େଲାକ ମିଶରକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିଣବିାକୁ ଗେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାେନ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ।

6 େସହ ିସମୟେର ମିଶରେର େଯାେଷଫ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େଯଉଁମାେନ
ମିଶରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ େଯାେଷଫ ଖାଦ୍ୟ ବକି୍ର ୀ
କରୁଥିେଲ। େତଣୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଆସେିଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
ମୁଖ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ କରି େଯାେଷଫକୁ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 7 େଯାେଷଫ
ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ନ ଚହି୍ନଲିାପରି ଅଭନିୟ କେଲ। େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କେଲ। େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି?”
ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ

େଦଶରୁ ଆସଛୁି। ଆେମ୍ଭ ଏଠାକୁ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କିଣବିାକୁ ଆସଛୁି।”
8 େଯାେଷଫ ଜାଣଥିିେଲ େଯ େସମାେନ ତାଙ୍କର ଭାଇ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ

େଯାେଷଫକୁ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 9 େଯାେଷଫ ପୂବର୍ରୁ େସମାନଙ୍କର
ଭାଇମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େଯଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଥିେଲ ତାହା ମେନ କେଲ।
େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାକୁ

ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆସ ିନାହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗପୁ୍ତଚର। ଆେମ୍ଭ
େକଉଁଥିେର ଦୁବର୍ଳ େସ ବଷିୟେର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସଛି।”

10 କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା ମହାଶୟ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ଦାସତୁଲ୍ୟ ଆସଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ େକବଳ ଖାଦ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ। 11 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଭାଇ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତା ଏକ। ଆେମ୍ଭ ସେଚ୍ଚାଟ େଲାକ ଅଟୁ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ, ଆେମ୍ଭ
ଗପୁ୍ତଚର େନାହୁଁ।”

12 ତା’ପେର େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର
ଦୂବର୍ଳତା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସଅିଛ।”

13 ଏବଂ ଭାଇମାେନ କହେିଲ, “ନା! ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଭାଇ ଆମ୍ଭ
ପରିବାରର ଆେମ୍ଭ ବାର ଜଣ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏକ।
ଆମ୍ଭର ସାନଭାଇ ଆମ୍ଭର ଗହୃେର ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର ଅଛ।ି ଆଉ ଏକ
ଭାଇ ବହୁତ ପୂବର୍ରୁ ମରିଯାଇଛ।ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର
ଦାସତୁଲ୍ୟ। ଆେମ୍ଭମାେନ କିଣାନ େଦଶରୁ ଆସଅିଛୁ।”

14 କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା ମୁଁ ଜାଣ ିପାରୁଛି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚର। 15 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତାର
ପ୍ରମାଣ େଦଖାଅ। ଫାେରାଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭର
ସାନଭାଇ ଏଠାକୁ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ।
16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ବି ିେସ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ସାନ ଭାଇକୁ
ଏଠାକୁ େନଇ ଆସବି। େସ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର
ରହବି। ମୁଁ େଦଖିବ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ କହୁଛ ନା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚର, ଆେମ୍ଭ
ଫାେରାଙ୍କ ଜୀବନ େଦଇ ଶପଥ କରୁଛୁ।” 17 େତଣୁ େଯାେଷଫ
େସମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦନି ପାଇଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ରଖିେଲ।

18 ତନି ିଦନି ପେର, େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେର। ଏଣୁ ଏହ ିକମର୍ କର ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ବଞ୍ଚପିାରିବ। 19 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ୍ତବେର ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକ, େତେବ
ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ କାରାଗାରେର ରହୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ େନଇ ଯାଇପାର। 20 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସାନ ଭାଇକୁ େମା’ ପାଖକୁ େନଇ ଆସବି। େତେବ ମୁଁ
ଜାଣବି ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ କହୁଛ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ।”
ଭାଇମାେନ ଏହ ିକଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ। 21 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସାନ ଭାଇ େଯାେଷଫକୁ ହତ୍ୟା
କରିଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡ େଭାଗଅୁଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଥିଲୁ େସ କି
କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େସ େକେତ ଅନୁେରାଧ କରିଥିଲା।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନ ଥିଲୁ। େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ
ବପିଦେର ପଡ଼ଅିଛୁ।”
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22 ରୁେବନ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ କହଥିିଲ ିତୁେମ୍ଭ ତା’ର କିଛ ିକ୍ଷତି
କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସେତେବେଳ େମା’ କଥା ଶୁଣଲି ନାହିଁ।
େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡ େଭାଗଅୁଛୁ।”

23 େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାଧ୍ୟମେର କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରୁଥିେଲ। େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ ିପାରୁଥିେଲ େବାଲ ିେସମାେନ
ଜାଣ ିପାରି ନ ଥିେଲ। 24 େତଣୁ େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ
କାନି୍ଦେଲ। କିଛ ିସମୟ ପେର େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ।
ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଥର୍ାତ୍ ଶିମିେୟାନକୁ େନଇ ତାଙ୍କ
ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବାନି୍ଧ ପକାଇେଲ। 25 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର
ଦାସମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ, େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଗଡୁ଼କୁି ଶସ୍ୟେର
ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ େସହ ିଶସ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଅଥର୍
େଦେଲ। କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ େସହ ିଅଥର୍ େନେଲ ନାହିଁ। େସ େସମାନଙ୍କର ଅଥର୍
େସହ ିବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟେର ପୁରାଇ େଦେଲ। ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର
େଫରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।

26 େତଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ େସହ ିଗଧମାନଙ୍କ ପିଠିେର ଶସ୍ୟ ଲଦି
େସହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। 27 େସହ ିରାତି୍ରେର ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ
ଏକ ସ୍ଥାନେର ରାତି୍ର ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ରହେିଲ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ଗଧକୁ ଆହାର େଦବା ନମିେନ୍ତ ପଟ ଫିଟାେନ୍ତ େସ ତା’ର ଟଙ୍କା ସବୁ
େଦଖିଲା! 28 େସ ତା’ର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େସ ସବୁ କହଲିା, “େଦଖ,
ମୁଁ େଯଉଁ ଅଥର୍ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ େଦଇଥିଲ,ି ତାହା ଏଠାେର ଅଛ।ି େକହ ିେଲାକ
େମା’ ପଟେର (ଥଳିେର) େସହ ିଅଥର୍ ପୁରାଇ େଦଇଛ।ି” ତା’ର ସମସ୍ତ
ଭାଇମାେନ ଭୟ କରିଗେଲ। େସମାେନ ପରସ୍ପର କୁହା କୁହ ିେହେଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରୁଛନି୍ତ?”

ଭାଇମାେନ ଏହସିବୁ କଥା ଯାକୁବଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ

29 ଭାଇମାେନ େସମାନଙ୍କର ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ନକିଟକୁ କିଣାନ େଦଶକୁ
େଫରିଗେଲ। େସମାେନ ଯାକୁବଙୁ୍କ, େଯ କି ତାଙ୍କର ପିତା, ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ଅବଗତ କରାଇେଲ। 30 େସମାେନ କହେିଲ, “େସ େଦଶର କତ୍ତର୍ା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କେଲ। େସ ଭାବେିଲ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଚର। 31 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ‘ଆେମ୍ଭ ଗପୁ୍ତଚର େନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ ସାଧୁ
େଲାକ ଅଟୁ। 32 ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ କହଲୁି େଯ, ଆେମ୍ଭ ବାର ଜଣ ଭାଇ
ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପିତା, ଆମ୍ଭର ଜେଣ ଭାଇ ଯିଏ କି
ମରିଯାଇଛ ିଏବଂ ଆମ୍ଭର ସାନଭାଇ େଯଏ କି ବତ୍ତର୍ମାନ କିଣାନ େଦଶେର
ଅଛ।ି’

33 “ଏହା ପେର େସ େଦଶର କତ୍ତର୍ା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭର
ସାଧୁତାର ପ୍ରମାଣ େଦବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବାଟ। ତୁମ୍ଭର ଜେଣ ଭାଇକୁ
ଏହଠିାେର େମା’ ପାଖେର ଛାଡ଼ ିେଦଇ ଯାଅ। ଏହ ିଶସ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର
ପାଇଁ େନଇଯାଅ। 34 ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭର ସାନଭାଇକୁ େମା’ ପାଖକୁ
ଆଣ, େତେବ ମୁଁ ଜାଣବି ିେଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାଧୁେଲାକ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ସତ୍ୟ କହୁଥାଅ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େଦବ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ େଦଶରୁ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ
ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରି େଦବ।ି’”

35 ଏହା ପେର ଭାଇମାେନ ଶସ୍ୟ େବାହବିାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏବଂ ସମସ୍ତ
ଭାଇମାେନ େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଅଥର୍ମୁଣା ପାଇେଲ। ସମସ୍ତ ଭାଇ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପିତା ଏହ ିଟଙ୍କା େଦଖି ଭୟେର ଥରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

36 ଯାକୁବ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ, ମୁଁ େମାର
ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ହରାଇବ?ି େଯାେଷଫ ଗଲା, ଶିମିେୟାନ ଗଲା ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ବନି୍ୟାମୀନକୁ େନବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।”

37 କିନୁ୍ତ ରୁେବନ୍ ତା’ର ପିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ପିତା, ମୁଁ େଯେବ ତୁମ୍ଭ
ପାଖକୁ ତାକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ବଧ କରିବ।
େମା’ ହସ୍ତେର ତାକୁ ସମପର୍ଣ କର। ମୁଁ ତାକୁ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆଣି
େଦବ।ି”

38 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ତାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନି୍ୟାମୀନକୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଛାଡ଼ବିି
ନାହିଁ। ତା’ର ଭାଇ ମରିଯାଇଛ।ି େସ ଜେଣ େକବଳ ରହଯିାଇଛ।ି ଯଦି
େସ ତୁମ୍ଭ ସହତି ମିଶରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାେର କିଛ ିେଗାଟଏି େହାଇଯାଏ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଶାକେର େମାର ଏହ ିପକ୍ୱ  େକଶେର କବରକୁ
ପେଠଇ େଦବ।”

ଯାକୁବ ବନି୍ୟାମୀନକୁ ମିଶରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ

ଏହ ିସମୟେର େସ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଥିଲା।
2 ଯାକୁବଙ୍କର ପରିବାର ମିଶରରୁ ଆଣଥିିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇ େଦେଲ। େଯେତେବେଳ େସହ ିଶସ୍ୟସବୁ

ସରିଗଲା। ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମିଶରକୁ ଯାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛ ିଶସ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣ।”

3 କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦା ଯାକୁବଙୁ୍କ କହଲିା, “େସ େଦଶର କତ୍ତର୍ା ଆମ୍ଭକୁ ସତକର୍
କରାଇ େଦଇ କହଥିିେଲ, ‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇକୁ େମା’ ପାଖକୁ ନ
ଆଣ, େତେବ ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହବ ନାହିଁ।’ 4 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ବନି୍ୟାମୀନକୁ ଆମ୍ଭ ସହତି ପଠାଅ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଯାଇ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରି
ପାରିବୁ। 5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବନି୍ୟାମୀନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ସହତି ନ ପଠାଅ, େତେବ
ଆେମ୍ଭ ଆଉ େସଠାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। େସ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ସତକର୍ କରାଇ
େଦଇଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭର ସାନ ଭାଇକୁ ନ ଆଣ ିଏଠାକୁ ଆସବି ନାହିଁ।”

6 ଯାକୁବ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି କହଲି େଯ ତୁମ୍ଭର ଆଉ
ଏକ ଭାଇ ଅଛ ିେବାଲ?ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ କାଯର୍୍ୟ
କାହିଁକି କଲ?”

7 ଭାଇମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଗଡୁ଼ଏି
ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। େସ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଓ ଆମ୍ଭ ପରିବାର ବଷିୟେର ସବୁ
ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘ତୁମ୍ଭର ପିତା କ’ଣ ଏେବ
ବ ିଜୀବତି? ତୁମ୍ଭର ଆଉ େକୗଣସ ିଭାଇ ଗହୃେର ଅଛ ିକି?’ ଆେମ୍ଭ ଜାଣି
ନ ଥିଲୁ େସ ଆମ୍ଭକୁ କହବି େଯ ତୁମ୍ଭର ଭାଇକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ।”

8 ଏହା ପେର ଯିହୁଦା ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ବନି୍ୟାମୀନକୁ େମା’
ସହତି ଯିବାକୁ ଦଅି। ମୁଁ ତା’ର ଯତ୍ନ େନବ।ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରକୁ ଯାଇ
ଖାଦ୍ୟ ଆଣବିାକୁ ଅଛ।ି ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ନ ଯାଉ େତେବ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ମରିବା, ଏପରିକି ଆମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ମରିେବ। 9 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରତଶିୃତ ିେଦଉଛ ିେଯ େସ ନରିାପଦ ରହବି। ମୁଁ ତା’ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହବି।ି
ଯଦ ିମୁଁ ତାକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରାଇ ନ ଆେଣ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ଜୀବନ ସାରା େଦାଷ େଦବ। 10 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ ଯିବାକୁ
େଦଇଥା’ନ୍ତ, ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିସାରି ଦୁଇଥର େଫରି ଆସଥିାଆନୁ୍ତ।”

11 ଏହା ପେର ତାଙ୍କର ପିତା ଇସ୍ରାଏଲ କହେିଲ, “ଯଦ ିଏହା ସତ୍ୟ
େତେବ ବନି୍ୟାମୀନକୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି େନଇଯାଅ। କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପାଇଁ
କିଛ ିଉପହାର େନଇଯାଅ। ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ କିଛ ିମହୁ, େପସ୍ତାବାଦାମ,
ଗଗୁ୍ଗଳୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ େନଇ ଯାଅ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗତଥର େଯେତ
ଟଙ୍କା େନଇଥିଲ ତା’ର ଦୁଇଗଣୁ ନଅି। ଗତଥର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଟଙ୍କା
େଫରାଇ େଦଇଥିେଲ ତାହା ବ ିେନଇଯାଅ କାରଣ େସ ଏହା ଭୁଲେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦଇଥିେବ। 13 ବନି୍ୟାମୀନକୁ େନଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯାଅ। 14 ମୁଁ େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ,ି େସ
ରାଜ୍ୟପାଳଙୁ୍କ ଏପରି କରି େଦେବ େଯ, େସ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦୟା କରିେବ। ମୁଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ିେସ ଶିମିେୟାନ ଓ ବନି୍ୟାମୀନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର େଫରାଇ
େଦେବ। ଯଦ ିନ େଫରାନି୍ତ , େତେବ େମାେତ ପୁଣ ିପୁତ୍ର ପାଇଁ େଶାକ
କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।”

15 େତଣୁ ଭାଇମାେନ େସହ ିଉପହାର େନଇ େସହ ିକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗେଲ। ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଦୁଇଗଣୁ େନଇଗେଲ।
ଏଥର ତାଙ୍କ ସହତି ବନି୍ୟାମୀନ ମଧ୍ୟ ମିଶରକୁ ଗଲା। େସମାେନ
େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ, େସମାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ
ଗେଲ।
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ଭାଇମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହେଲ

16 େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବନି୍ୟାମୀନକୁ େଦଖିେଲ। େଯାେଷଫ
ତାଙ୍କର ଦାସକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ, “େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େମାର ଗହୃକୁ
ପାେଛାଟ ିଆଣ। ଏବଂ ଏକ ପଶୁମାରି ତାହାକୁ ରାନ୍ଧ। େସହ ିେଲାକମାେନ
ଆଜି େମା’ ସହତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ େଭାଜନ କରିେବ।” 17 ଦାସକୁ େଯପରି କୁହା
ଯାଇଥିଲା େସ ଠିକ୍ େସହପିରି କଲା। େସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ ପାେଛାଟ ିେନଲା।

18 େସହ ିେଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଗେଲ, େଯେତେବେଳ
େସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏଥର ଏଠାକୁ ଅଣାଯିବାର କାରଣ େହଉଛ ିଗତ ଥର ଆେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ
ଅଖା ସହତି େସହ ିଟଙ୍କା େନଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହା ତାଙ୍କର
ଏକ ପ୍ରମାଣ। େତଣୁ େସ ଏଥର ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗଧକୁ େନଇଯିେବ ଏବଂ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଦାସ କରି ରଖିେବ।”

19 େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫଙ୍କ ଭାଇମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ଦାସଙୁ୍କ
େଭଟେିଲ, େସମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି େଯାେଷଫଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର
କଥା େହେଲ। 20 େସମାେନ କହେିଲ, “ମହାଶୟ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛୁ
େଯ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଛୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅେଟ। ଗତଥର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାକୁ ଖାଦ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆସଥିିଲୁ। 21 ଯିବା ବାଟେର
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପଟ ଫିଟାଇ େଦଖିଲା େବଳକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା
ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ପଟ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହୁଁ ତାହା େସଠାକୁ କିପରି
ଗଲା। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଅଥର୍ ଆପଣଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ େଫରାଇ
ଆଣଛୁି। କିଛ ିଖାଦ୍ୟ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛ ିଅଥର୍ ଆଣଛୁି।”

23 କିନୁ୍ତ ଦାସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। େମାେତ ବଶି୍ୱାସ
କର। ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ
ତୁମ୍ଭ ପଟେର ପୁରା ଯାଇଥିଲା। େମାର ମେନ ଅଛ ିତୁେମ୍ଭ େସହ ିଟଙ୍କା ଗତ
ଥର େମାେତ ଶସ୍ୟ କିଣବିା ସମୟେର େଦଇଥିଲ।”
ଏହା ପେର େସହ ିଦାସଜଣକ ଶିମିେୟାନକୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର

କେଲ। 24 େସହ ିଦାସ େସମାନଙୁ୍କ େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ େନଇଗେଲ।
େସ ପାଦ େଧାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିପାଣ ିେଦେଲ। ଏହା ପେର ତାଙ୍କର
ଗଧମାନଙୁ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦଆିଗଲା।

25 ଭାଇମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ େସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ସହତି
ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ ତାଙ୍କର ଉପହାର ଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

26 େଯାେଷଫ ଗହୃକୁ ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ, ଭାଇମାେନ ଆଣଥିିବା
ଉପହାର ସବୁ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ
ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

27 େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବଷିୟେର
ପଗ୍ଭରିେଲ। ତା’ପେର େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ବୃଦ୍ଧ ପିତା କିପରି
ଅଛନି୍ତ? େସ ଏେବ ଭଲେର ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ ତ?”

28 ଭାଇମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭର ପିତା ଏେବ
ଜୀବତି।” ଏବଂ େସମାେନ ପୁନବର୍ାର େଯାେଷଫଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

29 େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନି୍ୟାମୀନକୁ େଦଖିେଲ।
(ବନି୍ୟାମୀନ ଓ େଯାେଷଫ େଗାଟଏି ମା’ର ସନ୍ତାନ) େଯାେଷଫ କହେିଲ,
“ଏହ ିକ’ଣ ତୁମ୍ଭର ସାନ ଭାଇ, ଯାହା ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
କହୁଥିଲ?” ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ବନି୍ୟାମୀନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଆମ୍ଭର
ପୁତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।”

30 େଯାେଷଫ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନଜିର େକାହ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସମ୍ଭାଳି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ ଶୀଘ୍ର େସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ େଗାଟଏି
େକାଠରୀକୁ ଗେଲ ଏବଂ କାନି୍ଦେଲ। 31 ତା’ପେର େସ ନଜିକୁ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରଖିେଲ ଓ ମୁହଁ େଧାଇ ବାହାରକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ
ଖାଇବାର ସମୟ।”

32 େଯାେଷଫଙ୍କର ଦାସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ େଟବୁଲ, ଏକ
େଟବୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଏକ େଟବୁଲ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବସ ିଖାଇେବ। କାରଣ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ
ସହତି େଭାଜନ କରିବା ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ନ ଥିଲା। ମିସ୍ରୀୟମାେନ
ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଖାଇବା ମସ୍ତବଡ଼ ଅନୁଚତି େବାଲ ିବେିବଚତି ହୁଏ।
33 େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ଆଗ େଟବୁଲେର ଖାଇ
ବସେିଲ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେର ବସଥିିେଲ। ସମେସ୍ତ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗ୍ଭହୁଁଥା’ନି୍ତ। କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛ ିେସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଉଥା’ନି୍ତ।
34 ଦାସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ େଟବୁଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ ିଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ପରଷୁଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଦାସମାେନ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଅେପକ୍ଷା ବନି୍ୟାମୀନକୁ ଅଧିକ
ପାଞ୍ଚ ଥର ପରଷୁଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦ କେଲ।

େଯାେଷଫ ଏକ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ

େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଦାସଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ କହେିଲ, “େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର ପଟେର େସମାେନ େଯେତ େନଇପାରିେବ,
େସେତ ଶସ୍ୟ ଭତ୍ତିର୍ କର ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ

ଥଳି ଉପେର ରଖି ଦଅି। 2 ସାନ ଭାଇର ପଟେର ତା’ର ଟଙ୍କାତକ ଭତ୍ତିର୍
କର। କିନୁ୍ତ ତା’ର ପଟେର େମାର ରୂପା ତାଟଆି ରଖ।” େଯାେଷଫ
େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି କହେିଲ ଦାସମାେନ ଠିକ୍ େସହପିରି କେଲ।

3 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ, ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଗଧମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
େଦଶକୁ ପଠାଇ ଦଆିଗଲା। 4 େସମାେନ ନଗର ଛାଡ଼ବିା ପେର
େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଦାସଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କର। େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇ କୁହ, ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ
ବ୍ୟବହାର କଲୁ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏପରି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କଲ?
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ମହାଶୟଙ୍କର ରୂପା ପାତ୍ର େଗ୍ଭରି କଲ? 5

ଆମ୍ଭର ମହାଶୟ େସହ ିକପ୍େର ପାନ କରି ସାରିବା ପେର ଗପୁ୍ତ
କଥାଗଡୁ଼କି ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ ଜରିଆେର ଜାଣବିାକୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କଲ?”

6 େତଣୁ ଦାସମାେନ ତାଙ୍କର କଥା ମାନ ିଏବଂ େସମାେନ େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ି
ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। େସହ ିଦାସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଯାେଷଫଙ୍କ କଥା
କହେିଲ।

7 କିନୁ୍ତ ଭାଇମାେନ େସହ ିଦାସକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର କତ୍ତର୍ା ଏପରି
କାହିଁକି କହେିଲ? ଆେମ୍ଭ ଏପରି କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ କରି ନାହୁଁ। 8 ଆେମ୍ଭମାେନ
କିଣାନ େଦଶରୁ େଫରି ଆସଛୁି, ଆମ୍ଭ ପଟ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଟଙ୍କା
େଫରାଇବାକୁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି େକୗଣସ ିଜିନଷି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ
େଚାରୀ କରିବୁ। 9 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଲାକର ଥଳିରୁ ରୂପା କପ୍
ପାଇବ, ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ପାରିବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ତୁମ୍ଭ
ମୁନବିଙ୍କର େସବକଗଣ େହବୁ।”

10 ଦାସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହବି ଆେମ୍ଭ େସହପିରି କରିବୁ କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭ େସ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଯାହା ପାଖରୁ େସହି
ରୂପା ପାତ୍ର ପାଉ, େସ େଲାକ ଆମ୍ଭର ଦାସ େହବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାେନ ମୁକ୍ତ
େହେବ।”

ଫାନ୍ଦ ଲମ୍ୱାଇ ବନି୍ୟାମୀନକୁ ଧରିେଲ

11 ଏହା ପେର ସମସ୍ତ ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ପଟ ଭୂମିେର ରଖିେଲ ଏବଂ
େସଗଡୁ଼କୁି େଖାଳିେଲ। 12 େଯାେଷଫଙ୍କ ଦାସ େସହ ିପଟଗଡୁ଼କୁି
େଦଖିେଲ। େସ ବଡ଼ ଭାଇର ପଟ ପ୍ରଥେମ େଦଖିେଲ, ଏହପିରି
କ୍ରମାନ୍ୱୟେର ସାନର ପଟ େଦଖିେଲ। େଶଷେର ବନି୍ୟାମୀନର ପଟରୁ େସହି
ପାତ୍ରଟକୁି ପାଇେଲ। 13 ଭାଇମାେନ ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେଲ।
େସମାେନ ଦୁଃଖେର େସମାନଙ୍କର େପାଷାକ ଚରିି ପକାଇେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପଟଗଡୁ଼କି ଗଧ ପିଠିେର ପକାଇ ନଗରକୁ େଫରିେଲ।

14 ଯିହୁଦା ଏବଂ ତା’ର ଭାଇମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ।
େଯାେଷଫ େସହଠିାେର ଥିେଲ। ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କର ପାଦତେଳ େଲାଟି

ଆଦପିୁସ୍ତକ 43:16 39 ଆଦପିୁସ୍ତକ 44:14



45

ଗେଲ। 15 େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏପରି କଲ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣ ିପାରିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗପୁ୍ତକଥା ଜାଣପିାେର।
େମା’ଠାରୁ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ଏପରି ଭୁଲ୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”

16 ଯିହୁଦା କହଲିା, “େହ ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭର ଆଉ କିଛ ିକହବିାର
ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ସେଫଇ େଦବାର ଆଉ କିଛ ିନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ କରି
ପାରିବୁ ନାହିଁ େଯ ଆେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗି୍ଭରେର ଆେମ୍ଭ
କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ େଦାଷାବହ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
େହାଇ ରହବୁି, ତାହା ସହତି ଯାହାର ପଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ର ମିଳିଲା।”

17 କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି ନ କରନୁ୍ତ େଯ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦାସ କରି ରଖିବ!ି େକବଳ େଯ େମାର ପାତ୍ର େଗ୍ଭରି କରିଛ,ି
େସ େମାର ଦାସ େହବ। ଅନ୍ୟମାେନ ଶାନି୍ତେର ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିଯାଅ।”

ଯିହୁଦା ବନି୍ୟାମୀନ ପାଇଁ ଯୁକି୍ତ କଲା

18 ଏହା ପେର ଯିହୁଦା େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “େହ
ମହାଶୟ, େମାେତ ଟେିକ କହବିାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। ଦୟାକରି େମା’ ଉପେର
େକ୍ର ାଧ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାେଣ ଆପଣ ଫାେରାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। 19 ପୂବର୍ରୁ
ଆପଣ ଆମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରି ଥିେଲ, ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ପିତା ଅଛନି୍ତ କି?’
20 ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରିଥିଲୁ, ‘ହଁ, ଆମ୍ଭର ଏକ ପିତା ଅଛନି୍ତ ,
େସ ବୃଦ୍ଧ। ଏବଂ ଆମ୍ଭର େଗାଟଏି ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭର ପିତା
ଅତ୍ୟନ୍ତ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ। କାରଣ େସ ପିତାଙ୍କର ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟ କାଳେର ଜନ୍ମ
େନଇଥିଲା। େସହ ିକନଷି୍ଠ ମାତ୍ର ତାହାର ସେହାଦର ମରିଅଛ।ି େତଣୁ
ବନି୍ୟାମୀନ େହଉଛ ିେସହ ିଭାଇ ଯିଏ ଏକ ମା’ର ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭର ପିତା
ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲପାନି୍ତ।’ 21 ତା’ପେର ଆପଣ ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ,
‘େତେବ େସହ ିସାନଭାଇକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ ମୁଁ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।’ 22

ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ‘ଆମ୍ଭର ସାନ ଭାଇ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ। େସ ପିତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ଆସବି ନାହିଁ। ଯଦ ିପିତା ତାକୁ ହରାନି୍ତ , େତେବ ପିତା ଦୁଃଖେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କରିେବ।’ 23 କିନୁ୍ତ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର
ସାନଭାଇକୁ ନ ଆଣ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େକେବ େଦଖିବ ନାହିଁ।’ 24 େତଣୁ
ଆେମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଗଲୁ ଓ ଆପଣ ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାଙୁ୍କ
କହଲୁି।

25 “ଏହା ପେର, ଆମ୍ଭର ପିତା କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ କିଛି
ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ।’ 26 ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ପିତାଙୁ୍କ କହଲୁି,
‘ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସାନ ଭାଇ ବନିା ଯାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦ ିଆମ୍ଭର ଭାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନ ଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତର ମୂଖ େଦଖି
ପାରିବୁ ନାହିଁ।’ 27 ଏହା ପେର ଆମ୍ଭର ପିତା ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାେହଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େନଇଥିେଲ। 28

େଗାଟଏି ପୁତ୍ର େମା’ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସହ ିଦନିଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ
େଦଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କେର େସ ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ରାସତି
େହାଇଯାଇଛ।ି 29 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର ଆର ପୁତ୍ରକୁ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ
ନଅି। ଏବଂ ଯଦ ିତା’ର କିଛ ିହୁଏ, େତେବ ମୁଁ ଦୁଃଖେର ମରିଯିବ।ି’ 30

ବତ୍ତର୍ମାନ ଚନି୍ତ ା କରନୁ୍ତ, କ’ଣ େହବ। େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସାନ
ଭାଇ ବନିା ଘରକୁ େଫରିବୁ। େସହ ିବାଳକ ଆମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ
ସମ୍ପଦ। 31 ଆମ୍ଭର ପିତା ଏକ ଦୁଃଖୀ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ, େସ େଯେତେବେଳ
େଦଖିେବ ବନି୍ୟାମୀନ ଆମ୍ଭ ସହତି ନାହିଁ। ଏହା ଆମ୍ଭର େଦାଷ େହବ।
ଆମ୍ଭ େଯାଗୁଁ େସ ଦୁଃଖୀ ମଣଷି ପରି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।

32 “ମୁଁ ଏହ ିଭାଇ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ  େନଇଛ।ି ମୁଁ େମାର ପିତାଙୁ୍କ
କହଥିିଲ,ି ‘ଯଦ ିମୁଁ ବନି୍ୟାମୀନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର ନ ନଏି େତେବ େସ େମାେତ
ଜୀବନ ସାରା େଦାଷ ବହନ କରିବ।’ 33 େତଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଭକି୍ଷା
ମାଗଛୁ।ି ଦୟାକରି ତାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। ଏବଂ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େହାଇ ରହବି।ି 34 ମୁଁ େମାର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିଯାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ। ଯଦ ିବନି୍ୟାମୀନ େମା’ ସହତି ନ ଯାଏ। େମାେତ
ଡ଼ର ଲାଗଛୁ ିେମାର ପିତାଙ୍କର କ’ଣ େହବ।”

େଯାେଷଫ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ େଦେଲ

େଯାେଷଫ ନଜିକୁ େବଶି ଦନି ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରଖି ପାରି ନ
ଥିେଲ। େଯାେଷଫ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ,
“ସମେସ୍ତ ଏଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ।” େତଣୁ େକହ ିନ ଥିଲାେବେଳ

େଯାେଷଫ ନଜିକୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରିଚତି କରାଇେଲ। 2

େଯାେଷଫ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ସମସ୍ତ ମିଶରୀୟମାେନ ଶୁଣେିଲ, େଯଉଁମାେନ
ଫାେରାଙ୍କ ଗହୃେର ଥିେଲ। 3 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େଯାେଷଫ ଅେଟ। େମାର ପିତା କୁଶଳେର ତ?” କିନୁ୍ତ
ତାଙ୍କ ଭାଇମାେନ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଭୟ
କରୁଥିେଲ।

4 େତଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ନକିଟକୁ
ଆସ, ମୁଁ ନେିବଦନ କରୁଛ ିେମା’ ନକିଟକୁ ଆସ।” େତଣୁ ତାଙ୍କର
ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େତଣୁ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େଯାେଷଫ, ମୁଁ େହଉଛ ିେସହ ିଭାଇ ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବକିି୍ର  କଲ କ୍ର ୀତଦାସ ପରି େକ୍ରତାମାନଙୁ୍କ, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର
ମିଶରୀୟ ରାସ୍ତାେର ଥିେଲ। 5 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।
େମାେତ େଗାଟଏି କ୍ର ୀତଦାସ ପରି ବକି୍ର ୀ କରିଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଉପେର
ରାଗ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ ଏଠାକୁ ପଠାଇେଲ। 6 ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ବତ୍ତର୍ମାନ ଦୁଇ ବଷର୍ ଧରି ଗ୍ଭଲଛି।ି
ଆହୁରି ଏହପିରି ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ େହବ। ଶସ୍ୟ କଅଁଳିବ ନାହିଁ। 7 େତଣୁ
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ।
େତଣୁ ମୁଁ ଏଠାେର ତୁମ୍ଭ େଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ି। 8

ମୁଁ ଏଠାକୁ ତୁମ୍ଭ େଦାଷରୁ ଆସ ିନାହିଁ। ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଜନା।
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଫାେରାଙ୍କର ପିତା ଓ ତାଙ୍କର କତ୍ତର୍ା କରିଛନି୍ତ ଏବଂ
ସମସ୍ତ ମିଶର ଉପେର କତ୍ତର୍ା କରିଛନି୍ତ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହେଲ

9 େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ଶୀଘ୍ର େମାର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ। ତାଙୁ୍କ
କୁହ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଦଇଛନି୍ତ। ‘ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ମିଶରର ରାଜ୍ୟପାଳ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସ ଅେପକ୍ଷା କର
ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଆସ। 10 ତୁେମ୍ଭ ପୁତ୍ର, େପୗତ୍ର ଓ େଗାେମଷାଦ ିସବର୍ଶ୍ୱ
ସହତି େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କରି େମାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ। 11 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ପାଇଁ ଯତ୍ନ େନବ।ି ନ େହେଲ ତୁମ୍ଭର
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଦରିଦ୍ର  ଦଶା ଘଟବି।’

12 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା କହେିଲ, “ମୁଁ େଯାେଷଫ
େବାଲ,ି ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତେର ଜାଣଥିିବ। ଏପରିକି େମାର ଭାଇ ବନି୍ୟାମୀନ
ଜାଣୁ େଯ ମୁଁ େଯାେଷଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାଇ କହୁଅଛ।ି 13 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ଏଠାେର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟାଦ ିଯାହା େଦଖୁଛ, ତାହା େମା’ ପିତାଙୁ୍କ ଜଣାଅ।
େମାର ଏଠାେର ଯାହା େଦଖୁଛ ତାହା ସବୁ େମାର ପିତାଙୁ୍କ ଯାଇ କୁହ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ େମାର ପିତାଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣ।” 14 ଏହା
ପେର େଯାେଷଫ ବନି୍ୟାମୀନଙୁ୍କ ଆଲଙି୍ଗନ କେଲ ଓ ଉଭୟ ଭାଇ ମିଶି
କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ। 15 ପୁଣ ିେଯାେଷଫ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ଚୁମ୍ୱନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି େରାଦନ କେଲ। ଏହା ପେର ତାଙ୍କର
ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି କଥା କହେିଲ।

16 େଯାେଷଫଙ୍କ ଭାଇମାେନ ଆସଛିନି୍ତ। ଏହ ିଜନରବ ଫାେରା ମଧ୍ୟ
ଜାଣ ିପାରିେଲ। ଏଥିେର ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ ସମୂହ ଆନନି୍ଦତ
େହେଲ। 17 ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁହ
ତାଙ୍କର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟେର ଲଦ ିଦଅିନୁ୍ତ ଏବଂ କିଣାନ େଦଶକୁ
ଗ୍ଭଲଯିାଆନୁ୍ତ। 18 ତାଙୁ୍କ କୁହ, ତୁମ୍ଭର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଧରି
ଏଠାକୁ ଆସନୁ୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମି େଦବି
ଏବଂ େସମାେନ ଏଠାେର ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେବ।” 19

ଏହା ପେର ଫାେରା କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ମିଶରର ସେବର୍ାତ୍ତମ
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ଶକଟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର ଭୂମିକୁ ଯାତ୍ରା କରନୁ୍ତ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପିତା,
େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଆଣନୁ୍ତ। 20

ସମସ୍ତ ମିଶର େଦଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେଟ। ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପତି୍ତକୁ
ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ ଭୂମିେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବଷିୟେର ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ।”

21 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ େସହପିରି କେଲ। ଫାେରା କହବିା
ଅନୁସାେର େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଶକଟମାନ େଦେଲ। ତାଙ୍କର
ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ େଦେଲ। 22 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି େଯାଡ଼ା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ। ମାତ୍ର
ବନି୍ୟାମୀନକୁ 300 େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଓ ପାଞ୍ଚ େଯାଡ଼ା ସୁକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ।
23 ପୁଣ ିେଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମିଶର େଦଶର ଉତ୍ତମ
ଦ୍ରବ୍ୟେର ନଦା ଦଶ ଗଧ ଓ ପିତାଙ୍କ ପାେଥୟ ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଓ େରାଟୀ
ଆଦ ିଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ନଦା ଦଶ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ପାଠାଇେଲ। 24 ଏହା ପେର
େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େସମାନଙ୍କର ଘର ରାସ୍ତାେର
ଯିବାକୁ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ସାବଧାନ କରାଇ କହେିଲ, “ସଧିା ଘରକୁ ଯାଅ।
ବାଟେର ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ।”

25 ଏହପିରି ଭାବେର େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ମିଶର ଛାଡ଼ ିକିଣାନ
େଦଶକୁ ଗେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ଆଗକୁ
ଆସେିଲ। 26 ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପିତା, େଯାେଷଫ
ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ। େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମସ୍ତ ମିଶର ଉପେର କତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ।”
ତାଙ୍କର ପିତା କିଛ ିଭାବ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଥେମ େସ େସମାନଙୁ୍କ

ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 27 ତା’ପେର େଯାେଷଫଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା େସମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ। ଏବଂ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଶକଟମାନ
େଦଖିେଲ। ଏହା ପେର ଯାକୁବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। 28 ଯାକୁବ
କହେିଲ, “ଏହା ଯେଥଷ୍ଟ! ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକ କିଛ ିକହବିା ଦରକାର
ନାହିଁ। େମାର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଏେବବ ିଜୀବତି। ମୁଁ ମଲା ପୂବର୍ରୁ ତାକୁ
େଦଖିବାକୁ ଯିବ।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେଲ

େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। ପ୍ରଥେମ ଇସ୍ରାଏଲ
େବର୍େଶବାକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପାସନା କେଲ। ତାଙ୍କର ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ।

ଏବଂ େସ େସଠାେର େହାମବଳି େଦେଲ। 2 ରାତେିର ପରେମଶ୍ୱର
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ୱପ୍ନେର କହେିଲ, “ଯାକୁବ, ଯାକୁବ।”
ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏହଠିାେର।”
3 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ

ପିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର। ମିଶରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମିଶରେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଏକ ବଡ଼ ବଂଶ କରିବା। 4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ମିଶରକୁ
ଯିବ।ି ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନରାୟ ମିଶରରୁ ଆଣବିା। ତୁେମ୍ଭ ମିଶରେର
େଦହ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େଦହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟେର େଯାେଷଫ
ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଥିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରକୁ ଗେଲ

5 ଏହା ପେର ଯାକୁବ େବର୍େଶବା ଛାଡ଼ ିମିଶରକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ, ତାଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଫାେରାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ ଶକଟେର ଆସେିଲ। 6 େସମାେନ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁ ଏବଂ େସମାେନ ଯାହା ଜିନଷି କିଣାନ
େଦଶେର ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରିଥିେଲ ତାହା ସବୁ ମିଶର େଦଶକୁ େନେଲ,
ଯାକୁବଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶଧର ସହତି। 7 ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝଅି,
ନାତ ିଓ ନାତୁଣ ିସମେସ୍ତ ମିଶରକୁ ଗେଲ।

ଯାକୁବଙ୍କ ପରିବାର

8 ମିଶର େଦଶକୁ ଆଗତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଅଥର୍ାତ ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ।

ଯାକୁବଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ରୁେବନ୍ ଥିଲା। 9 ରୁେବନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ
େହେଲ: ହେନାକ୍, ପଲୁ୍ଲ, ହେିଷ୍ରାନ୍ ଓ କମ୍ମିର୍।
10 ଶିମିେୟାନର ପୁତ୍ର ଯିମୁଏଲ, ଯାମୀନ୍, ଓହଦ୍, ଯାଖୀନ୍, େସାହର
ଓ ତାହାର କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଜାତ ପୁତ୍ର େଶୗଲ।
11 େଲବୀର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ାନ, କହାତ୍ ଓ ମରାରି।
12 ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର, ଏର, ଓନନ୍, େଶଲା, େପରସ୍ ଓ େସରହ। କିନୁ୍ତ
ଏର ଏବଂ ଓନନ୍ କିଣାନ େଦଶେର ମରିଥିେଲ, େପରସର ପୁତ୍ର
ହେିଷ୍ରାନ୍ ଓ ହାମୂଲ ଥିେଲ।
13 ଇଷାଖରର ପୁତ୍ର: େତାଲୟ, ପୂୟ, େଯାବ ଓ ଶିେମ୍ରାନ୍।
14 ସବଲୂନର ପୁତ୍ର, େସରଦ, ଏେଲାନ୍ ଓ ଯହେଲଲ।

15 ରୁେବନ୍, ଶିମିେୟାନ, େଲବୀ, ଯିହୁଦା, ଇଷାଖର ଏବଂ ସବୂଲୂନ୍,
ଯାକୁବ ଓ େଲୟାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। େଲୟା େସମାନଙୁ୍କ ପଦ୍ଦନ୍
ଅରାମେର ଜନ୍ମ  କରିଥିେଲ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା। ତା’ର ନାମ
ଦୀଣା। ଏହପିରି ତାଙ୍କର ପରିବାର େତତଶି ଜଣ ଥିେଲ।

16 ଗାଦ୍ର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ସେିଫାନ୍, ହଗି, ଶୂନୀ, ଇଷେବାନ୍,
ଏରୀ, ଅେରାଦୀ ଓ ଅେରଲୀ।
17 ଆେଶରର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ଯିମ୍ନା, ଯିଶ୍ବା, ଯିଶ୍ବ,ି ବରୀୟ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ, େସରହ ଏବଂ ବରୀୟର ପୁତ୍ର େହବର ଓ
ମଲ୍କୀେୟଲ ଥିେଲ।

18 ଏମାେନ ସଳି୍ପ ାର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଲାବନ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା େଲୟାକୁ,
ସଳି୍ପ ାକୁ େସବକିା ଭାବେର େଦେଲ। େସଥିପାଇଁ ଯାକୁବଙ୍କର େଷାହଳ ଜଣ
ବଂଶଧର ସଳି୍ପ ାଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।

19 ଯାକୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାେହଲର ପୁତ୍ର, େଯାେଷଫ ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନ।
20 ମିଶରେର େଯାେଷଫଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମନଃଶି ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ। େଯାେଷଫଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନତ, େସମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କରିଥିେଲ।
ଯିଏ ଓନ୍ ନଗରସ୍ଥ େପାଟୀଫର ଯାଜକର କନ୍ୟା ଥିେଲ।
21 ବନି୍ୟାମୀନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, େବଲା, େବଖର, ଅସେବଲ,
େଗରା, ନାମନ, ଏହୀ, େରାଶ, ମୁପ୍ପୀମ, ହୁପ୍ପୀମ ଓ ଅଦର୍।

22 ଏହ ିଚଉଦ ଜଣ ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ରାେହଲ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
23 ଦାନ୍ର ପୁତ୍ର ହୁଶୀମ ଥିେଲ।
24 ନପ୍ତାଲରି ପୁତ୍ର ଯହସେିୟଲ, ଗନୂ,ି େୟତ୍ସର ଓ ଶିେଲମ ଥିେଲ।

25 ଏମାେନ ବଲିହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ। ଲାବନ ବଲିହାକୁ େସବକିାରୂେପ
ତା’ର କନ୍ୟା ରାେହଲକୁ େଦେଲ। େତଣୁ ଯାକୁବଙ୍କର ସାତ ଜଣ ବଂଶଧର
ବଲିହାଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।

26 ଯାକୁବଙ୍କ ବଂଶଧର, େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ମିଶରେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େସମାେନ 66 ଜଣ ଥିେଲ। (ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୁ ବନିା)
27 େଯାେଷଫଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର ମିଶରେର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ। େତଣୁ
ଏହପିରି ଭାବେର େମାଟ ସତୁରି ଜଣ ଯାକୁବଙ୍କ ପରିବାର ମିଶରେର ବାସ
କରୁଥିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ

28 ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହ ିଖବର େଦବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାଙୁ୍କ
ଆଗେର ପଠାଇେଲ। ଯିହୁଦା େଯାେଷଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। କାରଣ େସ
ତାଙୁ୍କ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ େଦଖାଇେବ। 29 େଯାେଷଫ
ଜାଣେିଲ େଯ ତାଙ୍କର ପିତା ଇସ୍ରାଏଲ ଆସୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େଗାଶନକୁ ଯାଇ
ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ େଦଖା କରିବା ପାଇଁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ରଥ ସଜାଡ଼େିଲ।
େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ େସ ତାହାଙ୍କ ଗଳାଧରି
ବହୁ ସମୟ େରାଦନ କେଲ।
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30 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏେବ ମୁଁ ଶାନି୍ତେର
ମରି ପାରିବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦଶର୍ନ ପାଇଲ ିଏବଂ ଜାଣଲି ିେଯ ତୁେମ୍ଭ
ଜୀବତି।”

31 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର
ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ଫାେରାଙୁ୍କ କହବି ିେଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏଠାେର ଅଛ। ମୁଁ ଫାେରାଙୁ୍କ କହବି,ି ‘େମାର ଭାଇମାେନ ଓ େମାର
ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପରିବାରବଗର୍ କିଣାନ େଦଶ ଛାଡ଼ ିଏେବ େମା’ ପାଖେର
ଏହଠିାେର ଅଛନି୍ତ। 32 େସମାେନ େମଷପାଳକ ମନୁଷ୍ୟମାେନ,
େଯଉଁମାେନ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ। ଏଣୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େଗାେମଷାଦ ିପଲ ପ୍ରଭୃତ ିସବର୍ଶ୍ୱ ଆଣଛିନି୍ତ।’ 33 ତହିଁେର ଫାେରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ‘ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିେବ।’ 34 ତୁେମ୍ଭ
ତାଙୁ୍କ କହବି. ‘ଆେମ୍ଭ େମଷପାଳକ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭ ପରିବାର ସମେସ୍ତ
େମଷପାଳକ ଓ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଯୁବା ଥିଲୁ, ଜୀବନ୍ତ
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଉଥିଲୁ।’ ଏହା ପେର ଫାେରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଗାଶନେର ରହବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେବ। କାରଣ ମିଶରର େଲାକମାେନ
େମଷପାଳକଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପାଖେର ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ
ନାହିଁ।”

ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଶନେର ବସତ ିସ୍ଥାପନ କେଲ

େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “େମାର ପିତା
ଓ ଭାଇମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏେବ କିଣାନ
େଦଶରୁ ଆସଛିନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ସବର୍ଶ୍ୱ ଓ ପଶୁପଲ ସହ

େସମାେନ ଏହଠିାେର ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର
ଅଛନି୍ତ।” 2 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙୁ୍କ େନଇ
ଫାେରାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରାଇେଲ।

3 ଫାେରା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି କାଯର୍୍ୟ
କରୁଅଛ?”
ଭାଇମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ ଆମ୍ଭର ମହାଶୟ,

ଆେମ୍ଭମାେନ େମଷପାଳକ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ପୂବର୍ରୁ
େମଷପାଳକ ଥିେଲ।” 4 େସମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିଣାନର
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛ।ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସଠାେର
େକୗଣସ ିଭୂମିେର ଘାସ କଅଁଳୁ ନାହିଁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହଠିାକୁ ବାସ
କରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଦୟାକରି େଗାଶନ େଦଶେର ରହ ିପାରିବୁ
କି?”

5 ଏହା ପେର ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭର
ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଅଛନି୍ତ। 6 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରର
େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅଂଶରୁ ନଜିର ରୁଚ ିଅନୁସାେର
େଦଇ ପାର। ମିଶରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭୂମି ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭର
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଦଅି। େସମାେନ େଗାଶନ େଦଶେର ରୁହନୁ୍ତ। ରହବିା ପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶ ଦଅି। ଏବଂ େସମାେନ ଯଦ ିପାରଙ୍ଗମ
େତେବ େସମାନଙୁ୍କ େମାର ପଶୁପଲଗଡୁ଼ରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେର ନଯିୁକ୍ତ କର।”

7 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତା ଯାକୁବଙୁ୍କ ଫାେରାଙ୍କ ସହତି
ସାକ୍ଷାତ କରାଇେଲ। ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

8 ଏବଂ ଫାେରା ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ବୟସ େକେତ?”
9 ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପ୍ରବାସ କାଳର ଦନି 130

ବଷର୍, େମାର ପରମାୟୁର ଦନି ଅଳ୍ପ ଓ ଆପଦଜନକ। ପୁଣ ିେମାରହ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସ କାଳୀନ ଆୟୁର ଦନି ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ।”

10 ଏହା ପେର ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। ତାଙ୍କ ଛାମୁରୁ
ବଦିାୟ େନେଲ।

11 ଫାେରା େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯାେଷଫ େସହପିରି କେଲ ଓ
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଭୂମି େଦେଲ। େସହ ିଭୂମି ମିଶରେର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମି
ଥିଲା। ରାମିେଷଷ୍ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରେର େଦେଲ। 12 େଯାେଷଫ

ତାଙ୍କର ପିତା, ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ
ପରିମାଣେର ଖାଦ୍ୟ େଦେଲ।

େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି କିଣେିଲ

13 େସହ ିସମୟେର ଅତଶିୟ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବାରୁ ସବର୍େଦଶେର
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର ଅଭାବ େହଲା। ତହିଁେର ମିଶର େଦଶୀୟ ଓ କିଣାନ
େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହତୁ ପ୍ରାୟ ମୂଚ୍ଛର୍ାଗତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।
14 ଆଉ ମିଶର େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର େଯେତ ରୂପା ଥିଲା।
େଲାକମାେନ ତାହା େଦଇ ଶସ୍ୟ କିଣବିାରୁ େଯାେଷଫ େସ ସବୁ ରୂପା
ସଂଗ୍ରହ କରି ଫାେରାଙ୍କର ଗହୃକୁ ଆଣେିଲ। 15 ଏହା ପେର ମିଶର
େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର ରୂପାର ଅଭାବ ହୁଅେନ୍ତ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକ
ସମେସ୍ତ େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦଅିନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ମରିବୁ। କାରଣ
ଆମ୍ଭର ଆଉ ଅଧିକ ରୂପା ନାହିଁ।”

16 କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁମ୍ଭର ପଇସା ସବୁ େଶଷ
େହବାରୁ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାନଙୁ୍କ େମାେତ ଦଅି ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ
େଦବ।ି” 17 େତଣୁ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପଶୁସବୁ େଯାେଷଫଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ୱ, େମଷ, େଛଳି ପଶୁପଲ ଏବଂ ଗଧ
ବଦଳେର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦେଲ। େସ ବଷର୍ େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ
ବଦଳେର ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପଶୁ େନେଲ।

18 କିନୁ୍ତ ତା’ପର ବଷର୍, େସମାନଙୁ୍କ ପଶୁ େଦଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ପାଇଁ, େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆଉ ପଶୁ ନ ଥିଲା। େତଣୁ େଲାକମାେନ
େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େଯ ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ଆଉ ରୂପା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ
ମହାଶୟଙ୍କର େହାଇଅଛ।ି ଏେବ ମହାଶୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େଦହ ଓ ଭୂମି ବନିା ଆଉ କିଛ ିଆମ୍ଭ ନକିଟେର ନାହିଁ। 19 ନଶିି୍ଚତେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମରିବୁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆପଣ ଆମ୍ଭକୁ ଖାଦ୍ୟ
ଦଅିନି୍ତ େତେବ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଭୂମି ଫାେରାଙୁ୍କ େଦବୁ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର
ଦାସ େହବୁ। ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ିବହିନ ମଧ୍ୟ ଦଅିନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଗଛ କରି ପାରିବୁ।
ଏଥିେର ଆେମ୍ଭ ନ ମରି ବଞ୍ଚବୁି। ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ
େଯାଗାଇବ।”

20 େତଣୁ େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମିଶର େଦଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି
କ୍ରୟ କେଲ। ମିଶରେର ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ସବୁ ବକି୍ରୟ
କେଲ। େସମାେନ େଭାକେର ଥିବାରୁ ଏହପିରି କେଲ। 21 ଏବଂ ଏହପିରି
ଭାବେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଫାେରାଙ୍କର ଦାସ େହେଲ। ମିଶରେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼
େଲାକମାେନ ଫାେରାଙ୍କର ଦାସ େହେଲ। 22 େସ େକବଳ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମି କ୍ରୟ କେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ ବୃତି୍ତ
େଯାଗାଇେଲ। ଏଣୁ ଫାେରାଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରା ଦଆି ଯାଇଥିବା ବୃତି୍ତେର େସମାେନ
ବଞ୍ଚଥୁିେଲ। େସମାେନ ଆପଣା ଭୂମି ବକି୍ରୟ କେଲ ନାହିଁ।

23 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ପ୍ରଜାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ
ଫାେରାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି ସବୁ କିଣଲି।ି ଏେବ
ଏହ ିବହିନ େନଇ ଭୂମିେର ବୁଣ। 24 ତହିଁରୁ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।
ତାହାର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାେରାଙୁ୍କ େଦବ। ପୁଣ ିଅନ୍ୟ ଗ୍ଭରିଅଂଶ ଭୂମିର
ବହିନପାଇଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରିଜନ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଖାଦ୍ୟ ରହବି।”

25 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେଲ।
ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷି୍ଟ େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ଫାେରାଙ୍କର ଦାସ େହବୁ।”

26 ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାେରା ପାଇେବ। ମିଶରର ସମସ୍ତ ଭୂମି ବଷିୟେର
େଯାେଷଫଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଏହ ିନୟିମ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଅଛ।ି େକବଳ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମି ଫାେରାଙ୍କର େହଲା ନାହିଁ।
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େମାର ଶବକୁ ମିଶରେର କବର େଦବ ନାହିଁ

27 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ (ଯାକୁବ) ମିଶରେର େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର
ବାସ କେଲ। େସଠାେର ଇସ୍ରାଏଲମାେନ ସଫଲ େହେଲ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ପରିବାରସବୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା।

28 ଯାକୁବ ମିଶର େଦଶେର ସତର ବଷର୍ କାଳ େକ୍ଷପଣ କେଲ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ 147 ବଷର୍ ଥିଲା। 29 ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ମରଣ ଦନି
ପାେଖଇ ଆସବିାରୁ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ମୁଁ
େଯେବ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲ,ି େତେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ଜଙ୍ଘେର ହସ୍ତ ଦଅି। ପୁଣ ିେମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି
େମାେତ ଏହ ିମିଶର େଦଶେର କବର ଦଅି ନାହିଁ। 30 ମୁଁ େମାର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କେଲ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏହ ିମିଶର େଦଶରୁ
େନଇଯାଇ େସମାନଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନେର କବରଶାୟୀ କରାଅ।”
େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ ିତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କରିବ।ି”
31 ଏହା ପେର ଯାକୁବ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଶପଥ କର।” ଏବଂ

େଯାେଷଫ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଶପଥ କେଲ। ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ଶଯ୍ୟାର
ମୁଣ୍ଡ ଆେଡ଼ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

ପେର, େଯାେଷଫ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ତାଙ୍କର ପିତା
ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ େହାଇ ପଡ଼ଛିନି୍ତ। େତଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ଦୁଇ
ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମଙୁ୍କ େନଇ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ

ଗେଲ। 2 େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫ େସଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ େସେତେବେଳ
େକହ ିଜେଣ ଯାକୁବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଖିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।” ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼ଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ
େସ ବହୁତ େଚଷ୍ଟା କେଲ ଏବଂ ବଛିଣାେର ବସେିଲ।

3 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱର କିଣାନ େଦଶର ଲୁସ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନେର େମାେତ ଦଶର୍ନ
େଦେଲ, ପରେମଶ୍ୱର େସଠାେର େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 4

ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, ‘େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବି
ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ନାନା ଜନସମାଜ ସୃଷି୍ଟ କରିବ।ି ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରକୁ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଦଶ େଦବ।ି 5 ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅଛନି୍ତ। ଏହ ିଦୁଇ ପୁତ୍ର ମିଶରେର େମାର ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ
ଜନି୍ମ ଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି େମା’ ନଜିର ପୁତ୍ର ପରି।
େସମାେନ ରୁେବନ୍ ଓ ଶିମିେୟାନଙ୍କ ପରି େମା’ ପାଇଁ ଅଟନି୍ତ। 6

ଏମାନଙ୍କ ପେର ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େନେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର
େହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି େସମାେନ ସମ୍ପତି୍ତ ପାଇେବ। 7

ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମଠାରୁ କିଣାନ େଦଶକୁ େମାର ଆଗମନ କାଳେର ରାେହଲ,
ଇଫ୍ର ାଥାର ରାସ୍ତାେର ମରିଗଲା। େସଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଇଫ୍ର ାଥାେର
(େବୖଥ୍େଲହମେର) କବର େଦଲ।ି”

8 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଏମାେନ କିଏ?”

9 େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏମାେନ େମାହର ପୁତ୍ର,
ପରେମଶ୍ୱର ଏମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶେର େମାେତ େଦଇଅଛନି୍ତ।”
େତେବ ଇସ୍ରାଏଲ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ

ଆଣ। ମୁଁ ଏମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି”
10 ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ େହାଇଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଭଲ େଦଖା ଯାଉ ନ

ଥିଲା। େତଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ନକିଟକୁ
େନେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ ଓ େକାେଳଇ େନେଲ। 11

ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ, େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େକେବ ବ ିଭାବ ିନ
ଥିଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ େଦଖି ପାରିବ।ି କିନୁ୍ତ େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଓ
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ।”

12 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ପିତାଙ୍କର େକାଳରୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଆେପ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 13 େଯାେଷଫ େସ ଦୁହିଁଙୁ୍କ େନଇ ଆପଣା
ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ବାମ ଭାଗେର ଓ ବାମ
ହସ୍ତେର ମନଃଶିକୁ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ।
14 ଇସ୍ରାଏଲ ନଜିର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ କନଷି୍ଠ ଇଫ୍ର ୟିମର ମୁଣ୍ଡେର
ତାଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତ ରଖିେଲ। ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ବାମହସ୍ତ
ମନଃଶିର ମସ୍ତକ ଉପେର ରଖିେଲ ଯିଏ କି ପ୍ରଥେମ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲା।
15 ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ,
“େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଓ

ଇସ୍ହାକ ଗମନାଗମନ କରିଥିେଲ।
େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ ପ୍ରତପିାଳନ

କରିଅଛନି୍ତ।
16 େସ ଦୂତ ଥିେଲ ଯିଏ େମାେତ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ।
ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିେସ ଏହ ିବାଳକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।

େସମାେନ େମା’ ନାମ
େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନାମ ବହନ କରିେବ।

ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି େସମାେନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେବ ଏବଂ େଦଶ େସମାନଙ୍କର
ପରିବାର ଦ୍ୱ ାରା ଜନପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିବ।”

17 େଯାେଷଫ େଦଖିେଲ, ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ
ମୁଣ୍ଡେର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ରଖିଥିେଲ। ଏହା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରି ନ ଥିଲା।
େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧରି ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼େିଲ ଏବଂ େସହି
ହସ୍ତକୁ ମନଃଶିର ମୁଣ୍ଡେର େଥାଇେଲ। 18 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଭୁଲେର ରଖି ଅଛନି୍ତ। ମନଃଶି
ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମନଃଶିର ମସ୍ତକେର
ରଖନୁ୍ତ।”

19 କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ପିତା ଅସମ୍ମତ େହାଇ କହେିଲ, “େହ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣ। ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, େସ ମଧ୍ୟ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହବ ଓ େସ ମହାନ
େହବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ େହବ ଓ ତାହାର
ବଂଶ ବହୁ େଗାଷ୍ଠୀକ େହବ।”

20 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ େସ ଉଭୟଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ,
“େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

କରିେବ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମ େନେବ।

େସମାେନ କହେିବ,
‘ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ପରି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କରନୁ୍ତ।’”
ଏହ ିପ୍ରକାରେର ଇସ୍ରାଏଲ ମନଃଶିଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମଙୁ୍କ ମହାନ କେଲ।
21 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ମୃତୁ୍ୟ

ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନି୍ନ କଟ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସଦୟ ହୁଅନୁ୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ େଦଶକୁ େନଇ ଯିେବ। 22 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହାକିଛ ିେଦଲ ିତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଇ ନ ଥିଲ,ି ମୁଁ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ଓ
ଧନୁ ଦ୍ୱ ାରା ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େଯଉଁ ଅଂଶ ପାଇଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ
ଭାତୃଗଣ ଅେପକ୍ଷା େସହ ିଅଧିକ ଅଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି”

ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ

ଏହା ପେର ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ
ଡ଼କାଇେଲ। େସ କହେିଲ, “େହ େମାର ପୁତ୍ରଗଣ, େମା’
ନକିଟକୁ ଆସ। ଭବଷି୍ୟତ କଥା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି।ି

2 “େହ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରଗଣ ଏକତ୍ର େହାଇ େମା’ କଥା ଶୁଣ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ପିତା, ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣ।

ରୁେବନ୍

3 “େହ େମାର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ରୁେବନ୍,
ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର।
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ତୁେମ୍ଭ େମାର ବଳ ଓ ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମ ଫଳ
ଏବଂ ପୁଣ ିେମାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ତୁେମ୍ଭ ସବୁଠୁଁ ସମ୍ମାନତି ଏବଂ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲ।
4 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଆେବଗ ବନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲ

ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନତା ରହବି ନାହିଁ।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତୃଶଯ୍ୟାକୁ ଗମନ କଲ।
େତେବ ତାହା ଅଶୁଚ ିକଲ।

ଶିମିେୟାନ ଓ େଲବୀ

5 “ଶିମିେୟାନ ଓ େଲବୀ ଦୁଇ ସେହାଦର,
େସମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର।
6 େସମାେନ ଗପୁ୍ତେର ମନ୍ଦ େଯାଜନା କରନି୍ତ।
େହ େମାର ପ୍ରାଣ େସମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାେର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ।

େସମାନଙ୍କ ସଭାେର ମିଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ େକ୍ର ାଧିତ
ଥିଲାେବେଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା

ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବଳଦଗଡୁ଼କୁି ହତ୍ୟା କେଲ।
7 େସମାନଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।
କାରଣ ତାହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା।

େସମାନଙ୍କ େକାପ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ,
କାରଣ ତାହା ନଷୁି୍ଠର ଥିଲା।

ମୁଁ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବଭିାଗ କରିବ।ି
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବ।ି

ଯିହୁଦା

8 “ଯିହୁଦା, ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ।
ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ।
9 ଯିହୁଦା ଏକ ସଂିହ ପରି ଅେଟ।
େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶିକାରକୁ ବଧ କରିଛ।

େସ ବଶି୍ରାମ େନବା ପାଇଁ ଗଡ଼ପିେଡ଼।
େସ ସଂିହ ଓ ସଂିହୀର ନ୍ୟାୟ ଶୟନ କଲା।
େକହ ିତାହାକୁ ଉଠାଇ ପାରବ ନାହିଁ।
10 ଶୀେଲାର ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦାଠାରୁ ରାଜଦଣ୍ଡ
ଓ ତା’ର ଚରଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ

ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାର ଯଷି୍ଟ ଯିବ ନାହିଁ।
ତା’ର ନକିଟେର େଲାକମାେନ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିେବ।
11 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନକିଟେର ଆପଣା ଗଧକୁ ବାନି୍ଧେଲ।
େସ ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନକିଟେର ଆପଣା ଗଧର ଛୁଆକୁ ବାନି୍ଧବ।
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆପଣା ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆପଣା ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର

େଧାଇବ।
12 ତା’ର ଚକ୍ଷୁ ଅଙୁ୍ଗର ରସଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଲ
ଏବଂ ତା’ର ଦାନ୍ତ ଦୁଧଠାରୁ ଅଧିକ ଧବଳ େହବ।

ସବୂଲୂନ୍

13 “ସବୂଲୂନ୍ ସମୁଦ୍ର  କୂଳେର ବାସ କରିବ।
େସ ଜାହାଜର ଆଶି୍ରତ ବନ୍ଦର େହବ।
ପୁଣ ିସୀେଦାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଅଧିକାର ସୀମା େହବ।

ଇଷାଖର

14 “େସ େଗାଟଏି ଗଧ ପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ।
ଭାରି େବାଝ ବହଲିା ପେର େସ ଶୁଏ।

15 େସ ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତମ
ଓ େଦଶକୁ ସୁରମ୍ୟ େଦଖିବ।

ଏହା ପେର େସ ଭାରି ଭାର େବାହବିା ପାଇଁ ରାଜି େହବ।
େସ େବଠିକାମ କରିବାକୁ ରାଜି େହବ।

ଦାନ

16 “ଦାନ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ।
17 ଦାନ ପଥସି୍ଥତ ସପର୍ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ମାଗର୍ସି୍ଥତ ବଷିଧର ସାପ ତୁଲ୍ୟ।

େଯ କି େଘାଡ଼ାମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଦଂଶନ କେଲ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ଭୂମିେର େଲାଟନି୍ତ।
18 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣର ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛ।ି

ଗାଦ୍

19 “େସୖନ୍ୟଦଳ ଗାଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ।
କିନୁ୍ତ ଗାଦ୍ େସମାନଙୁ୍କ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।

ଆେଶର

20 “ଆେଶର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ।
େସ ରାଜାଙୁ୍କ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଯାଗାଇବ।

ନପ୍ତାଲି

21 “ନପ୍ତାଲ ିଏକ ମେନାହର ହରିଣୀ ସ୍ୱରୂପ,
େସ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବାକ୍ୟ କହବି।

େଯାେଷଫ

22 “େଯାେଷଫ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲ ବ।
େସ ନଝିର୍ର ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲ ବ ସ୍ୱରୂପ।
ତା’ର ଶାଖା ସକଳ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଚଢ଼ବି।
23 ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ତାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ େକ୍ଳଶ େଦଇଛନି୍ତ।
ପୁଣ ିବାଣ ବନିି୍ଧ ତାକୁ ତାଡ଼ନା କରିଛନି୍ତ।
24 କିନୁ୍ତ ତାହାର ଧନୁ ଦୃଢ଼ ଥିଲା
ଏବଂ ତାହାର ବାହୁ ଯାକୁବର ଶକି୍ତଶାଳୀ

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର େମଷପାଳକଠାରୁ
େକୗଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲା।
25 େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର, ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ
ଏବଂ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ରୁ

ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦେବ।
ଆକାଶରୁ, ଗଭୀର ସାଗରରୁ, ଗଭର୍ାଶୟ ସ୍ତନ
ବାରିଧିରୁ ମଙ୍ଗଳ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
26 ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
ପ୍ରାଚୀନ ପବର୍ତଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଭଲ ବଷିୟ

ଚରିସ୍ଥାୟୀ ପବର୍ତର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ।
େଯାେଷଫ ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ  େସହ ିଆଶୀବର୍ାଦ

ସମସ୍ତ େଭାଗ କରୁ।

ବନି୍ୟାମୀନ

27 “ବନି୍ୟାମୀନ ଏକ େଭାକିଲା ଗଧିଆ ତୁଲ୍ୟ।
ପ୍ରଭାତେର େସ ଶିକାର କରି ଖାଏ।
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସନ୍ଧ୍ୟାେର େସ ଦୁେହଁ ଭାଗ କରନି୍ତ।”
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28 ଏମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱ ାଦଶ େଗାଷ୍ଠୀ। ଏମାନଙ୍କ ପିତା ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିବା େବେଳ ଏହ ିକଥା କହ,ି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଜଣକୁ ବେିଶଷ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 29 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ
କହେିଲ, “ମୁଁ େଯେତେବେଳ ମରିବ,ି େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି
େମାେତ ଇେଫ୍ର ାଣର େହତୀୟ େକ୍ଷତେର କବର ଦଅି। 30 େଯଣୁ ଅବ୍ର ହାମ
କବର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ କିଣାନ େଦଶେର ମମି୍ରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େଯଉଁ
ମକ୍େପଲାର େକ୍ଷତ୍ର େହତୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣଠାରୁ କିଣଥିିେଲ। େସହ ିେହତୀୟ
ଇେଫ୍ର ାଣର େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ଗହୁାେର େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େମାେତ କବର େଦବ। 31 ଅବ୍ରହାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା େସଠାେର
କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ। ଇସ୍ହାକ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରିବକିା େସହଠିାେର
କବର େନଇଛନି୍ତ। ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନେର େଲୟାକୁ କବର େଦଇଛ।ି 32

େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ଗହୁା େହତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣା
େହାଇଅଛ।ି” 33 ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲା
ପେର, େସ ଶଯ୍ୟାେର ଦୁଇପାଦ ଏକତ୍ର ବଛିଣା ଭତିରକୁ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କେଲ।

ଯାକୁବଙ୍କର ସମାଧି

ଇସ୍ରାଏଲ ମରିଯିବା ପେର, େଯାେଷଫ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେଲ
ଏବଂ େସ େରାଦନ କେଲ ଓ ପିତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ। 2

େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର େବୖଦ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ
ସଂସ୍କାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। େସମାେନ ଶରୀରକୁ
ମିଶରୀୟ ପଦ୍ଧତେିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 3 ମିଶରୀୟ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ
ପାଇଁ ସତୁରି ଦନି ଯାଏ େଶାକ କେଲ। ଶରୀର ସଂସ୍କାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନିେର େଶଷ େହଲା।

4 ଏହ ିସତୁରି ଦନି ପେର େଶାକ ଦନି େଶଷ େହଲା। େତଣୁ
େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କର ପରିଜନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାର ମଙ୍ଗଳ
ଭାବୁଛ, ଦୟାକରି ଫାେରାଙୁ୍କ କୁହ। 5 ‘େମାର ପିତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ
ତାଙ୍କଠାେର ଶପଥ କରିଥିଲ ିେଯ ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର କିଣାନ େଦଶେର
େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ କବର ଖନନ କରିଥିେଲ ତହିଁେର ତାହାଙୁ୍କ
କବର େଦବ।ି େତଣୁ ଏେବ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। ମୁଁ ପିତାଙୁ୍କ କବର
େଦଇ ପୁନବର୍ାର ଆସବି।ି’”

6 ଫାେରା କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କରି ଯାଅ, ପିତାଙୁ୍କ କବର
ଦଅି।”

7 େତଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ କବର େଦବାକୁ ଗେଲ।
ଫାେରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ତାଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରଧାନ େଲାକ ଏବଂ ମିଶର
େଦଶର ପ୍ରଧାନ େଲାକମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ସହତି ଗେଲ। 8

େଯାେଷଫଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ େଲାକ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ତାଙ୍କ ସହତି ଗେଲ। େଗାଶନେର େକବଳ ପଶୁ ଓ
ପିଲାମାେନ ରହେିଲ। 9 ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବରିାଟ ସମାେରାହ ଗଲା।
ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହତି ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ ଓ ରଥାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାେନ
ମଧ୍ୟ ଗେଲ।

10 ଏହା ପେର େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନପାରସ୍ଥ ଆଟଦର ଖଳାେର ଉପସି୍ଥତ
ହୁଅେନ୍ତ େସଠାେର ମହାବଳିାପ କରି େରାଦନ କେଲ। େସମାେନ େସଠାେର
େଯାେଷଫଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ଦନି େଶାକ କେଲ। 11 େସହ ିେଦଶ
ନବିାସୀ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଆଟଦର ଖଳାେର େସମାନଙ୍କର ଏରୂପ
େଶାକ େଦଖି କହେିଲ, “ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ।”
େସହସି୍ଥାନ ଆେବଲ-ମିଶର ନାମେର ବଖି୍ୟାତ େହଲା। ଏହା ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାରସ୍ଥେର।

12 ଯାକୁବ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ େସମାେନ
େସହପିରି କେଲ। 13 ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶକୁ

େନଇ ମକ୍େପଲା େକ୍ଷତ୍ରର ଗହୁାେର କବର େଦେଲ। ମମି୍ର ନକିଟସ୍ଥ େସହି
ଗହୁା େକ୍ଷତ୍ର ସମାଧି ଭୂମିରୂେପ ଇେଫ୍ର ାଣ ଓ େହତୀୟଠାରୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା କିଣା ଯାଇଥିଲା। 14 େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ କବର
େଦଇସାରିବା ପେର େସ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ଯାଇଥିବା
ସମସ୍ତ େଲାକ ମିଶରକୁ େଫରିଗେଲ।

ଭାଇମାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ତଥାପି ଭୟ କରୁଥିେଲ

15 ଯାକୁବଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ବ୍ୟସ୍ତ େହାଇ
ପଡ଼େିଲ। େସମାେନ ଭୟ କେଲ େଯ ପୂବର୍ରୁ େସମାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ
େଯପରି କରିଥିେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େଯାେଷଫ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିବ
ଓ ତା’ର ପ୍ରତଫିଳ ଆମ୍ଭକୁ େଦବ।” 16 େତଣୁ ତା’ର ଭାଇମାେନ
େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ: ତୁମ୍ଭ ପିତା ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ
କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାେଷଫକୁ ଏହ ିକଥା କହବି। 17 େଯାେଷଫଙୁ୍କ
କୁହ ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ମନ୍ଦ କରିଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଅନୁଗ୍ରହ କରି େସମାନଙ୍କର େସହ ିଅଧମର୍ ଓ ପାପ ମାଜର୍ନା କରିବ।’
ଏଣୁକରି ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦାସଗଣର ଅଧମର୍ ମାଜର୍ନା କର।
େସମାେନ ଏହା କହବିା େବେଳ େଯାେଷଫ କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18

ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ।
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହବୁ।”

19 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱର ନୁେହଁ। େମାର ଦଣ୍ଡ େଦବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। 20 ଏହା
ସତ୍ୟ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ େଯାଜନା କରିଥିଲ। କିନୁ୍ତ
ବାସ୍ତବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯାଜନା ଥିଲା ଉତ୍ତମ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େଯାଜନା ଥିଲା େଯ, େସ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ବହୁତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିେବ।
ଏବଂ େଯଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ େହଲା। 21 େତଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବ।ି” ଏହ ିପ୍ରକାରେର େଯାେଷଫ
ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ମଧୁର ବଚନେର େତାଷିେଲ। ଏହପିରି କଥାେର େସ
ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେଲ।

22 େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହତି ମିଶରେର ରହେିଲ।
େଯାେଷଫଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ 110 ବଷର୍ େହଲା, େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
23 େଯାେଷଫ ଇଫ୍ର ୟିମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି
େଦଖିେଲ। େଯାେଷଫ ମନଃଶିର, ମାଖୀର୍ ନାମକ ପୁତ୍ରର ଶିଶୁ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େକାଳ କେଲ।

େଯାେଷଫଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

24 ଏହା ପେର େଯାେଷଫ ତାଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ମରୁଅଛ,ି ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନେବ। ତା’ପେର
ଏହ ିେଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି େନେବ ଏବଂ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା
ପାଇଁ େସ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସଠାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନେବ।”

25 ଆଉ େଯାେଷଫ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କଠାେର
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଇେଲ। େସ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ ଆେଗଇ େନେବ।
େସହ ିସମୟେର େମାର ଅସି୍ଥ ତୁେମ୍ଭମାେନ େନଇଯିବ।”

26 ଏହ ିପ୍ରକାରେର େଯାେଷଫ 110 ବଷର୍ ବୟସେର ମେଲ।
େସମାେନ ଶରୀରକୁ ସଂସ୍କାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଏବଂ ତାକୁ ମିଶରେର
ଏକ ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ।
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ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ

ମିଶରେର ଯାକୁବଙ୍କର ପରିବାର

ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶରକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁତ୍ର େସମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହତି ଗେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େହେଲ: 2 ରୁେବନ୍, ଶିମିେୟାନ,

େଲବୀ, ଯିହୁଦା, 3 ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ୍, ବନି୍ୟାମୀନ, 4 ଦାନ, ନପ୍ତାଲ,ି
ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର। 5 େମାଟେର ଯାକୁବଙ୍କର ବଂଶଧର ସତୁରି ଜଣ
ଥିେଲ। ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଆଗରୁ ମିଶରେର ଥିେଲ।

6 ପେର େଯାେଷଫ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ତ େଲାକ
ମେଲ। 7 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶଧର ବଢ଼େିଲ। େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି
ବଢ଼ ିଗ୍ଭଲଲିା। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ ଏବଂ ମିଶର େଦଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିା

8 ଏହା ପେର ଜେଣ ନୂତନ ରାଜା ମିଶରେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। େସହି
ରାଜା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 9 େସହ ିରାଜା ତାଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ। େସମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ! େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ
ଶକି୍ତଶାଳୀ! 10 େସମାେନ େଯପରି ବଦ୍ଧିର୍ତ ନ ହୁଅନି୍ତ େସଥିପାଇଁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯାଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ବି। ଯଦ ିଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ,
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ପକ୍ଷେର େଯାଗେଦଇ ପାରନି୍ତ। ତା’ପେର
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି େଦଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପାରନି୍ତ।”

11 ମିଶରୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା
ଅବମାନତି କରିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। େତଣୁ ମିଶରୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
କ୍ର ୀତଦାସ ମୁନବିମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ େଦେଲ। େସମାେନ ପିେଥାମ୍ ଓ ରାମିେଷଷ୍
ନମିର୍ାଣ କେଲ, େଯଉଁଠାେର ଫାେରା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରଖୁଥିେଲ।

12 ମିଶରୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ
କରାଇେଲ। େସମାନଙୁ୍କ େଯେତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇେଲ, େସମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା େସହପିରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଲା। ଏହା ମିଶରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର
ଭୟର କାରଣ େହଲା। 13 େତଣୁ ମିଶରୀୟମାେନ ତହିଁରୁ ତାଙୁ୍କ ଅଧିକ
ପରିଶ୍ରମ କରାଇେଲ।

14 ମିଶରୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁବିର୍ସହ କେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କାଦୁଅ ଓ ଇଟା ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଲିେର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଇେଲ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େକ୍ଷତ୍ରେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ।

ଧାତ୍ରୀମାେନ େଯକି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ

15 େସଠାେର ଶିଫ୍ର ା ଓ ପୂୟା ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଏବ୍ର ୀୟ ଧାତ୍ରୀ ଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନ କି ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ  କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। ମିଶରର ରାଜା ଧାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “େଯଉଁ ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧାତ୍ରୀ କାଯର୍୍ୟ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପିଲା ଜନ୍ମ  କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ
ମାରିେଦବ ଓ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ େହେଲ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିବ।”

17 ମାତ୍ର େସହ ିଧାତ୍ରୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ,
ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନ ିନ ଥିେଲ। େସମାେନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜୀବତି ରଖିେଲ।

18 ମିଶରର ରାଜା େସହ ିଧାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିଲ?”

19 ଧାତ୍ରୀମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମିଶରୀୟ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠା। େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଧାତ୍ରୀ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ
େସମାେନ ପ୍ରସବ କରି ସାରିଥା’ନି୍ତ।” 20 ପରେମଶ୍ୱର େସହି
ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରଗଡୁ଼କୁି
ବଢ଼ାଇେଲ। କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ରୁ ଥିେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଲିା ଏବଂ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଲା।

22 େତଣୁ ଫାେରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନବଜାତ ବାଳକମାନଙୁ୍କ ନୀଳ ନଦୀେର େଫାପାଡ଼ି
ଦଅି। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିପାର।”

ଶିଶୁ େମାଶା

େଲବୀ ବଂଶର ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ। ଯିଏକି େସହ ିେଲବୀ
ବଂଶର ଜେଣ କନ୍ୟାଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। 2 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ତାଙ୍କ ମାତା

େଦଖିେଲ ତାଙ୍କର େସହ ିପୁତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର େହାଇଛ।ି େତଣୁ େସ ତାକୁ
ତନି ିମାସ କାଳ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ। 3 େଯେତେବେଳ େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ତାକୁ
ଦୀଘର୍ ସମୟ ଲୁଗ୍ଭଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, େସ ଏକ େଟାେକଇ ତଆିରି କରି
େତଲ ଓ ରାଳ େଲପନ କଲା। େସ େସହ ିବାଳକଟକୁି େଟାେକଇେର
ରଖିଲା ଏବଂ ନଦୀର ନଳବନ ମଝେିର ରଖିଲା। 4 େସହ ିବାଳକର
ଜେଣ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପିଲାଟରି କ’ଣ େହବ, ଏହା
ଜାଣବିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା।

5 ଠିକ୍ ତା’ପେର ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟା ନଦୀକୁ ଗାେଧାଇବାକୁ ଗେଲ।
େସ େସହ ିନଳବନ ମଧ୍ୟେର େଟାେକଇଟକୁି ପାଇେଲ। ତାଙ୍କର
ଗ୍ଭକରାଣୀମାେନ େସହ ିନଦୀ କୂଳେର ବୁଲୁଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କର ଜେଣ
ଦାସୀକୁ େସହ ିେପଡ଼ଟିକୁି ଆଣବିା ପାଇଁ କହେିଲ। 6 ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା
େଯେତେବେଳ େସହ ିେଟାେକଇଟକୁି େଖାଲ ିେସହ ିଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ େଦଖିେଲ।
େସହ ିଶିଶୁଟ ିକାନୁ୍ଦ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ େସ ତା’ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେଲ।
େସ କହେିଲ, “ଏହ ିପିଲାଟ ିଏବ୍ର ୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ଅେଟ।”

7 ତା’ପେର େସହ ିଶିଶୁଟରି ଭଉଣୀ ରାଜକନ୍ୟାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲା, “ମୁଁ
ଯାଇ ଏହ ିଶିଶୁଟକୁି ତା’ର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟା
ଧାତ୍ରୀକି ଆଣପିାେର କି?”

8 ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା କହେିଲ, “ହଁ, ଦୟାକରି ଡ଼ାକ।”
େତଣୁ େସହ ିବାଳିକାଟ ିଯାଇ ତା’ର ମାକୁ ଡ଼ାକି ଆଣଲିା।
9 ରାଜାଙ୍କର ଝଅି େସହ ିମା’ଟକୁି କହେିଲ, “ଏହ ିଶିଶୁଟକୁି ନଅି ଏବଂ

େମା’ ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ
େଦବ।ି”
େତଣୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଶିଶୁଟକୁି େନଲା ଏବଂ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ

କଲା। 10 େସହ ିଶିଶୁଟ ିବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛ ିଦନି ପେର େସହି
ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିରାଜକନ୍ୟାକୁ େସହ ିଶିଶୁଟକୁି େଫରାଇ େଦଲା। ରାଜକନ୍ୟା
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େସହ ିଶିଶୁଟକୁି ନଜିର ସନ୍ତାନ ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କେଲ। େସ ତା’ର ନାମ
େମାଶା େଦେଲ, କାରଣ େସ ଜଳରୁ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣଥିିେଲ।

େମାଶା ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ

11 େମାଶା ବଡ଼ େହେଲ। େସ ତାଙ୍କର ନଜିର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଭଟେିଲ
ଏବଂ େଦଖିେଲ, ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ
କରାଯାଉଅଛ।ି ଦେିନ େମାଶା େଦଖିେଲ ଜେଣ ମିଶରୀୟ େଲାକ ଜେଣ
ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକକୁ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲା। 12 େମାଶା ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର କାହାରିକୁ
ପାଇେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସଠାେର େମାଶା େସହ ିମିଶରୀୟ େଲାକଟକୁି
ହତ୍ୟା କେଲ ଓ େଲାକଟକୁି େସ ବାଲେିର େପାତ ିେଦେଲ।

13 ତା’ ପରଦନି େମାଶା ଦୁଇଜଣ ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖିେଲ।
େସମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କଳି କରୁଥିେଲ। େମାଶା େଦଖିେଲ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର େଦାଷ ଥିଲା। େମାଶା େସହ ିେଦାଷୀ େଲାକଟକୁି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଇକୁ କାହିଁକି ପ୍ରହାର କରୁଛ?”

14 େସହ ିେଲାକ ଜଣକ ଉତ୍ତର େଦଲା, “କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶାସକ ଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ?ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିମିଶରୀୟ
େଲାକଟକୁି ବଧ କଲା ପରି େମାେତ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରୁଛ
କି?”
ତହିଁେର େମାଶା ଭୟଭୀତ େହେଲ। େମାଶା ନଜିକୁ ନେିଜ ଚନି୍ତ ା କେଲ,

“ଏକଥା ପ୍ରାୟ ସମେସ୍ତ ଜାଣଛିନି୍ତ।”
15 ତା’ପେର ଫାେରା ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େମାଶା ଯାହା କରିଥିେଲ।

େତଣୁ େସ େମାଶାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ କେଲ। େତଣୁ ଫାେରାଙ୍କ
ନକିଟରୁ େମାଶା ଖସ ିମିଦୟିନ େଦଶକୁ ପଳାଇେଲ।

ମିଦୟିନେର େମାଶା

େମାଶା େସଠାକୁ ଯାଇ ଏକ କୂପ ନକିଟେର ବସେିଲ। 16 େସଠାେର
ଜେଣ ମିଦୟିନୀୟ ଯାଜକ ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କର ସାେତାଟ ିକନ୍ୟା ଥିେଲ।
େସହ ିକନ୍ୟାମାେନ େସହ ିକୂପ ନକିଟକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର େମଷପଲ ପାଇଁ
ପାଣ ିେନବାକୁ ଆସଥିିେଲ। େସମାେନ ପାଣ ିକାଢ଼ ିେସହ ିକୁଣ୍ଡଟକୁି ପୂଣ୍ଣର୍
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 17 ଇତ୍ୟବସରେର େମଷପାଳକମାେନ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। ମାତ୍ର େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର େମଷପଲକୁ ଜଳ େଦେଲ।

18 ଏହା ପେର େସମାେନ ତାଙ୍କର ପିତା ରୂେୟଲଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିଗେଲ। େସମାନଙ୍କର ପିତା ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି
ଏେତ ଶୀଘ୍ର କିପରି େଫରି ଆସଲି?”

19 କନ୍ୟାଗଣ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, େମଷପାଳକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ
େଘାଉଡ଼ାଇ େଦଉଥିେଲ, ମାତ୍ର ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ ିକାଢ଼ ିଆମ୍ଭର େମଷମାନଙୁ୍କ ଜଳପାନ
କରାଇେଲ।”

20 େତଣୁ ରୂେୟଲ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକଟି
େକଉଁଠାେର ଅଛ?ି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦଲ? ତାଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଡ଼ାକ
େସ ଆମ୍ଭ ସହତି ଖାଇବ।”

21 େମାଶା େସହ ିେଲାକଟ ିସହତି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି େହେଲ।
ରୂେୟଲ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସପି୍େପାରାକୁ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ବବିାହ େଦେଲ।
22 ସପି୍େପାରା ଗଭର୍ବତୀ େହଲା, ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦଲା।
େମାଶା ତାଙ୍କର ନାମ େଗେଶର୍ାମ୍ େଦେଲ, କାରଣ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
ବେିଦଶେର ବାସ କରି ଆସୁଅଛ।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଣି୍ଣର୍ୟ କେଲ

23 ଦୀଘର୍ଦନି ପେର େସହ ିମିଶରର ରାଜା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ଲିା। େସମାେନ
ଅନୁନୟ କେଲ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଡ଼ାକ ଶୁଣେିଲ। 24

ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଆତୁର ଡ଼ାକ ଶୁଣେିଲ ଓ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ଆପଣା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କେଲ। 25

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ
କେଲ।

ଜ୍ୱଳନ୍ତା ବୁଦା

ଯିେଥ୍ରା େମାଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିେଲ। ଯିେଥ୍ରା ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ
ଯାଜକ ଥିେଲ। େମାଶା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର େମଷପଲମାନଙ୍କର
ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ। ଦେିନ େମାଶା ତାଙ୍କ େମଷପଲକୁ ମରୁଭୂମିର

ପଶି୍ଚମପଟକୁ ଆେଗଇ େନେଲ। େମାଶା େହାେରବ ନାମକ ଏକ ପବର୍ତକୁ
ଗେଲ, ଯାହାକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବର୍ତ ଥିଲା। 2 େସହ ିପବର୍ତେର,
େମାଶା େଦଖିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ବୁଦା ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ।
େମାଶା େଦଖିେଲ, ବୁଦାେର ଅଗି୍ନ ଲାଗି ଥିେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧ୍ୱଂସ େହଉ ନ

ଥିଲା। 3 େତଣୁ େମାଶା ନଶିି୍ଚତ କେଲ, େସହ ିବୁଦା ପାଖକୁ ଯାଇ
ଅଦ୍ଭୂତ ଦୃଶ୍ୟ େଦଖିବାକୁ। କାହିଁକି ଏହ ିବୁଦାଟ ିନଆିଁେର ଜଳି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ
େହଉ ନାହିଁ?

4 ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ, େମାଶା ବୁଦା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନି୍ତ। େତଣୁ
ପରେମଶ୍ୱର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ, ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
“େମାଶା, େମାଶା!”
େମାଶା କହେିଲ, “ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସଦାପ୍ରଭୁ।”
5 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଅଧିକ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ

ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ ିଦଅି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଭୂମିେର ଛଡି଼ା
େହାଇଛ ତାହା ପବତି୍ର ଭୂମି ଅେଟ। 6 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”
େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ଭୟେର ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆବୃତ କେଲ।
7 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ମିଶରେର ଆପଣା

େଲାକମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିା ସବୁ େଦଖିଅଛୁ ଏବଂ ମିଶରୀୟବାସୀ େସମାନଙୁ୍କ
ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଜାଣଛୁି। 8 ଏଥିନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ମିଶରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ଯିବା। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଭୂମିରୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିକୁ େନଇଯିବା, େଯଉଁଠାେର
ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମହୁର ବନ୍ୟା ଛୁଟୁଥିବ। େସଠାେର
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକୗଣସ ିଅସୁବଧିା େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର
ଅସୁବଧିାରୁ ମୁକ୍ତ ରହବି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମିଳିବ। ବହୁେଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିେବ। କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ,
ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରନି୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହଠିାେର ବାସ କରିବ। 9 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ େଦଖିଅଛୁ ମିଶରୀୟମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ କିପରି େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରିଛନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁବିର୍ସହ
କରିଛନି୍ତ। 10 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିବା।
ଯାଅ! ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ ନଅି, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମିଶର
ମଧ୍ୟରୁ ଆେଗଇ େନଇଯାଅ!”

11 କିନୁ୍ତ େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଫାେରା ନକିଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ କିଏ? କିପରି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାରକୁ
ଆଣବି?ି”

12 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହା କରିବାକୁ ସମଥର୍
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିବା! ଆେମ୍ଭ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରରଣ କରୁଛୁ,
ଏହା ତା’ର ପ୍ରମାଣ ମିଶରରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବିା ପେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର ଆମ୍ଭର ଉପାସନା କରିବ।”

13 ଏହା ପେର େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କେହ, ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ ,’ ଏହା ପେର
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େଲାକମାେନ ଯଦ ିେମାେତ ପଗ୍ଭରନି୍ତ , ‘ତାଙ୍କର ନାମ କ’ଣ?’ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କ’ଣ
କହବି?ି”

14 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ଆେମ୍ଭ େଯ ଅଛୁ, େସ ଅଛୁ,’ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ,
‘ସ୍ୱୟମୂ୍ଭ’ େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।” 15 ପରେମଶ୍ୱର
େମାଶାଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହକିଥା
କହବି, ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର, ଅଥର୍ାତ୍ ଅବ୍ର ହାମର
ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର, ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ
(ସ୍ୱୟମୂ୍ଭ)ଙ୍କର ଏହ ିନାମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣ ିପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସ୍ମରଣୀୟ
ଅେଟ।’ ‘େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ।”’

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହେିଲ, “ଯାଅ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
ପ୍ରାଚୀନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର,
ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ କହ ିଅଛନି୍ତ ,
ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାସବୁ, ଆେମ୍ଭ ଟପିି
େନଇଅଛୁ। 17 ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ
ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ, ପିରିଷୀୟମାନଙ୍କ, ହବି୍ବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କର
ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ େନଇଯିବା।’

18 “ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣେିବ।
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ବନିୟ କରୁଅଛୁ,
ତନି ିଦନି ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ।’

19 “କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତର ଶକି୍ତ ବନିା ମିଶରର
ରାଜାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରାଗେଲ ମଧ୍ୟ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
20 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାନ ଶକି୍ତ ମିଶର ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ
କରାଇବା। ଆେମ୍ଭ ମିଶରେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ଘଟାଇବା, ଏହା ଆେମ୍ଭ
କରିବା ପେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ। 21 ଆଉ ଆେମ୍ଭ
ମିଶରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର
କରିବା, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉପହାରମାନ େଦେବ।

22 “ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସନିୀ ଓ ଆପଣା
ଗହୃପ୍ରବାସନିୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟରୁ େରୗପ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତ୍ର
ମାଗି େନଇଯିବ, ପୁଣ ିତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙୁ୍କ ପିନ୍ଧାଇବ।
ଏହପିରି ଭାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ
କରିବ।”

େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ

ଏହା ପେର େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପଠାଇଛ େବାଲ ିମୁଁ କହବି।ି

େସମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।’”
2 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ହାତେର କ’ଣ ଅଛ?ି”
େମାଶା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହା େମାର ଆଶାବାଡ଼।ି”
3 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଆଶାବାଡ଼କୁି ଭୂମିେର

ଫିଙି୍ଗଦଅି।”
େତଣୁ େମାଶା େସହ ିଆଶାବାଡ଼ଟିକୁି ଭୂମିେର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ ଏବଂ େସହି

ଆଶାବାଡ଼ଟି ିଏକ ସପର୍ ପାଲଟ ିଗଲା। େମାଶା ଡ଼ରିଗେଲ ଓ ତା’ଠାରୁ
େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। 4 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ହସ୍ତ
ପ୍ରସାର କରି ତା’ର ଲାଞ୍ଜଟକୁି ଧର।”

େତଣୁ େମାଶା ସପର୍ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତା’ର ଲାଞ୍ଜଟକୁି ଧରିେଲ।
େଯେତେବେଳ େମାଶା ଏପରି କେଲ, େସହ ିସପର୍ଟ ିପୁନରାୟ ଆଶାବାଡ଼େିର
ପରିଣତ େହାଇଗଲା। 5 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର
ଆଶାବାଡ଼ଟିକୁି ଏହପିରି ବ୍ୟବହାର କର ଏଥିେର େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ
େଯ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ। ଯିଏକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର, ଅବ୍ର ହାମର ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର, ଯାକୁବର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।”

6 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ହାତକୁ ତୁମ୍ଭର
ଛାତେିର ରଖ।”
େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଛାତେିର ରଖିେଲ ଏବଂ ବାହାର କରି

ଆଣେିଲ। ଏହା କୁଷ୍ଠେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇ, ହମିପରି ଧଳା େହାଇଗଲା।
7 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ପୁନରାୟ ତୁମ୍ଭର

ଛାତେିର ରଖ।” େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କର ଛାତେିର େଦେଲ,
େମାଶା ତାଙ୍କର ହାତ ବାହାର କରିବାରୁ ହାତଟ ିପରିବତ୍ତର୍ନ େହାଇ ପୂବର୍ପରି
େହାଇଗଲା।

8 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଯଦ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ବଶି୍ୱାସ ନ କରିେବ, ଯଦ ିେସମାେନ ପ୍ରଥମ ଚହି୍ନ େଯାଗୁଁ ବଶି୍ୱାସ ନ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଏହ ିଚହି୍ନକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ। 9 ଯଦି
େସମାେନ ଏହ ିଦୁଇଟ ିପ୍ରମାଣ େଦଖିବା ପେର ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ ନ କରନି୍ତ
ଏବଂ ଯଦ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା ନ ଶୁଣନି୍ତ , େତେବ ନୀଳନଦୀରୁ କିଛି
ଜଳ େନଇ ଭୂମିେର ଢ଼ାଳିବ ତାହା ଭୂମିେର ପଡ଼ଲିା ମାେତ୍ର ରକ୍ତ
େହାଇଯିବ।”

10 କିନୁ୍ତ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କଥା କହବିାର
ଗ୍ଭତୁଯର୍୍ୟ େମା’ଠାେର ନାହିଁ। ଏବଂ ଅତୀତେର ମୁଁ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତ ା ନ
ଥିଲ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତ ା ନୁେହଁ, ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
କହଲି। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ, ମୁଁ ବହୁତ ଧିର କେହ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ
ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।”

11 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ
ନମିର୍ାଣ କରିଛ?ି ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ ମୁକ ବା ବଧିର କେର? ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ
ଦୃଷି୍ଟହୀନ କେର? ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ ଦୃଷି୍ଟବାନ କେର? ମୁଁ େହଉଛ ିେସହ ିେଯ
କି ଏ ସମସ୍ତ କମର୍ କରାଉଥାଏ। ମୁଁ େହଉଛ ିେସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ। 12 େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହଅିଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ
ବକ୍ତବ୍ୟର କଥା ତୁମ୍ଭକୁ ଶିଖାଇବ।ି”

13 କିନୁ୍ତ େମାଶା କହେିଲ, “େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ
କରୁଅଛ ିେମାେତ ନ ପଠାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠାଅ।”

14 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉତ୍ତମ!
ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠାଇବ।ି ତୁମ୍ଭର ଭାଇ, େଲବୀୟ
ହାେରାଣ ଜେଣ ସୁବକ୍ତ ା ଅେଟ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛ।ି
େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହବ। 15 ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ କହବି ଏବଂ
ତା’ର ମୂଖେର ବାକ୍ୟ େଦବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ସହତି ଓ ତା’ର ଜିହ୍ୱା
ସହତି ଥିବ ିଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି,ି ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ
େହବ। 16 ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ହାେରାଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି। ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱର ପରି ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରବକ୍ତ ା 17 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ଓ
ତୁମ୍ଭର ଆଶାବାଡ଼ଟିକୁି ସାଙ୍ଗେର େନଇଯାଅ। ତୁେମ୍ଭ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ
କରିବାକୁ ଏହ ିଆଶାବାଡ଼ ିବ୍ୟବହାର କରିବ।”

େମାଶା ମିଶରକୁ େଫରିଗେଲ

18 ଏହା ପେର େମାଶା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରାଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିଗେଲ। େମାଶା ଯିେଥ୍ରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଦୟାକରି େମାେତ ମିଶରକୁ
ଯିବାକୁ ଦଅି। ମୁଁ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିଏବଂ ଜାଣବିା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ କିପରି ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ?”
ଯିେଥ୍ରା କହେିଲ, “ଅବଶ୍ୟ! ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଯାଅ।”
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19 ପରେମଶ୍ୱର ମିଦୟିନେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ
ମିଶରକୁ ନରିାପଦେର ଯାଇପାର, କାରଣ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ, େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୃତ।”

20 େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଗଧେର ବସାଇ ମିଶର
ଅଭମିୁେଖ ବାହାରିେଲ। େମାଶା ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିସଙ୍ଗେର େନେଲ ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିଲା।

21 େମାଶା ମିଶରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମେନରଖ, ତୁେମ୍ଭ ଫାେରାଙ୍କ ସହତି କଥା େହବା ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ ତାଙୁ୍କ େଦଖାଇବ ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଫାେରାଙ୍କ ମନକୁ କଠିନ କରିବ।ି େଯଉଁଥିେର େସ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶର ଛାଡ଼ବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେବ ନାହିଁ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଫାେରାଙୁ୍କ କହବି। 23 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଇସ୍ରାଏଲ
େହଉଛ ିେମାର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ େମାର
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି, ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ େମାର ଉପାସନା କରିେବ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଦଅି, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ
ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବ।ି’”

େମାଶାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ

24 ମିଶରକୁ ଯିବା ବାଟେର, େମାଶା ଏକ ସ୍ଥାନେର ରାତି୍ର ଯାପନ
କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େସଠାେର ସାକ୍ଷାତ କେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 25 କିନୁ୍ତ ସପି୍େପାରା ଏକ ତକି୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି
ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସୁନ୍ନ ତ କଲା ଏବଂ େସହ ିଚମର୍ଟ ିତାଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ
ପକାଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମାହର ରକ୍ତ ରଂଜିତ ସ୍ୱାମୀ।” 26 େସ କହଲିା,
ରକ୍ତ ରଂଜିତ ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ନ ତ କାରଣରୁ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
େଦେଲ।

27 ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ
କରିବା ନମିିତ୍ତ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଅ।” େତଣୁ େସ ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପବର୍ତେର ତାଙ୍କ ସହତି ମିଳି ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ। 28 େମାଶା
ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଛନି୍ତ। େମାଶା
ହାେରାଣଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟମାନ େଦଖାଇେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହଥିିବା ସମସ୍ତ କଥା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ।

29 େତଣୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଏକତ୍ର ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ। 30 ଏହା ପେର ହାେରାଣ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େସ େସହ ିପ୍ରାଚୀନବଗର୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ
ଯାହାସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ଏହା ପେର େମାଶା ତାଙ୍କର
ପ୍ରମାଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 31 େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କେଲ
େଯ ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ ପଠାଇଛନି୍ତ। େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ଶୁଣେିଲ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିା େଦଖିଛନି୍ତ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ
ଉପାସନା କେଲ।

େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର

େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଏପରି କହ ିସାରିବା ପେର ଫାେରାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ , ‘େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି।

େସମାେନ େମା’ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ମରୁଭୂମିେର ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିେବ।’”
2 କିନୁ୍ତ ଫାେରା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙୁ୍କ ମାନବି?ି

ମୁଁ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ?ି ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ। େତଣୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ।”

3 ଏହା ପେର ହାେରାଣ ଏବଂ େମାଶା କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କହଛିନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅନୁମତି
େଲାଡ଼ଡ଼ୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମରୁଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି। ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର
ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବୁ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର

ପରେମଶ୍ୱର। ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତାହା ନ କରୁ େସ ହୁଏତ େକ୍ର ାଧ କରି ପାରନି୍ତ
ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ୱା
ଅସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମେର ମୃତୁ୍ୟ େଦଇ ପାରନି୍ତ।”

4 କିନୁ୍ତ ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର କମର୍ୀମାନଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ କରୁଅଛ। େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଦଅି! 5 ଏଠାେର ଅେନକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ କରୁଅଛ।”

ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ ବଧିାନ କେଲ

6 େସହ ିଦନି, ଫାେରା କ୍ର ୀତଦାସମାନଙ୍କର ମୁନବିମାନଙୁ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କର ନରିୀକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, 7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଇଟା ପାଇଁ ନଡ଼ା େଦଉଥିଲ। େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ପାଳ ଦଅି ନାହିଁ। େସମାେନ
ନଜିପାଳ ନେିଜ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ। 8 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପୂବର୍ପରି େଯେତ
ସଂଖ୍ୟକ ଇଟା ତଆିରି କରୁଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସତକି ଇଟା ତଆିରି
କରାଅ। େସମାେନ ଅଳସୁଆ େହାଇଛନି୍ତ। େଯଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ ଯିବା
ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତ ିମାଗଛୁନି୍ତ। ତାଙ୍କର କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
ନାହିଁ। େଯଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଛନି୍ତ। 9 େତଣୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥା
ଶୁଣବିାକୁ ସମୟ ପାଇେବ ନାହିଁ।”

10 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କ୍ର ୀତଦାସମାନଙ୍କର ମୁନବି ଓ
ତଦାରଖକାରୀଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ
ପାଳ ନ େଦବା ପାଇଁ ଫାେରା ନଷି୍ପତି୍ତ କରିଛନି୍ତ। 11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ
ନେିଜ ପାଳ ସଂଗ୍ରହ କର। କିନୁ୍ତ ମେନରଖ ପୂବର୍ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ
ସଂଖ୍ୟକ ଇଟା ନମିର୍ାଣ କରୁଥିଲ େସତକିି ସଂଖ୍ୟକ ଇଟା ତଆିରି କରିବ।”

12 େତଣୁ େଲାକମାେନ ମିଶରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବୁଲ ିପାଳ ସଂଗ୍ରହ କେଲ।
13 କ୍ର ୀତଦାସମାନଙ୍କର ମୁନବିମାେନ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟକୁ କଠିନ
କରାଇେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରାଇେଲ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା
ପାଇଁ ଏବଂ ପୂବର୍ପରି ଇଟା ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ। 14 ଫାେରାଙ୍କର
ମୁନବିମାେନ, ତଦାରଖକାରୀମାନଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
େସମାେନ କ୍ର ୀତଦାସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭବୁକ ମାରି କହେିଲ, “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯେତ ଇଟା ନମିର୍ାଣ କରୁଥିଲ, େସତକିି ଇଟା ନମିର୍ାଣ କରୁ ନାହଁ? ପୂବର୍ରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଟା ତଆିରି କରିପାରୁଥିଲ, ଏେବ କାହିଁକି କରି ପାରିବ
ନାହିଁ।”

15 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗେଲ। େସମାେନ ଅଭେିଯାଗ କରି କହେିଲ “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? 16 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ
େକୗଣସ ିନଡ଼ା ପାଳ େଦଉ ନାହଁ କିନୁ୍ତ ପୂବର୍ପରି ଇଟା ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ କହୁଛ।
େତଣୁ ଆମ୍ଭର ମୁନବିମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରୁଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ଏପରି କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନି୍ତ।”

17 ଫାେରା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଳସୁଆ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାଯର୍୍ୟ କରୁ ନାହଁ, େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି
ମାଗଥୁିଲ। ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଲ। 18 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟକୁ
େଫରିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିପାଳ ବା ନଡ଼ା େଦବ ିନାହିଁ ଏବଂ
ପୂବର୍ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସତକିି ସଂଖ୍ୟକ ଇଟା ତଆିରି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ବି।”

19 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶୀୟ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଜାଣେିଲ େଯ େସମାେନ
ଅସୁବଧିାେର ପଡ଼ଗିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣେିଲ େଯ େସମାେନ ପୂବର୍ପରି
େସତକିି ସଂଖ୍ୟକ ଇଟା ତଆିରି କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

20 େସମାେନ ଫାେରାଙ୍କଠାରୁ େଫରିବା େବେଳ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇେଲ। େସମାେନ ବାଟେର ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ।
21 େତଣୁ େସମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
କଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନୁ୍ତ। ଫାେରା ଏବଂ
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ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି ଘୃଣା କରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରେର ସଜି୍ଜତ କରିଛ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େମାଶାଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ

22 ଏହା ପେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଗେଲ ଓ କହେିଲ,
“େହ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବପିଦମାନ ସୃଷି୍ଟ
କଲ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲ? 23 ମୁଁ ଫାେରାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଇ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହବିାକୁ େମାେତ କହଥିିଲ, ମୁଁ କହଲି।ି କିନୁ୍ତ
େସହ ିସମୟଠାରୁ େସ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଷୁି୍ଠର େହେଲ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛ ିକଲ ନାହିଁ।”

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିବ ମୁଁ ଫାେରାଙୁ୍କ କ’ଣ କରିବ।ି େମାର ମହାନ ଶକି୍ତ ତାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ ଏବଂ େସ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ

େଦବ। ବତ୍ତର୍ମାନ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କର େଦଶ ଛାଡ଼ ିଯିବା
ପାଇଁ?”

2 ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଯିେହାବାଃ। 3 “ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇଥିଲୁ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିକହଥିିେଲ। େସମାେନ
ଆମ୍ଭର ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 4 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲୁ। େସମାେନ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିେଲ
କିନୁ୍ତ େସ େଦଶ େସମାନଙ୍କର ନ ଥିଲା। 5 ବତ୍ତର୍ମାନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ତର୍ ଚତି୍କାର ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ େଦଖିଅଛୁ
ମିଶରବାସୀମାେନ କିପରି େସମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ କରିଅଛନି୍ତ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ମେନ ରଖିଅଛୁ। 6 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ
କରିବା। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରବାସୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଦାସ େହାଇ ରହବି
ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମହାନ ଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରି ମିଶରବାସୀମାନଙୁ୍କ
ଭୟଙ୍କର ଭାେବ ଦଣ୍ଡ େଦବା। ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ। ଏବଂ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େହବା। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟୁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ
ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। 8 ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ
ସହ ମହତ୍ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହି
ଭୂମି େଦବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିଭୂମିକୁ େନଇଯିବାକୁ। ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।”’

9 େତଣୁ େମାଶା ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ।
କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର କଥାକୁ କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର
ଉତ୍ସାହ ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ଲିା। ଏବଂ େସମାେନ ଏେତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିେଲ
େଯ େମାଶାଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ େଧୖଯର୍୍ୟ ନ ଥିଲା।

10 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 11 “ମିଶରର ରାଜା
ଫାେରାଙୁ୍କ ଯାଇ କୁହ, ତାଙ୍କର େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପେଠଇ
େଦବା ପାଇଁ।”

12 କିନୁ୍ତ େମାଶା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େମାର କଥାକୁ
କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ଫାେରା େମାର କଥାକୁ କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିେବ
ନାହିଁ। ମୁଁ ଜେଣ ଅତ ିମନ୍ଦ ବକ୍ତ ା।”

13 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। େସ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା
ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େକେତକ ପରିବାର

14 ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ:

ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନ ହେନାକ, ପଲୁ୍ଲ, ହେିଷ୍ରାଣ
ଓ କମ୍ମିର୍ ଏହପିରି ଗ୍ଭରି ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
15 ଶିମିେୟାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିମୂେୟଲ, ଯାମୀନ୍ ଓ ଓହଦ୍, ଯାଖୀନ୍,
େସାହର ଓ କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର େଶୖାଲ, ଏମାେନ ଥିେଲ
ଶିମିେୟାନଙ୍କର ବଂଶ।
16 େଲବୀ 137 ବଷର୍ ବଞ୍ଚଥିିେଲ। େଲବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ,
େଗେଶର୍ାନ୍, କହାତ୍ ଓ ମରାରି।
17 େଗେଶର୍ାନଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ, ଲବି୍ନ ିଓ ଶିମିୟି।
18 କହାତ 133 ବଷର୍ ପଞ୍ଚଥିିେଲ। କହାତଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ,
ଅମ୍ରମ୍, ଯିଷ୍ହର, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ,
19 ମରାରିର ସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ, ମହଲ ିଓ ମୂଶି,

ଏହସିବୁ ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲବୀ ବଂଶୀୟ ଥିେଲ।
20 ଅମ୍ରମ୍ 137 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। ଅମ୍ରମ୍ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙୁ୍କ
ବବିାହ କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା େଯାେକବଦ। ଏଣୁ ଅମ୍ରମ୍ ଆଉ
େଯାେକବଦ ହାେରାଣ ଓ େମାଶାଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ।
21 ଯିଷ୍ହରର ସନ୍ତାନ େକାରହ, େନଫଗ୍ ଓ ସଖିି୍ର।
22 ଉଷୀେୟଲର ସନ୍ତାନ ମୀଶାେୟଲ ଓ ଇଲୀଷାଫନ୍ ଓ ସଥିି୍ର।
23 ହାେରାଣ ଇଲୀେଶବାକୁ ବବିାହ କେଲ। ଇଲୀେଶବା ଥିେଲ
ଅମ୍ମୀନାଦବର କନ୍ୟା ନହେଶାନର ଭଗିନୀ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ନାଦବ ଓ
ଅବୀହୂ ଓ ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମରକୁ ପ୍ରସବ କଲା।
24 େକାରହର ସନ୍ତାନ ଅସୀର, ଇଲ୍କାନା ଓ ଅବୀୟାସଫ୍। ଏମାେନ
େକାରହର ବଂଶ।
25 ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର ଫୂଟୀେୟଲର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କେଲ ଓ େସ ପୀନହସ୍କୁ ଜନ୍ମ  େଦଲା।
ଏମାେନ ସମେସ୍ତ େଲବୀୟ ଥିେଲ।
26 ହାେରାଣ ଓ େମାଶା ଏହ ିପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ

ଏହ ିେଲାକ ଥିେଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସୖନ୍ୟ
େଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।”
27 ଏମାେନ ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ
ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। ଏମାେନ ଥିେଲ େସହ ିହାେରାଣ ଓ
େମାଶା।

ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ ଡାକିେଲ

28 ମିଶରର େସହ ିଭୂମିେର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। 29

େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ। ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙୁ୍କ େମାର
କହଥିିବା ସମସ୍ତ କଥା କୁହ।”

30 କିନୁ୍ତ େମାଶା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଜେଣ ଅତ ିମନ୍ଦ ବକ୍ତ ା, ରାଜା
େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟେର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ କରିଅଛ।ି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାେରାଣ
ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବ। 2 ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାେରାଣଙୁ୍କ

େମାର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୁହ। େସ ରାଜା ଫାେରାଙୁ୍କ କହବି, ମୁଁ ଯାହାସବୁ
କହଅିଛ,ି ଫାେରା ନଶି୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େଦଶରୁ
ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ ିେଦବ। 3 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଫାେରାଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ
କରିବ।ି ତା’ପେର ମିଶର େଦଶେର ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ ଅଦ୍ଭୂତ କମର୍
କରିବ।ି ତଥାପି ଫାେରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ। 4 େତଣୁ ଏହା
ପେର ମୁଁ ମିଶରକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି ଏବଂ ତା’ପେର ମୁଁ େମାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବି।ି 5 ତାହାେହେଲ ମିଶରର
େଲାକମାେନ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେବ େଯ, ମୁଁ େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ। େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯେତେବେଳ ମୁଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିବ ିଏବଂ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବି।ି”
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6 େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ। 7

ଫାେରାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲାେବେଳ େମାଶାଙୁ୍କ ଅଶୀବଷର୍ ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ େତୟାଅଶୀ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା।

େମାଶାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିଏକ ସପର୍ ପାଲଟ ିଗଲା

8 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣକୁ କହେିଲ, 9 “ଫାେରା କହବି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କିଛ ିେଦଖାଅ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଦ୍ଭୂତ କମର୍
େଦଖାଇବାକୁ କହବି। ହାେରାଣକୁ କୁହ ତା’ର ଆଶାବାଡ଼ ିଭୂମିେର
ପକାଇବ। ଏହ ିଆଶାବାଡ଼ଟି ିଫାେରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସପର୍େର ପରିଣତ
େହବ।”

10 େତଣୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କହବିା ମୁତାବକ କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ। ହାେରାଣ ତାଙ୍କର
ଆଶାବାଡ଼ଟିକୁି ଭୂମିେର ପକାଇେଲ। େଯେତେବେଳ ଫାେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର
କମର୍କତ୍ତର୍ାଗଣ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆଶାବାଡ଼ଟି ିସପର୍େର
ପରିଣତ େହାଇଗଲା।

11 େତଣୁ ଫାେରା ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡତି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ହାେରାଣଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ଯାଦୁ ବଦି୍ୟା ପ୍ରେୟାଗ କରି
ଆଶାବାଡ଼କୁି ସପର୍େର ପରିଣତ କରି େଦେଲ। 12 େସମାେନ ତାଙ୍କର
ଆଶାବାଡ଼କୁି ଭୂମିେର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିସପର୍େର
ପରିଣତ େହାଇଗଲା। କିନୁ୍ତ ହାେରାଣଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଖାଇଗଲା। 13 ତଥାପି ଫାେରା କଠିନ େହେଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ
ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ। ଏହା େସହପିରି େହାଇଥିଲା େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
େହବ େବାଲ ିକହଥିିେଲ। ଫାେରା େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ
ନାହିଁ।

ଜଳ ରକ୍ତେର ପରିଣତ େହଲା

14 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫାେରାର ହୃଦୟ
କଠିନ େହାଇଅଛ,ି େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ। 15

ପ୍ରଭାତେର, ଫାେରା ନଦୀକୁ ଯିେବ। ନଦୀ କୂଳେର ଫାେରାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା
କର। େସହ ିଆଶାବାଡ଼କୁି ତୁମ୍ଭ ସହତି ନଅି ଯାହା ସପର୍ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
16 ତାଙୁ୍କ ଏହା କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ। ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିଦବା ପାଇଁ
କହବିାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ
ତାଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ମରୁଭୂମିକୁ ଯିେବ। ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ିନାହଁ। 17 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, େଯ େସ
କିଛ ିକରିେବ େଯଉଁଥିେର ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େସ ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲ।ି ମୁଁ
ନୀଳନଦୀେର ଜଳକୁ େମାର ଆଶାବାଡ଼େିର ଛୁଇଁବ ିତାହା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
ନଦୀର ଜଳ ପରିବେତ୍ତର୍ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହୀତ େହବ। 18 ନଦୀର ମାଛମାେନ
ମରିଯିେବ ଏବଂ ନଦୀ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ େହବ। େତଣୁ ମିଶରବାସୀ ଆଉ
ନୀଳନଦୀର ଜଳ ପିଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।’”

19 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ େସ ତା’ର
ଆଶାବାଡ଼କୁି ହାତେର ଧରି ଏବଂ ଜଳଧାରଗଡୁ଼କୁି ଯଥା ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ
େକନାଲ େଯଉଁଠାେର ପାଣ ିଗଚ୍ଛତି ଅଛ ିସବୁକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁ। େଯେତେବେଳ
େସ ଏପରି କଲା, ସମସ୍ତ ଜଳ ରକ୍ତେର ପରିଣତ େହଲା। ଏହପିରିକି କାଠ
ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରସ୍ତର ପାତ୍ରେର ଥିବା ଜଳସବୁ ରକ୍ତେର ପରିଣତ େହଲା।”

20 େତଣୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ
କେଲ। ହାେରାଣ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା
ନୀଳନଦୀର ଜଳକୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ। େସ ଏପରି ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର
କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କେଲ। େତଣୁ ନଦୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ରକ୍ତେର
ପରିଣତ େହାଇଗଲା। 21 ନଦୀର ମତ୍ସ୍ୟମାେନ ମେଲ ଏବଂ ନଦୀର ଜଳ
ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ େହଲା। େତଣୁ ମିଶରବାସୀ ଆଉ ନୀଳନଦୀରୁ ଜଳପାନ
କରିପାରି ନ ଥିେଲ। ମିଶରର ସବୁଆେଡ଼ ଜଳଭାଗ ରକ୍ତେର ପରିଣତ
େହାଇଗଲା।

22 ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାେନ ତାଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ଯାଦୁବଦି୍ୟା ପ୍ରେୟାଗ କରି ଠିକ୍ ଏପରି
କେଲ। ଫାେରା ପୁଣ ିକଠିନ େହେଲ ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ ଏବଂ େସ
େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଘଟଲିା। 23 ଫାେରା େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙ୍କର କାଯର୍୍ୟେର ଧ୍ୟାନ ନ
େଦଇ ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ।

24 ମିଶରବାସୀମାେନ ଆଉ ନୀଳନଦୀରୁ ଜଳ ପାନ କରି ପାରି ନ
ଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ନଦୀମାନଙ୍କେର କୂପମାନ ଖନନ କରି ପିଇବା
ପାଣ ିସଂଗ୍ରହ କେଲ।

େବଙ୍ଗଗଡୁ଼କି

25 ସଦାପ୍ରଭୁ ନୀଳନଦୀରୁ ଜଳକୁ ସାତ ଦନି ପେର ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ।
ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଅ ଏବଂ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ , ‘େମାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଦଅି, ଯାହାଫଳେର େସମାେନ େମାେତ

ଉପାସନା କରିେବ। 2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବିାକୁ ମନା
କରିବ, େତେବ ମୁଁ ମିଶରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େବଙ୍ଗେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରି େଦବ।ି 3

ନୀଳନଦୀ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େବଙ୍ଗେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। େସମାେନ ନଦୀରୁ ଆସି
ତୁମ୍ଭର ଘେର ପଶିେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶୟନ କକ୍ଷ ଓ େଶଯେର ପଡ଼ି
ରହେିବ ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ
ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଏବଂ େବଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର ଜଳପାତ୍ର,
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚୁଲ୍ଲ ୀେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ। 4 େବଙ୍ଗମାେନ ତୁମ୍ଭର
କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ଉଠିେବ।’”

5 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ େସ
ତା’ର ଆଶାବାଡ଼କୁି ଧରି ନଦୀ, ହ୍ରଦ, େକନାଲ୍, ସବୁଆେଡ଼ ବୁଲାଉ। ଏହା
ପେର େବଙ୍ଗମାେନ ମିଶରର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଉଠି ଆସେିବ।”

6 େତଣୁ ହାେରାଣ ମିଶରର ସମସ୍ତ ଜଳଭାଗ ଉପେର ତାଙ୍କର ହସ୍ତ
ପ୍ରସାରଣ କେଲ। ଏଥିେର େବଙ୍ଗମାେନ ଜଳଭାଗରୁ ବାହାରି ମିଶରର
ଭୂମିେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗେଲ।

7 ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ଯାଦୁବଦି୍ୟା ବଳେର ଠିକ୍
େସହପିରି େବଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ପାରିେଲ। େଯଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର
ମିଶର େବଙ୍ଗେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗଲା।

8 ଫାେରା େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ଫାେରା କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କୁହ େମା’ ଉପରୁ, େମାର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପରୁ େବଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ
କାଢ଼ ିନଅିନୁ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିେଦବ।ି”

9 େମାଶା ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଦୟାକରି କୁହ ତୁେମ୍ଭ େକେତେବେଳ
ଗ୍ଭହୁଁଛ େବଙ୍ଗମାେନ ପଳାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ାନା କରିବ,ି
ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି
ତା’ପେର େବଙ୍ଗମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପଳାଇେବ। େବଙ୍ଗମାେନ େକବଳ
ନଦୀେର ରହେିବ।”

10 ଫାେରା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆସନ୍ତାକାଲ।ି”
େମାଶା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯପରି କହଲି େସହପିରି େହବ। ଏହି

ପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ଏପରି େଦବତା ନାହିଁ ଯାହା ଆମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି େହବ। 11 େବଙ୍ଗମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ,
ତୁମ୍ଭର ଗହୃକୁ, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ପଳାଇେବ। େସମାେନ େକବଳ ନଦୀେର ରହେିବ।”

12 େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େନେଲ। େସ
େଯଉଁ େବଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ଫାେରାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇଥିେଲ, େସଗଡୁ଼କୁି ହଟାଇ
େନବା ପାଇଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 13 ଏବଂ େମାଶା ଯାହା
ଗ୍ଭହିଁେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହପିରି କେଲ। େଯଉଁ େବଙ୍ଗମାେନ ଘେର, ଅଗଣାେର
ଏବଂ ଜମିେର ଥିେଲ େସଗଡୁ଼କି ମରିଗେଲ। 14 େସମାେନ ଗଦା େହାଇ
ରୁଣ୍ଡ େହେଲ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି େଯାଗୁଁ ସ୍ଥାନଟରୁି ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ବାହାରିଲା। 15

ଫାେରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେଲ େଯ, େସ େବଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ।
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ଏବଂ େସ ପୁଣ ିଜିଦ୍େଖାର େହେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସହପିରି ସବୁ ଘଟଗିଲା।

ଉକୁଣଆି େପାକ

16 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ
ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିଉଠାଇ ଭୂମିେର ଆଘାତ କରିବ। ଏବଂ ମିଶରର ସମସ୍ତ
ଧୂଳି ଉକୁଣଆି େପାକେର ପରିଣତ େହାଇଯିେବ।”

17 େସମାେନ େସହପିରି କେଲ। ହାେରାଣ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିଉଠାଇ
ଭୂମିେର ଆଘାତ କେଲ ଏବଂ ମିଶରେର ସମସ୍ତ ଧୂଳି ଉକୁଣଆି େପାକେର
ପରିଣତ େହାଇଗଲା। ଉକୁଣଆି େପାକମାେନ ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାେର
ବ୍ୟାପିଗେଲ।

18 ମିଶରର ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ େସମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ଯାଦୁବଦି୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା ଏପରି
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ ବଫିଳ େହେଲ, ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ ଧୂଳିରୁ
ଉକୁଣଆି େପାକମାନ ସୃଷି୍ଟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଉକୁଣଆି େପାକମାେନ
ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାେର ରହଗିେଲ। 19 େତଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ
ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଫାେରା ପୁଣି
ଜିଦ୍େଖାର େହେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।

ମାଛମିାେନ

20 ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଫାେରାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଅ। େସ େଯେତେବେଳ ନଦୀକୂଳକୁ ଯିବ। ଏହପିରି କୁହ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ େସମାେନ େମାର ଉପାସନା
କରିେବ। 21 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ନ ଦଅି େତେବ
ମାଛମିାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଗହୃ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। ଏବଂ ମାଛମିାେନ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର, ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ଉପେର
ବ୍ୟାପିଯିେବ। ମିଶରର ସମସ୍ତ ଗହୃ ମାଛେିର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। ଏବଂ
ମାଛମିାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 22 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ିନାହିଁ େଯପରି ମିଶର
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହବ। େଗାଶନେର େକୗଣସ ିମାଛ ିେହବ ନାହିଁ,
େଯଉଁଠାେର େମାର େଲାକମାେନ ବାସ କରୁଛନି୍ତ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣବି େଯ ମୁଁ େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହ ିଭୂମିର ଅେଟ। 23 େତଣୁ
ଆସନ୍ତାକାଲଠିାରୁ ମୁଁ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ
ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରିବ ିଏବଂ ତାହା େମାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ େହବ।’”

24 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସହପିରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମାଛି
ମିଶରେର ପ୍ରେବଶ କରାଇେଲ। ମାଛମିାେନ ଫାେରାଙ୍କ ଗହୃେର, ତାଙ୍କର
କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଏବଂ ଏପରିକି ମିଶରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଘରିଗେଲ।
ମାଛମିାେନ େଦଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 େତଣୁ ଫାେରା େମାଶା
ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡ଼ାକି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େଦଶ
ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କର।”

26 କିନୁ୍ତ େମାଶା କହେିଲ, “ଏହା କଦାପି ଠିକ୍ େହବ ନାହିଁ।
ମିଶରବାସୀମାେନ ଭାବେିବ େଯ, ପଶୁମାନଙୁ୍କ ମାରି ବଳିଦାନ କରିବା, ଏକ
ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି
ଆେମ୍ଭ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ ଏହଠିାେର କରୁ େତେବ ମିଶରବାସୀ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଖିେବ, ଏବଂ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର େଫାପାଡ଼େିବ।
27 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦନି ପାଇଁ ମରୁଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି
ଦଅି। େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ।”

28 େତଣୁ ଫାେରା କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ମରୁଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ
ଅନୁମତ ିେଦବ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େବଶୀଦୂର ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଅ ଏବଂ େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

29 େମାଶା କହେିଲ, “େଦଖ, ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ିମାଛମିାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅଟକାଇବ ନାହିଁ।”

30 େତଣୁ େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 31 ଏବଂ େମାଶା େଯପରି ଗ୍ଭହିଁେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହପିରି
କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାଛମିାନଙୁ୍କ ଫାେରାଙ୍କଠାରୁ, ତାଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଏବଂ
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ େନେଲ। େକୗଣସ ିମାଛ ିରହେିଲ ନାହିଁ।
32 କିନୁ୍ତ ଫାେରା ପୁଣ ିକଠିନ େହେଲ ଏବଂ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ।

କୃଷିେକ୍ଷତ୍ରର ପଶୁମାନଙୁ୍କ େରାଗ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
କହବିାକୁ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
କହନି୍ତ , ‘େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି, ଯାହାଫଳେର

େସମାେନ େମାେତ ଉପାସନା କରି ପାରିେବ। 2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର
ଓ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ନ ଦଅି। 3 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପେର ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁ ଯଥା: େଘାଡ଼ାମାନଙ୍କର, ଗଧମାନଙ୍କର, ଓଟମାନଙ୍କର,
ଗାଈ େଗାରୁମାନଙ୍କର, େମଣ୍ଢାମାନଙ୍କଠାେର ମାହାମାରୀ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ। 4

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯପରି ବ୍ୟବହାର
କରିେବ, େସପରି ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିପଶୁ ମରିେବ ନାହିଁ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
େଦଶେର ଏପରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ।”’

6 ତା’ ପରଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ତାହା କେଲ। ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର କୃଷି
େକ୍ଷତ୍ରେର ପଶୁମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା। କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େଗାଟଏି
ବ ିପଶୁ ମେଲ ନାହିଁ। 7 ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ େଦଖିବା ପାଇଁ
େଯ ଇସ୍ରାଏଲର େକୗଣସ ିପଶୁ ମରିଛନି୍ତ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର
େକୗଣସ ିପଶୁ ମରି ନ ଥିେଲ। ତଥାପି ଫାେରା ଜିଦ୍େଖାର େହାଇ ରହେିଲ
ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ

8 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାତ ମୁଠାକୁ ଭାଟରି
ଭସ୍ମେର ପୂଣ୍ଣର୍ କର। େମାଶା ତୁେମ୍ଭ ଫାେରା େଦଖୁଥିବା ସମୟେର ଭସ୍ମ
ପବନେର ନଶି୍ଚୟ ଉଡ଼ାଇ େଦବ। 9 ତାହା ମିଶରର ଧୂଳି େହାଇ
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଯିବ। େଯେତେବେଳ େସହ ିଧୂଳି ମିଶରର େଯଉଁଠାେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବା ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁବ, ତା’ର ଚମଡ଼ାେର ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥମାନ
ବ୍ୟାପିଯିବ।”

10 େତଣୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏକ ଭାଟରୁି ଭସ୍ମ େନେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ ଫାେରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ।
ଏହା ପେର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁମାନଙ୍କଠାେର େଦଖା େଦଲା। 11 େସହ ିବଥ ସକାେଶ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ
େମାଶାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ମିଶରବାସୀଙ୍କ ଓ
ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଚମର୍ ବଥେର ବ୍ୟାପିଗଲା। 12 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙ୍କ
ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି କେଠାର କେଲ େଯ, େସ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କର
େକୗଣସ ିକଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ଏହପିରି ଘଟଲିା େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
କହଥିିେଲ।

ଶିଳାବୃଷି୍ଟ

13 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭାତେର ଉଠ ଏବଂ
ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ। ତାଙୁ୍କ କୁହ ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାର ଉପାସନା ପାଇଁ ଛାଡ଼।
14 ଏହ ିସମୟେର େମାର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର, ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗ୍ଭରୀ
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ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ। ଏହା ପେର
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ, େମା’ ପରି ଆଉ େକୗଣସ ିପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀେର
ନାହାନି୍ତ ା 15 ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା, େମାର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା ଏକ େରାଗଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଶଷ କରି ସାରନି୍ତଣ।ି 16 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରାକ୍ରମ ଜାଣବି। ସମଗ୍ର
ପୃଥିବୀେର େମାର ନାମ ବଖି୍ୟାତ କରିବ। 17 ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େମାର
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରୁ
ନାହଁ। 18 େତଣୁ, ଆସନ୍ତାକାଲ ିଏହ ିସମୟେର, ମୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର
ଶିଳାବୃଷି୍ଟ କରିବ।ି ଏପରି ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମିଶରେର େକେବବ ିେହାଇ ନ ଥିବ।
ଏପରିକି ମିଶର ଏକ େଦଶ େହଲାଠାରୁ େହାଇ ନ ଥିବ। 19 ବତ୍ତର୍ମାନ,
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନେର ରଖ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ପଶୁଗଡୁ଼କି େକ୍ଷତରୁ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ େନଇ ଆସ। କାରଣ େଯଉଁମାେନ
େକ୍ଷତେର ରହେିବ ମନୁଷ୍ୟ େହଉ କି ପଶୁ େହଉ େସମାେନ ମରିେବ। ଘର
ବାହାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପେର ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହବ।’”

20 େକେତକ କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଫାେରାଙ୍କର, େଯଉଁମାେନ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାେର ଧ୍ୟାନ େଦେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପଶୁ ଏବଂ
ଦାସମାନଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣ ିନରିାପଦେର ରଖିେଲ। 21 କିନୁ୍ତ େକେତକ
େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ େହୟଜ୍ଞାନ ମଣେିଲ, େସହ ିେଲାକମାେନ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଦାସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷତେର ଛାଡ଼ ିେଦେଲ.

22 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ହାତ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ବସି୍ତାର
କର ଏବଂ ମିଶରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ଆରମ୍ଭ େହାଇଯିବ। ଏହି
ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମିଶରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ତୃଣାଦ ିଉପେର ପଡ଼ବି।”

23 େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼କୁି ଆକାଶ ଆେଡ଼ ବସି୍ତାର କେଲ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଜ୍ର  ବୃଷି୍ଟ କେଲ। ବଜୁିଳି ମାରିଲା ଏବଂ ମିଶରର
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହଲା। 24 ମିଶରର ଉତ୍ପତି୍ତଠାରୁ ଏପରି ଶିଳାବୃଷି୍ଟ,
ବଜୁିଳି ମାରିବା େକେବବ ିେହାଇ ନ ଥିଲା। 25 ଏହ ିଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମିଶରର
େକ୍ଷତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସବୁକିଛ ିନଷ୍ଟ କଲା। ଏହ ିଶିଳାବୃଷି୍ଟ, େଲାକମାନଙୁ୍କ,
ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଓ ବୃକ୍ଷାଦମିାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ଏହ ିଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମଧ୍ୟ େକ୍ଷତ
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲା। 26 େକବଳ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ
ଥିଲା େଯଉଁଠାେର ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହଉ ନ ଥିଲା। ତାହା ଥିଲା େଗାଶନ
େଯଉଁଠାେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ।

27 ଫାେରା େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ପଠାଇେଲ। ଫାେରା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଥର ମୁଁ ପାପ କରିଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ, େସ
ଉତ୍ତମ କରିଛନି୍ତ। ମୁଁ ଏବଂ େମାର େଲାକମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ। 28 ଏହି
ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ଯେଥଷ୍ଟ େହଲା! ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କୁହ ଏହ ିବୃଷି୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦବ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଠାେର
ରହବିା ଦରକାର ନାହିଁ।”

29 େମାଶା ଫାେରାଙୁ୍କ କିହେିଲ, “େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଏ ନଗର ଛାଡ଼ବି,ି
ମୁଁ େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହାତେଟକି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ,ି ବଜ୍ର  ଏବଂ
ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ। େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
ଭୂମିେର ଅଛନି୍ତ। 30 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ
ବାସ୍ତବେର ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ ନାହଁ।”

31 ଯବ ଶିଷାଯୁକ୍ତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ େଫସ ିପୁଷି୍ପତ େହାଇଥିଲା। େତଣୁ
େସହ ିଶସ୍ୟଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା। 32 ମାତ୍ର ଗହମ ଓ ଯହ୍ନା ବଡ଼
େହାଇ ନ ଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ େହଲା ନାହିଁ।

33 େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାରୁ ବଷର୍ା, ବଜ୍ର  ଏବଂ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା।

34 େଯେତେବେଳ ଫାେରା େଦଖିେଲ ବଜ୍ର  ଓ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ବନ୍ଦ
େହାଇଗଲା େସ ପୁନରାୟ ଅନ୍ୟାୟ କେଲ। େସ ଏବଂ ତାଙ୍କର
କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ପୁଣ ିକେଠାର ହୃଦୟ େହେଲ। 35 ଫାେରା ପୁଣ ିଥେର
ଦୃଢ଼ େହେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।
େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି କହଥିିେଲ େସହପିରି େହଲା।

ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ। ମୁଁ
ତାଙୁ୍କ କେଠାର କରିଛ ିଏବଂ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କେଠାର
ହୃଦୟ କରିଛ।ି ମୁଁ ଏପରି କରିଅଛ ିଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ

େମାର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଦ୍ଭୂତ କମର୍ େଦଖାଇ ପାରିବ.ି 2 ମୁଁ ଏପରି କଲି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ,
ମୁଁ କିପରି ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲ ିଏବଂ ଅଦ୍ଭୂତ କମର୍ ବଷିୟେର
କହପିାରିବ ଯାହା ମୁଁ ମିଶରେର କରିଅଛ।ି ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଜାଣବି େଯ ମୁଁ େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ।”

3 େତଣୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘େକେତ
ଦନି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅମାନ୍ୟ କରିବ? େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି ଓ
େସମାନଙୁ୍କ େମାର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଦଅି। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ନ ଦଅି, େତେବ କାଲ ିତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ
ଆଣବି।ି 5 ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ତୁମ୍ଭ େଦଶର ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିେବ। େସମାେନ ଏେତ ସଂଖ୍ୟକ େହେବ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଭୂମି
େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। େଯେକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ଶିଳାବୃଷି୍ଟରୁ ବଞ୍ଚଛି,ି େସସବୁ େସ
ଖାଇଯିେବ। େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରାଦ ିଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
6 ପଙ୍ଗପାଳଦଳ ତୁମ୍ଭର ଗହୃ, ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କର ଗହୃ ଏପରିକି
ମିଶରର ସମସ୍ତ ଗହୃ ପଙ୍ଗପାଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିବ। ଏେତ ପଙ୍ଗପାଳ
ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପୂବର୍ରୁ େକେବ େଦଖି ନ ଥିେବ। ଏପରିକି ମିଶରକୁ
ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆସବିା ଦନିଠାରୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଏ ଏେତ ପଙ୍ଗପାଳ
େହାଇ ନ ଥିବ।’” ଏହା ପେର େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବଦିାୟ
େନେଲ।

7 ଏହା ପେର ଫାେରାଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େକେତଦନି ଯାଏ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଥିବ।
େସମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିବାକୁ ଦଅି। ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହଁ କି ମିଶର ଧ୍ୱଂସ
େହଉଅଛ ିେବାଲ?ି”

8 େତଣୁ ଫାେରା ତାଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣ। ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଉପାସନା କର। କିନୁ୍ତ େମାେତ କୁହ, େକଉଁମାେନ ଯିବ?”

9 େମାଶା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏପରିକି
ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନତିା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େମଣ୍ଢା ଓ େଗାରୁ-ଗାଈମାେନ ମଧ୍ୟ
ଯିେବ। ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଯିବୁ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉତ୍ସବ େହବ।”

10 ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହବିା
ଉଚତି୍, ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବାକୁ ଦଏି! େଦଖ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ ଅସୁବଧିା କରୁଛ। 11 ଆରମ୍ଭରୁ େଯଉଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଅଛ, େକବଳ େସହ ିେଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିେବ। କିନୁ୍ତ ସବୁେଲାକମାେନ ଯାଇ
ପାରିେବ ନାହିଁ।” ଏହା ପେର େସ ହାେରାଣ ଓ େମାଶାଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦେଲ।

12 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମିଶରର ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ
ପ୍ରସାରଣ କର, ଏବଂ ମିଶର ଭୂମିେର ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ମିଶରେର
ମାଡ଼ଯିିେବ। ଯାହା କୁଆପଥର ବୃଷି୍ଟରୁ ବଞ୍ଚଛି ିତାହା ସବୁ େସମାେନ
ଖାଇଯିେବ।”

13 େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ଟିକୁି ମିଶର ଭୂମିେର ବସି୍ତାର
କେଲ ଏବଂ ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ପବନ
ବୁହାଇେଲ। ଏହ ିପବନ ଦନି ଓ ରାତ ିତମାମ ଲାଗି ରହଲିା। ପ୍ରଭାତ
େହବାରୁ େସହ ିପବନ ଦ୍ୱ ାରା ପଙ୍ଗପାଳ ଦ୍ୱ ାରା ମିଶର ଭୂମି ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଗଲା। 14 ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଉଡ଼ଆିସ ିମିଶର େଦଶେର ଭୂମିସ୍ଥ
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େହେଲ। ଏେତ ସଂଖ୍ୟାେର ପଙ୍ଗପାଳଦଳ ଆସେିଲ େଯ ପୂବର୍ରୁ ଏେତ
ସଂଖ୍ୟକ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ମିଶରେର କଦାପି େଦଖାଯାଇ ନ ଥିେଲ। 15

ପଙ୍ଗପାଳମାେନ ଭୂମିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମିଶର ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ
େହାଇଗଲା। ପଥର ବଷର୍ାେର ଯାହାସବୁ ନଷ୍ଟ େହାଇ ନ ଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ଗଛର ପୁତ୍ରକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଖାଇଗେଲ। ଏପରିକି ମିଶରେର େକୗଣସି
ବୃକ୍ଷେର ଆଉ ପତ୍ର ରହଲିା ନାହିଁ।

16 ଫାେରା ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହକାେର େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ
ପଠାଇେଲ। ଫାେରା କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।ି 17 ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ
େମାେତ କ୍ଷମା କର। ଏହ ି‘ମାରାତ୍ମକ’ ପଙ୍ଗପାଳଗଡୁ଼କୁି ଦୂେରଇ େନଇଯିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

18 େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ। 19 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବନର ଦଗି ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ। ପଶି୍ଚମ
ଦଗିରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େବଗେର ପବନ ବହଲିା। ଏହ ିପବନ ମିଶରରୁ ସମସ୍ତ
ପଙ୍ଗପାଳଦଳକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଇ େଲାହତି ସୂଫ ସାଗରେର ପକାଇଲା।
ଏପରିକି େଗାଟଏି େହେଲ ପଙ୍ଗପାଳ ମିଶରେର ରହେିଲ ନାହିଁ। 20 କିନୁ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନରାୟ ଫାେରାଙ୍କ ହୃଦୟ କେଠାର କେଲ। େଯଉଁଥିେର ଫାେରା
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ମିଶେର ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ  େହଲା

21 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଆକାଶ
ଆଡ଼କୁ ଉଠାଅ। ତାହାେହେଲ ମିଶର େଦଶ ଅନ୍ଧକାରେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ।
ମିଶରୀୟମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଦରାଣ୍ଡ ିେହେବ।”

22 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶା ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଆକାଶ
ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇେଲ। ତା’ପେର ଅନ୍ଧକାର, ସାରା ମିଶର େଦଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ
କଲା। ଏହ ିଅନ୍ଧକାର ମିଶରେର କ୍ରମାଗତ ତନି ିଦନି ରହଲିା। 23 ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େଦଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। େକହ ିକୁଆେଡ଼ ଯାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ । କିନୁ୍ତ େଯଉଁଠାେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ େସଠାେର
ଅନ୍ଧକାର ନ ଥିଲା।

24 ପୁନରାୟ ଫାେରା େମାଶାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ଯାଅ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର! ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େନଇଯାଅ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େମଷଗଡୁ଼କୁି ଓ େଗାରୁଗାଈଗଡୁ଼କି ନଅି ନାହିଁ।”

25 େମାଶା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ େହାମବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଉଚତି୍। 26 ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େନବୁ। ଏଠାେର େଗାଟଏି େହେଲ ଖୁରା ହିଁ ରହବି
ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ବଳି େନବାକୁ େହବ। କ’ଣ େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା
କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ନ େହେଲ ଜାଣି
ପାରିବୁ ନାହିଁ। େତଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହାସବୁ ଅଛ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଙ୍ଗେର େନଇ ଯିବାକୁ େହବ।”

27 ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପୁଣ ିକେଠାର କେଲ, େତଣୁ
ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 28 ଏହା ପେର ଫାେରା
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ନକିଟରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ େଯପରି
ଆଉ ନ େଦେଖ। ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଣ ିେଦେଖ, ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିବ।”

29 ଏହା ପେର େମାଶା ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଠିକ୍
କଥା କହଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସବି ିନାହିଁ।”

ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଆଉ ଏକ
ଉତ୍ପାତ ମିଶର ଓ ଫାେରାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା। ଏହା ପେର
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରିେଦବ। ଏପରିକି େସ ତୁମ୍ଭକୁ

ବଳପୂବର୍କ ମିଶରରୁ ତଡ଼ ିେଦବ। 2 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଅି। ‘ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ଏବଂ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସନିୀଠାରୁ େରୗପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍
ଅଳଙ୍କାର ମାଗି ନଅିନୁ୍ତ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର କେଲ। ପୁଣ ିମିଶର େଦଶର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଓ ମିଶରର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର େମାଶା ଅତ ିମହାନ୍ େଲାକ
େହେଲ।’”

4 େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଦୁଇପ୍ରହର
ରାତି୍ରେର ମୁଁ ଆଜି ମିଶର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିବ।ି 5 ଏବଂ ମିଶରର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ମରିେବ ଏପରିକି ଫାେରାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର,
ଚକିେପଷଣକାରୀ ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କର
ପ୍ରଥମଜାତମାେନ ମଧ୍ୟ ମରିେବ। 6 ମିଶରେର ଏକ ମହାେରାଦନ େହବ।
ଯାହା ପୂେବର୍ େହାଇ ନାହିଁ କି େକେବ େହବ ନାହିଁ। 7 କିନୁ୍ତ ଏପରି
େକୗଣସ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େହବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ
କୁକୁର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବା ପଶୁକୁ ଭୁକିବ ନାହିଁ। ଏହପିରି େକହି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମରିେବ ନାହିଁ।’ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ଭନି୍ନ  ଭାବେର ବ୍ୟବହାର
କରୁଛନି୍ତ। 8 ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଗଣ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସେିବ ଏବଂ େମା’ ଆଗେର ମଥାନତ କରିେବ। େସମାେନ
କହେିବ, ‘ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବାହାରି ଯାଅ।’ ଏହା ପେର ମୁଁ
ଯିବ।ି” ତା’ପେର େକ୍ର ାଧେର େମାଶା ଫାେରାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

9 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ଫାେରା ତୁମ୍ଭର କଥା
ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଶରେର ଆହୁରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ
େଦଖାଇ ପାରିବ।ି” 10 େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ, ଫାେରାଙ୍କ ଆଗେର
ଏହସିବୁ ଅଦ୍ଭୂତ କମର୍ମାନ କେଲ, କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙୁ୍କ କେଠାର
କେଲ, େତଣୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର େଦଶ ଛାଡ଼ ିଯିବା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ।

ନସି୍ତାରପବର୍

େଯଉଁ ସମୟେର େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ମିଶରେର ଥିେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଏହ ିମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସ େହବ ଏବଂ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ପ୍ରଧାନ ମାସ େହବ। 3 ଏହ ିଆଜ୍ଞା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଥିଲା। ଏହ ିମାସର ଦଶମ ଦନିେର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େଗାଟଏି େମଷ
ଶାବକ ଆପଣା ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ େନବ। 4 ଯଦ,ି ତୁମ୍ଭ ପରିବାରେର
ଯେଥଷ୍ଟ େଲାକ ନ ଥା’ନି୍ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ, େତେବ େସ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀଙୁ୍କ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରି ଆଣବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ େଯପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣେର
ଖାଦ୍ୟ େହବ। 5 େଯଉଁ େମଷ ଶାବକଟକୁି େନବ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଏହା ଏକ ବଷର୍ର ପୁରୁଷ େମଷ େହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି
ପଶୁଟ ିଏକ ଯୁବାେମଷ କିମ୍ୱା ଏକ େଛଳି ଶାବକ େହବା ଦରକାର। 6

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିେମଷ ଶାବକକୁ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିଯାଏ ନଜରେର
ରଖିବାକୁ େହବ। େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ
ପେର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂବର୍ରୁ ଏମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିେବ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ପଶୁର ରକ୍ତ େନଇ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଘେର େମଷ ଖାଉଥିବ, େସହ ିଗହୃର
ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ଉପର ଓ ବାଜୁବନ୍ଧ ପାଖେର େସହ ିରକ୍ତ ଲଗାଇବ।

8 “େସହ ିରାତି୍ରେର, ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ମାଂସକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି ତାଡ଼ି
ଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଓ ତକି୍ତ ଶାକ ସହତି ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 9 ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିମାଂସକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ପାଣେିର ସଝିାଇବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିେମଷ ଶାବକକୁ ନଆିଁେର ପୁରାପୁରି େପାଡ଼ବିା ଉଚତି୍। େମଷର ମୁଣ୍ତ,
େଗାଡ଼ ଏବଂ ଭତିରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ରହବିା ଉଚତି୍। 10 ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ
ତା’ର ମାଂସକୁ େସହ ିଦନି ରାତି୍ରେର ଖାଇ େଶଷ କରିବ। ଯଦ ିକିଛ ିମାଂସ
ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଳିଯାଏ, େତେବ ତାହାକୁ ନ ଖାଇ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିବ।
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11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଏହ ିମାଂସ େଭାଜନ କରିବ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ େପାଷାକମାନ ପରିଧାନ କରିବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯିବା େବେଳ େଯଉଁପରି ଭାବେର େପାଷାକ
ପରିଧାନ କର। ତୁେମ୍ଭ େଜାତା ପିନି୍ଧବା ଉଚତି୍ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭର
ଆଶାବାଡ଼ ିରହବିା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର େଭାଜନ କରିବ। କାରଣ
ଏହା େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନସି୍ତାରପବର୍।

12 “ଆଜି ରାତି୍ରେର ମୁଁ ମିଶର େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବ ିଓ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।ି ଏହ ିପ୍ରକାରେର ମିଶରର ସମସ୍ତ
େଦବତାମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଦଖାଇବ ିେଯ, ମୁଁ େହଉଛି
ସଦାପ୍ରଭୁ। 13 ମେନରଖ େସହ ିରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଘରମାନଙ୍କର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ
େହବ। ମୁଁ େଯେତେବେଳ େସହ ିରକ୍ତ େଦଖିବ ିେସହ ିଘରକୁ ଛାଡ଼ ିଆଗକୁ
ଆେଗଇବ।ି ସଂହାର କାଯର୍୍ୟ େକବଳ ମିଶର ଉପେର େହବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
କିଛ ିେହବ ନାହିଁ।

14 “େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲଭାେବ ମେନରଖ େଯ, ଆଜି ରାତ୍ରଟି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦନି େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦନିକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବର୍ରୂେପ ପାଳନ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାେନ
ଏହ ିପବର୍ ପ୍ରତ ିବଷର୍ ପାଳନ କରିେବ। 15 ଏହ ିଉତ୍ସବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ। ବେିଶଷତଃ ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ତୁମ୍ଭ ଗହୃରୁ ତାଡ଼ ିଦୂରେର ରଖିବ। ଏହ ିସାତ ଦନି ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକହ ିତାଡ଼ ିଖାଇବ ନାହିଁ। ଯଦ ିେକହ ିତାଡ଼ ିେଭାଜନ କେର େତେବ େସ
ତା’ର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 16 ଏହ ିପବର୍ର ପ୍ରଥମ ଦନି
ଓ େଶଷ ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦନି
କିଛ ିକରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େକବଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 17 ଏହ ିପ୍ରକାରେର ତୁେମ୍ଭମାନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର ପବର୍
ପ୍ରତ ିବଷର୍ ପାଳନ କରିବ। କାରଣ େସହ ିଦନିେର ହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମିଶରରୁ ଦଳବଦ୍ଧ କରି ବାହାର କରି ଆଣବିା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଂଶଧର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େମା’ ପାଇଁ ଏହ ିଦନି ପାଳନ କରିବ।
18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର ଚଉଦ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଏେକାଇଶ
ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ େଭାଜନ କରିବ। 19 ସପ୍ତାହ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃେର େଲଶମାତ୍ର ତାଡ଼ ିନ ରହୁ, କାରଣ ବେିଦଶୀ
ଅବା ସ୍ୱେଦଶୀ େଯଉଁ ଜନ ଏଥିମଧ୍ୟେର ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ, େସ
ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 20 ଏହ ିପବର୍େର, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାଡ଼ମିିଶି୍ରତ େରାଟୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ବାସ
କରନା କାହିଁକି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଖାଇବ।”

21 େତଣୁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ। େମାଶା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ
େମଷଶାବକ ଆଣ ଓ ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଷଶାବକକୁ ବଧ କର। 22

ବଡି଼ାଏ ଏେସାବ୍ େନଇ ପାତ୍ରେର ଥିବା ରକ୍ତେର ବୁଡ଼ାଇ ଦ୍ୱ ାରର କପାଳି ଓ
ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପେର ପାତ୍ରସି୍ଥତ ରକ୍ତ ଲଗାଅ। ପୁଣ ିପ୍ରଭାତ ଯାଏ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହଗିହୃ ଦ୍ୱ ାରର ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ। 23 େସହି
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ମଝେିର ଯିେବ ଏବଂ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଦ୍ୱ ାରେର ରକ୍ତ ଚହି୍ନ େଦଖିେବ େସହ ିଘରକୁ
ଛାଡ଼ ିେଦେବ। େସ ମୃତୁ୍ୟ ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ଘେର ପଶି ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ
େଦେବ ନାହିଁ। 24 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ମାନବିାକୁ େହବ। ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ
ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାେନ ସବୁଦନି ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା
ଉଚତି୍। 25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକଥା େଯପରି ମେନ ରେହ ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, େସହ ିଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ, େଯେହତୁ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। 26 େଯେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏପରି ପବର୍
ପାଳନ କରୁଛ?’ 27 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ‘ଏହା େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ ବଳିଦାନ। କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ
ମିଶରେର ଥିଲୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେକବଳ

ମିଶରବାସୀମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରବାସୀମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କଲାେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦଇଥିେଲ।’”
େଯଉଁଥିପାଇଁ ବତ୍ତର୍ମାନ େଲାକମାେନ ନତମସ୍ତକ େହାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

28 ଏହ ିଆଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ। େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କମର୍ମାନ କେଲ।

29 ମଧ୍ୟରାତ୍ରେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କେଲ, ଏପରିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଫାେରାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ,
କଏଦରି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ। 30 େସହ ିରାତ୍ରେର ମିଶରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହୃରୁ ଜେଣ ଜେଣ
ମରିଥିେଲ। ଫାେରା ତାଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଓ େସ େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକ
କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶର ଛାଡ଼େିଲ

31 େସହ ିରାତି୍ରେର ରାଜା ଫାେରା, େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ
ପଠାଇେଲ। ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠ ଏବଂ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା
କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କର। 32 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େମଷ, ଗାଈ େଗାରୁ ସମସ୍ତ
େନଇ ଯାଅ ଏବଂ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।” 33 ମିଶରର େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଦିାୟ କେଲ। କାରଣ, େସମାେନ କହେିଲ, “ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ ଯାଅ, ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ମରିଯିବୁ।”

34 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ଅଟାେର ତାଡ଼ ିମିଶାଇବାକୁ ସମୟ
ପାଇ ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଅଟା େନଇ ପଳାଇେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପାତ୍ରଗଡୁ଼କି ଲୁଗାେର ଗଡୁ଼ାଇେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର କାନ୍ଧେର
ବହେିଲ। 35 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଗେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କର ମିଶରୀୟ ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଲୁଗା
ମାଗିେଲ। 36 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରବାସୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ସୃଷି୍ଟ କେଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ଯାହା ମାଗିେଲ ମିଶରବାସୀମାେନ ସବୁ େଦେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ଲୁଣ୍ଠନ କେଲ।

37 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ରାମିେଷଷ୍ଠାରୁ ସୁକ୍େକାତକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। େସମାେନ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେମାଟେର 600,000 େଲାକ ଥିେଲ।
38 େସମାେନ ମିଶି୍ରତ େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ମହାଜନତା ଓ େମଷ, େଛଳି
ଓ େଗାରୁଗାଈ ସହତି ଅେନକ ପଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। 39

େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଚକଟା ମଇଦାେର ତାଡ଼ ିମିଶାଇ ପାରି ନ
ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ରୂେପ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀମାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

40 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ମିଶରେର 430 ବଷର୍ ଧରି ବାସ
କରୁଥିେଲ। 41 430 ବଷର୍ପେର େସହ ିଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୂଙ୍କ େସୖନ୍ୟ
ସମୁହ ମିଶରରୁ ବଦିାୟ େନେଲ। 42 ତାହା ଏକ ବେିଶଷ ରାତି୍ର ଥିଲା।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାେନ
ସ୍ମରଣ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ େସହ ିବେିଶଷ ରାତି୍ରକୁ
ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କରିେବ।

43 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନସି୍ତାରପବର୍ର ଏହି
ବଧିି, େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ େଲାକ ଏହାକୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 44

କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଦାସ ଯିଏ କିଣା େହାଇଛ ିେସ ଖାଇ ପାରିବ ଯଦି
େସ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥାଏ। 45 ନ େହେଲ ପ୍ରବାସୀ ବା ବତ୍ତର୍ନଜିବୀ ଦାସ
ତାହା ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

46 “ଏକ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ। ତୁେମ୍ଭ େସହି
ମାଂସର କିଛ ିମାତ୍ର ଗହୃ ବାହାରକୁ େନଇଯିବ ନାହିଁ। କିମ୍ୱା ତା’ର େଗାଟଏି
େହେଲ ଅସି୍ଥ ଭାଙି୍ଗବ ନାହିଁ। 47 ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ପାଳନ
କରିେବ। 48 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବେିଦଶି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଥାଏ
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ଏବଂ ଯଦ ିେସ ଗ୍ଭହିଁବ ନସି୍ତାରପବର୍େର ଭାଗେନବା ପାଇଁ େତେବ ତାକୁ
ସୁନ୍ନ ତ େହବାକୁ ପଡ଼ବି। ତା’ପେର େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ସମାନ
େହବ। ଏହା ପେର େସ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଭାଜନ କରି ପାରିବ। ଯଦ ିଜେଣ
ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନ ଥିବ େତେବ େସ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ
କି ନସି୍ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 49 ଏହ ିନୟିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରଜୁଜ୍ୟ, ଏହା େକବଳ ଅଣଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଲାଗ ୁେହବ। ଏହ ିନୟିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ବାସ
କରୁଥିେବ।”

50 େତଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଦଇଥିବା
ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନେିଲ। 51 େତଣୁ ଠିକ୍ େସହ ିଦନି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆେଗଇ େନେଲ। େସୖନ୍ୟ େଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ
େଲାକମାେନ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ େହଉ କି ପଶୁ େହଉ,
େଯେକହ ିପ୍ରଥେମ ଜାତ େହବ, େସହ ିପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ

ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଦାନ କର, ତାହା ଆମ୍ଭର।”
3 େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିଦବିସକୁ ମେନରଖ,

ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର ଦାସ ଥିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ୍ ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏହ ିଦନି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ
କରିବ। 4 ଆଜି ଆବୀବ୍ ମାସର ଏହ ିଦନିେର ବାହାର େହଲ। 5 ଆଉ
େଯେତେବେଳ କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଉନ୍ନତ େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିେଦଶକୁ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ।

6 “ସାତ ଦନି ଯାଏ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଖାଇବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ଏକ ବଡ଼ େଭାଜିର
ଆେୟାଜନ କରିବ। 7 େତଣୁ ସାତ ଦନି ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
େରାଟୀ ଖାଇବ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର େକୗଣସଠିାେର ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ େରାଟୀ
େଯପରି େକହ ିନ ଖା’ନି୍ତ। 8 େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ
କହବି, ‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଭାଜିର ଆେୟାଜନ କରିଛୁ େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭକୁ ମିଶରରୁ ଏହ ିଦନି ମୁକ୍ତ କରିଥିେଲ।’

9 “ଏହ ିପବତି୍ର ଦନିଟକୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ ରଖିବ। ଏହା େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯପରି ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ରହବି,
ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ
ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ରହବି। େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା
ମିଶରଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ। 10 େତଣୁ ଏହ ିସ୍ମରଣୀୟ
ଦବିସଟକୁି ବଧିି ଅନୁସାେର ପାଳନ କରିବ।

11 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ େସହି
େଦଶକୁ େନଇଯିେବ, େଯେହତୁ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ େସଠାେର
କିଣାନୀୟମାେନ ବାସ କରୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େଯ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶ
େଦେବ। 12 ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାରୁଗାଈମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁଂପଶୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦବା ଉଚତି୍। 13 ତୁେମ୍ଭ େମଷଶାବକ େଦଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରଥମଜାତ ଗଧକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ମୁକ୍ତ ନ କର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର େବକକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦବା ଉଚତି୍। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ େହବ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ େହବ।

14 “ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ପଗ୍ଭରିେବ, ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛ? ଏବଂ େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ଏସବୁର ଅଥର୍ କ’ଣ?
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତର େହବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତ ବଳେର
ମିଶରଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଦାସ
ଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସଠାରୁ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ େନଇ

ଆସଛିନି୍ତ। 15 ମିଶରେର, ଫାେରା ଥିେଲ ଅତ ିକେଠାର ମନା। େସ
ଆମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ େଦଉ ନ ଥିେଲ, େତଣୁ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ, ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ। େସହି
କାରଣରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ଅଣ୍ଡରିା ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁ
କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ କିଣ ିେଫରାଇ
ଆଣୁ।’ 16 ଏହା ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଓ ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭ
ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ରହବି। େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁବଳେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।”

ମିଶରରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା

17 େଯେତେବେଳ ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶର ଛାଡ଼ବିାକୁ େଦେଲ,
ଯଦଓି ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନକିଟ ବାଟ ଥିଲା,
ସଦାପ୍ରଭୁ, େସ ପଥେର େନେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଯଦି
େଲାକମାେନ ଏ ବାଟେର ଯାଆନି୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ପଡ଼ପିାେର। େତେବ ହୁଏତ େସମାେନ ତାଙ୍କର ମତ ିପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ପାରନି୍ତ
ଓ ମିଶରକୁ େଫରିଯାଇ ପାରନି୍ତ।” 18 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ
ଏକ ପଥେର ଆେଗଇ େନେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ସୂଫସାଗର ପ୍ରାନ୍ତର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ମିଶର ଛାଡ଼ବିା ସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିେଲ।

େଯାେଷଫ ଗହୃକୁ ଗେଲ

19 େମାଶା େଯାେଷଫଙ୍କର ଅସି୍ଥ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଆସେିଲ।
େଯାେଷଫଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ େସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଇଥିେଲ,
ଏପରି କରିବା ପାଇଁ। େଯାେଷଫ କହଥିିେଲ, “େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ। ମେନରଖ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଅସି୍ଥ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ମିଶରରୁ େନଇଯିବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନେଲ

20 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସୁକ୍େକାତଠାରୁ ଛାଡ଼ ିଏଥମେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। ଏଥମ ମରୁଭୂମି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଥିଲା। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଗକୁ ପଥ କଢ଼ାଇ େନେଲ, ଦନିେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ
େମଘସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ରାସ୍ତା େଦଖାଇେଲ ଏବଂ ରାତେିର େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟେର ଆେଗଇ େନେଲ। 22 ଦନି ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ
ଘନ ବାଦଲ ଓ ରାତ୍ର ସମୟେର ଆେଲାକ ସ୍ତମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ସବର୍ଦା
ରଖିେଲ।

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସମାେନ ପୀହହୀେରାତକୁ େଫରି ଯାଆନୁ୍ତ
ଏବଂ ସାମନାେର ଛାଉଣ ିପକାନୁ୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସମାେନ

ମିଗ୍େଦାଲ ଓ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଏବଂ ବାଲ୍ସେଫାନ୍ ଆଗେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରନୁ୍ତ। 3 ତହିଁେର ଫାେରା ଭାବେିବ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ବାଟବଣା େହାଇଅଛନି୍ତ। 4 ମୁଁ ଫାେରାଙୁ୍କ ପୁଣ ିକେଠାର
କରିବ ିେଯପରି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେବ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଫାେରା ଏବଂ
ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ।ି ଏହା େମାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବ।
ତାହାେହେଲ ମିଶର େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ େଯ ମୁଁ େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ।”
େସମାେନ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

ଫାେରା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ

5 ମିଶରର ରାଜା ଖବର ପାଇେଲ େଯ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ପଳାଇଛନି୍ତ। େସ େଯେତେବେଳ ଏହା ଶୁଣେିଲ, େସ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ମତ ିପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “କାହିଁକି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦଲୁ? ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
ଦାସମାନଙୁ୍କ ହରାଇଅଛୁ।”

ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 12:49 56 ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 14:5
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6 େତଣୁ ଫାେରା ତାଙ୍କର ରଥ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନେଲ।
7 ଫାେରା ମିଶରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େସୖନ୍ୟ ଓ ରଥ ସହତି 600 ଜଣ ନପିୁଣ
େସୖନ୍ୟ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ରଥଗଡୁ଼କି େନେଲ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ରଥେର
ଜେଣ ଅଧିକାରୀ ରହେିଲ। 8 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ବଜିୟୀ ଭାବେର
ବାସ କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙୁ୍କ କେଠାର କେଲ, େସ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ।

9 ମିଶରୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ।
ଫାେରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ୱ, ରଥ, ତାଙ୍କର ରଥାେରାହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟ
େସମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର  ପାଖେର ବାଲ-ସେଫାନ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ
କରିଥିବା ପୀହହୀେରାତ ଛାଉଣ ିନକିଟେର େଭଟେିଲ।

10 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େଦଖିେଲ, ଫାେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ
େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। 11 େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି?
ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିମରୁଭୂମିକୁ କ’ଣ ମରିବାକୁ ଆଣଲି? ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର
ଶାନି୍ତେର ମରି ପାରିଥା’ନୁ୍ତ। େଯେହତୁ ମିଶରେର ବହୁ ପରିମାଣର କବର
ଅଛ।ି 12 ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ମିଶରେର କହ ିନ ଥିଲୁ ଏହପିରି ଘଟବି
େବାଲ?ି ମିଶରେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲୁି, ‘ଆମ୍ଭକୁ ବବି୍ର ତ କର
ନାହିଁ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହଠିାେର ରହ ିମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ଦାସ େହବାକୁ ଦଅି।’
ମରୁଭୂମିେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ମିଶରବାସୀଙ୍କର ଦାସକମର୍
କରିବା ଭଲ େହବ।”

13 କିନୁ୍ତ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହଠିାେର ଧିରସି୍ଥର େହାଇ ଛଡି଼ା ହୁଅ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରବାସୀମାନଙୁ୍କ
ଆଉ ପୁନରାୟ େଦଖିବ ନାହିଁ। 14 ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିକରିବାକୁ
ପଡ଼ବି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଶାନି୍ତେର ଛଡି଼ା ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।”

15 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
େମା’ ପାଖେର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କୁହ େସମାେନ ଆଗକୁ
ମାଡ଼ ିଗ୍ଭଲନୁ୍ତ। 16 ତୁମ୍ଭର ଆଶାବାଡ଼କୁି ସୂଫସାଗର ଉପେର ବୁଲାଅ,
ତାହା ବଭିକ୍ତ େହବ, ଯାହା ଫଳେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଶୁଖିଲା ପଥେର ଯାଇ ପାରିେବ। 17 ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ କଠିନ
କରିବ,ି େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେବ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ,ି କିପରି ମୁଁ ଫାେରା, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ,
ରଥାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ। 18 ଏହା ପେର ମିଶରବାସୀ
ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର। େସମାେନ େମାେତ
ସମ୍ମାନ କରିେବ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଫାେରା ଏବଂ ତା’ର ରଥାେରାହୀମାନଙୁ୍କ
ଏବଂ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ

19 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ପଛକୁ ଗେଲ। େତଣୁ ଘନେମଘ େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗତକିରି ପଛ ପଟକୁ ଗଲା। 20 ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଘନେମଘ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟ ଓ ମିଶରୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ରହଲିା। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆେଲାକବତ୍ତିର୍କା ଓ ମିଶର
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇ ରହଲିା। େଯଉଁଥିପାଇଁ େସହି
ରାତ୍ରେର ମିଶରବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

21 େମାଶା ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିସୂଫସମୁଦ୍ର  ଉପେର ବୁଲାଇବାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ରାତସିାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େବଗେର ପବନ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର
ବୁହାଇେଲ। ପାଣ ିଦୁଇ ଭାଗ େହାଇଗଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର
ପରିଣତ େହାଇଗଲା। 22 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଗେଲ। ସମୁଦ୍ର ର ଜଳଭାଗ ଦୁଇଟ ିକାନ୍ଥ ପରି େସମାନଙ୍କର
ବାମପେଟ ଓ ଦକି୍ଷଣ ପେଟ ରହଲିା। 23 ମିଶରୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ

ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ। ଏହା ପେର ଫାେରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ
େସମାନଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କେଲ। 24 ପ୍ରଭାତେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମଘସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆେଲାକ ସ୍ତମ୍ଭ େଦଇ ମିସ୍ରୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପକାଇେଲ। 25 ରଥର
ଚକଗଡୁ଼କି ରଥରୁ ବାହାରିଯିବାରୁ, େସମାନଙୁ୍କ ରଥଗଡୁ଼କି ଆେଗଇ େନବାକୁ
ବହୁତ କଷ୍ଟ େହଲା। ମିଶରୀୟ େଲାକମାେନ ଚତି୍କାର କେଲ, “ଗ୍ଭଲ ଏଠାରୁ
ପଳାଇ ଯିବା! ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନି୍ତ।”

26 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ତୁମ୍ଭର
ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କର। ଏଥିେର ସମୁଦ୍ର  ଜଳ ମାଡ଼ଯିାଇ ମିଶରର ରଥାେରାହୀ
ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ବୁଡ଼ାଇ େଦବ।”

27 େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ବସି୍ତାର କେଲ। ଏହା
ପେର ଠିକ୍ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ପୂବର୍ରୁ ସମୁଦ୍ର  ପୂବର୍ପରି ସମାନ େହାଇଗଲା।
ମିଶରୀୟମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କେଲ। 28 ସମୁଦ୍ର  ତା’ର ପୂବର୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସବିାରୁ
ସମସ୍ତ ରଥଗଡୁ଼କି, ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦତି କଲା।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଉଥିବା ଫାେରାଙ୍କର ସମଗ୍ର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସମୁଦ୍ର େର ବୁଡ଼ଗିେଲ। େକହ ିଜେଣ େହେଲବ ିେସୖନ୍ୟ
ବଞ୍ଚେିଲ ନାହିଁ।

29 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ଗମନ କେଲ।
ସମୁଦ୍ର ର ଜଳ େସମାନଙ୍କର ବାମ ଓ ଡ଼ାହାଣ ପାଶ୍ୱର୍େର କାନ୍ଥପରି ଛଡି଼ା
େହାଇ ରହଲିା। 30 େତଣୁ େସହ ିଦନି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ମିଶରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କେଲ। ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ମୃତ େଦହକୁ ସୂଫସାଗର କୂଳେର ଥିବାର
େଦଖିେଲ। 31 େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େଦଖିଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େସହ ିମହାନ୍ ଶକି୍ତ େଯେତେବେଳ େସ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।
େତଣୁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ ଓ ସମ୍ମାନ େଦେଲ। େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ େମାଶାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିେଲ।

େମାଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ

ଏହା ପେର େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କେଲ,
“ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା।

େସ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
େସ ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କେଲ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େମାର ଶକି୍ତ।
େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଗାନ କରିବ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େମାର ପରେମଶ୍ୱର
ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବ।ି
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧବୀର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାମ।
4 େସ ଫାେରାଙ୍କର ରଥ ଏବଂ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରିଛନି୍ତ।

ଫାେରାଙ୍କର ବଛା ବୀରମାେନ
ସୂଫ ସାଗରେର ନମିଗ୍ନ େହାଇ ଅଛନି୍ତ।
5 ଗଭୀର ଜଳ େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ।ି
େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଅଗାଧ ଜଳେର ବୁଡ଼ ିଗେଲ।
6 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବଳେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଶତ୍ରୁ କୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
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7 ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ମହମିାେର,
ନଜିର ପ୍ରତକୂିଳାଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।

ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ ପଠାଅ।
ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ନଡ଼ାପରି ଗ୍ରାସ କେର।
8 ତୁମ୍ଭ ନାସାନ୍ଦ୍ର ର ବେିସ୍ଫାଟ ଜଳକୁ
ପ୍ରାଚୀରତୁଲ୍ୟ ପରିଣତ କଲା।

ଏବଂ ଜଳେସ୍ରାତ ପ୍ରାଚୀରତୁଲ୍ୟ େହାଇଗଲା।
ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଜଳ ଜମାଟ େହାଇଗଲା।
9 “ଶତ୍ରୁ  କହଲିା,
‘ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବ ିଓ ଧରିବ।ି

ମୁଁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭାଗ କରି େନବ।ି
େସମାନଙ୍କର ଉପେର େମାର ଅଭଳିାଷ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
ମୁଁ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ନେିକ୍ଷପ କରିବ,ି େମାର ହସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ

କରିବ।’
10 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଫୁଙ୍କେର ଉଡ଼ାଇ େଦଲ
ଓ ସମୁଦ୍ର େର େସମାନଙୁ୍କ ବୁଡ଼ାଇ େଦଲ।

େସମାେନ ସୀସା ପରି
ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର େର ବୁଡ଼ଗିେଲ।
11 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତା ଅଛ ିକି?
ନା, ତୁମ୍ଭ ପରି ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଶକି୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, ତୁେମ୍ଭ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ କର!
12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଉଠାଇଲ
ଏବଂ ପୃଥିବୀ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।
13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଦୟାେର ରକ୍ଷା କରିଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନଲ।

ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ନବିାସସ୍ଥାନକୁ େନଇ ଯାଇଛ।
14 “େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଭୟେର କମ୍ପୁ ଅଛନି୍ତ।
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ନବିାସୀମାେନ ଭୟେର ଥରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
15 ଇେଦାମର େନତାଗଣ ଭୟେର ଥରିେଲ।
େମାୟାବର ସାହସୀ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୟେର ଥରିେଲ।
କିଣାନୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସାହସ ହରାଇେଲ।
16 େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ।
ତୁମ୍ଭ ବାହୁର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପଥର ପରି ନଶି୍ଚଳ େହେବ,
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ମୁକ୍ତ କଲ ଗ୍ଭଲି

ଯାଇ ନାହାନି୍ତ।
17 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ପବର୍ତେର ସ୍ଥାପନ କର।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନଜି ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଏକ ଧମର୍ଧାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ।ି
18 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିଦନି ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।”
19 କାରଣ ଫାେରାଙ୍କର େଘାଡ଼ା, ରଥ ଏବଂ େସୖନ୍ୟମାେନ ସବୁ ସମୁଦ୍ର

ଭତିରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସମୁଦ୍ର  ଜଳ
ଆଚ୍ଛାଦତି କରାଇେଲ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଶୁଷ୍କ
ରାସ୍ତାେର ଗମନ କେଲ।

20 ଏହା ପେର ହାେରାଣର ଭଉଣୀ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ମରିୟମ ଦାରା
େନେଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ଦାରା ବଜାଇେଲ ଓ ନାଚେିଲ।
ମରିୟମ ପୁନରାବୃତି୍ତ କେଲ। 21 ତା’ପେର ମରିୟମ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର।
େଯେହତୁ େସ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ।

େସ ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛନି୍ତ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନି୍ତ

22 େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୂଫସାଗରଠାରୁ ପବର୍ତ ଆଡ଼କୁ
େନଇଗେଲ। େସମାେନ ତନି ିଦନି ଧରି ମରୁଭୂମିେର ଯାତ୍ରା କେଲ,
େଲାକମାେନ ଟେିକ ମଧ୍ୟ ପାଣ ିପାଇେଲ ନାହିଁ। 23 ତନି ିଦନି ପେର
େଲାକମାେନ ମାରାଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସଠାେର ପାଣ ିଥିଲା କିନୁ୍ତ ତକି୍ତତା
େହତୁ ପାନୀୟ େଯାଗ୍ୟ ନ ଥିଲା। େଯଉଁଥିପାଇଁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େହଲା
ମାରା।

24 େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ। େଲାକମାେନ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ପିଇବୁ?”

25 େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକ ପକାଇେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଏକ
ବୃକ୍ଷ େଦଖାଇେଲ। େମାଶା େସହ ିବୃକ୍ଷର ଶାଖାକୁ ଜଳେର ପକାେନ୍ତ ଏହା
ମଧୁର େହାଇଗଲା।
େସହ ିସ୍ଥାନେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। େସଠାେର

େସ ତାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ। 26 ତା’ପେର େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଉଚତି୍ ତାହା କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଏବଂ
ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ପାଳନ କର, େତେବ ମିଶରୀୟମାେନ େଯଉଁସବୁ
େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େହେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେରାଗେର ପୀଡ଼ତି େହବ
ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆେରାଗ୍ୟକାରୀ।”

27 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ଏଲୀମକୁ ଗେଲ। ଏଲୀମଠାେର ବାରଟି
ନଝିର୍ର ଏବଂ ସତୁରୀଟ ିଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିଲା। େତଣୁ େଲାକମାେନ େସଠାେର
ପାଣ ିପାଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଏଲୀମ ଛାଡ଼ ିସୀନୟ
ମରୁଭୂମିକୁ ଗେଲ, ଯାହାକି ଏଲୀମ ସୀନୟର ମଝେିର ଥିଲା।
େସମାେନ ମିଶର ଛାଡ଼ବିାର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର

େସଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 2 ଏହା ପେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମାଜ
ମରୁଭୂମିଠାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ଉପେର ଅସେନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ କେଲ।
3 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଏହା ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, ଯଦି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରେର ହତ୍ୟା କରିଥା’େନ୍ତ। େସଠାେର ଆମ୍ଭର
ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆେମ୍ଭ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ େସଠାେର
ପାଉଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣଲି। ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର ଆମ୍ଭକୁ
େଭାକେର ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ କି?”

4 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶ ମାଗର୍ରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବୃଷି୍ଟ କରିବା। େଲାକମାେନ
ପ୍ରତଦିନି ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣେର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରି ଆଣେିବ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ବି େଯ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନୁସାେର ଚଳୁଛନି୍ତ ନା ନାହିଁ। 5 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଦନିକ ପାଇଁ େଯତକିି
ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର େସତକିି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ। କିନୁ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦନି,
େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ, େସେତେବେଳ
େସମାେନ େଦଖିେବ େଯ ତାହା ଦୁଇଗଣୁ େହାଇଯିବ।”

6 େତଣୁ େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆଜି ରାତେିର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକି୍ତ େଦଖି ପାରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିଛନି୍ତ। 7 ଆସନ୍ତାକାଲ ିପ୍ରଭାତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ମହମିା େଦଖିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ ଶୁଣଛିନି୍ତ , ଯାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଲ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ କିଏ? ପ୍ରକୃତେର
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପତି୍ତ କରୁ ନାହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପତି୍ତ କରୁଅଛ।”

8 ଏବଂ େମାଶା କହେିଲ, “େତଣୁ ଆଜି ରାତି୍ରେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମାଂସ େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦେବ। ଏବଂ ପ୍ରଭାତେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
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ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣେର େରାଟୀ ମଧ୍ୟ େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅଭେିଯାଗ ଶୁଣଛିନି୍ତ। ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଲ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
କିଏ? ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପତି୍ତ କରୁ ନାହଁ।
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପତି୍ତ କରୁଅଛ।”

9 ଏହା ପେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏକତି୍ରତ େହବାକୁ କୁହ। େଯେହତୁ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ ଶୁଣେିଲ।”’

10 େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େସମାେନ
ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ବୁଲ ିଗ୍ଭହିଁେଲ। ହଠାତ୍ େମଘ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା
ଆବଭିର୍ାବ େହଲା।

11 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 12 “ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଭେିଯାଗ
ଶୁଣଅିଛୁ। େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଆଜି ରାତେିର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଂସ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭାତେର ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର େରାଟୀ
ଖାଇବ। ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।’”

13 େସହ ିରାତେିର ଭାଟୁଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସେିଲ ଏବଂ ଛାଉଣକୁି
ଆଚ୍ଛାଦତି କେଲ। ଏବଂ ପ୍ରଭାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାନେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ କାକରର
ଏକ ସ୍ତର ଥିଲା। 14 ଏହା ପେର କାକର ବନୁି୍ଦସବୁ ଉଦ୍ଧର୍କୁ ଉଠିଯିବାରୁ
ଭୂମିସ୍ଥ କାକର ପରି େଗାଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର  ଦ୍ର ବ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଉପେର ପଡ଼ି
ରହଲିା। 15 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏହାକୁ େଦଖି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ।
“ଏଗଡୁ଼କି କ’ଣ?” େସମାେନ ଏପରି କହେିଲ କାରଣ େସମାେନ ଜାଣ ିନ
ଥିେଲ ଏଗଡୁ଼କି କ’ଣ ଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, େତଣୁ
େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଗଡୁ଼କି ଖାଦ୍ୟ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େଯେତ ଦରକାର ତାହା ସଂଗ୍ରହ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁସି୍ଥତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ଏକ
ଏକ ଜଣ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଓମର ପରିମାଣେର ତାହା ସଂଗ୍ରହ କର।’”

17 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏହପିରି କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। କିଛ ିେଲାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କେଲ। 18 ଏହା ପେର େସମାେନ ତାଙ୍କର ପରିବାରେର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ
କେଲ। ଏଥିେର େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିେଲ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ
ବଳିଲା ନାହିଁ କି େଯଉଁମାେନ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିେଲ ତାଙ୍କର
ଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ।

19 େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସନ୍ତା ଦନି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରି ରଖ ନାହିଁ।” 20 କିନୁ୍ତ େକେତକ େଲାକ େସମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ
େଦେଲ ନାହିଁ। େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ େଲାକମାେନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିେଲ, ସକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା େପାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦୂଷିତ େହଲା ଏବଂ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ କଲା।
େମାଶା େସମାନଙ୍କ ଉପେର କ୍ଷୁବ୍ଧ  େହେଲ।

21 ପ୍ରେତ୍ୟକ ସକାେଳ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କେଲ। ମାତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାେର ତାହା ସବୁ ତରଳିଗଲା।

22 ଶୁକ୍ରବାର ଦନି, ଖାଦ୍ୟର ଦୁଇଗଣୁ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। େସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଓମର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। େତଣୁ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ ଆସ ିେମାଶାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।

23 େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏପରି କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହଅିଛନି୍ତ , କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲ ିମହାବଶି୍ରାମ ଦନି ଅଥର୍ାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ବଶି୍ରାମ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େଯତକିି ଖାଦ୍ୟ
ଦରକାର କରୁଛ ତାହା ଆଜି ରନ୍ଧନ କର। କିନୁ୍ତ ଯାହା ବଳିଲା, ତାହା
ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କର।”

24 େତଣୁ େଲାକମାେନ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କେଲ। େସହ ିଖାଦ୍ୟ
ଜମା ନଷ୍ଟ େହଲା ନାହିଁ। େସଥିେର େପାକ ନ ଥିେଲ।

25 ସପ୍ତମ ଦବିସ, େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି େହଉଛି
ମହାବଶି୍ରାମର ଦନି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦବିସ।

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତକୁ ଆଜି େକହ ିନ ଯାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କର। 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଅ ଦନି ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ମାତ୍ର
ଶନବିାର ଦନି ବଶି୍ରାମବାର ଅେଟ। ତହିଁେର କିଛ ିମିଳିବ ନାହିଁ।”

27 ତଥାପି ସପ୍ତମ ଦବିସେର ମଧ୍ୟ େକହ ିେକହ ିଖାଦ୍ୟ େଖାଜିବାକୁ
ଗେଲ, େସମାେନ କିଛ ିପାଇେଲ ନାହିଁ। 28 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େକେତକାଳ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ େମାର ଆଜ୍ଞା ଓ ଶିକ୍ଷା
ମାନେିବ ନାହିଁ? 29 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ ଦନି େଦବା
େହତୁ ଷଷ୍ଠ ଦନିେର ଦୁଇ ଦନିର ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନେର
ଥାଅ।” 30 େତଣୁ େଲାକମାେନ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କେଲ।

31 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସହ ିଖାଦ୍ୟର ନାମ “ମାନ୍ନ ା”
େଦେଲ। ତାହା ଧନଆି ପରି ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ମଧୁ ମିଶି୍ରତ ପିଷ୍ଟକ
ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 32 ଏହା ପେର େମାଶା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଦଇଛନି୍ତ , ‘େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶଠାରୁ ଆଣବିା େବେଳ ମରୁଭୂମି
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରାଇେଲ, ତାହା େଯମନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା େଦଖନି୍ତ। ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଓମର
ପରିମାଣର ମାନ୍ନ ା ରଖ।”’

33 େତଣୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏକ ପାତ୍ର େନଇ ଏକ
ଓମର ମାନ୍ନ ା ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖ। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା ନମିେନ୍ତ ରଖାଯିବ।” 34 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିବା ଅନୁସାେର ହାେରାଣ ଏହାକୁ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ।
35 େଲାକମାେନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିମାନ୍ନ ା ଖାଇେଲ। େସମାେନ
ଏହ ିମାନ୍ନ ା ବସତ ିେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ ନ େହବା ଯାଏ ଏହପିରି େଭାଜନ
କେଲ। କିଣାନ େଦଶର ସୀମାେର ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ମାନ୍ନ ା
ଖାଇେଲ। 36 ଏକ ଓମର ଐଫାର ଦଶମାଂଶ।

ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ସୀନୟ ମରୁଭୂମିରୁ
ଯାତ୍ରା କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େସମାେନ ଭନି୍ନ
ଭନି୍ନ  ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣି

ସ୍ଥାପନ କେଲ ଏବଂ େସଠାେର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣ ିନ ଥିଲା।
2 େତଣୁ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ଅଭେିଯାଗ କେଲ।
“ଆମ୍ଭକୁ ପିଇବାକୁ ପାଣ ିଦଅି।”
େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି କାହିଁକି କଳି

କରୁଛ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ?”
3 କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ପାଣ ିପାଇଁ ଅତ ିତୃଷାତ୍ତର୍ ଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ

େମାଶାଙୁ୍କ ପାଣ ିପାଇଁ ଅଭେିଯାଗ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ।
େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆଣଲି?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣଲି େଯ, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ଓ
ଆମ୍ଭର ପଶୁମାେନ ପାଣବିନିା ଏହଠିାେର ମରିବା ପାଇଁ?”

4 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବ?ି େସମାେନ େମାେତ ପଥର ମାରି ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”

5 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯାଅ। େକେତକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସହତି ନଅି।
ତୁମ୍ଭର ଆଶାବାଡ଼ ିମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି ନଅି। େସହ ିଆଶାବାଡ଼ ିନଅି
େଯଉଁଥିେର ତୁେମ୍ଭ ନୀଳନଦୀକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲ। 6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
େହାେରବେର େସହ ିେଶୖଳ ଉପେର ଠିଆ େହବ।ି େସହ ିେଶୖଳକୁ ଆଘାତ
କେଲ େସଥିରୁ ପାଣ ିବାହାରି ଆସବି ଏବଂ େଲାକମାେନ ଜଳପାନ କରି
ପାରିେବ।”
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାଶା େସହପିରି କେଲ। 7

େମାଶା େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ମଃସା ଏବଂ ମିରୀବା ରଖିେଲ (ପରୀକ୍ଷା ଓ
ବବିାଦ)। କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା
କରିଥିେଲ ଓ ଯୁକି୍ତ କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ କି
ନା?
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8 ରଫୀଦୀମେର ଅମାେଲକୀୟମାେନ ଆସେିଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 9 େତଣୁ େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶତ୍ରୁ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ବାଛ। ଆସନ୍ତାକାଲି
ପବର୍ତ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା େଦଖିବ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼ଟିକୁି
େମା’ ସହତି େନଇଯିବ।ି”

10 ଯିେହାଶୂୟ େମାଶାଙ୍କର କଥାମାନ ିତା’ ପରଦନି
ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗେଲ। େସହ ିସମୟେର େମାଶା,
ହାେରାଣ ଓ ହୂର ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗେଲ। 11 େଯେତେବେଳ େମାଶା
ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉପରକୁ କେଲ େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଜିୟ େହେଲ
ଓ େଯେତେବେଳ େମାଶା ତାଙ୍କର ହାତ ତଳକୁ ରଖିେଲ, େସେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପରାସ୍ତ େହେଲ।”

12 କିଛ ିସମୟ ପେର, େଯେହତୁ େମାଶାଙ୍କର ହାତ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଗଲା
େତଣୁ େସମାେନ ଏକ ବରିାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆଣ ିେମାଶାଙ୍କ ଆଗେର
ପକାଇେଲ େସ ବସବିା ପାଇଁ। ଏହା ପେର ହାେରାଣ ଓ ହୂର େମାଶାଙ୍କର
ହାତକୁ ଉପରକୁ େଟକି ଧରିେଲ। ହାେରାଣ େଗାଟଏି ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ହୂର
ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ରହଲିା। େସମାେନ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହାତକୁ
ଏପରି ଉପରକୁ କରି ରଖିେଲ। 13 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ େସହ ିଯୁଦ୍ଧେର ପରାସ୍ତ କେଲ।

14 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିଯୁଦ୍ଧର ବବିରଣୀ
େଲଖ। ଏହକିଥା ଏକ ପୁସ୍ତକେର େଲଖ। ଯାହାଫଳେର େଲାକମାେନ
ମେନରଖି ପାରିେବ ଏଠାେର ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା। ଏବଂ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ
ପାଖେର େସହ ିପୁସ୍ତକ ପଢ଼। ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ଏହି
ପୃଥିବୀରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି”

15 ଏହା ପେର େମାଶା ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। େମାଶା ଏହାର
ନାମ େଦେଲ, ଯିେହାବାଃ-ନଃିଷି “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଧ୍ୱଜା ରଖିେଲ।” 16

େମାଶା କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂିହାସନ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଉଠାଇଲ,ି
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମାେଲକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, େଯପରି େସ ସବର୍ଦା
କରିଥିେଲ।”

େମାଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ ଉପେଦଶ

ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କର ଯାଜକ ଯିେଥ୍ରା, େମାଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର
ଥିେଲ। ଯିେଥ୍ରା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାେର
େମାଶା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ

କରିଛନି୍ତ। ଏବଂ ଯିେଥ୍ରା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରରୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ। 2 େତଣୁ ଯିେଥ୍ରା େମାଶାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ। େଯେତେବେଳ େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତ ସୀନୟେର
ଥିେଲ। ଯିେଥ୍ରା େମାଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସପି୍େପାରାକୁ ସାଙ୍ଗେର େନଇଗେଲ।
ସପି୍େପାରା େମାଶାଙ୍କ ପାଖେର ନ ଥିେଲ କାରଣ େମାଶା ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ପିତାଙ୍କ ଗହୃକୁ ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ। 3 ଯିେଥ୍ରା ମଧ୍ୟ େମାଶାଙ୍କର
ଦୁଇପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇଥିେଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା
େଗେଶର୍ାମ। ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ େମାଶା
କହେିଲ, “ମୁଁ ବେିଦଶେର ପ୍ରବାସୀ େହଲ।ି” 4 ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରଟରି ନାମ
େଦଇଥିେଲ ଇଲୀେୟଷର, କାରଣ ତା’ର ଜନ୍ମ  ସମୟେର େମାଶା କହେିଲ,
“େମାର ପିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ଏବଂ ଫାେରାଙ୍କର
ଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କେଲ।” 5 େତଣୁ ଯିେଥ୍ରା େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ, େମାଶାଙ୍କର
ଦୁଇପୁତ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଗେଲ। େସହ ିସମୟେର େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପବର୍ତ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିପକାଇଥିେଲ।

6 ଯିେଥ୍ରା େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ ଯିେଥ୍ରା କହେିଲ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇପୁତ୍ର ସହତି
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛୁ।”

7 େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ।
େମାଶା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ।
ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଖବର ବୁଝେିଲ। ଏହା ପେର

େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାେର କଥା େହେଲ। 8

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାସବୁ କରିଥିେଲ, େସହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟ େମାଶା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ କହେିଲ। େମାଶା ମଧ୍ୟ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ଓ ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ଯାହା
କରିଥିେଲ, େସମାେନ ରାସ୍ତାେର ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇଥିବା କଠିନତା ବଷିୟ
କହେିଲ। ଏବଂ କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ ତାହା େମାଶା
ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ କହେିଲ।

9 ଯିେଥ୍ରା ବହୁତ ଖୁସୀେହେଲ, େଯେତେବେଳ ଜାଣେିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ େସ ବହୁତ
ଖୁସୀେହେଲ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। 10

ଯିେଥ୍ରା କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରର ଶକି୍ତ ନକିଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।
11 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଜାଣଲି ିେଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ସମସ୍ତ

େଦବତାଗଣଠାରୁ ମହାନ୍।
େସମାେନ େଯଉଁ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗବର୍ କରିଥିେଲ କିନୁ୍ତ

େଦଖ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କେଲ!”
12 ଯିେଥ୍ରା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଅପର୍ଣ କେଲ। ହାେରାଣ, େମାଶା

ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଆସ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େମାଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସେଙ୍ଗ େଭାଜନ କେଲ।

13 ତା’ ପରଦନି େମାଶା େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ବସେିଲ। େତଣୁ
ବହୁତ େଲାକ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ।

14 େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରୁଥିବାର ଯିେଥ୍ରା େଦଖିେଲ। େସ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁେମ୍ଭ ଏକୁଟଆି କାହିଁକି ବଗି୍ଭର
କରୁଛ? ଏବଂ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର େଲାକମାେନ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଠିଆ େହେବ?”

15 ଏହା ପେର େମାଶା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗି୍ଭର ବୁଝବିା ପାଇଁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ। 16

େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବବିାଦ େହେଲ, େମା’ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ। ତହିଁେର ମୁଁ
ବାଦୀ ଓ ପ୍ରତବିାଦୀ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭର କେର। େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି।”

17 କିନୁ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଏପ୍ରକାର କମର୍
କରିବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ। 18 ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକୁଟଆି କରିବା
ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁେମ୍ଭ ଏକା ଏସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ
କ୍ଷୀଣ କରିେଦବ ଏବଂ ଏହା େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିବ। 19 ବତ୍ତର୍ମାନ
େମା’ କଥା ଶୁଣ। େମାର େକେତକ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କର। ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନୁ୍ତ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷ େହାଇ େସମାନଙ୍କ କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଜଣାଅ। 20

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପେଦଶ ଦଅି ଓ େସମାନଙ୍କ
ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଓ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ େଦଖାଅ। 21 ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କମର୍କ୍ଷମ, ଅଥର୍ାତ୍
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟକାରୀ, ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ

େଲାକଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କର। ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ସହସ୍ର
ପତ,ି ଶତପତ,ି ପଞ୍ଚାଶତ୍ପତ ିଓ ଦଶପତ ିରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କର। 22

େସମାେନ ସବର୍ଦା େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରନୁ୍ତ। ପୁଣ ିଜଟଳି ବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ। ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟସବୁ େସମାେନ ଆେପ ବଗି୍ଭର
କରିେବ। ତାହାେହେଲ, ତୁମ୍ଭ ନଜି କମର୍ରୁ ଉଶ୍ୱାସ େହବ। ପୁଣ ିେସମାେନ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ଭାର ବହେିବ। 23 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏପରି କରିବ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସହ ିପାରିବ।
ଆଉ ଏହସିବୁ େଲାକମାେନ କୁଶଳେର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।”

24 ଏହା ପେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସବୁ କମର୍ କେଲ। 25 ପୁଣ ିେମାଶା ସମଗ୍ର
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ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ କମର୍କ୍ଷମ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରଧାନ ଅଥର୍ାତ୍ ସହସ୍ରପତ,ି ଶତପତ,ି ପଞ୍ଚାଶତ୍ପତ ିଓ ଦଶପତ ିରୂେପ
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 26 ତହୁଁ େସମାେନ ସବୁ ସମୟେର େଲାକମାନଙ୍କର
ବଗି୍ଭର କେଲ ଓ କଠିନ ବଗି୍ଭରସବୁ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। ମାତ୍ର
କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟସବୁ ନେିଜ ନେିଜ ବଗି୍ଭର କେଲ।

27 ଏହା ପେର େମାଶା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦେଲ ଏବଂ ଯିେଥ୍ରା
ସ୍ୱେଦଶକୁ ଗେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକି୍ତ

ମିଶର େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବାହାରି ତୃତୀୟ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଆସ ିସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 2

େସମାେନ ରଫୀଦୀମଠାରୁ ଯାଇ ସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର
ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ େସମାେନ ପବର୍ତ ନକିଟସ୍ଥ ମରୁଭୂମିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 3 ଏହା ପେର େମାଶା ଉପରକୁ ଚଢ଼ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ପବର୍ତ ଶିଖରରୁ ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ଏହି
ସୂଚନା ଯାକୁବର ପରିବାର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଖିଛ ମୁଁ ମିଶର ବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ମିଶରରୁ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଉଠାଇ େମା’ ପାଖକୁ
ଆଣଲି।ି 5 େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ େମାର ଆଜ୍ଞା ମାନବିା ପାଇଁ କୁହ।
େସମାନଙୁ୍କ େମାର ନୟିମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦଅି। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଆପଣାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର େହାଇ ରହବି େଯେହତୁ
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ େମାର। 6 େମା’ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଏକ
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପବତି୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର େହବ।’ େମାଶା, ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କୁହ।”

7 େତଣୁ େମାଶା ଗେଲ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ଏକତ୍ର
କରାଇେଲ। େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ କହେିଲ।
8 ସମସ୍ତ େଲାେକ ଏକ ସମୟେର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନବୁି।”
ଏହା ପେର େମାଶା ପୁନରାୟ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନକିଟକୁ

ଗେଲ। େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, େଲାକମାେନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞା ମାନେିବ। 9 ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ନବିଡି଼
େମଘେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକଥା କହବି ିେଯପରି
ସମେସ୍ତ ଶୁଣ ିପାରିେବ। ମୁଁ ଏପରି କରିବ ିକାରଣ ସମସ୍ତ େଲାକ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିେବ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହବି େସମାେନ ତାହା
ବଶି୍ୱାସ କରିେବ।”
ଏହା ପେର େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା

କହେିଲ।
10 ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି

ତୁେମ୍ଭ ଏକ ବେିଶଷ ସଭାର ଆେୟାଜନ କର। େଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ
ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରି ପିନି୍ଧେବ। 11 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦନି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇ ରହେିବ କାରଣ ଏହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ ସୀନୟ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସବୁି। ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାେକ େମାେତ େଦଖି ପାରିେବ। 12 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂେରଇ ରହବିା ପାଇଁ କୁହ। ଏକ ସୀମା ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କର,
େସହ ିସୀମାକୁ େଯପରି େକହ ିସ୍ପଶର୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପଶୁ େହଉ କି
ମନୁଷ୍ୟ େହଉ ଯିଏ ପବର୍ତ ସ୍ପଶର୍ କରିବ େସ ମରିବ। 13 କିଏ ପଥର
େଛଗ୍ଭେର ମରିବ ତ କିଏ ବାଣ ଦ୍ୱ ାରା ମରିବ। କିନୁ୍ତ େକହ ିଏହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ
ହତ୍ୟା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହପିରି ତୂରୀ ବାଜିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହା ପେର େସମାେନ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଇ
ପାରିେବ।”

14 େତଣୁ େମାଶା ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ,
ସମସ୍ତ େଲାେକ େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରି ନଜିକୁ ପବତି୍ର କେଲ।

15 ଏହା ପେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୃତୀୟ ଦନିେର
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଙ୍କ ସଂସ୍ପଶର୍େର ଆସବି ନାହିଁ।”

16 ତୃତୀୟ ଦନି ପ୍ରଭାତେର ଏକ ଘନ େମଘ ପବର୍ତକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା।
ଘଡ଼ଘଡ଼,ି ବଜୁିଳି ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ତୂରୀ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଗଲା। ଛାଉଣରି
େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇଗେଲ। 17 ଏହା ପେର େମାଶା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଉଣରୁି ବାହାର କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ
ପବର୍ତର ପାଦେଦଶକୁ ଆଣେିଲ। 18 ସୀନୟ ପବର୍ତ ଧୂଆଁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। ଚମିିନରୁି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ପରି ପବର୍ତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଏପରି
ଘଟଲିା କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ବାହନେର ପବର୍ତେର ଅବତରଣ କରିଥିେଲ।
ପବର୍ତଟ ିକମ୍ପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 19 ତୂରୀ ଧ୍ୱନ ିଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ଶବ୍ଦେର ଶୁଭଲିା। େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଯେକୗଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ କେଲ
ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ବଜ୍ର  ସ୍ୱରେର ଉତ୍ତର େଦେଲ।

20 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତ ଉପେର ଅବତରଣ କଲାପେର େସ
େମାଶାଙୁ୍କ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଡ଼ାକିେଲ। େତଣୁ େମାଶା ପବର୍ତ ଉପରକୁ
ଚଢ଼େିଲ।

21 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତଳକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସତକର୍
କରାଇ ଦଅି େଯ େସମାେନ େମା’ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁେବ ନାହିଁ କି େମା’ ନକିଟକୁ
ଆସେିବ ନାହିଁ, ଯଦ ିକିଏ ଅମାନ୍ୟ କେର େତେବ େସ ମରିବ। 22 େଯଉଁ
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଥା’ନି୍ତ , େସମାେନ ହିଁ ନଜି
ନଜିକୁ ପବତି୍ର କରନୁ୍ତ। ନ େହେଲ େସମାେନ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିେବ।”

23 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ ସୀନୟ
ପବର୍ତକୁ ଆସ ିପାରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଛି େଯ, ପବର୍ତର ସୀମା ନରୂିପଣ କର ଓ ତାହା ପବତି୍ର
କର।”

24 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ। ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ
ସହତି ଆେରାହଣ କରିବ। ମାତ୍ର େଦଖ, ଯାଜକଗଣ ଓ େଲାକମାେନ
େଯପରି ସୀମା ଅତକି୍ରମ ନ କରନି୍ତ , ନ େହେଲ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦବ।ି”

25 େତଣୁ େମାଶା ଓହ୍ଲାଇ ଗେଲ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ।

ଦଶ ଆଜ୍ଞା

ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
2 “ମୁଁ େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମୁଁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି,ି େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଦାସ ଥିଲ।
3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଉପାସନା
କରିବ ନାହିଁ।
4 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରତମିା ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, କି ସ୍ୱଗର୍େର କିମ୍ୱା
ପୃଥିବୀେର କିମ୍ୱା ପୃଥିବୀ ନୀଚ୍ଚସ୍ଥ ଜଳେର େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 5 େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍କୁ ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ତା’ର
େସବା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅେଟ। େମାର େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିେବ ଏହା ମୁଁ
ଘୃଣା କେର। େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ େସମାେନ େମାର ଶତ୍ରୁ େର
ଗଣାଯା’ନି୍ତ ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ଚତୁଥର୍
ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସି୍ତ ବଧିାନ କରିବ।ି 6 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟାକେର, େଯଉଁମାେନ େମାର ନୟିମ ପାଳନ କରନି୍ତ ଓ େମାେତ
େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ମୁଁ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୟା କେର।
7 “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାେର େନବ
ନାହିଁ, କାରଣ େଯେକହ ିତାଙ୍କର ନାମ ମିଥ୍ୟାେର ନଏି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ଅପରାଧୀ ପୂେପ ଗଣନା କରନି୍ତ।
8 “ବଶି୍ରାମ ଦନିଟକୁି ପବତି୍ର ଦବିସ ରୂେପ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର।
9 ଛଅ ଦନିେର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କମର୍ କରିବ। 10 ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ଦନି ଅେଟ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ କି
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କି ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭର ଦାସ କିମ୍ୱା ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭର ପଶୁ କି
ତୁମ୍ଭର ନଗରର ଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀ େକହ ିେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
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11 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଛଅ ଦନିେର ନମିର୍ାଣ କରି ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କେଲ।
ଏହପିରି ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଶି୍ରାମ ଦନିଟକୁି ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିଦନିଟକୁି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦନି କେଲ।
12 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କର। ଏହପିରି କର
ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ େସହି
େଦଶେର ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ େହବ।
13 “ତୁେମ୍ଭ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ।
14 “ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବ ନାହିଁ।
15 “ତୁେମ୍ଭ େଗ୍ଭରି କରିବ ନାହିଁ।
16 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ।
17 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଗହୃକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା କି ଦାସ, ଦାସୀ କି ତା’ର େଗାରୁ କି ଗଧ କି
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀର େକୗଣସ ିବସ୍ତୁକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ।”

େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ

18 େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ େମଘ ଗଜର୍ନ ଓ ବଜୁିଳି ଓ ତୂରୀ
ଧ୍ୱନ ିଓ ଧୂମଯୁକ୍ତ ପବର୍ତ େଦଖିେଲ, ପୁଣ ିତାହା େଦଖି େସମାେନ କମି୍ପତ
େହାଇ ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ। 19 ଆଉ େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା କୁହ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବୁି, ମାତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା ନ କୁହନୁ୍ତ, ନ େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ
ମରିଯିବୁ।”

20 ତହିଁେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯମନ୍ତ ପାପ ନ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାର ଭୟାନକତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ େଗାଚର କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସ ିଅଛନି୍ତ।”

21 େଲାକମାେନ େସେତେବେଳ େସହ ିପବତି୍ର ପବର୍ତଠାରୁ ଦୂରେର
ରହେିଲ, େଯେତେବେଳ େମାଶା େସହ ିପବର୍ତ ଉପରକୁ, ଘନ େମଘ ମଧ୍ୟକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ, “ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ରହି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କଥା କହଥିିଲୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ। 23 େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତେିଯାଗୀ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ ନାହିଁ।
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େରୗପ୍ୟମୂତ୍ତିର୍ କିମ୍ୱା ସୁନାର ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ।

24 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଟେିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଯଜ୍ଞେବଦ ିେମା’ ପାଇଁ ନମିର୍ାଣ
କରିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େମଷ ଓ େଗାରୁଗାଈରୁ େସଠାେର େହାମବଳି,
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବୁଠାେର ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିବା ପାଇଁ ଆସବି ିେଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିବ।
25 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର େବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ, େତେବ
େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତରେର ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତହିଁ ଉପେର
ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଉଞ୍ଚାଇେଲ, ତାହା ଅପବତି୍ର େହବ। ଏହା ଆଉ ଗ୍ରହଣ
େଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 26 ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଉଲଗ୍ନତା ଆମ୍ଭ େବଦ ିଉପେର
େଯମନ୍ତ ଅନାବୃତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ପାବଚ୍ଛ େଦଇ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ।”

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା

ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଗଡୁ଼କି
େହଉଛ ିଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।

2 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ କ୍ର ୀତଦାସ ନଅି, େତେବ
େସ ଛଅ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବ। ସପ୍ତମ ବଷର୍େର େସ ମୁକ୍ତ
େହାଇଯିବ। ତାକୁ ଆଉ କିଛ ିମୂଲ୍ୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 3 ଯଦ ିେସହି
େଲାକ ଜଣକ ବବିାହତି ନ େହାଇଥାଏ, େତେବ େସ ଏକାକୀ ଯିବ ଓ ଯଦି
େସ ବବିାହତି େହାଇଥାଏ େତେବ େସ ମୁକ୍ତ େହବା ସମୟେର ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ସାଙ୍ଗେର େନଇଯିବ। 4 ଯଦ ିତା’ର ମୁନବି ତାକୁ ବବିାହ କରି

େଦଇଥାଏ, ଯଦ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ  େହାଇଥାଏ, େତେବ
ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଉପେର ଅଧିକାର ରହବି। ଏବଂ ଛଅ ବଷର୍ପେର
ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

5 “ମାତ୍ର ଏପରି େହାଇପାେର େଯ େସ ଦାସ କହପିାେର ମୁଁ େମାର
ମୁନବି ନକିଟେର ରହବି।ି ଯଦ ିେସ କେହ, ‘ମୁଁ େମାର ମୁନବିକୁ ଭଲ
ପାଏ, ମୁଁ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ େପ୍ରମ କେର, ମୁଁ ମୁକ୍ତ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ
ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାେର ରହବି।ି’ 6 ଯଦ ିଏପରି ଘେଟ, େତେବ ତା’ର ମୁନବି
ତାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବି, ତା’ର ମୁନବି ତାକୁ କବାଟ ବା
ବାଜୁବନ୍ଧ ନକିଟକୁ ଆଣ ିବନି୍ଧାଣୀେର ତା’ର କାନ ବନିି୍ଧବ, ତହିଁେର େସ
ସଦାକାଳ ତା’ର େସବା କରିବ।

7 “ଜେଣ େଲାକ ତା’ର କନ୍ୟାକୁ ଦାସୀଭାେବ ବକି୍ରୟ କରି ପାରିବ,
ଯଦ ିଏପରି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଦାସମାେନ ମୁକ୍ତ େହଲା ପରି େସ ମୁକ୍ତ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 8 ଯଦ ିତା’ର ମୁନବି ତା’ ଉପେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁେହଁ, େତେବ
ତା’ର ବବିାହ ଠିକ୍ କରି ନ ପାେର, େତେବ ତାକୁ ପୁନରାୟ ତା’ର ପିତାକୁ
ବକି୍ରୟ କରିେଦଇ ପାେର ତାକୁ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀକୁ େସ ବକି୍ରୟ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତାକୁ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରିଛ।ି 9

ଯଦ ିତା’ର ମୁନବି ତାକୁ ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୁ କରିବାକୁ କହଥିାଏ, େତେବ ତାକୁ
ଦାସୀ ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାଙ୍କର
କନ୍ୟାପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

10 “ଯଦ ିମୁନବି ଅନ୍ୟ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କେର, େତେବ େସ
ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ େକେବ ଅସୁବଧିାେର ପକାଇବ ନାହିଁ। ତା’ର ବବିାେହାଚତି
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ଯଥା: ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରେର ଓ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପକର୍ରୁ ବଞ୍ଚତି କରିବ
ନାହିଁ। 11 େସହ ିେଲାକ ଏହସିବୁ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚତି୍। ଯଦି
ଏଥିେର େସ ତୃଟ ିକେର େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନେିଜ ବନିାମୂଲ୍ୟେର
ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବ।

12 “ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଆଘାତ କେର ଓ
ହତ୍ୟାକେର, େତେବ ଆଘାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା
ଉଚତି୍। 13 ଯଦ ିେସ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିଲା କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ସମପର୍ଣ କେଲ, େସ େଯଉଁଠାକୁ ଗେଲ େସମାେନ ତାକୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା େଦେବ। 14 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି କିମ୍ୱା
ରାଗେର ଅନ୍ୟଜଣକୁ ହତ୍ୟା କେର, େତେବ ହତ୍ୟାକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ
ପାଇବ। ତାକୁ େମାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଖରୁ େନଇଯାଅ ଓ ହତ୍ୟା କର।

15 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର ପିତା କିମ୍ୱା ମାତାକୁ ଆଘାତ କେର
େତେବ ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ।

16 “ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଅପହରଣ କରି ବକି୍ରୟ
କେର କିମ୍ୱା ଦାସ ଭାବେର ରେଖ, େତେବ ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା
ଉଚତି୍।

17 “ଯଦ ିେକହ ିତା’ର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଏି େତେବ ତା’ର
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େହବ।

18 “ଯଦ ିଦୁଇ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ ଉପୁଜିବାରୁ େକହ ିଅନ୍ୟକୁ
ପଥରେର ଆଘାତ କେର ବା ହସ୍ତେର ଆଘାତ କେର ଏବଂ େସ
ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକ ନ ମେର େତେବ ମାରିଥିବା େଲାକକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ
ଦଆିଯିବ ନାହିଁ। 19 ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକ ଯଦ ିଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୁଏ ଏବଂ
ବଛିଣାରୁ ଉଠିପାେର ଏବଂ େସ ଆଶାବାଡ଼ ିଧରି ଗ୍ଭଲପିାେର। େତେବ
ଆଘାତ େଦଇଥିବା େଲାକ ତା’ର କ୍ଷତ ିଭରଣା କରିବ ଏବଂ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଆେରାଗ୍ୟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ର ସହାୟତା କରିବ।

20 “େବେଳ େବେଳ ମୁନବି ତା’ର ଦାସୀକୁ କିମ୍ୱା ଦାସକୁ ମାଡ଼ ମାେର,
ଯଦ ିଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଦାସଟ ିମରିଯାଏ, େତେବ ତା’ର ମୁନବିକୁ
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। 21 ଯଦ ିେସହ ିଦାସ ମାଡ଼ େହବା ଦନିଠାରୁ
ଦେିନ ବା ଦୁଇ ଦନି ବେଞ୍ଚ, େତେବ ତାକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ।
କାରଣ, ମୁନବି ତାକୁ ପଇସା ବନିମିୟେର କ୍ରୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦାସଟି
ତା’ର ସମ୍ପୁଣ୍ଣର୍ ନଜିର େହାଇଥାଏ।
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22 “ଆଉ ପୁରୁଷମାେନ ପରସ୍ପର ବବିାଦ କରୁ କରୁ େକୗଣସ ିଗଭର୍ବତୀ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରହାର କେଲ, େଯେବ ତା’ର ଗଭର୍ପାତ ହୁଏ ମାତ୍ର ପେର ତା’ର
ଯଦ ିକ୍ଷତ ିନ ଘେଟ, େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ େଯଉଁରୂେପ ଦାବ ିକରିବ
େସହ ିଅନୁସାେର ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଥର୍ଦଣ୍ଡ େହବ। ପୁଣ ିେସ
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ନଦି୍ଧର୍ାରଣ ଅନୁସାେର େଦବ। 23 ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ
େଜାର୍େର ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, େତେବ ଆଘାତକାରୀ ଜୀବନ ବଦଳେର
ଜୀବନ େଦବ। 24 ଚକ୍ଷୁ ପରିେଶାଧେର ଚକ୍ଷୁ, ହାତ ପରିେଶାଧେର ହାତ,
ପାଦ ପରିେଶାଧେର ପାଦ, 25 ବାହୁ ପରିେଶାଧେର ବାହୁ, କ୍ଷତ
ପରିେଶାଧେର କ୍ଷତ, ଦାଗ ପରିେଶାଧେର ଦାଗ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ।

26 “ଯଦ ିେକହ ିତା’ର ଦାସ କିମ୍ୱା ଦାସୀକୁ ଆଘାତ କରିବା ସମୟେର
ତା’ର ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ େତେବ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦଆିଯିବ। 27 ଯଦି
େକହ ିମୁନବି ତା’ର ଦାସର ମୁହଁେର ଆଘାତ କେର ଓ େସ ଯଦ ିତା’ର
ଦାନ୍ତ ହରାଏ େତେବ ତା’ର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦଆିଯିବ।

28 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ବଳଦ କାହାରିକୁ ମାରିଦଏି, େତେବ
ତା’ର ମୁନବି େଦାଷୀ େହବ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ େସହ ିବଳଦକୁ ପଥର ଦ୍ୱ ାରା
ମରାଯିବ ଓ ତା’ର ମାଂସ ଖିଆଯିବ ନାହିଁ। 29 ଯଦ ିଆଗରୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ
େଯ େସହ ିବଳଦ ଆଗରୁ କାହାରିକୁ ମାରିଛ,ି କିନୁ୍ତ ତା’ର ମୁନବି ତାକୁ
ବାନି୍ଧ ରଖି ନାହିଁ, ଯଦ ିେସ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କେର େତେବ ତା’ର ମୁନବିକୁ
ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। 30 ଯଦ ିବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତ ଅନୁସାେର େସ
ଅଥର୍ େପୖଠ କେର ଏବଂ ମୃତ େଲାକର େକହ ିଆତ୍ମୀୟ େସହ ିଅଥର୍କୁ
ଗ୍ରହଣ କେର େତେବ ଆଉ ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ।

31 “ଏହ ିନୟିମ ମଧ୍ୟ ବଳଦ ମାରି େଦଇଥିବା ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଏବଂ
େଲାକଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ପ୍ରଜୁଯ୍ୟ େହବ। 32 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିବଳଦ େଯେବ
କାହାର ଦାସ କି ଦାସୀକୁ ଆଘାତ କେର, େତେବ େସ ତା’ର ପ୍ରଭୁକୁ
ତରିିଶ୍ େଶକଲ ରୂପା େଦବ। ଆଉ ବଳଦକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱ ାରା ହତ୍ୟା
କରାଯିବ।

33 “ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଖାଳିଥିବା କୂଅ ବା ଗାତ େଖାଲା ରଖିଥାଏ
ଏବଂ ଯଦ ିତା’ ଭତିେର ଏକ ବଳଦ କିମ୍ୱା ଏକ ଗଧ ପଡ଼ଯିାଏ େତେବ
େଯଉଁ େଲାକ ତାକୁ େଖାଳିଥିବ େସ େଦାଷୀ ଭାେବ ଗଣାଯିବ। 34 େସହି
େଲାକ ଜଣକ େସହ ିପଶୁ ପାଇଁ ଅଥର୍ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି। ଯଦ ିେସ ଅଥର୍
େପୖଠ କେର, େସହ ିପଶୁ ପାଇଁ, େତେବ େସ ତା’ର ମୃତ େଦହକୁ ରଖିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦବ।

35 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ବଳଦ କାହାରି ବଳଦକୁ ହତ୍ୟା କେର,
େତେବ େସମାେନ େସହ ିଜୀବତି େଗାରୁକୁ ବକି୍ରୟ କରି ଦୁଇଭାଗ କରିେବ
ଏବଂ ମୃତ େଗାରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଭାଗ କରି େନେବ। 36 ମାତ୍ର ତା’ର େଗାରୁ
ପୂବର୍ରୁ ବନୁି୍ଧଥିବା ଜାଣ ିଯଦ ିତା’ର ମୁନବି ତାକୁ ବାନି୍ଧ ନ ରେଖ, େତେବ
େସ େଗାରୁ ପରିେଶାଧେର େଗାରୁ େନବ ମାତ୍ର ମୃତ େଗାରୁ ତା’ର ନଜିର
େହବ।

“ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପାଇଁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛ ିଯିଏ େଗାରୁ କିମ୍ୱା େମଷ
େଗ୍ଭରି କେର, ଯଦ ିେସ ତାକୁ ହତ୍ୟା କେର କିମ୍ୱା ବକି୍ର ୀ
କେର। େସ ଏହାକୁ େଫରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ଏକ

େଗାରୁ ବଦଳେର ପାେଞ୍ଚାଟ ିେଗାରୁ, ଏବଂ ଏକ େମଷ ବଦଳେର ଗ୍ଭେରାଟି
େମଷ େଦବ। 2 ଯଦ ିଏକ େଗ୍ଭର େଗ୍ଭରି କରିବା ସମୟେର ରାତି୍ରେର
ମରିଯାଏ, େତେବ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ େକହ ିଦାୟୀ େହେବ ନାହିଁ। 3 ଯଦି
ଏପରି ଦନିେର ଘଟଥିାଏ େତେବ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
େହବ।
“ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ େଗ୍ଭରି କରୁଥିବା ସମୟେର ଧରାପେଡ଼, େସ ନଶି୍ଚୟ

େଫରାଇେଦବ, ଯାହା େଗ୍ଭରି କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦ ିେସହ ିେଲାକର ନଜିର
କିଛ ିନ ଥାଏ, େତେବ ତାକୁ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ ବକି୍ର ୀ କରାଯିବ।

4 ଯଦ ିେଗ୍ଭରି େହାଇଥିବା ପଶୁଟ ିେସହ ିେଲାକ ପାଖେର ମିେଳ, ଏହା
ବଳଦ େହଉ, ଗଧ କିମ୍ୱା େମଷ େହଉ, େସ େଗ୍ଭରି କରିଥିବା ଜିନଷିର
ଦୁଇଗଣୁ େଦବ।

5 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ େଲାକର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ପଶୁ
ଚରାଏ େତେବ େସ େଲାକ ତା’ର ଉତ୍ତମ େକ୍ଷତର ଫସଲ ଉକ୍ତ େଲାକକୁ
େଦବ।

6 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ କଣ୍ଟକ ବନେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କେର ଓ
େସହ ିଅଗି୍ନେର ଯଦ ିକାହାର େକ୍ଷତର ଫସଲ ବା ଶସ୍ୟଗଦା କିମ୍ୱା େକ୍ଷତଟି
େପାଡ଼ ିନଷ୍ଟ ହୁଏ େତେବ େସହ ିେଲାକକୁ ଉକ୍ତ କ୍ଷତରି ଭରଣା କରିବାକୁ
େହବ।

7 “ଆଉ େକହ ିଆପଣା ପେଡ଼ାଶୀ ନକିଟେର ମୁଦ୍ର ା ଅବା ଆଉ
େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କେଲ ତାହା େଯେବ େକହ ିେସହି
େଲାକର ଗହୃରୁ େଗ୍ଭରି କେର ଓ େସହ ିେଗ୍ଭର ଧରାପେଡ଼, େତେବ େସ
ତା’ର ଦୁଇଗଣୁ େଦବ। 8 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେଗ୍ଭର ଧରା ନ ପେଡ଼, େତେବ
ଗହୃସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ହସ୍ତ େଦଇ ଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏହା
ଜଣାଯିବା ନମିେନ୍ତ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।

9 “ପୁଣ ିସବର୍ପ୍ରକାର ଅଧମର୍ ବଷିୟେର, ଅଥର୍ାତ୍ େଗାରୁ କି ଗଧ, େମଷ
କିଅବା ବସ୍ତ୍ର େଯେକୗଣସ ିହଜିଲା ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଷିୟେର େଯେବ େକହ ିକେହ,
‘ଏହା େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜେଣ କହବି, ‘ନା ଏହା ତାହା ନୁେହଁ’
େତେବ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବ,
ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ େଦାଷୀ ବଗି୍ଭର କରିେବ େସ ଆପଣା
ପେଡ଼ାଶୀକୁ ଦୁଇଗଣୁ େଦବ।

10 “େକୗଣସ ିେଲାକ ଯଦ ିଅନ୍ୟ କାହାର ଗଧ କି େଗାରୁ, କି େମଷ,
କିଅବା େକୗଣସ ିପଶୁ ପ୍ରତପିାଳନାେଥର୍ ରଖିଥାଏ, ଯଦ ିଅେଦଖାେର େସ
ପଶୁ ମେର କିମ୍ୱା ଅଙ୍ଗହାନ ିହୁଏ କିମ୍ୱା ତଡ଼ ିଦଆିଯାଏ, 11 େତେବ େସ
ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ହସ୍ତ େଦଇଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏ ବଷିୟେର ଉଭୟଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ େହବ। ପଶୁର ମାଲକି େସହ ିଶପଥ ଗ୍ରହଣ
କରିବ। ପୁଣ ିେସ ପରିେଶାଧ କରିବ ନାହିଁ। 12 ମାତ୍ର େଯେବ ତାହା
ନକିଟରୁ େଗ୍ଭରି ଯାଏ, େତେବ େସ ତା’ର ମୁନବିକୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େଦବ।
13 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବନ୍ୟ ଜନୁ୍ତ ତାକୁ ହତ୍ୟା କେର, େଦେବ ତାହା ଯଦି
େସ ପ୍ରମାଣ କେର େତେବ ତାକୁ େସହ ିପଶୁର ମୂଲ୍ୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି
ନାହିଁ।

14 “େକୗଣସ ିେଲାକ ଯଦ ିତା’ର ପେଡ଼ାଶୀଠାରୁ କିଛ ିଧାର ଆଣଥିାଏ
େତେବ େସ େସହ ିଜିନଷି ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହବି। ଯଦ ିେଗାଟଏି ପଶୁ ଆଘାତ
ପାଏ ଯଦ ିଏ ପଶୁ ମରିଯାଏ, େତେବ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀକୁ ତା’ର ପଶୁ
ମୁନବିକୁ ତା’ର ମୂଲ୍ୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏଥିପାଇଁ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ଦାୟୀ ରହବି। କାରଣ ତା’ର ମୁନବି େସଠାେର ନ ଥାଏ। 15 କିନୁ୍ତ
ଯଦ ିପଶୁ ନକିଟେର ତା’ର ମୁନବି ଥାଏ, େତେବ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀକୁ କିଛି
େଦବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। କିମ୍ୱା ଯଦ ିତା’ର ପେଡ଼ାଶୀ େସହ ିପଶୁକୁ
ବ୍ୟବହାର କରି ପଇସା େଦଉଥାଏ, େତେବ ତାକୁ ପଇସା େଦବାକୁ ପଡ଼ବି
ନାହିଁ। େଯେବ େସହ ିପଶୁଟ ିମରିଯାଏ, ବ୍ୟବହାର ସମୟେର େଯତକିି ଅଥର୍
େଦଇଥିବ ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ।

16 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର େକୗଣସ ିଅବବିାହତିା ଯୁବତୀ ସହ େଯୗନ
ସମ୍ପକର୍ ଥାଏ, େତେବ େସ ତାକୁ ବବିାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ
େସ ଝଅିର ପିତାକୁ େଯୗତୁକ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି। 17 ଯଦ ିତାଙ୍କର ପିତା
ଦୁହିଁଙୁ୍କ ବବିାହ େଦବାକୁ ମନା କେର ତଥାପି ମଧ୍ୟ େସହ ିଯୁବକକୁ ଅଥର୍
େଦବାକୁ ପଡ଼ବି। େସ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଥର୍ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି।

18 “ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକକୁ ମନ୍ଦ ଯାଦୁବଦି୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ
କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯଦ ିକିଏ ଏପରି କେର
େତେବ ତାକୁ ଜୀବତି ରଖିବ ନାହିଁ।

19 “େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ପଶୁ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବାକୁ େଦବ
ନାହିଁ। ଯଦ ିଏପରି େକହ ିକେର, େତେବ ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ଡ େଦବ।

20 “ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତାଙୁ୍କ
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ େସ ବଜ୍ଜ ର୍ନୀୟ େହାଇ ବନିଷ୍ଟ େହବ।
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21 “ମେନରଖ, ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର ବେିଦଶୀ ରୂେପ
ଥିଲ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର େକୗଣସ ିବେିଦଶୀକୁ ଠକିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା
ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ।

22 “େକୗଣସ ିବଧିବା କିମ୍ୱା ପିତାମାତାହୀନ ସନ୍ତାନଙ୍କର େକୗଣସ ିକ୍ଷତି
କରିବ ନାହିଁ। 23 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େକହ ିଅସହାୟ ବଧିବା କିମ୍ୱା
ପିତାମାତାହୀନ ଅନାଥଙ୍କର କିଛ ିଅନଷି୍ଟ କର େତେବ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ
ଶୁଣବି।ି 24 ଏବଂ ଏଥିେର ଅଧିକ େକ୍ର ାଧିତ େହବ।ି ମୁଁ ତାକୁ ଏକ
ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କରିବ।ି ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ବଧିବା େହବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ଅନାଥ େହେବ।

25 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଗରିବ େଲାକକୁ ଧାର ଦଅି, ଯିଏକି େମାର େଲାକ
ତୁେମ୍ଭ ତା’ ନକିଟରୁ ସୁଧ େନବ ନାହିଁ। ମହାଜନ ପରି ବ୍ୟବହାର କର
ନାହିଁ। 26 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପେଡ଼ାଶୀର ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖିବ େତେବ
ତାହା ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପୂବର୍ରୁ େଫରାଇ େଦବ। 27 ଯଦ ିେସ େଲାକର ଶରୀରକୁ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିବସ୍ତ୍ର ନ ଥାଏ, େତେବ େସ େକଉଁଥିେର
େଶାଇବ? ଏବଂ େସ ଯଦ ିେମାେତ ଦୁଃଖେର ଡ଼ାେକ, େତେବ ମୁଁ ତା’ର
କଥା ଶୁଣବି ିକାରଣ ମୁଁ ଦୟାଳୁ।

28 “ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଅବଜ୍ଞା କରିବ ନାହିଁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ।
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଶାପ େଦବ ନାହିଁ।

29 “ଶସ୍ୟଅମଳ ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫଳର
ରସ େଦବାେର େକୗଣସ ିବଳିମ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ “ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ େମାେତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 30

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େମଷ, େଗାବତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦ ିତାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ମା ପାଖେର ସାତ ଦନି ରଖି ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େମା’ଠାେର ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ।

31 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବେିଶଷ େଲାକ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସି
ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମରିଥିବା ପଶୁକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। କୁକୁରମାନଙୁ୍କ ତା’ର
ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ।

“ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। କାହାରି
ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ େଦଇ, ତାକୁ ଅସୁବଧିାେର ପକାଇବାକୁ
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କର ନାହିଁ।

2 “ତୁେମ୍ଭ େଲାକ ଗହଳି ସହତି େଯାଗେଦବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ ଏବଂ
ନ୍ୟାୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟାଳୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି।

3 “େସ ଗରିବ େବାଲ ିନ୍ୟାୟାଳୟେର ତାକୁ ବେିଶଷ ଅନୁକମ୍ପା
େଦଖାଅ ନାହିଁ।

4 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପଥହରା େଗାରୁ କିମ୍ୱା ଗଧ େଦଖ, େତେବ ତାକୁ
ତା’ର ମୁନବିକୁ େଫରାଇ ଦଅି, ଯଦ ିେସ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ବ ିେହାଇଥାଏ।

5 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ର ଗଧକୁ ଭାରତେଳ ପଡ଼ଥିିବାର େଦଖିବ, ତାକୁ
ଛାଡ଼ ିଯିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ତା’ ସଙ୍ଗେର ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।

6 “ଦରିଦ୍ରର ବଗି୍ଭରେର ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ
ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପରି ନ୍ୟାୟ େଦବ।

7 “େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଅଯଥା ବଦ୍ନାମ କର ନାହିଁ। ତା’ ନାମେର
ମିଥ୍ୟା ଦାବ ିକର ନାହିଁ। େକୗଣସ ିନରିୀହ େଲାକକୁ ଅନ୍ୟାୟେର େସ ନ
କରିଥିବା କମର୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦଅି ନାହିଁ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଏକ ନରିୀହ
େଲାକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ େତେବ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା େଦବ ିନାହିଁ।

8 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ, ତାହା ସହ ଏକମତ
େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦଏି େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ।
କାରଣ ଲାଞ୍ଚ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧ କରିଥାଏ। ବଗି୍ଭରକ ସତ୍ୟତା େଦଖି
ପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ େଲାକର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ
େଦଇ ପାରିବ।

9 “ତୁେମ୍ଭ େକେବବ ିବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କର ନାହିଁ।
ମେନରଖ, ଏକ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ବେିଦଶୀ ଥିଲ େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର ବାସ କରୁଥିଲ।

10 “ମଞି୍ଜ ବୁଣା, ଶସ୍ୟଅମଳ କର, ଭୂମିକୁ ଛଅ ବଷର୍ ପାଇଁ ଫସଲ
କର। 11 କିନୁ୍ତ ସପ୍ତମ ବଷର୍ ଜମିେର ଆଉ ଫସଲ କର ନାହିଁ। ସପ୍ତମ
ବଷର୍ଟ ିଭୂମିକୁ ପଡ଼ଆି ରଖ। ଏହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭର େକ୍ଷତ୍ରେର େକୗଣସି
ଫସଲ କର ନାହିଁ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିଫସଲ ହୁଏ େତେବ ଦରିଦ୍ର
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ଦିଅି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ବଣ୍ୟଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ
ଛାଡ଼ଦିଅି। ଏପରିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଥିବା େକ୍ଷତ୍ର
ପାଇଁ ଏହପିରି କର।

12 “ଛଅ ଦନି ଧରି କାଯର୍୍ୟ କର ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କର।
ଏପରି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏହପିରି କର ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାରୁ ଏବଂ ଗଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଏପରି କରିବ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଦନିଟ ିବଶି୍ରାମ େଦବ।

13 “ସାବଧାନ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବି। ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କର ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର ନାମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମୁଖେର ଧର ନାହିଁ।

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଷର୍େର ତନିଥିର େମା’ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସବ କର।
େସହ ିଉତ୍ସବ ଗଡୁ଼କିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିଉପାସନା
କର। 15 ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବଟ ିତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର ଉତ୍ସବ। ଏହା େମାର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପାଳନ କରିବ। ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ଯାଏ
ପାଳନ କରିବ। ଏହ ିଉତ୍ସବଟକୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆବୀବ୍ ମାସେର ପାଳନ
କରିବ। କାରଣ ଏହ ିମାସେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଥିଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େମାେତ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

16 “ପ୍ରଥମ ଫସଲର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ସବ େହଉଛ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ଉତ୍ସବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟର ଆରମ୍ଭେର ପାଳନ କରିବ।
“ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉତ୍ସବଟ ିେହଉଛ ିସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସବ। ଏହ ିଉତ୍ସବଟ ିବଷର୍

େଶଷେର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲାେବେଳ ପାଳନ କରିବ।
17 “େତଣୁ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତନିଥିର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ।
18 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବ ତା’ର ରକ୍ତ େମା’

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ େରାଟୀ େମାେତ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ବଳିର ମାଂସ ଖାଇବ
େସେତେବେଳ େସହ ିମାଂସକୁ େଗାଟଏି ଦନିେର ଖାଇ େଶଷ କରିବ। ତା’
ପରଦନିକୁ ବଳକା ମାଂସ ରଖିବ ନାହିଁ।

19 “ଶସ୍ୟଅମଳ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଶସ୍ୟ ସାଇତବି
ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଆେଗ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବି।
“ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଯୁବା ଛାଗର ମାଂସକୁ ତା’ର ମାତୃ ଦୁଗ୍ଧେର ପାକ

କରିବ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ଆପଣା ଜମି େନବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ

20 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ପଠାଉଛୁ
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା େଦଶକୁ େନଇଯିେବ। େସହି
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦେବ। 21 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ କଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମାନ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର। ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କର ନାହିଁ।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍କୁ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ। େମାର ଶକି୍ତ
ତାଙ୍କଠାେର ନହିତି ଅଛ।ି 22 ତାଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାକୁ ମାନ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ କହେିବ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା
ପାଳନ କର େଦେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହବିା। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବେିରାଧ କରିବା। େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ବେିରାଧ କରିେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  େହେବ।”

23 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଦୂତ ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଆେଗଇ େନେବ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇେମାରୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପିରିଷୀୟ,
କିଣାନୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଆଣେିବ। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।
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24 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାନୁସାେର କି୍ରୟା
କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ସମୂେଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବ। େସମାନଙ୍କର
ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ। 25 ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରିବ। ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ନଜଳେର
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େରାଗ ଦୂର କରିବା। 26

ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ େହେବ। େକହ ିବନ୍ଧ୍ୟା
ରହେିବ ନାହିଁ କି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  ସମୟେର େକୗଣସ ିଶିଶୁର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟବି
ନାହିଁ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୀଘର୍ଜୀବୀ େହବ।

27 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବ େସ ସମୟେର େମାର ମହାନ୍ ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ େହବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ପରାସ୍ତ କରିବ।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ େସମାେନ ଇତସ୍ତତଃ େହାଇ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇେବ। 28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ, ଆେଗ ବରୁିଡ଼ମିାନଙୁ୍କ ପାଠାଇବ।ି
େସମାେନ ହବି୍ବୀୟ, କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େଦଶରୁ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦେବ। 29 ମାତ୍ର ଏକ ବଷର୍େର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦବା ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ େଦଶ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର
ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। 30 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଧୀେର
ଧୀେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧିର୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଓ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।

31 “ମୁଁ ସୂଫସାଗରଠାରୁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସୀମା
ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କରିବ।ି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର  ତୁମ୍ଭର ପଶି୍ଚମ ସୀମାେର
ଏବଂ ଆରବ ମରୁଭୂମି ପୂବର୍ ସୀମାେର ରହବି। କାରଣ ମୁଁ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ।

32 “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣ ସହତି
େକୗଣସ ିଚୁକି୍ତ କରିବ ନାହିଁ। 33 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ବାସ କରିେବ
ନାହିଁ। େସମାେନ ବାସ କେଲ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ କରାଇେବ।
ତୁେମ୍ଭ େଯେବ େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କର, େତେବ ତାହା ତୁମ୍ଭର
ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହବ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଚୁକି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ସହତି ନାଦବ୍,
ଅବୀହୂ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସତୁରି ଜଣ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିବାକୁ ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଦୂରରୁ େମାେତ ଉପାସନା କରିବ। 2 େକବଳ େମାଶା ଉପାସନା କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବି। ଅନ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ
ନାହିଁ। ଏବଂ ଏପରିକି େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ପବର୍ତ ଉପରକୁ
ଯିେବ ନାହିଁ।”

3 େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।
ଏହା ପେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ
ନୟିମଗଡୁ଼କି ଆେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରିବୁ।”

4 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େଲଖିେଲ। ପ୍ରଭାତେର
ଉଠି ପବର୍ତ ତେଳ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ
ଦ୍ୱ ାଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ଏହା ପେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର
ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଲ। େସହ ିଯୁବକଗଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ସ୍ୱରୂେପ
ବୃଷମାନଙୁ୍କ ବଳିଦାନ େଦେଲ।

6 େମାଶା ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କେଲ, ଏହାର ଅଧା ପାତ୍ରେର ରଖିେଲ
ଏବଂ ଆଉ ଅେଦ୍ଧର୍କ ରକ୍ତ େବଦ ିଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ।

7 େମାଶା ବେିଶଷ ନୟିମ େଲଖାଯାଇଥିବା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େନଇ
େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ପାଠ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯାହାସବୁ କରିଛନି୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା କରିବୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ ମାନବୁି।”

8 ଏହା ପେର େମାଶା େସହ ିରକ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଛଞି୍ଚେିଲ
ଏବଂ କହେିଲ, “ଏହାକୁ େଦଖ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
େହାଇଥିବା ନୟିମର ରକ୍ତ।”

9 େମାଶା, ହାେରାଣ, ନାଦବ୍, ଅବୀହୂ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସତୁରି ଜଣ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କେଲ। 10 ଏବଂ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। ପବର୍ତ ଉପେର ତାଙ୍କ ପାଦତେଳ ରାସ୍ତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ନୀଳକାନ୍ତମଣ ିନମିିର୍ତ କାଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ନମିର୍ଳତାେର ଠିକ୍ ନୀଳ ଆକାଶ
ପରି ଥିଲା। 11 ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର େନତାଗଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କେଲ।
ଏବଂ େସମାେନ େଭାଜନ ଓ ପାନ କେଲ।

େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ

12 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପବର୍ତ ଉପେର େମା’
ପାଖକୁ ଆସ। ଏଠାେର ରୁହ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ,ି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ େଲଖିଛ।ି”

13 ଏହା ପେର େମାଶା ଓ ତାଙ୍କର ପରିଗ୍ଭରକ ଯିେହାଶୂୟ ଉଠିେଲ,
େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବର୍ତକୁ ଆେରାହଣ କେଲ। 14 େମାଶା
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରି ନ ଆସଛୁି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହଠିାେର ଥାଅ। େଦଖ
ହାେରାଣ ଓ ହୂର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ। କାହାର େକୗଣସି
ବବିାଦର କଥା ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େସମାେନ ତାଙ୍କର ନକିଟକୁ ଯିେବ।”

େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ

15 ଏହା ପେର େମାଶା ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼େିଲ, ପୁଣ ିେମଘ ପବର୍ତକୁ
ଢ଼ାଙି୍କଲା। 16 ଏଥିେର ସୀନୟ ପବର୍ତ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ
ଅବସି୍ଥତ କଲା। ଆଉ ତାହା ଛଅ ଦନି େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇ ରହଲିା। ଏହା
ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସପ୍ତମ ଦନି େମଘ ମଧ୍ୟରୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। 17

େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ପବର୍ତ ଶିଖର ଉପେର େଦଖାଗଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକଙୁ୍କ ଏହା ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନ ପରି େଦଖାଗଲା।

18 ପୁଣ ିେମାଶା େମଘ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି
ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି େସହ ିପବର୍ତ ଉପେର ରହେିଲ।

ପବତି୍ର ଜିନଷିପତ୍ର ପାଇଁ ଉପହାର

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଉପହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ତା’ର ହୃଦୟେର ନଷି୍ପତି୍ତ େନବା ଉଚତି୍, େସ

େମା’ ପାଇଁ ଯାହା ଉପହାର େଦବା ଉଚତି୍। େମା’ ପାଇଁ େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କର। 3 ଏହ ିବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି
ପାରିବ। ଯଥା-ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, 4 ନୀଳବଣ୍ଣର୍, ଧୂମବଣ୍ଣର୍ ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍
ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଓ ଛାଗେଲାମ, 5 ରକ୍ତୀକୃତ େମଷଚମର୍, ଶିଶୁକଚମର୍
ଓ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠ। 6 ଦୀପ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ପୁଣ ିଅଭେିଷକାଥର୍ େତୖଳ ଓ
ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ନମିେନ୍ତ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ। 7 ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟାେର ଏହା
ଲଗାଇବା ନମିେନ୍ତ େଗାେମଦକମଣ ିଓ ଅଳଙ୍କାରସବୁ ଗ୍ରହଣ କର।”

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ

8 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରନୁ୍ତ। ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିବା। 9 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଆକାର ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ରର ଆକାରାଦରି
େଯଉଁ ଆଦଶର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବା େସହ ିଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସବୁ କରିବ।

ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 23:24 65 ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 25:9
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ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ

10 “ଶିଟୀମ୍ କାଠର ଏକ ସନୁି୍ଦକ ତଆିରି କର। େସହ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ
ଅେଢ଼ଇ ହାତ ଲମ୍ୱ, େଦଢ଼ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େଦଢ଼ ହାତ ଉଚ୍ଚ େହବ। 11

ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତାହା ମଡ଼ାଇବ। ତା’ର ଭତିର ପଟ ଓ
ବାହାର ପଟେର ମଧ୍ୟ ମଡ଼ାଇବ। ଏବଂ ତା’ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର
କାନ୍ଥ କରିବ। 12 ଏଥିନମିେନ୍ତ ଗ୍ଭରି େକାଣେର ଗ୍ଭେରାଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର କଡ଼ା
ଲଗାଅ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଖେର ଦୁଇଟ ିକଡ଼ା ଲଗାଅ। 13 ଏହାକୁ ବହବିା
ପାଇଁ ସାଙ୍ଗୀ ତଆିରୀ କର ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଣ୍ଡତି କର। 14 ସନୁି୍ଦକ ବହବିା
ନମିେନ୍ତ ସନୁି୍ଦକର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ କଡ଼ାେର େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ପ୍ରେବଶ କରାଇବ।
15 େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ସନୁି୍ଦକର କଡ଼ା ଭତିେର ସବର୍ଦା ଥିବ ଏବଂ ତହିଁରୁ ତାହା
ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ।

16 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଚୁକି୍ତପତ୍ର େଦବା
ତାହା େସହ ିସନୁି୍ଦକେର ରଖିବ। 17 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଦ୍ଧ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଅେଢ଼ଇ ହାତ ଲମ୍ୱା ଓ େଦଢ଼ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ପାପାଚ୍ଛାଦନ
ନମିର୍ାଣ କରିବ। 18 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପିଟା ସୁବଣ୍ଣର୍ରୁ ଦୁଇଟି
କିରୁବଦୂତ କରିବ। ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି େସହ ିପାପାଚ୍ଛାଦନର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡେର
େଦବ। 19 ଏକ ଦୂତକୁ େଗାଟଏି ମୁଣ୍ଡେର ଓ ଆଉ େଗାଟଏିକୁ ଅନ୍ୟ
ମୁଣ୍ଡେର ସ୍ଥାପନ କର। ଦୁଇ ଦୂତଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ କର। 20

େସହ ିଦୂତମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ େସମାନଙ୍କର େଡ଼ଣା ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିେବ, ଯାହାକି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉେଠ। ଆଚ୍ଛାଦକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ
ଦୂତମାେନ ସାମ୍ନାସାମି୍ନ ରହବିା ଉଚତି୍।

21 “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପାପାଚ୍ଛାଦନ େସହ ିସନୁି୍ଦକ ଉପେର ରଖିବ। ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଚୁକି୍ତପତ୍ର େଦବା ତାହା େସହ ିସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର
େଥାଇବ। 22 ଆଉ ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ
ପାପାଚ୍ଛାଦନର ଉପରି ଭାଗରୁ ଅଥର୍ାତ୍ ଚୁକି୍ତ ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସ୍ଥ
କିରୂବଦୂତଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ବଷିୟକ ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା।

େମଜ

23 “ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ଏକ େମଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। େସହ ିେମଜଟ ିଦୁଇ
ହାତ ଲମ୍ୱ, ଏକ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େଦଢ଼ ହାତ ଉଚ୍ଚ େହବ। 24 ଏହି
େମଜକୁ ଖାଣି୍ଟ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନ କର ଏବଂ ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକ
ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଛାଞ୍ଚ ଦଅି। 25 ଏହା ପେର େମଜର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ହାତ
ଓସାରର ଏକ ତକ୍ତ ା ତଆିରି କର ଏବଂ ଏକ ସୁବଣ୍ଣର୍ର କାନ୍ଥ ଲଗାଅ। 26

ଆଉ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଗ୍ଭେରାଟ ିକଡ଼ା କରି ଗ୍ଭରି ଖୁରାର ଗ୍ଭରି େକାଣେର ରଖିବ।
27 ଏହ ିକଡ଼ାଗଡୁ଼କି ଭତିେର ସାଙ୍ଗୀ େମଜ ବହନ କରିବ। ଏବଂ
େସଗଡୁ଼କି ରିମ୍ର ପାଖାପାଖି ରହବିା ଉଚତି୍। 28 େମଜକୁ େବାହବିା ପାଇଁ
ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ସାଙ୍ଗୀ ତଆିରି କରି େସଥିେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇ ଦଅି। 29

ଏହାର ଥାଳି, ବାଟ,ି ଜଗ୍ ଓ ପିଆଲା ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ କର। ଜଗ୍
ଓ ପିଆଲାଗଡୁ଼କି େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ େହବ। 30 େସହି
େମଜ ଉପେର, େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ସବୁ ସମୟେର ଦଶର୍ନୀୟ େରାଟୀ ରଖ।

ଦୀପରୁଖା

31 “ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ତଆିରି କରିବ। ଏହା
ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ପିଟା କମର୍େର ଏହାର ଗଣ୍ଡ ିଓ ଶାଖା ନମିର୍ାଣ କର। ଆଉ
େଗାଲାଧାର ଓ କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ତହିଁେର ସଂଲଗ୍ନ ରହବି।

32 “ଏହ ିଦୀପ ବୃକ୍ଷଟ ିଛଅ ଶାଖା ବଶିିଷ୍ଟ େହବ। ଏହାର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ
ତନି ିଦୀପଶାଖା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ତନି ିଦୀପଶାଖା ବାହାରିବ। 33 ପ୍ରତି
ଶାଖାେର ତେିନାଟ ିଫୁଲ ରହବି। ଏହ ିଫୁଲଗଡୁ଼କି ବାଦାମ ପୁଷ୍ପାକୃତ ିତନିି
େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ରହବି। 34 ଦୀପ ବୃକ୍ଷେର ବାଦାମ
ପୁଷ୍ପାକୃତ ିଗ୍ଭରି େଗାଲାଧାର ଓ କଳିକା ପୁଷ୍ପ ରହବି। 35 େସହି

ଦୀପବୃକ୍ଷରୁ େଯଉଁ ଛଅ ଶାଖା େହବ େସମାନଙ୍କ ଏକ ଶାଖା ଦ୍ୱୟର ଏକ
କଳିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ଅନ୍ୟତର ଶାଖା
ଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ରହବି। 36 େସ ଦୀପଶାଖାଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ
ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିିର୍ତ େହବ। ଏହ ିସମସ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ ପିଟା ସୁବଣ୍ଣର୍େର
େହବ। ଏବଂ ଏହା େଯାଡ଼ାଯାଇ େଗାଟଏି ଖଣ୍ଡ କରା େହବ। 37

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାଇଁ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ନମିର୍ାଣ କରିବ। ତହିଁେର
େଲାକମାେନ େସହ ିପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇେଲ ତହିଁର ସମ୍ମୁଖେର ଆଲୁଅ େହବ।
38 ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତହିଁର ଚମିୁଟା ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନମିର୍ାଣ କରିବ।
39 ଏହ ିଦୀପରୁଖା ଓ ତହିଁର ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ତାଳନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ତଆିରି େହବା ଉଚତି୍। 40 ନଶିି୍ଚତ ହୁଅ େଯ, ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମୁତାବକ
ଆସବାବପତ୍ରଗଡୁ଼କି ତଆିରି କରୁଛ। ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପବର୍ତ ଉପେର
େଦଇଛ।ି”

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁଟ ିେମାଟା ନାଇଲନ
ସୂତାର ଦଶ େଗାଟ ିକପଡ଼ାେର ନମିିର୍ତ େହବ। େସହ ିକପଡ଼ା
ସବୁ ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ ଓ ଲାଲ ସୂତାେର ନମିିର୍ତ େହବ ଏବଂ

ତହିଁେର କିରୂବଦୂତଗଣଙ୍କର ଛବ ିସେିଲଇ କରାଯିବ। 2 ପ୍ରେତ୍ୟକ କପଡ଼ା
ଖଣ୍ଡମାନ ସମାନ ଆକୃତ ିବଶିିଷ୍ଟ େହବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ କପଡ଼ା ଅେଠଇଶ ହାତ
ଲମ୍ୱ ଗ୍ଭରି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ େହବ। 3 ଦୁଇଭାଗ କରି କପଡ଼ାଗଡୁ଼କି ଗଣି୍ଠଲେିର
ଏକତି୍ରତ କର। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଣି୍ଠଲେିର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ରଖି େଗାଟଏିକୁ
ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ସହତି େଯାଡ଼ଦିଅି। 4 ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପରଦା ଗଡୁ଼କିର
ଧଡ଼ ିଝାେଲରି କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର। 5 ପ୍ରଥମ କପଡ଼ା
ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କରିବ। େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନର ଦି୍ୱ ତୀୟ କପଡ଼ା ଧଡ଼େିର
ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କରିବ। େସହ ିଦୁଇ ଘୁଣ୍ଡଘିରା େଶ୍ରଣୀେର ପରସ୍ପର
ସମ୍ମୁଖୀନ ରହବି। 6 ଏକ ବଡ଼ ତମ୍ୱୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପେର ପଗ୍ଭଶ୍ଟି
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କପଡ଼ାେର ପରଦାଗଡୁ଼କି େଯାଡ଼ବି।

7 “ଆଉ ଏକ ତମ୍ୱୁ ତଆିରି କର ଯାହାକି ଏହ ିପବତି୍ର ଆବାସକୁ
େଘାଡ଼ାଇ ରହବି। ତମ୍ୱୁଟ ିକରିବା ପାଇଁ େଛଳିର ଚମଡ଼ାେର ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିବା ଏଗାରଟ ିପରଦା ବ୍ୟବହାର କର। 8 ଏହ ିଏଗାର ଖଣ୍ଡ
କପଡ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଆକାର ବଶିିଷ୍ଟ େହବା ଉଚତି୍। ଏହାର ଲମ୍ୱ ତରିିଶ୍
ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ଭରି ହାତ େହବା ଉଚତି୍। 9 ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ଏକତ୍ର
କରି େଗାଟଏି ବଭିାଗ କର। ଏହା ପେର ଅନ୍ୟ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା େଯାଡ଼ି
ଆଉ ଏକ ବଭିାଗ କର। ତମ୍ୱୁ ସାମନାେର ଟାଙି୍ଗବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ
କପଡ଼ାଟକୁି ଭାଙ୍ଗ କର। 10 େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା
ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କରିବ। ଦି୍ୱ ତୀୟ କପଡ଼ା ବଭିାଗର େଯାଡ଼
ସ୍ଥାନେର ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କରିବ। 11 ଏହା ପେର ପିତ୍ତଳର
ପଗ୍ଭଶ୍ଟ ିକଡ଼ା ତଆିରି କର ଏବଂ େସହ ିତମ୍ୱୁର ବସ୍ତ୍ର ସହତି ଏହି
କଡ଼ାଗଡୁ଼କୁି େଯାଡ଼ ିଦଅି, ଏହା େଗାଟଏି ତମ୍ୱୁ େହବ। 12 େସହ ିତମ୍ୱୁ
କପଡ଼ାେର ଅତରିିକ୍ତ ଅଂଶ ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ ଅେଦ୍ଧର୍କ କପଡ଼ା ଅତରିିକ୍ତ ଥିବ,
ତାହା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପଛ ପାଖେର ଓହଳି ରହବି। 13 ଆଉ ତମ୍ୱୁ
କପଡ଼ାର ଦୀଘର୍ତାର େଯଉଁ ଅଂଶ ଏପାଖେର ଏକ ହସ୍ତ ଓ େସପାଖେର
ଏକ ହସ୍ତ ଅତରିିକ୍ତ ରହବି। ତାହା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଏପାଶ୍ୱର୍-େସପାଶ୍ୱର୍େର
ଆଚ୍ଛାଦାନାେଥର୍ ଝୁଲବି। 14 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତୀକୃତ େମଷ ଚମର୍େର
ତମ୍ୱୁର ଏକ ଛାତ କରିବ। ଆଉ ତହିଁ ଉପେର ଏକ ଶିଶୁକଚମର୍େର ଏକ
ଛାତ କରିବ।

15 “ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ତକ୍ତ ା ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ତଆିରି େହବା ଉଚତି୍।
16 େସହ ିପଟାଗଡୁ଼କି ଦଶ ହାତ ଲମ୍ୱ, େଦଢ଼ ହାତ ଚଉଡ଼ା େହବ। 17

ତକ୍ତ ାର ଦୁଇପାଖ ଦୁଇଟ ିଖିଲ ଦ୍ୱ ାରା େଯାଡ଼ ିଦଅି। ପବତି୍ର ତମ୍ୱରୁ କାଠର
ତକ୍ତ ାଗଡୁ଼କି ସମାନ ଆକାରର େହବା ଉଚତି୍। 18 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ତଆିରି
କରିବା ପାଇଁ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର େକାଡ଼ଏିଟ ିକାଠର ତକ୍ତ ା ବ୍ୟବହାର କର।
19 େସହ ିେକାଡ଼ଏି ତକ୍ତ ା ତେଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରୂପାର ଆଧାର
କର। ପ୍ରେତ୍ୟକ ତକ୍ତ ା ତେଳ ଦୁଇଟ ିଆଧାର ରଖ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ତକ୍ତ ା ତେଳ
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ଦୁଇଟ ିଖିଲ ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିଆଧାର ରହବି। 20 ପୁଣ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଅନ୍ୟ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଉତ୍ତର ଦଗିେର େକାଡ଼ଏି ପଟା େହବ। 21 ପ୍ରେତ୍ୟକ ତକ୍ତ ା
ତେଳ ଦୁଇଟ ିଆଧାର ରହବି। ଏହପିରି ରୂପାର ଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିଆଧାର େହବ।
22 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପଶି୍ଚମ ଦଗିସ୍ଥ ପଶ୍ଚାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ପଟା
େହବ। 23 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର େସହ ିପଛପେଟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଖ େକାଣେର
ଦୁଇଖଣ୍ଡ ତକ୍ତ ା ରହବି। 24 ତହିଁ ତେଳ େଯାଡ଼ େହବ ଓ େସହପିରି ତହିଁ
ମୁଣ୍ଡେର ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ନକିଟେର େଯାଡ଼ େହବ, ଏହପିରି ଦୁଇଥର େହବ।
ତାହା ସବୁ ଦୁଇ େକାଣ ନମିେନ୍ତ େହବ। 25 ତମ୍ୱୁର ପଶି୍ଚମ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ,
େମାଟ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ତକ୍ତ ା କରିବ। େଷାହଳଟ ିେରୗପ୍ୟ ଆଧାର େହବ, ଦୁଇଟି
ଆଧାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ତକ୍ତ ା ତେଳ।

26 “ଅଗର୍ଳ ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଟୀମ୍ କାଠ ବ୍ୟବହାର
କରିବ। ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ ପାେଞ୍ଚାଟ ିଅଗର୍ଳ ତଆିରି କରିବ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର।
27 ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାେଞ୍ଚାଟ ିଅଗର୍ଳ ନମିର୍ାଣ କର ଏବଂ ପଛ ପାଶ୍ୱର୍
ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ନମିର୍ାଣ କର। 28 ପୁଣ ିମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅଗର୍ଳ ପଟାର ମଧ୍ୟ
େଦଶେର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ େସ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପାଇବ।

29 “ସବୁ ଢ଼ାଞ୍ଚାଗଡୁ଼କୁି ଓ ଖିଲକୁ ଧରି ରଖୁଥିବା ଢ଼ାଞ୍ଚାକୁ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ଆଚ୍ଛାଦନ କର। ସୁବଣ୍ଣର୍େର କଡ଼ା ତଆିରି କର। 30 ମୁଁ ପବର୍ତ ଉପେର
େଦଖାଇଥିବା େଯାଜନା ଅନୁସାେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁଟକୁି ତଆିରି କର।

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଅନ୍ତରାେଳ

31 “ତୁେମ୍ଭ ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍ ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୂତ୍ରେର
ଏକ ପରଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। େସଥିେର କିରୂବଦୂତଗଣର ଆକୃତକୁି ଚତିି୍ରତ
କର। 32 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପରଦାକୁ ଶିଟୀମ୍ କାଠର ଗ୍ଭରି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର
ଟାଙି୍ଗବ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନ କର। ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଆଙ୍କଡ଼ା
ସହତି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ରୂପାର ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କର। 33 ସୁବଣ୍ଣର୍
କଡ଼ାେର େସହ ିପରଦା ଟାଙି୍ଗ ଦଅି। ତା’ପେର ପରଦାର ପଛପେଟ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ ରଖ। େସହ ିପରଦାଟ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପୃଥକ
କରିବା ଉଚତି୍। 34 ତୁେମ୍ଭ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକର ଆଚ୍ଛାଦନ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ଭତିେର ରଖିବ।

35 “ପରଦାର ବାହାର ପାଶ୍ୱର୍େର େମଜ ରଖିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ େମଜର
ବପିରୀତ ପାଶ୍ୱର୍େର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଦକି୍ଷଣକୁ ଦୀପ ରଖିବା ଉଚତି୍। ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍କୁ େମଜ ରଖ।

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର

36 “ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ଏକ ନୀଳ ପରଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ଏହା ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୂତାେର ବୁଣାଯିବା ଉଚତି୍। 37

େସହ ିଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ନମିେନ୍ତ ପାଞ୍ଚ େଗାଟ ିଶିଟୀମ୍ କାଠର ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ
କରି ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇବ। ପୁଣ ିସୁବଣ୍ଣର୍େର ତହିଁର ଆଙ୍କଡ଼ା କରିବ। ତହିଁ
ନମିେନ୍ତ ପିତ୍ତଳର ପାଞ୍ଚ ଚୁଙ୍ଗୀ ଢ଼ାଳିବ।”

େହାମ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ଶିଟୀମ୍ କାଠ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହା ଏକ ବଗର୍
େକ୍ଷତ୍ର େହବା ଉଚତି୍। ଏହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହାତ

େଲଖାଏଁ େହବା ଉଚତି୍। ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ତନି ିହାତ େହବା ଉଚତି୍।
2 େବଦରି ଗ୍ଭରିେକାଣ ପାଇଁ ଶିଙ୍ଗ ତଆିରି କର। ଏହ ିଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି େବଦରି
ଏକ ଅଂଶ େହବା ଉଚତି୍। ଏହା କଂସାେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହବା ଉଚତି୍।

3 “ଭସ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର କର, େକାଦାଳ, ଗରା, କଣ୍ଟାଗ୍ଭମୁଚ ଏବଂ
କେରଇ କଂସାରୁ ତଆିରି କର। ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ପିତ୍ତଳେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 4

ପିତ୍ତଳେର ଏକ ଜାଲ ିକରିବ ଓ ତା’ ଉପେର ଗ୍ଭରି େକାଣେର ପିତ୍ତଳର
ଗ୍ଭରିକଡ଼ା କରିବ। 5 ଯଜ୍ଞେବଦରି ତେଳ ଥିବା ଥାକ ତେଳ ଜାଲକୁି ରଖ।
ଏହା ଯଜ୍ଞେବଦରି ମଧ୍ୟଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାଇବା ଉଚତି୍।

6 “ଯଜ୍ଞେବଦରି ଖମ୍ୱ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ନମିର୍ାଣ କରି େସଥିେର ପିତ୍ତଳ
ଆଚ୍ଛାଦନ କର। 7 ପୁଣ ିେସହ ିେବଦକୁି ବହବିା େବେଳ େବଦରି ଉଭୟ
ପାଶ୍ୱର୍ ଉପେର କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ରଖ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି
ଫମ୍ପା ସନୁି୍ଦକ ପରି ରଖ। ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ରୂେପ େଦଖାଇଥିଲି
େସହପିରି ଭାବେର େବଦ ିନମିର୍ାଣ କରାଯିବା ଉଚତି୍।

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ

9 “ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତଆିରି କର। େସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୂତା ନମିିର୍ତ ପରଦା ରହବିା ଉଚତି୍।
ଏହାର ଲମ୍ୱ ଏକ ଶହ ହାତ େହବା ଉଚତି୍। 10 ତହିଁର େକାଡ଼ଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ
େକାଡ଼ଏି ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର େହବ। ପୁଣ ିସ୍ତମ୍ଭର ଆଙ୍କଡ଼ା ଓ ଛୁଞ୍ଚଆି ରୂପାର
େହବ। 11 ତମ୍ୱୁର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ଶେହ ହାତ ଲମ୍ୱ ପରଦା େହବ ଓ
ତାହାର େକାଡ଼ଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ େକାଡ଼ଏି ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର େହବ। ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭର
ଆଙ୍କଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚଆି ରୂପାର େହବ।

12 “ଆଉ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରସ୍ଥତା ନମିେନ୍ତ ପଗ୍ଭଶ୍ ହସ୍ତ
ପରଦା ଓ ତହିଁର ଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଦଶ ଚୁଙ୍ଗୀ କରିବ। 13 ପୂବର୍ ଦଗିେର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରସ୍ଥତା ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ େହବ। 14 ପୂବର୍ ଭାଗେର ପ୍ରେବଶ
ପଥେର ପନ୍ଦର ହାତ ପରଦା ଓ ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ େହବ। 15

ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ପନ୍ଦର ହାତ ପରଦା ଓ ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ େହବ।
16 “ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରେବଶ ପଥ ନମିେନ୍ତ ପରଦାଟ ିେକାଡ଼ଏି ହାତ ଲମ୍ୱ

େହବା ଉଚତି୍। େସହ ିପରଦାଟକୁି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାଇଲନ ସୂତାେର ତଆିରି କର
ଯାହାକି ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତାେର ଶିଳ୍ପକମର୍ େହାଇଥିବ।
ଏବଂ ଏହାର ଗ୍ଭେରାଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗ୍ଭେରାଟ ିଆଧାର େହବା ଉଚତି୍। 17 ପୁଣି
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ରୂପା ଛୁଞ୍ଚଆିେର ବନ୍ଦ େହବ ଓ ତା’ର
ଆଙ୍କଡ଼ା ରୂପାର ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର େହବ। 18 ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟ ିଏକଶହ ହାତ
ଲମ୍ୱ ଓ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଉଚ୍ଚ େହବ। େସହ ିଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷାମସୂତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବା ସହତି କଂସାର ଆଧାର ରହବିା ଉଚତି୍। 19

ଆଉ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ସମୁଦାୟ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ସମସ୍ତ ଖିଲ କଂସାେର ନମିିର୍ତ େହବା ଉଚତି୍।

ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ େତୖଳ

20 “ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଲଭି
ଫଳରୁ ନମିର୍ଳ େପଷା ଅଲଭି େତୖଳ ଅନନ୍ତକାଳ ଦୀପ ଜଳାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଆଣବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି। 21 ହାେରାଣ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରମାେନ ପରଦା
ପଛେର ଥିବା ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଓ ଏହାର ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ
ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଉଚତି୍। ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରଜୁଯ୍ୟ େହବ।”

ଯାଜକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର

ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାେରାଣ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍, ଅବୀହୂ, ଇଲୟିାଜର ଓ
ଈଥାମରକୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଣ। େସମାେନ

େମାର ଯାଜକଗଣ େହେବ।
2 “ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାେରାଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ତଆିରି କର। େସହି

ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧେଲ େସ ସମ୍ମାନ ପାଇେବ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦଶିିେବ। 3 େସହ ିନପିୁଣ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ହାେରାଣକୁ ଯାଜକ ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲ।ି
4 ବୁକୁପଟା, ଏେଫାଦ, େଗାଟଏି େଗ୍ଭଗା, ଶୁକ୍ଳ  ସୁତାେର ବୁଣା ଯାଇଥିବା
େଗ୍ଭଗା, ପଗଡ଼ ିଓ କଟ ିବନ୍ଧନ େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହି
େଲାକମାେନ ଏହସିବୁ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ, େଯଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ େମାର ଯାଜକ
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ରୂେପ େସବା କରିେବ। 5 େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍, ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍
ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୁତ୍ର େହବ।

ଏେଫାଦ ଓ କଟବିନ୍ଧନ

6 “େସମାେନ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୁତ୍ରେର
ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନୁ୍ତ। 7

ଏହାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡେର ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟ ିରହବି। ଏହପିରି
ଭାବେର ତାହା ଯୁକ୍ତ େହବ।

8 “ଏେଫାଦର େଯଉଁ ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ତହିଁ ଉପେର ରହବି, ତହିଁର
ଚତିି୍ରତ କମର୍ େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଅନୁସାେର େହବ। ଅଥର୍ାତ୍ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର
ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୂତ୍ରେର େହବ।

9 “ଦୁଇଟ ିେଗାେମଦକମଣ ିେନଇ ତହିଁ ଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ନାମ େଖାଦତି କରିବ। 10 ଛଅଟ ିନାମ ଏକ ମଣ ିଉପେର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ
ଛଅଟ ିନାମ ମଣ ିଉପେର ରହବି। ଏହସିବୁ ନାମଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ
ଅନୁସାେର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚତି୍। 11 ଶିଳ୍ପ  କମର୍େର ମୁଦ୍ର ା
େଖାଳିବା ନ୍ୟାୟ େସହ ିଦୁଇ ମଣ ିଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରଗଣର ନାମ
େଖାଳିବ। ପୁଣ ିତାହା ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଧାରେର ବନ୍ଦ କରିବ। 12 ଏହା ପେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦୁଇ ମଣି
ଏେଫାଦର ଦୁଇସ୍କନ୍ଧ ପଟେିର େଦବ। ତହିଁେର ହାେରାଣ ସ୍ମରଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ ନାମ ବହବି।
13 ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଏହ ିପଥର ଏେଫାଦର ରହବି। 14 ଦୁଇ େମାଡ଼ା
େହାଇଥିବା ସୁବଣ୍ଣର୍ ଜଞି୍ଜର କରି େସହ ିଏେଫାଦେର ଲଗାଇବ।

ବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟା

15 “ନପିୁଣ କାରିଗର ଦ୍ୱ ାରା ନପିୁଣ ଭାବେର ବୁକୁପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ବୁକୁପଟା ଏେଫାଦ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଲ୍ମଲ୍ ଏବଂ ସୁବଣ୍ଣର୍, ନୀଳ, ବାଇଗଣି
ଏବଂ ଲାଲ୍ ମଲ୍ମଲ୍ ନପିୁଣ କଳାକୃତେିର ନମିର୍ାଣ େହବା ଉଚତି୍। 16

ଚତୁେଷ୍କାଣ ଓ େଦାହରା େହବ। ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ଏକ ଗ୍ଭଖଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ
ଗ୍ଭଖଣ୍ଡ େହବ। 17 ତାହାକୁ ଗ୍ଭରି ମଣ ିପଂକି୍ତେର ଖଚତି କରିବ। ତହିଁେର
ପ୍ରଥମ ପଂକି୍ତେର ଚୂଣୀ ଓ ପୀତମଣ ିମକର୍ତ, 18 ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଂକି୍ତେର
ପଦ୍ମରାଗ ଓ ନୀଳକାନ୍ତ ହୀରକ, 19 ତୃତୀୟ ପଂକି୍ତେର େପେରାଜ, ଯିସ୍ମ
ଓ କଟାେହଳା। 20 ଚତୁଥର୍ ପଂକି୍ତେର େବୖଦୂଯର୍୍ୟ, େଗାେମଦକ ଓ
ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ। ଏହସିବୁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ନଜି ନଜି ପଂକି୍ତେର ବସାଯିବ। 21 ଏହି
ମଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାେର
ଦ୍ୱ ାଦଶ େହବ। ମୁଦ୍ର ା ନ୍ୟାୟ େଖାଦତି ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣେିର େସହ ିଦ୍ୱ ାଦଶ
ବଂଶ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁତ୍ରର ନାମ ରହବି।

22 “ବୁକୁପଟା ନମିେନ୍ତ ହାରଗଡୁ଼କି ତଆିରି କର। ଏହ ିହାର ଶୁଦ୍ଧ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର େମାଡ଼ା ଯାଇଥିବ। 23 ବୁକୁପଟା ଉପେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଦୁଇ କଡ଼ା
ରହବି। ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର େସହ ିଦୁଇ କଡ଼ା ଲଗାଇବ। 24

ବୁକୁପଟା ସି୍ଥତ ଦୁଇ ସୁବଣ୍ଣର୍ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହ ିଦୁଇଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ହାର
ଲଗାଇବ। 25 ଦୁଇ ସୁବଣ୍ଣର୍ ହାରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏେଫାଦର ସ୍କନ୍ଧ ପଟେିର
ବାନ୍ଧ। 26 ଆଉ ଦୁଇଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କର ଏବଂ ବୁକୁପଟାର
ଏେଫାଦ ଭତିର ଭାଗସ୍ଥ ଦୁଇ େକାଣେର ତାକୁ ଲଗାଅ। 27 ଆହୁରି
ଦୁଇଟ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ କଡ଼ା କରି ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ରର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଦପଟ ିତେଳ ତହିଁର
ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେର େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ଉପେର ତାହା
ରଖିବ। 28 ବୁକୁପଟା େଯମନ୍ତ ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ଉପେର ଥାଇ
ଏେଫାଦରୁ ନ ଯିବ ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବୁକୁପଟାରକୁ ନଜି କଡ଼ାେର
ନୀଳସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ଏେଫାଦର କଡ଼ା ସହତି ବନ୍ଦ ରଖିେବ।

29 “େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସହି
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତି୍ୟ ସ୍ମରଣାେଥର୍ େସ ବଗି୍ଭରାଥର୍କ
ବୁକୁପଟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରଗଣର ନାମ ସକଳ ଆପଣା ହୃଦୟ ଉପେର
ବହନ କରିବ। 30 େସହ ିବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟାେର ତୁେମ୍ଭ ଊରୀମ୍ ଓ
ତୁମ୍ମୀମ୍ (ଦୀପି୍ତ ଓ ସଦିି୍ଧ) ରଖିବ। ତହିଁେର ହାେରାଣ େଯଉଁ ସମୟେର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। େସହ ିସମୟେର ହାେରାଣର ହୃଦୟ
ଉପେର ତାହା ରହବି, ପୁଣ ିହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଗି୍ଭର ଆପଣା ହୃଦୟ ଉପେର ବହବି।

ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର

31 “ଏେଫାଦ ନମିେନ୍ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀଳବଣ୍ଣର୍େର େଗ୍ଭଗା ତଆିରି କର। 32

ଏହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ମସ୍ତକ ପ୍ରେବଶ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛଦି୍ର  ରହବି। ସାଞ୍ଚଆୁର
ଗଳେଦଶ ନ୍ୟାୟ େସହ ିଛଦି୍ର ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବୁଣା କମର୍ େହବ। ତହିଁେର
ତାହା ଛଣି୍ଡ ିଯିବ ନାହିଁ। 33 ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନୀଳ,
ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ର ଡ଼ାଳିମ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ଗ୍ଭରି ଦଗିେର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ଘଣି୍ଟ ରହବି। 34 େସହ ିେଗ୍ଭଗାର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଗାଟଏି
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ଘଣି୍ଟ ଓ େଗାଟଏି ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ରହବି, ପୁଣ ିେଗାଟଏି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ଘଣି୍ଟ ଓ େଗାଟଏି
ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ରହବି। 35 ହାେରାଣ େସବା କରିବା ସମୟେର ତାହା ପିନି୍ଧବ।
େଯଉଁଥିେର େସ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ, େସେତେବେଳ ଘଣି୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ।
ଏହ ିପ୍ରକାେର ହାେରାଣ ମରିବ ନାହିଁ।

36 “ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଏକ ପାତ୍ର ତଆିରି କର ଏବଂ େଛାଟ େମାହରେର
େଖାଦତି କଲାପରି ଏହା ଉପେର େଖାଦନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର । 37 ପୁଣ ିପାଗ ଉପେର ରହବିା ପାଇଁ ତାହା ନୀଳ ସୁତ୍ରେର ବନ୍ଦ
କରି ପାଗର ସମ୍ମୁଖେର ରଖିବ। 38 ଏହା ହାେରାଣର କପାଳ ଉପେର
ରହବି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିବା ପବତି୍ର ଉପହାର ପାଇଁ
ହାେରାଣ ଦାୟୀ େହବ। ଏହା ସବର୍ଦା ତା’ର କପାଳେର ରହବି, ଯାହା
ଫଳେର େସହ ିଉପହାରଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ େହବ।

39 “ତୁେମ୍ଭ ଜାମାକୁ ବୁଟାଦାର ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ବସ୍ତ୍ରେର ଓ ପାଗକୁ ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷାମ ସୂତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପୁଣ ିକଟବିନ୍ଧନ ସୂଚୀକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଚତି୍ରବଚିତି୍ର
କରିବ। 40 ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗ୍ଭଗା, କଟବିନ୍ଧନ ଓ ପଗଡ଼ି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହ ିବସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି େସମାନଙୁ୍କ େଗୗରବ ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ େଦବ।
41 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣକୁ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣକୁ େସହସିବୁ ବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରାଅ। ତା’ପେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ କର ଓ ଧମର୍
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ କର, ତା’ପେର େସମାନଙୁ୍କ ଯାଜକ ରୂେପ େମାର େସବା
କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ଦିଅି।

42 “େସମାନଙ୍କର ଉଲଗ୍ନତା ଆଚ୍ଛାଦନ ନମିେନ୍ତ କଟଠିାରୁ ଜଙ୍ଘ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶୁକ୍ଳ  ଜଙି୍ଘଆ ତଆିରି କର। 43 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ କିମ୍ୱା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସବା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦରି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ
ଏହ ିବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଉଚତି୍, ତାହାେହେଲ େସମାେନ େଦାଷୀ େହେବ
ନାହିଁ ଓ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟେର େସମାେନ ଯାଜକ
ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କରନୁ୍ତ ଏହା ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର
ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି ଅେଟ।

ଯାଜକମାନଙ୍କର ନଯିୁକି୍ତ ପବର୍

“ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି,ି ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କିପରି ଯାଜକ ଭାେବ ନଯିୁକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ
େହବ। ଏକ ନଖିୁଣ ବାଛୁରି ଓ ଦୁଇଟ ିନଖିୁଣ ଅଣ୍ଡରିା େମଷ

ନଅି। 2 ଏହା ପେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଓ େତୖଳଯୁକ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ଚକୁଳୀ, ଏବଂ େତୖଳଯୁକ୍ତ ସରୁ ପିଠା, ଏହସିବୁ ଭଲ ଗହମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ଅଟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 3 ଏହ ିପିଠା ଓ େରାଟୀତକ ଡ଼ାଲାେର
ରଖ। ଏହା ପେର େସହ ିଡ଼ାଲା ସହତି ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଦୁଇଟ ିଅଣ୍ଡରିା
େମଷ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆଣ।

4 “ଏହା ପେର ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱ ାର େଦଶକୁ ଆଣ। େସମାନଙୁ୍କ ଗାେଧାଇ ଦଅି। 5

ହାେରାଣକୁ େସହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଅ। ଶୁକ୍ଳ  ସୂତ୍ରେର ବୁଣା ଯାଇଥିବା
େଗ୍ଭଗା ଏବଂ ଏେଫାଦର େଗ୍ଭଗା ଓ ବୁକୁପଟା ସହତି ପରିଧାନ କରାଇବ।
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ଆଉ ଚତିି୍ରତ କଟବିନ୍ଧନ ତାହାର କଟେିର ବାନ୍ଧ। 6 ତାହାର ମସ୍ତକେର
ପାଗ ବାନି୍ଧ ତା’ ଉପେର ଏକ ପବତି୍ର ମୁକୁଟ େଦବ। 7 ଏହା ପେର
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ େନଇ ତାହାର ମସ୍ତକ ଉପେର ଢ଼ାଳି ତାକୁ ଅଭେିଷକ
କରିବ।

8 “ଏହା ପେର ହାେରାଣର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣ।
େସମାନଙୁ୍କ ଧଳା ଜାମା ପରିଧାନ କରାଇବ। 9 ହାେରାଣର ଓ ତା’ର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କଟେିର କଟବିନ୍ଧନ ବାନି୍ଧଦଅି ଓ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ପଗଡ଼ ିବାନ୍ଧ। ତହିଁେର େସମାେନ ବେିଶଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ସବର୍ଦା
ଯାଜକ େହେବ।

10 “ତା’ପେର େସହ ିବାଛୁରିକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆଣ।
ହାେରାଣ ଏବଂ ତା’ର ପୁତ୍ରମାେନ େସହ ିେଗାବତ୍ସ ମସ୍ତକେର ହାତ ରଖିେବ।
11 ଏହା ପେର େସହ ିବାଛୁରିକୁ େସହଠିାେର ଅଥର୍ାତ୍ େସହ ିପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର ହତ୍ୟା କର। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େହବ। 12 ଏହା
ପେର େସହ ିବାଛୁରିର କିଛ ିରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ନଅି। ତୁମ୍ଭର
ଅଙୁ୍ଗଳିେର ରକ୍ତ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶିଙ୍ଗ ଉପେର ଦଅି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ
େବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳ। 13 ତା’ପେର ତା’ର ଭତିରର େମଦ, କଲଜିାର
େମଦ ଅଂଶ, ଯକୃତ ଏବଂ ଗ୍ଭରିପେଟ ଥିବା େମଦକୁ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଦଗ୍ଧ
କର। 14 ଏହା ପେର ବାଛୁରିର ମାଂସ, ଚମର୍ ଏବଂ ତା’ର େଗାବର େନଇ
ଛାଉଣ ିବାହାେର ଦଗ୍ଧ କର। ଏହା ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େନୖେବଦ୍ୟ
େହବ।

15 “ଏହା ପେର ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କୁହ େସମାେନ
ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଏକ ଅଣ୍ଡରିା େମଷର ମସ୍ତକ ଉପେର ରଖିେବ। 16 େସହି
ଅଣ୍ଡରିା େମଷକୁ ହତ୍ୟା କର ଓ ତା’ର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କର। େସହ ିରକ୍ତକୁ
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଗ୍ଭରିକାନ୍ଥେର ଛଞି୍ଚ ିଦଅି। 17 ଏହା ପେର ଅଣ୍ଡରିା େମଷକୁ
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟ। ତାହାର ଅନ୍ତ ଓ େଗାଡ଼ େଧୗତ କରି ତାହା ସବୁ
େସହ ିଖଣ୍ଡ ସକଳ ଓ ତା’ର ମସ୍ତକ ସହତି ରଖ। 18 ଏହା ପେର େଗାଟା
େମଷକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ
େହାମବଳି। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବାସତି ଉପହାର।

19 “ହାେରାଣକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡରିା େମଷ ମୁଣ୍ଡ
ଉପେର ହାତ ରଖିବାକୁ କୁହ। 20 େସହ ିଅଣ୍ଡରିା େମଷକୁ ହତ୍ୟା କର
ଏବଂ ତା’ର କିଛ ିରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କର। େସହ ିରକ୍ତକୁ ହାେରାଣର ଦକି୍ଷଣକଣ୍ଣର୍
ପ୍ରାନ୍ତେର ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣର ଦକି୍ଷଣ କଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାନ୍ତେର ଲଗାଅ। େସମାନଙ୍କର
ଦକି୍ଷଣହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙୁ୍ଗଠି ଉପେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଠି ଉପେର
ଏହା ଲଗାଅ। ପୁଣ ିଯଜ୍ଞେବଦରି ଗ୍ଭହଆିେଡ଼ ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚ। 21 ଏହା ପେର
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉପରିସି୍ଥତ ରକ୍ତରୁ ଓ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ
ହାେରାଣ ଉପେର ଓ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଉପେର, ପୁଣ ିତାହା ସହତି ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣ ଉପେର ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର ଛଞି୍ଚବି। ତହିଁେର େସ ଓ
ତାହା ସହତି ତାହାର ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣ ିତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର
ପବତି୍ର େହବ।

22 “ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଉତ୍ସଗର୍ୀତ େମଷର େମଦ ଓ େମଦମୟ
ଲାଙୁ୍ଗଳ ଓ ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତାପ୍ଳାବକ ଓ ଦୁଇ
ଗରୁୁଦା ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ େମଦ ଓ ଡ଼ାହାଣ ଚଟୁଆ ନଅି। େଯେହତୁ ତାହା
ଏକ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଅଣ୍ଡରିା େମଷ। 23 ଏହା ପେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ
ଡ଼ାଲା େନଇ େସହ ିଡ଼ାଲାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଥାଇବ। େସହି
ଡ଼ାଲାରୁ ଏକ େରାଟୀ, େତୖଳମିଶି୍ରତ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ସରୁ ଚକୁଳି େନବ।
24 ଏହସିବୁ େନଇ ହାେରାଣ ଏବଂ ତା’ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତେର େଦବ।
ତାଙୁ୍କ କୁହ େସମାେନ ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ହାତେର ଧରିେବ
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଶିିଷ୍ଟ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 25 ଏହା ପେର
ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଏହ ିେନୖେବଦ୍ୟ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି
େହାମବଳି ଉପେର ଦଗ୍ଧ କର। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବାସତି
ଉପହାର।

26 “ହାେରାଣଙ୍କର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଅଣ୍ଡରିା େମଷର ଛାତ ିନଅି ଏବଂ
ଏହାକୁ ବେିଶଷ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଧର। ଏହା ତୁମ୍ଭର

ଅଂଶ େହବ। 27 ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େମଷର ଛାତ ିଓ େଗାଡ଼କୁ ନଅି ଏବଂ
ଏହାକୁ ପବତି୍ର ରୂେପ ପୃଥକ କର। ଏହ ିଅଂଶସବୁ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 28 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସବର୍ଦା ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ ଅଂଶ େଦେବ। େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ େସହସିବୁ େନୖେବଦ୍ୟ େଦେବ େସହ ିସମୟେର ହାେରାଣ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଏହସିବୁ ଅଂଶ ପାଇେବ। େସମାେନ ଯାଜକକୁ
େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ ଅଂଶ େଦେବ, ଏହା ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ରହଣ
କରାଯିବ।

29 “ହାେରାଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବସ୍ତ୍ରକୁ ସାଇତ ିରଖ।
ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଏହ ିେପାଷାକ ତାଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବହାର େହବ। େସ ଏହାକୁ ପିନି୍ଧେବ େଯେତେବେଳ େସ ଅଭଷିିକ୍ତ
ଓ ଯାଜକ ପଦେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ େହେବ। 30 ହାେରାଣଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହାଯାଜକ େହେବ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହ ିବେିଶଷ େପାଷାକକୁ
ସାତ ଦନି ଧରି ପରିଧାନ କରିେବ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁକୁ ଆସେିବ, େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସବା କରିେବ।

31 “ଏହା ପେର େସହ ିପଦନେିଯାଗାଥର୍କ ଅଣ୍ଡରିା େମଷର ମାଂସ
େନଇ େଗାଟଏି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େରାେଷଇ କର। 32 ଏହା ପେର
ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ଏହାକୁ
ଖାଇେବ। ଡ଼ାଲାେର ଥିବା େରାଟୀକୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଖାଇେବ। 33

େସମାନଙୁ୍କ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯାହାଦ୍ୱ ାରା
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ େହଲା, ତାହା େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ। ମାତ୍ର େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ
ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ସବୁ ପବତି୍ର
ବସ୍ତୁ। 34 “ଯଦ ିପଦନେିଯାଗାଥର୍କ ମାଂସର କିଛ ିଅଂଶ କିମ୍ୱା େରାଟୀ
ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଯିାଏ, େତେବ ତାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକହ ିଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ, କରଣ ଏହା ପବତି୍ର ଅେଟ।

35 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ନଶିି୍ଚତ କରିବ, ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଥିବା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନଶି୍ଚୟ କରିବ।
ତାଙ୍କର ପଦନେିଯାଗ ପାଇଁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସାତ ଦନି ପାଇଁ ଲାଗିବ। 36

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସାତ ଦନି ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଏକ ବାଛୁରି ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଉଚତି୍। ଉତ୍ସଗର୍ୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପେର ଅଲଭି େତୖଳ ଢ଼ାଳ। 37

ସାତ ଦନି ଯାଏ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହପିରି ଯଜ୍ଞେବଦଟି ିଅତି
ପବତି୍ର େହବ। ଯାହାକିଛ ିଯଜ୍ଞେବଦକୁି ସ୍ପଶର୍ କେର ନଶି୍ଚୟ େସସବୁ ପବତି୍ର
େହବ।

38 “ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତୁେମ୍ଭ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। ଏହ ିବଳି ପାଇଁ େମଷଶାବକ ଏକ ବଷର୍ୀୟ େହବ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଦନି ଏହା ଦୁଇଟ ିବଳି େହବ। 39 ପ୍ରଥମ େମଷଶାବକ ପ୍ରଭାତେର ଓ
ଅନ୍ୟଟ ିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 40 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରଥମ େମଷଶାବକ ସହତି ଚତୁଥର୍ାଂଶ ନମିର୍ଳ େପଷା େତୖଳେର ମିଶି୍ରତ ଏକ
ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ମଇଦା ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ହନିର ଚତୁଥର୍ାଂଶ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ସଗର୍ କର। 41 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଦି୍ୱ ତୀୟ
େମଷ ଶାବକକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ପ୍ରଭାତେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅଗି୍ନ ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

42 “ଏହା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ନତି୍ୟ େହାମବଳି େହବ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆଳାପ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବ।ି
43 େସହ ିସ୍ଥାନେର ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବ।ି
େମାର ମହମିାେର ତମ୍ୱୁଟ ିପବତି୍ର େହବ।

44 “ମୁଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପବତି୍ର କରିବ ିଏବଂ ହାେରାଣ ଓ
ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଯାଜକ ରୂେପ େମାର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ।ି 45 ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ ିଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ।ି 46 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
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େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ମିଶର େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣଅିଛୁ, ତାହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର।

ଧପୂ ଜଳାଇବା ପାଇଁ େବଦି

“ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ଏକ େବଦ ିନମିର୍ାଣ କର। ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େବଦକୁି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚତି୍। 2

ଏହ ିେବଦ ିବଗର୍ାକାର େହବ। ଏକ ହାତ ଲମ୍ୱ, ଏକ ହାତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଦୁଇ ହାତ ଉଚ୍ଚ େହବା ଉଚତି୍। ଏହାର ଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି
େବଦରି ଅଂଶ େହବ। 3 ଏହ ିେବଦରି ଉପର ଏବଂ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍କୁ ନମିର୍ଳ
ସୁନାେର ଆଚ୍ଛାଦନ କର ଏବଂ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ସୁନା କାନ୍ଥ େଦବ। 4 ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ବଳୟ ତେଳ ଦୁଇଟ ିକଣା କର। ଏବଂ େସଠାେର ଦୁଇଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ଆଙ୍କଡ଼ା
ଲଗାଅ। ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ସାଙ୍ଗୀ ସାହାଯ୍ୟେର ବହନିଅି। 5 ଏହ ିସାଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ
ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ତଆିରି କରିବ। ଏହ ିସାଙ୍ଗୀଗଡୁ଼କି ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଛାଉଣି
କରାଯିବ। 6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସାକ୍ଷାତ କରିବ ିତାହା ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକର ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି େଯଉଁଟାକି ପରଦା ପାଶ୍ୱର୍େର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ଆଚ୍ଛାଦକର ଆଗେର ଅଛ।ି

7 “ହାେରାଣ ସୁଗନି୍ଧତ ଧୂପ ଜଳାଇବ। େସ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ପ୍ରଦୀପ
ପରିଷ୍କାର କରିବା େବେଳ େସହ ିଧୂପ ଜଳାଇବ। 8 ପୁଣ ିସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟେର ହାେରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟେର ଧୂପ ଜଳାଇବ, ତହିଁେର
େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଧୂପ
ଜଳାଇବ। 9 ବେିଦଶୀ ଧୂପ କିମ୍ୱା େହାମବଳି କିମ୍ୱା ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
େବଦ ିଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କର ନାହିଁ ଓ ତହିଁ ଉପେର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳ
ନାହିଁ।

10 “ହାେରାଣ, ପାପ କ୍ଷମାେଥର୍ ବଷର୍କୁ ଥେର େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ରକ୍ତ
ସହତି ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶିଙ୍ଗ ଉପେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦନି ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଉଚତି୍। ହାେରାଣର ବଂଶଧର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ଏହା କରିବା
ଉଚତି୍। ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପବତି୍ର।”

11 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 12 “ତୁେମ୍ଭ ଗଣତି େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଗଣନା
କରିବ। େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ନଜି ନଜି ପ୍ରାଣାେଥର୍ ଗଣନା ସମୟେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିେବ।
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣନା ସମୟେର ଆଘାତ େହବ ନାହିଁ। 13

େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରାଯାଏ େସମାେନ ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲ େଦବା ଉଚତି୍।
କାଯର୍୍ୟାଳୟ ମାପ ଅନୁସାେର ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲ, ଏହ ିେଶକଲ େକାଡ଼ଏି
େଗରାହ ଅେଟ। େସହ ିଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ।
14 େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ କିମ୍ୱା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକି୍ତ େଯେକହ ିଗଣତି
ମଧ୍ୟେର ଆସବି, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏହ ିେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 15

ଧନୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲରୁ ଅଧିକ େଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଗରିବ
େଲାକମାେନ ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲରୁ କମ୍ େଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ସମସ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ
ସମାନ େହବା ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ନମିେନ୍ତ, ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ। 16 େସହ ିଅଥର୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଖରୁ ଏକତ୍ର କର। ଏହ ିଅଥର୍କୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର କାଯର୍୍ୟାେଥର୍ ବନିେିଯାଗ
କର। ଏହ ିେଦୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମେନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ
ମାଧ୍ୟମ େହବ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ ଏହା ଦାନ
କରିେବ।”

ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୁଣ୍ଡ

17 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 18 “ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର
ଆଧାର ସବୁ କଂସାେର ତଆିରି କର। ପୁଣ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦି
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୁଣ୍ଡ ରଖ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜଳ ପୂଣ୍ଣର୍ କର। 19

ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େସମାନଙ୍କର ହାତ ପାଦ େଧୗତ

କରିେବ। 20 େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କଲା ସମୟେର
େସମାେନ େଧାଇ େହବା ଉଚତି୍, ଯାହାଫଳେର େସମାେନ ମରିେବ ନାହିଁ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଯାଜକର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ େବଦ ିପାଖକୁ ଯିେବ, 21

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦ େଧାଇେବ, ଯାହା ଫଳେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ ନାହିଁ। ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଦନି ପାଇଁ ରହବି।”

ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ

22 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 23 “ଏହ ିଅତୁ୍ୟତ୍ତମ
ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ପାଞ୍ଚଶତ େଶକଲ
ନମିର୍ଳ ଗନ୍ଧରସ ଓ ତା’ର ଅଧା ଅଥର୍ାତ୍ ଅଢ଼ାଇଶ େଶକଲ ସୁଗନି୍ଧ
ବାରୁଚନିୀ ଓ ଅଢ଼ାଇଶତ େଶକଲ ସୁଗନି୍ଧ ବଚ ସଂଗ୍ରହ କର। 24

କାଶିଆର 500 େଶକଲ ସଂଗ୍ରହ କର। େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ ଓଜନ
କରୁଛ, କାଯର୍୍ୟାଳୟ ମାପ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୀନ ଅଲଭି
େତୖଳ ସଂଗ୍ରହ କର।

25 “ଏହ ିସବୁତକ ମସଲା ଓ େତୖଳ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଗନି୍ଧ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ତଆିରି କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ର  ଆଣ। ତାହା ଅଭେିଷକାଥର୍କ ପବତି୍ର େତୖଳ
ମିଶାଇବ। 26 ଏହା େନଇ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ଉପେର ସଞି୍ଚନ କର। 27 େମଜ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ
ତହିଁର ସକଳ ଅଂଶ, ଧୂପ େବଦ,ି 28 େହାମବଳିର େବଦ ିଓ ତହିଁର
ସକଳ ଅଂଶ, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର ରୁଖା। 29 ଏହସିବୁ ବସ୍ତୁକୁ
ପବତି୍ର କର। ତହିଁେର େସଗଡୁ଼କି ମହାପବତି୍ର େହବ ଏବଂ ଯାହାକିଛି
େସଗଡୁ଼କି ସ୍ପଶର୍ କେର େସସବୁ ନଶି୍ଚୟ ପବତି୍ର େହବ।

30 “ଏହ ିେତୖଳକୁ ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପେର ଛଞି୍ଚି
ପବତି୍ର କର। େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ପାଇଁ
ଅଭେିଷକ କରି ପବତି୍ର କରିେବ। 31 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ବଷିୟେର କୁହ େଯ ଏହା ପବତି୍ର ଅେଟ। ଏହା
ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର େହବ। 32 େକହ ିଏହାକୁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ
କାଯର୍୍ୟେର ସାଧାରଣ େତୖଳ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ବେିଶଷ
େତୖଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାପରି ଅନ୍ୟ ସୁଗନି୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ନାହିଁ। ଏହ ିେତୖଳ
ପବତି୍ର ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପବତି୍ର େହବା ଉଚତି୍। 33 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ
ଏହ ିେତୖଳ ପରି ସୁଗନି୍ଧ ତଆିରି କେର, ଏବଂ ଯଦ ିଅେଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତକୁ
ଦଆିଯାଏ, ତାକୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯିବ।”

ଧପୂ

34 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ନକିଟେର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍ ଗଗୁ୍ଗଳୁ ଓ ନଖୀ, କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ନମିର୍ଳ
େଲାବାନ୍। ଏହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସମଭାବେର ସଂଗ୍ରହ କର। 35

ଏହସିବୁ ମିଶାଇ ସୁଗନି୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଧୂପକାରକକୁ ଆଣ।
ଏଥିେର ଲବଣ ମଧ୍ୟ ମିଶାଅ। ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବତି୍ର ଅେଟ।
36 ତହିଁରୁ କିଛ ିଚୂଣ୍ଣର୍ କରି େଯଉଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ରଖିବ। ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହାପବତି୍ର େହବ। 37 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ
କରିବ, ତହିଁର ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ନଜି ପାଇଁ କର ନାହିଁ।
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ। 38 ଯଦି
େକହ ିଆପଣା ଘ୍ରାଣାେଥର୍ େସହପିରି ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। େତେବ
େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।”

ବତ୍ସେଲଲ ଓ ଅହଲୀୟାବ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା
ପରିବାରବଗର୍ର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ବାଛ ିଅଛୁ ଯିଏକି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
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ଏକ ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। େସ େହଉଛ ିହୂରର େପୗତ୍ର, ଉରିର ପୁତ୍ର
ବତ୍ସେଲଲ। 3 ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାେର ବତ୍ସେଲଲକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କଲୁ।
ସମସ୍ତ କାରିଗରି କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େକୗଶଳ ଓ
ଜ୍ଞାନ େଦଇଅଛୁ। 4 ବତ୍ସେଲଲ ଜେଣ ଉଚ୍ଚେକାଟୀର କମର୍କାର ଏବଂ େସ
ସୁନା, ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳର କାରୁକାଯର୍୍ୟମାନ ଉତ୍ତମ ଭାବେର କରିପାରୁ
ଥିେଲ। 5 ବତ୍ସେଲଲ ସୁନ୍ଦର ଗହଣାମାନ ତଆିରି କରିପାରୁଥିେଲ। େସ
ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାଠ କମର୍ମାନ କରିପାରୁ ଥିେଲ। ବତ୍ସେଲଲ ସବର୍ପ୍ରକାର
କାଯର୍୍ୟେର ନପିୁଣ ଥିେଲ। 6 ଅହଲୀୟାବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତାକୁ ବାଛଅିଛୁ। େସ େହଉଛ ିଦାନ ପରିବାରବଗର୍ର ଅହୀଷାମକର ପୁତ୍ର।
ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନମନା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନେର ଭରପୁର
କଲୁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙୁ୍କ େକୗଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ ଏବଂ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କାଯର୍୍ୟ କରିେବ।

7 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ, ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ,
ସନୁି୍ଦକର ଆଚ୍ଛାଦକ,
ତା’ର ପାପାଛଦନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ,
8 େମଜ ଏବଂ ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ,
ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦୀପ ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ
ଧୂପ ଜାଳିବା ପାଇଁ େବଦ,ି
9 େହାମବଳି େବଦ ିଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର,
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି,
10 ଯାଜକ ହାେରାଣ ନମିେନ୍ତ ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବେର ସଲିାଇ
କରାଯାଇଛ,ି
ହାେରାଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ରମାନ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଯାଜକ କମର୍ କରିେବ େସେତେବେଳ େସମାେନ େସଗଡୁ଼କି
ପରିଧାନ କରିେବ।
11 ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଓ ଧୂପ

ଏହ ିକମର୍ୀମାେନ କାଯର୍୍ୟମାନ େମାର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କରିେବ।”

ବଶି୍ରାମ ଦନି

12 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 13 “ଏହ ିକଥା
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ
କରିବା ଉଚତି୍। େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରନି୍ତ। ଏହା
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚହି୍ନ େହବ।

14 “‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର ଅେଟ। ଯଦ ିେକହ ିଏହାକୁ ଅପବତି୍ର କେର
େତେବ େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା ଉଚତି୍। ଯଦ ିେକହ ିେସଦନି କାଯର୍୍ୟ
କେର, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା େହବା ଉଚତି୍। 15 ଏକ
ସପ୍ତାହେର ଛଅ ଦନି କାଯର୍୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ
କରିବ। ଏହ ିଦନିଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଦନି ଅେଟ। ଏହି
ପବତି୍ର ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େଯେକହ ିକାଯର୍୍ୟ କେର ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ।
16 ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିେବ। ଏହି
ନୟିମ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ରହବି। ଏହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନ
କରାଯିବ। ଏହା ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚୁକି୍ତ। 17 େମାର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଚହି୍ନ େହବା
ଉଚତି୍। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଛଅ ଦନିେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ତଆିରି
କରି ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କରି ଆଶ୍ୱାସତି େହାଇଥିେଲ।”’

18 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
ନୟିମ ସ୍ୱରୂେପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗଳି ଲଖିିତ ଦୁଇଟ ିପ୍ରସ୍ତର ପଟା ଫଳକ
ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।

ସୁବଣ୍ଣର୍ ବାଛୁରି

େଲାକମାେନ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ, େମାଶା ପବର୍ତ ଉପରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସବିାକୁ େଡ଼ରି କେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ହାେରାଣଙ୍କ
ନକିଟେର ରୁଣ୍ଡ େହେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ,

େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ଜାଣ ିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ’ଣ େହାଇଛ।ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନବା
ପାଇଁ େକେତକ େଦବତାଗଣ ନମିର୍ାଣ କର।”

2 ହାେରାଣ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ,
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ କୁଣ୍ଡଳ େମା’ ପାଖକୁ ଆଣ।”

3 େତଣୁ େଲାକମାେନ େସହ ିକଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ ଗଡୁ଼କୁି ସଂଗ୍ରହ କରି
ହାେରାଣଙୁ୍କ େଦେଲ। 4 ହାେରାଣ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଗ୍ରହଣ
କେଲ। ତା’ପେର ହାେରାଣ େସଥିରୁ ଏକ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଶିଳ୍ପ ାସ୍ତ୍ରେର ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି େସଥିେର ଢ଼ଳା ବାଛୁରି ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ଏହା ପେର େସ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ, େଯଉଁ େଦବତା ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ, େସଗଡୁ଼କି ଏହ।ି”
5 ହାେରାଣ ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଖିେଲ, େତଣୁ ହାେରାଣ ଏହାର ସମ୍ମୁଖେର

ଏକ େବଦ ିତଆିରି କେଲ। ଏହା ପେର ହାେରାଣ େସଠାେର ଏକ େଘାଷଣା
କେଲ। େସ କହେିଲ “ଆସନ୍ତା କାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ଏକ େଭାଜି
େହବ।”

6 ତା’ ପରଦନି ଅତ ିପ୍ରଭାତରୁ େଲାକମାେନ ଉଠିେଲ। େସମାେନ
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣେିଲ। ଏହା ପେର
େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହା ପେର ଲୀଳା
କରିବାକୁ ଉଠିେଲ।”

7 େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହି
ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ। ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ, େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ
ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିଲ, େସମାେନ େଘାର ପାପ କରିଛନି୍ତ। 8

େସମାେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିବା ପଥରୁ ବମିୁଖ େହେଲ।
େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଏକ ବାଛୁରି ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସମାେନ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍କୁ
ଉପାସନା କରୁଛନି୍ତ ଏବଂ ତା’ର ସମ୍ମୁଖେର ବଳିଦାନ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ
କହନି୍ତ , ‘ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର େଦଶରୁ େଯଉଁ େଦବତା ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ, େସଗଡୁ଼କି ଏହ।ି’”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ।ି
େସମାେନ ଅତଶିୟ ଜିଦ୍େଖାର 10 େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ ବରିକ୍ତ କର
ନାହିଁ, େଯଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େମାର େକ୍ର ାଧେର ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି ଏହା
ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାନ ଜାତ ିସୃଷି୍ଟ କରିବ।ି”

11 କିନୁ୍ତ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭକି୍ଷା ମାଗିେଲ, “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧେର ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଶକି୍ତ ବଳେର େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିଲ। 12

କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର, ତାହାେହେଲ
ମିଶରୀୟମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ େଯାଜନା
କରିଥିେଲ। େସହ ିକାରଣରୁ େସ ତାଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି େସହି
ପବର୍ତଗଡୁ଼କିେର ମାରି ପୃଥିବୀରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ େଯାଜନା
କରିଥିେଲ।’ େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୟାକରି
ତୁମ୍ଭର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। ଦୟାଳୁ ହୁଅ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର
ନାହିଁ। 13 ମେନରଖ, ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଏବଂ ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭର
େସବକଗଣ। ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ, ‘ଆକାଶେର ଥିବା
ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ େହବ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିବା ଭୂମି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି େସହ ିଭୂମି ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େହବ।”’

14 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରୁ ମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 31:3 71 ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 32:14
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15 ଏହା ପେର େମାଶା ବୁଲ ିପଡ଼େିଲ ଓ ପବର୍ତର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଗେଲ। େମାଶାଙ୍କ ହାତେର ଚୁକି୍ତ େଲଖା ଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଥିଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହା ପଛପେଟ ଓ ଆଗ ପେଟ େଲଖା େହାଇଥିଲା।
16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱହସ୍ତେର େଲଖିଥିେଲ।

17 ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିେଭାଜିର େକାଳାହଳ ଶୁଣେିଲ। ଯିେହାଶୂୟ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଛାଉଣେିର ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦପରି ଏହା ଶୁଭୁଛ।ି”

18 େମାଶା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହା େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନରି ଶବ୍ଦ
ନୁେହଁ। କିମ୍ୱା ପରାଜୟର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ। ମୁଁ ଗାୟନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି
ପାରୁଛ।ି”

19 େମାଶା ଛାଉଣରି ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସ େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ବାଛୁରି
େଦଖିେଲ ଏବଂ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନାଚୁଥିବାର େଦଖିେଲ। େମାଶା
ରାଗିଗେଲ। େସ ରାଗେର େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକକୁ ପବର୍ତ ତେଳ ଫିଙି୍ଗ
ଚୂନା କରି େଦେଲ। 20 ଏହା ପେର େମାଶା େସମାେନ ତଆିରି କରିଥିବା
ବାଛୁରିକୁ େନଇଗେଲ ଏବଂ େସ ଏହାକୁ ନଆିଁେର ତରଳାଇ େଦେଲ। ଏହା
ପେର େସ େପଷି େଦେଲ ଏବଂ ତାକୁ ପାଣେିର ମିଶାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ େସହ ିପାଣ ିପିଆଇେଲ।

21 େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ
କେଲ? କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ପାପ କରିବାକୁ ଆେଗଇ େନଲ?”

22 ହାେରାଣ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େକ୍ର ାଧ ହୁଅ ନାହିଁ ମହାଶୟ। ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ଏହ ିେଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ଭୁଲ୍ କରନି୍ତ। 23 େଲାକମାେନ େମାେତ
କହେିଲ, ‘େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। କିନୁ୍ତ
ତାଙ୍କର କ’ଣ େହଲା ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ନାହୁଁ। େତଣୁ କିଛ ିେଦବଗଣ
ତଆିରି କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ ନଅି।’ 24 େତଣୁ ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହଲି,ି ‘ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର କିଛ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ଅଳଙ୍କାର ଅଛ,ି େତେବ
େମା’ ପାଖକୁ ଆଣ, େତଣୁ େସମାେନ େମାେତ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବଣ୍ଣର୍
େଦେଲ।’ ମୁଁ ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ ନଆିଁେର େଫାପାଡ଼ ିେଦଲ ିଓ ଏହ ିବାଛୁରି ତଆିରି
କଲ।ି”

25 େମାଶା ହୃଦ୍େବାଧ କେଲ େଯ, ହାେରାଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ
ବାହାର କରି େଦଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େହବାକୁ
େହବ। 26 େତଣୁ େମାଶା ଛାଉଣ ିଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ଛଡି଼ା େହାଇ କହେିଲ,
“େଯଉଁ େଲାେକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ େସମାେନ େମା’
ପାଖକୁ ଆସ।” ଏବଂ ଏଥିେର େଲବୀ ବଂଶର ସମସ୍ତ େଲାକ େମାଶାଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼େିଲ।

27 େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି ିଇସ୍ରାଏଲର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା
ଜଙ୍ଘେର ଖଡ଼୍ଗ ବାନି୍ଧ ଛାଉଣରି ମଧ୍ୟେଦଇ େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାରରୁ ଅନ୍ୟଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଯିବା ଆସବିା କର ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା, ମିତ୍ର ଓ
ପ୍ରତବିାସୀକୁ ବଧ କର।’”

28 େତଣୁ େମାଶା େଯପରି କହେିଲ, େଲବୀୟମାେନ େସହପିରି କେଲ
ଏବଂ େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲେର 3000 େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। 29

ଏହା ପେର େମାଶା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ପୁତ୍ର ଓ
ଭାତୃଗଣର ବପିକ୍ଷ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଜି ନଜିକୁ ନଯିୁକି୍ତ
କର ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।”

30 ପରଦନି ସକାେଳ େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଭୟଙ୍କର ପାପ କରିଛ। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ିଏବଂ
ହୁଏତ ତୁମ୍ଭର ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ।ି” 31

େତଣୁ େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଗହୁାରି ଶୁଣ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍େର େଦବତାଗଣ
କରି ଭୟଙ୍କର ପାପ କରିଛନି୍ତ। 32 ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା
କରିଦଅି, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା ନ କର େତେବ ତୁେମ୍ଭ େଲଖିଥିବା
ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକରୁ େମାର ନାମକୁ କାଟ ିଦଅି।”

33 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , ମୁଁ େମାର ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକରୁ େସମାନଙ୍କର ନାମ କାଟି
େଦବ।ି 34 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ ିେସହି
େଦଶକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇଯାଅ। େଦଖ, େମାର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିେବ କିନୁ୍ତ ପାପୀମାେନ ଉଚତି୍ ସମୟେର ଦଣ୍ଡତି
େହେବ।” 35 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା
ଆଣେିଲ, େସ ଏପରି କେଲ କାରଣ େଲାକମାେନ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଏହ ିସୁବଣ୍ଣର୍
ବାଛୁରି ତଆିରି କରିବାକୁ କହଥିିେଲ।

ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ ିନାହିଁ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ
ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏ
େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ

ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ,ି େସମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ େଦବି
େବାଲ।ି 2 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଏକ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ପଠାଇବ ିପୁଣ ିମୁଁ
କିଣାନୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବ।ି 3 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ
େଦଶକୁ ଯାଅ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବ,ି େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜିଦ୍େଖାର େଲାକ।”

4 େଲାକମାେନ ଏହପିରି ଅଶୁଭ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣବିା ପେର େସମାେନ
େଶାକ କେଲ ଏବଂ େଲାକମାେନ ଆଉ କଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ ପିନି୍ଧେଲ ନାହିଁ। 5

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ। ମୁଁ ଯଦ ିଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଯିବ ିେତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି େତଣୁ ଆପଣା ଶରୀରରୁ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ବାହାର କର। ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରାଯିବ ବଗି୍ଭର
କରିବା।’” 6 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େହାେରବ ପବର୍ତ ନକିଟରୁ
ଆସବିାଠାରୁ ଆଉ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପିନି୍ଧେଲ ନାହିଁ।

ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ

7 େମାଶା ତମ୍ୱୁ େନଇ ଛାଉଣଠିାରୁ କିଛ ିଦୂରେର ଅଲଗା ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସ େସହ ିତମ୍ୱୁର ନାମ “ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ େଦେଲ।” େଯଉଁ
େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ତାଙୁ୍କ େସହି
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ଲିା। 8 େମାଶା ବାହାର େହାଇ ତମ୍ୱୁ
ନକିଟକୁ ଯିବା ସମୟେର ସମସ୍ତ େଲାେକ ଉଠି ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁ ବାହାେର
ଠିଆ େହେଲ, ଆଉ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାଶା େସହ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ
ନ କେଲ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନାଇ ରହେିଲ। 9

େମାଶା ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ େମଘସ୍ତମ୍ଭ ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ। 10 େତଣୁ
େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର େମଘ ସ୍ତମ୍ଭ େଦଖିେଲ।
େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଥାଇ ପ୍ରଣାମ
କେଲ।

11 ଏହ ିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ମୁହଁାମୁହିଁ କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ େଯପରି େସ
ତାଙ୍କର ବନୁ୍ଧ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି େମାଶା କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ସାରିବା ପେର
ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସେିଲ କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ପରିଗ୍ଭରକ ସବର୍ଦା ତମ୍ୱୁେର
ରହୁଥିେଲ। େସହ ିପରିଗ୍ଭରକର ନାମ ଥିଲା ଯିେହାଶୂୟ, େସ ଥିେଲ ନୂନର
ପୁତ୍ର।

େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା େଦଖିେଲ

12 େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଜ୍ଞା େଦଲ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କହଲି ନାହିଁ େମା’ ସହତି
କାହାକୁ ପଠାଇବ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହଛି େଯ, ‘ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭଲଭାେବ
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ଜାଣ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରୀତ।’ 13 ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ,ି େତେବ ବନିୟ କରୁଛ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର
ପଥସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଅି, େଯଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଖୁସୀ କରି ପାରିବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ଦୟା କରି ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର ଦଳେର
େମାେତ ବେିବଚନା କର।”

14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ଉପସି୍ଥତ ିତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ େଦବ।”

15 ଏହା ପେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଉପସି୍ଥତି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନ ରେହ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକଉଁଠାକୁ ପଠାଅ
ନାହିଁ। 16 କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ େଯ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର େହାଇଅଛୁ ଏହା ଆେମ୍ଭ କିପରି ଜାଣବିା? ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ସହତି ଯାଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଜାଣବୁି। େଯମନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବେିଶଷ େଲାକ େହବା।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନ ଯାଅ, େତେବ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଭନି୍ନ  େନାହୁଁ।”

17 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର କଥା ଅନୁଯାୟୀ
ମୁଁ କରିବ ିକାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରୀତ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନାମଦ୍ୱ ାରା
ଜାଣଅିଛ।ି”

18 ଏହା ପେର େମାଶା କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ମହମିା େମାେତ
େଦଖାଅ।”

19 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବ,ି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନାମ େଘାଷଣା କରାଇବ।ି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କେର ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ
କରିବ ିଓ ଯାହାକୁ ଦୟାକେର ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ।ି 20 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
େମାର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ େକହ ିେମାେତ େଦଖିେଲ ଜୀବତି
ରହ ିପାରିେବ ନାହିଁ।

21 “େମା’ ନକିଟେର ଏକ େଶୖଳ ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଶୖଳ ଉପେର
ଛଡି଼ା େହବ। 22 ତୁମ୍ଭ ନକିଟ େଦଇ ଆମ୍ଭ ମହମିାର ଗମନ ସମୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଶୖଳର େସହ ିଛଦି୍ର େର ରଖିବ ିଓ ମୁଁ ଗମନର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆପଣା ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଛନ୍ନ  କରିବ।ି 23 ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ହସ୍ତ କାଢ଼ ିେନେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୃଷ୍ଠ େଦଖିବ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ମୁଖ େଦଖି
ପାରିବ ନାହିଁ।”

ନୂତନ ପଥର ଫଳକ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତର
ଫଳକ ପରି ଆଉ ଦୁଇଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ତଆିରି କର। ଆଗ
ପ୍ରସ୍ତର ଫଲକେର ଯାହା େଲଖା ଥିଲା ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଚୂଣ୍ଣର୍

କରିଛ ମୁଁ ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକେର ତାହା ସବୁ େଲଖିବ।ି 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ଆସନ୍ତାକାଲ ିପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଭାତେର ସୀନୟ ପବର୍ତକୁ
ଆସ ଏବଂ େମା’ ଉପସି୍ଥତେିର ପବର୍ତର ଶୀଷର୍େର ଛଡି଼ା ହୁଅ। 3 ତୁମ୍ଭ
ସହତି ଆଉ େକୗଣସ ିେଲାକ ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଏବଂ ଏହ ିପବର୍ତେର
େକହ ିନ ରହୁ, ଏପରିକି େଗାେମଷାଦ ିମଧ୍ୟ ପବର୍ତ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଚରିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।”

4 ତହୁଁ େମାଶା ପ୍ରଥମ ଫଳକ ପରି ଦୁଇଟ ିଫଳକ କାଟେିଲ ଏବଂ ତା’
ପରଦନି ପ୍ରଭାତରୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ସୀନୟ ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକକୁ ନଜି ସହତି େନଇଗେଲ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। େସଠାେର ତାଙ୍କ
ସହତି ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଯିେହାବାଃ େବାଲ ିେଘାଷଣା
କେଲ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ ିଏହା େଘାଷଣା କେଲ।
“ଯିେହାବାଃ, ଯିେହାବାଃ ଦୟାଶୀଳ ପରେମଶ୍ୱର, େସ େକ୍ର ାଧେର ଧିର। େସ
ଦୟାଳୁ ଓ ସତ୍ୟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର
ବଂଶଧରଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େଦାଷ
କ୍ଷମା କରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦାଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ

େଦାଷୀକୁ ତା’ର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଓ ତାର ନାତ ିନାତୁଣୀମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି
କରିେବ। ଅଥର୍ାତ୍ େଦାଷୀ ତାର ତୃତୀୟ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ
କରନି୍ତ।”

8 ଏହା ପେର େମାଶା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଉପାସନା କରି କହେିଲ, 9 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତି
ସଦୟ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଦୟାକରି ଆସ। ମୁଁ ଜାେଣ ଏହି
େଲାକମାେନ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ। କିନୁ୍ତ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା
କର! ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କର।”

10 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିନୟିମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହତି କରିଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି କାଯର୍୍ୟ କରିବ ିେଯ,
ପୃଥିବୀେର େକୗଣସ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା େଲାକମାେନ େମାର ମହାନତା ଜାଣ ିପାରିେବ
େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ। େଲାକମାେନ େମାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ
େଦଖିେବ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବ।ି 11 ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କର। ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲ ିତାହା ଅନୁସରଣ କର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶରୁ ବତିାଡ଼ତି କରିବ।ି ମୁଁ କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ,
ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବତିାଡ଼ତି କରିବ।ି 12

ସାବଧାନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଉଛ େସମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସି
ଚୁକି୍ତ କର ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସି
ଚୁକି୍ତ କର, େତେବ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବଧିା େହବ। 13 େତଣୁ
େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିସବୁ ଧ୍ୱଂସ କର। େସମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ଭାଙି୍ଗଦଅି।
େସମାନଙ୍କର ପବତି୍ର କାଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭସବୁ କାଟ ିପକାଇବ। 14 ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
େଦବତାର ଉପାସନା କର ନାହିଁ, କାରଣ େମାର ନାମ ଯିେହାବାଃ,
ସ୍ୱେଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର ଉଦ୍େଯାଗୀ, ମୁଁ ସ୍ୱେଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର ଉଦ୍େଯାଗୀ
ପରେମଶ୍ୱର।

15 “ସାବଧାନ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରିବ େସମାନଙ୍କ ସହତି
େକୗଣସ ିଚୁକି୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣମାନଙ୍କର ଅନୁଚର େହବ। କିମ୍ୱା େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦବ। ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର
କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କର େଦବଗଣମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବା ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େଦବତାମାନଙ୍କର
ଅନୁଗାମୀ କରାଇ ପାରନି୍ତ।

17 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା େଦବତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
କର ନାହିଁ।

18 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କର। ପୁଣି
ଆବୀବ୍ ମାସର େଯଉଁ ସମୟେର େଯଉଁପରି କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ। େସହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଖାଇବ।
କାରଣ େସହ ିଆବୀବ୍ ମାସେର ତୁେମ୍ଭ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସଥିିଲ।

19 “େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ େମାର। ଏପରିକି େଗାେମଷାଦି
ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ େମାର। 20 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏକ ପ୍ରଥମଜାତ
ଗଧକୁ ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ େମଷ ବଦଳେର ତାହା
କ୍ରୟ କରି ପାରିବ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମଷ ବଦଳେର ତାହା କ୍ରୟ ନ କର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଗଧର େବକ ଭାଙି୍ଗବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ। େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବନିା
ଉପହାରେର େମା’ ପାଖକୁ ଆସବି ନାହିଁ।

21 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଅ ଦନି କାମ କରିବ। କିନୁ୍ତ ସପ୍ତମ ଦନି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମ େନବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରିକି ଶସ୍ୟ ବୁଣା ଏବଂ
ଶସ୍ୟଅମଳ ସମୟେର ଏହ ିନୟିମ ପାଳନ କରିବ।

22 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତାହର ପବର୍ ପ୍ରଥମ ଗହମ କଟା ପବର୍ ଓ ବଷର୍ର
େଶଷ ଭାଗେର ଶସ୍ୟଅମଳର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍।
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23 “ତନିଥିର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।

24 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ ଯାଅ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
େସଠାରୁ ତଡ଼ ିେଦବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମା ବୃଦି୍ଧ କରିବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ପାଇବ। େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଭୂମି
େନଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବଷର୍େର ତନିଥିର ତୁମ୍ଭର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ।

25 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ
େସ ସମୟେର ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ।
“ଏହ ିସମୟେର ନସି୍ତାରପବର୍ ଉତ୍ସବର ବଳି ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ରଖିବ ନାହିଁ।
26 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

େସହସିବୁକୁ ପ୍ରଥେମ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବି।
“କଦାପି େଗାଟଏି େମଷକୁ ତା’ର ମା ଦୁଗ୍ଧେର ପାକ କରିବ ନାହିଁ।
27 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ ସମସ୍ତ େଲଖ ଯାହା

ଆେମ୍ଭ ସବୁ କହଲୁି। ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କଲୁ।

28 େମାଶା େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତି
ରହେିଲ। େମାଶା େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ କିମ୍ୱା ପାନୀୟ େସଠାେର ଗ୍ରହଣ କେଲ
ନାହିଁ। ଏବଂ େସ ଚୁକି୍ତର ବାକ୍ୟସବୁ େସହ ିଦଶଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକେର
େଖାଦତି କେଲ।

େମାଶାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହଁ

29 ଏହା ପେର େମାଶା ସୀନୟ ପବର୍ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇେଲ। େସ
େସହ ିଦୁଇଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଚୁକି୍ତ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଆସଥିିେଲ। େମାଶାଙ୍କର
ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦଶିୁଥିଲା କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି କେଥାପକଥନ
କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହା ଜଣା ନ ଥିଲା। 30 ହାେରାଣ ଏବଂ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େଦଖିେଲ େମାଶାଙ୍କର ମୁଖ ଅତ ିଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ଦଶିୁଛ।ି େତଣୁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କେଲ। 31 କିନୁ୍ତ
େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଡ଼ାକିେଲ। େତଣୁ ହାେରାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େମାଶା େସମାନଙ୍କ ସହତି
କେଥାପକଥନ କେଲ। 32 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାେକ
େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ଏହା ପେର େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ ଯାହା ସୀନୟ ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ।

33 େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହସିାରିବା ପେର ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆବରଣ
କରି େଦେଲ। 34 େଯେତେବେଳ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି କଥା
େହବାକୁ ଭତିରକୁ ଗେଲ। େସ ଓଢ଼ଣୀକୁ ହଟାଇେଲ, ତା’ପେର େସ
ବାହାରି ଆସେିଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତାହା
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। 35 େଲାକମାେନ େଦଖି ପାରିେଲ
େଯ େମାଶାଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦଶିୁଛ।ି େତଣୁ େମାଶା ତାଙ୍କର ମୁହଁେର
ଆବରଣ େଦେଲ। େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ପୁନରାୟ କଥା େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆବରଣ କରି ରଖିେଲ।

ବଶି୍ରାମ ଦନିର ବଧିି

େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରାଇେଲ।
େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ କହଥିିବା ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି।ି

େସଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭ ପାଳନ କରିବ।
2 “ଛଅ ଦନି କମର୍ କରିବ। କିନୁ୍ତ ସପ୍ତମ ଦନିଟ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ରାମ

ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦନି। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଶି୍ରାମ ଦନି େହବ।
େଯେକହ ିେସହ ିପବତି୍ର ଦନିେର କମର୍ କରିବ, ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା
ଉଚତି୍। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େକୗଣସ ିବାସଗହୃେର ଅଗି୍ନ
ଜାଳିବ ନାହିଁ।”

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ ବସ୍ତୁମାନ

4 େମାଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ସଭାେର ଏହା
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବେିଶଷ ଉପହାର ସଂଗ୍ରହ କର। ପ୍ରେତ୍ୟକ ତାଙ୍କର
ଇଚ୍ଛାମେତ ଉପହାର େଦେବ। ଏବଂ ଏହା ପେର େସହ ିଉପହାରଗଡୁ଼କି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ଏହ ିଉପହାର ଯଥା: ସୁନା, ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳ।
6 ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍, ଧୂମ୍ର ବଣ୍ଣର୍, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍, ଶୂଭ୍ର ବଣ୍ଣର୍, େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଓ
ଛାଗେଲାମ, 7 ରକ୍ତୀକୃତ, େମଷଚମର୍, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଶୁକଚମର୍ ଓ ଶିଟୀମକାଠ,
8 ଦୀପ ପାଇଁ େତୖଳ, ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ପାଇଁ ମସଲା ଓ ଧୂପ। 9

େଗାେମଦକମଣ ିଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଏେଫାଦ ଓ ବଗି୍ଭରାଥର୍କ
ବୁକୁପଟାେର ଖଚତି କରିବା ପାଇଁ।

10 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ କମର୍େର ନପିୁଣ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ସବୁକିଛ ିନମିର୍ାଣ କର। 11 ତହିଁର ତମ୍ୱୁ ଓ ଛାତ,
ଘୁଣ୍ଡ,ି ପଟା ଓ ଅଗର୍ଳ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ, 12 ଏବଂ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ତହିଁର
ସାଙ୍ଗୀ, ଆଚ୍ଛାଦକ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରଦା, 13 େମଜ ଓ ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ,
ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ଦଶର୍ନୀୟ େରାଟୀ, 14 ଦୀପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଦୀପରୁଖା, ତହିଁର
ପାତ୍ର, ଦୀପ ଓ ଦୀପ ପାଇଁ େତୖଳ, 15 ଧୂପେବଦ,ି ତାରସାଙ୍ଗୀ,
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ, ସୁଗନି୍ଧଧୂପ, ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ
ବସ୍ତ୍ର। 16 େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିତାର କଂସା ଜାଲ,ି
ସାଙ୍ଗୀ ଓ ତାର ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାର ଆଧାର। 17

ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା, ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଙ୍କଡ଼ା ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରେବଶ ପଥର ପରଦା।
18 ତମ୍ୱୁର େମଖ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଖିଲ ଓ ଉଭୟର ରଜୁ୍ଜ। 19 ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର େସବା ନମିେନ୍ତ ସୁେଶାଭତି ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର, ଏହସିବୁ ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି
ଯାଜକ ହାେରାଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ନମିେନ୍ତ
ଅେଟ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯାଜକ ରୂେପ େସବା କରନି୍ତ।”

େଲାକମାନଙ୍କର ମହାନ େନୖେବଦ୍ୟ

20 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସଭାର ସମସ୍ତ େଲାେକ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟରୁ
ବଦିାୟ େନେଲ। 21 ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଉପହାର
ଆଣେିଲ। େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦାର େହାଇଗଲା। ଏହ ିସମସ୍ତ
ଉପହାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ତମ୍ୱୁେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଭତିେର ଥିବା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ର ତଆିରି କରିବାେର ବ୍ୟବହୃତ େହଲା।
22 ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ େଯେତ େଲାକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମନା ଥିେଲ, େସ ସମସ୍ତ ଆସି
ଶିେରାମଣ ିଓ କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଅଙୁ୍ଗରୀୟ ହାର ପ୍ରଭୃତ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାରସବୁ
ଆଣେିଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ମହାନ
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

23 େଯଉଁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଥିଲା, େସମାେନ ତାହା ଆଣେିଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଛାଗ େଲାମ,
ଲାଲ ରଙ୍ଗେର ରଂଜିତ େମଷଚମର୍ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚମଡ଼ା ଆଣେିଲ। 24 ପୁଣି
ଯିଏ ରୂପାର କି ପିତ୍ତଳର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଉପହାର ଆଣଲିା। ଆଉ ଯାହା ନକିଟେର େସବାର େକୗଣସ ିକମର୍ ନମିେନ୍ତ
ଶିଟୀମ୍ କାଠ ଥିଲା, େସ ତାହା ଆଣଲିା। 25 ଦକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ନଜି
ନଜି ହସ୍ତେର ସୂତା କାଟ ିନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ର
ଆଣେିଲ। 26 ନପିୁଣା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ଛାଗ େଲାମେର ସୂତା
କାଟେିଲ।

27 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନମିେନ୍ତ େଗାେମଦକାଦି
ଖଚନାଥର୍କ ମଣ ିଆଣେିଲ। 28 ଆଉ ମସଲା, ଦୀପ ପାଇଁ େତୖଳ,
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଓ ଧୂପ ଆଣେିଲ। 29 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
େଯଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦାର କଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମେର େଦଇଥିବା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣେିଲ।
େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣେିଲ।

ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 34:23 74 ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 35:29
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30 ଏହା ପେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ବତ୍ସେଲଲକୁ ମେନାନୀତ କେଲ। ଯିଏ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର
ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ ଅେଟ। ବତ୍ସେଲଲ ଊରିର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଊରି ହୂରର ପୁତ୍ର ଅେଟ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁ ବତ୍ସେଲଲକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନେର ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। େସ
ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ େକୗଶଳ ଓ ଜ୍ଞାନ
େଦେଲ। 32 େସ ଚତି୍ର କମର୍ମାନ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, ଆଦେିର ସୁନ୍ଦର
କମର୍ମାନ କରି ପାରନି୍ତ। 33 ଖଚନାଥର୍କ ମଣକିତ୍ତର୍ନ ଓ ନାନା ଶିଳ୍ପ  କମର୍
ନମିେନ୍ତ କାଠ େଖାଦନ ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ନପିୁଣ
କେଲ। 34 ସଦାପ୍ରଭୁ ବତ୍ସେଲଲ ଓ ଅହଲୀୟାବକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ େଦେଲ
େଯଉଁଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିେବ।
ଅହଲୀୟାବ ଥିେଲ ଅହୀଷାମଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି ଦାନ୍ ବଂଶର ଥିେଲ।
35 ସଦାପ୍ରଭୁ େସ ଦୁହିଁଙୁ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଜ୍ଞାନ େକୗଶଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ େଯେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟମାନ କରି ପାରିେବ। େସମାେନ କାଠ କାମ,
ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ କମର୍ମାନ କରି ପାରିେବ। େସମାେନ ସୁନ୍ଦର କାଯର୍୍ୟମାନ
ଯଥା: ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୂତ୍ରେର ସୂଚୀ କମର୍େର ଓ
ତନି୍ତ କମର୍ମାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯାବତୀୟ କମର୍େର େସମାନଙୁ୍କ ନପିୁଣ
କରିଛନି୍ତ।

“େତଣୁ ବତ୍ସେଲଲ, ଅହଲୀୟାବ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁଶଳୀ
େଲାକମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବାର େକୗଶଳ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ

କରିଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଦଅି।
ଠିକ୍ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।”

2 ତା’ପେର େମାଶା ବତ୍ସେଲଲ ଏବଂ ଅହଲୀୟାବ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନପିୁଣ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େକୗଶଳ
ଓ ଅତଶିୟ ଦକ୍ଷତା େଦଇଛନି୍ତ। 3 େମାଶା ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କର ଦାତବ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ େଦେଲ ଏବଂ େସମାେନ େସହି
ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି ବ୍ୟବହାର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ତଆିରି କେଲ।
େଲାକମାେନ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଉପହାରମାନ ଆଣ ିେଦେଲ। 4 େଶଷେର,
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ନପିୁଣ କମର୍କତ୍ତର୍ାଗଣ କାଯର୍୍ୟ ଛାଡ଼ ିେମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ
କହବିା ପାଇଁ ଗେଲ। 5 “େଲାକମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ଆଣୁଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହାଠାରୁ େଲାେକ ଯେଥଷ୍ଟ
ଆଣୁଛନି୍ତ।”

6 ଏହା ପେର େମାଶା ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ,
“ପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ େକୗଣସ ିଉପହାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ପାଇଁ ଆଣନୁ୍ତ ନାହିଁ।” େତଣୁ େଲାକମାେନ ବାଧ୍ୟ େହେଲ ଆଉ ଉପହାର ନ
େଦବା ପାଇଁ। 7 େଲାକମାେନ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ
େଦେଲ।

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ

8 ଏହା ପେର େସହ ିନପିୁଣ କାରିଗରଗଣ ବଳାଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଓ
ନୀଳ ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଦଶ ଯବନକିା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟେର ଶିଳ୍ପ  କମର୍େର କିରୂବ ଦୂତଗଣର ଆକୃତି
କେଲ। 9 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିା ଅେଠଇଶ ହାତ ଲମ୍ୱ, ଗ୍ଭରି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ
ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିା ସମପରିମାଣର ଥିଲା। 10 େସମାେନ ପଞ୍ଚ
ଯବନକିା ଏକତ୍ର କରି େଯାଗ କେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଯବନକିା ମଧ୍ୟ
ଏକତ୍ର କରି େଯାଗ କେଲ। 11 େସମାେନ େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତ୍ୟ
ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ନୀଳ ସୂତ୍ରର ଘୁଣ୍ଡଘିରା କେଲ। େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଅନ୍ୟ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ଏକାପରି କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ। 12 େସମାେନ
ପ୍ରଥମ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା ଓ େଯାଡ଼ା ସ୍ଥାନେର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କେଲ। େସହ ିଘୁଣ୍ଡଘିରା ସବୁ
ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହଥିିଲା। 13 ଏହା ପେର େସମାେନ ପଗ୍ଭଶ୍ େଗାଟି

ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ଘୁଣ୍ଡ ିକରି ଯବନକିା ସବୁ େଯାଗ କେଲ। େତଣୁ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ତଆିରି
େହାଇ େଗାଟଏି େହଲା।

14 ଏହା ପେର େସହ ିଶିଳ୍ପ ୀଗଣ େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଆଚ୍ଛାଦନାଥର୍କ
ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ ଛାଗ େଲାମର ଏକାଦଶ ଯବନକିା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
15 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିାର ଲମ୍ୱ ତରିିଶ୍ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ଭରି ହାତ ବଶିିଷ୍ଟ
େହଲା। େସହ ିଏକାଦଶ ଯବନକିାର ସମାନ ପରିମାଣ ଥିଲା। 16

େସମାେନ ପାେଞ୍ଚାଟ ିଯବନକିା େଯାଡ଼ ିେଗାଟଏି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି
ଯବନକିା େଯାଡ଼ ିେଗାଟଏି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 17 େଯାଡ଼ା ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ
ଅନ୍ତ୍ୟ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କେଲ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯବନକିାର
େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ଧଡ଼େିର ପଗ୍ଭଶ୍ ଘୁଣ୍ଡଘିରା କେଲ। 18 ଶିଳ୍ପ ୀମାେନ
ପିତ୍ତଳର ପଗ୍ଭଶ୍ଟ ିମୁଦଆି ତଆିରି କେଲ, େସହ ିଯବନକିାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା
ପାଇଁ ବା େଗାଟଏି ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ। 19 ଏହା ପେର େସମାେନ
ଆଉ ଦୁଇଟ ିଯବନକିା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ, େସମାେନ
େଗାଟଏି ଛାତ ରକ୍ତୀ କୃତ ଶିଶୁକଚମର୍େର ତଆିରି କେଲ।

20 ଏହା ପେର ଶିଳ୍ପ ୀମାେନ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିିତ୍ତ
ଠିଆ ପଟା ତଆିରି କେଲ. 21 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଟାର ଲମ୍ୱ ଦଶ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ
େଦଢ଼ ହାତ ଥିଲା। 22 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ାଞ୍ଚା ସମାନ ଆକାରର ଦୁଇଟ ିଖିଲ
ଥିଲା। ପରସ୍ପର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ଦୁଇ ଫୁଟ୍ ଥିଲା। ଏହପିରି େସମାେନ ତମ୍ୱୁ
ନମିେନ୍ତ ଢ଼ାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 23 େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ
େକାଡ଼ଏିଟ ିପଟା ଦକି୍ଷଣପଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 24 ଏହା ପେର
େସମାେନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିରୂପାର ଆଧାର ତଆିରି କେଲ, ତକ୍ତ ାର ତେଳ େଦବା
ପାଇଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ତକ୍ତ ା ପାଇଁ େସମାେନ ଦୁଇଟ ିକରି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
ତକ୍ତ ାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଖ େଗାଟଏି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 25 େସମାେନ
ଉତ୍ତରପଟ ପାଇଁ େକାଡ଼ଏିଟ ିପଟା ତଆିରି କେଲ, େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ।
26 େସମାେନ ଏହ ିେକାଡ଼ଏିଟ ିପଟା ନମିେନ୍ତ ଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ ତଆିରି
କେଲ। େଗାଟଏି ପଟା ନମିେନ୍ତ ଦୁଇଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
27 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପଶି୍ଚମ ପଟ ପାଇଁ େସମାେନ ଛଅଟ ିପଟା ତଆିରି
କେଲ। 28 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପଛପାଖ େକାଣ ପାଇଁ
ତକ୍ତ ାଗଡୁ଼କି ତଆିରି କେଲ। 29 ଏହ ିପଟାଗଡୁ଼କିର ତେଳ ଏକତ୍ର କରି
େଯାଡ଼ା ଗଲା। ଏବଂ ଉପେର ଏକ କଡ଼ା ଦ୍ୱ ାରା େଯାଡ଼ ରହଲିା। ଏହପିରି
ଭାବେର େସହ ିେକାଣ ପଟା ଦ୍ୱୟ ଏକତ୍ର େହାଇ ରହଲିା। େସମାେନ
ଉଭୟ େକାଣ ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରକାର କେଲ। 30 େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର
ପଶି୍ଚମ ପଟେର େମାଟ ଆଠଟ ିତକ୍ତ ା ରହଲିା। ଏବଂ େଷାହଳଟ ିରୂପାର
ଆଧାର ଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ତକ୍ତ ା ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିଆଧାର।

31 ଏହା ପେର ଶିଳ୍ପ ୀମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ଅଗର୍ଳ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର େଗାଟଏି ପାଶ୍ୱର୍େର ପାେଞ୍ଚାଟ ିଅଗର୍ଳ
ତଆିରି କେଲ। 32 ପାେଞ୍ଚାଟ ିଅଗର୍ଳ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ପାଇଁ ତଆିରି କେଲ
ଏବଂ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପଛ ପାଖ ପାଇଁ ଅଥର୍ାତ୍ ପଶି୍ଚମ ଦଗି ପାଇଁ ପାେଞ୍ଚାଟି
ଅଗର୍ଳ ତଆିରି କେଲ। 33 ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅଗର୍ଳ ଢ଼ାଞ୍ଚାର ମଝ ିସ୍ଥାନରୁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ
େସମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପାଇଲା। 34 ଆଉ େସମାେନ େସହସିବୁ ପଟା ସୁବଣ୍ଣର୍
ଦ୍ୱ ାରା ମଡ଼ାଇେଲ। ଅଗର୍ଳର ଘରା ନମିେନ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ର କଡ଼ା କେଲ।
ଅଗର୍ଳସବୁ ସୁନାେର ମଡ଼ାଇେଲ।

35 ଏହା ପେର େସମାେନ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର
ମହାପବତି୍ର ଓ କିରୂବ ଦୂତଗଣ ଚତିି୍ରତ ଏକ ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
36 େସମାେନ ତା’ ପାଇଁ ଶିଟୀମ୍ କାଠର ଗ୍ଭରିସ୍ତମ୍ଭ କରି ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ। ଏବଂ େସସବୁର ଆଙ୍କଡ଼ା ସୁନାେର ତଆିରି କେଲ ଓ ତହିଁ
ନମିେନ୍ତ ରୂପାର ଗ୍ଭେରାଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ ଢ଼ାଳିେଲ। 37 େସମାେନ ତମ୍ୱୁ ପ୍ରେବଶ
ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ଏକ ପରଦା
ବୁଣେିଲ। 38 ତାହାର ପାେଞ୍ଚାଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ େସସବୁର ଆଙ୍କଡ଼ା ତଆିରି
କେଲ ଏବଂ େସ ସବୁର ମୁଣ୍ଡାଳି ଓ ଛୁଞ୍ଚଆି ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। ମାତ୍ର
େସମାନଙ୍କର ପାେଞ୍ଚାଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା।

ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 35:30 75 ଯାତ୍ରାପୁସ୍ତକ 36:38



37

38

ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

ବତ୍ସେଲଲ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ଏକ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ତଆିରି
କେଲ। ଯାହାର ଲମ୍ୱ ଥିଲା ଅେଢ଼ଇ ହାତ, େଦଢ଼ ହାତ ଚଉଡ଼ା
ଏବଂ େଦଢ଼ ହାତ ଉଚ୍ଚ। 2 େସ ଏହ ିସନୁି୍ଦକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍

ଦ୍ୱ ାରା ଭତିର ପଟ ଓ ବାହାର ପଟ ମଡ଼ାଇେଲ। ଏହା ପେର େସ ସୁବଣ୍ଣର୍ର
କାନ୍ଥ କେଲ। 3 େସ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଗ୍ଭେରାଟ ିକଡ଼ାକରି ଗ୍ଭରି େକାଣେର
ଲଗାଇେଲ। ଏବଂ ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇଟ ିକଡ଼ା ଥିଲା। 4 େସ େସହି
ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ସାଙ୍ଗୀ ତଆିରି କରି େସଥିେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଛାଉଣି
େଦଇଥିେଲ। 5 େସହପିରି ସାଙ୍ଗୀକୁ ବହବିା ପାଇଁ ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା
ଦୁଇ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ସାଙ୍ଗୀକୁ ପୁରାଇଥିେଲ। 6 ଏହା ପେର ବତ୍ସେଲଲ
ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର େଗାଟଏି ଆଚ୍ଛାଦକ ତଆିରି କେଲ। ତା’ର ଲମ୍ୱ
ଅେଢ଼ଇ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େଦଢ଼ ହାତ ଥିଲା। 7 ଏହା ପେର ବତ୍ସେଲଲ
ପିଟାସୁବଣ୍ଣର୍େର ଦୁଇ କିରୂବ ଦୂତଗଣ ନମିର୍ାଣ କରି ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଦୁଇ
ମୁଣ୍ଡେର ରଖିେଲ। 8 ତହିଁର ଏକ ମୁଣ୍ଡେର ଏକ କିରୂବ, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେର
ମଧ୍ୟ ଏକ କିରୂବ ସ୍ଥାପନ କେଲ। ପାପାଚ୍ଛାଦନର ଦୁଇମୁଣ୍ଡେର ଦୁଇ କିରୂବକୁ
ତହିଁର ଅଂଶ କରି ରଖିେଲ। 9 କିରୂବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉଦ୍ଧର୍କୁ ବସି୍ତାରିତ
େହାଇ ପାପାଚ୍ଛାଦନକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ପରସ୍ପର
ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ ରହଲିା। ମାତ୍ର ପାପାଚ୍ଛାଦନ ପ୍ରତ ିକିରୂବମାନଙ୍କର ମୁଖ
ରହଲିା।

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  େମଜ

10 ଏହା ପେର େସ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ଏକ େମଜ ତଆିରି କେଲ।
ଏହାର ଲମ୍ୱ ଦୁଇ ହାତ, ଏକ ହାତ ଚଉଡ଼ା, େଦଢ଼ ହାତ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା।
11 େସ େସହ ିେମଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ ଏବଂ େଟବୁଲ
ଗ୍ଭରିପାଖେର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର କାନ୍ଥ ତଆିରି କେଲ। 12 ତା’ପେର େସ
େମଜ ଗ୍ଭରିପାଖ ଏକ ହାତ, ଓସାର ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ଢ଼ାଞ୍ଚା ତଆିରି କେଲ ଓ
ଢ଼ାଞ୍ଚାର ଗ୍ଭରିପେଟ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ବଳୟ ତଆିରି କେଲ। 13 ଏହା ପେର
େସମାେନ େମଜର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଗ୍ଭରିଟା ସୁବଣ୍ଣର୍ର କଳିକା ଲଗାଇେଲ,
େଯଉଁ ଦଗିେର େମଜର େଗାଡ଼ଗଡୁ଼କି ଥିଲା। 14 େସ େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର
କଡ଼ାଗଡୁ଼କି ପାଖ ଢ଼ାଞ୍ଚା ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଥିଲା। ଏହ ିକଡ଼ା ମଧ୍ୟେର
ପୁରାଇଥିବା ସାଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱ ାରା ବୁହା ଯାଉଥିଲା। 15 େସହ ିେମଜକୁ ବହବିା
ପାଇଁ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ସାଙ୍ଗୀ ତଆିରି କେଲ ଓ େସଗଡୁ଼କୁି ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ଆଚ୍ଛାଦତି କେଲ। 16 ତା’ପେର େସ ଥାଳି, ଗ୍ଭମଚ, ଗରା, ଗଡ଼ଡ଼ୁ ସବୁକୁ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତଆିରି କେଲ। େସହ ିଗରା ଓ ଗଡ଼ଡ଼ୁସବୁ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ
ଢ଼ାଳିବାେର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ଦୀପରୁଖା

17 ଏହା ପେର େସ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଦୀପବୃକ୍ଷ ତଆିରି କେଲ। େସ
ଦୀପରୁଖାେର ବୃନ୍ତ ଓ ଶାଖା କରିବା ପାଇଁ ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ ପିଟେିଲ। ତା’ପେର
େସ ଫୁଲ, ପାଖୁଡ଼ା, କଢ଼ମିାନ ତଆିରି କେଲ। େସ ଏହ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି
ଏକାଠି େଯାଡ଼ ିେଗାଟଏି ଜିନଷି ତଆିରି କେଲ। 18 ଦୀପବୃକ୍ଷର ଏକ
ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ତନି ିଶାଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ତନି ିଶାଖା ଏହପିରି ଛଅଟ ିଶାଖା
େସହ ିଦୀପବୃକ୍ଷରୁ ବାହାର କେଲ। 19 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶାଖାେର ତେିନାଟ ିକରି
ଫୁଲ ରହଲିା। ଏହ ିଫୁଲଗଡୁ଼କି ବାଦାମ ପୁଷ୍ପାକୃତ ିତନି ିେଗାଲାଧାର କଳିକା
ଓ ପୁଷ୍ପ, ଏହପିରି ଛଅଟ ିଶାଖାେର ରହଲିା। 20 ଦୀପରୁଖାର ଦଣ୍ଡଟେିର
ଗ୍ଭେରାଟ ିପୁଷ୍ପ ଥିଲା, େସଗଡୁ଼କିର ଆକୃତ ିବାଦାମ ପୁଷ୍ପର ବୃନ୍ତ ଓ ପାଖୁଡ଼ା
ସଦୃଶ ଥିଲା। 21 େସଥିେର ଛଅଟ ିଶାଖା ଥିଲା, ତେିନାଟ ିପ୍ରେତ୍ୟକ
ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଆସୁଛନି୍ତ , ଶାଖା ମୂଳ ଫୁଲ ସହତି ବୃନ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା ଥିଲା। 22

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୀପ ବୃକ୍ଷଟ ିତା’ର ଗଣ୍ଡ,ି ଶାଖା, ଫୁଲ ଓ ଫଳ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତଆିରି େହଲା। ସମସ୍ତ ପିଟା ସୁନା କମର୍େର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା।
23 େସ େସଥିପାଇଁ ସାେତାଟ ିପ୍ରଦୀପ ଓ ଚମିୁଟା ଓ ଅଙ୍ଗାର ଧାନ ସମସ୍ତ

ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 24 େସ ଏହ ିସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଏକ
ତାଳନ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟବହାର କେଲ।

ଧପୂେବଦି

25 େସ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ େଗାଟଏି େବଦ ିତଆିରି କେଲ। େସ
ଏଥିପାଇଁ ଶିଟମି୍ କାଠ ବ୍ୟବହାର କେଲ। ଏହ ିେବଦଟି ିଏକ ବଗର୍ାକାର,
ଯାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ଏକ ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଦୁଇ ହାତ।
ଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ତଆିରି େହାଇଥିଲା େବଦରି ଅଂଶ ଭାବେର। 26 ଏବଂ େସହି
ଧୂପେବଦଟିରି ଶିଙ୍ଗ ସହତି ଉପରି ଭାଗ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆଚ୍ଛାଦତି
େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସ େବଦ ିଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ବଳୟ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 27 ଧୂପେବଦକୁି ବହବିା ପାଇଁ ତା’ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଶ୍ୱର୍େର ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ବଳୟ ତେଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 28 େସ େସହି
ସାଙ୍ଗୀଗଡୁ଼କି ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ନମିର୍ାଣ କରି େସଥିେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଛାଉଣି
େଦଇଥିେଲ।

29 ଏହା ପେର େସ ବେିଶଷ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ତଆିରି କେଲ
ଏବଂ ଖାଣି୍ଟ ଧୂପ ନମିେନ୍ତ ଗନ୍ଧ ବଣକିର କି୍ରୟାନୁଯାୟୀ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ।

େହାମେବଦି

ଏହା ପେର େନୖେବଦ୍ୟ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବତ୍ସେଲଲ ଶିଟୀମ୍
କାଠେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହ ିେହାମେବଦଟିି
ବଗର୍ାକାର ଥିଲା। ଏହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ପାଞ୍ଚ ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହାତ

ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ତନି ିହାତ ଥିଲା। 2 େସ ଗ୍ଭେରାଟ ିେକାଣ ନମିେନ୍ତ ଶିଙ୍ଗ
ତଆିରି କେଲ। େସ ଗ୍ଭେରାଟ ିଶିଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ େଦେଲ, େସସବୁ ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଏକ ଅଂଶ େହଲା ଏବଂ ତା’ଉପେର କଂସା ମଡ଼ାଇେଲ। 3 ଏହା ପେର
େସ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଇଁ ଦରକାରୀ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର, େବଲଗ୍ଭ, କରଚୁଲ୍ଲ ୀ, ଗରା,
କଣ୍ଟା ଗ୍ଭମଚ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 4 ଏହା ପେର େସ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଇଁ କଂସାର ଜାଲ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଧାରେର
ବାନି୍ଧେଲ। ଯାହାକି ଯଜ୍ଞେବଦରି ମଝ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସଲିା। 5 ଏହା ପେର
େସ କଂସାର କଡ଼ା ତଆିରି କେଲ। ଏହ ିକଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ସାଙ୍ଗୀ ପୁେରଇ
େବଦ ିବୁହାଗଲା। େସ କଂସା ଜାଲରି ଗ୍ଭରି ପାଖେର ଗ୍ଭେରାଟ ିକଡ଼ା
ଲଗାଇେଲ। 6 ଏହା ପେର େସ ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ଏହାକୁ ବହବିା ପାଇଁ
ସାଙ୍ଗୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ଉପେର ପିତ୍ତଳର ଆବରଣ
ମଡ଼ାଇେଲ। 7 େବଦଟିକୁି ବହବିା ପାଇଁ େସ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା
କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ସାଙ୍ଗୀକୁ ପୁରାଇେଲ। େସ ଯଜ୍ଞେବଦଟିକୁି ଖାଲ ିସନୁି୍ଦକ ପରି
ପଟାେର ନମିର୍ାଣ କେଲ।

8 ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ େଦଇଥିବା ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଦପର୍ଣରୁ କଂସାର
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ଏକ କଂସାର ରୁଖା ତଆିରି କେଲ। େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ସମୀପେର େସବା କରୁଥିେଲ।

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଗ୍ଭରିପାଖର ଅଗଣା

9 ଏହା ପେର େସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର
ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ରେର ଏକଶତ ହାତ ନମିିର୍ତ ପରଦା ନମିର୍ାଣ କେଲ।
10 ଏହାର େକାଡ଼ଏିଟ ିସ୍ତମ୍ଭ େକାଡ଼ଏିଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର ଏବଂ େସହି
ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙ୍କଡ଼ା ଓ ଛୁଞ୍ଚଆି ରୂପାର ଥିଲା। 11 ଉତ୍ତର ଦଗିର ପରଦା
ଶେହ ହାତ ତାହାର େକାଡ଼ଏିଟ ିସ୍ତମ୍ଭ େକାଡ଼ଏିଟ ିପିତ୍ତଳର ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ତମ୍ଭର
ଆଙ୍କଡ଼ା ଓ ଛୁଞ୍ଚଆି ରୂପାର ଥିଲା।

12 ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍େର ପରଦା ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଲମ୍ୱ ଥିଲା। ଏହାର ଦଶ
େଗାଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଦଶ େଗାଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ, ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙ୍କଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚଆି ରୂପାର ଥିଲା।

13 ପୂବର୍ ଦଗିେର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତଥିଲା। 14 ଦ୍ୱ ାରର
ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ପନ୍ଦର ହାତ ଲମ୍ୱର ପରଦା ଓ ତହିଁେର ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ
ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ ଥିଲା। 15 ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ପାଇଁ ପରଦାର କାନ୍ଥ ପନ୍ଦର ହାତ
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ଲମ୍ୱ ଥିଲା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାର ସନି୍ନ କଟ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପନ୍ଦର
ହାତ ପରଦା ଥିଲା। ଏହାର ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ ଥିଲା। 16

ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସକଳ ପରଦା ବଳାଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ରେର ନମିିର୍ତ
ଥିଲା। 17 ପୁଣ ିସ୍ତମ୍ଭର ଆଧାରସବୁ କଂସାର ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼
ରୂପାର ଥିଲା। ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭର ଉପର ଭାଗ ରୂପାେର ଛାଉଣ ିେହାଇଥିଲା।
ଏବଂ ଅଗଣାର ଖମ୍ୱର ଛଡ଼ସବୁ ରୂପାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା।

18 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରେର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ ସୂତ୍ରେର ଶିଳ୍ପ କମର୍େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା ପରି
ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। 19 ତହିଁେର
ପିତ୍ତଳର ଗ୍ଭରିଟ ିସ୍ତମ୍ଭ, ଗ୍ଭରିଟ ିଚୁଙ୍ଗୀ ରୂପାର ଆଙ୍କଡ଼ା ତା’ର ମୁଣ୍ଡାଳି
ରୂପାେର ଛାଉଣ ିେହାଇଥିଲା। ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚଆି ରୂପା ନମିିର୍ତ ଥିଲା। 20

ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଓ ଅଗଣାର ଖିଲସବୁ କଂସାେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା।
21 େମାଶା େଲବୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁେର

ବ୍ୟବହାର େହଉଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର
ଦାୟିତ୍ୱ  େନଇଥିେଲ ଯାଜକ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଇଥାମ।

22 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହି
ଅନୁଯାୟୀ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର ହୂରର େପୗତ୍ର ଓ ଊରିର ପୁତ୍ର ବତ୍ସେଲଲ
େସ ସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। 23 ଦାନ ପରିବାରବଗର୍ର ଅହୀଷାମକଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଅହଲୀୟାବ େଖାଦନ କାଯର୍୍ୟେର, ରୂପାଙ୍କନ କରିବାେର, ନୀଳ
ବାଇଗଣୀ ଓ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣବିାେର ନପିୁଣ ଥିେଲ ଓ େସ ତାଙ୍କର
ସହକାରୀ ଥିେଲ।

24 ଅଣତରିିଶ୍ ତାଳନ୍ତ ଓ 730 େଶକଲ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ମପାଯାଇ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଦଆିଗଲା।

25 େଯେତ େଲାକ ଗଣତି େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ 100 େଶକଲ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ 1775 େଶକଲ ରୂପା କାଯର୍୍ୟାଳୟ ମାପ ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ପାଇଁ ଓଜନ କରାଗଲା। 26 େଯେତ େଲାକ ଗଣତ ିେହାଇଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବା ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍। େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
ଥିଲା 603,550। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଏକ ଦୁଇ େବକା ଅଥର୍ାତ୍ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର କାଯର୍୍ୟାଳୟ ମାପ ଓଜନ େହାଇଥିବା େଶକଲ ଅନୁସାେର ଅଦ୍ଧର୍ ଅଦ୍ଧର୍
େଶକଲ େଦଇଥିେଲ। 27 ଏକ ତାଳନ୍ତ େଲଖାଏଁ ରୂପାେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ଆଧାର ଓ ପରଦା ତଆିରି େହାଇଥିଲା। 100 ଆଧାର ପାଇଁ 100 ତାଳନ୍ତ
ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଅଥର୍ାତ୍ େଗାଟଏି ଆଧାର ପାଇଁ ଏକ ତାଳନ୍ତ। 28

େସମାେନ ଆଙ୍କଡ଼ା, ଛଡ଼ ଏବଂ ଖମ୍ୱଗଡୁ଼କିର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ 1775 େଶକଲ
ରୂପାେର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ।

29 ପିତ୍ତଳର େନୖେବଦ୍ୟ ସତୁରି ତାଳନ୍ତ 2400 େଶକଲ ଥିଲା। 30

ଏଣୁ େସ ପିତ୍ତଳ ଦ୍ୱ ାର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରର ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ
ତହିଁର ପିତ୍ତଳର ଝାଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦରି ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ।
31 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର ଆଧାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର ଆଧାର ଓ
ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ ଖିଲ ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଖିଲ ସବୁ େସହ ିକଂସାେର ନମିିର୍ତ
କରାଗଲା।

ଯାଜକମାନଙ୍କର ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ର

କୁଶଳୀ କମର୍ୀମାେନ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୂତାଦ୍ୱ ାରା
େସମାେନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଧରଣର େପାଷାକ ତଆିରି କେଲ। େସହି
ବେିଶଷ େପାଷାକ ଯାଜକମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

କମର୍ କରିେବ, େସମାେନ େସହ ିସମୟେର ପିନି୍ଧେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େଦଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ହାେରାଣ ପାଇଁ େସହ ିପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର
ତଆିରି କେଲ।

ଏେଫାଦ

2 େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍, ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବଳା ଶୂଭ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 3 େସମାେନ ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ ଓ ଲାଲ
ରଙ୍ଗର ସୂତାେର ଝାେଲରି ବୁଣବିା ପାଇଁ େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ ପିଟେିଲ ଓ

କାଟ ିେଛାଟ ସୂତାେର ପରିଣତ କେଲ। 4 େସମାେନ ଏେଫାଦ ପାଇଁ ସ୍କନ୍ଦ
ପଟ ିତଆିରି କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକର କାନକୁି ଏେଫାଦର
ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ସହତି େଯାଡ଼ ିେଦେଲ। 5 େସମାେନ କଟବିନ୍ଧନୀ ବୁଣେିଲ
ଏେଫାଦେର ବାନି୍ଧେଲ। େଯପରି ଏେଫାଦ ତଆିରି େହାଇଥିଲା, େସହପିରି
ଏହାକୁ ତଆିରି କରାଗଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ େସହ ିକମର୍ ଅନୁସାେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗେର ସୂକ୍ଷ୍ମ େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ତଆିରି କେଲ
େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।

6 କମର୍ୀଗଣ ଏେଫାଦେର େଗାେମଦକ ମଣକୁି ସୁନାେର ଖଚତି କରି
ବ୍ୟବହାର କେଲ। େସହ ିମଣେିର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ
େଲଖିେଲ। 7 ଏହା ପେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
ଅନୁସାେର ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଦପଟ ିଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ମଣ ିରୂେପ ତାହା ବସାଇେଲ।

ବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟା

8 ଏହା ପେର େସମାେନ ବୁକୁପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ଏହ ିକମର୍ କୁଶଳୀ
କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏହା ଠିକ୍ ଏେଫାଦ ପରି ଥିଲା। ଏହା ସୁବଣ୍ଣର୍
ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ତଆିରି କରାଯାଇଥିଲା।
9 ଏହା ଚତୁେଷ୍କାଣ ଥିଲା। େସମାେନ େସହ ିବୁକୁପଟାକୁ େଦାହରା କରି
ଏକ ଗ୍ଭଖେଣ୍ଡ ଲମ୍ୱ ଓ ଏକ ଗ୍ଭଖେଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ କେଲ। 10 ତାକୁ ଗ୍ଭରି ପକି୍ତ
ମଣେିର ଖଚତି କେଲ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଂକି୍ତେର ଚୁଣ,ି ପିତମଣ ିଓ
ମରକତ ଇତ୍ୟାଦ ିରଖିେଲ। 11 ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଂକି୍ତେର େସମାେନ ପଦ୍ମରାଗ,
ନୀଳକାନ୍ତ ଓ ହୀରକ େଦେଲ। 12 ତୃତୀୟ ପଂକି୍ତେର େପେରାଜ ଓ ଯିସ୍ମ
ଓ କଟାେହଳା ରଖିେଲ। 13 ଏବଂ ଚତୁଥର୍ ପଂକି୍ତେର େବୖଦୁଯର୍୍ୟ,
େଗାେମଦକ ମଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ ମଣ ିଥିଲା। ଏହସିବୁ ମଣ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଧାରେର
ବସାଗଲା। 14 ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମାଙି୍କତ ଏହସିବୁ ମଣି
େଲାକମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାେର ଦ୍ୱ ାଦଶ େହଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣେିର
ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱ ାଦଶ ପରିବାର ବଗର୍ର ଏକ ଏକ ନାମ ବଗି୍ଭରଥର୍କ ବୁକୁପଟା
େହାଇ ରହଲିା।

15 ତା’ପେର େସମାେନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ହାର ତଆିରି କେଲ ଏବଂ
ବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟା ପାଇଁ ରଜୁ୍ଜ ପରି େଯାଡ଼େିଲ। 16 ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ଧାର ଓ
ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କରି ବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର େସହି
ଦୁଇ କଡ଼ା ଲାଗାଇେଲ। 17 େସମାେନ ବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟାର େଶଷ
ଭାଗେର ଦୁଇଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୁଇଟ ିକଡ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ଜଞି୍ଜର
ତଆିରି କେଲ। 18 େମାଟା ଜଞି୍ଜରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଆଧାରେର ବନ୍ଦ
କରି ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଦପଟ ିଉପେର ରଖିେଲ। 19

େସମାେନ ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କରି ବଗି୍ଭରଥର୍କ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ
ପ୍ରାନ୍ତେର ଏେଫାଦର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭତିର ଭାଗେର ରଖିେଲ। 20 େସମାେନ
ଆଉ ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା କେଲ ଏବଂ ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଦପଟ ିତେଳ
ଲଗାଇେଲ ଓ ଏେଫାଦର କଟବିନ୍ଧନ ଉପେର ତାହା ଲଗାଇେଲ। 21

ଏହା ପେର େସମାେନ ଏକ ନୀଳ ରିବନ ଦ୍ୱ ାରା ବୁକୁପଟାକୁ ଏେଫାଦେର
ଏପରି ଯତ୍ନପୂବର୍କ ବାନି୍ଧେଲ େଯ, ତାହା େଯପରି ଗଳି ନ ପେଡ଼, େତଣୁ
ବଗି୍ଭରାଥର୍କ ବୁକୁପଟା ଏେଫାଦର କମରବନ୍ଧ ଉପେର ସୁରକି୍ଷତ େହାଇ
ରହଲିା। େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଏହା କରାଗଲା।

ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େପାଷାକ

22 ଏହା ପେର େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ରେର ଏେଫାଦର େଗ୍ଭଗା
କେଲ। ଏହା ଏକ କୁଶଳୀ କମର୍ୀ ଦ୍ୱ ାରା ବୁଣାଗଲା। 23 େଗ୍ଭଗାର
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ସାଞ୍ଚଆୁର ଗଳେଦଶ ନ୍ୟାୟ ଛଦି୍ର  ଥିଲା। ତାହା େଯପରି ଛଣି୍ଡି
ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିଗଳାର ଗ୍ଭରିପାଖେର ବୁଣା କମର୍ େହାଇଥିଲା।

24 େସମାେନ େଗ୍ଭଗାର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ଭରି ପାଖେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ
ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବଳା ସୂତ୍ରେର ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 25 ଆଉ େସମାେନ
ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ମଧ୍ୟେର ନମିର୍ଳ ସୁନା ଦ୍ୱ ାରା ଘଣି୍ଟ କରି େଗ୍ଭଗା ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼
ଡ଼ାଳିମ୍ୱର ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ। 26 ଉପାସନା େଗ୍ଭଗାର ଧଡ଼େିର େସମାେନ
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ଏକ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଓ ଘଣି୍ଟ, େଗାଟଏି ପେର େଗାଟଏି ଲଗାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େମାଶାଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର।

27 ଏହା ପେର େସମାେନ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ
େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ତନୁ୍ତବାୟ ନମିିର୍ତ ଜାମା ତଆିରି କେଲ। 28 ସୂକ୍ଷ୍ମ
େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ପଗଡ଼ ିଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ଶିେରା ବନ୍ଧନୀ ଓ
ସୂକ୍ଷ୍ମ େକ୍ଷାମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ଶୁକ୍ଳ  ଜଙି୍ଘଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 29 େସମାେନ
ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତ୍ରେର ଝାେଲରି କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଏକ
କଟବିନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଜ୍ଞାନୁସାେର।

30 ଏହା ପେର େସମାେନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ପବତି୍ର ମୁକୁଟର ଫଳକ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଏହା ଏକ େମାହର ପରି
େଲଖିେଲ। 31 ଏହା ପଗଡ଼ ିଉପେର ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ନୀଳ
ସୂତ୍ରେର ବାନି୍ଧେଲ। େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର।

େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ପରିଦଶର୍ନ କେଲ

32 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ରୂେପ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ସମାପ୍ତ େହଲା। େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର
େସମାେନ ସମସ୍ତ କମର୍ କେଲ। 33 ଏହା ପେର େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ
ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ େଦଖାଇେଲ। ଅଥର୍ାତ୍ ତମ୍ୱୁ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର, ଘଣି୍ଟ ପଟା,
ଅଗର୍ଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ। 34 ନାଲ ିରଙ୍ଗେର ରଂଜିତ େମଷ ଚମର୍େର ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଚମର୍ ନମିିର୍ତ ତମ୍ୱୁ ଆଚ୍ଛାଦକ ଏବଂ ପରଦା ତଆିରି କେଲ।

35 ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଓ ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ ଓ ଆଚ୍ଛାଦକ ଆଣେିଲ। 36

େମଜ, ତହିଁର ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦଶର୍ନୀୟ େରାଟୀ। 37 ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ଦ୍ୱ ୀପ, ତହିଁେର ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୀପ ପାଇଁ େତୖଳ। ଦୀପବୃକ୍ଷ
ତହିଁେର ପ୍ରଦୀପ ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରଦୀପାବଳୀ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଓ
ଦୀପାଥର୍କ େତୖଳ ଆଣେିଲ। 38 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ଅଭେିଷକାଥର୍କ
େତୖଳ, ଧୂପ ଓ ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ପରଦା। 39 କଂସାର
ଯଜ୍ଞେବଦ,ି କଂସାର ଜଞି୍ଜର, ତା’ର ସାଙ୍ଗୀ ଓ ସକଳ ଆସବାବ ପତ୍ର,
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର ଆଧାର।

40 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା, ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆଧାର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରର
ପରଦା ତହିଁର ରଜୁ୍ଜ ଓ ଖିଲ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ
େହଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବ ପତ୍ର।

41 ଯାଜକ ରୂେପ େସବା କଲାେବେଳ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ
େଯଉଁ ସୁେଶାଭତି େଗ୍ଭଗା ପରିଧାନ କରିଥିେଲ ତାହା େସମାେନ
େଦଖାଇେଲ।

42 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏହପିରି କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଥିେଲ। ଯାହା
ଯାହା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ. 43 େମାଶା େସହି
ସମସ୍ତ କମର୍ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ନେିକ୍ଷପ କେଲ। େସ େଦଖିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶିତ କାମଗଡୁ଼କି ଠିକ୍ ଭାବେର େହାଇଥିଲା। େତଣୁ େମାଶା
େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ପ୍ରଥମ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କର।
3 ତା’ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ ସନୁି୍ଦକ ରଖି ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ

େସହ ିସନୁି୍ଦକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। 4 ଏହା ପେର େମଜ ଭତିରକୁ ଆଣି
ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ସଜାଇ ରଖ। ଦୀପରୁଖା ଆଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ
ଦ୍ୱ ୀପଗଡୁ଼କି ଜାଳିବା ପାଇଁ ରଖ। 5 ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ଧୂପେବଦ ିରଖ। ପରଦାଟକୁି ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ ପଥେର ଟାଙ୍ଗ।

6 “ଆଉ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର େହାମବଳି ରଖିବ।
7 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରଖି ତହିଁେର
ଜଳ େଦବ। 8 ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ପ୍ରେବଶ ପଥେର ପରଦାଟ ିଟାଙ୍ଗ।

9 “ଏହା ପେର ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ େନଇ ତମ୍ୱୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ବସ୍ତୁ ଅଭେିଷକ କର ଓ ଉତ୍ସଗିର୍ତ କର। ତହିଁେର ତମ୍ୱୁ ଓ ତାହାର ସାମଗ୍ରୀ
ପବତି୍ର େହବ। 10 ଆଉ େହାମେବଦ ିଓ ତହିଁର ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ
ଅଭେିଷକ କରି ଉତ୍ସଗିର୍ତ କର। ତହିଁେର େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର
େହବ। 11 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ଅଭେିଷକ
କରି ପବତି୍ର କରିବ।

12 “ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର
େଦଶକୁ ଆଣ। ତାଙୁ୍କ ପାଣେିର ସ୍ନାନ କରାଅ। 13 ଏହା ପେର ହାେରାଣଙୁ୍କ
େସହ ିପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଅ। ତା’ପେର ତାକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ ଓ ଉତ୍ସଗିର୍ତ
କର ଏବଂ େସ େମାର ଯାଜକ େହବ। 14 ଏହା ପେର ହାେରାଣଙ୍କର
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଏହ ିପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ରମାନ ପରିଧାନ କରାଅ। 15 ହାେରାଣଙୁ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ
କଲାପରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ କରାଅ। ଅଭଷିିକ୍ତ େହଲା ପେର
େସମାେନ େମାର ଯାଜକ ରୂେପ କମର୍ କରି ପାରିେବ। େସହ ିପରିବାର
ଅନନ୍ତକାଳୀନ େମାର ଯାଜକ ରୂେପ େସବା କରିେବ।” 16 େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୟିମ ମାନ ିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟମାନ
କେଲ।

17 ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପିତ
େହାଇଥିଲା। 18 େମାଶା ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସ ପ୍ରଥେମ ଆଧାର
ଉପେର ତକ୍ତ ା ବସାଇେଲ ଓ ତା’ପେର ଅଗର୍ଳ ପ୍ରେବଶ କରାଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ
କେଲ। 19 ଏହା ପେର େସ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ରୂେପ ଆବାସ ତମ୍ୱୁକୁ
ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପେର େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ।

20 ଏହା ପେର େମାଶା ନୟିମର ନଳାକାର ପୁସ୍ତକକୁ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ
ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ। େସ ସାଙ୍ଗୀକୁ ସନୁି୍ଦକ ଉପେର ରଖିେଲ ଏବଂ ସନୁି୍ଦକ
ଉପେର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ। 21 ଏହା ପେର େମାଶା େସହି
ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ େନଇ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁେର ରଖିେଲ। ଆଚ୍ଛାଦନର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର
ଟଙ୍ଗାଇେଲ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷାେର ରଖିବା ପାଇଁ। େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ। 22 ଏହା ପେର େମାଶା ପରଦା ବାହାେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର େମଜ ରଖିେଲ। 23 ଏହା ପେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଦଶର୍ନୀୟ େରାଟୀର ଆେୟାଜନ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଗଲା। 24 ଏହା ପେର େମାଶା ଦୀପରୁଖା େସହି
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ରଖିଥିେଲ। ଏହାର ମୁହଁ େଟବୁଲ ଆଡ଼କୁ କରି େସ
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏହାକୁ ରଖିଥିେଲ। 25 ଏହା ପେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଦୀପରୁଖାେର ଦୀପସବୁ ସଜାଇେଲ। େସ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କେଲ।

26 ଏହା ପେର େମାଶା ସୁବଣ୍ଣର୍ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର
ରଖିଥିେଲ। େସ ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦକୁି ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଥିେଲ।
27 ଏହା ପେର େମାଶା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସୁବାସତି ଧୂପ ଏହା
ଉପେର ଜଳାଇେଲ। 28 ଏହା ପେର େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ
ପଥେର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଟାଙି୍ଗଥିେଲ।

29 େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ସମ୍ମୁଖେର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦି
ରଖିେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମାଶାଙୁ୍କ େଦଇଥିବ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େହାମବଳି
ଓ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

30 ଏହା ପେର େସ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରଖିେଲ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନମିେନ୍ତ ଜଳ ଭତ୍ତିର୍
କେଲ। 31 ଏହା ପେର େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ନଜି
ନଜି ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେଲ। 32 େଯେକୗଣସ ିସମୟେର େସମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ବା ଯଜ୍ଞେବଦରି ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, େସ
ସମୟେର େସମାେନ ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
େଦଇଥିବା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର।

33 ଏହା ପେର େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଓ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଓ ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ ପଥେର ପରଦା ଟାଙି୍ଗେଲ।
େମାଶା ଏହପିରି କାଯର୍୍ୟମାନ ସମାପ୍ତ କେଲ।
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା

34 ଏହା ପେର େସହ ିେମଘ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 35 ତହିଁେର େମାଶା
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। କାରଣ େମଘ ତାହାକୁ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଥିଲା।
େସହ ିପବତି୍ର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ।

36 େଯେତେବେଳ େମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁରୁ ଦୂରକୁ ଗତ ିକଲା, ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଗତ ିକେଲ। 37 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େମଘ େସହି
ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା, େଲାକମାେନ େସେତେବେଳ େଚଷ୍ଟା
କରି ନ ଥିେଲ ଯିବା ପାଇଁ, େସମାେନ େସହଠିାେର େମଘ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରହଥିିେଲ। 38 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମଘ ଦନିେବେଳ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ
ଉପେର ରହଲିା। ରାତ୍ର ସମୟେର େସହ ିେମଘେର ଅଗି୍ନ େଦଖାଗଲା।
େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାେକ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ,
େମଘ େଦଖି ପାରିେଲ।
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1 2

େଲବୀୟ ପୁସ୍ତକ

ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁରୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ,
2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେର,

େତେବ େସ ନଜି ପାଳିତ େଗାରୁ, େମଷ କିମ୍ୱା େଛଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରୁ।
3 “େସ ଯଦ ିନଜି େଗାଠରୁ ଗାଈ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେର,

େତେବ ତାହା ନଶିି୍ଚତ ନଖିୁଣ ଅଣ୍ଡରିା ବାଛୁରି େହାଇଥିବ ଓ େସ ତାକୁ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣବି। ତାହାେହେଲ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଗହୃୀତ େହବ। 4 ପୁଣ ିେସ େହାମବଳିର ମସ୍ତକେର ଆପଣା ହସ୍ତ
ରଖିବ। ତାହାେହେଲ େସହ ିବଳି ତାହାର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ରୂେପ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ।

5 “ତା’ପେର େସ େଗାଟଏି ଯୁବା ଷଣ୍ଢ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଳିଦାନ
କରିବ। ହାେରାଣର ଯାଜକ ପୁତ୍ରଗଣ ରକ୍ତ ଆଣେିବ ଏବଂ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛଞି୍ଚେିବ। 6 ପୁଣ ିେସ
ଯାଜକ େସହ ିବଳିର ଚମର୍ ଉତାରିେବ ଓ େସ ମାଂସ କାଟ ିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
କରିେବ। 7 ଅନନ୍ତର ଯାଜକ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଅଗି୍ନ ରଖିେବ ଓ ଅଗି୍ନ ଉପେର କାଠ ସଜାଇେବ। 8 ପୁଣି
ଯାଜକ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ ଉପେର
ଥିବା କାଠ ଉପେର େସହ ିଖଣ୍ଡ ସକଳ, ମସ୍ତକ ଓ େମଦ ରଖିେବ। 9

ମାତ୍ର େସହ ିଯାଜକ ଅନ୍ତ ଅଂଶ ଓ େଗାଡ଼ ଜଳେର େଧୗତ କରିେବ
ତା’ପେର ଯାଜକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିେବ ଓ ତାହା
େଗାଟଏି େହାମବଳି େହବ। ଏବଂ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବାସତି
େନୖେବଦ୍ୟ େହବ।

10 “ଯଦ ିେସ େମଷ କିମ୍ୱା ଛାଗ ଆପଣା ପଲରୁ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେର, େତେବ ତାହା ନଖିୁଣ ପୁଂପଶୁ େହାଇଥିବ। 11 ପୁଣ ିେସ
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ।
ତା’ପେର ଯାଜକ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତାହାର
ରକ୍ତ ସଞି୍ଚନ କରିେବ। 12 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ ତା’ର ମସ୍ତକ ଓ େମଦ
ସହତି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ ଓ କାଠ ଉପେର
ତାହା ସଜାଇ ରଖିବ। 13 ମାତ୍ର େସ ତା’ର ଅନ୍ତ୍ର  ଅଂଶ ଓ େଗାଡ଼
ଜଳେର େଧୗତ କରିବ। ତା’ପେର ଯାଜକ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପଶୁଟକୁି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ
ଓ ଏହାକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା େହବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାଇଁ େଗାଟଏି ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ।

14 “ଯଦ ିେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ, େତେବ ତାହା କେପାତ କିମ୍ୱା ପାରା ଶାବକ େହାଇଥିବ। 15 ତହୁଁ
ଯାଜକ ତାକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆଣ ିତାହାର ମସ୍ତକ େମାଡ଼ ିତାକୁ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ତା’ର ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଶ୍ୱର୍େର
ନଗିାଡ଼ବି। 16 େସହ ିଯାଜକ େସ ପକ୍ଷୀର ଖାଦ୍ୟ-ନଳୀ, ମଳ ଓ ପର
େନଇ ପୂବର୍ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଭସ୍ମ ସ୍ଥାନେର ନେିକ୍ଷପ କରିବ। 17 ତା’ପେର େସ
ଯାଜକ ତା’ର ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଚରିିବ ମାତ୍ର ତାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ।
ତା’ପେର ଯାଜକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର େବଦେିର ଥିବା ଅଗି୍ନକାଠ ମଧ୍ୟେର
ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହ ିେହାମବଳି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନି୍ଧତ େନୖେବଦ୍ୟ
େହବ।

ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ

“ଆଉ େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣେିଲ, ତାହା ଅତ ିସୂକ୍ଷ୍ମ ମଇଦାେର େନୖେବଦ୍ୟ
େହବ। ପୁଣ ିେସଥିେର େସ େତୖଳ ଢ଼ାଳିବ ଓ ତା’ଉପେର

େଲାବାନ ିରଖିବ। 2 ପୁଣ ିତାକୁ ହାେରାଣର ଯାଜକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆଣବି। ଯାଜକ େସଥିରୁ ମୁଠିଏ ସରୁ ମଇଦା, କିଛ ିେତୖଳ ଓ ସମସ୍ତ
କପୂର୍ର େନବ। ତା’ପେର ଯାଜକ ଏହ ିସ୍ମାରକ ଅଂଶ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନି୍ଧତ େନୖେବଦ୍ୟ ଅେଟ। 3

ଏହ ିଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର େହବ। ଏହ ିଉପହାରରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଆିଯାଇଥିବା
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମହାପବତି୍ର ଅେଟ।

ପକ୍ୱ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ

4 “ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିତୁନୁ୍ଦରେର ପକ୍ୱ କରି ଶସ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଦଏି,
େତେବ ତାହା ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଓ େତୖଳେର ଛଣା ଯାଇଥିବା ସରୁ
ମଇଦାର ପିଠା କିମ୍ୱା େତୖଳାକ୍ତ ସରୁଚକୁଳୀ େହବ। 5 ପୁଣ ିଯଦି
େନୖେବଦ୍ୟ କେରଇେର େସକା େହାଇଥିବା ପିଠା ହୁଏ, େତେବ ଏହା ନଶିି୍ଚତ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ ମଇଦାରୁ ତଆିରି େହାଇ େତୖଳେର ଭଜା େହାଇ ତଆିରି
େହାଇଥିବ। 6 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତା’ଉପେର େତୖଳ ଢ଼ାଳିବ,
ତାହା ହିଁ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 7 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କେରଇେର େରାେଷଇ
େହାଇ େଶକା ଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ ଦଅି, େତେବ ତାହା ନଶିି୍ଚତ େତଲେର ଭଜା
ଯାଇଥିବ ଓ ସରୁ ମଇଦାେର େହାଇ କେରଇେର ପରସା ଯାଇଥିବ।

8 “ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁକୁ ଆଣବି। ଆଉ ତାହା ଯାଜକକୁ େଦବ ଓ ଯାଜକ ତାକୁ େନଇ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ରଖିବ। 9 ପୁଣ ିଯାଜକ େସହ ିଭଜା ଶସ୍ୟରୁ କିଛି
ଅଂଶ େନବା ଉଚତି୍ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଏହ ିସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ ଦଗ୍ଧ
କରିବା ଉଚତି୍। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ ଅେଟ। 10

େସହ ିଶସ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର
େହବ। ଏହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପହାରରୁ ନଆିଯାଏ ତାହା
ମହାପବତି୍ର ଅେଟ।

11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯେକୗଣସ ିଶସ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି, ତାହା ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େହବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ତାଡ଼ ିକି ମଧୁ େକେବ ଦଗ୍ଧ
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ ତାଡ଼ ିକି ମଧୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଶିି୍ଚତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିପାର,
କିନୁ୍ତ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ମଧୁର ସୁଗନି୍ଧ ଉପହାର େହବ। ଏହାକୁ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପରକୁ ନଆି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 13 ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟେର ଲବଣ ମିଶାଇବ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ସଗର୍ କର। ପୁଣି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକି୍ତ ରୂପକ ଲବଣକୁ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟେର େଦବ। ଆଉ
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି ଲବଣ ଏକ ଅଂଶ େହବ।
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ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ

14 “ପୁଣ ିେଯେବ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଅଗି୍ନେର ଭଜା ତାଜା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 15 ପୁଣି
ତାହା ଉପେର େତୖଳ େଦବ ଓ େଲାବାନ ିରଖିବ। ତାହା ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
େହବ। 16 ତା’ପେର କିଛ ିମଦ୍ଦିର୍ତ ଶସ୍ୟ, କିଛ ିେତୖଳ ଓ ସମସ୍ତ େଲାବାନି
େଗାଟଏି ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ ରୂେପ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି
େଗାଟଏି ଉପହାର ଅେଟ।

ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ

“େଯେବ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରୁଥାଏ, େତେବ େସ ତା’ର ପଲରୁ ଅଣ୍ଡରିା କିମ୍ୱା ମାଈ
ପଶୁଟଏି ଆଣବି। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନଖିୁଣ ପଶୁ ଆଣବିା

ଉଚତି୍। 2 ପୁଣ ିେସ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ଆପଣା ବଳିର
ମସ୍ତକ ଉପେର ହାତ ରଖି ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତା’ପେର ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ସଞି୍ଚନ କରିେବ।
3 େସ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟର କିଛ ିଅଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଆଉ ଯାଜକ-ଅନ୍ତ୍ର  ଆଚ୍ଛାଦକ େମଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର -ଉପରିସ୍ଥ େମଦ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 4 େସ ଦୁଇ ଗରୁୁଦା, ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େମଦ ଓ
ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଳାବକ େନବ। 5 ତହୁଁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ
ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଏହସିବୁ ସହତି ଅଗି୍ନକାଠେର ଥିବା େହାମବଳିକୁ ଦଗ୍ଧ
କରିେବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ ଅେଟ।

6 “େଯେବ େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଷ କିମ୍ୱା େଛଳି ମଧ୍ୟରୁ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେର େତେବ େସ ନଖିୁଣ ଅଣ୍ଡରିା କିମ୍ୱା
ମାଈ େମଷ ବା େଛଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 7 ଯଦ ିେସ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେର େତେବ େସ ନଶିି୍ଚତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ
ତାକୁ ଆଣବି। 8 ପୁଣ ିେସ ନଜି ବଳିର ମସ୍ତକେର ହାତ ରଖି ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତା’ପେର ହାେରାଣର ପୁତ୍ରମାେନ ତା’ର
ରକ୍ତକୁ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛଞି୍ଚେିବ। 9 ଏହା ପେର
େସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ
ଉପହାର ରୂେପ େହବ। େସ ତା’ର େମଦ, ସମସ୍ତ େମଦମୟ ଲାଙୁ୍ଗଳ,
େମରୁଦଣ୍ଡ ନକିଟରୁ କାଟ ିେନବ। ସମସ୍ତ େମଦ ଉପରିସ୍ଥ ଅଂଶ ଏବଂ
ଏହାର ଅନ୍ତ ଅଂଶଗଡୁ଼କି େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 10 େସ ଦୁଇଟ ିଗରୁୁଦା େମଦ
ଉପରିସ୍ଥ ଓ ଗରୁୁଦାର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ, ଯକୃତର େମଦ ଏବଂ ନମି୍ନ ଭାଗର ପଛ
ମାଂସେପଶୀ ଗରୁୁଦା ସହତି ବାହାର କରି େନବା ଉଚତି୍। 11 ତତ୍ପେର
ଯାଜକ େସସମସ୍ତ େନଇ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହ ିେଭାଜ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏକ ଉପହାର େହବ।

12 “ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିଛାଗ େନୖେବଦ୍ୟ କେର, େତେବ େସ ତାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବି। 13 େସ େସହ ିଛାଗ ମସ୍ତକେର ହାତ
ରଖିବ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତା’ପେର
ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ତା’ର ରକ୍ତ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛଞି୍ଚେିବ।
14 ତା’ପେର େସ ସହଭାଗିତାର େନୖେବଦ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉପହାର ରୂେପ େଦବ। େସ ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦକ େମଦ ଓ ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ େମଦ
ସବୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 15 େସ ଦୁଇଟ ିଗରୁୁଦା, େମଦ ଉପରିସ୍ଥ ଓ
ଗରୁୁଦାର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଏବଂ ଯକୃତର େମଦ ଏବଂ ନମି୍ନ ଭାଗର ପଛ
ମାଂସେପଶୀ ଗରୁୁଦା ସହତି ବାହାର କରି େନବା ଉଚତି୍। 16 ତା’ପେର
ଯାଜକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଏହସିବୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହ ିେଭାଜ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବାସତି ଉପହାର ଅେଟ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ
େମଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। 17 ଏହ ିବଧିି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହୃେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶାନୁକ୍ରମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ େହବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଠାେର ରୁହ ନା କାହିଁକି େମଦ କିମ୍ୱା ରକ୍ତ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ।”

ଅଜ୍ଞାତ ପାପ ପାଇଁ େନୖେବଦ୍ୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଯଦ ିେକହ ିଅଜଣାତେର େଗାଟଏି ପାପ
କେର ଏବଂ ତାହା କେର, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ମନା

କରାଯାଇଅଛ।ି
3 “ଯଦ ିଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ ପାପ କେର ଏବଂ େଦଶ ପାଇଁ େଦାଷ

ଆେଣ, େତେବ େସ େଗାଟଏି ନଖିୁଣ ବାଛୁରି ବଳିଦାନ କରିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 4 ପୁଣ ିେସ
ଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ ଆପଣା ବଳିକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବି। ତା’ର ମସ୍ତକେର ହାତ ରଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବଧ କରିବ। 5 ଆଉ େସହ ିଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ େସହ ିବଳିର
ରକ୍ତରୁ କିଛ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣବି। 6 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ
େସହ ିରକ୍ତେର ନଜିର ଆଙୁ୍ଗଠି ବୁଡ଼ାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ମହାପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଗେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚବି। 7 ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଗେର କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପେବଦରି ପାଶ୍ୱର୍େର
ରଖିବା ଉଚତି୍ େହବ। ତା’ପେର େସ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େଗାବତ୍ସର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ
େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରସି୍ଥତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 8 େସ
ପାପ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଷଣ୍ଢର ସମସ୍ତ େମଦ, ଯାହାକି ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳାର
ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େମଦ େହବା ଉଚତି୍। 9 େସ ଦୁଇଟ ିଗରୁୁଦା,
େମଦର ଉପରିସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଗରୁୁଦାର ଏବଂ ଯକୃତର େମଦ ଏବଂ
ନମି୍ନଭାଗର ପଛ ମାଂସେପଶୀ ଗରୁୁଦା ସହତି ବାହାର କରିେନବା ଉଚତି୍।
10 ସମାଗମ େନୖେବଦ୍ୟର େଗାରୁ େହାଇଥିେଲ େଯପରି ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ
େସ େସହପିରି କରିବ। ପୁଣ ିଯାଜକ େହାମବଳିର େବଦ ିଉପେର ତାହା
ଦଗ୍ଧ କରିବ। 11 େସହ ିଚମର୍, େମଦ, ମସ୍ତକ, ପଦ, ଅନ୍ତ, େଗାବର ଓ
ଷଣ୍ଢର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ନଆିଯିବା ଉଚତି୍ ଓ ଧମର୍କାଯର୍୍ୟର
ପଦ୍ଧତ ିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କାଠ ରଖି ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଦଗ୍ଧ କରିବ।

13 “ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଜାତ ିଯଦ ିଅେଗାଚରେର ପାପ କରନି୍ତ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା େଯେବ େସମାେନ
କରନି୍ତ େତେବ େସମାେନ େଦାଷୀ େହେବ। 14 ଯଦ ିେସମାେନ
େସମାନଙ୍କ କୃତ ପାପ ଜାଣେିବ, େତେବ େସମାେନ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ
ଏକ େଗାବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ତାକୁ ଆଣେିବ।
15 ତା’ପେର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େସହ ିେଗାବତ୍ସର ମସ୍ତକେର ହାତ
ରଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିେବ। 16 ତତ୍ପେର ଅଭଷିିକ୍ତ
ଯାଜକ େସହ ିେଗାବତ୍ସର କିଛ ିରକ୍ତ ଧରି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣବି।
17 ପୁଣ ିଯାଜକ େସହ ିରକ୍ତେର ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳି ବୁଡ଼ାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଗେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚବି। 18 ଆଉ ଯାଜକ
େସହ ିରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାର ସମୀପକୁ େହାମେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 19 ତା’ପେର ଯାଜକ
ବଳିର ସମସ୍ତ େମଦ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବା ଉଚତି୍। 20

ପୁଣ ିେସହ ିପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟର େଗାବତ୍ସକୁ େଯପରି କଲ, ଏହାକୁ
େସହପିରି କରିବ। ଏହପିରି ଯାଜକ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ।
ତା’େହେଲ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 21 ତା’ପେର େସ
େଗାବତ୍ସକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ େନଇ ପୂବର୍ େଗାବତ୍ସ ପରି ତାକୁ ଦଗ୍ଧ
କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ।

22 “ଯଦ ିଜେଣ ଶାସକ ଭୁଲ୍ ବଶତ ପାପ କେର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାକୁ ବରୁିଦ୍ଧ କଲାପରି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କେର, େତେବ େସ ମଧ୍ୟ େଦାଷୀ
େବାଲ ିବେିବଚତି େହବ। 23 ଯଦ ିେସ ଶାସକ ଆପଣା କୃତ ପାପ ଜ୍ଞାତ
ହୁଏ େତେବ େସ ଏକ ନଖିୁଣ ପୁଂ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 24 େସହି
ଶାସକ ଛାଗ ମସ୍ତକେର ହାତ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ, ତାହା େହବ ପାପାଥର୍କ
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େନୖେବଦ୍ୟ। 25 ତା’ପେର ଯାଜକ ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳିେର େସହ ିପାପାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ େହାମେବଦରି ଶିଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ ଓ
ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ େହାମେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 26 ତା’ପେର
େସହ ିଯାଜକ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ପଶୁର ସମସ୍ତ େମଦ େନବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ, େଯଉଁ ଉପାୟେର େସ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟରୁ
େମଦ ସହତି କରିଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯାଜକ େସ ଶାସକର ପାପ ପାଇଁ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ ଓ ତା’ଦ୍ୱ ାରା େସ ଶାସକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।

27 “ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ , ଯଦି
ସାଧାରଣ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ ତାହା କେର ଓ ଭ୍ର ାନି୍ତେର ପାପ
କେର େତେବ େସ େଦାଷୀ ହୁଏ। 28 ଯଦ ିେସହ ିେଲାକ ତା’ର ପାପ
ବଷିୟେର ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, େତେବ େସ ତା’ର କୃତ ପାପ ନମିେନ୍ତ ଏକ ନଖିୁଣ
ଛାଗୀ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 29 ପୁଣ ିେସ େସହ ିପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟର
ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନେର ତାକୁ ବଧ କରିବ।
30 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ ଅଙୁ୍ଗଳିେର ତା’ର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ
େହାମେବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ, ଆଉ ତା’ର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦି
ମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 31 ପୁଣ ିସହଭାଗିତାର େନୖେବଦ୍ୟରୁ େନଇଥିବା
େମଦତୁଲ୍ୟ ତାହାର ସମସ୍ତ େମଦ େନବ, ଆଉ େସହ ିଯାଜକ ସୁବାସତି
ଉପହାର ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତାକୁ ଦଗ୍ଧ
କରିବ। ଏହରୂିେପ ଯାଜକ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରାଇବ ଓ େସଥିେର
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।

32 “ଯଦ ିେସ ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େମଷଶାବକ ଆେଣ
େତେବ ନଶିି୍ଚତ ଏକ ନଖିୁଣ େମଷଶାବକ ଆଣବି। 33 ପୁଣ ିେସହି
ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା
ସ୍ଥାନେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 34 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ େସହ ିପାପାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିଅଙୁ୍ଗଳିେର େନଇ େହାମେବଦରି ଶିଙ୍ଗ ଉପେର
େଦବ ଓ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 35 େସ ଉତ୍ସଗର୍
କରାଯାଇଥିବା ପଶୁଠାରୁ ସମସ୍ତ େମଦ କାଢ଼ ିେନବ। େଯପରି େସ
ସହଭାଗିତାର େନୖେବଦ୍ୟକୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର େଦବାକୁ
ଯାଜକ ଏହାକୁ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯାଜକ ନଜି
ପାପ ପାଇଁ ତା’ର ତରଫରୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦଆିଯିବ।

ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଅଜାଣତ ପାପ

“ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଯାହା େଦଖିଅଛ,ି ଶୁଣଅିଛ ିବା ଜାଣଅିଛି
ସାକ୍ଷୀରୂେପ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ଯଦ ିେସ
ପ୍ରକାଶ ନ କେର େତେବ େସ ପାପ କେର ଓ ଅପରାଧୀ ହୁଏ।

2 “କିମ୍ୱା ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ କିଛ ିଅଶୁଚ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ପଶର୍ କେର ଅଥର୍ାତ୍
ଅଶୁଚ ିପଶୁର ଶବ, କି ଅଶୁଚ ିେଗାେମଷାଦ ିଶବ କି ଅଶୁଚ ିଉେରାଗାମୀ
ପ୍ରାଣୀର ଶବ ସ୍ପଶର୍ କେର ଓ ଯଦ ିେସ ଏହା ଅଜାଣତେର କରିଥାଏ ତଥାପି
େସ ଅପରାଧୀ େହବ।

3 “ଆହୁରି ଅେନକ ଜିନଷି ଅଛ ିଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକେର।
ଯଦ ିେକହ ିଜାଣଥିାଏ ଯାହାକୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ଅଶୁଚ ିହୁଏ ଏବଂ େସ ତାହା
ଅଜ୍ଞାତେର କରିଥାଏ, େତେବ େସ େଯେତେବେଳ ଜାେଣ େସ େଦାଷୀ
େହବ।

4 “କିମ୍ୱା େକହ ିଯଦ ିମନ୍ଦ କରିବାକୁ କି ଭଲ କରିବାକୁ ବାଗ୍ଭଳତା
ପୂବର୍କ ଶପଥ କେର ଏବଂ େସ ଶପଥ ବଷିୟେର ଭୂଲଯିାଏ, େସ େଦାଷୀ
େବାଲ ିବେିବଚତି େହବ, େଯେତେବେଳ େସ ମେନ ପକାଇବ କାରଣ େସ
ତା’ର ଶପଥ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। 5 େତଣୁ ଯଦ ିେକହ ିଏହି
ବଷିୟଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଗାଟକିେର େଦାଷୀ ହୁଏ, େତେବ େସ
ନଜିର େସ ପାପକମର୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। 6 ତହୁଁ େସ ତା’ର କୃତ ପାପର
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ରୂେପ ପଲରୁ େଗାଟଏି ମାଈ
େମଣ୍ଢାଛୁଆ କିମ୍ୱା ମାଈ େଛଳିଛୁଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣବି। ତା’ପେର
ଯାଜକ ତା’ର କୃତ ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରାଇବ।

7 “ଯଦ ିେସ େମଷ ଶାବକ େଦବାକୁ ଅକ୍ଷମ େତେବ େସ ଦୁଇଟି
କେପାତ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରାଛୁଆ ଆପଣା କୃତ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିଦାନ ରୂେପ
ଆଣବି। ତହିଁରୁ େଗାଟଏି ପାପ ନମିେନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଟ ିେହାମବଳି ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 8 ପୁଣ ିେସ େସଗଡୁ଼କୁି ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଆଣବି। ଯାଜକ ପ୍ରଥେମ ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରି,
ତା’ର େବକରୁ ମୁଣ୍ଡ େମାଡ଼ବି ମାତ୍ର ତାକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିବ ନାହିଁ। 9

ତା’ପେର େସ ଏହ ିରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଖେର ଛଞି୍ଚବି, ପୁଣି
ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ ସବୁ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। ଏହା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ
େହବା ପାଇଁ ଏକ େନୖେବଦ୍ୟ େବାଲ ିବେିବଚନା କରାଯିବ। 10 ତା’ପେର
ଯାଜକ ବଧିି ଅନୁସାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପକ୍ଷୀକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
ଏହରୂିେପ େସ ତା’ର କୃତ ପାପ ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ।

11 “ଯଦ ିେସ ଦୁଇଟ ିକେପାତ ଛୁଆ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରା ଛୁଆ
ଆଣବିାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁଏ େତେବ େସ ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ଐଫାର
ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା ଆଣବିା ଉଚତି୍, େସଥିେର େତୖଳ େଦବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ କି ସୁଗନି୍ଧ େଦବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ କାରଣ ତାହା ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ।
12 େସ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ତାହା ଆଣବି ଓ ଯାଜକ େସଥିରୁ ସ୍ମରଣାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ମୁଠାଏ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ ଏହା
ପାପାଥର୍କ ବଳି। 13 ଏହରୂିେପ ଯାଜକ ନଜିକୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ, ଏହି
ପାପଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିବଷିୟ ପାଇଁ େସ କରିଛ ିଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
କ୍ଷମା େଦେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ େନୖେବଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପରି ଯାଜକର
େହବ।”

14 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 15 “େକହ ିଯଦି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର ଅଜାଣତେର ପାପ କେର, େସ ତା’ର
ପଲରୁ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିରୂେପ େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ନ ଥିବା ଏକ େମଷଛୁଆ ଆଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତା’ର ପାଇଁ କ୍ଷତ ିପୂରଣ େଦବା ଉଚତି୍। େସହ ିେମଷ ଛୂଆର
ମୂଲ୍ୟ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ନରୂିପିତ େହବା ଉଚତି୍। 16 ପୁଣି
ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛ ିତାହା ପରିେଶାଧ କରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଯାଜକକୁ େଦବ, ତହୁଁ ଯାଜକ େଦାଷାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।

17 “ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ କହଥିା’ନି୍ତ ଓ େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ
େସଥିମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରି ପାପ କେର। ଯଦ୍ୟପି େସ ଜାଣ ିନ ଥାଏ,
ତଥାପି େସ େଦାଷୀ ଅେଟ। ପୁଣ ିେସ ତା’ର ଅପରାଧ ବହନ କରିବ। 18

େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅପରାଧର ମାତ୍ରା ଅନୁସାେର ଏକ ନଖିୁଣ େମଷ େଦାଷାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି। ପୁଣ ିେଯଉଁ ପାପ େସ
ଅଜ୍ଞାତେର କରିଛ ିେସଥିପାଇଁ ଯାଜକ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। ତହିଁେର େସ
କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 19 ଏପରିକି େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରିଛ ିଓ େସ ଜାଣି
ନାହିଁ ତଥାପି େସ େଦାଷୀ, େତଣୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େଦାଷାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।”

ଅନ୍ୟ ପାପ ପାଇଁ େଦାଷାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “େକହ ିଯଦ ିପାପ
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କେର, ଅଥର୍ାତ୍ ଗଚ୍ଛତି
ବା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ, କିମ୍ୱା ଅପହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଷିୟେର ଆପଣା

ପ୍ରତବିାସୀ ସହତି ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେର, ଅଥବା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ
ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କେର। 3 କିମ୍ୱା ହଜାଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ େସହ ିବଷିୟେର
ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେର ଓ ମିଥ୍ୟା କହ ିଶପଥ କେର, ଏହ ିପ୍ରକାର
େଯେକୗଣସ ିକମର୍େର ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କେର, 4 ଏହ ିେଦାଷଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ
େଯେକୗଣସ ିେଗାଟଏି କେର େସ ପାପୀ େବାଲ ିବେିବଚତି ହୁଏ। େସ
ନଶି୍ଚୟ େଫରାଇେଦବ, ଯାହାକିଛ ିେସ େଗ୍ଭରି କରିଛ ିକିମ୍ୱା ଅନ୍ୟାୟ
ଭାବେର ହରଣ କରିଛ ିକିମ୍ୱା ତାକୁ କିଛ ିବଶି୍ୱାସେର ଦଆିଯାଇଛ ିକିମ୍ୱା କିଛି
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େଗାେଟ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯାହାକି ହଜି ଯାଇଛ।ି 5 େସ
େଯଉଁଥିପାଇଁ େଗାଟଏି ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିଥିଲା, ତାହାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ
ଅଥର୍ଦଣ୍ଡ ସହତି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଫରାଇ େଦବା ଉଚତି୍। ଏସବୁ େସ କରିବ େଯଉଁ
ଦନି େସ େଦାଷୀ େବାଲ ିସାବ୍ୟସ୍ତ େହବ ଓ େସହ ିଦନି େସ ଗ୍ରହତିାକୁ
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦବ। 6 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତା’ର େଦାଷାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ପୁଣ ିନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ପଲରୁ ଏକ
ନଖିୁଣ େମଷ େଦାଷାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି। 7

ତା’ପେର ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ।
େତଣୁ େସ େଯଉଁ କମର୍ େଯାଗୁଁ େଦାଷୀ େହାଇଥିବ େସଥିରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।”

େହାମବଳି

8 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 9 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି, ଏହା େହାମବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ,
େହାମବଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଅଗି୍ନ ଉପେର
ରହବି, ପୁଣ ିଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରହବିା ଉଚତି୍। 10 ଯାଜକଗଣ େପାଷାକ ଓ
ଜଙି୍ଘଆ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚତି୍, ଆଉ େସ େହାମବଳିର ଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ
କରିବା ଉଚତି୍ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିବା ଉଚତି୍। 11 ତା’ପେର
ଯାଜକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧବ। େସ େସହ ିଭସ୍ମକୁ
ଛାଉଣ ିବାହାେର ଏକ ଶୁଚ ିସ୍ଥାନକୁ େନଇଯିବ। 12 ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ ସବର୍ାଦା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ରହବି। ତାହା େକେବ ନବିର୍ାପିତ େହବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯାଜକ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ତା’ଉପେର କାଠ ସଜାଇ ରଖିବ
ଓ ସମାଗମ େନୖେବଦ୍ୟର େମଦ ତା’ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। 13

ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଅଗି୍ନ ସବର୍ଦା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରହବି, କଦାପି ନବିର୍ାପିତ େହବ
ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ

14 “ଏହା େହଉଛ ିଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଶସ୍ୟ ଆଣେିବ। 15 ଯାଜକ
େସହ ିଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୁ ମୁଠାଏ ସରୁ ମଇଦା, କିଛ ିେତୖଳ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ
ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାବାନ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସ୍ମରଣାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ।

16 “ପୁଣ ିହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଭାଜନ
କରିେବ। େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭତିେର େକୗଣସ ିଏକ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ତାଡ଼ ିବନିା ତାକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ। 17 ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ବନିା
ତାଡ଼େିର ପାକ କରାଯିବ। େମାେତ ଦଆିଯାଇଥିବା ଉପହାରରୁ କିଛ ିଅଂଶ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।ି ତାହା ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ତୁଲ୍ୟ
ମହାପବତି୍ର ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚତି୍। 18 ହାେରାଣଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ େସମାେନ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ଏକ ବଧିି େହବ।
ଯାହାକିଛ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କି ଏହାକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିବ ପବତି୍ର େହବ।”

ଯାଜକମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ

19 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 20 “ଏହ ିେନୖେବଦ୍ୟ
ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅଭେିଷକ ଦନିେର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ଅେଦ୍ଧର୍କ ପ୍ରଭାତେର ଓ ଅେଦ୍ଧର୍କ
ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 21 ପଲମେର ତାହା େତୖଳମିଶି୍ରତ
େହାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପାକ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଭତିରକୁ ଆଣବି,
େସହ ିେନୖେବଦ୍ୟର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପକ୍ୱ ାନ୍ନ  ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍
କରାଯିବ। େସହ ିଆଘ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟଜନକ େହବ।

22 “ହାେରାଣଙ୍କ ପେର ତାଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯ
ତାଙ୍କ ପଦେର ଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ େହବ, େସ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଦଗ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ତାହା ସଦାସବର୍ଦା କରାଯିବା ଉଚତି୍।
23 ପୁଣ ିଯାଜକର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦଗ୍ଧ େହବ,
ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ।”

ପାପାଥର୍କ ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା

24 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 25 “ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କ
ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା େହଉଛ ିପଶୁବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାପେମାଚନ ପାଇଁ ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍
କରାଯିବ। ଏହା ମହାପବତି୍ର ଅେଟ। 26 େଯଉଁ ଯାଜକ ପାପେମାଚନ
ପଶୁବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, େସ ତାହା େଭାଜନ କରିବ, କିନୁ୍ତ େସ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଭତିେର େକୗଣସ ିଏକ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହା ଭକ୍ଷ୍ୟଣ
କରିବ। 27 େଯେକହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର ମାଂସକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିବ, େସ ପବତି୍ର
େହବ,
“ପୁଣ ିେଯେବ େକୗଣସ ିବସ୍ତ୍ରେର େସ ପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ଛଟିା

ପଡ଼ଥିାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବସ୍ତ୍ରକୁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େଧୗତ କରିବ।
28 ଯଦ ିତାହା ମାଟପିାତ୍ରେର ପାକ କରାଯାଏ େତେବ ତାହା ଭଙ୍ଗା ଯିବ,
େଯେବ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରେର ତାହା ପାକ ହୁଏ େତେବ ତାହା ମଜା ଯିବ ଓ
ଜଳେର ପରିଷ୍କତୃ େହବ।

29 “ଯାଜକ ପରିବାରରୁ େଯେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ।
ତାହା ଅତ ିପବତି୍ର ଅେଟ। 30 ମାତ୍ର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ
ଅଣାଯାଏ, େତେବ େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳି ନଶି୍ଚୟ େଭାଜନ କରାଯିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚତି୍।

େଦାଷାଥର୍କ ବଳି

“ଏହସିବୁ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର ବଧିି ଅେଟ। ତାହା ମହାପବତି୍ର।
2 େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଯାଜକ େହାମବଳି ବଧ କରନି୍ତ , େସହି
ସ୍ଥାନେର େସମାେନ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ବଧ କରିେବ। ତା’ପେର

ଯାଜକ େସହ ିବଳିର ରକ୍ତ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଗ୍ଭରିପାଖେର ଛଞି୍ଚବି।
3 “ଆଉ େସ ଯାଜକ ତାହାର ସମସ୍ତ େମଦ ଅଥର୍ାତ୍ ଲାଙୁ୍ଗଳର େମଦ

ଓ ଅନ୍ତ୍ର ାଚ୍ଛାଦକ େମଦ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 4 ଆଉ େସ
ଯାଜକ ଦୁଇ ଗରୁୁଦା ଓ େମଦ ଉପରିସି୍ଥତ ଓ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େମଦର ପଛ
ମାଂସେପଶୀର ନମି୍ନଭାଗ ଓ େମଦର ଆଚ୍ଛାଦତି ଯକୃତ େନଇ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍। େସ ଏହା ଗରୁୁଦା ସହତି ନଶି୍ଚୟ ବାହାର କରିବ। 5 ପୁଣି
ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏହସିବୁ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଏହା େହଉଛ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳି।

6 “ଯାଜକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ େଯେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଏହ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳି
େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। ଏହା ମହାପବତି୍ର, େତଣୁ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର
ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ। 7 ପାପାଥର୍କ ବଳି େଯଉଁପରି, େଦାଷାଥର୍କ ବଳି
ମଧ୍ୟ େସହପିରି। େଯଉଁ ଯାଜକ େସହ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କେର, ତାହା ତାଙ୍କର
େହବ। ଦୁଇଟରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ। 8 ପୁଣ ିଯାଜକ େଯଉଁ େଲାକର
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, ତା’ର େସହ ିଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାମବଳିର ଚମର୍
େସହ ିଯାଜକ ନେିଜ େନବ। 9 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଯାହା
ତୁନୁ୍ଦରେର ବା କେରଇେର ପକ୍ୱ କରାଯାଏ, େସସବୁ ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ ଯାଜକର
େହବ। 10 ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର। ତାହା
େତୖଳମିଶି୍ରତ େହଉ ବା ଶୁଷ୍କ େହଉ, େସଥିେର କିଛ ିପ୍ରେଭଦ ରହବି ନାହିଁ।
େସହ ିେନୖେବଦ୍ୟ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଣ୍ଟାଯିବ।
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ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି

11 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
ନମି୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ। 12 େକହ ିେଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଆେଣ, େତେବ େସ େତଲେର ଛଣା େହାଇଥିବା
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ସହତି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ, େତୖଳଯୁକ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ଚକୁଳି
ଓ ସରୁ ମଇଦାର େତୖଳମିଶି୍ରତ ପକ୍ୱ ପିଠା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 13 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିର ଅଥର୍ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ
ପ୍ରଶଂସାର ସହତି ଅପର୍ଣ କରୁଥିବା ବଳି। ଏହ ିଉପହାର ସହତି େସ
ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆଣବିା ଉଚତି୍। 14 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍
କରୁଥିବା ଉପହାରରୁ େଗାଟଏି ପିଠା େନବ। େଯଉଁ ଯାଜକ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିର ରକ୍ତ ସଞି୍ଚନ କେର ପିଠାଟ ିତାହାର େହବ। 15 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ। େସହ ିବଳିର ମାଂସ
େସହ ିଉତ୍ସଗର୍ ଦନିେର େଭାଜନ କରାଯିବ। ତହିଁରୁ େକୗଣସ ିମାଂସ ପରଦନି
ପ୍ରାତଃକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି ନାହିଁ।

16 “ମାତ୍ର ଯଦ ିେସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ପ୍ରତଜି୍ଞା ବା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
ଉପହାର ହୁଏ। େତେବ େସ ତାହାର େସହ ିବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଦନି ହିଁ
ତାହା େଭାଜନ କରିବ। ପୁଣ ିତହିଁରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି ତାହା ପରଦନି
ପ୍ରାତଃକାଳେର େଭାଜନ କରିବ। 17 ମାତ୍ର େଯେବ େକୗଣସ ିବଳି ମାଂସ
ପୁଣ ିରହଯିାଏ, େତେବ ତାହା ତୃତୀୟ ଦନିେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।
18 ଯଦ ିତୃତୀୟ ଦନିେର େସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ କିଛ ିମାତ୍ର େଭାଜନ
କରାଯାଏ, େତେବ ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ତାହା ବଳିଦାନକାରୀ
ପକ୍ଷେର ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହବ, ଆଉ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
ତାହା େଭାଜନ କରିବ େସ ନଜିର ଅପରାଧ ବହନ କରିବ।

19 “ଆଉ ଯଦ ିତାହା େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପଶର୍େର ଆସଥିାଏ,
େତେବ ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ତାହା ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରାଯିବା ଉଚତି୍। େଯେକୗଣସ ିଶୁଚମିନ୍ତ େଲାକ େସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ
ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 20 ମାତ୍ର ଯଦ ିେକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିବ୍ୟକି୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି େଭାଜନ କେର େତେବ େସ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହବି।

21 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ କିମ୍ୱା ଅଶୁଚ ିପ୍ରାଣୀ କିମ୍ୱା
େକୗଣସ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ସ୍ପଶର୍ କେର େତେବ େସ ଅପବତି୍ର ହୁଏ
ଓ ଯଦ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ
କେର େତେବ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବି।”

22 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 23 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଗାଈ କି େମଷ କି ଛାଗର େମଦ େଭାଜନ ନ କରିବା
ପାଇଁ। 24 େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହ େଯ, େସମାେନ େଗାଟଏି ପଶୁର
ସ୍ୱାଭାବକି ମୃତୁ୍ୟ େହଉ କିମ୍ୱା ଯାହାର ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଦ୍ୱ ାରା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ମୃତୁ୍ୟ େହାଇଥିଲା ତାହା ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େସହ ିେମଦ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାେର, ମାତ୍ର େସମାେନ ତାହା େଭାଜନ
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 25 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ପଶୁର େମଦ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କେର। େତେବ େସହ ିେଭାଜନକାରୀ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବିା ଉଚତି୍।

26 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଠାେର ବାସ କରନା କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକୗଣସ ିପଶୁ କିମ୍ୱା ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 27 ଯଦି
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସ ରକ୍ତ େଭାଜନ କେର େତେବ େସ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହବି।”

େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଧିି

28 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 29 “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
କୁହ, େଯେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର,
େସ ଆପଣା ସମାଗମ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପଣା େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣବି। 30 ତା’ର ନଜି ହସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଦାଳନୀୟ

େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି। େସ ବକ୍ଷ ଏବଂ େମଦ ଆଣ ିଯାଜକକୁ େଦବା ଉଚତି୍।
େସହ ିବକ୍ଷ ତା’ର ଆଗେର ଉଠାଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର ଦଆିଯିବ।
31 ତା’ପେର ଯାଜକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସହ ିେମଦକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବା
ଉଚତି୍। ମାତ୍ର ବକ୍ଷ ହାେରାଣ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର େହବ। 32

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ ଡ଼ାହାଣ ଚଟୁଆ ଯାଜକକୁ
େଦବ। 33 ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକହ ିେମଦ ଓ ରକ୍ତ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି କେର, େସ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂେପ ଡ଼ାହାଣ ଚଟୁଆ
ପାଇବ। 34 ମୁଁ (ସଦାପ୍ରଭୁ) ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟରୁ ବକ୍ଷ ଓ ଚଟୁଆ େନଇ ଚରିକାଳ େଦୟ ରୂେପ େସସବୁ
ଯାଜକ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।ି”

35 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକରୂେପ େସବା କରିବାକୁ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ପେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପହାରରୁ ଏହ ିଅଂଶ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। 36 େସମାେନ ଅଭଷିିକ୍ତ େହଲା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ।
ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ତାହା େସମାନଙ୍କର ଅଂଶ େହବ।

37 େହାମବଳି, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍କ ବଳି, େଦାଷାଥର୍କ ବଳି,
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଓ ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ ବଷିୟେର ଏହସିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି
38 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଦନି ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶାଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ
େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରସି୍ଥତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ।

େମାଶା ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ
ସହତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ, ସକଳ ବସ୍ତ୍ର, ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ,
ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିେମଷଛୁଆ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ

େରାଟୀର ଡ଼ାଲା ଏକତି୍ରତ କର। 3 ପୁଣ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କର।”

4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶା ସବୁ କେଲ, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ନକିଟେର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 5 ପୁଣ ିେମାଶା ମଣ୍ଡଳୀକୁ
କହେିଲ, “ଯାହାସବୁ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କି
େହଉଛ ିଏହ।ି”

6 ତା’ପେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଆଣ ିଜଳେର
ସ୍ନାନ କରାଇେଲ। 7 େସ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଜାମା ପିନ୍ଧାଇେଲ, କଟେିର ତାଙ୍କର
େବଲ୍ଟ  ବାନି୍ଧେଲ, ତାଙୁ୍କ େଗ୍ଭଗା ପିନ୍ଧାଇେଲ, ତାଙୁ୍କ ଏେଫାଦ ପିନ୍ଧାଇେଲ,
ତା’ପେର ଏେଫାଦକୁ ସନୁି୍ଦର େବଲ୍ଟ େର ବାନି୍ଧେଲ। 8 େସ ହାେରାଣଙୁ୍କ
ବୁକୁପଟା େଦେଲ, ଆଉ ବୁକୁପଟାେର ଊରୀମ୍ ଓ ତୁମ୍ମୀମ୍ ରଖିେଲ। 9

ପୁଣ ିତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ପଗଡ଼ ିରଖିେଲ, ପଗଡ଼ ିସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ପତ୍ରର ପବତି୍ର
ମୁକୁଟ େଦେଲ, େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହା କେଲ।

10 ଅନନ୍ତର େମାଶା ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ େନଇ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପେର ସଞି୍ଚନ କରି େସସବୁକୁ ପବତି୍ର କେଲ।
11 ତା’ପେର େସ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା େତୖଳ
େନେଲ ଏବଂ ଏହା ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚେିଲ। େସ ଯଜ୍ଞେବଦ,ି
ତା’ର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର, ରୁଖା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବତି୍ର
କରିବାକୁ ଅଭେିଷକ କେଲ। 12 ଏହା ପେର େସ ହାେରାଣଙ୍କ ମସ୍ତକେର
କିଛ ିଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଢ଼ାଳି ତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର କେଲ। 13 ତା’ପେର
େମାଶା ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଆଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ଜାମା ପିନ୍ଧାଇେଲ,
କଟେିର େସମାନଙ୍କର କଟବିନ୍ଧନୀ ବାନି୍ଧେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶିେରାଭୂଷଣେର
ଭୂଷିତ କେଲ। େମାଶା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କେଲ।

14 ତା’ପେର େମାଶା ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସ ଆଣେିଲ। ତା’ପେର
ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସ ମସ୍ତକ
ଉପେର ହସ୍ତ ରଖିେଲ। 15 ତତ୍ପେର େମାଶା ତାକୁ ବଧ କେଲ ଓ େସହି
ରକ୍ତ େନଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ଯଜ୍ଞେବଦରି ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଶିଙ୍ଗ ଉପେର େଦଇ
ଯଜ୍ଞେବଦକିି ପାପ ମୁକ୍ତ କେଲ। ଆଉ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମୂଳେର େସହ ିରକ୍ତକୁ
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ଢ଼ାଳି େଦେଲ। େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ େସ ଏହାକୁ ପବତି୍ର
କେଲ। 16 ଅନନ୍ତର େମାଶା ଅନ୍ତ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସମସ୍ତ େମଦ, ଯକୃତ
ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ର ାପ୍ଳାବକ, ଦୁଇ ଗରୁୁଦା ଓ ତାହାର େମଦ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 17 ମାତ୍ର େସ ଚମର୍, ମାଂସ ଓ େଗାମୟ େନଇ
ଛାଉଣରି ବାହାେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶା
ଏହା କେଲ।

18 ତା’ପେର େସ େହାମବଳି ପାଇଁ େମଷ ଆଣେିଲ। ହାେରାଣ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େମଷର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖିେଲ। 19 ତା’ପେର େମାଶା
େମଷଟକୁି ବଧ କେଲ ଓ ତା’ର ରକ୍ତ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଗ୍ଭରିଆେଡ଼
ଛଞି୍ଚେିଲ। 20 ଆଉ େସ େମଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟେିଲ, େମାଶା
ତାହାର ମସ୍ତକ, ସମସ୍ତ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଓ େମଦ ଦଗ୍ଧ କେଲ। େସ ତାହାର
ଅନ୍ତ ଓ ନଳି େଗାଡ଼ ଜଳେର େଧୗତ କେଲ। ତା’ପେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
େମାଶା ସମସ୍ତ େମଷକୁ ଦଗ୍ଧ କେଲ। ଏହା ଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ
େହାମବଳି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ। େମାଶା ଠିକ୍ ତାହା
କେଲ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।

22 ଅନନ୍ତର େସ ଅନ୍ୟ େମଷ ଅଥର୍ାତ୍ ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ େମଷ
ଆଣେିଲ। ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େମଷର ମସ୍ତକ ଉପେର ହସ୍ତ
ରଖିେଲ। 23 ତା’ପେର େମାଶା େମଷକୁ ବଧ କେଲ ଓ ତାହାର କିଛି
ରକ୍ତ େନଇ ହାେରାଣର ଦକ୍ଷିଣ କଣ୍ଣର୍ ଗହ୍ୱରେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି
ଉପେର ଓ ହାେରାଣର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଉପେର େଦେଲ। 24

ଏହା ପେର େସ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଆଣେିଲ। ତହୁଁ େମାଶା େସହି
ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ କଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାନ୍ତେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଉପେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଉପେର
େଦେଲ, ଆଉ େମାଶା ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ରକ୍ତ ସଞି୍ଚନ କେଲ।
25 ପୁଣ ିେସ େମଦ, େମଦମୟ ଲାଙୁ୍ଗଳ, ଅନ୍ତ ଉପରିସି୍ଥତ ସକଳ େମଦ,
ଯକୃତର ଉପରିସି୍ଥତ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଳାବକ, ଦୁଇ ଗରୁୁଦା, ତହିଁର େମଦ ଓ ଡ଼ାହାଣ
ଚଟୁଆ େନେଲ। 26 ଆଉ େସ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ନତି୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହା େନେଲ ଓ େତୖଳ ପକ୍ୱ େରାଟୀର
େଗାଟଏି ପିଠା ଓ େଗାଟଏି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଓ ଡ଼ାହାଣ ଚଟୁଆ ଓ େମଦ
ଉପେର େଥାଇେଲ। 27 ତହୁଁ େସ ହାେରାଣଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର
ହସ୍ତେର େସହସିବୁ େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍
େଦାଳାଇେଲ। 28 ଏହା ପେର େମାଶା େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସସବୁ େନଇ
ଯଜ୍ଞେବଦସିି୍ଥତ େହାମବଳି ଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଯାଜକ ରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ ଉପଲେକ୍ଷ ଏହା ଏକ େନୖେବଦ୍ୟ ଥିଲା,
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇ ଏକ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ। 29 ଆଉ େମାଶା ବକ୍ଷ
େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ େଦାଳାଇେଲ।
ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ େମଷର ଏହ ିଅଂଶ େମାଶାଙ୍କର େହଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

30 ଅନନ୍ତର େମାଶା ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳରୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପରିସ୍ଥ
ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ହାେରାଣଙ୍କ ଉପେର ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପେର। ପୁଣି
ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ଉପେର ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର
ତାହା ସଞି୍ଚନ କେଲ। ଆଉ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପବତି୍ର
କେଲ।

31 େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ମାଂସ ରାନ୍ଧ। ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା େସଠାେର େଭାଜନ
କରିବ।’ ନେିଯାଗାଥର୍କ ଡ଼ାଲାେର ଥିବା େରାଟୀ େନଇ ଏକାଠି େଭାଜନ
କର। 32 ଯାହା ମାଂସ ଓ େରାଟୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି ତାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିବ। 33 ଆଉ ପଦ ଅଭେିଷକ ଉତ୍ସବ ସାତ ଦନି ଧରି ଗ୍ଭଲବି।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସାତ ଦନି ଯାଏ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ
ନାହିଁ। କାରଣ େପୗରହତି୍ୟ ନଶି୍ଚୟ ସାତ ଦନି ଯାଏ ଗ୍ଭଲବି। 34 ଆଜି
ଯାହାସବୁ କରାଗଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାକୁ
େସସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ। 35 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ଧରି ଦବିାରାତି୍ର
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ରହବି। ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏହା ପାଳନ ନ କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିବ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ।”

36 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ହାେରାଣ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େସସବୁ କଥା ପାଳନ କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େମାଶା ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ। 2 େମାଶା
ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ

ନଖିୁଣ େମଷଛୁଆ ଓ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ନଖିୁଣ େମଷ େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉତ୍ସଗର୍ କର। 3 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ଅଣ୍ଡରିା
ଛାଗ ଓ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ େମଷ ଶାବକ େନେବ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଛନି୍ତ। ବାଛୁରି ଏବଂ େମଷଛୁଆ ନଶି୍ଚୟ
ଏକ ବଷର୍ୀୟ ଓ ନଖିୁଣ େହାଇଥିେବ। 4 ପୁଣ ିସହଭାଗିତାର ବଳି ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଷଣ୍ଢ ଓ ଏକ େମଷ ନଅି। େସମାେନ େସହ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଅପର୍ଣ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି େସମାନଙୁ୍କ
ଦଶର୍ନ େଦଉଛନି୍ତ।’”

5 େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ େମାଶାଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଆଣଥିିେଲ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ। 6 ତା’ପେର େମାଶା କହେିଲ, “ଏହ ିକଥା
କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ଏହା କେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।”

7 ତା’ପେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆସ
ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କରାଯାଇଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ
ବଳି ଓ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କର। ତା’ପେର େଲାକମାନଙ୍କର ଉପହାର
ଉତ୍ସଗର୍ କର ଓ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା କରିବା
ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ।”

8 ତହୁଁ ହାେରାଣ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଯାଇ ନଜି ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ
ବଳିର େଗାବତ୍ସ ବଧ କେଲ। 9 ତା’ପେର ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ରକ୍ତ ଆଣେିଲ ତହିଁେର େସ ନଜିର ଅଙୁ୍ଗଳି ବୁଡ଼ାଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଶିଙ୍ଗ ଉପେର ଛଞି୍ଚେିଲ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିେଲ।
10 େମାଶା ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ହାେରାଣ େମଦ, ଗରୁୁଦା ଓ
ଯକୃତର ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଥିବା ପାପାଥର୍କ ବଳିସବୁକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଦଗ୍ଧ କେଲ। 11 ତା’ପେର େସ ମାଂସ ଓ ଚମର୍ େନଇ ଛାଉଣରି
ବାହାେର େସଗଡୁ଼କୁି ଦଗ୍ଧ କେଲ।

12 ତାହାପେର ହାେରାଣ େହାମବଳି ପାଇଁ େଗାବତ୍ସ ବଧ କେଲ।
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ରକ୍ତ ଆଣେିଲ ଓ ହାେରାଣ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ସଞି୍ଚନ କେଲ। 13 ତା’ପେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ
ନକିଟେର େହାମବଳିର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଓ ମସ୍ତକ ସମପର୍ଣ କେଲ। େସ
ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 14 ହାେରାଣ ମଧ୍ୟ େହାମବଳିର
ଅନ୍ତ ଓ େଗାଡ଼ େଧୗତ କେଲ ଓ େସ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ
କେଲ।

15 ତାହାପେର େସ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପହାର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।
େଲାକମାନଙ୍କର ପାପାଥର୍କ ଛାଗ େନଇ ପ୍ରଥମଟ ିପରି ବଧ କରି ପାପାଥର୍େର
ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 16 ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର
େହାମବଳି ବଧିି ଅନୁସାେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 17 ପୁଣ ିହାେରାଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ େବଦ ିନକିଟକୁ ଆଣ ିତହିଁରୁ ମୁଠିଏ େନଇ ପ୍ରଭାତର େହାମବଳି
ସହତି ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କେଲ।

18 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ େଲାକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େଗାରୁ ଓ
େମଷ ବଧ କେଲ, ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ବଳିର ରକ୍ତ ଆଣ ିତାଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ
କେଲ ଓ େସ ତାହାକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ସଞି୍ଚନି କେଲ। 19

ପୁଣ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଷଣ୍ଢ େମଦ ଓ େମଷଛୁଆର େମଦ େମଦମୟ
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ଲାଙୁ୍ଗଳ, ଅନ୍ତ ଓ ଗରୁୁଦାର ଉପରିସ୍ଥ େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ
ଅନ୍ତ୍ର ାପ୍ଳାବକ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 20 ଏହସିବୁ େମଦ େସମାେନ
େଗାରୁ ଓ େମଷର ବକ୍ଷ ଉପେର ରଖିେଲ ଓ ହାେରାଣ େସ ସମସ୍ତ େବଦି
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 21 େମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ହାେରାଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବକ୍ଷ ଓ ଡ଼ାହାଣ ଚଟୁଆ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ େଦାଳନ କେଲ।

22 ତା’ପେର ହାେରାଣ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। େସ ପାପାଥର୍କ ବଳି, େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କଲାପେର େସ ଯଜ୍ଞେବଦ ିତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ।

23 ଅନନ୍ତର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ।
ପୁଣ ିବାହାରକୁ ଆସ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। େସେତେବେଳ ସବୁ
େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ପ୍ରକଟତି େହଲା। 24 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପରିସ୍ଥ େହାମବଳି ଓ
େମଦକୁ ଭସ୍ମ କଲା। େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହା େଦଖି ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନି
କରି ଭୂମିେର ମଥାନତ କରି ପଡ଼େିଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂଙୁ୍କ ବନିାଶ କରନି୍ତ

ଏହା ପେର ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂ ପାପ କେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁେର ଅଗି୍ନ େଦଇ
ତହିଁ ଉପେର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ରଖିେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ସମ୍ମୁଖେର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଭନି୍ନ  ଅଗି୍ନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 2 େତଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମେଲ।

3 େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଯଉଁମାେନ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , େସମାେନ ଚହି୍ନବିା ଉଚତି୍ େଯ, ମୁଁ ପବତି୍ର କାରଣ ସବୁ
େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ।ି’” େତଣୁ ହାେରାଣ ନଜି
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ କଥା ନ କହ ିନୀରବ ରହେିଲ।

4 ଏହା ପେର େମାଶା ହାେରାଣଙ୍କର କକା ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ମୀଖାେୟଲକୁ ଓ ଇଲୀଷାଫନକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କର
ଶବକୁ ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ।”

5 େତଣୁ ମୀଖାେୟଲ ଓ ଇଲୀଷାଫନ େମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ।
େସମାେନ ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂର ଶବକୁ ଜାମା ସହତି ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ
େନଇଗେଲ।

6 େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚରି ନାହିଁ କି େକଶ ମୁକୁଳା କର ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ମୁଁ ଆେଦଶ
େଦବାଭଳି କାଯର୍୍ୟ କର ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପେର ରାଗିେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ଅଗି୍ନଦାହ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିଅଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଭାତୃବଗର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ େରାଦନ କରନୁ୍ତ। 7 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରରୁ
ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଗେଲ ମରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦହେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭେିଷକ େତୖଳ ଅଛ।ି” େତଣୁ ହାେରାଣ, ଇଲୟିାସର ଓ
ଈଥାମର େମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

8 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 9 “ତୁେମ୍ଭ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରଗଣ େଯେତେବେଳ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିମ୍ୱା ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କର
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିବ। ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ େହବ। 10 ତାହାଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଓ ଅପବତି୍ର,
ପୁଣ ିଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଭଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ଜାଣ ିପାରିବ। 11

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ େଦଇଥିେଲ, େମାଶା େସ ସମସ୍ତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଦେଲ। ହାେରାଣ ତୁେମ୍ଭ େସହସିବୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ।”

12 ଏହା ପେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବତି ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ
ଦୁଇପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପହାରରୁ
ଅବଶିଷ୍ଟ େଯଉଁ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନକିଟେର ବନିା ତାଡ଼େିର େଭାଜନ କର, ତାହା ମହାପବତି୍ର। 13 େମାର
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଏକ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ଖାଇବା ଉଚତି୍। କାରଣ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣର
ଅଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପହାରରୁ। ଏହା ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଲ।ି

14 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ ଝୁଲାଯାଇଥିବା
ବକ୍ଷ ଓ ଚଟୁଆ େନଇ ଏକ ଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର େଭାଜନ କରିବ, େଯେହତୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଓ
ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ। 15 ଯାହା େସମାେନ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଚଟୁଆ ଓ ଟଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ବକ୍ଷ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଟାଙି୍ଗବାକୁ ଆଣେିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର େହବ। େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା
କରିଛନି୍ତ।”

16 େମାଶା ପାପାଥର୍କ ଛାଗର ବହୁତ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର ତାହା
ଦଗ୍ଧ େହାଇ ସାରିଥିଲା। ଏଣୁ େସ ହାେରାଣଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମରଙ୍କ ଉପେର ରାଗି କହେିଲ, 17 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳି େଭାଜନ କଲ ନାହିଁ? ତାହା
ମହାପବତି୍ର ଥିଲା। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଅପରାଧ
ବହନକରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଇଛନି୍ତ। 18 େଦଖ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଭତିରକୁ ଉତ୍ସଗର୍ ପଶୁର ରକ୍ତ
ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େମା’ ଆେଦଶାନୁସାେର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍।”

19 ମାତ୍ର ହାେରାଣ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, େସମାେନ ଆଜି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଜି ନଜିର ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ ନଜି ନଜିର
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ତଥାପି େମା’ ପ୍ରତ ିଏହା ଘଟଲିା। େଯେବ ମୁଁ
ଆଜି ପାପାଥର୍କ ବଳି େଭାଜନ କରିଥା’ନି୍ତ େତେବ ତାହା କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା?”

20 େଯେତେବେଳ େମାଶା ଏହା ଶୁଣେିଲ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ
େଦଖାଗଲା।

ମାଂସ େଭାଜନ କରିବାର ବଧିି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀସି୍ଥତ ପଶୁମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ଜୀବ େଭାଜନ କରିବ। 3 ପଶୁମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର ଯାହାର ଖୁରା ଦୁଇ ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ ଓ ପାଦ ଚରିା ଏବଂ େଯ
ପାକୁଳି କେର, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ।

4 “େକେତକ ପଶୁ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାେନ କି ପାକୁଳି କରନି୍ତ। ମାତ୍ର
େସମାନଙ୍କର ଖୁରା ଦୁଇଫାଳେର ବଭିକ୍ତ ନୁେହଁ, େସଭଳି ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓଟ, ଶାଫନ୍ ଓ
େଠକୁଆ ପ୍ରଭୃତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 7 ଆଉ େକେତକ
ପ୍ରାଣୀ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଫାଳ ବଶିିଷ୍ଟ ଖୁରା ଅଛ।ି ମାତ୍ର େସମାେନ
ପାକୁଳି କରନି୍ତ ନାହିଁ। େସଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।
େସପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ େହଉଛ ିଶୂକର, େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ।ି 8

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ ନାହିଁ କି େସମାନଙ୍କର
ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ।ି

ସାମୁଦି୍ର କ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

9 “ସମୁଦ୍ର  ଓ ନଦୀେର ବାସ କରୁଥିବା ଜଳଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର େଡ଼ଣା
ବା କାତ ିଅଛ,ି େସଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 10 ମାତ୍ର
ସମୁଦ୍ର  କିମ୍ୱା ନଦୀେର ବାସ କରୁଥିବା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର,
େଯଉଁମାନଙ୍କର େଡ଼ଣା ବା କାତ ିନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରିବ
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ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ େସଗଡୁ଼କି ଘୃଣ୍ୟଜୀବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର
ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ କି େସମାନଙ୍କର ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 12 ଜଳଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାନଙ୍କର େଡ଼ଣା ଓ
କାତ ିନାହିଁ, େସହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ।

ପକ୍ଷୀମାେନ େଯଉଁମାେନ କି ଅଭକ୍ଷ୍ୟ

13 “ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଓ େଭାଜନେଯାଗ୍ୟ
ନୁହନି୍ତ , େସମାେନ େହେଲ ଛଞ୍ଚାଣ, ଶାଗଣୁା ଓ ବାଜପକ୍ଷୀ। 14 ପୁଣ ିଚଲି
ଓ ସବୁ ଜାତରି ବାଜପକ୍ଷୀ। 15 ପୁଣ ିସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡ଼ାମରା କାଉ। 16

ଓଟପକ୍ଷୀ, ତାମସପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର  ଚଲି ଓ ବଭିନି୍ନ  ଜାତରି ଛଞ୍ଚାଣ, 17 ପୁଣି
େକାଷପକ୍ଷୀ, ପାଣକୁିଆ ଓ ବଗ। 18 ଦୀଘର୍ଗଳ ହଂସ, ପାଣେିଭଳା ଓ
ଶାଗଣୁା। 19 ପୁଣ ିଚରଳ, ବଭିନି୍ନ  ଜାତରି କଙ୍କ, ଟଟି୍ଟବି ଓ ଗ୍ଭମଗିକା।

କୀଟପତଙ୍ଗ ଭକ୍ଷ୍ୟ ବଷିୟକ ବଧିି

20 “ପୁଣ ିଗ୍ଭରି ପାଦ ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷ ବଶିିଷ୍ଟ ଜୀବ ସକଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ। 21 ତଥାପି ଚତୁଷ୍ପଦ ଗମନକାରୀ
ପକ୍ଷବଶିିଷ୍ଟ ଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟେର ଭୁମିେର େଡ଼ଇଁବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙ୍କର
େଗାଡ଼ନଳୀ ଦୀଘର୍ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସବୁ ଜାତରି ପଙ୍ଗପାଳ, ସବୁ ଜାତରି ବାଘୁଆ ପତଙ୍ଗ, ସବୁ ପ୍ରକାରର
ଝଙି୍କାରୀ ଓ ସବୁ ଜାତରି ଝଣିି୍ଟକା ଖାଦ୍ୟ ରୂେପ େଭାଜନ କରି ପାରିବ।

23 “ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ଭରିେଗାଡ଼ଆି ଉଡ଼ନ୍ତା ସମସ୍ତ ପତଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହବ। 24 ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଶୁଚ ିେହବ, େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କର ଶବ ଛୁଇଁବ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି। 25 ପୁଣ ିେଯେକହ ିେସମାନଙ୍କର ଶବର େକୗଣସ ିଅଂଶ
ବହନ କରିବ, େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

26 “େଯଉଁସବୁ ଜନୁ୍ତର ଖୁରା ବଭିକ୍ତ ମାତ୍ର ପାଦ ଚରିା ନୁେହଁ, କିମ୍ୱା
େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ ନାହିଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ।ି
େଯେକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରିବ େସ ଅଶୁଚ ିେହବ। ପୁଣ ିଗ୍ଭରିେଗାଡ଼ଆି
ବନ୍ୟଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ତଳିପାଦେର ଗ୍ଭଳନି୍ତ , େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ।ି େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କ ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରିବ, େସ
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 28 ଯିଏ େସମାନଙ୍କର ଶବ ବହନ କରିବ,
େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। େସଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ।ି

ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ବଧିି

29 “ଆଉ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିେହବ। େସମାେନ େହେଲ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ର ା, ମୂଷା ଓ ସବୁ
ଜାତରି ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅ। 30 ଆଉ ଝଟିପିିଟ,ି ସ୍ଥଳ କୁମ୍ଭୀର, ଏଣ୍ଡୁଅ, ବାଲି
ଏଣ୍ଡୁଅ ଓ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। 31 ଏହ ିଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିେହେବ। େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଛୁଇଁବ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

ଅଶୁଚ ିପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ବଧିି

32 “ଅଶୁଚ ିପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶବ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ପଡ଼େିଲ ତାହା
ଅଶୁଚ ିେହବ। ଯଦ ିେସହ ିଶବ କାଠପାତ୍ର କି ବସ୍ତ୍ର, କି ଚମର୍ କି ଅଖା କିମ୍ୱା
େକୗଣସ ିକମର୍ ହତଆିର ଉପେର ପଡ଼େିଲ ତାହା ଜଳେର ଧୂଆଯିବା ଉଚତି୍।
ଆଉ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। ତା’ପେର ଶୁଚ ିେହବ। 33

ପୁଣ ିେକୗଣସ ିମାଟପିାତ୍ର ଉପେର େସମାନଙ୍କର ଶବ ପଡ଼େିଲ, ତା’ ମଧ୍ୟେର
ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେହବ। େତଣୁ ତାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବ। 34 ପୁଣ ିେସହ ିଅଶୁଚ ିପାତ୍ରରୁ ଯଦ ିପାଣ ିେକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ

ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ପେଡ଼ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେହବ। େଯେକୗଣସ ିପାନୀୟ,
ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ। 35 ପୁଣ ିେଯେକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ
ଉପେର େସମାନଙ୍କର ଶବର କିଛ ିପେଡ଼, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ, ତୁନୁ୍ଦର
େହଉ କିମ୍ୱା ହାଣ୍ଡ ିେହଉ ତାହା ଭଙ୍ଗା ଯିବ, ତାହା ଅଶୁଚ ିଅେଟ ଓ ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିେହବ।

36 “େକୗଣସ ିଝରଣା କିମ୍ୱା କୂପେର ଥିବା ଜଳ ଶୁଚ ିେହବ। ମାତ୍ର
େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କର ଶବ ଛୁଏଁ େସ ଅଶୁଚ ିେହବ। 37 ପୁଣ ିବୁଣା
ଯିବାକୁ ଥିବା ବହିନ ଉପେର ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର ଶବର କିଛ ିପେଡ଼ େତେବ
ତାହା ଶୁଚ ିରହବି। 38 ମାତ୍ର ଯଦ ିବହିନ ପାଣେିର ଥିବ, େଯେବ
େସମାନଙ୍କର ଶବର କିଛ ିଅଂଶ ପେଡ଼, େସସବୁ ବହିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅଶୁଚ ିେହବ।

39 “ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିପଶୁ ମେଲ,
େଯେକହ ିେସହ ିଶବକୁ ଛୁଇଁବ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 40

ପୁଣ ିେଯେକହ ିେସହ ିଶବ ଖାଏ, େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। ଆଉ େଯେକହ ିତାକୁ ବହନ କେର, େସ ମଧ୍ୟ
ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

41 “ଆଉ ଭୂଚର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉେରାଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ,
ତାହା ଖାଦ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 42 ସରୀସୃପ େଯଉଁମାେନ େପଟେର
ଭରାେଦଇ ଗମନ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଗ୍ଭରି ପାଦେର ଗମନ କରନି୍ତ କିମ୍ୱା
େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅେନକ ପାଦ ଅଛ,ି ଏପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ
ଜନୁ୍ତକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। କାରଣ େସଗଡୁ଼କି ଘୃଣ୍ୟ। 43

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ଭୁଚର ଉେରାଗାମୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେହବା ପାଇଁ
ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ। 44 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ପବତି୍ର କର ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ର ହୁଅ। େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂମିେର ଗମନକାରୀ
େକୗଣସ ିଉେରାଗାମୀ ଜୀବ ଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ। 45

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆଣଅିଛୁ। ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର େହବ କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଅଟୁ।”

46 ସମସ୍ତ େଯାଗା ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀସି୍ଥତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅେଟ। ସମସ୍ତ ଜଳଚର ଓ ଉେରାଗାମୀ
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ। 47 ଅଶୁଚ ିଓ ଶୁଚି
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହସିବୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅେଟ। େତଣୁ େସମାେନ େକଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େକଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ
ଜାଣ ିପାରିେବ।

ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
କୁହ,
“ଯଦ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେର,

େତେବ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଧମର୍ର ଅେଶୗଚ ସମୟ ପରି ସାତ ଦନିଯାଏ ଅଶୁଚି
ରହବି। 3 ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ବାଳକ ନଶି୍ଚୟ ସୁନ୍ନ ତ େହବ। 4 ପୁଣ ିେସ
ସ୍ତ୍ରୀ େତତଶି ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜିର େଶୗଚ ନମିେନ୍ତ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ଅବସ୍ଥାେର
ରହବି। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶୗଚର ଦନି ପୂଣ୍ଣର୍ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େକୗଣସି
ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ
ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର େଯେବ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କେର, େସହଭିଳି ସ୍ତ୍ରୀ
ଧମର୍ର ଅେଶୗଚ ସମୟେର ରେହ, େସ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିରହବି।
ତା’ପେର ତା’ର େଦହର ରକ୍ତସ୍ରାବରୁ ଶୁଦ୍ଧ େହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ
ଛଅଷଠି ଦନି ଅେପକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍।

6 “ତା’ପେର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପ୍ରସବର ଅେଶୗଚ ଦନି ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ େସ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷ ଶାବକ ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ନମିେନ୍ତ ଏକ କେପାତ ଛୁଆ କିମ୍ୱା ପାରା ଛୁଆ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରର
ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି। 7 ଯଦ ିଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ େମଷ ଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍
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କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ େତେବ େସ ଦୁଇଟ ିକେପାତ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରାଛୁଆ
ଆଣବି। େସଥିମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଟି
େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ। ଯାଜକ େସଗଡୁ଼କୁି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକାର ତା’ର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ହୁଏ ଏବଂ
ତା’ର ଶୁଦି୍ଧ ହୁଏ। ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିଶୁଚ ିନମିେନ୍ତ
ଏହସିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ।”

ଚମର୍େରାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ନୟିମ

ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “େଯେବ
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ଚମର୍େର ଫୁଲା କି ପାମା କି
ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ହୁଏ କିମ୍ୱା ତା’ର ଶରୀରେର ଚମର୍ େରାଗଜନତି

ଘା’ ହୁଏ, େତେବ ତାକୁ ହାେରାଣ ଯାଜକ ନକିଟକୁ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଯାଜକ ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବା ଉଚତି୍। 3 ତହୁଁ
ଯାଜକ ତା’ର ଶରୀରର ଚମର୍ ଉପରିସ୍ଥ ଘା’ େଦଖିବ, ଆଉ େଯେବ ଘା’ର
େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ, ପୁଣ ିଘା’ େଯେବ ତା’ ଶରୀରର ଚମର୍ଠାରୁ
ନୀଚ୍ଚ ଦେିଶ େତେବ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ଅେଟ। ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ
େଦଖିବ ଓ ତାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।

4 “ସମେୟ ସମେୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରର ଚମର୍ ଉପେର ଧଳା ଛଉ
େଦଖାଯାଏ, ଯଦ ିେସ ଚହି୍ନ ଚମର୍ଠାରୁ ନୀଚ୍ଚ ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାକୁ
ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 5

ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯାଜକ େସହ ିଚହି୍ନକୁ େଦଖିବ। ଯଦ ିେସହ ିଘା’ ବଦଳି ନ
ଥାଏ କିମ୍ୱା ଚମର୍ ଉପେର ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାକୁ
ଆହୁରି ସାତ ଦନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 6 ପୁଣ ିସାତ
ଦନି ପେର ଯାଜକ ପୁନବର୍ାର ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯଦ ିଘା’ ମଳିନ
େହାଇଯାଇଥାଏ ଘା’ ଚମର୍େର ଆଉ ବ୍ୟାପି ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାକୁ
ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚତି୍। ତାହା େଗାଟଏି ସାଧାରଣ ବକଳା ପରି
ଥିଲା। େତଣୁ େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଶୁଚ ିେହବା ଉଚତି୍।

7 “ମାତ୍ର େସ େଶୗଚ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ଯାଜକକୁ େଦଖାଇଲା ପେର
େଯେବ ତା’ର ଘା’ ଚମର୍ ଉପେର ବ୍ୟାେପ, େତେବ େସ ପୁନବର୍ାର ଯାଜକକୁ
େଦଖାଇବ। 8 ଯାଜକ ଯଦ ିେଦଖିବ େସହ ିକ୍ଷତ ିଚମର୍େର ବ୍ୟାପିଲା,
େତେବ େସ ତାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗ।

9 “େକୗଣସ ିେଲାକଠାେର କୁଷ୍ଠେରାଗର କ୍ଷତ େହେଲ ତାକୁ ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ। 10 ତହୁଁ ଯାଜକ ତାକୁ େଦଖିବ, ଯଦ ିତାହାର
ଚମର୍େର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଫୁଲା ଥାଏ, ତହିଁେର େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ ଓ
େସହ ିଫୁଲାେର କଞ୍ଚାମାଂସ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଥାଏ। 11 େତେବ ତାହା ଶରୀରର
ଚମର୍େର କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅେଟ, ପୁଣ ିଯାଜକ ତାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବ। େସ ତାହାକୁ ସମାଜରୁ ପୃଥକ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଅଶୁଚ।ି

12 “ସମେୟ ସମେୟ କୁଷ୍ଠେରାଗ େଲାକର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପି
ଥାଏ। େସହ ିକୁଷ୍ଠେରାଗ ଆପାଦମସ୍ତକ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଥାଏ।
େସେତେବେଳ ଯାଜକ େସହ ିେଲାକର ସମସ୍ତ ଶରୀର େଦଖିବ। 13 ଯଦି
ଯାଜକ େଦଖିବ େଲାକଟରି ସବର୍ାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠେରାଗେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇଛ,ି
େତେବ େସ େରାଗୀକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ। 14 ଯଦ ିତା’ର
ଶରୀରେର କଞ୍ଚାମାଂସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, େତେବ େସ ଅଶୁଚ ିେହବ। 15

େଯେତେବେଳ ଯାଜକ କଞ୍ଚାମାଂସ େଦଖିବ, େସ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବ। କଞ୍ଚାମାଂସ ଅଶୁଚ ିଓ ଏହା କୁଷ୍ଠେରାଗ।

16 “ଯଦ ିେସହ ିକଞ୍ଚାମାଂସ ବଦଳି େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଏ, େତେବ େସ
ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସବି। 17 ଯାଜକ ପୁନବର୍ାର େଲାକଟକୁି େଦଖିବ ଓ
ଯଦ ିେସହ ିଘା’ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲି
ପ୍ରକାଶ କରିବ, େସ ଶୁଚ।ି

18 “ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ଶରୀରର ଚମର୍େର ବଥ େହାଇ ଭଲ େହଲା
ପେର, 19 ଯଦ ିେସହ ିବଥ ସ୍ଥାନେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଫୁଲା କିମ୍ୱା ରକ୍ତ
େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ହୁଏ, େତେବ େସ ତାହା ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ।
20 ଯାଜକ େଦଖିବ ଯଦ ିତାହାର େସହ ିଘା’ ଚମର୍ର ନୀଚ୍ଚସ୍ଥ େହାଇଥାଏ,

ତହିଁେର େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି
େବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହା ବଥରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’। 21 ମାତ୍ର
ଯଦ ିଯାଜକ େଦଖିବ, େସଥିେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ ତାହା
ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ ନ େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସାତ
ଦନି ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 22 ଆଉ ଯଦ ିତାହା ଚମର୍େର ବ୍ୟାେପ, ଯାଜକ
ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗ ଘା’। 23 ମାତ୍ର
ଯଦ ିେସହ ିଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ଥାଇ ଆଉ ନ ବେଢ଼, େତେବ ତାହା
ବଥର ଚହି୍ନ ଅେଟ। ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।

24 “ଯଦ ିଚମର୍ ଉପେର େପାଡ଼ାର େଗାଟଏି ଘା’ ଥାଏ ଓ େସହ ିଦାହର
ବଢ଼ଲିା ମାଂସେର ରକ୍ତ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ କିମ୍ୱା େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ହୁଏ,
େତେବ ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ। ଯଦ ିଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚହି୍ନେର େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
େହାଇଥାଏ ଓ ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗ, ତାହା
ଅଗି୍ନ ଦାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଅଛ।ି ଆଉ ଯାଜକ ତାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବ। ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅେଟ। 26 ମାତ୍ର ଯଦ ିଯାଜକ େଦଖିବ, େସହି
ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ ନ
େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାକୁ ସାତ ଦନି ପୃଥକ କରି
ରଖିବ। 27 ସପ୍ତମ ଦନି ଯାଜକ ପୁନବର୍ାର େଲାକଟକୁି େଦଖିବ, ଯଦି
ତାହା ଚମର୍େର ବ୍ୟାପି ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବ, ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’। 28 ଯଦ ିଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚହି୍ନ େସହ ିେଗାଟଏି
ସ୍ଥାନେର ରହ ିବୃଦି୍ଧ ନ ପାଏ ଓ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହା ଦାହର
ଫୁଲା, ଆଉ ଯାଜକ ତାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ, େଯେହତୁ ତାହା
ଅଗି୍ନଦାହର କ୍ଷତ ଚହି୍ନ।

29 “ଆଉ ପୁରୁଷ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକେର ଅବା ଦାଢ଼େିର ଘା’ େହେଲ
ଯାଜକ େସହ ିଘା’ େଦଖିବ। 30 ଯାଜକ େସହ ିଘା’ େଦଖିବ, ଯଦ ିତାହା
ଚମର୍ର ନୀଚ୍ଚସ୍ଥ େଦଖାଯାଏ, ତହିଁେର ହଳଦବିଣ୍ଣର୍ ସରୁ େଲାମ ଥାଏ, େତେବ
ଯାଜକ ତାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହା ଛଉ, ତାହା ମସ୍ତକ
ଅବା ଦାଢ଼ରି କୁଷ୍ଠେରାଗ। 31 ପୁଣ ିଯାଜକ ଯଦ ିେଦଖିବ େସହ ିଘା’
ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ େହାଇ ନ ଥାଏ ଓ ତହିଁେର କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ,
େତେବ ଯାଜକ େସହ ିେଲାକକୁ ସାତ ଦନି ପୃଥକ ରଖିବ। 32 ସପ୍ତମ
ଦନିେର ଯାଜକ େସହ ିେଲାକର ଘା’ େଦଖିବ। ଯଦ ିେସହ ିଛଉ ବଢ଼ ିନ
ଥାଏ ଓ ତହିଁେର ହଳଦବିଣ୍ଣର୍ର େଲାମ େହାଇ ନ ଥାଏ, ଆଉ ତାହା ଚମର୍ର
ନୀଚସ୍ଥ େଦଖା ନ ଯାଏ, 33 େତେବ େସ ଲଣ୍ଡା େହବ, ମାତ୍ର ଛଉ ସ୍ଥାନ
ଲଣ୍ଡା େହବ ନାହିଁ ଓ ଯାଜକ େସହ ିଛଉଥିବା େଲାକକୁ ଆଉ ସାତ ଦନି
ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 34 ପୁଣ ିସପ୍ତମ ଦନିେର ଯାଜକ େସହ ିଛଉ
େଦଖିବ। ଯଦ ିେସହ ିଛଉ ଚମର୍େର ବଢ଼ ିନ ଥାଏ ଓ ତହା ଚମର୍ର ନୀଚ୍ଚସ୍ଥ
େଦଖା ନ ଯାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ, ପୁଣି
େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଶୁଚ ିେହବ। 35 ମାତ୍ର ଶୁଚ ିେହଲା ପେର
େଯେବ ଚମର୍େର େସହ ିଛଉ ବ୍ୟାପିଯାଏ। 36 େତେବ ଯାଜକ େସହି
େଲାକକୁ ପୁନବର୍ାର େଦଖିବ। ଯଦ ିେସହ ିଛଉ ଚମର୍େର ବ୍ୟାପିଥାଏ, େତେବ
ଯାଜକ ଆଉ ହଳଦବିଣ୍ଣର୍ େଲାମର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକ
ଅଶୁଚ।ି 37 ଯଦ ିଯାଜକ ଦୃଷି୍ଟେର େସହ ିଛଉ ବଢ଼ ିନ ଥାଏ ଓ ତହିଁେର
କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ଉଠିଥାଏ, େତେବ େସହ ିଛଉ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇଅଛ,ି େସ
ଶୁଚ ିେହାଇଅଛ,ି ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।

38 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତର ଚମର୍େର ଧଳା ଛଉ େହାଇଥାଏ। 39

େତେବ ଯାଜକ େସହ ିଛଉ େଦଖିବ, ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଚମର୍େର
େସହ ିଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ଅଳ୍ପ ମଳିନ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଚମର୍ରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  କ୍ଷତବିହିୀନ ଯାଦୁ େରାଗ େବାଲ ିବେିବଚତି େହବ ଓ େସହ ିେଲାକ
ଶୁଚ।ି

40 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉପୁଡ଼ ିଯାଏ େତେବ େସ
ଚନ୍ଦା, ମାତ୍ର େସ ଶୁଚ ିଅେଟ। 41 ଆଉ େଯେବ ତାହାର େକଶ ମସ୍ତକର
ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଉପୁଡ଼ଯିାଏ, େତେବ େସ ଚନ୍ଦା କପାଳ, େସ ମଧ୍ୟ ଶୁଚ।ି
42 ଯଦ ିଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡେର କିମ୍ୱା ଚନ୍ଦା କପାଳେର ରକ୍ତ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଘା’ ହୁଏ,
େତେବ ତାହା ଚନ୍ଦା କପାଳେର ବା ମୁଣ୍ଡେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଚମର୍ େରାଗ। 43
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ଯାଜକ ତାହା େତଖିବ, ଯଦ ିଶରୀରର ଚମର୍ସି୍ଥତ କୁଷ୍ଠପରି ତାହା ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ
କି ଚନ୍ଦା କପାଳର ରକ୍ତ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଘା’ର ଫୁଲା େଦଖାଯାଏ, 44 େତେବ
େସ କୁଷ୍ଠେରାଗେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ, େସ ଅଶୁଚ।ି ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲି
ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାହାର ମସ୍ତକେର ଘା’ େହାଇଛ।ି

45 “ପୁଣ ିେଯଉଁ େଲାକ କୁଷ୍ଠେରାଗୀ, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଚରିାଯିବ ଓ
ତାହାର ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା ରହବି ଓ େସ ନଜିର ଉପର ଓଷ୍ଠ ବସ୍ତ୍ରେର
ଢ଼ାଙି୍କବ। ପୁଣ ି“ଅଶୁଚ,ି ଅଶୁଚ”ି େବାଲ ିଚତି୍କାର କରିବ। 46 ତାହାଠାେର
େଯେତ ଦନିଯାଏ ଘା’ ରହବି, େସେତ ଦନିଯାଏ େସ ଅଶୁଚ ିରହବି, େସ
ଅଶୁଚ ିେଯାଗୁଁ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ ଓ ଛାଉଣରି ବାହାେର ତାହାର
ବାସସ୍ଥାନ ରହବି।

47 “ଆଉ ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ବସ୍ତ୍ରେର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ ହୁଏ, ତାହା
େଲାମବସ୍ତ୍ର େହଉ କି ମସନିା ବସ୍ତ୍ର େହଉ, ତାହା ତନ୍ତେର ବୁଣା େହଉ କିମ୍ୱା
ହାତେର ବୁଣା େହଉ କିମ୍ୱା ତାହା ଚମର୍େର କିମ୍ୱା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ େକୗଣସି
ଦ୍ର ବ୍ୟେର େହଉ। 49 େଯେବ େସହ ିଦାଗ ବସ୍ତ୍ରେର କି ଚମର୍େର ବୁଣା
କିମ୍ୱା ଶିଲାଇ କପାଡ଼ା କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିଚମର୍ ଜିନଷିେର ଶାଗଆୁ ବଣ୍ଣର୍ କିମ୍ୱା
ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଚମର୍ େରାଗର ଦାଗ ଓ ତାକୁ ଯାଜକକୁ
େଦଖାଇ ଦଆିଯିବ। 50 ଯାଜକ େସହ ିଦାଗ େଦଖିବ ଓ େସହ ିଦାଗଥିବା
ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ସାତ ଦନି ପୃଥକ ରଖିବ। 51 େସ ସପ୍ତମ ଦନିେର େସହ ିଦାଗ
ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଯଦ ିବସ୍ତ୍ରେର କି ବୁଣା କିମ୍ୱା ଉଲ୍େର ଶିଲାଇ କପଡ଼ା
କିମ୍ୱା ଶଣ କିମ୍ୱା ଚମର୍ କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିଚମର୍ ଜିନଷିେର େସହ ିଦାଗ ଯଦି
ବଢ଼ଥିାଏ େତେବ ତାହା କ୍ଷୟ କୁଷ୍ଠ ଓ େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଅଶୁଚ ିଅେଟ। େତଣୁ
େସହ ିଦାଗ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ସୂତାର ବା ଚମଡ଼ାର େହଉ କିମ୍ୱା େଲାମ ନମିିର୍ତ
େହଉ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। କାରଣ ତାହା କ୍ଷୟ କୁଷ୍ଠ, େସହ ିବସ୍ତ୍ର କିମ୍ୱା
ଚମର୍ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବା ଉଚତି୍।

53 “ଯାଜକ େଦଖିବ ଯଦ ିେସହ ିଦାଗ ବଢ଼ ିନାହିଁ, େତେବ ତାହା
ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର େହଉ କି େକୗଣସ ିଚମଡ଼ାର ଜିନଷି େହଉ ତାହା ପାଣେିର
େଧୗତ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ପୁଣ ିତାହା ତନ୍ତବୁଣା େହଉ କିମ୍ୱା ହାତ ବୁଣା
େହଉ ତାହା ଧୁଆଯିବା ଉଚତି୍। 54 ଯାଜକ େସହ ିଦାଗଯୁକ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ
େଧାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବ। ପୁଣ ିସାତ ଦନି ତାକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 55

ଆଉ ତାହା ଧୂଆ େହଲା ପେର ଯାଜକ େଦଖିବ, ଯଦ ିେସହ ିଦାଗର ବଣ୍ଣର୍
ବଦଳି ନ ଥାଏ ଓ େସହ ିଦାଗ ବଢ଼ ିନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଅଶୁଚ।ି
ତାହା ବସ୍ତ୍ର େହଉ କିମ୍ୱା ଚମର୍ େହଉ ତାକୁ ନଶି୍ଚୟ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।

56 “ମାତ୍ର ଧୂଆ ଗଲାପେର ଯଦ ିଯାଜକ େଦଖିବ, େସହ ିଦାଗ ମଳିନ
େହାଇଥାଏ, େତେବ େସ େସହ ିବସ୍ତ୍ରରୁ କି ଚମର୍ରୁ ତାହା ଚରିି ପକାଇବ।
57 ତଥାପି ଯଦ ିେସହ ିବସ୍ତ୍ରେର କି ଚମର୍େର, େସହ ିଦାଗ ଥାଏ ଓ ତାହା
ବେଢ଼, ତାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିପକାଇବ। 58 ଯଦ ିବସ୍ତ୍ର ଓ ଚମର୍
ନମିିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ େଧାଇଲା ପେର େସହ ିଦାଗ ଗ୍ଭଲଯିାଏ, େତେବ ତାହା
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଧୂଆଯିବ ଓ ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚ ିେହବ।”

59 ବସ୍ତ୍ର େହଉ ବା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େହଉ କିମ୍ୱା ଟାଣୀର େହଉ,
କୁଷ୍ଠ ଦାଗ ବଷିୟେର ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରମାଣ କରିବା ବା ଅଶୁଚ ିେବାଲି
ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ଅେଟ।

କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଶୁଚ ିେହବାର ବଧିି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “କୁଷ୍ଠେରାଗୀର ଶୁଚ ିେହବା
ଦନିେର ତାହାର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା,
“େସ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସବି ଓ ଯାଜକ ତାକୁ େଦଖିବ।

3 ତହୁଁ ଯାଜକ ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ ଯିବ, ପୁଣ ିଯାଜକ େଦଖିବ ଯଦ ିଘା’
ସୁସ୍ଥ େହାଇଥାଏ। 4 ଯଦ ିେଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େତେବ ଯାଜକ ତାହା ପାଇଁ
ଦୁଇ ଜୀଅନ୍ତା ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀ, କିଛ ିଏରସ୍ କାଠ, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ (େଲାମ) ଓ
ବନସ୍ପତରି ପତ୍ର େନବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦବ। 5 ପୁଣ ିଯାଜକ
ମୃତି୍ତକାପାତ୍ରସି୍ଥତ େସ୍ରାତଜଳ ଉପେର ଏକ ପକ୍ଷୀକି ବଧ କରିବାକୁ ଆେଦଶ
େଦବ। 6 ତା’ପେର େସ େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏରସ କାଠ, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍
(େଲାମ) ଓ ବନସ୍ପତ ିବୃକ୍ଷର ପତ୍ର େନଇ େସହ ିେସ୍ରାତଜଳ ଉପେର ବଧ

କରାଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତେର େସହସିବୁକୁ ବଡ଼ାଇବ। 7 ପୁଣ ିଯାଜକ
େସହ ିକୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଉପେର ସାତଥର ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି ଓ ଶୁଚ ିେହଲା େବାଲି
ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀଟକୁି େନଇ େକ୍ଷତ୍ରଆେଡ଼
ଛାଡ଼େିଦବ।

8 “ତା’ପେର େସ ଶୁଚ ିେଲାକ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରି, ସମସ୍ତ େକଶ
େକ୍ଷୗର କରି ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ଶୁଚ ିେହବ। ତା’ପେର
େସ ଛାଉଣ ିଭତିରକୁ ଆସବି। ମାତ୍ର େସ ସାତ ଦନି ନଜିର ତମ୍ୱୁର
ବାହାେର ରହବି। 9 ସପ୍ତମ ଦନିେର େସ ନଜିର ସମସ୍ତ େକଶ ଅଥର୍ାତ୍
ମସ୍ତକର ଦାଢ଼େିର ଓ ଭ୍ରୂ ଲତାର ସମସ୍ତ େକଶ େକ୍ଷୗର କରିବ। ପୁଣ ିନଜିର
ବସ୍ତ୍ର େଧୗଇ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚ ିେହବ।

10 “ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସ କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଦୁଇ ନଖିୁଣ େମଷବତ୍ସ,
ଏକବଷର୍ୀୟା ଏକ ନଖିୁଣ େମଷବତ୍ସା, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଐଫାର ତନି ିଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ
େନବ। 11 ତହୁଁ ଶୁଚକିାରୀ ଯାଜକ େସହ ିେଶାଧନୀୟ େଲାକକୁ ଓ
େସହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାପନ କରିବ। 12 ଆଉ ଯାଜକ େଗାଟଏି ଅଣ୍ଡରିା େମଷବତ୍ସ
ଓ େସହ ିଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ େନଇ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ,
ଆଉ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସସବୁ
େଦାଳନୀୟ କରାଯିବ। 13 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ପାପାଥର୍କ ଓ େହାମବଳି ବଧ କରାଯାଏ େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସହି
େମଷବତ୍ସ ବଧ କରିବ। ପାପାଥର୍କ ବଳିପରି େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ମଧ୍ୟ ଯାଜକର
ଅେଟ। ତାହା ମହାପବତି୍ର ଅେଟ।

14 “ତା’ପେର ଯାଜକ େସହ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳିର କିଛ ିରକ୍ତ େନବ,
ପୁଣ ିଯାଜକ େସହ ିେଶାଧନୀୟ େଲାକର ଦକ୍ଷିଣ କଣ୍ଣର୍ର ପ୍ରାନ୍ତେର, ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଲଗାଇବ। 15 ଆଉ
ଯାଜକ େସହ ିଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ ନଜିର ବାମ ହସ୍ତର
ପାପୁଲେିର ଢ଼ାଳିବ। 16 ତା’ପେର ଯାଜକ େସହ ିବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲସିି୍ଥତ
େତୖଳେର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ଅଙୁ୍ଗଳି ବୁଡ଼ାଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିେତୖଳରୁ
କିଛ ିେନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚବି। 17 ପୁଣ ିଯାଜକ
ଆପଣା ବାମ ପାପୁଲେିର ଅବଶିଷ୍ଟ େତୖଳ େନଇ େସହ ିେଶାଧନୀୟ
େଲାକର ଦକି୍ଷଣ କଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାନ୍ତେର, ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଦକି୍ଷଣ
ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଲଗାଇବ। େଯଉଁଠାେର େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ
ଆଗରୁ ଲଗାଇଥିଲା। 18 ଆଉ ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ ଅବଶିଷ୍ଟ େତୖଳ
େସହ ିେଶାଧନୀୟ େଲାକର ମସ୍ତକେର ଲଗାଇବ। ପୁଣ ିେସ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ।

19 “ତା’ପେର ଯାଜକ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ େସହି
େଶାଧନୀୟ େଲାକର ଅେଶୗଚ େହତୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। ଏହା ପେର େସ
େହାମବଳି ବଧ କରିବ। 20 ତତ୍ପେର ଯାଜକ େହାମବଳି ଓ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ିଯଜ୍ଞେବଦେିର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହପିରି ଯାଜକ ତାହା ପାଇଁ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ ଓ େସ ଶୁଚ ିେହବ।

21 “ଆଉ ଯଦ ିେଲାକଟ ିଦରିଦ୍ର  ଓ େସ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦବାକୁ
ଅକ୍ଷମ, େତେବ େସ ନଜିର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ପାଇଁ େଗାଟଏି େମଷବତ୍ସା ଓ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ଏକ
ଐଫାର ଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ
ଆଣବି। 22 ପୁଣ ିେସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକର ପ୍ରାପି୍ତର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାେର ଦୁଇଟି
କେପାତ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରା ଆଣବି। ଆଉ େସଥିରୁ େଗାଟଏି ପାପାଥର୍କ
ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟ ିେହାମବଳି େହବ।

23 “ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସହ ିେଲାକ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣ ିସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଯାଜକ ପାଖକୁ ଆଣବି। ଯାଜକ େସହ ିସମସ୍ତ ଜିନଷି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତା’ର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ େସ ଶୁଚି
େହବ। 24 ତହୁଁ ଯାଜକ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର େମଷବତ୍ସ ଓ େସହ ିଏକ
େଲାଗ୍ େତୖଳ େନବ। ତା’ପେର ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ତାହା େଦାଳନ କରିବ। 25 ତା’ପେର ଯାଜକ େସହି
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େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିର୍ଷ୍ଟ େମଷବତ୍ସ ବଧ କରିବ। ଆଉ େସଥିରୁ କିଛି
ରକ୍ତ େନଇ ଯାଜକ େଶାଧନୀୟ େଲାକର ଦକ୍ଷିଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର, ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଲଗାଇବ। 26 ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଯାଜକ େସହ ିେତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ ନଜି ବାମହସ୍ତ ପାପୁଲେିର ଢ଼ାଳିବ।
27 ଆଉ ଯାଜକ ନଜିର ଦକି୍ଷଣ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିବାମ ହସ୍ତସି୍ଥତ
େତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚବି। 28 ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ େତୖଳ େନଇ େସହ ିେଶାଧନୀୟ େଲାକର
ଦକି୍ଷଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର, ଦକି୍ଷଣହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ପାଦ
ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନେର ଲଗାଇବ। 29

ପୁଣ ିଯାଜକ େଶାଧନୀୟ େଲାକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ନଜି ହସ୍ତସି୍ଥତ
ଅବଶିଷ୍ଟ େତୖଳ ତାହାର ମସ୍ତକେର ଲଗାଇବ।

30 “ପୁଣ ିେସ ତା’ର ପ୍ରାପି୍ତର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାେର େସ ଦୁଇ କେପାତ ବା
ଦୁଇ ପାରା ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 31 ତାହାର ପ୍ରାପି୍ତର
ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାେର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି େଗାଟଏି ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଓ
ଅନ୍ୟଟ ିେହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ପୁଣ ିଯାଜକ େଶାଧନୀୟ େଲାକ
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। ଫଳେର େଲାକଟ ିଶୁଚି
େହବ।”

32 େଯଉଁ କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ଯୁକ୍ତ େଲାକ ନଜି େଶୗଚ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ
ପାଇବାକୁ ଅସମଥର୍, ତାହା ପାଇଁ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ।

ଗହୃସି୍ଥତ କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ ପାଇଁ ବଧିି

33 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 34 “ଆେମ୍ଭ
େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଦବା, େସହ ିକିଣାନ
େଦଶେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କେଲ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ
େଦଶେର େକୗଣସ ିଗହୃେର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରୁ, 35 େତେବ
େସହ ିଗହୃମାଲକି ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହବି, ‘େମା’ ଗହୃେର ଦାଗ
ସୃଷି୍ଟ େହଲାପରି େମାେତ େଦଖାଯାଉଛ।ି’

36 “ତହୁଁ ଯାଜକ ଗହୃର ସମସ୍ତ ଜିନଷି ବାହାରକୁ େନବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦବ, େଯପରି େସଗଡୁ଼କି ଅଶୁଚ ିନ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଜିନଷି ବାହାରକୁ
ଆସଲିା ପେର ଯାଜକ ଦାଗ େଦଖିବାକୁ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। 37

ଯାଜକ େସହ ିଦାଗ ନରିୀକ୍ଷଣ େବେଳ ଯଦ ିେଦଖିବ ଦାଗ କାନ୍ଥର ଖାଲ
ଭତିେର ବସ ିଯାଇଥିବ ଓ କିଞ୍ଚତି ଶାଗଆୁ ବଣ୍ଣର୍ କିମ୍ୱା ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିବ
ଓ ତାହା କାନ୍ଥର ନୀଚରୁ େଦଖାଯିବ। 38 େତେବ ଯାଜକ ଗହୃରୁ ବାହାରି
ଆସବି ଓ େସ ଗହୃକୁ ସାତ ଦନି ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ।

39 “ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯାଜକ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିଘର ପରୀକ୍ଷା କରିବ।
ଆଉ ଯଦ ିଗହୃ କାନ୍ଥେର େସହ ିଦାଗ ବଢ଼ଥିାଏ। 40 େତେବ ଯାଜକ
େସହ ିଦାଗଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ବାହାର କରି ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି
ସ୍ଥାନେର ପକାଇ େଦବାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦବ। 41 ପୁଣ ିେସ
ଗହୃର କାନ୍ଥ ଉପେର ଥିବା ଚୂନକୁ ଚଞ୍ଛାଇବ ଓ େସହ ିଚଞ୍ଛା ଧୂଳି େନଇ
ନଗର ବାହାେର ଅଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର ପକାଇବ। 42 ତା’ପେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର େନଇ କାନ୍ଥେର ବସାଇବ ଓ କାନ୍ଥ ଉପେର ସବୁ ନୂତନ
େଲପ ଲଗାଇବ।

43 “ଯଦ ିକାନ୍ଥେର ପ୍ରସ୍ତର ବଦଳ କଲାପେର ଓ ଗହୃ ଗ୍ଭଞ୍ଛଲିା ପେର
ଓ ନୂତନ େଲପନ କଲାପେର େଯେବ େସହ ିଦାଗ ପୁନବର୍ାର କାନ୍ଥେର ଫୁଟି
ବାହାେର, 44 େତେବ ଯାଜକ ଆସ ିେଦଖିବ। ଆଉ ଯଦ ିେସହ ିଦାଗ
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥାଏ େତେବ େସ ଗହୃେର କ୍ଷୟକୁଷ୍ଠ ଅଛ ିଓ ତାହା ଅଶୁଚି
ଅେଟ। 45 ତାହାେହେଲ େସ େଲାକ େସ ଗହୃ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ। ତହିଁେର
ଥିବା ପ୍ରସ୍ତର, କାଠ ଓ ଧୂଳିସବୁ େନଇ ନଗର ବାହାେର ଅଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର
ପକାଇବ। 46 େସହ ିଗହୃ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲାେବେଳ ଯଦ ିେକହ ିେସହ ିଘର
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିଥାଏ, େସହ ିେଲାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
47 ଯଦ ିେକହ ିେସହ ିଘେର େଭାଜନ କରିଥିବ କିମ୍ୱା ଶୟନ କରିଥିବ
େତେବ େସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ।

48 “ଗହୃ ପୁନଃନମିର୍ାଣ ଓ ପୁନଃେଲପନ େଶଷ େହଲା ପେର, ଯାଜକ
େସହ ିଗହୃକୁ ଆସବି ଓ େଦଖିବ। ଯଦ ିଦାଗ ବୃଦି୍ଧ ନ ପାଇଥାଏ, େତେବ
େସ ତାହା ଶୁଚ ିେବାଲ ିେଘାଷଣା କରିବ। କାରଣ ଦାଗ ଉେଭଇ ଯାଉଛ।ି

49 “ପୁଣ ିେସହ ିଗହୃକୁ ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଯାଜକ ଦୁଇଟ ିପକ୍ଷୀ, ଏରସ
କାଠ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବନସ୍ପତ ିେନବା ଉଚତି୍। 50 ଜଳେସ୍ରାତ ଉପେର
ଏକ ମାଟହିାଣ୍ଡ ିଉପେର ପକ୍ଷୀଟକୁି ରଖି ଯାଜକ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
କହବିା ଉଚତି୍। 51 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ ଏରସ କାଠ, ଏେସାବ, ଲାଲ୍
ବସ୍ତ୍ର, ଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ େନଇ ହତ୍ୟା କରିବ ଓ େସହ ିପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ, େସହି
ଜଳେସ୍ରାତେର ବୁଡ଼ାଇବ ଓ େସହ ିଘେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚବି। 52 େସହସିବୁ
ଜିନଷି ବ୍ୟବହାର କରି େସ ଗହୃଟକୁି ଶୁଚ ିକରିବ। 53 ତା’ପେର ଯାଜକ
େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ ନଗର ବାହାରସ୍ଥ େକ୍ଷତ୍ର ଆେଡ଼ ଛାଡ଼େିଦବ।
ଏହପିରି େସ ଗହୃ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ ଓ ଘରଟକୁି ଶୁଚ ିକରିବ।”

54 କୁଷ୍ଠେରାଗର େଯେକୗଣସ ିଘା’ ଓ ଛଉର ଏହସିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 55

ପୁଣ ିବସ୍ତ୍ରସି୍ଥତ ଓ ଗହୃସି୍ଥତ କୁଷ୍ଠ ପାଇଁ, 56 ଆଉ ଫୁଲା, ଦାଗ ଓ
ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ପାଇଁ, 57 ଏହସିବୁ େହଉଛ ିବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ମଧ୍ୟ େକଉଁ
ସମୟେର ଶୁଚ ିଓ େକଉଁ ସମୟେର ଅଶୁଚ ିଏହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏସବୁ
ବଧିି ଅେଟ।

େଦହେର ପ୍ରେମହ େରାଗର ବଧିି

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, 2

“ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷର ଲଙି୍ଗରୁ
ଧାତୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, େସ ଅଶୁଚ ିେଘାଷିତ େହବା ଉଚତି୍। 3

କ୍ଷରଣ ଗ୍ଭଲଥିାଉ କିମ୍ୱା ବନ୍ଦ େହାଇଥାଉ, କ୍ଷରଣ େହଉଥିବା େଲାକ ଅଶୁଚି
ଅେଟ।

4 “ପ୍ରେମହ େରାଗୀ େଯଉଁ ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କେର ତାହା ଅଶୁଚି
ଅେଟ। ଆଉ େସ େଯଉଁସବୁ ପଦାଥର୍ ଉପେର ବସବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି
େହବ। 5 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତର ବଛିଣାକୁ ଛୁଏଁ, େତେବ
େସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ। େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି। 6 ଆଉ େଯେକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ଉପେର େସହ ିକ୍ଷରଣକାରୀ
ବସଥିାଏ, ଯଦ ିେସହ ିବସ୍ତୁ ଉପେର େଯେକହ ିବସବି େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି
ରହବି। 7 ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିକ୍ଷରଣକାରୀଙୁ୍କ ଛୁଇଁବ େତେବ େସ ତା’ର
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
8 “କ୍ଷରଣକାରୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଯଦ ିଶୁଚ ିେଲାକ ଉପେର େଛପ ପକାଏ େତେବ
େସ ବ୍ୟକି୍ତ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ, ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି। 9 କ୍ଷରଣକାରୀ େଯଉଁ େଘାଡ଼ାର ସାଜ ଉପେର ବେସ େସ
ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେହବ। 10 ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିତାହାର ତଳସ୍ଥ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁକୁ
ଛୁଏଁ, େତେବ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। ପୁଣ ିେଯେକହ ିତାହା
ବହନ କରିବ, େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ, ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 11 “ପୁଣ ିକ୍ଷରଣକାରୀ ନଜିର ହାତ ଜଳେର ନ
େଧାଇ ଯଦ ିଅନ୍ୟକୁ ଛୁଏଁ, େତେବ େସ ଛୁଇଁଥିବା େଲାକ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ, ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

12 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିକ୍ଷରଣକାରୀ ମାଟପିାତ୍ରକୁ ଛୁଏଁ େତେବ େସହି
ପାତ୍ରକୁ ଭାଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ। ଆଉ ଯଦ ିେକୗଣସ ିକାଠପାତ୍ରକୁ ଛୁଏଁ େତେବ
ତାହା ଜଳେର ଧୁଆଯିବା ଉଚତି୍।

13 “କ୍ଷରଣକାରୀ େଯେତେବେଳ ନଜି କ୍ଷରଣ ସକାେଶ ଶୁଚ ିହୁଏ,
େସେତେବେଳ େସ େଶୗଚକି୍ରୟା ନମିେନ୍ତ ସାତ ଦନି ଅେପକ୍ଷା କରିବା
ଉଚତି୍। େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ େସ୍ରାତ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ।
େତେବ େସ ଶୁଚ ିେହବ। 14 ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସହ ିେଲାକ ଦୁଇଟି
କେପାତ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରାଛୁଆ ଆଣବି। େସ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯାଜକକୁ ଅପର୍ଣ କରିବ। 15 ପୁଣି
ଯାଜକ େସଥିରୁ େଗାଟକୁି ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି େହାମବଳି ରୂେପ
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ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଆଉ େସହ ିେଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ
େହବ। କାରଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷରଣ ପାଇଁ।

16 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷର ବୀଯର୍୍ୟପାତ ହୁଏ, େତେବ େସ ସମସ୍ତ
ଶରୀରକୁ ଜଳେର େଧୗତ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 17

ଯଦ ିେକୗଣସ ିବସ୍ତ୍ରେର କିମ୍ୱା ଚମର୍େର ବୀଯର୍୍ୟପାତ ହୁଏ, େସଗଡୁ଼କୁି ଜଳେର
େଧୗତ କରାଯିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଶୁଚ ିରହବି। 18 ଯଦ ିେସ
ପୁରୁଷ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନ କେର ଓ ତା’ର କାଯର୍୍ୟ ସ୍ଖଳନ ଘେଟ,
େତେବ େସ ଦୁେହଁ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିେବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହେିବ।

19 “ଆଉ ଯଦ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀର ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଓ ତା’ର େଦହରୁ ରକ୍ତ
କ୍ଷରିତ ହୁଏ, େତେବ େସ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେଶୗଚ ରହବି। େଯେକହି
ତାକୁ େସ ସମୟେର ଛୁଇଁବ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 20 ଆଉ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଧମର୍ ସମୟେର େଯେକୗଣସ ିଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରିବ, ତାହା
ଅଶୁଚ ିରହବି ଓ ଯାହା ଉପେର େସ ବସବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେହବ।
21 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ଶଯ୍ୟା ଛୁଇଁବ େସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ
ଓ େସ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ। ଆଉ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
22 ପୁଣ ିେଯେକହ ିତା’ର ବସବିା ଆସନେର ବସବି, େସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହବି। 23 ଆଉ ତା’ର ଶଯ୍ୟା କିମ୍ୱା ଆସନ ଉପେର ଥିବା େଯେକୗଣସି
ଜିନଷି ଜେଣ ଛୁଇଁବ, େତେବ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

24 “ଯଦ ିରଜସ୍ୱାଳା ସମୟେର େକୗଣସ ିପୁରୁଷ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େସ ମଧ୍ୟ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
ପୁଣ ିେସ େଯେକୗଣସ ିଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କେର ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ।

25 “ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ମାସକି ଧମର୍ ସମୟ ଛଡ଼ା ଯଦ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀର ବହୁ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, କିମ୍ୱା ସାତ ଦନି ଅତବିାହତି େହଲା ପେର
ଯଦ ିରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, େତେବ ରକ୍ତସ୍ରାବ େହଉଥିବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସ୍ତ୍ରୀର
ମାସକି ଧମର୍ ସମୟ ପରି ଅଶୁଚ ିରହବି। 26 ଯଦ ିେସହ ିରକ୍ତସ୍ରାବ
ଗ୍ଭଲଥିିବା ସମୟେର େସ େକୗଣସ ିଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କେର, େତେବ ତାହା
ସ୍ତ୍ରୀ-ଧମର୍ ସମୟ ପରି ଅଶୁଚ ିରହବି। ଆଉ େସ େଯଉଁ ଆସନ ଉପେର
ବସବି ତା’ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଧମର୍ ସମୟ ପେର ଅଶୁଚ ିରହବି। 27 ପୁଣ ିେଯେକହି
େସହସିବୁ ଜିନଷି ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚ ିେହବ, େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ
ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 28 ପୁଣ ିେସହି
ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ େହେଲ, େସ ଆଉ ସାତ ଦନି ଅେପକ୍ଷା କରିବ।
ତା’ପେର େସ ଶୁଚ ିେହବ। 29 ତା’ପେର ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଦୁଇଟ ିକେପାତ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରା ଛୁଆ ଆଣ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଯାଜକକୁ ଅପର୍ଣ କରିବ। 30 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ
େସଥିମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପକ୍ଷୀ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି େହାମବଳି
ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହରୂିେପ େସ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରାଇବ।

31 “ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତନଗଣଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିବଷିୟେର ସତକର୍
କରିେଦବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଧିି ବଷିୟେର ନ ଜଣାଇବ, େତେବ
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ଅଶୁଚ ିକରି େଦେବ। ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।”

32 ଧାତୁ ସ୍ରାବ ଓ ବଯିର୍୍ୟ କ୍ଷରଣ େହଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହସିବୁ ବଧିି। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିହୁଏ। 33 ପୁଣ ିଏହସିବୁ ବଧିି
ରଜସ୍ୱାଳା ନାରୀ, ବଯିର୍୍ୟ କ୍ଷରଣକାରୀ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ
ସହତି ଶୟନ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗ ୁେହବ।

ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପର େନୖେବଦ୍ୟ େଦଲାେବେଳ
ହାେରାଣଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମେଲ। ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣଙୁ୍କ କୁହ,

େଯପରି ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ଭତିେର ସନୁି୍ଦକର

ଉପରିସ୍ଥ ପାପାଚ୍ଛାଦକ ସମ୍ମୁଖେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସବର୍ଦା ପ୍ରେବଶ କରିେବ
ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପାପାଚ୍ଛାଦକ ଉପେର େମଘର ଦଶର୍ନ େଦବା।

3 “ହାେରାଣ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତର
ଦନି ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ େହାମବଳି ରୂେପ ଏକ
େମଷଛୁଆ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ଦନି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 4 ହାେରାଣ ଜଳେର ନଜିର
ଶରୀରକୁ େଧୗତ କରି ପବତି୍ର ଶୁଭ୍ର ଜାମା ପିନି୍ଧେବ, େଦହେର ଶୁଭ୍ର ଜଙି୍ଘଆ
ଧାରଣ କରିେବ, ଶୁଭ୍ର କଟବିନ୍ଧନୀ କଟେିର ବାନି୍ଧେବ ଓ ଶୁଭ୍ର ପଗଡ଼ି
ମୁଣ୍ଡେର ପିନି୍ଧେବ। ଏସବୁ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର।

5 “ପୁଣ ିହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିଛାଗ ଓ େହାମବଳି ପାଇଁ ଏକ େମଷ େନବ। 6 ତା’ପେର
ହାେରାଣ ନଜି ପାଇଁ େଗାବତ୍ସକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। େସ
ନଜିକୁ ଓ ନଜି ପରିବାରକୁ ଏଥିେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ।

7 “ତା’ପେର ହାେରାଣ ଦୁଇଟ ିଛାଗ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବି। 8 ପୁଣ ିହେରାଣ େସହ ିଦୁଇ ଛାଗ
ବଷିୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିେବ। େସଥିରୁ େଗାଟଏି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଅନ୍ୟଟ ିତ୍ୟାଗ (ଅଜାେଜଲ) ନମିେନ୍ତ େହବ।

9 “ପୁଣ ିେଯଉଁ ଛାଗ ଗଲୁବିାଣ୍ଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହବ,
ହାେରାଣ ତାକୁ େନଇ ପାପାେଥର୍ ବଳିଦାନ କରିବ। 10 କିନୁ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
ଦ୍ୱ ାରା ଅଜାେଜଲ ନମିେନ୍ତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଛାଗକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଜୀଅନ୍ତା ଛଡି଼ା କରାଯିବ। ମରୁଭୂମିର ବାହାରକୁ ଅଜାେଜଲ ଏହି
ଛାଗକୁ ପଠାଇବା ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାେରାଣ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ।

11 “ତା’ପେର ହାେରାଣ ନଜି ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଯଉଁ େଗାବତ୍ସ
ଆଣଥିିଲା, ନଜି ପାଇଁ ଓ ନଜି ଘର ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ, ପୁଣ ିନଜି
ପାପାଥର୍କ ବଳିର େସହ ିେଗାବତ୍ସକୁ ବଧ କରିବ। 12 ଆଉ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଙ୍ଗାର ଉେହ୍ମଇେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି
ଓ ମୁଠିଏ ଚୂଣ୍ଣର୍ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ େନଇ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରେର ଭତିରକୁ ଯିବ। 13

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନ ଉପେର େସ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ େଦବା ଉଚତି୍।
ତାହାଦ୍ୱ ାରା ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସ୍ଥ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଧୂଆଁର ବାଦଲ ଆଚ୍ଛନ୍ନ
େହେଲ େସ ମରିବ ନାହିଁ। 14 ତହୁଁ େସ େଗାବତ୍ସର କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ
ପାପାଚ୍ଛାଦନର ପୂବର୍ଆେଡ଼ ଅଙୁ୍ଗଳିେର ଛଞି୍ଚବି। ପୁଣ ିପାପାଚ୍ଛାଦନ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ସାତଥର େସହ ିରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି।

15 “ଏହା ପେର ହାେରାଣ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପାଥର୍କ ବଳିର ଛାଗ
େନଇ ବଧ କରିବ ଓ ତାହାର ରକ୍ତ ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ରର ଭତିରକୁ ଆଣ,ି େଯପରି
େଗାବତ୍ସ ରକ୍ତ େନଇ କରିଥିଲା, େସହପିରି ତାହାର ରକ୍ତ େନଇ କରିବ।
ଅଥର୍ାତ୍ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଉପେର ଓ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ଛଞି୍ଚବି।
16 ଏହରୂିେପ ହାେରାଣ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ େଶୗଚ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ଅେଶୗଚ ଓ ପାପ ପାଇଁ େସ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। ହାେରାଣ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ପାଇଁ େସହପିରି କରିବ, କାରଣ ଏହା ଅେଶୗଚ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କେର।

17 “େସହ ିସମୟେର ହାେରାଣ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସ ନଜି ପାଇଁ ନଜି ଘର ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରି ନାହାନି୍ତ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େକୗଣସ ିମଣଷି ରହେିବ ନାହିଁ। 18 ଆଉ େସ
ବାହାରକୁ ଆସ ିସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଖକୁ ଯାଇ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ
କରିବ। ପୁଣ ିେଗାବତ୍ସ ଓ ଛାଗର କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶୃଙ୍ଗ
ଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଦବ। 19 ତା’ପେର େସ ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ଅଙୁ୍ଗଳି
ଦ୍ୱ ାରା ସାତଥର ଛଞି୍ଚ ିଅଶୁଚ ିେବଦକୁି ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ଅେଶୗଚରୁ ତାହା ଶୁଚ ିକରିବ।

20 “ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରି ସାରିଲା ଉତ୍ତାେର େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ଛାଗକୁ ଆଣବି।
21 ପୁଣ ିହାେରାଣ େସହ ିଜିଅନ୍ତା ଛାଗର ମସ୍ତକେର ଆପଣା ଦୁଇହସ୍ତ
ରଖି ତାହା ଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ, ସମସ୍ତ ଅଧମର୍
ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଉ ତାହା ସବୁ େସହ ିଛାଗର
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ମସ୍ତକେର ଅପର୍ଣ କରି ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା େଲାକ ହସ୍ତେର ତାହାକୁ
ମରୁଭୂମିକୁ ପଠାଇ େଦବ। 22 ତହୁଁ େସହ ିଛାଗ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଅପରାଧ ଆପଣା ମସ୍ତକେର ବହନ କରି େସହ ିଜନଶୂନ୍ୟ େଦଶକୁ
େନଇଯିବ। ତାକୁ େନଇଥିବା େଲାକଟ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର େସ ଛାଗକୁ
ଛାଡ଼େିଦବ।

23 “ତା’ପେର ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ଆସବି। ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ସମୟେର େଯଉଁ ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିେଲ, ତାହାକୁ
କାଢ଼ ିେଦବ। େସ େସଗଡୁ଼କୁି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଛାଡ଼େିଦବ। 24 ତା’ପେର
େସ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ନଜିର ଶରୀରକୁ ଜଳେର େଧୗତ କରି ନଜି
ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ବାହାରକୁ ଆସବି, ପୁଣ ିନଜିର େହାମବଳି ଓ େଲାକମାନଙ୍କର
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ନଜି ପାଇଁ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ
କରିବ। 25 ଆଉ େସ ପାପାଥର୍କ ବଳିର େମଦ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଦଗ୍ଧ
କରିବ।

26 “ପୁଣ ିେଯଉଁ େଲାକ ତ୍ୟାଗର (ଅଜାେଜଲେର) ଛାଗକୁ େନଇ
ଛାଡ଼ଥିାଏ େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚତି୍। ତା’ପେର
ଛାଉଣେିର ପ୍ରେବଶ କରିବ।

27 “େଯଉଁ ପାପାଥର୍କ ବଳି େଗାବତ୍ସ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ମହାପବତି୍ର
ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ େହବା ପାଇଁ ଥିଲା, େସମାନଙ୍କର ଚମର୍, ମାଂସ
ଓ ମଳ, େଲାକମାେନ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ େନଇ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।
28 େଯଉଁ େଲାକ େସଗଡୁ଼କୁି ଦଗ୍ଧ କରିବ, େସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବା
ଉଚତି୍ ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଜଳେର ଭଲ ଭାଗେର େଧାଇବ ଏବଂ
ତା’ପେର େକବଳ େସ ଛାଉଣେିର ପ୍ରେବଶ କରିବ।

29 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚରିନ୍ତନ ବଧିି େହବ। ସପ୍ତମ ମାସର
ଦଶମ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ୱେଦଶୀୟ େହଉ ବା ବେିଦଶୀୟ େହଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କାମ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 30 କାରଣ େସହ ିଦନିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରାଯିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଜି ନଜିର ସକଳ ପାପରୁ ପରିଷ୍କତୃ
େହବ। 31 ଏହ ିଦନିଟ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ୍ ବଶି୍ରାମ ଦନି,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଏହା ଚରିନ୍ତନ ବଧିି।

32 “ପୁଣ ିପିତା ବଦଳେର େଯଉଁ ପୁତ୍ର ମହାଯାଜକତ୍ୱ  ପଦେର ଅଭଷିିକ୍ତ
ଓ ନଯିୁକ୍ତ େହବ, େସହ ିମହାଯାଜକ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। ଆଉ େସ ଶୁଭ୍ରବସ୍ତ୍ର
ଅଥର୍ାତ୍ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ରସବୁ ପିନି୍ଧବ। 33 ଆଉ େସ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ,
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ
ଯାଜକଗଣ ଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ େଲାକ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। 34

ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଥର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି
େହବ।”
ତହୁଁ େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କମର୍

କେଲ।

ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବାର ବଧିି

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ହାେରାଣଙୁ୍କ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବଷିୟେର କୁହ। 3 ଯଦି

େକହ ିଗାଈ କି େମଷ କି ଛାଗ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ବା ଛାଉଣ ିବାହାେର ବଧ
କେର, 4 େସହ ିେଲାକ େସହ ିପ୍ରାଣୀକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ
ଆଣବି ଓ େସହ ିପ୍ରାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। େସ ଯଦ ିତାହା ନ କେର େତେବ ରକ୍ତପାତର
ଅପରାଧେର ଅପରାଧୀ େହବ। େସ ରକ୍ତପାତ ଅପରାଧ େଯାଗୁଁ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହବି। 5 ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ନଜି
ନଜିର େଯଉଁ ବଳି େକ୍ଷତ୍ରକୁ ନଅିନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରେର
ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣେିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ

ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 6 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସହ ିରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି,
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ େସହ ିେମଦ ଦଗ୍ଧ କରିବ। 7

ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ ଛାଗ ପ୍ରତମିାମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର
କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆଉ ବଳିଦାନ କରିେବ ନାହିଁ। ଏହା
େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ।

8 “ତୁେମ୍ଭ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ କହବି, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ େକୗଣସ ିେଲାକ
କିମ୍ୱା ଭ୍ରମଣକାରୀ କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ େଯେବ େହାମବଳି କି
ବଳିଦାନ କେର, 9 େତେବ େସ େସହ ିବଳିଦାନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଆଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଯଦ ିେସ ତାହା ନ କରିବ
େତେବ େସ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବି।

10 “ଆଉ େକୗଣସ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ
େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିପ୍ରକାର ରକ୍ତ େଭାଜନ କେର,
େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହ ିରକ୍ତ େଭାଜି ପ୍ରାଣୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା
ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ତାକୁ ପୃଥକ ରଖିବା। 11 କାରଣ ରକ୍ତେର
ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଥାଏ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାକୁ
ଆେମ୍ଭ ତାହା ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ପ୍ରାଣର
ମୂଲ୍ୟେର ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କେର। 12 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହୁଛୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ ରକ୍ତ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ।

13 “ଆଉ େକୗଣସ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ େହଉ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରବାସୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ େହଉ, ଯଦ ିମୃଗୟା କରି େକୗଣସ ିପଶୁ
ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଧ କେର, େତେବ େସ ତାହାର ରକ୍ତ ଭୁମିେର
ଢ଼ାଳି ଧୂଳିେର ଢ଼ାଙି୍କବ। 14 କାରଣ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ତେର ହିଁ ଥାଏ।
ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। େଯେହତୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ହିଁ
ତା’ର ପ୍ରାଣ। େଯେକହ ିତାହା େଭାଜନ କେର, େସ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ଅଲଗା ରହବି।

15 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ନଜି େଲାକ କି ବେିଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକହ ିସ୍ୱୟଂ
ମୃତ ପଶୁ େଭାଜନ କେର, େତେବ େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବା ଉଚତି୍,
ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି, ତାହାପେର େସ
ଶୁଚ ିେହବ। 16 ଯଦ ିେସ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର ନ ଧୂଏ କିମ୍ୱା ସ୍ନାନ ନ କେର,
େତେବ େସ ପାପର ଅପରାଧ ବହନ କରିବ।”

େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ବଷିୟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 3 ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶର

େଦଶେର ବାସ କରୁଥିଲ, େସହ ିେଦଶେର େସମାେନ କଲାପରି,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ପୁଣ ିେଯଉଁ କିଣାନ େଦଶକୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ ଯାଉଅଛ,ି େସଠାେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅନୁସାେର ଚଳିବ
ନାହିଁ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ ଓ
ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 5 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିି
ପାଳନ କରିବ, ତାହା କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

6 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ୱ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

7 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମାତାଙ୍କ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ପ୍ରତ ିଅସମ୍ମାନ େହବ।
େତଣୁ ନଶି୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
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ପିତାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ, ଯଦଓି େସ ତୁମ୍ଭର ମା
ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅସମ୍ମାନ େହବ।

9 “ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଭଗିନୀ, ଅଥର୍ାତ୍ ତୁମ୍ଭ ପିତୃକନ୍ୟା ବା ମାତୃକନ୍ୟା, େସ
ଗହୃେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥାଉ କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟତ୍ର ଜନ୍ମ  େହାଇଥାଉ, ତା’ ସହତି ମଧ୍ୟ
େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ।

10 “ତୁେମ୍ଭ ନଜି େପୗତ୍ରୀର କିମ୍ୱା େଦୗହତି୍ରୀର ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍
ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ନଜି ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର।

11 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବମିାତା କନ୍ୟା ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ତମ୍ଭର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜନି୍ମ  ଅଛ ିଓ େସ ତୁମ୍ଭର ଭଗିନୀ, ତା’
ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ।

12 “ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ପିଉସୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ
େସ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଅତ ିନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ। 13 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମାଉସୀ
ସହତି ମଧ୍ୟ େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ମାଙ୍କର ଅତି
ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟା। 14 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କକାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍
ରଖିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅନୁନୟ କର ନାହିଁ। େସ ତୁମ୍ଭର ଖୁଢ଼ୀ।

15 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁଅର େବାହୂ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୁ। ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ
ନାହିଁ।

16 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାତୃବଧୂ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅେଟ। ତାହା ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ପ୍ରତି
ଅସମ୍ମାନ େହବ।

17 “ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀର ଓ ତାହାର କନ୍ୟା ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାର େପୗତ୍ରୀ କିମ୍ୱା େଦୗହତି୍ରୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ତା’ର ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ। ଏପ୍ରକାର େଯୗନ
ସମ୍ପକର୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବେର ନୀତ ିବରୁିଦ୍ଧ।

18 “ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବତି ଥିେଲ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶାଳୀକୁ ବବିାହ କରି
ତାହା ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

19 “ପୁଣ ିେକୗଣସ ିରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ
ନାହିଁ। କାରଣ େସସମୟେର େସ ଅଶୁଚ ିଅେଟ।

20 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିପ୍ରତବିାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖି
ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ।

21 “ତୁେମ୍ଭ ନଜି ବଂଶଜାତ କାହାକୁ ହିଁ େମାଲକ୍ େଦବତାର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀତ େହବାକୁ େଦବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ, କିମ୍ୱା ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମକୁ କଳୁଷିତ ନଶି୍ଚୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅେଟ।

22 “ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ସହତି, ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପାପ।

23 “ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିପଶୁ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ କରି ନଜିକୁ ଅଶୁଚି
କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ ସହତି େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍
ରଖିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ିବେିରାଧ।

24 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ ଅଶୁଚି
କର ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଦୂର କରୁଅଛୁ, େସମାେନ ଏହସିବୁ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛନି୍ତ। 25

େସମାେନ େଦଶକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଛନି୍ତ। ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହାକୁ
େଭାଗ କରାଉ ଅଛୁ ଓ େସହ ିେଦଶ ତାହାର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଗାର
କରୁଅଛ।ି

26 “େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ପାଳନ କରିବ।
ସ୍ୱେଦଶୀୟ େହଉ ବା ବେିଦଶୀୟ େହଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସକଳ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 27 କାରଣ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ େଦଶବାସୀ ଏହସିବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରି େଦଶକୁ ଅଶୁଚି
କରିଛନି୍ତ। 28 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସହ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କର, େତେବ
େଦଶକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ। େଦଶ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଗାର କଲା, େସହପିରି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବ ିଉଦ୍ଗାର କରିବ। 29

େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ଏହ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରିେବ,
େତେବ େସହ ିକମର୍କାରୀ ପ୍ରାଣୀମାେନ ନଜି ନଜି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ
ରହେିବ। 30 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ପରି ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କରି ନଜିକୁ ଅଶୁଚି
କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ। ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାରେର

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର େହବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ର ଅଟୁ।

3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ
କରିବ। ଏବଂ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ।

4 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ଉପାସନା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
େକୗଣସ ିେଦବତା ନମିର୍ାଣ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ।

5 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ
କର, େତେବ ତାହା ଗହୃୀତ େହବା ପାଇଁ ବଧିି ଅନୁସାେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
6 ବଳିଦାନ ଦନି କିମ୍ୱା ତା’ର ପରଦନି ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ। ଯଦି
ତୃତୀୟ ଦନିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚବି େତେବ ତାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। 7 େଯେବ
ତୃତୀୟ ଦନି ତହିଁରୁ କିଛ ିେଭାଜନ କରାଯିବ। େତେବ ତାହା ଘୃଣ୍ୟେଯାଗ୍ୟ
ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 8 ଆଉ ତହିଁର େଭାକ୍ତ ା ନଜି ଅପରାଧ ବହନ କରିବ।
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଅପବତି୍ର କଲା। େତଣୁ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବି।

9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମଳ ସମୟେର େଯେବ ଶସ୍ୟ କାଟୁଛ େତେବ
େକ୍ଷତ୍ରକୁ ନଃିେଶଷ କରି ଶସ୍ୟ କାଟବି ନାହିଁ। କିମ୍ୱା ନଜି ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରରୁ
ତ୍ୟକ୍ତ ଶସ୍ୟ ସାଉଣି୍ଟବ ନାହିଁ। 10 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷା
ଖୁଣି୍ଟ େତାଳିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େକ୍ଷତ୍ରେର ପଡ଼ଥିିବା ଫଳ ସାଉଣି୍ଟବ ନାହିଁ।
େସଗଡୁ଼କୁି ଦରିଦ୍ର  ଓ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼େିଦବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗ୍ଭରି କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରିବ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କହବି ନାହିଁ। 12 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ନାମ େନଇ ମିଥ୍ୟା ରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅପବତି୍ର କରିବ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।

13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ ଓ
ତାଙ୍କଠାରୁ େଗ୍ଭରି କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିେବତନଜୀବରି େବତନ ରାତି୍ରଠାରୁ
ସକାଳ ଯାଏ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ରହବି ନାହିଁ।

14 “ତୁେମ୍ଭ ବଧିରକୁ ଅଭଶିାପ େଦବ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ଧ ଆଗେର ଝୁଣି୍ଟବାର
ବସ୍ତୁ ରଖିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ,
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

15 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଗି୍ଭରେର ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦରିଦ୍ର  ପ୍ରତ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ସୁବଧିା େଦବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ବଗି୍ଭରେର ଧନୀ ପ୍ରତ ିଅଧିକ
ଗରୁୁତ୍ୱ  େଦବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିବ।
16 ତୁେମ୍ଭ ଖଳ କହ ିଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏେଣ େତେଣ ବୁଲବି
ନାହିଁ କିମ୍ୱା ପ୍ରତବିାସୀର ଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିଦ ଆସଲିା ଭଳି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ
କରିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।

17 “ତୁେମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଆପଣା ଭାଇ ପ୍ରତ ିଘୃଣାଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ।
ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଅନ୍ୟାୟ କେର େତେବ ତାକୁ
ଅନୁେଯାଗ କରିବ, ମାତ୍ର ତାକୁ କ୍ଷମା େଦବ। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ପାପର
ଭାଗି େହବ ନାହିଁ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
ପ୍ରତହିଂିସା କି େଦ୍ୱଷ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ
େପ୍ରମ କରିବ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।
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19 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ପାଳନ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
ଭନି୍ନ ଜାତୀୟ ପଶୁ ସହତି ଆପଣା ପଶୁମାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗମ କରିବାକୁ େଦବ
ନାହିଁ। ପୁଣ ିନଜି େକ୍ଷତେର ମିଶି୍ରତ ବୀଜ ବୁଣବି ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଦୁଇ ପ୍ରକାର
ସୂତା ମିଶି୍ରତ ବସ୍ତ୍ର ବନିି୍ଧବ ନାହିଁ।

20 “ଅନ୍ୟ େଲାକର କ୍ର ୀତଦାସୀ ସହତି ଜେଣ ଯଦ ିେଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରେଖ େତେବ େସ ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ। ଅବଶ୍ୟ ତା’ର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମୁକ୍ତ ନୁେହଁ। 21 ପୁଣ ିେସ ପୁରୁଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆପଣାର େଦାଷାଥର୍କ ବଳି
ଅଥର୍ାତ୍ େଦାଷାଥର୍କ େମଷ ଆଣବି। 22 ଆଉ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିେଦାଷାଥର୍କ େମଷ ଦ୍ୱ ାରା େସ େଯଉଁ ପାପଗଡୁ଼କି କରିଅଛ,ି
େସହ ିପାପଗଡୁ଼କି ସକାେଶ େସ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ ଓ େସହ ିପାପଗଡୁ଼କି
କ୍ଷମା େହବ।

23 “ଭବଷି୍ୟତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶେର ପ୍ରେବଶ
କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନାେଥର୍ େସେତେବେଳ ବହୁପ୍ରକାର ଫଳବୃକ୍ଷ
େରାପଣ କରିବ। ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ େରାପଣ ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତନି ିବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବ। େସଥିରୁ େକୗଣସ ିଫଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ତାହା ଅଶୁଚ।ି 24 ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ତହିଁର ସମସ୍ତ ଫଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ଉପହାରରୂେପ ପବତି୍ର େହବ। 25 ତା’ପେର
ପଞ୍ଚମ ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଖାଇ ପାରିବ। ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

26 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତ ସହତି େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।
“ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଣକତା ବା ଶୁଭାଶୁଭ କହବିାର ବଦି୍ୟା ବ୍ୟବହାର

କରିବ ନାହିଁ।
27 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ମସ୍ତକର େକାଣସବୁ େଗାଲାକାର କରିବ

ନାହିଁ କିମ୍ୱା ନଜି ନଜି ଦାଢ଼ରି େକାଣ ମୁଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ। 28 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ନଜି ନଜି ଶରୀରେର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିବ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା େଦହେର ଚତିା କୁଟାଇବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

29 “ତୁେମ୍ଭ ନଜିର କନ୍ୟାକୁ େବଶ୍ୟା କରି ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ।
ତାହାେହେଲ େଦଶ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତେର ପତତି େହବ ଓ େଦଶ ପାପେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

30 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନକୁ ସମାଦର କରିବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

31 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂତୁଡ଼ଆି କି ଗଣୁଆିମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ, େସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରା ଅପବତି୍ର େହବ। ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

32 “ବୃଦ୍ଧ େଲାକଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅି। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସେିଲ
ଛଡି଼ା େହାଇଯାଅ, ଛଡି଼ା େହାଇ ଥିେଲ ତାଙୁ୍କ ସମାଦର କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍। ମୁଁ ନତି୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅେଟ।

33 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ
ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। 34 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱେଦଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପରି
ଆଚରଣ କରିବ, ତୁମ୍ଭ ସହବାସୀ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସହପିରି
ଆଚରଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କରିବ। କାରଣ
ମିଶର େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀ ଥିଲ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

35 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଗି୍ଭର କଲାେବେଳ କିମ୍ୱା ମାପ କି େତୗଲ
କଲାେବେଳ ଅଧମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 36 ଯଥାଥର୍ ଦଣ୍ଡ,ି ଯଥାଥର୍ ବଟଖରା,
ଯଥାଥର୍ ଐଫ ଓ ଯଥାଥର୍ ପଳା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ। େଯ ମିଶର େଦଶରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

37 “ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମସ୍ତ ବଧିି
ମାନ୍ୟକରି ପାଳନ କରିବ। ଚରିଦନି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”

ପ୍ରତମିାପୂଜା ବରୁିଦ୍ଧେର ସତକର୍ ବାଣୀ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହବି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିେହଉ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ ସହତି ସହବାସୀ ପ୍ରବାସୀ

ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେଲାକ ଯଦ ିଆପଣା ବଂଶର କାହାକୁ
େମାଲକ୍ େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଦାନ କେର, େତେବ ତାହାର ନଶି୍ଚୟ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ଓ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତାକୁ ପଥର ମାରି ହତ୍ୟା
କରିେବ। 3 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା େହବ।ି ତା’ର େଦଶର
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବ।ି କାରଣ େସ େମାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ
ଅପବତି୍ର କରିଛ ିଓ େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ ଅପବତି୍ର କରିବାକୁ େମାଲକ୍
େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଜିର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।ି 4 େଯଉଁ େଲାକ
ନଜିର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େମାଲକ୍ େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କେର, ସେଙ୍ଗ
ସେଙ୍ଗ ବଧ କରାଯିବା ଉଚତି୍। େଦଶର େଲାକମାେନ ଯଦ ିତାହା ପ୍ରତ ିଚକ୍ଷୁ
ମୁଦି୍ର ତ କରନି୍ତ ଓ ତାହାକୁ ବଧ ନ କରନି୍ତ , 5 େତେବ ମୁଁ େସହ ିେଲାକ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତା’ର ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ,ି େସମାନଙ୍କର େମାଲକ୍ େଦବତା
ସହତି ଜଡ଼ତି େହବା କାରଣରୁ, ତା’ର େଦଶବାସୀଠାରୁ ତାକୁ ଓ ତା’ର
ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦୂେରଇ ରଖିବ।ି

6 “େଯଉଁ େଲାକ ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବାକୁ
ଅନୁସରଣ କେର, େସହ ିପ୍ରାଣୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭ ଯିବା। େଯେହତୁ େସ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ, ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ
ରଖିବା।

7 “ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ପବତି୍ର କର ଓ ପବତି୍ର ହୁଅ। କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 8 ମେନରଖ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କଲ।ି

9 “େଯ ନଜିର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଏି, େସ ନଶିି୍ଚତ ହତ େହବ।
େଯେହତୁ େସ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଇଥିଲା, େସଥିପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡେର
ଅପରାଧୀ।

େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ

10 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ତା’ର ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା ସହତି େଯୗନ
ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େତେବ େସ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭେୟ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାଇଁ
ଅପରାଧୀ ଓ ଉଭେୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା ଉଚତି୍। 11 ଯଦ ିେକୗଣସି
ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ପିତୃ ଭାଯର୍୍ୟା ସହତି େଦୖହୀକ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େସ ତାଙ୍କର
ପିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାଏ। େତେବ େସ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭେୟ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ
ପାଇେବ। େସମାେନ ନଜିର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହେିବ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ତା’ର ପିତାର ଅେଟ।

12 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୂ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରେଖ, େତେବ େସ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚତି୍।
େସମାେନ ଅତ ିଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ
ପାଇେବ।

13 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ସହତି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପରି
େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େତେବ େସମାେନ ଉଭେୟ ଅତ ିଭୟଙ୍କର ପାପ
କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚତି୍। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ଅପରାଧ ବହନ କରିେବ।

14 “ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଓ ତା’ର ମାତା ସହତି
େଯୗନକି୍ରୟା କେର, େତେବ େସ ପୁରୁଷ ସହତି େସ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ପାପ େଯପରି ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ନ ହୁଏ।

15 “ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିପଶୁକୁ ସଙ୍ଗମ କେର, େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ
ହତ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିପଶୁକୁ ବଧ କରିବ। 16 େଯେବ
େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ େକୗଣସ ିପଶୁ ସହତି ସଙ୍ଗମ କେର, େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଓ
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େସହ ିପଶୁ ଉଭୟଙୁ୍କ ବଧ କରାଯିବ। େସମାେନ ନଶିି୍ଚତ ହତ େହେବ।
େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟଜନତି ଅପରାଧ ପାଇଁ େସମାେନ ଦାୟୀ େହେବ।

17 “ଯଦ ିେକହ ିନଜିର ଭଗିନୀକି ଅଥର୍ାତ୍ ପିତୃକନ୍ୟା କି ମାତୃକନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କେର ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ହୁଏ, େତେବ ତାହା
ଲଜ୍ଜ ାଜନକ। େସମାେନ ସବର୍ସାଧାରଣେର ଦଣ୍ଡତି େହବା ଉଚତି୍ ଓ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହେିବ। େଯଉଁ େଲାକ ତା’ର ନଜିର ଭଉଣୀ
ସହତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପକର୍ ଥିଲା ଏବଂ େସ ନେିଜ ତା’ର ପରିଣାମ େଭାଗ
କରିବ।

18 “ଯଦ ିେକହ ିରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େତେବ
ଉଭେୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବିା ଉଚତି୍।
େସମାେନ ଅପରାଧୀ କାରଣ େସମାେନ ତା’ର ମାସକି କ୍ଷରଣ ଅନାବୃତ
କରିଛନି୍ତ।

19 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମାଉସୀ କିମ୍ୱା ପିଉସୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ
ନାହିଁ। ତାହା ନଜିର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ସହତି ଅପରାଧ େହବ ଓ
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ନଜି ନଜି ଅପରାଧ ବହନ କରିେବ।

20 “ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ନଜି କକାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ, ଏହା
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସ ତାଙ୍କର କକାକୁ ଅସମ୍ମାନ େଦଖାଇବ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର
ଶାରୀରିକ ସମ୍ପକର୍, େସ େଲାକର କକା ପାଇଁ ଆରକ୍ଷିତା। ଉଭେୟ ପୁତୁରା
ଓ ଖୁଢ଼ୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡତି େହେବ ଓ େସମାେନ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ
ମରିେବ।

21 “ଯଦ ିେକହ ିଭାତୃବଧୂକୁ ବବିାହ କେର, ଏହା େଗାଟଏି ଅଶୁଦ୍ଧ
କାଯର୍୍ୟ ଅେଟ, େସ ତାଙ୍କର ଭାଇଙୁ୍କ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାଏ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତା’ର
ଭାଇର ଅେଟ। େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହବ ନାହିଁ।

22 “ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ମାନ୍ୟ କରି
ପାଳନ କରିବ। ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଯାଉଅଛୁ, େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଗାର କରିବ ନାହିଁ। 23 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େଯଉଁ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଉଛୁ,
େସମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ
େସହସିବୁ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବାରୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କଲୁ। 24 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
କହଲି,ି େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ତୁେମ୍ଭ ଅକି୍ତଆର କରିବ, ମୁଁ କହବି ିଏହା ତୁେମ୍ଭ
ଅକି୍ତଆର କର। ଏହା େଗାଟଏି ଭୂମି େଯଉଁଠାେର ଦୁଧ ଓ ମଧୁ ବହି
ଯାଉଥାଏ।
“ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ

େଦଶଗଡୁ଼କିଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କଲ।ି 25 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ-ି
ଅଶୁଚ ିପଶୁ ଓ ଶୁଚ-ିଅଶୁଚ ିପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଭଦ ଜାଣବି। େକୗଣସି
ଅଶୁଚ ିପଶୁ କିମ୍ୱା ପକ୍ଷୀ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ
ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କୁି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିଅଛୁ। 26 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପବତି୍ର ଅଟୁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭର େହବ ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପୃଥକ କରିଅଛୁ।

27 “େଯଉଁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂତୁଡ଼ଆି ବା ଗଣୁଆି େହବ େସମାେନ
ନଶି୍ଚୟ ହତ େହେବ। େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପଥର ଫିଙି୍ଗ ବଧ କରିେବ।
େସମାେନ ନଶିି୍ଚତ ନହିତ େହେବ।”

ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଜେଣ ଯାଜକ ଏକ ମୃତୁ୍ୟବ୍ୟକି୍ତକୁ ଛୁଇଁ
ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ। 2 େକବଳ ନଜିର ନକିଟ ଜ୍ଞାତି

ଅଥର୍ାତ୍ ନଜିର ପିତା, ମାତା, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଓ ଭ୍ର ାତା ନମିେନ୍ତ େସ ଅଶୁଚି
େହବ। 3 ପୁଣ ିନଜିର ଅବବିାହତିା ଭଗିନୀର ମୃତୁ୍ୟ େହେଲ େସ ତା’
ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିେହବ। 4 ମାତ୍ର େସ ଯାଜକ ନଜିର କ୍ର ୀତଦାସର ମୃତୁ୍ୟେର
ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ।

5 “ଆଉ ଯାଜକଗଣ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିେବ ନାହିଁ।
ଆପଣା ଦାଢ଼ରି େକାଣ େକ୍ଷୗର କରିେବ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ନଜି ନଜି ଶରୀରେର
ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିେବ ନାହିଁ। 6 େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର େହେବ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅପବତି୍ର କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। କାରଣ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର ଦଅିନି୍ତ। ଅଥର୍ାତ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ େସମାେନ
ଦଅିନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ପବତି୍ର େହବା ଉଚତି୍।

7 “ଜେଣ ଯାଜକ ତା’ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େସବକ। େତଣୁ େସ
େକୗଣସ ିେବଶ୍ୟାକୁ, କଳିଙି୍କନୀକୁ କିମ୍ୱା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ନାରୀକୁ ବବିାହ
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ହୁଅ େଯ, ଯାଜକ ପବତି୍ର ଅେଟ।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଅପର୍ଣ କରିଥାଏ। ତୁେମ୍ଭ
ତାକୁ ପବତି୍ର େବାଲ ିବେିବଚନା କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କେର। ମୁଁ ନେିଜ ପବତି୍ର।

9 “ଆଉ େକୗଣସ ିଯାଜକର କନ୍ୟା ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ େହେଲ େସ ନଜିକୁ
ଅପବତି୍ର କେର ଓ ନଜି ପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପବତି୍ର କେର। େତଣୁ େସ ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧ େହବ।

10 “ଆଉ ନଜି ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ େଲାକ ମହାଯାଜକ
େହାଇଅଛ,ି ଯାହାର ମସ୍ତକେର ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ,ି ଆଉ
ଯିଏ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଦବୀେର ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛ,ି େସ
ନଜି ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ଓ ନଜି ବସ୍ତ୍ର ଚରିିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 11 େସ ଗହୃ ଭତିେର ଶବକୁ ଛୁଇଁ ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ
ନାହିଁ। େସ ନଜିର ପିତାମାତାଙ୍କ ଶବ ନକିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। 12 ଆଉ
ଜେଣ ମହାଯାଜକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ୱା
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ତାହା ମସ୍ତକେର ଢ଼ଳାଯାଇ ତାଙୁ୍କ
ମହାଯାଜକ ପଦେର ଅଭଷିିକ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

13 “ମହାଯାଜକ େକବଳ ଜେଣ ଅନୁଢ଼ାକୁ ବା କୁମାରୀକୁ ବବିାହ
କରିବ। 14 େସ ବଧିବା, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା, କଳଙି୍କନୀ କିମ୍ୱା େବଶ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ଏକ
କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍। 15 ଆଉ େସ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନଜି ବଂଶ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପବତି୍ର କରୁ।”

16 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 17 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙୁ୍କ
କୁହ, ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର ଶରୀରେର ଖୁଣ ଥାଏ, େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶିିଷ୍ଟ େରାଟୀ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ।
18 େଯେକୗଣସ ିେଲାକର ଖୁଣ ଅଛ,ି େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ ନାହିଁ।
ବେିଶଷ କରି ଅନ୍ଧେଲାକ, କି େଛାଟା, କି ବକୃିତ ନାସକିା, କି ଅଧିକାଙ୍ଗ।
19 କି ଭଗ୍ନପଦ, କି ଭଗ୍ନହସ୍ତ, 20 କି କୁଜା, କି ବାମନ, କି ଖୁଣ ଥିବା
ଚକ୍ଷୁ, କି ଯାଦୁେରାଗୀ, କି କାଛୁେରାଗୀ, କି ଭଗ୍ନେକାଷ।

21 “ହାେରାଣ ଯାଜକର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟେର ଏପରି ଖୁଣ ବଶିିଷ୍ଟ େଲାକ
ଥିେଲ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ େବଦି
ନକିଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା’ର ଖୁଣ ଥିବାରୁ େସ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନକିଟକୁ ଶସ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 22

େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାପବତି୍ର ବା ପବତି୍ର େରାଟୀ େଭାଜନ
କରିବ। 23 ମାତ୍ର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ରର ଭତିରକୁ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଯଜ୍ଞେବଦି
ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଖୁଣ ଅଛ,ି େସ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ସକଳ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସମସ୍ତ
ପବତି୍ର କରୁ।”

24 ଏହପିରି େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କହେିଲ।

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2

“ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପବତି୍ରୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଷିୟେର ସାବଧାନ
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ହୁଅ, େସହ ିପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େମା’ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଯାଜକମାେନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସସବୁ ବ୍ୟବହାର
କରି ଆମ୍ଭ ନାମେର ଅପବତି୍ର କର ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 3

ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଯଦ ିେସ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛୁଁଏ େସ
େଲାକ ଅପବତି୍ର େହବ ଓ େସ େମା’ଠାରୁ ପୃଥକ ରହବି। କାରଣ
ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ସବୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଛନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

4 “ଯଦ ିହାେରାଣ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକହ ିଚମର୍ େରାଗୀ
କିମ୍ୱା ବୀଯର୍୍ୟ କ୍ଷରିତ େରାଗୀ ହୁଏ, େସ ଶୁଚ ିନ େହବା ଯାଏ େମାର ପବତି୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େଯେକହ ିଶବକୁ ଛୁଏଁ କିମ୍ୱା
ବୀଯର୍୍ୟପାତ େହଉଥିବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଛୁଁଏ, େସ ଅଶୁଚ ିହୁଏ।
େଗାଟଏି ଶବକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱ ାରା େସ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେହବ, କିମ୍ୱା େଗାଟଏି
ମଣଷି ଯାହାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷରଣ େହାଇଛ,ି 5 ଅବା େସ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା
ଅଶୁଚ ିେହାଇପାେର ଏପରି େକୗଣସ ିଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତକୁ କି େକୗଣସି
ପ୍ରକାର ଅଶୁଚ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଛୁଁଏ। 6 ଯଦ ିେସ େସହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଛୁଁଏ
େତେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। େସ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଜଳେର ନ
େଧାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। 7 ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ
ପେର େସ ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ
ମଧ୍ୟରୁ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ତାହାର ଅେଟ।

8 “େସ ସ୍ୱୟଂମୃତ ବା ପଶୁଦ୍ୱ ାରା ହତ ଜନୁ୍ତର ମାଂସ େଭାଜନ କରି
ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

9 “ଏଣୁ େସମାେନ େମାର ନୟିମ ଯତ୍ନ ସହକାେର ରକ୍ଷା କରିବା
ଉଚତି୍। ଯଦ ିେସମାେନ ତାହା ନ କରନି୍ତ , େତେବ େସଥି ସକାେଶ
େସମାେନ ନଜି ନଜି ପାପ ବହନ କରିେବ ଓ ତହିଁେର ମରିେବ, ମୁଁ ସବର୍ଦା
ଆଗାମୀ ସବୁସମୟର ସଦାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର େହବାକୁ ମୁଁ
ବାଛଛି।ି 10 େକବଳ ଯାଜକ ପରିବାରର େଲାକ ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ
କରିେବ। ଅନ୍ୟବଂଶୀୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ଅବା ଯାଜକ ଗହୃେର
ପ୍ରବାସକାରୀ ଅବା ବତ୍ତର୍ନକାରୀ ଦାସ ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିେବ
ନାହିଁ। 11 ମାତ୍ର ଯାଜକର ରୂପାେର କିଣା ଯାଇଥିବା କ୍ର ୀତଦାସ େସହି
ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। ଆଉ ତା’ର ଗହୃଜାତ
କ୍ର ୀତଦାସମାେନ ତାହାର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। 12 ଯାଜକର
କନ୍ୟା ଯଦ ିଯାଜକ ଭନି୍ନ  ଅନ୍ୟ େଲାକକୁ ବବିାହ କେର େତେବ େସ ପବତି୍ର
େନୖେବଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 13 ମାତ୍ର ଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦି
ବଧିବା ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା େହାଇ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇଥାଏ ଓ ପୁନବର୍ାର ଆସି
ପିତୃଗହୃେର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାପରି ବାସ କେର, େତେବ, େସ ଆପଣା ପିତାର
ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ, ମାତ୍ର ଭନି୍ନ  ବଂଶୀୟ େଲାେକ ତାହା େଭାଜନ
କରିେବ ନାହିଁ।

14 “ଯଦ ିେକହ ିଅଜ୍ଞାତସାରେର ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିଥାଏ,
େତେବ େସ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯାଜକକୁ
ପବତି୍ର େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ପରିେଶାଧ କରିବ।

15 “ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁସବୁ
ପବତି୍ର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , ଯାଜକଗଣ ତାହା ସବୁ ଅପବତି୍ର କରିେବ
ନାହିଁ। 16 ପୁଣ ିତାହା େହାଇପାେର, ଯଦ ିଯାଜକଗଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ନଜିର ପବତି୍ର େନୖେବଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦଇ
େଜାରୀମାନା କରି ପାରନି୍ତ। କାରଣ େକବଳ ମୁଁ େଯ କି େନୖେବଦ୍ୟକୁ ପବତି୍ର
କରିଅଛ।ି”

17 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 18 “ତୁେମ୍ଭ
ହାେରାଣଙୁ୍କ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହୁଅନୁ୍ତ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ ସହବାସୀ ବେିଦଶୀ
ହୁଅନୁ୍ତ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ
ମାନତପୂବର୍କ ବା େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ େକୗଣସ ିେନୖେବଦ୍ୟ ଆଣନି୍ତ। 19

େସମାେନ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ନଖିୁଣ ଅଣ୍ଡରିା େମଷ, େଗାରୁ କିମ୍ୱା ପୁଂ

ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ମାତ୍ର ଖୁଣଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। କାରଣ ତାହା େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁେହଁ।

21 “ମାତ୍ର େକୗଣସ ିେଲାକ ମାନସକି ସଦିି୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଅବା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
ଉପହାର ନମିେନ୍ତ େଗାଠରୁ ଅବା ପଲରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ନଖିୁଣ ପଶୁ େହବ ଓ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବ। 22 ଅନ୍ଧ,
ଖଞ୍ଜ, େଛାଟା, ଆବୁଆ, ଜାଦୁଆ, କି ରୁଗ୍ଣ ଏପରି ପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ।

23 “ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ପଶୁର, ଯାହାର େଗାଟଏି େଗାଡ଼ ଅତ ିଲମ୍ୱା କିମ୍ୱା
େଗାଟଏି ଅସମାନ ପାଦ ଉତ୍ସଗର୍ କରିପାର, ମାତ୍ର ମାନସକି ଶାନି୍ତ ନମିେନ୍ତ
େସପରି ଗାଈ କିମ୍ୱା େମଣ୍ଢା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।

24 “ଆଉ ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀର େକାଷ େମାଡ଼ା କି େଛଗ୍ଭ କି ଭଙ୍ଗା କି
କଟା ଏପରି ପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଦଶେର ଏପରି ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ।

25 “ବେିଦଶରୁ ଆସଥିିବା େକୗଣସ ିପଶୁକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସଗଡୁ଼କି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଇ ପାରନି୍ତ
କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କଠାେର ଖୁଣ ଥାଇପାେର। େତଣୁ େସଗଡୁ଼କି ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ
ନାହିଁ।”

26 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 27 “େଯେତେବେଳ େକୗଣସି
େଗାରୁ କି େମଷ କି ଛାଗ ଜନ୍ମ  ହୁଅନି୍ତ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ର ମା
ସହିତ ରହବି। ଅଷ୍ଟମ ଦନିପେର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 28 ଗାଈ କିମ୍ୱା େମଷୀ େହଉ, ତାହାକୁ
ଓ ତାହାର ଛୁଆକୁ ଏକାଦେିନ ଦୁହିଁଙୁ୍କ ବଧ କରିବ ନାହିଁ।

29 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାେଥର୍ ବଳିଦାନ
ଉତ୍ସଗର୍ କର, ତୁେମ୍ଭ ଏହା ଠିକ୍ ପଦ୍ଧତେିର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ଯାହା
ଫଳେର ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 30 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦନି ସମସ୍ତ ମାଂସ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ, ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁରୁ କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

31 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟକରି ପାଳନ କରିବ। ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 32 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ ଅପବତି୍ର
କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ରରୂେପ
ମାନ୍ୟ େହବା। 33 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ଆଣଛିନି୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଶି୍ରାମ ଦନି

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁସବୁ
ନରୂିପିତ ପବର୍ ପବତି୍ର ସଭା େବାଲ ିେଘାଷଣା କରିବ, ଆମ୍ଭର

େସସମସ୍ତ ପବର୍ ଏହ।ି

ବଶି୍ରାମ ଦନି

3 “ଛଅ ଦନି କାମ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି, ବଶି୍ରାମ ଦନି।
ଅଥର୍ାତ୍ ପବତି୍ର ସଭା େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କମର୍ କରିବ
ନାହିଁ। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଶି୍ରାମ ଦନି େହବ।

ନସି୍ତାରପବର୍

4 “ଏଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନରୂିପିତ ପବର୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିନରୂିପିତ
ଦନିେର ପବତି୍ର ସଭା େଘାଷଣା କରିବ। 5 ପ୍ରଥମ ମାସେର, ମାସର
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ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାରପବର୍
େହବ।

ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର ପବର୍

6 “ପୁଣ ିେସହ ିମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର ପବର୍ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ େଭାଜନ କରିବ। 7 ପବର୍ର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବ। େସଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 8 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ଯାଏ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ସପ୍ତମ ଦନିେର
ବେିଶଷ ସଭା େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଦନି େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ୱା
େକୗଣସ ିଚରିାଚରିତ କମର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।”

ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟଅମଳର ପବର୍

9 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 10 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ କାଟବି,
େସେତେବେଳ ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟରୁ ଏକ ବଡି଼ା ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି।
11 ତହିଁେର ସବୁଦନି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିବଡି଼ା େଟକିବ। ବଶି୍ରାମ ଦନି ପେର
େସ ଏହାକୁ ଝୁଲାଇବା ଉଚତି୍।

12 “ପୁଣ ିେଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବଡି଼ା େଦାଳାଇବ େସହ ିଦନି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ବଷର୍ୀୟ
ନଖିୁଣ େମଷବତ୍ସ େଗାଟଏି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 13 ପୁଣ ିଐଫାର ଦୁଇ
ଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା େସହ ିଦନି ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସୁବାସତି
େନୖେବଦ୍ୟ େହବ, ଆଉ ଏକ ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତହିଁର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଶସ୍ୟର
େନୖେବଦ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନ ଆଣଛି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େରାଟୀ, କି ଭଜା ଶସ୍ୟ, କି ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ନବିାସସ୍ଥାନେର ଏହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
େହବ।

େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ପବର୍

15 “ଅନନ୍ତର େସହ ିବଶି୍ରାମବାର ପରଦନିଠାରୁ େଯଉଁ ଦନି େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ବଡି଼ା ଆଣଲି େସହ ିଦନିଠାରୁ ପୂଣ୍ଣର୍ ସାତ ସପ୍ତାହ ଗଣନା
କରିବ। 16 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ ଦନି ପେର ସପ୍ତମ ଦନିଠାରୁ,
ପଗ୍ଭଶ୍ ଦନି ଗଣନା କରିବା ଉଚତି୍। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 17

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଘରୁ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ
ଦଶମାଂଶର ଦୁଇ େରାଟୀ ଆଣବି। ତାହା ସରୁ ମଇଦାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବ ଓ
ତାଡ଼େିର ପାକ କରାଯିବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଥମଜାତ
ଉପହାର େହବ।

18 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେରାଟୀ ସହତି ଏକବଷର୍ୀୟ ସାେତାଟି
ନଖିୁଣ େମଷବତ୍ସ, େଗାଟଏି ବୃଷଭ ଓ ଦୁଇଟ ିେମଷ ବଳିଦାନ କରିବା
ଉଚତି୍। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େହାମବଳି େହବ। ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ସହତି ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 19

ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳି ନମିେନ୍ତ ଦୁଇଟ ିଏକ ବଷର୍ୀୟ େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

20 “ପୁଣ ିଯାଜକ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର େରାଟୀ ସହତି ଦୁଇ େମଷବତ୍ସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ େଦାଳାଇବ। ତାହା
ସବୁ ଯାଜକ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ। 21 ଠିକ୍

େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ପବତି୍ର ସଭା ପାଇଁ େଘାଷଣା କରିବ। େସହି
ଦନି େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଗହୃେର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ।

22 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ କାଟଲିାେବେଳ, େକ୍ଷତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ
ନଃିେଶଷ କରି କାଟବି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଳ ପଡ଼ଥିିବା ଶସ୍ୟକୁ ସାଉଁଟବି
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସସବୁ ଦୁଃଖୀ ଓ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ବି।
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

ତୂରୀଧ୍ୱନରି ପବର୍

23 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାବଶି୍ରାମ,
ତୂରୀଧ୍ୱନ ିଦ୍ୱ ାରା ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପବତି୍ର ସଭା େହବ। 25 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଦନି େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିକମର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।”

ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି

26 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 27 “େସହ ିସପ୍ତମ ମାସର
ଦଶମ ଦନି ଅବଶ୍ୟ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି େହବ। େସଦନି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ପବତି୍ର ସଭା େହବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଉଚତି୍। 28 େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି। େସଦନି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।

29 “େଯେବ େକୗଣସ ିେଲାକ େସହଦିନ ିଉପବାସ କରିବାକୁ ବରିତ
ହୁଏ, େତେବ େସ ତା’ର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବି। 30 ଯଦି
େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ େସହ ିଦନି େକୗଣସ ିକମର୍ କେର େତେବ ଆେମ୍ଭ ତାହା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାକୁ ବନିାଶ କରିବୁ। 31 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ େସଦନି କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହୃେର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ। 32 େସହ ିଦନି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଶି୍ରାମ ଦନି େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବ ନାହିଁ। ମାସର ନବମ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର, ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଆର
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବ।”

ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍

33 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 34 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିଠାରୁ ସାତ ଦନି ଯାଏ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳିତ େହବ। 35 ପ୍ରଥମ
ଦନିେର ପବତି୍ର ସଭା େହବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟିକ କମର୍
କରିବ ନାହିଁ। 36 ସାତ ଦନି ଯାଏ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍, ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବା
ଉଚତି୍ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।
ତାହା ଏକ ମହାନ୍ ସଭା ଅେଟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟିକ କମର୍
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

37 “ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପବର୍, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର
ସଭାପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଅ, େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବର୍ର
ନରୂିପିତ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ,
ବଳିଦାନ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ର ସଭାେର େଘାଷଣା କରିବା ଉଚତି୍ 38 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବଶି୍ରାମ ଦନି ଛଡ଼ା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଦାନ ଛଡ଼ା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ମାନତ ଛଡ଼ା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ସକଳ
େନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଏହସିବୁ ପବର୍ ପାଳନ କରିବ।

େଲବୀୟ ପୁସ୍ତକ 23:6 97 େଲବୀୟ ପୁସ୍ତକ 23:38



24

25

39 “ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନି େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂମିରୁ
ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅବଶ୍ୟ ପବର୍ ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଦନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଶି୍ରାମ ଦନି
େହବ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଦନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଶି୍ରାମ ଦନି େହବ। 40 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ବାତାପି ଗଛର େଗାଟଏି ପ୍ରକାର
ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବାହୁଙ୍ଗା, ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଓ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ବାଇସୀ ବୃକ୍ଷ
େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ସାତ ଦନି ଯାଏ
ଆନନ୍ଦ କରିବ। 41 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତ ିବଷର୍ ସାତ ଦନି ଧରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସହ ିପବର୍ ପାଳନ କରିବ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତମ
ମାସେର ତାହା ପାଳନ କରିବ। 42 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି
ପତ୍ରକୁଟୀରେର ରହବି। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଧର ସମେସ୍ତ ପତ୍ରକୁଟୀରେର ବାସ
କରିେବ। 43 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣବିା େବେଳ େସମାନଙ୍କ ପତ୍ରକୁଟୀରେର ବାସ କରାଇଥିଲୁ ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର ଜାଣ ିପାରିେବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

44 ତହୁଁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍
ସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ପବର୍ ବଷିୟେର କହେିଲ।

ପ୍ରଦୀପ ରୂଖା ଓ ପବତି୍ର େରାଟୀ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି। େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରଦୀପ
ଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ନମିର୍ଳ ଭାେବ େପଷା ଯାଇଥିବା

ଜୀତ େତୖଳ ଆଣେିବ। 3 ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ବାହାେର ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ସବର୍ଦା ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 4 ହାେରାଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପେର
ପ୍ରଦୀପ ରଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ଜଳାଇ ରଖିବ।

5 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ତହିଁେର ବାରେଗାଟ ିପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିଠା ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େହବ। 6 ସୁବଣ୍ଣର୍
େମଜ ଉପେର ପ୍ରତ ିଧାଡ଼େିର ଛଅ ଛଅ କରି ଦୁଇ ଧାଡ଼େିର େସହସିବୁ
ପିଠାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିବ। 7 ଆଉ େରାଟୀ ପରିବେତ୍ତର୍
ସ୍ମରଣାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ପ୍ରତ ିଧାଡ଼ରି ଉପେର ନମିର୍ଳ ସୁବାସତି
େଲାବାନ୍ େଦବ। 8 ଯାଜକ ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାର ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େରାଟୀ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହା
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବା ଉଚତି୍। 9 େସହ ିେରାଟୀ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର େହବ। ଆଉ େସମାେନ େସହ ିେରାଟୀକୁ ଏକ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ େସଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େନୖେବଦ୍ୟର ପବତି୍ର ଅଂଶ। ଏହ ିେରାଟୀ ଚରିଦନି ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଅଂଶ
େହବ।”

ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ କି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଶାପ େଦଲା

10 ଅନନ୍ତର ଜେଣ ମିଶରୀୟ ପୁରୁଷର ଔରସେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଜାତ ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିଭତିରକୁ
ଗଲା। େସ ଛାଉଣେିର ପ୍ରେବଶ କଲା ଓ ଜଣକ ସହତି କଳି କଲା। 11

େସହ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ନନି୍ଦା କରି ଅଭଶିାପ
େଦଲା। େତଣୁ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସହି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଶେଲମୀତ୍ ଓ େସ ଦାନ୍ ବଂଶୀୟ ଦବିି୍ର ର କନ୍ୟା
ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆେଦଶ ପାଇବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିେଲ।

13 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 14 “ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦଇଥିବା େଲାକକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ଆଣ, ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ତା’ର କଥା
ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଭଶିାପ େଦଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତର ମସ୍ତକେର ହାତ

ଦଅିନୁ୍ତ। ତା’ପେର େଲାକମାେନ ତାକୁ ପଥର ମାରି ହତ୍ୟା କରନୁ୍ତ। 15

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ େଯେକହ ିଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଏି, େସ ଆପଣା ପାପ ବହବି। 16 େଯେକହି
ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ନନି୍ଦା କେର େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ। ସମସ୍ତ
ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ପଥର ମାରି ବଧ କରିେବ। ବେିଦଶୀ େହଉ କି ସ୍ୱେଦଶୀ
େହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କେଲ ହତ େହବ।

17 “ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେର େସ ନଶି୍ଚୟ
ହତ େହବ। 18 େଯେକହ ିେକୗଣସ ିପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କେର େସ ମାରିଥିବା
ପଶୁର ପ୍ରାଣ େଫରାଇ ଆଣ ିତା’ର କ୍ଷତପିୂରଣ େଦବ।

19 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ନଜି ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆଘାତ କେର, େତେବ
ସମପରିମାଣର ଆଘାତ େସହ ିେଲାକକୁ ଦଆିଯିବ। 20 କ୍ଷତ ବଦଳେର
କ୍ଷତ, ଚକ୍ଷୁ ବଦଳେର ଚକ୍ଷୁ, ଦାନ୍ତ ବଦଳେର ଦାନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେର
ଯିଏ େଯଉଁପରି ଆଘାତ କରିଅଛ ିତାହା ପ୍ରତ ିେସହ ିପ୍ରକାର ଆଘାତ
କରାଯିବ। 21 ଜେଣ ଯଦ ିପଶୁ ବଧ କେର, େତେବ େସ ତାହାର
ପରିେଶାଧ କରିବ, ମାତ୍ର ଜେଣ େଲାକ ଯଦ ିଅନ୍ୟ ଜେଣ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା
କେର, େତେବ େସ ହତ େହବ।

22 “ବେିଦଶୀ େହଉ କି ସ୍ୱେଦଶୀ େହଉ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

23 ତା’ପେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହବିାରୁ େସମାେନ
ଅଭଶିାପ େଦଇଥିବା େଲାକକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ଆଣେିଲ, ତହୁଁ
େଲାକମାେନ ତାକୁ ପଥର ମାରି ବଧ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

ଭୂମି ବଶି୍ରାମର ସମୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2

“ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ

କେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭୂମି ବଶି୍ରାମ କରିବ। 3 ଛଅ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି େକ୍ଷତ୍ରେର ବୀଜ ବୁଣବି ଓ ଛଅ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଝାଡ଼ବି ଓ ତହିଁର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ
କରିବ। 4 ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଭୁମିକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମ େଦବ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହା ମହାବଶି୍ରାମ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି
େକ୍ଷତ୍ରେର ବୀଜ ବୁଣବି ନାହିଁ କି ନଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଝାଡ଼ବି ନାହିଁ। 5 େଯଉଁ
ଶସ୍ୟ ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେପ େହାଇଥିବ, ତାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାଟବି ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଅଝଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଭୂମିର
ମହାବଶି୍ରାମ ବଷର୍ େହବ।

6 “ଯଦଓି ଭୂମି ପାଇଁ ବଶି୍ରାମ ଅେଟ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର
ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କର, ତୁମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଓ
ତୁମ୍ଭ ସହବାସୀ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ। େତଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହବି ନାହିଁ। 7 ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନପଶୁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ
େହବ।

େଯାେବଲ ମୁକି୍ତର ବଷର୍

8 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ ସାତ ବଶି୍ରାମ ବଷର୍, ଅଥର୍ାତ୍ ସାତଗଣୁ ସାତ
ବଷର୍ ଗଣନା କରିବ, ତାହା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସାତଗଣୁ ସାତ ବଷର୍ର ସମୟ
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଣଗ୍ଭଶ ବଷର୍ େହବ। 9 ତହୁଁ ସପ୍ତମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର
ତୁେମ୍ଭ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୂରୀ ବଜାଇବ, ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜିର ସମଗ୍ର େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଇବ। 10 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ପଗ୍ଭଶତମ
ବଷର୍କୁ ପବତି୍ରରୂେପ ବେିବଚନା କରିବ। ସମୁଦାୟ େଦଶେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବାସନି୍ଦାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁକି୍ତ େଘାଷଣା କରିବ। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
‘େଯାେବଲ’ (ମେହାଲ୍ଲ ାସ ଉତ୍ସବ) େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ନଜି ନଜିର
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ସମ୍ପତି୍ତ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ବଂଶ ନକିଟକୁ
େଫରିଯିବ। 11 େସହ ିପଗ୍ଭଶତମ ବଷର୍ ବ୍ୟାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େଯାେବଲ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଶସ୍ୟ ବୁଣବି ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଆେପ
ବଢ଼ଥିିବା ଶସ୍ୟ କାଟବି ନାହିଁ ଓ ଅଝଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ
ନାହିଁ। 12 କାରଣ େସହ ିବଷର୍ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ଅେଟ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପବତି୍ର େହବ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟାଦି
ଖାଇ ପାରିବ। 13 େସ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍େର ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି
ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବା ଉଚତି୍।

14 “ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀ ନକିଟେର ଜମି ବକି୍ରୟ
କରିବ, େସେତେବେଳ ତାହା ସହତି େକୗଣସ ିପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁ। ପୁଣି
େଯେତେବେଳ କିଣବି, େତେବ ତା’ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। 15

ତୁେମ୍ଭ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ପରବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ କିଣବି ଓ ଫଳ ଉତ୍ପତି୍ତ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର େସ
ତୁମ୍ଭଠାେର ବକି୍ରୟ କରିବ। 16 ତୁେମ୍ଭ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍ର ଆଧିକ୍ୟ
ଅନୁସାେର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଓ ବଷର୍ର ନୂ୍ୟନତା ଅନୁସାେର ମୂଲ୍ୟ
ଊଣା କରିବ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ଭୂମି ଜାତ
ଦ୍ରବ୍ୟ ବକି୍ରୟ କରିବ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ
ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

18 “ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନ
ସକଳ ମାନବି ଓ ପାଳନ କରିବ। ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର
ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରି ପାରିବ। 19 ପୁଣ ିଭୁମିେର ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃପି୍ତେର େଭାଜନ କରିବ ଓ େଦଶେର ନଭିର୍ୟେର ବାସ
କରିବ।

20 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କହପିାର, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ବୁଣବୁି ନାହିଁ, କି ଉତ୍ପନ୍ନ
ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ନାହିଁ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତମ ବଷର୍େର କ’ଣ
ଖାଇବୁ।’ 21 େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ଷଷ୍ଠ
ବଷର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଆଜ୍ଞା କରିବା ତହିଁେର ତାହା ତନିି
ବଷର୍ର ଅମଳ େଦବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଷ୍ଟମ ବଷର୍େର େଯେତେବେଳ
ବୁଣବି େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଖାଉଥିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନବମ ବଷର୍ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଖାଇବ।

ଭୂସମ୍ପତି୍ତ ଆଇନ

23 “ଭୂମି ଆମ୍ଭର, ତୁେମ୍ଭ ସବୁଦନି ପାଇଁ ତାକୁ ବକି୍ରୟ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଆମ୍ଭ ସହତି ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀ ଓ
ପ୍ରବାସୀ ଅଟ। 24 େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ବକି୍ରୟ କରି ପାରନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ପରିବାର େସହ ିଜମି ସବର୍ଦା େଫରି ପାଇେବ। 25 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର
ଭ୍ର ାତା ଅତ ିଦରିଦ୍ର  େହାଇ ନଜିର ଭୂମି ବକି୍ରୟ କେର େତେବ ତାହାର
ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଆସ ିନଜିର ଭ୍ର ାତାର ବକି୍ର ୀତ ଭୂମି ମୁକ୍ତ କରି
େନବ। 26 ଯଦ ିେସହ ିବ୍ୟକି୍ତର ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ େକହ ିତା’ର ଭୂମି ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ନେିଜ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ କଲା ପେର
ତା’ର ଭୂମି ମୁକ୍ତ କରିବ। 27 େସ ଭୂମି ବକି୍ର ୀ େହଲା ବଷର୍ର ଗଣନା କରୁ
ଓ ତଦନୁସାେର ଅତରିିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟକତ୍ତର୍ାକୁ େଫରାଇ େଦଉ। ତହିଁେର େସ
ପୁନବର୍ାର ନଜିର ଅଧିକାର େଫରି ପାଇବ। 28 େଯେବ େସ େଲାକ
ନଜିର ଅଧିକାର େଫରାଇ େନବାକୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଅଥର୍ ନ ପାଏ, େତେବ େସ
ଯାହା ବକି୍ରୟ କରିଅଛ ିତାହା ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟକତ୍ତର୍ା
ହସ୍ତେର ରହବି। ପୁଣ ିତାହା ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ସମୟେର ମୁକ୍ତ େହବ ଓ
ପୁନବର୍ାର େସ ପ୍ରକୃତ େଲାକର ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ।

29 “ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବାସଗହୃ
ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ େସ ବକି୍ରୟ ବଷର୍ର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୁକ୍ତ କରି
ପାରିବ। ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ରହବି।
30 ଯଦ ିନଗରେର େସହ ିଗହୃଟରି ଗ୍ଭରିପେଟ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ
େହାଇଥାଏ, େତେବ ପଞି୍ଜକା ବଷର୍ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ବେିକ୍ରତା

ବ୍ୟକି୍ତ କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁଦନି ପାଇଁ ଏକ ଗହୃଟ ିକ୍ରୟ କତ୍ତର୍ାର େହାଇ
ରହବି। ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍େର ମଧ୍ୟ ତାହା ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
31 ମାତ୍ର ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କିର ଗହୃମାନ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱ ାରା େଘରାଉ େହାଇ ନାହିଁ।
େସହ ିନମିିର୍ତ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ସମୟେର ପ୍ରଥମ ବେିକ୍ରତା ନକିଟକୁ
େଫରିଯିବ।

32 “ମାତ୍ର େଲବୀୟମାନଙ୍କର ନଗରମାନ, େସଠାେର ଥିବା ଗହୃସବୁ
ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ। 33

ଯଦ ିେକହ ିେଲବୀୟଠାରୁ ଏକ ଗହୃ କ୍ରୟ କେର େତେବ େସହ ିବକି୍ର ୀତ
ଗହୃ ଓ ତାହାର ଅଧିକୃତ ନଗର ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ସମୟେର ମୁକ୍ତ େହବ,
କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଗହୃସବୁ େସମାନଙ୍କର
ଅେଟ। 34 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନଗରର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ର ଓ
ପ୍ରାନ୍ତର ଭୂମି ବକି୍ରୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା େସମାନଙ୍କର
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର।

କ୍ରୀତଦାସ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୟିମ

35 “ଆଉ େଯେବ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଦରିଦ୍ର  େହାଇଯାଏ ଓ ଜୀବକିା ନବିର୍ାହ
ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ରଖିବ; େସ ବେିଦଶୀ ଓ
ପ୍ରବାସୀ ପରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। 36 ତୁେମ୍ଭ ତା’ଠାରୁ
ଋଣ ବାବଦେର େକୗଣସ ିସୁଧ େନବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଭୟ କର ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଭାଇକୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜୀବନଧାରଣ କରିବାକୁ ଦଅି।
37 ତାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର େଦଇ ତା’ଠାରୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ
ତାକୁ ଅନ୍ନ  େଦଇ ତା’ଠାରୁ ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। 38 େଯ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶ େଦବା ନମିେନ୍ତ ମିଶର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆେମ୍ଭ
ଅଟୁ।

39 “ଆଉ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଦରିଦ୍ର  େହାଇଥାଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ନଜିକୁ ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବନ୍ଧା-ଦାସ ପରି ପରିଶ୍ରମ
କରାଇବ ନାହିଁ। 40 େସ ବତ୍ତର୍ନଜୀବୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ପରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାସ
କରିବ ଓ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ। 41

ତା’ପେର େସ ନଜିର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ନଜି
ବଂଶ ନକିଟକୁ ଓ ତାହାର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 42

କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଦାସ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଅିଛୁ। େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆଉ କ୍ର ୀତଦାସ େହେବ ନାହିଁ। 43

ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଜେଣ ନଷୁି୍ଠର ସ୍ୱାମୀରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭକି୍ତ କରିବ।

44 “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର କ୍ର ୀତଦାସ କିମ୍ୱା କ୍ର ୀତଦାସୀ ଦରକାର ହୁଏ, େତେବ
ତୁମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ର ୀତଦାସଦାସୀ କିଣବି। 45

େଯଉଁ ପ୍ରବାସୀ ବେିଦଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାସ କରୁଛନି୍ତ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଭ୍ୟ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ଜନ୍ମନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ କିଣ ିପାରିବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର କ୍ର ୀତଦାସ ଓ
କ୍ର ୀତଦାସୀ େହେବ। 46 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଅେନ୍ତ ଆପଣା ଭବଷି୍ୟତ
ସନ୍ତାନଗଣ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େପୖତୃକ ସମ୍ପତି୍ତରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇ
ପାରିବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରର ସବୁଦନି ପାଇଁ
ଦାସ େହାଇ ରହେିବ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର କେଠାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ ନାହିଁ।

47 “ଆଉ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିପ୍ରବାସୀ କି ବେିଦଶୀ ଧନୀ
େହାଇଯାଏ ଓ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱେଦଶୀ େଲାକ ଦରିଦ୍ର  େହାଇଯାଏ, ଆଉ େସହି
ବେିଦଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନକିଟେର େସ ନଜିକୁ ବକି୍ର ୀ କେର, 48 େତେବ
େସ ବ୍ୟକି୍ତ ପେର ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବ। ତାହାର ଜ୍ଞାତ ିମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତାକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ। 49 ତାହାର କକା କିମ୍ୱା କକାର ପୁତ୍ର ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି
ପାରିବ। ଆଉ ତା’ର ବଂଶଜାତ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େକୗଣସ ିଜ୍ଞାତ ିତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି
ପାରିବ କିମ୍ୱା ତାହାର ସ୍ୱହସ୍ତେର ଅଧିକ ଧନ େହେଲ େସ ନଜିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ
କରି ପାରିବ।
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50 “ତହିଁେର ତାହାର ବକି୍ରୟ ବଷର୍ଠାରୁ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ କ୍ରୟକତ୍ତର୍ା ସହତି ଗଣନା କରିବ, ପୁଣ ିବକି୍ରୟ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟା
ଅନୁସାେର ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େହବ; ବତ୍ତର୍ନଜୀବୀର ଦନି ତୁଲ୍ୟ ତାହାର
ଦାସତ୍ୱ  େହବ। 51 େଯେବ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍କୁ ଅେନକ ବଷର୍
ବାକିଥାଏ େତେବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ତାକୁ େଫରାଇ େଦବ।
52 ଯଦ ିମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବଷର୍ ବାକି ଥାଏ, େତେବ
ତାହା ସହତି େସ ଗଣନା କରିବ, େସହ ିବଷର୍ ଅନୁସାେର େସ ଆପଣା କ୍ରୟ
ମୂଲ୍ୟର ଏକ େଛାଟ ଅଂଶ ତାକୁ େଫରାଇ େଦବ। 53 ମାତ୍ର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
ତା’ ସହତି ଜେଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଘେରାଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହସିାବେର ରହବି।
ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ଉପେର େକହ ିକେଠାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରି ପାରିେବ
ନାହିଁ।

54 “ଯଦ ିତାକୁ େକହ ିମୁକ୍ତ ନ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା
ସନ୍ତାନଗଣ ସହ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍େର ମୁକ୍ତ େହାଇ ବାହାରି ଯିବ।
55 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭର ଦାସ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ମିଶର େଦଶରୁ ଦାସତ୍ୱ ରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନ ିଚଳିବାର ପୁରସ୍କାର

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପାଇଁ େଦବମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ।
କିମ୍ୱା ନଜି ପାଇଁ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା କି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବ
ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ନକିଟେର ଦଣ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନମିେନ୍ତ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶର େକୗଣସ ିେଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଶି୍ରାମ ଦବିସ ପାଳନ କରିବ ଓ
ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

3 “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାହା କର, େତେବ ଆମ୍ଭର କରୁଣା ଦୃଷି୍ଟ ପାଇବ।
ଦରକାର ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ବୃଷି୍ଟ ପାଇବ। ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କର ଓ ମାନ ିଚଳ। 4 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା କର, ଆେମ୍ଭ ଠିକ୍
ଋତୁେର ବଷର୍ା କରିବା, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭର କରୁଣା ପାଇବ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଷି୍ଟ ପାଇ ପାରିବ।
ଭୂମି ଯେଥଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ଓ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ପ୍ରଚୁର ଫଳଧାରଣ
କରିେବ। 5 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ କାଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଲବି ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କାଳ ବୀଜବପନ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ,
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ ଓ
ନରିାପଦେର ଆପଣା େଦଶେର ବାସ କରିବ। 6 ଆେମ୍ଭ େଦଶର ଶାନି୍ତ
ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୟନ କଲାେବେଳ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟ
େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ହଂିସ୍ରଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ େଦଶରୁ ଦୂେରଇ େଦବା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ଶତ୍ରୁ  ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗେର ଧରାଶାୟୀ େହେବ। 8 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ
ଜଣ ଶତ୍ରୁ  ପକ୍ଷରୁ ଶେହ େଲାକଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ ଓ ଶେହ ଜଣ
ଦଶସହସ୍ର ଜଣଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶତ୍ରୁ ର ବନିାଶ ଘଟବି।

9 “ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହବା, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଜାବନ୍ତ
ଓ ବହୁବଂଶ କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର
କରିବା। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟକୁ େଭାଜନ
କରିବ। ପୁଣ ିନୂତନ ଶସ୍ୟଅମଳ େବଳକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟକୁ
ବାହାର କରିବ। 11 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ। 12 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗମନା ଗମନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େହବା। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ। 13 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାସ େହବାରୁ ରକ୍ଷା କଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଆଳିର େଯାତ ଭାଙି୍ଗ
ଅଛୁ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୁଣ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସଧିା ଗ୍ଭଲବି।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବଜ୍ଞାପାଇଁ ଦଣ୍ତ

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ ଓ
ଆମ୍ଭର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବ େତେବ ଏହସିବୁ ଅଘଟଣମାନ
ଘଟବି। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଜ୍ଞା କର ଓ ଆମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞାକୁ ଘୃଣା କର ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ଲଙ୍ଘନ କରିବ। 16 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ ଘଟାଇବା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର ନରୂିପଣ କରିବା, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ କରିବ, ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ କରିବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଥାେର ବୀଜ
ବୁଣବି, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାକୁ ଖାଇଯିେବ। 17 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯିବା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ େହବ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ଶାସନ କରିେବ ଓ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଛେର ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଯିବ।

18 “ଏସବୁ େହଲା ପେର େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ
ନ କରିବ େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ େଯାଗୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତଗଣୁ
ଅଧିକ ଦଣ୍ତ େଦବା। 19 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଳର ଗବର୍କୁ ଖବର୍ କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆକାଶକୁ େଲୗହତୁଲ୍ୟ ଓ ଭୂମିକୁ ପିତ୍ତଳତୁଲ୍ୟ
କରିବା। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି
ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ନାହିଁ ଓ େକ୍ଷତ୍ରର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ
ନାହିଁ।

21 “ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତଗଣୁ େକ୍ଳଶ େଦବା। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ
ଅଧିକ ପାପ କରିବ େସେତ ଅଧିକ ଦଣ୍ତ ପାଇବ। 22 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆେମ୍ଭ ବନ୍ୟପଶୁମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନ ବହିୀନ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗହୃପାଳିତ
ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କରିେବ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜପଥ ସକଳ ଶୂନ୍ୟ େହବ।

23 “ଏହାସବୁ େହଲା ପେର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପରିବତ୍ତର୍ନ
େହବ ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିବ, 24 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକାେଶ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସାତଗଣୁ ଦଣି୍ତତ କରିବା। 25 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଖଡ଼୍ଗ
ଆଣବିା, ତାହା ନୟିମ ଲଙ୍ଘନର ପ୍ରତଫିଳ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର
ମଧ୍ୟେର ଏକତ୍ର େହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ। 26 େଯେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େରାଟୀ ପଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା, ଦଶ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ
େଗାଟଏି ଚୁଲ୍ଲ ୀେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େରାଟୀ ପାକ କରିେବ ଓ ପୁନବର୍ାର େତୗଲି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େରାଟୀ େଦେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରିବ,
ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।

27 “ଏହା େହଲା ପେର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ ଓ
ଆମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିବ। 28 େତେବ ଆେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ େଯାଗୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତଗଣୁ ଶାସି୍ତ େଦବା। 29 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେତ କ୍ଷୁଧିତ େହବ
େଯ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 30 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳ ସକଳ ଭାଙି୍ଗବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୂଯର୍୍ୟ
ପ୍ରତମିା ସକଳ କାଟ ିପକାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣର େଦହ ଉପେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୃତେଦହ ପକାଇବା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା
କରିବ। 31 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଗର ସକଳ ମରୁଭୂମି କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସକଳ ଶୂନ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ
ତୁଷି୍ଟଜନକ ସୁଗନି୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ନାହିଁ। 32 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ
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ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତହିଁେର
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜ୍ଞାନ କରିେବ। 33 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ନାନାେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଖଡ଼୍ଗ ଉେତ୍ତାଳନ କରିବା। ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହବ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗର ସକଳ ମରୁଭୂମି େହବ।

34 “ତା’ପେର େଦଶ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଶତ୍ରୁ ଗଣ େଦଶେର ରହବି, ତା’ପେର ଭୂମି ଆପଣା ବଶି୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ,
ଅଥର୍ାତ୍ ଭୂମି ଆପଣା ବଶି୍ରାମ ଉପେଭାଗ କରିବ। 35 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
ଭୂମି ପ୍ରତ ିସାତ ବଷର୍େର ଆପଣା ବଶି୍ରାମ ଏକ ବଷର୍ େନବ। ତୁେମ୍ଭ ବାସ
କରୁଥିଲାେବେଳ େଯଉଁ ବଶି୍ରାମ ପାଇ ନ ଥିଲ। ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲାେବେଳ
େସ ବଶି୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। 36 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ େସମାେନ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ େଦଶେର ସାହସକିତା ହରାଇେବ।
େସମାେନ ପତ୍ରଝଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିଲ ମଧ୍ୟ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେବ। ପୁଣି
ଖଡ଼୍ଗଧାରରୁ ପଲାଇଲା େଲାକପରି େସମାେନ େଦୗଡ଼େିବ ଓ େକହି
େସମାନଙୁ୍କ ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ େସମାେନ ପତତି େହେବ। 37 ପୁଣି
େକହ ିନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ ଖଡ଼୍ଗ ସମ୍ମୁଖେର, େସପରି ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପେର
ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ।
“ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ପାଇବ

ନହିଁ।
38 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବନିଷ୍ଟ େହବ ଓ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। 39 ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ, େସମାେନ ଦୁଃଖ
େଭାଗିେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ର େଦଶରୁ ଉେଚ୍ଛଦ େହେବ ନଜି ଅପରାଧ େଯାଗୁଁ ଓ
ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅପରାଧ େହତୁ େସମାେନ କଷ୍ଟ େଭାଗ
କରିେବ ନାହିଁ।

ଚରିକାଳ ଆଶା

40 “ମାତ୍ର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରନି୍ତ ଓ
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛନି୍ତ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରି ପାରନି୍ତ।
41 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିବା େହତୁ ଆେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କଲୁ। େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର
େଦଶରୁ ଆଣଲୁି, ଏହା େସମାେନ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ। ତହିଁେର େଯେବ
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନମ୍ର େହବ ଓ େସମାେନ ନଜି ନଜି ଅପରାଧର ଦଣ୍ତ
ଗ୍ରହଣ କରିେବ। 42 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବ ସହତି, ଇସ୍ହାକ୍ ସହତି,
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ ମଧ୍ୟ
ସ୍ମରଣ କରିବା।

43 “େଦଶ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତ୍ୟକ୍ତ େହାଇ ରହବି ଓ େସମାନଙ୍କ
ଅବତ୍ତର୍ମାନର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହାଇ ପଡ଼ଥିିବା ସମୟେର ଆପଣା ବଶି୍ରାମ ଗ୍ରହଣ
କରିବ, ପୁଣ ିେସମାେନ ନଜି ନଜି ଅପରାଧର ଦଣ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିେବ; ଏଥିର
କାରଣ ଏହ ିେଯ, େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୃଣା କଲା। 44 େସମାେନ ପ୍ରକୃତେର ପାପୀ, ମାତ୍ର
ଯଦ ିେସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହବା ନାହିଁ, େସମାେନ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କ େଦଶେର
ଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ବନିାଶ କରିବା ନାହିଁ କି େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ଭଙ୍ଗ ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। କିମ୍ୱା େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 45 ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଲାଗି େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ନୟିମ
ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।”

46 ଏହସିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଧିି ଓ ଶିକ୍ଷାମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। ଏହସିବୁ ବଧିି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାପିତ େହାଇଥିଲା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଧିି େମାଶାଙୁ୍କ
ସୀନୟ ପବର୍ତେର େଦଇଥିେଲ ଓ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା
େଦେଲ।

ଶପଥମାନ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ୀତ େଲାକକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ମହାନ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନସକି କେର,

େତେବ ତା’ର ମୂଲ୍ୟ ଯାଜକ ଦ୍ୱ ାରା ନରୂିପିତ େହବ ଓ େସ େଲାକଟି
ଚରିଦନି ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େହବ। ଯଦ ିେଲାକମାେନ େସହ ିମାନତ
େଲାକକୁ େଫାରାଇ ଆଣବିାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ େତେବ େସମାେନ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
େଦଇ େଫରାଇ ଆଣେିବ। 3 େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ଠାରୁ ଷାଠିଏ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପୁରୁଷ େହେଲ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର
ପଗ୍ଭଶ୍ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 4 ଆଉ େକାଡ଼ଏିରୁ ଷାଠିଏ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ତରିିଶ୍ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 5 ଆଉ ପଞ୍ଚମ
ବଷର୍ରୁ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ
େକାଡ଼ଏି େଶକଲ ରୂପା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦଶ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 6 ପୁଣି
ଏକ ମାସଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ େହେଲ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ପୁରୁଷ ନମିେନ୍ତ ପାଞ୍ଚ େଶକଲ ରୂପା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ତନି ିେଶକଲ ରୂପା
େହବ। 7 ପୁଣ ିଷାଠିଏ ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ େହେଲ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ପୁରୁଷ ପାଇଁ ପନ୍ଦର େଶକଲ ରୂପା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ଦଶ େଶକଲ ରୂପା
େହବ।

8 “ଯଦ ିେଲାକଟ ିଅତ ିଦରିଦ୍ର  ଓ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ,
େତେବ ତାକୁ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ, ଯାଜକ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପିଣ
କରିବ। ମାନତକାରୀର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଯାଜକ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ
କରିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପହାର

9 “େକେତକ ପ୍ରକାର ପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଇ ପାରିବ,
େସହ ିପଶୁଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦ ିେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଶପଥ
କେର, େସହ ିପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର େହାଇଥିବ। 10 କାରଣ
େସହ ିପଶୁଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର। େସ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ବଦଳେର
ତାକୁ ବଦଳ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଗାଟଏି ପଶୁକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରତଜି୍ଞାରୂେପ ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ତା’
ବଦଳେର ଅନ୍ୟ ପଶୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େସ ଭଲ ପଶୁ ବଦଳେର
ମନ୍ଦ ପଶୁ କି ମନ୍ଦ ବଦଳେର ଭଲ ପଶୁ ବଦଳାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯଦି
େସ ବଦଳାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର, େତେବ ଦୁଇଟ ିପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପବତି୍ର େହେବ।

11 “େକେତକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନି୍ତ ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େସପରି ଅଶୁଚ ିପଶୁ େହାଇଥିେଲ
ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯିବ। 12 ପୁଣ ିେସହ ିପଶୁ ଭଲ େହଉ କି ମନ୍ଦ
େହଉ ଯାଜକ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବ। ଯାଜକର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ଅନୁସାେର ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େହବ। 13 ଯଦ ିେସ େଲାକ େକୗଣସ ିମେତ
ତାକୁ େଫରାଇ େନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟର
ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େହବ।

ଏକ ଗହୃର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ

14 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର କରିବା
ପାଇଁ ନଜିର ଗହୃକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେର। େତେବ ଗହୃଟ ିତାହା ଭଲ େହଉ କି
ମନ୍ଦ େହଉ, ଯାଜକ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବ। ଯାଜକ ନରୂିପିତ
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ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସି୍ଥର େହବ। 15 ଆଉ ଯଦ ିଗହୃ
ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ ନଜି ଗହୃ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ନରୂିପିତ
ମୂଲ୍ୟର ଅଧିକ େଦବ, ତା’ପେର େସ ଗହୃ ତା’ର େହବ।

ଭୂସମ୍ପତି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ

16 “ଆଉ ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଅଧିକୃତ େକ୍ଷତ୍ରର କିଛ ିଅଂଶ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ
ତାହାର ବପନୀୟ ବହିନ ଅନୁସାେର େହବ; ଏକ େହାମର-ପରିମିତ ଯବ-
ବହିନର ମୂଲ୍ୟ ପଗ୍ଭଶ୍ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 17 ଯଦ ିଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ
ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍େର ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ ଯାଜକର
ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସି୍ଥର େହବ। 18 ମାତ୍ର ଯଦି
େସ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ପେର ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ
ଯାଜକ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟା
ଅନୁସାେର ତା’ ସହତି ମୂଲ୍ୟର ଗଣନା କରିବ। ପୁଣ ିତଦନୁସାେର ତା’ର
ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ଊଣା କରାଯିବ। 19 ଯଦ ିେସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର େକ୍ଷତ୍ର
ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, େତେବ େସ େକ୍ଷତ୍ରମୂଲ୍ୟ ସହତି ଆଉ
ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ େଯାଗ କରିବ। ତହିଁେର େସ େକ୍ଷତ୍ର ତାହାର
େହବ। 20 େସ ଯଦ ିେକ୍ଷତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରିେଲ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରଟି
ଯାଜକମାନଙ୍କର େହବ। ଯଦ ିେସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ବକି୍ରୟ କରାଯାଇଛ,ି
େତେବ ତାହା ଆଉ େକେବ ମୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ। 21 ମାତ୍ର େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର
ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ସମୟେର ମୁକ୍ତ େହେଲ ତାହା ବେିଶଷ ଉପହାର ତୁଲ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ ଓ ତହିଁେର ଯାଜକର ଅଧିକାର
େହବ।

22 “ଯଦ ିେକହ ିଆପଣା ସମ୍ପତି୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ କିଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରତଷି୍ଠା କେର, 23 େତେବ ଯାଜକ ତା’ର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ଅନୁସାେର ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଇଁ ଗଣନା କରିବ,
ପୁଣ ିେସ େସହ ିଦନି ତା’ର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ େଦବ। େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁତୁଲ୍ୟ େହବ। 24 ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ବଷର୍େର
େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଜମି ମାଲକି ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ।

25 “ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର େହବ, େକାଡ଼ଏି େଗରାେର ଏକ େଶକଲ ହୁଏ।

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ

26 “ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାରୁ େହଉ କି େମଷ େହଉ ପ୍ରଥମଜାତ
ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାକୁ େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରି
ପାରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ଆଗରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ। 27 ମାତ୍ର
ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ ଯଦ ିଅଶୁଚ ିହୁଏ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ଅନୁସାେର ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବ ଓ େସହ ିମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ।
େସ ଯଦ ିମୁକ୍ତ କରି ନ ପାେର େତେବ ଯାଜକ ତାହା ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟେର
ବକି୍ର ୀ କରିବ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଉପହାର

28 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବେିଶଷ ଉପହାର
ଉତ୍ସଗର୍ କେର, ଏହା ବ୍ୟକି୍ତ , ପଶୁ କିମ୍ୱା ଖେଣ୍ଡ ଜାଗା େହାଇପାେର। ତାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକୃତ ବସ୍ତୁ ତାହା ବକି୍ର ୀ ବା ମୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜିନଷି େଗାଟଏି ମହାନ୍ ଉପହାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ ିପବତି୍ର ଅେଟ।
29 “ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େଯ ବଜିର୍ତ େହବ, େସ େକେବ ମୁକ୍ତ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ, େସ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ହତ େହବ।

30 “ଭୂମିର ଶସ୍ୟ େହଉ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ େହଉ, ଉତ୍ପନ୍ନ  ଦ୍ର ବ୍ୟର
ଦଶମାଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର
େହବ। 31 ଯଦ ିେକହ ିେସ ଦଶମାଂଶରୁ କିଛ ିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର
େତେବ େସ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ।

32 “ପୁଣ ିେଗାେମଷାଦ ିପଲରୁ ଦଶମାଂଶ ଯାଜକ େନବ। ପ୍ରତ ିଦଶ
େଗାଟେିର େଗାଟଏି ପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ। 33

ତାହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପଶୁ ମାଲକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
ତାହା ବଦଳ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦ ିବଦଳ କେର େତେବ ଉଭୟ ପଶୁ ପବତି୍ର
େହେବ ଓ ତାହା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।”

34 ଏ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମାଶାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିେଲ।
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1

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ

େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ମିଶର ଛାଡ଼ଲିାପେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ
ମରୁଭୂମିେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର େମଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଗଣନା କର। ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀର
ଅନୁସାେର ଓ ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ େଲାକର ନାମ
ତାଲକିା କର। 3 େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େସହି
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗଣନା କର। ଏହ ିେଲାକମାେନ, ଯିଏ କି େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଯାଇ ପାରିେବ। ତୁେମ୍ଭ ଓ ହାେରାଣ େସମାନଙ୍କର ବଭିାଗ ଅନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କର। 4 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଜେଣ ଅଥର୍ାତ୍
ପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରଧାନ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟକ େହବ। 5 ଆଉ
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକାରୀ େହେବ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ;ି

ଯଥା: ରୁେବନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର।
6 ଶିମିେୟାନ ପରିବାରବଗର୍ର, ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ।
7 ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର, ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ।
8 ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍ର, ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ।
9 ସବୁଲୂନ ପରିବାରବଗର୍ର, େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ।
10 ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀର, ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା।
ମନଃଶି ବଂଶଧର, ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲେିୟଲ।(ଇଫ୍ର ୟିମ ଏବଂ
ମନଃଶି େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ)।
11 ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର, ଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ।
12 ଦାନ ପରିବାରବଗର୍ର ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷର।
13 ଆେଶର ପରିବାରବଗର୍ର, ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ।
14 ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ର, ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ।
15 ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରବଗର୍ର, ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର।”
16 ଏମାେନ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିେଲାକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ବଛା ଯାଇଛନି୍ତ।

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ର େନତା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର
ବଭିାଗର େନତା ଥିେଲ। 17 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବଛା ଯାଇଥିେଲ, େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 18 େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶ ଓ ପିତୃପରିବାର ଅନୁସାେର େକାଡ଼ଏି
ବଷର୍ କିମ୍ୱା ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ନାମ େଲଖିେଲ। 19

ଏହରୂିେପ, େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସୀନୟର ମରୂଭୂମିେର
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।

20 ରୁେବନ୍ ବଂଶଧର ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ େସମାନଙ୍କର େକାଡ଼ଏି
ବଷର୍ କିମ୍ୱା ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା।
21 ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ ସଂଖ୍ୟା 46,500
22 ଶିମିେୟାନ ବଂଶର େସମାମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ନାମ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ େସୖନ୍ୟ ବଭିାଗେର ଦାଖଲ
େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ। 23 ଶିମିେୟାନ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ
େମାଟ ସଂଖ୍ୟା 59,300
24 ଗାଦ୍ ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ
ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ

ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 25 ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ ସଂଖ୍ୟା
45,650
26 ଯିହୁଦା ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 27 ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ ସଂଖ୍ୟା
74,600
28 ଇଷାଖର ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 29 ଇଷାଖର େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ
ସଂଖ୍ୟା 54,400
30 ସବୂଲୂନ ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 31 ସବୂଲୂନ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ
ସଂଖ୍ୟା 57,400
32 ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କର ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ନାମ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ
େସୖନ୍ୟ ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର
ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। 33 ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ
େମାଟ ସଂଖ୍ୟା 40,500
34 ମନଃଶି ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 35 ମନଃଶି େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ ସଂଖ୍ୟା
32,200
36 ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 37 ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ
ସଂଖ୍ୟା 35,400
38 ଦାନ୍ ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ
ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 39 ଦାନ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ ସଂଖ୍ୟା
62,700
40 ଆେଶର ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 41 ଆେଶର େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ
ସଂଖ୍ୟା 41,500
42 ନପ୍ତାଲ ିବଂଶଧର େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା, େଯଉଁମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ େସୖନ୍ୟ
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ବଭିାଗେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା। 43 ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କ େମାଟ ସଂଖ୍ୟା
53,400
44 େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବାର ଜଣ ଅଧିପତ ିଏହି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିତୃଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଜେଣ ଜେଣ
ଅଧିପତ ିେସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। 45 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଏବଂ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନଗଣ ନଜି ନଜି ପିତୃଗହୃ
ଅନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର
ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। 46 ଗଣନା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
603,550 େହାଲା।

47 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ସହତି ଗଣାଯାଇ ନ ଥିେଲ। 48 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ।
49 “େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ସହତି
ଗଣନା େବେଳ ମିଶାଇବ ନାହିଁ। 50 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଓ ତହିଁର
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଏବଂ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଜିନଷି ତାହା ସହତି ତା’ ଉପେର
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ; େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ େବାହେିବ ଓ େସମାେନ ତହିଁର େସବା କରିେବ ଓ ତମ୍ୱୁର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼
ଛାଉଣ ିକରି ରହେିବ। 51 େଯେତେବେଳ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
କରାଯିବ, େଲବୀୟମାେନ ତାହାକୁ ତଳକୁ ଆଣବିା ଉଚତି୍ ଏବଂ ପୁଣ ିଥେର
ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚତି୍। େଲବୀୟ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ େଯେକହ ିେସଠାକୁ
ଯାଏ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। 52 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଶିବରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳେର ବଭିକ୍ତ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକର
ନଜି ଧ୍ୱଜା ରହବିା ଉଚତି୍। 53 କିନୁ୍ତ େଲବୀୟମାେନ ନୟିମର ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ ଓ େସମାେନ ନୟିମର ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। ଏହପିରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧ, ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ।”

54 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସହରୂିେପ ମାନ ିକାଯର୍୍ୟ କେଲ।

ଛାଉଣରି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ; 2

“ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରିେବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଳେର ତାଙ୍କ ନଜି ଦଳର ଧ୍ୱଜା

ରହବି। ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତର ପାଖେର ତା’ର ଦଳର ଧ୍ୱଜା ପାଖେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବ।
3 “ଯିହୁଦାର ବଭିାଗ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ସହତି
ପୂବର୍ଦଗିର ସୂଯର୍୍ୟେଦାୟ ଆେଡ଼, ପୁଣ ିଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କର େନତା େହବ। 4 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
74,600
5 “ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀର ପାଖେର ଇଷାଖର େଗାଷ୍ଠୀ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିେବ। ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ, ଇଷାଖର େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତି
େହବ। 6 େସହ ିେସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 54,600 େହେବ।
7 “ସବୁଲୂନର େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦାର ପାଶ୍ୱର୍େର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ,
େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ ସବୁଲୂନର େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହବ।
8 ତାହାର େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 57,400 େହବ।
9 “ଯିହୁଦା ଛାଉଣରି ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 186,400 େସମାେନ
ପ୍ରଥେମ ଅଗ୍ରସର େହେବ।
10 “ରୁେବନ୍ ବଭିାଗର ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ରହବି।
ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ଅଧିପତ ିେହବ। 11

ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 46,500
12 “ରୁେବନ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ଛାଉଣ ିପାଖେର ଶିମିେୟାନ ପରିବାରବଗର୍
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ ଓ ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ ଶିମିେୟାନ

େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହବ। 13 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ
59,300
14 “ରୁେବନ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିପାଖେର ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀ ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପିତ େହବ। ରୂେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ ଗାଦ୍ େଲାକମାନଙ୍କର
ଅଧିପତ ିେହବ। 15 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 45,650
16 “ରୁେବନ୍ ଛାଉଣରି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅନୁସାେର 151,450
େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟେର ଅଗ୍ରସର େହେବ।
17 “ଏହା ପେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିସହତି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ଛାଉଣମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଅଗ୍ରସର େହବ। େସମାେନ େସହି
ନୟିମେର ଅଗ୍ରସର େହେବ, େଯପରି ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ, ସମେସ୍ତ
ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ପାଖେର ସବର୍ଦା ରହେିବ।
18 “ଇଫ୍ର ୟିମ ବଭିାଗର ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା ପଶି୍ଚମ ଦଗିକୁ ରହବି। ପୁଣି
ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହବ।
19 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 40,500
20 “ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀ ଛାଉଣରି ପେର ମନଃଶି େଗାଷ୍ଠୀ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିେବ। ପୁଣ ିପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲେିୟଲ ମନଃଶି େଲାକମାନଙ୍କର
ଅଧିପତ ିେହବ। 21 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 32,200
22 “ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀ ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀ ଭୟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିେବ। ପୁଣ ିଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀନାସ ବନି୍ୟାମୀନ େଲାକମାନଙ୍କର
ଅଧିପତ ିେହବ। 23 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 35,400
24 “ଇଫ୍ର ୟିମ ଛାଉଣରି ଗଣ୍ୟ େସୖନ୍ୟସଂଖ୍ୟା 108,100 େସମାେନ
ତୃତୀୟେର ଅଗ୍ରସର େହେବ।
25 “ଦାନ ବଭିାଗର ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ରହବି। ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର
ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷର ଦାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ। 26 ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 62,700
27 “ଦାନ େଗାଷ୍ଠୀର ଛାଉଣ ିପାଖେର ଆେଶର େଗାଷ୍ଠୀର ଛାଉଣ ିରହବି;
ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ଆେଶର ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ। 28

ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 41,500
29 “ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀର ଛାଉଣ ିଦାନ େଗାଷ୍ଠୀ ପେର ରହବି। ଐନନର
ପୁତ୍ର ଅହୀର ନପ୍ତାଲରି େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହବ। 30 ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସାମଥର୍୍ୟ 53,400
31 “ଦାନ ଛାଉଣେିର େମାଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 157,600
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛେର ଅଗ୍ରସର େହେବ।”

32 େସମାେନ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଓ େସମାେନ ନଜିର
ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣ୍ୟ େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣରି େମାଟ େସୖନ୍ୟ
ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅନୁସାେର 603,500 33 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଗଣନା କେଲ ନାହିଁ।

34 େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ େସ ସମସ୍ତ କେଲ। େସମାେନ ନଜି ନଜି ବଂଶ ନକିଟେର
ନଜି ନଜି ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଓ ଆପଣା ଧ୍ୱଜା ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ ଓ େସହପିରି େସମାେନ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।

ହାେରାଣଙ୍କର ବଂଶ ଯାଜକ

େସହ ିଦନି ସୀନୟ ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା
େହେଲ, ହାେରାଣ ଓ େମାଶାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହ।ି

2 ହାେରାଣଙ୍କର ଗ୍ଭରିପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଥମଜାତ ନାଦବ,
ତା’ପେର ଅବୀହୂ, ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମର। 3 ଏହା େହଉଛି
ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ, େଯଉଁମାେନ ଯାଜକରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ
େହାଇଥିେଲ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ଯାଜକତ୍ୱ  ପଦ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥିେଲ। 4 ମାତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂ ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅଜଣା ଅଗି୍ନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ସଗର୍, ଉତ୍ସଗର୍ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କେଲ। େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ
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ଥିଲା; ଏଣୁ ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମର ଆପଣା ପିତା ହାେରାଣଙ୍କ
ଉପସି୍ଥତେିର ଯାଜକକମର୍ କେଲ।

େଲବୀୟମାେନ େଯଉଁମାେନ ଯାଜକଙ୍କର ସହକାରୀ

5 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 “ତୁେମ୍ଭ େଲବୀ େଗାଷ୍ଠୀର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆଣ ିହାେରାଣ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଅ, େସମାେନ
ତାହାର େସବା କରିେବ। 7 େସମାନଙ୍କର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର
ରକ୍ଷକ େହେବ। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ପାଇଁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର
ଛାଉଣେିର କାଯର୍୍ୟ କରିେବ। 8 ପୁଣ ିେସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ସମୟେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ରକ୍ଷା
କରିେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର େସବା କରିେବ।

9 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣ ହସ୍ତେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େଦବ। ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଉପହାର ରୂେପ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା।

10 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ, ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଯାଜକରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ
କରିବ। େସମାେନ ଯାଜକରୂେପ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିେବ। ଯଦ ିେକୗଣସି
ବେିଦଶୀ ପାଖକୁ ଆେସ, ତାକୁ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ କାଯର୍୍ୟ କରିବ।”

11 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 12 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିଲି
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶର ପ୍ରଥମଜାତ େମାର େସବକ େହବ। ବତ୍ତର୍ମାନ
େଲବୀୟମାେନ େମାର ଅଧିକୃତ, େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ
ପରିବେତ୍ତର୍ େଲବୀୟମାେନ େମାର େହେବ। 13 “େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର ଥିଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର
ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲ।ି ଇସ୍ରାଏଲେର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁର ପ୍ରଥମଜାତକୁ େମା’ ପାଇଁ ପବତି୍ର କଲ।ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ େମାର
ଅଧିକୃତ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”

14 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର େମାଶାଙୁ୍କ ପୁଣ ିକହେିଲ,
15 “େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ ଓ ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁସାେର
ଗଣନା କର। ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବା ଉଚତି୍।” 16 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।

17 େଲବୀର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ନାମ େହଲା
େଗେଶର୍ାନ, କହାତ୍ ଓ ମରାରି।
18 େଗେଶର୍ାନ ପରିବାରବଗର୍ର ନାମ ଲବି୍ନ ିଓ ଶିମିୟି।
19 ପୁଣ ିଆପଣା ବଂଶ ଅନୁସାେର କହାତର ପରିବାରବଗର୍ର ନାମ
ଅମ୍ରମ୍, ଯିଷ୍ହର, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ।
20 ପୁଣ ିଆପଣା ବଂଶ ଅନୁସାେର ମରାରିର ପରିବାରବଗର୍ର ନାମ
ମହଲ ିଓ ମୂଶି।

ଏମାେନ ଆପଣା ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶ।
21 େଗେଶର୍ାନଠାରୁ ଲବି୍ନ ିବଂଶ ଓ ଶିମିୟିର ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ,

ଏମାେନ େଗେଶର୍ାନୀୟ ବଂଶ। 22 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ ଏକ ମାସରୁ
ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବାଳକ ଗଣନା ଅନୁସାେର 7,500 େହେଲ। 23

େଗେଶର୍ାନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। 24 ପୁଣ ିଲାେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ
େଗେଶର୍ାନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିପତ ିଥିଲା। 25 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର
େଗେଶର୍ାନର ପରିବାରର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ଥିଲା, ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଛାତ ଏବଂ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଫାଟକର ଆଚ୍ଛାଦନ କନାର ଯତ୍ନ େନବା। 26 େସମାେନ
ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଓ େବଦେିର ଥିବା ପରଦାର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରେବଶ
ଫାଟକର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରଜୁ୍ଜର ଯତ୍ନ େନେଲ।

27 ପୁଣ ିକହାତ୍ଠାରୁ ଅମ୍ରମୀୟ ବଂଶ ଯିଷ୍ହରିୟ ବଂଶ, ହେିବ୍ର ାଣୀୟ
ବଂଶ ଓ ଉଷୀେୟଲୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ। ଏମାେନ କହାତୀୟ ବଂଶ
େହେଲ। 28 `ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
କହାତୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର 8,300 ଓ େସମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ
ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ। 29 କହାତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ

ଦଗିେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। 30

ଇଲୀଷାଫନ୍ ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର କହାତୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିପତି
େହବ। 31 ପବତି୍ର ସନୂି୍ଦକ, େମଜ, ଦୀପରୁଖା, ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସକଳପାତ୍ର, ଏବଂ ପରଦା େସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ େର
ରହବି।

32 ଯାଜକ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ
େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତ।ି େସ େଯଉଁମାେନ ପବତି୍ର ବଷିୟର କାଯର୍୍ୟ
କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିବ।

33 ମହଲୀୟ ପରିବାରବଗର୍ ଏବଂ ମୂଶୀୟ ପରିବାରବଗର୍
ମରାରୀୟଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ। ଏମାେନ ମରାରୀୟ ପରିବାର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ।
34 ପୁଣ ିଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ଗଣନା ଅନୁସାେର 6,200 େଲାକ େହେଲ। 35 ଆଉ ଅବୀହୟଲର ପୁତ୍ର
ସୂରୀେୟଲ ମରାରି ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିପତ ିେହବ। େସମାେନ ଉତ୍ତର
ଦଗିେର ଆବାସ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। 36 ମରାରି
ପରିବାରର ସଭ୍ୟମାେନ କାଠପଟାଗଡୁ଼କି, ଅଗର୍ଳଗଡୁ଼କି, ସ୍ତମ୍ଭସମସ୍ତ,
ଭତିି୍ତସମସ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହ ିସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ କାଯର୍୍ୟର
ଦାୟିତ୍ୱ  ବହନ କରିେବ। 37 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଭତିି୍ତମୂଳ, ଖିଲ ଏବଂ
ରଜୁ୍ଜ ଯାହା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏହ ିସମସ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ  େନେବ।

38 େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଆବାସର ତମ୍ୱୁସବୁ ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁର ପୂବର୍ଦଗି ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷା କରିେବ। ଯଦ ିେକୗଣସି
ବେିଦଶୀ ଏହା ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବ।

39 େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଗଣନା
କେଲ। େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ଅନୁସାେର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22,000 େହେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ

40 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମଜାତ
ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ମାସର ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ଗଣନା କର ଓ
େସମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲକିା କର। 41 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ େଲାକ ବଦଳେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ
ବଦଳେର େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି”

42 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକ ମଧ୍ୟେର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ େଲାକର ଗଣନା କେଲ। 43 ପୁଣ ିଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ
ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷର ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା 22,273 େହଲା।

44 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 45 “ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ
େଲବୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମଜାତ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲର ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ବଦଳେର ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ
େଲବୀୟମାେନ େମାର େହେବ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ। 46 ଇସ୍ରାଏଲେର
େଲବୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ 273 ଅଧିକ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷ ଅଛନି୍ତ , ଏହ ିଅଧିକ
ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷଗଣ ନଶି୍ଚୟ ମୁକୁଳା ଯିେବ। 47 ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ମୁଣ୍ତ ପିଛା ପାଞ୍ଚ େଶକଲ େନବ। େକାଡ଼ଏି େଗରାେର
ଏକ େଶକଲ। 48 େସହ ି273 ଅଧିକ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷଙ୍କର
ମୁକୁଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦଅି।”

49 େତଣୁ େମାଶା େସହ ିପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମୁକୁଳାଇବା ନମିେନ୍ତ
ମୁଦ୍ର ା ଏକତ୍ର କେଲ। 50 ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ ପ୍ରଥମଜାତ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େସ େସହ ିମୂଲ୍ୟ େନେଲ; େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର 1365 େଶକଲ େନେଲ। 51 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର
େମାଶା େସହ ିମୁକି୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
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କହାତ ପରିବାରର କାଯର୍୍ୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 2

“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କହାତ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ

ଗଣନା କର। 3 ତରିିଶ୍ ବଷର୍ଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା
କର। 4 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ମହାପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦରି ଯତ୍ନ େନବା କହାତ
ପରିବାରବଗର୍ର କାଯର୍୍ୟ ଅେଟ।

5 “େଯେତେବେଳ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ସମୟ ହୁଏ, ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣ ପରଦାେର ପବତି୍ର ନୟିମ ସନୁି୍ଦକକୁ ଢ଼ାଙି୍କେବ। 6 େସମାେନ
ପୁନବର୍ାର ତାହାକୁ ଶିଶୁକଚମର୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିେବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଏକ ବସ୍ତ୍ର େଦେବ, ତା’ପେର େସମାେନ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ବହନ
କରିବାର ସାଙ୍ଗୀ ଲଗାଇେବ।

7 “ଏହା ପେର େସମାେନ ପବତି୍ର େମଜ ଉପେର ନୀଳବଣ୍ଣର୍ର ଏକ
ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇବା ଉଚତି୍ ଏବଂ ତାହା ଉପେର ଥାଳୀ, ଗ୍ଭମଚ, ପାତ୍ର ଜାର୍
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ରଖିବା ଉଚତି୍। ଦଶର୍ନୀୟ େରାଟୀ ସବୁେବେଳ େସଥିେର
ରଖିବା ଉଚତି୍। 8 ତା’ପେର େସ ସମସ୍ତ ଉପେର େସମାେନ ଏକ
ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇେବ ଏବଂ ତା’ପେର ଶିଶୁକଚମର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିେବ। ତା’ପେର େସମାେନ େସହ ିସାଙ୍ଗୀ କଡ଼ା ଭତିେର ପୁରାଇେବ।

9 “ଏହା ପେର େସମାେନ ଏକ ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଆେଲାକର
ଦ୍ୱ ୀପରୁଖା, ତାହାର ପ୍ରଦୀପ, ତାହାର ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ
େତୖଳପାତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚତି୍। 10 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାକୁ ଓ
ତହିଁର ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଏକ ଶିଶୁକଚମର୍ର ମଧ୍ୟେର ରଖିେବ ଏବଂ ତାହାକୁ
େଗାଟଏି ଖୁଣ୍ଟେର ରଖିେବ।

11 “ପୁଣ ିେସମାେନ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େବଦ ିଉପେର ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଏକ ବସ୍ତ୍ର
ବଛିାଇ ତାହା ଶିଶୁକଚମର୍େର ଢ଼ାଙି୍କେବ ଏବଂ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ସାଙ୍ଗୀ
ପୁରାଇେବ।

12 “ତା’ପେର େସମାେନ େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ପାତ୍ର େନଇ
ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଗଡୁ଼ାଇ ରଖିେବ। େସମାେନ ତାହାକୁ ଶିଶୁକଚମର୍ର
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିେବ ଏବଂ ତା’ପେର ତାହାକୁ େଗାଟଏି ଖୁଣ୍ଟେର ରଖିେବ।

13 “ପୁଣ ିେସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଭସ୍ମ କାଢ଼ ିେନଇ ତହିଁ ଉପେର
ବାଇଗଣ ିରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇେବ। 14 ଆଉ ତା’ଉପେର େସମାେନ
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, ତସଲା, କଣ୍ଟା େକାଦାଳ, ଗହୀରା ପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତ ିଯଜ୍ଞେବଦେିର
େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ରଖିେବ। ତହୁଁ େସମାେନ ତା’ଉପେର ଶିଶୁକଚମର୍ର
ଆଚ୍ଛାଦନ େଦେବ ଏବଂ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ସାଙ୍ଗୀ ଲଗାଇେବ।

15 “ଏହରୂିେପ େଯେତେବେଳ ଛାଉଣ ିଅଗ୍ରସର େହବା େବେଳ
ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ପବତି୍ର ସମସ୍ତ ଆସବାବ
ଦ୍ରବ୍ୟ ଢ଼ାଙି୍କ େଦେବ। ତାହାପେର କହାତ ପୁତ୍ରଗଣ ତାହା ବହନ କରିବା
ପାଇଁ ଆସବିା ଉଚତି୍। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର
ସ୍ପଶର୍ କରିେବ ନାହିଁ, ନ େହେଲ ସମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ। ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁେର ଏହା ହିଁ କହାତ ପୁତ୍ରଗଣର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ େହବ।

16 “ଆଉ ସମସ୍ତ ଆବାସର, ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଏବଂ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍ ଦୀପାଥର୍କ
େତୖଳ, ଧୂପାଥର୍କ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ନତି୍ୟଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଅଭେିଷକାଥର୍କ
େତୖଳ, ଏହସିବୁର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କାଯର୍୍ୟ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର
ଯାଜକର େହବ।”

17 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 18

“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହାତ ବଂଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀକି ଅଲଗା
କରିଦଅି ନାହିଁ। 19 ମାତ୍ର େସମାେନ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଥିବା ବସ୍ତ୍ରର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲାେବେଳ େଯପରି ନ ମରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହପିରି କରିବ; ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଭତିରକୁ
ଯାଇ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା େସବାେର ଓ ଭାର

ବହନେର ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ। 20 େସମାେନ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ରକୁ େଦଖିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିବା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ। କାରଣ ଯଦି
େସମାେନ ତାହା କରନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ମରିଯିେବ।”

େଗେଶର୍ାନବଂଶର େସବାକାଯର୍୍ୟ

21 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 22 “େସମାନଙ୍କର
ପିତୃଗହୃ ଓ ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁସାେର େଗେଶର୍ାନ ପରିବାରକୁ ଗଣନା କର।
23 େଯଉଁମାେନ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଓ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର େସବା କରି ପାରିେବ, େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କର।

24 “େସବା କରିବା ଓ ଭାର ବହବିା କାଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟେର େଗେଶର୍ାନ ବଂଶର
େସବା ଏହ।ି 25 େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପରଦା ସକଳ, ତହିଁର
ଆଚ୍ଛାଦନ, ତହିଁର ଉପରିସି୍ଥତ ଶିଶୁକଚମର୍ର ଛାତ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ବହନ କରିେବ। 26 ଆଉ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ପରଦା ଯାହା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ପ୍ରେବଶ
ଫାଟକର ପରଦା ତହିଁର ରଜୁ୍ଜ ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବହନ
କରିେବ ଓ େସହସିବୁେର େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସବୁ କରିବା
ଉଚତି୍। 27 ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଅନୁସାେର
େଗେଶର୍ାନର େଲାକମାେନ ନଜି ନଜିର କାଯର୍୍ୟ ଓ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ
କମର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ, ଯାହାସବୁ ଦାୟୀତ୍ୱ  ବହନ କରନି୍ତ
େସହ ିକାଯର୍୍ୟ ଭାର େଦବା ଉଚତି୍। 28 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େଗେଶର୍ାନୀୟ
ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଏହ ିେସବା ଦଆିଯାଏ। ଈଥାମର ଯାଜକ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପଯର୍୍ୟେବକ୍ଷଣ କରିେବ।”

ମରାରି ବଂଶର େସବାକାଯର୍୍ୟ

29 “ତୁେମ୍ଭ ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣର ପରିବାରବଗର୍ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବ। 30 ତରିିଶ୍ ବଷର୍ଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବୟସ୍କ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କାଯର୍୍ୟ କରି ପାରିେବ, େସମାନଙୁ୍କ
ଗଣନା କରିବ। 31 ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱ  େସମାେନ ବହନ କରି ପାରିେବ,
େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର କାଠପଟାସବୁ, ଅଗର୍ଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙି୍ଗସକଳ
ବହନ କରିବା ଉଚତି୍। 32 େସମାେନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ବାଡ଼ର ଖମ୍ୱକୁ,
େସଗଡୁ଼କିର ଭତିି୍ତକୁ, େସଗଡୁ଼କିର ଖିଲକୁ, େସଗଡୁ଼କିର ରଜ୍ଜ କୁ, ତାହା
ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ବହନ କରିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବ୍ୟକି୍ତକୁ ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ କାଯର୍୍ୟଭାର ବହନ କରିବାକୁ େଦବା ଉଚତି୍। 33

ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ମରାରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ସମସ୍ତ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ; ଏସବୁ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଈଥାମରର େଦଖା େରଖା
କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  େହବ।”

େଲବୀୟ ବଂଶ

34 ଅନନ୍ତର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େନତାଗଣ କହାତୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପରିବାର ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣନା
କେଲ, 35 ତରିିଶ୍ ବଷର୍ଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସବକ େଶଣ୍ରୀଭୁକ୍ତ େହେବ,
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।

36 ଏହ ିକମର୍ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ କହାତୀୟ ବଂଶର େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
2750 େହଲା। 37 ଏହମିାେନ କହାତୀୟ ବଂଶର େଲାକ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େସବାକାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ଅନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।

38 ଆଉ ମଧ୍ୟ େଗେଶର୍ାନ ବଂଶ ସନ୍ତାନଗଣର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃ
ଓ ବଂଶ ଅନୁସାେର ଗଣା େହେଲ। 39 ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍
ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସବକ େଶଣ୍ରୀଭୁକ୍ତ େହେଲ େସମାନଙୁ୍କ ଗଣା ଗଲା। 40 େଗେଶର୍ାନ
ବଂଶେର ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣନା କରାଯିବାରୁ େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
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2630 େହଲା। 41 ଏମାେନ େଗେଶର୍ାନ ସନ୍ତାନଗଣର ପରିବାରବଗର୍େର
ଗଣ୍ୟ େହେଲ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େସବାକାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ,
େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଏମାନଙୁ୍କ ଗଣନା
କେଲ।

42 ଆଉ ମଧ୍ୟ ମରାରି ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ବଂଶ ଓ
ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣା ଗେଲ। 43 ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍
ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସବକ େଶଣ୍ରୀଭୁକ୍ତ େହେଲ, େସମାେନ ଗଣ୍ୟ େହେଲ। 44 େସମାେନ
ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣା ଯିବାରୁ େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
3200 େହଲା। 45 ଏମାେନ ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶେର ଗଣ୍ୟ
େହାଇଥିବା େଲାକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ଏମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।

46 େତଣୁ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣନା
କେଲ। 47 ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େସବାକାଯର୍୍ୟେର ଓ ଭାର ବହବିା କମର୍େର
ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଗଣା ଗେଲ। 48 େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
8580 େହଲା। 49 େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଅନୁସାେର ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି ଭାବେର େସ େସମାନଙ୍କର େସବା ଓ ଭାର ବହବିା
ଅଥର୍ ଅନୁସାେର ଗଣ୍ୟ େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଏହା କରାଗଲା।

ଶୁଚ ିସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ନୟିମ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ,
ଯାହାକୁ ହାନକିାରକ ଚମର୍େରାଗ ପ୍ରେମହ ଓ ଯିଏ ମୃତଶବକୁ
ଛୁଇଁଥାଏ େସ ନଶି୍ଚୟ ଛାଉଣରୁି ବାହାରକୁ ଯିବ, ଇସ୍ରାଏଲ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି। 3 ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ େହଉନା କାହିଁକି
ଛାଉଣରି ବାହାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରଖିବ। ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ବାସ କରୁ, ତାହା େସମାେନ ଅଶୁଚ ିକରିେବ ନାହିଁ।”

4 େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଉଣରି ବାହାେର
ରଖିେଲ।

େଦାଷ ପାଇଁ ପରିେଶାଧ

5 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କୁହ, େକୗଣସ ିପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ
କେର, େତେବ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ େଦାଷୀ। 7 େତଣୁ େସ େଲାକ ଆପଣାକୃତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର
କରିବ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଆପଣା େଦାଷ ପାଇଁ କ୍ଷତପିୂରଣ େଦବ ଓ ତହିଁେର
ପାଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ ମିଶାଇ ଯାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େଦାଷ କରିଛ ିତାକୁ ପରିେଶାଧ
କରିବ। 8 େଦାଷକତ୍ତର୍ା େଦାଷ ପାଇଁ ଯାହାକୁ କ୍ଷତପିୂରଣ େଦବା କଥା େସ
ଯଦ ିମୃତ େହାଇଥାଏ ଓ ତାହାର ଜ୍ଞାତେିର େକହ ିନ ଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିେଶାଧ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କ୍ଷତପିୂରଣ େଦବ, ତାହା
ଯାଜକର େହବ ଓ ତାହା ସହତି େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ
ଏକ େମଷ ବଳି ଉସଗର୍ କରିବ।

9 “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ପବତି୍ର-ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଯାହା
ଉପହାର ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣନି୍ତ , ତାହା ସବୁ ତାହାର େହବ। 10

ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାରେର ଥିବା ସବୁକିଛ ିତା’ର ନଜିର େହାଇ
ରହଥିାଏ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତାହା ଅପର୍ଣ କରି ନାହିଁ। ଯାହା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ
ଯାଜକଙୁ୍କ ଦଅିନି୍ତ ତାହା ଯାଜକର େହବ।”

ସେନ୍ଦହୀ ସ୍ୱାମୀଗଣ

11 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 12 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ େଯେବ ବପିଥଗାମିନୀ େହାଇ
ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ ଲଘଂନ କେର, 13 ଅଥର୍ାତ୍ ଯଦ ିେସ େକୗଣସି
ପୁରୁଷ ସହତି ତା’ର ସ୍ୱାମୀର ଦୃଷି୍ଟ ଅେଗାଚରେର େଦୖହକି ସମ୍ପକର୍ ରେଖ।
େସ ଯଦ ିକଳୁଷିତ େହାଇଥାଏ, ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିସାକ୍ଷୀ ନ ଥାଏ କିମ୍ୱା
େସ କମର୍ େବେଳ ଧରା ପଡ଼ ିନ ଥାଏ, 14 ଆଉ େଯେବ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ
ସେନ୍ଦହ କେର, େଯେତେବେଳ େସ ନଜିକୁ କଳୁଷିତ କରିଥାଏ, େସ ତାକୁ
ସେନ୍ଦହ କେର େଯେତେବେଳ େସ କଳୁଷିତ କମର୍ କରି ନ ଥାଏ। 15

େତେବ େସହ ିପୁରୁଷ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି, ତା’ର ଉପହାର
ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ବାଲିର୍ ମଇଦା ଆଣବି, ତହିଁ ଉପେର େସ େତୖଳ ଢ଼ାଳିବ
ନାହିଁ, ଅବା ଧୂପ େସଥିେର ସଂେଯାଗ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈଷର୍ାର
ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ତାହାର େଦାଷକୁ ଅନାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଗଲା।

16 “ତା’ପେର ଯାଜକ େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଛଡି଼ା କରାଇବ। 17 ଯାଜକ େଗାଟଏି ମାଟ ିପାତ୍ରେର ପବତି୍ର ଜଳ େନବ
ଓ କିଛ ିଧୂଳି ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଚଟାଣରୁ େନଇ ପାଣେିର ପକାଇବ। 18 ତହୁଁ
ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରିବ ଓ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା କରି େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍
ଈଷର୍ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଯାହା ତା’ର େଦାଷକୁ ଅନାବୃତ କେର, ତାହାର
ହସ୍ତେର େଦବ; ପୁଣ ିଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତେର ଶାପ ଜନକ ତକି୍ତ ଜଳ
ରଖିବ ତାହା ଅଭଶିାପ ଆଣବି।

19 “ଆଉ ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶପଥ କରାଇ କହବି, ‘ଯଦ ିେକୗଣସି
ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଶୟନ କରି ଶରୀର ମିଳନ ନ ଥାଏ, ତୁେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀକୁ ବବିାହ କରିଥିଲ, େତେବ ଏହ ିଶାପଯୁକ୍ତ ତକି୍ତ
ଜଳ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକୗଣସ ିପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। 20 ମାତ୍ର େଯେବ
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବବିାହ କରିବା େବେଳ ବପିଥଗାମିନୀ େହାଇଥାଅ ଓ
ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ ିଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହତି ଶୟନ କରିଥାଅ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ
କଳୁଷିତ େହାଇଛ। 21 ତଦନନ୍ତର ଯାଜକ େସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭଶିାପର ଶପଥ
କରାଇବ।’
“ଏବଂ ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହବି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର ଅଭଶିପ୍ତ କରନୁ୍ତ, େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ
ଫୁଲାଇ ପକାଇେବ। 22 ତହିଁେର ‘ଏହ ିଶାପଜନକ ଜଳ ତୁମ୍ଭ ଉଦର
ଭତିରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ଫୁଲାଇ ପଡ଼ଯିିବାର କାରଣ
େହବ’ ଏବଂ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କହବି ‘ଆେମନ୍! ଆେମନ୍!’

23 “ତା’ପେର ଯାଜକ େସହ ିଅଭଶିାପଗଡୁ଼କି ଏକ ନଳାକାର
ପୁସ୍ତକେର େଲଖିବ ଏବଂ େସହ ିଶାପଗଡୁ଼କି ପାଣେିର େଧାଇେଦବ। 24

ତା’ପେର ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାପଜନକ ତକି୍ତଜଳ ପିଆଇବ। ତହିଁେର
େସହ ିଶାପଜନକ ତକି୍ତଜଳ ତା’ର ଉଦରେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ଏବଂ କଷ୍ଟ
େଦବାର କାରଣ େହବ, ଯଦ ିେସ େଦାଷୀ।

25 “ଆଉ ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ହସ୍ତରୁ େସହ ିଈଷର୍ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉଠାଇବ, ଏବଂ େବଦ ିଉପରକୁ ଆଣବି।
26 ତହୁଁ ଯାଜକ େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୁ ମୁଠାଏ ତହିଁର ସ୍ମରଣାଥର୍କ
ଅଂଶ ରୂେପ େନଇ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ େସହ ିଜଳ ପାନ କରାଇବ। 27 େଯେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର
ଏବଂ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥାଏ, େତେବ େସହ ିଶାପଜନକ
ଜଳ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦବ। ତାହାର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ
ଫୁଲବି ଏବଂ ଓହଳି ପଡ଼ବି। ଆଉ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଶାପ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 28 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ
କରିଥାଏ କିନୁ୍ତ ପବତି୍ର, େତେବ େସହ ିଅଭଶିାପରୁ ମୁକ୍ତ େହବ ଏବଂ
ଗଭର୍ଧାରଣ କରିବ।
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29 “ଏହା ଈଷର୍ାଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଥା: ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନେର ଥାଉ
ଥାଉ ବପିଥଗାମୀ େହାଇ ଅଶୁଚ ିେହେଲ। 30 ଯଦ ିଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି
ବଷିୟେର ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେନ୍ଦହ କେର, େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇବ, ପୁଣ ିଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିଏହ ିସମସ୍ତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ। 31 ତହିଁେର େସହ ିପୁରୁଷ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ
େହବ ଓ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧ ବହନ କରିବ।”

ନାସରୀୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କୁହ, େକୗଣସ ିପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗିର୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ବେିଶଷ ନାସରୀୟ ପ୍ରତଜି୍ଞା

କରିବା ଉଚତି୍। 3 େତେବ େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରା ପାନରୁ ନଜିକୁ ପୃଥକ୍
ରଖିବ, େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ସକିର୍ା ଓ ସୁରାର ସକିର୍ା ପାନ କରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ୱା
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଜାତ େକୗଣସ ିେପୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ ଓ କଞ୍ଚା କିମ୍ୱା
ଶୁଖିଲା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। 4 େସ ତାହାର ପୃଥକ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ
ଦନି ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଫଳେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ କି ତହିଁର ମଞି୍ଜଠାରୁ େଚାପା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିଖାଇବ ନାହିଁ।

5 “ତାହାର ପ୍ରତଜି୍ଞା େହତୁ ପୃଥକ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦନି ତାହାର ମସ୍ତକେର
କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ ଥିବା ଦନି ସମାପ୍ତ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ପବତି୍ର ରହବି, େସ ତା’ର ମସ୍ତକର େକଶ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇବାକୁ େଦବ।

6 “ନାସରୀୟ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଳନ େବେଳ େସ େକୗଣସ ିଶବ ନକିଟକୁ
ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। କାରଣ େସ ନଜିକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ
କରିଥାଏ। 7 ବ୍ରତ ସମୟେର ଏପରିକି େସ ନଜିର ପିତା କି ମାତା କି
ଭ୍ର ାତା କି ଭଗିନୀ ମେଲ େସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁ ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ େହବାର ଚହି୍ନ ତାହାର
ମସ୍ତକେର ଅଛ,ି 8 ତାହାର ପୃଥକ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦନି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର। 9 ଆଉ ଯଦ ିନାସରୀୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା
ବ୍ୟକି୍ତର ନକିଟେର ରହୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ମେର ଓ େସ ନଜିର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ମସ୍ତକ
ଅଶୁଚ ିକେର େତେବ େସ େଶୗଚ ଦନିେର ଆପଣା ମସ୍ତକ ଲଣ୍ତା କରିବ।
10 ପୁଣ ିଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ନାସରୀୟ ଦୁଇଟ ିକେପାତ କିମ୍ୱା ପାରା
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି। 11 ଆଉ ଯାଜକ
ତହିଁରୁ େଗାଟଏିକୁ ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଓ ଅନ୍ୟଟ ିେହାମବଳି ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। େସ ଶବ ସମନ୍ଧେର େଯଉଁ ପାପ ନାସରୀୟ କଲା, ତହିଁ
ଲାଗି ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ ଓ େସ େସହ ିଦନି ପୁନବର୍ାର ତା’ର ମସ୍ତକ ପବତି୍ର
କରିବ। 12 ତହୁଁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ େହାଇ ରହବିା
ଦନିମାନ ପୃଥକ୍ କରିବ, ପୁଣ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ବଷର୍ୀୟ
େଗାଟଏି େମଷବତ୍ସ ଆଣବି ମାତ୍ର ପୂବର୍ ଦନି ସବୁ ବୃଥା େହବ, କାରଣ
ତାହାର ପୃଥକୀକରଣ ନରିଥର୍କ େହଲା।

13 “େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପୃଥକ୍ ରହବିା ଦନି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ
ନାସରୀୟ ପ୍ରତଜି୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ବ୍ରତକାରୀ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଆସବି। 14 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାର େଭଟ ିଆଣବି,

େଗାଟଏି ଏକବଷର୍ୀୟ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପୁଂ େମଷ େହାମବଳି ପାଇଁ ଆଣବି।
େଗାଟଏି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଷ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ
ଓ େଗାଟଏି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଅଣି୍ତରା େମଣ୍ଢା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
15 େସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ଏକ ଡ଼ାଲା ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଭଲ
ମଇଦାେର, େତଲ ମିଶାଇ ବନାଇବ ଏବଂ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ ପିଠା େତଲ
ତାହା ଉପେର େଦଇ ବନା େହବ।
ଓ ତହିଁର ଶସ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
16 “ତା’ପେର ଯାଜକ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଆଗେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 17 ଏହା ପେର େସ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
େରାଟୀର ଡ଼ାଲା ଏବଂ େମଷକୁ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ

ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଯାଜକ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।

18 “ପୁଣ ିନାସରୀୟ ବ୍ରତେର ଥିବା ସମୟେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁର ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ମସ୍ତକ ଲଣ୍ତା କରିବ ଓ େସ େକଶ େନଇ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁଥିବା ଅଗି୍ନେର ପକାଇବ।

19 “ନାସରୀୟ ବ୍ରତେର ଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ନଜିର ମସ୍ତକ ଲଣ୍ତା କଲାପେର,
ଯାଜକ େସହ ିେମଷର ରନ୍ଧା େହାଇଥିବା ସ୍କନ୍ଧ, େଗାଟଏି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା
େସହ ିଡ଼ାଲାରୁ ଏବଂ େଗାଟଏି ସରୁ ପିଠା େଦବ। 20 ତା’ପେର ଯାଜକ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ତାହା ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଟକିବ, େସହି
ଛାତ ିଓ େଗାଡ଼ େନୖେବଦ୍ୟ ଯାଜକ ପାଇଁ ଏକ ପବତି୍ର ଉପହାର ଅେଟ।
ତା’ପେର େସହ ିନାସରୀୟ ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି
ପାରିବ।

21 “ଏହ ିେହଉଛ ିବ୍ୟବସ୍ଥା, େଯଉଁ େଲାକ ବେିଶଷ ନାସରୀୟ ବ୍ରତ
କେର। େସ ଏହ ିେନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତତି ଯଦ ିେସ ଅନ୍ୟକିଛି
େନଇପାରିବ, େସ ନଶି୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ ିତାହା କରିବ।”

ଯାଜକମାନଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

22 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 23 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ଓ
ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହପିରି
ଆଶୀବର୍ଦ କରିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,

24 ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନରିାପଦେର ରଖନୁ୍ତ।
25 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର କୃପାଦୃଷି୍ଟେର େଦଖନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ।
26 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ।’

27 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏହରୂିେପ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର
ସନ୍ତାନଗଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର ନାମ ରଖିେବ, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା।”

ଉତ୍ସଗୀକୃତ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ

ଅନନ୍ତର େଯଉଁ ଦନି େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର କାଯର୍୍ୟ େଶଷ କେଲ,
େସ େତୖଳ େଦଇ ଏହାକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଏବଂ
ତାହାର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର

ପବତି୍ର କେଲ।
2 େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିପତଗିଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ

ପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରଧାନଗଣ େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ କେଲ; ଏମାେନ ବଂଶ
ସମୂହର ଅଧିପତ ିଥିେଲ। ପରିବାରବଗର୍ର େଯଉଁମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର
ଗଣନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। 3 େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ
ଛଅ େଗାଟ ିଆଚ୍ଛାଦତି ଶଗଡ଼ ଓ ବାରଟ ିଗାଈ ଆଣେିଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
େନତୃବଗର୍ େଗାଟଏି ଗାଈ ଆଣେିଲ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ େନତୃବଗର୍ ଏକାଠି
େହେଲ ଏବଂ େଗାଟଏି ଶଗଡ଼ ଆଣେିଲ।

4 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 5 “େସମାେନ ଯାହା ଆଣଛିନି୍ତ
ଗ୍ରହଣ କର, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବା ନମିେନ୍ତ ଅଛନି୍ତ। ଏହା
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଅି େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଅନୁସାେର।”

6 େତଣୁ େମାଶା େସହ ିଶଗଡ଼ େଗାରୁ େନଇ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
7 େଗେଶର୍ାନୀୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ େସବା ଅନୁସାେର େସ ଦୁଇ
ଶଗଡ଼ ଓ ଗ୍ଭରି େଗାରୁ େଦେଲ। 8 ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର େସମାନଙ୍କର
କାଯର୍୍ୟ ଅନୁସାେର, ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ େସବା ଅନୁସାେର େସ
ଗ୍ଭରି ଶଗଡ଼ ଓ ଆଠଟ ିଗାଈ େଦେଲ। 9 ମାତ୍ର େସ କହାତ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
କିଛ ିେଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ପବତି୍ର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା କାନ୍ଧେର
ଜିନଷି ବହନ କରିବା।

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 5:29 108 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 7:9
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10 ଅଧିପତଗିଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ କେଲ, େଯେତେବେଳ େମାଶା ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଅଥର୍ାତ୍ େସହ ିଅଧିପତଗିଣ େବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 11 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧିପତ ିଆପଣା ଆପଣା ଦନିେର େବଦରି ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।”

12 ବାର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧିପତ ିନଜି ନଜି ଉପହାର
େଦେଲ। ଏହ ିଉପହାର ଗଡୁ଼କି େହଲା:
ପ୍ରତ ିଅଧିପତ ି130 େଶକଲ ଓଜନ ବଶିିଷ୍ଟ େରୗପ୍ୟ ଏବଂ ସତୁରି

େଶକଲ ଓଜନ ବଶିିଷ୍ଟ ଗିନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମାପ ଅନୁସାେର େଦେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗିନା େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। ଏଗଡୁ଼କି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧିପତ ିଦଶ େଶକଲ
ଓଜନର ସୁନା ଗ୍ଭମଚ ଅଗରୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଆଣେିଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧିପତ ିପାପ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ

ଅଧିପତ ିଶାନି୍ତ ବଳରୂେପ ଦୁଇଟ ିେଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିପତ ିଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର

ନହେଶାନ ତାଙ୍କର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା।
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ଇଷାଖରର ଅଧିପତ ିସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ ଆପଣା

ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା।
ତୃତୀୟ ଦନି ସବୂଲୂନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହେଲାନର ପୁତ୍ର

ଇଲୀୟାବ ଆପଣା ଉପହାର ଆଣଲିା।
ଚତୁଥର୍ ଦନି ରୁେବନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର

ଆପଣା ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା।
ପଞ୍ଚମ ଦନି ଶିମିେୟାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର

ସଲୁମୀେୟଲ ତାହାର ଉପହାର େଦେଲ।
ଷଷ୍ଠ ଦନି ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ

ନଜି ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା।
ସପ୍ତମ ଦନି ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକଗଣର ଅଧିପତ ିଅମ୍ମୀହୁଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା

ଆପଣା ଉପହାର ଆଣଲିା।
ଅଷ୍ଠମ ଦନିେର ଗମଲେିୟଲ ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର, ତାହାର ଉପହାର

ଆଣଲିା।
ନବମ ଦନି ବନି୍ୟାମୀନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଗିଦେିୟାନର ପୁତ୍ର

ଅବୀଦାନ ଉପହାର ଆଣଲିା।
ଦଶମ ଦନି ଦାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର

ଅହୀେୟଷର ଆପଣା ଉପହାର ଆଣଲିା।
ଏକାଦଶ ଦନି ଆେଶର ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ

ନଜି ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା।
ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦନି ନପ୍ତାଲ ିସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର ନଜି

ଉପହାର ଆଣଲିା।
84 ତହୁଁ ଏହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େବଦରି ଅଭେିଷକ ଦନି, ଇସ୍ରାଏଲ

ଅଧିପତଗିଣ ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା। ଯଥା: ବାରଟ ିରୂପାର ଥାଳୀ, ବାରଟି
ରୂପାର ଗିନା ଓ ବାରଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ଗ୍ଭମଚ। 85 ପ୍ରେତ୍ୟକ ରୂପା ପାତ୍ର 130
େଶକଲ ପ୍ରେତ୍ୟକ ରୂପାଗିନା ସତୁରି େଶକଲ ଏହ ିସମସ୍ତ ପାତ୍ରର ରୂପା
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକୃତ ମାପ ଅନୁସାେର ଷାଠିଏ ପାଉଣ୍ତ ଓଜନ ଥିଲା।
86 ଉପଯୁକ୍ତ ମାପ ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଗ୍ଭମଚେର ବାର ଧୂମ୍ମପୂଣର୍
ସୁଗନି୍ଧ ଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ଭମଚର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ଥିଲା।

87 େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ ବାରଟ ିେଗାରୁ, ବାରଟ ିେମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ବାରଟ ିେମଷବତ୍ସ, ଏବଂ ଏହସିବୁ ବଳିଦାନ ସହତି ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ବା େରାଟୀ ଛାଗ
ଥିଲା। 88 ପୁଣ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଚବଶି େଗାରୁ,
ଷାଠିଏ େମଷ, ଷାଠିଏ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଷାଠିଏ େମଷବତ୍ସ
ଅଧିପତମିାେନ ଉପହାର େଦେଲ, େମାଶା ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ପ୍ରତଷି୍ଠା କଲାପେର
ଏହସିବୁ ଉପହାର ଦଆିଗଲା।

89 ଏହା ପେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି କଥା କହବିାକୁ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କଲାେବେଳ, ନୟିମ ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସି୍ଥତ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ର
ଉପରୁ, କିରୁବଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଥା କହବିାର ଶୁଣେିଲ। ଏହରୂିେପ
ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙ୍କ ସହତି କଥା େହେଲ।

ଦୀପରୁଖା

ଅନନ୍ତର େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, 2 “ହାେରାଣଙୁ୍କ କୁହ,
ମୁଁ େଦଖାଇଥିବା ସ୍ଥାନେର ସାେତାଟ ିପ୍ରଦୀପ ରଖିେବ।
ଯାହାଫଳେର ସାେତାଟ ିପ୍ରଦୀପ ଦୀପ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେର

ଆଲୁଅ େଦବ।”
3 ହାେରାଣ େସହପିରି କେଲ, େଯପରି ତାଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ।

େସ ପ୍ରଦୀପ ଗଡୁ଼କୁି ସଜାଡ଼େିଲ, େଯଉଁଥିପାଇଁ େସଗଡୁ଼କି ଦୀପରୁଖାର
ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଆେଲାକିତ କରି ପାରିେବ। 4 େସହସିବୁ ଦୀପରୁଖା
ଆଧାର ଓ ତା’ର ଉପରର ଫୁଲ ଗଡୁ଼କି ପିଟା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମୁତାବକ େମାଶା ଦୀପରୁଖା
ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େଲବୀୟଗଣ

5 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େନଇ ଶୁଚ ିକର। 7 େସମାନଙ୍କ
ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଏହରୂିେପ କର। େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସଞି୍ଚନ କର
ଓ େସମାେନ ନଜି ନଜି ସମଗ୍ର ଶରୀର େକ୍ଷୗର କରିେବ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇେବ। ଏହପିରି େସମାେନ ନଜିକୁ ନେିଜ ଶୁଚ ିକରନୁ୍ତ।

8 “ତା’ପେର େସମାେନ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ତା’ ସହତି େତୖଳମିଶି୍ରତ
ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣନୁ୍ତ, ପୁଣ ିଆଉ ଏକ େଗାବତ୍ସ
ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଆଣନୁ୍ତ। 9 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇବ। ତା’ପେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଣ୍ତଳୀକି ଏକତ୍ର କରିବ। 10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇବା ଉଚତି୍। ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରଖିେବ। 11

ଆଉ ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ତହିଁେର େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିେବ।

12 “େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ କୁହ ଏହ ିଦୁଇ ଷଣ୍ଢର ମସ୍ତକେର େସମାନଙ୍କର
ହସ୍ତ ରଖିେବ। ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟକୁି ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଓ
ଅନ୍ୟଟକୁି େହାମାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 13 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ସମ୍ମୁଖେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତ କରାଇ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 14

ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍
କରିବ। େସମାେନ େମାର େହେବ।

15 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରି େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତା’ପେର େସମାେନ େସବାକରିବା ନମିେନ୍ତ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ। 16 କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଦତ୍ତ େଲାକ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ବଦଳେର େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 17 େସହ ିଦନି ମୁଁ ମିଶରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲ,ି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ େମା’
ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର କଲ।ି ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମଜାତ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶୁଗଡୁ଼କି େମାର େହବ। 18 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ବଦଳେର ଆେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 19 ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦାନରୂେପ ହାେରାଣ ଓ
ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େଦଲ।ି େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
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େଲାକ ବଦଳେର େସବା ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କିରିେବ। ଏହି
ପ୍ରକାେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ ଆସଲିାେବେଳ
େକୗଣସ ିମହାମାରୀ ଆସବି ନାହିଁ।”

20 େତଣୁ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ। େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଲ। 21 ପୁଣି
େଲବୀୟମାେନ ନଜିକୁ େଶୗଚ କେଲ ଓ ନଜି ନଜି ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କେଲ।
ତହୁଁ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକିବା ପାଇଁ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କେଲ। 22 ତା’ପେର େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାଶାଙୁ୍କ
େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ ତଦନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଲ।

23 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “ଏହା େହଉଛି
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାତ୍ର। ପଚଶି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ େଲବୀୟମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ େହେବ। 25

ପୁଣ ିେସମାେନ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହେଲ େସବା କମର୍ରୁ ଅବସର େନଇ
ଆଉ େସବାକରିେବ ନାହିଁ। 26 ତଥାପି େସମାେନ ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର
ମଧ୍ୟ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଜି ମତାମତ ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଉଚତି୍ କରିବ।”

ନସି୍ତାରପବର୍

ଅନନ୍ତର େଲାକମାେନ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସବିାର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସେର ସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସମାେନ ନରୂିପିତ

ସମୟେର ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରନୁ୍ତ। 3 ଏହମିାସ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିର
େଗାଧୂଳି ସମୟେର ନରୂିପିତ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିବ।
ତହିଁର ସମସ୍ତ ବଧିି ଓ ଶାସନ ଅନୁସାେର ତାହା ପାଳନ କରିବ।”

4 ତହୁଁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରିବା
ପାଇଁ କହେିଲ। 5 ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିର
େଗାଧୂଳି ସମୟେର ସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ ତଦନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ସବୁ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

6 ମାତ୍ର େକେତକ େଲାକ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରି ଅଶୁଚ ିେହବାରୁ
େସହ ିଦନି େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ େସହ ିଦନି େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 7 ଏହି
େଲାକମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଶୁଚି
େହାଇଅଛୁ। େତଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନଦି୍ଧର୍ାରିତ
ସମୟେର ଉପହାର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିଦଆି ନ
ଯିବ?”

8 େତେବ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ରୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆଜ୍ଞା େଦେବ, ମୁଁ ପଗ୍ଭେର।”

9 ଅନନ୍ତର େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, 10 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯେବ େକହ ିଶବ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିହୁଏ, କିମ୍ୱା େକହି
ଜେଣ ଯଦ ିଦୂର ସ୍ଥାନେର ପଥିକ ହୁଏ, ତଥାପି େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍
ପାଳନ କରି ପାରିେବ। 11 ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିର େଗାଧୂଳି
ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିେବ; େସମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ
ଓ ପିତା ଶାଗ ସହତି ତାହା େଭାଜନ କରିେବ। 12 େସମାେନ ପ୍ରଭାତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁରୁ କିଛ ିରଖିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େମଷ ବତ୍ସର େକୗଣସି
ହାଡ଼ ଭାଙି୍ଗେବ ନାହିଁ, ଆଉ େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର ସମସ୍ତ ବଧିି ଅନୁସାେର

ପାଳନ କରିେବ। 13 ମାତ୍ର େଯେକହ ିଶୁଚ ିଥାଇ ଓ ପଥିକ ନ େହାଇ
ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେର ନାହିଁ, ତାକୁ ତା’ର ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବହଷି୍କାର କରାଯିବ, େସ ନରୂିପିତ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା ନାହିଁ, ଏଥି ପାଇଁ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପାପ
ବହବି।

14 “ଆଉ େଯେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ େକୗଣସି
ବେିଦଶୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେର, େତେବ େସ ନସି୍ତାରପବର୍ର ବଧିି ଅନୁସାେର ଓ ତହିଁର ଶାସନ
ଅନୁସାେର ତାହା ପାଳନ କରିବ; ସ୍ୱେଦଶୀ େହଉ କି ବେିଦଶୀ େହଉ,
ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିି ସମାନ େହବ।”

େମଘ ଓ ଅଗି୍ନ

15 େଯଉଁ ଦନି ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପିତ େହଲା, େସହ ିଦନି େମଘ ନୟିମ
ତମ୍ୱୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ପୁଣ ିତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁ ଉପେର ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ େଦଖାଗଲା। 16 ଏହା ସବୁ ସମୟେର ଘେଟ।
େମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଏବଂ ରାତେିର ଏହା ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ
େଦଖାଗଲା। 17 ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ େସହ ିେମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପରୁ
ଗତ ିକଲା, େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ, ପୁଣି
େସହ ିେମଘ େଯଉଁଠାେର ରହଲିା, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସହଠିାେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 18 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ େମଘର ଗତକୁି ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁଉପେର ରହଲିା, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ରହେିଲ। 19 ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ େସହି
େମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପେର ଦୀଘର୍ ସମୟ ଧରି ରହଲିା, େସେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନ ିଆଉ ଯାତ୍ରା କେଲ ନାହିଁ।
20 େକେବ େକେବ େସହ ିେମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପେର ଅଳ୍ପ ସମୟ
ରହଲିା, େସ ସମୟେର େସମାେନ ଛାଉଣ ିକରି ରହେିଲ ଓ େମଘର ଗତି
ଅନୁସାେର ଗତ ିକେଲ। 21 େବେଳ େବେଳ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପେର େମଘ
ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲିା ଓ ପ୍ରଭାତେର େମଘ ଗତକିଲା। େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଗତ ିକେଲ। େସହ ିଦନିେର କିମ୍ୱା ରାତେିର
େମଘ ଗତ ିକରୁଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେଲ।
22 ଯଦ ିେସହ ିେମଘ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପେର ଦୁଇ ଦନି, ଏକ ମାସ କିମ୍ୱା
ବହୁ ସମୟ ଧରି ରହଲିା େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରି ଛାଉଣେିର
ରହେିଲ, ପୁଣ ିେମଘ େଯେତେବେଳ ଗତ ିକରୁଥିଲା, େସମାେନ ଯାତ୍ରା
କେଲ। 23 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ଯାତ୍ରା କେଲ। େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

ରୂପାର ତୂରୀସମୂହ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ରୂପାର ଦୁଇଟି
ତୂରୀ ନମିର୍ାଣ କର ଓ ତାହା ପିଟା ରୂପାେର ନମିିର୍ତ େହବ।
ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଓ େସଗଡୁ଼କୁି

ଯାତ୍ରାଆରମ୍ଭେର ବ୍ୟବହାର କରିବ। 3 େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଦୁଇଟି
ତୂରୀ ବଜାଇେବ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ଏକତି୍ରତ େହବା ଉଚତି୍। 4 ଯଦ ିେସମାେନ ଏକ ତୂରୀ ବଜାଇେବ େତେବ
ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିପତମିାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହବା ଉଚତି୍।

5 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀକୁ ଅଧା ବଜାଅ, ପୂବର୍ ଦଗିସି୍ଥତ ଛୀଉଣୀର
େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚତି୍। 6 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟଥର
ତୂରୀ ଅଧା ବଜାଇେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିସି୍ଥତ ଛାଉଣରି େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା
କରିେବ। ଏହ ିକ୍ରମେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନମିେନ୍ତ ରଣତୂରୀ
ବଜାଇେବ। 7 େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଲଗାତର ଅଧା ସ୍ୱର ନୁହଁ, ଦୀଘର୍ସ୍ୱର କରି ତୂରୀ ବଜାଇବ। 8 େକବଳ
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ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାେନ ଏହ ିଦୁଇ ତୂରୀ ବଜାଇେବ। ଆଉ ଏହି
ବଧିି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକୀଳୀନ େହବ।

9 “ଆଉ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଦଶେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀେର ରଣବାଦ୍ୟ
ବଜାଇବା ଉଚତି୍। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
ମେନ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। 10

ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦନିେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନରୂିପିତ ପବର୍େର ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାସର ଆରମ୍ଭେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େହାମବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉପେର ଏହ ିତୂରୀ ବଜାଇବ। ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ମରଣାେଥର୍ କରାଯିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅେଟ।”

ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣକୁି ଯାତ୍ରା

11 ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ବଂିଶତମ ଦନିେର େସହି
େମଘ ସାକ୍ଷ୍ୟରୂପ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପରୁ ନଆିଗଲା। 12 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ସୀନୟ ମରୁଭୂମିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେଲ, ପୁଣ ିେସହ ିେମଘ
ପାରଣ ମରୁଭୂମିେର ଅବସ୍ଥାନ କଲା। 13 ଆଉ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା କେଲ।

14 ପ୍ରଥେମ ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀର ଧ୍ୱଜା ଆେଗ ଆେଗ ଗତକିଲା; ଆଉ
ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ େସମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। 15 ଆଉ
ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ ଇଷାଖର େଗାଷ୍ଠୀର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 16

ତା’ପେର ସବୂଲୂନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଯାତ୍ରାକେଲ ଓ େହେଲାନ୍ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାବ୍ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।

17 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ତଳକୁ ନଆିଗଲା। େଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ
ମରାରିର ସନ୍ତାନଗଣ ବହନ କରି ଅଗ୍ରସର େହେଲ।

18 ତା’ପେର ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ବଭିାଗର ଧ୍ୱଜା ଚଳିଲା। ପୁଣି
ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର େସମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। 19

ତା’ପେର ଆସେିଲ ଶିମିେୟାନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର
ଶଲୁମୀେୟଲ େସମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। 20 ତା’ପେର ଗାଦ୍ର
େଗାଷ୍ଠୀ ଆସେିଲ ଓ ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ େସମାନଙ୍କର
ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। 21 ତା’ପେର କହାତୀୟଙ୍କ ପରିବାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ଭାର ବହନକରି େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। କହାତୀୟ
ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ ଅନ୍ୟମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ।

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀର ବଭିାଗର ଧ୍ୱଜା ଚଳିଲା।
ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟର ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। 23

ତା’ପେର ଆସେିଲ ମନଃଶି େଲାକମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ େସମାନଙ୍କର
ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲେିୟଲ। 24 ତତ୍ପେର
ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀ ଆସେିଲ ଓ ଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ େସମାନଙ୍କର
ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ।

25 ଦାନ େଗାଷ୍ଠୀର ବଭିାଗର ଧ୍ୱଜା ପେର ଗ୍ଭଳିତ େହଲା। େସମାେନ
ପଶ୍ଚାତ୍ଭାଗର ପ୍ରହରୀ ଥିେଲ। ଆଉ ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷ
େସମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। 26 ତା’ପେର ଆସେିଲ ଆେଶର
େଲାକମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ତାଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିେଲ। 27 ତଦୁପରି ଅଗ୍ରସର େହେଲ ନପ୍ତାଲ ିେଲାକମାନଙ୍କର ବଂଶ
ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗେର ଥିେଲ। 28 ଏହି
କ୍ରମେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା େସମାନଙ୍କର ବଗର୍ ଅନୁସାେର
େହଲା ଓ େସମାେନ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।

29 ତା’ପେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ମିଦୟିନୀୟ ରୂେୟଲର ପୁତ୍ର
େହାବବକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଆସ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଷିୟେର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ।”

30 କିନୁ୍ତ େହାବବ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ
େମାର ନଜି େଦଶକୁ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ।ି”

31 ତା’ପେର େମାଶା କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ େକଉଁ
ସ୍ଥାନ ସେବର୍ାତ୍ତମ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ସେବର୍ାତ୍ତମ ଜାଣ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପଥ
ପ୍ରଦଶର୍କ େହବ। 32 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯେକୗଣସ ିଉତ୍ତମ ଜିନଷି େଦେବ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣ୍ଟ କରିବୁ।”

33 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତରୁ ତନି ିଦନିର ପଥ ଅତକି୍ରମ କେଲ,
ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ରାମସ୍ଥାନ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ତନି ିଦନିର ପଥ ଗଲା। 34 ପ୍ରତଦିନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମଘ େସମାନଙୁ୍କ ବାଟ କଢ଼ାଇେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣରୁି ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କେଲ।

35 ପୁଣ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଅଗ୍ରସର େହବା େବେଳ େମାଶା କହନି୍ତ ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ,
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ହୁଅନୁ୍ତ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ

କରନୁ୍ତ।”
36 ଆଉ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଅଟକି ଗଲାେବେଳ େମାଶା କହନି୍ତ ,

“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ହଜାର ହଜାର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫର।”

େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ଅଭେିଯାଗ କରନି୍ତ

ତା’ପେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଅଭେିଯାଗ କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣବିାରୁ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇ ଛାଉଣରି ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ଗ୍ରାସ କଲା। 2 େତଣୁ
େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ। ତହୁଁ
େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ େସହ ିଅଗି୍ନ ଥମିଗଲା। 3

େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ତବେିୟରା େହଲା କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦହନ କଲା।

ସତୁରି ବୟସ୍କ ପ୍ରାଚୀନଗଣ

4 ତା’ପେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସୁବଧିା ସୃଷି୍ଟକାରୀଗଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା େହଲା। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ
ସହତି େଯାଗ େଦେଲ ଏବଂ ପାଟ ିକେଲ, “କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ
ଖାଇବାକୁ େଦବ? 5 ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଶର େଦଶେର ବନିା ମୂଲ୍ୟେର େଯଉଁ
ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ, ତାହା ମେନ ପେଡ଼। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ
ପନପିରିବା ଯଥା: କାକୁଡ଼,ି ତରଭୁଜ, ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ କଥା ମେନ
ପେଡ଼। 6 ମାତ୍ର ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ଯାଉଅଛୁ, ଏଠି
ଖାଇବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ, ଏହ ିମାନ୍ନ ା ଛଡ଼ା ଆଉ େଦଖିବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ,।” 7

ଆଉ େସହ ିମାନ୍ନ ା ଧନଆି ବୀଜଗଡୁ଼କି ସଦୃଶ େହବ। 8 େଲାକମାେନ
ଏେଣ େତେଣ ବୁଲ ିମାନ୍ନ ା ସଂଗ୍ରହ କେଲ, ଚକିେର ତାକୁ େପଷିେଲ, କିମ୍ୱା
କୁଟଣୀେର ତାହା ଚୂଣର୍ କରି କେରଇେର ସଦି୍ଧକରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ,
ଆଉ ଜୀତ େତୖଳେର ପକ୍ୱ ପିଠାପରି ତା’ର ସ୍ୱାଦ େହଲା। 9 ରାତି୍ରେର
ଛାଉଣ ିଉପେର କାକର ପଡ଼ଲିାେବେଳ ତା’ ସହତି ମାନ୍ନ ା ଝଡ଼ଲିା।

10 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ସମୁଦାୟ ପରିବାର ସହତି ନଜି ନଜି
ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାରା ନକିଟେର େରାଦନ କରିବାର େମାଶା ଶୁଣେିଲ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଅତଶିୟ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ େମାଶା
ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 11 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଅସୁବଧିା କରୁଛ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ
େଦଖାଉଛ? କାହିଁକି ଆପଣ େମା’ ଉପେର ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଭାର
େଦଉଅଛ? 12 କ’ଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ େମା’ଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଛନି୍ତ?
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ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଶିଶୁ ପରି କ’ଣ େବାହ ିେନବ?ି 13 ମୁଁ
ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ମାଂସ େଦବା ପାଇଁ େକଉଁଠାେର ପାଇବ?ି କାରଣ
େସମାେନ େମା’ ନକିଟେର କାନି୍ଦ କହୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ପାଟ ିକରନି୍ତ ,
‘ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ ଦଅି, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ ଦଅି।’ 14 ମୁଁ ଏକାକୀ
ଏେତ େଲାକଙ୍କର ଭାର ବହନ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ ଏହା େମା’
ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଅେଟ। 15 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି ପଥେର
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େତେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ
ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର, େତେବ େମାେତ ମାରିଦଅି ପେଛ, ଏପରି ଦୁଗର୍ତି
େଦଖିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।”

16 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି ସତୁରି
ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଡ଼ାକ। େସମାନଙୁ୍କ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆଣ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଛଡି଼ା େହବା ଉଚତି୍। 17 ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସ ିତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କଥା କହବି ିଓ ତୁମ୍ଭଠାେର େଯଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛ ିତହିଁରୁ
େନଇ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଏକାକୀ ଭାର ବହନ
କରିବ ନାହିଁ, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଦାୟିତ୍ୱ  ଭାର ବହନ
କରିେବ।

18 “େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, କାଲ ିପାଇଁ ନଜିକୁ ପବତି୍ର କର। ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଂସ ଖାଇବ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଣର୍
େଗାଚରେର କହଅିଛ, ‘କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ? ବରଂ
ମିଶର େଦଶେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା!’ ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦେବ। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦେିନ କି ଦୁଇ ଦନି କି ପାଞ୍ଚ
ଦନି କି ଦଶ ଦନି କି େକାଡ଼ଏି ଦନି ଖାଇବ ତାହା ନୁେହଁ। 20 ତୁେମ୍ଭ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ମାସ ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ,
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। ଆଉ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନାସକିାରୁ ନଗିର୍ତ ନ ହୁଏ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କରିଛ, ଯିଏ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କଠାେର ଆପତି୍ତ
କରିବ ଏହା କହ,ି ‘ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସଲୁି?’”

21 େତେବ େମାଶା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଛ ିେସମାେନ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଦାତକି। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ,
‘ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମାଂସ େଦବା, େସମାେନ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ମାସ
ଖାଇେବ!’ 22 େସମାନଙୁ୍କ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ
େଗାେମଷ ବଧ କେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଅଣି୍ଟବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ର
ସମସ୍ତ ମାଛ େସମାନଙୁ୍କ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ!”

23 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତ
ସମିୀତ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଖିବ, ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିସତ େହବ।”

24 େତେବ େମାଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ। ପୁଣ ିେସ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁରି
ଜଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ତମ୍ୱୁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛଡି଼ା କରାଇେଲ। 25 ତା’ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘରୁ ଓହ୍ଲାଇ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆଉ େଯଉଁ ଆତ୍ମା
ତାଙ୍କଠାେର ଥିଲା, ତହିଁରୁ େନଇ ସତୁରି ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ େଦେଲ।
େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କଲା, େସମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ କଥା ପ୍ରଗ୍ଭର ଆରମ୍ଭ କେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଆଉ ବନ୍ଦ କେଲ
ନାହିଁ।

26 ମାତ୍ର ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ଇଲଦଦ୍ ଓ େମଦଦ୍
ରହେିଲ, ଯଦଓି େସମାେନ ତାଲକିାେର ଥିେଲ, େସମାେନ ତମ୍ୱୁ ବାହାରକୁ
ଆସ ିନ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ଉପେର େସହ ିଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କଲା ଓ
େସମାେନ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ରହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ କଥା ପ୍ରଗ୍ଭର ଆରମ୍ଭ କେଲ।
27 ତହୁଁ ଜେଣ ଯୁବକ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ େମାଶାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଇଲଦଦ୍ ଓ
େମଦଦ୍ ଛାଉଣ ିଭତିେର ରହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ କଥା ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଅଛନି୍ତ।”

28 ତହିଁେର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାହର
ମୁନବି େମାଶା, େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥଗିତ କରନୁ୍ତ।” ଯିେହାଶୂୟ ଯୁବକ ସମୟରୁ
େମାଶାଙ୍କର ଜେଣ ମେନାନୀତ ସହକାରୀ ଥିେଲ।

29 େମାଶା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସକାଶୁ କ’ଣ ଈଷର୍ା
କରୁଅଛୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦଅିନୁ୍ତ।” 30 ଏହା ପେର େମାଶା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଛାଉଣକିି ଗମନ କେଲ।

ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ

31 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାୟୁ ବହଲିା ଓ ତାହା ସମୁଦ୍ର ରୁ
ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ଆଣଲିା। େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏେତ ଅଧିକ େହଲା େଯ
େସମାେନ ଛାଉଣରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏପାେଖ ଦନିକର ପଥ ଓ େସ ପାେଖ
ଦନିକର ପଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହେିଲ। େସମାେନ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ
ଫୁଟ ବହଳେର ଗଦା େହାଇଗେଲ। 32 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଛଡି଼ା
େହାଇ େସହ ିସମସ୍ତ ଦବିାରାତ୍ର ଓ ପରଦନି ସମସ୍ତ ଦବିସ େସହ ିଭାେଟାଇ
ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। େକହ ିଦଶ ବୁେଶଲରୁ ଊଣା ସଂଗ୍ରହ କଲା ନାହିଁ।
ଆଉ େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ ଛାଉଣରି ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ତାହା ବଛିାଇ ରଖିେଲ।

33 େସମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟେର ମାଂସ ଥିଲାେବେଳ ତାହା ଚବର୍ଣ କରିବା
ପୂବର୍ରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ମହାମାରୀେର ସଂହାର କେଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର
େସମାେନ କବର େନେଲ। 34 େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ କିେବ୍ର ାତ୍-
ହତ୍ତାବା େହଲା। କାରଣ େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଲାଭୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସହ ିସ୍ଥାନେର କବର େଦେଲ।

35 େଲାକମାେନ କିେବ୍ର ାତ-ହତ୍ତାବାଠାରୁ ହତ୍େସେରାତକୁ ଯାତ୍ରା କରି
େସହଠିାେର ରହେିଲ।

ମରିୟମ ଓ ହାେରାଣଙ୍କର େମାଶାଙ୍କ ବଷିୟେର ଅଭେିଯାଗ

େମାଶା ଏକ କୁଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀକି ବବିାହ କରିଥିେଲ, ଏଣୁ ମରିୟମ
ଓ ହାେରାଣ େସହ ିକୁଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କଥା କହେିଲ। 2 େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ

େମାଶାଙ୍କ ସହତି େକବଳ କଥା କହଅିଛନି୍ତ? େସ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
କଥା କହ ିନାହାନି୍ତ?”
ମାତ୍ର ଏକଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣେିଲ। 3 େମାଶା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ

େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅତ ିନମ୍ର ଥିେଲ। 4 ହଠାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ,
ହାେରାଣଙୁ୍କ, ମରିୟମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତନି ିଜଣ ବାହାର େହାଇ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆସ।”
ତହୁଁ େସ ତନି ିଜଣ ବାହାର େହାଇ ଆସେିଲ। 5 େସେତେବେଳ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହେଲ।
େସ ଡ଼ାକିେଲ, “ହାେରାଣ ଓ ମରିୟମ!” ତହୁଁ େସମାେନ ବାହାର େହାଇ
ଆସେିଲ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େମାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େକହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଶର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା
ତାହା ପ୍ରତ ିଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ,ି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱ ାରା ତାହା ସହତି କଥା
କହବି।ି 7 ମାତ୍ର େମାଶା େମାର େସବକ, େସପରି ନୁେହଁ। େସ ହିଁ େମାର
ସମଗ୍ର ଗହୃେର ଜେଣ ସବୁଠାରୁ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅେଟ। 8 ମୁଁ ତା’ ସହତି ଦଶର୍ନ
କିମ୍ୱା ନଦିଶର୍ନ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ମୁଖା-ସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ
ଭାବେର ତା’ ସହତି କଥା କେହ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ଦଶର୍ନ
କେର। ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବିାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଭୀତ େହଲ
ନାହିଁ?”

9 ଏହରୂିେପ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ତହୁଁ
େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 10 ପୁଣ ିତମ୍ୱୁ ଉପରୁ େମଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହଲା।
ହାେରାଣ ମରିୟମଙୁ୍କ େଦଖିେଲ, ତାଙ୍କର ଚମର୍ ହମିତୁଲ୍ୟ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍, େସ
କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତା େହେଲ।
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11 ତହିଁେର ହାେରାଣ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାହର ମହାଶୟ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ମୂଖର୍ତାର କମର୍ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ; ଏଣୁ
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େସହ ିପାପ ଥୁଅ ନାହିଁ। 12

ମାତାର ଗଭର୍ରୁ ନଗିର୍ତ େହଲାେବେଳ ଯାହାର ମାଂସ ଅଦ୍ଧର୍ନଷ୍ଟ, ଏପରି ମୃତ
ଶିଶୁ ସଦୃଶ େସ ନ େହଉ।”

13 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ
ପରେମଶ୍ୱର, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର।”

14 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତା’ର ପିତା ତା’ର ମୁହଁେର
େଛପ ପକାଇଥା’ନ୍ତ ା, େସ କ’ଣ ସାତ ଦନି ଲଜି୍ଜତା େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା?
େତଣୁ େସ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣ ିବାହାେର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରୁଦ୍ଧା
େହାଇ ରହୁ, ତା’ପେର େସ ଛାଉଣ ିଭତିରକୁ ଆସ ିପାରିବ।”

15 ତହୁଁ ମରିୟମ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣ ିବାହାେର ରହଲିା। େସ
ପୁନବର୍ାର ଭତିରକୁ ନ ଆସବିା ଯାଏ େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ ନାହିଁ। 16

ତା’ପେର େଲାକମାେନ ହତ୍େସେରାତଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପାରଣ ମରୁଭୂମିେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

ଗପୁ୍ତଚରଙ୍କ କିଣାନ ଗମନ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶ େଦବ,ି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ େଲାକ ପଠାଅ। େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ

ପିତୃବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅଧିପତ,ି େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଅ।”
3 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପାରଣ ମରୁଭୂମି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ

େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର
େନତୃବଗର୍ ଥିେଲ। 4 େସହ ିପ୍ରଧାନମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ:ି

ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ସକ୍କୁରର ପୁତ୍ର ଶମ୍ମୂୟ।
5 ଶିମିେୟାନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େହାରିର ପୁତ୍ର ଶାଫଟ।
6 ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍।
7 ଇଷାଖର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ଯିଗାଲ।
8 ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ।
9 ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଫୁର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟ।ି
10 ସବୁଲୂନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େସାଦରି ପୁତ୍ର ଗଦ୍ଦୀେୟଲ।
11 େଯାେଷଫ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ସୂଷିର ପୁତ୍ର ଗଦି୍ଦ ମନଃଶି େଗାଷ୍ଠୀର
ଅେଟ।
12 ଦାନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗମଲ୍ଲ ୀର ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀେୟଲ।
13 ଆେଶର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ସଥୁର।
14 ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ବପ୍ସରି ପୁତ୍ର ନହବ।ି
15 ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାଖିର ପୁତ୍ର ଗେୂୟଲ।
16 େମାଶା େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗପୁ୍ତଚର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େସହି

େଦଶ ପଠାଇ ଥିେଲ, େମାଶା ନୂନର ପୁତ୍ର େହାେଶୟଙୁ୍କ ଯିେହାଶୂୟ ନାମ
େଦେଲ।

17 ଆଉ େମାଶା ଏମାନଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶେର ଗପୁ୍ତଚର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ
ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େନେଗଭକୁ ଯାଅ ଏବଂ
ତା’ପେର ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଯାଅ। 18 ପୁଣ ିେସହ ିେଦଶ କିପରି,
ତହିଁର ବାସନି୍ଦାମାେନ ବଳବାନ୍ କି ଦୁବର୍ଳ ଓ େସମାେନ ଅଳ୍ପ କି ଅେନକ
େସ ବଷିୟେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। 19 ପୁଣ ିେସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର
ବାସ କରୁଛନି୍ତ େସ େଦଶ ଭଲ କି ମନ୍ଦ, େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରନି୍ତ
ତାହା କି ପ୍ରକାର, େସମାେନ ତମ୍ୱୁେର କି ଗଡ଼େର, କାହିଁେର ବାସ କରନି୍ତ ,
ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। 20 ପୁଣ ିେସହ ିମାଟରି ଉତ୍କଷର୍ଣ େଖାଳ,
ଉବର୍ର କି ଅନୁବର୍ର। ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବୃକ୍ଷ ଅଛ ିକି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖ। ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହସୀ େହାଇ େସହ ିେଦଶର ଫଳରୁ କିଛ ିସଙ୍ଗେର ଆଣ।”
େସହ ିସମୟେର ପ୍ରଥମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ପାଚବିାର ଥିଲା।

21 େତଣୁ େସମାେନ ସୀନ ମରୁଭୂମିରୁ ଯାତ୍ରା କରି ହମାତର ପ୍ରେବଶ
ସ୍ଥାନ ରେହାବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ। 22 ଆଉ େସମାେନ

ଦକି୍ଷଣ ଦଗି େଦଇ ହେିବ୍ର ାଣେର ଯାଇ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଅହୀମାନ୍, େଶଶୟ, ତଲ୍ମୟ, ଏହମିାେନ ଅନାକର ବଂଶଧର ବାସ
କରୁଥିେଲ। ମିଶରସି୍ଥତ େସାୟନର ସାତ ବଷର୍ ପୂେବର୍ ହେିବ୍ର ାଣ ନମିର୍ାଣ
େହାଇଥିଲା। 23 ଏହା ପେର େସମାେନ ଇେଷ୍କାଲ ଉପତ୍ୟକାେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ େସଠାେର ଏକ େପଣ୍ଡା ଫଳଯୁକ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଏକ ଡ଼ାଳ କାଟି
ତାହା ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗୀେର ବହନ କେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ କିଛ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଓ
ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ଆଣେିଲ। 24 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ଉପତ୍ୟକାେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଣ୍ଡା କାଟ ିଥିେଲ, େସଥି ସକାେଶ େସହ ିସ୍ଥାନ ଇେଷ୍କାଲ ଉପତ୍ୟକା
ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ େହଲା।

25 େସମାେନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି େସହ ିେଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାପେର େଫରି
ଆସେିଲ। 26 ଅନନ୍ତର େସମାେନ ଆସ ିପାରଣ ମରୁଭୂମି କାେଦଶ ନାମକ
ସ୍ଥାନେର େମାଶାଙୁ୍କ େଭଟେିଲ, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ
ମଣ୍ତଳୀ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀକି
ସମାଗ୍ଭର େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶର ଫଳ େଦଖାଇେଲ। 27

ପୁଣ ିେସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
େଦଶକୁ ପଠାଇଥିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏହା ଏକ ଦୁଗ୍ଧ-
ମଧୁର େଦଶ। ଏହା େହଉଛ ିେସହ ିେଦଶର ଫଳ। 28 ତଥାପି େସହି
େଦଶ ନବିାସୀମାେନ ବଳବାନ୍, ନଗରସବୁ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ଓ ଅତ ିବଡ଼,
ଆହୁରି ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଅନାକର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ। 29

ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ଅମାେଲକ ବାସ କରନି୍ତ , ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ହତି୍ତୀୟ,
ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରନି୍ତ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର
ନକିଟେର ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ତୀରେର କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରନି୍ତ।”

30 କାେଲବ୍ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଅକି୍ତଆର କରିବା, େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କିରିବାକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଥଷ୍ଟ ବଳ ଅଛ।ି”

31 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ପାରିବୁ
ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ।” 32 ଏହରୂିେପ
େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିେଲ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େସହ ିେଦଶର ଅଖ୍ୟାତ ିକରି କହେିଲ, “େଯଉଁ େଦଶର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ତାହା ନଜିର ଅଧିବାସୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ
କଲା। ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକଙୁ୍କ େସଠାେର େଦଖିଲୁ େସମାେନ ବଡ଼
େଡ଼ଙ୍ଗା। 33 େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନାକର େନଫଲମି୍ ସନ୍ତାନ
ମହାବୀରଗଣଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଝଣିି୍ଟକା
ପରି େହଲୁ।”

େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ଅଭେିଯାଗ କରନି୍ତ

ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ େସହ ିରାତି୍ରେର ଛାଉଣେିର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର
େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ
େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ, ଆଉ

ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ, “ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିମିଶର େଦଶେର କିମ୍ୱା ମରୁଭୂମିେର ମରିଯାଇଥା’ନୁ୍ତ, େତେବ ଭଲ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ନପିାତ କରିବାକୁ
କାହିଁକି ଏ େଦଶକୁ ଆଣେିଲ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକମାେନ ବନ୍ଦୀରୂେପ
ନଆିଯିେବ। ମିଶରକୁ େଫରି ଯିବାଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।”

4 େସମାେନ ପରପ୍ପର ମଧ୍ୟେର କଥା େହେଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜଣକୁ ପ୍ରାଧାନ କରି ମିଶରକୁ େଫରିଯିବା।”

5 ତହିଁେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏେତ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହାଇଗେଲ େଯ,
େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିେର
ପଡ଼ଗିେଲ। 6 ତହୁଁ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍ ନଜି ନଜି ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ। 7

ଆଉ ଏହ ିଦୁଇେଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀକି କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
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ଉତ୍ତମ େଦଶ। 8 େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ
େତେବ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶକୁ ଆଣେିବ ଓ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦେବ, େସହ ିେଦଶ ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ ଅେଟ। 9 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଉ େସହ ିେଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର
ନାହିଁ। େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। େସମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ
େସମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୁଞ୍ଚାଗଲାଣ।ି ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଅଛନି୍ତ , ଭୟ କର ନାହିଁ।”

10 ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ େସମାନଙୁ୍କ ପଥର ମାରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ
କହେିଲ। େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହଲା। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ େକେତକାଳ େମାେତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କରିେବ? ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ସେତ୍ତ୍ୱ ,
େକେତ ଦନି େସମାେନ େମାେତ ଅବଶି୍ୱାସ କରିେବ? 12 ମୁଁ
ମହାମାରୀଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବ ିଓ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ଛେଡ଼ଇ େନବ।ି ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ଓ ବଳବାନ ଜାତି
କରିବ।ି”

13 ତା’ପେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େତେବ ମିଶରୀୟ
େଲାକମାେନ ତ ଏହା ଶୁଣେିବ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଣଅିଛ। 14 ପୁଣ ିେସମାେନ ଏ
େଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତାହା କହେିବ, େସମାେନ ଶୁଣଛିନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦଶର୍ନ େଦଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭ େମଘ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ
କରୁଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଦନି େବେଳ େମଘସ୍ତମ୍ଭେର ଓ ରାତି୍ର େବେଳ ଅଗି୍ନ ସ୍ତମ୍ଭେର
େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛ। 15 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକାଥେର ବଧ କରିବ, େତେବ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶକି୍ତର କଥା ଶୁଣଛିନି୍ତ , େସମାେନ କହେିବ, 16

‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ
ମରୁଭୂମିେର ବଧ କରିଅଛନି୍ତ।’

17 “େଯପରି ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, ଏେବ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପରାକ୍ରମ ମହାନ୍ େହଉ। 18 ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଅପରାଧୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଘଂନକାରୀର କ୍ଷମାକାରୀ। ତଥାପି
େଦାଷୀର ଦଣ୍ତଦାତା, ପୁଣ ିତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣ
ଉପେର ପିତୃଗଣର ଅପରାଧର ଫଳ େସ େଦଇଥା’ନି୍ତ।’ 19 ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ  ଅନୁସାେର ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ମିଶରଠାରୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯପରି କ୍ଷମା କରିଅଛ ତଦନୁସାେର ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର।”

20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଯପରି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅନୁେରାଧ କଲ, ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା େଦଲ।ି 21 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ, ଏହ ିସମସ୍ତ
ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 22 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଏହ ିେଲାକ େମାର ମହମିା େଦଖିେଲ, ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ମିଶରେର ଓ
ମରୁଭୂମିେର ଚହି୍ନସ୍ୱରୂପ େମାର କୃତ କମର୍ େଦଖାଇଛନି୍ତ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ
େମାେତ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ େମା’ ବାକ୍ୟ
ରବେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , 23 େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିେସ େଦଶ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ େମାେତ ଅବଜ୍ଞା
କରିଛନି୍ତ , େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତାହା େଦଖିେବ ନାହିଁ। 24

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େସବକ କାେଲବ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ । େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛ।ି ଏଣୁ େସ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଇଥିଲା, େସହି
େଦଶେର ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇବା ଓ ତାହାର ବଂଶ ତାହା
ଅଧିକାର କରିେବ। 25 ବତ୍ତର୍ମାନ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟମାେନ ତଳ
ଭୂମିେର ବାସ କରନି୍ତ। କାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି େଲାହତି ସାଗର
ପଥେଦଇ ମରୁଭୂମିକୁ ଗମନ କରିବା ଉଚତି୍।”

ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦେଲ

26 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 27 “େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରାଯାଉଛ,ି ମୁଁ େକେତକାଳ ସହବି ିଏହ ିଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ? ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ଅଭେିଯାଗ
କରୁଛନି୍ତ ତାହା ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି 28 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରନି୍ତ। େସମାେନ ଯାହା ଅଭେିଯାଗ କରିଛନି୍ତ ’ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିବ।ି 29

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ମରିବ। େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣ୍ୟ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂଖ୍ୟା
ଅନୁସାେର େଯଉଁମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରିଛନି୍ତ , ସମେସ୍ତ
ମରିେବ। 30 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ,ି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲୁ, େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। େକବଳ
ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େସ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ
କରିେବ। 31 ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ତୁମ୍ଭ ପିଲାମାନଙୁ୍କ େବାହ ିନଆିଯିବ। କିନୁ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବି।ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲ, େସମାେନ ତାହା ଉପେଭାଗ କରିେବ। 32 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମରୁଭୂମିେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।

33 “‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ଭ୍ରମଣ
କରିେବ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ
କରିେବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶବ ଏହ ିମରୁଭୂମିେର ବନିଷ୍ଟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପାପର ଫଳ େଭାଗିବ।
34 େଗାଟଏି ବଷର୍ େଗାଟଏି ଦନି ହସିାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍
େସହ ିେଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟେର ପ୍ରାନ୍ତରର ଏେଣ େତେଣ
ବୁଲବି, ତା’ପେର େମାର େକ୍ର ାଧ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।’

35 “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତର ଏହା କହଲି,ି େମା’ ବଷିୟେର େଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ
ମଣ୍ତଳୀ ଏକତି୍ରତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରତଫିଳ କରିବ।ି
େସମାେନ ଏଠାେର ନଷ୍ଟ େହେବ ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ମରିେବ।”

36 େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାଶା େସ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ
େପ୍ରରଣ କରିଥିେଲ, େସମାେନ େଫରି ଆସ ିେସହ ିେଦଶର ଅଖ୍ୟାତ ିପ୍ରଗ୍ଭର
କେଲ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଆଣେିଲ। 37

େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସ େଦଶର ଅପଖ୍ୟାତି
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥିେଲ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା
ମେଲ। 38 ମାତ୍ର େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍ ଜୀବତି ରହେିଲ।

େଲାକମାେନ କିଣାନ େଦଶକୁ ଯିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ

39 ଆଉ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହକିଥା କହେିଲ,
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଅତଶିୟ ବଳିାପ କେଲ। 40 ତହୁଁ େସମାେନ ଅତି
ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି େସମାେନ
କହେିଲ, “େଦଖ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ବଷିୟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପାପ କରିଅଛୁ।”

41 ତହିଁେର େମାଶା କହେିଲ, “ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି କାରଣରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଘଂନ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିକମର୍ ସଫଳ
େହବ ନାହିଁ। 42 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଅେକ୍ଳଶେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଦ୍ୱ ାରା
ପରାସ୍ତ େହବ। 43 େଯେହତୁ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ
େସଠାେର ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଶି୍ୱାସଠାରୁ ବମିୁଖ େହବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ
େହେବ ନାହିଁ।”

44 ତଥାପି େସମାେନ ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କେଲ।
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ ଓ େମାଶା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଗେଲ
ନାହିଁ। 45 େସେତେବେଳ େସହ ିପବର୍ତବାସୀ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ
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େଲାକମାେନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତକରି ହମର୍ା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ ିେଦେଲ।

ବଳିଦାନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ। ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ପ୍ରେବଶ କରିବ ମୁଁ
େସହ ିେଦଶ େଦଉଛ ିତୁେମ୍ଭ େକେବ ପ୍ରେବଶ କରିବ। 3

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ୱା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ପାଇଁ
କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନରୂିପିତ ପବର୍େର େଗାେମଷାଦ ିପଲରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

4 “େଯଉଁ େଲାକ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ,ି ଏକ ଐଫାର
ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା ଏକ ହନିର ଚତୁଥର୍ାଂଶ େତୖଳ ସହତି ମିଶି୍ରତ କରି
ଆଣବି। 5 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ତୁେମ୍ଭ ଏକ େମଷବତ୍ସ େହାମାଥର୍କ ବଳି ଓ
ହନିର ଏକ ତରୁଥର୍ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚତି୍।

6 “ଆଉ ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ହନିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େତୖଳେର ମିଶି୍ରତ
ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
7 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ହନିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର
ନମିେନ୍ତ।

8 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଅବା
ମାନସକି ପୂରଣାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ କିମ୍ୱା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ
େଯେବ େଗାବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କର, 9 େତେବ େସହ ିେଗାବତ୍ସ ସହତି ଅଦ୍ଧର୍ହନି
େତୖଳମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର ତନି ିଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣବିା ଉଚତି୍। 10 ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାଥର୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାରର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ହନି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣବି। 11 ଏହରୂିେପ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାରୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷବତ୍ସ ଅବା ଛାଗବତ୍ସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚତି୍। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଂଖ୍ୟା
ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଶୁ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାମାେଣ େସହରୂିେପ
କରିବ।

13 “ପ୍ରେତ୍ୟକ ନାଗରୀକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। 14 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ସହତି ବାସ କରୁଥିବା ଜେଣ
ବେିଦଶୀ େଲାକ କିମ୍ୱା େସ ସମନ୍ଧେର େକୗଣସ ିବେିଦଶୀଗତ ସ୍ଥାୟୀ
ଅଧିବାସୀ କିମ୍ୱା େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ସହତି ଦୀଘର୍ଦନି ଧରି ବାସ କରୁଥିବା
େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି ଉପହାର ଅପର୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର,
େତେବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରଯୁଜ୍ୟ େହଉଥିବା ସମାନ ପଦ୍ଧତ ିତା’ ପାଇଁ ଅନୁସୃତ
େହବା ଉଚତି୍। 15 ସମାଜ ନମିେନ୍ତ ଅଥର୍ାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହବ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ବେିଦଶୀମାେନ ସମାନ। 16 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବେିଦଶୀ ମୂଳ ବ୍ୟକି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏକ ବଧିି େହବ।”

17 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 18 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
େଦଶକୁ େନଇଯାଉଅଛ,ି େସହ ିେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହରୂିେପ କରିବ। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବା
େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏହାର କିଛ ିଅଂଶ ଅପର୍ଣ କରିବା ଉଚତି୍। 20

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟରୁ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ
ଏକ ପିଠା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। େଯପରି ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ
ଉପହାର, େସହପିରି ତାହା ଉେତ୍ତାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଦଳା ଅଟାର ଏକ ଅଂଶ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ।

22 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲେର ଏବଂ ଏହସିବୁ ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କି
ପାଳନ କର ନାହିଁ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ। 23 ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ। େସହସିବୁ ଆଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁ
େଦବା ଦନିଠାରୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଚରିକାଳ ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 24

ଯଦ ିତାହା ମଣ୍ତଳୀର ଅେଗାଚରେର ଭ୍ର ାନି୍ତେର େହାଇଥାଏ େତେବ ସମସ୍ତ
ମଣ୍ତଳୀ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ନମିେନ୍ତ
ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ବଧିିମେତ ତାହା ସହତି ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ତହିଁର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଏବଂ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ ଅପର୍ଣ
କରିବା ଉଚତି୍।

25 “ଆଉ ଯାଜକ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା ଉଚତି୍; ତହିଁେର େସମାେନ କ୍ଷମା ପାଇେବ, କାରଣ ତାହା
ଭ୍ର ାନି୍ତ ଓ େସମାେନ େସହ ିଭ୍ର ାନି୍ତ ସକାେଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଜି
ନଜି ଉପହାର ଅଥର୍ାତ୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁକୁ ଆଣ ିଅଛନି୍ତ। 26 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ବେିଦଶୀ ମୂଳ
ବାସୀନ୍ଦା କ୍ଷମା ପାଇେବ। କାରଣ େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଭୁଲ୍
କରିଥିେଲ।

27 “ଆଉ ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନଛିାେର ପାପ କେର, େତେବ େସ
ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ବଷର୍ୀୟ ଏକ ଛାଗବତ୍ସ ଆଣବିା ଉଚତି୍। 28

େଯଉଁ େଲାକ ଅନଛିାେର ଅପରାଧ କେର, ଯାଜକ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ
କରିବ, ତହିଁେର ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। 29 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀ ମୂଳ ବାସୀନ୍ଦା
ନମିେନ୍ତ ଅନଛିାେର କରାଯାଇଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ନମିେନ୍ତ ଏକା ବ୍ୟବସ୍ଥା
େହବ।

30 “ଯଦ ିେଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେର ପାପକମର୍ କେର େସ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କି ବେିଦଶୀ ମୂଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାସୀନ୍ଦା େହଉ, ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନନି୍ଦା କେର, େତେବ େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା େଲାକଙ୍କଠାରୁ ବହସି୍କାର େହବ।
31 କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କଲା ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ଭଙ୍ଗ କଲା, େତଣୁ େସ ବ୍ୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ବହସି୍କାର େହବ ଓ ତା’ର ପାପ େସ
ବହନ କରିବ।”

ବଶି୍ରାମବାରେର ଏକବ୍ୟକି୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିବା

32 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଥିବା ସମୟେର େଗାଟଏି ବ୍ୟକି୍ତକୁ ବଶି୍ରାମ
ବାରେର କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। 33 ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ
ତାକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ େସମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ନକିଟକୁ ତାକୁ ଆଣେିଲ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ତା’ର ଗ୍ଭରିପେଟ ଏକତି୍ରତ
େହେଲ। 34 ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ େସଠାେର ରଖିେଲ। କାରଣ ତା’
ପ୍ରତ ିକି ପ୍ରକାର ଶାସି୍ତ ବଧିାନ େହବ େସମାେନ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ।

35 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଇନ
ସଙ୍ଗତ ଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବ। ସମଗ୍ର ମଣ୍ତଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣ ିବାହାେର ପଥର
ପକାଇ ବଧ କରିେବ।” 36 େତଣୁ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସମଗ୍ର ମଣ୍ତଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ଆଣ ିପଥର ଫିଙି୍ଗ
ହତ୍ୟା କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ମାଗର୍

37 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 38 “ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଜଣାଇ ଦଅି, େସମାେନ ନଜି ନଜି ବସ୍ତ୍ରର
ଅଞ୍ଚଳେର ଝାଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳର ଝାଲର ଉପେର ନୀଳ
ସୂତ୍ର ଦଅିନୁ୍ତ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତାକୁ ଚରିକାଳ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚତି୍।
39 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େସହ ିଝାଲର ଏକାଠି ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା େଦଖି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମେନ କରି ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲ ିମନ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁସାେର ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କର ନାହିଁ।
40 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସସସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକ େହବା ଉଚତି୍।
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41 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ।ି”

େକେତକ ଅଧିପତ ିେମାଶାଙ୍କ ବପିକ୍ଷ ହୁଅନି୍ତ

େଲବୀର ଏକ ବଂଶଧର େକାରହ, େକାରହ ଯିଷ୍ହରର ପୁତ୍ର,
ତା’ର ପିତା କହାତ ଏବଂ ରୁେବନ୍ର ତନି ିଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦାଥନ
ଓ ଅବୀରାମ, ଇଲୟିାବର ଦୁଇ ପୁତ୍ର େପଲତର ପୁତ୍ର ଓନ୍।

2 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର 250 ଜଣ େନତୃବର୍ଗ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଗେଲ। 3 େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ବହୁତ ଗରୁୁତର େଦଖାଇଲ। ମଣ୍ତଳୀର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ପବତି୍ର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ତଳୀ ଉପେର କାହିଁକି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  େଦଖାଉଛ?”

4 ତା’ପେର େମାଶା ଏହା ଶୁଣ ିନଜିକୁ ନମ୍ର କରି ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ି
ରହେିଲ। 5 ତା’ପେର େମାଶା େକାରହକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କାଲ ିେଦଖାଇେବ, କିଏ ପ୍ରକୃତେର
ତାଙ୍କ େଲାକ ଓ କିଏ ପ୍ରକୃତେର ପବତି୍ର। ଆଉ େସ ତାକୁ ନଜି ପାଖକୁ
ଆଣେିବ, ଯାହାକୁ େସ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ। 6 େହ େକାରହ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ଅନୁଗାମୀମାେନ ଏହା କରିବା ଉଚତି୍। ବେିଶଷ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନଅି। 7

କାଲ ିତହିଁେର ଅଗି୍ନ ଦଅି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଥୁଅ।
ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ମେନାନୀତ କରିେବ େସ ହିଁ ପବତି୍ର
େହବ। େହ େଲବୀର ପୁତ୍ରମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁ ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭ୍ର ାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍।”

8 ଆଉ େମାଶା େକାରହକୁ କହେିଲ, “େହ େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଟକିିଏ ଶୁଣ। 9 ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ତଳୀରୁ ପୃଥକ୍ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ
ନେିୟାଜିତ କରିଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ତଳୀ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ େସବା
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରିଛନି୍ତ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଯେଥଷ୍ଟ ନୁହଁ କି? 10 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲବୀ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରିଅଛନି୍ତ। ଏହା
କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର କ୍ଷୁଦ୍ର  କଥା? ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଜକ େହବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରୁଛ? 11 ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗାମୀଗଣ ଦଳ ବାନି୍ଧ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇଅଛ। ହାେରାଣ କିଛ ିଅବଧିି କରି ନାହାନି୍ତ।
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବପିକ୍ଷେର ଅଭେିଯାଗ କରିଅଛ।”

12 ତା’ପେର େମାଶା ଇଲୀୟାବର ପୁତ୍ର ଦାଥନକୁ ଓ ଅବୀରାମକୁ
ଡ଼ାକିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯିବା ନାହିଁ। 13 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ମାରିବାକୁ ଆଣଅିଛ। ଏହା କ’ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ?
ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସକ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ। 14

ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ ମାନବୁି? ତୁେମ୍ଭତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ
େଦଶକୁ ଆଣ ିନାହଁ, ତୁେମ୍ଭ ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଉବର୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣି
ନାହିଁ, େଯଉଁଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିକାର
ପାଇବୁ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଠକିବ କି? ନା ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଉ
ନାହୁଁ।”

15 େତଣୁ େମାଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର କିଛ ିକ୍ଷତ ିକରି ନାହିଁ, ମୁଁ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ େଗାଟଏି ଗଧ ମଧ୍ୟ େନଇ ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏମାନଙ୍କର
େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ।”

16 ତା’ପେର େମାଶା େକାରହକୁ କହେିଲ, “କାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ େସଠାେର କାଲ ିରହବିା ଉଚତି୍। 17 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନଅି ଓ ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଦଅି। ପୁଣି
େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ପ୍ରେତ୍ୟକ 250 ପୁରୁଷ ଏହା

କରିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ହାେରାଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଟଏି େଗାଟଏି
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଆଣବିା ଉଚତି୍।”

18 େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ବେିଶଷ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ େନଇ
ତହିଁେର ଅଗି୍ନ େଦେଲ। ପୁଣ ିତାହା ଉପେର ଧୂପ େଥାଇ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙ୍କ ସହତି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ। 19 ପୁଣି
େକାରହ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀକି ଏକତି୍ରତ କରି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ଆବଭିର୍ାବ େହଲା।

20 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 21

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମଣ୍ତଳୀଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ ଏକନମିିଷେର
େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା।”

22 ତହୁଁ େସମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିକହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ କ’ଣ ଚନି୍ତ ା କରୁଛନି୍ତ , ଯଦ ିମଣ୍ତଳୀର େକହି
ପାପ କେର, ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀକୁ ଉତ୍ପିଡ଼ୀନ କରିବା ଉଚତି୍ କି?”

23 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “ତୁେମ୍ଭ ମଣ୍ତଳୀକୁ
କୁହ, େକାରହ, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମର ତମ୍ୱୁଠାରୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଆନୁ୍ତ।”

25 େମାଶା ଉଠି ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
େନତୃବଗର୍ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। 26 ତହୁଁ େମାଶା ମଣ୍ତଳୀକି
କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ଛାଉଣରୁି
ଉଠିଯାଅ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିମାତ୍ର ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ। ନେଚତ୍
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ବନିଷ୍ଟ େହବ।”

27 ଏଥିେର େଲାକମାେନ େକାରହ, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମର ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁଠାରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ ବାହାରକୁ ଆସ ିନଜି ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ,
ପୁତ୍ର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁର ଫାଟକେର ଠିଆ େହେଲ।

28 ତା’ପେର େମାଶା କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ େଦବ ିେଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ନଜି ମନରୁ
କିଛ ିକରୁ ନାହିଁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 29 ଯଦ ିଏହ ିେଲାକମାେନ
ସ୍ୱାଭାବକି ଭାବେର ମରନି୍ତ , େତେବ ବୁଝେିବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ପଠାଇନାହାନି୍ତ। 30 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେବ େକୗଣସ ିନୂତନ କମର୍ କରନି୍ତ ,
ଆଉ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ବସି୍ତାର କରି େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସବର୍ଶ୍ୱ
ଗ୍ରାସ କେର, େସମାନଙୁ୍କ ଜିଅନ୍ତା କବର ଦଅି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହୃଦ୍େବାଧ କରିବ େଯ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କଳୁଷିତ କରିଅଛନି୍ତ।”

31 େମାଶା ତାଙ୍କର ଏହ ିବକ୍ତବ୍ୟ େଶଷ କରିବା ମାେତ୍ର େସମାନଙ୍କ
ଅଧଃସ୍ଥ ଭୂମି ଫାଟଗିଲା। 32 ପୁଣ ିପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ବସି୍ତାର କରି
େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ େକାରହର ସପକ୍ଷ େଲାକଙୁ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କର ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରାସ କଲା। 33 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଜିଅନ୍ତା
କବର େନେଲ ଓ ପୃଥିବୀ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭପି େଦଲା। ଏଥିେର େସମାେନ
ମଣ୍ତଳୀରୁ େପାଛ ିେହାଇଗେଲ।

34 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚତି୍କାର ଶୁଣି
ଏେଣ େତେଣ ପଳାୟନ କେଲ। ଆଉ େସମାେନ କହେିଲ, “ପୃଥିବୀ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ।”

35 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ େସହ ି250 ଧୂପ
ଉତ୍ସଗର୍କାରୀଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।

36 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 37 “ଯାଜକ ହାେରାଣର
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ କୁହ, େସ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିସମସ୍ତ ବେିଶଷ
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ବାହାର କରିେଦଉ। େସ ପାଉଁଶକୁ େସଠାେର ବଞି୍ଚେିଦଉ।
େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଥିେଲ, େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ
ଗଲା। ମାତ୍ର େସହ ିବେିଶଷ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଗଡୁ଼କି ପବତି୍ର, କାରଣ େସଗଡୁ଼କି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ େସସବୁକୁ ପିଟାପାତ୍ର କରାଯାଉ
ଓ ତାହା ଯଜ୍ଞେବଦରି ଆଚ୍ଛାଦକ ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ େହଉ। ଏହସିବୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ।”

39 େତଣୁ ଇଲୀୟାସର େସହ ିଦଗ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କର କଂସାର
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଏକତି୍ରତ କଲା। େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଧାତୁ ଆଚ୍ଛାଦକ ରୂେପ

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 15:41 116 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16:39



17

18

ଏହାକୁ ପିଟ ିକେଲ। 40 ଏହ ିଧାତୁ ଆଚ୍ଛାଦକ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ମେନପକାଇ ଦଏି େଯ, ହାେରାଣଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପ ଜାଳି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଯଦ ିଅନ୍ୟ େକହ ିଏହି
େସବା କରିବ, େସ େକାରହଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ ପରି େହବ େବାଲ ିଯାହା
େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣାଇ ଥିେଲ।

ହାେରାଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ

41 ତା’ ପରଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରି କହେିଲ େଯ, “େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।”

42 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକତି୍ରତ େହେଲ, େସମାେନ ବୁଲପିଡ଼େିଲ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ େଦଖିେଲ
େଯ, ତାହା େମଘେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଥିଲା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା
େଦଖାଯାଉଥିଲା। 43 ତା’ପେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେିଲ।

44 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 45 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ମଣ୍ତଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଯାଅ, ଆେମ୍ଭ ଏକ ନମିିଷେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର
କରିବା।” ଏଥିେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ।

46 ତା’ପେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପିତ୍ତଳର
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଅଗି୍ନ ଦଅି। ଏଥିେର ଧୂପ
େଦଇ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ତଳୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କର।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ ିେକ୍ର ାଧିତ େହାଇଛନି୍ତ , ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣ।ି”

47 େତଣୁ ହାେରାଣ େମାଶାଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାେର ତାହା େନଇ ସମାଜ
ମଧ୍ୟକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ। େସେତେବଳକୁ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ
ଆରମ୍ଭ େହାଇଥିଲା। ତହିଁେର େସ ଧୂପ େଦଇ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କେଲ। 48 ହାେରାଣ ମୃତ ଓ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଠିଆ େହେଲ। ତା’ପେର ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହଲା। 49 େକାରହର କଥା
େହତୁ ମରିଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ି14,700 େଲାକ ଏହ ିମହାମାରୀେର
ମେଲ। 50 ତହୁଁ ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହବାରୁ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ଦ୍ୱ ାରେର େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ହାେରାଣଙୁ୍କ ମହାନ ଯାଜକ ରୂେପ ପ୍ରମାଣ କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାର ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ର େନତୃବଗର୍ଙ୍କଠାରୁ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଆଶାବାଡ଼ି

ନଅିନୁ୍ତ। େସହ ିଆଶାବାଡ଼ ିଉପେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତର ନାମ େଲଖ। 3 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭ େଲବୀର ଆଶାବାଡ଼େିର ହାେରାଣର ନାମ େଲଖିବ। କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିତୃଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଆଶାବାଡ଼ ିେହବ।
4 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଏହସିବୁ ଆଶାବାଡ଼ି
େସହଠିାେର ରଖ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଦଖା କେର। 5 ଏହା
କଲା ପେର ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକଙୁ୍କ ଯାଜକରୂେପ ମେନାନୀତ କରିବା
ତାହାର ଆଶାବାଡ଼ ିପଲ୍ଲ ବତି େହବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅଭେିଯାଗ କରୁଛନି୍ତ , େସଥିରୁ େସମାେନ
ନବୃିତ୍ତ ରହେିବ।”

6 େଯେତେବେଳ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େସମାନଙ୍କର ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କର େନତୃବଗର୍ମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଆଶାବାଡ଼ ିେନେଲ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ ବାରଟି
ଆଶାବାଡ଼ ିତାକୁ େଦେଲ। େସଥି ମଧ୍ୟେର ହାେରାଣଙ୍କର ଏକ ଆଶାବାଡ଼ି
ଥିଲା। 7 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖର ନୟିମ ତମ୍ୱୁେର ସମସ୍ତ
ସହେଯାଗୀମାନଙୁ୍କ ରଖିେଲ।

8 ଏହା ପେର ଆରଦନି େମାଶା ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସନୁି୍ଦକ େଦଖିେଲ, େଲବୀ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଥିବା ହାେରାଣଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼ି
ଅଙୁ୍କରିତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ ିଏହ ିଅଙୁ୍କର ବାହାର େହଲା। ଫୁଲ ଫୁଟଲିା ଓ

ପକ୍ୱ ବାଦାମ ଫଳିଲା। 9 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସହସିବୁ
ଆଶାବାଡ଼ ିଆଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ, େସମାେନ
ତାହା େଦଖି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ନଜି ନଜି ଆଶାବାଡ଼ ିେନେଲ।

10 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାେରାଣଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼କୁି
ନୟିମ ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ରଖ। ଏହା ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହୀ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସତକର୍ ସ୍ୱରୂପ ରଖାଯିବ। େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ ଓ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବ ିନାହିଁ।”
11 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

12 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିବୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ବନିଷ୍ଟ େହବୁ। 13 େଯେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆସୁଛ,ି
େସ ମରୁଅଛ,ି ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ ିବନିଷ୍ଟ
େହବା?”

ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲବୀମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ
ରହବି। ପୁଣ ିଯାଜକତ୍ୱର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର

ପୁତ୍ରଗଣ ଦାୟୀ ରହେିବ। 2 ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ
ଭ୍ର ାତୃଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ େଦେବ ଓ
ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ
ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ରହବି। 3 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିରଣୀ େଦେବ ଓ ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁର ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ  େନେବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପବତି୍ର ପାତ୍ର ନକିଟକୁ
କିମ୍ୱା ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଯିେବ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ମରନି୍ତ ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। 4 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ େଦଇ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
େସବାକମର୍ ସହତି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ରକ୍ଷଣୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ  େନେବ। ଆଉ
େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ।

5 “ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ େଯପରି ଆଉ ନ
ଉପୁେଜ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଓ ଯଜ୍ଞେବଦରି ସୁରକ୍ଷାର
ଦାୟିତ୍ୱ  େନବ। 6 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ
ଭ୍ର ାତୃଗଣ େଲବୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। େସମାେନ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବା କରି ପାରିେବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଉପହାର
ସ୍ୱରୂପ େଦେଲ। 7 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ସକଳ ବଷିୟେର ଓ ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଭତିେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଯାଜକତ୍ୱ
ପାଳନ କରିବ ଓ େସବା କରିବ, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାନଜନତି େସବାରୂେପ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାଜକତ୍ୱ  ପଦ େଦଲୁ। ଯଦ ିେକହ ିଅଜଣା ବ୍ୟକି୍ତ େମାର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ ଆେସ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।”

8 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଦଆିଯାଇଥିବା
ଉପହାରର ଦାୟୀତ୍ୱ  ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ
ମୁଁ େଦଉଥିବା ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶ େହବ। 9

ମହାପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ରର ଏହସିବୁ ଅଂଶଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର େହବ। ଏହ ିଅଂଶଗଡୁ଼କି
ଦଗ୍ଧ େହବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ ଯଥା: େସମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପାପାଥର୍କ
ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି। ଏଗଡୁ଼କି ମହାପବତି୍ର ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ। 10 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମହାପବତି୍ର ଭାବି
େଭାଜନ କରିବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହାକୁ େଭାଜନ
କରିେବ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପବତି୍ର େହବ।

11 “ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଦାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦଲୁ। ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଧିିସମ୍ମତ ଶୁଚ ିେଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରି ପାରିେବ।

12 “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େମା’ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ପ୍ରଥମଜାତ
ଉତ୍ତମ େତୖଳ, ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ତାହା ସବୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲୁ। 13 େସମାେନ ନଜି ନଜି ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େଯଉଁସବୁ
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ପ୍ରଥମ ପକ୍ୱଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , େସସବୁ ତୁମ୍ଭର େହବ, ତୁମ୍ଭ
ଗହୃସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଧିିସମ୍ମତ ଶୁଚ ିବ୍ୟକି୍ତ ତାହା େଭାଜନ କରିବ।

14 “ଇସ୍ରାଏଲେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁମ୍ଭର େହବ।
15 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍

କରିେବ। େସମାେନ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର, ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମଜାତକୁ ଓ
ଅଶୁଚ ିପଶୁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚତି୍। 16 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଏକ
ମାସର ଶିଶୁକୁ ମୁକ୍ତ କର, ତା’ର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
େକାଡ଼ଏି େଗରା ପରିମିତ େଶକଲ ଅନୁସାେର ପାଞ୍ଚ େଶକଲ ରୂପାେର ମୁକ୍ତ
କରିବ।

17 “ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େଗାରୁ କିମ୍ୱା େମଷ କିମ୍ୱା ଛାଗର ପ୍ରଥମଜାତକୁ ମୁକ୍ତ
କରିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ପବତି୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସମାନଙ୍କର
ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି ଏବଂ େସମାନଙ୍କର େମଦକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 18 ଆଉ େସମାନଙ୍କର ମାଂସ,
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାଥର୍କ ବକ୍ଷ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଚଟୁଆ, ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର
େହବ। 19 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େଯଉଁସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପବତି୍ର କରି
ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାରରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର
କନ୍ୟାଗଣକୁ େଦଲୁ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶପାଇଁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୟିମ।”

20 ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାନଙ୍କ ଭୂମିେର ତୁମର
େକୖଣସ ିଅଧିକାର ରହବି ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଭାଗ
ରହବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଭାଗ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର।

21 “ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ଏକ ଦଶମାଂଶ େଦେବ,
େଲବୀ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାେନ ଏହା ଉପେଭାଗ କରିେବ, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େସବାକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ପରିେଶାଧେର ମୁଁ ଏହା େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େଦଲ।ି 22 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ
ଆସେିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଆସେିଲ ମରିେବ। 23 ମାତ୍ର େଲବୀମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବା କରିେବ ଓ େସମାେନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହେିବ।
ଏହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିେଦଶ ଅଧିକାର ପାଇେବ
ନାହିଁ। 24 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ
ଉପହାରରୂେପ େଯଉଁ ଏକ ଦଶମାଂସ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦଲ।ି ଏଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ।”

25 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 26 “େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
କହବି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
େଯଉଁ ଏକ ଦଶମାଂଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ, ତାହା େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େମାଟରୁ ପାଇଥିବା ଏକ ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 27 ଠିକ୍ ଶସ୍ୟ ଓ
ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପରି ଏହା ତୁମ୍ଭର ଉପହାର େହବ। 28 ଏହରୂିେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ଏକ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ
କରିବ, ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଉଥିବା ଉପହାର ଯାଜକ
ହାେରାଣକୁ େଦବ। 29 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁରୁ ସେବର୍ାତ୍ତମ ଓ ପବତି୍ରତମ ଅଂଶ
ମେନାନୀତ କରି ଦଶମାଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

30 “େମାଶା େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ସେବର୍ାତ୍ତମ ଅଂଶ ଉତ୍ସଗର୍ କର, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଉତ୍ସଗର୍
କରୁଥିବା ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚତି୍। 31 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର େଲାକମାେନ ସବୁ ସ୍ଥାନେର ତାହା େଭାଜନ
କରିବ। କାରଣ ତାହା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କରିଥିବା େସବାକାଯର୍୍ୟର ପୁରସ୍କାର
ଅେଟ। 32 ଆଉ େସହ ିଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ

ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପାପ ବହନ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ନ ମରିବ େସଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପବତି୍ର
କରିବ ନାହିଁ।”

ଲାଲରଙ୍ଗ ଗାଭୀର ଭସ୍ମ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 2

“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ବଧିି େଦଇ ଅଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଯାହାଠାେର ଖୁଣ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଉପେର

େକେବ ଯୁଆଳି ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣନୁ୍ତ। 3 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଗାଈକୁ
ଇଲୟିାସର ଯାଜକକୁ େଦବ। େସ ତାହାକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ଆଣ ିବଧ
କରିବ। 4 ଯାଜକ ଇଲୟିାସର ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ରକ୍ତକୁ
େନଇ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ସାତଥର ଛଞି୍ଚବି। 5 ଆଉ ଜେଣ ତାହାର
ଦୃଷି୍ଟ େଗାଚରେର େସହ ିଗାଈକି ଦଗ୍ଧ କରିବ, େସ ତାହାର େଗାମୟ
ସହତି ଚମର୍, ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରିବ। 6 ତହୁଁ ଯାଜକ ଏରସ କାଠ,
ଏେସାବ୍ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା େନଇ େସହ ିଗାଈ ଦାହର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେର
ପକାଇବ। 7 ତା’ପେର େସ ଯାଜକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର
ସ୍ନାନ କରିବ। ତା’ପେର େସ ଛାଉଣକିି ଆସବି। ପୁଣ ିଯାଜକ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 8 େଯଉଁ େଲାକ େସହ ିଗାଈକି ଦଗ୍ଧ କରିବ,
େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ। ଆଉ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

9 “ଏହା ପେର େକୗଣସ ିଶୁଚେିଲାକ େସହ ିଗାଈର ଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି
ଛାଉଣ ିବାହାେର େକୗଣସ ିଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର ରଖିବ। େସହ ିଭସ୍ମ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କର ପାଣକୁି ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ରଖାଯିବ। ତାହା ଶୁଚି
କରଣାେଥର୍ ଉତ୍ସଗର୍ ଅେଟ।

10 “ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େସ ଗାଈର ଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କେର େସ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
“ଏହ ିବଧିି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶେର ଜନି୍ମ ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଲାଗ ୁେହବ।
ଏହ ିନୟିମ ଚରିସ୍ଥାୟୀ। 11 ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଛୁଏଁ,
େତେବ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 12 େସ ତୃତୀୟ ଦନିେର ଓ
ସପ୍ତମ ଦନିେର ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକରିବ। ଯଦ ିେସ ତୃତୀୟ ଦନିେର ନଜିକୁ
ଶୁଚ ିନ କେର େତେବ େସ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଶୁଚ ିେହବ ନାହିଁ। 13 ଯଦି
େକହ ିଶବ ଛୁଇଁ ନଜିକୁ ଶୁଚ ିନ କେର େତେବ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର
ତମ୍ୱୁକୁ ଅଶୁଚ ିକେର। େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବହଷି୍କାର ରହବି। ତାହା ଉପେର ଶୁଚ ିନମିେନ୍ତ ଜଳ ଛଞି୍ଚା ଯାଇ ନ ଥିବାରୁ
େସ ଅଶୁଚ ିେହବ। ତା’ର ଅେଶୗଚ ତାହାଠାେର ରହବି।

14 “େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ୱୁ ଭତିେର ମେଲ ତହିଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ।ି
େଯେକହ ିେସହ ିତମ୍ୱୁେର ଥାଏ ଓ େଯେକହ ିେସହ ିତମ୍ୱୁକୁ ଆେସ େସ
ସାତ ଦନି ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିେହାଇ ରହବି। 15 ଢ଼ାଙୁ୍କଣ ିନ ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େମଲାପାତ୍ର ଅଶୁଚ ିେହବ। 16 ପୁଣ ିେକହ ିଯଦ ିେଖାଲା େକ୍ଷତ୍ରେର
ଯୁଦ୍ଧେର ନହିତ ମୃତ େଦହ, ମନୁଷ୍ୟ ଅସି୍ଥ କିମ୍ୱା କବର ଛୁଏଁ, େତେବ େସ
ସାତ ଦନି ଯାଏ ଅଶୁଚ ିରହବି।

17 “ପୁଣ ିେଲାକମାେନ େସହ ିଅଶୁଚ ିେଲାକକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ
ପାପାଥର୍କ ବଳିର ଦଗ୍ଧ ଭସ୍ମ େନେବ ଓ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରେର ରଖି
ପ୍ରବାହଜଳ େସଥିେର ଢ଼ାଳିେବ। 18 ତା’ପେର ଜେଣ ଶୁଚମିନ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଏକ
ଏେସାବ୍ ଶାଖା େନଇ େସହ ିଜଳେର ବୁଡ଼ାଇବା ଉଚତି୍। େସ େସହ ିତମ୍ୱୁ
ଉପେର, ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଉପେର, େସଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଉପେର ଓ
ଅସି୍ଥ, କି ହାତ କି ମୃତ କବର ଛୁଇଁଥିବା େଲାକ ଉପେର ତାହା ଛଞି୍ଚବି।

19 “ତତ୍ପେର େସହ ିଶୁଚମିନ୍ତ େଲାକ ତୃତୀୟ ଦନିେର ଓ ସପ୍ତମ
ଦନିେର େସହ ିଅଶୁଚ ିଜଣକ ଉପେର ତାହା ଛଞି୍ଚବି। ତହୁଁ େସ ସପ୍ତମ
ଦନିେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚତି୍। ଆଉ େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚତି୍ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େସ ଶୁଚ ିେହବ।
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20 “ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଅଶୁଚ ିେହାଇ ନଜିକୁ ପରିଷ୍କାର ନ କରିବ
େସହ ିପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ୍ ରହବି। କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଅଶୁଚ ିକଲା। ତାହା ଉପେର ଅେଶୗଗ୍ଭଥର୍କ ଜଳ େସଚତି
େହଲା ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ଅଶୁଚ।ି 21 ଏହା େସମାନଙ୍କ ପାଳନୀୟ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ। ଆଉ େଯେକହ ିେସହ ିଅେଶୗଗ୍ଭଥର୍କ ଜଳ
େସଚନ କେର, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ। ପୁଣ ିେଯେକହ ିେସହି
ଅେଶୗଗ୍ଭଥର୍କ ଜଳ ଛୁଏଁ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 22 ଆଉ
େସହ ିଅଶୁଚ ିେଲାକ ଯଦ ିଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଛୁଏଁ, େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।”

ମରିୟମର ମୃତୁ୍ୟ

ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ପ୍ରଥମ ମାସେର
ସୀନ୍ ମରୁଭୂମିେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। େସମାେନ କାେଦଶେର
ବାସ କେଲ। ମରିୟମ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ

ତାଙୁ୍କ େସଠାେର କବର ଦଆିଗଲା।

େମାଶାଙ୍କର ଭ୍ରମ

2 େସହ ିସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନ ଥିଲା। ତହୁଁ
େଲାକମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 3

େସହ ିେଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କରି କହେିଲ, “ହାୟ!
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପେଛ
ମରିଥା’ନୁ୍ତ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜକୁ ଏହ ିମରୁଭୂମିକୁ
ଆଣଲି? ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ େଯପରିକି ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପଶୁମାେନ ଏଠାେର ମରିବୁ? 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ମିଶର େଦଶରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଏହ ିକଦଯର୍୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣଲି? ଏଠାେର ଶସ୍ୟ,
ଡ଼ମିି୍ୱରି, ଦ୍ର ାକ୍ଷା କିମ୍ୱା ଡ଼ାଳିମ୍ୱ କିଛ ିନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ ିନାହିଁ।”

6 ଏଥିେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାରକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହଲା।

7 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 8 “ତୁେମ୍ଭ ଆଶାବାଡ଼ ିନଅି,
ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହାେରାଣ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀକି ଏକତ୍ର କରିବା ଉଚତି୍।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିେଶୖଳକୁ ଜଳ େଦବା ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା ଦଅି। ତହିଁେର େସହ ିେଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣଙୁ୍କ ଜଳ ପାନ କରାଇବ।”

9 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପଡ଼ଥିିବା
ଆଶାବାଡ଼ ିେନେଲ। 10 ପୁଣ ିେମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସହ ିେଶୖଳ ସମ୍ମୁଖେର
ସମଗ୍ର ମଣ୍ତଳୀକୁ ଏକତ୍ର କେଲ। େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ବେିଦ୍ର ାହୀଗଣ,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିେଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବୁ।”
11 ଏହା ପେର େମାଶା ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ କରି ଆପଣା ଆଶାବାଡ଼େିର
େସହ ିେଶୖଳକୁ ଦୁଇଥର ଆଘାତ କେଲ। େଶୖଳରୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବାହାରିଲା।
ତହୁଁ ମଣ୍ତଳୀ ଓ େସମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣ ଜଳପାନ କେଲ।

12 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ଏବଂ
େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର େମାେତ ପବତି୍ର ରୂେପ ସମ୍ମାନ େଦଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶ ଭତିରକୁ େନବ ନାହିଁ, ଯାହା
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଛ।ି”

13 ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ମିରୀବାଃ-ଜଳ େବାଲ ିକୁହାଗଲା, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ବବିାଦ କେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ରରୂେପ ମାନ୍ୟ େହେଲ।

ଇେଦାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବାକୁ ନ େଦବା

14 ଅନନ୍ତର େମାଶା କାେଦଶରୁ ଇେଦାମୀୟ ରାଜା ନକିଟକୁ
ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କହ ିପଠାଇେଲ,
“ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ରାଏଲ କହଛିନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁସବୁ
େକ୍ଳଶ ଘଟ ିଅଛ ିଜାଣ। 15 ବହୁ ବଷର୍ପୂେବର୍ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷ କିପରି
ମିଶରକୁ ଗେଲ ଓ ମିଶରେର ଦୀଘର୍କାଳ ବାସ କେଲ ଓ ମିଶରୀୟମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ କୁବ୍ୟବହାର
କେଲ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ। 16 େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିାପ କଲୁ ଓ େସ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା
ଶୁଣେିଲ। େସ ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ମିଶରରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ।
“ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େଦଶର ସୀମାସି୍ଥତ କାେଦଶ ନଗରେର ଅଛୁ। 17

ଆେମ୍ଭ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ
ଦଅି। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯିବୁ ନାହିଁ,
କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭର କୂଅରୁ ଜଳପାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ େକବଳ
ରାଜପଥ େଦଇ ଗମନ କରିବୁ। ତୁମ୍ଭ େଦଶର ସୀମା ଅତକି୍ରମ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣ କିମ୍ୱା ବାମକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ।”

18 କିନୁ୍ତ ଇେଦାମ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇଯିବ
ନାହିଁ, ଗେଲ ଆେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ େନଇ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିା।”

19 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ତୁମ୍ଭ
ସଡ଼କ େଦଇ ଯିବୁ। ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁ ଜଳ ପାନ
କରିବୁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ େଦବୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ତୁମ୍ଭ
େଦଶ େଦଇ ପାଦେର ଯିବୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉକିଛ ିକରିବୁ ନାହିଁ।”

20 ମାତ୍ର ଇେଦାମ ପୁନବର୍ାର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା!”
ତା’ପେର ଇେଦାମ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାକୁ ବାହାରିେଲ। 21 ଏହପିରି ଇେଦାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବାର ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ େଫରିଯାଇ ଅନ୍ୟ ବାଟେର ଗେଲ।

ହାେରାଣଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

22 ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ କାେଦଶରୁ େହାର ପବର୍ତକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। 23 େହାର ପବର୍ତ ଇେଦାମ େଦଶର ସୀମା ନକିଟେର ଅବସି୍ଥତ।
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “ହାେରାଣର
ଏହା ମୃତୁ୍ୟ ସମୟ ଓ େସ ତା’ର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ। ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସହ ିେଦଶେର େସ
ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଉଭୟ ମିରୀବାଃ-ଜଳ ନକିଟେର
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କଲ।

25 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସରକୁ େହାର ପବର୍ତ
ଉପରକୁ େନଇଯାଅ। 26 ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିନବା ଉଚତି୍
ଓ ତା’ର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସରକୁ େସଗଡୁ଼କି ପିନ୍ଧାଇ େଦବା ଉଚତି୍। େସ ପବର୍ତ
ଉପେର ମରିବ ଓ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ।”

27 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ। େମାଶା, ହାେରାଣ
ଓ ଇଲୟିାସର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େହାର ପବର୍ତକୁ
ଉଠିେଲ। 28 େମାଶା ହାେରାଣଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିଲ ଓ େସଗଡୁ଼କି
ଇଲୟିାସରକୁ ପିନ୍ଧାଇେଲ। ତା’ପେର ହାେରାଣ ପବର୍ତ ଉପେର ମେଲ।
େମାଶା ଓ ଇଲୟିାସର ପବର୍ତରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 29 ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ହାେରାଣଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଜାଣେିଲ। େତଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
ତରିିଶ୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହାେରାଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଶାକ ଦବିସ ପାଳନ କେଲ।
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କିଣାନବଂଶୀୟଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ

କିଣାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଆରାଦ ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ
କରୁଥିବା େବେଳ ଶୁଣେିଲ େଯ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
ଅଥାରୀମର ପଥ େଦଇ ଆସୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ େସମାନଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ। 2

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ: “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ନଗରସବୁ ବନିାଶ କରିବୁ।”

3 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ, େସ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗର ବଜ୍ଜ ର୍ନୀୟ
ରୂେପ ବନିାଶ େହଲା। େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ହମର୍ା େହଲା।

ପିତ୍ତଳ ସପର୍

4 ତା’ପେର େସମାେନ ଇେଦାମ େଦଶ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େହାର ପବର୍ତରୁ େଲାହତି ସାଗର ପଥ େଦଇ ଯାତ୍ରା କେଲ। ପୁଣ ିଦୀଘର୍ପଥ
େଯାଗୁଁ େସମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟହରା େହାଇଗେଲ। 5 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱର ଓ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିମରୁଭୂମିେର ମାରିବାକୁ ମିଶର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି? ଏଠାେର େରାଟୀ ନାହିଁ କି ଜଳ ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଅଖାଦ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁ।”

6 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବଷିଧର ସପର୍ େପ୍ରରଣ କେଲ।
େସହ ିସପର୍ମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଂଶନ କରିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅେନକ
େଲାକ ମେଲ। 7 ଏଥିେର େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ନେିବଦନ କେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ
କରି ପାପ କରିଅଛୁ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େସ
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସପର୍ମାନଙୁ୍କ ଦୂେରଇ େନେବ।” େତଣୁ
େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ।

8 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଗାଟଏି ପିତ୍ତଳ ସପର୍ ନମିର୍ାଣ
କରି େଗାଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ରଖ। ସପର୍ଦ୍ୱ ାରା ଦଂଶିତ େହାଇଥିବା
େଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ ନାହିଁ, ଯଦ ିେସମାେନ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର
ଥିବା ସପର୍କୁ େଦଖନି୍ତ।” 9 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କେଲ। େସ ଏକ ପିତ୍ତଳର ସପର୍ ନମିର୍ାଣ କରି େଗାଟଏି ଖମ୍ୱ ଉପେର
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େତଣୁ ସପର୍ ଦଂଶିତ ବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିଖମ୍ୱସି୍ଥତ ପିତ୍ତଳ ସପର୍
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ବଞ୍ଚେିଲ।

େମାୟାବକୁ ଯାତ୍ରା

10 ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କରି ଓେବାତେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 11 ତାହାପେର ଓେବାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପୂବର୍ ଦଗିେର
େମାୟାବର ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ ମରୁଭୂମିେର ଇୟୀଅବାରୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 12 ପୁଣ ିେସମାେନ େସଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି େସରଦ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 13 େସଠାରୁ େସମାେନ ଯାତ୍ରା କରି
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ନଗିର୍ତ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍
ମରୁଭୂମିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। କାରଣ େମାୟାବର ଓ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ େମାୟାବର ସୀମା ଥିଲା। 14

ଏଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକେର କଥିତ ଅଛ,ି ଯଥା:
“ଘୂଣିର୍ବାୟୁେର ବାେହବକୁ ଓ ଅେଣ୍ଣର୍ାନର ସକଳ ଉପତ୍ୟକା। 15 ଘାଟରି
ଗଡ଼ାଣଗିଡୁ଼କି େଯଉଁଗଡୁ଼କି ଆରର ନବିାସ ଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ
େସଗଡୁ଼କି େମାୟାବର ସୀମାେର ଅବସି୍ଥତ ଥିଲା।”

16 େସଠାରୁ େସମାେନ େବର ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। େସହ ିକୂପ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଜଳ େଦବ।ି” 17 େସହି
ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ଏହ ିଗୀତ ଗାଇେଲ:
“େହ କୂପଜଳ, ଉଚୁ୍ଛଳିଉଠ,
ତହିଁ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର।
18 ରାଜାମାେନ ଓ ଅଧିପତମିାେନ
େସହ ିକୂପ େଖାଳିଛନି୍ତ।

କୁଳୀନମାେନ ଓ ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼େିର ଓ ରାଜଦଣ୍ଡେର
ତାହା େଖାଳିଛନି୍ତ।

ଏହା ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ଏକ ଉପହାର ଅେଟ।”
19 େଲାକମାେନ ମତ୍ତାନରୁ ନହଲୀେୟଲକୁ ଓ ନହଲୀେୟଲଠାରୁ

ବାେମାତକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 20 ବାେମାତରୁ େମାୟାବ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ଉପତ୍ୟକା
େଦଇ ପିସ୍ଗା ପବର୍ତର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। ତାହା ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ
ଥିଲା।

ସୀେହାନ ଓ ଓଗ

21 ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନ ନକିଟକୁ
େକେତକ ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ,
22 “ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ୱା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବୁ ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ କୂପରୁ ଜଳପାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ
େଦଶସୀମା ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକବଳ ରାଜପଥ େଦଇ ଗମନ କରିବୁ।”

23 ମାତ୍ର ସୀେହାନର ରାଜା ଆପଣା େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। େସ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରିେଲ। ଯହସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିେସ
ଇସ୍ରାଏଲର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।

24 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ତା’ପେର
େସମାେନ ଅେଣ୍ଣର୍ାନଠାରୁ ଯେଦ୍ଦାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଥର୍ାତ୍ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର େହେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦଶ ଅଧିକାର
କେଲ କିନୁ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ। 25 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ େସ ସମସ୍ତ ନଗର ଦଖଲ
କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗରେର ଅଥର୍ାତ୍
ହଷି୍େବାନେର ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ନଗରେର ବାସକେଲ। 26 କାରଣ
ହଷି୍େବାନ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ନଗର ଥିଲା।
େସ େମାୟାବର ପୂବର୍ ରାଜା ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଏବଂ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ। 27 ଏଥିନମିେନ୍ତ କବମିାେନ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ହଷି୍େବାନକୁ ଆସ,
ସୀେହାନ ନଗର ନମିିର୍ତ େହଉ ଓ ଦୃଢ଼ଭୂିତ େହଉ।
28 ହଷି୍େବାନଠାରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି
ଏକ ଶିଖା ସୀେହାନ ନଗରରୁ ବାହାରିଲା।

େସହ ିଅଗି୍ନ େମାୟାବର ଆର ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା
ଏବଂ ଅେଣ୍ଣର୍ାନର ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କଲା।
29 େହ େମାୟାବ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖିତ ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ କେମାଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହରାଇଛ।

ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣ ପଳାୟନ କରିଛନି୍ତ ,
ତା’ର କନ୍ୟାମାେନ ଇେମାରୀୟ ଶାସକ କତ୍ତର୍ା ରାଜା ସୀେହାନ ହସ୍ତେର

ବନ୍ଦୀ େହାଇଛନି୍ତ।
30 େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଗଣ ହଷି୍େବାନଠାରୁ ଦୀେବାନ

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଶର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛୁ।
ହଷି୍େବାନ୍ ଦୀେବାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା।
ଆେମ୍ଭମାେନ େନାଫହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ, ଯାହା େମଦବା ନକିଟେର

ଅଛ।ି”
31 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ କେଲ।
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32 େମାଶା ଯାେସର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର େଲାକ
ପଠାଇେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ତହିଁର ସମସ୍ତ େଛାଟ ନଗରଗଡୁ଼କୁି
ଅକି୍ତଆର କେଲ ଓ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
େଦେଲ।

33 ତହୁଁ େସମାେନ ବାଶନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ। ବାଶନର ରାଜା
ଓଗ ତାହାର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଇଦି୍ର ୟୀଠାେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।

34 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସ ରାଜାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ମୁଁ ତାହାକୁ, ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ସମର୍ପଣ କରିବ।ି ତୁେମ୍ଭ ହଷି୍େବାନବାସୀ ଇେମାରୀୟ ରାଜା
ସୀେହାନ ପ୍ରତ ିେଯପରି କରିଥିଲ, ତାହା ପ୍ରତ ିେସହପିରି କରିବ।”

35 ଏଣୁ େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାହାକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଏବଂ
େସମାେନ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କେଲ।

ବଲିିୟମ ଓ େମାୟାବର ରାଜା

ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାୟାବର ଯଦ୍ଦର୍ନର
ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟସ୍ଥ
ଯିରୀେହାଠାେର େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

2 ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା
ସପି୍େପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ୍ େଦଖିେଲ। 3 ଏଣୁ େସ େମାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା,
ଆଉ େମାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଉଦବଗି୍ନ ଥିେଲ।

4 େମାୟାବ ମିଦୟିନୀୟ ପ୍ରାଚୀନଗଣକୁ କହେିଲ େଯ, “ଏହସିବୁ
େଲାକମାେନ ଗାଈପରି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଭୂମିେର ଚରିଯିେବ। େଗାରୁ
େଯପରି ପଦାରୁ ଘାସ ଗ୍ଭଟଖିାଏ, େସହପିରି ଏହ ିଜନତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସବୁ ଗ୍ଭଟ ିପକାଇେବ।”
େସ ସମୟେର ବାଲାକ୍ େମାୟାବର ରାଜା ଥିେଲ। େସ ସପି୍େପାର ପୁତ୍ର

ଥିେଲ। 5 ତହୁଁ େସ ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୟିମ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହ
ପଠାଇେଲ। େସହ ିସମୟେର ବଲିୟିମ ନଜି ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙ୍କର େଦଶର
ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ ପାେଥାର ନଗରେର ଥିେଲ। ବାଲାକ୍ର ବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା,
“ମିଶରରୁ ବହୁତ େଲାକ ଆସେିଲ। େସମାେନ ସମଗ୍ର େଦଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ
କରିଅଛନି୍ତ ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଛନି୍ତ। 6 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆସବିାକୁ ଓ ଆମ୍ଭ ତରଫରୁ ଏହସିବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦବା ପାଇଁ ନେିବଦନ କରୁଅଛୁ। କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ବଳବାନ୍ ଅଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରୁ
ବାହାର କରି ପାରିବୁ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କର,
େସମାେନ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଶାପ ଦଅି, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ
ହୁଏ।”

7 ତହୁଁ େମାୟାବର ଓ ମିଦୟିନର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଉପହାର େନଇ
ଆସେିଲ। େସମାେନ ବଲିୟିମ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ବାଲାକ ଯାହା
କହଥିିେଲ ତାହା କହେିଲ।

8 ତହୁଁ ବଲିୟିମ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ରାତି୍ର
ଏଠାେର ରୁହ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯାହା କହେିବ ତାହା ମୁଁ ପୁନବର୍ାର
ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି” ତହୁଁ େମାୟାବର ଅଧିପତମିାେନ ବଲିୟିମ ସହତି ରାତି୍ର
ଯାପନ କେଲ।

9 ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେର ବଲିୟିମ ନକିଟେର ଆବଭିର୍ାବ େହେଲ ଏବଂ
ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ସହତି ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହ ିେଲାକମାେନ
କିଏ?”

10 ବଲିୟିମ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହଲିା, “େମାୟାବର ରାଜା ସପି୍େପାରର
ପୁତ୍ର ବାଲାକ୍ େମା’ ନକିଟକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇଅଛନି୍ତ। 11 େଦଖ, ଏହି
େଲାକମାେନ ମିଶରରୁ ଆସଛିନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏେତ ଅଧିକ େଯ
େସମାେନ ସମଗ୍ର େଦଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଛନି୍ତ। ଆସ ଏବଂ େମା’ ତରଫରୁ

େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହବୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇ ପାରିବୁ।”

12 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୟିମକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବା ଉଚତି୍
ନୁହଁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ େମାର ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି”

13 ଏଥିେର ବଲିୟିମ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଉଠି ବାଲାକଙ୍କ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଦଶକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ।”

14 େତଣୁ େମାୟାବର ଅଧିପତମିାେନ ବାଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
କହେିଲ, “ବଲିୟିମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆସବିାକୁ ନାସି୍ତ କେଲ।”

15 ଏହା ପେର ବାଲାକ୍ ପୂବର୍ାେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ବଲିୟିମ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 16 େସମାେନ
ବଲିୟିମ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ସପି୍େପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ୍ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ତୁେମ୍ଭ ବାରଣ
କରିବ ନାହିଁ। 17 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ
ଭଲ ଭାବେର ପୁରସ୍କାର େଦବ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହା କହବି ତାହା ମୁଁ
କରିବ,ି ଏଣୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ନମିେନ୍ତ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି।”

18 ଏଥିେର ବଲିୟିମ ବାଲାକ୍ର ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିବାଲାକ୍
ସୁନା, ରୂପାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ନଜିର ଗହୃକୁ େମାେତ େଦଇ ଦଅିନି୍ତ , ତଥାପି ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ। 19

ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି
ଆଜି ରାତି୍ର ଏଠାେର ରୁହ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଉ ଯାହା କହେିବ ତାହା
ମୁଁ ଜାଣବି।ି”

20 େସହ ିରାତି୍ରେର ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୟିମ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ
କହେିଲ, “ଯଦ ିଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିବାକୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଯାଇପାର, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ହିଁ କରିବା ଉଚତି୍।”

ବଲିିୟମ ଓ ତାଙ୍କର ଗଧ

21 ତା’ ପରଦନି, ବଲିୟିମ ନଜିର ଗଧ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି
େମାୟାବର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ସହତି ଗମନ କେଲ। 22 େସେତେବେଳ
ବଲିୟିମ ଆପଣା ଦୁଇ ଦାସଙ୍କ ସହତି ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ ିଯାଉଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାର
ଶତ୍ରୁ ରୂେପ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ।

23 ଏଥିେର ବଲିୟିମଙ୍କର ଗଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ ଦୂତକୁ
େଦଖିଲା। ତହୁଁ େସ ବାଟ ଛାଡ଼ ିବଲି ଆଡ଼କୁ ଗଲା। େତଣୁ ବଲିୟିମ
ରାଗିଯାଇ ଗଧକୁ ବାଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ପ୍ରହାର କଲା।

24 ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦୁଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟେର
ଥିବା ଗଳି ପଥେର ଠିଆ େହେଲ। 25 େସେତେବେଳ ଗଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୂତକୁ େଦଖି କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ େଠଲ ିେହାଇଯିବାରୁ ବଲିୟିମର େଗାଡ଼
କାନ୍ଥେର ଘସ ିେହାଇଗଲା। େତଣୁ େସ ପୁନବର୍ାର ଗଧକୁ ଗ୍ଭବୁକ ମାରିେଲ।

26 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ସଂକୀଣ୍ଣର୍
ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହେଲ, େସଠାେର ଗଧକୁ ବାମ କିମ୍ୱା ଡ଼ାହାଣକୁ େଫରିବାର
ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା। 27 େସେତେବେଳ ଗଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ େଦଖି
ବଲିୟିମକୁ ପିଠିେର ଧରି ତେଳ େଶାଇ ପଡ଼ଲିା। ଏଥିେର ବଲିୟିମର
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା ଓ ଗଧକୁ ଆପଣା ଆଶାବାଡ଼େିର ପ୍ରହାର କେଲ।

28 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗଧ ମୁଖେର ଭାଷା େଦେଲ, େତଣୁ େସ ବଲିୟିମକୁ
କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କ’ଣ କଲ?ି କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ରାଗି େମାେତ ତନିଥିର
ପ୍ରହାର କଲ?”

29 ତହୁଁ ବଲିୟିମ ଗଧକୁ କହଲିା, “କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବାକୁ
ନେିବର୍ାଧପରି କଲ। ଯଦ ିେମା’ ହାତେର ଖଣ୍ତା ଥା’ନ୍ତ ା, ମୁଁ େତାେତ ବତ୍ତର୍ମାନ
ହତ୍ୟା କରିଥା’ନି୍ତ।”
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30 ପୁଣ ିଗଧ ବଲିୟିମକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ ାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଯଉଁ ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ ିଆସଅିଛ, ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭର େସହ ିଗଧ ନୁେହଁ? ମୁଁ
କ’ଣ ଅତୀତେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକେବ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ?ି”
ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ନା।”
31 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୟିମର ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିେଦେଲ ଏବଂ େସ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କରି ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା
େଦଖିଲା। ତହିଁେର େସ ହତାଶ େହାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ ିଗଲା।

32 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତନିଥିର
ଏହ ିଗଧକୁ କାହିଁକି ପ୍ରହାର କଲ? େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ରୂେପ ଆସଅିଛ,ି
େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭର ଯାତ୍ରା ଭୁଲ୍ ଅେଟ। 33 ତୁମ୍ଭର ଗଧ େମାେତ େଦଖି
ତନିଥିର େମା’ ସମ୍ମୁଖରୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସ େଯେବ େମା’ ସମ୍ମୁଖରୁ େଫରି
ଯାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ ଗଧକୁ ଜୀବତି ରଖି ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବଧ
କରିଥା’ନି୍ତ।”

34 ତହୁଁ ବଲିୟିମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ପାପ କରିଅଛ,ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବପିକ୍ଷେର ପଥେର ଠିଆ େହାଇଅଛ। ଏହା ମୁଁ ଜାଣି
ନ ଥିଲ।ି େମା’ ଯାତ୍ରା ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ହୁଏ, େତେବ ମୁଁ ଗହୃକୁ
େଫରିଯିବ।ି”

35 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବଲିୟିମକୁ କହେିଲ, “େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଅ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ କଥା କହବିା
େକବଳ ତାହା ତୁେମ୍ଭ କହବି।” ତହୁଁ ବଲିୟିମ ବାଲାକଙ୍କ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ
ସହତି ଗମନ କଲା।

36 ବାଲାକ୍ ଶୁଣଲିା େଯ, ବଲିୟିମ ଆସୁଅଛ,ି େତଣୁ େସ (ବାଲାକ୍)
େମାୟାବ ନଗରକୁ ବଲିୟିମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ। ଅେଣ୍ଣର୍ାନ
ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ େଦଶର ଉପାନ୍ତେର େସହ ିନଗର ଥିଲା। 37 ବାଲାକ୍
ବଲିୟିମକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମାର କୁଳିନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ନମିନ୍ତ୍ରଣ
କଲ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆସଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କାର େଦବାକୁ
ସମଥର୍ ନୁେହଁ କି?”

38 ତହୁଁ ବଲିୟିମ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଛି,ି
ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ମୁଖେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େଦେବ ତାହା ହିଁ ମୁଁ
କହବି।ି”

39 ଏହା ପେର ବଲିୟିମ ବାଲାକ୍ ସହତି ଗମନ କରି କିରିୟତ
ହୁେଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 40 ତହୁଁ ବାଲାକ୍ କିଛ ିଗାଈ ଓ େମଷ
ବଳିଦାନ କରି ବଲିୟିମ ତାହାର (ବାଲାକ୍) ସଙ୍ଗୀ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ମାଂସ
େଦେଲ।

41 ତା’ ପରଦନି ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ େନଇ ବାେମାତ ବାଲକୁ ଗଲା।
ଆଉ େସହଠିାରୁ େସ େଲାକମାନଙ୍କର ଏକତି୍ରତ ସମାେବଶ େଦଖିେଲ।

ବଲିିୟମର ପ୍ରଥମ ବାତ୍ତର୍ା

ତା’ପେର ବଲିୟିମ ବାଲାକକୁ କହେିଲ, “ଏଠାେର େମା’ ପାଇଁ
ସାତ େଗାଟ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର। େମା’ ପାଇଁ ସାେତାଟି
ଷଣ୍ଢ ଓ ସାେତାଟ ିେମଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।” 2 ବାଲାକ୍

ବଲିୟିମର କଥା ଅନୁସାେର କେଲ, ପୁଣ ିବାଲାକ୍ ଓ ବଲିୟିମ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଏକ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଏକ ଏକ େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

3 ତହୁଁ ବଲିୟିମ ବାଲାକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େହାମବଳି
ନକିଟେର ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ।ି େକଜାଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସେିବ। ଆଉ େସ ଯାହା ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେବ,
ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି।ି” ଏଣୁ େସ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ।

4 ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୟିମକୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ। ତହିଁେର ବଲିୟିମ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ସାେତାଟ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ିଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଏକ ଷଣ୍ଢ ଓ ଏକ ଅଣି୍ତରା େମଷ ବଳିଦାନ
କରିଅଛ।ି”

5 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୟିମର ମୁଖେର ଏକ ବାକ୍ୟ େଦଇ
ତାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବାଲାକ୍ ନକିଟକୁ େଫରିଯାଅ, ତାକୁ ଏହରୂିେପ
କୁହ।”

6 େତଣୁ ବଲିୟିମ ବାଲାକ୍ ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ େଦଖିେଲ, ବାଲାକ୍
ତଥାପି ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଛନି୍ତ ଓ େମାୟାବର ଅଧିପତଗିଣ
ତାଙ୍କ ସହତି ଛଡି଼ା େହାଇ ଅଛନି୍ତ। 7 ତହୁଁ ବଲିୟିମ କହେିଲ,
“େମାୟାବର ରାଜା ବାଲାକ୍,
ଅରାମଠାରୁ ପୂବର୍ ଦଗିସି୍ଥତ ପବର୍ତ େଶ୍ରଣୀରୁ େମାେତ ଆଣଅିଛ।ି

‘ଆସ, ଏବଂ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଯାକୁବକୁ ଶାପ ଦଅି।
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଭଶିାପ େଦବା ପାଇଁ ଆଉଥେର ଆସ।’
8 ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାପ େଦଇନାହାନି୍ତ
ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ଶାପ େଦବ?ି

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଅଭଶିପ୍ତ କରି ନାହାନି୍ତ ,
ମୁଁ କି ରୂେପ ତାହାକୁ ଅଭଶିପ୍ତ କରିବ?ି
9 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତ ଶିଖରରୁ େଦଖୁଅଛ।ି
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଗିରି େଶ୍ରଣରୁି େଦଖୁଅଛ।ି

େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ ବଞ୍ଚନି୍ତ।
େସମାେନ ନଜିକୁ େଦଶର ଏକ ଅଂଶ େବାଲ ିବେିବଚନା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
10 ଯାକୁବର ପରିବାରକୁ କିଏ ଗଣପିାରିବ?
େଯେହତୁ େସମାେନ ଧୂଳି କଣକିାପରି?
ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଚତୁଥର୍ାଂଶ େଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େକହ ିଗଣି

ପାରିେବ ନାହିଁ।
ଧାମିର୍କ ମନୁଷ୍ୟ ରୂେପ େମାେତ ମରିବାକୁ ଦଅି।
େମାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ତୁଲ୍ୟ େହଉ।”
11 ଏଥିେର ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏ କ’ଣ

କଲ? ଆେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଶାପ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକିଥିଲୁ। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ।”

12 ମାତ୍ର ବଲିୟିମ ଉତ୍ତର କଲା, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ମୁହଁେର ଯାହା
କହନି୍ତ , ତାହା ହିଁ କରିବା କ’ଣ େମାର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ?”

13 ଏହା ପେର ବାଲାକ୍ କହେିଲ, “ଦୟାକରି, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି
ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭ
େକବଳ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବ େଯଉଁମାେନ େଶଷ ଭାଗେର ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। େସହଠିାରୁ େମା’ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ ଦଅି।” 14 ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ ପିସ୍ଗାର ପୃଷ୍ଠସି୍ଥତ େସାଫୀମ୍
େକ୍ଷତ୍ରକୁ େନଇଗେଲ ଏବଂ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସାେତାଟ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କେଲ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦେିର େଗାଟଏି ଷଣ୍ଢ ଓ େଗାଟଏି ଅଣି୍ତରା
େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

15 ବଲିୟିମ ବାଲାକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େହାମବଳି ନକିଟେର
ଛଡି଼ାହୁଅ। ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବ।ି”

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୟିମ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କେଲ ଓ ତାହାର ମୁଖେର
ବାକ୍ୟ େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବାଲାକ୍ ନକିଟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାକୁ ଏହା କୁହ।
17 ତହୁଁ େସ ବାଲାକ୍ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ ଏବଂ ତାକୁ ନଜିର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। େମାୟାବର
କୁଳୀନମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। ବାଲାକ୍ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ କହେିଲ?”

ବଲିିୟମଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟବାତ୍ତର୍ା

18 ତା’ପେର ବଲିୟିମ କହେିଲ,
“େହ ବାଲାକ୍, ଉଠ ଏବଂ େମା’ କଥା ଶୁଣ,
େହ ସପି୍େପାରର ପୁତ୍ର, ଦୟାକରି େମା’ କଥାକୁ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି।
19 ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନି୍ତ ,
େସ ମିଥ୍ୟା କହେିବ ନାହିଁ।

େସ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନି୍ତ।
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େସ ତାଙ୍କର ସଦି୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇେବ ନାହିଁ।
େସ କହେିବ କି ଯାହା େସ କରିେବ ନାହିଁ? ନା!
େସ କହେିବ କି ଏବଂ ତାହା େହବ ନାହିଁ? ନା!
20 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ।
େସ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ।
ଏଣୁ ମୁଁ ଏହା ଅନ୍ୟଥା କରି ନ ପାେର।
21 େସ ଯାକୁବ ପରିବାରର ପାପ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପାପ େଦଖି ନାହାନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନୀ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା।
22 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣ ିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଅରଣା େଗାରୁର ଶିଙ୍ଗ ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ।
23 େକୖଣସ ିଶକି୍ତ ଯାବୁକ ବଂଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିମନ୍ତ୍ର  ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନବୃିତ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହ ିକ୍ଷଣ ିଯାକୁବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର କୁହାଯିବ;
‘ପରେମଶ୍ୱର କି କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ।’
24 େଦଖ େସହ ିେଲାକମାେନ ସଂିହ ବକି୍ରମେର ଲଢ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ସଂିହ ପରି ଉଠୁଛନି୍ତ।

େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସଂିହ ଶିକାର େଭାଜନ ନ କରିଛ ିଓ ହତ
େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ ନ କରିଛ,

େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିବ ନାହିଁ।”
25 ଅନନ୍ତର ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କିଛି

ଶାପ ଦଅି ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଆଶୀବର୍ାଦ କର ନାହିଁ।”
26 ବଲିୟିମ ବାଲାକ୍କୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛ େଯ,

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯାହା କହେିବ ମୁଁ ତାହା କରିବ।ି”
27 ତା’ପେର ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି

ଦୟାକରି ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ େନଇ ଯିବ।ି ଏହା ଏପରି
େହାଇପାେର, ପରେମଶ୍ୱର ଦୟାପୂବର୍କ େହାଇ େସ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭକୁ ଶାପ
େଦବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇ ପାରନି୍ତ।” 28 ଏଣୁ ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମ ମରୁଭୂମି
ଅଭମିୁଖେର ପିେୟାର ଶିଖରକୁ େନଇଗେଲ।

29 ତହୁଁ ବଲିୟିମ ବାଲାକ୍କୁ କହେିଲ, “ଏହ ିସ୍ଥାନେର େମା’ ପାଇଁ
ସାତ େଗାଟ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର େମା’ ପାଇଁ
ସାେତାଟ ିଷଣ୍ଢ ଓ ସାେତାଟ ିଅଣି୍ତରା େମଷ ଆେୟାଜନ କର।” 30 େତଣୁ
ବାଲାକ୍ େସହ ିଅନୁସାେର କେଲ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦେିର େଗାଟଏି
େଗାବତ୍ସ ଓ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଅଣି୍ତରା େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

ବଲିିୟମଙ୍କ ତୃତୀୟ ବାତ୍ତର୍ା

ବଲିୟିମ ହୃଦ୍େବାଧ କେଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େତଣୁ େସ ପୂବର୍ପରି େକୗଣସି
େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରେୟାଗ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ

େସ ତୁଚ୍ଛାଟାେର ମରୁଭୂମି ଆେଡ଼ ନଜି ମୁଖ ରଖିଲା। 2 ବଲିୟିମ
େଦଖିଲା େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍
ଅନୁସାେର ରହେିଲ। ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଲିୟିମ ଉପରକୁ
ଆସଲିା। 3 ଆଉ ବଲିୟିମ କହଲିା,
“ଏହା ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୟିମର ବାତ୍ତର୍ା ଅେଟ।
ଏହା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟର ବାତ୍ତର୍ା ଅେଟ, ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦେଖ।
4 ଏହା େହଉଛ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ବାତ୍ତର୍ା ଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶୁେଣ।
େସ େହଉଛ ିଜେଣ ଯିଏ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶର୍ନ

ପାଇଅଛ।
େସ େହଉଛ ିଜେଣ ଯିଏ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଭୂମିଷ୍ଠ

ପ୍ରଣାମ କଲା, କିନୁ୍ତ ତା’ର ଚକ୍ଷୁଗଡୁ଼କି େଖାଲା ଥିଲା।
5 “େହ ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭର ତମ୍ୱୁ ସବୁ କି ସୁନ୍ଦର!
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଆବାସ ସବୁ େକେଡ଼ ମେନାହର।

6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପତ୍ୟକା ତୁଲ୍ୟ ବସି୍ତାରିତ
ଓ ନଦୀତୀରସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େରାପିତ ଅଗରୁୁ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ
ଓ ଜଳ ନକିଟସ୍ଥ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଅଟ।
7 େସମାନଙ୍କ କଳସରୁ ଜଳ ଉଚୁ୍ଛଳିବ,
େସମାନଙ୍କର ବୀଜ ଅେନକ ଜଳେର ପଡ଼ବି,

ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଗାଗଠାରୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହବ,
େସମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ େହବ।
8 “ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ।
େସମାେନ, ଅରଣା େଗାରୁର ଶିଙ୍ଗ ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ।

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବେିରାଧୀମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ ଚୂଣର୍ କରିେବ ଓ ଆପଣା ବାଣଦ୍ୱ ାରା

େସମାନଙୁ୍କ େଭଦ କରିେବ।
9 “ଇସ୍ରାଏଲ ବସପିଡ଼ଡ଼ୁଛ ିଓ ସଂିହତୁଲ୍ୟ ଶୟନ କରୁଛ।ି
କିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛ,ି

େଯେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ ,
େସ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।

େଯେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଶାପ ଦଅିନି୍ତ ,
େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ।”
10 ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ ରାଗିଗଲା। ବାଲାକ୍ ବଲିୟିମକୁ କହଲିା, “ମୁଁ

େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଶାପ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କଲ ିକିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ତନିଥିର ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ। 11 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ
ଯାଅ। ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି କେଲ।”

12 ତହୁଁ ବଲିୟିମ ବାଲାକ୍କୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟକୁ େଯଉଁ
ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିଲ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହଥିିଲ।ି 13 ‘ଯଦି
ବାଲାକ୍ େମାେତ ସୁନା, ରୂପା ପୂଣ୍ଣର୍ ଆପଣା ଗହୃ େଦେବ, େତେବ ମୁଁ ନଜି
ଇଚ୍ଛାେର ଭଲ କି ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାହାରକୁ ଯାଇ
ପାରିବ ିନାହିଁ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିବ ତାହା ହିଁ କରିବ।ି’ 14 ବତ୍ତର୍ମାନ
ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ।ି ଦୟାକରି ଆସ, ଏହି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହେିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି।ି”

ବଲିିୟମଙ୍କ େଶଷବାତ୍ତର୍ା

15 ଏଥିେର ବଲିୟିମ କହେିଲ,
“ଏହା ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୟିମର ବାତ୍ତର୍ା।
ଏହା େସହ ିମନୁଷ୍ୟର ବାତ୍ତର୍ା ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦେଖ।
16 ଏହା େହଉଛ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ବାତ୍ତର୍ା ଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ

ଶୁେଣ।
େସ ଯିଏ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବୁେଝ।

େସହ ିଜେଣ ଯିଏ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛ।ି
େସ େହଉଛ ିଜେଣ, ଯିଏ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୂମିେର ପ୍ରଣାମ

କେର, କିନୁ୍ତ ତା’ର ଆଖିଗଡୁ଼କି େଖାଲଥିାଏ।
17 “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆସୁଥିବା େଦଖିଲ,ି କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ନୁେହଁ।
ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଉଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ନୁହନି୍ତ।

ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦତି େହବ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ତ ଉତ୍ଥିତ େହବ।

େମାୟାବର ପାଶ୍ୱର୍ େଭଦ କରିବ
ଓ କଳହର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।
18 ଇସ୍ରାଏଲ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ।
େସ ଇେଦାମ ଅଧିକାର କରିବ।
ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ େସୟୀର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବ।
19 “ଯାବୁକ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଏକ ନୂତନ ରାଜା ଆସେିବ।
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େସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ, େଯଉଁମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ।”

20 ଏହା ପେର େସ ଅମାେଲକ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟକରି ଗୀତେର କହଲିା,
“ଅମାେଲକ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିଲା।
ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ବନିଷ୍ଟ େହବ।”
21 ତହୁଁ େସ େକନୀୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କହଲିା,

“ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ, ତୁମ୍ଭର େଦଶ ଅତ ିଦୃଢ଼
ଓ ତୁମ୍ଭର ଗହୃଗଡୁ଼କି ପଥୁରିଆ ଜାଗାର ଶୀଷର୍େର ଥିବା ପକ୍ଷୀବସା ପରି।
22 କିନୁ୍ତ େକନୀୟମାେନ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।
ଅଶୂର ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଯିବ।”
23 ତା’ପେର ବଲିୟିମ କହଲିା,

“େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରନି୍ତ , େସେତେବେଳ କିଏ ବଞ୍ଚବି?
24 ମାତ୍ର କୀତ୍ତୀମ-ତୀରରୁ ଜାହାଜମାନ ଆସବି

ଓ େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଓ ଏବରକୁ ପରାସ୍ତ କରିେବ।
କିନୁ୍ତ ଏହ ିଜାହାଜଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।”
25 ତା’ପେର ବଲିୟିମ ଉଠିଲା ଏବଂ ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା ଓ ବାଲାକ୍

ମଧ୍ୟ ନଜି ବାଟେର ଗ୍ଭଲଗିଲା।

ପିେୟାରେର ଇସ୍ରାଏଲ

ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଶିଟୀମେର ବାସ କେଲ।
େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାୟାବର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର ମାତ ିରହେିଲ। 2 େସମାନଙ୍କର ଭଣ୍ତ

େଦବତାଙୁ୍କ ବଳିେଦବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ବଳିଦାନ େଭାଜନ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଭଣ୍ତ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ। 3 ଇସ୍ରାଏଲ ନଜିକୁ ବାଲପେୟାରଙ୍କ
ସହତି େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ବହୁତ େକ୍ର ାଧ
କେଲ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େନତୃବଗର୍ଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କର ଏବଂ ସବର୍ସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ଖରାେର ଟାଙି୍ଗ
ଦଅି। େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବ।”

5 େତଣୁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃବଗର୍ମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପରିବାର ବାଲପିେୟାର ସହତି େଯାଗ େଦଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କର ଓ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର।”

6 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାଶାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ସାକ୍ଷାତେର ଜ୍ଞାତୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଏକ ମିଦୟିନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣଲିା। େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ବଳିାପ କରୁଥିେଲ। 7 େତଣୁ ହାେରାଣ ଯାଜକର େପୗତ୍ର,
ଇଲୟିାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ତାହା େଦଖି ମଣ୍ତଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ହାତେର
ଏକ ବଚ୍ଛର୍ା େନଲା। 8 ତା’ପେର େସ ତମ୍ୱୁ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କଲା ଏବଂ
େସ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର େପଟକୁ ବଚ୍ଛର୍ାେର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲା, ଫଳେର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ବନ୍ଦ େହାଇ ଗଲା। 9 ତଥାପି ଏହି
ମହାମାରୀେର 24,000 େଲାକ ମରିଥିେଲ।

10 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 11 “ପୀନହସ୍ ଯାଜକ
ହାେରାଣର ନାତ ିଏବଂ ଇଲୟିାସରର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର େକ୍ର ାଧ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େମାେତ ଅଟକାଇେଲ। େମାେତ େକ୍ର ାଧିତ
କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରୁଥିଲ ପୀନହସ୍ େସଥିେର ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ
େହାଇଗେଲ। େତଣୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲି
ନାହିଁ। 12 ପୀନହସଙୁ୍କ କୁହ େଯ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ବେିଶଷ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରୁଛ।ି 13 ତହୁଁ ତା’ ପ୍ରତ ିଓ ତା ଅେନ୍ତ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକତ୍ୱର ନୟିମ ରହବି। କାରଣ େସ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର େକ୍ର ାଧଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କଲା।”

14 ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ପୁରୁଷ ମିଦୟିନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ନହିତ
େହାଇଥିଲା, ତାହାର ନାମ ସମିି୍ର ଓ େସ ସାଲୂର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଶିମିେୟାନ
ପରିବାରବଗର୍ର େନତୃବଗର୍ ଥିେଲ। 15 ପୁଣ ିେସହ ିମିଦୟିନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର କସବୀ ସହତି ହତ େହାଇଥିଲା, େସ ସୂରର କନ୍ୟା
ଥିଲା। ସୂର ମିଦୟିନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା।

16 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 17 “ମିଦୟିନୀୟ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କର। 18 େସମାେନ
ପିେୟାରେର ତୁମ୍ଭକୁ ଠକି େଦେଲ। େସମାେନ ମିଦୟିନୀୟ େନତାର କନ୍ୟା
କସବୀ ସହତି ତୁମ୍ଭକୁ ଠକି େଦଇଛନି୍ତ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିମହାମାରୀେର
ନହିତ େହଲା। ଯାହା ପିେୟାରେର ଘଟଥିିଲା, ତାହା ମହାମାରୀର କାରଣ
ଥିଲା।”

େଲାକମାନଙ୍କର ଗଣନା

ମହାମାରୀ ପେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକ ଇଲୟିାସରକୁ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର ପୁରୁଷ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଜି ନଜି ପିତୃଗହୃାନୁସାେର େକାଡ଼ଏି

ବଷର୍ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀେର ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗଣନା କର।”
3 େମାଶା ଓ ଇଲୟିାସର ଯାଜକ ଯିରୀେହାର ନକିଟସି୍ଥତ ଯଦ୍ଦର୍ନ

ସମୀପର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାୟାବ ପଦାେର ଏହା କହେିଲ। 4

“େସମାେନ କହେିଲ, େଯଉଁ ପୁରୁଷମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ କିମ୍ୱା ଅଧିକ ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗଣନା କର, ଠିକ୍ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଆେଦଶ
କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ମିଶରଠାରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ।”
5 ରୁେବନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର। ରୁେବନ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କି
େହେଲ,

ହେନାକରୁ ହେନାକ େଗାଷ୍ଠୀ
ଓ ପଲୂ୍ଲଠାରୁ ପଲୂ୍ଲ େଗାଷ୍ଠୀ ଥିେଲ।
6 ହେିଷ୍ରାଣଠାରୁ ହେିଷ୍ରାଣୀୟ ପରିବାର;
କମ୍ମର୍ୀଠାରୁ କମ୍ମର୍ୀୟ ପରିବାର।

7 ଏମାେନ େହେଲ ରୁେବନ୍ର ପରିବାରବଗର୍, ଗଣନା ପେର ଏମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା େହଲା 43,730

8 ପଲୂ୍ଲର ସନ୍ତାନ ଇଲୀୟାବ। 9 ଆଉ ଇଲୀୟାବର ତନିପିୁତ୍ର ଯଥା:
ନମୂେୟଲ, ଦାଥନ୍ ଓ ଅବୀରାମ। େକାରହର ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ବବିାଦ କେଲ, େସେତେବେଳ
ଦାଥନ୍ ଓ ଅବୀରାମ ଦୁଇ ଅଧିପତ ିେମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯାଇଥିେଲ। 10 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େକାରହକୁ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ପରିେବଷ୍ଟନ କଲା। ଏହା ପେର େସମାେନ ନଷ୍ଟ େହେଲ।
ପୁଣ ିଅଗି୍ନ 250 େଲାକଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ପରିେବଷ୍ଟନ କଲା। ଏହା ଏକ
ସେଙ୍କତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। 11 କିନୁ୍ତ େକାରହର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ ହତ େହେଲ ନାହିଁ।
12 ଏହ ିପୁରୁଷମାେନ େହେଲ ଶିମିେୟାନର ପରିବାରବଗର୍।
ନମୂେୟଲଠାରୁ ନମୂେୟଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ଏବଂ ଯାମୀନଠାରୁ ଯାମୀନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ଏବଂ ଯାଖୀନଠାରୁ ଯାଖୀନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
13 େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
େଶୗଲଠାରୁ େଶୗଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,

14 ଶିମିେୟାନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22,200
ଥିଲା।
15 ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ର ଏହ ିସନ୍ତାନଗଣ େହେଲ:
ସେିଫାନଠାରୁ ସେିଫାନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ହଗିଠାରୁ ହଗୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଶୂନଠିାରୁ ଶୂନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
16 ଓଷି୍ଣଠାରୁ ଉଷ୍ଣୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଏରିଠାରୁ ଏରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
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17 ଅେରାଦଠିାରୁ ଅେରାଦୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଅେରଲଠିାରୁ ଅେରଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;

18 ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40,500ଥିେଲ।
19 ଏହମିାେନ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷ େଲାକ ଅଟନି୍ତ:
େଶଲାଠାରୁ େଶଲାୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
େପରସଠାରୁ େପରସୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
ଯିହୁଦାର ଦୁଇପୁତ୍ର ଏର ଓ ଓନନ କିଣାନ େଦଶେର ହତ୍ୟା
କରାଯାଇଥିେଲ।

21 ଏହ ିସକଳ ସନ୍ତାନଗଣ େହେଲ େପରସ େଗାଷ୍ଠୀ:
ହେିଷ୍ରାଣଠାରୁ ହେିଷ୍ରାଣୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ହାମୂଲଠାରୁ ହାମୂଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

22 ଯିହୁଦାର ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 76,500 ଥିେଲ।
23 ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍ର ପରିବାରଗଡୁ଼କି େହେଲ:
େତାଲୟଠାରୁ େତାଲୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ପୂୟଠାରୁ ପୂୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
24 ଯାଶୂବଠାରୁ ଯାଶୂବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଶିେମ୍ରାଣଠାରୁ ଶିେମ୍ରାଣୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

25 ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64,300 ଥିେଲ।
26 ସବୁଲୂନ ପରିବାରବଗର୍ର ପରିବାରଗଡୁ଼କି େହେଲ:
େସରଦଠାରୁ େସରଦୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଏେଲାନଠାରୁ ଏେଲାନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
ଯହେଲଲଠାରୁ ଯହେଲଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

27 ସବୁଲୂନ ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60,500 େହେଲ।
28 େଯାେଷଫଙ୍କ ଦୁଇପୁତ୍ର େହେଲ ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ। ଏମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଏକ ଏକ ପରିବାରବଗର୍ େହେଲ। 29 ମନଃଶି ପରିବାରଗଡୁ଼କି
େହେଲ:

ମାଖୀରଠାରୁ ମାଖୀରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଗିଲୟିଦ,
ଗିଲୟିଦଠାରୁ ଗିଲୟିଦୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

30 ଗିଲୟିଦ ପରିବାରବଗର୍ େହେଲ:
ଇେୟଷରଠାରୁ ଇେୟଷ୍ରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
େହେଲକଠାରୁ େହଲକୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ:
31 ଅସ୍ରୀେୟଲଠାରୁ ଅସ୍ରୀେୟଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
େଶଖମଠାରୁ େଶଖମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
32 ଶମୀଦଠାରୁ ଶମୀଦାୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
େହଫରଠାରୁ େହଫରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
33 େସହ ିେହଫରର ପୁତ୍ର ସଲଫାଦର ପୁତ୍ର ନ ଥିଲା, େକବଳ
ପାେଞ୍ଚାଟ ିକନ୍ୟା ଥିଲା। େସମାେନ େହେଲ ମହଲା, େନାୟା, ହଗ୍ଲା,
ମିଲ୍କା ଓ ତସିର୍ା

34 ମନଃଶି ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52,700 ଥିେଲ।
35 ଇଫ୍ର ୟିମ ପରିବାରବଗର୍ର େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କି େହେଲ:
ଶୂଥଲହଠାରୁ ଶୂଥଲହୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
େବଖରଠାରୁ େବଖ୍ରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
ତହନଠାରୁ ତହନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
36 ଏମାେନ ଶୂଥଲହର ବଂଶଧର ଥିେଲ।
ଏରଣଠାରୁ ଏରଣୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

37 ଇଫ୍ର ୟିମର ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 32,500 ଥିେଲ।
ଏମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ନଜି ବଂଶ ଅନୁସାେର େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନ।
38 ବନି୍ୟାମୀନର ପରିବାରବଗର୍ େହେଲ:
େବଲାଠାରୁ େବଲାୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଅସେବଲଠାରୁ ଅସେବଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ଏବଂ ଅହୀରାମଠାରୁ ଅହୀରାମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
39 ଶୂଫମଠାରୁ ଶୂଫମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍;

ହୂଫମଠାରୁ ହୂଫମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
40 େବଲାର ସନ୍ତାନ ଅଦର୍ ଓ ନାମାନ େହେଲ:
ଅଦର୍ଠାରୁ ଅଦର୍ୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ନାମାନଠାରୁ ନାମାନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

41 ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45,600 ଥିେଲ।
42 ଦାନ ପରିବାରବଗର୍ର ପରିବାରଗଡୁ଼କି େହେଲ:
ଶୂହମଠାରୁ ଶୂହମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,

43 ଶୂହମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଦାନ ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
େହେଲ 64,400
44 ଆେଶର ପରିବାରବଗର୍ର ପରିବାରଗଡୁ଼କି େହେଲ:
ଯିମ୍ନଠାରୁ ଯିମ୍ନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଯିସ୍ବଠିାରୁ ଯିସ୍ବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ବରିୟଠାରୁ ବରିୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

45 ବରିୟର ପରିବାରଗଡୁ଼କି େହେଲ ଏହମିାେନ:
େହବରଠାରୁ େହବରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ମଲକୀେୟଲଠାରୁ ମଲକୀେୟଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

46 ଆେଶରର ମଧ୍ୟ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତା’ର ନାମ ସାରହ। 47

ଆେଶରର ପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 53,400
48 ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁସାେର ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରଗଡୁ଼କି େହେଲ:
ଯହସୀେୟଲଠାରୁ ଯହସୀେୟଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଗନୂଠିାରୁ ଗନୂୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
49 େଯତ୍ସରଠାରୁ େଯତ୍ସରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
ଶିେଲ୍ଲ ମଠାରୁ ଶିେଲ୍ଲ ମୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

50 ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରବଗର୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45,400 ଥିଲା।
51 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 601,730 ଥିଲା।

52 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 53 “ନାମ ସଂଖ୍ୟା
ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ପାଇଁ େଦଶ ବଭିକ୍ତ େହବ। 54

ଯାହାର ବଡ଼ େଗାଷ୍ଠୀ ତାକୁ ଅଧିକ ଭୂମି େଦବ ଓ ଯାହାର େଛାଟ େଗାଷ୍ଠୀ
ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଭୂମି େଦବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ତା’ର ଆକାର ଅନୁସାେର ଭୂମି
ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। 55 ତୁେମ୍ଭ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ଭାଗ କରିବା
ଉଚତି୍। େସମାେନ ନଜି ନଜି ପରିବାରବଗର୍ର ନାମ ଅନୁସାେର ଭାଗ
ପାଇବା ଉଚତି୍। 56 ଉଭୟ େଛାଟ ଓ ବଡ଼ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ େଲାକସଂଖ୍ୟା
ଅନୁସାେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରି େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କରାଯିବା ଉଚତି୍।”
57 େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଲବୀର ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। େଲବୀୟ
ପରିବାରବଗର୍ଗଡୁ଼କି େହେଲ:

େଗେଶର୍ାନଠାରୁ େଗେଶର୍ାନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
କହାତଠାରୁ କହାତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ;
ମରାରିଠାରୁ ମରାରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।

58 ଏହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ
ଅେଟ।

ଲବି୍ନ ୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
ହେିବ୍ର ାଣୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
ମହଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ,
ମୂଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ଏବଂ େକାରହୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ।
କହାତ ଅମ୍ରମର ପିତା ଥିେଲ। 59 େସହ ିଅମ୍ରମର ସ୍ତ୍ରୀ େଯାେକବଦ ।

େସ ମିଶର େଦଶେର େଲବୀର ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲା। ଅମ୍ରମ୍
ଔରସେର େଯାେକବଦଠାରୁ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ
ମରିୟମ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।

60 ହାେରାଣଠାରୁ ନାଦବ୍, ଅବୀହୂ, ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମର ଜନ୍ମ
େହେଲ। 61 କିନୁ୍ତ ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅଗି୍ନ ଅପର୍ଣ କେଲ ଓ ତାହା ଗହୃତି
େହାଇ ନାହିଁ।
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62 େଲବୀୟମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଏକ ମାସର ପୁରୁଷ ଓ ବୟେଜ୍ୟଷ୍ଠ
ସଂଖ୍ୟା 23,000 େହଲା। କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକ େବାଲି
ଗଣନା କରାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ପରି
େସମାନଙୁ୍କ ଭୂମି ଦଆିଗଲା ନାହିଁ।

63 ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସୀମାର େମାୟାବ ପଦାେର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାଶା ଓ ଯାଜକ ଇଲୟିାସର ଗଣନା କେଲ। 64 ମାତ୍ର
ସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ଗଣନାକାରୀ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣ ଯାଜକ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁମାେନ ଗଣତି େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହେଲ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିଲା। େସହ ିେଲାକମାେନ
ସମେସ୍ତ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିେଲ। 65 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର କହଥିିେଲ େଯ, େସମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଏହ ିମରୁଭୂମିେର ମରିେବ।
େକବଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ବଞ୍ଚ ିରହେିଲ, ବାକି ସମେସ୍ତ ମେଲ।

ସଲଫାଦର କନ୍ୟାଗଣ

େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନଃଶି, ମନଃଶିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାଖୀର,
ମାଖୀରର ପ୍ରେପୗତ୍ର ଗିଲୟିଦ, ଗିଲୟିଦର େପୗତ୍ର େହଫର ଓ
େହଫରର ପୁତ୍ର ସଲଫାଦ। ଏହ ିସଲଫାଦର ପାେଞ୍ଚାଟ ିକନ୍ୟା

ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ ମହଲା, େନାୟା, ହଗ୍ଲା, ମିଲ୍କା ଓ ତସର୍ା। 2

ଏହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ େମାଶା, ଇଲୟିାସର ଯାଜକ, ଅଧିପତ ିଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ
ସମ୍ମୁଖେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,

3 “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମରୁଭୂମିେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ତାଙ୍କର ନଜି
ପାପ ନମିେନ୍ତ େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େସହମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନ
ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ େକାରହ ଦଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େନତୃତ୍ୱ
େନଇଥିେଲ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ ଥିଲା। 4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ
େଲାପ ପାଇଯିବ, େଯେହତୁ ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ଆମ୍ଭ
ପିତୃବଂଶୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୂମି ଦଅି।”

5 େତଣୁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ନେିବଦନ କେଲ। 6 ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 7 “ସଲଫାଦର କନ୍ୟାଗଣ ଯଥାଥର୍ ଅଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶୀୟ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅବଶ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ
େପୖତୃକ ଅଧିକାର େଦବ। େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ତାହା ଦଅି, ଯାହା
େସମାନଙ୍କର ପିତା ପାଇଥା’େନ୍ତ।

8 “ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିବଧିି ପ୍ରଚଳନ କର,
‘ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ପୁତ୍ର ନ ଥାଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେର, େତେବ ତାହାର
ଅଧିକାର ତା’ର କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। 9 ଯଦ ିତାହାର କନ୍ୟା ବା ପୁତ୍ର
ନ ଥାଏ େତେବ ତାହାର ଅଧିକାର ତାହାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦବ। 10 ପୁଣି
ଯଦ ିତାହାର ଭାଇ ନ ଥାଏ େତେବ ତାହାର ଅଧିକାର ତା’ର ପିତାର
ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦବ। 11 ଆଉ େଯେବ ତା’ର ପିତାର ଭାଇମାେନ ନ
ଥା’ନି୍ତ , େତେବ ତାହାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଜ୍ଞାତକୁି
ତାହାର ଅଧିକାର େଦବ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭରବଧିି
େହବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦେଲ।’”

ଯିେହାଶୂୟ ନୂତନ ଅଧିପତି

12 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍େର
ଥିବା ଏହ ିଅବାରୀମ ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କର, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ ତାହା ନରିୀକ୍ଷଣ କର। 13 ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ନରିୀକ୍ଷଣ କଲାପେର, ହାେରାଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟକୁ ଯିବ। 14 ମେନପକାଅ, େଯେତେବେଳ ସୀନ
ମରୁଭୂମିେର େଲାକମାେନ ଜଳ ପାଇଁ େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ହାେରାଣ
େମାର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପବତି୍ରତାକୁ େଲାକଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ସମ୍ମାନ କଲ ନାହିଁ।” (ଏହ ିସୀନ୍ ମରୁଭୂମି କାେଦଶସ୍ଥ
ମିରୀବାଃ-ଜଳ ମଧ୍ୟେର ଘଟଣା କ୍ର େମ େହବ।)

15 ଅନନ୍ତର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର ଚନି୍ତ ାଧାରା ଜାଣନି୍ତ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ ିଏହି
ମଣ୍ତଳୀ ପ୍ରତ ିଏକ ପ୍ରତନିଧିି ନଯିୁକ୍ତ କରନୁ୍ତ। 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଛି
ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ବାଛବିାକୁ, ଯିଏ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନବ ଏବଂ ନୂତନ
ଭୂମିକୁ ଆଣ ିପାରିବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକମାେନ ବନିା
ପାଳକେର େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ।”

18 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟକୁ
ନଅି, େସ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଅେଟ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଉପେର ନଅି। 19

ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ଓ ଯାଜକ ଇଲୟିାସର ସମ୍ମୁଖେର ତାହାଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତ
କରାଅ ଓ ତାଙୁ୍କ ତା’ର ଆେଦଶ ଦଅି।

20 “ତାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର କିଛ ିଅଧିକାର ଦଅି େଯପରି ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ମାନେିବ। 21 ପୁଣ ିେସ ଇଲୟିାସର
ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ, ଇଲୟିାସର ତାହା ପାଇଁ ଊରୀମର ବଗି୍ଭର
ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସ ପଗ୍ଭରିବ; େତେବ ସମୁଦାୟ ମଣ୍ତଳୀ
‘ବାହାରକୁ ଯିେବ’ ଓ ତାଙ୍କର ‘ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଆସେିବ।’”

22 ଏଥିେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ କମର୍ କେଲ;
େସ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଯାଜକ ଇଲୟିାସର ସମ୍ମୁଖେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ। 23 ପୁଣ ିେସ ତାଙ୍କ
ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କେଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ହାତେର େଯରୂପ
କହଥିିେଲ, େସରୂପ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

େଦୖନକି େନୖେବଦ୍ୟ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅି ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସମାେନ
େମାର େନୖେବଦ୍ୟ େମାର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟେର ସୁବାସତି

ଉପହାରରୂେପ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣେିବ। 3 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସମାେନ
ନମି୍ନେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ଉପହାରଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିବ।
ନତି୍ୟ େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବଷର୍ୀୟ ନଖିୁଣ ଦୁଇଟ ିେମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍
କରିେବ। 4 ପ୍ରାତଃକାଳେର ଏକ େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା
କାଳେର ଏକ େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 5 ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଅଦ୍ଧର୍ହନିର େପଷା େତୖଳମିଶି୍ରତ ଅଦ୍ଧର୍ହନିର ସରୁ ମଇଦା େଦବ।” 6

ଏହା ନତି୍ୟ େହାମବଳି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ
ସୀନୟ ପବର୍ତେର ନରୂିପିତ େହାଇଥିଲା। 7 “ପୁଣ ିତହିଁର ଏକ େମଷବତ୍ସ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର ଚତୁଥର୍ାଂଶ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ େଦବ। ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େପୟେନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଢ଼ାଳିବ। 8 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େମଷବତ୍ସକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। େଯପରି
ପ୍ରାତଃକାଳେର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ,
େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏକ ସୁବାସତି ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ।

ବଶି୍ରାମ ଦନିର େନୖେବଦ୍ୟ

9 “ଆଉ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର, ଏକ ବଷର୍ୀୟ ଦୁଇଟ ିନଖିୁଣ େମଷବତ୍ସ ଓ
େତୖଳମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ ତହିଁର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 10 ଏହ ିେହାମବଳି, ନତି୍ୟ
େହାମବଳି, େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ସହତି ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାରେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

ମାସକି ସମାଗମ

11 “ଆଉ ପ୍ରତମିାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇଟ ିଷଣ୍ଢ, ଏକ ଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ସାେତାଟ ିେମଷଶାବକ ବେିଶଷ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ନଖିୁଣ େହାଇ ଥିେବ। 12 ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ଷଣ୍ଢ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଐଫାର ତନି ିଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ
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େନୖେବଦ୍ୟ; ଆଉ ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ
ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ; 13 ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷଶାବକ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
େଦବ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତାହା ଏକ ସୁବାସତି ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। 14 ଆଉ ଏକ ଷଣ୍ଢ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର ଅେଦ୍ଧର୍କ, ଏକ େମଷ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଏକ େମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ହନିର ଏକ
ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ଏହା ବଷର୍ର ପ୍ରତମିାସର
ଅମାବାସ୍ୟାେର ମାସକି େହାମବଳି େହବ। 15 େହାମବଳି ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ
ଅଣି୍ତରା େଛଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ।

ନସି୍ତାରପବର୍

16 “ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦବିସେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନସି୍ତାରପବର୍
େହବ। 17 ପୁଣ ିେସହ ିମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦବିସେର ଉତ୍ସବ େହବା ଉଚତି୍;
ଏହା ସାତ ଦନି ଯାଏ ପାଳିତ େହବା ଉଚତି୍ ଓ ଏହ ିସାତ ଦନି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍। 18 ପ୍ରଥମ
ଦନିେର ଏକ ପବତି୍ର ସଭା େହବା ଉଚତି୍। େସଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 19 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାର ଓ
େହାମବଳି ରୂେପ ଦୁଇଟ ିଷଣ୍ଢ େଗାଟଏି ଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ ସାେତାଟ ିଏକ
ବଷିର୍ୟ େମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହସିବୁ ପଶୁଗଡୁ଼କି ଖୁଣ ନ
ଥିବ। 20 େଗାଟଏି େଗାବତ୍ସ ପାଇଁ େଦଢ଼ ହନି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଣି୍ତରା େମଷ
ପାଇଁ ଏକ ହନି ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷଶାବକ ପାଇଁ ଅଦ୍ଧର୍ହନି ହସିାବେର
େତୖଳାକ୍ତ ସରୁ ମଇଦା ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 22

ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଏକ ଛାଗ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ େହାମବଳି
ଛଡ଼ା ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

24 “ଏହ ିବଧିି ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ଯାଏ ପ୍ରତଦିନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭକ୍ଷ୍ୟରୂେପ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ ତହିଁର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା
ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ୀତ େହବ।

25 “ତା’ପେର ସପ୍ତମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଣ ିଏକ ପବତି୍ର ସଭା
େହବ ଓ େସଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ।

ସାପ୍ତାହକି ପବର୍ (େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ)

26 “ପୁଣ ିପ୍ରଥମ ଫଳର ଦନିେର ଅଥର୍ାତ୍ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସାପ୍ତାହକି ପବର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନୂତନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଦନି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 27 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି ଉପହାର ରୂେପ ଦୁଇଟ ିଷଣ୍ଢ, େଗାଟଏି ଅଣି୍ତରା େମଷ
ଓ ସାେତାଟ ିେମଷଶାବକକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 28

ପୁଣ ିଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ତନି ିଦଶମାଂଶ ଓ ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ
ଦଶମାଂଶ ଐଫା େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପୁଣ ିସାତ
େମଷବତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ ିେମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଦଶମାଂଶ ଐଫା
େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ; 30 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରଣାେଥର୍ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; 31 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରତଦିନିର େହାମବଳି, ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଓ
ତହିଁର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କି ନଖିୁଣ େହବା
ଉଚତି୍।

ତୂରୀଧ୍ୱନରି ପବର୍

“ଆଉ ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି
ପବତି୍ରସଭା େହବା ଉଚତି୍। େସହ ିଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ

େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େସହ ିଦନିଟ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତୂରୀଧ୍ୱନ ିକରିବାର ଦନି। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି
ଉପହାରରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ ସାେତାଟ ିଏକବଷର୍ୀୟ େମଷଶାବକ
େହାମବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ
ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 3 େଗାଟଏି ଷଣ୍ଢ ନମିେନ୍ତ େଦଢ଼ ହନି ଓ ଅଣି୍ତରା େମଷ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନି େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ଆଉ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ େହବ। 4 ଓ ସାେତାଟ ିେମଷଶାବକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ ିେମଷଶାବକ
ନମିେନ୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ହନି େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁମଇଦା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 5 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର
ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍। 6 ଅମାବାସ୍ୟାେର ନତି୍ୟ େହାମବଳି ସହତି ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ସୁବାସତି ଉପହାର େହବ।

ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି

7 “ପୁଣ ିସପ୍ତମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ପବତି୍ର
ସଭା େହବା ଉଚତି୍। େସ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ
ନମ୍ର କରିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ େସହ ିଦନି େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 8 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି ଉପହାର ରୂେପ
ଏକ ଷଣ୍ଢ, ଏକ ଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ସାେତାଟ ିେମଷଶାବକ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବ। 9 ପୁଣି
ତହିଁେର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂେପ ଏକ ଷଣ୍ଢ ନମିେନ୍ତ େଦଢ଼ ହନି ଓ ଏକ
ଅଣି୍ତରା େମଷ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନି େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା େନବ। 10 ଓ
ସାତ େମଷଶାବକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ ିେମଷଶାବକ ନମିେନ୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ହନି େତୖଳମିଶି୍ରତ
ସରୁ ମଇଦା; 11 ପୁଣ ିପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଛାଗ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍। ପ୍ରାୟଶି୍ଚତାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ, ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ
େସମାନଙ୍କର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଏହସିବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।

ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍

12 “ଆଉ ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି
ପବତି୍ର ସଭା େହବା ଉଚତି୍। େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର
କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ପୁଣ ିସାତ ଦନି ଯାଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା
ଉଚତି୍। 13 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
େତରଟ ିଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍।
14 ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ପ୍ରତ ିଷଣ୍ଢ ପାଇଁ େଦଢ଼ ହନି, ପ୍ରତ ିଅଣି୍ତରା
େମଷ ପାଇଁ ଏକ ହନି, 15 ଓ ପ୍ରତ ିେମଷବତ୍ସ ପାଇଁ ଅଦ୍ଧର୍ହନି
େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା; 16 ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି
େସମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।

17 “ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର, ବାରଟ ିଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏହି
ପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 18 ପୁଣ ିେଗାବତ୍ସର,
େମଷର ଓ େମଷ ବତ୍ସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 19 ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା ଛାଗ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ େସମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତତି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍।

20 “ଆଉ ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଦନିେର ଏଗାରଟ ିଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିଅଣି୍ତରା
େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍।
ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 21 ପୁଣ ିେଗାବତ୍ସର,
େମଷର ଓ େମଷ ବତ୍ସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 22 ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 28:13 127 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 29:22



30

31

ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏ ସମସ୍ତ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ େସମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ
ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ େସହସିବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

23 “ଆଉ ଚତୁଥର୍ ଦନିେର, ଦଶ େଗାଟ ିଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏହି
ପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 24 ଓ େଗାବତ୍ସର, େମଷର
ଓ େମଷ ବତ୍ସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 25 ପୁଣ ିପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏ ସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ
ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହସିବୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଉଚତି୍।

26 “ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ନଅ େଗାଟ ିଷଣ୍ଢ ଦୁଇଟ ିଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏହସିବୁ
ପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 27 ପୁଣ ିେଗାବତ୍ସର,
େମଷର ଓ େମଷ ବତ୍ସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 28 ପୁଣ ିପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏ ସମସ୍ତ ନତି୍ୟ େହାମବଳି, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହଗିଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।

29 “ଆଉ ପବର୍ର ଷଷ୍ଠ ଦନିେର ଆଠଟ ିଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହି
ପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 30 ଆଉ େଗାବତ୍ସର,
େମଷର ଓ େମଷ ବତ୍ସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 31 ପୁଣ ିପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏ ସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହସିବୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।

32 “ଆଉ ସପ୍ତମ ଦନିେର ସାେତାଟ ିଷଣ୍ଢ, ଦୁଇଟ ିେମଷ ଓ
ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍। ଏହି
ପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବା ଉଚତି୍। 33 ଆଉ େଗାବତ୍ସର,
େମଷର ଓ େମଷ ବତ୍ସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 34 ପୁଣ ିପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏ ସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍।

35 “ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ପବତି୍ର ସଭା େହବ।
େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 36 ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େହାମବଳିରୂେପ ଏକ ଷଣ୍ଢ, ଏକ ଅଣି୍ତରା େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ସାେତାଟ ିେମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କିର େକୖଣସି
ଖୁଣ ନ ଥିବ। 37 ଆଉ େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ, 38 ପୁଣି
ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଅଣି୍ତରା େଛଳି, ଏ ସମସ୍ତ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ
େସମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

39 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବର୍ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏହସିବୁ
ବଳିଦାନ ଦଅି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େହାମବଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଂେଯାଗ ବେିଶଷ ପ୍ରତଜି୍ଞା େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େସ୍ୱଚ୍ଛାମୂଳକ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କର।”

40 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େମାଶା େସ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ।

ବେିଶଷ ପ୍ରତଜି୍ଞା

ଅନନ୍ତର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର ବଗର୍ଗଡୁ଼କିେର
ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ।

2 “େକୗଣସ ିପୁରୁଷ େଯେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେର
କିମ୍ୱା ବ୍ର ତଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କେଲ,
େତେବ େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଲଘଂନ କରିବ ନାହିଁ, େସ ମୁଖନଃିସୃତ ବାକ୍ୟ
ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିବ।

3 “ଆଉ ମଧ୍ୟ େକୗଣସ ିଯୁବତୀ ନଜି ପିତୃଗହୃେର ଥିବା ସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯଦ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କେର ଓ ବ୍ରତଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ ଆବଦ୍ଧ
କେର, 4 ଯଦ ିତା’ର ପିତା, େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା ବେିରାଧ ନ କେର
େତେବ, ତା’ର ସବୁ ଶପଥ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ।
5 ଯଦ ିତା’ର ପିତା, େସ କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଓ ଶପଥ ପାଇଁ ଆପତି୍ତ
କେର, େସଗଡୁ଼କି ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି
େଦେବ, େଯେହତୁ ତା’ର ପିତା ତାକୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମନା କେଲ।

6 “େସ ଶପଥ କିମ୍ୱା ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲାପେର େସ ହୁଏତ
କାହାକୁ ବବିାହ କରିପାେର। 7 ପୁଣ ିତା’ର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଶୁଣ ିେକୗଣସି
ଅଭେିଯାଗ ନ କେର, େତେବ ତା’ର ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଳନ େହବ ଓ େସ
କରିଥିବା ଶପଥ ପାଳନ କରାଯିବ। 8 ମାତ୍ର ଯଦ ିତା’ର ସ୍ୱାମୀ ଏ
ବଷିୟେର ଶୁେଣ ଓ ତାହାକୁ ତା’ର ପ୍ରତଜି୍ଞା ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାରଣ
କେର, େତେବ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ବାତଲି ହୁଏ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ
ତାକୁ କ୍ଷମା କରନି୍ତ।

9 “ମାତ୍ର ବଧିବା କି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନତ କେଲ, େସ
େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ ିେସ ତାହା କରିବା
ଅନୁସାେର ପୂରଣ କରିବ।

10 “କିନୁ୍ତ ଜେଣ ବବିାହତି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିପାେର କିମ୍ୱା କିଛି
ଶପଥେର ନଜିକୁ ବାନି୍ଧ ପାେର। 11 ପୁଣ ିତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଶୁଣି
ତାହା ପ୍ରତ ିତୁନ ିେହାଇ ରେହ ଓ ତାହାକୁ ନେିଷଧ ନ କେର, େତେବ
ତା’ର ସମସ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଳନ େହବ, ପୁଣ ିେସ େଯଉଁ ବ୍ର ତଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା
ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କଲା, ତାହା ସବୁ ପାଳନ େହବ। 12 ମାତ୍ର ତା’ର ସ୍ୱାମୀ
ଯଦ ିଶୁଣବିା ପେର ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେର, େତେବ େସ କରିଥିବା ସମସ୍ତ
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଓ େନଇଥିବା ଶପଥସବୁ ବାତଲି େହାଇଯିବ। ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ଭଙ୍ଗ କରାଇଲା। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 13 ତାହାର
ସ୍ୱାମୀ ତାହାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ମାନତ ଓ ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଳଶ େଦବାର ପ୍ରତଜି୍ଞାଯୁକ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶପଥ ସି୍ଥର କରିପାେର, କିମ୍ୱା ତାହା ସ୍ୱାମୀ ଭଙ୍ଗ କରିପାେର।
14 ଯଦ ିତା’ର ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣବିା ପରଠାରୁ ନୀରବ େହାଇ ରେହ, େତେବ
ତା’ର ପ୍ରତଜି୍ଞାଗଡୁ଼କି ପାଳନ କରାଯିବ କାରଣ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ନୀରବ େହାଇ
ରହଲିା, େଯେତେବେଳ େସ ଏବଷିୟେର ଶୁଣଲିା। 15 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ
ପେର ତା’ର (ସ୍ତ୍ରୀ) ଶପଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେର (ପ୍ରଥମ ଦନିପେର)
ତାହାହାେଲ େସ (ସ୍ୱାମୀ) ତା’ର (ସ୍ତ୍ରୀର) େଦାଷ ବହନ କରିବ।”

16 ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟେର, ପିତା ଓ ପିତ୍ରାଳୟର ଯୁବତୀ
କନ୍ୟା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହସିବୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ସଂଗ୍ରାମ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ସକାେଶ ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ
ନଅି। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।”

3 ତହିଁେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକେତକ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, େସମାେନ ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ତାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 4

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ
ସଂଗ୍ରହ କର। 5 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ସମୁଦାୟ ବାର ସହସ୍ର େଲାକ
ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜି୍ଜତ େହେଲ।”

6 େମାଶା େସହ ି12,000 େଲାକଙୁ୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ପଠାଇେଲ। ପୁଣି
ଯାଜକ ଇଲୟିାସରର ପୁତ୍ର ପୀନ୍ହସର ହସ୍ତେର ପବତି୍ର ପାତ୍ର ଓ ରଣତୂରୀ
େଦଇ ତାହାକୁ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ପଠାଇେଲ। 7 ତହୁଁ
େସମାେନ େମାଶା ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ
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ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, ପୁଣ ିେସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।
8 େସମାେନ ଇବ,ି େରକମ୍, ସୂର, ହୂର ଓ େରବା ଏହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ
ମିଦୟିନୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୟିମକୁ
ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କେଲ।

9 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମିଦୟିନର ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅକି୍ତଆର କେଲ। ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁ
ଓ ସମସ୍ତ େମଷପଲ ସହତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟକିରି େନେଲ। 10

ତା’ପେର େସମାନଙ୍କର ସକଳ ନଗର ଓ ସକଳ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି ଦଗ୍ଧ କେଲ।
11 ଆଉ େସମାେନ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତ ଧୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ
େନଇଗେଲ। 12 ପୁଣ ିେସମାେନ ଯିରୀେହା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯଦ୍ଦର୍ନତୀରସ୍ଥ
େମାୟାବ ପଦାେର ସ୍ଥାପିତ ଛାଉଣକୁି ଆଣେିଲ। େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ, ଯାଜକ ଇଲୟିାସର ନକିଟକୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 13 ତା’ପେର େମାଶା, ଯାଜକ
ଇଲୟିାସର ଓ େଲାକମାନଙ୍କର େନତୃଗଣ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଛାଉଣି
ବାହାରକୁ ଗେଲ।

14 େସେତେବେଳ େମାଶା େସନାପତମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି(ଅଥର୍ାତ୍ ସହସ୍ରପତି
ଓ ଶତପତମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ)ି େକ୍ର ାଧ କେଲ, େଯଉଁମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରରୁ େଫରି
ଆସଥିିେଲ। 15 ଆଉ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିଲ କାହିଁକି? 16 ଏହାକୁ େଦଖ, ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକମାେନ ବଲିୟିମର ପରାମଶର୍େର ପିେୟାରଠାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେଗଇ େନଇଥିେଲ। େସଥି ସକାେଶ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ େହଲା। 17 ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର।
ପୁଣ ିେଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର। 18 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାମାେନ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିବାର ଜ୍ଞାତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଜୀବତି ରଖ। 19 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଅଛନି୍ତ କିମ୍ୱା ମୃତ ଶରୀରକୁ ସ୍ପଶର୍
କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ସାତ ଦନି ଛାଉଣ ିବାହାେର ରହେିବ। େସମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀମାେନ ତୃତୀୟ ଦନିେର ଓ ସପ୍ତମ ଦନିେର ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକରିବା
ଉଚତି୍। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ଚମର୍ନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁ, େଛଳି େଲାମ
ନମିିର୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ କାଠ ନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁ ବଶିୁଦ୍ଧ କରିବ।”

21 ତହୁଁ ଇଲୟିାସର ଯାଜକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତହିଁର ବଧିି
ଏହ।ି 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ଦସ୍ତା ଓ ସୀସା ଆଦି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି ଶୁଚ ିକରିବା ଉଚତି୍ ଓ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ
େଧାଇବା ଉଚତି୍। 23 େଯଉଁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଗି୍ନେର ପକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ
ଜଳେର େଧାଇ ଶୁଚ ିକରିବ। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତମ ଦନିେର ନଜି ନଜି
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବା ଉଚତି୍, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ ିେହବ; ତା’ପେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛାଉଣେିର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ।”

25 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 26 “ତୁେମ୍ଭ ଓ ଇଲୟିାସର
ଯାଜକ ଓ ମଣ୍ତଳୀସ୍ଥ ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଧୃତ ଜୀବଗଣର ଅଥର୍ାତ୍ ବନ୍ଦୀ ମନୁଷ୍ୟର, ପଶୁର ଗଣନା କର ଓ ସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା କର। 27 େସହସିବୁ ଜିନଷିକୁ ସମାନ ଭାବେର
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ ଦଅି। 28 ପୁଣି
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କର
ଲଭ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶରୁ ମନୁଷ୍ୟ, େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ, ଓ େମଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତି
ପାଞ୍ଚଶହେର େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ଜୀବ ସଂଗ୍ରହ କର। 29 ଏହ ିଜିନଷିସବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପହାରରୂେପ ଯାଜକ ଇଲୟିାସରକୁ ଦଅି। 30 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶରୁ ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ, େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ
ଓ େମଷାଦ ିସମସ୍ତ ପଶୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ ିପଗ୍ଭଶ୍ରୁ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ େନଇ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଅି। କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର
ରକ୍ଷକ ଅଟନି୍ତ।”

31 ତହୁଁ େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ େସହି
ଅନୁସାେର େମାଶା ଓ ଇଲୟିାସର ଯାଜକ କେଲ। 32 ଯୁଦ୍ଧେର ଲୁଣି୍ଠତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର 675,000 େମଷ ଥିେଲ। 33 72,000 େଗାରୁ। 34

61,000 ଗଧ 35 ଓ 32,000 ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ େଯଉଁମାେନ କି ପୁରୁଷ
ସହବାସ ଅଜ୍ଞାତା ଥିେଲ। 36 ତହିଁେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ଲଭ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶର ସଂଖ୍ୟା 337,500 େମଷ। 37 େସହ ିେମଷ ମଧ୍ୟରୁ
େସମାେନ 675 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େମଷ କର ସ୍ୱରୂପ େଦେଲ। 38 ଆଉ
େସମାନଙ୍କର 36,000 େଗାରୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାସ୍ତରି େଗାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର
ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। 39 େସମାନଙ୍କର 30,500 ଗଧ ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େସଥିେର ଏକଷଠି ଗଧ କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। 40 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର
16,000 ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ବତଶି୍ ପ୍ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର ସ୍ୱରୂପ
ଥିଲା। 41 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େମାଶା ଏହସିବୁ ଯାଜକ
ଇଲୟିାସରକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ େଦେଲ।

42 ପୁଣ ିେଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଛଡ଼ା େଯଉଁ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଦଇଥିେଲ। 43 ମଣ୍ତଳୀ େସହ ିଅଦ୍ଧର୍ାଂଶ ଅନୁସାେର
337,500 େମଷ ପାଇେଲ। 44 36,000 େଗାରୁ। 45 30,500
ଗଧ, 46 ଆଉ 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ଥିେଲ। 47 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ଲଭ୍ୟ େସହ ିପଗ୍ଭଶ୍ ପ୍ରତଶିତ ଅଂଶରୁ େମାଶା ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଗ୍ଭଶ୍ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ େନେଲ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାସ ରକ୍ଷକ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ।

48 ଏହା ପେର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େନତୃବଗର୍ ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିଓ
ଶତ େସୖନ୍ୟାଧିପତମିାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 49 େସମାେନ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସବକଗଣ ନଜି ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ
େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିଅଛୁ। େକହଜିେଣ ହଜିଯାଇ ନାହାନି୍ତ। 50

ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ
ସୁବଣ୍ଣର୍ କଙ୍କଣ, ବଳା, ଅଙୁ୍ଗରୀୟ, କୁଣ୍ତଳ ଓ ହାରସବୁ ଆଣଅିଛୁ। ଏହସିବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଅଛୁ।”

51 ତହୁଁ େମାଶା ଓ ଯାଜକ ଇଲୟିାସର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସମସ୍ତ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର େନଇଗେଲ। 52 ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିଓ ଶତ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ
ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଉପହାର 420 ପାଉଣ୍ତ
ଓଜନ ଥିଲା। 53 ପୁଣ ିେଯାଦ୍ଧାମାେନ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ ରଖି େନଇଥିେଲ। 54 ଏହା ପେର େମାଶା ଓ ଇଲୟିାସର
ଯାଜକ ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିଓ ଶତ େସୖନ୍ୟାଧିପତଙି୍କଠାରୁ େସହ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍
ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ସ୍ମୃତ ିଚହି୍ନ
ରୂେପ େସହ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ରଖିେଲ।

ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ସ୍ଥ ବଭିନି୍ନ  ବଂଶ

ରୁେବନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଅେନକ ପଶୁ
ପଲ ଥିଲା। ଏଣୁ େସମାେନ ଯାେସର ଓ ଗିଲୟିଦ େଦଶଗଡୁ଼କୁି
େଦଖିେଲ, େସ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ପଶୁପଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। 2

େତଣୁ ଗାଦ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ଆସ ିେମାଶାଙୁ୍କ
ଇଲୟିାସର ଯାଜକକୁ ଓ ମଣ୍ତଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ। 3 େସମାେନ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେସବକମାନଙ୍କର ବହୁ େମଷ ଓ େଗାରୁଗାଈ
ଅଛନି୍ତ। େଯଉଁସବୁ େଦଶକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ଆମ୍ଭର େମଷଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ ଓ େଗାରୁଗାଈ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
େସ ସବୁ େଦଶଗଡୁ଼କି େହେଲ, ଅଟାେରାତ୍, ଦୀେବାନ, ଯାେସର, ନମି୍ରା,
ହଷି୍େବାନ, ଇଲୟିାଲୀ, ସବି୍ମା, ନେବା ଓ ବେିୟାନ। 5 ଯଦ ିଏହା
ତୁମ୍ଭକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଏି, ତୁମ୍ଭର େସବକଗଣକୁ ଏହ ିେଦଶ ଦଆିଯାଉ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିକୁ ନଆି ନ ଯାଉ।”

6 େମାଶା, ଗାଦ୍ ଓ ରୁେବନ୍ର ପରିବାରବଗର୍କୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭାଇମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଏଠାେର ରହବିା
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ଉଚତି୍? 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ନଦୀ ପାର େହାଇ େସ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
େସମାନଙୁ୍କ ନରୁିତ୍ସାହତି କରୁଛ? 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିତୃେଲାକମାନଙୁ୍କ କାେଦଶ
ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ େସହ ିେଦଶ େଦଖିବାକୁ ପଠାଇବା େବେଳ େସମାେନ
ଏହରୂିେପ କରିଥିେଲ। 9 କାରଣ େସମାେନ ଇେଷ୍କାଲ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗମନ କରି େଦଶ େଦଖିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ମନକୁ ନରୁିତ୍ସାହତି କେଲ। 10 ଏଣୁ େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା ଏବଂ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ। 11 ‘ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମକୁ ଓ ଇସ୍ହାକକୁ ଓ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ,ି ମିଶରରୁ ଆଗତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ
ତେତ୍ତାଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େକହ ିେସହ ିେଦଶ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ
େସମାେନ େମାେତ ଅନୁସରଣ କେଲ ନାହିଁ। 12 େକବଳ କନସିୀୟ
ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିଭୂମି େଦଖିେବ;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସରଣକାରୀ ଅଟନି୍ତ!’

13 “ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧ
କେଲ, େସ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଢ଼ ିନ ମଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗ୍ଭଳିଶ୍
ବଷର୍ଯାଏ ମରୁଭୂମିେର ଭ୍ରମଣ କରାଇେଲ। 14 ଏଠାକୁ େଦଖ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣଙ୍କ ପରି କାଯର୍୍ୟ କଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପିଷ୍ଠ
େଲାକମାନଙ୍କର ନୂତନ ପିଢ଼ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େକ୍ର ାଧିତ କରାଉଛ। 15 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ ନ
କର, େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମରୁଭୂମିେର ଛାଡ଼ ିେଦେବ। ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ବନିଷ୍ଟ କରିବ।”

16 ମାତ୍ର ରୁେବନ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ
ଆସ ିକହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆପଣା ଆପଣା େମଷମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େମଷଶାଳା ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଗର
ନମିର୍ାଣ କରିବା। 17 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଳକମାେନ େଦଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ
ନରିାପଦେର ରହବିା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗରେର ବାସ କରିେବ, ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆଣବିା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସସଜ୍ଜ  େହାଇ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିବୁ। 18

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେମ୍ଭ ନଜି ଘରକୁ େଫରିଯାଉ ନାହିଁ। 19 ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଆର ପାରିେର ଓ ତହିଁ ଆଗେର େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଅଧିକାର େନବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଏହ ିପାଶ୍ୱର୍େର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର
ରହଅିଛ।ି”

20 େତଣୁ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଏହସିବୁ
କରିବ, େତେବ ଏହ ିଭୂମି ତୁମ୍ଭର ଅଧିକୃତ େହବ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର
େସୖନ୍ୟମାେନ ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆେଗଇ
ଯିେବ। 21 ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଅତକି୍ରମ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ େସହି
ଭୂମିରୁ ତଡ଼ ିେଦଇ ନାହାନି୍ତ। 22 େଯେତେବେଳ େସହ ିେଦଶ ଅକି୍ତଆର
ହୁଏ, ତା’ହାେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃକୁ େଫରି ପାରିବ। ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କଠାେର ନରିପରାଧୀ େହବ। ଆଉ
େସହ ିେଦଶକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରିବ। 23

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ତାହା ନ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରୁଥିବ। ଆଉ ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଣି୍ତତ େହବ। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ନଗର ଓ େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମଷଶାଳା ନମିର୍ାଣ କର, ଆଉ ନଜି
ନଜି ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର କର।”

25 ତା’ପେର ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ରୁେବନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମୁନବି। ତୁମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ କମର୍ କରିବୁ। 26 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ,
ପିଲାମାେନ ଓ ପଶୁସକଳ ଗିଲୟିଦର ନଗରମାନଙ୍କେର ରହେିବ। 27

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର
େହାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିେବ, ଠିକ୍ େଯପରି ମୁନବି କହନି୍ତ।”

28 ତହୁଁ େମାଶା େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଇଲୟିାସର ଯାଜକକୁ, ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ ପିତୃଗହୃର
ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 29 ପୁଣ ିେମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯଦ ିଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ଓ ରୁେବନ୍ ପରିବାରର େସୖନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର
ଯାଆନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ସୁତ୍ରେର େସମାନଙୁ୍କ ଗିଲୟିଦ
େଦଶ େଦବା ଉଚତି୍। 30 ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ନଦୀ ପାର ନ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କିଣାନ
େଦଶେର ଭୂମି ପାଇେବ।”

31 ତହୁଁ ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ରୁେବନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ
ତଦନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ କମର୍ କରିବୁ। 32 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶକୁ ଯିେବ, କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାରିକୁ ଅଧିକାର ରୂେପ ପାଇବୁ।”

33 େତଣୁ େମାଶା ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ, ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଓ
େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ବଂଶର ଅେଦ୍ଧର୍କକୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା
ସୀେହାନର ରାଜ୍ୟ, ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍ ନଜି ନଜି ସୀମା
ସହ ନାନା ନଗର ବଶିିଷ୍ଟ େଦଶ, ଏହରୂିେପ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଦଶର ସମସ୍ତ
ନଗର େଦେଲ।

34 ଗାଦ୍ର େଲାକମାେନ ଦୀେବାନ୍, ଅଟାେରାତ୍ ଓ ଅେରାେୟରକୁ
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କେଲ। 35 ଅଟ୍େରାତ୍-େଶାଫନ, ଯାେସର ଓ ଜଗବହି,
36 େବୖତ୍ନମି୍ରା ଓ େବୖଥାରନ୍ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗର ଓ
େମଷଶାଳା ନମିର୍ାଣ କେଲ।

37 ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ହଷି୍େବାନ୍, ଇଲୟିାଲୀ ଓ କିରିୟାଥୟିମଙୁ୍କ।
38 ପୁଣ ିନାମାନ୍ତରେର ନେବା, ବାଲ୍ମିେୟାଲ୍ ଓ ସବି୍ମା, ଏହ ିସମସ୍ତ
ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ମୂଳ
ନାମେର ଡ଼ାକିେଲ।

39 ମାଖୀରର େଗାଷ୍ଠୀ ମନଃଶିର ପୁତ୍ରଗଣ ଗିଲୟିଦଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ
ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭୁମି େନଇଗେଲ।
40 ତହୁଁ େମାଶା ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀରକୁ ଗିଲୟିଦ େଦେଲ, ଆଉ େସ
େସଠାେର ବାସ କେଲ। 41 ପୁଣ ିମନଃଶିର ପୁତ୍ର ଯାୟୀର ଯାଇ
େସମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସବୁ ହସ୍ତଗତ କରି େସମାନଙ୍କ ନାମ ହେବାତ୍ ଯାୟୀର
ରଖିଲା। 42 ଆଉ େନାବହ ଯାଇ କାନାତ୍ ଓ ତାହାର ନଗର ହସ୍ତଗତ
କରି ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ତାହାର ନାମ େନାବହ ରଖିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କର ମିଶରରୁ ଯାତ୍ରା

େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣ ିେଯଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିେଲ, ତାହାର ବବିରିଣ
ଏହ।ି 2 େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର େସମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା

ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ଗମନର ବବିରଣ େଲଖିେଲ, େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
େସମାେନ ଗମନ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ ଯାତ୍ରାର ବବିରଣ ଏହ।ି
3 ପ୍ରଥମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର, େସମାେନ ରାମିେଷଷଠାରୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମିଶରବାସୀଙ୍କ ଆଗେର ଦାମ୍ଭିକତାର
ସହକାେର ବାହାରି ଗେଲ। ଏହା ନସି୍ତାରପବର୍ର ପରବତ୍ତିର୍ ଦନି ଥିଲା। 4

ଆଉ ମିଶରୀୟମାେନ େସହମିାନଙୁ୍କ କବର େଦଉଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରଥମଜାତମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର େଦବଗଣଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର
ନ୍ୟାୟ ଆଣେିଲ।
5 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ରାମିେଷଷଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୁକ୍େକାତେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 6 ପୁଣ ିେସମାେନ ସୁକ୍େକାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ମରୁଭୂମିର ସୀମାେର ଏଥମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 7 ତହୁଁ େସମାେନ
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ଏଥମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ବାଲସେଫାନର ନକିଟସ୍ଥ ପୀହହୀେରାତକୁ େଫରି
ଆସେିଲ। େସମାେନ ମିଗ୍େଦାଲ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
8 ଏହା ପେର େସମାେନ ପୀହହୀେରାତ୍ର ସମ୍ମୁଖରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେଦଇ ମରୁଭୂମିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। ଆଉ ଏଥମ ମରୁଭୂମିେର ତନିି
ଦନି ଯାତ୍ରା କରି ମାରାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
9 ପୁଣ ିମାରାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଏଲୀମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; େସହି
ଏଲୀମେର ବାର ଝରଣା ଓ ସତୁରି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିଲା। ଏଣୁ େସମାେନ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
10 ତହୁଁ େସମାେନ ଏଲୀମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୂଫସାଗର ନକିଟେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
11 ପୁଣ ିେସମାେନ ସୂଫସାଗର ନକିଟରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୀନ୍ ମରୁଭୂମିେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
12 ପୁଣ ିେସମାେନ ସୀନ୍ ମରୁଭୂମିରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ଦପ୍କାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
13 େସମାେନ ଦପ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆଲୂଶେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
14 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆଲୂଶରୁ ଯାତ୍ରା କରି ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙ୍କର ପିଇବା ନମିେନ୍ତ ଜଳ ନ ଥିଲା।
15 େସମାେନ ରଫୀଦୀମରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ସୀନୟ ମରୁଭୂମିେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
16 େସମାେନ ସୀନୟ ମରୁଭୂମିରୁ ଯାତ୍ରା କରି କିେବ୍ର ାତ୍ହତ୍ତାବାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
17 ପୁଣ ିେସମାେନ କିେବ୍ର ାତ୍ହତ୍ତାବାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ହତ୍େସେରାତେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
18 ଆଉ େସମାେନ ହତ୍େସେରାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ରିତ୍ମାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
19 ଏହା ପେର େସମାେନ ରିତ୍ମାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ରିେମ୍ମାନେର େପରସେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
20 ପୁଣ ିେସମାେନ ରିେମ୍ମାନ େପରସରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଲବି୍ନାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
21 ପୁଣ ିେସମାେନ ଲବି୍ନାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ରିସ୍ସାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
22 ତା’ପେର େସମାେନ ରିସ୍ସାରୁ ଯାତ୍ରା କରି କେହଲାତ୍େର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
23 ପୁଣ ିେସମାେନ କେହଲାତ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରି େଶଫର ପବର୍ତେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
24 ତା’ପେର େସମାେନ େଶଫର ପବର୍ତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ହରାଦାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
25 ପୁଣ ିେସମାେନ ହରାଦାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ମେଖେଲାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
26 ମେଖେଲାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ତହତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
27 ପୁଣ ିେସମାେନ ତହତରୁ ଯାତ୍ରା କରି େତରହେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
28 ତା’ପେର େସମାେନ େତରହରୁ ଯାତ୍ରା କରି ମିତ୍କାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
29 ପୁଣ ିେସମାେନ ମିତ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ହଶ୍େମାନାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
30 ତତ୍ପେର େସମାେନ ହଶ୍େମାନାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ମେଷେରାତେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
31 ପୁଣ ିେସମାେନ ମେଷେରାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ବେନୟାକନେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
32 ତା’ପେର େସମାେନ ବେନୟାକନରୁ ଯାତ୍ରା କରି େହାହର୍ଗିଦ୍ଗଦେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

33 ପୁଣ ିେସମାେନ େହାହର୍ଗିଦ୍ଗଦରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଯଟ୍ବାଥାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
34 ତା’ପେର େସମାେନ ଯଟ୍ବାଥାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆେବ୍ର ାଣାେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ।
35 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆେବ୍ର ାଣାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଇତ୍ସେିୟାନ େଗବରେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
36 େସମାେନ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ସନି୍ ମରୁଭୂମିେର
କାେଦଶଠାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
37 ପୁଣ ିେସମାେନ କାେଦଶରୁ ଯାଇ ଇେଦାମ େଦଶ ସୀମାେର ଅବସି୍ଥତ
େହାର ପବର୍ତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 38 ଏହା ପେର ହାେରାଣ
ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର େହାର ପବର୍ତେର ଆେରାହଣ କେଲ। ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମିଶରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିାର ଗ୍ଭଳିଶତମ
ବଷର୍ର ପଞ୍ଚମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର େସହ ିସ୍ଥାନେର ମେଲ। 39 ଆଉ
େହାର ପବର୍ତେର ହାେରାଣ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା ସମୟେର େସ 123 ବଷର୍
ବୟସ୍କ ଥିେଲ।
40 କିଣାନୀୟ ରାଜା ଆରାଦର େନେଗଭେର ଶୁଣେିଲ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଆସୁଥିେଲ। 41 ତା’ପେର େସମାେନ େହାର ପବର୍ତରୁ ଯାତ୍ରା
କରି ସଲ୍େମାନାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
42 ପୁଣ ିେସମାେନ ସଲ୍େମାନାରୁ ଯାଇ ପୂେନାନେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
43 ତା’ପେର େସମାେନ ପୂେନାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଓେବାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ।
44 ତହୁଁ େସମାେନ ଓେବାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି େମାୟାବ ସୀମାସି୍ଥତ ଇୟୀ-
ଅବାରୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
45 ତା’ପେର େସମାେନ ଇୟୀ-ଅବାରୀମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଦୀେବାନ୍-ଗାଦ୍େର
ଛାଉଣ ିପକାଇେଲ।
46 ପୁଣ ିେସମାେନ ଦୀେବାନ୍-ଗାଦ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅଲ୍େମାନ-
ଦବି୍ଲାଥୟିମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
47 ତହୁଁ େସମାେନ ଅେଲମାନ-ଦବି୍ଲାଥୟିମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ନେବା
ନକିଟସ୍ଥ ଅବାରୀମ ପବର୍ତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
48 ପୁଣ ିେସମାେନ ଅବାରୀମ ପବର୍ତରୁ ବାହାରି ଯିରୀେହା େସପାରିେର
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େମାୟାବ ପଦାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 49

େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େବୖତଯିଶୀେମାତଠାରୁ ଆେବଲ ଶିଟୀମ୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାୟାବ ପଦାେର େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

50 ଯିରୀେହାସି୍ଥତ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର େମାୟାବ ପଦାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 51 “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାରେହବ ଏବଂ କିଣାନ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ
କରିବ, 52 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ସମ୍ମୁଖରୁ େସହ ିେଦଶନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିବାହାର କରିେଦବ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ ଧାତୁ ନମିିର୍ତ
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ କରିେଦବା ଉଚତି୍ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ବନିଷ୍ଟ
କରିବା ଉଚତି୍। 53 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶ ଅଧିକାର କରି ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େସହ ିେଦଶ େଦଇଅଛୁ। 54 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ନଜି ନଜି
ବଂଶାନୁସାେର େଦଶାଧିକାର ବଭିାଗ କରି େନବ। ଅଧିକେଲାକ ବଶିିଷ୍ଟ ବଂଶ
ଅଧିକ ଭାଗ ଓ ଅଳ୍ପ େଲାକ ବଶିିଷ୍ଟ ବଂଶ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ପାଇବ।
ଗଳୁାନୁସାେର ଯାହାର ବାଣ୍ଟ େଯଉଁଠି େହବ େସ ତାକୁହିଁ େନବ। ଏହରୂିେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବ।

55 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ନଜି ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ି
ବାହାର କରି ନ େଦବ, େଯଉଁମାେନ ବାସ କରିେବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁେର କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ େହେବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ
ଆଣେିବ। 56 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
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ସହତି ବାସ କରିବାକୁ ଦଅି, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା
କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିବା।”

କିଣାନର ଚତୁଃସୀମା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ: “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଣାନ
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ େହବ।

ଏଗଡୁ଼କି େସହ ିେଦଶର ସୀମା େହବ। 3 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ
ଇେଦାମ ନକିଟସି୍ଥତ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ। ମୃତ ସମୁଦ୍ର  ଦକି୍ଷଣ
ମୁଣ୍ତରୁ ପୂବର୍ଦଗିକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା େହବ। 4 ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମା ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିରୁ େଫରି ଅକ୍ରବ୍ବୀମ ଘାଟ େଦଇ ସୀନ୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଓ େସଠାରୁ କାେଦଶ ବଣ୍ଣର୍େୟର ଦକି୍ଷଣ େଦଇ ହତ୍ସର-
ଅଦରକୁ ଆସ ିଅସ୍େମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 5 ଏହା ପେର େସହ ିସୀମା
ଅସ୍େମାନରୁ ମିଶର ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ବସି୍ତୃତ େହବ ଓ େସହ ିଭୂମଧ୍ୟସାଗର
ନକିଟେର େଶଷ େହବ। 6 ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ। ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ। 7 ଆଉ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର
ସୀମା େହବ। ଏହା ଭୂମଧ୍ୟସାଗରଠାରୁ େହାର ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ
େହବ। 8 େହାରଠାରୁ ଏହ ିସୀମା ଆରମ୍ଭ େହାଇ ହମାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ
େହାଇ ସଦାଦ୍ ନକିଟେର େଶଷ େହବ। 9 ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତର ସୀମା ସେିଫ୍ର ାଣ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହାଇ ହତ୍ସର-ଐନନେର େଶଷ େହବ। 10 ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ ସୀମା ହତ୍ସର-ଐନନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େହାଇ ଶଫାମ୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 11 େସହ ିସୀମା ଶଫାମ୍ଠାରୁ ଐନନ ପୂବର୍ଦଗି ଆଡ଼କୁ
େଶଷେର ରିବ୍ଲାର ପାଦଭୂମି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏବଂ ପୂବର୍େର ଏହା ଗାଲଲିୀ
ହ୍ରଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହବ। 12 ପୁଣ ିେସ ସୀମା ଯଦ୍ଦର୍ନ େଦଇ ଯିବ ଓ
ମୃତ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର େଶଷ େହବ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ଏବଂ
ଏହାର ସୀମା େହବ।”

13 େତଣୁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ନଅ ବଂଶ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାକୁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିକାର କରିବ, େସହି
େଦଶ ଏହ।ି 14 ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅେଦ୍ଧର୍କ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପରିବାର ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ପାଇଛନି୍ତ। 15 ଏହ ିଦୁଇ ବଂଶ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶ ଯିରୀେହା ପୂବର୍ଦଗିେର
ଯଦ୍ଦର୍ନର ଆରପାରିେର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଅଛନି୍ତ।”

16 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 17 “େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଦଶ ଭାଗ କରିେବ, େସମାେନ େହଉଛନି୍ତ ଯାଜକ
ଇଲୟିାସର ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ। 18 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶ
ଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଜେଣ ଜେଣ େନତୃବଗର୍
ବାଛବି। 19 େସହ ିଅଧିପତଗିଣଙ୍କର ନାମ ଏହ:ି

ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍।
20 ଶିମିେୟାନର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଶମୂେୟଲ।
21 ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ କିଶେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀଦଦ୍।
22 ଆଉ ଦାନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଯଗି୍ଳର ପୁତ୍ର ବୁକ୍କି।
23 େଯାେଷଫ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ
ମନଃଶି େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଏେଫାଦର ପୁତ୍ର ହନ୍ନ ୀେୟଲ।
24 ପୁଣ ିଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଶିପ୍ତନର ପୁତ୍ର କମୂେୟଲ।
25 ଆଉ ସବୂଲୂନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ପଣ୍ଣର୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷାଫନ୍।
26 ଇଷାଖର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଅସ୍ସନର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟେିୟଲ।
27 ପୁଣ ିଆେଶର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଶେଲାମିର ପୁତ୍ର ଅହୀହୂଦ୍।
28 ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ପଦେହଲ୍।”
29 କିଣାନ େଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର

ବଭିାଗ କରି େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନଗର

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାୟାବ ପଦାେର ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ଆରପାରିେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2

“ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି, େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକୃତ ଭାଗରୁ େକେତକ ବସତ ିନଗର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଦଅିନୁ୍ତ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସହ ିନଗରମାନ ଓ େସ
ସବୁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଗ୍ଭରଣଭୂମି େଦବ। 3 େଲବୀୟମାେନ ଏହି
ନଗରଗଡୁ଼କି ଅଧିକାର କରିେବ ଓ େସଠାେର ବାସ କରିେବ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ପଶୁଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର ଚରାଇେବ। 4 େଲବୀୟମାେନ
େଯଉଁ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ଅଧିକାର କରିେବ ତାହା ନଗର ପ୍ରାଚୀରଠାରୁ 1500
ଫୁଟ ଦୂରେର ରହବି। 5 ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର େଖାଲା ମାପ 3000 ଫୁଟ େହବ।
ନଗରଟ ିେସହ ିଭୂମିର ମଝେିର ରହବି। ତାହା ନଗର ପାଇଁ ଗ୍ଭରଣଭୂମି
େହବ। 6 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ନଗର େଦବ
ତହିଁରୁ ଛଅଟ ିଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବ। ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇବା
ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦବ; ତାହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବୟାଳିଶ୍ଟ ିନଗର
େହବ। 7 ସବର୍େମାଟ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଠଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିନଗର
େଦବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ନଗର ସହତି ଗ୍ଭରଣଭୂମି େଦବ। 8

ଇସ୍ରାଏଲ ବୃହତ ପରିବାରବଗର୍ ଅଧିକ ନଗର େନେବ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଛାଟ ପରିବାରବଗର୍ଠାରୁ ଅଳ୍ପ େନବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କର
ଅଂଶ ଅନୁସାେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ କିଛ ିନଗର େଦେବ।”

9 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 10 “ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, 11 ନଜି ନଜି ଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବା ନମିେନ୍ତ େକେତ
ଗଡୁ଼ଏି ନଗର ନରୂିପଣ କରିବ; େକହ ିଅନଛିାେର କାହାକୁ ହତ୍ୟା କେର,
େସହସିବୁ ନଗରକୁ ଯାଇପାରିବ। 12 ଏହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଇଁ
ନରିାପଦ ଅେଟ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ
ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣି୍ତତ କରିବା, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମଣ୍ତଳୀ ନକିଟେର ବଗି୍ଭର
ପାଇଁ ଉପସି୍ଥତ ନକଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। 13 ଏହରୂିେପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ
ଛଅ େଗାଟ ିଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବ। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍
ପାରିେର ତନି ିନଗର େଦବ ଓ କିଣାନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତନି ିନଗର େଦବ;
ତାହା ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବ। 15 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ,
ବେିଦଶେର ଜନି୍ମ ତ ବାସନି୍ଦା ନମିେନ୍ତ ଓ ବେିଦଶୀ ସ୍ଥାୟୀବାସନି୍ଦାମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େସହ ିଛଅ ନଗର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ େହବ; ତହିଁେର େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜନ ଭ୍ର ାନି୍ତେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କେର, େସ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଲାଇ
ଯାଇପାରିବ।

16 “ଯଦ ିେକହ ିେଲୗହ ନମିିର୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଦ୍ୱ ାରା କାହାରିକୁ ବଧ କେର,
େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଓ େସ ପ୍ରାଣଦଣ୍ତ ପାଇବ। 17 ଆଉ େଯଉଁ
ପଥରଦ୍ୱ ାରା ଜଣକର ମୃତୁ୍ୟ େହାଇପାରିବ, େସପରି ଏକ ପଥର ଦ୍ୱ ାରା ଯଦି
େକହ ିକାହାରିକୁ ଆଘାତ କରି ମାରିଦଏି, େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଓ
ତା’ର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ତ େହବ। 18 ଆଉ େଯଉଁ କାଠ ନମିିର୍ତ ଅସ୍ତ୍ରେର
ଜେଣ ମରିପାରିବ, େସପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦ ିଜେଣ ଅନ୍ୟକୁ
ଆଘାତ କେର ଓ େସଥିେର େସ ମେର, େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଓ
େସ ଅବଶ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ପାଇବ। 19 ଜେଣ ମୃତ ପରିବାରର େଲାକ,
ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ପାରିବ। େସ ତାକୁ େଦଖିଲା ମାତ୍ରେକ ହତ୍ୟା
କରି ପାରିବ।

20 “ଆଉ େଯେବ େକହ ିହଂିସା କରି କାହାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତେର ଆଘାତ
କେର, ଅବା କିଛ ିେଗାଟଏି ତା’ ଉପରକୁ ଫିଙି୍ଗଦଏି ଓ େସଥିେର େସହି
ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ମେର, େତେବ ଆଘାତକାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ େବାଲ ିବେିବଚତି
େହବ ଓ େସ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡେର ଦଣି୍ତତ େହବ। େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା
ତାକୁ ମୃତବ୍ୟକି୍ତର ପରିବାରର େକୗଣସ ିସଦସ୍ୟ ତାକୁ େଦଖିଲା ମାେତ୍ର
ହତ୍ୟା କରିେବ।

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 34:2 132 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35:20



36

22 “ମାତ୍ର େଯେବ େକହ ିବନିା ଶତ୍ରୁ ତାେର ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଆଘାତ
କେର, ଅବା କାହା ଉପରକୁ ଅନଛିାେର କିଛ ିେଫାପାଡ଼ ିଦଏି ଏବଂ
େସଥିେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ହତ୍ୟା କେର, 23 ଅବା େକହ ିଅଜାଣତେର ଏକ
ବଡ଼ ପଥର ଫିଙି୍ଗ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କେର, ଏହା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ହତ୍ୟା
କରିପାେର କିନୁ୍ତ ପଥର େଫାପାଡ଼ବିା ସମୟେର କାହାରିକୁ େଦଖି ନ ଥିଲା
ଅଥଚ େସ ତାହାର ଶତ୍ରୁ  କି ଅନଷି୍ଟ େଚଷ୍ଟାକାରୀ େହାଇ ନ ଥାଏ, 24

େତେବ ମଣ୍ତଳୀ େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀର ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାର ବଷିୟ ଏହି
ଶାସନାନୁସାେର ବଗି୍ଭର କରିେବ। 25 ଆଉ ମଣ୍ତଳୀ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାର
ହସ୍ତରୁ େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀକି ଉଦ୍ଧାର କରିେବ, ପୁଣ ିେସ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା େସହ ିଆଶ୍ରୟ ନଗରେର ମଣ୍ତଳୀ ପୁନବର୍ାର ତାହାକୁ
ପହଞ୍ଚାଇ େଦେବ; ଆଉ େଯଉଁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର େତୖଳର ଅଭଷିିକ୍ତ
ମହାଯାଜକର ମୃତୁ୍ୟ ନ ହୁଏ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ
କରିବ।

26 “େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀ ଆଶ୍ରୟ ନଗରରୁ ଯଦ ିେକୗଣସ ିସମୟେର
ତହିଁର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଏ ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା ଆଶ୍ରୟ ନଗର ସୀମାର
ବାହାେର ତାହାକୁ ପାଏ ଓ ପ୍ରତହିନ୍ତା ତାହାକୁ ବଧ କେର େତେବ େସ
ରକ୍ତପାତେର ଅପରାଧୀ େହବ ନାହିଁ। 28 ଜେଣ ଯଦ ିହଠାତ୍ କାହାକୁ
ବଧ କେର େସ ଆଶ୍ରୟ ନଗରେର ମହାଯାଜକର ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି।
ମାତ୍ର ମହାଯାଜକର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ପେର େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା
ଅଧିକାର ଭୂମିକି େଫରି ଯାଇପାରିବ। 29 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ଏହସିବୁ ବଗି୍ଭର ବଧିି ଚରିସ୍ଥାୟୀ େହବ।

30 “ଜଣକରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବ।
ମାତ୍ର ଏକ ସାକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରାଣଦଣ୍ତ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।

31 “ଆହୁରି ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡେର ଦଣି୍ତତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାେର। ତାକୁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ହତ୍ୟା
କରାଯିବ।

32 “ପୁଣ ିେକୗଣସ ିହତ୍ୟାକାରୀ ଆଶ୍ରୟ ନଗରରୁ ପଳାଇଯାଇ
ପୁନବର୍ାର ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରି ଆସବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦବା ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁେହଁ, ମହାଯାଜକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ ନ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।

33 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶକୁ କଳୁଷିତ କର ନାହିଁ।
ନରହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତୁ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ୟ େଦଶର ପାପକୁ
େଧାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 34 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ଅଛ, ମୁଁ
େସଠାେର ବାସ କରୁଅଛ।ି ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକର ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ।ି”

ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଭୂମି

ତା’ପେର ଗିଲୟିଦ ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିପତମିାେନ ଆସେିଲ।
ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଗିଲୟିଦ, ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀର ଓ ମନଃଶି
େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େମାଶାଙ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ

େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାସ୍ତାବ କେଲ। 2

େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା
େଦଶାଧିକାର େଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁନବି େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
ଆମ୍ଭ ମୁନବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ସଲଫାଦରଙ୍କ ଅଧିକାର ତାହାର
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିେଲ। 3 ଯଦି
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କର ବବିାହ ହୁଏ,
େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ଅଧିକାରରୁ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କଟାଯିବ।
େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରବଗର୍େର ଯୁକ୍ତ େହବ। 4

େଯେତେବେଳ ମେହାଲ୍ଲ ାସ-ଉତ୍ସବ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପାଳନ
କରାଯିବ, େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଅଧିକାର େସମାେନ ବବିାହ କରିଥିବା
ପରିବାରକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତର ଅଧିକାର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ନଆିଯିବ।”

5 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
“େଯାେଷଫଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯଥାଥର୍ କହୁଛନି୍ତ। 6

ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲଫାଦରଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହ ିନଷି୍ପତି୍ତ େଦଇ, ତୁେମ୍ଭ
ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର େକହ ିଜଣଙୁ୍କ ବବିାହ କରିପାର, କିନୁ୍ତ ନଜି ପିତୃ
ପରିବାରବଗର୍ର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍। 7 ଅଧିକାର
େଗାଟଏି ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ପରିବାରବଗର୍କୁ ଯିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅଧିକାର ନଜି
ନଜି ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରଖିବା ଉଚତି୍। 8 େକୗଣସ ିନାରୀ ଯିଏ
ନଜିର ପିତୃ ଅଧିକାର ପାଇଛ,ି ତା’ର ନଜି ପିତୃ ପରିବାରବଗର୍ର େକୗଣସି
ଏକ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍, ତାହାେହେଲ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ଅଧିକାର େଭାଗ କରିେବ। 9

ଏକ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଅଧିକାର ଯିବା ଉଚତି୍ ନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର
ରହେିବ।”

10 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ସଲଫାଦରଙ୍କ
କନ୍ୟାମାେନ େସହ ିଅନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 11 ଏଣୁ ସଲଫାଦରଙ୍କ
କନ୍ୟାଗଣ ଯଥା: ମହଲା, ତସିର୍ା, ହଗ୍ଲା, ମିଲ୍କା ଓ େନାୟା, େସମାନଙ୍କ
ପିତୃବ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। 12 ମନଃଶି ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେର
େସମାେନ ବବିାହ କେଲ। େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅଧିକାର େସମାନଙ୍କ
ପିତୃ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ରହଲିା।

13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସମୀପେର େମାୟାବ ପଦାେର
େମାଶାଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହସିବୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ।
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1

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ

େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା କହେିଲ।
େଯେତେବେଳ ସୂଫ େସପାରିସି୍ଥତ ପାରଣ, େତାଫଲ, ଲାବନ,
ହତ୍େସରତ୍ ଓ ଦୀଷାହବର ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର

ପୂବର୍ପାରସି୍ଥତ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପାର େହଉଥିବା ସମୟେର େମାଶା ଏହ ିବାତ୍ତର୍ାସବୁ
କହଥିିେଲ।

2 େସୟୀର ପବର୍ତ େଦଇ େହାେରବଠାରୁ କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ଏଗାର ଦନି ଲାେଗ। 3 କିନୁ୍ତ ଏହାଥିଲା ଗ୍ଭଳିଶତମ
ବଷର୍ର ଏକାଦଶ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନ କହଥିିେଲ। 4

ସଦାପ୍ରଭୁ ହଷି୍େବାନ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ଓ
ଅଷ୍ଠାେରାତ୍ ନବିାସୀ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ ଇଦି୍ର ୟୀେର ପରାସ୍ତ
କଲାପେର। 5 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ପାରିେର ଥିେଲ,
ଯାହାକି େମାୟାବ େଦଶେର ଥିଲା ଏବଂ େମାଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ।

6 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହାେରବେର କହଥିିେଲ। େସ
କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର ଯେଥଷ୍ଟ ସମୟ ବାସ କରିଅଛ। 7

ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପବର୍ତ େଦଶକୁ ଯାଅ। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶର ପେଡ଼ାଶୀ
ଅଞ୍ଚଳ ଗଡୁ଼କୁି ଯାଅ, ପବର୍ତମୟ େଦଶ, ଯଦ୍ଦର୍ନର ଉପତ୍ୟକାକୁ ତଳଭୂମି,
ମରୁଭୂମି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର  ଉପକୂଳ ସେମତ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେଦଶ ଓ
ଲବିାେନାନ୍ େଦଇ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଅ। 8 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦଇଅଛୁ, ଏହାସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଯାଅ ଏବଂ
ଏହାକୁ ଅଧିକାର କର। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଯଥା: ଅବ୍ର ହାମ,
ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବକୁ ଏହା େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲୁ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶମାନ େଦବା ପାଇଁ
ଶପଥ କରିଥିଲୁ।’”

େମାଶା େନତାମାନଙୁ୍କ ବାଛେିଲ

9 େମାଶା କହେିଲ, “େସ ସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ‘ମୁଁ ଏକା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝପିାରିବ ିନାହିଁ। 10 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା େବଶୀ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ , େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ
ବହୁତ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ େଯେତ ଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସହସ୍ରଗଣୁ କରନୁ୍ତ। େସ େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , େସହପିରି ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ। 12 କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ଏକାକୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ବବିାଦ ଓ ଭାର ବୁଝ ିପାରିବ ିନାହିଁ।
13 େତଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀରୁ
ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ ବଖି୍ୟାତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣ ଜଣକୁ ବାଛ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େନତା ରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ କରିବ।ି ଏହପିରି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କର, େଯଉଁମାେନ ବୁଦି୍ଧମାନ, ବଗି୍ଭରଶୀଳ, ଜ୍ଞାନ ିଓ ଅଭଜି୍ଞ
େହାଇଥିେବ।’

14 “ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଥିିଲ, ‘ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କରିବା ଭଲ।’

15 “େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ିଓ ଅଭଜି୍ଞ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େନତାରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ କଲ।ି ଏହରୂିେପ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ସହସ୍ରପତ,ି ଶତପତ,ି ପଞ୍ଚାଶତପତ,ି ଦଶପତମିାନଙୁ୍କ
ନଯିୁକି୍ତ କଲ,ି ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଯିୁକି୍ତ
େଦଲ।ି

16 “େସହ ିସମୟେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭରପତମିାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ,ି ‘ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର ବବିାଦ ଶୁଣ ଓ ତାହାର ଯଥାଥର୍ ବଗି୍ଭରକର। ଏହା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େହଉ ବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଓ
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େହଉ, ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର ନରିେପକ୍ଷ େହବ। 17

ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ବଗି୍ଭର କରୁଛ େସେତେବେଳ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଅି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଦଅି। ତୁେମ୍ଭ କାହାରିକୁ ଭୟ
କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିାଏ। କିନୁ୍ତ
େକୗଣସ ିବଗି୍ଭର ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ଜଟଳି ହୁଏ, େତେବ େସ
ସମସ୍ୟା େମା’ ପାଖକୁ ଆଣବି, ମୁଁ ତା’ର ସମାଧାନ କରି େଦବ।ି’ 18

େସହ ିସମୟେର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ,ି ତୁମ୍ଭର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ଓ କମର୍
ବଷିୟେର।

ଗପୁ୍ତେଗ୍ଭରମାେନ କିଣାନ େଦଶକୁ ଗେଲ

19 “ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େହାେରବ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ଏବଂ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର
ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍, େଯଉଁ
ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତର ଯିବା ବାଟେର େଦଖିଲୁ, ତା’ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଇ କାେଦଶ
ବେଣ୍ଣର୍ୟେର ପହଞ୍ଚଲୁି। 20 ଏହା ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର
ପବର୍ତମୟ େଦଶ େଦେବ, େସହଠିାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଉପସି୍ଥତ। 21

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଆଗେର େସହ ିେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ।
ଯାଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅଧିକାର କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏପରି କରିବାକୁ
କହଥିିେଲ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୟ କି ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ।’

22 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଲି ଏବଂ କହଲି, ‘ଆସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା, କିଏ େସହ ିେଦଶକୁ ଆମ୍ଭ
ପାଇଁ େଗାପନେର ସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଣବି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦବ। େକଉଁ ପଥ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଉଚତି୍ ଏବଂ
େକଉଁ ନଗରମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯିବା ଉଚତି୍।’

23 “ମୁଁ ଭାବଲି ିଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ଥିଲା। େତଣୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଜେଣ ଜେଣ କରି ବାର ଜଣଙୁ୍କ
ବାଛଲି।ି 24 ଏହା ପେର େସମାେନ େସହ ିପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଗେଲ ଓ
ଇେଷ୍କାଲ ଉପତ୍ୟକାେର ପହଞ୍ଚେିଲ ଏବଂ େସହ ିେଦଶେର ଗପୁ୍ତ ଦୃଷି୍ଟ
ରଖିେଲ। 25 େସମାେନ କିଛ ିଫଳଧରି େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ େସହ ିେଦଶ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଉତ୍ତମ େଦଶ
େଦଇଛନି୍ତ।’

26 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସ େଦଶକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିେଦଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ
କଲ। 27 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁକୁ ଯାଇ ଅଭେିଯାଗ
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କରି କହଲି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ। େତଣୁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣଛିନି୍ତ। 28 ଆେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ େକଉଁଠାକୁ
ଯିବା? ଆମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୟ
ସଞ୍ଚାର କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ କହେିଲ, େସଠାକାର େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳବାନ ଓ ଦୀଘର୍୍ୟକାୟ। ତାଙ୍କର ନଗରମାନ ବୃହତ
ଏବଂ ତା’ର ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କି ଆକାଶ ସ୍ପଶର୍ କରିଛ।ି ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ
େସଠାେର ଅନାକୀୟମାନଙ୍କର ଦୀଘର୍୍ୟକାୟ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ।’

29 “େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ‘ତ୍ରାସ କର ନାହିଁ କି ଭୟ କର
ନାହିଁ। 30 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆେଗ
ଆେଗ ଗମନ କରୁଛନି୍ତ। େସ ମିଶରେର େଯପରି କରିଥିେଲ, ଏହଠିାେର
ମଧ୍ୟ େସହପିରି କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।
31 ମରୁଭୂମିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ, ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଆପଣା
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େବାହବିା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହଠିାେର ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗମନର ସମସ୍ତ
ପଥେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିପରି େବାହଛିନି୍ତ।’

32 “କିନୁ୍ତ ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। 33 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲ, େସ ତୁମ୍ଭର ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁ
ପକାଇବା ନମିେନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରୁଥିେଲ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଥ
େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସ ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନଶିଖା, ଦନିେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଗମନ
କେଲ।

େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଣାନେର ପ୍ରେବଶ ନେିଷଧ

34 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ, ଏବଂ େକ୍ର ାଧ କେଲ। େସ
ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହେିଲ। 35 ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
ଉତ୍ତମ େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଥିଲ,ି ଏହା େସହ ିେଦଶ। ଏହ ିପିଢ଼ରି
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େକେବ େସହ ିେଦଶ େଦଖିେବ ନାହିଁ। 36 େକବଳ
ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍ େସହ ିେଦଶକୁ େଦଖିବ। ମୁଁ କାେଲବ୍କୁ େସହି
େଦଶ େଦବ,ି େଯଉଁ େଦଶ େଦଇ େସ ଗଲା। ତାଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇେବ। କାରଣ କାେଲବ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ।’

37 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ। େସ
େମାେତ କହେିଲ, ‘େମାଶା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ
ନାହିଁ। 38 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସହକମର୍ୀ ପରିଗ୍ଭରକ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େସ
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। ତାକୁ ସାହସ ଦଅି। େଯେହତୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ତାଙ୍କର ଭୂମିକୁ ଅଧିକାର କରାଇବ।’

39 “ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଥିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ଲୁଟତି େହେବ। କିନୁ୍ତ େସହି
ପିଲାମାେନ େସହ ିେଦଶକୁ ଯିେବ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନ େଦବା।
ତୁମ୍ଭର େଦାଷ ପାଇଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙୁ୍କ େଦାଷ େଦବା ନାହିଁ।
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବଗି୍ଭର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। େସମାେନ
ବହୁତ ସାନ, େସମାେନ ଠିକ୍ ଭୁଲ୍ ବୁଝପିାରୁ ନାହାନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିଲାମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶ ସବୁ େଦବ। 40 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୂଫସାଗର
ପଥେଦଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ େଫରିଯାଅ।’

41 “ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଲି, ‘େମାଶା, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ। କିନୁ୍ତ ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ , େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା।’
“ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ଯୁଦ୍ଧଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପବର୍ତ ଉପରକୁ

ଯିବାକୁ ଅଗ୍ରସର େହଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବଲି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସୁବଧିା େହବ।

42 “କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘େଲାକମାନଙୁ୍କ ମନାକର,
େସଠାକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବୁ
ନାହିଁ, େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିେବ।’

43 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କହଲି,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣଲି
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କଲ। ନଜି
ବଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ଲି। 44

କିନୁ୍ତ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି
ପଡ଼େିଲ ଓ େସମାେନ ମହୁମାଛ ିପରି େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସୟୀରର ହମର୍ା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 45

ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ିସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ
କଲ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 46 େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାେଦଶେର ବହୁଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲି।

ଇସ୍ରାଏଲ ମରୁଭୂମିେର ଇତଃସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କେଲ

“ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି
କଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ସୂଫସାଗର ମଧ୍ୟେଦଇ ମରୁଭୂମି ଆେଡ଼ ଯାତ୍ରା
କଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ େସୟୀର ପବର୍ତେର ବହୁତ ଦନି ଧରି ଭ୍ରମଣ

କଲୁ। 2 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, 3 ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ପବର୍ତର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ବହୁତ ଦନି ଧରି ଭ୍ରମଣ କରିଅଛ, େତଣୁ ଉତ୍ତର
ଦଗି ଆଡ଼କୁ ଯାଅ। 4 ଏହକିଥା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଦିଅି। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େସୟୀର େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ। େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଥର୍ାତ୍
ଏେଷୗ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େଦଶ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ।
ସାବଧାନ! 5 େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହି
େଦଶ େଦବ ିନାହିଁ। ଏପରିକି େସହ ିଭୂମିରୁ ପାେଦ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦବ ିନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ େସହ ିପବର୍ତମୟ େଦଶ େସୟୀରକୁ, ଏେଷୗକୁ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୁତ୍ରେର େଦଇଅଛ।ି 6 ଏେଷୗର େଲାକମାନଙୁ୍କ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପିଉଥିବା ପାଣ ିପାଇଁ ମୁଦ୍ର ା େଦବାକୁ
େହବ। 7 ମେନରଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ
କମର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ। େସ ଏହ ିବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଯିବାର
େସ ମଧ୍ୟ ଜାଣନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଦୀଘର୍ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍
ଧରି ତୁମ୍ଭର ସହାୟ େହାଇ ଆସଛିନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଅଭାବ େସ କରି
ନାହାନି୍ତ।’

8 “େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଭାତୃଗଣ େସୟୀର ନବିାସୀ
ଏେଷୗମାନଙ୍କ ପାଖେଦଇ ଗଲୁ, େସଠାରୁ ଏଲତ୍ ଓ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବର
ପଦାଭୂମିେର ପଥଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି େସଠାରୁ ଆେମ୍ଭ େଫରି େମାୟାବ
ପ୍ରାନ୍ତର ପଥେଦଇ ଯାତ୍ରା କଲୁ।

ଆରଠାେର ଇସ୍ରାଏଲ

9 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘େମାୟାବର େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି
କର ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ମୁଁ େସମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିଭୂମି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ ିନାହିଁ। େସମାେନ େଲାଟର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧର। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆର ନଗର େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ରୂେପ
େଦଇଅଛ।ି’”

10 ଅତୀତେର େସହ ିସ୍ଥାନେର ଏମୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ।
େସମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ, େସମାେନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଥିେଲ। ଏବଂ
ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଦୀଘର୍କାୟ ଥିେଲ। 11 ଅନାକୀୟ େଲାକମାେନ
ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଥିେଲ। ମାତ୍ର େମାୟାବୀୟ େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଏମୀୟ େବାଲ ିକହେିଲ। 12 େହାରୀୟ େଲାକମାେନ
େସଠାେର ପୂେବର୍ ବାସ କରୁଥିେଲ। ମାତ୍ର ଏେଷୗର ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ
େସଠାରୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର
ବାସ କେଲ। େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆପଣା ଅଧିକାର
ଭୂମିେର କେଲ।
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13 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘େସରଦ୍ ଉପତ୍ୟକାର େସ ପାଖକୁ
ଯାଅ।’ େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସରଦ ଉପତ୍ୟକା ପାର େହଲୁ। 14 କାେଦଶ
ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ େସରଦ ଉପତ୍ୟକା ପାରେହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଅଠତରିିଶ୍
ବଷର୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆମ୍ଭ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟରୁ େସହ ିପୁରୁଷର ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା
ମରିଗେଲ େସହ ିସମୟ ମଧ୍ୟେର। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଥିଲା। 15

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।

16 “ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଗଲା ପେର। 17

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, 18 ‘ତୁେମ୍ଭ ଆଜି େମାୟାବର ସୀମା ଆର
େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେମ୍ମାନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟେର
ପହଞ୍ଚବି, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ େସ େଦଶ େଦବା ନାହିଁ। କାରଣ
େସମାେନ େହଉଛନି୍ତ େଲାଟର ବଂଶଧର। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହେିଦଶ
େଦଇଅଛୁ।’”

20 େସହ ିେଦଶ ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶଭାେବ ଜଣାଶୁଣା। ଅତୀତେର
ରଫାୟୀୟମାେନ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଅେମ୍ମାନ େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ସୁମ୍ମୀୟ େବାଲ ିକହୁଥିେଲ। 21 େସଠାେର ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ସମ୍ସୁମ୍ମୀୟମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ବହୁତ େଡ଼ଙ୍ଗା ଓ
ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଦୀଘର୍କାୟ େଲାକଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେମ୍ମାନୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ସହାୟ େହେଲ ସମ୍ସୁମ୍ମୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ।
ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାେନ ସମ୍ସୁମ୍ମୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ଚୁ୍ୟତ କରି
େସହଠିାେର ବାସ କେଲ। ଏବଂ େସହଠିାେର ଏେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନି୍ତ।
22 ପରେମଶ୍ୱର େସୟୀର ନବିାସୀ ଏେଷୗ ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ଠିକ୍
େସହପିରି କରିଥିେଲ। ଅଥର୍ାତ୍ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େହାରୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ
କେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାରଚୁ୍ୟତ କରି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହଠିାେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। 23 ପରେମଶ୍ୱର ଠିକ୍ େସହପିରି ମଧ୍ୟ
କରିଥିେଲ। କେପ୍ତାରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବ୍ବୀୟ େଲାକମାେନ ଘସା
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସହରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ କେପ୍ତାରୀୟ େଲାେକ
ଅବ୍ବୀୟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କେଲ। େସହ ିକେପ୍ତାରୀୟ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ଛନି୍ନ  କରି େସଠାେର ଏେବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାସ
କରୁଛନି୍ତ।

ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ

24 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ପାର େହବା
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆେମ୍ଭ ହଷି୍େବାନର ରାଜା ଇେମାରୀୟ ସୀେହାନକୁ ଓ
ତାଙ୍କ େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲୁ। େତଣୁ ତାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର
ଓ ତାଙ୍କର େଦଶ ଅଧିକାର କର। 25 ଆଜି ଆେମ୍ଭ ସବୁଆେଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ
ମନେର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଭୟ ସୃଷି୍ଟ କରିବୁ। େସମାେନ ଏହ ିଖବର ପାଇଲା
ମାେତ୍ର େସମାେନ ବହୁତ ଭୟ କରିେବ ଓ ଭୟେର ଥରିେବ।’

26 “େଯେତେବେଳ ମୁଁ କେଦେମାତ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହଷି୍େବାନର ରାଜା
ସୀେହାନ ନକିଟକୁ ଦୂତଦ୍ୱ ାରା ଶାନି୍ତବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇଲ।ି େସମାେନ କହେିଲ,
27 ‘ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଆମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି। ଆେମ୍ଭ ବାେଟ ବାେଟ ଯିବୁ,
ବାମକୁ କିଅବା ଦକି୍ଷଣକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। 28 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର େଯଉଁ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ଓ ପାନୀୟ ପିଇବୁ, େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ
େଦବୁ। ତୁମ୍ଭ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ େକବଳ ପଦାଗ୍ଭରଣ କରି ଯିବୁ। 29

ଆେମ୍ଭ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବାକୁ
ଦଅି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଛନି୍ତ , େସ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଯିବାକୁ
ଦଅି। ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ଓ ଆଉ ନବିାସୀ େମାୟାବୀୟମାେନ ଯଥା
ଏେଷୗର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି ଯିବାକୁ େଦଇଛନି୍ତ , େସହପିରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଯିବାକୁ ଦଅି।’

30 “କିନୁ୍ତ ହଷି୍େବାନର ରାଜା ସୀେହାନ୍ ତାଙ୍କ େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର

ହୃଦୟ କଠିନ କରାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସୀେହାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିବ, ଏବଂ ଆଜି ଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି ବାସ୍ତବେର
କ’ଣ ସବୁ ଘଟଲିା।

31 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭ ସୀେହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ରାଜାଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା। ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଅ େସହ ିେଦଶକୁ ଅଧିକାର କର!’

32 “ଏହା ପେର ରାଜା ସୀେହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାେକ ଆମ୍ଭ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯହସ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। 33 କିନୁ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜା ସୀେହାନକୁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କଲୁ। 34 େସ ସମୟେର ରାଜା
ସୀେହାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହର ଓ ସମସ୍ତ ନଗରମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତଗତ କଲୁ ଏବଂ
ନଗରବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ସେମତ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲୁ।
କାହାରିକୁ ଜୀବତି ରଖିଲୁ ନାହିଁ। 35 ଆେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ପଶୁଗଣକୁ ଓ
େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲୁ ତାହାର ସବୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 36 ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା
ନକିଟସ୍ଥ ଆେରାେୟରଠାରୁ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀଠାରୁ ଗିଲୟିଦ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଏହ ିନଗର ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକି୍ତର ଅତରିିକ୍ତ ନ ଥିଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସବୁ ସମପର୍ଣ
କେଲ। 37 େକବଳ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ େଦଶ ଅଥର୍ାତ ଯେବ୍ବାକ୍
ନଦୀର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶ ଓ ପବର୍ତମୟ ସକଳ ନଗର ପ୍ରଭୃତ ିେଯଉଁ େଦଶ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ନେିଷଧ କରିଥିେଲ, ତହିଁ
ନକିଟକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ନାହିଁ।

ବାଶନ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ

“ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି ବାଶନକୁ ଗଲୁ। ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍
ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ଇଦି୍ର ୟୀକି ବାହାରି ଆସେିଲ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,

‘ଓଗ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଇଛ ିେଯ ତାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆଗେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
େଦଶସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି ଇେମ୍ମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ଯିଏକି ସଷେବାେର
ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିେଲ, େସହପିରି ତାହା ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ କରିବ।’

3 “େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍
ଉପେର ଆମ୍ଭକୁ ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ େଦେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲୁ ଏବଂ େକହ ିଜେଣବ ିରହେିଲ ନାହିଁ। 4

ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲୁ। ଯଥା ତାଙ୍କର ଥିବା
ଷାଠିଏଟଯିାକ ନଗର, ଅେଗର୍ାବର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଥର୍ାତ୍ ବାଶନସ୍ଥ ଓଗ୍ର
ରାଜ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ହସ୍ତଗତ କଲୁ। 5 ସମସ୍ତ ନଗର ଗଡୁ଼କି ସୁରକି୍ଷତ ଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କିର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଦ୍ୱ ାରଥିଲା ଓ ଅଗର୍ଳେର ସୁରକି୍ଷତ ଥିଲା।
ଏପରି ମଧ୍ୟ େକେତକ ନଗର ଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରାଚୀର ନ ଥିଲା। 6

ହଷି୍େବାନର ରାଜା ସୀେହାନଙୁ୍କ େଯପରି କରିଥିେଲ, େସହପିରି ଏଠାେର
ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏପରି କି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବନିାଶ କଲୁ। 7

କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଏବଂ ନଗରରୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ନଜି ନଜି
ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ।

8 “ଏହ ିପ୍ରକାରେର, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାରିସ୍ଥ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ହାତରୁ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ
ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ ହସ୍ତଗତ କଲୁ। 9

ସୀେଦାନୀୟମାେନ େସହ ିହେମର୍ାଣକୁ ସରିିେୟାନ କହନି୍ତ ଓ
ଇେମାରୀୟମାେନ ତାହାକୁ ସନୀର କହନି୍ତ। 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ସମତଳ
ଭୂମିର ସମସ୍ତ ସହର, ସଲଖା ଓ ଇନି୍ଦ୍ରୟୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗିଲୟିଦ ଓ
ସମସ୍ତ ବାଶନ୍ ଅଥର୍ାତ୍ ବାଶନସି୍ଥତ ଓଗ୍ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଗର ହସ୍ତଗତ
କଲୁ।”

11 ଅବଶିଷ୍ଟ ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ବାଶନରାଜା ଓଗ୍
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା। ଓଗ୍ର ଖଟଟ ିଲୁହାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା। ଏହାର
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ଲମ୍ୱ ଥିଲା ନଅ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ଗ୍ଭରି ହାତ। େସହ ିଖଟଟ ିଏେବ ମଧ୍ୟ
ରବ୍ବାେର ଅଛ ିେଯଉଁଠାେର ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ପଟସ୍ଥ ଭୂମି

12 “େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ ଆେରାୟରଠାରୁ
େସହ ିସମସ୍ତ େଦଶ ନଜିର କରଗତ କଲୁ, େସଥିରୁ ମୁଁ ଗିଲୟିଦର
ପବର୍ତମୟ େଦଶର ଅେଦ୍ଧର୍କ ଓ ତାହାର ନଗରଗଡୁ଼କୁି ରୁେବନ୍ ବଂଶକୁ ଓ
ଗାଦ୍ ବଂଶକୁ େଦଲ।ି 13 ମୁଁ ଗିଲୟିଦର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଓ ସମସ୍ତ
ବାଶନ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ାତ ଓଗ୍ର ରାଜ୍ୟ, ସମୁଦାୟ ବାଶନ ସହତି ଅେଗର୍ାବର
ତାବତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ପରିବାରବଗର୍।”
ଯାହାକି ରଫାୟୀୟ େଦଶ ଭାେବ ଜଣା। 14 ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ଯାୟୀର

ଗଶ୍ୱରୀୟ ଓ ମାଖାଥୀୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେଗର୍ାବର (ବାଶନର) ସମସ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କେଲ। େସହ ିଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ପେର ନାମ କରଣ
କରାଗଲା, େତଣୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାଶନକୁ ହେବାତ୍-ଯାୟୀର େବାଲି
ଡ଼କାଯାଏ।

15 “ମୁଁ ଗିଲୟିଦ ମାଖୀରକୁ େଦଲ।ି 16 ଏବଂ ଗିଲୟିଦଠାରୁ
ଅେଣ୍ଣର୍ାନ୍-ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଓ
ତାହାର ସୀମା ସମସ୍ତ ଏବଂ େସଠାରୁ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର ସୀମା ଯେବ୍ବାକ୍
ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରୁେବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀକୁ େଦଲ।ି 17 ତାହାର ପଶି୍ଚମ
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ମରୁଭୂମି ଥିଲା। ଉତ୍ତରେର କିେନ୍ନରତ
ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣେର ପିସ୍ଗାର ଗଡ଼ାଣଠିାରୁ ପୂବର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।

18 “େସହ ିସମୟେର ମୁଁ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ
କହଲି:ି ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାସ କରିବାକୁ
ଏହ ିଯଦ୍ଦର୍ନ କୂଳସ୍ଥ େଦଶ େଦଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବୀର େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ସୂସଜ୍ଜ  େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାର େହାଇଯିେବ। 19 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଛାଟ ପିଲା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାେନ ଏହଠିାେର ବାସ
କରିେବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ନଗର ଗଡୁ଼କି େଦଇଛ।ି ମୁଁ ଜାେଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ ପଶୁ ଅଛନି୍ତ। 20 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଭାତୃଗଣମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିସ୍ଥ ଭୂମିେର ବାସ କରନି୍ତ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଭୂମି ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା
ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ଏହ ିନଜି ନଜି େଦଶକୁ
େଫରିଯିବ।’

21 “ଏହା ପେର ମୁଁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲି,ି ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ତାହା େଦଖିଛ। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହପିରି କରିେବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।’

େମାଶାଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶ ଯିବାକୁ ମନା

23 “ଏହା ପେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କଲ।ି 24 ‘େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ନକିଟେର ଆପଣା ମହମିା ଓ ବଳବାନ
ହସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର କି୍ରୟା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ କମର୍ତୁଲ୍ୟ େଯ କରିପାେର, ସ୍ୱଗର୍େର କି ମତ୍ତର୍୍ୟେର ଏମନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ ଅଛ।ି’ 25 ମୁଁ ବନିତ ିକରୁଛ,ି େମାେତ େସପାରିକି
ଯିବାକୁ ଦଅି, ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରିସ୍ଥ େସହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ, େସହ ିରମଣୀୟ
ପବର୍ତ ଓ ଲବିାେନାନ୍ େଦଖିବାକୁ ଦଅି।’

26 “ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ ଓ
େମା’ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭର
ଯେଥଷ୍ଟ େହଲାଣ।ି ଏ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ। 27 ପିସ୍ଗାର
ଶୃଙ୍ଗକୁ ଚଢ଼ଯିାଅ, ଆଉ ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର, ଦକି୍ଷଣ ଓ ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭ ନଜି

ଆଖିେର େସହ ିେଦଶକୁ େଦଖ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େକେବ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର
େହବ ନାହିଁ। 28 କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅି, ତାହାକୁ ସାହସ ଦଅି ଓ
ତାହାକୁ ବଳବାନ କରାଅ। କାରଣ େସ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ
ପାର େହାଇଯିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖିବ। ତାହା େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରାଇବ।’

29 “ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ େବୖତ୍ପିେୟାର ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ଉପତ୍ୟକାେର
ବାସକଲୁ।”

େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ କହେିଲ

“ବତ୍ତର୍ମାନ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଁ େଯଉଁ ନୟିମ ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ,ି ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ
କର। ତାହା ପାଳନ କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବାକ୍ୟେର ଆଉ କିଛ ିମିଶାଅ
ନାହିଁ। କିଅବା ତା’ଠାରୁ କିଛ ିଊଣାକରି ପାଳନ କର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ
େସହ ିବାକ୍ୟମାନ ପାଳନ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା ମାନ।

3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କମର୍ ବାଲପିେୟାରେର େଦଖିଅଛ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ବାଲପିେୟାରର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହତ୍ୟା କରିଛନି୍ତ। 4 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯେତ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ େହେଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିେଲାକମାେନ ଏେବ ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ।

5 “ହଁ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, ମୁଁ େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ଶିକ୍ଷା େଦଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହପିରି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ଅନୁସାେର ବାସ କରିବ। 6 େତଣୁ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ପାଳନ କର ଏବଂ
େସଗଡୁ଼କି ଅଭ୍ୟାସ କର କାରଣ ବହୁତ େଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହା ତୁମ୍ଭର
ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଝାମଣା େହବ। ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣଲିାପେର େସମାେନ କହେିବ
େଯ, ‘ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ମହାନ େଲାକ େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ
ବୁଝାମଣା ଶକି୍ତ ଅଛ।ି’

7 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣେର
େଯପରି ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ। ଅନ୍ୟ ଓ େକୗଣସି
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି ପ୍ରଦଶର୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 8 େଯଉଁସବୁ
ଯଥାଥର୍ା ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯପରି ଶିକ୍ଷା ଆଦ ିେଦଇଅଛ,ି ତାହା ତୁଲ୍ୟ
େକୗଣସ ିଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟେର ନାହିଁ। 9 କିନୁ୍ତ ସାବଧାନ ହୁଅ। ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଥିବା କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କଦାପି
ଭୁଲବି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭର
ନାତୀନାତୁଣୀମାନଙୁ୍କ େସଗଡୁ଼କି ଶିକ୍ଷା ଦଅି। 10 େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭ
େହାେରବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲ,
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ଏକତି୍ରତ କର। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବା ତହିଁେର
େସମାେନ ପୃଥିବୀେର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖିେବ ଓ
ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇେବ।’ 11 େତଣୁ େସମାେନ େମାର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ପବର୍ତ ତେଳ ଛଡି଼ା େହେଲ। େସହ ିସମୟେର େସହି
ପବର୍ତ ଅନ୍ଧକାର, େମଘ ଓ େଘାର ଅନ୍ଧକାରେର ବ୍ୟାପ୍ତ େହାଇଥିଲା ଓ
ଗଗନର ମଧ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗି୍ନେର ଜଳିଲା। 12 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଥା କହେିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାକ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି।
ମାତ୍ର େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍ େଦଖିଲ ନାହିଁ। 13 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର
ନୟିମ ପାଳନ କର େବାଲ ିେସ ଆେଦଶ କେଲ। େତଣୁ େସ ଦଶ ଆଜ୍ଞାର
ନୟିମ ପ୍ରକାଶ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକେର େସହ ିନୟିମ
େଲଖିେଲ। 14 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର
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େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଳନୀୟ ବଧିି ଓ ଶାସନ
ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସମୟେର େମାେତ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

15 “େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିଅଗି୍ନଶିଖାରୁ କଥା କହବିା
ସମୟେର (େହାେରବେର) ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍ େଦଖିଲ
ନାହିଁ। 16 େତଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନେଚତ୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହବ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରତମିା କରି ପୂଜା କର, ଏପରି େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍ କର
ନାହିଁ, ଯାହା େକୗଣସ ିଜୀବତି ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି େହାଇଥିବ। 17

ଏପରି େକୗଣସ ିପ୍ରତମିା ପଶୁ ପରି ବା ପକ୍ଷୀ ପରି କର ନାହିଁ। 18 ଏପରି
େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତମିା ତଆିରି କର ନାହିଁ ଯାହା ଭୂମିେର ଗରୁୁଣ୍ଡ ିଗରୁୁଣ୍ଡି
ଯାଏ ବା ସମୁଦ୍ର ର ମାଛ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥାଏ। 19 ଏପରି ସାବଧାନ ହୁଅ,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର , ତାରାଗଣକୁ ଆକାଶେର େଦଖ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବେିମାହତି େହାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଓ େସବା
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ
ଜାତଗିଣ ଏହସିବୁ କରିବାକୁ ରଖିଛନି୍ତ। 20 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏକ ଲୁହା ତରଳା ଯାଉଥିବା ଚୁଲ୍ଲ ାରୁ କାଢ଼ ିଆଣବିା ତୁଲ୍ୟ, ମିଶରରୁ
ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ। ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ େଲାକ
େହବା ପାଇଁ ଆଣଛିନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆଜି େହାଇଛ।

21 “ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ େହେଲ।
ପୁଣ ିମୁଁ େଯପରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ନ ଯିବ ିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦେବ, େସହି
ଉତ୍ତମ େଦଶେର ମୁଁ େଯପରି ପ୍ରେବଶ ନ କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ଶପଥ କେଲ।
22 ଏଣୁ ମୁଁ ଏହ ିେଦଶେର ମରିବ।ି ମୁଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯିବ ିନାହିଁ।
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବ ଓ େସହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ। 23

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ। ନେଚତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ସ୍ଥୀରକୃତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାେଶାରିଯିବ ନାହିଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଷିିଦ୍ଧ େକୗଣସି
ବସ୍ତୁର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ବଶିିଷ୍ଟ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ। 24

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଜେଣ ଈଷର୍ାପରାୟଣ
ପରେମଶ୍ୱର ଏବଂ େସ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱଂସ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରନି୍ତ।

25 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ େଦଶେର ବହୁତ ଦନି ବସବାସ କରିବ।
େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ନାତମିାେନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିେବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରତମିା କରି ବା େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ କରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣର୍ କରିବ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏପରି କରିବ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିେବ। 26

େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇ େଦଉଛ,ି ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀକୁ
ସାକ୍ଷୀରଖି କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଏପରି କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଉଛ, େସହ ିେଦଶରୁ ଶୀଘ୍ର େସଠାରୁ
ନଃିେଶଷରୂେପ ବନିଷ୍ଟ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଦୀଘର୍ଜୀବୀ େହବ
ନାହିଁ। 27 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଛନି୍ନ  ବଛିନି୍ନ  କରିେବ। େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇଯିେବ,
େସହ ିଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ
େହାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି। 28 େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ
କାଠମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ
କି େଭାଜନ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଆଘ୍ରାଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଏପରି େଦବଗଣର
େସବା କରିବ। 29 କିନୁ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
ହୃଦୟତାର ସହକାେର ତାଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କର େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ
ପାଇପାରିବ। 30 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବପିଦେର ପଡ଼ବି ଓ ଏହି
ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପେର ଘଟବି, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିବ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଅନୁଶାସନ ମାନବି। 31 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର

ଜେଣ ଦୟାଳୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ,
କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଶପଥ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ନୟିମ କରିଛନି୍ତ ତାହା ଭୂଲ ିଯିେବ
ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କମର୍କୁ ସ୍ମରଣ କର

32 “ଏହା ପୂବର୍ରୁ ଏପରି ମହାନ କାଯର୍୍ୟ େକେବ େଦଖିଛ କି? କଦାପି
ନୁେହଁ କାରଣ ଅତୀତକୁ େଦଖ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ  ପୂବର୍ରୁ େଦଖ।
ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀେର ସୃଷି୍ଟ କରିବା ଦନିଠାରୁ ପୃଥିବୀର
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଏପରି ମହାନ କାଯର୍୍ୟ େକହ ିକରିଛ।ି ଏପରି ମହାକାଯର୍୍ୟ
ଘଟବିାର ଆଉ େକହ ିଶୁଣଛି କି? ନଁା! 33 ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଶୁଣଅିଛ,
େସପରି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦଶୀୟ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅଗି୍ନ
ମଧ୍ୟରୁ କହବିାର ଶୁଣ ିବଞ୍ଚେିଲ? 34 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ମିଶରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଯ ସକଳ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , େସହପିରି
ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ପ୍ରମାଣଦ୍ୱ ାରା ଓ ଚହି୍ନଦ୍ୱ ାରା ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ଦ୍ୱ ାରା, ଯୁଦ୍ଧଦ୍ୱ ାରା,
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା, ବସି୍ତାରିତ ବାହୁଦ୍ୱ ାରା ଓ ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ଦ୍ୱ ାରା
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ଆସ ିଉପକ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ। 35 ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ
େହଲା, େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ, େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ , ତାଙ୍କ ଭନି୍ନ  ଆଉ େକହ ିନାହିଁ। 36 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପେଦଶ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା କଥା ଶୁଣାଇେଲ ଓ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଆପଣା ମହାଅଗି୍ନ େଦଖାଇେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ପାରିଲ।

37 “େସମାନଙ୍କ ପେର େସମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର ତୁମ୍ଭକୁ ହିଁ
ମେନାନୀତ କେଲ। କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େସ୍ନହ କେଲ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତ ବଳେର ମିଶରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ। 38 େସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ, ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ତଡ଼ ିେଦଇଛନି୍ତ। େସ େସମାନଙ୍କ
େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେବଶ କରାଇେଲ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରେର େଦେଲ, ଯାହା ଆଜି େହାଇଛ।ି

39 “ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଏହା ଚନି୍ତ ା ଓ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା
ଉଚତି୍ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱଗର୍ର ଉପେର ଓ ପୃଥିବୀ ତେଳ
ଅଛନି୍ତ , ଅନ୍ୟ େକହ ିନୁେହଁ। 40 େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଛ।ି
େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ, ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଭୂମିେର ଦୀଘର୍ଦନି ଧରି ବାସ କରିବ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚରିଦନି ପାଇଁ େଦଇଛନି୍ତ।”

େମାଶା ସୁରକ୍ଷା ସହରଗଡୁ଼କୁି ବାଛେିଲ

41 ଏହା ପେର େମାଶା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ ଦଗିେର ତେିନାଟ ିନଗର
ସଂରକ୍ଷଣ କେଲ। 42 େଯପରି େକହ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ପୂେବର୍ ହଂିସା
ନ କରି ଅଜ୍ଞାତ ସାରେର ହତ୍ୟା କେଲ, େସ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଏକ
ନଗରକୁ ପଳାଇ ବଞ୍ଚପିାେର। 43 ଯଥା ରୁେବନୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପଦାଭୂମିସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରେର େବତ୍ସର, ଗାଦୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରାେମାତ୍ ଆଉ
ମନଃଶୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାଶନେର େଗାଲନ୍।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚୟ

44 ଏହା ପେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ଏହି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଲ। 45 ଏହସିବୁ ପ୍ରମାଣତି ବାକ୍ୟ, ନୟିମ,
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ, େଯେତେବେଳ
ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। 46 ସେିୟାନ େଦଶେର ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର
ରାଜା ଯିଏକି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ବପିରିତ ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େବୖତ୍ପିେୟାର
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ସମ୍ମୁଖେର ହଷି୍େବାନ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ। କାରଣ ମିଶରରୁ
ବାହାରି ଆସବିା େବେଳ େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କେଲ। 47 ଏବଂ େସମାେନ ତା’ର ଭୂମିକୁ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ର ଭୂମିକୁ
ଅଧିକାର କେଲ। ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ ଦଗିେର ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଇ
ରାଜା ଥିେଲ। 48 ଏହ ିେଦଶ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା
ଧାେର ଧାେର ସେିୟାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଥର୍ାତ ହେମର୍ାଣ ନାମକ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବସି୍ତୃତ ଥିଲା। 49 ଏବଂ ଅେସେଦାଦ୍ ପିସ୍ଗାର ଅଧଃସି୍ଥତ ପଦା ଭୂମିେର
ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ ପାରିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପଦାଭୂମି ଅଧିକାର
କରିଥିେଲ।

ଦଶ ଆଜ୍ଞା

େମାଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ଏକତି୍ରତ କେଲ
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଶୁଣ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ସବୁ କହୁଅଛ।ି ଏହି

ବଧିିସବୁ ଗ୍ରହଣ କର ଓ ପାଳନ କର। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହାେରବେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ନୟିମ କେଲ। 3

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି େସହ ିନୟିମ କେଲ ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ େସ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ତାହା କେଲ, େଯଉଁମାେନ ଏଠାେର ଆଜି
ବାସ କରୁଛନି୍ତ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତେର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ମୁହଁାମୁହିଁ କଥା କହେିଲ। 5 େସହ ିସମୟେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ କହବିା ନମିେନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଛଡି଼ା େହଲ ିକାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନକୁ ଭୟ କଲ, ଏବଂ
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଏହସିବୁ,
6 େଯ ଦାସ୍ୟଗହୃ ସ୍ୱରୂପ ମିଶର େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ।
ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।
7 “ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତା ପୂଜା କର ନାହିଁ।
8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ନଜି ପାଇଁ େକୗଣସ ିପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି କରିବ
ନାହିଁ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍େର, ମତ୍ତର୍୍ୟେର ଓ ପାଣ ିଭତିେର େଦଖୁଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି କର ନାହିଁ। 9

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, କି େସମାନଙ୍କର େସବା
କରିବ ନାହିଁ। େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱେଗୗରବ
ରକ୍ଷଣେର ଉଦ୍େଯାଗୀ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା
କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର େପୖତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତଫିଳ ଦାତା। 10 କିନୁ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୟା କରିବା।
11 ‘ତୁେମ୍ଭ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ
େନବ ନାହିଁ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାଙ୍କର
ନାମନଏି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ନରିପରାଧୀ େବାଲ ିବେିବଚନା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
12 ‘ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ ଦନିରୂେପ ପାଳନ କରିବ,
େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ
େଦଇଛନି୍ତ। 13 ସପ୍ତାହର ଛଦନି ସମସ୍ତ କମର୍ କର। 14 କିନୁ୍ତ ସପ୍ତମ
ଦନିଟ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ଦନି ଅେଟ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ,
କି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, କି ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା, କି ତୁମ୍ଭର ଦାସ, କି ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ, କି
ତୁମ୍ଭର େଗାରୁ, କି ତୁମ୍ଭର ଗଧ, କି ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିପଶୁ, କି ତୁମ୍ଭର ନଗର
ଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀ େକହ ିେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ। ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର
ଦାସ ଓ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭପରି ବଶି୍ରାମ କରିେବ। 15 ଏକଥା ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲବି
ନାହିଁ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର, ଏକଦା ଦାସ ଥିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ
ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତକେଲ। ଏହ ିେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନାେଥର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଛନି୍ତ।

16 ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କର। ଏପରି କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଛନି୍ତ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଆେଦଶ ପାଳନ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ
ଦୀଘର୍ାୟୁ େହବ ଓ େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଛନି୍ତ।
17 ‘ତୁେମ୍ଭ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ।
18 ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବ ନାହିଁ।
19 ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗ୍ଭରି କରିବ ନାହିଁ।
20 ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ େଦବ
ନାହିଁ।
21 ‘ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଗହୃ, େକ୍ଷତ୍ର, ଦାସ, ଦାସୀ, େଗାରୁ, ଗଧ, କି
େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ।’”

େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ

22 େମାଶା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତେର ଅଗି୍ନ ଓ େମଘ ଓ େଘାର
ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତ ିଏହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ। ଆଉ କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ଏହ ିସମସ୍ତ
କଥା ଦୁଇଖଣ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ପଟାେର େଲଖି େମାେତ େଦେଲ।

23 “ମାତ୍ର ପବର୍ତ ଅଗି୍ନେର ଜଳିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧକାର
ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି। ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଓ
ପ୍ରାଚୀନ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 24 େସମାେନ କହେିଲ, େଦଖ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ପ୍ରତାପ
ଓ ମହମିା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ। ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େଦଖିଲୁ ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହତି
କଥା କହେିଲ େହଁ େସ ବଞ୍ଚପିାେର। 25 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଣୁ, ତା’ ନ
େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବୁ। େସହ ିଭୟଙ୍କର ଅଗି୍ନ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ। 26 ଅଗି୍ନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର କହବିାର େକହ ିଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ। େଯପରି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଛୁି ଓ ବଞ୍ଚଛୁି। 27 େହ େମାଶା ଯାଅ ଓ ଶୁଣ, ଯାହାସବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣଛି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ ଏବଂ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ।’

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ

28 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଯେତେବେଳ ଏପରି କହଲି, େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟର କଥା ଶୁଣ ିେମାେତ କହେିଲ, ‘ଏହି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଛିନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସହ ିକଥା ଶୁଣଅିଛୁ।
େସମାେନ ଯାହା କହଛିନି୍ତ ଭଲ କହଛିନି୍ତ। 29 ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ ତାଙ୍କର
ଭାବନାର ପରିବତ୍ତର୍ନ ଘଟୁ। ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ େସମାେନ ହୃଦୟତାର ସହକାେର
ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନୁ୍ତ। ଏହା ପେର
େସମାନଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମଙ୍ଗଳ େହବ।

30 “‘ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ
େଫରିଯାଅ। 31 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର େମା’ ନକିଟେର ଠିଆ ହୁଅ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା, ନୟିମ ଏବଂ ଶାସନସବୁ କହବି,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େଦବ।ି ଯାହାକି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବା
ଉଚତି୍ ଏବଂ େସମାେନ େସହ ିେଦଶେର ତାହା ମାନବିା ଉଚତି୍।’

32 “ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଛନି୍ତ , େସହପିରି ଭାବେର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ
କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର େଫରିବ ନାହିଁ। 33

େଦଖ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିରାସ୍ତାେର ଗ୍ଭଲ େଯଉଁ ରାସ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭଲବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ ,
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େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶେର ଦୀଘର୍ଦନି ବଞ୍ଚବି ଓ ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ, େସଠାେର ତୁମ୍ଭର ସବର୍ମଙ୍ଗଳ େହବ।

ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର

“ଏହସିବୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବା
ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ

ଯାଉଅଛ, େସଦ ିେଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା
ଉଚତି୍। 2 ଏହା ଏପରି ଅେଟ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନଗଣ ଏବଂ ନାତନିାତୁଣୀଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞା ଓ ନୟିମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଛ,ି
େସଥିପାଇଁ ଦୀଘର୍ଜିବୀ େହବ। 3 େତଣୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ ଓ ତାହା
ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କର, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁପରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ;
େସହପିରି ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବ।

4 “େହ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ। 5 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣ, ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ।
6 ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ
ଆପଣା ହୃଦୟେର ରଖିବ। 7 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଏହସିବୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ। ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃେର ବସବିା େବେଳ,
ପଥେର ଗ୍ଭଲବିା େବେଳ, ତୁେମ୍ଭ ଶୟନ କରିବା େବେଳ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଉଠିବା
େବେଳ, େସମାନଙ୍କର ସେଙ୍ଗ େସ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବ। 8 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କୁି ଚହି୍ନ ରୂେପ ନଜି ହସ୍ତେର ଓ ତୁମ୍ଭ କପାଳେର ବାନି୍ଧବା
ଉଚତି୍। 9 ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃଦ୍ୱ ାର ଚଉକାଠେର ଓ ବାହାର
ଦ୍ୱ ାରେର ତାହା େଲଖିବ।

10 “ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣେିବ ଏବଂ ନଗରଗଡୁ଼କି ସହତି
ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ, େଯଉଁଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହଁ
ଏବଂ େଯଉଁଗଡୁ଼କି ବୃହତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅେଟ। 11 ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃସବୁ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ନାହଁ, କୂଅସବୁ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ
େଖାଳିଲ ନାହିଁ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େରାପଣ
କଲ ନାହିଁ, େସଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଗ କରି ତୃପ୍ତ େହବ।

12 “େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ସାବଧାନ େହବା ଉଚତି୍ େଯ,
ଯିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାସ୍ୟଗହୃରୂପ ମିଶରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣଛିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୂଲଯିାଅ ନାହିଁ। 13 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର େସବା କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ
ନାମେର ଶପଥ କରିବ। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବ
ନାହିଁ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଏପରି କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ େସ େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିେବ।
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣାର ମହମିା
ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଷର୍ାପରାୟଣ ଅଟନି୍ତ।

16 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଃସାେର େଯମନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରି, ପୁଣ ିଥେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆଦଷି୍ଟ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ
ତାହାଙ୍କ ବଧିି ଯତ୍ନପୂବର୍କ ପାଳନ କରିବ। 18 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଓ ଉତ୍ତମ ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରିବ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର
ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସବି ଓ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଅଧିକାର କରିବ

ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। 19

ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର
କରି େଦେବ, େଯ ରୂେପ େସ କହଛିନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅି

20 “ଭବଷି୍ୟତେର ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେବ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି
ଓ ଶାସନ େଦଇଛନି୍ତ , େସସବୁର ଅଭପି୍ରାୟ କ’ଣ?’ 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର ଫାେରାର
ବନ୍ଧାଦାସ ଥିଲୁ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ୍ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ
ବାହାରକରି ଆଣେିଲ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମିଶର
ପ୍ରତ,ି ଫାେରାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତ,ି ମହତ୍ ଓ
େକ୍ଳଶଦାୟକ ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା େଦଖାଇେଲ। 23 ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ।
େସ େଦଶେର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପହଞ୍ଚାଇ ତାହା େଦବା ନମିେନ୍ତ
ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 24 ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜିଦନି ପରି
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜୀବ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନତି୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା
ପାଇଁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଳନାେଥର୍ ଏହ ିସକଳ ବଧିି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
କେଲ। 25 ଆଉ େଯେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବା, େତେବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଧାମିର୍କତା େହବ।’

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବେିଶଷ େଲାକ

“ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ େସହି
େଦଶେର େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତି୍ତୀୟ ଓ ଗିଗର୍ାସୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ
ପିରିଷୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମହାନ୍ ଓ ବଳବାନ୍ ଏହି
ସାତ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଦୂର କରିେବ। 2 େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମପର୍ଣ କରିେବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସ ିସନି୍ଧ କରିବ
ନାହିଁ ଅଥବା ଦୟା େଦଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ
କରିବ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ ସମ୍ୱନ୍ଧ ରଖିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ
େଦବ ନାହିଁ। କିଅବା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହତି
ବବିାହ େଦବ ନାହିଁ। 4 କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
େମାେତ ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ବମିୁଖ କରିେବ ଏବଂ ତା’ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନଗଣ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିେବ। ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧ କରିେବ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ କରିେବ।

ମିଥ୍ୟା େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ

5 “ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସକଳ ଭଗ୍ନ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ସଳକ ହାଣି
ପକାଇବ। ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।
6 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ ଅଟ।
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ସଞ୍ଚତି ଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। 7 କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ଜାତଗିଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ, ତାହା ନୁହଁ େଯ,

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 6:2 140 ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 7:7



8

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ ଓ ମେନାନୀତ କେଲ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ସବୁଠୁ କମ୍ ଥିଲ। 8 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରିବାରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େସ େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତାହା ପ୍ରତପିାଳନ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ େହବାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ୍ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାସତ୍ୱ ରୁ ଓ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କେଲ।

9 “େତଣୁ ମେନରଖ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େକବଳ
ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଟନି୍ତ। େସ ତାଙ୍କର ନୟିମ
ରକ୍ଷା କରନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କୃପା କରନି୍ତ। େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର
କରୁଣା ଓ ତାଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସନୀୟତା ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଲାଗିରେହ। 10 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ସଂହାର କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରିେଶାଧ କରନି୍ତ।
େଯ ତାହାଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର, େସ ତାହା ପ୍ରତ ିବଳିମ୍ୱ କରିେବ ନାହିଁ। େସ
ତାହାର ସମ୍ମୁଖେର ପରିେଶାଧ କରିେବ। 11 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ଶାସନ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହା ମାନ୍ୟ କରି
ପାଳନ କର।

12 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟସକଳ ଶାସନ ଶୁଣ,ି ମାନ
ଓ ପାଳନ କର, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େଯଉଁ ନୟିମ ଓ ଦୟା ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତାହା
ରକ୍ଷା କରିେବ। 13 େସ ତୁମ୍ଭକୁ େସ୍ନହ କରିେବ, ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ ଓ
ତୁମ୍ଭକୁ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିେଦଶେର େସ ତୁମ୍ଭ
ଗଭର୍ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ
ତୁମ୍ଭ େତୖଳ ଓ ତୁମ୍ଭ େଗାରୁମାନଙ୍କ ବତ୍ସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିେବ।

14 “ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟେର
େକହ ିନଃିସନ୍ତାନ େହେବ ନାହିଁ। 15 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସମସ୍ତ
େରାଗ ଦୂର କରିେବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟ େଯଉଁସବୁ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ଜ୍ଞାତ
ଅଟ, ତାହା େସ ତୁମ୍ଭ ଉପେର କରିେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହା କରିେବ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ।
କିଅବା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣକୁ େସବା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ

17 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ‘େସହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳଶାଳି
େବାଲ ିବେିବଚନା କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଚନି୍ତ ା କରିପାର ଆେମ୍ଭ
କିପରି େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବା? ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ
ନାହିଁ।’ 18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେନଥିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଫାେରା ଓ ସମସ୍ତ ମିଶର ପ୍ରତ ିେଯଉଁ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ। 19

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭୟଙ୍କର
କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଛନି୍ତ। େସ କି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ। େସ ତାଙ୍କର
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ। ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁମାେନ ଭୟ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
େସହପିରି କାଯର୍୍ୟମାନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିେବ।

20 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରୁିଡ଼ି
ପଠାଇେବ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ। େସ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। 21 ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହଛିନି୍ତ। େସ ମହାନ ଓ
ଭୟଯୁକ୍ତ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସହି

େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାଢ଼େିବ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଏକାେବେଳ ବନିାଶ କରିବ ନାହିଁ, କେଲ ବନ ପଶୁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର
ବଢ଼ ିଉଠିେବ। 23 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଆଗେର
େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ ଓ େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ ନ େହବାଯାଏ
େସମାନଙୁ୍କ ମହାବ୍ୟାକୁଳେର ବ୍ୟାକୁଳ କରିେବ। 24 ଆଉ େସ
େସମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ, ଯାହାଫଳେର
ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ ମଣ୍ତଳର ତଳୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ େପାଛ ିେଦବ।
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅଟକାଇବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ।

25 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣର େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ସକଳ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େଯମନ୍ତ ଫାନ୍ଦେର ନ ପଡ଼ବି େସଥିପାଇଁ େସ
ସବୁେର ଥିବା ରୂପା କି ସୁନା ପ୍ରତ ିେଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। କିଅବା ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣତି ବସ୍ତୁ ଅେଟ। 26 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଘୃଣତି ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି
ନଜି ଗହୃ ଭତିରକୁ ଆଣବି ନାହିଁ। କାେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ତୁଲ୍ୟ
ଅଭଶିପ୍ତ େହାଇପାର। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ଅତଶିୟ ଘୃଣା କରିବା ଉଚତି୍
ଓ େସମାେନ ଅଭଶିପ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ େବାଲ ିବେିବଚନା କରିବ କାରଣ େସମାେନ
ବଧି୍ୱଂସତି େହବାର ବସ୍ତୁ ଅଟନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର

“ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ େଦଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର
ସମସ୍ତ ଆେଦଶମାନ ମାନବିା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ
ଓ ବୃଦି୍ଧ େହବା ପାଇଁ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ

ଓ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ
ନକିଟେର ଶପଥ କରିଛନି୍ତ। 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣ କର େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଭଳି ଭାବେର ଗମନ କରାଇ ଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭର
ପରୀକ୍ଷା େନବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ମନ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏହା କରିଛନି୍ତ। 3 ମନୁଷ୍ୟ େଯ େକବଳ
େରାଟୀେର ବେଞ୍ଚ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ନଗିର୍ତ ହୁଏ,
ତହିଁେର ବେଞ୍ଚ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର ଓ
କ୍ଷୁଧିତ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ମାନ୍ନ ା
େଦଇ ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛନି୍ତ। 4 ଏହ ିଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର
ଜୀଣ୍ଣର୍ େହଲା ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲଲିା ନାହିଁ। 5 େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ହୃଦୟର ସହତି ଜାଣବିା ଉଚତି୍ େଯ, ଜେଣ ପିତା ତା’ର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଯପରି ଅନୁଶାସତି କେର େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଶାସତି କରିଛନି୍ତ।

6 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଦଶ
ମାନ ିପାଳନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ
କରିବ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଉତ୍ତମ
େଦଶକୁ େନଇ ଯାଉଛନି୍ତ , େଯଉଁ ଭୂମିକି ଜଳରାଶିେର, ଝରଣାେର ଓ
ଗଭୀର ଜଳେସ୍ରାତେର ପୂଣ୍ଣର୍, ତାହା ଉପତ୍ୟକା ଓ ପବର୍ତ େଦଇ ଝରିଯାଏ।
8 ଏହ ିେଦଶ ଗହମ, ଯବ, ଦ୍ର ାକ୍ଷା, ଡ଼ମିି୍ୱରି ଓ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ବୃକ୍ଷମୟ ଅେଟ।
େସହ ିେଦଶ ମଧ୍ୟ ଜୀତେତୖଳ ଓ ମଧୁମୟ ଅେଟ। 9 େସଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ। େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଉପଲବ୍ଧ  େହବ। େସହ ିେଦଶର ପଥର ଲୁହା ଅେଟ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକାର ପବର୍ତରୁ ପିତ୍ତଳ େଖାଳି ପାରିବ। 10 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଖାଦ୍ୟେର ତୃପ୍ତ େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ େଦଶ େଦଇ ଅଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ
ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ।
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କମର୍ମାନ ଭୁଲ ନାହିଁ

11 “ସାବଧାନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲ ନାହିଁ।
ସାବଧାନତା ସହକାେର ତାହାଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶମାନ, ତାଙ୍କର ବଧିି ପାଳନ କର,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜି େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ।ି
12 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ଓ ସୁନ୍ଦର
ଗହୃମାନ ନମିର୍ାଣ କରିବ େସଥିେର ବାସ କରିବାକୁ। 13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଗାବତ୍ସ, େମଷ, େଛଳିର ସଂଖ୍ୟା ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବ। ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର
ସୁନା, ରୂପା ପାଇବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହାସବୁ ଅଛ ିତାହା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।
14 େଯେତେବେଳ ଏପରି େହବ ସାବଧାନ, ଗବର୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା
ଭୁଲ ନାହିଁ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ମିଶରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ଓ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ। 15 େସ
ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା
େନବାକୁ ବଷିଧର ସପର୍ ଓ ବଛିା ପୁଣ ିନଜିର୍ଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିଥିବା ଏହ ିବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍
ଓ ଭୟାନକ ମରୁଭୂମି େଦଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇ ଆଣେିଲ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ମକି ପ୍ରସ୍ତରମୟ େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କେଲ। 16

େସ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ମାନ୍ନ ାଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ। ଏହପିରି ଭାେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କର। 17 ତୁେମ୍ଭ େକେବ କୁହ ନାହିଁ େଯ, ‘ଆପଣା
ପରାକ୍ରମ ଓ ବାହୁ ବଳଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଲାଭ କରିଛ େବାଲ।ି’
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର। ଏହ ିକଥା
ମେନରଖ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଶକି୍ତ େଦଇଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏପରି କେଲ? କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହାସବୁ
େସ ଆଜି କରିଛନି୍ତ।

19 “େକେବ ବ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲବି
ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ମାନବି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର େସବା କରିବ ନାହିଁ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କର, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତକର୍
କରାଇେଦଉଛ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତେର ବନିଷ୍ଟ େହବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ମାନ, େତେବ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନଲି
ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସହାୟ େହେବ

“େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ଶୁଣ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀ ପାର େହାଇ ଯାଉଛ, ଜାତମିାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦବା ପାଇଁ
ଯାଉଅଛ ଯାହାକି ବୃହତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଶକି୍ତଶାଳୀ

ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବୃହତ ନଗରଗଡୁ଼କି ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କି
ଆକାଶକୁ ଛୁଏଁ। 2 େସହ ିେଲାକମାେନ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ
ବଳବାନ ଓ ଦୀଘର୍କାୟ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଏହା କୁହାଯିବାରୁ ଏହା ଶୁଣଅିଛ। େଯ, ‘େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େକହ ିଛଡି଼ା େହବାକୁ ସାହସ କରନି୍ତ ନାହିଁ।’ 3 ଏଣୁ ଆଜି ଏହା ଜ୍ଞାତ
ହୁଅ, େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନସ୍ୱରୂପ େହାଇ
ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛନି୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିେବ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତ କରିେବ। ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ କରିବ।

4 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
େଦଲାପେର ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ େଯ, ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
େଯାଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିେଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏପରି
କହଛିନି୍ତ।’ େଯେହତୁ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେବ। 5 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା

ଧାମିର୍କତା ଅବା ହୃଦୟର ସରଳତା େହତୁରୁ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ଦୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବଙୁ୍କ ଶପଥପୂବର୍କ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିେଦେବ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଧାମିର୍କତା େହତୁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦଉ
ନାହାନି୍ତ। ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜିଦ୍େଖାର
େଲାକ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧକୁ ସ୍ମରଣ କର

7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
କିପରି େକ୍ର ାଧ କରାଇ ଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ପାେଶାରି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର େହବା ଦନିଠାରୁ ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହାଗ୍ଭରୀ
େହାଇଅଛ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ େହାେରବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧ କରାଇଲ,
ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
େହେଲ। 9 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତରଦ୍ୱୟ ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ନୟିମର ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଗଲ।ି େସେତେବେଳ ମୁଁ ପବର୍ତେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତି
ରହଲି,ି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ କିଅବା ଜଳପାନ ମଧ୍ୟ କଲ ିନାହିଁ। 10 ତା’ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗଳି ଲଖିିତ େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ
େଦେଲ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ସଭାଦନିେର ପବର୍ତର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତାହା ସବୁ େସଠାେର ଲଖିିତ େହଲା।

11 “ଆଉ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତି୍ରର େଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତରଫଳକ, ଅଥର୍ାତ ନୟିମର ପ୍ରସ୍ତରଫଳକ େମାେତ େଦେଲ। 12

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଉଠ, ଏସ୍ଥାନରୁ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଯାଅ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ। ତୁମ୍ଭର େସହି
େଲାକମାେନ ନଜିକୁ ଦୁନର୍ୀତଗି୍ରସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପଥ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିଲ ିତହିଁରୁ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ବମିୁଖ େହେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।’

13 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ,
ଆଉ ଏମାେନ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ। 14 ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ତଳ ତଳୁ େସମାନଙ୍କ
ନାମ େଲାପ କରିବା। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ବଳବତୀ ଓ ଏକ ମହାନ େଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା।’

ସୁବଣ୍ଣର୍ ବାଛୁରି

15 “ତହିଁେର ମୁଁ େଫରି ପବର୍ତ ତଳକୁ ଆସଲି,ି ଆଉ ପବର୍ତ ଅଗି୍ନେର
ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ନୟିମର େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳ େମାର ଦୁଇ ହସ୍ତେର
ଥିଲା। 16 ଆଉ ମୁଁ େଦଖିବାକୁ ପାଇଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ପାପ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ଏକ ବାଛୁରି ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପଥ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛ। 17 େତଣୁ ମୁଁ େସହି
ପ୍ରସ୍ତରଫଳକ ଦ୍ୱୟକୁ ତେଳ ଫିଙି୍ଗ େଦଲ ିଏବଂ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଭାଙି୍ଗଗଲା। 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ
କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧିତ କଲା, ମୁଁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ
ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତ ିଉପବାସ କଲ।ି ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ
କଲ।ି ମୁଁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କିଅବା ଜଳପାନ କଲ ିନାହିଁ। 19 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ
େକ୍ର ାଧ କେଲ, େସହ ିେକାପ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ତତା ଆଗେର ମୁଁ ଭୟ କଲ,ି ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ େସଥିେର ମଧ୍ୟ େମାର କଥା ଶୁଣେିଲ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ
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ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅତଶିୟ େକାପ କେଲ, ମୁଁ େସ ସମୟେର ମଧ୍ୟ
ହାେରାଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 21 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତୁକୁ
ଦଗ୍ଧ କଲ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳାଇଥିବା ବାଛୁରିକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କଲ।ି ତା’ପେର ମୁଁ ଏହାକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲ ିଏବଂ ଧୂଳି ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦଳିଲ।ି ତା’ପେର ଢ଼ାଞ୍ଚା ନମିିର୍ତ ବାଛୁରିର ଭସ୍ମକୁ
ଜଳେସ୍ରାତେର ନେିକ୍ଷପ କଲ।ି ଯାହା ପବର୍ତରୁ ଆସୁଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ

22 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତବେିୟରାେର ଓ ମଃସାେର ଓ କିେବ୍ର ାତ୍ହତ୍ତାବାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧ କରାଇଲ। 23 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ସମୟେର କାେଦଶ ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠିଯାଇ ଅଧିକାର
କର।’ େସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାେର ବେିଦ୍ର ାହାଗ୍ଭରୀ େହଲ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣଲି ନାହିଁ। 24 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣବିା ଦନିଠାରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହାଗ୍ଭରୀ େହାଇ ଆସଅିଛ।

25 “ଏହପିରି ମୁଁ, ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପଡ଼ ିରହଲି।ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ
କହଥିିେଲ। 26 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲି,ି ‘େହ
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ବନିାଶ
କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହମିାେର େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ୍ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ। 27

ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ପ୍ରତ ିକି େସମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରତ ିକିଅବା
େସମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି ନାହିଁ। 28 େସହ ିେଦଶ, େଯଉଁ
େଦଶରୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଛି ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର କହବି।
େସମାେନ କହେିବ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ, େସଠାକୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇଯିବାକୁ ସମଥର୍ େହେଲ ନାହିଁ ଏବଂ
େସ େସମାନଙୁ୍କ େଯେହତୁ ଘୃଣା କେଲ। େତଣୁ େସ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର
େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ।” 29 ତଥାପି
େସମାେନ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଲାକ ଅଟନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ମହାଶକି୍ତ ଓ ବସି୍ତାରିତ ବାହୁଦ୍ୱ ାରା
ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ।’

ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା

“େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରଥମଟ ିପରି ଆଉ ଦୁଇଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
ଉଚତି୍। ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପବର୍ତ ଉପେର େମା’ ପାଖକୁ

ଆସ ଏବଂ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ କାଠ ସନୁି୍ଦକ ନମିର୍ାଣ କର। 2 ଆେମ୍ଭ
ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକେର ପୂବର୍ପରି େଲଖିବା, ଏହା ପେର ଏହ ିନୂଆ
ପ୍ରସ୍ତରଫଳକ ଦ୍ୱୟକୁ ଏକ ସନୁି୍ଦକେର ରଖିବ।’

3 “େତଣୁ ମୁଁ ଏକ ସନୁି୍ଦକଟକୁି ଶିଟୀମ୍ କାଠେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ ିଏବଂ
ପୂବର୍ପରି ଦୁଇଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ତଆିରି କରି ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗଲ।ି 4

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଉପେର ସ୍ୱହସ୍ତେର ପୂବର୍ପରି େଲଖି େଦେଲ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ଦଶ ଆଜ୍ଞା କହଥିିେଲ। ତାହା େସ
େଲଖି େଦେଲ। ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକଦ୍ୱୟ େମାେତ
େଦେଲ। 5 ମୁଁ ବୁଲ ିପଡ଼ଲି ିଓ େସମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତ ତଳକୁ ଆଣଲି।ି ମୁଁ
କରିଥିବା ଶିଟୀମକାଠର ସନୁି୍ଦକେର େସମାନଙୁ୍କ ରଖିଲ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ େସଗଡୁ଼କି ତାହା ମଧ୍ୟେର ରଖିବାକୁ। ଏପରିକି ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକଦ୍ୱୟ େସହ ିସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର େସହ ିସ୍ଥାନେର
ରହଅିଛ।ି”

6 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େବେରାତ୍-ବେନୟାକନଠାରୁ
େମାେଷରତକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ, େସ ସ୍ଥାନେର ହାେରାଣ ମେଲ ଓ େସହି
ସ୍ଥାନେର େସ କବର ପାଇେଲ। ପୁଣ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର ତାଙ୍କ
ପଦେର ଯାଜକ କମର୍ କଲା। 7 ଏହା ପେର େସଠାରୁ େସମାେନ
ଗଦୁ୍େଗାଦାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ଗଦୁ୍େଗାଦାରୁ ଜଳେସ୍ରାତମୟ େଦଶ
ଯଟବାଥାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 8 େସ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ବହବିା ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାକମର୍ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ
େହବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲବୀ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ପୃଥକ କରିଛନି୍ତ। 9 ଏଥିପାଇଁ େଲବୀର ଆପଣା
ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାହାର
ଅଧିକାର।

10 “ପ୍ରଥମଥର ପରି ମୁଁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତ ିପବର୍ତେର
ରହଲି।ି ଏହଥିର ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ କଥା ଶୁଣେିଲ, କାରଣ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ। 11 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, ‘ଉଠ, ଯାତ୍ରା ନମିେନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ ନଅି। ପୁଣି
ମୁଁ େଯଉଁ େଦଶ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଅଛ,ି େସମାେନ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ ତାହା ଅଧିକାର
କରିେବ।’

ସଦାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବେର କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ

12 “ଏେବ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ! ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ବାସ୍ତବେର ତୁମ୍ଭଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ଜାଣ? େସ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଅନୁସାେର କମର୍ମାନ କର। ବଧିି ନୟିମ ପାଳନ କର। ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ତକରଣ ସହକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର ଓ ତାଙ୍କର
େସବା କର। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆେଦଶ ମାନ ିଚଳ। 13 େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆେଦଶ ମାନ ିଚଳ, ଯାହା ମୁଁ ଆଜି
ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ।ି ଏହା ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳାଥର୍, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କର।

14 “ଆକାଶମଣ୍ତଳ ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍, ପୁଣ ିପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର। 15 େକବଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ୍ନହ କରିବାକୁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ
ପେର େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ବାଛବିାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ
ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ପେର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାତ ିମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ
ଜାତଗିଣଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ।

16 “ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହୃଦୟର ସୁନ୍ନ ତ େହବା ଉଚତି୍ ଏବଂ ଆଉ
ଅଧିକ ଜିଦ୍େଖାର େହବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର, େସ େଦବଗଣର େଦବ ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମହାନ୍,
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, େସ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ
ନାହିଁ, କିଅବା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 18 େସ ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବାର
ବଗି୍ଭର ନଷି୍ପତି୍ତ କରନି୍ତ ଓ ବେିଦଶୀକି ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର େଦଇ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। 19

ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀକୁ େପ୍ରମ କର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶର
େଦଶେର ବେିଦଶୀ ଥିଲ।

20 “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ। ତାଙ୍କର
ଉପାସନା କରିବ। ତାହାଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଆସକ୍ତ େହବ। ତାହାଙ୍କ ନାମେର
ତୁେମ୍ଭ ଶପଥ କରିବ। 21 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ , େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଛ େସହସିବୁ ମହତ୍ ଓ
ଭୟଙ୍କର କମର୍ େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କରିଛନି୍ତ। 22 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସତୁରି ପ୍ରାଣୀ ସହତି ମିଶରକୁ ଯାଇଥିେଲ। ମାତ୍ର ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ତଳର ତାରାଗଣ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରିଛନି୍ତ।
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ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା
ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଧିି ଓ ଆେଦଶ ସବୁ
ସବର୍ଦା ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 2 ଆଜି ମେନରଖ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ

ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ
କମର୍ କରିଛନି୍ତ। େସ େହଉଛ ିତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ନୁହନି୍ତ େସହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଘଟବିାର େଦଖିଲ ଏବଂ ତା’ ମାଧ୍ୟମେର ବଞ୍ଚଲି। ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିଛ େସ େକେତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ େସ କରନି୍ତ। 3

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟସବୁ େଦଖିଛ, େସ
ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙୁ୍କ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମିଶରକୁ କ’ଣ କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଖିଛ। 4 ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି
ଓ େଦଖିଛ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ମିଶରର େସୖନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ
ରଥାେରାହୀମାନଙୁ୍କ କିପରି ଭାେବ ସୂଫସାଗରେର ନେିକ୍ଷପ କରିଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ କିଭଳି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର
ଧ୍ୱଂସ କରିଛନି୍ତ। 5 ଏହ ିସ୍ଥାନେର ନ ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େସ ମରୁଭୂମିେର ଯାହା କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁକିଛ ିେଦଖିଲ। 6

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ ରୁେବନ୍ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବର ସନ୍ତାନ ଦାଥନୁ ଓ
ଅବୀରାମ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହାସବୁ େସ କରିଛନି୍ତ , ପୃଥିବୀ େଯପରି ଆପଣା
ମୁଖ ବସି୍ତାର କରି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପରିଜନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ େଦଖି ନାହାନି୍ତ। 7

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହାନ କମର୍ େଦଖିଅଛ।
8 “େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମାନବି, ମୁଁ ଯାହାସବୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି।ି େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ ଏବଂ େଯଉଁ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ
କରି ଅଧିକାର କରିବ। 9 େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀତ େଦଶେର ଦୀଘର୍ ଦନି ବାସ କରିବ। ଏହ ିେଦଶ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। 10 ପନପିରିବା
ବଗିଗ୍ଭେର େଯପରି ବୀଜ ବପନ କର, େସହପିରି ମିଶର େଦଶର
ଗ୍ଭରାଗଛେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଣ ିେଦଉଥିଲ, େଯଉଁଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାରି
ଆସଛି। ମାତ୍ର େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା େସପରି
ନୁେହଁ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା ପବର୍ତ ଓ ସମସ୍ଥଳୀମୟ େଦଶ ପୁଣ ିତାହା
ଆକାଶରୁ ବୃଷି୍ଟଜଳ ପାନ କେର। 12 େସହ ିେଦଶ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ। ବଷର୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ବଷର୍ର େଶଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ତହିଁ ଉପେର ସବର୍ଦା ଥାଏ।

13 “ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଆଜି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଅଛ ିଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ପ୍ରାଣ ସହତି
େସବା କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର େତେବ, 14 ଆେମ୍ଭ ଉପଯୁକ୍ତ
ସମୟେର ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ବୃଷି୍ଟ କରାଇବ। ଅଥର୍ାତ୍ ଆଦ୍ୟବୃଷି୍ଟ ଓ େଶଷବୃଷି୍ଟ
କରିବା। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶସ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଆପଣାର
େତୖଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିବ। 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଶୁଗଣ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େକ୍ଷତ୍ରେର ତୃଣ େଦବ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଭାଜନ କରିବାକୁ ଯେଥଷ୍ଟ େହବ
ଏବଂ ତୃପ୍ତ େହବ।’

16 “ନଜି ନଜି ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ
ପ୍ରେଲାଭତି କର ନାହିଁ ଏବଂ ବପିଥେର ଯିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
େସବା କରିବାକୁ ଓ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। 17 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କର, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ। ଏବଂ େସ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କେଲ ବଷର୍ା େହବ ନାହିଁ ଓ ଭୂମି

ନଜି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ
େଦଶ େଦଉଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।

18 “ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର େସହ ିସକଳ ବାକ୍ୟ ନଜି ନଜି
ହୃଦୟେର ଧାରଣ କର (ହୃଦୟେର ଲପିିବଦ୍ଧ କର)। ନଜି ନଜି ହସ୍ତେର
ବାନି୍ଧ ରଖ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟେର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ େହଉ।
19 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃେର ବସବିା େବେଳ ଏବଂ ବାଟେର ଗ୍ଭଲବିା
େବେଳ େଶାଇବା େବେଳ ଓ ଉଠିବା େବେଳ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବ। 20 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଗହୃଦ୍ୱ ାରେର ଥିବା ଚଉକାଠେର ଓ ବାହାର ଦ୍ୱ ାରେର ତାହା
େଲଖିବ। 21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସି୍ଥତି
କାଳ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅବସି୍ଥତକିାଳ ଭୂମଣ୍ତଳ ଉପେର ଆକାଶ
ମଣ୍ତଳର ଅବସି୍ଥତକିାଳ ତୁଲ୍ୟ େହବ।

22 “କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାକୁ
ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥେର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆସକ୍ତ
େହବାକୁ ଏହ ିେଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରିବାକୁ
େଦଉଅଛ,ି ତାହା ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ପାଳନ କରିବ, 23

େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିେଦେବ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରିବ। 24

େଯଉଁଠାେର ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଡ଼ବି, େସ ସ୍ଥାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ।
ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଲବିାେନାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସମୁଦ୍ର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମା େହବ। 25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ ଛଡି଼ା େହବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ସମଗ୍ର େଦଶେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠିକୁ
ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଓ ଆଶାଙି୍କତ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ।

ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପସନ୍ଦ: ଆଶୀବର୍ାଦ ବା ଅଭଶିାପ

26 “ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଅଭଶିାପ ରଖୁଛି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଥିରୁ େଗାଟଏିକୁ ବାଛ। 27 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାନ ଯଦ ିମାନ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜି କହବି,ି
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଶୀବର୍ୀଦ ପାଇବ। 28 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ସବୁ ପାଳନ ନ କର େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଭଶିାପ ପାଇବ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ
କର ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଦବଗଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କର, େତେବ
ଅଭଶିାପ ପାଇବ।

29 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ,
େସହ ିେଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ, େସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଗରିଷୀମ ପବର୍ତେର
େସହ ିଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଏବଲ୍ ପବର୍ତେର େସହ ିଅଭଶିାପ ରଖିବ। 30

େସହ ିଦୁଇ ପବର୍ତ କି ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେର ଗିଲ୍ଗଲ୍
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଦାନବିାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର େମାରିର ଅେଲାନ୍େତାଟା
ନକିଟେର ନାହିଁ। 31 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଉ ଅଛନି୍ତ , ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା
ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଯିବ। ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତହିଁେର ବାସ କରିବ। 32

ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ପାଳନ କରିବ, ଯାହା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜି କହବି।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାସ୍ଥଳ

“ଏହ ିନୟିମ ବଧିିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିନୂତନ
େଦଶେର ମାନବିାକୁ େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
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ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଛନି୍ତ , େସହ ିେଦଶେର ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାଙ୍କର ଏହ ିବଧିିସକଳ ମାନବି। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକାର କରିବ, େସମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଓ ଉପପବର୍ତ
ସମୂହ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସେତଜ ବୃକ୍ଷ ତେଳ, େଯଉଁସବୁ ସ୍ଥାନେର ନଜି
ନଜି େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ, େସହ ିସକଳ ସ୍ଥାନ ନଶି୍ଚୟ ବନିଷ୍ଟ
କରିବ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସକଳ ଭଗ୍ନ କରିବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ଥର ସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର
ମୂତ୍ତିର୍ ସବୁକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। େସମାନଙ୍କର େଖାଦତି େଦବ
ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ହାଣ ିପକାଇବ। େସ ସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ େଲାପ
କରିବ।

4 “େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦବଗଣଙୁ୍କ େସମାେନ ପୂଜା
କଲାପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସହ ିଉପାସନା କର
ନାହିଁ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ
ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େଯଉଁଠାେର ତାଙ୍କର ନାମ ଉପାସନା େହବା
ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭର େସଠାକୁ ଯିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ େଖାଜିବା ଉଚତି୍। 6

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ନଜି ନଜି େହାମବଳି ଓ ନଜି ନଜି ବଳିଦାନ ଓ
ନଜି ନଜି ଦଶମାଂଶ ଓ ନଜି ନଜି ହସ୍ତର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ନଜି
ନଜି ମାନତ ଦ୍ରବ୍ୟ, େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ନଜି ନଜି ପଶୁପଲର
ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଣବି। 7 େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର େଭାଜନ
କରିବ। ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ପ୍ରାପି୍ତ େହାଇଛ ିେସଥିେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ, େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ।

8 “ଏପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କର ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ,
େସହପିରି ଉପାସନା କର ନାହିଁ, ଯାହା ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର କରୁଅଛୁ। 9

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ବଶି୍ରାମ ଓ
ଅଧିକାର େଦେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନାହଁ।
10 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକାର କରାଇେବ, େସଠାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର
େହାଇଯିବ ଓ େସଠାେର ପହଞ୍ଚବି। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦେବ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଭିର୍ୟେର
ବାସ କରିବ। 11 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣା ନାମ ବାସ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ନରୂିପିତ କରିେବ େସହି
ସ୍ଥାନକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ନଜି ନଜି େହାମ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ ନଜି ନଜି ବଳିଦାନ, ନଜି ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଓ ନଜି ନଜି ହସ୍ତର
ଉତ୍ତଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନାସଲିାର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ମେନାନୀତ ମାନତ ଆଣବି। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତଗିଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଦାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ େଲାକର େକୗଣସି
ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବା େହତୁ େସ ଏପରି ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦ କରିବ।
13 ସାବଧାନ େହବ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନସବୁ େଦଖିବ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ। 14 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ପରିବାର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ , େକବଳ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହାମବଳି ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା ସବୁ େସହଠିାେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଉଚତି୍।

15 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଠାେର ବାସ କରିବ, େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କୃଷ୍ଣସାର ଓ ମୃଗ ଜାତୀୟ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ବଧ କରି ଆପଣା ଇଚ୍ଛାମେତ ଖାଇ
ପାରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ
ଅନୁସାେର ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିେଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରି
ପାରିେବ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଜଳତୁଲ୍ୟ ତାହା
ଭୂମିେର ଢ଼ାଳି େଦବ।

17 “େକେତକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବ, େସଗଡୁ଼କି େହଲା, ଯଥା: ଆପଣା ଶସ୍ୟର କି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର କି େତୖଳର ଦଶମାଂଶ କି େଗାେମଷାଦରି ପ୍ରଥମଜାତ କିମ୍ୱା
ତୁମ୍ଭ ମନାସଲିାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦ୍ର ବ୍ୟ କିଅବା ତୁମ୍ଭ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ, କି
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର। 18 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଓ ଦାସୀଗଣ ଏବଂ ନଗରଦ୍ୱ ାର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ େଲାକ େସହ ିେନୖେବଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ। େଯଉଁଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 19 ସାବଧାନ େହବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଭୂମିେର ବାସ କରିବା ଯାଏ ଓ ବଞ୍ଚ ିରହଥିିବା ଯାଏ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ।

20 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ େଯ, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ବଢ଼ାଇେବ। େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି
କରିେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନର ବହୁ ଦୂରେର
ବାସ କରୁଥିବ। ଏହା ଯଦ ିଅଧିକ ଦୂର ହୁଏ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିମାଂସ
ପାଇଁ େଭାକିଲା ହୁଅ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ େଯେକୗଣସି
ପଶୁର ମାଂସ ଖାଇ ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପଶୁକୁ ନଅି, ତାକୁ
ବଧକର ଓ ନଜି ଫାଟକ ଭତିେର େଭାଜନ କର। ମୁଁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା କଲ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କରିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମାଂସ େଯଉଁଠାେର
ବାସ କେଲ ମଧ୍ୟ େସହଠିାେର ଖାଇ ପାରିବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ କୃଷ୍ଣସାର
ଓ ହରିଣ େଭାଜନ କରିବାପରି ଏହ ିମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। ଶୁଚ ିଓ
ଅଶୁଚ ିେଲାକ ସମେସ୍ତ ଏହା େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। କୃଷ୍ଣସାର ଓ ମୃଗ
ମାଂସ େଭାଜନ ପରି ଶୁଚ ିେଲାକ ଓ ଅଶୁଚ ିେଲାେକ ସମେସ୍ତ ଏହାକୁ
େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। 23 କିନୁ୍ତ ସାବଧାନ, େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଖାଇବ
ନାହିଁ। କାରଣ ରକ୍ତହିଁ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ମାଂସ ସହତି ପ୍ରାଣ େଭାଜନ କରିବ
ନାହିଁ। 24 ଜଳ ଢ଼ାଳିବା ପରି ରକ୍ତକୁ ଭୂମିେର ଢ଼ାଳି େଦବ। ତାହାକୁ
ଖାଇବ ନାହିଁ। 25 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ କମର୍ କେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।

26 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କିଛ ିେଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ େନଇଯିବ। 27

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ମାଂସ ଓ
ରକ୍ତ ସେମତ ନଜି ନଜିର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଳିଦାନାଦରି ରକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଢ଼ଳାଯିବ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 28

ସାବଧାନତା ସହକାେର ମୁଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞାମାନ େଦଲ ିତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାଳନ କରିବ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଯାହା ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍ ତାହା କେଲ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେର ତୁମ୍ଭ
ବଂଶଧରଗଣର ଯୁଗାନୁସାେର ମଙ୍ଗଳ େହବ।

29 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଦଶସବୁକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ
ଯାଉଛନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମି ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରି େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ
କରିବ। 30 େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲାପେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ ସାବଧାନ
େହବା ଉଚତି୍। େଯପରି େସମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ ିେସମାନଙ୍କ
େଦବଗଣଙ୍କର ପୂଜା ନ କର। ସାବଧାନ ହୁଅ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ନାହିଁ, ପଗ୍ଭର ନାହିଁ େଯ, ‘େସହି
େଗାଷ୍ଠୀମାେନ କିପରି େସମାନଙ୍କର େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରୁଥିେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସପରି କରିବୁ?, 31 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଉପାସନା େସପରି କର ନାହିଁ। କାରଣ େସ େଲାକମାେନ ଏପରି କମର୍ମାନ
କରୁଥିେଲ ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ। େସମାେନ ଆପଣା
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େଦବତାଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରନି୍ତ।

32 “ମୁଁ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହା ସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଠାରୁ କିଛ ିଊଣା
କରିବ ନାହିଁ କି ତହିଁେର କିଛ ିଅଧିକ େଯାଗ କରିବ ନାହିଁ।

ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା

“ଯଦ ିେକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅବା େକୗଣସ ିସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖାଏ ବା େକୗଣସି
ଚହି୍ନ େଦଖାଏ, 2 ଆଉ େସହ ିଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ଯଦି

ସଫଳ ହୁଏ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କ
ବଷିୟେର କେହ, ‘ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବା ଓ
େସମାନଙ୍କ େସବା କରିବା।’ 3 େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆପଣାର ସମସ୍ତ
ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି େପ୍ରମ କରିଅଛ କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣବିା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନି୍ତ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ
କରିବ। ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ।
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦବ। ତାଙ୍କର େସବା କରିବ। ଏବଂ
ତାଙ୍କଠାେର ଆସକି୍ତ େହବ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବା ସ୍ୱପ୍ନ
ଦଶର୍କକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ତ େଦବା ଉଚତି୍। କାରଣ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଟ ିେମାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାରିତ
କଲା, ଯିଏକି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଓ
ଦାସତ୍ୱ ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଟ ିତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ େନବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।ି ଯାହା େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। ଏହ ିଉପାୟେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଥିବା କୁକମର୍ ଦୂର କରି ପାରିବ।

6 “ଧରାଯାଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି େଲାକ, ଏପରିକି ତୁମ୍ଭର ନଜି ଭାଇ,
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ କିଅବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧ ଏହା କହି
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେଲାଭତି କରିବାକୁ େଚାଷ୍ଟାକେର, ‘ଗ୍ଭଲ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କର ପୂଜା
କରିବା।’ େଯଉଁ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ। 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ବା
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। 8 େସହି
ବ୍ୟକି୍ତର କଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା
େଦଖାଅ ନାହିଁ। ତାଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ ଦଅି ନାହିଁ କି ତାଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦଅି ନାହିଁ। 9

ମାତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ପଥରେର େଛଚି
ହତ୍ୟା କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥେମ ତାଙୁ୍କ ପଥର ଫିଙି୍ଗବ। କାହିଁକି ଜାଣ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ େନବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
ଆଉ େସ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ। େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାସ ପରି ଥିଲ। 11

େତଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଏ ବଷିୟେର ଶୁଣେିବ ଓ ଭୟଭୀତ
େହେବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଏପରି ପୂନବର୍ାର ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବାକୁ ସାହସ
କରିେବ ନାହିଁ।

12 “ହୁଏତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ନଗର ବଷିୟେର ଖରାପ
କଥା ଶୁଣଥିାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ
େଦବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। 13 େକେତକ ମନ୍ଦ େଲାକ କହ ିପାରନି୍ତ , ‘ଆସ
ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କରିବା।’ ଏହା କହ ିେସମାେନ
େସମାନଙ୍କ ନଗର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେଲାଭତି କରି ପାରନି୍ତ। (ଏହସିବୁ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ ଜାଣ ିନ ଥିଲ)। 14 େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ବୁଝବି, େଖାଜିବ, ଭଲରୂେପ ପଗ୍ଭରି ବୁଝବି। ଯଦ ିତାହା ସତ୍ୟ ହୁଏ ଓ
ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ କରାଯାଇ ଅଛ,ି 15 େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ନଶି୍ଚୟ େସହ ିନଗର ନୀବାସୀଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡାେର ଆଘାତ କରିବ। ପୁଣ ିନଗର ଓ
ତହିଁ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମୁଦାୟ ଓ ତହିଁର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ତା ଧାରେର ବଜିର୍ତ ରୂେପ

ଧ୍ୱଂସ କରିବ। 16 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସବୁ ନଗର
ମଧ୍ୟେର ସଂଗ୍ରହ କର ଓ େନଇଯାଅ, େସହ ିନଗରକୁ େସଥି ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦଗ୍ଧ
କର । େସହ ିସହର ସବୁଦନି ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ େହବା ଉଚତି୍। ଆଉ ଏହା
ପୂନଃନମିିର୍ତ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 17 େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟରୁ ଯାହା ଧ୍ୱଂସ େହବା
ଉଚତି୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ତ େକ୍ର ାଧରୁ େଫରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରିେବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇେବ। େଯପରି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। 18 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ମାନ ଯାହା ମୁଁ (େମାଶା) ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜି େଦଉଛ ିଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କର। ତାହାେହେଲ େସ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ ତାହା
କରିେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  େଲାକ

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ,
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ମରି ଯାଉଛ ିତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର କାଟ ିପକାଇବ ନାହିଁ କିଅବା

ଭୃଲତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ େକ୍ଷୗର େହବ ନାହିଁ। 2 କାହିଁକି ଜାଣ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ । ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପବତି୍ର େଲାକ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପସନ୍ଦ
କରିଛନି୍ତ।

ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େଭାଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି

3 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ ନାହିଁ। 4

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସକଳ ପଶୁଗଣ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। ଯଥା: ଗାଈ,
େମଣ୍ଢା ଓ େଛଳି। 5 ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର, ମୃଗ, ବନେଗାରୁ, ବନଛାଗ,
ଗବୟ, ବାହୁଟଆି ହରିଣ ଓ ଚମରିଗାଈ। 6 ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ
ପଶୁର ବଭିକ୍ତ ଖୁରା ଓ ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ ଖୁରା ବଶିିଷ୍ଟ ଓ ପାକୁଳି କରନି୍ତ , େସସବୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓଟ, େଠକୁଆ କିମ୍ୱା
ଶାଫନ୍ମାନଙୁ୍କ ଖାଇବ ନାହିଁ। େସମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର
ଖୁରା ଦୁଇଫାଳ ବଶିିଷ୍ଟ। େତଣୁ େସହ ିପଶୁଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ
ଅପବତି୍ର। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଘୁସୁରି ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର
ଖୁରା ଦୁଇଫାଳ ବଶିିଷ୍ଟ କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ ନାହିଁ। େତଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁସୁରି ଅପବତି୍ର ଅେଟ। ଏପରିକି ମୃତ ଘୁସୁରି ଶବକୁ
ଛୁଅ ନାହିଁ।

9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାତଥିିବା ବା େଡ଼ଣା ଥିବା ମାଛ ଖାଇ ପାରିବ। 10

କିନୁ୍ତ ଜଳେର ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବ େଯଉଁମାନଙ୍କର େଡ଼ଣା ବା କାତ ିନାହିଁ,
େସଗଡୁ଼କି ଖାଅ ନାହିଁ, କାରଣ େସଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିଅେଟ।

11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେକୗଣସ ିଶୁଚ ିପକ୍ଷୀ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 12

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଯଥା: ଉେତ୍କ୍ରାଶ
ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଓ ବହୀରି, 13 ଗଧୃ୍ର, ଚଲି, ବାଜ, 14 ଆପଣା ଜାତି
ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ଡ଼ାମରାକାଉ, 15 ଓଟପକ୍ଷୀ, ତାମସ ପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର
ଚଲି ଓ ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ଛଞ୍ଚାଣ, 16 େକାଷପକ୍ଷୀ, ବଗ ଓ
ଦୀଘର୍-ଗଳ ହଂସ, 17 ପାଣ ିେଭଳା, ଶାଗଣୁା ଓ ପାଣକୁିଆ, 18 ଚରଳ,
କଙ୍କ, ଟଟି୍ଟଭି, ଗ୍ଭମଚକିା।

19 “ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବାନ ଜନୁ୍ତ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଚ।ି
େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବ ନାହିଁ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀକି େଭାଜନ
କରି ପାରିବ।

21 “ଆେପ ଆେପ ମରିଯାଇଥିବା େକୗଣସ ିମୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ ପାଇଁ
େଦଇପାର, କିଅବା ବେିଦଶୀକୁ ତାହା ବକି୍ରୟ କରିପାର। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକ।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 12:32 146 ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 14:21
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“ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ ବ ିଛାଗବତ୍ସକୁ ତା’ର ମାତାର ଦୁଗ୍ଧେର େରାେଷଇ
କରିବ ନାହିଁ।

ଦଶମାଂଶ େଦବ

22 “ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟର ଦଶମାଂଶ
ସାଇତ ିରଖିବ। 23 ଏହସିବୁ ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ନାମର ଉପାସନା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଯାଅ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଓ େତୖଳର ଏକ
ଦଶମାଂଶ େଦବା ଉଚତି୍ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ପ୍ରଥମଜାତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। 24 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେର ବାସ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହତି
େସଠାକୁ ଯିବାକୁ ସହଜ ନ ହୁଏ େଯଉଁଠାେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଛନି୍ତ କାରଣ ଏହା େସହ ିସ୍ଥାନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର େଯଉଁଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ।
25 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଶସ୍ୟସବୁକୁ ଟଙ୍କା ଆକାରେର େସହ ିଟଙ୍କା
ବାନି୍ଧ ଆପଣା ହାତେର େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। 26 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, େଗାରୁ, େଛଳି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
କିଅବା ଯାହାକିଛ ିତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗ୍ଭେହଁ ତହିଁ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଟଙ୍କା େଦବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କରି ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବ। 27

କିନୁ୍ତ ଏକଥା ଭୂଲଯିାଅ ନାହିଁ େଯ, ଆପଣା ନଗର ଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ
େଲାକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େକୗଣସି
ଅଧିକାର ପାଇ ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ ଭାଗ େଦବ।

28 “ପ୍ରତ ିତୃତୀୟ ବଷର୍ର େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବଷର୍େର ଉତ୍ପନ୍ନ
ଆପଣା ଶସ୍ୟାଦରି ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶ ବାହାର କରି ଆଣ ିଆପଣା ନଗର
ଦ୍ୱ ାର ଭତିେର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ। 29 ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ସକଳ େସହି
େଲବୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର, କାରଣ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିନଜିସ୍ୱ ସମ୍ପତି୍ତ
ନାହିଁ। ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବାମାେନ ଆସ ିେଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହେବ। ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।

ଋଣ ଛାଡ଼ର ବେିଶଷ ବଷର୍

“ପ୍ରତ ିସାତ ବଷର୍ର େଶଷେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼
କରିେଦବ। 2 ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହପିରି େହବ େଯେକହି
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ କରଜ େଦଇଛ ିତାହା େସ ଛାଡ଼

କରିେଦବ। େସ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀଙୁ୍କ ଋଣ ପରିେଶାଧ ନମିେନ୍ତ ପଗ୍ଭରିବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ େସ ଏହାକୁ ଋଣ
ଛାଡ଼ର ବଷର୍ େଘାଷଣା କରିଛନି୍ତ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ
ଏହ ିଋଣ ପରିେଶାଧ କରି ପାରିବ କିନୁ୍ତ ଆପଣା ଭାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟବାସୀଙୁ୍କ
ତାହା ଛାଡ଼ କରିେଦବ। 4 ତଥାପି ତୁମ୍ଭ େଦଶେର େକହ ିଗରିବ େହେବ
ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ। ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତରଭରା ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ। 5 କିନୁ୍ତ ଏପରି
େହବ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିିମାନ
ପାଳନ କରି ଚଳିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାବଧାନତା ସହକାେର ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ବଧିି କହୁଅଛ ିତାହା ପାଳନ କରିବ। 6 େତେବ ତାଙ୍କର
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିେବ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ ଋଣ େଦବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଋଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବ ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକହ ିଶାସନ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

7 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦତ୍ତ େଦଶେର ବାସ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା

ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱାଥର୍ପର େହବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିବ ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ, ତାହାର ପ୍ରେୟାଜନ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ
ତାଙୁ୍କ ଯେଥଷ୍ଟ ରୂେପ ଋଣ େଦବ।

9 “ଏପରି କାହାକୁ ଋଣ େଦବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, େଯେହତୁ ଋଣ
କ୍ଷମାର ବଷର୍ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଗଲାଣ ିେବାଲ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି
ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ରହବିା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, େଗାଟଏି ନଃିଶ୍ୱ େଲାକ
ପ୍ରତ ିକୃପଣ ହୁଅ ନାହିଁ! କାରଣ ଯଦ ିେସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାେକ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ପାପେର େଦାଷୀ େବାଲ ିବେିବଚନା
କରାଯିବ।

10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ହୃଦୟର ସହତି ତାଙୁ୍କ େଦବା
ଉଚତି୍। ତାଙୁ୍କ େଦବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ କୁଣି୍ଠତ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। କାରଣ
େସହ ିକମର୍ େହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କମର୍େର ଓ
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବଷିୟେର ଧ୍ୟାନ ଦଅି, ସଦାପ୍ରଭୁ େସଥିେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିେବ। 11 େଦଶେର ସବର୍ଦା ଗରିବ େଲାକ ରହେିବ। େଯଉଁଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହୁଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ର  ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ନଶି୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କର।

କି୍ରତଦାସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେଦବା

12 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବା କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟ
େଲାକ ବା ମହଳିାମାନଙୁ୍କ କି୍ରତଦାସ ଭାେବ କିଣଥିିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଛଅ ବଷର୍ ରଖିପାରିବ। କିନୁ୍ତ ସପ୍ତମ ବଷର୍ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ନଶି୍ଚୟ ମୁକ୍ତ କରିବ। 13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର
କି୍ରତଦାସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ, େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତେର
ଯିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁ
ମଧ୍ୟରୁ କିଛ,ି କିଛ ିଶସ୍ୟ ଏବଂ କିଛ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ଉଚତି୍।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ କିଛ ିନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ଉଚତି୍। 15 ମେନରଖ, େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶର
େଦଶେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଦାସରୂେପ ଥିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛ।ି

16 “କିନୁ୍ତ ଏପରି େହାଇପାେର େକୗଣସ ିଦାସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି
କହପିାେର, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ଯିିବ ିନାହିଁ।’ େସପରି କହପିାେର କାରଣ େସ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ସୁଖେର ଥାଇପାେର। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରକୁ
େସ୍ନହ କରୁଥାଏ। 17 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ବନି୍ଧଣୀ ନଅି ଓ କବାଟ
ଉପେର ତାହାର କଣ୍ଣର୍କୁ େଫାଡ଼। ତହିଁେର େସ ସବୁଦନି ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହାଇ
ରହବି। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସୀ ପ୍ରତ ିଠିକ୍ ଏହପିରି କରିବା ଉଚତି୍।

18 “ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ବଦିାୟ କରିବା େବେଳ ଏହା ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର କଠିନ େବାଧ ନ େହଉ। କାରଣ େସ ଛଅ ବଷର୍ ଭତିେର ଏକ
େବତନଜୀବରି ଦି୍ୱ ଗଣୁ େବତନର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛ।ି ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସକଳ କାଯର୍୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।

ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୟିମ

19 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଗାରୁ ପଲରୁ ଓ େମଷ ପଲରୁ ଜନ୍ମ
େହାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଣି୍ତରା ଛୁଆକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାରୁପଲର
ପ୍ରଥମଜାତକ ଦ୍ୱ ାରା କିଛ ିକମର୍ କରିବ ନାହିଁ। େମଷପଲର ପ୍ରଥମଜାତ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େଲାମ େଛଦନ କରିବ ନାହିଁ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ସହତି ପ୍ରତି
ବଷର୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ତାହା େଭାଜନ କରିବ।

21 “ଯଦ ିେସହ ିପଶୁଠାେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ଥାଏ, ଯଥା େସ ଯଦି
େଛାଟା, କଣା କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ଖୁଣ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 22 କିନୁ୍ତ ନଜି
ଫାଟକ ଭତିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚି
େଲାକ ସମେସ୍ତ େଭାଜନ କରି ପାରନି୍ତ। କୃଷ୍ଣସାର ଓ ହରିଣ ମାଂସ
େଭାଜନ କରିବାର ନୟିମ ଯାହା ଏହ ିମାଂସ େଭାଜନ କରିବାର ନୟିମ
ଠିକ୍ ତାହା। 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ତା’ର ରକ୍ତ େଭାଜନ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଳପରି ତାହାକୁ ଭୂମିେର ଢ଼ାଳି େଦବ।

ନସି୍ତାରପବର୍

“ଆବୀବ ମାସର ପବର୍କୁ ରଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କର।
କାରଣ ଆବୀବ ମାସେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରାତି୍ରକାଳେର ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 2 ତୁେମ୍ଭ
ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ େଗାେମଷାଦ ିପଲରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦବ, େଯଉଁଠାେର େସ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ
କରିଛନି୍ତ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍େର ଖମୀର େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍
ନୁହଁ। ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ‘ତାଡ଼ ିଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ’ େଭାଜନ
କରିବା ଉଚତି୍, ଗରିବର େରାଟୀ। କାରଣ ତରବର େହାଇ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମିଶର େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ସାରା
ମିଶର େଦଶରୁ ଆସଥିିବା କଥା ମେନ ରଖିବ। 4 ଏବଂ ସାତ ଦନି ତୁମ୍ଭର
ସବୁଆେଡ଼ ତାଡ଼ ିେଦଖା ନ ଯାଉ। ପ୍ରଥମ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତହିଁର କିଛ ିମାଂସ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ
ରହୁ।

5 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଗର େଦେବ ତହିଁର େକୗଣସ ିନଗର
ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 6

ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସଠାେର ନସି୍ତାରପବର୍ର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ଉଚତି୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର, ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହା କର। ଠିକ୍
େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଅଣା େହାଇଥିଲା। 7

ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି
ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ରାନି୍ଧ େଭାଜନ କରିବ। ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର
ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ େଫରିଯିବ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଅ ଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ
େଭାଜନ କରିବ, ପୁଣ ିସପ୍ତମ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହାସଭା େହବ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ।

ସପ୍ତାହର ପବର୍

9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରର ଶସ୍ୟ େଛଦନ କରିବାର ସମୟାବଧି ସାତ
ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ଆପଣା
ହସ୍ତର େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସପ୍ତାହ ସମୂହର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ନଣି୍ଣର୍ୟ କରିେବ, େସହି
ସ୍ଥାନେର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା ଓ ତୁମ୍ଭର
ଦାସ ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭ ନଗର ଦ୍ୱ ାରର େଲବୀୟ େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ବେିଦଶୀୟ େଲାକ, ପିତୃହୀନ, ବଧିବା ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 12 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭ େଯ ମିଶରେର ଦାସ ଥିଲୁ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଏହି
ସକଳ ବଧିି ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ।

କୁଟୀର ପବର୍

13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଖଳାରୁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିଲା
ପେର ଓ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କଲାପେର ସାତ
ଦନି ପାଇଁ କୁଟୀରପବର୍ ପାଳନ କରିବ। 14 ଉତ୍ସବ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଓ

ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଦାସ, ଦାସୀ ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ େଲାକ ଓ
ବେିଦଶୀ ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବା ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 15

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ତୁେମ୍ଭ ସାତ ଦନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଓ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତ କଠିନ
କମର୍ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆନନି୍ଦତ େହବା
ଉଚତି୍।

16 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଷର୍େକ
ତନିଥିର ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷ ସସେସ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍ ଓ ସପ୍ତାହ ସମୂହର ପବର୍
ସମୟେର ଓ କୁଟୀର ପବର୍ ସମୟେର ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁଚ୍ଛା ହାତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 17 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦତ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜଣ ଆପଣା ସାଧ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ େଦବ।

େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ଓ ଅଧିକାରୀଗଣ

18 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସହର ପାଇଁ
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ବାଛବିା ଉଚତି୍। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀୟ
ଏପରି କରିବା ଉଚତି୍। ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ
କରିେବ ଓ ନ୍ୟାୟ ସୁରକି୍ଷତ କରିେବ। 19 ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ନ୍ୟାୟବାନ
େହବ। ନ୍ୟାୟେର ତୁେମ୍ଭ କାହାର ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉେତ୍କାଚ େନଇ ଅନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଜ୍ଞାନ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅନ୍ଧ କରିଦଏି ଓ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କେର। 20 ଯାହା
ସେବର୍ାତଭାେବ ଯଥାଥର୍, ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ବଞ୍ଚବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା ଅଧିକାର
କରିବ।

ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ପରେମଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନି୍ତ

21 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ, ତହିଁ ନକିଟେର ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ େବାଲ ିେକୗଣସି
ପ୍ରକାର କାଠ ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ। 22 ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ସକାେଶ, େକୗଣସି
କୀତ୍ତର୍ୀସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଘୃଣା
କରନି୍ତ।

େକବଳ ନଖିୁଣ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କର

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ବାଛୁରି େହଉ କିଅବା
େମଷ େହଉ, େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିବ। କାରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ।

ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା ପାଇଁ ଦଣ୍ତ

2 “ଯଦ ିେକେତକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ ଅବମାନନା
କରନି୍ତ ଏବଂ ପାପ କରନି୍ତ ଏବଂ େମା’ ଆେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଆନି୍ତ ,
େଯେକୗଣସ ିନଗର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁଗଡୁ଼କୁି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରନି୍ତ। 3 ଏବଂ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର େସବା କରନି୍ତ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  କିଅବା େକୗଣସ ିଆକାଶୀୟ
ବାହନିୀକୁ ପୂଜା କରନି୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଆେଦଶ େଦଇ ନାହିଁ। 4 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କିଛ ିଶୁଣ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଏଗଡୁ଼କୁି ଭଲଭାେବ
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ଏହା ସତ୍ୟ େତେବ ଜାଣବି
ଇସ୍ରାଏଲର େଘାର ଅବନତୀ ଘଟଛି।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ କଲ ଏପରି
ଘଟଛି।ି 5 େତେବ ଏପରି ଅପକମର୍ କରିଥିବା େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ ଦଣି୍ତତ
କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକଟକୁି ନଗରଦ୍ୱ ାର ବାହାରକୁ ଆଣ ିପଥର ଫିଙି୍ଗ
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ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ମାରିବା ଉଚତି୍, େସ ପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ େହାଇଥାଉ
6 େକବଳ ଜେଣ ସାକ୍ଷୀ ପାଇେଲ ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍
ନୁହଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତା’ର ଦୁଇଟ ିବା ଦୁଇଟରୁି ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ଥାଏ େତେବ
ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। 7 ସାକ୍ଷୀମାେନ ପ୍ରଥେମ େସହି
େଲାକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ପଥର ଫିଙି୍ଗେବ। ଏହା ପେର ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ େଲାେକ ତାକୁ ପଥରମାନ ଫିଙି୍ଗ ମାରିେବ। ଏହପିରି ଭାବେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିବ।

ନ୍ୟାୟାଳୟର କଠିନ ନଷି୍ପତି୍ତ

8 “ଏପରି େକେତକ ଘଟପିାେର ଯାହାକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େହାଇପାେର। ଏପରିକି ରକ୍ତପାତ, ଚୁକି୍ତ ବବିାଦ, ବବିାଦ
ମଧ୍ୟେର ଆଘାତ େଦଖାଯାଏ। ଏପରି ଘଟଣାମାନ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଠିନ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନକୁ ସମେସ୍ତ ଆସବି। 9 ତୁେମ୍ଭ େଲବୀ
ପରିବାରବଗର୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ନକିଟକୁ ଯିବା
ଉଚତି୍, େଯଉଁମାେନ େସସମୟେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବୁଝବି ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଗି୍ଭରର ନଷି୍ପତି୍ତ ଜଣାଇେବ। 10 େତଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନରୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଷି୍ପତି୍ତ ଜଣାଇେବ,
ତହିଁର ମମର୍ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ କମର୍ କରିବ। 11 ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମମର୍
ଅନୁସାେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଶିଖାଇେବ ଓ ବଗି୍ଭରର ନଷି୍ପତି୍ତ
ବଷିୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହେିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି
କରିବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଷି୍ପତି୍ତ ଜଣାଇେବ, ତାହାକୁ ବଦଳାଇବ
ନାହିଁ।

12 “େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଯାଜକର ବଗି୍ଭର ଅବମାନନା କରିବାକୁ ସାହସ
କେର ଯିଏ କି ଛଡି଼ା ହୁଏ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େସବା କେର, ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲରୁ କୁକମର୍ ବାହାର କରିେଦବା ଉଚତି୍। 13 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାେକ ଏକଥା ଶୁଣେିବ, େସମାେନ ଭୟ କରିେବ ଓ ଆଉ ଏପରି
କରିବାକୁ େକହ ିସାହସ କରିେବ ନାହିଁ।

କିପରି ରାଜା ବାଛବି

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦତ୍ତ େଦଶମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିବ।
ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କହବି େଯ, ‘ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ପରି
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ ରାଜା ନଯିୁକ୍ତ କରିବା।’ 15

େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ
କରିେବ, ତାଙୁ୍କ ହିଁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଭାତୃଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା ଉପେର ରାଜାଭାେବ
ନଯିୁକ୍ତ କରିବ। ଯିଏ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ନୁେହଁ ଏପରି ବେିଦଶୀୟ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ରାଜା
ଭାେବ ମେନାନୀତ କରିବ ନାହିଁ। 16 କିନୁ୍ତ େସହ ିରାଜା ନଜି ପାଇଁ
ଅେନକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ। କିଅବା ଅେନକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରକୁ ପଠାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ , ‘ଏହି
ସମୟଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଏ ପଥେର େଫରିବ ନାହିଁ।’ 17 କିଅବା
ରାଜାମାେନ ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରିେବ ନାହିଁ। ଯଦ ିେସ ଏପରି କେର,
େତେବ େସ ବପିଥଗାମୀ େହବ। େଯଉଁ େଲାକ ରାଜା େହବ, େସ ଆପଣା
ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁନା ଓ ରୂପା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।

18 “ଏବଂ େସ େଯେତେବେଳ ଶାସନ କରିବାକୁ ସଂିହାସନେର ବେସ,
େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ରଖିଥିବା ନଳାକାର ନୟିମ ପୁସ୍ତକେର ଏକ ନକଲ
େସ ନଜି ପାଇଁ କରିବା ଉଚତି୍। 19 ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ନକିଟେର ରହବି।
ଏବଂ େସ ତାକୁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ପାଠ କରିବ। ତହିଁେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ବଧିି
ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ। 20 ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅହଙ୍କାରି େହବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େସ ନୟିମରୁ ବମିୁଖ େହବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ନୟିମକୁ ଠିକ୍

ଭାବେର େସ ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। େତେବ େସ ଓ ତା’ର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାେନ ଇସ୍ରାଏଲେର ବହୁଦନି ଧରି ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।

ଯାଜକ ଓ େଲବୀମାନଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ

“େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିଅଂଶ କି
ଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ ଯାଜକ େହେବ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିକୃତ

ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ। 2 େସହ ିେଲବୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ ପରିବାରବଗର୍ ପରି
ଭୂମିରୁ ଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ହିଁ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର।

3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ବଳିଦାନ କରିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାଜକଙୁ୍କ ଏହ ିଅଂଶ ଯଥା: ଆଗ-ଚଟୁଆ, ଦୁଇଗାଲ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ େଦବ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶସ୍ୟର, ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର, ଆପଣା େତୖଳର,
ଆପଣା େମଷ େଲାମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ େଦବ। 5

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େସବା କରିବାକୁ ନତି୍ୟ ଠିଆ େହବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଓ
ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ।

6 “ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିନଗରଦ୍ୱ ାରେର େଯଉଁ
େଲବୀୟ େଲାକ ପ୍ରବାସ କେର, େସ େଯେବ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଇଚ୍ଛା
ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସବି। 7 େସହ ିସ୍ଥାନେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବାର ଆପଣା ସମସ୍ତ େଲବୀୟ
ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସବା
କରିବ। 8 େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧିକାରର ମୂଲ୍ୟଛଡ଼ା
େସମାନଙ୍କ ସମାନ େଭାଜନର ଅଂଶ ପାଇେବ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପରି ରହେିବ ନାହିଁ

9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି ବାସ କରିବ, େସ େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ
କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଖିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 10 ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ।
ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ, ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ, ଗଣକ କି ମାୟାବଙି୍କଠାରୁ କିଛ ିଶିକ୍ଷା କରିବ
ନାହିଁ। 11 େମାହକ, ଭୂତୁଡ଼ୟିା, ଗଣୁୀ କି େପ୍ରତ ପରାମଶର୍ୀ େଲାକ ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର େକହ ିେଯପରି େଦଖାଯିବ ନାହିଁ। 12 କାରଣ ଏପରି କମର୍ ଯିଏ
କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ପାତ୍ର, ଏବଂ େସହ ିଘୃଣ୍ୟକମର୍ ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ ିେଦଉଛନି୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ସଦି୍ଧ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଶଷ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା

14 “େସହ ିଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଶରୁ ତଡ଼ ିେଦଉଛ। େସହ ିେଲାକମାେନ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଯାଦୁକାରୀ
କଥା ଶୁଣନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି
କରିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପବତି୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ପଠାଇେବ। ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛେିବ। େସ େମା’ ତୁଲ୍ୟ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବ। 16 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପବତି୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେବ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି
କରିବାକୁ କହଥିିଲ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େହାେରବ ପବର୍ତ
ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଥିଲ। ଆେମ୍ଭ େଯମନ୍ତ ମରୁ, ‘ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର ନ ଶୁଣୁ କିଅବା ଏହ ିମହାଗି୍ନ ଆଉ
େଯପରି ନ େଦଖୁ, ନେଚତ୍ ଆେମ୍ଭ ସବୁ ମରିଯିବୁ।’
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17 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘େସମାେନ ଯାହା କହଛିନି୍ତ , ତାହା
ଭଲ କହଛିନି୍ତ। 18 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ସଦୃଶ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ
ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦବା,
ତାହା େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିବ। 19 ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ େମାର
ବାକ୍ୟମାନ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିେବ। ଏବଂ େସ େଯେତେବେଳ କହେିବ, ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେର, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ
ଦଣ୍ତ େଦବା।’

କିପରି ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାକୁ ଜାଣବି

20 “କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େମା’ ନାମେର େକୗଣସି
ଅନୁଚତି୍ କଥା କେହ, ଯାହା ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ ନାହିଁ।
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ପାଇବା ଉଚତି୍। ଏବଂ ଯଦ ିେକେତକ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କ ନାମେର କହନି୍ତ , େତେବ େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ନଶି୍ଚୟ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ପାଇେବ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଥିବ
େଯ, ‘ଆେମ୍ଭ କିପରି ଜାଣବୁି େଯ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯାହା କହୁଛନି୍ତ ତାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛ ିକି ନାହିଁ।’ 22 ଯଦ ିେକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
କେହ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାେର କହୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସପରି ଯଦ ିକିଛି
ନ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କହ ିନାହାନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଜାଣବି େଯ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଜଣକ ତାଙ୍କର ମନରୁ
ଏପରି କହୁଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ।

ନରିାପଦ ନଗରୀ

“ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ
ତାହା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅେଟ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ଜାତମିାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହଠିାେର ବାସ

କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ଗହୃ ଓ ସହରଗଡୁ଼କି ଅଧିକାର କରିବ। ଏବଂ
ଏଗଡୁ଼କି େହବାପେର, 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶକୁ ତନି ିଭାଗେର
ବଭିକ୍ତ କରିବା ଉଚତି୍। ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଂଶେର ଏକ ନଗର ନମିର୍ାଣ କର
ଯାହାକି େସହ ିଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହବ। ଏବଂ ଏହା ପେର େସହ ିନଗରକୁ
ସବୁଆଡ଼ଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ନମିର୍ାଣ କର। ଏହା ପେର େସଠାେର େଯେକହ ିଦୁଘର୍ଟଣା
ବଶତଃ ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କେର, େସ େସହ ିନରିାପଦ ନଗରକୁ ଯାଇ
ନରିାପଦେର ରହପିାେର।

4 “େସହ ିନଗରକୁ େଯଉଁ ନରହତ୍ୟାକାରୀମାେନ ଯିେବ, େସମାେନ
ଜାଣଶିୁଣ ିନରହତ୍ୟା କରି ନ ଥିେବ। ଅଜ୍ଞାତ ସାରେର ଏବଂ େସ ଯାହାକୁ
ହତ୍ୟା କରିଥିବ ତାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରୁ ନ ଥିବ। େସହ ିେଲାକମାେନ େକବଳ
େସଠାକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ େନଇ ପାରିବ। 5 ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜେଣ
େଲାକ ଅନ୍ୟ ଜେଣ େଲାକଙ୍କ ସହତି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟବିାକୁ ଯାଏ।
କାଠ କାଟବିା ସମୟେର ଯଦ ିପଶାଟ ିେବଣ୍ଟରୁ ବାହାରି କାଠେର ନ ବାଜି
ଅନ୍ୟ େଲାକ ଜଣକୁ ଆଘାତ କେର ଏବଂ େସହ ିେଲାକ ଜଣକର ମୃତୁ୍ୟ
ଘେଟ। େଯଉଁ େଲାକ ଟାଙି୍ଗଆ ବୁଲାଉଥିଲା। େସ େସହ ିତନି ିନଗରକୁ
ପଳାଇଯାଇ ନରିାପଦେର ରହପିାରିବ। 6 ଯଦ ିନଗରଟ ିେସଠାରୁ ବହୁତ
ଦୂରେର ଥାଏ। ଯଦ ିେସଠାକୁ ଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ ିନ ଯାଇପାେର େତେବ ରକ୍ତର
ପ୍ରତହିନ୍ତା ତପ୍ତତତି୍ତ େହାଇ ନରହତ୍ୟା କାରୀର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଦୂରପଥ
ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଧରି ଜୀବନେର ମାରି େଦବ। ମାତ୍ର େସହ ିେଲାକ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ତ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। କାରଣ ତାହା ପୂବର୍ରୁ ତାହାକୁ ହଂିସା କରୁ ନ
ଥିଲା। 7 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ତେିନାଟ ିପୃଥକ ନଗର
ବାଛବିାକୁ କହୁଅଛ,ି େଯଉଁ ନଗରୀଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ।

8 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ସହତି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ େଯ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ବୃଦି୍ଧ କରିେବ। େଯଉଁ େଦଶ
େସମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ କହଛିନି୍ତ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ। 9 େସ
ଏପରି କରିେବ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ସବର୍ାନ୍ତକରଣେର,
ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାନ ପାଳନ କରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ଭହିଁବା
ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଳ। ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମା
ବୃଦି୍ଧ କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ତେିନାଟ ିନରିାପଦ ନଗରୀ ନମିର୍ାଣ କରିବ।
େସଗଡୁ଼କି ପୂବର୍ ନରିାପଦ ନଗର ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ। 10 େତେବ
ଆଉ ନରିୀହ େଲାକ େକହ ିତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ େଦଶେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନରିୀହମାନଙ୍କର
ରକ୍ତପାତେର େଦାଷୀ େହବ ନାହିଁ।

11 “ଏହା ଏପରି େହାଇପାେର େଯ, େକହ ିଜେଣ ଲୁଚ ିରହବି ଏବଂ
ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ, ଯାହାକୁ େସ ଘୃଣା କେର ତାକୁ
ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପେର, ଧରାଯାଉ େସ େସହି
ନଗରମାନଙ୍କରୁ ଏକ ନଗରକୁ େଦୗେଡ଼ ଓ ଏକ ନରିାପଦ ନଗରେର ରେହ।
12 ଯଦ ିଏପରି ଘେଟ, େତେବ ତା’ର ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାକୁ ଡ଼ାକି
ପଠାଇେବ ଏବଂ ତାକୁ େଫରାଇ ଆଣେିବ। ଏବଂ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା
ପାଇଁ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ। ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା
କରାଯିବା ଉଚତି୍। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ
େସ ଜେଣ ନରିପରାଧୀ େଲାକକୁ ହତ୍ୟାକରି ପାପ କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲରୁ ନରିୀହମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ େଦାଷରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ଉଚତି୍।
ତାହାେହେଲ େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।

ସମ୍ପତି୍ତର ଚହି୍ନଟ

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂମିେର ଥିବା ପଥର ଚହି୍ନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ଏହି
ପଥର ଚହି୍ନ ଅତୀତେର ଦଆିଯାଇଥିବା ଭୂମିକୁ ଚହି୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ େସହି
ପଥର ଚହି୍ନକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବ ନାହିଁ। େସହ ିପଥର ଚହି୍ନତି େଦଶମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦେବ।

ସାକ୍ଷୀଗଣ

15 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଅପରାଧ କେର ବା ପାପ କେର, ତା’ର
େଦାଷ ନରୂିପଣ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସାକ୍ଷୀ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ। େସହ ିେଲାକକୁ
େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟ,ି ତେିନାଟ ିସାକ୍ଷୀ ଯେଥଷ୍ଟ େହବ।

16 “ଧରାଯାଉ ଜେଣ ଅଧମର୍ୀ େଲାକ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ
େଦବା ପାଇଁ ଛଡି଼ା ହୁଏ। 17 େଯଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟେର ବେିରାଧ ଥାଏ,
େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସ ସମୟେର ଯାଜକ ଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ଆଗେର ଛଡି଼ା େହେବ। 18 ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାେନ ନଶି୍ଚୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ
ଭାବେର ତଦନ୍ତ କରିେବ। ସଠିକ୍ ଭାବେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ। ଆଉ ଯଦି
େସମାେନ େଦଖିେଲ େସହ ିେଲାକ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଛ,ି 19 େତେବ
େସ ଆପଣା ଭାଇପ୍ରତ ିେଯପରି କରିବାକୁ େଯାଜନା କରିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତି
େସହପିରି କରିବ ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଦୁଷ୍ଟତା
ଦୂର କରିବା ଉଚତି୍। 20 ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିଭୟ
କରିେବ। େସହ ିସମୟେର ଆଉ େକୗଣସ ିେଲାେକ ଏପରି କରିବାକୁ
ସାହସ କରିେବ ନାହିଁ।

21 “େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତେଦବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖ
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ଯଦ ିେକହ ିଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ େନଇ ଥାଏ େତେବ
ତାକୁ ତାହାର ଜୀବନ େଦବା ଉଚତି୍। ନୟିମ ଏପରି େହବ, ଆଖି ପାଇଁ
ଆଖି େଦବାକୁ ପଡ଼ବି, ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି, ହାତ ବଦଳେର
ହାତ ଓ େଗାଡ଼ ବଦଳେର େଗାଡ଼ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି।

ଯୁଦ୍ଧର ନୟିମ

“େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ଅେନକ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, ରଥାେରାହୀ ଏବଂ ଯଦ ିତାଙ୍କର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ

େସୖନ୍ୟ ଥା’ନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାର କିଛ ିନାହିଁ,
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କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହତି ସବର୍ଦା ଅଛନି୍ତ। ଏବଂ
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକରି ଆଣଛିନି୍ତ।

2 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ, େସ ସମୟେର
ଯାଜକମାେନ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେିବ, 3 ‘େହ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ, େମାର କଥା ଶୁଣ। ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁବର୍ଳ କର ନାହିଁ। 4 କାରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟ ଯୁକ୍ତ କରାଇେବ।’

5 “ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ନୂତନ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରି ତାହା ପ୍ରତଷି୍ଠା କରି ନାହିଁ? େସ ତା’ର ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ।
ନେଚତ୍ େସ େଯେବ ମରିଯାଏ, େତେବ ଅନ୍ୟ େଲାକ େସ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ
କରିବ। 6 ଅନ୍ୟ େକଉଁ େଲାକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ
େଭାଗ କରି ନାହିଁ। େସ େଫରି ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ କାରଣ ଯଦ ିେସ
ଯୁଦ୍ଧେର ମରିଯାଏ, େତେବ ଅନ୍ୟ େକହ ିେସହ ିଜମିକୁ େଭାଗ କରିବ। 7

ଆଉ େକୗଣସ ିେଲାକର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକକୁ ବବିାହ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ିେହାଇଛି
କିନୁ୍ତ ତାକୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବବିାହ କରି ନାହିଁ। େସ େଫରି ଆପଣା ଗହୃକୁ
ଯାଉ। ଯଦ ିେସ ଯୁଦ୍ଧେର ମରିଯାଏ, ଅନ୍ୟ େକହ ିତାକୁ ବବିାହ କରିବ।’

8 “ଅଧିକାରୀଗଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ‘ଭୟାଳୁ ଓ ଦୁବର୍ଳ ହୃଦୟ
େଲାକ କିଏ ଅଛ ିକି? େସ େଫରି ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ, େଯମିତ ିେସ
ତା’ର ଭାଇର ହୃଦୟକୁ ଭୟେର ତରଳାଇ ନ େଦଉ।’ 9 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି କଥା ସମାପ୍ତ କରିବା ପେର, େସମାେନ େସୖନ୍ୟ
ଉପେର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ।

10 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ
ଯିବ ପ୍ରଥେମ ତାଙୁ୍କ ସନି୍ଧର କଥା େଘାଷଣା କର। 11 ଯଦ ିେସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନି୍ଧେର ରାଜି େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗର ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର
ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କରନି୍ତ , େତେବ େସହ ିସହରର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ େହେବ। 12 ଯଦ ିେସହି
ନଗରର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ସନି୍ଧେର ରାଜି ନ ହୁଅନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଘରି ଯିବ। 13

େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡାେର ହାଣି
ହତ୍ୟା କରିବ। 14 କିନୁ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଗାଈେଗାରୁ ଓ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁମ୍ଭ
ନଜି ପାଇଁ େନଇଯାଅ। ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ ତୁମ୍ଭର
େନବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚତି୍। ଏହସିବୁ ଜିନଷି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂେପ େଦଇଛନି୍ତ। 15 େଯଉଁସବୁ
ନଗର ଏହ ିପାଖାପାଖି େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ନୁେହଁ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅତ ିଦୂରବତ୍ତର୍ୀ
ସମସ୍ତ ନଗର ପ୍ରତ ିଏହା କର।

16 “ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର େଯଉଁ
େଯଉଁ ନଗର ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦଅିନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ନଶି୍ୱାସଧାରୀ କାହାରିକି ସଜୀବ ରଖିବ ନାହଁ। 17 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହତି୍ତୀୟ,
ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବ। 18 କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିବା ପାଇଁ। େସମାେନ ତାଙ୍କ େଦବଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁସବୁ
ଭୟଙ୍କର କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି କରିବାକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇ
ପାରିେବ ନାହିଁ।

19 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହୁବଳଦ୍ୱ ାରା ଅବେରାଧ କରିବ।
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରମାନଙ୍କେର ଥିବା ଗଛମାନଙୁ୍କ କାଟବି
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଫଳ ଖାଇ ପାରିବ। େସହ ିବୃକ୍ଷମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ  ନୁହନି୍ତ େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ କାଟବି ନାହିଁ। 20 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଫଳ ନ ଫଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷମାନକୁ କାଟ ିପାରିବ। େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରି େସହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। େସହ ିନଗର
ପତନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏହପିରି କରିବ।

ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ମୃତ ଅବସ୍ଥାେର ମିେଳ

“ଧରାଯାଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଧିକାରାେଥର୍ େସହ ିେଦଶେର େଯଉଁ େକ୍ଷତ େଦଇଛନି୍ତ , େସହି
ଭୂମିର େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର େଯେବ େକୗଣସଠିାେର ଏକ ମୃତ

ଶରୀର ମିେଳ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା େଲାକ ଯଦ ିଜଣା ନ ପେଡ଼। 2

େତେବ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାେନ ଯିେବ ଏବଂ ଶବର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର
ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରକୁ ମାପିେବ। 3 େସହ ିମୃତ େଲାକଠାରୁ େଯଉଁ
ନଗର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ, ତା’ର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େଗାଠରୁ ଏପରି ବାଛୁରି
େନେବ ଯାହା େକେବ କାମ କରି ନାହିଁ କିଅବା ଯୁଆଳି ଟାଣ ିନାହିଁ। 4

େସହ ିନଗରର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ େସହ ିବାଛୁରିକୁ ଏକ ଜଳ ଉପତ୍ୟକାକୁ
େନେବ େଯଉଁଠାେର ଜଳପ୍ଳାବତି େହଉଥିବ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନ େକେବ ଗ୍ଭଷ
କରାଯାଇ ନ ଥିବ କିଅବା େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷ େସଠାେର ଲଗାଯାଇ ନ ଥିବ।
ଏହା ପେର େସହ ିଉପତ୍ୟକାେର ଉକ୍ତ ବାଛୁରିଟରି େବକକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦେବ।
5 ଏହା ପେର େଲବୀ ବଂଶଧର ଯାଜକମାେନ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସେିବ
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େସବାେଥର୍ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରଣାେଥର୍ େସମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। ଏଣୁ
େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବେିରାଧେର ଓ ଆଘାତେର ବଗି୍ଭର
େହବ। 6 ଏହା ପେର ମୃତ େଲାକର ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବ ଓ େସହ ିନଗରର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଚୀନବଗର୍, ଉପତ୍ୟକାେର େସହ ିବାଛୁରି ଉପେର ନଜି ନଜି ହସ୍ତ
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିେବ। 7 ଏବଂ େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିବ,
‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହ ିରକ୍ତପାତ କରି ନାହିଁ। କିଅବା ଏହାକୁ କିଏ ହତ୍ୟା
କରିଛ ିଆେମ୍ଭ ଏହା େଦଖି ନାହୁଁ। 8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର
େଯଉଁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ, େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର।
ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ନରିପରାଧର ରକ୍ତପାତ େଦାଷ ରହବିାକୁ
ଦଅି ନାହିଁ।’ ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିରକ୍ତପାତ େଦାଷ କ୍ଷମା େହବ।
9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନରିୀହମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଜନତି ପାପ େମାଚନର
ଏହା ହିଁ ପଥ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କାଯର୍୍ୟ
କରିବା ଉଚତି୍।

ଯୁଦ୍ଧେର ବନ୍ଦୀ େହାଇଥିବା ନାରୀ

10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ
ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରନି୍ତ
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି େଘନଯିାଅ। 11 େସହ ିବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ େଦଖି ତାହା ପ୍ରତ ିେପ୍ରମାସକ୍ତ େହେଲ େଯେବ
ତାହାକୁ ବବିାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, 12 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆପଣା
ଗହୃକୁ ଆଣବି ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମଣ୍ତନ କରି ନଖ କାଟବି। 13

ଆଉ ତା’ପେର େସ ବନ୍ଦୀଥିବା ଅବସ୍ଥାେର ପିନି୍ଧଥିବା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭ
ଗହୃେର ବାସ କରିବ ଓ ନଜିର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାସ ବଳିାପ
କରିବ। ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ ତା’ ସହତି ମିଳାମିଶା ସହବାସ କରିବ ଓ
ତା’ର ସ୍ୱାମୀ େହବ ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ େହବ। 14 େଯେବ ତାହା
ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦବ ଏବଂ
ତା’ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ତାକୁ ଯିବାକୁ େଦବ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ବନିମିୟେର ତାକୁ
କାହାକୁ ବକିିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପ୍ରତ ିଦାସୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ
ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସହତି ସହବାସ କରିଛ।

େଜ୍ୟଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ

15 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ଦୁଇଟ ିସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ, େସ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଏବଂ ଯଦ ିେସହ ିଦୁଇଜଣ ଯାକ ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନି୍ତ। ଯଦ ିପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ତୁେମ୍ଭ ଭଲ ପାଉ ନ ଥିବା
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ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ  େଦଇଥାଏ। 16 େଯେତେବେଳ େସହ ିେଲାକ ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ
ବାଣି୍ଟବ ତା’ର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଜ୍ୟଷ୍ଠତାର ଅଧିକାର େସ ପି୍ରୟର
ପୁତ୍ରକୁ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 17 ମାତ୍ର େସ ଅପି୍ରୟର ପୁତ୍ରକୁ େଜ୍ୟଷ୍ଠ
େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ସବର୍ଶ୍ୱରୁ ଦୁଇଗଣୁ ଅଂଶ ତାହାକୁ େଦବ।
କାରଣ େସ ତା’ର ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ଓ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଅଧିକାର ତା’ର
ଅେଟ।

େଯଉଁ ସନ୍ତାନମାେନ ମାନବିାକୁ ବାରଣ କରନି୍ତ

18 “େଯେବ କାହାର ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ ନ
କେର, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦଶର୍ନ କେର। େସମାନଙ୍କ ତାଗିଦ୍ସେତ୍ତ୍ୱ
େସ ତାହା ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ ମଧ୍ୟ କେର ନାହିଁ। 19 େତେବ ତାହାର
ପିତାମାତା ତାହାକୁ ଧରି ନଗରସ୍ଥ ଫାଟକ ନକିଟେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ
ନକିଟକୁ େନବା ଉଚତି୍। 20 େସମାେନ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ
କହନୁ୍ତ, ‘ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ଆେଦଶ ପାଳନ ପାଇଁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛ।ି େସ
ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚୁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଛ।ି’ 21 ତା’ପେର
ନଗରର ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତାକୁ ପଥର ଫିଙି୍ଗ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚତି୍। ଏହପିରି
ଭାବେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭତିରୁ ମନ୍ଦ ଦୂର କରିବା ଉଚତି୍। ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଭୟଭୀତ େହେବ।

ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକରି ଗଛେର ଟଙ୍ଗାଇ ଦଆିଯାଏ

22 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େକୗଣସ ିେଦାଷ କେର ଯାହାକି ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ
େଯାଗ୍ୟ ହୁଏ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚତି୍” ଏବଂ ତା’ର ଶରୀରକୁ
େଗାଟଏି ଗଛେର ଝୁଲାଇ େଦବା ଉଚତି୍। 23 କିନୁ୍ତ ତା’ର ମୃତ ଶରୀରକୁ
ରାତି୍ର ତମାମ ଓହଳାଇ ରଖିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ତା’ର ମୃତ ଶରୀରକୁ େସହି
ଏକା ଦନିେର କବର ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। କାରଣ, େକହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଗଛେର
ଝୁଲା େହାଇ ରହେିଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭଶିାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ଭୂମି େଦଇଛନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକର ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୟିମଗଡୁ଼କି

“ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା େଦଖ େଯ ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କର ଗାଈ
କିଅବା େମଷ ବଣା େହାଇ ଯିବାର, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତାହାକୁ
ତାଙ୍କର ମାଲକିକୁ େଫରାଇ େଦବ। 2 ଯଦ ିତା’ର ମାଲକି

ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ବାସ କରୁଥାଏ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ମାଲକିକୁ ଜାଣ ିନ
ଥାଅ, େତେବ ତାକୁ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ େନଇଯାଅ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ପାଖେର ତା’ର ମାଲକି େଖାଜି େଖାଜି ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ। ଏହା
ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ର ମାଲକିକୁ େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦବା ଉଚତି୍।
3 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀଙ୍କ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ପାଇେଲ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତି
ଠିକ୍ େସହପିରି କର, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ। ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର ଲୁଗା କିଅବା ଅନ୍ୟ କିଛ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାେନ
ହରାଇଥା’ନି୍ତ।

4 “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କର ଗଧ ଅବା ଗାଈ ବାଟେର ପଡ଼ି
ଯିବାର େଦଖିବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉଠାଇ େଦବ କିଅବା ଉଠାଇବାେର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

5 “ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙ୍କର େପାଷାକ ପିନି୍ଧବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଜେଣ ପୁରୁଷ େକେବବ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକର େପାଷାକ ପିନି୍ଧବ ନାହିଁ। ଏସବୁ
ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ।

6 “ପଥ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକୗଣସ ିଗଛେର କିଅବା ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀର ବସାେର ଛୁଆ କିଅବା ଡ଼ମି୍ୱ ଥାଏ ଏବଂ େସହ ିଡ଼ମି୍ୱ
ଉପେର ବା ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଉପେର ଯଦ ିମା ପକ୍ଷୀ ବସଥିାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ପକ୍ଷୀ ସହତି ଛୁଆକୁ ଆଣବି ନାହିଁ। 7 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ
ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିପାରିବ କିନୁ୍ତ ତା’ର ମା’ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିେଦବ। ଯଦି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନୟିମଗଡୁ଼କି ମାନବି େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୀଘର୍ଜୀବୀ
େହବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।

8 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ନୂତନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କର,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଛାତର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ପାେଚରୀ ଉଠାଇବ। େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିେଲାକ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ ିମରିବା ପାଇଁ େଦାଷୀ
େହବ ନାହିଁ।

ଏହସିବୁ ବସ୍ତୁ ଏକାଠି ରଖିବା ନେିଷଧ

9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ମିଶି୍ରତ ବୀଜ େରାପଣ
କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଯଦ ିକର, େଯଉଁ ବୀଜ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ବା
େଯଉଁ ଫଳ ଫଳିଛ,ି େସଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି
ଦଆିଯିବ ନାହିଁ।

10 “ତୁେମ୍ଭ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର େଯାଡ଼ ିଗ୍ଭଷ କରିବ ନାହିଁ।
11 “ଏପରି େପାଷାକ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯାହାକି େରଶମ ଓ ଲାଇଲନ୍

ସୂତାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିବ।
12 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶରୀରେର ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ଭରି ଅଞ୍ଚଳେର ଝୁମ୍ପା

ବନାଇବ।

ବବିାହ ନୟିମଗଡୁ଼କି

13 “ଜେଣ ପୁରୁଷ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରି ତା’ସହତି ଶାରୀରୀକ
ସମ୍ପକର୍ ରଖି େଯେବ ତାକୁ ପେର ଘୃଣା କେର। 14 ଯଦ ିତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ମନ୍ଦ କଥା ଆେରାପ କେର ଓ ତା’ର ଦୁନର୍ାମ କେର କି, ‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ
ବବିାହ କଲୁ ମାତ୍ର ସହବାସ କାଳେର ଏହାର କୁମାରୀତ୍ୱ  ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲୁ
ନାହିଁ।’ 15 େତେବ େସହ ିକନ୍ୟାର ପିତାମାତା ତାହାର କୁମାରୀତ୍ୱର
ପ୍ରମାଣ େକୗମାଯର୍୍ୟର ଚହି୍ନ େନଇ ନଗର ଫାଟକେର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିବ। 16 େସହ ିକନ୍ୟାର ପିତା ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ କହେିବ,
‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକ ସଙ୍ଗେର ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ େଦଲୁ। 17 ମାତ୍ର
େସ ତାକୁ ଘୃଣା କଲା, ଆଉ େଦଖ, େସ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦକଥା
ଆେରାପ କରି କହୁଅଛ ିକି, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାର କୁମାରୀତ୍ୱ  ଲକ୍ଷଣ
ପାଇଲୁ ନାହିଁ।” ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାର କୁମାରୀତ୍ୱର ଚହି୍ନ ଏହ।ି’ ତହୁଁ
େସମାେନ ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସହ ିଲୁଗା େମଲାଇ
େଦେବ। 18 ଏହା ପେର ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାେନ େସହ ିପୁରୁଷକୁ ଧରି
ଶାସି୍ତ େଦେବ। 19 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ ଶେହ େଶକଲ ରୂପା ଦଣ୍ତ
କରି କନ୍ୟାର ପିତାକୁ େଦେବ। କାରଣ େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଏକ କନ୍ୟା
ଉପେର ଦୁନର୍ାମ େଦଇଛ।ି ତହିଁେର େସ ତା’ର ଭାଯର୍୍ୟା େହବ। େସ ତାହାକୁ
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

20 “ମାତ୍ର କଥା େଯେବ ସତ୍ୟ େହବ େଯ କନ୍ୟାର କୁମାରୀତ୍ୱର ଚହି୍ନ
େଦଖା ନ ଯାଏ। 21 େତେବ େସମାେନ େସହ ିକନ୍ୟାକୁ ବାହାର କରି
ପିତୃ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣେିବ। ଆଉ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ତାକୁ
ପଥର ପିଙି୍ଗ ହତ୍ୟା କରିେବ। କାରଣ ପିତୃଗହୃେର େଯୗନକି୍ରୟା ଜନତି ପାପ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବାରୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଦୁଷ୍କମର୍ କଲା। ଏହ ିଉପାୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଦୁଷ୍କମର୍ ଦୂର କରିବା ଉଚତି୍।

ଶାରୀରୀକ ପାପ

22 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବବିାହତି ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି
ଶାରୀରୀକ େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ଥିବାର େଦଖିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ ପାଅ। େସ ଦୁହିଁଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଏହ ିଦୁଷ୍କମର୍
ଦୂରକରିବା ଉଚତି୍।

23 “େଯେବ େକୗଣସ ିକୁମାରୀତ୍ୱ  କନ୍ୟା ସହତି େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ପ୍ରତି
ବାଗ୍ଦତ୍ତା ଥାଏ ଓ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ତାହାକୁ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପାଇ ତାହା
ସହତି ଶୟନ କେର। 24 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ବାହାର
କରି ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣ ିପଥର ଫିଙି୍ଗ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚତି୍।
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କାରଣ େସହ ିକନ୍ୟା ନଗର ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକ ପକାଇଲା ନାହିଁ।
ଏବଂ େସହ ିପୁରୁଷ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଏହ ିଦୁଷ୍କମର୍ ଦୂର କରିବା ଉଚତି୍।

25 “କିନୁ୍ତ ଧରାଯାଉ ଏକ କୁମାରୀ କନ୍ୟା େକ୍ଷତ୍ରେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା
ସମୟେର ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ତାକୁ େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେର,
େତେବ େକବଳ େସହ ିପୁରୁଷକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚତି୍। 26 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିକନ୍ୟା ପ୍ରତ ିକିଛ ିକରିବ ନାହିଁ। େସହ ିକନ୍ୟାଠାେର
ପ୍ରାଣଦଣ୍ତ େଯାଗ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ। କାରଣ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠି ତାହାକୁ ବଧକେର, ଏହ ିକଥା ଠିକ୍
େସହପିରି ଅେଟ। 27 କାରଣ େସହ ିପୁରୁଷ ଜଣକ େସହ ିକାଯର୍୍ୟାରତ
ବାଳିକାକୁ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ପାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। େସ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
ଡ଼ାକ ପକାଇଲା ତଥାପି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେଲ,

28 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଅବାଗ୍ଦତ୍ତା କୁମାରୀତ୍ୱ  କନ୍ୟାକୁ ପାଇ
ତାହାକୁ ଧରି ତାହା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କେର ଓ େସମାେନ ଧରା ପଡ଼ନି୍ତ। 29

େତେବ ତାହା ସହତି ଶୟନକାରୀ େସହ ିପୁରୁଷ କନ୍ୟାର ପିତାକୁ ପଗ୍ଭଶ୍
େଶକଲ ରୂପା େଦବ ଓ େସ ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରୁ େସ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା
େହବ। େସହ ିପୁରୁଷ ତାହାକୁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

30 “େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତୃଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ
ଆପଣା ପିତାର ଅଞ୍ଚଳ ଅନାବୃତ୍ତ କରିବ ନାହିଁ।

େକଉଁ େଲାକମାେନ ଉପାସନା କରି ପାରିେବ

“ଚୂଣ୍ଣର୍େକାଷ କିଅବା ଛନି୍ନ ଲଙି୍ଗ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 2 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର
ପିତାମାତାଙ୍କର ବବିାହ ନୟିମାନୁଯାୟୀ େହାଇ ନ ଥାଏ,

େତେବ େସହେିଲାକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ ଦଶ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମିର୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

3 “ଅେମ୍ମାନୀୟ କି େମାୟାବୀୟ େଲାକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଶ ପୁରୁଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମିର୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା େବେଳ େସହି
ସମୟେର େସମାେନ ଅନ୍ନଜଳ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଥେର େଭଟେିଲ ନାହିଁ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାପେଦବା ନମିେନ୍ତ େମେସାପଟାମିଆର
ପେଥାର ସହର ନବିାସୀ ବଲିୟିମକୁ ପାରଶ୍ରମିକ େଦେଲ। 5 ତଥାପି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୟିମର କଥା ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିବାରୁ େସହି
ଶାପକୁ େଲଉଟାଇ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 6 ତୁେମ୍ଭ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ େମାୟାବୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶାନି୍ତ ଓ ମଙ୍ଗଳ
େଲାଡ଼ବି ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େକଉଁମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିେବ

7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ବେିଦଶୀପରି ବାସ କରୁଥିଲ। 8 େସମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ
ପୁରୁଷ ପେର, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ।

େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛାଉଣକୁି ପରିଷ୍କାର ରଖିବ

9 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଅପବତି୍ର କରିବ ତାହାଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହବି।
10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯେବ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ରାତି୍ର ଘଟତି େକୗଣସି
ଅଶୁଚତିାେର ଅଶୁଚ ିହୁଏ, େତେବ େସ ଛାଉଣ ିଭତିରୁ ବାହାରି ଯିବ। େସ
ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 11 ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପସି୍ଥତ େହେଲ

େସ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହବାପେର େସ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟକୁ
ପ୍ରେବଶ କରିବ।

12 “ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଛାଉଣ ିବାହାେର ଏକସ୍ଥାନ
କରିବ। 13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ ସେଙ୍ଗ େଗାଟଏି େକାଦାଳ ରଖିବ।
ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଗତ୍ତର୍ େଖାଳିବା ଉଚତି୍ ଓ ଅନ୍ତନାଡ଼ରୁି ଯାହା ବାହାେର ତାକୁ
େପାତ ିପକାଇବା ଉଚତି୍ । 14 ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ। ଏଥିପାଇଁ େସ
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଲଜ୍ଜ ାକର ବଷିୟ ନ େଦଖନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟରୁ ବମିୁଖ ନ ହୁଅନି୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଛାଉଣ ିସବର୍ଦା ପବତି୍ର େହବା
ଉଚତି୍।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୟିମଗଡୁ଼କି

15 “ଯଦ ିଜେଣ ଦାସ ତା’ର ମୁନବି ନକିଟରୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଳାଇ
ଆସବି, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ତା’ର ମୁନବିଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ
ନାହିଁ। 16 େସ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଏକ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ଇଚ୍ଛାମେତ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ଉଚତି୍,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ େଶାଷଣ କିଅବା ଠକିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

17 “ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ବା ପୁରୁଷ େକହ ିମନି୍ଦରର େବଶ୍ୟାରୂେପ
େସବା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 18 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିମାନତ ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିେବଶ୍ୟାର େବତନ କିଅବା କୁକୁରର ମୂଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବି ନାହିଁ। କାରଣ େସ ଉଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।

19 “ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଋଣ ଦଅି, ତା’ର ସୁଧ
ମାଗ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁନା, ରୂପା, ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ କିଅବା ଅନ୍ୟ କିଛ ିସୁଧ ନଅି
ନାହିଁ। ଯାହା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଦଇ ପାରିବ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଠାରୁ ସୁଧ େନବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରୁଛ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ, ଯାହା
ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିନୟିମ ଅନୁସରଣ କର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର େହବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁ କାଯର୍୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ୀଦ କରିେବ।

21 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ମାନସକି
କେଲ ତାହା େଦବାକୁ ବଳିମ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ପାପ
େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ
କରିେବ। 22 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ମାନସକି ନ କର େତେବ ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର
ପାପ େହବ ନାହିଁ। 23 ଯାହା ତୁମ୍ଭ ଓଠରୁ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା
କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ନଜି ମୁଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର େଯପରି
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନସକି
କରିଅଛ, େସହ ିଅନୁସାେର କରିବ।

24 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ େସ୍ୱଚ୍ଛାନୁସାେର
ଆପଣା ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପାତ୍ରେର କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ। 25 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ ଆପଣା ହାତେର ଶିଷା ଛଣି୍ତାଇ
ଖାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଶସ୍ୟ କାଟ ିଆଣ ିପାରିବ
ନାହିଁ।

“ଜେଣ େଲାକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରି ଗ୍ରହଣ କଲାପେର
େଯେବ େସ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିଲଜ୍ଜ ାକର ବଷିୟ ପାଇବାରୁ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଠାେର ଅନୁଗ୍ରହ ନ ପାଏ। େତେବ େସହି

ପୁରୁଷ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଲଖି ତାହା ହସ୍ତେର େଦଇ ଆପଣା
ଗହୃରୁ ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦବା ଉଚତି୍। 2 େସ ସ୍ତ୍ରୀ ତା’ର ଗହୃରୁ
ବାହାରି ଗଲାପେର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ େହାଇ ପାରିବ। 3 ଧରାଯାଉ ତା’
ନୂତନ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ନାହିଁ ଓ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଲା
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କିଅବା ନୂତନ ସ୍ୱାମୀର ମୃତୁ୍ୟ ହୁଏ, େତେବ ମଧ୍ୟ ତା’ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ
ଆଉ ପୁନଃ ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େସ କଳୁଷିତ େହାଇ ସାରିବା
ପେର, କାରଣ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଘୃଣ୍ୟ ଅେଟ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ
େଦଉଛନି୍ତ ତାକୁ ପାପେର େଦାଷୀ କରାଅ ନାହିଁ।

5 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ନୂତନ ଭାେବ ବବିାହତି େହାଇଥାଏ େତେବ
େସ େସୖନ୍ୟଦଳେର େଯାଗ େଦବ ନାହିଁ। କିଅବା ତାଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଦାୟିତ୍ୱ
ପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟଭାର ଦଆିଯିବ ନାହିଁ। ଏକ ବଷର୍ ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନଭାେବ
ବୁଲ ିଖୁସୀ କରିବାକୁ ଦଆିଯିବ େସ ତା’ର ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଗହୃେର
ମେନାରଞ୍ଜନ କରି, ବାସ କରିବ।

6 “େକହ ିଚକି ବା ଚକିର ଉପର ପଟ ବନ୍ଧକ ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହା କେଲ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ସହତି ସମାନ।

7 “ଧରାଯାଉ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ତାଙ୍କର ପେଡ଼ାଶୀକୁ ଅପହରଣ
କେର ଓ େସ ତାକୁ ଯଦ ିଦାସରୂେପ ବ୍ୟବହାର କେର, ବା ତାହାକୁ ବକି୍ରୟ
କେର, େତେବ େସହ ିଅପହରଣକତ୍ତର୍ାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚତି୍। େତଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିଦୁଷ୍କମର୍ ଦୂର କରିବା ଉଚତି୍।

8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାରାତ୍ମକ ଚମର୍ େରାଗ ପ୍ରତ ିସାବଧାନ େହବା ଉଚତି୍।
େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , ତଦନୁସାେର
କମର୍କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ପୂବର୍କ ମେନାେଯାଗ କର। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ ିେସହରୂିେପ କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ କରିବା
ଉଚତି୍। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା େବେଳ ପଥ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ମରିୟମ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଥିେଲ
େସସବୁକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣ କର।

10 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଋଣ େଦେଲ
ତାହାର ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଘର ଭତିରକୁ ଯିବ
ନାହିଁ। 11 ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ବାହାେର ଛଡି଼ା େହାଇ ରହବି। ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ
ଋଣ େଦଇଅଛ, େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆଣବି। 12 ଧରାଯାଉ, େସ ଜେଣ ଗରିବ େଲାକ। େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 13

େସ େଯପରି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଘନ ିଶୟନ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।
ଏଥିପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ତାହାର ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ
େଫରାଇ େଦବ। ତହିଁେର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କତା େହବ।

14 “ତୁେମ୍ଭ କଦାପି ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ କରିବ
ନାହିଁ। େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େହଉ ବା ବେିଦଶୀୟ େହଉ। 15 ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂବର୍ରୁ
ତାହାକୁ ତାହାର େବତନ େଦବ। କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀ େଲାକ ତହିଁ ଉପେର
ତାହାର ମନ ଥାଏ। େକଜାଣ ିେସ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକ
ପକାଇବ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ପାପ େହବ।

16 “ପିଲାମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବ
ନାହିଁ। କିମ୍ୱା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ତ େଦବ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ନଜିର ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ତ େଭାଗ କରିବ।

17 “ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀର କି ପିତୃମାତୃହୀନ ବଗି୍ଭରେର ଅନ୍ୟାୟ କରିବ
ନାହିଁ। କିଅବା ବଧିବାର ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖିବ ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ମିଶରେର ସ୍ଥାୟୀଭାେବ ଦାସ ଥିଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
େସଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। ଏକଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏହ ିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଅଛୁ।

19 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ଶସ୍ୟ କାଟବିା େବେଳ େଗାଟଏି ବଡି଼ା
େକ୍ଷତ୍ରେର ପାେସାରି ଆସେିଲ ତାହା ଆଣବିା ପାଇଁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ। ତାହା
ବେିଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବଧିବାର େହବ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
20 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜୀତବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ପାରିଲା ପେର ଆଉ ଥେର ଡ଼ାଳକୁ
ଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ବେିଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବଧିବାର େହବ। 21

“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲାେବେଳ ଆପଣା

ଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ସାଉଣି୍ଟବ ନାହିଁ। ତାହା ବେିଦଶୀର ପିତୃହୀନର ଓ
ବଧିବାର େହବ। 22 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶର େଦଶେର ବନ୍ଧା ଦାସ
ଥିଲ, ଏହା ସବର୍ଦା ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକମର୍ କରିବା
ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ।

“େଯେତେବେଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମାଡ଼ପିଟ୍ ଲାେଗ,
େସମାେନ ନ୍ୟାୟଳୟକୁ ଯିବା ଉଚତି୍। କିଏ େଦାଷୀ ଓ କିଏ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ବଗି୍ଭର କରିେବ। 2 ଯଦ ିେଦାଷୀେଲାକ

ପ୍ରହାରିତ େହବାର େଯାଗ୍ୟ ହୁଏ, େତେବ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ତାହାକୁ ଶୁଆଇବ,
ପୁଣ ିତାହାର େଦାଷ ଅନୁସାେର ଗଣ ିଗଣ ିଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ତାହାକୁ
ପ୍ରହାର କରାଇବ। 3 ତୁେମ୍ଭ କାହାରିକୁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ପ୍ରହାରରୁ ଅଧିକ େଦବ
ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଥରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରହାର କର େତେବ ଏହା
ଜଣାଯିବ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତାହାର ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ ଅେଟ।

4 “ବଳଦମାେନ େବଁଙ୍ଗଲାେର ବୁଲବିା ସମୟେର େସମାନଙ୍କର ମୁହଁ
ବାନି୍ଧବ ନାହିଁ।

5 “ଯଦ ିଦୁଇଭାଇ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥା’ନି୍ତ , ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ମେର ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନ ନ ଥାଏ, େତେବ େସହ ିମୃତ େଲାକର
ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରର େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ। ତା’ର ଅନ୍ୟ
ଭାଇଜଣକ ତାକୁ ବବିାହ କରିବ ଓ ତାହା ସହତି ସହବାସ କରିବ। 6

ପୁଣ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଯଉଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କରିବ, େସ ତା’ର ମୃତ
ଭ୍ର ାତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ। ତହିଁେର ତାହାର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଲୁପ୍ତ
େହବ ନାହିଁ। 7 ଯଦ ିେସହ ିେଲାକର ଭାଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ମନାକେର େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଅଭେିଯାଗ କରି କହବି େଯ, ‘ଆମ୍ଭ େଦବର ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ନାମ ରଖିବାକୁ ଅସମ୍ମତ, େସ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
େଦବରର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ।’ 8 େତେବ ତାହାର
ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ ଡ଼ାକି କହେିବ। ତହିଁେର େଯେବ େସ ଛଡି଼ା
େହାଇ କେହ େଯ, ‘ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।’ 9

େତେବ ତାହାର ଭାତୃ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର ନକିଟକୁ
ଆସ ିତାହାର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ ିତାହା ମୁହଁେର େଛପ ପକାଇବ। ପୁଣି
ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କରି କହବି, ‘େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ଆପଣା ଭାଇର ଘର ନ
େତାେଳ ତାହା ପ୍ରତ ିଏହରୂିେପ କରାଯିବ।’ 10 ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ‘ଚୁ୍ୟତ
ପାଦୁକ ବଂଶ’ େବାଲ ିକୁହାଯିବ।

11 “ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯଦ ିବବିାଦ ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସ ିଯଦ ିତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆେସ ଓ ହାତ
ବଢ଼ାଇ ପ୍ରହାର କରି ଗପୁ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଧେର। 12 ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର
ହାତକାଟ ିପକାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛ ିନାହିଁ।

13 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଥଳୀେର ଊଣା ଅଧିକ ଓଜନର ନାନା ପ୍ରକାର
ବଟଖରା ରଖିବ ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃେର ଊଣା ଅଧିକ
ପରିମାଣର ପାତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ। 15 ତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଟଖରା
ରଖିବ। ପୁଣ ିଯଥାଥର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ପରିମାଣ ପାତ୍ର ରଖିବ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭର
ଦନି ଦୀଘର୍ େହବ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା
କରନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ଠକନି୍ତ , ଓଜନେର କମ୍ ଦଅିନି୍ତ। ହଁ େସ ଏହପିରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତ ିଘୃଣା କରନି୍ତ।

ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ

17 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା େବେଳ ପଥ
ମଧ୍ୟେର ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପରି କରିଥିେଲ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଶାନ୍ତ ଓ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହବା ସମୟେର େସ ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ େଭଟି
ତୁମ୍ଭ ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ଦୁବର୍ଳ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପଛେର କିପରି ଆକ୍ରମଣ
କରିଥିଲା ଓ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ମରଣ କର।
19 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ସମୂେଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କରିବ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ନୂତନ
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େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। େସହ ିେଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀରୁ
ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ସମୂେଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।

ପ୍ରଥମ ଅମଳ

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସହ ିେଦଶେର
ଯାହା ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦେବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିବ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆପଣା େସହ ିେଦଶେର ଭୂମିରୁ ଫଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଫଳ
ଓ ପରିବାରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ କିଛ ିକିଛ ିରଖି ଗ୍ଭଙୁ୍ଗଡ଼େିର ତାହା େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ତାଙ୍କର
ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁେମ୍ଭ ଯିବ। 3 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସମୟେର ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଯିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ,
େସହ ିେଦଶେର ଆେମ୍ଭ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଏହା ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଘାଷଣା କରୁଅଛୁ।’

4 “ଏହା ପେର ଯାଜକ ତୁମ୍ଭ ହାତରୁ ଗ୍ଭଙୁ୍ଗଡ଼ ିେନଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ରଖିବ। 5 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉତ୍ତର େଦଇ
କହବି,‘ଜେଣ ବୁଲୁଥିବା, ଅରାମୀୟ େଲାକ େମାର ପିତା ଥିେଲ ଓ େସ
ମିଶରକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସଠାେର ଅଳ୍ପ େକେତକ େଲାକ ସହତି ବାସ
କେଲ। େସଠାେର େସ ଜାତୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାନ ଓ
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେଲ। 6 େସଥିେର ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କେଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଇେଲ।
7 ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଡ଼ାକ ଶୁଣେିଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେଲ ଓ ଉପଦ୍ରବ
ଶ୍ରମ େଦଖିେଲ। 8 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍
ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ମହାତ୍ରାସ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ନାନା ଚହି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା, ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 9 ଏହା ପେର େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣଛିନି୍ତ ଓ ଏହ ିେଦଶ ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। 10 େତଣୁ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଣଅିଛୁ।’
“ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା

ରଖିବ ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବ। 11 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ପ୍ରତ ିେଯଉଁସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନି୍ତ , େସ
ସବୁେର ତୁେମ୍ଭ ଓ େଲବୀୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀୟ େଲାକ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ।

12 “ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଅଥର୍ାତ୍ ଦଶମାଂଶ ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଉତ୍ପନ୍ନ
ଶସ୍ୟ ଆଦରି ଦଶମାଂଶ େଦବାର ସମାପ୍ତ କଲାପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲବୀୟକୁ, ବେିଦଶୀକି, ପିତୃହୀନକୁ ଓ ବଧିବାକୁ ତାହା େଦବ। ତହିଁେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହେବ। 13

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଶି୍ଚୟ ଏହା କହବି,
‘ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣା ଗହୃରୁ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ
ବାହାର କରି େନଇଛ।ି ଏବଂ େଲବୀୟକୁ, ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ,
ପିତୃମାତୃହୀନମାନଙୁ୍କ ଓ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସି
ଆଜ୍ଞା ଲଘଂନ କରି ନାହିଁ କିଅବା େସଗଡୁ଼କି ପାେଶାରି ନାହିଁ। 14 ମୁଁ
ଆପଣା େସବା ସମୟେର ତହିଁରୁ କିଛ ିେଭାଜନ କରି ନାହିଁ। କିଅବା ଅଶୁଚି
େହାଇ ତହିଁରୁ କିଛ ିରଖି ନାହିଁ। କିଅବା ମୃତ େଲାକଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତହିଁରୁ
କିଛ ିେଦଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଧ୍ୟାନ
େଦଇଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲ, େସ ସବୁ ମୁଁ ପାଳନ
କରିଛ।ି 15 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ନବିାସ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କର। ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପ୍ରତ ିକୃତ

ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର େଯଉଁ ଭୂମି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ, େସହି
ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।’

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶମାନ ପାଳନ କର

16 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଏହସିବୁ ବଧିି ଓ ଶାସନ
ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉ ଅଛନି୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସମସ୍ତ
ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। 17

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଅଛ େଯ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
େହେବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଗ୍ଭଲବି ଓ ତାଙ୍କର ବଧିି, ଆଜ୍ଞା, ଶାସନ
ମାନ ିଚଳିବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣ। 18 ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େଘାଷଣା କରିଛନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚତି ଜାତି
େହବ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନବିା ଉଚତି୍। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ଜାତଙି୍କଠାରୁ ମହାନ୍ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା, ଖ୍ୟାତ ିଓ
ସମ୍ମାନ େଦେବ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ନଜିର ପବତି୍ର େଲାକ େହବ।
େସ େଯପରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ।”

େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପଥରର ସ୍ମୃତ ିଫଳକ

େମାଶା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ମୁଁ
ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଛ,ି େସଗଡୁ଼କି ପାଳନ
କର। 2 େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଯଦ୍ଦର୍ନ

ନଦୀ ପାରେହଲ ଏବଂ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ କଲ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। େସହ ିଦନି ହିଁ ଏକ
ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ତାହା େଲପନ କରିବ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ମାେତ୍ର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ନୟିମ େସହି
ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର େଲଖିବା ଉଚତି୍। ଏହାକର େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛ,
ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଉଛନି୍ତ। ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀତ
େହଉଥିବାର େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
େଯେହତୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ।

4 “ପୁଣ ିଆଜି ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହଲା ପେର ଏବଲ ପବର୍ତେର
େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହା ସବୁ ଚୂନେର େଲପିବ। 5

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଥର୍ାତ୍ ପଥରେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ। େସହ ିପଥର
କାଟବିାେର ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। 6 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମସ୍ତ ଅଚଞ୍ଛା ପଥରେର ନମିର୍ାଣ କରିବା ଉଚତି୍
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 7 ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍
କରି େସଠାେର େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦ କରିବ। 8 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ସୁନ୍ଦରଭାେବ େଖାଳି େଲଖିବ।”

ନୟିମ ନ ମାନେିଲ ଅଭଶିପ୍ତ େହେବ

9 େମାଶା ଓ ଯାଜକମାେନ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହେିଲ, “େହ
ଇସ୍ରାଏଲ ନୀରବେର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ଆଜି ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େହଲ। 10 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର ଓ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର େଯଉଁ ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞା ବଧିି ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ।ି ତାହା ପାଳନ କର।”

11 େସହ ିଦନି େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 12 “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାର େହବାପେର ଶିମିେୟାନ, େଲବୀ, ଯିହୁଦା, ଇଷାଖର, େଯାେଷଫ ଓ
ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ନମିେନ୍ତ ଗରିଷୀମ୍
ପବର୍ତ ଉପେର ନଶି୍ଚୟ ଛଡି଼ା େହବ। 13 ଏବଂ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍, ଆେଶର,
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ସବୂଲୂନ୍, ଦାନ, ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀୟକୁ ଅଭଶିାପ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏବଲ
ପବର୍ତେର ଠିଆ େହେବ।

14 “ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲବୀୟମାେନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିବ,
15 “‘େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ େକୗଣସ ିେଖାଦତି କିଅବା ଛାଞ୍ଚ ଢ଼ଳା ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ
କେର ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ େଗାପନ ସ୍ଥାନେର
ସ୍ଥାପନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବା ଉଚତି୍।’
“ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍’।
16 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଯିଏ ଅବଜ୍ଞା କେର
ଓ ଅସମ୍ମାନ କେର େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“େସଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍’।
17 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭୂମିର
ଚହି୍ନ ଘୁଞ୍ଚାଏ, େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“େସଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
18 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଭୂଲାଏ, େସ
େଲାକ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“େସଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
19 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ବଧିବା, ବେିଦଶୀ,
ଅନାଥଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବାେର ବାଧା ଦଏି େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“େସଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
20 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା
ସହତି ଶୟନ କେର େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ। କାରଣ େସ ଯାହା ତା’ର
ପିତାର େସ ତାକୁ ଅନାବରଣ କରିଥାଏ।”
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
21 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକର େକୗଣସ ିପଶୁ ସହତି
େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ଥାଏ, େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
22 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ବା
ପିତୃକନ୍ୟା ବା ମାତୃକନ୍ୟା ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ େସ ଅଭଶିପ୍ତ
େହଉ।’
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ଆେମନ୍।’
23 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯେକହ ିଆପଣା ଶାଶୁ ସେଙ୍ଗ େଯୗନ
ସମ୍ପକର୍ ରକ୍ଷାକେର େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
24 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପେଡ଼ାଶୀକୁ
େଗାପନେର ହତ୍ୟା କେର େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
25 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ନେିଦ୍ଧର୍ାଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ ଅଥର୍ ନଏି େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ?’
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
26 “େଲବୀୟମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନ
କେର ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଅନୁସରଣ କେର ନାହିଁ, େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ।’
“ଏଥିେର ସମେସ୍ତ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’

ନୟିମ ମାନୁଥିବା େଲାେକ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ

“ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର,
ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଜାତଗିଣ ଅେପକ୍ଷା
ବହୁ ଉଚ୍ଚେର ରଖିେବ। 2 ଏହ ିସମସ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରହଣ
କରିବ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସବି। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣଛି।

3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନଗରେର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ

ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି
ବହୁ ସନ୍ତାନ େଦେବ।

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଫସଲ େବେଳ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶାବକ େଦେବ, େସ ମଧ୍ୟ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଛୁରି ଓ େମଣ୍ଢାମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାତ୍ର ଖାଦ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
6 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସବି ଓ ବାହାରକୁ ଯିବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
7 “ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସହାୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ

କରିେବ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିେବ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି ବାଟେର ଆସେିବ ଓ ସାେତାଟ ିବାଟେର ପଳାୟନ
କରିେବ।

8 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମାର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁ
କାଯର୍୍ୟେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଥିବା େଦଶ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ତାଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକ ଭାେବ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିେବ, ଠିକ୍ େଯପରି େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଛନି୍ତ। େସ ଠିକ୍ େସହପିରି କରିେବ କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର
ଆେଦଶ ମାନ ଓ ତାଙ୍କର ପଥେର ଗ୍ଭଲ। 10 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଅଛ େବାଲ,ି େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକ େଦଖିେବ
ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଭୟ କରିେବ।

11 “ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଅେନକ ସନ୍ତାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାବତ୍ସେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭର ଅମାର ଉତ୍ତମ
ଫସଲେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯପରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। 12 ଠିକ୍
ସମୟେର ଉତ୍ତମ ବଷର୍ା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆକାଶର
ଗନ୍ତାଘର େଖାଲେିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କମର୍େର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଋଣ େଦବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିଉଧାର ଆଣବି ନାହିଁ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ସ୍ଥାପନ କରିେବ େକଉଁଥିେର ପଛ କରିେବ ନାହିଁ। େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା ମସ୍ତକ କରିେବ ଲାଙୁ୍ଗଳ କରିେବ ନାହିଁ। ଏହପିରି ସବୁ
େହବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଧିି ଓ ନୟିମ ମାନି
ଚଳିବ। ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ। 14 ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ ିେସଥିରୁ େକେବ ବମିୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ କି ବାମକୁ େଫରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ
ଅନୁସରଣ କିଅବା ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ।

େଯଉଁମାେନ ନୟିମ ନମାନେିବ ଅଭଶିପ୍ତ େହବ

15 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ନ ଶୁଣ, ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହୁଅ ଏବଂ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ବଧିି ଓ ନୟିମ
ପାଳନ ନ କର, ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଛ,ି େତେବ ଏହି
ଅଭଶିାପଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ।

16 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଗରେର
ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ଅଭଶିାପ େଦେବ।
17 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାତ୍ର ଅଭଶିପ୍ତ େହବ।
େସଥିେର ଖାଦ୍ୟ ରହବି ନାହିଁ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ େଦେବ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ।

େସ ତୁମ୍ଭର େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅଭଶିପ୍ତ କରିେବ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ଫସଲର ଅଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ।

େସ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦେବ,
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ତାଙ୍କର ଅେନକ ଶାବକ େହେବ ନାହିଁ।
େସ ତୁମ୍ଭର ଗାଈ ଓ େମଷମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭଶିାପ େଦେବ।
19 ପ୍ରେବଶ କରିବା େବେଳ
ଓ ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ।
20 “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିକୁକମର୍ କର ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ ହୁଅ,

େତେବ ସବର୍ଦା େସ ତୁମ୍ଭର ଅମଙ୍ଗଳ କରିେବ। ତୁମ୍ଭର ସବୁ କାଯର୍୍ୟେର
ହେତାତ୍ସାହ ଓ ଅସୁବଧିା ଜନି୍ମ ବ। ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବନିାଶ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭର ଏହପିରି କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏପରି କରିେବ
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଛ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହଛି।
21 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାମାରୀ
େରାଗେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। 22

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େରାଗ, ଜ୍ୱର ଓ ଜ୍ୱଳାେର ଦଣି୍ତତ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ େଦେବ େଯଉଁଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ
ବଷର୍ା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଫସଲ ବଷର୍ା ଅଭାବେର ମରିଯିବ। ତୁମ୍ଭର
ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୁକମର୍ମାନ ଘଟବି। 23 ଆକାଶ ପିତ୍ତଳ
ପରି େଦଖାଯିବ ଏବଂ ଭୂମି ଲୁହାପରି େଦଖାଯିବ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ବଷର୍ା େଦେବ ନାହିଁ। ଆକାଶରୁ େକବଳ ଧୂଳି ଓ ବାଲ ିବଷର୍ା କରିେବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହପିରି ଲାଗି ରହବି।

25 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହାତେର ତୁମ୍ଭକୁ ପରାସ୍ତ
କରାଇେବ। ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି ବାଟେର ପଶିବ ମାତ୍ର
ସାେତାଟ ିବାଟେର ପଳାୟନ କରି ଆସବି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି
ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଘଟବି େଯଉଁଥିେର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀ ତାହା େଦଖି
ଭୟ କରିେବ। 26 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ସବୁ ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତ,
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ। େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ େକହ ିନ
ଥିେବ।

27 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ରୀୟ ବଥ, ଅଶର୍, ଜାଦୁ ଓ କୁଣ୍ଡଆିଣି
ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିେବ, େଯପରି ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ କରିଥିେଲ। ଏଥିରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 28 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉନ୍ନ ାଦ ଓ ଅନ୍ଧତା ଓ ଚତି୍ତ ସ୍ତବ୍ଧତା ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିେବ। 29

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦନି େବେଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧଙ୍କ ପରି ଦରାଣି୍ତ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର ସବର୍ଦା କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା
ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଲୁଣି୍ଠତ େହବ। େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନ ଥିେବ।

30 “ତୁେମ୍ଭ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ବବିାହ କରିବ କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ପୁରୁଷ
ତାକୁ ଧଷର୍ଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ କିନୁ୍ତ େସଥିେର ଅନ୍ୟ
ଜେଣ ବାସ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ
ଜେଣ ତା’ର ଫଳସବୁ ଖାଇବ। ତୁେମ୍ଭ େସଥିରୁ କିଛ ିପାଇବ ନାହିଁ। 31

େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର େଗାବତ୍ସାମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ମାଂସ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଗଧମାନ
େନଇ ଯିେବ। େସମାେନ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭର େମଷମାନଙୁ୍କ େନଇଯିେବ କିନୁ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହି
ନ ଥିେବ।

32 “ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ। ସବୁ େବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ତାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହୁଁ ଗ୍ଭହୁଁ ଦନି ଯିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିକରି ପାରିବ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିସାହାଯ୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ।

33 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଫଳ ଅନ୍ୟମାେନ
େନଇଯିେବ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା େକବଳ ଉପଦ୍ରବ ଗ୍ରସ୍ତ ଓ ନଯିର୍୍ୟାତନା
େଭାଗ କରିବ। 34 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖିବ ତାହାରି ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଉନ୍ନତ
େହବ। 35 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଜାନୁ ଓ ଜଙ୍ଘ ଓ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ
ବ୍ୟଥାଦାୟୀ ବଥଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିେବ। ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ।

36 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କଲ
ତୁମ୍ଭର େସହ ିରାଜାକୁ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ

େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ନବିର୍ାସତି କରିେବ। ଏବଂ େସଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାଠ ପଥର େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କରିବ। 37 େସଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଏକ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟେର ପରିଣତ େହବ, େସହ ିସମସ୍ତ
ଜାତମିାନଙ୍କ ଆଗେର ଅପମାନର ଓ ଉପହାସର ପାତ୍ର େହବ। େଯଉଁଠାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇଯିେବ।

ଅସଫଳତାର ଅଭଶିାପ

38 “ତୁେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ବହୁତ ବହିନ ବହେିନବ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ
କରିବ। କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇେବ। 39 ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
େରାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ େପାକମାେନ ତାହା ଖାଇ
ପକାଇେବ। 40 ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େକ୍ଷତେର ଜୀତ ବୃକ୍ଷ େହବ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େତୖଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୂମିେର
ତା’ର ସମସ୍ତ ଫଳ ଝଡ଼ ିପଡ଼ବି। 41 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ  କରିବ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େହେବ ନାହିଁ କାରଣ େସମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇଯିେବ।
42 ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଫସଲ ଓ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଖାଇଯିେବ। 43

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଶକି୍ତର ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିବ, ତାହା
େଲାପ ପାଇବ। 44 ବେିଦଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଋଣ େଦେବ। କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଥର୍ ନ ଥିବ ଋଣ ପ୍ରତେିଶାଧ ପାଇଁ। େସମାେନ
ମସ୍ତକ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳନା କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲାଙୁ୍ଗଡ଼ ତୁଲ୍ୟ
ତାଙ୍କଦ୍ୱ ାରା ପରିଗ୍ଭଳିତ େହବ।

45 “ସବୁ ଅଭଶିାପ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି ତୁେମ୍ଭ ନଷ୍ଟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ
କଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ମାନଲି ନାହିଁ।
46 ସବୁ ଅଭଶିାପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଓ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପେର
ରହବି। ଏହା ଚହି୍ନସ୍ୱରୂପ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଗି୍ଭରର ପ୍ରମାଣ େହାଇ ରହବି।

47 “କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ପ୍ରକାର ସମ୍ପତି୍ତ ବହୁଳରୂେପ ପାଇେଲ େହଁ
ଆନନ୍ଦ ଚତି୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କଲ ନାହିଁ। 48

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇେବ, ତୁେମ୍ଭ
କ୍ଷୁଧାେର ଓ ତୃଷାେର ଓ ଉଲଙ୍ଗତାେର ଏବଂ ସବୁପ୍ରକାର ଅଭାବେର
େସମାନଙ୍କର ଦାସକମର୍ କରିବ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବା ଯାଏ
ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧେର ଲୁହାର ଯୁଆଳି େଦବ।

େଗାଟଏି ଶତ୍ରୁ ଜାତରି ଅଭଶିାପ

49 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତ ିଆଣେିବ, ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝପିାରିବ
ନାହିଁ। େସମାେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସେିବ। େଯପରି ଆକାଶରୁ ବାଜପକ୍ଷୀ
ଓହ୍ଲାଇଲା ପରି । 50 େସହ ିେଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃର େହେବ। ବୃଦ୍ଧ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସମାେନ ଦୟା େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ଦୟା େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। 51 େସମାେନ
ତୁମ୍ଭର ପଶୁ ଓ ବଢ଼ଥିିବା ଶସ୍ୟ େନଇଯିେବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇଯିେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େକୗଣସ ିଶସ୍ୟ ରଖିେବ ନାହିଁ। ମଦ, େତଲ, ଗାଈ, େମଷ କିଅବା େଛଳି
ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛ ିରଖିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାେନ େନଇଯିେବ।

52 “ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘରାଉ କରି ରଖିେବ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବବି େଯ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓ ଦୃଢ଼ ପାେଚରୀ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦବ ମାତ୍ର
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େସହ ିପାେଚରୀମାନ ଭାଙି୍ଗ
ପଡ଼ବି। ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଇଥିବା େଦଶେର ସବୁଆେଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣି
େହାଇଯିବ। 53 ତୁେମ୍ଭମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ େଭାଗ କରିବ। ତୁମ୍ଭ
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦେବ ନାହିଁ।
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ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାକେର ରହବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେତ େଭାକେର ରହବି େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଖାଇ ଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ।

54 “ଏପରିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଦୟାଳୁ ଭଦ୍ର େଲାକ ମଧ୍ୟ ଅତି
କୃର େହାଇ ଉଠିବ। େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ ିନଷୁି୍ଠର େହବ। େସ ମଧ୍ୟ
ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନଷୁି୍ଠର େହବ ଯାହାକୁ େସ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏବଂ
େସ ମଧ୍ୟ ତା’ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଷୁି୍ଠର େହବ। 55 େସ ତା’ର
ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଯିବ ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ ତାହା ଖାଇବାକୁ େଦବ
ନାହିଁ। ଏପରିକି େସ ତା’ର ପରିବାରେର ଥିବା ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
େଦବ ନାହିଁ। ଏହା େସ କରିବ, େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗରଗଡୁ଼କୁି କରାୟତ୍ତ କରିେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିା
ଖାଦ୍ୟେର ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦେବ।

56 “ଏପରିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଦୟାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମଧ୍ୟ ନଷୁି୍ଠର
େହାଇ ଉଠିବ। େସ ତା’ର ଜୀବନକୁ ଏପରି ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିଲା େଯ େସ
େକେବ ତା’ର ପାଦ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ନ ଥିଲା। େସ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ,
ତା’ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର େହବ। 57 ଏପରି େହବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକ େଯଉଁ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ  େଦବ ତାକୁ ଓ ତାହା ସହତି ବାହାରିଥିବା
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ େସ ଖାଇ ପକାଇବ। େଯେତେବେଳ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କବଳିତ କରି ରଖିେବ, େସହ ିସମୟେର ଏପରି କମର୍ମାନ ଘଟବି।

58 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ଏହ ିେଗୗରବମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର
ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େଯେବ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 59 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ଆଘାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଆଘାତ ଆଥର୍ାତ୍ ମହତ୍ ଓ ଚରିସ୍ଥାୟୀ
ଆଘାତ, ପୁଣ ିବ୍ୟଥାଜନକ ଓ ଚରିସ୍ଥାୟୀ େରାଗ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ରୂପ କରିେବ।
60 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ ମିଶର ବାସୀମାନଙୁ୍କ କିପରି ଭାବେର
େରାଗବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପି ଥିଲା। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଥିଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େସହସିବୁ ମନ୍ଦକମର୍ମାନ ଭଆିଇେବ। 61

ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନ ଥିବା େରାଗବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆଣେିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସବୁକୁ େସ ଗ୍ଭଲୁ
ରଖିେବ। 62 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ବହୁତ େହାଇଥିବ
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ କମ ସଂଖ୍ୟକ ରହଯିିେବ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଲ
ନାହିଁ।

63 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେିନ ଆନନ୍ଦ ଥିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରି ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ। ଠିକ୍ େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଖୁସୀ
େଦେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହ୍ରାସକରି ଓ ବନିାଶ କରି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା େଦଶକୁ ଅନ୍ୟମାେନ ଅଧିକାର କରି େନେବ। 64

ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିେବ। ଆଉ େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଓ
ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ କାଷ୍ଠ, ପାଷାଣର ମୂତ୍ତିର୍ ପୂଜା କରିବ।

65 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଛ ିଶାନି୍ତ ପାଇବ
ନାହିଁ ଓ େସଠାେର ତୁମ୍ଭ ପାଦର କିଛ ିବଶି୍ରାମ େହବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ମନକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭର ଆଖିଗଡୁ଼କି ଆଙ୍କାକ୍ଷାେର ଅବସନ୍ନ
କରି େଦେବ ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଃଖ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। 66 ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ
ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସଂଶୟେର େଦାହଲବି। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ରାତ୍ରଦନି ଆଶଙ୍କା
କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ନଭିର୍ର କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 67

ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆଶଙ୍କା କରିବ; ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର େସହ ିଆଶଙ୍କା େହତୁ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖିବ, ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର େସହ ିଦଶର୍ନ େହତୁ ସକାଳ େହେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ‘ଆହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା କି।’ ପୁଣ ିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ‘ଦନି ହୁଅନ୍ତା କି।’ କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି
ଭୟାଭୟତା ଦୃଶ୍ୟମାନ େଦଖିବ। 68 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାହଜେର
ମିଶରକୁ ପଠାଇ େଦେବ। ମୁଁ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କଦାପି େସହ ିେଦଶକୁ
ଯିବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହଠିାକୁ ପଠାଇେବ। ମିଶରେର

ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ କି୍ରତଦାସ ଭାେବ ବକିି୍ର
େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକହ ିକ୍ରୟ କରିେବ ନାହିଁ।”

େମାୟାବ େଦଶେର ଚୁକି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େହାେରବ ପବର୍ତେର
ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିଥିେଲ। ତାହାଛଡ଼ା େସ େମାୟାବ େଦଶେର
ତାଙ୍କ ସହତି ଆଉ ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିଥିେଲ। ତାହା ସବୁ ଏହି

େଯ,
2 େମାଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ ଓ କହେିଲ,

“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ େଯ ମିଶରେର ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି କାଯର୍୍ୟମାନ
କରିଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଦଖିଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଫାେରା ଏବଂ
ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଦଶ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ କମର୍ମାନ
କରିଥିେଲ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ କିଭଳି ଭାବେର
କଷ୍ଟ େଦଇଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିଚମତ୍କାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କମର୍ମାନ େଦଖିଛ। 4 କିନୁ୍ତ ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କମର୍ମାନ
ବୁଝ ିପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାେବ
ବୁଝପିାରିଲ ନାହିଁ। ଯାହାସବୁ େଦଖିଲ ଓ ଯାହାସବୁ ଶୁଣଲି। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳେର ଆେଗଇ ଆଣେିଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଖିଲ େଯ ତୁମ୍ଭର େପାଷାକ ଆେଦୗ ଚରିି ନ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭର େଜାତା ମଧ୍ୟ
ନଷ୍ଟ େହାଇ ନ ଥିଲା। 6 ତୁେମ୍ଭ ଆସବିା ସମୟେର ସାଥୀେର ଖାଦ୍ୟ
ଆଣ ିନ ଥିଲ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ପିଇବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିମଦ ଆଣି
ନ ଥିଲ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଇଥିେଲ। େସ ଏପରି
କରିଥିେଲ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝପିାରିବ େସ େହଉଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର।

7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସଲିାପେର ହଷି୍େବାନର ରାଜା
ସୀେହାନ୍ ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ଆସଥିିେଲ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କଲୁ। 8 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
େସହ ିେଦଶ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣ ିରୁେବନ୍ ବଂଶ ଓ ଗାଦ୍ ବଂଶ ଏବଂ
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶଧରଙୁ୍କ େଦଲୁ। 9 େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଚୁକି୍ତ ଅନୁସାେର ମାନବିା ଉଚତି୍, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁସବୁ
କମର୍ କରିବ େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ କୁଶଳତା ପାଇବ।

10 “ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର
ଛଡି଼ା େହାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶ ସମୂହ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ପୁରୁଷ ଏହଠିାେର ଉପସି୍ଥତ ଅଛନି୍ତ। 11 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାେନ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହଠିାେର ଉପସି୍ଥତ
ଅଛନି୍ତ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କାଠ କାଟ ିେଦଇଛନି୍ତ ଏବଂ ପାଣି
େଯାଗାଇଛନି୍ତ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଚୁକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଛଡି଼ା େହାଇଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆଜି ଏହ ିଚୁକି୍ତ କରୁଛନି୍ତ। 13 ଏହ ିଚୁକି୍ତ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପବତି୍ର େଲାକ ଭାବେର ଗ୍ରହଣ
କରୁଛନି୍ତ। ଏବଂ େସ ନେିଜ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏହକିଥା କହଥିିେଲ। େସ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଏହ ିଚୁକି୍ତ
କରିଥିେଲ, ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
ଚୁକି୍ତ କରିଛନି୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ନୁେହଁ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଚୁକି୍ତ କରିଛନି୍ତ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି
େଯଉଁମାେନ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଅଛ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିଚୁକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନାହାନି୍ତ।

16 “ତୁେମ୍ଭ ଏକଥା ସ୍ମରଣ କର େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର କିପରି
ଥିଲୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏକଥା ସ୍ମରଣ କର, ଆେମ୍ଭ କିପରି ଭାବେର ବହୁ େଦଶ
ଅତକି୍ର ାନ୍ତ କରି ଆସଲୁି। 17 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ େସମାନଙ୍କ କାଠ, ପଥର, ରୂପା ଓ ସୁନାର
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ପ୍ରତମିାମାନ େଦଖିଅଛ। 18 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ସାବଧାନ େହବ। େସହି
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ େସବା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଯାହାର ହୃଦୟ
ବମିୁଖ ହୁଏ, ଏପରି େକୗଣସ ିପୁରୁଷ, କି ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବାର କି ବଂଶ େଯମନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ରେହ, େଯମନ୍ତ ବଷି ଓ ନାଗଦଅଣାର ମୂଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ରେହ।

19 “ଆଉ େଯପରି ଏହ ିଅଭଶିାପର କଥା ଶୁଣ ିମେନ ମେନ ଆପଣାର
ଧନ୍ୟବାଦ କରି ନ କେହ େଯ, ‘ଆେମ୍ଭ ଶୁଖିଲା ସେଙ୍ଗ ଓଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହୃଦୟେର କାଠିନ୍ୟ ଅନୁସାେର ଚଳିେଲ େହଁ ଆମ୍ଭର
ମଙ୍ଗଳ େହବ।’ 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହେବ
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ େସହ ିେଲାକ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଓ
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ସଧୂମ େହାଇ ଉଠିବ। ପୁଣ ିଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ଶାପ
ତାହା ପାଇଁ ଛପି ରହବି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମଣ୍ତଳ ତଳୁ ତାହାର
ନାମ େଲାପ କରିବ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ନୟିମର ସମସ୍ତ
ଶାପ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀୟ ମଧ୍ୟରୁ
ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ପୃଥକ କରିେବ।

22 “ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଗଣ ଓ ବହୁ ଦୂର
ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ବେିଦଶୀଗଣ ବନିାଶ ଓ ବପିଯର୍୍ୟୟ େଦଖିେବ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଶକୁ ଆଘାତ କରିଛନି୍ତ। 23 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଓ
େକାପେର େଯଉଁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା, ଅଦ୍ମ ା ଓ ସେବାୟିମ ନଗରମାନ
ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିେଲ, ତାହାପରି ଏହ ିେଦଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି ଗନ୍ଧକ ଓ
ଲବଣ ଓ ଦହନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି ତହିଁେର କିଛ ିବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ,
କି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତହିଁେର େକୗଣସ ିତୃଣ ବେଢ଼ ନାହିଁ।

24 “େସେତେବେଳ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏେଦଶ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଏପରି କେଲ? ଏରୂପ ମହାେକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବାର
କାରଣ କ’ଣ?’ 25 ତହିଁେର େଲାକମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ମିଶର େଦଶରୁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିେଲ ତାହା
େସମାେନ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ। 26 େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଜାଣି
ନ ଥିେଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଯାଇ େସହି
ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର ପୂଜା କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର େସବା କେଲ। 27

ଏଣୁ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ଅଭଶିାପ େସହ ିେଦଶ ଉପେର
ବତ୍ତର୍ାଇବାକୁ ତହିଁ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। 28 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ତତାେର ଓ ମହାେକାପେର େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ,
େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ଆଜି ଅଛନି୍ତ।’

29 “ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯମନ୍ତ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା,
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବଷିୟ ସବୁ ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦଶକୁ େଫରିେବ

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁସବୁ କଥା କହଲି ିତାହା ସବୁ ଘଟବି।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
ପାଇଁ ଅଭଶିାପ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ

ଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପଠାଇେବ। େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣ
କରିବ। 2 େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣମାେନ ତୁମ୍ଭର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ େଦଇ ମାନବି, ଯାହା
ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛ।ି 3 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟାବାନ େହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ମୁକ୍ତ କରିେବ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସଠାରୁ େଫରାଇ ଆଣେିବ, 4 ଏପରିକି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଠାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି

େଫରାଇ ଆଣେିବ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
େଦଶକୁ େଫରାଇ ଆଣ ିେସହ ିେଦଶସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏେତ େଲାକ ବୃଦି୍ଧ େହେବ େଯ, େକେବବ ିଏେତ ନ ଥିଲା। 6

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହତି
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର
ହୃଦୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ହୃଦୟ ସୁନ୍ନ ତ କରିେବ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି।

7 “େତେବ ଏହ ିସମସ୍ତ ଶାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଘଟବି।
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ ଦଅିନି୍ତ ଓ ଘୃଣା କରନି୍ତ। 8 ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁନ୍ନ ରାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାନବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମାନବି ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ।ି 9 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର କୃତକାଯର୍୍ୟ ଓ
ସମୃଦି୍ଧଶାଳୀ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁ ସନ୍ତାନ େଦଇ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭର ଗାଈମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ, େସମାନଙ୍କ ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ବାଛୁରି େହବ। େସ ତୁମ୍ଭର େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ, ତାହା ଉତ୍ତମ
ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିଥେର ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନି୍ଦତ େହେବ
ଓ ମଙ୍ଗଳ କରିେବ, େଯପରି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଠାେର
ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ। 10 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର
ସମସ୍ତ ନୟିମ ବଧିି ମାନ ିଚଳିବାକୁ ପଡ଼ବି। ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ
ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯେବ
େଫରି ଆସ।

ଜୀବନ ନା ମୃତୁ୍ୟ

11 “ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲ ିତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅତ ିକେଠାର ନୁେହଁ, କିଅବା ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ନୁେହଁ। 12 ଏହା ସ୍ୱଗର୍େର ନାହିଁ,
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି େଯ, ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯିବ
ତାହା ଆଣବିା ପାଇଁ େଯଉଁଥିେର ଆେମ୍ଭ ପାଳନ କରି ପାରିବୁ।’ 13 ଏହି
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ସମୁଦ୍ର ର ଆର ପାରିେର ନାହିଁ େଯ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘କିଏ
ସମୁଦ୍ର  ପାର େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆଣ ିଶୁଣାଇେବ ଓ ଆେମ୍ଭ
ଶୁଣବୁି।’ 14 ନଁା, ଏହ ିବାଣୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ନକିଟେର ଅଛ।ି ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଟେିର ଅଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟେର ଅଛ।ି େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା କରି ପାରିବ।

15 “ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଏବଂ ଭଲ ଓ
ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟକୁି ବାଛବିାକୁ େଦଇଅଛୁ। 16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଦଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନ, ନୟିମ ବଧିି ପାଳନ
କର। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଜାତ ିବଢ଼ବି। ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଥିବା େଦଶେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ, େଯଉଁଠାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ
ଯାଉଛ। 17 ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ ହୁଏ ଓ ତାଙ୍କ
କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବପିଥଗାମୀ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା
ଓ ପୂଜା କର। 18 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତକର୍ କରାଇ େଦଉଛ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହବ।
ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରିସ୍ଥ ଭୂମିେର େଯଉଁଠାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େବଶିଦନି ବଞ୍ଚପିାରିବ ନାହିଁ।

19 “ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଡ଼ାକୁଛ,ି ସାକ୍ଷୀରୂେପ ଜୀବନ ଓ
ମୃତୁ୍ୟ, ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଅଭଶିାପ, ଏହା ଭତିରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ
େଦଇଛ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନକୁ ବାଛ। େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପିଲାମାେନ ବଞ୍ଚ ିପାରିେବ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କରିବ ଓ ଭଲ ପାଇବ। ତାଙୁ୍କ ମାନ ିଚଳିବ। ତାଙୁ୍କ କଦାପି ଛାଡ଼ବି
ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଦୀଘର୍ ଜୀବନ େଦେବ େସହ ିେଦଶେର, େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଏବଂ ଯାକୁବଙୁ୍କ କହଥିିେଲ।”
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ଯିେହାଶୂୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୂତନ େନତା େହେବ

ଏହା ପେର େମାଶା ଯାଇ ଏହକିଥା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ
କହେିଲ। 2 େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହେିଲ, “େମାେତ 120
ବଷର୍ େହଲାଣ।ି ମୁଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନଇ ପାରିବି

ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଯିବ ନାହିଁ।’
3 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶକୁ ଆେଗଇ
େନେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର େଦଶ ଛଡ଼ାଇ ଆଣବି। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହେିଲ, ଯିେହାଶୂୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନେବ।

4 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ଓ ଓଗ୍କୁ େସମାନଙ୍କର
େଦଶକୁ ବନିାଶ କଲାପରି, େସ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନ୍ନ ରାୟ େସହପିରି କହେିବ। 5 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହାୟକ େହେବ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହାସବୁ କହଛି ିତୁେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କି ନଶି୍ଚୟ କରିବ। 6 ତୁେମ୍ଭ ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ। େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଅକୃତକାଯର୍୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ କିଅବା ଛାଡ଼େିବ ନାହିଁ।”

7 ଏହା ପେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶକୁ ଆେଗଇ େନବ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିଥିେଲ। େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନେବ। େସ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ରହେିବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବପିଦେର ପକାଇେବ ନାହିଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ।”

େମାଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା େଲଖିେଲ

9 ଏହା ପେର େମାଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା େଲଖି େଲବୀ ବଂଶୀୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ। େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବାହକ ଥିେଲ। େମାଶା
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା େଦେଲ। 10 ଏହା ପେର
େମାଶା ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରେତ୍ୟକ ସାତ ବଷର୍ େଶଷେର ଋଣ
ଛାଡ଼ ବଷର୍ର ନରୂିପିତ ସମୟେର ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍େର। 11 େସ
ସମୟେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ
ସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ। େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଠ କରିବ। 12 ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର, ପୁରୁଷ େଲାକ,
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, େଛାଟପିଲା ଏବଂ ବେିଦଶୀୟମାେନ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନଗରେର
ବାସ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣେିବ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭକି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନ କରିେବ। ଏହା ପେର
େସମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର କମର୍ କରି ପାରିେବ। 13 ତହିଁେର
େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ ଏସବୁ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ , େସମାେନ ତାହା
ଶୁଣେିବ ଓ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର
େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର େଯେତକାଳ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିବ,
େସେତେବେଳ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ
କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିେବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଡାକିେଲ

14 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟର ସମୟ ଆସଗିଲା।
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଡ଼ାକ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଠିଆ ହୁଅ। ଆେମ୍ଭ

ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବା।” ତହିଁେର େମାଶା ଓ ଯିେହାଶୂୟ ଯାଇ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ଠିଆ େହେଲ।

15 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିତମ୍ୱୁେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଓ
େମଘସ୍ତମ୍ଭ ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ଉପେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହଲିା। 16 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ସହତି ଶୟନ କରିବ। ଏହା ପେର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଉଠିେବ। ପୁଣି
େଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନେର ବେିଦଶୀୟ
େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ
କରିେବ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ କରିଅଛୁ, ତାହା ଲଙ୍ଘନ
କରିେବ। 17 େସହ ିସମୟେର, େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ
େହବ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆପଣା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାମାନ
େହବ, ଏବଂ େସମାେନ ବହୁ ସମସ୍ୟାେର ପଡ଼େିବ। ତା’ପେର େସମାେନ
କହେିବ, ‘ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭ ଉପେର ଘଟଛି ିକାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନାହାନି୍ତ।’ 18 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା
କରୁଛନି୍ତ।

19 “େତଣୁ ଏହ ିସଙ୍ଗୀତ େଲଖ, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଦଅି। େତେବ ଏହ ିସଙ୍ଗୀତ େମା’ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସାକ୍ଷୀ େହବ। 20 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶକୁ େନଇଯିବା, େଯଉଁ
େଦଶ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ। େସହି
ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ େସମାେନ ଗଲା ପେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େଭାଜନ କରି ତୃପି୍ତ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େହେବ। େସେତେବେଳ େସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରି େସମାନଙ୍କ େସବା କରିେବ େସମାେନ େମାର
ନୟିମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିେବ ଓ ଲଙ୍ଘନ କରିେବ। 21 ତା’ପେର
େସହସିବୁ େକ୍ଳଶ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର କାଯର୍୍ୟମାନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟବି।
େସମାେନ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ େହେବ। େସହ ିସମୟେର େସହି
େଲାକମାେନ େସହ ିଗୀତ ସ୍ମରଣ କରିେବ। ଏହ ିଗୀତ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା
େଦଶକୁ ଆଣବିା ପୂବର୍ରୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ିଜାଣଥିିଲ।ି”

22 େତଣୁ େସହ ିଦନି େମାଶା େସହ ିସଙ୍ଗୀତ େଲଖିେଲ ଏବଂ େସ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ େସହ ିସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ।

23 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ପାଇଁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ, େସହ ିେଦଶକୁ େନଇ ଯିବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ସବର୍ଦା ରହବିା।”

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କର ସତକର୍

24 େମାଶା ଯତ୍ନପୂବର୍କ େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକେର ସମସ୍ତ େଲଖିେଲ।
25 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବାହାକମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ
କହେିଲ, 26 “ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ନଅି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଭତିେର ରଖ। ତାହା େସଠାେର ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀରୂେପ ରହବି। 27 ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ
ଅଟ। ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବାଟେର ଚଳିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ। େଦଖ ଆଜି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଞ୍ଚ ିଥାଉ ଥାଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହି
େହଉଅଛ। େମାର ମରଣ ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ ଅଧିକ ନ େହବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାନବି ନାହିଁ। 28 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଓ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟେର ଏକତ୍ର କର।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥାମାନ କହବି।ି ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ େମାର ସାକ୍ଷୀ
େହେବ। 29 ମୁଁ ଜାେଣ େମାର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତଶିୟ
ଦୁନର୍ୀତଗି୍ରସ୍ତ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ନେିଦ୍ଦର୍ଶିତ ପଥରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହବ।
ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ େହବ। କାରଣ
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍ମାନ କରିବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୁଷ୍କମର୍ କରି ତାଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିବ।”

େମାଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ

30 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଏବଂ
େମାଶା େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କେଲ।

“େହ ଆକାଶମଣ୍ତଳ ଶୁଣ, ମୁଁ କହବି,ି
ପୃଥିବୀ େମାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
2 େମାର ଉପେଦଶ ବଷର୍ା ପରି ବଷିର୍ବ।

େମାର ବାଣୀ ଶିଶିର ପରି କ୍ଷରିବ।
ତାହା େକାମଳ ତୃଣ ଉପେର ମନ୍ଦ ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ଶାକ ଉପେର ଅସରା ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
3 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହମିା ଆେରାପ କର।
4 “େସତ େଶୖଳ, ତାଙ୍କର କମର୍ ସଦି୍ଧ।
କାରଣ ତାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ଯଥାଥର୍।

େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ୍ ପରେମଶ୍ୱର।
େସ ଉତ୍ତମ ଓ ସତ୍ୟ।
5 େସମାେନ ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନି୍ତ।
ମାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଳଙ୍କ, େସମାେନ ବପିଥଗାମୀ ଓ କୁଟଳି ବଂଶ।
6 େହ ମୂଖର୍ ଓ ଅଜ୍ଞାନ େଲାେକ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏପରି ପରିେଶାଧ କରୁଅଛ?

େସ କି ତୁମ୍ଭର ପିତା ଏବଂ ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ନୁହନି୍ତ , େସ କି ତୁମ୍ଭର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା,
ନୁହନି୍ତ ,

ଯିଏ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନି୍ତ।
7 “ପୂବର୍କାଳର ଦନିସବୁ ସ୍ମରଣ କର,
ଗତ ବହୁ ପୁରୁଷର ବଷର୍ ବେିବଚନା କର।

ତୁମ୍ଭ ପିତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇେବ।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରୀଚୀନମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ।
8 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର େଦେଲ,

େଯେତେବେଳ େସ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କେଲ।
େସେତେବେଳ େସ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ସୀମା ସ୍ଥାପନ

କେଲ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଶ ତାଙ୍କରି େଲାକ,
ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରର ବାଣ୍ଟ।
10 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତର େଦଶେର
ଓ ପଶୁ େବାବାଳି ପୂଣ୍ଣର୍ େଘାର ମରୁଭୂମିରୁ ପାଇେଲ,

େସ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ େଘରି ରଖିେଲ।
େସ ତାହାଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦେଲ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ସମ୍ପତି୍ତ ପରି।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ପରି।
ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ତା’ର ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ବସାରୁ େପଲ ିଦଏି େସମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ି

ଶିଖିବା ପାଇଁ,
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ପଡ଼ଯିା’ନି୍ତ

େସ ତା’ର େଡ଼ଣା େମଲାକରି ଉଡ଼ଯିାଏ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ।
ଏବଂ ତା’ର ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ େସ ତା’ର େଡ଼ଣା ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣନିଏି।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େସହପିରି।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକାକୀ ଯାକୁବକୁ ଗମନ କରାଇେଲ।
ତାଙ୍କ ସହତି େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଦବଗଣ ନ ଥିେଲ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଉପେର ଯାକୁବଙୁ୍କ ବାହନ ଆେହାରଣ

କରାଇେଲ।
ଯାକୁବ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଫସଲ ଖାଇଗେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଷାଣରୁ ମଧୁ ଝରାଇ େଦେଲ
ଏବଂ କଠିନ ଶୀଳାରୁ ଯାକୁବଙୁ୍କ େତୖଳ େଦେଲ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଦଧି ଓ ଛାଗଦୁଗ୍ଧ େଦବା ସହତି
େମଷ େମଦ, ବାଶନେଦଶୀୟ

େମଷ ଓ ଛାଗର ମାଂସ ସହତି
ଉତ୍ତମ ଗହମର ଅଟା ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ରସ େଦେଲ।
15 “କିନୁ୍ତ ଯିଶୁରୁଣ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େହଲା ଓ ପଦାଘାତ କଲା।
ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ଭାବେର ଖୁଆଇେଲ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମାଟା େହାଇଅଛ।

େତଣୁ େସ ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କଲା।
ଏବଂ େଶୖଳ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ କମର୍ କଲା ଯିଏ କି ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଈଷର୍ା କେଲ।
େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କର ପୂଜା କେଲ।
େସମାେନ ପ୍ରତମିା ପୂଜା କେଲ।
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ।
17 େସମାେନ ବଳିଦାନ କେଲ େସହମିାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ

ବାସ୍ତବେର େଦବତା ନୁହନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ ନୂତନ େଦବଗଣ ଥିେଲ, େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ।
େସହ ିନୂତନ େଦବଗଣମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ିନ

ଥିେଲ।
18 େଯଉଁ େଶୖଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କଲ।
େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପାେସାରି ଅଛ।
19 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା େଦଖିେଲ, ଏବଂ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ

କେଲ,
କାରଣ ତା’ର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ତାଙୁ୍କ ବରିକି୍ତ କେଲ।
20 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂର େହବା,
ତା’ପେର େଦଖିବା ତାଙ୍କର କ’ଣ େହଉଛ।ି

େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ େଲାକ
େସମାେନ ଏପରି ସନ୍ତାନ େଯଉଁମାନଙ୍କର କିଛ ିବଶି୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ
21 େଯଉଁମାେନ େଦବତା ନୁହନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ସହତି େମାେତ ଈଷର୍ା

ପରାୟଣ କେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅସାରତା ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ବରିକ୍ତ କେଲ।

େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ କରାଇବ ିେସହମିାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର
େଯଉଁମାେନ ପ୍ରକୃତ ଜାତ ିନୁହନି୍ତ।

ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମୂଖର୍ େଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱ ାରା ବରିକ୍ତ କରାଇବ।ି
22 େମା’ େକ୍ର ାଧେର ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ,
ଯାହା ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛ।ି

ଏହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ  ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
ଏହା ପବର୍ତର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଧ୍ୟ େପାଡ଼ ିପକାଇବ।
23 “‘ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ େଦବା।
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାଣସବୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବ୍ୟୟ କରିବା।
24 େସମାେନ େଭାକ େଯାଗୁଁ କ୍ଷୀଣ େହେବ।
େସମାେନ ବ୍ୟାଧିର ଜ୍ୱଳାେର ଓ ବଷିାକ୍ତ ମହାମାରୀେର ଗ୍ରାସତି େହେବ।

ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ
ବନ୍ୟଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ,

ଏବଂ ଧୂଳିେର ଗରୁୁଣ୍ଡୁଥିବା ବଷିାକ୍ତ େପାକେଜାକ ପଠାଇବ।ି
25 ରାସ୍ତାେର େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିେବ।
େସମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟମାନ େହବ।

େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିେବ।
େସମାେନ ବୁଢ଼ା ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିେବ।
26 “‘ଆେମ୍ଭ ଚନି୍ତ ା କଲୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ।
େତଣୁ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଭୁଲଯିିେବ।
27 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ କ’ଣ କହେିବ।
ଶତ୍ରୁ ମାେନ ବୁଝ ିପାରୁ ନ ଥିେବ।
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େସମାେନ ଏପରି କହ ିପାରନି୍ତ ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ନାହାନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଶକି୍ତ

ବଳେର େସମାନଙୁ୍କ ଜିତଛୁି।’”
28 “ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯୁକି୍ତହୀନ।
େସମାେନ ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।
29 ଯଦ ିେସମାେନ ବୁଦି୍ଧଆ ହୁଅେନ୍ତ,
େସମାେନ ବୁଝପିାରେନ୍ତ, େସମାେନ ଜାଣପିାରେନ୍ତ କ’ଣ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛି

େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
30 ଜେଣ େଲାକ କ’ଣ ହଜାେର େଲାକଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇ ପାରିବ?
ଦୁଇଜଣ େଲାକ କ’ଣ ଦଶହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଇ ପାରିେବ?

ତାହା ଘଟବି େକବଳ
ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ

କରନି୍ତ।
31 େସମାନଙ୍କର ‘େଶୖଳ’ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତାମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ।
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭରକ।
32 ଏପରିକି ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତାହା ଜାଣନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସେଦାମ ଏବଂ ଗେମାରର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ।

େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ବଷିାକ୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଚୁ୍ଛସବୁ ତକି୍ତ।
33 େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସପର୍ ବଷି ତୁଲ୍ୟ ବଷିମୟ ଅେଟ।

34 “ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ସଞ୍ଚତି ରଖିଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ କ’ଣ ଭଣ୍ତାରେର ସାଇତ ିରଖି ନାହୁଁ।
35 ମୁଁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବ।ି
ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ େଦବ।ି

େସମାନଙ୍କର ପାଦ ଖସଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
େସମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିାର ସମୟ ନକିଟ େହାଇ ଆସୁଛ।ି’
36 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ।
କାରଣ େସମାେନ ତାଙ୍କର ଦାସ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ବଷିୟେର ନଜି ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ

କରିେବ।
କାରଣ େସ େଦଖିେବ େଯ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛି
ଏବଂ େସମାେନ କିଛ ିନୁହଁ, େକବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷାହୀନ ଓ ଭୀତସ୍ରତ।
37 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକହେିବ, ‘େସମାନଙ୍କର େଦବତାମାେନ

କାହାନି୍ତ?
େଯଉଁ “େଶୖଳ”େର େସମାେନ ଆଶ୍ରୟ େନେଲ େସ କାହିଁ।
38 େସମାନଙ୍କର ଭଣ୍ତ େଦବତା, େଯଉଁମାେନ ବଳି େମଦ େଭାଜନ

କେଲ
ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େପୟେନୖେବଦ୍ୟର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କେଲ, େସମାେନ

କାହାନି୍ତ?
େସମାେନ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦଅିନୁ୍ତ।
39 “‘ଏେବ େଦଖ ଆେମ୍ଭ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।
ଆଉ େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ େଦବତା ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭ ମରଣ େଦଉ,
ଆେମ୍ଭ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ।

ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେରାଗ୍ୟ କରିପାରୁ।
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭ ଶକି୍ତଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ
40 ଆେମ୍ଭ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହାତ ଉଠାଇ କହୁ, ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁ।
ଆେମ୍ଭ େଯ ଅନନ୍ତ ଜୀବ ିଅଟୁ।
41 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ବଜ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗେର ଶାଣ େଦେଲ,

ବଗି୍ଭର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କେଲ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପରିେଶାଧ େନବା।

େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କର େଦାଷ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ତ
େଦବା।

42 େମାର ବାଣମାନ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେର ମାତାଲ େହବ
ଏବଂ େମା’ ଖଡ଼୍ଗ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ,

େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ରଂଜିତ ଶରୀରରୁ େକଶପୂଣ୍ଣର୍ ମୁଣ୍ଡ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।’
43 “େହ ଜାତଗିଣ, ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାନ କର।
କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତେିଶାଧ େନେବ।

େସ ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନେବ।
ପୁଣ ିେସ ଆପଣା େଦଶ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତେିଶାଧ

େନେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଦଶ ନମିେନ୍ତ େସ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିେବ।”

େମାଶା ତାଙ୍କର ସଂଗୀତଗଡୁ଼କି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ

44 େମାଶା ଏବଂ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଗୀତ ଗାନ କେଲ।

45 େମାଶା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇସାରିବା ପେର,
46 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ କଥା
କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଥିପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏହା ଶିକ୍ଷା େଦଇ େସହ ିବଧିି ଅନୁସାେର
ଚଳିବାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଅି। 47 େକେବବ ିଏପରି ଭାବ ନାହିଁ େଯ, ଏହସିବୁ
କଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ େବାଲ।ି େସଥିେର ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ନହିତି ଅଛ।ି ଏହ ିଶିକ୍ଷା
ଅନୁସରଣ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିସ୍ଥ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସଠାେର ଦୀଘର୍ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ।”

େମାଶା ନେବା ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗେଲ

48 େସହ ିଦନି େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, 49 “ତୁେମ୍ଭ ଅବାରୀମ
ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଅ। ଯିରୀେହା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େମାୟାବ େଦଶସ୍ଥ ନେବା
ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଅ। ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
େଦବାକୁ ଥିବା େଦଶ ତୁେମ୍ଭ େଦଖି ପାରିବ। 50 ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାେରାଣ
େଯପରି େହାର ପବର୍ତ ଉପେର ମରି ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା,
ଠିକ୍ େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ପବର୍ତର ଶିଷର୍ େଦଶେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବ। 51

କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଭେୟ େସଠାେର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି ଥିଲ।
ସନି୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର କାେଦଶସ୍ଥ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନକିଟେର ଥିଲ। େସଠାେର
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଥିଲ।
ମୁଁ ପବତି୍ର େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସମ୍ମାନ କରି ନ ଥିଲ। 52 େତଣୁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ େଦଖି ପାରିବ େସହ ିେଦଶ, ଯାହା ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସଠାକୁ ଯାଇପାରିବ
ନାହିଁ।”

େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ

େମାଶା ଏହ ିଆଶୀବର୍ାଦମାନ େଦଇଥିେଲ, େଯ କି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଲା ପୂବର୍ରୁ େଦଇଥିେଲ।

2 େମାଶା ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକେର ଆସେିଲ, େସ େସୟୀରରୁ

େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉଦତି େହେଲ।
େସ ଆେଲାକବତ୍ତର୍ୀକା ରୂେପ ପାରଣ ପବର୍ତରୁ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ।

େସ ଦଶହଜାର ପବତି୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହତି ଆସେିଲ।
ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତରୁ ଅଗି୍ନଶିଖା ଆସଲିା।
3 ହଁ, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବତି୍ର େଲାକ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର

ଚରଣ ତେଳ ବସେିଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିେବ।
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4 େମାଶା ଆମ୍ଭକୁ ନୟିମ ଗଡୁ଼କି ଶିକ୍ଷା େଦେଲ,
ତାହା ଯାକୁବର େଲାକମାନଙ୍କର ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାର।
5 େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ର ସମାଗମ ସମୟେର,
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଏକତ୍ର େହବା େବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଶୁରୁଣେର ରାଜାଥିେଲ।

ରୁେବନ୍କୁ ଆଶୀବର୍ାଦ

6 “ରୁେବନ୍ ବଞ୍ଚରିହୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ନ େହଉ,
କିଅବା ତାଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ନ ହୁଅନୁ୍ତ।”

ଯିହୁଦାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ

7 ଯିହୁଦାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଶୀବର୍ାଦ ଏହ,ି
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିହୁଦା େଯେତେବେଳ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ତାଙୁ୍କ

ସାହାଯ୍ୟ କର।
ତା’ର ନଜି େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାଙୁ୍କ ଆଣ।

ତାଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।”

େଲବୀକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ

8 େମାଶା େଲବୀଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
“େଲବୀ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣକାରୀ େଲାକ।
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ମୀମ୍ ଓ ଊରୀମ୍ ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କ ପୁରୁଷ ସହତି ଅଛ।ି

ତୁେମ୍ଭ ମଃସାେର ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କଲ।
ମିରୀବାଃ ଜଳ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ବେିରାଧ କଲ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ

େସଠାେର ଜାଣଲି େଯ, େସ ତୁମ୍ଭର େଲାକ।
9 େସ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ବଷିୟେର କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ

ତାହାକୁ େଦଖି ନାହୁଁ,
େସ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଚହି୍ନେିଲ ନାହିଁ
କିଅବା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନେିଲ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନ ିଅଛନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।
10 େସମାେନ ଯାକୁବଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ଓ ଇସ୍ରାଏଲେର ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଶିଖାଇେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପକାଠି
ଓ ତୁମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େହାମବଳି ରଖିେବ।
11 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।
ତାଙ୍କ ହସ୍ତର କମର୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କର।

େଯଉଁମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ବଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଅ।

େଯପରି େସମାେନ ଆଉ ପୁନବର୍ାର ଉଠିପାରିେବ ନାହିଁ।”

ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ

12 େମାଶା ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପି୍ରୟ େଲାେକ
ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ନକିଟେର ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବ।

େସ ସବର୍ଦା ତାଙୁ୍କ ଆେବାରି ରଖନି୍ତ
ଓ େସ ତାହାର କାନ୍ଧଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରନି୍ତ।”

େଯାେଷଫଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

13 େମାଶା େଯାେଷଫଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯାେଷଫଙ୍କର ଭୂମିକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ଶିଶିର ବନୁି୍ଦ ଓ ଧରଣୀ ଗଭୀରକୁ ତାଙ୍କର ଭୂମି
ଯେଥଷ୍ଟ ପାଣ ିପାଉ

ଓ ତାଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ବାରିଧିେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରନୁ୍ତ।
14 ସୂଯର୍୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦଅିନୁ୍ତ।
େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମାସେର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦାନ କରୁ।
15 ପୁରାତନ ପବର୍ତମାନ
ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟମାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ।
16 ପୃଥିବୀ ତା’ର ଉତ୍ତମତା େଯାେଷଫଙୁ୍କ େଦଉ।
ଯିଏ ଜଳନ୍ତା ବୁଦାେର ବାସ କରନି୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।
େଯାେଷଫଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଆଶୀବର୍ାଦ ପଡ଼ଡ଼ୁ।
ଯିଏ କି ଭାଇମାନଙ୍କ େସବାେର ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
17 େଯାେଷଫ େହଉଛନି୍ତ , ଶକି୍ତଶାଳୀ ବୃଷଭ ପରି।
ତାଙ୍କର ଦୁଇପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଶିଙ୍ଗ ସଦୃଶ।

େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ
ଏବଂ ପୃଥିବୀର େଶଷ ସୀମାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେବ।

େସମାେନ ମନଃଶିର ହଜାର ହଜାର େଲାକପରି,
ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ଦଶହଜାର େଲାକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ।”

ସବୂଲୂନ୍ ଓ ଇଷାଖରଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

18 େମାଶା ସବୂଲୂନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହକିଥା କହେିଲ,
“େହ ସବୂଲୂନ୍, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ଖୁସୀ ହୁଅ।
ଇଷାଖର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ତମ୍ୱୁେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।
19 େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତକୁ ଡ଼ାକିେବ।
େସଠାେର ଉତ୍ତମ ଧମର୍ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।

କାରଣ େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ବହୁଳ ପଦାଥର୍
ଓ ବାଲୁକାର ଗପୁ୍ତଧନ ଉପେଭାଗ କରିେବ।”

ଗାଦ୍ର ଆଶୀବର୍ାଦ

20 େମାଶା ଗାଦ୍ର ବଷିୟେର ଏହସିବୁ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର େଯ ଗାଦ୍କୁ ବସି୍ତାର କରିଛନି୍ତ।
ଗାଦ୍ େହଉଛନି୍ତ ସଂିହ ପରି, େସ େଶାଇ ରେହ ଓ ଅେପକ୍ଷା କେର।
ଏହା ପେର ଅେପକ୍ଷା କରି ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଚରିି ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେର।
21 େସ ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ମେନାନୀତ କେର।
ଆେଦଶକାରୀଙ୍କର ଭାଗ ସୁରକି୍ଷତ ଅଛ।ି

େସ େଲାକମାନଙ୍କର େନତୃବଗର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ।
େସ ଯାହା କରନି୍ତ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ।
େସ ଏପରି କରନି୍ତ ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ।”

ଦାନ୍ର ଆଶୀବର୍ାଦ

22 େମାଶା ଦାନ୍ର ବଷିୟେର ଏହକିଥା କହେିଲ,
“ଦାନ୍ େହଉଛନି୍ତ ସଂିହ ଛୁଆ ପରି।
େସ ବାସନାରୁ କୁଦାମାେର।”

ନପ୍ତାଲିଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ

23 େମାଶା ନପ୍ତାଲଙି୍କ ବଷିୟେର ଏହକିଥା କହେିଲ,
“ନପ୍ତାଲ,ି ତୁେମ୍ଭ ଅମାପ ଧନର ଅଧିକାରୀ େହବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
ତୁେମ୍ଭ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦର ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଅଧିକାର କରିବ।”

ଆେଶରର ଆଶୀବର୍ାଦ

24 େମାଶା ଆେଶରଙ୍କର ବଷିୟେର ଏହକିଥା କହେିଲ,
“ଆେଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତେିର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।
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େସ ଆପଣା ଭାତୃଗଣଙ୍କ ନକିଟେର ଆଦୃତ େହବ।
ଏବଂ େସ ଆପଣା ପାଦ େତୖଳେର ବୁଡ଼ାଉ।
25 ତୁମ୍ଭ ନଗର ଫାଟକର ଅଗର୍ଳ େଲୗହର ଓ ପିତ୍ତଳର େହବ।
ତୁମ୍ଭର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ।”

େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ

26 “େହ ଯିଶୁରୁଣ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆଉ େକହ ିନାହିଁ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ମହମିା ବାଦଲ ଉପେର ଆେରାହଣ କେର।
27 ପରେମଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ,
େସ େହଉଛନି୍ତ ତୁମ୍ଭର ନରିାପଦର ସ୍ଥାନ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକି୍ତ ଅନନ୍ତକାଳ।
େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା େଦଉଛନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବତିାଡ଼ତି କରିେବ।
େସ କହେିବ, ‘ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।’
28 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ନରିାପଦେର ବାସ କରି ପାରିେବ।
ଯାକୁବର ନଝିର୍ର ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମୟ େଦଶେର ବାସ

କଲା।
ତାଙ୍କର ଆକାଶ ଶିଶିର ଝରାଏ।
29 େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଶୀବର୍ାଦ ଯୁକ୍ତ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କିଏ ସମାନ େହେବ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ତୁମ୍ଭର ଉପକାର ରୂପ ଢ଼ାଲ
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଖଡ଼୍ଗ ସ୍ୱରୂପ।

ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିେଲ ଡ଼ରିେବ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନସବୁ ଦଳନ କରିବ।”

େମାଶାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

େମାଶା ନେବା ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼େିଲ। େମାୟାବର ପାଦ
େଦଶରୁ ପିସ୍ଗା ପବର୍ତର ଶିଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେରାହଣ କେଲ,
ଯାହା ଯିରୀେହା ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ

ଗିଲୟିଦରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ ତାଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙୁ୍କ ନପ୍ତାଲଙି୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ଇଫ୍ର ୟିମ ଏବଂ ମନଃଶିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି

େଦଖାଇେଲ। େସ ପଶି୍ଚମ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଦଶ ତାଙୁ୍କ
େଦଖାଇେଲ। 3 େସାୟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁର ଯିରୀେହା
େଦଶସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାର ପଦା େଦଖାଇେଲ। 4 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହ ିେଦଶ େଦବା େବାଲ,ି େଯଉଁ େଦଶ
ବଷିୟେର ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିଲୁ,
େସହ ିେଦଶମାନ ଏହ।ି ‘ଆେମ୍ଭ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖାଇଲୁ। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ େସଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ।’”

5 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର
େସହ ିସ୍ଥାନେର େମାୟାବ େଦଶେର ମେଲ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାୟାବ
େଦଶେର େବୖତ୍ପିେୟାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାେର ତାହାଙୁ୍କ କରବ େଦେଲ।
ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିଜାଣ ିନାହାନି୍ତ। 7 େମାଶା
େଯେତେବେଳ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, େସେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ 120 ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା। େସ େସେତେବେଳ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ହରାଇ ନ ଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ଆଖି ଅତ ିଉତ୍ତମ ଥିଲା। 8 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ
ତରିିଶ୍ ଦନି ଧରି କାନି୍ଦେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଦନିସବୁ
େମାୟାବର ସମତଳ ଭୂମିେର କଟାଇେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ନୂତନ େନତା େହେଲ

9 େସ ମଲା ପୂବର୍ରୁ େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ମସ୍ତକେର ହାତ ରଖିେଲ
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ନୂଆ ପ୍ରତନିଧିି ରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ କେଲ। ଏବଂ େସ ତାଙୁ୍କ ନୂତନ
େନତାରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ କେଲ। ଏହା ପେର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଜ୍ଞାନ
ଦାୟକ ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ, େଯପରି େସମାେନ
େମାଶାଙ୍କ କଥା ଶୁଣଥିିେଲ ଓ େସହ ିଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ।

10 ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏପରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଦଖି ନ ଥିେଲ। ଯିଏକି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକି୍ତ େହାଇଥିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ମୁହଁାମୁହିଁ
କଥା େହାଇଥିେଲ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ମିଶରେର ମହାନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କମର୍ମାନ କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ। ଫାେରା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଏବଂ
ମିଶରର ସମସ୍ତ େଲାକ େସହସିବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖିେଲ। 12

େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏପରି ମହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରି
ନାହାନି୍ତ ଯାହା େମାଶା କରି େଦଖାଇଛନି୍ତ। େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଥିବା
େସହ ିସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ େଦଖିଛନି୍ତ।
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ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆେଗଇ େନବା ପାଇଁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ବାଛେିଲ

େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିେଲ। ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ
େମାଶାଙ୍କର ପରିଗ୍ଭରକ ଥିେଲ। େମାଶାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟକୁ କହେିଲ. 2 “େମାର େସବକ େମାଶାର

ମୃତୁ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ
ପାର େହାଇ ଯାଅ। ମୁଁ େଯଉଁ େଦଶସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ
କହଅିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶକୁ ଯାଅ। 3 େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର
ପାଦ ପଡ଼ବି, େସ ସବୁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ େମାଶା ସହତି କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି 4 ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶ ସହତି ଭୂମଧ୍ୟସାଗର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପଶି୍ଚମେର ମହାନ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପାଖର ମରୁଭୂମି ଓ
ଲବିାେନାନ୍ର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମ୍ଭର େହବ। 5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହବିି
େଯପରି େମାଶା ସହତି ଥିଲ।ି ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତବିାଦ
କରିବାକୁ େକହ ିସମଥର୍ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ିନାହିଁ।

6 “ଯିେହାଶୂୟ, ତୁେମ୍ଭ ବଳବାନ୍ ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ ନଅି, େଯପରି କି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦଶ
ଅଧିକାର କରି ପାରିେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିଲ ିେଯ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶ େଦବ।ି 7 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ବଳବାନ ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟ କଥା ମାନବିାକୁ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େମାର
ଦାସ େମାଶାଙ୍କର ଆେଦଶ ପାଳନ କରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଉପେଦଶ
ଠିକ୍ ଭାବେର ପାଳନ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ କମର୍ କରିବ େସଥିେର
ଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହବ। 8 ସବର୍ଦା ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ବଚିଳିତ
ନ େହଉ। ଦନିରାତ ିଏହ ିନୟିମ ପୁସ୍ତକକୁ ପଠନ କର। େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ନଶିି୍ଚତ େହାଇ ପାରିବ। ଏହ ିନୟିମକୁ ପାଳନ କର, ଯାହା ଏହ ିପୁସ୍ତକେର
େଲଖା େହାଇ ଅଛ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କରିବ। 9

ମେନରଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହସୀ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଦଇଅଛ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ କିଅବା ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ
େହେବ।”

ଯିେହାଶୂୟ ଆେଦଶ େଦେଲ

10 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହେିଲ, 11 “ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଅ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତନିି
ଦନି ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭକୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇଯିବାକୁ େହବ। ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯିବୁ ଏବଂ େସହ ିେଦଶ ଅଧିକାର କରିବୁ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ।’”

12 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ରୁେବନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ଗାଦୀୟ ଏବଂ
ମିନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, 13 “ମେନରଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େସବକ େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ େଦେବ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦେବ। 14 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାେନ

ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ଦଗିସ୍ଥ ଭୂମିେର ବାସ କରିେବ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଛନି୍ତ। େସମାେନ େସଠାେର େସମାନଙ୍କର େଗାରୁଗାଈ ସହତି ବାସ
କରିେବ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧାଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣ
ସହତି ଅସ୍ତ୍ରେର ସୁସଜି୍ଜତ େହାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଭୂମି େଫରାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ଉଚତି୍। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଶି୍ରାମ
ସ୍ଥାନ େଦଇଛନି୍ତ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସ ତାହା କରିେବ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, େସମାେନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
େଦଇଛନି୍ତ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍େର ଅବସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱେଦଶକୁ
େଫରି ଆସବି। ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ େମାଶା ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଛନି୍ତ।”

16 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ।
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାକୁ କହବି, ଆେମ୍ଭ ଯିବୁ। 17 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ମାନବୁି,
େଯପରି ଆେମ୍ଭ େମାଶାଙୁ୍କ ମାନଥିିଲୁ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭ ସହତି ରୁହନୁ୍ତ େଯପରି େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। 18 େସଥିପାଇଁ ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଅବମାନନା କେର ଅବା େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କେର, େସ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। େତଣୁ ସାହସୀ ଓ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅ।”

ଯିରୀେହା ନଗରେର ଗପୁ୍ତଚରଗଣ

ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାକ ଆକାସଆିେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଦୁଇଜଣ ଗପୁ୍ତଚରଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ, େକୗଣସ ିେଲାକ ଏ କଥା ଜାଣ ିନ ଥିେଲ, େସ

ଏମାନଙୁ୍କ େଗାପନେର ପଠାଇ ଥିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯାଅ, ବେିଶଷତଃ ଯିରୀେହା ନଗର ନରିୀକ୍ଷଣ କର।”
େତଣୁ େସମାେନ ଯିରୀେହା ନଗରକୁ ଗେଲ, େସମାେନ ଯାଇ ଏକ

ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ଗହୃେର ରହେିଲ। େସହ ିବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀର ନାମ ରାହାବ ଥିଲା।
2 େକହ ିେଲାକ ଯିରୀେହାର ରାଜାଙୁ୍କ ଏ କଥା ଜଣାଇଲା, “ଗତ

ରାତି୍ରେର ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ େଲାକ ଆମ୍ଭ େଦଶର ଦୁବର୍ଳତା େଖାଜିବା
ପାଇଁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ।”

3 େତଣୁ ଯିରୀେହାର ରାଜା ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ରାହାବ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ,
“େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆସ ିତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣ। େଯେହତୁ େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନେର
ଆସଛିନି୍ତ।”

4 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େସହ ିଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲା। କିନୁ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ହଁ, ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଥିିେଲ, କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସଥିିେଲ ମୁଁ ଜାଣ ିପାରିଲ ିନାହିଁ। 5 ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ େହଲା,
େସହ ିେଲାକମାେନ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ
େସମାେନ େକଉଁଠାକୁ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଶୀଘ୍ର େସମାନଙୁ୍କ
ଅନୁଧାବନ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ଧରି ପାରିବ।” 6

ରାହାବ ଏହସିବୁ କଥା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବେର େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଛାତ ଉପେର ଛଣ କାଠିଗଦା ଭତିେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଥିଲା।
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7 େତଣୁ େସହ ିେଲାକମାେନ ଗପୁ୍ତଚର ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ବାଟେର ଘାଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁେଲ। ପୁଣ ିଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବା
େଲାେକ ବାହାରି ଯିବା କ୍ଷେଣ ନଗରବାସୀଗଣ ନଗରଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କେଲ।

8 େସମାେନ ରାତି୍ରଶୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବା ସମୟେର ରାହାବ
ଗପୁ୍ତଚରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ କହଲିା, 9 “ମୁଁ ଜାେଣ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ ଜନ୍ମ ାଉଅଛ, ଏହ ିସକାେଶ ଏହ ିେଦଶ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିଛନି୍ତ। 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରୁଅଛୁ କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଛୁି ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ତୁେମ୍ଭ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସବିା ବାଟେର େସ କିପରି
େଲାହତି ସାଗରକୁ ଶୁଖାଇ େଦେଲ। ଆେମ୍ଭ ଆହୁରି ଜାଣୁ ତୁେମ୍ଭ କିପରି
ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ ପାରିସ୍ଥ ସୀେହାନ ଓ ଓଗ୍ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ଇେମାରୀୟ
ରାଜାଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛ। 11 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହପିରି ମମର୍ନୁ୍ତକ କଥାମାନ
ଶୁଣ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଯାଇଛୁ ଏବଂ େକହ ିତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁ ନାହାନି୍ତ? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍ର ଓ ନୀଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
12 ଏଣୁ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କର। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇଅଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େମାର
ପରିବାର ପାଇଁ ଦୟା େଦଖାଇବ। ଏ ବଷିୟେର େମାେତ ଏକ ସତ୍ୟ ଚହି୍ନ
ଦଅି। 13 େମାେତ କୁହ େଯ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରିବାରବଗର୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ
ରଖିବ। େମାର ପିତା, ମାତା, ଭାଇମାନଙୁ୍କ, ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ
ମୃତୁ୍ୟମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବ େବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କର।”

14 େସମାେନ ଏଥିେର ସମ୍ମତ େହେଲ ଓ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କରୁଛୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ
ବଦଳେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ େଦଶ େଦେବ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା
ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିବୁ।”

15 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟରି ଘର ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଥିଲା। ଏହା
ପ୍ରାଚୀରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। େତଣୁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଏକ ଦଉଡ଼ ିସାହାଯ୍ୟେର
ଝରକା େଦଇ ଏ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖସ ିଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 16

ତା’ପେର େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ପବର୍ତମୟ େଦଶ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ
ରାଜାଙ୍କର େଲାକମାେନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେବ ନାହିଁ।
େସଠାେର ତନି ିଦନି ଲୁଚ ିରୁହ, େଯେତେବେଳ ରାଜାଙ୍କର େଲାକମାେନ
େଫରି ଆସେିବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବାଟେର ଗ୍ଭଲଯିିବ।”

17 େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କଥା େଦଇଛୁ।
େଗାଟଏି କାମ କର ନେଚତ୍ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବୁ।
18 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଝରକା େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଛ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏ େଦଶକୁ ଆସବିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଝରକାେର ଏହ ିନାଲଧିଡ଼ ିଫିତା
ବାନି୍ଧ ରଖିଥିବ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତା, ଆପଣା ମାତା, ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଓ
ଆପଣା ପିତୃକୂଳ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ନକିଟେର ଏକତ୍ର କରିବ। 19 ଆେମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦବୁ, େଯଉଁମାେନ କି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଥିେବ। ଯଦ ିତୁମ୍ଭ
ସ୍ୱଗହୃେର େକହ ିଆଘାତ ପାଏ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଦାୟୀ ରହବୁି। ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭର ଗହୃ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ହୁଏତ ହତ୍ୟା
କରାଯିବ। ଆେମ୍ଭମାେନ େସ େଲାକର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ େହବୁ ନାହିଁ।
ଏହା ତା’ର ନଜିର ଭୁଲ େହବ। 20 ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି
କରୁଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଯାହା କରିଅଛୁ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କାହା ଆଗେର ପ୍ରକାଶ
କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଏ ଚୁକି୍ତ ରୁ ବରିତ େହବୁ।”

21 େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି ମୁଁ
ଠିକ୍ େସହପିରି କରିବ।ି” ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦଲା, ତା’ପେର
େସ େଲାକମାେନ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। ତା’ପେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ଜଣକ େସହ ିନାଲ ିଧଡ଼ ିଫିତାଟକୁି େସହ ିଝରକାେର ବାନି୍ଧ ରଖିଲା।

22 େସହ ିେଲାକମାେନ େସ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପବର୍ତେର
ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ େସଠାେର ତନି ିଦନି ରହେିଲ, ରାଜାଙ୍କର
େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଖାଜା େଖାଜି କେଲ। ତନି ିଦନି
ପେର, ରାଜାଙ୍କ େଲାକମାେନ େଖାଜିବା ବନ୍ଦ କରି ନଜି ସହରକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ। 23 େସହ ିଦୁଇଜଣ େଲାକ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀ
ପାର େହାଇ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, େସମାେନ ତାହା ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। 24 େସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବେର ଆମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ େଦଶ ଦାନ
କରିଛନି୍ତ। େସହ ିେଦଶେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁଛନି୍ତ।”

ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର ଅେଲୗକିକ ଘଟଣା ଘଟଲିା

ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ
ଆକାସଆି ସହର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। େସମାେନ ନଦୀ ପାର େହାଇଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିନଦୀ

କୂଳେର ଛାଉଣ ିକେଲ। 2 ତନି ିଦନି ପେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟେଦଇ ଗେଲ। 3 େନତୃବଗର୍ଗଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ,
“େଯେତେବେଳ େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ େନଇ ଯିେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍। 4 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଛେର 2000 ହାତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଓ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟବଧାନେର ରହବି। ତୁେମ୍ଭ ଏ
ବାଟ େଦଇ ଆଗରୁ ଯାଇ ନାହଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ରାସ୍ତାେର
ଯିବା ଉଚତି୍।”

5 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜିକୁ ପବତି୍ର କର। ଆସନ୍ତା କାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟ କରିେବ।”

6 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ଉଠାଅ ଏବଂ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ନଦୀ ମଧ୍ୟେର ଏହା ବହ ିନଅି।”
େତଣୁ ଯାଜକମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବହନ କରି େଲାକମାନଙ୍କର ଆେଗ
ଆେଗ ଗ୍ଭଲେିଲ।

7 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ।ି
ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ େଯ ମୁଁ େଯପରି େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଥିଲ,ି
ତୁମ୍ଭ ସହତି େସହପିରି ଅଛ।ି 8 ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବାହକ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
କୁହ, ‘ପାଣେିର ପଶିବା ପୂବର୍ରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ରୁହ।’”

9 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହଠିାକୁ
ଆସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାମାନ ଶୁଣ। 10

ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ। େସ କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ହବି୍ବୀୟ, ପିରିଷୀୟ,
ଗିଗର୍ାଶୀୟ, ଇେମାରୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ,
େସହ ିଭୂମିରୁ ନଶିି୍ଚତ ତଡ଼ ିେଦେବ। 11 ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣ। ସମଗ୍ର
ଜଗତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ପାର
େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯାଉଅଛ,ି େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ
ପାର େହଉଅଛ। 12 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ବାର ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ବାଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ବାର ପରିବାରରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବାର ଜଣଙୁ୍କ
ବାଛ। 13 େଯେତେବେଳ ଯାଜକଗଣ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବହନ କରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ, ଯଦ୍ଦର୍ନର
ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ। ଯଦ୍ଦର୍ନର ପାଣସିବୁ େରାକିବ ଓ େଗାଟଏି ରାଶି
େହାଇ ସ୍ଥଗିତ ରହବି।”

14 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଛାଉଣ ିପକାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀ ପାର େହବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେଲ, ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ
ଆେଗ ଆେଗ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବହ ିେନଉଥିେଲ। 15 ଯଦଓି ଶସ୍ୟଅମଳ
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ସମୟେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ସବର୍ଦା କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁଥାଏ, ଯାଜକମାେନ ନଦୀ
ଶଯ୍ୟାେର ପ୍ରେବଶ କଲା ମାେତ୍ର ହଠାତ୍ ତା’ର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା।
16 ତା’ପେର ଉପରୁ ବହୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହ ହଠାତ୍ ସତ୍ତର୍ନ ସହର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଆଦମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା ଓ େଗାଟଏି ରାଶିେର
ପରିଣତ େହାଇ ସ୍ଥଗିତ େହଲା। ଏବଂ ମୃତ ସମୁଦ୍ର କୁ ଯାଉଥିବା ନମି୍ନଗାମୀ
ଜଳେସ୍ରାତ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। ଇତ୍ୟବସେର େଲାକମାେନ ଯିରୀେହା
ନକିଟେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହେଲ। 17 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
େନଇ ଯାଉଥିବା ଯାଜକଗଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ମଝେିର ଅଟକି
ଗେଲ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶୁଖିଲା ଭୂମିେର ନଦୀ ପାର
େହାଇ ନାହାନି୍ତ।

େଲାକମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୂତ ଶିଳା

ସମସ୍ତ େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇ ସାରିବା ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ବାର ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ
ବାରଟ ିେଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ବାଛ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଜେଣ। 3

ଏହପିରି ଭାେବ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ ଦଅି, େଯଉଁଠାେର ଯାଜକଗଣ ନଦୀ
ମଝେିର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ ବାରଟ ିଶିଳାଖଣ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କର। ତୁମ୍ଭ ସହତି
େସହ ିବାରଟ ିଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ବହନିଅି। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ରାତ ିକଟାଇବାକୁ
େଯାଜନା କରିଛ, େସଗଡୁ଼କି େସଠାେର ରଖ।”

4 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ବାରଟ ିେଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ବାର ଜଣଙୁ୍କ ବାଛେିଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୁ ଜେଣ। ତା’ପେର େସ େସହ ିବାର ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ଜାଗାେର ଏକତ୍ର କେଲ। 5 ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିବାର ଜଣ
େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ମଝକୁି ଯାଅ େଯଉଁଠାେର
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଧରି ଠିଆ େହାଇ ଥିେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାରଟ ିଶିଳାଖଣ୍ତ ପାଇବା ଉଚତି୍। େସଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ଶିଳା ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧେର ବହ ିଆଣବି। 6 େସହି
ଶିଳାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ େହାଇ ରହବି। ଭବଷି୍ୟତେର
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ଉତୁ୍ସକ େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ଏହି
ପଥରଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ?’ 7 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙୁ୍କ କହବି େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଜଳ ଧାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିେଲ। େସହ ିସମୟେର
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁକି୍ତର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସହତି ଧରି ନଦୀ ପାର
େହଉଥିେଲ, ଏହ ିଶିଳା ଖଣ୍ତଗଡୁ଼କି ସବୁଦନି ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କର
କଥାକୁ ମେନପକାଉ ଥିବ।”

8 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମାନେିଲ।
େସମାେନ େସହ ିବାର ଖଣ୍ତ ଶିଳାଗଡୁ଼କୁି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ଆଣେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍କୁ
ଜେଣ େଗାଟଏି ଶିଳାଖଣ୍ତ େନେଲ। େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଶିଳାଖଣ୍ତ ବହେିଲ। ଏବଂ େସମାେନ େଯଉଁଠାେର ରାତି୍ର ଯାପନ କରନି୍ତ ,
େସଠାେର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ରଖନି୍ତ। 9 ଯିେହାଶୂୟ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ମଝେିର
ବାର ଖଣ୍ତ ପଥର ବସାଇେଲ। େଯଉଁଠାେର ବାର ଜଣ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ଯାହାକି ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଥରଖଣ୍ତଗଡୁ଼କି େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅଛ।ି

10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ କରିଥିେଲ, େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା
ପାଇଁ, ଯାହା େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। େତଣୁ ଯାଜକମାେନ
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନୁି୍ଦକ ବହୁଥିେଲ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ ନଦୀ ପାର ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େସମାେନ େସହ ିନଦୀ
ଶଯ୍ୟାେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ । 11 େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ
େଲାକମାେନ ନଦୀ ପାର େହାଇଗେଲ, ଏହା ପେର ଯାଜକଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଧରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇଗେଲ।

12 ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟମାେନ, ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଓ
ମନଃଶିର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରେର ସଜି୍ଜତ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ନଦୀ ପାର େହାଇଗେଲ, ଠିକ୍ େମାଶା
େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ । 13 ପ୍ରାୟ 40,000 େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା

ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାର େହାଇ ଯିରୀେହା ପଦାକୁ
ଗେଲ।

14 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କେଲ। ତହିଁେର େଲାକମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି
ଭୟ କରୁଥିେଲ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିେଲ, େସହପିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ତାଙୁ୍କ
ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେଲ।

15 େଯେତେବେଳ ଯାଜକମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ନଦୀ ମଧ୍ୟେର ପାର
କରୁଥିେଲ େସ ସମୟେର େସମାେନ ନଦୀେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ, େସ
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ତୁେମ୍ଭ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଅି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସବିା ପାଇଁ।”

17 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ, କହେିଲ, “ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସ।”

18 ଯାଜକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ମାନେିଲ। େସମାେନ େସହ ିପବତି୍ର
ସନୁି୍ଦକକୁ ଧରି ନଦୀରୁ କୂଳକୁ ଆସେିଲ। େଯେତେବେଳ ଯାଜକମାନଙ୍କର
ପାଦ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସଲିା, ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପୂବର୍ପରି ବହବିାକୁ ଲାଗିଲା।
ଏହ ିନଦୀ ପୂବର୍ପରି ତା’ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କଲା।

19 ପ୍ରଥମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର
େହାଇ ଯିରୀେହାର ପୂବର୍ ସୀମାସି୍ଥତ ଗିଲ୍ଗଲ୍ଠାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
20 େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନରୁ ଆଣଥିିବା େସହ ିବାରଟ ିଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଯିେହାଶୂୟ
ଗିଲ୍ଗଲ୍ଠାେର ସ୍ଥାପନ କେଲ। 21 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ଏ ପଥରଗଡୁ଼କି କ’ଣ?’ 22 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ପିଲାମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ଏହ ିଶିଳାଖଣ୍ତଗଡୁ଼କି ଅତୀତର ସ୍ମୃତ,ି କିପରି
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଶୁଖିଲା ଭୂମିେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇଥିେଲ।
23 ଆେମ୍ଭମାେନ ପାର େହବାଯାଏ, େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକି୍ତବଳେର ସୂଫସାଗର ଶୁଷ୍କ କରିଥିେଲ, େସହପିରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ଶୁଷ୍କ କେଲ।’ 24 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି
କେଲ, କାରଣ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ େବାଲି
ଜାଣ ିପାରିେବ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ନଦୀ ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀକୁ ଶୁଷ୍କ ରଖିେଲ। େଯେତେବେଳ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପଶି୍ଚମ
ପାରିସି୍ଥତ ଇେମାରୀୟ ରାଜାମାେନ ଓ ଭୂମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟସ୍ଥ

କିଣାନୀୟ ରାଜାମାେନ ଏହା ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ
ତରଳି ଗଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ େହବା ସକାେଶ େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ସାହସ ହରାଇେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ

2 େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଶିଳାର
ଛୁରୀମାନ ତଆିରି କରି ଆଉ ଥେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସୁନ୍ନ ତ କର।”

3 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ଛୁରୀମାନ ତଆିରି କରି ଗିବେିୟାତ ହର୍େଲାତ୍
ପବର୍ତ ନକିଟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ କରାଇେଲ।

4 ଯିେହାଶୂୟ ସୁନ୍ନ ତ କରାଇବାର କାରଣ ଏହ,ି ମିଶରରୁ ବାହାରି
ଆସବିା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା େବେଳ
ମରୁଭୂମିେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ ଓ
ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ମିଶର ଛାଡ଼ବିା ପେର ମରୁଭୂମିେର ଜନ୍ମ
େହାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। େଯେହତୁ
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରାଯାଇଥିବା େଦଶ େସମାେନ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀଘର୍ ଗ୍ଭଳିଶ୍
ବଷର୍ ଯାଏ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରୁଭୂମିେର ଘୁରି
ବୁଲେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ “ଉବର୍ର ଓ ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀତ େଦଶ” ନ
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ, ଯାହା େସ େସମାନଙ୍କର
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ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭକୁ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। େତଣୁ
େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର େସମାନଙ୍କର ଜାଗାଗଡୁ଼କି
େନଇଗେଲ। େସମାେନ ବାଟେର ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, େତଣୁ େସମାେନ
ରାସ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ।

8 ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ େଶଷ କେଲ। େଲାକମାେନ ସେତଜ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନେର ରହେିଲ।

କିଣାନେର ପ୍ରଥମ ନସି୍ତାରପବର୍

9 େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମିଶରର ଦାସ ଥିଲ, ଏବଂ ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜ ା େଦଉଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଆଜି ମୁଁ
ଲଜ୍ଜ ାକୁ ନବିାରଣ କରିଅଛ।ି” େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େସ ସ୍ଥାନର ନାମ େଦେଲ,
ଗିଲ୍ଗଲ୍, ଏବଂ େସହ ିଗିଲ୍ଗଲ୍ ନାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ।ି

10 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେଲ, େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଯିରୀେହା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
ତାହା ଥିଲା େସହ ିମାସ ଚଉଦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା। 11 ଆଉ ନସି୍ତାରପବର୍ର
ପୂବର୍ଦନି େସମାେନ େଦଶର ଶସ୍ୟ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ଓ ଭଜା ଶସ୍ୟ
ଖାଇେଲ। 12 ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ, ସ୍ୱଗର୍ର ଖାଦ୍ୟ ମାନ୍ନ ା ଆକାଶରୁ
ପଡ଼ବିା ବନ୍ଦ େହଲା, େସମାେନ େସହ ିେଦଶର ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କଲାରୁ
ଏପରି େହଲା। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଆଉ ମାନ୍ନ ା ଖାଦ୍ୟ
ପାଇେଲ ନାହିଁ। େସହ ିସମୟଠାରୁ େସମାେନ କିଣାନର ଶସ୍ୟ ଖାଇେଲ।

13 େଯେତେବେଳ ଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହା ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ,
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ େଲାକ ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲା। େସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଲ
େଲାକଟ ିତା’ହାତେର ଏକ ଖଣ୍ତା ଟାଣ ିବାହାର କଲା। ଯିେହାଶୂୟ ତା’ର
ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ନା
ଶତ୍ରୁ ?”

14 ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ନୁେହଁ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସୖନ୍ୟର େସନାପତ ିଅେଟ। ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଆସଲି।ି”
ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

େସ କହେିଲ, “େମାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସ େମା’ ପାଇଁ କିଛ ିବାତ୍ତର୍ା
ପଠାଇଛନି୍ତ କି?”

15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁମ୍ଭ
ପାଦରୁ ପାଦୂକା କାଢ଼, କାରଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ଛଡି଼ା େହାଇଅଛ, େସ
ସ୍ଥାନ ପବତି୍ର।” େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େସହପିରି କେଲ।

ଯିରୀେହା ସହର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ଜଗା େହାଇଥିଲା। େସହି
ସହରର େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। କାରଣ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସହ ିସହରର ନକିଟେର ଥିେଲ,

େକୗଣସ ିେଲାକ େସହ ିସହରର ଭତିରକୁ ପଶୁ ନ ଥିେଲ କି େକହ ିମଧ୍ୟ
ସହର ଭତିରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ନ ଥିେଲ।

2 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିଥେର କହେିଲ, “େଦଖ,
ଯିରୀେହା ନଗର ସହତି ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁମତ ିେଦବ।ି 3 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଥେର ସମସ୍ତ
େଯାଦ୍ଧା ନଗର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିେବ। ଏହ ିପ୍ରକାର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଛଅ ଦନି ଧରି କରିବା ଉଚତି୍। 4 ସାେତାଟ ିେମଷ ତୂରୀ ସହତି ସାତ
ଜଣ ଯାଜକ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିେବ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦନିେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତଥର ନଗର ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିବା ଉଚତି୍ ଓ ଯାଜକମାେନ
େମଷର ତୂରୀ ବଜାଇବା ଉଚତି୍। 5 ସମସ୍ତ ଯାଜକମାେନ େମଷ ତୂରୀେର
ଦୀଘର୍ ଧ୍ୱନ ିକରିେବ ଓ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣବି
େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ ମହାଜୟ ଧ୍ୱନେିର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିେବ ଏବଂ
ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ଯିିବ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସଧିା ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ
େହେବ।”

6 େତଣୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କେଲ। ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ନୟିମ-

ସନୁି୍ଦକ ଆଣ ଓ ସାତ ଜଣ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଆଗେର
େମଷ ତୂରୀ ବଜାଇେବ।”

7 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଅ,
ସହରେର ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କର। େସୖନ୍ୟମାେନ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକର ଆଗେର
ରହେିଲ।”

8 ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହ ିସାରିବା ପେର, ସାତ ଜଣ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗ୍ଭଲେିଲ ଏବଂ େସମାେନ ଗ୍ଭଲବିା ସମୟେର
ସାେତାଟ ିତୂରୀ ବଜାଇ ବଜାଇ ଗ୍ଭଲେିଲ। ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଧରି ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗ୍ଭଲେିଲ। 9 େସୖନ୍ୟମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ େମଷ ତୂରୀ ବଜାଉଥିେଲ
େସମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଗ୍ଭଲେିଲ। ପ୍ରହରୀଗଣ ପବତି୍ର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ପେଛ
ପେଛ ଗ୍ଭଲେିଲ। େସମାେନ ଏହପିରି ଭାବେର ଅବରିତ େମଷ ତୂରୀ ବଜାଇ
ସହର ପରିକ୍ରମଣ କେଲ। 10 ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ
େଦେଲ, “ଯୁଦ୍ଧ ଡ଼ାକରା ଦଅି ନାହିଁ ମୁଁ ନ କହବିାଯାଏ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର
ଶୁଣବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। ତା’ପେର ମୁଁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ ଡ଼ାକରା େଦଇ
ପାରିବ।”

11 ଏହପିରି ଭାବେର ଯିେହାଶୂୟ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସହତି ଯାଜକ ଓ
େସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ଥେର ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଇେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ
ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସ ିବଶି୍ରାମ େନେଲ।

12 ପ୍ରଭାତେର ଯିେହାଶୂୟ ବଛିଣା ତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ଏହା ପେର
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଧରି ବାହାରିେଲ। 13

ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଯାଜକ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଆଗେର େମଷ ତୂରୀେର ତଆିରି
ତୂରୀ ବଜାଇ ବଜାଇ ଗ୍ଭଲେିଲ। ସଶସ୍ତ୍ର େସୖନକିମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଗ୍ଭଲେିଲ। ପଛପଟର ପ୍ରହରୀମାେନ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପେଛ ପେଛ
ଗ୍ଭଲେିଲ। ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ ଅବରିତ ଭାେବ ତୂରୀ ବଜାଇ
ନଗର ପରିକ୍ରମା କେଲ। 14 ଏହପିରି ଭାବେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ଥେର
ନଗର ପରିକ୍ରମା କେଲ। ଏବଂ ଏହା ପେର ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସେିଲ।
ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ ଛଅ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କେଲ।

15 ସପ୍ତମ ଦନି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ପୂବର୍ରୁ ଉଠି େସମାେନ ସହରକୁ ସାତଥର
ପରିକ୍ରମା କେଲ। ପୂବର୍ଥର େଯଉଁ ପଥେର ପରିକ୍ରମା କରିଥିେଲ, ଏଥର
ମଧ୍ୟ େସହ ିପଥେଦଇ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ େସହ ିଦନି େସମାେନ ସାତଥର ନଗର
ପରିକ୍ରମା କେଲ। 16 ସପ୍ତମ ଥର ନଗର ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିବା େବେଳ
ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। ଏହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଦେଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଜୟଧ୍ୱନ ିଦଅି। େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ନଗର
ଦାନ କେଲ। 17 ମାତ୍ର ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଜିର୍ତ େହବ। େକବଳ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରଣୀ ରାହାବ, େସହ ିଗହୃେର
ତାହା ସେଙ୍ଗ ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଜୀବତି ରହେିବ। କାରଣ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଥିଲା। 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ କିଛ ିନ େଦବା ପାଇଁ ସାବଧାନ େହବା ଉଚତି୍, ଯାହାକି ନଷ୍ଟ
କରାଯିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଇସ୍ରାଏଲର ଛାଉଣି
ଭତିରକୁ ନଅି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଉପରକୁ ବପିଦ ଆଣବି ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣ ିଧ୍ୱଂସ କରିବାର କାରଣ େହବ। 19 ସମସ୍ତ
ରୂପା, ସୁନା, ସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ୍ର ଓ କେରଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ ଓ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବ।”

20 ଯାଜକମାେନ େମଷ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ, େଲାକମାେନ େମଷ ତୂରୀ
ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିପାଟ ିକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପ୍ରାଚୀରଟ ିଭାଙି୍ଗଗଲା, େଲାକମାେନ
ସଧିାସଳଖ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ େଦୗଡ଼େିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ନଗରକୁ
ଅକି୍ତଆର କେଲ। 21 େଲାକମାେନ ସହରେର ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ଚଲାଇେଲ।
େସମାେନ େସଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବତି ବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ। େସମାେନ
ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ, ବୃଦ୍ଧା
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ, ପଶୁ, େମଷ ଏବଂ ଗଧମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

22 ଯିେହାଶୂୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗପୁ୍ତଚରଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସ
େବଶ୍ୟା ଗହୃକୁ ଯାଅ ଓ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ ଏବଂ ତାହା ସହତି ଥିବା
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ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣ। ଏହପିରି କର କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏହପିରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ।”

23 େତଣୁ େସ ଦୁଇ ଜଣ ଗପୁ୍ତଚର ଗହୃ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ ଏବଂ
ରାହାବକୁ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ରାହାବର ପିତା, ମାତା,
ଭଉଣୀ ଏବଂ ତା’ର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ ଏବଂ ତାହା ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ଛାଉଣି
ବାହାେର ନରିାପଦେର ରଖିେଲ।

24 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େସ ସହରେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ
କେଲ। େସମାେନ ସହରର ସୁନା, ରୂପା, େଲୗହବସ୍ତୁ ଓ ପିତ୍ତଳ ଇତ୍ୟାଦକୁି
ଛାଡ଼ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ େପାଡ଼ ିନଷ୍ଟ କରି େଦେଲ ଏବଂ ଏହ ିବସ୍ତୁମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଣ୍ତାର ଗହୃେର ଜମା କେଲ। 25 ଯିେହାଶୂୟ ରାହାବକୁ ଓ
ତା’ର ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ କାରଣ େସ ଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଓ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯିରୀେହା ସହର ଉପେର ଗପୁ୍ତ
ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯିେହାଶୂୟ ପଠାଇଥିବା ଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ
ରଖିଥିଲା। େତଣୁ ରାହାବ ଏେବ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ
କରୁଅଛ।ି

26 େସହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
“େଯେକହ ିଯିରୀେହା ନଗର ପୁନଃ ନମିର୍ାଣ କେର,
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ,

େସ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟ ସହତି
ତହିଁର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବ

ଓ ଆପଣା କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟ ସହତି
ତହିଁର ଦ୍ୱ ାରମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ।”
27 ଏହପିରି ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ ଓ

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର କୀତ୍ତିର୍ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଲା।

ଆଖନ୍ର ପାପ

କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ଆେଦଶ ମାନେିଲ ନାହିଁ। େସଠାେର ଜେଣ ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଆଖନ୍। େସ କମିର୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା

ଏବଂ କମିର୍ ଜିମୀର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଯାହା ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଥିଲା, େସଥିରୁ କିଛି
ଆଖନ୍ ରଖିଥିଲା। େଯଉଁଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ।

2 େସମାେନ ଯିରୀେହାକୁ ପରାସ୍ତ କଲାପେର, ଯିେହାଶୂୟ ଅୟକୁ
େଲାକ ପଠାଇେଲ। ଅୟ େବୖେଥଲ୍ର ପୂବର୍ ଦଗିସି୍ଥତ େବୖଥାବନର ପାଶ୍ୱର୍େର
ଅବସି୍ଥତ। ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅୟକୁ ଯାଅ ଓ େସଠାେର
େସମାନଙ୍କର ଦୁବର୍ଳତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର।” େତଣୁ ଏଥିେର େଲାକମାେନ
ଯାଇ ଅୟେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ।

3 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଅୟ ବହୁତ ଦୁବର୍ଳ, େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା ନାହିଁ। େସଠାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ତନି ିହଜାର
େଲାକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାନୁ୍ତ। େସଠାେର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ନେିୟାଜିତର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। େସଠାେର ଖୁବ୍ କମ୍ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଅଛନି୍ତ।”

4 େତଣୁ ମାତ୍ର 3000 େସୖନ୍ୟ ଅୟକୁ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ ଅୟର
େଲାକମାେନ ଛତଶି୍ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ।
ଅୟର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପେଛ େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ଆଣି

ଶବାରୀମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଣେିଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ
େହେଲ ଓ େସମାେନ ସାହସ ହରାଇେଲ। 6 େଯେତେବେଳ ଯିେହାଶୂୟ
ଏହା ଶୁଣେିଲ। େସ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି
େଦେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ନକିଟେର ମଥାମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ି
ରହେିଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃବଗର୍ଙ୍କ ସହତି େସଠାେର ରହେିଲ,

େଯଉଁମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଧୂଳି
ଫିଙି୍ଗେଲ।

7 ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହବାକୁ େଦଲ? କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ବନିାଶ କରିବାକୁ, ଏହା କଲ? ଆହା ଯଦି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର ରହଥିା’ନୁ୍ତ। 8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲ
ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ େହବା ପେର ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବୁ? 9

କିଣାନୀୟମାେନ ଓ ଏ େଦଶ ନବିାସୀ ଅନ୍ୟ ସମେସ୍ତ ଏ ବଷିୟେର
ଶୁଣେିବ। େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଘରି ଆକ୍ରମଣ କରିେବ ଓ ବନିାଶ ମଧ୍ୟ
କରିେବ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭର ମହାନ ନାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ?”

10 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏପରି
ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ଅିଛ? ଛଡି଼ା ହୁଅ! 11 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛନି୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ନୟିମ
ମାନବିାକୁ େଦଇଥିଲ,ି େସମାେନ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
କିଛ ିଜିନଷି ଆଣଛିନି୍ତ , ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କହଥିିଲ।ି େସମାେନ
େମା’ଠାରୁ ଏହା େଗ୍ଭରି କରିଛନି୍ତ। ତା’ପେର େସମାେନ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର
କେଲ। ଆଉ େସଗଡୁ଼କୁି ନଜିର ସାମଗ୍ରୀ ସହତି ରଖିେଲ। 12 େସହି
କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପରାସ୍ତ େହାଇ େଫରି ଆସଛିନି୍ତ। େସମାେନ
ଅପରାଧ କରିଥିବାରୁ ଓ ଧ୍ୱଂସ କାଯର୍୍ୟକୁ ନନି୍ଦା କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ପରାସ୍ତ
େହେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଥିବା େସହ ିଲୁଟ୍ ବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୱଂସ
ନ କଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ରହ ିପାରିବ ିନାହିଁ, େଯଉଁଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ
କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିଲ।ି

13 “ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଅ ଏବଂ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠା କର। େଲାକମାନଙୁ୍କ
କୁହ, ‘ନଜିକୁ ପବତି୍ର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ପବତି୍ର କର। ଆସନ୍ତା କାଲ ିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
କହଥିିବା ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ େସ ବସ୍ତୁ
ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଯାଏ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପେର ଜୟଲାଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

14 “‘ପ୍ରଭାତେର ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ।
ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ
େହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପରିବାରବଗର୍ରୁ ବାଛେିବ।
ଏହା ପେର େସହ ିପରିବାରବଗର୍ଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ
େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିପରିବାରବଗର୍କୁ େଗାଟଏି େଗାଷ୍ଠୀକୁ ବାଛେିବ ଏବଂ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଛଡି଼ା େହେବ। ତା’ପେର େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀରୁ
େସ େଗାଟଏି ପରିବାରକୁ ବାଛେିବ। ତା’ପେର େସ େସହ ିପରିବାରର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିେବ। 15 ଯିଏ ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବାେର
େଦାଷୀ ମିଳିବ, େଯଉଁ ଦ୍ର ବ୍ୟଟ ିନଷ୍ଟ େହବାର ଉଚତି୍ ଥିଲା, ତାହା ନଆିଁେର
େପାଡ଼ ିପାଉଁଶ କରାଯିବ। ଏବଂ ତା’ର ଅଧୀନେର ଥିବା ସବୁକିଛକୁି େପାଡ଼ି
ପାଉଁଶ କରାଯିବ, େଯେହତୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କଲା। ଆଉ
ମଧ୍ୟ େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ବହୁତ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ କଲା।’”

16 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗକୁ
ଆଣେିଲ । ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େସଥିମଧ୍ୟରୁ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍କୁ ବାଛେିଲ।
17 ତା’ପେର େସ ଯିହୁଦାର ପରିବାରର ପରିବାରବଗର୍କୁ ଉପସି୍ଥତ କେଲ।
େସରହ େଗାଷ୍ଠୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଦି୍ଧର୍ାରିତ େହଲା। ତା’ପେର େସରହ
ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଛଡି଼ା େହେଲ। ଜିମିରିର
ପରିବାର ବଛାଗଲା। 18 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େସ ପରିବାରର ସମସ୍ତ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସବିାକୁ କହେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ କମିର୍ର
ପୁତ୍ର ଆଖନ୍କୁ ମେନାନୀତ କେଲ। କାମିର୍ ଜିମିରର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଜିମିରି
େସରହର ପୁତ୍ର ଥିଲା।

19 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଖନ୍କୁ କହେିଲ, “େହ େମାହର ପୁତ୍ର,
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ ଦଅି ଓ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱୀକାର କର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିଛ େମାେତ କୁହ େସ
କଥା ଲୁଗ୍ଭଅ ନାହିଁ।”

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 6:23 169 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 7:19



8

20 ଆଖନ୍ ଉତ୍ତରେର କହଲିା, “ଏହା ସତ୍ୟ! ମୁଁ ପାପ କରିଛି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର। ମୁଁ ଏହପିରି କରିଅଛ।ି 21 ମୁଁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ମଧ୍ୟେର ଖଣି୍ତଏ ସୁନ୍ଦର ବାବଲିୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ 200 େଶକଲ ରୂପା ଓ ଏକ
ପାଉଣ୍ତ ଓଜନର ସୁନାମୁଣ୍ଡା େଦଖି େଲାଭ କରି ତାହା େନଲ।ି ଏବଂ
େସଗଡୁ଼କୁି େମା’ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର େପାତ ିଅଛ।ି ଆଉ ରୂପା େକାଟ୍ ତେଳ
ଅଛ।ି”

22 ଯିେହାଶୂୟ କିଛ ିେଲାକଙୁ୍କ ଛାଉଣକୁି ପଠାଇେଲ। େସମାେନ
େସଠାକୁ େଦୗଡ଼େିଲ ଓ େସଗଡୁ଼କି ତମ୍ୱୁ ତେଳ େପାତା େହାଇ ଥିବାର
େଦଖିେଲ। ରୂପାଗଡୁ଼କି େକାଟ୍ ତେଳ ଥିଲା। 23 େଲାକମାେନ େସ ସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ତମ୍ୱୁର ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ େସ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣେିଲ।
େସମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର େଥାଇ େଦେଲ।

24 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େସରହର ପୁତ୍ର
ଆଖନ୍କୁ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ ତା’ର େଗାରୁଗାଈ, ଗଧ ଓ
େମଣ୍ଢା ଓ ତମ୍ୱୁ ସବର୍ସ୍ୱ ଯଥା: ରୂପା, ସୁନା ଓ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆେଖାର ଉପତ୍ୟକାକୁ
ଆଣେିଲ। 25 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦୁଃଖ େଦଲ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣେିବ।” େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଆଖନ୍ ଓ ତା’ର ପରିବାରକୁ ପଥର ଫିଙି୍ଗ
ହତ୍ୟା କେଲ। ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ତାକୁ ଓ େସ ଆଣଥିିବା ସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ େସହ ିସ୍ଥାନେର େପାଡ଼ ିେଦେଲ। 26 ଆଖନ୍କୁ େପାଡ଼ ିସାରିବା
ପେର ତାହାକୁ ପଥରେର େପାତ ିେଦେଲ, େସହ ିପଥର ଗଦା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସଠାେର ଅଛ।ି େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଖନ୍କୁ େସଠାେର ଏପରି ଦୁଃଖ
େଦେଲ, େସଥିପାଇଁ େସହ ିସ୍ଥାନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେଖାର ଉପତ୍ୟକା
ନାମେର ପରିଚତି। ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କ ଉପରୁ େକ୍ର ାଧରୁ
ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ଶାନ୍ତ େହେଲ।

ଅୟ ଧ୍ୱଂସ େହଲା

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟକୁ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ।
ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଙ୍କ ସହତି ଅୟକୁ ଯାତ୍ରା
କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ େହବ,ି ଅୟର ରାଜାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା

ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିନଗର, ଏହାର ରାଜା ଓ ଏହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।ି 2 ତୁେମ୍ଭ ଅୟ ପ୍ରତ ିେସହପିରି କର େଯପରି
ତୁେମ୍ଭ ଯିରୀେହା ଓ ତା’ର ରାଜା ପ୍ରତ ିକରିଥିଲ। ମାତ୍ର ଏଥର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଧନ, ସମ୍ପଦ ଓ ପଶୁମାନଙୁ୍କ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିେର ବାଣି୍ଟ େନବ। ବତ୍ତର୍ମାନ କିଛ ିେସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ନଗର ପଛପେଟ
ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ।”

3 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳ ଅୟକୁ ଆକ୍ରମଣ
କରିବାକୁ ଆେଗଇ େନେଲ। ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କର 30,000
ନପିୁଣ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିରାତି୍ରେର ପଠାଇ
େଦେଲ। 4 ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର ଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ବାହାେର ଲୁଚି
ରହବି। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବ। ସହରଠାରୁ
ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ଓ ନଜର ରଖିଥିବ। 5 େମା’
ସହତି ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଗଣ ନଗର ନକିଟକୁ ଯିବୁ। େସମାେନ େଯେତେବେଳ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେିବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବୁଲପିଡ଼ବୁି ଓ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ େଦୗଡ଼ ିପଲାଇବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ରୁ େଯପରି
କରିଥିଲୁ। 6 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେବ ନଗର ବାହାରକୁ।
େସମାେନ ଭାବେିବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟେର ପୂବର୍ଥର ପରି ଡ଼ରି ପଳାଇ
ଯାଉଛୁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଲାଇବୁ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲୁଚ ିରହଥିିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ନଗରକୁ ନଜି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ
ମଧ୍ୟକୁ େନବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ନଗରକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅକି୍ତଆର କରିବାକୁ େଦେବ।

8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ କରିବ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ କରନି୍ତ। ମୁଁ
ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରିବ।ି ତୁମ୍ଭ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣବିା ପେର େସହ ିନଗରେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କର।”

9 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଲୁଚ ିରହବିା
ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ େଦେଲ। େସମାେନ େବୖେଥଲ୍ ଏବଂ ଅୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ଲୁଚ ିରହେିଲ। ଏହ ିସ୍ଥାନଟ ିଥିଲା ଅୟର ପଶି୍ଚମ ପଟେର। ଏବଂ
ଯିେହାଶୂୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସଠାେର ରାତି୍ରଯାପନ କେଲ।

10 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଯିେହାଶୂୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ।
ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର େନତାଗଣ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅୟ
ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ େନେଲ। 11 ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ େଯଉଁମାେନ କି
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ, େସମାେନ ଅୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।
େସମାେନ ନଗରର ସମ୍ମୁଖେର ରହେିଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣି
ଉତ୍ତର ପେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣ ିଓ ଅୟର ମଧ୍ୟେର ଏକ
ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

12 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ 5000 େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବାଛେିଲ ଏବଂ
େସମାନଙୁ୍କ ନଗରର ପଶି୍ଚମ ପେଟ ଲୁଚ ିରହବିାକୁ ପଠାଇ େଦେଲ। େସହି
ସ୍ଥାନଟ ିେବୖେଥଲ୍ ଓ ଅୟର ମଝେିର ଥିଲା। 13 ଏହପିରି ଭାବେର
ଯିେହାଶୂୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ମୂଖ୍ୟ ଛାଉଣି
ନଗରର ଉତ୍ତର ପେଟ ରହଲିା। ଅନ୍ୟ ଦଳଟ ିନଗରର ପଶି୍ଚମ ପେଟ
ରହେିଲ। େସହ ିରାତି୍ରେର ଯିେହାଶୂୟ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟକୁ ଗେଲ।

14 େଯେତେବେଳ ଅୟର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ,
ଅୟର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତରବର େହାଇ ବାହାରି ଆସେିଲ। ଅୟର ରାଜା ପୂବର୍
ପଟେର ଥିବା ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ। େସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ନ ଥିେଲ େଯ େସୖନ୍ୟମାେନ ନଗରର ପଛ ପେଟ ଲୁଚ ିଅଛନି୍ତ େବାଲ।ି

15 ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ େସୖନକି େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ପରାସ୍ତ େହଲାପରି େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼େିଲ। 16

େତଣୁ ନଗରର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପଛେର ପାଟକିରି େସମାନଙୁ୍କ
େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ ପଛେର େଦୗଡ଼େିଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ସମସ୍ତ
େଲାକ ନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 17 ଅୟର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ
େବୖେଥଲ୍ର ସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ଇ
ଥିେଲ। ନଗରେର େକୗଣସ ିେଲାକ ନ ଥିେଲ େଯକି ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରି
ପାରିେବ।

18 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ବଚ୍ଛର୍ା
ଅୟ ନଗର ଆଡ଼କୁ ବସି୍ତାର କର।” େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିନଗର
ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।ି େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ନଜିର ବଚ୍ଛର୍ା ନଗର ଆଡ଼କୁ ବସି୍ତାର
କେଲ। 19 ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନରୁ େସ
ବଚ୍ଛର୍ା ବସି୍ତାର କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। େସମାେନ ନଗର ଆଡ଼କୁ ତରବର
େହାଇ େଦୗଡ଼େିଲ। େସମାେନ ଏହପିରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ
ନଗରକୁ ନଜିର ଆୟତାଧୀନ କେଲ। ଏହା ପେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼
ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କେଲ।

20 ଅୟର େଲାକମାେନ ପଛକୁ ବୁଲ ିେଦଖିେଲ, େସମାନଙ୍କର ନଗର
ନଆିଁେର ଜଳୁଅଛ।ି େସମାେନ େଦଖିେଲ ଧୂଆଁ ଧାର ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଛ,ି
େତଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ ସାହସ ହରାଇେଲ। େସମାେନ ଆଉ
ଇସ୍ରାଏଲ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହିଁ। ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ
େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆେଗଇେଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ ବୁଲ ିପଡ଼େିଲ ଓ ଅୟର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେଲ। ଅୟର
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇବାକୁ ଆଉ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା।
21 ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ,
ଲୁଚଥିିବା େସୖନ୍ୟମାେନ ନଗରଟକୁି େସମାନଙ୍କର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ େନଇ
ଗେଲଣ।ି େସମାେନ ଧୂଆଁର ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାଶେର େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ। ଏଣୁ
େସମାେନ ଅୟର େସୖନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 22 ଏହା ପେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଲୁଚଥିିେଲ, େସମାେନ
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ବାହାରି ଆସେିଲ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଏହପିରି ଅୟର େଲାକମାନଙ୍କର
ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ଜଗି ଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ଅୟର େଗାଟଏି େସୖନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ
ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। 23 କିନୁ୍ତ ଅୟର ରାଜାଙୁ୍କ ଜୀବତି ଅବସ୍ଥାେର
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।

ଯୁଦ୍ଧର ବବିରଣ

24 ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନକିମାେନ ଅୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ େକ୍ଷତ ଓ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ
େସହଠିାେର େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େସୖନ୍ୟମାେନ
ଅୟକୁ େଫରି ଆସେିଲ ଏବଂ ଅୟ ସହରେର ଜୀବତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 25 େସହ ିଦନି ଅୟର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ
ମେଲ। େସମାେନ ପ୍ରାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମିଶି 12,000 େଲାକ େହେବ।
26 ଅୟ ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ଯାଏ
ଯିେହାଶୂୟ ନଜି ହାତେର ଧରିଥିବା ବଚ୍ଛର୍ାକୁ ବସି୍ତାର କରିଥିେଲ। ଏହାକୁ
ଯିେହାଶୂୟ ସଙୁ୍କଚତି କେଲ ନାହିଁ। 27 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଅୟ
ସହରେର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି ନଜି ନଜି ପାଇଁ େନେଲ। େସମାେନ
ଏପରି କେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କରିବାକୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ।

28 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଅୟ ସହରକୁ େପାଡ଼ ିପାଉଁଶ କେଲ। େସ
ଏକ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପେର ପରିଣତ କେଲ ଏବଂ ଏହା ଆଜିଯାଏ ଅନୁବର୍ର ସ୍ଥାନ
େହାଇ ରହଛି।ି 29 ଯିେହାଶୂୟ ଅୟର ରାଜାଙୁ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଛେର
ଝୁେଲଇ ରଖିେଲ। ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପେର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େଲାକମାେନ
େସ ଶବକୁ ଗଛରୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ େସହ ିଶବକୁ ନଗରର ପ୍ରେବଶ
ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖେର େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ ଏବଂ ତା’ ଉପେର ପଥର ଗଦା
କେଲ। ତାହା େସଠାେର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି

ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଅଭଶିାପ ପଠନ

30 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଲ ପବର୍ତ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯ ରୂେପ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି ଭାବେର େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥର
େଲଖାନୁସାେର ଯହିଁ ଉପେର େକୗଣସ ିମଣଷି ଲୁହା ଉଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ। ଏପରି
ଅଚଞ୍ଛା ପଥରେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିେସ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

32 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଉପେର େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ େଲଖିେଲ। କାରଣ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦଖାଇବାକୁ ଯିେହାଶୂୟ ଏହା କେଲ। 33 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକମାେନ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍, େନତୃବଗର୍, େସମାନଙ୍କର
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଗଣ, ବେିଦଶୀଗଣ ଓ େଦଶବାସୀ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର
ଛଡି଼ା େହେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେଦ୍ଧର୍କ ଏବଲ ପବର୍ତ ଆଗେର ଓ
ଅେଦ୍ଧର୍କ ଗରିଷୀମ ପବର୍ତ ଆଗେର ଛଡି଼ା େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକବାହୀ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାେନ ଠିଆ
େହେଲ। େସମାେନ ଏପରି କେଲ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ େମାଶା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏପରି କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ।

34 ଏହା ପେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଆଶୀବର୍ାଦ
ଓ ଅଭଶିାପ ବଷିୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ େସ ପାଠକେଲ। 35

ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। େସଠାେର
ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ପୁରୁଷ େଲାକ, ପିଲାମାେନ, ଏବଂ ବେିଦଶୀମାେନ
ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ବେିଦଶୀମାେନ ଇସ୍ରାଏଲଗଣ ସହତି ବାସ କରୁଥିେଲ।
ଏବଂ େସଠାେର ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ ନୟିମ ପାଠ କରିଥିେଲ, ଯାହାକି
େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ େହାଇଥିଲା।

ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଠକିେଲ

ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଶି୍ଚମ ପାରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜଗଣ େଯଉଁମାେନ ପବର୍ତ,
ସମତଳଭୂମି ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ଉପକୂଳ ବତ୍ତର୍ୀ ଲବିାେନାନ୍ର
ଦୂର ଅଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ହତି୍ତୀୟ,

ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ରାଜଗଣ
ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ। 2 େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଓ େସୖନ୍ୟବାହନିୀେର େଯାଗ
େଦେଲ।

3 ଯିରୀେହା ପ୍ରତ ିଓ ଅୟ ପ୍ରତ ିଯିେହାଶୂୟ ଯାହା କରିଥିେଲ ଓ କିପରି
ପରାସ୍ତ କରିଥିେଲ, େସ ବଷିୟେର ଗିବେିୟାନର େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ।
4 ତା’ପେର େସମାେନ କପଟଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ। େସମାେନ ପୁରୁଣା
ଅଖା ଓ ତାଳିପକା ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁମ୍ପା ଗଧ ଉପେର ନଦେିଲ। 5 େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ପାଦେର ପୁରୁଣା ତାଳିପକା େଜାତା ଓ େଦହେର ପୁରୁଣା ତାଳିପକା ଲୁଗା
ପିନି୍ଧେଲ। େସମାେନ ଶୁଖିଲା ଓ ଫିମ୍ପା େରାଟୀ ଗଧ ଉପେର ନଦେିଲ। 6

ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ନକିଟସ୍ଥ
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଛାଉଣକୁି ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

“ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୂରେଦଶରୁ ଆସଛୁି, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଚୁକି୍ତ କର।”

7 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ହବି୍ବୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େକଜାଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବ। ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ନ
ଜାଣଛୁି ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି।”

8 ଏଥିେର ହବି୍ବୀୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଦାସ।”
କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶୂୟ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ? ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାରୁ

ଆସଅିଛ?”
9 େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବକଗଣ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ ଦୂର େଦଶରୁ ଆସଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆସଲୁି, କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ
ବଷିୟେର ଶୁଣଲୁି। େସ କିପରି ମିଶରେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ
ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲୁ। 10 ଏବଂ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ପାରିସ୍ଥ ହଷି୍େବାନ୍
ରାଜା ସୀେହାନ୍ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ନବିାସୀ ବାଶନ ରାଜା, ଓଗ୍,
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ରାଜାଙୁ୍କ େକମିତ ିପରାଜିତ କଲ, ତାହା ସବୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ। 11 ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଏବଂ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର େଲାକମାେନ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାପାଇଁ
ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ େନଇ ଯାଅ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କର।’
ତାଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଏକ ଶାନି୍ତ ଚୁକି୍ତ କର।’

12 “େଦଖ ଆେମ୍ଭ ଘରୁ ଆସଲିାେବେଳ ଆଣଥିିବା ତଟକା େରାଟୀ
କିପରି ଶୁଖି ଫିମି୍ପ ମାରି ଗଲାଣ।ି 13 ପୁଣ ିେଦଖ, ଏହସିବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର
କୁମ୍ପା ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ରସେର ଭତ୍ତିର୍ କରିଥିଲୁ ତାହା ଫାଟ ିଯାଇଛ।ି ଏବଂ
ଆମ୍ଭକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲୁଗା ଓ
େଜାତା କିପରି ପୁରୁଣା େହାଇଗଲାଣ।ି”

14 େତଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
କିନୁ୍ତ ଏହା ପାଇଁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତ ିେଲାଡ଼ ିନ ଥିେଲ। 15

ଯିେହାଶୂୟ ଶାନି୍ତଚୁକି୍ତ ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଗେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି
ରଖିବାକୁ ରାଜି େହେଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃବଗର୍ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ।

16 େସମାେନ ତନି ିଦନି ପେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କେଲ,
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେଲ େଯ, େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ଛାଉଣ ିନକିଟେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। 17 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
େସ େଲାକମାେନ େଯଉଁଠାେର ବାସ କରୁଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ ଏବଂ
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ତୃତୀୟ ଦନି, ଗିବେିୟାନ, କଫୀରା, େବେରାତ୍ ଓ କିରିୟତ୍ଯିଆରିମ୍
ନଗରମାନଙୁ୍କ ଆସେିଲ। 18 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ େସହସିବୁ
ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର
େନତୃବଗର୍, ଏପରି ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଶପଥ କରିଥିେଲ।
େତଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣ େସମାନଙ୍କର େନତୃବଗର୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶାନି୍ତ

ଚୁକି୍ତ ପାଇଁ ଅଭେିଯାଗ କେଲ। 19 କିନୁ୍ତ ଅଧିପତଗିଣ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଶପଥ
କରିଅଛୁ। େତଣୁ ଏେବ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। 20

ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା କରିବା, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଜୀବତି ରଖିବା, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିଅଛୁ
ଏବଂ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ରାଗିେବ। 21 େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ଛାଡ଼ଦିଅି। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଆମ୍ଭର େସବକଗଣ େହେବ। େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ
କାଟବିାକୁ ଦଅି ଓ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ ିଆଣନୁ୍ତ।” େତଣୁ
ଅଧିପତମିାେନ େସମାନଙ୍କର ଶପଥ ଭାଙି୍ଗେଲ ନାହିଁ।

22 ଯିେହାଶୂୟ ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ମିଛ କହଲି? ଆମ୍ଭର େସନା ଛାଉଣ ିନକିଟେର ତୁମ୍ଭର
େଦଶ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଲି େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ ଦୂରରୁ
ଆସଅିଛ। 23 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର କାଠ କଟାଳୀ ଓ ଜଳ କଢ଼ାଳୀ େହାଇ
ସବୁଦନି ପାଇଁ ରହବି।”

24 ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ମିଛ କହଲୁି କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିଗଲୁ, କାେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭକୁ ମାରି େଦବ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲୁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ସମସ୍ତ େଦଶ େଦବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହ ିେଦଶବାସୀ ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େସବକ େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ। େତଣୁ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ଭୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା
କହଲୁି। 25 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅଧୀନ। ତୁମ୍ଭ ପେକ୍ଷ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
ଯାହା ଉଚତି୍ ତାହା କର।”

26 େତଣୁ ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇ
ରହେିଲ। କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ େସ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିେଦଇ ନ ଥିେଲ।
27 ଯିେହାଶୂୟ ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ କ୍ର ୀତଦାସ ଭାେବ
ଗ୍ରହଣ କେଲ। ଆଉ େସହ ିଦନିଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ କଟାଳୀ ଓ ଜଳ କଢ଼ାଳୀରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରାଇବାକୁ େଯେବ ପସନ୍ଦ କେଲ। େସମାେନ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦାସ ଅଟନି୍ତ।

ଏହ ିସମୟେର ଅେଦାନେିଷଦକ ଯିରୁଶାଲମର ରାଜା ଥିେଲ।
ରାଜା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ, େଯ ଯିେହାଶୂୟ ଅୟକୁ ପରାସ୍ତ
କରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନି୍ତ। ରାଜା ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ

େଯ, ଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହା ଓ ତାଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଥିେଲ,
େସହପିରି ଅୟ ଓ ତା’ର ରାଜାଙୁ୍କ କେଲ। ଆଉ ରାଜା ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ
େଯ, ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତଚୁକି୍ତ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ
େସହ ିେଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ନକିଟେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। 2 େତଣୁ
ଆେଦାନେିଷଦକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ େହେଲ।
ଗିବେିୟାନ ଅୟ ପରି େଛାଟ ସହର ନ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସହର
ଥିଲା। ଏହା ଏକ ରାଜଧାନୀ ତୁଲ୍ୟ ବୃହତ୍ ନଗର ଥିଲା ଏବଂ େସହି
ସହରର େଲାକମାେନ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ। େତଣୁ ରାଜା ବହୁତ ଭୟ କରି
ଯାଇଥିେଲ। 3 ଆେଦାନେିଷଦକ୍, ଯିରୁଶାଲମର ରାଜା ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା
େହାହମ୍ ଓ ଯମୂର୍ତର ରାଜା କିରାମ୍ ଓ ଲାଖୀଶ୍ର ରାଜା ଯାଫିୟ ଓ
ଇେଗ୍ଲାନ ରାଜା ଦବୀର ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇଲା। 4 “େମା’ ନକିଟକୁ
ଆସ ଏବଂ ଗିବେିୟାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।

ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବାସୀମାନଙ୍କ ସହତି
ଶାନି୍ତଚୁକି୍ତ କରିଛନି୍ତ।”

5 େତଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ଯଥା: ଯିରୁଶାଲମର ରାଜା,
ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା, ଯମୂର୍ତର ରାଜା, ଲାଖୀଶ୍ର ରାଜା ଓ ଇେଗ୍ଲାନର ରାଜା
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଏହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜା ନଜି ନଜିର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ସହତି ଗିବେିୟାନକୁ ଅକି୍ତଆର କରିବାକୁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସମାେନ
ନଗରକୁ େଘରିଗେଲ ଓ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।

6 ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଛାଉଣଠିାେର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। େସହ ିବାତ୍ତର୍ାବାହକ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ, ଆମ୍ଭକୁ ଏକୁଟଆି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଆସ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
ଶୀଘ୍ର ଆସ ିଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ
ସମସ୍ତ ଇେମାରୀୟ େଦଶର ପବର୍ତ ନବିାସୀ ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହତି ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନି୍ତ।”

7 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଓ ମହା ବକି୍ରମଶାଳୀ
େଯାଦ୍ଧା ସହତି ଗିଲ୍ଗଲ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହେଲ, ତୁମ୍ଭର
ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।”

9 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଅଗ୍ରସର େହାଇ ଅକସ୍ମାତ୍
େସମାନଙୁ୍କ ଗିଲ୍ଗଲ୍ରୁ ରାତି୍ରସାରା ଆକ୍ରମଣ କେଲ।

10 ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପକାଇେଲ, େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟ ଲାଭ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ଗିବେିୟାନଠାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି େବୖେଥାେରାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଡ଼ାଇେଲ, ଆଉ
ଅେସକା ଓ ମକ୍େକଦା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାେର େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 11

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ େବୖେଥାେରାଣ ରାସ୍ତାେର
ଗଡ଼ାଣ ିଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ ିଅେସକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଳାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର କୁଆପଥର ବୃଷି୍ଟ କେଲ। େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଅେପକ୍ଷା କୁଆପଥର ବୃଷି୍ଟେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅେଟ।

12 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣଙୁ୍କ
ହସ୍ତାନ୍ତର କେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ତା’ପେର େସ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
“େହ ସୂଯର୍୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଗିବେିୟାନ ଉପେର ସ୍ତବ୍ଧ  ହୁଅ।
େହ ଚନ୍ଦ୍ର  ତୁେମ୍ଭ ଅୟାେଲାନ୍ ଭୂମିେର ସ୍ତବ୍ଧ  ହୁଅ।”
13 େତଣୁ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ସ୍ତବ୍ଧ  େହେଲ। ଏହା ଯାେଶର୍ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ଅଛ।ି ଆଉ
ସୂଯର୍୍ୟ ଆକାଶର ମଝ ିସ୍ଥାନେର ସ୍ତବ୍ଧ  ରହଲିା ଓ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ଦନି
ଅସ୍ତ ଯିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ େହଲା ନାହିଁ। 14 ଏହା ପୂବର୍ରୁ ବା ଏହା ପେର
ଏପରି ଦନି ଆଉ େହାଇ ନାହିଁ। େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟର କଥା
ଏରୂେପ ଶୁଣେିଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।

15 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହତି
ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଛାଉଣକିି େଲଉଟ ିଆସେିଲ। 16 ଏଥି ମଧ୍ୟେର େସହ ିପାଞ୍ଚ
ରାଜା ପଳାଇ ମକ୍େକଦା ଗମୁ୍ଫାେର ନଜି ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇେଲ। 17 େତଣୁ
େସହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜା ପାଳାଇ ମକ୍େକଦା ଗମୁ୍ଫାେର ଲୁଚ ିରହଛିନି୍ତ। ଏ କଥା
ଯିେହାଶୂୟ େଯେତେବେଳ ଜାଣେିଲ, 18 ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, “ବଡ଼ ବଡ଼
ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଗମୁ୍ଫା ମୁହଁକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦଅି ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଜଗିବା ପାଇଁ
େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କର। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ଅ। େସମାନଙୁ୍କ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କର।
େସମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ନଗରେର ପହଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
େଦଇଛନି୍ତ।”

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 9:18 172 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 10:19
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20 ଏହପିରି ଭାବେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକେଲ। କିନୁ୍ତ େକେତକ ଶତ୍ରୁ  ଖସଯିାଇ
େସମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ନଗରେର ଲୁଚ ିରହେିଲ। 21 ଯୁଦ୍ଧ ପେର ଯିେହାଶୂୟ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ମକ୍େକଦା ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ
େସ େଦଶେର େକୗଣସ ିେଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛି
କହବିାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

22 ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, “ଗମୁ୍ଫା ମୁହଁରୁ ପଥର ଖଣ୍ତାମାନ କାଢ଼ ଏବଂ
େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜାଙୁ୍କ େମା’ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ।” 23 େତଣୁ
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର େଲାକମାେନ େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜାଙୁ୍କ ଗମୁ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ଥିେଲ ଯିରୁଶାଲମର, ହେିବ୍ର ାଣର, ଯମୂର୍ତର,
ଲାଖୀଶ୍ର ଏବଂ ଇେଗ୍ଲାନର ରାଜାମାେନ। 24 େସମାେନ େସହି
ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ ଏବଂ ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସଠାକୁ ପଠାଇେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସମସ୍ତ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ
ସହତି ଆସେିଲ, “ପାଖକୁ ଆସ ଏବଂ ଏ ରାଜାମାନଙ୍କ େବକେର ପାଦ
ଦଅି।” ତହିଁେର େସମାେନ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ େବକେର ପାଦ
େଦେଲ।

25 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଉପସି୍ଥତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସେମ୍ୱାଧନ କରି
କହେିଲ, “େଯାଦ୍ଧା ଏବଂ ସାହସୀ ହୁଅ! ଭୟ କର ନାହିଁ! ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇବ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଭବଷି୍ୟତେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
କିପରି ଅବସ୍ଥା କରିେବ ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ।”

26 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଘାତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି
ପାଞ୍ଚଟା ଗଛ ଡ଼ାଳେର ଟଙ୍ଗାଇେଲ। ଆଉ େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହି
ଗଛେର ଝୁଲ ିରହଥିିେଲ। 27 ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଜ୍ଞା
େଦଲା ପେର େଲାକମାେନ େସହ ିବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଳକୁ େନେଲ
ଓ େଯଉଁ ଗମୁ୍ଫାେର େସମାେନ ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ଥିେଲ, ତାହା ଭତିରକୁ
େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ ଓ େସହ ିଗମୁ୍ଫା ମୁହଁେର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର େଦଇ ବନ୍ଦ
କେଲ ଯାହାକି ଆଜିଯାଏ ଅଛ।ି

28 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିଦନି ମକ୍େକଦା ଅକି୍ତଆର କରି
ଖଡ଼୍ଗ ଧାରେର ନଗରକୁ ଓ ତାହାର ରାଜାକୁ ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ। କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରଖିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣ ିେସ େଯପରି ଯିରୀେହା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିଥିେଲ,
େସହପିରି ମକ୍େକଦା ରାଜା ପ୍ରତ ିକେଲ।

ଦକି୍ଷଣାବତ୍ତର୍ ନଗରଗଡୁ଼କି କରଗତ କେଲ

29 ତା’ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ମକ୍େକଦାରୁ ଲବି୍ନାକୁ ଗେଲ। ଏବଂ େସ ସହରକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 30

ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିନଗରକୁ ତା’ର ରାଜା ସହତି ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ସହରର ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡାେର ହତ୍ୟା
କେଲ, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ, େସ େଯପରି ଯିରୀେହା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି
କରିଥିେଲ, ଏହ ିରାଜାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଯିେହାଶୂୟ େସହପିରି କେଲ।

31 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ
ଲବି୍ନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲାଖୀଶ୍କୁ ଗେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାେନ େସ ସହରକୁ େସନା ଛାଉଣ ିକରି ରଖିେଲ। ଏବଂ ତାହାକୁ
ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 32 ସଦାପ୍ରଭୁ ଲାଖୀଶ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସହାୟ
େହେଲ। େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର େସ ସହରକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େସ ସହରର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
େଯପରି ଭାବେର ଲବି୍ନାେର କରିଥିେଲ। 33 େଗଷର୍ର ରାଜା େହାରମ
ଲାଖୀଶ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶୂୟ ତାଙୁ୍କ ଓ
ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

34 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଲାଖୀଶ୍ରୁ
ଇେଗ୍ଲାନ୍କୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସମାେନ େସନାଛାଉଣ ିକରି ସହରକୁ
ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 35 େସହ ିଦନି େସମାେନ ସହରକୁ ନଜି ଅଧୀନକୁ

ଆଣେିଲ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ, େଯପରି ଲାଖୀଶ୍େର ହତ୍ୟା
କରିଥିେଲ।

36 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ
ଇେଗ୍ଲାନ୍ରୁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଗେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଆକ୍ରମଣ
କେଲ। 37 େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣ ଏବଂ ତା’ ପାଖେର ଥିବା େଛାଟ
ସହରଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ନଜି ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ। ଇେଗ୍ଲାନ୍େର ଠିକ୍ େଯପରି
େସମାେନ ଇେଗ୍ଲାନ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିେଲ, େସହପିରି େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣକୁ
ଧ୍ୱଂସ କେଲ ଏବଂ ଏହାର ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ,
କାହାରିକୁ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଓ
ଧ୍ୱଂସ କେଲ।

38 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ
ଦବୀରକୁ େଫରିେଲ ଏବଂ େସହ ିସହରକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 39

େସମାେନ ଦବୀର ସହରକୁ ନଜିର କରଗତ କେଲ, ତାହାର ରାଜାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
କରଗତ କେଲ। ଏବଂ ତା’ର ନକିଟେର ଥିବା େଛାଟ ସହରଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ
ନଜି ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ। ଏବଂ େସ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। କାହାରିକୁ ଜୀବତି ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ
ହେିବ୍ର ାଣ ସହରକୁ ଓ ଲବି୍ନା ଓ ଏହାର ରାଜାଙୁ୍କ କଲାପରି, ଦବୀର
ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।

40 ଏହପିରି ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ ପବର୍ତମୟ େଦଶ େନେଗଭ, ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ
ଓ ପୂବର୍ସ୍ଥ ପାଦେଦଶୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କେଲ। େସ କାହାରିକୁ
େସଠାେର ଜୀବତି ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏପରି
କରିବା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ।

41 ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କାେଦଶ ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ଗିବେିୟାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଶନର ସମସ୍ତ େଦଶ ପରାସ୍ତ କେଲ। 42

ଯିେହାଶୂୟ ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଶ ଓ ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ଏକାେବଳେକ ହସ୍ତଗତ
କେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ। 43 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ଗିଲ୍ଗଲ୍ଠାେର
ଥିବା ଶିବରିକୁ େଫରିେଲ।

ଉତ୍ତର ଭାଗର ନଗରଗଡୁ଼କୁି ପରାସ୍ତ କେଲ

ହାତ୍େସାର ରାଜା ଯାବୀନ୍ ଏହକିଥା ଶୁଣେିଲ। େତଣୁ େସ
ମନସ୍ଥ କେଲ, େକେତକ ରାଜାମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ
ଏକତ୍ର କରିେବ। େସ ମାେଦାନର ରାଜା େଯାବବ, ଶିେମ୍ରାଣର

ରାଜା ଓ ଅକ୍ଷଫର ରାଜାଙୁ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। 2 ପୁଣ ିଉତ୍ତର
ପାବର୍ତୀୟ େଦଶର ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ଆରବଙୁ୍କ, ଗାଲଲିୀହ୍ରଦର ଦକି୍ଷଣକୁ,
ପଶି୍ଚମସ୍ଥ ପାବର୍ତୀୟ ମାଳଭୂମିକୁ ଓ ପଶି୍ଚମେର ଦେଫାନ େଦାରଙୁ୍କ। 3

ଯାବୀନ୍ ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ େଦଶୀୟ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ
ଓ ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ ଓ ପିରିଷୀୟମାନଙ୍କ ଓ ପବର୍ତସ୍ଥ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ ଓ
ହେମର୍ାଣର ଅଧଃସି୍ଥତ ମିସି୍ପ େଦଶୀୟ ହବି୍ବୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା
ପଠାଇେଲ। 4 ତହିଁେର େସମାେନ ନଜିର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ରଥାେରାହୀମାନଙ୍କ ସହତି ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ଏହା ଥିଲା
ଏକ ବରିାଟ େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣ।ି ଏହା େଦଖା ଯାଉଥିଲା ସେତ େଯପରି,
ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ, ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ପରି।

5 ସମସ୍ତ ରାଜାମାେନ ଏକ େଛାଟ ନଦୀ େମେରାମ୍ କୂଳେର ଏକତି୍ରତ
େହେଲ। ଏବଂ ଏହ ିଛାଉଣେିର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଏକତି୍ରତ
େହେଲ। ଏବଂ ଏହଠିାେର ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ।

6 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସ ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ସହାୟ େହବ।ି ଆସନ୍ତା କାଲ ିଏହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର େଘାଡ଼ାମାନଙୁ୍କ େଛାଟା
କରି େଦବ ଓ ରଥଗଡୁ଼କୁି େପାଡ଼ ିେଦବ।”

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 10:20 173 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 11:6
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7 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହତି
ଆସ ିହଠାତ୍ େମେରାମ୍ ନଦୀ କୂଳେର େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 8

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସହାୟ େହେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଓ ମହାସୀେଦାନ ଓ
ମିଷ୍ରେଫାତ୍ମୟିମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପୂବର୍ ଦଗିେର ମିସି୍ପର ସମସ୍ଥଳୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େନେଲ। ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ। 9 ଯିେହାଶୂୟ ଏହପିରି
କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ େଯପରି କରିବାକୁ କହଥିିେଲ। େସ େଘାଡ଼ାମାନଙୁ୍କ
େଛାଟା କରି େଦେଲ ଓ ରଥଗଡୁ଼କି େପାଡ଼ ିେଦେଲ।

10 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଫରି ଆସେିଲ ଓ ହାତ୍େସାର ସହରକୁ
କରଗତ କେଲ ଓ ତା’ର ରାଜାକୁ ଖଣ୍ଡାେର ଆଘାତ କେଲ। ପୂବର୍ରୁ
ହାତ୍େସାର େସହସିବୁ ରାଜ୍ୟର ମୂଖ୍ୟ ସହର ଥିଲା। 11 ଇସ୍ରାଏଲର
େସୖନ୍ୟମାେନ େସ ସହରର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାେନ
ସହରର ସମସ୍ତ େଲାକକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ। କାହାରିକୁ ଜୀବତି ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।
ତା’ପେର େସମାେନ ହାତ୍େସାର ସହରକୁ ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କେଲ।

12 ଯିେହାଶୂୟ େସ ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ସହରଗଡୁ଼କି ନଜି ଅଧୀନକୁ
ଆଣେିଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାେବ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଏହ ିସହରର ରାଜାଗଣକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ଏହପିରି ଭାବେର ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ। 13

ମାତ୍ର ନଜି ନଜି କୁଦ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ନଗରମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ
ହାତ୍େସାର ବନିା ଆଉ େକୗଣସ ିନଗର ଇସ୍ରାଏଲ ଦଗ୍ଧ କେଲ ନାହିଁ।
ତାହା ଯିେହାଶୂୟ ଦଗ୍ଧ କେଲ। 14 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ
େସହସିବୁ ନଗରର ଦ୍ରବ୍ୟାଦ ିଓ ପଶୁଗଣଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ଲୁଟ୍ କରି
େନେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଖଣ୍ତା ଦ୍ୱ ାରା
ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ଜୀବତି ରହବିା ପାଇଁ େଦେଲ
ନାହିଁ। 15 ବହୁ ଦନି ପୂବର୍ରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର େସବକ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
ଯିେହାଶୂୟ ମଧ୍ୟ େସହପିରି କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି
ଆଜ୍ଞାମାନ େଦଇଥିେଲ, େସ ସବୁ କଥାରୁ େକୗଣସଟିକୁି ଅନ୍ୟଥା କେଲ
ନାହିଁ।

16 ଏହପିରି ଯିେହାଶୂୟ େସହସିବୁ ପ୍ରେବଶ ଓ େସଠାକାର ପବର୍ତମୟ
େଦଶ ଓ ସମସ୍ତ େନେଗଭ ଓ େଗାଶନର ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶ ଓ ପଶି୍ଚମସ୍ଥ
ତଳଭୂମି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ତହିଁର ତଳ ଭୂମିକୁ ନଜି
ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ। 17 େସୟୀରଗାମୀ ହାଲକ୍ ପବର୍ତଠାରୁ ହେମର୍ାଣ
ପବର୍ତର ନୀଚସ୍ଥ ଲବିାେନାନ୍ ସମସ୍ଥଳୀେର ଥିବା ବାଲ୍ଗାଦ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ
େଦଶ ହସ୍ତଗତ କେଲ। ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
18 ଯିେହାଶୂୟ ଏହସିବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ। 19 େକବଳ େଗାଟଏି ନଗର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଶାନି୍ତ ଚୁକି୍ତ କେଲ।
ତାହା ଥିଲା ଗିବେିୟାନ ନବିାସୀ ହବି୍ବୀୟ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହର ଯୁଦ୍ଧେର
ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହଲା। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ।
େଯପରି େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସେିବ ଓ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିା କରୁଣାେର ଧ୍ୱଂସ େହେବ। ଏହା େମାଶାଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େହଲା।

21 େସହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆସ ିପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ, ହେିବ୍ର ାଣରୁ,
ଦବୀରରୁ, ଅନାବରୁ, ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଅନାକୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ୍କ ନଗର ସେମତ େସମାନଙୁ୍କ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ନବିାସ
କେଲ। 22 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର େଦଶେର ଅନାକୀୟମାନଙ୍କର େକହି
େହେଲ ଜୀବତି ରହେିଲ ନାହିଁ। େକବଳ ଘସାେର ଗାଥ୍ ଓ ଅସ୍େଦାଦେର
େକହ ିେକହ ିରହଗିେଲ। 23 ଏହପିରି ଭାବେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର, ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଦଶ ହସ୍ତଗତ
କେଲ ଓ ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶର ବଭିାଗନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହା େଦେଲ। େତଣୁ େଦଶ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

ରାଜାମାେନ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ େହେଲ

ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େଦଶଗଡୁ଼କୁି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
ନଜି ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ। ଅେଣ୍ଣର୍ାନ୍ ପବର୍ତଠାରୁ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଆରାବହଃର ପୂବର୍ ଦଗିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙୁ୍କ

ପରାସ୍ତ କେଲ।
2 ହଷି୍େବାନ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ସହରର ସୀେହାନ ରାଜାଙୁ୍କ

ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଗିରି ସଙ୍କଟ ନକିଟସ୍ଥ ଆେରେୟରଠାରୁ ଓ
ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଓ ଗିଲୟିଦର ଅଦ୍ଧର୍ େଦଶଠାରୁ ଅେମ୍ମାନ
ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମାସି୍ଥତ ଯେବାକ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କେଲ। 3

େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଗାଲଲିୀହ୍ରଦର ପୂବର୍ ତୀର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ େବୖତ୍ଯିଶିେମାତର ପଥେର ପଦାଭୂମିସି୍ଥତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର
ପୂବର୍ତୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପିସ୍ଗାର ଅଧଃସି୍ଥତ ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

4 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଓଗ୍ ଥିେଲ,
ରଫାୟୀୟ ବଂଶଧର, େସ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ଓ ଇଦି୍ର ୟୀେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ।
5 ଓଗ୍ ମଧ୍ୟ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତେର, ସଲଖାେର, ଗଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଓ
ମାଖାଥୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ବାଶନ େଦଶେର ଓ
ହଷି୍େବାନ୍ର ରାଜା ସୀେହାନର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗିଲୟିଦର ଅଦ୍ଧର୍ େଦଶେର
ଶାସନ କରୁଥିେଲ।

6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ େମାଶା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସ
ରାଜାଗଣଙ୍କର େଦଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିେଲ। େମାଶା େସମାନଙ୍କର
େଦଶଗଡୁ଼କି ଗାଦୀୟ, ରୁେବନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଏବଂ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍
ପରିବାରବଗର୍କୁ େଦେଲ।

7 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େଦଶର
ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଥିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଏହ ିଆକ୍ରମଣର େନତୃତ୍ୱ
େନଇଥିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିେଦଶଗଡୁ଼କୁି ବାରଟ ିପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେର
ବାଣି୍ଟ େଦଇଥିେଲ। େସହ ିେଦଶଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ। େସହ ିଲବିାେନାନ୍ର ବାଲଗାଦ୍ଠାରୁ େସୟୀରର ହାଲକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉପତ୍ୟକାଗଡୁ଼କି ଥିଲା। 8 ପବର୍ତମୟ େଦଶ, ତଳଭୂମି, ଯଦ୍ଦର୍ନର
ଉପତ୍ୟକା, ପୂବର୍ର ପବର୍ତଗଡୁ଼କି, େନେଗଭ ଓ ମରୁଭୂମି ହୀତ୍ତୀୟ
ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ଓ ହବି୍ବୀୟମାେନ େସଠାେର ବାସ
କେଲ। େସହସିବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ତାଲକିା ନମି୍ନେର ଦଆିଗଲା:

9 ଯିରୀେହାର ରାଜା 1
େବୖେଥଲ୍ର ନକିଟସ୍ଥ ଅୟର ରାଜା 1
10 ଯିରୁଶାଲମର ରାଜା 1
ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା 1
11 ଯମୂର୍ତର ରାଜା 1
ଲାଖୀଶ୍ର ରାଜା 1
12 ଇେଗ୍ଲାନର ରାଜା 1
େଗଷର୍ର ରାଜା 1
13 ଦବୀରର ରାଜା 1
େଗଦରର ରାଜା 1
14 ହମର୍ାର ରାଜା 1
ଅରାଦର ରାଜା 1
15 ଲବି୍ନାର ରାଜା 1
ଅଦୁଲ୍ଲ ମର ରାଜା 1
16 ମକ୍େକଦାର ରାଜା 1
େବୖେଥଲ୍ର ରାଜା 1
17 ତପୂହର ରାଜା 1
େହଫରର ରାଜା 1
18 ଅେଫକର ରାଜା 1
ଲାଶାେରାଣର ରାଜା 1
19 ମାେଦାନର ରାଜା 1
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ହାତ୍େସାରର ରାଜା 1
20 ଶିେମ୍ରାଣ ମେରାଣର ରାଜା 1
ଅକ୍ଷଫର ରାଜା 1
21 ତାନ କର ରାଜା 1
ମଗିେଦ୍ଦାର ରାଜା 1
22 େକଦଶର ରାଜା 1
କମିର୍ଲସ୍ଥ ଯଗି୍ନଯାମର ରାଜା 1
23 େଦାର ଉପପବର୍ତସି୍ଥତ େଦାରର ରାଜା 1
ଗିଲ୍ଗଲସ୍ଥ େଗାୟିମର ରାଜା 1
24 ତସିର୍ାର ରାଜା 1

େସମାେନ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ସବର୍େମାଟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 31

ଅଧିକୃତ ନ େହାଇଥିବା େଦଶ

େଯେତେବେଳ ଯିେହାଶୂୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧ େହାଇଗେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିେହାଶୂୟ ତୁେମ୍ଭ ବୁଢ଼ା
େହାଇଗଲଣ।ି କିନୁ୍ତ ଆହୁରି ଅେନକ େଦଶକୁ ଜୟ କରିବା

ପାଇଁ ବାକି ଅଛ।ି 2 ତୁେମ୍ଭ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ଅଧୀନକୁ
େନଇ ନାହଁ, େସଗଡୁ଼କି େହଲା ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ,
ଗଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। 3 ଶୀେହାରଠାରୁ ମିଶରର ସୀମାବତ୍ତର୍ୀ
ଇେକ୍ର ାଣ ଓ ତା’ର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ
େନଇ ନାହଁ। ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା େସହ ିେଦଶ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ଅେଟ। ଏହି
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙୁ୍କ ଯଥା: ଗାଜା, ଅସେଦାଦ୍, ଅସି୍କେଲାନ, ଗାଥ୍ ଓ ଇେକ୍ର ାଣର
େନତାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ େହବ। 4 ଦକି୍ଷଣେର ବାସ
କରୁଥିବା ଅବ୍ବୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ େହବ। ତୁମ୍ଭକୁ
କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ଏବଂ ସୀେଦାୟନୀୟମାନଙ୍କର ମିୟାରା
ଓ ଅେଫକ୍ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ
େହବ। 5 ତୁେମ୍ଭ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗିବଲୟିମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନାହଁ।
ଏବଂ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତର ତଳସି୍ଥତ ବାଲ୍ଗାଦ୍ଠାରୁ ହମାତେର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୂବର୍ ଦଗିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲବିାେନାନ୍। ଏମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ।

6 “ସୀେଦାନୀୟ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ ,
ଲବିାେନାନ୍ଠାରୁ ମିଷ୍ରେଫାତ୍ମୟିମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶେର କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବୁ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସହ ିେଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ େକବଳ ବାଣି୍ଟ ଦଅି। 7

ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଧିକାର ନମିିତ୍ତ ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶକୁ ଏହି
ଭୂମି ବଣ୍ଟନ କରିଦଅି।”

େଦଶଗଡୁ଼କିର ବଣ୍ଟନ

8 ରୁେବନ୍ର ବଂଶ, ଗାଦ୍ ଏବଂ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶଧରମାେନ
େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ େନଇ ଯାଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ େମାଶା,
ତାଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶଗଡୁ଼କି େଦଇଛନି୍ତ। ତାହା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ ଭାଗେର।
9 ଅେଣ୍ଣର୍ାନ୍ ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ୍ୟକାର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଓ ଦୀେବାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମଦବାର ସମସ୍ତ ସମଭୂମି। 10

େସହ ିସମସ୍ତ ସହରେର ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ରାଜା ସୀେହାନ େସହି
େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିେଲ। େସ ହଷି୍େବାନେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ। େସହି
େଦଶ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 11 ଗିଲୟିଦ ଓ
ଗଶୁରୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମୁଦାୟ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ
ଓ ସଲଖା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଶନ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 12 ରାଜା
ଓଗ୍ର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ େସହ ିେଦଶେର ଥିଲା ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶଧର।
ରାଜା ବାଶନେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ। ପୂବର୍ କାଳେର େସ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ଏବଂ
ଇଦି୍ର ୟୀେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ। ଅତୀତର େମାଶା େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
େଦଶକୁ କରଗତ କରିଥିେଲ। 13 ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ
ଗଶୁରୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଇ ନ ଥିେଲ। ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

14 େକବଳ େଲବୀ ଏକ ବଂଶଧର େଯ କି ଜମା ଭୂମି ପାଇ ନ
ଥିେଲ। େଲବୀୟମାେନ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େହାମବଳି ପାଇେଲ, ଯାହାକି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଥିଲା।

15 େମାଶା ରୁେବନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
େଗାତ୍ରାନୁସାେର ଅଧିକାର େଦେଲ। 16 ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ
ଅେରାେୟରଠାରୁ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଓ େମଦବା ନକିଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ସମତଳ ଭୂମି େସମାନଙ୍କର ସୀମା ଥିଲା। 17 ହଷି୍େବାନ୍ ଓ ସମତଳ
ଭୂମିସି୍ଥତ ଦୀେବାନ ଓ ବାମତ୍ବାଲ ଓ େବୖତ୍ବାଲ ମିେୟାନ। 18 ଯହସ୍,
କେଦେମାତ୍ ଓ େମଫାତ୍। 19 କିରିୟାଥୟିମ୍, ସବି୍ମା ଓ ତଳ ଭୂମିର
ପବର୍ତସ୍ଥ େସରତ୍ ସହର। 20 େବୖଥ୍ପିେୟାର, ଅସେଦାତ୍, ପିସ୍ଗା,
େବୖଥ୍ଯିଶିେମାତ୍ ତହିଁର ଏହ ିସମସ୍ତ ନଗର। 21 ଏହପିରି ସମତଳର
ସମସ୍ତ ନଗରକୁ ମିଶାଇ ଓ ଇେମାରୀୟର ରାଜା ସୀେହାନ, ଯିଏ
ହଷି୍େବାନେର ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିେଲ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଏହି
େଦଶ ଗଠିତ େହଲା। େମାଶା ତାଙୁ୍କ ଓ ମିଦୟିନର େନତୃବଗର୍ ଓ
ସୀେହାନର ରାଜପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଇବ,ି େରକମ, ସୂର, ହର ଓ େରବାକୁ
ପରାସ୍ତ କେଲ। 22 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଖଣ୍ଡାେର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ, ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ ବଲିୟିମକୁ
ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ। 23 ଆଉ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ, ରୁେବନ୍କୁ ଦଆିଯାଇଥିବା
େଦଶର ସୀମା ଥିଲା। ରୁେବନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ ସହର
ଓ େକ୍ଷତ ପାଇେଲ।

24 ଏହା େହଉଛ ିେସହ ିଭୂମି, ଯାହାକୁ ଗାଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ
େଗାଷ୍ଠୀଅନୁସାେର େମାଶା ଦାନ କରିଥିେଲ। େମାଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଂଶଧରକୁ ଜମି ଦାନ କରିଥିେଲ।

25 ଯାେସରମାନଙ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ଗିଲୟିଦର ସମସ୍ତ ସହର େମାଶା
େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅେଦ୍ଧର୍କ ଜମିକୁ ଦାନ
କରିଥିେଲ। ତାହା ଅେରାେୟର ପୂବର୍ସି୍ଥତ ରବ୍ବାରଠାେର ଥିଲା। 26

ହଷି୍େବାନ୍ଠାରୁ ରାମତ୍ ମିସ୍ପୀ ଓ ବଟନୀମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ମହନୟୀମଠାରୁ
ଦବୀର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। 27 େବୖଥାରମର ଓ େବୖଥାନମି୍ରାର ଓ
ସୁକ୍େକାତ୍ର ଓ ସେଫାନ୍ର ଉପତ୍ୟକା େସହ ିେଦଶେର ସାମିଲ୍ ଥିଲା।
ଅବଶିଷ୍ଟ େଦଶ ଯାହାକି ହଷି୍େବାନର ରାଜା ସୀେହାନ ଦ୍ୱ ାରା ଶାସତି
େହଉଥିଲା, େସହ ିେଦଶ ମଧ୍ୟେର ସାମିଲ୍ ଥିଲା। 28 ଏହ ିସ୍ଥାନ ଯାହାକି
େମାଶା ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ। ତାଲକିାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସହର
େସହ ିେଦଶେର ସାମିଲ୍ ଥିଲା। େମାଶା େସହ ିେଦଶକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗାଦୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀକୁ େଦେଲ।

29 ଆଉ େମାଶା ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ପରିବାରବଗର୍କୁ େସମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ
ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା େଦଶକୁ େଦେଲ।

30 େସହ ିଭୂମି ମହନୟୀମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େହଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାଶନର
ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ େହଲା। ଯାହାକି ଓଗ୍ର ରାଜା ବାଶନର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା।
ବାଶନ ଅଧୀନର େମାଟ 60 ଟ ିସହର ଥିଲା। 31 ଅେଦ୍ଧର୍କ ଗିଲୟିଦ,
ଅଷ୍ଟାେରାତ୍, ଇଦି୍ର ୟୀ ସହ ଏହ ିେଦଶ ସାମିଲ୍ ଥିଲା। ମନଃଶିର ପୁତ୍ର
ମାଖୀରର ବଂଶଧରଗଣଙୁ୍କ ଏହସିବୁ େଦଶ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଅେଦ୍ଧର୍କ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏହ ିେଦଶ ପାଇେଲ।

32 େମାଶା ଏହ ିଭୂମିଗଡୁ଼କି ଏହ ିପରିବାରବଗର୍କୁ େଦେଲ।
େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ େମାୟାବଠାେର ଛାଉଣ ିକରିଥିେଲ, େମାଶା
ଏପରି କେଲ। ଏହା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଆରପାରିର ଯିରୀେହାର ପୂବର୍େର
ଥିଲା। 33 େମାଶା େଲବୀ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଆେଦୗ ଭୂମି େଦଇ ନ
ଥିେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େଯ
େସ ନେିଜ େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ।

ଯାଜକ ଇଲୟିାସର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରଧାନବଗର୍ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ, ଭୂମି
କିପରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଣ୍ଟା େହବ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ବହୁ

ଦନି ପୂବର୍ରୁ େମାଶାଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ କିପରି ଭାବେର େଲାକମାନଙୁ୍କ

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 12:20 175 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 14:2
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େସ ଭୂମି ବାଣ୍ଟ କରିେବ। ନଅ ବଂଶର େଲାକ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ନଷି୍ପତି୍ତ େଦେଲ କିଏ େକଉଁ ଭୂମି ପାଇବ। 3 େମାଶା
ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାରିେର ଦୁଇଟ ିବଂଶ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶକୁ େସମାନଙ୍କର ଭୂମିର
ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିେଦଶ େଦଇ ନ
ଥିେଲ, େଯପରି ଅନ୍ୟ ପରିବାରବଗର୍ ପାଇଥିେଲ। 4 ବାରଟ ିବଂଶଧରଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ। େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଦୁଇଟି
ବଂଶେର ବଭିକ୍ତ େହେଲ। େସମାେନ େହେଲ, ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ। ଏବଂ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶଧରମାେନ କିଛ ିକିଛ ିଭୂମି ଲାଭ କେଲ। କିନୁ୍ତ େଲବୀ
ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଭୂମି ଦଆିଗଲା ନାହିଁ। ଯାହା େହଉ େସମାନଙୁ୍କ
େକବଳ ଏକ େଛାଟ ସହର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦଆି ଯାଇଥିଲା।
େସହ ିସହର ଗଡୁ଼କି େହଲା, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ର େଦଶ, େସମାନଙ୍କର
ପଶୁମାେନ ଚରିବା ପାଇଁ କିଛ ିପଡ଼ଆି ଦଆିଯାଇଥିଲା। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ, ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିପରି
ଭାବେର ଭୂମିବାଣ୍ଟ େହବ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନେିଦ୍ଦର୍ଶମେତ ଭୂମିଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କ ଭତିେର ଭାଗ କରି େନେଲ।

କାେଲବ୍ ତାଙ୍କର ଭୂମି ପାଇେଲ

6 ଦେିନ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ଠାରୁ କିଛ ିେଲାକ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ଥିବା
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େଲାକ
ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କାେଲବ୍, େଯ କି କନସିୀୟ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର
ଥିଲା। କାେଲବ୍ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ମେନଥିବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର କାେଦଶ ବେଣ୍ଣର୍ୟେର ଯାହା କହଥିିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର
େସବକ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ ଯାହା ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଓ େମା’ ବଷିୟ। 7

େମାେତ େଯେତେବେଳ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସବକ େମାଶା େମାେତ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାେଦଶ
ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ ପଠାଇ ଥିେଲ। ମୁଁ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କଲ ିତାହା େମାଶାଙୁ୍କ
ଜଣାଇଲ।ି 8 େମାର ସାଙ୍ଗେର ଅନ୍ୟ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନରୁିତ୍ସାହତି କେଲ, େସମାନଙ୍କ ଖବରେର। ମୁଁ କିନୁ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ େହାଇ ରହଲି।ି 9 େତଣୁ େସହ ିଦନି, େମାଶା
େମା’ଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ, ‘େଯଉଁ ଭୂମିେର ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭଲଲି, ତାହା ତୁମ୍ଭର
େହବ। ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାେନ ଚରିଦନି ପାଇଁ େସ ଭୂମିର ମାଲକିାନା
ପାଇେବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସ ଭୂମି େଦବ ିକାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ରହଲି।’

10 “ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହ ି45 ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ
ରଖିଛନି୍ତ , େଯେହତୁ େସ କହଥିିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହା କହଲିା
ସମୟରୁ ଆେମ୍ଭ ମରୁଭୂମିେର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲୁ। ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ 85 ବଷର୍
େହଲାଣ।ି 11 ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ େସହପିରି ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଛ ିେଯେତେବେଳ
େମାଶା େମାେତ ପଠାଇ ଥିେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଥିଲ।ି ମୁଁ େସେତେବେଳ େଯପରି େଯାଦ୍ଧା ଥିଲ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ େସହପିରି େଯାଦ୍ଧା ଅଛ।ି 12 େତଣୁ େମାେତ ବତ୍ତର୍ମାନ େସହି
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଦଅି, େମାେତ ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ବହୁ ଦନି ପୂବର୍ରୁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଲଢ଼ଡ଼ୁଆ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଶୁଣଥିିଲ, େଯଉଁମାେନ କି େସଠାେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ନଗର ଗଡୁ଼କି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଓ ସବୁ ଦଗିରୁ ସୁରକି୍ଷତ
ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େମା’ ସହତି ଥାଇ ପାରନି୍ତ। ଏବଂ
ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ େସହ ିଭୂମିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େନବ।ି”

13 ଯିେହାଶୂୟ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ
ହେିବ୍ର ାଣ ସହରକୁ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ। 14 ଏବଂ େସହ ିସହର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍ର ବଂଶଧରମାେନ େଭାଗ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େହେଲ କନସିୀୟ, େଯଉଁମାେନ କି ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଅଧିକାର
କରିଛନି୍ତ। େସ ଭୂମି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରେର ଅଛ ିକାରଣ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅନୁଗତ ଥିେଲ। 15

ଅତୀତେର େସ ସହରର ନାମ ଥିଲା କିରିୟଥ-ଅବର୍। ଏହ ିସହର

େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅବର୍।
ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାେର ଏ ଭୂମିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପେର େସ ଭୂମିେର ଶାନି୍ତ େଫରି ଆସଲିା।

ଯିହୁଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି

ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ବାଣ୍ଟ େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ନୁସାେର ଇେଦାମ ସୀମା ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସନି୍ ମରୁଭୂମିର
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗେର ଥିଲା। 2 େସମାନଙ୍କ

ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଅଥର୍ାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦଗି ଅଭମିୁଖ
ଆଖାତଠାରୁ ଥିଲା। 3 ଏହ ିସୀମା ଦକି୍ଷଣ ଦଗିର ଅକ୍ରବ୍ଦୀମ ଘାଟ ିେଦଇ
ସନି୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣେର କାେଦଶ ବେଣ୍ଣର୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ
ଉଠିଲା ତହିଁ ହେିଷ୍ରାଣ େଦଇ ଅଦ୍ଦର ଉପରକୁ ଉଠି କକର୍ା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଲକିରି
ଗଲା। 4 ଏହ ିସୀମା ଅସ୍େମାନରୁ ମିଶର ନଦୀ ପାେଖ ପାେଖ ବାହାରି
ଗଲା। ଏବଂ େସହ ିସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ସମୁଦ୍ର  ଥିଲା, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଦକି୍ଷଣ ଦଗି।

5 ପୂବର୍ ସୀମା ଯଦ୍ଦର୍ନର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ଯାଏ ଥିଲା।
ଉତ୍ତର ସୀମା ଯଦ୍ଦର୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ସମୁଦ୍ର ର ଅଖାତଠାରୁ ଥିଲା। 6 ଏହା

ପେର ଉତ୍ତର ସୀମା ଓ େବୖଥଗ୍ଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠି େବୖଥ୍ଅରାବାର ଉତ୍ତର
େଦଇ ଗଲା। ତହୁଁ େସ ସୀମା େବାହନର ପ୍ରସ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। େବାହନ
ଥିେଲ ରୁେବନ୍ର ପୁତ୍ର। 7 ଏହପିରି ଭାବେର େସହ ିସୀମା ଆେଖାର
ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଦବୀର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଏହପିରି ନଦୀର ଦକି୍ଷଣ ପାରିସ୍ଥ
ଅଦୁମ୍ମୀମ୍ ଘାଟ ିସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ଯାଇଛ ିଓ
ଐନ୍ େଶମଶ୍ ନାମକ ଜଳାଶୟ ଆଡ଼କୁ ଚଳିଲା ଓ ତହିଁର େଶଷଭାଗ
ଐନ୍-େରାେଗଲ୍ ନକିଟେର ଥିଲା। 8 େସହ ିସୀମା ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକା
େଦଇ ଉଠି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଯିବୂଷ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଏହାକୁ
ଯିରୁଶାଲମ କହନି୍ତ। ଏହପିରି େସହ ିସୀମା ପଶି୍ଚମେର ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଏହା ରଫାୟିମ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଥିଲା। 9 େସହ ିସ୍ଥାନଠାରୁ ସୀମା େସହ ିପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗଠାରୁ ନେିପ୍ତାହର
ଜଳ ନଝିର୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଓ ଇେଫ୍ର ାଣ ପବର୍ତସ୍ଥ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଗଲା।
ପୁଣ ିେସହ ିସୀମା କିରିୟାଥ-ଯିୟାରୀମ୍ ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ବାଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବସି୍ତୃତ େହଲା। 10 ଏହା ପେର େସହ ିସୀମା ବାଲାଠାରୁ େସୟୀର ପବର୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ବୁଲକିରି ବସାେଲାନ୍ ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଯିୟାରୀମ୍
ପବର୍ତର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତହୁଁ େସ େବୖଥ୍େଶମଶେର ପଡ଼ି
ତମି୍ନା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 11 ଏହା ପେର େସ ସୀମା ଇେକ୍ର ାଣର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। େସଠାରୁ େସ ଶକ୍େକେରାନ୍ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ ଥିଲା
ଓ ବାଲା ପବର୍ତେର ପଡ଼ ିଯବନେିୟଲ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। େସହ ିସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତ
ଭାଗ ସମୁଦ୍ର  ଥିଲା। 12 ପଶି୍ଚମ ସୀମା ମହାସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ନଜି ନଜି ବଂଶ ଅନୁସାେର ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସୀମା ଏହପିରି ଥିଲା।

13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର
କାେଲବ୍କୁ ଯିହୁଦାର କିଛ ିଅଂଶ େଦବା ପାଇଁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା
ଅନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ କାେଲବ୍କୁ େଦଶର କିଛ ିଅଂଶ େଦେଲ। ଯିେହାଶୂୟ
ତାଙୁ୍କ କିରିୟଥ ଅବର୍ ନଗର େଦେଲ। ତାହା ହିଁ ହେିବ୍ର ାଣ। ଅବର୍ ଅନାକର
ପିତା ଥିେଲ। 14 କାେଲବ୍ େସଠାରୁ ଅନାକର ବଂଶ େଶଶୟ ଓ
ଅହୀମାନ୍ ଓ ତଲ୍ମୟ ନାମକ ଅନାକର ତନି ିପୁତ୍ରକୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ। 15

ଏହା ପେର କାେଲବ୍ ଦବୀର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
ପୂବର୍କାଳେର େସହ ିକିରିୟଥ େସଫର ନାମେର ବଖି୍ୟାତ ଥିଲା। 16

କାେଲବ୍ କହେିଲ, “ମୁଁ କିରିୟଥ େସଫରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସହତି ସହେଯାଗ କରି କିରିୟଥ େସଫରକୁ ପରାସ୍ତ
କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ େମାର କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାରକୁ ତାଙ୍କ ସହ
ବବିାହ େଦବ।ି”

17 କାେଲବ୍ର ଭାଇ କନସର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲ େସ ସହରକୁ ପରାସ୍ତ
କେଲ। େତଣୁ କାେଲବ୍ ନଜିର କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ନୀେୟଲ ସହତି ବବିାହ
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େଦେଲ। 18 ଅକ୍ଷା ଅତ୍ନୀେୟଲ ସହତି ଯିବାକୁ ବାହାରେନ୍ତ, ଅକ୍ଷା
ଅତ୍ନୀେୟଲକୁ କହେିଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙୁ୍କ କିଛ ିଭୂମି ମାଗିବା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷାର
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ତାଙ୍କ ଗଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ
ପଡ଼ବିା ସମୟେର କାେଲବ୍ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଆଉ କ’ଣ
ଦରକାର?”

19 ଅକ୍ଷା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।
କାରଣ ଆପଣ େମାେତ େନେଗଭର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି େଦଇଛନି୍ତ। ଦୟାକରି
ଜଳ ନଝିର୍ର େମାେତ ଦଅିନୁ୍ତ।” େତଣୁ କାେଲବ୍ େସ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁେଲ ତାଙୁ୍କ
େଦେଲ। େସ ତହିଁେର ଉପରିସ୍ଥ ଓ ଜଳସ୍ଥ ନଝିର୍ର େଦେଲ।

20 ଏହ ିେଦଶ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ
ଦଆିଯାଇଥିଲା।
21 େନେଗଭର ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳର ଇେଦାମ ସୀମା ନକିଟେର ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗସ୍ଥ ଏହସିବୁ ନଗର ଥିଲା,

କବେସଲ ଓ ଏଦର ଓ ଯାଗରୁ ମଧ୍ୟ। 22 କୀନା, ଦୀେମାନା, ଅଦାଦା,
23 େକଦଶ୍, ହାତ୍େସାର, ଯିତ୍ନନ୍, 24 ସୀଫ, େଟଲମ୍, ବାେଲାତ୍,
25 ହାତ୍େସାର-ହଦତ୍ତା, କରିେୟାଥ-ହେିଷ୍ରାଣ, 26 ଅମାମ୍, ଶମା,
େମଲାଦା, 27 ହତ୍ସର-ଗଦ୍ଦା, ହଷି୍େମାନ୍, େବୖଥ୍େପଲଟ, 28

ହତ୍ସର-ଶିୟାଲ, େବର୍େଶବା, ବଷିିେୟାଥିୟା, 29 ବାଲା, ଇୟୀମ୍,
ଏତ୍ସମ୍, 30 ଇଲେତାଲଦ୍, କସୀଲ, ହମର୍ା, 31 ସକି୍ଲଗ୍, ମଦ୍ମନ୍ନ ା,
ସନ୍ସନ୍ନ ା, 32 ଲବାେୟାତ୍, ଶିଲହୀମ୍, ଐନ୍, ରିେମ୍ମାନ୍ ସହର ସେମତ
େମାଟେର ଅଣତରିିଶ୍ଟ ିନଗର ଅେଟ।

33 ଯିହୁଦାର ବଂଶ ପଶି୍ଚମ ପବର୍ତ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ତଳଭୂମି ନଗରଗଡୁ଼କି
ଅଧିକାରକୁ େନେଲ। େସଗଡୁ଼କି େହଲା,

ଇଷ୍ଟାେୟାଲ, ସରିୟ ଓ ଆସ୍ନା, 34 ସାେନାହ, ଐନ୍ଗନ୍ନ ୀମ୍, ତପୂହ,
ଐନମ୍, 35 ଯମୂର୍ତ୍, ଅଦୁଲ୍ଲ ମ୍, େସାେଖା, ଅେସକା, 36 ଶାରୟିମ୍,
ଅଦୀଥୟିମ୍, ଗେଦରା ଓ ଗେଦରାଥୟିମ୍, ଏହପିରି େକ୍ଷତ ସେମତ
ଚଉଦ ନଗର ଥିଲା।

37 ଯିହୁଦା ପରିବାର ବଂଶମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କି ଦଆି
ଯାଇଥିଲା, ଯଥା,

ସନାନ୍, ହଦାଶା, ମିଗ୍ଦଲଗାଦ, 38 ଦଲିୟିନ୍, ମିସ୍ପୀ, ଯେକ୍ତଲ, 39

ଲାଖୀଶ୍, ବସ୍କତ୍, ଇେଗ୍ଲାନ୍, 40 କେବ୍ବାନ୍, ଲହମମ, କିତୀଶ୍, 41

ଗେଦେରାତ୍, େବୖଥ୍-ଦାେଗାନ୍, ନୟମା, ମକ୍େକଦା ଗ୍ରାମ ସେମତ
ଏହପିରି େଷାହଳ ନଗର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଭୂମି ସମୂହ।

42 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କି େନେଲ, େସଗଡୁ଼କି
େହଲା,

ଲବି୍ନା, ଏଥର୍, ଅଶନ୍, 43 ଯିପ୍ତହ, ଅସ୍ନା, ନତ୍ସୀବ୍, 44

କିୟୀଲା, ଅକ୍ଷୀବ, ମାେରଶା ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହପିରି ନଅ େଗାଟି
ନଗର ଥିଲା। 45 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କି ତାଙ୍କ
ଅଧିକାରକୁ ଆଣେିଲ, େସଗଡୁ଼କି େହଲା, ଇେକ୍ର ାଣ, ତା’ର ଉପନଗର ଓ
ତା’ର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି। 46 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଇେକ୍ର ାଣଠାରୁ
ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଅସେଦାଦ ନକିଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ସହରଗଡୁ଼କି
େନେଲ। 47 ଅସେଦାଦ, ତା’ର ଉପନଗର, ଓ ଗ୍ରାମମାନ, ଘସା,
ତହିଁର ଉପନଗର ଓ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି, ମିଶରର ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର  ଓ
ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।

48 ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର
ଶାମୀର, ଯତ୍ତୀର ଓ େସାେଖା, 49 ଦନ୍ନ ା, କିରିୟଥ-ସନ୍ନ ା, 50

ଅନାବ୍, ଇଷି୍ଟେମାୟ, ଆନୀମ୍, 51 େଗାଶନ୍, େହାେଲାନ୍, ଗୀେଲା,
ଏହସିବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏଗାରଟ ିନଗର ଥିଲା।

52 ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ଦଆିଯାଇ ଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କି େହଲା ଅରାବ୍, ଦୂମା, ଇଶିୟନ୍, 53 ଯାନୁମ୍, େବୖତ୍ତପୂହ ଓ
ଅେଫକା, 54 ହୁମ୍ଟା, କିରିୟଥ୍-ଅବର୍ ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ସୀେୟାର, ଏହପିରି
ନଅ େଗାଟ ିସହର ଓ ତା’ର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ସହର ସମୂହ।

55 ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କି ଦଆିଗଲା।

େସଗଡୁ଼କି େହଲା, ମାେୟାନ୍ କମିର୍ଲ୍, ସୀପ୍, ଯୁଟା, 56 ଯିଷ୍ରୀେୟଲ,
ଯଗ୍ଦୟିାମ, ସାେନାହ, 57 କୟିନ, ଗିବୟିା, ତମି୍ନା, ଏହସିବୁ ଗ୍ରାମ
ସେମତ ଦଶ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଥିଲା।

58 ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ ସହରଗଡୁ଼କି ଦଆି ଯାଇଥିଲା।
ଯଥା: ହଲହୁଲ, େବୖଥ୍ସୁର, ଗେଦାର, 59 ମାରତ୍, େବୖଥେନାତ୍,
ଇଲ୍ତେକାନ, ଏହସିବୁ ସହର ସେମତ ଛଅଟ ିନଗର ଥିଲା।
60 େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଦୁଇଟ ିସହର ଦଆି ଯାଇଥିଲା। େସଗଡୁ଼କି େହଲା
ରବ୍ବା ଏବଂ କିରିୟଥ୍-ବାଲ।

61 ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛ ିସହର ଦଆିଯାଇଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କି େହଲା, େବୖଥ-ଅରାବା, ମିଦ୍ଦୀନ୍, ସକାଖା, 62 ନବି୍ଶନ୍,
ଲବଣ ନଗର ଓ ଐନ୍ଗଦୀ, ଏହସିବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଛଅ ନଗର ଥିଲା।
63 ମାତ୍ର ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ

ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏହ ିେହତୁ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ପାଇଁ େଦଶ

େଯାେଷଫଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ ଏହ ିେଦଶ ପାଇେଲ, ଯାହାକି
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ ଯିରୀେହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିରୀେହାର
ଜଳ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯାଏ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହାର ସୀମା

ଯିରୀେହାଠାରୁ ପବର୍ତମୟ େଦଶ େବୖେଥଲ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ ଥିଲା। 2

ଏହା ପେର ଏହାର ସୀମା େବୖେଥଲ୍ଠାରୁ (ଲୁସ) ଅକର୍ୀୟ ସୀମା େଦଇ
ଅଟାେରାତକୁ ଗଲା। 3 ପଶି୍ଚମେର ଯଫେଲଟୀୟ ସୀମା ଆେଡ଼ ଓ
ନମି୍ନଗାମୀ େବୖେଥାେରାଣର ସୀମା ଓ େଗଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଓ ତହିଁର
ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା।

4 ଏହପିରି େଯାେଷଫଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନଃଶି ଏବଂ ଇଫ୍ର ୟିମ ତାଙ୍କର
ନଜି ନଜି ଅଧିକାର ପାଇେଲ। ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି େଯାେଷଫଙ୍କର ସନ୍ତାନ
ଥିେଲ।

5 ଏହ ିଭୂମି ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକଙୁ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦଆି ଯାଇଥିଲା।
ଏହାର ପୂବର୍ ସୀମା ଉଚ୍ଚ ସୀମା େବୖେଥାେରାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଟାେରାତ୍-ଅଦ୍ଦର
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୀମା େହଲା। 6 େସ ସୀମା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର
ମିକ୍ମଥତ୍ ଉତ୍ତରେର ବାହାରି ଗଲା। େସଠାରୁ େସ ସୀମା ପୂବର୍ଦଗି ବୁଲି
ତାନତ୍ ଶିେଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ନକିଟ େଦଇ ପୂବର୍ ଦଗିେର ଯାେନାହ ଯାଏ
ଗଲା। 7 ଏହା ପେର ଯାେନାହଠାରୁ ଅଟାେରାତ୍ ଓ ନାରତ୍ େଦଇ
ଯିରୀେହା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନେର ବାହାରିଲା। 8 ତହୁଁ ଏହାର ସୀମା
ପଶି୍ଚମ ତପୂହଠାରୁ କାନ୍ନ ା ନଦୀେଦଇ ଗଲା ଓ ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର
ଥିଲା। ନଜି ନଜି ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଏହି
ଅଧିକାର। 9 ଏହା ଛଡ଼ା ମନଃଶି ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର
ଇଫ୍ର ୟିମ ସନ୍ତାନଗଣର ପୃଥକୀକୃତ ଗ୍ରାମ ସେମତ ବହୁତ ନଗର ଥିଲା।
10 କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ େଗଷରକୁ ତଡ଼ବିା ପାଇଁ। କିନୁ୍ତ ଇଫ୍ର ୟିମ
େଲାକମାେନ ସକ୍ଷମ େହେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାନଙ୍କର ଦାସ େହାଇ ରହେିଲ।

ଏହା ପେର ମନଃଶି ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାେନ ଭୂମିର
ଅଧିକାରୀ େହେଲ। ମନଃଶି ଥିେଲ େଯାେଷଫଙ୍କର ପ୍ରଥମ
ପୁତ୍ର। ମନଃଶିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମାଖୀର ଗିଲୟିଦର ପିତା

ଥିଲା। ମାଖୀର ଥିେଲ ଜେଣ େଯାଦ୍ଧା େସୖନକି। େତଣୁ ଗିଲୟିଦ ଏବଂ
ବାଶନର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା।
2 ଏହ ିଭୂମି ମଧ୍ୟ ମନଃଶିର ଅନ୍ୟ ବଂଶଧରମାେନ ପାଇେଲ। େସ
ବଂଶଧରମାେନ ଥିେଲ, ଅବୀେୟଷର ସନ୍ତାନଗଣ, େହେଲକ ସନ୍ତାନଗଣ,
ଅସ୍ରୀେୟଲ ସନ୍ତାନଗଣ, େଶଖମ ସନ୍ତାନଗଣ, େହଫର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ
ଶମୀଦା ସନ୍ତାନଗଣ ବାଣି୍ଟ େନେଲ। ଏମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ନଜି
ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ।
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3 ସଲଫାଦ ଥିେଲ େହଫର ପୁତ୍ର, େହଫର ଥିେଲ ଗିଲୟିଦର ପୁତ୍ର,
ଗିଲୟିଦ ଥିେଲ ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଏବଂ ମାଖୀର ଥିେଲ ମନଃଶିର ପୁତ୍ର।
ସଲଫାଦର େକୗଣସ ିପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ କନ୍ୟା ଥିେଲ।
େସ ଝଅିମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ମହଲା, େନାୟା, ହଗ୍ଲା, ମିଲ୍କା ଓ ତସିର୍ା।
4 ଏହ ିଝଅିମାେନ ଇଲୟିାସର ଯାଜକ, ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ
ସମସ୍ତ େସନାପତଗିଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। କନ୍ୟାଗଣ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୁରୁଷ ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମି େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।” େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପିତାର ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଅଧିକାର େଦେଲ।

5 େତଣୁ ମନଃଶିର ବଂଶଧର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପଶି୍ଚମ ପଟରୁ ଦଶ
େଗାଟ ିଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଇଟ ିଅଞ୍ଚଳ ଗିଲୟିଦ ଓ ବାଶନ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀର ଆର ପାରିେର େନେଲ। 6 େତଣୁ ଏହପିରି ଭାବେର େସ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ମନଃଶି ବଂଶଧରର ପୁରୁଷ ବଂଶଧର ପରି ଭୂମି ପାଇେଲ।
ଗିଲୟିଦର ଭୂମିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମନଃଶି ବଂଶଧରକୁ ଅଧିକାର ଦଆିଗଲା।

7 ମନଃଶିର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଆେଶର ଓ ମିକ୍ମଥତ୍ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ, ଏହା
ଥିଲା ଶିଖିମ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ। ଏହାର ସୀମା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଐନ୍ନ -
ତପୂହନବିାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଥିଲା। 8 ତପୂହର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ଭୂମି ମନଃଶିର ଅଧିକାରେର ରହଲିା। କିନୁ୍ତ ସହରଟ ିଏମାନଙ୍କର ଅଧୀନେର
ରହଲିା ନାହିଁ। ତପୂହ ସହର ମନଃଶିର ସୀମାେର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା
ଇଫ୍ର ୟିମମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ରହଲିା। 9 ମନଃଶିର ସୀମା ଦକି୍ଷଣରୁ
କାନ୍ନ ା ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହଲିା। ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ମନଃଶିର ବଂଶଧରଙ୍କ
ଅଧୀନେର ରହଲିା। କିନୁ୍ତ ନଗରଟ ିଇଫ୍ର ୟିମମାନଙ୍କ ଅଧୀନେର ରହଲିା।
ମନଃଶିର ସୀମା ନଦୀର ଉତ୍ତର ସୀମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶି୍ଚମର ସମୁଦ୍ର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 10 ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଥିବା ଭୂମି ଇଫ୍ର ୟିମମାନଙ୍କ
ଅଧୀନେର ରହଲିା। ଉତ୍ତରେର ଥିବା ଭୂମି ମନଃଶିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ଅଧିକାରେର ରହଲିା। ଏବଂ ଏହାର ସୀମା ଥିଲା ସମୁଦ୍ର । ଏହ ିସୀମା
ଉତ୍ତରେର ଆେଶର ସୀମାକୁ ଛୁଇଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଇଷାଖର ଭୂମି ପୂବର୍େର
ଥିଲା।

11 ଇଷାଖର ଓ ଆେଶର ମଧ୍ୟେର େବୖଥ୍ଶାନ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର
ଯିବଲୟିମ ଓ ତା’ର ଉପନଗର, େଦାର ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ
ଐନ୍େଦାର ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ ତାନକ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର
ନବିାସୀଗଣ, ମଗିେଦ୍ଦା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ, ଏହ ିତନିି
ଉପପବର୍ତ ମନଃଶି ପାଇେଲ। 12 ତଥାପି ମନଃଶିର ସନ୍ତାନଗଣ
େସହସିବୁ ନଗରବାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ କିଣାନୀୟ
େଲାକମାେନ େସହ ିେଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ। 13 କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଗଣ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହା ପେର
େସମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ େବଠିକାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ େସଠାରୁ ତଡ଼େିଦବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ।

14 େଯାେଷଫ ବଂଶଧର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକାରାେଥର୍
ଆମ୍ଭକୁ େକବଳ ଏକ ବାଣ୍ଟ ଓ ଏକ ଅଂଶ କାହିଁକି େଦଲ? ଯାହାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ।”

15 ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବହୁତ
େଲାକ ଅଛ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ପବର୍ତମୟ ବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଅ। ଏବଂ ବଣ
ସଫା କରି ତାକୁ ବାସପେଯାଗୀ କର। ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ଭୂମି ପିରିଷୀୟ ଏବଂ
ରଫାୟୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧୀନେର ଅଛ।ି ଯଦ ିଇଫ୍ର ୟିମର ପାବର୍ତ୍ୟ
ଅଞ୍ଚଳ ତୁମ୍ଭକୁ କମ୍ େହଉଛ,ି େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ଏବଂ େସ ଭୂମିକୁ ନଜି
ଅଧୀନକୁ ନଅି।”

16 େଯାେଷଫଙ୍କର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଏହା ସତ୍ୟ େଯ
ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ େସଠାେର
କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳେର ଅଧିକ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ଭାବେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ଲୁହାର ରଥ ଅଛ।ି ଏବଂ
ଯିଷି୍ରେୟଲ ଉପତ୍ୟକା ତାଙ୍କ ଅଧୀନେର ଅଛ।ି େବୖଥ୍ଶାନ ିଏବଂ ତା’ର
ଉପସହର ଗଡୁ଼କି େସହ ିଅଞ୍ଚଳର ଅେଟ।”

17 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଯାେଷଫଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ, “ଇଫ୍ର ୟିମ
ଏବଂ ମନଃଶିର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବହୁପ୍ରଜା, ତୁମ୍ଭର
ମହାପରାକ୍ରମ ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଏକ ବାଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ବାଣ୍ଟଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ଉଚତି୍।” 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପବର୍ତମୟ
େଦଶକୁ େନବ। ଏହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ବୃକ୍ଷ ସଫା
କରି ପାରିବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାସେପାେଯାଗୀ କରି ପାରିବ।
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଏହାର ମାଲକିାନା ପାଇବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳପୂବର୍କ କିଣାନୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସଠାରୁ ତଡ଼ ିଦଅି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
ପାରିବ ଯଦଓି େସମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ବହୁତ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛ।ି”

ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକୁ ବାଣି୍ଟ େନେଲ

ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶୀେଲାଠାେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।
େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ।
େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ନଜି ଅଧୀନେର ରଖି ପାରିେଲ। 2

ମାତ୍ର େସହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସାେତାଟ ିପରିବାରବଗର୍ ଭୂମି ପାଇ
ନ ଥିେଲ। ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ।

3 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଭୂମି େନବା ପାଇଁ େଡ଼ରି କରୁଛ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପିତା ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଭୂମି େଦଇଛନି୍ତ। 4 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପରିବାରବଗର୍ରୁ ତନି ିଜଣ େଲଖାଏଁ ବାଛ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମଗ୍ର େଦଶ
ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଠାଇବ,ି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ଅନୁସାେର େଲଖି େଯେତେବେଳ େଫରିେବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରାଇ ଆଣେିବ। 5 େସମାେନ
େସ ଭୂମିକୁ ସାତ ଭାଗେର ବାଣ୍ଟ କରିେବ। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଇେବ। େଯାେଷଫଙ୍କର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଗଣ ଉତ୍ତରେର େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ପାଇେବ। 6 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ନଶିି୍ଚତ ସାତ ଭାଗ କରି ଏକ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରିବ। େତେବ ତାହା
େମାେତ େଦବ ଏବଂ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
ଦ୍ୱ ାରା ଭାଗ କରିବ।ି େସ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ କିଏ େକଉଁ ଭାଗ ପାଇବ। 7

ଏଥିେର େଲବୀୟମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ରହବି ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର
ଭାଗଟ ିେହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ରୂେପ େସବା କରିବା। ଏବଂ ଗାଦ୍,
ରୁେବନ୍, ମନଃଶିର ଓ ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ ପାରିେର ନଜି ନଜି ଅଧିକାର
ପାଇଅଛନି୍ତ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ଯିଏ େସମାନଙୁ୍କ ଏ ଭୂମି
େଦେଲ।”

8 େତଣୁ େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ବଛା ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଯାଇ
େଦଶ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି େସ ବଷିୟେର େଲଖିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େଦଶ ଭ୍ରମଣ କରି ତହିଁ ବଷିୟେର େଲଖ ଓ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଆସ, ତା’ପେର ମୁଁ ଶୀେଲାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ପକାଇ ବାଣି୍ଟ େଦବ।ି”

9 େତଣୁ େସହ ିେଲାକମାେନ େସ େଦଶକୁ ଗେଲ, ଏବଂ େସହି
େଲାକମାେନ େଦଶେର ସମସ୍ତ ଭାଗ ବୁଲ ିେଦଖିେଲ, ଏବଂ େସ ବଷିୟେର
ଏକ ବବିରଣୀ େଲଖି ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। େସମାେନ େସଠାେର ଥିବା
ସମସ୍ତ ସହରକୁ ଚଠିା ଭତିେର େଲଖିେଲ ଓ େସଗଡୁ଼କି େସମାେନ ସାତ
ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ଶୀେଲାଠାେର ଥିବା
ଯିେହାଶୂୟ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 10 ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ ଗଳୁା ପକାଇେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର
ଯିେହାଶୂୟ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ସାତ ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର
ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଂଶ
ପାଇେଲ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 17:3 178 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 18:10
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11 ବନି୍ୟାମୀନର ପରିବାରବଗର୍ଗଣ ଯିହୁଦା ଓ େଯାେଷଫଙ୍କର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଞ୍ଚଳେର ଭୂମି ପାଇେଲ। ବନି୍ୟାମୀନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ର
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଭାଗ ପାଇେଲ। ଏହ ିଭୂମି ଯାହାକି ବନି୍ୟାମୀନ
ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସି୍ଥର କରାଯାଇଥିଲା। 12 େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର
ସୀମା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େହଲା। ଏହାର ସୀମା ଉତ୍ତରେର
ଯିରୀେହାରୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପେର ଏହାର ସୀମା ପଶି୍ଚମେର ପବର୍ତମୟ
େଦଶକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ସୀମା ପୂବର୍ ପଟେର େବୖଥାବନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଲାଗିଥିଲା। 13 େସଠାରୁ େସ ସୀମା ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଲୁସ (େବୖେଥଲ୍)
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଏହା ପେର ନୀଚସ୍ଥ େବୖେଥାେରାଣର ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ ପବର୍ତ େଦଇ
ଅଟାେରାତ୍ ଅଦ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। 14 େସଠାରୁ େସ ସୀମା ଲାଗି ରହଲିା।
ପଶି୍ଚମେର େବୖେଥାେରାଣ ଦକି୍ଷଣାସି୍ଥତ ପବର୍ତଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନଗଣର କିରିୟଥ-ବାଲ୍ ବା କିରିୟଥ-ଯିୟାରୀମ୍ ନାମକ ଏକ ନଗର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଥିଲା େସମାନଙ୍କର ପଶି୍ଚମ ସୀମା।

15 ଏହାର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା କିରିୟଥ୍-ଯିୟାରୀମର ନକିଟେର ଆରମ୍ଭ
େହଲା ଓ ସୀମା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଏହାର ସୀମା ନେିପ୍ତାହର ନଝିର୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଥିଲା। 16 ଏହାର ସୀମା ରଫାୟୀମ୍ ତଳ ଭୂମିର ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ହେିନ୍ନ ାମ
ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପବର୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ଓ ଏହାର
ସୀମା ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଯିବୂଷର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା।
ଏବଂ ଏହାର ସୀମା ଐନେରାଗେଲକୁ ଲାଗିଥିଲା। 17 ଏହାର ସୀମା
ଉତ୍ତର ଦଗିଠାରୁ ଐନେଶମସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଅଦୁମ୍ମୀମ୍ ଘାଟି
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ େସଠାରୁ ଗଲୀେଲାତ୍ଠାରୁ ରୁେବନ୍ ବଂଶୀୟ
େବାହନର ପ୍ରସ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। 18 ଉତ୍ତର ଦଗିେର ପଦା ଭୂମିର
ସମ୍ମୁଖ ପାଶ୍ୱର୍ଠାରୁ ପଦାଭୂମି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ଥିଲା। 19 ଏହାର େସହି
ସୀମା େବୖଥ-ଅଗ୍ଲାର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହଥିିଲା। ଯଦ୍ଦର୍ନର
ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ଉତ୍ତର ଉପସାଗର େସହ ିସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ
ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା।

20 ଯଦ୍ଦର୍ନ ଏହାର ପୂବର୍ ସୀମା ଥିଲା। ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍
େସମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର ତାହା ଅଧିକାର କେଲ। 21 ନଜି ନଜି
ବଂଶ ଅନୁସାେର ବନି୍ୟାମୀନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶମାନଙ୍କ ନଗର ଯିରୀେହା
ଓ େବୖଥ୍-ଅଗ୍ଲା ଓ ଏମକ୍କତ୍ଶିସ୍। 22 େବୖଥ୍-ଆରବା, ସୀମାରୟମ ଓ
େବୖେଥଲ୍। 23 ଅବ୍ବୀମ, ପାରା ଓ ଅଫ୍ର ା। 24 କଫରେମ୍ମାନ,ି ଅଫନ ିଓ
େଗବା, ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହପିରି ଭାବେର ବାରଟ ିନଗର ଥିଲା।

25 ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଗିବେିୟାନର ରାମତ୍, େବେରାତ୍, 26

ମିସ୍ପୀ, କଫୀରା, େମାତ୍ସା, 27 େରକମ୍, ଯିେପର୍ଲ୍, ତରଲା, 28

େସଲା, ଏଲଫ୍, ଯିବୂଷ, ଗିବୟିା ଓ କିରିୟଥ ଗ୍ରାମ ସେମତ, ଏହପିରି
ଭାବେର ଚଉଦଟ ିନଗର ଥିଲା। ନଜି ନଜି ବଂଶ ଅନୁସାେର ବନି୍ୟାମୀନ
ସନ୍ତାନଗଣମାନଙ୍କର ଏହପିରି ଅଧିକାର ଥିଲା।

ଶିମିେୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି

ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଶିମିେୟାନ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙ୍କ
େଗାଷ୍ଠୀକୁ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଭୂମି େଦେଲ। ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ
ଭୂମି ଦଆିଗଲା, ତାହା ଯିହୁଦାର ଅନ୍ତଗର୍ତ ଥିଲା। 2

େସମାେନ ଯାହାସବୁ ପାଇେଲ ତାହା ସବୁ େହଲା, େବର୍େଶବା ଓ
େମାଲାଦା। 3 ହତ୍ସରଶିୟାଲ୍ ଓ ବାଲା ଏବଂ ଏତ୍ସମ୍। 4

ଇଲେତାଲଦ୍, ବଥୁଲ୍ ଓ ହମର୍ା 5 ସକି୍ଳଗ୍ େବୖଥ-ମକର୍ାେବାତ୍ ଓ ହତ୍ସର
ସୂଷୀମ୍ 6 େବୖଥଲବାେୟାତ୍, ଶାରୁହନ୍ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହପିରି ଭାବେର
େତରଟ ିନଗର ଥିଲା।

7 ଐନ୍, ରିେମ୍ମାନ୍, ଏଥର ଓ ଆଶନ୍ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହପିରି ଗ୍ଭେରାଟି
ନଗର ଥିଲା। 8 ବାଲତ୍-େବର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହସିବୁ ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ସହରସବୁ ପାଇେଲ। େସହ ିଭୂମି ଶିମିେୟାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍କୁ ଦଆିଗଲା
(ଦଗିସି୍ଥତ ରାମତ୍) ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ

ପାଇେଲ। 9 ଶିମିେୟାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଏହ ିଅଧିକାର ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନଗଣର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। କାରଣ ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର ଅଂଶ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ ିଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଶିମିେୟାନ ସନ୍ତାନଗଣ
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ପାଇେଲ।

ସବୂଲୂନ ପାଇଁ ଭୂମି

10 ସବୂଲୂନର ପରିବାରବଗର୍, େସମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ନଜି ନଜିର ଭୂମି ଭାଗ ପାଇେଲ। ଏହାର ସୀମା ସାରୀଦ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 11 ଏହପିରି ଭାବେର େସମାନଙ୍କର ସୀମା ପଶି୍ଚମେର
ମରିୟଲା ଦଗିେର ଉଠି ଦେବଶତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯଗି୍ନୟାମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିସାରୀଦରୁ ପୂବର୍ ଦଗିେର େଫରି କିେଶ୍ଲାତ୍-
ତାେବାରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହ ିସୀମା ଦାବରତକୁ ଲାଗି
ଯାଫିୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 13 େସଠାରୁ ପୂବର୍ ଦଗି େଦଇ, ଗାଥ୍-େହଫର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଏତ୍କାତ୍ସୀନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ େନୟ ଆେଡ଼ ବସି୍ତୃତ ରିେମ୍ମାଣ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। 14 ଉତ୍ତର ଦଗିେର େସହ ିସୀମା େଘରି ରହଥିିଲା
ହନ୍ନ ାେଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ସୀମା ଯିପ୍ତେହଲ୍ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଲାଗିଥିଲା। 15 କଟତ୍, ନହେଲାଲ୍, ଶିେମ୍ରାଣ, ଯିଦାଲା ଓ େବୖଥ୍େଲହମ
ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହପିରି ଭାବେର ତାଙ୍କର ବାରଟ ିନଗର ଥିଲା।

16 ଏହସିବୁ ଗ୍ରାମ ନଗର ସୂବୂଲୂନ ପରିବାରବଗର୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା

ଇଷାଖରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଭୂମି

17 ଭୂମିର ଚତୁଥର୍ ଅଂଶ ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍କୁ ଦଆିଗଲା।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାର େସଥିରୁ ଭାଗ ପାଇେଲ। 18 ନମି୍ନେର ଦଆିଯାଇଥିବା
ଭୂମିଗଡୁ଼କି ଉକ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। େସମାେନ େହେଲ ଯିଷି୍ରେୟଲ,
କସୁେଲ୍ଲ ାତ ଓ ସୁେନମ୍। 19 ହଫାରୟିମ୍, ଶୀେୟାନ ଓ ଅନହରତ୍। 20

ରାବ୍ବୀତ୍, କିଶିେୟାନ ଓ ଏବସ୍। 21 େରମତ୍ ଐନ୍-ଗନ୍ନ ୀମ୍ ଐନ୍-ହଦ୍ଦା ଓ
େବୖଥ୍ପତ୍େସସ୍।

22 ଏସବୁର ସୀମା ତାଙ୍କର ତାେବାର ଶହତ୍ସୀସ୍ ଓ େବୖଥ୍େଶମଶ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦ୍ଦର୍ନ େସମାନଙ୍କ ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହି
େଷାହଳଟ ିନଗର େସମାନଙ୍କର ଅଧୀନେର ଥିଲା। 23 ଏହ ିସହର ଓ
ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍ର ଭୂମି ଅଂଶ ବେିଷଶ ଥିଲା। ଏବଂ
ଏଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁସାେର ପାଇେଲ।

ଆେଶର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଭୂମି

24 ଏହ ିଭୂମିର ପଞ୍ଚମ ଅଂଶ ଆେଶର ପରିବାରବଗର୍ମାେନ ପାଇେଲ।
େସହ ିପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାର େସହ ିଭୂମିର ଏକ ଅଂଶ
ପାଇେଲ। 25 େଯଉଁ ଭୂମିସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା, େସଗଡୁ଼କିର
ମଧ୍ୟେର ହଲିକତ୍, ହଲୀ, େବଟନ୍ ଓ ଅକଷଫ୍ ଥିଲା। 26 ଅଲେମଲକ୍,
ଅମିୟାଦ୍ ଓ ମିଶାଲ୍
ଏବଂ ଏହା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର କମିର୍ଲ ଶୀେହାର୍-ଲବିନତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।

27 ଏହା ପେର ଏହାର ସୀମା ପୂବର୍ ଦଗିେର େବୖଥଦାଗନୁ୍ ଆେଡ଼ ଥିଲା।
ଏହ ିସୀମା େବୖଥ୍ଏମକ୍ ନୀେୟଲର ଉତ୍ତର ଦଗିେର ସବୂଲୂନସି୍ଥତ
ଯିପ୍ତେହଲ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ବାମ ଦଗିେର ଥିଲା କାବୂଲ୍।
28 ଏହାର ସୀମା ଇେବ୍ର ାଣ, ରେହାବ୍ ହେମ୍ମାନ୍, କାନ୍ନ ା ଓ ସୁଦୂର
ମହାସୀେଦାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। 29 ଏହା ପେର ଏହାର ସୀମା
ଦକି୍ଷଣେର ରାମା ଓ େସାର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରକୁ
ଲାଗିଥିଲା। ଏହଠିାରୁ େସ ସୀମା େହାଷାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ସୀମା
ଅକଷୀବ୍ ନକିଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 30 ଉମ୍ମା, ଅେଫକ୍ ଓ ରେହାବ
ଏହପିରି ଗ୍ରାମ ସେମତ ବାଇଶିଟ ିନଗର ଥିଲା। 31 େଯଉଁଟାକି

ଆେଶରର ପରିବାରବଗର୍କୁ ଦଆିଯାଇଥିଲା। େସହ ିପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପରିବାର ନଜି ନଜିର ପ୍ରାପ୍ୟ ଭୂମି ଭାଗ ପାଇେଲ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 18:11 179 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 19:31



20

21

ନପ୍ତାଲିର ବଂଶଧରଙ୍କର ଭୂମି

32 ଏହାର ଷଷ୍ଠାଂଶଟ ିନପ୍ତାଲରି ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। ଏବଂ
େସହ ିପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ
ପାଇେଲ। 33 େସମାେନ େଯଉଁସବୁରୁ ଭୂମି ପାଇଥିେଲ, େସ ସବୁର ସୀମା
ଏହପିରି ଥିଲା। ଏହା ସାନନ୍ନ ୀମ ନକିଟସ୍ଥ େହଲ୍ଫଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େହଲା।
ଏହାର ସୀମା ଆଦାମୀ ଯବ୍ନେିୟଲଠାରୁ େନକ୍ବ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗଲା। ଏହାର
ସୀମା ଲକ୍କୁମ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ େଶଷଭାଗ ଯାଏ ଲାଗିଥିଲା। 34 ଏହାର
ସୀମା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଅସ୍େନାତ୍ତାେବାରକୁ ଲାଗିଥିଲା। େସଠାରୁ
ହୁକ୍େକାକ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ସବୂଲୂନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର
ଆେଶର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂବର୍ ଦଗିେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟ ଯିହୁଦା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଲାଗିଥିଲା। 35 ଏହାର ସୀମାେର େକେତଗଡୁ଼ଏି ଶକି୍ତଶାଳୀ ନଗର ଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କି େହଲା ସବୀମ, େସର, ହମ୍ମତ, ରକ୍କତ୍ ଓ କିେନ୍ନ ରତ୍। 36

ଆଦାମା, ରାମା ଓ ହାତ୍େସାର, 37 େକଦଶ, ଇଦି୍ର ୟୀ ଓ ଐନ
ହାତ୍େସାର, 38 ଯିେରାଣ ମିଗ୍ଦେଲଲ, େହାେରମ୍ େବୖଥଂନାତ୍,
େବୖଥ୍େଶମଶ ଏହସିବୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ନଗରଗଡୁ଼କି ଥିଲା। ଏହପିରି ଭାବେର
େକ୍ଷତକୁ ମିଶାଇ ଉଣଶିିଟ ିନଗର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିଲା।

39 େସହ ିପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ
ପାଇେଲ।

ଦାନ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଭୂମି

40 ଏହା ପେର ଦାନ୍ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ସପ୍ତମ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା, େସହି
ଭୂମିର ସମସ୍ତ ଭାଗଟ ିଦଆିଗଲା। 41 ଏହସିବୁ ଭୂମି ଯାହାକି େସମାନଙୁ୍କ
ଦଆିଯାଇଥିଲା, େସଗଡୁ଼କି େହଲା ସରିୟ, ଇଷ୍ଟାେୟାଲ, ଇରେଶମଶ, 42

ଶାଲ୍ବୀମ୍, ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ଯିତ୍ଲା, 43 ଏେଲାନ୍, ତମି୍ନାଥା ଓ ଇେକ୍ର ାଣ,
44 ଇଲତ୍କୀ, ଗିେବାେଥାନ ଓ ବାଲତ୍, 45 ଯିହୂଦ୍, ବେନବରକ ଓ
ଗାଥ୍-ରିେମ୍ମାନ୍। 46 େମୟେକାନ୍, ରକ୍େକାନ ଓ ଯାେଫାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଅଞ୍ଚଳ।

47 କିନୁ୍ତ ଦାନ୍ ବଂଶର େଲାକମାେନ ଏହ ିଭୂମିର ଅଧିକାର ପାଇଁ
ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ େହେଲ। େସଠାେର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ
ଥିେଲ। ଏବଂ ଦାନ୍ର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏେତ ସହଜେର ପରାସ୍ତ
କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। େଯଉଁଥିପାଇଁ ଦାନ୍ ବଂଶଧରମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ଗେଲ। ଏବଂ େଲଶମ୍ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
େସମାେନ େଲଶମ୍ମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ପରାସ୍ତ କେଲ। ଏବଂ େସଠାେର ବାସ
କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ହତ୍ୟା କେଲ। େତଣୁ ଦାନ୍ର
େଲାକମାେନ େଲଶମ୍ମାନଙ୍କର ସହରେର ବାସ କେଲ। ଏବଂ ଦାନ୍ର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମାନୁସାେର େଲଶମ୍ର ନାମ ଦାନ ରଖିେଲ। 48 ଏହି
ସମସ୍ତ ନଗର, ଗ୍ରାମସବୁ ଓ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତସବୁ ଦାନଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ହିଁ ଦଆିଗଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶଧର େସମାନଙ୍କ ବଂଶ
ଅନୁସାେର ଅଧିକାର ପାଇେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ପାଇଁ ଭୂମି

49 ଏହପିରି ଭାବେର େସମାନଙ୍କ ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଭାଗ କେଲ ଓ
େସଗଡୁ଼କି ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟେଲ। ଏହା େସ େଶଷ କରିଲା
ପେର, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ସି୍ଥର କେଲ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ
କିଛ ିଭୂମି େଦବାକୁ। ଏହସିବୁ ଭୂମି ତାଙୁ୍କ ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରାଯାଇଥିଲା। 50 ସଦାପ୍ରଭୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ, ଏହସିବୁ ଭୂମି େଦବା
ପାଇଁ। େତଣୁ େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଏହସିବୁ ନଗର େଦଇଥିେଲ।
ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ତମିତ୍-େସରହ। େତଣୁ େସ େସଠାେର
ନଗର ଗଠନ କରି ବାସ କେଲ।

51 ଏହପିରି ଭାବେର ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ ଭୂମି
ବାଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଇଲୟିାସର ଯାଜକ, ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ

ସମସ୍ତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ ଭୂମି ଭାଗ କରିବାକୁ ଶୀେଲା
ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ମିଳିତ େହେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ େଦଶ
ବଭିାଗ ବଣ୍ଟନ ସାରି େଦେଲ।

ନଗରଗଡୁ଼କିର ନରିାପତ୍ତା

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ମୁଁ
େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିଲ।ି େମାଶା ତୁମ୍ଭକୁ
କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ନରିାପତ୍ତା ସହର

ବାଛବିା ପାଇଁ। 3 ଯଦ ିେକୗଣସ ିନରହତ୍ୟାକାରୀ ଭୁଲେର ଓ
ଅଜ୍ଞାତସାରେର କାହାକୁ ବଧ କେର େସ େସହ ିନରିାପଦ ସହରକୁ ପଳାଇ
ଯାଇପାେର। େତଣୁ େସହସିବୁ ନଗର ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବ।

4 ଏହ ିକଥା ଜେଣ ପଳାୟନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବ। “ନଜି ସହରରୁ
ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଜେଣ େଲାକ ନଗରର ପ୍ରେବଶ ଫାଟକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦୗଡ଼ି
େସଠାେର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚତି୍। ତା’ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟଲିା େସ ନହିାତ ିମୂଖ୍ୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି। ତା’ପେର ମୂଖ୍ୟମାେନ ତାକୁ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେବ। େସମାେନ ତାକୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ େଦଇ ପାରନି୍ତ। 5 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତା’ ପଛେର
େଗାଡ଼ାଇ ଆସେିବ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର େସମାେନ ଆସ ିଏହ ିନଗରେର ପହଞ୍ଚି
ପାରନି୍ତ। ଯଦ ିଏହପିରି ଘଟଣା ଘେଟ ସହରର ପ୍ରାଚୀନ ବଗର୍ମାେନ ତାହାକୁ
ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା ପାଇଁ ଆସଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିେବ ନାହିଁ।
କାରଣ େସ ଦୁଘର୍ଟଣା ବଶତଃ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। େସ ରାଗି
କରି କିମ୍ୱା େଦ୍ୱଷେର ବା ଇଚ୍ଛାକରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନ ଥିଲା। ଏହା
ଦୁଘର୍ଟଣା ବଶତଃ େହାଇଥିଲା। 6 େସହ ିେଲାକଟ ିେସଠାେର େସହି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ବଗି୍ଭରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ
େହାଇଥିେବ। ପୁଣ ିେସହ ିସମୟେର ମହାଯାଜକର ମୃତୁ୍ୟ େହବାଯାଏ, େସ
େସହ ିନଗରେର ବାସ କରିବ। ଏହା ପେର େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀ େଯଉଁ
ନଗରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା, ନଜିର େସହ ିନଗରକୁ ଓ ନଜି ଗହୃକୁ
େଫରିଯିବ।”

7 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବାସନି୍ଦାମାେନ କିଛ ିସହର ବାଛେିଲ। ଯାହା
“ନରିାପଦ ସହର” ନାମେର ପରିଚତି। େସହ ିସହରଗଡୁ଼କି ଥିଲା।
ନପ୍ତାଲରି ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ଗାଲଲିୀେର େକଦଶ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ
େଦଶେର ଶିଖିମ୍ ଓ ଯିହୁଦାର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର କିରିୟଥ-ଅବର୍
(ହେିବ୍ର ାଣ) ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ। 8 ଏହା ପେର ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ-
ପୂବର୍ପାରିେର ରୁେବନ୍ ବଂଶର ସମଭୂମି ପ୍ରାନ୍ତରେର େବତ୍ସର ଓ ଗାଦ୍
ବଂଶର ଗିଲୟିଦେର ରାେମାତ୍ ମନଃଶି ବଂଶର ବାଶନର େଗାଲନ୍
ନରୂିପଣ କେଲ।

9 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ଯଦ ିଜେଣ ବେିଦଶୀ ଅନଛିାେର
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ହତ୍ୟାକେର, ତାକୁ େଯେକୗଣସ ିନରିାପଦ ସହରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ। ତା’େହେଲ େସହ ିମନୁଷ୍ୟଟ ିନରିାପଦ େହବ
ଏବଂ ପ୍ରତେିଶାଧ ପାଇଁ େଗାଡ଼ାଇଥିବା ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡେର
ଦଣି୍ତତ େହବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟାଳୟେର ବଗି୍ଭର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିନରିାପଦ
ସହରେର ରହବି।

େଲବୀୟ ଏବଂ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହର

ଏହା ପେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାେନ
ଇଲୟିାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ସମୂହର ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ

ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 2 ଏହା ଏପରି େହଲା କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ ଶୀେଲା
ନଗରେର େଲବୀୟର ଶାସକଗଣ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ। େସ ଏହପିରି ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ
ରହବିା ପାଇଁ ଏକ ସହର ଦଅି। ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଛନି୍ତ େଯ,
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ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମି େଦବ, େଯଉଁଠାେର ଆମ୍ଭର ପଶୁମାେନ ଚରାବୁଲା କରି
ପାରିେବ।” 3 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟକୁ
ସମ୍ମାନ େଦେଲ ଓ ମାନ ିେନେଲ। େସମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସହର
ଓ ଭୂମି େଦେଲ ତାଙ୍କର ପଶୁ ଚରିବା ପାଇଁ ନଜିର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ।

4 କହାତୀୟ ପରିବାର ନମିେନ୍ତ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ହାେରାଣ ଯାଜକର ସନ୍ତାନଗଣ ଯିହୁଦା ବଂଶରୁ, ଶିମିେୟାନ ବଂଶରୁ ଓ
ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶରୁ େତରଟ ିନଗର ପାଇେଲ।

5 କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶର ସମସ୍ତ ବଂଶରୁ
ଓ ଦାନବଂଶ ଏବଂ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶରୁ ଦଶ ନଗର ପାଇେଲ।

6 େଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନଗଣ ଇଷାଖର ବଂଶର ସମସ୍ତ ବଂଶରୁ ଏବଂ
ଆେଶର ବଂଶ, ନପ୍ତାଲ ିବଂଶ ଓ ବାଶନସ୍ଥ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶରୁ େତରଟି
ନଗର ପାଇେଲ।

7 ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣ ନଜି ନଜି ବଂଶାନୁସାେର ରୁେବନ୍ ବଂଶ, ଗାଦ୍
ବଂଶ, ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ଏହପିରି ବାରଟ ିନଗର ପାଇେଲ।

8 ଏହପିରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି ଭାବେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରି େଲବୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ ନଗର ଓ ତହିଁର ତଳଭୂମି େଦେଲ।

9 ଏବଂ େସମାେନ ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣ ବଂଶରୁ ଓ ଶିମିେୟାନ
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶରୁ ଏହସିବୁ ନଗର େଦେଲ। େସ େଯଉଁ ସହରଗଡୁ଼କି
ଦାନ କେଲ ତାହାର ନାମ ଲଖିିତ ଅଛ।ି 10 ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସହର
ଭତିେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା କହାତର ବଂଶୀୟମାନଙ୍କର େହଲା।
11 ପୁଣ ିେସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର
କିରିୟଥ୍ଅବର୍ ଓ ତହିଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଗ୍ଭରଣଭୂମି େଦେଲ। ହେିବ୍ର ାଣ ନାମେର
ନାମିତ ଅବର୍ େଯ କି ଅନାକର ପିତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାେର ଏହି
ସ୍ଥାନର ନାମ ଅବର୍ ରଖାଯାଇ ଥିଲା। 12 େସହ ିନଗରର େଖାଲା େକ୍ଷତ୍ର
ଓ ତାହାର ଗ୍ରାମମାନ େସମାେନ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ୍କୁ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ େଦେଲ। 13 େତଣୁ େସମାେନ ହାେରାଣଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ହେିବ୍ର ାଣ ନଗର େଦେଲ। ହେିବ୍ର ାଣ ଥିଲା ନରିାପଦର
ସହର। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ହାେରାଣର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଲବି୍ନା ସହର
େଦେଲ। 14 ଯତ୍ତୀର ଓ ତହିଁ ତଳଭୂମି, ଇଷ୍ଟେମାୟ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି।
15 େହାେଲାନ୍, ତା’ର ତଳଭୂମି, ଦବୀର ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି। 16 ଐନ୍
ଓ ତହିଁର ତଳଭୂମି, ଯୁଟା ଓ ତହିଁର ତଳଭୂମି, େବୖଥ୍େଶମଶ୍ ଓ ତା’ର
ତଳଭୂମି େସହ ିଦୁଇ ବଂଶରୁ ଏହପିରି ନଅ େଗାଟ ିନଗର େଦେଲ।

17 ପୁଣ ିବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶରୁ ଗିବେିୟାନ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, େଗବା ଓ
ତା’ର ତଳଭୂମି, 18 ଅନାେଥାତ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ଅଲ୍େମାନ୍ ଓ ତା’ର
ତଳଭୂମି, ଏହପିରି ଗ୍ଭରିଟ ିନଗର େଦେଲ। 19 ହାେରାଣର ସନ୍ତାନ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତଳଭୂମି ସେମତ େତରଟ ିନଗର େହଲା।

20 କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁମାେନ କି କହାତ ସନ୍ତାନ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ସମୂହ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶରୁ େସମାନଙ୍କର ନଜିର
ନଗର ବାଣି୍ଟ େନେଲ। 21 ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଶିଖିମି, େଗଷର
ସହର େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। ଶିଖିମ ଏକ ନରିାପଦ ସହର ଥିଲା। 22

କିବ୍ସୟିମ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, େବୖଥ୍େହାରଣ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି ଏହପିରି
େସମାନଙ୍କ ଗ୍ଭରିଟ ିନଗର େଦେଲ।

23 ଦାନ ପରିବାରବଗର୍ ଇଲତ୍କୀ ଓ ଗିବ୍ବେଥାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
24 ଅୟାେଲାନ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ଗାଥ୍ରିେମ୍ମାନ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି
ଏହପିରି ଭାବେର ଗ୍ଭରି ନଗର େଦେଲ।

25 ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶରୁ ତାନକ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ଗାଥ୍ରିେମ୍ମାନ
ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି ଏହପିରି ଦୁଇଟ ିନଗର େଦେଲ।

26 କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତଳଭୂମି
ସେମତ ଦଶ େଗାଟ ିନଗର େହଲା।

27 େଗେଶର୍ାନ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟ େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଥିେଲ।
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶ ବାଶନ ଅନ୍ତଗର୍ତ େଗାଲନ୍ ନଗର ନରିାପତ୍ତାର

ନଗର ଏବଂ ବଷି୍ଟରା ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି ଏହ ିଦୁଇଟ ିନଗର େଦେଲ।

28 ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍କୁ କିଶିେୟାନ ଓ ତହିଁର ତଳଭୂମି, ଦାବରତ୍
ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, 29 ଯମୂର୍ତ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି ଐନ-ଗନି୍ନ ମ ଓ ତା’ର
ତଳଭୂମି ଏହପିରି ଭାବେର ଗ୍ଭରିଟ ିନଗର େଦେଲ।

30 ଏବଂ ଆେଶର ବଂଶରୁ ମିଶାଲ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ଅବ୍େଦାନ୍ ଓ
ତା’ର ତଳଭୂମି। 31 ହଲିକତ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ରେହାବ୍ ଓ ତା’ର
ତଳଭୂମି, ଏହପିରି ଗ୍ଭେରାଟ ିନଗର େଦେଲ।

32 ନପ୍ତାଲ ିବଂଶରୁ ଗାଲଲିୀ ଅନ୍ତଗର୍ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ
ନଗର େକଦଶ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ହେମାତ୍-େଦାର ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି,
କତ୍ତର୍ନ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ଏହପିରି ଭାବେର େସହ ିତେିନାଟ ିନଗର
େଦେଲ।

33 ନଜି ନଜି ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶର୍ାନୀୟ େଲାକମାେନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା
ତଳଭୂମି ସେମତ େତରଟ ିନଗର ପାଇେଲ।

34 ଏହା ପେର େସମାେନ ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣର ପରିବାରବଗର୍ନୁସାେର
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ, ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ଯଗି୍ନୟାମ୍ ଓ ତା’ର
ତଳଭୂମି କାତ୍ତର୍ା ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, 35 ଦମି୍ନା ନହେଲାଲ୍ ଓ ସବୂଲୂନର
ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭେରାଟ ିସହର ଓ େକ୍ଷତ୍ର େଦେଲ। 36

ରୁେବନ୍ ବଂଶରୁ େବତ୍ସର ତଳଭୂମି, ଯହସ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି। 37

କେଦେମାତ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, େମଫାତ୍ ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି ଏହପିରି
ଭାବେର ଗ୍ଭରିଟ ିନଗର େଦେଲ। 38 ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙୁ୍କ
ଗିଲୟିଦ ଅନ୍ତଗର୍ତ ରାେମାତ୍, ନରିାପଦ ନଗରୀ ଓ ତା’ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େକ୍ଷତ୍ର
ଏବଂ ମହନୀୟିମ୍ ଓ ତା’ର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େକ୍ଷତ୍ର େଦେଲ। 39 ହଷି୍େବାନ୍,
ଯାେସର ଓ ତା’ର ତଳଭୂମି, ଏହପିରି ଭାବେର ଗ୍ଭରିଟ ିନଗର ଓ ତଳଭୂମି
େଦେଲ।

40 ଏହପିରି ଭାବେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶ, ମରାରି
ସନ୍ତାନଗଣର ନଜି ନଜି ବଂଶ ଅନୁସାେର େସମାେନ ବାରଟ ିନଗର
ପାଇେଲ।

41 ଏହପିରି ଭାବେର େଲବୀୟମାେନ ଅଠଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିସହର ଓ ତଳଭୂମି
ପାଇେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ବଂଶଧରଙ୍କର ଅଧିକାରେର ଥିଲା।
42 ଏହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ସହର ସହତି ତା’ର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ତଳଭୂମି ଥିଲା।
ଏହା ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକ୍ଷତ ଥିଲା।

43 ଏହପିରି ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ପୁରଣ କେଲ। େସ େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା ଜାଗା େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
େଲାକମାେନ େସ ଜମିକୁ ନଜି ଅଧିକାରକୁ େନେଲ ଓ େସଠାେର ବାସ
କେଲ। 44 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ନକିଟେର କରିଥିବା
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶପଥ ଅନୁସାେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦେଲ।
ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସମାନଙ୍କର ଆଗେର ଠିଆ
େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 45 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସଥି ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହେଲ କଥା ବଫିଳ େହଲା
ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ସଫଳ େହଲା।

ତେିନାଟ ିପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କର ସ୍ୱଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ

ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ରୁେବନ୍ର ଗାଦ୍ର ଓ ମନଃଶିର
ଅେଦ୍ଧର୍କ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ େନଇ ଏକ ସଭା ଡ଼ାକିେଲ। 2

ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାଶା ଥିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େସବକ। େମାଶା ଯାହା କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର
ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ ଏବଂ ସେବର୍ାପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଆଜ୍ଞା
ମାନଅିଛ। 3 ଏବଂ ସବୁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ
ସହେଯାଗ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍
ଭାବେର, ଅତ ିସତକର୍ତାର ସହକାେର ପାଳନ କରିଛ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲ। 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ
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ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବତ୍ତର୍ମାନ ସ୍ୱଗହୃକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କରି ପାରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ
େମାଶା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୂମି େଦଇଛନି୍ତ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଗହୃକୁ ଯାଇପାର। 5

କିନୁ୍ତ ମେନରଖ-ସବର୍ଦା େମାଶା େଦଇଥିବା ନୟିମକୁ ନଶି୍ଚୟ ପାଳନ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ। ଏବଂ
ତାଙ୍କ ଆେଦଶ ସବର୍ଦା ମାନ ିଚଳିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ତାହା
ମନପ୍ରାଣ େଦଇ ପାଳନ କରିବ।”

6 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଓ ପେଠଇ
େଦେଲ। ଏବଂ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଗହୃକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ। 7

େମାଶା ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶକୁ ବାଶନେର ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ। ମାତ୍ର
ଅନ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶକୁ ଯିେହାଶୂୟ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପଶି୍ଚମ ପାରିେର ଅଧିକାର େଦେଲ।
ଆହୁରି ବଦିାୟ କରିବା ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ। 8 େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନ
ସମ୍ପଦ ଓ ପଶୁଗଣ ସହତି ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦାମି
ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦ ିଅଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର େପାଷାକ
ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି େଯଉଁଗଡୁ଼କି କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ
ଆଣଥିିଲ। ଗହୃକୁ େଫରିଯାଅ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର ନଜି ନଜି
ଭାତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ ଦଅି।”

9 େତଣୁ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ ମନଃଶିର ଅେଦ୍ଧର୍କ ବଂଶଧରର
େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଧରଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନେଲ। କିଣାନ େଦଶ
ଅନ୍ତଗର୍ତ ଶୀେଲାଠାେର େସମାେନ ଥିେଲ। େସମାେନ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ଗିଲୟିଦକୁ ଗେଲ। େସମାେନ େସଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭୂମିକୁ ଗେଲ ଯାହାକି
େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସ ଭୂମି େଦବା
ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ।

10 ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଏବଂ ମନଃଶିର ପରିବାର େଲାକମାେନ ଗିଲୟିଦକୁ
େଫରିଗେଲ। େସ ସ୍ଥାନଟ ିଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କିଣାନୀୟ େଦଶ
ଅନ୍ତଗର୍ତ ଥିଲା। େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 11 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ େଯଉଁମାେନ କି ତଥାପି
ଶିେଲାେର ରହଥିିେଲ। େସମାେନ େସ ଯଜ୍ଞେବଦ ିକଥା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ
େଯ, ଏହ ିବଂଶଧରମାେନ ତାକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ େବାଲ।ି େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦଟି ିକିଣାନୀୟ େଦଶର ସୀମା ଅନ୍ତଗର୍ତ ଗିଲୟିଦଠାେର
କରାଯାଇଛ,ି ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ। ଏହା ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାଖସ୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଅଧିକୃତ ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିଲା। 12 ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ପରିବାରବଗର୍ଗଣ େସହ ିତନି ିବଂଶ ଉପେର ରାଗିେଲ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ନଷି୍ପତି୍ତ କେଲ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିେଲାଠାେର ଏକତି୍ରତ
େହେଲ।

13 ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ କିଛ ିେଲାକଙୁ୍କ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଏବଂ
ମନଃଶି ବଂଶର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ।
େସମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  ପୀନହସ୍ େନଇଗେଲ, େଯ କି ଥିେଲ ଇଲୟିାସର
ଯାଜକର ପୁତ୍ର। 14 େସମାେନ ଦଶ ଜଣ ପ୍ରତନିଧିିକୁ ପଠାଇେଲ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଜେଣ ଶିେୟାଲ ଗିଲୟିଦଠାେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। େସମାେନ ନଜି ନଜି ପରିବାରବଗର୍ର ମୂଖ୍ୟ ଥିେଲ।

15 ଏହପିରି ଭାବେର ଗିଲୟିଦକୁ ଗେଲ। ଏହ ିଏଗାର ଜଣ େଲାକ
ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ବଂଶଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ
ଗେଲ। ଏହ ିଏଗାର ଜଣ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। 16 “ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରୁଅଛ,ି କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କଲ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କଲ? କାହିଁକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କଲ? ଏହା କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତ ିବାହାେର ନୁେହଁ?
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ ରୂେପ ଜାଣ। 17 ପିେୟାରେର କ’ଣ ଘଟଲିା
ତାହାକୁ ମେନ ପକାଅ? ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିମହାପାପ ପାଇଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ
େଭାଗଅୁଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁ ବାସନି୍ଦାକୁ ମହାମାରୀଦ୍ୱ ାରା ରୁଗ୍ଣ

କେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିମହାମାରୀ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଗଅୁଛୁ। 18

ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ େସହ ିପାପ କରୁଛ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି େଦଖାଉଛ? ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ େହେବ।

19 “‘ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସନା
କରିବାକୁ ଅନଛୁିକ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଳାଇ ଆସ।
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ବାସ କେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହି
ଅଧିକାର େଦଶକୁ ଆେସ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କର ନାହିଁ।
କଦାପି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଛ ିତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ ନ
କର।

20 “‘ମେନରଖ େସରହର ପୁତ୍ର ଆଖନ୍, ବଜିର୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବଷିୟେର ସତ୍ୟ
ଲଂଘନ କରେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ
ପଡ଼ଲିା, େକବଳ େସହ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କଲା,
କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଗଣ ତା’ର ଦଣ୍ତ େଭାଗିେଲ। ଆଖନ୍ େକବଳ ତା’ର
ପାପ ପାଇଁ ମଲା। ଏବଂ ତା’ର ପାପ ପାଇଁ ବହୁତ େଲାକ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ।’”

21 ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ପରିବାରବଗର୍ଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ
ପରିବାରବଗର୍ର ମୂଖ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, 22 “ପରେମଶ୍ୱର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର! ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର।
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏପରି କାହିଁକି କଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିଛୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଗି୍ଭର କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା ବଶି୍ୱାସ କର କି ବଗି୍ଭର କର ଆେମ୍ଭମାେନ
କିଛ ିଭୁଲ୍ କରିଛୁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିପାର। 23

ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରି ଥାଉ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱହସ୍ତେର ଦଣ୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ
େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦେିର େହାମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ କି
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ତଆିରି କରିଛୁ? ନଁା ଆେମ୍ଭ
ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତଆିରି କରି ନାହୁଁ। େତେବ କାହିଁକି ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କଲୁ? ଆେମ୍ଭମାେନ ଚନି୍ତ ାଶୀଳ େହାଇ ଓ ବଗି୍ଭର କରି
ଏହା କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତା ସମୟେର େକଜାଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ କି ସମ୍ପକର୍। 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମି
େଦଇଛନି୍ତ। ଏହାର ଅଥର୍ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା କରିଅଛ।ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଶଙ୍କା କରୁଅଛୁ େଯ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାେନ
ବଡ଼ େହାଇ େଦଶ ଶାସନ କରିେବ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ନାହିଁ େଯ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େଲାକ େବାଲ।ି େସମାେନ େଯେତେବେଳ ବଡ଼ େହାଇ
ଶାସନ କରିେବ, େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି କହ ିବ ିପାରନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ,
ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଂଶ ନୁହଁ।’ ଏହା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ େସଠାେର ଉପାସନା କରିବାକୁ ମନା
କରି ପାରନି୍ତ।

26 “େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଲୁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ େହାମବଳି ପାଇଁ ତଆିରି କରି ନାହୁଁ। 27

ଏହାର ବାସ୍ତବ କାରଣ େହଲା, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଆିରି କରିଛୁ କାରଣ େସମାେନ ଏହା
େଦଖିଲା ପେର ଜାଣ ିପାରିେବ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉପାସନା କରୁଅଛ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା
କରୁଅଛୁ। ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ରହବି େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରୁ। ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ସହଭାଗିତାର
େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବୁ। େତଣୁ ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିଲାମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିବ ନାହିଁ େଯ, ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ସହତି କିଛ ିକରିବାର ନାହିଁ। 28 ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ
ଏହପିରି କହ ିପାରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନୁହଁ। ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ
ହୁଏତ କହପିାରିନି୍ତ , ‘େଦଖ! ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ। େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଠିକ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପରି। ଏହି
ଯଜ୍ଞେବଦ ିେହାମ ଉତ୍ସଗର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା େକବଳ
ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର, େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଅଂଶ।’

29 “ବାସ୍ତବେର ଆେମ୍ଭ େକେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିରାଧେର ଯାଇ ନାହୁଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଚଳୁଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ
ଏହା ଜାଣୁ େଯ, େଗାଟଏି ମାତ୍ର ପବତି୍ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଛ ିଯାହାକି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବାସ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ। େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର।”

30 ପୀନହସ୍ ଯାଜକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ଯାଇଥିବା ମୁଖିଆ, ଏହପିରି
କଥା ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ ମନଃଶିର ବଂଶର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣେିଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବୁଝେିଲ େଯ ବାସ୍ତବେର ସତ କଥା ଏବଂ ଠିକ୍ କଥା
କହୁଛନି୍ତ। 31 େତଣୁ ଯାଜକ ପୀନହସ୍ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ
ଜାଣଲୁି େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରି ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଖୁସୀ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଦଣ୍ତ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।”

32 ଏହା ପେର ପୀନହସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୂଖିଆମାେନ େସ ସ୍ଥାନ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗହୃକୁ େଫରିେଲ। େସମାେନ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ବଂଶର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିଗିଲୟିଦେର ଛାଡ଼ ିକିଣାନ େଦଶକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ିଯାହାସବୁ
ଘଟଥିିଲା ତାହା ଜଣାଇେଲ। 33 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣି
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇେଲ। େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ, ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍
ଓ ମନଃଶିର ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ େସ ସ୍ଥାନକୁ
ଧ୍ୱଂସ ନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁଠାେର ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ ମନଃଶିର ବଂଶର
େଲାକମାେନ ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

34 ରୁେବନ୍ ବଂଶଧର ଓ ଗାଦ୍ ବଂଶଧର େସହ ିେବଦରି ନାମ େଦେଲ,
ସାକ୍ଷୀ ଏହାର ଅଥର୍ “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧେର ଏହାର ଏହ ିେହଉଛ ିସାକ୍ଷୀ।”

ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲଗଣଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ସମସ୍ତ
ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ନରିାପତ୍ତା
େଦେଲ। ଏହପିରି ବହୁତ ଦନିପେର ଯିେହାଶୂୟ ବୃଦ୍ଧ

େହାଇଗେଲ। 2 ଏହ ିସମୟେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ େହାଇଗଲ।ି 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିଛନି୍ତ। େସ ଏପରି
କରି ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ। 4 େମାର ମେନ ଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୂମି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ େଦଇଅଛ।ି ଅଧିକୃତ େହାଇ ନ ଥିବା େଦଶ
ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିକୃତ େହବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଗଡୁ଼କି ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜି
ଅଧୀନକୁ ଆଣ ିପାରି ନାହିଁ। 5 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସଠାେର ବାସ କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦେବ! ଯାହାଫଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ େନଇ ପାରିବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ।

6 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଯତ୍ନଶୀଳ େହବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟକୁ
ମାନବିା ପାଇଁ ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଲଖିିତ ନୟିମ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଠିକ୍

ଠିକ୍ ଭାେବ ପାଳନ କରିବ। େକେବ ବ ିେସ ନୟିମରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହବ
ନାହିଁ। 7 ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ େଲାକ ଆମ୍ଭ ସହତି ବାସ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନୁହନି୍ତ। େସମାେନ, େସମାନଙ୍କର ନଜିର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ମାନୁଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ସହତି ବନୁ୍ଧତା ରଖ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପୂଜା କର ନାହିଁ। କି େସମାନଙ୍କର େସବା କର ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯପରି କରି ଆସୁଅଛ।

9 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଦଶମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ବତିାଡ଼ତି କରି
େଦେଲ। େକୗଣସ ିେଦଶ ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ
ସମଥର୍ େହାଇ ନାହିଁ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହାୟତାେର ଇସ୍ରାଏଲର
େଯେକୗଣସ ିଜେଣ େସୖନକି ଏକ ହଜାର େସୖନକିମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
ପାରିବ। କାହିଁକି ଜାଣ? େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, େଯେହତୁ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। 11

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା େପ୍ରମ
କରୁଥିବ।

12 “କଦାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେଦଶରୁ ବଚୁି୍ୟତ ହୁଅ ନାହିଁ। କଦାପି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ବନୁ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ କି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ଅଂଶ
ନୁହନି୍ତ। େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ବଂଶମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ କର ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ
ନୁହନି୍ତ କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ହୁଅ। 13 େସହ ିସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର
ଓ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବାେର ତୁମ୍ଭର ପକ୍ଷ େହେବ ନାହିଁ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଏକ ଫାଶ ପରି େହେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପିଠି ପାଇଁ ଗ୍ଭବୁକ୍ ପରି ଓ
ତୁମ୍ଭ ଆଖି ପାଇଁ କଣ୍ଟା ପରି େହେବ। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଉତ୍ତମ
େଦଶ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନ େହାଇଛ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
େଦଇଥିେଲ।

14 “େମାର ମୃତୁ୍ୟ ସମୟ ନକିଟ େହଲାଣ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ଏବଂ
ଭଲ ଭାବେର ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିପରି ସହାୟତା
େଦଇଛନି୍ତ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ କରିଛନି୍ତ। େସ ଯାହା କହଛିନି୍ତ େସ
ତାହା େଦଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରିଛନି୍ତ ,
ଯାହା େସ ତୁମ୍ଭ ସହତି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। ଆମ୍ଭକୁ ସବୁ େଦଇଛନି୍ତ େସ
ଯାହାସବୁ ଆମ୍ଭ ସହତି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁସବୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଆମ୍ଭ ସହତି କରିଥିେଲ, ତାହା ସବୁ ଏେବ ସଫଳ
େହଉଛ।ି କିନୁ୍ତ ଠିକ୍ େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
ତାହା ସତ୍ୟ େହବାକୁ ଯାଉଛ।ି େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍
କର, େତେବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସବୁ ମନ୍ଦଫଳ ଘଟବି। େସ େଦଇଥିବା ଉତ୍ତମ
େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରକୁ େନଇଯିେବ। 16 ଏହପିରି ଭାବେର ଘଟବି ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗେର କରିଥିବା ଚୁକି୍ତର ଖିଲାପ
କର। ତୁେମ୍ଭ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂମି ହରାଇବ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କର ବା ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସବା
କର, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େକାପଦୃଷି୍ଟ ପକାଇେବ। ଏହା
ପେର ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଇଥିବା ଭଲ ଭୂମିକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ବି।”

ଯିେହାଶୂୟ ବଦିାୟ େନେଲ

ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଗଣକୁ ଶିଖିମଠାେର ଏକତି୍ରତ
କେଲ। ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଗଣଙୁ୍କ

ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏକତି୍ରତ
କରାଇେଲ।

2 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହା କହୁଅଛ,ି ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ। ବହୁ ଦନି ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଓ
ନାେହାରର ପିତା େତରହ ପ୍ରଭୃତ ିଇଉେଫ୍ରଟସି୍ ନଦୀ େସପାରିେର ଅନ୍ୟ
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େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସବା କରୁଥିେଲ। 3 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େସ ଭୂମିରୁ ଆଣ ିନଦୀ ଏପାରିେର ରଖିଲ।ି ମୁଁ
ତାଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶର ସବୁଆେଡ଼ ଆେଗଇ େନଲ,ି ଏବଂ ତା’ର ବଂଶକୁ
ବହୁ ସନ୍ତାନ େଦଲ।ି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର େଦଲ ିଯାହାର ନାମ
ଇସ୍ହାକ। 4 ଏବଂ ଇସ୍ହାକକୁ ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର େଦଲ,ି େସମାେନ େହେଲ,
ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗ। ଏବଂ ଏେଷୗକୁ େସୟୀର ପବର୍ତ ଓ ତା’ର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ
ଭୂମି େଦଲ।ି ଯାକୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ େସଠାେର ବାସ କେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ ବାସ କରିବାକୁ ମିଶରକୁ ପଳାଇ ଗେଲ।

5 “‘ଏହା ପେର ମୁଁ, େମାଶା ଓ ହାେରାଣକୁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲ।ି
ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ଭହିଁଥିଲ ିେମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା ପାଇଁ।
ମିଶର ମଧ୍ୟେର ଶକି୍ତଶାଳୀ କାଯର୍୍ୟ କରି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପୀଡ଼ା େଦଲ।ି ଏହା
ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି।ି 6

ଏହପିରି ଭାବେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ମିଶରରୁ େନଇ ଆସଲି।ି
ମିଶରୀୟମାେନ ରଥ ଓ ରଥାେରାହୀ ସହତି ସୂଫସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଆସଥିିେଲ। ମିଶରୀୟ
ରଥାେରାହୀ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ। 7 େତଣୁ େଲାକମାେନ େମାେତ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ‘େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।’ ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବଧିା କରାଇଲ ି। ଏବଂ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ସମୁଦ୍ର କୁ
ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରାଇଲ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ, ମୁଁ ମିଶରୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କି
ଅବସ୍ଥା କରିଛ।ି
ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିମରୁ ଅଞ୍ଚଳେର ଦୀଘର୍ଦନି ଧରି ବାସ

କଲ। 8 ଏହା ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ପାଶ୍ୱର୍େର ବାସ
କରୁଥିବା ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଆଣଲି।ି ଏହା ପେର େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େତଣୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କଲ।ି ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଅଧିକାର କଲ।
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲ।

9 “‘ଏହା ପେର ସପି୍େପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ୍ େଯ କି େମାୟାବର ରାଜା
ଥିଲା େସ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲା। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କର ରାଜା ବେିୟାର ପୁତ୍ର ବଲିୟିମକୁ ପଠାଇଲା। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାପ
େଦବା ପାଇଁ ବଲିୟିମକୁ ପଠାଇଲା। 10 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୟିମର
କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ େଦଲ ିନାହିଁ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁବାର ଆଶୀବର୍ାଦ କଲା। ଏବଂ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତା’ର ଶକି୍ତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲ।ି

11 “‘ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯିରୀେହାକୁ ଗଲ।
ଯିରୀେହା ନଗରର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଇେମାରୀୟ, ପିରିଷୀୟ, କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଗିଗର୍ାଶୀୟ,
ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଏବଂ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ କଲ।ି 12 େଯେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟମାେନ ଆେଗଇ ଗ୍ଭଲେିଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ
ବରୁିଡ଼ି ମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲ।ି େସହ ିବରୁିଡ଼ମିାେନ େସମାନଙୁ୍କ େସଠାରୁ ତଡ଼ି
େଦେଲ ଓ େସହ ିଦୁଇଜଣ ଇେମାରୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ି
େଦେଲ। େଯପରିକି ତୁମ୍ଭର ଖଣ୍ତା କିମ୍ୱା ଧନୁର ବ୍ୟବହାର ନ କରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜିତଗିଲ ଓ େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଅଧିକାର କଲ।

13 “‘ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ
େଦଶ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିପରିଶ୍ରମ କରି ନାହଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସହର
େଦଲ ିତାକୁ ତୁେମ୍ଭ ତଆିରି କରି ନ ଥିଲ। ମୁଁ ଏଗଡୁ଼କୁି ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶ ଓ ସହରେର ବାସ କରୁଛ। େସଗଡୁ଼କି ମୁଁ
େଦଇଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରି
ନ ଥିଲ ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଗ କରୁଅଛ।’”

14 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣଲି। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନ୍ତରର ସହକାେର
େସବା କର ଓ ସମ୍ମାନ ଦଅି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ମିଶରେର ଥିବା
େବେଳ େସବା କରୁଥିବା େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଫରାତ୍ ନଦୀର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍କୁ
ଫିଙି୍ଗଦଅି। ଏବଂ ବନିା ଦି୍ୱ ଧାେର ଏହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସବା କର।

15 “ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ଦେିଶ। େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାର େସବା କରିବ ଆଜି ମେନାନୀତ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଜି ନଷି୍ପତି୍ତ େନବାକୁ ପଡ଼ବି େଯ ତୁେମ୍ଭ କାହାର େସବା କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଇଉେଫ୍ରଟସି୍ ନଦୀ େସପାରୀେର ଥିବା
େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବ? କିମ୍ୱା େସହ ିେଦଶେର ବାସ କରିଥିବା
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର େଦବତାଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଆଜି ଏହାର ନଷି୍ପତି୍ତ ନଅି। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଓ େମାର ପରିବାରବଗର୍ େସହି
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କରିବୁ!”

16 ଏହା ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
େକେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହବୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ କଦାପି
ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ। 17 ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ
ଆଣଥିିେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର କ୍ର ୀତଦାସ ଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗେର େସଠାେର ଏକ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସ େଦଶରୁ ଆଣଛିନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ଗଲୁ, ଆମ୍ଭକୁ ବପିଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରିଛନି୍ତ। 18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସହାୟ େହେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ, େଯଉଁମାେନ ଏହ ିେଦଶେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
େଦଶନବିାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଛନି୍ତ , େଯଉଁଠାେର
ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ବାସ କରୁଅଛୁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସବା କରିବା
ଉଚତି୍, େଯେହତୁ େସ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର।”

19 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହା ସତ୍ୟ
ନୁେହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ର। ଅନ୍ୟ େଦବତାର େସବା କେଲ
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାଲଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା
କରିେବ ନାହିଁ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହପିରି ଭାବେର ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ
କର। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବେିଦଶୀୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସବା କର, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଅମଙ୍ଗଳ କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିେଲ େହଁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂହାର କରିେବ।”

21 କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା, ଆେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହିଁ େସବା କରିବୁ।”

22 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ
ନେିଜ ସାକ୍ଷୀ କି? ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା ଉପାସନା କରୁଛ େବାଲ?ି”
େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ

ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହଲୁି। ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବୁ।”
23 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଭଣ୍ତ

େଦବତାମାନଙୁ୍କ େଫାପାଡ଼ ିଦଅି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉପାସନା କର।”

24 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବୁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ମାନ ିଚଳିବୁ।”

25 େତଣୁ େସହ ିଦନି ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ
ଚୁକି୍ତ କେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମା ଶିଖିମ୍ ସହରେର କେଲ। ଏହା
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଏକ ନୟିମ ସ୍ୱରୂପ େହଲା। 26

ଯିେହାଶୂୟ ଏହାକୁ େଲଖି ରଖିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ପୁସ୍ତକେର ଏବଂ
ଏକ ବୃହତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ଆବାସର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ଅେଲାନବୃକ୍ଷମୂେଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ।

27 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷୀ େହବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁସବୁ କଥା କହଥିିେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାକୁ ଏହା ଶୁଣ ିଅଛ।ି େତଣୁ ଏହା
ସାକ୍ଷୀ େହାଇ ଠିଆ େହବ, ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଅ ନାହିଁ।”
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28 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗହୃକୁ
େଫରିଯିବା ପାଇଁ କହେିଲ। େତଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ନଜି େଦଶକୁ
େଫରିଗେଲ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

29 ଏହା ପେର ନୂନର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର
ମୃତୁ୍ୟ େହଲା। ତାଙୁ୍କ େସେତେବେଳ 110 ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। 30 ଏହା
ପେର େଲାକମାେନ ଗାଶ୍ ପବର୍ତର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ
େଦଶସ୍ଥ ତମି୍ନାତ୍-େସରହେର ତାଙ୍କର ନଜିର ଜମି ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ କବର
େଦେଲ।

31 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କର
ମୃତୁ୍ୟପେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ। େସମାନଙ୍କର
ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠଗଣ ବଞ୍ଚଥିିଲା ଯାଏ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା

କରିବା ଜାରି ରଖିେଲ। ଏହ ିମୂଖିଆମାେନ େଦଖିଥିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାହା କରିଥିେଲ।

େଯାେଷଫଙ୍କର ଗହୃକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

32 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାେନ ମିଶରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।
େସେତେବେଳ େଯାେଷଫଙ୍କ ଅସି୍ଥସବୁ ତାଙ୍କ ସହତି େନଇ ଆସଥିିେଲ।
େତଣୁ େଲାକମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କର େସହ ିଅସି୍ଥକୁ ଶିଖିମଠାେର କବର
େଦେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କର ଅସି୍ଥକୁ େସହ ିଭୂମିେର କବର େଦେଲ, େଯଉଁ
ସ୍ଥାନ ଶିଖିମର ପିତା ହାେମାରସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିଥିେଲ। ଯାକୁବ
େସହ ିଭୂମିକୁ ଏକ ଶହ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର କ୍ରୟ କରିଥିେଲ। ଏହ ିଭୂମି
େଯାେଷଫଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ରହଲିା।

33 ହାେରାଣର ପୁତ୍ର, ଇଲୟିାସର ମେଲ, ଓ ଇଫ୍ର ୟିମର ପାବର୍ତ୍ୟମୟ
େଦଶର ଗିବୟିାଠାେର ତାଙୁ୍କ କବର ଦଆିଗଲା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍କୁ
ଗିବେିୟାନ ଦଆିଗଲା।
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1

ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ

ଯିହୁଦା କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆେଦଶ ମାଗିେଲ,
ପ୍ରଥେମ େକଉଁ ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାେନ କିଣାନୀୟ

େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିେବ?”
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସବର୍ପ୍ରଥେମ ଯିହୁଦାର

ପରିବାରବଗର୍ ଯିେବ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଭୂମି େଦବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦବ।ି”
3 ଯିହୁଦାର ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଶିମିେୟାନର

ପରିବାରବଗର୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିେଲ। ଯିହୁଦା େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ଭାଇମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ିଭୂମି େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଭୂମି ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଯୁଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆେଗଇ ଆସବି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବୁ।”ଶିମିେୟାନର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଯୁଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ।

4 ତା’ପେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗେଲ।
କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିଷୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ
କେଲ। ଏବଂ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ 10,000 େଲାକଙୁ୍କ େବଷକେର
ହତ୍ୟା କେଲ। 5 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େବଷକର ଶାସକଙୁ୍କ େବଷକ
ସହରେର ପାଇେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଏବଂ େସମାେନ
କିଣାନୀୟ ଏବଂ ପିରିଷୀୟଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।

6 େବଷକର ଶାସକ ଖସ ିପଳାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େଗାେଡ଼ଇେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଧରି ଥିେଲ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ, େସମାେନ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଅଙୁ୍ଗଳିକୁ
ଏବଂ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଅଙୁ୍ଗଳିକୁ କାଟ ିେନଇଥିେଲ। 7 ଏହା ପେର
ଅେଦାନୀେବଷକ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ହସ୍ତପାଦର ଛନି୍ନ ା ଅଙୁ୍ଗଳି ସତୁରି
ଜଣ ରାଜା ଆମ୍ଭ େମଜ ତେଳ ନଜିର ଆହାର ସାଉଣୁ୍ଟ ଥିେଲ। ମୁଁ େଯପରି
କରିଥିଲ ିପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େସହପିରି େଦେଲ।” ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର
େଲାକମାେନ ଅେଦାନୀେବଷକ୍କୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ ଓ େସ େସଠାେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

8 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅଧିକାର କେଲ। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ତା ଦ୍ୱ ାରା ହତ୍ୟା କେଲ ଓ ସହରକୁ େପାଡ଼ ିେଦେଲ । 9

ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ କିଣାନୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ,
େଯଉଁମାେନ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର େନେଗଭେର ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ ମାଳଭୂମିେର
ବସବାସ କରୁଥିେଲ।

10 ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ, େଯଉଁମାେନ ହେିବ୍ର ାଣ ସହରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ହେିବ୍ର ାଣର
ପୂରାତନ ନାମ ଥିଲା କିରିୟଥ ଅବର୍ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େଶଶୟ,
ଅହୀମାନ ଓ ତନ୍ମୟକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।

କାେଲବ୍ ଓ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା

11 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େସ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। େସମାେନ
ଦବୀର ସହର ଅଭମିୁେଖ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

କରିବାକୁ ଗେଲ। ଅତୀତ କାଳେର ଦବୀର ନାମ ଥିଲା କିରିୟଥ େସଫର।
12 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂବର୍ରୁ, କାେଲବ୍
େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। କାେଲବ କହଲିା, “ମୁଁ କିରିୟଥ
େସଫର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। େଯଉଁ େଲାକ େସ ସହରକୁ
ପରାସ୍ତ କରିବ, ମୁଁ ତା’ ସହତି େମାର କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାରକୁ ବବିାହ େଦବ।ି”

13 କାେଲବ୍ର ଜେଣ କନଷି୍ଠ ଭାଇ ଥିେଲ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା
କନ୍ସର। କନ୍ସରର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲ। ଅତ୍ନୀେୟଲ କରିୟଥ-େସଫରର
ସହର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ ଏବଂ କାେଲବ୍ ତାଙୁ୍କ ଅକ୍ଷାରକୁ ବବିାହ
େଦେଲ।

14 ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ନୀେୟଲଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିବା ସମୟେର, ଅକ୍ଷାର
ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ଖେଣ୍ଡ ଭୂମି ପାଇଁ ପଗ୍ଭରିବାକୁ, ତାଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ।
େଯେତେବେଳ େସ େଘାଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େିଲ, କାେଲବ୍ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଭୁଲ୍ କ’ଣ?”

15 ଅକ୍ଷାର କାେଲବଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କର। ଆପଣ
େମାେତ ଦକି୍ଷଣେର ଭୂମି େଦଇଛନି୍ତ , ଯାହାକି ଶୁଷ୍କ, େମାେତ କିଛ ିଜଳ
ନଝିର୍ର ଭୂମି ଦଅିନୁ୍ତ।” ଏହା ପେର କାେଲବ୍ ଭୂମିର ଉପରିସ୍ଥ ଓ ତଳସ୍ଥ
ନଝିର୍ର େସହ ିଭୂମି ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।

16 କିଣାନୀୟମାେନ ଖଜୁରୀପୁରସ୍ଥର ସହର ଯିରୀେହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କେଲ ଏବଂ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯିହୁଦାର ମରୁଅଞ୍ଚଳେର
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରିବାକୁ ଗେଲ। ଏହା ଅରାଦର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ଥିଲା, େକନୀୟ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାରରୁ ଥିେଲ।

17 ଯିହୁଦା ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ମିଶି ଶିମିେୟାନ ପରିବାରବଗର୍
ସହତି ଗେଲ, େସମାେନ ସଫାତ୍ ବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି
େସହ ିନଗରକୁ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ ଏବଂ େସହ ିନଗରର ନାମ
େହଲା ହମର୍ା।

18 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଘସା ସହର ଏବଂ ଏହାର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ
ସହର ଅଧିକାର କେଲ। େସମାେନ ଅସି୍କେଲାନ୍ ସହରଗଡୁ଼କି ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ଓ
ତା’ର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କେଲ।

19 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ,
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷେର ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆଣେିଲ। କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାେନ ତଳଭୂମିଗଡୁ଼କୁି େସମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଆଣପିାରି ନ ଥିେଲ।
କାରଣ େସଠାେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ େଲୗହ
ନମିିର୍ତ ରଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ।

20 କାେଲବ୍କୁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ େନବା ପାଇଁ େମାଶା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
େତଣୁ େସହ ିଭୂମି କାେଲବ୍କୁ ଦଆିଗଲା। କାେଲବ୍ର େଲାକମାେନ
ବଳାତ୍କାର କରି ଅନାକର ତନି ିପୁତ୍ରକୁ େସଠାରୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ।

21 ବନି୍ୟାମୀନର ପରିବାରବଗର୍ମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ
ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଆଜିଯାଏ ମଧ୍ୟ ବନି୍ୟାମୀନ
ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

େଯାେଷଫଙ୍କ େଲାକମାେନ େବୖେଥଲ୍ ଅଧିକାର କେଲ

22 େଯାେଷଫଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ େବୖେଥଲ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଅତୀତେର େବୖେଥଲ୍ର ନାମ ଥିଲା ଲୂସ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ
େଯାେଷଫଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ପଟେର ଥିେଲ। େଯାେଷଫଙ୍କର
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େଯେତେବେଳ ଅନୁଚରମାେନ େଦଖିେଲ େକହ ିଜେଣ ନଗରରୁ ବାହାରକୁ
ଆସୁଛ ିେସହ ିଅନୁଚରମାେନ େସହ ିେଲାକକୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗପୁ୍ତ
ପଥ େଦଖାନୁ୍ତ େଯଉଁ ବାଟ େଦଇ ଆେମ୍ଭ ସହରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ।”

25 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଜଣକ ଅନୁଚରମାନଙୁ୍କ ସହରର ଗପୁ୍ତପଥ େଦଖାଇ
ଥିେଲ। େଯାେଷଫଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ ଖଣ୍ଡାେର େବୖେଥଲ୍ର ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ ମାରି ନ
ଥିେଲ ଯିଏ େସମାନଙୁ୍କ ଗପୁ୍ତପଥ େଦଖାଇଥିେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଓ
ତାହାର ପରିବାରବଗର୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେର ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। 26

େସହ ିେଲାକ, ହତି୍ତୀୟମାେନ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ ଏବଂ ଏମିତକିି
ଆଜି େସହ ିସହର ଲୂସ୍ ନାମେର ପରିଚତି।

ଅନ୍ୟ ପରିବାରବଗର୍ମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିଥିେଲ

27 କିଣାନୀୟ େବୖଥ୍ସାନ୍ର ସହରଗଡୁ଼କିେର, ତାନକ, େଦାରା,
ଯିବି୍ଲ ୟିମ, ମଗିେଦ୍ଦା ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଅଧିକ େଛାଟ
ସହରମାନଙ୍କେର ବସବାସ କରୁଥିେଲ। ମନଃଶି ପରିବାରବଗର୍ର
େଲାକମାେନ େସହ ିସହରରୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ବିାକୁ ସକ୍ଷମ େହେଲ
ନାହିଁ। େତଣୁ େସଠାେର କିଣାନୀୟମାେନ ବାସ କେଲ। 28 ଏହା ପେର
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
କ୍ର ୀତଦାସ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କେଲ। କିନୁ୍ତ
କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦବାକୁ େସମାେନ ସକ୍ଷମ େହାଇ ନ ଥିେଲ।

29 ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହପିରି ଭାବେର ଘଟଥିିଲା। େଗଷର୍େର
କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ ଇଫ୍ର ୟିମ
କିଣାନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଇଫ୍ର ୟିମ
କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ରହବିାକୁ ଲାଗିେଲ।

30 ଠିକ୍ େସହପିରି ଘଟଥିିଲା ସବୁଲୂନ୍ ବଂଶଧରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକେତକ
କିଣାନୀୟ ନବିାସୀ ବାସ କରୁଥିେଲ, କିଟ୍େରାଣ ଓ ନହେଲାଲ୍େର କିନୁ୍ତ
ସବୁଲୂନ ପରିବାରବଗର୍ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇ ନ ଥିେଲ। େସହି
କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ସବୁଲୂନ୍ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଥିେଲ।
କିନୁ୍ତ ସବୁଲୂନ୍ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ ଭାବେର ଖଟାଇେଲ।

31 ଆେଶର ପରିବାରବଗର୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଠିକ୍, ତାହା ହିଁ ଘିଟଲିା।
ଆେଶର ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଅକ୍େକାନବିାସୀ, ସୀେଦାନ୍, ଅହଲବ୍, ଅକଷୀବ, ହଲିବା, ଅଫିକ୍ ଓ
େରାହବରୁ ବସବାସ କରୁଥିେଲ, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ବତିାଡ଼ତି କେଲ
ନାହିଁ। 32 ଆେଶରୀୟ େଲାକମାେନ କିଣାନୀୟକୁ େସମାନଙ୍କର େଦଶରୁ
ତଡ଼ ିେଦଇ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଆେଶରୀୟମାନଙ୍କ
ସହତି ନରିନ୍ତର ମିଶି ରହୁଥିେଲ।

33 ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଠିକ୍ ଏକାପରି
ଘଟଥିିଲା। ନପ୍ତାଲ ିେଲାକମାେନ େବୖଥ୍େଶମଶ ଓ େବଥ୍ନାତ୍ମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ନପ୍ତାଲରି େଲାକମାେନ େସହି
ସହରର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ବାସ କେଲ। କିଣାନୀୟମାେନ ନପ୍ତାଲି
େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

34 ଇେମାରୀୟମାେନ ଦାନ ପରିବାରବଗର୍ର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପବର୍ତମୟ
େଦଶେର ରହବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ତଳଭୂମିକୁ ଆସବିାକୁ େଦେଲ
ନାହିଁ। 35 ଇେମାରୀୟମାେନ େହରସ ପବର୍ତେର ଅୟାେଲାନେର ଓ
ଶାଲବୀମେର ବାସ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ। ତଥାପି େଯାେଷଫଙ୍କର
ପରିବାରବଗର୍ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅେନ୍ତ େସମାେନ କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇ ରହେିଲ।
36 ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଭୂମିର ସୀମା ଅକ୍ରବ୍ବୀମ ଘାଟ ିେଶୖଳଠାରୁ
ଏବଂ ପବର୍ତ େଦଶ ଶିଳା ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଥିଲା।

େବାଖୀମଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଗିଲ୍ଗଲ୍ର ନଗରରୁ େବାଖୀମକୁ ଆସେିଲ।
ଏହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ନମି୍ନଲଖିିତ ବାତ୍ତର୍ା
େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆଣଲି।ି ମୁଁ େଯଉଁ ଭୂମି

ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଲ,ି ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିଲ।ି
ମୁଁ କହଲି ିେଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କଦାପି େକୗଣସ ିସମୟେର
ଲଙ୍ଘନ କରିବ ିନାହିଁ। 2 କିନୁ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତବିଦଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
େଦଶେର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସ ିନୟିମ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହଲି,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କଲ ନାହିଁ।

3 “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହକିଥା କହୁଅଛ,ି ‘ମୁଁ େକେବ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶରୁ ବତିାଡ଼ତି କରିବ ିନାହିଁ। ଏହ ିେଲାକମାେନ
ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭର ଏକ ସମସ୍ୟା େହେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଫାନ୍ଦ
ସ୍ୱରୂପ େହେବ ଓ େସମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା
ସ୍ୱରୂପ େହେବ।’”

4 େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଏହକିଥା ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ
କହେିଲ, େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େରାଦନ କେଲ। 5 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିେଲ େବାଖୀମ୍। ଏହ ିେବାଖୀମଠାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ବାସୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସଠାେର ବଳିଦାନ
କେଲ।

ଅମାନ୍ୟ ଓ ପରାସ୍ତ

6 ଏହା ପେର ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହେିଲ। ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କର ନଜି ଭୂମି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ନଜି
ଜାଗାକୁ ଗେଲ। 7 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା ଅବ୍ୟାହତ
ରଖିେଲ, ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର ଥିବା େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଜୀବତି
ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କମର୍ମାନ କରିଥିେଲ, ଏହ ିବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ େଦଖିଥିେଲ। 8 ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ 110 ବଷର୍େର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 9

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। େସମାେନ ଗାଶ୍
ପବର୍ତର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ତମି୍ନତ୍ େହରସେର
ତାଙ୍କର ନଜିର ଭୂମିେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।

10 ଏହା ପେର ପୂରା ପିଢ଼ ିମୃତ େହେଲ ଏବଂ ପର ପିଢ଼ ିେସମାନଙ୍କର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହେଲ। ଏହ ିନୂତନ ବଂଶଧର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ
ଏମିତକିି େସମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର କ’ଣ େସ
କେଲ। 11 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ େସହପିରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବାଲ୍- େଦବତାଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରରୁ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଣଥିିେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଦବତାଙୁ୍କ େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ରହୁଥିେଲ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ଉତ୍ପନ୍ନ  କଲା। 13 ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କେଲ
ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବାଲ୍େଦବ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର େକାପଦୃଷି୍ଟ ପକାଇେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େତଣୁ
େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲୁଣ୍ଠନ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ହରାଇବାକୁ।
େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧରୁ ନଜିକୁ
ରକ୍ଷା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 15 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାେନ
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ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ପରାସ୍ତ େହେଲ। େଯପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର ନ ଥିେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ସତକର୍
କରାଇ େଦେଲ ଯଦ ିେସମାେନ ତାଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େଦବତାମାନଙୁ୍କ
ପୂଜା କରନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ହାରିେବ। ଅତଏବ, େଲାକମାେନ
ଅତଶିୟ ଅସୁବଧିା େଭାଗ କେଲ।

16 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଗଣଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ନଯିୁକି୍ତ କେଲ। ଏବଂ େସହ ିବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଗଣ, େସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପତି୍ତ
େଯଉଁମାେନ େନଇଥିେଲ, େସହ ିଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ। 17 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, େସମାନଙ୍କର
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଗଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାଗଣଙ୍କ ପଛେର େବଶ୍ୟାପରି ଗେଲ ଓ ପ୍ରଣାମ କେଲ। େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାପାଳନ କେଲ ନାହିଁ, େଯପରି େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ କରୁଥିେଲ, ତାହା ବଦଳେର େସମାେନ େସ ପଥରୁ ଶୀଘ୍ର
ବମିୁଖ େହେଲ।

18 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜେଣ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ
ବାଛେିଲ, େସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାର
ଜୀବନକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଦୁଃଖ ଓ
ତାଡ଼ନାେର ଆସକ୍ତ ଥିେଲ। 19 କିନୁ୍ତ ଏହା ପେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ମୃତୁ୍ୟପେର, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପୁଣ ିଥେର ଦୁନର୍ୀତଗି୍ରସ୍ତ େହେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଅତ ିମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କେଲ।
େସମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଦବତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା
କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ବଗି୍ଭର କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର ଜିଦ୍େଖାର୍
ବଦଳାଇେଲ ନାହିଁ।

20 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର କ୍ଷୁବ୍ଧ  େହେଲ।
ଏବଂ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ ନୟିମ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି
କରିଥିଲ,ି ଏହ ିଜାତ ିତାହା ଉଲଙ୍ଘନ କରିଛ।ି େସମାେନ େମାର କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 21 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ମରଣ କାଳେର ଅବଶିଷ୍ଠ ଭୂମିକୁ
ମୁଁ ଆଉ େକେବ େକୗଣସ ିେଦଶକୁ ତଡ଼ବି ିନାହିଁ। 22 ମୁଁ ଏହ ିଜାତ ିଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ,ି େଦଖ, ଯଦ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ମାନେିବ, େଯମିତ ିତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ କରିଥିେଲ।” 23 େତଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଜାତକୁି ଭୂମିେର ରହବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଶୀଘ୍ର େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଇେଲ ନାହିଁ, ଅଥବା
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭୂମିେର ରହବିା ପାଇଁ େସହ ିଜାତକୁି ଅନୁମତି
େଦେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହପିରି ପରୀକ୍ଷା
କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେହେଲ ଜେଣ

େସହ ିସମୟେର କିଣାନ େଦଶକୁ ଯୁଦ୍ଧେର ହରାଇବାକୁ ଲେଢ଼ଇ କରି ନ
ଥିେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭୂମିରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତକୁି ବତିାଡ଼ତି କରି ନ
ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି କେଲ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶିଖାଇେଲ େଯଉଁମାେନ
କିଣାନ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି, ଏହ ିଜାତରି ଶୁଚ ିଅେଟ। 3 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଧିପତ,ି
ବାଲ୍ହେମର୍ାନ ପବର୍ତଠାରୁ ହମାତେର ପ୍ରେବଶିବା ପଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲବିାେନାନ
ପବର୍ତ ନବିାସୀ ସମସ୍ତ କିଣାନୀୟ ସୀେଦାନୀୟ ଏବଂ ହବି୍ବୀୟ
େଲାକମାେନ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ପାଇଁ େସହ ିଜାତଗିଡୁ଼କି ଭୂମିେର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିବାକୁ
ଗ୍ଭହିଁେଲ, ଯଦ ିଏହ ିେଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଦଖାଯାଇଥିବା ଆେଦଶଗଡୁ଼କି
ମାନୁଛନି୍ତ।

5 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ,
ଏବଂ ଯିବୂଷୀୟ ସହତି ବାସ କେଲ। 6 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଝଅିମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଝଅିମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ

କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। ଏହା ବ୍ୟତତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ।

ପ୍ରଥମ ବଗି୍ଭରକ େହେଲ ଅତ୍ନୀେୟଲ

7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ସବୁ ପ୍ରକାର କମର୍େର
ରତ ଥିେଲ। ଯାହାସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁେର ପାପ ଥିଲା। ଏବଂ
ବାଲ୍େଦଶର େଦବତାଗଣର ଆେଶରା େଦବଗିଣର ପୂଜା କେଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟସବୁ ପାେଶାରି ଗେଲ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଲିା। େତଣୁ େସ ଅରାମ ନହରୟିମର ରାଜା
କୂଶନରିଶିୟାଥୟିମର ହସ୍ତେର ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାେନ ଆଠ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର େସବା କେଲ। 9 ଏହା
ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ େଲାକ
ପଠାଇେଲ। େସହ ିେଲାକର ନାମ ଥିଲା ଅତ୍ନୀେୟଲ। େସ ଥିେଲ
କାେଲବଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କନ୍ସରର ପୁତ୍ର। 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା
ତାଙ୍କଠାେର ପ୍ରେବଶ କଲାରୁ, େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର
କେଲ, ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସେିଲ। ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ କୂଶନ
ରିଶିୟାଥୟିମକୁ ଅରାମୀୟର ରାଜାଙୁ୍କ ହରାଇବାେର ଅତ୍ନୀେୟଲଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିଥିେଲ ଓ େସ ତାଙୁ୍କ ଆୟତ କେଲ। 11 ଅତଏବ, କନ୍ସର ପୁତ୍ର
ଅତ୍ନୀେୟଲ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପାଇଁ େସହ ିଭୂମି
ଶାନି୍ତେର ରହଲିା।

ବଗି୍ଭରକ ଏହୂଦ

12 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସହସିବୁ କେଲ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ େବାଲ ିକହଥିିେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଗ୍ଲାନ, େମାୟାବର
ରାଜା ଶକି୍ତଶାଳୀ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
13 ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନ ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ତଆିରି
କେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଏବଂ ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁର (ଯିରୀେହା)ରୁ ତଡ଼ି
େଦେଲ। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁରର ସହରକୁ ଅଧିକାର କେଲ।
14 େମାୟାବର ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଠର ବଷର୍ ଶାସନ
କେଲ।

15 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
େସହ ିେଲାକ ଜଣକ ଥିେଲ ଏହୂଦ। ଏହୂଦ ଥିେଲ ବନି୍ୟାମିନୀୟ
ପରିବାରବଗର୍ର େଗରାର ପୁତ୍ର। େସ ତାଙ୍କର ବାମହାତେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରଶିକି୍ଷତ େହାଇଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କଦ୍ୱ ାରା
େମାୟାବୀୟର ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଭଟ ିପଠାଇେଲ। 16 ଏହୂଦ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖଣ୍ତା ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଯାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ଥିଲା ଅଠର ଇଞ୍ଚ
ଲମ୍ୱା ଏବଂ ଦି୍ୱ ଧାର ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ଜଂଘେର ବସ୍ତ୍ର
ଭତିେର ବାନି୍ଧ ରଖିେଲ।

17 େତଣୁ େସ େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନ୍ ନକିଟକୁ େସହ ିଉପହାର
େନେଲ। ଇେଗ୍ଲାନ୍ ବଡ଼ େମାଟା େଲାକ ଥିେଲ। 18 େସ େଭଟୀ
େନଇସାରିବା ପେର େସହ ିଉପହାର ବହନ କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସଠାରୁ ପଠାଇ େଦେଲ। େସମାେନ ରାଜପ୍ରାସାଦଠାରୁ ଗେଲ। 19 ଏହୂଦ
ଜାଣେିଲ ଏବଂ ମୂତ୍ତର୍ୀ ନକିଟ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ସ୍ଥଳକୁ ଗେଲ, ତା’ପେର େସ େଫରି
ଆସ ିରାଜାଙୁ୍କ େଭଟ ିଏହୂଦ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆପଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗପୁ୍ତ
ଖବର ଆଣଛି।ି”
ରାଜା ତାଙୁ୍କ ନୀରବ ରହବିା ପାଇଁ କହେିଲ ଓ େସ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ

ଘର ଛାଡ଼ବିାକୁ କହେିଲ। 20 ଏହୂଦ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସହି
ସମୟେର, ଇେଗ୍ଲାନ ଉଚ୍ଚ ସଂିହାସନ ମଞ୍ଚ ଉପେର ବସଥିିେଲ, ଏହା
େକବଳ ତାଙ୍କର ଥିଲା।
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େତଣୁ ଏହୂଦ କହେିଲ, “ଆପଣାଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର
ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ଅଛ।ି” େତଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସଂିହାସନ ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼େିଲ।
େସ ଏହୂଦଙ୍କର ଖୁବ୍ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 21 େଯେତେବେଳ ରାଜା ଉଠି
ପଡ଼େିଲ, ଏହୂଦ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତେର ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ତା ଦକି୍ଷଣ ଜଂଘରୁ
ବାହାର କେଲ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର େପଟେର ଭୂଷି େଦେଲ। 22 ଏହୂଦ ତାଙ୍କ
େପଟେର ଖଡ଼୍ଗ ପୁରାଇଲାେବେଳ, ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ସହତି ମୁଠା ମଧ୍ୟ
ପଶିଗଲା। ଚବ୍ବର୍ୀ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଖଣ୍ଡାେର ଲାଗି ରହଥିିଲା। ଏହୂଦ ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର
କେଲ ନାହିଁ। ଇେଗ୍ଲାନ ଖଡ଼୍ଗଘାତ େହଲା ପେର, େସ ନଜିର କ୍ଷମତା
ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ଉପରୁ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ମଳ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସଥିିଲା।

23 ଏହା ପେର ଏହୂଦ ଘରର ବାହାର ଓ ଭତିର କବାଟ ବନ୍ଦ କେଲ
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ତାଲା ପକାଇ େଦେଲ। ତା’ପେର େସ ରାଜାଙ୍କର
ସଂିହାସନ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ ଏବଂ ନମି୍ନେର ଥିବା ନଜି
ପାଇଖାନାେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 24 ତାହାପେର ଏହୂଦ ମୂଖ ଛାଡ଼େିଲ
ଏବଂ ଇେଗ୍ଲାନର ଦାସମାେନ ଆସେିଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖିେଲ
ରାଜାଙ୍କ ସଂିହାସନ ଘରର ଫାଟକ ବନ୍ଦ େହାଇଥିଲା, ଦାସମାେନ କହେିଲ,
“ରାଜା ତାଙ୍କର ନଜିର େକାଠରୀ ମଧ୍ୟେର ଆରାମ େନଉଛନି୍ତ।” 25 େତଣୁ
େସମାେନ େସଠାେର ବହୁତ ସମୟ ଅେପକ୍ଷା କେଲ କିନୁ୍ତ କବାଟଗଡୁ଼କି
ଆେଦୗ େଖାଲଲିା ନାହିଁ। ସବର୍େଶଷେର ଦାସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ
ହରାଇେଲ। େସମାେନ ଗ୍ଭବ ିପାଇ କବାଟ େଖାଲେିଲ ଓ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ। ଚଟାଣ ଉପେର ରାଜା ମରି ପଡ଼ଥିିବାର େସମାେନ େଦଖିେଲ।

26 ଦାସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ େସଠାେର କିଛ ିସମୟ ଅେପକ୍ଷା କେଲ।
ଏହ ିସମୟେର ଏହୂଦ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ। ଏହୂଦ ମୂତ୍ତିର୍
ବାଟେଦଇ ସୟିୀରାକୁ ପଳାଇଗେଲ। 27 ଏହୂଦ େଯେତେବେଳ
ସୟିୀରାେର ପହଞ୍ଚେିଲ, େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ତୂରୀ
ବଜାଇେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସେିଲ। ଏହୂଦ େସମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ। 28 ଏହୂଦ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଅନୁସରଣ କର, େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େମାୟାବୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିଅଛନି୍ତ।”
େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େମାୟାବୀୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ଅକି୍ତଆର କେଲ। ଯାହା
େମାୟାବକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ କାହାରିକୁ ନଦୀ ପାରି େହବାକୁ ଅନୁମତି
େଦେଲ ନାହିଁ। 29 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାୟାବର 10,000
ସାହସୀ ଓ ବଳବାନ୍ େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େକୗଣସ ିେଗାଟଏି
େହେଲ େମାୟାବର େଲାକଙୁ୍କ ପଳାଇ ଯିବାକୁ େସମାେନ େଦେଲ ନାହିଁ।
30 ଏହପିରି େମାୟାବ େଦଶ େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧୀନେର ବଶିଭୂତ
େହଲା। େତଣୁ େଦଶ ଅଶୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାନି୍ତେର ରହଲିା।

ବଗି୍ଭରକ ଶମ୍ଗର

31 ଏହୂଦଙ୍କ ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଜେଣ ରକ୍ଷା କେଲ। େସ
ଶମ୍ଗର, ଅନାତର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସ 600 ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକଙୁ୍କ
େଗାକଣ୍ଟକ ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱ ାରା ହତ୍ୟା କେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା
କେଲ।

ଦେବାରା ବଗି୍ଭର କାରିଣୀ

ଏହୂଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟମାନ ପୁନବର୍ାର କେଲ। 2 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ହାତ୍େସାରେର ରାଜତ୍ୱକାରୀ କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନ୍ର ହସ୍ତେର

ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପରାସ୍ତ କରାଇେଲ। ଯାବୀନ୍ ହାେରାେଶାତ୍େର
ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିେଲ। ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହାେରାେଶାତ୍ ନବିାସୀ ସୀଷରା
ତା’ର େସନାପତ ିଥିଲା। 3 ସୀଷରାର 900 େଲୗହ ନମିିର୍ତ ରଥ ଥିଲା
ଏବଂ େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଧରି େଶାଷଣ

କେଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କେଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ।

4 େସହ ିସମୟେର ଦେବାରା ନାମକ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ଥିେଲ।
େସ ଲପ୍ପିେଦାତର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ବଗି୍ଭରପତ ିେହେଲ। 5 ଦେିନ, ଦେବାରା ଏକ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ଗଛ ତେଳ
ବସଥିିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଗାଟଏି ମୀମାଂସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ, ସୀଷରା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆସେିଲ। େସହ ିଖଜୁ୍ଜର୍ର ଗଛଟ ିରାମା ଓ
େବୖେଥଲ୍ ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ଅବସି୍ଥତ ଥିଲା। 6

ଦେବାରା ଏକ ଦୂତ ବାରକ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। େସ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ
ଉପେଦଶ େଦେଲ। ବାରକ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ବାରକ ନପ୍ତାଲି
ସହରେର େକଦଶେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଦେବାରା ବାରକକୁ କହେିଲ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଅିନି୍ତ , ‘ନପ୍ତାଲି
ପରିବାରବଗର୍ ଏବଂ ସବୂଲୂନର 10,000 େଲାକଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କର ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ତାେବାର ପବର୍ତକୁ ଆେଗଇ ନଅି। 7 ମୁଁ ଯାବୀନ୍ର େସନାପତି
ସୀଷରାକୁ ଆେଗଇ େନବ,ି ତା’ର ରଥକୁ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୀେଶାନ୍
ନଦୀ ପାଖେର ତୁମ୍ଭକୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି’”

8 ଏହା ପେର ବାରକ୍ ଦେବାରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ଏପରି କରିବି
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଯିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ନ ଯିବ େତେବ
ମୁଁ ଯିବ ିନାହିଁ।”

9 େତଣୁ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବିା
ଉଚତି୍ େଯ, ତୁମ୍ଭର ପଥ େଗୗରବ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଟଏି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ସୀଷରାକୁ ପରାସ୍ତ କରିେବ।”
େତଣୁ ଦେବାରା ବାରକ୍ ସହତି େକଦଶକୁ ଗେଲ। 10 ବାରକ୍ େକଦଶ

ସହରର ସବୂଲୂନ୍ ପରିବାରବଗର୍ ଓ ନପ୍ତାଲରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କରିଥିେଲ। ଅତଏବ, େସ 10,000 େସୖନ୍ୟ ଓ ଦେବାରା ତାଙ୍କ ସହତି
ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା େହେଲ।

11 ବତ୍ତର୍ମାନ େହବର ନାମକ ଜେଣ େଲାକ େକନୀୟରୁ ଥିେଲ। େସ
ଅନ୍ୟ େକନୀୟଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। େସମାେନ େହବରର ବଂଶଧରଗଣ
େଯ କି େମାଶାର ଶ୍ୱଶୁର ଥିେଲ। େହବର, ସାନନ୍ନ ୀମ ନାମକ େଗାଟଏି
ସ୍ଥାନ େକଦଶ ପାଖେର ତାଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ଅେଲାନବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପନ କେଲ।

12 େକହ ିଜେଣ ସୀଷରାକୁ କହେିଲ, େଯ ବାରକ୍ ଅବନିୟମର ପୁତ୍ର
ତାେବାର ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗେଲ। 13 େତଣୁ ସୀଷରା ନଜିର 900
ରଥଗଡୁ଼କି ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାେନ ଏବଂ ହେରାେଶାତ୍ଠାରୁ
କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।

14 ଏହା ପେର ଦେବାରା ବାରକକୁ କହେିଲ, “ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସହାୟ େହେବ ସୀଷରାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
ଜାଣ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଗେଲ।” େତଣୁ ବାରକ୍ ତାଙ୍କର
10,000 େଲାକଙୁ୍କ ତାେବାର ପବର୍ତର ପ୍ରେଦଶକୁ ଆଣେିଲ। 15 ବାରକ୍
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନକି ସୀଷରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ସୀଷରାକୁ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦ୍ୱନ୍ଦ କେଲ। େସମାେନ କ’ଣ
କରିେବ ତାହା ସି୍ଥର କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ବାରକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାେନ ସୀଷରାର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ, କିନୁ୍ତ ସୀଷରା ରଥରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େିଲ ଏବଂ େଦୗଡ଼ ିପଳାୟନ କେଲ। 16 ବାରକ୍ ସୀଷରା
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇ ରଖିେଲ। ବାରକ୍ ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ହେରାେଶାତ୍, ହଶମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। ତହିଁେର ସୀଷରାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଖଣ୍ତା ଦ୍ୱ ାରା ହଣା
େହାଇ ମେଲ। େଗାଟଏି େହେଲ ବ ିବଞ୍ଚେିଲ ନାହିଁ।

17 କିନୁ୍ତ ସୀଷରା ପଳାୟନ କଲା। େସ ଯାେୟଲ ତମ୍ୱୁକୁ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇଲା। ଯାେୟଲ େହଉଛ ିେକନୀୟ େହବର ସ୍ତ୍ରୀ। େସ ସମୟେର
ହାତ୍େସାରର ରାଜା ଯାବୀନ୍ ଓ େକନୀୟ େହବରର ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଐକ୍ୟ
ଥିଲା। େତଣୁ େସ େସଠାକୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଲା। 18 ଯାେୟଲ େଦଖିେଲ
ସୀଷରା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ ବାହାରକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ
େଦଖା କେଲ। ଯାେୟଲ ସୀଷରାକୁ କହେିଲ, “ମହାଶୟ, େମାର ତମ୍ୱୁକୁ
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ଆସନୁ୍ତ, ଭୟ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ।” େତଣୁ େସ ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ ଯିବା ମାେତ୍ର ତାଙୁ୍କ
ଯାେୟଲ ଏକ କମ୍ୱଳ େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ।

19 ସୀଷରା ଯାେୟଲକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଭାରି ତୃଷାତ୍ତର୍, େମାେତ କିଛି
ପାଣ ିପିଇବାକୁ ଦଅି।” ଯାେୟଲ ତାଙୁ୍କ ଏକ ଚମଡ଼ା େବାତଲେର କିଛି
କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ େଦେଲ ଓ ତା’ପେର ତାକୁ କମ୍ୱଳ େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ।

20 ତା’ପେର ସୀଷରା ଯାେୟଲକୁ କହଲିା, “ଯାଅ, ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ
ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ ହୁଅ। ଯଦ ିେକହ ିଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରନି୍ତ , ‘ଭତିେର େକହି
ଅଛନି୍ତ କି?’ ତୁେମ୍ଭ, କହବିା ଉଚତି୍, ‘ନଁା ଭତିେର େକହ ିନାହାନି୍ତ।’”

21 କିନୁ୍ତ ଯାେୟଲ ତମ୍ୱୁର ଏକ ଖୁଣି୍ଟ ଓ ଏକ ହାତୁଡ଼ ିପାଇେଲ।
ସୀଷରା କ୍ଳ ାନ୍ତେର େଶାଇଥିବା ସମୟେର ଯାେୟଲ ଖୁଣି୍ଟଟକୁି ତା’ର ମୁଣ୍ଡେର
େଦଇ ହାତୁଡ଼େିର ଆଘାତ କରେନ୍ତ ଖୁଣି୍ଟଟ ିସୀଷରାର ମୁଣ୍ଡେର ଫୁଟି
ମାଟେିର ପଶିଗଲା! ଏହପିରି ଭାବେର ସୀଷରା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

22 ଠିକ୍ ଏହା ପେର ବାରକ୍ ସୀଷରାକୁ େଖାଜି େଖାଜି ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର
ପହଞ୍ଚଲିା। ଯାେୟଲ ତମ୍ୱୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କଲା ଏବଂ
କହଲିା, “ଭତିରକୁ ଆସ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକକୁ େଖାଜୁଅଛ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଖାଇବ।ି” େତଣୁ ବାରକ୍ ଯାେୟଲ ସହତି ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କଲା!
େସଠାେର େସ ତମ୍ୱୁ ଖୁଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡେର ପଶି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିବା ସୀଷରାର
ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ଥିିବାର େସ ପାଇଲା।

23 େସହ ିଦନି, ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। 24 ଦନିକୁ ଦନି ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମରୁ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ େହେଲ, େସମାେନ
କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ ଏବଂ େଶଷେର ହତ୍ୟା କେଲ।

ଦେବାରାର ସଙ୍ଗୀତ

ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ ଦନି ସୀଷରାକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
େସହ ିଦନି ଦେବାରା ଓ ବାରକ୍ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ଏହି
ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କେଲ।

2 “ଇସ୍ରାଏଲର ପୁରୁଷମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ।
େସମାେନ ସୂତଃସ୍ପୁତ୍ତର୍ ଭାବେର ନଜିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
3 “େହ, ରାଜଗଣ ଶୁଣ,
େହ ଭୂପତ ିଗଣ କଣ୍ଣର୍ େଡ଼ର।

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବ।ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିବ।ି

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
4 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥେମ େସୟୀରରୁ ବାହାରିଲା େବେଳ,
ତୁେମ୍ଭ ଇେଦାମ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଯାତ୍ରା କଲାେବେଳ ପୃଥିବୀ କମି୍ପଲା।

ଆକାଶ ବନୁି୍ଦ ପାତ କଲା
େମଘମାଳା ଜଳପାତ କଲା।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପବର୍ତମାନ କମ୍ପମାନ େହଲା।
ସୀନୟ ପବର୍ତ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କମ୍ପନ କଲା!
6 “ଅନାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶମ୍ଗର ସମୟେର
ଏବଂ ଯାେୟଲ ସମୟେର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗଡୁ଼କି ଜନଶୂନ୍ୟ େହଲା।
େବପାରୀମାେନ ଓ ପଥଗ୍ଭରିମାେନ ବକ୍ର ଉପପଥ େଦଇ ଗମନ କେଲ।
7 “ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଶାସନକତ୍ତର୍ାଗଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିେଲ।
ମୁଁ ଦେବାରା ଇସ୍ରାଏଲେର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ଶୂନ୍ୟ ଥିେଲ ।
8 “ପରେମଶ୍ୱର ନୂତନ େନତାମାନଙୁ୍କ
ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମେନାନୀତ କେଲ।

ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର 40,000 ମଧ୍ୟେର
ଏକ ବଚ୍ଛର୍ା ବା ଢ଼ାଲ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ।
9 “େମାର ହୃଦୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଆେଦଶକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି

ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନଜି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର!
10 “େହ େଶ୍ୱତଗଦ୍ଦର୍ଭୀ-ଆେରାହୀମାେନ,
େହ ଗାଲଗି୍ଭେର ବସବିା େଲାକମାେନ,
େହ ପଥେର ଗମନକାରୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗାନ କର।
11 ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ଦୂରେର,
ଜଳକଢ଼ା ସ୍ଥଳମାନଙ୍କେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧମର୍କି୍ରୟା

ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ଧମର୍କି୍ରୟା ସଂକୀତ୍ତର୍ନ କରିେବ।

େସ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାେନ
ନଗରଦ୍ୱ ାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ।
12 “ଜାଗ, ଜାଗ, ଦେବାରା!
ଜାଗ, ଜାଗ, ଗାନ କର!

ଜାଗ ବାରକ୍!
ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକର, ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର!
13 “ତା’ପେର ବଞ୍ଚ ିରହ ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ

େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟୀ େହେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକମାେନ ଶକି୍ତମାନ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟୀ

େହେଲ।
14 “ଇଫ୍ର ୟିମର ସନ୍ତାନଗଣ ଆସେିଲ।
ଅମାେଲକ ପବର୍ତମାଳାରୁ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ବନି୍ୟାମୀନ ଥିେଲ

ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ମାଖୀରଠାରୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ
ସବୁଲୂନ୍ ପରିବାରବଗର୍ଠାରୁ େସୖନ୍ୟଗଣନାକାରୀ ଦଣ୍ତାଧାରମାେନ ଓହ୍ଲାଇ

ଆସେିଲ।
15 ଇଷାଖର ଅଧିପତମିାେନ ସବୁ ଦେବାରା ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ।
ଇଷାଖର େଯମିତ ିବାରକ୍ ମଧ୍ୟ େସମିତ ିଥିଲା।
େସମାେନ ତଳ ଭୂମିଆେଡ଼ ମାଡ଼ଗିେଲ।

“ରୁେବନ୍ର େସ୍ରାତସମୂହ ଗରୁୁତର ମେନାଭାବନା େହଲା।
16 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମଷଶାଳା ମଧ୍ୟେର ବସଲି?

େମଷପଲ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣବିାକୁ,
କିଅବା ରୁେବନ୍ର ସମୂହେର େସ୍ରାତ ମେନାଭାବନା େହଲା ଗରୁୁତର!
17 ଗିଲୟିଦ େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ େସପାରିେର େସମାନଙ୍କ

ଛାଉଣେିର ବାସ କେଲ।
ଆଉ ଦାନ ଜାହାଜଗଡୁ଼କିେର କାହିଁକି ରହଲିା?

ଆେଶର ସମୁଦ୍ର  ତୀେର ବସ ିରହଥିିଲା।
େସ ନଜି ବନ୍ଦର ନକିଟେର ବାସକଲା।
18 “ସବୂଲୂନ ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣାମକାରୀ େଲାକ େହଲା।
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ନପ୍ତାଲ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ପ୍ରାଣପଣ କଲା।
19 କୀଣାନୀୟ ରାଜାମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େକୗଣସ ିସନୁି୍ଦକ ପାଇ ନ ଥିେଲ।

େସମାେନ ମାଗିେଦାର ଜଳତୀରସ୍ଥ,
ତାନକେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ।
20 ତାରାଗଣ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକାଶରୁ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
ଆକାଶେର େସମାନଙ୍କର ପଥରୁ େସମାେନ ସୀଷରା ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ

କରିଥିେଲ।
21 କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ପୁରୁଣା ନଦୀ
ଭଷାଇ େନଲା େସଷରା େଲାକ।

େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ତୁମ୍ଭ ବଳେର ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
22 ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ଖୁରା ଭୂମିକୁ ମନି୍ଥ ପକାଇଲା।
େସବରା େଘାଡ଼ା କୁଦାମାରୀ ପଳାଇଲା।
23 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ କହଗିେଲ, ‘େମେରାସ େଲାକକୁ ଶାପଦଅି
ଏବଂ ପାପ ଦଅି!

େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
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ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ ିନ ଥିେଲ।’
24 ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକନୀୟ େହବରର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାେୟଲ ଧନ୍ୟ

େହେବ।
ତମ୍ୱୁ ନବିାସନିୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଧନ୍ୟ େହେବ।
25 ସୀଷରା ଜଳ ମାଗିେଲ
େସ ତାଙୁ୍କ କ୍ଷୀର େଦେଲ।

ରାଜ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରେର
ଦଧି ଆଣ ିତାଙୁ୍କ େଦେଲ।
26 ଯାେୟଲ େଗାଟଏି ହାତେର େମଖଣା ଧରି
ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ପିଟଣା ଧରି ସୀଷରାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ େଦେଲ

କଣ୍ଣର୍ମୂଳେର ଯାଇ େମଖଣା ପଶିଲା।
27 ତାହାର ପାଦତେଳ ନଇଁ ପଡ଼ଲିା,
ପାଦତେଳ େସ େଲାଟ ିପଡ଼ଲିା,

ପାଦତେଳ େସ େଶାଇ ପଡ଼ଲିା।
େଯଉଁଠାେର େସ େଶାଇ ପଡ଼ଲିା

େସହଠିାେର େସ ମଲା।
28 “ସୀଷରାର ମା ଝରକା ପାଖେର ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିଲା
ଏବଂ େସ ଜାଲ ିେଦଇ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା।

େସ ଏହା ଚନି୍ତ ା କରି କାନୁ୍ଦଥିଲା, ‘ସୀଷରାର ରଥ ବଳିମ୍ୱ କାହିଁକି?
ତଥାପି, ମୁଁ କାହିଁକି ତା’ର ରଥ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିପାରୁ ନାହିଁ?’
29 “ତା’ର ସବୁଠୁଁ ଜ୍ଞାନବତୀ ସହଚରୀ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା,
ପ୍ରକୃତେର େସ ତାକୁ ଏକ ଉତ୍ତର େଦଲା।
30 ‘ମୁଁ ନଶିି୍ଚତ, େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ବଜିୟୀ େହାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଲୁଣି୍ଠତ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ େନଇ ଯାଉଛନି୍ତ।

େସମାେନ ଲୁଣି୍ଠତ ସାମଗ୍ରୀକୁ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରୁଛନି୍ତ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ େଗାଟଏି ବା ଦୁଇଟ ିଯୁବତୀ େନଉଛନି୍ତ।
େହାଇପାେର ସୀଷରା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଖେଣ୍ଡ,

ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତ କମର୍ ଚତିି୍ରତ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ୱା
ବେିଜତା ସୀଷରାର ପରିଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିଖଣ୍ତ ପାଇଅଛ।ି’
31 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ଏହପିରି ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନୁ୍ତ।
ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର େପ୍ରମକାରୀମାେନ ସ୍ୱପରାକ୍ରମେର ଗତକିାରି ସୂଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ

ହୁଅନୁ୍ତ।”
ଏହା ପେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

ମିଦୟିନୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ

ପୁଣ ିଥେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ତାହା କେଲ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ
ମନ୍ଦ େବାଲ ିବେିବଚନା କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାତ ବଷର୍ ପାଇଁ
ମିଦୟିନୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ

େଦେଲ।
2 ମିଦୟିନୀୟମାେନ ବହୁ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ େହେଲ ଏବଂ େସମାେନ

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ବେିରାଧୀ େହାଇଗେଲ। େଯଉଁଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ପବର୍ତ ଫାଟକେର, ଗମୁ୍ଫାେର ଓ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଲୁଚି
ରହେିଲ। 3 େସମାେନ ଏହପିରି କେଲ, କାରଣ ମିଦୟିନୀୟ ଓ
ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍ େଦଶିୟ େଗାଷ୍ଠୀମାେନ ସବର୍ଦା ଆସ ିେସମାନଙ୍କର
ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି େଦଉଥିେଲ। 4 େସମାେନ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ଘସା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୂମିଜାତ ଶସ୍ୟାଦ ିବନିାଶ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର
ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। ଏପରିକି େସମାେନ େମଷ, େଗାରୁ
କିମ୍ୱା ଗଧ କିଛ ିଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। 5 େସମାେନ ପଙ୍ଗପାଳର ଦଳପରି
େସମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ଓ ପଶୁଗଡୁ଼କି ସହତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାେର ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଓଟଗଡୁ଼କି ଅଧିକ ଥିେଲ େଯ ଏହା ଗଣନା
କରିବା ଅସମ୍ଭବ। 6 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବହୁତ ଗରିବ େହାଇଗେଲ।

କାରଣ ଏହ ିମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ।

7 ମିଦୟିନୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏେତ କଷ୍ଟ େଦେଲ େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। 8 େତଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େପ୍ରରଣ କେଲ। େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି ିଓ
ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କଲ।ି 9 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ
ମିଶରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହମିାନଙ୍କଠାରୁ
ରକ୍ଷା କଲ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କିଣାନେର ଉପଦ୍ରବ କେଲ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର େଦଶରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଲ ିଓ େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି’
10 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ‘ମୁଁ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର।
ଇେମାରୀୟଙ୍କ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କର ନାହିଁ, େଯଉଁମାନଙ୍କ େଦଶେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରୁଛ।’ ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର କଥା ଶୁଣଲି ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଗିଦେିୟାନକୁ ଦଶର୍ନ େଦେଲ

11 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସ ିଅବୀେୟଷ୍ରୀୟ େଯାୟାସର
ଅଧିକାର ସି୍ଥତ ିଅଫ୍ର ାେର ଅେଲାନବୃକ୍ଷମୂଳେର ବସେିଲ। େସହ ିସମୟେର
ତା’ର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡେର ଗହମ ଝାଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ। େସ ଏଥିପାଇଁ
ଲୁଚୁଥିେଲ େଯ, ମିଦୟିନୀୟମାେନ େଯପରି ଗହମ ନ େଦଖିେବ। 12

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କ ଆଗେର ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଓ କହେିଲ, “େହ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଅଛନି୍ତ।”

13 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରୁଛ,ି ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥା’ନି୍ତ। େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଏପରି ଘଟଯିାଉଛ ିକାହିଁକି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରି ନାହାନି୍ତ କି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଯଉଁ ଭୀତଉିତ୍ପାଦକ କାଯର୍୍ୟ କଥା ବାରମ୍ୱାର କହଥିିେଲ, େସ
ସବୁ କାହିଁ? କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଦୟିନୀୟର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ।”

14 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନକୁ ଅନାଇେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର ନଜିର ଶକି୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯାଅ ଏବଂ ମିଦୟିନ ହସ୍ତରୁ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଅଭଯିାନେର
ପଠାଉଛ।ି”

15 କିନୁ୍ତ ଗିଦେିୟାନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିପରି
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ?ି ମନଃଶିର ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେର େମାର
ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ଦୁବର୍ଳ ଏବଂ େମାର ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ସବୁଠାରୁ
ସାନ।”

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହବି।ି
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ମିଦୟିନୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ! ତୁମ୍ଭକୁ ଲାଗିବ ସେତ
େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଜଣକ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ।”

17 ଏହପିେର ଗିଦେିୟାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’
ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ, େତେବ େମାେତ ପ୍ରମାଣ ଦଅି େଯ ପ୍ରକୃତେର ଆପଣ େମା’
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଛନି୍ତ। 18 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିେଯ, ମୁଁ ଆପଣାର
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ିଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନରଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ ନାହିଁ।”
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହଠିାେର

ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି”
19 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ଭତିରକୁ ଯାଇ ଏକ ଛାଗବତ୍ସକୁ ରାନି୍ଧେଲ।

େକାଡ଼ଏି ପାଉଣ୍ତ ମଇଦାର ଏକ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ,
ଗିଦେିୟାନ ମାଂସକୁ େଗାଟଏି ଝୁଡ଼େିର ଓ େଝାଳକୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରେର ରଖିେଲ,
ଏହଗିଡୁ଼କି ଆଣ ିଅେଲାନବୃକ୍ଷ ନକିଟେର ରଖିେଲ।

20 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଗିଦେିୟାନକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ପିଠାସବୁ ଏହ ିମାଂସ େନଇ େସହ ିପଥର ଉପେର ରଖ ଓ ତା’ ଉପେର
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େଝାଳ ଢ଼ାଳ।” ତାଙୁ୍କ େଯପରି କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, େସ େସହପିରି କେଲ।
21 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଥିବା ଯଷି୍ଟର ଅଗ୍ର

ବଢ଼ାଇ େସହ ିମାଂସ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀକୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ। ଏହା ପେର
ପଥରରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତା’ ଉପେର ଥିବା ମାଂସ ଓ ପିଠା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େପାଡ଼ଗିଲା। ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଗେଲ।

22 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେଲ େଯ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଦୂତଙ୍କ ସହତି କଥା େହଉଥିେଲ। େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ଚତି୍କାର କେଲ, “େହ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ ମୁହଁାମୁହିଁ
େଦଖିଛ!ି”

23 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନକୁ କହେିଲ, “ଶାନ୍ତ ହୁଅ! ଭୟ ନ କର!
ତୁମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟ େହବ ନାହିଁ!”

24 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େଦେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ।” େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଏେବ ବ ିଅଫ୍ର ାେର ଅଛ।ି େଯଉଁଠାେର
ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ, ଆଫ୍ର ା େହଉଛ ିେସହ ିସ୍ଥାନ।

ଗିଦେିୟାନ ବାଲ୍େଦବତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗେଲ

25 େସହ ିରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର
ଏକ ଷଣ୍ଢ, ଯାହାକୁ ସାତ ବଷର୍ େହାଇଛ ିତାକୁ ନଅି। ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର
ବାଲ୍େଦବତା ନମିେନ୍ତ ଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗ ପକାଅ। େସହ ିେବଦି
ନକିଟେର ଥିବା ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍କୁ କାଟ ିପକାଅ। 26 ଏହା ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଯଥାଥର୍ ପ୍ରକାର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର। ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ନମିର୍ାଣ କର।
େସହ ିଷଣ୍ଢଟକୁି େହାମବଳିରୂେପ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କର,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହାମବଳି ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର
ଥିବା ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭର କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କର।”

27 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ତାଙ୍କର େସବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣଙୁ୍କ େନେଲ,
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି କରିବାକୁ କହଥିିେଲ, େସହପିରି କେଲ। କିନୁ୍ତ
ଗିଦେିୟାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଓ ସହର େଲାକମାନଙ୍କ ଭୟେର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ
ଦନିେର ନ କରି ରାତି୍ର ସମୟେର କେଲ।

28 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ସହରର େଲାକମାେନ େଦଖିେଲ
ବାଲ୍େଦବତାଙ୍କ ପାଇଁ େହାଇଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ େହାଇ
ଯାଇଛ।ି ଏବଂ େସମାେନ େଦଖିେଲ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛ।ି
ଏବଂ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ନରିୀକ୍ଷଣ କେଲ େଯ, େବାହେିନବା ନମିିର୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଏକ ଷଣ୍ଢ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଇଥିଲା।

29 ସହରର େଲାକମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ। “କିଏ ଏହା
କରିଛ?ି ସମେସ୍ତ େଖାଜିବା ଓ ତଦନ୍ତ େନବା ପେର,”
େକହ ିଜେଣ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯାୟାଶର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ ଏପରି

କରିଛ।ି”
30 େତଣୁ ସହରର ସମସ୍ତ େଲାକ େଯାୟାଶ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ

ତାକୁ କହେିଲ। “େତାର ପୁଅକୁ ବାହାର କର, େସ ବାଲ୍-େଦବତାର
ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିଛ ିଏବଂ ଆେଶର ସ୍ତମ୍ଭକୁ କାଟ ିପକାଇଛ ିଯାହାକି
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ନଶିି୍ଚତ ମରିବ।”

31 ଏହା ପେର େଯାୟାଶ ତାଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର େଘରି ରହଥିିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ବାଲ୍କୁ ପ୍ରତରିକ୍ଷା କରିବ?
ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ କି? ଯିଏ ବାଲ୍ ସକାେଶ ଯୁକି୍ତ କେର, ସକାେଳ
ତାକୁ ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବ। ଯଦ ିବାଲ୍େଦବତା ଅେଟ, େସ ନେିଜ ତାଙ୍କର
ପ୍ରତରିକ୍ଷା କରୁ, ଯିଏ ତା’ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗ ଅଛ।ି” 32 େଯାୟାଶ
କହେିଲ, “ଯଦ ିଗିଦେିୟାନ ତା’ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗଛ ିେତେବ, ବାଲ୍ ତାକୁ
ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ େନଇଯାଉ।” େତଣୁ େସହ ିଦନି େଯାୟାଶ ଗିଦେିୟାନର ଏକ
ନୂତନ ନାମ, ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ରଖିେଲ।

ମିଦୟିନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗିଦେିୟାନମାେନ ପରାସ୍ତ କେଲ

33 ମିଦୟିନୀୟ, ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ନଜିକୁ
ଏକତି୍ରତ କରାଇେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େସହି
େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇ ଯିଷି୍ରେୟଲର ତଳ ଭୂମିେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 34 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗିଦେିୟାନ ଉପେର
ଅବତରଣ େହଲା। େସ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ, ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟର େଲାକମାେନ
ନବିଡି଼ ଭାବେର ତାକୁ ଅନୁସରଣ କେଲ। 35 ଗିଦେିୟାନ ମନଃଶି
ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ। େସହ ିଦୂତମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବାକୁ କହେିଲ। ଆେଶର, ସବୂଲୂନ ଏବଂ
ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େସହ ିବାତ୍ତର୍ା ପଠାଗଲା।
େତଣୁ େସହସିବୁ ପରିବାରବଗର୍ମାେନ ମଧ୍ୟ ଗିଦେିୟାନ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗେଦବାକୁ ଗେଲ।

36 ଗିଦେିୟାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କହଥିିଲ, ଆପଣା
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏହାର ସତ୍ୟତା
େଦଖାଅ। 37 ମୁଁ ଖଳାେର େମଷଚମଡ଼ା ପକାଇବ ିଯଦ ିଖଳାେର ପଡ଼ଥିିବା
ଚମଡ଼ା ଉପେର େକବଳ କାକର ପଡ଼ବି ଏବଂ ଭୂମି ଶୁଷ୍କ ରହବି, େତେବ
ମୁଁ ଜାଣବି ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା
କରୁଛ,।”

38 ଏବଂ ତାହା ଠିକ୍ େସହପିରି ହିଁ ଘଟଥିିଲା। ଗିଦେିୟାନ ତା’
ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଉଠି େସହ ିଚମଡ଼ାକୁ ଏକତ୍ର ଚପିୁଡ଼େନ୍ତ େଲାମରୁ ପୂଣ୍ଣର୍
ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ ବାହାରିଲା।

39 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ଉପେର
େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ। େମାେତ େକବଳ ଆଉ େଗାଟଏି କଥା ପଗ୍ଭରିବାକୁ
ଅନୁମତ ିଦଅି। ଏହ ିଚମଡ଼ାଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦଅି।
ଚମଡ଼ାଟ ିଶୁଖିଯାଉ ଏବଂ ତା’ର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଥିବା ଭୂମି କାକରେର ଓଦା
େଦଉ।”

40 େସହ ିରାତି୍ରେର ପରେମଶ୍ୱର ଠିକ୍ େସହପିରି କେଲ, ଚମଡ଼ାଟ ିଶୁଷ୍କ
େହାଇଗଲା କିନୁ୍ତ ଭୂମିର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ କାକର ଦ୍ୱ ାରା ଓଦା ରହଲିା।

ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷ୍ୟେର ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
େଲାକମାେନ ଉଠି ହାେରାଦ ଝରଣା ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। ମିଦୟିନ େଲାକମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିେସମାନଙ୍କର

ଉତ୍ତରେର େମାରି ପବର୍ତ ନକିଟ ତଳଭୂମିେର ଥିଲା।
2 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନକୁ କହେିଲ, “ମିଦୟିନମାନଙୁ୍କ

ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭର ଏେତ େସୖନ୍ୟ ଅଛନି୍ତ େଯ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରାଇେଲ ତୁମ୍ଭର
େସୖନ୍ୟମାେନ ଭାବେିବ େଯ, େସମାେନ ନଜି ଶକି୍ତ ବଳେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାେତ ଭୂଲଯିାଆନୁ୍ତ େବାଲ ିଓ
େସମାେନ ନଜିକୁ ନେିଜ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ େବାଲ ିଆତ୍ମାଶ୍ଲାଘା କରନୁ୍ତ େବାଲି
ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ। 3 େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ େଘାଷଣା କର,
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୟ କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ
ଗିଲୟିଦ ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ ିସ୍ୱଗହୃକୁ େଫରିଯିବା ଉଚତି୍।’”
ପାଖାପାଖି 22,000 େଲାକ ଗିଲୟିଦ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। କିନୁ୍ତ େସଠାେର

10,000 େସୖନ୍ୟ ରହଥିିେଲ।
4 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତଥାପି ବହୁତ

େସୖନ୍ୟଗଣ ଅଛନି୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ ଜଳ ଭତିରକୁ ନଅି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ।ି ଯଦ ିମୁଁ କୁେହ, ‘ଏହ ିେଲାକ ଜଣକ ତୁମ୍ଭ
ସହତି ଯିବ,’ ‘େସ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍,’ କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମୁଁ
କେହ, ‘ଏହ ିେଲାକ ଜଣକ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ ନାହିଁ,’ େସ ତୁମ୍ଭର
ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ।”

5 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ େସମାନଙୁ୍କ ପାଣ ିଭତିରକୁ େନଇଗେଲ। େସଠାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ିଦଳେର
ବଭିକ୍ତ କର। େଯଉଁମାେନ କୁକୁର ପରି ନଜି ଜିଭେର ଗ୍ଭକୁ ଗ୍ଭକୁ କରି ପାଣି
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ପିଇେବ, େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି େଗାଷ୍ଠୀେର ଓ େଯଉଁମାେନ ନଇଁପଡ଼ ିପାଣି
ପିଅନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ କର।”

6 ଏଥିେର 300 େଲାକ ନଜି ନଜି ହାତେର ମୁହଁେର ହାତ େଦଇ
କୁକୁରପରି ଗ୍ଭକୁ ଗ୍ଭକୁ କରି ଜଳପାନ କେଲ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକ
ଜଳ ପାନକରିବା ପାଇଁ ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିନଇଁ ପଡ଼େିଲ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ି300 େଲାକଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବି
େଯଉଁମାେନ କୁକୁର ପରି ଗ୍ଭକୁ ଗ୍ଭକୁ କରି ଜଳପାନ କେଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ିଓ ମିଦୟିନୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ପରାସ୍ତ କରାଇବ।ି ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗହୃକୁ େଫରାଇ
ଦଅି।”

8 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ େସ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ପଠାଇ େଦେଲ।
ତାଙ୍କ ସହତି ମାତ୍ର 300 େଲାକ ରଖିେଲ। େସହ ି300 େଲାକ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତୂରୀସବୁ ରଖିେଲ, େଯଉଁମାେନ ଗହୃକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିେସମାନଙ୍କର ତଳ ଉପତ୍ୟକାେର ଥିଲା।

9 ରାତି୍ର ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠ, େସହି
ଛାଉଣକୁି ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ। େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁମତ ିେଦବ।ି 10 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏକା ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛ େତେବ ତୁମ୍ଭ
ସହତି ତୁମ୍ଭର େସବକ ଫୁରାକୁ େନଇଯାଅ। 11 ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କର
ଛାଉଣକୁି ଯାଅ। େସମାନଙ୍କର କଥାସବୁ ଶୁଣ। େତେବ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ
କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ।”
େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ଓ ତାଙ୍କର େସବକ ଫୁରା ମିଦୟିନୀୟର ଶିବରି

ପାଖକୁ ଗେଲ। 12 ମିଦୟିନୀୟ, ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ େସଠାେର ଛାଉଣ ିକରିଥିେଲ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହତୁ
ପଙ୍ଗପାଳର ଦଳପରି େଦଖାଗେଲ। େସମାନଙ୍କର ଏେତଗଡୁ଼ଏି ଓଟ ଥିେଲ
େଯ, େସଗଡୁ଼କି ସମୁଦ୍ର  କୂଳର ବାଲକିଣା ତୁଲ୍ୟ େଦଖାଗେଲ।

13 ଗିଦେିୟାନ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଶୁଣେିଲ େଯ, ଜେଣ
ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର କହୁଥିଲା, େସ କହଲିା, “ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିଲ,ି ଏକ ଯବେରାଟୀ ମିଦୟିନୀୟ ଛାଉଣ ିଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ ିତୁମ୍ଭକୁ ଆସି
ଆଘାତ କଲା, ତାହା ପଡ଼ଗିଲା, ତାକୁ ଓଲଟାଇଲା ପେର ତମ୍ୱୁମାନ
ପଡ଼ଗିଲା।”

14 େସହ ିେଲାକଟରି ବନୁ୍ଧ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ବୁଝ ିପାରିଲା, େସ
କହଲିା, “ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସଥିିବା େଯାୟାସର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ
ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିନୁେହଁ। ପରେମଶ୍ୱର ମିଦୟିନୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ
ଶିବରିକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର େଦଇଛନି୍ତ।”

15 େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଏହାର ଅଥର୍ ଶୁଣସିାରିବା ପେର ଗିଦେିୟାନ
ନତମସ୍ତକ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାଉଣକୁି
େଫରିଗେଲ। େସଠାେର େସ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠ!
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ମିଦୟିନୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସମପର୍ଣ
କରିଅଛନି୍ତ।” 16 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ େସହ ି300 େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ତନିି
ଦଳେର ବଭିକ୍ତ କେଲ। ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ େଗାଟଏି
େଗାଟଏି ତୂରୀ ଓ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର େଦେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାତ୍ର
ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଜଳନ୍ତା ମଶାଲ ଥିଲା। 17 ଏହା ପେର
ଗିଦେିୟାନ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଅନୁସରଣ କର
ଏବଂ େଦଖ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛ ିତୁେମ େସହପିରି କର। େମା’ ପଛେର େସନା
ଛାଉଣରି ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସ। ମୁଁ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣରି
ସୀମା ପାଖେର ପହଞ୍ଚବି।ି ମୁଁ େଯପରି କରିବ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ େସହପିରି
କରିବ। 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ଛାଉଣକୁି େଘରାଉ କରିବ ଏବଂ
ମୁଁ ଏବଂ େମା’ ସଙ୍ଗେର ଥିବା େସୖନ୍ୟମାେନ ଆମ୍ଭର ତୂରୀ ବଜାଇବୁ।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ତୂରୀ ବଜାଇବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ
ଏକା ସ୍ୱରେର କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଗିଦେିୟାନର ପାଇଁ।’”

19 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା 100 େସୖନକି ଛାଉଣି
ପାଖେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସେତେବେଳ ମିଦୟିନୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ନୂତନ

ପ୍ରହରୀମାନଙୁ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରୁଥିେଲ। ଏହା ମଧ୍ୟରାତି୍ର ସମୟ ଥିଲା। ଏହି
ସମୟେର ଗିଦେିୟାନ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ତୂରୀଗଡୁ଼କି
ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଜାରଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ଚୁର୍ମାର୍ କରି
ପକାଇେଲ। 20 ଏହା ପେର ତନି ିେଗାଟ ିଦଳର ସମସ୍ତ େସୖନକିମାେନ
େସମାନଙ୍କର ତୂରୀ ବଜାଇେଲ ଓ ସମସ୍ତ ଜାର ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ଏବଂ
େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତେର ମଶାଲ ଓ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର
େସମାନଙ୍କର ତୂରୀଗଡୁ଼କି ଧରିେଲ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ଼୍ଗଟଏି ଏବଂ ଗିଦେିୟାନ ପାଇଁ ଖଡ଼୍ଗଟଏି।”

21 ଗିଦେିୟାନର େସୖନ୍ୟମାେନ ଛାଉଣରି ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ନଜି ନଜି
ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହେଲ। ମିଦୟିନୀୟମାେନ ଆକସି୍ମକ ବପିଦେର ପଡ଼େିଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼େିଲ। 22

େଯେତେବେଳ ଗିଦେିୟାନର 300 େସୖନକିମାେନ େସମାନଙ୍କର ତୂରୀଗଡୁ଼କି
ବଜାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଦୟିନୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର
ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ଯୁଦ୍ଧ କରାଇେଲ। େସଥିେର େସୖନ୍ୟଦଳ ସେରାଦାଆେଡ଼,
େବୖଥ୍ଶିଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଟବ୍ବତ ନକିଟସ୍ଥ ଆେବଲ୍ ମେହାଲାର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପଳାୟନ କେଲ।

23 ଏହା ପେର େସୖନ୍ୟମାେନ, େଯଉଁମାେନ କି ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରବଗର୍,
ଆେଶର ଏବଂ ମନଃଶି ଥିେଲ, େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ
ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ। 24 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ଦୂତଗଣ କହେିଲ,
“ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଏବଂ ମିଦୟିନୀମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀ ଓ େବୖଥ୍-ବାରା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜି ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣ। ମିଦୟିନୀୟମାେନ
େସଠାେର ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ ଏପରି କର।”
େତଣୁ େସମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ। େସମାେନ

େବୖେଥ-ବାରା ଅଞ୍ଚଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନୟିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। 25 ଇଫ୍ର ୟିମର
େଲାକମାେନ ମିଦୟିନର ଦୁଇ େନତୃବଗର୍ଙୁ୍କ ଅକି୍ତଆର କେଲ। େସମାେନ
େସବ୍ ଓ ଓେରବ୍ ଥିେଲ। ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାେନ ଓେରବଙୁ୍କ, ଓେରବ୍-
େଶୖଳ ନକିଟେର ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାେନ େସବକୁ େସବର ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ
ନକିଟେର ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାେନ ମିଦୟିନୀୟକୁ ନରିନ୍ତର ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ
ଲାଗିେଲ ଏବଂ େସ ଓେରବ୍ ଓ େସବର ମସ୍ତକକୁ ଗିଦେିୟାନ ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ। େସହ ିସମୟେର ଗିଦେିୟାନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଆର ପାରିେର
ଥିେଲ।

ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାେନ ଗିଦେିୟାନଙ୍କ ସହତି େକ୍ର ାଧ େହେଲ।
େସମାେନ ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାେତ୍ର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲ? ତୁେମ୍ଭ

ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ଆମକୁ କହଲି ନାହିଁ
କାହିଁକି?”

2 କିନୁ୍ତ ଗିଦେିୟାନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ତୁଳନାେର ମୁଁ କ’ଣ
ପାଇଛ?ି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ କି, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରିବାର ଅବୀେୟସର
େଯେତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କେଲ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜମିେର ଛାଡ଼ଛି? 3 ଠିକ୍ େସହପିରି, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ମିଦୟିନର ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ ଦୁଇ େନତୃବଗର୍ଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କେଲ, କିନୁ୍ତ
େମାର ଫଳକୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି କିପରି ତୁଳନା କରିବ?ି” େସମାେନ
ଗିଦେିୟାନଙ୍କ କଥାେର ଶାନ୍ତ େହେଲ।

ଗିଦେିୟାନ ମିଦୟିନୀୟଙ୍କର ଦୁଇଟ ିରାଜାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ

4 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ ଓ ତାଙ୍କର 300 େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର
େହେଲ। େସମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ଥିେଲ। 5 ଗିଦେିୟାନ ସୁକ୍େକାତର
ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଦ୍ୟଦଅି। େମାର
େସୖନ୍ୟମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳ ାନ୍ତ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଦୟିନର ରାଜା
େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ େଗାଡ଼ାଉଛୁ।”
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6 ସୁକ୍େକାତର େନତୃବଗର୍ମାେନ ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସବହ ଓ
ସଲମୁନ୍ନ ଙୁ୍କ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅକି୍ତଆର କରି ନାହଁ? ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ
କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ େଦବୁ?”

7 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ କହେିଲ, “ଏହ ିକାରଣରୁ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ ଅକି୍ତଆର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
ମୁଁ ଏଠାକୁ େଫରି ଆସବି ିଏବଂ ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମାଂସକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର
କାନେକାଳି କଣ୍ଟା ଦ୍ୱ ାରା େଫାଡ଼ବି।ି”

8 ଗିଦେିୟାନ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ପନୂେୟଲକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ େଦବାକୁ କହେିଲ, େଯପରି େସ ସୁକ୍େକାତର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ ଠିକ୍ ସୁକ୍େକାତର େଲାକମାନଙ୍କ ପରି
ପନୂେୟଲର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ। 9 େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ
ପନୂେୟଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସେିଲ,
ତୁମ୍ଭର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦ ଭାଙି୍ଗବ।ି”

10 େସହ ିସମୟେର େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ  କେକର୍ାର ନଗରେର ଥିେଲ।
େସମାନଙ୍କ ସହତି 15,000 େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ। ଏହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ,
େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀେର ରହଥିିେଲ।
120,000 ଜଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟ ପୁରାପୁରି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିେଲ।
11 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ େନାବହ ଓ ଯଗ୍ବହିର ସହରଗଡୁ଼କିର ପୂବର୍
ଦଗିେର ତମ୍ୱୁ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ପଥେଦଇ ଗେଲ। େସ କାରକ ନଗରେର
ପହଞ୍ଚେିଲ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ  ଛାଉଣକୁି ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଶା କରି ନ ଥିେଲ। 12 େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ
ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କର ରାଜା େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। କିନୁ୍ତ ଗିଦେିୟାନ େସମାନଙୁ୍କ
େଗାଡ଼ଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କାବୁ କେଲ। ଗିଦେିୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାେନ ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।

13 ଏହା ପେର େଯାୟାଶର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ େଫରି ଆସେିଲ।
େସମାେନ େହରସର ଘାଟେିଦଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ େଫରି ଆସେିଲ। 14 ତା’ପେର
େସ ସୁକ୍େକାତ ସହରର ଜେଣ ଯୁବକକୁ ଅକି୍ତଆର କେଲ ଓ ତାକୁ
େକେତକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। େସହ ିସୁକ୍େକାତର ଯୁବକ ସୁକ୍େକାତ ସହରର
ସତସ୍ତରି ଜଣ େନତୃବଗର୍ଙ୍କର ନାମ େଲଖିେଲ।

15 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ ସୁକ୍େକାତ ସହରକୁ େଫରି ଆସେିଲ। େସ
େସହ ିସହରର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହଠିାେର େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ
ଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକହ ିେମାେତ ବଦି୍ରୂ ପ କଲ, ‘ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ
କ୍ଳ ାନ୍ତ େସୖନକିମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦବୁ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସବହ ଓ
ସଲମୁନ୍ନ କୁ ଧରି ନାହଁ।’” 16 ଗିଦେିୟାନ ସୁକ୍େକାତର ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କାନେକାଳି କଣ୍ଟାେର
ବାେଡ଼ଇେଲ। 17 ଗିଦେିୟାନ ପନୂେୟଲର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ
େସହ ିସହରେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

18 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ କହେିଲ
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାେବାରେର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲ େସମାେନ
କିପରି େଲାକ ଥିେଲ?”
େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ  ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭପରି

ଥିେଲ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ରାଜକୁମାର ଥିେଲ।”
19 ଗିଦେିୟାନ କହେିଲ, “େସମାେନ େମାର ଭାଇ ଥିେଲ। େମାର

ମା’ର ପୁତ୍ର! େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନି୍ତ , ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମାରି ନ
ଥା’ନ୍ତ େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ମାରି ନ ଥା’ନି୍ତ।”

20 ଏହା ପେର ଗିଦେିୟାନ େଯଥରକୁ କହେିଲ, େଯ କି ତାଙ୍କର
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲା, “ଏହ ିରାଜାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକର।” କିନୁ୍ତ େଯଥର ଜେଣ
ବାଳକ ଥିବାରୁ ଭୟ କେଲ। େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କେଲ
ନାହିଁ।

21 ଏହା ପେର େସବହ ଓ ସଲ୍ମୁନ୍ନ  କହେିଲ, “ଆସ ଓ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ
ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତୁେମ୍ଭ ଏହା କରି
ପାରିବ।” େତଣୁ ଗିଦେିୟାନ ଉଠି ପଡ଼େିଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
େସମାନଙ୍କ ଓଟମାନଙ୍କ ଗଳାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରହାର େସ କାଢ଼ ିେନେଲ।

ଗିଦେିୟାନ େଗାଟଏି ଏେଫାଦ ତଆିରି କେଲ

22 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଗିଦେିୟାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
ଶାସକ ହୁଅ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଶାସକ ଭାେବ
ଗ୍ଭହୁଁ।”

23 କିନୁ୍ତ ଗିଦେିୟାନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ଶାସକ େହେବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରିବ ିନାହିଁ। ଏବଂ େମାର
ପୁତ୍ରମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରିେବ ନାହିଁ।”

24 ଗିଦେିୟାନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଏହ ିନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର େନଇଯାଇଥିବା
ସୁବଣ୍ଣର୍ କଣ୍ଣର୍ କୁଣ୍ଡଳ େମାେତ ଦଅି।” ହାରିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କର ସୁବଣ୍ଣର୍ର
କଣ୍ଣର୍ କୁଣ୍ଡଳକୁ େସମାେନ େନଇଯାଇଥିେଲ।

25 ତହିଁେର େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅବଶ୍ୟ
େଦବୁ।” ପୁଣ ିେସମାେନ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ ତା’ ମଧ୍ୟେର ନଜି ନଜିର
ଲୁଟତି ନଥ ପକାଇେଲ। 26 େସଥିେର ଚନ୍ଦ୍ରହାର, ଝୁମୁକା ଓ ମିଦୟିନୀୟ
ରାଜାମାନଙ୍କ ପରିେଧୟ ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଓ େସମାନଙ୍କର ଓଟର
ଗଳାହାର ଛଡ଼ା ତାହାର ପ୍ରାଥର୍ୀତ, ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଗର ପରିମାଣ 1700 େଶକଲ
ସୁନା େହଲା।

27 ଗିଦେିୟାନ ଏହସିବୁ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଏକ ଏେଫାଦ ତଆିରି କେଲ। େସ
ଏହାକୁ େସମାନଙ୍କ ନଗର ଅଫ୍ର ାେର ରଖିେଲ। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକମାେନ େସହ ିଏେଫାଦକୁ ଉପାସନା କେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର,
ଏେଫାଦକୁ ଉପାସନା କରି ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱାସୀ
େହେଲ। ଏହ ିଏେଫାଦ ଗିଦେିୟାନଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ ିଏକ ଫାନ୍ଦ
ସ୍ୱରୂପ େହଲା, ଯାହାକି େସମାନଙ୍କର ପାପର କାରଣ େହଲା।

ଗିଦେିୟାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

28 ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧୀନେର ରହବିା ପାଇଁ, ମିଦୟିନର େଲାକମାେନ ବାଧ୍ୟ
କରାଗେଲ। େସମାେନ ଆଉ କିଛ ିଅସୁବଧିାେର ପଡ଼େିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
ଗିଦେିୟାନ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପାଇଁ େଦଶ ଶାନି୍ତେର ରହଲିା।

29 ଏହା ପେର େଯାୟାଶର ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଯାଇ ନଜି ଗହୃେର ବାସ
କେଲ। 30 ଗିଦେିୟାନଙ୍କର ନଜିର ସତୁରିଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର
ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପତ୍ନୀ ଥିେଲ। 31

ଗିଦେିୟାନଙ୍କର ଶିଖିମଠାେର ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା। େସହ ିଉପପତ୍ନୀର ଏକ
ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଅବୀେମଲକ୍।

32 େଯାୟାଶର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟେର ପହଞ୍ଚି
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଅଫ୍ର ାର ସହରେର ତାଙ୍କ ପିତା
େଯାୟାଶର ନଜିର କବରେର ଗିଦେିୟାନକୁ କବର ଦଆିଗଲା। 33

ଗିଦେିୟାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବଶି୍ୱସ୍ତ ରହେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ବାଲ୍େଦବାେଦବୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦବତା ବାଲ୍ ବାରିକ୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 34

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲଗିେଲ।
ଯଦଓି େସ େସମାନଙ୍କର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିଥିେଲ। 35 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପରିବାର ପ୍ରତି
ଆନୁଗତ୍ୟ ରହେିଲ ନାହିଁ। ଯଦଓି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସ ବହୁତ କାଯର୍୍ୟ
କରିଥିେଲ।

ଅବୀେମଲକ୍ ରାଜା େହେଲ

ଅବୀେମଲକ୍ ଥିଲା ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପୁତ୍ର। ଶିଖିମେର ଥିବା ନଜିର
ମାମୁଁମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଗଲା। େସ ତାଙ୍କର ମାମୁଁମାନଙୁ୍କ ଏବଂ
ତା’ର ମାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କହଲିା। 2 “ଶିଖିମ୍

ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର: ‘ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ସତୁରି ପୁତ୍ରଯାକ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଶାସନ
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କରନୁ୍ତ ନା ଜେଣ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶାସନ କରନୁ୍ତ, େକଉଁଟା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ
େହବ? ମେନରଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପକର୍ୀୟ।’”

3 ତାଙ୍କ ମାତାର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା
ଜଣାଇଲା ପେର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଏସବୁ କଥା କହେନ୍ତ ଅବୀେମଲକର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବାକୁ େସମାେନ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କେଲ। କାରଣ େସମାେନ
କହେିଲ, “ଯାହା େହେଲ ବ ିେସ ଆମ୍ଭର ଭାଇ।” 4 େତଣୁ ପ୍ରାଚୀନମାେନ
ତାକୁ ବାଲ୍ବରୀତର ମନି୍ଦରରୁ ସତୁରି ଖଣ୍ତ ରୂପା େଦେଲ। େସହି
ରୂପାଖଣ୍ଡେର ଅବୀେମଲକ୍ େକେତକ ଅଦରକାରୀ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ରଖିଲା। େଯଉଁଆେଡ଼ େସ ଗଲା େସମାେନ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କେଲ।

5 ଅବୀେମଲକ୍ ନଜିର ପିତୃଗହୃ ଅଫ୍ର ାକୁ ଗଲା। େସ ତା’ର ସତୁରି
ଜଣ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େସଠାେର େଗାଟଏି ପଥରେର ହତ୍ୟା କଲା। କିନୁ୍ତ
ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲା। ତା’ର ନାମ େଯାଥମ୍
ଥିଲା।

6 ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ମାେନ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା ଗହୃ ନବିାସୀଗଣ ଏକତି୍ରତ
େହେଲ। େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଶିଖିମେର ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ନକିଟସ୍ଥ
ଅେଲାନବୃକ୍ଷମୂଳେର ଅବୀେମଲକକୁ େସମାନଙ୍କର ରାଜା କେଲ।

େଯାଥମର କାହାଣୀ

7 େଯାଥମ୍ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ନଗରର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶିଖିମର
େନତୃବଗର୍ ଅବୀେମଲକକୁ େସମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଛନି୍ତ। ଏ କଥା ଶୁଣ ିେସ
ଗରିଷୀମ ପବର୍ତ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ ଶିଖିମ ନଗରର େନତୃବଗର୍ଗଣ,
“େମା’ କଥା ଶୁଣ, ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିବ।
8 “ଏକ ସମୟେର ବୃକ୍ଷସବୁ ନଜି ଉପେର ରାଜା ଅଭେିଷକ କରିବାକୁ
ଗେଲ। େସମାେନ ଜୀତ ବୃକ୍ଷକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ରାଜତ୍ୱ  କର।’
9 “ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘େମାର ମୂଲ୍ୟବାନ୍ େତଲ ଦ୍ୱ ାରା
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ସମ୍ମାନତି ହୁଅନି୍ତ। ମୁଁ କ’ଣ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏେଣ େତେଣ ଯାଇ େମାର ମୂଲ୍ୟବାନ୍ େତଲ େଦବାକୁ ବନ୍ଦ କରି େଦବ?ି’
10 “େତଣୁ ବୃକ୍ଷମାେନ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କର।’
11 “କିନୁ୍ତ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ତର େଦଲା, ‘େକବଳ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ
ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ, ମୁଁ େମାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା
ବନ୍ଦ କରି େଦବ ିକି?’
12 “ଏହା ପେର ବୃକ୍ଷମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କର।’
13 “କିନୁ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତରେର କହଲିା, ‘େକବଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ବନ୍ଦ
କରି େଦବ ିକି?, େଯଉଁଗଡୁ଼କି େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ
କେର?’
14 “େଶଷେର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷକୁ କହେିଲ, ‘ଆସ ଆମ ଉପେର
ରାଜତ୍ୱ  କର।’
15 “କିନୁ୍ତ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ‘ବାସ୍ତବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସକ େହବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େତେବ ଆସ େମାର
ଛାଇେର ବଶି୍ରାମ ନଅି। ନେଚତ୍ କଣ୍ଟକ ଲତାରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରି ଲବିାେନାନ୍ର
ଏରସ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରାସ କରୁ।’

16 “ଯଦ ିବାସ୍ତବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବୀେମଲକକୁ ରାଜା କରିବାେର
ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ୱନ କରିଥାଅ ଓ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଓ ତା’ର ପରିବାର ପ୍ରତ ିନରିେପକ୍ଷ େଦଖାଇଥାଅ ଏବଂ ଯଦି
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ। 17 ତା’ପେର େସହି
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ାକର, େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିେଲ।
େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ। େସ ତା’ ଜୀବନକୁ ବାଜି
ଲଗାଇ ମିଦୟିନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ। 18 କିନୁ୍ତ

ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପିତାଙ୍କର ପରିବାର ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ସତୁରି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପଥରେର ହତ୍ୟା କଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅବୀେମଲକକୁ ଶିଖିମ ଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଅଛ, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟ। େସ େହଉଛ ିେମାର ପିତାଙ୍କର ଦାସୀ ପୁତ୍ର। 19

େତଣୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆଜି ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଓ ତାହାର ପରିବାର ଉପେର ସତ୍ୟ ଓ
ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, େତେବ ଅବୀେମଲକକୁ େନଇ ଆନନ୍ଦ କର ଓ
େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ ଆନନ୍ଦ କରୁ। 20 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହା କରି ନାହଁ, େତେବ ଅବୀେମଲକଠାରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରି ଶିଖିମ
େନତୃବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା ଗହୃକୁ ଦଗ୍ଧ କରୁ। ପୁଣି
ଶିଖିମ୍ ନବିାସୀ େଲାକଗଣଠାରୁ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା ନବିାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଗି୍ନ
ବାହାରି ଅବୀେମଲକକୁ ଗ୍ରାସ କରୁ।”

21 ଏହା ପେର େଯାଥମ୍ େବର ନାମକ ସହରକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଲା।
େଯାଥମ୍ େସଠାେର ରହଲିା କାରଣ େସ ଅବୀେମଲକକୁ ଭୟ କରୁ ଥିଲା।

ଅବୀେମଲକ୍ ଶିଖିମମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ

22 ଅବୀେମଲକ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତନି ିବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 23

ଅବୀେମଲକ୍ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ଙ୍କର ସତୁରି ଜଣ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ, େଯଉଁମାେନ
ତାଙ୍କର ନଜିର ଭାଇ ଥିେଲ। ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ
କରିବାେର ସମଥର୍ନ େଦେଲ। 24 େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅବୀେମଲକ୍
ଓ ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ୟା ସୃଷି୍ଟ କେଲ। େସଥିପାଇଁ
ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ମାେନ ଅବୀେମଲକ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କେଲ।
25 ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ମାେନ ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର ଗପୁ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣି
ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସମାେନ େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଲୁଟ୍
କେଲ। ଅବୀେମଲକ୍ ଏହ ିସମସ୍ତ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ।

26 ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ନଜିର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଶିଖିମକୁ
ଗଲା। ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ମାେନ ତାଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

27 ଶିଖିମର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
େତାଳିେଲ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତଆିରି କରିବାକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳକୁ େସମାେନ ଚପିୁଡ଼େିଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦବତାଙ୍କର ମନି୍ଦରକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ
କରିବାକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସମାେନ େନୖଶ େଭାଜନ ଓ ପାନ କେଲ ଓ
ଅବୀେମଲକକୁ ଶାପ େଦେଲ।

28 ଏଥିେର ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ଶିଖିମ
ନବିାସୀ, ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ଅବୀେମଲକକୁ ମାନବୁି? େସ କିଏ? ଆେମ କାହିଁକି
ତାକୁ ମାନବିା? ଏହା ସତ୍ୟ ଅବୀେମଲକ୍ େହଇଛ ିଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପୁତ୍ର, ନୁେହଁ
କି? ଏବଂ ଅବୀେମଲକ୍ ସବୂଲକୁ ତା’ର ଅଧିକାରୀ କଲା, ନୁେହଁ କି?
ଆେମ୍ଭ ଶିଖିମର ପିତା ହେମାରର େଲାକମାନଙ୍କର େସବା କରିବା ଉଚତି୍।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ଅବୀେମଲକର େସବା କରିବୁ? 29 ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶକାରୀ କର, ମୁଁ ଅବୀେମଲକକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିଥା’ନି୍ତ।
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ବାହାରି ଆସ।’”

30 ସବୂଲ୍ ଥିଲା ଶିଖିମ ନଗରର େନତା। ସବୂଲ୍ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲା
େଯ, ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ଯାହା କହଥିିଲା ଏବଂ ଏ କଥାେର େସ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହଲା। 31 ସବୂଲ୍ ଅରୁମାହେର ଅବୀେମଲକ୍ ନକିଟକୁ ଦୂତ
ପଠାଇେଲ ଏବଂ େସମାେନ କହେିଲ,
“ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ଓ ତାହାର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମକୁ ଆସଛିନି୍ତ।
େସମାେନ ସମସ୍ତ ସହରକୁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଛନି୍ତ। 32

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ରାତି୍ର ସମୟେର ଆସ ଓ ସହରର
ବାହାର େକ୍ଷତେର ଲୁଚ ିରୁହ। 33 ଏହା ପେର େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭାତ
େହବ, ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ଗାଲ୍ ତା’ର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି
େଯେତେବେଳ ବାହାରି ଆେସ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି େହବ େସହପିରି
କର।”

34 େତଣୁ ଅବୀେମଲକ୍ ଏବଂ ତା’ର େସୖନ୍ୟମାେନ ରାତି୍ରେର ଉଠି
ନଗରକୁ ଗେଲ। େସହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ ଗ୍ଭରିଟ ିଦଳେର ଭାଗ େହେଲ ଏବଂ

ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 9:3 195 ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 9:34
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େସମାେନ ଶିଖିମ ନଗର ନକିଟେର ଲୁଚ ିରହେିଲ। 35 ଏବଦର ପୁତ୍ର
ଗାଲ୍ ବାହାେର ଯାଇ ନଗର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରେର ଛଡି଼ା େହଲା ଓ
ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ ଲୁଚଥିିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ।

36 ଗାଲ୍ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲା। ଗାଲ୍ ସବୂଲକୁ କହେିଲ, “ପବର୍ତରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖ।”
କିନୁ୍ତ ସବୂଲ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ପବର୍ତର ଛାଇ ତୁମ୍ଭକୁ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି

େଦଖାଯାଉଛ।ି”
37 କିନୁ୍ତ ଗାଲ୍ ପୁଣ ିକହଲିା, “େଦଖ େକେତକ େଲାକ ନାେଭଲ ଭୂମିରୁ

ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନି୍ତ। ଆଉ ଏକ ଦଳ ମିଓନନିର୍ମ ଅେଲାନବୃକ୍ଷର ପଥେଦଇ
ଆସୁଛନି୍ତ।” 38 େତଣୁ ସବୂଲ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏେବ କାହିଁକି ଦପର୍
କରୁ ନାହଁ? ତୁେମ୍ଭ କହଥିିଲ, ‘ଅବୀେମଲକ୍ କିଏ େଯ ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ
ତାହାର େସବା କରିବୁ? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କରି ନ
ଥିଲ? ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଅ ଓ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର।”

39 େତଣୁ ଗାଲ୍ ଶିଖିମର େନତୃବଗର୍ଙୁ୍କ େନତୃତ୍ୱ  କରି ବାହାର େହାଇ
ଅବୀେମଲକ୍ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା। 40 ଅବୀେମଲକ୍ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ଏହପିରି ଭାବେର ପ୍ରେବଶ ଫାଟକେର ପହଞ୍ଚବିା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗାଲର ଅଧିକାଂଶ େଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।

41 ଏହା ପେର ଅବୀେମଲକ୍ ଅରୁମାେର ରହେିଲ। ତା’ପେର ସବୂଲ୍
ଗାଲ୍କୁ ଓ ତା’ର ଭାତୃଗଣକୁ ତଡ଼ ିେଦଲା। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଶିଖିମେର
ବାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଲା ନାହିଁ।

42 ପରଦନି େଲାକମାେନ ବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବା େବେଳ େକହି
ଜେଣ ଅବୀେମଲକକୁ ଖବର େଦଲା। 43 େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େନଇ େସମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦଳେର ବଭିକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ
େକ୍ଷତେର ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସହରରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 44 ପୁଣ ିଅବୀେମଲକ୍ ତା’ର ଦଳ ପ୍ରେବଶ ଫାଟକ
ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଦଳ ବାହାରକୁ େଦୗଡ଼େିଲ ଏବଂ
େକ୍ଷତେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 45 ଅବୀେମଲକ୍ େସହି
ଦନି ଯାକ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ ନଗର ହସ୍ତଗତ କରି
ନଗରେର ବସବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ପୁଣ ିେସ
ନଗରକୁ ସମଭୂମି କରି ତହିଁ ଉପେର ଲବଣ ଗ୍ଭଷ କେଲ।

46 ଶିଖିମର ଅଟ୍ଟାଳିକାର ମାଲକିମାେନ ଏବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ।
େସମାେନ ଏଲ୍ବରୀତ୍ ମନି୍ଦରର ସବୁଠାରୁ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନେର ଏହା
ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ।

47 ଅବୀେମଲକ୍ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲା େଯ, ଶିଖିମର ସମସ୍ତ
ମାଲକିମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିେଲ। 48 ଏହା ପେର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସଲ୍େମାନ୍ ପବର୍ତକୁ ଚଢ଼େିଲ। ଅବୀେମଲକ୍
କୁହ୍ରାଡ଼ ିେନଇ ବୃକ୍ଷରୁ େକେତକ ଡ଼ାଳ ହାଣେିଲ। େସ େସଗଡୁ଼କି ଉଠାଇେଲ
ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ନଜି କାନ୍ଧେର ରଖିେଲ ଏବଂ ନଜିର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଯଥାଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ଯାହା କଲ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା କର।” 49 େତଣୁ
ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲକକୁ ଅନୁସରଣ କେଲ ଓ ଏଲେବରିଥର
ମନି୍ଦର ସୁରକ୍ଷା େକାଠରୀ ସମ୍ମୁଖେର ଶାଖାଗଡୁ଼କି ଗଦା କେଲ। ତା’ପେର
େସମାେନ ଏହାକୁ ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଶିଖିମର ସମସ୍ତ
ମାଲକିମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େସଠାେର ପାଖାପାଖି 1000 ପୁରୁଷ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ।

ଅବୀେମଲକର ମୃତୁ୍ୟ

50 ଏହା ପେର ଅବୀେମଲକ୍ େତବସ ସହରକୁ ଗେଲ, େସଠାେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ତାକୁ ଅକି୍ତଆର କେଲ। 51 କିନୁ୍ତ େସହ ିନଗର
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଥିଲା। େତଣୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମେସ୍ତ ଓ ନଗରର
େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦକୁ ପଳାଇ ତା’ ଭତିେର ନଜିକୁ ରୁଦ୍ଧକରି ଗଡ଼ର
ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ। 52 େତଣୁ ଅବୀେମଲକ୍ େସହ ିଗଡ଼େର ପହଞ୍ଚି
ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଏବଂ ତାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େସ

ଗଡ଼ର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। 53 େସଥିରୁ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକିର
ଉପର ପଟ ଅବୀେମଲକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଖପୁରି ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇଲା। 54 େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଯୁବକକୁ ଡ଼ାକି କହଲିା,
“ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କରି େମାେତ ହତ୍ୟା କର।
େଯଉଁଥିପାଇଁ େକହ ିକହେିବ ନାହିଁ, ‘ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବୀେମଲକକୁ ହତ୍ୟା
କଲା।’” େତଣୁ ତା’ର ଗ୍ଭକର ତାଙୁ୍କ ଭୁଷି ଦଅିେନ୍ତ, ମଲା। 55 ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲକର ମରଣ େଦଖି ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

56 ଏହପିରି ଅବୀେମଲକ୍ ନଜିର ସତୁରି ଭାଇଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକରି ନଜିର
ପିତା ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ପାପ କରିଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଅବୀେମଲକକୁ ଯଥାଥର୍ ଦଣ୍ତ େଦେଲ। 57 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଶିଖିମ
ନବିାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ େଯାଗୁଁ ଯଥାଥର୍ ଦଣ୍ତ େଦେଲ
ଏବଂ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ େଦଇଥିବା ଅଭଶିାପ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼ଲିା।

ବଗି୍ଭରକ େତାଲୟ

ଅବୀେମଲକର ମୃତୁ୍ୟପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜେଣ ବଗି୍ଭରକଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଲ। େସହି
ବଗି୍ଭରକଙ୍କ ନାମ ଥିଲା େତାଲୟ। େସ ଥିଲା ପୂୟାର ପୁତ୍ର।

େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ପୂୟାର ଥିଲା। େତାଲୟ ଥିଲା ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍।
ଯାହାକି ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଶାମୀର ସହରେର େତାଲୟ ବାସ
କଲା। 2 େତାଲୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ େତଇଶ୍ ବଷର୍ ପାଇଁ ବଗି୍ଭରକ ରହଲିା।
ଏହା ପେର େତାଲୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଶାମୀରେର ତାଙୁ୍କ କବର
ଦଆିଗଲା।

ବଗି୍ଭରକ ଯାୟୀର

3 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଆଉ ଜେଣ ବଗି୍ଭରକଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯାୟୀର େଯ କି ଥିେଲ ଗିଲୟିଦର ଅଧିବାସୀ।
ଯାୟୀର ଇସ୍ରାଏଲର ଉପେର ବାଇଶିବଷର୍ ଧରି ବଗି୍ଭରକ େହାଇ ରହେିଲ।
4 ଯାୟୀରଙ୍କର ତରିିଶ୍ଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଯଉଁମାେନ କି ତରିିଶ୍ଟି
ଗଦ୍ଦର୍ଭେର ଚଢ଼େିଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ତରିିଶ୍ଟ ିସହର ଥିଲା। େସହି
ସହରଗଡୁ଼କୁି ଯାୟୀର ସହର ନାମେର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନାମିତ କରାଯାଇଛ।ି
େସହସିବୁ ସହରଗଡୁ଼କି ଗିଲୟିଦ େଦଶେର ଅଛ।ି 5 ଯାୟୀରଙ୍କର
ମୃତୁ୍ୟପେର ତାଙୁ୍କ କାେମାନେର କବର ଦଆିଗଲା।

ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ

6 ପୁନବର୍ାର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ
େସହପିରି କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ। େସମାେନ ବାଲ୍େଦବତାଗଣ, ଅଷ୍ଟାେରାତ୍
େଦବୀଗଣ, ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର େଦବଗଣ, ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କର
େଦବଗଣ, େମାୟାବୀୟମାନଙ୍କର େଦବଗଣ, ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର
େଦବଗଣ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର େଦବଗଣଙ୍କର ପୂଜା କେଲ। େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପାେସାରି ପକାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କର େସବା କେଲ ନାହିଁ।

7 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େକାପଦୃଷି୍ଟ
େହେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଓ
ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପରାସ୍ତ କରାଇେଲ। 8 େସହବିଷର୍ େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ ବନିାଶ ଓ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କେଲ। ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େଯଉଁମାେନ କି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଗିଲୟିଦର ଅଞ୍ଚଳେର ବାସ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସକାେଶ କଷ୍ଟ େଭାଗ
କେଲ। େସହ ିେଦଶ େଯଉଁଠାେର ଅେମାରୀତ୍ ବାସ କରୁଥିେଲ। 9

ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଯିହୁଦା, ବନି୍ୟାମୀନ, ଇଫ୍ର ୟିମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଗେଲ। ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟର କାରଣ େହେଲ।
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10 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ
କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ ଓ
ବାଲ୍େଦବତାଗଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଅଛୁ।”

11 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମିସ୍ରୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ, ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ
ଉଦ୍ଧାର କଲ।ି 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପାଖେର କ୍ରନ୍ଦନ କଲ
େଯେତେବେଳ, ସୀେଦାନୀୟମାେନ, ଆମାେଲକୀୟମାେନ ଓ
ମାେୟାନୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କେଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ।ି 13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କର ପୂଜା କଲ। େତଣୁ ମୁଁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନା କରୁଅଛ।ି 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ
ପୂଜା କରିବାକୁ ମେନାନୀତ କରିଛ। େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଓ ତାଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କୁହ। ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷା
କରନୁ୍ତ।”

15 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ ପାପ
କରିଛୁ। ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ ଦଅି। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର।” 16 ଏହା ପେର େସମାେନ ନଜି ମଧ୍ୟରୁ
ବେିଦଶୀ େଦବଗଣଙୁ୍କ ଦୂର କରିେଦେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେଲ।
ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଧିକ ସମୟ େଦଖି ସହି
ପାରିେଲ ନାହିଁ।

ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ େନତାରୂେପ ବଛାଗଲା

17 ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଗିଲୟିଦେର େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ, ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଓ ମିସ୍ପୀେର େସମାନଙ୍କର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 18 ତା’ପେର ଗିଲୟିଦୀୟର େଲାକମାନଙ୍କର
ଅଧିପତମିାେନ କହେିଲ, “ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଉପେର ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ
କରିବାକୁ େନତୃତ୍ୱ  େନବ। େସ ଗିଲୟିଦେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।”

ଯିପ୍ତହ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଗିଲୟିଦର ପରିବାରବଗର୍ର ଜେଣ
ସାହସୀ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଜେଣ େବଶ୍ୟାର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଗିଲୟିଦ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। 2 ଗିଲୟିଦର ସ୍ତ୍ରୀ

ତାହାର େକେତକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କଲା ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପୁତ୍ରମାେନ ବଡ଼
େହେଲ େସମାେନ ଯିପ୍ତହକୁ ଏହା କହ ିତଡ଼ ିେଦେଲ, “ଆମ୍ଭର ପିତୃ
ସମ୍ପତି୍ତେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର
ପୁତ୍ର।” 3 େସଥିେର ଯିପ୍ତହ ନଜିର ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ େଟାବ୍
େଦଶେର ବାସ କଲା। େସଥିେର େକେତ ଗଡୁ଼ଏି ଅଗାଡ଼ ିେଲାକ ଯିପ୍ତହ
ସେଙ୍ଗ ମିଳି ତାହାଙ୍କ ସହଚର େହେଲ।

4 କିଛ ିଦନିପେର ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 5 େଯେତେବେଳ ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ, ଗିଲୟିଦର େନତୃବଗର୍ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ ପାଇବାକୁ େଟାବ୍
େଦଶକୁ ଗେଲ।

6 େସମାେନ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ
ସହତି େଯମନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆସି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ହୁଅ।”

7 ଯିପ୍ତହ ଗିଲୟିଦର ପ୍ରାଚୀନ େନତୃବଗର୍ମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାେତ ବଳପୂବର୍କ େମାର ପିତୃଗହୃରୁ ତଡ଼ ିେଦଇଥିଲ। ତୁେମ େମାେତ
ଘୃଣା କର। େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଅସୁବଧିା ହୁଏ, େତେବ କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ
ଏେବ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଛି?”

8 ଗିଲୟିଦର ପ୍ରାଚୀନ େନତୃବଗର୍ ଯିପ୍ତହକୁ କହେିଲ, “ଏଇଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସଅିଛୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭ ସହତି ଆସ ଓ
ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ଗିଲୟିଦେର େନତା ହୁଅ।”

9 ଏହା ପେର ଯିପ୍ତହ ଗିଲୟିଦର ପ୍ରାଚୀନ େନତୃବଗର୍ମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ େମାେତ
େଫରାଇ େନଉଛ, ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ େମାେତ
ସହାୟ ହୁଅନି୍ତ େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େନତା େହବ।ି”

10 ଗିଲୟିଦର ପ୍ରାଚୀନ େନତୃବଗର୍ ଯିପ୍ତହକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
କହଥିିବା ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣଛିନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ କଥା
େଦଉଛୁ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କହବି, ଆେମ୍ଭମାେନ କରିବୁ।”

11 େତଣୁ ଗିଲୟିଦର ପ୍ରାଚୀନ େନତୃବଗର୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଯିପ୍ତହ ଗେଲ।
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୂେପ ଓ ଶାସକ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ
କେଲ। ମିସ୍ପୀେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କଥା
ପୁନରାବୃତି୍ତ କେଲ।

ଯିପ୍ତହଙ୍କର ଅେମ୍ମାନ ରାଜାଙୁ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

12 ଯିପ୍ତହ ଅେମ୍ମାନୀୟର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ,
“ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ୟା କ’ଣ? କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ?”

13 ଅେମ୍ମାନୀୟର ରାଜା ଯିପ୍ତହଙ୍କର ଦୂତକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ
ଅେମ୍ମାନୀୟଙ୍କର ଭୂମିକୁ ବଳପୂବର୍କ ଅଧିକାର କରି େନଇଛନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମିଶରରୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଅେଣ୍ଣର୍ାନଠାରୁ
ଯେବ୍ବାକ୍ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଳପୂବର୍କ ଅଧିକାର କେଲ ଓ ନଜିର
କରି େନେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ େସହ ିଭୂମିକୁ ନବିିର୍ଘ୍ନେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ
ଦଅି।”

14 େତଣୁ ଦୂତଗଣ ଏହ ିଖବର ଆଣ ିଯିପ୍ତହକୁ େଦେଲ। ଏହା ପେର
ଯିପ୍ତହ ପୁନବର୍ାର ଅେମ୍ମାନର ରାଜା ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ। 15

େସମାେନ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େନଇ ଗେଲ।
“େସଥିପାଇଁ ଯିପ୍ତହ କହନି୍ତ , େମାୟାବର ଭୂମି କିମ୍ୱା ଅେମ୍ମାନର ଭୂମି
ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱ ାରା ବଳପୂବର୍କ ଅଧିକୃତ େହାଇ ନାହିଁ। 16 େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, େସମାେନ ମରୁଭୂମିକୁ
ଗେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସୂଫସାଗରକୁ ଗେଲ ଓ ତା’ପେର କାେଦଶକୁ
ଗେଲ। 17 ଇସ୍ରାଏଲ ଇେଦାମର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହା କହ ିଦୂତମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ, ‘ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ
ଦଅି।’ ମାତ୍ର ଇେଦାମ୍ର ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ପୁଣ ିେସହ ିପ୍ରକାର
ଇସ୍ରାଏଲ େମାୟାବର ରାଜା ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସ ମଧ୍ୟ
ମନା କଲା। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ କାେଦଶେର ରହେିଲ।
18 “ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ େଦଶର
ମରୁଭୂମି େଦଇ ଗେଲ। େସମାେନ େମାୟାବ େଦଶର ପୂବର୍କୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
େସମାେନ ଅେଣ୍ଣର୍ାନର େସପାରିେର େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
େସମାେନ େମାୟାବ ସୀମା ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାହିଁ କାରଣ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ୍
ନଦୀ େମାୟାବର ସୀମା ଥିଲା।
19 “ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ହଷି୍େବାନର ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ୍
ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ, ‘ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ
ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅି।’ 20 କିନୁ୍ତ ସୀେହାନ ନଜିର ସୀମାେଦଇ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବାକୁ େଦଲା ନାହିଁ। ସୀେହାନ୍ ନଜିର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କରି ଯହସେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 21 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀେହାନର ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
େଦଶକୁ ବଳପୂବର୍କ ଅଧିକାର କେଲ। 22 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ
ନଦୀଠାରୁ ଯେବ୍ବାକ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ମରୁଭୂମିଠାରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୂମି ବଳପୂବର୍କ ଅଧିକାର କେଲ।
23 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
େଦଶଠାରୁ େଜାର ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼େିଲ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହି
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ଭୂମି େଦେଲ। ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ଏଠାରୁ ତଡ଼ ିେଦଇ ପାରିବ? 24 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତା େସହ ିକେମାଶ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିେଦଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରି
ପାରିବ। େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର
କରିବୁ। 25 େମାେତ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାୟାବ ରାଜା ସପି୍େପାରର
ପୁତ୍ର ବାଲାକଠାରୁ କିଛ ିକ’ଣ ଅଧିକ? େସ କ’ଣ େକେବ ଇସ୍ରାଏଲ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ? େସ କ’ଣ େକେବ ଇଶ୍ମାେୟଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିଥିେଲ? 26 ଇସ୍ରାଏଲ 300 ବଷର୍ େହଲା ହଷି୍େବାନ୍ ତା’ର
ଉପନଗରେର, ପୁଣ ିଆେରାୟର ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର, ଆଉ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ
ତୀରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ନଗରେର ବାସ କରୁ ଅଛନି୍ତ। ଏଥି ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି େସସବୁ େଫରାଇ ନ େଦଲ? 27 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିପାପ କରି ନାହୁଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭୁଲ୍ କରିଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା େସ ଆଜି
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ଅେମ୍ମାନର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା
ହୁଅନୁ୍ତ।”

28 ତଥାପି ଅେମ୍ମାନର ରାଜା ଯିପ୍ତହଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।

ଯିପ୍ତହର ପ୍ରତଜି୍ଞା

29 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯିପ୍ତହ ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା।
େସ ଗିଲୟିଦ ଓ ମନଃଶି େଦଇ ଗେଲ। େସ ଗିଲୟିଦ େଦଇ ମିସ୍ପୀକୁ
ଗେଲ ଏବଂ ଅେମ୍ମାନୀୟଙ୍କ େଦଇ ଅତକି୍ରମ କେଲ।

30 େସହ ିସମୟେର ଯିପ୍ତହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କେଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କର,
31 େତେବ ମୁଁ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧରୁ ନରିାପଦେର େଫରି
ଆସବି।ି େସହ ିସମୟେର େମା’ ଘର ଭତିରୁ ପ୍ରଥେମ ଯିଏ େମାେତ
ଅଭ୍ୟଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସବି େସ ତୁମ୍ଭର େହବ। ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ
େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।ି”

32 ଏହା ପେର ଯିପ୍ତହ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ େଦଶକୁ ଗେଲ। ଯିପ୍ତହ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିପ୍ତହର ସହାୟ େହେଲ
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। 33 ଯିପ୍ତହ ଆେରାୟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ମିନ୍ନ ୀତ ଅେବଲ-କରାମୀମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକାଡ଼ଏିଟ ିନଗରକୁ ପରାସ୍ତ
କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାସନି୍ଦାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଏହପିରି
ଭାବେର ଅେମ୍ମାନୀମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ େହେଲ।

34 ଯିପ୍ତହ ମିସ୍ପୀକୁ ଗେଲ, େସ ତାଙ୍କ ଘେର ପହଞ୍ଚବିା ମାେତ୍ର ତାଙ୍କର
ଝଅି ତାଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ପ୍ରଥେମ ବାହାରି ଆସଲିା। ତାଙ୍କର ଝଅି ଦାରା େନଇ
ନାଚ ିନାଚ ିକରି ଆସଥିିଲା। େସ ଥିଲା ଯିପ୍ତହଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲଅିଳି
କନ୍ୟା। ଯାହାଙୁ୍କ େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ଯିପ୍ତହଙ୍କର ଏହ ିଝଅି
ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକୗଣସ ିପୁଅଝଅି ନ ଥିେଲ। 35 େଯେତେବେଳ ଯିପ୍ତହ
େଦଖିେଲ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା େଯ କି ପ୍ରଥେମ ଗହୃରୁ ବାହାର େହାଇ ତାଙୁ୍କ
େଦଖା େଦେଲ। େସ ତାଙ୍କ ନଜିର ପିନ୍ଧାବସ୍ତ୍ର ଚରିି େଦେଲ ଓ କହେିଲ,
“େହ େମାର କନ୍ୟା! ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରିେଦଲ। ତୁେମ୍ଭ େମାର
ଦୁଃଖର କାରଣ େହଲ, କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା
ମୁଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ ିଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା େଫରାଇ େନଇପାରିବ ିନାହିଁ।”

36 ଯିପ୍ତହର କନ୍ୟା କହଲିା, “େହ େମାର ପିତା, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର କିଛ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ ପ୍ରତ ିେସହ ିଅନୁସାେର କର।
େଯେହତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର
ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।”

37 େସ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥେମ େମା’ ପାଇଁ
ଏହପିରି କର। େମାେତ ପ୍ରଥେମ ଦୁଇମାସ ଏକୁଟଆି ରହବିାକୁ ଦଅି।
ତହିଁେର ମୁଁ େମାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ପବର୍ତମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନଜିର
କୁମାରିତ୍ୱ  ବଷିୟେର ବଳିାପ କରିବ।ି”

38 ଯିପ୍ତହ କହେିଲ, “ଯାଅ” ଏବଂ େସହପିରି କର। େମାେତ ଦୁଇମାସ
ପାଇଁ ରହବିାକୁ ଦଅି। ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ସଖୀମାେନ ପବର୍ତମୟ
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତା’ର କୁମାରିତ୍ୱ  ବଷିୟେର ବଳିାପ କେଲ।

39 ଦୁଇମାସ େଶଷେର ଯିପ୍ତହର କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରି ଆସେିଲ। ଯିପ୍ତହ ଏହପିରି କେଲ େସ େଯପରି ଭାବେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଶପଥ କରିଥିେଲ। ଯିପ୍ତହଙ୍କର କନ୍ୟା କାହାରି ସହତି
େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ପ୍ରଥା ରୂେପ
ରହଗିଲା। 40 ପ୍ରତ ିବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କନ୍ୟାମାେନ ଗିଲୟିଦୀୟ ଯିପ୍ତହ
କନ୍ୟାର ଦୁଃଖର ସ୍ମରଣାତ୍ସବକୁ ବଷର୍େକ ଗ୍ଭରି ଦନି ପାଇଁ ପାଳନ କେଲ।
ଏହା େସଠାେର ଏକ ପରମ୍ପରା େହଲା।

ଯିପ୍ତହ ଏବଂ ଇଫ୍ର ୟିମ

ଇଫ୍ର ୟିମ ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି
ଏକତି୍ରତ କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ସଫିନ୍ ସହରକୁ ନଦୀ
ପାରେହାଇ ଗେଲ। େସମାେନ ଯିପ୍ତହକୁ କହେିଲ, “ଅେମ୍ମାନ

ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଡ଼ାକିଲ
ନାହିଁ? ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ େପାଡ଼େିଦବୁ।”

2 ଯିପ୍ତହ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ସହତି
େମାର ଓ େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବବିାଦ ଥିଲା। େତଣୁ ମୁଁ େମାର
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଡ଼ାକିଥିଲ ିକିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସଲି ନାହିଁ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
ସାହାଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ଏଥିେଯାଗୁଁ ମୁଁ େମାର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲ।ି ମୁଁ
ନଦୀ ପାର େହାଇ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ସହାୟ େହେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି କାହିଁକି େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଲି?”

4 ଏହା ପେର ଯିପ୍ତହ ଗିଲୟିଦର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କରାଇେଲ। ଏବଂ ଇଫ୍ର ୟିମ ପରିବାରବଗର୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଗିଲୟିଦର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରିଥିେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େହ ଗିଲୟିଦର
େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିର ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା
ଇଫ୍ର ୟିମର ଶରଣାସି୍ଥ।” ଗିଲୟିଦର େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ।

5 ଗିଲୟିଦର େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ନଜି
କବଳକୁ େନଇଗେଲ, େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର ହୁଅନି୍ତ।
ଇଫ୍ର ୟିମର େକୗଣସ ିପଳାତକ େଲାକ ନଦୀ ପାର େହାଇଯିବାକୁ କହେିଲ,
“େମାେତ ନଦୀ ପାର େହବାକୁ ଦଅି।” ଗିଲୟିଦର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକ?” ଯଦ ିେସ କେହ “ନଁା,” 6

େସମାେନ ତାଙୁ୍କ “‘ଶିେବ୍ବାେଲତ୍’ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କହନି୍ତ।”
ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାେନ େସହ ିଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଭାେବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପାରନି୍ତ
ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାର ଭୁଲ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଲ, “ଶିେବ୍ବାେଲତ୍”, କାରଣ
େସ ଶବ୍ଦଟକୁି ଠିକ୍ ଭାବେର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। େସମାେନ
ଏହପିରି ତାଙୁ୍କ କରାୟତ୍ତ କେଲ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ କୂଳେର ତାକୁ ହତ୍ୟା
କେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ େମାଟ 42,000 ଇଫ୍ର ୟିମର
େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ।

7 ଯିପ୍ତହ ଇସ୍ରାଏଲେର ଛଅ ବଷର୍ଧରି ବଗି୍ଭରକ ରହେିଲ। ଏହା ପେର
ଗିଲୟିଦଠାେର ଯିପ୍ତହ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଗିଲୟିଦେର କବର
ଦଆିଗଲା।

ବଗି୍ଭରକ ଇବ୍ସନ୍

8 ଯିପ୍ତହଙ୍କ ପେର ଇସ୍ରାଏଲେର ଅନ୍ୟ ଜେଣ େଲାକ ବଗି୍ଭରକ େହେଲ
ତାଙ୍କ ନାମ ଇବ୍ସନ୍। େସ ଥିେଲ େବୖଥ୍େଲହମ ସହରର େଲାକ। 9

ଇବ୍ସନଙ୍କର ତରିିଶ୍ଟ ିପୁତ୍ର ଓ ତରିିଶ୍ଟ ିକନ୍ୟା ଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କର ତରିିଶ୍
କନ୍ୟାକୁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ େଦେଲ, େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର

ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 11:24 198 ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 12:9
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ସମ୍ପକର୍ୀୟ ନ ଥିେଲ। େସ ତରିିଶ୍ଟ ିକନ୍ୟାକୁ ମେନାନୀତ କେଲ, ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ, େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟ
ନ ଥିେଲ। ଇବ୍ସନ୍ ସାତ ବଷର୍ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲର ବଗି୍ଭରକ େହାଇ ରହେିଲ,
10 େଯେତେବେଳ ଇବ୍ସନ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, େସ େବୖଥେଲହମ୍େର
କବର େନେଲ।

ବଗି୍ଭରକ ଏେଲାନ୍

11 ଇବ୍ସନଙ୍କ ପେର ଏେଲାନ୍ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ବଗି୍ଭରକ
େହେଲ। େସ ଥିେଲ ସବୂଲୂନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକ। େସ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଦଶ ବଷର୍ ବଗି୍ଭରକ ରହେିଲ। 12 ଏହା ପେର ଏେଲାନ୍
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ସବୂଲୁନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର ଅୟାେଲାନେର
କବର ଦଆିଗଲା।

ବଗି୍ଭରକ ଅବ୍େଦାନ୍

13 ଏେଲାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର ହେିଲ୍ଲ ଲର ପୁତ୍ର ଅବ୍େଦାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର
ବଗି୍ଭରକ େହେଲ। େସ େଫରିୟାେଥାନ ସହରର ଥିେଲ। 14

ଅବ୍େଦାନଙ୍କର ଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିପୁତ୍ର ଓ ତରିିଶ୍ଟ ିନାତ ିଥିେଲ। େସମାେନ ସତୁରିଟି
ଗଧ ଉପେର ସବାର େହଉଥିେଲ। େସ ଆଠ ବଷର୍ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 15 ଏହା ପେର େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବାରୁ ତାଙୁ୍କ
ଅମାେଲକୀୟ ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଅନ୍ତଗର୍ତ ଇଫ୍ର ୟିମ େଦଶସ୍ଥ
େଫରିୟାେଥାନେର କବର ଦଆିଗଲା।

ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର ଜନ୍ମ

ପୁନବର୍ାର ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ େସହପିରି
କାଯର୍୍ୟମାନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ଯାଏ

ସମପର୍ଣ କେଲ।
2 ଏହା ପେର ସରିୟନବିାସୀ ଜେଣ େଲାକ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା

ମାେନାହ। ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କିନୁ୍ତ େସ ଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା। କାରଣ େସ
େକୗଣସ ିପିଲାକୁ ଜନ୍ମ  େଦବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ମାେନାହର
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ, ଏବଂ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ଯାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ
କରି ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍ବତୀ େହବ ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦବ।
4 ତୁେମ୍ଭ କଦାପି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପଶର୍ କରିବ
ନାହିଁ। େକୗଣସ ିଅଶୁଚି ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ। 5 କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍ବତୀ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦବା ପାଇଁ
ଯାଉଛ। ତା’ର ମସ୍ତକେର କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। େସ ଗଭର୍େର ଥିବା ସମୟରୁ
ନାସରୀୟ ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
କବଳରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।”

6 ଏହା ପେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଜଣକ ତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ କହଲିା ଯାହାସବୁ
ଘଟଗିଲା। େସ କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ େଲାକ େମା’ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ ଯିଏ କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତପରି େଦଖାଯାଉଥିେଲ। େସ ଅତି
ଭୟଙ୍କର େଦଖାଯାଉଥିେଲ। େସ େକଉଁଠୁ ଆସଥିିେଲ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରି
ପାରିଲ ିନାହିଁ। କିମ୍ୱା େସ ତାଙ୍କର ନାମ େମାେତ କହେିଲ ନାହିଁ। 7 କିନୁ୍ତ
େସ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍ବତୀ େହବ ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ
ଜନ୍ମ  େଦବ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିମ୍ୱା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ େସବନ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ କିମ୍ୱା ଅଶୁଚ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଶିଶୁଟକୁି
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରାଯିବ। େସ ଜନ୍ମ ରୁ ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାସରୀୟ େହବ।’”

8 ଏହା ପେର ମାେନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ପୁନବର୍ାର ପଠାଅ। େଯଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ  େନବ ଆେମ୍ଭ ତା’ ପାଇଁ କି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ
କରିବୁ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ।”

9 ପରେମଶ୍ୱର ମାେନାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ। େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ
ପୁନ୍ନ ରାୟ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପାଖକୁ ଆସେିଲ, େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ
େଯେତେବେଳ େକ୍ଷତେର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନିା ଏକା ଥିେଲ, େସହି
ସମୟେର ଦୂତ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 10 େତଣୁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିତାଙ୍କ
ସ୍ୱାମୀ ନକିଟକୁ ଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ ିଗଲା ଓ କହଲିା, “େସଦନି େଯଉଁ େଲାକ
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ େସ େଲାକ ପୁନବର୍ାର େଦଖା େଦେଲ।”

11 ମାେନାହ ଉଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗଲା। ଏବଂ ମାେନାହ
ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆପଣ କ’ଣ େସହ ିେଲାକ ଯିଏ କି େମା’ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ
ଆଗରୁ େଦଖା େଦଇଥିେଲ?”
ଦୂତ ଜଣକ କହେିଲ “ହଁ, ମୁଁ?”
12 େତଣୁ ମାେନାହ କହଲିା, “େଯେବ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପୂରଣ େହଉଛ,ି

ବାଳକର ଜୀବନ ପ୍ରତ ିକି ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ ପ୍ରଦଶର୍ନ େହବ? େସ କ’ଣ
କରିବ?”

13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମାେନାହକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହା କହଲି,ି ତୁମ୍ଭର
ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 14 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିମ୍ୱା େକୗଣସି
ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। େସ େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିଖାଦ୍ୟ
େଭାଜନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ ିେସଗଡୁ଼କୁି
େସ ପାଳନ କରନୁ୍ତ।”

15 ଏହା ପେର ମାେନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, “ବନିୟ
କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଆମ୍ଭ ସହତି କିଛ ିସମୟ ରୁହନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଏକ ଯୁବାେଛଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ।”

16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମାେନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅଟକାଇ
ରଖିେଲ ବ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ିନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାକର େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିପାର।” େସ ମନୁଷ୍ୟ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଏ କଥା ମାେନାହ ଜାଣ ିନ ଥିଲା।

17 ଏହା ପେର ମାେନାହ ପଗ୍ଭରିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ, “ଆପଣଙ୍କର ନାମ
କ’ଣ? ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କରିବୁ।”

18 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନାମ କାହିଁକି ପଗ୍ଭରୁଛ?
ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଅେଟ।”

19 ଏହା ପେର ମାେନାହ ଏକ େଛଳି ଓ ତହିଁର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କଲା, ଏବଂ େସ ଏକ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ କେଲ,
େଯେତେବେଳ ମାେନାହ ଓ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ େଦଖୁଥିେଲ। 20 ମାେନାହ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛ ିତାହା େଦଖୁଥା’ନି୍ତ। େଯେତେବେଳ ଅଗି୍ନଶିଖା
ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା, େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଅଗି୍ନ
ସହତି ସ୍ୱଗର୍କୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
ଏହା ପେର େସହ ିଦମ୍ପତି୍ତ ଭୂମିେର ପଡ଼ଗିେଲ। 21 ବାସ୍ତବେର ମାେନାହ

ବୁଝପିାରିେଲ େଯ େସ େହଉଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ଏହା ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆଉ ମାେନାହ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େକେବ ପୁଣ ିେଦଖା
େଦେଲ ନାହିଁ। 22 ମାେନାହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଇଲୁ। ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ମରିବା!”

23 କିନୁ୍ତ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ
ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ। ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥା’େନ୍ତ, େତେବ
େସ ଆମ୍ଭର େହାମବଳି ଓ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥା’େନ୍ତ। େସ
ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ େଦଖାଇ ନ ଥା’େନ୍ତ ଓ ଏହସିବୁ କଥା କହି
ନ ଥା’େନ୍ତ।”

24 ଏହା ପେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦଲା। େସ
ତାଙ୍କର ନାମ ଶାମ୍େଶାନ୍ ରଖିେଲ। ଶାମ୍େଶାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆଶୀବର୍ାଦେର ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତା’ର
ଅନ୍ତରେର କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, େଯେତେବେଳ େସ ମହନୀ-
ଦାନେର ଥିଲା, ଯାହାକି ସରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲ ନଗର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା।
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ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର ବବିାହ

ଶାମ୍େଶାନ୍ ତମି୍ନାକୁ ଯାଇ େସ ସ୍ଥାନେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖିେଲ। 2 େସ ଗହୃକୁ
େଫରି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଏ କଥା କହେିଲ, “ମୁଁ ତମି୍ନାେର

ପେଲଷ୍ଟୀୟ କନ୍ୟା େଦଖିଅଛ।ି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।”
3 ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ସମ୍ପକର୍ୀୟ ମଧ୍ୟେର

ଇସ୍ରାଏଲେର ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ େହବାକୁ କନ୍ୟା ନାହାନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଅସୁନ୍ନ ତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ?”
କିନୁ୍ତ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାେତ େସହ ିଯୁବତୀ ଆଣ ିଦଅି! ମୁଁ

େକବଳ େସହ ିଯୁବତୀକୁ ବବିାହ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।” 4 ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର
ପିତାମାତା ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି େଯାଜନା
କରିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସୁେଯାଗ େଖାଜୁଥିେଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଦେକ୍ଷପ େନବା ପାଇଁ ଏକ କାରଣ
େଖାଜୁଥିେଲ। େସହ ିସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କରୁଥିେଲ।

5 ଶାମ୍େଶାନ୍ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହତି ତମି୍ନାକୁ ଗେଲ। େସମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନକିଟେର ପହଞ୍ଚଲିା ମାେତ୍ର ଏକ ଯୁବା ସଂିହ ଗଜର୍ନ କରି
ଶାମ୍େଶାନ୍ ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିଲା। 6 ଶାମ୍େଶାନ୍ ନକିଟକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସବିା କ୍ଷଣ ିେସ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହା
ପେର େସ ଖାଲ ିହାତେର େଛଳି ଛୁଆକୁ ଚରିିଲା ପରି େସହ ିସଂିହକୁ ଚରିି
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ପକାଇେଲ। େସ କ’ଣ କରିଛନି୍ତ , େସ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙୁ୍କ େସ
ବଷିୟେର କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ।

7 ଏହପିରି ଭାବେର ଶାମ୍େଶାନ୍ ନଗରକୁ ଯାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିସହତି କଥା େହେଲ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ
କଲା। 8 କିଛ ିଦନି ପେର, େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ବବିାହ କରିବାକୁ
ଆସେିଲ। େସହ ିରାସ୍ତାେର େସ େସହ ିମୃତ ସଂିହର ଶରୀରକୁ େଦଖିେଲ।
େସ େଦଖିେଲ େଯ, କିଛ ିମହୁମାଛ ିେସଥିେର ମହୁ େଫଣା ତଆିରି
କରିଛନି୍ତ। 9 ଶାମ୍େଶାନ୍ ହାତେର କିଛ ିମହୁ େସଥିରୁ ଆଣେିଲ। ମହୁ
ଖାଇଖାଇ ଯିବା ବାଟେର େସ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବିା
ପେର, ତାଙୁ୍କ କିଛ ିମହୁ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ। େସ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଖାଇେଲ।
କିନୁ୍ତ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଏହ ିମହୁ ଏକ ମୃତ ସଂିହର ଶରୀରରୁ ଅଣା ଯାଇଛି
େବାଲ ିକିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ।

10 ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର ପିତା େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି େଦଖିବାକୁ
ଗେଲ। ଏପରି ପ୍ରଥା ଥିଲା େଯ େଯଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ େସଠାେର ଏକ
େଭାଜି େଦେଲ। 11 େସମାେନ ଶାମ୍େଶାନ୍କୁ େଦଖିବା ପେର ତାହାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ରହବିା ପାଇଁ ତରିିଶ୍ ଜଣ ମିତ୍ର ଆଣେିଲ।

12 ଏହା ପେର ଶାମ୍େଶାନ୍ େସହ ିତରିିଶ୍ ଜଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ରହସ୍ୟାବୃତ ପ୍ରଶ୍ନ କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ
ଏହ ିେଭାଜିର ସାତ ଦନି ମଧ୍ୟେର ତହିଁର ଅଥର୍ ବାହାର କରି େମାେତ
ଜଣାଇବ। େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ତରିିଶ୍ େରଶମବସ୍ତ୍ର ଓ ତରିିଶ୍ େଯାଡ଼ା
େପାଷାକ େଦବ।ି 13 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େକହ ିଉତ୍ତର ବାହାର କରି ନ ପାର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ତରିିଶ୍ଟ ିମସନିା ବସ୍ତ୍ର ଓ ତରିିଶ୍ଟ ିସାଜ
େପାଷାକ େଦବ।” େତଣୁ େସହ ିତରିିଶ୍ ଜଣ େଲାକ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେହଳିକା କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଶୁଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଅଛୁ।”

14 ଶାମ୍େଶାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରେହଳିକା ଶୁଣାଇେଲ।
“ଖାଦକଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ
ଓ ବଳବାନଠାରୁ ମିଷ୍ଟତା ନଗିର୍ତ େହଲା।”
ମାତ୍ର େସମାେନ ତନି ିଦନି ଯାଏ ପ୍ରେହଳିକାର ଅଥର୍ ଜଣାଇ ପାରିେଲ

ନାହିଁ।
15 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସହ ିଗ୍ଭତୁଯର୍୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତନି ିଦନିେର ବାହାର କରି

ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଚତୁଥର୍ ଦନିେର େସମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଗ୍ଭତୁଯର୍୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ କୁହ, ନ େହେଲ

ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପିତୃଗହୃକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବୁ। “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗରିବ କରିବା ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କଲ କି?”

16 ଶାମ୍େଶାନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ତା’ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା ଏବଂ େସଠାେର
ଅତଶିୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, େସ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଘୃଣା
କର! ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ! ତୁେମ୍ଭ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ
ପ୍ରେହଳିକା ଶୁଣାଇଲ, ଯାହାକି େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ବୁଝାଇ ନାହଁ।”
ଶାମ୍େଶାନ୍ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େମାର ପିତାମାତାଙୁ୍କ କହ ିନାହିଁ,

ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କାହିଁକି ମୁଁ କହବି?ି”
17 ଶାମ୍େଶାନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତ ଦନି ଯାକ କାନି୍ଦଲା। େତଣୁ

େଶଷେର େଭାଜିର ସପ୍ତମ ଦନିେର ଶାମ୍େଶାନ୍ ପ୍ରେହଳିକାର ଉତ୍ତର ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ। େସ ଉତ୍ତରଟ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, କାରଣ େସ ତାଙୁ୍କ ହଇରାଣ
କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ପେର େସ ଯାଇ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିଉତ୍ତର
କହ ିେଦଲା।

18 େତଣୁ ସପ୍ତମ ଦନିର ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ଠିକ୍ ପୂବର୍ରୁ େଭାଜିର େଶଷ ଦନି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ େସହ ିଉତ୍ତର କହ ିେଦେଲ,
“ମଧୁଠାରୁ ମଧୁର ଆଉ କ’ଣ?
ସଂିହଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ କିଏ?”
ଶାମ୍େଶାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯଦ ିତୁେମ େମାର ଗାଈେର ହଳ କରି ନ ଥା’ନ୍ତ
େମାର ପ୍ରେହଳିକାର ଉତ୍ତର େଦଇପାରି ନ ଥା’ନ୍ତ।”
19 ଶାମ୍େଶାନ୍ ଏଥିେର ବହୁତ ରାଗିଗେଲ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଆତ୍ମା ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଭାବେର ଆସେିଲ। େସ ଅସି୍କେଲାନକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ତରିିଶ୍ ଜଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େସ େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର େନଇ
ପ୍ରେହଳିକାର ଅଥର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି େଗାଟଏି େଯାଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ।
କିନୁ୍ତ ତା’ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବାରୁ, େସ ଆପଣାର ପିତୃଗହୃକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 20 ଶାମ୍େଶାନ୍ ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େନେଲ ନାହିଁ।
ବବିାହେର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବନୁ୍ଧର େସ ସ୍ତ୍ରୀ
େହେଲ।

ଶାମ୍େଶାନ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବଧିା କେଲ

ଅମଳ ସମୟେର ଶାମ୍େଶାନ୍ େଗାଟଏି ଯୁବା େଛଳି ଉପହାର
ଧରି ନଜିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
େମାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖିବାକୁ ଯାଇପାେର କି?”

କିନୁ୍ତ େସଥିେର ତା’ର ପିତା ଶାମ୍େଶାନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ
ନାହିଁ। 2 ତାଙ୍କର ପିତା ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଭାବଲି ିେଯ ତୁେମ୍ଭ
ତାଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କର। ଏଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ମିତ୍ରଙୁ୍କ େଦଲ।ି ତା’ର
ସାନ ଭଉଣୀ ତା’ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର।”

3 କିନୁ୍ତ ଶାମ୍େଶାନ୍ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦବା
ପାଇଁ େଗାଟଏି ଭଲ କାରଣ ମିଳିଗଲା। େମାେତ ଆଉ େକୗଣସ ିେଲାକ
େଦାଷାେରାପ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

4 ଏହା ପେର ଶାମ୍େଶାନ୍ 300 ବଲୁିଆ ଧରି େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା କରି
େଗାଟଏିର ଲାଙୁ୍ଗଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ଲାଙୁ୍ଗଡ଼େର ବାନି୍ଧ େଦେଲ। ତା’ପେର
େସ ପ୍ରେତ୍ୟକର େଯାଡ଼ାଏ ଲାଙୁ୍ଗଡ଼େର ଏକ ମଶାଲ ବାନି୍ଧ େଦେଲ। 5

ତହୁଁ େସ ମଶାଲ ଜଳାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବଢ଼ନ୍ତା େକ୍ଷତ ମଧ୍ୟକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶସ୍ୟବଡି଼ାର େକ୍ଷତ
େଦଇ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଏବଂ ଅଲଭି୍ େକ୍ଷତ େଦଇ ଗେଲ, ସବୁକିଛି
େପାଡ଼ ିପାଉଁଶ େହାଇଗଲା।

6 ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏପରି କିଏ କଲା?”
େକହ ିଜେଣ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଶାମ୍େଶାନ୍ େଯ କି ତମି୍ନୀୟର ଜ୍ଜ ାଇଁ ଏପରି

କରିଅଛ।ି େସ ଏପରି କରିଛନି୍ତ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ବବିାହ େଦଇ େଦେଲ।” େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପିତାଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ।

ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 14:2 200 ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 15:6
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7 ଶାମ୍େଶାନ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତି
ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିଅଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଖରାପ
ବ୍ୟବହାର େଦଖାଇବ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ ନ େନବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍
େହବ ିନାହିଁ।”

8 ଏହା ପେର ଶାମ୍େଶାନ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଏବଂ ଏହା ପେର େସ ଏକ
ଗମୁ୍ଫାେର ଯାଇ ବାସ କେଲ େଯଉଁ ଗମୁ୍ଫାର ନାମ ଥିଲା ଏଟମ୍ େଶୖଳ।

9 େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯାଇ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରି ଲହିୀେର ବ୍ୟାପି ରହେିଲ। େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େସଠାେର
ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 10 େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ େସଠାେର ଯୁଦ୍ଧ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହେିଲ, ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ପେଲଷ୍ଟୀୟଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସଛି?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ େନବା ପାଇଁ

ଆସଅିଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ। େସ ଆମ୍ଭର
େଲାକଙ୍କ ସହତି ଯାହା କେଲ, ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ।”

11 ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର 3000 ପରିବାରବଗର୍ ଶାମ୍େଶାନଙ୍କ ଏଟମ୍
େଶୖଳର ଗମୁ୍ଫା ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣ
ନାହିଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏ କି
କମର୍ କଲ?”
ଶାମ୍େଶାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଯ “େସମାେନ େମା’ ପାଇଁ

େଯପରି କେଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ େସହପିରି କଲ।ି”
12 ଏହା ପେର େସମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ

ଆସଛୁି ତୁମ୍ଭକୁ ବାନି୍ଧ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ େଦବୁ।”
ଶାମ୍େଶାନ୍ ଯିହୁଦା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର

ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ହତ କରିବ ନାହିଁ।”
13 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଥାବେର

ରାଜିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ େକବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିବୁ ଏବଂ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରିେଦବୁ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛୁ ତୁମ୍ଭକୁ େକେବ ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ।”
େତଣୁ େସମାେନ ଦୁଇଟ ିନୂତନ ରସେିର ଶାମ୍େଶାନ୍କୁ ବାନି୍ଧ େଶୖଳ
ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ।

14 େସ େଯେତେବେଳ ଲହିୀ ରାଜ ପ୍ରାସାଦେର ପହଞ୍ଚେିଲ, ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଖୁସୀେର ଜୟ ଜୟ
ଧ୍ୱନ ିକରୁଥିେଲ। ଏହା ପେର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା
େଯେତେବେଳ ଆସଲିା, େସ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ଉଠିେଲ। ଶାମ୍େଶାନ୍
େଦୗଡ଼ଟିକୁି ଛଣି୍ତାଇ େଦେଲ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦଉଡ଼ଗିଡୁ଼କି ମିଳାଇ ଗଲାପରି
ଏବଂ େପାଡ଼ାସୂତା ପରି ଝରି ପଡ଼ଲିା। 15 ଶାମ୍େଶାନ୍ େଗାଟଏି ଗଧର
କଞ୍ଚା େଥାମଣ ିପାଇେଲ େସ େସଥିେର େସଠାେର ଥିବା 1000
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

16 ଏହା ପେର ଶାମ୍େଶାନ୍ କହେିଲ,
“ଗଧର ହନୁହାଡ଼ ଫୁଙି୍ଗ
ମୁଁ 1000 ପୁରୁଷ ପଦାକଲ!ି”
17 େଯେତେବେଳ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଏ କଥା କହେିଲ, ତା’ପେର େସ ଗଧର

ହନୁହାଡ଼କୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ, ଏହା ପେର େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ରାମତ୍ଲହିୀ
(େଥାମଣ ିଗିରି) ରହଲିା।

18 ଶାମ୍େଶାନ୍ ବହୁତ ତୃଷାତ୍ତର୍ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ନେିବଦନ କେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମହତ ବଜିୟ
େଦଇଅଛ। ଏେବ ମୁଁ େଶାଷେର ମରୁଛ।ି ମୁଁ ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ପଡ଼ବିାକୁ ଯାଉଛ,ି େତଣୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।”

19 ପରେମଶ୍ୱର ଲହିୀସି୍ଥତ ଏକ େଖାଲ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବାରୁ ତହିଁରୁ ଜଳ
ନଗିର୍ତ େହଲା। ଶାମ୍େଶାନ୍ େସହ ିଜଳ ପାନ କେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ
େଫରି ଆସଲିା। େସ ଏହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଐନ୍ହକ୍କରୀ େଦେଲ। ଯାହାକି
ଏେବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲହିୀେର ଅଛ।ି

20 େତଣୁ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା
େହାଇ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ। ଯାହାକି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର
ସମୟ କାଳ ଥିଲା।

ଶାମ୍େଶାନ୍ ଘସା ନଗରକୁ ଗେଲ

ଦେିନ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଘସାେର ଥିବା ଏକ େବଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଗେଲ।
େସ ତା’ର ସହତି ରାତି୍ରଯାପନ କରିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ
ଯାଇଥିେଲ। 2 େକହ ିଜେଣ ଘସୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

େଯ, “ଶାମ୍େଶାନ୍ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିେଲ।” େସମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େତଣୁ େସମାେନ େସ ସହରକୁ େଘରି ଗେଲ।
େସମାେନ ରାତି୍ର ତମାମ ଚୁପ୍ଗ୍ଭପ୍ ନଗର ଫାଟକ ନକିଟେର ଲୁଚ ିରହେିଲ।
େସମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ସକାଳ େହେଲ ଆେମ
ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା।”

3 କିନୁ୍ତ ଶାମ୍େଶାନ୍ େସ େବଶ୍ୟା ପାଖେର ମଧ୍ୟରାତି୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ
ଓ ମଧ୍ୟରାତି୍ରେର ନଗର ଫାଟକ ଭାଙି୍ଗ ବାହାରି ଆସେିଲ। େସ େସଗଡୁ଼କୁି
କାନ୍ଥରୁ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧରୁ ଉପାଡ଼ ିପକାଇେଲ। େସ ଫାଟକର ଦୁଇଟି
ଖମ୍ୱକୁ ତା’ର ବାଜୁବନ୍ଧକୁ ହେିବ୍ର ାଣ ପବର୍ତ ପାଖକୁ େନଇଗେଲ।

ଶାମ୍େଶାନ୍ ଓ ଦଲୀଲା

4 ଏହା ପେର ଶାମ୍େଶାନ୍ ଦଲୀଲା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର େପ୍ରମେର
ପଡ଼ଗିେଲ। େଯ କି ଥିଲା େସାେରକ୍ ଉପତ୍ୟକାର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ।

5 େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େନତୃବଗର୍ମାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟକୁ ଆସି
ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ େସ େକଉଁଠାରୁ ବଳ ପାଉଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଚତୁରତାର ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହ ିଗପୁ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆଦାୟ କର।
ଆେମ୍ଭ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ, ତାକୁ କିପରି କାବୁ କରି େହବ। ଯାହାଫଳେର
ଆେମ୍ଭ େଯେକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ବନ୍ଦୀ କରି ପାରିବୁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କରି
ପାରିବ େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ 1100 େଲଖାଏଁ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା
େଦବୁ।”

6 େତଣୁ ଦଲୀଲା ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଦୟାକରି କୁହ କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ
ଶକି୍ତଶାଳୀ କରୁଛ,ି କିପରି ଭାବେର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ବାନି୍ଧ ପାରିବ?”

7 ଶାମ୍େଶାନ୍ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଯାହା େକେବ ଶୁଷ୍କ େହାଇ
ନାହିଁ। ଏପରି ସାେତାଟା କଞ୍ଚାତନୁ୍ତେର େଯେବ େସମାେନ େମାେତ ବାନି୍ଧେବ।
େତେବ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଲାକପରି େହାଇ ଯିବ।ି”

8 ଏହା ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ ଅଶୁଷ୍କ ସାେତାଟା କଞ୍ଚାତନ୍ତ
ଆଣ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି େଦେଲ। େସଥିେର େସ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ବାନି୍ଧଲା।
9 େସ ସମୟେର େକେତକ େଲାକ ପରବତ୍ତର୍ୀ େକାଠରୀେର ଲୁଚି
ରହେିଲ। େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଶାମ୍େଶାନ୍! ବତ୍ତର୍ମାନ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସଛିନି୍ତ !” କିନୁ୍ତ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଅନାୟାସେର
ଧନୁର ଗଣୁକୁ ଛଣି୍ତାଇ େଦେଲ। ଅଗି୍ନ ଝାସ ପାଇଥିବା ଦଉଡ଼ ିପରି
ଛଣିି୍ତଗଲା। ଏହପିରି େସମାେନ ତାଙ୍କର ବଳର ଗପୁ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ।

10 ଏହା ପେର ଦଲୀଲା ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
େବାକା ବେନଇଲ ଓ ମିଥ୍ୟା କହଲି। ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଥିେର
ବନ୍ଧାଯାଇପାର କୁହ।”

11 ତହିଁେର େସ ତାକୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ ରଜୁ୍ଜେର େକୗଣସ ିକମର୍
କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରି ନୂତନ ରଜୁ୍ଜେର େମାେତ ବାନି୍ଧେଲ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ
େହାଇ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପରି େହାଇଯିବ।ି”

12 େତଣୁ ଦଲୀଲା ନୂତନ ରଜୁ୍ଜ େନଇ ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧଲା।
େସେତେବେଳ ଅକି୍ତଆର କରିବାକୁ ଉତ୍କଣି୍ଠତ େଲାକମାେନ ପରବତ୍ତର୍ୀ
େକାଠରୀେର ଲୁଚ ିରହଥିିେଲ। ତା’ପେର େସ କହଲିା, “ଶାମ୍େଶାନ୍
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଆସଛିନି୍ତ।” କିନୁ୍ତ େସ ଖେଣ୍ଡ ସୂତାପରି
ନଜିର ବାହୁ ଉପେର ଥିବା ରଜୁ୍ଜ ସବୁକୁ ଛଣି୍ତାଇ ପକାଇେଲ।
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13 ଏହା ପେର ଦଲୀଲା ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର
େମାେତ ନେିବର୍ାଧ ବେନଇଲ ଓ ମିଛ କହଲି! ତୁେମ୍ଭ କାହିଁେର
ବନ୍ଧାଯାଇପାର, େମାେତ କୁହ।”
ତହିଁେର େସ ତାକୁ କହେିଲ, “େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ବୁଣା ଯାଉଥିବା ସୂତାେର

େମାର ମସ୍ତକର ସାତ େବଣୀ ବୁଣବି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଖିଲେର େଜାର୍େର
ବାନି୍ଧବ, େତେବ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣଷିପରି ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯିବ।ି”

14 ଶାମ୍େଶାନ୍ େଶାଇଥିବା େବେଳ େସ ତାଙ୍କର ବାଳକୁ େଗାଟଏି ସୂତା
ବାହାର କରି ସାେତାଟ ିେବଣୀ କଲା ଏବଂ େଗାଟଏି ତମ୍ୱୁ ଖିଲେର ବାନି୍ଧ
େଦଲା ଏବଂ ତା’ପେର େସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଶାମ୍େଶାନ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଆସଛିନି୍ତ।” େତଣୁ େସ ଖିଲକୁ, ସୂତାକୁ ଓ ତନୁ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି
ପକାଇେଲ।

15 ଏହା ପେର ଦଲୀଲା ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିଥେର
େମାେତ ମିଛ କହଲି, ତୁେମ୍ଭ କିପରି କହ ିପାରୁଛ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଏ,’
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ? ତୁମ୍ଭର ମହାବଳ େକଉଁଥିେର
ଅଛ ିେମାେତ କହ ିନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତନିଥିରଯାକ େବାକା ବନାଇଲ।”
16 ଦନିପେର ଦନି େସ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ଏେତ ତରିସ୍କାର କଲା ଓ ଗ୍ଭପ
ପକାଇଲା େଯ, େସ ଏେତ ବତୃିଷ୍ଣା େହାଇଗେଲ େଯ, ନେିଜ ମରିଗେଲ
େବାଲ ିେସ ଅନୁଭବ କେଲ। 17 େଶଷେର ଶାମ୍େଶାନ୍ ସମସ୍ତ ଗପୁ୍ତକଥା
ତାକୁ ଜଣାଇେଲ। େସ ତାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜନ୍ମ  ପୂବର୍ରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ େହାଇଥିଲ।ି ମୁଁ େମାର ବାଳ େକେବ କାଟ ିନ ଥିଲ।ି ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ େମାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ କାଟ ିସଫା କରିଦଏି, େତେବ ମୁଁ
େମାର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ହରାଇବ ିଓ ସାଧାରଣ େଲାକଙ୍କ ପରି େହାଇଯିବ।ି”

18 ଦଲୀଲା େଦଖିଲା ଶାମ୍େଶାନ୍ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଗପୁ୍ତ କଥା ଜଣାଇ
େଦେଲ। େତଣୁ େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େନତୃବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ େଦଲା। େସ
କହଲିା, “ଏହ ିଥର ଆସ, କାରଣ ଶାମ୍େଶାନ୍ େମାେତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ରହସ୍ୟ କହେିଦଇଛନି୍ତ।” େତଣୁ େନତୃବଗର୍ ଦଲୀଲା ନକିଟକୁ ଆସେିଲ
ଏବଂ ମୁଦ୍ର ା ଆଣେିଲ।

19 ଦଲୀଲା ତାଙୁ୍କ ନଜିର େକାଳେର ଶୁଆଇ େଦଲା ଏବଂ ତା’ପେର
ତାଙ୍କର ସାେତାଟ ିେବଣୀକୁ େକ୍ଷୗର କରିବା ପାଇଁ, ଭତିେର ଥିବା େଲାକଟକୁି
େସ ଡ଼ାକିଲା। ତା’ପେର ଆଉ ଜେଣ େଲାକ ଡ଼କାଇ ତା’ର ମୁଣ୍ଡରୁ
ସାତେବଣୀ କଟାଇଲା। ଏହପିରି େସ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କଲା ଓ ଶାମ୍େଶାନ୍ର ସାମଥର୍୍ୟ ଗ୍ଭଲଗିଲା। 20 ଏହା ପେର ଦଲୀଲା
ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଶାମ୍େଶାନ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଆସଛିନି୍ତ।” େସ ଉଠିଲା ଏବଂ ଚନି୍ତ ା କଲା, “ମୁଁ ନଜିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ିଓ
ପୂବର୍ଥର ପରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସ ିପଳାଇବ।ି” କିନୁ୍ତ ଶାମ୍େଶାନ୍ ଜାଣ ିନ
ଥିେଲ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥିେଲ।

21 ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ଅକି୍ତଆର କେଲ। େସମାେନ
ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଉପାଡ଼ ିେଦେଲ। ପୁଣ ିତାଙୁ୍କ ଘସାକୁ ଆଣ ିପିତ୍ତଳ େବଢ଼େିର
ବାନି୍ଧେଲ। ଆଉ େସ କାରାଗାରେର ଚକି େପଶିେଲ। 22 କିନୁ୍ତ
ଶାମ୍େଶାନଙ୍କର ବାଳ ପୁନବର୍ାର ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା।

23 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଜୟଲାଭ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଦାେଗାନ୍ େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। େଯ କି ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ
ଥିଲା।” 24 େଯେତେବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ େସମାେନ ତାଙ୍କର େଦବତାର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବତା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କୁ ଅକି୍ତଆର କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

ଏହ ିେଲାକ ଆମ୍ଭର େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
ଏହ ିେଲାକ ଆମ୍ଭର ଅେନକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।”
25 ଅତ ିଆନନି୍ଦତ େହାଇ େସମାେନ କହେିଲ, “ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ତା’ର

େକାଠରୀରୁ ଆଣ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େକୗତୁକ କରିବ।” େତଣୁ

େସମାେନ ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ଗାରାଗାରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। େସ େସମାନଙ୍କ
ଆଗେର େକୗତୁକ କେଲ ଓ େସମାେନ ତା’ର ପରିହାସ କେଲ। ଆଉ
େସମାେନ ତାକୁ ଦାେଗାନ୍ ମନି୍ଦରର ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ କରାଇେଲ।
26 ଜେଣ େସବକ ଶାମ୍େଶାନ୍ର ହାତ ଧରିଥିଲା। ଶାମ୍େଶାନ୍ େସବକଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ମନି୍ଦରର ମଝଖିୁଣି୍ଟ ନକିଟେର ଛାଡ଼ ମୁଁ େସହି
ମନି୍ଦରକୁ ଧରିଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ,ି ମୁଁ େସଗଡୁ଼କି ଉପେର
ଆଉଜିବ।ି”

27 େସହ ିମନି୍ଦର ନରନାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଭରପୁର ଥିଲା।
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିେସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ମନି୍ଦରର
ଛାତ ଉପେର ପ୍ରାୟ ନରନାରୀ ତନି ିହଜାର ଛଡି଼ା େହାଇଗେଲ। େସମାେନ
ଶାମ୍େଶାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରୁଥିେଲ। 28 ଏହା ପେର ଶାମ୍େଶାନ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏହା କହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ! େମାେତ ଭୁଲ ିଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି େମାେତ ଆଉଥେର
ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର। ଯାହାଫଳେର ମୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦଇ ପାରିବି
ଏବଂ ଏକ ମୁଷି୍ଟଘାତେର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବ।ି େଯଉଁମାେନ
େମାର ଦୁଇ ଆଖି ଉପାଡ଼ ିେଦଇଛନି୍ତ।” 29 ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥ େଯଉଁ ଦୁଇ
ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ଗହୃର ଭରାଥିଲା, ଶାମ୍େଶାନ୍ ତହିଁେର େଗାଟକୁି ଡ଼ାହାଣ
ହାତେର ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି ବାମ ହାତେର ଧରି ତା’ଉପେର ଆଉଜି ପଡ଼େିଲ।
30 ପୁଣ ିଶାମ୍େଶାନ୍ କହେିଲ, “ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େମାର ପ୍ରାଣ
ଯାଉ।” ଏହାକହ ିେସ ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତବଳ ଖଟାଇ େପଲି
େଦେଲ। ଛାତଟ ିପଡ଼ଗିଲା ଓ େସଠାେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଏହପିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳେର ହତ୍ୟା
କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅେପକ୍ଷା ତାଙ୍କର ମରଣ କାଳେର ହତ୍ୟା
କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା।

31 ଏହା ପେର ତାଙ୍କର ଭାତୃଗଣ ଓ ପିତୃଗହୃସ୍ଥ ପରିବାର ଆସେିଲ ଓ
ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ େନଇଗେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର
କବର ସ୍ଥାନେର କବର େଦେଲ, େଯଉଁଟାକି ସରିୟର ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର। େସ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭରକ ଥିେଲ।

ମୀଖାର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି

ମୀଖା ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର
ବାସ କରୁଥିଲା। 2 ମୀଖା ତା’ର ମା’କୁ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର
ମେନ ଅଛ ିକି ଥେର ତୁମ୍ଭର 1100 ଖଣ୍ତ ରୂପା େଗ୍ଭରି

େହାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଶାପ େଦଉଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି େସହ ିରୂପା େମା’
ପାଖେର ଅଛ,ି ମୁଁ ଏହା େଦଖିଲ।ି”
ତା’ର ମା ତାକୁ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରନୁ୍ତ େମାର

ପୁତ୍ର।”
3 ମୀଖା େସହ ି1100 ଖଣ୍ତ ରୂପା ତା’ର ମା’କୁ େଫରାଇ େଦଲା।

ଏହା ପେର ତା’ର ମା ତାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େସହ ିରୂପା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ବେିଶଷ ଉପହାର ରୂେପ ଅପର୍ଣ କରିବ।ି ମୁଁ ଏହା େମାର
ପୁତ୍ରକୁ େଦବ,ି ଯାହାଫଳେର େସ ଏକ ମୂତ୍ତିର୍ କରି ତାକୁ ରୂପା ଆଚ୍ଛାଦନ
କରି ପାରିବ। ଏଣୁ ଏେବ ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ େଦବ।ି”

4 କିନୁ୍ତ ମୀଖା େସହ ିରୂପା ଖଣ୍ଡକୁ ତା’ର ମାକୁ େଫରାଇ େଦଲା।
ତା’ର ମା ଦୁଇଶହ ଖଣ୍ତ ରୂପା ସୁନାରିକୁ ଦଅିେନ୍ତ େସ େଗାଟଏି ଢ଼ଳା
ପ୍ରତମିା ବନାଇଲା ଓ ତାହା ମୀଖାର ଗହୃେର ରହଲିା। 5 ମୀଖାର ଏକ
ମନି୍ଦର ଥିଲା ଓ େସ ଏକ ଏେଫାଦ ତଆିରି କଲା, ତାଙ୍କର ଅେନକ
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଥିଲା। େସ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙୁ୍କ ଯାଜକ ରୂେପ
ନଯିୁକ୍ତ କଲା। 6 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିରାଜା ନ
ଥିେଲ। େତଣୁ ଯାହା ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା, େସ ତାହା କଲା।

7 େସଠାେର ଜେଣ େଲବୀୟ ଯୁବକ ଯିହୁଦାର େବୖଥ୍େଲହମର ଥିଲା।
େସ ଯିହୁଦାର ପରିବାରବଗର୍େର ବାସ କରି ଆସୁଥିଲା। 8 େସ
େଯଉଁଠାେର ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାେର, େସଠାେର ପ୍ରବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ନଗରରୁ, ଅଥର୍ାତ୍ େବୖଥ୍େଲହମ୍ ଯିହୁଦାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ େସ ଯାଉ ଯାଉ
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ଇଫ୍ର ୟିମ େଦଶସ୍ଥ ଏହ ିମୀଖାର ଗହୃ ସରିକି ଆସଲିା। 9 ତହିଁେର ମୀଖା
ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି?”
େସ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ମୁଁ େବୖଥ୍େଲହମ୍ ଯିହୁଦାର ଏକ େଲବୀୟ

େଲାକ। ମୁଁ ବାସ କରିବାକୁ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ େଖାଜୁଛ।ି”
10 ମୀଖା କହଲିା, “େମା’ ସେଙ୍ଗ ତୁେମ ବାସ କର। େମାର ପିତା ଓ

ଯାଜକ ହୁଅ। ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଷିର୍କ ଦଶଖଣ୍ତ ରୂପା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର
େଦବ।ି” ମୀଖା ଯାହା କହଲିା, େସହ ିେଲବୀୟ ତାହା କଲା।
ତହିଁେର େସ େଲବୀୟ େଲାକ ଗଲା। 11 ଏହା ପେର େସହ ିେଲବୀୟ

େଲାକ ତାଙ୍କ ସହତି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ େହଲା। ଆଉ େସ ଯୁବା
େଲାକ ତାହାର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପରି େହଲା। 12 ଏହା ପେର ମୀଖା ଦ୍ୱ ାରା
ଯାଜକ ଭାବେର ନଯିୁକ୍ତ େହାଇ େସହ ିଯୁବା େଲାକ ମୀଖାର ଗହୃେର
ରହଲିା। 13 ତା’ପେର ମୀଖା କହଲିା, “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଜାେଣ ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ମଙ୍ଗଳ କରିେବ, କାରଣ ଜେଣ େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍
େମାର ଯାଜକ େହଲା।”

ଦାନ୍ ଲୟିଶ ନଗରକୁ କରଗତ କେଲ

େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ରାଜା ନ ଥିେଲ। େସହି
ସମୟେର ଦାନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର ବସତ ିନମିେନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ତ
େଖାଜୁଥିେଲ। କାରଣ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର

ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଭୂମି ପାଇ ନ ଥିେଲ।
2 ଏଣୁ ଦାନ୍ର ପରିବାରବଗର୍ େସମାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ

ବୀର ପୁରୁଷଙୁ୍କ େଦଶ ଭ୍ରମଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସରିୟ ଓ
ଇଷ୍ଟାେୟାଲଠାରୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ ଏବଂ
ଆଉ କିଛ ିଅଧିକ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର।”
େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟସ୍ଥ େଦଶସି୍ଥତ ମୀଖାର ଗହୃେର

ରାତି୍ର ଯାପନ କେଲ। 3 େସମାେନ ମୀଖାର ଗହୃ ନକିଟେର ଥିବା େବେଳ
େସହ ିେଲବୀୟ ଯୁବକର କଥା ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ଏହା ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ,
େତଣୁ େସମାେନ ଘର ଭତିରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭକୁ ଏଠାକୁ
କିଏ ଆଣଲିା? ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କ’ଣ କରୁଛ? ତୁମ୍ଭର ଏଠାେର କ’ଣ
ଅଛ?ି”

4 େସ ଉତ୍ତରେର କହଲିା, ମୀଖା େମା’ ପ୍ରତ ିଏହପିରି କରିଛନି୍ତ। “େସ
େମାେତ େବତନ େଦଇ ଏଠାେର ଯାଜକ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ”

5 େତଣୁ େସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ
କରୁଅଛୁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପଗ୍ଭର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟେର
ମଙ୍ଗଳ େହବ କି ନାହିଁ। ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ।”

6 ତହୁଁ ଯାଜକ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “କୁଶଳେର ଯାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି”

7 ଏହା ପେର େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଲୟିଶେର ପହଞ୍ଚେିଲ।
େସଠାେର େସମାେନ େଦଖିେଲ, ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ଶାସନେର
େଲାକମାେନ କିପରି ନରିାପଦେର ରହୁଥିେଲ। େସହ ିେଦଶେର ଶାନି୍ତ ଥିଲା,
େସମାନଙ୍କର ସବୁକିଛ ିଯେଥଷ୍ଟ ଥିଲା। େସଠାେର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରୀ ଶାସକ ନ
ଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ ସୀେଦାନଠାରୁ ଦୂରେର ଥିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାରି
ସହତି େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ ନ ଥିଲା।

8 ଏହା ପେର େସମାେନ ସରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲେର ନଜିର ଭାତୃଗଣ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣ େସମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “କ’ଣ ତୁେମ ଶିକ୍ଷା କଲ?”

9 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଉଠ, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଯିବା। କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ େସ େଦଶ େଦଖିଲୁ। େଦଖ େସ େଦଶ ଅତି
ଉତ୍ତମ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଚୁପ ରହଛି। େସହ ିେଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଓ
େସ େଦଶକୁ ଅଧିକାରକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଅଳସ କର ନାହିଁ। 10

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗେଲ ନଭିର୍ୟେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଇବ ଓ େଦଶ ଅତି
ବସି୍ତୃତ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। େସ
ସ୍ଥାନେର ପୃଥିବୀସ୍ଥ େକୗଣସ ିକଥାର ଅଭାବ ନାହିଁ।”

11 େତଣୁ ଦାନ୍ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 600 େଲାକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରେର ସଜି୍ଜତ
େହାଇ ସରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। 12 େସମାେନ ଲୟିଶକୁ
ଯିବା ବାଟେର ଯିହୁଦାର କିରିୟତ ଯିୟାରୀମ ନଗରେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। େସହ ିକାରଣରୁ େସହ ିସ୍ଥାନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହନୀଦାନ୍ େବାଲି
ପରିଚତି। ଯାହାକି କିରିୟତ ଯିୟାରୀମର ପଶି୍ଚମେର ଅଛ।ି 13 େସହି
ସ୍ଥାନଠାରୁ 600 େଲାକ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ଆସ ିମୀଖାର ଘେର ପହଞ୍ଚେିଲ।

14 େତଣୁ େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ େଯଉଁମାେନ ଲୟିଶ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େସଠାେର ଏକ ଏେଫାଦ ଅଛ।ି େସଠାେର ଗହୃ େଦବତାଗଣ ଅଛନି୍ତ ଓ
ଏକ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଅଛ।ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ? େତଣୁ
ବତ୍ତର୍ମାନ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ ବେିବଚନା କର।” 15 େସମାେନ
ମୀଖାର ଗହୃ ପାଖେର ଅଟକି ଗେଲ। େଯଉଁଠାେର େଲବୀୟ େଲାକ
ଜଣକ ବାସ କରୁଥିଲା। େସମାେନ େସହ ିେଲବୀୟ ଯୁବକକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ
କିପରି ଅଛନି୍ତ େବାଲ।ି 16 ଦାନ୍ ପରିବାରବଗର୍ର 600 େଲାକ ଅସ୍ତ୍ରେର
ସଜି୍ଜତ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ଫାଟକ ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହେଲ। 17

େଦଶାନୁସନ୍ଧାନ ନମିିତ୍ତ ଯାଇଥିବା େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ଉପରକୁ ଗେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କରି ଏେଫାଦକୁ, ଗହୃ େଦବତାଙୁ୍କ
ଓ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାକୁ େନଇଗେଲ। େସହ ିସମୟେର ଯାଜକ ଫାଟକ
ନକିଟେର ଅସ୍ତ୍ରେର ସଜି୍ଜତ େହାଇ େସହ ି600 େଲାକ ସହତି ଛଡି଼ା
େହାଇଗେଲ। ଯାଜକ ଘେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାନ କ’ଣ କରୁଅଛ?”

19 େସମାେନ ତାକୁ ଚୁପ୍ େହବା ପାଇଁ କହେିଲ। େସମାେନ ତାକୁ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ହାତ ତୁମ୍ଭର ପାଟେିର ଦଅି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାଜକ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି
େଲାକର ଗହୃ େଦବତାର ଯାଜକ େହବା ଭଲ ନା ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଷ୍ଠୀ ଓ
ପରିବାରବଗର୍ ଉପେର ଯାଜକ େହବା ଭଲ?”

20 ଏଥିେର ଯାଜକର ମନ ଆନନି୍ଦତ େହଲା। ତହୁଁ େସ ଏେଫାଦ ଓ
ଠାକୁରମାନ ଓ େଖାଳା ପ୍ରତମିାମାନ େନଇ େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଗ୍ଭଲଗିଲା।

21 ଏହା ପେର େସମାେନ ବୁଲ ିପଡ଼େିଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ
କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବାଳକ, ପଶୁଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସାମଗ୍ରୀ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ରଖିେଲ।

22 େସମାେନ ମୀଖାର ଗହୃର ଅଳ୍ପ ଦୂରେର ଥିେଲ। େସେତେବେଳ
ମୀଖାର ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଦାନ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଧରିେଲ। 23 େସମାେନ ଦାନ୍ର
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପାଟ ିକେଲ। ତା’ପେର ଦାନ୍ର େଲାକମାେନ
ବୁଲପିଡ଼ ିମୀଖାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଖବର ଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିଛ?”

24 େସ ଉତ୍ତରେର କହେିଲ, “େମାର ହାତେର ତଆିରି କରିଥିବା
ପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ ଓ େମାର ଯାଜକକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େନଇ ଯାଇଛ। େମାର
ଆଉ କ’ଣ ବାକି ଅଛ?ି ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ପଗ୍ଭରୁଛ, ‘ସମସ୍ୟା କ’ଣ?’”

25 ତହିଁେର ଦାନ୍ର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ସହତି ତକର୍
ନ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅେଟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ
େକ୍ର ାଧିତ କରିପାେର। େଯଉଁମାେନ କି ଗରମ ମିଜାସର ଅଟନି୍ତ ଏବଂ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରନି୍ତ ଓ ହତ୍ୟା କରି ପାରନି୍ତ।”

26 ଏହା ପେର ଦାନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ନଜି ପଥେର ଅଗ୍ରସର େହେଲ। ପୁଣି
ମୀଖା େସମାନଙୁ୍କ ନଜିଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ େଦଖି ନଜି ଗହୃକୁ େଫରି
ଗେଲ।

27 ତା’ପେର େସମାେନ ମୀଖାର ପ୍ରତମିା ଓ ତାହାର ଯାଜକକୁ ଛାଡ଼ି
ଲୟିଶେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ,
େଯଉଁମାେନ େସଠାେର ଶାନି୍ତେର ଓ ନରିାପଦେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
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େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଓ ନଗରକୁ ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧ କେଲ। 28 ପୁଣ ିତାଙ୍କର େକହ ିଉଦ୍ଧାର କତ୍ତର୍ା ନ ଥିେଲ। କାରଣ
ତାହା ସୀେଦାନଠାରୁ ଦୂର ଥିଲା, େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି
ଚୂକି୍ତ ନ ଥିଲା। ଲୟିଶ େବୖଥ୍ରେହାବର ଓ ନକିଟସ୍ଥ ତଳ ଭୂମିେର ଥିଲା।
ଏହା ପେର େସମାେନ ନୂତନ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି େସଠାେର ବାସ କେଲ।
29 େଯେହତୁ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେଣ ପୁତ୍ର ଦାନ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧର ଥିେଲ, େସମାେନ େସହ ିନଗରର ନାମ ଦାନ ରଖିେଲ। ମାତ୍ର
ବାସ୍ତବେର େସହ ିନଗରର ନାମ ଲୟିଶ ଥିଲା।

30 ଏଣୁ ଦାନ୍ ପରିବାରବଗର୍ େସହ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସମାନଙ୍କର ଯାଜକରୂେପ େସମାେନ େମାଶାଙ୍କର
ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ାନ ବଂଶଧର େଯାନାଥନକୁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ନବିର୍ାସତି େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯାନାଥନ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଦାନ୍
ପରିବାରବଗର୍ର ଯାଜକ େହାଇ ରହେିଲ। 31 ଶୀେଲାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃ ଥିବାର ସମସ୍ତ ସମୟ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୀଖାର ନମିିର୍ତ
େସହ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିା ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିେଲ।

ଜେଣ େଲବୀୟ ବ୍ୟକି୍ତ ଓ ତା’ର ଉପପତ୍ନୀ

େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େକହ ିରାଜା ନ
ଥିେଲ।
ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶର ବହୁ ଦୂରେର ଜେଣ େଲବୀୟ

ବ୍ୟକି୍ତ ବାସ କରୁଥିେଲ। ଯିହୁଦାର େବୖଥ୍େଲହମର ତାଙ୍କର ଜେଣ ଦାସୀ
ଥିଲା। 2 କିନୁ୍ତ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହତି ତକର୍ କରି ତା’ର ପିତୃ
ଗହୃକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସ େସଠାେର ଗ୍ଭରିମାସ ଧରି ରହେିଲ। 3 ଏହା ପେର
ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ତା’ ପାଖକୁ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଓ ତାକୁ ନମ୍ରତାେର କହେିଲ
କାେଳ େସ ତାଙ୍କ ସହତି େଫରି ଆସବି। େସ ତାଙ୍କର େଗାଟଏି େଯାଡ଼ା
ଗଧ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ ସହତି େସଠି ପହଞ୍ଚେିଲ। େସହ ିେଲବୀୟ େଲାକଟକୁି
େଦଖି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଜଣକର ପିତା ବହୁତ ଖୁସୀ େହାଇଗେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ
ପାେଛାଟ ିେନବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। 4 େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟରି ପିତା େଲବୀୟ େଲାକଜଣଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାେଛାଟି
େନେଲ। ଏବଂ େସ ଦନି େସଠାେର ରହବିା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ।
େତଣୁ େସହ ିେଲବୀୟ େଲାକଜଣକ େସଠାେର ତନି ିଦନି ଧରି ରହେିଲ।
େସ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘେର ଖାଇପିଇ େଶାଇ ରହେିଲ।

5 ଚତୁଥର୍ ଦନି େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହେଲ। ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟରି ବାପା କହଲିା, “ପ୍ରଥେମ କିଛ ିଖାଅ, ଖାଇ ସାରିବା
ପେର ତୁେମ ଯାଇପାର।” 6 େତଣୁ େଲବୀୟ େଲାକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର
ଏକ ସାଙ୍ଗେର ଖିଆପିଆ କେଲ। ଏହା ପେର େସହ ିଯୁବତୀର ପିତା ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଦୟାକରି ଆଜି ରାତି୍ର ଏହଠିାେର ରହଯିାଅ ଏବଂ ନଜିକୁ
ଉପେଭାଗ କର।” େତଣୁ େସହ ିେଲାକଦ୍ୱୟ ବସ ିେଭାଜନ କେଲ। 7

େଲବୀୟ େଲାକ ଜଣକ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ, କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ରାତି୍ର ରହବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ।

8 ଏହା ପେର ପଞ୍ଚମ ଦନି େଲବୀୟ େଲାକଜଣକ ଅତ ିପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ
ଉଠି ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ। େସହ ିସମୟେର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କେଲ, “ପ୍ରଥେମ କିଛ ିଖିଆ ପିଆ କର।” େତଣୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର
ଉପରଓଳି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ କେଲ।

9 ଏହା ପେର େସହ ିେଲବୀୟ େଲାକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀ ଏବଂ
ତାଙ୍କର େସବକମାେନ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିେଲ। କିନୁ୍ତ େସହ ିସମୟେର େସହି
ଯୁବତୀର ପିତା କହେିଲ, “ଏହା ବତ୍ତର୍ମାନ ଅନ୍ଧାର ଅଛ।ି ଦନିସରି ଗଲାଣ,ି
େତଣୁ ଆଜି ରାତି୍ର ଏହଠିାେର ରହଯିାଅ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଉପେଭାଗ
କର। ଆସନ୍ତା କାଲ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏଠାେର ରହଯିାଅ। ଆସନ୍ତାକାଲ ିପ୍ରଭାତରୁ
ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ତୁମ୍ଭ ବାଟେର ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭଲଯିିବ।”

10 କିନୁ୍ତ େଲବୀୟ େଲାକଜଣକୁ ଆଉ ଏକ ରାତି୍ର ରହବିା ପାଇଁ ଭଲ
ଲାଗ ୁନ ଥିଲା। େତଣୁ େସ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲା ଏବଂ ତା’ର ଉପପତ୍ନୀ ଓ ଗଧ
ଦୁଇଟକୁି ଧରି ଗ୍ଭଲଗିଲା, େସ ଯିବୂଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କେଲ। 11 ଦନି

ସରିଆସବିା େବଳକୁ େସମାେନ ଯିବୂଷ ନକିଟେର ଥିେଲ। େତଣୁ ତାଙ୍କର
ଦାସ ତାଙ୍କର ମୁନବିକୁ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ ଏହଠିାେର ରହଯିିବା ରାତି୍ରଟି
ଏହଠିାେର କଟାଇ େଦବା।”

12 କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁନବି େଲବୀୟ େଲାକଜଣକ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା,
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିବଚିତି୍ର ନଗରେର ରହବିା ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନୁହନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଗିବୟିାକୁ ଯିବା।” 13 େଲବୀୟ
େଲାକଜଣକ କହେିଲ, “ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦୁଇ ସ୍ଥାନରୁ େକୗଣସି
ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ପୁଣ ିଗିବୟିା କି ରାମାେର ରାତି୍ର କାଟବିା।”

14 େତଣୁ େସମାେନ ଆପଣା ପଥେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ବନି୍ୟାମୀନ
ପରିବାରବଗର୍ର ଅଧୀନେର ଥିବା ଗିବୟିା ନକିଟେର ପହଞ୍ଚଲିା େବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ
ଅସ୍ତ େହଉଥିଲା। 15 େତଣୁ େସମାେନ ଗିବୟିାେର ରାତି୍ର କାଟବିା ପାଇଁ
ବାଟ ଛାଡ଼ଗିେଲ। େସମାେନ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଏବଂ ନଗର
ଛକେର ବସେିଲ। କିନୁ୍ତ ରାତି୍ର ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କଲା ନାହିଁ।

16 େସେତେବେଳ େଦଖନି୍ତ ତ ଜେଣ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟାକାେଳ ନଜିର େକ୍ଷତ୍ରରୁ
ସ୍ୱକମର୍ସାରି େଫରୁଥିଲା। େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶର େଲାକ ଓ
ଗିବୟିାେର ପ୍ରବାସ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର େସ ସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ
ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ଥିେଲ। 17 େସ େଲାକ ଅନାଇ ନଗରର ଛକେର େସହି
ପଥିକକୁ ବସଥିିବାର େଦଖିଲା, ଏବଂ େସହ ିବୃଦ୍ଧ େଲାକଜଣକ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ? ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ?”

18 େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର େବୖଥ୍େଲହମରୁ
ଆସୁଅଛୁ ଏବଂ ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଇଫ୍ର ୟିମର ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକ, ଆେମ୍ଭମାେନ େବୖଥ୍େଲହମକୁ ଯାଇଥିଲୁ।
ଏେବ ମୁଁ େମାର ଗହୃକୁ ଯାଉଅଛ।ି ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ ଆପଣା ଗହୃକୁ
େନବାକୁ େକହ ିନାହିଁ। 19 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଆମ୍ଭର ଗଧପାଇଁ ନଡ଼ା
ଓ ଶସ୍ୟ ଅଛ।ି େମା’ ପାଇଁ େମାର ଉପପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଓ େମାର
େସବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ େମା’ ସହତି ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରଚୁର େରାଟୀ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅଛ।ି ଆେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଅଭାବ େବାଧ କରୁ
ନାହୁଁ।”

20 େତଣୁ େସହ ିବୃଦ୍ଧେଲାକ ଜଣକ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ରୁହ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ େନବ।ି ଦୟାକରି ନଗରର ଛକେର
ରାତି୍ରଯାପନ କର ନାହିଁ।” 21 ଏହା ପେର େସ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣି
ଗଧମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦଲା। ପୁଣ ିେସମାେନ ପାଦ େଧାଇ େଭାଜନ କେଲ।

22 େସମାେନ ଖାଉଥିବା େବେଳ ଓ ଉପେଭାଗ କରୁଥିବା େବେଳ
ସହରରୁ େକେତକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଗହୃ ଗ୍ଭରିପାଖେର େଘରିଗେଲ। େସମାେନ
କବାଟେର ବାେଡ଼ଇବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସମାେନ ଗହୃମାଲକି େସହ ିବୃଦ୍ଧ
େଲାକଙୁ୍କ ପାଟ ିକରି କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକକୁ ଗହୃରୁ ବାହାର କରି ଆଣ
ଯିଏ ତୁମ୍ଭର ଅତଥିି। ଆେମ୍ଭ ତା’ ସହତି ରତକିି୍ରୟା କରିବୁ।”

23 େତଣୁ େସହ ିବୃଦ୍ଧ ଗହୃ ଭତିରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“େମାର ବନୁ୍ଧଗଣ, ଦୟାକରି ଏମିତ ିଅନଷି୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏପରି ଜଘନ୍ୟ
ପାପ କର ନାହିଁ। ଏହ ିେଲାକ େମା’ ଗହୃେର ଅତଥିିରୂେପ ଅଛ।ି 24

େଦଖ, ଏଠାେର େମାର ଝଅି, େଯ କି କୁମାରୀ ଅଛ।ି ଏବଂ ଏହଠିାେର
ତା’ର ଉପପତ୍ନୀ ଅଛ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିେଦଉଛ,ି ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କର। ମାତ୍ର ଏ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି ଜଘନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କର
ନାହିଁ।”

25 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ବୃଦ୍ଧ େଲାକଟରି ଆେବଦନ ପ୍ରତି
ଧ୍ୟାନ େଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସହ ିେଲବୀୟ େଲାକ ଜଣକ, ନଜିର
ଉପପତ୍ନୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କେଲ। ତା’ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ରାତି୍ରସାରା
ତା’ ସହତି ରତକିି୍ରୟା କେଲ ଏବଂ ପ୍ରଭାତେର ଦାସୀକୁ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। 26

ତହୁଁ ରାତି୍ର ପାହାନ୍ତ ା େବଳକୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିବା ଗହୃ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର ଆଲୁଅ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ ିରହଲିା।

27 ଏହା ପେର ତା’ର ପ୍ରଭୁ ଉଠି ନଜି ବାଟେର ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର
ଫିଟାଇଲା ଏବଂ ତା’ର ଉପପତ୍ନୀକୁ ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର ପଡ଼ଥିିବାର ପାଇଲା।
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ତାହାର ଦୁଇ ହାତ ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ଉପେର ପଡ଼ଥିିଲା। 28 େଲବୀୟ ତାକୁ
କହଲିା, “ଉଠ, ଗ୍ଭଲ” ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ରାସ୍ତାେର ଯିବା, ମାତ୍ର େସ
ଉତ୍ତର େଦଲା ନାହିଁ।
େତଣୁ େସ ତାକୁ ଗଧ ଉପରକୁ େନଲା ଏବଂ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ

କଲା। 29 ଏହା ପେର େସ ନଜି ଗହୃେର ପହଞ୍ଚ ିେଗାଟଏି ଛୁରୀ େନଇ
ଆପଣା ଉପପତ୍ନୀର ଅସି୍ଥର ଖଞ୍ଜା ଅନୁସାେର ବାର ଖଣ୍ଡେର ବଭିକ୍ତ କରି
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଲା। 30 ଏଥିେର େଯେତ େଲାକ
ଖଣ୍ତସବୁ େଦଖିେଲ େସମାେନ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣ ମିଶର େଦଶ
ପରିତ୍ୟାଗ କଲାଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଜିନଷି େକେବ କରାଯାଇ ନାହିଁ
କି େକେବ େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହ ିବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର, ସଦି୍ଧାନ୍ତେର
ଉପନୀତ ହୁଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ବନି୍ୟାମୀନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ

ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ମିସ୍ପୀେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ

ଗିଲୟିଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସେିଲ। 2 ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରବଗର୍ର ସମସ୍ତ
ଅଧିପତମିାେନ େସଠାେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଗଣ
େସହ ିସମାଜେର ରହେିଲ। ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ, ପଦାତକି ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ।
ଏମାେନ ଥିେଲ 400,000। 3 ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର
େଲାକମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ମିସ୍ପୀେର
ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ
ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି େହଲା?”

4 େଲବୀୟ େଲାକ, ଯିଏ କି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପ୍ରଭୁ,
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଯାହା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଯିାଇଥିଲା। େସ କହଲିା,
“େମାର ଉପପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୁଁ େସହ ିବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଦଶକୁ ଯାଇଥିଲୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ରାତି୍ର ଯାପନ କଲୁ। 5 କିନୁ୍ତ େସହ ିରାତି୍ରେର
ଗିବୟିାର ଅଧିପତ ିେସଠାକୁ ଆସେିଲ। େଯଉଁଠାେର ମୁଁ ରହୁଥିଲ।ି
େସମାେନ େସ ଗହୃକୁ େଘରିଗେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଗ୍ଭହିଁେଲ େମାେତ
ମାରିେଦବା ପାଇଁ େସମାେନ େମାର ଉପପତ୍ନୀଙୁ୍କ ଧଷର୍ଣ କେଲ। ଏବଂ େସ
ମରିଗଲା। 6 େତଣୁ ମୁଁ େମାର ଉପପତ୍ନୀଙୁ୍କ ଗହୃକୁ େନଇ ଆସଲି ିଏବଂ
ତାକୁ କାଟ ିଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରିେଦଲ।ି ତା’ପେର ମୁଁ ତା’ର ଶରୀରର ଖଣ୍ତଗଡୁ଼କି
ସାରା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇେଦଲ,ି କାରଣ ବନି୍ୟାମୀନର ଏହସିବୁ
େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲେର ଏହପିରି ଜଘନ୍ୟ ଅପମାନଜନକ କାଯର୍୍ୟ
କରିଥିେଲ। 7 ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଗଣ କୁହ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ମତାମତ ଦଅି ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବା।”

8 ଏହା ପେର ଜେଣ େଲାକ ପରି ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକା ସମୟେର ଉଠି
ପଡ଼େିଲ ଓ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଗହୃକୁ ଯିବା ନାହିଁ।
େକହ ିକାହାର ସ୍ୱଗହୃକୁ େଫରିବା ନାହିଁ। 9 ଗିବୟିା ପ୍ରତ ିଏେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହପିରି କରିବୁ, ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କ୍ର େମ ତା’ର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯିବୁ।
10 ଆେମ୍ଭମାେନ 100 ଜଣ େଲାକମାନଙ୍କରୁ ଦଶ ଜଣଙୁ୍କ, 1000
ଜଣରୁ 100 ଜଣଙୁ୍କ, ଆମ୍ଭର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ
ମେନାନୀତ କଲୁ। େତଣୁ େସୖନକିମାେନ ବନି୍ୟାମୀନର ଗିଲୟିଦକୁ ଆକ୍ରମଣ
କରିେବ। େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ େଯାଗୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲେର ଦଣ୍ତ େଦେବ।”

11 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ େଲାକ ଜେଣ େଲାକପରି େସହି
ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 12 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ
ପରିବାରବଗର୍ ବନି୍ୟାମୀନର ସମୁଦାୟ ପରିବାରବଗର୍ ନକିଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏ କି ଦୁଷ୍ଟତା ଘଟଛି?ି 13

ଗିବୟିାର କୁକମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ବତ୍ତର୍ମାନ ସମପର୍ଣ
କର, ଯାହାଫଳେର ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ପାରିବୁ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିେଦବୁ।”

ମାତ୍ର ବନି୍ୟାମୀନ ଆପଣା ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର କଥା
ଅନୁସାେର ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ। 14 ପୁଣ ିବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର
େଲାକମାେନ ନଗରମାନରୁ ବାହାରି ଗିବୟିାକୁ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ
ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। 15 େସହ ିଦନି ନଗରମାନଙ୍କରୁ
ଆସନ୍ତା ବନି୍ୟାମୀନ ସନ୍ତାନଗଣର 26,000 ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ େଲାକ ଗଣତି
େହେଲ। ଏହାଛଡ଼ା ଗିବୟିା ବାସୀ େଲାକମାନଙ୍କର 700 ବଛା ବଛା
େଲାକ ଗଣତି େହେଲ। 16 ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର 700 ବଚ୍ଛା
େଲାକ ବଁାହାତଆି ଥିେଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ହରାଇ େସମାେନ େଗାଟଏି େକଶକୁ
ମଧ୍ୟ ବାଟୁଳି ଦ୍ୱ ାରା ଲକ୍ଷ୍ୟେଭଦ କରି ପାରନି୍ତ।

17 ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ରାଏଲର 400,000
ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ ଗଣତ ିେହେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତାଲମି ପ୍ରାପ୍ତ େସୖନକି
ଥିେଲ। 18 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େବୖେଥଲହମକୁ ଗେଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥେମ କିଏ ଯିବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଯିହୁଦା ବଂଶର ଦଳ ପ୍ରଥେମ ଯିବ।”
19 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସକାଳୁ ଉଠିେଲ ଓ ଗିବୟିା

ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।” 20 ତା’ପେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ବାହାରି ଗେଲ ଓ ଗିବୟିାଠାେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 21 ଏହା ପେର
ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟଗଣ ଗିବୟିାର ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। େସହି
ଦନି ଯୁଦ୍ଧେର ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର 22,000 େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କେଲ।

22 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ
େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ। େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆପଣା ଭାଇ
ବନି୍ୟାମୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ଉଚତି୍?”
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଅ।” ଏହପିରି

ଇସ୍ରାଏଲମାେନ ଉତ୍ସାହତି େହେଲ ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନ େଲାକମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, େଯପରି େସମାେନ ପ୍ରଥମ ଦନିେର କରିଥିେଲ।

24 ଯୁଦ୍ଧର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ। 25 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର ବନି୍ୟାମୀନ
ପରିବାରବଗର୍ର େସୖନ୍ୟଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଗିବୟିାରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। ଏହଥିର ବନି୍ୟାମୀନ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ
େସୖନ୍ୟଗଣ ଇସ୍ରାଏଲର 18,000 େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େଯଉଁମାେନ କି
େସମାନଙ୍କର ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନକି ଥିେଲ।

26 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ େବୖେଥଲହମକୁ ଗେଲ।
େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ବସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଗହୁାରି ଜଣାଇେଲ। େସମାେନ
େସଠାେର ଦନି ତମାମ କିଛ ିଖାଇେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ପ୍ରଦାନ କେଲ। 27 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ, େସହ ିସମୟେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ େବୖେଥଲ୍ଠାେର ଥିଲା।

28 େସଠାେର ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପୀନହସ୍।
େସ ଇଲୟିାସରର ବଂଶଧର ଥିେଲ। ଇଲୟିାସର ଥିଲା ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ବନି୍ୟାମୀନର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର
ସମ୍ପକର୍ୀୟ। ଆମ୍ଭର ତାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚତି୍ ନା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା
ଉଚତି୍?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆସନ୍ତା କାଲ ିଯାଅ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର।

େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସହାୟ େହବ।ି”
29 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର କିଛ ିେସୖନକି ଗିବୟିା ନଗରର

ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଲୁଚରିହେିଲ। 30 ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ତୃତୀୟ ଦନି
ଗିବୟିା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ପୂବର୍ଥର ପରି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେିଲ। 31 ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗିବୟିାରୁ ବାହାରି
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ଆସେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ପଳାୟନ କେଲ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ
େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ ନଗରକୁ ପଛେର ଛାଡ଼ ିଯିବାର
କେଲ।
ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାେନ ପୂବର୍ଥର ପରି ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ

େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ତରିିଶ୍ ଜଣ େସୖନ୍ୟ
ହତ େହେଲ। େସମାେନ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ େକ୍ଷତ ମଧ୍ୟେର ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ସଡ଼କେର ହତ୍ୟା କେଲ। େଗାଟଏି ରାସ୍ତା
ଗିବୟିାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା, ଅନ୍ୟଟ ିେବୖେଥଲ୍କୁ। 32 ବନି୍ୟାମୀନର େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କୁହା କୁହ ିେହେଲ, “ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ପରି ଜିତବୁି।”
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଦୗଡ଼ପିଳାଇେଲ। କିନୁ୍ତ ଏହା ଏକ ଗ୍ଭତୁରୀ

ଥିଲା। େସମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ ବନି୍ୟାମୀନ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ନଗରରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସନୁ୍ତ। 33 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକ େସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି େଦୗଡ଼େିଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଗାଟଏି
ଜାଗାେର ରୁଣ୍ଡ େହେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଥିଲା ବାଲ୍ତାମର।
ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ େଲାକ ଗିବୟିାର ପଶି୍ଚମେର ଲୁଚ ିରହୁଥିେଲ। ପୂବର୍
ଗିବୟିାେର, େସମାେନ ଲୁଚଥିିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ ଓ ଗିବୟିାକୁ
ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 34 10,000 ଉତ୍ତମ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନକିମାେନ
ଗିବୟିାକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କିନୁ୍ତ
ବନି୍ୟାମୀନ େସୖନ୍ୟମାେନ ଅନୁଭବ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ େଯ, ଏକ ଦୁଘର୍ଟଣା
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି

35 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନି୍ୟାମୀନମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର
25,100 େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େସ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାେନ ମୁଖ୍ୟତଃ
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଲମି େନଇଥିେଲ। 36 େତଣୁ ବନି୍ୟାମୀନ େଲାକମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ େସମାେନ ହାରି ଯିେବ।
ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ପଛକୁ େଫରିେଲ। େସମାେନ ବୁଲଗିେଲ

କାରଣ େସମାେନ ବନି୍ୟାମୀନମାନଙ୍କ ଉପେର ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଗିବୟିାେର ଲୁଚ ିରହଥିିେଲ
େସହମିାେନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। 37 େସଠାେର ଲୁଚଥିିବା
େଲାକମାେନ ଗିବୟିାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେଦେଲ। େସମାେନ ନଗରର
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗେଲ ଏବଂ ନଗରେର ଖଣ୍ତା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ। 38 ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଲୁଚ ିରହେିଲ,
େସମାେନ ଏକ େଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େସମାେନ ନଗରରୁ ବୃହତ୍ ଧୂମ
େମଘ ଉଠାଇେବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକଙ୍କ ସହତି େସମାନଙ୍କର ଏହ ିନଷି୍ପତି୍ତ
େହାଇଯାଇ ଥିଲା।

39 ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାେନ ପ୍ରାୟ ତରିିଶ୍ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େତଣୁ ବନି୍ୟାମୀନୀୟମାେନ ନଜିକୁ ନେିଜ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ ପୂବର୍ ପରି ଜୟ କରୁଛୁ।” 40 କିନୁ୍ତ ହଠାତ୍
ଏକ ଧୂଆଁର ବାଦଲ ସହର ଉପେର ଉଠିଲା। ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାେନ
ବୁଲକିରି ଗ୍ଭହିଁେଲ ଏବଂ େଦଖିେଲ କ’ଣ ସବୁ ଗ୍ଭଲୁଛ।ି େସମାେନ ବୁଲପିଡ଼ି
େଦଖିେଲ େଯ, ନଗରେର ନଆିଁ ଜଳୁଛ।ି 41 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େସୖନ୍ୟମାେନ େଦୗଡ଼ବିା ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହାଇଗେଲ। ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାେନ ଭୟଭୀତ
େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ବପିଦ
େସମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଅଛ।ି

42 େତଣୁ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େସୖନକିମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େସୖନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ
େଦୗଡ଼ ିପଳାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼େିଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଏପରି କରି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନ ଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
େସୖନ୍ୟମାେନ ନଗର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ। 43 ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର େଘରିଗେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦେଲ ନାହିଁ । ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ଗିବୟିାର

ପୂବର୍ାଞ୍ଚଳ ନକିଟେର ପରାସ୍ତ କେଲ। 44 ଏହପିରି ଭାବେର
ବନି୍ୟାମୀନୀୟର 18,000 େଯାଦ୍ଧା େସୖନକିଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

45 ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼େିଲ ।
େସମାେନ ରିେମ୍ମାନ େଶୖଳ ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼େିଲ। କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର
େସୖନ୍ୟମାେନ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ 5000 େସୖନକିଙୁ୍କ ରାସ୍ତା ଉପେର
ହତ୍ୟାକେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ପଳାୟନକାରୀ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଗିଦେିୟାମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଡ଼ାଇ ଥିେଲ। େସଠାେର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଆହୁରି 2000 ବନି୍ୟାମୀନର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

46 େସହ ିଦନି 25,000 େଲାକ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ମରିଗେଲ। େଯଉଁମାେନ କି ବୀରତାର ସହକାେର ଯୁଦ୍ଧ ଚଲାଇ ଥିେଲ।
47 କିନୁ୍ତ 600 େସୖନକି ବନି୍ୟାମୀନୀୟଙ୍କର ମରୁଭୂମିକୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାୟନ
କେଲ। େସମାେନ ରିେମ୍ମାନ୍ େଶୖଳ ନକିଟକୁ ପଳାଇ େସଠାେର ଗ୍ଭରିମାସ
ଧରି ରହେିଲ। 48 ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ବନି୍ୟାମୀନର େଦଶକୁ
େଫରିଗେଲ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସହରର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସମାେନ େଭଟେିଲ। େସମାେନ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଯାହା ପଡ଼ଲିା େସଗଡୁ଼କୁି େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ
କେଲ। ପୁଣ ିେସମାେନ େଯଉଁ ସହରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ତାକୁ ଅଗି୍ନେର
େପାଡ଼ ିପକାଇେଲ।

ବନି୍ୟାମୀନର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ହାସଲ

ମିସ୍ପୀେର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ।
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଏହପିରି ଥିଲା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ

ବବିାହ େଦେବ ନାହିଁ।”
2 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େବୖେଥଲହମକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସଠାେର

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସ ିରହେିଲ। େସମାେନ
େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର କରୁଣ ଭାବେର େଜାର୍େର େରାଦନ
କେଲ। 3 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ! ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରତ ିଏପରି ବପିଦ କାହିଁକି ପଡ଼ଲିା?
ଏବଂ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ହଜି ଯାଉଛ।ି”

4 ତା’ ପରଦନି ଠିକ୍ ସକାେଳ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। େସମାେନ େସଠାେର େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 5 ଏହା ପେର େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େଯଉଁ
ପରିବାରବଗର୍ଟ ିଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆେଡ଼ େଫରିଲା ନାହିଁ?” େସମାେନ ଏହି
ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ କାରଣ େସମାେନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶପଥ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନ ଦଶର୍ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମିସ୍ପୀକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।

6 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନର ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ
କେଲ, ବନି୍ୟାମୀନର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟଏି ପରିବାରବଗର୍ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା। 7 ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ େଯ ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର େକୗଣସି
େଲାକଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ େଦବୁ ନାହିଁ। ଏହ ିପରିବାରବଗର୍ର
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ େଖାଜିବା ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବା?”

8 ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି େକଉଁ ପରିବାରବଗର୍,
“ମିସ୍ପୀେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା ନାହିଁ।” ଏବଂ ବାସ୍ତବେର
େସମାେନ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସହତି ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦରୁ େକହି
ମିଶିବାକୁ ଆସ ିନ ଥିେଲ। 9 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଗଣନା କରି
େଦଖିେଲ େକଉଁମାେନ ଆସଛିନି୍ତ ଓ େକଉଁମାେନ ଆସ ିନାହାନି୍ତ। େସମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦରୁ େକହ ିଆସ ିନାହାନି୍ତ। 10 େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ 12,000 ସାହସୀ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯାେବଶ୍
ଗିଲୟିଦକୁ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦକୁ ଯାଅ େସଠାକାର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର। 11 ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଏହପିରି କରିବ! ତୁେମ୍ଭମାେନ

ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 20:32 206 ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ବବିରଣ 21:11



ନଶିି୍ଚତ ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ ଏବଂ
ପୁରୁଷ ସହତି ସହବାସ କରିଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। େଯଉଁ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିେଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ନ ଥିବ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକର
ନାହିଁ।” େତଣୁ େସହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ ଠିକ୍ େସହପିରି କେଲ। 12 େସହି
12,000 େସୖନ୍ୟମାେନ ଏପରି 400 ଯୁବତୀଙୁ୍କ େଦଖିେଲ େଯଉଁମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି ଶାରିରୀକ ସମ୍ପକର୍ ନ ଥିଲା। େସହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ
ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦରୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୀେଲା ନକିଟର ଛାଉଣକୁି
େନଇ ଆସେିଲ। ଯାହାକି କିଣାନ େଦଶେର ଥିଲା।

13 ଏହପିରି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନୀୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ରିେମ୍ମାନ୍ େଶୖଳଠାେର ରହୁଥିବା ବନି୍ୟାମୀନ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତ ଚୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 14 େସହ ିସମୟେର
ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଜୀବତି ରଖିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଯାେବଶ୍
ଗିଲୟିଦର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। କିନୁ୍ତ
ବନି୍ୟାମୀନର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ନ ଥିେଲ।

15 େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନର ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲେର ଅନ୍ୟ
ପରିବାରବଗର୍ଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା କେଲ। 16 ଇସ୍ରାଏଲର
ଅଧିପତମିାେନ କହେିଲ, “ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମରା
ଯାଇଛନି୍ତ। ଏଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ବବିାହ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ
କ’ଣ କରିବା? 17 ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍। ତା’ ନ େହେଲ ଇସ୍ରାଏଲରୁ
ପରିବାରବଗର୍ େଲାପ ପାଇଯିେବ। 18 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଝଅିମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙୁ୍କ ବବିାହ େଦବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହପିରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ,
‘େଯେକହ ିବନି୍ୟାମୀନକୁ କନ୍ୟା େଦବ େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଶପଥ େନଇଛୁ।’ 19 େସମାେନ କହେିଲ, ଶୀେଲାେର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଗ୍ଭଲଛି।ି ଏହ ିଉତ୍ସବ ପ୍ରତ ିବଷର୍ େସଠାେର ହୁଏ।”
ଶୀେଲା େବୖେଥଲ୍ର ଉତ୍ତରେର ଥିଲା, େବୖେଥଲଠାରୁ ଶିଖିମ ରାସ୍ତାର
ପୂବର୍ପେଟ ଥିଲା ଏବଂ ଲେବାନାର ଦକି୍ଷଣକୁ ଥିଲା।

20 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃବଗର୍ ବନି୍ୟାମୀନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର େଯାଜନା
ବଷିୟେର କହେିଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଅ ଓ ଲୁଚି
ରୁହ। 21 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଶୀେଲାର କନ୍ୟାମାେନ େଭାଜି ମଧ୍ୟେର
ନାଚବିା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସେିବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ବାହାରି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ଶୀେଲା କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣଙୁ୍କ ଧରି
ବନି୍ୟାମୀନ େଦଶକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ। 22 େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ପିତା ବା
ଭାଇମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପତି୍ତ କରିବାକୁ ଆସେିବ। ଆେମ୍ଭମାେନ
କହବୁି, ‘ଦୟାକରି ବନି୍ୟାମୀନୀୟମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯଦଓି େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇଯାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ନରିୀହ ଅଟ, ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର
କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ବବିାହ େଦଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି
ଶପଥ ଭାଙି୍ଗଲ ନାହିଁ।’”

23 ଏଣୁ ଏହା ଅନୁସାେର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାେନ
କେଲ। େଯେତେବେଳ ଯୁବତୀମାେନ ନାଚୁଥିେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକମାେନ
ଜେଣ ଜେଣ ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ ଧରିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ ଏବଂ ବବିାହ
କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ ପୁନ୍ନ ରାୟ େସମାନଙ୍କର ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ
ଓ େସଠାେର ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 24 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ପରିବାରବଗର୍କୁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
ପରିବାରକୁ ଏବଂ ନଜି େଦଶେର ଥିବା ସ୍ୱଗହୃକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

25 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର େକହ ିରାଜା ନ ଥିେଲ।
େତଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଯାହା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମଣୁଥିେଲ ତାହା
କରୁଥିେଲ।
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ଋତର ବବିରଣ ପୁସ୍ତକ

ଯିହୁଦାେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ

େସହ ିସମୟେର େଯେତେବେଳ ବଗି୍ଭରକଗଣ ଶାସନ କରୁଥିେଲ,
େସହ ିେଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଥିିଲା। େତଣୁ ଏଲେିମଲକ ନାମକ
ଜେଣ େଲାକ ଯିହୁଦାସି୍ଥତ ନଜିର ଗହୃ େବୖଥ୍େଲେହମକୁ

ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଏବଂ େସ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସହତି େମାୟାବ
େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଗଲା। 2 େସହ ିେଲାକର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଥିଲା
ନୟମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା, ମହେଲାନ୍ ଓ କିଲେିୟାନ। େସମାେନ
ଥିେଲ, ଯିହୁଦାର େବୖଥ୍େଲହମରୁ ଏଫ୍ର ାଥିୟ େଲାକ। େସମାେନ େମାୟାବର
ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାେର ବସବାସ କେଲ।

3 ଏହା ପେର ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଏଲେିମଲକ ମରିଗଲା। େକବଳ
ନୟମୀ ଓ ତା’ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚ ିରହେିଲ। 4 ତା’ର ପୁତ୍ରମାେନ
େମାୟାବର ଯୁବତୀଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଥିଲା ଅପର୍ା,
ଅନ୍ୟ ଜଣକର ନାମ ଥିଲା ଋତ। େସମାେନ େମାୟାବେର ଦଶ ବଷର୍ ବାସ
କେଲ। 5 ମହେଲାନ ଏବଂ କିଲେିୟାନ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େତଣୁ
ନୟମୀ ସ୍ୱାମୀହୀନ ଓ ପୁତ୍ରହୀନ େହାଇ ରହଲିା।

ନୟମୀ ତା’ର ଗହୃକୁ େଫରି ଗଲା

6 େଯେତେବେଳ ନୟମୀ େମାୟାବର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ବାସ
କରୁଥିଲା, େସ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲା େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। େସ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦଉଛନି୍ତ। େତଣୁ
େସ େମାୟାବ େଦଶ ଛାଡ଼ ିନଜି େଦଶକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଲା।
ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୂମାେନ ମଧ୍ୟ ତା’ ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ। 7

େତଣୁ େସ ତା’ର ପୁତ୍ର ବଧୂମାନଙୁ୍କ ଧରି ତା’ର ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଯିହୁଦାକୁ
ଗ୍ଭଲ ିଆସଲିା।

8 ଏହା ପେର ନୟମୀ ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମା’ ପାଖକୁ େଫରିଯାଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ,ି େଯଉଁମାେନ କି ବତ୍ତର୍ମାନ ମୃତ ଓ େମା’
ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇଛ। େତଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
ଉତ୍ତମତା ଓ ଦୟା େଦଖାଇେବ। 9 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିେଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ନୂତନ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସୁରକି୍ଷତ ଘର ଦଅିନୁ୍ତ।” ନୟମୀ
ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦଲା ଓ େସମାେନ ସମେସ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ।

10 କିନୁ୍ତ ପୁତ୍ରବଧୂମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭର
େଦଶ ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ।”

11 କିନୁ୍ତ ନୟମୀ କହେିଲ, “ନା, େମାର କନ୍ୟାଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ୱଗହୃକୁ େଫରିଯାଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ କାହିଁକି େମା’ ସହତି ଯିବ? ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ। େମାର ତ ଗଭର୍େର ଆଉ ସନ୍ତାନ
ନାହାନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ କି ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ େହାଇ ଥା’େନ୍ତ। 12 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ୍କା ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ
ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବାକୁ। ତଥାପି ଯଦ ିପୁନବର୍ାର ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ
ଯଦ ିଆଶା କେର, ତଥାପି ଯଦ ିେମାର େଗାଟଏି ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ରାତି୍ରେର
ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଗଭର୍ବତୀ ହୁଏଁ ଏବଂ ଦୁଇଟ ିସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  ଦଏି, ଏହାବି
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େକୗଣସ ିସାହାଯ୍ୟ େହବ କି? 13 େସମାେନ ବଡ଼ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଯେଥଷ୍ଟ ବୟଷ୍କ ବବିାହ କରିବା

ନମିେନ୍ତ? ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ
ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବବିାହ କରିବାଠାରୁ ଦୂେରଇ ରଖି ପାରିବ କି?
ନା, େମାର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛ,ି
କାରଣ ଏହା ଜଣାଯାଏ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛନି୍ତ।”

14 ଏଣୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ପୁଣ ିେରାଦନ କେଲ। ଏହା ପେର
ଅପର୍ା ତା’ର ଶାଶୁକୁ ଚୁମ୍ୱନ େଦଲା ଓ ଗ୍ଭଲଗିଲା। କିନୁ୍ତ ଋତ ତାଙୁ୍କ ଧରି
ରହଲିା।

15 ନୟମୀ କହଲିା, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଯାଆ ତା’ର ନଜିର େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପୁଣ ିଆପଣା େଦବତାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ। ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
େସହପିରି କରିବା ଉଚତି୍।”

16 କିନୁ୍ତ ଋତ କହେିଲ, “ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ ିଯିବା ପାଇଁ େମାେତ
ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। େମାର ସ୍ୱଗହୃକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ େମାେତ କୁହ ନାହିଁ।
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବାକୁ ଦଅି। ତୁେମ୍ଭ ଯୁଆେଡ଼ ଯିବ, ମୁଁ େସହଆିେଡ଼
ଯିବ।ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ରହବି ମୁଁ େସହଠିାେର ରହବି।ି ତୁମ୍ଭର େଲାକ ହିଁ
େମାର େଲାକ, ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ େହେବ। 17 ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁଠାେର ମରିବ ଓ କବର େନବ ମୁଁ େସହଠିାେର ମରିବ ିଓ କବର
େନବ।ି େକବଳ ମୃତୁ୍ୟଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିହିଁ େଯେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ େମାେତ
ବେିଚ୍ଛଦ କରଇ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ
େମାେତ ଦଅିନୁ୍ତ।”

ଗହୃକୁ ଆସେିଲ

18 ନୟମୀ େଦଖିେଲ େଯ ଋତ ତାଙ୍କ ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ
ଥିେଲ। େତଣୁ ନୟମୀ ତାଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତ ବନ୍ଦ କେଲ। 19 ନୟମୀ ଏବଂ
ଋତ େବୖଥ୍େଲହମକୁ ଗେଲ। େସମାେନ େଯେତେବେଳ େବୖଥ୍େଲହମେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ, େଲାକମାେନ ଉତୁ୍ସକ େହେଲ ଓ କହେିଲ, “ଏ କ’ଣ
ପ୍ରକୃତେର ନୟମୀ?”

20 କିନୁ୍ତ ନୟମୀ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ନୟମୀ
େବାଲ ିଡ଼ାକ ନାହିଁ, େମାେତ ମାରା େବାଲ ିଡ଼ାକ। େଯେହତୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ। 21 େଯେତେବେଳ
ମୁଁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ଲି,ି େମାର ସବୁକିଛ ିଥିଲା, କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ଖାଲ ିହାତେର ଘରକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଦୁଃଖ
େଦଇଅଛନି୍ତ , େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ‘ନୟମୀ’ େବାଲ ିକାହିଁକି
ଡ଼ାକୁଅଛୁ? ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଅେନକ ଦୁଃଖ େଦଇଛନି୍ତ
ଏବଂ େମା’ ଉପରକୁ ବହୁତ ଅସୁବଧିା ଆଣଛିନି୍ତ।”

22 ଏହପିରି ଭାବେର ବାଲିର୍ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ େହବା ସମୟେର ନୟମୀ
ଏବଂ ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୂ ଋତ େମାୟାବର ପାବର୍ତ୍ୟ େଦଶରୁ େବୖଥ୍େଲହମକୁ
େଫରି ଆସେିଲ।

ଋତ େବାୟାଜଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ

େବୖଥିେଲହମେର ଜେଣ ଧନୀ ବ୍ୟକି୍ତ ବାସ କରୁଥିେଲ। ଯାହାଙ୍କର
ନାମଥିଲା େବାୟାଜ। େବାୟାଜ ଥିେଲ ଏଲେିମଲକର ପରିବାରରୁ
ନୟମୀର ଜେଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧ।

2 ଦେିନ ଋତ (େମାୟାବ େଦଶୀୟ) ନୟମୀକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େକ୍ଷତକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭେହଁ। େକହ ିେମାେତ ଅନୁଗ୍ରହ େଦଖାଇ ପାରନି୍ତ। ଯଦି
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େଯେକହ ିତା’ ପଛେର କିଛ ିଶସ୍ୟ ଛାଡ଼ ିଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସାଉଁଟ ିଆଣବି।ି”
ନୟମୀ କହେିଲ, “ଯାଅ େମାର କନ୍ୟା।”
3 େତଣୁ ଋତ େକ୍ଷତକୁ ଗଲା। େସ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି

ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ସାଉଁଟବିାକୁ ଲାଗିଲା। େଯଉଁସବୁକୁ ଶ୍ରମିକମାେନ ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିେଲ, େସହ ିଶସ୍ୟଗଡୁ଼କି େସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିେଲ। ଏହ ିଘଟଣା
େବାୟାଜର େକ୍ଷତେର ଘଟଥିିଲା ଯିଏ କି ଏଲେିମଲକର ପରିବାରର ଥିଲା।

4 ଏହା ପେର େବାୟାଜ େବୖଥ୍େଲହମରୁ ନଜିର େକ୍ଷତକୁ ଆସଲିା।
ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଅଭ୍ୟଥର୍ନା କଲା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହତି
ଥାଆନୁ୍ତ।”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ

କରନୁ୍ତ।”
5 ଏହା ପେର େବାୟାଜ ତା’ର ଦାସକୁ ପଗ୍ଭରିଲା, ଯିଏ କି

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଖବର ବୁଝୁଥିଲା, “େସ କାହାର ଝଅି?”
6 ତାଙ୍କର ଦାସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “େସ େହଉଛନି୍ତ େମାୟାବ େଦଶୀୟା

ଯୁବତୀ ଯିଏ କି ନୟମୀ ସାଙ୍ଗେର ଆସଅିଛ,ି େସହ ିପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶ
େମାୟାବରୁ। 7 େସ ପ୍ରତୁ୍ୟଷ୍ୟେର ଆସ ିଶ୍ରମିକମାେନ ପଛେର ଛାଡ଼ି
ଯାଉଥିବା ଶସ୍ୟଗଡୁ଼କି ସାଉଁଟବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେନଲା। ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ
ଲଗାତର ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛ,ି େକବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ େସ ଗହୃେର
ବଶି୍ରାମ େନଉଥିଲା।”

8 ଏହା ପେର େବାୟାଜ ଋତକୁ କହେିଲ, “ଆେଗା େମାର କନ୍ୟା,
େମାର କଥା ଶୁଣ। େମା’ େକ୍ଷତରୁ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର।
ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ କାହାର େକ୍ଷତକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର େମାର
ଦାସୀଗଣଙ୍କ ପଛେର ଯାଅ। 9 େଦଖ େସମାେନ େକଉଁ େକ୍ଷତକୁ
ଯାଉଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର। ମୁଁ େସ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ସତକର୍
କରାଇ େଦଉଛ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ହଇରାଣ କରିେବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େଯେବ
ତୃଷାତ୍ତର୍ ଅନୁଭବ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ େମାର େଲାକମାେନ
ପିଉଥିବା ପାଣପିାତ୍ରରୁ ପାଣ ିପିଇପାରିବ।”

10 ଏହା ପେର ଋତ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା। େସ େବାୟାଜଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲା,
“ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତ େମାେତ ଆଗରୁ େକେବବ ିେଦଖି ନାହଁ।
ମୁଁ ବେିଦଶୀନୀ େହେଲବ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇ ଅଛ।”

11 େବାୟାଜ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭ ଶାଶୁ ନୟମୀକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କଲ, େମାେତ େସ ବଷିୟେର କୁହାଗଲା। ମୁଁ ଜାେଣ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ୱାମୀର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ତୁେମ୍ଭ କିପରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଏବଂ ମୁଁ ଏହା
ମଧ୍ୟ ଜାେଣ େଯ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଜିର େଦଶ, ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପୁଣି
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ ଜାଣ ିନ ଥିଲ, େସହମିାନଙ୍କ ସହତି ରହବିା
ପାଇଁ ଆସଅିଛ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଭଲକାମ ପାଇଁ
ପୁରସ୍କାର େଦେବ। ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ପୂଣ୍ଣର୍ ମାତ୍ରାେର
ପୁରସ୍କତୃ କରନୁ୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସଲି
ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ।”

13 ଏହା ପେର ଋତ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଉପେର ବହୁତ
ଦୟା େଦଖାଇ ଅଛ। ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ। ଏପରିକି ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଦାସୀ ସହତି ସମାନ ନୁେହଁ, ତଥାପି ଆପଣ େମା’ ପ୍ରତି
ବହୁତ ଦୟା ଓ କରୁଣା େଦଖାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ଦୟାର କଥା େମାେତ
କହଛିନି୍ତ।”

14 ମଧ୍ୟାହ୍ନ େଭାଜନ ସମୟେର, େବାୟାଜ ଋତଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଠାକୁ
ଆସ! ଆମ୍ଭର େରାଟୀରୁ କିଛ ିଖାଅ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େରାଟୀରୁ କିଛ ିଖଣ୍ତ
େନଇ ତାହାକୁ ଅମ୍ଳରସେର ବୁଡ଼ାଅ।”
େତଣୁ ଋତ େବାୟାଜଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହତି ବସେିଲ। େବାୟାଜ

ତାଙୁ୍କ କିଛ ିଭଜା ଶସ୍ୟ ଆଣ ିଖାଇବାକୁ େଦେଲ। ତହିଁେର େସ ତୃପ୍ତ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଜନ କଲା ଓ କିଛ ିବଳକା ରଖିଲା। 15 ଏହା ପେର ଋତ
ଉଠି କାଯର୍୍ୟକୁ ଗଲା।
ଏହା ପେର େବାୟାଜ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବଡି଼ା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ

ତାକୁ ଶସ୍ୟ ସାଉଁଟବିାକୁ ଦଅି। ତାକୁ େକେବ ଲଜ୍ଜ ା ଦଅି ନାହିଁ। 16 ତା’ର

କାମକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛ ିଶସ୍ୟ ପକାଇ ଯାଅ ଏବଂ ତାକୁ
େଗାଟାଇବାକୁ ଦଅି। ତାଙୁ୍କ ବାରଣ କର ନାହିଁ।”

ନୟମୀ େବାୟାଜଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ

17 ଋତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଷତେର କାଯର୍୍ୟ କଲା। େସ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କଲା ପେର, େସ ଏଗଡୁ଼କୁି ତୁଷରୁ ଅଲଗା କଲା। ଏହା ଓଜନ କଲାରୁ
ଅଦ୍ଧର୍ ବୁେଶଲ ବାଲିର୍ େହଲା। 18 ଋତକୁ ଏହା ପେର ଶସ୍ୟଗଡୁ଼କି େନଇ
ନଗରକୁ ଯାଇ ତା’ର ଶାଶୁକୁ େଦଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେର ଆଣଥିିବା ଅବଶିଷ୍ଟ
ଖାଦ୍ୟ ତାଙୁ୍କ େଦଲା।

19 ତା’ର ଶାଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଏହ ିଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କଲ? େକଉଁଠାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଗଲ ଓ କାମ କଲ? ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଶସ୍ୟ
େଦଲା, େସ ଧନ୍ୟ େହଉ।”
ଏହା ପେର ଋତ ଯାହାଙ୍କ ସହତି କାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲା ତା’ ବଷିୟେର ତାକୁ

କହେିଲ। “ମୁଁ ଆଜି େଯଉଁ େଲାକର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିଲ,ି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା
େବାୟାଜ।”

20 େତଣୁ ନୟମୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ କହଲିା, “େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ, ଯିଏ କି ମୃତ ଓ ଜୀବତି ଓ ମୃତମାନଙ୍କଠାରୁ
ତାଙ୍କର କରୁଣା ଦୂେରଇ ନାହାନି୍ତ।” ଏହା ପେର ନୟମୀ ତାକୁ କହଲିା,
“େସ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅଟନି୍ତ।”

21 ଏହା ପେର େମାୟାବ େଦଶୀୟ ଋତ କହଲିା, “େବାୟାଜ େଫରି
ଆସବିାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ
ପଗ୍ଭରିେଲ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅମଳ େଶଷ େହାଇ ନାହିଁ।”

22 ଏହା ପେର ନୟମୀ ତା’ର ପୁତ୍ରବଧୂ ଋତକୁ କହେିଲ, “ଏହା ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଅତ ିଉତ୍ତମ େଯ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କାଯର୍୍ୟ
କରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟର େକ୍ଷତେର କାଯର୍୍ୟ କର େତେବ େକେତକ
େଲାକ ତୁମ୍ଭର ଅସୁବଧିା କରି ପାରନି୍ତ।” 23 େତଣୁ ଋତ େବାୟାଜଙ୍କର
େସହ ିମହଳିା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହତି ଘନଷି୍ଟ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ବାଲିର୍ ଅମଳ ସରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। ତା’ପେର
େସ ଗହମ ଅମଳ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କର
ଶାଶୁଙ୍କ ସହତି ରହବିାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶସ୍ୟଅମଳ ଖଳା

ଏହା ପେର ନୟମୀ ଋତର ଶାଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାର
କନ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ନରିାପଦ ଗହୃ ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରିବ।ି ଏହା ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ। 2 େହାଇପାେର େବାୟାଜ

େହଉଛନି୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ। େବାୟାଜ େହଉଛ ିଆମ୍ଭର ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହତି କାମ କରିଛ। େସ ଆଜି ଆପଣା
ଖଳାେର ରାତି୍ର ସମୟେର ଜବ ଝାଡ଼ଡ଼ୁଅଛ।ି 3 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ନାନ କରି ସୁନ୍ଦର
େପାଷାକ ପିନି୍ଧ େସହ ିଖଳାକୁ ଯାଅ। ମାତ୍ର େସହ ିମନୁଷ୍ୟ େଭାଜନ ପାନ
ନସାରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦଅି ନାହିଁ। 4 ଖାଇ ସାରିବା
ପେର େସ େଯେତେବେଳ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆେଗଇ
ଯାଅ, ତାଙ୍କର ପାଦରୁ ଆବରଣ କାଢ଼ ିେସଠାେର ପଡ଼ରୁିହ। ତହିଁେର ତୁମ୍ଭକୁ
କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ ତାହା େସ ଜଣାଇେବ।”

5 ଏହା ପେର ଋତ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି, ମୁଁ ତାହା
ନଶିି୍ଚତ କରିବ।ି”

6 ଏଣୁ ଋତ େସହ ିଖଳାକୁ ଯାଇ ନଜିର ଶାଶୁର କଥା ଅନୁସାେର
କାଯର୍୍ୟମାନ କଲା। 7 ପୁଣ ିଖାଇପିଇ ସାରି େବାୟାଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ହୃଷ୍ଟ
ହୁଅେନ୍ତ େସ ଅମାର ପାଖେର ଶୟନ କରିବାକୁ ଗେଲ। ତହିଁେର ଋତ
ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ େବାୟାଜର ପାଦ ପାଖ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ୍ତ କରି ପଡ଼ି
ରହଲିା।
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8 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟେର େସହ ିେଲାକ ଉଠିପଡ଼ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ଅନାଇ
େଦଖିଲା ତା’ର ପାଦ ନକିଟେର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କରିଛ।ି 9 େବାୟାଜ
ପଗ୍ଭରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ କିଏ?”
େସ କହଲିା, “ମୁଁ େହଉଛ ିଋତ, ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ। ଏଣୁ ଆପଣାପକ୍ଷ

ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ଉପେର ବସି୍ତାର କରନୁ୍ତ। କାରଣ ଆପଣ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତି
ଅଟନି୍ତ।

10 ଏହା ପେର େବାୟାଜ କହଲିା, େହ ଯୁବତୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଅେନକ ଦୟା େଦଖାଇଛ। ତୁମ୍ଭର
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା ପୂବର୍ରୁ ନୟମୀକୁ େଦଖାଇଥିବା ଦୟାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ।
ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଗରିବ ବା ଧନୀ ଯୁବକକୁ ଠିକ୍ କରି ବବିାହ କରିପାରିଥା’ନ୍ତ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କଲ ନାହିଁ। 11 େହ ଯୁବତୀ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ମୁଁ ତାହା ନଶିି୍ଚତ କରିବ।ି ସହରର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଜାଣନି୍ତ େଯ ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ। 12 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନକିଟ
ସମ୍ପକର୍ୀୟ। କିନୁ୍ତ ଏହପିରି ଆଉ ଜେଣ େଲାକ ଅଛନି୍ତ ଯିଏ କି େମା’ଠାରୁ
ତୁମ୍ଭର ଆହୁରି ନକିଟତମ ସମ୍ପକର୍ୀୟ। 13 ଆଜି ରାତ ିଏହଠିାେର ରୁହ।
ଆସନ୍ତା କାଲ ିସକାେଳ ମୁଁ େଦଖିବ ିେଯ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ିକି ନା, ଯଦ ିେସ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ େତେବ ଉତ୍ତମ କଥା। େଯେବ
େସ ବବିାହ କରିବାକୁ ମନା କରନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ କରିବ ିଏବଂ ଏଲେିମଲକର ଭୂମି େଫରାଇ
ଆଣବି।ି େତଣୁ ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହଠିାେର ଶୟନ କର।”

14 େତଣୁ ଋତ ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େବାୟାଜର ପାଦତେଳ ଶୟନ କଲା।
ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ େଲାକମାେନ ଚହି୍ନବିା ପୂବର୍ରୁ ଋତ ଉଠି ପଡ଼େିଲ।
େବାୟାଜ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ କଥା େଯପରି େକହ ିନ ଜାଣନି୍ତ େଯ,

ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଏଠାେର ଏହ ିଖଳାେର ଥିଲା।” 15 ଏହା ପେର
େବାୟାଜ ଋତଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭଦର େମଲାଇ ଧର।”
ତହିଁେର ଋତ େମଲାଇ ଧରିଲା ଓ େବାୟାଜ ଏକ ବୁେଶଲ ବାଲିର୍ ତହିଁେର

ଢ଼ାଳି େଦେଲ। ତା’ପେର େସ ତାକୁ ପିଠିେର ପକାଇ େଦେଲ େସ (ସ୍ତ୍ରୀ)
ସହରକୁ େଫରିଗଲା।

16 େଯେତେବେଳ ଋତ ଘରକୁ ଆସଲିା, ତା’ର ଶାଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“େହ େମାର କନ୍ୟା ସବୁକିଛ ିେକମିତ ିେହଲା?”
ତା’ପେର ଋତ େଲାକଟ ିକରିଥିବା ସବୁକିଛ ିବଣ୍ଣର୍ନା କଲା। 17

ତା’ପେର େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହଲିା, “େବାୟାଜ ଏହ ିଯବ ଉପହାର େଦଇଛନି୍ତ।
େବାୟାଜ କହେିଲ, ବନିା ଉପହାରେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଶାଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।”

18 ନୟମୀ କହଲିା, “େହ କନ୍ୟା, ଏହ ିବଷିୟ କ’ଣ େହବ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େଧୖଯର୍୍ୟ ଧର, କାରଣ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ େଶଷ
ନକଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସପିାରିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଦନି ସରିବା
ପୂବର୍ରୁ କ’ଣ େହବ।”

େବାୟାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟ

େବାୟାଜ ନଗର ଦ୍ୱ ାରକୁ ଗଲା ଏବଂ େସଠାେର ବସଲିା, େସ
କହଥିିବା ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟକୁ ଯାଉଥିବାର େଦଖିଲା। େତଣୁ େସ
ତାହାକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଆସ ଏବଂ ଏହଠିାେର ବସ!” େତଣୁ

େସ େଲାକଟ ିଆସଲିା ଓ େସହଠିାେର ବସଲିା।
2 ଏହା ପେର େବାୟାଜ େକେତକ ସାକ୍ଷୀ ଠୂଳ କେଲ। େସମାେନ

ନଗରର ଦଶ ଜଣ ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠ ଥିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଏହଠିାେର ବସ, େତଣୁ େସମାେନ େସଠାେର ବସେିଲ।”

3 େବାୟାଜ େସମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ାକୁ କହଲିା, “ନୟମୀ ପବର୍ତମୟ
େଦଶ େମାୟାବରୁ େଫରିଅଛ।ି ଏବଂ େସ ତା’ର ଭୂମିକୁ ବକିି୍ର  କରିବାର
ଥିଲା, ଯାହାକି ଏଲେିମଲକର ଥିଲା। 4 ଏଠାେର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଓ େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହବିା ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିଛ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ କିଣବିାକୁ ଗ୍ଭହଁ, େତେବ
ଏହାକୁ କିଣ! ଯଦ ିଏହା ତୁେମ୍ଭ କିଣବିାକୁ ନ ଗ୍ଭହଁ, େତେବ େମାେତ କୁହ ଓ

ମୁଁ ଏହାକୁ କିଣବି ିେଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ତୁମ୍ଭ ପେର ମୁଁ ଯଥାଥର୍ େଲାକ
ଯାହାର ଏହ ିଜାଗାକୁ କିଣବିା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛ।ି
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କିଣବିାକୁ ଗ୍ଭହଁ ନାହିଁ, େତେବ ମୁଁ ଏହାକୁ କିଣବି।ି”
5 ଏହା ପେର େବାୟାଜ କହଲିା, “େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ନୟମୀଠାରୁ ଏହି

ଜମି କିଣଛି, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମୃତ େଲାକର ସ୍ତ୍ରୀ େମାୟାବୀୟ ଋତକୁ ହିଁ
ପାଇବ। ମୃତ େଲାକର ଭୂମିର ବଂଶଧର ପାଇବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ବବିାହ
କରିବା ଉଚତି୍। ଏହପିରି ଭାବେର େସହ ିଜମି ମୃତ େଲାକର ନାମେର
ରହଯିିବ।”

6 ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା କହଲିା, “ମୁଁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ। ଯଦଓି
ଏହା େମାର ଅଧିକାର ଅେଟ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପାରିବ ିନାହିଁ। ଯଦ ିମୁଁ ଏହା
କେର, ମୁଁ େମାର ଜମି ହୁଏତ ହରାଇପାେର। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା
କିଣପିାର।” 7 ବହୁ ଦନି ପୂବର୍ରୁ େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର କଠଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦଅିନି୍ତ , ଏହା ଇସ୍ରାଏଲେର ବନ୍ଧକ ସମ୍ପତି୍ତ
ମୁକୁଳାଇବାର ସାକ୍ଷୀ ଅେଟ। 8 ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିେଯେତେବେଳ
େବାୟାଜକୁ “େସହ ିଭୂମି କିଣବିାକୁ” କହଲିା। େସ ତା’ର ପାଦୁକା କାଢ଼ି
ତାଙୁ୍କ େଦଲା।

9 ଏହା ପେର େବାୟାଜ, ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ େସଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆଜି ଆପଣମାେନ ସମେସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଆଜି
ନୟମୀଠାରୁ ସମସ୍ତ କିଣୁଅଛ।ି ଯାହାକି ସବୁ ଏଲେିମଲକ, କିଲେିୟାନ
ଏବଂ ମହେଲାନର ଥିଲା। 10 ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାୟାବ େଦଶୀୟ ମୃତ
ମହେଲାନର ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଋତକୁ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କଲ।ି
ଯାହାଫଳେର ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତର ଜମିଜମା ସବୁ ତା’ର ପରିବାରେର ରହବି।
ଏହ ିପ୍ରକାରେର ମୃତ େଲାକର ନାମ ପୁରାପୁରି ଭୂଲ ିେହବ ନାହିଁ।
ଆପଣମାେନ ସମେସ୍ତ ଆଜି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ।”

11 େତଣୁ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଏବଂ ଫାଟକ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହେିଲ। େସମାେନ କହେିଲ,
“ରାେହଲ ଓ େଲୟାପରି ଯିଏ କି
ଇସ୍ରାଏଲର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ,

େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି
ତୁମ୍ଭର ଗହୃକୁ ଆଣନୁ୍ତ।

ତୁେମ୍ଭ ଏଫ୍ର ାଥାେର ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଓ େବୖଥ୍େଲହମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ହୁଅ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଯୁବତୀ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସନ୍ତାନ େଦେବ,

ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ତାମର ଗଭର୍େର
ଯିହୁଦାେର ଜନି୍ମ ତ େପରସର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ େହଉ।”
13 ଏହପିରି ଭାବେର େବାୟାଜ ଋତକୁ ବବିାହ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ

ଋତକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରେନ୍ତ େସ ଗଭର୍ବତୀ େହଲା, ଏବଂ େସ ଏକ ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦଲା। 14 ସହରର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ନୟମୀକୁ କହେିଲ,
“ଧନ୍ୟ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିସନ୍ତାନ େଦଇଛନି୍ତ।
େସ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର ବଖି୍ୟାତ େହବ।
15 ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ।

ତୁମ୍ଭର େବାହୂ ସାେତାଟ ିପୁତ୍ର ଅେପକ୍ଷା
ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କରିବ।”
16 ନୟମୀ େସହ ିବାଳକକୁ େକାଳାଇ େନଲା ଏବଂ ତା’ର ପ୍ରତପିାଳନ

କଲା। 17 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ନୟମୀର ଏକ
ପୁତ୍ର ଅଛ।ି” େତଣୁ େସମାେନ ତା’ର ନାମ େଦେଲ, ଓେବଦ୍। େସ ଥିଲା
ଯିଶୟର ପିତା ଏବଂ ଯିଶୟ ଥିଲା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ପିତା।

ଋତ ଏବଂ େବାୟାଜର ପରିବାର

18 େପରସର ବଂଶାବଳୀ ଏହ ିପ୍ରକାର,
େପରସର ପୁତ୍ର ହେିଷ୍ରାଣ,
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19 ହେିଷ୍ରାଣର ପୁତ୍ର ଅରାମ
ଓ ଅରାମର ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀନାଦବ,
20 ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ୍
ଓ ନହେଶାନର ପୁତ୍ର ସଲ୍େମାନ,

21 ସଲ୍େମାନର ପୁତ୍ର େବାୟାଜ
ଓ େବାୟାଜର ପୁତ୍ର ଓେବଦ,
22 ଓେବଦର ପୁତ୍ର ଯିଶୟ
ଓ ଯିଶୟର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ।

ଋତର ବବିରଣ ପୁସ୍ତକ 4:19 211 ଋତର ବବିରଣ ପୁସ୍ତକ 4:22



1

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ

ଇଲ୍କାନା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୀେଲାଠାେର ଉପାସନା କେଲ

ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶର ରାମାଠାେର ଜେଣ େଲାକ ବାସ
କରୁଥିେଲ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଇଲ୍କାନା। ଇଲ୍କାନା ସୂଫ
ପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ। ଇଲ୍କାନା ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏ

ଇଲୀହର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏ େତାହର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏ ସୂଫର ପୁତ୍ର ଥିଲା
ଓ ଏମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ।

2 ଇଲ୍କାନାର ଦୁଇଟ ିସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ, ଜଣକର ନାମ ଥିଲା ହାନ୍ନ ା ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣକର ନାମ ଥିଲା ପନନି୍ନ ା। ପିନି୍ନ ନାର ପିଲାପିଲ ିଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ହାନ୍ନ ାର
େକୗଣସ ିପିଲାପିଲ ିନ ଥିେଲ।

3 ପ୍ରତ ିବଷର୍ ଇଲ୍କାନା ତା’ର ନଜି ସହର ରାମାକୁ ଛାଡ଼ ିଶୀେଲାକୁ
ଯାଉଥିଲା, ଶୀେଲାେର ଥିବା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ
ଉତ୍ସଗର୍ ପାଇଁ ଓ ଉପାସନା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଯାଉଥିଲା। େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ଏଲଙି୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଥିେଲ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା,
ହଫ୍ନ ିଓ ପୀନହସ୍। 4 ପ୍ରେତ୍ୟକଥର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କଲାପେର
େସଥିରୁ କିଛ ିଅଂଶ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ପନନି୍ନ ା ଏବଂ ତା’ର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ େଦଉଥିଲା। 5 ଇଲ୍କାନା ମଧ୍ୟ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ହାନ୍ନ ାକୁ ତା’ର
ଦୁଇଗଣୁ ଅଂଶ େଦଉଥିଲା। କାରଣ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହାନ୍ନ ାକୁ େସ ବାସ୍ତବେର
େପ୍ରମ କରୁଥିଲା। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ େକାଳେର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନସନ୍ତତି
େଦଇ ନ ଥିେଲ।

ପନନି୍ନ ା ହାନ୍ନ ାକୁ େଧୖଯର୍୍ୟଚୁ୍ୟତ କଲା

6 ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନ ା େକାଳେର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ େଦଇ ନ ଥିେଲ, େତଣୁ
ପନନି୍ନ ା ତାକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବରିକି୍ତ କରୁଥିଲା। 7

େଯେତେବେଳ େସହ ିପରିବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଉଥିେଲ ପ୍ରତ ିବଷର୍
ଏହପିରି େହଉଥିଲା। ପନନି୍ନ ା ହାନ୍ନ ାକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଥିଲା। େତଣୁ େସ
କ୍ରନ୍ଦନ କଲା ଓ କିଛ ିଖାଇଲା ନାହିଁ। 8 ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ଇଲ୍କାନା ପଗ୍ଭରୁ
ଥିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କାନୁ୍ଦଛ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କିଛ ିଖାଉ ନାହଁ? ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ, ତୁେମ୍ଭ ଭାବବିା ଉଚତି୍ େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଦଶ ଜଣ ପୁତ୍ର ପାଇବା ସକ୍ଷମ।”

ହାନ୍ନ ାର ପ୍ରାଥର୍ନା

9 ଖାଇପିଇ ସାରିବା ପେର ହାନ୍ନ ା ଚୁପ୍ଗ୍ଭପ୍ ଭାବେର ଉଠିଯାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଗଲା। ଏଲ ିଯିଏ କି ଧମର୍ଯାଜକ
ଥିେଲ, େସ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରର ଫାଟକ ନକିଟେର ବସି
ରହଥିିଲା। 10 ହାନ୍ନ ା ଭାରି ଦୁଃଖିନୀ ଥିଲା। େସ େଯେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲା, େସ ବହୁତ କାନୁ୍ଦଥିଲା। 11 େସ ଏହା
କହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲା, “ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁଥାଅ ମୁଁ େକେତ ଦୁଃଖୀ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦାସୀକୁ ମେନ
ରଖିଥାଅ, େତେବ େମାେତ ଏକ ପୁତ୍ର ଦଅି। ତା’େହେଲ ମୁଁ େସହ ିପୁତ୍ରଟକୁି
ତୁମ୍ଭଠାେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।ି େସ ତା’ର ଜୀବନସାରା ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବ।
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଏବଂ ସୁରା ନାସରୀୟ ତୁଲ୍ୟ ପିଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ର
ବାଳ କାଟବିା ପାଇଁ େକୗଣସ ିକ୍ଷୁର ତା’ର ମୁଣ୍ଡେର ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ।”

12 େଯେତେବେଳ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଦୀଘର୍ ସମୟ ଧରି ଏହପିରି ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥିଲା, ଏଲ ିତା’ର ପାଟକୁି େଦଖୁଥିେଲ। 13 େସହ ିସମୟେର ହାନ୍ନ ା
ମେନ ମେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲା। େକବଳ ତା’ର
ଓଷ୍ଠ ହଲୁଥିଲା। ମାତ୍ର ତା’ର ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉ ନ ଥିଲା। େତଣୁ େସ
ଗଭୀର ଭାବେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାପାନ କରିଛ ିେବାଲ ିଏଲ ିଭାବେିଲ। 14 ଏଲି
ହାନ୍ନ ାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େକେତକାଳ ମାତାଲ େହଉଥିବ?
ଦ୍ରକ୍ଷାରସରୁ ଦୂେରଇ ରୁହ।”

15 ହାନ୍ନ ା ଉତ୍ତର େଦଲା, “ନା, େମାର ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜେଣ ଦୁଃଖିନୀ
ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆପଣାର ପ୍ରାଣ େବଦନା ଢ଼ାଳୁଥିଲ।ି 16 ଆପଣା ଦାସୀକୁ କୁଚରିତ୍ରା ଭାବ
ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଚନି୍ତ ା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଜଣାଉଥିଲ।ି
କାରଣ େମାର ଅେନକ ସମସ୍ୟା ଅଛ ିଏବଂ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ।”

17 ତହିଁେର ଏଲ ିଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଶାନି୍ତେର ଯାଅ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ମାଗିଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମନସ୍କାମନା
ପୁରଣ କରନୁ୍ତ।”

18 ତା’ପେର େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ ଆଖିେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।” ଆଉ େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଆପଣା ପଥେର ଗଲା ଓ
େଭାଜନ କଲା ଏବଂ ତା’ର ମୁହଁ ଆଉ ବଷିଣ୍ଣର୍ େହଲା ନାହିଁ।

19 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଇଲ୍କାନା ଉଠି, ଆପଣା ପରିବାର ସହ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରି ଆପଣା ଗହୃ ରାମାକୁ େଫରିଗେଲ।

ଶାମୁେୟଲର ଜନ୍ମ

ତା’ପେର ଇଲ୍କାନା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ହାନ୍ନ ା ସହତି ସହବାସ କଲା ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନ ାକୁ ସ୍ମରଣ କେଲ। 20 ଏହା ପେର େସହ ିସମୟେର
ପରବଷର୍ ହାନ୍ନ ା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାଗିଥିଲ,ି “େସ
ତାହାର ନାମ ଶାମୁେୟଲ ଡ଼ାକିଲା।”

21 ଏହା ପେର ଇଲ୍କାନା ଓ ତାହାର ପରିବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂଣ୍ଣର୍ତା କରିବାକୁ ଗେଲ। 22

କିନୁ୍ତ ହାନ୍ନ ା ଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ େସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହଲିା, “ବାଳକ
ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ଲିା ପେର ମୁଁ ତାକୁ େନଇଯିବ।ି ତା’ପେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବ ଓ େସଠାେର ସବର୍ଦା ରହବି।”

23 ତା’ପେର ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ଇଲ୍କାନା ତାକୁ କହଲିା, “ଯାହା ତୁେମ୍ଭ
ଉତ୍ତମ ଭାବ ତାହା କର। ପିଲାଟ ିସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏଠାେର ରୁହ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରନୁ୍ତ ।” େତଣୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗହୃେର ରହଲିା ଓ
ପିଲାର େଦଖାଗ୍ଭହଁା କଲା।

ହାନ୍ନ ା ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଶୀେଲାଠାେର ଏଲିଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଲା

24 ଏହା ପେର େସ ତାହାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲା ଓ ତନିି
େଗାବତ୍ସ ଓ ଏକ ଐଫା ମଇଦା ଓ ଏକ େବାତଲ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତା’ ସହତି
ପିଲାଟକୁି ଶୀେଲାସି୍ଥତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣଲିା। େସେତେବେଳ ବାଳକଟି
େଛାଟ ଥିଲା।

25 ତହିଁେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
େଗାବତ୍ସ ବଧ କେଲ ଓ ବାଳକକୁ ଏଲ ିନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 26 ତା’ପେର
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ହାନ୍ନ ା ଏଲୟିକୁ କହଲିା, “ମହାଶୟ ମୁଁ ବାସ୍ତବେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯିଏ
କି ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ଛଡି଼ା େହଉଥିଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲା। 27

ମୁଁ ଏହ ିବାଳକ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଥିଲ,ି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ମଞ୍ଜରୁ
କରିଛନି୍ତ। 28 େସଥିପାଇଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରିବା
ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ।ି େସ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବ।”
ଏହା ପେର େସମାେନ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ପ୍ରଣାମ କେଲ।

ହାନ୍ନ ା ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା

ହାନ୍ନ ା ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା,
“େମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ମହାଉଲ୍ଲ ାସ କରୁଅଛ।ି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ମୁଁ େମାର ବହୁତ ଶକି୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି

ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରୁଛ।ି
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସୀ।
2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପବତି୍ର ଆଉ େକହ ିନାହିଁ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।
ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େକୗଣସ ିେଶୖଳ ନାହିଁ।
3 ନଜି ବୃଥାଗବର୍ ବନ୍ଦ କର।
ଅହଂକାର ଭାବେର କହବିା ବନ୍ଦ କର।

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଜ୍ଞ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ
େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କମର୍ ଅନୁଯାୟୀ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
4 ବୀରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଅଛି
ଓ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଦୁବର୍ଳ େଲାକମାେନ ବଳଶାଳୀ େହାଇଛନି୍ତ।
5 େଯଉଁମାେନ, େବଶି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିେଲ,
ବତ୍ତର୍ମାନ ନଶି୍ଚୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିେବ।

ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ େଯଉଁମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ଥିେଲ,
େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ଅଛନି୍ତ।

ବନ୍ଧ୍ୟା ସପ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଅଛି
ଓ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଯାହାର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଥିଲା
େସ ଦୁଃଖିତା େହାଇଅଛ।ି
6 ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ ହୁଅ
ଓ େସ ପୁନବର୍ାର େଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ େଫରାଇ ଆଣ ିପାରନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କବରକୁ ପଠାନି୍ତ
ଓ କବରରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଠାଇ ଆଣପିାରନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଦି୍ଧର୍ନ କରନି୍ତ
ବା ଧନବାନ୍ କରାନି୍ତ।

େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରନି୍ତ
କିମ୍ୱା େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ କରାନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନି୍ତ।
େସ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଠାଇେବ।

େସ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ସହତି
ଓ କୁଳୀନ ଅତୀଥିମାନଙ୍କ ସହତି ବସବିା ପାଇଁ ଉେଠଇ ଦଅିନି୍ତ
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବ୍ର ହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ସମୁଦାୟ

ବ୍ର ହ୍ମାଣ୍ତ ତାଙ୍କର ଅେଟ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଝୁଣି୍ଟବାରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଝୁଣି୍ଟପଡ଼ନି୍ତ ଓ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେର

ନାହିଁ।
10 େଯଉଁମାେନ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ପ୍ରତବିାଦ କରନି୍ତ ,

େସମାେନ ଭଗ୍ନ େହେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଜର୍ନ

କରିେବ।
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ

ଓ େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ବଳ େଦେବ।
େସ ତାଙ୍କର ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରିେବ।”
11 ଏହା ପେର ଇଲ୍କାନା ରାମାସି୍ଥତ ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲା। କିନୁ୍ତ

ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ ଯାଜକ ଏଲ ିଅଧୀନେର ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା
କଲା।

ଏଲିଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ରମାେନ

12 ଏଲଙି୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ପାପୀ ଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭଙୁ୍କ
ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ । 13 େସହ ିଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏପରି
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚତି୍। େଯେତେବେଳ େକହ ିଜେଣ ବଳିଦାନ କେଲ
ମାଂସ ସଦି୍ଧ େହବା ସମୟେର ଯାଜକର ଦାସ ହସ୍ତେର ତି୍ରଶୁଳ ଧରି ଆେସ।
14 ଆଉ ଯାଜକର େସବକ ମାଂସକୁ ତସଲା ବା ହଣ୍ଡାରୁ ବାହାର କରିବା
ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଗ୍ଭମୁଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚତି୍। କଣ୍ଟା ଗ୍ଭମୁଚ ଦ୍ୱ ାରା
େଯତକିି େସବକ ଆଣ ିଥାଏ େକବଳ େସତକିି ହିଁ ଯାଜକ େନବା ଉଚତି୍।
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଶିେଲାକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ
ଆସନି୍ତ , ଏହା ଯାହାକି ଯାଜକଗଣ େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରତ ିକରିବା ଉଚତି୍। 15

କିନୁ୍ତ ଯାଜକଗଣ େଯପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚତି୍, ଏଲରି ପୁତ୍ରଗଣ
େସପରି ବ୍ୟବହାର କେଲ ନାହିଁ। ଏପରିକି େସହ ିମାଂସର େମଦ
ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଦଗ୍ଧ େହବା ପୂବର୍ରୁ, େସମାନଙ୍କର େସବକମାେନ େସହି
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ପାଖକୁ ଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “େପାଡ଼ବିା
ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କିଛ ିମାଂସ ଦଅି। ଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରନ୍ଧା ମାଂସ
ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ। େକବଳ କଞ୍ଚାମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରିେବ।”

16 ଏଥିେର େଯେବ େସ େଲାକ ତାହାକୁ କେହ, “ପ୍ରଥେମ େମଦ
ଦଗ୍ଧ େହବାକୁ ଦଅି, ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େଯେତ ଗ୍ଭହଁ େସେତ ନଅି।”
େତେବ େସ ଯାଜକର େସବକ କହଥିାଏ। ମାତ୍ର “ଏହକି୍ଷଣ ିତାହା େମାେତ
େଦବାକୁ େହବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନ ଦଅି, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଜାର୍ କରି
େନଇଯିବ।ି”

17 ଏହରୂିପେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର େସହ ିଏଲଙି୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର
ପାପ ଅତ ିଭାରି େହଲା କାରଣ େସହ ିେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େନୖେବଦ୍ୟ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କେଲ।

18 େସ ସମୟେର ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ ଶୁକ୍ଳ  ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କେଲ। 19 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାତା ପ୍ରତ ିବଷର୍
ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ସେଙ୍ଗ ବାଷିର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଆସବିା େବେଳ େସ
ଶାମୁେୟଲ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସାନ ବସ୍ତ୍ର ବନାଇଥିବା, ତାହା େସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆଣବି।

20 ପୁଣ ିଏଲ ିଇଲ୍କାନାକୁ ଓ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପ୍ରତ ିେଗାଟଏି ପିଲା ପାଇଁ
ଆଶୀବର୍ାଦ େହଉ, ହନାହାବ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନଆି େହଉ
ଏବଂ ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦେଲ।”
ଏହା ପେର େସମାେନ ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ। 21 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ

ହାନ୍ନ ା ପ୍ରତ ିଦୟା କେଲ ଓ େସ ତନି ିପୁତ୍ର ଓ ଦୁଇ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା।
ଏଥି ମଧ୍ୟେର ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ବଢ଼ଲିା।

ଏଲି ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବାେର ବଫିଳ େହେଲ

22 ଏଲ ିଅତ ିବୃଦ୍ଧ େହେଲ। ପୁଣ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାହା ଯାହା କେଲ ଓ ଯିଏ କି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ
ନକିଟେର େସବା କାରୀଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହତି କିପରି ଶୟନ କେଲ, ଏସବୁ
କଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶୁଣା େହଲା।

23 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏପରି
କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ନାନା ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣଅିଛ।ି 24 ନାହିଁ, ନାହିଁ, େମାର ପୁତ୍ରମାେନ, ମୁଁ
େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣୁଅଛ,ି ଭଲ ନୁେହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞାଲଂଘନ କରାଉଅଛ। 25 ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ଅନ୍ୟ
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ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ହୁଏତ
ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କେର, େତେବ କିଏ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ?”
ତଥାପି େସମାେନ ପିତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନଙୁ୍କ

ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା।
26 କିନୁ୍ତ ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ କ୍ରେମ କ୍ରେମ ବଡ଼ େହଲା ଆଉ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର େହଲା।

ଏଲିଙ୍କ ପରିବାର ବଷିୟେର ଭୟଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

27 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ େଲାକ ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , ‘େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ମିଶରେର ଫାେରାର ଦାସତ୍ୱ େର ଥିେଲ। େସ ସମୟେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଆବଭିର୍ାବ େହଲ।ି 28 ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭର
ପରିବାରବଗର୍କୁ େମାର ଯାଜକ େହାଇ େସବା କରିବାକୁ, ଏେଫାଦ ପରିଧାନ
କରିବାକୁ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଧୂପ ଜଳାଇବାକୁ ମୁଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ।ି
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ନୟିମ େଦଲ ିେଯ, େମା’ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିବା ମାଂସ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମ୍ଭ
ପରିବାରବଗର୍କୁ ଦଆିଯିବ। 29 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େମାର
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ ଯାହାକି େମା’ ମନି୍ଦରେର
ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ େବାଲ ିମୁଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ?ି ପୁଣ ିକାହିଁକି ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ େଦଉଛ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େମା’
ସକାେଶ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିବା ବଳିର ଅଂଶ ଓ େମଦ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ
େନଉଛ?’

30 “ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ଗହୃରୁ ଓ
ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃରୁ ଚରିଦନି ପାଇଁ େମାର ଯାଜକ େହବ େବାଲ ିମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କଲ।ି କିନୁ୍ତ ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତାହା ଆଉ େକେବ ଘଟବି ନାହିଁ।
କାରଣ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ , ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
କରିବ।ି କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଅସମ୍ମାନ
କରାଯିବ। 31 ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପିତୃଗହୃର ଶକି୍ତ କାଟ ିପକାଇବ,ି େସହ ିଦନି ଆସୁଅଛ,ି ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର ଜେଣ ବ ିବୃଦ୍ଧ େଲାକ ରହବି ନାହିଁ। 32 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଗହୃେର ଦୁଃଖ େଦଖିବ; ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର େକହ ିକଦାପି ବୃଦ୍ଧ େହେବ
ନାହିଁ। 33 ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଂଶଧରଗଣଙୁ୍କ ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦରୁି
ଆସୁଥିବା ମୁଁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ ିନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େମାର
ଯଜ୍ଞେବଦେିର େସବା କରିବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ
କାନୁ୍ଦଥିେବ ଓ େଶାକ କରୁଥିେବ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାଂଶ ବଂଶଧରଗଣ
େସମାନଙ୍କର େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ମରିେବ। 34 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଦୁଇପୁତ୍ର
ହଫ୍ନ ିଓ ପିନହସ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟବି, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ
େହବ। େସ ଦୁେହଁ ଏକ ଦନିେର ମରିେବ। 35 ପୁଣ ିମୁଁ େମା’ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ିଯିଏ େମା’ ମନ ଓ େମା’ ହୃଦୟ
ଅନୁସାେର କମର୍ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାହାର ଗହୃ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ ିଏବଂ େସ
େମାର ମେନାନୀତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା େସବା କରିବ। 36 ଆଉ
ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରଗଣ ଯାଜକ ନକିଟେର ଆସ ିତାଙୁ୍କ ଜବାବ
କରିେବ, “ଦୟାକରି େମାେତ ଯାଜକ ଭାବେର କିଛ ିକାମ ଦଅିନୁ୍ତ, ଯାହା
ଫଳେର ମୁଁ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଓ କିଛ ିଟଙ୍କା େରାଜଗାର କରି ପାରିବ।ି”’”

ଶାମୁେୟଲକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରା

ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ ଏଲଙି୍କ ଅଧୀନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା
କେଲ। େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଦଶର୍ନ ଦୁଲର୍ଭ
ଥିଲା।

2 ଏହ ିସମୟେର ଏଲଙି୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧୁନୁ୍ଦଳା େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ େସ
େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଏକ ଦନି େସ ଆପଣା ସ୍ଥାନେର େଶାଇଥିେଲ। 3

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଥାଏ, ଏମନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲଭିବିା ପୂବର୍ରୁ େଯେତେବେଳ
ଶାମୁେୟଲ େଶାଇଥିେଲ, 4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲକୁ
ଡ଼ାକିେଲ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି” 5

ଶାମୁେୟଲ ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଧାଇଁଯାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ,ି
ଆପଣ େମାେତ ଡ଼ାକିେଲ?”
େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକି ନାହିଁ, େଫରିଯାଅ ଓ ଶୁଅ।”
ଏବଂ େସ େଶାଇେଲ। 6 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ “ଶାମୁେୟଲ” େବାଲି

ଆଉ ଥେର ଡ଼ାକିେଲ, ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
କିହେିଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ,ି ଆପଣ େମାେତ ଡ଼ାକିେଲ?”
େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ େମାର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକି ନାହିଁ,

େଫରିଯାଅ ଓ ଶୁଅ।”
7 େସ ସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିଲା, କାରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠାେର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ନ ଥିେଲ।
8 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ତୃତୀୟ ଥର ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ

ଡ଼ାକିେଲ। ତହୁଁ େସ ଉଠି ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର
ଅଛ ିଆପଣ େମାେତ ଡ଼ାକିେଲ ପରା,”
ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ବାଳକକୁ ଡ଼ାକୁଅଛନି୍ତ ଏହା ଏଲ ିବୁଝେିଲ। 9

େତଣୁ ଏଲ ିଶାମୁେୟଲକୁ କହେିଲ, “ଯାଇ ଶୁଅ, େଯେବ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ଡ଼ାକନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କହନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଶୁଣୁଅଛ।ି’”
ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ ଆପଣା ସ୍ଥାନେର େଶାଇେଲ। 10 ଏହା ପେର

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସେିଲ ଏବଂ େସଠାେର ଛଡି଼ା େହେଲ, ଆଗ ଥର ପରି େସ
“ଶାମୁେୟଲ, ଶାମୁେୟଲ” େବାଲ ିଡ଼ାକିେଲ।
ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାେତ କୁହନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ

ଶୁଣୁଅଛ।ି”
11 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ

ଇସ୍ରାଏଲେର କିଛ ିେଗାେଟ କରିବ,ି େସହ ିସମେସ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ଏବଷିୟେର ଶୁଣେିବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିେବ। 12 ମୁଁ ଏଲରି ପରିବାରକୁ
ଯାହା ଯାହା କହୁଅଛ ିେସ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁରଣ କରିବ।
13 ମୁଁ ତାକୁ କହଅିଛ ିେଯ, ମୁଁ ଚରିଦନି ତା’ର ବଂଶକୁ ଦଣ୍ତ େଦବ,ି
େଯେହତୁ ତା’ର ଅପରାଧ ତାକୁ ଜଣା ଅଛ।ି େସ ଜାଣଲିା େଯ, େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କରୁଛନି୍ତ ଓ କହୁଛନି୍ତ। ତଥାପି ଏଲ ିତା’ର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। 14 ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ, ଏଲରି
ପରିବାର ପାପ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ ଦ୍ୱ ାରା
େକେବ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ େହବ ନାହିଁ।”

15 ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ େଶାଇବାକୁ ଗେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରଦ୍ୱ ାର
ଫିଟାଇବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ। ଏଲଙୁି୍କ େସହ ିଦଶର୍ନ ବଷିୟ ଜଣାଇବାକୁ
ଶାମୁେୟଲ ଭୟକେଲ।

16 ଏଥୁ, “େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଶାମୁେୟଲ,” ଏହା କହ ିଏଲି
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ।
ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି”
17 ତା’ପେର େସ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କି କଥା କହେିଲ? ମୁଁ

ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି କିଛ ିନ ଲୁଗ୍ଭଇ େମାେତ କୁହ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବାତ୍ତର୍ା ଯଦ ିକିଛ ିେମା’ଠାେର ଲୁଗ୍ଭଅ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦେବ।”

18 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ କିଛ ିଗପୁ୍ତ ନ କରି ତାହାଙୁ୍କ ସବୁକଥା
ଜଣାଇେଲ।
ତା’ପେର ଏଲ ିକହେିଲ, “େସ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଭାବନି୍ତ ତାହା

ଯଥାଥର୍, ତାହା େସ କରନୁ୍ତ।”
19 ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ ବଡ଼ େହେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ

ରହେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ ମିଛ େହବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।
20 ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େବାଲି
ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜ୍ଞାତ େହେଲ। 21
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ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାେର ପୁନବର୍ାର ଶାମୁେୟଲକୁ ଦଶର୍ନ େଦେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାେର ଶାମୁେୟଲ ନକିଟେର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ
ପ୍ରକାଶ କେଲ।

ଆଉ ଶାମୁେୟଲର କଥା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚଳିତ
େହଲା। ଏଲ ିବୃଦ୍ଧ େହେଲ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କୁକାଯର୍୍ୟ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କେଲ

ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ଏବନ୍-ଏଜର ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ
ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଅେଫ୍ରକେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 2 ଏହା ପେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ

େହେଲ; ଓ 4000 େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 3

ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଗଣ ଛାଉଣ ିନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
ତା’ପେର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ କେଲ? ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଶିେଲାଠାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ଆଣବିା। ଏହପିରି ଭାବେର, େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆସେିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା
କରିେବ।”

4 ତା’ପେର େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୀେଲାକୁ ପଠାଇ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଆଣେିଲ। ସନୁି୍ଦକର ଉପେର କିରୂବ ଦୂତଗଣ
ଥିେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ପରି ଏଲଙି୍କର ଦୁଇପୁତ୍ର ହଫ୍ନି
ଓ ପୀନହସ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସେଙ୍ଗ ଆସେିଲ।

5 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଛାଉଣକିି ଆସେନ୍ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଏପରି ମହା ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ, େଯ ପୃଥିବୀ କମି୍ପଲା। 6 ତହୁଁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସହ ିଜୟଧ୍ୱନ ିଶୁଣ ିକହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ
ଛାଉଣେିର ଏହ ିମହାଜୟଧ୍ୱନରି ଅଭପି୍ରାୟ କ’ଣ?”
ଆଉ େସମାେନ ଜାଣେିଲ, େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଇସ୍ରାଏଲର

ଛାଉଣକିି ଅଣାଗଲା। 7 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଭୀତ େହାଇ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ଛାଉଣକିି ଆସ ିଅଛନି୍ତ , ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ କହେିଲ,
ହାୟ! ଆେମ୍ଭମାେନ ଅସୁବଧିାେର ଅଛୁ। ଏହା ପୂବର୍ରୁ ଏପରି େକେବ େହାଇ
ନାହିଁ। 8 ହାୟ! ଏହ ିବଳବାନ୍ େଦବଗଣ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଏ
ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଏହ ିେଦବଗଣ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଭୟଙ୍କର େରାଗ ଓ ମହାମାରୀ
ଦ୍ୱ ାରା ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିଥିେଲ। 9 େହ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ପୁରୁଷ ପଣେର ଯୁଦ୍ଧ କର।
ତହିଁେର ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର ଦାସ େହାଇଥିେଲ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କର ଦାସ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରୁଷତ୍ୱ
ପ୍ରକାଶ କର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କର।”

10 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ପରାସ୍ତ େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ େଫରିଗେଲ,
େସେତେବେଳ ଅତ ିମହାସଂହାର େହଲା, କାରଣ େସଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର
30,000 ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ ମରି ପଡ଼େିଲ। 11 ପୁଣ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ଧରିେଲ। ଆଉ ଏଲଙି୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନି
ଓ ପୀନହସ୍ ହତ େହେଲ।

12 େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ବନି୍ୟାମୀନୟି େଲାକ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି
େଦଲା ଓ ସାରା ରାସ୍ତାେର ଶୀେଲା ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ଲିା। ତା’ର ବସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି
ଚରିିଗଲା ଏବଂ ତା’ର ମସ୍ତକେର ମାଟ ିଥିଲା। େସହ ିଦନି େସ ଶୀେଲାେର
ପହଞ୍ଚଲିା 13 େସହ ିସମୟେର ଏଲ ିଫାଟକ ପାଖେର ବସ ିଅେପକ୍ଷା
କରିଥିେଲ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ
ଉତ୍କଣି୍ଠତ ଥିଲା। ଇତ୍ୟବସରେର େସହେିଲାକ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା ଏବଂ
ନଗରଯାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କାନି୍ଦ ଉଠିେଲ। 14 ତା’ପେର ଏଲ ିେସହ ିକ୍ରନ୍ଦନ
ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିକହେିଲ, “ଏହ ିେକାଳାହଳ ଶବ୍ଦର ଅଭପି୍ରାୟ କ’ଣ?” ତହୁଁ

େସହ ିେଲାକ ଶୀଘ୍ର ଏଲଙୁି୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା। 15 େସ ସମୟେର ଏଲି
ଅଠାନେବ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ ଅନ୍ଧ େହାଇଥିବାରୁ େସ େଦଖି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 16 ତା’ପେର େସହ ିେଲାକଟ ିଏଲଙୁି୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଏକ
େସୖନ୍ୟ ଯିଏ କି ଏେବ ଯୁଦ୍ଧରୁ େଫରି ଆସଲି।ି” ମୁଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରୁ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇ ଆସଲି।ି
ତା’ପେର ଏଲ ିତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ପୁତ୍ର, କ’ଣ େହଲା?”
17 ତହୁଁ ସମାଗ୍ଭର ଆଣଥିିବା େଲାକ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ଇସ୍ରାଏଲ

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ େସୖନ୍ୟ ହରାଇେଲ। ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନି
ଓ ପୀନହସ୍ ମେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ
େନଇଗେଲ।”

18 େଯେତେବେଳ ଏଲ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟେର
ଶୁଣେିଲ, ଏଲ ିଆପଣା େଚୗକି ପଛଆେଡ଼ ପଡ଼ଗିେଲ, ତହୁଁ ତାଙ୍କର େବକ
ଭାଙି୍ଗଗଲା ଓ େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, କାରଣ େସ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଭାରୀ ଥିେଲ।
େସ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ।

େଗୗରବ ସମାପ୍ତ େହାଇଗଲା

19 େସ ସମୟେର ଏଲରି ପୁତ୍ରବଧୂ ପୀନହସ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ବତୀ ଥିଲା ଓ
ତା’ର ପ୍ରସବକାଳ ନକିଟ ଥିଲା ଏହା ଶୁଣବିା ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର
ସନୁି୍ଦକ ଧରା ପଡ଼ଲିା। ତା’ର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଅତି
ପ୍ରସବକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରୁ କରୁ େସ ପ୍ରସବ କଲା। 20 ତା’ପେର
ପ୍ରାୟ ତାହାର ମରଣ େହଲାପରି, ତାହା ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାକୁ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ
କରିଅଛ,”
ମାତ୍ର େସ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦଲା ନାହିଁ କିଅବା ତହିଁେର ମନ େଦଲା ନାହିଁ।

21 େସ େସହ ିବାଳକର ନାମ ଐ-କାେବାଦ୍ େଦଲା। ତା’ର ଅଥର୍,
“ଇସ୍ରାଏଲରୁ େଗୗରବ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛ।ି”ଏହା ଧାରଣା ଦଏି େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ସନୁି୍ଦକ ଧରା ପଡ଼ଛି ିଏବଂ ତା’ର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିେଲ।
22 ଏବଂ େସ କହଲିା, “ଇସ୍ରାଏଲରୁ େଗୗରବ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛ,ି” କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ବହ ିନଆିଗଲା।

ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଲା

ଏଥି ମଧ୍ୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ
ଏବନ୍-ଏଜରରୁ ଅସ୍େଦାଦକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ। 2 ତହିଁ
ଉତ୍ତାରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େନଇ

ଦାେଗାନ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣ ିଦାେଗାନ୍ େଦବତା ନକିଟେର ରଖିେଲ। 3 ତହିଁ
ପରଦନି ଅସ୍େଦାଦର େଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ ଏବଂ େଦଖିେଲ,
ଦାେଗାନ୍ର ମୂତ୍ତିର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁମାଡ଼ ିଭୂମିେର
ପଡ଼ଅିଛ।ି
ଦାେଗାନ୍ର େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ଉଠାଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ରଖିେଲ। 4

ପୁଣ ିେସମାେନ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର େଯେତେବେଳ ଉଠିେଲ ଦାେଗାନ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ଥିିଲା ଏବଂ
ବାହୁଗଡୁ଼କି ଓ ମୁଣ୍ଡ କଟା େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ଉପେର ପଡ଼ଥିିଲା।
କିନୁ୍ତ ତାହାର ଗଣି୍ତ େଗାଟଏି ଖଣ୍ତ େହାଇ ରହଥିିଲା। 5 ଏଥିପାଇଁ
ଦାେଗାନ୍ର ଯାଜକମାେନ ଅବା େଯଉଁମାେନ ଦାେଗାନ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଆସନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅସ୍େଦାଦସି୍ଥତ ଦାେଗାନ୍ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧକୁ
ମାଡ଼ନି୍ତ ନାହିଁ।

6 ଅସ୍େଦାଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଓ େସମାନଙ୍କର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କର
ଜୀବନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଠିନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ନାନା କଷ୍ଟ େଦେଲ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଅଶର୍େରାଗେର ଆଘାତ କେଲ। େସ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମୂଷାଗଡୁ଼କି ପେଠଇେଲ, ଯାହାକି େସମାନଙ୍କର ଜାହାଜଗଡୁ଼କିେର ଓ
େଦଶେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଗେଲ। ଫଳେର େଲାକମାେନ ଡ଼ରିଗେଲ। 7

ଏହପିରି ଅସ୍େଦାଦୀୟ େଲାକମାେନ ଯାହାସବୁ ଘଟଯିାଉଥିଲା େଦଖିେଲ
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ଏବଂ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ରହବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ଆମ୍ଭ େଦବତା
ଦାେଗାନ୍ ଉପେର ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ନଷୁି୍ଠର େହାଇଅଛ।ି”

8 ଏଣୁ େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ କରି କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବା?”
ତହିଁେର େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଗାଥ୍କୁ ନଆିଯାଉ।” ତା’ପେର େସମାେନ େସଠାକୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େନଇଗେଲ।

9 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହା େନଇଗଲା ପେର ଏପରି େହଲା େଯ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଗାଥ୍ ନଗରକୁ ଭୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଆଘାତ କଲା; ପୁଣି
େସ ନଗରସ୍ଥ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଉଭୟଙୁ୍କ େସ େକ୍ଳଶ େଦେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କଠାେର ଅଶର୍େରାଗ ବାହାରିଲା। 10 ଏହା ପେର େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଇେକ୍ର ାଣକୁ ପଠାଇେଲ।
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଆସଲିା।

ଇେକ୍ର ାଣୀୟମାେନ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର
ସନୁି୍ଦକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣଛି।” 11 ଏେହତୁ େସମାେନ େଲାକ
ପଠାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଏକତି୍ରତ କରି କହେିଲ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପଠାଇ ଦଅି, ତାହା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ
େଫରିଯାଉ। ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା ନ କରୁ,”
କାରଣ ନଗରର ସବୁଆେଡ଼ ମୃତୁ୍ୟଜନତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନି୍ମ  ଥିଲା।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ େସଠାେର ଅତ ିଭାରି ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିେଯଉଁ
େଲାକମାେନ ମେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ଅଶର୍େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େହେଲ; ଆଉ
ନଗରର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉଠିଲା।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ନଜି ଘରକୁ ପଠାଇ ଦଆିଗଲା

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ସାତ
ମାସ ରହଲିା। 2 ତା’ପେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ, ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ସନୁି୍ଦକ ସହ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ?” ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଅ, କିପରି ଭାବେର ଏହାକୁ େଫରାଇବାକୁ େହବ।

3 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େଫରାଇ େଦବ, େତେବ ତାହା ଖାଲ ିପଠାଅ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପାପରୁ ଦୂେରଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ସହତି ଉପହାର ଓ
େନୖେବଦ୍ୟ ପଠାଅ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସ୍ଥ େହବ ଓ ପବତି୍ର େହବ,
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ କଳ୍ପନା କରିବ, କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ
େଦବା ବନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ।”

4 ତା’ପେର େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା େଦବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ କି ପ୍ରକାର ଉପହାର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଠାଇବା
ଉଚତି୍?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପାେଞ୍ଚାଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ଅଶର୍ ଏବଂ ପାେଞ୍ଚାଟି

ସୁବଣ୍ଣର୍ର ମୂଷା, ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସକଗଣ ଏକ ପ୍ରକାର
େରାଗେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହଲ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଶର୍ ପ୍ରତମିା ଓ
େଦଶନାଶକାରୀ ମୂଷିକ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କର। େଯଉଁଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର ଭୂମିକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ ଓ ଧ୍ୱଂସ କରନି୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
ଦଅି। ତାହାେହେଲ େସ ହୁଏତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, ତୁମ୍ଭର େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ ଦଣି୍ତତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବ। 6 ମିସ୍ରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରା
କଲାପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କର ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ମ ଭାବେର ଦଣ୍ତ େଦେଲ। େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମିଶର ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ େଦେଲ।

7 “େସଥିପାଇଁ େଗାଟଏି ନୂଆ ଶଗଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଦୁଇଟ ିଯୁଆଳି
େଯାଗ୍ଭ େହାଇ ନ ଥିବା ଦୁହାଳି ଗାଈ ଆଣ। ଏହପିରି ଦୁଇଗାଭୀ ଶଗଡ଼େର
େଯାଚ ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙ୍କ ବାଛୁରିକି ଗହୁାଳେର ଭତ୍ତିର୍ କର। 8

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ େସହ ିଶଗଡ଼ ଉପେର ରଖ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ନକ୍ସାକୁ
ଥଳି ଭତିେର ସନୁି୍ଦକ ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖ। ଏହସିବୁ ନକ୍ସାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା
କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପହାର। ତା’ପେର ଶଗଡ଼କୁ ତା’ର ରାସ୍ତାେର
ପଠାଇ ଦଅି। 9 ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଯଦ ିଏହା ଆମ୍ଭର ସୀମା େଦଇ
େବୖଥ୍େଶମଶକୁ ଯାଏ, ଆେମ୍ଭମାେନ ହୃଦ୍େବାଧ କରିବୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଏହ ିବପିତି୍ତ ଆଣଛିନି୍ତ। ଯଦ ିଏହା ସଧିା
େବୖଥ୍େଶମଶକୁ ଯାଏ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବୁି େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ନାହିଁ। ଏହା େଦୖବାତ୍
ଘଟଯିାଇଛ।ି”

10 ତା’ପେର େସମାେନ ଏହା କହେିଲ, େସମାେନ ଯାହା ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଦେଲ େଲାକମାେନ ତାହା କେଲ, ଏବଂ ଦୁଇଟ ିଦୁହଁାଳି ଗାଇକୁ ଶଗଡ଼େର
େଯାଚ ିେଦେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ବାଛୁରିଗଡୁ଼କି ଗହୁାଳେର ବାନି୍ଧ େଦେଲ।
11 ଆଉ େସମାେନ ଶଗଡ଼ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଓ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୂଷିକ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅଶର୍ ପ୍ରତମିାର ସନୁି୍ଦକ ରଖିେଲ। 12

େସେତେବେଳ େସହ ିଗାଭୀମାେନ ସଳଖ ପଥ ଧରି େବୖଥ୍-େଶମଶକୁ
ଗେଲ; େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବାମ କିମ୍ୱା ଡ଼ାହାଣକୁ ବୁଲେିଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ ରାସ୍ତାସାରା ହମ୍ୱା ରବ କରୁଥିେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ େବୖଥ୍େଶମଶ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ।

13 େସହ ିସମୟେର େବୖଥ୍-େଶମଶର େଲାକମାେନ ତଳଭୂମିେର ଗହମ
ଅମଳ କରୁଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଖି ଉଠାଇେଲ, େସମାେନ
ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େଦଖିେଲ ଓ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। 14 ଏବଂ େବୖଥ୍-
େଶମଶେର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକର େକ୍ଷତ୍ରେର ଶଗଡ଼ଟି
ପହଞ୍ଚଲିାପେର, ଏହା ଏକ ବରିାଟ ପଥର ନକିଟେର ଅଟକି ଗଲା।
େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ଓ ଥଳି ଭତିେର ଥିବା

ସୁବଣ୍ଣର୍ର ନକ୍ସାକୁ ବରିାଟ ପଥର ଉପେର ରଖିେଲ।
ତା’ପେର େବୖଥ୍-େଶମଶୀର େଲାକମାେନ ଶଗଡ଼ଟକୁି କାଟେିଲ ଏବଂ

ଗାଈ ଦୁଇଟକୁି ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ବଳି େଦେଲ। େସହ ିଦନି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର େହାମବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

16 ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଅଧିପତ ିତାହା େଦଖି େସହ ିଦନି
ଇେକ୍ର ାଣକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

17 ଏହପିରି ଭାବେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଅବୁର୍ଦ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ: ଅସେଦାଦ୍ ପାଇଁ
େଗାଟଏି, ଘସା ପାଇଁ େଗାଟଏି, ଅସି୍କେଲାନ ପାଇଁ େଗାଟଏି, ଗାଥ୍ ପାଇଁ
େଗାଟଏି ଏବଂ ଇେକ୍ର ାଣ ପାଇଁ େଗାଟଏି। 18 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ମୂଷିକମାନଙ୍କର ନକ୍ସା ପଠାଇେଲ। ଏହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ମୂଷିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା,
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ନଗରର ସଂଖ୍ୟା ସହତି ସମାନ।
ଏହ ିନଗରର ଗ୍ଭରିପେଟ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ଓ ଗ୍ରାମ େବଷି୍ଟତ ଥିଲା।
େବୖଥ୍-େଶମଶର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ପଥର

ଉପେର ରଖିେଲ। 19 େବୖଥ୍-େଶମଶୀୟ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର
ସନୁି୍ଦକକୁ ଅନାଇବାରୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ, େବୖଥ୍-େଶମଶର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁରି ଜଣ ହତ୍ୟା େହେଲ। ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭାବେର ଦଣି୍ତତ କରିଥିବାର େଲାକମାେନ ବଳିାପ
କେଲ। 20 ଏବଂ େବୖଥ୍-େଶମଶର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର କିଏ ଛଡି଼ା େହାଇପାେର? ଏଠାରୁ
େକଉଁଠାକୁ ଏହ ିସନୁି୍ଦକକୁ ନଆିଯିବ?”

21 ତହୁଁ େସମାେନ କିରିୟଥ୍-ଯିୟାରୀମୀୟ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣଙୁ୍କ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େଫରାଇ
େଦଇଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏହାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ନଗରକୁ େନଇ ଯାଅ।”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 5:8 216 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 6:21
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ଅନନ୍ତର କିରିୟଥ-ଯିୟାରୀମୀୟ େଲାକମାେନ ଆସେିଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େନଇଗେଲ। େସମାେନ ପବର୍ତସି୍ଥତ
ଅବୀନାଦବର ଗହୃକୁ ତାହା ଆଣେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ

ଜଗିବାକୁ ତା’ର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସରକୁ ବେିଶଷ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମେର ପବତି୍ର
କେଲ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ କିରିୟଥ୍-ଯିୟାରୀମେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍
ରହଲିା।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ

ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 3 ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିହୃଦୟର ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କରିଛ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ଓ
ଅଷ୍ଟାେରାତ ପ୍ରତମିା ଫିଙି୍ଗଦଅି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ
କର ଓ େକବଳ ତାଙୁ୍କ ହିଁ େସବା କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।”

4 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ବାଲ୍ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍କୁ
ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ। େସମାେନ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେଲ।

5 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ
ମିସ୍ପୀେର ମିଳିତ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବ।ି”

6 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମିସ୍ପୀେର ମିଳିତ େହେଲ ଏବଂ ପାଣ ିଆଣେିଲ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ତାହା ଢ଼ାଳିେଲ। େସମାେନ େସହ ିଦନି
ଉପବାସ ପାଳନ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛୁ।” ଶାମୁେୟଲ ମିସ୍ପୀେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର
ବଗି୍ଭର କେଲ।

7 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମିସ୍ପୀେର
ମିଳିତ େହଉଛନି୍ତ। େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟର ଶାସକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ
ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସେିଲ। େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଏହା ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ଭୟ କେଲ। 8

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଗହୁାରି
କର।”

9 ଶାମୁେୟଲ େଗାଟଏି େମଣ୍ଢାଛୁଆ େନେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େହାମବଳି ରୂେପ ଏହା ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାର
ଉତ୍ତର େଦେଲ। 10 ଶାମୁେୟଲ େନୖେବଦ୍ୟ ଦଗ୍ଧ କରିବା ସମୟେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସେିଲ କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ଖୁବ୍ େଜାର୍େର େକାଳାହଳ କେଲ ଏବଂ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଡ଼ରିଗେଲ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପଡ଼ଗିେଲ, େସଥିପାଇଁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 11 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ମିସ୍ପୀରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙୁ୍କ ଅନୁଧାବନ କେଲ। େସମାେନ େବୖଥ୍-କର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁଧାବନ କେଲ। େସମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସହି
ରାସ୍ତାେର ହତ୍ୟା କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରତଷି୍ଠା

12 ଶାମୁେୟଲ ଏକ ପଥର ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ। େସ ଏହା କରିବାର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ
ମେନ ରଖିବା, େସ ଏହ ିପଥରକୁ ମିସ୍ପୀ ଓ େଶନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ
ଏହାର ନାମ “ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଥର” ରଖିେଲ। ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏ ସ୍ଥାନେର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।”

13 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରାସ୍ତ େହେଲ। େସମାେନ ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଳେର

ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ। 14 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ଇେକ୍ର ାଣଠାରୁ ଗାଥ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସହର ଛଡ଼ାଇ େନଇଥିେଲ? କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସହ ିସହରଗଡୁ଼କୁି େଫରାଇ େନେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରତଷି୍ଠା େହାଇଥିଲା।
15 ଶାମୁେୟଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ।

16 େସ ପ୍ରତ ିବଷର୍ େଦଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଯାତ୍ରା କରନି୍ତ। େସ େବୖେଥଲ୍,
ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଓ ମିସ୍ପୀ ପ୍ରଭୃତ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସ େଲାକଙୁ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ
କରି ଶାସନ ଚଲାଇେଲ। 17 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଘର ରାମାେର, େତଣୁ େସ
େସଠାକୁ େଫରି ଆସୁଥିେଲ। େସ ରାମାଠାରୁ େଲାକଙୁ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିେଲ
ଓ େସଠାରୁ ଶାସନ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ
ରାମାେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

େଯେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ ବୃଦ୍ଧ ବୟସେର ଉପନୀତ େହେଲ,
େସ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ େନତୃତ୍ୱ  େନବା ପାଇଁ
ଓ ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଲ। 2 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅ

େଯାେୟଲ ଏବଂ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଅଦୟ େବର୍େଶବାର େଲାକମାନଙ୍କର
େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ ଓ ବଗି୍ଭର କେଲ। 3 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପୁଅମାେନ ତାଙ୍କପରି
ଜୀବନଯାପନ କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଉେତ୍କାଚ େନଉଥିେଲ। େସମାେନ
ଉେତ୍କାଚ େନଇ ଦରବାରେର େସମାନଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରୁଥିେଲ। 4

େତଣୁ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ େନତୃବୃନ୍ଦ ଏକାଠି େହାଇ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ରାମା ଯାତ୍ରା କେଲ। 5 ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ େହାଇଯାଇଛ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପୁଅମାେନ ତୁମ୍ଭପରି
ଜୀବନଯାପନ କରୁ ନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଶାସକ ଦଅି।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କଲାଭଳି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜାତମିାନଙ୍କର ଅଛ।ି”

6 େତଣୁ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ରବ୍ୟକି୍ତମାେନ େନତୃତ୍ୱ  ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜା ଗ୍ଭହିଁେଲ।
ଶାମୁେୟଲ ଏହାକୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ଚନି୍ତ ାଧାରା େବାଲ ିଭାବେିଲ। େସଥିପାଇଁ
ଶାମୁେୟଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େଲାକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କର। େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ନାହାନି୍ତ। େସମାେନ େମାେତ େସମାନଙ୍କର ରାଜା ରୂେପ
ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନି୍ତ। 8 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲିା
ସମୟେର ଯାହା କରୁଥିେଲ, ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା େଦାହରାଉଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ େମା’ ବଦଳେର ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କେଲ। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏପରି
ବ୍ୟବହାର କରୁଛନି୍ତ। 9 େତଣୁ େଲାକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ
କଥା ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କର। କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇଦଅି େଯ,
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା କ’ଣ କରିବ ଏବଂ ରାଜା କିପରି ଶାସନ କେର
େସ କଥା ଅବଗତ କରାଇ ଦଅି।”

10 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ରାଜା ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ, ଶାମୁେୟଲ େସମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇେଲ। 11 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ଯିଏ ରାଜତ୍ୱ  କରିବ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବ। େସ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
ତା’ର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଓ େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େସବା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ
କରିବ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର େସନାବାହନିୀର େଯାଦ୍ଧା ଓ ରଥାେରାହୀ
େହେବ। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାେନ ରାଜାଙ୍କର ରଥ ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼େିବ।

12 “ଜେଣ ରାଜା େସୖନକି େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପୁଅମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ
େଦବ। େସ େକେତକଙୁ୍କ 1000 େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାରୀ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ।
“େସ ତୁମ୍ଭ ପୁଅମାନଙୁ୍କ ହଳ କରିବାକୁ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ତଆିରି କରିବାକୁ ଏବଂ

ଆପଣା ରଥ ସାଜସଜ୍ଜ ା ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
13 “ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଝଅିମାନଙୁ୍କ େନଇ ସୁବାସତି ଅତର ତଆିରି

କରିବାକୁ କହବି। େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଝଅିମାନଙୁ୍କ ତା’ ପାଇଁ େରାେଷଇ
କାଯର୍୍ୟେର ଓ େସକିବା କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 7:2 217 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8:13
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14 “େସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େନଇଥିବା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର
ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତମ େକ୍ଷତ୍ରକୁ େନଇ ତା’ର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟେବ। 15 େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବହିନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ଏକ-ଦଶମାଂଶ େନଇ ଆପଣାର
ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ଦାସମାନଙୁ୍କ େଦବ।

16 “ରାଜା ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ େନଇଯିେବ। େସ
ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ େଗାରୁଗାଈ ଓ ଗଧମାନଙୁ୍କ େନଇଯିେବ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
ନଜି କାଯର୍୍ୟେର ବନିେିଯାଗ କରିେବ। 17 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଠର
ଏକ-ଦଶମାଂଶ େନଇଯିେବ।
“ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇ ରହବି। 18 ଦନି

ଆସବି େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବାଛଥିିବା ରାଜାଙୁ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ଚତି୍କାର
କରିବ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ।”

19 କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ କଥାକୁ ଭୃେକ୍ଷପ କେଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ନା, ଆମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦରକାର।
20 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶସହ ସମକକ୍ଷ େହାଇ ପାରିବୁ। ଆମ୍ଭର
ରାଜା ଆମ୍ଭର େନତୃତ୍ୱ  େନେବ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେଡ଼ଇ େନେବ
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଯୁଦ୍ଧ ପରିଗ୍ଭଳନା କରିେବ।”

21 ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସ
ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣାଇେଲ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େସମାେନ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ରାଜା
ଦଅି।”
ଶାମୁେୟଲ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ ରାଜା ପାଇବ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଘରକୁ େଫରିଯାଅ।”

ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗଧର ଯତ୍ନ େନେଲ

େସହ ିସମୟେର ବନି୍ୟାମୀନବଂଶୀୟ କୀଶ୍ ନାମକ ଜେଣ
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। େସ ଅବୀୟଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଯିଏ କି
ସେରାରର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏ କି ବେଖାରତର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏ

କି ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ଅଫୀହର ପୁତ୍ର ଥିଲା। 2 କୀଶ୍ଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ନାମ
ଶାଉଲ। ଶାଉଲ ଜେଣ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଥିେଲ। ଶାଉଲ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସୁନ୍ଦର ଥିେଲ ଏବଂ େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ସ୍କନ୍ଧରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଥିେଲ।

3 ଏକଦା ଶାଉଲଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଗଧସବୁ ହଜିଗେଲ। େତଣୁ କୀଶ୍
ଶାଉଲକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େନଇ
ଗଧମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନଅି।” 4 ଶାଉଲ ଗଧମାନଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ
ଗେଲ। େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତ ଅଞ୍ଚଳ େଦଇ ଗେଲ, ତା’ପେର ଶାଲଶିା
ପ୍ରେଦଶ େଦଇ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଦୁେହଁ ନରିାଶ େହେଲ। େତଣୁ େସମାେନ
ଶାଲୀମ୍ ପ୍ରେଦଶ େଦଇ ଗେଲ େସଠାରୁ ନରିାଶ େହବାରୁ ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ
ପ୍ରେବଶ େଦଇଗେଲ। େସଠାେର ମଧ୍ୟ ନରିାଶ େହେଲ।

5 େଶଷେର େସମାେନ ସୂଫ ସହରକୁ ଆସେିଲ। ତା’ପେର ଶାଉଲ
ତାଙ୍କର ଗ୍ଭକରକୁ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ! ଆେମ୍ଭ େଫରିଯିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାପା
ଗଧମାନଙ୍କ ପରିବେତ୍ତର୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ େହଉଥିେବ।”

6 ଗ୍ଭକର କହଲିା, “ଏ ସହରେର ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଅଛନି୍ତ।
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ସତ
ହୁଏ। ଗ୍ଭଲ, େସଠାକୁ ଯିବା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ଗଧମାନଙ୍କର
ସନ୍ଧାନ େଦଇପାରନି୍ତ।”

7 ତା’ପେର ଶାଉଲ ଗ୍ଭକରକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ସହରକୁ ଯିବା,
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ କ’ଣ ଉପହାର େଦବା। ବତ୍ତର୍ମାନ ଏପରିକି ଆମ୍ଭ
ଖାଦ୍ୟ ମୁଣାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲାଣ।ି ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଉପହାର କ’ଣ େଦବା।”

8 ପୁନ୍ନ ରାୟ ଗ୍ଭକର କହଲିା, “େଦଖ, େମା’ ପାଖେର ଏକ େଶକଲ
ରୂପାର ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଅଛ।ି ଆସ ପଇସାକୁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦବା। ତା’ପେର ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭ େସ ସ୍ଥାନକୁ
ଯିବା।”

9 ଶାଉଲ ଗ୍ଭକରକୁ କହେିଲ, “ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁଦି୍ଧ। ଗ୍ଭଲ ଯିବା,”
ତା’ପେର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
କେଲ।
ଶାଉଲ ଏବଂ ଗ୍ଭକର ପାବର୍ତ୍ୟାଞ୍ଚଳ େଦଇ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସମାେନ ଯିବା

ରାସ୍ତାେର େକେତକ ଯୁବତୀଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। ଯୁବତୀମାେନ ପାଣ ିେନବା ପାଇଁ
ଆସଥିିେଲ। ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ଭକର ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଧମର୍ାତ୍ମା
ଏଠାେର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନି୍ତ କି?” (ଅତୀତେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ “ଧମର୍ାତ୍ମା” କହୁଥିେଲ। ଯଦ ିେସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
କିଛ ିମାଗିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ, େସମାେନ କହେିଲ, “ଆସ ଧମର୍ାତ୍ମା ନକିଟକୁ
ଯିବା।”)

12 ଯୁବତୀମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, େସ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଏଇ
ରାସ୍ତାର ଅଳ୍ପ ଆଗେର ଅଛନି୍ତ। େସ ଆଜି ସହରକୁ ଆସଛିନି୍ତ। େଲାକମାେନ
ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ପବତି୍ରପୀଠେର ଦଶର୍ନ କରୁଛନି୍ତ। 13

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସହର ଭତିରକୁ ଯାଅ, ତାଙୁ୍କ ପାଇଯିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଚଞ୍ଚଳ
ଯିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଉପାସନା ସ୍ଥାନେର େଭାଜନ ପୂବର୍ରୁ ସାକ୍ଷାତ
କରି ପାରିବ। େସଠାେର େସ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। ତା’ପେର
େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରିେବ। େସ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାକମାେନ
ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େତଣୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ତାଙୁ୍କ ପାଇ
ପାରିବ।”

14 ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ଭକର ଆଗକୁ ଗ୍ଭଲେିଲ। େସମାେନ ସହରେର
ପହଞ୍ଚବିା ମାେତ୍ର େଦଖିେଲ ଶାମୁେୟଲ ଠିକ୍ େସ ସମୟେର ସହରରୁ
ଉପାସନା ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।

15 ଶାଉଲ ଆସବିାର ଦନିକପୂବର୍ରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହଥିିେଲ, 16 “ଆସନ୍ତା କାଲ ିଠିକ୍ ଏହ ିସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଜେଣ େଲାକ ପଠାଇବ।ି େସ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ବଂଶଧର। ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ େନତା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିବ। ଏହ ିେଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କାରଣ ମୁଁ
େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଖିଛ।ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ
ଶୁଣଅିଛ।ି”

17 ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲକୁ େଦଖିେଲ, ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଏହ ିେସହ ିେଲାକ, ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲ ିେସ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶାସନ କରିବ।”

18 ଶାଉଲ ଫାଟକ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଜେଣ େଲାକଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ େଭଟବିାର ଦଗି ପଗ୍ଭରିେଲ। ଏ ବ୍ୟକି୍ତ ଜଣକ କିନୁ୍ତ
ଶାମୁେୟଲ ଥିେଲ, ଶାଉଲ କହେିଲ, “କ୍ଷମା କରିେବ, ଆପଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ଘର ବେତଇ େଦେବ କି?”

19 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ। େମାେତ
ଅନୁସରଣ କର ମୁଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ େନଇଯିବ।ି ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଦାସ େମା’
ସହତି ଆଜି େଭାଜନ କରିବ। କାଲ ିସକାେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଘରକୁ
େଫରିଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦବ।ି 20

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତନି ିଦନି ପୂେବର୍ ହଜିଥିବା ଗଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ।
େସମାନଙୁ୍କ ମିଳିଯାଇଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର
ସନ୍ଧାନେର ଅଛନି୍ତ ଏବଂ େସ ବ୍ୟକି୍ତଜଣକ ତୁେମ୍ଭ ଅଟ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।”

21 ଶାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶର ସଦସ୍ୟ ଅେଟ।
ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ େଛାଟ ପରିବାରବଗର୍। ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନି୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େମାେତ ଗ୍ଭହାନି୍ତ?”

22 ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ େଭାଜନ ସ୍ଥାନକୁ େନେଲ।
େସ ଅତ ିମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନ େଟବୁଲ୍ ପାଖେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସ
ତରିିଶ୍ ଜଣ ନମିନି୍ତ୍ର ତ ଅତଥିି ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଦାନ କେଲ। 23 ଶାମୁେୟଲ
େରାେଷଇଆକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ରଖିବାକୁ କହ ିେଦଇଥିବା
ମାଂସ ଆଣ।”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8:14 218 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 9:23
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24 େରାେଷଇଆ ଚଟୁଆ ମାଂସ ଆଣ ିଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଟବୁଲ୍
ଉପେର ରଖିଲା। ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େଟବୁଲ୍େର ଥିବା
ମାଂସ ଖାଅ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହ ିବେିଶଷ
ସମୟ ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଏକତି୍ରତ େହବା ପାଇଁ ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିଲ।ି” ତା’ପେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେଲ।

25 େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିବା ପେର େସ ଉପାସନା ସ୍ଥଳରୁ
ସହରକୁ େଫରିେଲ। ଶାମୁେୟଲ ଛାତ ଉପେର ଶାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ବଛିଣା
ତଆିରି କେଲ 26 ଏବଂ ଶାଉଲ େଶାଇବା ପାଇଁ ଗେଲ।
ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ ବଛିଣାରୁ ଉଠାଇେଲ

ଏବଂ କହେିଲ, “ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ
ପଠାଇବ।ି” ଶାଉଲ ବଛିଣାରୁ ଉଠିେଲ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ
ଗେଲ।

27 ଶାଉଲ, ଦାସ ଏବଂ ଶାମୁେୟଲ ସହର ପ୍ରାନ୍ତେର ପହଞ୍ଚବିା
ସମୟେର ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ଦାସକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କୁହ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।” େତଣୁ ଦାସ ଆଗେର ଗ୍ଭଲଲିା।

ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କେଲ

ଶାମୁେୟଲ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  େତୖଳପାତ୍ର େନଇ ଶାଉଲଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ତାହା ଢ଼ାଳିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର େନତା େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ

କରିଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
େନତା େହବା ପାଇଁ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ଏ ଚହି୍ନ ଏହାର ସତ୍ୟତା
ପ୍ରତପିାଦନ କରିବ। 2 ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏଠି ଛାଡ଼ ିଗଲାପେର
ବନି୍ୟାମୀନ ସୀମାର େସଲଠାେର ରାେହଲର କବର ନକିଟେର ଦୁଇ
ପୁରୁଷଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। େସ ଦୁଇଜଣ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ‘ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ଗଧମାନଙୁ୍କ େଖାଜୁଥିଲ, େସମାେନ ମିଳିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ବାପା ଗଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନି୍ତ ବରଂ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଟନି୍ତ ଓ କହନି୍ତ , େମା’ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ
କରିବ।ି’”

3 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଗେଲ ତାେବାରର
ଅେଲାନବୃକ୍ଷ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବି, ତୁେମ୍ଭ େବୖେଥଲ୍କୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଉପାସନା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ଏପରି ତନି ିପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ
ପାଇବ। େସଠାେର ଜେଣ ତେିନାଟ ିଯୁବା େଛଳି, ଆଉ ଜେଣ ତେିନାଟି
େରାଟୀ ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ କୁମ୍ପାଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନବ। 4 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅଭ୍ୟଥର୍ନା କରିେବ ଓ ଦୁଇଟ ିେରାଟୀ େଦେବ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ। 5 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗିବେିୟାଥ ଓ େଲାହମିକୁ
ଯିବ। େସଠାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀଗଣ ଅଛନି୍ତ। େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ସହରର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବି, ଉପାସନା ସ୍ଥଳରୁ ଦେଳ
ଯାଜକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ବଇଁଶୀ, ତମ୍ୱୁରା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ
ଆସୁଥିବାର େଦଖିବ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ବରିାଟ
ଶକି୍ତେର ଆସବି ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହବି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଅଲଗା ବ୍ୟକି୍ତ େହାଇଯିବ। 7 ସମ୍ଭବତଃ େସହ ିସମସ୍ତ
ଚହି୍ନ ଅତକି୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ
ତାହା କରିବ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।

8 “େମା’ ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରଥେମ ତୁେମ୍ଭ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯିବ। ତା’ପେର ମୁଁ
େସଠାକୁ େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।ି ମୁଁ ଆସି
ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ କହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ସାତ ଦନି
ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ େହବ।”

ଶାଉଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପରି େହେଲ

9 ଏହା ପେର େସ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଯିିବା ପାଇଁ ପିଠି େଫରାେନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେଦେଲ ଓ େସହ ିଦନି େସ
ସମସ୍ତ ଚହି୍ନ ଘଟଲିା। 10 ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର େସବକ

ଜିେବଥ୍ଇେଲାହମି୍କୁ ଗେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ଶାଉଲ ଦେଳ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ
କରେନ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ଭତିେର ନାଚ,ି ଗାଈ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 11 ଏଥିେର େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ରୁ ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଜାଣଥିିେଲ େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଗହଣେର ନାଚୁଥିେଲ ଓ ଗାଉଥିେଲ। ତା’ପେର
େଲାକମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହବାକୁ ଲାଗିେଲ, “କୀଶ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି
କ’ଣ ଘଟଲିା? ଶାଉଲ କ’ଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ?”

12 ତହିଁେର େସହ ିସ୍ଥାନସ୍ଥ ଜେଣ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଆଚ୍ଛା! ଏହା
ଜଣାଯାଏ ଶାଉଲ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର େନତା” ଏେହତୁ “ଶାଉଲ
କି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ” ଏହ ିକଥା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରବାଦ
େହାଇ ଉଠିଲା।

ଶାଉଲ ଘେର ପହଞ୍ଚିେଲ

13 ତା’ପେର େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହବିା ବନ୍ଦ କେଲ ଏବଂ ଉପାସନା
କରିବାକୁ ଗହୃ ନକିଟସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ ଗେଲ।

14 ଶାଉଲଙ୍କ କକା ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ।”
ଶାଉଲ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ଗଧ େଖାଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନ

ମିଳିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ଶାମୁେୟଲ ନକିଟକୁ େଦଖାକରିବାକୁ ଆସଲୁି।”
15 ଏଥିେର ଶାଉଲଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ନେିବଦନ କରୁଛି

ଶାମୁେୟଲ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ କହେିଲ େମାେତ କୁହ।”
16 ଶାଉଲ ଉତ୍ତରେର କହେିଲ, “େସ କହେିଲ େଯ, ଗଧମାେନ ମିଳି

ଗେଲଣ।ି” କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ତା’ର କକାକୁ ଶାମୁେୟଲ ଦ୍ୱ ାରା କୁହାଯାଇଥିବା
ରାଜତ୍ୱ  ବଷିୟେର କହେିଲ ନାହିଁ।

ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜା ପଦେର େଘାଷଣା କେଲ

17 ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ମିସ୍ପୀେର ଏକତି୍ରତ େହବା ପାଇଁ
ଡ଼କାଇେଲ। 18 େସ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି,ି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲ ିଓ ଅନ୍ୟ େଦଶମାନଙ୍କର
ନୟିନ୍ତ୍ରଣରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କଲ।ି’ 19 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବୁ ଅସୁବଧିାରୁ ଓ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କହଲି, ‘ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ ଜେଣ ରାଜା ଗ୍ଭହୁଁ।’
େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତ ିଓ ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ।”

20 ଏପ୍ରକାେର ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କରେନ୍ତ, ପ୍ରଥମତଃ ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହଲା। 21

ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ େଯ, ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଏକ ଏକ ପରି
ଆଗକୁ ଆସବିା ପାଇଁ। ମଟି୍ରର େଗାଷ୍ଠୀ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହଲା। ତା’ପେର
ଶାମୁେୟଲ େସହ ିପରିବାରବଗର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଆଗକୁ ଆସବିାକୁ
କହେିଲ। କୀଶ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ବଛାଗେଲ। କୀଶ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙୁ୍କ
େସଠାେର େଖାଜାଗଲା,
କିନୁ୍ତ େସଠାେର େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ େଖାଜି ପାଇେଲ ନାହିଁ। 22

ତା’ପେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାଉଲ ଏଠାକୁ
ଆସଛିନି୍ତ କି?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େସ ଏଠାେର ଥିବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନଜିକୁ

େଗାପନ ରଖିଛ।ି”
23 େଲାକମାେନ େଖାଜିେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ପଛପେଟ ପାଇେଲ।

ଶାଉଲ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛଡି଼ା େହେଲ େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଲମ୍ୱା ଥିେଲ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 9:24 219 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 10:23
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24 ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଇ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େଦଖ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କଠାରୁ
ସୁପୁରୁଷ ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ।”
ତା’ପେର େଲାକମାେନ ପାଟକିେଲ, “ରାଜା ଦୀଘର୍ଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ।”
25 ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନୁ୍ଧତାର ନୟିମ ଜଣାଇେଲ ଏବଂ ତାହା

ଖେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକେର େଲଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ। ତା’ପେର
ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହେିଲ।

26 ଶାଉଲ ମଧ୍ୟ ଗିବୟିାେର ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ େଫରିେଲ। େକେତକ
ସାହସୀ ବ୍ୟକି୍ତ େଯଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ପଶର୍ କରିଥିେଲ,
େସମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। 27 କିନୁ୍ତ େକେତ ଖଳ ବ୍ୟକି୍ତ
କହେିଲ, “େକମିତ ିଏ େଲାକ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ?” େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଖରାପ କଥା କହେିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଉପହାର ଆଣବିା
ପାଇଁ ବାରଣ କେଲ। କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ନୀରବ ରହେିଲ।

ନାହଶ ଅେମ୍ମାନୀୟଙ୍କ ରାଜା

ଅେମ୍ମାନୀୟକ ରାଜା ନାହଶ୍ ଗାଥ୍ ଓ ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପେର
ଆକ୍ରମଣ ଚଲାଉ ଥିେଲ। ନାହଶ୍ େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି
େଦଉଥିେଲ। ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ ଅବବାହକିାେର ବାସ କରୁଥିବା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସ ନାଲ ିଆଖି େଦଖାଇ ରଖିଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ
7000 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଅେମ୍ମାନୀୟଠାରୁ ବାହାରି ଆସ ିଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦେର
ଅବସ୍ଥାନ କେଲ ।

ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପେର ଅେମ୍ମାନୀୟ ନାହଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ େସନା
ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। ଯାେବଶ୍ର େଲାକ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୟିମ ପ୍ରବତ୍ତର୍ନ

କର, ଆେମ୍ଭ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ।”
2 ଅେମ୍ମାନୀୟ ନାହଶ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, “ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର

ଦକି୍ଷଣଚକ୍ଷୁ ଉପୁଡ଼ା ଗେଲ ମୁଁ ତା’ପେର ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବ।ି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।”

3 ଯାେବଶ୍ର େନତାମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭକୁ ସାତ ଦନି ସମୟ ଦଅି,
ଆେମ୍ଭ ସାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂତଗଣଙୁ୍କ ପଠାଇବୁ ଯଦ ିଆମ୍ଭକୁ େକହି
ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନି୍ତ , େତେବ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବୁି ଓ ସମପର୍ଣ କରିବୁ।”

ଶାଉଲ ଯାେବଶ୍-ଗିଲିୟଦ୍କୁ ରକ୍ଷା କେଲ

4 ଗିବୟିା ଦୂତ ଶାଉଲ ବାସ କରୁଥିବା ସହରେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହି
କଥା କହବିାରୁ େଲାକମାେନ ଦୁଃଖେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5

ଶାଉଲ ଗାଈମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଲିକୁ ଯାଇଥିେଲ। େସ େସଠାରୁ
ଆସ ିେଲାକମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ। ଶାଉଲ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର କ’ଣ େହାଇଛ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କାନୁ୍ଦଛ କାହିଁକି?”
ତା’ପେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଯାେବଶ୍ର ଦୂତମାେନ କହଥିିବା ସମସ୍ତ

କଥା କହେିଲ। 6 ଶାଉଲ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେିଲ। ତା’ପେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙ୍କ େଦହେର ଅତଶିୟ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା।
ଶାଉଲ େକ୍ର ାଧେର ଜଜର୍ରିତ େହେଲ। 7 ଶାଉଲ ହେଳ ବଳଦ ଆଣି
େସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି କାଟେିଲ। ତା’ପେର େସ ଟୁକୁରାଗଡୁ଼କୁି
ଦୂତଗଣକୁ େଦେଲ। େସ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ ସତକର୍ କରିବା ପାଇଁ
େଦେଲ। େସ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ, “ଯଦ ିେକହ ିଶାଉଲ ଏବଂ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ ନ କରନି୍ତ , େତେବ େସମାନଙ୍କର ଗାଈଗଡୁ଼କୁି
ଏପରି ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି ଦଆିଯିବ।”
ତା’ପେର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ପାଇବାପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଲାକମାନଙ୍କର

ଭୀତ ସଞ୍ଚାର େହବାରୁ େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ େଗାଟଏି ମଣଷି ପରି
ଆସେିଲ। 8 ଶାଉଲ େବସକେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କେଲ।
େସଠାେର ଇସ୍ରାଏଲରୁ 300,000 େଲାକ ଯିହୁଦାରୁ 30,000 େଲାକ
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।

9 ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯାେବଶ୍ର ଦୂତମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ ଆସନ୍ତା କାଲି
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା େସମାେନ ମୁକ୍ତ େହେବ।”
ଦୂତମାେନ େଫରି ଶାଉଲଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଯାେବଶ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

ଏବଂ େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ। 10 ତା’ପେର ଯାେବଶ୍ର
େଲାକମାେନ ଅେମ୍ମାନୀୟ ନାହଶକୁ କହେିଲ, “ଆସନ୍ତା କାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବୁି। ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଇଚ୍ଛା େହବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକରିବ।”

11 ତା’ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଶାଉଲ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତନିଭିାଗ
କରି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ସମୟେର ଅେମ୍ମାନୀୟ ଶିବରିେର ଅତକିର୍ତଆକ୍ରମଣ
କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀସବୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରୁଥିେଲ େତଣୁ
ପୂବର୍ାହ୍ନ ପୂବର୍ରୁ ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ
ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ବଭିନି୍ନ  ଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ ଏପରି
ପଳାୟନ କେଲ େଯ, ଦୁଇଟ ିେସୖନ୍ୟ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।

12 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େଯଉଁମାେନ
ଶାଉଲଙୁ୍କ ବରୁିଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ େସମାେନ େକଉଁଠି ଅଛନି୍ତ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ ହତ୍ୟା କରିବୁ।”

13 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ନା! ଆଜି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।”

14 ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ
ଯିବା, େସଠାେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ରାଜାରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିବା।”

15 ତା’ପେର ସମେସ୍ତ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଗେଲ, େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜାରୂେପ ଅଭଷିକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଶାଉଲ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମହା ଆନନ୍ଦେର ଏହା ପାଳନ କେଲ।

ଶାମୁେୟଲ ରାଜାଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ

ଶାମୁେୟଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାେତ ଯାହା ଯାହା କହଲି, ମୁଁ େସ ପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏକ ରାଜା ନେିୟାଜନ କଲ।ି 2 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର େନତୃତ୍ୱ

କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜା ଅଛନି୍ତ। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱେକଶ େହାଇ ଗଲଣି।ି
ମୁଁ େମା’ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ତୁମ୍ଭ ମୁନବି ଥିଲ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ ପୁଅମାେନ ତୁମ୍ଭ
ସାଥୀେର ଅଛନି୍ତ। 3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ ଅଛ।ି ଯଦ ିମୁଁ
କିଛ ିଭୁଲ୍ କରିଛ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତଭାେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ମେନାନୀତ ରାଜାକୁ କୁହ। ମୁଁ କାହାର ଗଧ କିମ୍ୱା ଗାଈ େଗ୍ଭରି କରିଛ ିକି?
ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ କିମ୍ୱା ଧକ୍କା େଦଇଛ ିକି? ମୁଁ େମାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଲାଞ୍ଚ େନଇ ନାହିଁ, େଯପରିକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ଅପରାଧ କରିଥିବା ଉପଦ୍ରବ୍ୟ େଦଖି ନ ପାେର? ଯଦ ିମୁଁ ଏଥିରୁ େକୗଣସଟିି
କରିଛ,ି େତେବ ମୁଁ ତାହା ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି”

4 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା! ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଖରାପ
କାମ େକେବ ବ ିକରି ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଆମକୁ ଠକି ନାହଁ କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭଠାରୁ
କିଛ ିେନଇ ନାହଁ।”

5 ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ନୂତନ ମେନାନୀତ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ଦୃଢ଼
କରିବାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରହେିଲ େଯ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଜାଣେିଲ ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି
ନାହିଁ।” େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନି୍ତ ଏହା ସତ୍ୟ।”

6 ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାହାସବୁ ଘଟଛି ିସଦାପ୍ରଭୁ
ସବୁ େଦଖିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ କରିଥିେଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ। 7

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅେଲୗକିକତା ଓ
ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହବି।ି

8 “ଯାକୁବ ମିଶରକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ମିଶରୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଂଶଧରଗଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁବିର୍ସହ କରିେଦେଲ। େତଣୁ େସମାେନ

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 10:24 220 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 12:8
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ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙୁ୍କ ମିଶରରୁ
ଆଣେିଲ ଏବଂ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇେଲ।

9 “କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପାେଶାରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ସୀଷରାର କ୍ର ୀତଦାସ କରାଇେଲ।
ସୀଷରା ହାତ୍େସାର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େସନାପତ ିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଓ େମାୟାବ ରାଜାର ଦାସ କେଲ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 10

ତା’ପେର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି
କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଛୁ େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ
କରି ବାଲ୍େଦବଗଣର ଏବଂ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବଗଣର ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏେବ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା
କରିବୁ।’

11 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍କୁ, ବଦାନ୍କୁ, ଯିପ୍ତହକୁ ଓ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ପଠାଇ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଭିର୍ୟେର ବାସ କଲ।
12 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଲ ଅେମ୍ମାନର ରାଜା ନାହଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ନା! ଆେମ୍ଭ ଜେଣ ରାଜା ଗ୍ଭହୁଁ’
ଯଦଓି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିେଲ। 13

ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନୁେରାଧ ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। 14 ବତ୍ତର୍ମାନ ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କର ଓ ତାଙୁ୍କ େସବା କର, େଯେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ନ ଯାଅ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସକ ରାଜା,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇବ । 15 କିନୁ୍ତ
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନ ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଅ,
େତେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ। େଯପରି େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିେଲ।

16 “ବତ୍ତର୍ମାନ ଧିର େହାଇ ଛଡି଼ା ହୁଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ ମହତ୍ କାଯର୍୍ୟ କରିେବ େଦଖ। 17 ବତ୍ତର୍ମାନ ଗହମ
କାଟବିାର ସମୟ । କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ିେଯପରି େସ
େମଘ ଗଜର୍ନ ଓ ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇେବ। େସଥିରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭ ରାଜା ଦାବକିରି ବହୁତ ପାପ କରିଅଛ।”

18 େତଣୁ ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ, େସହ ିସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘଗଜର୍ନ ଓ ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇେଲ। େତଣୁ ସବୁେଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ। 19 ସମସ୍ତ େଲାକ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନ ମରୁ େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ ଥର ପାପ କରିଅଛୁ ଏବଂ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ମାଗି ପାପକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉଛୁ।”

20 ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟଭୀତ ହୁଅ
ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ବହୁତ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଛ କିନୁ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ େଦଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କର। 21 ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଅ ନାହିଁ! େସମାେନ ଅସାର, େସମାେନ
ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ।

22 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମହାନ ନାମ ସକାେଶ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େଲାକ କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ଅଛନି୍ତ। 23 େମା’ ପକ୍ଷେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ ିନାହିଁ। ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ବନ୍ଦ କରି େଦବ,ି େତେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଓ ସତ୍ଶିକ୍ଷା େଦବା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିବ।ି 24

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କର। ମନ ପ୍ରାଣ

େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କର, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଡ଼
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ। 25 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ରମାଗତ
କୁକମର୍ କରିବାେର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଧ୍ୱଂସ େହବ।”

ଶାଉଲ ପ୍ରଥେମ ଭୁଲ୍ କେଲ

େସହ ିସମୟେର ଶାଉଲ ଏକ ବଷର୍ ପାଇଁ ରାଜା ଥିେଲ। େସ
ଇସ୍ରାଏଲେର ଦୁଇ ବଷର୍ ଶାସନ କେଲ। 2 ଶାଉଲ
ଇସ୍ରାଏଲରୁ 3000 ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାଚତି କେଲ। ଏମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରୁ 2000 ମିକ୍ମସ୍େର େବୖେଥଲ୍ର ପାବର୍ତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳେର ଶାଉଲଙ୍କ ସହ
ରହେିଲ। ଏବଂ 1000 ଗିବୟିାର େଯାନାଥନ ସହତି ବନି୍ୟାମୀନର ଭୂମିେର
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ। େସ ଅବଶିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଗହୃକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ।

3 େଯାନାଥନ େଗବାସି୍ଥତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରହରୀ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସଂହାର
କରେନ୍ତ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାେନ
ବେିଦ୍ର ାହ କରିଛନି୍ତ।”
ଶାଉଲ କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାେନ ଶୁଣନୁ୍ତ” ଏହା ତୂରୀ ବଜାଇ

ସବର୍ତ୍ର କହ ିପଠାଇେଲ। 4 ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଏ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଶାଉଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େନତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛନି୍ତ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ।”
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ସହ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ଏକତି୍ରତ େହବାକୁ ଡ଼କା

େହେଲ। 5 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ତରିିଶ୍ ସହସ୍ର ରଥ ଓ ଛଅ ସହସ୍ର
ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ ଓ ସମୁଦ୍ର  ତୀରର ବାଲଭିଳି େସୖନକି ଥିେଲ। େସମାେନ
ଆସ ିମିକ୍ମସ୍େର େବୖଥାବନର ପୂବର୍ଦଗିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

6 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ େଦଖିେଲ। ଏଣୁ
ଏମାେନ ଗମୁ୍ଫା, ପଥରେଖାଲ, େଶୖଳ, କୂପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାତ୍ରେର
ଆତ୍ମେଗାପନ କେଲ। 7 ଏପରିକି ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର
େହାଇ ଗାଦ୍ ଓ ଗିଲୟିଦ ରାଜ୍ୟକୁ ଖସ ିପଳାଇେଲ। ଶାଉଲ କିନୁ୍ତ
ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ରହେିଲ। ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ସମସ୍ତ େସୖନକିମାେନ
ଭୟେର ଥରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

8 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ େସ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ଶାଉଲଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ
ଆସ ିପାରନି୍ତ। ଶାଉଲ େସଠାେର ସାତ ଦନି ଅେପକ୍ଷା କେଲ କିନୁ୍ତ
ଶାମୁେୟଲ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଆସେିଲ ନାହିଁ। ଏବଂ େସୖନକିମାେନ ଶାଉଲଙ୍କଠାରୁ
ଧୀେର ଧୀେର ବଦିାୟେନବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। 9 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ଏଥର
େମା’ ପାଇଁ େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଆଣ।” ଏବଂ େସ ନେିଜ
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 10 ଶାଉଲ ବଳି କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା
ମାତ୍ରେକ ଶାମୁେୟଲ େସଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ପାଇଁ ଆସେିଲ।

11 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏ କ’ଣ କଲ?”
ଶାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ େଦଖୁଛ ିେସୖନକିମାେନ େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନି୍ତ

ପୁଣ ିନରୂିପିତ ସମୟ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆସଲି ନାହିଁ ଏବଂ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ମିକ୍ମସ୍େର ଏକଜୁଟ େହାଇଛନି୍ତ। 12 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବଲି,ି
‘ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଆସ ିଆକ୍ରମଣ କରିେବ ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗି ନାହିଁ। େତଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ େହାଇ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିଛ।ି’”

13 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନେିବର୍ାଧ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ। ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନଲି ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆେଦଶ ମାନ ିକାଯର୍୍ୟ କରିଥା’ନ୍ତ େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ
ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନଭାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ
େଦଇଥା’େନ୍ତ। 14 ମାତ୍ର ଏେବ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ,
ପରେମଶ୍ୱର ଏଭଳି େଲାକ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବ।
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ବାଛଛିନି୍ତ ଯିଏ କି ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର
ନୂଆ େନତା ନବିର୍ାଚତି େହେବ। ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆେଦଶ ଅବମାନନା
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କରିଥିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂଆ ରାଜା ବାଛଛିନି୍ତ।” 15 ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଅବଶିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

ମିକ୍ମସ୍େର ଯୁଦ୍ଧ

େସମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ େଦଇ ଗିବୟିାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। ଶାଉଲ ଗଣନା
କେଲ ଓ ପାଇେଲ େଯ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ 600 େଲାକ ଅଛନି୍ତ।
16 ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ େଯାନାଥନ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ବନି୍ୟାମୀନର ଗିବୟିାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ମିକ୍ମସ୍େର େସମାନଙ୍କ ଶିବରି ସ୍ଥାପନ କେଲ। 17

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସ ଅଞ୍ଚଳେର ରହୁଥିବା ସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଣି୍ତତ
କରିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ। େସମାନଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଯାଦ୍ଧାଗଣ
ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସମାେନ ତନି ିଦଳେର ବଭିକ୍ତ େହାଇ
ଦେଳ ଶୂୟାଲ୍ ନକିଟେର ଓ ଅଫ୍ର ା ରାସ୍ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଗେଲ। 18 ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଦଳ ଦକି୍ଷଣ-ପୂବର୍ ଦଗିେର େବୖେଥାରିଣ ରାସ୍ତାେର ଗେଲ। ତୃତୀୟ ଦଳ
ପୂବର୍ଦଗିର ରାସ୍ତାର ସୀମା ସେିବାୟିମ ଉପତ୍ୟକାର ଅଞ୍ଚଳର ପଥେଦଇ
ଗମନ କେଲ। େସହ ିରାସ୍ତାଟ ିସେିବାୟିମ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ମରୁଭୂମି ଆେଡ଼
ମୁହଁ କରିଅଛ।ି

19 େକୗଣସ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ କମାର କାମ କରୁ ନ ଥିେଲ। କାରଣ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଲୗହ କମର୍ ଶିଖାଇ ନ ଥିେଲ
େସମାନଙ୍କର ଭୟଥିଲା ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଖଡ଼୍ଗ ବା ବଚ୍ଛର୍ା
ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିେବ। 20 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େକବଳ ଲୁହା ଶାଣ େଦବା
କାମ ଛୁରୀ, ଫାଳ, କୁହ୍ରାଡ଼ ିଓ େକାଡ଼ ିପ୍ରଭୃତେିର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
େସଠାକୁ ଯାଉଥିେଲ। 21 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଫାଳ ଓ େକାଦାଳ ଶାଣ
କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପାଉନସ୍ ରୂପା ଏବଂ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଗଇଁତ ିଶାଣ
କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ପାଉନସ୍ ରୂପା େନଉଥିେଲ। 22 ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ
ସମୟେର େକୗଣସ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କ ପାଖେର ଖଡ଼୍ଗ କିମ୍ୱା ବଚ୍ଛର୍ା ନ ଥିଲା,
େକବଳ ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଙ୍କ ପାଖେର େଲୗହ ଅସ୍ତ୍ର
ଥିଲା।

23 ଏ ସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ମିକ୍ମସ୍ ଘାଟୀକୁ ଜଗିବାକୁ
ଗେଲ।

େଯାନାଥନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ

ଏକଦନି ଶାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକ
ଯୁବାକୁ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ ଆେମ୍ଭ ଉପତ୍ୟକାର ବପିରୀତ ଦଗିରୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ଶିବରି ଆଡ଼କୁ ଯିବା।” କିନୁ୍ତ େଯାନାଥନ ଏ

କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ ନାହିଁ।
2 େସ ସମୟେର ଶାଉଲ ଗିବୟିାର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗେର ମିେଗ୍ରାଣସ୍ଥ

ଡ଼ାଳିମ୍ୱଗଛ ମୂଳେର ଥିେଲ। ପ୍ରାୟ 600 େଲାକ ତାଙ୍କ ପାଖେର ଥିେଲ।
3 ଐକାେବାଦର ଭ୍ର ାତା ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଯାଜକ ଅହୟି ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧ
େସଠାେର ଥିଲା। ଐକାେବାଦ ପୀନହସ୍ର ପୁତ୍ର, ପୀନହସ୍ ଶୀେଲାର
ଯାଜକ ଏଲରି ପୁତ୍ର।
େଯାନାଥନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛ ିେବାଲ ିେସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େଲାକ ଜାଣି

ନ ଥିେଲ। 4 େଯାନାଥନ ସଧିା ରାସ୍ତାେଦଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶିବରିକୁ ଯିବାକୁ
େଯାଜନା କେଲ େସ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରସବୁ ଥିଲା।
ଘାଟୀର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର େବାତ୍େସସ୍ ନାମକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର େସନି
ନାମକ ଶିଳାଖଣ୍ତ ଥିଲା। 5 େଗାଟଏି ପଥର ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ, ଉତ୍ତର
ଆଡ଼କୁ ମିକ୍ମସ୍ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଥରଟ ିଦକି୍ଷଣସ୍ଥ େଗବା ଆଡ଼କୁ
ମୁହଁାଇଥିଲା।

6 େଯାନାଥନ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଯୁବକଙୁ୍କ ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର େବାହଥିାଏ
ତାକୁ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭ ବେିଦଶୀଙ୍କର ଶିବରି ଆଡ଼କୁ ଯିବା।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରନି୍ତ ,
େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ ବା େବଶୀ େସୖନ୍ୟ େହଉ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିବାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକହ ିଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

7 ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯୁବକ େଯାନାଥନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଭଲ
ଭାବୁଛ କର ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସହତି ସାରାପଥେର ଅଛ।ି”

8 େଯାନାଥନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭ େସ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅତକି୍ରମ
କରିବା ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ େଦବା। 9 ଯଦି
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ‘ରହଥିାଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆଡ଼କୁ ଆସବିା’, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ରହବିା, େସମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। 10 ଯଦ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ଆମ୍ଭକୁ କହେିବ ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଠି ଆସ’ େତେବ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। ଆଉ ଏହା ଏକ ପରାଜୟର ଚହି୍ନ େହବ।”

11 େତେବ େସ ଦୁେହଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଆପଣଙୁ୍କ େଦଖା େଦେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରହରୀମାେନ କହେିଲ, “େଦଖ!
ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗାତେର ଲୁଚଥିିେଲ େସଠାରୁ ଏେବ
ବାହାରି ଆସୁଛନି୍ତ।” 12 ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶିବରିେର ଥିବା ପ୍ରହରୀମାେନ ବଡ଼
ପାଟେିର େଯାନାଥନ ଓ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟକୁ କହେିଲ, “ଏଠାକୁ ଆସ, ଆେମ୍ଭ
ତୁେମ୍ଭ ଦୁହିଁଙୁ୍କ ଉଚତି୍ ଶିକ୍ଷା େଦବୁ।”
େଯାନାଥନ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟକୁ କହେିଲ, “େମାେତ ଅନୁସରଣ କରି ପାହାଡ଼

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ପରାଜୟ
କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”

13 ଏଥିେର େଯାନାଥନ ନଜିର ହାତ ଓ େଗାଡ଼ େଦଇ ଉପରକୁ
ଉଠିଗେଲ ଓ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗଲା। େସମାେନ
େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ, େଯାନାଥନ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ
େଯଉଁମାେନ ଆଗେର ଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଛେର େଯାନାଥନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହତ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲା। ଅଧା ଏକର ଜମିେର େଯାନାଥନ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଥେମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟେର େକାଡ଼ଏି ଜଣଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କେଲ।

15 ସମସ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ େଯଉଁମାେନ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର
ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ଛାଉଁଣେିର ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ଦୁଗର୍େର ଥିେଲ,
ଭୟଭୀତ େହେଲ। ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ େସୖନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୟ
କେଲ। େଯପରି େସଠାେର ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା ଏହ ିବଭିୀଷିକା ପରେମଶ୍ୱର
ପଠାଇଥିେଲ।

16 େସେତେବେଳ ବନି୍ୟାମୀନ ପ୍ରେଦଶର ଗିବୟିାେର ଶାଉଲଙ୍କ
େସୖନ୍ୟମାେନ େଦଖିେଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ।
17 ଶାଉଲ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା
କର। ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ କିଏ ଛାଉଣ ିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।”
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଗଣନା କରେନ୍ତ େଯାନାଥନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ

ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଛାଉଣ ିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।
18 ତହୁଁ ଶାଉଲ ଅହୀୟକୁ କହେିଲ, “ଏେଫାଦକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ।”

କାରଣ େସହ ିସମୟେର ଅହୀୟ ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧ ଥିେଲ। 19 ଶାଉଲ
ଯାଜକ ଅହୀୟଙ୍କ ସହ କଥା େହବା େବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଛାଉଣେିର ଆହୁରି
ଆହୁରି େକାଳାହଳ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାଉଲ ଅେଧୖଯର୍୍ୟ େହାଇ ଉଠିେଲ
ଏବଂ ଯାଜକ ଅହୀୟକୁ କହେିଲ, “ବନ୍ଦ କର! ତୁମ୍ଭ ହାତ ଏେଫାଦରୁ
କାଢ଼ଆିଣ।”

20 ଶାଉଲ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ
ପଠାଇେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଏମିତ ିଦ୍ୱନ୍ଦେର ପଡ଼ଗିେଲ େଯ,
ଏପରିକି େସମାେନ ନଜି ନଜି ଖଡ଼୍ଗ ଆପଣା ସାଥୀ େସୖନ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଉଠାଉଥିେଲ। 21 େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣେିର
େସବା କରୁଥିେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ସହତି
ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ। 22 େସହ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଯଉଁ େସୖନ୍ୟମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ ଅଞ୍ଚଳେର ଲୁଚ ିଥିେଲ, େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙୁ୍କ
େଗାଡ଼ାଇେଲ।
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23 ଏହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ େସଦନି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
େବୖଥାବନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ ଶାଉଲଙ୍କ ସହତି
ଥିେଲ। ପ୍ରାୟ 10,000 େଲାକ ଶାଉଲଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। ଇଫ୍ର ୟିମ
ପବର୍ତ େଦଶର ସମସ୍ତ ସହରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଶାଉଲ ପୁନବର୍ାର ଏକ ଭୁଲ୍ କେଲ

24 କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ େସଦନି ପୁଣ ିଏକ ଭୁଲ୍ କେଲ। େଯେତେବେଳ
େସୖନ୍ୟମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ େହେଲ, ଶାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ, “ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂବର୍ରୁ କିମ୍ୱା ଶତ୍ରୁ  ବନିାଶ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କେର, େତେବ େସ ଦଣି୍ତତ େହବ।” େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବା
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଗଣ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କେଲ ନାହିଁ।

25 ଯୁଦ୍ଧ େହତୁ େଲାକମାେନ ବଣକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ମୃତି୍ତକା
ଉପେର ମହୁେଫଣା ଥିବାର େଦଖିେଲ। େସମାେନ ମହୁେଫଣା ପାଖକୁ
ଗେଲ କିନୁ୍ତ ଖାଇେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଭାଙି୍ଗଯିବାେର
ଭୟଥିଲା 27 କିନୁ୍ତ େଯାନାଥନ ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଷିୟେର ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। େସ
ତାଙ୍କ ବାପା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା କଥା େସ
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। େଯାନାଥନ ହାତେର ବାଡ଼ ିଥିଲା, େସ ବାଡ଼ରି ଅଗ୍ରଭାଗ
ଦ୍ୱ ାରା କିଛ ିମହୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଏବଂ ଖାଇେଲ ଏବଂ ବହୁତ
ଆଶ୍ୱସ୍ତ େବାଧ କେଲ।

28 ଜେଣ େସୖନକି େଯାନାଥନକୁ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ବାପା େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ବାଧ୍ୟ କରିଛନି୍ତ ଯିଏ ଆଜି ଖାଇବ, େସ ଦଣି୍ତତ େହବ। େତଣୁ େଲାକମାେନ
ଖାଇ ନାହାନି୍ତ ଓ ଦୁବର୍ଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନି୍ତ।”

29 େଯାନାଥନ କହେିଲ, “େମା’ ବାପା ଏ େଦଶକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା
ଆଣଛିନି୍ତ। େଦଖ! ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମହୁ ଖାଇ କିପରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ େବାଧ କରୁଛ।ି 30

ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଲୁଣି୍ଠତ େହାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥା’ନୁ୍ତ େକେତ ଭଲ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା? ଆେମ୍ଭ ଅଧିକାଂଶ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ପାରିଥା’ନୁ୍ତ।”

31 ପୁଣ ିେସଦନି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।
େସମାେନ ମିକ୍ମସ୍ଠାରୁ ଅୟାେଲାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ। େତଣୁ େସମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ କ୍ଷୁଧିତ େହାଇପଡ଼େିଲ। 32 େସମାେନ
େମଣ୍ଢା, ଗାଈ, ବାଛୁରି ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଏେତ େଭାକିଲା େହାଇଥିେଲ େଯ େସମାେନ ପଶୁମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରି ରକ୍ତମିଶା କଞ୍ଚାମାଂସ ଖାଇେଲ।

33 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ରକ୍ତମିଶା
ମାଂସ େଭାଜନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରୁଅଛନି୍ତ।”
ଶାଉଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ପାପ କରିଅଛ, ବତ୍ତର୍ମାନ େଗାଟଏି ପଥେର

େମା’ ସମ୍ମୁେଖ ଗଡୁ଼ାଅ। 34 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ଯାଅ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କୁହ
େସମାନଙ୍କର ବଳଦ ଓ େମଷ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ। ତା’ପେର
େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଏଠାେର ବଳଦ ଓ େମଷକୁ ବଧ କରିେବ ଓ ଖାଇେବ।
ରକ୍ତମିଶା କଞ୍ଚାମାଂସ ଖାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କର ନାହିଁ।” 35

ପୁଣ ିଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ଶାଉଲ
ହିଁ ନେିଜ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

36 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ! ଆଜି ରାତି୍ରେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର
ଯିବା। ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା।”
େସୖନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣ ଯାହା ଉଚଚି ଭାବୁଛନି୍ତ ତାହା ହିଁ

କରନୁ୍ତ।”
କିନୁ୍ତ ପୂଜକ କହେିଲ, “ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି

େଲାଡ଼ନୁ୍ତ।”
37 େତଣୁ ଶାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ

ପଛେର ଯିବ ିକି? ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରିବାକୁ େଦବ କି?” କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ନୀରବ ରହେିଲ।

38 ତା’ପେର ଶାଉଲ କହେିଲ, “ସମସ୍ତ େନତାମାନଙୁ୍କ େମା’ ପାଖକୁ
ଡ଼ାକ। ଆସ ଆେମ୍ଭ େଖାଜିବା, ଆଜି କିଏ ଏହ ିପାପ କଲା। 39 ମୁଁ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ ିଯିଏ ପାପ କରିଛ,ି ଏପରିକି େମା’
ପୁଅ େହାଇଥିେଲ ବ ିମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡେର ଦଣି୍ତତ େହବ।” ସମେସ୍ତ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା
ରହେିଲ।

40 ତା’ପେର ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି
କଡ଼େର ଛଡି଼ା ହୁଅ। ମୁଁ ଏବଂ େମା’ ପୁଅ େଯାନାଥନ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା
େହଉଛୁ।”
େସୖନ୍ୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆପଣ ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ପ୍ରଭୁ।”
41 ତା’ପେର ଶାଉଲ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର

ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭର ଦାସକୁ ଆଜି ଉତ୍ତର େଦଲ ନାହିଁ? ଯଦି
ମୁଁ କିମ୍ୱା େମା’ ପୁଅ ଆଜି କିଛ ିପାପ କରିଥାଉ, େତେବ ଇଉରିମ୍ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପାପ କରିଥା’ନି୍ତ େତେବ ଥୁମିଅମ୍ ଦଅିନୁ୍ତ।”
ତହିଁେର ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ବାଛ ିେନେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାେନ ଛାଡ଼

ପାଇେଲ। 42 ଏଥର ଶାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ କିମ୍ୱା େମା’ ପୁଅ େଯାନାଥନ
ମଧ୍ୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କର,” ଏଥର େଯାନାଥନ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହଲା।

43 ଶାଉଲ େଯାନାଥନଙୁ୍କ କହେିଲ, “କୁହ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିଛ।”
େଯାନାଥନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ େକବଳ େମା’ ବାଡ଼ରି ଅଗ୍ରଭାଗେର

ଅଳ୍ପ ମହୁ ଆହାର କରିଛ।ି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ ମରିବ?ି”
44 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ ିଏବଂ

ମୁଁ େମା’ ପ୍ରତଜି୍ଞା ନ ରେଖ, େତେବ େମାେତ ଦଣି୍ତତ କରିବା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହଛି।ି େଯାନାଥନ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।”

45 ଏଥର େସୖନ୍ୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯାନାଥନ ଆଜି
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମହାଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ। େଯାନାଥନ ମରିବ, ଏହା େକେବ େହାଇ
ନ ପାେର। ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ, େକହି
େଯାନାଥନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ତ ଦୂରର କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ େଗାଟଏି େକଶ ମଧ୍ୟ ତେଳ
ପଡ଼ବିାକୁ େଦବୁ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ପେଲଷ୍ଟୀୟ କବଳରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ େଯାନାଥନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।” େତଣୁ େଲାକମାନ
େଯାନାଥନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ, ତାଙୁ୍କ େକେବ ବ ିହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
ଦଆିଯିବ ନାହିଁ।

46 ଶାଉଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହିଁ ବରଂ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ େଫରିଗେଲ।

ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଶତ୍ରୁ  ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧକେଲ

47 ଶାଉଲ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେଲ। ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ସହତି ଅଥର୍ାତ୍ େମାୟାବୀୟ, ଅେମ୍ମାନୀୟ,
ଇେଦାମୀୟ, େସାବାର ରାଜାଗଣ ଏବଂ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 48 ଶାଉଲ ସାହସୀ ଥିେଲ।
େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙୁ୍କ ଦମନ କେଲ। େସ ଏପରିକି
ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।

49 େଯାନାଥନ, ଯିଶ୍ବ ିଓ ମଲୀଶୂୟ ଶାଉଲଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ।
େମରବ୍ ଓ ମୀଖଲ୍ ତାଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠା ଓ କନଷି୍ଠା କନ୍ୟା। 50 ଶାଉଲଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଅହୀେନାୟମ୍, େସ ଅହୀମାସର କନ୍ୟା।
ଏବଂ ତାଙ୍କ େସନାପତ ିଅବ୍ନର ନରର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ନର ଶାଉଲଙ୍କ

କକା ଥିେଲ। 51 ଶାଉଲଙ୍କ ପିତା କୀଶ୍ ଓ ଅବ୍ନରର ପିତା ନର, ଏ
ଦୁେହଁ ଅବୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

52 ଶାଉଲ ସାହସୀ ଥିେଲ, େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ସହ େଘାର ଯୁଦ୍ଧ
କରିଥିେଲ। େସ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ସାହସୀ ଓ େଯାଦ୍ଧା କି େକୗଣସି
ବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ େଦଖିେଲ, ତାହାକୁ ଆପଣାର େସନାବାହନିୀେର ସାମିଲ
କରୁଥିେଲ ଓ ସୁରକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ।

ଶାଉଲ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କେଲ

ଥେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ରାଜପଦେର ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭେିଷକ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିେଲ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ। 2 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
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କହେିଲ, ‘େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ,
ଅମାେଲକୀୟମାେନ ତାଙୁ୍କ କିଣାନ ଯିବାେର ବାଧା ସୃଷି୍ଟ କରିଥିେଲ। ମୁଁ
େଦଖିଛ ିଯାହାସବୁ ଅମାେଲକୀୟମାେନ କରିଛନି୍ତ। 3 ବତ୍ତର୍ମାନ
ଅମାେଲକୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ େଘାଷଣା କର। ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତଭାେବ
ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିଜୀବନ୍ତ
ଛାଡ଼ ିଆସବି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, େଛାଟପିଲା ଏପରିକି
ଶିଶୁଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଗାଈ, େମଣ୍ଢା,
ଓଟ ଓ ଗଧମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।’”

4 ଶାଉଲ ଟଲାୟୀମେର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକଜୁଟ କେଲ। େସଠାେର
200,000 ପଦାତକି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 10,000 େଲାକ ଯିହୁଦାର ଥିେଲ।
5 ତା’ପେର ଶାଉଲ ଅମାେଲକ ସହରକୁ ଗେଲ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାେର
ଅେପକ୍ଷା କେଲ। 6 ଶାଉଲ େକନୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ଅମାେଲକ
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିାଅ। କାରଣ ମୁଁ ଅମାେଲକୀୟଙ୍କ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମିଶର ଛାଡ଼ି
ଆସବିା େବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିଥିଲ।” େତଣୁ
େକନୀୟମାେନ ଅମାେଲକ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

7 ଶାଉଲ ଅମାେଲକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। େସ ହବୀଲାଠାରୁ ମିଶର
ସୀମାବତ୍ତର୍ୀ ଶୁରର ନକିଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
8 େସ ଅମାେଲକୀୟ ରାଜା ଆଗାଗ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରିେଲ। କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ
େସନାବୀହନିୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 9 ଯାହା େହଉ ଶାଉଲ
ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ସବୁଠୁ ଭଲ େମଷ, ବଳଦ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଷ
ଶାବକଗଡୁ଼କୁି ଓ ସମସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ ସାମଗ୍ରୀ େସମାେନ
ରଖିେଲ। େସମାେନ େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ େକବଳ ରଖିବା ଉପେଯାଗୀ ନ େହବା ଜିନଷିକୁ ନଷ୍ଟ କେଲ।

ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପାପ କଥା କହେିଲ

10 ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପାଇେଲ। 11

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଶାଉଲ େମାେତ ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହିଁ। େତଣୁ
ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅେଟ। େସ େମାର ଆେଦଶକୁ
ଅବଜ୍ଞା କଲା।” ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ସାରା ରାତ ିଚତି୍କାର କରି କାନି୍ଦେଲ।

12 ଶାମୁେୟଲ ତା’ ପରଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଶାଉଲଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାେର ଗେଲ। େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଶାଉଲ ଯିହୁଦାର କମିର୍ଲ୍ ସହରକୁ ଆସଥିିେଲ। ଶାଉଲ େସଠାକୁ ତାଙ୍କ
ସମ୍ମାନାେଥର୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଗେଲ। ଶାଉଲ ସବୁଆେଡ଼ ଯାତ୍ରା
କରି ସାରିବା ପେର ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ପହଞ୍ଚେିଲ।”

13 େତଣୁ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। ଶାଉଲ
ତାଙୁ୍କ ଅଭ୍ୟଥର୍ନା କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ। ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନଛି।ି”

14 କିନୁ୍ତ ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “େତେବ ଏହା କ’ଣ, ମୁଁ ଶୁଣଅିଛ?ି ମୁଁ
କାହିଁକି େମଷର େଭଁ େଭଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛ ିଏବଂ ଗାଈର ହମ୍ୱାରବ ଶୁଣୁଛ?ି”

15 ଶାଉଲ କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଣଛିନି୍ତ। େସୖନ୍ୟମାେନ ଉତ୍ତମ େଗାରୁ ଓ
େମଷମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଳିେଦବା ନମିେନ୍ତ ରଖିେଲ
ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ।”

16 ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “କହବିା ବନ୍ଦ କର! ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ଗତ ରାତେିର ଯାହା କରିଛନି୍ତ ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି।ି”
ଶାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାେତ କୁହ।”
17 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ମୁଖ୍ୟ େବାଲ ିଭାବୁ

ନ ଥିଲ। କିନୁ୍ତ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରବଗର୍ଗଡୁ଼କିର ମୂଖ୍ୟ
େହାଇ ପାରିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭାେବ ବାଛେିଲ। 18

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାେର ପଠାଇ କହେିଲ, ‘ଯାଅ, େସହି
ଅମାେଲକୀୟ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର। େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ

ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର।’ 19 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣଲି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁଲ େସ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଗଡୁ଼କି ରଖିବା
ପାଇଁ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ଅେଟ।”

20 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନଥିିଲ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ େଯଉଁଠାକୁ ପଠାଇ ଥିେଲ, ମୁଁ େସଠାକୁ ଯାଇଥିଲ,ି ମୁଁ ସମସ୍ତ
ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲ।ି ମୁଁ ଅମାେଲକୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଆଣଥିିଲି
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କଲ।ି 21 ଏବଂ େସୖନ୍ୟମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ଉତ୍ତମ
େମଣ୍ଢା ଓ େଗାରୁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଳିଦାନ
େଦବା ପାଇଁ ରଖିେଲ।”

22 କିନୁ୍ତ ଶାମୁେୟଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କ’ଣ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ
କେର, େହାମବଳି, େନୖେବଦ୍ୟ ନା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଦଶଗଡୁ଼କି ପାଳନ
କରିବା? ପରେମଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଷର ବଳିଦାନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁ
ଥିବା େଲାକଠାେର ଅଧିକ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। 23 ବେିଦ୍ର ାହତିା ମନ୍ତ୍ରପାଠ
ପାପତୁଲ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଓ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜାତୁଲ୍ୟ। ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା େହବା
ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନି୍ତ।”

24 ତା’ପେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ପାପ କରିଅଛ।ି
କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲ ଘଂନ କରିଅଛ।ି ମୁଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରି େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣଲି।ି 25 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େମା’
ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ,ି ଓ ମୁଁ େଯମନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିପାେର ଏଥିପାଇଁ େମା’ ସାଙ୍ଗେର େଫରି ଆସ।”

26 କିନୁ୍ତ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ େଫରି ଯିବି
ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କରିଅଛ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପାଇଁ ମନା କରିଅଛନି୍ତ।”

27 େଯେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେନ୍ତ, େସ
ତାହାଙ୍କ େଗ୍ଭଗାର ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଟାଣେିଲ, ତହିଁେର ତାହା ଚରିିଗଲା। 28

ଏଣୁ ଶାମୁେୟଲ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ େନଇଗେଲ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େଦେଲ, ଯିଏ କି
ତୁମ୍ଭର ସାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭର ଏକ ପ୍ରତବିାସୀକୁ ତାହା େଦେଲ। 29

ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର। ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁଦନି ପାଇଁ
ଏହଠିାେର ବାସ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଛ କହନି୍ତ ନାହିଁ କି େସ ତାଙ୍କର
ମତ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ନୁହନି୍ତ େଯ କି
ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇ େଦେବ।”

30 ଶାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ପାପ କରିଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ
େମା’ ସହତି େଫରି ଆସ। ମୁଁ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପାସନା କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମା’ ସେଙ୍ଗ େଫରି ଆସ।” 31 ଶାମୁେୟଲ
ଶାଉଲଙ୍କ ସହତି େଫରିଯା’େନ୍ତ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କେଲ।

32 ବତ୍ତର୍ମାନ ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ
ରାଜା ଆଗଗ୍କୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ।”
ତା’ପେର, ଆଗାଗ୍ େଲୗହ ଶିଙୁ୍କଳିେର ବନ୍ଧା େହାଇ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ

ଅଣାଗଲା। ଆଗାଗ୍ ଚନି୍ତ ା କଲା, “ନଶିି୍ଚତ େସ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବ
ନାହିଁ।”

33 କିନୁ୍ତ ଶାମୁେୟଲ ଆଗଗ୍କୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ େଯମନ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନ ହନି କରିଅଛ,ି େତମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ମାତା
ସନ୍ତାନହନି େହବ।” ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆଗଗ୍କୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି ହାଣେିଲ।

34 ଏଥି ଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ରାମାକୁ ଗେଲ। ପୁଣ ିଶାଉଲ
ଗିବୟିାସି୍ଥତ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗେଲ। 35 ତା’ପେର ଶାମୁେୟଲ ତାଙ୍କ
ଜୀବନର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାଉଲଙୁ୍କ େକେବବ ିେଦଖିେଲ ନାହିଁ। କାରଣ
ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ େଶାକ କେଲ। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜା କରିବାରୁ ଅନୁତାପ କେଲ।
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ଶାମୁେୟଲ େବୖଥ୍େଲହମକୁ ଗେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ
ଶାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ େଶାକ କରିବ? ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ରୂେପ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶିଙ୍ଗ େତୖଳେର

ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଗ୍ଭଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େବୖଥ୍େଲହମର ଯିଶୀ ନାମକ ବ୍ୟକି୍ତ ନକିଟକୁ
ପଠାଇବ।ି କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ
ରାଜା େଦଖିଅଛୁ।”

2 କିନୁ୍ତ ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ଯାଏ, ଶାଉଲ ଏହା ଶୁଣେିଲ
େମାେତ ବଧ କରିେବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େବୖଥ୍େଲହମକୁ ଯାଅ। ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକ ଛଡ଼ା ନଅି

ଓ କୁହ, ‘ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ େଦବାକୁ ଆସଅିଛୁ।’
3 ଯିଶୀକୁ େସ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କର। ତା’ପେର କ’ଣ କରିବା
ପାଇଁ େହବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି ମୁଁ ଯାହାକୁ କହବି,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଅଭଷିିକ୍ତ କର।”

4 ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।
ଶାମୁେୟଲ େବୖଥ୍େଲହମେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ତହିଁେର ନଗରର ପୁରୁଖାମାେନ
କମ୍ପମାନ େହାଇ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ
କୁଶଳ ତ?”

5 ଶାମୁେୟଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ମୁଁ କୁଶଳେର ଆସଛି!ି ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ବଳିଦାନ େଦବାକୁ ଆସଅିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ
ପବତି୍ର କର ଓ େମା’ ସାଙ୍ଗେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସ।” ଶାମୁେୟଲ
ଯିଶୀକି ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରି ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଆସବିା
ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ।

6 େଯେତେବେଳ ଯିଶୀ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରମାେନ ପହଞ୍ଚେିଲ, ଶାମୁେୟଲ
ଇଲୀୟାବଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। ଶାମୁେୟଲ ଭାବେିଲ, “ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିେଲାକଟକୁି ରାଜା େହବା ପାଇଁ ବାଛଛିନି୍ତ।”

7 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇଲୀୟାବ େଡ଼ଙ୍ଗା ଓ
ସୁନ୍ଦର ଅଟନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଭାବନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି େଦେଖ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସପରି େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ଉପର େଦଖନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଅନ୍ତର େଦଖନି୍ତ। ଇଲୀୟାବ ଉପଯୁକ୍ତ େଲାକ
ନୁହଁ।”

8 ତା’ପେର ଯିଶୀ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଅବନିାଦବଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ।
ଅବନିାଦବ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଆଗ େଦଇ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ,
“ନା, ଏ େଲାକ ନୁହନି୍ତ ଯାହାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମେନ କରନି୍ତ।”

9 ତା’ପେର ଯିଶୀ ଶମ୍ମକୁ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼କାଇେଲ। କିନୁ୍ତ
ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ନା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ମେନାନୀତ କରି
ନାହାନି୍ତ।”

10 ଏହରୂିେପ ଯିଶୀ ନଜିର ସାତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର
ଚଲାଇେଲ। ମାତ୍ର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କରି ନାହାନି୍ତ।”

11 ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ସବୁ ସନ୍ତାନ କ’ଣ ଏଠାେର
ଅଛନି୍ତ?”
େସ କହେିଲ, “େକବଳ କନଷି୍ଠଟ ିଏଠାେର ନାହିଁ। େସ େମଷପଲ ଚରାଉ

ଅଛ।ି”
ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ଡ଼କାଅ। େସ ଏଠାକୁ ନ

ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଭାଜନେର ବସବୁି ନାହିଁ।”
12 ତାକୁ ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ ଯିଶୀ େଲାକ ପଠାଇେଲ। େସ ଈଷତ୍

ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଓ ସୁନୟନ େଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଟନି୍ତ।
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଉଠ ଏହାଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କର, ଏ

େହଉଛନି୍ତ େସହ ିେଲାକ।”

13 ଶାମୁେୟଲ େତୖଳ ଶିଙ୍ଗ େନଇ ତାଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ
ଅଭେିଷକ କେଲ। ତହିଁେର େସହ ିଦନିାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଉଦଙ୍କ
ଉପେର ବାସ କେଲ, ଏହା ପେର ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ରାମାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଶାଉଲକୁ କଷ୍ଟ େଦଲା

14 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 15

ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ
ଆତ୍ମା ଆପଣଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରୁଛ।ି 16 ଜେଣ ନପିୁଣ ବୀଣାବାଦକ ଅେନ୍ୱଷଣ
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କର। େଯେତେବେଳ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େସହ ିମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆେସ, ଯଦ ିେସ
େଲାକ ବୀଣା ବଜାଏ ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ସମେବଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବ।”

17 ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଛା େଯ ଭଲ ବଜାଇ
ପାେର େସହପିରି ଏକ େଲାକକୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆଣ।”

18 ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ ମୁଁ
େବୖଥ୍େଲହମୀୟ ଯିଶୀର ଏକ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ।ି େସ ବୀଣା ବଜାଇବାେର
ନପିୁଣ ଓ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା ଓ କଥାେର ବଜି୍ଞ, ଆଉ ରୂପବାନ ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାେଖ ପାେଖ ଅଛନି୍ତ।”

19 େତଣୁ ଶାଉଲ ଯିଶୀ ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ େଯ େମଷପଲ ସାଙ୍ଗେର ଥାଏ, ତାକୁ େମା’
ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଦଅି।”

20 ତା’ପେର ଯିଶୀ େକବଳ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ନାହିଁ, ତା’ ସହତି
ଶାଉଲ ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଉପହାର ପଠାଇେଲ: େଗାଟଏି େଛଳି ଓ େଗାଟଏି
ଗଧେର େବାେଝଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପଠାଇେଲ। 21 ଏହା ପେର
ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ଶାଉଲ
ତାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ େସ୍ନହ କେଲ, ତହିଁେର େସ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େହେଲ। 22 ଏହା ପେର ଶାଉଲ ଯିଶୀଙୁ୍କ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା
ପଠାଇେଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ ିଦାଉଦଙୁ୍କ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହବାକୁ
ଦଅି, େସ େମାର େସବା କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ।”

23 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େସହ ିମନ୍ଦ ଆତ୍ମା େଯେତେବେଳ ଶାଉଲଙ୍କ
ଉପେର ଥାଏ, େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ବୀଣା େନଇ ଆପଣା ହସ୍ତେର
ବଜାନି୍ତ। ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆଶ୍ୱାସ ପାଇ ଭଲ ହୁଅନି୍ତ ଓ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ଯିାଏ।

ଗଲିୟାତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟକ୍କର ଦଅିନି୍ତ

ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ।
େସମାେନ ଯିହୁଦାର ଅଧିକାରସ୍ଥ େସାେଖାେର ସଂଗହୃୀତ େହାଇ
େସାେଖା ଓ ଅେସକା ମଧ୍ୟେର ଏଫସ୍-ଦମ୍ମୀମେର ଛାଉଣି

ସ୍ଥାପନ କେଲ।
2 ଶାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଏଲା ତଳଭୂମିେର ଏକତି୍ରତ

େହାଇ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। େସମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ େସୖନ୍ୟ ସଜାଇେଲ। 3 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପବର୍ତର
ଏକ ଦଗିେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପବର୍ତର ଅନ୍ୟ ଦଗିେର ଠିଆ େହେଲ।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା।

4 ଗାଥ୍ନବିାସୀ ଗଲୟିାତ ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଲ  େଯାଦ୍ଧା ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ଛାଉଣରୁି ବାହାର େହଲା, େସ ସାେଢ଼ ଛଅ ହାତ ଉଚ୍ଚ। 5 ତା’ର
ମସ୍ତକେର ପିତ୍ତଳର େଟାପର ଥିଲା ଓ େସ ମାଛକାତ ିତୁଲ୍ୟ ସାଞ୍ଜଆୁେର
ସଜି୍ଜତ ଥିଲା। େସହ ିସାଞ୍ଜଆୁଟ ିପାଞ୍ଚ ସହସ୍ର େଶକଲ ଓଜନ ପିତ୍ତଳର
ଥିଲା। 6 େସ େଗାଡ଼େର ପିତ୍ତଳର ସ୍ତ୍ରାଣ ପିନି୍ଧ ଥିଲା ଓ ତା’ର ପଛେର
ପିତ୍ତଳର ବଚ୍ଛର୍ା ବନ୍ଧା େହାଇଥିଲା। 7 ତା’ର ବଚ୍ଛର୍ାର ଦଣ୍ତ ବୁଣାକାରର
କାଠ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଏହାର ପାତର ଓଜନ ଥିଲା, ଛଅ ଶହ େଶକଲ େଲୗହ
ଢ଼ାଲର ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା। ତା’ର ଆେଗ ଆେଗ ତା’ର ଢ଼ାଲବାହକ
ଗ୍ଭଲଥିିଲା।
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8 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଗଲୟିାତ ବାହାେର ଛଡି଼ା େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟ
େଶ୍ରଣୀଙୁ୍କ ଚତି୍କାର କରି କହୁଥିଲା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିବା ପାଇଁ
ବାହାର େହାଇ ଆସଛି? ମୁଁ କି ଜେଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ ନୁେହଁ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାଉଲର ଦାସ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ
େଲାକ ମେନାନୀତ କର ଓ େସ େମା’ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ। 9 ଯଦ ିେସ
େଲାକଟ ିେମାେତ ମାରିଦଏି, େତେବ ଆେମ୍ଭ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ
େହବୁ। ଯଦ ିମୁଁ ତାକୁ ବଧ କେର େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଦାସ େହବ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ କାଯର୍୍ୟ କରିବ।”

10 ପେଲଷ୍ଟୀୟ ମଧ୍ୟ କହଲିା, “ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ
ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ।ି ମୁଁ ସାହସ କରି କହୁଅଛ ିେମାେତ ଜେଣ େଲାକ ଦଅି,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବୁ।”

11 େଯେତେବେଳ ଶାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟର ଏହି
ସକଳ କଥା ଶୁଣେନ୍ତ। େସମାେନ ହତାଶ େହେଲ ଓ ଅତଶିୟ ଭୟ କେଲ।

ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗେଲ

12 ଦାଉଦ ଯିଶୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଯିଶୀ ଥିେଲ ଇଫ୍ର ାଥିୟ ପରିବାରର,
ଯିଏ େବୖଥ୍େଲହମ ଓ ଯିହୁଦାେର ବାସ କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଯିଶୀଙ୍କର ଆଠ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପୁଣ ିଶାଉଲଙ୍କର ସମୟେର େସ ପୁରୁଷ ବୃଦ୍ଧ ଥିେଲ। 13

ଯିଶୀଙ୍କର ତନି ିବଡ଼ ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିେଲ। ପ୍ରଥମ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଇଲୀୟାବ୍ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଅବନିାଦବ୍ ଓ ତୃତୀୟର
ନାମ ଶମ୍ମ। 14 ଦାଉଦ ଥିେଲ ସବୁଠାରୁ କନଷି୍ଠ। ତନି ିଜଣ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର
ଶାଉଲଙ୍କର େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣେିର ଥିେଲ। 15 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତାର
େମଷପଲ ଚରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟରୁ େବୖଥ୍େଲହମକୁ ସମୟ
ସମୟେର ଯାଆ ଆସ କରୁଥା’ନି୍ତ।

16 େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ରାକ୍ଷସଟ ିଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଓ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥାଏ।

17 ଦେିନ ଯିଶୀ ନଜିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣେିର
ଥିବା ନଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିଭଜା ଶସ୍ୟରୁ ଏକ ଐଫା ଓ ଏହି
ଦଶଟା େରାଟୀ େନଇ ଯାଅ। 18 େସ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହି
ଦଶଖଣ୍ତ ବଡ଼ େଛନାେପାଡ଼ 1000 େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର କପ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େନଇ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାନଙ୍କର କୁଶଳତାର ଖବର ଆଣବିା
ସହତି, େସମାେନ କିପରି ଅଛନି୍ତ ତାହା ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଚହି୍ନ ଆଣ।”
19 ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ସାଥୀେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ସହତି ଏଲା ତଳ ଭୂମିେର ଥାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରୁଥିେଲ।”

20 ଦାଉଦ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଜେଣ ରଖୁଆଳି ହସ୍ତେର େମଷପଲ ଛାଡ଼ି
ଯିଶୀର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େସସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇଗେଲ। େସୖନ୍ୟଗଣ ବାହାରି
ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ମହାନାଦ କରିବା ସମୟେର େସ ଶଗଡ଼ ବନ୍ଦୀ ଜାଗାେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 21 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ
ସଜାଇେଲ ଓ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ ପରସ୍ପର ମୁହଁା ମୁହିଁ େହେଲ।

22 ଦାଉଦ ସାମଗ୍ରୀ ରକ୍ଷକ ହସ୍ତେର, ନଜିର ସାମଗ୍ରୀ ରଖି
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଝକୁି ଆସ ିନଜିର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ପଗ୍ଭରିେଲ।
23 େସ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା ସମୟେର ଗାଥନବିାସୀ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଗଲୟିାତ ନାମକ ମଲ୍ଲ  େଯାଦ୍ଧା ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସ ିପୂବର୍ ପରି ପାଟକିଲା। ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣେିଲ।

24 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଗଣ େସହ ିପୁରୁଷକୁ େଦଖି ତାହା
ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ ଓ ଅତ ିଭୟଭୀତ େହେଲ। 25 ଜେଣ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ େଦଖିଲକି ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଅବମାନନା କରିବାକୁ ଆସଥିିଲା? ଏହାକୁ େଯଉଁ େଲାକ ହତ୍ୟା କରିବ,
ରାଜା ତାହାଙୁ୍କ ବହୁତ ଧନେର ଧନବାନ କରିେବ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣା କନ୍ୟା
େଦେବ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତା’ର ପିତୃ ଗହୃକୁ ନଷି୍କର କରିେବ।”

26 ଦାଉଦ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“େସ କ’ଣ କହଲିା? େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ବଧ କରି ଏବଂ

ଇସ୍ରାଏଲର ଏହ ିଅପମାନ ଦୂର କରିବ, ତାହା ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରାଯିବ? କିଏ
ଏହ ିଅସୁନ୍ନ ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଯିଏ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣକିି
ଅବମାନନା କରିବାକୁ ସାହସ କେର।”

27 େଲାକମାେନ ପୂବର୍ପରି ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, େଯ ତାହାକୁ ବଧ
କରିବ, ତାହାକୁ ପୁରସ୍କତୃ କରାଯିବ। 28 ଦାଉଦ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା ସମୟେର ତା’ର େଜ୍ୟଷ୍ଠଭ୍ର ାତା ଇଲୀୟାବ
ଶୁଣଲିା। ଇଲୀୟାବର େକ୍ର ାଧ ଦାଉଦ ଉପେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ଆଉ େସ
କହଲିା, “ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସଲୁି? ପ୍ରାନ୍ତରେର େମଣ୍ଢାମାନଙୁ୍କ କାହା
ପାଖେର ଛାଡ଼ଲୁି? ମୁଁ େତା’ ଗବର୍ ଓ ମନର ଦୁଷ୍ଟତା ଜାେଣ। କାରଣ ତୁ
େକବଳ ଯୁଦ୍ଧ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସଛୁି।”

29 ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏେବ କ’ଣ କଲ,ି ଏମିତ ିମୁଁ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିଲ।ି” 30 ଦାଉଦ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ ପୂବର୍ପରି କହେିଲ, ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ପୁନବର୍ାର ପୂବର୍ପରି ଉତ୍ତର େଦେଲ।

31 ଦାଉଦଙ୍କ ଏହପିରି କଥା େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ,
େସମାେନ ତାକୁ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ ଏବଂ ଦାଉଦ ଯାହା
କହଥିିେଲ ତାହା କହେିଲ। 32 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗଲୟିାତ
େଯାଗୁଁ େଲାକମାେନ ହତାଶ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ
େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ।”

33 ଶାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତ ଜେଣ େସୖନକି ନୁହଁ ଏବଂ ଗଲୟିାତ
ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଅଛ।ି”

34 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ଆପଣା
ପିତାର େମଷ ଚରାଉ ଥାଏ। ଥେର େଗାଟଏି ସଂିହ ଓ ଅନ୍ୟଥର େଗାଟଏି
ଭାଲୁ ଆସ ିପଲ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େମଷକୁ େନଇଗଲା। 35 ମୁଁ ତା’
ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଲ ିଏବଂ ତାକୁ ଆଘାତ କରି, ତା’ ପାଟରୁି େମଷକୁ
ଛଡ଼ାଇ ଆଣଲି।ି ବନ୍ୟ ପଶୁଟ ିେମା’ ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିଲା ମୁଁ ତା’ର
ଦାଢ଼ ିଧରି ତାହାକୁ ମାରି େଦଲ।ି 36 ମୁଁ ସଂିହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟଙୁ୍କ ବଧ
କରିଛ ିଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଲୟିାତକୁ େସହପିରି ବଧ କରିବ।ି ଗଲୟିାତ ମରିବ
କାରଣ େସ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସୖନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ।ି 37

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସଂିହ ଓ ଭାଲୁ ନକିଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ପେଲଷ୍ଟୀୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।”
ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି

ଅଛନି୍ତ।” 38 ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ପିତ୍ତଳ େଟାପର େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ ସାଞ୍ଜଆୁ ପିନ୍ଧାଇେଲ। 39 ଦାଉଦ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର ଉପେର ଖଡ଼୍ଗ ବାନି୍ଧ ଗ୍ଭଲବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, େସ ଅକୃତକାଯର୍୍ୟ
େହେଲ, କାରଣ ଏହପିରି ଓଜନଆିଁ ସାମଗ୍ରୀ ପିନି୍ଧବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥିଲା।
ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିସାମଗ୍ରୀ େନଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ

ପାେର, ମୁଁ େସଗଡୁ଼କି ସହତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁେହଁ।” େତଣୁ ତାକୁ େସ କାଢ଼ି
ରଖିେଲ। 40 ଦାଉଦ ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ହାତେର ଧରି ନଦୀରୁ ପାଞ୍ଚ େଗାଟି
ଚକି୍କଣ ପଥର ବାଛେିଲ ଓ େସଗଡୁ଼କୁି ନଜିର େମଷପାଳକ ଥଳି ମଧ୍ୟେର
ରଖିେଲ। ନଜି ହାତେର ନଜିର ଛାଟଣିୀଟ ିଧରି ପେଲଷ୍ଟୀୟ ନକିଟକୁ
ଗେଲ।

ଦାଉଦ ଗଲିୟାତକୁ ବଧ କେଲ

41 ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଧୀେର ଧୀେର ଅଗ୍ରସର େହାଇ ଦାଉଦଙ୍କର ସନି୍ନ କଟ
େହଲା ଓ ତା’ର ଢ଼ାଲବାହକ ତା’ର ଆେଗ ଆେଗ ଗ୍ଭଲଲିା। 42

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଅନାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖିେଲ ଓ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କେଲ
କାରଣ ଦାଉଦ ଯୁବା ଓ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଥିେଲ। 43

ଗଲୟିାତ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ କ’ଣ େଗାଟଏି କୁକୁର ତୁେମ୍ଭ େମା’
ପାଖକୁ ବାଡ଼ ିେନଇ ଆସଛି।” ତା’ପେର ଗଲୟିାତ ଆପଣା େଦବତାମାନଙ୍କ
ନାମେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶାପ େଦଲା। 44 ଗଲୟିାତ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଏହଠିାକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମାଂସକୁ ହଂିସ୍ର ପଶୁ-ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଖୁଆଇବ।ି”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 17:8 226 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 17:44
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45 ଦାଉଦ ଗଲୟିାତକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଶଲ୍ୟ େଘନି
େମା’ ପାଖକୁ ଆସଛି। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯାହାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ େସହି
ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ପରେମଶ୍ୱର, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛ।ି 46 ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ େଦେବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ିଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ଶିରେଚ୍ଛଦନ କରିବ।ି ମୁଁ ଆଜି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣର ଶରୀର
ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବନ୍ୟପଶୁମାନଙୁ୍କ େଦବ,ି ତହିଁେର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏକ ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିସମୁଦାୟ ଜଗତ
ଜାଣେିବ। 47 ଏଠାେର ରୁଣ୍ଡ େହାଇଥିବା ସବୁ େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ େଯ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଖଡ଼୍ଗ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତୁେମ୍ଭ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।”

48 ଏହା ପେର େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ଦାଉଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଠି
ପଡ଼ଲିା ଏବଂ ଦାଉଦର ନକିଟରୁ ନକିଟତର େହଲା। ଦାଉଦ ଶୀଘ୍ର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େଭଟବିାକୁ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଆେଡ଼ େଦୗଡ଼େିଲ।

49 ଦାଉଦ ଆପଣା ଥଳିେର ହାତ ପୁରାଇ ତହିଁରୁ େଗାଟଏି ପଥର କାଢ଼ି
ଛାଟଣିୀେର ମାରି େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟର କପାଳକୁ ଆଘାତ କେଲ। ତହିଁେର
େସ ପଥର ତା’ର କପାଳେର ପଶିଯା’େନ୍ତ େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ଲିା।

50 ଏହପିରି ଭାବେର ଦାଉଦ ବାଟୁଳି ଓ ପଥର ଦ୍ୱ ାରା େସହି
ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଖଡ଼୍ଗ ନ ଥିଲା। 51 ଦାଉଦ େଦୗଡ଼ଯିାଇ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ
ଉପେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ଗଲୟିାତର ଖଡ଼୍ଗ ଖାପରୁ କାଢ଼ ିତାହାର ମସ୍ତକ
େଛଦନ କେଲ।
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀରକୁ ମୃତ େଦଖି ପଳାଇେଲ। 52

ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଉଠି ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ ଓ ସନି୍ନ କଟ
ଇେକ୍ର ାଣ ଫାଟକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ଶାରୟିମ ପଥେର
ଗାଥ୍ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପକାଇେଲ। 53 ଇସ୍ରାଏଲର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େଲଉଟ ିଆସ ିେସମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିଲୁଟ୍ କେଲ।

54 ଦାଉଦ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟର ମସ୍ତକ େନଇ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ
କିନୁ୍ତ ତା’ର ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣା ଗହୃେର ରଖିେଲ।

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ

55 େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ବାହାରିବାର େଦଖି ଶାଉଲ
େସୖନ୍ୟର େସନାପତ ିଅବ୍ନରକୁ କହେିଲ, “ଅବ୍ନର ଏ ଯୁବକ କାହାର
ପୁତ୍ର?”
ଅବ୍ନର କହଲିା, “େହ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ କହି

ପାରିବ ିନାହିଁ।”
56 ରାଜା କହେିଲ, “ପଗ୍ଭର ଏ ଯୁବକ କାହାର ପୁଅ?”
57 ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ପେଲଷ୍ଟୀୟର ମସ୍ତକ ହସ୍ତେର

ଧରି େଫରି ଆସବିା େବେଳ ଅବ୍ନର ତାଙୁ୍କ େନଇ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା।

58 ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ଯୁବକ ତୁେମ୍ଭ କାହାର ପୁଅ?”
ଦାଉଦ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େବୖଥ୍େଲହମୀୟ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର।”

ଦାଉଦ ଓ େଯାନାଥନଙ୍କର ଘନଷି୍ଟ ବନୁ୍ଧତା

ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ସାରିବା ପେର
େଯାନାଥନର ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଏକ ଦୃଢ଼ ବନୁ୍ଧତା ବାନି୍ଧେଲ।
ଆଉ େଯାନାଥନ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି ତାଙୁ୍କ େସ୍ନହ କେଲ। 2

ଶାଉଲ େସହ ିଦନି ଦାଉଦଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ରଖିେଲ ଓ ଘରକୁ ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ। 3 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି େସ୍ନହ
କରିବାରୁ େସମାେନ ଏହ ିନୟିମ କେଲ। 4 େଯାନାଥନ ଆପଣା େଦହରୁ

ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିଦାଉଦଙୁ୍କ େଦେଲ। ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର, ଖଡ଼୍ଗ, ଧନୁ ଓ କଟବିନ୍ଧନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ େଦେଲ।

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ସଫଳତା ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ େଦେଲ

5 ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇେଲ ଓ େସ କୃତକାଯର୍୍ୟ
େହେଲ। ଏଣୁ ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ ଏହା
ଶାଉଲଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସେମତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଖୁସୀ କଲା। 6 ଏପରି
େହଲା େଯ, େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ
େଫରିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ରାଜା ଶାଉଲଙୁ୍କ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ ଏବଂ ତୁମୁ୍ଭରା ବଜାଇ ଆନନ୍ଦେର
ନାଚେିଲ ଓ ଗାଇେଲ। 7 ଆଉ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ
ଗାଇେଲ,
“ଶାଉଲ ହତ୍ୟା କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ଦାଉଦ ହତ୍ୟା କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ”
8 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଅତ ିରାଗିଗେଲ ଓ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ।

ଏଣୁ େସ ଚନି୍ତ ା କେଲ, “େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅୟୁତ ଅୟୁତର ଜୟୀ ଓ
ଆମ୍ଭକୁ େକବଳ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଜୟୀ େବାଲ ିକହେିଲ। ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଛଡ଼ା
ତା’ର ଆଉ କ’ଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛ?ି” 9 େସହ ିଦନିଠାରୁ ଶାଉଲ
ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିେଲ। େସ ଈଷର୍ା ଓ ଘୃଣାେର ତାଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟ
ପକାଇେଲ।

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ

10 ପରଦନି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଯେତେବେଳ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଅକି୍ତଆର କଲା, େସ ତାଙ୍କ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଅବାନ୍ତର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ଦାଉଦ ପ୍ରତଦିନିପରି ହସ୍ତେର ବୀଣା ବଜାଇେଲ, େସ ସମୟେର
ଶାଉଲଙ୍କ େଗାଟଏି ବଚ୍ଛର୍ା ଧରିଥିେଲ। 11 େତଣୁ ଶାଉଲ ବଚ୍ଛର୍ା ଫିଙି୍ଗେଲ,
କାରଣ େସ ଭାବେିଲ, “ମୁଁ ଦାଉଦକୁ କାନ୍ଥେର େଫାଡ଼ବି।ି” ମାତ୍ର ଦାଉଦ
ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୁଇଥର ଘୁଞ୍ଚଗିେଲ।

12 ପୁଣ ିଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କେଲ। 13 ଶାଉଲ ଆପଣା ନକିଟରୁ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଦୂରକୁ ପେଠଇ େଦେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ 1000 େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଆପଣାର େସନାପତ ିକେଲ। ଯୁଦ୍ଧେର େସ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ
େନେଲ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େକ୍ଷତ୍ରେର ବଜିୟୀ େହେଲ। 15 ଶାଉଲ େଦଖିେଲ ଦାଉଦ ସବୁ େକ୍ଷତ୍ରେର
ବଜିୟୀ େହଉଛନି୍ତ। େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
16 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ଯିହୁଦାର ସମେସ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭଲ
ପାଇେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇେଲ, କାରଣ େସ ଯୁଦ୍ଧେର
େସମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  େନଇଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ସକାେଶ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନି୍ତ।

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ନଜି ଝଅିର ବବିାହ େଯାଜନା

17 କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ଏବଂ ଶାଉଲ
ଏକ ଉପାୟ ଚନି୍ତ ା କେଲ। ଶାଉଲ କହେିଲ, “ଦାଉଦ େମରବ୍ ନାମକ
େମାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ କନ୍ୟାକୁ େଦଖ। ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ େଦବ।ି ତା’ପେର
ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ବୀର େଯାଦ୍ଧା େସୖନକି େହବ। ତୁେମ୍ଭ େମାର ସନ୍ତାନ ପରି,
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର।” ଶାଉଲ ଚନି୍ତ ାକେଲ, “ମୁଁ
ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇବ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ହୁଏତ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପାରନି୍ତ।”

18 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରର ନୁେହଁ କି
ଜେଣ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟକି୍ତ ନୁେହଁ, ମୁଁ କିପରି ରାଜାଙ୍କର ଝଅିକୁ ବବିାହ କରି
ପାରିବ।ି”

19 େତଣୁ ଦାଉଦ େମରବ୍କୁ ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସେନ୍ତ,
ଶାଉଲ, ମେହାଲାତୀୟ ଅଦ୍ର ୀେୟଲ ସହତି େମରବ୍ର ବବିାହ କରିେଦେଲ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 17:45 227 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 18:19



19

20 ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲା ଓ େଲାକମାେନ
ଶାଉଲଙୁ୍କ ଏ କଥା କୁହେନ୍ତ, ମୀଖଲ େଯ ଦାଉଦଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଛ ିଶାଉଲ
ଏ କଥା ଶୁଣ ିଖୁସୀ େହେଲ। 21 ଶାଉଲ ଭାବେିଲ, “ମୁଁ ମୀଖଲ
ମାଧ୍ୟମେର ଦାଉଦକୁ ଫାସେର ପକାଇ େଦବ।ି ମୁଁ ମୀଖଲକୁ ଦାଉଦଙ୍କ
ସହତି ବବିାହ େଦବ।ି ଏବଂ ତା’ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାଙୁ୍କ ମାରି
େଦେବ।” େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ପାଇଁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆଜି େମାର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିପାର।”

22 ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଭାବେର କୁହ େଯ, ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିଭଲ ପାଉଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀଗଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଉଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍।”

23 ଶାଉଲଙ୍କ ଦାସମାେନ ଏ କଥା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୱ ାଇଁ େହବା ଅତି
ସହଜ? େମାର ଏେତ ଅଥର୍ ନାହିଁ ଯାହାକି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଝଅି ପାଇଁ ଖଚ୍ଚର୍
କରି ପାରିବ।ି ମୁଁ ଜେଣ ଅତ ିସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ଓ େମାର ଅଳ୍ପ
ମାନ୍ୟ।”

24 ଶାଉଲର ଦାସମାେନ ଦାଉଦ କ’ଣ କହଲିା ତାହା ଶାଉଲଙୁ୍କ
କହେିଲ। 25 ଶାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏ କଥା
କୁହ, ‘ରାଜା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଝଅି ପାଇଁ ଅଥର୍ ଦଅି, େସ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ଏବଂ େସ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର 100 ସୁନ୍ନ ତ ଚମର୍ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।’” ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଦାଉଦଙୁ୍କ ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲଙ୍କର ବଗି୍ଭର ଥିଲା।

26 ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏପରି ଶୁଣାେନ୍ତ ଦାଉଦ ରାଜି
େହାଇଗେଲ। ଦାଉଦ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ େଯ ତାଙୁ୍କ ଏକ ରାଜାଙ୍କର
ଜ୍ୱ ାଇଁ େହବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳିଛ।ି େତଣୁ େସ ହଠାତ୍ ଯଥାକାଯର୍୍ୟ କଲା।
27 ଦାଉଦ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ। େସମାେନ ଦୁଇ ଶହ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।
ଦାଉଦ 200 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ ଚମର୍ ଆଣେିଲ ଏବଂ ଶାଉଲଙୁ୍କ
େଦେଲ। ଦାଉଦ ଏପରି କେଲ କାରଣ େସ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୱ ାଇଁ
େହବା ପାଇଁ।
ଶାଉଲ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ ଦାଉଦ ସହ ବବିାହ େଦେଲ। 28

ଶାଉଲ େଦଖିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ। ଶାଉଲ ମଧ୍ୟ
େଦଖିେଲ େଯ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛ।ି 29

େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭୟ କେଲ। ଶାଉଲ ସବର୍ଦା ଦାଉଦଙ୍କର
ବେିରାଧୀ େହାଇ ରହେିଲ।

30 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ଅତ ିଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ େହେଲ। ଦାଉଦ
ଅଧିକ ମାନ୍ୟ ପାଇେଲ।

େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। କିନୁ୍ତ େଯାନାଥନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। 2 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ

ସତକର୍ କରାଇ କହେିଲ, “େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରାତଃକାଳେର ସାବଧାନ ସହକାେର େକୗଣସ ିଜାଗାେର ଲୁଚ ିରୁହ। ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁଠାେର ଲୁଚଥିିବ, ମୁଁ େସ ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ ଯାଇ େମାର ପିତାଙ୍କ ସହତି
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର କେଥାପକଥନ େହବ।ି ଯଦ ିମୁଁ କିଛ ିେଦେଖ େତେବ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି”

4 େଯାନାଥନ ତାଙ୍କର ପିତା ଶାଉଲଙ୍କ ସହତି କଥା େହେଲ।
େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ଭଲ କଥା ତାଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ।
େଯାନାଥନ କହେିଲ, “ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ େସ ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି ନାହିଁ। ତା’ର

ସମସ୍ତ କମର୍ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଅତ ିମଙ୍ଗଳଜନକ େହାଇଅଛ।ି 5 େସ
ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ବପିଦେର ପକାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ହତ୍ୟା କଲା। େସଥିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ମହା ବଜିୟ ସାଧନ କେଲ। ଆପଣ
ତାହା େଦଖି ଆନନ୍ଦ କରିଥିେଲ। ଏେବ ଆପଣ ବନିା କାରଣେର ଦାଉଦକୁ
ହତ୍ୟା କରିେବ କାହିଁକି? େସ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କିଛ ିକାରଣ
ନାହିଁ।”

6 ଶାଉଲ େଯାନାଥନର କଥା ଶୁଣେିଲ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ। େସ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସ ମରିବ ନାହିଁ।”

7 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣାଇେଲ।
େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ତହିଁେର ଦାଉଦ ପୂବର୍
ପରି ଶାଉଲଙ୍କ ପାଖେର ରହେିଲ।

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ମାରିବାକୁ ପୁନବର୍ାର େଚଷ୍ଟା କେଲ

8 ପୁନବର୍ାର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା ତହିଁେର ଦାଉଦ ବାହାରି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, େସ ଏେତ େଜାର୍େର ଆଘାତ କେଲ େଯ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଭୟେର େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। 9 କିନୁ୍ତ ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶାଉଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସଲିା। ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ନଜି ଗହୃେର
ବସଥିିେଲ। ଶାଉଲ ହାତେର ବଚ୍ଛର୍ା ଧରି ଥିେଲ। ଦାଉଦ ଆପଣା ହସ୍ତେର
ବାଦ୍ୟ ବଜାଉ ଥିେଲ। 10 ଶାଉଲ ବଚ୍ଛର୍ାେର ଦାଉଦଙୁ୍କ କାନ୍ଥେର େଫାଡ଼ି
ପକାଇବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ, ମାତ୍ର େସ ଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୁଞ୍ଚ ିଯିବାରୁ ବଚ୍ଛର୍ା
କାନ୍ଥେର େଫାଡ଼ ିେହାଇଗଲା। େସହ ିରାତି୍ରେର ଦାଉଦ ପଳାୟନ କେଲ।

11 ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ଘରକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ଗହୃକୁ ଜଗି ରହେିଲ। େସମାେନ େସଠାେର ରାତି୍ର ତମାମ ଜଗି
ରହେିଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରଭାତେର ମାରି େଦବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା
କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀଖଲ ତାଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇ େଦଲା। େସ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ରାତି୍ରେର ପଳାୟନ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଏହା ନ କର େତେବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆସନ୍ତା କାଲ ିମାରି େଦେବ।”
12 ତା’ପେର ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏକ ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ ପଠାଇ
େଦଲା। ଦାଉଦ ରକ୍ଷା ପାଇଗେଲ ଏବଂ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇ ଗେଲ। 13

ମୀଖଲ ଗହୃର େଦବତାଙୁ୍କ ଲୁଗାେର େଘାଡ଼ାଇ େଦଲା। ତା’ପେର େସ
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍କୁ ବଛିଣା ମଧ୍ୟେର ପୁରାଇ େଦଲା। େସ ମଧ୍ୟ ଛାଗ ଚମଡ଼ାକୁ
ତହିଁର ମସ୍ତକେର େଘାଡ଼ାଇ େଦଲା।

14 ଦାଉଦଙୁ୍କ ଧରି େନବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାେନ୍ତ ମୀଖଲ
କହଲିା, “େସ ପୀଡ଼ତି ଅଛନି୍ତ।”

15 ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହଲିା,
“ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାେର େମା’ ପାଖକୁ ଆଣ। ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ।ି”

16 େଯେତେବେଳ ଦୂତମାେନ ଗହୃ ଭତିରକୁ ଯାଇ େଦଖେନ୍ତ,
େସମାେନ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ େଦବତା େଦଖିେଲ ଓ ତହିଁର ମସ୍ତକର
ଛାଗ େଲାମ ନମିିର୍ତ କମ୍ୱଳ ଅଛ।ି

17 ଶାଉଲ ମୀଖଲକୁ କହେିଲ, “ଏପରି କରି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ? େମା’ ଶତ୍ରୁ କୁ କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଖସଯିିବାକୁ େଦେଲ।”
ମୀଖଲ ଶାଉଲକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “େସ େମାେତ କହେିଲ େମାେତ

ଛାଡ଼ଦିଅି, ତା’ ନ େହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବ?ି”

ଦାଉଦ ରାମାସି୍ଥତ େସନାଛାଉଣକୁି ଗେଲ

18 ଦାଉଦ ପଳାୟନ କରି ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ଓ ରାମାେର ଶାମୁେୟଲ
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଆଚରଣ କରିଥିେଲ ତାହା
କହେିଲ। େତଣୁ େସ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ ନାେୟାତେର ବାସ କେଲ।

19 ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଗଲା, େଦଖ ଦାଉଦ ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତେର
ଅଛ।ି 20 େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦଳକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାର ଓ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକି୍ତ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର େଦଖେନ୍ତ
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସେିଲ। ତହିଁେର
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।

21 ଏହକିଥା ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯା’େନ୍ତ େସ ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ, ଶାଉଲ
ପୁନବର୍ାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 22 େଶଷେର ଶାଉଲ ନେିଜ ରାମାକୁ
ଗେଲ ଓ େସଠାେର ଥିବା ବୃହତ କୂପ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ପୁଣି
େସ ପଗ୍ଭରି କହେିଲ, “ଶାମୁେୟଲ ଓ ଦାଉଦ େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ?”
ଜେଣ କହଲିା, “େସମାେନ ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତେର ଅଛନି୍ତ।”
23 େତଣୁ ଶାଉଲ ରାମା ନକିଟସ୍ଥ ନାେୟାତକୁ ଗେଲ। ତହିଁେର

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସେନ୍ତ େସ ଯାଉ ଯାଉ ରାମାସି୍ଥତ
ନାେୟାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 24

ତା’ପେର ଶାଉଲ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତାରିେଲ ଓ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। େସ େସହ ିଦନିଯାକ ଏବଂ ରାତି୍ର ତମାମ
େପାଷାକ ନ ପିନି୍ଧ ପଡ଼ ିରହେିଲ।
େତଣୁ େଲାେକ କହନି୍ତ , “ଶାଉଲ ବ ିକ’ଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

ଜେଣ?”

ଦାଉଦ ଓ େଯାନାଥନ ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ

ଦାଉଦ ନାେୟାତଠାରୁ ରାମାକୁ ପଳାୟନ କେଲ। ଦାଉଦ
େଯାନାଥନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ କ’ଣ ଭୁଲ୍ କଲ,ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କ’ଣ େଦାଷ କରିଛ?ି ତୁମ୍ଭର ପିତା

କାହିଁକି େମାେତ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ?”
2 େଯାନାଥନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରେର କହେିଲ, “ତାହା ସତ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ

ନାହିଁ। େମାର ବାପା େମାେତ ପ୍ରଥେମ ନ ପଗ୍ଭରି କିଛ ିକରନି୍ତ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ କଥା େହାଇଥାଉ କିମ୍ୱା ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ କଥା େହାଇଥାଉ, େସ ସବର୍ଦା
େମା’ ସହତି ପରାମଶର୍ କରନି୍ତ। େମାେତ ନ ପଗ୍ଭରି କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ
ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ? ନା! ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ?”

3 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁମ୍ଭ ବାପା ଭଲଭାବେର ଜାଣନି୍ତ େଯ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସାଙ୍ଗ।” ତୁମ୍ଭ ବାପା ନଜିକୁ କହେିଲ, ‘େଯାନାଥନ ନଶି୍ଚୟ ଏହା
ଜାଣ ିନ ଥିବ। ଯଦ ିେସ ଜାେଣ ତା’ର ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିବ,
େସ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହ ିପାରି ଥା’େନ୍ତ।’ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଥିବା େବେଳ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟର ନକିଟତର େହଉଅଛ।ି”

4 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁବ ମୁଁ ତାହା
କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି”

5 ତା’ପେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “େଦଖ ଆସନ୍ତା କାଲ ିଅମାବାସ୍ୟାର
େଭାଜି। େମାେତ କାଲ ିରାଜାଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି କିନୁ୍ତ
େମାେତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଷତେର ଲୁଚବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅି। 6 ଯଦି
ତୁମ୍ଭର ବାପା େଭାଜିେର େମାର ଅନୁପସି୍ଥତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ
କୁହ, ‘ଦାଉଦ ତା’ର େବୖଥ୍େଲହମସି୍ଥତ ତା’ର ପରିବାରର ଗହୃକୁ ଯିବ
େବାଲ,ି ତାକୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର
ପରିବାର େସଠାେର େସମାନଙ୍କର ବାଷିର୍କ ବଳିଦାନ କରାଯିବ।’ 7 ଯଦି
ତୁମ୍ଭର ବାପା କହନି୍ତ , ‘ଠିକ୍ ଅଛ,ି’ ମୁଁ ଏେବ ନରିାପଦ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପିତା
ଯଦ ିରାଗନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ େସ େମାେତ ମାରିବାକୁ ସି୍ଥର
କରିଛନି୍ତ। 8 େଯାନାଥନ େମା’ ଉପେର ଦୟାକର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ
ଅେଟ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଚୁକି୍ତ କଲ। ଯଦି
ମୁଁ େଦାଷି େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାରି ଦଅି। କିନୁ୍ତ ଦୟାକରି େମାେତ ତୁମ୍ଭ
ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଅି ନାହିଁ।”

9 େଯାନାଥନ କହେିଲ, “କଦାପି ନୁେହଁ। ଯଦ ିମୁଁ ଏହା ଜାେଣ େଯ
େମାର ବାପା ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସତକର୍ କରାଇ େଦବ।ି”

10 ଦାଉଦ କହେିଲ, “କିଏ େମାେତ ସତକର୍ କରାଇବ। ଯଦ ିତୁମ୍ଭର
ବାପା ତୁମ୍ଭକୁ ରୁକ୍ଷ ଭାବେର ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ?”

11 ତା’ପେର େଯାନାଥନ କହେିଲ, “ଆସ ଆେମ୍ଭ ବଲିକୁ ପଳାଇବା,”
େଯାନାଥନ ଏବଂ ଦାଉଦ ସାଥୀ େହାଇ ବଲିକୁ ପଳାଇ ଗେଲ।

12 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ,ି ମୁଁ େମାର ବାପାଙ୍କଠାରୁ କାଲି
ବୁଝବି।ି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଭଲ କି ତକି୍ତ , ତା’ପେର ତୃତୀୟ
ଦନି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େକ୍ଷତକୁ ନଶିି୍ଚତ ଖବର ପଠାଇବ।ି 13 ଯଦ ିେମାର
ବାପା ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇ େଦବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ନରିାପଦେର ପଠାଇ େଦବ।ି ମୁଁ ଯଦ ିଏହା ନ କେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ନଶି୍ଚୟ ଦଣ୍ତ େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େମାର ବାପାଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ
େସହପିରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ରୁହନୁ୍ତ। 14 ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବାଯାଏ େମାେତ ଦୟା
େଦଖାଅ। ଏବଂ ମୁଁ ମଲାପେର, 15 େମା’ ପରିବାର ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦୟା
େଦଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ କୁ ପୃଥିବୀରୁ
ବନିାଶ କରିେବ।” 16 େତଣୁ େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ
କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ।

17 ତା’ପେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରିବାରୁ ତା’ର ପ୍ରତଜି୍ଞା
େଦାେହାରାଇେଲ ଓ େସ ତାଙୁ୍କ କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୁନବର୍ାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ
କରାଇବାକୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ। େଯାନାଥନ ଏପରି କେଲ କାରଣ େସ
ନଜିକୁ େଯତକିି ଭଲ ପାଉଥିେଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଭଲ
ପାଉଥିେଲ।

18 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସନ୍ତାକାଲ ିଅମାବାସ୍ୟା। ତୁମ୍ଭର
ଆସନ ଖାଲ ିେହେଲ େମା’ ବାପା ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜିେବ। 19 ତୃତୀୟ ଦନି
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଲୁଚ ିରହଥିିଲ। େଯେତେବେଳ
ଅସୁବଧିା େକବଳ ଆରମ୍ଭ େହବ, େସ ପବର୍ତ ପାଖେର ଅେପକ୍ଷାେର ରହବି।
20 ତୃତୀୟ ଦନି ମୁଁ େସହ ିପବର୍ତପାଖକୁ ଯିବ ିଏବଂ ମୁଁ ଅଭନିୟ କରିବି
େଯପରି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ତୀର ମାରିବ।ି 21 ତା’ପେର ମୁଁ େସ ପିଲାକୁ
ତୀରଗଡୁ଼କି ସାଉଁଟ ିଆଣବିା ପାଇଁ କହବି।ି ଯଦ ିସବୁକଥା ଭଲ ଥାଏ,
େତେବ ମୁଁ େସ ପିଲାକୁ କହବି,ି ‘ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛ ତୀରଗଡୁ଼କି
େମା’ ପାଖାପାଖି ଅଛ।ି େଫରି ଆସ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ସଂଗ୍ରହ କର।’ ଯଦି
ମୁଁ ଏହା କେହ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସଠାରୁ ବାହାରି ଆସବି। ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରୁଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନରିାପଦ, ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ବପିଦ ନାହିଁ। 22 ଯଦ ିଅସୁବଧିା ଥାଏ େତେବ ମୁଁ େସ ବାଳକକୁ କହବି,ି
‘ତୀରଗଡୁ଼କି ବହୁତ ଦୂର ପଳାଇଛ।ି ଯାଅ େସଗଡୁ଼କୁି ସଂଗ୍ରହ କର।’ ଯଦି
ମୁଁ ଏହା କେହ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିପଳାଇ ଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇ େଦେବ। 23 ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବର୍ଦା ସାକ୍ଷୀ ଅଛନି୍ତ ,
େଯ ମେନରଖ ଆମ ଭତିେର ଏପରି ଚୁକି୍ତ େହାଇଛ।ି”

24 ତା’ପେର ଦାଉଦ ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କର େଭାଜିେର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଅମାବାସ୍ୟା େଭାଜିଦନି ରାଜା ଆସେିଲ ଏବଂ େଭାଜନ ପାଇଁ ବସେିଲ।
25 ରାଜା ସବୁଥର ବସଲିା ପରି କାନ୍ଥ ନକିଟେର ଥିବା ଆସନେର
ବସେିଲ। େଯାନାଥନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ମୁହଁ କରି ବସେିଲ। ଅବ୍ନର ଶାଉଲଙ୍କ
ପାଖେର ବସେିଲ। ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ରହଲିା। 26 େସଦନି ଶାଉଲ
କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ। େସ ଚନି୍ତ ା କେଲ, “ଦାଉଦର କିଛ ିେହାଇଛ।ି େସ
ପ୍ରାୟ ଶୁଚ ିନାହିଁ।”

27 ତା’ ପରଦନି ମାସର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ
ରହଲିା। ତା’ପେର ଶାଉଲ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କାହିଁକି
ଯିଶୀର ପୁଅ ଗତକାଲ ିଏବଂ ଆଜି ଏଠାକୁ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଆସେିଲ
ନାହିଁ?”

28 େଯାନାଥନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଦାଉଦ େବୖଥ୍େଲହମକୁ ଯିବା ପାଇଁ
େମାେତ କହେିଲ। 29 େସ କହେିଲ, ‘େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି, କାରଣ ଆମ
ପରିବାରର ଏକ ବଳିଦାନ େବୖଥ୍େଲହମେର େହବାର ଅଛ ି। େମାର ଭାଇ
େମାେତ ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ େସଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧ

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 19:21 229 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 20:29



21

େତେବ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି ଏବଂ ମୁଁ େମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦେଖ।’
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ େଟବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଆସ ିନାହିଁ।”

30 ଶାଉଲ େଯାନାଥନ ଉପେର ଭୟଙ୍କର ରାଗିେଲ। େସ େଯାନାଥନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁ େହଉଛୁ ଜେଣ ଦାସୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପୁତ୍ର। ଯିଏ କି ମାନବିା
ପାଇଁ ମନାକେର। ତୁବ ିଠିକ୍ ତା’ପରି, ମୁଁ ଜାେଣ ତୁ ଦାଉଦର ପକ୍ଷ
େନଇଛୁ। ତୁ ନଜି ପାଇଁ ଓ େତାର ମା ପାଇଁ ଅପମାନ ଆଣୁଛୁ। 31

ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀେର େଯେତ ଦନି ବଞ୍ଚଥିାଏ େସେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େତାର ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ େହବ ନାହିଁ। େତଣୁ େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ େମା’ ପାଖକୁ
ଆଣ କାରଣ େସ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।”

32 େଯାନାଥନ ତା’ର ପିତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଦାଉଦକୁ କାହିଁକି ମାରିବ?
ତା’ର ଅପରାଧ କ’ଣ?”

33 କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ େଯାନାଥନଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ତା’ ଉପରକୁ ବଚ୍ଛର୍ା
େଫାପାଡ଼େିଲ। େତଣୁ େଯାନାଥନ ଜାଣେିଲ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଉଦଙୁ୍କ ମାରିବା
ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। 34 େଯାନାଥନ ବହୁତ ରାଗିଗେଲ ଓ ଖାଇବା
େଟବୁଲ୍ ପାଖରୁ ଉଠିଗେଲ। େଯାନାଥନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପେର ରାଗିଗେଲ
ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି େଭାଜିେର କିଛ ିଖାଇେଲ ନାହିଁ। େଯାନାଥନ ରାଗିେଲ
କାରଣ ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ଅପମାନତି କେଲ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ।

ଦାଉଦ ଏବଂ େଯାନାଥନ ଉଭେୟ ବଦିାୟ େନେଲ

35 ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ େଯାନାଥନ େସହ ିେକ୍ଷତକୁ ଗେଲ।
େସମାନଙ୍କର େଯାଜନା ଅନୁସାେର େସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ।
େଯାନାଥନ ତାଙ୍କ ସହତି ଏକ େଛାଟ ବାଳକକୁ ମଧ୍ୟ େନେଲ। 36

େଯାନାଥନ େସହ ିବାଳକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ ମୁଁ େଯଉଁ ତୀର
ମାରିଲ ିେସଗଡୁ଼କୁି େଗାଟାଇ ଆଣ।” ବାଳକଟ ିେଦୗଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ
େଯାନାଥନ େସ ବାଳକ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ତୀରଗଡୁ଼କୁି ମାରିେଲ। 37

ବାଳକଟ ିତୀର ପଡ଼ଥିିବା ସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଗଲା। କିନୁ୍ତ େଯାନାଥନ ତାଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିେଲ, “ତୀରଗଡୁ଼କି େତା’ ଆଗେର ପଡ଼ଛି।ି” 38 େଯାନାଥନ ଚତି୍କାର
କରି କହେିଲ, “ଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ ଓ େସଗଡୁ଼କୁି ସଂଗ୍ରହ କର। େସଠାେର ଛଡି଼ା
ହୁଅ ନାହିଁ।” ବାଳକଟ ିତୀରଗଡୁ଼କୁି ସଂଗ୍ରହ କଲା ଓ ତା’ର ମୁନବିକୁ ଆଣି
େଦଲା। 39 କ’ଣ ଗ୍ଭଲଥିିଲା ବାଳକଟ ିଏ ବଷିୟେର କିଛ ିଜାଣ ିନ
ଥିଲା। େକବଳ େଯାନାଥନ ଓ ଦାଉଦ ଏ କଥା ଜାଣଥିିେଲ। 40

େଯାନାଥନ ବାଳକଟକୁି ଧନୁ ଏବଂ ତୀରଗଡୁ଼କି େଦେଲ। ତା’ପେର େସ
ବାଳକକୁ କହେିଲ, ସହରକୁ େଫରିଯାଅ।

41 େଯେତେବେଳ ବାଳକଟ ିପଳାଇଗଲା, ଦାଉଦ ଲୁଚଥିିବା ସ୍ଥାନରୁ
ପବର୍ତର ଅପରପାଶ୍ୱର୍କୁ ପଳାଇେଲ। ଦାଉଦ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ େଯାନାଥନକୁ
ତନିଥିର ପ୍ରଣାମ କେଲ। ଦାଉଦ ଓ େଯାନାଥନ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ।
େସମାେନ ଉଭେୟ ମଧ୍ୟ କାନି୍ଦେଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ େଯାନାଥନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ
କାନି୍ଦେଲ।

42 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଯାଅ। ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ବନୁ୍ଧ େହାଇ
ରହବିା। ଆେମ୍ଭ କହଲୁି େଯ, ଆେମ୍ଭ ଓ ଆମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିଦନି ପାଇଁ
ଆମ୍ଭ ଓ ଆମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ।”

ଦାଉଦ ଯାଜକ ଅହୀେମଲକକୁ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ

ତା’ପେର ଦାଉଦ ପଳାଇେଲ ଏବଂ େଯାନାଥନ ସହରକୁ
େଫରିଗେଲ। ଦାଉଦ େନାବକୁ ଗେଲ। ଯାଜକ ଅହୀେମଲକକୁ
େଦଖା କରିବାକୁ ଗେଲ।

ଅହୀେମଲକ ଦାଉଦକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସେିଲ ଓ େସ
ଭୟେର ଥରୁଥିେଲ। ଅହୀେମଲକ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ଏକା ଆସଛି? ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆଉ େକହ ିଆସେିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି?”

2 ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକକୁ କହେିଲ, “ରାଜା େମାେତ ଏକ ଗରୁୁତର
ଆେଦଶ ସହ ପଠାଇଛନି୍ତ। େସ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଏ ଅଭଯିାନ ଆଉ

କାହାକୁ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କରିବାକୁ କହଲି,ି େକୗଣସି
େଲାକ ଏ କଥା ଜାଣବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।’ େକଉଁଠାେର େମାେତ େଦଖା
କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଛି।ି 3 ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ବତ୍ତର୍ମାନ
କି ଖାଦ୍ୟ ଅଛ?ି େମାେତ ବତ୍ତର୍ମାନ ପାଞ୍ଚପଟ େରାଟୀ ଦଅି କିମ୍ୱା ଯାହାକିଛି
ଅଛ ିେମାେତ ଖାଇବାକୁ ଦଅି।”

4 ଯାଜକ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ପାଖେର ଏଠାେର ସାଧାରଣ
େରାଟୀ ନାହିଁ। େମା’ ପାଖେର କିଛ ିପବତି୍ର େରାଟୀ ଅଛ।ି ତୁମ୍ଭର
ଦାସମାେନ ଏ େରାଟୀ ଖାଇ ପାରିେବ ଯଦ ିେସମାେନ େକୗଣସି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯଦ ିେଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖି ନ ଥିେବ।”

5 ଦାଉଦ ଯାଜକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ନାହିଁ। େମାର େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା
ଶରୀରକୁ ପବତି୍ର ରଖିଥା’ନି୍ତ। େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉ ଏପରିକି
ସାଧାରଣ ଅଭଯିାନ େହେଲ ବ ିଏବଂ ଆଜି ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦନି ଅେଟ,
କାରଣ ଆମ୍ଭର ଅଭଯିାନ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।”

6 ଏଠାେର ପବତି୍ର େରାଟୀ ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସ ିେରାଟୀ ନାହିଁ। େତଣୁ
ଯାଜକ ଦାଉଦକୁ ଏହ ିପବତି୍ର େରାଟୀ େଦେଲ। ଏହା ପବତି୍ର େରାଟୀସବୁକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଟବୁଲ୍ ଉପେର ରଖିଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି େସ
ଏହ ିେରାଟୀ େସଠାରୁ କାଢ଼ ିେନଇ ତଟକା େରାଟୀ େସହଠିାେର ରଖନି୍ତ।

7 େସଦନି ଶାଉଲଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଦାସ େସଠାେର ଥିଲା।
େସ ଥିେଲ ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ। େଦାେୟଗ ଥିଲା ଶାଉଲଙ୍କର
ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। େଦାେୟଗଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଟକାଇ
ରଖା ଯାଇଥିଲା ।

8 ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକକୁ କହେିଲ, “ଏଠାେର ତୁମ୍ଭ ହାତେର ଖଣ୍ତା
କିମ୍ୱା ବଚ୍ଛର୍ା ନାହିଁତ? ମୁଁ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାଥୀେର ଆଣ ିନାହିଁ।
େଯଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭଯିାନ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।”

9 ଯାଜକ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏଠାେର େଗାଟଏି ଖଣ୍ତା ଅଛ,ି ଯାହାକି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଗଲୟିାତର ଅେଟ। ଏହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଏଲୀୟ ଉପତ୍ୟକାେର
ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟେର ଆଣଥିିଲ। ତାହା େସ ଏେଫାଦ ପଛେର ବସ୍ତ୍ର
ଗଡୁ଼ା େହାଇ ରଖା ଯାଇଛ।ି ଏହାକୁ ତୁେମ୍ଭ େନଇପାର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହଁ।”
ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହାକୁ େମାେତ ଦଅି। ଗଲୟିାତର ଖଣ୍ତାପରି

ଏପରି ଖଣ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ।”

ଦାଉଦ ଗାଥ୍ର ଶତ୍ରୁ  ନକିଟକୁ ପଳାୟନ କେଲ

10 େସହ ିଦନି ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କଠାରୁ ପଳାୟନ କେଲ। ଦାଉଦ
ଗାଥ୍ର ରାଜା ଆଖୀଶ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଳାଇେଲ। 11 ଆଖୀଶ୍ଙ୍କର
ଦାସମାେନ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଦାଉଦ
େହଉଛନି୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୂଖଣ୍ତର ରାଜା। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ
ବଷିୟେର ନାଚ ିନାଚ ିଗୀତ ଗାଇ ଏହା କହେିଲ। େସ େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ପରସ୍ପର ନାଚକରି କହଥିିେଲ,
“ଶାଉଲ ହତ୍ୟା କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ଦାଉଦ ହତ୍ୟା କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ”
12 େସମାେନ ଯାହା କହୁଥିେଲ େସସବୁକୁ ଦାଉଦ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ

େଦଉଥିେଲ। ଗାଥ୍ର ରାଜା ଆଖୀଶ୍ଙୁ୍କ ଦାଉଦ ଭୟ କରିଗେଲ। 13

େତଣୁ ଦାଉଦ ନଜିର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ େଦେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଅତ ିବାତୁଳ ପରି େଦଖାଇ କବାଟକୁ ଆଞ୍ଚଡୁ଼େିଲ ଓ ତାଙ୍କର ଲାଳ ଦାଢ଼ି
ବାେଟ ମଧ୍ୟ ବହବିାକୁ ଲାଗିଲା।

14 ଆଖୀଶ୍ ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େଲାକଟକୁି େଦଖ, େସ
େଗାଟଏି ବାଗ୍ଭଳ; କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆଣଲି? 15

େସ କହେିଲ, େମାର ବହୁତ ବାତୁଳ େଲାକ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ
କାହିଁକି ଏଠାକୁ ପାଗଳାମି କରିବା ପାଇଁ ଆଣଛି? ଏପରି େଲାକକୁ େମା’
ଘରକୁ ଆଉ ଥେର ଆଣବି ନାହିଁ।”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 20:30 230 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 21:15
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ଦାଉଦ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ ଗେଲ

ଦାଉଦ ଗାଥ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। େସ େସଠାରୁ ଅଦୁଲ୍ଲ ମ
ଗମୁ୍ଫାକୁ ପଳାଇେଲ। ଦାଉଦର ଭାଇମାେନ ଓ ସମ୍ପକର୍ୀୟମାେନ
ମଧ୍ୟ ଜାଣେିଲ େଯ େସ ଅଦୁଲ୍ଲ ମେର ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ

େସଠାକୁ ଦାଉଦକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଗେଲ। 2 ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ବହୁତ
େଲାକ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ ବପିଦେର ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଥିେଲ,
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଜୀବନେର ଶାନି୍ତ ପାଇ ନାହାନି୍ତ , ଏହପିରି େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ସାଥୀ େହେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ଦାଉଦ 400 େଲାକଙ୍କର
େନତା େହେଲ।

3 ଦାଉଦ ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଛାଡ଼ ିେମାୟାବ େଦଶର ମିସ୍ପୀକୁ ଗେଲ। ଦାଉଦ
େମାୟାବର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରି କହୁଅଛ,ି
େମାର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହବିାକୁ ଦଅି। ପରେମଶ୍ୱର େମା’
ଉପେର କ’ଣ କରିେବ େମାର ଜାଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଏଠାେର
ରହବିାକୁ ଦଅି।” 4 େତଣୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙୁ୍କ େମାୟାବର
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଛାଡ଼ ିଗେଲ। େଯେତଦନି ଯାଏ ଦାଉଦ େସହ ିଦୁଗର୍େର
ବାସ କେଲ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ େମାୟାବର ରାଜାଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ।

5 କିନୁ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଦୁଗର୍େର
ରୁହ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦାକୁ ଯାଅ।” େତଣୁ ଦାଉଦ େସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି େହରତ୍ ବଣକୁ ଗେଲ।

ଶାଉଲ ଅହୀେମଲକ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କେଲ

6 ଶାଉଲ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର ସାଥୀ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ େସମାେନ
େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ। ଏହ ିସମୟେର ଶାଉଲ ନଜି ହସ୍ତେର ବଚ୍ଛର୍ା ଧରି
ଗିବୟିାସି୍ଥତ ରାମାର ଏକ ଗଛ ମୂଳେର ବସ ିରହେିଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ େଘରି ରହଥିିେଲ। 7 ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ, ଶୁଣ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କ’ଣ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିଜଣଙୁ୍କ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ? େସ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତ ିକରିବ? 8 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସମେସ୍ତ େମାର
ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଅଛ? ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ େକହି
କହଲି ନାହିଁ େଯେତେବେଳ େମାର ପୁତ୍ର ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ସହତି ନୟିମ କଲା,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେମା’ କଥା ଚନି୍ତ ା କଲ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ
େମାର ପୁତ୍ର ଦାଉଦକୁ ଓ େସବକମାନଙୁ୍କ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେତ୍ତଜିତ କଲା
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୁଚ ିକରି େମାେତ ଆକ୍ରମଣ
କରିବା ପାଇଁ।”

9 ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସ ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ଇେଦାମୀୟ
େଦାେୟଗ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ଯିଶୀର ପୁତ୍ରକୁ େନାବେର ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର
ଅହୀେମଲକ୍ ନକିଟକୁ ଯିବାର େଦଖିଥିଲ।ି 10 ଅହୀେମଲକ ଦାଉଦଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟର ଖଣ୍ତା େଦେଲ।”

11 େତଣୁ ରାଜା ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ ଯାଜକକୁ ଓ େନାବ
ନବିାସୀ ତା’ର ପିତୃବଂଶିୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକକୁ ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ େଲାକ
ପଠାଇେଲ, ତହିଁେର ସମେସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 12 ଏଥିେର
ଶାଉଲ କହେିଲ, “େହ ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ,”
େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି”
13 ପୁଣ ିଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କାହିଁକି େମା’

ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ? ଆଜି ଯିଶୀର ପୁତ୍ର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି
ଓଗାଳି ବସବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତ ତାହାକୁ େରାଟୀ ଓ ଖଣ୍ତା େଦଇଅଛ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ।”

14 ଅହୀେମଲକ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, ଦାଉଦ ପରି କିଏ ବଶି୍ୱାସୀ, େସତ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୱ ାଇଁ
ଏବଂ ଦାଉଦ େହଉଛନି୍ତ ଆପଣଙ୍କର େଦହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ

ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ। 15 ଏହା ପ୍ରଥମ ଦନି
ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଦାଉଦ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି େମାେତ କିମ୍ୱା େମାର
ପରିବାରକୁ କାହାକୁ େଦାଷାେରାପ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର
ଦାସଗଣ। କ’ଣ େହଉଛ ିଏହା ମୁଁ କିଛ ିଜାେଣ ନାହିଁ।”

16 କିନୁ୍ତ ରାଜା କହେିଲ, ଅହୀେମଲକ, “ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ସମ୍ପକର୍ୀୟ ମରିବ।” 17 ରାଜା ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଥିବା େଦହ ରକ୍ଷୀକୁ
ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର।” ଏହପିରି
କର କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ସପକ୍ଷେର ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ
ଜାଣେିଲ ଦାଉଦ ଏଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଛ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମାେତ
ଜଣାଇେଲ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ

ମନା କେଲ। 18 େତଣୁ ରାଜା େଦାେୟଗକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଯାଅ ଏବଂ ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ ବଧକର।” େତଣୁ ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ ଗଲା
ଏବଂ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ େସହ ିଦନି େସ ଶୁକ୍ଳ  ଏେଫାଦ
ପରିଧାନ କରିଥିବା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଜଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲା। 19 େସ
ଯାଜକମାନଙ୍କର େନାବ୍ ନଗରକୁ ଖଣ୍ଡାେର ଆଘାତ କଲା, େଦାେୟଗ
େନାବ୍ର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲା। ଏପରିକି ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ
ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଗାଈ, ଗଧ ଓ େମଷମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କଲା।

20 କିନୁ୍ତ ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅବୟିାଥର ନାମେର ଜେଣ ରକ୍ଷା ପାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲା। 21

ଅବୟିାଥର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା େଯ, ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କେଲ। 22 ଦାଉଦ ଅବୟିାଥରକୁ କହେିଲ, “ଇେଦାମୀୟ
େଦାେୟଗ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା େବେଳ ମୁଁ େସହ ିଦନି ଜାଣଥିିଲ ିେଯ,
େସ ନଶି୍ଚୟ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇବ, ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃସ୍ଥ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟର ଦାୟୀଅେଟ। 23 ତୁେମ୍ଭ େମା’
ସେଙ୍ଗ ରୁହ, ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ େଯ େମାେତ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ, େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଖେର ସୁରକି୍ଷତ
ରହବି।”

କିୟୀଲାେର ଦାଉଦ

େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
କିୟୀଲାମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ ଓ ଖଳାରୁ ଶସ୍ୟ େଗ୍ଭରି
କରୁଛନି୍ତ।”

2 ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ିକି?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ଯାଅ! ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର ଓ କିୟୀଲାକୁ ରକ୍ଷା କର।”
3 ଦାଉଦଙ୍କ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ

ଯିହୁଦା େଦଶେର େକେତ ଭୟ କରୁଅଛୁ। ଯଦ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର କିୟୀଲାକୁ ଯିବା, େତେବ ଚନି୍ତ ା କର େକେତ ଅଧିକ
ଭୟ ନ କରିବା?”

4 ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ପଗ୍ଭରିେଲ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହେିଲ, “ଉଠ, କିୟୀଲାକୁ ଯାଅ। କାରଣ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସହାୟକ। ଆେମ୍ଭ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା।” 5

େତଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ କିୟୀଲାକୁ ଗେଲ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପଶୁମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ଦାଉଦ କିୟୀଲାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ। 6 େଯେତେବେଳ ଅହୀେମଲକର ପୁତ୍ର
ଅବୟିାଥର କିୟୀଲାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଳାଇ ଆସଲିା, େସେତେବେଳ
ଏକ ଏେଫାଦ ହାତେର ଆଣଥିିଲା।

7 େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ ବତ୍ତର୍ମାନ ଦାଉଦ କିୟୀଲାେର
ଅଛନି୍ତ। ଶାଉଲ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ହସ୍ତେର ତାକୁ ରକ୍ଷା
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କରିଅଛନି୍ତ। େସ ଦ୍ୱ ାର ଓ ଅଗର୍ଳ ବଶିିଷ୍ଟ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
େହତୁରୁ େସ ମଧ୍ୟ ନେିଜ ନେିଜ ଧରା େଦଇଛ।ି” 8 ଶାଉଲ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ େହବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ କିୟୀଲାେର ଯାଇ ଦାଉଦ ଓ ତା’ର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ।

9 ଦାଉଦ ଜାଣ ିପାରିେଲ ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ ଦାଉଦ ଯାଜକ ଅବୟିାଥରକୁ କହେିଲ, “ଏଠାକୁ
ଏେଫାଦ ଆଣ।”

10 େତଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇଲ ିେଯ, ଶାଉଲ େମା’ ପାଇଁ
କିୟୀଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର େଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ।ି 11 ଶାଉଲ କ’ଣ
କିୟୀଲାକୁ ଆସବି? କିୟୀଲାର େଲାକମାେନ କ’ଣ େମାେତ ତାଙ୍କ ହାତେର
ସମପିର୍ େଦେବ? େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ଏ କଥା ତୁମ୍ଭ
ଦାସକୁ ଜଣାଅ।”
ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଶାଉଲ ଆସବି।”
12 ଆଉଥେର ଦାଉଦ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କିୟୀଲାର େଲାକମାେନ କ’ଣ

େମାେତ ଓ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଧରାଇ େଦେବ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ େସମାେନ କରିେବ।”
13 େତଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ କିୟୀଲା ପରିତ୍ୟାଗ କରି

ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ପ୍ରାୟ 600 େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କ ସାଥୀେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଦାଉଦର
େଲାକମାେନ ଏେଣ େତେଣ ବୁଲବିାକୁ ଲାଗିେଲ। ଶାଉଲ ଜାଣେିଲ ଦାଉଦ
କିୟୀଲା ଛାଡ଼ ିପଳାୟନ କରିଛ।ି େତଣୁ ଶାଉଲ େସହ ିସହରକୁ ଗେଲ
ନାହିଁ।

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ପିଛା କେଲ

14 ଦାଉଦ ମରୁଭୂମିକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ସୁରକି୍ଷତ ସ୍ଥାନ
ଭତିେର ବାସ କେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ସୀଫର ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶେର ବାସ
କେଲ, ପୁଣ ିଶାଉଲ ପ୍ରତଦିନି ତାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶାଉଲଙ୍କ ହାତେର େଦେଲ ନାହିଁ।

15 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଜାଣେିଲ େଯ, ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ
ବାହାରି ଆସଛିନି୍ତ। େସହ ିସମୟେର ଦାଉଦ ସୀଫ ମରୁଭୂମିସ୍ଥ
େହାେରଶେର ଥିେଲ। 16 ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ
ଗେଲ। ତାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଏକ ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। 17 େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। େମାର
ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ ମାରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବ। ଏବଂ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦି୍ୱ ତୀୟ େହବ।ି ଏହା ମଧ୍ୟ େମାର ବାପା ଶାଉଲ ଜାଣନି୍ତ।”

18 ଏହା ପେର େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ।
େତଣୁ ଦାଉଦ େହାେରଶେର ରହେିଲ ଏବଂ େଯାନାଥନ ସ୍ୱଗହୃକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

ସୀଫୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ

19 ଏହା ପେର ସୀଫୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୟିାକୁ ଶାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆସ ିକହେିଲ, “ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳେର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ହଖୀଲା
ପବର୍ତର େହାେରଶର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନ କିଲ୍ଲ ାେର ଲୁଚ ିରହଅିଛ।ି 20

ମହାରାଜ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମେନାବାଞ୍ଛାନୁସାେର ଆସନୁ୍ତ ରାଜାଙ୍କ
ହସ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ  ଆମ୍ଭର।”

21 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ସି୍ଥର କର ସାଧାରଣତଃ
ଦାଉଦ େକଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଓ କିଏ ତାକୁ େଦଖିଛ।ି ଏହା ବୁଝ ିେଦଖ, କାରଣ
େମାେତ କୁହାଯାଇଛ ିେଯ, େସ ଅତ ିସତକର୍ତାର ସହ ଚଳୁଛ।ି 23 ଦାଉଦ
େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଲୁେଚ େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନ େଖାଜ ଏବଂ େମା’
ପାଖେର ଆସ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଜଣାଅ। ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ।ି

ଯଦ ିଦାଉଦ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳେର ଥାଏ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଖାଜି ବାହାର କରିବ।ି
ଏପରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଯିହୁଦାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରର ଜରିଆେର େଖାଜିବ।ି”

24 େତଣୁ େସମାେନ ଉଠି ଶାଉଲଙ୍କ ଆେଗ ସୀଫକୁ ଗେଲ।
ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିର ମାେୟାନ୍, ତାହା

େଯଶିମନର ଦକି୍ଷଣେର ଆରବ ନକିଟେର ଥିଲା। 25 ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ ଗେଲ। ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଏ କଥା ଜଣାେନ୍ତ େସ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ “େଶୖଳ” ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି
ମାେୟାନ୍ ମରୁଭୂମିେର ରହେିଲ। ଏହା ପେର ଶାଉଲ ତାହା ଶୁଣ ିମାେୟାନ୍
ମରୁଭୂମିେର ଦାଉଦଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ।

26 ଶାଉଲ ପବର୍ତର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଗେଲ ଓ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ େସହ ିପବର୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଖକୁ ଗେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ
ଶାଉଲଙ୍କ ଭୟରୁ ଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ, କାରଣ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ପବର୍ତର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର େଘରି
ଯାଇଥିେଲ।

27 ଏହ ିସମୟେର ଜେଣ ଦୂତ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା,
“ଶୀଘ୍ର ଆସନୁ୍ତ, କାରଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର େଦଶକୁ ଆକ୍ରମଣ
କେଲଣ।ି”

28 େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ େଗାଡ଼ାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। େତଣୁ େସମାେନ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ “ପିଛଳି େଶୖଳ” ନାମ େଦେଲ। 29 ଏହା ପେର ଦାଉଦ
େସ ସ୍ଥାନେର ଯାଇ ଐନଗଦୀସ୍ଥ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ।

ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କେଲ

ଏହା ପେର ଶାଉଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ
େଫରିଲା ପେର େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ,
“ଦାଉଦ ଐନଗଦୀସ୍ଥ ମରୁଭୂମିେର ଅଛ।ି”

2 େତଣୁ ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲରୁ 3000 ଜଣ ବଛା ଯାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ଦାଉଦ ଓ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନଛାଗର େଶୖଳେର
େଖାଜିେଲ। 3 େସହ ିବାଟେର ଥିବା େମଷଶାଳାେର ପହଞ୍ଚ ିେସଠାେର
ଥିବା ଗମୁ୍ଫା ନକିଟକୁ ଯାଇ ଶାଉଲ ବଶି୍ରାମ େନେଲ। ଦାଉଦ ଓ ତା’ର
େଲାକମାେନ ଗମୁ୍ଫାର ଦୂର ପଛେର ଲୁଚଥିିେଲ। 4 ଦାଉଦଙ୍କର
େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଦନି ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, ‘ଆଜି
େହଉଛ ିେସହ ିବେିଶଷ ଦନି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଭଲ ଦଶିିବ ତାହା
ତା’ର ପ୍ରତ ିକର।’”
ତା’ପେର ଦାଉଦ ଗରୁୁଣ୍ଡ ିଗରୁୁଣ୍ଡ ିଶାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। େସ ଶାଉଲ

ପିନି୍ଧଥିବା ବସ୍ତ୍ରର ଏକ କାନକୁି କାଟ ିେଦେଲ। କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖି
ପାରି ନ ଥିେଲ। 5 ତା’ପେର ଦାଉଦ ଅନୁତପ୍ତ କେଲ ଶାଉଲର ଲୁଗାଧଡ଼ି
କାଟ ିେନଇଥିବାରୁ। 6 ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ବାରଣ କେଲ େଯ, େମାର ସ୍ୱାମୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ପୁଣ ିଏପରି କରିବା ଉଚତି୍।
େମାର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବା, ଏହା େମା’ ପାଇଁ ଠିକ୍ େହବ
ନାହିଁ। କାରଣ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେନାନୀତ ରାଜା।” 7 ଦାଉଦ
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଶାଉଲଙ୍କ ପଛେର ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ
ବାରଣ କେଲ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
ଶାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବା ଅଟକାଇେଲ।
ଶାଉଲ ଗମୁ୍ଫାରୁ ବାହାରିେଲ ଓ େସଠାରୁ ପଥଗମନ କେଲ। 8 ଦାଉଦ

ଗମୁ୍ଫାରୁ ବାହାରିେଲ, ଶାଉଲଙୁ୍କ ପାଟ ିକରି କହେିଲ, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜ!”
ଶାଉଲ ପଛକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, ଦାଉଦ ନତମସ୍ତକ େହାଇ ଭୂମିକୁ ଗ୍ଭହିଁ

ରହେିଲ। 9 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଲାକମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣଲି େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ କହେିଲ, ‘ଦାଉଦ େଯାଜନା
କରିଛ ିତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବା ପାଇଁ।’ 10 ମୁଁ ଗ୍ଭହିଁ ନ ଥିଲ ିତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବା
ପାଇଁ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜି ଗମୁ୍ଫା
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ଭତିେର ମାରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ େଦଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କଲ ିନାହିଁ। େମାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା ଆସଲିା। ମୁଁ କହଲି,ି ‘ମୁଁ େମାର
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାରିବ ିନାହିଁ। ଶାଉଲ େହଉଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଦ୍ୱ ାରା ବଛା ଯାଇଥିବା
ରାଜା।’ 11 େଦଖ, େମା’ ହାତେର ଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ତୁମ୍ଭ
ଲୁଗା ଧଡ଼ରୁି କାଟଅିଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରି ପାରିଥା’ନି୍ତ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ମାରି ନାହିଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ବୁଝବିାକୁ େଦଉଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛି
େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରି ନ ଥିଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
େକେବ ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଘାତ କରିଅଛ ଏବଂ
ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭହିଁଅଛ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭତିେର ବଗି୍ଭର
କରନୁ୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର କରିଥିବା ଭୁଲ୍ େଯାଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ର ଦଣ୍ତ
ଦଅିନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ିନାହିଁ। 13 ପୁରୁଣା କଥା ଅଛ,ି
‘ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ବାହାେର।’
“ମୁଁ କଦାପି ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି ନାହିଁ। ମୁଁ େଗାଟଏି ମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତ ନୁେହଁ। ମୁଁ

ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ିନାହିଁ। 14 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କାହା ପଛେର
ବାହାର େହାଇ ଆସଛିନି୍ତ? ତୁେମ୍ଭ କାହା ପଛେର େଗାଡ଼ଉଛ? େଗାଟଏି
ମଲା କୁକୁର ପଛେର, େଗାଟଏି ଡ଼ାଆଂଶ ପଛେର ତୁେମ୍ଭ େଗାଡ଼ଉଛ। 15

ସଦାପ୍ରଭୁ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ହୁଅନୁ୍ତ। ତୁମ୍ଭ ଓ େମା’ ଭତିେର େସ ବଗି୍ଭର କରନୁ୍ତ।
ସଦପ୍ରଭୁ େମାର ପକ୍ଷେର ବଗି୍ଭର କରନୁ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରନୁ୍ତ େଯ ମୁଁ ଠିକ୍
ଅଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।”

16 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଏହା କହ ିସାରିବା ପେର ଶାଉଲ କହେିଲ,
“େମାର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କ’ଣ ତୁମ୍ଭର କଥା,” ତା’ପେର ଶାଉଲ କାନି୍ଦବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ, େସ େଜାର୍େର କାନି୍ଦେଲ। 17 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ଅେପକ୍ଷା ସତ୍ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଭଲ ବ୍ୟବହାର
େଦଖାଇଛ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ।ି 18 ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ କହଲି, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଭଲ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଥିେଲ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ହତ୍ୟା କଲ ନାହିଁ। 19

େଯେତେବେଳ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଜିର ଶତ୍ରୁ କୁ ପାଏ େସ ତାକୁ ଭଲେର
ଯିବାକୁ ଦଏି ନାହିଁ। ତା’ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କେର ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି
େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହା ଉତ୍ତମ କରିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର
ଦଅିନୁ୍ତ। 20 ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବ। ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାସନ କରିବ। 21 େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର େଯ େମାର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭ େମାର ବଂଶଧରକୁ ନପିାତ କରିବ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର େଯ, େମାର
ପିତାଙ୍କର ପରିବାରରୁ େମାର ନାମକୁ େଲାପ କରିବ ନାହିଁ।”

22 େତଣୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ। ଦାଉଦ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରି କହେିଲ େସ କଦାପି ଶାଉଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ ନାହିଁ।
ତା’ପେର ଶାଉଲ ଗହୃକୁ େଫରିେଲ। ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ
ଦୁଗର୍କୁ ପଳାଇଗେଲ।

ଦାଉଦ ଓ ମୂଖର୍ ନାବଲ

ଶାମୁେୟଲଙ୍କର େଦହାନ୍ତ େହଲା। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟବାସୀ
ଏକତ୍ର େହାଇ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟେର େଶାକ ପାଳନ କେଲ
ଓ ରାମାସି୍ଥତ ତାଙ୍କ ଗହୃେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।

ତା’ପେର ଦାଉଦ ପାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗେଲ। 2 ମାେୟାନେର ଜେଣ ଧନି
େଲାକ ବାସ କରୁଥିେଲ। ତାଙ୍କର 3000 େମଣ୍ଢା ଏବଂ 1000 େଛଳି
ଥିଲା। େସ େଲାକ ଜଣକ କମିର୍ଲକୁ େମଣ୍ଢାମାନଙ୍କର େଲାମ କାଟବିାକୁ
ଯାଇଥିଲା। 3 େସ େଲାକ ଜଣକର ନାମ ନାବଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର
ନାମ ଅବୀଗଲ ଥିଲା, େସ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ
ନାବଲ ଭାରି ନଦି୍ଦର୍ୟ ଓ ପାପିଷ୍ଠ ଥିଲା। େସ କାେଲବ ପରିବାରର ଥିଲା।

4 ଦାଉଦ ମରୁଭୂମିେର ଶୁଣେିଲ େଯ ନାବଲ ଆପଣା େମଣ୍ଢାମାନଙ୍କର
େଲାମ କାଟୁଅଛ।ି 5 ଦାଉଦ 10ଜଣ ଯୁବକଙୁ୍କ କହେିଲ ଶୁଣ, “କମିର୍ଲକୁ
ଯାଅ ଓ ନାବଲକୁ େମାର ‘ନମସ୍କାର’ ଜଣାଅ।” 6 ଦାଉଦ କହେିଲ ତୁେମ୍ଭ
ଯାଇ ଏହପିରି କୁହ, େଯ, “ତୁେମ୍ଭ ଚୀରଜୀବ ିହୁଅ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହଉ,

ତୁମ୍ଭ ଗହୃର ମଙ୍ଗଳ େହଉ। ତୁମ୍ଭର ସବର୍ସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ େହଉ। 7 ମୁଁ ଶୁଣଲିି
ତୁମ୍ଭର େମଷପାଳକମାେନ େମଷମାନଙ୍କର େଲାମ କାଟୁଛନି୍ତ। କିଛ ିସମୟ
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର େମଷପାଳକମାେନ ଆମ୍ଭ ସହତି ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକରି ନାହୁଁ କି କମିର୍ଲେର ଥିବା ସମୟେର
େସମାନଙ୍କର କିଛ ିହଜି ନାହିଁ। 8 ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ସତ କହେିବ। େମାର ଯୁବକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୟାକର। ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିଖୁସୀ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସଛୁି। ବନିୟ କରୁଅଛୁ ତୁେମ୍ଭ
ଯାହାପାର ଏମାନଙୁ୍କ ଦଅି। ଦୟାକରି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସାଙ୍ଗ ଦାଉଦ ପାଇଁ
ଏହା କର।”

9 ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ଯାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମେର ନାବଲକୁ
ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ। 10 ନାବଲ ଦାଉଦଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହଲିା, “ଦାଉଦ କିଏ? ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କିଏ? ଆଜିକାଲ ିଅେନକ
ଦାସ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁନବିଠାରୁ ପଳାଇଯାଇ
ବୁଲୁଛନି୍ତ। 11 ମୁଁ କ’ଣ ନଜିର େରାଟୀ, ନଜିର ଜଳ ଓ ନଜିର
େଲାମେଛଦକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସ େନଇ େକଉଁ ଅଜ୍ଞାନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦବ?ି”

12 ଦାଉଦର େଲାକମାେନ ନଜି ବାଟେର େଫରିଗେଲ ଓ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିେସ ସବୁ କଥା ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 13 ତା’ପେର ଦାଉଦ
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ଖଡ଼୍ଗ ବାନ୍ଧ,”
େତଣୁ େସମାେନ ନଜି ନଜିର ଖଡ଼୍ଗ ବାନି୍ଧେଲ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ନଜିର ଖଡ଼୍ଗ
ବାନି୍ଧେଲ, ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି 400 େଲାକ ଗେଲ ଓ 200 େଲାକ ସାମଗ୍ରୀ
ପାଖେର ରହେିଲ।

ଅବୀଗଲ କଷ୍ଟକୁ ନବିାରଣ କଲା

14 ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନାବଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବୀଗଲକୁ ଜଣାଇ
କହଲିା, “େଦଖ, ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଶୁେଭଚ୍ଛା ଜେଣଇବା ନମିେନ୍ତ
ମରୁଭୂମିରୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଖରାପ
ଭାବେିଲ। 15 େସହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଉପକାରୀ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର େମଣ୍ଢାଙୁ୍କ େନଇ ଥିବା ସମୟେର ଦାଉଦଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଆମ ସହତି ଥିେଲ। େସମାେନ ଆମର କିଛ ିେନଇ ନାହାନି୍ତ
କି ଆମର କିଛ ିକ୍ଷତ ିକରି ନାହାନି୍ତ। 16 ଦାଉଦର େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦନିରାତ ିସବର୍ଦା ନରିାପତ୍ତା େଦଇଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ
େମଷମାନଙୁ୍କ େନଇ େକ୍ଷତେର ଥିବା ସମୟେର େସମାେନ ଆମର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଥିେଲ। 17 ବତ୍ତର୍ମାନ ଚନି୍ତ ାକର ଓ କ’ଣ
କରାଯାଇ ପାରିବ ସି୍ଥର କର। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର
ପ୍ରତ ିଭୟଙ୍କର ବପିତି୍ତ ଆସୁଅଛ।ି ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େକହ ିକିଛ ିକହ ିନ
ପାେର, କାେଳ େସ ତା’ର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବ।”

18 ଅବୀଗଲ ଶୀଘ୍ର 200 େରାଟୀ, ଦୁଇ କୁମ୍ଫା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ପାେଞ୍ଚାଟି
େମଷର ମାଂସ ତରକାରୀ ଓ ପାଞ୍ଚ େଗାଉଣୀ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଓ 100 େପଣ୍ଡା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ 200 ଡ଼ମିି୍ୱରି ପିଠା େନଇ ଗଧମାନଙ୍କ ପିଠିେର ଲଦଲିା।
19 ତା’ପେର ଅବୀଗଲ ତା’ର ଦାସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ଆେଗ ଆେଗ
ଗ୍ଭଲ, େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ଯାଉଛ।ି” କିନୁ୍ତ େସ ତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ
କଥା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ।

20 ଅବୀଗଲ ଗଧ ପିଠିେର ଚଢ଼ ିପବର୍ତର ତଳକୁ ଆସେନ୍ତ େସ
େଦଖିେଲ, ଦାଉଦ ଓ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାେନ ତା’ର ବପିରୀତ ଦଗିରୁ
ଆସୁଛନି୍ତ।

21 ଦାଉଦ ଅବୀଗଲଙୁ୍କ େଦଖିବା ପୂବର୍ରୁ କହୁଥିେଲ, “ମୁଁ ନାବଲର
ସମ୍ପତି୍ତକୁ ମରୁଭୂମିେର ଜଗିଲ।ି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲ ିଏହାର େଗାଟଏି େହେଲ େମଷ
ନ ହଜୁ। ମୁଁ ଏହା କରୁଥିଲ ିେମାର କିଛ ିସ୍ୱାଥର୍ ନ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ତା’ର ସବୁ
ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ େସ େମା’ ପ୍ରତ ିଖରାପ ବ୍ୟବହାର
େଦଖାଇଲା। 22 ଯଦ ିତା’ ପରଦନି ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନାବଲ ପରିବାରର
େଗାଟଏି ବ ିେଲାକକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଏି, ତାହାେହେଲ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ଦଣ୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ।”
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23 ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର ଅବୀଗଲ ପହଞ୍ଚଗିଲା, େଯେତେବେଳ
ଅବୀଗଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖିଲା, େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଗଧ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି
ନତମସ୍ତକ େହାଇ ଦାଉଦ ସମ୍ମୁଖେର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା। 24 ଅବୀଗଲ
ଦାଉଦଙ୍କ ଚରଣେର ପଡ଼ ିକହଲିା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େମାର କଥା ଟେିକ
ଶୁଣନୁ୍ତ। ଯାହାସବୁ ଘଟଗିଲା, େସଥିେର େମାେତ େଦାଷ ଦଅିନୁ୍ତ। 25

ତୁେମ୍ଭ ପଠାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଆେଦୗ େଦଖି ନାହିଁ। େସପରି ଅଜ୍ଞାନ
ବ୍ୟକି୍ତର କଥାକୁ ଧର ନାହିଁ। େସ ତା’ର ନାମକୁ ସାଥର୍କ କରିଛ।ି ତା’ର
ନାମ ନାବଲ ଯାହାର ଅଥର୍ ‘ମୂଖର୍’ ଠିକ୍ େସହପିରି େସ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ପରି
ବ୍ୟବହାର କରିଛ।ି 26 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙୁ୍କ ନରିୀହ
େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ବାରଣ କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ଯାଏ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିକରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େସମାେନ ନାବଲ ପରି ହୁଅନୁ୍ତ। 27

ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଆଣଥିିବା େଭଟ,ି ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 28

ଦୟାକରି େମାେତ େମାର କରିଥିବା େଦାଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଜାେଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କରିଛନି୍ତ ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତେିରାଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚଥିିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭର େଦାଷ ବାଛ ିପାରିବ ନାହିଁ। 29 ଯଦି
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିେବ। କିନୁ୍ତ େସ
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଟଣିୀ େଖାଲରୁ ପଥର ଫିଙି୍ଗ େଦଲାପରି
ଫିଙି୍ଗ େଦବ। 30 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ
ଏବଂ େସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକ
ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ। େଯେତେବେଳ େସ େମାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ ିସଫଳ କରି
ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଗ୍ରଣୀ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ। 31 ତୁେମ୍ଭ
ନରିୀହମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ େଦାଷେର େଦାଷୀ େହବ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସୀକୁ
ମେନରଖ।”

32 ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ କହେିଲ, “ଆଜି େଯ େମା’ ସଙ୍ଗେର ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇେଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ଧନ୍ୟ। 33 ତୁମ୍ଭର ସୁବଗି୍ଭର ଧନ୍ୟ େହଉ ଓ ଆଜି େମାେତ
ନରିୀହମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିବାରୁ ମନା େହଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ
େହଉ। 34 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବାରୁ ବାରଣ କେଲ।
ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛନି୍ତ ,
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ିନ ଥା’ନ୍ତ, ପ୍ରତୁ୍ୟଷ
େବଳକୁ ନାବଲ ପରିବାର େକହ ିଜେଣ ପୁରୁଷ ଜୀବତି ରହ ିନ ଥା’ନ୍ତ ା।”

35 ତହୁଁ େସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣଥିିଲା, ଦାଉଦ ତାହା ହସ୍ତରୁ ତାହା
ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ତାକୁ କହେିଲ, “ଭଲେର ତୁେମ୍ଭ ଘରକୁ ଯାଅ, େଦଖ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣଲି ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ।ି”

ନାବଲର ମୃତୁ୍ୟ

36 େଯେତେବେଳ ଅବୀଗଲ ନାବଲ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। େସେତେବେଳ
େସ େଦଖିଲା େସ ନଜି ଘେର ରାଜ େଭାଜନ ପରି େଭାଜନ କରୁଥିଲା,
ନାବଲ ଅତଶିୟ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲା ଓ ତା’ର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ଥିଲା।
ଏହ ିେହତୁ େସ ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିକଥା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 37 ତା’
ପରଦନି ସକାେଳ ତା’ର ନଶିା କମିଲା ପେର ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁକଥା
ଜଣାଇଲା, ଏଥିେର ତା’ର ହୃଦୟ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା ତାହା ଅନ୍ତରେର
ମରିଗଲା। ତା’ର ହୃତ୍କି୍ରୟା ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା ଓ େସ ପଥର ପରି ପଡ଼ି
ରହଲିା। 38 ଦଶ ଦନି ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ନାବଲର ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ
େହେଲ।

39 ଦାଉଦ ଶୁଣେିଲ େଯ ନାବଲ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଛ।ି ଦାଉଦ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ନାବଲ େମା’ ବଷିୟେର ଖରାପ କଥା
କହଥିିଲା କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ

ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ
େହେଲ, କାରଣ େସ କୁକମର୍ କରିଥିଲା।”
ତା’ପେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ

େହବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ। 40 ଦାଉଦଙ୍କ ଦାସମାେନ କମିର୍ଲକୁ ଗେଲ
ଏବଂ ଅବୀଗଲକୁ କହେିଲ, “ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ
ପଠାଇଛନି୍ତ। ଦାଉଦ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ତ୍ରୀରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ।”

41 ଅବୀଗଲ ନତମସ୍ତକ େହାଇ ଠିଆ େହେଲ, େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
େହଉଛ ିତୁମ୍ଭର ଦାସୀ, େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଦ େଧାଇବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭେହଁ।”

42 ଅବୀଗଲ ଶୀଘ୍ର ଗଧପିଠିେର ବସ ିଦାଉଦଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ାବହଙ୍କ ସହତି
ଆସେିଲ, ଅବୀଗଲ ତାଙ୍କ ସହତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅନୁଚରୀ ଯୁବତୀଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଆଣେିଲ। େସ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ େହାଇ ରହେିଲ। 43 ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ
ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମକୁ ବବିାହ କେଲ ତହିଁେର େସ ଦୁେହଁ ତା’ର
ସ୍ତ୍ରୀ େହେଲ। 44 ଶାଉଲ ନଜିର କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଗଲମି୍ ନବିାସୀ ଲୟିସ ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟକିି େଦଇଥିେଲ।

ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଶୟ ଶାଉଲଙ୍କ ଛାଉଣେିର ପ୍ରେବଶ କେଲ

ସୀଫୀୟରୁ େଲାକମାେନ ଗିବୟିାକୁ ଶାଉଲଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆସେିଲ ଓ କହେିଲ, “ଦାଉଦ େଯଶିମନର ହଖୀଲା
ପବର୍ତେର ଆପଣାକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ଅଛ।ି”

2 ଶାଉଲ ସୀଫ୍ ମରୁଭୂମିକୁ ଗେଲ, ଦାଉଦଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ
ଇସ୍ରାଏଲର 3000 ବଛା ବଛା େସୖନକି େନଇ ସୀଫ୍ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗେଲ।
3 ଶାଉଲ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ମରୁଭୂମି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହଖୀଲା ପବର୍ତେର େସନା
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଲୁଚଥିିେଲ। େସ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ, େସଠାେର

ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଅନୁସରଣ କରିଥିେଲ। 4 ଦାଉଦ ଗପୁ୍ତଚର
ପଠାଇ ନଶି୍ଚୟ ଆସଛିନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣେିଲ। 5 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର େସନାପତ,ି ନରର
ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରର େଶାଇବା ଜାଗା େଦଖିେଲ। ଶାଉଲ େସନା ଛାଉଣରି ମଧ୍ୟ
ଭାଗେର େଶାଇଥିେଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ ତାଙୁ୍କ େବଢ଼ ିରହଥିିେଲ।

6 ଦାଉଦ ହତି୍ତୀୟ ଅହୀେମଲକକୁ ଓ ସରୁୟାରର ପୁତ୍ର େଯାୟାବର
ଭ୍ର ାତା, ଅବୀଶୟକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମା’ ସଙ୍ଗେର ଶାଉଲଙ୍କ ଛାଉଣ ିନକିଟକୁ
କିଏ ଯିବ।”
ତହିଁେର ଅବୀଶୟ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିବ।ି”
7 େଯେତେବେଳ ରାତି୍ର ଥିଲା ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଶୟ ଶାଉଲଙ୍କ ଛାଉଣକୁି

ଗେଲ। ଶାଉଲ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟ ଭାଗେର େଶାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଚ୍ଛର୍ା ତାଙ୍କର
ମସ୍ତକ ପାଖେର ଭୂମିେର ମରା େହାଇଅଛ।ି ଅବ୍ନର ଓ ଅନ୍ୟ
େସୖନକିମାେନ ମଧ୍ୟ ନଦିେର େଶାଇଥିେଲ। 8 ଅବୀଶୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଆଜି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସୁେଯାଗ
େଦଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଏହ ିବଚ୍ଛର୍ାେର ତାକୁ ଭୂମିେର ବଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି
ଦଅି। ମୁଁ ତାକୁ ଏକାଥେର ହତ୍ୟା କରିବ।ି”

9 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହେିଲ, “ଶାଉଲଙୁ୍କ ମାର ନାହିଁ।
େଯେକୗଣସ ିେଲାକ େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ରାଜାଙୁ୍କ
ବଧ କରିବ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ତ େଦେବ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦେବ। ଶାଉଲ ସାଧାରଣ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରି ପାରନି୍ତ କିମ୍ୱା େସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ମରିେବ। 11 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ତାଙ୍କଦ୍ୱ ାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ରାଜାଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରିବାକୁ ନ ଦଅିନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଜଳପାତ୍ର
େନଇ ଆସ, ତା’ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା।”

12 େତଣୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ପାଖେର ଥିବା ପାଣପିାତ୍ର ବଚ୍ଛର୍ାକୁ ସାଙ୍ଗେର
ଆଣେିଲ ଓ ତା’ପେର ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଶୟ େସ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଆସେିଲ। େକୗଣସ ିେଲାକ ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ କ’ଣ ସବୁ ଘଟଗିଲା।
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏହାକୁ େଦଖି ନ ଥିେଲ। େକୗଣସ ିେଲାକ ମଧ୍ୟ ନଦିରୁ
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ଉଠି ନ ଥିେଲ। ଶାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ େଶାଇ ପଡ଼ଥିିେଲ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଗଭୀର ନଦି୍ର ା େଦଇଥିେଲ।

ଦାଉଦ ପୁଣ ିଥେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କେଲ

13 ଦାଉଦ ପାହାଡ଼ ଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୂରେର ପବର୍ତ ଶିଖରେର
ଠିଆ େହେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଦୂର ଥିଲା। 14 ଦାଉଦ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଓ ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “େହ ଅବ୍ନର
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।”
ଅବ୍ନର ଉତ୍ତର େଦଲା, “ତୁେମ୍ଭ କିଏ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ରାଜାଙୁ୍କ ଡ଼ାକୁଛ?”
15 ଦାଉଦ ଅବ୍ନରକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜେଣ ପୁରୁଷ ନୁହଁ?

ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଭଲ। େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ନଜିର ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ ଜଗିଲ ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ
ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ ଛାଉଣକୁି ଆସଥିିଲା। 16 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଯଉଁ
କଥା କଲ, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମେନାନୀତ ରାଜା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙୁ୍କ ଜଗି ରହଲି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ବଚ୍ଛର୍ା
ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନକିଟେର ଥିବା ଜଳପାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଖୁଛ।”

17 ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ୱର ଜାଣଥିିେଲ। ଶାଉଲ କହେିଲ, “ଏହା କ’ଣ
ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱର େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ?”
ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ଏହା େମାର ସ୍ୱର ଅେଟ। େହ େମାର

ପ୍ରଭୁ, େମାର ମହାଶୟ।” 18 ଦାଉଦ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ମହାଶୟ ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି େମାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ଉଛ? ମୁଁ କ’ଣ ଅପରାଧ କଲ?ି େକଉଁ
େଦାଷ ମୁଁ କରିଛ?ି 19 େମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସବକ େମା’
କଥା ଶୁଣ, ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାତ୍ତର୍ା
ଦଅିନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ତାଙୁ୍କ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦଅି। ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନମାେନ ତାହା କରିଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ଅଭଶିାପ ପାଆନୁ୍ତ। କାରଣ େସମାେନ େମାେତ େସହ ିେଦଶରୁ ବାହାର କରି
େଦଇଛନି୍ତ। େଯଉଁଟାକି େମାେତ େଦେଲ ଏବଂ କହେିଲ, ‘ଯାଅ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣଙ୍କର ପୂଜା କର।’ 20 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଦୂରେର ମରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଗାଟଏି ଡ଼ାଆଁଶର
ଅେନ୍ୱଷଣେର କିମ୍ୱା ପବର୍ତେର ଏକ ତତିି୍ତରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାହାରି ଆସଛିନି୍ତ।”

21 ତା’ପେର ଶାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ପାପ କଲ,ି େହ େମାର ପୁତ୍ର
ଦାଉଦ େଫରି ଆସ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ ଆଘାତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବି
ନାହିଁ। ଆଜି େମାର ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବହୁମୂଲ୍ୟ େହଲା। ମୁଁ
ମୁଖର୍ତାର କମର୍ କରିଅଛ ିଓ ଅତଶିୟ ଭୁଲ୍ କରିଅଛ।ି”

22 ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହଠିାେର ରାଜାଙ୍କର ବଚ୍ଛର୍ା ଅଛ।ି ତୁମ୍ଭର
ଜେଣ େଲାକକୁ ପଠାଇ ଏହାକୁ େନଇ ଯାଅ। 23 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କମର୍ ଅନୁସାେର ଫଳ ଦଅିନି୍ତ। େସ ତାକୁ ସତ୍ କାଯର୍୍ୟ
ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦଅିନି୍ତ ଏବଂ ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ତ ଦଅିନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ହସ୍ତେର ଆଜି ସମପର୍ଣ କେଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ନାହିଁ। 24 ଆଜି ମୁଁ େଦଖାଇ େଦଲି
େଯ େମାର ଦୃଷି୍ଟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ମହାନ, େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
େମାର ପ୍ରାଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େବାଲ ିେସ େଦଖାଇ େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ।”

25 ତା’ପେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନୁ୍ତ। େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ େସଥିେର ସଫଳ େହବ।”
ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ବାଟେର ଗେଲ ଓ ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ େଫରିେଲ।

ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କେଲ

କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ନେିଜ ଚନି୍ତ ା କେଲ, “ମୁଁ ଦେିନ ଶାଉଲଙ୍କ
ହାତେର ଧରା େହବ।ି ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ େହବ। ମୁଁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଯାଇ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି

ତହିଁେର ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ େଖାଜି ନରିାଶ େହବ। ଏହପିରି
ଭାବେର ମୁଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ।ି”

2 େତଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର 600 େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।
ମାେୟାକର ପୁତ୍ର ଆଖୀଶ୍ ନାମକ ଗାଥ୍ର ରାଜା ନକିଟକୁ ଗେଲ। 3

ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କ
ସହତି ଆଖୀଶ୍ ନକିଟେର ଗାଥ୍ ନଗରେର ବାସ କେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି
ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ କେଲ। େସମାେନ େହେଲ ଯିଷି୍ରେୟଲୀରୁ
ଅହୀେନାୟମ ଓ କମିର୍ଲର ଅବୀଗଲ। ଅବୀଗଲ ନାବଲର ବଧିବା ଥିଲା।
4 େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଦାଉଦ ଗାଥ୍କୁ ପଳାଇ ଅଛ।ି ଏ
କଥା ଜାଣବିା ପେର େସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ ନାହିଁ।

5 ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍କୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଖୁସୀ େତେବ
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ସହରେର ଏକ ସ୍ଥାନ ଦଅି। ମୁଁ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ମୁଁ
େସଠାେର ବାସ କରିବ,ି କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏ ରାଜକୀୟ ସହରେର ନୁହଁ।”

6 େସହ ିଦନି ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ସକି୍ଳଗ୍ ନଗର େଦଲା ଏବଂ ସକି୍ଳଗ୍
ନଗର ଅଦ୍ୟାପି ସକି୍ଳଗ୍ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ଅଛ।ି 7

ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ବଷର୍ ଗ୍ଭରି ମାସ ବାସ କେଲ।

ରାଜା ଆଖୀଶ୍କୁ ଦାଉଦ ନେିବର୍ାଧ ବନାଇେଲ

8 ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଗଶୂରୀୟ, ଅମାେଲକୀୟ ଓ
ଗିଷରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥା’ନି୍ତ। ଶୂରର ସନି୍ନ କଟ ଓ ମିଶର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ, େସଥି ମଧ୍ୟରୁ ପୂବର୍କାଳେର େସଠାେର େସ
େଲାକମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। 9 ଦାଉଦ େସ ଅଞ୍ଚଳର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରି େସମାନଙ୍କର େମଷ, ଗାଈ, ବଳଦ, ଗଧ, ଓଟ, ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଆଣ ିଆଖୀଶ୍କୁ େଦଉଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଲାକଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ।

10 ଦାଉଦ ଏହପିରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର କେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ଆଖୀଶ୍
ଦାଉଦଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରୁ ଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ ଆଜି େକଉଁଠାକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ
ଗଲ? ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ଦକି୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ
ଯିରହେମଲୀୟଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ େକନୀୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ”
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ। 11 ଦାଉଦ କଦାପି ଗାଥ୍କୁ ଆଣବିାକୁ କାହାରିକୁ
ଜୀବତି ରଖୁ ନ ଥିେଲ। େସ ଭାବୁଥିେଲ, “ଯଦ ିଆେମ୍ଭ େଲାକକୁ ଜୀବତି
ଛାଡ଼ଡ଼ୁ, େସ େଲାକମାେନ ଆଖୀଶ୍କୁ ସବୁ କହ ିେଦେବ, ବାସ୍ତବେର ମୁଁ କ’ଣ
କରୁଥିଲ।ି”
େସ ସବର୍ଦା ଏହା କରୁଥିେଲ େସ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଦଶେର

ରହୁଥିେଲ। 12 ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରି ନଜିକୁ ନେିଜ କହଲିା,
“ବତ୍ତର୍ମାନ ଦାଉଦର ନଜିର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ
କେଲଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛନି୍ତ ଏବଂ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଦାଉଦ େମାର ଦାସ େହାଇ ଚରିଦନି ରହବି।”

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ

କିଛଦିନି ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରୁଥିେଲ। ଆଖୀଶ୍
ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ ିପାରୁଛ କି େଯ ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ

ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ନଶିି୍ଚତ େମା’ ସହତି ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ଯିବ।”

2 ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍କୁ କହେିଲ, “ତାହାେହେଲ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କ’ଣ
କରିବ ଆପଣ ଜାଣେିବ।”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 26:13 235 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 28:2
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େତଣୁ ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “ଠିକ୍ ଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନସାରା
େମାର େଦହରକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ।ି”

ଶାଉଲ ଓ ଐନଠାେର ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ

3 ଶାମୁେୟଲ ମରି ଯାଇଥିେଲ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟବାସୀ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପ୍ରତ ିଦୁଃଖର ସହ ସମେବଦନା ଜଣାଇ େଶାକ କରି
ତାଙ୍କର ନଜି ସ୍ଥାନ ରାମାଠାେର କବର େଦଇଥିେଲ।
ଶାଉଲ ଭୂତୁଡ଼ୟିା ଓ ଗଣୁଆିମାନଙୁ୍କ େଦଶରୁ ବତିାଡ଼ତି କରି େଦଇଥିେଲ।
4 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଥିେଲ। େସମାେନ

ଶୂେନମେର ତାଙ୍କର େସନା ଛାଉଣ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିେଲ। ଶାଉଲ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟବାସୀଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି ଗିଲ୍େବାୟେର େସନା ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 5 ଶାଉଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର େସନା ଛାଉଣକିି େଦଖି ଭୟ
କେଲ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭୟେର ଚୁର୍ମାର େହାଇଗଲା। 6 େଯେତେବେଳ
ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କିଛ ିଉତ୍ତର କେଲ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ୱ ାରା କିମ୍ୱା ଊରୀମ୍ ଦ୍ୱ ାରା ନା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ
ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କେଲ ନାହିଁ। 7 ତା’ପେର ଶାଉଲ ନଜିର ଦାସମାନଙୁ୍କ
ଆେଦଶ େଦେଲ, “େମା’ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଖାଜ େଯ କି ମୃତ
େଲାକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହତି କଥା େହାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିବି
ଯାହାସବୁ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି”
ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଐନ ନଗରେର ଏହପିରି ଏକ

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଅଛ।ି”
8 ଶାଉଲ ଛଦ୍ମ  େବଶେର ଅଲଗା ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ େଲାକଙ୍କ

ସହତି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ରାତେିର େଦଖା କରିବାକୁ ଗେଲ। ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଆତ୍ମାକୁ ଡ଼ାକ ଯିଏ କି ଭବଷି୍ୟତେର
କ’ଣ େହବାକୁ ଯାଉଛ ିେମାେତ କହ ିପାରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣ
ଯାହାର ନାମ ମୁଁ କହୁଅଛ।ି”

9 କିନୁ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଶାଉଲଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଶାଉଲ ଯାହା
କରିଅଛ।ି କିପରି େସ ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶରୁ
ବତିାଡ଼ତି କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।”

10 ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ େନଇ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଏହ ିକଥା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିଦଣ୍ତ ମିଳିବ
ନାହିଁ।”

11 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ମୁଁ କାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଉଠାଇ ଆଣବି।ି”
େସ କହେିଲ, “େମା’ ପାଖକୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଉଠାଇ ଆଣ।”
12 େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ େଦଖି ରଡ଼ ିକରିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସ

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଶାଉଲଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା କଲ?
ତୁେମ୍ଭ ଶାଉଲ।”

13 ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
େଦଖୁଛ?”
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଜଣକ କହଲିା, “ମୁଁ େଦଖୁଛ ିଏକ ଶକି୍ତ ଭୂମିରୁ ବାହାରୁଛ।ି”
14 ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସ କିପରି େଦଖିବାକୁ!”
େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଜଣକ ଉତ୍ତର େଦଲା, “େସ ଜେଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରି େଦଖା

ଯାଉଛ ିଓ େସ ରାଜକୀୟ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଛନି୍ତ।”
େତଣୁ ଶାଉଲ ଜାଣେିଲ ଏ େହଉଛନି୍ତ ଶାମୁେୟଲ, େତଣୁ େସ

ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 15 ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େମାେତ କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟସ୍ତ କଲ? େମାେତ କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଉଠାଇଲ?”
ଶାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ବପିଦେର ପଡ଼ଛି,ି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େମା’

ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ତ୍ୟାଗ
କରିଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଆଉ ଉତ୍ତର େଦଉ ନାହାନି୍ତ। େସ େମାେତ
ସ୍ୱପ୍ନେର କିମ୍ୱା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଉ ନାହାନି୍ତ।
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକିଲ ିେଯ, େମାେତ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ କୁହନୁ୍ତ।”

16 ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀ ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ

େମାେତ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଅଛ? 17 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି
କହଥିିେଲ, େସ ନଜି ପାଇଁ େସହପିରି କରିଅଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ େନଇ ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ।
18 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅମାନ୍ୟ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ
ଧ୍ୱଂସ କଲ ନାହିଁ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଘଟୁଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକାପଦୃଷି୍ଟ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େଦଖାଇଲ ନାହିଁ। େସଥିପାଇଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏପରି କରୁଛନି୍ତ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ କରାଇେବ। ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାେନ
ଆସନ୍ତା କାଲ ିେମା’ ସହତି ଏହଠିାେର ରହବି।”

20 ଶାଉଲ େସହକି୍ଷଣ ିଭୂମିେର ଲମ୍ୱ େହାଇ ପଡ଼ଗିେଲ ଓ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କ କଥାେର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୟ ଜାତ େହଲା। ଶାଉଲ ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଦୁବର୍ଳ ଥିେଲ। କାରଣ େସ େସଦନି ଓ ରାତ ିକିଛ ିଆହାର କରି ନ
ଥିେଲ।

21 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେଦଖିଲା େଯ, େସ
ଅତ ିଭୟଭୀତ ଥିଲା। େସ କହଲିା, “େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସମ୍ମାନ କରୁଛ।ି ମୁଁ େମାର ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟାପୂଣ୍ଣର୍ କରି ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି,
ମୁଁ ତାହା କଲ।ି 22 ଦୟା ପୂବର୍କ େମା’ କଥା ଟେିକ ଶୁଣନୁ୍ତ। ଆପଣଙୁ୍କ
କିଛ ିଖାଦ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଲାଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି ଆପଣ ନଶିି୍ଚତ ଖାଇେବ,
ତା’ପେର ଆପଣ ଶକି୍ତ ପାଇ ଆପଣା ବାଟେର ଗ୍ଭଲଯିିେବ।”

23 କିନୁ୍ତ େସ କହେିଲ, ଶାଉଲ ମନା କେଲ, “ମୁଁ କିଛ ିଖାଇବ ିନାହିଁ।”
ଶାଉଲର ଦାସମାେନ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିସହ ମିଶି ତାଙୁ୍କ କିଛି

ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େଶଷେର ଶାଉଲ େସମାନଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା
କେଲ ଓ ଭୂମିରୁ ଉଠିେଲ ଓ ବସେିଲ। 24 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟାର ଏକ
ସୁସ୍ଥସବଳ ବାଛୁରି ତା’ର ଗହୃେର ଥିଲା। େସ ତାଙୁ୍କ ମାରିଲା ଓ ଅଟା
େନଇ ଦଳିଲା ଓ ତାକୁ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। 25 େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ ଶାଉଲ ଓ ତା’ର ଦାସମାନଙୁ୍କ ପରଷିଲା,
ଶାଉଲ ଏବଂ ଦାସମାେନ ଖାଇେଲ। େସହ ିରାତି୍ରେର େସମାେନ େସ ସ୍ଥାନ
ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

“ଦାଉଦ ଆମ ସହତି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ!”

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙ୍କ ସହତି
ଅେଫକେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ଯିଷି୍ରେୟଲସ୍ଥ ଝରଣା ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 2

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାେନ ଶହ ଶହ, ହଜାର ହଜାର େସୖନ୍ୟ େନଇ
କ୍ରେମ କ୍ରେମ ଅଗ୍ରସର େହେଲ। ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଆଖୀଶ୍ ସହତି ପେଛ ପେଛ ଆେଗଇେଲ।

3 ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଏଠାେର କ’ଣ
କରୁଛନି୍ତ?”
ଅଖୀଶ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶାସକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େହଉଛନି୍ତ ଦାଉଦ।

ଦାଉଦ େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ। ଦାଉଦ େମା’ ସହତି ବହୁତ ଦନି େହଲା ରହେିଲଣ।ି େସ ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ିେମା’ ପାଖେର ରହବିା ଦନିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ
ପାଇ ନାହିଁ।”

4 କିନୁ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶାସକଗଣ ଆଖୀଶ୍ ଉପେର ରାଗିେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଦାଉଦକୁ େଫରାଇ ଦଅି। ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ନରୂିପଣ କରିଅଛ, େସ ନଜିର େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରି ଯାଉ। େସ ଆମ୍ଭ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େସ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ସହତି ରେହ, େତେବ
େସ ଆମ୍ଭ ନଜି ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଶତ୍ରୁ  େହାଇ ରହବି। େସ ତା’ର
ରାଜା ଶାଉଲଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ନଜିର େଲାକଙୁ୍କ ମାରିବ। 5

ଦାଉଦ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିେଲାକ ଯାହା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ତାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଗୀତଟଏି େବାଲନି୍ତ , ତାହା େହଲା,
‘ଶାଉଲ ହତ୍ୟା କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର,
ଦାଉଦ ହତ୍ୟା କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ’”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 28:3 236 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 29:5
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6 େତଣୁ ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ନଶିି୍ଚତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଅନୁଗତ ରହବି। ତୁେମ୍ଭ େମାର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀେର େଯାଗ େଦେଲ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସୀ େହବ।ି େମା’ ସହତି
ରହବିା ଦନିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ। 7 ଶାନି୍ତେର
େଫରିଯାଅ। ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକର ନାହିଁ।”

8 େତଣୁ ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍କୁ କହେିଲ, “ମୁଁ କ’ଣ ତୃଟ ିକରିଅଛ ିକି? ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସଲିା ଦନିରୁ େମାର କିଛ ିଭୁଲ୍ କାମ ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିଛ କି? ନଁା, କାହିଁକି ମୁଁ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିବା
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ?”

9 ଆଖୀଶ୍ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ ିତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଉତ୍ତମ
େଲାକ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ। ତଥାପି ପେଲଷ୍ଟୀୟ
ଶାସକମାେନ କହୁଛନି୍ତ , ‘ଦାଉଦ େକେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ
ପାରିେବ ନାହିଁ।’ 10 ଆସନ୍ତା କାଲ ିସକାେଳ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ମୁଁ େଦଇଥିବା ଜାଗାକୁ େଫରିଯିବା ଉଚତି୍। ଦୟାକରି
ଅଧିପତମିାେନ କହଥିିବା କଥା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ େଦବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଭଲ
େଲାକ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ମାେତ୍ର େଫରିଯିବା ଭଲ।”

11 ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଉଠି ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗମନ କେଲ।

ଅମାେଲକୀୟମାେନ ସକି୍ଳଗ୍ ଆକ୍ରମଣ କେଲ

ତୃତୀୟ ଦନି ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ସକି୍ଳଗ୍େର
ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ େଦଖିେଲ ଅମାେଲକୀୟମାେନ ସକି୍ଳଗ
ଆକ୍ରମଣ କରିଥିେଲ। ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାେନ େନେଗଭ

ଆକ୍ରମଣ କରି ଓ ସକି୍ଳଗ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସହରେର ନଆିଁ ଲଗାଇ
େଦଇଥିେଲ। 2 େସମାେନ ସକି୍ଳଗ୍ର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି
ଆଣଥିିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଓ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରି ଆଣଥିିେଲ। େସମାେନ କାହାରିକୁ ମାରି େଦଇ ନ ଥିେଲ। େସମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିବା ପରିବେତ୍ତର୍ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ପଥେର େନଇ ଯାଇଥିେଲ।

3 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ ସକି୍ଳଗ୍କୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ, ସହର ଜଳୁଅଛ।ି େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା,
ଭଉଣୀ, ଝଅି, ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ ଯାଇଛନି୍ତ। ଅମାେଲକୀୟମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯାଇଛନି୍ତ। 4 ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର େସୖନକି ଥିେଲ, ସମେସ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
େସମାେନ ଏେତ କାନି୍ଦେଲ େଯ, ଆଉ କାନି୍ଦବାକୁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼େିଲ।
5 ଅମାେଲକୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ େନଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ।
ଅହୀନମ୍ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଓ କମିର୍ଲୀୟ ନାବଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବୀଗଲ।

6 େଯେତ େଲାକ େସ େସୖନ୍ୟଦଳେର ଥିେଲ ସମେସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ େକ୍ର ାଧି
ଥିେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।
େଲାକମାେନ ଦାଉଦକୁ ପଥରେର ମାରିବାକୁ କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ଦାଉଦ ନଜିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସବଳ କେଲ। 7

ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକର ପୁତ୍ର ଅବୟିାଥର ଯାଜକକୁ କହେିଲ, େମା’ ପାଖକୁ
“ଏେଫାଦ ଆଣ।”

8 ତା’ପେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ମୁଁ
ଏହ ିେସୖନ୍ୟଦଳ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ପାରିବି
କି?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତାଙ୍କ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ। ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଧରି

ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ।”

ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାେନ ଜେଣ ମିଶରୀୟ ଦାସକୁ ପାଇେଲ

9 ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର 600 େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ବେିଷାର ନଦୀ
ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସଠାେର 200 େଲାକ ରହେିଲ, କାରଣ େସମାେନ
େସଠାେର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼ଥିିେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ

ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 400 ଜଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ
ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ।

11 ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ େକ୍ଷତେର ଜେଣ ମିଶରୀୟକୁ ପାଇେଲ।
ତାଙୁ୍କ େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ
ପାନୀୟ େଦେଲ। 12 େସମାେନ ମିଶରୀୟଙୁ୍କ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଚକି୍ତରୁ ଖେଣ୍ଡ ଓ
ଦୁଇ େପଣ୍ଡା କିସ୍ମିସ୍ େଦେଲ। େସ ଖାଇ ସାରିବା ପେର ଶାନି୍ତ ଅନୁଭବ
କଲା। େସ ତନି ିଦନି ଏବଂ ତନି ିରାତ ିକିଛ ିଖାଇ ନ ଥିଲା, ପାଣ ିପିଇଲା
ନାହିଁ।

13 ଦାଉଦ ମିଶରୀୟଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ମାଲକି କିଏ? ତୁେମ୍ଭ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି?”
େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଜେଣ ମିଶରୀୟ। ମୁଁ ଏକ ଅମାେଲକୀୟର ଜେଣ

ଦାସ ଅେଟ। ତନି ିଦନି ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲ,ି େତଣୁ େମାର ପ୍ରଭୁ
େମାେତ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ କେରଥୀୟମାେନ ବାସ
କରୁଥିବା େନେଗଭ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ସକି୍ଳଗ୍କୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କଲୁ ଓ ଯିହୁଦାର କାେଲବ୍ମାନଙ୍କର ବସତ ିଉପେର ଆକ୍ରମଣ କଲୁ।”

15 ଦାଉଦ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େସହ ିେସୖନ୍ୟଦଳ
ନକିଟକୁ େନଇ ପାରିବ କି େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗେର େନଇ
ଯାଇଛନି୍ତ।”
ମିଶରୀୟ ଜଣକ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି

କୁହ େଯ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାରିେଦବ ନାହିଁ କି େମାର ମୁନବି ନକିଟେର
େମାେତ ସମପର୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। େତେବ ମୁଁ ଅଭଯିାନେର େନତୃତ୍ୱ  କରିବ।ି”

ଦାଉଦ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କେଲ

16 େସହ ିମିଶରୀୟ ଜଣକ ଦାଉଦଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗଲା।
େଯଉଁଠାେର େସମାେନ େଗାଟଏି ଜାଗାେର ଏକତି୍ରତ ଭାବେର ବସି
ଖିଆପିଆ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଯିହୁଦାରୁ ଲୁଣ୍ଠନ
କରିଥିବା ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଉପେଭାଗ କେଲ ଓ େସଠାେର ଉତ୍ସବ
କରୁଥିେଲ। 17 ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ। େସମାେନ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟରୁ ପରଦନି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େଯଉଁ 400 େଲାକ ଓଟ ଚଢ଼େିଲ ଏବଂ ପଳାଇେଲ
େସହ ିଅମାେଲକୀୟ ବ୍ୟତୀତ େକହ ିରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ।

18 ଦାଉଦ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି େଫରି ପାଇେଲ, େଯଉଁଗଡୁ଼କୁି
ଅମାେଲକୀୟମାେନ େନଇଯାଇ ଥିେଲ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ।
19 ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିଜିନଷି କିମ୍ୱା ବ୍ୟକି୍ତ ହରାଇ ନ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ବୟସ୍କ େଲାକ, ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦାଉଦ
ରକ୍ଷା କେଲ। ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ େନଇ
ଆସେିଲ। 20 ଦାଉଦ ସମସ୍ତ େମଷ ଓ ଗାଈମାନ ପୁନବର୍ାର ପାଇେଲ।
ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କୁି େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ େନେଲ
ଓ େସମାେନ କହେିଲ, “ଏହା େହଉଛ ିଦାଉଦଙ୍କର ଲାଭ।”

ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ସମାନ ଭାଗ େହବ

21 ଦାଉଦ ବେିଷାର ନଦୀ ନକିଟେର ଥିବା 200 ଜଣ େଲାକଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ରହେିଲ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଦୁବର୍ଳତା େହତୁ
ତାଙ୍କ ପେଛ ଆସ ିପାରି ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଭାଟବିାକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ ତାଙ୍କର କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ପଗ୍ଭରିେଲ। 22 କିଛ ିଦୁଷ୍ଟ, ଖଳ ପ୍ରକୃତରି
େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯାଇଥିେଲ। େସହ ିଖଳ ପ୍ରକୃତରି
େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଏହ ିେଯଉଁ 200 ଜଣ େଲାକ ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯାଇ
ନ ଥିେଲ, ଆେମ୍ଭ ଆଣଥିିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ
େକବଳ େସମାନଙ୍କର ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ େଫରାଇ ଦଅି।”

23 ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ େମାର ଭାଇମାେନ, େସପରି କର
ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା େଦେଲ, େସ ବଷିୟେର ଭାବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି, ଆମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
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କରାଇେଲ। 24 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣବି? ସମେସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରୁ
ଆଣଥିିବା ସାମଗ୍ରୀେର ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲା େସ ମଧ୍ୟ ଓ ଯିଏ ଭଣ୍ତାରର
ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିଲା େସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଗ ପାଇବ।” 25 ଦାଉଦ େସହି
ଦନିଠାରୁ ଏହ ିନୟିମ ପ୍ରଚଳନ କେଲ। ଯାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲେର
ଚଳୁଅଛ।ି

26 ଦାଉଦ ସକି୍ଳଗେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ତା’ପେର େସ ଆଣଥିିବା
ଦ୍ର ବ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ ଯିହୁଦାର େନତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ। ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଏହଠିାେର କିଛ ିଉପହାର ଅଛ ିଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଅଣା ଯାଇଅଛ।ି”

27 ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆଣଥିିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଦାଉଦ କିଛି
େବୖେଥଲ୍ର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ, େନେଗଭର ରାମା ଓ ଯତ୍ତୀର େନତାମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 28 ଅେରାୟର, ଶିଫେମାତ୍ ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ କିଛ ିପଠାଇେଲ। 29 େସ େକେତକଙୁ୍କ ରାଖଲ୍ ଓ
ଯିରହେମଲୀୟମାନଙ୍କ ସହର େକନତି୍ ସହର ପଠାଇେଲ। 30 ହମର୍ା,
େକାରାଶନ୍, ଅଥାକ୍, 31 ଓ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଦାଉଦ ଆଣଥିିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଏହି
େନତାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ। େଯଉଁଠାେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଗମନାଗମନ
େହଉଥିେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଭୟେର େସଠାରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାୟନ କେଲ।
ଗିଲ୍େବାୟ ପବର୍ତ ଉପେର ବହୁତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମାରି

ଦଆିଗଲା। 2 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ,
ଅବୀନାଦବ ଏବଂ ମଲକୀଶୂୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

3 ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ଶାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରିମାେନ ଅତ ିଦୟନୀୟ ଭାେବ ତୀରମାରି ଶାଉଲକୁ ଆଘାତ କେଲ।
4 ଶାଉଲ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଖଣ୍ତା ବାହାର କରି
ତୁମ୍ଭର ଖଣ୍ଡାେର େମାେତ ହତ୍ୟା କର। ତାହାେହେଲ ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାେନ
ଆସ ିେମାେତ ଗାଳି େଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ହତ୍ୟା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।” କିନୁ୍ତ
ଶାଉଲଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଦାସ ବହୁତ ଭୟଭୀତ େହାଇଗଲା ଏବଂ ଶାଉଲଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନା କଲା। େତଣୁ ଶାଉଲ ତାଙ୍କର ନଜିର ଖଣ୍ତା ବାହାର
କେଲ ଓ ନେିଜ ନଜିକୁ ହତ୍ୟା କେଲ।

5 େତଣୁ ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସ େଦଖିଲା େଯ ଶାଉଲ ମରିଯାଇଛନି୍ତ। େତଣୁ
େସ ତା’ର ଖଣ୍ତା ବାହାର କରି ନଜି ଖଣ୍ଡାେର ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା। 6 େତଣୁ ଶାଉଲ, ତାଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର
ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ସମେସ୍ତ େସଦନି େଗାଟଏି ଜାଗାେର ଏକତି୍ରତ ଭାବେର ମେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ କେଲ

7 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େଯଉଁମାେନ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଉପତ୍ୟକାର
ଅପରପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଅପରପାଶ୍ୱର୍େର ବାସ କରୁଥିେଲ।
େସମାେନ େଦଖିେଲ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଳାଉଛନି୍ତ। ଏବଂ
େସମାେନ େଦଖିେଲ, ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ମରିଛନି୍ତ। େତଣୁ
େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସ ସହର ପରିତ୍ୟାଗ କରି େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ।
ତା’ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସହ ିସହରକୁ ଆସେିଲ, ଓ େସଠାେର ବାସ
କେଲ।

8 ତା’ ପରଦନି, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର
ରହଯିାଇଥିବା ପଦାଥର୍ଗଡୁ଼କି େନବାକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ େଦଖିବାକୁ
ପାଇେଲ େଯ ଗିଲ୍େବାୟ ପବର୍ତ ଉପେର ଶାଉଲ ଏବଂ ତା’ର ତନି ିପୁତ୍ର
ନହିତ େହାଇ ପଡ଼ ିରହଛିନି୍ତ। 9 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର ମସ୍ତକ
କାଟ ିତାଙ୍କର କବଚ ଇତ୍ୟାଦକୁି େନଇଗେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ନଜି
ନଜିର େଦବଗଣ ଗହୃ ବା ମନି୍ଦରକୁ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଶର ଗ୍ଭରି ଆଡ଼କୁ
ଖବର େଦଇ ପଠାଇେଲ। 10 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର କବଚ
ସାଞ୍ଜଆୁ ଇତ୍ୟାଦକୁି ଆଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ରଖିେଲ।
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଶାଉଲଙ୍କ ଶରୀରକୁ େବୖଥ୍ଶାନ୍ କାନ୍ଥେର ଟାଙି୍ଗ
ରଖିେଲ।

11 ଯାେବଶ୍-ଗିଲୟିଦ ନବିାସୀମାେନ, ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ କୃତ କମର୍ର ସମ୍ୱାଦ ପାଇେଲ। 12 େତଣୁ ଯାେବଶ୍ର
େସୖନ୍ୟମାେନ େବୖଥ୍ଶାନ୍କୁ ଗେଲ, େସମାେନ ରାତି୍ର ତମାମ ଯାତ୍ରା କେଲ,
ତା’ପେର େସମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିଶାଉଲଙ୍କର ଶରୀରକୁ େବୖଥ୍ଶାନ୍
କାନ୍ଥରୁ ତଳକୁ କାଢ଼େିଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଶାଉଲର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ
ଯାେବଶ୍କୁ ଆଣେିଲ। ଯାେବଶ୍ର ଏହସିବୁ େଲାକମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ େସହଠିାେର େପାଡ଼ ିେଦେଲ। 13 ତା’ପେର େସହି
େଲାକମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି
ଯାେବଶ୍ଠାେର ଥିବା ଏକ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ତାହାକୁ ସମାଧି େଦେଲ।
ତା’ପେର ଯାେବଶ୍ର େଲାକମାେନ େଶାକ ସନ୍ତାପ୍ତ ଭାବେର ଦୁଃଖେର
େଶାକ ପାଳନ ନମିେନ୍ତ ସାତ ଦନି ବନିା ଆହାରେର େଶାକ ପାଳନ କେଲ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 30:24 238 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 31:13



1

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ

ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ

ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ମାରିସାରିବା ପେର ଦାଉଦ ସକି୍ଳଗ୍କୁ େଫରି
ଆସେିଲ। ଏହା ଠିକ୍ ଶାଉଲଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ପେର, ଦାଉଦ
େସଠାେର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦନି ରହେିଲ। 2 ତା’ପେର ତୃତୀୟ ଦନି

ଶାଉଲଙ୍କର ଛାଉଣରୁି ଜେଣ େସୖନ୍ୟ ସକି୍ଳଗ୍କୁ ଆସଲିା। େସ େଲାକଟି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ତା’ର ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ ମୁଣ୍ଡେର
ମାଟ ିେବାଳି େହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ େଲାକ ଜଣକ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା।

3 ଦାଉଦ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ?”
େସ େଲାକଟ ିଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ

ଛାଉଣରୁି ପଳାଇ ଆସଛି।ି”
4 ଦାଉଦ େସହ ିେଲାକଟକୁି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏ ଯୁଦ୍ଧେର କିଏ ଜିତଲିା?”
େଲାକଟ ିଉତ୍ତରେର କହଲିା, “ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରରୁ

ପଳାୟନ କେଲ, ବହୁତ େଲାକ ଯୁଦ୍ଧେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, ଏପରିକି
ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।”

5 ଦାଉଦ େସହ ିଯୁବ େସୖନକିକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କିପରି ଜାଣଲି?”

6 ଯୁବକ ଜଣକ କହଲିା, “ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଗିଲ୍େବାୟ ପବର୍ତ
ଉପେର ଥିଲ,ି ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ଶାଉଲ ନଜିର ବଚ୍ଛର୍ା ଉପେର ଆଉଜିଛନି୍ତ ଏବଂ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ରଥସବୁ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।” 7

ଶାଉଲ ପଛକୁ ଗ୍ଭହିଁ େମାେତ େଦଖିେଲ ଓ ଡ଼ାକିେଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର
େଦଲ।ି 8 ଶାଉଲ େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କିଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦଲ ିମୁଁ
ଜେଣ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକ। 9 ତା’ପେର ଶାଉଲ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ହତ୍ୟା କର। କାରଣ ମୁଁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛ।ି ତଥାପି େମା’ ପ୍ରାଣ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରହଅିଛ।ି’ 10 େସ ଗଭୀର ଭାବେର ଆହତ େହାଇଥିେଲ। ମୁଁ
ଜାଣଲି ିେସ ବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ, େତଣୁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ମାରିେଦଲ,ି ତା’ପେର ମୁଁ ତାଙ୍କ
ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁରୁ ବାଜୁ କାଢ଼ଲି,ି ଏବଂ ମୁଁ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ
େନଇ ଆସଲି।ି”

11 ତା’ପେର ଦାଉଦ ଦୁଃଖେର ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି ପକାଇେଲ, ଏବଂ
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି କେଲ। 12

େସମାେନ ଦୁଃଖେର କାନି୍ଦେଲ ଏବଂ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଦନିସାରା କିଛି
ଖାଇେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଏପରି କେଲ କାରଣ େଯାନାଥନ ଓ ଶାଉଲ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ଯୁଦ୍ଧେର ହତ େହେଲ। େତଣୁ େସମାେନ କାନି୍ଦେଲ ଓ େଶାକ ପାଳନ
କେଲ।

ଦାଉଦ ଅମାେଲକୀୟ ଯୁବକକୁ ମାରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ

13 ତା’ପେର, ଦାଉଦ େସହ ିଯୁବକ ସହତି କଥା େହେଲ, ଯିଏ ତାଙୁ୍କ
ଶାଉଲଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କହଥିିଲା ଏବଂ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି?”
େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ଜେଣ ବେିଦଶୀର ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଜେଣ

ଅମାେଲକୀୟ।”

14 ତା’ପେର ଦାଉଦ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିପରି ସାହସ କଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କଲ
ନାହିଁ।”

15 ଦାଉଦ ଅମାେଲକୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ
ଦାୟୀ, ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ କହୁଛ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ହତ୍ୟା କରିଛ େବାଲ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଦାଷୀ।” ଦାଉଦ ତାଙ୍କର
ଜେଣ ଦାସଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଅମାେଲକୀୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର।
େତଣୁ େସ ଏହ ିଅମାେଲକୀୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୁଃଖଭରା ଗୀତ

17 ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ପାଇଁ ଦାଉଦ ଏକ ଦୁଃଖଦ
ଗୀତ ଗାଇେଲ। 18 ତା’ପେର ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ,
ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ
ଆେଦଶ େଦେଲ। ଏହାକୁ “ଧନୁ” କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯାେଶର ପୁସ୍ତକେର
େଲଖାଅଛ।ି

19 “େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭର ପବର୍ତକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦଲା।
େଦଖ! େକମିତ ିେସହ ିବୀରଗଣଙ୍କର ପତନ େହଲା।”
20 ଗାଥ୍ ସହରକୁ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଦଅି ନାହିଁ।
ଅସି୍କେଲାନର ଦାଣ୍ଡେର ଏହା ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ।

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କର, େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ନଗରଗଡୁ଼କି ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
େସହ ିନଗରର ଅସଭ୍ୟ ପ୍ରତମିା ପୂଜକଗଣ ଆନନି୍ଦତ େହେବ।
21 “େହ ଗିଲ୍େବାୟ ପବର୍ତଗଣ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କାକର କି ବୃଷି୍ଟ ନ ପଡ଼ଡ଼ୁ।

ଅଥବା ଉପହାରଜନକ େକ୍ଷତ୍ର ନ େହଉ।
କାରଣ େସଠାେର ବୀରମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ ଅଦରକାରୀ ପରି ଫିଙି୍ଗ

ଦଆିଗଲା।
ଶାଉଲଙ୍କର ଢ଼ାଲ େତୖଳେର ଅଭଷିିକ୍ତ େହଲା ନାହିଁ।
22 ହତ େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ବୀରମାନଙ୍କ େମଦରୁ େଯାନାଥନର

ଧନୁ
ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ରିକ୍ତ େହାଇ େଫେର ନାହିଁ।
23 “ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ େସମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ େପ୍ରମ ପାଇେଲ।
ଏପରିକି ମୃତୁ୍ୟ ସମୟେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଅଲଗା େହେଲ ନାହିଁ।

େସମାେନ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀଠାରୁ େବଗବାନ
ଓ ସଂିହଠାରୁ ବଳବାନ ଥିେଲ।
24 େହ ଇସ୍ରାଏଲର କନ୍ୟାଗଣ ଶାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କର।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ରେର ସୁନ୍ଦର ରୂେପ ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ କେଲ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର ଖଚତି କେଲ।
25 “ବୀରମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ପତତି େହେଲ।
େଯାନାଥନ ତୁମ୍ଭ ରାଜା ପବର୍ତେର ହତ େହେଲ।
26 େହ େମାର ଭାଇ େଯାନାଥନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ଦୁଃଖ କରୁଅଛ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପେଭାଗ କରୁଅଛ।ି

େମାର ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
ଓ ତାହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ େପ୍ରମରୁ ବଳିଗଲା।
27 ବୀରମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ପତତି େହେଲ
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ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା।”

ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାେନ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଗେଲ

ଏହା ପେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ କ’ଣ
ଯିହୁଦାର େକୗଣସ ିଏକ ନଗରକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବ?ି”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯାଅ।”

ତା’ପେର ଦାଉଦ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବା ଉଚତି୍?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଯାଅ।”
2 େତଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ହେିବ୍ର ାଣକୁ

ଗେଲ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଥିେଲ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ କମିର୍ଲୀୟ
ନାବଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବୀଗଲ। 3 ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇଗେଲ। ଏବଂ େସମାେନ
ସମେସ୍ତ େସହ ିହେିବ୍ର ାଣ ସହରେର ଓ ତା’ର ପାଖାପାଖି ସହରେର ବାସ
କେଲ।

4 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଆସ ିଦାଉଦଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଭାବେର ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦୀୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କବର େଦେଲ େବାଲ ିେଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।”

5 ଦାଉଦ ଯାେବଶ୍ ଗିଲୟିଦର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ
ପଠାଇେଲ ଓ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ପ୍ରଭୁ ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙୁ୍କ
କବର େଦଇଅଛ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା
ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦୟା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିବ।ି 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହସୀ ଓ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭର ରାଜା ଶାଉଲ ମୃତ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଯିହୁଦାର
ପରିବାରବଗର୍ େମାେତ ରାଜା ଭାବେର ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଛନି୍ତ।”

ଈଶ୍େବାଶତ୍ ରାଜା େହେଲ

8 ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଶାଉଲଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଥିେଲ।
ଅବ୍ନର ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାଶତ୍କୁ ମହନୟିମକୁ େନଇଗେଲ। 9

ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଗିଲୟିଦ, ଅଶୂରି, ଯିଷି୍ରେୟଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ, ବନି୍ୟାମୀନ ଓ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭାବେର ଅଭଷିିକ୍ତ କରାଇେଲ।

10 ଈଶ୍େବାଶତ୍ ଥିେଲ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର। େସ େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ ତାଙୁ୍କ େସେତେବେଳ 40 ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା। େସ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବଷର୍ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ  କରିଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା ଭାବେର ମାନୁଥିେଲ। 11 ଦାଉଦ ଥିେଲ
ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା। େସ ଯିହୁଦାର ପରିବାରବଗର୍ ଉପେର ସାେଢ଼ ସାତ ବଷର୍
ଶାସନ କେଲ।

ସାଘାଂତକି ପ୍ରତଦି୍ୱ ନ୍ଦତିା

12 ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାଶତ୍ର
କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ମହନୟିମରୁ ଗିବେିୟାନକୁ ଗେଲ। 13 ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବ୍ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଗିବେିୟାନକୁ
ଗେଲ। େସମାେନ ଅବ୍ନର ଏବଂ ଈଶ୍େବାଶତ୍ର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ
ଗିବେିୟାନର ଏକ େପାଖରୀ ପାଖେର େଭଟେିଲ। େଯାୟାବର ଦଳ
େପାଖରୀର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସଲିା େବେଳ ଅବ୍ନରର ଦଳ େପାଖରୀର
ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସେିଲ।

14 ଅବ୍ନର େଯାୟାବକୁ କହେିଲ, “ଯୁବକ େସୖନ୍ୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରତେିଯାଗିତା କରନୁ୍ତ।”
େଯାୟାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ପ୍ରତେିଯାଗିତା େହଉ।”
15 େତଣୁ ଯୁବକ େସୖନ୍ୟମାେନ ଉଠିେଲ, ଦୁଇ ଦଳ େସମାନଙ୍କର

େସୖନ୍ୟମାେନ ପ୍ରତେିଯାଗିତା ପାଇଁ ଗଣତ ିେହେଲ। େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର

ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାଶତ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତେିଯାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶରୁ
ବାର ଜଣଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାର
ଜଣଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। 16 ପ୍ରେତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ ଏକ ଆେରକର ମସ୍ତକ ଧରିେଲ
ଏବଂ ଏକ ଆେରକକୁ ଖଡ଼୍ଗେର ଭୂଷିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର
ପଡ଼ଗିେଲ। େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ “ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ େକ୍ଷତ୍ର” େବାଲି
ଡ଼କାଯାଏ। େସହ ିସ୍ଥାନଟ ିଗିବେିୟାନେର ଥିଲା। 17 େସହ ିପ୍ରତେିଯାଗିତା
ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧେର ପରିଣତ େହଲା। ଦାଉଦର େସୖନ୍ୟମାେନ େସଦନି
ଅବ୍ନର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।

ଅବ୍ନର ଅସାେହଲ୍କୁ ହତ୍ୟା କେଲ

18 ସରୁୟାର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ, େଯାୟାବ,
ଅବୀଶୟ ଏବଂ ଅସାେହଲ୍। ଅସାେହଲ୍ ଥିେଲ ଜେଣ କି୍ଷପ୍ର ଧାବକ। େସ
କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗପରି କି୍ଷପ୍ର ଗତେିର େଦୗଡ଼ ିପାରନି୍ତ। 19 ଅସାେହଲ୍ ଅବ୍ନର
ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ଗିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
20 ଅବ୍ନର ପଛକୁ ଅନାଇ କହଲିା, “ଅସାେହଲ୍ ଏ କି ତୁେମ୍ଭ?”
େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ହଁ, ମୁଁ।”
21 ଅସାେହଲ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ନର ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ

ଅବ୍ନର ଅସାେହଲ୍କୁ କହେିଲ, “େମା’ ପଛେର େଦୗଡ଼ବିା ବନ୍ଦ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପଛେର େଦୗଡ଼, ତା’ଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ସହଜେର ସାଂଜୁ
ଛଡ଼ାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଣ ିପାରିବ।” କିନୁ୍ତ ଅସାେହଲ୍ ମନା କେଲ ଓ
ଅବ୍ନର ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ।

22 ଅବ୍ନର ଆଉଥେର ଅସାେହଲ୍କୁ କହେିଲ, “େମା’ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କର ନେଚତ୍ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା
କେଲ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େଯାୟାବକୁ କିପରି ମୁହଁ େଦଖାଇବ?ି”

23 କିନୁ୍ତ ଅସାେହଲ୍ ଅବ୍ନର ପଛେର େଦୗଡ଼ବିାରୁ ବରିତ େହଲା ନାହିଁ।
େତଣୁ ଅବ୍ନର ବଚ୍ଛର୍ାର ମୁନେର ତା’ର େପଟକୁ ଭୂଷି େଦବାରୁ ତାହା ପିଠି
େଦଇ ବାହାରି ଗଲା। େତଣୁ େସ େସହଠିାେର ମରିଗଲା।

େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଅବ୍ନର ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ

ଅସାେହଲ୍ର ମୃତ ଶରୀର ଭୂମି ଉପେର େସହଠିାେର ପଡ଼ ିରହଥିିଲା।
େଯେତ େଲାକ େସ ବାଟ େଦଇ େଦୗଡ଼ଡ଼ୁ ଥିେଲ, ସମେସ୍ତ େସହଠିାେର
ଅଟକି ଗେଲ। 24 କିନୁ୍ତ େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଅବ୍ନର ପଛେର
େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଅମା ପବର୍ତ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ,
େସେତେବଳକୁ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହାଇଯାଇ ଥିଲା। ଗିବେିୟାନ ମରୁଭୂମିର ପଥ
ନକିଟବତ୍ତିର୍ ଗୀଆ ପୂବର୍ରୁ ଅମା ପବର୍ତ ଉପସି୍ଥତ। 25 ବନି୍ୟାମୀନର
ପରିବାରବଗର୍ ଅବ୍ନର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ପବର୍ତର ଶିଷର୍େର େଘରି ରହଥିିେଲ।

26 ଅବ୍ନର େଯାୟାବକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା
ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଚରିଦନି ହତ୍ୟା କରୁଥିବା କି? ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତେର ଜାଣ େଯ,
ଏହା ଦୁଃଖଦ ପୂଣ୍ଣର୍ େଶଷ େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ
େସମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପଛେର ନ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ।”

27 ତା’ପେର େଯାୟାବ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଭଲ କଥା କହଲି,
ପରେମଶ୍ୱର ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହପିରି କହ ିନ ଥା’ନ୍ତ,
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜିର ଭାଇମାନଙ୍କ ପଛେର ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଗାଡ଼ାଉ ଥା’େନ୍ତ।” 28 େତଣୁ େଯାୟାବ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ ଓ
େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର େଦୗଡ଼ବିା ବନ୍ଦ କେଲ। ତା’ପେର
େସମାେନ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ନାହିଁ।

29 ଅବ୍ନର ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େସ ରାତି୍ର ତମାମ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଗମନ କେଲ ଓ େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହେଲ
ଓ େସମାେନ ମହନୟିମକୁ ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦନିସାରା ଗମନ କେଲ।

30 େଯାୟାବ ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ବନ୍ଦ କରି ଗଣ ିେଦଖିେଲ, ଅସାେହଲ୍କୁ
ମିଶାଇ ଦାଉଦଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଇଶ ଜଣ ନାହାନି୍ତ। 31

କିନୁ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରରୁ 360 ଜଣ
ଅବ୍ନରର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାରି େଦଇଥିେଲ। 32 ଦାଉଦର େସୖନ୍ୟମାେନ
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ଅସାେହଲ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଣ ିେବୖଥ୍େଲହମ ସି୍ଥତ ତା’ର ପିତାଙ୍କର କବରେର
କବର େଦେଲ। ପୁଣ ିେଯାୟାବ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ ରାତି୍ରସାରା
ପଦଗ୍ଭରଣ କରି ବୁଲେିଲ।
ଏବଂ ସକାଳ େହଲା େବଳକୁ େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚି

ଯାଇଥିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ

ଏହପିରି ଭାବେର, ଦୀଘର୍ଦନି ଧରି ଦାଉଦ ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ପରିବାର
ମଧ୍ୟେର କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ଭଲଲିା। ଦାଉଦ ଧୀେର ଧୀେର
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ ଶାଉଲର ପରିବାର, ଦନିକୁ

ଦନି ଦୁବର୍ଳ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।

ହେିବ୍ର ାଣଠାେର ଦାଉଦଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହେଲ

2 ଦାଉଦଙ୍କର ଅେନକ ପୁତ୍ର ହେିବ୍ର ାଣେର ଜନ୍ମଲାଭ କେଲ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅେମ୍ନାନ୍, ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟାର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ
ଅହୀେନାୟମଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହେଲ।
3 କମିର୍ଲୀୟ ନାବଲ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବୀଗଲ୍ଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହେଲ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ପୁତ୍ର କିଲାବ୍
ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର େହେଲ ଅବଶାେଲାମ, େସ ଗଶୂରର ରାଜା ତଲ୍ମୟର
କନ୍ୟା ମାଖାରର ପୁତ୍ର।
4 ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହେଲ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅେଦାନୀୟ, ଅେଦାନୀୟର
ମାତା େହେଲ, ହଗୀତ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର େହେଲ ଶଫଟୀୟ େସ
ଅବଟିଲର ପୁତ୍ର।
5 ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େହେଲ, ଯିତି୍ରୟମ୍। େସ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଗ୍ଲାର ପୁତ୍ର।

ଏହପିରି ଛଅଟ ିପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ହେିବ୍ର ାଣେର ଜନ୍ମ  େହେଲ।

ଅବ୍ନର ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି େଯାଗେଦବା ପାଇଁ ନଣି୍ଣର୍ୟ କେଲ

6 ଶାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ସମୟେର ଅବ୍ନର
ଶାଉଲଙ୍କ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ନଜିକୁ ବଳବାନ୍ କଲା। 7 ଶାଉଲଙ୍କର ଜେଣ
ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ରିସ୍ପା, େସ ଅୟାର କନ୍ୟା ଥିଲା।
ଈଶ୍େବାଶତ୍ ଅବ୍ନରକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାର ପିତାଙ୍କର
ଉପପତ୍ନୀଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିଛ?”

8 ଅବ୍ନର ଈଶ୍େବାଶତ୍ର କଥା ଶୁଣ ିଅତ ିରାଗେର କହଲିା, “ମୁଁ ତ
ତୁମ୍ଭ ପିତା ଶାଉଲ ବଂଶକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରୁଅଛ।ି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାଉଦ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆଜି
ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟେର ଅପରାଧ େମା’ ଉପେର ଆେରାପ କରୁଅଛ। 9 ମୁଁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ।ି ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ନଶିି୍ଚତ େହଉଅଛ ିେଯ,
ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ
କହଥିିେଲ, େଯ େସ ଶାଉଲ ବଂଶଠାରୁ ରାଜ ସଂିହାସନ େନଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ
େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିେବ।
େସ ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର ଅନ୍ୟାୟ କରିେବ ଯଦ ିମୁଁ ତାହା ନ କେର।” 11

ଈଶ୍େବାଶତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟେର ସବୁ କଥା ଅବ୍ନରକୁ କହପିାରି ନ ଥିଲା।
12 ଅବ୍ନର ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇେଲ ଏବଂ କହେିଲ,

“ଏ େଦଶକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବା େଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ?
େମା’ ସହତି ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଚୁକି୍ତ କର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ
ରାଜତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି”

13 ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଉତ୍ତମ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରୁଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି କଥା ପଗ୍ଭରିବ,ି ତୁେମ୍ଭ ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ େମା’
ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ିନାହିଁ।”

14 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାଶତ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ଦୂତ
ପଠାଇ କହେିଲ, “େମାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୀଖଲକୁ େମାେତ େଫରାଇ ଦଅି। େଯେହତୁ
ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 100 ଜଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛ”ି ।

15 ଈଶ୍େବାଶତ୍ େଲାକ ପଠାଇ ଲୟିଶର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟେିୟଲ୍ ନାମକ
ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ନକିଟରୁ ମୀଖଲକୁ େନଲା। 16 ତା’ର ସ୍ୱାମୀ େରାଦନ
କଲା ଏବଂ ବହୁରୀମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲା। ତା’ପେର ଅବ୍ନର
ପଲ୍ଟେିୟଲ୍ଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯାଅ, େଫରିଯାଅ,” ତା’ପେର େସ େଫରିଗଲା।

17 ଅବ୍ନର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଇସ୍ରାଏଲର େନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। େସ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରି
ଆସୁଅଛ। 18 ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହା କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର
କହଥିିେଲ େଯେତେବେଳ େସ କହେିଲ, ‘ମୁଁ େମାର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ିଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ।ି ମୁଁ ଏହା
େମାର ପି୍ରୟ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହିଁ କରିବ।ି’”

19 ଅବ୍ନର ଏହସିବୁ କଥାଗଡୁ଼କି ଦାଉଦଙୁ୍କ ହେିବ୍ର ାଣଠାେର କହେିଲ,
ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶଧରକୁ କହେିଲ। ଅବ୍ନରଙ୍କର ଏହକିଥା ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୁଣବିାକୁ ଭଲ
ଲାଗିଲା।

20 ତା’ପେର ଅବ୍ନର ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଆସେିଲ। ଅବ୍ନର
ତାଙ୍କ ସହତି େକାଡ଼ଏି ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆଣଥିିେଲ। ଅବ୍ନର ଓ
ତାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦ ଏକ େଭାଜି େଦେଲ।

21 ଅବ୍ନର ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, େମାେତ
ଯିବାକୁ ଦଅି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବିାକୁ
ଦଅି। ତା’ପେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିେବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବ, ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାମେତ ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।”
େତଣୁ ଦାଉଦ ଅବ୍ନରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ଏବଂ ଅବ୍ନର

ଶାନି୍ତେର ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

ଅବ୍ନରଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

22 େଯାୟାବ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସାମରୀକ
ପଦାଧିକାରୀମାେନ ଯୁଦ୍ଧରୁ େଫରିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାଥର୍ ସଙ୍ଗେର ଆଣଥିିେଲ। ଅବ୍ନର
ହେିବ୍ର ାଣେର େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ନ ଥିେଲ। କାରଣ େସ
ତାଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦଇଥିବାରୁ େସ େସଠାରୁ ଶାନି୍ତେର ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥିେଲ। 23 େଯାୟାବ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ହେିବ୍ର ାଣଠାେର
ପହଞ୍ଚେିଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ େଯାୟାବକୁ କହେିଲ, “ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିଲା ଓ ଦାଉଦ ଅବ୍ନରକୁ ଶାନି୍ତେର ଯିବାକୁ
େଦେଲ। େସଥିପାଇଁ େସ ନରିାପଦେର େଫରିଗଲା।”

24 େଯାୟାବ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆପଣ
କ’ଣ କେଲ? ଅବ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିଲା, କିନୁ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ
ଆଘାତ ନ କରି ପଠାଇ େଦେଲ। 25 ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ ଅବ୍ନର େହଉଛି
ନରର ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େଯ, େସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଳନା କରିବାକୁ
ଆସଥିିଲା ଓ ଆପଣ କ’ଣ କରୁଥିେଲ ତାହା େଖାଜିବାକୁ େସ ଆସଥିିଲା।”

26 େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆସେିଲ ଏବଂ ସରିା ନକିଟେର ଥିବା
ଅବ୍ନରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ। ଦୂତଗଣ ସରିାର କୂଅ ନକିଟରୁ
ଅବ୍ନରକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ। କିନୁ୍ତ ଏ କଥା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅଜଣା ଥିଲା।
27 େଯେତେବେଳ ଅବ୍ନର ହେିବ୍ର ାଣଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େଯାୟାବ ତାଙ୍କ
ସହତି ନେିରାଳାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ଭତିରକୁ
େନଇଗେଲ। ଏବଂ େଯାୟାବ ଅବ୍ନରକୁ େସହଠିାେର ତାଙ୍କ େପଟେର
ଖଡ଼୍ଗ ଭୂଷି ମାରି େଦେଲ। ଅବ୍ନର େଯାୟାବର ଭାଇ ଅସାେହଲ୍କୁ ହତ୍ୟା
କରିଥିେଲ। େତଣୁ େଯାୟାବ ଅବ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା କେଲ।
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ଦାଉଦ ଅବ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେିଲ

28 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଏ କଥା ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ, ଏବଂ କହେିଲ,
“ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ରକ୍ତପାତ ବଷିୟେର ସବୁ େବେଳ ମୁଁ ଓ େମାର
ରାଜ୍ୟ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବଷିୟେର ଜାଣନି୍ତ। 29 େଯାୟାବ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛ ିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପରିବାରବଗର୍ େଦାଷୀ। ତାଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ ସମେସ୍ତ କୁଷ୍ଠେରାଗେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ
େହେବ, ଅଭାବେର ରହେିବ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ହତ େହେବ।”

30 େଯାୟାବ ଓ ତା’ର ଭାଇ ଅବୀଶୟ ଅବ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା କେଲ,
କାରଣ ଅବ୍ନର େସମାନଙ୍କର ଭାଇ ଅସାେହଲ୍କୁ ଗିବୟିା ଯୁଦ୍ଧେର ହତ୍ୟା
କରିଥିେଲ।

31 ଦାଉଦ େଯାୟାବ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଦଅି ଓ ସମେସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ, ଅବ୍ନର ପାଇଁ
େରାଦନ କର।” େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣଠାେର ଅବ୍ନରକୁ କବର େଦେଲ।
ରାଜା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ େସ ସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ ରହେିଲ। ରାଜା ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ କବର ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ େରାଦନ କେଲ।

33 ରାଜା ଦାଉଦ ଅବ୍ନର ଚତିାେର ଛଡି଼ା େହାଇ ଏହ ିଦୁଃଖ ଗୀତ
େବାଲେିଲ,
“ଅବ୍ନର ଏକ ଦୁଷ୍ଟ େଦାଷୀପରି ମଲା କି?

34 ଅବ୍ନର ତୁମ୍ଭ ହାତ ବନ୍ଧା ନ ଥିଲା କି?
ତୁମ୍ଭ ପାଦେର ଶିଙୁ୍କଳି ନ ଥିଲା,

ତଥାପି, ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ମାରି େଦେଲ।”
ତା’ପେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଅବ୍ନର ପାଇଁ େରାଦନ କେଲ। 35

ଦନିତମାମ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ କହେିଲ, କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଏକ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ ଓ କହେିଲ, “ଯଦ ିସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ େରାଟୀ କିମ୍ୱା
ଅନ୍ୟ କିଛ ିଆହାର କେର, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଣ୍ତ ଓ ଦୁଃଖ
େଦେବ।” 36 ସମସ୍ତ େଲାକ ଏ କଥା ବୁଝେିଲ, ରାଜା ଯାହା କରୁଛନି୍ତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତାହା ଭଲ ଥିଲା େବାଲ ିସମେସ୍ତ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ
କେଲ। 37 ଏହପିରି ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା େଯ ରାଜାଙ୍କ
ଆଡ଼କୁ େହାଇ ନାହିଁ, ଏ କଥା େସଦନି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ବୁଝେିଲ।

38 ରାଜା ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ
େଯ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ଜେଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େନତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା। 39 ମୁଁ
ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ େହେଲ େହଁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଦୁବର୍ଳ। ଏହ ିସରୁୟାର
ପୁତ୍ରମାେନ େମାେତ ଅତ ିଦୁଃଖର କାରଣ େଦେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକୁକାଯର୍୍ୟ
କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର କୁକମର୍ ଅନୁସାେର ଦଣ୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ।”

ଶାଉଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ୟା ଆସଲିା

ଶାଉଲର ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାତ୍ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ଅବ୍ନର
ହେିବ୍ର ାଣେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଛ।ି ଈଶ୍େବାତ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
େଲାକ ଭୟଭୀତ େହାଇପଡ଼େିଲ। 2 ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ

ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାଶତ୍କୁ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ। ଏହ ିଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଥିେଲ। େସମାେନ େରଖବ୍ ଓ ବାନା,
େବେରାତୀୟ ରିେମ୍ମାଣର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େବେରାତୀୟ ନଗରର
ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍େର ଗଣତି ଥିେଲ। 3 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ
େବେରାତୀୟମାେନ ଗିତ୍ତୟିମକୁ ପଳାଇେଲ ଓ େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

4 ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କର
ନାମଥିଲା ମଫୀେବାଶତ୍। େଯେତେବେଳ ତାକୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା, େସେତେବେଳ ଯିଷି୍ରେୟଲରୁ ଖବର ଆସଲିା େଯ, ଶାଉଲ
ଏବଂ େଯାନାଥନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛ।ି େଯେତେବେଳ ମଫୀେବାଶତ୍ର
ଧାତ୍ରୀ ଏ ଖବର ପାଇଲା, େସ ମଫୀେବାଶତକୁ ଉଠାଇଲା ଏବଂ େସ
ଭୟେର େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଲା। କିନୁ୍ତ ପିଲାଟ ିତେଳ ପଡ଼ଗିଲା ଏବଂ ତା’ପେର
ତା’ର ଦୁଇ େଗାଡ଼ େଛାଟା େହାଇଗଲା।

5 େରଖବ୍ ଓ ବାନା, ଯିଏ କି େବେରାତୀୟ ରିେମ୍ମାଣର ପୁତ୍ର।
େସମାେନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ଈଶ୍େବାଶତ୍ଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ।
େସହ ିସମୟେର ଈଶ୍େବାଶତ୍ ବଶି୍ରାମ େନଉଥିେଲ, କାରଣ େସହ ିଅପରାହ୍ନ
ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। 6 େରଖବ ଓ ବାନା ଈଶ୍େବାଶତ୍ର ଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ, ସେତ େଯପରି େସମାେନ ଗହମ େନବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।
ଈଶ୍େବାଶତ୍ େସହ ିସମୟେର ତାଙ୍କର େଶାଇବା ଘେର ବଛିଣା ଉପେର
ବଶି୍ରାମ େନଉଥିେଲ। େସହ ିସମୟେର େରଖବ୍ ଓ ବାନା ତାଙ୍କର େପଟେର
ଖଡ଼୍ଗ ଭୂଷି ହତ୍ୟା କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ିତାଙ୍କ ସହତି େନଇ
ଆସେିଲ। େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ରାତସିାରା ଗ୍ଭଲେିଲ। 8

େସମାେନ ଆସ ିହେିବ୍ର ାଣେର ପହଞ୍ଚେିଲ ଏବଂ େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଈଶ୍େବାଶତ୍ର କଟାମୁଣ୍ଡ େଦେଲ।
େରଖବ୍ ଓ ବାନା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହଠିାେର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ର

ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ଅିଛ।ି ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈଶ୍େବାଶତ୍, ଯିଏ କି ଆପଣଙୁ୍କ
ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ େମାର ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦଣି୍ତତ କରିଛନି୍ତ।”

9 ତଥାପି ଦାଉଦ ରିେମ୍ମାଣର ପୁତ୍ରଗଣ େରଖବ୍ ଓ ବାନାକୁ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସ େମାେତ ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା
କରିଛନି୍ତ। 10 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଜେଣ ନଜିକୁ ଶୁଭବାତ୍ତର୍ା ଆଣଛିି
େବାଲ ିମେନ କରି େମାେତ କହଲିା, ‘େଦଖନୁ୍ତ ଶାଉଲ ମରିଅଛ।ି’ ମୁଁ ତାକୁ
ପୁରଷ୍କାର େଦବା ପରିବେତ୍ତର୍ ଯାହା େସ ଆଶା କରିଥିଲା, ତାକୁ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା
ସକି୍ଳଗ୍େର ହତ୍ୟା କଲ।ି 11 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ିଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଭୂମିରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରି
େଲାକ, ଏକ ଧମର୍ପରାୟଣ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, େଯେତେବେଳ େସ
ତା’ର ନଜି ଗହୃେର ତା’ର ଶଯ୍ୟାେର ବଶି୍ରାମ େନଉଥିଲା।”

12 େତଣୁ ରାଜା ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଯୁବା େସୖନକିମାନଙୁ୍କ େରଖବ ଓ
ବାନାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ େରଖବ ଓ
ବାନାର ହସ୍ତ ଓ ପାଦ କାଟ ିହେିବ୍ର ାଣସ୍ଥ େପାଖରୀ ନକିଟେର ଝୁଲାଇ
େଦେଲ। ଏବଂ ଈଶ୍େବାଶତ୍ର ମସ୍ତକ େନଇ ହେିବ୍ର ାଣେର ଅବ୍ନର
କବରେର କବର େଦେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ

ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ ହେିବ୍ର ାଣଠାେର
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର ନଜି ପରିବାର। 2 ଏପରିକି େଯେତେବେଳ ଶାଉଲ

ରାଜା ଥିେଲ େସେତେବେଳ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ଆେଗଇ
େନଇଥିେଲ। ଆଉ ଆପଣ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିେଲାକ େଯ କି ଯୁଦ୍ଧରୁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନରିାପଦେର େଫରାଇ ଆଣଥିିେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ
କହଛିନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ େମାର େଲାକମାନଙ୍କର େମଷପାଳକ େହବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିବ।’”

3 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େନତାମାେନ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ
ପାଇଁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଆସେିଲ। ତହିଁେର ରାଜା ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କେଲ ଓ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ରୂେପ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ।

4 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦଙୁ୍କ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା, େସ
ରାଜତ୍ୱ  କରିବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ଧରି ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 5

ହେିବ୍ର ାଣେର େସ ଯିହୁଦା ଉପେର ସାତ ବଷର୍ ଓ ଛଅ ମାସ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ;
ପୁଣ ିେସ ଯିରୁଶାଲମେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର େତତଶି
ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ ଜୟ କେଲ

6 ଏହା ପେର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ
କରୁଥିବା ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। ଏହି
ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିପାରିବ
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ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଓ ଅଥର୍ବ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅଟକାଇ ପାରିେବ।” େସମାେନ ଏହ ିଚନି୍ତ ାଧାରା ପ୍ରକାଶ କେଲ େଯ,
େସମାନଙ୍କର ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଅକ୍ଷମ େହେବ। 7

ତଥାପି ଦାଉଦ ସେିୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଅଧିକାର କେଲ। ତାହା େହଲା
ଦାଉଦ ନଗର।

8 େସହ ିଦନି ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁମାେନ
ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନି୍ତ େସମାେନ
ପାଣନିଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବା ଉଚତି୍ ଓ େସହସିବୁ େଛାଟା ଓ ଅନ୍ଧ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚବିା ଉଚତି୍।” େସଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ କହନି୍ତ ,
“ଅନ୍ଧ ଓ େଛାଟାମାେନ ଗହୃ ଭତିରକୁ ଆସ ିପାରିେବ ନାହିଁ।”

9 ଦାଉଦ େସହ ିଦୁଗର୍େର ବାସ କେଲ, ଏବଂ େସହ ିସହରକୁ, “ଦାଉଦ
ସହର ନାମେର ନାମିତ କେଲ।” ଦାଉଦ ମିେଲ୍ଲ ା ସ୍ଥାନକୁ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ନଗର ଭତିେର ବହୁତ ପକ୍କ ାଘର ନମିର୍ାଣ କେଲ।
10 ଆଉ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସହାୟ େହବାରୁ ଦାଉଦ
ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେଲ।

11 େସାରର ରାଜା ହୀରମ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇେଲ।
ହୀରମ୍ ମଧ୍ୟ ଏରସ କାଠ, ବଢ଼ାଇ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତଆିରି କେଲ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା େଦେଲ। ଏହା ଦାଉଦ ବୁଝ ିପାରିେଲ।

13 ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସ ଅେନକ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ଅେନକ ଉପପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ ଏବଂ େସଠାେର
ତାଙ୍କଠାରୁ ଅେନକ ପିଲା ଜନ୍ମ  େହେଲ। 14 ଏହସିବୁ ପୁତ୍ର େଯଉଁମାେନ
ଯିରୁଶାଲମେର ଦାଉଦଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ  େହେଲ। େସମାେନ େହେଲ,
ଶମ୍ମୂୟ, େଶାବବ୍, ନାଥନ୍ ଓ ଶେଲାମନ୍। 15 ୟିଭର, ଇଲୀଶୂୟ,
େନଫଗ୍ ଓ ଯାଫିୟ, 16 ଇଲୀଶାମା, ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ
ନାମେର ଜଣା।

ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ

17 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଚ୍ଛା ଯାଇଛ।ି େତଣୁ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ। େତଣୁ
ଦାଉଦ ଏହା ଜାଣ ିପାରି ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା ଗଡ଼ ଭତିେର ଯାଇ
ଲୁଚେିଲ। 18 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େଫରି ରଫାୟିମ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
େସନାଛାଉଣ ିପକାଇେଲ।

19 ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚତି୍ କି? ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ କି?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନଶିି୍ଚତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ

କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି”
20 ତା’ପେର ଦାଉଦ ବାଲ୍-ପରାସୀମକୁ ଗେଲ, ଏବଂ େସଠାେର

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଦାଉଦ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ  ବଛିନି୍ନ  କେଲ, େଯପରି ନଦୀ ଭଙ୍ଗାବନ୍ଧକୁ ଭାଙି୍ଗ ବହି
େନଇଯାଏ।” େଯଉଁଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ନାମ “ବାଲ୍-ପରାସୀମ
ରଖିଥିେଲ। 21 େସହ ିସ୍ଥାନେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷମାେନ େସହସିବୁ
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଦୂେରଇ େଦେଲ।

22 ଆଉଥେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ରଫାୟିମ ଉପତ୍ୟକାେର ଛାଉଣି
ପକାଇେଲ।

23 ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଏବଂ ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େସଠାେର ଆଗକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପଛେର
ଯାଅ ଏବଂ ତୂତ୍ବୃକ୍ଷ ଆର ପାଶ୍ୱର୍େର େସମାନଙୁ୍କ ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କର।
24 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିତୂତ୍ବୃକ୍ଷ େତାଟା ଉପେର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର

ପଦାଗ୍ଭରଣର ଶବ୍ଦ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିପାରିବ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କାରଣ େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯିେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରିେବ।”

25 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଦାଉଦ େସହପିରି କେଲ ଓ
େଗବାଠାରୁ େଗଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଯିରୁଶାଲମକୁ ନଆିଗଲା

ଦାଉଦ ଆଉ ଥେର ବଛା ବଛା 30,000 େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲେର ଏକତି୍ରତ କେଲ। 2 ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ବାଲକୁି ଗେଲ। େସମାେନ ବାଲରି

ଯିହୁଦାଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ। େସହି
ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂିହାସନ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା । େସହ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ
ଉପେର କିରୁବଦୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ବସୁଥିେଲ। 3 ଦାଉଦର େଲାକମାେନ େସହ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ
ଅବୀନାଦବର ଗହୃରୁ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। େସଇ ଗହୃଟ ିପବର୍ତ ଉପେର
ଅବସି୍ଥତ ଥିଲା। େସମାେନ ଏହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଏକ ନୂଆ
ଶଗଡ଼େର ଲଦେିଲ ଏବଂ ଅବୀନାଦବର ପୁତ୍ର ଉଷ ଅହୀେୟା େସହ ିନୂଆ
ଶଗଡ଼କୁ ଚେଲଇେଲ।

4 େସମାେନ ପବର୍ତସ୍ଥ ଶିଷର୍େଦଶେର ଅବୀନାଦବର ଗହୃରୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଆଣେିଲ ଓ ଉଷ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଗ୍ଭଲଲିା ଏବଂ ଅହୀେୟା ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଆେଗ ଆେଗ ଗ୍ଭଲଲିା। 5 ଦାଉଦ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର େଦବଦାରୁ
କାଠେର ତଆିରି ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ ଦାରା,
ମନି୍ଦରା ଓ କରତାଳି ବଜାଇ ନାଚୁ ଥିେଲ। 6 େସମାେନ ନାେଖାନ ନାମକ
ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହସ୍ତ
ବଢ଼ାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ଧରି େନେଲ। 7 ଉଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଯଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶର୍ନ ନ କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପେର ରାଗିେଲ ଓ
ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ । ଉଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପାଖେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଷକୁ ମାରି େଦଇଥିବାରୁ ଦାଉଦ
ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହେଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ “େପରସ୍ଉଷ” ରଖିେଲ। ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େପରସ୍ଉଷ ରହଅିଛ।ି

9 େସହ ିଦନି ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ। ଦାଉଦ ଭାବେିଲ, “ମୁଁ
କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆଣବି।ି” 10 େତଣୁ
ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆଣେିଲ ନାହିଁ।
ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ େନଇ ଗାଥ୍ର ଓେବଦଇେଦାମର
ଗହୃେର ରଖିେଲ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େସଠାେର ତନି ିମାସ
ରହଲିା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଓେବଦଇେଦାମ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ।

12 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦକୁ କହେିଲ, “ଓେବଦଇେଦାମ,
ତା’ର ପରିବାର ଓ ତା’ର ନଜିର ସବୁକିଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
ପାଇଛନି୍ତ କାରଣ େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଅଛ।ି” େତଣୁ
ଦାଉଦ ଓେବଦଇେଦାମଙ୍କ ଘରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ଦାଉଦ
ନଗରକୁ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ। େସ ଆନନି୍ଦତ ଓ ଉଲ୍ଲ ସତି େହାଇ ଏହା କେଲ।
13 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ବହଥିିେଲ
େସମାେନ ଛଅ ପାହୁଣ୍ଡ ଆସଲିା ପେର େସଠାେର ଅଟକିେଲ ଓ ଦାଉଦ
େସଠାେର ଏକ େଗାରୁ ବଳି େଦେଲ ଓ ଏକ େମାଟା ବାଛୁରି ମଧ୍ୟ ବଳି
େଦେଲ। 14 ଦାଉଦ ଏକ ଶୁକ୍ଳ  ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଥର୍୍ୟ ସହ ନାଚୁଥିେଲ।

15 ଏହପିରି ଭାବେର ଦାଉଦ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସେର
ଜୟଧ୍ୱନ ିକରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ େନଇ ଆସେିଲ।
16 ଶାଉଲଙ୍କ ଝଅି ମୀଖଲ ଝରକାେର ଗ୍ଭହିଁ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ
େଦଖିେଲ, ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆସଲିା, ଏବଂ େସ
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େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ ଦାଉଦ ନେିଜ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ନାଚୁଛନି୍ତ , େସ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହେଲ। େସ ହୃଦୟେର ତାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ
େବାଲ ିଭାବବିାକୁ ଲାଗିେଲ।

17 ଦାଉଦ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ୱୁ ତଆିରି କେଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ େନଇ େସହ ିତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ।
ତା’ପେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

18 ଦାଉଦ େହାମବଳି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ସାରିଲା
ପେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
19 ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ
ଏକ ଖଣ୍ତ େରାଟୀ, ଏକ ଏକ ଅଂଶ ମାଂସ ଓ ଏକ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷା
େଦେଲ ଓ ତା’ପେର େଲାକମାେନ ସ୍ୱଗହୃକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

ମୀଖଲ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଗାଳି େଦେଲ

20 ଦାଉଦ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦବାକୁ ନଜିର ଘରକୁ ଗେଲ, କିନୁ୍ତ ଶାଉଲଙ୍କ
କନ୍ୟା ମୀଖଲ ବାହାରକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ ଓ କହେିଲ, “ଆଜି
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନଜିକୁ ନେିଜ ସମ୍ମାନ କେଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଦାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଲୁଗା କାଢ଼ ିପକାଇଲ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ନେିବର୍ାଧପରି
କାଯର୍୍ୟ କଲ, ଯିଏ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ବନିା ଲଜ୍ଜ ାେର କାଢ଼ ିପକାଏ।”

21 ତା’ପେର ଦାଉଦ ମୀଖଲକୁ କହେିଲ, “ତାହାତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େହଲା। େସତ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ରଣୀ ରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ କରିବାକୁ
େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ। ଏହ ିେହତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆନନ୍ଦ କରିବ।ି 22 ମୁଁ ଏପରିକି ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମଯର୍୍ୟାଦାହୀନ ଓ
ନଜିକୁ ଅପମାନତି କରିବ।ି ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦାସୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
କହଲି, େମାେତ ସମ୍ମାନ କରିେବ ଓ େମା’ ପାଇଁ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରିେବ।”

23 ଏହ ିେଯାଗୁଁ ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲଙ୍କର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ ନ
ଥିଲା। େସ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନସିନ୍ତାନ ଥିେଲ।

ଦାଉଦ ଏକ ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ

ଏହା ପେର ଦାଉଦ, େଯେତେବେଳ ନୂତନ ଗହୃକୁ ଗମନ କେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାନି୍ତ
ପ୍ରଦାନ କେଲ। 2 ରାଜା ଦାଉଦ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନାଥନଙୁ୍କ

କହେିଲ, “େଦଖ ମୁଁ ଏେବ ଏରସ ନମିିର୍ତ କାଠ ଘେର ବାସ କରୁଅଛ ିକିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େସହ ିତମ୍ୱୁ ତେଳ ରହ ିଅଛ।ି ଆେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ତଆିରି କରିବା କଥା।”

3 ନାଥନ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।”

4 କିନୁ୍ତ େସହ ିରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ନାଥନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା: ଏହା ଥିଲା,
5 “ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ଓ େମାର ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହଛିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାସସ୍ଥାନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ
ନୁହଁ। 6 ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିାଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିଗହୃେର ବାସ କରି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ
ଏକ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ଯାତାୟାତ କଲ।ି 7 ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ
ସହତି େଯ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନ କଲ,ି ମୁଁ େମାର ଇସ୍ରାଏଲର
ଏହପିରି େକୗଣସ ିପରିବାରବଗର୍ େମା’ ପାଇଁ ଏରସ କାଠେର ଏକ ସୁନ୍ଦର
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ କହ ିନାହିଁ।’
8 “େତଣୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଏପରି କୁହ, ‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଣଲି।ି େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର େମଷପଲଗଡୁ଼କି ପଛେର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େମାର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େନତା କରିବା ପାଇଁ େନଇ
ଆସଲି।ି 9 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଗଲି

ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କଲ ିଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀର
ବଖି୍ୟାତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କରିବ।ି 10 ମୁଁ େମାର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କଲ ିଏବଂ େସଠାେର
େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପିତ କଲ।ି ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ
େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ବଗି୍ଭରକଗଣଙୁ୍କ ପଠାଇ
ଅଛ।ି ଅତୀତେର ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସୁବଧିାେର ପକାଉଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ତାହା ଆଉ େକେବ େହବ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱସି୍ତ କରିେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ଓ ପରିବାରରୁ ରାଜାଗଣ କରିେବ ।
12 “‘େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ, ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କବର ଦଆିଯିବ। ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଔରଷରୁ
ରାଜା କରିବ ିଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ।ି 13 େସ େମା’
ନାମେର ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତା’ର ରାଜ୍ୟକୁ ଚରିଦନି
ପାଇଁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବ।ି 14 ମୁଁ ତା’ର ପିତା େହବ ିଓ େସ େମାର ପୁତ୍ର
େହବ। େଯେତେବେଳ େସ ପାପ କେର ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ତ େଦବ,ି େଯପରି
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ ଦଅିନି୍ତ। 15 ମୁଁ େକେବ ତା’
ପ୍ରତ ିେମାର କରୁଣା ଓ େପ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ଶାଉଲଠାରୁ େମାର
େପ୍ରମ ଓ କରୁଣା ଦୂର କଲ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସପରି କରିବ ିନାହିଁ। 16

ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଓ ତୁମ୍ଭ ରାଜତ୍ୱ  ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅନନ୍ତକାଳ ସି୍ଥରିକୃତ
େହବ। ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।’”

17 ନାଥନ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦଶର୍ନ ଅନୁସାେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଅନୁସାେର ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ।

ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ

18 ତା’ପେର ରାଜା ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ବସେିଲ ଏବଂ
କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, “କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଏେତ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍?
କାହିଁକି େମାର ପରିବାର ଏେତ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍? କାହିଁକି େମାେତ ଏେତ
ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ କରିଛ? 19 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ମୁନବି, େକବଳ ମୁଁ ଜେଣ
ତୁମ୍ଭର େସବକ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େମାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର ପ୍ରତ ିଏହି
ସହାନୁଭୁତ ିବାକ୍ୟ କହଲି। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ଏପରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ ନାହିଁ, କୁହ କି? 20 ଏଣୁ ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ କ’ଣ
କହପିାେର? କାରଣ େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସକୁ ଜାଣୁ ଅଛ। 21

ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସବକ ପାଇଁ ଏହସିବୁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିବ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଷିୟ
ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ େମାେତ ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କରିଅଛ। 22 େହ! ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ ମହାନ। ତୁମ୍ଭପରି ଅନ୍ୟ େକହ ିନୁେହଁ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନୁହନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ତାହା ଜାଣୁ, େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟକଳାପ ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛୁ।
23 “ତୁମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ େକୗଣସ ିେଦଶ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଗାଟଏି ବେିଶଷ େଲାକ ଅଟନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରର
ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ତାଙ୍କର େଲାକ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମହତ କମର୍ ଓ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରନି୍ତ। 24 ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚରିଦନି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ନଜିର େଲାକ କଲ ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହାଇଅଛ।
25 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ବଷିୟେର ଓ
ତାହାର ପରିବାର ବଷିୟେର େଯଉଁ କଥା କହଅିଛ, ଦୟାକରି ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କର। ରାଜାମାନଙ୍କର ଚରିଦନି ପାଇଁ େମାର ପରିବାରକୁ
େଗାଟଏି ରାଜ ବଂଶେର ପ୍ରତଷି୍ଠା କର। 26 ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭର ନାମ
ଚରିଦନି ପାଇଁ ସମ୍ମାନତି େହବ। େଲାକମାେନ କହେିବ, ‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲେର ଶାସନ କରନି୍ତ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େସବକ
ଦାଉଦର ବଂଶଧର ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବାେର ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅନୁ୍ତ।’
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27 “ତୁମ୍ଭ ସକାେଶ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର,
ଏହା େମାେତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ
ମହାନ କରିବ।ି’ େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସବକ, ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି 28 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ! େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପୁଣ ିନେିଜ ଆପଣ ନଜିର ଦାସ
ପ୍ରତ ିଏହ ିମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ। 29 ବତ୍ତର୍ମାନ, େମାର ପରିବାରକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କର। ପରେମଶ୍ୱର, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଚରିଦନି େସବା କରିବା
ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ଦଅିନୁ୍ତ। େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ! େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କହଅିଛ। ତୁେମ୍ଭ େମାର
ପରିବାରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ, ତାହା ଚରିଦନି ପାଇଁ ରହୁ।”

ଦାଉଦ ଅେନକ ଯୁଦ୍ଧେର ବଜିୟ େହେଲ

ଏହା ପେର ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  େନେଲ। 2 ଦାଉଦ
ମଧ୍ୟ େମାୟାବକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଭୂମିେର ପଡ଼ି

ରହବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଦଉଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା ଦୁଇ ଦଳେର
ବଭିକ୍ତ କେଲ। ଦୁଇ ଧାଡ଼ରି ପୁରୁଷ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କିନୁ୍ତ
ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ଟିକୁି ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ ିଦଆିଗଲା। ତା’ପେର େମାୟାବୀୟମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କର େସବକ େହେଲ ଓ ତାକୁ କର େଦେଲ।

3 େସାବାରର ରାଜା ରେହାବର ପୁତ୍ର, ହଦେଦଷର ଫରାତ୍ ନଦୀ
ନକିଟେର ନଜିର ରାଜ୍ୟ ପୁନବର୍ାର ହସ୍ତଗତ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟେର
ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। 4 ଦାଉଦ ତା’ଠାରୁ 1700 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ
ଏବଂ 20,000 ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ େନେଲ। ଦାଉଦ 100ଟ ିଅଶ୍ୱ ରଖିେଲ
କିନୁ୍ତ େସ ଅନ୍ୟ ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କୁି ପଙୁ୍ଗ କରିେଦେଲ।

5 ଦେମ୍ମଶକର ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର ହଦେଦଷର ରାଜାଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ େସହ ି22,000
ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 6 ତା’ପେର ଦାଉଦ ଦେମ୍ମଶକର
ଅରାମ ସୀମାେର େସୖନ୍ୟଦଳମାନଙୁ୍କ ମୁତୟନ କେଲ। ଏବଂ
ଅରାମୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର େସବକ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି େଦେଲ। ଏହଭିଳି ଭାବେର ଦାଉଦ େଯଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗେଲ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ବଜିୟୀ କେଲ।

7 ଦାଉଦ ହଦେଦଷର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖେର ଥିବା ସୁବଣ୍ଣର୍
ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କି ଛଡ଼ାଇ ଆଣେିଲ। ଦାଉଦ େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କି
ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇ ଆସେିଲ। 8 ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ହଦେଦଷର ସହର
େବଟହ ଓ େବେରାଥାରୁ ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅପାର ପିତ୍ତଳ େନଇ ଆସେିଲ।

9 ହମାତର ରାଜା େତାହ ିଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ଦାଉଦ ହଦେଦଷର
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଛନି୍ତ। 10 େତଣୁ େତାହ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାରାମକୁ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅଭ୍ୟଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର
ହଦେଦଷର ବରୁିଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଶୁେଭଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ
ପଠାଇେଲ। ପୂବର୍ରୁ ହଦେଦଷର େତାହ ିସହତି ଯୁଦ୍ଧେର ରତ ଥିେଲ।
େଯାରାମ ନଜି ସଙ୍ଗେର ସୁନା, ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳ ଉପହାରମାନ ମଧ୍ୟ
ଆଣଥିିେଲ। 11 ଦାଉଦ େସସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େସଗଡୁ଼କୁି ଅପର୍ଣ କେଲ। େସ େସଗଡୁ଼କୁି ଅନ୍ୟ ସୁନା, ରୂପାର ଦ୍ର ବ୍ୟ
ପାଖେର ରହେିଲ, ଯାହା େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କେଲ। ଦାଉଦ େସଗଡୁ଼କୁି
େଯଉଁ େଦଶକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିେଲ, େସହ ିେଦଶରୁ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ଆଣୁଥିେଲ।
12 ଦାଉଦ ଅରାମ, େମାୟାବ, ଅେମ୍ମାନ, ପେଲଷ୍ଟୀୟ, ଅମାେଲକୀୟ
ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ େସାବାର ରାଜା େରହବର ପୁତ୍ର ହଦେଦଷରକୁ ପରାସ୍ତ
କରିଥିେଲ। 13 ଦାଉଦ ଲବଣ ନାମକ ଉପତ୍ୟକାେର ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର
18,000 େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ ଓ େସ େଯେତେବେଳ ଘରକୁ
େଫରିେଲ େସେତେବେଳ ବହୁତ ଖ୍ୟାତ ିଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରିଥିେଲ। 14 ଦାଉଦ
ଦୁଗର୍ ରକ୍ଷକ େସନାଙୁ୍କ ଇେଦାମେର ମୁତୟନ କେଲ। େସ ଇେଦାମ ସାରା
ବହୁତ ଦୁଗର୍ ରକ୍ଷକ େସନାଙୁ୍କ ମୁତୟନ କେଲ। ସମସ୍ତ ଇେଦାମୀୟଗଣ

ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହେଲ। ଦାଉଦ େଯଉଁଠିକି ଗେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ବଜିୟୀ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଶାସନ

15 ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ
ନଜିର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସୁବଗି୍ଭର କେଲ। 16 ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇତହିାସ େଲଖକ ଥିେଲ। 17 ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର
ସାେଦାକ୍ ଓ ଅବୟିାଥରର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ ଯାଜକ ଥିେଲ। ସରାୟ
େଲଖକ ଥିେଲ। 18 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ
ପେଲଥୀୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େନତୃବଗର୍ ଥିେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତ ିଦାଉଦଙ୍କର ଦୟା

ଦାଉଦ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆଉ ଶାଉଲ ପରିବାରର େକୗଣସ ିେଲାକ
ରହେିଲ କି? ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ମୁଁ
ଏ ସବୁ େଯାନାଥନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”

2 ସୀବଃ ନାମକ ଏକ ଗ୍ଭକର ଶାଉଲ ପରିବାରର ଥିଲା। େସ
ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡ଼କା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ସୀବଃ?”
େସ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ସୀବଃ।”
3 ରାଜା କହେିଲ, “ଆଉ ଶାଉଲ ପରିବାରର େକହ ିଅଛନି୍ତ କି?

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା େସମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”
ସୀବଃ ରାଜା ଦାଉଦକୁ କହଲିା, “େଯାନାଥନର ଏକ ପୁତ୍ର ଏେବ ମଧ୍ୟ

ବଞ୍ଚଛି।ି େସ େଛାଟା ଅେଟ।”
4 ରାଜା ଦାଉଦ ସୀବଃଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସ ପୁତ୍ର େକଉଁଠାେର ଅଛ?ି”
“େସ ପୁତ୍ର େଲା-ଦବାରେର ଅମ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାଖୀରର ଘେର ଅଛ।ି”
5 େଯାନାଥନର ପୁତ୍ରକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ରାଜା ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପଦସ୍ଥ

କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ େଲା-ଦବାରେର ମାଖୀରଙ୍କ ଅମ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଘରକୁ
ପଠାଇେଲ। 6 େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ ଆସ ିରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଭୂମିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ କଲା।
ଦାଉଦ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମଫୀେବାଶତ୍।”
େସ କହଲିା, “ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େହଉଛ ିଆପଣଙ୍କର ଦାସ

ମଫୀେବାଶତ୍,”
7 ଦାଉଦ ମଫୀେବାଶତ୍କୁ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି

ଦୟା କରୁଛ।ି ତୁମ୍ଭର ବାପା େଯାନାଥନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୟା
େଦଖାଉଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ େଜେଜ ବାପା ଶାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ
ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ େଦବ।ି ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େମା’ ପାଖେର ସବୁଦନି େଭାଜନ
କରିବ।”

8 ମଫୀେବାଶତ୍ ପୁନରାୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଏବଂ କହଲିା, “ମୁଁ
ତ ଏକ ମଲା କୁକୁରଠାରୁ ଭଲ ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ ଆପଣ େମା’ ପ୍ରତ ିଚଳିତ
ବହୁତ ଦୟା େଦଖାଇଛନି୍ତ।”

9 ତା’ପେର ରାଜା ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ଗ୍ଭକର ସୀବଃକୁ ପାଖକୁ
ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁନବିର ନାତକୁି ଶାଉଲଙ୍କର ଓ
ତାହାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ େଦଲ।ି 10 ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭର େସବକଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁନବିର ନାତୀ
ମଫୀେବାଶତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିଜମିକୁ ଗ୍ଭଷ କରିବ ଓ େସଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟ
ଆଣ ିତାଙୁ୍କ େଦବ। କିନୁ୍ତ େସ େମା’ ସହତି ସବୁ େବେଳ େଭାଜନ କରିବ।”
ଏହ ିସୀବଃର ପନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଓ େକାଡ଼ଏି ଗ୍ଭକର ଥିେଲ। 11 େତେବ

ସୀବଃ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ
ଅକ୍ଷେର ଅକ୍ଷେର ପାଳନ କରିବ।ି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆେଦଶ େହବ।”
େତଣୁ ମଫୀେବାଶତ୍ ସବର୍ଦା ରାଜାଙ୍କ ପାଖେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ

ସବର୍ଦା େଭାଜନ କରି ରହେିଲ। 12 ମଫୀେବାଶତ୍ର ଏକ ସାନ ପୁତ୍ର

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 7:27 245 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9:12
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ଥିଲା। ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମୀଖା। ସୀବଃ ବଂଶର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ମଫୀେବାଶତ୍ର ଦାସ େହାଇ ରହେିଲ। 13 ମଫୀେବାଶତ୍ଙ୍କର ଦୁଇ
େଗାଡ଼ େଛାଟା ଥିଲା। େସ ସବର୍ଦା ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିେଲ ଓ
ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖେର ସବର୍ଦା ତାଙ୍କ େଟବୁଲେର ଖାଉଥିେଲ।

ହାନୂନ୍ ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କେଲ

ଏହା ପେର ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ମରିଗଲା ପେର
ତା’ର ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ରାଜ ପଦେର ଅଭଷିିକ୍ତ େହଲା। 2

ଦାଉଦ କହେିଲ, “ମୁଁ ହାନୂନ୍ ପ୍ରତ ିବେିଶଷ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ିକାରଣ ତା’ର ପିତା ନାହଶ େମା’ ପ୍ରତ ିବହୁତ ବଶି୍ୱସ୍ତ
ଓ ଦୟାବାନ ଥିଲା।” େତଣୁ ତାକୁ ପିତୃ େଶାକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ପାଇଁ
ଦାଉଦ ନଜିର ପଦାଧିକାରୀ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ।
େସମାେନ ଅେମ୍ମାନର ଭୂମିେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 3 କିନୁ୍ତ ଅେମ୍ମାନୀୟ

ଅଧିକାରୀଗଣ ହାନୂନ୍କୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ କି ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା
ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପିତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦ
ପଠାଇଛନି୍ତ? ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”

4 ଏଥିେର ହାନୂନ୍ ଦାଉଦର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ରି ଅେଧ େକ୍ଷୗର
କଲା ଓ େସମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର କାଟ ିେଦଲା। ତା’ପେର
େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିା କଲା।

5 ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପେର ଦାଉଦ କହେିଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ
େଭଟବିା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅତ ିଲଜି୍ଜତ
େହାଇଥିେଲ। ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଦାଢ଼ ିବଢ଼ବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୀେହାେର ଥାଅ। ଏହା ପେର ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି
ଆସବି।”

ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

6 ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କେଲ େଯ, ରାଜା ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ
ବତ୍ତର୍ମାନ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େବାଲ ିବେିବଚନା କେଲ। େତଣୁ େସମାେନ
20,000 ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େବୖଥ-ରେହାବ ଓ େସାବାରୁ 1000
ଜଣ ମାଖାର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ େଟାବରୁ 12,000 େସୖନ୍ୟ ଭଡ଼ାେର
ଆଣେିଲ।

7 ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣ ିେଯାୟାବଙ୍କ ସହତି ସାହସୀ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ
ପାଇଁ ପଠାଇେଲ। 8 େସହ ିଦନି ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ବାହାରି ଆସେିଲ
ଏବଂ ନଗରର ଫାଟକ ନକିଟେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହେିଲ।
େସାବା ଓ ରେହାବର ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ, େଟାବର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଏବଂ ମାଖା ନଗର ବାହାର େକ୍ଷତ୍ରେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।

9 େଯାୟାବ ନଜି ଆେଗ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ, େତଣୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲର
କୁଶଳୀ େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 10 େସ ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଜିର ଭାଇ ଅବୀଶୟ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, ତହିଁେର
େସ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇଲା।
11 େଯାୟାବ ଅବଶିୟକୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିଅରାମୀୟମାେନ େମା’ ପାଇଁ
ଯୁଦ୍ଧେର ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଅେମ୍ମାନୀୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ
ଆସବି ିଏବଂ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି 12 ବଳବାନ ହୁଅ, ଏବଂ
ସାହସର ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହର ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭର
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିେର ଯାହା ଠିକ୍ େସ ତାହା କରିେବ।”

13 ତା’ପେର େଯାୟାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଅରାମୀୟମାେନ େଯାୟାବଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ
ପରାସ୍ତ େହାଇ ଛାଡ଼ ିପଳାଇେଲ। 14 ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ପଳାଇବାର େଦଖି
ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଅବୀଶୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ନଜିର ନଗରକୁ ପଳାୟନ କେଲ।

ତା’ପେର େଯାୟାବ ଅେମ୍ମାନୀୟଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପେର
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସଲିା।

ଅରାମୀୟମାେନ ପୁନବର୍ାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ

15 ଏହା ପେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ େଦଖି ଏକତ୍ର େହେଲ। 16 ହଦେଦଷର ପୁରୁଷ େଲାକ ପଠାଇ
ଫରାତ୍ ନଦୀ ଆରପାରିେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଣାଇେଲ। େତଣୁ େସମାେନ
େହେଲମକୁ ଆସେିଲ। ହଦେଦଷର େସନାପତ ିେଶାବକ େସମାନଙ୍କର
େନତା ଥିଲା।

17 ଦାଉଦ ଏହା ଜାଣବିା ପେର େସ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ େହେଲମକୁ ଆସେିଲ।
ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ଆଗେର େସୖନ୍ୟ ସଜ୍ଜ ାଇ ତାଙ୍କ

ସାଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 18 ଅରାମୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ ପାରି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାୟନ କେଲ। ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ
700 ରଥାରୂଢ଼ ଓ 40,000 ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ପୁଣ ିେସ
େସମାନଙ୍କର େସନାପତ ିେଶାବକକୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସ େସହଠିାେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।

19 ହଦେଦଷରଙ୍କର େସବା କରୁଥିବା ରାଜାମାେନ େଦଖିେଲ େଯ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲଣ ିଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ
ସହତି ସନି୍ଧ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର େସବକ େହେଲ। ଅରାମୀୟମାେନ
ପୁନ୍ନ ରାୟ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟ କେଲ।

ବତ୍େଶବା ସହତି ଦାଉଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ

େଯେତେବେଳ ବସନ୍ତ ଆସଲିା, େସେତେବେଳ ରାଜାଗଣ
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନି୍ତ। ରାଜା ଦାଉଦ େଯାୟାବ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ

ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ ଏବଂ େସମାେନ
ଯୁଦ୍ଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ରବ୍ବା ନଗର ଅଧିକାର କେଲ।
କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମେର ରହେିଲ। 2 ଥେର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର

ଦାଉଦ ବଛିଣାରୁ ଉଠି ଛାତ ଉପେର ବୁଲବିା ସମୟେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ଗାେଧାଉ ଥିବାର େଦଖିେଲ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଅତ ିସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। 3

େତଣୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟେର
ବୁଝେିଲ। େସ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, “େସ େହଉଛନି୍ତ ଇଲୟିାମର ଝଅି
ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ, ବତ୍େଶବା।”

4 ଦାଉଦ ବତ୍େଶବାକୁ ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ ଏବଂ
େଯେତେବେଳ େସ ଆସେିଲ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନ କେଲ। େସ
ସମୟେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଋତୁସ୍ନାନ କରିଥିଲା। େତଣୁ େସ ନଜିର
ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା। 5 କିନୁ୍ତ ବତ୍େଶବା ଗଭର୍ବତୀ ହୁଅେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇ କହଲିା, “ମୁଁ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇଛ।ି”

ଦାଉଦ ନଜିର ପାପକୁ ଲୁଗ୍ଭଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ

6 ତା’ପେର ଦାଉଦ େଯାୟାବ ନକିଟକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ,
“ଊରିୟ ଓ ହତି୍ତୀୟକୁ େମା’ ପାଖକୁ ପଠାଅ।”
େତଣୁ େଯାୟାବ ଊରିୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 7 େତଣୁ

ଊରିୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚବିା ପେର ଦାଉଦ ତାଙୁ୍କ େଯାୟାବର କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ଓ
େଲାକମାନଙ୍କର କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ଓ ଯୁଦ୍ଧର କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ପଗ୍ଭରିେଲ। 8

ତା’ପେର ଦାଉଦ ଊରିୟକୁ କହେିଲ ଠିକ୍ ଅଛ,ି “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଗହୃକୁ
ଯାଇ ବଶି୍ରାମ ନଅି।”
ତା’ପେର ଊରିୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। ରାଜା ଊରିୟଙ୍କ ପାଖକୁ

କିଛ ିଉପହାର ପଠାଇେଲ। 9 କିନୁ୍ତ ଊରିୟ ଗହୃକୁ ଗଲା ନାହିଁ। େସ
ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ରାଜ ଗହୃ ଦ୍ୱ ାରେର ଶୟନ କଲା। 10

ଦାସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଊରିୟ ଘରକୁ ଯାଇ ନାହାନି୍ତ।”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9:13 246 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 11:10
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ତା’ପେର ଦାଉଦ ଊରିୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଦୂର ଯାତ୍ରାରୁ ଆସଲି।
ତୁେମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଗଲ ନାହିଁ କାହିଁକି?”

11 ଊରିୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଏବଂ େମାର ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଗଣ େଖାଲା ପଦାେର
ତମ୍ୱୁ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ କିପରି େଭାଜନ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଯିବ ିଏବଂ
ତା’ପେର େମାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରିବ?ି ତୁେମ୍ଭ ଓ ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବା ଯାଏ
େସପରି କରିବ ିନାହିଁ।”

12 ଦାଉଦ ଊରିୟକୁ କହେିଲ, “ଆଜି ତୁେମ୍ଭ ଏହଠିାେର ରୁହ। ଆସନ୍ତା
କାଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ପଠାଇ େଦବ।ି”
ଊରିୟ େସଦନି ସକାଳ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମେର ରହେିଲ। 13

ତା’ପେର ଦାଉଦ ଊରିୟକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ ଏବଂ ଊରିୟ ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଖିଆପିଆ କଲା। ଦାଉଦ ଊରିୟକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରାଇେଲ, ତା’ପେର ମଧ୍ୟ
ଊରିୟ ଗହୃକୁ ନ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ରାଜଗହୃର ଦ୍ୱ ାର
େଦଶେର ଶୟନ କଲା।

ଦାଉଦ ଊରିୟଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େଯାଜନା କେଲ

14 ତା’ପେର ସକାେଳ େଯାୟାବଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ପତ୍ର େଲଖିେଲ।
ଦାଉଦ େସହ ିଚଠିିକୁ ଊରିୟଙ୍କ ହାତେର ପଠାଇେଲ। 15 ଦାଉଦ ଏହା
ପତ୍ରେର େଲଖି ଥିେଲ, “େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ରେର ଘମାେଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, େସଠାେର
ଊରିୟକୁ ଆଗଧାଡ଼େିର ରଖ। ତା’ପେର ତାକୁ େସଠାେର ଏକା ଛାଡ଼ଦିଅି,
େଯପରି େସ ଯୁଦ୍ଧେର ହତ୍ୟା େହବ।”

16 େଯାୟାବ ନଗର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବା େବେଳ ଅେମ୍ମାନୀୟ ସାହସୀ
େସୖନ୍ୟମାେନ େଯଉଁଠାେର ଥିେଲ େସ େଦଖିେଲ ଏବଂ େସ ଊରିୟକୁ େସହି
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 17 ନଗରର େଲାକମାେନ
ବାହାେର ଯାଇ େଯାୟାବ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ ତହିଁେର ଦାଉଦଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟ
ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।

18 ତା’ପେର େଯାୟାବ ଯାହାସବୁ ଯୁଦ୍ଧେର େହଲା େସ ଖବର
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 19 େସ ଦୂତକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଯୁଦ୍ଧେର
ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ରାଜାଙୁ୍କ କୁହ। 20 “ରାଜା ଏଥିେର ରାଗ କରି
ପାରନି୍ତ। ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭକୁ କହପିାରନି୍ତ , ‘ଆମ୍ଭର େସୖନ୍ୟଗଣ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ନଗରର ଏେତ ନକିଟକୁ ଗେଲ? େସମାେନ ପ୍ରାଚୀରରୁ ତୀର
ମାରିେବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣଥିିଲ କି? 21 ଯିରୁେବ୍ବଶତର ପୁତ୍ର
ଅବୀେମଲକକୁ କିଏ ମାରିଲା? ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପ୍ରାଚୀରରୁ ତାହା ଉପରକୁ
ଚକିର ଉପର ପଟ ପକାେନ୍ତ େସ କ’ଣ େତେବସେର ମଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀରର ଏେତ ନକିଟକୁ ଗଲ?’ େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି,
‘ନଜିର ଦାସ ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟ ମଧ୍ୟ ମରିଅଛ।ି’”

22 େସ ଦୂତ ଯାଇ େଯାୟାବ କହଥିିବା କଥା ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ। 23 େସହ ିଦୂତ ଜଣକ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “େସହି
ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଖାଲା ପଡ଼ଆିେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ,
ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ନଗରର ଫାଟକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉେଡ଼ଇ େନଲୁ।
24 ଏଥିେର ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀମାେନ ପ୍ରାଚୀରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଉପେର
ତୀର ନେିକ୍ଷପ କେଲ। େତଣୁ ମହାରାଜଙ୍କର କିଛ ିଦାସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ
ଓ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।”

25 ଦାଉଦ ଦୂତକୁ କହେିଲ, “େଯାୟାବକୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଦଅି: ‘ଏଥିେର
ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଖଣ୍ତା ଜଣକ ପେର ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ
ଆଖିବୁଜା ଭାବେର ହତ୍ୟା କରି ପାରିବ। ରବ୍ବା ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ େଜାର୍ଦାର
ଆକ୍ରମଣ କର ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜୟଲାଭ କରିବ।’ ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟେର
େଯାୟାବକୁ ଉତ୍ସାହତି କର।”

ଦାଉଦ ବତ୍େଶବା ସହତି ବବିାହ କେଲ

26 ଏହା ପେର ଊରିୟର ଭାଯର୍୍ୟା ତା’ର ସ୍ୱାମୀର ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ ପାଇ
କାନି୍ଦଲା ଓ େଶାକ କଲା। 27 େଶାକ କରିବାର ସମୟ ଗତ େହବାପେର

ଦାଉଦ େଲାକ ପଠାଇ ବତ୍େଶବାକୁ ନଜି ଗହୃକୁ ଡ଼କାଇେଲ। ତା’ପେର
େସ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ େହାଇ ରହଲିା ଓ େସ ଦାଉଦ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ
େଦଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏପରି େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କେଲ, େସଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ ନାହିଁ।

ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ନାଥନକୁ ପଠାଇେଲ। ନାଥନ
ଯାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏକ ନଗରେର ଦୁଇଜଣ େଲାକ
ଥିେଲ। େସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ ଧନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ

ଥିେଲ ଗରିବ। 2 ଧନୀ େଲାକର ବହୁତ ଗାଈ, ବଳଦ ଓ େମଣ୍ଢାପଲ
ଥିଲା। 3 ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର  େଲାକଟରି େଗାଟଏି ସାନ େମଣ୍ଢା ଛୁଆ ବ୍ୟତୀତ
ଆଉ କିଛ ିନ ଥିଲା। େସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଣ ିପାଳୁଥିଲା। ତା’ ସେଙ୍ଗ ଓ
ତା’ର ବାଳକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସ ଏକତ୍ର ବଢ଼ଲିା। େମଣ୍ଢା ଛୁଆଟ ିତା’ର
ନଜି ତୁଣ୍ଡରୁ ଆହାର ଖାଇଲା ଓ ତାହାର ନଜି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କଲା ଓ
ତା’ର େକାଳେର ମଧ୍ୟ ଶୟନ କଲା। େସହ ିେମଣ୍ଢା ଛୁଆଟ ିେସ ଗରିବ
େଲାକଟରି ଝଅିପରି ବଢ଼ଲିା।

4 “ତା’ପେର ଜେଣ ଯାତ୍ରୀ ଆସେିଲ ଓ େସହ ିଧନୀ େଲାକଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ। ତହିଁେର େସହ ିଧନୀ େଲାକଟ,ି ତା’ ନକିଟକୁ ଆସଥିିବା ଅତଥିି
ପାଇଁ ରାନି୍ଧବାକୁ ନଜି ପଲରୁ ଓ ନଜି େଗାଠରୁ େନଇ େମଣ୍ଢା ଖାଇବାକୁ
େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକଟରି େମଣ୍ଢା
ଛୁଆଟକୁି େନଇ ଅତଥିିଙ୍କ ପାଇଁ ରାନି୍ଧଲା।”

5 ଏ କଥା ଶୁଣ,ି ଧନୀ େଲାକଟ ିଉପେର ଦାଉଦ ରାଗିଗେଲ, ପୁଣି
ଦାଉଦ ନାଥନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତଟ ିଏପରି କରିଅଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସ ନଶିି୍ଚତ ମରିବ। 6 େସ ଏପରି କମର୍ କରିବାରୁ
ଓ େସ କିଛ ିଦୟା ନ କରିବାରୁ େସହ ିେମଣ୍ଢାର ଗ୍ଭରିଗଣୁ େଫରାଇ
େଦବ।”

ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପାପ ବଷିୟେର କହେିଲ

7 ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େସହ ିଧନୀ େଲାକ,
ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ , ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାଉଲଠାରୁ ରକ୍ଷା
କଲ।ି 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର ଗହୃ ଓ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େଦଲ।ି
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଲ।ି ଯଦି
ଏହା ଅଳ୍ପ େହଲା, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ େଦଇଥା’ନି୍ତ। 9 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆେଦଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲ? େସ ଯାହା ଭୁଲ୍ େବାଲି
କହନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାହା କାହିଁକି କଲ? ତୁେମ୍ଭ ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟକୁ ମାରି ତା’
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ଖଣ୍ତାଦ୍ୱ ାରା ଊରିୟକୁ
ମାରି ଅଛ। 10 େତଣୁ ଖଡ଼୍ଗ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରର ଜୀବନ େନବା ଚରିଦନି
ଗ୍ଭଲୁରଖିବ। କାରଣ ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ େନଇ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ କରି
େମାେତ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ।’

11 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବପିତି୍ତ ଆଣବିାକୁ
ଯାଉଅଛ ିଏବଂ ଏବା ତୁମ୍ଭ ପରିବାରରୁ ଆସବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ
େନଇଯିବ ିଓ ତୁମ୍ଭର ଅତ ିନଜିର େଲାକକୁ େଦବ।ି େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଶୟନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ତାହା ଜାଣେିବ। 12 ତୁେମ୍ଭ ବତ୍େଶବା
ସହତି େଗାପନେର ଶୟନ କଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ତ େଦବ ିସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଯପରି ସମସ୍ତ େଲାକ ଏହା େଦଖି ପାରିେବ।’”

13 ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ
କରିଅଛ।ି”
ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ କ୍ଷମା

କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ। 14 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକୁକମର୍ କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ େଦଖାଇଅଛ। େତଣୁ ଜନ୍ମ  କରୁଥିବା ପୁତ୍ରଗଣ
ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।”

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 11:11 247 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 12:14
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ଦାଉଦ ଓ ବତ୍େଶବାଙ୍କ ପିଲାର ମୃତୁ୍ୟ

15 ତା’ପେର ନାଥନ ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଊରିୟର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ଜନ୍ମ  ଦାଉଦର ସନ୍ତାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ତି କରି େଦେଲ। 16 ଦାଉଦ
ବାଳକ ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ କେଲ ଓ ଦାଉଦ
ଉପବାସ କେଲ ଓ ଭତିେର ଯାଇ ରାତି୍ରଯାକ ଭୂମି ଉପେର ପଡ଼ ିରହେିଲ।

17 ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇବାକୁ
ଗ୍ଭହିଁେଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଉଠିେଲ ନାହିଁ କି େସମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କେଲ
ନାହିଁ। 18 ଏହପିରି ସପ୍ତମ ଦନିେର ପିଲାଟ ିମରିଗଲା, କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଭୟେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏ କଥା ଜଣାଇେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ନଜି ଭତିେର
କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “କାରଣ ପିଲାଟ ିବଞ୍ଚଥିିବା ସମୟେର େସ ଆମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ପିଲାଟରି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କହଥିା’ନୁ୍ତ, େସ
ତା’ର ନଜିର କ୍ଷତ ିକରିଥା’ନ୍ତ ା। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଏହା କହେିଲ
ନାହିଁ।”

19 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ ଫୁସରୁଫାସର େହଉଛନି୍ତ।
େତଣୁ ଦାଉଦ ବୁଝପିାରିେଲ େଯ ପିଲାଟ ିମରି ଯାଇଛ।ି େତଣୁ ଦାଉଦ
ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କ’ଣ ପିଲାଟ ିମରିଗଲା?”
ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ େସ ପିଲାଟ ିମରିଗଲା।”
20 ତା’ପେର ଦାଉଦ ଉଠିେଲ, ଗାେଧାଇେଲ, ତାଙ୍କର େପାଷାକ

ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି େପାଷାକ ପିନି୍ଧେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରକୁ ଉପାସନା
ପାଇଁ ଗେଲ। ତା’ପେର ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିେଲ। ତାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ େଦେଲ ଓ େସ ତାହା ଖାଇେଲ।

21 ଦାଉଦଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆପଣ ଏପରି
ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କେଲ? େଯେତେବେଳ ପିଲାଟ ିବଞ୍ଚଥିିଲା ଆପଣ
ଖାଇବାକୁ ମନା କେଲ ଓ କାନି୍ଦେଲ କିନୁ୍ତ ପିଲାଟ ିମରିଯିବା ପେର ଉଠିେଲ
ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେଲ।”

22 ଦାଉଦ କହେିଲ, “ପିଲାଟ ିବଞ୍ଚଥିିବା ସମୟେର ମୁଁ ଖାଇବାକୁ
ମନାକଲ ିକାରଣ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲ,ି ‘ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େମାର ଦୁଃଖ
ଜଣାଏ କାେଳ େସ େମା’ ଉପେର ଦୟା କରିେବ ଏବଂ ପିଲାଟକୁି ବଞ୍ଚବିାକୁ
େଦେବ।’ 23 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ପିଲାଟ ିମରିଅଛ,ି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଉପବାସ
କରିବ।ି ମୁଁ କ’ଣ ପିଲାଟରି ଜୀବନ େଫରାଇ ଆଣ ିପାରିବ।ି ଦେିନ ମୁଁ ତା’
ନକିଟକୁ ଯିବ ିକିନୁ୍ତ େସ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ।”

ଶେଲାମନର ଜନ୍ମ

24 ତା’ପେର ଦାଉଦ ବତ୍େଶବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି
େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିେଲ ଓ େସ ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ ଓ େସ ଆଉ ଏକ
ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ଦାଉଦ େସ ପିଲାଟରି ନାମ ଶେଲାମନ ରଖିେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ। 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ନାଥନ ନାମକ ଏକ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କହ ିପଠାଇେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାଥନ ତା’ର
ନାମ ଶେଲାମନ ଯିଦୀଦୟିପରି େଦେଲ। ନାଥନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା
କେଲ।

ଦାଉଦ ରବ୍ବାକୁ ଆୟତ୍ତ କେଲ

26 ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସହର ରବ୍ବାକୁ େଯାୟାବ ଯୁଦ୍ଧ
କରି କରଗତ କେଲ। 27 େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ସହତି
ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ: “ମୁଁ ରବ୍ବା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ ିଏବଂ ଏହାର
ଜଳ େଯାଗାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା େଦଉଥିବା ଦୁଗର୍କୁ ଅକି୍ତଆର କରିଛ।ି 28 ଆପଣ
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି ନଗର ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କରନୁ୍ତ। େନାହେିଲ ମୁଁ ଏହାକୁ ହସ୍ତଗତ ଓ େମା’
ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ କରିବ।ି”

29 ଏଣୁ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ରବ୍ବାକୁ ଗେଲ ଓ ତହିଁ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କେଲ। 30 େସ େସମାନଙ୍କ ରାଜାର

ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ ିେନେଲ। ତାହା ଏକ ମହଣ ପରିମିତ ସୁନା ଓ
ତହିଁେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଖଚତି େହାଇଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଦାଉଦଙ୍କର
ମସ୍ତକେର ଦଆିଗଲା। ପୁଣ ିେସ ମଧ୍ୟ େସହ ିନଗରରୁ ଲୁଟ୍ କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀ େନଇଗେଲ।

31 େସ ସହରର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କରତ
ଓ ଲୁହାମଇ ଓ ଲୁହା କୁହ୍ରାଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା କଠିନ କାଯର୍୍ୟ କରାଇ ଦଣ୍ତ େଦେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଇଟା ତଆିରି କରାଇେଲ। େସ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ
ନଗର ପ୍ରତ ିଏପରି କେଲ। ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

ଅେମ୍ନାନ ଓ ତାମର

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା
ଅବଶାେଲାମ। ଅବଶାେଲାମର ଏକ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ଯାହାର
ନାମ ଥିଲା ତାମର। ତାମର ଭାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କର

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଅେମ୍ନାନ। 2 ଅେମ୍ନାନ ନଜିର ସାବତ ଭଉଣୀ
ତାମରକୁ ଭଲପାଇ ବସଲିା ଓ ତା’ େପ୍ରମେର ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସଗିଲା।
ତାମର ଅନୁଢ଼ା ଥିଲା। ଅେମ୍ନାନ ତାକୁ ବହୁତ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା, କିନୁ୍ତ ତା’ ସହତି
ଏକାକୀ ରହବିା ପାଇଁ ଅବକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ।

3 ଅେମ୍ନାନର େଯାନାଦବ୍ ନାମକ ଜେଣ ଚତୁର ବନୁ୍ଧ ଥିଲା, ଯିଏ କି
ଶିମିୟର ପୁତ୍ର। ଶିମିୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲା। 4 େସ ଅେମ୍ନାନକୁ
ପଗ୍ଭରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦନିକୁ ଦନି ଏପରି କ୍ଷୀଣ େହାଇ ଯାଉଛ। ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ କ’ଣ ତାହା କହବି ନାହିଁ?”
ତା’ପେର ଅେମ୍ନାନ କହଲିା, “ମୁଁ ଅବଶାେଲାମର ଭଉଣୀ ତାମରକୁ ଭଲ

ପାଏ।”
5 େଯାନାଦବ୍ ତାହାକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଶଯ୍ୟାେର ପଡ଼ ିେରାଗର

ବାହାନା କର। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ ତାଙୁ୍କ କୁହ,
‘ଦୟାକରି େମାର ଭଉଣୀ ତାମରକୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସ ିେମାେତ ଖାଦ୍ୟ
େଦବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ। େସ େମା’ ଆଗେର ଖାଦ୍ୟ ରାନି୍ଧବ, ତହିଁେର ମୁଁ
ତାହା େଦଖି ତାହା ହାତରୁ େଭାଜନ କରିବ।ି’”

6 ରାଜା େଦଖିବାକୁ ଆସବିା ସମୟେର ଅେମ୍ନାନ େରାଗର ବାହାନା
କରି ପଡ଼ ିରହଲିା। ଅେମ୍ନାନ କହଲିା, “େମା’ ଭଉଣୀ ତାମରକୁ ଆସବିାକୁ
ଦଅିନୁ୍ତ ଏବଂ େସ େମା’ ଆଗେର ଦୁଇଟ ିପିଠା କରିବ, ତା’ପେର ମୁଁ
େସଗଡୁ଼କି ତା’ ହାତରୁ ଖାଇବ।ି”

7 େତେବ ଦାଉଦ ତାମରର ଗହୃକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ
ଭାଇ ଅେମ୍ନାନର ଘରକୁ ଟକିିଏ ଯାଇ ତାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିରାନି୍ଧ
ଦଅି।”

8 େଯେତେବେଳ ତାମର ଆପଣା ଭାଇ ଅେମ୍ନାନର ଗହୃକୁ ଗଲା,
େସେତେବେଳ େସ ଶଯ୍ୟାେର ଥିଲା। େତଣୁ ତାମର ଚକଟା ମଇଦା େନଇ
ଦଳି ଅେମ୍ନାନ େଦଖୁଥିବା େବେଳ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ପାକ କଲା। 9

େସ କେରଇରୁ ପିଠାଗଡୁ଼କି କାଢ଼େିନଇ ତା’ ଆଗେର ରଖିଲା। ଏବଂ େସ
ଖାଇବାକୁ ମନାକଲା ଏବଂ ଅେମ୍ନାନ କହଲିା, “ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ପେଠଇ
ଦଅି।” ଏବଂ ସମେସ୍ତ େକାଠରୀରୁ ବାହାରି ଗେଲ।

ଅେମ୍ନାନ ତାମର ସହତି ବଳତ୍କାର କଲା

10 ତା’ପେର ଅେମ୍ନାନ ତାମରକୁ କହଲିା, “ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଶୟନ ଗହୃକୁ
ଆଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହାତରୁ ତାହା େଭାଜନ କରିବ।ି”
ଏଥିେର ତାମର ନେିଜ ତଆିରି କରିଥିବା ପିଠା େନଇ ଅେମ୍ନାନର ଶୟନ

କକ୍ଷକୁ ଗଲା। 11 ତାହାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ତାହା ନକିଟକୁ ନଅିେନ୍ତ େସ
ତାମରକୁ ଧରି କହଲିା, “ଆସ େମାର ଭଉଣୀ େମା’ ପାଖେର ଶୟନ
କର।”

12 େସଥିେର େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ନା, ନା, ଭାଇ େମାେତ ଏହା
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କର, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପରି କମର୍ ନେିଷଧ।
ଏହପିରି ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ। 13 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କର, ମୁଁ
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ଲଜ୍ଜ ାରୁ େକେବ ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲେର ତୁେମ୍ଭ
ଜେଣ ସାଧାରଣ େଦାଷୀ ରୂେପ ବେିବଚତି େହବ। ଏଣୁ ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କର, େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେମାେତ େଦବା
ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ େହେବ ନାହିଁ।”

14 ତଥାପି ଅେମ୍ନାନ ତାହାର କଥା ଶୁଣଲିା ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସ ତା’ଠାରୁ
ବଳବାନ୍ େହବାରୁ ତାହାକୁ ବଳତ୍କାର କରି ତା’ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କଲା। 15

ତା’ପେର ଅେମ୍ନାନ ତାକୁ ଅତ ିଘୃଣା କଲା, େସ ତାକୁ େଯପରି େପ୍ରମ
କରିଥିଲା, ତା’ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଘୃଣା କଲା। ଏଣୁ ଅେମ୍ନାନ ତାହାକୁ
କହଲିା, “ଉଠ ଏଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ।”

16 େସଥିେର େସ କହଲିା, “େମାେତ ଏହପିରି ଅବସ୍ଥାେର ଦୂେରଇ ଦଅି
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିବତ୍ତର୍ମାନ ଯାହା କଲ, ତା’ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦ େହବ।”
କିନୁ୍ତ େସ ତା’ର କଥାକୁ ଶୁଣଲିା ନାହିଁ। 17 ତା’ପେର ଅେମ୍ନାନ ତା’ର

ଦାସକୁ ଡ଼ାକି କହଲିା, “ଏହାକୁ େମା’ ପାଖରୁ ବାହାର କରିଦଅି, ଏବଂ
କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦଅି।”

18 େତଣୁ ଅେମ୍ନାନଙ୍କର ଦାସ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି କବାଟ ବନ୍ଦ
କରି େଦଲା।
ତାମର ଏକ ଦୀଘର୍ ଛାପାବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଥିଲା, କାରଣ ଅନୁଢ଼ା

ରାଜକନ୍ୟାମାେନ େସହ ିପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନି୍ତ। 19 ଏଥିେର ଅେମ୍ନାନର
ଦାସ ତାହାକୁ ବାହାେର ଆଣ ିତାହା ପେଛ ପେଛ କବାଟ େଦଇେଦବାରୁ
େସ ନଜିର ମୁଣ୍ଡେର ଭସ୍ମ େଦଇ ତାହା େଦହର ଦୀଘର୍ ଅଙ୍ଗେରଖା ଚରିି
େଦଲା। ତା’ପେର େସ ମୁଣ୍ଡେର ହାତ େଦଇ କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କଲା।

20 ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଅେମ୍ନାନ ଅଛ ିକି? “େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ
କଲା କି? ଭଉଣୀ, ଏେବ ତୁନ ିହୁଅ, େସ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ, ଏ ବଷିୟେର
ଚନି୍ତ ା କରି ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।” ଏହା ପେର େସ ନଜିର ସେହାଦର
ଅବଶାେଲାମର ଗହୃେର ରହଲିା। ଏବଂ େସ କିଛ ିକହଲିା ନାହିଁ। େସ
େସଠାେର ବାସ କଲା ଓ ଏକାକୀ ଥିଲା ଓ ଉଦାସ ଥିଲା।

21 ମାତ୍ର ରାଜା ଦାଉଦ ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣ ିଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ।
22 ଅବଶାେଲାମ ଅେମ୍ନାନକୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛ ିକହଲିା ନାହିଁ। କାରଣ
ତାହାର ଭଉଣୀ ତାମରକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାରୁ ଅବଶାେଲାମ ଅେମ୍ନାନକୁ
ଘୃଣା କଲା।

ଅବଶାେଲାମଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧ

23 ଏହା ପେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ପେର ଇଫ୍ର ୟିମ ସୀମାେର
ବାଲ୍ହାତ୍େସାରେର ଅବଶାେଲାମର େମଷେଲାମ େଛଦନ କଲା ଏବଂ
ଅବଶାେଲାମ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କଲା। 24 ପୁଣ ିଅବଶାେଲାମ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା ଓ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ େମାର େମଷଗଡୁ଼କିର
େଲାମ େଛଦନ େହାଇଛ,ି ଏଣୁ ମହାରାଜ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାେନ ଆପଣଙ୍କ
ଏହ ିଦାସ ସଙ୍ଗେର ଆସନୁ୍ତ।”

25 ଏଥିେର ରାଜା ଅବଶାେଲାମକୁ କହେିଲ, “ନାହିଁ େମାର ପୁତ୍ର,
ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ନ ଯାଉ, ଗେଲ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭାରସ୍ୱରୂପ େହବୁ।”
ମାତ୍ର େସ ବହୁତ ବଳାଇଲା। େତେବ ହିଁ ରାଜା ଯିବାକୁ ସମ୍ମତ େନାହି

ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
26 ଏଥିେର ଅବଶାେଲାମ କହଲିା, “ଯଦ ିଆପଣ ଆସୁନାହାନି୍ତ , େତେବ

େମାର ଭାଇ ଅେମ୍ନାନକୁ ଆମ ସଙ୍ଗେର ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ।”
ରାଜା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିବ?”
27 ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ବଳାଇବାରୁ ରାଜା ଅେମ୍ନାନକୁ ଓ ସବୁ ରାଜ

ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତାହା ସେଙ୍ଗ ପଠାଇେଲ।

ଅେମ୍ନାନଙ୍କର ହତ୍ୟା

28 ଏହା ପେର ଅବଶାେଲାମ ନଜିର େସବକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ଓ
କହେିଲ, “ଅେମ୍ନାନକୁ ଜଗି ଥାଅ, େଯେତେବେଳ େସ ଟେିକ ମାତାଲ

େହବ, ଦ୍ରକ୍ଷାରସରୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ କରିବ, େମା’ ଆେଦଶ ଅନୁକରଣ କରି
ତାକୁ ହତ୍ୟା କର। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
ନାହିଁ, ବଳବାନ୍ ଏବଂ ସାହସୀ ହୁଅ।”

29 ଅବଶାେଲାମର େଲାକମାେନ ଗେଲ ଓ ଅବଶାେଲାମର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଅେମ୍ନାନକୁ ହତ୍ୟା କେଲ। େତଣୁ ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ସମେସ୍ତ
ଉଠି ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଖଚର ଉପେର ଚଢ଼ ିପଳାଇେଲ।

ଅେମ୍ନାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଦାଉଦ ଶୁଣେିଲ

30 େସମାେନ ବାଟେର ଥିେଲ। ଦାଉଦ ନକିଟେର ସମ୍ୱାଦ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା େଯ, “ଅବଶାେଲାମ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ।”

31 ତହିଁେର ରାଜା ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଭୂମିେର ଲମ୍ୱ େହାଇ
ପଡ଼େିଲ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ ସମେସ୍ତ ନଜି ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ତାହାଙ୍କ
ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ।

32 େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଇ ଶିମିୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଦବ୍
ପହଞ୍ଚଲିା ଓ କହଲିା, “ନା! ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର
ଅେମ୍ନାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଅେମ୍ନାନ ତାମରକୁ ଧଷର୍ଣ କରିବା ଦନିଠାରୁ
ଅବଶାେଲାମ ଏହ ିଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରି ଆସୁଅଛ।ି 33 ଏଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର
ମରିଛନି୍ତ େବାଲ ିେମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ ମନେର ନ େଘନନୁ୍ତ। କାରଣ
େକବଳ ଅେମ୍ନାନ ମରିଛ।ି”

34 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ପଳାୟନ କରିଥିଲା।
ଏହ ିସମୟେର ଜେଣ ପ୍ରହରୀ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଛଡି଼ା

େହାଇଥିଲା। େସ େଦଖିଲା, ବହୁତ ଗଡୁ଼ଏି େଲାକ ପବର୍ତର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ
ଆସୁଛନି୍ତ। 35 େତଣୁ େଯାନାଦବ୍, ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “େଦଖ ମୁଁ
ଠିକ୍ କହୁଅଛ,ି େଦଖ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଆସୁଛନି୍ତ।”

36 ଏହା କହ ିସାରିବା ପେର ରାଜକୁମାରଗଣ ଆସ ିେସଠାେର ପହଞ୍ଚି
ଗେଲ ଏବଂ େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିେଲ। ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ଦାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଚତି୍କାର କରି କାନି୍ଦେଲ। 37

ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅେମ୍ନାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉଦ ବହୁତ ଦନି େଶାକ କେଲ।

ଅବଶାେଲାମ ଗଶୂରକୁ ପଳାୟନ କେଲ

ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରର ରାଜା ଅମ୍ମୀହୁରର ପୁତ୍ର ତଲ୍ମୟ ନକିଟକୁ
ଯାଇଥିଲା। 38 ଏହା ପେର ଅବଶାେଲାମ ଗଶୂରକୁ ପଳାଇ େସଠାେର
ତନି ିବଷର୍ ଧରି ରହଲିା। 39 ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ମନ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼
ଗଲାପେର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ େହଲା କାରଣ େସ ଅେମ୍ନାନର ମୃତୁ୍ୟ ଜାଣି
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

େଯାୟାବ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ

ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େଦଖିଲା େଯ, ରାଜାଙ୍କର
ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛ।ି 2 ଏଣୁ େଯାୟାବ
ତେକାୟକୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାରୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ

ଆଣବିାକୁ କହଲିା। େଯାୟାବ େସହ ିବୁଦି୍ଧମତୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ,
“ଦୟାକରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିବାର ଛଳନା କର। େଶାକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କର। ତୁମ୍ଭର େକଶେର ଓ ମୁଖେର େତଲଆି ପ୍ରସାଧାନ ଲଗାଅ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ବହୁକାଳରୁ େଶାକକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର
କର। 3 ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କୁେହ େସହ ିବାକ୍ୟ
ତାଙୁ୍କ କୁହ, ତା’ପେର େଯାୟାବ ବୁଦି୍ଧମତୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ଯାହା କହବିା
ପାଇଁ େହବ କହେିଲ।”

4 ତହୁଁ ତେକାୟର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ରାଜାଙୁ୍କ କଥା କହବିା େବେଳ
ଭୂମିେର ମୁଣ୍ଡମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, “ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।”

5 ତହିଁେର ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “କ’ଣ ତୁମ୍ଭର ଅସୁବଧିା କରୁଛ?ି”
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େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ ିମୁଁ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ, େମାର ସ୍ୱାମୀ
ମରିଯାଇଛ।ି 6 ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସୀର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସ ଦୁେହଁ
େକ୍ଷତ୍ରେର ବବିାଦ କେଲ। େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଇ େଦବାକୁ େକହି
ନ ଥିବାରୁ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ବଧ କଲା। 7 ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର
ପୁରା ପରିବାର େମାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ େମାେତ କହେିଲ,
‘ତୁେମ୍ଭ େସ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣ ିଦଅି େଯ ତା’ର ଭାଇକୁ ମାରିଅଛ।ି ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ। କାରଣ େସ ତା’ର ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା।’ େମା’ ପୁଅ
େହଉଛ ିେମାର େଶଷ ଅଗି୍ନଶିଖା। ଯଦ ିେସମାେନ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ ,
େତେବ େସହ ିଅଗି୍ନଶିଖା ଜଳି ଲଭିଯିିବ। େସ ତା’ର ବାପାର ସମ୍ପତି୍ତ
ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୁତ୍ର। ଯଦ ିେସମାେନ ତାକୁ
ହତ୍ୟା କରନି୍ତ , େତେବ େସହ ିସମ୍ପତି୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦଆିଯିବ ଏବଂ
ତା’ପେର େମାର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଏହ ିେଦଶରୁ ଲଭିଯିିବ।”

8 ତା’ପେର ରାଜା ଦାଉଦ େସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେିଲ, “ଗହୃକୁ େଫରିଯାଅ।
ମୁଁ ଏ ବଷିୟେର ତୁମର ଯତ୍ନ େନବ।ି”

9 ତେକାୟର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ େମାର
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏ ଅପରାଧଟ ିେମା’ ଉପେର ଓ େମା’ ପରିବାର ଉପେର ଥାଉ।
ମାତ୍ର ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନ େଦାଷ ରହତି େହଉ।”

10 ତା’ପେର ରାଜା କହେିଲ, “େକହ ିଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିକେହ, ତାକୁ
େମା’ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭର ଆଉ ବବି୍ର ତ କରିବ ନାହିଁ।”

11 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହେିଲ, “ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର
ଶପଥ େନଇ କହନୁ୍ତ, ଆପଣ େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇେବ, େଯଉଁମାେନ ତା’ର
ଭାଇର ହତ୍ୟା େଯାଗୁଁ େମାର ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ଶପଥ
କରନୁ୍ତ େଯ, ଆପଣ େସମାନଙୁ୍କ େମାର ପୁତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ େଦେବ
ନାହିଁ।”
ରାଜା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରର

କ୍ଷତ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ତା’ର ମୁଣ୍ଡର େଗାଟଏି ବାଳ ମଧ୍ୟ
ତେଳ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। ରାଜା କହେିଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣର୍
ଥିବାଯାଏ େକହ ିତା’ର ଚମର୍କୁ ସ୍ପଶର୍ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

12 େସ କହଲିା, “େମାର ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି େମାେତ କିଛି
କହବିା ପାଇଁ ଦଅିନୁ୍ତ।”
ତା’ପେର ରାଜା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କୁହ।”
13 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “େତେବ ଆପଣ କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏପରି େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ? ରାଜା ଯାହା କହେିଲ,
ତାହା ତାଙ୍କର େଦାଷକୁ ପ୍ରତବିମିି୍ୱତ କଲା। କାରଣ ରାଜା ଆପଣା ନବିର୍ାସତି
ପୁତ୍ରକୁ େଫରାଇ ଆଣୁ ନାହାନି୍ତ। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ ଦେିନ ନା ଦେିନ
ସମେସ୍ତ ମରିବା। ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୂମିେର ଢ଼ଳା େହାଇଥିବା ପାଣ ିପରି,
ଯାହାକି ପୁନବର୍ାର ସଂଗ୍ରହ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମା କରନି୍ତ। େସ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯାଜନା କେଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ନରିାପଦ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟେର େଦୗଡ଼ ିପଳାନି୍ତ। 15 େମାର ପ୍ରଭୁ ଓ ମହାରାଜ
ମୁଁ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି କହବିାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲି ିକାରଣ
େଲାକମାେନ େମାେତ ଭୟ େଦଖାଇେଲ। େତଣୁ ନଜିକୁ ଭାବଲି,ି ‘ମୁଁ
ମହାରାଜାଙୁ୍କ କହବି,ି େହାଇପାେର, ମହାରାଜ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରି
ପାରନି୍ତ। 16 ରାଜା େମାର କଥା ଶୁଣେିବ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େମାେତ
ଏବଂ େମାର ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ କବଳରୁ େମାେତ
ରକ୍ଷା କରିେବ।’ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଦଇଥିବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚତି
କରିେବ ନାହିଁ। 17 ମୁଁ ଜାେଣ େମାର ମୁନବିଙ୍କର କଥା, ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
େମାେତ ବଶି୍ରାମ େଦବ କାରଣ ଆପଣ େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୂତପରି। ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େକଉଁଟା ଠିକ୍ ଓ େକଉଁଟା ଭୁଲ୍ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର ଅଛନି୍ତ।”

18 ରାଜା ଦାଉଦ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େକେତକ ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରିବ।ି ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଉତ୍ତର େଦବ।”
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରନୁ୍ତ।”

19 ରାଜା କହେିଲ, “େଯାୟାବ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି କହବିାକୁ
କହଥିିେଲ?”
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ

ଜୀବତି ଥିବା ଯାଏ, ଆପଣ ଯାହା କହନି୍ତ ସବୁ ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କର
ଅଧିକାରୀ େଯାୟାବ େମାେତ ଏପରି କହବିାକୁ କହଥିିେଲ। 20 େଯାୟାବ
ଏପରି କରିଥିେଲ, େତଣୁ ଆପଣା ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାକୁ ଅଲଗା ଭାବେର େଦଖି
ପାରିଥା’େନ୍ତ। େମାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ପରି ଜ୍ଞାନୀ,
ପୃଥିବୀେର େକଉଁଠି କ’ଣ େହଉଛ,ି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣ ିପାରୁଛନି୍ତ।”

ଅବଶାେଲାମ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ

21 ରାଜା େଯାୟାବକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ େସହ ିକଥା କଲ।ି ଏଣୁ
ଯାଅ େସହ ିଯୁବକ ଅବଶାେଲାମକୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣ।”

22 େଯାୟାବ ମୁଣ୍ଡ ନୂଆଁଇ ରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ରାଜାଙ୍କ ନାମେର
ଜୟଗାନ କଲା। େସ କହଲିା, େହ ରାଜା! “ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ଆଜି
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛ।ି “ଏହା ଆଜି ମୁଁ ଜାେଣ କାରଣ
ଆପଣଙ୍କର ଦାସର କଥାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।”

23 େଯାୟାବ ଉଠି ଗଶୂରକୁ ଯାଇ ଅବଶାେଲାମକୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆଣଲିା। 24 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ରାଜା କହେିଲ, “ଅବଶାେଲାମ ତା’ ନଜି
ଘରକୁ େଫରିଯାଇ ପାରିବ। େସ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ ଓ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ।” େତଣୁ ଅବଶାେଲାମ ତା’ର ନଜି ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା। ଅବଶାେଲାମ
ରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ।

25 ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ପରି ଅତ ିସୁନ୍ଦର ଯୁବକ
େକହ ିନ ଥିେଲ। େଲାକମାେନ ତା’ର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ।
ତା’ର ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକଉଁଠାେର ଖୁଣ ନ ଥିଲା। 26 ତା’
ମୁଣ୍ଡେର ବାଳ ଭାରୀ େହବାରୁ େସ ତାକୁ କାଟଲିା। ପ୍ରତ ିବଷର୍ ତା’ ମୁଣ୍ଡରୁ
200 େଶକଲ ବାଳ ବାହାେର। 27 ଅବଶାେଲାମର ତନି ିପୁତ୍ର ଓ
େଗାଟଏି ଝଅି ଥିଲା। େସ ଝଅିର ନାମ ତାମର ଥିଲା। ତାମର ମଧ୍ୟ ଭାରୀ
ସୁନ୍ଦରୀ ଥିେଲ।

ଅବଶାେଲାମ ତାଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ େଯାୟାବଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟକେଲ

28 ଅବଶାେଲାମ ଯିରୁଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ଧରି ରହେିଲ। କିନୁ୍ତ େସ
ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖା କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ। କାରଣ ତାଙୁ୍କ ଏପରି ଅନୁମତି
ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା। 29 ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବଙ୍କ ନକିଟକୁ ଖବର
ପଠାଇେଲ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନୁ୍ତ େଯାୟାବ
ଆସବିାକୁ ଓ େଦଖା କରିବାକୁ ମନା କରି େଦଲା। ଅବଶାେଲାମ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଥର ତାଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ଆସବିାକୁ ମନା କେଲ।

30 େତଣୁ ଅବଶାେଲାମ ତା’ର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ,
େଯାୟାବର େକ୍ଷତ ଠିକ୍ େମାର େକ୍ଷତ ପାଖେର ଏବଂ େସ େସଥିେର ବାଲର୍ୀ
ଗ୍ଭଷ କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ଓ ତାକୁ େପାଡ଼ ିଦଅି।”
େତଣୁ ଅବଶାେଲାମର େଲାକମାେନ ଗେଲ ଓ ନଆିଁ ଲଗାଇ େଦେଲ।

31 େଯାୟାବ ଉଠି ଅବଶାେଲାମର ଗହୃକୁ ଆସେିଲ। େଯାୟାବ
ଅବଶାେଲାମକୁ କହଲିା, “କାହିଁକି ତୁମ୍ଭର ଦାସମାେନ େମା’ ବଲିେର ନଆିଁ
ଲଗାଇେଲ?”

32 ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହ
ପଠାଇଲ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକିଲ।ି ଏହା ପଗ୍ଭରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଲ।ି କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଗଶୂରରୁ
ଡ଼କାଇଲ? େତଣୁ, େମାର ଗଶୂରେର ରହବିା ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛ,ି େତେବ
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ ରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦଅି। ଯଦ ିମୁଁ ପାପ କରି
ଥାଏ େତେବ େସ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚତି୍।”
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ଅବଶାେଲାମ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି େଦଖା କରିବାକୁ ଗେଲ

33 ତା’ପେର େଯାୟାବ ଯାଇ ରାଜାଙୁ୍କ ଏ କଥା ଜଣାଇଲା। ତା’ପେର
ରାଜା ଅବଶାେଲାମକୁ ପାଖକୁ ଡ଼କାଇେଲ, େସ ଆସ ିରାଜାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଟ
ପ୍ରଣାମ କଲା, ରାଜା ଅବଶାେଲାମକୁ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ।

ଅବଶାେଲାମ ବହୁତ ମିତ୍ର ବନାଇେଲ

ଏହା ପେର ଅବଶାେଲାମ େଗାଟଏି ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱମାନ
ପାଇଲା। ଆଉ େସ େଯେତେବେଳ େଘାଡ଼ାଗାଡ଼ ିଆେରାହଣ
କଲା, ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ େଲାକ ତା’ ସମ୍ମୁଖକୁ େଦୗଡ଼ ିଆସେିଲ। 2

ଅବଶାେଲାମ ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଉଠି ରାଜ ଦ୍ୱ ାରର ପଥପାଶ୍ୱର୍େର ଆସ ିଠିଆ ହୁଏ।
େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିେଲାକ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ବଗି୍ଭର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା
ପାଇଁ ଆସେିଲ, ଅବଶାେଲାମ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥେମ ପଗ୍ଭରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ
ନଗରରୁ ଆସଛି?” େସ େଲାକ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି
େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକ ଅେଟ।” 3 େଲାକର ଯୁକି୍ତ ଶୁଣଲିା ପେର ଅବଶାେଲାମ
ତାକୁ କହଥିା’ନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କହୁଛ, ତୁମ୍ଭର କଥା ଯଥାଥର୍ ଅେଟ। କିନୁ୍ତ
ରାଜା ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।”

4 ଅବଶାେଲାମ କେହ, “ଆଃ, ମୁଁ ଯଦ ିେଦଶର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାରୂେପ
ନଯିୁକି୍ତ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ େମା’ ପାଖକୁ ତା’ର ସମସ୍ୟା
କହବିାକୁ ଆସଥିା’ନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥା’ନି୍ତ ଓ ଯଥାଥର୍
ଶାସନ େଦଇଥା’ନି୍ତ।”

5 ଯଦ ିେକହ ିତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆେସ େତେବ େସ ତାକୁ ଧରି
ଚୁମ୍ୱନ କରୁଥିେଲ। 6 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଯେତ େଲାକ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , ଅବଶାେଲାମ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର
ପ୍ରଦଶର୍ନ କରନି୍ତ। ଏହପିରି ଭାବେର େସ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର
ହୃଦୟକୁ ଜୟ କେଲ।

ଅବଶାେଲାମ ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େନବା ପାଇଁ େଯାଜନା କେଲ

7 ଏହପିରି ଗ୍ଭରି ବଷର୍ ପେର ଅବଶାେଲାମ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଦୟାକରି େମାେତ ହେିବ୍ର ାଣକୁ େମାର ଶପଥ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ
ଦଅିନୁ୍ତ। 8 ଅବଶାେଲାମ କହେିଲ, ମୁଁ ଅରାମର ଗଶୂରେର ଥିବା
ସମୟେର ଏକ ଶପଥ କରିଥିଲ ିେଯ, ‘ଯଦ ିରାଜା େମାେତ ଯିରୁଶାଲମକୁ
େଫରି ଆସବିାକୁ କହନି୍ତ େତେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିବ।ି’”

9 ରାଜା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଯାଅ।”
ତା’ପେର େସ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଗେଲ। 10 ଅବଶାେଲାମ ଇସ୍ରାଏଲର

ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଲାକ ପଠାଇ ଥିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀଧ୍ୱନ ିଶୁଣବିା ମାେତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଘାଷଣା କର ଅବଶାେଲାମ ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା େହାଇଛନି୍ତ।’”

11 େଯଉଁ 200 େଲାକ ଅବଶାେଲାମ ଦ୍ୱ ାରା ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ଯିରୁଶାଲମ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। େସମାେନ ଜାଣ ିନ
ଥିେଲ କ’ଣ ତାଙ୍କର େଯାଜନା। 12 େଯେତେବେଳ ଅବଶାେଲାମ
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସ ଦାଉଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ୀ ଗୀେଲାନୀୟ
ଅହୀେଥାଫଲକୁ ତାହାର ନଗର ଗୀେଲାରୁ ଡ଼କାଇେଲ। ତହିଁେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
ଦୃଢ଼ େହଲା, କାରଣ ଅବଶାେଲାମର ସପକ୍ଷର େଲାକମାେନ ବହୁତ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇେଲ।

ଅବଶାେଲାମଙ୍କ େଯାଜନା ବଷିୟେର ଦାଉଦ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ

13 ଏହା ପେର ଜେଣ ଦୂତ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା,
“ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ମନ ଅବଶାେଲାମଙ୍କ ଉପେର ଅଛ।ି”

14 ଏଥିେର ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାସ େଯଉଁମାେନ
ଯିରୁଶାଲମେର ଥିେଲ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାରୁ
ପଳାଇବା, ନେଚତ୍ ଅବଶାେଲାମ ଆମ୍ଭକୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ। ଆଉ

େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବ।”

15 ରାଜାଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣ
ଯାହା କହେିବ ଆେମ୍ଭ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।”

ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ

16 ତାଙ୍କର ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ ଦଶ ଜଣ ଉପପତ୍ନୀଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଅନ୍ୟ
ସମେସ୍ତ େସ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାୟନ କେଲ। 17 ରାଜା ଗ୍ଭଲ ିଗେଲ ଓ ତାଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ସମସ୍ତ େଲାକ ଗେଲ। େସମାେନ େଶଷ ମୁଣ୍ଡେର ଥିବା
ଗହୃେର ଅଟକି ଗେଲ। 18 ପୁଣ ିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଅଗ୍ରସର
େହେଲ। ଗାଥ୍ ନଗରରୁ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଯଉଁ 600 େଲାକ
ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ କେରଥୀୟ, ପେଲଥୀୟ ଓ ଗାଥୀୟ େଲାକ
ଥିେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଆଗେର ପାର େହାଇ ଗେଲ।

19 େସେତେବେଳ ରାଜା ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯାଉଛ? େଫରିଯାଅ, ରାଜାଙ୍କ ସହତି
ରହଯିାଅ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତ ଜେଣ ବେିଦଶୀ। ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନବିର୍ାସତି
େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ସ୍ଥାନକୁ େଫରିଯାଅ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ େମା’
ସହତି େଯାଗ େଦଇଛ, କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ ସ୍ଥାନରୁ େସସ୍ଥାନରୁ
ଏେଣ େତେଣ ବୁଲାଇବ?ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଆେଡ଼ ପାରିବୁ େସଆେଡ଼ ଯିବୁ।
ତୁେମ୍ଭ ତ କାଲ ିଆସଲି, ଆଜି କ’ଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େନଇ ଏେଣ େତେଣ
ସାଙ୍ଗେର ବୁଲାଇବା? େଫରିଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ନଅି। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ।”

21 ଏଥିେର ଇତ୍ତୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜା ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ, ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ସହତି ରହବି।ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଜୀବନେର ବା ମୃତୁ୍ୟେର
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହତି ରହବି।ି”

22 ଦାଉଦ ଇତ୍ତୟକୁ କହେିଲ, “େତେବ ଯାଅ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।”
ତହିଁେର ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି

ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର େହାଇଗେଲ ଓ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ପାର
େହାଇଗେଲ। 23 ସମସ୍ତ େଲାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କେଲ। ରାଜା ମଧ୍ୟ
କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ପାର େହାଇଗେଲ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ନଦୀ ପାର େହାଇ
ମରୁଭୂମିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 24 ସାେଦାକ ଓ ସମସ୍ତ େଲବୀୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ େନଇ ଆସେିଲ। ଯିରୁଶାଲମ ନଗରେର
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସ୍ଥାପନ କେଲ। ସମସ୍ତ
େଲାକ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବୟିାଥର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ।

25 ରାଜା ଦାଉଦ ସାେଦାକକୁ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର
ସନୁି୍ଦକକୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରାଇ ନଅି। ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର ପି୍ରତ
ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରାଇ ଆଣେିବ ଓ
ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ େମାେତ େଦେବ। 26 କିନୁ୍ତ ଯଦି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର ସଦୟ ନୁହନି୍ତ େବାଲ ିକହନି୍ତ , େତେବ େସ ଯାହା
ଗ୍ଭହିଁେବ େମା’ ଉପେର ତାହା କରି ପାରିେବ।”

27 ରାଜା ଯାଜକ ସାେଦାକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ସଦି୍ଧ ପୁରୁଷ।
ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ ଓ ଅବୟିାଥରର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ ନରିାପଦେର ନଗରକୁ େଫରିଯାଅ। 28 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େମା’
ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ବାତ୍ତର୍ା ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁଠାେର ମରୁଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ନଦୀ ପାରି ହୁଅନି୍ତ େସଠାେର ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହବି।ି”

29 ଏଣୁ ସାେଦାକ ଓ ଅବୟିାଥର ପୁନବର୍ାର ଯିରୁଶାଲମକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ େନଇ ଗେଲ ଓ େସମାେନ େସଠାେର
ରହେିଲ।

ଅହୀେଥାଫଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

30 ଦାଉଦ େଜୖତୁନ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼େିଲ ଓ େସ କାନୁ୍ଦଥିେଲ, େସ
ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ େଘାଡ଼ାଇ େଦଇ ଖାଲ ିପାଦେର ଗ୍ଭଲୁଥିେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 14:33 251 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 15:30
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ସାଙ୍ଗେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଠିକ୍ େସହପିରି େସମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ
େଘାଡ଼ାଇ ଖାଲ ିପାଦେର ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼େିଲ ଓ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
କାନୁ୍ଦଥିେଲ।

31 ଜେଣ େଲାକ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅବଶାେଲାମଙ୍କର
ଚକ୍ର ାନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଅହୀେଥାଫଲ ଅଛ।ି” ତା’ପେର ଦାଉଦ ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ, “େହ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଅହୀେଥାଫଲର ଉପେଦଶକୁ
ଅଦରକାରୀ କର।” 32 ଦାଉଦ ପବର୍ତର ଉପରି ଭାଗକୁ ଆସେିଲ,
େଯଉଁଠାେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିେଲ। ଉଠାଣୀର ଶୃଙ୍ଗ
ନକିଟେର ଦାଉଦ ପହଞ୍ଚ ିେଦଖିେଲ ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟ ନଜିର ଚରିାଜାମା ପିନି୍ଧ
ଓ ମସ୍ତକେର ମୂତ୍ତିର୍କା େଦଇ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

33 େସଥିେର ଦାଉଦ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମା’ ସହତି
ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଭାର ସଦୃଶ େହବ। 34 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ ଅହୀେଥାଫଲର ଉପେଦଶକୁ ହତାଶ
କରିପାର। େତେବ ଅବଶାେଲାମକୁ କୁହ, ‘େହ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର
ଦାସ ଅେଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର େସବା କଲ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କର େସବା କରିବ।ି’ 35 େସଠାେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯାଜକ ସାେଦାକ
ଓ ଅବୟିାଥର ଅଛନି୍ତ। ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ରାଜଗହୃରୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣବି, ତାହା
ସାେଦାକ ଓ ଅବୟିାଥର ଯାଜକକୁ ଜଣାଇବ। 36 େସଠାେର େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ ଓ ଅବୟିାଥର
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣବି, େସସବୁ କଥା
େସମାନଙ୍କ ହାତେର େମା’ ପାଖକୁ ଖବର େଦବ।”

37 ତା’ପେର ଦାଉଦଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ହୂଶୟ ନଗରକୁ ଆସଲିା ଏବଂ
ଅବଶାେଲାମ ମଧ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚେିଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ସୀବଃଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

ଦାଉଦ ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ପାର େହାଇ କିଛ ିବାଟ ଗଲାପେର
ମଫୀେବାଶତର ଦାସ ସୀବଃ ସଜି୍ଜତ ଦୁଇଟ ିଗଧ ସଙ୍ଗେର
ଯାଉଥିବାର େଦଖିେଲ। େସ ଗଧମାନଙ୍କ ଉପେର 200

େରାଟୀ ଏବଂ 100 େପଣ୍ତା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଏବଂ 100 ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ
ଏବଂ ଏକ କୁମ୍ଫା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଥିଲା। 2 ରାଜା ଦାଉଦ ସୀବଃକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଏଗଡୁ଼କି କାହା ପାଇଁ?”
ସୀବଃ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ଏହ ିଗଧଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଚଢ଼ବିା

ପାଇଁ ଏବଂ େରାଟୀ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳଗଡୁ଼କି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଖାଇବା
ପାଇଁ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମରୁଭୂମିକୁ େନବା ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ
ମୂଛର୍ା େହାଇ ଯାଆନି୍ତ।”

3 ରାଜା ଦାଉଦ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ମୁନବିର ପୁତ୍ର କାହିଁ।”
ସୀବଃ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଅଛନି୍ତ। କାରଣ େସ

କହେିଲ, ‘ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର ଆଜି େମାର ଅଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ େଫରି
ଆସବି।’”

4 ତା’ପେର ରାଜା ସୀବଃକୁ କହେିଲ, “େସହ ିକାରଣରୁ, ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ମଫୀେବାଶତର ସବର୍ସ୍ୱ େଦଉଛ।ି”
ସୀବଃ କହଲିା, “ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛ ିେହ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ,

ଆପଣଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବର୍ଦା ଆଶା କରୁଛ।ି”

ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶିମିୟିର ଅଭଶିାପ

5 ଦାଉଦ ବହୁରୀମକୁ ଗେଲ, େସଠାେର େଦଖିେଲ ଶାଉଲ ବଂଶର
ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ େସଠାରୁ ବାହାରି ଆସଲିା, ତା’ର ନାମ ଥିଲା ଶିମିୟି। େସ
ଥିଲା େଗରାର ପୁତ୍ର, େସ ବାହାରି ଆସବିା ସମୟେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଗାଳି
େଦଉଥିଲା। ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ଗାଳି କରି କରି ବାହାରୁ ଥିଲା।

6 ଶିମିୟି ଗାଳି େଦଉ େଦଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙୁ୍ଗ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ େଘରି କରି ରହଥିିେଲ। 7 ଶିମିୟି ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦଉଥିଲା ଏବଂ କହଲିା, “ଆେର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦ େଲାକ ଏଠାରୁ

ଦୂର ହୁଅ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦଉଛନି୍ତ , କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଶାଉଲଙ୍କର ପରିବାରର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲ ଏବଂ ଶାଉଲଙ୍କର
ରାଜପଦ େଗ୍ଭରାଇ େନଲ। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଠିକ୍ େସହ ିମନ୍ଦ କମର୍ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିରାଜ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭ ପୁଅ
ଅବଶାେଲାମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଅଛନି୍ତ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ରକ୍ତପିପାସୁ
ମଣଷି।”

9 ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବଶିୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏ ମଲା କୁକୁରଟା
କାହିଁକି େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବ? ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ ମୁଁ ପାର
େହାଇ ତା’ର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ିଆଣବି।ି”

10 କିନୁ୍ତ ରାଜା କହେିଲ, “ସରୁୟାର ପୁତ୍ରମାେନ, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମା’ ବଷିୟେର ଅନ୍ୟଥା ଚଚ୍ଚର୍ା କରୁଛ? ଶିମିୟି େମାେତ ଅଭଶିାପ େଦଉଛ,ି
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହଛିନି୍ତ , େମାେତ ଅଭଶିାପ େଦବା ପାଇଁ। ଏବଂ କିଏ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରିବ, ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର େସ କରନି୍ତ?” 11

ଦାଉଦ ଅବଶିୟକୁ ଓ ନଜିର ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, େମାର ନଜି
ପୁତ୍ର େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ବନି୍ୟାମୀନ
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ଏହ ିେଲାକ େମାେତ ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ
ଅଧିକାର ଅଛ।ି ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ଦିଅି। ତାକୁ ଅଭଶିାପ େଦବାକୁ ଦଅି।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇ ଅଛନି୍ତ। 12 ଏହା େହାଇପାେର
େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ େହଉଥିବାର େଦଖିେବ ଏବଂ ଶିମିୟିର
ଅଭଶିାପ ବଦଳେର େସ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।”

13 ଏହରୂିେପ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ବାଟେର ଗେଲ।
କିନୁ୍ତ ଶିମିୟି ତାଙୁ୍କ ପବର୍ତର ଅନ୍ୟ ପାଖର ରାସ୍ତାେର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା
ଓ ଅଭଶିାପ େଦଉଥିଲା। ଏବଂ େସ ତାଙୁ୍କ ପଥର ଫିଙୁ୍ଗଥାଏ ଓ ଧୂଳି
ପକାଉ ଥାଏ।

14 ରାଜା ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଆସ ିଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ କୂଳେର
ପହଞ୍ଚେିଲ। ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଯାଇ ଥିେଲ।
େତଣୁ େସମାେନ େସଠାେର ବଶି୍ରାମ େନେଲ ଓ କ୍ଳ ାନ୍ତ େମଣ୍ଟାଇେଲ।

15 ଅବଶାେଲାମ, ଅହୀେଥାଫଲ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 16 ଦାଉଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟ
ଅବଶାେଲାମ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମକୁ କହଲିା,
“ମହାରାଜ ଚରିଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ, ମହାରାଜ ଚରିଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ।”

17 ଅବଶାେଲାମ ହୂଶୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ବଶି୍ୱସ୍ତ
ନୁହଁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ନଜିର ସାଙ୍ଗ ସହତି ଗଲ ନାହିଁ?”

18 ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମକୁ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଏହ ିସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କେଲ, େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ସମଥର୍ନ କରିବ ିଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସହତି ମୁଁ ରହବି।ି 19 ମୁଁ କାହାର େସବା
କରିବ,ି ଅତୀତେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କର େସବା କରିଛ।ି େତଣୁ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବ।ି”

ଅବଶାେଲାମ ଅହୀେଥାଫଲଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ ପାଇଁ ପଗ୍ଭରିେଲ

20 ଅବଶାେଲାମ ଅହୀେଥାଫଲକୁ କହଲିା, “ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅି।”

21 ଅହୀେଥାଫଲ ଅବଶାେଲାମକୁ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ପିତା ଗହୃ ଜଗିବା
ନମିେନ୍ତ ନଜିର େଯଉଁ ଉପପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଯିାଇ ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ସହବାସ କରିବାକୁ ଯାଅ। ଏହା ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଶୁଣେିବ। େସମାେନ ହୃଦ୍େବାଧ କରିେବ େଯ, ତୁମ୍ଭର
ପିତା ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ। ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭର ସମଥର୍କମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ସମଥର୍ନ େଦବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହତି େହେବ।”

22 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ଅବଶାେଲାମ ନମିେନ୍ତ ଗହୃର ଛାତ
ଉପେର ଏକ ତମ୍ୱୁ ଲଗାଇେଲ, ତା’ପେର ଅବଶାେଲାମ ନଜି ପିତାର
ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହତି ସହବାସ କଲା। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଏହା
େଦଖିେଲ। 23 େସ ସମୟେର ଅହୀେଥାଫଲ େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଏି, େସହି

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 15:31 252 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 16:23
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ମନ୍ତ୍ରଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ େବାଲ ିବେିବଚନା କରାଯାଏ। ଦାଉଦ ଓ
ଅବଶାେଲାମ ଉଭୟ ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ବେିବଚନା କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ଅହୀେଥାଫଲଙ୍କ ପରାମଶର୍

ଅହୀେଥାଫଲ ଅବଶାେଲାମକୁ କହଲିା, “ମୁଁ 12,000 େଲାକ
ବାଛବି ିଓ ଆଜି ରାତେିର ଦାଉଦଙ୍କର ପେଛ ଯାଅ। 2 େସ
କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଦୁବର୍ଳ ଥିବା େବେଳ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୟ

େଦଖାଇବ,ି ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ପଳାୟନ କରିେବ। ମୁଁ େକବଳ
ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।ି 3 ତା’ପେର ମୁଁ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େଫରାଇ
ଆଣବି।ି ଯଦ ିଦାଉଦ ମରିଯାଏ, େତେବ ମୁଁ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଶାନି୍ତେର
େଫରାଇ ଆଣବି।ି”

4 ଏ କଥା ଅବଶାେଲାମ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର
େନତୃବଗର୍ମାନଙ୍କର ମନକୁ ପାଇଲା। 5 କିନୁ୍ତ ଅବଶାେଲାମ କହେିଲ,
“ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟକୁ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକ, ଆଉ େସ କ’ଣ କହୁଅଛ ିଶୁଣବିା।”

ହୂଶୟ ଅହୀେଥାଫଲଙ୍କର ପରାମଶର୍କୁ ନଷ୍ଟ କେଲ

6 େତଣୁ ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ ଅବଶାେଲାମ ତାଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଅହୀେଥାଫଲ ଏପରି କହୁଅଛ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା କଥାନୁସାେର
କରିବା କି? େଯେବ ନ କରିବା େତେବ ତୁେମ୍ଭ କୁହ।”

7 ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମକୁ କହଲିା, “ଅହୀେଥାଫଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଦଆିଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣା ଏହ ିସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁେହଁ।” 8 ହୂଶୟ ପୁଣି
କହଲିା, “ଆପଣ ନଜିର ବାପାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ,
େସମାେନ ବୀର ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ଛୁଆ ହରା ବନ୍ୟ ଭଲୁ୍ଲକପରି। ପୁଣି
ଆପଣଙ୍କର ବାପା େଯାଦ୍ଧା ଓ େସ ରାତସିାରା େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ରହେିବ ନାହିଁ। 9 େଦଖନୁ୍ତ, େସ ଏେବ େକୗଣସ ିଗମୁ୍ଫାେର, ରାସ୍ତାେର କି
ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଲୁଚୁଛନି୍ତ। ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପିତା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଥେମ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ , େଲାକମାେନ ଏ ଖବର ଶୁଣେିବ, େସମାେନ
ଭାବେିବ, ‘ଅବଶାେଲାମର ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ ହତାଶ େହଉଛନି୍ତ।’ 10

ତା’ପେର ଯଦଓି ସାହସୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି େଯଉଁମାେନ େଗାଟଏି ସଂିହ
ପରି ସାହସୀ ଅଟନି୍ତ , ଭୟଭୀତ େହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣ
ଜାଣନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭର ପିତା େଗାଟଏି ସାହସୀ େଯାଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ।

11 “ମାତ୍ର େମାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଏହ ିେଯ, ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସମୁଦ୍ର  ଓ ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ
େହାଇ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ ହୁଅନୁ୍ତ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯାଆନୁ୍ତ। 12 େସଥିପାଇଁ େସମାେନ େଯଉଁଠାେର ଲୁଚନୁ୍ତ ନା, ଆେମ୍ଭମାେନ
େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହବୁ ଓ ଭୂମିେର ଶିଶିର ପଡ଼ବିାପରି ତାଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼ବୁି। ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବୁ
ଜଣକୁ ବ ିଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ବୁି ନାହିଁ। 13 ଆହୁରି େଯେବ େକୗଣସ ିନଗରକୁ
ଯାଇଥିେବ, େତେବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସହ ିନଗରକୁ ଦଉଡ଼ି
େନଇ ପଳାୟନ କରିେବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଗରର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦବୁ
େଗାଟଏି େଗାଡ଼ ିନ ରହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଉପତ୍ୟକାକୁ
ଟାଣେିଦବୁ।”

14 ଅବଶାେଲାମ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ କହେିଲ,
“ଅହୀେଥାଫଲର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅେପକ୍ଷା ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟର ମନ୍ତ୍ରଣା ଉତ୍ତମ
ଥିଲା।” େସମାେନ ଏହା କହେିଲ କାରଣ ଅଦରକାରୀ ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଅବଶାେଲାମକୁ ଦଣ୍ତ େଦବା ପାଇଁ ଅହୀେଥାଫଲର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଥର୍
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ।

ଦାଉଦଙୁ୍କ ହୂଶୟଙ୍କର େଚତାବନୀ

15 ହୂଶୟ ଏହସିବୁ ସାେଦାକ ଓ ଅବୟିାଥର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
ଅହୀେଥାଫଲ, ଅବଶାେଲାମକୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େନତାମାନଙୁ୍କ ଏପରି

ଭାବେର ମନ୍ତ୍ରଣା େଦଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରଣା େଦଲ।ି 16 “େତଣୁ
ଶୀଘ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଅ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ କୁହ।
େସହଠିାେର ରାତି୍ର କଟାଅ ନାହିଁ, େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମି
ଭତିରକୁ ପାର େହାଇଥିେଲ। ଏକାଥେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇ
ଗ୍ଭଲଯିାଅ। େନାହେିଲ ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ େଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ
ସଂହାରିତ େହେବ।”

17 ଯାଜକର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ ଅହୀମାସ୍ ଐନ୍େରାେଗଲେର
ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ, େଯେହତୁ େସମାେନ ନଗର ଭତିରକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ
ନାହିଁ। େତଣୁ ଜେଣ ଦାସୀ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସଲିା ଏବଂ ଖବର
େଦଉଥିଲା। ତା’ପେର େସମାେନ ଗେଲ ଓ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ।

18 ମାତ୍ର ଏକ ପିଲା େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଅବଶାେଲାମକୁ ଜଣାଇଲା।
ତହୁଁ େସ ଦୁେହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବହୁରୀମେର ଜଣକର ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ
ଓ ତା’ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଏକ କୂଅ ଥିବାରୁ େସମାେନ େସଠାେର ଲୁଚ ିଗେଲ।
19 ତହିଁେର ଗହୃଣିୀ େଗାଟଏି ଢ଼ାଙୁ୍କଣ ିେନଇ କୂଅ ମୁହଁେର େଦଇ ତହିଁ
ଉପେର ମଦ୍ଦିର୍ତ ଶସ୍ୟ ବଛିାଇ େଦେଲ। ଏଣୁ କିଛ ିଜଣା ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ।
20 ଅବଶାେଲାମର ଦାସମାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ଗହୃକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଅହୀମାସ ଓ େଯାନାଥନ କାହାନି୍ତ?”
ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େସମାେନ ନଦୀ ପାର େହାଇ

ଗେଲଣ।ି”
ତହିଁେର େସମାେନ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।
21 ଏଣୁ େସମାେନ ଗଲାପେର େସ ଦୁଇ ଜଣ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି

ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଜଣାଇେଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆପଣମାେନ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗ୍ଭଲ ିଯାଆନୁ୍ତ। କାରଣ
ଅହୀେଥାଫଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହପିରି ଭାବେର ମନ୍ତ୍ରଣା
େଦଇଛନି୍ତ।”

22 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ
ପାର େହାଇ ଗେଲ। ପ୍ରଭାତ ଆଲୁଅ ସମୟକୁ େଯ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ
ଯାଇ ନ ଥିଲା। ଏହପିରି େକହ ିେହେଲ ରହେିଲ ନାହିଁ।

ଅହୀେଥାଫଲଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା

23 ଏହା ପେର ଅହୀେଥାଫଲ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ ଏହା ତାଙ୍କ
ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାେର ଗଲା ନାହିଁ, େସ ତାଙ୍କ ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ ିତାଙ୍କର ନଜି
ନଗରକୁ େଫରିେଲ ଏବଂ େସ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ଦଲଲି୍ େଲଖିେଲ
ଏବଂ ନେିଜ ଫାଶି େହାଇ ଗେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର େସ ମଲା ଓ ନଜିର
ପିତାର କବରେର କବର ପାଇଲା।

ଅବଶାେଲାମ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହେଲ

24 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ମହନୟିମକୁ ଆସେିଲ। ଅବଶାେଲାମ ଓ
ତା’ର ସମଥର୍ନକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହେଲ। 25

ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବଙୁ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅମାସାଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର ମୂଖ୍ୟ
ଭାବେର ନଯିୁକି୍ତ କେଲ। ଏହ ିଅମାସା ଇସ୍ମାଏଲୀୟ େଯଥରଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଅମାସାର ମା’ ଥିେଲ ଅବୀଗଲ, ଯିଏ କି ସରୁୟାଙ୍କର ଭଉଣୀ
ନାହଶଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। ଯିଏ କି େଯାୟାବଙ୍କର ମା’ ଥିେଲ। 26 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଗିଲୟିଦ େଦଶେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

େଶାବ,ି ମାଖୀର ଓ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ

27 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ପହଞ୍ଚେିଲ, େସ େସଠାେର
େଶାବ,ି ମାଖୀର ଏବଂ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। େଶାବ ିରବ୍ବାରୁ ଅେମ୍ମାନୀୟ
ନାହଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମାଖୀର େଲା-ଦବାର ନବିାସୀ ଅମ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ େରାଗଲୀମନବିାସୀ ଗିଲୟିଦୀୟ ଥିେଲ। 28

ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ବଛିଣା, ମାଠିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ରସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ
ଗହମ, ଯବ, ମଇଦା, ଭଜାଶସ୍ୟ, ଶିମ, ମସୁର ଏବଂ ଭଜା ବରିି। 29
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େସମାେନ ମଧ୍ୟ ମହୁ, ଦହୀ, େମଷ ଏବଂ ଲହୁଣୀ ଆଣେିଲ। େସମାେନ
ଏହସିବୁ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିେର ନଶିି୍ଚତ
କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍, କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ତୃଷାତ୍ତର୍ େହାଇଥିେବ।”

ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ

ଦାଉଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣ ି1000 ଜଣେର ଜେଣ ଓ ପ୍ରତି
100 ଜଣେର ଜେଣ େଲଖାଏ ମୁଖିଆଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 2

ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାଟ ତନି ିଭାଗେର ବଭିକ୍ତ
କେଲ। େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ। ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େଯାୟାବର ଭାଇ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
ଅବୀଶୟର ଆେଦଶର ଅଧୀନେର ରହଲିା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ
ଗାଥ୍ର ଇତ୍ତୟ ଆେଦଶର ଅଧୀନେର ଥିେଲ।
ରାଜା ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି

ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ।ି”
3 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣ ଆମ୍ଭ ସହତି ନଶି୍ଚୟ ଯିେବ ନାହିଁ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପଳାଇେଲ ଅବଶାେଲାମର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଖାତରିି କରିେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କରୁ ଅେଦ୍ଧର୍କ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ
େହଁ, େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କରିେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର 10,000 ସହତି ସମାନ। େତଣୁ ଏହା ଉତ୍ତମ େଯ, ଆପଣ
ଏହ ିନଗରେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁହନୁ୍ତ।”

4 ରାଜା ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଉତ୍ତମ
ବଗି୍ଭର କର ମୁଁ ତାହା କରିବ।ି”
ଏହା ପେର େସ ନଗର ଫାଟକ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହେଲ ଓ ହଜାର

େଲାକ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବାହାରି ଆସେିଲ।
5 ରାଜା େଯାୟାବ ଅବୀଶୟ ଓ ଇତ୍ତୟକୁ ଆେଦଶ େଦଇ କହେିଲ,

“େମା’ ପାଇଁ ଅବଶାେଲାମ ପ୍ରତ ିଭଦ୍ର  ବ୍ୟବହାର କର।” େଯେତେବେଳ
ରାଜା ଏହ ିଆେଦଶ ସମସ୍ତ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ େଦେଲ, ସମସ୍ତ େଲାକ ଏ
କଥା ଶୁଣ ିପାରିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର େସନା ଅବଶାେଲାମଙ୍କର େସନାକୁ ପରାଜିତ କେଲ

6 ଏହପିରି ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଣେର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା। 7 େସଠାେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ପରାସ୍ତ
େହେଲ ଓ େସହ ିଦନି େସଠାେର ବହୁତ କ୍ଷତ ିେହଲା ଏବଂ 20,000
େଲାକ େସଠାେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 8 େଦଶଯାକ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା।
ପୁଣ ିେସଦନି ଖଡ଼୍ଗ ଗ୍ରାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବନ ଅଧିକ େଲାକ ଗ୍ରାସ
କଲା।

9 ଅବଶାେଲାମ ଦାଉଦଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି େଦଖା େହଲା।
େସ ସମୟେର ଅବଶାେଲାମ ଖଚର ଉପେର ଚଢ଼ ିଥିଲା। େସ
େଯେତେବେଳ ଖଚରେର ଆେରାହଣ କରୁଥିଲା, େସ ଖସଯିିବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା େସହ ିସମୟେର ଏକ ବରିାଟ ଅେଲାନ୍ବୃକ୍ଷେର ତା’ର ମୁଣ୍ଡ
ଧକ୍କା େହଲା ଏବଂ ବାଳଗଡୁ଼ାକ ଗଛ ଡ଼ାଳେର ଲାଗି ଭୂମିର ଉପେର ଝୁଲି
ରହଲିା। େଯେତେବେଳ ଖଚରଟ ିେସହ ିବାେଟ େଦୗଡ଼ଥିିଲା।

10 େସହ ିସମୟେର ଜେଣ େଲାକ ତାହା େଦଖି େଯାୟାବକୁ ଜଣାଇ
େଦଲା, “ମୁଁ ଅବଶାେଲାମକୁ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗା େହାଇଥିବାର
େଦଖିଲ।ି”

11 େଯାୟାବ େସ େଲାକକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ େଦଖିଲ
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରି ଭୂମିେର ପକାଇ ନ େଦଲ? ତାହା
କରିଥିେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶ ଖଣ୍ତ ରୂପା ଓ ଏକ କଟବିନ୍ଧନ େଦଇଥା’ନି୍ତ।”

12 େସ େଲାକଟ ିେଯାୟାବକୁ କହଲିା, “ମୁଁ େସ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ମାରି
ପାରି ନ ଥା’ନି୍ତ , େମାେତ ଆପଣ େଯେତ ଧନ େଦେଲବ।ି ବା 1000 ଖଣ୍ତ
ରୂପା େଦେଲ ମଧ୍ୟ ଏକାଯର୍୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କର

ଆେଦଶ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ,ି ଅବୀଶୟ ପ୍ରତ ିଓ ଇତ୍ତୟ ପ୍ରତ ିଶୁଣଥିିଲୁ। ରାଜାଙ୍କର
ଆେଦଶ ଥିଲା, ‘ସାବଧାନ, ଅବଶାେଲାମକୁ ଆଘାତ କର ନାହିଁ।’ 13 ଯଦି
ମୁଁ ଅବଶାେଲାମକୁ ହତ୍ୟା କରିଥା’ନି୍ତ , ରାଜା ଏ କଥା ଜାଣଥିା’େନ୍ତ ଏବଂ
ଆପଣ େମାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସ ିନ ଥା’େନ୍ତ।”

14 େଯାୟାବ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି
ପାରିବ ିନାହିଁ।”
ଅବଶାେଲାମ ତଥାପି ଜୀବତି ଅବସ୍ଥାେର ଅେଲାନ୍ଗଛେର ଝୁଲୁଥିଲା।

େଯାୟାବ ଏକ ତି୍ରଶୁଳ େନଇ ଅବଶାେଲାମର ଛାତେିର ଆଘାତ କେଲ।
15 େଯାୟାବଙ୍କର ଦଶ ଜଣ ଯୁବା େସୖନକି ଥିେଲ। େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ
ଯୁଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସହ ିେସୖନକିମାେନ ଅବଶାେଲାମର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଏକତି୍ରତ େହାଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କେଲ।

16 େଯାୟାବ ତୂରୀ ବଜାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର ନ
େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। 17 ତା’ପେର େଯାୟାବର
େଲାକମାେନ ଅବଶାେଲାମର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଣେିଲ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର
ଏକ ଗତ୍ତର୍େର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ। ଏବଂ େସ ଗତ୍ତର୍କୁ ପଥର ପେକଇ େପାତି
େଦେଲ।
େଯଉଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଅବଶାେଲାମଙ୍କର ସାଙ୍ଗ େଦଇଥିେଲ,

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଗହୃକୁ ପଳାୟନ କେଲ।
18 ଅବଶାେଲାମ ବଞ୍ଚଥିିବା େବେଳ ରାଜାଙ୍କର ଉପତ୍ୟକାେର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ

ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। େସ କହେିଲ, “େମାର ନାମକୁ ଜୀବତି ରଖିବା ପାଇଁ
େମାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ। େସଥିପାଇଁ େସ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତଫିଳକ ରଖିବା ପାଇଁ
ସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ତାଙ୍କ ନଜି ନାମ ରଖିେଲ।” େସହ ିନାମ ଅଦ୍ୟପି
“ଅବଶାେଲାମର ସମାଧି ସ୍ତୁପ” ରହଅିଛ।ି

େଯାୟାବଙ୍କର ସମ୍ୱାଦ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ

19 ଏହା ପେର ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ େଯାୟାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ଧାଇଁବ ିଏବଂ ରାଜାଙୁ୍କ କହବି ିେଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ
କରିଛନି୍ତ।”

20 େଯାୟାବ ଉତ୍ତରେର ଅହୀମାସକୁ କହେିଲ, “ନଁା, ତୁେମ୍ଭ ଏ ସମ୍ୱାଦ
ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଏ ସମ୍ୱାଦ ଅନ୍ୟ ସମୟେର
େନଇଯିବ। କିନୁ୍ତ ଆଜି େନବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଅଛ।ି”

21 ଏହା ପେର େଯାୟାବ କୂଶୀୟରୁ ଆସଥିିବା େଲାକକୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ଆଉ ଯାହା େଦଖିଛ ତାହା ରାଜାଙୁ୍କ କୁହ।”
େତଣୁ କୂଶୀୟ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ କହବିାକୁ

େଦୗଡ଼ଲିା।
22 କିନୁ୍ତ ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ ପୁନବର୍ାର େଯାୟାବକୁ ଅନୁେରାଧ

କଲା, “ଯାହା େହଉନା ପେଛ, େମାେତ ମଧ୍ୟ େସଇ କୂଶୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର
ଦାଉଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଦଅି।”
େଯାୟାବ କହେିଲ, “େମା’ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏ ଖବର େନବାକୁ ଇଚ୍ଛା

କର? ଏହା ପାଇଁ େକୗଣସ ିପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ।”
23 ଅହୀମାସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ଯାହା େହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବ।ି”
ତହିଁେର େଯାୟାବ ତାକୁ କହେିଲ, “ଠିକ୍ ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ

େଦୗଡ଼।”
ଏହା ପେର ଅହୀମାସ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ କୂଶୀୟକୁ ଅତକି୍ରମ

କରିଗଲା।

ଦାଉଦ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ

24 ଦାଉଦ ନଗରର ଦୁଇ ଫାଟକର ମଧ୍ୟେର ବସଥିିେଲ। ତା’ପେର
ଜେଣ ପ୍ରହରୀ ଦ୍ୱ ାର ଛାତର କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଯାଇ େଦଖିଲା ଜେଣ େଲାକ
େଦୗଡ଼ ିେଦୗଡ଼ ିଆସୁଅଛ।ି 25 ପ୍ରହରୀଟ ିରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା,
ରାଜା ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଯଦ ିେସ େଲାକଜଣକ ଏକା ଆସୁଅଛ ିେତେବ

େସ ଖବର େନଇ ଆସୁଅଛ।ି”
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େଲାକ ଜଣକ ସହରର ନକିଟରୁ ନକିଟତର େହଲା। 26 ପ୍ରହରୀ ଆଉ
ଜେଣ େଦୗଡ଼ ିଆସବିାର େଦଖିଲା। ପ୍ରହରୀ ଜଣକ ଦ୍ୱ ାରପାଳକୁ ଡ଼ାକି
କହଲିା, “େଦଖ! ଆଉ ଜେଣ େଲାକ େଦୗଡ଼ ିଆସୁଅଛ।ି”
ରାଜା କହେିଲ, “େସ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆଣୁଅଛ।ି”
27 ପ୍ରହରୀ ଜଣକ କହଲିା, “ମୁଁ ଭାବୁଛ ିପ୍ରଥମ େଲାକଟ ିସାେଦାକର

ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍।”
ରାଜା କହେିଲ, “ଅହୀମାସ ଜେଣ ଉତ୍ତମ େଲାକ। େସ ନଶିି୍ଚତ ଏକ ଭଲ

ଖବର େନଇ ଆସଥିିବ।”
28 ଅହୀମାସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହଲିା, “ସବୁ ମଙ୍ଗଳ!” ଅହୀମାସ

ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କଲା। ଅହୀମାସ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ। େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହମିାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯାଉଥିେଲ।”

29 ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯୁବକ ଅବଶାେଲାମର ମଙ୍ଗଳ ତ?”
ଅହୀମାସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “େଯାୟାବ େମାେତ େଯେତେବେଳ

ପଠାଇେଲ, ମୁଁ େଦଖିଲ ିଏକ ମହା େଲାକ ଗହଳି। କିନୁ୍ତ ଏହା କ’ଣ ଥିଲା
ମୁଁ ଜାଣ ିପାରିଲ ିନାହିଁ।”

30 ତା’ପେର ରାଜା କହେିଲ, “ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଆସ ଓ କିଛ ିସମୟ
ଅେପକ୍ଷା କର।” ଅହୀମାସ େସଠାରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିଆ େହାଇ ଅେପକ୍ଷା
କଲା।

31 ଠିକ୍ ତା’ପର ସମୟେର କୂଶୀୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚଲିା। େସ କହଲିା,
“େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସମ୍ୱାଦ ଅଛ।ି େଯଉଁମାେନ
ଆପଣଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣି୍ତତ
କରିଛନି୍ତ।”

32 ରାଜା କୂଶୀୟକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯୁବକ ଅବଶାେଲାମର ମଙ୍ଗଳ ତ?”
କୂଶୀୟ ଉତ୍ତର େଦଲା, “େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଓ

ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆେଗଇ
ଆସଥିିେଲ, ସମେସ୍ତ େସହ ିଯୁବକ ଅବଶାେଲାମ ପରି ହୁଅନୁ୍ତ।”

33 ଏହା ପେର ରାଜା ଜାଣଗିେଲ େଯ ଅବଶାେଲାମ ମୃତ। ରାଜା
ଦୁଃଖେର ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼େିଲ, େସ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରୀକୁ ଯାଇ
କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ। େସ େକାଠରୀେର ଏପଟରୁ େସପଟ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି
ବୁଲୁଥା’ନି୍ତ। େସ କହୁଥିେଲ, “େହ େମାର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ, େମାର ପୁତ୍ର
ଅବଶାେଲାମ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଦଳେର ମରିଥା’ନି୍ତ କି! ହାୟ
େମାର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ େମାର ପୁତ୍ର, ଅବଶାେଲାମ।”

େଯାୟାବ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଗାଳି େଦେଲ

େଲାକମାେନ େଯାୟାବକୁ ଏ ଖବର ଜଣାଇେଲ। େସମାେନ
େଯାୟାବକୁ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ ରାଜା ଅବଶାେଲାମ ପାଇଁ
କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନି୍ତ ଓ େଶାକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ।” 2 ଦାଉଦଙ୍କର

େସୖନ୍ୟଦଳ େସଦନି ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କେଲ। କିନୁ୍ତ ଜୟଲାଭ କରିବାର
ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖେର ପରିଣତ େହଲା। ଏହା ଥିଲା
ଏକ ଦୁଃଖର ଦନି, କାରଣ େଲାକମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, “ରାଜା
ତାଙ୍କର ନଜି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ।”

3 େସୖନ୍ୟମାେନ ନଗରକୁ ପ୍ରେବଶ କରୁଥିେଲ, େଯପରି େସମାନଙ୍କର
ପରାସ୍ତ େସୖନକିମାେନ ଲଜ୍ଜ ା ବସତଃ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ। 4 ରାଜା
ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଢ଼ାଙି୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “େହ େମାର
ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ, େହ େମାର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ।”

5 େଯାୟାବ ରାଜ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଦସ୍ଥ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରିଛନି୍ତ। ଆପଣ େସଇ
ପଦସ୍ଥ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରିଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଆଜି
ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ
ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। 6 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ଆପଣ
େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଛନି୍ତ। ଏବଂ ଆପଣ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,

େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣ ଭଲ
ପାଆନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ। ମୁଁ ଆଜି େଦଖୁଛ,ି େଯ ଯଦି
ଆଜି ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ମରିଥା’ନୁ୍ତ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଜୀବତି ଥା’ନ୍ତ ା
େତେବ ଆପଣ ଖୁସୀ େହାଇଥା’େନ୍ତ। 7 ଏେବ ଉଠନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରନୁ୍ତ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ଜନକ କଥା
କୁହନୁ୍ତ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛ ିେଯେବ ଆପଣ ବାହାରକୁ
ଯାଆନି୍ତ ନାହିଁ, େତେବ ଏହ ିରାତି୍ରେର ଆପଣଙ୍କ ସହତି େକହ ିଜେଣ
େହେଲବ ିରହେିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ େଯୗବନକାଳାବଧି ବତ୍ତର୍ମାନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯେତ ଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଘଟଅିଛ ିେସଗଡୁ଼କିରୁ ହିଁ ଏହି
ଦୁଘର୍ଟଣା ବଡ଼ େହବ।”

8 ଏହା ପେର ରାଜା ଉଠି ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ବସେିଲ, ଏ ଖବର
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହାଇଗଲା େଯ ରାଜା ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ବସଛିନି୍ତ। େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ। ଏଥି
ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, େଯଉଁମାେନ ଅବଶାେଲାମକୁ ଅନୁସରଣ
କରୁଥିେଲ, ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାୟନ କେଲ।

ଦାଉଦ ପୁଣ ିଥେର ରାଜା େହେଲ

9 ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯୁକି୍ତ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ଏବଂ େସମାେନ କହେିଲ, “ରାଜା ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କେଲ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭକୁ େସ ରକ୍ଷା କେଲ। ଦାଉଦ ଅବଶାେଲାମ େଯାଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି
ପଳାଇଛନି୍ତ। 10 େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅବଶାେଲାମକୁ ଆେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ରାଜା
କରିଥିଲୁ େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୃତ। େସ ଯୁଦ୍ଧେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େତଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆଉଥେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବୁ।”

11 ରାଜା ଦାଉଦ ସାେଦାକ୍ ଓ ଅବୟିାଥରଙୁ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଗାଟଏି ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ଦାଉଦ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ଓ
ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ
ସସମ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ କହନି୍ତ। ତାହାେହେଲ ରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ େଫରାଇ
ଆଣବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଅନି୍ତମ େଗାଷ୍ଠୀ େହଉଛ? 12

ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଭାଇ, ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େମାର ପରିବାରବଗର୍, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିାେର କାହିଁକି ଅନି୍ତମ େଗାଷ୍ଠୀ
େହଉଛ?’ 13 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ଅମାସାକୁ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େମାର
ପରିବାର ଅଂଶ ସଦସ୍ୟ, ଯଦ ିମୁଁ େଯାୟାବଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭକୁ େସନାପତି
ନ କେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଣ୍ତ େଦେବ।’”

14 ଦାଉଦ ଏହପିରି ଭାବେର ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର
ହୃଦୟକୁ ଛୁଁଇ ଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଗାଟଏି େଲାକପରି ଏ
କଥାେର ସମ୍ମତ ିପ୍ରକାଶ କେଲ। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଦାସ େଫରି ଆସନୁ୍ତ।”

15 େତଣୁ ରାଜା ଦାଉଦ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। ଯିହୁଦାର
େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଗିଲ୍ଗଲ୍ଠାେର େଭଟେିଲ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର କରି
େନଇଗେଲ।

ଶିମିୟି ଦାଉଦଙୁ୍କ କ୍ଷମା ମାଗିେଲ

16 ବହୁରୀମ ନବିାସୀ େଗରାର ପୁତ୍ର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ଶିମିୟି ଶୀଘ୍ର
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଆସେିଲ।
17 ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର 1000 େଲାକ ଶିମିୟି ସଙ୍ଗେର
ଆସେିଲ। ସୀବଃ ଶାଉଲ ପରିବାରର ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ପନ୍ଦର
ଜଣ ପୁଅଙୁ୍କ ଓ େକାଡ଼ଏି ଜଣ ଗ୍ଭକରକୁ ଆଣେିଲ। ଏ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀ ପାର େହାଇ ରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ।

18 େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ଓ
ରାଜାଙୁ୍କ ନଦୀ ପାର କରି ଯିହୁଦାକୁ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ। ରାଜା ଯାହା ଇଚ୍ଛା
କେଲ େଲାକମାେନ ତାହା କେଲ। େଯେତେବେଳ ରାଜା ନଦୀ ପାର
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େହାଉଥିେଲ, େସହ ିସମୟେର ଶିମିୟିର ପୁତ୍ର େଗରା ରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆସଲିା। ଶିମିୟି ଆସ ିରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭୂମିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ କଲା।
19 ଶିମିୟି ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିଥିବା
ପାପ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଗଲାପେର ମୁଁ
େଯଉଁ କୁକମର୍ କରିଛ ିତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। 20 ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ
େଯ ମୁଁ ପାପ କରିଛ।ି େଯଉଁଥିପାଇଁ େଯାେଷଫଙ୍କର ବଂଶରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ
ବ୍ୟକି୍ତ , ମୁଁ ଆଜି େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଆସଲି।ି”

21 କିନୁ୍ତ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ଶିମିୟିକୁ
ଆେମ ନଶିି୍ଚତ ମାରିେଦବୁ କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତକୁ ଶାପ େଦଇ
ଅଛ।ି”

22 ଦାଉଦ କହେିଲ, “େହ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମୁଁ
କ’ଣ କରିବ?ି ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛ। ଇସ୍ରାଏଲେର
େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ତ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା ଅେଟ।”

23 ତା’ପେର ରାଜା ଶିମିୟିକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ।” ରାଜା
ଏହା ଶିମିୟି ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ।

ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ

24 ଶାଉଲଙ୍କର େପୗତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଆସଲିା।
ରାଜା ଯିରୁଶାଲମ ଛାଡ଼ବିା ଦନିଠାରୁ ମଫୀେବାଶତ୍ ତା’ର ଦାଢ଼ ିକାଟ ିନ
ଥିଲା। ନଜିର ପାଦ େଧାଇ ନ ଥିଲା, ତା’ର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ନ
ଥିଲା। 25 େଯେତେବେଳ ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର େଦଖା
କଲା, “ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ସହତି ଗଲ ନାହିଁ?”

26 ମଫୀେବାଶତ୍ ଉତ୍ତର େଦଲା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, େମାର
ଦାସ େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା। ମୁଁ ତ େଛାଟା େତଣୁ ମୁଁ େମା’ ଦାସ
ସୀବଃକୁ କହଲି,ି ‘ଏକ ଗଧ ସଜାଇବା ପାଇଁ, େଯଉଁଥିେର ମୁଁ ଯାଇ େମାର
ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖା କରିବ।ି’ 27 କିନୁ୍ତ େମାର ଦାସ େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା।
େସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ େସ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେର େମାର ଅପବାଦ
କରିଅଛ।ି କିନୁ୍ତ େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ଓ ମହାରାଜ, ଆପଣ େହଉଛନି୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତପରି, େତଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ
ତାହା କରନୁ୍ତ। 28 ଆପଣ େମାର େଜେଜବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ
ହତ୍ୟା କରି ପାରିଥା’େନ୍ତ, କିନୁ୍ତ ଆପଣ ତାହା କେଲ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସକୁ ନଜି େମଜେର େଭାଜନକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ସ୍ଥାନ େଦେଲ। ଏହ ିେହତୁ ଏେବ ମହାରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଆଉ
ଆପତି୍ତ କରିବା ପାଇଁ େମାର େକଉଁ ଅଧିକାର ଅଛ?ି”

29 ରାଜା ମଫୀେବାଶତକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ୟା ବଷିୟେର ଆଉ
କିଛ ିକୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଅଛ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ସୀବଃ େସହ ିଭୂମିକୁ ବାଣି୍ଟ ନଅି।”

30 ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହଉ, େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜା,
ଆପଣ ନରିାପଦେର ଗହୃକୁ େଫରି ଆସଛିନି୍ତ , ତାହା ହିଁ ଯେଥଷ୍ଟ। େତଣୁ
ସୀବଃ ସବୁକିଛ ିେନଇଯାଉ।”

ଦାଉଦ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟଙୁ୍କ ନଜି ସହତି ଆସବିାକୁ କହେିଲ

31 ଗିଲୟିଦୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ େରାଗଲୀମରୁ ଆସଲିା। େସ ରାଜାଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀ ପାର କରାଇ ସୁରକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇଗଲା।
32 ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଜେଣ ଅତ ିବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଥିଲା। ତାଙୁ୍କ ଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା। େସ ଅତ ିବଡ଼େଲାକ ଥିବାରୁ ରାଜା ମହନୟିମେର ଥିବା
େବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ େଯାଗାଉ ଥିଲା। 33 ଦାଉଦ
ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ନଦୀ ପାର େହାଇ ଆସ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯିରୁଶାଲମେର ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ।ି”

34 କିନୁ୍ତ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େମାର େକେତ
ବୟସ? ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଯାଇପାରିବ?ି 35 ମୁଁ ଅଶୀ ବଷର୍ର ଜେଣ ବୃଦ୍ଧ। ମୁଁ ଭଲମନ୍ଦ ବାରିବା
ପାଇଁ ବହୁତ ଦକ୍ଷ। ମୁଁ ଯାହା େଭାଜନ କି ପାନକେର କ’ଣ ତହିଁର ସ୍ୱାଦ

ଭଲ ଭାବେର ବାରିପାେର? ମୁଁ ଗାୟକ କି ଗାୟୀକାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର
ବାରିପାେର? େତେବ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଭାର ସ୍ୱରୂପ େହବ?ି 36 ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େକବଳ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ
ମହାରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିବ, ମୁଁ ଏେତଗଡୁ଼ଏି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର କେର ନାହିଁ।
ଯାହା ଆପଣ େମାେତ ପୁରସ୍କତୃ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। 37 େମାେତ
ଦୟାକରି ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯମନ୍ତ ନଜି ନଗରେର େମାର ପିତା ଓ
ମାତାଙ୍କ କବର ନକିଟେର ମରିବ।ି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସକୁ
େଫରିଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କିମ୍ହମ୍କୁ େଦଖନୁ୍ତ,
େସ େମାହର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇ ଯାଉ, ଆଉ
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା ତା’ ପ୍ରତ ିକରନୁ୍ତ।”

38 ତା’ପେର ରାଜା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “କିମ୍ହମ୍ େମା’ ସେଙ୍ଗ ପାର
େହାଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୟା େଦଖାଇବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁକିଛି
କରିବ।ି”

ଦାଉଦ ଗହୃକୁ େଫରିେଲ

39 ରାଜା ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟକୁ ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ ବଦିାୟ େଦେଲ ଓ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ। ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା ଓ ରାଜା ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାର େହେଲ।

40 ରାଜା ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଗେଲ ଓ କିମ୍ହମ୍ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇଗେଲ। ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ରାଜାଙୁ୍କ େଘନ ିଆସେିଲ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତତକର୍ କେଲ

41 ଏଥିେର େଦଖ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃବଗର୍ ଯିହୁଦା େଲାେକ କି େହତୁ
ଆପଣଙୁ୍କ େଗ୍ଭରି କରି େନେଲ। ଆଉ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିଜନ
ବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର କରି
ଆଣେିଲ? େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଥିେଲ।”

42 ତହୁଁ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, “ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ ଅଟନି୍ତ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି େକ୍ର ାଧ କରୁଅଛ? ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କର ଖଚ୍ଚର୍େର କିଛ ିଖାଇ ନାହୁଁ
କିମ୍ୱା ରାଜା ଆମ୍ଭକୁ େଭଟ ିେଦଇ ନାହାନି୍ତ?”

43 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଦାଉଦଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ଅଧିକାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିକ। େତେବ ରାଜାଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା
ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରାମଶର୍ କାହିଁକି େନଇ ନାହିଁ ଓ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େହୟଜ୍ଞାନ କଲ?”
କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ବାକ୍ୟ

କହେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ
ଟାଣ ଥିଲା।

େଶବଃ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାଉଦଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ େନେଲ

େସ ସମୟେର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃ ନାମେର
ଜେଣ ପାପଧମ େଲାକ େସଠାେର ଥିଲା, ପୁଣ ିେସ ତୂରୀ
ବଜାଇ କହଲିା,

“ଦାଉଦଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନାହିଁ।
ଯିଶୀର ପୁତ୍ରଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ।

େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ ଗ୍ଭଲ।”
2 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ

ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ଅନୁସରଣ କେଲ। ମାତ୍ର ଯଦ୍ଦର୍ନଠାରୁ ଯିରୁଶାଲମ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଆପଣା ରାଜାଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 19:19 256 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 20:2
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3 ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସେିଲ। ପୁଣ ିରାଜା
ଆପଣାର ଦଶ ଉପପତ୍ନୀଙୁ୍କ ଗହୃ ଜଗିବାକୁ ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ
େସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗହୃେର ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜଗାଇେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ, ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ସହ ସହବାସ କେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ
େସମାେନ ମରଣ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧ େହାଇ େବୖଧବ୍ୟ ଦଶାେର ରହେିଲ।

4 ତା’ପେର ରାଜା ଅମାସାକୁ କହେିଲ, “ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ଯିହୁଦାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ େମାେତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ।”

5 ତହିଁେର ଅମାସା ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ଏକତ୍ର କରିବାକୁ
ଗଲା, ମାତ୍ର େସ ନରୂିପିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ବଳିମ୍ୱ କଲା।

େଶବଃକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହେିଲ

6 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହେିଲ, “ଏେବ ଅବଶାେଲାମ
ଅେପକ୍ଷା ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅନଷି୍ଟ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
େମାର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ େନଇ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଅ, େନାହେିଲ େସ
ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ େକୗଣସ ିନଗରକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ପଳାଇବ।”

7 େତଣୁ େଯାୟାବ ଯିରୁଶାଲମ ଛାଡ଼ ିବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇଲା। େଯାୟାବ ସହତି, କେରଥୀୟ, ପେଲଥୀୟ ଓ ସମସ୍ତ
ବୀରମାେନ ବାହାରିେଲ।

େଯାୟାବ ଅମାସାକୁ ହତ୍ୟା କେଲ

8 େସମାେନ ଗିବେିୟାନସ୍ଥ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା
େବେଳ ଅମାସା େସମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସଲିା। ବତ୍ତର୍ମାନ େଯାୟାବ
ଆପଣା ପରିହତି ଯୁଦ୍ଧବସ୍ତ୍ର ଭଡି଼ ିପିନି୍ଧଥିଲା। ତହିଁ ଉପେର ଏକ କଟବିନ୍ଧନ
ଓ େକାଷବଦ୍ଧ ଖଡ଼୍ଗ ତାହାର କଟ ିେଦଶେର ବନ୍ଧାଥିଲା। ପୁଣ ିେସ ଯାଉ
ଯାଉ ତାହା ପଡ଼ଗିଲା। େତଣୁ େଯାୟାବ ଏହାକୁ ଉଠାଇଲା ଓ ଧରିଲା। 9

େଯାୟାବ ଅମାସାକୁ ପଗ୍ଭରିଲା, “କି ଭାଇ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ?” ତହୁଁ େଯାୟାବ
ଅମାସାକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରିବା ପାଇଁ ନଜିର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ତାହାର ଦାଢ଼ି
ଧରିଲା। 10 ମାତ୍ର େଯାୟାବର ହସ୍ତସି୍ଥତ ଖଡ଼୍ଗ ପ୍ରତ ିଅମାସା କିଛ ିଦୃଷି୍ଟ
େଦଲା ନାହିଁ। ଏବଂ େଯାୟାବ େସହ ିଖଡ଼୍ଗେର ତା’ର ଉଦରକୁ ଆଘାତ
କରି ତାହାର ଅନ୍ତବୁଜୁଳି କାଢ଼ ିଭୂମିେର ପକାଇ େଦଲା। େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ଆଘାତ କଲା ନାହିଁ। େସଥିେର ହିଁ େସ ମରି ଯାଇଥିଲା। ତା’ପେର
େଯାୟାବ ଏବଂ ତାହାର ଭାଇ ଅବୀଶୟ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର ପଛେର
େଗାଡ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ େଶବଃର ଅନୁସନ୍ଧାନେର ଲାଗି ରହେିଲ

େଯାୟାବ ଓ ତା’ର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ। 11 େଯାୟାବର ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ଅମାସାଙ୍କ ଶରୀର
ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ କହଲିା, “େଯଉଁମାେନ େଯାୟାବକୁ ଭଲପାଆନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷ, େସମାେନ େଯାୟାବର ପେଛ ପେଛ
ଯାଆନୁ୍ତ।”

12 େସ ସମୟେର ଅମାସା ରାଜପଥ ମଧ୍ୟେର ନଜି ରକ୍ତେର ଲଟପଟ
େହାଇ ପଡ଼ଥିିଲା। ପୁଣ ିେସହ ିଯୁବକ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର
େଦଖି ଅମାସାକୁ ରାଜପଥରୁ େକ୍ଷତ୍ରକୁ େନଇଗଲା। ତା’ପେର େସ ତାହା
ଉପେର ଏକ ବସ୍ତ୍ର େଘାଡ଼ାଇ େଦଲା। େଯେତ େଲାକ ତା’ର ନକିଟ େଦଇ
ଆସେିଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ଠିଆ େହବାର େଦଖେନ୍ତ େସ ତାହା ଉପେର ଖେଣ୍ଡ
ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ େଦଲା। 13 ଅମାସାକୁ ରାଜ ପଥରୁ େନଇ ଗଲାପେର
ସମସ୍ତ େଲାକ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ େଯାୟାବର
ଅନୁଗାମୀ େହେଲ।

େଶବଃ େବୖଥ୍ମାଖାସି୍ଥତ ଆେବଲକୁ ପଳାୟନ କେଲ

14 େଶବଃ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେବଲ୍,
େବୖଥ୍ମାଖା ଗମନ କଲା। ସମସ୍ତ େବରୀୟମାେନ ଏକତି୍ରତ େହେଲ, ଓ
ତା’ର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ।

15 େଯାୟାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଆସେିଲ ଏବଂ
େବୖଥ୍ମାଖାସି୍ଥତ ଆେବଲେର ତାଙୁ୍କ ରୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ ନଗର ନକିଟେର ଏକ
ଢ଼ପିି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ତାହା ଗଡ଼ପାେଚରୀ ପାଖେର ନମିିର୍ତ େହଲା, ତହିଁେର
େଯାୟାବର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀେଲାକ ପାେଚରୀ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ପାଇଁ
ଭାଙି୍ଗବାକୁ ଲାଗିେଲ।

16 େସେତେବେଳ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୁଦି୍ଧମତ ିସ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ାକି କହଲିା,
“ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ ିେଯାୟାବକୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସବିାକୁ
କୁହ। ମୁଁ ତା’ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”

17 େଯାୟାବ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଗଲା। େସହି
ସ୍ତ୍ରୀ ପଗ୍ଭରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଯାୟାବ?”
େଯାୟାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ମୁଁ େଯାୟାବ ଅେଟ।”
େତଣୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “େମା’ କଥା ଟେିକ ଶୁଣ।”
େଯାୟାବ କହେିଲ, “ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛ।ି”
18 ତା’ପେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ପୂବର୍କାଳେର େଲାକମାେନ

କହୁଥିେଲ, ‘େଲାେକ ଆେବଲ୍େର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ େସମାେନ
ଯାହା ଦରକାର କେଲ ତାହା ପାଇପାରିେବ।’ 19 ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାନ୍ତ ଓ
ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ନଗରକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ େଖାଜୁଅଛ। ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ?”

20 େଯାୟାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େକୗଣସ ିଜିନଷି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର
ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସହର ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। 21

କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସହରେର ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶୀୟ େଲାକ ଅଛ ିଯାହାର
ନାମ େଶବଃ, େସ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର। େସ ରାଜାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛ।ି
ତାକୁ େମାେତ ଦଅି ମୁଁ ଏଠାରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ।ି”
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଯାୟାବକୁ କହଲିା, “ଠିକ୍ ଅଛ ିପ୍ରାଚୀର େଦଇ ତା’ର ମସ୍ତକ

ତୁମ୍ଭର ନକିଟକୁ ପକାଯିବ।”
22 ତା’ପେର େସ ନଗରର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଜି୍ଞତାର ସହତି

କହଲିା। େଲାକମାେନ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ିପ୍ରାଚୀର ଉପର
େଦଇ େଯାୟାବ ନକିଟକୁ େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ।
େତଣୁ େଯାୟାବ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ ଏବଂ େଲାକମାେନ ଓ େସୖନ୍ୟମାେନ

ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାୟନ କେଲ, େଯାୟାବ ଯିରୁଶାଲମକୁ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର କମର୍ଗ୍ଭରୀ ସଂପ୍ରଦାୟ

23 େସ ସମୟେର େଯାୟାବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟଦଳର ଦଳପତି
ଥିେଲ। ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙ୍କ
ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 24 ଅେଦାରାମ୍ େବଠି କମର୍ ଓ କର ଆଦାୟ କରିବାର
ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିଲା ଏବଂ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ େଯ କି ଥିଲା ଜେଣ
ଇତହିାସ େଲଖକ। 25 ଶିବା ଥିଲା େଲଖକ, ପୁଣ ିସାେଦାକ୍ ଓ
ଅବୟିାଥର ଯାଜକ ଥିେଲ। 26 ଯାୟୀରୀୟ ଈରା ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର
ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଯାଜକ ଥିଲା।

ଶାଉଲଙ୍କର ପରିବାର ଦଣି୍ତତ େହେଲ

ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର କ୍ରମାଗତ ତନି ିବଷର୍ ଧରି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େହଲା। ଏହ ିସମୟେର ରାଜା ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ଶାଉଲ ଓ ତା’ର

ହତ୍ୟାକାରୀ ବଂଶ େଯାଗୁଁ ଏପରି େହଉଛ।ି େଯେହତୁ େସ
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ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।” 2 ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଇେମାରୀୟ ବଂଶଧର ଥିେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େସମାେନ ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରିଥିେଲ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଯିହୁଦାମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଉଦ୍େଯାଗୀ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ।
ରାଜା ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ। 3 ଦାଉଦ

ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
କ’ଣ କରି ପାରିବ,ି ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ପାରିବ?”

4 ତହିଁେର ଗିବେିୟାନୀୟମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷତି
ପୂରଣ େଦବା ପାଇଁ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କ ବଂଶେର ଯେଥଷ୍ଟ ସୁନା କି ରୂପା ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲେର କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ନାହିଁ।”
ତା’ପେର େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ତାହା କରିବ।ି”
5 ତହିଁେର େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ସଂହାର କରିଅଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରିଅଛ ିେଯ, ଆେମ୍ଭ
େଯପରି ନ ରହୁ ଓ େସଠାରୁ ବତିାଡ଼ତି େହଉ। 6 ତାହାରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ। ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ଶାଉଲଙ୍କର ଗିବୟିାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍ଗାଇ େଦବା।”
ଏଥିେର ରାଜା କହେିଲ, “ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମପିର୍ େଦବ।ି” 7 ମାତ୍ର

ଶାଉଲଙ୍କର େପୗତ୍ର, େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତକୁ ରାଜା ରକ୍ଷା
କେଲ। େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଥର୍ାତ୍ ଦାଉଦ ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶପଥ ଥିଲା। 8 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଶାଉଲର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅେମୗଣ ିଓ ମଫୀେବାଶତ୍କୁ େଦେଲ, ଯାହାର ମାତା
ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପା ଥିେଲ। େସ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େମରାବଙ୍କର ପାଞ୍ଚପୁତ୍ର
େଦେଲ। େମରାବ ଦାଉଦଙ୍କର କନ୍ୟା ଯିଏ କି ମେହାଲ୍ଲ ାର ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ପୁତ୍ର
ଅଦ୍ର ୀେୟଲକୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ। 9 େସମାନଙୁ୍କ ରାଜା
ଗିବେିୟାନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ପବର୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ଟାଙି୍ଗ େଦେଲ, ପୁଣ ିେସ ସାତ ଜଣ
ଯାକ ଏକା େବେଳ ମାରା ପଡ଼େିଲ। େସମାେନ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟେଛଦନ
ସମୟେର ଅଥର୍ାତ୍ ଯବ େଛଦନର ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ହତ େହେଲ।

ଦାଉଦ ଏବଂ ରିସ୍ପା

10 ବତ୍ତର୍ମାନ ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପା ଅଖା େନଇ ଶସ୍ୟଅମଳ ଋତୁର
ଆରମ୍ଭରୁ ବଷର୍ା େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେଶୖଳ ଉପେର ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା
ପ୍ରସାରିଲା। େସ ଦନିରାତ ିେସହ ିଶରୀରଗଡୁ଼କୁି ଜଗିବାକୁ େସଠାେର
ରହଲିା। ଆଉ େସ ଦନି େବେଳ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ବସବିାକୁ କିଅବା ରାତି୍ର େବେଳ ବନପଶୁଗଣକୁ ଆସବିାକୁ େଦଲା ନାହିଁ।

11 ଏଥିେର ଶାଉଲଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀ ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପାର ଏହ ିକମର୍
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। 12 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଯାଇ ଯାେବଶ୍-
ଗିଲୟିଦ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଶାଉଲଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନର ଅସି୍ଥ େନେଲ। କାରଣ ଗିଲ୍େବାୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ଶାଉଲଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ଦନି େସମାନଙ୍କ ଶବ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େବୖଥ୍ଶାନ ଛକେର ଟଙ୍ଗାଗଲା ଉତ୍ତାେର ଯାେବଶ୍-ଗିଲୟିଦୀୟମାେନ େସହି
ସ୍ଥାନରୁ ତାହା େଗ୍ଭରି କରି େନଇଥିେଲ। 13 ଏ ନମିେନ୍ତ େସ େସଠାରୁ
ଶାଉଲଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅସି୍ଥ ଆଣେିଲ, ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଟଙ୍ଗାଯିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 14 ଏହା
ପେର େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅସି୍ଥ
ବନି୍ୟାମୀନ େଦଶସ୍ଥ େସଲାେର ତାହାର ପିତା କୀଶ୍ର କବର ମଧ୍ୟେର

େପାତେିଲ। ରାଜା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କେଲ, େଲାକମାେନ ତାହା ସବୁ କେଲ।
ତହିଁପେର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ିେଦଶପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ

15 ଏହା ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ପୁନବର୍ାର ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା। ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଯାଇ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଦୁବର୍ଳ ଓ କ୍ଳ ାନ୍ତ
େହେଲ। 16 େସ ସମୟ ଇଶ୍ବୀବେନାବ୍ ନାମେର ତନିଶି େଶକଲ
ପରିମିତ ିପିତ୍ତଳମୟ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶ ଜାତ ଜେଣ ନୂତନ
ଖଡ଼୍ଗେର ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲା। 17

ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ଦାଉଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ େସହି
ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା।
େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରି

କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ
ଏକ ମହାନ େନତାଙୁ୍କ ହରାଇବ।”

18 ଏହା ପେର ପୁଣ ିଥେର େଗାବେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା, ତହିଁେର ହୂଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶଜାତ ସଫକୁ ବଧ
କଲା।

19 ଏହା ପେର ପୁନବର୍ାର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େଗାବେର ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା। େସଥିେର େବୖଥ୍େଲହମୀୟ ଯାେର-ଓରଗୀମର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ହାନନ୍
ତନି୍ତ ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ଗାଥୀୟ ଗଲୟିାତକୁ ବଧ କଲା।

20 ଏହା ପେର ପୁଣ ିଥେର ଗାଥ୍େର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା, େସଠାେର ଅତି
ଦୀଘର୍କାୟ ପୁଣ ିପ୍ରତ ିହସ୍ତ ପାଦେର ଛଅ ଛଅ ଅଙୁ୍ଗଳି, ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଚବଶି
ଅଙୁ୍ଗଳି ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ଜଣ ଥିଲା। େସ ମଧ୍ୟ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶଜାତ। 21

ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଶିମିୟିର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ କଲା।

22 ଏହ ିଗ୍ଭରିଜଣ ଗାଥ୍େର ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶେର ଜନି୍ମ  ଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ହତ
େହେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ନକିଟେର ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ

େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାବତୀୟ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତରୁ ଓ
ଶାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। େସ ସମୟେର
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଗୀତ ନେିବଦନ କେଲ।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର େଶୖଳ ଏବଂ େମାର ଦୁଗର୍, େମାର ନରିାପଦସ୍ଥାନ।
3 େସ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େଶୖଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରୟ

ପାଇଁ େଦୗଡ଼ବି,ି
ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଢ଼ାଲ, ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େମାର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ, େମାର ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚ

ଦୁଗର୍,
େସ େମାେତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
4 େସମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କେଲ,
କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି
େସ େମାେତ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କେଲ।
5 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସବର୍ଦା େମାେତ ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଛନି୍ତ।
ମୃତୁ୍ୟର ଲହରୀ େମାେତ େବଷ୍ଟନ କଲା, ବନ୍ୟାଜଳ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟର

ଗହ୍ୱରକୁ େନଇଗଲା।
6 କବରର ରଶି େମାର ଗ୍ଭରିପେଟ ଥିଲା।
ମୃତୁ୍ୟର ଫାନ୍ଦ େମାହର ସମ୍ମୁଖେର ପଡ଼ଥିିଲା।
7 ମୁଁ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ ିସହାୟତା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବାକୁ ଲାଗିଲ।ି
ହଁ, ମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି

େସ ଆପଣା ମନି୍ଦରେର ଥାଇ େମାର ଡ଼ାକ ଶୁଣେିଲ।
େସ େମାର ଆତ୍ତର୍ାନାଦ ଶୁଣବିାକୁ ଲାଗିେଲ।
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8 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ଓ କମି୍ପତ େହଲା,
ସ୍ୱଗର୍ ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୂଆ ଟଳମଳ ଓ କମି୍ପତ େହଲା,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧିତ ଥିେଲ।
9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାକରୁ ଧୂଆଁ ନଗିର୍ତ େହଲା,
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା।
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନଗିର୍ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶର ବକ୍ଷ ଚରିି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ।
େସ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କ ପାଦତେଳ ଥିଲା।
11 େସ ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ, େସ କିରୁବଦୂତଗଣ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି

ଉଡ୍ଡ଼ୀୟମାନ େହେଲ।
େସ ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପେର େଦଖାଗେଲ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ କଳା, ଘନ ବାଦଲ ଖଣ୍ତ ଭତିେର ଲୁଚ ିଗେଲ, ସେତ

େଯମିତ ିଏକ ତମ୍ୱୁ ଭତିେର ଲୁଚ ିରହେିଲ।
େସ ଘନ ବଜୁିଳି ଯୁକ୍ତ େମଘ ଭତିେର ଲୁଚ ିଗେଲ।
13 ତାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକଗଡୁ଼କି
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନକଣା ସଦୃଶ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗଜର୍ନ କେଲ।
େସ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ଆପଣା ଶବ୍ଦେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ପ୍ରକମି୍ପତ କେଲ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାଣ ପ୍ରେୟାଗ କେଲ।
େସ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ଛତ୍ର କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଜୁିଳି ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କେଲ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜର୍ନେର
ତାଙ୍କ ନାସକିାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁେର

ସମୁଦ୍ର ର ଗତ୍ତର୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା,
ଭୂମଣ୍ତର ମୂଳ ସକଳ ଅନାବୃତ୍ତ େହଲା।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧର୍ରୁ େମାେତ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଗଭୀର ଜଳରୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ େମାେତ େଟକି ଆଣେିଲ।
18 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ, େସମାେନ େମାେତ

ଘୃଣା କରୁଥିେଲ।
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ।
େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ।
19 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ବପିଦେର ପଡ଼ଥିିଲ ିେମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ

ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଭଲ ପାଆନି୍ତ , େତଣୁ େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ,
େସ େମାେତ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ େନଇଗେଲ।
21 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପୁରସ୍କତୃ କରିେବ, କାରଣ ଯାହା ଠିକ୍ ମୁଁ ତାହା

ହିଁ କଲ,ି
ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନ ଥିଲ,ି େତଣୁ େସ େମା’ ପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ

କରିେବ।
22 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆେଦଶ ପାଳନ କେର।
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି ନ ଥିଲ।ି
23 ମୁଁ ସବୁ େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତକୁ ମାନ ିଆସଅିଛ।ି
ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କେର।
24 ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଜିକୁ ଶୁଦ୍ଧ
ଓ ନମିର୍ଳ ରେଖ।
25 େତଣୁ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପୁରସ୍କତୃ କେଲ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ

ଦୃଷି୍ଟେର ସରଳ ତଥା ନରିପରାଧ ଅେଟ।
ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ।
େତଣୁ େସ େମା’ ପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିେବ।
26 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିେକହ ିପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭଲପାଏ, ତା’ପେର

ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ।

ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନମିର୍ଳ ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କେର, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ତାକୁ େସହପିରି ପ୍ରତଦିାନ ଦଅି।

27 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଓ େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତମ ତଥା ନମିର୍ଳ
ହୃଦୟର ତୁେମ୍ଭ େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର ଅଟ।

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚତୁର ଅଟ।
28 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର
କିନୁ୍ତ ଗବର୍ୀ ଓ ଅହଂକାରୀର ଦପର୍କୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କର।
29 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରଦୀପ।
େମାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆେଲାକମୟ କରିବ।
30 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି

ଲଢ଼ପିାେର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଚଢ଼ଯିାଇପାେର।
31 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅତୁଳନୀୟ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକି୍ଷତ,
େସ ତାଙ୍କର ଆଶି୍ରତମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
32 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େଶୖଳ ନାହିଁ।
33 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍।
େସ ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାେର

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
34 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ହରିଣୀଠାରୁ ଅଧିକ େବଗେର େଦୗଡ଼ବିାକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
େସ େମାେତ ସ୍ଥଳେର ସୁଦୃଢ଼ କରନି୍ତ।
35 େସ େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ େମାର ବାହୁଗଡୁ଼କି ଏକ ଶକ୍ତ ଧନୁକୁ ବେଙ୍କଇବା ପାଇଁ

ଯେଥଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ।
36 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କଲ ଏବଂ ଜିତବିାେର

ସାହାଯ୍ୟ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ବାହୁଦ୍ୱ ାରା ସାହାଯ୍ୟ କଲ।
37 େମାର େଗାଡ଼ ଓ ଗଣି୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କର,
େତଣୁ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହବ ିନାହିଁ ଏବଂ ପଡ଼ବି ିନାହିଁ।
38 ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବ,ି

େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ ନ କରିବା ଯାଏ।
େସମାେନ ବନିାଶ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ େଫରିବ ିନାହିଁ।
39 ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛ,ି
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଅଛ।ି

େସମାେନ ପୁନରାୟ ଉଠିପାରି ନାହାନି୍ତ।
ହଁ, େସମାେନ େମାର ପାଦତେଳ ପଡ଼ ିଅଛନି୍ତ।
40 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ବଳଶାଳୀ

କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟେର ପକାଇ େଦଇଅଛ।
41 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁେଯାଗ େଦଇଅଛ େମାର ଶତ୍ରୁ ର େବକକୁ ଧରିବା

ପାଇଁ
ଓ ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛ।ି
42 େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର କେଲ,
କିନୁ୍ତ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସ ିନ ଥିେଲ।

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକିେଲ,
କିନୁ୍ତ େସ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
43 ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଦଳିଲ,ି
ମୁଁ ସଡ଼କେର କାଦୁଅ ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଦଳିଲ।ି

େସମାନଙୁ୍କ ଛତରାଇ େଦଲ।ି
44 େଯଉଁମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲାଗିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ

ରକ୍ଷା କର।
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େମାେତ େସହସିବୁ ରାଜ୍ୟର େନତା କର।
େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଜାଣ ିନାହିଁ, େସମାେନ େମାର େସବା କରିେବ।
45 ବେିଦଶୀମାେନ େମାେତ ମାନେିବ।
େସମାେନ େଯେତେବେଳ େମାର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେିବ, େସମାେନ େମାର

ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ।
46 େସମାେନ ଭୟେର ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯିେବ।
େସମାେନ ଲୁଚଥିିବା ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଭୟେର ଥରହର େହାଇ

ବାହାରି ଆସେିବ।
47 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି!
ମୁଁ େମାର େଶୖଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କେର!
ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ।
େସ ହିଁ େସଇ େଶୖଳ ଯିଏ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
48 େସହ ିପରେମଶ୍ୱର େମା’ ତରଫରୁ ପରିେଶାଧ ନଅିନି୍ତ।
େସ େଦଶଗଡୁ଼କୁି େମାର ଶାସନାଧୀନ କରନି୍ତ।
49 ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େସହ ିନଦି୍ଦର୍ୟେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲ।
50 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େମାର େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭର

ପ୍ରଶଂସା କେର।
େସହ ିକାରଣରୁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଜୟଗାନ କରି ଗୀତ ଗାଏ।
51 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନଜିର ରାଜାଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର ମେନାନୀତ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ େଦଖାଇଛନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ େସ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳ

ପାଇଁ ଦୟା େଦଖାଇଛନି୍ତ।

ଦାଉଦଙ୍କର େଶଷ ବାକ୍ୟ

ଏଗଡୁ଼କି ଦାଉଦଙ୍କର େଶଷ କଥା,
“ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ କହନି୍ତ
ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ କରିଛନି୍ତ

ଏବଂ ଯିଏ କି ଯାକୁବଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଭଷିିକ୍ତ
ଏବଂ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁମଧୁର ଗାୟକ କହନି୍ତ ,
2 େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା କହେିଲ,
ଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ଜିହ୍ୱାେର ଥିଲା।
3 ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
ଇସ୍ରାଏଲର େଶୖଳ େମାେତ କହେିଲ,

‘େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ନ୍ୟାୟ ଭାବେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କେର,
ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟେର ଓ ଭକି୍ତେର ଶାସନ କେର।
4 ଏହ ିେଲାକ ଉଦତି ସୂଯର୍୍ୟେର ଦୀପି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମାନ େହବ।
େସ େଲାକ ବାଦଲ ବହିୀନ ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ,

ବୃଷି୍ଟ େହାଇଯାଇଥିବା ଆକାଶ ତୁଲ୍ୟ,
େଯଉଁ ବୃଷି୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘସାକୁ ବଢ଼ାଏ।’
5 “ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପରିବାରକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଓ ସୁରକି୍ଷତ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଚରିଦନି ପାଇଁ େମା’ ସହତି ଏକ ନୟିମ

କରିଛନି୍ତ।
ଏହ ିନୟିମଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୁରକି୍ଷତ।
େସ େମାେତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ବଜିୟ େଦେବ ଓ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଅଛି

େଦେବ।
6 “କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ କଣ୍ଟା ତୁଲ୍ୟ।
ସାଧାରଣତଃ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ହାତେର କଣ୍ଟା ଧରନି୍ତ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ଦୂରକୁ ଫିଙି୍ଗଦଅିନି୍ତ।
7 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ତାକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିବ,

େଲୗହ ଓ କାଠର ବଚ୍ଛର୍ାଦଣ୍ଡେର େସମାେନ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
ହଁ େସଗଡୁ଼କି କଣ୍ଟା ତୁଲ୍ୟ।
େସଗଡୁ଼କି ନଆିଁେର େପାଡ଼ାଯିବ।”

ତନି ିମହାେଯାଦ୍ଧା

8 ଦାଉଦ କହେିଲ ଏଗଡୁ଼କି େସହ ିସାହସୀ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ତାଲକିା,
େଯଉଁମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଥିେଲ।
ତେଖାମନୀୟ ଯାେବଶ୍ ବେଶବତ୍ ବେିଶଷତଃ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସ

ଏକ କାଳୀନ 800 େଲାକକୁ ବଚ୍ଛର୍ାେର ବଧ କରିଥିଲା।
9 ତା’ପେର ଅେହାହୀୟ ବଂଶଜ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର,

ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥିବା ତନି ିଜଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଥିଲା,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ମୁକାବୁଲା କେଲ, େସମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। 10 େସ ଉଠିେଲ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
କିନୁ୍ତ େସ ଖଣ୍ତାଟକୁି ଶକ୍ତ ଭାବେର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିେଲ। ପୁଣି
େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବରିାଟ ଜୟ କରାଇେଲ ଏବଂ େଲାକମାେନ
ତାଙୁ୍କ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଅନୁସରଣ କେଲ।

11 ତା’ପେର ହରାରୀୟ ଆଗିର ପୁତ୍ର ଶମ୍ମ େସଠାେର ଥିଲା ସମୟେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େକୗଣସ ିମସୂର ପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତ୍ର ନକିଟେର ଏକତ୍ର ଦଳବଦ୍ଧ
େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାୟନ
କେଲ। 12 କିନୁ୍ତ ଶମ୍ମ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ରକ୍ଷା କଲା ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାଜୟ ସାଧନ କେଲ।

13 ତା’ପେର ରାଜାଙ୍କର ବେିଶଷ ଦଳର ତନି ିଜଣ େଲାକ ଶସ୍ୟଅମଳ
ସମୟେର ଗେଲ ଓ ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସେତେବେଳ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ରଫାୟୀମ ତଳ ଭୂମିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିଥିେଲ।

14 ଅନ୍ୟ ସମୟେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍େର ଥିେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ପ୍ରହରୀ େସୖନ୍ୟଦଳ େବୖଥ୍େଲହମେର ଥିେଲ। 15 ଦାଉଦ ତୃଷାତ୍ତର୍ େହାଇ
କହେିଲ, “ଆଃ େକହ ିେବୖଥ୍େଲହମେର ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ କୂଅରୁ ଜଳ
ଦଅିନ୍ତା କି।” 16 ତହିଁେର େସହ ିତନି ିବୀର ରାସ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେଦଇ ପଶିଯାଇ େବୖଥ୍େଲହମ ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ କୂଅରୁ
ପାଣ ିଆଣେିଲ। ମାତ୍ର େସ ତହିଁରୁ ପିଇବାକୁ ସମ୍ମତ ନ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହାକୁ ଢ଼ାଳି େଦେଲ। 17 ଦାଉଦ କହେିଲ, “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଏହ ିପାଣ ିପିଇବ ିନାହିଁ। ଏହା େସହ ିମଣଷିର ରକ୍ତ
ପିଇବା ପରି େହବ, େଯଉଁମାେନ େମା’ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍
କରିେଦେଲ।” ଏଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ପାଣ ିପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିେଲ।
ଏହପିରି କମର୍ େସହ ିତନି ିବୀର କରିଥିେଲ।

ଅନ୍ୟ ସାହସକି େସୖନ୍ୟ

18 େସହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ, େଯାୟାବର
ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସ 300 େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜିର ବଚ୍ଛର୍ା
ଉଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏଣୁ େସ ଏହ ିତନିଙି୍କ ମଧ୍ୟେର
ବଖି୍ୟାତ େହଲା। 19 େସ ଏହ ିତନିଙି୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଥିଲା। ଏହ ିେହତୁ
େସ େସମାନଙ୍କର େସନାପତ ିେହଲା। ତଥାପି େସ ପ୍ରଥମ ତନି ିଜଣଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ ନ ଥିଲା।

20 ତା’ପେର େସଠାେର ଜେଣ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଥିଲା। େସ
ଥିେଲ ଜେଣ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବକି୍ର ମି ପୁରୁଷର ପୁତ୍ର। େସ କବ୍େସଲୀୟର
ଅଧିବାସୀ ଥିଲା। ବନାୟ ବହୁତ ସାହସକି କାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲା। େସ
େମାୟାବୀୟ ଅରୀୟଲର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଧ କଲା। ଦେିନ ଏକ ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ବରଫ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା, ବନାୟ ଏକ ଗମୁ୍ଫାେର ଏକ ସଂିହକୁ
ହତ୍ୟା କଲା। 21 ବନାୟ ଏକ ମିସ୍ରୀୟ ମହାପୁରୁଷଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲା।
େସହ ିମିସ୍ରୀୟ ହାତେର ଏକ ବଚ୍ଛର୍ା ଥିଲା କିନୁ୍ତ ବନାୟର ହାତେର ଏକ
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ଯଷି୍ଟ ଥିଲା, ବନାୟ ତା’ର ହାତରୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଛଡ଼ାଇ ଆଣଲିା ଓ ତା’ର ବଚ୍ଛର୍ାେର
ତାକୁ ବଧ କଲା। 22 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏହପିରି ସାହସକି
କାଯର୍୍ୟମାନ କଲା ଏବଂ େସ ଏହ ିତନି ିବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଖି୍ୟାତ
ଥିଲା। 23 ବନାୟ ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଖି୍ୟାତ ଥିଲା।
ତଥାପି େସ ପ୍ରଥମ ତନି ିଜଣ ବୀରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନ ଥିଲା। ଆଉ ଦାଉଦ ତାକୁ
ନଜିର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଉପେର ନଯିୁକି୍ତ କେଲ।

ତରିିଶ୍ ଜଣ ମହା େଯାଦ୍ଧା

24 େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅସାେହଲ୍ ଉକ୍ତ ତରିିଶ୍ ଜଣ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
ଥିଲା। େସହ ିତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େବୖଥ୍େଲହମସ୍ଥ େଦାଦୟର
ପୁତ୍ର ଇଲ୍ହାନନ୍ ଥିଲା।

25 ହେରାଦୀୟ ଶମ୍ମ,
ହେରାଦୀୟ ଇଲୀକା,
26 ପଲ୍ଟୀୟ େହଲସ୍,
ତେକାୟୀୟ ଇେକ୍କ ାଶର ପୁତ୍ର ଈରା,
27 ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର,
ହୂଶାତୀୟ ମବୁନ୍ନୟ,
28 ଅେହାହୀୟ ସଲ୍େମାନ୍, ନେଟାଫାତୀୟରୁ ମହରୟ,
29 ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ୍ର େହଲବ,
ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶୀୟ ଗିବୟିା ନବିାସୀ ରୀବୟର ପୁତ୍ର ଇତ୍ତୟ।
30 ପିରିୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ,
ଗାଶ୍-ନଦୀତୀର ନବିାସୀ ହଦି୍ଦୟ,
31 ଅବର୍ତୀୟ ଅବୟିଲ୍େବାନ,
ବରହୂମୀୟ ଅସ୍ମାବତ୍
32 ଶାଲ୍େବାନୀୟ ଇଲୟିହବା,
ଯାେଶନର ପୁତ୍ରଗଣ,
େଯାନାଥନ 33 ହରାରୀୟ ଶମ୍ମ,
ଅରାରୀୟ ଶାରରର ପୁତ୍ର ଅହୀୟାମ,
34 ମାଖାତୀୟର େପୗତ୍ର ଅହସ୍ବୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀେଫଲଟ୍,
ଗୀେଲାନୀୟ ଅହୀେଥାଫଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାମ,
35 କମିର୍ଲୀୟ ହଷି୍ରୟ,
ଅବର୍ୀୟ ପାରୟ,
36 େସାବା ନବିାସୀ ନାଥନର ପୁତ୍ର ଯିଗାଲ,
ଗାଦୀୟ ବାନୀ,
37 ଅେମ୍ମାନୀୟ େସଲକ,
ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ବେରାତୀୟ ନହରୟ,
38 ଇଥ୍ରୀୟ ଈରା,
ଇଥ୍ରୀୟ ଗାେରବ୍,
39 ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟ,

ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ସଇଁତରିିଶ୍ ଜଣ।

ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ
େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କାଯର୍୍ୟ କେରଇେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଯାଅ,

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ଗଣନା କର।”
2 ରାଜା ଦାଉଦ ତାଙ୍କର େସନାପତ ିେଯାୟାବକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ,

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶ
େଦଇ ଭ୍ରମଣ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କର। ତାହାେହେଲ ମୁଁ
େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣ ିପାରିବ।ି”

3 କିନୁ୍ତ େଯାୟାବ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏେବ େଯେତ େଲାକ ଅଛନି୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ 100 ଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ କରାନୁ୍ତ ଓ

େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହା େଦଖୁ। କାହିଁକି ରାଜା େସହ ିକାଯର୍୍ୟ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ?”

4 ରାଜା ଦାଉଦ ଗରୁୁତର ସହକାେର ଆେଦଶ େଦେଲ େଯାୟାବ ଓ
ତାଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣବିା ପାଇଁ। େତଣୁ େଯାୟାବ ଓ
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବାକୁ
ଗେଲ। 5 େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗେଲ। େସମାେନ
ଅେରାେୟରେର େସନା ଛାଉଣ ିପକାଇେଲ। େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସହରର
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ରହଲିା। ସହରଟ ିଗାଦ୍ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟେର ଅବସି୍ଥତ
ଥିଲା, ଯାହାକି ଯାେସର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ ଥିଲା।

6 ତା’ପେର େସମାେନ ପୂବର୍େର ଥିବା ଗିଲୟିଦ୍କୁ ଓ ତହତୀମ୍ ହଦ୍ଶି
େଦଶକୁ ଗେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ବୁଲ ିସୀେଦାନକୁ ଆସେିଲ। 7

େସମାେନ େସାର ଗଡ଼େର ଓ ହବି୍ବୀୟମାନଙ୍କ ଓ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ େବର୍େଶବାେର ଯିହୁଦାର ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳକୁ
ବାହାରି ଗେଲ। 8 ଏହା ତାଙୁ୍କ 9ମାସ 20ଦନି ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏହା
ପେର େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

9 େଯାୟାବ ରାଜାଙୁ୍କ ଗଣନାର ଚଠିା େଦେଲ। ଇସ୍ରାଏଲେର
ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ 800,000 ବଳବାନ େଲାକ ଓ ଯିହୁଦାର 500,000 େଲାକ
ଥିେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଦଣ୍ତମାନ େଦେଲ

10 ଏହା ପେର ଦାଉଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କଲାପେର ତାଙ୍କର
ହୃଦୟ ଦୁଃଖପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିକମର୍
କରିବାେର ମୁଁ ମହାପାପ କରିଛ।ି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ନଜି ଦାସର ପାପ କ୍ଷମା କର। କାରଣ ମୁଁ ଅତ ିମୁଖର୍ର କମର୍
କରିଅଛ।ି”

11 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ପ୍ରଭାତେର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କେଲ
େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କ ଦଶର୍କ ଗାଦ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ,
“ଦାଉଦ ନକିଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଆଗେର ତନି ିକଥା ରଖିଅଛୁ େସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟଏି
ମେନାନୀତ କରନୁ୍ତ। ତାହା ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କରିବୁ।’”

13 ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ଏହ ିତେିନାଟ ିମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟକୁି ବାଛ।
1, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭ େଦଶ ପାଇଁ ସାତ ବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ।
2, ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଡ଼ାଇେବ।
3, ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ମହାମାରୀ େହବ।
ଏହସିବୁ କଥା ବଷିୟେର ଭାବ ଏବଂ ଏହ ିତନି ିକଥାରୁ େଗାଟକୁି ବାଛ।

ଏବଂ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପସନ୍ଦ ଜଣାଇ େଦବ।ି େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”

14 ଦାଉଦ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ, “ମୁଁ କି ଅସୁବଧିାେର ପଡ଼ଗିଲ।ି କିନୁ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଦୟାପୂଣ୍ଣର୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ, କିନୁ୍ତ ମଣଷି ହାତେର
ଦଣ୍ତ ନ ଦଅିନୁ୍ତ।”

15 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ। ଏହି
ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଆରମ୍ଭ େହାଇ ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଲୁ ରହଲିା। େତଣୁ
ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 70,000 େଲାକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 16

ଦୂତ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କେଲ।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମର୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାରିଅଛ ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ନତ
କର।” ଏହ ିସମୟେର େସହ ିଦୂତ ଯିବୂଷୀୟ ଅେରୗଣାେର ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ
ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଥିେଲ।
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ଦାଉଦ ଅେରୗଣାର ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କିଣେିଲ

17 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସହ ିସଂହାରକ ଦୂତକୁ େଦଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖ, ମୁଁ ପାପ କଲ ିଓ ମୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀ େହଲ।ି ମାତ୍ର ଏହ ିେମଷଗଣ
କ’ଣ କେଲ? ବନିୟ କରୁଅଛ ିତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର ଓ େମା’
ପିତୃଗହୃର ପ୍ରତକୂିଳେର େହଉ।”

18 େସହ ିଦନି ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଯାଅ, ଯିବୂଷୀୟ ଅେରୗଣାର ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କର।” 19 େତଣୁ ଦାଉଦ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ଗାଦ୍ର ବାକ୍ୟନୁସାେର ଉଠି ଗେଲ। 20

େସେତେବେଳ ଅେରୗଣା ଅନାଇ େଦଖିଲା େଯ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ଅଛନି୍ତ। ତହିଁେର ଅେରୗଣା ବାହାେର ଆସି
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା। 21 ପୁଣ ିଅେରୗଣା
ପଗ୍ଭରିଲା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ ନକିଟକୁ କି କାରଣେର
ଆସେିଲ?” ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ େବଦ ିତଆିରି କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଖଳାର
ଭୂମି କିଣବିାକୁ ଆସଅିଛ।ି ତା’ପେର ମହାମାରୀ ବନ୍ଦ େହବ।

ତହିଁେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯମନ୍ତ ମହାମାରୀ
ନବୃିତ୍ତ େହବ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ କିଣବିାକୁ ଆସଲି।ି”

22 ତହୁଁ ଅେରୗଣା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜା ଆପଣଙୁ୍କ
ଯାହା ଭଲ ଲାେଗ ତାହା େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରନୁ୍ତ। େଦଖନୁ୍ତ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏହ ିବୃଷକୁ ଓ କାଠ ନମିେନ୍ତ
ଏହ ିଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ଯନ୍ତ୍ର  ସଜ୍ଜ  ଅଛ।ି 23 େହ ମହାରାଜ, ଅେରୗଣା ଏ
ସମସ୍ତ ମହାରାଜାଙୁ୍କ େଦଉଅଛ।ି” ପୁଣ ିଅେରୗଣା ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।”

24 ତହିଁେର ରାଜା ଅେରୗଣାକୁ କହେିଲ, “ନା, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏସବୁ କିଣବି ିଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବନିା ମୂଲ୍ୟର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିନାହିଁ।”
ତହୁଁ ଦାଉଦ ପଗ୍ଭଶ୍ େଶକଲ ରୂପାେର େସହ ିଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବୃଷ

ସବୁ କିଣେିଲ। 25 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍ ବଳି ଓ ଶାନି୍ତ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ିେଦଶ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ। ପୁଣି

ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହଲା।
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1

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ

ଅେଦାନୟି ରାଜା େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ

ରାଜା ଦାଉଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ। ତାଙ୍କର ପରିଗ୍ଭରକଗଣ
ତାଙୁ୍କ ଉଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ୱଳ ଓ ବହୁ ବସ୍ତ୍ରେର
ଆଚ୍ଛାଦାନ କେଲ। କିନୁ୍ତ େସ କିଛ ିଉଷ୍ଣତା ପାଇେଲ ନାହିଁ। 2

େତଣୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହଲି, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ େସବା
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା େଖାଜି ଆଣବୁି। େସ ଆପଣଙୁ୍କ ଉଷ୍ଣତା
େଦବାକୁ ଆପଣଙ୍କ େକାଳେର ଶୟନ କରିବ।” 3 ଏଣୁ ରାଜାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। େଶଷେର େସ ଶୁେନମୀୟା ନଗରରୁ ଅବୀଶଗ
ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପାଇେଲ ଓ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଘନି
ଆସେିଲ। 4 େସହ ିଯୁବତୀ ଅତ ିସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। େସ ରାଜାଙ୍କର େସବା
ଓ ପରିଚଯର୍୍ୟା କଲା। ମାତ୍ର ରାଜା ଦାଉଦ ତା’ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରଖିେଲ ନାହିଁ।

5 ରାଜା ଦାଉଦ ଓ ପତ୍ନୀ ହଗୀତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୟି ଅତ ିସୁନ୍ଦର
ଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅବଶାେଲାମଙ୍କ ପେର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ।
ମାତ୍ର େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗବର୍ୀ ଥିେଲ ଓ ନେିଜ ପରବତ୍ତର୍ୀ ରାଜା େହବାକୁ ସି୍ଥର
କେଲ। େସ େଗାଟଏି ରଥ, ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଓ ସମ୍ମୁଖେର େଦୗଡ଼ବିା ପାଇଁ
ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ େଲାକ ପାଇେଲ। ମାତ୍ର ରାଜା ଦାଉଦ େକେବ ଅେଦାନୟିଙୁ୍କ
ଠିକ୍ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରି ନ ଥିେଲ। “ଏପରିକି େସ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ
ନାହିଁ େଯ କାହିଁକି େସ ଏହସିବୁ କରୁଥିେଲ?”

7 ପୁଣ ିେସ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଅବୟିାଥର ଯାଜକ ସହତି
ପରାମଶର୍ କେଲ। େସମାେନ ଅେଦାନୟିର ଅନୁଗତ େହାଇ ତାଙୁ୍କ ରାଜା
କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 8 ମାତ୍ର ସାେଦାକ ଯାଜକ, ଯିେହାୟାଦାର
ପୁତ୍ର ବନାୟ, ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ଶିମିୟି, େରୟି ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପ୍ରହରୀଗଣ ଅେଦାନୟିଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ କରି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ।

9 ଥେର ଅେଦାନୟି ଐନେରାଗେଲର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େସାେହଲତ ପଥର
ନକିଟେର େମଷ, ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରି ମାରି ନଜିର ଭ୍ର ାତା
ରାଜପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଓ ଯିହୁଦା ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍
କରିଥିବା ପଶୁର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। 10 ମାତ୍ର େସ
ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ, ବନାୟଙୁ୍କ, ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବୀରମାନଙୁ୍କ ଓ
ନଜିର ଭାଇ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେଲ ନାହିଁ।

ନାଥନ ଓ ବତ୍େଶବା ଶେଲାମନ ସପକ୍ଷେର କହେିଲ

11 ଏଥିେର ନାଥନ ଶେଲାମନଙ୍କର ମାତା ବତ୍େଶବାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରେର ହଗୀତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୟି
ନଜିକୁ ରାଜା କରିଅଛନି୍ତ। ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିନାହଁ? 12 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର
ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନର ଜୀବନ ବପିଦପୂଣ୍ଣର୍। ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଓ ନଜି ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନର ଜୀବନ କିପରି ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା େଦବ।ି
13 ତୁେମ୍ଭ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ‘େହ େମାର ମହାଶୟ
ମହାରାଜ, ଆପଣ କ’ଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି ଏ ଦାସୀକୁ କହ ିନ ଥିଲ, େମା’
ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ ଓ େସ େମା’
ସଂିହାସନେର ବସବି? େତେବ ଅେଦାନୟି କିପରି ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛ?ି’ 14

ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ରାଜାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବ, ମୁଁ େସଠାେର
ପହଞ୍ଚବି ିଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ଲିା ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କଥାଗଡୁ଼କି
ନଶିି୍ଚତ କରିବ।ି”

15 ଏଥିେର ବତ୍େଶବା ଶୟନାଗାର ଭତିରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ।
େସେତେବେଳ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଥିେଲ। ଶୁେନମୀୟା ଯୁବତୀ ଅବୀଶଗ
ରାଜାଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରୁଥିଲା। 16 ବତ୍େଶବା ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ ରାଜାଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କେଲ। ତା’ପେର ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ?”

17 ବତ୍େଶବା କହେିଲ, “େହ େମାର ମହାଶୟ, ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଏ ଦାସୀ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ
େଯ, ‘େମା’ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ନଶି୍ଚୟ ରାଜା େହବ ଓ େସ
େମା’ ସଂିହାସନେର ବସବି’। 18 ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତେର
ଅେଦାନୟି ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛ।ି ଅଥଚ ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। 19 ଆଉ େସ
ଅେନକ େମଷ, ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ମାରି ମହାରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ,
ଅବୟିାଥର ଯାଜକଙୁ୍କ ଓ େଯାୟାବ େସନାପତଙୁି୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଅଛ,ି ମାତ୍ର
ଆପଣଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ନାହିଁ। 20 େହ େମାର
ମହାଶୟ ମହାରାଜା, ବତ୍ତର୍ମାନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପେର
ଦୃଷି୍ଟ ରଖିଛନି୍ତ। େସମାେନ େଦଖିବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। ଆପଣଙ୍କ
ଅେନ୍ତ କାହାକୁ ଆପଣ ସଂିହାସନେର ବସାଇ ରାଜା କରିେବ। 21 େତଣୁ
ଆପଣ ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ କିଛ ିେଗାଟଏି ସି୍ଥର କରନୁ୍ତ। ତା’ପେର ନ େହେଲ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି ସମାଧିସ୍ଥ େହଲା ପେର ମୁଁ ଓ େମାର
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ େଦାଷୀ େବାଲ ିପରିଗଣତି େହବୁ।”

22 ବତ୍େଶବା ରାଜାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା େବେଳ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନାଥନ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 23 ରାଜାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନାଥନ ଏଠାେର ଉପସି୍ଥତ।”
ତା’ପେର ନାଥନ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ ନତମସ୍ତକ େହାଇ ପ୍ରଣାମ
କେଲ। 24 ନାଥନ କହେିଲ, େହ” େମାର ମହାରାଜ, ଆପଣ କ’ଣ
େଘାଷଣା କରିଛନି୍ତ କି ଆପଣଙ୍କ ପେର ଅେଦାନୟି ରାଜ୍ୟ କରିେବ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ସଂିହାସନକୁ ଅଧିକାର କରିେବ? 25 କାରଣ େସ ଆଜି ଯାଇ
ଉପତ୍ୟକାେର ଅେନକ େମଷ, ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ମାରି ସମସ୍ତ
ରାଜପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଓ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଏବଂ ଅବୟିାଥର ଯାଜକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ
କରିଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ େଭାଜନ ପାନ କରୁଛନି୍ତ ଓ
କହୁଛନି୍ତ , ‘ରାଜା ଅେଦାନୟି ଚରିଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ।’ 26 କିନୁ୍ତ େସ େମାେତ,
ସାେଦାକ ଯାଜକଙୁ୍କ, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରି ନାହାନି୍ତ। 27 େମାର ମହାରାଜ, ଆପଣ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ ଜଣାଇ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ କି? ଦୟାକରି କୁହନୁ୍ତ କିଏ
ଆପଣଙ୍କ ଅେନ୍ତ ସଂିହାସନେର ବସବି?”

28 ତା’ପେର ରାଜା ଦାଉଦ କହେିଲ, “ବତ୍େଶବାକୁ େମା’ ପାଖକୁ
ଡ଼ାକ!” େତଣୁ େସ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ।

29 ତା’ପେର ରାଜା ଶପଥ କେଲ, “େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଅଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। ମୁଁ ଏହି
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ।ି 30 ଯାହା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲି
ଆଜି ମୁଁ ତାହା କରିବ।ି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ ଓ
େମା’ ଅେନ୍ତ େମା’ ପଦେର ସଂିହାସନେର ବସବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହୁଛ,ି ମୁଁ େମାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରଖିବି
ଓ ଆଜି ତାହା ପାଳନ କରିବ।ି”

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 1:2 263 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 1:30



2

31 ତା’ପେର ବତ୍େଶବା ରାଜାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, “େମା’
ମହାରାଜ ଦାଉଦ, ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ!”

ଶେଲାମନ ନୂତନ ରାଜାରୂେପ ମେନାନୀତ

32 ତା’ପେର ରାଜା ଦାଉଦ କହେିଲ, “ସାେଦାକ ଯାଜକକୁ, ନାଥନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ଡ଼ାକ।”
ଏଣୁ େସ ତନି ିଜଣ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେିଲ। 33 ତା’ପେର ରାଜା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ସମସ୍ତ ଦାସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
େନଇ ଓ େମାର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ େମା’ ନଜି ଖଚରେର ବସାଇ ଗୀେହାନ
ଝରଣା ନକିଟକୁ ଆଣ। 34 ଆଉ େସଠାେର ଯାଜକ ସାେଦାକ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନାଥନ ଶେଲାମନକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ରାଜା ରୂେପ ନଶି୍ଚୟ
ଅଭଷିିକ୍ତ କରିେବ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ କୁହ, ‘ରାଜା ଶେଲାମନ
ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ।’ 35 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ ସହତି େଫରି
ଆସ। ଶେଲାମନ େମାର ସଂିହାସନେର ବସୁ ଓ େମା’ ସ୍ଥାନେର େସ ନୂଆ
ରାଜା େହଉ। ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ନୂତନ ଶାସକ ରୂେପ ତାକୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛ।ି”

36 ଏଥିେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
“ଏମନ୍ତ େହଉ, େମା’ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏପରି
କୁହନୁ୍ତ। 37 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େମାର ମହାରାଜାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ , େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନୁ୍ତ।
ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େମାର ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼
ଓ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଉ।”

38 େତଣୁ ଯାଜକ ସାେଦାକ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନାଥନ ଓ ଯିେହାୟାଦାର
ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଆେଦଶ
ପାଳନ କେଲ। େସମାେନ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଗଧ ଉପେର
ବସାଇ ଗୀେହାନ ଝରଣା ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ। 39 ପୁଣ ିଯାଜକ
ସାେଦାକ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଙ୍ଗାଏ ପବତି୍ର େତୖଳ େନଇ ଶେଲାମନଙୁ୍କ
ଅଭେିଷକ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ତୂରୀ ବଜାଇେଲ
ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ରାଜା ଶେଲାମନ
ଚରିଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ।” 40 ତତ୍ପେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶେଲାମନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ନଗରକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ ଥିେଲ ଓ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି
ଏପରି ମହାହଷର୍ନାଦ କେଲ େଯ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମି୍ପତ େହଲା।

41 ଏହ ିସମୟେର ଅେଦାନୟି ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ନମିନି୍ତ୍ର ତ ଅତୀଥି
େଭାଜନ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିଲ।
େଯାୟାବ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ନଗରେର ଏହ ିେକାଳାହଳ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି
େହଉଅଛ?ି”

42 େଯାୟାବ ଏହକିଥା କହୁଥିବା େବେଳ ଯାଜକ ଅବୟିାଥରର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚଲିା। ଅେଦାନୟି, “ଭତିରକୁ ଡ଼ାକିଲା, ତୁେମ୍ଭ
େଯାଗ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ସୁସମାଗ୍ଭର ଆଣଥିିବ।”

43 ମାତ୍ର େଯାନାଥନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁସମାଗ୍ଭର
ନୁେହଁ। ରାଜା ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ନୂଆ ରାଜା କରିଛନି୍ତ। 44 ପୁଣ ିରାଜା
ଯାଜକ ସାେଦାକକୁ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନାଥନଙୁ୍କ, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର
ବନାୟକୁ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ କମର୍ଗ୍ଭରୀଗଣଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ପଠାଇେଲ ଓ
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନଜି ଖଚରେର ଆେରାହଣ କରାଇେଲ। 45

ତା’ପେର ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶେଲାମନଙୁ୍କ
ଗୀେହାନ ଝରଣା ନକିଟେର ଅଭେିଷକ କରାଇେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କେଲ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ମହାଆନନି୍ଦତ ଓ େସହ ିଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିତୁେମ୍ଭ
ଶୁଣୁଥିଲ। 46 ଶେଲାମନ ସଂିହାସନ ଉପେର ବସଛିନି୍ତ , ଏପରିକି
ରାଜକମର୍ଗ୍ଭରୀଗଣ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅଭବିାଦନ ଜଣାଉଛନି୍ତ। େସମାେନ
କହୁଛନି୍ତ , ‘ରାଜା ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ମହାନ ରାଜା। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ, ଶେଲାମନକୁ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ କରନୁ୍ତ।
ମହାନ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାଙୁ୍କ ଅଧିକ ଖ୍ୟାତ କରନୁ୍ତ ଓ

ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଉ।’ ରାଜା
ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟାେର ଥାଇ ମଥାନତ କେଲ। 48 ରାଜା କହେିଲ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, େସ ଆଜି େମାର
ସଂିହାସନେର େମାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବସାଇେଲ, ଏହା େଦଖିବା
ପାଇଁ େସ େମାେତ ଜୀବତି ରଖିେଲ।’”

49 ଏଥିେର ଅେଦାନୟି ଦ୍ୱ ାରା ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହେଲ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 50 ଅେଦାନୟି ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲା। କାରଣ
େସ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିଲା। େତଣୁ େସ ଉଠିଯାଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଶିଙ୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ୱନ କଲା 51 ତା’ପେର େକହ ିଜେଣ ଶେଲାମନକୁ ସମ୍ୱାଦ
େଦଲା, “ଅେଦାନୀୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁଅଛ।ି େତଣୁ େସ ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଶିଙ୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ୱନ କରିଅଛ।ି େସ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ମନା କରି କହୁଅଛ,ି
‘ଶେଲାମନ ରାଜା ଆପଣା ଦାସ ଅେଦାନୟିକୁ ହତ୍ୟା କରିେବ ନାହିଁ େବାଲି
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କୁହନୁ୍ତ।’”

52 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଯଦ ିଅେଦାନୟି ନଜିକୁ ଜେଣ
ଉତ୍ତମ େଲାକ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ କରିବ େତେବ ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ ିତା’ର
େକଶ ମଧ୍ୟ େକହ ିସ୍ପଶର୍ କରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ କୁକମର୍ କାଯର୍୍ୟ କେର
େସ ନଶିି୍ଚତ ବଧ େହବ।” 53 ତା’ପେର ରାଜା ଶେଲାମନ େକେତକ
େଲାକଙୁ୍କ ଅେଦାନୟି ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଅେଦାନୟିକୁ
ଶେଲାମନ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। ଅେଦାନୟି ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କଲା। ଶେଲାମନ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ନଜି ଘରକୁ ଯାଅ।”

ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

ଅନନ୍ତର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ସନି୍ନ କଟ େହବାରୁ େସ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, 2 “ମୁଁ ପାଥିର୍ବ ମଣଷି ପରି
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ବଳବାନ୍ ହୁଅ ଓ

ପୁରୁଷତ୍ୱ  ପ୍ରକାଶ କର। 3 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ସାବଧାନତାର ସହ ଓ
ବଶି୍ୱସ୍ତତାର ସହ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆେଦଶ ପାଳନ
କରିବାର ସମୟ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନଷି୍ପତି୍ତ ଓ
ନୟିମକୁ ମାନ ିଚଳ। େମାଶାଙ୍କ ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ନୟିମକୁ ପାଳନ କର।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ସବୁ େକ୍ଷତ୍ରେର ସଫଳ େହବ ଓ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ
କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 4 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିନୟିମ ପାଳନ
କରିବ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ବଷିୟେର ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ ତାହା
ନଶି୍ଚୟ େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ, ‘ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ସମସ୍ତ
ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସହତି ମୁଁ େଦଇଥିବା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିେବ,
େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ତୁମ୍ଭ ବଂଶରୁ ହିଁ ବସେିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ପୂରଣ କରିେବ।’”

5 ଦାଉଦ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯାହା କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଭଲଭାବେର ଜାଣ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଇ
େସନାପତଙୁି୍କ ହତ୍ୟା କରିଛ,ି ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଓ େଯଥରର ପୁତ୍ର
ଅମାସାଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ସମୟେର ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହାଇ ହତ୍ୟା କଲା। େସହ ିରକ୍ତେର
ତା’ର କଟବିନ୍ଧନୀ ଓ ପାଦୁକାକୁ ସକି୍ତ କଲା। େମାର ଦଣ୍ତ େଦବାର ଉଚତି୍
ଥିଲା। 6 ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ରାଜା। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ
ଅନୁସାେର ତାହା ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କର ଓ ତାହାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ତାକୁ
ଶାନି୍ତେର ମରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।

7 “ଗିଲୟିଦୀୟରୁ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କର। ତୁମ୍ଭର
ଖାଇବା େମଜ ନକିଟେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା କର। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଭ୍ର ାତା ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ପଳାୟନ କଲାେବେଳ େସମାେନ େମାେତ
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିେଲ।

8 “ସ୍ମରଣ କର, ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଗରାର ପୁତ୍ର ବହୁରୀମ ନବିାସୀ
ଶିମିୟି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛ।ି ମୁଁ ମହନୟିମକୁ ପଳାୟନ କଲା ଦନି େସ
େମାେତ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅଭଶିାପ େଦଲା। େସ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟେର େମାେତ
େଦଖିବାକୁ ଆସଥିିଲା, “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ।ି 9 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ବନିା ଶାସି୍ତେର ଛାଡ଼
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ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତ ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ। ତା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କ’ଣ
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ। ତାକୁ ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟେର ଶାନି୍ତେର ମରିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।”

10 ତା’ପେର ଦାଉଦଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ଦାଉଦ ନଗରେର
କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। 11 ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କରିଥିେଲ। େସ ହେିବ୍ର ାଣେର ସାତ ବଷର୍ ଓ ଯିରୁଶାଲମେର େତତଶି ବଷର୍
ରାଜତ୍ୱ  କରିଥିେଲ।

ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର େନେଲ

12 ଶେଲାମନ ନଜି ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହାଇ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅତଶିୟ ଦୃଢ଼
େହଲା।

13 ତା’ପେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୟି ଶେଲାମନଙ୍କର ମାତା
ବତ୍େଶବା ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ବତ୍େଶବା ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଶାନି୍ତେର
ଆସଲି ତ?”
ଅେଦାନୟି ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ଶାନି୍ତେର ଆସଲି।ି 14 େମାର ତୁମ୍ଭକୁ

କିଛ ିକହବିାର ଅଛ।ି”
ବତ୍େଶବା କହେିଲ, “କୁହ।”
15 ଅେଦାନୟି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଏକ ସମୟେର ଏ ରାଜ୍ୟ

େମାର ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଗଣ େମାେତ ରାଜା େହବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ
କରିଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େମାର ଭାଇ ରାଜା େହାଇ ଯାଇଛ।ି ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା। 16 ଏଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ନେିବଦନ କରୁଅଛ।ି
େମାେତ ନାସି୍ତ କରିବ ନାହିଁ।”
ବତ୍େଶବା କହେିଲ, “କ’ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ?”
17 ଅେଦାନୟି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ

େମା’ ସହତି ବବିାହ େଦବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ କୁହ, େସ ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ନାସି୍ତ କରିେବ ନାହିଁ।”

18 ତା’ପେର ବତ୍େଶବା କହେିଲ, “ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜାଙୁ୍କ
କହବି।ି”

19 େତଣୁ ବତ୍େଶବା ଅେଦାନୟି ପାଇଁ କହବିାକୁ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ। ରାଜା ଶେଲାମନ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ
କେଲ ଓ ନଜି ସଂିହାସନେର ବସ ିରାଜମାତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସନ ରଖାଇେଲ। ତହିଁେର େସ ରାଜାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର
ବସେିଲ।

20 ବତ୍େଶବା କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର େମାର ଏକ େଛାଟ
ନେିବଦନ ଅଛ,ି େମାେତ ନାସି୍ତ କରିବ ନାହିଁ।”
ତହୁଁ ରାଜା କହେିଲ, “େହ ମାତା, କୁହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନାସି୍ତ କରିବ ିନାହିଁ।”
21 େତଣୁ ବତ୍େଶବା କହେିଲ, “ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ

ଅେଦାନୟି ସହତି ବବିାହ ଦଆିଯାଉ।”
22 ରାଜା ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ମାତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

କାହିଁକି ଅବୀଶଗ ସହତି ଅେଦାନୟିକୁ ବବିାହ େଦବା ପାଇଁ କହୁଛ? ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ କାହିଁକି ପଗ୍ଭରୁ ନାହଁ ତାକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ େସ ତ
େମାର ବଡ଼ଭାଇ। ଯାଜକ ଅବୟିାଥର ଓ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ତାକୁ
ସମଥର୍ନ କରନି୍ତ।”

23 ରାଜା ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହେିଲ, “ମୁଁ
ଶପଥ କରୁଛ ିେଯ, ମୁଁ ଅେଦାନୟିକୁ ଏଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦଆି କରାଇବ ିଏବଂ
ତା’ର ଜୀବନ େନବ।ି ଅେଦାନୟି ଏହ ିକଥା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର କହି
ନ ଥାଏ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିଛନି୍ତ , େସ
େମାେତ େମାର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଅଧିଷି୍ଠତ କରିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରଖିଛନି୍ତ ଓ େମାେତ େମାର ପରିବରକୁ ରାଜ୍ୟ େଦଇଛନି୍ତ।
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହୁଛ,ି େଯେକୗଣସ ିମେତ ଅେଦାନୟି
ଆଜି ନଶି୍ଚୟ ହତ େହବ।”

25 ରାଜା ଶେଲାମନ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ପଠାଇେଲ ଓ େସ
ଯାଇ ଅେଦାନୟିକୁ ହତ୍ୟା କଲା।

26 ତା’ପେର ରାଜା ଯାଜକ ଅବୟିାଥରକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅନାେଥାତ
ସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭର ଗହୃକୁ ଯାଅ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଯଦଓି ମୃତୁ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ବହନ କରିଥିଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ େମା’
ପିତାଙ୍କର କଠିନ ସମୟେର େସହ ିପ୍ରକାର ବପିଦ ଗଡୁ଼କିେର ଭାଗୀ
େହାଇଥିଲ।” 27 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାେର ଏଲରି ବଂଶ ବଷିୟେର ଯାହା
କହଥିିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ
ଅବୟିାଥରକୁ ଯାଜକ କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ କେଲ।

28 େଯାୟାବ େଯେତେବେଳ ଏହା ଶୁଣଲିା, େସ ଭୟଭୀତ େହାଇ
ପଡ଼ଲିା। କାରଣ େସ ଅବଶାେଲାମର ଅନୁଗାମୀ ନ େହାଇ ଅେଦାନୟିର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିଲା। େତଣୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଶିଙ୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ୱନ କଲା। 29 ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା
େଯ, େଯାୟାବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ଅଛ।ି
ଶେଲାମନ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ, ଯାଅ, ତାକୁ
ହତ୍ୟା କର।

30 ତା’ପେର ବନାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ କହଲିା,
“ରାଜା କହନି୍ତ , ‘ବାହାରକୁ ଆସ।’”
କିନୁ୍ତ େସ କହଲିା, “ନା, ମୁଁ ଏଠାେର ମରିବ।ି”
େତଣୁ ବନାୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସ ଯାହା କହଥିିେଲ

ତାହାର ତଥ୍ୟ େଦେଲ। 31 ତା’ପେର ରାଜା ବନାୟକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ,
“େସ େଯପରି କହଅିଛ,ି େସହପିରି କର। େସହଠିାେର ତାକୁ ହତ୍ୟା କର
ଓ କବର ଦଅି। ତାହାେହେଲ େଯାୟାବ ନରିୀହମାନଙ୍କର େଯଉଁ ରକ୍ତପାତ
କରିଥିଲା, େସହ ିପାପରୁ ମୁଁ ଓ େମାର ପରିବାର ମୁକ୍ତ େହବୁ। 32

େଯାୟାବ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଦୁଇଟ ିେଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େହେଲ ଇସ୍ରାଏଲର େସନାପତ ିନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଓ
ଯିହୁଦାର େସନାପତ ିେଯଥରର ପୁତ୍ର ଅମାସା। େସ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ
ଅଜ୍ଞାତସାରେର ଏହ ିଉତ୍ତମ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। େତଣୁ େସହି
ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦଣ୍ତ େଦେବ। 33 େତଣୁ
େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ େଯାୟାବର ମସ୍ତକେର ଓ ଚରିକାଳ
ତା’ର ବଂଶ ମସ୍ତକେର ରହବି। ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଶାନି୍ତ ଆଣେିବ ଦାଉଦଙ୍କ
ପ୍ରତ,ି ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ,ି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ପ୍ରତ।ି”

34 ଏହା ପେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଯାଇ େଯାୟାବକୁ ବଧ
କଲା ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ତାହାର ନଜିର ଗହୃେର ତାହାର କବର ଦଆିଗଲା।
35 ପୁଣ ିରାଜା ତାହାର ସ୍ଥାନେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ େସନାପତି
ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ ଅବୟିାଥର ପଦେର ସାେଦାକକୁ ଯାଜକ କରି
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 36 ତା’ପେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଶିମିୟିକି ଡ଼କାଇ
କହେିଲ, “ଯିରୁଶାଲମେର ନଜି ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କର। ଆଉ ଏହି
ନଗର ଛାଡ଼ ିକୁଆେଡ଼ ଯାଅ ନାହିଁ। 37 ଯଦ ିଏହ ିନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କରି
କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ଅତକି୍ରମ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ନହିତ େହବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ଏହ ିମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଦାୟୀ ରହବି।”

38 େତଣୁ ଶିମିୟି ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏହା ଉତ୍ତମ କଥା, େମାର ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜ େଯପରି କହଅିଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା ନଶି୍ଚୟ ପାଳନ କରିବ।ି” ଏଣୁ
ଶିମିୟି ଦୀଘର୍କାଳ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କଲା। 39 ତନି ିବଷର୍ ପେର
ଶିମିୟିର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଗାଥୀୟ ରାଜା ମାଖାର ପୁତ୍ର
ଆଖୀଶ୍ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େଲାକମାେନ ଶିମିୟିକି ଖବର େଦେଲ, େଦଖ,
ତୁମ୍ଭର ଦାସମାେନ ଗାଥ୍-ନଗରେର ଅଛନି୍ତ। 40 େତଣୁ ଶିମିୟି ନଜି
ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣେର ଗାଥ୍-ନଗରେର
ଆଖୀଶ୍ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାରୁ ନଜିର ଦାସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ
ଆଣେିଲ।

41 ତହୁଁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା େଯ, ଶିମିୟି
ଯିରୁଶାଲମରୁ ଗାଥ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ପୁଣ ିେଫରି ଆସଲିା। 42 େତଣୁ
ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଶିମିୟିକୁ ଡ଼କାଇ ତାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତକର୍
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କଲ ିଏବଂ ଶପଥ କଲ ିେଯ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ଛାଡ଼ ିଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରତଶିୃତି
େଦଇଥିଲ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ କଥା ମାନବି। 43 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଓ େମାର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପାଳନ କଲ ନାହିଁ? 44 େମାର ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ତୁେମ୍ଭ ବହୁ ମନ୍ଦ କମର୍ କରିଛ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଶାସି୍ତ ବଧିାନ କରିେବ। 45 ମାତ୍ର
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ିଓ େସ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନକୁ
ଅନନ୍ତକାଳ ନରିାପଦ ରଖିେବ।”

46 େତଣୁ ରାଜା ବନାୟକୁ ଏକ ଆେଦଶ େଦେଲ, ଶିମିୟକୁ ମାରିବା
ପାଇଁ ଏବଂ େସ ଏହା କଲା। ତା’ପେର ଶେଲାମନ ନଜି ରାଜ୍ୟ ଉପେର
ପୁରା ଅଧିକାର ପାଇେଲ।

ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ତା’ପେର ଶେଲାମନ ମିଶରର ରାଜା ସହତି ଚୁକି୍ତ କରି ଫାେରାଙ୍କ
କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କେଲ ଓ ତାକୁ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆଣେିଲ।
େସହ ିସମୟେର େସ ନଜି ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ

ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରୁଥିେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକ
ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରୁଥିେଲ। 2 କିନୁ୍ତ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ େଶଷ େହାଇ ନ ଥିଲା। େତଣୁ
େଲାକମାେନ ନାନା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ବଳିଦାନ କରୁଥିେଲ। 3 ଶେଲାମନ ନଜି
ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ବଧିି ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ
ପ୍ରକାଶ କେଲ। େକବଳ େସ ପଶୁବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଧୂପ
ଜଳାଇେଲ।

4 ଶେଲାମନ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଗିବେିୟାନକୁ ଗେଲ, କାରଣ ତାହା
ବଡ଼ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। େସ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଏକ ସହସ୍ର
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 5 ଶେଲାମନ ଗିବେିୟାନେର ଥିଲା େବେଳ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ରାତି୍ରେର ସ୍ୱପ୍ନେର ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେର
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମାଗ, ଆେମ୍ଭ ତାହା େଦବା।”

6 ଶେଲାମନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭର ଦାସ
ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିଲ। େସ ଧାମିର୍କତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପଥେର
ଯାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ମହାଦୟା କରିଥିଲ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ତାହାପାଇଁ ଏହ ିମହାଦୟା ରଖିଅଛ େଯ ଆଜିର
ନ୍ୟାୟେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସଂିହାସନେର ବସାଇଛ। 7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପଦେର ଏହ ିଦାସକୁ
ରାଜା କରିଅଛ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ମାତ୍ର ଏକ ବାଳକ ଅେଟ। ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଟ
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଅନଭଜି୍ଞ। 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ୍ଭର ମେନାନୀତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣନୀୟ। େତଣୁ
ଜେଣ ଶାସକ ନଶି୍ଚୟ ବହୁତ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବ। 9 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଛ,ି ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ୍ ବାଛବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଦଅି ଓ ବୁଦି୍ଧ
ଦଅି। େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଦଅି େଯପରି ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ସହତି ଶାସନ
ଓ ବଗି୍ଭର କରିପାେର। କାରଣ ଏହା ବନିା ଏହ ିମହା େଗାଷ୍ଠୀର କିଏ
ନ୍ୟାୟ କରି ପାରିବ?”

10 ଶେଲାମନଙ୍କ ଏହ ିବଷିୟ ମାଗିବାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହେଲ। 11 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ ଦୀଘର୍
ପରମାୟୁ ମାଗି ନାହଁ କି ନଜି ପାଇଁ ବପିୁଳ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ମାଗି ନାହଁ, କି ନଜିର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ମାଗି ନାହଁ, ମାତ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଶାସନ
କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଅଛ। 12 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ମାଗିଲ ଆେମ୍ଭ
ତାହା େଦବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ିଓ ବୁଦି୍ଧମାନ କରାଇବା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି ମହତ୍ ଜ୍ଞାନ େଦବା େଯ, ଅତୀତେର ତୁମ୍ଭ ସମାନ
େକହ ିନ ଥିେଲ କି ଭବଷି୍ୟତେର େକହ ିେହେବ ନାହିଁ। 13 ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ତୁେମ୍ଭ ମାଗି ନ ଥିବା ଜିନଷି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଚୁର
ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନ େଦବା େଯ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ କାଳେର ପୃଥିବୀେର େକହି
ତୁମ୍ଭ ସମାନ େହେବ ନାହିଁ। 14 ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ତୁେମ୍ଭ ଯଦି

ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୀଘର୍ଜିବୀ କରିବା।”

15 ତା’ପେର ଶେଲାମନ ଜାଗ୍ରତ େହେଲ ଓ ଜାଣେିଲ େଯ ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାେଦଶ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ନଜିର
କମର୍ଗ୍ଭରୀ ଓ ଅନୁଚରମାନଙୁ୍କ ଏକ େଭାଜି େଦେଲ।

ଶଲେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ

16 ଦେିନ ଦୁଇଜଣ େବଶ୍ୟା ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହେଲ। 17 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ କହଲିା, “େହ େମାର ମହାରାଜା,
ଆେମ୍ଭ ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର େଗାଟଏି ଛାତ ତେଳ ବାସ କରୁଥିଲୁ ଓ ଆେମ୍ଭ
ଉଭେୟ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇଥିଲୁ। େସହ ିଘେର ତା’ ସହତି ବାସ କରୁଥିବା
େବେଳ ମୁଁ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲ।ି 18 େମାହର ପ୍ରସବର ତୃତୀୟ
ଦବିସେର ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମଧ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା। େସହ ିଘେର
ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ନ ଥିେଲ। 19 ଦେିନ
ରାତି୍ରେର ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତା’ର ପିଲା ଉପେର ଲଦ ିେହାଇ େଶାଇ ପଡ଼ବିାରୁ
ତା’ର ପିଲାଟ ିମରିଗଲା। 20 େତଣୁ େସହ ିମଧ୍ୟରାତି୍ରେର ମୁଁ େଶାଇଥିଲା
େବେଳ େସ େମାର ସନ୍ତାନକୁ େନଇଯାଇ ତା’ର ମୃତ ସନ୍ତାନକୁ େମା’
େକାଳେର ଶୁଆଇ େଦଲା। 21 ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ମୁଁ େଯେତେବେଳ
େମାର ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଠିଲ,ି ପିଲାଟ ିମୃତ ପାଇଲ।ି
ମୁଁ ଭଲକରି ନରିୀକ୍ଷଣ କରି ଜାଣଲି,ି େସ େମାର ସନ୍ତାନ ନୁେହଁ।”

22 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ନା, ଜୀବତି ସନ୍ତାନଟ ିେମାର
ପୁଅ ଓ ମୃତ ସନ୍ତାନଟ ିତୁମ୍ଭର ପୁଅ।”
ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ନା, ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କହୁଛ, ମୃତ ସନ୍ତାନଟି

ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ଓ ଜୀବତି ସନ୍ତାନଟ ିେମାର ପୁଅ।” ଏହପିରି େସମାେନ
ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗହୁାରି କେଲ।

23 ତତ୍ପେର ରାଜା ଶେଲାମନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଭୟ ଜୀବତି
ସନ୍ତାନଟକୁି ନଜିର ଓ ମୃତ ସନ୍ତାନଟ ିଅନ୍ୟର େବାଲ ିକହୁଛ।” 24 ଏଣୁ
ରାଜା ଶେଲାମନ େଗାଟଏି ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିାକୁ ଜେଣ ଦାସକୁ ଆେଦଶ
କେଲ। 25 ପୁଣ ିରାଜା କହେିଲ, “ଏହ ିଜୀବତି ସନ୍ତାନଟକୁି ଦୁଇଖଣ୍ତ
କରି କାଟ ିଜଣକୁ ଅେଧ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅେଧ େଦଇଦଅି।”

26 ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ତାହା ଅତ ିଉତ୍ତମ କଥା, ପିଲାଟକୁି
ଦୁଇଖଣ୍ତ କରିଦଅି। ପିଲାଟ ିଆମ୍ଭ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କାହାରି େହବ ନାହିଁ।”
ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯିଏ ପିଲାଟରି ପ୍ରକୃତ ମା, ତା’ର ଅନ୍ତଃକରଣ
ପିଲାଟ ିପ୍ରତ ିବଳିପି ଉଠିଲା। େତଣୁ େସ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ େମାର
ମହାରାଜ, ଜୀବତି ପିଲାଟକୁି ତାକୁ େଦଇ ଦଅିନୁ୍ତ, କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିମେତ
ତାକୁ ବଧ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ।”

27 ତା’ପେର ରାଜା ଶେଲାମନ କହେିଲ, “ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେହଉଛି
ଜୀବତି ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ମା, ପିଲାଟକୁି ତାକୁ ଦଅି।” ତାକୁ ହତ୍ୟା କର
ନାହିଁ।

28 ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର େଲାେକ ରାଜାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ଶୁଣେିଲ ଓ
ତାଙୁ୍କ ଭକି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନ କେଲ। କାରଣ େସମାେନ ଜାଣେିଲ ରାଜାଙ୍କର
ବଗି୍ଭର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହଛି।ି

ଶେଲାମନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

ଏହପିରି ଶେଲାମନ ରାଜା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 2 ଏହମିାେନ ଥିେଲ ତାଙ୍କର ଅଧିପତ ିେଯ କି ତାଙୁ୍କ
ରାଜ୍ୟ ଶାସନେର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ସାେଦାକର

ପୁତ୍ର ଯାଜକ ଅସରିୟ ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ।
ଯଥା: ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅସରିୟ ଯାଜକ।
3 ଶୀଶାର ପୁତ୍ର ଇଲୀେହାରଫ ଓ ଅହୟି ଉଭୟ ବଗି୍ଭରାଳୟେର
ଯାହା େହଉଥିଲା େସମାେନ େଲଖୁଥିେଲ।
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ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତହିାସ ଲପିିକାର।
4 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଥିଲା େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େସନାପତି
ସାେଦାକ ଓ ଅବୟିାଥର ଯାଜକ ଥିେଲ।
5 ନାଥନର ପୁତ୍ର ଅସରିୟ ଜିଲ୍ଲ ାର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ମୂଖ୍ୟ ଥିଲା
ଓ ନାଥନର ପୁତ୍ର ସାବୁଦ୍ ଯାଜକ ଓ ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ଜେଣ
ଉପେଦଶକ ଥିେଲ।
6 ଅହୀଶାର୍ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
ଅବ୍ଦର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀରାମ୍ କ୍ର ୀତଦାସମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିେଲ।
7 ଶେଲାମନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାର ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ କରି ବାର

ଜଣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଗହୃ ପାଇଁ
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଏକ ମାସ ପାଇଁ
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ। 8 ଏଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିବାର ଜଣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ
ନାମ:

ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ବନି୍-ହୂର।
9 ମାକସ୍, ଶାଲବୀମ୍, େବୖଥ୍-େଶମଶ, ଓ ଏେଲାନ-େବୖଥାନନର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ, ବନି୍-େଦକର।
10 ଅରୁେବାତେର ବନି୍-େହଷଦ୍; େସାେଖା ଓ ସମୁଦାୟ େହଫର
ପ୍ରେଦଶ ବନି୍-େହଷଦ୍ ଅଧୀନ ଥିଲା।
11 ସମୁଦାୟ େଦାର ଉପପବର୍ତ ବନି୍-ଅବୀନାଦବ୍ର ଅଧୀନ ଥିଲା।
େସ ଶେଲାମନଙ୍କର କନ୍ୟା ଟାଫତକୁ ବବିାହ କରିଥିଲା।
12 ତାନକ୍ ଓ ମଗିେଦ୍ଦା ଓ େବୖଥ୍-ଶାନଠାରୁ ଆେବଲ୍ ମେହାଲା ଓ
ଯଗମିୂୟାମ ପାରି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତର୍ନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯିଷି୍ରେୟଲ ତେଳ ଥିବା
ସମସ୍ତ େବୖଥ୍-ଶାନେର ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ବାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିେଲ।
13 ବନି୍-େଗବର ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦର ଶାସକ ଥିେଲ। ମନଃଶିର ପୁତ୍ର
ଯାୟୀରର ଗିଲୟିଦସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଥିଲା।
ବାଶନସ୍ଥ ଅର୍େଗାବ ଅଞ୍ଚଳେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ଓ ପିତ୍ତଳ ଅଗର୍ଳ
ବଶିିଷ୍ଟ ଷାଠିଏ ବୃହତ୍ ନଗର ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଥିଲା।
14 ମହନୟିମେର ଇେଦ୍ଦାର ପୁତ୍ର ଅହୀନାଦବ୍।
15 ନପ୍ତାଲେିର ଅହୀମାସ୍ ଶାସକ ଥିେଲ ଯିଏ କି ଶେଲାମନଙ୍କର
କନ୍ୟା ବାସମତ୍କୁ ବବିାହ କରିଥିଲା।
16 ଆେଶର ଓ ବାେଲାେର ହୂଶୟର ପୁତ୍ର ବାନା।
17 ଇଷାଖରେର ପାରୁହର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଶାସକ ଥିେଲ।
18 ବନି୍ୟାମୀନେର ଏଲାର ପୁତ୍ର ଶିମିୟି ଶାସକ ଥିେଲ।
19 ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନର ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ର
ଗିଲୟିଦ େଦଶେର ଊରିର ପୁତ୍ର େଗବର; େସ େଦଶେର େସ ଏକମାତ୍ର
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।
20 ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାେର ବହୁ େଲାକ ଥିେଲ। େସମାେନ ସମୁଦ୍ର

ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ ଥିେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ
ପାନୀୟ ସହତି ସୁଖେର କାଳାତପିାତ କରୁଥିେଲ।

21 ଶେଲାମନ ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ଓ ମିଶର
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଶାସନ କେଲ। ଏହ ିେଦଶଗଡୁ଼କି
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଉପହାର ଓ ସମ୍ମାନ ପଠାଇେଲ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ତାଙ୍କର
ପ୍ରଜା େହାଇ ରହେିଲ।

22 ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି େଯଉଁମାେନ େମଜେର
ଖାଉଥିେଲ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଦରକାର
କରୁଥିେଲ: 30 ମହଣ ସରୁ ମଇଦା, 60 ମହଣ ସୁଜୀ, 10 େଗାଟ ିପୁଷ୍ଟ
େଗାରୁ, 20 େଗାଟ ିେଗାରୁ ଚରାସ୍ଥାନରୁ, 100 େମଷ, ଏହାଛଡ଼ା ଅେନକ
ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର, ବନ େଗାରୁ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଥିେଲ।

24 ଶେଲାମନ ତପି୍ସହଠାରୁ ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଫରାତ୍ ନଦୀର ପଶି୍ଚମ
ପାରିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଦଶଗଡୁ଼କି ଉପେର ଶାସନ କେଲ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ସୀମାେର ଶାନି୍ତ ଥିଲା। 25 ଶେଲାମନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର
ଦାନ୍ଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ନଜି
ନଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷମୂଳେର ନରିାପଦେର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିେଲ।

26 ଶେଲାମନଙ୍କର ରଥଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ 4000 ଅଶ୍ୱଶାଳା ଓ
12,000 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ। 27 ପ୍ରତ ିମାସ େସହ ିବାର ଜଣ
ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶେଲାମନ ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ।
ରାଜାଙ୍କର େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଖାଇବା େଟବୁଲ୍େର ଅଂଶ
େନେଲ, େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ। େସମାେନ କିଛ ିଊଣା
ନ କରି ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ। 28 େସହ ିଶାସକଗଣ
େସମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ଅନୁସାେର ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କୁି ବାଲିର୍ ଓ କୁଟା
େଯାଗାଇେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ନରୂିପିତ
କମର୍ାନୁସାେର ଅଶ୍ୱ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ବାହନଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଥିବା
ସ୍ଥାନକୁ ଆଣେିଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ

29 ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ କେଲ।
ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତଦୃଷି୍ଟ ଓ ମହତ ବୁଝାମଣା ସମୁଦ୍ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅକଳନ
େହଲା। 30 ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ଓ ମିଶରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା
ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥିଲା। 31 େସ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ େହେଲ। େସ ଇଶ୍ରାୟୀୟ ଏଥନ୍ ଓ ମାେହାଲର
ପୁତ୍ର େହମନ୍ ଓ କଲ୍େକାଲ ଓ ଦଦର୍ା, ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିେଲ।
ତାଙ୍କର ଯଶ ସମସ୍ତ େଦଶର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା। 32 ତାଙ୍କ ଜୀବନ
କାଳ ମଧ୍ୟେର େସ 3000 ନୀତକିଥା ଓ 1005 ଗୀତ ରଚନା କେଲ।

33 େସ ପ୍ରକୃତ ିସମ୍ୱନ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ବହୁକଥା ଜାଣେିଲ। େସ ଲବିାେନାନ୍ର
ଏରସ ବୃକ୍ଷ ବଷିୟେର ଓ ପ୍ରାଚୀରେର ଜନି୍ମ ଥିବା ଏେସାବ ତୃଣ ବଷିୟେର
ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। େସ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଉେରାଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର
ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 34 ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀସ୍ଥ େଲାକମାେନ ରାଜା
ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଷିୟ ଶୁଣେିଲ। ସମସ୍ତ େଦଶର ରାଜାଗଣ
େଯଉଁମାେନ ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ, େସମାନଙ୍କର
ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ
ସବର୍େଦଶୀୟ େଲାେକ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ଆସେିଲ।

ଶେଲାମନ ଓ ହୀରମ୍

େସାରର ରାଜା ହୀରମ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ
େସ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପେର
ଶେଲାମନ ନୂଆ ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ , େସ ତାଙ୍କ

ବାତ୍ତର୍ାବାହାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 2 ଶେଲାମନ ହୀରମ୍
ନକିଟକୁ ଏହକିଥା କହ ିପଠାଇେଲ,
3 “ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େମାର ପିତା ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ କରିବାକୁ
ଅସମଥର୍ େହେଲ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଘରି ରହଥିିବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ସହତି େସ ସବର୍ଦା ଯୁଦ୍ଧେର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ହସ୍ତେର ପରାସ୍ତ କରାଇେବ େବାଲ ିଅେପକ୍ଷା କରି ରହଥିିେଲ। 4 ମାତ୍ର
ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଶାନି୍ତ େଦଇ ଅଛନି୍ତ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଶତ୍ରୁ  େକହ ିନାହାନି୍ତ କି ବପିଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ।
5 “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶପଥ କରିଥିେଲ, ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ବଦଳେର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ସଂିହାସନେର ବସାଇବା। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ।’ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛ।ି 6 େତଣୁ
ଏେବ େମା’ ପାଇଁ ଲବିାେନାନ୍ରୁ ଏରସ ବୃକ୍ଷ କାଟବିାକୁ ଆପଣ େଲାକ
ପଠାନୁ୍ତ। େମାର େଲାକମାେନ ଆପଣଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେବ; ପୁଣି
ଆପଣଙ୍କ କହବିାନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୂଲ େଦବ;ି କାରଣ
ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ କାଠ କାଟବିା କାଯର୍୍ୟେର ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ପରି ନପିୁଣ
େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିନାହିଁ।”

7 େଯେତେବେଳ ହୀରମ୍ ଏହକିଥା ଶୁଣେିଲ େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ
େହେଲ ଓ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ିେଯ, େସ
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ମହାନ େଦଶ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏକ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ପୁତ୍ର
େଦଇଛନି୍ତ।” 8 ତା’ପେର ହୀରମ୍ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ସହତି ଏକ ବାତ୍ତର୍ାବହକୁ ପଠାଇେଲ।
ରାଜା ଶେଲାମନ ଯାହା ଆଶା କରନି୍ତ , “ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି ମୁଁ ଏରସବୃକ୍ଷ ଓ
େଦବଦାରୁ କାଠ େଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛ,ି ତୁମ୍ଭର କାମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ।”
9 େମାର େଲାକମାେନ ଲବିାେନାନ୍ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଣେିବ;
ପୁଣ ିଆପଣଙ୍କ ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନେର ମୁଁ ସମୁଦ୍ର  ପଥେର େଭଳାବାନି୍ଧ ପଠାଇ
େସଠାେର ଫିଟାଇ େଦବ,ି େସଠାରୁ ଆପଣ େନଇଯିେବ। ଏବଂ େମାର
ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇ େମା’ ପ୍ରତ ିଅନୁକମ୍ପା କରିେବ।”

10 େତଣୁ ହୀରମ୍ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଏରସକାଠ ଓ ଶିଟୀମ୍ କାଠ
େଦେଲ। ଯାହା େସ ଦରକାର କେଲ। ଶେଲାମନ ଏହ ିେସବା ବଦଳେର
20,000 ମହଣ ଗହମ ଓ 20,000 ମହଣ ଅଲଭି େତୖଳ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ
େଦେଲ। ଶେଲାମନ ଏହା ମୂଲ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟ ବଷର୍ ପେର ବଷର୍ ହୀରମକୁ
ପଠାଇେଲ।

12 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଶେଲାମନକୁ ଜ୍ଞାନ େଦେଲ ଆଉ
ହୀରମ୍ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସନି୍ଧ େହଲା ଓ େସ ଦୁେହଁ ପରସ୍ପର ଚୁକି୍ତ
କେଲ।

13 ରାଜା ଶେଲାମନ େବଠିକମର୍ ପାଇଁ 30,000 େଲାକଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ
କେଲ। 14 ରାଜା ଶେଲାମନ ଆେଦାନୀରାମ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ରାଜା ସସସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତନି ିଭାଗେର ବଭିକ୍ତ
କେଲ। ପ୍ରତ ିଦଳେର 10,000 େଲାକ ରହେିଲ। ଏହ ିେଲାକମାେନ
ମାେସ େଲଖାଏଁ ଲବିାେନାନ୍େର ଓ ଦୁଇମାସ େଲଖାଏଁ ଘେର ରହେିଲ।
15 ପଥର କାଟବିାେର 80,000 େଲାକ ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ ଓ 70,000
େଲାକ ପଥର େବାହବିାେର ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ। 16 ଏହା ଛଡ଼ା କମର୍କାରୀ
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର 3300 େଲାକ ପ୍ରଧାନ କାଯର୍୍ୟଧ୍ୟକ୍ଷ ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ।
17 ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ନମିେନ୍ତ ରାଜା ଶେଲାମନ ଏକ ବଡ଼
ପଥର କାଟବିା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। 18 ଶେଲାମନଙ୍କର ଓ
ହୀରମଙ୍କର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ବାବଲିୀୟ େଲାକମାେନ ପଥର ଗଡୁ଼କୁି
େଖାଦନ କେଲ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ କାଠ ଓ
ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

ଶେଲାମନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ କେଲ

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପେର
ଶେଲାମନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ଓ
ସବି୍ ନାମକ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ସମ୍ମାନାେଥର୍ 480 ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ଲାଗିଲା। 2

ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ େଯଉଁ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ ତାହାର
ଲମ୍ୱ ଷାଠିଏ ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ତରିିଶ୍ ହାତ ଥିଲା।
3 ଆଉ ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବାରଣ୍ତା, େକାଡ଼ଏି ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ
ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ଥିଲା। 4 ମନି୍ଦରର ଝରକାଗଡୁ଼କି ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। ଏ
ଗଡୁ଼କି ବାହାରକୁ ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ଓ ଭତିରକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା ଓ ଏଥିେର ଜାଲକିାମ
େହାଇଥିଲା। 5 ଶେଲାମନ ମନି୍ଦରର ମୂଖ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ଧାଡ଼େିର
େକାଠରୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହ ିେକାଠରୀଗଡୁ଼କି େଗାଟଏି ଉପେର ଆଉ
େଗାଟଏି ରହଲିା। େସହ ିଧାଡ଼ରି େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ତନି ିମହଲା ଉଚ୍ଚ ଥିଲା।
6 େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ମନି୍ଦରର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନୁ୍ତ େସଗଡୁ଼କିର
କଢ଼କିାଠଗଡୁ଼କି କାନ୍ଥ ଭତିରକୁ ଲାଗି ନ ଥିଲା। େସହ ିମନି୍ଦରର କାନ୍ଥଟି
ଉପରକୁ ସରୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େକାଠରୀକୁ ଲାଗିଥିବା କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି
ଏହାର ମୂଳ କାନ୍ଥରୁ ସରୁ ଥିଲା। ତଳ ମହଲାର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ପାଞ୍ଚ
ହାତ ଓସାର, ପ୍ରଥମ ମହଲାର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ଛଅ ହାତ ଓସାର ବଶିିଷ୍ଟ
ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମହଲାର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ସାତ ହାତ ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। 7 େସହି
ଗହୃର କାନ୍ଥ ନମିର୍ାଣେର ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ବ୍ୟବହୃତ େହାଇଥିଲା।
ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରସ୍ତରଗଡୁ଼କି ଖଣେିର କଟାଯାଇ ଥିବାରୁ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
ସମୟେର ହାତୁଡ଼ ିକିମ୍ୱା କଟାଳୀ ଆଦ ିଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉ ନ ଥିଲା।

8 ତଳ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ପ୍ରେବଶ ପଥ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଥିଲା। ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଘୂଣିର୍ତ େସାପାନ େଦଇ ମଧ୍ୟମ ଚଟାଣର େକାଠରୀଗଡୁ଼କୁି ଓ
ତୃତୀୟ ଚଟାଣର େକାଠରୀଗଡୁ଼କୁି ଯାଉଥିେଲ।

9 ଏହପିରି େସ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପନ କେଲ ଓ ଏରସ
କାଠର କଡ଼ ିଓ ପଟାଦ୍ୱ ାରା ମନି୍ଦରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 10 େସ ମଧ୍ୟ
ମନି୍ଦର ଗ୍ଭରିପେଟ େକାଠରୀ ନମିର୍ାଣର କାଯର୍୍ୟ େଶଷ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମହଲାର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। ଏରସ କାଠର କଡ଼କିାଠଗଡୁ଼କି
ମନି୍ଦରର କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିଲା।

11 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 12 “ତୁେମ୍ଭ ତ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କଲ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଧିି ଅନୁସାେର ପରିଗ୍ଭଳିତ େହବ, ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରକ୍ଷା କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରି ତଦନୁସାେର ଗ୍ଭଲବି
େତେବ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯାହା କହଅିଛୁ, େସହ ିବାକ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିସଫଳ କରିବୁ। 13 ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ
ମନି୍ଦରେର ବାସ କରିବା, େଯଉଁଟାକି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ନମିର୍ାଣ କରିଛ
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁା”

14 ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପନ କେଲ। 15

ମନି୍ଦରର ଭତିର ପାଖ ପଥର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଏରସ କାଠର ପଟାେର
ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଥିଲା। େଗାଟଏି ବ ିପଥର େଦଖାଗଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଥକୁ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିବା ଏରସ କାଠ ପଟାଗଡୁ଼କିେର ଫୁଲ ଓ ଲତାର ଛବି
େଖାଦନ କରାଗଲା। 16 େସହ ିମନି୍ଦରର ପଶ୍ଚାତ୍ଭାଗେର ଭତିରକୁ
େକାଡ଼ଏି ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟର ଏକ େକାଠରୀ ନମିିର୍ତ େହଲା ଓ ତା’ର ଚଟାଣରୁ
କାନ୍ଥର ଛାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏରସ କାଠର ପଟାେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହଲା। ଏହି
େକାଠରୀଟ ିମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନାମେର କଥିତ େହଲା। 17 ମହାପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େକାଠରୀ ମନି୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା ଓ ଏହା ଗ୍ଭଳିଶ୍
ହାତ ଲମ୍ୱ ଥିଲା। 18 େସହ ିଗହୃର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଏରସ କାଠର
କଳିକାେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହଲା ଓ ପଥର େଦଖାଗଲା ନାହିଁ। େସହି
କାନ୍ଥଗଡୁ଼କୁି ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିବା ପଟାଗଡୁ଼କିେର ଫୁଲ ଓ ଲତାର ଛବି
େଖାଦତି କରାଗଲା।

19 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସ୍ଥାପାନାେଥର୍ ମନି୍ଦରର ଭତିର ଭାଗେର
ଏକ େକାଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 20 ଏହ ିଗଭର୍ାଗାରଟ ିେକାଡ଼ଏି ହାତ
ଦୀଘର୍, େକାଡ଼ଏି ହାତ ଚଉଡ଼ା ଓ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। 21

ଶେଲାମନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଏହ ିେକାଠରୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। େସ
ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଧୂପେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହ ିେବଦଟି ିଏହ ିେକାଠରୀ
ସମ୍ମୁଖେର ନମିିର୍ତ େହଲା। ଏହାକୁ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆବୃତ କରାଗଲା ଓ ଏହାର
ଗ୍ଭରିପେଟ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଜଞି୍ଜରମାନ ଗଡୁ଼ାଇେଲ। କିରୁବଦୂତମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ େସହ ିଗଭର୍ାଗାରେର ରହଲିା ଓ େସଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଣି୍ତତ
େହଲା। 22 ସମଗ୍ର ମନି୍ଦରଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ମଣି୍ତତ େହଲା ଓ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଧୂପେବଦ ିମଧ୍ୟ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆଚ୍ଛାଦତି େହଲା।

23 ବେଢ଼ଇମାେନ ଜୀତ କାଠେର ଦଶ ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବଶିିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି
କିରୁବଦୂତଗଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େସହ ିପକ୍ଷବଶିିଷ୍ଟ କିରୁବଦୂତ ଦୁଇଟକୁି
େସହ ିମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କେଲ। 24 ଉଭୟ କିରୁବଦୂତ ଏକା
ପରି ଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ କିରୁବଦୂତଙ୍କର ଦୁଇଟ ିେଲଖାଏଁ ପକ୍ଷ ଥିଲା।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଲମ୍ୱ ଥିଲା ଓ ଏକ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଅନ୍ୟ
ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଶ ହାତ ଦୂରତା ଥିଲା। 27 େସହ ିକିରୁବଦ୍ୱୟ
ଗଭର୍ାଗାର ମଧ୍ୟେର ରଖାଯାଇଥିଲା। େସହ ିକିରୁବଦ୍ୱୟର ପକ୍ଷ ଏପରି
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିଲା େଯ େଗାଟଏିର ପକ୍ଷ ଏକ କାନ୍ଥକୁ ଓ ଅନ୍ୟଟରି ପକ୍ଷ
ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିଲା। ପୁଣ ିଗହୃ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ
ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିଲା। 28 େସହ ିକିରୁବ ଦୁଇଟ ିମଧ୍ୟ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଥିେଲ।

29 ମୂଖ୍ୟ େକାଠରୀର ଓ ଭତିର େକାଠରୀର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଗ୍ଭରିପାଖେର
କିରୁବଦୂତଗଣ, ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ଛବ ିେଖାଦତି
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େହାଇଥିଲା। 30 ଉଭୟ େକାଠରୀର ଚଟାଣ ମଧ୍ୟ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆବୃତ
େହାଇଥିଲା।

31 ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର କବାଟ ଜୀତ କାଠେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା,
ଦୁଆରବନ୍ଧଟରି ପାେଞ୍ଚାଟ ିପାଖ ଥିଲା। 32 ଏହରୂିେପ େସ ଜୀତ କାଠେର
ଦୁଇଟ ିକବାଟ କେଲ, ତହିଁ ଉପେର କିରୁବଦୂତଗଣ, ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଓ
ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିେଖାଦନ କେଲ ଓ ତାକୁ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଣ୍ତନ
କେଲ।

33 ମୁଖ୍ୟ େକାଠରୀର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରେର ଜୀତ କାଠର କବାଟ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। ଦୁଆରବନ୍ଧଟ ିବଗର୍ାକାର ଥିଲା। 34 ତତ୍ପେର େସ େଦବଦାରୁ
କାଠେର ଦୁଇଟ ିକବାଟ କେଲ। 35 ପ୍ରେତ୍ୟକ କବାଟର େଦାହରା ଥିଲା
ଓ ପ୍ରତ ିକବାଟେର କିରୁବଦୂତଗଣ, ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର
ଆକୃତ ିେଖାଦତି େହାଇଥିଲା ଓ େସହ ିେଖାଦତି ଆକୃତଗିଡୁ଼କୁି ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଣ୍ତନ କରାଗଲା।

36 ତା’ପେର େସ ଭତିର ଅଗଣା ଗ୍ଭରିପେଟ କାନ୍ଥ େଦେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
କାନ୍ଥ ତନି ିଧାଡ଼ ିକଟା ପଥରେର ଓ ଏକଧାଡ଼ ିଏରସ କାଠର କଡ଼େିର
କରାଗଲା।

37 ଶେଲାମନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ଓ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସ
ସବି୍ ମାସେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପିତ େହଲା। 38 ପୁଣି
ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍େର, ବୂଲ ନାମକ ବଷର୍ର ଅଷ୍ଟମ ମାସେର
ନରୂିପିତ ଆକୃତ ିଅନୁସାେର ସମୁଦାୟ ମନି୍ଦରର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
େହଲା। ଏହରୂିେପ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାେର ତାଙୁ୍କ ସାତ ବଷର୍ ଲାଗିଲା।

ଶେଲାମନଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ

ଅନନ୍ତର ରାଜା ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ନଜି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ
କେଲ ଯାହାକି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ତାଙୁ୍କ େତର ବଷର୍ ଲାଗିଥିଲା।
2 େସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ ତାହା “ଲବିାେନାନ୍ର

ଅରଣ୍ୟ-ଗହୃ” ନାମେର ନାମିତ େହଲା। ଏହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ଶେହ ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ
ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ତରିିଶ୍ ହାତ ଥିଲା। ଏହାର ଗ୍ଭରିଧାଡ଼ ିଏରସ
କାଠର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ଏରସ କାଠର କଡ଼ ିେଦଇ ତାହା ନମିର୍ାଣ କେଲ।
3 ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ପଞ୍ଚଗ୍ଭଳିଶ କଡ଼ ିଉପେର ଏରସ କାଠର
ଛାତ କେଲ, ପ୍ରତ ିଧାଡ଼େିର ପନ୍ଦରଟ ିେଲଖାଏଁ କଡ଼ ିଥିଲା। 4 ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପାଶ୍ୱର୍ କାନ୍ଥେର ତନି ିଧାଡ଼ ିଝରକା ଥିଲା ଓ ପରସ୍ପର େସଗଡୁ଼କି
ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ଥିେଲ। 5 ପ୍ରେତ୍ୟକର େଶଷେର ତେିନାଟ ିକବାଟ ଥିଲା।
ସବୁ କବାଟ େଖାଲା ଥିଲା ଓ ତା’ର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ବଗର୍ାକାର ଥିଲା।

6 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସ “ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ବାରଣ୍ତା” କେଲ। ଏହା ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ
ଦୀଘର୍, ତରିିଶ୍ ହାତ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା ଓ ବାରଣ୍ତାର ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭେର
ଭରାଦଆି ଯାଇଥିବା ପରଦା ଥିଲା।

7 େସ ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଏକ ସଂିହାସନ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ଏହାକୁ
“ନୟିମର ପ୍ରଶସ୍ତ ଗହୃ” କହେିଲ। େସହ ିେକାଠରୀ ଚଟାଣଠାରୁ ଛାତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏରସ କାଠର ପଟାେର ଆଚ୍ଛାଦତି ଥିଲା।

8 ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ବଗି୍ଭର ଗହୃର ଅଗଣା ଉପେର ଅବସି୍ଥତ
ଥିଲା। ଏହା ନୟିମ ପ୍ରଶସ୍ତଗହୃ ସଦୃଶ ନମିିର୍ତ େହଲା। େସ ମଧ୍ୟ ନଜିର
ଭାଯର୍୍ୟା, ଫାେରାର କନ୍ୟା ନମିେନ୍ତ େସହ ିନୟିମ ପ୍ରଶସ୍ତଗହୃ ପରି ଏକ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କେଲ।

9 ଏହସିବୁ ଅଟାଳିକାଗଡୁ଼କି ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଥରେର ନମିିର୍ତ େହଲା।
ଏହସିବୁ ପଥରଗଡୁ଼କି ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ ଆକାର ଅନୁସାେର କରତେର କଟାଗଲା।
େସଗଡୁ଼କିର ଆଗପଛ କଟାଗଲା। ଏହ ିପଥରଗଡୁ଼କି ମୂଳଦୁଆରୁ କାନ୍ଥର
ଶୀଷର୍ାଂଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର େହଲା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରେର
ତଆିରି େହଲା। 10 ପ୍ରଣ ିଭତିି୍ତମୂଳ ବୃହତ୍ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଥରେର ନମିିର୍ତ
େହଲା। େକେତକ ପ୍ରସ୍ତର ଦଶ ହାତ ଓ େକେତକ ଆଠ ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ
ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। 11 େସହ ିପ୍ରସ୍ତରର ଅଗ୍ରଭାଗେର ବହୁମୂଲ୍ୟ େଖାଦତି
ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଏରସ କାଠର କଡ଼ ିଥିଲା। 12 ପ୍ରାସାଦ ଅଗଣାର, ମନି୍ଦର

ଅଗଣାର ଓ ନାଟ ମନି୍ଦର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର କାନ୍ଥ ଥିଲା। େସହ ିକାନ୍ଥଗଡୁ଼କି
ତନିଧିାଡ଼ ିପ୍ରସ୍ତର ଓ ଏକଧାଡ଼ ିଏରସ କଡ଼ ିକାଠେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା।

13 ଅନନ୍ତର ରାଜା ଶେଲାମନ େଲାକ ପଠାଇ େସାରରୁ ହୀରମ୍ ନାମକ
ଏକ େଲାକକୁ ଅଣାଇେଲ। 14 ହୀରମ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ନପ୍ତାଲ ିବଂଶୀୟ ଏକ
ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର, ତା’ର ପିତା େସାର ନଗରର ଏକ କଂସାରି ଥିଲା।
ହୀରମ୍ ଜେଣ ନପିୁଣ ପିତ୍ତଳ କାରୀଗର ଥିଲା। ରାଜା ଶେଲାମନ େସହି
ଅଭଜି୍ଞ କାରୀଗରକୁ ପିତ୍ତଳ ତଆିରି କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

15 ହୀରମ୍ ଦୁଇଟ ିପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କଲା ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଠର
ହାତ ଓ େଗାେଲଇ ବାର ହାତ ଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭର ଭତିର ଫମ୍ଫା ଥିଲା ଓ
ପିତ୍ତଳ ତନି ିଇଞ୍ଚ ିବହଳର ଥିଲା। 16 ପୁଣ ିେସ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭର ମଥାନେର
େଦବା ପାଇଁ ଢ଼ଳା ପିତ୍ତଳର ଦୁଇ ମୁଣ୍ତାଳି କଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୁଣ୍ତାଳିର
ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। 17 େସ ମୁଣି୍ତକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି
ଲୁହାଜାଲ ିନମିର୍ାଣ କଲା। 18 େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାଲରି ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଧାଡ଼ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱାକୃତ ିନମିର୍ାଣ କଲା। ମୁଣ୍ତାଳିେର
ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂ ପ କଲା। 19 ବାରଣ୍ତାର ଗ୍ଭରି ହାତ ବଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ମଥାନେର
ମୁଣ୍ତାଳି ପୁଷ୍ପ କମର୍ ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। 20 ଆଉ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରି ଭାଗେର
ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ତାଳି ଥିଲା ଓ େସଗଡୁ଼କି ପାତ୍ର ଆକୃତ ିଜାଲରି ଉପରକୁ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ତାଳିେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଧାଡ଼ ିଧାଡ଼ ିେହାଇ 200ଟ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱାକୃତି
ଥିଲା। 21 ହୀରମ୍ େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟକୁି ମନି୍ଦରର ବାରଣ୍ତାେର ସ୍ଥାପନ
କଲା। େଗାଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରେର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭଟି
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ରହଲିା। ଦକି୍ଷଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ଯାଖୀନ୍ ଓ ବାମ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ
େବାୟସ୍ େଦଲା। 22 ପୁଣ ିେସ ପୁଷ୍ପାକୃତ ିମୁଣ୍ତାଳିକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ମଥାନ
ଉପେର ରଖିଲା। ଏହରୂିେପ ସ୍ତମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଲା।

23 ତା’ପେର େସ ଏକ କଂସାର େଗାଲାକାର କୁଣ୍ତ ତଆିରି କରି ତା’ର
ନାମ େଦଲା “ସମୁଦ୍ର ”। େସହ ିକୁଣ୍ତର ପରିଧି ତରିିଶ୍ ହାତ, ବ୍ୟାସ ଦଶ
ହାତ, ଗଭୀରତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। 24 େଚୗବାଗ୍ଭର ବାହାର କାନ୍ଥ
ଗ୍ଭରିପାଖେର ଏକ ଫନ୍ଦ ଥିଲା। ଫନ୍ଦ ତେଳ ଦୁଇଧାଡ଼ ିପିତ୍ତଳର ଲାଭା
ଥିଲା। େସହ ିଲାଭାଗଡୁ଼କି େଚୗବାଗ୍ଭ ସହତି ଏକ ଖଣ୍ତ କରି ନମିର୍ାଣ
କରାଯାଇ ଥିଲା। 25 ଏହ ିକୁଣ୍ତ ବାର େଗାଟ ିଷଣ୍ଢ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ
େହାଇଥିଲା। େସହ ିଷଣ୍ଢଗଡୁ଼କି ତନି ିଦଳେର ସଜା େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ମୁହଁ
ଗ୍ଭରିଦଗି ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣକୁ କରିଥିଲା। ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର
ପଶ୍ଚାତ୍ଭାଗ କୁଣ୍ତ ମଝ ିଆଡ଼କୁ ଥିଲା। କୁଣ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ରଖାଯାଇଥିଲା। 26 େସହ ିପାତ୍ରର େମାେଟଇ ଗ୍ଭରି ଅଙୁ୍ଗଳି ଥିଲା। ତା’ର
ଫନ୍ଦ କପର ଫନ୍ଦ ପରି କିଅବା ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡ଼ା ସଦୃଶ ଥିଲା। େସହି
େଚୗବାଗ୍ଭ 2000 ମହଣ ଧାରଣ କରୁଥିଲା।

27 ତା’ପେର ହୀରମ୍ ଦଶ େଗାଟ ିକଂସା ଶଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କଲା।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶଗଡ଼ର େଦୖଘର୍୍ୟ ଗ୍ଭରି ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ଭରି ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ତନିି
ହାତ ଥିଲା। 28 େସହ ିଶଗଡ଼ଗଡୁ଼କିର ଗଠନ ଚତୁଭୁର୍ଜାକାର ଓ େଫ୍ରମ୍
ମଝେିର ବଟି ଥିଲା। ଯଥା: େସ ସବୁର ମଧ୍ୟେଦଶ ଥିଲା ଓ େସହସିବୁ
ମଧ୍ୟେଦଶ ବଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। 29 ପୁଣ ିବଟିର ମଧ୍ୟବତ୍ତିର୍ େସହସିବୁ
ମଧ୍ୟେଦଶେର ସଂିହ, େଗାରୁ ଓ କିରୁବଦୂତମାେନ ଥିେଲ। ବଟି ଉପେର ଏକ
ବଇଠି ଥିଲା। ପୁଣ ିସଂିହ ଓ େଗାରୁମାନଙ୍କ ତେଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଯର୍୍ୟର ମାଳା
ଥିଲା। 30 ପ୍ରେତ୍ୟକ େବୖଠିକିର ଗ୍ଭେରାଟ ିପିତ୍ତଳମୟ ଚକ ଓ ପିତ୍ତଳର
ଅଖ ଗ୍ଭରିେକାଣେର ସ୍ଥାପିତ ଅବଲମ୍ୱନ ଥିଲା। େସହସିବୁ ଢ଼ଳାକମର୍ର
ଅବଲମ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତେଳ ଥିଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର ପାଶ୍ୱର୍େର ମାଳା
ଥିଲା। 31 ଉପେର ମାଠିଆ ପାଇଁ ଏକ ଥାକ ଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ୱ ଏକ
ହାତ ଥିଲା। ମାଠିଆର ମୁହଁ େଗାଲାକାର ଚତୁଃେଷ୍କାଣ ଥିଲା। ଏହାର ବ୍ୟାସ
େଦଢ଼ ହାତ ଥିଲା। େସହ ିଥାକେର କଂସାେର ବହୁତ ନକ୍ସା ଅଙ୍କା
ଯାଇଥିଲା। 32 େଫ୍ରମ୍ ତେଳ ଗ୍ଭେରାଟ ିଚକ ଥିଲା ଓ ଚକଗଡୁ଼କିର ବ୍ୟାସ
େଦଢ଼ ହାତ ଥିଲା। ଚକଗଡୁ଼କିର କାଠ େଗାଟଏି ଖଣ୍ତ ଥିଲା। 33 ଆଉ
େସହ ିଚକଗଡୁ଼କି ରଥର ଚକ ସଦୃଶ ଥିଲା। ତାହାର ଅଖ, େନମି, ନାଭ ିଓ
ଅର ସବୁ ଢ଼ଳା ପିତ୍ତଳେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା।

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 6:30 269 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 7:33



8

34 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଖଟୁଲରି ଗ୍ଭରି େକାଣେର ଗ୍ଭେରାଟ ିେଠସା ଥିଲା ଓ େସହି
େଠସାଗଡୁ଼କି ଖଟୁଲ ିସହତି ଏକ ଖଣ୍ତ େହାଇ ରହଲିା। 35 ଆଉ ପ୍ରତି
ଖଟୁଲ ିମୁଣ୍ତେର ଅଦ୍ଧର୍ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପିତ୍ତଲର େଗାଲାକାର େବଢ଼ା ଥିଲା। ଖଟୁଲି
ଉପରିସ୍ଥ ଅବଲମ୍ୱନ ଓ ମଧ୍ୟ େଦଶ ତାହା ସହତି ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। 36

େସଇ ଖଟୁଲରି ଓ େଫ୍ରମ୍ର ପାଶ୍ୱର୍େର କିରୁବଦୂତଗଣଙ୍କର, ସଂିହମାନଙ୍କର
ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଛବ ିେଖାଦତି େହାଇଥିଲା। ଏହସିବୁ ଛବଗିଡୁ଼କି
ଖଟୁଲରି ସବୁଆେଡ଼ େଖାଦତି କରାଯାଇ ଥିଲା ଓ ଖଟୁଲରି ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର
ଥିବା େଫ୍ରମ୍େର ଫୁଲସବୁ େଖାଦତି େହାଇଥିଲା। 37 ହୀରମ୍ ଦଶ େଗାଟି
ଖଟୁଲ ିନମିର୍ାଣ କଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଖଟୁଲରି ଆକୃତ ିଓ ଆକାର ସମାନ
ଥିଲା। କାରଣ ପିତ୍ତଳକୁ ତରଳାଇ େଗାଟଏି ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ାଳି େସ େସଗଡୁ଼କୁି
ନମିର୍ାଣ କରିଥିଲା।

38 େସ ଦଶ େଗାଟ ିଖଟୁଲ ିଉପେର ରହବିା ପାଇଁ ଦଶ େଗାଟି
ମାଠିଆ ନମିର୍ାଣ କଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ମାଠିଆର ବ୍ୟାସ ଗ୍ଭରି ହାତ ଥିଲା ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମାଠିଆ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ମହଣ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। 39 ପୁଣ ିେସ
ମନି୍ଦରର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାଞ୍ଚ ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାଞ୍ଚ ଖଟୁଲ ିରଖିଲା।
ଆଉ ଗହୃ ଦକି୍ଷଣପୂବର୍ େକାଣେର ସମୁଦ୍ର  ରୂପକ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲା। 40

ହୀରମ୍ ଏହସିବୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର, େଛାଟ କରଚୁଲ୍ଲ ୀ ଏବଂ େଛାଟ
ତାଟଆିଗଡୁ଼କି ନମିର୍ାଣ କଲା। େସ ଶେଲାମନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସମସ୍ତ ଜିନଷି
ତଆିରି ସମାପ୍ତ କଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ନମି୍ନ ତାଲକିା ମୁତାବକ
ଜିନଷି ନମିିର୍ତ େହଲା। ଯଥା:

2 େଗାଟ ିସ୍ତମ୍ଭ;
2 େଗାଟ ିେଗାଲାକାର ମଣ୍ତଳୀ, େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ଆବୃତ କରିବା
ପାଇଁ;
2 େଗାଟ ିଜାଲ;ି
400 େଗାଟ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଉଭୟ ଜାଲ ିନମିେନ୍ତ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାଲେିର
ଦୁଇଧାଡ଼ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱ ରହବି;
10 େଗାଟ ିଶଗଡ଼ରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶଗଡ଼େର େଗାଟଏି ପକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର
ରହବି;
ସମୁଦ୍ର  ପରି ଏକ ବଡ଼ କୁଣ୍ତ, ସମୁଦ୍ର  ଆକୃତ ିକୁଣ୍ତ ତେଳ ବାରଟ ିଷଣ୍ଢର
ଛବ;ି
ପାତ୍ରଗଡୁ଼କି, କରଚୁଲ୍ଲ ୀଗଡୁ଼କି ଏବଂ ତାଟଆିଗଡୁ଼କି ହୀରମ୍ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପାଇଁ ତଆିରି େହାଇଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କି ସୁନ୍ଦର ପିତ୍ତଳେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। 46 ଶେଲାମନ ସମସ୍ତ

ଜିନଷି ନମିର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ ପିତ୍ତଳକୁ ଓଜନ କେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ତା’ର
ପରିମାଣ ଏେତ ଅଧିକ ଥିଲା େଯ ତାହା ଓଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା।
ରାଜା ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଦାେର ସୁକ୍େକାତ ଓ ସତ୍ତର୍ନ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଚକି୍କଣ ଭୂମିେର
ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େସଗଡୁ଼କୁି ପିତ୍ତଳ ତରଳାଇ ଓ
ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ାଳି ତଆିରି କରାଗଲା।

48 ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପାଇଁ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ପାଇେଲ। ଏଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିିତ୍ତ ତଆିରି େହଲା। େସଗଡୁ଼କି
ଯଥା:

ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େବଦ,ି
ବେିଶଷ େରାଟ ିରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େମଜ,
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାେଞ୍ଚାଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦ୍ୱ ୀପରୁଖା ଓ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ପାେଞ୍ଚାଟ ିଦ୍ୱ ୀପରୁଖା ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦ୍ୱ ୀପ,
ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଫୁଲସବୁ, ଖାଣି୍ଟ ସୁନାର ଗ୍ଭମଚ ଓ ପାତ୍ରସବୁ ଯଥା, କଇଁଚ,ି
କୁଣ୍ତସବୁ, ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଏବଂ ଭତିର ପାଖର କବାଟ ପାଇଁ ଅଥର୍ାତ୍
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଓ ମନି୍ଦରର ମୂଖ୍ୟ େକାଠରୀର କବାଟ ପାଇଁ
ସୁବଣ୍ଣର୍ର କବ୍ଜା ନମିର୍ାଣ କେଲ।
51 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ରାଜା ଶେଲାମନ

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। େସ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗିର୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ,
ଯଥା: ରୂପା, ସୁନା ଓ ପାତ୍ରଗଡୁ଼କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର େକାଷାଗାରେର ରଖିେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରିେର ତାଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

ତା’ପେର ରାଜା ଶେଲାମନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ,
ବଂଶସମୂହର ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପରିବାରର
ମୁଖ୍ୟଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଡ଼କାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ଆସବିାକୁ

କହେିଲ। ଦାଉଦ ନଗରରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣବିାେର
େସମାନଙ୍କର େଯାଗଦାନ େସ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 2 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଗଣ
ବଷର୍ର ସପ୍ତମ ମାସେର ଏଥାନୀମ ନାମକ ଏକ ବେିଶଷ ପବର୍ ଦନିେର
ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।

3 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଉପସି୍ଥତ େହବାପେର
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ଉଠାଇେଲ। 4

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୁକି୍ତ ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ସହତି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଏବଂ
ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ପାତ୍ରଗଡୁ଼କି ଏବଂ ତାଟଆିଗଡୁ଼କି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ
ବହନ କରି େନେଲ। ଏହସିବୁ ବହଆିଣବିାେର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
େଲବୀୟମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 5 ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଲାେକ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଓ ଅେନକ
ଗାଈ ଓ େମଷ, ବଳିଦାନ କେଲ। େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣନ ଥିଲା।
6 ତତ୍ପେର ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନେର
ଅଥର୍ାତ୍ ମନି୍ଦରର ଗଭର୍ାଗାର ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନସ୍ଥ କିରୁବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷତେଳ
ରଖିେଲ। 7 କିରୁବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସମଗ୍ର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ଓ ସାଙ୍ଗୀ
ଉପରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। 8 ଆଉ େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ଏେତ ଦୀଘର୍ ଥିଲା
େଯ ତାହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ
େଦଖା ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବାହାରୁ େଦଖା ଯାଉ ନ ଥିଲା। େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ଅଛ।ି 9 େସହ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକେର େକବଳ ଦୁଇଟି
ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଥିଲା। େହାେରବ ନକିଟେର େମାଶା ଏହ ିଫଳକ ଦୁଇଟକୁି
ରଖିଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାରି
ଆସଥିିେଲ। େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେହାେରବେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କ
ପାଇଁ ନୟିମ କରିଥିେଲ।

10 ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ରଖି
ସାରିଲା ପେର ବାହାରି ଆସେିଲ, ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର େମଘେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 11 ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ
କାରଣ ମନି୍ଦରଟ ିେମଘେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାେର ପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଥିଲା। 12 ତା’ପେର ଶେଲାମନ କହେିଲ,
“ଆକାଶକୁ ଆେଲାକିତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୂଯର୍୍ୟକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସ େଘାର ଅନ୍ଧକାର େମଘେର ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ।
13 ଚରିଦନି ପାଇଁ ବାସ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ମୁଁ ଏକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ।ି”
14 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଗଣ େସଠାେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଥିେଲ।

ରାଜା ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବୁଲାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ। 15 ତା’ପେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏକ ଦୀଘର୍ ପ୍ରାଥର୍ନାେର
କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଯାହା େସ େମାର
ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେିଜ ପୂରଣ କରିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ। 16 ‘ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିାଠାରୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିସହରକୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଆମ୍ଭର ନାମର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ମେନାନୀତ କଲୁ ନାହିଁ, କି ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର େନତା ପାଇଁ
ମେନାନୀତ କଲୁ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛୁ େଯଉଁଠାେର ଆେମ୍ଭ ସମ୍ମାନତି େହବା ଓ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।’
17 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ େମାର ପିତା ଦାଉଦ ବେିଶଷ ଭାବେର ମନସ୍ଥ କରିଥିେଲ।
18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଆମ୍ଭର ସମ୍ମାନାେଥର୍

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 7:34 270 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8:18



ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଇଚ୍ଛା
ଉତ୍ତମ ଅେଟ। 19 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର
ଔରସଜାତ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ।’
20 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଆଜି ସଫଳ େହାଇଛ,ି କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପଦେର
ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହଲ ିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ସମ୍ମାନାେଥର୍ େସହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କଲ।ି 21

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା
େବେଳ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିେଲ ତାହା ଏହ ିନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି େସହ ିନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏକ
ସ୍ଥାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ନରୂିପଣ କରିଅଛ।ି”

22 ତା’ପେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା
େହେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ। େସ
ସ୍ୱଗର୍ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କେଲ। 23 ଏବଂ କହେିଲ,
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗର୍ କି ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ େକହ ିନାହାନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି
ଏକ ନୟିମ କରିଥିଲ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ନୟିମ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ଅନୁସରଣ
କରନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥାଅ। 24 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାର େସବକ, େମାର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ, ତାହା
ପାଳନ କରିଅଛ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ମୁଖେର ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ, ଏହା
ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ତୁମ୍ଭର ମହାନ ଶକି୍ତବଳେର ତାହା ପୂରଣ
କରିଅଛ। 25 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପିତା ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଥିିଲ,
‘ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ନୟିମକୁ
ଅନୁସରଣ କରୁଅଛ, ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାେନ େସହପିରି କରନି୍ତ ଓ ସତକର୍ତା
ଭାବେର ଆମ୍ଭକୁ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ , େତେବ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂିହାସନେର ତୁମ୍ଭ
ବଂଶରୁ ହିଁ ସବର୍ଦା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କରିେବ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସହ ିବାକ୍ୟ ଏେବ ସଫଳ କର।’
26 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ ିେମା’
ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ ତାହା ଗ୍ଭଲୁରଖ।
27 “କିନୁ୍ତ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏହି
ପୃଥିବୀେର ବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଦୟାକରି େଦଖ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ ଓ
ସ୍ୱଗର୍ର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାରିବ,
େତେବ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ଏକ େଛାଟ ଗହୃ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି
ପାରିବ? 28 ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଆଜି
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କରି ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି େଯେହତୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତେିର ମେନାେଯାଗ କର। 29

ଦୟାକରି ଏହ ିମନି୍ଦର ଉପେର ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦବିାରାତ୍ର ମୁକ୍ତ ଥାଉ। ଯାହାକି
ତୁେମ୍ଭ କହଥିିଲ, ‘େମାର ନାମ େସଠାେର ସମ୍ମାନି୍ୱ ତ େହବ।’ ଦୟାକରି
ଶୁଣବିା େଲାକକୁ କୃପା କର। ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଦାସଗଣ କୃତଜ୍ଞଭାବେର ଏହି
ମନି୍ଦରେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛନି୍ତ। 30 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସେିବ ଓ ବନିତ ିକରିେବ,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ମେନାେଯାଗ ପୂବର୍କ ଶୁଣ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ଆପଣଙ୍କ
ନବିାସଭୂମି ସ୍ୱଗର୍। ଆେମ୍ଭ ବନିତ ିକରୁଅଛୁ େସହଠିାେର ଥାଇ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା
ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର।
31 “ଯଦ ିେକହ ିନଜି ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିପାପ କେର େତେବ
ତାକୁ ଏହ ିମନି୍ଦରର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ। ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଜଣକ
େସହ ିଭୁଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଜଣକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶାପ େଦବ। 32 େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ନଷି୍ପତି୍ତ କର। ଯଦ ିେସ େଦାଷ କରିଥାଏ
େତେବ େସ େଦାଷୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି ହୁଏ, େସଇ ଅନୁସାେର ତାକୁ ଦଣ୍ତ
ଦଅି। ଯଦ ିେସ ନେିଦ୍ଧର୍ାଷ େତେବ, ତା’ର ଧାମିର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ
ପୁରସ୍କତୃ କର।

33 “ସମୟ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିେବ ଓ େସଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ େହେବ। ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
େଫରି ଆସ ିତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଉତ୍ସଗିର୍କୃତ ଭାବେର କରନି୍ତ ଓ ଏହି
ମନି୍ଦରେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। 34 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର
ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର ଓ
େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସମାନଙୁ୍କ
େସଠାକୁ ପୁନବର୍ାର େଫରାଇ ଆଣ।
35 “ସମୟ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବା େହତୁ
େସମାନଙ୍କର ଭୂମିେର ବୃଷି୍ଟପାତ ବନ୍ଦ କରିବ। ତା’ପେର େସମାେନ
ମନି୍ଦରେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ ଏବଂ ଏଥିରୁ େଫରି ଆସେିବ କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଇଛ। 36 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା
ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
େସବକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର। ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ ଭାବେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ
ଧାରଣ କରିବାେର ଶିକ୍ଷା ଦଅି ଓ ତା’ପେର ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ଦୟାକରି ବୃଷି୍ଟ
କରିବାକୁ କୃପା କର। ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିଲ।
37 “େଯେବ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ହୁଏ, େଯେବ ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ସବୁ
ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପଙ୍ଗପାଳ ଓ କୀଟ ଦ୍ୱ ାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଦ୍ୱ ାରା ନଗର
ସମୂହ ଆକ୍ର ମିତ େହାଇ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ େଯେବ ତୁମ୍ଭର େଲାେକ
େରାଗାକ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ। 38 େଯେତେବେଳ ଏହା ଭତିରୁ େକୗଣସ ିଘଟଣା
ଘେଟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ତୁମ୍ଭର େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର ନଜିର ପାପ
ପାଇଁ ଦୁଃଖ କେର ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ହାତ ଏହ ିମନି୍ଦର ଆଡ଼କୁ ବେଢ଼ଇ
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। 39 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କର।
େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଲାକମାେନ କ’ଣ ଚନି୍ତ ା କରୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େସଇ
ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତର ବଗି୍ଭର କର ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ବଗି୍ଭରେର ସାଧୁତା
େଦଖାଅ। 40 ତାହା କର ତାହାେହେଲ େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ
କରିେବ ଓ ଭକି୍ତ କରିେବ େଯଉଁ ଭୂମିେର େସମାେନ ବାସ କରୁଛନି୍ତ , େଯଉଁ
ଭୂମିକୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙୁ୍କ େଦଇଥିଲ।
41 “େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ନୁହନି୍ତ , ଦୂର େଦଶର େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭର ମହମିା ଓ େଗୗରବ ବଷିୟେର ଶୁଣେିବ। େସମାେନ ଏହ ିମନି୍ଦରକୁ
ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସେିବ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। 43 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନବିାସଭୂମି
ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ; େସହ ିବେିଦଶୀ େଲାକମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ଫଳ ଦଅି; ତାହାେହେଲ େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ ଓ ଭକି୍ତ କରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ
ସ୍ଥାନେର ସବୁେଲାକ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମାନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରିଛ ିେବାଲ ିଜାଣେିବ।
44 “େକେବ େକେବ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶେର ଶତ୍ରୁ  ବପିକ୍ଷେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିମେନାନୀତ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମାନାେଥର୍ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। 45

େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନବିାସଭୂମି ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା
ଶୁଣ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଫଳ ଦଅି।
46 “ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ସମୟ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିେବ। ମୁଁ ଏହା ଜାେଣ କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପାପ କରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପରାଜିତ କରାଇବ। େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି ଦୂର େଦଶକୁ
େନଇଯିେବ। 47 େସହ ିଦୂର େଦଶେର ବନ୍ଦୀରୂେପ ଥିବା େବେଳ, ଯଦି
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ ପାଇଁ େସଠାେର ଅନୁତାପ କରନି୍ତ ଏବଂ
ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ପାପ କଲୁ, ବପିଥଗାମୀ େହଲୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟ େହଲୁ।’
48 ଯଦ ିେସହ ିବନ୍ଦୀମାେନ େସହ ିଦୂର େଦଶେର େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ
ସହକାେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରନି୍ତ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ
େଦଇଥିବା େଦଶକୁ, ତୁମ୍ଭର ମେନାନୀତ ନଗରକୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ମୁଁ
କରିଥିବା ମନି୍ଦରକୁ େଫରି ଆସନି୍ତ। 49 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ
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େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଶୁଣ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ କର। 50

ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଥିବା ତୁମ୍ଭର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ବମିୁଖ େହାଇଥିବା େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର। େସମାନଙ୍କର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହବାକୁ ଦଅି। 51 ମେନରଖ େଯ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଅିଛ। ଏହା ଏପରି ସଦୃଶ୍ୟ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଗରମ ଚୁଲ୍ଲ ୀରୁ
ଟାଣ ିଆଣ ିରକ୍ଷା କରିଅଛ।
52 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ଦୟାକରି େମାର ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ। େସମାେନ େଯେତେବେଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ,
େସ ସମୟେର ତାହା ଶୁଣ। 53 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ସମୟେର
ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିଲ େଯ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବେିଶଷ
େଲାକ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଦଶଠାରୁ ପୃଥକ କରିଅଛ।”

54 ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ରାଜା ଶେଲାମନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର
ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିଓ ସ୍ୱଗର୍ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କେଲ। ତା’ପେର େସ ଛଡି଼ା
େହେଲ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ସମାପ୍ତ କେଲ। 55 ତତ୍ପେର େସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି ଏହା କହେିଲ,
56 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆପଣାର ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ପ୍ରଶଂସତି ହୁଅନୁ୍ତ; େସ େମାଶାଙୁ୍କ
େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତଜି୍ଞାଗଡୁ଼କିର େଗାଟଏି
େହେଲ ବଫିଳ େହାଇ ନାହିଁ। 57 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃ େଲାକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯପରି ଥିେଲ, େସହପିରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରୁହନୁ୍ତ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ କି
ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଆନୁ୍ତ ନାହିଁ। 58 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ିେଯ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆନୁଗତ୍ୟ ରହବୁି। ବଶି୍ୱସ୍ତଭାବେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ, ଆେଦଶ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ
ଦଆିଯାଇଥିଲା, େସଗଡୁ଼କି ପାଳନ କରି ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିବୁ। 59 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ଅନୁେରାଧ ସବର୍ଦା ମେନ ରଖିବାକୁ, ଦନି ଓ ରାତ ିଆମ୍ଭ ପାଇଁ
ଏହସିବୁ କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କର େସବକ ଓ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ େନବାକୁ ଆଗ୍ରହପୂଣ୍ଣର୍ ସହତି ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଅଛ।ି 60 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା
ଅନ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ଜାଣେିବ। 61 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ ହୁଅ। ତାଙୁ୍କ
ସବର୍ଦା ଅନୁସରଣ କରିବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କର। ବତ୍ତର୍ମାନ ପରି ଭବଷି୍ୟତେର ପାଳନ କରିବାକୁ
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ସି୍ଥର କର।”

62 ଅନନ୍ତର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 63 ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ େଲାକମାେନ 22,000 ଗାଈ ଓ 120,000
େମଷ ସହଭାଗିତାର ବଳି ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଏହରୂିେପ ରାଜା ଓ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

64 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସହ ିଦନି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ପବତି୍ର କେଲ; କାରଣ େସଠାେର େସ େହାମବଳି, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ସହଭାଗିତାର ବଳିର େମଦ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। େଯେହତୁ େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େମଦ ଧରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅତ ିେଛାଟ ଥିଲା।

65 େସ ସମୟେର ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ
ବରିାଟ ସମାଜ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ହମାତର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର ଦଗି
ମଧ୍ୟେଦଇ ଦକି୍ଷଣେର ମିଶରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିପବର୍ ଚଉଦ ଦନି ଯାଏ ପାଳନ କେଲ। 66 ଅଷ୍ଟମ
ଦନିେର ଶେଲାମନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦେଲ। ସମସ୍ତ େଲାେକ

ରାଜାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ େସମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଗେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର
ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ନଜିର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିେଯଉଁସବୁ
ମଙ୍ଗଳବଧିାନ କେଲ, ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ପୁନବର୍ାର ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ

ଅନନ୍ତର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର, ରାଜଗହୃ ଓ ନଜି
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସମସ୍ତ ଜିନଷିର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କେଲ। 2

ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଗିବେିୟାନେର ଦଶର୍ନ
େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଆଗ୍ରହ ଭାବେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିକରିଅଛ, ତାହା
ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ। ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ସଦାକାଳ ସମ୍ମାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିେଯଉଁ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର କଲୁ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ କଥା େଦଇଅଛୁ େଯ, ଆମ୍ଭର ଧ୍ୟାନ ଓ େପ୍ରମ ମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିରହବି।
4 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ମନପ୍ରାଣ େଦଇ ଭକି୍ତ ଓ ସାଧୁତାର
ସହତି ଆମ୍ଭର େସବା କରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସହ ିପରି କର ଏବଂ ଆମ୍ଭର
ନୟିମ ଓ ଆେମ୍ଭ େଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମାନ। 5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଏହସିବୁ କର, ତୁମ୍ଭର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତୁମ୍ଭ
ବଂଶର ଜେଣ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକ େହବ। ତଦ୍ନୁସାେର ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲେର ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନ ଚରିଦନି ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିବା।
6 “ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ଯଦ ିଆମ୍ଭକୁ ଅନୁସରଣ
କରିବାେର ବଫିଳ ହୁଅନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଓ ନୟିମ ମାନବିାକୁ ଯତ୍ନ ନ
କରନି୍ତ , ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର କି ପ୍ରତମିାର େସବାକର
ଓ ପ୍ରଣାମ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୂମିରୁ ବତିାଡ଼ତି
କରିବା, ଯାହା ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣା ନାମ ନମିେନ୍ତ
େଯଉଁ ମନି୍ଦର ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର କଲୁ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ମୁଖେର ଉପହାସର
ଉଦାହରଣ େହବ। 8 ଏହ ିମନି୍ଦର ଧ୍ୱଂସ େହବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଏହା
େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେବ ଓ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏହ ିଭୂମି ଓ ଏହି
ମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିଏପରି ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କେଲ?’ 9 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ଉତ୍ତର େଦଇ ଥାଆେନ୍ତ, ‘ଏହା ଘଟଲିା କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, ଯିଏ କି େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ
ତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଉପାସନା ଓ ପ୍ରଣାମ କେଲ। ଏହି
କାରଣ େଯାଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ କାଯର୍୍ୟ
ଘଟାଇେଲ।’”

10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ ରାଜଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଲାଗିଲା। 11 େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ପେର ରାଜା ଶେଲାମନ
େସାରର ରାଜା ହୀରମଙୁ୍କ ଗାଲଲିୀ େଦଶସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ନଗର େଦେଲ। େସ
ତାଙୁ୍କ ଏହ ିନଗରଗଡୁ଼କି େଦେଲ, କାରଣ ହୀରମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ
ରାଜଗହୃ ନମିର୍ାଣେର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିେଲ। େସ ଶେଲାମନଙୁ୍କ
ଏରସ କାଠ, େଦବଦାରୁ କାଠ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଯାଗାଇ ଥିେଲ। 12 ହୀରମ୍
ଶେଲାମନଙ୍କ ଦତ୍ତ ନଗରଗଡୁ଼କୁି େଦଖିବାକୁ େସାରରୁ ଆସେିଲ, ମାତ୍ର
େସସବୁ ତାହାର ସେନ୍ତାଷଜନକ େହଲା ନାହିଁ। 13 େତଣୁ େସ କହଲିା,
“େହ େମାର ଭାଇ, ଏସବୁ କି ନଗର େମାେତ େଦଇଅଛ?” ପୁଣ ିେସ
େସହସିବୁର ନାମ କାବୁଲ େଦଶ େଦଲା, ଅଦ୍ୟାପି େସ େଦଶର ନାମ
କାବୁଲ ଅଛ।ି 14 ପୁଣ ିହୀରମ୍ 120 େତାଳା ସୁନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଥିେଲ।

15 ଶେଲାମନ ଦାସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ ରାଜଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିେଲ। ତତ୍ପେର େସ ମିେଲ୍ଲ ା, ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର,
ହାତ୍େସାର, ମଗିେଦ୍ଦା ଓ େଗଷର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବାେର େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ।
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16 ପୂେବର୍ ମିଶରର ରାଜା େଗଷର୍ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ
ତାକୁ େପାଡ଼ ିେଦେଲ। େସ ତନି୍ନ ବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।
ଶେଲାମନ ଫାେରାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କେଲ ଓ ଫାେରା େଯୗତୁକ ସ୍ୱରୂପ
େସହ ିନଗରକୁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦାନ କେଲ। 17 ଶେଲାମନ େଗଷର୍ ଓ
ଅଧଃସି୍ଥତ େବୖେଥାେରାଣ ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 18 େସ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବାଲତ୍ ଓ ତାଦେମାର ସହର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 19 ରାଜା
ଶେଲାମନ ଶସ୍ୟ ଓ ଜିନଷି ଗଚ୍ଛତି ରଖିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ତାର ନଗର, ରଥପାଇଁ
ନଗର ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ଯିରୁଶାଲମେର, ଲବିାେନାନ୍େର ଓ ତାଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ େଦଶ ବ୍ୟତୀତ େସ
ଯାହା ଇଚ୍ଛା କେଲ, ତାହା ନମିର୍ାଣ କେଲ।

20 େସ େଦଶେର େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ। ଏପରିକି
ଇେମାରୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଥିିେଲ। 21 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ କ୍ଷମ
େହାଇ ନ ଥିେଲ। ମାତ୍ର ଶେଲାମନ େସମାନଙୁ୍କ େବଠିକମର୍ କରିବାକୁ
ଦାସରୂେପ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। ଅବଧି େସମାେନ ଦାସ େହାଇ ରହଛିନି୍ତ। 22

ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଲାମନ କାହାରିକୁ ଦାସ କେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ େଯାଦ୍ଧା, ରାଜଭୃତ୍ୟ, ଅଧିପତ,ି େସନାପତ,ି ରଥାେରାହୀ ଓ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 23 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 550 ଜଣ
ଶେଲାମନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟର ପରିଦଶର୍କ ଥିେଲ। ଏହ ିପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ
ଶେଲାମନଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ।

24 ମାତ୍ର ଫାେରାର କନ୍ୟା ଦାଉଦ ନଗରରୁ ଆସ ିଶେଲାମନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ନମିିର୍ତ ବୃତତ୍ ପ୍ରାସାଦେର ବାସ କେଲ। ତା’ପେର ଶେଲାମନ ମିେଲ୍ଲ ା
ନମିର୍ାଣ କେଲ।

25 ପୁଣ ିଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସ ବଷର୍େର
ତନିଥିର ଧୂପ ଜଳାଇେଲ, େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

26 ଅନନ୍ତର ଶେଲାମନ ରାଜା ଇେଦାମ େଦଶେର େଲାହତି ସାଗର
ତୀରସ୍ଥ ଏଲତ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଇତ୍ସେିୟାନ େଗବରେର ଜାହାଜମାନ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 27 ପୁଣ ିହୀରମ୍ େସହ ିଜାହାଜେର ଶେଲାମନଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ
ସହତି ସାମୁଦି୍ର କ କମର୍େର ନପିୁଣ ଆପଣା ଦାସ ନାବକିମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
28 ଆଉ େସମାେନ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ 420 ତାଳନ୍ତ ସୁନା
ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।

ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସେିଲ

ଅନନ୍ତର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପି୍ରୟ ଶେଲାମନଙ୍କ
ସୁଖ୍ୟାତ ିଶୁଣ ିକଠିନ ପ୍ରଶ୍ନଦ୍ୱ ାରା ତାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଆସେିଲ। 2 ଶିବାର ରାଣୀ ବହୁ ଦାସଦାସୀଙ୍କ ଗହଣେର

ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସବିା େବେଳ ସଙ୍ଗେର ଓଟ ପୃଷ୍ଠେର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ବଭିନି୍ନ
ରତ୍ନ ଓ ବହୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆଣ ିଶେଲାମନଙୁ୍କ େଭଟେିଲ ଓ ଆପଣାର
ମେନାନୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ। 3 ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଲ। ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ କଠିନ ନ ଥିଲା। 4 ଶିବାର ରାଣୀ ଜାଣେିଲ ଶେଲାମନ
ଅତ ିଜ୍ଞାନୀ ଓ େସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରାସାଦ େଦଖିେଲ। 5 ରାଣୀ
ରାଜାଙ୍କର େଟବୁଲେର ଭନି୍ନ  ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଗଣ,
େସମାନଙ୍କର େସବା, େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କର କପ୍ ବାହକଗଣ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ରାଜା ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିବା େନୖେବଦ୍ୟ େଦଖି ‘ସ୍ତମ୍ଭିଭୁତ
େହାଇଗେଲ।’

6 େସ ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ନଜି େଦଶେର ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ
କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯାହା ଶୁଣଥିିଲ,ି ତାହା
ସତ୍ୟ। 7 ମୁଁ ଆଖିେର ନ େଦଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିଲ ିନାହିଁ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ସବୁ ନଜି ଆଖିେର େଦଖିଅଛ।ି ଯାହାସବୁ ମୁଁ ଶୁଣଥିିଲ,ି
ତୁଳନାତ୍ମକ ମୁଁ ତାହା ପାଇଛ,ି ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ମୁଁ ଏଠାେର ଯାହା େଦଖୁଛି
ବହୁତ ବଡ଼ ଅେଟ। ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଓ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟର କଥା ଯାହା େମାେତ

େଲାକମାେନ କହଥିିେଲ, ତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। 8 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ବାସ୍ତବେର ଭାଗ୍ୟବାନ୍, ତୁମ୍ଭ ଉପସି୍ଥତେିର ରହ ିଜ୍ଞାନର
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ଓଠରୁ ଶୁଣନି୍ତ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। େସ ଆପଣଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର
ବସାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଚରିକାଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। େତଣୁ େସ ଉଚତି୍ ବଗି୍ଭର ଓ ନ୍ୟାୟ
କରିବାକୁ ଆପଣଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ।”

10 େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ରାଜାଙୁ୍କ 120 ତାଲନ୍ତା ସୁବଣ୍ଣର୍ େଦେଲ, େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ମଧ୍ୟ
ତାଙୁ୍କ ବହୁ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ରତ୍ନ େଦେଲ। ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙୁ୍କ
େଯଉଁ ପରିମାଣର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ରତ୍ନ େଦେଲ ଏେତ ପରିମାଣର େକହି
ଇସ୍ରାଏଲକୁ େକେବ େଦଇ ନ ଥିେଲ।

11 ହୀରମଙ୍କର ଜାହାଜେର ଓଫୀରରୁ ସୁନା ଆସଥିିଲା, େସହସିବୁ
ଜାହାଜେର ମଧ୍ୟ ଓଫୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଚନ୍ଦନ କାଠ ଓ ରତ୍ନ ଆସଲିା। 12

େସହ ିଚନ୍ଦନ କାଠେର ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଓ ରାଜ ଗହୃର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ
ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀଣା ଓ େବେହଲା ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ
କାଠ େକହ ିେକେବ ପୂବର୍ରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଣ ିନ ଥିେଲ ଏବଂ ତା’ପରଠାରୁ
େକହ ିେସହପିରି ଚନ୍ଦନକାଠ ପୁନବର୍ାର େଦଖି ନ ଥିେଲ।

13 ତତ୍ପେର ଶେଲାମନ ରାଜା ଶିବାର ରାଣୀଙୁ୍କ ରାଜ େଯାଗ୍ୟ
ଉପହାରମାନ େଦେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ମାଗିବାନୁସାେର େସ ସମସ୍ତ
ଜିନଷି େଦେଲ। ଏହା ପେର ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ସ୍ୱେଦଶକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

14 ପ୍ରତ ିବଷର୍ ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ 666 େତାଳା ସୁନା
ଆସୁଥିଲା। 15 କାଗର୍ ଜାହାଜର ସୁବଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ଶେଲାମନ ମିଶି୍ରତ
ରାଜାଗଣଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ବଣକିମାନଙ୍କ
ବ୍ୟବସାୟରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାଇେଲ।

16 େସ ମଧ୍ୟ ପିଟା ସୁନାେର 200 ବଡ଼ ଢ଼ାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ପ୍ରତି
ଢ଼ାଲେର 600 େଶକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। 17 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ପିଟା
ସୁନାେର 300 େଛାଟ ଢ଼ାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଓ ପ୍ରତ ିଢ଼ାଲେର 300 େସର
ସୁନା ଲାଗିଲା। ରାଜା େସ ସବୁକୁ ଲବିାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ନାମକ ଗହୃେର
ରଖିେଲ।

18 ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହାତୀ ଦାନ୍ତେର ଏକ ବଡ଼ ସଂିହାସନ ନମିର୍ାଣ କରି
ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଛାଉଣ ିକେଲ। 19 େସହ ିସଂିହାସନକୁ ଯିବାକୁ
ଛଅଟ ିପାବଛ ଥିଲା, େସହ ିସଂିହାସନ ଉପରି ଭାଗର ପଛଆେଡ଼
େଗାଲାକାର ଥିଲା। ଆସନର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଲମି୍ୱତ ଥିଲା ଓ
େସହ ିଲମି୍ୱଥିବା ହସ୍ତ ନକିଟେର ଦୁଇଟ ିସଂିହମୂତ୍ତିର୍ ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। 20

ଆଉ େସହ ିଛଅ ପାବଛ ଉପେର ପ୍ରତ ିପାବଛର ଦୁଇ ପାଖେର ଦୁଇଟି
େଲଖାଏ ସଂିହମୂତ୍ତିର୍, ଏହପିରି ବାର ସଂିହମୂତ୍ତିର୍ ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। ଏପରି
ସଂିହାସନ େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ନ ଥିଲା।

21 ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାନପାତ୍ର ସୁନାେର ତଆିରି
େହାଇଥିଲା। ଲବିାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ େକାଠାର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ଥିଲା। ରୂପାର େକୗଣସ ିଜିନଷି ରାଜପ୍ରାସାଦେର ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟେର
ଏେତ ସୁନା ଥିଲା େଯ ରୂପାକୁ େକହ ିପଗ୍ଭରୁ ନ ଥିେଲ।

22 ହୀରମଙ୍କ ଜାହାଜ ସହତି ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ବାଣଜି୍ୟ ଜାହାଜ
ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତ ିତନି ିବଷର୍େର ଥେର ସୁନା, ରୂପା,
ହସ୍ତୀଦାନ୍ତ, ବାନର ଓ ମୟୂର େନଇ ଆସୁଥିଲା।

23 ଶେଲାମନ ପୃଥିବୀର ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ ରାଜା ଥିେଲ। କାରଣ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର
ଓ ଧନେର ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ େକୗଣସ ିରାଜା ନ ଥିେଲ। 24 ଅଧିକନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିଜ୍ଞାନର
କଥା ଶୁଣବିାକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ ଆସେିଲ। 25 ପ୍ରତ ିବଷର୍
ସାକ୍ଷାତକାରୀମାେନ କିଛନିା କିଛ ିେଭଟ ିଆଣ ିରାଜାଙୁ୍କ େଦଖା କରୁଥିେଲ।
େସମାେନ ରୂପାପାତ୍ର, ସୁନାପାତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଶ୍ୱ ଓ
ଖଚର େଭଟ ିଆଣୁଥିେଲ।

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 9:16 273 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 10:25
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26 ଏହପିରି ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ବହୁତଗଡୁ଼ଏି ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ
େହାଇଗେଲ। ତାଙ୍କର 1400 ରଥ ଓ 12,000 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ। େସ
ତାଙ୍କର ରଥଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େସ କିଛ ିରଥ
ଯିରୁଶାଲମ ନଗରେର ରଖିେଲ। 27 ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ
କରି ଗଢ଼େିଲ। ଯିରୁଶାଲମ ନଗରେର ରୂପା ସାଧାରଣତ ପଥର, ଇଟା
ସଦୃଶ୍ୟ େହଲା। ପ୍ରାଚୁଯର୍୍ୟ େହତୁ ଏରସ କାଠକୁ ନମି୍ନ ଭୂମିସ୍ଥ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ
ତୁଲ୍ୟ କେଲ। 28 ଶେଲାମନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ବଣକିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମିଶରରୁ ଓ କୁ୍ୟଏରୁ ଅଣାଗଲା, େଯଉଁମାେନ କି େସଗଡୁ଼କି େସଠାରୁ
କିଣଥିିେଲ। 29 ମିଶରର ଏକ ଏକ ରଥର ମୂଲ୍ୟ 600 େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା
ଥିଲା ଓ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଅଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ 150 େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଥିଲା। ରାଜା
ଶେଲାମନ େସହ ିରଥ ଓ ଅଶ୍ୱକୁ ହତି୍ତୀୟ ଅରାମୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ବକିି୍ର  କେଲ।

ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କର ଅେନକ ପତ୍ନୀ

ଶେଲାମନ ବହୁ ରମଣୀଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ, େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶର ନ ଥିେଲ। େସ ରାଜା ଫାେରାର କନ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ
ହତି୍ତୀୟ, େମାୟାବୀୟ, ଅେମ୍ମାନୀୟ, ଇେଦାମୀୟ ଓ

ସୀେଦାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇେଲ। 2 ଏହା ପୂବର୍ରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରିଥିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶର
କନ୍ୟାଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ନଜିର ସାଥୀମାନଙୁ୍କ
ଅନ୍ୟ େଦବା େଦବୀର ଉପାସନା ପାଇଁ ଆକଷିର୍ତ କରି ପାରନି୍ତ।” ମାତ୍ର
ଶେଲାମନ େସମାନଙ୍କ ସହତି େପ୍ରମ କେଲ। 3 ଶେଲାମନଙ୍କର 700
ରାଜପତ୍ନୀ ଥିେଲ। ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର କନ୍ୟା
ଥିେଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର 300 ଉପପତ୍ନୀ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାେନ ତାଙୁ୍କ
ବପିଥଗାମୀ କରାଇେଲ। 4 ଶେଲାମନ େଯେତେବେଳ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ
ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାର ପ୍ରଭାବ
ପକାଇେଲ। ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି େସ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ ନାହିଁ। 5 ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ
େଦବତା ଅଷ୍ଟାେରାତକୁ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ ମିଲ୍କମର
ଉପାସନା କେଲ। 6 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ଶେଲାମନ
ତାହା ହିଁ ଅନୁସରଣ କେଲ। େସ ନଜି ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ।

7 ଶେଲାମନ ଯିରୁଶାଲମର ପରବତ୍ତର୍ୀ ପବର୍ତେର େମାୟାବର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କେମାଶ୍ ମୂତ୍ତିର୍ ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
େମାଲକର ଉପାସନା ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 8 ତା’ପେର
ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର ବେିଦଶୀୟା ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ନଜି
ନଜିର ମୂତ୍ତିର୍ େଦବତାଗଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାେନ େସହି
େଦବତାଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବଳିଦାନଗଡୁ଼କି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

9 ଶେଲାମନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ବମିୁଖ େହାଇଥିଲା। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ େହେଲ।
ଅତୀତେର େସ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ ଦୁଇଥର ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ। 10

େସ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ନ େହବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। ମାତ୍ର େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନକୁ
କହେିଲ, “େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଓ ବଧିି ଭଙ୍ଗ କଲ ଓ ଆମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼ଇ େନଇ ତୁମ୍ଭର
ଦାସକୁ େଦବୁ। 12 େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭଲ
ପାଉଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭ ଜୀବତିାବସ୍ଥାେର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ େନବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ରାଜା େହଲା ପେର ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼ଇ େନବା। 13

ତଥାପି ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ଛେଡ଼ଇ େନବାକୁ ଯାଉ
ନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ େଦବା। ଆେମ୍ଭ
ଏପରି କରିବା କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉ ଓ
ଯିରୁଶାଲମ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ନଗର ଅେଟ।”

ଶେଲାମନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ

14 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମୀୟ ହଦଦକୁ ଶେଲାମନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ
କରି ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ। େସ ଇେଦାମୀୟ ରାଜବଂଶଜ ଥିେଲ। 15 ଏହା
ଯାହା େହାଇଥିଲା, ଦାଉଦ ଇେଦାମକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର େସନାପତି
େଯାୟାବକୁ ମୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ କବର େଦବାକୁ ଇେଦାମକୁ ପଠାଇେଲ।
େଯାୟାବ ଇେଦାମର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 16 େଯାୟାବ ଓ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଇେଦାମେର ଛଅମାସ କାଳ ରହେିଲ ଓ ସମସ୍ତ
ଇେଦାମୀୟ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମାରି େଦେଲ। 17 ମାତ୍ର େସେତେବେଳ ହଦଦ୍
ସାନ ପିଲା ଥିଲା। େସ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର େକେତକ ଦାସ ସହତି ମିଶରକୁ
ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। 18 େସମାେନ ମିଦୟିନରୁ ଉଠି ପାରଣକୁ ଆସେିଲ।
ପାରଣରୁ େକେତକ େଲାକଙ୍କ ସହତି ମିଶରକୁ ଯାଇ ମିଶରର ରାଜା
ଫାେରାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କେଲ। ଫାେରା ତାଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ କରି ତାଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ଗହୃ ଓ କିଛ ିଜମି େଦେଲ। ତାଙୁ୍କ େସ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ
େଯାଗାଇେଲ।

19 ଫାେରା ହଦଦଙୁ୍କ ଅତ ିଭଲ ପାଉଥିେଲ। େସ ନଜି ଭାଯର୍୍ୟା
ତହପେନଷ୍ ରାଣୀର ଭଗିନୀକି ତାହା ସେଙ୍ଗ ବବିାହ େଦେଲ। 20

ତା’ପେର ତହପେନଷ୍ର ଭଗିନୀ ଓ ହଦଦ୍ ଔରସରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ
େହଲା, ତାହାର ନାମ ଗନୁବତ୍ େହଲା। ତା’ପେର ତହପେନଷ୍ ଗନୁବତ୍କୁ
ଫାେରାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦେର ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି ବଢ଼େିଲ।

21 ମିଶରେର ଥାଇ ହଦଦ୍ ସମ୍ୱାଦ ପାଇେଲ ଦାଉଦଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ
େହାଇଛ ିଓ ତାଙ୍କର େସନାପତ ିେଯାୟାବ ମଧ୍ୟ ମୃତ। େତଣୁ େସ ରାଜା
ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ସ୍ୱେଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି।”

22 କିନୁ୍ତ ଫାେରା କହେିଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭହିଁବା ଅନୁସାେର
ସମସ୍ତ େଦଇଛ।ି ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଅଭାବ େହଲା େଯ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱେଦଶକୁ ଯିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
ହଦଦ୍ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଦୟାକରି େମାେତ ସ୍ୱେଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ।”
23 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର ଇଲୟିାଦାର ପୁତ୍ର ରେଷାଣକୁ ଶେଲାମନଙ୍କର

ଅନ୍ୟ ଏକ ବପିକ୍ଷ କରି ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ। େସ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ େସାବାର
ରାଜା ହଦେଦଷର ନକିଟରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। 24 ଦାଉଦ େସାବାକୁ
ପରାସ୍ତ କଲାପେର ରେଷାଣ କିଛ ିେଲାକ ସଂଗ୍ରହ କେଲ ଓ େସହମିାନଙ୍କର
ଦଳପତ ିେହେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଦେମ୍ମଶକକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ
କେଲ ଓ ରେଷାଣ ଦେମ୍ମଶକର ରାଜା େହେଲ। 25 ରେଷାଣ ଅରାମେର
ରାଜତ୍ୱ  କଲା। େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଘୃଣା କଲା। େସ ଶେଲାମନଙ୍କର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ବପିକ୍ଷ େହାଇଥିଲା। ରେଷାଣ ଓ ହଦଦ୍
ଇସ୍ରାଏଲର ଅତ ିଉତ୍ପାତର କାରଣ ଥିେଲ।

26 ତା’ପେର ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସ ଯାରବୟିାମ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର
ବପିକ୍ଷେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ। େସ ସେରଦା ନଗର ନବିାସୀ ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ସରୁୟା, େସ ଜେଣ ବଧିବା
ଥିେଲ।

27 ଏଠାେର େକୖଫିୟତ େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ େଯ, କିପରି ଓ କାହିଁକି
ଯାରବୟିାମ, ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେଲ। େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କିେର ଶେଲାମନ
ମିେଲ୍ଲ ା ଦୃଢ଼ କରୁଥିେଲ ଓ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର
ନମିର୍ାଣ କରୁଥିେଲ। 28 େସ ସମୟେର ଯାରବୟିାମ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ
ଯୁବକ ଥିେଲ। େସହପିରି ଏକ ଉତ୍ତମ କମର୍ୀକୁ ପାଇ, ରାଜା ଶେଲାମନ
େଯାେଷଫ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ କମର୍ଭାର ତାଙ୍କ ଉପେର ନ୍ୟସ୍ତ
କେଲ। 29 ଥେର ଯାରବୟିାମ ଯିରୁଶାଲମ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା େବେଳ
ଶୀେଲାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅହୟିଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ବାଟେର େଦଖା େହଲା।
ଅହୟି ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିେଲ ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର େକବଳ େସ
ଦୁେହଁ ଥିେଲ।

30 ତା’ପେର ଅହୟି ଆପଣା େଦହର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାରଖଣ୍ତ କରି
ଚରିିଲା। 31 ତତ୍ପେର ଅହୟି ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ
ଦଶଖଣ୍ତ ନଅି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
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‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଶେଲାମନର ହସ୍ତରୁ ରାଜ୍ୟ ଚରିିେଦବା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶ େଗାଷ୍ଠୀ
େଦବା। 32 େମାର େସବକ ଦାଉଦ ସକାେଶ ଓ େମାର ପି୍ରୟ ଯିରୁଶାଲମ
ନଗରୀ ସକାେଶ େଯଉଁଟାକି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ପସନ୍ଦ
କରିଛ।ି ଏକ ପରିବାରବଗର୍େର ମୁଁ ଦାଉଦର ବଂଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ
େଦବ।ି 33 ଆେମ୍ଭ ଶେଲାମନର ରାଜ୍ୟ କାଢ଼ ିେନବାର କାରଣ େହଉଛ,ି
େସ ଆମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହଲା ନାହିଁ। େସ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବତା, େମାୟାବର କେମାଶ୍ େଦବତାକୁ
ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କର ମିଲ୍କମ୍ େଦବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଅଛ।ି େମା’
କଥିତ ମାଗର୍ ଅନୁସାେର େସ ବାସ କଲା ନାହିଁ। ତା’ର ପିତା ଦାଉଦ ପରି
େସ େମାର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଓ ନୟିମ ଆଜ୍ଞା ମାନଲିା ନାହିଁ। 34 ମୁଁ ଶେଲାମନର
ପରିବାରରୁ ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼ଇ େନବ।ି କିନୁ୍ତ େମାର େସବକ ଦାଉଦ ନମିେନ୍ତ
ଯିଏ କି େମାର ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ପାଳନ କଲା। ମୁଁ ଶେଲାମନକୁ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବାକୁ େଦବ।ି 35 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପୁତ୍ର ହସ୍ତରୁ
ରାଜ୍ୟ କାଢ଼ ିେନବା ଆଉ ଯାରବୟିାମ, ତୁେମ୍ଭ ଦଶ େଗାଷ୍ଠୀର ଶାସନ ଭାର
େନବ। 36 ତା’ର େଗାଟଏି ପୁତ୍ରର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ
େଦବ।ି ଯାହା ଫଳେର େମାର େସବକ ଦାଉଦର ବଂଶ ଯିରୁଶାଲମେର
େମା’ ଆଗେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ। େସହ ିସହରେର େମାର ନାମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ
ପସନ୍ଦ କରିଅଛ।ି 37 ତୁମ୍ଭର ମହା ସେନ୍ତାଷାନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଶାସନ କରାଇବ।ି 38 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ
ପରି େମାର ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, େମା’ ପଥେର ଗ୍ଭଲବି ଓ ଠିକ୍
ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହବି ିଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ ିଓ ଦାଉଦ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲେର
ଶାସନ କରିବାକୁ େଦବ।ି 39 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକମର୍ ସକାଶୁ ଦାଉଦ ବଂଶକୁ
େକ୍ଳଶ େଦବା, ମାତ୍ର ତାହା ଚରିକାଳ ନୁେହଁ।’”

ଶେଲାମନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

40 ଏହ ିକାରଣରୁ ଶେଲାମନ ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କେଲ। ମାତ୍ର ଯାରବୟିାମ ମିଶରର ରାଜା ଶୀଶକ ନକିଟକୁ ପଳାଇେଲ ଓ
ଶେଲାମନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିଶରେର ରହେିଲ।

41 ଶେଲାମନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ବହୁ ମହାନ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ କାଯର୍୍ୟ
କେଲ ଯାହାକି ଶେଲାମନଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି
42 ଶେଲାମନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 43 ତା’ପେର ଶେଲାମନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି ନଜି ପିତା ଦାଉଦ ନଗରେର କବର ପାଇେଲ।
ତା’ପେର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବୟିାମ ରାଜା େହେଲ।

ଗହୃଯୁଦ୍ଧ

ଏଥିମଧ୍ୟେର ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ େଯ କି ଶେଲାମନଙ୍କ
ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ ଓ ମିଶରେର ଏଯାଏ ଥିେଲ, େସ
ଶେଲାମନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ ପାଇେଲ ଓ ନଜି ନଗର ଇଫ୍ର ୟିମ

ପବର୍ତସ୍ଥ ସେିରଦାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ। ଶେଲାମନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ
ନଜି ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କବର େନେଲ। ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ରିହବୟିାମ ନୂଆ ରାଜା େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶିଖିମକୁ
ଗେଲ ଓ ରିହବୟିାମକୁ େସମାନଙ୍କର ରାଜା କେଲ।
ରିହବୟିାମ ମଧ୍ୟ ରାଜା େହବାକୁ ଶିଖିମକୁ ଗେଲ। େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ

କହେିଲ, 4 “ତୁମ୍ଭର ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଠିନ କାଯର୍୍ୟ କରାଇେଲ।
କାଯର୍୍ୟରୁ ଗରୁୁଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି ଆମ୍ଭ ଉପେର େଦଇଥିେଲ, ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ହାଲୁକା କର। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବୁ।”

5 ରିହବୟିାମ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଯାଅ, ତନିି
ଦନି ପେର େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ, ମୁଁ କହବି।ି” େତଣୁ େଲାକମାେନ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

6 ଶେଲାମନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳେର େଯଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା
େଦଉଥିେଲ, ରିହବୟିାମ େସହ ିପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ କହେିଲ,
“େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କି ଉତ୍ତର େଦବ ିେମାେତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅି।”

7 ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆଜି େଲାକମାନଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ସଂେକ୍ଷପପୂଣର୍ ଉତ୍ତର ଦଅି।
େତେବ େସମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହାଇ ରହେିବ।”

8 କିନୁ୍ତ ରିହବୟିାମ େସହ ିପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ।
ଅପରନୁ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି
ବଢ଼ଥିିେଲ ଓ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଓ ଉପେଦଷ୍ଟା ଥିେଲ। 9 ରିହବୟିାମ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକମାେନ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭର ପିତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଯୁଆଳି ରଖିଛନି୍ତ , ଦୟାକରି ତାହା ହାଲୁକା
କର।’ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କି ମନ୍ତ୍ରଣା
େଦଉଛ?”

10 ରାଜାଙୁ୍କ େସହ ିଯୁବ ବନୁ୍ଧମାେନ କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭର ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର।’ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘େମାର କନଷି୍ଠ ଅଙୁ୍ଗଳି େମାର ପିତାଙ୍କ କଟଠିାରୁ େମାଟା। 11 େମାର
ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଭାରୀ ଯୁଆଳି ରଖିଥିେଲ, ମୁଁ ତାହାକୁ
ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ।ି େମାର ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ
େଦଉଥିେଲ ମାତ୍ର ମୁଁ ବଛିା କାମୁଡ଼ଲିା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ
େକାରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବ,ି ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷତବକି୍ଷତ
େହବ।’”

12 ରିହବୟିାମଙ୍କ କହବିାନୁସାେର, “ତନି ିଦନି ପେର ଯାରବୟିାମ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ।” 13

େସେତେବେଳ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଉପେଦଶକୁ ଉେପକ୍ଷା କରି ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ
କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରେୟାଗ କେଲ। 14 ପୁଣ ିଯୁବ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର
େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପିତା େଯତକିି କାଯର୍୍ୟ େଦଉଥିେଲ ମୁଁ
ତା’ ଅେପକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ କାଯର୍୍ୟ େଦବ।ି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକାରଡ଼ାେର
ଶାସି୍ତ େଦଉଥିେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ େକାରଡ଼ାେର ଶାସି୍ତ େଦବ,ି
ଯାହାର ଆଘାତ ବଛିା କାମୁଡ଼ଲିା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆଘାତେର କ୍ଷତାକ୍ତ େହବ।” 15 ରାଜା େଲାକମାନଙ୍କ ଅନୁେରାଧ ପୂରଣ
କରିବାକୁ ମନା କରିେଦେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ ଘଟାଇବାର କାରଣ
େହେଲ, େସ ଗ୍ଭହିଁେଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୟିାମ୍କୁ ଯାହା ଅହୟି ଶୀେଲାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କୁହା େହାଇଥିଲା।

16 େସେତେବେଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଦଖିେଲ େଯ ନୂଆରାଜା
େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଦାଉଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ?
ଆେମ୍ଭ ଯିଶୀର କିଛ ିଭୂମି ପାଉ କି?

ନା, େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ଘରକୁ େଫରି ଯାଅ।
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦଅି।”

େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଘରକୁ େଫରି ଗେଲ। 17

ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗରମାନଙ୍କେର ବାସ
କରୁଥିେଲ ରିହବୟିାମ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କେଲ।

18 ଏହା ପେର ରିହବୟିାମ ରାଜା େବଠି କମର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅେଦାରାମକୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙୁ୍କ
ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ମାରି େଦେଲ। ତା’ପେର ରିହବୟିାମ ଶୀଘ୍ର ନଜି ରଥେର
ଆେରାହଣ କରି ଯିରୁଶାଲମକୁ ପଳାୟନ କେଲ। 19 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ବଂଶ ବପିକ୍ଷେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ ଓ ଏେବ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଦାଉଦ ବଂଶର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ରହଛିନି୍ତ।

20 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ଯାରବୟିାମ
େଫରି ଆସଛିନି୍ତ। େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ ଓ ସମୁଦାୟ
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ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତାହାଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ। େକବଳ ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍
ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ।

21 ରିହବୟିାମ ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ବନି୍ୟାମୀନ
ବଂଶକୁ ଏକତି୍ରତ କେଲ। େସ 180,000 ବଛା େଯାଦ୍ଧା େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କେଲ। ଶେଲାମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବୟିାମଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ରାଜ୍ୟ େଫରାଇ
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ େହଲା। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଶମୟିୟକୁ ଏହା କହେିଲ। 23 “ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଶେଲାମନର ପୁତ୍ର ରିହବୟିାମକୁ ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହା କୁହ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ
ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ନଜି ନଜି ଗହୃକୁ
େଫରିଯାଅ। କାରଣ ଏହକିାଯର୍୍ୟ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଅଛ।ି’” େତଣୁ
ରିହବୟିାମଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନଜି ନଜି
ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ।

25 ଏହ ିସମୟେର ଯାରବୟିାମ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶ
ଶିଖିମକୁ ଦୃଢ଼ କରି େସଠାେର ବାସ କେଲ। ପେର େସ ପିନୂେୟଲ
ନଗରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କେଲ।

26 ଯାରବୟିାମ ନଜିକୁ ନେିଜ ଚନି୍ତ ା କେଲ, “ଯଦ ିେଲାକମାେନ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ବଳିଦାନ
କରିବାକୁ ଯାଆନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱ ାରା
ଶାସତି େହବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେବ। େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ରିହବୟିାମଙ୍କ
ଅନୁଗାମୀ େହେବ ଓ େମାେତ ବଧ କରିେବ।” 28 ତହୁଁ ରାଜା ତାଙ୍କର
ଉପେଦଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହତି ବଗି୍ଭର ବମିଷର୍ କେଲ ଓ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଦୁଇଟି
ସୁବଣ୍ଣର୍ର େଗାବତ୍ସ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ କହେିଲ। ପୁଣ ିେସ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର
ନାହିଁ। େହ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭ େଦବତାମାନଙୁ୍କ େଦଖ, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।” 29 ରାଜା ଯାରବୟିାମ
େଗାଟକୁି େବୖେଥଲ୍େର ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି ଦାନ୍େର ସ୍ଥାପନ କେଲ। 30 ଏହା
ଏକ ଭୟଙ୍କର ପାପ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େବୖେଥଲ୍ ଓ ଦାନ
ନଗରକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଗେଲ।

31 ଏହା ପେର ଯାରବୟିାମ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃମାନ
ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ େଲବୀକୁ ଛାଡ଼ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଯାଜକ
ମେନାନୀତ କେଲ। 32 ରାଜା ଯାରବୟିାମ, ଯିହୁଦାର ପବର୍ ପରି ଅଷ୍ଟମ
ମାସର ପନ୍ଦର ତାରିଖେର ଏକ ନୂତନ ପବର୍ ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ
େବୖେଥଲ୍ସି୍ଥତ େହାମେବଦ ିନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ଏହପିରି ଭାବେର େସ
େବୖେଥଲ୍ଠାେର େଗାବତ୍ସର ସମ୍ମାନାେଥର୍ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଏବଂ େସ
ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। 33

େତଣୁ ରାଜା ଯାରବୟିାମ ନଜି ମେନାନୀତ ଅଷ୍ଟମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର
େବୖେଥଲସି୍ଥତ ସ୍ୱନମିିର୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦକିି ଗେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ପବର୍ ନରୂିପଣ କରି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ େବୖେଥଲ୍ର
ଯଜ୍ଞେବଦକିି ଗେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର େବୖେଥଲ୍ ବପିକ୍ଷେର କହନି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାେର ଥିବା ଏକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକକୁ
େବୖେଥଲ୍ ଯିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େଯେତେବେଳ
ଯାରବୟିାମ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଛଡି଼ା

େହାଇଥିେଲ େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିେଲାକ ଜଣକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିବପିକ୍ଷେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ,
“େହ ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କୁହନି୍ତ , ‘ଏଇ େଦଖ, ଦାଉଦ ବଂଶେର

େଯାଶିୟ ନାମେର ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାେନ
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଧୂପ ଜଳାଉଛନି୍ତ। େଯାଶିୟ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ବଳିଦାନ କରିବ। ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିଯାଜକଗଣ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଧୂପ ଜାଳନି୍ତ

କିନୁ୍ତ େଯାଶିୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅସି୍ଥ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ। େତେବ
ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଣ ିେକହ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ।’”

3 ଆଉ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େସହ ିଦନି ଏକ ଚହି୍ନ େଦଇ
କହେିଲ, “ଭବଷି୍ୟତେର ଏହା େହବ। ‘ଏଇ େଦଖ, ଏହ ିେବଦ ିଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ
େହାଇ ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବି ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ବି।’”

4 େବୖେଥଲ୍େର ଯଜ୍ଞେବଦ ିବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ମୁହଁରୁ
ରାଜା ଯାରବୟିାମ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣେିଲ। େସ େସହ ିେଲାକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ
ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କେଲ। େସ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କର!” ମାତ୍ର
ରାଜା ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ବାହୁ ବସି୍ତାର କରିଥିେଲ ତାହା ଆଉ
ସଙୁ୍କଚତି କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। େତଣୁ ତାଙ୍କର ବାହୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ
େହାଇଗଲା। 5 ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ସେଙ୍କତ େଦଇଥିେଲ, ବଳିଦାନର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ
େହାଇଗଲା ଓ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ଲିା। 6 ତା’ପେର ରାଜା
ଯାରବୟିାମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକକୁ ନେିବଦନ କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େମାରବାହୁର ଆେରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର।”
େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ରାଜାଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ବାହୁ

ଭଲ େହାଇଗଲା। 7 ତା’ପେର ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଗହୃକୁ ଆସ। େମା’ ସହତି େଭାଜନ କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏକ ଉପହାର େଦବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ।ି”

8 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ରାଜ୍ୟର ଅେଦ୍ଧର୍କ ଅଂଶ େଦେଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବ ିନାହିଁ। ଆଉ
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନେର ଅନ୍ନ  ସ୍ପଶର୍ କରିବ ିନାହିଁ କିମ୍ୱା ଜଳ ପାନ କରିବ ିନାହିଁ।
9 କାରଣ ଅନ୍ନ  ଜଳ ସ୍ପଶର୍ ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଦଇଛନି୍ତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆେଦଶ ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପଥେର
ଆସଛି, େସହ ିପଥେର େଫରିବ ନାହିଁ।” 10 େତଣୁ େସ େବୖେଥଲ୍କୁ
େଯଉଁ ପଥେର ଆସଥିିଲା, େସ ପଥେର ନ େଫରି ଅନ୍ୟ ପଥେର
େଫରିଲା।

11 େସ ସମୟେର େବୖେଥଲ୍େର ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବାସ
କରୁଥିେଲ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଆସ ିେବୖେଥଲ୍େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ ତାହା ସବୁ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଯାରବୟିାମ ରାଜାଙୁ୍କ ଯାହା କହଥିିେଲ ତାହା ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 12 େସମାନଙ୍କ ପିତା େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“େସ େକଉଁ ପଥେର େଫରିେଲ?” ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଯିହୁଦାରୁ େଯଉଁ
ପଥେର ଯାଇଥିେଲ, ତାହା େସମାେନ ତାଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ। 13

ବୃଦ୍ଧ ଯାଜକ ତା’ର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତା’ର ଗଧକୁ ସଜାଇବାକୁ କହେିଲ ଏବଂ
େସ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କେଲ।

14 ଏହା ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷମୂଳେର ବସଥିିବାର େଦଖିେଲ, େସ ତାଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ?”
େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ, ମୁଁ।”
15 େତଣୁ େସ ତାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ, “େମା’ ଗହୃକୁ ଆସ ଓ େମା’

ସହତି େଭାଜନ କର।”
16 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ

ଗହୃକୁ ଯାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏ ସ୍ଥାନେର ପାନ ବା େଭାଜନ
କରିବ ିନାହିଁ। 17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଛନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ
ଏଠାେର େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ କି ଜଳପାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ େଯଉଁ
ପଥ େଦଇ ଆସଥିିଲ, େସହ ିପଥ େଦଇ େଫରି ଯାଅ ନାହିଁ।’”

18 ଏଥିେର ବୃଦ୍ଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହେିଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପରି ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।” ତା’ପେର େସ ମିଥ୍ୟା କହ ିତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ, “ଜେଣ
ଦୂତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ େହାଇ େମାେତ କହେିଲ ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ େନଇ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ଓ
ଜଳପାନ କରାଅ।”
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19 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଇ ଅନ୍ନ
େଭାଜନ ଓ ଜଳପାନ କେଲ। 20 େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମଜ
ନକିଟେର ବସଥିିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େସହ ିବୃଦ୍ଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯିଏ କି ତାଙୁ୍କ ତା’ର ଘରକୁ ଆଣଥିିଲା। 21

ଯିହୁଦାର େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନାହଁ। ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ କରିଥିେଲ ତୁେମ୍ଭ ଏ
ସ୍ଥାନେର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ କି ଜଳପାନ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସଲି ଓ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କଲ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭର
ଶବକୁ ତୁମ୍ଭ ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କବର ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ।”

23 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ଓ ଜଳପାନ କଲାପେର େସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙ୍କର ଗଧଟକୁି ସଜାଇ େଦେଲ ଓ େସ େଲାକଟ ିେସ
ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। 24 ଗହୃ ଅଭମିୁେଖ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟେର
ପଥ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସଂିହ ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲା। ତାଙ୍କର ଶବ
େସହ ିପଥ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ ିରହଲିା! ଗଧ ଓ ସଂିହ େସହ ିଶବ ନକିଟେର
ଛଡି଼ା େହାଇ ରହେିଲ। 25 ଏହା ପେର େସହ ିପଥେର ଯାଉଥିବା
େକେତକ େଲାକ ଶବଟ ିପଡ଼ଥିିବାର ଓ ଶବ ନକିଟେର ସଂିହ ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ବୃଦ୍ଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ ଯାହା ରାସ୍ତା ଉପେର େଦଖିଥିେଲ ତାହା ଜଣାଇେଲ।

26 ଏହା ଶୁଣକିି ବୃଦ୍ଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକକୁ
େଫରାଇ ଆଣ ିଥିେଲ, ଏବଂ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ େଦଇଥିେଲ, େସ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବମାନନା କଲା, େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ
ସଂିହ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ କରାଇେଲ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େହଲା,
ଯାହା େସ ତାକୁ କହଥିିେଲ।” 27 ତା’ପେର େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନଜି
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ଗଧଟକୁି ସଜାଇ ଦଅି।” େତଣୁ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାେନ ଗଧଟକୁି ସଜାଇ େଦେଲ। 28 େସହ ିବୃଦ୍ଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ବାହାରି ଗେଲ ଓ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସହ ିଶବ ପଡ଼ଥିିବାର େଦଖିେଲ। ଶବ
ନକିଟେର େସହ ିଗଧ ଓ ସଂିହ ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। ସଂିହ ଶବଟକୁି ଖାଇ ନ
ଥିଲା କିମ୍ୱା ଗଧକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ନ ଥିଲା।

29 େସହ ିପ୍ରାଚୀନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସହ ିଶବଟକୁି ନଜି ଗଧ ପିଠିେର
ରଖିେଲ। େଶାକ କରିବା ପାଇଁ ଓ କବର େଦବା ପାଇଁ େସହ ିଶବକୁ
ଆପଣା ନଗରକୁ ଆଣେିଲ। 30 େସ ପ୍ରାଚୀନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସହ ିଶବକୁ
ନଜି ପିତୃେଲାକଙ୍କ କବରେର କବର େଦେଲ ଓ ତାଙ୍କପାଇଁ ବଳିାପ କରି
କହେିଲ, “େହ େମାର ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବେିଶଷ ଦୁଃଖିତ।” 31 େସ
ଶବଟକୁି କବର େଦଲାପେର େସହ ିବୃଦ୍ଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନଜିର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ମେଲ, େଯଉଁ କବରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ କବର
ପାଇଅଛ ିେମାେତ େସହ ିସ୍ଥାନେର କବର େଦବ ଓ ତାହାର ଅସି୍ଥ ନକିଟେର
େମାର ଅସି୍ଥ ରଖିବ। 32 କାରଣ େସ େବୖେଥଲସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦ ିବରୁିଦ୍ଧେର ଓ
ଶମରିୟାର ନାନା ନଗରିସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀର ସମସ୍ତ ଗହୃ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହ ିେଲାକ ମାଧ୍ୟମେର ଯାହା କହଥିିେଲ ତାହା ନଶିି୍ଚତ ସତ େହବ।”

33 ଏହ ିଘଟଣା ପେର ମଧ୍ୟ ରାଜା ଯାରବୟିାମ େକୗଣସ ିପରିବତ୍ତର୍ନ
େହେଲ ନାହିଁ। େସ ନାନା ମନ୍ଦକମର୍ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। େସ ପୁନବର୍ାର ସମସ୍ତ
ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଯାଜକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। େଯଉଁ େଲାକ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, େସ ତାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 34

େସହ ିପାପ ଯାରବୟିାମ ବଂଶକୁ ଓ ତା’ର ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବେିଲାପ
କରିବାର କାରଣ େହଲା।

ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ

େସହ ିସମୟେର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବୟି ଅତଶିୟ ପୀଡ଼ତି
େହେଲ। 2 ଯାରବୟିାମ ନଜିର ପତ୍ନୀକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି େମାର ପତ୍ନୀ େବାଲ ିଜଣା ନ ପଡ଼ବି, େସହପିରି ଛଦ୍ମ

େବଶେର ଶୀେଲାକୁ ଯାଅ। େସଠାେର ଅହୟି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବାସ କରନି୍ତ।

େସ େମାେତ କହଥିିେଲ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା େହବ।ି
3 ତା’ପେର ନଜି ସଙ୍ଗେର ଦଶେଗାଟ ିେରାଟୀ, କିଛ ିତଲୁିଆ ଓ ଏକ
ପାତ୍ର ମଧୁ େନଇ ତାହା ନକିଟକୁ ଯାଅ। ବାଳକର କ’ଣ େହବ, ତାହା େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇେବ।”

4 ରାଜା ଯାରବୟିାମଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଅନୁସାେର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ
ଶିେଲାସି୍ଥତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅହୟିଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ
େହାଇଯାଇ ଥିବାରୁ ଅହୟି ଅନ୍ଧ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। 5 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅହୟିକୁ କହେିଲ, “ଏହାକୁ େଦଖ, ଯାରବୟିାମର ପତ୍ନୀ ନଜିର ପୁତ୍ରର
ଭାଗ୍ୟ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛ,ି କାରଣ େସ ବହୁତ
ପୀଡ଼ତି ଅଛ।ି”
ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାତ୍ତର୍ା କହବିା ଉଚତି୍। େଯେତେବେଳ େସ ଆେସ

େସ ଅନ୍ୟ ଜେଣପରି ଛଳନା କରିବ। 6 ଅହୟି ତା’ର ପାଦଶବ୍ଦ
ଦ୍ୱ ାରେଦଶେର ଶୁଣ ିକହେିଲ, “େହ ଯାରବୟିାମର ପତ୍ନୀ, ଭତିରକୁ ଆସ।
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ରୂପେର ନଜିକୁ କାହିଁକି େଦଖାଉଛ? ମୁଁ ଏକ ଦୁଃସମ୍ୱାଦ
େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ।ି 7 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ଯାରବୟିାମକୁ କୁହ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଛଲି ିଏବଂ ଉନ୍ନତ କରି େମାର େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତୁମକୁ ରାଜା କଲ।ି 8 ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଠାରୁ ରାଜ୍ୟ
ଛଡ଼ାଇ େନଇ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି
େମାେତ ଅନୁସରଣ କଲ ନାହିଁ। େସ େମାର ସମସ୍ତ ଆେଦଶ ମନପ୍ରାଣ
େଦଇ ପାଳନ କଲା। େସ େକବଳ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ ତାହା କଲା।
9 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ମହା କୁକମର୍ ଓ ପାପ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ର
ଶାସକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକ ପାପ କଲ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ଅନୁସରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କଲ, େମାେତ ବରିକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନଜି ସକାେଶ
ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ ଓ ପ୍ରତମିାମାନ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ଓ େମାେତ ତୁମ୍ଭର
ପଛକୁ ପକାଇ େଦଇଅଛ। 10 େହ ଯାରବୟିାମ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ।ି ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ମୁଁ ହତ୍ୟା
କରିବ।ି ଅଗି୍ନ େଯପରି ଘାସକୁ େପାଡ଼ ିପାଉଁଶ କରିଦଏି, େସହପିରି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦବ।ି 11 ଯାରବୟିାମର େକହି
ନଗରେର ମେଲ କୁକୁରମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ ଓ େକହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ମେଲ
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ।’”

12 ତା’ପେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅହୟି ଯାରବୟିାମର ପତ୍ନୀକୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଗହୃକୁ େଫରିଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନଗରେର ପହଞ୍ଚବିା ମାେତ୍ର ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ। 13 ପୁଣ ିସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟେର
େଶାକ କରିବ ଓ ତାକୁ େନଇ କବର େଦବ। େସ େହଉଛ ିଯାରବୟିାମ
ବଂଶର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ େଯ କି କବର ପାଇବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଯାରବୟିାମର ପରିବାରେର େକବଳ ମହତ ଆତ୍ମା
ରୂେପ ତାଙୁ୍କ ପାଇେଲ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାଜା
ଆଣବିାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ଓ େସହ ିନୂଆ ରାଜା ଯାରବୟିାମ ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍
ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। 15 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ
କରିେବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପାଣ ିଭତିେର ଥରୁଥିବା ଘାସ ପରି ଥରିେବ।
ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଯଉଁ ଉତ୍ତମ େଦଶ
େଦଇଥିେଲ, ତହିଁରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଫରାତ୍ ନଦୀ ଆରପାରିକୁ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିେବ। ଏହା ଘଟବିାର କାରଣ େହଉଛ ିେସମାେନ ନଜି ପାଇଁ
ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭମାନ ନମିର୍ାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। 16

ଯାରବୟିାମ ନେିଜ ସବୁପାପ କରିଅଛ ିଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ
କରାଇେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରିବାକୁ
େଦେବ।”

17 ଏହା ପେର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଠି ଗ୍ଭଲଗିଲା ଓ ତସିର୍ାେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ନକିଟେର ନ ପହଞ୍ଚଣୁୁ ତା’ର ପୁତ୍ର
ମଲା। 18 ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତା’ ପାଇଁ େଶାକ କେଲ ଓ ତାକୁ କବର
େଦେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ଦାସ ଅହୟିଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା କହଥିିେଲ,
େସହପିରି ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଘଟଲିା।
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19 ଏହ ିଯାରବୟିାମଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟକଳାପ, ତା’ର ରାଜ୍ୟ ଶାସନର
ପ୍ରକୃତ କଥା ଓ େସ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, ଏସବୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ
ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ।ି 20 ଯାରବୟିାମ ବାଇଶ ବଷର୍ ପାଇଁ
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର େସ ନଜିର ପିତୃଗଣଙ୍କ ସହତି କବର
େନେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ରିହବୟିାମ

21 ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବୟିାମ ଏକଗ୍ଭଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜା
େହେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଯିହୁଦାେର ସତର ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ମହମିା ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େସହି
ନଗରକୁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। ତାଙ୍କର ମାତା ଅେମ୍ମାନୀୟା ନୟମା
ଥିେଲ।

22 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ପାପ କମର୍େର ଲପି୍ତ
ରହେିଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ପାପକାଯର୍୍ୟ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକାପାନି୍ୱ ତ କରାଇେଲ। 23 େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷମୂଳେର ନଜି ନଜି ପାଇଁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 24 ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସ ଭୂମିେର ପୁରୁଷ େବଶ୍ୟା ଥିେଲ। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ କୁକମର୍ କେଲ,
ଠିକ୍ େସହ ିକୁକମର୍ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ
କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଜାତଠିାରୁ ଭୂମି ଛଡ଼ାଇ ଏବଂ ଏହା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ।

25 ରିହବୟିାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବଷର୍େର ମିଶରର ରାଜା ଶୀଶକ୍
ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 26 ଶୀଶକ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ଓ
ରାଜଗହୃରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କେଲ। ଧନ ବ୍ୟତୀତ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଢ଼ାଲସବୁ
େନଇଗେଲ। ଯାହାକୁ ଦାଉଦ ଅରାମର ହଦେଦଶର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ
େନଇଥିେଲ। 27 େତଣୁ ରିହବୟିାମ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲ ବଦଳେର ପିତ୍ତଳ ଢ଼ାଲ
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ରାଜଗହୃର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ
ଆେଦଶ େଦେଲ। 28 େଯେତଥର ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଉଥିେଲ
ପ୍ରହରୀମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି େସ ଢ଼ାଲ ଧରି ଯାଉଥିେଲ। କାଯର୍୍ୟ ସମାପି୍ତ
ପେର େସମାେନ େଫରି ଆସ ିପ୍ରହରୀଶାଳାର କାନ୍ଥେର ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କୁି
ରଖୁଥିେଲ।

29 ରିହବୟିାମଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଯିହୁଦା ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 30 ରିହବୟିାମ ଓ ଯାରବୟିାମ ସବର୍ଦା
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧେର ରତ ରହୁଥିେଲ।

31 ରିହବୟିାମଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ନଜି ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି
କବର ପାଇଲା। େସ ଦାଉଦ ନଗରର ପିତୃେଲାକଙ୍କ କବରେର କବର
ପାଇଲା। ତାଙ୍କର ମାତା ଅେମ୍ମାନୀୟା ନୟମା ଥିେଲ। ତାଙ୍କ ପେର ତାଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଅବୟିାମ ରାଜା େହେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅବୟିାମ

ଯାରବୟିାମଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାର ଅଷ୍ଟାଦଶ
ବଷର୍େର ଅବୟିାମ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହେଲ। 2 େସ
ଯିରୁଶାଲମେର ତନି ିବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ

ନାମ ମାଖା ଓ େସ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ଥିେଲ।
3 ତାଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ତାଙ୍କ ପିତା େଯଉଁ କୁକମର୍େର ଲପି୍ତ ଥିେଲ େସ ମଧ୍ୟ

େସହସିବୁ ପାପକମର୍ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିେଲ।
4 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଥିବାରୁ େସ ଅବୟିାମକୁ
ଯିରୁଶାଲମ େଦଇଥିେଲ। େକବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାେଶ େସ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ସୁରକି୍ଷତ ରଖିଥିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂେପ ଏକ ପୁତ୍ର େଦଇଥିେଲ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ ିନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ସବର୍ଦା ଯଥାଥର୍ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ।
େକବଳ ହତି୍ତୀୟ ଉରିୟର କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସ ିବଷିୟେର େସ ନଜି
ଜୀବନ କାଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନ ଥିେଲ।

6 ରିହବୟିାମ ଓ ଯାରବୟିାମ ସବର୍ଦା ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧେର
ରତ ରହୁଥିେଲ। 7 ଅବୟିାମଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
ଯିହୁଦା ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ରାଜା ଥିେଲ, ଅବୟିାମ ଓ ଯାରବୟିାମ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ

ଲାଗି ରହୁଥିଲା। 8 େଯେତେବେଳ ଅବୟିାମ ମେଲ ତାଙୁ୍କ ପିତୃ େଲାକଙ୍କ
ସହତି ଦାଉଦ ନଗରେର କବର ଦଆିଗଲା। ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସା
ପରବତ୍ତର୍ୀ ରାଜା େହେଲ।

ଆସା ଯିହୁଦାର ରାଜା

9 ଇସ୍ରାଏଲେର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ବଂିଶତମ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଆସା
ଯିହୁଦାର ରାଜା େହେଲ। 10 ଆସା ଯିରୁଶାଲମେର 41 ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାମହୀର ନାମ ମାଖା ଓ େସ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା
ଥିଲା।

11 ଆସା ନଜି ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ଥିଲା, େସହପିରି ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ। 12 ଆସା
ପୁରୁଷ େବଶ୍ୟାମାନଙୁ୍କ େସ େଦଶରୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ ଓ ନଜିର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ ସବୁ ଦୂର କରିେଦେଲ। 13 ଆସା
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାତାମହୀ ମାଖାଙୁ୍କ ରାଣୀ ପଦରୁ ବତିାଡ଼ତି କେଲ, କାରଣ
େସ ଆେଶରା େଦବତା ନାମେର ଏକ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। େସ
େସହ ିପ୍ରତମିାକୁ ଭାଙି୍ଗ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନକିଟେର ତାକୁ େପାଡ଼ ିପକାଇେଲ।
14 ଆସା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ରହେିଲ। 15 ଆସା ଓ ତାଙ୍କର ପିତା କିଛ ିଧନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ
ଉପହାରଗଡୁ଼କି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
େଦେଲ।

16 ପୁଣ ିଆସା ଯିହୁଦାେର ରାଜତ୍ୱ  କଲାେବେଳ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧେର ରତ ରହେିଲ। 17 ବାଶା
ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େସ କାହାରିକୁ ଆସାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସଠାରୁ କାହାରିକୁ ଆସବିାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାମା ନଗରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କେଲ। 18 େତଣୁ ଆସା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭଣ୍ତାରରୁ ଓ ରାଜଗହୃର ଭଣ୍ତାରରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ
ସୁନା ଓ ରୂପା େନଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। େସ
ହଷିିେୟାଣର େପୗତ୍ର ଟବି୍ର େମ୍ମାଣର ପୁତ୍ର ବନି୍ହଦଦ୍ ନାମକ ଦେମ୍ମଶକ-
ନବିାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ନକିଟକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଏହ ିକଥା କହେିଲ।
19 ଆସା ଏହବିାତ୍ତର୍ା ପଠାଇ କହେିଲ, “େମାର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଶାନି୍ତର ଚୁକି୍ତ େହାଇଥିଲା। ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି େସହ ିଶାନି୍ତର
ଚୁକି୍ତ ଗ୍ଭେହଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପାର େଭଟ ିପଠାଉଛ।ି ଦୟାକରି
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶାଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ସନି୍ଧ ରହଛି ିତାହାକୁ ଭଙ୍ଗ
କର, ତାହାେହେଲ େସ େମା’ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବ।”

20 ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଆସାଙ୍କ କଥାେର ସମ୍ମତ େହେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷେର ଥିବା ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ପଠାଇେଲ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହରର
ଇେୟାନ୍, ଦାନ୍, ଆେବଲ୍ େବୖଥ୍ମାଖା, ସମୁଦାୟ କିେନ୍ନରତ୍ ଓ ନପ୍ତାଲରି
ସମସ୍ତ ଭୂମି ପରାସ୍ତ କେଲ। 21 ବାଶା ଏହା ଶୁଣେିଲ ଓ ରାମାକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ ଓ େସ ସହର ଛାଡ଼ ିତସିର୍ାେର ବାସ କେଲ। 22

ରାଜା ଆସା ଯିହୁଦାର ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, ବାଶା େଯଉଁ
ପଥର ଓ କାଠ ରାମା ନଗରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ତ କରିଥିଲା,
େସସବୁକୁ ବହଆିଣ। େସଥିେର ରାଜା ଆସା, ବନି୍ୟାମୀନର େଗବା ଓ
ମିସ୍ପା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ।

23 ଆସାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ
ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ େଯଉଁ ନଗର ଗଡୁ଼କୁି େସ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିେଲ େସ ସମସ୍ତ
କଥା ଯିହୁଦା ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି ମାତ୍ର
ତାଙ୍କର ଅତ ିବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟବସ୍ଥାେର ପାଦେର ଏକ େରାଗ େହଲା। 24 ଏହା
ପେର ଆସା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ନଜିର ପିତୃପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି ଦାଉଦ
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ନଗରେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

ନାଦବ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

25 ଯିହୁଦାେର ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପୁତ୍ର
ନାଦବ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ। 26 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ନାଦବ୍ ବହୁ
କୁକମର୍ କେଲ। େସ ନଜିର ପିତା ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପରି ପାପ କେଲ, ଯିଏ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ କରିବାର କାରଣ େହେଲ।

27 ଇଷାଖର ପରିବାରବଗର୍ୀୟ ଅହୟିର ପୁତ୍ର ବାଶା ନାଦବ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ। ବାଶା ପେଲଷ୍ଟୀୟ ନକିଟେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ,
େଯେତେବେଳ ନାଦବ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗିବ୍ବେଥାନ ଅବେରାଧ କେଲ।
28 ଯିହୁଦାେର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ବାଶା ନାଦବ୍ଙୁ୍କ ବଧ କରି
େସହ ିପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶା

29 ବାଶା ରାଜା େହବା ମାେତ୍ର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ
କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୟି ମାଧ୍ୟମେର େଯଉଁ
କଥା କହଥିିେଲ ତଦନୁସାେର ବାଶା ଯାରବୟିାମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜଣଙୁ୍କ
ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ। 30 ଏହସିବୁ ଘଟଗିଲା
କାରଣ ଯାରବୟିାମ ନେିଜ ନାନା ପାପ କେଲ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ
କରାଇେଲ। ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରାଇେଲ।

31 ନାଦବ୍ଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 32 ଆସା ଓ
ବାଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହଲିା।

33 ଯିହୁଦାେର ଆସା ରାଜତ୍ୱ  କରିବାର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଅହୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର
ବାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ। ବାଶା ତସିର୍ାେର ଚବଶି ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 34 ମାତ୍ର ବାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। େସ
ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପରି ପାପ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। ଯାରବୟିାମ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ କରିବାର କାରଣ େହେଲ।

ଅନନ୍ତର ବାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହନାନରି ପୁତ୍ର େଯହୂଙୁ୍କ
କହେିଲ, 2 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ଆଣ ିେମାର େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା କଲ।ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ

ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲ ଏବଂ େମାର େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପାପ କରାଇଲ। େସମାନଙ୍କ ପାପେର ଆେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧିତ
େହଲୁ। 3 େତଣୁ େହ ବାଶା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରକୁ ବନିାଶ
କରିବ।ି େଯପରି ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲ।ି
4 ବାଶାର େକହ ିଯଦ ିନଗରେର ମେଲ କୁକୁରମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ ଓ
େଯଉଁମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ମରିେବ ପକି୍ଷମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇେବ।”

5 ବାଶାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କାଯର୍୍ୟକଳାପ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 6 ବାଶା
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ନଜି ପିତୃଗଣଙ୍କ କବର ତସିର୍ାେର କବର ପାଇେଲ।
ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଲା ରାଜା େହେଲ।

7 ସଦାପ୍ରଭୁ, ବାଶା ଓ ତା’ର ପରିବାରର ବପିକ୍ଷେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ହନାନୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ବାଶା ଘୃଣତି
କାଯର୍୍ୟଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧିତ କେଲ। ଯାରବୟିାମର ପରିବାର ପୂବର୍ରୁ
ଯାହା କରିଥିେଲ, େସ ଠିକ୍ େସଇ କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ େକ୍ର ାଧିତ
ଥିେଲ କାରଣ େସ ସମସ୍ତ ଯାରବୟିାମ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କେଲ।

ଏଲା, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

8 ଯିହୁଦାେର ଆସାର ଛବଶି୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ବାଶାର ପୁତ୍ର ଏଲା
ତସିର୍ାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

9 ରାଜା ଏଲାଙ୍କର ରଥ ସମୂହର ଅେଦ୍ଧର୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମିି୍ର ନାମକ
ରାଜାଙ୍କର ଜେଣ ଅଧିକାରୀ ଥିେଲ, ଏଲାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ।
େସହ ିସମୟେର ଏଲା ଅସର୍ାର ଗହୃେର ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଲ
େହାଇଗଲା। ଅସର୍ା ତସିର୍ା ପ୍ରାସାଦର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିଲା। 10 େସେତେବେଳ
ସମିି୍ର ଗହୃ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କରି ଏଲାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଆସାଙ୍କର ସତାଇଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଏହା ଘଟଲିା। ତତ୍ପେର ସମିି୍ର
ଏଲାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ।

ସମିି୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

11 ସମିି୍ର ରାଜା େହଲା ପେର େସ ବାଶାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବଂଶ, ଜ୍ଞାତ ିଓ
ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଏପରିକି ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ େସ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ବାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଯହୂଙୁ୍କ
ସମିି୍ର ବାଶାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ। 13 ଏହାର କାରଣ େହଲା,
ବାଶା ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଲା ପାପ କମର୍େର ଲପି୍ତ ରହେିଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକଙୁ୍କ ପାପ କରାଇେଲ। େସମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୂତ୍ତିର୍ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ବରିକ୍ତ କରାଇେଲ।

14 ଏଲାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜବଂଶ
ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି

15 ଯିହୁଦାେର ଆସାଙ୍କ ସତାଇଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ସମିି୍ର
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ। େସ ତସିର୍ାେର ସାତ ଦନି ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। େସହି
ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଗିବ୍ବେଥାନ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। 16 ଛାଉଣେିର ଥିବା େଲାକମାେନ
ଶୁଣେିଲ େଯ ସମିି୍ର ଗପୁ୍ତ ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାଙୁ୍କ ମାରି ରାଜା େହାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଅମି୍ରନାମକ ଜେଣ େସନାପତଙୁି୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା
କରାଇେଲ। 17 େତଣୁ ଅମି୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଗିବ୍ବେଥାନ
ତ୍ୟାଗ କରି ତସିର୍ା ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 18 େଯେତେବେଳ ସମିି୍ର େଦଖିେଲ
େଯ, ନଗର କବଳିତ େହାଇଯାଇଛ,ି େସ ପ୍ରାସାଦେର ପ୍ରେବଶ କରି ନଆିଁ
ଲଗାଇ େଦେଲ। େସ େପାଡ଼ଯିାଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 19 ସମିି୍ର ତା’ର
ପାପ ପାଇଁ ମଲା। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ ଓ
ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପରି ପାପ ପଥେର ଗେଲ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ
କରାଇେଲ। ଫଳେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲା।

20 ସମିି୍ରଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ରାଜାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
ବଷିୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି

ଅମି୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

21 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଦୁଇ ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ
େହେଲ। ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ଗୀନତର ପୁତ୍ର ତବି୍ନକିି ରାଜା କରିବା ପାଇଁ
ତା’ର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅେଦ୍ଧର୍କ ଅମି୍ରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ।
22 ମାତ୍ର ଅମି୍ରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାେନ ଗୀନତର ପୁତ୍ର ତବି୍ନଙି୍କ
ଅନୁଗାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ। େତଣୁ ତବି୍ନ ିନହିତ େହେଲ ଓ
ଅମି୍ର ରାଜା େହେଲ।

23 ଯିହୁଦାେର ଆସାଙ୍କର ଏକତି୍ରଂଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଅମି୍ର
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ। ଅମି୍ର ଇସ୍ରାଏଲେର ବାରବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
େସହ ିବାରବଷର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ବଷର୍ ତସିର୍ାେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 24 ମାତ୍ର େସ
େଶମରଙୁ୍କ ଦୁଇ ତଳାନ୍ତ ରୂପା େଦଇ ଶମେରାଣ୍ ପବର୍ତ କ୍ରୟ କେଲ। େସ
ଶମେରାଣ ପବର୍ତ ଉପେର ଏକ ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସହ ିପବର୍ତର
ମାଲକିର ନାମ େଶମରର ନାମାନୁସାେର ନଗରର ନାମ ଶମରିୟା
ରଖିେଲ।

25 ଅମି୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ ଓ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ
ରାଜାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପ କେଲ। 26 ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ
େଯଉଁ ପାପ କରିଥିେଲ ଅମି୍ର େସହ ିପାପ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ
ପାପାଗ୍ଭରୀ କରାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର
ଅସାର ପ୍ରତମିା ପୂଜା େଯାଗୁଁ ବରିକ୍ତ େହେଲ।
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27 ଅମି୍ରଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ମହାନ କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 28 ଅମି୍ରଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର
େସ ଶମରିୟାେର ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି କବର େନେଲ। ତାଙ୍କ
ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହାବ ରାଜା େହେଲ।

ଆହାବ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

29 ଯିହୁଦାେର ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳର ଅଠତରିିଶ୍ ବଷର୍େର ଅମି୍ରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଆହାବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ। ଆହାବ ଇସ୍ରାଏଲର ଶମରିୟା
ନଗରେର ବାଇଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 30 ଆହାବ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। େସ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ
ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କେଲ। 31 ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପରି ପାପ
କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ନ ଥିଲା। େସ ସୀେଦାନର ରାଜା
ଇତ୍ବାଲଙ୍କର କନ୍ୟା ଈେଷବଲକୁ ବବିାହ କେଲ ଓ ସୀେଦାନର
ବାଲ୍େଦବତାଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଓ େସବା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 32

ଆହାବ ଶମରିୟାେର ବାଲ୍େଦବତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କେଲ ଓ େସହ ିମନି୍ଦରେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିତଆିରି କେଲ। 33 ଆହାବ
ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ
ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ବରିକି୍ତ କେଲ।

34 ତାଙ୍କ ସମୟେର େବୖେଥଲର ହୀେୟଲ ଯିରୀେହା ନଗର ପୁନବର୍ାର
ନମିର୍ାଣ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା କହଥିିେଲ
ତାହା ହିଁ ଘଟଲିା। େଯେତେବେଳ େସ ନଗରେର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଅବୀରାମ ମଲା ଓ େଯେତେବେଳ ନଗରର ଫାଟକ
ସ୍ଥାପିତ େହଲା। ତାଙ୍କର ସାନ ପୁତ୍ର ସଗବୂର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା।

ଏଲିୟ ଓ ଅନାବୃଷି୍ଟ ସମୟ

ଏଲୟି ତଶି୍ବୀୟର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଗିଲୟିଦେର ରାଜା
ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, ଗିଲୟିଦର ପ୍ରବାସୀ ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୟି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ

ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କେର। ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ମୁଁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ ିଆସନ୍ତା କିଛ ିବଷର୍ େଦଶେର କାକର କି ବୃଷି୍ଟପାତ େହବ
ନାହିଁ। ଯଦ ିମୁଁ ଆେଦଶ ଦଏି େତେବ ବଷର୍ା େହବ।”

2 ତତ୍ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, 3 “ତୁେମ୍ଭ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ପୂବର୍ ଦଗିକୁ ଯାଅ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ ପାରିସ୍ଥ କରୀତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ନଜିକୁ
ଲୁଗ୍ଭଅ। 4 େସହ ିନଦୀରୁ ତୁେମ୍ଭ ଜଳପାନ କରିବ। ତୁମ୍ଭକୁ ଖାଦ୍ୟ
େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ କାଉମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଉଛୁ।” 5 ଏଲୟି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ। େସ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ପାରିସ୍ଥ କରୀତ୍
ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ ବାସ କେଲ। 6 ପୁଣ ିକାଉମାେନ ପ୍ରାତଃକାଳେର
େରାଟୀ ଓ ମାଂସ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ େରାଟୀ ଓ ମାଂସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେିଲ।
ଆଉ େସ ନଦୀରୁ ଜଳପାନ କେଲ।

7 ଅନାବୃଷି୍ଟ େହତୁ କିଛ ିକାଳପେର ଝରଣାଗଡୁ଼କି ଶୁଷ୍କ େହାଇଗଲା।
8 ତତ୍ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିକୁ କହେିଲ, 9 “ସୀେଦାନର ସାରିଫତ୍କୁ
ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କର। େସଠାେର ଥିବା ଜେଣ ବଧିବାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଭରଣ େପାଷଣ କରିବ।”

10 େତଣୁ ଏଲୟି ସାରିଫତ୍କୁ ଗେଲ। େସ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ଏକ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। ଏଲୟି ତାକୁ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପାତ୍ରେର କିଛ ିଜଳ ପିଇବାକୁ ଆଣ।” 11 େସ ପାଣି
ଆଣବିାକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ ଏଲୟି ପୁନବର୍ାର ଡ଼ାକି କହେିଲ, “େମାର
ଅନୁେରାଧ େମା’ ପାଇଁ ଖେଣ୍ଡ େରାଟୀ ମଧ୍ୟ ଆଣ।”

12 ବଧିବାଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର
ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହୁଛ,ି େମା’ ପାଖେର ଖେଣ୍ଡ େହେଲ େରାଟୀ ନାହିଁ,
େକବଳ କଳସେର ମୁଠିଏ ମଇଦା ଓ ପାତ୍ରେର ଅଳ୍ପ େତଲ ଅଛ।ି ଆଉ

େଦଖ, ମୁଁ ଦୁଇଖଣ୍ତ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ,ି ତାକୁ େନେଲ େମା’ ପାଇଁ ଓ
େମା’ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପାକ କରି ଖାଇବୁ ଓ ତା’ପେର କ୍ଷୁଧାେର ମରିବୁ।”

13 ଏଲୟି େସହ ିବଧିବାକୁ କହେିଲ, “ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯାଇ
ତୁମ୍ଭ କହବିାନୁସାେର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥେମ ଏକ େଛାଟ ପିଠା
କରି େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ। ତା’ପେର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କର। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷର୍ା ନ ପଠାନି୍ତ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଳସେର ମଇଦା ଶୂନ୍ୟ େହବ
ନାହିଁ କି ପାତ୍ରେର େତୖଳର ଅଭାବ ରହବି ନାହିଁ।’”

15 େତଣୁ େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଘରକୁ ଗଲା ଓ ଏଲୟିଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
କାଯର୍୍ୟ କଲା। ଏଲୟି, େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅେନକ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଥିଲା। 16 େସହ ିମଇଦା କଳସ ଓ
େତୖଳପାତ୍ର େକେବ ଶୂନ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟି ମାଧ୍ୟମେର
ଯାହାସବୁ କହଥିିେଲ େସ ସମସ୍ତ ଘଟଲିା।

17 କିଛଦିନି ଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପୁତ୍ରଟ ିଅସୁସ୍ଥ େହଲା। ତା’ର
ପୀଡ଼ା ଏେତ ବଢ଼ଗିଲା େଯ ତା’ର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। 18

େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଅଛ?ି ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାର ପାପ ସ୍ମରଣ
କେରଇବାକୁ ଓ େମାର ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ େହବା ପାଇଁ ଆସଅିଛ?”

19 ତହୁଁ ଏଲୟି ତାକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ େମାେତ ଦଅି।” ଏଲୟି
ତା’ର େକାଳରୁ ପୁଅକୁ େନେଲ ଓ ଆପଣା ରହବିା େକାଠରୀକୁ େନଇଯାଇ
ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ତାକୁ ଶୁଆଇ େଦେଲ। 20 ତା’ପେର ଏଲୟି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର,
ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେମାେତ ତା’ର ଗହୃେର ଆଶ୍ରୟ େଦଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ତା’ର
ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି ତା’ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲ?” 21 ତା’ପେର
ଏଲୟି ବାଳକ ଉପେର ତନିଥିର ନଜିକୁ ଲମ୍ୱାଇ େଦେଲ। ତା’ପେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ଏହ ିମୃତ
ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କର।”

22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିର ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର େଦେଲ ଏବଂ ବାଳକଟି
ପ୍ରଶ୍ୱାସ େନବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ ପୁଣ ିଜୀବନ େଫରି ପାଇଲା। 23

ତା’ପେର ଏଲୟି ପୁଅଟକୁି ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ ଓ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଜୀବତି।”

24 ତହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଏଲୟିଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ଏେବ
ଜାଣଲି।ି”

ଏଲିୟ ଓ ବାଲଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ

ଅନାବୃଷି୍ଟର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କର। ଆେମ୍ଭ ଭୂମିକୁ
ଶୀଘ୍ର ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇବୁ।” 2 େତଣୁ ଏଲୟି ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ

େଭଟବିାକୁ ଗେଲ।
େସ ସମୟେର ଶମରିୟାେର ପ୍ରବଳ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହାଇଥିଲା। 3 େତଣୁ

ରାଜା ଆହାବ ରାଜଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓବଦୟିକୁ ଡ଼କାଇେଲ। ଓବଦୟି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ଥିେଲ। 4 ପୁଣ ିେଯଉଁ ସମୟେର
ଈେଷବଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରୁଥିେଲ େସ
ସମୟେର ଓବଦୟି ଏକଶତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େନଇ ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ କରି
େଗାଟଏି ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖି େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ନ  ଜଳ େଦଇ
ପ୍ରତପିାଳନ କରିଥିେଲ। 5 ଆହାବ ଓବଦୟିକୁ କହେିଲ, “େମା’ ସହତି
ଆସ, ଆସ ଯିବା ଏବଂ େଦଶର ସବୁ ଝରଣା ଓ ନଦୀ କୂଳ େଦଖିବା।
ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭର ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଓ ଗଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ପାଇ
ପାରିବା େତେବ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ।”
6 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି
ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଜଳର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଗେଲ। ଆହାବ େଗାଟଏି ଦଗିେର ଓ
ଓବଦୟି ଅନ୍ୟ ଦଗିେର ଗେଲ। 7 ଓବଦୟି ପଥ ମଧ୍ୟେର ଯାଉ ଯାଉ
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ଏଲୟିଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଏଲୟିଙୁ୍କ ଚହି୍ନେିଲ ଓ ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ
ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାର ମହାଶୟ ଏଲୟି?”

8 ଏଲୟି ତହୁଁ ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଏଲୟି, ଯାଅ ତୁମ୍ଭ ମୁନବିଙୁ୍କ
ଜଣାଅ ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି”

9 ତା’ପେର ଓବଦୟି କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ଆହାବଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଉପସି୍ଥତି
କେହ, େତେବ େସ େମାେତ ବଧ କରିେବ। ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କିଛି
ଅପରାଧ କରି ନାହିଁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ମରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛ?” 10 ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ। ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହୁଛ,ି େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଏପରି
େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ବା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ େଯଉଁସ୍ଥାନକୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ। ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜିବାକୁ ରାଜା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଦଶକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ। େସହ ିେଦଶର ଶାସକମାନଙୁ୍କ ଶପଥ
କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନି୍ତ େଯ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କ େଦଶେର
ପାଇ ନାହାନି୍ତ। 11 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ, ଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କୁହ
ଏଲୟି ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ। 12 ଯଦ ିମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ରାଜା
ଆହାବଙୁ୍କ ଜଣାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ େମାର ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ
େନଇଯିେବ। େଯେତେବେଳ ଆହାବ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ପାଇେବ େସ େମାେତ
ହତ୍ୟା କରିେବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହାଇ
ଆସୁଛ।ି 13 ମୁଁ ଯାହା କରିଛ ିତୁେମ୍ଭ େସ ସବୁ ଜାଣଛି। ଈେଷବଲ
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ମାରିପକାଉ ଥିଲା। ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକଶତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େନଇ ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ କରି
ଦୁଇଟ ିଗହ୍ୱରେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଥିଲ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ନ  ଜଳ େଦଇ ଭରଣ
େପାଷଣ କରିଥିଲ।ି 14 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ, ଯାଅ ତୁମ୍ଭ ମୁନବିଙୁ୍କ କୁହ
ଏଲୟି ଏଠାେର ଅଛ।ି ତହିଁେର େସ େମାେତ ବଧ କରିେବ।”

15 ଏଲୟି ଉତ୍ତର କେଲ, “ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ,ି ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଆଜି େଦଖା କରିବ।ି”

16 େତଣୁ ଓବଦୟି ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ ଏଲୟିଙ୍କ ଉପସି୍ଥତ ିଜଣାଇେଲ।
ରାଜା ଏଲୟିଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ।

17 ଆହାବ ଏଲୟିଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସହ,ି େଯ
ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖର କାରଣ?”

18 ଏଲୟି କହେିଲ, “ନା, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅସୁବଧିା କରି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ଓ ତୁମ୍ଭର ପିତୃବଂଶ ଏହ ିଅସୁବଧିାର କାରଣ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନବିା ବନ୍ଦ କରି ଭଣ୍ତ େଦବତା ବାଲ୍ର ପୂଜା କରିବା
ଆରମ୍ଭ କଲ। 19 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େଲାକ ପଠାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କମିର୍ଲ
ପବର୍ତେର େଦଖା କରିବାକୁ କୁହ। ବାଲ୍େଦବତାର 450 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ
ଆେଶରା େବଦରି 400 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େସହ ିପବର୍ତେର େଦଖା
କରିବାକୁ ଏକତ୍ର କର। େଯଉଁମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଇେଷବଲର େମଜେର
େଭାଜନ କରନି୍ତ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତକୁ ଆଣ।”

20 େତଣୁ ଆହାବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ ଓ େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ କମିର୍ଲ ପବର୍ତକୁ ଡ଼କାଇେଲ। 21 ଏଲୟି ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସେମ୍ୱାଧନ କେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତକାଳ
ଦି୍ୱ ମତ ମଧ୍ୟେର ସେନ୍ଦହେର ରହବି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସରଣକାରୀ
ହୁଅ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ଭାବୁଛ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଯଦ ିବାଲ୍େଦବତା
ସତ୍ୟ େବାଲ ିଭାବୁଛ, ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର।”
କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। 22 େତଣୁ ଏଲୟି

କହେିଲ, “ମୁଁ ଏଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଛ,ି ମାତ୍ର
ବାଲ୍ର 450 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ। 23 ଦୁଇଟ ିବୃଷଭ ଆଣ।
ବାଲ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସଥି ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େନଉ ଏବଂ ତାକୁ ବଧ କରି
ତାକୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି କାଠ ଉପେର ରଖୁ। େସମାେନ େସଥିେର ଅଗି୍ନ
ସଂେଯାଗ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େମାେତ ମଧ୍ୟ େଗାଟଏି ବୃଷଭ ଦଆିଯାଉ,
ଠିକ୍ େସହପିରି ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାଠ ଉପେର ରଖିବ ିଏବଂ ମୁଁ
ତାକୁ ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବ ିନାହିଁ। 24 ବାଲ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
େଦବତାକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ଓ ମୁଁ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି

ତହିଁେର େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଗି୍ନଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ତର େଦେବ େସହିଁ ପ୍ରକୃତ
ପରେମଶ୍ୱର।”
ତା’ପେର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ଏକମତ େହେଲ ଏବଂ

କହେିଲ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କୁହ ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
25 ଏଲୟି ବାଲ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଏଠାେର

ଅେନକ ଅଛ। ପ୍ରଥେମ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ବୃଷଭ ପସନ୍ଦ କର।
ବୃଷଭଟକୁି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତାକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ମାତ୍ର
ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କର ନାହିଁ।”

26 େତଣୁ େସମାେନ ବୃଷଭଟକୁି େନେଲ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େସମାେନ
ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ
ବାଲ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନିତ ିଶୁଣ।” ମାତ୍ର େକୗଣସ ିଶବ୍ଦ େହଲା ନାହିଁ କି
େକହ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ େସମାନଙ୍କ ନମିିର୍ତ
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଗ୍ଭରିପେଟ ନାଚେିଲ। ମାତ୍ର ଅଗି୍ନ ସଂଘଟତି େହଲା ନାହିଁ।

27 ଏଲୟି େସମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କରି କହେିଲ, “ଯଦ ିବାଲ୍ ସତ୍ୟ
େଦବତା, େତେବ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡ଼ାକ, େସ ହୁଏତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ କିମ୍ୱା
ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ, କିମ୍ୱା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବ, ଅବା େସ ନଦିି୍ର ତ ଥିବ, ଏଣୁ
ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡ଼ାକ।” 28 େତଣୁ େସମାେନ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। େସମାେନ ଖଣ୍ତା ଓ ବଚ୍ଛର୍ାେର ନଜିକୁ କ୍ଷତ
ବକି୍ଷତ କେଲ। ଏହପିରି େସମାେନ ପୂଜା କରୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ
ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହଲିା। 29 ଅପରାହ୍ନ ଅତକି୍ର ାନ୍ତ େହଲା, ମାତ୍ର ଅଗି୍ନ ସୃଷି୍ଟ
େହଲା ନାହିଁ। େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଳାପ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିଶବ୍ଦ େହଲା ନାହିଁ, ବାଲ୍ କିଛ ିଉତ୍ତର
କେଲ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େକହ ିମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

30 ତା’ପେର ଏଲୟି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ।” େତଣୁ େସମାେନ ଏଲୟିର ଗ୍ଭରି
ପାଖେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦକୁି
ଏଲୟି ପୁନଃନମିର୍ାଣ କେଲ। 31 ଏଲୟି ବାର େଗାଟ ିପଥର ପାଇେଲ।
ଏହ ିବାରଟ ିପଥର ବାରଟ ିେଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ବାରଟି
େଗାଷ୍ଠୀ ଯାକୁବଙ୍କର ବାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାେର େହେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ େଦଇଥିେଲ। 32 ଆଉ େସହି
ପଥରେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପୁନଃନମିର୍ାଣ କରି
େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦରି ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇମହଣ ବହିନ ଧରିଲା ଭଳି ଏକ ଖାଇ
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 33 ତା’ପେର େସ ଯଜ୍ଞେବଦ ିକାଠ ସଜାଇ େସହ ିକାଠ
ଉପେର ବୃଷଭକୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି କାଟ ିେଥାଇେଲ। 34 ତା’ପେର ଏଲୟି
କହେିଲ, “ଗ୍ଭରିଟ ିକଳସ ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି େସହ ିେହାମାଥର୍କ ବଳିର
ମାଂସ ଓ କାଠ ଉପେର ଢ଼ାଳ।” ପୁଣ ିଏଲୟି କହେିଲ, “ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ପାଇଁ ତାହା କର।” ତା’ପେର ପୁଣ ିକହେିଲ, “ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାହା
କର।” େସମାେନ ପ୍ରତଥିର ତାହା ହିଁ କେଲ। 35 ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଯଜ୍ଞେବଦରୁି
ଜଳ ବହ ିଖାଇଟକୁି ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।

36 ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରାଥର୍ନା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ସମୟେର ଏଲୟି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଜି
ପ୍ରମାଣ କର େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭର
େସବକ ଏବଂ ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ।ି
37 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର ଦଅି। ଆଉ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ ଦଅି େଯ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରେମଶ୍ୱର,
ତାହାେହେଲ େସମାେନ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ଜାଣେିବ େଯ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରାଇ ଆଣଅିଛ।”

38 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରରିତ ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା ଓ େସହି
ଅଗି୍ନ େହାମାଥର୍କ ବଳି, କାଠ, ପ୍ରସ୍ତର, ଧୂଳି ଗ୍ରାସ କରି ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଗ୍ଭରିପାଖେର ଥିବା ଖାଇର ଜଳକୁ ଶୁଷ୍କ କରି େଦଲା। 39 ଏହା େଦଖି
ସମଗ୍ର େଲାକ ଭୂମିେର ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର।”

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 18:8 281 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 18:39
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40 ତା’ପେର ଏଲୟି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବାଲ୍ର ସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଧର, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ।” େତଣୁ େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଧରିେଲ। ତତ୍ପେର ଏଲୟି େସମାନଙୁ୍କ କୀେଶାନ ନଦୀ
ନକିଟକୁ େନଇ େସଠାେର ହତ୍ୟା କେଲ।

ପୁନବର୍ାର ବଷର୍ାର ଆଗମନ

41 ତତ୍ପେର ଏଲୟି ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
େଭାଜନପାନ କର। କାରଣ ପ୍ରବଳ ବଷର୍ା ଆସୁଅଛ।ି” 42 େତଣୁ ରାଜା
ଆହାବ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ଗେଲ। ଏଲୟି କମିର୍ଲ ପବର୍ତର ଉପରକୁ
ଚଢ଼େିଲ ଆଶାେର ପଡ଼େିଲ ଏବଂ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟେର ମୁଣ୍ତ ରଖିେଲ।
43 ତା’ପେର ଏଲୟି ତାଙ୍କର େସବକକୁ କହେିଲ, “ସମୁଦ୍ର  ଆଡ଼କୁ
ଅନାଅ।”
ତହୁଁ େସ ଉଠିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର  ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା ଏବଂ କହଲିା, “ମୁଁ

କିଛ ିେଦଖୁ ନାହିଁ।” ଏହପିରି ଭାବେର ଏଲୟି ତାଙୁ୍କ ସାତଥର ଯାଇ
ଆସବିାକୁ କହେିଲ। 44 ସପ୍ତମ ଥରେର େସବକ େଫରି ଆସ ିକହଲିା,
“ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ହାତମୁଠା ସଦୃଶ ଖେଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ର  େମଘ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଠିବାପରି
େଦଖୁଛ।ି”
ବତ୍ତର୍ମାନ ଏଲୟି େସବକକୁ କହେିଲ, “ଯାଅ ଏବଂ ଆହାବଙୁ୍କ କୁହ:

ତୁମ୍ଭର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଆନୁ୍ତ ନେଚତ୍ ବତ୍ତର୍ମାନ ବଷର୍ା
ତୁମ୍ଭର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକାଇବ।”

45 ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପେର ଆକାଶ କଳା େମଘେର ଆବୃତ େହାଇ ପବନ ବହି
ପ୍ରବଳ ବୃଷି୍ଟ ଆରମ୍ଭ େହାଇଗଲା। ଆହାବ ତାଙ୍କର ରଥେର ବସି
ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ। 46 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତ ଏଲୟିଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଲିା।
େସ ନଜିର କଟ ିବସ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତ ଭାବେର ବାନି୍ଧ ଯିଷି୍ରେୟଲର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆହାବଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ଗିେଲ।

େହାେରବ (ସୀନୟ) ଶୃଙ୍ଗେର ଏଲିୟ

ଆହାବ ଏଲୟିଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃତ କମର୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ େସ କିପରି
ଖଡ଼୍ଗେର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ, େସ
ସମସ୍ତ ଈେଷବଲକୁ ଜଣାଇେଲ। 2 େତଣୁ ଈେଷବଲ

ଏଲୟିଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ, “ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ,ି ଆସନ୍ତା କାଲି
ଠିକ୍ ଏହ ିସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲ। ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା ନ କେର,
େତେବ େଦବତାଗଣ େମାେତ ଅଧିକ ଦଣ୍ତ େଦଇ ପାରନି୍ତ।”

3 େଯେତେବେଳ ଏଲୟି ଏ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ, େସ ଭୟଭୀତ େହେଲ।
େତଣୁ େସ ନଜି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନମିେନ୍ତ ନଜିର େସବକ ସହତି ଯିହୁଦାର
େବର୍େଶବାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ ତାକୁ େସ େସଠାେର ଛାଡ଼େିଲ। 4 ଏଲୟି
ପ୍ରାନ୍ତର ଭତିେର ଦନିସାରା ଗ୍ଭଲ ିଏକ େରାତମ ବୃକ୍ଷମୂଳେର ବସ ିପଡ଼େିଲ
ଓ ନଜିର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ଏହା ଯେଥଷ୍ଟ େହଲାଣ,ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଣ ନଅି, କାରଣ ମୁଁ େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ
ଭଲ ନୁେହଁ।”

5 ତା’ପେର ଏଲୟି େସହ ିେରାତମ ଗଛମୂଳେର ନଦି୍ର ା ଗେଲ। ଏହା
ପେର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଆସେିଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ, “ଉଠ!
େଭାଜନ କର।” 6 ଅନନ୍ତର ଏଲୟି େଦଖିେଲ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ତ ପାଖେର
ଅଙ୍ଗାରେର ପକ୍ୱ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ଜଳପାତ୍ର ଅଛ।ି େସ େଭାଜନ ଓ
ପାନକରି ପୁନବର୍ାର ଶୟନ କେଲ।

7 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପୁନବର୍ାର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଆସ ିସ୍ପଶର୍
କେଲ ଓ କହେିଲ, “ଉଠ! େଭାଜନ କର। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ ଯାତ୍ରା
ପାଇଁ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବା ଦରକାର।” 8 େତଣୁ ଏଲୟି ଉଠି େଭାଜନ ପାନ
କେଲ। େସ ଖାଦ୍ୟେର ଏେତ ଶକି୍ତ ଲାଭ କେଲ େଯ େସ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ
ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତ େହାେରବ ପହଞ୍ଚଲିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଲ ିଗ୍ଭଲି
ଗେଲ। 9 େସଠାେର ଏଲୟି ଏକ ଗହ୍ୱରେର ରାତି୍ର ଯାପନ କେଲ।

େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଏଲୟି, ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର
କ’ଣ କରୁଛ?”

10 ଏଲୟି ଉତ୍ତର କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ
େମାର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସାମଥର୍୍ୟ େଦଇ ତୁମ୍ଭର େସବା କଲ।ି ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଧ୍ୱଂସ
କେଲ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ମୁଁ େକବଳ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲି।ି େସମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ େନବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରୁଛନି୍ତ।”

11 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ପବର୍ତ ଉପେର
େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖ େଦଇ ଅତକି୍ରମ କରିବ।ି”
ତା’ପେର ପ୍ରବଳ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ତ ବାୟୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପବର୍ତଗଣଙୁ୍କ
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ତ ବଖିଣି୍ତତ େହଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହ ିବାୟୁେର ନ ଥିେଲ। ପୁଣ ିପ୍ରବଳ ପବନ ପେର ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭୂମିକମ୍ପେର ନ ଥିେଲ। 12 ଭୂମିକମ୍ପ ପେର
େସଠାେର ଅଗି୍ନ ବ୍ୟାପିଲା, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅଗି୍ନେର ନ ଥିେଲ। ଅଗି୍ନ
ପେର ଏକ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର  ରବ େହଲା।

13 େଯେତେବେଳ ଏଲୟି େସହ ିରବ ଶୁଣେିଲ, େସ ନଜି ବସ୍ତ୍ରେର
ନଜିର ମୁଖକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ ଓ ଗହ୍ୱରର ପ୍ରେବଶ ପଥ ନକିଟେର ଯାଇ
ଛଡି଼ା େହେଲ। େସହ ିସ୍ୱର କହଲିା, “େହ ଏଲୟି, ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କ’ଣ
କରୁଛ?”

14 ଏଲୟି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ େମାର
ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ େସବା କଲ ିମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ
ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ ଥିଲା ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଧ୍ୱଂସ କେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ। ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଏ କି ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚଛି।ି ବତ୍ତର୍ମାନ
େସମାେନ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।”

15 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଦେମ୍ମଶକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା
ପଥେର େଫରିଯାଅ। ଦେମ୍ମଶକକୁ ଯାଅ ଓ େସଠାେର ହସାେୟଲକୁ
ଅରାମର ସଂିହାସନେର ଅଭଷିିକ୍ତ କର। 16 ଆଉ ନମି୍ଶିର ପୁତ୍ର େଯହୂକୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କର। ଆଉ ଆେବଲ୍ମେହାଲା ନବିାସୀ
ଶାଫଟର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରୂେପ ଅଭେିଷକ
କର। 17 ତହିଁେର େଯଉଁ େଲାକ ହସାେୟଲର ଖଡ଼୍ଗରୁ ବଞ୍ଚବି େଯହୂ
ତାକୁ ବଧ କରିବ ଓ େଯ େଯହୂର ଖଡ଼୍ଗରୁ ବଞ୍ଚବି ତାହାକୁ ଇଲୀଶାୟ
ବଧ କରିବ। 18 ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲେର 7000 ଜଣଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦବ,ି
େଯଉଁମାେନ େକେବ ବାଲ୍େଦବତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ନାହାନି୍ତ। ଏପରିକି
େସମାେନ େକେବ ବାଲ୍ ପ୍ରତମିାକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରି ନାହାନି୍ତ।”

ଇଲୀଶାୟ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହେଲ

19 େସଠାରୁ ଏଲୟି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଶାଫଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ
େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ। ଇଲୀଶାୟ ବାରହଳ ବଳଦ ଆଗେର ରଖି ହଳ
ବୁଲାଉଥିେଲ ଓ େସ ଦ୍ୱ ାଦଶ ହଳେର ଥିେଲ। ଏଲୟି ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ
ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତା’ ଉପେର ପକାଇେଲ। 20 ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ
ବଳଦ ଛାଡ଼ ିଏଲୟିଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିକହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବନିୟ
କରୁଛ,ି େମା’ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରିବାକୁ େମାେତ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ।
ତା’ପେର ମୁଁ ବଦିାୟ େନଇ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ଯିବ।ି”
ଏଲୟି ଉତ୍ତର କେଲ, “ତାହା ଉତ୍ତମ କଥା, ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଟକାଉ

ନାହିଁ।”
21 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହତି ଉତ୍ତମ େଭାଜନ

କେଲ। େସ ବଳଦ ହଳକ େନଇ ବଧ କେଲ ଓ ଯୁଆଳି କାଠେର ମାଂସ
ରାନି୍ଧ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ େଦେଲ। ତା’ପେର େସ ଏଲୟିଙ୍କ
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କାରୀ େହେଲ।

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 18:40 282 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 19:21



20

ବନି୍ହଦଦ୍ ଓ ଆହାବ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ

ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଏକତି୍ରତ
କେଲ। ପୁଣ ିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେର ବତଶି୍ ଜଣ ରାଜା ଆଉ
ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ ରଥମାନ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ। ପୁଣ ିେସ ଯାଇ

ଶମରିୟା ଅବେରାଧ କରି ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 2 ତା’ପେର
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ନଗର ଭତିରକୁ ଦୂତଗଣ େପ୍ରରଣ କେଲ। 3

େସହ ିବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା, “ବନି୍ହଦଦ୍ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ରୂପା,
ସୁନା େମାେତ େଦବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େମାେତ
େଦଇେଦବ।’”

4 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ,
ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ମୁଁ ଓ େମାର ସବର୍ସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର।”

5 ତା’ପେର ଦୂତମାେନ ଆହାବଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ିକହେିଲ,
“ବନି୍ହଦଦ୍ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରୂପା, ସୁନା, ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କର େବାଲ ିମୁଁ କହ ିପଠାଇଲ।ି 6 ଆସନ୍ତାକାଲି
ପ୍ରାୟ ଏହ ିସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େମାର ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବ,ି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଗହୃ ଓ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଗହୃ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିେବ। ଯାହାକିଛ ିମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନଷି ପାଇେବ େସମାେନ େନଇଯିେବ।’”

7 େତଣୁ ରାଜା ଆହାବ େଦଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ
ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରି କହୁଛ,ି ବଗି୍ଭର କର, ବନି୍ହଦଦ୍ ଅସୁବଧିା
ସୃଷି୍ଟ କରୁଛ।ି ପ୍ରଥେମ େସ େମାର ଭାଯର୍୍ୟା, େମାର ସନ୍ତାନଗଣ, େମାର
ସୁନା, ରୂପା େନବାକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା ଓ େସ ସବୁ େଦବାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମତ
େହଲ।ି ମାତ୍ର େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ସବୁକିଛ ିେନବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”

8 ଏଥିେର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସଥିେର ସମ୍ମତ
ହୁଅନୁ୍ତ ନାହିଁ।”

9 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆହାବ ବନି୍ହଦଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ସମ୍ୱାଦ ପଠାଇ କହେିଲ,
“ପ୍ରଥେମ ଆପଣ ଯାହା କହଥିିେଲ ମୁଁ ତାହା କରିବ ିମାତ୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟେର
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ତାହା ପାଳନ କରିବ ିନାହିଁ।”
ରାଜା ବନି୍ହଦଦଙ୍କର ଦୂତମାେନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା େନଇ

େଫରିଗେଲ। 10 ତା’ପେର େସହ ିଦୂତମାେନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା େନଇ
ବନି୍ହଦଦ୍ଠାରୁ େଫରି ଆସେିଲ ଓ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ ିେଯ,
ଶମରିୟାକୁ ସମ୍ପଣ୍ଣର୍ ଧୂଳିସାତ୍ କରିବ।ି େସ ନଗରେର କିଛ ିରହବି ନାହିଁ।
ଏପରି େମାର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଆଣବିାକୁ ରହବି
ନାହିଁ। ଯଦ ିମୁଁ ଏହା ନ କେର େତେବ େଦବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ଅଧିକ
ଦଣି୍ତତ େହାଇପାେର।”

11 ରାଜା ଆହାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ କୁହ ସାଞ୍ଜ ୁପରିଧାନ
କରିଥିବା େଲାକ ସାଞ୍ଜ ୁକାଢ଼ବିା ପାଇଁ ଜୀବତି ଥିବା େଲାକପରି ଦପର୍ ନ
କରୁ।”

12 ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହତି ପାନ କରୁଥିବା
ସମୟେର ଦୂତମାେନ ଏ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ। ରାଜା ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ।

13 େସହ ିସମୟେର ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ିକହେିଲ, “େହ ରାଜା ଆହାବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଏହ ିବପିୁଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ େଦଖୁଛ? ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭରି ଦ୍ୱ ାରା ଏହାକୁ
ପରାଜିତ କରାଇବ,ି ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲି
ଜାଣବି।’”

14 ତହୁଁ ଆହାବ କହେିଲ, “କାହାଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ କରାଇେବ?”
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯୁବା େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ‘େଯଉଁମାେନ

ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିେଲ।’”
ତା’ପେର ରାଜା କହନି୍ତ , “କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ

ଆେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛ?ି”

େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ।”
15 େତଣୁ ଆହାବ ପ୍ରେଦଶର ଯୁବା ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି

ଗଣେିଲ। େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 232 େହଲା। ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି ଗଣ ିେଦଖିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7000
େହଲା।

16 ମଧ୍ୟାହ୍ନେର େଯେତେବେଳ ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଓ ବତଶି୍ ଜଣ ଅନ୍ୟ
ରାଜା ନଜି ଶିବରିେର ପାନ କରୁଥିେଲ ଓ ମତ୍ତ େହାଇଥିେଲ, େସହି
ସମୟେର ଆହାବ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। 17 ପ୍ରେଦଶର ଯୁବା
ଅଧିପତମିାେନ ପ୍ରଥେମ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ବନି୍ହଦଦ୍ର େଲାକମାେନ ତାକୁ
ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ: ଶମରିୟାର େଲାକମାେନ ଅଗ୍ରସର କରୁଛନି୍ତ ଆକ୍ରମଣ
କରିବା ପାଇଁ। 18 େତଣୁ ବନି୍ହଦଦ୍ କହେିଲ, “େସମାେନ ସନି୍ଧ ପାଇଁ
ଆସଥିିେଲ ତାଙୁ୍କ ଜୀବତି ଧର ଓ ଯଦ ିେସମାେନ ଯୁଦ୍ଧପାଇଁ ଆସଥିିେଲ
େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ଧର।”

19 ଏହା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଦଶର ଯୁବା ଅଧିପତମିାେନ େସହ ିଆକ୍ରମଣର
େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାେନ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କେଲ।
20 ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଯାଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଥିିବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
ବଧ କେଲ, ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଅରାମୀୟମାେନ
ପଳାୟନକାରୀମାନଙ୍କ ପଛେର େଗାଡ଼ଇେଲ। ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠେର ପଳାଇଯାଇ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା
କେଲ। 21 ରାଜା ଆହାବ ଅରାମର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥକୁ ଅଧିକାର
କରିବାର େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ ଓ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ସମୂେଳ ପରାଜିତ କେଲ।

22 ତା’ପେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆହାବଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ,
“ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ପୁନବର୍ାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା ବସନ୍ତେର
ଆସବି। ତୁେମ୍ଭ ଘରକୁ ଯାଇ ନଜିର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ସବଳ କର ଓ ଚହି୍ନ।
ସାବଧାନ ଭାବେର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତରିକ୍ଷା େଦବାକୁ ସୁଚନିି୍ତତ େଯାଜନା କର।”

ବନି୍ହଦଦଙ୍କ ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣ

23 ବନି୍ହଦଦ୍ର ଅଧିକାରୀମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର
େଦବତାଗଣ ପବର୍ତଗଣର େଦବତାଗଣ ଅଟନି୍ତ , େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ବଜିୟୀ େହେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାରିଲୁ। ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିପଦାେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବୁ। 24 ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭର କରିବା ଉଚତି୍। ଆଉ
େସୖନ୍ୟଗ୍ଭଳନା ଦାୟିତ୍ୱ  ବତଶି୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ବଦଳେର େସନାପତମିାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଦଅିନୁ୍ତ। 25 ଆଉ ଆପଣ ହରାଇଥିବା େସୖନ୍ୟ ବଦଳେର େସୖନ୍ୟ,
ଅଶ୍ୱ ବଦଳେର ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ବଦଳେର ରଥ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ
ପଦାେର ଲଢ଼ବିା। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ୍
େହବା ଓ ଜିତବିା।” ରାଜା େସମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାବ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ
େସହରୂିେପ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

26 ଅନନ୍ତର ପରବଷର୍ ବସନ୍ତେର ବନି୍ହଦଦ୍ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅେଫକକୁ ଗେଲ।

27 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ ଓ ଅରାମୀୟ
େସୖନ୍ୟଗଣ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ ିଗ୍ଭଲେିଲ। େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବପିରୀତ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଶିବରି ସ୍ଥାପନ କେଲ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟଗଣ ଦୁଇଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର
ଛାଗପଲ ସଦୃଶ େଦଖା ଯାଉଥିଲା େବେଳ ଅରାମୀୟମାେନ ସମଗ୍ର
େଦଶେର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିେଲ।

28 ଏହ ିସମୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରରିତ ଜେଣ େଲାକ ଆହାବଙୁ୍କ
ଆସ ିକହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ କହଛିନି୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ କିନୁ୍ତ ତଳଭୂମିର ପରେମଶ୍ୱର
ନୁହନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିବଶିାଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ
େଦବ।ି ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ।’”

29 ଦୁଇ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସାତ ଦନି ଧରି ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ଶିବରି
ସ୍ଥାପନ କରି ରହେିଲ। ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ େହଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େସୖନ୍ୟମାେନ େଗାଟଏି ଦନିେର ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
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100,000 ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ ବଧ କେଲ। 30 ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ
େଲାକ ଅେଫକକୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। ଆଉ 27,000
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ପାେଚରୀ ପଡ଼ଲିା। ବନି୍ହଦଦ୍ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ
ଯାଇ ଏକ େକାଠରୀେର ଲୁଚ ିରହେିଲ। 31 ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ କହଲି, “ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ େଯ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜଗଣ ଦୟାଳୁ
ଅଟନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଟେିର ଅଖା
ପିନି୍ଧବାକୁ ଓ ମୁଣ୍ତେର ରଜୁ୍ଜ ବନିି୍ଧବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। ହୁଏତ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିାକୁ େଦେବ।”

32 ତହୁଁ େସମାେନ କଟେିର ଅଖା ପିନି୍ଧ ଓ ମୁଣ୍ତେର ରଜୁ୍ଜ ବାନି୍ଧ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନକିଟକୁ ଯାଇ ବନିୟର ସହତି କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଦାସ
ବନି୍ହଦଦ୍ କହୁଛ,ି ‘ଦୟାକରି େମାେତ ବଞ୍ଚାନୁ୍ତ।’”
ଆହାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ କ’ଣ ତଥାପି ବଞ୍ଚଛି?ି େସ ତ

େମାରଭାଇ।”
33 ବନି୍ହଦଦ୍ର େଲାକମାେନ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, ରାଜା ଆହାବ

ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇେବ କି ନା, େସମାେନ ଆଶାକେଲ, େଗାଟଏି
ସୂଚନା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ, େତଣୁ ଏହ ିକଥାର ସତ୍ୟତା
ଜାଣବିା ପାଇଁ ଆହାବ େଯେତେବେଳ ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ ଭାଇ େବାଲ ିଡ଼ାକିଲା,
େସମାେନ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ କହେିଲ, “ହଁ! ବନି୍ହଦଦ୍ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ।”
ତହୁଁ ରାଜା ଆହାବ କହେିଲ, “େମା’ ନକିଟକୁ ତାଙୁ୍କ ଆଣ।” ବନି୍ହଦଦ୍

େଯେତେବେଳ ଆସେିଲ ଆହାବ ତାଙୁ୍କ େନଇ ନଜି ରଥେର ବସାଇେଲ।
34 େସେତେବେଳ ବନି୍ହଦଦ୍ ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପିତା େଯଉଁ

ନଗରଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କଠାରୁ େନଇ ଥିେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସଗଡୁ଼କି େଫରାଇ
େଦବାକୁ ଯାଉଛ।ି େଯେହତୁ େମାର ପିତା େଯପରି ଶମରିୟାେର ବଜାର ଓ
େଦାକାନମାନ କରିଥିେଲ ଆପଣ ଦେମ୍ମଶକେର େସହପିରି କରିେବ।”
ଆହାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏଥିେର ସମ୍ମତ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ

ଛାଡ଼ ିେଦବ।ି” ଦୁଇ ରାଜା ଶାନି୍ତଚୁକି୍ତେର ସମ୍ମତ େହେଲ ଓ ରାଜା ଆହାବ
ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ।

ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆହାବ ବରୁିଦ୍ଧେର କହେିଲ

35 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ବକ୍ତ ା ନଜିର ସାଥୀକୁ କହଲିା,
“େମାେତ ମାର!” େସ ଏ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର କହଲିା। ମାତ୍ର େସ
େଲାକ ମାରିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। 36 େତଣୁ ପ୍ରଥମ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏ
ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲାେବେଳ େଗାଟଏି ସଂିହ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବ।”
େଯେତେବେଳ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସ ସ୍ଥାନରୁ ଗଲା, େଗାଟଏି ସଂିହ
ତାକୁ ବଧ କଲା।

37 ପ୍ରଥମ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅନ୍ୟ ଜେଣ େଲାକକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାର!”
େସହ ିେଲାକଟ ିତାକୁ ମାରି ମାରି କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ କଲା। 38 େତଣୁ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆପଣା ମୁଖେର ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କରି ଛଦ୍ମ  େବଶେର ରହଲିା
ଓ ତାକୁ େକହ ିଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସହ ିେଦଶେର
ରାଜାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହଲିା। 39 ରାଜା ତା’ବାଟ େଦଇ ଗଲାେବେଳ
େସ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯାଇଥିଲ।ି ଆମ୍ଭର ଜେଣ େଲାକ
ଜେଣ ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟକୁ ଆଣ ିେମାେତ କହେିଲ, ‘ଏହ ିେଲାକଟକୁି ଜଗ, ଯଦି
େସ ପଳାୟନ କେର େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତା’ ବଦଳେର ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ େଦବ।
ନେଚତ୍ ଏକତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦବ।’ 40 ମୁଁ ଏେଣ େତେଣ କାଯର୍୍ୟରତ ଥିଲା
େବେଳ େସ ଖସଗିଲା।”
ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ କୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇଥିବାରୁ

େଦାଷୀ େହାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭର ନଜିର ବାକ୍ୟସବୁ ତୁମ୍ଭର ନଷି୍ପତି୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ
କେର।”

41 ଏହା ପେର େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତା’ର ମୁହଁରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିନଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାକୁ ଜାଣେିଲ େଯ େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ୟତମ। 42 ତତ୍ପେର େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ

ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକକୁ ବନିାଶାେଥର୍ େଦଇଥିଲୁ, ତୁେମ୍ଭ
ତାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତେର ଛାଡ଼ଅିଛ। ଏଣୁ ତା’ର ପ୍ରାଣ ବଦଳେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ
ଯିବ। ଆଉ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ବଦଳେର ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ
ଯିେବ।’”

43 ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା େହାଇ
ଶମରିୟାେର ପହଞ୍ଚେିଲ।

ନାେବାତଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

ଶମରିୟା ନଗରସ୍ଥ ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ନକିଟେର ଏକ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନବିାସୀ ନାେବାତ ଏହି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଥିେଲ। 2 ଦେିନ ନାେବାତକୁ ରାଜା

ଆହାବ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରଟ ିଦଅି, ମୁଁ
େସଥିେର ପନପିରିବା କରିବ।ି କାରଣ ଏହା େମା’ ପ୍ରାସାଦ ନକିଟେର ଅଛ।ି
ଏହ ିେକ୍ଷତ୍ର ବଦଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଭଲ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ।ି ନେଚତ୍
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଇଚ୍ଛା କରିବ, େତେବ ମୁଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟେରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା ଆକାରେର
େଦବ।ି”

3 ନାେବାତ ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େକେବେହେଲ େମାର େପୖତୃକ
ଭୂମିକୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ ିନାହିଁ, ଏହା ପରେମଶ୍ୱର ମନା ନ କରନୁ୍ତ।”

4 ନାେବାତଙ୍କ କଥା ଆହାବଙୁ୍କ ବହୁତ ବାଧିଲା। େସ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ
ଓ ରାଗିଗେଲ। କାରଣ ନାେବାତ ତାଙ୍କର, “େପୖତୃକ ସମ୍ପତି୍ତ େଦେବ ନାହିଁ
େବାଲ ିମନା କେଲ।” େତଣୁ ଏପରି ଖରାପ ମିଜାସେର େସ ଘରକୁ
େଫରିେଲ। ଏଣୁ ଆହାବ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶଯ୍ୟାେର ପଡ଼ ିରହେିଲ।

5 ଆହାବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଈେଷବଲ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏେତ ଦୁଃଖିତ ଓ କାହିଁକି େଭାଜନ କରୁ ନାହଁ?”

6 ଆହାବ ଉତ୍ତରେର କହେିଲ, “ମୁଁ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତକୁ କହଲି,ି
ତୁମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରଟ ିେମାେତ ଦଅି ଓ ତା’ ବଦଳେର େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା ନଅି
ନେଚତ୍ ତୁମ୍ଭର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ତା’ରି ଅନୁରୂପ ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନଅି।
ମାତ୍ର େସ କହଲିା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ।”

7 ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଈେଷବଲ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ନୁହଁ? ଉଠ, େଭାଜନ କର ଓ ତୁମ୍ଭର ମନ ଓ ଶରୀର ପୁଲକିତ
େହଉ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ।ି”

8 ତହୁଁ ଈେଷବଲ ଆହାବଙ୍କ ନାମେର ପତ୍ର େଲଖି ତାଙ୍କର େମାହର
ମାରି ନାେବାତ ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ପ୍ରଧାନ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େସହ ିପତ୍ର ପଠାଇେଲ। 9 େସହ ିପତ୍ରେର େସ ଏହା
େଲଖିଥିେଲ:
“େଗାଟଏି ଉପବାସର ଦନି େଘାଷଣା କର ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକ
ସଭାେର ଏକତି୍ରତ କର। ଆଉ େସହ ିସଭାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ନାେବାତ
ବଷିୟେର ବଗି୍ଭର କରିବୁ। 10 ଦୁଇଜଣ ପାପଧମ େଲାକଙୁ୍କ େଖାଜ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ନାେବାତ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ କୁହ। େସମାେନ
କହେିବ େଯ, େସମାେନ ଶୁଣେିଲ, ନାେବାତ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ରାଜାଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ େଦଇଛନି୍ତ। ତା’ପେର ତାକୁ ନଗର ବାହାରକୁ େନଇ ପଥରମାରି
ବଧ କର।”

11 େତଣୁ ନାେବାତର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଈେଷବଲଙ୍କ
େପ୍ରରିତ ପତ୍ର ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ। 12 େସମାେନ େଗାଟଏି
ଉପବାସର ଦନି େଘାଷଣା କେଲ। ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ ଡ଼କାଇେଲ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନାେବାତକୁ ଏକ ବେିଶଷ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର
ବସାଇେଲ। 13 ତା’ପେର ଦୁଇଟ ିପାପାଧମ େଲାକ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ସାକ୍ଷୀ େଦବାକୁ ବସେିଲ। େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ
କହେିଲ େଯ, ନାେବାତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଇଛ।ି
ତହୁଁ େସମାେନ ନାେବାତକୁ ନଗର ବାହାରକୁ େନଇ ପଥର ମାରି ବଧ
କେଲ। 14 ତତ୍ପେର େସମାେନ ଈେଷବଲ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା େପ୍ରରଣ କରି
କହେିଲ, “ନାେବାତ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଛ।ି”

ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 20:30 284 ରାଜାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 21:14



22

15 େଯେତେବେଳ ଈେଷବଲ ନାେବାତର ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ, େସ
ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତ େଯ କି େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦଇ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବାକୁ ନାସି୍ତ କରିଥିଲା େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୃତ। ଏଣକିି ତୁେମ୍ଭ
ତା’ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାର କର।” 16 େତଣୁ ଆହାବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ
ଗେଲ ଓ େସହ ିେକ୍ଷତକୁ ଅଧିକାର କେଲ।

17 ଏହ ିସମୟେର ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୟିଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା: 18 “ଶମରିୟାର ବାସନି୍ଦା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଆହାବ ନକିଟକୁ ଯାଅ, େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଅଛ;ି
େସ ତା’ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ନଜି ଅଧିକାରକୁ ଆଣବିାକୁ ଯାଇଛ।ି 19

ଆହାବକୁ କୁହ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛ,ି ‘ତୁେମ୍ଭ ନାେବାତକୁ ହତ୍ୟା କରିଛ
ଓ ତା’ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅଧିକାର କରିଅଛ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛ,ି େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ନାେବାତର ମୃତୁ୍ୟ େହାଇଛ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟ େହବ।
କୁକୁରମାେନ ନାେବାତର ରକ୍ତକୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଗ୍ଭଟ ିଖାଇଥିେଲ, େସହି
ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭଟେିବ।’”

20 ଏଲୟି ଆହାବଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ, ଆହାବ ଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିେମାେତ େଦଖା େଦଲ, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା େମାର ବରୁିଦ୍ଧେର
ରହଛି।”
ଏଲୟି ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ପୁଣ ିତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାେଦଲ,ି େଯେହତୁ

ତୁେମ୍ଭ ଜୀବନସାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦକମର୍ କରି ଗ୍ଭଲଛି। 21

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ପୁଂ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ନଃିେଶଷ କରିବ।ି 22 ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ େସହ ିଭଳି େହବ,
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅହୟିର ପୁତ୍ର ବାଶାର ବଂଶ
ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପାପକମର୍ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ
ବରିକ୍ତ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ କରାଇଅଛ।’ 23

ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ଈେଷବଲର ମୃତ ଶରୀରକୁ
ନଗରର କାନ୍ଥ ନକିଟେର େଗାଟଏି ଭୂମି ଯିଷି୍ରେୟଲ ନଗରର କୁକୁରମାେନ
ଖାଇେବ। 24 ଆହାବର େଯଉଁ େଲାକ ନଗରେର ମରିବ, କୁକୁରମାେନ
ତାକୁ ଖାଇେବ ଓ େଯଉଁ େଲାକ େକ୍ଷତ୍ରେର ମରିବ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ
ତାକୁ ଖାଇେବ।’”

25 ଆହାବ ନଜିର ପତ୍ନୀ ଈେଷବଲ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରବତ୍ତିର୍ତ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯେତ ମନ୍ଦକମର୍ କେଲ, େସପରି ଆଉ େକହ ିକରି ନ ଥିେଲ।
26 ଆହାବ ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ଉପାସନା କରି ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପରି
ଅତଶିୟ ପାପ କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି େନଇ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଇ େଦେଲ।

27 ଆହାବ ଏହକିଥା ଶୁଣ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ମମର୍ାହତ େହେଲ। େସ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର
ଚରିିେଲ ଓ ଦୁଃଖର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଖା ପିନି୍ଧ ଉପବାସ କରି ଅଖାେର
େଶାଇେଲ, େସ ଅତ ିଦୁଃଖିତ ଓ ବବି୍ର ତ େହେଲ।

28 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୟିଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 29 “ଆହାବ ତା’ର କୁକମର୍ ବଷିୟେର ଅନୁତାପ କରି େମା’
ସମ୍ମୁଖେର ନଜିକୁ ନମ୍ର କଲା। ତୁେମ୍ଭ ଏହା େଦଖୁଅଛ। ଏହ ିେହତୁ ମୁଁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ତା’ର ଜୀବନେର କିଛ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ତା’ର
ପୁତ୍ର ରାଜା େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ିଏବଂ ତା’ପେର ତା’ର
ପରିବାର ପ୍ରତ ିବପିଯର୍୍ୟୟ ଆଣବି।ି”

ମୀଖାୟ ଆହାବଙୁ୍କ ସତକର୍ କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ପରବତ୍ତର୍ୀ ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଅରାମ
ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ବରିାଜମାନ କଲା। 2 ତତ୍ପେର ତୃତୀୟ
ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

ଆହାବଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସେିଲ।
3 ଏହ ିସମୟେର ଆହାବ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

“ରାେମାତ୍ ଗିଲୟିଦ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେଟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଜାଣ। କିନୁ୍ତ
ଅରାମର ରାଜା ଏହା ଅଧିକାର କଲା। ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ ନୀରବେର
ବସ ିରହଛୁି, ଆେମ୍ଭ ଅରାମର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ତାହା େଫରାଇ େନଇ ନାହୁଁ।”

4 େତଣୁ ଆହାବ ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମା’ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦକୁ ଯାଉଛ?”
ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧେର େଯାଗ େଦବ।ି େମାର

େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧେର େଯାଗ େଦେବ। 5

କିନୁ୍ତ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ,ି ଆେମ୍ଭ ସବର୍ ପ୍ରଥେମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ପଗ୍ଭରିବା।”

6 େତଣୁ ଆହାବ 400 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ଏକତି୍ରତ କେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଥେମ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଯିବା ଉଚତି୍ କି, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହବା ଉଚତି୍?”
ତହୁଁ େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା

ଉଚତି୍, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ େଦେବ।”
7 କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ କି? ଯଦ ିେସଠାେର ଅଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଗ୍ଭରନୁ୍ତ।”

8 ତହୁଁ ଆହାବ କହେିଲ, “ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଠାେର
ଅଛନି୍ତ , ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରି ପାରୁ।
େସ ଇମ୍ଳର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କେର। କାରଣ େସ
ସବର୍ଦା େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କେହ। େସ େକେବ େମାର ମଙ୍ଗଳ
କଥା କେହ ନାହିଁ।”
ତହୁଁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ଦୟାକରି େସପରି କୁହନୁ୍ତ ନାହିଁ।”
9 େତଣୁ ରାଜା ଆହାବ ଜେଣ ଅଧିକାରୀକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ ତାକୁ

ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଇମ୍ଳର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆଣ।”
10 େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନଜି ନଜିର ରାଜ େପାଷାକ ପରିଧାନ କରି ଶମରିୟାର
ପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ମେଲାେର ନଜି ନଜି ସଂିହାସନେର ବସଥିିେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର
କରୁଥିେଲ। 11 କନାନାର ପୁତ୍ର ସଦିକିିୟ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଲୗହମୟ
ଶିଙ୍ଗମାନ ନମିର୍ାଣ କରି ଆହାବଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲୗହମୟ ଶିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧେର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଅରାମର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବ ଏବଂ ଜୟଲାଭ କରିବ।’” 12 ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙ୍କ ସହତି ଏକମତ େହାଇ କହେିଲ, “ରାେମାତ୍-
ଗିଲୟିଦ୍କୁ ଯାଅ ଓ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧେର
ଜୟଲାଭ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରାଇେବ।”

13 ଏହ ିସମୟେର ଆହାବଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମୀଖାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
କହଲିା, “ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏକ ମୁଖେର ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକାଶ
କରୁଛନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପରି ମଙ୍ଗଳର ବାକ୍ୟ
ରାଜାଙ୍କ ସପକ୍ଷେର କୁହ।”

14 ତହୁଁ ମୀଖାୟ କହେିଲ, “େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ଶପଥ
କରୁଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହେିବ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହବି।ି”

15 ତା’ପେର ମୀଖାୟ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ ଓ ରାଜା
ଆହାବ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦକୁ ଯିବା ଉଚତି୍ କି କ୍ଷାନ୍ତ େହବା ଉଚତି୍?”
ତହୁଁ ମୀଖାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ

ଜୟ କରାଇେବ।”
16 ଆହାବ ପୁଣ ିମୀଖାୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଜିର ବାକ୍ୟ

କୁହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସତ କହବିାକୁ କହଛି।ି େକେତଥର େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା
କହବିାକୁ ପଡ଼ବି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସତ କୁହ।”

17 ମୀଖାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାଲକିହୀନ
େମଷପଲ ସଦୃଶ ଏେଣ େତେଣ ପବର୍ତମାନଙ୍କେର ବୁଲୁଥିବାର େଦଖିଲ,ି
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘େସମାନଙ୍କର ମୂଖ୍ୟ ନାହାନି୍ତ , େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ନ
କରି କୁଶଳେର ନଜି ନଜି ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଆନୁ୍ତ।’”
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18 ଆହାବ ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ କ’ଣ କହ ିନ ଥିଲ,ି
ମୀଖାୟ େକେବ ଅମଙ୍ଗଳ ବନିା ମଙ୍ଗଳକର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ େମା’
ବଷିୟେର କରିବ ନାହିଁ।”

19 ପୁଣ ିମୀଖାୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, “ମୁଁ
େଦଖିଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଓ ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ
ହସ୍ତେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଦୂତମାେନ ଉଭା େହାଇଛନି୍ତ। 20

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜା ଆହାବକୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା
େଦବାକୁ ଯିବ, େସ େଯପରି ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍କୁ ଯାଇ ଅରାମୀୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।’ ଏଥିେର େକହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ
ଏକମତ େହେଲ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କର କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍। 21 ତା’ପେର
ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହଲିା, ‘ମୁଁ ତା’ ପ୍ରତି
ପ୍ରତାରଣା କରିବ।ି’ 22 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ କିପରି ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା
କରିବ?’ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଉତ୍ତର େଦଲା, ‘ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦେର
ପକାଇବ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ମିଛ କୁହାଇବ।ି’ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହେିଲ, ‘ଉତ୍ତମ, ଯାଅ, ତାକୁ େକୗଶଳେର ଠକିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର।
ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ।’”

23 ମୀଖାୟ େଶଷେର କହେିଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କୁହାଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଏକ ବଡ଼
ବପିତି୍ତ ଆଣବିାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିଛନି୍ତ।”

24 ତହିଁେର କନାନାର ପୁତ୍ର ସଦିକିିୟ ମୀଖାୟର ଗାଲେର ଏକ ଗ୍ଭପୁଡ଼ା
ମାରି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ଛାଡ଼ି
େଦଇଛନି୍ତ ଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର କହୁଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି
କହେିଲ?”

25 ତହିଁେର ମୀଖାୟ କହଲିା, “ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଙ୍କଟ ଆସବି। ତୁେମ୍ଭ
ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇବା ପାଇଁ େଗାଟଏି େଛାଟ େକାଠରୀକୁ ଯିବ। େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣବି।”

26 ଆହାବ, “ମୀଖାୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଜେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆେଦଶ
େଦେଲ ଏବଂ ତାକୁ ଆେମାନର ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯୁବରାଜ େଯାୟାଶର
ନକିଟକୁ େନଇ ଯିବାକୁ କହେିଲ। 27 େସମାନଙୁ୍କ କହବି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ
ନରିାପଦେର େଫରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୀଖାୟକୁ କାରାଗାରେର ରଖିେବ ଓ କିଛି
ନ େଦଇ େରାଟୀ ଓ ପାଣ ିେଦବ।”

28 ତହିଁେର ମୀଖାୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ
ଶୁଣ, ଯଦ ିରାଜା ଆହାବ କୁଶଳେର ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରରୁ େଫରି ଆେସ, େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ବାତ୍ତର୍ା େଦଇ ନାହାନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣବି।”

ରାେମାତ୍-ଗିଲିୟଦ୍େର ଯୁଦ୍ଧ

29 ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍କୁ ଗେଲ। 30

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଛଦ୍ମ  େବଶେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଯିବ,ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ରାଜ େପାଷାକ ପିନି୍ଧବ।” େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମ  େବଶେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗେଲ।

31 ମାତ୍ର ଅରାମର ରାଜା ତାଙ୍କର ବତଶି୍ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କର
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।” 32 ଯୁଦ୍ଧେର େସହି
ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭାବ ିେଯେତେବେଳ
ଆକ୍ରମଣ କେଲ, େସ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ। 33 ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଜାଣେିଲ
େଯ େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନୁହନି୍ତ , େତଣୁ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ମାରିବାରୁ
ନବୃିତ୍ତ େହେଲ।

34 େସହ ିସମୟେର ଏକ ଶର ଜେଣ େସୖନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ବଦି୍ଧ େହାଇ
ଆସଲିା। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସାଞ୍ଜ ୁଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇ ନ ଥିବା େଦହର
ଅଂଶକୁ େଭଦ କଲା। େତଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାରଥିକି କହେିଲ, “େମାେତ ଏ
ସ୍ଥାନରୁ େନଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ େଗାଟଏି ଶରଦ୍ୱ ାରା ଅତଶିୟ ଆଘାତ
ପାଇଲ।ି”

35 େସଦନି େସୖନ୍ୟମାେନ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲାଇେଲ, ରାଜା ଆହାବ
ତାଙ୍କ ରଥେର ରହେିଲ। େସ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି ରଥର
ପାଶ୍ୱର୍େର ଆଉଜି େହାଇ ରହେିଲ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତେର ରଥର ତଳ ସକି୍ତ
େହଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାେବଳକୁ େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 36 ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ
େବଳକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ନଗରକୁ ଓ େଦଶକୁ େଫରିଯିବାକୁ ଆେଦଶ
ଦଆିଗଲା।

37 ଏହପିରି ଭାବେର ରାଜା ଆହାବ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକ ଶମରିୟାକୁ େବାହ ିଆଣ ିତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। 38 ଆଉ
େସମାେନ ଶମରିୟାର େପାଖରୀଠାେର ତାହାଙ୍କ ରଥକୁ େଧାଇେଲ,
େଯଉଁଠାେର େବଶ୍ୟାମାେନ ସ୍ନାନ କରନି୍ତ। କୁକୁରମାେନ ଆହାବର ରକ୍ତ ଗ୍ଭଟି
ଖାଇେଲ। ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଘଟଲିା।

39 ଆହାବଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟକଳାପ
ତାଙ୍କର ହସ୍ତୀଦନ୍ତ ନମିିର୍ତ ମେନାହର ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନମିିର୍ତ ସୁଦୃଢ଼
ନଗର ବଷିୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜବଂଶ ଇତହିାସେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି
40 ଆହାବଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କବର
େନେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସୟି ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍

41 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ଆସାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହେଲ। 42 ଯିେହାଶାଫଟ୍
ପଞ୍ଚତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜା େହେଲ ଓ େସ ପଚଶି୍ ବଷର୍
ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅସୂବା ଓ େସ
ଶଲହରି କନ୍ୟା। 43 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଅତ ିଉତ୍ତମ ଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କର
ପିତା ଆସାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା
ଯଥାଥର୍ ତାହା ହିଁ କେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କେଲ ନାହିଁ।
େସ ସମୟେର େଲାକମାେନ େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

44 ପୁଣ ିଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତ ଚୁକି୍ତ କେଲ।
45 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଅତ ିସାହସୀ ଥିେଲ ଓ େସ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଯିହୁଦାର ରାଜଗଣଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
େହାଇଛ।ି

46 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାଙ୍କ ପିତା ଆସାଙ୍କ ସମୟେର େଯଉଁ ପୁରୁଷ
େବଶ୍ୟାମାେନ ଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ େସ େଦଶରୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ।

47 େସହ ିସମୟେର ଇେଦାମେର େକହ ିରାଜା ନ ଥିେଲ। ଯିହୁଦାର
ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକ୍ତ ଜେଣ ପ୍ରତନିଧିି ତା’ର ଶାସନ ଚଲାଇେଲ।

48 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ ସୁନା ଆଣବିା ସକାେଶ ତଶର୍ୀଶର
େକେତକ ବାଣଜି୍ୟ େପାତ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ମାତ୍ର େସ ସବୁ ଗଲା ନାହିଁ।
କାରଣ େସହ ିଜାହାଜଗଡୁ଼କି ଇତ୍ସେିୟାନ୍ େଗବରେର ଭାଙି୍ଗଗଲା। 49

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସୟି ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାର ନାବକିମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାବକିମାନଙ୍କ ସହତି ଜାହାଜେର ଯିେବ, ମାତ୍ର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଏଥିେର ରାଜି େହେଲ ନାହିଁ।

50 ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି
ଦାଉଦ ନଗରେର କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍
ରାଜା େହେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅହସୟି

51 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତଦଶ ବଷର୍େର
ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସୟି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ। େସ ଶମରିୟାେର
ଦୁଇ ବଷର୍ ଶାସନ କେଲ। 52 ଅହସୟି ଆପଣା ପିତା ଆହାବ, ମାତା
ଇେଷବଲ ଓ ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ ପରି ପାପକମର୍ କେଲ। ଏହସିବୁ
ଶାସକ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ପାପ କରାଇେଲ। 53 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା
ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର ବାଲ୍ର ଉପାସନା ଓ େସବା କେଲ ଓ
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ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ

ଅହସୟିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକବାତ୍ତର୍ା

ଅନନ୍ତର ଆହାବଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର େମାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କେଲ।

2 ଏକଦା ଅହସୟି ତାଙ୍କର ଶମରିୟାସି୍ଥତ ଗହୃର ଛାତ
ଉପରୁ ଝରକା େଦଇ ପଡ଼ ିଆହତ େହେଲ। େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଯାଅ, ମୁଁ ଏହ ିଆଘାତରୁ ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ିକି
ନାହିଁ, ଏହା ଇେକ୍ର ାଣର ଯାଜକ ବାଲ୍-ସବୂବଙୁ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଗ୍ଭର।”

3 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ,
ଶମରିୟା ରାଜାଙ୍କର ଦୂତମାନଙୁ୍କ େଭଟ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଇସ୍ରାଏଲେର
କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇେକ୍ର ାଣର
େଦବତା ବାଲ୍-ସବୂବଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? 4 ପୁଣ ିଅହସୟିଙୁ୍କ
କୁହ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ବାଲ୍-ସବୂବଙ୍କ ପରାମଶର୍ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲ,
ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।’” ଏଲୟି ଅହସୟିଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ
ଏହା କହ ିପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।

5 ବାତ୍ତର୍ାବହମାେନ ଅହସୟିଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେନ୍ତ, ଅହସୟି
େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର େଫରି ଆସଲି?”

6 ତହୁଁ ବାତ୍ତର୍ାବହମାେନ ଅହସୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସେିଲ ଓ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯାଅ
ଓ ତାଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘ଇସ୍ରାଏଲେର କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ?
େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ବାତ୍ତର୍ାବହମାନଙୁ୍କ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା ବାଲ୍-ସବୂବଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିବାକୁ ପଠାଇଅଛ? େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବ ନାହିଁ,
େସହଠିାେର ମରିବ।’”

7 ଅହସୟି ବାତ୍ତର୍ାବହମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସ ିଏହସିବୁ କହଲିା, େସ ଜେଣ କି ପ୍ରକାର େଲାକ?”

8 ବାତ୍ତର୍ାବହମାେନ ଅହସୟିଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କେଲ, “େସ େଲାକଟ ିେଲାମଶ
ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲା ଓ ତା’ର କଟେିର ଏକ ଚମଡ଼ାର ପଟୁକା ବନ୍ଧା
ଥିଲା।”
ତା’ପେର ଅହସୟି କହେିଲ, “େସ ପ୍ରକୃତେର ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୟି।”
9 ଅନନ୍ତର ଅହସୟି ଜେଣ ଅଧିନାୟକ ଓ ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙୁ୍କ ଏଲୟିଙ୍କ

ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। ଅଧିନାୟକ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏଲୟିଙୁ୍କ ମିଶିେଲ ଯିଏ
ପବର୍ତ ଉପେର ବସଥିିେଲ ଓ କହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ,
ଦୟାକରି ‘ତଳକୁ ଆସ।’” କାରଣ ରାଜା ଆପଣଙୁ୍କ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

10 ଏଲୟି େସହ ିପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକ ଅଧିନାୟକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େହାଇଥାଏ, େତେବ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅଗି୍ନ ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ।”
େତଣୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅଗି୍ନ ଆସ ିଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙୁ୍କ

ଦଗ୍ଧିଭୂତ କଲା।
11 ପୁନବର୍ାର ଅହସୟି ଆଉ ଜେଣ ଅଧିନାୟକ ଓ ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙୁ୍କ

ଏଲୟି ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। େସ ଅଧିନାୟକ ଏଲୟିଙୁ୍କ ପୂବର୍ପରି କହେିଲ,
“େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ‘ଦୟାକରି ତଳକୁ
ଆସ।’”

12 ଏଲୟି େସ ଅଧିନାୟକଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯେବ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ, େତେବ ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ଆସୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପଗ୍ଭଶ୍
େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ।”
େତଣୁ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସ ିଅଧିନାୟକ ସହତି ତା’ର ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ

କଲା।
13 ଏହା ପେର ଅହସୟି ତୃତୀୟ ଥର ଅଧିନାୟକ ସହତି ପଗ୍ଭଶ୍

େଲାକଙୁ୍କ ପୁଣ ିପଠାଇେଲ। ତୃତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏଲୟି ନକିଟକୁ ଯାଇ
ଏଲୟିଙ୍କ ଆଗେର ନମ୍ର ଭାବେର ମଥାନତ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “େହ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି େମାର ଜୀବନ ସହତି େମାର
ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚାନୁ୍ତ ଓ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ। 14 ଅଗି୍ନ
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସ ିପୂବର୍ ଦୁଇ ଅଧିପତ ିଓ େସମାନଙ୍କର ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକଙୁ୍କ େପାଡ଼ି
ପକାଇଲା। ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାନୁ୍ତ।”

15 ତତ୍ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଏଲୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅଧିନାୟକଙ୍କ
ସହତି ଯାଅ, ତାଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ।”
େତଣୁ ଏଲୟି ଅହସୟିଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ।
16 ତହୁଁ ଏଲୟି ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲେର କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱର

ନାହାନି୍ତ? ତୁେମ୍ଭ ଇେକ୍ର ାଣ େଦବତା ବାଲ୍-ସବୂବଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାକୁ,
କାହିଁକି ଦୂତ ପଠାଇଲ? ତୁମ୍ଭର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ େଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଶଯ୍ୟାରୁ ଆଉ
ଉଠିବ ନାହିଁ, େସହଠିାେର ତୁେମ୍ଭ ମରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି
କହେିଲ।”

ଯିେହାରାମ ଅହସୟିଙ୍କ ସ୍ଥାନ େନେଲ

17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିଙ୍କ େଦଇ କହଥିିବା ଅନୁସାେର ଅହସୟିଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ
େହଲା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ ଥିବାରୁ ଅହସୟିଙ୍କ ପେର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର
ଯିେହାରାମ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

18 ଅହସୟିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିୟଙୁ୍କ େନବାକୁ େଯାଜନା କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୟିଙୁ୍କ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ସ୍ୱଗର୍କୁ େଘନଯିିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ, ଏଲୟି ଓ ଇଲୀଶାୟ ଗିଲ୍ଗଲ୍ଠାରୁ
େସମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାେର ଥିେଲ।

2 ଏଲୟି ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ ିଏଠାେର ରୁହନୁ୍ତ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େବୖେଥଲ୍କୁ ଯିବାକୁ କହଛିନି୍ତ।”
ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଜୀବତ ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” େତଣୁ
ଉଭେୟ େବୖେଥଲ୍କୁ ଗେଲ।

3 େବୖେଥଲ୍ର ଦେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ଓ
କହେିଲ, “ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ମହାଶୟଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େନଇଯିେବ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ?”
ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଏହା ଜାେଣ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁନି

ହୁଅ।”
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4 ଏଲୟି ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ ିତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର
ଥାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯିରୀେହାକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”
ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ

ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” େତଣୁ ଉଭେୟ
ଯିରୀେହାକୁ ଗେଲ।

5 ଯିରୀେହାର ଦେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇଲୀଶାୟ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମହାଶୟଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଆଜି େନଇଯିେବ?”
ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଏହା ଜାେଣ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ

ନୀରବ ହୁଅ।”
6 ଏଲୟି ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଏହଠିାେର

ଥାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”
ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ

ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” େତଣୁ ଉଭେୟ ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର େହେଲ।

7 ପୁନଶ୍ଚ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ
ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କେଲ। ଏଲୟି ଓ ଇଲୀଶାୟ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ନକିଟକୁ
ଯାଇ ଠିଆ େହେଲ। ଆଉ େସ ପଗ୍ଭଶ୍ େଲାକ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର
ଛଡି଼ା େହେଲ। 8 ଏଲୟି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଏକତ୍ର ଗଡୁ଼ାଇ ଠିଆ େହାଇ
ପାଣକୁି ଆଘାତ କେଲ। ତହିଁେର ଜଳ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମକୁ ଦୁଇଭାଗ
େହାଇଗଲା ଓ େସ ଦୁେହଁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି େଦଇ ନଦୀ ପାର େହେଲ।

9 ନଦୀ ପାରି େହଲା ପେର ଏଲୟି ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େନବା ପୂବର୍ରୁ, େମା’ଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଗ୍ଭହୁଁଛ ମାଗ।”
ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଦୁଇଗଣୁ

ଅଂଶ େମା’ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍।”
10 ଏଲୟି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏକ କଷ୍ଟକର ବଷିୟ ମାଗିଲ। ତଥାପି ମୁଁ

ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ େନଇଯିବା େବେଳ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ େଦଖିବ େତେବ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତାହା ଘଟବି, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ,
ତାହାେହେଲ େସପରି ଘଟବି ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଏଲିୟଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍କୁ େନେଲ

11 ଏହପିରି େସ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହାଇ ଯାଉଥିବା େବେଳ
ହଠାତ୍ ଏକ ଅଗି୍ନମୟ ରଥ ଓ ଅଗି୍ନମୟ ଅଶ୍ୱମାନ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଏବଂ
େସ ଦୁହିଁଙୁ୍କ ପୃଥକ କେଲ। ତା’ପେର ଏଲୟି ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ
କେଲ।

12 ଇଲୀଶାୟ ତାହା େଦଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର େରାଦନ କରି କହେିଲ,
“େହ େମାର ପିତା! େହ େମାର ପିତା! େହ ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର
ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ!”
ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ଏଲୟିଙୁ୍କ ଆଉ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସ

ଦୁଃଖର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି ଦୁଇଖଣ୍ତ କରିେଦେଲ। 13

ଏଲୟିଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଭୂମିେର ପଡ଼ଲିାମାେତ୍ର ଇଲୀଶାୟ ତାକୁ ଉଠାଇ େନେଲ।
ତା’ପେର େସ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ତୀରେର ଛଡି଼ା େହାଇ ପାଣକୁି ଆଘାତ କରି
କହେିଲ, “ଏଲୟିଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ?” 14

ଇଲୀଶାୟ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, ଜଳ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମକୁ ଦୁଇଭାଗ
େହାଇଗଲା ଏବଂ ଇଲୀଶାୟ ନଦୀ ପାର େହେଲ।

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଏଲିୟଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ

15 େଯେତେବେଳ ଯିରୀେହା ନବିାସୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଦେଳ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, “ଏଲୟିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଇଲୀଶାୟଙ୍କ
ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଲା।” େତଣୁ ଇଲୀଶାୟ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ
କେଲ। 16 େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆମ୍ଭ ସହତି ପଗ୍ଭଶ୍
ବଳବାନ୍ େଲାକ ଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ବନିୟ କରୁଛୁ, େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର

ମହାଶୟଙୁ୍କ େଖାଜିବାେର ଯିବାକୁ ଦଅି। େହାଇପାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା
ତାଙୁ୍କ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ େନଇ େକୗଣସ ିପବର୍ତ କି ଉପତ୍ୟକା ଉପେର ପକାଇ
େଦଇଥିେବ।”
ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏଲୟିଙୁ୍କ େଖାଜିବକୁ େଲାକ ପଠାଅ

ନାହିଁ।”
17 ତା’ପେର େସ ବହି୍ୱଳ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ େସମାେନ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାେନ୍ତ,

େସ କହେିଲ, “ଭଲ କଥା, ଏଲୟିଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ େଲାକ ପଠାଅ।”
େସମାେନ ଦେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ପଗ୍ଭଶ୍ ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।

େସମାେନ ତନି ିଦନି େଖାଜିେଲ, ମାତ୍ର ଏଲୟିଙୁ୍କ ପାଇେଲ ନାହିଁ। 18 ପୁଣି
େସମାେନ ଯିରୀେହାେର ଇଲୀଶାୟ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “େସମାେନ
ଏଲୟିଙୁ୍କ ପାଇେଲ ନାହିଁ।” ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ
ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହଥିିଲ।ି”

ଇଲୀଶାୟ ଜଳକୁ ନମିର୍ଳ କରନି୍ତ

19 ନଗରର େଲାକମାେନ ଇଲୀଶାୟ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ,
“ମହାଶୟ ତୁେମ୍ଭ େଦଖି ପାରିବ େଯ, ଏହ ିନଗରଟ ିଅତ ିସୁନ୍ଦର ଭାବେର
ଅବସି୍ଥତ ଅଛ।ି ମାତ୍ର ଏହାର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ େହାଇଯାଇଛ,ି େତଣୁ
ଭୂମି ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ େଦଉ ନାହିଁ।”

20 ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “େମାେତ େଗାଟଏି ନୂତନ ପାତ୍ର ଆଣ ିଦଅି ଓ
ତହିଁେର କିଛ ିଲୁଣ ରଖ।”
ତହୁଁ େଲାକମାେନ ପାତ୍ରଟଏି ଆଣ ିଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଦେଲ। 21 ତତ୍ପେର

ଇଲୀଶାୟ ଜଳ ନଝିର୍ରର ଉତ୍ପତି୍ତ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲବଣକୁ ଜଳେର
ପକାଇେଲ ଓ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ , ‘ମୁଁ ଏହ ିଜଳକୁ
ଶୁଦ୍ଧ କଲ।ି ଏଣକିି ଆଉ ତାହା ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ େହବ ନାହିଁ କିଅବା
ଜମିେର ଅଙୁ୍ଗର ବଢ଼ାଇବାେର ବାଧକ େହବ ନାହିଁ।’”

22 ଜଳ ନମିର୍ଳ େହଲା। ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତାହା ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନମିର୍ଳ ରହଅିଛ।ି

େକେତକ ବାଳକ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ପରିହାସ କରନି୍ତ

23 ଅନନ୍ତର ଇଲୀଶାୟ େବୖେଥଲ୍କୁ ଗେଲ। େସ ବାଟେର ଯାଉଥିବା
େବେଳ େକେତକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବାଳକ ନଗର ବାହାରକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରି
ଚତି୍କାର କେଲ, “ଆେର ଚନ୍ଦା ମୁଣି୍ତଆ! ଉପରକୁ ଯା, ଆେର ଚନ୍ଦା ମୁଣି୍ତଆ
ଉପରକୁ ଯା!”

24 ଇଲୀଶାୟ ପଛକୁ ଗ୍ଭହିଁ ବାଳକମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦେଲ। ତା’ପେର ଦୁଇଟ ିଭଲୁ୍ଲକ ଜଙ୍ଗଲରୁ
ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟାଳିଶ୍ ଜଣଙୁ୍କ
ଧରି ଚରିି ପକାଇେଲ।

25 ଏହା ପେର ଇଲୀଶାୟ େବୖେଥଲ୍ରୁ କମିର୍ଲ ପବର୍ତକୁ ଓ େସଠାରୁ
ଶମରିୟାକୁ ଗେଲ।

ଯିେହାରାମ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ

ଆହାବଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। େସ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର
ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍ର ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ରାଜା େହେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲେର

ବାରବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 େସ ଏପରି କୁକମର୍ କେଲ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର େସ ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନ
ଥିେଲ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ବାଲ୍ର ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କୁି ଦୂର
କରିେଦେଲ। 3 ତଥାପି ନବାଟ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପାପେର ଆସକ୍ତ କରାଇଥିେଲ େସ ମଧ୍ୟ େସହି
ପାପଗଡୁ଼କିର ଆସକ୍ତ େହେଲ। ଯାରବୟିାମ ଏହ ିପାପଗଡୁ଼କୁି ବନ୍ଦ କେଲ
ନାହିଁ।
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େମାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରନି୍ତ

4 େମାୟାବର ରାଜା େମଶା େମଷାଧିକାରୀ ଥିେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାଙୁ୍କ କରରୂେପ 100,000 େମଷବତ୍ସର ଓ 100,000 େମଷର
େଲାମ ପ୍ରତ ିବଷର୍ େଦଉଥିେଲ। 5 ମାତ୍ର ଆହାବଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର େମାୟାବର
ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କେଲ।

6 େସେତେବେଳ ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ ଶମରିୟାରୁ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ। 7 ତତ୍ପେର ଯିେହାରାମ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ, “େମାୟାବର ରାଜା େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର େଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
େମାୟାବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ କି?”
ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ େଦବ।ି ଆେମ୍ଭ ଏକ

ବୃହତ େସନା ସ୍ୱରୂେପ ଏକତି୍ରତ େଯାଗେଦବା। େମାର େଲାକ ତୁମ୍ଭ
େଲାକପରି ଓ େମାର ଅଶ୍ୱ ତୁମ୍ଭର ଅଶ୍ୱପରି।”

ତନି ିରାଜା ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପରାମଶର୍ ଗ୍ଭହିଁେଲ

8 ଯିେହାରାମଙୁ୍କ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ
ପଥେର ଯିବା?”
ଯିେହାରାମ୍ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଇେଦାମର ମରୁଭୂମି ପ୍ରାନ୍ତର

େଦଇ ଯିବା।”
9 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଓ ଇେଦାମର ରାଜା ଏକତ୍ର

ସାତ ଦନି ଧରି ଯାତ୍ରା କେଲ। େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ
ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକୗଣସ ିଜଳ ନ ଥିଲା। 10 େଶଷେର ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ କହେିଲ, “ହାୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାୟାବ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ ତନି ିଜଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଡ଼ାକିଛନି୍ତ।”

11 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି େକହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କ’ଣ ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ , ଯାହାଙ୍କ େଦଇ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରୁ?”
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କହେିଲ, “ଶାଫଟର

ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟ େଯ ଏଲୟି ହସ୍ତେର ଜଳ ଢ଼ାଳୁଥିେଲ, େସ ଏଠାେର
ଅଛନି୍ତ।”

12 ତହୁଁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେର
ଅଛ।ି”
େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ଇେଦାମର ରାଜା

ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଭଟ କରିବାକୁ ଗେଲ।
13 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାରାମଙୁ୍କ କହେିଲ,

“େମା’ ପାଖେର ତୁମ୍ଭର କି କାମ ଅଛ?ି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତାମାତାଙ୍କର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ।”
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନଁା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ

ଆସଲୁି, କାରଣ େମାୟାବ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ
ତନି ିରାଜାଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଡ଼ାକି ଅଛନି୍ତ।”

14 ପୁଣ ିଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ
ସମ୍ମାନ କେର ଓ ମୁଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମୟଙ୍କର େସବା କେର। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ,ି େକବଳ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ
ସକାେଶ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସଲି।ି ଯଦ ିଯିେହାଶାଫଟ୍ ଏଠି ନ ଥା’େନ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅବଜ୍ଞା କରିଥା’ନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୃଷି୍ଟ ପକାଇ ନ
ଥା’ନି୍ତ। 15 ତଥାପି ଜେଣ ବୀଣାବାଦକକୁ ଆଣ।”
େଯେତେବେଳ େସହ ିବାଦକ ଆସ ିବୀଣା ବାଦନ କଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ

ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ କଲା। 16 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଏହ ିଉପତ୍ୟକାେର ଗାତମାନ େଖାଳ।’ 17

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାୟୁ େଦଖିବ ନାହିଁ କି ବୃଷି୍ଟ
େଦଖିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉପତ୍ୟକାଟ ିଜଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େଗାେମଷାଦ ିପଶୁମାେନ ଜଳପାନ

କରିେବ।’ 18 ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଅତ ିସହଜ। େସ
ମଧ୍ୟ େମାୟାବୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପରାସ୍ତ କରାଇେବ। 19

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଉତ୍ତମ ନଗରଗଡୁ଼କୁି
ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି କାଟ ିପକାଇବ। ନଝିର୍ରଗଡୁ଼କିର
ଜଳକୁ ଅଟକାଇ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଖଣ୍ତକୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ ିବନିାଶ
କରିବ।”

20 ଏହା ପେର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ସମୟେର
ଇେଦାମର ପଥ େଦଇ ଜଳ ଆସଲିା ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।

21 େମାୟାବୀୟମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏପରିକି ଅତ୍ୟଧିକ
ବୃଦ୍ଧମାେନ ମଧ୍ୟ ସାଞ୍ଜ ୁପରିଧାନ କରି ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ
ସୀମାନ୍ତେର ଅେପକ୍ଷା କରି ରହେିଲ। 22 େମାୟାବୀୟମାେନ ପ୍ରଭାତେର
ଉଠିଲା େବେଳ େସହ ିସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ ଜଳ ଉପେର ଚମୁକୁ ଥିଲା।
େସମାେନ ଏହାକୁ େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ରଙ୍ଗପରି େଦଖିେଲ। 23

େମାୟାବୀୟମାେନ କହେିଲ, “ରକ୍ତକୁ େଦଖ, ରାଜାମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର
ଯୁଦ୍ଧ କରି ବନିଷ୍ଟ େହାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ କରି
େସମାନଙ୍କର େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଛନି୍ତ। ଗ୍ଭଲ ଏବଂ େସହ ିମୃତ
ଶରୀରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନଷିମାନ ଲୁଟବିା।”

24 େଯେତେବେଳ େମାୟାବୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଶିବରିେର
ପହଞ୍ଚେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ
ଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦଇ େମାୟାବ ଭତିକୁ ପ୍ରେବଶ କେଲ। 25 ଇସ୍ରାଏଲର େସନା
ନଗରଟକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେଦେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିଖଣ୍ଡେର ପ୍ରସ୍ତରଦ୍ୱ ାରା
ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। େସମାେନ ଜଳ ନଝିର୍ରଗଡୁ଼କୁି ବନ୍ଦ କରି େଦେଲ। ଉତ୍ତମ
ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି କାଟ ିପକାଇେଲ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ କୀର୍େହରସତ୍ର ସମସ୍ତ
ପଥେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େସମାେନ ଏହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଘରିଗେଲ ଓ ଏହା
ଉପେର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।

26 ପୁଣ ିେମାୟାବର ରାଜା େଦଖିେଲ େଯ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି
ଅସହ୍ୟ େହଲା। େତଣୁ େସ ନଷି୍ପତି୍ତ କେଲ, ଇେଦାମର ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକରି
େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭଙ୍ଗାଯିବା, େସ ତାଙ୍କର 700 ଖଡ଼୍ଗଧାରୀ େସୖନ୍ୟ
ସହତି ଏହା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ତାହା ଭାଙି୍ଗପାରିେଲ ନାହିଁ।
27 ତହୁଁ େସ ଆପଣାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ରଙୁ୍କ େନଇ ପ୍ରାଚୀର
ଉପେର େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ଯିଏ କି ପରବତ୍ତର୍ୀ ରାଜା
େହାଇଥା’େନ୍ତ। ତାଙୁ୍କ େନଇ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ବପିଯର୍୍ୟୟ ବଢ଼ଲିା। େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େମାୟାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଜି େଦଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।

ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ବଧିବା ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରନି୍ତ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ଭାଯର୍୍ୟା
ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆସ ିକ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କର
ଦାସ ଯିଏ େମାର ସ୍ୱାମୀ ଥିେଲ, େସ ମରିଅଛନି୍ତ। ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ

େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ। ମାତ୍ର େସ ଏକ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଟଙ୍କା
କରଜ କରିଥିେଲ ଓ େସହ ିମହାଜନ େମାର ଦୁଇପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଦାସ କରିେନବାକୁ
ଆସଅିଛ।ି”

2 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି
ପାରିବ?ି ଏେବ କୁହ, ତୁମ୍ଭ ଘେର କ’ଣ ଅଛ?ି”
ତହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ଏକ େତୖଳ ପାତ୍ର ଛଡ଼ା େମାର ଘେର ଆଉ

କିଛ ିନାହିଁ।”
3 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ

ଖାଲ ିପାତ୍ରଗଡୁ଼କି ଧାର କରି ଆଣ। େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର
ଥିବ, େସଗଡୁ଼କୁି ସବୁ ଆଣ। 4 ତା’ପେର ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ
କର। େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାେନ ହିଁ େସହ ିଘେର ରହବି।
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ତା’ପେର େସହ ିପାତ୍ରମାନଙ୍କେର େତୖଳ ଢ଼ାଳିବ। େଯଉଁ ପାତ୍ରଟ ିପୂଣ୍ଣର୍
େହଉଛ,ି ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବ।”

5 ଇଲୀଶାୟ ନକିଟରୁ େସ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିନଜି ଘରକୁ ଆସି
ଘରର ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କଲା। ଘର ଭତିେର େସ ଓ ତା’ର ଦୁଇପୁତ୍ର ମାତ୍ର
ରହେିଲ। ତା’ର ପୁତ୍ରମାେନ ପାତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଆଣେିଲ ଓ େସ େସଥିେର େତୖଳ
ଢ଼ାଳିେଲ। 6 େସ ଅେନକ ପାତ୍ର ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। େଶଷେର ତା’ର ପୁଅମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, “େମାେତ ଆଉ େଗାଟଏି ପାତ୍ର ଦଅି।”
ମାତ୍ର ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପୁଅ କହଲିା ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ପୂଣ୍ଣର୍

େହାଇଅଛ,ି “ଆଉ େକୗଣସ ିପାତ୍ର ନାହିଁ।” େସହ ିସମୟେର େସ ପାତ୍ରରୁ
େତୖଳ ବନ୍ଦ େହଲା।

7 ତା’ପେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ
ଘଟଥିିଲା କହେିଲ। ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଏେବ ଯାଅ, େସ ସମସ୍ତ
େତୖଳକୁ ବକିି ଋଣ ପରିେଶାଧ କର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଥର୍େର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରମାେନ କାଳାତପିାତ କର।”

ଶୁେନମର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ଏକ େକାଠରୀ ଦଅିନି୍ତ

8 ଏକଦା ଇଲୀଶାୟ ଶୁେନମକୁ ଗେଲ। େସଠାେର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍
ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ େଦବାକୁ ବଳାଇଲା। ଏହା ପେର
ଇଲୀଶାୟ େଯେତଥର େସହ ିବାଟ େଦଇ ଗେଲ େସେତଥର େସଠାେର
ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କେଲ।

9 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଦେିନ ତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏହ ିେଯଉଁ
େଲାକଟ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘର ନକିଟ େଦଇ ସବର୍ଦା ଯାତାୟାତ କରୁଛନି୍ତ , େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ େବାଲ ିମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି 10 େତଣୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଛାତ ଉପେର େଗାଟଏି େଛାଟ
େକାଠରୀ ନମିର୍ାଣ କର ଓ େସଥିେର େଗାଟଏି ଖଟ, େମଜ, ଆସନ ଓ
ଦୀପରୁଖା ରଖିବ, େତଣୁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା େବେଳ
େସଠାେର ରହବି।”

11 ଦେିନ ଇଲୀଶାୟ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ଗହୃକୁ ଆସେିଲ ଓ େସହି
େକାଠରୀେର ଯାଇ ଶୟନ କେଲ। 12 ପୁଣ ିେସ ନଜିର ଦାସ ଗିେହଜୀକୁ
କହେିଲ, “େସହ ିଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଡ଼ାକ।”
ତହିଁେର ଦାସ ତାହାକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଓ େସ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା

େହେଲ। 13 ପୁଣ ିଇଲୀଶାୟ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ଏହା କୁହ, ‘େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁ ଯତ୍ନ େନଇ
େସବା କରିଛ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ କରି ପାରିବୁ? ରାଜା କିମ୍ୱା
େସନାପତଙି୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭ ସପକ୍ଷେର କିଛ ିକହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି?’”
ତହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ ନଜି େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭଲେର

ବାସ କରୁଛ।ି”
14 ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ କହେିଲ, “େତେବ ତା’ ପାଇଁ କ’ଣ

କରାଯିବ?”
ଗିେହଜୀ ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ତା’ର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ

ବୃଦ୍ଧ।”
15 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତାକୁ ଡ଼ାକ।”
େତଣୁ ଗିେହଜୀ ତାହାକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଓ େସ ଆସ ିଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଛଡି଼ା

େହଲା। 16 ଇଲୀଶାୟ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିସମୟେର
ପରବତ୍ତର୍ୀ ବସନ୍ତ ଋତୁ େହଲାେବଳକୁ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ େକାଳ
କରିବ।”
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର କଲା, “ନା, ମହାଶୟ, େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର

େଲାକ, େମାେତ ମିଥ୍ୟା କୁହନୁ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ।”

ଶୁେନମୀୟାର ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ

17 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଗଭର୍ବତୀ େହଲା। ଇଲୀଶାୟ ତାଙୁ୍କ କହଲିା ପରି, ପର
ବସନ୍ତ ଋତୁେର େସ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  କଲା।

18 ପିଲାଟ ିବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେିନ େସ େକ୍ଷତକୁ ଯାଇ େଲାକମାେନ
ଓ ତା’ର ପିତା ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା େବେଳ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା। 19

ପିଲାଟ ିତା’ର ପିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଓଃ, େମା’ ମୁଣ୍ତ େମା’ ମୁଣ୍ତ।”
ତା’ର ପିତା େଗାଟଏି ଦାସକୁ କହଲିା, “ପିଲାଟକୁି ତା’ର ମାତାଙ୍କ

ନକିଟକୁ େନଇଯାଅ।”
20 ଦାସ ପିଲାଟକୁି ତା’ର ମାତା ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। ପିଲାଟ ିତା’ର

ମାତା େକାଳେର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହ ିମରିଗଲା।

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ ଯାଆନି୍ତ

21 ଏହା ପେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉପର େକାଠରୀକୁ ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକର ଖଟ ଉପେର ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ େଦଇ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ
ଆସଲିା। 22 େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ ଡ଼ାକି କହଲିା, “ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଛ,ି ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓ େଗାଟଏି ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ େମା’ ନକିଟକୁ
ପଠାନୁ୍ତ। େହେଲ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ିେଫରି
ଆସବି।ି”

23 ଏଥିେର ତା’ର ସ୍ୱାମୀ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆଜି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ? ଆଜିତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁେହଁ କି
ବଶି୍ରାମବାର ନୁେହଁ।”
ତହୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ େହବ।”
24 ତା’ପେର େସ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସଜାଇ ତାଙ୍କର େସବକକୁ କହେିଲ,

“ଦ୍ରୁ ତଗତେିର ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ ଚଲାଅ ଓ େମାର ଆେଦଶ ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗତ ିଧୀର କର ନାହିଁ।”

25 ଏହରୂିେପ େସ କମିର୍ଲ ପବର୍ତେର ପହଞ୍ଚ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଦଖିେଲ।
ଇଲୀଶାୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ତାଙୁ୍କ ଆସୁଥିବାର େଦଖି ନଜିର ଦାସ ଗିେହଜୀକି

କହେିଲ, “େଦଖ, ଏହ ିଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ।ି 26 ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଛ,ି େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତାକୁ େଭଟ ିପଗ୍ଭର ‘ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛ ିକି? ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀର
ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କି?’”
ଗିେହାଜୀ େଯେତେବେଳ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ଏହସିବୁ ପଗ୍ଭରିେଲ େସ ଉତ୍ତର

କଲା, “ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ।”
27 ଅନନ୍ତର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କର ଚରଣ

ତେଳ ପଡ଼ଲିା। ଏଥିେର ଗିେହଜୀ ତାକୁ ଟାଣବିାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
କହେିଲ, “ତାହାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି। କାରଣ ତା’ର ପ୍ରାଣ େଶାକାକୁଳ। ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଜାଣାଇେଲ ନାହିଁ କ’ଣ ବାଳକ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ।ି େସ
ଏହା େମା’ଠାରୁ େଗାପନ ରଖିେଲ।”

28 ତା’ପେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ଗରୁୁ, ମୁଁ କ’ଣ ପୁତ୍ର ମାଗିଥିଲ?ି ମୁଁ
କି କହ ିନ ଥିଲ,ି ‘େମାେତ ପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁ।’”

29 ଏହା ପେର ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ କହେିଲ, “ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
େମାର ଯଷି୍ଟଟକୁି ସଙ୍ଗେର ନଅି। ଗଲାେବେଳ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଟକିିଏ
େହେଲ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ
ଓ େକହ ିନମସ୍କାର କେଲ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଅି ନାହିଁ। େମାର ଯଷି୍ଟ େନଇ
େସହ ିବାଳକର ମୁଖ ଉପେର ରଖି ଦଅି।”

30 ଏଥିେର ବାଳକର ମା କହଲିା, “ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ ଆପଣ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।”
ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ ଉଠି ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗ୍ଭଲେିଲ।
31 ଇଲୀଶାୟ ଓ ଶୁେନମୀୟା ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ ଗିେହଜୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟରି

ଘେର ପହଞ୍ଚଲିା। େସ ଆଶାବାଡ଼କୁି ବାଳକର ମୁଖ ଉପେର ରଖିଲା। ମାତ୍ର
ପିଲାଟରି େକୗଣସ ିରବ କି ଶବ୍ଦ େହଲା ନାହିଁ। ତା’ପେର ଗିେହଜୀ େଫରି
ଆସ ିଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଭଟ ିଜଣାଇଲା, “ବାଳକଟ ିଉଠିଲା ନାହିଁ।”
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ଶୁେନମୀୟାର ପୁତ୍ର ପୁନଜର୍ୀବନ ଲାଭ କଲା

32 ଅନନ୍ତର ଇଲୀଶାୟ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି େଦଖିେଲ
ବାଳକଟ ିମୃତ ଅବସ୍ଥାେର ଶଯ୍ୟା ଉପେର େଶାଇଛ।ି 33 ତତ୍ପେର
ଇଲୀଶାୟ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କେଲ ଓ ଏକୁଟଆି ବାଳକ ସହତି େସ ଘର
ମଧ୍ୟେର ରହେିଲ। ତା’ପେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 34

ଇଲୀଶାୟ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକଟରି ଉପେର ଶୟନ କେଲ। ପୁଣି
ତାହାର ମୁଖ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ, ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଉପେର ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ
ଓ ତାହାର ହାତ ଉପେର ଆପଣା ହାତ ରଖିେଲ। ବାଳକର ଶରୀରଟ ିଉଷ୍ଣ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତାହା ଉପେର ନଜିକୁ ଲେମ୍ୱଇ ରଖିେଲ।

35 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ଉଠିପଡ଼ ିଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଏେଣ େତେଣ
ବଚିରଣ କେଲ। େସ ପୁଣ ିବାଳକଟ ିଉପେର େଶାଇ ପଡ଼େିଲ। ଏଥିେର
ବାଳକଟ ିସାତଥର ଛଙିି୍କଲା ଓ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲଲିା।

36 ଇଲୀଶାୟ ତାଙ୍କର ଦାସ ଗିେହଜୀକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଶୁେନମୀୟାକୁ
ଡ଼ାକ।”
ଗିେହଜୀ ଶୁେନମୀୟାକୁ ଡ଼ାକିବାରୁ େସ ଇଲୀଶାୟ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।

ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ନଅି।”
37 ତତ୍ପେର ଶୁେନମୀୟା ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପାଦ

ତେଳ ପଡ଼େିଲ ଓ ତା’ପେର ପୁଅକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସେିଲ।

ଇଲୀଶାୟ ଓ ବଷିାକ୍ତ ପାକ

38 ଅନନ୍ତର ଇଲୀଶାୟ ପୁନବର୍ାର ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ େଫରିଗେଲ। େସହି
ସମୟେର େସଠାେର େସହ ିଭୂମିେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଥିିଲା। େଯେତେବେଳ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସୁଥିବା େବେଳ
ଇଲୀଶାୟ ନଜିର ଦାସକୁ କହେିଲ, “ହଣ୍ତା ଚୁଲେିର ବସାଅ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାକ କର।”

39 ତହୁଁ ଜେଣ େଲାକ ଶାକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ େକ୍ଷତକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର
େସ ଏକ ବନ୍ୟଲତା ପାଇ ତାହାର ଫଳେର ଅଣି୍ଟ ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। େସହି
ଫଳକୁ ଆଣ ିକାଟ ିପାତ୍ରେର ଭରିଲା। କିନୁ୍ତ େସମାେନ କି ଫଳ େବାଲି
ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

40 ତହୁଁ େସମାେନ ପାକ ପେର େଲାକମାନଙ୍କ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ତାହା
ଢ଼ାଳିେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ,
େସମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ଚତି୍କାର କରି ଡ଼ାକିେଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ, ହଣ୍ଡାେର ବଷି ଅଛ।ି” େତଣୁ େସମାେନ େସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ।

41 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “କିଛ ିମଇଦା ଆଣ।” େସମାେନ କିଛି
ମଇଦା ଆଣେିଲ ଓ ଇଲୀଶାୟ େସହ ିପାତ୍ରେର ପକାଇେଲ। ତା’ପେର େସ
କହେିଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରସ, ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ ଖାଇ ପାରନି୍ତ।”
ବାସ୍ତବେର ହଣ୍ଡାେର ଏହ ିସମୟେର କିଛ ିମନ୍ଦ ରହଲିା ନାହିଁ।

ଇଲୀଶାୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ଖୁଆଇେଲ

42 ଅନନ୍ତର ଜେଣ େଲାକ ବାଲ୍-ଶାଲଶିାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପ୍ରଥମ ଫଳେର େରାଟୀ ଅଥର୍ାତ୍ େକାଡ଼ଏି ଯବ େରାଟୀ ଓ ନୂତନ
ଶସ୍ୟର ଶୀଷା ଆପଣା ଝୁଲେିର େନଇ ଆସଲିା। ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ
କହେିଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଅି, େସମାେନ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ।”

43 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ େସବକ କହଲିା, “ଏଠାେର ତ 100 େଲାକ
ଅଛନି୍ତ। ଏତକିି େରାଟୀ କିପରି ଏେତ େଲାକଙୁ୍କ େଦବ?ି”
ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଏହ ିଖାଦ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି। କାରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ, ତଥାପି ଖାଦ୍ୟ ବଳିବ।’”
44 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟଙ୍କ େସବକ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର

ଖାଦ୍ୟ ରଖିେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଉଚ୍ଛଷି୍ଟ ରଖିେଲ।

ନାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା

ଅରାମୀୟ ରାଜାଙ୍କର ନାମାନ୍ ନାମେର ଜେଣ େସନାପତ ିଥିେଲ।
େସ ତା’ର ମୁନବି ପ୍ରତ ିମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ

କରିଥିେଲ। ଯଦଓି ନାମାନ୍ ଅତ ିମହାନ ଓ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିେଲ, େସ
େଗାଟଏି ବଡ଼ ଚମର୍ େରାଗେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ ଥିେଲ।

2 ଅରାମୀୟମାେନ େସୖନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ଡ଼ୁଥିେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଦାସ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲରୁ େଘନ ିଆସୁଥିେଲ।
ଏକ ସମୟେର େସମାେନ େଗାଟଏି େଛାଟ ବାଳିକା େନଇ ଆସଥିିେଲ।
େସହ ିବାଳିକାଟ ିନାମାନଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାର ଦାସୀ େହଲା। 3 ଅନନ୍ତର େସହି
ବାଳିକା ନଜିର କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ ିେମାର ମହାଶୟ
ନାମାନ୍ ଯଦ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍ କରନି୍ତ , େଯ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଶମରିୟାେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। େସ ନଶି୍ଚୟ ତାଙୁ୍କ ଏହ ିକୁଷ୍ଠେରାଗରୁ
ଆେରାଗ୍ୟ କରିେବ।”

4 ନାମାନ୍ ନଜିର ପ୍ରଭୁ ଅରାମ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
ବାଳିକା ଯାହା କହଥିିେଲ ସବୁ କହେିଲ।

5 ତା’ପେର ଅରାମ୍ର ରାଜା କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ଆଉ
ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇବ।ି”
ତହୁଁ େସ ଗଲାେବେଳ ଦଶ ତାଳନ୍ତ ରୂପା 6000 ସୁନା ଖଣ୍ତ ଓ ଦଶ

ସାଜ େପାଷାକ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସଙ୍ଗେର େନେଲ। 6 ନାମାନ୍
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅରାମ୍ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଖେଣ୍ଡ ପତ୍ର େନେଲ।
ଚଠିିେର େଲଖାଥିଲା, “ମୁଁ େମାର ଦାସ ନାମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ପଠାଇଲ।ି
ଦୟାକରି ତାକୁ ଚମର୍ େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ କର।”

7 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯେତେବେଳ ଚଠିିଟ ିପାଠ କେଲ େସ ଦୁଃଖେର
ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମୃତ ଓ ଜନ୍ମ  େଦବା
େମାର ଅଧୀନେର ଅେଟ କି? କାହିଁକି ଚମର୍ େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ େହବ
େବାଲ ିଅରାମ୍ ରାଜା େମା’ ପାଖକୁ ଜେଣ େଲାକ ପଠାଇଛ?ି େତଣୁ ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଗି୍ଭର କର। େସ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି ତୃଟ ିପାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ।ି”

8 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟ ଶୁଣେିଲ େଯ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଛନି୍ତ , େସ େଗାଟଏି ବାତ୍ତର୍ା ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଲ। ନାମାନ୍
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସୁ, ତାହାେହେଲ ଇସ୍ରାଏଲେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଛନି୍ତ ,
େସ ଜାଣବି।”

9 େତଣୁ ନାମାନ୍ ନଜିର ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥାଦ ିସହତି ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଆସେିଲ। େସ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ। 10 ଇଲୀଶାୟ ଏକ ଦୂତ
ନାମାନ୍ ନକିଟକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଯାଅ, ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର ସାତଥର ସ୍ନାନ
କର। ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ମାଂସ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଚ ିେହବ।”

11 ମାତ୍ର ନାମାନ୍ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ କହେିଲ “ମୁଁ ଭାବଥିିଲି
େସ ବାହାରି ଆସ ିଥା’ନ୍ତ ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଡ଼ାକି ଥା’ନ୍ତ ା
ଏବଂ ସଂକ୍ର ମିତ ଚମର୍ ଉପେର ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି େମାେତ ଆେରାଗ୍ୟ
କରିଥା’ନ୍ତ ା। 12 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଜଳ ଅେପକ୍ଷା ଦେମ୍ମଶକର ଅବାନା
ଓ ପପର୍ର ନଦୀଗଣର ଜଳ ଅଧିକ ଭଲ ନୁେହଁ କି? ମୁଁ ଦେମ୍ମଶକର େସ
ନଦୀେର ସ୍ନାନ କରି କାହିଁକି ଶୁଚ ିନ େହବ?ି” େତଣୁ େସ ରାଗି ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

13 କିନୁ୍ତ ନାମାନ୍ର ଦାସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “େହ
ପିତା, ଯଦ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କିଛ ିବଡ଼ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ତାହା କରି ନ ଥା’ନ୍ତ? େତଣୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ କଥାମାନ ଯଦଓି େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ସହଜ ଜିନଷି କରିବାକୁ କହୁଛ।ି ତାଙ୍କର ଉପେଦଶ ଅନୁସାେର
‘ସ୍ନାନ କର ଏବଂ ଶୁଚ ିହୁଅ।’”

14 େତଣୁ ନାମାନ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଗେଲ ଓ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର ନଜିକୁ ସାତଥର ବୁଡ଼ାଇେଲ। ଏଥିେର ତାଙ୍କର ଶରୀର
ଶୁଚ ିେହଲା ଓ ତାଙ୍କର ମାଂସ ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ େକାମଳ େହଲା।
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15 ଏହା ପେର ନାମାନ୍ ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ ସାଥୀ େଲାକମାେନ େଫରି
ଆସ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟ ସମ୍ମୁଖେର ଆସ ିଛଡି଼ା େହେଲ ଓ
କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଏେବ ବୁଝଲି ିଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ ବନିୟ
କରି କହୁଛ,ି ଆପଣ ଏ ଦାସଠାରୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।”

16 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରୁଛ।ି ମୁଁ
ଶପଥ କରି କହୁଛ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ େକୗଣସ ିଉପହାର
ଗ୍ରହଣ କରିବ ିନାହିଁ।”
ନାମାନ୍ ତାଙୁ୍କ ବହୁତ ଅନୁେରାଧ କେଲ ମଧ୍ୟ େସ ମନା କରିେଦେଲ।

17 ଏଥିେର ନାମାନ୍ କହେିଲ, “ଆପଣ ଏହା ଯଦ ିସ୍ୱୀକାର ନ କରନି୍ତ ,
େତେବ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ,ି େମା’ ପାଇଁ ଏହା କରନୁ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ଦାସକୁ
ଦୁଇ ଖଚରର ଭାରମାଟ ିଦଆିଯାଉ। କାରଣ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏ
ଦାସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କି େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ। 18 ଏହା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କ୍ଷମା କରି ପାରନି୍ତ: େମାର ପ୍ରଭୁ ରିେମ୍ମାଣ ମନି୍ଦରେର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ
ଯିବା େବେଳ େମା’ ଉପେର ନତ େହେବ, େତଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରିେମ୍ମାଣ
ମନି୍ଦରେର ପ୍ରଣାମ କରିବ,ି େଯେତେବେଳ େସ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କ୍ଷମା କରି ପାରନି୍ତ େଯେତେବେଳ ଏହା ଘେଟ।”

19 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ନାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶାନି୍ତେର ଯାଅ।”
େତଣୁ ନାମାନ୍ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଅଳ୍ପ ଦୂର ଗେଲ। 20 କିନୁ୍ତ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଦାସ ଗିେହଜୀ କହଲିା, “େଦଖ,
େମାର ପ୍ରଭୁ ଇଲୀଶାୟ ଏହ ିଅରାମୀୟ ନାମାନ୍ଠାରୁ େକୗଣସ ିଉପହାର
ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛ,ି
ଏହା ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ତାହାଠାରୁ କିଛ ିେନବ।ି” 21 େତଣୁ ଗିେହଜୀ
ନାମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କଲା।
ନାମାନ୍ େଦଖିେଲ େକହ ିଜେଣ ତାଙ୍କର ପଛେର େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି େତଣୁ େସ

ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ କେଲ ଓ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ସମସ୍ତ କୁଶଳତ?”
22 ଏହା ପେର ଗିେହଜୀ କହଲିା, “ହଁ, ସବୁ କୁଶଳ। େମାର ମହାଶୟ

ଇଲୀଶାୟ େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ , ‘େଦଖ ଏହକି୍ଷଣି
ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସେିଲ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ ିେସମାନଙୁ୍କ ଏକ ତାଳନ୍ତ ରୂପା
ଓ ଦୁଇ ସାଜ େପାଷାକ ଦଅି।’”

23 ଏଥିେର ନାମାନ୍ କହେିଲ, “ଅନୁଗ୍ରହପୂବର୍କ ଦୁଇ ତାଳନ୍ତ ରୂପା
ନଅି।” ଆଉ େସ ଗିେହଜୀକୁ ବହୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ ରୂପା େନବାକୁ। େସ
ଦୁଇ ତଳାନ୍ତ ରୂପା ରହଥିିବା ଦୁଇଟ ିଥଳୀ େନଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଶହ ସାଜ
େପାଷାକ େନଲା। ନାମାନ ଏସବୁ ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଗିେହଜୀର ଦୁଇ ଯୁବକ
ସାହାଯ୍ୟକାରୀଗଣଙୁ୍କ େଦଲା ଏବଂ େସମାେନ ଏହସିବୁ ଗିେହଜୀ ଆଗେର
ବହନ କରି େନେଲ। 24 ଗିେହଜୀ ଉପପବର୍ତ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚି
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ ଗହୃ ଭତିେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲା ଓ େସହି
ଦୁଇଜଣ ଦାସଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦବାରୁ େସମାେନ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

25 ଏହା ପେର େସ ଭତିରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା
େହଲା। ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ
ଆସଲି?”
ଗିେହଜୀ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େକଉଁଠାକୁ ଯାଇ ନାହିଁ।”
26 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ତାକୁ କହେିଲ, “ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ କି? େସ

େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ େଭଟବିାକୁ େଯେତେବେଳ ନଜି ରଥରୁ େଫରି ଆସଲିା,
େସେତେବେଳ େମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁମ୍ଭ ସାଥୀେର ଥିଲା? ଅଥର୍, ବସ୍ତ୍ର,
େତୖଳ, ଦ୍ର ାକ୍ଷା, େମଷ, େଗାରୁ ଓ ଦାସ-ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାହା କ’ଣ
ସମୟ ନୁେହଁ? 27 ଏଣୁ ନାମାନ୍ର ଚମର୍ େରାଗ ତୁମ୍ଭଠାେର ଓ ତୁମ୍ଭ
ବଂଶଠାେର ଚରିକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହବି।”
ତୁରନ୍ତ ଗିେହଜୀର ଶରୀର ବରଫ ଚମର୍ େରାଗ ସହତି ଧବଳ

ପାଲଟଗିଲା ଓ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲା।

ଇଲୀଶାୟ ଓ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଲୁହା

ଅନନ୍ତର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଛୁ,
ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀଣ୍ଣର୍। 2 ଆେମ୍ଭମାେନ

ବନିୟ କରି କହୁଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜଣ େଗାଟଏି େଗାଟଏି କଡ଼କିାଠ ଆଣ ିନଜି ନଜି ବସତ ିପାଇଁ େଗାଟଏି
ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରୁ।”
ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହା ଉତ୍ତମ, ଯାଇ ତାହା କର।”
3 ତନ୍ମ ଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କହଲିା, “ବନିୟ କରୁଛ,ି ଆପଣ ଆମ୍ଭ ସହତି

ଆସନୁ୍ତ।”
ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବ।ି”
4 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀକୁ ଗେଲ। େସମାେନ

କାଠ କାଟବିା ଆରମ୍ଭ କେଲ। 5 ମାତ୍ର ଜେଣ କଡ଼କିାଠ କାଟୁ କାଟୁ
କୁହ୍ରାଡ଼ଟିରି ଲୁହା େବଣ୍ଟରୁ ଖସ ିପାଣେିର ପଡ଼ଗିଲା। େଲାକଟ ିସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
ଚତି୍କାର କରି କହଲିା, “ହାୟ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କୁହ୍ରାଡ଼କୁି ମାଗି ଆଣଥିିଲ।ି”

6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ କହେିଲ, “େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ତାହା ପଡ଼ଲିା?”
େଲାକଟ ିସ୍ଥାନଟକୁି ଚହି୍ନଟ କେଲ। ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ଖେଣ୍ଡ କାଠ

ପାଣ ିଭତିରକୁ ପକାଇେଲ, କାଠ ଲୁହା କୁହ୍ରାଡ଼କୁି ଧରି ଭାସଲିା। 7

ତା’ପେର େସ କହେିଲ, “ତାହା ଉଠାଇ ନଅି।” ତା’ପେର େସ ହାତ
ବଢ଼ାଇ ତାହା େନଲା।

ଅରାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ

8 ଥେର ଅରାମର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ। େସ
ନଜିର େସନାର ଉଚ୍ଚକମର୍ଗ୍ଭରୀ ସହତି ଏକ ସଭାେର ଥିେଲ ଓ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଏମିତ ିସ୍ଥାନେର ଲୁଚ ିରୁହ େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଆସେିବ, େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କର।”

9 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇ କହେିଲ, “ସାବଧାନ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନ େଦଇ ଯିବ
ନାହିଁ। କାରଣ ଅରାମୀୟମାେନ େସ ସ୍ଥାନେର େଗାପନେର ଅଛନି୍ତ।”

10 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ବଷିୟେର ସାବଧାନ
କରାଇଥିେଲ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନ ବଷିୟେର
ଜଣାଇ ସତକର୍ କରାଇେଲ। ଏହପିରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବହୁତ କମ୍
େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।

11 ଏଥିେର ଅରାମର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। େସ
ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କମର୍ଗ୍ଭରୀଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କୁହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ େଗାପନେର ସନ୍ଧାନ କରୁଛ।ି”

12 ଅରାମ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କହଲିା, “ନା, ପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଗପୁ୍ତଚର କାମ କରୁ ନାହାନି୍ତ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଇଲୀଶାୟ ବହୁତ େଗାପନୀୟ କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙୁ୍କ ଜଣାନି୍ତ , ଏପରିକି
ଶୟନ ଗହୃେର େଯଉଁ କଥା କୁହନି୍ତ , ତାହା ମଧ୍ୟ େସ ରାଜାଙୁ୍କ ଜଣାଏ।”

13 ତହୁଁ ଅରାମର ରାଜା କହେିଲ, “ଯାଇ େଦଖ, େସ େକଉଁଠାେର
ଅଛ?ି ମୁଁ େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ ଆଣବି।ି”
ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ କହେିଲ, “ଇଲୀଶାୟ ବତ୍ତର୍ମାନ େଦାଥନେର ଅଛ।ି”
14 ତା’ପେର ଅରାମର ରାଜା ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, ରଥାେରାହୀ ଓ ଏକ

ବରିାଟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ େଦାଥନ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ରାତି୍ରେର
ନଗରଟକୁି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େବଷ୍ଟନ କେଲ। 15 ଇଲୀଶାୟର ଦାସ ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ
ଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲା ଓ ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ
ରଥାେରାହୀମାନଙୁ୍କ େବଢ଼ ିରହଥିିବାର େଦଖିଲା।
ତହୁଁ େସ ଯାଇ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ

କ’ଣ କରିବା?”
16 ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ େଯାଦ୍ଧା

ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ।”

ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:15 293 ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6:16
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17 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଛ,ି େମାର େସବକର ଆଖି େଖାଲ ିଦଅି, େଯପରି େସ େଦଖି
ପାରିବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେସବକ ଯୁବକର ଆଖି େଖାଲ ିେଦେଲ ଓ େସ େଦଖିଲା

ପବର୍ତଟ ିଅଗି୍ନମୟ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିଲା। େସମାେନ
ଇଲୀଶାୟକୁ େଘରିଗେଲ।

18 ତା’ପେର ଅରାମର େସୖନ୍ୟଗଣ ଇସ୍ରାଏଲେର ପହଞ୍ଚେିଲ।
ଇଲୀଶାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ,ି େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧ କରି ଦଅିନୁ୍ତ।”
ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧ

କରିେଦେଲ। 19 ଇଲୀଶାୟ ଅରାମର େସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହା
ଠିକ୍ ପଥ ନୁେହଁ କି ଏହା ଠିକ୍ ନଗର ନୁେହଁ। େମାେତ ଅନୁସରଣ କର,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଲାକକୁ େଖାଜୁଛ, ତା’ ନକିଟକୁ ମୁଁ େନଇଯିବ।ି”
ତା’ପେର େସ ଅରାମର େସନା ଶମରିୟାକୁ ପରିଗ୍ଭଳିତ କେଲ।

20 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶମରିୟାେର ପହଞ୍ଚେିଲ, ଇଲୀଶାୟ
କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏମାେନ େଯପରି େଦଖି ପାରିେବ ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲଦିଅି।”
ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିେଦବାରୁ, େସମାେନ

ଶମରିୟାେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେଦଖିେଲ। 21 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାର ପିତା! ମୁଁ
କ’ଣ ଏମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ?ି ମୁଁ କ’ଣ ଏମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ?ି”

22 ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ନା, େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କର ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀ କି?
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େରାଟୀ ଓ ଜଳ ରଖ। େସମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ ଓ ପାନ
କରାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଦଅି।”

23 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
ଅରାମୀୟମାେନ େଭାଜନ ଓ ପାନ କଲାପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜି
ଘରକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ବଦିାୟ େଦେଲ। ଅରାମର େସୖନ୍ୟମାେନ ନଜି ନଜି
ମହାଶୟଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ। ଏହା ପେର ଅରାମର େସୖନ୍ୟଦଳ ଆଉ
େକେବ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯୁଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।

ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଶମରିୟାକୁ ଆଘାତ କେର

24 ଏହା ପେର ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ନଜିର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ
ଏକତ୍ର କରି ଶମରିୟାକୁ ଯାଇ େଘରିଗେଲ ଓ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 25

ନଗର ଅବେରାଧ ଥିଲା। େଲାେକ ନଗର ଭତିରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ। ଫଳେର େସଠାେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ େଦଖା େଦଲା। ଏପରି େଶାଚନୀୟ
େହଲା ଶମରିୟାର େଗାଟଏି ଗଦ୍ଦର୍ଭ ମୁଣ୍ତ ଅଶୀ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଓ
କେପାତମଳର ଏକ ଚତୁଥର୍ାଂଶ ପାଞ୍ଚ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ବକି୍ରୟ େହଲା।

26 ଥେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନଗରର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର
ଗ୍ଭଲଲିା େବେଳ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଚତି୍କାର କରି କହଲିା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ,
ମହାରାଜ! ବନିୟ କରୁଛ ିେମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।”

27 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହେିଲ, “ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ
କରନି୍ତ େତେବ ମୁଁ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ?ି େମା’ ପାଖେର
ତୁମ୍ଭକୁ େଦବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ। ଶସ୍ୟ ଖଳାେର ଶସ୍ୟ ନାହିଁ କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ।” 28 ଆଉ ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ କ’ଣ?”
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର କଲା, “ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେମାେତ କହଲିା, ‘ତୁମ୍ଭ

ପୁତ୍ରଟକୁି ଦଅି, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଆଜି ମାରି ଖାଇବା। ଆସନ୍ତା କାଲି
େମାର ପୁଅକୁ ଖାଇବା।’ 29 େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େମାର ପୁଅକୁ ସଦି୍ଧ କରି
ଖାଇଲୁ। ପରଦନି ମୁଁ େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ କହଲି,ି ‘ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ଦଅି,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବା।’ କିନୁ୍ତ େସ ତା’ ପୁଅକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ଅଛ।ି”

30 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକର କଥା ଶୁଣ ିରାଜା ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଚରିି େଦେଲ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଯାଉଥିେଲ, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ

ଅଖା ପିନି୍ଧଥିବାର େଦଖିେଲ। ଏଥିରୁ େସ ଦୁଃଖିତ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ େବାଲ ିଜଣା
ଯାଉଥିେଲ।

31 ରାଜା କହେିଲ, “ଯଦ ିଇଲୀଶାୟର ମସ୍ତକ ତାହା େଦହେର ରେହ,
ଆଜି ଦନିଠାରୁ େଶଷ ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଦଣ୍ତ େଦଇ ପାରନି୍ତ।”

32 ରାଜା େଗାଟଏି ଦୂତ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। ଇଲୀଶାୟ
େସେତେବେଳ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘେର ବସଥିିେଲ। ଦୂତ ପହଞ୍ଚବିା
ପୂବର୍ରୁ ଇଲୀଶାୟ େସହ ିପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଠାକୁ େଦଖ, ଏହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପୁତ୍ର େମାର ମୁଣ୍ତ େଛଦନ କରିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇଛ।ି
େଦଖ, େସ ଦୂତ ପହଞ୍ଚଲିା େବେଳ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କର ଓ ତାକୁ ଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ ନ କରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧର। ମୁଁ ଶୁେଣ
ତା’ ପ୍ରଭୁର ପଦଶବ୍ଦ ତା’ର ପଛେର।”

33 ଇଲୀଶାୟ ଏହପିରି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା େବେଳ, େସ ଦୂତ ତାହା
ପାଖକୁ ଆସଲିା, ଆଉ େସ କହଲିା, “ଏହ ିଅସୁବଧିା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ, ମୁଁ
କାହିଁକି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ?ି”

ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘କାଲ ିପ୍ରାୟ ଏହ ିସମୟକୁ ପ୍ରଚୁର
ଖାଦ୍ୟ ଆସବି ଏବଂ ଏହା ପୁଣ ିଅତ ିଶସ୍ତା େହବ। ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ

ଶମରିୟାର ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଏକ େଶକଲେର ଏକ ଝୁଡ଼ରି ସୁନ୍ଦର ମଇଦା
ଓ େସହ ିମୂଲ୍ୟେର ଦୁଇ ଝୁଡ଼ ିଯବ କିଣବି।’”

2 େସନାପତ ିଯିଏ ରାଜା ଙ୍କ ନକିଟେର ଥିେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ। “େଦଖ, େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍େର ଦ୍ୱ ାର େଖାଲନି୍ତ େତେବ
ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ?”
ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ତାହା େଦଖିବ।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସଥିରୁ କିଛ ିଖାଇବ ନାହିଁ।”

କୁଷ୍ଠେରାଗୀମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାର େଦଖନି୍ତ

3 େସହ ିସମୟେର ନଗରଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଗ୍ଭରିଜଣ କୁଷ୍ଠୀ
ଥିେଲ। େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟକୁ ଅେପକ୍ଷା
କରି ଏଠାେର କାହିଁକି ବସଅିଛୁ? 4 ଶମରିୟାେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ ିନଗର ଭତିରକୁ ଯିବା େତେବ ମରିବା। ଯଦ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର ରହବିା,
େତେବ ବ ିମରିବା। େତଣୁ ଗ୍ଭଲ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ଶିବରିକୁ ଯିବା। ଯଦି
େସମାେନ ବଞ୍ଚାଇେବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବିା। େଯେବ ଆମ୍ଭକୁ ମାରିେବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିବା।”

5 େତଣୁ େସହ ିଦନି ସନ୍ଧ୍ୟାେର େସ ଗ୍ଭରିଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ଅରାମୀୟ
ଶିବରିକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ଅରାମୀୟ ଶିବରିର ବାହାର ସୀମାେର ପହଞ୍ଚି
େଦଖିେଲ, େସଠାେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। 6 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଥ ଶବ୍ଦ, ଅଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଓ ବପିୁଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀର
ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, “େଦଖ,
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହତି୍ତୀୟ ଓ ମିଶରୀୟ
ରାଜଗଣଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େବତନ େଦଇ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ।ି”

7 େତଣୁ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ େଗାଧୂଳି ସମୟେର ଶିବରି ଛାଡ଼ି
ପଳାୟନ କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁ, ଅଶ୍ୱ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଆଦ ିସମସ୍ତ
ଜିନଷି ଛାଡ଼ ିଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଳାୟନ କେଲ।

କୁଷ୍ଠୀମାେନ ଶତ୍ରୁ  ଶିବରିେର

8 ଏହା ପେର କୁଷ୍ଠୀମାେନ େଗାଟଏି ଶିବରି ଭତିରକୁ ଗେଲ ଏବଂ
େଭାଜନ ଓ ପାନ କେଲ। ଅଧିକନୁ୍ତ େସମାେନ େସହ ିତମ୍ୱୁରୁ ରୂପା, ସୁନା ଓ
ବସ୍ତ୍ର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େନଇ ପଳାଇେଲ ଏବଂ େସହ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଲୁଗ୍ଭଇ
ରଖିେଲ। ତା’ପେର ଶିବରିକୁ େଫରି ଆସେିଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ତମ୍ୱୁ ଲୁଣ୍ଠନ
କେଲ। େସ ଦ୍ରବ୍ୟ େନଇଯାଇ ତାକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ। 9 ତା’ପେର ଏହି
କୁଷ୍ଠୀମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଭଲ କରୁ
ନାହୁଁ, ଆଜି ସୁସମ୍ୱାଦର ଦନି, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ ରହୁଛୁ। ଯଦି
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ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଳିମ୍ୱ କରିବା େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦଣି୍ତତ
େହବା। େତେବ ଆସ ଏ ସମ୍ୱାଦ ରାଜଗହୃେର େଦବା।”

କୁଷ୍ଠୀମାେନ ସୁସମ୍ୱାଦ ଦଅିନି୍ତ

10 େତଣୁ ଏହ ିକୁଷ୍ଠୀମାେନ ଆସ ିନଗରର ଦ୍ୱ ାରୀକୁ ଡ଼ାକିେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅରାମୀୟ ଛାଉଣକୁି ଯାଇଥିଲୁ
ଏବଂ େସଠାେର କାହାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବଷିୟେର
ଶୁଣଲୁି ନାହିଁ। େକୗଣସ ିମଣଷି ନ ଥିେଲ, କାହାରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲୁି ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱ
ଗଦ୍ଦର୍ଭ େସଠାେର ବନ୍ଧା େହାଇ ରହଛିନି୍ତ ଓ ତମ୍ୱୁଗଡୁ଼କି େସହପିରି ଅଛ।ି”

11 ତା’ପେର ଦ୍ୱ ାରୀମାେନ ଚତି୍କାର କରି ଏ ସମ୍ୱାଦ ରାଜଗହୃର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 12 େସହ ିରାତି୍ର ସମୟେର ରାଜା ଉଠି ନଜିର
ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କରିଛନି୍ତ ତାହା ମୁଁ ଏେବ କହବି।ି େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍।
େତଣୁ େସମାେନ ଶିବରିରୁ ବାହାରି େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଲୁଚ ିରହଛିନି୍ତ।
େସମାେନ ଭାବଛିନି୍ତ , ‘େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରିବା
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ।’”

13 ରାଜାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କହଲିା, “ନଗର ବାହାେର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପାେଞ୍ଚାଟ ିଅଶ୍ୱେର େକେତକ େଲାକ ଯାଇ େଦଖନୁ୍ତ।
ନଗରେର େସହ ିଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ପଳାଇଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାେନ ନଗରରୁ ପଳାଇଛନି୍ତ େସହପିରି େସମାେନ ମରିେବ।”

14 େତଣୁ େସମାେନ ଅଶ୍ୱ ସହତି ଦୁଇଟ ିରଥ େନେଲ। ରାଜା
େସମାନଙୁ୍କ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପଠାଇେଲ। ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଯାଅ ଏବଂ େଦଖ କ’ଣ ଘଟଛି?ି”

15 ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯାଇଥିବା ପଥେର େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। ସମଗ୍ର ପଥଟ ିଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁ ତ ପଳାୟନେର ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ର ଆଦ ିପାତ୍ରମାନଙ୍କେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। େସମାେନ
େଫରି ଆସ ିରାଜାଙୁ୍କ ଏହା ଜଣାଇେଲ।

16 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ନଗର ବାହାରକୁ ଗେଲ ଓ
ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣେିର ପଶି ସମସ୍ତ ଲୁଣ୍ଠନ କେଲ। େସଥିେର ପ୍ରଚୁର
ସାମଗ୍ରୀମାନ ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଝୁଡ଼ ିସରୁ ମଇଦା
ଏକ େଶକଲେର ଓ ଦୁଇ ଝୁଡ଼ ିଯବ ଏକ େଶକଲେର ବକିି୍ର  କରାଗଲା।

17 ରାଜା ତାଙ୍କ ଅତ ିନକିଟ େସନାପତଙୁି୍କ ନଗରଦ୍ୱ ାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଖାଦ୍ୟ ଆଣବିାକୁ ଗଲାେବେଳ େସମାେନ
େସନାପତକିଙ୍କ େଲାକକୁ ଦଳି େଦେଲ ତହିଁେର େସ ମରିଗଲା। ରାଜା
େଯେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ଗହୃକୁ ଯାଇଥିେଲ ଇଲୀଶାୟ ଯାହା କହଥିିେଲ
ତାହା ହିଁ ସବୁ ଘଟଲିା। 18 ଇଲୀଶାୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “କାଲ ିପ୍ରାୟ
ଏହ ିସମୟେର ଶମରିୟାର ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଜେଣ େଲାକ ଏକ ଝୁଡ଼ି
ମଇଦା ଏକ େଶକଲେର ଓ ଦୁଇ ଝୁଡ଼ ିଯବ ଏକ େଶକଲେର ବକିି୍ର
କରିବ।” 19 ମାତ୍ର େସହ ିେସନାପତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକକୁ ଉତ୍ତର
କରି କହଥିିଲା, “େଦଖ, ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍େର ଦ୍ୱ ାର େଖାଲନି୍ତ , ଏପରି
ଘଟବି ନାହିଁ?” େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ େସନାପତକୁି ଉତ୍ତର େଦେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ଏହା େଦଖିବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସଥିରୁ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ।” 20 େସହପିରି ତାହା ପ୍ରତ ିଘଟଲିା। କାରଣ େଲାକମାେନ
ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ତାକୁ ଦଳି େଦବାରୁ େସ ମଲା।

ରାଜା ଓ ଶୁେନମୀୟା

ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ପୁତ୍ର ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ, େସହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ଯାଇ ଅନ୍ୟ
େଦଶେର ବାସ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଦଶେର

ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ। ପୁଣ ିଏହ ିଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସାତ ବଷର୍ ପାଇଁ ଏହି
େଦଶେର ରହବି।”

2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଆପଣା
ପରିବାର ସହତି ଯାଇ ପ୍ରବାସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ସାତ ବଷର୍

ବାସ କଲା। 3 ପୁଣ ିସାତ ବଷର୍ ସମାପି୍ତ ପେର େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ େଫରି ଆସଲିା।
ଆଉ େସ ନଜି ଗହୃ ଓ ଜମି େଫରି ପାଇବାକୁ ଗହୁାରି କରିବା ପାଇଁ

ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା।
4 େସହ ିସମୟେର ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କର ଦାସ ଗିେହଜୀ

ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିେଲ। େସ ଗିେହଜୀକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଛ,ି ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଛନି୍ତ େମାେତ ଜଣାଅ।”

5 ଇଲୀଶାୟ କିପରି ମୃତ େଲାକକୁ ପୁନର୍ଃଜୀବତି କରିଥିେଲ, ଏହା
ଗିେହଜୀ ରାଜାଙୁ୍କ କହବିା େବେଳ, େଦଖ! େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ରକୁ ଇଲୀଶାୟ
ପୁନର୍ଃଜୀବତି କରିଥିେଲ, େସ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣା ଘର ଓ ଜମି
େଫରି ପାଇବାକୁ ଗହୁାରି ନମିେନ୍ତ ପହଞ୍ଚଲିା। ଗିେହଜୀ କହେିଲ, “େହ
େମାର ମହାଶୟ ମହାରାଜ! ଏ େହଉଛ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ପୁତ୍ରକୁ
ଇଲୀଶାୟ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ।”

6 ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ଆସବିାର କାରଣ ପଗ୍ଭରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟି
ସମସ୍ତ କଥା କହଲିା,
ରାଜା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମର୍ଗ୍ଭରୀକୁ ନଯିୁକି୍ତ କରି

କହେିଲ, “ତା’ର େଯଉଁ ସବର୍ସ୍ୱ ଥିଲା ଓ ଏ େଯଉଁ ଦନି େଦଶ ଛାଡ଼ଲିା
େସହ ିଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଜମିର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟର ଫଳ େସ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଫରାଇ ଦଅି।” େସ ସମସ୍ତ େଫରି ପାଇଛ ିେବାଲ ିନଶିି୍ଚତ େହଉ।

ବନି୍ହଦଦ୍ ହସାେୟଲକୁ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ

7 ଇଲୀଶାୟ ଦେମ୍ମଶକେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ଏହ ିସମୟେର ଅରାମର
ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ପୀଡ଼ତି ଥିେଲ। ଜେଣ େଲାକ ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ କହଲିା,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ”

8 ତତ୍ପେର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ହସାେୟଲକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିଉପହାର
େନଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କର ଓ ମୁଁ ଏହ ିପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ
େହବ ିକି ନାହିଁ, ଏହ ିକଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର।”

9 େତଣୁ ହସାେୟଲ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ।
ଦେମ୍ମଶକର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପଦାଥର୍ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ଭଳିଶ୍ଟ ିଓଟ ଦ୍ୱ ାରା
େନଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉଭା େହାଇ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବନି୍ହଦଦ୍
ଅରାମର ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ , େସ ଜାଣବିାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛ,ି ମୁଁ କ’ଣ ଅସୁସ୍ଥତାଠାରୁ ଆେରାଗ୍ୟଲାଭ େହବ ିକି?”

10 ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଯାଅ, ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ
ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚବି।’ କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହଛିନି୍ତ େଯ, ‘େସ
ଅବଶ୍ୟ ମରିବ।’”

ଇଲୀଶାୟ ହସାେୟଲ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଶୁଣାନି୍ତ

11 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ହସାେୟଲ ପ୍ରତ ିଏପରି ସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟ କେଲ
େଯ, େସ ଲଜି୍ଜତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବହି୍ୱଳ େହେଲ। ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ େରାଦନ କେଲ। 12 ତହୁଁ ହସାେୟଲ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ େମାର
ମହାଶୟ, କାହିଁକି େରାଦନ କେଲ?”
ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ

ଅନଷି୍ଟର କାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ। ମୁଁ ଏହ ିନମିେନ୍ତ
େରାଦନ କରୁଛ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧିଭୂତ କରିବ, େସମାନଙ୍କର ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କରିବ,
େସମାନଙ୍କର ଶିଶୁସନ୍ତାନକୁ ଭୂମିେର କଗ୍ଭଡ଼ ିମାରିବ ଓ େସମାନଙ୍କର
ଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ।”

13 ହସାେୟଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ତ େସପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ ନୁେହଁ, ମୁଁ େସହି
ସାମରିକ କୃତବି ପାରିବ ନାହିଁ?”
ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଜଣାଇଛନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ

ଅରାମର ରାଜା େହବ।”

ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 7:10 295 ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 8:13
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14 ତା’ପେର ହସାେୟଲ ଇଲୀଶାୟଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନଇ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ। ବନି୍ହଦଦ୍ ହସାେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇଲୀଶାୟ ତୁମ୍ଭକୁ
କ’ଣ କହଛିନି୍ତ।”
ହସାେୟଲ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ େଯ, ଆପଣ ନଶି୍ଚୟ

ବଞ୍ଚେିବ।”

ହସାେୟଲ ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ

15 ମାତ୍ର ପରଦନି ହସାେୟଲ ଏକ ପତଳା ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଜଳେର
ବୁଡ଼ାଇେଲ ଓ ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ର ମୁଖ ଉପେର ଆବୃତ କେଲ। ତହିଁେର
ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ େହାଇ େସ ମେଲ ଓ ହସାେୟଲ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ।

ଯିେହାରାମଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ

16 ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାରାମ ଇସ୍ରାଏଲେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାର ପଞ୍ଚମ
ବଷର୍େର ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହେଲ। 17

ଯିେହାରାମଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ବତଶି୍ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା, େସ ରାଜ୍ୟ ଉପେର
ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 18 ଯିେହାରାମ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଗଣ ପରି ବାସ କେଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ। େସ ଆହାବ ବଂଶାନୁସାେର ଚଳିେଲ,
କାରଣ େସ ଆହାବଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ। 19 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିହୁଦାକୁ ବନିାଶ କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରି କହଥିିେଲ ତାଙ୍କରି ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ସବର୍ଦା ରାଜା
େହବ।

20 ତାଙ୍କ ସମୟେର ଯିହୁଦାର ଶାସନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଇେଦାମୀୟମାେନ
ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ ଓ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜା ବାଛେିଲ।

21 ତା’ପେର ଯିେହାରାମ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଥ ସାୟୀରକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ। ଇେଦାମୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େଘରିଗେଲ।
ଯିେହାରାମ ଓ ତାଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
େସଥିେର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ପ୍ରାଣଭୟେର େଦୗଡ଼ ିପଳାୟନ କେଲ। ମାତ୍ର
ଯିେହାରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 22

େତଣୁ ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ।
େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦାର ରାଜତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନି୍ତ।
ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର ଲବି୍ନା ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦାର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କଲ।
23 ଯିେହାରାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ କାଯର୍୍ୟାବଳୀ ଯିହୁଦା

ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲପିିବଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।ି
24 ଯିେହାରାମ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି

ଦାଉଦ ନଗରେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ତା’ପେର ଯିେହାରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅହସୟି ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜା େହେଲ।

ଅହସୟି ତାଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କେଲ

25 ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାରାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୂଖଣ୍ତର ରାଜା ଦ୍ୱ ାଦଶ
ବଷର୍େର ଯିେହାରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସୟି ଯିହୁଦାର ରାଜା େହେଲ। 26

ଅହସୟିଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ବାଇଶି ବଷର୍ େହାଇଥିଲା, େସ ଯିହୁଦାର ରାଜା
େହେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର
ନାମ ଅଥଲୟିା, େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅମି୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 27

ଅହସୟି ମଧ୍ୟ ଆହାବର ବଂଶଧର ପରି ବାସ କେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। େସ ଏହପିରି ବାସ କେଲ, କାରଣ େସ ଆହାବ
ବଂଶର ଜାମାତା ଥିେଲ।

ହସାେୟଲଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାରାମ ଆହତ

28 େଯାରାମ ଆହାବ ବଂଶର ଥିେଲ। ଏ ନମିେନ୍ତ େସ ଅହସୟିଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ମିଶି ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ରାେମାତ-ଗିଲୟିଦେର

ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। ଏଥିେର ଅରାମୀୟମାେନ େଯାରାମଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ
କେଲ। 29 ରାଜା େଯାରାମ, େସ ତା’ର କ୍ଷତର ସୁସ୍ଥ େହବା ପାଇଁ
ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େଫରିଗେଲ। େଯାରାମ ପୀଡ଼ତି େହବା େଯାଗୁଁ, ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଅହସୟି ଯିେହାରାମଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ।

ଇଲୀଶାୟ େଯହୂଙୁ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିବାକୁ ଜେଣ ଯୁବ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ
କହେିଲ

ଇଲୀଶାୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡ଼ାକି
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କଟେିର ବସ୍ତ୍ର ବାନି୍ଧ ଏହ ିେତୖଳଶିଶି ହାତେର
ଧରି ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦକୁ ଯାଅ। 2 ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ

େହେଲ, ନମି୍ଶିଙ୍କର େପୗତ୍ର, ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯହୂଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କର। ତା’ପେର େକାଠରୀ ଭତିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ତାଙୁ୍କ ଉଠାଇ ଏକ ଭତିର େକାଠରୀକୁ େନଇଯାଅ। 3 ଏହ ିେଛାଟ େତୖଳ
ଶିଶି େନଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର େତୖଳ ଢ଼ାଳି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ ;
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କଲୁ।’ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାର
ଫିଟାଇ େଦୗଡ଼ ିଯାଅ, ଆଉ ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ।”

4 େତଣୁ େସହ ିଯୁବକ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦକୁ ଗେଲ।
5 େସହ ିଯୁବା ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସନାପତମିାେନ ବସଥିିବାର େଦଖିେଲ।
ତହୁଁ ଯୁବକ କହେିଲ, “େହ େସନାପତ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା
ଆଣଛି।ି”
ତହୁଁ େଯହୂ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭର କାହାଠାେର କାମ

ଅଛ?ି”
ତହିଁେର ଯୁବକ ଜଣକ କହେିଲ, “େହ େସନାପତ,ି େମାର ପାଖେର ତୁମ୍ଭ

ପାଇଁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ଅଛ।ି”
6 ଏଥିେର େଯହୂ ଉଠି ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ। ତା’ପେର ଯୁବ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଯହୂଙ୍କ ମସ୍ତକେର େସହ ିେତୖଳ ଢ଼ାଳି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଲାକ ଅଥର୍ାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କଲୁ। 7 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ନଶି୍ଚୟ ଆହାବର ବଂଶକୁ ବନିାଶ କରିବ। ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
େସବକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମୂହର ମୃତୁ୍ୟ
ପାଇଁ ଈେଷବଲ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବୁ। 8 େତଣୁ ଆହାବ ବଂଶର
ସମେସ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହେବ, ଏପରିକି ଆହବ ବଂଶର ସମସ୍ତ ପୁଂସନ୍ତାନକୁ ବଦ୍ଧ
େହଉ କି ମୁକ୍ତ େହଉ ଇସ୍ରାଏଲେର ବନିାଶ େହେବ, େକହ ିପଳାୟନ କରି
ପାରିେବ ନାହିଁ। 9 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଆହାବର ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୟିାମର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅହୟିର ପୁତ୍ର ବାଶାର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ କରିବା।
10 କୁକୁରମାେନ ଇେଷବଲର ଶରୀରକୁ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଭୂମିେର ଖାଇେବ
ପୁଣ ିେସ କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।’”
ତା’ପେର େସହ ିଯୁବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ।

ଦାସମାେନ େଯହୂଙୁ୍କ ରାଜା ରୂେପ େଘାଷଣା କରନି୍ତ

11 ଅନନ୍ତର େଯହୂ େଯେତେବେଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁର ରାଜା
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େଯହୂଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତ? େସହ ିପାଗଳ େଲାକ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ
ମିଶିବାକୁ ଆସଲିା?”
େଯହୂ େସବକକୁ କହେିଲ, “େସ େଲାକକୁ ଓ ତା’ର ବାତୁଳ ସବୁ ତୁେମ୍ଭ

ଜାଣ, େସ କହନି୍ତ।”
12 ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ନା! ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ସତ୍ୟକଥା କୁହ, େସ େଲାକ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କ’ଣ କହଲିା?” େଯହୂ େସହି
ଦାସମାନଙୁ୍କ ଯୁବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯାହା ଯାହା କହଥିିେଲ ତାହା ସବୁ
କହଲିା। େଯହୂ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ନୂଆ ରାଜା ଭାେବ ଅଭଷିିକ୍ତ କଲୁ।’”

ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 8:14 296 ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9:12
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13 ତା’ପେର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େନଇ େସାପାନ ଉପେର େଯହୂଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
ତୂରୀ ବଜାଇ େଘାଷଣା କେଲ, “େଯହୂ ରାଜା େହେଲ।”

େଯହୂ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ

14 ଅନନ୍ତର ନମି୍ଶିଙ୍କର େପୗତ୍ର, ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯହୂ
େଯାରାମଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ।
େସ ସମୟେର େଯାରାମ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଅରାମର ରାଜା

ହସାେୟଲଠାରୁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 15

ରାଜା େଯାରାମ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କଲାେବେଳ
ଅରାମୀୟମାେନ ତାଙୁ୍କ କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ କରିେଦେଲ। େସ େସହ ିକ୍ଷତରୁ ସୁସ୍ଥ
େହବା ପାଇଁ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ।
େତଣୁ େଯହୂ ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ରାଜା େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ

ଏକମତ େତେବ କାହାରିକୁ ଯିଷି୍ରେୟଲେର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନଗର
ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି ନାହିଁ।”

16 େଯାରାମ ଯିଷି୍ରେୟଲେର ବଶି୍ରାମ େନଉଥିେଲ। େତଣୁ େଯହୂ ଆପଣା
ରଥେର ଚଢ଼ ିଯିଷି୍ରେୟଲ ଯାତ୍ରା କେଲ। ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୟି ମଧ୍ୟ
େଯାରାମକୁ େଦଖିବାକୁ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଆସଥିିେଲ।

17 ଜେଣ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଯିଷି୍ରେୟଲର ଦୁଗର୍ ଉପେର ଛଡି଼ା
େହାଇ େଦଖିଲା, େଯହୂର ବଡ଼ ଦଳ ଆସୁଅଛନି୍ତ। େସ େଯାରାମ ନକିଟକୁ
ଯାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ େଲାକ ଆସବିାର େଦଖୁଛ।ି”
େଯାରାମ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ ଅଶ୍ୱାେରାହୀକୁ ପଠାଅ େସ େସମାନଙୁ୍କ

ସାକ୍ଷାତ କରୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରୁ, ଯଦ ିତାଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ ଶାନି୍ତେର
ତ?”

18 େତଣୁ ଦୂତ ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠେର ଯାଇ େଯହୂଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ରାଜା େଯାରାମ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆସଛି
ତ?’”
େତଣୁ େଯହୂ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର କୁଶଳେର କିଛ ିଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ।

ଆମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ଆସ।”
ପ୍ରହରୀ ଜଣକ େଯାରାମକୁ କହେିଲ, “ଦୂତ େସ ଦଳଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ

ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଫରିଲା ନାହିଁ।”
19 ତା’ପେର େଯାରାମ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତକୁ ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠେର ପଠାଇେଲ। ଦୂତ

େସମାନଙୁ୍କ େଭଟେିଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ରାଜା ପଗ୍ଭରୁଛନି୍ତ , ‘କୁଶଳ କି?’”
େଯହୂ କହେିଲ, “କୁଶଳେର ତୁମ୍ଭର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ

ପେଛ ପେଛ ଆସ।”
20 ପ୍ରହରୀ େଯାରାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତ େସହ ିଦଳ ନକିଟକୁ

ଗେଲ କିନୁ୍ତ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଫରିେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଦେଖ ଜେଣ େଲାକ
େଯହୂ ପରି ନମି୍ଶିର ନାତ ିେଗାଟଏି ରଥେର ଦୂତଗଡୁ଼କୁି ଚଲାଉଛନି୍ତ। େସ
ପାଗଳ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଅତ ିପ୍ରଚଣ୍ତ େବଗେର ରଥ ଚଲାଉଛନି୍ତ।”

21 ଏଥିେର େଯାରାମ କହେିଲ, “େମାର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।”
େତଣୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ଉଭେୟ ଇସ୍ରାଏଲର

ରାଜା େଯାରାମ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୟି ଆପଣା ଆପଣା ରଥେର ବସି
େଯହୂଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ
ନାେବାତ ଭୂମିେର େଭଟେିଲ।

22 େଯାରାମ େଯହୂଙୁ୍କ େଦଖି ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ େଯହୂ, ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତର
ସହତି ଆସଛି ତ?”
େଯହୂ ଉତ୍ତର କେଲ, “େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମାତା ଇେଷବଲ୍ ନାନା

ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ଓ ମାୟାବତୀ କାଯର୍୍ୟେର ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନି୍ତ , କି ଶାନ୍ତ ଏଠାେର
ଅଛ?ି”

23 ଏଥିେର େଯାରାମ ଆପଣା ରଥ ବୁଲାଇ ପଳାୟନ କେଲ।
େଯାରାମ ଅହସୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଅହସୟି, ଶଠତା େହଲା।”

24 ମାତ୍ର େଯହୂ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଖଟାଇ ତୀର ନେିକ୍ଷପ କେଲ ଓ
ଏହା େଯାରାମଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ େଦଶେର ବଦି୍ଧ କଲା। ତୀରଟ ିପୃଷ୍ଠ େଦଶରୁ

ହୃଦୟକୁ ବଦି୍ଧ କରି ବାହାରିଗଲା। ତହିଁେର େଯାରାମ ରଥ ଉପେର ନଇଁ
ପଡ଼ଗିେଲ।

25 େଯହୂ ତାଙ୍କର ସାରଥି ବଦି୍କରକୁ କହେିଲ, “ତାକୁ ଉଠାଇ େନଇ
ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତ େକ୍ଷତ୍ର ଭୂମିେର ପକାଇ ଦଅି। କାରଣ ଆେରାହଣ
କରି ଏକତ୍ର ତାହାର ପିତା ଆହାବର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରିବା େବେଳ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାେର ମୁଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଉପେର ଏହ ିଭାରକି୍ତ
େଥାଇଥିେଲ ତାହା ସ୍ମରଣ କର। 26 ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ, ‘ଆେମ୍ଭ
ଗତକାଲ ିନାେବାତର ରକ୍ତ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େଦଖିଲୁ। େତଣୁ ମୁଁ
ଆହାବକୁ ଏହ ିଭୂମିେର ପ୍ରତଫିଳ େଦବ।ି’ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଥିିେଲ।
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େଯାରାମଙୁ୍କ େନଇ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଭୁମିେର
ପକାଅ।”

27 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୟି ଏହା େଦଖି ପଳାୟନ କେଲ। େସ
ଉଦ୍ୟାନ ଗହୃ େଦଇ ପଳାୟନ କରୁଥିବା େବେଳ େଯହୂ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଯାଇ କହେିଲ, “ଅହସୟିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସହ ିରଥେର ଆଘାତ କର।”
େତଣୁ େସମାେନ ଯିବଲୟିମ ନକିଟସ୍ଥ ଗରୂ ନାମକ ଉଠାଣ ିନକିଟେର

ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସ ମଗିେଦ୍ଦାକୁ ପଳାଇ େସଠାେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ। 28 ଅହସୟିଙ୍କ ଦାସମାେନ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ରଥେର
ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ ଓ ଦାଉଦ ନଗରେର ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ
େଲାକଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କ କବରେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।

29 ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାରାମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍େର ଅହସୟି
ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ।

ଇେଷବଲଙ୍କ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତୁ୍ୟ

30 ତା’ପେର େଯହୂ ଯିଷି୍ରେୟଲର ପଥେର ଗେଲ। ଇେଷେବଲ
ଏବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ। େତଣୁ େସ ନଜିକୁ ସଜାଇ ଓ ଆପଣା
େକଶ ବନି୍ୟାସ କରି ଝରକା ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇ ବାହାରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ।
31 େଯେତେବେଳ େଯହୂ ନଗର ଫାଟକେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଇେଷବଲ
କହେିଲ, “େହ ଆପଣା ମହାଶୟର ହତ୍ୟାକାରୀ ସମିି୍ର ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଅଛ
କି?”

32 େଯହୂ ଝରକା ଆେଡ଼ ମୁଖ ଉଠାଇ କହେିଲ, “କିଏ େମା’ ପକ୍ଷେର
ଅଛ?ି”
ଦୁଇ ତନି ିଜଣ ନପୁଂସକ େଯହୂଙ୍କ ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 33 େଯହୂ

େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇେଷବଲକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦଅି।”
ତା’ପେର େସହ ିନପୁଂସକମାେନ ଇେଷବଲକୁ ତଳକୁ ପକାଇ େଦେଲ।

କିଛ ିରକ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଓ କିଛ ିଅଶ୍ୱ ଉପେର ପଡ଼ଲିା। ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି
ଇେଷବଲଙୁ୍କ ଦଳି େଦେଲ। 34 େଯହୂ ଭତିରକୁ ଯାଇ େଭାଜନ ପାନ
କେଲ। ତା’ପେର େସ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିଅଭଶିପ୍ତା ନାରୀ କଥା
ବୁଝ ଓ ତାକୁ କବର ଦଅି, କାରଣ େସ ରାଜକନ୍ୟା।”

35 େଲାକମାେନ ଇେଷବଲକୁ କବର େଦବାକୁ ଗେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ
ତା’ର ମୁଣ୍ତର ଖପୁରି, ପାଦ ଓ ହାତର ପାପୁଲ ିଛଡ଼ା କିଛ ିପାଇେଲ ନାହିଁ।
36 େତଣୁ େସମାେନ େଯହୂ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ିସବୁକଥା କହେିଲ।
େଯହୂ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ତଶି୍ବୀୟକୁ ଏଲୟି ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
େଦଇଥିେଲ। ଏଲୟି କହଥିିେଲ, ‘କୁକୁରମାେନ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ଭୂମିେର
ଇେଷବଲର ଶରୀରକୁ ଗ୍ଭଟ ିଖାଇେବ। 37 ପୁଣ ିଇେଷବଲଙ୍କ ଶରୀର
ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ଭୂମି ଉପେର ଖତ ପରି େହବ। ତହିଁେର େକହ ିଏହି
ଶରୀରକୁ ଜାଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ ଏବଂ କହ ିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ, ଏହା
ଇେଷବଲ।’”

େଯହୂ ଶମରିୟାର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ େଲଖନି୍ତ

ଆହାବଙ୍କର ସତୁରି ପୁତ୍ର ଶମରିୟାେର ଥିେଲ। େଯହୂ
ଶମରିୟାେର ଯିଷି୍ରେୟଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଥର୍ାତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ
ଓ ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତପିାଳକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହପିରି

ପତ୍ରମାନ େଲଖି ପଠାଇେଲ। ଯଥା: 2 “ଏହ ିଚଠିି ପାଇବା ମାେତ୍ର,
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତ ିଉତ୍ତମ ଓ େଯାଗ୍ୟତମ
ସନ୍ତାନଟକୁି ବାଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରଥମାନ ଅଛ,ି ଅଶ୍ୱମାନ ଅଛ ିଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରେର ବାସ କରୁଛ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛ।ି େତଣୁ େସହ ିେଯାଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମ୍ଭ ପିତାର
ସଂିହାସନ ପାଇଁ ବାଛ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ପରିବାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ
କର।”

4 ମାତ୍ର ଯିଷି୍ରେୟଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଗଣ ଭୟଭୀତ େହାଇ
ପଡ଼େିଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େଯେତେବେଳ େସ ଦୁଇ ରାଜା େଯହୂଙୁ୍କ
ବନ୍ଦ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ କିପରି ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କରିବା?”

5 େତଣୁ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ, ନଗର ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ଆହାବଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତପିାଳକମାେନ େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହକିଥା କହ ିପଠାଇେଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ
ରାଜା କରିବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରେର ଭଲ ତାହା ଆପଣ
କରନୁ୍ତ।”

ଶମରିୟାେର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଆହାବଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ।

6 ତା’ପେର େଯହୂ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଚଠିି େନତୃବଗର୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଏହା କହ ିେଲଖିେଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସପକ୍ଷେର ଓ
େମା’ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, େତେବ ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ତ ଧରି
ଆସନ୍ତାକାଲ ିଏହ ିସମୟେର ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ।”
ଆହାବଙ୍କ ସତୁରି ପୁତ୍ର ନଗରର ଅଧିକାରୀ ସହତି ଥିେଲ, ତାହା

େସମାନଙୁ୍କ ଉଠାଇଲା। 7 େଯେତେବେଳ େନତୃବଗର୍ ଏବଂ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ ଏହ ିଚଠିି ପାଇେଲ, େସମାେନ େସହ ିସତୁରି ରାଜାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େନଇ ବଧ କେଲ, େସମାେନ େସହ ିକଟାମୁଣ୍ତକୁ ଡ଼ାଲାେର ରଖି
ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 8 ତା’ପେର ଦୂତ ଆସି
େଯହୂଙୁ୍କ କହଲିା, “େସମାେନ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କଟାମୁଣ୍ତ ଆଣଛିନି୍ତ।”
ତା’ପେର େଯହୂ କହେିଲ, “େସଗଡୁ଼କୁି ନଗରର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ଦୁଇଟି

ଗଦାକରି ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରଖ।”
9 ପ୍ରଭାତେର େଯହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା

େହାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନରିିହ େଲାକ, ମୁଁ ଆପଣା ମହାଶୟଙୁ୍କ
ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ବଧ କଲ,ି ମାତ୍ର ଏହ ିଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କିଏ ବଧ
କଲା? ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲ। 10 ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆହାବ ବଂଶ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, ତାହା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଏଲୟି ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା କହଥିିେଲ ତାହା ଆଜି ସଫଳ
କରାଇଛନି୍ତ।”

11 େତଣୁ େଯହୂ ଯିଷି୍ରେୟଲେର ବାସ କରୁଥିବା ଆହାବଙ୍କର ବଂଶର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଆତ୍ମୀୟ
ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ଆହାବଙ୍କ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ଜେଣ େହେଲ ଜୀବତି ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ।

େଯହୂ ଅହସୟିଙ୍କ ସମ୍ପକର୍ୀୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ

12 େଯହୂ ଯିଷି୍ରେୟଲ ତ୍ୟାଗ କରି ଶମରିୟାକୁ ଗେଲ। େସ ପଥ
ମଧ୍ୟେର େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିନକିଟେର ଅଟକି ଗେଲ। େଯଉଁଠାେର
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ େମଷଠାରୁ େଲାମ କାଟଥିିେଲ। 13 େଯହୂ ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଅହସୟିଙ୍କ ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅହସୟି ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଓ ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ।”

14 ତା’ପେର େଯହୂ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଏମାନଙୁ୍କ
ଜୀବନ୍ତ ଧର।”

େଯହୂଙ୍କର ଦାସମାେନ ଅହସୟିଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଧରିେଲ
ଓ େମଷେଛଦନ ଗହୃର ବତ୍ତର୍ ନକିଟେର େସହ ିବୟାଳିଶ୍ ଜଣଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।

ଯିେହାନାଦବଙ୍କ ସହତି େଯହୂଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

15 ଏହା ପେର େଯହୂ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାେବେଳ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। େସ
ଯିେହାନାଦବଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାର ବଶି୍ୱସ୍ତ ବନୁ୍ଧ କି,
ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସରଳ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ?”
ଯିେହାନାଦବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଜେଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ ବନୁ୍ଧ।”
େତଣୁ େଯହୂ କହେିଲ, “େତେବ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଦଅି।”
େଯେତେବେଳ େସ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇେଲ େଯହୂ ତାଙୁ୍କ ଆପଣା ରଥ ଉପରକୁ

ଟାଣ ିଆଣେିଲ।
16 େଯହୂ କହେିଲ, “େମା’ ସହତି ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମାର

କିପରି ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ତାହା େଦଖି ପାରିବ।”
େତଣୁ େସ େଯହୂଙ୍କର ରଥେର ଆେରାହଣ କେଲ। 17 େଯହୂ

ଶମରିୟାକୁ ଆସ ିଆହାବଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏଲୟିଙୁ୍କ କହବିାନୁସାେର େଯହୂ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।

େଯହୂ ବାଲ୍ ଉପାସକମାନଙୁ୍କ ଡାକନି୍ତ

18 ପୁଣ ିେଯହୂ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ,
“ଆହାବ ବାଲ୍ର ଅଳ୍ପ େସବା କଲା, ମାତ୍ର େଯହୂ ତା’ର ବହୁତ େସବା
କରିବ। 19 ବତ୍ତର୍ମାନ ବାଲ୍ର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ, ତା’ର ସମସ୍ତ
ପୂଜକଙୁ୍କ ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ ଡ଼ାକ। େଦଖ
େଯେକହ ିଅନୁପସି୍ଥତ ନ ରହନି୍ତ , କାରଣ ବାଲ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମାର ଏକ
ବଡ଼ ବଳିଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁପସି୍ଥତ ରହବି
ନଶି୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।”
େଯହୂ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଛଳନା କେଲ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭପି୍ରାୟ ଥିଲା

ବାଲ୍ର ସମସ୍ତ ଯାଜକ ଓ ପୂଜକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା। 20 ପୁଣ ିେଯହୂ
କହେିଲ, “ବାଲ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ପବତି୍ର ମହାସଭା ଆେୟାଜନ କର।”
ଆଉ ଯାଜକମାେନ ତାହା େଘାଷଣା କେଲ। 21 ତା’ପେର େଯହୂ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ବାଲ୍ର ସମସ୍ତ ପୂଜକ ଓ
ଯାଜକ ଆସେିଲ ଓ େକହ ିଜେଣ େହେଲ ଅନୁପସି୍ଥତ ରହେିଲ ନାହିଁ।
ସମସ୍ତ ବାଲ୍ର ପୂଜକ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରେର ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ ମନି୍ଦରଟ ିେଲାକେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।

22 େଯହୂ ବସ୍ତ୍ରାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ସମସ୍ତ ବାଲ୍ର
ପୂଜକଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଦଅି।” େତଣୁ େସ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି
ଆଣଲିା।

23 ତା’ପେର େଯହୂ ଓ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରକୁ
ଗେଲ। େଯହୂ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରର ଉପାସକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍କୁ
େଦଖ! ଏଠାେର ବାଲ୍ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା େଯପରି ଆଉ େକହ ିନ ଥାଏ।
ଏଥିପାଇଁ େଖାଜି ନଶିି୍ଚତ ହୁଅ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ
ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ।” 24 ଏହା ପେର ବାଲ୍ର ପୂଜକମାେନ ବଳିଦାନ ଓ
େହାମବଳି କରିବାକୁ ଭତିରକୁ ଗେଲ। େଯହୂ ନଜିର ଅଶୀ ଜଣଙୁ୍କ ବାହାେର
ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଯପରି ଜେଣ େକହ ିପଳାଇ ନ ଯାଆନି୍ତ।
ଯଦ ିଜେଣ େକହ ିପଳାଇ ଯାଏ, େଯଉଁ େଲାକ ତାକୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇ ଥିବ,

େସ ତା’ର ଜୀବନ ତା’ର ବଦଳେର େଦବ।”
25 େଯହୂ େନୖେବଦ୍ୟ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର ସମାପି୍ତ ପେର,

ପ୍ରହରୀ ଓ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭତିରକୁ ଯାଅ ଓ ସମସ୍ତ ବାଲ୍
ପୂଜାରୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର। କାହାରିକୁ ମନି୍ଦର ବାହାରକୁ ଆସବିାକୁ ଦଅି
ନାହିଁ।”

ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 10:4 298 ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 10:25



11

େତଣୁ େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ଆଉ ପ୍ରହରୀ ଓ
େସନାପତମିାେନ େସମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାହାେର ପକାଇ େଦେଲ ଓ ବାଲ୍
ମନି୍ଦରର ଗହୃକୁ ଗେଲ। 26 ପୁଣ ିେସମାେନ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରରୁ ସ୍ମୃତି
ସ୍ତମ୍ଭମାନ ବାହାର କରି ଆଣ ିେପାଡ଼ ିପକାଇେଲ। 27 େସମାେନ ବାଲ୍ର
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତରଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଧୂଳିସାତ
କେଲ ଓ ଏହାକୁ େଶୗଗ୍ଭଳୟ କେଲ। େସଗଡୁ଼କି ଆଜିଯାଏ ବ୍ୟବହାର
େହଉଛ।ି

28 ଏହରୂିେପ େଯହୂ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ବାଲ୍ ପୂଜା ଦୂର କେଲ। 29

ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମଙ୍କର ପାପକୁ େଯହୂ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପରିତ୍ୟାଗ
କେଲ ନାହିଁ, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କରିବାର କାରଣ େହାଇଥିଲା। େଯହୂ
ମଧ୍ୟ େବୖେଥଲ୍ ଓ ଦାନ୍େର ଥିବା ସୂବଣ୍ଣର୍ ବାଛୁରି ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲେର େଯହୂଙ୍କ ଶାସନ

30 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯହୂକୁ କହେିଲ, “କାରଣ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା
ଯଥାଥର୍, ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କରିଅଛ। ଯାହା େମାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ
ଆହାବର ବଂଶକୁ ବନିାଶ କରିଅଛ।ି ଏଣୁ ଗ୍ଭରି ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର
ସନ୍ତାନମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂିହାସନେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।”

31 ତଥାପି େଯହୂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆେଦଶଗଡୁ଼କି ପୂଣ୍ଣର୍ହୃଦୟେର
ଅନୁକରଣ କେଲ ନାହିଁ। ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମଙ୍କର ପାପକୁ େଯହୂ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ
କରିବାର କାରଣ େହାଇଥିଲା।

ହସାେୟଲଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଧ୍ୱଂସ

32 େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ। ପୁଣ ିଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସୀମାେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 33 ହସାେୟଲ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ଦଗିରୁ
ସମସ୍ତ ଗିଲୟିଦ େଦଶ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାେୟରଠାରୁ
ଗାଦ୍, ରୁେବନ୍ ଓ ମନଃଶି ପରିବାରବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶ ଜୟ
କେଲ। େସ ବାଶନ ଓ ଗିଲୟିଦର ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱ ାରା
ଅେରାେୟରଠାରୁ ସମସ୍ତ େଦଶ ଜୟଲାଭ କଲା।

େଯହୂଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

34 େଯହୂଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ପରାକ୍ରମ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 35

େଯହୂଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଅେନ୍ତ େସ ନଜି ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି ଶମରିୟାେର
ସମାଧିସ୍ଥ େହେଲ। ତାଙ୍କ ପେର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ ଇସ୍ରାଏଲେର
ରାଜା େହେଲ। 36 ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର େଯହୂ ଅଠାଇଶ୍ ବଷର୍
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

ଅଥଲିୟା ରାଜପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାେର ହତ୍ୟା କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ଅହସୟିଙ୍କର ମାତା ଅଥଲୟିା ନଜି ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟ
େଦଖି, ସମସ୍ତ ରାଜବଂଶକୁ ବନିାଶ କେଲ।

2 ମାତ୍ର େଯାରାମଙ୍କ ରାଜକନ୍ୟା, ଅହସୟିଙ୍କର ଭଗିନୀ
ଯିେହାେଶବା େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ନହିତ େହେଲ, େସ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯାୟାଶକୁ େନଇଗେଲ। େସ ଶିଶୁ େଯାୟାଶ ଓ
ତାହାର ଧାତ୍ରୀକୁ େନଇ ଶୟନାଗାରେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲା। ତାକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ
ରଖିବାରୁ େସ ଅଥଲୟିାଠାରୁ ହତ େହଲା ନାହିଁ।

3 ତା’ପେର େଯାୟାଶ ଓ ଯିେହାେଶବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଛଅ
ବଷର୍ େଗାପନେର ରହେିଲ ଓ େସେତେବେଳ ଅଥଲୟିା ଯିହୁଦାେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ।

4 ଏହା ପେର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଯିେହାୟାଦା େଲାକ ପଠାଇ
କରୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଅଣାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ଏକତି୍ରତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ େନଲା, ଆଉ େସ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କରାଇଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
େସମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇ ରାଜପୁତ୍ର େଯାୟାଶକୁ େଦଖାଇଲା।

5 ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା
ନଶି୍ଚୟ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ଏହି
ପ୍ରାସାଦକୁ ପ୍ରହରା େଦବାକୁ ନଶି୍ଚୟ ଆସବି। 6 ଅନ୍ୟ ଏକତୃତୀୟାଂଶ ସୂର
ଫାଟକେର ରହେିବ ଓ ଆଉ ଏକତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ପଛ
ଫାଟକେର ରହେିବ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରା ଦମ୍େର ପ୍ରାସାଦକୁ
ଜଗିବ। 7 ପୁଣ ିବଶି୍ରାମ ବାରେର ଦୁଇ ଭାଗର େଲାକ େଯଉଁମାେନ
କମର୍େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପ୍ରହରୀ ରହେିବ ଓ ରାଜା
େଯାୟାଶଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜା େଯାୟାଶକୁ େବଷ୍ଟନ
କରି ରହବି। େସ େଯେତେବେଳ ଯିେବ, ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହତି ନଶି୍ଚୟ
ରହବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ଅସ୍ତ୍ରେର ସଜି୍ଜତ େହାଇ ରହବି। େଯେକୗଣସି
େଲାକ ତୁମ୍ଭର ଅତ ିନକିଟକୁ ଆେସ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।”

9 ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଯାହାସବୁ ଆେଦଶ କେଲ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ
ତଦନୁସାେର ପାଳନ କେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ତାଙ୍କର
ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଆଣେିଲ, ଉଭୟ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର କାଯର୍୍ୟକୁ
ଯାଉଥିେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ କାଯର୍୍ୟକୁ ଯାଉ ନ ଥିେଲ, ଏହ ିେଲାକମାେନ
ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 10 ଦାଉଦ ରାଜା େଯଉଁସବୁ ବଚ୍ଛର୍ା
ଓ ଢ଼ାଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ରଖିଥିେଲ, ଯାଜକ େସସବୁ କାଢ଼ି
େସମାନଙୁ୍କ େଦଇ େଦେଲ। 11 ଏହ ିପ୍ରହରୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ବାମପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ରାଜାଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର
ହସ୍ତେର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ। 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ
ରାଜପୁତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ ିତାହା ମସ୍ତକେର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ ତାହାକୁ
ସାକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ େଦେଲ। ପୁଣ ିେସମାେନ ତାଙୁ୍କ ରାଜାକରି ଅଭେିଷକ କେଲ।
ଆଉ କରତାଳି େଦଇ କହେିଲ, “ରାଜା ଚରିଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ।”

13 ଏଥିେର ଅଥଲୟିା ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଓ େଲାକମାନଙ୍କର େକାଳାହଳ
ଶୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 14 ଅଥଲୟିା
େଦଖିେଲ ରାଜା ବଧିି ଅନୁସାେର େଯଉଁଠି ଛଡି଼ା େହବା କଥା େସଇଠି ଛଡି଼ା
େହାଇଛନି୍ତ। ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର େସନାପତମିାେନ ଥିେଲ, େଲାକମାେନ ତୂରୀ
ବଜାଉଥିେଲ। େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିେଲ। ଏଥିେର
ଅଥଲୟିା ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଚରିି “ରାଜେଦ୍ର ାହ! ରାଜେଦ୍ର ାହ!” େବାଲ ିଚତି୍କାର
କଲା।

15 ଏଥିେର ଯାଜକ ଯିେହାୟାଦା େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ
ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଅଥଲୟିାକୁ ମନି୍ଦର ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ। ଯିଏ ତା’ର
ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛ,ି ନଶି୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ତାକୁ କିମ୍ୱା ତା’ର
ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ଭତିେର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ।”

16 ତହୁଁ ଅଥଲୟିା ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାରର ପଥେଦଇ ରାଜଗହୃକୁ ଗଲାେବେଳ
େସମାେନ ତାକୁ ଧରି ବଧ କେଲ।

17 ତା’ପେର ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାଜା ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ। ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଅନୁସାେର ରାଜା ଓ େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ େହେଲ। ପୁଣ ିଯିେହାୟାଦା ରାଜା ଓ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଏକ ଚୁକି୍ତ କରି କହେିଲ େଯ, ରାଜା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା
କରିେବ ଓ େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ମାନେିବ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହେବ।

18 ଏଥି ଉତ୍ତାେର ସମସ୍ତ େଲାକ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାେର
ମନି୍ଦରର ଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କି ଓ ବାଲ୍ର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେଦେଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ର ଯାଜକ ମତ୍ତନକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ବଧ କେଲ।
ତା’ପେର ଯାଜକ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମରାମତ ିକାଯର୍୍ୟ

ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 19 ପୁଣ ିେସ
ଯାଜକ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ, କରୀୟମାନଙୁ୍କ, ପ୍ରହରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ରାଜଗହୃକୁ ଗ୍ଭଲେିଲ। େସମାେନ
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ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ରାଜଗହୃକୁ ଆସେିଲ। ତା’ପେର େଯାୟାଶ
ସଂିହାସନ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ। 20 ସମସ୍ତ େଲାକ ଆନନି୍ଦତ
େହେଲ ଓ ନଗର ସୁସି୍ଥର େହଲା। ଆଉ ରାଜଗହୃ ନକିଟେର ଅଥଲୟିା
ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହଲା।

21 େଯାୟାଶ ସାତ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

େଯାୟାଶଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ

ଇସ୍ରାଏଲେର େଯହୂଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର େଯାୟାଶଙ୍କ
ଶାସନ ଆରମ୍ଭ େହଲା। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତା େବର୍େଶବା ନବିାସନିୀ ସବିୟିା

ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଥିେଲ। 2 େଯାୟାଶ୍ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳେର
ଯାଜକ ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାପାଳନ କେଲ ଏବଂ
େସ ଯାହା କେଲ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଥିଲା। 3 ତଥାପି
େସ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କେଲ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ତଥାପି ବଳିଦାନ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ େସହ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

େଯାୟାଶ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରି ପୁନଃନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ଆେଦଶ କରନି୍ତ

4 ଅନନ୍ତର େଯାୟାଶ୍ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହଛି,ି ଯାହାକୁ େଲାକମାେନ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ଜନ
ଗଣନା ସମୟେର କର େଦେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅନୁସାେର ମୁଦ୍ର ା
େଦେଲ। େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନରୂିପିତ ମୁଦ୍ର ା ପ୍ରାପ୍ତ କରି, ଯିଏ
େସବା କରିଛ।ି ମନି୍ଦରର ଭଗ୍ନସ୍ଥଳର ମରାମତେିର ଯାଜକମାେନ ମୁଦ୍ର ା
ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ।”

6 ମାତ୍ର ଯାଜକମାେନ େଯାୟାଶ୍ ରାଜତ୍ୱର େତଇଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗହୃର କ୍ଷତସି୍ଥାନ ମରାମତ ିକରି ନ ଥିେଲ। 7 େତଣୁ ରାଜା େଯାୟାଶ୍
ଯାଜକ ଯିେହାୟାଦା ଓ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନମାନ କାହିଁକି ମରାମତ ିକରୁ
ନାହଁ? ତୁେମ୍ଭ େସବା କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ମୁଦ୍ର ା ନଅି ନାହିଁ।
େସହ ିମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ମରାମତ ିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର
େହଉ।”

8 େତଣୁ ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନ େନବାକୁ ସମ୍ମତ
େହେଲ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମନି୍ଦର ମରାମତ ିନ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। 9 େତଣୁ
ଯାଜକ ଯିେହାୟାଦା େଗାଟଏି ସନୁି୍ଦକ େନଇ ତା’ର ଢ଼ାଙୁ୍କଣେିର ଏକ ଛଦି୍ର
କରି ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିଲା। ପୁଣ ିଦ୍ୱ ାର ରକ୍ଷକ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ
ଆନୀତ ଟଙ୍କାସବୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଣେିଲ, େସହ ିଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ରଖିେଲ।

10 ତା’ପେର େଲାକମାେନ େସହ ିସନୁି୍ଦକେର ଟଙ୍କା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପକାଇେଲ। େଯେତେବେଳ ରାଜାଙ୍କ ସଚୀବ ଓ ମହାଯାଜକ
େଦଖିେଲ ସନୁି୍ଦକେର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା େହାଇଗଲା, େସମାେନ ଆସ ିତାକୁ
େନଇଗେଲ ଓ ଥଳିେର ରଖି ଗଣେିଲ। 11 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ, ବେଢ଼ଇମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ
ରାଜମନ୍ତ୍ର ୀଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପୂନଃନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ମରାମତେିର ଏହି
ଟଙ୍କା େଦେଲ। 12 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର କାରିଗର, ପ୍ରସ୍ତର
କଟାଳୀମାନଙୁ୍କ େଦେଲ ଓ ମନି୍ଦରର ପୁନଃନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମରାମତ ିପାଇଁ କାଠ, େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ କିଣବିାେର େସହ ିମୁଦ୍ର ାକୁ ବ୍ୟବହାର କେଲ।

13 ମାତ୍ର ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆନୀତ ମୁଦ୍ର ାେର ଗହୃ
ନମିେନ୍ତ େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ର, କତୁରୀ, କୁଣ୍ତ, ତୂରୀ, େକୗଣସ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର କିମ୍ୱା
େରୗପ୍ୟପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମରାମତ ିପାଇଁ
କୁଶଳ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ମଜୁରୀେର ବ୍ୟୟ କରାଗଲା। 15 ମାତ୍ର
ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େସ ଟଙ୍କା ଦଆିଗଲା,

େସମାନଙ୍କଠାରୁ େକହ ିହସିାବ େନେଲ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ଅତି
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର କାମ କେଲ।

16 େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇଁ ଓ ପାପ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ପୁନଃନମିର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ େହଲା ନାହିଁ। ତାହା ଯାଜକମାନଙ୍କର
େହଲା।

େଯାୟାଶ୍ ହସାେୟଲଙ୍କଠାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ

17 ଅନନ୍ତର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଗାଥ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି
ତାକୁ ଅଧିକାର କେଲ। ତା’ପେର େସ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ େଯାଜନା କେଲ।

18 ଏଥିେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଯିେହାଶାଫଟ୍, ଯିେହାରାମ ଓ ଅହସୟି ପ୍ରଭୃତ ିରାଜାଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଅପର୍ଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େଯାୟାଶ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଭଣ୍ତାରେର ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ରଖାଯାଇଥିବା ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆଦ ିମୂଲ୍ୟବାନ
ଦ୍ରବ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ, େତଣୁ େସ
ଆଉ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ ନାହିଁ।

େଯାୟାଶଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

19 େଯାୟାଶଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କଳାପ ଯିହୁଦା
ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି

20 ଏହା ପେର େଯାୟାଶଙ୍କର ଦାସମାେନ ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ସଲି୍ଲ ାକୁ ଯିବା
ପଥେର ମିେଲ୍ଲ ା ନାମକ ଗହୃେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 21 ଶିମିୟତର ପୁତ୍ର
େଯାଷାଖ୍ର ଓ େଶାମରର ପୁତ୍ର ଯିେହାଷାବଦ୍ ନାମକ େଯାୟାଶଙ୍କର ଦୁଇଟି
ଦାସ ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ଦାଉଦ ନଗରେର ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି

ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୟି ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ତ୍ରୟବଂିଶ ବଷର୍େର େଯହୂଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ଶମରିୟାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହେଲ। େସ ସତର ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ

କେଲ।
2 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ। ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର

ଯାରବୟିାମଙ୍କର ପାପକୁ େସ ଅନୁସରଣ କେଲ, ଯାହା େସ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ କରାଇେଲ। େସ ପାପଗାମୀ େହେଲ ଓ େସଥିରୁ ବମିୂଖ
େହେଲ ନାହିଁ। 3 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ
େହେଲ। େତଣୁ େସ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ବନି୍ହଦଦ୍ ଶାସନର ଅଧୀନେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଘିର୍ ସମୟ ପାଇଁ େଦେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା

4 ତା’ପେର ଯିେହାୟାହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭକି୍ଷା କେଲ। େସ ତାଙ୍କର
ନେିବଦନ ଶୁଣେିଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅରାମ ରାଜାଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା େଦଖିେଲ।

5 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ େଲାକ ପଠାଇେଲ।
ଫଳେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହେଲ ଓ
ପୂବର୍ପରି ନଜି ନଜି ଗହୃକୁ ଗେଲ।

6 ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯାରବୟିାମ ବଂଶକୃତ ପାପ ପଥରୁ
ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ େସହ ିପୂବର୍ପରି ପାପ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ,
ଯାହା େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପାପ କରାଇଥିେଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଶମରିୟାେର ଆେଶରା ଖମ୍ୱଗଡୁ଼କି ରଖିେଲ।

ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 11:20 300 ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 13:6
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7 ଅରାମର ରାଜା ଯିେହାୟାହସଙ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି
ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ପଗ୍ଭଶ୍ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, ଦଶ େଗାଟ ିରଥ ଓ 10,000
ପଦାତକିଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ଯିେହାୟାହସଙ୍କ
େସୖନ୍ୟମାେନ ଶସ୍ୟଅମଳ ସମୟେର ଅଗାଡ଼ ିତୁଲ୍ୟ ପବନେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

8 ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ମହାନ କାଯର୍୍ୟାବଳୀ
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 9 ଅନନ୍ତର
ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େଲାକମାେନ ଶମରିୟାେର ତାଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟେର କବର େଦେଲ। ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍
ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲେର େଯାୟାଶଙ୍କ ଶାସନ

10 ଯିହୁଦାର େଯାୟାଶ୍ ରାଜାଙ୍କ ସଇଁତରିିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର
ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଯାଇ େଷାହଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଲ। 11 ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା େଯାୟାଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯାରବୟିାମ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପାପେର ଲପି୍ତ କରିଥିେଲ େସହି
ସମାନ ପାପ ଅନୁସରଣ କେଲ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପର କାରଣ େହଲା।
12 େଯାୟାଶଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ େଯଉଁ
ପରାକ୍ରମେର େସ ଯିହୁଦାେର ରାଜା ଅମତ୍ସୟି ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ
ତାହା ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି
13 େଯାୟାଶଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି କବର
େନେଲ। ଯାରବୟିାମ ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ ଓ
େଯାୟାଶ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହତି ଶମରିୟାେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ।

ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଯାୟାଶଙ୍କ ପରିଦଶର୍ନ

14 ଇଲୀଶାୟ ପୀଡ଼ତି େହେଲ, ପେର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ। େସ େରାଦନ
କରି କହେିଲ, “େହ େମାର ପିତା! େହ େମାର ପିତା! ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ
ତହିଁର ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ପାଇଁ ଏହା ସମୟ କି?”

15 ଇଲୀଶାୟ େଯାୟାଶଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଧନୁ ଓ ବାଣଗଡୁ଼କି ଧର।”
େଯାୟାଶ୍ ଧନୁ ଓ ବାଣଗଡୁ଼କି ଧରିେଲ। 16 ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ

ରାଜାଙୁ୍କ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ଧନୁେର ତୁମ୍ଭହାତ ଦଅି।” େତଣୁ ରାଜା ଧନୁ
ଉପେର ହାତ ରଖିେଲ। ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ତାଙ୍କ ହାତ ରାଜାଙ୍କ ହାତ
ଉପେର ରଖିେଲ। 17 ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ପୂବର୍ ଦଗିେର ଥିବା ଝରକା
େଖାଲ।” େଯାୟାଶ୍ ଝରକା େଖାଲେିଲ। ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ,
“ତୀର ନେିକ୍ଷପ କର।”
େଯାୟାଶ୍ ତୀର ମାରିେଲ। ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ଏହା

େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୟର ବାଣ, ଅରାମ ବପିକ୍ଷେର ଜୟର ବାଣ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ଅେଫକେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ବନିାଶ କରିବ।”

18 ପୁଣ ିଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୀରଗଡୁ଼କି ନଅି।” େସ ତୀରଗଡୁ଼କି
େନେଲ। ତା’ପେର ଇଲୀଶାୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୂମିକୁ ଆଘାତ କର।”
େଯାୟାଶ ତନିଥିର ଭୂମିକୁ ଆଘାତ କେଲ, ତା’ପେର େସ ନବୃିତ୍ତ

େହେଲ। 19 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ତାଙ୍କ ଉପେର କୃଦ୍ଧ େହାଇ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ୱା ଛଅ ଥର ଆଘାତ କରିବା କଥା। ତାହା େହାଇଥିେଲ
ତୁେମ୍ଭ ଅରାମକୁ ନଃିେଶଷ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ହରାଇଥା’ନ୍ତ। କିନୁ୍ତ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଅରାମକୁ େକବଳ ତନିଥିର ପାଇଁ ହରାଇବ।”

ଇଲୀଶାୟଙ୍କ କବେର ଏକ ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ

20 ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।
େସେତେବେଳ େମାୟାବୀୟ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ େଦଶ

ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 21 େକେତକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜେଣ ମୃତବ୍ୟକି୍ତକୁ କବର

େଦଉଥିବା େବେଳ େସମାେନ େମାୟାବୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ଭୟେର େସହ ିମୃତ ଶରୀରକୁ
ଇଲୀଶାୟ କବର ଭତିେର ପକାଇ େଦେଲ ଏବଂ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ।
େସହମିୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଅସି୍ଥ ସ୍ପଶର୍ କଲାମାେତ୍ର ଜୀବନ୍ତ େହାଇ ନଜି
େଗାଡ଼େର ଛଡି଼ା େହଲା।

େଯାୟାଶ ଇସ୍ରାଏଲ ନଗରକୁ ପୁନବର୍ାର ଜୟ କରନି୍ତ

22 ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳର ସମସ୍ତ ସମୟ ଅରାମର ରାଜା
ହସାେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲର େକ୍ଳଶର କାରଣ େହେଲ। 23 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା
ଦୃଷି୍ଟ କେଲ। କାରଣ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଚୁକି୍ତ େହାଇଥିଲା। େସ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ ନାହିଁ କି ଦୂେରଇ
େଦେବ ନାହିଁ।

24 ହସାେୟଲଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟପେର ବନି୍ହଦଦ୍ ନୂଆ ରାଜା େହେଲ। 25

ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ େଯାୟାଶଙ୍କର ପିତା ଯିେହାୟାହସଙ୍କଠାରୁ
ନଗରଗଡୁ଼କୁି ହସାେୟଲ ଅଧିକାର କରି େନେଲ। ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ପୁତ୍ର
େଯାୟାଶ ହସାେୟଲ୍ର ପୁତ୍ର ବନି୍ହଦଦଙ୍କଠାରୁ େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କି
ପୁନବର୍ାର େନେଲ। େଯାୟାଶ୍ ବନି୍ହଦଦଙୁ୍କ ତନିଥିର ପରାସ୍ତ କରି
ଇସ୍ରାଏଲର ନଗରଗଡୁ଼କୁି େନଇଥିେଲ।

ଯିହୁଦାେର ଅମତ୍ସୟି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରନି୍ତ

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶଙ୍କର
ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଅମତ୍ସୟି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 େସ ପଚଶି୍

ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ ଓ େସ ଅଣତରିିଶ୍ ବଷର୍
ଯିରୁଶାଲମେର ଶାସନ କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଯିେହାୟଦ୍ଦନ୍ ଓ
େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 3 ପୁଣ ିଅମତ୍ସୟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। ମାତ୍ର େସ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ। େସ ନଜିର ପିତା
େଯାୟାଶଙ୍କର କୃତ କମର୍ାନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 4 େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କି
ଧ୍ୱଂସ କେଲ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ତଥାପି େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ବଳିଦାନ
କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

5 େସେତେବେଳ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଦୃଢ଼ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା।
େସ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ
ଥିେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 6 ମାତ୍ର, େସ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ ନାହିଁ। କାରଣ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଲଖିିତ େହାଇଛ ିେଯ, “ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାପପାଇଁ
ପିତାମାତା ଦଣି୍ତତ େହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାପ େଯାଗୁଁ
ସନ୍ତାନଗଣ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ ପାଇେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ପାପ ଲାଗି
ଦଣି୍ତତ େହେବ।”

7 ଅମତ୍ସୟି ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର 10,000 ଇେଦାମ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର େସଲା ନଗର ଅଧିକାର କରି ତାହାର ନାମ “ଯେକ୍ତଲ”
ରଖିେଲ। ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ “ଯେକ୍ତଲ” ନାମେର ପରିଚତି।

ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ େଯାୟାଶ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

8 ଅମତ୍ସୟି େଯହୂଙ୍କ େପୗତ୍ର ଓ ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶଙ୍କ
ନକିଟକୁ ସେନ୍ଦଶ ବାହକ ପଠାଇେଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହୁଛନି୍ତ , “ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା।”

9 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୟି ନକିଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଲବିାେନାନ୍ର କଣ୍ଟକଲତା ଏରସ୍ବୃକ୍ଷ ନକିଟକୁ
କହ ିପଠାଇେଲ, ‘ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାକୁ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ସେଙ୍ଗ ବବିାହ କରିଦଅି।’ ମାତ୍ର
ଲବିାେନାନ୍ର ଏକ ବନ୍ୟ ପଶୁ େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିଲା ଓ େସ
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କଣ୍ଟକଲତାକୁ ପାଦେର ଦଳି େଦଲା। 10 ଏହା ସତ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଇେଦାମ
ଅଧିକାର କରିଛ। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଗବିର୍ତ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଇେଦାମ ଜୟ
କରିଛ। େସହ ିେଗୗରବ େନଇ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ରୁହ। ଆଉ ନଜି ଉପେର
େକ୍ଳଶ ଆଣ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କର, ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ସହତି ପତନ
େହବ।”

11 ମାତ୍ର ଅମତ୍ସୟି େଯାୟାଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
େଯାୟାଶ ଓ ଅମତ୍ସୟି ଯିହୁଦାର େବୖଥ୍େଶମଶେର ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧେର
ସମ୍ମୁଖୀନ େହେଲ। 12 ଇସ୍ରାଏଲ ଯିହୁଦାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଓ ଯିହୁଦାର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାୟନ କେଲ। 13 ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା
େଯାୟାଶର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଓ ଅହସୟିଙ୍କର େପୗତ୍ର େବୖଥ୍େଶମଶକୁ
ଅଧିକାର କେଲ। ପ୍ରାୟ 600 ଫୁଟ୍ ଇଫ୍ର ୟିମର ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ େକାଣର ଦ୍ୱ ାର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଗର ପାେଚରୀ େଯାୟାଶୟ ଭାଙି୍ଗ େଦଇଥିେଲ। 14 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଓ ରାଜଗହୃର ଭଣ୍ତାରେର ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍,
େରୗପ୍ୟ ଓ ପାତ୍ର େନଇ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେର େନଇ ଶମରିୟାକୁ
େଫରି ଗେଲ।

15 ପୁଣ ିେଯାୟାଶଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ
ପରାକ୍ରମ ଏବଂ େସ ଯିହୁଦା ରାଜା ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ େସ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
େହାଇଅଛ।ି 16 େଯାୟାଶଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ନଜିର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କବର
େନେଲ। ତାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ ନୂତନ ରାଜା ରୂେପ ପରିଚତି
େହେଲ।

ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

17 ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଯିେହାୟାହସଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର
ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୟି ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 18

ଅମତ୍ସୟିଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଓ ପରାକ୍ରମ, ଯିହୁଦା
ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 19 ଅନନ୍ତର
ଯିରୁଶାଲମେର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ। େତଣୁ େସ
ଲାଖୀଶ୍କୁ ପଳାଇେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ ଲାଖୀଶ୍କୁ େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ
ବଧ କେଲ। 20 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶବକୁ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେର ଆଣି
ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି ଯିରୁଶାଲମର ଦାଉଦ ନଗରେର କବର
େଦେଲ।

ଅସରିୟ ଯିହୁଦାେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନି୍ତ

21 ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କର େଷାହଳ ବଷର୍ର
ପୁତ୍ର ଅସରିୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜା କେଲ। 22 ଅମତ୍ସୟି
ନଜି ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି କବର େନେଲ। ତତ୍ପେର ଅସରିୟ ଏଲତ୍
ନଗରକୁ ଦୃଢ଼ କରି ତାହା ପୁନବର୍ାର ଯିହୁଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ।

ଯାରବୟିାମ ଇସ୍ରାଏଲେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଲ

23 ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜା ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ପନ୍ଦର ବଷର୍େର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ
ଶମରିୟାେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସ ଏକଗ୍ଭଳିଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏପରି କମର୍ କରିଗେଲ ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ ଥିଲା। ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ େଯଉଁ
ପାପ ନେିଜ କରିଥିେଲ, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କରାଇେଲ। େସ
େସଥିରୁ ବରିତ େହେଲ ନାହିଁ। 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ଅମିତ୍ତୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗାଥ୍େହଫର ନବିାସୀ ଆପଣା େସବକ
ଯୂନସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାଙ୍କର େସହି
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ହମାତର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଅରାବା ସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ପୁନବର୍ାର ଯାରବୟିାମ ଦଖଳ କେଲ। 26 କାରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଖିେଲ, େଯଉଁମାେନ
େଦାଷି ଓ ମୁକ୍ତ ଥିେଲ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନ
ଥିେଲ। 27 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ ନାହିଁ େଯ, େସ ପୃଥିବୀରୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ନାମ ନଶିି୍ଚହ୍ନ କରିେବ। େତଣୁ େସ େଯାୟାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯାରବୟିାମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।

28 ଯାରବୟିାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା, ସମସ୍ତ
ପରାକ୍ରମ, େସ କି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ େସ କିପରି
ଯିହୁଦାର ପୂବର୍ାଧିକୃତ ଦେମ୍ମଶକ ଓ ହମାତ ପୁନବର୍ାର ଅଧିକାର କେଲ, େସ
ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 29

ଅନନ୍ତର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ
ସହତି କବର େନେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା େହେଲ।

ଯିହୁଦାେର ଅସରିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ

ଇସ୍ରାଏଲେର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସତାଇଶ୍ ବଷର୍େର
ଅମତ୍ସୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସରିୟ ଯିହୁଦାେର ରାଜା େହେଲ। 2

େଷାଡ଼ଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଅସରିୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ
କେଲ ଓ େସ ଯିରୁଶାଲମେର ବାବନ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର
ମାତାଙ୍କର ନାମ ଯିଖଲୟିା ଓ େସ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 3

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅସରିୟ ଯଥାଥର୍ କମର୍ମାନ କେଲ। ଠିକ୍ େସହପିରି
ତାଙ୍କର ପିତା ଅମତ୍ସୟି ପରି େସ କରିଥିେଲ। 4 ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି
ବନିଷ୍ଟ କେଲ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ େସଠାେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ
ଜଳାଇେଲ।

5 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଅସରିୟଙୁ୍କ ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠୀ କରିେଦେଲ ଓ େସ
ଏକ ପୃଥକ ଗହୃେର ବାସ କେଲ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ଗହୃର
କତ୍ତର୍ା େହାଇ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କେଲ।

6 ଅସରିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ ପରାକ୍ରମ
ଯିହୁଦା ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 7

ଅସରିୟଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି ଦାଉଦ
ନଗରେର କବର ପାଇେଲ। ଅସରିୟଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର, େଯାଥମ୍ ଅସରିୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ନୂତନ ରାଜା ରୂେପ ପରିଚତି େହେଲ।

ଜିଖରିୟଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଶାସନ

8 ଯିହୁଦାେର ଅସରିୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଅଠତରିିଶ୍ ବଷର୍େର
ଯାରବୟିାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟ ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଛଅ ମାସ
ଶାସନ କେଲ। 9 ଯିଖରିୟ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି କୁକମର୍ମାନ କରି
ଗ୍ଭଲେିଲ। େଯଉଁଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭୁଲ୍ େବାଲ ିବେିବଚତି ହୁଏ।
ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଯଉଁ ପାପ କରାଇଥିେଲ
େସ େସହ ିପାପ ପଥରୁ ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ।

10 ଆଉ ଯାେବଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ ଜିଖରିୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ
ଓ ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଧ କେଲ ଓ ନୂତନ ରୂେପ ରାଜା େହେଲ।
11 ଜିଖରିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 12 ଏହପିରି
ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ େହଲା। େସ େଯହୂଙୁ୍କ କହଥିିେଲ ତାଙ୍କର
ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେବ, ତାହା
େସହପିରି ଘଟଲିା।

ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଳ୍ପକାଳ ଶାସନ

13 ଯିହୁଦାେର ଉଷିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଣଗ୍ଭଳିଶ ବଷର୍େର ଯାେବଶଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଶଲୁ୍ଲମ ଇସ୍ରାଏଲେର ରାଜା େହେଲ। େସ ଶମରିୟାେର ଏକ ମାସ ପାଇଁ
ଶାସନ କେଲ।
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14 ଆଉ ଗାଦରି ପୁତ୍ର ମନେହମ୍ ତସିର୍ାରୁ ଆସ ିଶମରିୟାେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ ଓ ଯାେବଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମଙୁ୍କ ଶମରିୟାେର ଆଘାତ କରି ବଧ
କେଲ ଓ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

15 ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଜିଖରିୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କୃତ ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
େହାଇଅଛ।ି

ମନେହମଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାସନ

16 ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ମନେହମ୍ ତସିର୍ାଠାରୁ, ତପି୍ସହର ସମସ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳକୁ େଲାକମାେନ ଆକ୍ରମଣ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ନଗରର
ଫାଟକସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଖାଲବିାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେଲ। େସ ନଗରର ସମସ୍ତ
ଗଭର୍ବତୀ ନାରୀଙ୍କର ଉଦର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ।

17 ଯିହୁଦାେର ଅସରିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଣଗ୍ଭଳିଶ ବଷର୍େର ଗାଦଙି୍କର
ପୁତ୍ର ମନେହମ୍ ଇସ୍ରାଏଲେର ରାଜା େହେଲ ଓ େସ ଶମରିୟାେର ଦଶ ବଷର୍
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 18 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହାସବୁ ପାପ ଓ ଘୃଣ୍ୟ,
େସସବୁ କମର୍ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। େସ େକେବେହେଲ ପାପ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ
େହେଲ ନାହିଁ, େଯଉଁସବୁ ପାପ ଯାରବୟିାମ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
କରାଇଥିେଲ।

19 ଅଶୂରର ରାଜା ପୂଲ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସବିାରୁ
ମନେହମ୍ ତାଙ୍କର ସମଥର୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ 1000 ତାଳନ୍ତ ରୂପା
େଦେଲ। କାରଣ ପୂଲ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ। 20 ପୁଣ ିମନେହମ୍ ଏହ ିଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲର ଧନୀ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଧନଶାଳୀ େଲାକଠାରୁ ପଗ୍ଭଶ୍
େଶକଲ େଲଖାଏଁ ରୂପା େନେଲ। େସ ଅଶୂର ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିଧନ ପାଇବା
ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ନଜି େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

21 ମନେହମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ମହାନ କି୍ରୟା ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 22 ମନେହମଙ୍କର
ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହତି କବର େନେଲ।
ତାଙ୍କ ପେର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପକହୟି ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲେର ପକହୟିଙ୍କ ଶାସନ

23 ଯିହୁଦାର ଅସରିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପଗ୍ଭଶ୍ ବଷର୍େର ମନେହମଙ୍କ ପୁତ୍ର
ପକହୟି ଇସ୍ରାଏଲେର ରାଜା େହେଲ ଓ େସ ଦୁଇ ବଷର୍ ଶମରିୟାେର
ଶାସନ କେଲ। 24 ପକହୟି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
କେଲ। େସ ପାପ କାଯର୍୍ୟରୁ ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଯାରବୟିାମ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପାପ କରାଇଥିେଲ।

25 ରମଲୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର େପକହ, େପକହୟିଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ଜେଣ
େସନାପତ ିରାଜପ୍ରାସାଦ େର େପକହୟିକୁ ହତ୍ୟା କେଲ। େଯେତେବେଳ
ରାଜାଙୁ୍କ େସ ହତ୍ୟା କେଲ, ତାଙ୍କ ସହତି ପଗ୍ଭଶ୍ ଗିଲୟିଦୀୟ େଲାକ
ଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କ ପେର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ।

26 ଏହ ିପକହୟିଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି

ଇସ୍ରାଏଲେର େପକହଙ୍କ ଶାସନ

27 ଯିହୁଦାେର ଅସରିୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ବାବନ ବଷର୍େର ରମଲୟିଙ୍କର
ପୁତ୍ର େପକହ ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରି େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଲ। 28 େପକହ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ପାପ କେଲ। େସ ପାପ କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ। ଆଉ େସ
ମଧ୍ୟ ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ ପରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ପାପ
କରାଇେଲ।

29 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େପକହଙ୍କର ସମୟେର ଅଶୂରର ରାଜା ତଗି୍ଲତ-
ପିେଲଷର ଆସ ିଇେୟାନ, ଆେବଲ୍-େବୖଥ୍ମାଖା, ଯାନେହାେକେଦଶ,

ହାତ୍େସାର, ଗିଲୟିଦ, ଗାଲଲିୀ ଓ ସମୁଦାୟ ନପ୍ତାଲ ିେଦଶ ଅଧିକାର
କଲା। ଆଉ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଶୂରକୁ େନଇଗଲା।

30 ଏହା ପେର ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ରମଲୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର
େପକହଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ ଓ େସ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ବଧ
କେଲ। ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଉପେର ଉଷିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍େର ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

31 ଏହ ିେପକହଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି

େଯାଥମଙ୍କ ଯିହୁଦାେର ଶାସନ

32 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରମଲୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 33 େଯାଥମ୍ ପଚଶି୍ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜା େହେଲ ଓ
େଷାହଳ ବଷର୍ ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ
ଯିରୁଶା ଓ େସ ସାେଦାକର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 34 େଯାଥମ୍ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର
ପିତା ଉଷିୟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 35 ମାତ୍ର
େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ବନିଷି୍ଟ କେଲ ନାହିଁ। େସ ସମୟେର ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ
େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳୀଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ। େଯାଥମ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଉପର ଦ୍ୱ ାର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 36 େଯାଥମଙ୍କ
ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ମହାନ କି୍ରୟା ଯିହୁଦା ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି

37 େସ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମର ରାଜା ରତସୀନ୍କୁ ଓ
ରମଲୟିର ପୁତ୍ର େପକହଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ।

38 ଅନନ୍ତର େଯାଥମଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ
ସହତି ଦାଉଦ ନଗରେର କବର େନେଲ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ ତାଙ୍କ
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଆହସ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହୁଅନି୍ତ

ଇସ୍ରାଏଲେର ରମଲୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତଦଶ
ବଷର୍େର େଯାଥମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହସ ଯିହୁଦାେର ରାଜା େହେଲ।
2 ଆହାସଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ େହାଇଥିଲା େସ

ରାଜା େହେଲ ଓ ଯିରୁଶାଲମେର େଷାହଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। େସ ତାଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ନ ଥିେଲ। େସ କୁକମର୍ମାନ କେଲ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉଚତି୍ ନ ଥିଲା। 3 ମାତ୍ର େସ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ବସବାସ କେଲ। ଜଘନ୍ୟ ପାପ ପ୍ରଥା ଅନୁସାେର େସ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଅଗି୍ନେର ବଳିଦାନ କେଲ। ଯାହା ଜାତମିାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅନୁକରଣ େହାଇଥିଲା, େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିରୁ େସମାନଙୁ୍କ େଜାର୍ କରି
ତଡ଼ ିେଦେଲ, େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲମାେନ ଆସେିଲ। 4 ପୁଣ ିେସ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର, ପବର୍ତ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିତ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷତେଳ ବଳିଦାନ
କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

5 େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସୀନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ରମଲୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର େପକହ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଆହସଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଘରିଗେଲ, ମାତ୍ର ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 6 େସ ସମୟେର ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସୀନ୍ ଏଲତ୍
ନଗରକୁ ପୁନବର୍ାର ଅରାମର ଅଧୀନ କରାଇ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଏଲତ୍ରୁ ତଡ଼ି
େଦେଲ। େସଠାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଆସ ିଅଦ୍ୟାବଧି ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

7 ଅଶୂରର ରାଜା ଆହସ୍ ତଗି୍ଲତ-ପିେଲଷର ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଦୟାକରି ଏଠାକୁ
ଆସ ଓ େମାେତ ଅରାମର ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା
କର।” 8 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଓ ରାଜଗହୃର
ଭଣ୍ତାରେର ଥିବା ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ େନେଲ ଓ ଅଶୂରର ରାଜା ନକିଟକୁ
ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପଠାଇେଲ। 9 ଏଥିେର ଅଶୂରର ରାଜା ଆହାସଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ ଓ େସ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ଦେମ୍ମଶକ
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ଅଧିକାର କେଲ ଓ େସଠିକାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି କୀର ନଗରକୁ
େନଇଗେଲ। ଆଉ େସ ରତ୍ସୀନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।

10 ରାଜା ଆହାସ୍ ଅଶୂରର ରାଜା ତଗି୍ଲତ-ପିେଲଷରଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ
ଦେମ୍ମଶକ ଗେଲ ଓ ଦେମ୍ମଶକେର ଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦ ିେଦଖିେଲ। ତା’ପେର
ଆହାସର ରାଜା େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦେିର ସକଳ ଶିଳ୍ପକଳା ଅନୁସାେର
େସହପି୍ରକାର ଆକୃତ ିଉରିୟ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 11 ତା’ପେର
ଯାଜକ ଉରିୟ ରାଜା ଆହାସ ଦେମ୍ମଶକରୁ ପଠାଇଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦରି ନମୁନା
ଅନୁସାେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ଆହସ୍ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ ଯାଜକ
ସମସ୍ତ କମର୍ କଲା।

12 ରାଜା ଆହାସ୍ େଯେତେବେଳ ଦେମ୍ମଶକରୁ ଆସେିଲ। େସ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିେଦଖିେଲ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଯାଇ ତା’ ଉପେର ବଳିଦାନ
କେଲ। 13 ପୁଣ ିେସ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଆପଣା େହାମବଳି ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଦଗ୍ଧ କରି, ଆପଣା େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳି ଓ ଆପଣା
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଛଞି୍ଚେିଲ।

14 ଆଉ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଆଣେିଲ,
େଯଉଁଟାକି ଆହାସ୍ଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର
ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିେଲ। 15 ରାଜା
ଆହସ୍ ଉରିୟ ଯାଜକଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ େହାମବଳି,
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟେନୖେବଦ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର େହାମବଳି ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ, େଲାକଙ୍କ େହାମବଳି, େସମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତୁେମ୍ଭ ଦଗ୍ଧ କରିବା ଉଚତି୍ ଓ
ତହିଁ ଉପେର େହାମବଳିର ସବୁ ରକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ବୃହତ୍ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଛଞି୍ଚ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ପିତ୍ତଳ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିବ୍ୟବହାର କରିବ”ି 16 ଯାଜକ ଉରିୟ ରାଜା ଆହାସଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

17 ପୁଣ ିଆହାସ୍ ରାଜା େବୖଠିକିଗଡୁ଼କି କାଟ ିପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ କବାଟ
ଫଳକ ଅଲଗା କେଲ। ଆଉ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍୍କ ତେଳ େଯଉଁ ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଷଣ୍ଢ
ଥିଲା, େସସବୁର ଉପରୁ ତାକୁ େନଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଚଟାଣ ଉପେର
ରଖିେଲ। 18 ଆଉ ବଶି୍ରାମ ସଭା ନମିେନ୍ତ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଆବୃତ
ପଥ ଓ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରେବଶାେଥର୍ ବହିର୍ଦ୍ୱ ାର କରିଥିେଲ ତାହା େସ ଅଶୂରର
ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ େନଇଗେଲ।

19 ଏହପିରି ଆହାସଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯିହୁଦା
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 20 ଆହାସଙ୍କର
ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ନଜି ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି ଦାଉଦ ନଗରେର କବର
େନେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଜିକିୟ ଶାସନ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲେର େହାେଶୟଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ

ଯିହୁଦାେର ଆହସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍େର ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େହାେଶୟ ଶମରିୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ
କରିବା ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସ ନଅ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 2

େହାେଶୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଶାସନ
କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି େସ ଖରାପ ନ ଥିେଲ।

3 ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଶୂରର ରାଜା ସଲ୍ମେନଷର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ଆସେିଲ। େସ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ନଜିର ଅଧୀନସ୍ଥ କେଲ। େତଣୁ
େହାେଶୟ ତାଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଭାବେର ଦାନ େଦେଲ।

4 ପେର େହାେଶୟ ମିଶରର ରାଜା େସାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଗ୍ଭରିେଲ। ଅଶୂରର ରାଜା େହାେଶୟଙ୍କର ଏ ଚକ୍ର ାନ୍ତ
ବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ। େହାେଶୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିବଷର୍
ବାଷିର୍କ େଭଟ ିପଠାଇେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅଶୂରର ରାଜା େହାେଶୟଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରି କରାଗାରେର ରଖିେଲ।

5 ଅଶୁରର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ
ଶମରିୟାକୁ ଆସ ିତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ତନି ିବଷର୍ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 6

େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବଷର୍େର ଅଶୂରର ରାଜା ଶମରିୟା ଅଧିକାର

କେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଶୂରକୁ େନଇଗଲା ଓ
େସମାନଙୁ୍କ େଗାେଶାନ ନଗରର ହାେବାର ନଦୀର ହଲହେର ଓ
ମାଦୀୟମାନଙ୍କ ନାନା େଦଶେର ରଖିେଲ।

7 ଏସବୁ ଘଟବିାର କାରଣ େହଲା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପକମର୍ କରିଥିେଲ। େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆଣ ିଥିେଲ ଓ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିେଲ, େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପୂଜା ନ କରି ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ। 8 ଜାତମିାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କରିଥିବା
କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି େସମାେନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଶରୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ େହେଲ, େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ
ଆସେିଲ। 9 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗପୁ୍ତ ପାପେର ଲପି୍ତ େହେଲ।
ପୁଣ ିଦୁଗର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ

ସ୍ଥାନେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ େସମାେନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 10 େସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚପବର୍ତ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିତ୍ ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷମୂଳେର
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ମାନ ସ୍ଥାପନ କେଲ। 11 ପୁଣି
େସଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବତିାଡ଼ତି
େହାଇଥିବା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରିକି୍ତ ପାଇଁ ଦୁଷ୍କମର୍ କେଲ। 12 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍ କରିବ
ନାହିଁ, ଏହରୂିେପ େଯଉଁ େଦବତାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, େସହି
େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ପୂଜା କେଲ।”

13 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଦୃଷି୍ଟକାରୀଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ପ୍ରତ ିେଚତାବନୀ େଦଇ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁକାଯର୍୍ୟରୁ ବରିତ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ଆେଦଶ କଲ ିଓ ଯାହାସବୁ େମାର େସବକ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛୁ,
ତଦନୁସାେର େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ସବୁ ପାଳନ କର।”

14 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଅବାଧ୍ୟ େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 15

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସହତି କୃତ
ତାଙ୍କର ନୟିମ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଚତାବନୀ ଶୁଣବିାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେଲ।
େସମାେନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସରଣ କେଲ, ପୂଜା କେଲ ଏବଂ
େସମାେନ ନେିଜ ମୂଲ୍ୟହୀନ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର
ଜାତ ିପରି ବାସ କେଲ, ଯଦଓି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ,
“େସମାେନ ଯାହା କରନି୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କର ନାହିଁ।” ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା କେଲ।

16 ପୁଣ ିେସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ
କେଲ। େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୁଇ େଗାବତ୍ସ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। େସମାେନ ଆକାଶର ତାରାଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ ଓ ବାଲ୍ର େସବା
କେଲ। 17 ଆଉ େସମାେନ ନଜିର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ବଳିଦାନ
କେଲ। େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଦୁବଦି୍ୟା, ଡ଼ାହାଣ ିବଦି୍ୟା
ଓ େଜ୍ୟାତଷିବଦି୍ୟାଗଡୁ଼କି ବ୍ୟବହାର କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିବା
ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରିବାକୁ େସମାେନ ନଜିକୁ ବକି୍ରୟ କେଲ।
18 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧ େହେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂେରଇ େଦେଲ। େକବଳ ଯିହୁଦାର େଗାଷ୍ଠୀ ଛଡ଼ା
ଆଉ େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ ନାହିଁ।

ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ

19 ଏବଂ ଏପରିକି ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କେଲ।
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20 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କେଲ। େଶଷେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ଦୃଷି୍ଟ ପଥରୁ ଦୂେରଇ
େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। 21 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ
ବଂଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛନି୍ନ  କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ରାଜା କେଲ। ଯାରବୟିାମ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ନବୃିତ୍ତ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ମହାପାପ
କରାଇେଲ। 22 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯାରବୟିାମଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ
ପାପ କେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କ େସହ ିପାପଗଡୁ଼କି କରିବାରୁ ବମିୁଖ େହେଲ
ନାହିଁ। 23 େଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସବକମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି କହଥିିେଲ ତଦନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ େସ ନଜି କୃପାଦୃଷି୍ଟରୁ
ଦୂେରଇ େଦେଲ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ନବିର୍ାସତି େହାଇ
ଅଶୂରେର ରହେିଲ। େସମାେନ ଆଜିଯାଏ େସଠାେର ରହ ିଆସୁଛନି୍ତ।

24 ଅନନ୍ତର ଅଶୂରର ରାଜା ବାବଲି୍, କୂଥା, ଅବ୍ବା, ହମାତ୍ ଓ
ସଫବର୍ୟିମଠାରୁ େଲାକ ଆଣ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ବଦଳେର ଶମରିୟାର
ବଭିନି୍ନ  ନଗରେର ସ୍ଥାପନ କେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ଶମରିୟା ଅଧିକାର କରି
େସଠାେର ନାନା ନଗରେର ବାସ କେଲ। 25 ଏହ ିେଲାକମାେନ
ଶମରିୟାେର େଯେତେବେଳ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ େସେତେବେଳ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସଂିହ ପଠାଇେଲ। ସଂିହମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 26 ଏଣୁ େକେତକ େଲାକ ଅଶୁରର ରାଜାକୁ
କହେିଲ, “ଆପଣ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କେଲ ଓ ଶମରିୟାେର
ରଖିେଲ, େସହ ିେଦଶର େଦବତାମାନଙ୍କର ନୟିମ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। େତଣୁ
େସ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଠାଉଛନି୍ତ। କାରଣ େସହ ିେଲାକମାେନ
େସହ ିେଦଶର େଦବତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”

27 େତଣୁ ଅଶୂର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଠାରୁ େଯଉଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବାଛଅିଛ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସଠାକୁ
େନଇଯାଅ। େସମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ବାସ କରନୁ୍ତ ଓ େସ ସ୍ୱେଦଶୀୟ
େଦବତାର ବଧିି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଉ।”

28 େତଣୁ ଅଶୂରର େଲାକମାେନ ଶମରିୟାରୁ ଆଣଥିିବା ଯାଜକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େବୖେଥଲ୍କୁ େନଇଗେଲ। େସ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କିପରି
ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍, ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ।

29 ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତା ନମିର୍ାଣ କେଲ।
େସମାେନ ତାଙ୍କର େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ପୂଜା କେଲ।
େଯଉଁସବୁ ମନି୍ଦର ଶମରିୟାର େଲାକମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ
େସମାେନ ମିଥ୍ୟା େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନଗରଗଡୁ଼କିେର
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ବାସସ୍ଥଳୀ କେଲ। 30 ପୁଣି
ବାବଲିୀୟ େଲାକମାେନ ସୁକ୍େକାତ୍-ବେନାତ୍ ମିଥ୍ୟା େଦବତା ତଆିରି
କେଲ। ହମାତୀୟ େଲାକମାେନ ଅଶୀମା ମିଥ୍ୟା େଦବତା ତଆିରି କେଲ ଓ
କୂଥୀୟ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େନଗର୍ଲ ମିଥ୍ୟା େଦବତା ମାନ ତଆିରି କେଲ।
31 ଅବ୍ବୀୟ େଲାକମାେନ ନଭିସ୍ ଓ ତତି୍ତର୍କ୍ ମିଥ୍ୟା େଦବତାମାନଙୁ୍କ ତଆିରି
କେଲ ଓ ସମ୍ପକର୍ୀୟ େଲାକମାେନ ସଫବର୍ୟିମର ଅଦ୍ର େମ୍ମଲକ୍ ଓ
ଅନେମ୍ମଲକ୍ େଦବତାମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଜି ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ
କେଲ।

32 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କେଲ। େସମାେନ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛେିଲ। ଏହ ିଯାଜକମାେନ େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର
ମନି୍ଦରସବୁେର ପଶୁଗଡୁ଼କି ବଳିଦାନ କେଲ। 33 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର େଦଶର
େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କେଲ।

34 େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂବର୍ବଧିି ଅନୁସାେର ଚଳୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ ନାହାନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ବଧିି ଓ
ଆଜ୍ଞା େସମାେନ ପାଳନ କରୁ ନାହାନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ

ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରୁ ନାହାନି୍ତ। 35 ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଚୁକି୍ତ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର େସବା
କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା
େସମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ। 36 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ଭୟ କରିବ, ଯିଏ ମହାପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ତାଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 37 ପୁଣ ିେସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ େଯଉଁ
ବଧିି, ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷାସମୂହ େଲଖି ଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ସଦାକାଳ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। 38 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ଚୁକି୍ତ
କରିଥିଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାେଶାରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କିମ୍ୱା ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ। 39 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରିବ ଓ
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।”

40 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ତାହା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ପୂବର୍
ରୀତ ିଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ। 41 ଏହପିରି ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେଲ କିନୁ୍ତ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ତ
େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କେଲ। େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ େପୗତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ
ନଜି ନଜି ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହପିରି କାଯର୍୍ୟ କରି
ଆସୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହସିବୁ କରୁଛନି୍ତ।

ଯିହୁଦାେର ହଜିକିୟଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙ୍କ ପୁତ୍ର, େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଆହସଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଜିକିୟ ଯିହୁଦାେର ରାଜ୍ୟ
ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 ହଜିକିୟ ପଚଶି୍ ବଷର୍

ବୟସ୍କ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସ
ଯିରୁଶାଲମେର ଅଣତରିିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ
ଅବୀ ଓ େସ ଜିଖରିୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ।

3 ହଜିକିୟ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ।

4 େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେଦେଲ। ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତ ିସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ। ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଗଡୁ଼କୁି କାଟ ିପକାଇେଲ। ପୁଣ ିେମାଶା ନମିିର୍ତ
ପିତ୍ତଳ ସପର୍ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧୂପ ଜଳାଉଥିେଲ। ଏହାର ନାମ
“ନହୁଷ୍ଟନର୍” ରଖିେଲ।

5 ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ
କରୁଥିେଲ। ଯିହୁଦାର େକୗଣସ ିରାଜା ତାଙ୍କ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ବା ପରବତ୍ତର୍ୀ
ହଜିକିୟଙ୍କ ପରି ନ ଥିେଲ। 6 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ।
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନ ଥିେଲ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। େସ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େସ ପାଳନ କେଲ।
7 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ, େସ େଯେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ
କେଲ ସବୁେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େହେଲ।
ଆଉ େସ ଅଶୂର ରାଜାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ତାହାର େସବା କେଲ ନାହିଁ।

8 େସ ଘସା ଓ ତହିଁର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦୁଗର୍ ଅବଧି
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ବଡ଼ ଓ େଛାଟ ନଗରଗଡୁ଼କି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ।

ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଶମରିୟା ଅଧିକାର

9 ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର
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ଅଶୂରର ରାଜା ସଲ୍ମେନଷର ଶମରିୟା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇ
ତାଙୁ୍କ ଅବେରାଧ କେଲ। 10 ତୃତୀୟ ବଷର୍ େଶଷେର େସମାେନ ତାକୁ
ଅଧିକାର କେଲ। ହଜିକିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବଷର୍େର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବଷର୍େର ଏହା ଅଧିକୃତ େହଲା। 11 ଏହା
ପେର ଅଶୂରର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ଅଶୂରକୁ େନଇ
ହଲହେର, ହାେବାରେର, (େଗାଶନ୍ ନଦୀ କୂଳେର) ଓ ମାଦୀୟମାନଙ୍କ
ବଭିନି୍ନ  ନଗରେର େସମାନଙୁ୍କ ରଖିେଲ। 12 ଏସବୁ ଘଟବିାର କାରଣ
େହଲା େସମାେନ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନେିଲ ନାହିଁ। ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁକି୍ତ କୁ େସମାେନ ଭାଙି୍ଗେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ
େମାଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ
େହେଲ ନାହିଁ କି ତାହା ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।

ଅଶୂର ଯିହୁଦା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ

13 ଅନନ୍ତର ହଜିକିୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଃଦ୍ଦର୍ଶ ବଷର୍େର ଅଶୂରର ରାଜା
ସନ୍େହରୀଦ୍ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗର ଅବେରାଧ କରି
ତାକୁ ଅଧିକାର କେଲ। 14 ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ
ଲାଖୀଶ୍କୁ ଅଶୂରର ରାଜା ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ମୁଁ
ପାପ କରିଅଛ,ି ଦୟାକରି େମା’ େଦଶ ଉପେର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କର।
ଆପଣ େମା’ଠାରୁ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁେବ ମୁଁ େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି”
ତହୁଁ ଅଶୂରର ରାଜା ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ ଉପେର 300 ତାଳନ୍ତ

ରୂପା ଓ 30 ତାଳନ୍ତ ସୁନା େଦବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। 15 େତଣୁ ହଜିକିୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଓ ରାଜଗହୃର ଭଣ୍ତାରମାନେର ଥିବା ସମସ୍ତ ରୂପା
ତାଙୁ୍କ େଦଇ େଦେଲ। 16 େସ ସମୟେର ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର
ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ଓ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କେର େଯଉଁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଣ୍ତନ କରିଥିେଲ େସ
ସବୁ କାଟ ିଅଶୂରର ରାଜାଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କେଲ।

ଅଶୂରର ରାଜା ଯିରୁଶାଲମକୁ େଲାକ େପ୍ରରଣ କରନି୍ତ

17 ଅନନ୍ତର ଅଶୂରର ରାଜା ତାଙ୍କ ତନି ିଜଣ ମୁଖ୍ୟ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତର୍ନ,
ରବସାରୀସ୍, ଓ ରବ୍ଶାକିଙୁ୍କ ମହାେସୖନ୍ୟ ସହତି ଯିରୁଶାଲମେର ହଜିକିୟ
ରାଜା ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ଲଖୀସରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିରଜକର େକ୍ଷତ୍ର
ପଥସି୍ଥତ ଉପର ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଳ ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ। 18 ପୁଣି
େସମାେନ ରାଜା ହଲି୍କିୟଙୁ୍କ ଡ଼ାକେନ୍ତ ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍
ନାମକ ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶିବ୍ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ନାମକ
ଇତହିାସ େଲଖକ େସମାନଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ବାହାରିେଲ।

19 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରବ୍ଶାକି େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କୁହ, ମହାରାଜା ଅଶୂରର ରାଜା ଏହ ିକଥା
କୁହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହା କି ପ୍ରକାର ବଶି୍ୱାସ? 20 ତୁମ୍ଭର ଏ
କଥା ନରିଥର୍କ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ କୁହ, “ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ
େମାର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବଳ ଅଛ।ି” କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କାହା ଉପେର ନଭିର୍ର
କର, େଯେହତୁ େମା’ ବପିକ୍ଷେର ବେିଦ୍ର ାହ କରୁଛ? 21 ଏଠାକୁ େଦଖ,
ତୁେମ୍ଭ ଭଙ୍ଗା େହାଇଥିବା ଆଶାବାଡ଼ ିଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଅଛ। ଏହି
ଆଶାବାଡ଼ ିମିଶରର ଅେଟ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିତା’ ଉପେର ଆଉେଜ ଏହା
ଭାଙି୍ଗ ଯିବ ଏବଂ ହାତେର ପଶି େଫାଡ଼ ିେହାଇଯିବ ଓ ଏହାକୁ ଘାଆ
କରିେଦବ। େଯଉଁମାେନ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରା ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଏହ ିଭାଗ୍ୟର ଅଂଶିଦାର େହବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହପିାର,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖୁଅଛୁ।”
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜାେଣ ହଜିକିୟ େଯଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦେିର େଲାକମାେନ
ପୂଜା କରୁଥିେଲ େସ େସଗଡୁ଼କୁି ଦୂେରଇ େଦଇଛନି୍ତ ଆଉ ଯିହୁଦାକୁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ କହଛିନି୍ତ “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଯିରୁଶାଲମର ଯଜ୍ଞେବଦି
ନକିଟେର ପୂଜା କରିବ।”

23 ‘ଏେବ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ମହାଶୟ, ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଚୁକି୍ତ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ 2000 ଅଶ୍ୱ େଦବ।ି ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପାରୁଛ େତେବ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଚଢ଼ବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼ଡ଼ୁ େଲାକ ଆଣ। 24 ତୁେମ୍ଭ
େମାର ମହାଶୟଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଦୁବର୍ଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ
େସୖନ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ନମିେନ୍ତ
ମିଶର େଦଶ ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଛ।
25 ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା ମୁଁ ଏ େଦଶ ଧଂସ କରିବାକୁ ଆସ ିନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଅ ଓ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କର!”’”

26 ତା’ପେର ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍, ଶିବନ ଓ େଯାୟାହ
ରବ୍ଶାକିକୁ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର
ଦାସମାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବୁଝୁଅଛୁ। କିନୁ୍ତ ଆପଣ ଯିହୁଦୀୟ
ଭାଷାେର କୁହନୁ୍ତ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରାଚୀର ଉପରିସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣ ିପାରିେବ।”

27 କିନୁ୍ତ ଆେଦଶକାରୀ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ମହାଶୟ
େକବଳ ତୁମ୍ଭର ମହାଶୟଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା କହବିା ପାଇଁ ପଠାଇ
ନାହାନି୍ତ। ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ବସଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହବି।ି ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଦବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
େସମାନଙ୍କର ବଷି୍ଠା ଖାଇେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ମୂତ୍ର ପିଇେବ।”

28 ତା’ପେର ଆେଦଶକାରୀ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର
କରି କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ କଥାଶୁଣ। 29 ରାଜା ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧକା େଦବାକୁ ହଜିକିୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଅି ନାହିଁ। କାରଣ
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 30 ହଜିକିୟ
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନ ଜନ୍ମ ାଉ, ହଜିକିୟ କେହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ। ଅଶୂରର ରାଜା ଏହ ିନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ।”
31 ହଜିକିୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଅଶୂରର ରାଜା ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି ଶାନି୍ତ କର ଓ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ। ତାହାେହେଲ
େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ତା’ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାରୁ ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ
ଫଳ େଭାଜନ କରି ପାରିବ ଓ ତା’ର ନଜି କୂଅରୁ ଜଳପାନ କରି ପାରିବ।
32 େଶଷେର ମୁଁ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦଶ ତୁଲ୍ୟ ଏକ େଦଶକୁ
େନଇଯିବ ିେଯଉଁଠାେର ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େରାଟୀ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, ଜୀତେତୖଳ
ଓ ମଧୂ ବପିୁଳ ପରିମାଣେର ଅଛ,ି େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି ଓ ମରିବ
ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳାଇବା
ପାଇଁ େସ ସବୁେବେଳ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।’
33 ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଦବତା କ’ଣ
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା େଦଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ?ି ନା! 34

ହମାତର ଓ ଅପର୍ଦର େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ? ସଫବର୍ୟିମର, େହନାର ଓ
ଅବ୍ବାର େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ? େସମାେନ କ’ଣ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଶମରିୟାକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ? ନା! 35 ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ଆପଣା େଦଶକୁ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ିେଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ଠାରୁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ?”

36 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ନୀରବ ରହେିଲ। େସମାେନ ପେଦ େହେଲ
ରବ୍ଶାକିକୁ ଉତ୍ତର କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ହଜିକିୟ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ
କରିଥିେଲ, “େକୗଣସ ିକଥା ତାଙୁ୍କ କହବି ନାହିଁ।”

37 ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍ ନାମକ ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶିବ୍ନ
େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ନାମ ଇତହିାସ େଲଖକ ନଜି ନଜି
ବସ୍ତ୍ରସବୁ ଚରିି ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ ଆସ ିଆେଦଶକାରୀ କଥାସବୁ ତାଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ।
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ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ସହତି ହଜିକିୟଙ୍କର ପରାମଶର୍

ରାଜା ହଜିକିୟ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେିଲ। ନଜିର ଦୁଃଖ ଓ
ବ୍ୟସ୍ତତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ ଓ ଅଖା
େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ।

2 ପୁଣ ିରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୟିାକୀମକୁ, େଲଖକ ଶିବ୍ନକୁ ଓ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍କୁ ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 3 େସମାେନ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ହଜିକିୟ କହନି୍ତ , ଏହ ିେକ୍ଳଶ, ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର ଦନି।
ଏହା ଏପରି ଦନି େଯେବ ଶିଶୁଗଣ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱ ାରେର ଉପସି୍ଥତ, ମାତ୍ର ପ୍ରସବ
କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଶକି୍ତ ନାହିଁ। 4 ଅଶୂରର ରାଜା ଜୀବନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା କହବିାକୁ ତାଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ। େହାଇପାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ , ଯାହା େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ କହଲିା
ଓ ଶତ୍ରୁ କୁ ଦଣ୍ତ େଦେବ। ଏଣୁ ଦୟାକରି େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର, େଯଉଁମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ।”

5 ହଜିକିୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାେନ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ।
6 ଯିଶାଇୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ମହାଶୟ ହଜିକିୟଙୁ୍କ ଏହି
ସମ୍ୱାଦ ଦଅି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଅଧିକାରୀମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରିବାର କଥା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିଅଛ, େସ କଥାେର ଭୀତ
ହୁଅ ନାହିଁ।” 7 େଦଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଆତ୍ମା େଦବ ିଓ େସ ଏକ
ଜନରବ ଶୁଣବି ଏବଂ ତା’ର େଦଶକୁ େଫରିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତା’ର
ନଜି େଦଶେର ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ କରିବ।ି’”

ଅଶୂରର ରାଜାର ପୁନବର୍ାର ହଜିକିୟଙୁ୍କ ସତକର୍ ବାଣୀ

8 ଅନନ୍ତର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀଶ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛ ିେବାଲି
ରବ୍ଶାକି ଶୁଣ ିେଫରିଗଲା ଓ ଲବି୍ନା ବରୁିଦ୍ଧେର ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର
େଦଖିଲା। 9 ପୁଣ ିଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶେଦଶୀୟ ତହିର୍କ ରାଜା ବଷିୟେର
ଏହ ିଜନରବ ଶୁଣଲିା, “େଦଖ, ତହିର୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ଆସଅିଛ।ି”
େତଣୁ ଅଶୂରର ରାଜା ପୁନବର୍ାର ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ

କହଲିା। 10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟଙୁ୍କ ଏହକିଥା କହବି,
‘ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଥାେର ଭୁଲ୍
ବାଟେର ନ ନଅିନୁ୍ତ, ଯିରୁଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିକୃତ େହବ
ନାହିଁ। 11 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣଅିଛ େଯ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ନା! 12 ଆଉ ମଧ୍ୟ େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ େଗାଶନ,
ହାେରାଣ, େରତ୍ସଫ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ତଲଃସର ନବିସୀ ଏଦନ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣ େସମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ? 13 ଆଉ କାହାନି୍ତ ହମାତ୍, ଅପର୍ଦ,
ସଫବର୍ୟିମ, େହନା ଓ ଅବ୍ବାର ରାଜଗଣ? େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବନିାଶ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଅଛନି୍ତ।’”

ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ

14 ହଜିକିୟ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କଦ୍ୱ ାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଚଠିିଟକୁି
ପାଠକେଲ। ତା’ପେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଚଠିିଟକୁି େମଲାଇ େଦେଲ। 15 ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି କହେିଲ, “େହ କିରୁବଗଣ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଏ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। ଆଉ
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ। 16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା
କଣ୍ଣର୍ େଡ଼ର ଓ ଶୁଣ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଅ ଓ େଦଖ;
ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍େହରୀବ ଯାହା କହି
ପଠାଇଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିକଥା ଶୁଣ। 17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା ସତ୍ୟ

େଯ ଅଶୂରର ରାଜାମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ଓ େସମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିଅଛନି୍ତ। 18 ଅଶୂରର ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କ ଜାତରି େଦବତାଗଡୁ଼କୁି
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ କେଲ। ଅବଶ୍ୟ େସମାେନ ପ୍ରକୃତ େଦବତାଗଣ ନ
ଥିେଲ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତରର ପ୍ରତମିା ମାତ୍ର, େତଣୁ େସହି
ରାଜାମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ବନିାଶ କେଲ। 19 େତଣୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ।ି ଅଶୂରର ରାଜା ହସ୍ତରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ,
ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜାଣେିବ।”

ହଜିକିୟଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର

20 ଏହା ପେର ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ହଜିକିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ। “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭ ନକିଟେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କଲ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି।

21 “ଏହା େହଉଛ ିସନ୍େହରୀବ୍ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା:
‘ସେିୟାନର ଅନୁଢ଼ା କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କେର।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିଅଛ।ି

ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼
ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଣ୍ତ ହଲାଇ ଅଛ।ି
22 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଅପମାନତି ଓ ନନି୍ଦା କଲା?
କିଏ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କହଲିା?

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ କଲ।
23 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର

କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ମୁଁ େମାର ଅପାର ରଥେର ପବର୍ତଗଣର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ

ଆସଲି।ି
ମୁଁ ଲବିାେନାନ୍ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆସଅିଛ।ି

ମୁଁ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ଏରସବୃକ୍ଷ ଓ ତାହାର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟି
ପକାଇଲ।ି

ପୁଣ ିମୁଁ ତାହାର ଫଳପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତ୍ରରୂପ ଅରଣ୍ୟେର ଲବିାେନାନ୍ର ଉଦ୍ଧର୍କୁ
ଗଲ।ି

24 ଆେମ୍ଭ ନୂତନ ସ୍ଥାନେର କୂପ େଖାଳିଅଛୁ ଓ ଜଳପାନ କରିଅଛୁ।
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ମିଶରର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଶୁଷ୍କ କରିଅଛୁ
ଓ େଦଶେର ପଦ ଗ୍ଭରଣ କରିଅଛୁ।”
25 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହା ଶୁଣ ିନାହଁ, ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କହେିଲ?
େଯ କିପରି ଆେମ୍ଭ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହା ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ

ଓ ପୂବର୍ କାଳରୁ ଏହା ସି୍ଥର କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗରମାନ ଧ୍ୱଂସ କରି େସ ସବୁକୁ ଢ଼ପି

କରିବା।
ଆେମ୍ଭ ଏହା ଘଟବିା ପାଇଁ କରିଅଛୁ।
26 ଏଣୁ େସ ନଗର ଗଡୁ଼କିର ବାସନି୍ଦାମାେନ ଅଳ୍ପ ଶକି୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ  େହେଲ।
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ।

େସମାେନ େକ୍ଷତର ଶାକ ଓ ନବୀନ ତୃଣ ପରି,
ଗହୃଛାତ ଉପରିସ୍ଥ ଘାସ ଏହା ବଢ଼ବିା ପୂବର୍ରୁ ଶୁଷ୍କ େହଉଛ।ି
27 ମାତ୍ର େକେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ବସବିାର,
ବାହାରକୁ ଯିବାର ଭତିରକୁ ଆସବିାର
ଓ େମା’ ସହତି ତୁମ୍ଭ େଧୖଯର୍୍ୟଚୁ୍ୟତ େହବାର
ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ।
28 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅହମିକା ପୂଣ୍ଣର୍ ଧିକ୍କାର ଆମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର େହାଇଅଛ।ି

ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନାସକିାେର ଅଙୁ୍କଶ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରେର ଲଗାମ େଦବା।
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ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସଥିିଲ
େସହ ିବାଟେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦବା।’”

ହଜିକିୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

29 “େହ ହଜିକିୟ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେମାର ସାହାଯ୍ୟର ଚହି୍ନ େହବ।
ଏହ ିବଷର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱୟଂ େକ୍ଷତେର ବଢ଼ଥିିବା ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ଓ
ପର ବଷର୍ ତହିଁରୁ ଅଙୁ୍କରିତ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବଷର୍
ତୁେମ୍ଭ ବୁଣଥିିବା ଶସ୍ୟ କାଟବି ଓ ତୁମ୍ଭଦ୍ୱ ାରା େରାପିତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ଫଳ
େଭାଜନ କରିବ। 30 ପୁଣ ିଯିହୁଦା ବଞ୍ଚରିହଥିିବା ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପରିବାରେର େକହ ିଗଣୁାେର ବଢ଼ପିାଇେବ। 31 ଅଳ୍ପ
େକେତକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସେିୟାନ
ପବର୍ତଠାରୁ ଓ ଯିରୁଶାଲମରୁ ବାହାରକୁ ଯିେବ। ଏହ ିଘଟଣା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମନଭାବରୁ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ।

32 “େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ।
‘େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ ନଗରେର ତୀର ନେିକ୍ଷପ କରିବ ନାହିଁ।
େସ ଏହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଢ଼ାଲ ଧରି ଆସବି ନାହିଁ।

େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ
ଗଡ଼ାଣଆି ମଞ୍ଚ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ।
33 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
େସ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସଥିିଲା େସହ ିବାଟେର େଫରିଯିବ।
େସ ଏ ନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
34 ମୁଁ ଏହ ିନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି
େମା’ ନଜି ସକାେଶ ଓ େମାର ଦାସ ଦାଉଦ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏ ନଗରକୁ

ସୁରକ୍ଷା େଦବ।ି’”

ଅଶୂରୀୟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ବନିାଶ ହୁଅନି୍ତ

35 ଅନନ୍ତର େସହ ିରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କର
ଛାଉଣେିର 185,000 େଲାକ ସଂହାର କେଲ। ଅବଶିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟମାେନ
ପ୍ରଭାତେର ମୃତ ଶରୀର େଦଖିେଲ।

36 େତଣୁ ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ ନୀନବିୀେର
ଅବସ୍ଥାନ କଲା। 37 ଏକଦା ସନ୍େହରୀବ୍ ଆପଣା ନେିଷ୍ରାକ ନାମକ
େଦବତାକୁ ମନି୍ଦରେର ପୂଜା କରିବା େବେଳ ତା’ର ପୁତ୍ର ଅଦ୍ର େମ୍ମଲକ ଓ
ଶେରତ୍ସର ତାହାକୁ ଖଡ଼୍ଗେର ବଧ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଅରାରଟ
େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ। ଆଉ ତା’ର ପୁତ୍ର ଏସରହେଦ୍ଦାନ ତାହାର
ପଦେର ରାଜା େହଲା।

ହଜିକିୟ ପୀଡ଼ତି ଓ ମୂମୂଷର୍ ଅବସ୍ଥା

େସ ସମୟେର ହଜିକିୟ ଅସୁସ୍ଥ େହେଲ ଏବଂ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିବା ଉପେର େହେଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର

େଗାଟଏି ଇଚ୍ଛା, ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଲଖ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।’”

2 ହଜିକିୟ କାନ୍ଥ ଆେଡ଼ ନଜିର ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ। 3 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବନିୟ କରି କହୁଛ,ି ମୁଁ
ସତ୍ୟତା ଓ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭ େସବା କରି ଆସଛି ିଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଉତ୍ତମ କମର୍ମାନ କରିଅଛ।ି ଏହା ଏେବ ସ୍ମରଣ କର।” ତା’ପେର ହଜିକିୟ
ଅତଶିୟ େରାଦନ କେଲ।

4 ଯିଶାଇୟ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, 5

“ତୁେମ୍ଭ େଫରିଯାଅ ଓ ଆମ୍ଭେଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିହଜିକିୟକୁ କୁହ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲୁି ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାତକ େଦଖିଲୁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତୃତୀୟ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବ।
6 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁଷ ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବୃଦି୍ଧ କରିବୁ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଏହି
ନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହା ମୁଁ ନଜି ସକାେଶ
ଓ ଆମ୍ଭର େସବକ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାେଶ ଏହ ିନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି’”

7 ତା’ପେର ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “ଏକ ଡ଼ମିି୍ୱରି ମିଶ୍ରଣ ତଆିରି କର ଓ
କ୍ଷତ ସ୍ଥାନେର ଲଗାଅ।”
େତଣୁ େସମାେନ େସହ ିମିଶ୍ରଣ େନଇ ହଜିକିୟର କ୍ଷତେର ଲଗାଇେଲ ଓ

େସ ସୁସ୍ଥ େହେଲ।
8 ହଜିକିୟ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ େମାେତ ଆେରାଗ୍ୟ

କରିେବ ଓ ତୃତୀୟ ଦନିେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବ,ି ଏହାର କି
ସୂଚନା ଅଛ?ି”

9 ତହୁଁ ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି ସୂଚନା ଗ୍ଭହୁଁଛ? ଛାୟା କ’ଣ
ଦଶ ପାହୁଣ୍ତ ଆଗକୁ କିମ୍ୱା ଦଶ ପାହୁଣ୍ତ ପଛକୁ ଯିବ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଚହି୍ନ େହବ। େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ
କରିେବ।”

10 ଏଥିେର ହଜିକିୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଛାୟା ଦଶପାହୁଣ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବା
ସହଜ କଥା, ମାତ୍ର ଦଶ ପାହୁଣ୍ତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉ।”

11 ତା’ପେର ଯିଶାଇୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଛାୟାକୁ କେଲ େଯ, ତାହା ଦଶ ପାଉଣ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି
ଆସଲିା।

ହଜିକିୟ ଓ ବାବଲିରୁ ଆସଥିିବା େଲାକମାେନ

12 େସ ସମୟେର ବଲ୍ଦନର ପୁତ୍ର ମେରାଦକ୍-ବଲ୍ଦନ୍ ବାବଲିର
ରାଜା ଥିେଲ। େସ ହଜିକିୟ, ନକିଟକୁ ପତ୍ରଗଡୁ଼କି ଓ ଉପହାର ପଠାଇେଲ।
କାରଣ େସ ହଜିକିୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ। 13 ହଜିକିୟ
ବାବଲିର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ େଦେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା
ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଦାଥର୍ଗଡୁ଼କି, ଯଥା: ରୂପା, ସୁନା, ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ,
ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଭଣ୍ତାରେର ଥିବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
େଦଖାଇେଲ, ଯାହା ହଜିକିୟ ତାଙ୍କ ଗହୃେର ଓ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ଏପରି
ଜିନଷି ନ ଥିଲା।

14 ତା’ପେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ିପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ କ’ଣ କହେିଲ? ଏମାେନ େକଉଁଠାରୁ
ଆସଛିନି୍ତ?”
ହଜିକିୟ କହେିଲ “େସମାେନ ଦୂର େଦଶ ବାବଲିରୁ ଆସଛିନି୍ତ।”
15 ତହୁଁ ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ସବୁ

େଦଖାଇଲ?”
ହଜିକିୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “େସମାେନ େମା’ ଗହୃେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନଷି

େଦଖିଛନି୍ତ। େମା’ ଭଣ୍ତାରେର ଏପରି କିଛ ିଜିନଷି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ େସମାେନ
େଦଖି ନାହାନି୍ତ।”

16 ତା’ପେର ଯିଶାଇୟ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ। 17 ସମୟ ଆସୁଛ ିତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସଞ୍ଚତି ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ ବାବଲିକୁ ନଆିଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ େକୗଣସ ିଜିନଷି ଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ। 18 ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ବାବଲିନୀୟମାେନ େନଇଯିେବ ଓ ବାବଲି ରାଜାର
ଅଟ୍ଟାଳିକାେର େସମାେନ ନପୁଂସକ େହାଇ ରହେିବ।”

19 ତା’ପେର ହଜିକିୟ ଯିଶାଇୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଲି, ତାହା ଅତ ିଉତ୍ତମ।” ଆଉ ମଧ୍ୟ ହଜିକିୟ କହେିଲ,
“େମା’ ଜୀବନକାଳେର ସତ୍ୟର ଶାନି୍ତ ବରିାଜିତ େହବ। ଏହା ଅତ ିଉତ୍ତମ
କଥା।”

20 ହଜିକିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ େସ
କିପରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ନାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଜଳ ଆଣେିଲ, ଏ
ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ରାଜବଂଶର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି 21
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ଅନନ୍ତର ହଜିକିୟଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କବର
େନେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ରାଜା େହେଲ।

ଯିହୁଦାେର ମନଃଶିଙ୍କର କୁଶାସନର ଆରମ୍ଭ

ମନଃଶି ବାରବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ
କେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ପଞ୍ଚାବନ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ହୀଫ୍ସୀବା ଥିଲା।

2 ମନଃଶି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ
େସହମିାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟକମର୍ େସ କେଲ। 3 ତାଙ୍କର ପିତା ହଜିକିୟ େଯଉଁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିେଲ, େସ ପୁନବର୍ାର େସଗଡୁ଼କୁି ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ପରି େସ ବାଲ୍ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ରଙୁ୍କ ପୂଜା କରି େସମାନଙ୍କର େସବା କେଲ। 4 ପୁଣ ି“ଆେମ୍ଭ
ଯିରୁଶାଲମେର ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା” େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ମନି୍ଦର ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିମନି୍ଦରେର େସ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ଆହୁରି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଆକାଶସ୍ଥ
ସକଳ ବାହନିୀ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। 6 ମନଃଶି ଆପଣା
ପୁତ୍ରକୁ ଅଗି୍ନେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। େସ ଶୁଭ ଶୁଭ କହବିାର ବଦି୍ୟା, ଗଣକତା,
ଯାଦୁବଦି୍ୟା, ଭୂତ େପ୍ରତ ଓ ଗଣୁୀ ଗାେରଡ଼ ିକାଯର୍୍ୟେର ଅଭ୍ୟସ୍ତ େହେଲ।
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ବହୁତ କୁକମର୍ କେଲ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ

େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ। 7 ପୁଣ ିମନଃଶି ଆେଶରାର ଏକ େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ
କରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ସ୍ଥାପନ କେଲ। କିନୁ୍ତ େସହ ିମନି୍ଦର
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ,
“ମୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନଗରଠାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ
କରିଛ।ି ଯିରୁଶାଲମର ଏହ ିମନି୍ଦରେର ଆମ୍ଭର ନାମ ଚରିକାଳ ସ୍ଥାପନ
କରିବୁ। 8 ମୁଁ େକେବ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାର କାରଣ େହବ ିନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙୁ୍କ
େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସଠାେର ରହବିାକୁ େଦବ,ି େକବଳ ଯଦି
େସମାେନ େମାର ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ ଓ େମାର େସବକ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ
କହଥିିବା ନତି ିନୟିମସବୁ େସମାେନ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ।” 9 ମାତ୍ର
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। କିଣାନ େଦଶଠାରୁ ଅଧିକ
ମନ୍ଦ କମର୍ କରିବାକୁ ମନଃଶି େସମାନଙୁ୍କ ମାଗର୍ ଦଶର୍ନ କରୁଥିେଲ।
େସଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରାଗଲା, େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େଦଶକୁ ଆସେିଲ।

10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େସବକ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହକିଥା
କହେିଲ। 11 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ମନଃଶି ଏହ ିସମସ୍ତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍
କରିଅଛ।ି ତାଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାେନ ଥିେଲ େସମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ କୁକମର୍ କରିଅଛ।ି ତାଙ୍କର ପ୍ରତମିା ଆରାଧନା ଦ୍ୱ ାରା େସ
ଯିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇଛ।ି 12 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦା ପାଇଁ ଏପରି
ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣବୁି ଯିଏ ଏହ ିବଷିୟେର ଶୁଣବି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହବ।” 13 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର ଶମରିୟାର ମାପ କରି େରଖା ଟାଣବିା ଓ
ଆହାବ ପରିବାରର ଓଳମ୍ ଟାଣବିା। ପୁଣ ିମଣଷି େଯପରି ଥାଳି େପାେଛ
ଆଉ େପାଛୁ େପାଛୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କେର େସହପିରି ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ
େପାଛ ିପକାଇବ।ି 14 ମୁଁ େମାର ଅବଶିଷ୍ଟ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଟ୍ କରିେବ ଏବଂ େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀରୂେପ େନଇଯିେବ। 15 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
କୁକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ। ପୁଣ ିେସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ମିଶରରୁ
ଆସବିା ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ େକ୍ର ାଧ ଜନ୍ମ ାଇଛନି୍ତ। 16 ପୁଣି
ମନଃଶି ବହୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ଯିରୁଶାଲମେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ

ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। ଏହା ସହତି େସ ଯିହୁଦାକୁ
ପାପେର ଅଶିଂକୃତ କରାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଦୁଷ୍କମର୍ କେଲ।’”

17 ମନଃଶିଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତ
ପାପ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 18

ଅନନ୍ତର ମନଃଶି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ େଲାକଙ୍କ
ସହତି ଆପଣା ଗହୃର ଉଦ୍ୟାନେର, ଅଥର୍ାତ “ଉଷର ଉଦ୍ୟାନେର” କବର
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍ ରାଜା େହେଲ।

ଆେମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶାସନ

19 ଆେମାନ୍ ବାଇଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କେଲ।
େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ଶାସନ କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ
ମଶୁଲ୍ଲ ମତ୍ ଓ େସ ଯବଟା ନବିାସୀ ହାରୁଷଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିେଲ।

20 ଆେମାନ୍ ତାଙ୍କ ପିତା ମନଃଶିଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍
କେଲ। 21 ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ବାସ କେଲ। େସ େସହ ିପ୍ରତମିାମାନ
ପୂଜା କେଲ, ଯାହା ମନଃଶି, ତାଙ୍କର ପିତା ପୂଜା କରି ଆସୁଥିେଲ। 22

ଆଉ େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କେଲ
ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ େସ େସପରି ବାସ କେଲ ନାହିଁ।

23 ଆେମାନଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ ଓ ତାଙ୍କ
ନଜି ଗହୃେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 24 ମାତ୍ର ଜନ ସାଧାରଣ େସହି
ହତ୍ୟାକାରୀଙୁ୍କ, େଯଉଁମାେନ ଆେମାନ୍ ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
କରୁଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାଶିୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜା କରାଇେଲ।

25 ଏହ ିଆେମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଯିହୁଦା
ରାଜବଂଶ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 26 ଆେମାନ୍ ନଜି
ବଗିଗ୍ଭ ଉଷରେର କବର େନେଲ ଓ ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଶିୟ
ରାଜା େହେଲ।

ଯିହୁଦାେର େଯାଶିୟଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ

େଯାଶିୟ ଆଠ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କେଲ
ଓ େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତରିିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଯିଦୀଦା ଓ େସ ବସ୍କତୀୟ

ଅଦାୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 େଯାଶିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ସୁକମର୍
କେଲ ଏବଂ େସ ଦାଉଦଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ପରି ବାସ କେଲ। େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାନ୍ୟ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ େସ ଠିକ୍
ତାହା ସବୁ କେଲ।

ମନ୍ଦରି ମରାମତ ିପାଇଁ େଯାଶିୟଙ୍କ ଆେଦଶ

3 େଯାଶିୟ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍େର ମଶୁଲ୍ଲ ମର େପୗତ୍ର,
ଅତ୍ସଲୟିର ପୁତ୍ର ଶାଫନ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ପଠାଇ
କହେିଲ। 4 “ତୁେମ୍ଭ ମହାଯାଜକ ହଲି୍କିୟ ନକିଟକୁ ଯାଅ, ତାଙୁ୍କ କୁହ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆନୀତ େଯଉଁ ମୁଦ୍ର ା ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନି୍ତ , େସ ମୁଦ୍ର ା ଏଠିକି ଆଣ। 5 େସ
େସହ ିମୁଦ୍ର ାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମରାମତ ିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ମଜୁରୀ
ଦଅିନୁ୍ତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ମନି୍ଦର ମରାମତେିର ତତ୍ତ୍ୱ ବଧାରକ ଯାଜକ ମୁଦ୍ର ା
ଦଅିନୁ୍ତ। 6 େସହ ିମୁଦ୍ର ାକୁ ବେଢ଼ଇ, ରାଜମିସି୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରସ୍ତର େଖାଦନକାରୀଙୁ୍କ
େଦବାେର ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ। ପୁଣ ିମନି୍ଦର ପୁନଃନମିର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ କାଠ
ଓ େଖାଦତି ପଥର କିଣବିାେର େସହ ିମୁଦ୍ର ାକୁ ବନିେିଯାଗ କରନୁ୍ତ। 7

େସହ ିକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ମୁଦ୍ର ା ଦଆିଗଲା ତା’ର ହସିାବ
ରଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।”

ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 21:2 309 ରାଜାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 22:7
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ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ମନ୍ଦରିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ

8 େସେତେବେଳ ମହାଯାଜକ ହଲି୍କିୟ ଶାଫନ୍ ସମ୍ପାଦକଙୁ୍କ କହଲିା,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ।”
ତା’ପେର ଶାଫନ୍ େସହ ିପୁସ୍ତକ ପାଠ କେଲ।

9 ଏହା ପେର ଶାଫନ୍ ସମ୍ପାଦକ ରାଜା େଯାଶିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା
ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା, “ଆପଣଙ୍କ େସବକମାେନ ମନି୍ଦରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ଓ
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ।” 10 ତା’ପେର ଶାଫନ୍ େଲଖକ
ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମହାଯାଜକ ହଲି୍କିୟ ଏହ ିପୁସ୍ତକ େମାେତ
େଦଇଛନି୍ତ।” ତା’ପେର ଶାଫନ୍ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ପାଠ କଲା।

11 ଏଥିେର ରାଜା େସହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣା
ଦୁଃଖ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜଣାଇବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ। 12 ତା’ପେର ରାଜା
ହଲି୍କିୟ ଯାଜକକୁ, ଶାଫନ୍ର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମକୁ, ମିଖାୟର ପୁତ୍ର
ଅକ୍େବାରକୁ, ଶାଫନ୍ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅସାୟ ନାମକ ରାଜ ଭୃତ୍ୟକୁ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ। 13 ରାଜା େଯାଶିୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର େମା’ ପାଇଁ, େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା
ପାଇଁ କ’ଣ କରିବୁ। ଏହ ିପୁସ୍ତକ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭର। ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ
ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇଛନି୍ତ। କାରଣ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
େଯପରି େଲଖା ଥିଲା, ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି
ଧ୍ୟାନ େଦଇ ନ ଥିେଲ।”

େଯାଶିୟ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହୁଲଦା

14 ଏଣୁ ହଲି୍କିୟ ଯାଜକ, ଅହୀକାମ୍, ଅକ୍େବାର, ଶାଫନ ଓ ଅସାୟ
ବସ୍ତ୍ରାଗାର ରକ୍ଷକ ହହର୍ସର େପୗତ୍ର, ତକି୍ବର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମର ଭାଯର୍୍ୟା ହୁଲଦା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଯିଏ ଯାଜକର ଲୁଗାର ଯତ୍ନ େନେଲ। େସ
ଯିରୁଶାଲମର ଦି୍ୱ ତୀୟ େକାଠରୀେର ବାସ କରୁଥିଲା। େସମାେନ ତା’ ସହତି
କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ।

15 ତା’ପେର ହୁଲଦା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା
ତାହାକୁ କୁହ। 16 ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ଓ
ତନି୍ନ ବାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା। ଏହ ିପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ ଯିହୁଦା ରାଜାଙ୍କ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ
ଘଟାଇବା। 17 କାରଣ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣଙ୍କ ପାଦେର ଧୂପ ଜଳାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ବହୁତ ପ୍ରତମିା ତଆିରି କରିଛନି୍ତ ଓ େମାେତ ଅତ ିେକ୍ର ାଧ
କରାଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ
ଓ ତାହା େକେବ ନବିର୍ାପିତ େହବ ନାହିଁ।’

18 “ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ। ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା
କହନି୍ତ , ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ ିଶୁଣଛି, େମାର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଏହ ିସ୍ଥାନ
ଓ ଏହାର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ଜିନଷି ଏହ ିନବିାସୀ
ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଘଟବି। ଏହା ଶୁଣ ିତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ େକାମଳ େହଲା।
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ନଜିକୁ ନମ୍ର କଲ ଓ ନଜି ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଲ ଓ
େମା’ ଛାମୁେର କ୍ରନ୍ଦନ କଲ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବନିତ ିଶୁଣଲି।ି 20 େତଣୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା। ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର
େସମାନଙ୍କ ସହତି କବରେର ସଂଗହୃୀତ େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଭୟଙ୍କର େକ୍ଳଶ
େଦଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣବିାକୁ ଯାଉଛ।ି’”
ଏହା ପେର େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିସମାଗ୍ଭର େଦେଲ।

େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣନି୍ତ

ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଆସ ିସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ େଯାଶିୟ ରାଜା କହେିଲ। 2 ଏହା ପେର ରାଜା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗମନ କେଲ। ତାଙ୍କ ସହତି ଯିହୁଦାର

ସମସ୍ତ େଲାକ, ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ବାସନି୍ଦା, ଯାଜକମାେନ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଓ ସମସ୍ତ ବଡ଼ରୁ େଛାଟ ଗମନ କେଲ। ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କର
କଣ୍ଣର୍ େଗାଚର େହବା ପାଇଁ େଯାଶିୟ ରାଜା ପାଠ କେଲ।

3 ଏଥିେର ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି
େଗାଟଏି ଯୁକି୍ତ କେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାମାନ, ସାକ୍ଷକଥା ଓ ନୟିମମାନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ମନ ସହତି
ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଏହା କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ।

4 ପୁଣ ିରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ବାଲ୍ର, ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍ର ଓ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ସମସ୍ତ ବାହନିୀ ଓ ମିଥ୍ୟା େଦବତାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନମିିର୍ତ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ ହଲି୍କିୟ ମହାଯାଜକକୁ, ଦି୍ୱ ତୀୟ େଶ୍ରଣୀର
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ କେଲ। ତା’ପେର େଯାଶିୟ
ରାଜା େସ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ଯିରୁଶାଲମର ବାହାେର କିେଦ୍ର ାଣ ଉପତ୍ୟକାେର
ଦଗ୍ଧ କେଲ ଓ ତାହାର ଭସ୍ମ େବୖେଥଲ୍କୁ େନଇଗେଲ।

5 ରାଜାମାେନ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ େଲାକଙୁ୍କ ଯାଜକ ଭାବେର ଯିହୁଦାର
ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକି୍ତ େହାଇଥିେଲ, ଯାଜକ ରୂେପ େସବା କରିବାକୁ
ବରଖାସ୍ତ କେଲ। ଏହ ିଭଣ୍ତ ଯାଜକଗଣ ଯିହୁଦାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ସବୁେବେଳ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ନଗରେର ବାଲ୍ର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର , ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆକାଶର
ସମସ୍ତ ଶକି୍ତଗଡୁ଼କିେର ମଧ୍ୟ େସହପିରି କେଲ।

6 ଆଉ େଯାଶିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ କାଢ଼େିନଇ
ଯିରୁଶାଲମର ବାହାେର କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସଠାେର େସ
ଏହାକୁ ଦଗ୍ଧ କେଲ ଓ ତାକୁ େପଷି ଧୂଳି କେଲ। େସହ ିଚୂଣ୍ଣର୍କୁ େନଇ
ସାମାନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ କବର ଉପେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ।

7 ତା’ପେର େଯାଶିୟ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଥିବା
ସେଦାମୀମାନଙ୍କ ଗହୃ ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଏହି
ଗହୃଗଡୁ଼କି ବ୍ୟବହାର କେଲ ଓ ଆେଶରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ େଛାଟ ଛାଉଣରି
ପରଦା ନମିର୍ାଣ କେଲ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ଭାଙି୍ଗ ଦଆିଗଲା।

8 େସ ସମୟେର ଯାଜକମାେନ ବଳିଦାନ ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆଣେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଯିହୁଦା ନଗର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ରହେିଲ ଓ େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କିର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କେର ଦ୍ୱ ୀପ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ
ଜଳାଇେଲ। େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କି େଗବାଠାରୁ େବର୍େଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗି
ଥିଲା। େସହ ିଯାଜକମାେନ ସାଧାରଣ େଲାକଙ୍କ ସହତି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀ
େଭାଜନ କେଲ। ରାଜା େଯାଶିୟ େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ
ଓ େସ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇ ଆସେିଲ। େସ ମଧ୍ୟ ନଗର
ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ବାମ ଦଗିସି୍ଥତ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିେହାଶୂୟର
ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। (ଯିେହାଶୂୟ ନଗରର ଶାସକ
ଥିେଲ।)

10 େତାଫତ୍ େବନ-ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକାର େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ଥିଲା,
େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ େମଲକ
ମିଥ୍ୟା େଦବତାର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ଅଗି୍ନେର େହାମ କେଲ। େଯେତେବେଳ
େଯାଶିୟ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଅପବତି୍ର କେଲ। େଲାକମାେନ େଯପରି େହାମ
ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ କେଲ। 11 ଆହୁରି ମନି୍ଦରର
ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ ନଥନ-େମଲକ ନାମକ ନପୁଂସକର େକାଠରୀ ନକିଟସ୍ଥ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ସମୀପେର ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ
ସୂଯର୍୍ୟ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଅଶ୍ୱମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ, େସ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଗେଲ ଓ େସହ ିସୂଯର୍୍ୟ େଦବତାର ରଥଗଡୁ଼କୁି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରାଗଲା।
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12 ଅତୀତେର ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ ଆହସର ଘରର େକାଠରୀର
ଛାତ ଉପେର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ ଓ ମନଃଶି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ଦୁଇ ସହରେର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କି ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ
େଯାଶିୟ େସ ସବୁକୁ ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ େସ ଧୂଳିକୁ େନଇ କିେଦ୍ର ାଣ
ନଦୀେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ।

13 ରାଜା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କି ଅଶୁଚ ିକେଲ, େଯଉଁସବୁ ଯିରୁଶାଲମର
ପୂବର୍େର ବନିାଶ ପବର୍ତ ଉପେର ଶେଲାମନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗଢ଼ା େହାଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଷ୍ଟାେରାତ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କର ଭଣ୍ତ
େଦବୀଗଣ, କେମାଶ ପାଇଁ େମାୟାବର ଭଣ୍ତ େଦବତା ଏବଂ ମିଲ୍କମ ପାଇଁ
ଅେମାନୀୟମାନଙ୍କର ଭଣ୍ତ େଦବତା ପାଇଁ ତଆିରି େହାଇଥିଲା। 14 ଆଉ
ମଧ୍ୟ େସ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତସି୍ତମ୍ଭ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ େସହି
ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ମନୁଷ୍ୟର ଅସି୍ଥେର ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ।

15 ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ େବୖେଥଲ୍େର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରି ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ପାପ କରାଇଥିେଲ ଓ େସ େଯଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ
ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େଯାଶିୟ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ। େଯାଶିୟ େସହ ିପ୍ରସ୍ତରକୁ େପଷି ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ ଆେଶରା
ମୂତ୍ତିର୍କୁ ଦଗ୍ଧ କେଲ। 16 ଏହା ପେର େଯାଶିୟ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ ଗ୍ଭହିଁଲା
େବେଳ େସଠାେର ପବର୍ତ ଉପେର କବରମାନ େଦଖିେଲ। ତହୁଁ େସ େଲାକ
ପଠାଇ େସହ ିକବରମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଅଣାଇେଲ। ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ପୂେବର୍ େଯପରି ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭରିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସହ ିଅସି୍ଥସବୁ ରଖିେଲ ଓ
ଦଗ୍ଧ କରି ଅଶୁଚ ିକେଲ। ଏହ ିସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
େଦଖିେଲ େଯ, ଯାରବୟିାମ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଛ।ି
ତା’ପେର େଯାଶିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକର କବର େଦଖିେଲ।
17 େଯାଶିୟ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିସମାଧି ପଥର କ’ଣ, ଯାହା ମୁଁ

େଦଖୁଅଛ?ି”
ସହରର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ

କବର, ଯିଏ ଯିହୁଦାରୁ ଆସେିଲ ଓ େବୖେଥଲ୍େର ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା
ଯଜ୍ଞେବଦରି ବଳିଦାନ ଉପେର ପୂବର୍ରୁ କହଥିିେଲ। େସ ଏହା ବହୁତ ସମୟ
ପୂବର୍ରୁ କହଥିିେଲ।”

18 େତଣୁ ରାଜା କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଏକା ଛାଡ଼ଦିଅି!
ତାଙ୍କର ଅସି୍ଥଗଡୁ଼କୁି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର ନାହିଁ।” େତଣୁ େସମାେନ େସଠାେର
ଶମରିୟାରୁ ଆଗତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଅସି୍ଥ ସହତି ତାଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଛାଡ଼ି
େଦେଲ।

19 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଶମରିୟାର ନାନା ନଗରେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ
େଯାଶିୟ େସ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ। େବୖେଥଲ୍େର େଯପରି କରିଥିେଲ
େସଠାେର ମଧ୍ୟ େସହପିରି କେଲ।

20 େଯାଶିୟ ଶମରିୟାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ବଧ
କେଲ ଓ େସ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ
କେଲ। ଏହରୂିେପ େସ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚ ିକରି ଯିରୁଶାଲମକୁ
େଫରିଗେଲ।

ଯିହୁଦାର େଲାେକ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରନି୍ତ

21 ତା’ପେର େଯାଶିୟ ରାଜା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଏହି
ନୟିମ ପୁସ୍ତକର ଯୁକି୍ତ ନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନାେଥର୍
ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କର।”

22 ପୂବର୍ଦନିଗଡୁ଼କିେର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନର
ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ କାଳେର ବଗି୍ଭରକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲେର ଶାସନ କେଲ। ଏପରି
ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ େକେବ େହାଇ ନ ଥିଲା। 23 େସମାେନ େଯାଶିୟ
ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଆଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍େର ଏହ ିନସି୍ତାରପବର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯିରୁଶାଲମେର ପାଳନ କେଲ।

24 ଆହୁରି େଯାଶିୟ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ହଲି୍କିୟ
ଯାଜକର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି
ପାରିେବ, େସଥିପାଇଁ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୁଶାଲମ ଦ୍ୱ ାରା ଆରାଧନା କରୁଥିବା
େଯଉଁ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମଗଡୁ଼କି ଗଣୁୀ, ଠାକୁର, ପୁତ୍ତଳିକା ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ
େଦଖାଗଲା େସ ତାହା ସବୁ ଦୂର କେଲ।

25 େଯାଶିୟ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ େହେଲ। େଯାଶିୟଙ୍କ ପରି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନ କରିବାର େକୗଣସ ିରାଜା ନ ଥିେଲ। ଏପରି େକୗଣସ ିରାଜା ତାଙ୍କ
ପୂବର୍ରୁ ନ ଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କ ପେର େକହ ିେସପରି େହେଲ ନାହିଁ।

26 କିନୁ୍ତ ମନଃଶି େଯଉଁସବୁ ବରିକି୍ତଜନକ କି୍ରୟାଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିଥିେଲ, େସଥି ସକାେଶ ଯିହୁଦା ପ୍ରତକୂିଳେର ତାଙ୍କର େଯଉଁ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିପ୍ରଚଣ୍ତ ମହାେକାପରୁ ବରିତ
େହେଲ ନାହିଁ। 27 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯିହୁଦାକୁ ଅପସାରଣ କରିବ,ି
େଯଭଳି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େମାର ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅପସାରଣ କରିଛ।ି ମୁଁ େମାର
ମେନାନୀତ ସହର ଯିରୁଶାଲମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ।ି” ମୁଁ େଯଉଁ ମନି୍ଦର
ବଷିୟେର କହଥିିଲ,ି ‘େମାର ନାମ େସଠାେର ରହବି।’

28 େଯାଶିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର କି୍ରୟା ଯିହୁଦା
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି

େଯାଶିୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

29 େଯାଶିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ମିଶରର ରାଜା ଫାେରା-ନେଖାଶୂରୀୟ
ରାଜା ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଫରାତ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
େଯାଶିୟ ଫାେରା ସହତି ମଗିେଦ୍ଦା ନକିଟେର େଭଟବିାକୁ ଗେଲ।
େସହଠିାେର ଫାେରା େଯାଶିୟଙୁ୍କ େଦଖି ବଧକେଲ। 30 ଏହା ପେର
େଯାଶିୟଙ୍କ େସବକମାେନ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ େଗାଟଏି ରଥେର
ମଗିେଦ୍ଦାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣ ିତାଙ୍କ ନଜି କବରସ୍ଥାନେର କବର େଦେଲ।
ଏହା ପେର େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସଙୁ୍କ

େନଇ ତାହାଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ।

ଯିେହାୟାହସ୍ ଯିହୁଦାେର ରାଜା ହୁଅନି୍ତ

31 ଯିେହାୟାହସ୍ େଯେତେବେଳ ରାଜା େହେଲ େସେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ
େତଇଶ୍ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ତନି ିମାସ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ହମୁଟଲ୍, େସ ଲବି୍ନା ନବିାସୀ ଯିରିମିୟର କନ୍ୟା
ଥିେଲ। 32 େସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି କୁକମର୍ କେଲ, ଯାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ଥିଲା।

33 ଫାେରା-ନେଖା ଯିେହାୟାହସଙୁ୍କ ହମାତ୍ େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାେର ବନ୍ଦୀ
କରି ରଖିେଲ। େତଣୁ େସ ଆଉ ଯିରୁଶାଲମେର ଶାସନ କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। ପୁଣ ିଫାେରା-ନେଖା ଯିହୁଦା େଦଶ ଉପେର 100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ
ଏକ ତାଳନ୍ତ ସୁନା କର ଧାଯର୍୍ୟ କେଲ।

34 ତହୁଁ ଫାେରା-ନେଖା େଯାଶିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍ ଯିଏ
େଯାଶିୟଙ୍କର ସ୍ଥାନେର ନୂଆ ରାଜା ପଦେର େଘାଷଣା କେଲ, େସ ତାଙ୍କର
ନାମ ଯିେହାଯାକୀମ୍ ରଖିଲା। କିନୁ୍ତ ଯିେହାୟାହସଙୁ୍କ େସ ମିଶରକୁ
େନଇଗେଲ ଓ େସହଠିାେର ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା। 35 ଯିେହାୟାକୀମ୍
ଫାେରାକୁ େସହସିବୁ ସୁନା ଓ ରୂପା େଦେଲ ମାତ୍ର ଫାେରା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସହ ିେରୗପ୍ୟ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଦବା ନମିିତ୍ତ େସ େଦଶବାସୀଙ୍କ ଉପେର କର
ବସାଇେଲ। େସ ଫାେରାଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ନରୂିପିତ କର ଅନୁସାେର
େଦଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ େସହ ିରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦାୟ କେଲ।

36 ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯେତେବେଳ ରାଜା େହେଲ େସେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ
ପଚଶି୍ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସବୀଦା ଓ େସ ରୂମା ନବିାସୀ ପଦାୟର କନ୍ୟା
ଥିେଲ। 37 ଏହ ିଯିେହାୟାକୀମ୍ ସମାନ ତାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍େର ଲପି୍ତ େହେଲ।
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ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଯିହୁଦା ଆଗମନ

ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର, ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିହୁଦା ଓ ଯିେହାୟାକୀମଙୁ୍କ ତନି ିବଷର୍ ଧରି
ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ତା’ପେର େସ ତାଙୁ୍କ ଅମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର

ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ। 2 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାୟାକୀମଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କଲ୍ଦୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ, ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ, େମାୟାବୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ େପ୍ରରଣ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା କହଥିିେଲ, େସହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଯିହୁଦାକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ।

3 ମନଃଶିର ପାପ କମର୍ େଯାଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାେର ଏହ ିଘଟଣାସବୁ
ଘଟବିାକୁ େଦେଲ। ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂେରଇ
େଦେଲ। 4 କାରଣ ମନଃଶି ବହୁ ନରିୀହ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକରି
େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ଯିରୁଶାଲମକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
େସହ ିପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ।

5 ଏହ ିଯିେହାୟାକୀମଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା
ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଛ।ି 6

ଯିେହାୟାକୀମଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କବର
େନେଲ। ତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

7 ବାବଲିର ରାଜା ମିଶରର ନଦୀଠାରୁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବତ୍ତିର୍
ସମସ୍ତ େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ। ଏହ ିେଦଶ ପୂବର୍ରୁ ମିଶର ଅଧୀନେର
ଥିଲା। େତଣୁ ମିଶରର ରାଜା ପୂନବର୍ାର ମିଶର ଛାଡ଼ ିଆସେିଲ ନାହିଁ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ଅଧିକାର

8 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ
କେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ମାତ୍ର ତନି ିମାସ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ
ନାମ ନହୁଷ୍ଟା ଓ େସ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ ଇଲ୍ନାଥନ୍ର କନ୍ୟା। 9

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ମାନ
କେଲ।

10 େସହ ିସମୟେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆସ ିତାଙୁ୍କ ଅବେରାଧ କେଲ। 11 ତା’ପେର ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଅବେରାଧ େହାଇଥିବା ନଗରେର ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 12 େତଣୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍,
ତାଙ୍କର ମାତା, ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ, ତାଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ ଓ ତାଙ୍କର
ନପୁଂସକମାେନ ବାବଲି ରାଜାଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଗେଲ। ମାତ୍ର ବାବଲିର ରାଜା
ଯିେହାୟାଖୀନଙୁ୍କ ଧରି ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀରୂେପ େନେଲ। ଏହା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ
ଅଷ୍ଟମ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଘଟଥିିଲା।

13 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ଧନ େନଇଗେଲ। େସ ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତଆିରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି କାଟି
ପକାଇେଲ। ଏସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଘଟଲିା।

14 ଆଉ େସ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ, ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଓ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏପରି 10,000 େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ।
ଆଉ େସ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପ ୀ ଓ କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ େକବଳ
େଦଶେର ନତିାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ େକହ ିରହେିଲ ନାହିଁ।
15 ପୁଣ ିନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିେହାୟାଖୀନଙୁ୍କ, ତାଙ୍କ ମାତାଙୁ୍କ, ତାଙ୍କ
ପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ, ତାଙ୍କର ନପୁଂସକମାନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବନ୍ଦୀ କରି ଯିରୁଶାଲମରୁ ବାବଲିକୁ େନଇ ଗେଲ। 16 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ
7000 ବଳବାନ େସୖନକି ଓ 1000 ଶିଳ୍ପ ୀ ଓ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରି ଯିରୁଶାଲମରୁ େନଇଗଲା। ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନକି
ଥିେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ େଯାଗ୍ୟ ଥିେଲ।

ରାଜା ସଦିକିିୟ

17 ପୁଣ ିବାବଲିର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ର ମାମୁଁ ମତ୍ତନୟିଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ପଦେର ରାଜା କେଲ ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇ ସଦିକିିୟ ରଖିେଲ। 18

ସଦିକିିୟ ଶାସନ କଲା େବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ଏେକାଇଶ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। େସ
ଏଗାର ବଷର୍ ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହମୂଟଲ
ଓ େସ ଲବି୍ନା ନବିାସୀ ଯିରିମିୟର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 19 ସଦିକିିୟ
ଯିେହାୟାଖୀନଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ମାନ କେଲ। 20

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦା ପ୍ରତ ିଏେତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ େଯ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଦୂେରଇ େଦେଲ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦିକିିୟ ଶାସନର ଅବସାନ

ସଦିକିିୟ ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହୀ କେଲ।
ଅନନ୍ତର ସଦିକିିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବଷର୍େର ଦଶମ ମାସର
ଦଶମ ଦନିେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିଲ

ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅବେରାଧ କେଲ ଓ ତା’ର ଗ୍ଭରିପାଖେର େସୖନ୍ୟ
କତୃ୍ତକର୍ ଅବେରାଧ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 2 େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
ସଦିକିିୟ ରାଜାଙ୍କ ଏକାଦଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଅବେରାଧ କରି େଘରି ରଖିେଲ। 3 ନଗରେର ଭୟଙ୍କର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଲିା।
ଚତୁଥର୍ ମାସର ନବମ ଦନିେର ନଗରେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାେର
ବଢ଼ଗି୍ଭଲଲିା। େତଣୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ମିଳିଲା ନାହିଁ।

4 ସବର୍େଶଷେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଏକ ସ୍ଥାନ
ଭଗ୍ନ କେଲ। େସହ ିରାତି୍ରେର ରାଜା ସଦିକିିୟ ଓ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧାଗଣ
ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟ ିପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ ଫାଟକ େଦଇ
ପଳାଇେଲ। େଯେତେବେଳ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େବଢ଼ି
ରହଥିିେଲ। ପୁଣ ିରାଜା ଆରବା ପଥ େଦଇ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 5 ତହୁଁ
କଲ୍ଦୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରି ଯିରୀେହା ପଦାେର
ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ। େଯେତେବେଳ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ପଳାୟନ କେଲ।

6 ତା’ପେର େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଧରି ରିବ୍ଲାେର ଥିବା ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ େନେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। 7

େସମାେନ ସଦିକିିୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଧ କେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ସଦିକିିୟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ ିପକାଇେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ
ଶୃଙ୍ଖଳେର ବାନି୍ଧ ବାବଲିକୁ େନଇ ଗେଲ।

ଯିରୁଶାଲମର ଧ୍ୱଂସ

8 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଉନବଂିଶ ବଷର୍େର ପଞ୍ଚମ ମାସର ସପ୍ତମ
ଦନିେର ବାବଲି ରାଜାର ଦାସ ନବୂସର୍ଦନ୍ ଉତ୍ତମ େଯାଦ୍ଧାବଗର୍ର
େସନାପତ ିରୂେପ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଲିା। 9 ନବୂସର୍ଦନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦର, ରାଜଗହୃ, ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ଗହୃ ଓ ଏପରିକି ବୃହତ୍ ଗହୃ
ଗଡୁ଼କୁି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କଲା।

10 ନବୂସର୍ଦନଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। 11 ତା’ପେର
ନବୂସର୍ଦନ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଆତ୍ମସମପର୍ଣ କରିବାକୁ ଆସଥିିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ ଗେଲ। 12 େସ େକବଳ ଦରିଦ୍ରତମ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଗଲା କାରଣ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶସ୍ୟର ଯତ୍ନ େନେବ।

13 ବାବଲିର େସୖନ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଥିବା ସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ
ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ େବୖଠିକି ସବୁ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର
ରୂପ ଦ୍ୱ ୀପ ପାତ୍ର ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି ତହିଁେର ଥିବା ପିତ୍ତଳକୁ ବାବଲିକୁ
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େନଇଗେଲ। 14 ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବ୍ୟବହୃତ ହାଣି୍ତ,
କରଚୁଲ,ି କତୁରି, ଚମସ ସଜାପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହା
ମନି୍ଦରର େସବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର େହାଇଥିଲା, େସମାେନ େନଇ ଗେଲ।
15 ପୁଣ ିନବୂସର୍ଦନ୍ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, କୁଣ୍ତସବୁ, ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା ତାକୁ
ସୁନା କରି ଓ ଯାହା ରୂପାର ଥିଲା ତାକୁ ରୂପାର କରି େନଇଗଲା। 16

ନବୂସର୍ଦନ୍ େନଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗଡୁ଼କି େହଲା, ଯଥା: ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର
ପିତ୍ତଳର ଦୁଇସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଠ ହାତ ଉଚ୍ଚର ଥିଲା ଓ ତା’
ଉପେର ଥିବା ତନି ିହାତର ଉଚ୍ଚ ପିତ୍ତଳ ମୁଣ୍ତାଳି। ସବର୍ ଉପେର ଜାଲକିମର୍
ଓ ଡ଼ାଳିମ୍ୱାକୃତ ିଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସମାନ ଆକୃତ ିଓ ସମାନ ପ୍ରକାରର
ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପାଇଁ ଶେଲାମନ ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟ ପିତ୍ତଳେର
ତଆିରି କରିଥିେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ବହୁତ ଭାରି
ଓ ଓଜନ ଥିଲା।

ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀରୂେପ ନୀତ

18 ପୁଣ ିନବୂସର୍ଦନ୍ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସରାୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯାଜକ
ସଫିନୟି ଓ ତନି ିଜଣ ଦ୍ୱ ାରପାଳଙୁ୍କ େନଇ ଗଲା।

19 େସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀପରି ନଆିଗେଲ। ଏକ ନପୁଂସକକୁ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର
େଦଖାଶୁଣା, ରାଜାଙ୍କର ଉପେଦଶଗଣ, େସନାର େସନାପତରି ସଚବି, ଯିଏ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣବିାର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କରୁ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବାଛବିା ଏବଂ ଷାଠିଏ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ସହରେର
ମଣେିଲ।

20 ତା’ପେର ନବୂସର୍ଦନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ହମାତର ରିବ୍ଲାେର ଥିବା
ବାବଲି୍ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। ବାବଲିର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ େସହି
ରିବ୍ଲାେର ବଧ କେଲ। ଏହରୂିେପ ଯିହୁଦା ଆପଣା େଦଶରୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ନୀତ େହାଲା।

ଯିହୁଦାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଦଲିୟ

22 ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର କିଛ ିେଲାକ ଯିହୁଦାେର ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାଫନର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର

ଗଦଲୟି ଥିଲା, ବାବଲିର ରାଜା ଗଦଲୟିକୁ ଯିହୁଦାର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ରୂେପ
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

23 ଏହା ପେର ବାବଲିର ରାଜା ଗଦଲୟିକୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ା କରିଅଛି
େବାଲ ିଶୁଣ ିେସନାପତଗିଣ ଓ େସମାନଙ୍କ େଲାକମାେନ ଯଥା: ନଥନୟିର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍, ନାେଟାଫାତୀୟଠାରୁ
ତନ୍ହୂମତର ପୁତ୍ର ସରାୟ, ମାଖାତୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୟି ଓ େସମାନଙ୍କର
େଲାକମାେନ ମିସ୍ପାର ଗଦଲୟି ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 24 ତହୁଁ ଗଦଲୟି
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଓ େସମାନଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ
କରନି୍ତ , “ବାବଲିର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହଠିାେର ରହି
ବାବଲି ରାଜାର େସବା କର। ତା’ପେର ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମଙ୍ଗଳ
େହବ।”

25 ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ମାସେର ରାଜବଂଶ ଜାତ ଇଲୀଶାମାର େପୗତ୍ର
ନଥନୟିର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଯିଏ ରାଜା ପରିବାରରୁ ଥିେଲ। େସ ଓ
ତାଙ୍କର ଦଶ ଜଣ ସଙ୍ଗୀ ଗଦଲୀୟକୁ, ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ମିସ୍ପାେର
ଥିବା କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 26 ତା’ପେର ସମସ୍ତ େସନାପତଗିଣ
ଓ େଛାଟ ବଡ଼ ସବୁ େଲାକ ମିଶରକୁ ପଳାଇେଲ। କାରଣ େସମାେନ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ।

27 ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନଙ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସଇଁତରିିଶ୍
ବଷର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସେର, ମାସର ସତାଇଶ୍ ଦନିେର ବାବଲି ରାଜା ଇବଲି-
ମେରାଦକ୍। େସ ରାଜତ୍ୱ  ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଷର୍େର ବନ୍ଦୀରୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାଖୀନଙୁ୍କ ବାହାର କେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ତାଙୁ୍କ ଅଧିକ
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନେର ବସବିାକୁ େଦେଲ। ତାହା ବାବେିଲାନେର ତାଙ୍କ ସହତି
ଏପରି ଥିଲା। 28 ଇବଲି-ମେରାଦକ୍ ଯିେହାୟାଖୀନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୟାଳୁ ଥିେଲ। େସ ବାବଲିେର ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ
ଆସନଠାରୁ େସ ଯିେହାୟାଖୀନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ େଦଇଥିେଲ। 29 ଇବଲି-
ମେରାଦକ୍ ଯିେହାୟାଖୀନଙ୍କ କାରାଗାର େପାଷାକ ବଦଳାଇ େଦଇଥିେଲ ଓ
େସ ପ୍ରତଦିନି ତାଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି େମଜେର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ େଭାଜନ
କେଲ। 30 େତଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତଦିନି। ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ େଭାଜନ ଇବଲି-ମେରାଦକ୍ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯିେହାୟାଖୀନଙୁ୍କ
ଦଆିଗଲା।
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1

ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ

ଆଦମଙ୍କଠାରୁ େନାହଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ଇତହିାସ

ଆଦମ, େଶଥ, ଈେନାଶ, କୟିନାନ, ମହଲେଲଲ, େଯରଦ,
ହେନାକ, ମଥୁେଶଲହ, େଲମକ, େନାହ।
4 େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା େଶମ, ହାମ,

େଯଫତ୍।

େଯଫତ୍ଙ୍କର ବଂଶଧର

5 େଯଫତ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େଗାମର, ମାେଗାଗ, ମାଦୟ,
ଯବନ, ତୁବଲ, େମଶକ୍ ଓ ତୀରସ୍।
6 େଗାମରର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଅସି୍କନସ୍, ଦୀଫତ୍ ଓ େତାଗମର୍।
7 ଯବନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଇଲୀଶା, ତଶର୍ୀଶ୍, କିତ୍ତୀମ୍ ଓ
େରାଦାନମି୍।

ହାମରଙ୍କ ବଂଶଧର

8 ହାମର ସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ: କୂଶ୍ (ଇଥିଓପିଆ) ଓ ମିଶର, ପୂଟ୍ ଓ
କିଣାନ।
9 ପୁଣ ିକୂଶଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ସବା, ହବୀଲା, ସପ୍ତା, ରୟମା ଓ
ସପ୍ତକା।
ରୟମାର ସନ୍ତାନମାେନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ୍।
10 କୂଶ୍ଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନେିମ୍ରାଦ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ
ବୃଦି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା େହବାକୁ
ଲାଗିଲା।
11 ମିଶ୍ରୟୀମ (ମିଶର), ଲୂଦୀୟ, ଅନାମୀୟ, ଲହାବୀୟ ଓ
ନପ୍ତୂହୀୟମାନଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। 12 ପେଥ୍ରାଷୀୟ, କସ୍ଲୁହୀୟ ଓ
(ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ କସ୍ଲୁହରୁ ଆସେିଲ) କେପ୍ତାରୀୟ।
13 କିଣାନ ସୀେଦାନର ପିତା ଥିଲା। ସୀେଦାନ ତାହାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ
ଥିଲା। କିଣାନ ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କର 14 ଯିବୂଷୀୟ, ଇେମାରୀୟ,
ଗିଗର୍ାଶୀୟ; 15 ହବି୍ବୀୟ, ଅକର୍ୀୟ, ସୀନୀୟ; 16 ଅବର୍ଦୀୟ,
ସମାରୀୟ ଓ ହମାତୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିତା ଥିେଲ।

େଶମଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

17 େଶମଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଥିେଲ: ଏଲମ୍, ଅଶୂର, ଅଫର୍କ୍ଷଦ, ଲୁଦ୍,
ଅରାମ। ଅରାମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଊସ୍, ହୂଲ, େଗଥର ଓ
େମଶକ୍।
18 ଅଫର୍କ୍ଷଦ, େଶଲହଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। େଶଲହ ଏବରଙ୍କ ପିତା
ଥିଲା।
19 ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଜଣକର ନାମ ଥିଲା େପଲଗ୍; କାରଣ
ତାହାର ଜନ୍ମ  ସମୟେର ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭାଷାର
ପ୍ରେଭଦ ଜନି୍ମ ତ ଥିଲା। ଯକ୍ତନ୍ େପଲଗ୍ଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। 20 ଏହି
ଯକ୍ତନ୍, ଅଲ୍େମାଦଦ, େଶଲଫ୍, ହତ୍ସର୍ମାବତ୍, େଯରହ 21

ହେଦାରାମ୍, ଉସଲ, ଦକି୍ଲ ା, 22 ଓବଲ, ଅବୀମାେୟଲ, ଶିବା, 23

ଓଫୀର, ହବୀଲା, େଯାବବଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ
ଯକ୍ତନର ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ।

24 େଶମଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ ଥିେଲ: େଶମ, ଅଫର୍କ୍ଷଦ, େଶଲହ;
25 ଏବର, େପଲଗ୍, ରିୟ; 26 ସରୁଗ୍, ନାେହାର, େତରହ, 27

ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଅବ୍ର ହାମ େବାଲ ିକୁହାଯାଉଥିଲା।

ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପରିବାର

28 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଇସ୍ହାକ ଓ ଇଶ୍ମାେୟଲ। 29

େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ ଏହପିରି ଥିେଲ:
ଇଶ୍ମାେୟଲର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ନାବାେୟାତ୍। ଇଶ୍ମାେୟଲଙ୍କର
ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େକଦାର, ଅଦ୍େବଲ୍, ମିବ୍ସମ୍, 30 ମିଶ୍ମ,
ଦୁମା, ମସା; ହଦଦ୍, େତମା, ଯିଟୂର, ନାଫୀଶ୍ ଓ େକଦମା। 31

ଏସମେସ୍ତ ଇଶ୍ମାେୟଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ।
32 କଟୂରା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଜେଣ ଦାସୀ ଥିେଲ। େସ ସମି୍ରନ୍, ଯକ୍ଷନ୍,
ମଦାନ୍, ମିଦୟିନ୍, ଯିଶ୍ବକ୍, ଓ ଶୂହକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ।
ଯକ୍ଷନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଶିବା ଓ ଦଦାନ୍।
33 ମିଦୟିନର ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ: ଐଫା, ଏଫର, ହେନାକ, ଅବୀଦ,
ଇଲଦାୟା।
ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ କଟୂରାର ବଂଶଧର ଥିେଲ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ବଂଶଧର

34 ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। େସହ ିଇସ୍ହାକଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଏେଷୗ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ।
35 ଏେଷୗର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଇଲୀଫସ୍, ରୂେୟଲ, ଯିୟସ୍, ଯାଲମ୍
ଓ େକାରହ।
36 ଇଲୀଫସ୍ର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େତୖମନ, ଓମାର, ସଫୀ, ଗୟିତମ
ଓ କନସ୍। ଇଲୀଫସ୍ ଓ ତମି୍ନଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତା’ର ନାମ
ଅମାେଲକ।
37 ରୂେୟଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ନହତ୍, େସରହ, ଶମ୍ମ ଓ ମିସା।

େସୟୀରରୁ ଆଗତ ଇେଦାମୀୟ

38 େସୟୀରର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େଲାଟନ୍, େଶାବଲ୍, ସବିେିୟାନ୍,
ଅନା, ଦେିଶାନ୍, ଏତ୍ସର ଓ ଦୀଶନ୍।
39 େଲାଟନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େହାରି ଓ େହାମମ୍। େଲାଟନର
ତମି୍ନା ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ଭଗିନୀ ଥିେଲ।
40 େଶାବଲର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଅଲୟିନ୍, ମାନହତ୍, ଏବଲ; ଶଫୀ
ଓ ଓନମ୍।
ସବିେିୟାନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଅୟା ଓ ଅନା।
41 ଅନାର ପୁତ୍ର ଦେିଶାନ୍।
ଆଉ ଦେିଶାନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ହମ୍ରଣ, ଇଶ୍ବନ୍, ଯିଥ୍ରନ୍ ଓ
କରାଣ।
42 ଏତ୍ସରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ବଲି୍ହନ୍, ସାବନ୍ ଓ ଯାକନ୍।
ଦୀଶନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଊସ୍ ଓ ଅରାଣ।
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ଏେଦାମର ରାଜାଗଣ

43 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଗଣଙ୍କର ବହୁ ପୂବର୍ରୁ ଇେଦାମର ରାଜାମାେନ
ଥିେଲ। ଇେଦାମର ରାଜାଗଣଙ୍କର ନାମ ଏହପିରି ଥିଲା:
ବେିୟାରଙ୍କର ପୁତ୍ର େବଲା ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିେଲ। େବଲାଙ୍କର ନଗରର
ନାମ ଥିଲା, ଦନି୍ହାବା।
44 େବଲାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ, େସରହଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାବବ୍ ନୂତନ
ରାଜା େହେଲ। େଯାବବ୍ ବସ୍ରାରୁ ଆସଥିିେଲ।
45 େଯାବବ୍ଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର େଦବାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ।
ହୂଶମ୍ େତୖମାନୀୟମାନଙ୍କର େଦଶରୁ ଆସଥିିେଲ।
46 ହୂଶମ୍ଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ହଦଦ୍ ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। େସ
େମାୟାବ େଦଶେର ମିଦୟିନୀୟଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। ତାଙ୍କ ନଗରର ନାମ
ଥିଲା ଅବୀତ୍।
47 ହଦଦଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ସମ୍ଳ ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। ଏହ ିସମ୍ଳ
ମେସ୍ରକାରୁ ଆସଥିିେଲ।
48 ସମ୍ଳଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର େଶୗଲ୍ ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। େଶୗଲ୍ ଫରାତ୍
ନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ରେହାେବାତରୁ ଆସଥିିେଲ।
49 େଶୗଲଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଅକ୍େବାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଲ୍ହାନନ୍ ନୂତନ
ରାଜା େହେଲ।
50 ବାଲ୍ହାନନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ହଦଦ୍ ନୂତନ ରାଜା େହେଲ।
ହଦଦଙ୍କର ନଗରର ନାମ ଥିଲା ପାୟୀ। ହଦଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା
ମେହଟେବଲ୍। ମେହଟେବଲ୍ ମେଟ୍ରଦରଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିେଲ। ମେଟ୍ରଦର
େମଷାହବଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 51 ତା’ପେର ହଦଦଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ
ଘଟଲିା।
ଇେଦାମର େନତାମାେନ ଥିେଲ ତମି୍ନ, ଅଲୟିା, ଯିେଥତ୍ 52

ଅହଲୀବାମା, ଏଲା, ପୀେନାନ୍, 53 କନସ, େତୖମନ, ମିବ୍ସର, 54

ମଗ୍ଦୀେୟଲ ଓ ଈରମ୍। ଏହା ହିଁ ଇେଦାମଙ୍କର େନତାମାନଙ୍କର ତାଲକିା
ଅେଟ।

ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ

ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ରୁେବନ୍, ଶିମିେୟାନ, େଲବୀ,
ଯିହୁଦା, ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ 2 ଦାନ୍, େଯାେଷଫ, ବନି୍ୟାମୀନ,
ନପ୍ତାଲ,ି ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର,

ଯିହୁଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ

3 ଯିହୁଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଏର୍, ଓନନ୍ ଓ େଶଲା।
େସମାନଙ୍କର ମାତା ବତ୍ଶୂୟା କିଣାନ୍ େଦଶରୁ ଆଗତା ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, ଯିହୁଦାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଏର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ମନ୍ଦ ଥିଲା। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କେଲ। 4 ଯିହୁଦାଙ୍କର
ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମର େପରସ ଓ େସରହଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଲା। ଏହପିରି
ଯିହୁଦାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
5 େପରସଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ହେିଷ୍ରାଣ୍, ଓ ହାମୂଲ।
6 େସରହଙ୍କର ପାଞ୍ଚପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସମିି୍ର,
ଏଥନ୍, େହମନ୍, କଲ୍େକାଲ୍ ଓ େଦରା।
7 ସମିି୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ କାମିର୍। କାମିର୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଆଖାର । ଏହି
ଆଖାର ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବପିଦକୁ ଡ଼ାକି ଆଣଥିିେଲ ଯିଏ
କି ଆଖର ଯୁଦ୍ଧେର ପାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ନଜି ପାଖେର ରଖିଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ େସ େସହ ିବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଇ େଦବାର ଥିଲା।
8 ଏଥନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅସରିୟା।
9 ହେିଷ୍ରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଯିରହେମଲ, ରାମ୍ ଓ କାଲୁବାୟ।

ରାମ୍ର ବଂଶଧରଗଣ

10 ରାମ୍ ଅମ୍ମୀନାଦବଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ ଓ ଅମ୍ମୀନାଦବ ଯିହୁଦାର
ପରିବାରବଗର୍ର ମୁଖ୍ୟ ନହେଶାନଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। 11 ନହେଶାନ
ସଲ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ସଲ୍ମା େବାୟାଜଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 12

େବାୟାଜ ଓେବଦଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଓେବଦ ଯିଶୀଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।
13 ଯିଶୀ ଇଲୟିାବଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଇଲୟିାବ ଯିଶୀଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିଶୀଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅବନିାଦବ, ତାଙ୍କର
ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶମ୍ମ। 14 ନଥେନଲ ଯିଶୀଙ୍କର ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଯିଶୀଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ରଦ୍ଦୟ। 15 ଓତ୍ସମ ଯିଶୀଙ୍କର
ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓ ଦାଉଦ ଥିେଲ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର। େସମାନଙ୍କର
ଭଉଣୀମାେନ ଥିେଲ ସରୁୟା ଓ ଅବୀଗଲ। 16 ସରୁୟାର ତନି ିପୁତ୍ର
ଥିେଲ ଅବୀଶୟ, େଯାୟାବ ଓ ଅସାେହଲ୍। 17 ଅବୀଗଲ ଅମାସାର
ମାତା ଥିେଲ। ଅମାସାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ େଯଥର। ଏହ ିେଯଥର୍
ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସଥିିଲା।

କାେଲବଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

18 କାେଲବ୍ ହେିଷ୍ରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। କାେଲବଙ୍କର ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ
ଅସୂବାରଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ। ଅସୂବାର ଯିରୀେୟାତର
କନ୍ୟା ଥିେଲ। ଅସୂବାରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େଯଶର, େଶାବବ୍ ଓ
ଅେଦର୍ାନ। 19 ଅସୁବାରଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର କାେଲବ ଇଫ୍ର ାଥାଙୁ୍କ ବବିାହ
କେଲ। କାେଲବ ଓ ଇଫ୍ର ାଥାଙ୍କର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର େହଲା। େସମାେନ
ତାହାର ନାମ ହୂର େଦେଲ। 20 ହୂର ଊରିଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଊରି
ବତ୍ସେଲଲଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।
21 ପେର, ହେିଷ୍ରାଣ ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବୟସେର ମାଖୀରଙ୍କର ଝଅିକୁ
ବବିାହ କେଲ। ମାଖୀର ଗିଲୟିଦଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ହେିଷ୍ରାଣ ମାଖୀରଙ୍କ
ଝଅି ସହତି ସହବାସ କେଲ ଓ େସ ସଗବୂଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। 22

ସଗବୂ ଯାୟୀରଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଗିଲୟିଦ େଦଶେର ଯାୟୀରଙ୍କର
େତଇଶ୍ େଗାଟ ିସହର ଥିଲା, 23 କିନୁ୍ତ ଗଶୂର ଓ ଅରାମ୍ ଯାୟୀରଙ୍କର
ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କୁି େନଇଗେଲ। େସଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର କନାତ୍ ଓ ତା’ ଗ୍ଭରିପେଟ
େଛାଟ େଛାଟ ସହରଗଡୁ଼କି ଥିଲା। ସମୁଦାୟ ଷାଠିଏଟ ିସହର ଥିଲା।
ଗିଲୟିଦଙ୍କର ପିତା ମାଖୀରଙ୍କର ଏହସିବୁ ସହର ଥିଲା।
24 ହେିଷ୍ରାଣ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲାପେର, କାେଲବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଫ୍ର ାଥା ଏକ
ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। (ହେିଷ୍ରାଣର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଅବୟିାହ) େସହ ିପୁତ୍ରର
ନାମ ଦଆିଗଲା ଅସ୍ହୂର। ଅସ୍ହୂର ତେକାୟ ସହର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିଥିେଲ।

ଯିରହେମଲଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

25 ଯିରହେମଲ ହେିଷ୍ରାଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିରହେମଲଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ରାମ୍, ବୁନା, ଓରଣ, ଓତ୍ସମ ଓ ଅହୟି। ରାମ୍
ଯିରହେମଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 26 ଯିରହେମଲଙ୍କର ଅଟାରା
ନାମେର ଆଉ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ। ଏହ ିଅଟାରା, ଓନମର ମାତା ଥିେଲ।
27 ଯିରହେମଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଅରାମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ମାଷ୍,
ଯାମୀନ ଓ ଏକର।
28 ଓନମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଶମ୍ମୟ ଓ ଯାଦା। ଶମ୍ମୟଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ନାଦବ ଓ ଅବୀଶୂର।
29 ଅବୀଶୂରଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା: ଅବୀହୟୀଲ୍। େସମାନଙ୍କର
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସହ ିପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା: ଅହବାନ୍ ଓ
େମାଲୀଦ୍।
30 ନାଦବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େସଲଦ୍ ଓ ଅପ୍ପୟିମ। େସଲଦ୍
ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିେଲ।
31 ଯିଶୟି ଅପ୍ପୟିମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିଶୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ:
େଶଶନ୍। େଶଶନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ: ଅହଲୟ।
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32 ଯାଦା ଶମ୍ମୟଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। ଯାଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ:
େଯଥର, େଯାନାଥନ। େଯଥର ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
33 େଯାନାଥନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େପଲତ୍ ଓ ସାସା। ଏହା
ଯିରହେମଲଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ତାଲକିା ଅେଟ।
34 େଶଶନଙ୍କର େକୗଣସ ିପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର େକବଳ
କନ୍ୟାମାେନ ଥିେଲ। େଶଶନଙ୍କର ଯାହର୍ା ନାମେର ଜେଣ ମିଶରୀୟ
କ୍ର ୀତଦାସ ଥିଲା। 35 େଶଶନ୍ ନଜି ଝଅିକୁ ଯାହର୍ା ସହତି ବବିାହ
େଦେଲ। େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଟଏି ଜନ୍ମ  େହଲା। ତାହାର ନାମ ଥିଲା:
ଅତ୍ତୟ।
36 ଅତ୍ତୟ ନାଥନଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ନାଥନ ସାବଦକ୍ର ପିତା ଥିେଲ।
37 ସାବଦକ୍ ଇଫ୍ଲଲଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଇଫ୍ଲଲ ଓେବଦଙ୍କର ପିତା
ଥିେଲ। 38 ଓେବଦ େଯହୂଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। େଯହୂ ଅସରିୟଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ। 39 ଅସରିୟ େହେଲସଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। େହଲସ୍
ଇଲୀୟାସାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 40 ଇଲୀୟାସା ସସିମୟଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।
ସସିମୟ ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। 41 ଶଲୁ୍ଲମ୍ ଯିକମିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ
ଏବଂ ଯିକମିୟ ଇଲୀଶାମାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।

କାେଲବଙ୍କର ପରିବାର

42 କାେଲବ୍ ଯିରହେମଲଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। କାେଲବଙ୍କର େକେତାଟି
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ େମଶା। େମଶା ସୀଫ୍ଙ୍କର ପିତା
ଥିେଲ। କାେଲବଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମାେରଶା ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କ
ପିତା ଥିେଲ।
43 ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େକାରହ, ତପୂହ, େରକମ୍ ଓ
େଶମା। 44 େଶମା ରହମ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ରହମ୍ ଯକର୍ୀୟମଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ। େରକମ୍ ଶମ୍ମୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 45 ଶମ୍ମୟ ମାେୟାନଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମାେୟାନ୍ େବୖଥ୍-ସୂରଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।
46 କାେଲବଙ୍କର ଦାସୀର ନାମ ଥିଲା ଐଫା। ଐଫା ହାରଣ,
େମାତ୍ସା ଓ ଗାେସସଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ। ହାରଣ ଗାେସସଙ୍କର ପିତା
ଥିେଲ।
47 େଯହଦୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େରଗମ୍, େଯାଥମ୍, େଗଶନ୍,
େପଲଟ, ଐଫା ଓ ଶାଫ୍।
48 ମାଖା ନାମ୍ନୀ କାେଲବଙ୍କର ଆଉ ଜେଣ ଦାସୀ ଥିେଲ। ମାଖା
େଶବର ଓ ତହିର୍ନଃଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ। 49 ମାଖା ଶାଫ ଓ ଶିବାଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ମାତା ଥିେଲ। ଶାଫ ମଦମନ୍ନ ାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଶିବା ମଗେବନାର
ଓ ଗିବୟିାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। କାେଲବଙ୍କର ଝଅି ଥିେଲ ଅକ୍ଷା।
50 ଏହା କାେଲବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଂଶମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଅେଟ।
ହୂର କାେଲବଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସ ଇଫ୍ର ାଥାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ
େହାଇଥିେଲ। ହୂରଙ୍କର ପୁତ୍ର େଶାବଲ କିରିୟତ୍-ଯିୟାରୀମ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା
ଥିେଲ। 51 ଶଲ୍ମ େବୖଥ୍େଲହମର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଓ ହାେଲଫ୍
େବୖଥ୍ଗାଦର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଥିେଲ।
52 େଶାବଲ କିରିୟତ୍-ଯିୟାରୀମର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଥିେଲ। ଏହା
େଶାବଲଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲକିା ଅେଟ। ହରାୟା,
ମନୁେହାଥର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ; 53 କିରିୟତ୍-ଯିୟାରୀମ ପରିବାର
ବଗର୍ମାେନ ଥିେଲ, ଯିତ୍ରୀୟ, ପୁଥୀୟ, ଶୂମାଥୀୟ ଓ ମିଶ୍ରାୟୀୟ।
ସରାୟୀୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲୀୟଗଣ ମିଶ୍ରାୟୀୟରୁ ଆସଥିିେଲ।
54 ଶଲୂମଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ ଥିେଲ, େବୖଥ୍େଲହମ୍ ନେଟାଫାତୀୟ,
ଅଟ୍ରତ୍େବତ୍ େଯାୟାବ, ମନେହାତୀୟର ସରାରୀୟର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ,
55 ଏବଂ ଯାେବସ୍େର ବାସ କରୁଥିବା ଲପିିକାରମାନଙ୍କର ପରିବାରସବୁ
ତରିିୟାଥୀୟ, ଶିମିୟଥୀୟ ଓ ସୁଖାଥୀୟ ଥିେଲ। ଏହ ିକୀନୀୟ
େଲାକମାେନ ହମ୍ମତରୁ ଆସଥିିେଲ। ହମ୍ମତ୍ େବଥ-େରଖାବର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା
ଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ

ଦାଉଦଙ୍କର େକେତାଟ ିପୁତ୍ର ହେିବ୍ର ାଣ ସହରେର ଜନ୍ମ
େହାଇଥିେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ ିପ୍ରକାରେର
ଥିଲା:

ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅେମ୍ନାନ୍। ଅେମ୍ନାନଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ
ଅହୀେନାୟମ। େସ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ସହରରୁ ଆସଥିିେଲ।
ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଦାନେିୟଲ। ତାଙ୍କର ମାତା ଅବୀଗଲ କାମିର୍ଲୟିାରୁ
ଆସଥିିେଲ।
2 ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅବଶାେଲାମ୍। ତାଙ୍କର ମାତା ମାଖା
ତଲ୍ମୟଙ୍କର ଝଅି ଥିେଲ। ଏହ ିତଲ୍ମୟ ଗଶୂରର ରାଜା ଥିେଲ।
ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅେଦାନୀୟ। ତାଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ ହଗୀତ୍।
3 ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶଫଟୀୟ। ତାଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ: ଅବଟିଲ୍।
ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିତି୍ରୟମ। ତାଙ୍କର ମାତା ଇଗ୍ଲା, ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ
ଥିେଲ।

4 ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣେର ଥିବା ସମୟେର ଏହ ିଛଅ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ
େହାଇଥିେଲ।
ଦାଉଦ େସଠାେର ସାତ ବଷର୍ ଓ ଛଅମାସ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ ଏବଂ

ତା’ପେର େସ େତତଶି ବଷର୍ ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 5

ଯିରୁଶାଲମେର ଦାଉଦଙ୍କର ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।
ବତ୍ଶୂୟାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ଭରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ। ବତ୍ଶୂୟା
ଅମ୍ମୀେୟଲଙ୍କ ଝଅି ଥିେଲ। ଶିମିୟ, େଶାବବ୍, ନାଥନ ଓ ଶେଲାମନ୍।
6 ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ପୁତ୍ର େହେଲ: ଯିଭର, ଇଲୀଶାମା, ଇଲୀେଫଲଟ୍,
େନାଗହ, େନଫଗ୍, ଯାଫୀୟ, ଇଲୀୟାଦା, ଇଲୀଶାମା ଓ
ଇଲୀେଫଲଟ୍। 9 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ।
ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ। ତାମର
େସମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  ପେର ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ

10 ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ରିହବୟିାମ୍ ଓ ରିହବୟିାମଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ ଅବୟି। ଅବୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଆସା। ଆସାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ଯିେହାଶାଫଟ୍। 11 ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ େଯାରାମ।
େଯାରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅହସୟି। ଅହସୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
େଯାୟାଶ୍। 12 େଯାୟାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅମତ୍ସୟି। ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅସରିୟ। ଅସରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ େଯାଥମ୍। 13

େଯାଥମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଆହସ। ଆହସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ହଜିକିୟ।
ହଜିକିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ମନଃଶି। 14 ମନଃଶିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଆେମାନ୍।
ଆେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ େଯାଶିୟ।
15 େଯାଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ:ି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍,
ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର, ଯିେହାୟାକୀମ୍, ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ସଦିକିିୟ, ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର
ଶଲୁ୍ଲମ୍।
16 ଯିେହାୟାକୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିେହାୟାଖୀନ୍, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ସଦିକିିୟ।

ବାବେିଲାନ୍ ଯିହୁଦାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପେର ଦାଉଦଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍

17 ଯିକନୟି ବାବେିଲାନ୍େର ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯିବା ପେର, ଯିକନୟିଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ତାଲକିା। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ; ଶଲ୍ଟୀେୟଲ୍,
18 ମଲ୍କୀରାମ୍, ପଦାୟ, ଶିନତ୍ସର, ଯିକମିୟ, େହାଶାମା ଓ
ନଦବୟି।
19 ପଦାୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ ଶିମିୟି।
ସରୁବ୍ବାବଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ମଶୂଲ୍ଲ ମ ଓ ହନାନୟି। ଶେଲାମୀତ
େସମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିେଲ। 20 ସରୁବ୍ବାବଲିଙ୍କର ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର
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ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହଶୂବା, ଓେହଲ, େବରିଖିୟ, ହସଦୟି
ଓ ଯୁଶବ େହଷଦ୍।
21 ହନାନୟିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ପ୍ଲଟୟି ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ଯିଶାୟାହ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ: ରଫାୟର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ଅଣ୍ଣର୍ନ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓବଦୟିର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ଶଖନୟିର।
22 ଶଖନୟିରଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ:ିଶମୟିୟ।
ଶମୟିୟଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ: ହଟୂଶ୍, ଯିଗାଲ, ବାରୀହ, ନୟିରିୟ,
େଶମାଯିହ ଓ ଶାଫଟ୍।
23 ନୟିରିୟଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ ଇଲୀେୟା-
ଐନୟ, ହଜିକିୟ ଓ ଅସ୍ରୀକାମ।
24 ଇଲୀେୟା-ଐନୟଙ୍କର ସାତ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ
େହାଦବୟି, ଇଲୀୟାଶୀବ, ପ୍ଲାୟ, ଅକ୍କବ୍, େଯାହାନନ୍, ଦଳାୟ ଓ
ଅନାନ।ି

ଯିହୁଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାରବଗର୍

ଯିହୁଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ତାଲକିା ଏହପିରି ଅେଟ।
େସମାେନ ଥିେଲ େପରସ, ହେିଷ୍ରାଣ, କମିର୍, ହୂର ଓ େଶାବଲ୍।
2 େଶାବଲ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ରାୟା। ରାୟା ଯହତଙ୍କର ପିତା

ଥିେଲ। ଯହତ୍ ଅହୂମୟ ଓ ଲହଦଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଏମାେନ
ସରିୟୀୟଙ୍କର ବଂଶଧର ଅଟନି୍ତ।
3 ଐଟମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଯିଷି୍ରେୟଲ, ଯିଶ୍ମା ଓ ଯିଦ୍ବଶ। ଆଉ
େସମାନଙ୍କର ହତସଲଲି-େପାନୀ ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥିେଲ।
4 ପନୂେୟଲ୍ ଗାେଦାରଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ ଏବଂ ଏସର ହୁଶରଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ।
ଏହ ିସମେସ୍ତ ହୂରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ। ହୂର ଇଫ୍ର ାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ ଏବଂ ଇଫ୍ର ାଥା େବୖଥ୍େଲହମର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଥିେଲ।
5 ଅସହୂର ତେକାୟଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଅସହୂରଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ
ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହଲିା ଓ ନାରା। 6 ନାରାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅହୁଷମ୍, େହଫର, େତୖମିନକିି ଓ ଅହସ୍ତରିକି।
ଅସହୂରଙ୍କଠାରୁ ନାରା ଏହ ିପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇଥିେଲ। 7

ହଲିାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େସରତ, ଯିତ୍େସାହର, ଓ ଇତ୍ନନ୍। 8

େକାଜ୍ ଆନୁବ୍, ହକ୍େକାସଙ୍କର ଓ ଅହେହଲଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଅହେହଲ
ହାରୁମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
9 ଯାେବଷ୍ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନତି େହେଲ।

ତାଙ୍କର ମାତା କହେିଲ, “ମୁଁ ତାହାର ନାମ ଯାେବଷ୍ େଦଇଅଛ,ି କାରଣ
ତାହାକୁ ଜନ୍ମ  େଦବା ସମୟେର େମାେତ ଅତଶିୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା େହାଇଥିଲା।”
10 ଯାେବଷ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ,
“ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କର। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର
େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅଧିକ େଦଶ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଦଅି। ତୁେମ୍ଭ େମାର
ପାେଶ ପାେଶ ରୁହ ଓ େମାେତ ଆଘାତ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
େତେବ େମାହର େକୗଣସ ିକଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ।” ଯାେବଷ୍ ଯାହାକିଛି
ମାଗିେଲ, ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ େସହସିବୁ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

11 କଲୂବ୍ ଶୁହଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। କଲୂବ୍ ମହୀରଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
ମହୀର ଇେଷ୍ଟାନର ପିତା ଥିେଲ। 12 ଇେଷ୍ଟାନ େବୖଥ୍ରାଫା, ପାେସହ
ଓ ତହନି୍ନଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ତହନି୍ନ  ଈର, ନାହସଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତଗଣ େରକା ନବିାସୀ ଥିେଲ।
13 କନସଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅତ୍ନୀେୟଲ ଓ ସରାୟ,
ଅତ୍ନୀେୟଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ହଥତ୍ ଓ ମିେୟାେନାଥୟ। 14

ମିେୟାେନାଥୟ ଅଫ୍ର ାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।
ଏବଂ ସରାୟ େଯାୟାବଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। େଯାୟାବ କାରିଗର
ଉପତ୍ୟକା ସହରର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଥିେଲ। ଏହ ିସହର କାରିଗର ଉପତ୍ୟକା
ନାମେର ଡ଼କାଯାଏ। େସହ ିସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀମାେନ ଏହ ିନାମ

ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ। କାରଣ ଏହାର େଲାକମାେନ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ କାରିଗର
ଥିେଲ।
15 କାେଲବ୍ ଯିଫୁନି୍ନ ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। କାେଲବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ
ଈରୁ, ଏଲା ଓ ନୟମ। ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ କନସ୍।
16 ଯିହଲେିଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ସୀଫ୍, ସୀଫା, ତୀରିୟ ଓ
ଅସାେରଲ।
17 ଏଜ୍ର ାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େଯଥର, େମରଦ, ଏଫର ଓ
ଯାେଲାନ୍। େମରଦଙ୍କର ବଥିୀୟା ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ମିଶରୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ।
େସ ଗଭର୍ଧାରଣ କେଲ ଏବଂ ମରିୟମ, ଶମ୍ମୟ ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟଙ୍କର ପିତା
ଯିଶ୍ବହଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିହୁଦୀୟ ପତ୍ନୀ େଯରଦ୍
େହବର ଓ ଯିକୂଥୀେୟଲଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େଯରଦ୍ େଗଦାରଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ। େହବର୍ େସାଖଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ ଏବଂ ଯିକୂଥୀେୟଲ
ଯିେନାହଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ। ଏହସିବୁ ପୁତ୍ର ବଥିୀୟାଙ୍କର ଥିେଲ। ବଥିୀୟା
ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। େସ େମରଦଙ୍କର ମିଶରୀୟା ପତ୍ନୀ ଥିେଲ।
19 େମରଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନହମଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିେଲ। େମରଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାେନ କିୟୀଲା ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। କିୟୀଲା ଗମର୍ୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସଥିିେଲ ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟ-ମାଖାତୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଆସଥିିେଲ। 20 ଶିେମାନର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅେମ୍ନାନ୍, ରିଣ୍ଣ,
ବନି୍ହାନନ ଓ ତୀେଲାନ।
ଯିଶୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େସାେହତ୍ ଓ ବନି୍େସାେହତ୍।
21 େଶଲା ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, େଲକାର
ପିତା ଏର ଓ ମାେରଶାଙ୍କର ପିତା ଲାଦା ଏବଂ ଏହ ିପରିବାରବଗର୍
େବଥ-ଅସେବୟେର ଥିବା କାପର୍ାସ କାଯର୍୍ୟର କତ୍ତର୍ା ଥିେଲ। 22

େଯାକୀମ ଏବଂ େକାେଷବାର େଲାେକ, େଯାୟାଶ ଓ ସାରଫ
େମାୟାବୟି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ
େବୖଥେଲହମିକୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ। ଏହ ିେଲଖାଗଡୁ଼କି ଅତ ିପ୍ରାଚୀନ
ଅେଟ। 23 େଶଲାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ମୃତି୍ତକାରୁ ବଭିନି୍ନ  ବସ୍ତୁ ନମିର୍ାଣକାରୀ
ମୃତି୍ତକାର ଥିେଲ। େସମାେନ ତନାୟିମ ଓ ଗେଦରାେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
େସମାେନ େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିେର ରହ ିରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
କରୁଥିେଲ।

ଶିମିେୟାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ

24 ଶିମିେୟାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ନମୂେୟଲ, ଯାମୀନ, ଯାରୀବ,
େସରହ ଓ େଶୗଲ। 25 େଶୗଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶଲୁ୍ଲମ। ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଥିେଲ ମିବ୍ସମ୍। ମିବ୍ସମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ମିସ୍ମ।
26 ମିସ୍ମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ହାମୁେୟଲ। ହାମୁେୟଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ସାକ୍କରୁ। ସାକ୍କରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶିମୟି। 27 ଶିମୟିଙ୍କର େଷାହଳ
ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓ ଛଅ ଜଣ କନ୍ୟା ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଶିମୟିଙ୍କର
ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନ ଥିେଲ। ଶିମୟିଙ୍କର
ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବଡ଼ ପରିବାର ନ ଥିଲା। ଯିହୁଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପରିବାରଗଡୁ଼କି ପରି େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ ବଡ଼ ନ ଥିଲା।
28 ଶିମୟିଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ େବର୍େଶବା, େମାଲାଦାର,
ହତ୍ସରସୁୟାଲ, 29 ବଲି୍ଲ ା, ଏତସମ, େତାଲଦ୍, 30 ବଥୂେୟଲ,
ହମର୍ା, ସକି୍ଳଗ, 31 େବଥ୍କମର୍ାେବାଦ, ହତ୍ସର, ସୂଷୀମ, େବୖଥବରିୀ ଓ
ସାରୟିମେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଦାଉଦ ରାଜା େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
େସହସିବୁ ନଗରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 32 ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କି
ନକିଟେର ଥିବା ପାଞ୍ଚ େଗାଟ ିଗ୍ରାମର ନାମ ଥିଲା ଐଟମ, ଐନ୍,
ରିେମ୍ମାନ, େତାେଖନ୍ ଓ ଆଶନ୍। 33 ବାଲ୍ ପରି େକେତାଟ ିସୁଦୂରବତ୍ତର୍ୀ
ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହସିବୁ ସ୍ଥାନେର େସମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ େସମାେନ ନଜିର ପରିବାରର ଇତହିାସ େଲଖି ରଖୁଥିେଲ।
34 ଏହା େହଉଛ ିେସମାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ର େନତାମାନଙ୍କର ତାଲକିା।
େସମାେନ ଥିେଲ ମେଶାବବ୍, ଯେମ୍ଲକ୍, େଯାଶ ଅମତ୍ସୟିରଙ୍କ ପୁତ୍ର
େଯାେୟଲ, େଯାଶିବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯହୂ, ସରାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଦୀେୟଲ୍,
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ଇଲେିୟା-ଐନୟ, ଯାେକାବା, ଯିେଶାହାୟ, ଅସାୟ, ଅଦୀେୟଲ୍,
ଯିଶୀମିେୟଲ, ବନାୟ ଓ ଶିଫୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୀଷଃ। ଶିଫିୟି ଆେଲ୍ଲ ାନଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଓ ଆେଲ୍ଲ ାନ ଯିଦାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିଦାୟ ଶମୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଶିମିୟି
ଶମୟିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ପରିବାର ବୃଦି୍ଧଲାଭ କରି ଅତ ିବୃହତ୍ େହଲା। 39

େସମାେନ ଉପତ୍ୟକାର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଗେଦାର ସହରର ବହିର୍େଦଶେର ଥିବା
ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କେଲ। େସମାେନ ନଜିର ପଶୁ ଓ େମଷ ପଲ ନମିେନ୍ତ
ଗ୍ଭରଣଭୂମି େଖାଜିବାକୁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ। 40 େସମାେନ େସଠାେର
ପ୍ରଚୁର ଘାସେର ଭରା ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ପାଇେଲ। େସଠାେର
େସମାେନ ଅେନକ ଉତ୍ତମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଶାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ସୁଖପ୍ରଦ ଥିଲା। ଅତୀତେର ହାମଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ େସଠାେର
ବାସ କରୁଥିେଲ। 41 ହଜିକିୟ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ଏହା
ଘଟଲିା। େସହ ିେଲାକମାେନ ଗେଦାରକୁ ଆସେିଲ ଓ ହାମଙ୍କ
ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େସମାେନ ହମାତୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁସବୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ େସଠାେର
ବାସ କରୁଥିବା ମିୟନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମିୟନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ
େସଠାେର େକୗଣସ ିମିୟନୀୟ େଲାକ ନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ଏହ ିେଲାକମାେନ
େସଠାେର ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

42 ଶିମିେୟାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ର 500 େଲାକ େସୟୀରର
ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶକୁ ଗମନ କେଲ। ଯିଶୟିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଥ କଢ଼ାଇ େନଇଗେଲ। େସହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ପ୍ଲଟୟି,
ନୟିରିୟ, ରଫାୟ ଓ ଉଷୀେୟଲ। ଶିମିେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ େସହି
ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 43 େସଠାେର
େକବଳ ଅଳ୍ପମାତ୍ର ଅମାେଲକୀୟ େଲାକ ରହେିଲ। ଆଉ ଏହି
ଶିମିେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। େସହ ିସମୟଠାରୁ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶିମିେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ େସୟୀରେର ବସବାସ କରି
ଆସଅିଛନି୍ତ।

ରୁେବନଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

ରୁେବନ୍ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ େସ
ବେିଶଷ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବାର ଉଚତି୍ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ େସ ନଜି
ପିତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। େତଣୁ

ଏହ ିସମସ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। ପରିବାରର
ଇତହିାସେର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅନୁସାେର, ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଭାବେର
ରୁେବନଙ୍କ ନାମ ଲଖିିତ େହାଇ ନାହିଁ। ଯଦଓି ଯିହୁଦା ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେଲ ଏବଂ ଜେଣ ଶାସକ ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ
ଆସେିଲ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଓ ଆଶୀବର୍ାଦ େଯାେଷଫଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଲା।

ରୁେବନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ହେନାକ, ପଲୁ୍ଲ, ହେିଷ୍ରାଣ ଓ କମର୍ୀ।
4 େଯାେୟଲଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ:ି ଶିମୟିୟ େଯାେୟଲଙ୍କ
ପୁତ୍ର, େଗାଗ୍ ଶିମୟିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଶିମିୟି େଗାଗ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 5

ମୀଖା ଶିମିୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର, ରାୟା ମିଖାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବାଲ୍ ରାୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର। 6

େବରା ବାଲ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅଶୂର ରାଜା ତଗି୍ଲତ୍ ପିଲ୍େନଷର େବରାଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ଗହୃରୁ ନବିର୍ାସତି କରି େନଇ ଗେଲ। େତଣୁ େବରା ଅଶୂର
ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଦୀରୂେପ ରହେିଲ। େବରା ରୁେବନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀୟର ମୁଖ୍ୟ
ଥିେଲ।
7 ପରିବାରର ଇତହିାସେର େଯଉଁପରି େଲଖା ଯାଇଅଛ,ି ଠିକ୍
େସହପିରି େଯାେୟଲଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ ତାଲକିା
କରା ଯାଇଅଛ।ି ଯିୟିେୟଲ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ତା’ପେର ଜିଖରିୟ।
8 େବଲା ଆସସ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆସସ୍ର େଶମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ,
େଶମା େଯାେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ ନେବା ଓ ବାଲମିେୟାନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ ଅେରାେୟରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 9 େବଲାଙ୍କ
ବଂଶଧରମାନ ପୂବର୍ଦଗିେର ମରୁଭୂମିର ସୀମାବତ୍ତର୍ୀ ଫରାତ୍ ନଦୀ

ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଗିଲୟିଦେର େସମାନଙ୍କର ଅେନକ େଗାପଲ
ଥିବାରୁ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 10 ଶାଉଲ ରାଜା
ଥିବା ସମୟେର େବଲାଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ ହାଗରୀୟ େଲାକଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େସମାେନ ହାଗରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କେଲ। େସମାେନ ତମ୍ୱୁ ଗହୃେର ବାସ କରୁଥିେଲ ଓ ଗିଲୟିଦର ପୂବର୍
ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗଡୁ଼କିେର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିେଲ।

ଗାଦ୍ର ବଂଶଧରଗଣ

11 ଗାଦ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ରୁେବନୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
ଏହ ିଗାଦୀୟ େଲାକମାେନ ସଲଖା ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ ବାଶନର
ଭୂମିେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 12 େଯାେୟଲ ବାଶନର ପ୍ରଥମ େନତା
ଥିେଲ। ଶାଫମ୍ ଦି୍ୱ ତୀୟ େନତା ଥିେଲ। ଏହା ପେର ଯାନୟ େନତା
େହେଲ। 13 େସମାନଙ୍କ ପିତ୍ରାଳୟେର ସାତ ଜଣ ଭ୍ର ାତା ଏହପିରି
ଥିେଲ ମୀଖାେୟଲ, ମଶୁଲ୍ଲ ମ, େଶବା, େଯାରୟ, ଯାକନ୍, ସୀୟ ଓ
ଏବର୍। 14 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଅବୀେହଲୟିର ବଂଶଧର ଥିେଲ।
ଅବୀେହଲୟି ହୂରିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ହୂରି ଯାେରାହଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାେରାହ
ଗିଲୟିଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଗିଲୟିଦ୍ ମୀଖାେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୀଖାେୟଲ
ଯିହଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିହଶିୟ ଯହେଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯହେଦା ବୂଷ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। 15 ଅହ ିଅବ୍ଦେିୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅବ୍ଦେିୟଲ ଗନୂଙି୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଅହ ିେସମାନଙ୍କ ପରିବାରର େନତା ଥିେଲ।
16 ଗାଦ୍ର େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାେନ ଗିଲୟିଦ େଦଶେର ବାସ
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ବାଶନେର, ବାଶନ୍ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଛାଟ ସହର
ଗଡୁ଼କିେର ଓ ଶାେରାଣେର ଥିବା ସବୁ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ଓ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
17 େଯାଥମ୍ ଓ ଯାରବୟିାମଙ୍କ ସମୟେର, ଗାଦ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ
ଇତହିାସେର ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ନାମ ଲଖିିତ େହାଇଥିଲା। େଯାଥମ୍
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଓ ଯାରବୟିାମ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିେଲ।

େକେତକ େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବଦି୍ୟାେର ପ୍ରବୀଣ ଥିେଲ।

18 ରୁେବନଙ୍କର ବଂଶଧରମଧ୍ୟରୁ, ଗାଦ୍ର ବଂଶଧରମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ
ମନଃଶିଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ ପରିବାରବଗର୍ର ବଂଶଧରମଧ୍ୟରୁ 44,760 ଜଣ
ସାହସୀ େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧବଦି୍ୟାେର
ପ୍ରବୀଣ ଥିେଲ। େସମାେନ ଢ଼ାଲ ଓ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ
େସମାେନ ଧନୁ ଓ ତୀର ଗ୍ଭଳନାେର ନପିୁଣ ଥିେଲ। 19 େସମାେନ
ହାଗରୀୟ େଲାକ ଓ ଯିଟୁର, ନାଫୀଶ୍ ଏବଂ େନାଦବର େଲାକମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 20 ମନଃଶି, ରୁେବନ୍ ଓ ଗାଦ୍
େଗାଷ୍ଠୀୟର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ,
ଏଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ବନିତ ିକେଲ। କାରଣ େସମାେନ
ତାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। ହାଗରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ଅନୁମତ ିେଦେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ହାଗରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତିେର ଥିବା ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କେଲ। 21 େସମାେନ
ହାଗରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣକୁ େନଇଗେଲ। େସମାେନ 50,000
ଓଟ, 250,000 େମଷ, 2000 ଗଧ ଓ 100,000 େଲାକଙୁ୍କ
େନଇଗେଲ। 22 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ବଜିୟ ଲାଭ କରିବାକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଅେନକ ହାଗରୀୟ େଲାକ ନହିତ େହେଲ। ଏହା ପେର
ମନଃଶି, ରୁେବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ ବଂଶଧରଗଣ ହାଗରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର
େଦଶେର େସଠାରୁ ବାବଲିକୁ ନବିର୍ାସତି େହଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାସ କେଲ।

23 ବାଲ୍-ହେମର୍ାଣ, ସନୀର ଓ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ ମନଃଶି
େଗାଷ୍ଠୀର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ବାସ କେଲ। େସମାେନ ଏକ ବଶିାଳ େଗାଷ୍ଠୀେର
ପରିଣତ େହେଲ।
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24 େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର େନତାଗଣ ଥିେଲ: ଏଫର, ଯୀଶି,
ଇଲୀେୟଲ, ଅସ୍ରୀେୟଲ, ଯିରିମିୟ, େହାଦବୟି ଓ ଯହଦୀେୟଲ, େସହି
େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ସାହସୀ ଏବଂ ବଖି୍ୟାତ ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ଥିେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 25 କିନୁ୍ତ ଏହି
େନତାମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପାପ କେଲ। େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା େଦବତାଗଣର
ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ନଷ୍ଟ କରିଥିେଲ।

26 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅଶୂର ରାଜା ପୂଲ୍ର ମନେର ଯୁଦ୍ଧ
ନମିେନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଉେତ୍ତଜନା ସୃଷି୍ଟ କେଲ। ପୂଲ୍ ଅଶୂର ରାଜା ଥିେଲ।
େତଣୁ ତାଙୁ୍କ ତଗି୍ଲତ-ପିଲ୍େନଷର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। େସ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ
ମନଃଶିର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େସ ବଳପୂବର୍କ େସମାନଙୁ୍କ
ଗହୃରୁ ବତିାଡ଼ତି କେଲ ଓ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ। ପୂଲ୍ େସମାନଙୁ୍କ
ହଲହ, ହାେବାର, ହାରା ଓ େଗାଶନ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସହି
ଦନିଠାରୁ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ।

େଲବୀଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ

େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େଗେଶର୍ାନ, କହାତ୍ ଓ ମରାରି।
2 କହାତଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷହାର, ହେିବ୍ର ାଣ
ଓ ଉଷିେୟଲ।

3 ଅମ୍ରାମ୍ର ସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ ହାେରାଣ, େମାଶା ଓ ମରିୟମ୍।
ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ନାଦବ୍, ଅବୀହୁ, ଇଲୟିାସର ଓ
ଈଥାମର। 4 ଇଲୟିାସର ପୀନ୍ହସଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ପୀନ୍ହସ୍
ଅବଶିୂୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 5 ଅବଶିୂୟ ବୁକ୍କିଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ବୁକ୍କି
ଉଷିଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 6 ଉଷି ସରହୟିଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ସରହୟି
ମରାେୟାତଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 7 ମରାେୟାତ ଅମରିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
ଅମରିୟ ଅହୀଟୂବ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 8 ଅହୀଟୂବ୍ ସାେଦାକଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ। ସାେଦାକ୍ ଅହୀମାସଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 9 ଅହୀମାସ ଅସରିୟଙ୍କ
ପିତା ଥିେଲ। ଅସରିୟ େଯାହାନନଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 10 େଯାହାନନ୍
ଅସରିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ (ଶେଲାମନ୍ ଯିରୁଶାଲମେର େଯଉଁ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ େସଠାେର ଏହ ିଅସରିୟ ଯାଜକ ଭାେବ କାଯର୍୍ୟ
କରୁଥିେଲ)। 11 ଅସରିୟ ଅମରିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଅମରିୟ
ଅହୀଟୂବ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 12 ଅହୀଟୂବ୍ ସାେଦାକଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
ସାେଦାକ ଶଲୁ୍ଲମ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 13 ଶଲୁ୍ଲମ୍ ହଲି୍କିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
ହଲି୍କିୟ ଅସରିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। 14 ଅସରିୟ ସରାୟଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ। ସରାୟ ଯିେହାସାଦକଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ନବିର୍ାସତି
କେଲ, ଯିେହାସାଦକ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବନ୍ଦୀରୂେପ ନଆିଗେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସନେର ପଠାଇେଲ।

େଲବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଶଧରଗଣ

16 େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େଗେଶର୍ାନ, କହାତ୍ ଓ ମରାରି।
17 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଲବି୍ନ ିଓ ଶିମିୟି।
18 କହାତଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷ୍ହର, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ
ଉଷୀେୟଲ।
19 ମରାରିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ମହଲ ିଓ ମୂଶି।
େଲବୀଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କିର ଏହା ହିଁ ଏକ ତାଲକିା ଅେଟ। େସମାନଙ୍କ
ପିତାଗଣଙ୍କର ନାମାନୁସାେର ହିଁ େସମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
େହାଇଅଛ।ି
20 ଏହମିାେନ େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ: ଲବି୍ନ ିେଗେଶର୍ାନଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଯହତ୍, ଲବି୍ନଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସମି୍ମ ଯହତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 21

େଯାୟାହ ସମି୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଇେଦ୍ଦା େଯାୟାହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସରହ
ଇେଦ୍ଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିୟତ୍ରୟ େସରହଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
22 ଏହମିାେନ କହାତଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ। ଅମ୍ମୀନାଦବ୍ କହାତଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। େକାରହ ଅମ୍ମୀନାଦବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅସୀର େକାରହଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। 23 ଇଲ୍କାନା ଅସୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଅବୀୟାସଫ୍
ଇଲ୍କାନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅସୀର ଅବୀୟାସଫ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 24

ତହତ୍ ଅସୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଊରିେୟଲ ତହତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଊଷିୟ
ଉରିେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଶୗଲ୍ ଉଷିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
25 ଇଲ୍କାନାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅମାସୟ ଓ ଅହୀେମାତ୍। 26

େସାଫୀୟ ଇଲ୍କାନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ନହାତ୍ େସାଫୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
27 ଇଲୀୟାବ୍ ନହାତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିେରାହମ୍ ଇଲୟିାବ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଇଲ୍କାନା ଯିେରାହମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶାମୁେୟଲ ଇଲ୍କାନାଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 28 ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: େଯାେୟଲ େଜ୍ୟଷ୍ଠ
ପୁତ୍ର ଓ ଅବୀୟ କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର।
29 ଏହମିାେନ ମରାରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ: ମହଲ ିମରାରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଲବି୍ନ ିମହଲଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 30 ଶିମିୟ ଲବି୍ନଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଉଷଃ
ଶିମିୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶିମିୟି ଉଷଃଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ହଗିୟ ଶିମିୟିଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅସାୟ ହଗିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ମନ୍ଦରିର ବାଦ୍ୟକାରୀଗଣ

31 ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ରଖାଯିବା ପେର
ଦାଉଦ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ବାଦ୍ୟକାରୀ ରୂେପ ମେନାନୀତ କେଲ। 32

ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି େସବାକାଯର୍୍ୟ
କେଲ। ଏହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ େବାଲ ିମଧ୍ୟ କୁହା ଯାଉଥିଲା।
ଶେଲାମନ ଯିରୁଶାଲମେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତମାେନ େସବାକାଯର୍୍ୟ କେଲ। େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ଦଆିଯାଇଥିବା ନୟିମାବଳୀକୁ ସୂଗ୍ଭରୁରୂେପ ପାଳନ କରି େସମାେନ
େସବାକାଯର୍୍ୟ କେଲ।

33 ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱ ାରା େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣ କହାତଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିେଲ,

ଗାୟକ େହମନ୍। େହମନ୍ େଯାେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଯାେୟଲ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 34 ଶାମୁେୟଲ ଇଲ୍କାନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଇଲ୍କାନା ଯିେରାହମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିେରାହମ୍ ଇଲୀେୟଲ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଇଲୀେୟଲ୍ େତାହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 35 େତାହ ସୂଫ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ସୂଫ୍ ଇଲ୍କାନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଇଲ୍କାନା ମାହତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ମାହତ୍ ଅମାସୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 36 ଅମାସୟ ଇଲ୍କାନାଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଇଲ୍କାନା େଯାେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଯାେୟଲ
ଅସରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅସରିୟ ସଫିନୟିର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 37

ସଫିନୟିର ତହତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅବୀୟାସଫ୍ େକାରହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
38 େକାରହ ଯିଷ୍ହରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିଷ୍ହର କହାତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
କହାତ୍ େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଲବୀ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
39 େହମନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ ଆସଫ୍। ଆସଫ୍ େହମନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ରହ ିେସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। ଆସଫ େବରିଖିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। େବରିଖିୟ ଶିମିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 40 ଶିମିୟ ମୀଖାେୟଲଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମୀଖାେୟଲ ବାେସୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ବାେସୟ
ମଲ୍କିୟରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 41 ମଲ୍କିୟର ଇତ୍ନଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଇତ୍ନ ିେସରହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସରହ ଅଦାୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 42

ଅଦାୟା ଏଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏଥନ୍ ସମି୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସମି୍ମ
ଶିମିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 43 ଶିମିୟ ଯହତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯହତ୍
େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଗେଶର୍ାନ େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
44 ମରାରିଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ େହମନ୍ ଓ ଆସଫ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ।
େସମାେନ େହମନଙ୍କ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଥିେଲ। ଏଥନ କୀଶିଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। କୀଶି ଅବଦଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅବଦ ିମାଲୁ୍ଲକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
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45 ମାଲୁ୍ଲକ ହଶବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ହଶବୟି ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଅମତ୍ସୟି ହଲି୍କିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 46 ହଲି୍କିୟ ଅମ୍ସଙି୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅମ୍ସ ିବାନଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ବାନ ିେଶମରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
47 େଶମର ମହଲଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମହଲ ିମୂଶିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମୂଶି
ମରାରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମରାରି େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
48 େହମନ୍ ଓ ଆସଫ୍ଙ୍କ ଭ୍ର ାତାମାେନ େଲବୀଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀର ଥିେଲ।

େଲବୀଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ େଲବୀୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁେର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଲବୀୟମାେନ ମେନାନୀତ
େହାଇଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ରହଥିିଲା, 49 କିନୁ୍ତ
େକବଳ ହାେରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ େହାମବଳି, ଯଜ୍ଞେବଦି
ସୁଗନି୍ଧେବଦ ିଉପେର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଜଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇ
ଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ମହାପବତି୍ରତମ ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରନି୍ତ। େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ,
େଯଉଁ ସମସ୍ତ ନୀତ ିଓ ଆଇନ େଦଇଥିେଲ େସହସିବୁ େସମାେନ ପାଳନ
କେଲ।

ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ

50 ଏହମିାେନ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ: ଇଲୟିାସର ହାେରାଣଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପୀନ୍ହସ୍ ଇଲୟିାସରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅବୀଶୂୟ
ପୀନ୍ହସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 51 ବୁକ୍କି ଅବୀଶୂୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଉଷି
ବୁକ୍କିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସରହୟି ଉଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 52 ମରାେୟାତ୍
ସରହୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅମରିୟ ମରାେୟାତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 53

ସାେଦାକ ଅହୀଟୂବ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅହୀମାସ୍ ସାେଦାକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ନମିେନ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ

54 ଏହ ିସମସ୍ତ ସ୍ଥାନେର ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ ବାସ କେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହାଇଥିବା େଦଶେର େସମାେନ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ବାସ
କେଲ। େଲବୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା େଦଶେର କହାତୀୟମାେନ
ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପାଇେଲ। 55 େସମାନଙୁ୍କ ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଥିବା େକ୍ଷତ୍ରମାନ ଦତ୍ତ େହଲା। 56 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସହରଠାରୁ ଦୂରେର
ଥିବା େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗ୍ରାମସବୁ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙୁ୍କ େଦେଲ। 57

ହାେରାଣର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟ ନଗର ସବୁ ହେିବ୍ର ାଣ,
ଲବି୍ନା, ଯତ୍ତୀର, ଇଷି୍ଟେମାୟ, 58 ହେିଲନ୍, ଦବୀର ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
େକ୍ଷତ। 59 ଆଶନ୍, େବୖଥ୍-େଶମଶ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ। 60

ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ େସମାେନ ଗିବେିୟାନ, େଗବା, ଆେଲମତ୍ ଓ
ଅନାେଥାତ୍ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର େକ୍ଷତ ସହର ସହତି ପ୍ରାପ୍ତ
େହଲା।
କହାତୀୟମାନଙୁ୍କ େତରଟ ିନଗର ଦଆିଗଲା।
61 କହାତୀୟମାନଙୁ୍କ ମନଃଶିଙ୍କ ଅେଦ୍ଧର୍କ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର

ପୂବର୍େର ଥିବା ଦଶେଗାଟ ିସହର ଦଆିଯାଇଥିଲା।
62 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ େତର େଗାଟ ିନଗର ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା। େସମାେନ

ଇଷାଖର, ଆେଶର, ନପ୍ତାଲ ିଓ ବାଶନ ଅଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁଥିବା
ମନଃଶିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଠାରୁ େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

63 ମରାରି ବଂଶର ପରିବାରବଗର୍କୁ ବାର େଗାଟ ିନଗର ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା।
େସମାେନ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍, ସବୁଲୂନର େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ େସହ ିସମସ୍ତ ନଗର
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟଦ୍ୱ ାରା େସହ ିନଗରସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେଲ।

64 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େସହସିବୁ ସହର ଓ େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କୁି
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଇ େଦେଲ। 65 େସହ ିସମସ୍ତ ନଗରୀ େସମାେନ
ଯିହୁଦା, ଶିମିେୟାନ୍, ଓ ବନି୍ୟାମୀନର େଗାଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିେଲ।
େଯଉଁଗଡୁ଼କିର ନାମ ଗଲୁବିାଣ୍ଟେର ଉେଲ୍ଲ ଖ କରାଯାଇଛ।ି

66 ଇଫ୍ର ୟିମ୍ େଗାଷ୍ଠୀ କହାତ୍ର େକେତକ ପରିବାର କିଛ ିନଗରୀଗଡୁ଼କି
େଦେଲ। 67 ଇଫ୍ର ୟିମର ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶେର, େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷାର
ନଗରୀ ଶିଖିମ ଏବଂ େଗଷର୍ ଓ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ଦଆିଗଲା।

68 ଯକମିୟାମ୍, େବୖଥ୍େହାରଣ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତସବୁ। 69

ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ଗାଥ୍-ରିେମ୍ମାନ୍ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା। େସମାେନ
େସହ ିନଗରୀଗଡୁ଼କି ସହତି େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ପାଇେଲ। 70 ଇସ୍ରାଏଲର
ମନଃଶିର େଗାଷ୍ଠୀର ଅଧା େଲାକ ଆେନର ଓ ବଲିୟିମ ସହରଗଡୁ଼କି
କହାତ୍ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କୁି େଦେଲ। େସହ ିକହାତ୍ େଗାଷ୍ଠୀ ସହରଗଡୁ଼କି ସହତି
େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ପାଇେଲ।

ଅନ୍ୟ େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କି ବାସସ୍ଥାନ ପାଇେଲ

71 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ମନଃଶିଙ୍କ ଅେଦ୍ଧର୍କ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ଭୂମି
ପାଇେଲ, େସମାେନ େଗାଲନର ନଗରସବୁ ବାଶନର ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ
ନଗରସବୁ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ସହ ପାଇେଲ।

72 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଷାଖରର େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ
କାେଦଶ, ଦାବରତ, ରାେମାତ୍ ଓ ଆେନମ୍ ସହରଗଡୁ଼କି ପାଇେଲ। ଏହି
ସହରଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଲାଭ କେଲ।

74 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆେଶରର ପରିବାରବଗର୍ଠାରୁ
ମଶାଲ୍, ଅବ୍େଦାନ, ହୁକ୍େକାକ୍ ଓ ରେହାବ ସହରଗଡୁ଼କି ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।
େସହ ିସହରଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଲାଭ
କେଲ।

76 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ପରିବାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ
ଗାଲଲିୀର େକଦଶ, ହେମ୍ମାନ୍ ଓ କିରିୟାଥୟିମ୍ ସହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।
େସହ ିସହରଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଲାଭ
କେଲ।

77 େଲବୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକବଳ ମରାରି
ପରିବାରଗଡୁ଼କି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ। େସମାେନ ସବୂଲୂନ୍ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ
ରିେମ୍ମାନ ଓ ତାେବାର୍ ସହରଗଡୁ଼କି ଗ୍ଭରଣଭୂମି ସହତି ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

78 ମରାରି ବଂଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ମରୁଭୂମିସ୍ଥ
େବତ୍ସର୍ ସହର, ଯହସ, କେଦେମାତ୍ ଓ େମଫାତ୍ ସହରଗଡୁ଼କି ପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ। ରୁେବନ୍ େଗାଷ୍ଠୀ ଯିରୀେହା ନଗରର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର
ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍େର ବାସ କରୁଥିେଲ। ମରାରିର ଏହ ିପରିବାରଗଡୁ଼କି େସହି
ସହରଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କେଲ।

80 ମରାରି ପରିବାରବଗର୍ ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ଗିଲୟିଦସ୍ଥ ରାେମାତ୍,
ହଷି୍େବାନ୍ ଓ ଯାେସର୍ ସହରଗଡୁ଼କି ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େସହ ିସହରଗଡୁ଼କି
ନକିଟେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଲାଭ କେଲ।

ଇଷାଖରଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

ଇଷାଖରଙ୍କର ଗ୍ଭରି ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା:
େତାଲୟ, ପୂୟ, ଯାଶୂବ୍ ଓ ଶିେମ୍ରାଣ୍।
2 େତାଲୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ଉଷି, ରଫାୟ,

ଯିରୀେୟଲ, ଯହମୟ, ଯିବ୍ସମ୍ ଓ ଶାମୁେୟଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଗଣ େସମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁସାେର
ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ। ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟେର
େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ ଘଟ ି22,600 େର ପହଞ୍ଚ ିଥିଲା, େସମାେନ
ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ।
3 ଉଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିଷ୍ରାହୟି। ଯିଷ୍ରାହୟିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ,
ମୀଖାେୟଲ, ଓବଦୟି, େଯାେୟଲ ଓ ଯିଶିୟ। ଏହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ
େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 4 େସମାନଙ୍କର ପରିବାରର
ଇତହିାସ ଦଶର୍ାଏ େଯ, େସମାନଙ୍କର 36,000 େସୖନକି ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବାର
ଥିଲା, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଥିେଲ।
5 ପରିବାରର ଇତହିାସରୁ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ଇଷାଖରର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର 87,000 ଜଣ ବଳଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ।
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ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

6 ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା:
େବଲା, େବଖର ଓ ଯିଦୀେୟଲ।
7 େବଲାଙ୍କର ପାଞ୍ଚପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା: ଇଷ୍େବାନ୍,
ଉଷ, ଉଷୀେୟଲ, ଯିେରେମାତ୍ ଓ ଈରୀ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଇତହିାସରୁ ଜଣାଯାଏ
େଯ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର 22,034 ଜଣ େସୖନକି ଥିେଲ।
8 େବଖରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ସମୀର, େଯାୟାଶ, ଇଲୀେୟଷର,
ଇଲେିୟା-ଐନୟ, ଅମି୍ର, ଯିେରେମାତ୍, ଅବୟି, ଅନାେଥାତ୍ ଓ
ଆେଲମତ୍। ଏମାେନ ସମେସ୍ତ େବଖରର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। 9 େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରର ଇତହିାସ ଜଣାଏ େଯ, େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 20,000 ଜଣ
େସୖନକି ଥିେଲ।
10 ଯିଦୀେୟଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ବଲି୍ହନ୍। ବଲି୍ହନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ
ଥିେଲ: ଯିୟଶ, ବନି୍ୟାମୀନ, ଏହୂଦ, କାନାନା, େସଥନ୍, ତଶର୍ୀଶ୍ ଓ
ଅହୀଶହର। 11 ଯିଦୀେୟଲଙ୍କ ସବୁ ପୁତ୍ର େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର
ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ 17,200 ଜଣ
େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ।
12 ଶୁପ୍ପୀମ ଓ ହୁପ୍ପୀମମାେନ ଈର୍ ବଂଶଧର ଥିେଲ। ହୂଶୀମ
ଅେହରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ନପ୍ତାଲିଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ

13 ନପ୍ତାଲଙି୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଯହସେିୟଲ, ଗନୂ,ି େଯତ୍ସର ଓ
ଶଲୁ୍ଲମ୍।
ଏବଂ ଏହମିାେନ ବଲି୍ହାଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିେଲ।

ମନଃଶିଙ୍କର ବଂଶଧର

14 ଏହମିାେନ ମନଃଶିଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିେଲ: ମନଃଶି ଓ ତାଙ୍କର
ଅରାମୀୟ ଦାସୀଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ରୀେୟଲ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜାତ େହାଇଥିଲା।
େସମାନଙ୍କର ମାଖୀର ନାମକ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରଟଏି ଥିଲା। ମାଖୀର ଗିଲୟିଦଙ୍କ
ପିତା ଥିେଲ। 15 ମାଖୀର ହୁପ୍ପୀମ ଓ ଶୁପ୍ପୀମ ପାଇଁ ଜେଣ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ େନେଲ। ମାଖୀରଙ୍କ ଭଉଣୀର ନାମ ଥିଲା ମାଖା। ତା’ର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ପୁତ୍ରର ନାମ ସଲ୍ଫାଦ ଥିଲା। ସଲ୍ଫାଦର େକବଳ କନ୍ୟାମାେନ ଥିେଲ।
16 ମାଖୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଖାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟଏି େହାଇଥିଲା। ମାଖା ଏହ ିପୁତ୍ରର
ନାମ ପେରଶ େଦେଲ। ତା’ର ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଥିଲା େଶରଶ। େଶରଶଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଉଲମ୍ ଓ େରକମ୍।
17 ଉଲମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ବଦାନ।
ଏହମିାେନ ଗିଲୟିଦର ବଂଶଧର ଥିେଲ। ଗିଲୟିଦ ମାଖୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ମାଖୀର ମନଃଶିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 18 ମାଖୀରଙ୍କ ଭଉଣୀ
ହେମ୍ମାେଲକତ୍, ଈଶେହାଦ୍, ଅବୀେୟଷର ଓ ମହଲାଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ।
19 ଶମୀଦାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଅହୟିନ୍, େଶଖମ୍, ଲକି୍ହ ିଓ
ଅନୀୟାମ୍।

ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ

20 ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣଙ୍କର ନାମ ଏହପିରି ଥିଲା। ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶୁେଥଲହ। ଶୁେଥଲହଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େବରଦ।
େବରଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ତହତ୍। ତହତ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଇଲୟିାଦା।
21 ଇଲୟିାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ତହତ୍। ତହତ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ସାବଦ୍। ସାବଦ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶୁେଥଲହ।
ଗାଥ୍ ନଗରେର ବଢ଼ଥିିବା େକେତକ େଲାକ ଏତ୍ସର ଓ ଇଲୟିାଦକୁ
ବଧ କେଲ। ଏତ୍ସର ଓ ଇଲୟିାଦ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର େଗା’ପଲ ଓ
େମଷପଲ ଚରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଗାଥ୍କୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହପିରି ଘଟଲିା।

22 ଇଫ୍ର ୟିମ, ଏତ୍ସର ଓ ଇଲୟିାଦର ପିତା ଥିେଲ। ଏତ୍ସର ଓ
ଇଲୟିାଦଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟବିାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ
କେଲ। ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କର ପରିବାର ତାଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆସେିଲ।
23 ଏହା ପେର, ଇଫ୍ର ୟିମ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ସ୍ଥାପନ କେଲ। ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ ଓ େଗାଟଏି ପୁତ୍ରକୁ
ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ଇଫ୍ର ୟିମ ଏହ ିନବଜାତ ପୁତ୍ରର ନାମ ବରୀୟ େଦେଲ,
କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରେର ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟଯିାଇଥିଲା।
24 ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ଝଅିର ନାମ ଥିଲା ଶୀରା। ଶୀରା, ନମି୍ନତର
େବୖଥ୍େହାରଣ୍ ଓ ଉଚ୍ଚତର େବୖଥ-େହାରଣ୍, ଏବଂ ନମି୍ନତର ଉେଷନ୍
ଶୀରା ଓ ଉଚ୍ଚତର ଉେଷନ୍ ଶୀରା ନମିର୍ାଣ କଲା।
25 େରଫହ ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େରଶଫ୍ େରଫହଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। େତଲହ େରଶଫ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ତହନ୍ େତଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
26 ଲାଦନ୍ ତହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅମ୍ମୀହୂଦ ଲାଦନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଇଲୀଶାମା ଅମ୍ମୀହୂଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 27 ନୂନ୍ ଇଲୀଶାମାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ନୂନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
28 ଏହ ିସମସ୍ତ ନଗର ଓ େଦଶମାନଙ୍କେର ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ

ବାସ କରୁଥିେଲ। େବୖଥଲ ଓ ତାହାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି ପୂବର୍େର
ନାରନ୍, ପଶି୍ଚମେର େଗଷର୍ ଓ ତାହାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି ଶିଖିମ୍,
ଆସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ତାହାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମ ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି।
29 ମନଃଶିଙ୍କ େଦଶର ସୀମାବତ୍ତର୍ୀ ସହରଗଡୁ଼କି ଥିଲା, େବୖଥ୍ଶାନ,
ତାନକ, ମଗିେଦ୍ଦା ଓ େଦାର ଏବଂ ତାହାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମ ଗଡୁ଼କିେର
େଯାେଷଫଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। େଯାେଷଫ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ।

ଆେଶରଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ

30 ଆେଶରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଯିମ୍ନ, ଯିଶ୍ବ, ଯିଶ୍ବ ିଓ ବରୀୟ।
େସମାନଙ୍କ ଭଗିନୀର ନାମ ଥିଲା େସରହ।
31 ବରୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େହବର ଓ ମଲ୍କୀେୟଲ।
ମଲ୍କୀେୟଲ ବେିଷର୍ାତଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
32 େହବର୍, ଯଫ୍େଲଟ୍, େଶାମର୍ ଓ େହାଥମ୍ ଓ େସମାନଙ୍କ ଭଗିନୀ
ଶୂୟାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
33 ଯଫ୍େଲଟ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ପାସକ୍, ବମି୍ହଲ୍ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍।
ଏହମିାେନ ଯଫ୍େଲଟ୍ଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
34 େଶମରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅହ,ି େରାହଗ, ଯିହୁବ୍ବ ଓ ଅରାମ।
35 େଶାମରଙ୍କ ଭ୍ର ାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା େହେଲମ। େହେଲମଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ
ଥିେଲ େଶାଫହ, ଯିମ୍ନ, େଶଲଶ୍ ଓ ଆମଲ୍।
36 େଶାଫହଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ସୂହ, ହେଣ୍ଣର୍େଫର୍, ଶୂୟାଲ୍, େବରୀ,
ଯିମି୍ର, 37 େବତ୍ସର୍, େହାଦ, ଶମ୍ମ, ଶିଲ୍ଶ ଯିତ୍ରନ୍ ଓ େବରା।
38 େଯଥରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଯିଫୁନି୍ନ , ପିଷ୍ପ ଓ ଅରା।
39 ଉଲ୍ଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଆରହ, ହନ୍ନ ୀେୟଲ ଓ ରିତ୍ସୟି।
40 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଆେଶରଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ। େସମାେନ

େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ ସେବର୍ାତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଓ ମହାନ େନତାଗଣ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରର ଇତହିାସ ଜଣାଏ େଯ, 26,000 େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇ ରହଥିିେଲ।

ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଇତହିାସ

ବନି୍ୟାମୀନ େବଲାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। େବଲା ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ
ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅସେବଲ୍ ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଅହଦର୍ ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 2 େନାହ

ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏବଂ ରାଫା ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 7:6 321 ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 8:2
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3 େବଲାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ଅଦ୍ଦର, େଗରା, ଅବୀହୂଦ, ଅବୀଶୂୟ,
ନାମାନ୍, ଆେହାହ, େଗରା, ଶଫୂଫନ ଓ ହୂରମ୍।
6 ଏହମିାେନ ଏହୂଦଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିେଲ। େଗବାେର େସମାେନ ନଜି
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। ନଜିର ଗହୃ ତ୍ୟାଗ କରି ମାନହତକୁ ଯିବା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହୂଦଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ ଥିେଲ
ନାମାନ, ଅହୟି ଓ େଗରା। େଗରା େସମାନଙୁ୍କ ଗହୃତ୍ୟାଗ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ବଳପ୍ରେୟାଗ କେଲ। େଗରା ଉଷ ଓ ଅହୀଦୂଦଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
8 ଶହରୟିମ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ, ହୂଶୀମ୍ ଓ ବାରାଙୁ୍କ େମାୟାବେର
ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦେଲ। ଏହା ପେର େସ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ
େକେତ େଗାଟ ିସନ୍ତାନ ଲାଭ କେଲ। 9 ଶହରୟିମ୍ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ
େହାଦଶଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯାବବ୍, ସବିୟି, େମଶା, ମଲକମ୍, ଯିୟୁଶ, ଶଖିୟ,
ଓ ମିମର୍ଙୁ୍କ ଜାତ କେଲ। େସମାେନ ନଜି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 11

ଶହରୟିମ୍ ଓ ହୂଶୀମ୍ଙ୍କର ଆବୀଟୂବ୍ ଇଲ୍ପାଲ ନାମକ ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ।
12 ଇଲ୍ପାଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଏବର୍, ମିଶିୟମ, େଶମଦ୍।
େଶମଦ୍, ଓେନା ଓ େଲାଦ୍ ସହତି ଏହାର ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 13

ବରୀୟ ଓ େଶମା ଅୟାେଲାନର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ
ଥିେଲ। େସହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଗାଥ୍ର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନଗର
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ।
14 େସମାନଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଥିେଲ, ଅହେିୟା, ଶାଶକ୍ ଓ
ଯିେରେମାତ୍, 15 ସବଦୟି, ଅରାଦ, ଏଦର୍, 16 ମୀଖାେୟଲ,
ଯିଶ୍ପା ଓ େଯାହ, ବରୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ। 17 ଇଲ୍ପାଲ୍ଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ସବଦୟି, ମଶୂଲ୍ଲ ମ୍, ହଷିକି, େହବର୍, 18 ଯିଷ୍ମରୟ
ଓ େଯାବବ୍।
19 ଶିମିୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଯାକୀମ୍, ସଖିି୍ର, ସବ୍ଦ,ି 20 ଇଲୀ-
ଐନୟ, ସଲି୍ଲ ଥୟ, ଇଲୀେୟଲ, 21 ଅଦାୟା, ବରାୟା ଓ ଶିମ୍ରତ୍।
22 ଶାଶକ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଯିଶ୍ପନ୍, ଏବର୍, ଇଲୀେୟଲ, 23

ଅବ୍େଦାନ, ସଖିି୍ର, ହାନନ୍, 24 ହନାନୟି, ଏଲମ୍, ଅେନ୍ତାଥିୟ, 25

ଯିଫ୍ଦୟି ଓ ପନୁେୟଲ।
26 ଯିେରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ଶମ୍ଶରୟ, ଶହରିୟ, ଅଥଲୟି,
27 ଯାରିଶିୟ, ଏଲୟି ଓ ସଖିି୍ର,

28 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର
ପାରିବାରିକ ଇତହିାସେର େସମାନଙୁ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାେବ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରାଯାଇଅଛ।ି
େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିେଲ।

29 ଯିେୟଲ୍ ଗିବେିୟାନଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। େସ ଗିବେିୟାନ ସହରେର
ବାସ କରୁଥିେଲ। ଯିେୟଲ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାଖା। 30 ଯିେୟଲ୍ଙ୍କ
େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ ଅବ୍େଦାନ୍। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ସୂର୍,
କୀଶ୍, ବାଲ୍, ନାଦବ୍, 31 ଗେଦାର, ଅହେିୟା, ସଖର୍, ଓ ମିକେଲାତ
। 32 ମିକ୍େଲାତ୍ ଶିମିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ ମଧ୍ୟ
ଯିରୁଶାଲମେର େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାସ
କରୁଥିେଲ।
33 େନର୍ କୀଶ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। କୀଶ୍ ଶାଉଲଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଏବଂ
ଶାଉଲ େଯାନାଥନ, ମଲକୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ୍ ଓ ଇଶ୍ବାଲାଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ।
34 େଯାନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ମରୀବ୍ବାଲ୍। ମରୀବ୍ବାଲ୍ ମୀଖାଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ।
35 ମୀଖାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ପିେଥାନ୍, େମଲକ୍, ତେରୟ ଓ
ଆହସ।
36 ଆହସ୍ ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଯିେହାୟାଦା ଆେଲମତ୍,
ଅସ୍ମାବତ ଓ ସମିି୍ରଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ସମିି୍ର େମାତ୍ସାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
37 େମାତ୍ସା ବନିୟିାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ରାଫା ବନିୟିାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଇଲୀୟାସା ରାଫାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏବଂ ଆତ୍େସଲ, ଇଲୀୟାସାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ।

38 ଆତ୍େସଲଙ୍କ ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହପିରି ଥିଲା
-ଅସ୍ରୀକାମ୍, େବାଖରୁ, ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଶିୟରିୟ, ଓବଦୟି ଓ ହାନନ।
39 ଆତ୍େସଲଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ ଏଶକ୍। ଏଶକଙ୍କର େକେତକ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଏହମିାେନ େହେଲ: ଉଲମ ଏଶକଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଯିୟୁଶ୍
ଏଶକଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର, ଏଲୀେଫଲଟ୍ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 40

ଉଲମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର ଥିେଲ।
ଉଲମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଅେନକ ପୁତ୍ର ଓ ନାତଗିଣ ଥିେଲ। ସବର୍େମାଟ 150
ଜଣ।

ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ନାମ େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର
ଇତହିାସେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି େସହ ିପାରିବାରିକ ଇତହାସକୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ

କରାଯାଇଛ।ି

ଯିରୁଶାଲମେର େଲାକମାେନ

ଯିହୁଦାକୁ ବଳପୂବର୍କ ବାବଲିକୁ ନବିର୍ାସତି କରାଗଲା। କାରଣ େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିେଲ। 2 େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଥେମ େଫରି
ଆସ ିେସମାନଙ୍କର ଅଧିକାରେର େସଠାେର େସମାନଙ୍କର ନଗରେର ବାସ
କେଲ, େସଥିମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ଯାଜକଗଣ, େଲବୀୟଗଣ ଓ
େସବକଗଣ ଥିେଲ।

3 ଏହ ିେଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିେଲ
େସମାେନ ଯିହୁଦା, ବନି୍ୟାମୀନ, ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀର ଥିେଲ।

4 ଊଥୟ ଅମ୍ମୀହୂଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅମ୍ମୀହୂଦ୍ ଅମି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଅମି୍ର ଇମି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଇମି୍ର ବାନଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ବାନ ିେପରସଙ୍କ
ଜେଣ ବଂଶଧର ଥିେଲ। େପରସ୍ ଯିହୁଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
5 ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା ଶୀେଲାନୀୟ େଲାକମାେନ ଥିେଲ,
ଅସାୟ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓ ଅସାୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ।
6 ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା େସରହର େଲାକମାେନ ଥିେଲ,
ଯୁେୟଲ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ। େସମାେନ ସମୁଦାୟ 690 ଜଣ
ଥିେଲ।
7 ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା ବନି୍ୟାମୀନ
ପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ: ସଲୁ୍ଲ ମଶୁଲ୍ଲ ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍
େହାଦ୍ବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େହାଦ୍ବୟି ହସନୁେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 8

ଯିବ୍ନୟି ଯିେରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏଲା ଉଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଉଷି
ମିଖି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମଶୁଲ୍ଲ ମ ଶଫଟୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶଫଟୟି
ରୂେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଏବଂ ରୂେୟଲ ଇବ୍ନୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 9

ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ ପରିବାରର ଇତହିାସ ଦଶର୍ାଏ େଯ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
956 ଜଣ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ
େସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
10 ଯିରୁଶାଲମେର ଏହ ିଯାଜକମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ: ଯିଦୟିୟ,
ଯିେହାୟାରୀବ୍, ଯାଖୀନ୍ ଏବଂ ଅସରିୟ। 11 ଅସରିୟ ହଲି୍କିୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ହଲି୍କିୟ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ସାେଦାକଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସାେଦାକ୍ ମରାେୟାତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମରାେୟାତ
ଅହୀଟୂବ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅହୀଟୂବ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା
ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଥିେଲ। 12 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
େସଠାେର ଯିେରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଦାୟା ଥିେଲ। ଯିେରାହମ୍ ପଶ୍ହୂରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପଶ୍ହୂର ମଲ୍କିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସଠାେର
ଅଦୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାସୟ ଥିେଲ। ଅଦୀେୟଲ୍ ଯହେସରାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଯହେସରା ମଶୁଲ୍ଲ ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ମଶିଲ୍ଲ େମାତ୍ଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ମଶିଲ୍ଲ େମାତ୍ ଇେମ୍ମରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
13 ସମୁଦାୟ 1760 ଜଣ ଯାଜକ ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ କି େସମାନଙ୍କ
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େସବା
କରିବାେର ଦକ୍ଷ େଲାକ ଥିେଲ।
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14 େଲବୀଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ
କରୁଥିେଲ: ହଶୂବ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମୟିୟ। ହଶୂବ୍ ଅସ୍ରୀକାମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଅସ୍ରୀକାମ୍ ହଶବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ହଶବୟି ମରାରିଙ୍କ ବଂଶଧର
ଥିେଲ। 15 ଯିରୁଶାଲମେର ଏହମିାେନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିେଲ:
ବକ୍ବକର, େହରଶ, ଗାଲଲ୍ ଓ ମତ୍ତନୟି। ମତ୍ତନୟି ମୀଖାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ମୀଖା ସଖିି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସଖିି୍ର ଆସଫ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 16

ଓବଦୟି ଶମୟିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶମୟିୟ ଗାଲଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଗାଲଲ୍ ଯିଦୂଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େବରିଖିୟ ଆସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆସା
ଇଲ୍କାନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସ ନେଟାଫାେର େଲାକମାନଙ୍କ ସହରେର
ବାସ କରୁଥିେଲ।
17 ଯିରୁଶାଲମେର ଏହ ିଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ: ଶଲୁ୍ଲମ,
ଅକ୍କୂବ୍, ଟଲେମାନ୍, ଅହୀମାନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟବଗର୍। ଶଲୁ୍ଲମ୍
େସମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 18 ଏହ ିେଲାକମାେନ ପୂବର୍ଦଗିେର
ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରର ପରବତ୍ତର୍ୀ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହଉଥିେଲ। େଲବୀଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ର ଏହମିାେନ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ। 19 ଶଲୁ୍ଲମ୍ େକାରହଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େକାରହ ଅବୀୟାସଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅବୀୟାସଫ୍
େକାରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶଲୁ୍ଲମ୍ ଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାେନ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ।
େସମାେନ େକାରହ ପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ ମନି୍ଦରର
େସବାକାଯର୍୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ
ଦ୍ୱ ାର ଜଗିବା କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ଠିକ୍ େସହପିରି କେଲ,
େଯପରି େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର
ଜଗିବା କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। 20 ଅତୀତେର, ଇଲୟିାସରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ପୀନ୍ହସ୍ େସମାନଙ୍କର ଶାସକ ଥିେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହତି
ଥିେଲ। 21 ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରେର ଜିଖରିୟ ମେଶଲମିିୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ।
22 ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ 212 ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ

ମେନାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। େସମାନଙ୍କର ନାମ େସମାନଙ୍କ ପରିବାର
ଇତହିାସେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କିେର େଲଖାଯାଇଅଛ।ି ଦାଉଦ ଓ
ଦଶର୍କ ଶାମୁେୟଲ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଜାଗାେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ। କାରଣ
େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। 23 ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର
ବଂଶଧରମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ, ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
24 ଗ୍ଭରିେଗାଟ ିପାଶ୍ୱର୍େର ଦ୍ୱ ାରମାନ ଥିଲା: ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ
ଦକି୍ଷଣ। 25 ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଆତ୍ମୀୟମାେନ େଛାଟ
ସହରଗଡୁ଼କିେର ବାସ କରୁଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଆସ ିେକେତକ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ
ସମୟେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା। େସମାେନ ଆସୁଥିେଲ ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙୁ୍କ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ।

26 ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ଭରି ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ। େସମାେନ
େଲବୀୟ େଲାକ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର ଥିବା ସକଳ େକାଠରୀର ଓ ଧନସମ୍ପଦର ରକ୍ଷଣା େବକ୍ଷଣା
କରିବା। 27 େସମାେନ ସାରା ରାତି୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଜଗି
ରହୁଥିେଲ। ଆଉ ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରଭାତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାର
େଖାଲବିା େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା।

28 ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ
େନବା େକେତକ ଦ୍ୱ ାରପାଳଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। େସମାେନ େସହ ିପାତ୍ରଗଡୁ଼କୁି
େନଇଯିବା ସମୟେର ଗଣ ିରଖୁଥିେଲ। ତାହା ପୁଣ,ି େସହ ିପାତ୍ର ଗଡୁ଼କୁି
େନଇଯିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଗଣ ିରଖୁଥିେଲ। 29 ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ
କାଠ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ବେିଶଷ ପାତ୍ରଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନବା ନମିେନ୍ତ
ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ମଇଦା, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
େତୖଳ, ସୁଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବେିଶଷ େତୖଳର ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ। 30 କିନୁ୍ତ
ଯାଜକ ହିଁ ବେିଶଷ େତୖଳର ମିଶ୍ରଣ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ।

31 ମତ୍ତଥିୟ ନାମକ ଜେଣ େଲବୀୟ ଥିେଲ, ଯିଏ କି େନୖେବଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା େରାଟୀ େସକିବାର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ।
ମତ୍ତଥିୟ ଶଲୁ୍ଲମ୍ଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶଲୁ୍ଲମ୍ େକାରହ ବଂଶଜ ଥିେଲ।

32 େକାରହ ବଂଶଜ େକେତ ଜଣ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଶି୍ରାମବାରେର
େମଜ ଉପେର ପରିେବଶିତ େହଉଥିବା େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାଯର୍୍ୟ
କରୁଥିେଲ।

33 େସହ ିେଲବୀୟ ଗାୟକଗଣ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ
ଏବଂ େସମାେନ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଥିବା େକାଠରୀଗଡୁ଼କିେର ରହୁଥିେଲ।
େସମାେନ ଅନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ଥିେଲ। କାରଣ ଦନିରାତ ିମନି୍ଦରର କାଯର୍୍ୟ
କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ  େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଥିଲା।

34 େସମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଇତହିାସ ଅନୁସାେର ଏହ ିେଲବୀୟଗଣ
େସମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ, େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ
କରୁଥିେଲ।

ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଇତହିାସ

35 ଯିେୟଲ ଗିବେିୟାନଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଯିେୟଲ ଗିବେିୟାନ
ସହରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଯିେୟଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାଖା। 36

ଯିେୟଲଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା: ଅବ୍େଦାନ୍। ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାେନ
ଥିେଲ ସୂର୍, କୀଶ୍, େନର୍, ବାଲ୍, ନାଦବ। 37 ଗେଦାର୍, ଅହେିୟା,
ଯିଖରିୟ ଓ ମିକ୍େଲାତ୍। 38 ମିକ୍େଲାତ୍ ଶିମିୟାମ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
ଯିେୟଲ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଯିରୁଶାଲମେର େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
39 େନର୍ କୀଶ୍ଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। କୀଶ୍ ଶାଉଲଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ ଏବଂ
ଶାଉଲ େଯାନାଥନ୍, ମଲକୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ ଈଶ୍-ବାଲ୍ଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ।
40 େଯାନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ମରୀବ୍ବାଲ୍, ମରୀବ୍ବାଲ୍ ମୀଖାଙ୍କ ପିତା
ଥିେଲ।
41 ମୀଖାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ପିେଥାନ୍, େମଲକ, ତହେରୟ ଓ
ଆହସ୍। 42 ଆହସ୍ ଯାରହଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଯାରହ ଆେଲମତ,
ଅସ୍ମାବତ୍ ଓ ସମିି୍ରଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ସମିି୍ର େମାତ୍ସାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ।
43 େମାତ୍ସା ବନିୟିାଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ ଏବଂ ରଫାୟ ବନିୟିାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଇଲୀୟାସା ରଫାୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏବଂ ଆତ୍େସଲ
ଇଲୀୟାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
44 ଆତ୍େସଲଙ୍କ ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା:
ଅସ୍ରୀକାମ୍, େବାଖରୁ, ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଶିୟରିୟ, ଓବଦୟି ଓ ହାନନ୍।
ଏହ ିସମସ୍ତ ଆତ୍େସଲଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।

ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ନକିଟରୁ ପଳାୟନ କେଲ। ଅେନକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ

ଗିଲ୍େବାୟ ପବର୍ତ ଉପେର ନହିତ େହେଲ। 2 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲ
ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଧରି ହତ୍ୟା କେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ,
ଅବୀନାଦବ ଓ ମଲ୍କୀଶୂୟଙୁ୍କ ଧରି ହତ୍ୟା କେଲ। 3 ଶାଉଲଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ର େମ ପ୍ରବଳତର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ
ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଶର ଦ୍ୱ ାରା ବନିି୍ଧ ପକାଇେଲ ଏବଂ େସ
େସମାନଙ୍କ ଶର ଦ୍ୱ ାରା କ୍ଷତାକ୍ତ େହେଲ।

4 ଏହା ପେର ଶାଉଲ ନଜିର ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ
ବାହାର କର ଓ େମାେତ େସଥିେର ବଧ କର। େତେବ େସହ ିଅସୁନ୍ନ ତ
ବେିଦଶୀମାେନ ଆସ ିେମାର ଉପହାସ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”
କିନୁ୍ତ ଶାଉଲଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଭୟ କଲା। େସ ଶାଉଲଙୁ୍କ ବଧ କଲା ନାହିଁ।

େତଣୁ ଶାଉଲ ନଜି ଖଡ଼୍ଗ ଉପେର ପଡ଼ଯିାଇ ନଜିକୁ ବଧ କେଲ। 5

ଅସ୍ତ୍ରବାହକ େଦଖିଲା େଯ, ଶାଉଲ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ। ଏଣୁ େସ ମଧ୍ୟ
ନଜିକୁ ବଧ କଲା। େସ ନଜି ଖଡ଼୍ଗ ମୁନ ଉପେର ପଡ଼ ିମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କଲା।

ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 9:14 323 ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 10:5
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6 େସହପିରି ଭାବେର ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
ଶାଉଲଙ୍କ ପରିବାରର ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର ମରଣ ଲଭେିଲ।

7 ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଯେତେବେଳ
ଅନାଇ େଦଖିେଲ େଯ, େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ପଳାୟନ କରିଅଛନି୍ତ
ଏବଂ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଅଛନି୍ତ , େତଣୁ
େସମାେନ ନଜିର ସହର ଛାଡ଼ ିପଳାୟନ କେଲ। ଏବଂ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାେନ େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିେର ବସବାସ କେଲ।

8 ପରବତ୍ତର୍ୀ ଦନି, ମୃତ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ନକିଟରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି
େନବା ନମିେନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଗିଲ୍େବାୟ
ପବର୍ତ ଉପେର ଶାଉଲଙ୍କ ଶରୀର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ
ପାଇେଲ। 9 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଉଲଗ୍ନ କେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ମସ୍ତକ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜ େନଇଗେଲ ଏବଂ େସମାେନ େଦଶସାରା
ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରି, େସମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡ େଦବତା ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ଏହ ିଖବର ପହଞ୍ଚାଇେଲ। 10 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡ େଦବତାର ମନି୍ଦରେର ଶାଉଲଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧସାଜକୁ େନଇ
ରଖିେଲ। େସମାେନ ଦାେଗାନ୍ େଦବତାର ମନି୍ଦରେର ଶାଉଲଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ
ଟଙ୍ଗାଇେଲ।

11 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କେଲ,
େସହସିବୁ ଯାେବଶ୍-ଗିଲୟିଦେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ।
12 ଯାେବଶ୍-ଗିଲୟିଦର ସମସ୍ତ ସାହସୀ େଲାକମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଗେଲ ଓ େନଇ ଆସେିଲ।
ଯାେବଶସି୍ଥତ ଏକ ବରିାଟ ବୃକ୍ଷ ତେଳ େସମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥକୁ କବର େଦେଲ।
ଏହା ପେର େସମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କେଲ।

13 ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିବାରୁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ। ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ େହେଲ ନାହିଁ। ଶାଉଲ ଜେଣ
ଗଣୁଆି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରାମଶର୍ ନ େଲାଡ଼ି
ତାହାର ପରାମଶର୍ େଲାଡ଼ଥିିେଲ। 14 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାଉଲଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟଭାର ଅପର୍ଣ କେଲ।

ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହେଲ

ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ହେିବ୍ର ାଣ ସହରେର ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ନଜି ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ। 2 େଯେତେବେଳ

ଶାଉଲ ରାଜା ଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  େନଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଆଣଲି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିଲ, ‘ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
େଲାକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ େହବ।’”

3 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େନତାମାେନ ହେିବ୍ର ାଣେର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ। ତା’ପେର େନତାମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େଯ,
ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଅନୁସାେର ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟବି।

ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମ ଅଧିକାର କେଲ

4 ଦାଉଦ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। େସହି
ସମୟେର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯିବୂଷ େବାଲ ିକୁହାଯାଉଥିଲା। େସହ ିନଗରେର
ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବୂଷୀୟ ନାମେର ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା।
5 ଯିବୂଷେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।” କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିେଦେଲ। ଦାଉଦ ସେିୟାନ ଦୁଗର୍କୁ ଅଧିକାର କରି
େନେଲ। ଯାହା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ନାମେର ଜଣାଗଲା।

6 ଦାଉଦ କହେିଲ, “େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଆକ୍ରମଣର େନତୃତ୍ୱ  େନବ, େସ େମାର ସମଗ୍ର େସନାବାହନିୀର େସନାପତି

େହବ।” େତଣୁ େଯାୟାବ୍ ଏହ ିଆକ୍ରମଣର େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ। େଯାୟାବ୍
ସରୁୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଯାୟାବ୍ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିେହେଲ।

7 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
େତଣୁ ତାହାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର େବାଲ ିନାମିତ କରାଗଲା। 8 ଦାଉଦ
ଦୁଗର୍ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ମିେଲ୍ଲ ାଠାରୁ ନଗରର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ନମିର୍ାଣ କେଲ। େଯାୟାବ୍ ନଗରର
ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗଡୁ଼କିର ମରାମତ ିକାଯର୍୍ୟ କେଲ। 9 ଦାଉଦ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ଏବଂ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହତିେର ଥିେଲ।

ତନି ିବୀର

10 ଦାଉଦଙ୍କ ବେିଶଷ େସୖନ୍ୟଗଣଙ୍କର େନତାମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ
ତାଲକିା ଅେଟ। ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଏହ ିତନି ିବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପରାକ୍ରମୀ େହାଇ ଉଠିେଲ। େସମାେନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ କେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ, ପରେମଶ୍ୱର
େଯପ୍ରକାର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, ଠିକ୍ େସ ପ୍ରକାେର ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଲିା।

11 ଦାଉଦଙ୍କ ବେିଶଷ େସୖନ୍ୟଗଣଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ ିପ୍ରକାରେର ଥିଲା:
ହକ୍େମାନୀୟ ଯାଶ୍ବୟିାମ୍। ଯାଶ୍ବୟିାମ୍ ରଥାଧିକାରୀମାନଙ୍କ େନତା

ଥିଲା। ଯାଶ୍ବୟିାମ୍ ନଜିର ବଚ୍ଛର୍ା ଦ୍ୱ ାରା ଏକା ଥରେକ 300 େଲାକଙୁ୍କ ବଧ
କରିଥିଲା।

12 ତା’ପେର ଅେହାହୀୟ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାସର। ଇଲୟିାସର
ଏହ ିତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଥିେଲ। 13 ଇଲୟିାସର ଦାଉଦଙ୍କ
ସହତି ପଶଦମ୍ମୀମେର ଥିେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସଥିିେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯବେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତଟଏି
ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ରି ପଳାୟନ କେଲ।
14 କିନୁ୍ତ େସହ ିତନି ିବୀର େସହ ିେକ୍ଷତ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ ଓ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତେିରାଧ କେଲ। େସମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ ମହାବଜିୟ ପ୍ରଦାନ
କେଲ।

15 ଥେର, ଦାଉଦ ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଗମୁ୍ଫାେର ଥିବା େବେଳ, େଯେତେବେଳ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ରଫାୟୀମ ଉପତ୍ୟକାେର ଛାଉଣ ିପକାଇ ଥିେଲ,
ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତନି ିଜଣ ଭୂମିେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େପେଟଇ େପେଟଇ
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ।

16 ଆଉଥେର, ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ େବୖଥ୍େଲହମେର ଥିେଲ। 17 ଦାଉଦ କହେିଲ,
“େବୖଥଲହମର ଫାଟକ ନକିଟେର ଥିବା କୂଅରୁ େକହ ିେମାେତ ପାଣି
ପିଇବାକୁ ଦଅିନ୍ତା କି?” 18 କିନୁ୍ତ ଏହ ିତନି ିଜଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗେଲ। ଏହି
ତନି ିବ୍ୟକି୍ତ େବୖଥ୍େଲହମ ନଗରର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଥିବା କୂପରୁ କିଛ ିଜଳ
େନେଲ। ଏହା ପେର ଏହ ିତନି ିବୀର େସହ ିଜଳକୁ େନଇ ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ େସହ ିଜଳପାନ କରିବାକୁ ମନା କେଲ।
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ େସହ ିଜଳକୁ ଭୂମିେର
ଢ଼ାଳିେଲ। 19 ଦାଉଦ କହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏହ ିଜଳକୁ ପାନ
କରି ନ ପାେର। କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ନଜି ଜୀବନକୁ ବପିନ୍ନ  କରି
ଏହ ିଜଳ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଆଣ ିଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା ପାନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ସଦୃଶ େହବ।” େସଥି ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ
େସହ ିଜଳପାନ କରିବାକୁ ମନା କେଲ। ଏହପିରି ଏହ ିତନି ିବୀର ଅେନକ
ଦୁଃସାହସକି କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଥିେଲ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହସୀ େସୖନ୍ୟଗଣ

20 େଯାୟାବଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ, ଏହ ିତନି ିବୀରଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
େସ ନଜିର ବଚ୍ଛର୍ା ଦ୍ୱ ାରା 300 େଲାକଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ। ଅବୀଶୟ ମଧ୍ୟ ଏହ ିତନି ିବୀରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ
ସୁପ୍ରସଦି୍ଧ ଥିେଲ। 21 ଅବୀଶୟ ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରଙ୍କଠାରୁ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ପ୍ରସଦି୍ଧ
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ଥିେଲ। େସ ତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ନ େହାଇଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା
େସମାନଙ୍କର େନତା େହାଇପାରିଥିେଲ।

22 ଯିେହାୟାଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବନାୟ ଜେଣ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। େସ କବେସଲୀୟ େଲାକ ଥିେଲ। ବନାୟ ସାହସୀ କାଯର୍୍ୟମାନ
କେଲ। ବନାୟ େମାୟାବ େଦଶର ସେବର୍ାତ୍ତମ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
ଜଣକୁ ବଧ କେଲ। ଦେିନ, ତୁଷାରପାତ େହଉଥିବା ସମୟେର ବନାୟ ଭୂମି
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ଗାତ ମଧ୍ୟେର ପଶି େଗାଟଏି ସଂିହକୁ ବଧ କେଲ। 23

ବନାୟ ଜେଣ ଅତକିାୟ ମିସ୍ରୀୟ େସୖନ୍ୟକୁ ବଧ କେଲ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପାଞ୍ଚ
ହାତ ଦୀଘର୍ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। େସହ ିମିସ୍ରୀୟ ନକିଟେର ଏକ ବଡ଼ ଓ ଓଜନଆି
ବଚ୍ଛର୍ା ଥିଲା। ତାହା ଏକ ବୁଣାକାରର ତନ୍ତର ଦଣ୍ଡପରି ବରିାଟ ଥିଲା।
ବନାୟ ନକିଟେର େକବଳ େଠଙ୍ଗାଟଏି ଥିଲା। ବନାୟ େସହ ିମିସ୍ରୀୟ
ବ୍ୟକି୍ତର ହସ୍ତରୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରି ଛେଡ଼ଇ େନେଲ। ଏହା ପେର ବନାୟ େସହି
ମିସ୍ରୀୟକୁ ତାହାର ନଜି ବଚ୍ଛର୍ା ଦ୍ୱ ାରା ବଦି୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କେଲ। 24

ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏହ ିତନି ିବୀରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସୁପ୍ରସଦି୍ଧ ଥିେଲ।
25 ବନାୟ ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଖି୍ୟାତ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ
ତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନ ଥିେଲ। ଦାଉଦ ବନାୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କର
ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ େନତା ଭାବେର ମେନାନୀତ କେଲ।

ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀର

26 ବୀର େସୖନ୍ୟ, ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରମାେନ ଥିେଲ:
େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅସାେହଲ୍,
େବୖଥ୍େଲହମସ୍ଥ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲହାନନ୍;
27 ହେରାରୀୟ ଶେମ୍ମାତ୍,
ପେଲାନୀୟ େହଲସ୍,
28 ତେକାୟୀୟ, ଇକ୍େକାଶର ପୁତ୍ର ଇରା,
ଅନାେଥାତୀୟ ଅବେିୟଷର;
29 ହୁଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ,
ଅେହାହୀୟ ଈଲୟ;
30 ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ,
ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାଙ୍କର ପୁତ୍ର େହଲଦ୍;
31 ବନି୍ୟାମୀନସ୍ଥ ଗିବୟିାର ରୀବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇତ୍ତୟ,
ପିରିୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ;
32 ଗାଶ୍ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ହୂରୟ,
ଅବ୍ବର୍ତୀୟ ଅବୀେୟଲ;
33 ବାହରୁମୀୟ ଅସ୍ମାବତ୍,
ଶାଲେବନୀୟ ଇଲୀୟହବ;
34 ଗିେଷାନୀୟ ହାେଷମଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ,
ହରାରୀୟ ଶାଗିର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ;
35 ହରାରୀୟ ସାଖରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହୀୟାମ୍,
ଉରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫାଲ;
36 ମେଖରାତୀୟ େହଫର୍,
ପେଲାନୀୟ ଅହୟି;
37 କମିର୍ଲୀୟ ହଷି୍ରୟ,
ଇଷବୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାରୟ;
38 ନାଥନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା େଯାେୟଲ,
ହଗି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିଭର;
39 ଅେମ୍ମାନୀୟ େସଲକ,
େବେରାତୀର ନହରୟ (ନହରୟ ସରୁୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ
ଥିଲା)
40 ଯିତ୍ରୀୟ ଗାେରବ୍;
41 ହତି୍ତୀୟ ଊରିୟ,
ଅହଲୟର ପୁତ୍ର ସାବଦ୍;

42 ରୁେବନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଶୀଷାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଦୀନା। (େସ ରୁେବନ୍
ପରିବାର ବଗର୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହତି ତରିିଶ୍ ଜଣ େସୖନ୍ୟ
ଥିେଲ।);
43 ମାଖାର ପୁତ୍ର ହାନନ୍,
ମିତ୍ନୀୟ େଯାଶାଫଟ;
44 ଅଷ୍ଟାେରାତୀୟ ଉଷିୟ;
ଅେରାେୟରୀୟ େହାଥମଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଶାମ୍ ଓ ଯିୟୀେୟଲ,
45 ଶିମି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଦୀେୟଲ,
ତୀଷୀୟ େଯାହା ଓ ତାଙ୍କ ଭ୍ର ାତା େଯାହା;
46 ମହବୀୟ ଇଲୀେୟଲ,
ଇଲ୍ନାମଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଯିରୀବୟ ଓ େଯାଶବୀୟ;
େମାୟାବୀୟ ଯିତ୍ମା;
47 ଇଲୀେୟଲ ଓ ଓେବଦ୍ ଓ ମେସାବାୟିୟ ଯାସୀେୟଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦଇଥିବା ସାହସୀ ବୀରଗଣ

ଦାଉଦ ସକି୍ଳଗେର ଥିବା ସମୟେର େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତାହାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହା ଥିଲା।
ଦାଉଦ େଯେତେବେଳ କୀଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି

ରହଥିିେଲ, େସେତେବେଳ ଏହା ଘଟଥିିଲା। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିେଲ। 2 ଏହ ିେଲାକମାେନ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର
ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ଡ଼ାହାଣ ଓ ବାମ ଉଭୟ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ଧନୁରୁ ତୀର
ମାରିପାରୁଥିେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ଓ ବାମ,
ଉଭୟ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ବାଟୁଳି ଦ୍ୱ ାରା ପଥର ମାରିପାରୁଥିେଲ। େସମାେନ
ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ।

3 ଅହୀେୟଷର, େସମାନଙ୍କ େନତା ଓ େଯାୟାଶ (ଅହୀେୟଷର ଓ
େଯାୟାଶ, ଗିବୟିାଥୀୟରୁ ଶମାୟରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ)। ଯିଷୀେୟଲ ଓ
େପଲ୍ଟ ଅସ୍ମାବତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ଅନାେଥାତୀୟରୁ ବରାଖା ଓ େଯହୂ
ଥିେଲ। 4 ଗିବେିୟାନ ଯିଶ୍ମୟିୟ ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବଳଶାଳୀ ଥିେଲ ଓ େସ ଏହ ିତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରଙ୍କର ଜେଣ େନତା
ଥିେଲ। ଗେଦରାଥୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିରିମିୟ, ଯହସୀେୟଲ,
େଯାହାନନ୍ ଓ େଯାଷାବଦ୍ ଥିେଲ। 5 ଇଲୟିୁଷୟ, ଯିେରେମାତ୍,
ବାଲୟିା, ଶମରିୟ ଓ ହରୂଫୀୟ, ଶଫଟୟି; 6 ଇଲ୍କାନା, ଯିଶିୟ,
ଅସେରଲ, େଯାେୟଷର ଓ ଯାଶ୍ବୟିାମ୍, େକାରହ ପରିବାରବଗର୍ର
ସମସ୍ତ େଲାକ, 7 ଗେଦାର ସହରର ଯିେରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାେୟଲା ଓ
ସବଦୟି ସାହସୀ ଥିେଲ।

ଗାଦୀୟଗଣ

8 ଦାଉଦଙ୍କର ମରୁଭୂମିସ୍ଥ ଦୁଗର୍େର ଗାଦ୍ ପରିବାର ବଗର୍ର େକେତଜଣ
ଆସ ିେସଠାେର ବାସ କେଲ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ବଦି୍ୟାେର ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ ଅତି
ସାହସୀ େସୖନ୍ୟଗଣ ଥିେଲ। େସମାେନ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଢ଼ାଲ ଗ୍ଭଳନାେର ଦକ୍ଷ
ଥିେଲ। େସମାେନ ସଂିହ ପରି ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଥିେଲ। ପବର୍ତେର ହରିଣ
ସଦୃଶ ଦ୍ରୁ ତ ଗତେିର େଦୗଡ଼ ିମଧ୍ୟ ପାରୁଥିେଲ।

9 ଏସର, ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀର େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଥିେଲ। ଓବଦୟି
ଦି୍ୱ ତୀୟ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ଇଲୟିାବ୍ ତୃତୀୟ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 10

ମିଶ୍ମନ୍ନ ା ଚତୁଥର୍ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, ଯିରିମିୟ ପଞ୍ଚମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ,
11 ଅତ୍ତୟ ଷଷ୍ଠ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, ଇଲୀେୟଲ ସପ୍ତମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ,
12 େଯାହାନନ୍ ଅଷ୍ଟମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, ଇଲ୍ସାବଦ୍ ନବମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିେଲ, 13 ଯିରିମିୟ ଦଶମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, ମଗ୍ବନ୍ନୟ ଏକାଦଶ
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।

14 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଗାଦ୍ର େସୖନ୍ୟଦଳର େନତା ଥିେଲ। େସହି
ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଦୁବର୍ଳ ବ୍ୟକି୍ତ 100 ଜଣ ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମଥର୍ ଥିଲା। ଆଉ େସହ ିଦଳର ସବୁଠାରୁ ପରାକ୍ରମୀ
ବ୍ୟକି୍ତ 1000 ଜଣ ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସାମଥର୍
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ଥିଲା। 15 ଗାଦ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ଏହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସେର
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର େହାଇଯାଇଥିେଲ। ବଷର୍ର ଏହ ିସମୟେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ
ବନ୍ୟା ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ରହଥିିଲା। େସମାେନ ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ
କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ତଡ଼ ିପକାଇଥିେଲ। େସମାେନ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିକୁ ତଡ଼ ିପଠାଇ େଦଇଥିେଲ।

ଅନ୍ୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ

16 େସହ ିଦୁଗର୍େର ବନି୍ୟାମୀନ ଓ ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆସ ିଦାଉଦଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ। 17 ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଗେଲ। ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ
ସହକାେର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛ।ି େମା’ ସହତି ସହେଯାଗ କର। କିନୁ୍ତ ମୁଁ େକୗଣସ ିଭୁଲ୍
କାଯର୍୍ୟ କରି ନ ଥିବା ସେତ୍ତ୍ୱ  ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗପୁ୍ତଚର ବୃତି୍ତ
କରିବାକୁ ଆସଅିଛ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତାହା େଦଖନୁ୍ତ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନୁ୍ତ।”

18 ଅମାସୟ ତରିିଶ୍ ବୀରଙ୍କର େନତା ଥିେଲ। ଏହା ପେର, ଆତ୍ମା
ଅମାସୟଙ୍କ ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ, ଓ େସ କହେିଲ,
“େହ ଦାଉଦ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅଟୁ!
େହ ଯିଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତିେର ଅଛୁ!

ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ,ି ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍!
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ

ବତୁ୍ତର୍।
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ!”
େତଣୁ ଦାଉଦ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଦନିେର ସ୍ୱାଗତ କେଲ ଓ

େସମାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ  େସନାଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ େର ରଖିେଲ।
19 ମନଃଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର େକେତକ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି

େଯାଗ େଦେଲ। ଦାଉଦ େଯେତେବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଶାଉଲଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ସହତି େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥିେଲ। ଦାଉଦ େଯ େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା ପେଲଷ୍ଟୀୟ େନତାମାେନ କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହଉଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ତା’ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇେଦବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର
କେଲ। େସହ ିଶାସକମାେନ କହେିଲ, “ଯଦ ିଦାଉଦ ତାଙ୍କ ମୁନବି
ଶାଉଲଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯାଏ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ େହବ!”
20 ଦାଉଦ ସକି୍ଳଗ ସହରକୁ ଯିବା େବେଳ ମନଃଶିର ଏହ ିେଲାକମାେନ
ତାଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦଇଥିେଲ; ଅଦ୍ନହ, େଯାଷାବଦ୍, ଯିଦୀେୟଲ,
ମୀଖାେୟଲ, େଯାଷାବଦ୍, ଇଲହିୂ, ଓ ସଲି୍ଲ ଥୟ। େଯଉଁମାେନ ମନଃଶିର
1000 ଜଣ େସୖନ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 21 େସମାେନ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। ଏହ ିମନ୍ଦ
େଲାକମାେନ େଦଶସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିେଲ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଜିନଷିପତ୍ର
େଗ୍ଭରି କରିେନଇ ଯାଉଥିେଲ। ମନଃଶିର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଦୁଃସାହସୀ
େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ େହେଲ।

22 ଦାଉଦଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ବଶିାଳ ଓ
ମହାପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟଦଳ େହଲା।

ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ହେିବ୍ର ାଣଠାେର ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ

23 ହେିବ୍ର ାଣ ସହରେର ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଏହପିରି ଥିଲା। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଥିେଲ। େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରିବାକୁ
ଆସଥିିେଲ। ଏହା ହିଁ ଘଟବି େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ। େସମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଏହପିରି ଥିଲା।

24 ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀରୁ 6800 େଲାକ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ।
େସମାେନ ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ବହନ କରୁଥିେଲ।
25 ଶିମିେୟାନ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 7100 େଲାକ ଥିେଲ। ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େସମାେନ ସାହସୀ େସୖନ୍ୟଗଣ ଥିେଲ।
26 େଲବୀ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 4600 େଲାକ ଥିେଲ। 27 ଯିେହାୟାଦା େସହି
ଦଳେର ଥିେଲ। େସ ହାେରାଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ସହତି 3700 େଲାକ ଥିେଲ। 28 ସାେଦାକ୍ ମଧ୍ୟ େସହି
ଦଳେର ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ସାହସୀ ଯୁବା େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ। େସ ତାଙ୍କ
ପରିବାରର ବାଇଶ ଜଣ କାଯର୍୍ୟକାରୀଙ୍କ ସହତି ଆସେିଲ।
29 ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 3000 େଲାକ ଥିେଲ। େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ
ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ। େସହ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶାଉଲଙ୍କ
ପରିବାର ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ।
30 ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 20,800 େଲାକ ଥିେଲ। େସମାେନ ସାହସୀ
େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ ନଜିର ପରିବାରେର ଅତ ିପ୍ରସଦି୍ଧ ଥିେଲ।
31 ମନଃଶିର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 18,000 େଲାକ ଥିେଲ। ଦାଉଦଙୁ୍କ
ରାଜା କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ନାମ ଧରି ଡ଼କା ଯାଇଥିଲା।
32 ଇଷାଖର େଗାଷ୍ଠୀରୁ 200 ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ େନତା ଥିେଲ। େସହି
ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ଯଥାଥର୍ ସମୟେର କି ପ୍ରକାର କମର୍
କରିବା ଉଚତି୍, ତାହା ବୁଝପିାରୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସହତିେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଅଧୀନେର ଥିେଲ।
33 ସବୂଲୂନ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 50,000 େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ
ସବୁପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଥିେଲ । ଏବଂ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବନିା ସେନ୍ଦହେର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
34 ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀରୁ 1000 କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ସହତି
37,000 େଲାକ ଥିେଲ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ
ଥିେଲ।
35 ଦାନ୍ େଗାଷ୍ଠୀରୁ 28,600 େଲାକ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ
ରହଥିିେଲ।
36 ଆେଶର େଗାଷ୍ଠୀରୁ 40,000 ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଥିିେଲ।
37 ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍ ଦଗିରୁ ରୁେବନ୍, ଗାଦ୍ ଓ ମନଃଶିର ଅେଦ୍ଧର୍କ
ପରିବାରବଗର୍ର 120,000 େଲାକ ଥିେଲ। ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା।
38 େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ସାହସୀ େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକମତ େହାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ହେିବ୍ର ାଣ ସହରକୁ ଆସଥିିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମ୍ମତ େହାଇଥିେଲ। 39 େସହି
େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ହେିବ୍ର ାଣେର ତନି ିଦନି କଟାଇେଲ।
େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ ଓ ପାନ କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିେଲ। 40 ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ପେଡ଼ାଶୀ ଇଷାଖର, ସବୁଲୂନ୍ ଓ ନପ୍ତାଲ ିେଗାଷ୍ଠୀର
େଲାକମାେନ ଗଧ, ଓଟ, ଖଚର ଓ ବଳଦ ଉପେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଲଦି
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣୁଥିେଲ। େସମାେନ ବହୁତ ପରିମାଣେର ମଇଦା,
ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା, କିସ୍ମିସ୍, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ, େଗାପଲ ଓ
େମଷପଲ େନଇ ଆସୁଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ
ଥିେଲ।

ନୟିମସନୁି୍ଦକ େଫରାଇ ଅଣାଗଲା

ଦାଉଦ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର ସମସ୍ତ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହତି
କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ। 2 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡ଼ାକିେଲ। େସ

େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ େଯ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ
ବଷିୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ ିତାହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େତେବ ଆସ,

ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 12:15 326 ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 13:2
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ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଗାଟଏି ବାତ୍ତର୍ା େପ୍ରରଣ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ସହତି
େସମାନଙ୍କ ସହରେର ଓ ସହର ନକିଟସ୍ଥ େକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କେର ବାସ କରୁଥିବା
ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇବା। ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉ େଯ, େସମାେନ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ
ଦଅିନୁ୍ତ। 3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା। ଶାଉଲ ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ନୟିମସନୁି୍ଦକ ପ୍ରତ ିଯତ୍ନଶୀଳ େହାଇ ନାହୁଁ।” 4 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଏକମତ େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ହୃଦ୍େବାଧ େହଲା େଯ,
ଏହା ହିଁ ଯଥାଥର୍ କମର୍ ଅେଟ।

5 େତଣୁ ଦାଉଦ ମିଶରର ଶିେୟାରନଦୀଠାରୁ ହମାତର ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ। େସମାେନ କିରିୟତ୍-ଯିୟାରୀମ
ସହରରୁ ନୟିମସନୁି୍ଦକ େଫରାଇ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର େହେଲ। 6

ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିହୁଦାର ବାଲାକୁ
ଗେଲ। ବାଲା କିରିୟତ୍-ଯିୟାରୀମର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଅେଟ। େସମାେନ
ନୟିମସନୁି୍ଦକ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ େସଠାକୁ ଗେଲ। େସହ ିନୟିମସନୁି୍ଦକ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଅେଟ। େସ କିରୂବ ଦୂତଗଣ ଉପେର
ବଦି୍ୟମାନ ଥା’ନି୍ତ। ଏହ ିସନୁି୍ଦକ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ନାମିତ ଅେଟ।

7 େଲାକମାେନ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ଅବୀନାଦବଙ୍କ ଗହୃରୁ କାଢ଼ ିଆଣେିଲ।
େସମାେନ ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼େିର ରଖିେଲ। ଉଷ ଓ
ଅହେିୟା େସହ ିଶଗଡ଼କୁ ଚଲାଇେଲ।

8 ଦାଉଦ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦ
ଉତ୍ସବ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ ଓ
ସଂଗୀତମାନ ଗାନ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ବୀଣା, ସାରଙ୍ଗ, େଢ଼ାଲ, ଗିନ ିଓ
ତୂରୀ ବାଦ୍ୟସବୁ ବଜାଇେଲ।

9 େସମାେନ କୀେଦାନସି୍ଥତ ଶସ୍ୟ ଝାଡ଼ବିା ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। ଶଗଡ଼
ଗାଡ଼କୁି ଟାଣୁଥିବା ବଳଦମାେନ ଝୁଣି୍ଟପଡ଼େିଲ। ଏବଂ ନୟିମସନୁି୍ଦକ ପ୍ରାୟ
ପଡ଼ଯିିବା ତୁଲ୍ୟ େହଲା। େତଣୁ ଉଷ ସନୁି୍ଦକଟକୁି ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ନଜିର
ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। 10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଷ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଷକୁ ବଧ କେଲ, କାରଣ େସ ସନୁି୍ଦକକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା। େତଣୁ
ଉଷ େସହଠିାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କଲା। 11

ପରେମଶ୍ୱର ଉଷଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶିତ କେଲ। ଏଥିନମିେନ୍ତ
ଦାଉଦ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। େସହ ିସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନ
“େପରସ-ଉଷ” ନାମେର ନାମିତ େହାଇଅଛ।ି

12 େସହ ିଦନି ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ। ଦାଉଦ କହେିଲ,
“ମୁଁ ଏଠାକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ଆଣପିାରିବ ିନାହିଁ।” 13

େତଣୁ ଦାଉଦ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ତାଙ୍କ ସହତି ଦାଉଦ ନଗରକୁ େନେଲ ନାହିଁ।
େସ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ଗହୃେର ଛାଡ଼େିଦଇ ଗେଲ।
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ଗାଥ୍ ନଗରର େଲାକ ଥିେଲ। 14 ନୟିମସନୁି୍ଦକ
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙ୍କର ପରିବାର ସହତି ତାହାଙ୍କ ଗହୃେର ତନି ିମାସ
ରହଲିା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଓ ଓେବଦ୍-
ଇେଦାମଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା

ହୀରମ୍ େସାର ନଗରର ରାଜା ଥିେଲ। ହୀରମ୍ ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ। ହୀରମ୍ ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ ଏରସ ବୃକ୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠଗଣ୍ଡ,ି ପଥର କଟାଳୀ ଓ

ବେଢ଼ଇମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ହୀରମ୍ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। 2 ଦାଉଦ
ଜାଣ ିପାରିେଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କରାଇଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ
ବଶିାଳ ରାଜ୍ୟେର ପରିଣତ କେଲ।

3 ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମେର ଆହୁରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। ତାଙ୍କର
ଆହୁରି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନ ଜନି୍ମ େଲ। 4 ଯିରୁଶାଲମେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା
ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ:ି ଶମ୍ମୁୟ, େଶାବବ, ନାଥନ,
ଶେଲାମନ, 5 ଯିଭର, ଇଲୀଶୂୟ, ଇଲ୍େପଲଟ୍, 6 େନାଗହ, େନଫରା,
ଯାଫିୟ, 7 ଇଲୀଶମା, ବଲିୟିାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ।

ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ

8 ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ଦାଉଦ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ସମସ୍ତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାେକ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ। ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣେିଲ।
େତଣୁ େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। 9

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ରଫାୟିମ ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କରି େସମାନଙ୍କର ଜିନଷିପତ୍ର େଗ୍ଭରି କରି େନଇଗେଲ। 10

ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ିକି? ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ
କି?”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯାଅ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ

େଲାକଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବା।”
11 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାେନ ବାଲ୍-ପରାସୀମ

ସହରକୁ ଗେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଦାଉଦ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଦ୍ୱ ାରା େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପିବା ତୁଲ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ
କରିଅଛନି୍ତ।” େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ବାଲ୍-ପରାସୀମ୍ ରଖାଗଲା। 12

ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ବାଲ୍-ପରାସୀମ୍ଠାେର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ। େସହ ିପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ ଜ୍ୱଳାଇ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ଆଉ ଏକ ବଜିୟ

13 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ରଫାୟୀମ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆଉଥେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 14 ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ଆଉଥେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାର
ଉତ୍ତର େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ
ଆକ୍ରମଣ କରିବ, େସେତେବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଯାଇ ତୂତ୍ବୃକ୍ଷ
ଆଢ଼ଡ଼ୁଆଳେର ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଅ। 15 ଜେଣ ଜଗଆୁଳୀକୁ ଗଛ ଉପେର ଚଢ଼ି
ଜଗି ରହବିାକୁ କୁହ। େସ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣବିା ମାତ୍ରେକ ତୁେମ୍ଭ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଯିବା ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା।” 16

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ େଯପରି କରିବାକୁ କହେିଲ, ଦାଉଦ ଠିକ୍ େସହପିରି
କେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। େସମାେନ ଗିବେିୟାନ୍ ସହରଠାରୁ େଗଷର୍ ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପଡ଼ଥିିବା ସାରା ପଥେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 17 େତଣୁ
ଦାଉଦ ସବୁେଦଶେର ବଖି୍ୟାତ େହାଇ ଉଠିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ
େଦଶଗଣଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟଭୀତ କରାଇେଲ।

ଯିରୁଶାଲମେର ନୟିମସନୁି୍ଦକ

ଦାଉଦ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ନଗରେର ଗହୃମାନ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। ଏହା ପେର େସ ନୟିମସନୁି୍ଦକ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ
ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ େସଥି ନମିେନ୍ତ ଏକ ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ

କେଲ। 2 ଏହା ପେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “େକବଳ େଲବୀୟମାେନ
ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ବହ ିେନଇ ପାରିେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ
ନୟିମସନୁି୍ଦକ ବହେିନବା ନମିେନ୍ତ ଓ ଚରିକାଳ ତାଙ୍କର େସବା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ।”

ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 13:3 327 ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 15:2
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3 େଲବୀୟମାେନ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନକୁ
ବହେିନବା ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ
େହବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ କହେିଲ। 4 ଦାଉଦ ହାେରାଣ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଡ଼ାକିେଲ।

5 କହାତଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 120 ଜଣ େଲାକ ଆସେିଲ। ଉରିେୟଲ
େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
6 ମରାରି ପରିବାରବଗର୍ରୁ 220 ଜଣ େଲାକ ଆସେିଲ। ଅସାୟ
େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
7 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 130 ଜଣ େଲାକ ଆସେିଲ।
େଯାେୟଲ େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
8 ଇଲୀଶାଫନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 200 ଜଣ େଲାକ ଆସେିଲ।
ଶମୟିୟ େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
9 ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 80 ଜଣ େଲାକ ଆସେିଲ। ଇଲୀେୟଲ
େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
10 ଉଷୀେୟଲଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 112 ଜଣ େଲାକ ଆସେିଲ।
ଅମ୍ମୀନାଦବ େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।

ଦାଉଦ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହେଲ

11 ଏହା ପେର ଦାଉଦ, ଯାଜକ ସାେଦାକ ଓ ଅବୟିାଥରଙୁ୍କ ଆପଣା
ନକିଟକୁ ଡ଼ାକିେଲ। ଦାଉଦ ଏହସିବୁ ଯାଜକଗଣ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଡ଼ାକିେଲ: ଉରିେୟଲ, ଅସାୟ, େଯାେୟଲ, ଶମୟିୟ, ଇଲୀେୟଲ ଓ
ଅମ୍ମୀନାଦବ। 12 ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀ
େଗାଷ୍ଠୀର େନତା ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ୟ େଲବୀୟମାେନ ନଜିକୁ ପବତି୍ର
କରିବା ନତିାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପେର ମୁଁ ନୟିମସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବି। 13

ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ କିପରି ବହ ିେନବାକୁ େହବ, ତାହା କ’ଣ ଆେମ୍ଭ ଗତଥର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରି ନ ଥିଲୁ? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଲବୀୟମାେନ ତାହାକୁ ବହନ
କରି ନ ଥିଲ, େସଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ।”

14 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ
ବହ ିେନଇଯିବା ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ନଜିକୁ ପବତି୍ର କେଲ।
15 େମାଶା େଯଉଁପରି ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି ଭାବେର
ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ବହ ିେନଇଯିବା ନମିେନ୍ତ େଲବୀୟମାେନ ବେିଶଷ କାଷ୍ଠଦଣ୍ଡ
ବ୍ୟବହାର କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁପରି କହଥିିେଲ, ଠିକ୍ େସହପିରି
େସମାେନ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ବହ ିେନେଲ।

ଗାୟକ ଦଳ

16 ଦାଉଦ, େଲବୀୟ େନତାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତାଗଣ
ଗାୟକମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ କହେିଲ। ଗାୟକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ବୀଣା, ସାରଙ୍ଗ ଓ ଗିନ ିଆଣେିବ ଓ ଆନନ୍ଦେର ଗୀତ ଗାନ କରିେବ।

17 ଏହା ପେର େଲବୀୟମାେନ େହମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭ୍ର ାତାଗଣ ଆସଫ
ଓ ଏଥନଙୁ୍କ ଆଣେିଲ। େହମନ େଯାେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆସଫ
େବରିଖିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏଥନ କୁଶାୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏହି
େଲାକମାେନ ମରାରି ପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ। 18 େସହ ିେଲବୀୟମାନଙ୍କର
ଆଉ ଏକ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ ଥିେଲ ଯିଖରିୟ, େବନ,
ଯାସୀେୟଲ, ଶମୀରାେମାତ, ଯିହୀେୟଲ, ଉନି୍ନ କି, ଇଲୀୟାବ, ବନାୟ,
ମାେସୟ, ମତ୍ତଥିୟ, ଇଲୀଫେଲହୁ, ମିକ୍େନୟ, ଓେବଦ-ଇେଦାମ ଓ
ଯିୟୂେୟଲ। ଏହମିାେନ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ।

19 ଗାୟକ େହମନ୍, ଆସଫ ଓ ଏଥନ ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଗିନି
ବଜାଉଥିେଲ। 20 ଯିଖରିୟ, ଅସୀେୟଲ, ଶମୀରାେମାତ୍, ଯିହେିୟଲ,
ଉନି୍ନ , ଇଲୀୟାବ, ମାେସୟ ଓ ବନାୟ ଆଲାେମାତ୍ ବୀଣା ବଜାଉଥିେଲ।
21 ମତ୍ତଥିୟ, ଇଲୀଫେଲହୁ, ମକ୍େନୟ, ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ୍, ଯିୟୂେୟଲ ଓ
ଅସରିୟ ଶିମିନୀତ୍ ତମ୍ୱୁରା ବଜାଉଥିେଲ। ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। 22 େଲବୀୟ େନତା କନନୟି ଗାୟନ ଦାୟିତ୍ୱ େର

ଥିେଲ। କନନୟି ସଙ୍ଗୀତ ବଦି୍ୟାେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଥିବାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ଏହି
କାଯର୍୍ୟ ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା।

23 ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ େହାଇଥିବା
ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦୁଇଜଣ ଥିେଲ େବଶଖିୟ ଓ ଇଲ୍କାନା। 24

ଶବନୟି, େଯାଶାଫଟ୍, ନଥେନଲ, ଅମାସୟ, ଯିଖରିୟ, ବନାୟ ଓ
ଇଲୀେୟଷର, ଏମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା, ନୟିମସନୁି୍ଦକର ସମ୍ମୁଖେର ତୂରୀ
ବଜାଇବା। ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ୍ ଓ ଯିହୟି ନୟିମସନୁି୍ଦକର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ।

25 ଦାଉଦ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ନୟିମସନୁି୍ଦକ
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଗେଲ। େସମାେନ ତାହାକୁ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ୍ଙ୍କ ଗହୃରୁ
େନଇଆସେିଲ। ସମେସ୍ତ ବହୁତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ। 26 ପରେମଶ୍ୱର
ନୟିମସନୁି୍ଦକ ବହେିନଇ ଯାଉଥିବା େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
େସମାେନ ସାତ େଗାଟ ିବଳଦ ଓ ସାେତାଟ ିେମଣ୍ଢାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 27

ଦାଉଦ ଓ ନୟିମସନୁି୍ଦକ ବହୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲବୀୟମାେନ ଓ ଗାୟକ
କିଣାନୀୟମାେନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାଇଲନ୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିେଲ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏକ
ନାଇଲନ୍ ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧଥିେଲ।

28 ଏହପିରି, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ
େନଇଆସେିଲ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କେଲ, େସମାେନ େମଣ୍ଢା ଶିଙ୍ଗରୁ
ନମିିର୍ତ ବାଦ୍ୟ ଓ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଗିନ,ି ସାରଙ୍ଗ
ଓ ବୀଣା ବଜାଇେଲ।

29 ନୟିମସନୁି୍ଦକ େଯେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର ପହଞ୍ଚଲିା,
ମୀଖଲ୍ ଏକ ଝରକା େଦଇ ଅନାଇେଲ। ମୀଖଲ୍ ଶାଉଲଙ୍କ ଝଅି ଥିେଲ।
େସ େଦଖିେଲ େଯ, ରାଜା ଦାଉଦ ନୃତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନି୍ତ। େସ
ହୃଦୟେର ତାଙୁ୍କ ଘୃଣା କେଲ। େସ ଭାବେିଲ, ଦାଉଦ ଏକ ମୂଖର୍ ପରି
ଆଚରଣ କରୁଅଛନି୍ତ।

ତା’ପେର େସମାେନ ନୟିମସନୁି୍ଦକକୁ େବାହ ିଆଣେିଲ ଓ ତମ୍ୱୁ
ଭତିେର ରଖିେଲ, ଯାହାକି ଦାଉଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ। ଏହା
ପେର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର େହାମବଳି ଓ

ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 2 ଦାଉଦ େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରି ସାରିବା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 3 ଏହା ପେର େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପୁରୁଷ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପାଉଁେରାଟୀର ଏକ ଖଣ୍ଡ, କିଛ ିଖଜୁରୀ େକାଳି ଓ କିସ୍ମିସ୍ େଦେଲ।

4 ଏହା ପେର ନୟିମସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଦାଉଦ େକେତଜଣ େଲବୀୟଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଏବଂ
ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା େସହ ିେଲବୀୟମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। 5 ଆସଫ
ପ୍ରଥମ ଦଳର େନତା ଥିେଲ। ଆସଫଙ୍କ ଦଳ ଗିନ ିବଜାଉଥିେଲ। ଯିଖରିୟ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦଳର େନତା ଥିେଲ। ଅନ୍ୟ େଲବୀୟମାେନ ଥିେଲ: ଯିୟେୟଲ,
ଶମୀରାେମାତ୍, ଯିହୀେୟଲ, ମତ୍ତଥିୟ, ଇଲୀୟାବ, ବନାୟ, ଓେବଦ୍-
ଇେଦାମ୍ ଓ ଯିୟୂେୟଲ। ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତମ୍ୱୁରା ଓ ବୀଣା ବଜାଉଥିେଲ।
6 ବନାୟ ଓ ଯହସୀେୟଲ, ଏହ ିଦୁଇଜଣ ଯାଜକ ସବର୍ଦା ନୟିମସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ତୂରୀ ବଜାଉଥିେଲ। 7 ଏହ ିସମୟେର ଦାଉଦ ପ୍ରଥେମ
ଆସଫ ଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଶଂସାଗୀତ ଗାନ
କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  ଅପର୍ଣ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତାହାଙ୍କ ନାମେର ବନିତ ିକର।
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁସବୁ ମହାନ କମର୍ମାନ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା େଲାକମାନଙୁ୍କ

କୁହ।
9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଗାୟନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର

ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର,
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ମହତ୍ କାଯର୍୍ୟସକଳ ଜଣାଅ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମ ପାଇଁ ଗବର୍ କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସୁଥିବା ଜନବୃନ୍ଦ, ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।
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11 ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ େଦଖ,
ସବର୍ଦା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ମହତ୍ କମର୍ମାନ କରିଅଛନି୍ତ , େସହସିବୁ

ସ୍ମରଣ କର।
ତାଙ୍କର ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସକଳ ଓ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରାକ୍ରମର କାଯର୍୍ୟମାନ ସ୍ମରଣ

କର।
13 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଟନି୍ତ।
ଯାକୁବର ବଂଶଧରମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେନାନୀତ େଲାକ ଅଟନି୍ତ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସବର୍ବ୍ୟାପୀ।
15 ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ନୟିମ ସ୍ମରଣ କର।
େସ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ନମିେନ୍ତ େସହ ିଆଜ୍ଞାମାନ େଦଇଅଛନି୍ତ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ପାରମ୍ପାରିକ ନୟିମ କରିଅଛନି୍ତ
ଏବଂ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ସ୍ମରଣ କର।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବ ନମିେନ୍ତ ଏକ ନୟିମ କରିଛନି୍ତ।
ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି େସହ ିନୟିମ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅେଟ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ କିଣାନ୍ େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ

େଦବା,
େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାତ ଭୂମି ତୁମ୍ଭର େହବ।”
19 େସଠାେର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଥିେଲ,
ଏକ ବେିଦଶୀ ଭୂମିେର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ।
20 େସମାେନ େଗାଟଏି େଦଶରୁ ଆଉ ଏକ େଦଶକୁ ଗେଲ,
େସମାେନ େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଗେଲ।
21 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାରିକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି

େଦେଲ ନାହିଁ,
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇ

େଦେଲ।
22 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିରାଜାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ

ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କର ନାହିଁ।”
23 ସକଳ ପୃଥିବୀବାସୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାୟନ କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ , ଏହ ିଶୁଭବାତ୍ତର୍ା ପ୍ରତଦିନି

କୁହ।
24 ସବୁ େଦବଗଣ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ବଣ୍ଣର୍ନା କର।
େସ େଯ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ ଅଟନି୍ତ , ଏହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ କୁହ।
25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଅଟନି୍ତ ଓ େସ ପ୍ରଶଂସାର େଯାଗ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
ଅନ୍ୟ ସବୁ “େଦବତାଗଣଙ୍କ” ଅେପକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର

ଅଟନି୍ତ।
26 କାରଣ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ “େଦବତାଗଣ” େକବଳ ମୂଲ୍ୟହୀନ

ପ୍ରତମିାସକଳ ଅଟନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
27 େଗୗରବ ଓ ମହମିା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛ।ି
ଶକି୍ତ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଅଛ।ି
28 ପରିବାର ସକଳ ଓ ଜନବୃନ୍ଦ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ଓ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ କର।

ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ।
ସୁନ୍ଦରତାେର ଓ ପବତି୍ରତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କର।
30 ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହୁଅ।
କିନୁ୍ତ େସ ପୃଥିବୀକୁ ସଶକ୍ତ କେଲ, େଯପରି ଏହା ନ ହେଲ।
31 ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନୁ୍ତ।
ସବର୍ତ୍ର େଲାକମାେନ ଏହା କୁହନୁ୍ତ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ।”

32 ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରନୁ୍ତ।
େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବଷିୟ େସମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ

କରନୁ୍ତ।
33 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷଗଣ ଆନନ୍ଦେର ଜୟଗାନ

କରିେବ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ।
େସ ଏହ ିପୃଥିବୀର ବଗି୍ଭର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସୁଅଛନି୍ତ।
34 ଓଃ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, େସ ଅତ ିଉତ୍ତମ ଅଟନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େପ୍ରମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅେଟ।
35 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କୁହ,
“େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର

କର।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।

େତେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା।
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବା।”
36 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପ୍ରଶଂସା କର।
ତା’ପେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିଲ, “ଆେମନ୍” ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

କେଲ।
37 ଏହା ପେର, ଦାଉଦ ଆସଫ ଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ ନୟିମସନୁି୍ଦକ

ସମ୍ମୁଖେର ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିନି ତାହା ସମ୍ମୁଖେର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଛାଡ଼ ିଗେଲ। 38 ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ଓ ଅନ୍ୟ
ଅଠଷଠି ଜଣ ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଛାଡ଼ଗିେଲ।
ଯିଦୂଥୂନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ୍ ଓ େହାଷ ରକ୍ଷୀ ଥିେଲ।

39 ଦାଉଦ, ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଗିବେିୟାନସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସଠାେର ଛାଡ଼ ିଗେଲ। 40 ପ୍ରତଦିନି ସକାେଳ ଓ
ସନ୍ଧ୍ୟାେର ସାେଦାକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େହାମବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଦଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମେର
ଲଖିିତ ବଧିିକୁ ପାଳନ କରି େସମାେନ ଏହପିରି କରୁଥିେଲ। 41

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େହମନ୍,
ଯିଦୂଥୂନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲବୀୟଗଣଙୁ୍କ ନାମଧରି ମେନାନୀତ
କରାଯାଇଥିଲା, “କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।” 42

େହମନ୍ ଓ ଯିଦୂଥୂନ୍ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। ତୂରୀ ଓ ଗିନ ିବଜାଇବା
େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସଂଗୀତମାନ ଗାନ
କରାଯିବା ସମୟେର େସମାେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଥିେଲ।
ଯିଦୂଥୂନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଦ୍ୱ ାର ଜଗି ରହୁଥିେଲ।

43 ଉତ୍ସବ େଶଷ େହଲା ପେର, ସବୁ େଲାକମାେନ େଫରିଗେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ। ଏବଂ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ନଜି
ପରିବାରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ।

ଦାଉଦଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା

ଦାଉଦ ନଜି ଗହୃକୁ େଫରିଯିବା ପେର, ନାଥନ୍
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ େଦବଦାରୁ କାଠେର
ନମିିର୍ତ ଗହୃେର ବାସ କରୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ନୟିମସନୁି୍ଦକ ଏକ ତମ୍ୱୁ

ମଧ୍ୟେର ରହଅିଛ।ି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଅଛ।ି”

2 ନାଥନ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ,
ତାହା କରିପାର। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହତିେର ଅଛନି୍ତ।”

3 କିନୁ୍ତ େସହ ିରାତି୍ରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାଥନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା। 4 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
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“ଯାଅ ଓ ଏହସିବୁ ବଷିୟ େମାହର ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଜଣାଅ; ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘ଦାଉଦ, ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଗହୃେର ବାସ କରିବା, େସହ ିଗହୃକୁ
ନମିର୍ାଣ କରିବା େଲାକ ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ। 5 ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ଦନିଠାରୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ‘ବାସ କରି
ନାହୁଁ। ମୁଁ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ରହୁଅଛ।ି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ େନତା ମେନାନୀତ
କରିଥିଲ ିେସମାେନ େମଷପାଳକ ତୁଲ୍ୟ ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ
ସହତି ଗଲା ସମୟେର େକେବେହେଲ ଜେଣ ସୁଦ୍ଧା େନତାଙୁ୍କ କହ ିନାହୁଁ:
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ କାହିଁକି େଦବଦାରୁ କାଠେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହଁ?
7 “ବତ୍ତର୍ମାନ, ଏହସିବୁ ବଷିୟ େମାର ଦାସ ଦାଉଦକୁ କୁହ: ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଓ େମଷ ଚରାଇବା ସ୍ଥାନରୁ
ଆଣଲୁି। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କଲୁ। 8

ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତିେର ରହଲୁି। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ବଧ କଲୁ। ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀର
ସବୁଠାରୁ ବଖି୍ୟାତ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ କରିବା। 9 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହ ିସ୍ଥାନ େଦଇଅଛୁ। େସମାେନ ବୃକ୍ଷ େରାପଣ
କରିେବ ଓ େସହ ିବୃକ୍ଷସବୁର ତେଳ ଶାନି୍ତେର ବସେିବ। େସମାେନ ଆଉ
େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଚନିି୍ତତ େହେବ ନାହିଁ। ପୂବର୍ ପରି ମନ୍ଦ େଲାେକ ଆଉ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିେବ ନାହିଁ। 10 େସହ ିଅମଙ୍ଗଳର ଘଟଣାସବୁ
ଘଟଲିା, କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଯତ୍ନ େନବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ
େନତାମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କଲୁ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ
ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ କରିବା।
“‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିେବ। 11 ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ନୂତନ
ରାଜା କରିବା। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୂତନ ରାଜା େହବ, ଏବଂ
ଆେମ୍ଭ ତା’ର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା। 12 ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ବଂଶକୁ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ
ରାଜ୍ୟଭାର େଦବା। 13 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପିତା େହବା ଓ େସ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର
େହବ। ଶାଉଲ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ ରାଜା ଥିେଲ ଓ ଆେମ୍ଭ ଶାଉଲଠାରୁ ଆମ୍ଭର
ସମଥର୍ନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିେନଲୁ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କଦାପି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର
େପ୍ରମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। 14 ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଆମ୍ଭର ଗହୃର ଓ
ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦବା ଓ ତା’ର ସଂିହାସନ ଚରିକାଳ ତଷିି୍ଠ
ରହବି।’”

15 ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଓ ଦଶର୍ନ କରାଇଥିେଲ, ନାଥନ
େସହସିବୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

16 ଏହା ପେର ରାଜା ଦାଉଦ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ଗେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବସେିଲ। ଦାଉଦ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଓ େମାର ପରିବାର ନମିେନ୍ତ
ଅେନକ ମହାନ କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଅଛ। ଆଉ ମୁଁ ଜାେଣନା କାହିଁକି। 17

ସେବର୍ାପରି, ଭବଷି୍ୟତେର େମା’ ପରିବାର ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟବି, ତାହା ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣବିାକୁ େଦଲ। ସେତ େଯପରି ମୁଁ ଜେଣ ଅତ ିମହାନ
ବ୍ୟକି୍ତ ଅେଟ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିେସ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲ। 18 ମୁଁ
ଆଉ ଅଧିକ କ’ଣ ବା କହବି?ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନମିେନ୍ତ ବହୁତ ମହାନ
କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଅଛ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ, ମୁଁ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଜେଣ
ଦାସ ମାତ୍ର ଅେଟ। 19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଏହି
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟଟ ିକରିଅଛ। ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଇଚ୍ଛାେର ତାହା
କରିଅଛ। 20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ। ଆଉ
େକୗଣସ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ। ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବାେଦବୀ ଏପରି ମହତ୍
କମର୍ମାନ କରିବା ଆେମ୍ଭମାେନ େକେବ ଶୁଣ ିନାହୁଁ। 21 ଇସ୍ରାଏଲ ପରି
ଆଉ େକୗଣସ ିେଦଶ ଅଛ ିକି? ନା! ଇସ୍ରାଏଲ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର
େଦଶ ଅେଟ। ଯାହା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମୁକ୍ତ କଲ। ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ମହାନ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ
ଅଗ୍ରତେର ଗମନ କଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ତଡ଼ ିେଦଲ। 22 ତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣାର େଲାକ କରିେନଲ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହଲ।
23 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟେର ଓ େମାର ପରିବାର
ନକିଟେର ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର େସହି
ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବାକୁ କହଅିଛ,
ତାହା କର। 24 େଲାକମାେନ େଯପରି ଚରିକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭକି୍ତ
କରିେବ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କର। େତେବ େଲାକମାେନ
ଏହା କହେିବ, ‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।’
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଅେଟ, ଦୟାକରି େମାର ପରିବାରକୁ ସଦାସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର
େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ କର।
25 “େହ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ପରିଷ୍କାର
ଭାବେର କହଲି। ତୁେମ୍ଭ କହଲି େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହସ ପାଇଛ।ି
26 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। ଆଉ େହ ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିବ େବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଅଛ।ି 27 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱୟଂ େମାର ପରିବାରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଅଛ, େତଣୁ େମାର ପରିବାର ପ୍ରକୃତେର ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ
ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।”

ଦାଉଦ ବଭିନି୍ନ  େଦଶ ଉପେର ବଜିୟଲାଭ କେଲ

ପେର ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗାଥ୍
ସହର ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର  ସହରଗଡୁ଼କୁି ଚ୍ଛନି୍ନ

କରି େନଇଗେଲ।
2 ଏହା ପେର ଦାଉଦ େମାୟାବ େଦଶକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। େମାୟାବୀୟ

େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ଦାସ େହେଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜେଦୟ
ଅପର୍ଣ କେଲ।

3 ଦାଉଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହଦେରଷରଙ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ। ହଦେରଷର େସାବର ରାଜା ଥିେଲ। ଦାଉଦ ହମାତ ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପଥେର େସହ ିେସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ହଦେରଷର ଫରାତ୍
ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବସି୍ତାର କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦାଉଦ
ଏହପିରି କେଲ। 4 ଦାଉଦ ହଦେରଷରଙ୍କଠାରୁ 1000 ରଥ, 7000
ରଥଗ୍ଭଳକ, ଓ 20,000 େସୖନ୍ୟ େନଇଗେଲ। ରଥ ଟାଣବିା ନମିେନ୍ତ
ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା ହଦେରଷରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଅଶ୍ୱକୁ ଦାଉଦ ପଙୁ୍ଗ କରି
େଦେଲ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ 100 େଗାଟ ିରଥକୁ ଟାଣବିା ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ
ଅଶ୍ୱକୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିେଲ।

5 ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଦେମ୍ମଶକରୁ ହଦେରଷରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆସେିଲ। ମାତ୍ର େସହ ିଅରାମୀୟର 22,000 େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ଦାଉଦ
ମାରି େଦେଲ। 6 ତା’ପେର ଦାଉଦ ଦେମ୍ମଶକ ସହରର ଅରାମେର
ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାପନ କେଲ। ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହେଲ
ଓ ଦଶର୍ନୀ ଆଣେିଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

7 ଦାଉଦ ହଦେରଷରଙ୍କ େସନାପତମିାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କି
େନଇଗେଲ ଓ େସଗଡୁ଼କୁି ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ। 8 ଦାଉଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ହଦେରଷରର ଟଭିତ୍ ଓ କୂନ୍ ସହରରୁ ବହୁତ ପିତ୍ତଳ ଆଣେିଲ।
ଶେଲାମନ େସହ ିପିତ୍ତଳରୁ ପିତ୍ତଳ ଜଳଧାର, ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବସ୍ତୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ।

9 ତୟି ହମାତ ନଗରୀର ରାଜା ଥିେଲ। ହଦେରଷର େସାବାର ରାଜା
ଥିେଲ। ତୟି ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ଦାଉଦ ହଦେରଷରଙ୍କ ସମସ୍ତ
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େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନି୍ତ। 10 େତଣୁ ତୟି ଅଭ୍ୟଥର୍ନା ଜଣାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସନି୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ନେିବଦନ କରି ଆପଣା
ପୁତ୍ର ହେଦାରାମଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। େସ ଏପରି କେଲ,
କାରଣ ତୟି ହଦେରଷରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧେର ଥିେଲ। ତୟି ଦାଉଦଙୁ୍କ
ସୁବଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କେଲ। 11 ରାଜା
ଦାଉଦ େସହସିବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପବତି୍ର କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କେଲ।
ଦାଉଦ ଇେଦାମ, େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟ, ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଓ
ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଣଥିିବା ରୂପା ଓ ସୁନାେର ଠିକ୍ େସହ ିପ୍ରକାର
ସାମଗ୍ରୀ ତଆିରି କେଲ।

12 ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ସରୁୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ 18,000
ଇେଦାମୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 13 ଅବୀଶୟ ଇେଦାମେର ମଧ୍ୟ
ଦୁଗର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ସମସ୍ତ ଇେଦାମୀୟ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କ ଦାସ
େହେଲ। ଦାଉଦ େଯଉଁସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ, େସହଠିାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ବଶିିଷ୍ଟ ପଦାଧିକାରୀଗଣ

14 ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଉପେର ରାଜା ଥିେଲ। ଏବଂ େସ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟବାନ ଥିେଲ। 15 ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ
ଦାଉଦଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଥିେଲ। ଦାଉଦ େଯଉଁସବୁ କମର୍
କରୁଥିେଲ, ତାହାକୁ ଅହୀଲୂଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ େଲଖି ରଖୁଥିେଲ।
16 ସାେଦାକ୍ ଓ ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକ ଥିେଲ। ସାେଦାକ୍ ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର
ଏବଂ ଅହୀେମଲକ୍ ଅବୟିାଥରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶାବ୍ଶା ଲପିିକାର ଥିେଲ।
17 ବନାୟ, କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
ବନାୟ ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ରାଜା
ଦାଉଦଙ୍କର େସବା ନମିେନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଥିେଲ।

ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କେଲ

ନାହଶ୍ ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକଙ୍କର ରାଜା ଥିେଲ। ନାହଶ୍ ମୃତୁ୍ୟ
େଭାଗ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। 2 ଏ
ଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “ନାହଶ୍ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ

େହାଇଥିେଲ, େତଣୁ ମୁଁ ନାହଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହବ।ି” େତଣୁ
ହାନୂନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟକ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ
ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାେନ ହାନୂନଙୁ୍କ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଅେମ୍ମାନ େଦଶକୁ ଗେଲ।

3 କିନୁ୍ତ ଅେମ୍ମାନୀୟ େନତାମାେନ ହାନୂନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ
କରୁଛନି୍ତ କି, ପ୍ରକୃତେର ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ
କିମ୍ୱା ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ?
ନା, ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ବଷିୟେର ଓ ଆପଣଙ୍କ େଦଶ
ବଷିୟେର ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଛିନି୍ତ।” 4 େତଣୁ
ହାନୂନ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ ିକାଟି
ପକାଇେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ହାନୂନ୍ େସମାନଙ୍କ ନତିମ୍ୱ ନକିଟରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଟି
ପକାଇେଲ। ଏହା ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ େଦେଲ।

5 ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାେନ ଗହୃକୁ େଫରିଯିବା ନମିେନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ କେଲ। େକେତକ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟଛି,ି ତାହା ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଦାଢ଼ି
ଆଉ ଥେର ବଢ଼ବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୀେହା ସହରେର ରୁହ। ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ
ଗହୃକୁ େଫରି ଆସବି।”

6 ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, େସମାେନ ନଜିକୁ
ଦାଉଦଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଶତ୍ରୁ  କରିଅଛନି୍ତ। ଏହା ପେର ହାନୂନ୍ ଓ
ଅେମ୍ମାନୀୟ ଏକ ସହସ୍ର ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦଇ େମେସାପେଟମିୟାର ଅରାମସ୍ଥ
ମାଖାରୁ ଓ େସାବାରୁ ରଥ ଓ ରଥଗ୍ଭଳକମାନଙୁ୍କ କିଣେିଲ। 7 ଅେମ୍ମାନୀୟ
େଲାେକ 32,000 ରଥ କିଣେିଲ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା

ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ମାଖାର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍ େଦେଲ।
ମାଖାର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େମଦବା ସହର ନକିଟେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାେନ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ସହରରୁ ବାହାରି
ଆସେିଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହେିଲ।

8 ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଛନି୍ତ େବାଲି
ଦାଉଦ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ। େତଣୁ ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ େଯାୟାବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ପଠାଇେଲ। 9 ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାେନ ବାହାରି
ଆସେିଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ନଗର-ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର ଥିେଲ। େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସଥିିେଲ,
େସମାେନ ବାହାେର ଥିବା େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ରହେିଲ।

10 େଯାୟାବ େଦଖିେଲ େଯ, ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଦୁଇ େଗାଟ ିେସୖନ୍ୟଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଅଛନି୍ତ। େଗାଟଏି ଦଳ ତାଙ୍କର
ସମ୍ମୁଖେର ଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଟ ିପଶ୍ଚାତେର ଅଛନି୍ତ। େତଣୁ େଯାୟାବ
ଇସ୍ରାଏଲର େକେତଜଣ ସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ େଯାଦ୍ଧାଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଅରାମର େସୖନ୍ୟଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ। 11

େଯାୟାବ ଅବୀଶୟଙ୍କ ଅଧୀନେର ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ରଖିେଲ। ଅବୀଶୟ େଯାୟାବଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। େସହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ
ଅେମ୍ମାନୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଗେଲ। 12

େଯାୟାବ ଅବୀଶୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିଅରାମର େସୖନ୍ୟଦଳ େମା’ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରବଳ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନତିାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନୁ୍ତ ଯଦି
ଅେମ୍ମାନୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରବଳ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି 13 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସାହସୀ ଓ ବଳବାନ େହଉ! ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ମେନ
କରନି୍ତ , ତାହା କରନୁ୍ତ।”

14 େଯାୟାବଙ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଅରାମର େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆକ୍ରମଣ
କେଲ। ଅରାମର େସୖନ୍ୟଦଳ େଯାୟାବ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀଠାରୁ
ପଳାୟନ କେଲ। 15 ଅେମ୍ମାନୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ େଦଖିେଲ େଯ, ଅରାମର
େସୖନ୍ୟଦଳ ପଳାୟନ କରୁଅଛନି୍ତ , େତଣୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କେଲ।
େସମାେନ ଅବୀଶୟ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳଠାରୁ ପଳାୟନ କେଲ।
ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ନଗରକୁ େଫରିଗେଲ ଓ େଯାୟାବ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

16 ଅରାମୀୟ େନତାମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ
ପରାଜିତ କରିଅଛ।ି େତଣୁ େସମାେନ ଫରାତ୍ ନଦୀର ପୂବର୍ଆେଡ଼ ବାସ
କରୁଥିବା ଅରାମୀୟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ନମିେନ୍ତ
ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ। େଶାଫକ୍ ଅରାମରୁ ଆସଥିିବା
ହଦେରଷରଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଥିେଲ। େଶାଫକ୍ ଅନ୍ୟ ଅରାମୀୟ
େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଗ୍ଭଳିତ କରୁଥିେଲ।

17 ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର େହଉଅଛନି୍ତ େବାଲି
ଦାଉଦ ଶୁଣେିଲ। େତଣୁ ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କେଲ। ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର କରାଇ େନେଲ। େସମାେନ
ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହେଲ। ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ନଜି
େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଓ େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ
କେଲ। 18 ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ 7000 ଅରାମୀୟ
ରଥଗ୍ଭଳକ ଓ 40,000 ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିେଶାଫକକୁ ମଧ୍ୟ
ହତ୍ୟା କେଲ।

19 ହଦେରଷରଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀମାେନ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରିଅଛ,ି େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତ
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହେଲ। େତଣୁ
ଅରାମୀୟମାେନ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ
ନାହିଁ।
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େଯାୟାବ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ

ବସନ୍ତକାଳେର, େଯାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ
ନମିେନ୍ତ କଢ଼ାଇ େନେଲ। ବଷର୍ର େସହ ିସମୟେର ରାଜାମାେନ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବାହାରି ଆସୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ

ଯିରୁଶାଲମେର ରହେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଅେମ୍ମାନ େଦଶକୁ
ଗେଲ ଓ ତାକୁ ବନିାଶ କେଲ। େସମାେନ ରବ୍ବା ନଗରୀକୁ ଗେଲ ଓ ତା’ର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କିଅବା
ନଗର ମଧ୍ୟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ। େଯାୟାବ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ େସୖନ୍ୟଗଣ ରବ୍ବା ନଗରୀକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ କେଲ।

2 ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କ ରାଜାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ ିେନେଲ। େସହି
ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟର ଓଜନ ଥିଲା ଏକ ତାଳନ୍ତ। େସହ ିମୁକୁଟେର ଅତି
ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ମସ୍ତକେର େସହ ିମୁକୁଟ
ପିନ୍ଧାଗଲା। ଏହା ପେର ଦାଉଦ ରବ୍ବା ନଗରୀରୁ ମିଳିଥିବା ଅେନକ
ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। 3 ଦାଉଦ ରବ୍ବାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରି ଆଣେିଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କରତ, ଶାବଳ ଓ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା କାଯର୍୍ୟ
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। ଦାଉଦ ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ନଗରଗଡୁ଼କିେର େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ। ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ନହିତ େହେଲ

4 ଏହା ପେର େଗଷର୍ ସହରେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। େସହ ିସମୟେର ହୂଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ
ସପି୍ପୟକୁ ବଧ କେଲ। ଏହ ିସପି୍ପୟ େଦୖତ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିଲା।
େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସ ତୁଲ୍ୟ
େହାଇଗେଲ।

5 ଆଉ ଏକ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଆଉଥେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। ଯାୟୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲହାନନ୍
ଲହମି କି ବଧ କେଲ। ଲହମି ଗଲୟିାତର ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। ଗଲୟିାତ ଗାଥ୍
ସହରବାସୀ ଥିେଲ। ଲହମିଙ୍କ ବଚ୍ଛର୍ା ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଭାରୀ ଥିଲା। ତାହା
େଗାଟଏି ଲୁଗାତନ୍ତ ଉପେର ଲାଗିଥିବା ବରିାଟ ଖମ୍ୱ ସଦୃଶ ଥିଲା।

6 ଗାଥ୍ ସହରେର ପୁଣ ିଏକ ଯୁଦ୍ଧ େହଲା। େସଠାେର ଜେଣ
ବରିାଟକାୟ େଲାକ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ହାତେର ଛଅଟ ିଅଙୁ୍ଗଳି ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଦେର ମଧ୍ୟ ଛଅଟ ିଅଙୁ୍ଗଳି ଥିଲା। େସ ମଧ୍ୟ ଜେଣ େଦୖତ୍ୟପୁତ୍ର
ଥିଲା। 7 େସହ ିେଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଦି୍ରୂ ପ କରିବାରୁ େଯାନାଥନ ତାହାକୁ
ବଧ କେଲ। େଯାନାଥନ ଶିମିୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶିମିୟି ଦାଉଦଙ୍କ ଭ୍ର ାତା
ଥିେଲ।

8 େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ଗାଥ୍ ସହରବାସୀ େଦୖତ୍ୟମାନଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ େସହ ିେଦୖତ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ।

ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ଗଣନା କରି ପାପ କେଲ

ଶୟତାନ ଇସ୍ରାଏଲର ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା େହଲା। ଶୟତାନ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା। 2 େତଣୁ ଦାଉଦ େଯାୟାବ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର

େନତାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଗଣନା
କର। େବର୍େଶବା ସହରଠାରୁ ଦାନ ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶେର ଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଗଣନା କର। ଏହା ପେର ଆସ ିେମାେତ ସତ୍ୟ କୁହ,
େତେବ େଦଶର େଲାକସଂଖ୍ୟା େକେତ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣ ିପାରିବ।ି”

3 କିନୁ୍ତ େଯାୟାବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଦଶକୁ 100
ଗଣୁ ବଦ୍ଧିର୍ତ କରନୁ୍ତ। ମେହାଦୟ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଅଟନି୍ତ।” େହ େମାର ମହାଶୟ ଓ ରାଜା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏହା କରିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ? ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ
େଦାଷେର େଦାଷୀ କରାଇେବ।”

4 କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ ନଜି ଜିଦ୍େର ଅଟଳ ରହେିଲ। ରାଜା ଯାହା ଆେଦଶ
େଦେଲ, େଯାୟାବଙୁ୍କ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ଲିା। େତଣୁ େଯାୟାବ ଗେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସାରା େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣେିଲ। ଏହା ପେର
େଯାୟାବ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ, 5 ଓ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଇେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା
1,100,000 ଜଣ େଲାକ ଥିେଲ। ଯିହୁଦାେର ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା
470,000 ଜଣ େଲାକ ଥିେଲ। 6 େଯାୟାବ େଲବୀ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ
େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକଙୁ୍କ ଗଣନା କରି ନ ଥିେଲ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ଆେଦଶ
ତାଙୁ୍କ ଅପ୍ରୀତକିର ଲାଗଥୁିଲା। 7 ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏକ
ମନ୍ଦକମର୍ କେଲ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ

8 ଏହାପର ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଅତ ିମୂଖର୍ତାର କାଯର୍୍ୟ
କରିଅଛ।ି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରି ମୁଁ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ପାପ
କରିଅଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ େମାର େସହ ିପାପକୁ କ୍ଷମା
କର।”

9 ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ,
“ଯାଅ ଓ ଦାଉଦଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତନିି
େଗାଟ ିବଷିୟ େଦଉଅଛୁ। ତୁମ୍ଭକୁ ତନ୍ମ ଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ମେନାନୀତ କରିବାକୁ
ପଡ଼ବି। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଟକୁି ମେନାନୀତ କରିବ, େସହ ିଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡତି
େହବ।’”

11 ଏହା ପେର ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହପିରି କହନି୍ତ , ‘ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ଦଣ୍ଡେର ଦଣ୍ଡତି େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କର, ତାହା ମେନାନୀତ କର: ତନି ିବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ କିଅବା ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ଖଡ଼୍ଗ ଧରି େଗାଡ଼ାଇେବ
ଅଥବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତନି ିଦନି ଦଣ୍ଡ େଭାଗିେବ। େଦଶସାରା ଭୟଙ୍କର
ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପି ଯିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିେବ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ।’ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିଏ େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ େକଉଁ ଉତ୍ତରଟ ିେନଇଯିବ?ି”

13 ଦାଉଦ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାେର ପଡ଼ଅିଛ।ି େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େମାର ଦଣ୍ଡ ସି୍ଥରୀକୃତ େହଉ େବାଲ ିମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ। େତଣୁ େମାେତ କିପ୍ରକାେର ଦଣ୍ଡତି
କରାଯିବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସି୍ଥର କରନୁ୍ତ।”

14 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧି େପ୍ରରଣ କେଲ
ଏବଂ 70,000 େଲାକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। 15 ଯିରୁଶାଲମକୁ ବନିଷ୍ଟ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ। କିନୁ୍ତ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େଯେତେବେଳ ଯିରୁଶାଲମକୁ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା େଦଖି ଦୁଃଖିତ େହେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ବନିଷ୍ଟ ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କେଲ। ବନିାଶ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ବନ୍ଦ କର! ଯେଥଷ୍ଟ େହଲା!” େସହି
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନରେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ।

16 ଦାଉଦ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତଙୁ୍କ ଆକାଶେର
େଦଖିେଲ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରୀ ଉପେର ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ବସି୍ତାର
କରି ରଖିଥିେଲ। ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ଭୂମିେର ପଡ଼େିଲ। ଦାଉଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ ନଜିର ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ବେିଶଷ ବସ୍ତ୍ରମାନ ପିନି୍ଧଥିେଲ। 17 ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ହିଁ ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ! େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣବିା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ଆେଦଶ େଦଇଥିଲ।ି ମୁଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କଲ।ି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
େକୗଣସ ିମନ୍ଦ କରି ନାହାନି୍ତ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ
ଓ େମାର ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡତି କର। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ
କରୁଥିବା ଏହ ିଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କର।”
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18 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଗାଦ୍କୁ କଥା କହେିଲ। େସ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ କୁହ। ଦାଉଦକୁ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟଦଳିବା ସ୍ଥାନ
ନକିଟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।” 19 ଗାଦ୍ ଏହସିବୁ
ବଷିୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ ଓ ଦାଉଦ ଅରଣନର ଶସ୍ୟଦଳିବା ସ୍ଥାନକୁ
ଗେଲ।

20 ଅରଣନ୍ ଗହମ ଦଳୁଥିେଲ। ଅରଣନ୍ ବୁଲ ିପଡ଼େିଲ ଓ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ। ଅରଣନଙ୍କ ଗ୍ଭରି ପୁତ୍ର ଲୁଚବିା ନମିେନ୍ତ େଦୗଡ଼ଗିେଲ। 21

ଦାଉଦ ଅରଣନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଅରଣନ୍ ତାଙୁ୍କ େଦଖି ଶସ୍ୟଦଳିବା
ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସ ିଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି
ମଥାନତ କେଲ।

22 ଦାଉଦ ଅରଣନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟଦଳିବା ସ୍ଥାନକୁ େମାେତ
ବକି୍ର ୀ କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଲ୍ୟ େଦବ।ି େତେବ ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ।ି ଆଉ ତା’ପେର ଏହି
ମହାମାରୀ ଦୂର େହବ।”

23 ଅରଣନ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିଶସ୍ୟଦଳିବା ସ୍ଥାନ ଆପଣ
ନଅିନୁ୍ତ। ଆପଣ େମାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ରାଜା ଅଟନି୍ତ। ଆପଣ ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ,
ତାହା କରନୁ୍ତ। େଦଖନୁ୍ତ, େହାମବଳି େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ବଳଦ େଦବ।ି
ନଆିଁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଠ େଦବ।ି ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ାେଥର୍ ମୁଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ଗହମ େଦବ।ି”

24 କିନୁ୍ତ ରାଜା ଦାଉଦ ଅରଣନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଲ୍ୟ େଦବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ କିଛ ିେନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦବ ିନାହିଁ। ମୁଁ
ବନିା ମୂଲ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିନାହିଁ।”

25 େତଣୁ ଦାଉଦ ଅରଣନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ
600 େଶକଲ ସୁନା େଦେଲ। 26 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। ଦାଉଦ େହାମବଳି ଏବଂ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅଗି୍ନ ପଠାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର େଦେଲ।
େହାମବଳି, େନୖେବଦ୍ୟ ଉପେର େସହ ିଅଗି୍ନ ଅବତରଣ କଲା। 27 ଏହା
ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ଖାପେର ରଖିବାକୁ ଆେଦଶ
େଦେଲ।

28 ଦାଉଦ େଦଖିେଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ ଅରଣନଙ୍କ ଶସ୍ୟଦଳିବା
ସ୍ଥାନେର ଉତ୍ତର େଦେଲ, େତଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 29 ଗିବେିୟାନ ସହରର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଓ
େହାମବଳି େନୖେବଦ୍ୟର େବଦ ିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିେର
ଥିବା ସମୟେର େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। 30 ଦାଉଦ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରୁ ନ
ଥିେଲ, କାରଣ େସ ଭୟ କରୁଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଓ ତାଙ୍କର
ଖଡ଼୍ଗକୁ ଦାଉଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କରୁଥିେଲ।

ଦାଉଦ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର
େବଦ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର ହିଁ ନମିିର୍ତ େହବ।”

ଦାଉଦ ମନ୍ଦରି ନମିେନ୍ତ େଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ

2 ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବେିଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
ଠୁଳ େହବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ଆେଦଶ େଦେଲ। େସହ ିବେିଦଶୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଦାଉଦ ପଥରକଟାଳୀମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣେର ବ୍ୟବହୃତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ ପଥରକୁ କାଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି ରଖିବା େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। 3 ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର କବାଟ
ନମିେନ୍ତ କଣ୍ଟା ଓ କବଜା ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ଲୁହା ସଂଗ୍ରହ
କେଲ ଏବଂ େସ ଏେତ ପରିମାଣର ପିତ୍ତଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ େଯ, ତାହାକୁ
ମପାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 4 ଦାଉଦ ଏେତ ସଂଖ୍ୟକ େଦବଦାରୁ
କାଠଗଣ୍ଡମିାନ ସଂଗ୍ରହ କେଲ େଯ, ତାହା ଗଣାଯାଇ ନ ପାେର। ସୀେଦାନ

ଓ େସାର ନଗରର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ େଦବଦାରୁ
କାଠ ଆଣେିଲ।

5 ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବଶିାଳ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା। କିନୁ୍ତ େମା’ ପୁଅ ଶେଲାମନ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଅେଟ ଓ
େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ େସ ଜାଣବିା ଆବଶ୍ୟକ, େସ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରି
ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଅତ ିବରିାଟ େହବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାର
ବଶିାଳତା ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ସକାେଶ ତାହା ସମସ୍ତ େଦଶେର ବଖି୍ୟାତ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ, େସଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ମୁଁ େଯାଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।ି” େତଣୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅେନକ େଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

6 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ପଠାଇେଲ।
7 ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପୁତ୍ର, ମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ।ି
8 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଯୁଦ୍ଧ
କରିଅଛ ଓ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ନାମେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 9 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଏକ ପୁତ୍ର
ଅଛ,ି େଯ କି ଶାନି୍ତପି୍ରୟ ଅେଟ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ଶାନି୍ତେର ଏକ ସମୟ
ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତା’ପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାହାକୁ
ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କରିେବ ନାହିଁ। ତାହାର ନାମ ଶେଲାମନ, ଶେଲାମନ ରାଜା
େହବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାନି୍ତ ଓ ସି୍ଥରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
10 ଶେଲାମନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ। ଶେଲାମନ
େମାର ପୁତ୍ର େହବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପିତା େହବା। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
ଶେଲାମନର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା। ତାହାର ବଂଶରୁ େକୗଣସ ିଜେଣ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ସଦାସବର୍ଦା ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।’”

11 ଦାଉଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ସହତିେର ରୁହନୁ୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ସଫଳ ହୁଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ େଯପରି କହଅିଛନି୍ତ , େସପରି ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିେବ। ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳିତ କରି ପାରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମର ବାଧ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ େମାଶାଙୁ୍କ
େଯଉଁସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ , ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବାଧ୍ୟ େହବା
ନମିେନ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ବଳବାନ ଓ
ସାହସୀ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ।

14 “ଶେଲାମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି େଯାଜନାମାନ ତଆିରି କରିଅଛ।ି ମୁଁ ଏକ ଲକ୍ଷ
ତାଳନ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ େଦଇଅଛ,ି ଏବଂ ମୁଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ
ଏେତ ପରିମାଣେର ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା େଦଇଅଛ ିେଯ, ତାହା େତୗଲ
କରାଯାଇ ନ ପାେର। ମୁଁ କାଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ େଦଇଅଛ।ି ଶେଲାମନ,
ତୁେମ୍ଭ େସଥିେର ଆହୁରି େଯାଗ କରିପାର। 15 ତୁମ୍ଭର ଅେନକ
ପଥରକଟାଳୀ ଓ ବେଢ଼ଇ ଅଛନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟେର ଦକ୍ଷ
କାରିଗର ତୁମ୍ଭର ଅଛନି୍ତ। 16 େସମାେନ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା
କାଯର୍୍ୟେର ଦକ୍ଷ ଅଟନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର ଅଗଣ୍ୟ ଦକ୍ଷ କାରିଗରମାେନ ଅଛନି୍ତ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ହିଁ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନୁ୍ତ।”

17 ଏହା ପେର ଦାଉଦ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େନତାଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। 18 ଦାଉଦ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହତିେର ଅଛନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତର ଏକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ େହାଇଅଛ।ି 19

ବତ୍ତର୍ମାନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅପର୍ଣ କର ଓ େସ ଯାହା କହନି୍ତ , ତାହା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ବାସସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 21:18 333 ବଂଶାବଳୀର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 22:19



23

ନାମ ନମିେନ୍ତ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କର। ଏହା ପେର, ନୟିମସନୁି୍ଦକ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁସବୁକୁ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣ।”

େଲବୀୟମାେନ ମନ୍ଦରିେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବାର େଯାଜନା

ଦାଉଦ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ, େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ରାଜା କେଲ। 2 ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େନତାମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ। େସ ଯାଜକ ଓ

େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର କେଲ। 3 େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ 30 ବଷର୍
ବୟସ୍କ ଓ ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଥିେଲ, ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। ସମୁଦାୟ
38,000 େଲବୀୟ େହେଲ। 4 ଦାଉଦ କହେିଲ, “24,000 େଲବୀୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ତଦାରଖ କରିେବ। 6000 େଲବୀୟ
େପାଲସି୍ ଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା େହେବ। 5 4000 େଲବୀୟ ଦ୍ୱ ାରପାଳ େହେବ
ଏବଂ 4000 େଲବୀୟ ବାଦ୍ୟକାର େହେବ। ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ବେିଶଷ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ।ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କରିବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ବ୍ୟବହାର କରିେବ।”

6 ଦାଉଦ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ତନି ିେଗାଟ ିଦଳେର ବଭିକ୍ତ କେଲ।
େସମାେନ େଲବୀୟଙ୍କ ତନିପିୁତ୍ର େଗେଶର୍ାନ, କହାତ୍ ଓ ମରାରିଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ର ଥିେଲ।

େଗେଶର୍ାନ ପରିବାରବଗର୍

7 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ବଂଶର ଲାଦନ୍ ଓ ଶିମିୟି। 8 ଲାଦନଙ୍କର ତନିପିୁତ୍ର
ଥିେଲ। ତାଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିହୀେୟଲ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ଯିହୀେୟଲ, େସଥମ୍ ଓ େଯାେୟଲ। 9 ଶିମିୟିଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଶେଲାମୀତ୍, ହସୀେୟଲ ଓ ହାେରାଣ। ଏହ ିତନିପିୁତ୍ର
ଲାଦନଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
10 ଶିମିୟିଙ୍କର ଗ୍ଭରିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ, ଯହତ୍, ସୀଷ,
ଯିୟୂଶ୍ ଓ ବରୀୟ। 11 ଯହତ୍ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଓ ସୀଷ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିୟୁଶ୍ ଓ ବରୀୟର ଅେନକ ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ
ଯିୟୂଶ୍ ଓ ବରୀୟଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପରିବାର ରୂେପ ଗଣ୍ୟ କରାଯାଉ ନ
ଥିଲା।

କହାତ୍ ପରିବାରବଗର୍

12 କହାତଙ୍କର ଗ୍ଭରିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷ୍ହର,
ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 13 ଅମ୍ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ହାେରାଣ ଓ
େମାଶା। ହାେରାଣ ବେିଶଷ ରୂେପ ମେନାନୀତ କରାଯାଇଥିେଲ।
ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ, ବେିଶଷ ରୂେପ
ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସବୁଠାରୁ
ମହାପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ
କରାଯାଇଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖେର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଜଳାଇବା ନମିେନ୍ତ
ହାେରାଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ
ଯାଜକରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ
େହାଇଥିେଲ। ଚରିକାଳ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ମେନାନୀତ
େହାଇଥିେଲ।
14 େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଥିେଲ। େମାଶାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ
େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ ଥିେଲ। 15 େମାଶାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ
େଗେଶର୍ାନ ଓ ଇଲୀେୟଷର। 16 େଗେଶର୍ାନଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ
ଶବୂେୟଲ। 17 ଇଲୀେୟଷରଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ରହବୟି।
ଇଲୀେୟଷରଙ୍କ ଆଉ େକୗଣସ ିପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ରହବୟିଙ୍କର ଅେନକ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
18 ଯିଷ୍ହରର େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶେଲାମୀତ୍।

19 ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିରୀୟ। ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ ଅମରିୟ। ଯହସୀେୟଲ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଓ ଯିକ୍ମିୟାମ୍ ଚତୁଥର୍
ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
20 ଉଷୀେୟଲଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ ମୀଖା ଓ ଯିଶିୟ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ମରାରି ପରିବାରବଗର୍

21 ମରାରିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ମହଲ ିଓ ମୂଶି। ମହଲଙି୍କ ପୁତ୍ରମାେନ
ଥିେଲ ଇଲୀୟାସର ଓ କୀଶ୍। 22 ଇଲୀୟାସର ଅପୁତି୍ରକ େହାଇ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ତାଙ୍କର େକବଳ କନ୍ୟାମାେନ ଥିେଲ।
ଇଲୀୟାସରଙ୍କ କନ୍ୟାମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ଆତ୍ମୀୟମାନଙୁ୍କ ବବିାହ
କେଲ। କୀଶଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ। 23

ମୂଶିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ମହଲ,ି ଏଦର ଓ ଯିେରେମାତ୍। ସମୁଦାୟ
ତନି ିଜଣ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ

24 ଏହମିାେନ େଲବୀଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀର ଥିେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପରିବାର ଦ୍ୱ ାରା ତାଲକିାଭୁକ୍ତ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ
ଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ନାମ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। େଯଉଁ
େଲାକମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା, େସମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବା
ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସର ଥିେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ
କେଲ।

25 ଦାଉଦ କହଥିିେଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମେର ଚରିକାଳ
ନମିେନ୍ତ ବାସ କରିବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ। 26 େତଣୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଉ
ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ କିଅବା େସଥିେର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି େବାହକିରି େନବାକୁ
ପଡ଼ବି ନାହିଁ।”

27 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କର େଶଷ ଆେଦଶ ଥିଲା େଲବୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଗଣବିାକୁ କହବିା। େଯଉଁ େଲବୀୟ ବ୍ୟକି୍ତ 20
ବଷର୍ ବା ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସର ଥିେଲ, େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।

28 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟେର ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା େଲବୀୟମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। େଲବୀୟମାେନ ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ ମନି୍ଦରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ।
ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୁଚ ିକରିବା େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର େସବା କରିବା କାଯର୍୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଥିଲା। 29

ମନି୍ଦରର େମଜ ଉପେର ବେିଶଷେରାଟୀ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  େସମାନଙ୍କର
ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ମଇଦା, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  ଥିଲା। ପିଠା ପାକ କରିବା
ଓ ମିଶି୍ରତ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ  ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଥିଲା।
େସମାେନ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାପ େତୗଲ ିକରୁଥିେଲ। 30 େଲବୀୟମାେନ ପ୍ରତି
ପ୍ରଭାତେର ଛଡି଼ା େହଉଥିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିେଲ।
େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ସନ୍ଧ୍ୟାେର ମଧ୍ୟ ଏହପିରି କରୁଥିେଲ। 31 ବେିଶଷ
ବଶି୍ରାମବାର, ଅମାବାସ୍ୟାର ଉତ୍ସବ ଓ ସମସ୍ତ ବେିଶଷ େରାଟୀମାନଙ୍କେର
େଲବୀୟମାେନ ସବୁପ୍ରକାର େହାମବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରତଦିନି େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। ପ୍ରତଥିର
େକେତଜଣ େଲବୀୟ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିେବ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ବେିଶଷ
ନୟିମମାନ ଥିଲା। 32 େତଣୁ େଲବୀୟମାେନ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କରିବା
ଉଚତି୍, େସମାେନ େସହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁର
ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ। େସମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ। ଆଉ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ (ଯାଜକମାେନ) ହାେରାଣଙ୍କ
ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ
କରିବା ସହତି େଲବୀୟମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ।
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ଯାଜକମାନଙ୍କର ଦଳ

ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦଳ ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା: ହାେରାଣଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ନାଦବ୍, ଅବୀହୂ, ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମର।
2 କିନୁ୍ତ ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ େସମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ

ମରଣ ଲଭଥିିେଲ। ଆଉ ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂଙ୍କର େକୗଣସ ିପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନ
ଥିେଲ। େତଣୁ ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମର ଯାଜକରୂେପ େସବାକାଯର୍୍ୟ କେଲ।
3 ଦାଉଦ ଇଲୟିାସରଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ ଓ ଈଥାମରଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦୁଇଟି
ଭନି୍ନ  ଦଳେର ବଭିକ୍ତ କରିଥିେଲ। େସହ ିଦଳମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
େଯପରି ସୂଗ୍ଭରୁରୂେପ କରି ପାରନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ଏହପିରି
କରିଥିେଲ। ସାେଦାକ୍ ଓ ଅହୀେମଲକ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ଏହା କରିଥିେଲ।
ସାେଦାକ୍ ଇଲୟିାସରଙ୍କ ବଂଶଧର ଓ ଅହୀେମଲକ୍ ଈଥାମରଙ୍କ ବଂଶଧର
ଥିେଲ। 4 ଈଥାମରଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଇଲୟିାସରଙ୍କ ପରିବାରର ଅଧିକ
େନତା ଥିେଲ। ଇଲୟିାସରଙ୍କ ପରିବାରରୁ େଷାହଳ ଜଣ ଓ ଈଥାମରଙ୍କ
ପରିବାରର ଆଠ ଜଣ େନତା ଥିେଲ। 5 ପ୍ରତ ିପରିବାରରୁ େଲାକମାେନ
ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ
େହାଇଥିେଲ। ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ େର ରହବିା ନମିେନ୍ତ େକେତଜଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ
ଯାଜକକମର୍ ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ
ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମରଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସଥିିେଲ।

6 ଶମୟିୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିେଲ। େସ ନଥେନଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶମୟିୟ
େଲବୀ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଆସଥିିେଲ। ଶମୟିୟ େସହ ିବଂଶଧରମାନଙ୍କ ନାମ
େଲଖିେଲ। େସ େସହ ିନାମଗଡୁ଼କୁି ରାଜା ଦାଉଦ ଓ େସହ ିେନତାଗଣ:
ଯାଜକ ସାେଦାକ, ଅହୀେମଲକ, ଯାଜକମାନଙ୍କର ବଂଶଜ େନତା ଓ
େଲବୀ ବଂଶଜ େନତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଲଖିେଲ। ଅହୀେମଲକ
ଅବୟିାଥରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପ୍ରତଥିର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତକୁ ମେନାନୀତ କେଲ ଓ ଶମୟିୟ େସହ ିେଲାକର ନାମ େଲଖି
ରଖିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଇଲୟିାସର ଓ ଈଥାମରଙ୍କ ପରିବାରର
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଭାଗ କରିେଦେଲ।

7 ପ୍ରଥମ ଦଳ ଥିଲା ଯିେହାୟାରୀବଙ୍କ ଦଳ।
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦଳ ଥିଲା ଯିଦୟିୟଙ୍କ ଦଳ।
8 ତୃତୀୟ ଦଳ ଥିଲା ହାରୀମଙ୍କ ଦଳ।
ଚତୁଥର୍ ଦଳ ଥିଲା ସୀେୟାରୀମଙ୍କ ଦଳ।
9 ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଥିଲା ମଲ୍କିୟଙ୍କ ଦଳ।
ଷଷ୍ଠ ଦଳ ଥିଲା ମିୟାମୀନଙ୍କ ଦଳ।
10 ସପ୍ତମ ଦଳ ଥିଲା ହକ୍େକାସଙ୍କ ଦଳ।
ଅଷ୍ଟମ ଦଳ ଥିଲା ଅବୟିାଙ୍କ ଦଳ।
11 ନବମ ଦଳ ଥିଲା େଯଶୂୟଙ୍କ ଦଳ।
ଦଶମ ଦଳ ଥିଲା ଶଖନୟିଙ୍କ ଦଳ।
12 ଏକାଦଶ ଦଳ ଥିଲା ଇଲୀୟାଶୀବଙ୍କ ଦଳ।
ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦଳ ଥିଲା ଯାକୀମଙ୍କ ଦଳ।
13 ତ୍ରେୟାଦଶ ଦଳ ଥିଲା ହୁପ୍ପଙ୍କ ଦଳ।
ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦଳ ଥିଲା େଯଶବାଙ୍କ ଦଳ।
14 ପଞ୍ଚଦଶ ଦଳ ଥିଲା ବଲିଗାଙ୍କ ଦଳ।
େଷାଡ଼ଶ ଦଳ ଥିଲା ଇେମ୍ମରଙ୍କ ଦଳ।
15 ସପ୍ତଦଶ ଦଳ େହଷୀରଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦଳ ହପିି୍ପଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା।
16 ଊନବଂିଶ ଦଳ ଥିଲା ପଥାହୟିଙ୍କ ଦଳ।
ବଂିଶ ଦଳ ଥିଲା ଯିହେିଷ୍କଲଙ୍କ ଦଳ।
17 ଏକବଂିଶ ଦଳ ଥିଲା ଯାଖୀନଙ୍କ ଦଳ।
ଦ୍ୱ ାବଂିଶ ଦଳ ଥିଲା ଗାମୂଲଙ୍କ ଦଳ।
18 ତ୍ରେୟାବଂିଶ ଦଳ ଥିଲା ଦଲାୟଙ୍କ ଦଳ।
ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦଳ ଥିଲା ମାସୟିଙ୍କ ଦଳ।

19 ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଦଳଗଡୁ଼କି
ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ହାେରାଣଙ୍କ ଦତ୍ତ
ନୟିମର େସମାେନ ବାଧ୍ୟ େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ହାେରାଣଙୁ୍କ ଏହ ିନୟିମଗଡୁ଼କି ପ୍ରଦାନ କରିଥିେଲ।

ଅନ୍ୟ େଲବୀୟଗଣ

20 େଲବୀଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧରଙ୍କ ନାମ ଏହା ଥିଲା:
ଅମ୍ରାମଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ: ଶୂେୟଲ,
ଶବୂେୟଲଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ: େଯହଦୟି
21 ରହବୟିରୁ: ଯିଶିୟ (ଯିଶିୟ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ)
22 ଯିଶ୍ହରିୟ ପରିବାରବଗର୍ ଶେଲାମୀତ୍।
ଶେଲାମୀତ୍ ପରିବାରରୁ: ଯହତ୍।
23 ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିରିୟ।
ଅମରିୟ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଯହସୀେୟଲ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଓ ଯିକ୍ମିୟାମ୍ ତାଙ୍କର ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
24 ଉଷୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ମୀଖା।
ମୀଖାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶାମୀର୍।
25 ଯିଶିୟ ମୀଖାଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ।
ଯିଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିଖରିୟ।
26 ମରାରିଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ ଥିେଲ ମହଲ ିଓ
ମୂଶି ଓ ଯାସୟି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
27 ମରାରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାସୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ: ବେିନା, େଶାହମ୍,
ସକୂର ଓ ଇବି୍ର ।
28 ମହଲଙି୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଇଲୟିାସର। କିନୁ୍ତ ଇଲୟିାସରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ।
29 କୀଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିରହେମଲ।
30 ମୂଶିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ମହଲ,ି ଏଦର ଓ ଯିେରେମାତ୍।

ଏହମିାେନ େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର େନତାଗଣ ଥିେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତାଲକିାଭୁକ୍ତ େହେଲ। 31 େସମାେନ
ବେିଶଷ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ, ଯାଜକମାନଙ୍କ ପରି ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। ଯାଜକମାେନ
ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ। େସମାେନ ରାଜା ଦାଉଦ, ସାେଦାକ,
ଅହୀେମଲକ, ଯାଜକ ଏବଂ େଲବୀୟ ବଂଶର େନତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପରିବାର ଓ କନଷି୍ଠ ପରିବାର ନମିେନ୍ତ
େଯେତେବେଳ କାଯର୍୍ୟ ସି୍ଥର କରାଗଲା, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା।

ବାଦ୍ୟକାରୀ ଦଳ

ଦାଉଦ ଓ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଆସଫର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଏକ
ବେିଶଷ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପୃଥକ କେଲ।
ଆସଫଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େହମନ ଓ ଯିଦୂଥୂନ। ବୀଣା,

ସାରଙ୍ଗ ଓ ଗିନ ିବଜାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା େଘାଷଣା କରିବା ହିଁ
େସମାନଙ୍କର ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। େଯଉଁମାେନ ଏହ ିପ୍ରକାର ଭାବେର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ:ି

2 ଆସଫଙ୍କ ପରିବାରରୁ: ସକ୍କୁର, େଯାେଷଫ, ଓ ଅସାେରଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା େଘାଷଣା କରିବା ନମିେନ୍ତ ରାଜା ଦାଉଦ ଆସଫଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। ଆଉ ଆସଫ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳନା
କେଲ।
3 ଯିଦୂଥୂନଙ୍କ ପରିବାରରୁ: ଗଦଲୟି, ସରୀ, ଯିଶାୟାହ, ହଶବୟି ଓ
ମତ୍ତଥିୟ। େସମାେନ ସମୁଦାୟ ଛଅ ଜଣ ଥିେଲ ଯିଦୂଥୂନ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା େଘାଷଣା କରିବା ଓ
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିଦୂଥୂନ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ରର
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ।
4 େହମନଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ରମାେନ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ
େହେଲ: ବୁକ୍କିୟ, ମତ୍ତନୟି, ଉଷୀେୟଲ, ଶବୂେୟଲ ଓ ଯିେରେମାତ୍,
ହନାନୟି, ହନାନ,ି ଇଲୀୟାଥା, ଗିଦ୍ଦଲତ ିଓ େରାମାମ୍ତ-ିଏଷର,
ଯଶ୍ବକାଶା, ମେଲ୍ଲ ାଥି, େହାଥୀର, ମହସୀେୟାତ୍। 5 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ
େହମନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ। େହମନ ଦାଉଦଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େଯ, େସ େହମନଙୁ୍କ ବଳବାନ କରିେବ।
େତଣୁ େହମନଙ୍କର ଅେନକ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େହମନଙୁ୍କ
ଚଉଦ ପୁତ୍ର ଓ ତନି ିକନ୍ୟା େଦେଲ।
6 େହମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଗୀତଗାୟନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର

ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। େସହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଗିନ,ି ସାରଙ୍ଗ ଓ ବୀଣା
ବଜାଉଥିେଲ। େସମାେନ ଏହ ିପ୍ରକାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। ରାଜା ଦାଉଦ ଏହସିବୁ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ
କରିଥିେଲ: ଆସଫ, ଯିଦୁଥୂନ ଓ େହମନ। 7 େଲବୀ େଗାଷ୍ଠୀର େସହି
ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଗାୟନ ବଦି୍ୟାେର ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଥିେଲ। 288 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ
ଗାନ କରିବା ଶିକ୍ଷା କେଲ। 8 େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ
ନମିେନ୍ତ ବଭିନି୍ନ  କାଯର୍୍ୟ ନରୂିପଣ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପ୍ରତ ିସମାନ
ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମବ୍ୟବହାରା
କରାଗଲା। ଛାତ୍ର ପ୍ରତ ିେଯପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସ
ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା।

9 ପ୍ରଥମେର, ଆସଫଙ୍କ ପରିବାରରୁ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ମେନାନୀତ
କରାଗଲା।
ଦି୍ୱ ତୀୟେର, ଗଦଲୟିଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
10 ତୃତୀୟେର, ସକ୍କୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
11 ଚତୁଥର୍େର ଯିଷି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
12 ପଞ୍ଚମେର, ନଥନୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
13 ଷଷ୍ଠେର ବୁକ୍କିୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
14 ସପ୍ତମେର ଯିଶାେରଲାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
15 ଅଷ୍ଟମେର ଯିଶାୟାହଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
16 ନବମେର ମତ୍ତନୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
17 ଦଶମେର ଶିମିୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
18 ଏକାଦଶେର, ଅସାେରଲଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
12 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
19 ଦ୍ୱ ାଦଶେର, ହଶବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
20 ତ୍ରେୟାଦଶେର, ଶବୂେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
12 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
21 ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶେର, ମତ୍ତଥିୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
22 ପଞ୍ଚଦଶେର, ଯିେରେମାତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
12 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।

23 େଷାଡ଼ଶେର, ହନାନୟିଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
24 ସପ୍ତଦଶେର, ଯଶ୍ବକାଶାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
12 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
25 ଅଷ୍ଟଦଶେର, ହନାନଙି୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
26 ଊନବଂିଶେର, ମେଲ୍ଲ ାଥିଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
27 ବଶିଂେର, ଇଲୀୟାଥାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
28 ଏକବଶିଂେର, େହାଥୀରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
29 ଦ୍ୱ ାବଶିଂେର, ଗିଦ୍ଦଲତଙି୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12
ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
30 ତ୍ରେୟାବଶିଂେର, ମହସୀେୟାତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
31 ଚତୁବିର୍ଶଂେର, େରାମାମ୍ତ-ିଏଷରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।

ଦ୍ୱ ାରପାଳଗଣ

ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର ଦଳଗଡୁ଼କି: େକାରହ ପରିବାରର ଏହମିାେନ
ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ।
ମେଶଲମିିୟ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ। (ମେଶଲମିିୟ େକାରିଙ୍କର

ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସ ଆସଫଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଆସଥିିେଲ।) 2

ମେଶଲମିିୟଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ, ଯିଖରିୟ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିହୀେୟଲ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସବଦୟି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯତ୍ନୀେୟଲ
ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 3 ଏଲମ ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିେହାହାନନ୍ ଷଷ୍ଠ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆଉ ଇଲେିୟା-ଐନୟ ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
4 ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ; ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଶମୟିୟ। ଯିେହାଷାବଦ୍ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
େଯାୟାହ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସାଖାର୍ ତାଙ୍କର ଚତୁଥର୍ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ନଥେନଲ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 5 ଅମ୍ମୀେୟଲ ତାଙ୍କର
ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଇଷାଖର ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆଉ
ପିୟଲ୍ଲ ତୟ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତେର
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଥିେଲ। 6 େଶମୟିୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ। ଶମୟିୟଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ
ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅତ ିସାହସୀ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ। 7

ଶମୟିୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ ଅତନ,ି ରଫାେୟଲ, ଓେବଦ୍,
ଇଲୀଶାବଦ୍, ଇଲୀହୂ ଓ ସମଖିୟ। ଇଲଶିାବଦଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଦକ୍ଷ
କାରିଗର ଥିେଲ। 8 ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙ୍କର
ବଂଶଧର ଥିେଲ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ
ଆତ୍ମୀୟମାେନ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ ପ୍ରହରୀଗଣ
ଥିେଲ। ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙ୍କର ବାଷଠି ଜଣ ବଂଶଧର ଥିେଲ।
9 ମେଶଲମିିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଆତ୍ମୀୟଗଣ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିେଲ।
ସମୁଦାୟ ଅଠର ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ।
10 ଏହମିାେନ ମରାରି ବଂଶର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ, େହାଷାର। ସମିି୍ର
ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ରୂେପ ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ବେିଶଷ
ପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। ସମିି୍ର
େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରରୂେପ
ମେନାନୀତ କେଲ। 11 ହଲି୍କିୟ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଟବଲୟି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆଉ ଯିଖରିୟ ତାଙ୍କର ଚତୁଥର୍
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ସବର୍େମାଟ, େହାଷାଙ୍କର 13 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ।
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12 ଏହମିାେନ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ଦଳର େନତା ଥିେଲ। ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ
ଏକ ବେିଶଷ ପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ,
ଠିକ୍ େଯପରି େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ କରୁଥିେଲ। 13 ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପରିବାରକୁ ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଦଆିଯାଇଥିଲା। େଗାଟଏି
ପରିବାର ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ନରୂିପଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
କରାଯାଉଥିଲା। ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଥିଲା।

14 େଶଲମିିୟଙୁ୍କ ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ର ଦ୍ୱ ାର ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପେର େଶଲମିିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଯିଖରିୟ ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ପରାମଶର୍ଦାତା ଥିେଲ।
ଯିଖରିୟଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରାଗଲା। 15

ଓେବଦ୍-ଇେଦାମଙୁ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରାଗଲା ଓ
ଆଉ େଯଉଁ ଗହୃେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ
ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ ଓେବଦ୍ ଇେଦାମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
16 ଶୁପ୍ପୀମ୍ ଓ େହାଷାଙୁ୍କ ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ ଦ୍ୱ ାର ଓ ଉଚ୍ଚତର ପଥେର ଥିବା
ଶେଲଖତ୍ ଦ୍ୱ ାରକୁ ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରାଗଲା।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରରୁ ରକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନେର ମୁତୟନ

କରାଗଲା।
17 ଛଅଜଣ େଲବୀୟ ପ୍ରତଦିନି ରକ୍ଷକମାେନ ପୂବର୍ ଫାଟକେର ଛଡି଼ା

େହେଲ। ଗ୍ଭରିଜଣ େଲବୀୟ ଉତ୍ତର ଫାଟକେର ରକ୍ଷକ ଭାବେର ଛଡି଼ା
େହେଲ। ଗ୍ଭରିଜଣ େଲବୀୟ ଦକି୍ଷଣ ଫାଟକେର ରକ୍ଷକ ଭାବେର ଛଡି଼ା
େହେଲ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ େଲବୀୟ ଭଣ୍ଡାରଗହୃର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ାରେର ଛଡି଼ା
େହେଲ। 18 ଗ୍ଭରିଜଣ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ
ସ୍ଥାନେର ରହେିଲ।

19 ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର ଏହସିବୁ ଦଳ ଥିଲା। େସହ ିଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ
େକାରହ ଓ ମରାରି ବଂଶର ଥିେଲ।

େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଗଣ

20 ଅହୟି େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଆସଥିିେଲ। ଅହୟି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର ଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କିର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ େର
ଥିେଲ। େଯଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଅହୟି ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ େର ମଧ୍ୟ ଥିେଲ।

21 ଲାଦନ୍ େଗେଶର୍ାନଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଆସଥିିେଲ। େଯହେିୟଲି
ଲାଦନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ର େନତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ। 22

ଯିହୀେୟଲଙି୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ େସଥମ୍ ଓ େସଥମଙ୍କ ଭ୍ର ାତା େଯାେୟଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କିର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ
କରିବା େସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ  ଥିଲା।

23 ଅନ୍ୟ େନତାମାେନ ଅମ୍ରାମୀ, ଯିଷ୍ହରୀୟ, ହେିବ୍ର ାଣୀୟ ଓ
ଉଷିେୟଲଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ।

24 େନତା ଶବୂେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କିର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। ଶବୂେୟଲ,
େଗେଶର୍ାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଗେଶର୍ାନ େମାଶାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 25 ଏହି
ସମସ୍ତ ଶବୂେୟଲଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ: ଇଲୀେୟଷର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ
ଥିେଲ: ରହବୟି, ଇଲୀେୟଷରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯିଶାୟାହ, ରହବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଯାରାମ, ଯିଶାୟାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସଖିି୍ର େଯାରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ
ଶେଲାମୀତ୍, ସଖିି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର। 26 ଦାଉଦ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମନି୍ଦର
ନମିେନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିେଲ, ଶେଲାମୀତ୍ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ
ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀମାନ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 27

ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େକେତକ ବସ୍ତୁ େସମାେନ ପ୍ରଦାନ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହୃତ େହବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ େସହସିବୁ
ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 28 ଶେଲାମୀତ୍ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର

ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନେଲ। କୀଶ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଉଲ; େନର୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅବ୍ନର ଓ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ। ଶେଲାମୀତ୍ ଓ ତାଙ୍କ
ଆତ୍ମୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନେଲ।
29 କନନୟି ଯିଷ୍ହରୀୟଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସଥିିେଲ। କନନୟି ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମନି୍ଦର ବାହାରେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ
ଥିଲା। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନେର େପାଲସି ଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା
ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ। 30 ହେିବ୍ର ାଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ ହଷବୟି ଓ
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର
ପଶି୍ଚମେର ଥିବା ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। ହଷବୟିଙ୍କ
ଦଳେର 1700 ଜଣ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। 31 ହେିବ୍ର ାଣ
ପରିବାରର ଇତହିାସ ଦଶର୍ାଏ େଯ, ଯିରିୟ େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ।
ଦାଉଦ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ବ୍ୟାପି ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ପାରିବାରିକ
ଇତହିାସଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବଳବାନ୍ ଓ ଦକ୍ଷ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଖାଜି
ବାହାର କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। ଗିଲୟିଦର ଯାେସର ସହରେର
ବାସ କରୁଥିବା ହେିବ୍ର ାଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ଏହପିରି େକେତଜଣ େଲାକ
ମିଳିେଲ। 32 ଯିରିୟର ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଦକ୍ଷ େଲାକ ଥିେଲ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ 2700 ଜଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। ରାଜା ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ
ରୁେବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ମାନଙ୍କର ଓ ମନଃଶିଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ
ପରିବାରବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର
ଦାୟିତ୍ୱ  େଦେଲ।

େସୖନ୍ୟଦଳଗଡୁ଼କି

ରାଜାଙ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ।ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଳକୁ ପ୍ରତ ିବଷର୍ର
େଗାଟଏି ମାସ ନମିେନ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର ରହବିାକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି

ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଶାସକ, କ୍ୟାପେଟନ୍, େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ େପାଲସିମାେନ
ରାଜାଙ୍କର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େସନାଦଳେର 24,000
େଲାକ ଥିେଲ।

2 ଯାଶ୍ବୟିାମ ପ୍ରଥମ ମାସ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
ଯାଶ୍ବୟିାମ ସବ୍ଦୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯାଶ୍ବୟିାମଙ୍କ ଦଳେର
24,000 େଲାକ ଥିେଲ। 3 ଯାଶ୍ବୟିାମ େପରସଙ୍କ ପରିବାରର ଜେଣ
ଥିେଲ। ଯାଶ୍ବୟିାମ ପ୍ରଥମ ମାସ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର
େନତା ଥିେଲ।
4 େଦାଦୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସ ନମିେନ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
େସ ଅେହାଦୀୟରୁ ଆସଥିିେଲ। େଦାଦୟଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ
ଥିେଲ।
5 ବନାୟ ତୃତୀୟ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ବନାୟ ତୃତୀୟ ମାସର
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ବନାୟ ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିେହାୟାଦା
ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଥିେଲ। ବନାୟଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ ଥିେଲ। 6

େସହ ିବନାୟ ହିଁ ତରିିଶ୍ ଜଣ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ସାହସୀ ବୀର
ଥିେଲ। ବନାୟ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳିତ କରୁଥିେଲ। ବନାୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀଷାବଦ ବନାୟଙ୍କ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
7 ଅସାେହଲ୍ ଚତୁଥର୍ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େସ େଯାୟାବଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସବଦୟି େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ େହେଲ। ଅସାେହଲ୍
ଚତୁଥର୍ ମାସର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ଅସାେହଲଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳେର
24,000 େଲାକ ଥିେଲ।
8 ଯିଷ୍ରାହୀୟର ପଞ୍ଚମ ମାସ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେମ୍ମାତ୍େର
ଥିେଲ। ତାଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ ଥିେଲ।
9 ଇରା ଷଷ୍ଠ ମାସେର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ଇରା ଇକ୍େକଶଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଇକ୍େକଶ ତକ୍େକାୟୀୟ ସହର ନବିାସୀ ଥିେଲ। ଇରାଙ୍କ
ଦଳେର 24,000 େଲାକ ଥିେଲ।
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10 େହଲସ୍ ସପ୍ତମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େହଲସ୍ ସପ୍ତମ ମାସର
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ଅଜ୍ଞାତ ଜାଗାର ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ େଲାକ।
େହଲସଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ ଥିେଲ।
11 ସବି୍ବଖୟ ଅଷ୍ଟମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ସବି୍ବଖୟ ଅଷ୍ଟମ ମାସର
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ସବି୍ବଖୟ ହୂଶାତୀୟରୁ ଆସଥିିେଲ। ସବି୍ବଖୟ
େସରହଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସଥିିେଲ। ସବି୍ବଖୟଙ୍କ ଦଳେର 24,000
େଲାକ ଥିେଲ।
12 ଅବୀେୟଷର ନବମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ଅବୀେୟଷର ନବମ
ମାସର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ଅବୀେୟଷର୍ ଅନାେଥାଥ୍ ସହରରୁ
ଆସଥିିେଲ। ଅବୀେୟଷର ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଆସଥିିେଲ,
ଅବୀେୟଷରଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ ଥିେଲ।
13 ମହରୟ ଦଶମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ମହରୟ ଦଶମ ମାସର
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ମହରୟ ନେଟାଫାରୁ ଆସଥିିେଲ। େସ େସରହଙ୍କ
ପରିବାରରୁ ଆସଥିିେଲ। ମହରୟଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ ଥିେଲ।
14 ବନାୟ ଏକାଦଶତମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ବନାୟ ଏକାଦଶ ମାସର
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ବନାୟ ପିରିୟାେଥାରୁ ଆସଥିିେଲ। ବନାୟ ଇଫ୍ର ୟିମ
ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଆସଥିିେଲ। ବନାୟଙ୍କ ଦଳେର 24,000 େଲାକ
ଥିେଲ।
15 ହଲି୍ଦୟ ଦ୍ୱ ାଦଶତମ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ହଲି୍ଦୟ ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର
େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ହଲି୍ଦୟ ନେଟାଫାରୁ ଆସଥିିେଲ। ହଲି୍ଦୟ
ଅବନୀେୟଲ ପରିବାରରୁ ଆସଥିିେଲ। ହଲି୍ଦୟଙ୍କ ଦଳେର 24,000
େଲାକ ଥିେଲ।

େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କିର େନତାଗଣ

16 ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କିର େନତାମାେନ ଥିେଲ:
ରୁେବନ୍: ସଖିି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲୀେୟଷର୍;
ଶିମିେୟାନ୍: ମାଖାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶଫଟୟି;
17 େଲବୀ: କମୂେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଶବୟି;
ହାେରାଣ୍: ସାେଦାକ୍;
18 ଯିହୁଦା: ଇଲୀହୂ (ଇଲୀହୂ, ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଥିେଲ।)
ଇଷାଖର: ମୀଖାେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅମି୍ର;
19 ସବୂଲୂନ୍: ଓବଦୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶମୟିମ୍;
ନପ୍ତାଲ:ି ଅସ୍ରୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେରେମାତ୍;
20 ଇଫ୍ର ୟିମ: ଅସସୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର େହାେଶୟ;
ପଶି୍ଚମ ମନଃଶିର: ପଦାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ;
21 ପୂବର୍ ମନଃଶିର: ଯିଖରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେଦ୍ଦା;
ବନି୍ୟାମୀନ: ଅବ୍ନରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାସୀେୟଲ;
22 ଦାନ୍: ଯିେରାହମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅସେରଲ।

ଏହ ିସମେସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରର େନତାଗଣ ଥିେଲ।

ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ

23 ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣବିା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କେଲ।
େସଠାେର ବହୁତ ଅଧିକ େଲାକ ଥିେଲ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ େଯ, େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ
ଅଗଣ୍ୟ କରିେବ। େତଣୁ ଦାଉଦ େକବଳ 20 ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଓ ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍
ବୟସର େଲାକଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। 24 ସରୁୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାବ୍
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣବିା ଆରମ୍ଭ କେଲ, ମାତ୍ର େଶଷ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇଉଠିେଲ।
େସଥିନମିେନ୍ତ “ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର” େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
େଲଖାଯାଇ ନାହିଁ।

ରାଜାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟନବିର୍ାହକଗଣ

25 ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ତାଲକିା ଏହ:ି

ଅଦୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅସମାବତ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରଘର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
ଉଷିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ କ୍ଷୁଦ୍ର  ସହର,
ଗ୍ରାମ, େକ୍ଷତ ଓ ଦୁଗର୍ମାନଙ୍କେର ଥିବା
ଭଣ୍ଡାରଘର ଗଡୁ଼କିର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
26 କଲୂବ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଷି୍ର େକ୍ଷତମାନଙ୍କେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
27 ରାମାଥୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିମିୟି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କିର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
ଶିଫମୀର ପୁତ୍ର ଜାବଦ ିସଂଗ୍ରହାଗାର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା
ମଦ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
28 ଗାେଦରୀୟର ବାଲ୍ହନନ୍ ପଶି୍ଚମସ୍ଥ ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶେର ଥିବା
ଅଲଭି୍ ବୃକ୍ଷ ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
େଯାୟାଶ ଅଲଭି େତୖଳରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
29 ଶାେରାଣୀୟ ସଟି୍ରୟ ଶାେରାଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପଶୁପଲର ଦାୟିତ୍ୱ େର
ଥିେଲ।
ଅଦଲୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଫଟ୍ ଉପତ୍ୟକାସ୍ଥ ପଶୁପଲର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
30 ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ ଓବୀଲ୍ ଓଟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
େମେରାେଣାଥୀୟ େଯହଦୀୟ ଗଧମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
31 ହାଗରୀୟ ଯାସୀଷ୍ େମଷମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।

ଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
32 େଯାନାଥନ ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ପରାମଶର୍ଦାତା ଓ େଲଖକ ଥିେଲ।

େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କର କାକା ଥିେଲ। ଅକ୍େମାନଙି୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୀେୟଲ୍
ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ। 33 ଅହୀେଥାଫଲ ରାଜାଙ୍କର
ପରାମଶର୍ଦାତା ଥିେଲ। ହୁଶୟ ରାଜାଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ଥିେଲ। ହୁଶୟ ଅକର୍ୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସଥିିେଲ। 34 ଯିେହାୟାଦା ଓ ଅବୟିାଥର୍ ପେର
ଅହୀେଥାଫଲଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ରାଜାଙ୍କର ପରାମଶର୍ଦାତା େହେଲ। ଯିେହାୟାଦା
ବନାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଯାୟାବ୍ ରାଜାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଥିେଲ।

ମନ୍ଦରି ନମିେନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର େଯାଜନା

ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େନତାଗଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କେଲ। େସ େସହ ିେନତାଗଣଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସବିା
ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଦାଉଦ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀର େନତାଗଣ,

ରାଜାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, େସନାପତଗିଣ, ରାଜା
ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ପଶୁପଲର ଯତ୍ନ େନଉଥିବା
କାଯର୍୍ୟକାରୀଗଣ, ରାଜାଙ୍କର ବେିଶଷ କମର୍ଗ୍ଭରୀଗଣ, ପରାକ୍ରମୀ ବୀରଗଣ,
ଓ ସମସ୍ତ ସାହସୀ େସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ପଠାଇେଲ।

2 ରାଜା ଦାଉଦ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ ଓ କହେିଲ, “େହ େମାର ଭ୍ର ାତା
ଓ େମାର େଲାକଗଣ, େମାର କଥା ଶୁଣ। େମାର ହୃଦୟେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନୟିମସନୁି୍ଦକ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ।ି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପୀଠ େହବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ମୁଁ
ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ।ି ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଅେନକ େଯାଜନାମାନ କରିଥିଲ।ି 3 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ କହେିଲ, ‘ନା, ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନାମେର ଆେଦୗ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ
େସୖନକି ଓ ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ।’

4 “ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ବାର େଗାଟି
େଗାଷ୍ଠୀକୁ ପରିଗ୍ଭଳିତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀକୁ ମେନାନୀତ
କେଲ। ଏହା ପେର େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ
ମେନାନୀତ କେଲ। ଆଉ େସହ ିପରିବାରରୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଚରିକାଳ
ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
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େମାେତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ଅେନକ ପୁତ୍ର େଦଇଅଛନି୍ତ। ଆଉ ଏହ ିସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶେଲାମନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଂିହାସନେର ବସବିା ପାଇଁ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲେର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, ‘ଦାଉଦ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଆମ୍ଭର ମନି୍ଦର ଓ
ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ମନି୍ଦର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନମିର୍ାଣ କରିବ। କାରଣ, ଆେମ୍ଭ
ଶେଲାମନକୁ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରରୂେପ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର
ପିତା େହବା। 7 ଶେଲାମନ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞାର
ବାଧ୍ୟ େହଉଅଛ।ି ଯଦ ିେସ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କିର ବାଧ୍ୟ େହବା ଜାରି
ରଖିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼
କରିବା।’”

8 ଦାଉଦ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହୁଅଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆେଦଶଗଡୁ଼କିର ବାଧ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଉତ୍ତମ େଦଶକୁ ରକ୍ଷା କରି
ପାରିବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ତାହା େଦଇ ପାରିବ।”

9 “ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ, େମାର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ, ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣଅିଛ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ହୃଦୟେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ। କାରଣ
ପ୍ରତଟି ିବ୍ୟକି୍ତର ହୃଦୟେର କ’ଣ ଅଛ,ି ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଚନି୍ତ ାକୁ ବୁଝପିାରନି୍ତ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗବା ନମିେନ୍ତ ଯିବ, ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ପାଇବ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େଫରି ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିେବ। 10 ଶେଲାମନ, ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ
ତାଙ୍କରି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁମ୍ଭର ବୁଝବିା ଉଚତି୍। ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅ ଏବଂ ଏହା
କର।”

11 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େଯାଜନାମାନ ପ୍ରଦାନ କେଲ। ମନି୍ଦର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ବାରଣ୍ଡା, ତାହାର
ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ, ତାହାର ଭଣ୍ଡାରଘରମାନ, ତାହାର ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରୀମାନ,
ତାହାର ଭତିରର େକାଠରୀମାନ ଓ ଦୟାସନର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି
େଯାଜନା େହାଇଥିଲା। 12 ଦାଉଦ ମନି୍ଦରର ସମସ୍ତ ବଭିାଗ ନମିେନ୍ତ
େଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ। ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ େସହ ିେଯାଜନାଗଡୁ଼କୁି
େଦେଲ। ଦାଉଦ ତାହାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅଗଣା ଓ
ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େକାଠରୀ ସମସ୍ତର େଯାଜନା ପ୍ରଦାନ କେଲ। ଦାଉଦ
ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦରର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଓ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା
ପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଗଡୁ଼କିର ଭଣ୍ଡାରଘର ଗଡୁ଼କିର େଯାଜନା ପ୍ରଦାନ କେଲ।
13 ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦଳ ବଷିୟେର
କହେିଲ। ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ବଷିୟକ
ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଓ ମନି୍ଦର େସବାେର ବ୍ୟବହୃତ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଷିୟେର
କହେିଲ। 14 ମନି୍ଦରେର ବ୍ୟବହୃତ େହବାକୁ ଥିବା ସକଳ ସାମଗ୍ରୀର
ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ େକେତ ପରିମାଣର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯିବା
ଉଚତି୍, ତାହା ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ। 15 ସୁବଣ୍ଣର୍ଦୀପ, ଦୀପରୁଖା
ନମିେନ୍ତ େଯାଜନାମାନ ଥିଲା, ଆଉ େରୗପ୍ୟ ଦୀପ ଓ ଦୀପରୁଖା ନମିେନ୍ତ
ମଧ୍ୟ େଯାଜନାମାନ ଥିଲା। ପ୍ରତଟି ିଦୀପରୁଖା ଓ ତାହାର ଦୀପ ନମିେନ୍ତ
େକେତ ପରିମାଣର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, ତାହା ଦାଉଦ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଆବଶ୍ୟକ େସହି
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ଦୀପରୁଖାମାନ ବ୍ୟବହୃତ େହବାର ଥିଲା।
16 ପବତି୍ର େରାଟୀର େମଜ ନମିେନ୍ତ େକେତ ପରିମାଣର ସୁବଣ୍ଣର୍
ଆବଶ୍ୟକ େହବ, ଦାଉଦ ତାହା କହେିଲ। େରୗପ୍ୟ େମଜଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ
େକେତ ପରିମାଣର େରୗପ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, ଦାଉଦ ତାହା କହେିଲ।
17 କଣ୍ଟାଗ୍ଭମଚ, ସଞି୍ଚନକାରୀ ପାତ୍ର ଓ କୁମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େକେତ ପରିମାଣର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, ଦାଉଦ ତାହା କହେିଲ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ନମିେନ୍ତ େକେତ ପରିମାଣର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆବଶ୍ୟକ େହବ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େରୗପ୍ୟପାତ୍ର ନମିେନ୍ତ େକେତ ପରିମାଣର େରୗପ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ
େହବ, ତାହା ଦାଉଦ କହେିଲ। 18 ସୁଗନି୍ଧଧୂପର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିେନ୍ତ
େକେତ ପରିମାଣର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, ତାହା ଦାଉଦ କହେିଲ।
ଦାଉଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରଥ-ଦୟାସନ ସହତି
ନୟିମସନୁି୍ଦକ ଉପେର କିରୂବଦୂତଗଣ ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କରି ରହଥିିବାର
େଯାଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ। କିରୂବ ଦୂତଗଣ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ ଥିେଲ।

19 ଦାଉଦ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପରିଗ୍ଭଳନା େଦବା ସହତି
ଏହ ିସମସ୍ତ େଯାଜନା ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହି
େଯାଜନାେର ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ବୁଝବିାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।”

20 ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହେିଲ,
“ବଳବାନ୍ ଓ ସାହସୀ ହୁଅ ଏବଂ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ େଶଷ କର। ଭୟ କର
ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ସହତିେର
ଅଛନି୍ତ। ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବ। 21 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଛିନି୍ତ। ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷ କାରିଗରମାେନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଛିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ ଆେଦଶ େଦବ, ତାହା ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଓ େଲାକମାେନ ପାଳନ କରିେବ।”

ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ େଭଟୀ

ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ରାଜା
ଦାଉଦ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। ଶେଲାମନ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ଅେଟ ଓ ଏହି

କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଆବଶ୍ୟକ, େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ?
କିନୁ୍ତ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। ଏହ ିମନି୍ଦର େଲାକମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ଏହ ିମନି୍ଦର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେଟ। 2

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େମାର ସାଧ୍ୟମେତ
େଯାଜନା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଅଛ।ି ମୁଁ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିିର୍ତ େହବାକୁ ଥିବା
ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ େରୗପ୍ୟେର ନମିିର୍ତ େହବାକୁ
ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ େରୗପ୍ୟ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ ପିତ୍ତଳେର ନମିିର୍ତ
େହବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ ପିତ୍ତଳ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ େଲୗହର
ନମିିର୍ତ େହବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ େଲୗହ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ କାଠର
ନମିିର୍ତ େହବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ କାଠ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ
ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଟାଇଲ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତର େଖାଦନ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଓ େଗାେମଦକମଣ ିଓ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଭିନି୍ନ  ରଙ୍ଗର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଶୁଭ୍ର ମାବର୍ଲ ପ୍ରସ୍ତର
େଦଇଅଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହ ିପ୍ରକାର
ଅେନକ ଅେନକ ସାମଗ୍ରୀ େଦଇଅଛ।ି 3 ମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର
ନମିେନ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ନମିିର୍ତ ଏକ ବେିଶଷ ଉପହାର ନମିର୍ାଣ
କରୁଅଛ।ି ମୁଁ ଏହା କରୁଅଛ,ି କାରଣ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିିର୍ତ
େହଉ େବାଲ ିମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ଗ୍ଭେହଁ। ଏହ ିପବତି୍ର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରୁଅଛ।ି 4 ମୁଁ ଓଫୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତନିି
ହଜାର ତାଳନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଦଇଅଛ।ି ମୁଁ ସାତ ହଜାର ତାଳନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ
େରୗପ୍ୟ େଦଇଅଛ।ି ଏହ ିେରୗପ୍ୟ ମନି୍ଦରର ଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କିର କାନ୍ଥର
ଆବରଣ ନମିେନ୍ତ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ। 5 ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ନମିିର୍ତ ସକଳ ବସ୍ତୁ
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ େଦଇଅଛ।ି ଦକ୍ଷ କାରିଗରମାେନ େଯପରି
ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ନମିର୍ାଣ କରି ପାରନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ େଦଇଅଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତଜଣ ଆଜି ନଜିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ?”

6 ପରିବାରର େନତାଗଣ, ଇସ୍ରାଏଲର ବଭିନି୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀର େନତାଗଣ,
େସନାପତଗିଣ, େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ ରାଜାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟନବିର୍ାହକଗଣ ସମେସ୍ତ
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ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁସବୁ େଦଇ େଦେଲ। 7

େସମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ େଦେଲ: ପାଞ୍ଚ
ହଜାର ତାଳନ୍ତ ଓ ଦଶ ହଜାର ଡ଼ାରିକ୍ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଦଶ ହଜାର ତାଳନ୍ତ ରୂପା
ଓ ଅଠର ହଜାର ତାଳନ୍ତ ପିତ୍ତଳ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ଲୁହା େଦେଲ। 8

େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଥିଲା, େସମାେନ
ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ େଦେଲ। ଯିହୀେୟଲ େସହ ିବହୁମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତରଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନେଲ। ଯିହୀେୟଲ େଗେଶର୍ାନ୍ ପରିବାରରୁ
ଆସଥିିେଲ। 9 େନତାଗଣ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟେର ଏେତ ପରିମାଣର ଦାନ
େଦଉଥିବାରୁ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ। େନତାଗଣ
ଉତ୍ତମ ହୃଦୟେର ମୁକ୍ତ ଭାବେର ଦାନ କରୁଥିେଲ। ରାଜା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଥର୍ନା

10 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କେଲ। ଦାଉଦ କହେିଲ,
“େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ଓ ଚରିଦନି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଶଂସତି ହୁଅ।
11 ମହାନତା, ପରାକ୍ରମ, ମହମିା, ବଜିୟ ଓ େଗୗରବ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।
କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ;

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସକଳ ବଷିୟର ମୁଖ୍ୟ ରୂେପ ପ୍ରଶଂସତି େହାଇଅଛ।
12 ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆେସ।
ତୁେମ୍ଭ ସକଳ ବଷିୟକୁ ଶାସନ କର।

ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତେର ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ତ ଅଛ ି।
ଆଉ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ମହାନ ଓ ପରାକ୍ରମୀ

କରାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛ।ି
13 ବତ୍ତର୍ମାନ, େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର

ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ
ଓ ତୁମ୍ଭ େଗୗରଯୁକ୍ତ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ।
14 ଆେମ୍ଭମାେନ କିଏ େଯ ଏପରି େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଦାନ କରିବାକୁ ସମଥର୍

େହବୁ?
ଏହ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ େମା’ଠାରୁ କିଅବା େମାର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସି

ନାହିଁ।
ଏହ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆେସ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଯାହା ଆସଅିଛ,ି ଆେମ୍ଭ

େକବଳ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଅଛୁ।
15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି େକବଳ ଅପରିଚତି

ଆଗନୁ୍ତକ ଅଟୁ
ଓ ଏହ ିପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛୁ।

ଏହ ିପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ େକବଳ ଅତକି୍ର ାନ୍ତ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ନ ପାରୁ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ

ବସ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ

କରୁଅଛୁ।
କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆେସ,
ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।
17 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର

ପରୀକ୍ଷା ନଅି,
ଆଉ, େଲାକମାେନ ଉତ୍ତମ କମର୍ କେଲ ତୁେମ୍ଭ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।

ମୁଁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ, ବଶି୍ୱସ୍ତ ହୃଦୟେର, ଆନନି୍ଦତ ମନେର ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ
ବସ୍ତୁ େଦଉଅଛ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏଠାେର ଏକତି୍ରତ େହବାର େଦଖୁଅଛ।ି
ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନି୍ଦତ ମନେର

ଏହ ିବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ଦାନ କରୁଥିବାର ମୁଁ େଦଖୁଅଛ।ି
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।

ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯଥାଥର୍ ବଷିୟ େଯାଜନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କର।

ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନୁଗତ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କର।

19 ଆଉ, େମାର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ
ସାହାଯ୍ୟ କର।

ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ ଶାସନ ସକଳର ବାଧ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କର
ଓ ଏହ ିପବତି୍ର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େଯଉଁ େଯାଜନା

କରିଅଛ,ି େସଥିେର ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।”
20 ଏହା ପେର ଦାଉଦ ସବୁ ଦଳର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି

କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
କର।” େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ
କେଲ, େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଭୂମିେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ।

ଶେଲାମନ ରାଜା େହେଲ

21 ପରଦନି େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ କେଲ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େହାମବଳି ଅପର୍ଣ କେଲ। େସମାେନ 1000 ବଳଦ,
1000 ଅଣ୍ଡରିା େମଷ, 1000 େମଷଶାବକ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେନକ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 22 େସହ ିଦନି େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସହତି ଏକତ୍ର େଭାଜନ ଓ ପାନ କରି ଅତ ିଆନନି୍ଦତ େହେଲ।
ଆଉ, େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ନମିେନ୍ତ

ରାଜା କେଲ। େସମାେନ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ରାଜାରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ ଓ
େସମାେନ ସାେଦାକଙୁ୍କ ଯାଜକରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଏହପିରି କେଲ।

23 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂିହାସନେର ରାଜାରୂେପ
ବସେିଲ। ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ େନେଲ। ଶେଲାମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସଫଳ େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶେଲାମନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହେଲ।
24 ସମସ୍ତ େନତାଗଣ, େସୖନ୍ୟଗଣ ଓ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ରାଜାରୂେପ ସ୍ୱୀକାର କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହେଲ। 25

ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଅତ ିମହାନ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଜାଣଥିିେଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ମହାନ କରିଅଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ରାେଜାଚତି୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କେଲ। ଶେଲାମନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ
ଇସ୍ରାଏଲର େକୗଣସ ିରାଜା ଏହପିରି ସମ୍ମାନ ପାଇ ନ ଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

26 ଯିଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ବ୍ୟାପି
ରାଜା ଥିେଲ। ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣ ନଗରେର ସାତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜା
ଥିେଲ। ଏହା ପେର ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରେର େତତଶି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରାଜା ଥିେଲ। 28 ଦାଉଦ ବୃଦ୍ଧ େହବାରୁ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ। ଦାଉଦ ଏକ
ଉତ୍ତମ, ଦୀଘର୍ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିେଲ। ଦାଉଦ ଅେନକ ଧନସମ୍ପତି୍ତ ଓ
ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିେଲ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନ ରାଜା େହେଲ।

29 ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ, ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶାମୁେୟଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଗାଦ୍
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକଗଡୁ଼କିେର େଲଖାଯାଇଅଛ।ି 30 ଦାଉଦ
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ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂେପ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ କରିଥିେଲ, େସହି
େଲଖାଗଡୁ଼କି ତାହାର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କେର। େସହ ିେଲଖାଗଡୁ଼କି
ଦାଉଦଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟତି ସକଳ ବଷିୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କେର।

ଆଉ େସଗଡୁ଼କି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କି ପ୍ରତି
ଘଟଥିିବା ସକଳ ବଷିୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କେର।
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2

ବଂଶାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ

ଶେଲାମନ ଜ୍ଞାନ ମାଗନି୍ତ

େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ, ଦାଉଦଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଜେଣ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ରାଜା େହବାକୁ ସକ୍ଷମ
େହାଇଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ କେଲ।

2 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସହ ଶେଲାମନ କଥା େହେଲ। େସ
1000 େସୖନ୍ୟ ବଶିିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟଦଳର ଦଳପତ ିଓ 100 େସୖନ୍ୟ ବଶିିଷ୍ଟ
େସୖନ୍ୟଦଳର ଦଳପତ ିଓ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର
େନତାମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣ ିପରିବାରଗଡୁ଼କିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା େହେଲ। 3

ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସମଗ୍ର ସମାଜ ଗିବେିୟାନର
ପବର୍ତ ଶିଖସ୍ଥ ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ଗେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ େସଠାେର
ଥିଲା। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥିେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ
େମାଶା େସହ ିତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ
ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମକୁ କିରିୟତ ଯିୟାରୀମଠାରୁ ଆଣଥିିେଲ। ଯିରୁଶାଲମେର
ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ଏକ ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ।
ଦାଉଦ ଯିରୁଶାଲମେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ
କରିଥିେଲ। 5 ହୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଊରି, ଊରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବତ୍ସେଲଲ ଏକ ପିତ୍ତଳର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। ଏହ ିପିତ୍ତଳର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଗିବେିୟାନଠାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା। େତଣୁ ଶେଲାମନ ଏବଂ େଲାକମାେନ
ଗିବେିୟାନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରାମଶର୍ କରିବାକୁ ଗେଲ। 6 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ପିତ୍ତଳ େବଦ ିଆଡ଼କୁ ଶେଲାମନ ଗେଲ।
େବଦ ିଉପେର ଶେଲାମନ 1000 େଗାଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାମବଳି ଅପର୍ଣ କେଲ।

7 େସହ ିରାତି୍ରେର ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।
ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଶେଲାମନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ େଦବା େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହଁ, ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ମାଗ।”

8 ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାପା ଦାଉଦଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିଲ। େମାର ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା େହବା
ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମେନାନୀତ କଲ। 9 ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ବାପା ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କର। ଏକ
ଅତ ିବଡ଼ ଜାତରି ରାଜା େହବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମେନାନୀତ
କରିଅଛ। େସଠାେର ଅେନକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି
ସଦୃଶ। 10 େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ଦଅି, େଯପରି ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
ଉଚତି୍ ମାଗର୍େର କଢ଼ାଇ େନଇ ପାରିବ।ି ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ବନିା ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ େକହ ିଶାସନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”

11 ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏହା କରିବା କାରଣ
ଏହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତୁେମ୍ଭ ଧନ, ସମ୍ପତି୍ତ ବା ସମ୍ମାନ ମାଗିଲ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବନିାଶ ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁଲ ନାହିଁ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ାୟୁ ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭ ମାଗିଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ମାଗିଲ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ
େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବୁଦି୍ଧମାନେର ନଷି୍ପତି୍ତ େଦଇପାର, େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶାସନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ। 12 ଏଣୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଧନ, ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ େକୗଣସ ିରାଜାର
ଏପରି ଧନ ବା ସମ୍ମାନ ନ ଥିଲା। ଏବଂ ଭବଷି୍ୟତେର ମଧ୍ୟ େକୗଣସି
ରାଜାର ଏପରି ଧନସମ୍ମାନ ରହବି ନାହିଁ।”

13 ତା’ପେର ଶେଲାମନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ତ୍ୟାଗ କେଲ, େଯଉଁଟାକି
ଗିବେିୟାନେର ଏକ ଉପାସନା ସ୍ଥଳେର ଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ ଓ ଶାସନ କେଲ।

ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ସମ୍ପତି୍ତ ଗଠନ କରନି୍ତ

14 ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ େଘାଡ଼ାସବୁ ଓ ରଥସବୁ
ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। ଶେଲାମନ 1400 ଟ ିରଥ ଓ
12,000 ଅଶ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। ଶେଲାମନ େସମାନଙୁ୍କ ରଥର ସହରେର
ରଖିେଲ। ଆଉ େକେତକଙୁ୍କ ଶେଲାମନ ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ରଖିେଲ। 15 େଯେତ ପରିମାଣେର ପଥର, ଏରସ କାଠ, ସକି୍େମାର
କାଠ ଯିରୁଶାଲମେର ଥିଲା, ରାଜା େସେତ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୂପା
ଆଣେିଲ। 16 କୁ୍ୟଏ ଏବଂ ମିଶରରୁ ଶେଲାମନ େଘାଡ଼ାସବୁ କିଣେିଲ।
ରାଜାଙ୍କର ବଣକିମାେନ ଘାଡ଼ାସବୁ କିଣବିାକୁ କୁ୍ୟଏକୁ ଗେଲ। 17

ଶେଲାମନଙ୍କ େବପାରିମାେନ ମିଶରରୁ େଗାଟଏି ରଥକୁ 600 ରୂପାମୁଦ୍ର ା
ଏବଂ େଗାଟଏି େଘାଡ଼ାକୁ 150 ରୂପାମୁଦ୍ର ା େଦଇ କିଣେିଲ। ଏହା ପେର
େବପାରିମାେନ େଘାଡ଼ା ଓ ରଥସବୁ ହତି୍ତୀୟ ଓ ଅରାମ େଲାକମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ବକିିେଲ।

ମନ୍ଦରି ଓ ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କ େଯାଜନା

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ମାନତି କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ ଏକ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ େଯାଜନା କେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନଜି
ନମିେନ୍ତ ଏକ ରାଜକୀୟ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନ

େଯାଜନା କେଲ। 2 ଶେଲାମନ ପବର୍ତଗଡୁ଼କିରୁ ପଥର କାଟବିା ନମିେନ୍ତ
70,000 ଶ୍ରମିକ ଓ 80,000 ପଥରକଟାଳୀ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। ଆଉ
ତଦାରଖ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ 3600 ତଦାରଖକାରୀଙୁ୍କ ମେନାନୀତ
କେଲ।

3 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ, ହୂରମ୍ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ହୂରମ୍,
େସାର ସହରର ରାଜା ଥିେଲ।
ଶେଲାମନ କହେିଲ, “େମାର ବାପା ଦାଉଦଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲାପରି େମାେତ
ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁେମ୍ଭ େଦବଦାରୁ ଗଛର କାଠ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇଲ, େଯପରି େସ ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି
ପାରନି୍ତ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି ମନି୍ଦରେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପ ଜଳାଇବୁ ଏବଂ ବେିଶଷ େମଜ ଉପେର ପବତି୍ର େରାଟୀ
ସବୁେବେଳ ଅପର୍ଣ କରିବୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାେର,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦନିେର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପବର୍ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େହାମବଳି େଦବୁ। ଇସ୍ରାଏଲ
ଚରିଦନି ଏହା କରିବ।
5 “ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଦବତାଗଣ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ
ଅଟନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବରିାଟ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି 6

ବାସ୍ତବେର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭତିେର ରଖିବା ପାଇଁ
ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସ୍ୱଗର୍ ବା ସେବର୍ାଚ୍ଚ ସ୍ୱଗର୍
ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଧାରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
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ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ। େକବଳ ତାଙ୍କଠାେର େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରିପାେର।
7 “ବତ୍ତର୍ମାନ, ଆପଣ େମା’ ନକିଟକୁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, ଓ େଲୗହ
କମର୍େର ପାରଦଶର୍ୀ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ କୁ ପଠାଇବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
ବାଇଗଣୀ, ଲାଲ୍ ଏବଂ ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍ର ଲୁଗାେର କାଯର୍୍ୟ କରିପାରୁଥିବା
ଆବଶ୍ୟକ। େମାର ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ କାରିଗରମାନଙ୍କ ସହ େସହି
ବ୍ୟକି୍ତ ଯିହୁଦା ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ। 8 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ଲବିାେନାନ୍ରୁ େମା’ ନକିଟକୁ େଦବଦାରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଗଛର କାଠ
ପଠାନୁ୍ତ। ତୁମ୍ଭର ଦାସମାେନ ଲବିାେନାନ୍ର କାଠଗଣ୍ଡ ିକାଟ ିଆଣବିାେର ସଦି୍ଧ
ହସ୍ତ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ। େମାର ଦାସମାେନ, ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ। 9 ମୁଁ ବହୁତ ପରିମାଣର କାଠ ଆବଶ୍ୟକ କେର; କାରଣ େଯଉଁ
ମନି୍ଦର ମୁଁ ନମିର୍ାଣ କରୁଛ,ି ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
10 କାଠଗଣ୍ଡ ିନମିେନ୍ତ ଗଛ କାଟବିା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହଭିଳି ଭାବେର ତୁମ୍ଭ
ଦାସମାନଙୁ୍କ ମୂଲ୍ୟ େଦଇପାେର। ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ 20,000
ମହଣ ଗହମ, ଓ 20,000 ମହଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଏବଂ େତୖଳ 20,000
ମହଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ି”

11 ତା’ପେର େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍, ଶେଲାମନ ନକିଟକୁ ଏକ ଲଖିିତ
ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। େସହ ିବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା:
“ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ରାଜା ରୂେପ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ।” 12 ହୂରମ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। େସ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ମତ୍ତର୍୍ୟ
ସୃଷି୍ଟ କେଲ। େସ ରାଜା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର େଦେଲ, ଜେଣ ପୁତ୍ର
ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଝାମଣା ଶକି୍ତ ଅଛ।ି େସହ ିପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ମନି୍ଦର ଏବଂ ନଜି ନମିେନ୍ତ ଏକ ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ କରୁଛନି୍ତ।
13 ମୁଁ େମାର ବାପାଙ୍କ କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ପଠାଇବ।ି 14 ତାଙ୍କର ମା’ ଦାନ୍ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଆସଥିିେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା
େସାର ସହରରୁ ଆସଥିିେଲ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, େଲୗହ, ପ୍ରସ୍ତର
ଓ କାଠ ଉପେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛ ିଏବଂ ବାଇଗଣୀ, ଲାଲ୍,
ନୀଳ ଓ ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର ମଧ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛ।ି ତାଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକିଛ ିତଆିରି କରିବାକୁ କହବି, େସ ତାହା କରି ପାରିେବ। େସ
ତୁମ୍ଭର କାରିଗର ଓ ତୁମ୍ଭ ବାପାଙ୍କ କାରିଗରମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାଯର୍୍ୟ
କରିେବ।
15 “ମହାଶୟ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମକୁ ଗହମ, ବାଲିର୍, େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଦଅିନୁ୍ତ, ଯାହା ଆପଣ େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ। ଏହ ିଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ େମାର
ଦାସମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 16 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଲବିାେନାନ୍ରୁ କାଠ କାଟ ିଆଣବୁି।
ତୁେମ୍ଭ େଯେତ ପରିମାଣର କାଠଗଣ୍ଡ ିଗ୍ଭହଁ, ତାହା ଆେମ୍ଭ କାଟ ିଆଣପିାରିବୁ।
ସମୁଦ୍ର  େଦଇ କାଠ େଭଳାେର, କାଠଗଣ୍ଡଗିଡୁ଼କି ଆେମ୍ଭ ଜାେଫାକୁ ଆଣବୁି।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େସ କାଠଗଣ୍ଡଗିଡୁ଼କୁି ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇଯିବ।”

17 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର ରହୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବେିଦଶୀଙୁ୍କ
ଶେଲାମନ ଗଣତ ିକେଲ। ଶେଲାମନଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦ ଗଣନା କଲାପେର
ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। େସମାେନ େଦଶେର 153,600 ବେିଦଶୀଙୁ୍କ
ପାଇେଲ। 18 ଶେଲାମନ 70,000 ବେିଦଶୀଙୁ୍କ ଜିନଷି େବାହବିା ନମିେନ୍ତ
ବାଛେିଲ। ଶେଲାମନ 80,000 ବେିଦଶୀଙୁ୍କ ପବର୍ତରୁ ପଥର କାଟବିା
ନମିେନ୍ତ ବାଛେିଲ। ଆଉ ଶେଲାମନ 3600 ବେିଦଶୀ େଲାକଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟ
କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ପଯର୍୍ୟେବକ୍ଷକ ରୂେପ ବାଛେିଲ।

ଶେଲାମନ ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ

ଯିରୁଶାଲମର େମାରିୟା ପବର୍ତ ଉପେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମନି୍ଦରର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେଲ। ଏହ ିେମାରିୟା ପବର୍ତ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ବାପା ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର

ଆବଭିର୍ାବ େହାଇଥିେଲ। ଦାଉଦ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ, ଶେଲାମନ
େସହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନଟ ିଯିବୂଷୀୟ

ଅରୁଣାହଃ ଗହମ ଦଳନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 2 ଶେଲାମନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍
ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର େସ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

3 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ ଏହି
ପ୍ରକାରର ମାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ। ଭତିି୍ତମୂଳ ଷାଠିଏ ହାତ ଲମ୍ୱ ଓ
େକାଡ଼ଏି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। ଶେଲାମନ ମନି୍ଦରର ମାପ େନଲାେବଳକୁ
ପୁରୁଣା ମାପର ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ। 4 ମନି୍ଦରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଅଗଣା
େକାଡ଼ଏି ହାତ ମନି୍ଦର ସହତି ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ଓ 120 ହାତ ଉଚ୍ଚତା
ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହ ିଅଗଣାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଭତିର ଅଂଶକୁ ଶେଲାମନ
ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଢ଼ାଙି୍କ ଥିେଲ। 5 ବଡ଼ େକାଠରୀର କାନ୍ଥେର ଶେଲାମନ
େଦବଦାରୁ କାଠର ଆସ୍ତରଣ େଦଇ ତା’ ଉପେର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆଚ୍ଛାଦନ
କେଲ। ଏବଂ େସଥିେର ଖଜୁରୀ ଗଛ ଓ ଜଞି୍ଜରର ଛବ ିେଦେଲ। 6

େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟତା ନମିେନ୍ତ ମନି୍ଦରେର ଶେଲାମନ ଦାମୀ ପଥରସବୁ ଲଗାଇେଲ।
ଶେଲାମନ େଯଉଁ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ, େସଗଡୁ଼କି ପବର୍ୟିମ େଦଶରୁ
ଆସଥିିଲା। 7 କଡ଼କିାଠ, େଚୗକାଠ, କାନ୍ଥ ଓ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଶେଲାମନ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। କାନ୍ଥେର କିରୁବଦୂତଗଣଙ୍କର ଛବ ିଶେଲାମନ
େଖାଦାଇେଲ।

8 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହା
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥଳର େଦୖଘର୍୍ୟ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଥିଲା।
ଏହ ିସ୍ଥାନ ମନି୍ଦରର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ଥିଲା। ଏହ ିମହାପବତି୍ର ସ୍ଥଳର
କାନ୍ଥେର ଶେଲାମନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇେଲ। ଏହ ିସୁନାର ଓଜନ
20,580 କିେଲାଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। 9 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ କଣ୍ଟକର ଓଜନ 575
ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଶେଲାମନ ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରୀଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ସୁନାେର ଆଚ୍ଛାଦନ
କେଲ। 10 ଶେଲାମନ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଦୁଇଟ ିକିରୂବ ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ। କାରିଗରମାେନ ଏହି
କିରୁବଦୂତଗଣଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ସୁନାେର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 11 ଏହି
କିରୁବଦୂତଗଣଙ୍କ େଡ଼ଣା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଲମ୍ୱ ଥିଲା। େଡ଼ଣାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଲମ୍ୱ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିରୂବ ଦୂତଗଣର େଗାଟଏି େଡ଼ଣା
େକାଠରୀର ଏକ ପାଖ କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିଲା। େଯଉଁଟା କି ପାଞ୍ଚ ହାତ
ଦୂରେର ଥିଲା। 12 ଦି୍ୱ ତୀୟ କିରୁବଦୂତଗଣର େଗାଟଏି େଡ଼ଣା େକାଠରୀର
ଆର ପାଶ୍ୱର୍ର କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିଲା, େଯଉଁଟାକି ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୂରେର
ଥିଲା। ଦି୍ୱ ତୀୟ କିରୁବଦୂତଗଣର ଅନ୍ୟ େଡ଼ଣାଟ ିପ୍ରଥମ କିରୁବଦୂତଗଣର
େଗାଟଏି େଡ଼ଣାକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିଲା, େଯଉଁଟାକି ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୂରେର ଥିଲା।
13 ଏହ ିକିରୁବଦୂତଗଣଙ୍କର େଡ଼ଣା େମାଟେର େକାଡ଼ଏି ହାତ ସ୍ଥାନ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିଲା। ଏହ ିକିରୁବଦୂତଗଣ ମନି୍ଦର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁକରି ଛଡି଼ା
େହାଇଥିେଲ।

14 ଶେଲାମନ ନୀଳ, ବାଇବଗଣୀ, ଏବଂ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର
ବ୍ୟବହାର କରି ପରଦା ବନାଇେଲ। ଏହ ିପରଦା ଉପେର ଶେଲାମନ
କିରୁବଦୂତଗଣର ଆକୃତ ିବୁଣେିଲ।

15 ଶେଲାମନ ମନି୍ଦରର ସମ୍ମୁଖେର ଦୁଇଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ରଖିେଲ। ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ
ପଞ୍ଚତରିିଶ୍ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟରି ଅଗ୍ରଭାଗ ପାଞ୍ଚ ହାତରୁ
ଟେିକ ଅଧିକ ଲମ୍ୱ ଥିଲା। 16 ଶେଲାମନ ହାର ପରି ଜଞି୍ଜର ବନାଇେଲ।
ଏହ ିଜଞି୍ଜରକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟରି ଉପରି ଭାଗେର ରଖିେଲ। ଶେଲାମନ
100ଟ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଆକୃତ ିଚତି୍ର ବନାଇେଲ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି ଜଞି୍ଜରେର
ଲଗାଇେଲ। 17 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟକୁି
ଛଡି଼ା କରାଇେଲ। େଗାଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ଅନ୍ୟଟ ିଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହଲା। ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ଶେଲାମନ
“ଯାଖୀନ୍” ରଖିେଲ। ଏବଂ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ଶେଲାମନ
“େବାୟସ୍” ରଖିେଲ।

ମନ୍ଦରି ନମିେନ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର

ଶେଲାମନ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ପିତ୍ତଳ ବ୍ୟବହାର
କେଲ। େସହ ିପିତ୍ତଳର େବଦଟି ିେକାଡ଼ଏି ହାତ ଲମ୍ୱା, େକାଡ଼ଏି
ହାତ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଦଶ ହାତ ଉଚ୍ଚତା ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। 2 ଏହା
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ପେର ଶେଲାମନ ତରଳ କଂସାେର ଏକ ବୃହତ୍ କୁଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହି
ବୃହତ୍ କୁଣ୍ଡଟ ିେଗାଲାକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବନୁି୍ଦରୁ ଠିକ୍ ବପିରୀତ
ବନୁି୍ଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଶ ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ
ଏବଂ ଏହାର ପରିଧି ତରିିଶ୍ ହାତ ଥିଲା। 3 ଏହ ିବୃହତ୍ ପିତ୍ତଳର କୁଣ୍ଡର
ତଳ ପାଶ୍ୱର୍ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଷଣ୍ଢର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ସବୁ େଶାଭା ପାଉଥିଲା। କୁଣ୍ଡର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଦଶ ହାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଧାଡ଼େିର େସଗଡୁ଼କି ଥିଲା। କୁଣ୍ଡକୁ
ଗଢ଼ାଯିବା ସମୟେର ଏହ ିଷଣ୍ଢ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ଟକୁି ତରେଳଇ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନେର
ବେସଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 4 ବାରଟ ିବୃହତ୍ ଷଣ୍ଢର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ଉପେର ଏହି
ବୃହତ୍ ପିତ୍ତଳର କୁଣ୍ଡକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେିନାଟ ିଷଣ୍ଢ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ମୁହଁ
କରିଥିେଲ। ତେିନାଟ ିଷଣ୍ଢ ପଶି୍ଚମ ଦଗିକୁ ମୁହଁ କରିଥିେଲ। ତେିନାଟ ିଷଣ୍ଢ
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ମୁହଁ କରିଥିେଲ। ତେିନାଟ ିଷଣ୍ଢ ପୂବର୍ ଦଗିକୁ ମୁହଁ
କରିଥିେଲ। ଏକ ବୃହତ୍ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ତକୁ ଏହ ିଷଣ୍ଢଗଡୁ଼କି ଉପେର ରଖା
ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଷଣ୍ଢଗଡୁ଼କି ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ।
5 ଏହ ିବୃହତ୍ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡଟ ି3000 ମହଣ େମାେଟଇ ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା।
ବୃହତ୍ କୁଣ୍ଡର ଧାରଗଡୁ଼କି କପର ଧାରପରି ଥିଲା। ତାହାର ଧାର କଇଁ
ଫୁଲଭଳି େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଅଣସ୍ତରି କିେଲାଲଟିର ପାଣ ିଧରି
ରଖିପାରୁଥିଲା।

6 ଶେଲାମନ ଦଶ େଗାଟ ିପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ
ପାେଞ୍ଚାଟ ିପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର େସହ ିବୃହତ୍ କୁଣ୍ତର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ପାେଞ୍ଚାଟ ିପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତାହାର ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିେଲ। େହାମବଳିକୁ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପେର େଧାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଦଶ େଗାଟ ିପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ବୃହତ୍ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡେର େକବଳ ଯାଜକମାେନ
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିେବ।

7 େସମାନଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସରଣ କରି ଶେଲାମନ ସୁନାର ଦଶ
େଗାଟ ିବତୀଦଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସହ ିବତୀଦଣ୍ଡଗଡୁ଼କି ମନି୍ଦରେର
ଖଞ୍ଜାଗଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାେଞ୍ଚାଟ ିବତୀଦଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜା
େହଲା। 8 ଶେଲାମନ ଦଶ େଗାଟ ିେମଜ ତଆିରି କରି ମନି୍ଦରେର
ରଖିେଲ। ମନି୍ଦରର ଉଭୟ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାେଞ୍ଚାଟ ିକରି େମଜ
ରଖାଗଲା। ଆଉ 100ଟ ିେଛାଟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତଆିରି କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଶେଲାମନ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କେଲ। 9 ଶେଲାମନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ବୃହତ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ନମିର୍ାଣ
କେଲ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି ପିତ୍ତଳେର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 10 ଏହା ପେର େସ
େସହ ିବୃହତ୍ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡଟକୁି ମନି୍ଦରର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ସ୍ଥାପନ କେଲ,
େଯଉଁଟାକି ମନି୍ଦରର ଦକି୍ଷଣପୂବର୍ େକାଣେର ଥିଲା।

11 ହୂରମ୍ ପାତ୍ର, େବଲଗ୍ଭ ଓ େବସନି୍ ସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହପିରି
ହୂରମ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଜିର କାଯର୍୍ୟ
େଶଷ କେଲ।

12 ହୂରମ୍ ଦୁଇଟ ିସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଦୁଇଟ ିସ୍ତମ୍ଭର ଉପରିସ୍ଥ ଭାଗେର ବରିାଟ
କୁଣ୍ଡର ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। ଆହୁରି ହୂରମ୍ ଏହ ିଦୁଇଟ ିସ୍ତମ୍ଭର ଉପେର
ଥିବା ଦୁଇଟ ିବରିାଟ କୁଣ୍ଡକୁ େଘାଡ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ କାରୁକାଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ ଜାଲି
ତଆିରି କରିଥିେଲ। 13 ଏହ ିଦୁଇଟ ିକାରୁକାଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ ଜାଲ ିେଘାଡ଼ଣୀ
ନମିେନ୍ତ ହୂରମ୍ 400ଟ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଆକୃତ ିତଆିରି କରିଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜାଲ ିନମିେନ୍ତ ଦୁଇଧାଡ଼ ିଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟ ିସ୍ତମ୍ଭର ଉପର
ଭାଗେର ଥିବା ବୃହତ୍ କୁଣ୍ଡକୁ ଏହ ିଜାଲ ିଦୁଇଟ ିେଘାଡ଼ାଇ ଥିଲା। 14

ଆହୁରି ହୂରମ୍ ଦଶ େଗାଟ ିଦଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହସିବୁ ଦଶ
େଗାଟ ିଦଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡେର ଖଞି୍ଜଥିେଲ। 15 ହୂରମ୍ ବରିାଟ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡ ଓ
ତା’ର ତେଳ ବାରଟ ିଷଣ୍ଢ ତଆିରି କରିଥିେଲ। 16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ମନି୍ଦର ପାଇଁ ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପାତ୍ରସବୁ
କରଚୁଲ ିଓ କଣ୍ଟା ଗ୍ଭମୁଚ ହୂରମ୍ ତଆିରି କରିଥିେଲ।
ଏହ ିସମସ୍ତ ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିତ୍ତଳେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। 17

ରାଜା ଶେଲାମନ ଏହସିବୁ ବସ୍ତୁକୁ ମାଟ ିକାଦୁଅର ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ାଳିେଲ।
ସୁକ୍େକାତ ଓ ସେରଦା ସହରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକାେର ଏହି
ଛାଞ୍ଚଗଡୁ଼କି ତଆିରି େହାଇଥିଲା। 18 ଶେଲାମନ ଏହପିରି ଅେନକ ଜିନଷି

ଏେତ ପରିମାଣେର ତଆିରି କରିଥିେଲ େଯ ଏଥିେର ବ୍ୟବହୃତ ପିତ୍ତଳର
ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ େକହ ିେଚଷ୍ଟା କେଲ ନାହିଁ।

19 ଶେଲାମନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବ୍ୟବହାର ନମିେନ୍ତ ସବୁପାତ୍ର
ତଆିରି କରିଥିେଲ। ଶେଲାମନ ଏକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।
ଉପସି୍ଥତ େରାଟୀକୁ ଅପର୍ଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ େମଜ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
20 ଶେଲାମନ ଦୀପ ଓ ଦୀପଦାନୀ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାେର ତଆିରି
କରାଇେଲ। ମନି୍ଦର ଭତିେର ଥିବା ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥଳର ସମ୍ମୁଖେର
ନୟିମାନୁଯାୟୀ ଜଳାଯିବା ନମିେନ୍ତ ଦୀପଗଡୁ଼କି ରଖାଯାଇଥିଲା। 21 ପୁଷ୍ପ,
ଦୀପ ଓ ଚମିୁଟାସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ ଶୁଦ୍ଧସୁନା
ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ। 22 ଆଉ କତୁରୀ, କୁଣ୍ଡ, ପାତ୍ର ଏବଂ ଧୂପଦାନୀସବୁ
ଶେଲାମନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାେର ତଆିରି କେଲ। ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ, ମହାପବତି୍ର
ସ୍ଥଳର ଭତିର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଶେଲାମନ ସୁନାେର
ତଆିରି କେଲ।

ଏହା ପେର ଶେଲାମନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
େହଲା। ଶେଲାମନଙ୍କ ବାପା ଦାଉଦ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ଆଣଥିିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ େସ ବ୍ୟବହାର କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆସବାବପତ୍ର

ଏବଂ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ନମିିର୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ର ଶେଲାମନ ଆଣେିଲ। ଏହି
ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଶେଲାମନ ଆଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭଣ୍ଡାର ଗହୃେର
ରଖିେଲ।

ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ମନ୍ଦରି ଭତିରକୁ ନଆିଗଲା

2 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ର
ମୁଖିଆମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର ସମ୍ମିଳିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରଗଡୁ଼କିର ମୁଖିଆ ଥିେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସେିୟାନ ବାହାରକୁ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରକୁ
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ ଏପରି କେଲ। 3 ସପ୍ତମ ମାସେର େଭାଜି
ସମୟେର ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଏକତି୍ରତ େହେଲ।

4 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁ ମୁଖିଆମାେନ ଆସଗିେଲ,
େଲବୀୟମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ଆଣେିଲ। 5 ଏହା ପେର ଯାଜକ ଓ
େଲବୀୟମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ େବାହ ିେନଇଗେଲ। ଯାଜକ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁକୁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େବାହ ିଆଣେିଲ। 6 ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଲାକ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଏକାଠି େହେଲ। ରାଜା ଶେଲାମନ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ େମଷ ଓ ଷଣ୍ଢଗଡୁ଼କୁି େହାମବଳି ରୂେପ
ବଳିଦାନ େଦେଲ। େସହ ିବଳିକୃତ େମଷ ଓ ଷଣ୍ଢ ସଂଖ୍ୟା ଏେତ ଥିଲା
େଯ, ତାକୁ େକହ ିଗଣପିାରିେଲ ନାହିଁ। 7 ଏହା ପେର ଯାଜକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକକୁ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ
ଆଣେିଲ। େସହ ିସ୍ଥାନ ମନି୍ଦରର ଭତିର ପାଶ୍ୱର୍ େକାଠରୀେର ଥିଲା ଓ
ସବୁଠାରୁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହ ିକିରୁବଦୂତ ପକ୍ଷ ତେଳ ଥିଲା। 8

ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପେର କିରୁବଦୂତଗଣ େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ
ବସି୍ତାର କରି ରହଥିିେଲ। କିରୁବଦୂତଗଣ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଓ ସନୁି୍ଦକକୁ ବହି
େନଇଯିବା ଖମ୍ୱଗଡୁ଼କି ଉପେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିେଲ। 9 େସହ ିଖମ୍ୱଗଡୁ଼କି
ଏେତ ଲମ୍ୱା ଥିଲା େଯ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖରୁ ତାହାର ଦୁଇପାଶ୍ୱର୍
େଦଖାଯାଉଥିଲା। କିନୁ୍ତ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖରୁ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିଖମ୍ୱଗଡୁ଼କୁି
େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିେଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ େସହ ିଖମ୍ୱଗଡୁ଼କି େସହ ିସ୍ଥାନେର
ରହଅିଛ।ି 10 ଦୁଇ େଗାଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ବନିା ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର
ଆଉ କିଛ ିନ ଥିଲା। େମାଶା ‘େହାେରବ’ ପବର୍ତେର ଏହ ିଦୁଇଟ ିଫଳକକୁ
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥିେଲ। ‘େହାେରବ’ େସହ ିସ୍ଥାନ, େଯଉଁଠାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିଥିେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସବିା ପେର ଏହା ଘଟଥିିଲା।

11 ସମସ୍ତ ଯାଜକଗଣ େସମାନଙ୍କର ବେିଶଷ ଦଳଗଡୁ଼କୁି ଖାତରିି ନ
କରି ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି
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ଆସେିଲ। 12 େଲବୀୟ ଗାୟକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦରି ପୂବର୍ପେଟ ଠିଆ
େହେଲ। ଆସଫ୍, େହମନ୍ ଓ ଯିଦୂଥୂନଙ୍କ ଗାୟକଦଳର ପ୍ରେତ୍ୟକ
େସଠାେର ଥିେଲ। ଆଉ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଭ୍ର ାତାଗଣ ମଧ୍ୟ
େସଠାେର ଥିେଲ। େସହ ିେଲବୀୟ ଗାୟକମାେନ ଶୁଭ୍ର କାପର୍ାସ ବସ୍ତ୍ର
ପିନି୍ଧଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଗିନ,ି ସାରଙ୍ଗ ଓ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର  ଥିଲା।
େସହ ିେଲବୀୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନକିଟେର 120 ଜଣ ଯାଜକ ଥିେଲ।
େସହ ି120 ଜଣ ଯାଜକ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। 13 ତୂରୀ ବାଦକ ଓ
ଗାୟକ େଲାକମାେନ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାନ କରାଗଲା େସମାେନ ଏକ ଶବ୍ଦ
କେଲ। େସମାେନ ତୂରୀ, ଗିନ ିଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ସହତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କେଲ।
େସମାେନ ଏହ ିଗୀତ ଗାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ,
“କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ।
ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ େପ୍ରମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଅେଟ।”
ଏହା ପେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର େମଘ ଦ୍ୱ ାରା ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 14 େସହି

େମଘ େହତୁ ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କର େସବା ଜାରି ରଖିପାରିେଲ ନାହିଁ।
କାରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଥିଲା।

ଏହା ପେର ଶେଲାମନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େସ ଗାଢ଼ େମଘ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ। 2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ବାସ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ।ି ଅନନ୍ତକାଳ ବାସ

କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମନି୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅେଟ।”

ଶେଲାମନଙ୍କର ଭାଷଣ

3 ରାଜା ଶେଲାମନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ବୁଲ ିପଡ଼େିଲ। 4 ଶେଲାମନ
କହେିଲ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’
ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି କଥା େହବା ସମୟେର ଯାହା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା
କହଥିିେଲ: 5 ‘ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ଦନିଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ନାମେର ଗହୃଟଏି ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର େକୗଣସ ିପରିବାରବଗର୍ର ନଗରେର େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ସୁଦ୍ଧା
ମେନାନୀତ କରି ନାହୁଁ। ଆମ୍ଭ େଲାକ, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େନତୃତ୍ୱ
େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି େଲାକକୁ ସୁଦ୍ଧା ମେନାନୀତ କରି
ନାହୁଁ। 6 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆମ୍ଭର ନାମାେଥର୍ ଏକ
ସ୍ଥାନ ରୂେପ ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକ ଦାଉଦକୁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ େନତୃତ୍ୱ  େଦବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।’
7 “େମାର ପିତା ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। 8 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଅଛ। 9 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭର ନଜିର ପୁତ୍ର େମା’ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରିବ।’ 10 ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିେବ େବାଲ ିକହଥିିେଲ, େସ
ତାହା କରିଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂେପ ମୁଁ େମାର ପିତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
େହାଇଛ।ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। ଆଉ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ।ି 11

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ବେିଶଷ ଚୁକି୍ତର
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ  କରୁଥିବା ସନୁି୍ଦକକୁ ମୁଁ ମନି୍ଦରେର ରଖିଅଛ।ି”

ଶେଲାମନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା

12 ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦରି ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। େସ
ଏକତି୍ରତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।
ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କେଲ। 13 ଶେଲାମନ
2.6 ମିଟର ଲମ୍ୱ ଓ 2.6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବଶିିଷ୍ଟ

ପିତ୍ତଳର ଏକ ମଞ୍ଚ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ ଓ ତାହାକୁ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ମଧ୍ୟଭାଗେର ସ୍ଥାପିତ କରିଥିେଲ। ଏହା ପେର, େସ େସହ ିମଞ୍ଚ ଉପେର
ଠିଆ େହେଲ ଓ ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆେଣ୍ଠାଇ ପଡ଼େିଲ। ଶେଲାମନ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ଆପଣା ଦୁଇ
ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କେଲ। 14 ଶେଲାମନ କହେିଲ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗର୍େର କିଅବା ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭ
ତୁଲ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ତର ସହତି
ମାନନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସହ ିଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ନଶି୍ଚଳ େପ୍ରମ ରଖିଥାଅ।
15 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ନୟିମ ରକ୍ଷା
କରିଅଛ। ଦାଉଦ େମାର ପିତା ଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ମୁଖେର ଏହି
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ। ଆଉ ଆଜି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ
ସତ୍ୟେର ପରିଣତ କରିଅଛ। 16 ବତ୍ତର୍ମାନ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କର।
ତୁେମ୍ଭ ଏହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ; ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ଦାଉଦ, ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାନଙ୍କରୁ ଜେଣ ସବର୍ଦା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନ
ଉପେର ବରିାଜମାନ େହବ। ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାେନ ନଜିର କମର୍
ସାବଧାନତା ପୂବର୍କ କରିେବ, େତେବ େକବଳ ଏହା ଘଟବି। ତୁେମ୍ଭ େଯପରି
େମାର ଆଇନ୍ସବୁ ପାଳନ କରିଅଛ, େସହପିରି େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େମାର
ଆଇନ୍ ମାନବିାକୁ ପଡ଼ବି।’ 17 ବତ୍ତର୍ମାନ େହ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ସଫଳ କର। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା େଦଇଥିଲ।
18 “କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତେର ଏହି
ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ବସବାସ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଗର୍ ଓ ଉଚ୍ଚତମ
ସ୍ୱଗର୍ଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ,
ମୁଁ ନମିିର୍ତ କରିଥିବା ଏହ ିମନି୍ଦର ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାେର। 19 କିନୁ୍ତ
େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଦୟା ଭକି୍ଷା କରିବା ସମୟେର
େସଥିପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ଡ଼ାକ ପକାଇବା ସମୟେର େମାର ଡ଼ାକ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ,ି ତାହା ଣୁଣ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଅେଟ।
20 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ଏହ ିମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିଦବିାରାତି୍ର ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଯପରି ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ରହଥିାଉ। ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ମୁଁ ଏହ ିମନି୍ଦର
ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବି। 21

ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଶୁଣ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବା ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା
ଶୁଣ। ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର।
22 “ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ କେର,
ତାକୁ ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। େଯେତେବେଳ େସ ମନି୍ଦର
ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର େବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଶପଥ କରିବାକୁ ଆେସ, 23

େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କର
ଓ କାଯର୍୍ୟ କର। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଦଣ୍ଡତି କର ଓ େସ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ ବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା କଷ୍ଟ େଭାଗ କରାଇଛ,ି ତାକୁ େସହ ିବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା କଷ୍ଟ
େଭାଗ କରାଅ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
େବାଲ ିପ୍ରମାଣ କର।
24 “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ
ଜେଣ ଶତ୍ରୁ  ଆସ ିହୁଏତ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିପାେର। ଆଉ ତା’ପେର,
ଯଦ ିଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ ଏବଂ ଏହ ିମନି୍ଦରେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ଭକି୍ଷା କରନି୍ତ। 25 େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ,
େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର େସଠାକୁ େଫରାଇ ଆଣ।
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26 “ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ହୁଏତ ବଷର୍ା େହାଇ ନ ପାେର। ଯଦି
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରନି୍ତ , େତେବ ଏହା
ଘଟବି। ଆଉ ଯଦ ିଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏହ ିମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ
ତୁମ୍ଭଠାେର ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡ େଦଇଥାଅ। ଯଦ ିେସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ
କରନି୍ତ। 27 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସମାନଙ୍କର ପାପସବୁ
କ୍ଷମା କର। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଅଟନି୍ତ। େତଣୁ
େସମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟବିା ଉଚତି୍, େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଯଥାଥର୍
ପଥ ଶିଖାଅ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର େଦଶ ମଧ୍ୟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଅ। େସହ ିେଦଶକୁ
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।
28 “େଦଶେର ହୁଏତ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ପିାେର, କିଅବା ଭୟଙ୍କର େରାଗ ସବୁ
େହାଇପାେର, ଅବା ଶସ୍ୟସବୁ େରାଗଗ୍ରସ୍ତ େହାଇପାେର, ଅଥବା ଫିମି୍ପ,
କିଅବା ପଙ୍ଗପାଳ, ନତୁବା ଝଣିି୍ଟକା କିଅବା ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଯଦ ିଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ , କିଅବା ଯଦି
ଇସ୍ରାଏଲେର େକୗଣସ ିପ୍ରକାରର େରାଗ େଦଖାଯାଏ, 29 ଆଉ, ତା’ପେର
ଇସ୍ରାଏଲର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ନଜିର ସମସ୍ୟା ଓ େକ୍ଳଶ ଜାଣି
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିକେର, ଆଉ
ଯଦ ିେସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ ତାହାର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କେର,
30 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ, େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବାସ
କର, ଓ କ୍ଷମା ଦଅି। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟନୁସାେର ଦଅି।
େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଜାଣ େଯ, ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ହୃଦୟେର କ’ଣ ଅଛ। 31

େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିବା େଦଶେର
େଲାକମାେନ େଯେତକାଳ ବାସ କରିେବ, େସେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ମାନେିବ।
32 “ହୁଏତ ଜେଣ ଅପରିଚତି ବ୍ୟକି୍ତ ଥାଇପାେର, ଯିଏ ଜେଣ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େହାଇ ନ ଥିବ, କିନୁ୍ତ ଏକ ଦୂର େଦଶରୁ ଏଠାକୁ
ଆସଥିାଇପାେର। େସହ ିବେିଦଶୀ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭର ମହାନ ନାମ, ତୁମ୍ଭର
ମହାନ ଶକି୍ତ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତୁମ୍ଭର ସାମଥର୍୍ୟ
ଶୁଣ ିଆସପିାେର। େଯେତେବେଳ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆସବି ଓ ଏହ ିମନି୍ଦର
ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, 33 େତେବ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ୱଗର୍େର ବାସ
କର, େସଠାେର ଥାଇ, େସହ ିବେିଦଶୀ ବ୍ୟକି୍ତର କଥା ଶୁଣ ଓ ତାହାର
ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଉତ୍ତର ଦଅି। େତେବ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ
ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ , େସହପିରି ସାରା ପୃଥିବୀର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ
ଜାଣେିବ, ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରିେବ। ଆଉ, ମୁଁ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ଏହି
ମନି୍ଦର େଯ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ନାମିତ, ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ
ଜାଣେିବ।
34 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ େପ୍ରରଣ କରିବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ
ଏହ ିନଗର ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ଏହ ିମନି୍ଦର ଆେଡ଼
ଗ୍ଭହିଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। 35 ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ। େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରିବା ସମୟେର
େସମାନଙ୍କ ବନିତ ିଶୁଣ। ଆଉ, େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।
36 “େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିେବ ଏପରି ବ୍ୟକି୍ତ େକହି
ନାହିଁ, େଯ ପାପ କେର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ
କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରାଇବ, ଆଉ
େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରାଇ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ କିଅବା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େକୗଣସ ିଏକ
େଦଶକୁ ବଳପୂବର୍କ ଯିବାକୁ େହବ। 37 କିନୁ୍ତ ତାହାପେର େସମାେନ
ବନ୍ଦୀରୂେପ ରହଥିିବା େଦଶେର ଅନୁତାପ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୟା ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। େସମାେନ କହେିବ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ୍ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟତା ପୂବର୍କ ଆଚରଣ
କରିଅଛୁ।’ 38 ଆଉ, ତା’ପେର େସମାେନ ବନ୍ଦୀରୂେପ ରହଥିିବା େଦଶେର
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ସହତି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରିେବ।
ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦଶ, େଯଉଁ େଦଶ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର

ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିଲ ଓ ତୁମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଏହ ିନଗର ଆେଡ଼
ଗ୍ଭହିଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା
ମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। 39 େଯେତେବେଳ ଏହା
ଘଟବି, ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଣବି, େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଅନୁେରାଧ କେଲ, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଥିବା ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା
କର। 40 ବତ୍ତର୍ମାନ, େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଓ
କଣ୍ଣର୍ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନେିବଦନ କେର। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ସ୍ଥାନେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛୁ, ତାହା ଶୁଣ।

41 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ବତ୍ତର୍ମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ,
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେର, ତୁମ୍ଭର େସହି

ବେିଶଷ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ।
ତୁମ୍ଭର ଯାଜକଗଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱ ାରା ସଜି୍ଜତ ହୁଅନୁ୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ସତ୍ ଅନୁଗାମୀଗଣ, ଏହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବଷିୟେର ଆନନି୍ଦତ

ହୁଅନୁ୍ତ।
42 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କର।
ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗତ ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର!”

ମନ୍ଦରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହଲା

ଶେଲାମନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ସାରିବା ପେର ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ଆସି
େହାମବଳି ଓ ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ
ମନି୍ଦରକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ମନି୍ଦରକୁ ପୂଣ୍ଣର୍

କରିଥିବାରୁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 3 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅଗି୍ନ ପଡ଼ବିା
େଦଖିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମନି୍ଦର ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାକୁ
ମଧ୍ୟ େଦଖି ପାରିେଲ। େସମାେନ ଭୂମି ଉପେର େସମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ
କେଲ। େସମାେନ ଗାଇେଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଅଟନି୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର ଦୟା ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ଅବରିତ ରହଥିାଏ।”
4 ଏହା ପେର ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 5 ରାଜା ଶେଲାମନ
22,000 ବଳଦ ଓ 120,000 େମଣ୍ଢା ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ରାଜା ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ସମପର୍ଣ କେଲ। 6 ଯାଜକମାେନ
େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ଠିଆ େହାଇ
ରହଥିିେଲ। େଲବୀୟଗଣ େଯଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ସହତି ଠିଆ େହାଇ
ରହଥିିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି
ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ
କହୁଥିେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରମ ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ ଅେଟ!” େସମାେନ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ବପିରୀତ ଦଗିେର
ଠିଆ େହାଇ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ।

7 ଶେଲାମନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଧ୍ୟଭାଗେର େବଦକୁି ଧାମିର୍କ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ
ସମପର୍ଣ କେଲ। ଏହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା।
େସଠାେର ଶେଲାମନ େହାମବଳି ଓ ସହଭାଗିତାର େନୖେବଦ୍ୟର ଚବ୍ବର୍ୀ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଶେଲାମନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କେଲ, କାରଣ
େସ େଯଉଁ ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହା େହାମବଳି,
ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଚବ୍ବର୍ୀକୁ ଏକା େବେଳ ଧାରଣ କରିପାରୁ ନ ଥିଲା।

8 ଶେଲାମନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଜି
ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେଲ। ଶେଲାମନଙ୍କ ସହତି େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ବରିାଟ
ସମାେବଶ େହଲା। େସହ ିେଲାକମାେନ ଲେିବା-ହମାତ୍ ଓ ମିଶରର ସୀମାରୁ
ଆସଥିିେଲ। 9 ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସମାେନ ଏକ ପବତି୍ର ସଭା କେଲ,
କାରଣ େସମାେନ ସାତ ଦନି ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାେର କଟାଇେଲ।
ଆଉ େସମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେଲ। 10
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ସପ୍ତମ ମାସର େତଇଶତମ ଦନିେର ଶେଲାମନ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ଗହୃମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ େଦେଲ। େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ,
ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ
େହାଇଥିେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ

11 ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ ରାଜାଙ୍କ ଗହୃକୁ ସମାପ୍ତ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନ େଯଉଁ ସମସ୍ତ
େଯାଜନା କରିଥିେଲ, େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବାେର ସଫଳ
େହଲା। 12 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ରାତି୍ର ସମୟେର ଶେଲାମନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶେଲାମନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଅିଛୁ
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ମନି୍ଦର ରୂେପ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ। େଯଉଁଠାେର
େଲାକମାେନ େମାେତ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରି ପାରିେବ। 13

େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରୁ, ବଷର୍ା ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଆେମ୍ଭ
ପଙ୍ଗପାଳମାନଙୁ୍କ େଦଶ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଉ ଅବା ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େରାଗ େପ୍ରରଣ କରୁ, 14 େସେତେବେଳ
ଯଦ ିଆମ୍ଭ ନାମେର ନାମିତ େଲାକମାେନ ନମ୍ର େହାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ ଓ
ଆମ୍ଭକୁ େଖାଜିେବ, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ପଥରୁ େଫରି ଆସେିବ,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା। ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ସୁସ୍ଥ
କରିବା। 15 ବତ୍ତର୍ମାନ, ଆମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହବ ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର
େଯଉଁସବୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରାଯିବ, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୟାନପୂବର୍କ ଶୁଣବି।
16 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିମନି୍ଦରକୁ ମେନାନୀତ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନାମ େଯପରି
ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ରହବି, େସଥିନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ
ପବତି୍ର କରିଅଛୁ। ହଁ, ଆମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଓ ହୃଦୟ ଏହ ିମନି୍ଦରେର ସଦାସବର୍ଦା
ରହବି। 17 “ବତ୍ତର୍ମାନ େହ ଶେଲାମନ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନଯାପନ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ େଯ ସମସ୍ତ
ଆେଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ସବୁ ମାନବି ଏବଂ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ନୟିମ ଓ ନୀତ ିପାଳନ କରିବ, 18 ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟକୁ
ମହାନ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ଏହ ିଚୁକି୍ତ କରିଥିଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ କହଥିିଲୁ, ‘ଦାଉଦ, ତୁମ୍ଭ ବଂଶରୁ ସବର୍ଦା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବ।’
19 “କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆେମ୍ଭ େଦଇଥିବା ଆେଦଶ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟ
େହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା ଓ
ଉପାସନା କରିବ, 20 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭର େସହ ିେଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦବା। ଆଉ
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ନାମ ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର କରିଥିବା ଏହ ିମନି୍ଦରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିମନି୍ଦରକୁ ଏପ୍ରକାର କରିବା େଯ, ସବୁ ଜାତରି
େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିେବ। 21 ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି
ମନି୍ଦର ପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେବ।
େସମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏହ ିେଦଶ ଓ ଏହ ିମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିଏ
ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ବପିତି୍ତ ଘଟାଇେଲ?’ 22 େତେବ େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହେିବ, ‘କାରଣ େଲାକମାେନ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, ଯାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ମାନୁଥିେଲ।
େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ହିଁ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ।
କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର େଦବତାମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଓ େସବା
କେଲ। ଏଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଏପ୍ରକାର
ଭୟଙ୍କର ବପିତି୍ତ ଘଟାଇେଲ।”

ଶେଲାମନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ନଗର ସକଳ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ ନଜିର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ 20 ବଷର୍ ଲାଗିଲା। 2 ଏହା ପେର ହୂରମ୍ ରାଜା
େଦଇଥିବା ସହରଗଡୁ଼କୁି ଶେଲାମନ ଆଉଥେର ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ଆଉ ଶେଲାମନ ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କିେର ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ କିଛି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। 3 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ
େସାବାସି୍ଥତ ହମାତ୍କୁ ଗେଲ ଓ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କେଲ। 4 ଶେଲାମନ
ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ତଦ୍େମାର୍ ସହର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ପ୍ରତରିକ୍ଷା
ନମିେନ୍ତ ହମାତ୍େର ସମସ୍ତ ସହର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ଶେଲାମନ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ
େବୖଥ୍-େହାରଣ୍ ଓ ନୀଚ୍ଚସ୍ଥ େବୖଥ୍-େହାରଣର ସହରଗଡୁ଼କୁି ଆଉଥେର
ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କୁି ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍େର ପରିଣତ କେଲ।
େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିେର ଅତ ିସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର, ଦ୍ୱ ାର ଓ ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କିେର ଦୃଢ଼
ଅଗର୍ଳ ଥିଲା। 6 ଏବଂ ଶେଲାମନ ବାଲତ୍ ସହର ଓ ଅନ୍ୟ ନଗରଗଡୁ଼କୁି
ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିପକାଇଥିେଲ।
େସ ଆହୁରି ଅେନକ ନଗରସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ, େଯଉଁଠାେର ଯୁଦ୍ଧରଥ ସବୁ
ରଖା ଯାଉଥିଲା ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। ଶେଲାମନ
ଯିରୁଶାଲମ, ଲବିାେନାନ୍େର ଓ େସ ରାଜା ଥିବା ସମସ୍ତ େଦଶେର ଯାହା
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, ତାହା ନମିର୍ାଣ କେଲ।

7 େସଠାେର ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ
ଯିବୂଷୀୟମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନୁହନି୍ତ। 8

େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର, େଯଉଁମାେନ େସ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଭୂମିେର ଥିେଲ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ
କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ। ଶେଲାମନ େସହ ିବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ
ଭାବେର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ର ୀତଦାସ
ଅଛନି୍ତ। 9 ଶେଲାମନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ େହବା
ନମିେନ୍ତ ବାଧ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କର
ଦୁଦ୍ଦର୍ଷ େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ। େସମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କର ସାମରିକ ବାହନିୀର
ପଦାଧିକାରୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ରଥର େସନାପତି
ଥିେଲ। 10 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲର କିଛ ିେଲାକଙୁ୍କ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ
ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ। େସଠାେର 250 ଜଣ
ତଦାରଖକାରୀ ଥିେଲ।

11 ଶେଲାମନ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରୁ ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େସ ନମିିର୍ତ କରିଥିବା ଗହୃକୁ ଆଣେିଲ। ଶେଲାମନ କହେିଲ, “େମାର ସ୍ତ୍ରୀ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବେିଶଷ ସନୁି୍ଦକ ଥିଲା, ତାହା ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ଅେଟ।”

12 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଶେଲାମନ ମନି୍ଦରର ବାରଣ୍ଡା
ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିବଳିେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। 13 େମାଶା େଯଉଁ ପ୍ରକାର
ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ, ଶେଲାମନ େସହ ିପ୍ରକାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ବଶି୍ରାମବାର, ଅମାବାସ୍ୟା ଉତ୍ସବ ଓ ତ୍ରୟବାଷିର୍କ ଛୁଟଦିବିସ
ଗଡୁ଼କିେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଉ ଥିଲା। ଏହ ିତ୍ରୟବାଷିର୍କ ଛୁଟଦିବିସଗଡୁ଼କି
ଥିଲା ବନିା ଖମୀରର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର ପବର୍, ସପ୍ତାହବ୍ୟାପି ପବର୍ ଓ
ଆଶ୍ରୟଦାୟକ ପବର୍। 14 ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଦତ୍ତ
ନେିଦ୍ଦର୍ଶାବଳିକୁ ପାଳନ କେଲ। ଶେଲାମନ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଦଳକୁ
େସମାନଙ୍କର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କେଲ। ଶେଲାମନ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ
କେଲ। େଲବୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଶଂସା ଗାନେର େନତୃତ୍ୱ  େଦବା
ଓ ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଦୖନନି୍ଦନ େଯଉଁ ବଷିୟମାନ କରାଯାଏ,
େସଥିେର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଶେଲାମନ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଦଳ
ଅନୁଯାୟୀ ମେନାନୀତ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଦାଉଦ ତାକୁ ଏହା
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କରିବା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଥିେଲ। 15 ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଠିକ୍
େସହପିରି କେଲ, ଯାହା ଶେଲାମନ େସମାନଙୁ୍କ ମନି୍ଦରେର ଏବଂ ଏହାର
େକାଷାଗାରେର କରିବା ପାଇଁ କହଥିିେଲ।

16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ େହବା ଦନିଠାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର େଶଷ ନ େହଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
ଭଲ ଭାବେର କରାଗଲା।

17 ଏହା ପେର ଶେଲାମନ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବର ଓ ଏଲତ
ସହରମାନଙୁ୍କ ଗେଲ। େସହ ିସହରଗଡୁ଼କି ଇେଦାମ େଦଶେର ସମୁଦ୍ର
ନକିଟେର ଥିଲା। 18 ହୂରମ୍ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଜାହାଜ ସବୁ
ପଠାଇେଲ। ହୂରମ୍ଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ େଲାକମାେନ ଜାହାଜଗଡୁ଼କୁି ବାହେିଲ।
ହୂରମ୍ଙ୍କ େଲାକମାେନ ଦକ୍ଷ ନାବକି ଥିେଲ। ହୂରମ୍ଙ୍କ େଲାକମାେନ
ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ଓଫୀରକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାରୁ ରାଜା
ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ 450 ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଆଣେିଲ।

ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙୁ୍କ େଭଟବିା ନମିେନ୍ତ ଆସନି୍ତ

ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତ ିବଷିୟେର ଶୁଣବିାକୁ
ପାଇେଲ। େତଣୁ େସ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। ଶିବାର ରାଣୀଙ୍କ ସହତି

ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ଦଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହତି ମସଲା,
ପ୍ରଚୁର ସୁନା ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥରେର ଲଦ ିେହାଇଥିବା ଓଟମାେନ ଥିେଲ।
େସ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ େସ େଯଉଁ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ, େସ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିେଲ। ଶେଲାମନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବା
ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଅେନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। 2 ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦେଲ। ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ତର େଦବା କିମ୍ୱା
ବୁଝାଇ େଦବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିକଠିନ ବଷିୟ ନ ଥିଲା। 3 ଶିବାର ରାଣୀ
ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କ ନମିିର୍ତ ଗହୃ େଦଖିେଲ। 4 େସ
ଶେଲାମନଙ୍କ େମଜ ଉପେର ରଖା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଅେନକ
ବେିଶଷ କମର୍ଗ୍ଭରୀଗଣଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। େସ ତାଙ୍କର ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଓ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ େଦଖିେଲ। େସ ଶେଲାମନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପରିେବଷଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ େଦଖିେଲ। େସ
ଶେଲାମନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାମବଳିଗଡୁ଼କୁି
େଦଖିେଲ। ଶିବାର ରାଣୀ େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ ବଷିୟ େଦଖିେଲ, େସ
ହତଚକିତ େହାଇଗେଲ।

5 ଏହା ପେର େସ ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େମା’ େଦଶେର
ଆପଣଙ୍କ ମହାନ କାଯର୍୍ୟାବଳୀ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯାହା
ଶୁଣଥିିଲ,ି ତାହା ସତ୍ୟ ଅେଟ। 6 ମୁଁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ନଜି ଚକ୍ଷୁେର ନ େଦଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଗଳ୍ପଗଡୁ଼କୁି ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିଲ।ି
ଓଃ, ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ଜ୍ଞାନର ଅେଦ୍ଧର୍କ ସୁଦ୍ଧା େମାେତ କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା।
ମୁଁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ ଶୁଣଥିିଲ,ି ଆପଣ େସ ସବୁଥିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ
ମହାନ ଅଟନି୍ତ। 7 ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଓ େସବକଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ
େସୗଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ। େସମାେନ ଆପଣଙ୍କର େସବା କରିବା ସମୟେର
ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣପିାରନି୍ତ। 8 ଆପଣଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ପ୍ରଶଂସତି ହୁଅନୁ୍ତ। େସ ଆପଣଙ୍କଠାେର ପ୍ରସନ୍ନ  ଅଟନି୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହି
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ କରାଇଅଛନି୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ
େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷ ଅଟନି୍ତ।
େସଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିଅଛନି୍ତ।”

9 ଏହା ପେର ଶିବାର ରାଣୀ ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ୍କ 120 ତାଳନ୍ତ ସୁନା,
ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମସଲା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
ଶିବାର ରାଣୀଙ୍କ ପରି େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ବଶିୁଦ୍ଧ
ମସଲା େଦଇ ନ ଥିଲା।

10 ହୂରମ୍ଙ୍କ ଦାସ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କ ଦାସମାେନ ଓଫୀରରୁ ସୁନା
ଆଣେିଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, େସମାେନ ଆଲ୍ଗମ୍ କାଠ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥରସବୁ
ଆଣେିଲ। 11 ରାଜା ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପାହାଚ ଓ ରାଜାଙ୍କ
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆଲ୍ଗମ୍ କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କେଲ।
ଶେଲାମନ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବୀଣା ଓ ସାରଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ନମିର୍ାଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ଗମ୍ କାଠ ବ୍ୟବହାର କେଲ। ଯିହୁଦା େଦଶର େକୗଣସି
ବ୍ୟକି୍ତ ଆଲ୍ଗମ୍ କାଠରୁ ଏପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ନମିିର୍ତ େହବା ପୂବର୍ରୁ
େକେବ ମଧ୍ୟ େଦଖି ନ ଥିେଲ।

12 ଶିବାର ରାଣୀ ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଯାହାକିଛ ିମାଗିେଲ, େସ ତାଙୁ୍କ
େସହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ। ଶିବାର ରାଣୀ ତାଙୁ୍କ େଦବା ନମିେନ୍ତ
େଯଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଆଣଥିିେଲ, ଶେଲାମନ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣେର ବସ୍ତୁ
ତାଙୁ୍କ େଦେଲ। ଏହା ପେର ଶିବାର ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ନଜି
େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ଧନସମ୍ପଦ

13 ଏକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମନ େଯେତ ପରିମାଣେର ସୁନା
ପାଇଥିେଲ, ତାହାର ଓଜନ 666 ତାଳନ୍ତ େହଲା। 14 ଭ୍ରମଣକାରୀ
ବଣକି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆହୁରି ସୁନା ଆଣେିଲ।
ଆରବର ସମସ୍ତ ରାଜାଗଣ ଓ େଦଶର ଶାସକଗଣ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ସୁନା ଓ ରୂପା େନଇ ଆସେିଲ।

15 ଶେଲାମନ ପିଟା ସୁନାରୁ 200 ବୃହତ୍ ଢ଼ାଲ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକଟ ିଢ଼ାଲ ନମିେନ୍ତ 600 େଶକଲ ପିଟା ସୁନା ବ୍ୟବହୃତ
େହାଇଥିଲା। 16 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶେଲାମନ ପିଟା ସୁନାରୁ 300ଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର
ଢ଼ାଲ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ାଲ ନମିେନ୍ତ 300 େଶକଲ ସୁନା
ବ୍ୟବହୃତ େହାଇଥିଲା। ରାଜା ଶେଲାମନ “ଲବିାେନାନ୍ର ଅରଣ୍ୟ” ନାମକ
ଗହୃେର ଏହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କି ରଖିେଲ।

17 ରାଜା ଶେଲାମନ ଏକ ବୃହତ୍ ସଂିହାସନ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ହାତୀଦାନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କେଲ। େସ େସହ ିସଂିହାସନକୁ ଖାଣି୍ଟ ସୁନା ଦ୍ୱ ାରା
ଆବୃତ କେଲ। 18 େସହ ିଛଅ େଗାଟ ିପାହାଚ ସଂିହାସନ ନକିଟକୁ ରାସ୍ତା
କଢ଼ାଇ େନଲା। ସୁନାେର ନମିିର୍ତ ଏକ ପାଦପୀଠ ତାହାର ଥିଲା।
ସଂିହାସନର ଆସନର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ବାହୁଭରାମାନ ଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବାହୁଭରାର ପାଶ୍ୱର୍େର େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ସଂିହମୂତ୍ତିର୍ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା। 19

ଛଅ େଗାଟ ିପାହାଚେର ବାର େଗାଟ ିସଂିହଙ୍କର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପାହାଚର େଶଷେର େଗାଟଏି ସଂିହ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟେର ଏ
ପ୍ରକାର ସଂିହାସନ ନମିିର୍ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।

20 ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାନପାତ୍ର ସ୍ଥାନେର ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିଲା। “ଲବିାେନାନ୍ର ଅରଣ୍ୟସି୍ଥତ” ଗହୃର ସମସ୍ତ ଗେୃହାପକରଣ
ଖାଣି୍ଟ ସୁନାେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। ଶେଲାମନଙ୍କ ସମୟେର ରୂପା ଏକ
ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟରୂେପ ଗଣ୍ୟ େହଉ ନ ଥିଲା।

21 ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ଜାହାଜମାନ ଥିଲା, େଯଉଁଗଡୁ଼କି କି
ତଶର୍ୀଶକୁ ଯାଉଥିଲା। ହୂରମ୍ଙ୍କ େଲାକମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କ ଜାହାଜର
ନାବକି ଥିେଲ। ପ୍ରତ ିତନି ିବଷର୍େର ଥେର େସହ ିଜାହାଜଗଡୁ଼କି
ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀଦାନ୍ତ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ମୟୁରମାନ
ବହ ିଆଣୁଥିେଲ।

22 ରାଜା ଶେଲାମନ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନସମ୍ପଦ ଓ
ଜ୍ଞାନେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ େହାଇ ଉଠିେଲ। 23 ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜାଗଣ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ ବଗି୍ଭର ଶୁଣବିା ପାଇଁ
ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ େସହପିରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିେଲ। 24 ପ୍ରତ ିବଷର୍ େସହ ିରାଜାମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଉପହାରମାନ େନଇ ଆସୁଥିେଲ। େସମାେନ ସୁନା, ରୂପା ଦ୍ର ବ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର,
ଯୁଦ୍ଧସାଜ, ମଶାଲ, ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଓ ଖଚରମାନ ଆଣେିଲ।

25 ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥମାନଙୁ୍କ ରଖବା ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କର 4000
ଅଶ୍ୱଶାଳା ଥିଲା। ତାଙ୍କର 12,000 ରଥଗ୍ଭଳକ ଥିେଲ। ଶେଲାମନ
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େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିରୁଶାଲମେର ଓ ରଥ ନମିେନ୍ତ ନମିିର୍ତ ବେିଶଷ
ନଗରଗଡୁ଼କିେର ରଖିେଲ। 26 ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େଦଶ ଓ ମିଶରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ
େଦଶ ଉପେର ଶେଲାମନ ରାଜା ଥିେଲ। 27 ରୂପାର ପରିମାଣ ଏେତ
ଥିଲା େଯ, ତାହା ଯିରୁଶାଲମର େଗାଡ଼,ି ପଥର ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ, ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଏେତ ପରିମାଣର େଦବଦାରୁ କାଠ ଥିଲା େଯ, ତାହା ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛ
ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ମାଳଭୂମିେର ଯେଥଷ୍ଟ ପରିମାଣେର ବେଢ଼। 28

େଲାକମାେନ ମିଶର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦଶମାନଙ୍କରୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଅଶ୍ୱମାନ ଆଣେିଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ

29 ଶେଲାମନ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟସକଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ନାଥନଙ୍କ େଲଖାସବୁ, ଶୀେଲାନୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ଅହୟିଙ୍କର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇେଦ୍ଦାଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପୁସ୍ତକେର ଆରମ୍ଭରୁ
େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲଖାଯାଇ ଅଛ।ି ଇେଦ୍ଦା ଯିଏ ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯାଶରବୟିାମଙ୍କ ବଷିୟେର େଲଖିଛନି୍ତ। 30 ଶେଲାମନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଯିରୁଶାଲମେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜା େହାଇ ରହେିଲ। 31

ଏହା ପେର, ଶେଲାମନ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ରାମ େନେଲ।
େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର କବର େଦେଲ।
ଶେଲାମନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଶେଲାମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବୟିାମ୍ ନୂତନ ରାଜା
େହେଲ।

ରିହବୟିାମ୍ ମୂଖର୍ାମୀର କମର୍ କରନି୍ତ

ରିହବୟିାମ୍ ଶିଖିମ୍ ସହରକୁ ଗେଲ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକ ତାଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ େସଠାକୁ ଯାଇଥିେଲ। 2

ଯାରବୟିାମ୍ ମିଶରେର ଥିେଲ, କାରଣ େସ ରାଜା
ଶେଲାମନଙ୍କଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିେଲ। ଯାରବୟିାମ୍ ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଯାରବୟିାମ୍ ଶୁଣେିଲ େଯ, ରିହବୟିାମ୍ ନୂତନ ରାଜା େହବାକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ଯାରବୟିାମ୍ ମିଶରରୁ େଫରି ଆସେିଲ। 3 ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆସବିାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ
ଜଣାଇେଲ।
ଏହା ପେର ଯାରବୟିାମ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ ରିହବୟିାମଙ୍କ

ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ରିହବୟିାମ୍, 4 ତୁମ୍ଭର ପିତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଭାରୀ େବାଝ େବାହଲିା ପରି ଲାଗଅୁଛ।ି େସହ ିେବାଝକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ହାଲୁକା କରିଦଅି, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବୁ।”

5 ରିହବୟିାମ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ନକିଟକୁ ତନି ିଦନି ପେର
ପୁନବର୍ାର ଆସ।” େତଣୁ େଲାକମାେନ େଫରିଗେଲ।

6 ଏହା ପେର ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସହତି କଥା
େହେଲ, େଯଉଁମାେନ କି ଅତୀତେର ତାଙ୍କର ପିତା ଶେଲାମନଙ୍କର େସବା
କରୁଥିେଲ। ରିହବୟିାମ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା
ନମିେନ୍ତ ଆପଣମାେନ େମାେତ େକଉଁ ପରାମଶର୍ େଦଉଛନି୍ତ?”

7 ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ରିହବୟିାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ
େସମାନଙୁ୍କ ମଧୁର କଥା କହବି, େତେବ େସମାେନ ଚରିକାଳ ତୁମ୍ଭର େସବା
କରିେବ।”

8 କିନୁ୍ତ ରିହବୟିାମ୍ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ େଦଇଥିବା ଉପେଦଶକୁ ଗ୍ରହଣ
କେଲ ନାହିଁ। ରିହବୟିାମ୍ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ବଢ଼ଥିିବା ଓ ତାଙ୍କର େସବା
କରୁଥିବା ଯୁବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହେଲ। 9 ରିହବୟିାମ୍
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େକଉଁ ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କି ପ୍ରକାେର ଉତ୍ତର େଦବା ଉଚତି୍? େମାର
ପିତା େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଭାର ରଖିଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ହାଲୁକା କେର
େବାଲ ିେସମାେନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।”

10 ଏହା ପେର ରିହବୟିାମଙ୍କ ସହତି ବଢ଼ଥିିବା ଯୁବା େଲାକମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥା େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଏହି
ପ୍ରକାେର ଉତ୍ତର େଦବା ଉଚତି୍। େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିଲ, ‘ତୁମ୍ଭର
ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହା ଏକ
ଭାରୀ େବାଝ ବହଲିା ପରି ମେନ େହଉଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସହ ିେବାଝକୁ ହାଲୁକା କର େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭହୁଁ।’ କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ରିହବୟିାମଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହପିରି କହବିା
ଉଚତି୍; େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘େମାର କନଷି୍ଠ ଅଙୁ୍ଗଳି େମାର ପିତାଙ୍କର
ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ େମାଟା। 11 େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ
ଭାରୀ େବାଝ ଲଦ ିେଦଇଛନି୍ତ , ମୁଁ େସହ ିେବାଝକୁ ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ।ି
େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ଭବୁକ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ େଦଉଥିେଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ
ପ୍ରକାର ଗ୍ଭବୁକ ଦ୍ୱ ାରା ଶାସନ କରିବ,ି େଯଉଁଥିେର ମୁନଆି କଣ୍ଟାମାନ
ବାହାରିଥିବ।’”

12 ତନି ିଦନି ପେର, ଯାରବୟିାମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ରିହବୟିାମଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ େସମାନଙୁ୍କ “େମା’ ନକିଟକୁ ତନିି
ଦନି ପେର ଆସ” େବାଲ ିକହଥିିେଲ। 13 ଏହା ପେର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ
ଅତ ିକକର୍ଶ ଭାେବ କଥା କହେିଲ। ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର
ଉପେଦଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିେଲ। 14 ଯୁବା େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ
େଯପ୍ରକାର ପରାମଶର୍ େଦଇଥିେଲ, ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହି
ପ୍ରକାର କଥା କହେିଲ। େସ କହେିଲ, “େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େବାଝକୁ
ଭାରୀ କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ।ି େମାର ପିତା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭବୁକ୍ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡତି କରୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି
ଗ୍ଭବୁକ୍ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ େଦବ,ି ଯାହାର ଅଗେର ମୁନଆି କଣ୍ଟାମାନ
ବାହାରିଥିବ।” 15 େତଣୁ ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କର କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିପ୍ରକାେର ଏହସିବୁ ଘଟାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅହୟିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହଥିିେଲ, ତାହା େଯପରି
ସଫଳ ହୁଏ, ଏହା େସପରି ଘଟଲିା ଅହୟି ଶିେଲାନୀୟ େଲାକ ଥିେଲ,
ଏବଂ ଯାରବୟିାମ୍ ନବାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

16 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଦଖିେଲ େଯ ରାଜା ରିହବୟିାମ୍
େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ;
“ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଅଂଶ ବେିଶଷ ଅଟୁ? ନା!
ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଯିଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଠାରୁ କିଛ ିପାଇଅଛୁ? ନା!

େତଣୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଗହୃକୁ େଫରିଯିବା।
ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରନୁ୍ତ।”

ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁକୁ
େଫରିଗେଲ। 17 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲେର େକେତକ େଲାକ ଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନ କି ଯିହୁଦାର ସହରଗଡୁ଼କିେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଆଉ,
ରିହବୟିାମ୍ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

18 େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ହେଦାରାମ
େସମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। ରିହବୟିାମ୍ ତାହାଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ
ଉପେର ପଥର େଫାପାଡ଼େିଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଏହା ପେର
ରିହବୟିାମ୍ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ ତାଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ େଡ଼ଇଁ ଚଢ଼ଗିେଲ ଓ ଖସି
ପଳାଇେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମକୁ ପଳାଇେଲ। 19 େସହ ିସମୟଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ବେିରାଧୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ।

ରିହବୟିାମ୍ େଯେତେବେଳ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ, େସ
ସେବର୍ାତ୍ତମ େସୖନକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 180,000 ଜଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କେଲ। େସ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଏହି

େସୖନକିମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। ରିହବୟିାମ୍ େଯପରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େଫରି
ପାଇେବ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ
େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ। 2 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶମୟିୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ଆସଲିା। ଶମୟିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ।

ବଂଶାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9:26 349 ବଂଶାବଳୀର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 11:2
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ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, 3 “ଶମୟିୟ ଶେଲାମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ରିହବୟିାମ୍ ଏବଂ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ ନଗରେର ବାସ କରୁଥିବା
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କୁହ। 4 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ: ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ
ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ଗହୃକୁ େଫରିଯାଉ। ଆେମ୍ଭ ଏହା
ଘଟାଇଅଛୁ।’” ଅତଏବ ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ାର ବାଧ୍ୟ େହେଲ ଓ େଫରିଗେଲ। େସମାେନ
ଯାରବୟିାମଙ୍କ ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ ନାହିଁ।

ରିହବୟିାମ୍ ଯିହୁଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କେଲ

5 ରିହବୟିାମ୍ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କେଲ। େସ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତେିରାଧ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିହୁଦାର ଦୃଢ଼ ନଗରମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 6 େସ
େବୖଥ୍େଲେହମ, ଐଟମ୍, ତେକାୟର ସମସ୍ତ ନଗରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କେଲ। 7

େବୖଥ୍ସୂର୍, େସାେଖା, ଅଦୂଲମ୍, 8 ଗାଥ୍, ମାେରଶା, ସୀଫ୍, 9

ଅେଦାରୟିମ୍, ଲାଖୀଶ୍, ଅେସକା, 10 ସରା, ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ହେିବ୍ର ାଣର
ନଗର ସବୁର ମରାମତ ିକେଲ। ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ଏହ ିନଗରଗଡୁ଼କି
ଦୃଢ଼ କରାଗଲା। 11 େଯେତେବେଳ ରିହବୟିାମ୍ େସହ ିନଗର ଗଡୁ଼କୁି ଦୃଢ଼
କେଲ, େସ େସଠାେର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସ େସହି
ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଖାଦ୍ୟ, େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମଧ୍ୟ େଯାଗାଣ କେଲ। 12

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ରିହବୟିାମ୍ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାମାନ ଗଚ୍ଛତି
ରଖିେଲ ଓ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ କେଲ। ରିହବୟିାମ୍ ଯିହୁଦା ଓ
ବନି୍ୟାମୀନର ନଗର ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଜି ଅଧୀନେର ରଖିେଲ।

13 ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟଗଣ ରିହବୟିାମ୍ ସହ
ଏକମତ େହେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ। 14 େଲବୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କର ତୃଣଭୂମି ଓ ନଜିର ସମ୍ପତି୍ତ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ଏବଂ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗ୍ଭଲ ିଆସେିଲ। ରିହବୟିାମ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକରୂେପ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ
କରିବାରୁ େସମାେନ ଏହପିରି କେଲ।

15 ଯାରବୟିାମ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସ୍ୱୟଂ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର କି େସ
ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା େଛଳି ଓ ବାଛୁରିର ପ୍ରତମିା ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। 16

ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିସମସ୍ତ ଘରର େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର
ପିତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। 17 େସହ ିେଲାକମାେନ ଯିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼
କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କ ପୁତ୍ର
ରିହବୟିାମଙ୍କର ସପକ୍ଷେର ରହେିଲ। େସମାେନ ଏପ୍ରକାର କେଲ, କାରଣ
ଦାଉଦ ଓ ଶେଲାମନ େଯଉଁ ମାଗର୍େର ଜୀବନ କାଟୁଥିେଲ, େସହି
ସମୟେର େସମାେନ େସହ ିମାଗର୍େର ଜୀବନ କାଟେିଲ।

ରିହବୟିାମଙ୍କ ପରିବାର

18 ରିହବୟିାମ୍ ମହଲତ୍କୁ ବବିାହ କେଲ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ
ଯିେରେମାତ୍ର। ତାଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ ଅବୀେହଲୟି। ଯିେରେମାତ୍ର
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅବୀେହଲୟି ଇଲୟିାବଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିେଲ। ଇଲୟିାବ୍
ଯିଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 19 ମହଲତ୍ ରିହବୟିାମଙୁ୍କ ଏହ ିପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ: ଯିୟୁଶ୍, ଶମରିୟ ଓ ସହମ। 20 ଏହା ପେର ରିହବୟିାମ୍
ମାଖାଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। ମାଖା ଅବଶାେଲାମଙ୍କ ଝଅି ଥିେଲ। ଆଉ ମାଖା
ରିହବୟିାମଙୁ୍କ ଏହ ିସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଦେଲ: ଅବୟି, ଅତୟ, ସୀଷ ଓ
ଶେଲାମୀତ୍। 21 ରିହବୟିାମ୍ ତାଙ୍କର ଅଠର ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଷାଠିଏ ଜଣ
ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମାଖାଙୁ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ।
ରିହବୟିାମ୍ ଅେଠଇଶ ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ ଷାଠିଏ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତା ଥିେଲ।

22 ରିହବୟିାମ୍ ମାଖାର ପୁତ୍ର ଅବୟିଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନଜି ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େନତା େହବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କେଲ। ରିହବୟିାମ୍ ଅବୟିଙୁ୍କ

ରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯାଜନା କରିଥିବାରୁ ଏହପିରି କେଲ। 23

ରିହବୟିାମ୍ ଜ୍ଞାନର ସହତି କମର୍ କେଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରସାରା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ରଖିେଲ।
ଆଉ ରିହବୟିାମ୍ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ େଦେଲ। ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ, େସ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ।

ମିଶରର ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୁଶାଲମ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ

ରିହବୟିାମ୍ ଜେଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା େହାଇ ଉଠିେଲ,
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସ ନଜି ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କେଲ। ଏହା ପେର
ରିହବୟିାମ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ

ମାନବିାକୁ ମନା କେଲ।
2 ରାଜା ରିହବୟିାମଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ବଷର୍େର ଶୀଶକ୍ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ

ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏହା ଘଟଲିା, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ
ନ ଥିେଲ। 3 ଶୀଶକ୍ର 12,000 ରଥ, 60,000 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ
ଏେତ ସଂଖ୍ୟକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିେଲ େଯ, ଯାହାକୁ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଗଣନା
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶୀଶକ୍ର ବଶିାଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀେର ଲୂବୀୟର େସୖନ୍ୟ
ସୁକ୍କୀୟ େସୖନ୍ୟ ଓ କୁଶୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଥିେଲ। 4 ଶୀଶକ୍ ଯିହୁଦାର
ଦୃଢ଼ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ପରାସ୍ତ କଲା। ଏହା ପେର ଶୀଶକ୍ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆସଲିା।

5 ଏହା ପେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶମୟିୟ, ରିହବୟିାମ୍ ନକିଟକୁ ଓ
ଯିହୁଦାର େନତାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ଯିହୁଦାର େସହ ିେନତାମାେନ
ଯିରୁଶାଲମେର ରୁଣ୍ଡ େହାଇଥିେଲ। କାରଣ େସମାେନ ଶୀଶକଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଭୟ କରୁଥିେଲ। ଶମୟିୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ:
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭର
ସାହାଯ୍ୟ ବନିା ଶୀଶକ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ େହବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ।’”

6 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େନତାଗଣ ଓ ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ ଅନୁତାପ
କେଲ ଓ ନଜି ନଜିକୁ ନମ୍ର କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଠିକ୍
କହ ିଅଛନି୍ତ।”

7 ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, େସମାେନ ନଜିକୁ ନମ୍ର କରିଛନି୍ତ। ଏହା
ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଶମୟିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶମୟିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାେନ ନଜିକୁ ନମ୍ର କରିଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ ଉପଶମ
େଦବା। କିନୁ୍ତ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ଶୀଶକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। 8 କିନୁ୍ତ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ
ଶୀଶକ୍ର ଦାସ େହେବ। େସମାେନ େଯପରି ଶିକ୍ଷା କରିେବ, ଆମ୍ଭର େସବା
କରିବା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର େସବା କରିବାଠାରୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭନି୍ନ
ଅେଟ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ଏହା ଘଟବି।”

9 ଶୀଶକ୍ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର ଥିବା ଧନସମ୍ପତି୍ତ ସବୁ ଲୁଟ ିେନଇଗେଲ। ଶୀଶକ୍ ମିଶରର ରାଜା
ଥିେଲ। ଆଉ େସ ରାଜାଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା ଧନସମ୍ପତି୍ତ ସବୁ ଲୁଟି
େନଇଗେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସ ଶେଲାମନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲ
େନଇଗେଲ। 10 ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲ ରଖିବା ସ୍ଥାନେର
ପିତ୍ତଳର ଢ଼ାଲମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ରାଜାଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାରକୁ ଜଗିବା
ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଥିବା େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ରିହବୟିାମ୍ େସହ ିପିତ୍ତଳ
ଢ଼ାଲମାନ େଦେଲ। 11 ରାଜା େଯେତଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଭତିେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ, େସେତଥର ରକ୍ଷୀମାେନ େସହ ିପିତ୍ତଳ ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କୁି
ଆଣେିଲ। ପୁଣ ିେସମାେନ ପୁନବର୍ାର େସହ ିପିତ୍ତଳ ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କୁି ରକ୍ଷୀଗହୃକୁ
େଫରାଇ ଆଣେିଲ।

12 ରିହବୟିାମ୍ େଯେତେବେଳ ନଜିକୁ ନମ୍ର କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ରିହବୟିାମଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େଫରାଇ େନଇଗେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ରିହବୟିାମଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ କେଲ ନାହିଁ। ଯିହୁଦାର କିଛ ିମଙ୍ଗଳ
େହଲା।
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13 ରାଜା ରିହବୟିାମ୍ ଯିରୁଶାଲମେର ନଜିକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କେଲ। େସ
େଯେତେବେଳ ରାଜା େହେଲ, େସେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ ଏକଗ୍ଭଳିଶ ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା। ରିହବୟିାମ୍ ସତର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜା େହାଇ
ରହେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ
ହିଁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମେର ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ ମେନାନୀତ କେଲ। ରିହବୟିାମଙ୍କ ମାତା ଥିେଲ ନୟମା। ନୟମା
ଅେମ୍ମାନ େଦଶରୁ ଆସଥିିେଲ। 14 ରିହବୟିାମ୍ ମନ୍ଦକମର୍ କେଲ, କାରଣ
େସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ େନଇ ନ
ଥିେଲ।

15 ରିହବୟିାମ୍ େଯେତେବେଳ ରାଜା ଥିେଲ, ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର
ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ କମର୍ସବୁ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶମୟିୟଙ୍କ ଲଖିିତ ସକଳ ବଷିୟ ଓ ଦାଶର୍ନକି ଇେଦ୍ଦାଙ୍କ
ଲଖିିତ ସକଳ ବଷିୟେର ଲପିିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛ।ି େସହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ
ପାରିବାରିକ ଇତହିାସ ସବୁ େଲଖିଥିେଲ। ରିହବୟିାମ୍ ଓ ଯାରବୟିାମ୍ ଏହି
ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, େସମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ସବୁ ସମୟେର ଯୁଦ୍ଧ
ଲାଗି ରହଥିିଲା। 16 ରିହବୟିାମ୍ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ରାମ
େନେଲ। ରିହବୟିାମଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର କବର ଦଆିଗଲା। ଏହା ପେର
ରିହବୟିାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବୟି ନୂତନ ରାଜା େହେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅବୟି

ରାଜା ଯାରବୟିାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର ଅବୟି
ଯିହୁଦାର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। 2 ଅବୟି ଯିରୁଶାଲମେର
ତନି ିବଷର୍ ରାଜାରୂେପ ରହେିଲ। ଅବୟିଙ୍କର ମାତା ଥିେଲ

ମୀଖାୟା, େସ ଉରିେୟଲଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। ଉରିେୟଲ ଗିବୟିା ସହରରୁ
ଆସଥିିେଲ। ଅବୟି ଓ ଯାରବୟିାମଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହଥିିଲା। 3

ଅବୟିଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳେର 400,000 ଜଣ ସାହସୀ େସୖନକି ଥିେଲ। ଅବୟି
େସହ ିେସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରକୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ। ଯାରବୟିାମଙ୍କ
େସୖନ୍ୟଦଳେର 800,000 ଜଣ ସାହସୀ େସୖନକି ଥିେଲ। ଅବୟିଙ୍କ ସହତି
ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଯାରବୟିାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ।

4 ଏହା ପେର ଇଫ୍ର ୟିମର ପାବର୍ତ୍ୟମୟ, େଦଶସ୍ଥ ସମାରୟିମ୍ ପବର୍ତ
ଉପେର ଅବୟି ଠିଆ େହେଲ। ଅବୟି କହେିଲ, “ଯାରବୟିାମ୍ ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ, େମା’ କଥା ଶୁଣ! 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବିା ଉଚତି୍ େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଚରିକାଳ
ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହବା ନମିେନ୍ତ ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଲବଣ ଚୁକି୍ତ ସହତି ଏହ ିଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ
କରିଥିେଲ। 6 କିନୁ୍ତ ଯାରବୟିାମ୍ ତାଙ୍କର ମାଲକିଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେଲ।
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କ ଜେଣ ଦାସର
ପୁତ୍ର ଥିଲା। 7 ଏହା ପେର ନହିାତ ିଅେଯାଗ୍ୟ, ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ
ଯାରବୟିାମର ସାଙ୍ଗୀ େହେଲ। ଆଉ ଯାରବୟିାମ୍ ଓ େସହ ିମନ୍ଦ
େଲାକମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବୟିାମଙ୍କର ବପିକ୍ଷେର ଉଠିେଲ।
ରିହବୟିାମ୍ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ଓ ଅନୁଭୂତହିୀନ ଥିେଲ। େତଣୁ ରିହବୟିାମ୍,
ଯାରବୟିାମ୍ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।

8 “ବତ୍ତର୍ମାନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ େନଇଅଛ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଶାସତି େହଉଅଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ବାଛୁରିଗଡୁ଼କି ଅଛ,ି େଯଉଁ
‘େଦବତାମାନଙୁ୍କ’ ଯାରବୟିାମ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛଏି। 9

ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରିେଦେଲ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦଲ। ଏହା
ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନଜିର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବାଛଲି, ଠିକ୍ େଯପରି
ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ େଦଶର େଲାକମାେନ କରିଥା’ନି୍ତ। ଆଉ ବତ୍ତର୍ମାନ
େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େଗାଟଏି ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ବୃଷ ଓ ସାେତାଟ ିେମଣ୍ଢା ଆଣି

େଦେଲ ଜେଣ ଯାଜକ େହାଇ ପାରିବ। ଜେଣ ଯାଜକ ଯିଏ କି
‘ଅଣେଦବତାମାନଙ୍କର’ େସବା କରିବ।

10 “କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନବିା
ନମିେନ୍ତ ମନା କରି ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହୁଁ।
େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ସଦପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରନି୍ତ , େସମାେନ ହାେରାଣଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣ ଅଟନି୍ତ। େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କାମ କରିବାେର
ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ। 11 େସମାେନ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଓ ପ୍ରତ ିସନ୍ଧ୍ୟାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର େହାମବଳି ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ। େସମାେନ
ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଥିବା ବେିଶଷ େମଜ ଉପେର ଧାଡ଼େିର େରାଟୀ ସଜାଇ
ରଖନି୍ତ। ଆଉ େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରଦୀପଧାର ଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ , େତଣୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସନ୍ଧ୍ୟାେର ପ୍ରଦୀପ ଝକ୍ମକ୍ କେର। ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରୁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। 12 ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ରହଛିନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସକ ଅଟନି୍ତ , ଆଉ ତାଙ୍କର
ଯାଜକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ
ରୂେପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକମାେନ ତାଙ୍କର ତୂରୀ ବଜାନି୍ତ। େହ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ ସଫଳ େହବ ନାହିଁ।”

13 କିନୁ୍ତ ଯାରବୟିାମ୍ ଅବୟିଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର ପେଛ ପେଛ େଗାପନେର
ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ଯାରବୟିାମଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ
ଯିହୁଦୀୟଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର ସମ୍ମୁଖେର ଥିେଲ। ଯାରବୟିାମଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳରୁ
ଲୁଚ ିରହଥିିବା େସୖନ୍ୟମାେନ ଯିହୁଦାର ପଶ୍ଚାତ୍େର ଥିେଲ। 14 ଅବୟିଙ୍କ
େସୖନ୍ୟଦଳେର ଥିବା ଯିହୁଦାର େସୖନ୍ୟଗଣ େଯେତେବେଳ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ
ଗ୍ଭହିଁେଲ, େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ଯାରବୟିାମଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ସମ୍ମୁଖରୁ ଓ
ପଶ୍ଚାତ୍ରୁ ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନି୍ତ। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପାଟ ିକରି ଡ଼ାକ ପକାଇେଲ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ
ବଜାଇେଲ। 15 ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େଜାର୍େର ଚତି୍କାର
କେଲ। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ େଜାର୍େର ଚତି୍କାର କେଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ଯାରବୟିାମଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲରୁ
ଆଗତ ଯାରବୟିାମଙ୍କ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳ ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ଅବୟିଙ୍କ
େସୖନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ େହେଲ। 16 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପଳାୟନ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର
େସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିହୁଦାର େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆେଗଇ
େନେଲ। 17 ଅବୟିଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଅତି
ଗରୁୁତର ଭାବେର ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର 500,000 ଜଣ
ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ନହିତ େହେଲ। 18 େତଣୁ େସହ ିସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପରାସ୍ତ େହେଲ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ବଜିୟୀ
େହେଲ। ଯିହୁଦାର େସୖନ୍ୟଦଳ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିଥିବାରୁ ବଜିୟଲାଭ କେଲ।

19 ଅବୟିଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ଯାରବୟିାମଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ। ଅବୟିଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ େବୖଥଲ, ଯିଶାନା ଓ ଇେଫ୍ର ାନ୍
ସହରଗଡୁ଼କି ଯାରବୟିାମଙ୍କଠାରୁ ଦଖଲ କରି େନେଲ। େସହ ିସହର ଓ
େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିର ନକିଟେର ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର  ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ େସମାେନ
ଅଧିକାର କରି େନେଲ।

20 ଅବୟି ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାରବୟିାମ୍ ଆଉ କଦାପି ପରାକ୍ରମୀ
େହାଇପାରିେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 21 କିନୁ୍ତ
ଅବୟି ପରାକ୍ରମୀ େହାଇ ଉଠିେଲ। େସ ଚଉଦ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ,
ଏବଂ ବାଇଶ ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ େଷାହଳ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତା େହେଲ। 22

ଅବୟି ଆଉ େଯଉଁସବୁ କମର୍ କରିଥିେଲ, ତାହା ଇେଦ୍ଦା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର
ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କେର େଲଖାଯାଇଅଛ।ି

ଅବୟି ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କେଲ,
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର କବର େଦେଲ। ଏହା
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ପେର ଅବୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସା, ଅବୟିଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। ଦଶ
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶେର ଶାନି୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସା

2 ଆସା ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍
ବଷିୟମାନ କେଲ। 3 ଆସା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଥିବା ବେିଦଶୀୟ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି
ଉଠାଇ େଦେଲ। ଆସା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନସବୁ ଦୂର କରିେଦେଲ ଓ ସ୍ମରଣାଥର୍କ
ପବତି୍ର ପ୍ରସ୍ତରସବୁକୁ ଭାଙି୍ଗ ଚୂରମାର୍ କରିେଦେଲ। ଆଉ ଆସା ଆେଶରା
ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦେଲ। 4 ଆସା ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ େଦେଲ। େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ହିଁ ଅନୁଗମନ କରୁଥିେଲ। ଆଉ
ଆସା େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୟିମ ଓ ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କିର ବାଧ୍ୟ
େହବା ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ େଦେଲ। 5 ଆସା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ
ସହରଗଡୁ଼କିେର ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପର େବଦଗିଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ
କରିେଦେଲ। େତଣୁ ଆସା ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ରାଜ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ରହଲିା।
6 ଯିହୁଦାେର ଶାନି୍ତ ଥିବା ସମୟେର ଆସା ଯିହୁଦାେର ଦୃଢ଼ ନଗରମାନ
ସ୍ଥାପନ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ େସହି
ବଷର୍ଗଡୁ଼କିେର େକୗଣସ ିଯୁଦ୍ଧ େହାଇ ନ ଥିଲା।

7 ଆସା ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏହସିବୁ ସହର ଓ େସଗଡୁ଼କିର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିବା।
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଗର୍, ଦ୍ୱ ାର ଓ ଦ୍ୱ ାରର କିଳିଣସିବୁ ନମିର୍ାଣ କରିବା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଦଶେର ବାସ କରୁଥିବା ସମୟେର ହିଁ ଆସ, ଏହା
କରିବା। ଏହ ିେଦଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେଟ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିଅଛୁ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ।” େତଣୁ େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସସବୁ
ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ସଫଳତା ପାଇେଲ।

8 ଆସାଙ୍କର ଯିହୁଦା ବଂଶରୁ 300,000 ଓ ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶରୁ
280,000 େଲାକଙ୍କର ଏକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିଲା। ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
ବରିାଟକାୟ ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାମାନ ବହନ କରୁଥିେଲ। ବନି୍ୟାମୀନର
େଲାକମାେନ େଛାଟ େଛାଟ ଢ଼ାଲ ଧରୁଥିେଲ ଓ ଧନୁରୁ ତୀର ନେିକ୍ଷପ
କରୁଥିେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ ସାହସୀ ଥିେଲ।

9 ଏହା ପେର େସରହ ଆସାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଲିା।
େସରହ ଇଥିଓପିଆର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। େସରହ ସହତି ଥିବା େସୖନ୍ୟଦଳେର
1,000,000 େଲାକ ଓ 300 ରଥ ଥିେଲ। େସରହର େସୖନ୍ୟଦଳ
ମାେରଶା ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ଗିେଲ। 10 ଆସା େସରହଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ। ମାେରଶାର ସଫାଥା ଉପତ୍ୟକାର ମାେରଶାହ
ନକିଟେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ
ରହେିଲ।

11 ଆସା ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକ ପକାଇେଲ ଓ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଶକି୍ତହୀନ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
େଯତକିି ସହଜ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା େସତକିି ସହଜ।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। ଏହ ିବଶିାଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ବପିକ୍ଷେର ଥିେଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁ! ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କାହାରିକୁ
ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।”

12 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଥିଓପିୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆସା ଓ ଯିହୁଦାର େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ବ୍ୟବହାର କେଲ। ଆଉ
ଇଥିଓପିୟ େସୖନ୍ୟଦଳ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ। 13 ଆସା ଏବଂ ତାଙ୍କ
େସୖନ୍ୟଦଳ ଇଥିଓପିୟ େସୖନ୍ୟଦଳଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗରାର୍ ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଗାଡ଼ାଇେଲ। ବହୁସଂଖ୍ୟକ େସୖନ୍ୟଗଣ ସାଂଘାତକି ଭାବେର କ୍ଷତାକ୍ତ
େହେଲ ଏବଂ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇପାରିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ
ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱ ାରା ଚୂଣ୍ଣର୍ ବଚୂିଣ୍ଣର୍ େହାଇଗେଲ ଆସା ଓ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟଦଳ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଲୁଟ ିେନେଲ। 14

ଆସା ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ଗରାର୍ର ନକିଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସହର ଉପେର
ବଜିୟଲାଭ କେଲ। େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ। େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିେର ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ
ପଦାଥର୍ମାନ ରହଥିିଲା। ଆସାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିରୁ େସହି
ସମସ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ଗଡୁ଼କୁି େନଇଗେଲ। 15 ଆସାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ
େମଷ ପାଳକମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିଉପେର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ
ଅେନକ େମଷ ଓ ଓଟ େନଇଗେଲ। ଏହା ପେର ଆସାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

ଆସାଙ୍କର ପରିବତ୍ତର୍ନ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅସରିୟଙ୍କ ଉପେର ଆସ ିଅଧିଷ୍ଠାନ
କଲା। ଅସରିୟ ଓେବଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 2 ଅସରିୟ ଆସାଙୁ୍କ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ। ଅସରିୟ କହେିଲ, “ଆସା ଓ

ଯିହୁଦା ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନର େଲାକ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଥିଲ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତିେର ଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଖାଜିବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପାଇବ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ। 3 ପ୍ରକୃତେର ଇସ୍ରାଏଲ
ଦୀଘର୍କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା ରହଥିିଲା। ଆଉ େସମାେନ ଜେଣ
ଶିକ୍ଷାଗରୁୁ ଯାଜକ ଓ ନୟିମ ବନିା ରହୁଥିେଲ। 4 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଦୁଃଖ ପାଇେଲ, େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପାଇେଲ। 5

େସହ ିଦୁଦ୍ଦର୍ଶାର ସମୟେର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ସୁରକି୍ଷତ ଭାବେର ଯାତ୍ରା
କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ। େସହ ିେଦଶର ସମସ୍ତ ବାସନି୍ଦା ଅସୁବଧିାେର ପଡ଼େିଲ।
6 େଗାଟଏି େଦଶ ଆଉ ଏକ େଦଶକୁ ବନିାଶ କରୁଥିଲା ଓ େଗାଟଏି
ନଗର ଆଉ େଗାଟଏି ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଘଟାଉ ଥିବାରୁ ଏହପିରି ଘଟୁଥିଲା। 7 କିନୁ୍ତ
ଆସ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିହୁଦା ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନର େଲାକ ସମେସ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୁଅ।
ଦୁବର୍ଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।”

8 ଆସା ଓେବଦ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ ିଉତ୍ସାହ
ଅନୁଭବ କେଲ। ଏହା ପେର େସ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ
ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ଦୂର କରିେଦେଲ। ଆସା ଇଫ୍ର ୟିମର ପାବର୍ତ୍ୟମୟ
େଦଶର େଯଉଁ ସହରଗଡୁ଼କି ଅଧିକାର କରିଥିେଲ, େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିରୁ
ମଧ୍ୟ େସହ ିଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ବାହାର କରିେଦେଲ। ଆଉ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ବାରଣ୍ଡା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ମରାମତି
କେଲ।

9 ଏହା ପେର ଆସା ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ଏକତି୍ରତ କେଲ। େସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ, ମନଃଶି ଓ ଶିମିେୟାନ
ବଂଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କେଲ, େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶରୁ
ବାହାରି ଯିହୁଦା େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଆସଥିିେଲ, େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ଗ୍ଭଲ ିଆସଥିିେଲ, କାରଣ
େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆସାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ଆସାଙ୍କର
ସହତି ଅଛନି୍ତ।

10 ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପନ୍ଦରତମ ବଷର୍ର ତୃତୀୟ ମାସେର ଆସା ଓ
େସହ ିେଲାକ ସମେସ୍ତ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 11 େସହି
ସମୟେର େସମାେନ 700 ବଳଦ, 7000 େଛଳି ଓ େମଣ୍ଢା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ବଳିଦାନ େଦେଲ। ଆସାଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ େସହସିବୁ ପଶୁପଲ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ସବୁକୁ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ଲୁଟି
େନଇଥିେଲ। 12 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା
ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରିେବ େବାଲ ିଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ।
େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ େସବା ଆରାଧନା
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କରୁଥିେଲ। 13 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଉପାସନା କରିବାକୁ ମନା କଲା, େସ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରୁଥିଲା। େସହି
ବ୍ୟକି୍ତ ଜେଣ ବଖି୍ୟାତ ବ୍ୟକି୍ତ େହଉ କି ନ େହଉ, କିଅବା େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
ଜେଣ ପୁରୁଷ େହଉ ଅବା ନାରୀ େହଉ, େସଥିେର କିଛ ିଫରକ ପଡ଼ଡ଼ୁ ନ
ଥିଲା। 14 ଏହା ପେର ଆସା ଓ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ଏକ ଶପଥ କେଲ। େସମାେନ ବଡ଼ ପାଟେିର ଚତି୍କାର କେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ତୂରୀ ଓ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। 15 ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ
େଯେତେବେଳ ଏହ ିଶପଥ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ ଅତ ିଆନନି୍ଦତ େହେଲ,
କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅନୁସରଣ କେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ପାଇେଲ।
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

16 ରାଜା ଆସା ତାଙ୍କର ମାତାମହୀ ମାଖାଙୁ୍କ ରାଣୀମା’ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ
ବତିାଡ଼ତି କେଲ। ମାଖା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବାରୁ
ଆସା ଏହପିରି କେଲ। ଆସା େସହ ିଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭକୁ କାଟ ିପକାଇେଲ ଓ
ତାହାକୁ ଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେଲ। ଏହା ପେର େସ କିେଦ୍ର ାଣ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
େସହ ିଖଣ୍ଡଗଡୁ଼କୁି େପାଡ଼ ିପକାଇେଲ। 17 ଯଦଓି ଇସ୍ରାଏଲରୁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଆସାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା
ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିଲା।

18 ଆଉ, ଆସା, ତାଙ୍କର ପିତା ଓ େସ ନେିଜ େଦଇଥିବା ପବତି୍ର
େଭଟୀସବୁକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଆଣ ିରଖିେଲ। େସହ ିବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି
ରୂପା ଓ ସୁନାେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। 19 ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ପଞ୍ଚତରିିଶତମ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ େହଲା ନାହିଁ।

ଆସାଙ୍କର େଶଷ ବଷର୍ଗଡୁ଼କି

ଆସା ରାଜା େହବାର ଛତଶି୍ ତମ ବଷର୍େର, ବାଶା ଯିହୁଦା
େଦଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ବାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିେଲ।
େସ ରାମା ସହରକୁ ଗେଲ ଓ ତାହାକୁ ଏକ ଦୁଗର୍େର ପରିଣତ

କେଲ। ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ଆସବିା କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥଗିତ କରାଇବାର ଏକ ସ୍ଥାନରୂେପ ବାଶା ରାମା ସହରକୁ
ବ୍ୟବହାର କେଲ। 2 ଆସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର େକାଷାଗାରରୁ ରୂପା ଓ
ସୁନାସବୁ ଆଣେିଲ। ଆଉ େସ ରାଜାଙ୍କର ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ରୂପା ଓ
ସୁନାସବୁ ଆଣେିଲ। ଏହା ପେର ଆସା ବନି୍ହଦଦ୍ ନକିଟକୁ
ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ବନି୍ହଦଦ୍ ଅରାମ୍ର ରାଜା ଥିେଲ ଓ େସ
ଦେମ୍ମଶକ ସହରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 3 ଆସାଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା: “ତୁମ୍ଭର
ପିତା ଓ େମାର ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ଚୁକି୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର େହାଇଥିଲା, ଆମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଚୁକି୍ତ େହଉ। େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ରୂପା ଓ
ସୁନା ପଠାଉଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶା ସହତି ତୁମ୍ଭର
ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ କର, େତେବ େସ େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବ ଓ େମାେତ
ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ।”

4 ବନି୍ହଦଦ୍ ରାଜା ଆସାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ମତ େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
ସହରଗଡୁ଼କି ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବନି୍ହଦଦ୍ ତାଙ୍କ
େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସହ ିେସନାପତମିାେନ
ଇେୟାନ, ଦାନ ଓ ଆେବଲମୟିମ୍ ସହରଗଡୁ଼କି ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
େସମାେନ ନପ୍ତାଲ ିଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସହରଗଡୁ଼କି ଉପେର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ
କେଲ, େଯଉଁଠାେର ଜିନଷି ଠୁଳ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। 5 ବାଶା
ଇସ୍ରାଏଲର ଏହ ିସହରଗଡୁ଼କି ଉପେର ଆକ୍ରମଣର ଖବର ଶୁଣଲିା। େତଣୁ
େସ ରାମା ସହରକୁ ଏକ ଦୁଗର୍େର ପରିଣତ କରିବା କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ କଲା
ଏବଂ େସ ନଜି ରାଜ୍ୟକୁ େଫରିଗଲା। 6 ଏହା ପେର ରାଜା ଆସା
ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଡ଼ାକିେଲ। େସମାେନ ରାମା ସହରକୁ
ଗେଲ ଓ ବାଶା ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠ
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତାହା େନଇଗେଲ। ଆସା ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
େଗବା ଓ ମିସ୍ପା ସହରକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଓ
କାଷ୍ଠଗଡୁ଼କୁି ବ୍ୟବହାର କେଲ।

7 େସହ ିସମୟେର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହନାନ ିଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ। ହନାନ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସା, ତୁେମ୍ଭ ଅରାମର ରାଜା ଉପେର
ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଭିର୍ର କଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର
ନଭିର୍ର କଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉପେର ନଭିର୍ର କଲ ନାହିଁ, ଅରାମ ରାଜାର େସୖନ୍ୟଦଳ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଖସି
ପଳାଇଗେଲ। 8 କୂଶୀୟ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅତ ିବୃହତ୍ ଓ
ପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିଲା। େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ରଥ ଓ
ରଥଗ୍ଭଳକମାେନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଆସା, ତୁେମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଓ େସହି
ବୃହତ୍ ପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉପେର ନଭିର୍ର କଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।” 9 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଟନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େସ ବଳବାନ୍ କରି ପାରନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର
ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଭ୍ରମଣ କରି େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତନ୍ନ  ତନ୍ନ
କରି େଖାଜନି୍ତ। ଆସା, ତୁେମ୍ଭ ଏକ ମୂଖର୍ାମୀର କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ। େତଣୁ
ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଯୁଦ୍ଧ ଘଟବି।”

10 ହନାନ ିଏହପିରି କଥା କହବିାରୁ ଆସା ତାଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ
କେଲ। ଆସା ଏେତ ରାଗିଗେଲ େଯ, େସ ହାନାନଙୁି୍କ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର
ନେିକ୍ଷପ କେଲ। େସହ ିସମୟେର ଆସା ଆଉ େକେତଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି
ମଧ୍ୟ ନଷୁି୍ଠର ଥିେଲ।

11 ଆସା େଯଉଁ ସମସ୍ତ କମର୍ କରିଥିେଲ, ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଗଣଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା
ଯାଇଅଛ।ି 12 ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଣଗ୍ଭଳିଶତମ ବଷର୍େର ତାଙ୍କର
ପାଦଦ୍ୱୟ େରାଗଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଲିା। ତାଙ୍କର େରାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର
େହାଇ ପଡ଼ଲିା, କିନୁ୍ତ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।
ଆସା ଡ଼ାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼େିଲ। 13 ଆସା ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର
ଏକଗ୍ଭଳିଶତମ ବଷର୍େର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଆଉ ଆସା ତାଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି କବର ପାଇେଲ। 14 ଆସା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର
ନଜି ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସମାଧି ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େସହି
ସମାଧିେର କବର େଦେଲ। େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଏପ୍ରକାର ଏକ ଶଯ୍ୟାେର
ରଖିେଲ, ଯାହା ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ମସଲା ଓ ମିଶି୍ରତ ସୁଗନି୍ଧତ ଅତରେର ପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। ଆସାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା ନମିେନ୍ତ େଲାକମାେନ ଏକ ବରିାଟ ଅଗି୍ନଦାହ
କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍

ଆସାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦାର ନୂତନ ରାଜା
େହେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆସାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଯିହୁଦାକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ କରି ପାରିେବ। 2 ଯିହୁଦାର େଯଉଁ ସହରଗଡୁ଼କି
ଦୁଗର୍ମାନଙ୍କେର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା, େସ େସଠାେର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ
କେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାଙ୍କର ପିତା ଆସା ଅଧିକାର କରିଥିବା ଯିହୁଦା ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମର ସହରଗଡୁ଼କିେର ଦୁଗର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ।

3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ, କାରଣ ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ତମ କମର୍ମାନ କରିଥିେଲ।
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ବାଲ୍ ପ୍ରତମିାମାନଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ ନାହିଁ। 4

ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ
େହାଇଥିେଲ, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ସକଳର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଯପରି
ଜୀବନ କାଟୁଥିେଲ, େସ େସପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁ ନ ଥିେଲ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ଏକ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ରାଜା କେଲ। ଯିହୁଦାର
ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉପହାରମାନ ଆଣେିଲ। େତଣୁ
ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର ଧନସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଚୁର େହଲା। 6 ଯିେହାଶାଫଟ୍
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଆନ୍ତରିକତାର ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାଇଥିେଲ। େସ
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ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଓ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କୁି ଯିହୁଦା େଦଶରୁ େଫାପାଡ଼ି
େଦେଲ।

7 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାଙ୍କର େନତାଗଣଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ସହରମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦବା ନମିେନ୍ତ ପଠାଇେଲ। ଏହା ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ
ବଷର୍େର ଘଟଲିା। େସହ ିେନତାମାେନ ଥିେଲ ବନି୍ହୟିଲ, ଓବଦୟି,
ଜିଖରିୟ, ନଥେନଲ୍ ଓ ମୀଖାୟ। 8 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଏହ ିେନତାମାନଙ୍କ
ସହତି େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଠାଇେଲ। େସହ ିେଲବୀୟମାେନ ଥିେଲ
ଶମୟିୟ, ନଥନୟି ସବ୍ଦୟି, ଅସାେହଲ୍, ଶମୀରାେମାତ୍, ଯିେହାନାଥନ,
ଅେଦାନୟି, େଟାବୟି, େଟାବେଦାନୟି, ଇଲୀଶାମା, ଯିେହାରାମ ଓ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଠାଇେଲ। 9 େସହ ିେନତା ଓ େଲବୀୟ ଓ
ଯାଜକମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମପୁସ୍ତକ” ଥିଲା। େସମାେନ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ସହର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଗେଲ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ।

10 ଯିହୁଦା ନକିଟସ୍ଥ େଦଶଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ। େସଥି
ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କେଲ ନାହିଁ।
11 େକେତକ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉପହାରମାନ
ଆଣେିଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରୂପା ଆଣେିଲ।
େକେତକ ଆରବୀୟ େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପଶୁପଲ େଭଟୀ
ସ୍ୱରୂେପ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ 7700 େଗାଟ ିେଛଳି ଓ 7700
େଗାଟ ିେମଣ୍ଢା େଦେଲ।

12 ଯିେହାଶାଫଟ୍ କ୍ରେମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମୀ େହାଇ ଉଠିେଲ।
େସ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଅେନକ ଦୁଗର୍ ଓ ଭଣ୍ଡାର ନଗରମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
13 େସ ଯିହୁଦା ନଗରେର ବହୁତ କିଛ ିରଖିେଲ। ଆଉ ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଯିରୁଶାଲମେର ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରଖିେଲ। 14 େସହି
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପରିବାରବଗର୍େର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା।
ଯିରୁଶାଲମେର ଅବସ୍ଥାପିତ େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ:ି

ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀରୁ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ହଜାର ହଜାର େସୖନ୍ୟଙ୍କର
େସନାପତ ିଥିେଲ: ଅଦ୍ନ  300,000 େସୖନ୍ୟଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।
15 ଯିେହାହାନନ୍ 280,000 େସୖନ୍ୟଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ,
16 ଅମସୟି 200,000 େସୖନ୍ୟଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। ସଖିି୍ରଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଅମସୟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶପଥ କରିଥିେଲ।
17 ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ଏହମିାେନ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ: ଇଲୟିାଦାଙ୍କର
200,000 ଜଣ େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ଧନୁ, ତୀର ଓ ଢ଼ାଲ
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ। ଇଲୟିାଦା ଜେଣ ଅତ ିସାହସୀ େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ।
18 ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିେହାଷାବଦଙ୍କର 180,000 ଜଣ େସୖନ୍ୟ
ଥିେଲ।

19 େସହସିବୁ େସୖନ୍ୟମାେନ ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ।
ଯିହୁଦା େଦଶସାରା ଥିବା ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କିେର ରାଜାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ।

ମୀଖାୟ ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ ସତକର୍ କେଲ

ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରତପିତି୍ତ ଥିଲା। େସ
ରାଜା ଆହାବଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରି ତାଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ
କଲା। 2 କିଛ ିବଷର୍ ଉତ୍ତାେର, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଶମରିୟା

ସହରେର ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ େଭଟବିା ନମିେନ୍ତ ଗେଲ। ଆହାବ ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେନକ େମଣ୍ଢା ଓ ଗାଈ
ବଳିଦାନ େଦେଲ। ଆହାବ ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ ରାେମାତ-ଗିଲୟିଦ୍ ସହରକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସାହତି କେଲ। 3 ଆହାବ ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଯିବ କି?” ଆହାବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଥିେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆହାବଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ
ଅେଟ ଓ େମାର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ େଲାକ ପରି ଅଟନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧେର େଯାଗେଦବା।” 4 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ଆସ ପ୍ରଥେମ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ
ସେନ୍ଦଶ େଲାଡ଼ବିା।”

5 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ,
େସମାେନ 400 ଜଣ ଥିେଲ। ଆହାବ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍ ସହରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା, ନା ନାହିଁ?”
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ କହେିଲ, “ଯାଅ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ରାେମାତ୍-

ଗିଲୟିଦ୍କୁ ରାଜାଙୁ୍କ େଦେବ।”
6 କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ କି, ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ପଗ୍ଭରି ପାରିବା?”
7 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ,

“ଏହଠିାେର ଆହୁରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରି ପାରିବା। କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର, କାରଣ
େସ େକେବ େହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େମା’ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଭବାତ୍ତର୍ା
ଆଣ ିନାହିଁ। େସ ସବର୍ଦା େମା’ ନକିଟକୁ ମନ୍ଦ ଖବର ଆଣଛି।ି େସହି
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ େହଲା, ମୀଖାୟ। େସ ଯିମ୍ଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ।”
କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ଜେଣ ରାଜା େସପରି କହବିା ଉଚତି୍

ନୁେହଁ।”
8 ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାଙ୍କର ଜେଣ କମର୍ଗ୍ଭରୀଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ ଓ

ତାକୁ କହେିଲ, “ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଯିମ୍ଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟଙୁ୍କ ଏଠାକୁ
େନଇଆସ।”

9 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍
େସମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିେଲ। େସମାେନ ଶମରିୟା
ନଗରର ସମ୍ମୁଖଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ଚଟାଣ ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର
ସଂିହାସନମାନଙ୍କେର ବସଥିିେଲ, େସହ ିସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କର କୀତ୍ତର୍ୀମାନ କହୁଥିେଲ। 10 ସଦିକିିୟ କନାନା
ନାମକ ବ୍ୟକି୍ତର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସଦିକିିୟ ଲୁହାରୁ େକେତକ ତୂରୀ ନମିର୍ାଣ
କରିଥିଲା। ସଦିକିିୟ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିଷ୍ଟ
ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲୗହ-ତୂରୀ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ବଦିାରିବା
ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବ।’” 11 ସବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େସହି
ସମାନ କଥା କହେିଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍ର ସହରକୁ
ଯାଅ। ତୁେମ୍ଭ ସଫଳତା ଓ ବଜିୟ ଲାଭ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ରାେମାତ୍-
ଗିଲୟିଦ୍କୁ ରାଜାଙୁ୍କ େଦେବ।”

12 ମୀଖାୟଙୁ୍କ େଯଉଁ ବାତ୍ତର୍ାବାହକ ଡ଼ାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାଙୁ୍କ କହଲିା,
“ମୀଖାୟ, ଶୁଣ, ସବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଏକପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ କହୁଛନି୍ତ େଯ, ରାଜା ସଫଳତା ଲାଭ କରିେବ। େତଣୁ େସମାେନ
ଯାହା କହୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହା କହବିା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ
ବଷିୟମାନ କହବିା ଉଚତି୍।”

13 କିନୁ୍ତ ମୀଖାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଥିବାଯାଏ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହନି୍ତ , ମୁଁ େକବଳ ତାହା କହି
ପାରିବ।ି”

14 ଏହା ପେର ମୀଖାୟ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ରାଜା ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍ ସହରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ?”
ମୀଖାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯାଅ ଓ ଆକ୍ରମଣ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଅଧିକାର କରିବ ଏବଂ େସହ ିସହର ତୁମ୍ଭର େହବ।”
15 ରାଜା ମୀଖାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ସତ

କହବିାକୁ େକେତଥର େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ
ପଡ଼ଡ଼ୁଛ?ି”

16 ଏହା ପେର ମୀଖାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ପବର୍ତ ଉପେର ଛନି୍ନ ବଚି୍ଛନି୍ନ  େଦଖିଲ।ି େସମାେନ େମଷପାଳକ ବହିୀନ
େମଷତୁଲ୍ୟ ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିେନତା
ନାହାନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନରିାପଦେର ନଜି ଗହୃକୁ େଫରିଯାଉ।’”
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17 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିଲି
େଯ, ମୀଖାୟ େମା’ ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିଉତ୍ତମ ବାତ୍ତର୍ା ଆଣବି ନାହିଁ। େମା’
ନମିେନ୍ତ େସ େକବଳ ଖରାପ ବାତ୍ତର୍ା ଆେଣ।”

18 ମୀଖାୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିବା ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ।
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ସଂିହାସନେର ବସଥିିବାର େଦଖିଲ।ି ସ୍ୱଗର୍ୀୟ
ଦୂତଗଣ ତାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େକେତକ ତାଙ୍କର ବାମ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ େକେତକ ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। 19

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘କିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରିବ,
େସଥିପାଇଁ ତାକୁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍େର ହତ୍ୟା କରାଯିବ?’ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  େଲାକମାେନ, ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  କଥା
କହେିଲ। େକେତକ େଗାଟଏି କଥା କହେିଲ ଓ ଆଉ େକେତକ ଆଉ କିଛି
କହେିଲ। 20 ଏହା ପେର େଗାଟଏି ଆତ୍ମା ଆସଲିା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଲା। ଆତ୍ମାଟ ିକହଲିା, ‘ମୁଁ ଆହାବଙୁ୍କ ପ୍ରତାରିତ
କରିବ।ି’ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘କିପରି?’ 21 େସହ ିଆତ୍ମାଟି
ଉତ୍ତର େଦଲା, ‘ମୁଁ ଯିବ ିଓ ଆହାବଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମୁଖେର ଏକ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା େହାଇଯିବ।ି’ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
ତୁେମ୍ଭ ଆହାବକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହବ। େତଣୁ ଯାଅ ଓ ତାହା
କର।’

22 “ଏଣୁ େହ ଆହାବ, େଦଖନୁ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ମୁଖେର ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଆତ୍ମା େଦଇଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଘଟବି।”

23 ଏହା ଶୁଣ ିସଦିକିିୟ ମୀଖାୟ ନକିଟକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ
ଆଘାତ କଲା। ସଦିକିିୟ କହଲିା, “ମୀଖାୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େତାେତ
ଏହା କହବିା ନମିେନ୍ତ େମା’ଠାରୁ େକଉଁ ବାଟେର ଗେଲ?”

24 ମୀଖାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସଦିକିିୟ, ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇବା
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଦନି ଭତିର େକାଠରୀକି ଯିବ, େସହ ିଦନି ତାହା ଜାଣବି।”

25 ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହେିଲ, “ମୀଖାୟଙୁ୍କ େନଇଯାଅ ଓ
ତାଙୁ୍କ ନଗରର ନଗରପାଳ ଆେମାନ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇଦଅି। 26 ଆେମାନ୍ ଓ େଯାୟାଶଙୁ୍କ କୁହ, ରାଜା ଏହା କହନି୍ତ:
ମୀଖାୟଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ପକାଇଦଅି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ େଫରି ନ ଆସବିା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ େରାଟୀ ଓ ଜଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ
କରିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।”

27 ମୀଖାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନରିାପଦେର େଫରି
ଆସ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ମାଧ୍ୟମେର କହ ିନାହାନି୍ତ। ସବୁ େଲାକମାେନ,
େମା’ କଥା ଶୁଣ।”

ଆହାବ ରାେମାତ୍ ଗିଲିୟଦ୍େର ହତ େହେଲ

28 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍
ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍ ସହର ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ, 29 ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ଛଦ୍ମ େବଶ
ଧାରଣ କରିବ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ରାଜକୀୟ େପାଷାକ ପିନ୍ଧ।” େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମ େବଶ ଧାରଣ କେଲ, ଆଉ ଦୁଇ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଗେଲ।

30 ଅରାମର ରାଜା ତାଙ୍କର ରଥ-ଗ୍ଭଳକମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଆେଦଶ
େଦେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମହାନ େହଉ କି େଗୗଣ େହଉ,
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର।” 31 େଯେତେବେଳ ରଥ-ଗ୍ଭଳକମାେନ ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ, େସମାେନ ଭାବେିଲ, “େସଠାେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଛନି୍ତ।”
େତଣୁ େସମାେନ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ଆେଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗେଲ। େତଣୁ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଚତି୍କାର କେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ରଥ-ଗ୍ଭଳକମାନଙୁ୍କ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ଆଡ଼ଡ଼ୁ େଫରାଇ େନେଲ।
32 େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ନୁହନି୍ତ , େସମାେନ ତାଙ୍କ ପଛେର ଆଉ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହିଁ।

33 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେର ତା’ ଧନୁକୁ ତୀରଟଏି
ମାରିଲା। େସହ ିତୀରଟ ିଆସ ିଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ
ସନି୍ଧ ସ୍ଥାନେର ବାଜିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାଙ୍କର ରଥଗ୍ଭଳକକୁ କହେିଲ,
“ରଥକୁ େଫରାଇ ନଅି ଓ େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରରୁ େନଇଯାଅ। ମୁଁ
ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି”

34 ଦନି ତମାମ ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ଭଲଲିା। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ଭହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରଥ ଉପେର ଛଡି଼ା େହାଇ ରହେିଲ। ତା’ପେର
ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନରିାପଦେର ଯିରୁଶାଲମେର
ନଜି ଗହୃକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 2 ଦ୍ରଷ୍ଟା େଯହୂ
ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଗେଲ। େଯହୂଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ

ହନାନ ିଥିଲା। େଯହୂ ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲ? ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲ? େସଥିନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛନି୍ତ। 3 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜୀବନେର େକେତକ
ଉତ୍ତମ ବଷିୟ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶରୁ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ
କରି େଦଇଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ଅନ୍ତରେର ସଦି୍ଧାନ୍ତ େନଇଅଛ।”

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ବଗି୍ଭରାକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର ମେନାନୟନ କରନି୍ତ

4 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିେଲ। େସ େବର୍େଶବାର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଫ୍ର ୟିମର ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶକୁ ବାହାରି ଗେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ପୁଣି
େଫରାଇ ଆଣେିଲ, ଯିଏ କି େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ
କରୁଥିେଲ। 5 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରେର
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ଯିହୁଦାର ପ୍ରତଟି ିସୁଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍େର ରହବିା
ନମିେନ୍ତ େସ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 6 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଏହି
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହୁଅଛ, େସ ବଷିୟେର
ବେିଶଷ ସାବଧାନ ହୁଅ, କାରଣ େଲାକମାେନ ବଗି୍ଭର କଲା ପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ େସପରି ବଗି୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି
କରିବ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ନଷି୍ପତି୍ତ େନବ, େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିେବ। 7 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନତିାନ୍ତ ଭୟ କରିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନି୍ତ , େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କର, େସ ବଷିୟେର ବେିଶଷ
ସାବଧାନ ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଗରୁୁତ୍ୱ  ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ, େସ ତାଙ୍କର ନଷି୍ପତି୍ତ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନଅିନି୍ତ
ନାହିଁ।”

8 ଯିରୁଶାଲମେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ େକେତକ େଲବୀୟ, ଯାଜକ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶର େନତାମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ରୂେପ ମେନାନୀତ କେଲ।
ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଥିଲା। 9

ଯିେହାଶାଫଟ୍ େସମାନଙୁ୍କ େକେତକ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି ବଶି୍ୱସ୍ତ
ଭାବେର େସବା କରିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ। 10

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ହତ୍ୟା, ଆଇନ୍ ଅମାନ୍ୟ, ଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଇନ୍
ସମ୍ପକିର୍ତ ମାମଲାମାନ ଆସବି, ଏହସିବୁ ମାମଲା ଏହ ିନଗରେର ବାସ
କରୁଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସବି। ଏହସିବୁ
ମାମଲାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ “ସଦାପ୍ରଭୁ”ଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ ନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସତକର୍ କରାଇେଦବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାେବ
େସବା କରିବ ନାହିଁ, େତେବ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ବତ୍ତିର୍ବ। ଏହପିରି କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦାଷୀ େହବ ନାହିଁ।
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11 “ଅମରିୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅଟନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପକର୍ୀତ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଲକି େହେବ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପକର୍ୀତ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସବଦୟି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଲକି େହେବ। ସବଦୟିଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ନାମ ଇଶ୍ମାେୟଲ ଅେଟ। ସବଦୟି ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀର ଜେଣ
େନତା ଅଟନି୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, େଲବୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ
ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଦରକାର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସାହସର ସହତି କର।
େଯଉଁମାେନ ଯଥାଥର୍ କମର୍ କରନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ସହତି ରହନି୍ତ।”

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ େହେଲ

ପେର େମାୟାବୀୟ, ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ େକେତକ ଅେମ୍ମାନୀୟ
େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିଲ। 2

କିଛ ିେଲାକ ଆସ ିଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇେଦାମରୁ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ବୃହତ୍ େସୖନ୍ୟଦଳ ଆସୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ମୃତସାଗରର
ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ହତସେସାନ୍-ତାମରେର ଆସି
ପୁରାପୁରି ପହଞ୍ଚ ିସାରିେଲଣ।ି” (ହତସେସାନ୍-ତାମରକୁ ଐନ୍ ଗଦୀ େବାଲି
ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା।) 3 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଏହା ଶୁଣ ିଭୟଭୀତ
େହାଇପଡ଼େିଲ ଓ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବା
ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କେଲ, େସ ସାରା ଯିହୁଦାେର ଉପବାସର ସମୟ େଘାଷଣା
କେଲ। 4 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ନମିେନ୍ତ
ଏକତ୍ର େହେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼ବିାକୁ ଯିହୁଦାର
ସବୁ ସହରରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ନୂତନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ସମ୍ମୁଖେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। େସ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। 6 େସ କହେିଲ,
“େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଜାତ ିଓ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କର।
ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ତ ଅଛ।ି େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ
େହାଇ ନ ପାେର। 7 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ତଡ଼ ିେଦଲ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକମର୍ ତୁମ୍ଭର
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ମୁଖେର କଲ। ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ
ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦଇଅଛ। ଅବ୍ରହାମ ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧ ଥିେଲ। 8

ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ ଏହ ିେଦଶେର ବାସ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମେର
େଗାଟଏି ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, 9 ‘ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିବପିଦ େଯପରି ଖଡ଼୍ଗ, ଦଣ୍ଡ, େରାଗ ବା ମରୁଡ଼ ିଘେଟ,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହବୁ। ଏହ ିମନି୍ଦର ତୁମ୍ଭର ନାମ ବହନ କେର, େଯେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭମାେନ ବପିଦେର ପଡ଼ଡ଼ୁ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଡ଼ାକ
ପକାଇବୁ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଡ଼ାକ ଶୁଣବି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରିବ।’
10 “କିନୁ୍ତ େଦଖ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଅେମ୍ମାନ, େମାୟାବ୍ ଓ
େସୟୀର ପବର୍ତ ନକିଟର େଲାକମାେନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ ପଳାଇଗେଲ ଓ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବନିଷ୍ଟ କଲ ନାହିଁ।
11 କିନୁ୍ତ େଦଖ, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିପରି ପାରିଶ୍ରମିକ
େଦଉଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େଦଶରୁ ବଳପୂବର୍କ ବାହାର
କରିେଦବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିଲ। 12

େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି। ଏହି
େଯଉଁ ବୃହତ୍ େସୖନ୍ୟଦଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସୁଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଶକି୍ତ ନାହିଁ। କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ,
ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିନାହୁଁ। େସଥିନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର
ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼ଡ଼ୁଅଛୁ।”

13 ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ଶିଶୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
େନଇ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 14 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା

ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ଯିୟେୟଲଙ୍କ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହେଲ। ଯିୟେୟଲ
ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଜିଖରିୟ ବନାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ବନାୟ
ଯହସୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଆଉ ଯହସୀେୟଲ ମତ୍ତାନୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଯିୟେୟଲ ଜେଣ େଲବୀୟ ଓ ଆସଫଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ। 15

ଯିୟେୟଲ କହେିଲ, “ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍, ଯିହୁଦା ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମର
ସମସ୍ତ େଲାକ େମା’ କଥା ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ: ‘ଏହି
ବୃହତ୍ େସୖନ୍ୟଦଳ ବଷିୟେର ଭୀତ କିମ୍ୱା ବବି୍ର ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି
ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭର ଯୁଦ୍ଧ ନୁେହଁ, ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅେଟ। 16

ଆସନ୍ତାକାଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ ଓ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର। େସମାେନ ସୀସ୍ ନାମକ ଗିରିପଥ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆସେିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯିରୂେୟଲ୍ ପ୍ରାନ୍ତର ନକିଟସ୍ଥ ଗିରିପଥ ନକିଟେର,
େଶଷମୁଣ୍ଡେର ପାଇବ। 17 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଯୁଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ସ୍ଥାନେର ଦୃଢ଼ େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ େଦଖିବ।
ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ବବି୍ର ତ ହୁଅ
ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲ ିଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରି ଯାଅ।’”

18 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ମଥା ନତ କେଲ। ଆଉ ଯିହୁଦାର
ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ଯିରୁଶାଲମବାସୀମାେନ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ମଥାନତ କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେଲ।
19 କହାତୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର େଲବୀୟମାେନ ଓ େକାରହ ଠିଆ େହାଇ
ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
େସମାେନ ଅତ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିେଲ।

20 ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ପ୍ରଭାତେର ତେକାୟର ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସମାେନ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ ଓ କହେିଲ, “ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
ସମସ୍ତ େଲାକ େମା’ କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଠିଆ
େହାଇ ପାରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ।”

21 ଯିେହାଶାଫଟ୍ େଲାକମାନଙ୍କର ଉପେଦଶ ଶୁଣେିଲ। ଏହା ପେର
େସ ଗାୟକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ,
େସମାେନ ପବତି୍ର େଗ୍ଭଗା ପରିଧାନ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି େସୖନ୍ୟଦଳର ସମ୍ମୁଖେର ଯାତ୍ରା କେଲ। ଗାୟକମାେନ
ଏହ ିଗୀତ ଗାଉଥିେଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି,
କାରଣ ତାଙ୍କର େପ୍ରମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”

22 େସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗାନ କରିବା
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେମ୍ମାନ, େମାୟାବ ଓ େସୟୀର ପାବର୍ତ୍ୟାଞ୍ଚଳର
େଲାକମାନଙ୍କର ଉପେର ଅତକିର୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରାଇେଲ। େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ପ୍ରହାରିତ
େହେଲ। 23 ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ େମାୟାବୀୟମାେନ େସୟୀର ପାବର୍ତ୍ୟାଞ୍ଚଳର
େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ
େମାୟାବୀୟମାେନ େସୟୀର ପାବର୍ତ୍ୟାଞ୍ଚଳର େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ବନିାଶ
କେଲ। େସମାେନ େସୟୀରର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପେର,
ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କେଲ।

24 ଯିହୁଦାର େଲାେକ ମରୁଭୂମିର ପ୍ରହରୀ ଦୁଗର୍େର ପହଞ୍ଚେିଲ।
େସମାେନ ଶତ୍ରୁ  ପକ୍ଷର ବୃହତ୍ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ େଖାଜି ବୁଲେିଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େକବଳ ମୃତ ଶରୀରଗଡୁ଼କୁି ଭୂମି ଉପେର ପଡ଼ ିରହଥିିବାର
େଦଖିେଲ। ଜେଣ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବତି ନ ଥିଲା। 25 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟଦଳ ମୃତ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ନକିଟରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ସବୁ ଲୁଟି
େନବାକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇେଲ।
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ନଜି ନମିେନ୍ତ
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େନେଲ। େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ବହନ
କରିବାର ସାମଥର୍୍ୟଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୃତ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ନକିଟରୁ
େସହ ିବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି କାଢ଼ବିା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦନି
ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାହା ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। 26 ଚତୁଥର୍ ଦନି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ
ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ବରାଖା ଉପତ୍ୟକାେର ମିଳିତ େହେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ “ବରାଖା ଉପତ୍ୟକା” େହାଇଅଛ।ି

27 ତା’ପେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
େଫରାଇ ଯିରୁଶାଲମ େନଇଗେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
ଯାହା କରିଥିେଲ, େସଥିେର େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ। 28

େସମାେନ ବୀଣା ବଜାଇ, ସୀତାର ବଜାଇ ଓ ତୂରୀ ବଜାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମନି୍ଦର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ।

29 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ସବୁ
େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ। 30

େସଥିନମିେନ୍ତ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାନି୍ତ ଲାଭ କଲା। ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ଶାସନର େଶଷ

31 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ,
େଯେତେବେଳ େସ 35 ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର
ପଚଶି୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅସୂବା। ଅସୂବା
ଶିଲ୍ହରିଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିେଲ। 32 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାଙ୍କର ପିତା ଆସାଙ୍କ ପରି
ଉତ୍ତମ ପଥେର ଜୀବନଯାପନ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଯଥାଥର୍,
ଯିେହାଶାଫଟ୍ େସହପିରି କମର୍ କେଲ। 33 କିନୁ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ଦୂରୀକୃତ
େହାଇ ନ ଥିଲା। ଆଉ େଲାକମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ତାଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େହାଇଥିେଲ।

34 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆଉ େଯଉଁସବୁ କମର୍ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ
ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହନାନଙି୍କ ପୁତ୍ର େଯହୂଙ୍କର ସରକାରୀ ଦଲଲି୍େର
ଲପିିବଦ୍ଧ େହାଇ ରହଅିଛ।ି ଏହ ିବଷିୟଗଡୁ଼କିର ନକଲ କରାଗଲା ଓ
ତାହାକୁ “ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ” ପୁସ୍ତକେର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ
କରାଗଲା।

35 ପେର, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଅହସୟିଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ। ଅହସୟି ମନ୍ଦ କମର୍ କେଲ। 36

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଅହସୟିଙ୍କ ସହତି ମିଳି ତଶର୍ୀଶ୍ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା
ଜାହାଜମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସମାେନ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବର୍ ସହରେର
ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 37 ଏହା ପେର ଇଲୀେୟଷର ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କେଲ। ଇଲୀେୟଷରଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା
େଦାଦବାହୁ। ଇଲୀେୟଷର ମାେରଶା ସହରନବିାସୀ ଥିେଲ। େସ କହେିଲ,
“ଯିେହାଶାଫଟ୍, ତୁେମ୍ଭ ଅହସୟିଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦଲ, ଏଥିନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କମର୍ ନଷ୍ଟ କରିେବ।” ସବୁ ଜାହାଜଗଡୁ଼କି
ଭାଙି୍ଗଗଲା, େତଣୁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ଅହସୟି େସଗଡୁ଼କୁି ତଶର୍ୀଶକୁ ପଠାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ।

ଏହା ପେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େସ ଦାଉଦଙ୍କ
ନଗରେର କବର ପାଇେଲ। ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ସ୍ଥାନେର

ଯିେହାରାମ୍ ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। 2 ଯିେହାରାମ୍ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ।’ ଯିେହାରାମଙ୍କ ଭ୍ର ାତାମାେନ ଥିେଲ ଅସରିୟ, ଯିହୀେୟଲ୍, ଜିଖରିୟ,
ଅସରିୟାହ, ମୀଖାେୟଲ, ଶଫ୍ଟୟି। ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଥିେଲ। 3 ଯିେହାଶାଫଟ୍
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ରୂପା, ସୁନା ଓ ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଉପହାର
େଦଇଥିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ

କରିଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶାଫଟ୍, ଯିେହାରାମଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ େଦେଲ, କାରଣ େସ
ତାଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍

4 ଯିେହାରାମ୍ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ଆପଣାକୁ
ଦୃଢ଼ କେଲ। ଏହା ପେର େସ ନଜି ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର କେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ େନତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଧ
କେଲ। 5 ଯିେହାରାମ୍ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ତାଙୁ୍କ ବତଶି୍ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 6 େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ
କେଲ। ଆହାବଙ୍କ ପରିବାର େଯପରି ଜୀବନ କାଟଥିିେଲ, େସ େସହପିରି
ଜୀବନ କାଟେିଲ। କାରଣ ଯିେହାରାମ୍ ଆହାବଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କରିଥିେଲ। ଆଉ ଯିେହାରାମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ କମର୍ କେଲ। 7

କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ଚୁକି୍ତ େହତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଧ୍ୱଂସ କେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େଯ, େସ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚରିକାଳ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳାଇ ରଖିେବ।

8 ଯିେହାରାମଙ୍କ ସମୟେର, ଇେଦାମ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାକୁ ଭଙ୍ଗ
କଲା। ଇେଦାମୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜିର ରାଜାଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ।
9 େତଣୁ ଯିେହାରାମ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସନାପତଗିଣ ଓ ରଥଗଡୁ଼କୁି େନଇ
ଇେଦାମକୁ ଗେଲ। ଯିେହାରାମ୍ ରାତେିର ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ
କେଲ। ମାତ୍ର ଇେଦାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଯିେହାରାମ ଓ ତାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ
ତଥା ରଥସବୁକୁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େଘରିଗେଲ। 10 େସହ ିସମୟଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇେଦାମ ଯିହୁଦାର ବେିରାଧୀ ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ରହଅିଛ।ି ଲବି୍ନା
ସହରର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଯିେହାରାମଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେଲ। ଯିେହାରାମ୍
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାରୁ ଏହପିରି ଘଟଲିା। େସ
ଯିେହାରାମଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 11 ଯିେହାରାମ୍
ଯିହୁଦାର ପବର୍ତମାନଙ୍କେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଯିେହାରାମ୍
ଯିରୁଶାଲମର ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ପଥେର ଆେଗଇ େନେଲ।

12 ଯିେହାରାମ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଲୟିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପାଇେଲ।
େସହ ିବାତ୍ତର୍ାେର ଏହପିରି େଲଖାଥିଲା:
“ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ ଯାହାଙ୍କର
ଅନୁଗମନ କରିଥିେଲ, ଏ େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଯିେହାରାମ୍, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଯିେହାଶାଫଟ୍ େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ
କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ େସ ପ୍ରକାର କରି ନାହଁ। ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସା
େଯପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ େସପରି ଜୀବନଯାପନ କରି
ନାହଁ। 13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ
କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କମର୍ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ କରିଅଛ। ଆହାବ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର
ଏହପିରି କରିଥିେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥିେଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସମ୍ପତି୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତାମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଥିେଲ। 14

େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତଶିୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ
େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଦଣ୍ଡତି
କରିେବ। 15 ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତେର ଏକ ଭୟଙ୍କର େରାଗ େହବ। ତାହା ଦନିକୁ
ଦନି ପ୍ରବଳତର େହବ। େଶଷେର େସହ ିଭୟଙ୍କର େରାଗ େହତୁ ତୁମ୍ଭର
ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ବାହାରି ପଡ଼ବି।’”

16 କୂଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିବା ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଓ
ଆରବୀୟମାନଙୁ୍କ ଯିେହାରାମଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧିତ କରାଇେଲ।
17 େସହ ିେଲାକମାେନ ଯିହୁଦା େଦଶ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ
ରାଜାଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟ ିେନେଲ ଓ ଯିେହାରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଓ ସ୍ତ୍ରୀଗଣଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। େକବଳ ଯିେହାରାମଙ୍କ କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର ରକ୍ଷା
ପାଇଯାଇଥିଲା। ଯିେହାରାମଙ୍କ କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଯିେହାୟାହସ୍।
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18 ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟବିା ପେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାରାମଙୁ୍କ ଏକ
ଭୟଙ୍କର ଆନି୍ତ୍ର କ େରାଗେର ପୀଡ଼ତି କେଲ, ଯାହାକି ସୁସ୍ଥ େହାଇ ପାରିଲା
ନାହିଁ। 19 ଆଉ, ଦୁଇ ବଷର୍ ପେର ଅତରିିକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତା େହତୁରୁ
ଯିେହାରାମଙ୍କର ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ବାହାରି ପଡ଼ଲିା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗି େସ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯପରି କରିଥିେଲ,
େଲାକମାେନ େସପରି ଯିେହାରାମଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ବରିାଟ ଅଗି୍ନଦାହ କେଲ
ନାହିଁ। 20 ଯିେହାରାମ୍ ରାଜା େହବା ସମୟେର ବତଶି୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
ଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ଯିେହାରାମଙ୍କ
ମୃତୁ୍ୟେର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଦୁଃଖ କେଲ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ଯିେହାରାମଙୁ୍କ
ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର କବର େଦେଲ ସତ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁଠାେର ରାଜାମାନଙୁ୍କ
କବର ଦଆିଯାଏ, େସଠାେର କବର େଦେଲ ନାହିଁ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୟି

ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ ଅହସୟିଙୁ୍କ ଯିେହାରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନେର
ନୂତନ ରାଜା ରୂେପ ମେନାନୀତ କେଲ। ଅହସୟି
ଯିେହାରାମଙ୍କର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଯଉଁ ଆରବୀୟ

େଲାକମାେନ ଯିେହାରାମଙ୍କର ଛାଉଣ ିଉପେର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ
ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ଯିେହାରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଧ
କରିଥିେଲ। ଅତଏବ, ଅହସୟି ଯିହୁଦାେର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ। 2 ଅହସୟି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ବାଇଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ। ଅହସୟି ଯିରୁଶାଲମେର େଗାଟଏି ବଷର୍
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅଥଲୟିା। ଅଥଲୟିାଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅମି୍ର। 3 ଅହସୟି ମଧ୍ୟ ଆହାବଙ୍କ ପରିବାର ଭଳି
ଜୀବନଯାପନ କେଲ। େସ େସପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟେିଲ, କାରଣ ତାଙ୍କର
ମାତା ତାଙୁ୍କ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟମାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଥିେଲ। 4 ଅହସୟି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦକମର୍ କେଲ। ଆହାବଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ େସହପିରି
କରିଥିେଲ। ଅହସୟିଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟପେର ଆହାବଙ୍କ ପରିବାର
ଅହସୟିଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ଅହସୟିଙୁ୍କ କୁପରାମଶର୍
େଦେଲ। େସହ ିକୁପରାମଶର୍ ତାଙୁ୍କ ମରଣ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ େନଲା। 5

ଆହାବଙ୍କ ପରିବାର ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ ପରାମଶର୍ େଦେଲ, ଅହସୟି ତାହା ପାଳନ
କେଲ। ଅହସୟି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଯିେହାରାମଙ୍କ ସହତି ମିଳି ଅରାମ୍ର
ରାଜା ହସାେୟଲ ସହତି ରାେମାତ୍-ଗିଲୟିଦ୍େର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ।
ଆହାବ ଯିେହାରାମଙ୍କର ପିତା ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଅରାମୀୟମାେନ ଯିେହାରାମକୁ
ଯୁଦ୍ଧେର କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପକାଇେଲ। 6 ଯିେହାରାମ୍ ସୁସ୍ଥ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଯିଷି୍ରେୟଲ୍ ସହରକୁ େଫରିଗେଲ। େସ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ
ବରୁିଦ୍ଧେର ରାେମାତ୍େର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟେର ଆହତ େହାଇଥିେଲ।
ଏହା ପେର ଅହସୟି, ଯିହୁଦା ରାଜା େଯାରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଯିେହାରାମଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିଷି୍ରେୟଲ ସହରକୁ ଗେଲ।
ଯିେହାରାମ୍ ଯିଷି୍ରେୟଲ ସହରେର ଥିେଲ, କାରଣ େସ ଆହତ େହାଇଥିେଲ।

7 ଅହସୟି େଯାରାମଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ। େସହି
ସମୟେର ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୃତୁ୍ୟ ଘଟାଇେଲ। ଅହସୟି ଯାଇ
ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ େଯାରାମଙ୍କ ସହତି େଯହୂଙୁ୍କ େଭଟବିା ନମିେନ୍ତ ଗେଲ।
େଯହୂଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନମି୍ଶିର। ଆହାବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବନିାଶ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯହୂଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। 8 େଯହୂ
ଆହାବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଉଥିେଲ। େଯହୂ ଅହସୟିଙ୍କ େସବାକାରୀ
ଯିହୁଦାର େନତାଗଣ ଓ ଅହସୟିଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନଙୁ୍କ ପାଇେଲ। େଯହୂ
ଯିହୁଦାର େସହ ିେନତାଗଣ ଓ ଅହସୟିଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
9 ତା’ପେର େଯହୂ ଅହସୟିଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ। େସ ଶମରିୟା
ସହରେର ଲୁଚବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟେର େଯହୂଙ୍କର େଲାକମାେନ
ତାଙୁ୍କ କାବୁ କେଲ। େସମାେନ ଅହସୟିଙୁ୍କ େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।
େସମାେନ ଅହସୟିଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଅହସୟି ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ। ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିେଲ।”

ଯିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ଅହସୟିଙ୍କ ବଂଶର ଆଉ େକୗଣସି
କ୍ଷମତା ରହଲିା ନାହିଁ।

ରାଣୀ ଅଥଲିୟା

10 ଅଥଲୟିା ଅହସୟିଙ୍କ ମାତା ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ େଦଖିେଲ
େଯ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟ େହାଇଅଛ,ି େସ ଯିହୁଦାେର ରାଜାଙ୍କର ସବୁ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 11 କିନୁ୍ତ ଯିେହାଶାବତ୍, େଯାୟାଶ୍ ଓ ତାଙ୍କ
ଧାତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତଃପୁରସ୍ଥ ଶୟନକକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର ଲୁଗ୍ଭଇ େଦେଲ। ଯିେହାଶାବତ୍
ରାଜା ଯିେହାରାମଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। େସ ଯିେହାୟାଦାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ
ଥିେଲ। ଯିେହାୟାଦା ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ। ଆଉ ଯିେହାଶାବତ୍ ଅହସୟିଙ୍କ
ଭଗ୍ନୀ ଥିେଲ। ଅଥଲୟିା ଯିେହାଶାବତଙୁ୍କ ବଧ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ
ଯିେହାଶାବତ୍ ତାଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ େଦଇଥିେଲ। 12 େଯାୟାଶ୍ ଛଅ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହତି ଲୁକାୟିତ ଭାବେର
ରହେିଲ। େସହ ିସମୟେର ଅଥଲୟିା େଦଶେର ରାଣୀ ଭାବେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ।

ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଓ ରାଜା େଯାୟାଶ

ଛଅ ବଷର୍ ପେର, ଯିେହାୟାଦା ତାଙ୍କ ଶକି୍ତର ପ୍ରଦଶର୍ନ କେଲ।
େସ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର 100 ଜଣ େସୖନ୍ୟ ଥିବା କପ୍ତାନଙ୍କର ସହତି
ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ। େସହ ିକପ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ: ଯିେରାହାମ୍ଙ୍କ

ପୁତ୍ର ଅସରିୟ, ଯିେହାହାନନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଓେବଦଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅସରିୟ, ଅଦାୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାେସୟ ଓ ସଖିି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାଫଟ୍। 2

େସମାେନ ଯିହୁଦାର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଯାଇ ସବୁ ସହରରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ସଂଗ୍ରହ କେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର େନତାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକତି୍ରତ
କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ। 3 ଏକତି୍ରତ
େହାଇଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଏକ
ନୟିମ କେଲ।
ଯିେହାୟାଦା େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ

କରିେବ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ। 4 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ବି: ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ, େଯଉଁମାେନ ପବତି୍ର ବଶି୍ରାମ
ଦନିେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଯିେବ, େସମାେନ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଜଗି ରହେିବ।
5 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜାଙ୍କ ଗହୃେର ରହବି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅନ୍ୟ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଝର ଫାଟକ ନକିଟେର ଜଗି ରହବି। କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ
େଲାକ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟେର ରହେିବ। 6

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ଆସବିାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
େକବଳ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ଆସବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦବ, କାରଣ େସମାେନ ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ କମର୍ େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି। 7 େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ରହବିାକୁ େହବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ନଜି ନଜିର ଖଡ଼୍ଗକୁ ସଙ୍ଗେର ରଖିେବ।
ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ,
େତେବ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। ରାଜା େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିେବ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ସହତି ରହବିାକୁ ପଡ଼ବି।”

8 ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ତାହାକୁ
େଲବୀୟମାେନ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ପାଳନ କେଲ। ଯାଜକ
ଯିେହାୟାଦା, ଯାଜକ ଦଳର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ କ୍ଷମା େଦେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ କପ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କର ସବୁ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା କୁହାଗଲା
ତାହା କେଲ, େସମାେନ େସହ ିସପ୍ତାହେର କାଯର୍୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ ରୁହନୁ୍ତ କି
ଛୁଟ ିନଅିନୁ୍ତ। 9 ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ
ବଚ୍ଛର୍ାସବୁ ଓ ବୃହତ୍ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର  ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କି େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର େସହ ିଅସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ରଖାଯାଇଥିଲା। 10 ଏହା ପେର ଯିେହାୟାଦା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େକଉଁଠାେର ଛଡି଼ା େହବାକୁ ପଡ଼ବି, ତାହା କହେିଲ।
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ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନଜି ହସ୍ତେର ଧରିଲା। ମନି୍ଦରର ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ମନି୍ଦରର ବାମପାଶ୍ୱର୍ ଯାଏ େଲାକମାେନ ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ।
େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର, ମନି୍ଦର ନକିଟେର ଓ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ। 11 େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ
ଓ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇେଲ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ନୟିମର ଏକ
ନକଲ େଦେଲ। େସମାେନ େଯାୟାଶଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ। ଯିେହାୟାଦା ଓ
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ େଯାୟାଶଙୁ୍କ ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ,
“ରାଜା ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ!”

12 େଲାକମାେନ ମନି୍ଦରକୁ େଦୗଡ଼କିରି ଯିବା ଓ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କରିବାର ଶବ୍ଦ ଅଥଲୟିା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 13 େସ ଅନାଇେଲ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ। ରାଜା ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଥିବା ରାଜସ୍ତମ୍ଭ ନକିଟେର ଛଡି଼ା
େହାଇଥିେଲ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ତୂରୀ ବଜାଉଥିବା େଲାକମାେନ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। େଦଶର େଲାେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ ଓ
ତୂରୀ ବଜାଉଥିେଲ। ଗାୟକମାେନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବଜାଉଥିେଲ। ଗାୟକଦଳ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସାଗୀତ ଗାନ କରାଇବାେର େନତୃତ୍ୱ  େନଉଥିେଲ। ଏହା
େଦଖି ଅଥଲୟିା ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ପକାଇେଲ ଓ କହେିଲ, “ରାଜେଦ୍ର ାହ!
ରାଜେଦ୍ର ାହ!”

14 ଯିେହାୟାଦା େସନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ େନଇଆସେିଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଅଥଲୟିାଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟେର ରଖି ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ।
ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କେର, ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗେର
ବଧ କର।” ଏହା ପେର ଯାଜକ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସାବଧାନ୍ କରିେଦେଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଅଥଲୟିାକୁ ବଧ କରିବ ନାହିଁ।” 15 ଏହା
ପେର ଅଥଲୟିା ରାଜାଙ୍କ ଗହୃର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆସବିାରୁ େସହି
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ। ଆଉ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ହିଁ ତାଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ।

16 ଏହା ପେର ଯିେହାୟାଦା ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଏକ
ନୟିମ କେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକ େହେବ,
ଏଥିେର ସମ୍ମତ େହେଲ। 17 ସବୁ େଲାକମାେନ ବାଲ୍ ପ୍ରତମିାର ମନି୍ଦରକୁ
ଗେଲ ଓ ତାହାକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ବାଲ୍ର ମନି୍ଦରେର ଥିବା େବଦ ିଓ
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। େସମାେନ ବାଲ୍ର ଯାଜକ
ମତ୍ତାନଙୁ୍କ ବାଲ୍ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ହତ୍ୟା କେଲ।

18 ଏହା ପେର ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଯତ୍ନ େନବା ନମିେନ୍ତ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ। େସହ ିଯାଜକମାେନ େଲବୀୟ ଥିେଲ ଓ
ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ରକ୍ଷଣାେବକ୍ଷଣ କାଯର୍୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ
େଦଇଥିେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନୟିମର ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଅଗି୍ନ ଦଗ୍ଧ ଉପହାର ବଳିଦାନ କରୁଥିେଲ। ଦାଉଦ
େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସମାେନ େସହ ିପ୍ରକାେର ଆନନ୍ଦ ଓ
ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ସହକାେର େସହ ିଉପହାର ବଳିଦାନ କେଲ। 19

ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଫାଟକ ନକିଟେର ରକ୍ଷୀଗଣଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କେଲ, େଯପରି େକୗଣସ ିଅପରିଷ୍କତୃ ବ୍ୟକି୍ତ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ।

20 ଯିେହାୟାଦା ନଜି ସହତି େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ, େନତା, େଲାକମାନଙ୍କର
ଶାସକ ଓ େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େନେଲ। ଏହା ପେର ଯିେହାୟାଦା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ରାଜାଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଓ ଉପର ଦ୍ୱ ାର
େଦଇ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର
େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ସଂିହାସନେର ବସାଇେଲ। 21 ଯିହୁଦାର ସବୁ େଲାକ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରେର ଶାନି୍ତ ବରିାଜିଲା, କାରଣ
ଅଥଲୟିା ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ନହିତ େହାଇଥିେଲ।

େଯାୟାଶ୍ ଆଉଥେର ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ କେଲ

େଯାୟାଶ୍ ରାଜା େହବା ସମୟେର ସାତ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।

ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସବିୟିା। ସବିୟିା େବରେଶବା ସହରରୁ
ଆସଥିିେଲ। 2 ଯାଜକ ଯିେହାୟାଦା ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯାୟାଶ୍
ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 3 ଯିେହାୟାଦା େଯାୟାଶଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ବାଛେିଲ। େଯାୟାଶ୍ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ।

4 ପେର, େଯାୟାଶ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ। 5 େଯାୟାଶ୍ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ
କେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିହୁଦାର ସହରଗଡୁ଼କୁି ଯାଅ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପ୍ରତ ିବଷର୍ େଯଉଁ ଅଥର୍ ଦଅିନି୍ତ , ତାହାକୁ ଠୁଳ
କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ପୁନଃନମିିର୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସହ ିଅଥର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଓ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କର।” କିନୁ୍ତ
େଲବୀୟମାେନ ଚଞ୍ଚଳ େହେଲ ନାହିଁ।

6 େତଣୁ ରାଜ େଯାୟାଶ୍ ମୁଖ୍ୟଯାଜକ ଯିେହାୟାଦାଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ।
ରାଜା କହେିଲ, “ଯିେହାୟାଦା, ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମରୁ ସଂଗହୃୀତ ଖଜଣା
ଆଣବିାକୁ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ପଠାଉ ନାହଁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ
େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସହ ିଖଜଣାକୁ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ।”

7 ଅତୀତେର, ଅଥଲୟିାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଭାଙି୍ଗ
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି
େସମାେନ ବାଲ୍-େଦବଗଣର ପୂଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ।
ଅଥଲୟିା ଜେଣ ଅତ ିଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ।

8 ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଏକ ବାକ୍ସ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦର ଦ୍ୱ ାରର ବାହାର ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 9 ଏହା
ପେର େଲବୀୟମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକ େଘାଷଣା କେଲ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖଜଣା େଦବାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ।
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିେର ଥିବା ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ
େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ଖଜଣା େଦବାକୁ କହଥିିେଲ। 10 ସବୁ େନତା ଓ
େଲାକମାେନ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଣ ିେସହି
ବାକ୍ସେର ପକାଇେଲ। ବାକ୍ସଟ ିପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଦାନ
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 11 ଏହା ପେର େଲବୀୟମାେନ େସହ ିବାକ୍ସକୁ
ରାଜାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ। େସମାେନ େଦଖିେଲ
େଯ, େସହ ିବାକ୍ସ ଟଙ୍କାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସଚବି ଓ ମୁଖ୍ୟ
ଯାଜକଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀମାେନ ଆସେିଲ ଓ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କାତକ କାଢ଼ି
େନେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ େସହ ିବାକ୍ସରୁ ପୁନବର୍ାର ତାହାର
ସ୍ଥାନେର ରଖି େଦେଲ। ପ୍ରତଦିନି େସମାେନ ଏହପିରି କେଲ ଓ ପ୍ରଚୁର
ଟଙ୍କା ଜମା କେଲ। 12 ଏହା ପେର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଓ ଯିେହାୟାଦା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିଟଙ୍କା
େଦେଲ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଦକ୍ଷ
କାଷ୍ଠ େଖାଦନକାରୀ ଓ ବେଢ଼ଇମାନଙୁ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ େଦଇ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଲୁହା ଓ ପିତ୍ତଳର କାଯର୍୍ୟ ଜାଣଥିିେଲ, େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପୁନଃନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟେର ପାରିଶ୍ରମିକ
େଦଇ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

13 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ଅତି
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପୁନଃନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସଫଳ େହଲା।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁପରି ଥିଲା, େସମାେନ ତାହାକୁ
େସପ୍ରକାର ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େସମାେନ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କେଲ। 14

େଯେତେବେଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଲା, େସମାେନ ବଳିଥିବା
ଟଙ୍କାକୁ ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଓ ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ
େସହ ିଟଙ୍କାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସାମଗ୍ରୀ ନମିର୍ାଣ କରିବାେର ବ୍ୟବହାର
କେଲ। େସହ ିସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କି ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ
େହାମବଳି ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ େହଲା। େସମାେନ
ସୁନା ଓ ରୂପାରୁ ପାତ୍ରମାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ଯିେହାୟାଦା ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
ପ୍ରତଦିନି େହାମବଳି ଉପହାରମାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
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15 ଯିେହାୟାଦା ବୃଦ୍ଧ େହେଲ। େସ ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ଥିେଲ, ତା’ପେର େସ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ଯିେହାୟାଦା 130 ବଷର୍ ବୟସେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ। 16 େଲାକମାେନ ଯିେହାୟାଦାଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର,
େଯଉଁଠାେର ରାଜାମାେନ କବରପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ , େସହଠିାେର କବର
େଦେଲ। େଲାକମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯିେହାୟାଦାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ,
କାରଣ େସ ଆପଣାର ଜୀବନକାଳେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ବହୁତ ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଥିେଲ।

17 ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, ଯିହୁଦାର େନତାମାେନ ଆସେିଲ ଓ
ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣପିାତ କେଲ। ରାଜା େସହି
େନତାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ। 18 ରାଜା ଓ େସହ ିେନତାମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମନି୍ଦରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ୟ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ପୂଜା କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ, କାରଣ
ରାଜା ଓ େସହ ିେନତାମାେନ େଦାଷୀ ଥିେଲ। 19 େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରାଇ ଆଣବିାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସାବଧାନ କରାଇ େଦେଲ। କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ମନା କେଲ।

20 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜିଖରିୟଙ୍କ ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ।
ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଯିଖରିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। ଜିଖରିୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ ଓ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହନି୍ତ:
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କରୁଛ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ!’”

21 କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ଜିଖରିୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ ।
ଜିଖରିୟଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ରାଜା ଆେଦଶ େଦେଲ, େତଣୁ ମୃତୁ୍ୟ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଥର େଫାପାଡ଼େିଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଏହା କେଲ। 22

ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯିେହାୟାଦା େଯଉଁ ଦୟା କରିଥିେଲ, ତାହାକୁ
ସ୍ମରଣ କେଲ ନାହିଁ। ଯିେହାୟାଦା ଜିଖରିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େଯାୟାଶ୍,
ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଜିଖରିୟ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ
କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଏହକିଥା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହୁଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହା େଦଖନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନୁ୍ତ!”

23 ବଷର୍ର େଶଷ ଆଡ଼କୁ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ େଯାୟାଶଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସେିଲ। େସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଏବଂ
େଲାକମାନଙ୍କର ସବୁ େନତାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େସମାେନ ସବୁ
ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି ଦେମ୍ମଶକର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ େଦେଲ।
24 ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ନଜି ସହତି େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳକୁ
େନଇ ଆସଥିିେଲ କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ବୃହତ୍ େସୖନ୍ୟଦଳ
ଉପେର ବଜିୟଲାଭ କରିବାକୁ େଦେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି କେଲ, କାରଣ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥିେଲ। େତଣୁ େଯାୟାଶ୍ ଦଣ୍ଡତି େହେଲ। 25 ଅରାମୀୟମାେନ
େଯାୟାଶଙ୍କ ନକିଟରୁ େଯେତେବେଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, େସ ଗରୁୁତର ଭାବେର
ଆହତ େହାଇଥିେଲ। େଯାୟାଶଙ୍କର ନଜି ଭୃତ୍ୟମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ। େଯାୟାଶ୍ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ଏହପିରି କେଲ। େସହ ିଭୃତ୍ୟମାେନ
େଯାୟାଶଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଉପେର ହିଁ ବଧ କେଲ। େଯାୟାଶ୍ ମୃତୁ୍ୟ
େଭାଗ କରିବା ପେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର କବର
େଦେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ରାଜାମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର କବର ପାଆନି୍ତ ,
େସ ସ୍ଥାନେର କବର େଦେଲ ନାହିଁ।

26 େଯାୟାଶଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିଭୃତ୍ୟମାେନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିଥିେଲ;
ସାବଦ୍ ଓ ଯିେହାଷାବଦ୍। ସାବଦଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶିମିୟତ୍।

ଶିମିୟତ୍ ଅେମ୍ମାନରୁ ଆସଥିିେଲ। ଆଉ ଯିେହାଶାବଦଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ
ଥିଲା ଶିମ୍ରୀତ୍। ଶିମ୍ରୀତ୍ େମାୟାବରୁ ଆସଥିିେଲ। 27 େଯାୟାଶଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମହାନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀଗଡୁ଼କି ଓ
େସ କିପରି ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସହସିବୁ
ରାଜାମାନଙ୍କର ବବିରଣୀ ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଯାଇ ଅଛ।ି ଅମତ୍ସୟି ତାଙ୍କ
ଉତ୍ତାେର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। ଅମତ୍ସୟି େଯାୟାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୟି

ଅମତ୍ସୟି ରାଜା େହବା ସମୟେର ପଚଶି୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଅଣତରିିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯିେହାୟଦ୍ଦନ୍।

ଯିେହାୟଦ୍ଦନ୍ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆସଥିିେଲ। 2 ଅମତ୍ସୟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କମର୍ କେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଆପଣାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟର ସହତି
ତାହା କେଲ ନାହିଁ। 3 ଅମତ୍ସୟି ଜେଣ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା େହେଲ। ଏହା
ପେର େଯଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାେନ ତାଙ୍କର ପିତା, ରାଜାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ,
େସ େସହ ିପଦାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। 4 କିନୁ୍ତ ଅମତ୍ସୟି େସହି
ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
େମାଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ନୟିମକୁ ମାନେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ
େଦଇଥିେଲ, “ପିତାମାତାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ
ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର
ଅପରାଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େକବଳ ତା’ର
ନଜିର ମନ୍ଦକମର୍ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚତି୍।”

5 ଅମତ୍ସୟି ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଠୁଳ କେଲ, େସ
େସମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁଯାୟୀ େସମାନଙୁ୍କ ଦଳଭୁକ୍ତ କେଲ ଓ େସ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
େସନାପତମିାନଙୁ୍କ େସହ ିଦଳଗଡୁ଼କିର ଦାୟିତ୍ୱ େର ରଖିେଲ। େସହି
େନତାମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ଆଗତ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର
ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟରୂେପ ମେନାନୀତ
କରାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବା ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସର ଥିେଲ।
ସବର୍େମାଟ 300,000 ଦକ୍ଷ େସୖନ୍ୟମାେନ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଢ଼ାଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ। 6 ଅମତ୍ସୟି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲରୁ
100,000 େସୖନ୍ୟ ଭଡ଼ାେର ଆଣେିଲ। େସ େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦେଲ। 7 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ
ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କହେିଲ,
“ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସହତିେର ନାହାନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଫ୍ର ୟିମର
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତିେର ନାହାନି୍ତ। 8 େହାଇପାେର, ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଦୃଢ଼ ଓ
ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାର, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଜିୟୀ
କିଅବା ପରାଜୟୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରନି୍ତ।” 9 ଅମତ୍ସୟି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େସୖନ୍ୟଦଳକୁ େଯଉଁ 100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦଇସାରିଛ,ି ତାହା ବଷିୟେର
କ’ଣ କରାଯିବ?” ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଚୁର ଅଛ,ି େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଅଧିକ େଦଇପାରନି୍ତ !”

10 େତଣୁ ଅମତ୍ସୟି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଗହୃକୁ,
ଇଫ୍ର ୟିମକୁ େଫରାଇ େଦେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧ କେଲ। େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ।

11 ଏହା ପେର ଅମତ୍ସୟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ େହାଇ ଉଠିେଲ ଓ
ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଲବଣଉପତ୍ୟକାକୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର,
ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ େସୟୀରର 10,000 େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
12 ଯିହୁଦାର େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟ େସୟୀରର 10,000 େଲାକଙୁ୍କ କରାୟତ
କେଲ। େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସୟୀରରୁ େସଲାର ଶୀଷର୍କୁ
େନଇଗେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ େସେତେବେଳ ଜୀବତି ଥିେଲ। ଏହା
ପେର ଯିହୁଦାର େସୖନ୍ୟଦଳ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସଲାରୁ ତଳକୁ େଫାପାଡ଼ି
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େଦେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଶରୀର ତେଳ ଥିବା ପଥରେର ପଡ଼ ିଖଣ୍ଡ
ବଖିଣ୍ଡ େହାଇଗଲା।

13 କିନୁ୍ତ େସହ ିସମୟେର ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଯିହୁଦାର
େକେତକ ସହର ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ଶମରିୟାଠାରୁ
େବୖଥ୍େହାରଣ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସହରଗଡୁ଼କୁି ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ 3000
େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଓ ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ େନଇଗେଲ।
କାରଣ ଅମତ୍ସୟି େସମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର େଯାଗ େଦଇ ନ ଥିେଲ।

14 ଅମତ୍ସୟି ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପେର ଗହୃକୁ
ବାହୁଡ଼ ିଆସେିଲ। େସୟୀରର େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଦବ ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା
କରୁଥିେଲ, େସଗଡୁ଼କୁି ସଙ୍ଗେର ଆଣଥିିେଲ। ଅମତ୍ସୟି େସହ ିେଦବ
ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ େସହ ିେଦବତାମାନଙ୍କର
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣପିାତ କେଲ ଓ େସ େସମାନଙ୍କର ନକିଟେର ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇେଲ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ନକିଟକୁ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହେିଲ, “ଅମତ୍ସୟି, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େସହ ିେଲାକମାେନ
ପୂଜା କରୁଥିବା େଦବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲ? େସହ ିେଦବତାମାେନ
େସମାନଙ୍କ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।”

16 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଯେତେବେଳ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, ଅମତ୍ସୟି
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କର ଜେଣ ପରାମଶର୍ଦାତା
ନୁହଁ। ନୀରବ ରୁହ! ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନୀରବ ନ ରୁହ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା
କରାଯିବ!” ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନୀରବ େହାଇଗେଲ, କିନୁ୍ତ ତା’ପେର କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟସବୁ କଲ ଓ େମାର ଉପେଦଶ ଶୁଣଲି
ନାହିଁ।”

17 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୟି, ତାଙ୍କର ପରାମଶର୍ଦାତାମାନଙ୍କ ସହତି
ଆେଲାଚନା କେଲ। ଏହା ପେର େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। େଯାୟାଶ୍ ଯିେହାୟାହସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ଯିେହାୟାହସ୍ େଯହୂଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଅମତ୍ସୟି େଯାୟାଶଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆସ, ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନା-ସାମି୍ନ େଭଟବିା।”

18 ଏହା ପେର େଯାୟାଶ୍ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର
ପଠାଇେଲ। େଯାୟାଶ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଅମତ୍ସୟି ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଥିେଲ। େଯାୟାଶ୍ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା କହେିଲ: “ଲବିାେନାନ୍ର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର
କଣ୍ଟାବୁଦା, ଲବିାେନାନ୍ର ଏକ ବରିାଟ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ନକିଟକୁ ଏହ ିବାଣୀ
ପଠାଇଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର  କଣ୍ଟାବୁଦା ଏହ ିକଥା କହଲିା, ‘ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା େମାର
ପୁତ୍ରକୁ ବବିାହ କରୁ।’ କିନୁ୍ତ ଏକ ହଂିସ୍ରଜନୁ୍ତ ଆସଲିା ଓ କଣ୍ଟାବୁଦା ଉପର
େଦଇ ଗ୍ଭଲଗିଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଷ୍ଟ କରି େଦଲା। 19 ତୁେମ୍ଭ
ନଜିକୁ କହଲି, ‘ମୁଁ ଇେଦାମକୁ ପରାଜିତ କରିେଦଲ!ି’ ତୁେମ୍ଭ ଗବର୍ୀ ଓ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦପର୍ୀ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଗହୃେର ରହବିା ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭର ଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ
େଭାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିହୁଦା ନଷ୍ଟ େହବ।”

20 କିନୁ୍ତ ଅମତ୍ସୟି ତାହା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ଡ଼ୁ
େହଲା। ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ େଯାଜନା
କରିଥିେଲ, କାରଣ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଇେଦାମର େଲାକମାନଙ୍କ
େଦବତାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିେଲ। 21 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
େଯାୟାଶ୍ େବୖଥ୍-େଶମଶ୍ ସହରେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୟିଙୁ୍କ ସାମ୍ନା-
ସାମି୍ନ େହାଇ େଭଟେିଲ। େବୖଥ୍-େଶମଶ୍ ଯିହୁଦାର ଅଞ୍ଚଳ ଅେଟ। 22

ଇସ୍ରାଏଲ ଯିହୁଦାକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଯିହୁଦାର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ଗହୃକୁ
େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। 23 େଯାୟାଶ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୟିଙୁ୍କ େବୖଥ୍-
େଶମଶ୍ଠାେର ଧରିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ। ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ
ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା େଯାୟାଶ୍, େଯାୟାଶଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା
ଯିେହାୟାହସ୍। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ ଇଫ୍ର ୟିମ ଫାଟକଠାରୁ
େକାଣସି୍ଥତ ଫାଟକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମର 400 ହାତ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ। 24 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦେର

ସୁନା, ରୂପା ଓ ଆହୁରି ଅେନକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରହଥିିଲା। ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ
ଏହ ିସମସ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େଯାୟାଶ୍ େସହ ିସବୁତକ ସାମଗ୍ରୀ
େନଇଗେଲ। ଏହା ପେର େଯାୟାଶ୍ କିଛ ିେଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି େନଇଗେଲ
ଓ ଶମରିୟାକୁ େଫରିଗେଲ।

25 ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ପେର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
େଯାୟାଶଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା, େଯାୟାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୟି ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଆହୁରି ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ। 26 ଅମତ୍ସୟି ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସମସ୍ତ
କମର୍ କରିଥିେଲ, ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ “ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକେର” େଲଖାଯାଇଅଛ।ି 27 େଯେତେବେଳ
ଅମତ୍ସୟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହବା ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ, ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାେନ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ। େସ ଲାଖୀଶ୍
ସହରକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ େସଠାେର ଅମତ୍ସୟିଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କେଲ। 28 ଏହା ପେର େସମାେନ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଶ୍ୱ
ପୃଷ୍ଠେର େବାହ ିେନେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ସହତି ଯିହୁଦା
ନଗରେର କବର େଦେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷିୟ

ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଉଷିୟଙୁ୍କ ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ
ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା େହବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କେଲ।
ଅମତ୍ସୟି ଊଷିୟଙ୍କ ପିତା ଥିେଲ ଉଷିୟ େଷାହଳ ବଷର୍

ବୟସ୍କ େହାଇଥିବା ସମୟେର ଏହପିରି ଘଟଲିା। 2 ଊଷିୟ ପୁନବର୍ାର
ଏଲତ୍ସହର ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ତାହା େଫରାଇ େଦେଲ।
ଅମତ୍ସୟି ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି
କବରପ୍ରାପ୍ତ େହବାପେର ଉଷିୟ ଏହା କେଲ।

3 ଉଷିୟ ରାଜା େହବା ସମୟେର େଷାହଳ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିେଲ। େସ
ଯିରୁଶାଲମେର ବାଉନ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା
ଯିଖଲୟିା। ଯିଖଲୟିା ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆସଥିିେଲ। 4 ଉଷିୟ ଏହସିବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କେଲ। େସ ତାଙ୍କର ପିତା ଅମତ୍ସୟିଙ୍କ ପରି
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନେିଲ। 5 ଉଷିୟ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କିପରି ସମ୍ମାନ
କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହବାକୁ େହବ, ତାହା ଜିଖରିୟ ଉଷିୟଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦେଲ। ଉଷିୟ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହେଲ, ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ ସଫଳତା େଦେଲ।

6 ଉଷିୟ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
େସ ଗାଥ୍, ଯବ୍ନରି ଓ ଅସ୍େଦାଦ୍ ସହରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀର
ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ଉଷିୟ ଅସ୍େଦାଦ୍ ସହର ନକିଟେର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସ୍ଥାନେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସହରମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 7

ପରେମଶ୍ୱର ଉଷିୟଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ, ଗରୁ୍-ବାଲ୍ ସହରେର ବାସ
କରୁଥିବା ଆରବୀୟ ଓ ମିୟୂନୟି େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାେର
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 8 ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଉଷିୟଙୁ୍କ ରାଜକର େଦେଲ।
ମିଶରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନେର ଉଷିୟଙ୍କ ନାମ ବଖି୍ୟାତ େହାଇ
ଉଠିଲା, େସ ବଖି୍ୟାତ େହେଲ, କାରଣ େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିେଲ।

9 ଉଷିୟ ଯିରୁଶାଲମର େକାଣସି୍ଥତ ଦ୍ୱ ାର, ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱ ାର ଓ ପ୍ରାଚୀର
ବୁଲଯିାଇଥିବା ସ୍ଥାନେର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଉଷିୟ େସହି
ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କୁି ଦୃଢ଼ କେଲ। 10 ଉଷିୟ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ଦୁଗର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, େସ ଅେନକ କୂପ େଖାଳିେଲ। ପାବର୍ତ୍ୟମୟ େଦଶ ଓ
ସମତଳ ଭୂମିେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପଶୁପଲ ଥିଲା। ପାବର୍ତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତମ
ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଉଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଉଷିୟଙ୍କର କୃଷକମାେନ ଥିେଲ।
ଅଙୁ୍ଗରେକ୍ଷତ୍ର ଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନବା ନମିେନ୍ତ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କେଲ। େସ କୃଷିକମର୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ।

11 ଉଷିୟଙ୍କର ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େସୖନକିମାନଙ୍କର ଏକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିଲା।
େସହ ିେସୖନକିମାେନ ସଚବି ଯିୟୂେୟଲ ଓ ପଦାଧିକାରୀ ମାେସୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ବଭିନି୍ନ  ଦଳେର ଭତ୍ତିର୍ କରାଯାଇ ଥିେଲ। ହନାନୀୟ େସମାନଙ୍କର େନତା
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ଥିେଲ। ଯିୟୂେୟଲ୍ ଓ ମାେସୟ େସହ ିେସୖନକିମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରୁଥିେଲ
ଓ ବଭିନି୍ନ  ଦଳଭୁକ୍ତ କରୁଥିେଲ। ହନାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଜେଣ ପଦାଧିକାରୀ
ଥିେଲ। 12 େସୖନକିମାନଙ୍କ ଉପେର 2600 ଜଣ େନତା ଥିେଲ। 13

େସହ ିେନତାମାେନ 307,500 ଜଣ େଲାକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନ ମହାପରାକ୍ରମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ। େସହ ିେସୖନକିମାେନ
ରାଜାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ବରୁିଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। 14 ଉଷିୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ଢ଼ାଲ, ବଚ୍ଛର୍ା, େଟାପର, ସାଞ୍ଜଆୁ, ଧନୁ ଓ ଛାେଟଣୀ ପାଇଁ ପଥର େଦେଲ।
15 ଯିରୁଶାଲମେର ଉଷିୟ ଚତୁର େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଭାବତି େମସନି୍
ସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସହ ିେମସନି୍ ଗଡୁ଼କି ଦୁଗର୍ ଓ େକାଣସି୍ଥତ ପ୍ରାଚୀର
ଉପେର ରଖାଗଲା। େସହ ିେମସନି୍ ଗଡୁ଼କି ତୀର ଓ ପଥର େକ୍ଷପଣ
କରିପାରୁ ଥିଲା। ଉଷିୟ ବଖି୍ୟାତ େହାଇ ଉଠିେଲ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନର
େଲାକମାେନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ନାମ ଜାଣଥିିେଲ। ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ସାହାଯ୍ୟ
ମିଳୁଥିଲା ଓ େସ ଜେଣ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା େହାଇ ଉଠିେଲ।

16 କିନୁ୍ତ ଉଷିୟ େଯେତେବେଳ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ଉଠିେଲ, ତାଙ୍କର
ଗବର୍ ତାଙ୍କର ବନିାଶର କାରଣ େହଲା। େସ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ରହେିଲ ନାହିଁ। େସ ସୁଗନି୍ଧଧୂପର େବଦି
ଉପେର ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ। 17

ଅସରିୟ ଯାଜକ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ଅଶୀ ଜଣ ସାହସୀ
ଯୁବକମାେନ ଉଷିୟଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ଗେଲ। 18 େସମାେନ
ଉଷିୟଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ, େସ ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଉଷିୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ
ନୁେହଁ। ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଜନକ ନୁେହଁ। ଯାଜକ ଓ
ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସୁଗନି୍ଧଧୂପ
ଜ୍ୱଳାନି୍ତ। ଏହ ିଯାଜକମାେନ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାର ପବତି୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ। ଏହ ିମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଅ।
ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ନାହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ସମ୍ମାନତି କରିେବ ନାହିଁ।”

19 କିନୁ୍ତ ଉଷିୟ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ। ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜଳାଇବା ନମିେନ୍ତ
େସ ତାଙ୍କ ହାତେର ଏକ ପାତ୍ର ଧରିଥିେଲ। ଉଷିୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଉପେର
େକ୍ର ାଧ କରୁଥିବା ସମୟେର ହିଁ କୁଷ୍ଠେରାଗ ତାଙ୍କର କପାଳେର ପ୍ରକାଶ
ପାଇଲା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର, ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର
ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଘଟଲିା। 20 ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅସରିୟ ଓ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ଯାଜକମାେନ ଉଷିୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନାଇେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କ
କପାଳେର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଚହି୍ନ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ। ଏଣୁ ଯାଜକମାେନ
ଅତଶିୀଘ୍ର ଉଷିୟଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ମନି୍ଦରରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। ଉଷିୟ
ନେିଜ ତରତର େହାଇ ବାହାରି ଗେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି
କରିଥିେଲ। 21 ରାଜା ଉଷିୟ ଜେଣ କୁଷ୍ଠେରାଗଗ୍ରସ୍ତ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଉଷିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍
ରାଜାଙ୍କ ଗହୃକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେଲ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ େହେଲ।

22 ଉଷିୟ ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ ଆରମ୍ଭରୁ
େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର
େଲଖା ଯାଇଅଛ।ି 23 ଉଷିୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର କବର ପାଇେଲ। ଉଷିୟ ରାଜାମାନଙ୍କ
କବରସ୍ଥାନ ନକିଟସ୍ଥ େକ୍ଷତେର କବର ପାଇେଲ। କାରଣ େଲାକମାେନ
କହେିଲ, “ଉଷିୟଙ୍କଠାେର କୁଷ୍ଠେରାଗ ଥିଲା।” ଆଉ େଯାଥମ୍ ଉଷିୟଙ୍କ
ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। େଯାଥମ୍ ଉଷିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଥାମ୍

େଯାଥାମ୍ ରାଜା େହବା ସମୟେର ପଚଶି୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର େଷାହଳ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯିରୁଶା। ଯିରୁଶା

ସାେଦାକଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 େଯାଥାମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କମର୍
କେଲ। ତାଙ୍କର ପିତା ଉଷିୟ େଯଉଁପରି କରିଥିେଲ, େସ େସହପିରି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହେଲ। କିନୁ୍ତ େଯାଥମ୍ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପରି
ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ନ
ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ମନ୍ଦକମର୍ କରିବା ଜାରି ରଖିେଲ। 3 େଯାଥାମ୍
ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାର ନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ଓଫଲର
ନାମକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅଧିକ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 4 େଯାଥମ୍ ଯିହୁଦାର
ପାବର୍ତ୍ୟାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ସହରସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। େଯାଥମ୍ ଅରଣ୍ୟ
ମଧ୍ୟେର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଓ ଗଡ଼ମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 େଯାଥମ୍ ଅେମ୍ମାନୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। େତଣୁ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍
ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ େଯାଥାମ୍ଙୁ୍କ 100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା, ଦଶ ସହସ୍ର ଗହମ ଓ
ଦଶ ସହସ୍ର ବୁେଶଲ ପରିମାଣର ବାଲିର୍ େଦେଲ।

6 େଯାଥମ୍ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ
େହବାରୁ ପରାକ୍ରମୀ େହାଇ ଉଠିେଲ। 7 େଯାଥମ୍ ଅନ୍ୟ େଯ ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ ଓ େସ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବବିରଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ଯାଇଅଛ।ି 8 େଯାଥମ୍ ରାଜା
େହବା ସମୟେର ପଚଶି୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର
େଷାହଳ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 9 ଏହା ପେର େଯାଥମ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ
ଓ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େଲାକମାେନ
ତାଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର କବର େଦେଲ। ଆହସ୍ େଯାଥମ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନେର
ରାଜା େହେଲ। ଆହସ୍ େଯାଥମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହସ୍

ଆହସ୍ ରାଜା େହବା ସମୟେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର େଷାହଳ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। ଆହସ୍ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯଥାଥର୍

ଜୀବନଯାପନକ କରୁ ନ ଥିେଲ। ଆହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ
କେଲ ନାହିଁ। 2 ଆହସ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦାହରଣକୁ
ଅନୁସରଣ କେଲ। େସ ବାଲ୍େଦବତାର ପୂଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ମାନ
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 3 ଆହସ୍ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକାେର ସୁଗନି୍ଧଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇେଲ। େସ ନଜି ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। େସହ ିେଦଶେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ େଯଉଁସବୁ
ଭୟଙ୍କର ପାପ କରୁଥିେଲ, େସ ମଧ୍ୟ େସହସିବୁ କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ େସଠାରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। 4 ଆହସ୍
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ
ଓ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ।

5 ଆହସ୍ ପାପ କେଲ, େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅରାମର
ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହସଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଅରାମର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟଦଳ ଆହସଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ଯିହୁଦାର ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରି େନେଲ। ଅରାମର ରାଜା େସହ ିବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଦେମ୍ମଶକ ନଗରକୁ
େନଇଗେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େପକହଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ଆହସଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। 6 େପକହଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରମଲୟି। େପକହ ଓ
ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ େଗାଟଏି ଦନିେର ଯିହୁଦାର 120,000 ଜଣ ସାହସୀ
େସୖନକିଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େପକହ ଯିହୁଦାର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନୁଥିେଲ, େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ମାନେିଲ ନାହିଁ। 7 ସଖିି୍ର
ଇଫ୍ର ୟିମର ଜେଣ ସାହସୀ େସୖନକି ଥିେଲ। ସଖିି୍ର ଆହସଙ୍କ ପୁତ୍ର
ମାେସୟଙୁ୍କ, ରାଜପ୍ରାସାଦର ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା ଅସି୍ରକାମଙୁ୍କ ଏବଂ
ଇଲ୍କାନା (ଯିଏ କି ରାଜାଙ୍କ ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ଥାନେର ଥିବା ଅଧିକାରୀ) ଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କେଲ।

8 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଯିହୁଦାେର ବାସ କରୁଥିବା େସମାନଙ୍କର
ନଜି ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200,000 େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ।
େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାରୁ ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ
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ଲୁଟ ିେନେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସହ ିବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଓ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି
ଶମରିୟାକୁ େନଇଗେଲ। 9 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ। ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଓେବଦ୍।
ଓେବଦ୍ ଶମରିୟାକୁ େଫରି ଆସଥିିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
େଭଟେିଲ। ଓେବଦ୍ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନଥିିେଲ, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ, କାରଣ େସ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧ କରିଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦଯର୍୍ୟ ଭାବେର ହତ୍ୟା ଓ ଦଣ୍ଡତି କରିଅଛ। 10

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର କ୍ର ୀତଦାସରୂେପ
ରଖିବା ନମିେନ୍ତ େଯାଜନା କରିଅଛ। ଏହା କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଅଛ। 11

ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର କଥା ଶୁଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତା ଓ
ଭଗ୍ନୀମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣଅିଛ, େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଦଅି। ଏହପିରି
କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧ
କରିଛନି୍ତ।”

12 ଏହା ପେର ଇଫ୍ର ୟିମର େକେତକ େନତା େଦଖିେଲ େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଗହୃକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେଲ। େସହି
େନତାମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। େସହ ିେନତାମାେନ
ଥିେଲ ଯିେହାହାନନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅସରିୟ, ମଶିେଲାେମାତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର େବରିଖିୟ,
ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯହଷିି୍କୟ ଓ ହଦ୍ଲୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମାସା। 13 େସହି
େନତାମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିହୁଦାର ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ
ଏଠାକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କରିବ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରାଇବ। ତାହା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଓ େଦାଷକୁ ଆହୁରି ଗରୁୁତ୍ୱ  କରିେଦବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧ କରିେବ।”

14 େତଣୁ େସହ ିେସୖନକିମାେନ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି େସହ ିେନତାମାନଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ
େଦେଲ। 15 େସହ ିେନତାମାେନ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। େସହ ିଗ୍ଭରିଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଲୁଟି
େନଇଥିବା ବସ୍ତୁସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେଲ ଓ ନଗ୍ନଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର
େନଇ େଦେଲ। େସହ ିେନତାମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଜାତା ମଧ୍ୟ
େଦେଲ। େସମାେନ ଯିହୁଦାର ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ
େଦେଲ। େସମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଶରୀରେର େତଲ ମାଲସି୍ କେଲ।
ଏହା ପେର ଇଫ୍ର ୟିମର େସହ ିେନତାମାେନ ଦୁବର୍ଳ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଗଧ
ଉପେର ବସାଇେଲ ଓ ଯିରୀେହାେର ଥିବା େସମାନଙ୍କ ଗହୃ ଓ ପରିବାରକୁ
େସମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। ଯିରୀେହାକୁ ‘ଖଜୁ୍ଜର୍ରୀବୃକ୍ଷର ନଗର’ େବାଲି
କୁହାଯାଉ ଥିଲା। ଏହା ପେର େସହ ିଗ୍ଭରିଜଣ େନତା ଶମରିୟାକୁ
େଫରିଗେଲ।

16 େସହ ିସମୟେର, ଇେଦାମର େଲାକମାେନ ଆଉଥେର ଆସେିଲ ଓ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। ଇେଦାମୀୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଧରିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ। େତଣୁ ରାଜା ଆହସ୍,
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିେଲ। 18 ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ
ଯିହୁଦାର ମାଳଭୂମିେର ଓ ଦକି୍ଷଣେର ଥିବା ସହରଗଡୁ଼କି ଉପେର ମଧ୍ୟ
ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ େବୖଥ୍-େଶମଶ୍, ଅୟାେଲାନ୍,
ଗେଦେରାତ୍, େସାେଖା, ତମି୍ନା ଓ ଗିମ୍େସା ସହରଗଡୁ଼କୁି ଅଧିକାର କରି
େନେଲ। େସମାେନ େସାସ, ତମି୍ନା ଓ ଗିମତ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କୁି
ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କେଲ। ଏହା ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସହି
ସହରଗଡୁ଼କିେର ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାକୁ କଷ୍ଟ
କେଲ, କାରଣ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହସ୍ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ
କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିଥିେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ
ଥିେଲ। 20 ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ତଲି୍ଗତ-ପିଲ୍େନଷର ଆସେିଲ ଓ ଆହସ୍
ରାଜାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବେତ୍ତର୍ କଷ୍ଟ େଦେଲ। 21 ଆହସ୍

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ, ରାଜାଙ୍କ ଗହୃରୁ ଓ ମାନ୍ୟଗଣଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିମୂଲ୍ୟବାନ୍
ସାମଗ୍ରୀ େନେଲ। ଆହସ୍ େସହ ିସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ େଦେଲ।
କିନୁ୍ତ େସ ଆହସଙୁ୍କ କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ।

22 ରାଜା ଆହସଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟେର, େସ ଆହୁରି ପାପ କେଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହେଲ। 23 ଦେମ୍ମଶକ େଲାକମାେନ
େଯଉଁ େଦବତାର ପୂଜା କରୁଥିେଲ, େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଦେମ୍ମଶକୀୟ େଲାକମାେନ ଆହସଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ, େତଣୁ
େସ ମେନ ମେନ ଭାବେିଲ, “ଅରାମର େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଦବତାର
ପୂଜା କରନି୍ତ , େସ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। େତଣୁ ଯଦ ିମୁଁ େସହି
େଦବତାମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ,ି େତେବ ହୁଏତ
େସମାେନ େମାେତ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିନି୍ତ।” ଆହସ୍ େସହି
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ନେିଜ ପାପ କେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ କରାଇେଲ।

24 ଆହସ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ େନେଲ ଓ ତାହାକୁ
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ଏହା ପେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର
ଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। େସ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ
େସଗଡୁ଼କୁି ଯିରୁଶାଲମର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ସ୍ଥାପନ କେଲ। 25 ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ
ସହରେର ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜଳାଇବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆହସ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଆହସଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ, େସ
ତାଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କେଲ।

26 ଆହସ୍ ଅନ୍ୟ େଯ ସମସ୍ତ କମର୍ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ ଆରମ୍ଭରୁ
େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ “ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକେର”
େଲଖାଯାଇଅଛ।ି 27 ଆହସ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େଲାକମାେନ ଆହସଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମ ନଗରେର କବର େଦେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆହସଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନେର କବର େଦେଲ ନାହିଁ। ହଜିକିୟ
ଆହସଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ ହଜିକିୟ ଆହସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ

ହଜିକିୟ ରାଜା େହବା ସମୟେର ପଚଶି୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଅଣତରିିଶ୍ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅବଜିା। ଅବଜିା

ଜିଖରିୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ
କେଲ। େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ।

3 ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ମରାମତ ିକେଲ। ହଜିକିୟ
ମନି୍ଦରକୁ ପୁନବର୍ାର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କେଲ। େସ ରାଜା େହବାର ପ୍ରଥମ ବଷର୍ର
ପ୍ରଥମ ମାସେର ହିଁ ଏହା କେଲ। 4 ହଜିକିୟ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଏକ ସଭାେର ସମ୍ମିଳିତ କରାଇେଲ। ମନି୍ଦରର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ସଭା କେଲ। 5 ହଜିକିୟ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େଲବୀୟମାେନ, େମା’ କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େସବା କରିବା ପାଇଁ
ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ କର। ଅପବତି୍ର ବସ୍ତୁକୁ ମନି୍ଦରରୁ ବାହାର କରିନଅି। 6

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ମନ୍ଦ େବାଲ ିବେିବଚନା କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟକୁ େସମାେନ କେଲ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅବମାନନା କେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଛ
କେଲ। 7 େସମାେନ ମନି୍ଦର ଅଳିନ୍ଦର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ ଓ
ପ୍ରଦୀପର ଶିଖା ଲଭିାଇ େଦେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜଳାଇବା ଓ େନୖେବଦ୍ୟ େହାମବଳି ଉପହାର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। 8 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦା ଓ
ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି କେଲ। ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଘଟାଇେଲ, ତାହା େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ
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େଦଖିେଲ, େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଓ ହତଚକିତ େହାଇପଡ଼େିଲ।
େସହ ିଅନ୍ୟ େଦଶମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଘୃଣା ଓ ଲଜ୍ଜ ାେର
ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖୁଅଛ।
9 ଆଉ େସଥି ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଯୁଦ୍ଧେର ନହିତ
େହେଲ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ବନ୍ଦୀରୂେପ ନଆିଗେଲ।
10 େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ହଜିକିୟ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସହତି ଏକ ନୟିମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛ।ି େତେବ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆଉ େକ୍ର ାଧ କରିେବ ନାହିଁ। 11 େତଣୁ େହ େମାର ପୁତ୍ରଗଣ,
ଆଉ ପରିଚଯର୍୍ୟା କର ନାହିଁ କି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଓ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ
ଜଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ।”

12 େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ,
େସମାନଙ୍କର ତାଲକିା ଏହ:ି

କହାତ୍ ବଂଶର ଅମାସୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାହତ୍ ଓ ଅସରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ
ଥିେଲ।
ମରାରି ବଂଶଧରର ଅବ୍ଦଙି୍କ ପୁତ୍ର କୀଶ୍ ଓ ଯିେହାଲେିଲଲଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅସରିୟ ଥିେଲ।
େଗେଶର୍ାନ ବଂଶଧରରୁ ସମି୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ଓ େଯାୟାହଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଏଦନ୍ ଥିେଲ।
ଇଲଶିାଫନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରିୟ ଓ ମତ୍ତନୟି ଥିେଲ।
େହମନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲ୍ ଓ ଶିମିୟି ଥିେଲ।
ଯିଦୂଥୂନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିମି୍ର ଓ ଯିୟୂେୟଲ ଥିେଲ।
ଆସଫ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶମୟିୟ ଓ ଉଷିେୟଲ ଥିେଲ।
15 ଏହା ପେର ଏହ ିେଲବୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର

କେଲ ଓ ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
େସମାେନ ରାଜାଙ୍କର ଆେଦଶ ମାନେିଲ, ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଆସଥିିଲା। 16 ଯାଜକମାେନ ମନି୍ଦରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର େଯେତ ଅପବତି୍ର ବସ୍ତୁ
ପାଇେଲ, ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। େସମାେନ େସହ ିଅପବତି୍ର
ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ। ଏହା ପେର
େଲବୀୟମାେନ ଅପବତି୍ର ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ବାହାର କରି କିେଦ୍ର ାଣ ଉପତ୍ୟକାକୁ
େନଇଗେଲ। 17 ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର େଲବୀୟମାେନ ପବତି୍ର
େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। ମାସର
ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର, େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସେିଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ପବତି୍ରରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ଆହୁରି ଆଠ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କେଲ। େସମାେନ ପ୍ରଥମ
ମାସର େଷାହଳତମ ଦନିେର ତାହା ସମାପ୍ତ କେଲ।

18 ଏହା ପେର େସମାେନ ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ।
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ରାଜା ହଜିକିୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମଗ୍ର ମନି୍ଦର, ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ମନି୍ଦରସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ବଷିୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଅଛୁ। ଧାଡ଼ଧିାଡ଼ ିଦଶର୍ନୀୟ େରାଟୀ ରଖାଯିବାର
େମଜ ଓ େମଜେର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିଷ୍କାର କରିଅଛୁ।
19 ଆହସ୍ ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ
କେଲ। େସ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଅେନକ ସାମଗ୍ରୀକୁ େଫାପାଡ଼ି
େଦଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହସିବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନରୂିପିତ କରିଅଛୁ ଓ
େସଗଡୁ଼କୁି ବେିଶଷ ବ୍ୟବହାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ। େସଗଡୁ଼କି
ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦରି ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି”

20 ରାଜା ହଜିକିୟ ପରବତ୍ତର୍ୀ ଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ନଗରର
ପଦାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ। 21

େସମାେନ ସାତ େଗାଟ ିବଳଦ, ସାେତାଟ ିେମଷ, ସାେତାଟ ିେମଷଶାବକ ଓ
ସାେତାଟ ିେବାଦା ଆଣେିଲ। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଓ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳିସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହବାକୁ ଥିଲା।

ରାଜା ହଜିକିୟ ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର େସହ ିପଶୁଗଡୁ଼କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 22 େତଣୁ
ଯାଜକମାେନ ବଳଦମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଓ ରକ୍ତକୁ ରଖିେଲ। ଆଉ
େସମାେନ େସହ ିବଳଦର ରକ୍ତକୁ େବଦ ିଉପେର ସଞି୍ଚେିଲ। ଏହା ପେର
ଯାଜକମାେନ େମଷମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ ଓ େମଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ସଞି୍ଚନ କେଲ। 23 ଏହା ପେର ଯାଜକମାେନ ଛାଗଗଡୁ଼କୁି
ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣେିଲ ଓ େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ େହେଲ। ଏହି
ଛାଗଗଡୁ଼କି ପାପାଥର୍କ ବଳି ଥିଲା। ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ
ଛାଗମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର ରଖିେଲ ଓ ଛାଗଗଡୁ଼କୁି ବଧ କେଲ।
ଛାଗମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କରି ଯାଜକମାେନ
ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଏହପିରି
କେଲ। ରାଜା କହେିଲ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େହାମବଳି ଉପହାର ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଏକତ୍ର ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍।

25 ଦାଉଦ, ରାଜାଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଗାଦ୍ ଓ ନାଥନ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ, ରାଜା ହଜିକିୟ େସହ ିପ୍ରକାେର
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଝାଞ୍ଜ, ବୀଣା ଓ ସାରଙ୍ଗ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
ଅବସ୍ଥାପିତ କେଲ। ଏହ ିଆେଦଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମେର ଆସଥିିଲା। 26 େତଣୁ େଲବୀୟମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରସବୁ ସହତି ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ଠିଆ େହେଲ ଓ
ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କର ତୂରୀ ସହତି ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ଠିଆ େହେଲ।
27 ଏହା ପେର ହଜିକିୟ େବଦ ିଉପେର ବଳିଦାନ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େହାମବଳି ଉପହାରର ଉତ୍ସଗର୍ େଯେତେବେଳ
ଆରମ୍ଭ େହଲା, େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ
ଆରମ୍ଭ େହଲା। ତୂରୀ ବଜାଗଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
ସବୁ ବଜାଗଲା। 28 େହାମବଳି ଉପହାରର ଉତ୍ସଗର୍ୀକରଣ େଶଷ ନ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନତା ନତ ମସ୍ତକ େହେଲ, ଗାୟକମାେନ ଗୀତ
ଗାନ କେଲ ଓ ତୂରୀବାଦ୍ୟକାରୀମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ।

29 ଉତ୍ସଗର୍ କାଯର୍୍ୟ େଶଷ େହବାପେର, ରାଜା ହଜିକିୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି
ସମସ୍ତ ଜନତା ନତମସ୍ତକ େହେଲ ଓ ଉପାସନା କେଲ। 30 ରାଜା
ହଜିକିୟ ଓ ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େସମାେନ ଦାଉଦ
ଓ ଆସଫ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ରଚତି ସଙ୍ଗୀତମାନ ଗାନ କେଲ। େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ ଓ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ନତମସ୍ତକ େହେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ। 31 ହଜିକିୟ
କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ କରିଅଛ। ନକିଟକୁ ଆସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ
ବଳିଦାନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦର ଉପହାରସବୁ ଆଣ।” ଏହା ପେର େଲାକମାେନ
ବଳିଦାନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦର ଉପହାର ସବୁ ଆଣେିଲ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ
ଗ୍ଭହିଁଲା, େସ େହାମବଳି ଉପହାରସବୁ ଆଣଲିା। 32 ସମ୍ମିଳିତ ଜନତା
ଏହପିରି ଭାବେର େହାମବଳି ଉପହାର ସବୁ ଆଣେିଲ: ସତୁରି ବଳଦ,
100 େଗାଟ ିେମଷ ଓ 200 େଗାଟ ିେମଷଶାବକ। ଏହସିବୁ ପଶୁକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଗଲା।
33 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େନୖେବଦ୍ୟ ଥିଲା 600ଟ ିଷଣ୍ଢ ଓ
3000 େମଷ ଓ ଛାଗ। 34 କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ପଶୁଙୁ୍କ କାଟ ିଓ ଚମଡ଼ା
ପରିଷ୍କାର କରି େହାମବଳି େନୖେବଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଯେଥଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଓ
େଲବୀୟମାେନ କାଯର୍୍ୟ େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଯାଜକମାେନ ପବତି୍ର
େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଚତନ ଥିେଲ। େସମାେନ
ଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେଚତନ ଥିେଲ। 35 େସଠାେର ଅେନକ
େହାମବଳି େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଚବ୍ବର୍ୀର ଉତ୍ସଗର୍ ଓ
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େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଗଲା। ଏହପିରି ଭାବେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ ଆଉଥେର ଆରମ୍ଭ େହଲା। 36 ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ,
େସଥିନମିେନ୍ତ ହଜିକିୟ ଓ େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ। ଆଉ
େସ ତାହା ଏେତ ଶୀଘ୍ର କେଲ, େଯ େସଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଆନନି୍ଦତ
ଥିେଲ।

ହଜିକିୟ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେଲ

ରାଜା ହଜିକିୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସବୁ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାମାନ େପ୍ରରଣ କେଲ। େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ
ମନଃଶିର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରମାନ େଲଖିେଲ।

ହଜିକିୟ େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ
ଆସବିା ନମିେନ୍ତ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ ଜଣାଇେଲ, େଯପରି େସମାେନ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରି
ପାରିେବ। 2 ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳିବା ନମିେନ୍ତ ରାଜା
ହଜିକିୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ
ସହ ଏକମତ େହେଲ। 3 େସମାେନ ନୟିମିତ ସମୟେର ନସି୍ତାରପବର୍ର
ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ପବତି୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଯେଥଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରି ନ ଥିେଲ। ଆଉ
େଗାଟଏି କାରଣ ଥିଲା, େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହାଇ ନ
ଥିେଲ। 4 ଏହ ିଚୁକି୍ତ ରାଜା ହଜିକିୟ ଓ ସମଗ୍ର ଜନତାଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲା।
5 େତଣୁ େସମାେନ େବର୍େଶବା ସହରଠାରୁ ଦାନ୍ ସହର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର ଏହା େଘାଷଣା କେଲ। େସମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସବିାକୁ କହେିଲ। େମାଶାଙ୍କ ଦତ୍ତ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମେର େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଭାେବ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ
କୁହାଯାଇଅଛ,ି େସ ପ୍ରକାର ଭାେବ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ
ଅେନକ ବଷର୍ ଧରି ପାଳନ କରି ନ ଥିେଲ। 6 େତଣୁ ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାେନ
ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ର େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗେଲ।
େସହ ିପତ୍ରେର ଏହପିରି େଲଖାଥିଲା।
“ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନଥିିେଲ, ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ। େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବତି ଅଛ ଓ ଅଶୂର ରାଜାର କବଳରୁ ଖସି
ଆସଛି, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସବି। 7

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତାଗଣଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ
କେଲ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ। 8 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଦାମି୍ଭକ ହୁଅ
ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଇଚୁ୍ଛକ ହୃଦୟର ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅ। େସହି
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଚରିଦନି ନମିେନ୍ତ
ପବତି୍ର କରିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କର।
େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ। 9 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାନବି, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତଗିଣ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
େନଇଯାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ପାଇେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଏହ ିେଦଶକୁ େଫରି ଆସେିବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟନି୍ତ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି, େତେବ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିଯିେବ ନାହିଁ।”

10 ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସହରକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ସବୂଲୂନର ଅଞ୍ଚଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ
େଲାକମାେନ ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଓ ବଦି୍ରୂ ପ କେଲ। 11

କିନୁ୍ତ ଆେଶର୍, ମନଃଶି ଓ ସବୂଲୂନର େକେତକ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର

କେଲ ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। 12 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦାେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କଲା, େଯପରି େସମାେନ
ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହାଇପାରନି୍ତ। ଏହ ିପ୍ରକାେର,
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ େହେଲ।

13 ଅେନକ େଲାକ ତାଡ଼ୀଶୂନ୍ୟ େରାଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆସ ିଯିରୁଶାଲମେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର ଏକତ୍ର େହେଲ। ତାହା ଏକ ଅତି
ବୃହତ୍ ଜନତାର ଭଡି଼ ଥିଲା। 14 େସହ ିେଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର
ଥିବା ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିସବୁ ନଃିେଶଷ କରିେଦେଲ। ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ, େସମାେନ ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଗନି୍ଧଧୂପର େବଦ ିନଷ୍ଟ
କରିେଦେଲ। େସମାେନ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କୁି କିେଦ୍ର ାଣ ଉପତ୍ୟକାେର
ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ। 15 ଏହା ପେର େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶତମ
ଦନିେର ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଷଶାବକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଯାଜକମାେନ ଓ
େଲବୀୟମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ। େସମାେନ ପବତି୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ
େହାମବଳି ଉପହାର ଆଣେିଲ। 16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମେର େଯଉଁ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ େସହି
ପ୍ରକାେର େସମାନଙ୍କର ନୟିମିତ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କେଲ। େଲବୀୟମାେନ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ତ େଦେଲ। ତା’ପେର ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ରକ୍ତକୁ ସଞି୍ଚନ କେଲ। 17 ଦଳେର ଅେନକ େଲାକ ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ
ପବତି୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ଥିେଲ, େତଣୁ
େସମାନଙୁ୍କ ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଷଶାବକକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଗଲା
ନାହିଁ। େତଣୁ ପରିଷ୍କତୃ େହାଇ ନ ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତର ନମିେନ୍ତ
େଲବୀୟମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଷଶାବକଗଡୁ଼କୁି ହତ୍ୟା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ
େନେଲ। େଲବୀୟମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷଶାବକକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପବତି୍ର କେଲ।

18 ଇଫ୍ର ୟିମ, ମନଃଶି, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନର ଅେନକ େଲାକ
ନଜିକୁ ଯଥାଥର୍ରୂେପ ନସି୍ତାରପବର୍ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ
ନସି୍ତାରପବର୍କୁ ଯଥାଥର୍ରୂେପ େଯପରି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମେର
କୁହାଯାଇଥିଲା, େସହପିରି ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ହଜିକିୟ େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ହଜିକିୟ ଏହ ିପ୍ରକାେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟ। ଏହି
େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଯଥାଥର୍ ରୂେପ ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା କରିବାକୁ
ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମାନୁଯାୟୀ ନଜିକୁ ପରିଷ୍କତୃ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଦୟାକରି କରୁଣା ପ୍ରଦଶର୍ନ କର ଓ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମା କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଯାହାଙୁ୍କ ମାନଥିିେଲ ତୁେମ୍ଭ େସହି
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।” 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କେଲ। 21 ଯିରୁଶାଲମେର ଇସ୍ରାଏଲର
ସନ୍ତାନମାେନ ତାଡ଼ୀଶୂନ୍ୟ ପାଉଁେରାଟୀର ପବର୍ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାଳନ
କେଲ। େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ। େଲବୀୟ ଓ ଯାଜକମାେନ
ପ୍ରତଦିନି େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ।
22 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ କିପରି କରିବାକୁ େହବ, ଏହା େଯଉଁ
େଲବୀୟମାେନ ଜାଣଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ରାଜା ହଜିକିୟ ଉତ୍ସାହତି କେଲ।
େଲାକମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେଲ ଓ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କେଲ।

23 ସବୁ େଲାକମାେନ ଆଉ ଅଧିକ ସାତ ଦନି ରହବିା ନମିେନ୍ତ ସମ୍ମତ
େହେଲ। େସମାେନ ଆହୁରି ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। 24 ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ ସମ୍ମିଳିତ
ଜନତାକୁ 1000 ବଳଦ ଓ 7000 େମଷକୁ ହତ୍ୟାକରି େଭାଜନ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ। େନତାମାେନ ସମ୍ମିଳିତ ଜନତାକୁ 1000 ବଳଦ ଓ
10,000 େମଷ େଦେଲ। ଅେନକ ଯାଜକମାେନ ପବତି୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 25 ଯିହୁଦାର ସମ୍ମିଳିତ ଜନତା,
ଯାଜକଗଣ ଓ େଲବୀୟ ସମେସ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ମିଳିତ ଜନତା ଓ
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ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଓ ଯିହୁଦାେର ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଆନନି୍ଦତ ଥିେଲ। 26 େତଣୁ ଯିରୁଶାଲମେର ମହାଆନନ୍ଦ େହଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କ ସମୟେର ଏପରି ଆନନ୍ଦ
ଉତ୍ସବ େହାଇଥିଲା, ଆଉ େକେବ େହଁ େହାଇ ନ ଥିଲା। 27 ଯାଜକମାେନ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ଉଠି ଛଡି଼ା େହେଲ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣେିଲ, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ଗହୃ ସ୍ୱଗର୍େର
ପହଞ୍ଚଲିା।

ରାଜା ହଜିକିୟ ଉନ୍ନତମିୂଳକ କାଯର୍୍ୟ କେଲ

ନସି୍ତାରପବର୍ର ଉତ୍ସବ େଶଷ େହଲା। ନସି୍ତାରପବର୍ ନମିେନ୍ତ
ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର
ସହରଗଡୁ଼କୁ େଫରିଗେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ େସହି

ସହରଗଡୁ଼କିେର ଥିବା ପଥରର ମୂତ୍ତିର୍କୁ ଭାଙି୍ଗ ଧୂଳିସାତ୍ କେଲ। େସହି
ପଥର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ
େହଉଥିଲା। େସହ ିେଲାକମାେନ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ କାଟି
ପକାଇେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନେର ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଓ
ଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରିେଦେଲ। େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ୍ ଓ ମନଃଶିର
ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ। ଭଣ୍ଡ େଦବତାର ପୂଜା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ବନିଷ୍ଟ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାେନ ଏହପିରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ଏହା ପେର ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ସହର ଓ ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ।

2 ରାଜା ହଜିକିୟ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ
ଦଳ ଅନୁସାେର ସଂଗଠିତ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଳର ନଜିସ୍ୱ ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ
ରହଥିିଲା। େତଣୁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ପୁନବର୍ାର େହାମବଳି
ଉପହାର ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ଆଉ
ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ମନି୍ଦରେର େସବାକାଯର୍୍ୟ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର
ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା କାଯର୍୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଥିଲା।
3 ହଜିକିୟ ତାଙ୍କର ନଜିର ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟରୁ େକେତାଟକୁି େହାମବଳି
ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ େଦେଲ। ଏହସିବୁ ପଶୁଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରତଦିନି
ସକାେଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େହାମବଳି ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଥିଲା। ଏହ ିପଶୁଗଡୁ଼କୁି ବଶି୍ରାମର ବେିଶଷ ଦନି, ଅମାବାସ୍ୟା
ଉତ୍ସବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେିଶଷ ସଭାମାନଙ୍କେର ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଉଥିଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମେର େଯଉଁପରି େଲଖାଯାଉଥିଲା, ଏହା
େସହପିରି କରାଯାଉଥିଲା।

4 ହଜିକିୟ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ଶସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ
େଦେଲ, େଯଉଁଥିପାଇଁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମାନୁଯାୟୀ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାେର େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ଅତବିାହତି କରି ପାରିେବ।
5 େଦଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର େଲାକମାେନ ଏହ ିଆେଦଶ ଶୁଣେିଲ। ଅତଏବ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅମଳ େହାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ,
ଅଙୁ୍ଗର ରସ, େତୖଳ, ମହୁ, ଓ େସମାନଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର େହଉଥିବା ସମସ୍ତ
ଫସଲର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ େଦେଲ। େସମାେନ େସହ ିସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କିର
ଦଶମାଂଶ ଆଣେିଲ, େଯଉଁଗଡୁ଼କି ଯେଥଷ୍ଟ ଭାବେର େଯାଗାଇେଲ। 6

ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଓ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗରେର
ବାସ କରୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଓ େମଷପଲର ମଧ୍ୟ ଦଶମାଂଶ
ଆଣେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ପବତି୍ର ଜିନଷିର ଏକ ଦଶମାଂଶ
ଆଣେିଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ
ଗଦାକରି ରଖିେଲ।

7 େଲାକମାେନ େସହ ିସାମଗ୍ରୀଗଡୁ଼କୁି ତୃତୀୟ ମାସ େର ଆଣବିାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସମାେନ େସହ ିବସ୍ତୁସବୁ ସପ୍ତମ ମାସ େର ସଂଗ୍ରହ କରି
ରଖିବା େଶଷ କେଲ। 8 େଯେତେବେଳ ହଜିକିୟ ଓ େନତାମାେନ

ଆସେିଲ, େସମାେନ େସହ ିସଂଗହୃୀତ ବସ୍ତୁ ସବୁର ସ୍ତୁପସବୁ େଦଖିବାକୁ
ପାଇେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର େଲାକ, ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ।

9 ଏହା ପେର ହଜିକିୟ, ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ତୁପୀକୃତ
ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିେଲ। 10 ସାେଦାକ୍ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟଯାଜକ
ଅସରିୟ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ େଯଉଁ ସମୟଠାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଉପହାରସବୁ ଆଣବିା ଆରମ୍ଭ କେଲ, େସହ ିସମୟଠାରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରି ସାରିଲୁଣ ିଓ
ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ବଳି ପଡ଼ଅିଛ!ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଛନି୍ତ। େସଥିନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏେତ ଖାଦ୍ୟ ବଳିପଡ଼ଡ଼ୁଅଛ।ି”

11 ଏହା ପେର ହଜିକିୟ, ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ
ଭଣ୍ଡାରଘର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହେିଲ। େତଣୁ ଏହପିରି କରାଗଲା।
12 ଏହା ପେର ଯାଜକମାେନ େନୖେବଦ୍ୟ, ଦଶମାଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବସ୍ତୁସବୁ ଆଣେିଲ, େଯଉଁଗଡୁ଼କି େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଦଆିଯିବା ନମିେନ୍ତ
ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ ଥିଲା, େସହ ିସମସ୍ତ ସଂଗହୃୀତ ବସ୍ତୁ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାର
ଘରମାନଙ୍କେର ରଖାଗଲା। େଲବୀୟ କନାନୟି େସହ ିସମସ୍ତ ସଂଗହୃୀତ
ବସ୍ତୁର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ, ଶିମିୟି ଦି୍ୱ ତୀୟେର ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ।
ଶିମିୟି କନାନୟିଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଥିେଲ। 13 କନାନୟି ଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଶିମିୟି
ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ଥିେଲ: ଯିହୀେୟଲ୍, ଅସସୟି, ନହତ୍,
ଅସାେହଲ୍, ଯିେରେମାତ୍, େଯାଷାବଦ୍, ଇଲୀେୟଲ, ଯିଷ୍ମଖିୟ, ମାହତ୍ ଓ
ବନାୟ। ରାଜା ହଜିକିୟ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା
ପଦାଧିକାରୀ ଅସରିୟ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ।

14 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଲାକମାେନ ମୁକ୍ତ ଭାବେର େଯଉଁ
େନୖେବଦ୍ୟ େଦଉଥିେଲ, େକାରି ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। ସଦପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦତ୍ତ, ସଂଗହୃୀତ ଦାନଗଡୁ଼କୁି ବତିରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ  ତାଙ୍କର
ଥିଲା। ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଥିବା
ଉପହାରଗଡୁ଼କୁି ବତିରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। େକାରି
ପୂବର୍ଦଗିେର ଥିବା ଦ୍ୱ ାରର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା
େଲବୀୟ ଯିମ୍ନା। 15 େସ ଏଦନ୍, ମିନ୍ୟାମିନ, େଯଶୂୟ, ଶମୟିୟ,
ଅମରିୟ ଓ ଶିଖନୟି େକାରିଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ,
ଯାଜକମାେନ ବାସ କରୁଥିବା ସହରଗଡୁ଼କିେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର େସବାକାଯର୍୍ୟ
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ସଂଗହୃୀତ ସାମଗ୍ରୀକୁ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ, େସମାେନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନୁ୍ତ ବା ତରୁଣ।

16 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତଗଣ େଲବୀୟ ବଂଶର ଇତହିାସେର ନାମ େଲଖାଥିବା
ତରିିଶ୍ ବଷର୍ୀୟଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଂଗହୃୀତ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି
େଦଉଥିେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟହ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଦଳେର େଲବୀୟମାନଙ୍କର େସମାନଙ୍କର ନଜି ଦାୟିତ୍ୱ  ରହଥିିଲା। 17

ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସଂଗହୃୀତ ବସ୍ତୁର ଅଂଶ ଦଆିଯାଉ ଥିଲା।
ଏହସିବୁ ବଭିନି୍ନ  ବଂଶରୁ, େଯଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ବଂଶ ଇତହିାସେର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ
େହାଇଛନି୍ତ , ତହିଁନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଥିଲା। େକାଡ଼ଏି ବୟସ୍କ ଓ ତତୁଦ୍ଧ୍ୱ ର୍
ବୟସର େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସଂଗହୃୀତ ଅଂଶ ପାଉଥିେଲ। ଏହା
େସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ  ଓ େସମାନଙ୍କର ଦଳନୁଯାୟୀ ନରୂିପଣ
କରାଯାଉଥିଲା। 18 େଲବୀୟ ଶିଶୁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି
ସଂଗହୃୀତ ବସ୍ତୁର ଅଂଶ ଲାଭ କରୁଥିେଲ। େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ବଂଶର
ଇତହିାସେର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହପିରି
କରାଯାଉ ଥିଲା। କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ସବର୍ଦା େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ନଜିକୁ ପବତି୍ର ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିେଲ।

19 େଲବୀୟମାେନ େଯଉଁ ସହରେର ବାସ କରୁଥିେଲ, ତାହା ନକିଟେର
ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧର େକେତଜଣ ଯାଜକଙ୍କର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ
ହାେରାଣଙ୍କର େକେତଜଣ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କେର ବାସ
କରୁଥିେଲ। ହାେରାଣଙ୍କର ଏହ ିବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ସଂଗହୃୀତ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ ଅଂଶ
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େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ସହରର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନାମ
ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ କରାଯାଉ ଥିଲା। େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶର ଇତହିାସେର
ନାମ ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ସଂଗହୃୀତ ଦ୍ର ବ୍ୟର
ଅଂଶ ଲାଭ କରୁଥିେଲ।

20 ଅତଏବ ରାଜା ହଜିକିୟ ଯିହୁଦାେର ଏହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ
କେଲ। େସ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍
କମର୍ କେଲ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। 21 େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟ େସ ଆରମ୍ଭ
କେଲ, ଯଥା: ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମ ଓ
ଆେଦଶର ବାଧ୍ୟ େହବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ
କରିବାେର େସ ସଫଳ େହେଲ। ହଜିକିୟ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାଙ୍କର
ହୃଦୟର ସହତି କେଲ।

ଅଶୂରର ରାଜା ହଜିକିୟଙୁ୍କ ହଇରାଣ କେଲ

ହଜିକିୟ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ବଶି୍ୱସ୍ତତାର ସହତି ସମାପ୍ତ
କରିବା ପେର ଏହପିରି ଘଟଲିା, ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ୍
ଯିହୁଦା େଦଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେିଲ। ସନ୍େହରୀବ୍ ଓ

ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କିର ବାହାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। େସ
େସହ ିସହରଗଡୁ଼କୁି ପରାସ୍ତ କରିବାର େଯାଜନା କରିଥିବାରୁ ଏହପିରି
କେଲ। ସନ୍େହରୀବ୍ ନଜି ନମିେନ୍ତ ଏହସିବୁ ସହର ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଥିେଲ। 2 ହଜିକିୟ ଜାଣଥିିେଲ େଯ, ସନ୍େହରୀବ୍ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଛିନି୍ତ। 3 ଏହା ପେର ହଜିକିୟ ତାଙ୍କର
ପଦାଧିକାରୀ ଓ େସନାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହେଲ। େସମାେନ
ସମସ୍ତ ନଗର ବାହାେର ଥିବା ଜଳନଝିର୍ରଗଡୁ଼କିର ଜଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଏକମତ େହେଲ। େସହ ିପଦାଧିକାରୀ ଓ େସନାଧିକାରୀମାେନ
ହଜିକିୟଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 4 ଅେନକ େଲାକ ଏକତ୍ର ଆସେିଲ ଓ
େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ପ୍ରବାହତି େହଉଥିବା ଝରଣା ଓ ନଦୀ ସବୁର ଜଳକୁ
େରାକି େଦେଲ। େସମାେନ କହେିଲ େଯ, “ଅଶୂରର ରାଜା ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଆସେିଲ େବଶୀ କିଛ ିଜଳ ପାଇବ ନାହିଁ।” 5 ହଜିକିୟ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କେଲ। େସ ତାହା ଏହ ିପ୍ରକାର କେଲ; େସ ପ୍ରାଚୀରର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। େସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଚୀରର ବାହ୍ୟ ଭାଗେର ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ
କେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରାଚୀନ ଅଂଶର ପୂବର୍କୁ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ସ୍ଥାନ
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କେଲ। େସ ଅେନକ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଢ଼ାଲମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 6

େଲାକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ  େନବା ନମିେନ୍ତ ହଜିକିୟ ଯୁଦ୍ଧର
ପଦାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ। ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ
ସ୍ଥାନେର େସ େସହ ିପଦାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ। େସ କହେିଲ, 7

“ଦୃଢ଼ ଓ ସାହସୀ ହୁଅ। ଅଶୂର ରାଜା ଅଥବା ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା ବଶିାଳ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ବଷିୟେର ଭୟ କର ନାହିଁ କିମ୍ୱା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନହିଁ। ଅଶୂରର
ରାଜାଙ୍କର ଶକି୍ତଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆହୁରି ମହାନ ଶକି୍ତ ଅଛ।ି 8

ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ ସହତି େକବଳ େଲାକମାେନ ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମିେନ୍ତ
ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।” ଏହପିରି ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି
କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ କେଲ।

9 ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳ ଲାଖୀଶ୍
ସହର ନକିଟେର ଛାଉଣ ିକେଲ, େଯପରି େସମାେନ ତାହାକୁ ଜୟ କରି
ପାରନି୍ତ। ଏହା ପେର ସନ୍େହରୀବ୍, ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ ଓ
ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାଙ୍କର
ଭୃତ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା। ହଜିକିୟ ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସବୁ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସନ୍େହରୀବ୍ଙ୍କ ଭୃତ୍ୟର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା।
10 େସମାେନ କହେିଲ, “ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ୍ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ବଷିୟେର ନଭିର୍ର କରି ଆକ୍ରମଣ ସମୟେର ସୁଦ୍ଧା
ଯିରୁଶାଲମେର ରହୁଅଛ? 11 ହଜିକିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରୁଅଛ।ି

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ; ଏଥିନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଶଳକ୍ରେମ ଯିରୁଶାଲମେର ରଖାଯାଉଅଛ।ି ହଜିକିୟ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
କେହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଶୂରର ରାଜାର
ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।” 12 ହଜିକିୟ ନେିଜ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଓ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସବୁ ବାହାର କରି େଦଲା। େସ କହଲିା, ଯିହୁଦା ଓ
ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ! ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକବଳ େଗାଟଏି ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ପୂଜା ଓ ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାକୁ ପଡ଼ବି। 13 େମାର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ
କରିଅଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣ। ଅନ୍ୟ େଦଶର େଦବତାମାେନ
େସମାନଙ୍କର ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସହି
େଦବତାମାେନ େମାେତ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା
କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 14 େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େସହ ିେଦଶଗଡୁ଼କୁି
ଧ୍ୱଂସ କେଲ। ଏପରି େକହ ିେଦବତା ନାହିଁ, ଯିଏ େମାେତ ତାହାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବାରୁ େରାକି ପାରିବ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
ଭାବୁଛ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି
ପାରିବ? 15 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୂଖର୍ ବେନଇବା ଓ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ
ହଜିକିୟଙୁ୍କ ଦଅି ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆେଦୗ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ
େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟ ବା େକୗଣସ ିେଦଶ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ବା
େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବାରୁ େମାେତ େରାକିପାରିବ, ଏହା
ଆେଦୗ ଭାବ ନାହିଁ।’”

16 ଅଶୂର ରାଜାର ଭୃତ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହଜିକିୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ କଥାସବୁ
କହେିଲ। 17 ଅଶୂରର ରାଜା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏପରି ପତ୍ରମାନ େଲଖିଲା,
ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରୁଥିଲା। ଅଶୂରର
ରାଜା େସହ ିପତ୍ରଗଡୁ଼କିେର ଏହପିରି େଲଖିଲା: “ଅନ୍ୟ େଦଶର
େଦବତାମାେନ େମାେତ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବାରୁ େରାକି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସହପି୍ରକାେର ମଧ୍ୟ ହଜିକିୟର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବାରୁ େରାକିପାରିବ ନାହିଁ।” 18 ଏହା
ପେର ଅଶୂରର ରାଜାର ଭୃତ୍ୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡ଼ାକିେଲ। େସହ ିଭୃତ୍ୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏହପିରି କେଲ। େସମାେନ
େଯପରି ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ପାରନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ
େସହସିବୁ କଥା କହେିଲ। 19 େସହ ିେସବକଗଣ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ,
େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ
ମୂତ୍ତିର୍ ଅଟନି୍ତ।

20 ରାଜା ହଜିକିୟ ଓ ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ ଏହି
ସମସ୍ୟା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍ ପ୍ରତ ିଅତ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 21 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂର ରାଜାର ଛାଉଣକୁି
ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଅଶୂରର େସୖନ୍ୟଦଳର
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ, େନତାଗଣ ଓ େସନାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େତଣୁ
ଅଶୂରର ରାଜା ନଜି ଗହୃକୁ ଓ େଦଶକୁ େଫରିଗଲା ଓ ତାହାର
େଲାକମାେନ ତା’ ନମିେନ୍ତ ଲଜ୍ଜ ା ଅନୁଭବ କେଲ। େସ ତାହାର େଦବତାର
ମନି୍ଦରକୁ ଗଲା ଓ ତା’ର ନଜିର ପୁତ୍ରମାେନ େକେତଜଣ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ତାହାକୁ ଏକ ଖଡ଼୍ଗେର ବଧ କେଲ। 22 ଏହ ିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ହଜିକିୟ ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ୍ ଓ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ସବୁ
ପ୍ରକାର ଧମକରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 23 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର େନଇ
ବହୁତ େଲାକ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ହଜିକିୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣେିଲ। ସମସ୍ତ େଦଶର
େଲାକମାେନ ହଜିକିୟଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କେଲ।

24 େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର ହଜିକିୟ ଗରୁୁତର ଭାବେର ଅସୁସ୍ଥ େହେଲ
ଓ ମରଣାପନ୍ନ  େହେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ।
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ସଦାପ୍ରଭୁ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କଥା କହେିଲ ଓ େଗାଟଏି ଚହି୍ନ େଦେଲ। 25 କିନୁ୍ତ
ହଜିକିୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଗବର୍ୀ ଥିଲା, େତଣୁ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦୟା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ନାହିଁ। ଏଥିନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ହଜିକିୟ
ଓ ଯିହୁଦା ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ କେଲ। 26 କିନୁ୍ତ
ହଜିକିୟ ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନକୁ ପରିବତ୍ତିର୍ତ କେଲ। େସମାେନ ନଜିକୁ ନମ୍ର କେଲ ଓ
ଆଉ ଗବର୍ କେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ହଜିକିୟ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ ନାହିଁ।

27 ହଜିକିୟ ଅେନକ ଧନସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କେଲ। େସ ରୂପା,
ସୁନା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣମିୁକ୍ତ ା, ମସଲା, ଢ଼ାଲ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବା
ନମିେନ୍ତ ସ୍ଥାନସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 28 େଲାକମାେନ ହଜିକିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ପଠାଉଥିେଲ, ତାହା ରଖିବା
ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରଗହୃ ସବୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଶୁପଲ ଓ େମଷପଲ
ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗହୁାଳସବୁ ଥିଲା। 29 ହଜିକିୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଗର
ନମିର୍ାଣ କେଲ ଏବଂ େସ ବହୁତ େମଷ ଓ େଗାରୁ ପଲ ପାଇେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ହଜିକିୟଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନ େଦଇଥିେଲ। 30 ହଜିକିୟ ହିଁ
ଯିରୁଶାଲମେର ଗୀେହାନ ଝରଣାର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଉତ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କେଲ ଓ େସହି
ଜଳକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ସଳଖ ଭାବେର ନମି୍ନଗାମୀ
କେଲ। ଆଉ ହଜିକିୟ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କମର୍ କେଲ, େସଥିେର ସଫଳ
େହେଲ।

31 ଥେର ବାବଲିୀୟ େନତାମାେନ ହଜିକିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ। େସହ ିବାତ୍ତର୍ାବାହକମାେନ େଦଶ
ମଧ୍ୟେର ଘଟଥିିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୂତ ଚହି୍ନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପଗ୍ଭରିେଲ। େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଆସେିଲ େସେତେବେଳ ହଜିକିୟଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ
ହଜିକିୟଙ୍କ ହୃଦୟେର ଯାହାକିଛ ିଅଛ,ି ତାହା ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
ହଜିକିୟଙୁ୍କ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ଗିେଲ।

32 ହଜିକିୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ କମର୍ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକେତ
େପ୍ରମ କେଲ, ତାହା “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ଦଶର୍ନ
ପୁସ୍ତକ ଓ “ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର” େଲଖା
ଯାଇଅଛ।ି 33 ହଜିକିୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ସହତି କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କବର େଯଉଁ ପବର୍ତ
ଉପେର ଥିଲା, େଲାକମାେନ ହଜିକିୟଙୁ୍କ େସହଠିାେର କବର େଦେଲ।
ହଜିକିୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲାପେର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା
ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଖାଇେଲ। ମନଃଶି ହଜିକିୟଙ୍କ ସ୍ଥାନେର
ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। ମନଃଶି ହଜିକିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ମନଃଶି

ମନଃଶି ଯିହୁଦାର ରାଜା େହବା ସମୟେର ବାରବଷର୍ ବୟସ୍କ
ଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ପଞ୍ଚାବନ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜା
େହାଇ ରହେିଲ। 2 େଯଉଁ ବଷିୟଗଡୁ଼କି କରିବା ଭୁଲ୍ େବାଲି

ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ, ମନଃଶି େସହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
େଦଶଗଡୁ଼କୁି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ବଳପୂବର୍କ ବାହାର କରି
େଦଇଥିେଲ, ମନଃଶି େସହ ିେଦଶବାସୀମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ଓ ପାପପୂଣ୍ଣର୍
ପଥେର ଅନୁଗମନ କେଲ। 3 ମନଃଶି ପୁନବର୍ାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ସବୁ ନମିର୍ାଣ
କେଲ, େଯଉଁଗଡୁ଼କୁି ତାଙ୍କର ପିତା ହଜିକିୟ ଭାଙି୍ଗ େଦଇଥିେଲ, ମନଃଶି
ବାଲ୍େଦବତାଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଓ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭମାନ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। େସ ତାରାଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମସ୍ତକ ଅବନତ କେଲ ଓ େସହି
ଦଳର ତାରକା ଗଡୁ଼କୁି ପୂଜା କେଲ। 4 ମନଃଶି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
ଯଜ୍ଞେବଦମିାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିମନି୍ଦର ବଷିୟେର ଏହା
କହେିଲ, “ଯିରୁଶାଲମେର ଆମ୍ଭ ନାମ ଚରିକାଳ ରହବି।” 5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ଦୁଇଟ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ମନଃଶି ସମସ୍ତ ଦଳର ତାରାଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 6 ମନଃଶି ମଧ୍ୟ ନଜି ପୁତ୍ରକୁ େବନ୍-
େହାେନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକାେର ବଳିରୂେପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। ମନଃଶି କୁହୁକ ବଦି୍ୟା,

ଭବଷି୍ୟତ କହବିା ଓ ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ କେଲ ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁବଦି୍ୟା
କେଲ। େସ ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ କମର୍କୁ କୁକମର୍ େବାଲ ିକହଥିିେଲ, ମନଃଶି େସହପିରି
ଅେନକ କମର୍ କେଲ, ଆଉ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବହୁତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କଲା। 7

ମନଃଶି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ େଦବତାର ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ତାହାକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; େସହ ିମନି୍ଦର, ଯାହା ବଷିୟେର
ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
କହଥିିେଲ, “ମୁଁ ଏହ ିଗହୃେର ଓ ଯିରୁଶାଲମେର େମାର ନାମ ସ୍ଥାପନ
କରିବ,ି ଯାହା ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମେନାନୀତ
କରିଅଛ।ି ଆଉ ଆମ୍ଭ ନାମ େସଠାେର ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ରହବି। 8

ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େସହ ିଭୂମିରୁ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛୁ। କିନୁ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଧିି ଓ ବଧିାନ ପାଳନ କରିବାକୁ
ପଡ଼ବି। ଯାହାକି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େଦଇଥିଲୁ।”

9 ମନଃଶି ଯିହୁଦାର େଲାକ ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସାହତି କେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ େଦଶର େଯଉଁ ଜାତଗିଣ ଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନ୍ଦ େହେଲ, ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିଥିେଲ।

10 ସଦାପ୍ରଭୁ ମନଃଶିଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା କହେିଲ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 11 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େସନାପତଙୁି୍କ ଆଣେିଲ, ଯିଏ କି ଅଶୂରର ରାଜାର େସବା
କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ଯିହୁଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସହି
େସନାପତମିାେନ ମନଃଶିଙୁ୍କ ଧରିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ।
େସମାେନ ତାଙ୍କ ଶରୀରେର ଆଙୁ୍କଡ଼ ିଲଗାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କ ହାତେର ପିତ୍ତଳର
ଜଞି୍ଜର ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ବାବଲି େଦଶକୁ େନଇଗେଲ।

12 ତାଙ୍କ ଉପରକୁ େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ ବପିଦ ଆସଲିା, ମନଃଶି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼େିଲ। ମନଃଶି ନଜିକୁ
ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନମ୍ର କେଲ। 13

ମନଃଶି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ମନଃଶିଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଦୟା କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ। ଏହା ପେର
ମନଃଶି ଜାଣେିଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।

14 ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଲିା ପେର, ମନଃଶି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ବାହାେର
ଏକ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଏହ ିପ୍ରାଚୀର ଉପତ୍ୟକାେର ଥିଲା ଏବଂ
ଗୀେହାନ ଝରଣାର ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ପଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ଓଫଲ ପବର୍ତର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େବଷ୍ଟନ କରି ରହଥିିଲା। େସ େସହି
ପ୍ରାଚୀରକୁ ଅତ ିଉଚ୍ଚ କେଲ। ଏହା ପେର ଯିହୁଦାର ସବୁ ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କିେର
ପଦାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କେଲ। 15 ମନଃଶି ଅଦ୍ଭୂତ େଦବତା
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ବାହାର କରିେଦେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ମୂତ୍ତିର୍କୁ ବାହାର
କରିେଦେଲ। େସ ମନି୍ଦର ଥିବା ପବର୍ତ ଓ ଯିରୁଶାଲମେର େଯଉଁସବୁ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େସଗଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରିେଦେଲ। ମନଃଶି
େସହସିବୁ େବଦକୁି ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ବାହାେର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ। 16 ଏହା
ପେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଓ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ ଗେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ ମନଃଶି ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। 17 େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର େସହ ିବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିେଲ।

18 ମନଃଶି ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କମର୍ କରିଥିେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଥିେଲ ଏବଂ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କଥା କହଥିିେଲ,
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େସହସିବୁ “ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର” ଲପିିବଦ୍ଧ େହାଇ
ରହଅିଛ।ି 19 ମନଃଶିଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ପରେମଶ୍ୱର କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା
ଶୁଣେିଲ ଓ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ, ତାହା ‘ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ
ପୁସ୍ତକେର’ େଲଖାଯାଇଅଛ।ି ମନଃଶିର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ମନ୍ଦକମର୍ ଏବଂ
େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ଯାହା େସ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭମାନ
ଏବଂ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଯାହା େସ ପୂବର୍ରୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ ଓ ସମ୍ମାନ
କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ “ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର” େଲଖାଯାଇଅଛ।ି
20 ଏହା ପେର ମନଃଶି ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ସହତି କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େଲାକମାେନ ମନଃଶିଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ନଜି
ରାଜଗହୃେର କବର େଦେଲ। ଆେମାନ୍ ମନଃଶିଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା
େହେଲ। ଆେମାନ୍ ମନଃଶିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆେମାନ୍

21 ଆେମାନ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହବା ସମୟେର ବାଇଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜା େହାଇଥିେଲ।
22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ରୂେପ ବେିବଚନା କରନି୍ତ ଆେମାନ୍
େସସବୁ କେଲ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପିତା ମନଃଶି ଯାହା କରିଥିେଲ। ଆେମାନ୍
ସମସ୍ତ େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ ଓ ପ୍ରତମିା ନମିେନ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େଯଉଁଗଡୁ଼କୁି
ତାଙ୍କର ପିତା ମନଃଶି ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। 23 ଆେମାନ୍ ତାଙ୍କର ପିତା
ମନଃଶିଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଜିକୁ ନମ୍ର କେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ଆେମାନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପ କେଲ। 24 ଆେମାନଙ୍କ
ଭୃତ୍ୟମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ। େସମାେନ ଆେମାନଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ନଜି ଗହୃେର ହତ୍ୟା କେଲ। 25 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଭୃତ୍ୟମାେନ ରାଜା
ଆେମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିଥିେଲ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। ଏହା ପେର େଲାକମାେନ େଯାଶିୟଙୁ୍କ ନୂତନ
ରାଜା ରୂେପ ମେନାନୀତ କେଲ। େଯାଶିୟ ଆେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶିୟ

େଯାଶିୟ ରାଜା େହବା ସମୟେର ଆଠ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତରିିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରାଜା େହାଇଥିେଲ। 2 େଯାଶିୟ ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। େସ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କେଲ। େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ
ପରି ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ। େଯାଶିୟ ଉତ୍ତମକମର୍ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ
େହେଲ ନାହିଁ। 3 େଯାଶିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଯାହାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ
ବଷର୍େର ଅନୁସରଣ କରିଥିେଲ। େଯାଶିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର େସ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଥିେଲ। େଯାଶିୟଙ୍କ
ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍େର େସ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ,
ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭ, େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଓ ଢ଼ାଞ୍ଚାେର ଢ଼ଳା ମୂତ୍ତିର୍ସବୁକୁ ବନିଷ୍ଟ
କେଲ। 4 େଲାକମାେନ ବାଲ୍େଦବତାର ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ।
େସମାେନ େଯାଶିୟଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ଏହା କେଲ। ଏହା ପେର େଯାଶିୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଉଚ୍ଚ ସୁଗନି୍ଧଧୂପର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ। େସ େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ସବୁ ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ମୂତ୍ତିର୍ସବୁ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ। େସ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ଧୂଳିେର ପରିଣତ କରିେଦେଲ।
ଏହା ପେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ସମ୍ମୁଖେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିଥିେଲ, େଯାଶିୟ େସମାନଙ୍କ କବର ଉପେର େସହ ିଗଣୁ୍ଡକୁ ସଞି୍ଚେିଲ।
5 େଯାଶିୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନଜି ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସମାନଙ୍କର ହାଡ଼କୁ
ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େଯାଶିୟ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ପବତି୍ର
କେଲ। 6 େଯାଶିୟ, ମନଃଶି, ଇଫ୍ର ୟିମ୍, ଶିମିେୟାନ ଓ ନପ୍ତାଲ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସହରେର ଏହପିରି କେଲ। େସ େସହ ିସହରଗଡୁ଼କିର
ନକିଟେର ଥିବା ଭଗ୍ନାବେଶଷ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସହରୂିପ କେଲ। 7 େଯାଶିୟ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। େସ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ
ଧୂଳିେର ପରିଣତ କରିେଦେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲର ସାରା େଦଶେର ସମସ୍ତ

ସୁଗନ୍ଧେବଦ ିଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ଏହା ପେର େଯାଶିୟ ଯିରୁଶାଲମକୁ
େଫରିଗେଲ।

8 ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍େର େସ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଓ ମନି୍ଦର
ପବତି୍ର କଲାପେର, େଯାଶିୟ, ଶାଫନ୍, ମାେସୟ ଏବଂ େଯାୟାହଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମନି୍ଦର ମରାମତ ିପାଇଁ ପଠାଇେଲ। ଶାଫାନଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅତ୍ସଲୟି। ମାେସୟ ନଗରର େନତା ଥିେଲ ଓ
େଯାୟାହଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା େଯାୟାହସ। େଯାୟାହ ବତିରଣ ରକ୍ଷକ
ଥିେଲ। 9 େସହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ହଲି୍କିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ ଓ େଲାକମାେନ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ େଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।
େଲବୀୟ ଦ୍ୱ ାରପାଳଗଣ ମନଃଶି, ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଯିହୁଦା,
ବନି୍ୟାମୀନ ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଏହ ିଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିେଲ। 10 ଏହା ପେର େଲବୀୟମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ତଦାରଖ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଜୁରୀ
େଦେଲ। ଆଉ ତଦାରଖକାରୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମରାମତ ିକରୁଥିବା
ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ମଜୁରୀ େଦେଲ। 11 କଟା େହାଇଥିବା ବରିାଟକାୟ ପ୍ରସ୍ତର
ଓ କାଠ କଣକିା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ବେଢ଼ଇ ଓ ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀମାନଙୁ୍କ
ଟଙ୍କା େଦେଲ। ଗହୃର ପୁନଃନମିର୍ାଣ ଓ ଗହୃର କଡ଼ ିନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଏହ ିକାଠ ବ୍ୟବହୃତ େହଲା। ଅତୀତେର ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ ମନି୍ଦରର
ଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନଇ ନ ଥିେଲ। େସହ ିଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କି ପୁରାତନ
ଓ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ େହାଇଯାଇ ଥିଲା। 12 େଲାକମାେନ ଅତ ିବଶି୍ୱସ୍ତଭାବେର
କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ତଦାରଖକାରୀମାେନ ଥିେଲ ଯହତ୍ ଓ
ଓବଦୟି। ଯହତ୍ ଓ ଓବଦୟି େଲବୀୟ ଓ ମରାରିଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିେଲ।
ଅନ୍ୟ ତଦାରଖକାରୀମାେନ ଥିେଲ ଜିଖରିୟ ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍। େସମାେନ
କହାତ୍ ବଂଶର ଥିେଲ। େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ସବୁ
ବଜାଇବାେର ନପିୁଣ ଥିେଲ, େସହମିାେନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଓ ଅନ୍ୟ
କାଯର୍୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ତଦାରଖ କେଲ। କିଛ ିେଲବୀୟ ସଚବି ଓ
କାଯର୍୍ୟାଧିକାରୀ ଦ୍ୱ ାରପାଳରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମର ପୁସ୍ତକ ମିଳିଲା

14 େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବାହାର
କରୁଥିେଲ। ଆଉ େସହ ିସମୟେର ହଲି୍କିୟ ଯାଜକ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପ୍ରଦତ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମ ପୁସ୍ତକଟି ପାଇେଲ। 15 ହଲି୍କିୟ
ସଚବି ଶାଫନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମ
ପୁସ୍ତକଟି ପାଇଅଛ!ି” ହଲି୍କିୟ ଶାଫନଙୁ୍କ େସହ ିପୁସ୍ତକଟ ିେଦେଲ। 16

ଶାଫନ୍ େସହ ିପୁସ୍ତକକୁ ରାଜା େଯାଶିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। ଶାଫନ୍
ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭୃତ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯାହା କରିବାକୁ କହଅିଛ,
ତାହା େସମାେନ କରୁଛନି୍ତ। 17 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର
ଥିବା ଟଙ୍କା ଆଣ ିତଦାରଖକାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ପଇଠ କରିଛନି୍ତ।” 18

ଏହା ପେର ଶାଫନ୍ ଯିଏ କି ସମ୍ପାଦକ, ରାଜା େଯାଶିୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯାଜକ ହଲି୍କିୟ େମାେତ ଏକ ପୁସ୍ତକ େଦଇଛନି୍ତ।” ଏହା ପେର ଶାଫନ୍
େସହ ିପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ରାଜାଙୁ୍କ ଶୁଣାଇେଲ। 19 ରାଜା େଯାଶିୟ
େଯେତେବେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ପଢ଼ାଯିବାର ଶୁଣେିଲ, େସ
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି ପକାଇେଲ। 20 ଏହା ପେର
ରାଜା ହଲି୍କିୟ, ଶାଫନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମ୍, ମୀଖାୟଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଅବ୍େଦାନ୍, ସଚବି ଶାଫନ୍ ଓ ଭୃତ୍ୟ ଆସାୟଙୁ୍କ ଏକ ଆେଦଶ େଦେଲ।
21 ରାଜା କହେିଲ, “ଯାଅ, େମା’ ତରଫରୁ ଓ ଯିହୁଦା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ତରଫରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର। େଯଉଁ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଅଛ,ି
େସଥିେର ଥିବା ବାକ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧ କରିଅଛନି୍ତ , କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନେିଲ ନାହିଁ। ଏହ ିପୁସ୍ତକେର
େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ ଉେଲ୍ଲ ଖ େହାଇଅଛ,ି ତାହା େସମାେନ କେଲ ନାହିଁ।”
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22 ହଲି୍କିୟ ଓ ରାଜାଙ୍କର େସବକାମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ହୁଲ୍ଦାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ। ହୁଲ୍ଦା ଶଲୁ୍ଲମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିେଲ। ଶଲୁ୍ଲମ୍ େତାଖତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। େତାଖତ୍ ହସ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଶଲୁ୍ଲମ ରାଜାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ
ଥିେଲ। ହୁଲ୍ଦା ଯିରୁଶାଲମର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମହଲାେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
ହଲି୍କିୟ ଓ ରାଜାଙ୍କ େସବକଗଣ ହୁଲ୍ଦାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇେଲ।
23 ହୁଲ୍ଦା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
କହନି୍ତ: େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ କୁହ, ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଥିେଲ।
24 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଓ ଏହଠିାେର ବାସ
କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବପିଦ ଆଣବିା। ଯିହୁଦାର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଏହ ିପୁସ୍ତକରୁ େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ ପାଠ କରାଗଲା, ଆେମ୍ଭ େସହ ିସମସ୍ତ
ଭୟଙ୍କର ବଷିୟ ଘଟାଇବା। 25 ଆେମ୍ଭ ଏହା କରିବା, କାରଣ
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣଙ୍କ
ନକିଟେର ସୁଗନି୍ଧଧୂପ ଜାଳିଛନି୍ତ। େସହ ିେଲାକମାେନ େଯଉଁସବୁ ମନ୍ଦ
କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ , ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ
ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ଆମ୍ଭକୁ େମାର ନବିର୍ାପିତ େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିବା ଅଗି୍ନପରି
େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳିବା।’

26 “କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦାର ରାଜାଙୁ୍କ ଏହକିଥା ତୁମ୍ଭର କହବିା ଉଚତି୍। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଗ୍ଭରିବା ନମିେନ୍ତ ପଠାଇେଲ: ‘ତୁେମ୍ଭ
କିଛକି୍ଷଣ ପୂେବର୍ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣଲି, େସ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: 27 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନ
ବଷିୟେର ଓ ଏଠାେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣଲି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖ କଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଗେର ନଜିକୁ ନମ୍ର କଲ ଏବଂ ଦୁଃଖେର ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି ପକାଇଲ।
ଆେମ୍ଭ ତାହା େଦଖିଲୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 28 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଯିବା। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କବରକୁ ଶାନି୍ତେର
ଯିବ। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ କି ଏଠାେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର େଯଉଁ ବପିଦ ଆଣବିା, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ।’”
ହଲି୍କିୟ ଓ ରାଜାଙ୍କ େସବକମାେନ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ାସବୁ ରାଜା େଯାଶିୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।

29 ଏହା ପେର ରାଜା େଯାଶିୟ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ
ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଡ଼ାକିେଲ। 30 ରାଜା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ। ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ, ଯିରୁଶାଲମେର
ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ, ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ, ଏବଂ ସମସ୍ତ
ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଗରୁୁତ୍ୱହୀନ େଲାକମାେନ, େଯାଶିୟଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ।
େଯାଶିୟ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମ ପୁସ୍ତକରୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି
ଶୁଣାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା। 31 ଏହା
ପେର ରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଉଠି ଛଡି଼ା େହେଲ ଓ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି
େଗାଟଏି ନୟିମ କେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆେଦଶ, ନୟିମ ଓ ନୀତକୁି ମାନବିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମାର
ସହତି ପୁସ୍ତକେର ଥିବା ନୟିମର ବାକ୍ୟକୁ ମାନବିା ନମିେନ୍ତ ସମ୍ମତ େହେଲ।
32 ଏହା ପେର େଯାଶିୟ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
େସହ ିନୟିମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶପଥ କରାଇେଲ। ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ
େହାଇଥିେଲ, େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମର ବାଧ୍ୟ େହେଲ। 33

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅେନକ େଦଶର େଦବାେଦବୀ
ମୂତ୍ତିର୍ମାନ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ େଯାଶିୟ େସହସିବୁ ଭୟଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ
କରିେଦେଲ। େଯାଶିୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରାଇେଲ। େଯାଶିୟ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େସବା କେଲ।

େଯାଶିୟ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କରନି୍ତ

ରାଜା େଯାଶିୟ ଯିରୁଶାଲମେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେଲ। ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶତମ
ଦବିସେର ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଷଶାବକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। 2

େଯାଶିୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ
କେଲ। ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା
ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 3 ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ େଯାଶିୟ କଥା େହେଲ।
େସ େସହ ିେଲବୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ: “ଶେଲାମନ େଯଉଁ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରିଛନି୍ତ , ତା’ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ରଖ। ଶେଲାମନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିେଲ। ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କାନ୍ଧେର
େବାହ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକକୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ନଅି ନାହିଁ। ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କର। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କର େସବା କର। 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ
ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ରାଜା ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜା ଶେଲାମନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟସବୁ କରିବାକୁ
େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା କର। 5 େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଏକଦଳ ସହ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା ହୁଅ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ବଂଶ ନମିେନ୍ତ ଏହପିରି କର।
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ। 6 ନସି୍ତାରପବର୍ର
େମଷଶାବକଗଡୁ଼କୁି ହତ୍ୟା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ପବତି୍ର କର।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତାଗଣ, ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସହି
େମଷଶାବକଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ
କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆେଦଶସବୁ
େମାଶାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େଦଇଥିେଲ।”

7 େଯାଶିୟ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ 30,000 େମଷ ଓ ଛାଗ
ନସି୍ତାରପବର୍ ବଳି ନମିେନ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଦେଲ। େସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ 3000 ପଶୁପଲ େଦେଲ। ଏହ ିସମସ୍ତ ପଶୁ ରାଜା
େଯାଶିୟଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ ପଶୁପଲର ଥିଲା। 8 େଯାଶିୟଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ନସି୍ତାରପବର୍େର ବ୍ୟବହାର
କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଉପହାର େଦେଲ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ହଲି୍କିୟ,
ଜିଖରିୟ ଓ ଯିହୀେୟଲ ଏହ ିପଦାଧିକାରୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର
ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। େସମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ 2600 େମଷଶାବକ ଓ ଛାଗ
ଓ 300 ବଳଦ ନସି୍ତାରପବର୍ର ବଳି ନମିେନ୍ତ େଦେଲ। 9 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
କନାନୟି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶମୟିୟ, ନଥେନଲ୍ଙ୍କ ହଶବୟି, ଯିୟୂେୟଲ ଓ
େଯାଷାବଦ୍ ସହତି 500 େମଷ ଓ ଛାଗ ଏବଂ 500 ବଳଦ ନସି୍ତାରପବର୍
ନମିେନ୍ତ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କର
େନତାଗଣ ଥିେଲ।

10 ନସି୍ତାରପବର୍ର େସବାକାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ େହବା ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟର
ପ୍ରସ୍ତୁତ େଶଷ େହବାପେର, ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ
ଗେଲ। ରାଜା ଏହା ହିଁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। 11 ନସି୍ତାରପବର୍ର
େମଷଶାବକଗଡୁ଼କୁି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏହା ପେର େଲବୀୟମାେନ
ପଶୁଗଡୁ଼କିର ଚମଡ଼ା ଉତ୍ତାରିେଲ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ତ େଦେଲ।
ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସହ ିରକ୍ତକୁ ସଞି୍ଚେିଲ। 12 ଏହା ପେର
େସମାେନ ବଭିନି୍ନ  ବଂଶକୁ େହାମବଳି ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
ପଶୁଗଡୁ଼କୁି େଦେଲ। େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୟିମ େଯପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା
େଦଇଥିଲା, େସ ପ୍ରକାେର େହାମବଳି ଉପହାରଗଡୁ଼କୁି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଏହପିରି କରାଗଲା। 13 େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଯପ୍ରକାର ଆେଦଶ
ଦଆିଯାଇଥିଲା, େସମାେନ େସହ ିପ୍ରକାେର ଅଗି୍ନ ଉପେର ନସି୍ତାରପବର୍ର
ବଳିକୁ ପାକ କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ହାଣ୍ଡ,ି େକଟ୍ଲ ିଓ କେରଇେର ପବତି୍ର
େନୖେବଦ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ସଦି୍ଧ କେଲ। ଏହା ପେର େସମାେନ ଶୀଘ୍ର େସହ ିମାଂସକୁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 14 ଏହା ସମାପ୍ତ େହବାପେର, େଲବୀୟମାେନ
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େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶଧର ଯାଜକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମାଂସ
ଆଣେିଲ। ଅନ୍ଧକାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଜକମାେନ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ଅତି
ବ୍ୟସ୍ତ ରହେିଲ। େସମାେନ େହାମବଳି ଉପହାର ଓ ବଳିର ଚବ୍ବର୍ୀ
ଜଳାଇବାେର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେଲ। 15 ଆସଫ୍ଙ୍କ ପରିବାରର
ଗାୟକମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହେଲ, େଯଉଁଠାେର ରାଜା ଦାଉଦ,
ଆସଫ, େହମନ୍ ଛଡି଼ା େହେଲ, େଯଉଁଠାେର ରାଜା ଦାଉଦ, ଆସଫ,
େହମନ୍ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଯାଜକ ଯିଦୂଥୂନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ।
ଦ୍ୱ ାରପାଳଗଣ େଯଉଁମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଫାଟକେର ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ବିାକୁ ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତା
େଲବୀୟଗଣ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନସି୍ତାରପବର୍ର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ।

16 େତଣୁ ରାଜା େଯାଶିୟଙ୍କ ଆେଦଶାନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା
ନମିେନ୍ତ େସହ ିଦନି ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରାଗଲା। ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳିତ େହଲା
ଓ େହାମବଳି ଉପହାରସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ
େହଲା। 17 ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ େଲାକମାେନ େସଠାେର ଥିେଲ, େସମାେନ
ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍ ଓ ଖମୀରବହିୀନ ପାଉଁେରାଟୀର ପବର୍
ପାଳନ କେଲ। 18 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ନସି୍ତାରପବର୍
ଆଉ େକେବେହେଲ ଏହପିରି ଭାବେର ପାଳିତ େହାଇ ନ ଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର େକୗଣସ ିରାଜା େକେବେହେଲ ଏହପିରି ଭାବେର ନସି୍ତାରପବର୍
ପାଳି ନ ଥିେଲ। ରାଜା େଯାଶିୟ, ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଏବଂ
ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସହତି େସଠାେର ଥିବା ଯିହୁଦା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏକ ବେିଶଷ ପ୍ରକାେର ନସି୍ତାରପବର୍ର ଉତ୍ସବ
ପାଳନ କେଲ। 19 େଯାଶିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟାଦଶତମ ବଷର୍େର
େସମାେନ ଏହ ିନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେଲ।

େଯାଶିୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

20 େଯାଶିୟ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ େସହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ।
ପେର ମିଶରର ରାଜା ନେଖା, ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ଥିବା କକର୍ମୀଶ
ସହର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିଲ। ରାଜା େଯାଶିୟ ନେଖା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। 21 କିନୁ୍ତ ନେଖା, େଯାଶିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
େସମାେନ କହେିଲ “ଯିହୁଦାର ରାଜା, ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ୟା ନୁେହଁ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ େମାର ନଜି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ।ି ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ତ୍ୱରାନି୍ୱ ତ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େମାର ସପକ୍ଷେର ଅଛନି୍ତ। େତଣୁ େମାେତ ହଇରାଣ କର
ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ବନିଷ୍ଟ
କରିେବ।”

22 କିନୁ୍ତ େଯାଶିୟ ଗ୍ଭଲଗିେଲ ନାହିଁ। େସ ନେଖାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ, େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳାଇେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ। ନେଖା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯାହା କହେିଲ, େଯାଶିୟ ତାହା ଶୁଣବିାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ।
େଯାଶିୟ ମଗିେଦ୍ଦା ସମତଳ ଭୂମିେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ। 23 ଏହା
ପେର ରାଜା େଯାଶିୟ ଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରେର ତୀରଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େସ
ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଏଠାରୁ େନଇଯାଅ। ମୁଁ ଭୟଙ୍କର
ଭାବେର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛ!ି”

24 େତଣୁ େଯାଶିୟଙ୍କ ଭୃତ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ରଥରୁ ତାଙୁ୍କ େନଇଗେଲ
ଓ େସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଣଥିିବା ଆଉ ଏକ ରଥେର ରଖିେଲ।
ଏହା ପେର େସମାେନ େଯାଶିୟଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ। ରାଜା
େଯାଶିୟ ଯିରୁଶାଲମେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। େଯାଶିୟ ତାଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କବରେର କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
ସମସ୍ତ େଲାକ େଯାଶିୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େଯାଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ। 25

ଯିରିମିୟ େଯାଶିୟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମାଧିକାଳୀନ େକେତାଟ ିଗୀତ େଲଖିେଲ ଓ
ତାହାକୁ ଗାନ କେଲ। ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାେନ
େସହ ିବଷିାଦପୂଣ୍ଣର୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥା’ନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏହି

ପ୍ରକାର ସବୁେବେଳ କେଲ। େସମାେନ େଯାଶିୟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ବଷିାଦପୂଣ୍ଣର୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କେଲ। େସହ ିଗୀତଗଡୁ଼କି ସମାଧିକାଳୀନ
ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଯାଇଅଛ।ି

26 େଯାଶିୟ ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କମର୍
କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର
ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଯାଇଅଛ।ି ଏହ ିପୁସ୍ତକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ େସ କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମକୁ
ମାନଥିିେଲ, ତାହା କେହ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍

ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଯିେହାୟାହସଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର ନୂତନ
ରାଜା ରୂେପ ମେନାନୀତ କେଲ। ଯିେହାୟାହସ୍ େଯାଶିୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 2 ଯିେହାୟାହସ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହବା

ସମୟେର େତଇଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ। େସ ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯିରୁଶାଲମେର ରାଜା େହାଇଥିେଲ। 3 ଏହା ପେର ମିଶରର ରାଜା
ଯିେହାୟାହସଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଗାଦଚୁିତ୍ୟ କେଲ। େସ 100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା
ଓ ଏକ ତାଳନ୍ତ ସୁନା େଜାରିମାନା ରୂେପ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 4 ମିଶରର
ରାଜା ଯିେହାୟାହସଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଇଲୀୟାକୀମଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
ନୂତନ ରାଜା କେଲ। ଏହା ପେର ମିଶରର ରାଜା ଇଲୀୟାକୀମ୍ଙ୍କର
ନାମକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଦେଲ। କିନୁ୍ତ ନେଖା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ଭାଇ ଯିେହାୟାହସଙୁ୍କ ମିଶରକୁ େନଇଗେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍

5 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଯିହୁଦାର ନୂତନ ରାଜା େହବା ସମୟେର ପଚଶି୍ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ। େସ ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମର ରାଜା
ଥିେଲ। ଯିେହାୟାକୀମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କେଲ ନାହିଁ।

6 ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିହୁଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସ
ଯିେହାୟାକୀମଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଉପେର ପିତ୍ତଳର ଜଞି୍ଜର
ପକାଇେଲ। ଏହା ପେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ
େନଇଗେଲ। 7 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ େକେତକ ଦ୍ରବ୍ୟ
େନଇଗେଲ। େସ େସହ ିବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ ଓ େସଗଡୁ଼କୁି
େନଇ ନଜି ଗହୃେର ରଖିେଲ। 8 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ, େସ େଯଉଁ ଭୟଙ୍କର ପାପସବୁ କରିଥିେଲ ଓ େସ
େଯଉଁସବୁ େଦାଷ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ “ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର
ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର” େଲଖାଯାଇଅଛ।ି ଯିେହାୟାଖୀନ୍, ଯିେହାୟାକୀମଙ୍କ
ସ୍ଥାନେର ନୂତନ ରାଜା େହେଲ। ଯିେହାୟାଖୀନ୍, ଯିେହାୟାକୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍

9 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହବା ସମୟେର ଅଠର ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ତନି ିମାସ ଓ ଦଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରାଜା େହାଇଥିେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କେଲ ନାହିଁ।
10 ବସନ୍ତ ଋତୁେର, ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିେହାୟାଖୀନଙୁ୍କ ଆଣବିା
ନମିେନ୍ତ େକେତକ ଭୃତ୍ୟଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତି୍ତରୁ କିଛ ିବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ।
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ସଦିକିିୟଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ନୂତନ ରାଜା ରୂେପ
ମେନାନୀତ କେଲ। ସଦିକିିୟ ଯିେହାୟାଖୀନଙ୍କର ଜେଣ ଆତ୍ମୀୟ ଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟ

11 ସଦିକିିୟ ଯିହୁଦାର ରାଜା େହବା ସମୟେର ଏେକାଇଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜା େହେଲ।
12 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ କମର୍ କେଲ ନାହିଁ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
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ଯିରିମିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ବାତ୍ତର୍ାସବୁ କହେିଲ। କିନୁ୍ତ ସଦିକିିୟ
ନଜିକୁ ନମ୍ର କେଲ ନାହିଁ ଓ ଯିରିମିୟ େଯଉଁସବୁ କଥା କହେିଲ, ତାହା
ମାନେିଲ ନାହିଁ।

ଯିରୁଶାଲମ ଧ୍ୱଂସ େହଲା

13 ସଦିକିିୟ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ।
ଅତୀତେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସଦିକିିୟଙୁ୍କ ଏକ ଶପଥ କରାଇଥିେଲ େଯ, େସ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ନକିଟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ରହେିବ। ସଦିକିିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ
େନଇ ଶପଥ କରିଥିେଲ େଯ, େସ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ନକିଟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ
ରହେିବ। କିନୁ୍ତ ସଦିକିିୟ ବଡ଼ ଦାମି୍ଭକ ଥିେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବିାକୁ ଓ ମାନବିା ନମିେନ୍ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କେଲ। 14 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର େନତାଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାେନ ଭୟଙ୍କର ପାପ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଆହୁରି
ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ
ଅନୁକରଣ କେଲ। େସହ ିେନତାମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଅପବତି୍ର
କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମର ମନି୍ଦରକୁ ପବତି୍ର କରିଥିେଲ। 15

ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବାରମ୍ୱାର
ପଠାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର ଓ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦୁଃଖ
ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଏହ ିପ୍ରକାର କେଲ। 16 କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବାତ୍ତର୍ାକୁ ଘୃଣା କେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଏପରି
ପରିହାସ କେଲ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େକ୍ର ାଧ କରି ନାହାନି୍ତ। ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିବଷିୟ ନ
ଥିଲା। 17 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବାବଲିର ରାଜାକୁ ଆଣେିଲ। ଯୁବା େଲାକମାେନ
ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା, ବାବଲିର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
େସ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଦୟା କେଲ ନାହିଁ।
ବାବଲିର ରାଜା ଉଭୟ ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େସ
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। େସ େରାଗୀ ଓ ସୁସ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା

କେଲ, ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ବଜିୟୀ କେଲ। 18 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରରୁ ସବୁ ପଦାଥର୍ ବାବଲିକୁ େବାହ ିେନଇଗେଲ। େସ ମନି୍ଦରରୁ,
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ
େନଇଗେଲ। 19 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ମନି୍ଦରକୁ ଜ୍ୱଳାଇ
େଦେଲ। େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ରାଜା ଓ
ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଗହୃ ଜ୍ୱଳାଇ େଦେଲ। େସମାେନ
ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ େନଇଗେଲ ନେଚତ୍
ଧ୍ୱଂସ କରିେଦେଲ। 20 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବତି ଥିବା େଲାକଙୁ୍କ
ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ଭାବେର କ୍ର ୀତଦାସ କରି
ରଖିେଲ। ପାରସକି ରାଜ୍ୟ, ବାବଲିର ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିେଲାକମାେନ ବାବଲିେର କ୍ର ୀତଦାସରୂେପ ରହେିଲ। 21 ଏହପିରି
ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ
କହଥିିେଲ, ତାହା ପ୍ରକୃତେର ଘଟଲିା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର
କହଥିିେଲ: “ଏହ ିସ୍ଥାନ ସତୁରି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ େହାଇ ରହବି।
କାରଣ େଲାକମାେନ ବେିଶଷ ବଶି୍ରାମବାରେର ବଶି୍ରାମ ନ କରିଥିବାରୁ
ତାହାକୁ ଭରଣା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହପିରି ଘଟଲିା। ଏହା ସତୁରି ବଷର୍
ଲାଗିରହବି।”

22 େକାରସ୍ ପାରସ୍ୟର ରାଜା େହାଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର, ସଦାପ୍ରଭୁ
େକାରସଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ବେିଶଷ େଘାଷଣା କରାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମିୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତାହା େଯପରି ପ୍ରକୃତେର
ଘଟବି, େସଥିନମିେନ୍ତ େସ ଏହପିରି କେଲ। େକାରସ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ବହନ କରୁଥିେଲ।
23 ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ କହନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜା
କରିଛନି୍ତ। େସ େମାେତ ଯିହୁଦାସି୍ଥତ ଯିରୁଶାଲମ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇଅଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଅଟ, ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଯିବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ
ଅଟ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ସହତିେର ରୁହନୁ୍ତ।
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2

ଏଜ୍ର ା

େକାରସ୍ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ େଫରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।

ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର େକାରସ୍ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଥିେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙୁ୍କ ଏକ େଘାଷଣା ପତ୍ର େଲଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରିଥିେଲ ଓ
ଉକ୍ତ େଘାଷଣାନାମାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ପଢ଼ ିଶୁଣାଇ

ଥିେଲ। ଯିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୂରଣ
କରିବାକୁ ଏହା େହାଇଥିଲା। େସହ ିେଘାଷଣାନାମାଟ ିଏହପିରି ଥିଲା।
2 “ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ଏହପିରି କହଛିନି୍ତ :
ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ େମାେତ ପ୍ରଦାନ
କରିଛନି୍ତ। ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯିହୁଦା ରାଜ୍ୟର ଯିରୁଶାଲମଠାେର
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ନରୂିପଣ କରିଛନି୍ତ। 3

ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େଯେକହ ିହୁଅନା,
ତାର ପରେମଶ୍ୱର ତା’ ସହତି ରୁହନୁ୍ତ। ଯିହୁଦାସି୍ଥତ ଯିରୁଶାଲମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି ଏବଂ ତାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଦଅି। େସ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଯିରୁଶାଲମେର
ଅଛନି୍ତ। 4 ଆଉ େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ଅନ୍ୟଠାେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ , େସହି
ସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ
ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ରୂପା, ସୁନା, ନାନାଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପଶୁ
ଦଅିନି୍ତ।”

5 ଯିହୁଦା ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନ ପରିବାରବଗର୍ର ମୁଖିଆମାେନ, ଯାଜକଗଣ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ। େସମାେନ
େସଠାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁମାନଙ୍କ ମନେର ପ୍ରବୃତ୍ତ େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ। 6 େସମାନଙ୍କର ପେଡ଼ାଶୀମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ରୂପା, ସୁନା, ପଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି େଦେଲ। 7 ଆଉ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର
େଯ ସକଳ ପାତ୍ର ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆଣ ିଆପଣା ମିଥ୍ୟା େଦବତାଗଣଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର ରଖିଥିଲା, େକାରସ୍ ରାଜା ତାହା ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣଲିା।
8 ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମିତ୍ରଦାତକୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ
ଏବଂ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ରାଜପୁତ୍ର େଶଶବସରଙ୍କର ଉପସି୍ଥତେିର
ଗଣେିଲ।

9 ମିତ୍ରଦାତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରରୁ େଯଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଆଣଥିିଲା, େସହି
ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କିର ସଂଖ୍ୟା ଏହପିରି ଥିଲା: ସୁନାଥାଳୀ 30, ରୂପାଥାଳୀ 1000,
ଛୁରୀ 29, 10 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାନପତ୍ର 30, େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟମ ପାନ
ପାତ୍ର 410 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର 1000।

11 ଏହ ିସମସ୍ତ ମିଶି 5400 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ଥିଲା।
ବନ୍ଦୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ବାବଲିରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅଣାଯିବା ସମୟେର
େଶଶବସର ଏହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣଥିିଲା।

େଫରିଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା

ପ୍ରେଦଶର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକି୍ତପାଇ େଫରି
ଆସେିଲ। ଅତୀତେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ବନ୍ଦୀ
ଭାବେର ବାବେିଲାନକୁ େନଇଯାଇଥିେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ

ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାକୁ େଫରି ଆସେିଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େସମାନଙ୍କର

ନଜି ନଜି ସହରକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 2 ଏହ ିେଲାକମାେନ ସରୁବ୍ବାବଲି,
େଯଶୂୟ, ନହିମିୟା, ସରାୟ, ରିେୟଲାୟ, ମଦ୍ଦର୍ଖୟ, ବଲି୍ଶନ୍, ମିସ୍ପର,
ବଗି୍ବୟ, ରହୂମ୍ ଓ ବାନା ସେଙ୍ଗ େଫରି ଆସେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶୀୟ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହପିରି ଥିଲା।

3 ପରିେୟାଶର ବଂଶଧର 2172 ଜଣ।
4 ଶଫଟୟିର ବଂଶଧର 372 ଜଣ।
5 ଆରହର ବଂଶଧର 775 ଜଣ।
6 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପହତ୍ େମାୟାବର
ବଂଶଧର 2812 ଜଣ।
7 ଏଲମର ବଂଶଧର 1254 ଜଣ।
8 ସତୂ୍ତର ବଂଶଧର 945 ଜଣ।
9 ସକ୍କୟର ବଂଶଧର 760 ଜଣ।
10 ବାନରି ବଂଶଧର 642 ଜଣ।
11 େବବୟର ବଂଶଧର 623 ଜଣ।
12 ଅସ୍ଗଦର ବଂଶଧର 1222 ଜଣ।
13 ଅେଦାନୀକାମର ବଂଶଧର 666 ଜଣ।
14 ବଗି୍ବୟର ବଂଶଧର 2056 ଜଣ।
15 ଅଦୀନର ବଂଶଧର 454 ଜଣ।
16 ହଜିକିୟର ପରିବାରରୁ ଆଟରର ବଂଶଧର 98 ଜଣ।
17 େବତ୍ସୟର ବଂଶଧର 323 ଜଣ।
18 େଯାରାହର ବଂଶଧର 112 ଜଣ।
19 ହଶୁମର ବଂଶଧର 223 ଜଣ।
20 ଗିବ୍ବରର ବଂଶଧର 95 ଜଣ।
21 େବୖଥ୍େଲହମ ବଂଶଧର 123 ଜଣ।
22 ନେଟାଫାର ସହରରୁ 56 ଜଣ।
23 ଅନାେଥାତର ସହରରୁ 128ଜଣ।
24 ଅସ୍ମାବତର ପୁତ୍ରଗଣ 42 ଜଣ।
25 କିରିୟତ-ଯାରୀମ୍ ଓ କଫୀରା ଓ େବେରାତ ସହରରୁ 743 ଜଣ।
26 ରାମାର ଓ େଗବା ସହରରୁ 621 ଜଣ।
27 ମିକ୍ମସର ସହରରୁ 122 ଜଣ।
28 େବୖେଥଲ୍ର ଓ ଅୟ ସହରରୁ 223 ଜଣ।
29 ନେବାର ସହରରୁ 52 ଜଣ।
30 ମଗ୍ବୀଶ ସହରରୁ 156 ଜଣ।
31 ଅନ୍ୟ ଏଲମ ସହରରୁ 1254 ଜଣ।
32 ହାରୀମ ସହରରୁ 320 ଜଣ।
33 େଲାଦ୍ ଓ ହାଦୀଦ୍ ଓ ଓେନା ସହରରୁ 725 ଜଣ।
34 ଯିରୀେହା ସହରରୁ 345 ଜଣ।
35 ସନାୟା ସହରରୁ 3630 ଜଣ।

36 ଯିଦୟିୟର ଯାଜକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା-
େଯଶୂୟ ପରିବାରରୁ 973 ଜଣ।
37 ଇେମ୍ମର ବଂଶଧର 1052 ଜଣ।
38 ପଶ୍ହୂରର ବଂଶଧର 1247 ଜଣ।
39 ହାରୀମର ବଂଶଧର 1017 ଜଣ।

40 େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍ରୁ
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େହାଦବୟିର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ େଯଶୂୟ ଓ କଦ୍ମୀେୟଲର ବଂଶଧର
74 ଜଣ।

41 ଗାୟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ଆସଫର ବଂଶଧର 128 ଜଣ।

42 ମନି୍ଦର ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା,
ଶଲୁ୍ଲମର ବଂଶଧରଗଣ, ଆଟର ବଂଶଧରଗଣ, ଟଲେମାନ ବଂଶଧରଗଣ,
ଆକ୍କବ ବଂଶଧରଗଣ, ହଟୀଟା ବଂଶଧରଗଣ ଓ େଶାବୟର
ବଂଶଧରଗଣ ସବର୍େମାଟ 139 ଜଣ।

43 ମନି୍ଦରର ବେିଶଷ ଦାସମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାେନ େହେଲ:
ସୀହ, ହସୂଫା, ଟବ୍ବେୟାତ।
44 େକେରାସ, ସୀୟ, ପାେଦାନ,
45 ଲବାନାର, ହଗାବ, ଅକ୍କୂବ,
46 ହାଗବ, ଶମ୍ଲୟ, ହାନନ,
47 ଗେଦ୍ଦଲ, ଗହର, ରାୟା,
48 ରତ୍ସୀନ ବଂଶଧରଗଣ, ନେକାଦ ବଂଶଧରଗଣ, ଗସମ
ବଂଶଧରଗଣ,
49 ଉଷ ବଂଶଧରଗଣ, ପାେସହ ବଂଶଧରଗଣ, େବଷୟ
ବଂଶଧରଗଣ,
50 ଆସ୍ନା ବଂଶଧରଗଣ, ମିଯୂନୀମ ବଂଶଧରଗଣ, ନଫିଷୀମ
ବଂଶଧରଗଣ,
51 ବକ୍ବୁକ ବଂଶଧରଗଣ, ହକୁଫା ବଂଶଧରଗଣ, ହହୂର୍ର
ବଂଶଧରଗଣ,
52 ବସ୍ଲୂତ ବଂଶଧରଗଣ, ମହୀଦା ବଂଶଧରଗଣ, ହଶର୍ା
ବଂଶଧରଗଣ,
53 ବେକର୍ାସ ବଂଶଧରଗଣ, ସୀଷରା ବଂଶଧରଗଣ, େତମହ
ବଂଶଧରଗଣ,
54 ନତ୍ସୀହ ବଂଶଧରଗଣ, ହଟୀଫା ବଂଶଧରଗଣ,

55 ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ,
େସାଟୟ ବଂଶଧରଗଣ, ହେସାେଫରତ ବଂଶଧରଗଣ, ପରୁଦା
ବଂଶଧରଗଣ,
56 ଯାଳା ବଂଶଧରଗଣ, ଦେକର୍ାଣ ବଂଶଧରଗଣ, ଗିେଦ୍ଦଲ
ବଂଶଧରଗଣ,
57 ଶଫଟୟି ବଂଶଧରଗଣ, ହଟୀଲ ବଂଶଧରଗଣ, େପାେଖରତ୍
ବଂଶଧରଗଣ, ହତ୍ସବାୟିମ ବଂଶଧରଗଣ, ଅମୀ ବଂଶଧରଗଣ,
58 ନଥୀନୟି ଶେଲାମନଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ସବର୍େମାଟ 392
ଜଣ।

59 ନମି୍ନ ଲଖିିତ େଲାକମାେନ ସହରରୁ ଆସେିଲ, େତଲେମଲହ,
େତଲହଶର୍ା, େକରୁବ, ଅଦ୍ଦନ୍ ଓ ଇେମ୍ମର, ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକ େବାଲ ିନଜି ନଜି ପିତୃବଂଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦଶର୍ାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକମାେନ େହେଲ:

60 ଦଲାୟ, େଟାବୟି ଓ ନେକାଦର ବଂଶଧର 652 ଜଣ।
61 ଯାଜକମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ହବାୟ, ହେକାସ, ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ, ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଗିଲୟିଦୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ଏକ
କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବାରୁ ତାହାର ନାମ ଅନୁସାେର ଖ୍ୟାତ ିେହାଇଥିଲା।
62 ଏହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ନଥିପତ୍ର େଖାଜିେଲ,

କିନୁ୍ତ େସଗଡୁ଼କି ପାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ େହେଲ, େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ଯାଜକତ୍ୱ ରୁ
ବାହାର କରି ଦଆିଗଲା। 63 ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ,
େସମାେନ ସବୁଠୁ ପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜେଣ
ଯାଜକ ଊରୀମ ଓ ତୁମ୍ମୀମ ସହତି ପରାମଶର୍ କରି ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନାହିଁ।

64 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ମିଶି 42,360 ଜଣ ଥିେଲ। ଏମାନଙ୍କର
ଦାସଦାସୀ ମିଶି 7337 ଜଣ। େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 200 ଜଣ ଗାୟକ ଓ
ଗାୟୀକା ଥିେଲ। 66 େସମାନଙ୍କର 736 ଟ ିେଘାଡ଼ା ଥିଲା। 245 ଟି
ଖଚର, 435 ଟ ିଓଟ ଓ 6720 ଟ ିଗଧମାନ ଥିଲା।

68 େସହ ିଦଳଟ ିଆସ ିଯିରୁଶାଲମର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିମନି୍ଦର ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ
େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଦାନ କେଲ। 69 େସମାେନ ନଜି ନଜି ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର
େସହ ିକମର୍ର ଭଣ୍ତାରେର 61,000 ଡ଼ାରିକ ନାମକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୂଦ୍ର ା ଓ 5000
ପାଉଣ୍ତ ରୂପା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ 100 ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ।

70 ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ଏବଂ ଗାୟକମାେନ, ଦ୍ୱ ାରପାଳକମାେନ, ନଥୀନୀୟମାେନ ନଜି ନଜି
ନଗରେର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନଜି ନଜି ନଗରେର ବାସ କେଲ।

ଯଜ୍ଞେବଦରି ପୁନଃନମିର୍ାଣ

ଏହା ପେର ସପ୍ତମ ମାସେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଯିରୁଶାଲମଠାେର ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 2

େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ ତାର ଯାଜକ ଭାତୃଗଣ,
ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ ତାର ଭାତୃଗଣ ମିଶି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନ ଅନୁସାେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।

3 େସହ ିେଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ତାହା େସମାନଙୁ୍କ
ଏହା କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ କରିପାରି ନ ଥିଲା। େସମାେନ େସହ ିପୁରୁଣା
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଆଧାର ଉପେର ନୂତନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। େସମାେନ
ସକାେଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 4 ଏହା ପେର େସମାେନ ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ
କେଲ। େସମାେନ ପ୍ରତଦିନିର ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଲଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନିର
ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର େସମାେନ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 5

ଏହା ପେର େସମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି, ଅମାବାସ୍ୟାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପବତି୍ରୀକୃତ ସକଳ ନରୂିପିତ ପବର୍ର ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। 6 ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। ମାତ୍ର େସ
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ମୂଳ ଭତିି୍ତ ଆରମ୍ଭ େହାଇ ନ ଥିଲା।

ମନ୍ଦରିର ପୁନଃନମିର୍ାଣ

7 େସମାେନ ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସର ଅନୁମତ ିଅନୁସାେର
ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୂତ୍ରଧାରମାନଙୁ୍କ ମୁଦ୍ର ା େଦେଲ। ଏବଂ ଲବିାେନାନ୍ଠାରୁ
ଯାେଫାସି୍ଥତ ସମୁଦ୍ର ତୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏରସ କାଠ ଆଣବିା ପାଇଁ ସୀେଦାନୀୟ
ଓ େସାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଓ େତୖଳ େଦେଲ।

8 ଏହା ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ ମନି୍ଦରେର ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର ସରୁବ୍ବାବଲି, େଯାଷାଦକର
ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ ଭାତୃଗଣ,
ବନ୍ଦୀ ଦଶାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଗତ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର
କାଯର୍୍ୟେର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ ନମିେନ୍ତ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ ବୟସ୍କ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ େଯାଶୂୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର
ଓ ଭାତୃଗଣ, କଦ୍ମୀେୟଲ ଓ ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣ ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ରଗଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣେର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ
େହବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଠିଆ େହେଲ। େହନାଦଦର ପୁତ୍ରଗଣ େସମାନଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଓ ଭାତୃଗଣ ଏ ସମେସ୍ତ େଲବୀୟ ଥିେଲ। 10 ଗାନ୍ଥକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ବସାଇବା େବେଳ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ନଣି୍ଣର୍ୟ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ନଜି ନଜି ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ତୂରୀ ସହତି ଓ ଆସଫର ସନ୍ତାନ
େଲବୀୟଗଣଙୁ୍କ କରତାଳ ସହତି ସ୍ଥାପନ କେଲ। 11 େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ଏକ ଆେରକ ପ୍ରତ ିଗାନ କରି
କହେିଲ,
“େସ ମଙ୍ଗଳମୟ,
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େଯେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ବସାଯିବା ସକାଶୁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା େବେଳ ସମଗ୍ର େଲାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଜୟଧ୍ୱନି
କେଲ।

12 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ ଓ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଚୀନ
େଲାକମାେନ ପ୍ରଥମ ମନି୍ଦର େଦଖିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏହ ିମନି୍ଦର
ଭତିି୍ତମୂଳ ବସାଯିବା େବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
େରାଦନ କେଲ ଓ ଅେନେକ ଆନନ୍ଦେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ। 13 ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନରି ଓ ଜନତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ବାରଣ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ମହାଧ୍ୱନ ିକେଲ। ଆଉ
ତହିଁର ଶବ୍ଦ ବହୁ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଗଲା।

ଶତ୍ରୁ ମାେନ ମନ୍ଦରିର ପୁନଃନମିର୍ାଣକୁ ବେିରାଧ କରୁଛନି୍ତ

ବହୁତ େଲାକ େସହ ିଅଞ୍ଚଳେର ବାସ କରୁଥିେଲ େଯଉଁମାେନ କି
ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନମାନଙୁ୍କ ବେିରାଧ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ
ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ନବିର୍ାସତି ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁ

ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରୁଛନି୍ତ।
େତଣୁ େସହ ିଶତ୍ରୁ ମାେନ ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନବଗର୍ମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଦଅି। କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରି ଅଟୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ। ଏବଂ େସହି
ସମୟରୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏସର-ହେଦ୍ଦାନ୍, େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ
ଆଣଛିନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ବଳିଦାନ କରୁଅଛୁ।”

3 ମାତ୍ର ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ େଯଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ ପିତୃବଂଶ
ପ୍ରଧାନମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିସମ୍ପକର୍ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପାରସ୍ୟ
ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେପ ଏକତି୍ରତ
େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରୁଅଛୁ।”

4 େତଣୁ ଏହ ିଭୂମିେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ, େସମାେନ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ନରୁିତ୍ସାହତି ଓ
ଭୟଭୀତ କେଲ। 5 େସମାନଙ୍କ ଅଭପି୍ରାୟ ଦୁବର୍ଳ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ୟ
ରାଜା େକାରସର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରିୟାବସର ଅଧିକାର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ମନ୍ତ୍ରଣାକାରିମାନଙୁ୍କ େବତନ େଦଇ
ରଖିେଲ।

6 ଆଉ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର ସମୟେର ତାହାର ଅଧିକାରର ଆରମ୍ଭେର
େସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଅପବାଦ
ପତ୍ର େଲଖିେଲ।

ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ପୁନଃନମିର୍ାଣକୁ ବେିରାଧ କରୁଛନି୍ତ

7 ଏହା ପେର ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ଶାସନ ସମୟେର ବଶି୍ଳମ୍, ମିତ୍ରଦାତ୍,
ଟାେବଲ ଓ ତାହାର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାେନ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ନକିଟକୁ
େଲଖିେଲ। େସହ ିପତ୍ର ଅରାମୀୟ ଅକ୍ଷରେର େଲଖା ଯାଇ ତାହା ଅରାମୀୟ
ଭାଷାେର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା।

8 ରହୂମ୍ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଶିମ୍ଶୟ େଲଖକ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନକିଟକୁ
ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିପ୍ରକାର ପତ୍ର େଲଖିେଲ।
9 ରହୂମ୍ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଶିମ୍ଶୟ େଲଖକ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାେନ
ଯଥା: ବଗି୍ଭରକଗଣ, େସନାପତ,ି ପାସର୍ୀ ଅଧିକାରୀଗଣ, ଅକର୍ବୀୟମାେନ,
ବାବଲିୀୟଗଣ ଏବଂ ଶୂଶରୁ ଏଲମୀୟଗଣ। 10 ଆଉ ମହାମହମି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
ଅସ୍ନପ୍ପର ଦ୍ୱ ାରା ଆନୀତ ପୁଣ ିଶମରିୟା ନଗରେର ଓ ଫରାତ୍ ନଦୀ
େସପାରିସ୍ଥ େଦଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପିତ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ
ଏହା େଲଖିେଲ।

11 େସମାେନ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନକିଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇଥିେଲ,
ତହିଁେର ଅନୁଲପିି ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା।
ଫରାତ୍ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଲାକ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାେନ ଇତ୍ୟାଦ।ି
12 ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ େଯ, େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣ ପଠାଇ ଥିେଲ େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସଛିନି୍ତ। େସମାେନ େସହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟନଗର ନମିର୍ାଣ
କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ପ୍ରାଚୀର ପୁନଃନମିର୍ାଣ ସମାପ୍ତ କରି ଭତିି୍ତମୂଳର
ମରାମତ ିକରିଛନି୍ତ।
13 ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ େଯ, େଯେତେବେଳ ଏହି
ନଗର ନମିିର୍ତ ଓ ପ୍ରାଚୀର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହବ, େସେତେବେଳ େସହି
େଲାକମାେନ କର, ରାଜସ୍ୱ ବା ମାଶୁଲ େଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିେଶଷେର ତାହା
ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତକିାରକ େହବ।
14 ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଅନୁରକ୍ତ େହବାକୁ ଚୁକି୍ତ କରିଅଛୁ ଓ
ମହାରାଜାଙ୍କର ଅପମାନ େଦଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େତଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଏହା ଜଣାଇଲୁ।
15 ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ।
େତେବ େସହ ିଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଆପଣ େଦଖିେବ ଓ ଜାଣେିବ େଯ ଏହି
ନଗର ବେିଦ୍ର ାହୀନଗର, ଆଉ ରାଜଗଣ ଓ ପ୍ରେଦଶ ସମୂହ ପ୍ରତ ିଅନଷି୍ଟ
କରିଛନି୍ତ , ପୁଣ ିେସମାେନ ପୂବର୍କାଳେର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ତେଗାଳ ମତାଇ
ଅଛନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ ଏହ ିନଗର ଧ୍ୱଂସ େହାଇଅଛ।ି
16 ଆେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛୁ େଯ, ଯଦ ିଏହ ିନଗର ନମିିର୍ତ
ଓ ଏହ ିପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ େହେଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ନଦୀ େସପାରିେର ଆପଣଙ୍କର
େକୗଣସ ିଅଂଶ ରହବି ନାହିଁ।
17 ଏଥିେର ରାଜା ମନି୍ତ୍ର  ରହୂମର ଓ େଲଖକ ଶିମ୍ଶୟର ଓ େସମାନଙ୍କ
ଶମରିୟା ନବିାସୀ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଆଉ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶୀୟ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକଙ୍କର ନକିଟକୁ ଉତ୍ତର ପଠାଇଲା। ଯଥା,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହଉ।
18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇ ଅଛ ତାହା
ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ ପାଠ କରାଯାଇ ଅଛ।ି 19 ପୁଣ ିଆମ୍ଭ
ଆଜ୍ଞାେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯା’େନ୍ତ େଦଖାଯାଇଅଛ ିେଯ, ପୂବର୍କାଳେର ଏହି
ନଗର ରାଜଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କରିଅଛ ିଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ରାଜେଦ୍ର ାହ
ଓ ଗଣ୍ତେଗାଳ କରାଯାଇଅଛ।ି 20 ମଧ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ
ରାଜଗଣ ଥିେଲ। େସମାେନ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ତାବତ୍ େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ କର, ରାଜସ୍ୱ ଓ ମାଶୁଲ ଦଆିଗଲା।
21 ଏଣୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ନଗରର
େଯପରି ନମିିର୍ତ େନାହବି ଏଥିପାଇଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କର,
େସମାେନ କାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇେବ। 22 ସାବଧାନ୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ
ବଷିୟେର େହଳା କର ନାହିଁ। ରାଜାମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ିନମିେନ୍ତ କାହିଁକି ଅନଷି୍ଟ
ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।

23 ତହିଁେର ରହୂମର ଓ େଲଖକ ଶିମ୍ଶୟର ଓ େସମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ପତ୍ରର ଅନୁଲପିି ପଢ଼ାଯା’େନ୍ତ
େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ବଳ ଓ
କ୍ଷମତାଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ କେଲ।

ମନ୍ଦରି କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ େହଲା

24 େତଣୁ ଯିରୁଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ େହଲା।
ପୁଣ ିପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରିୟାବସର ଅଧିକାରର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ବନ୍ଦ େହାଇ ରହଲିା।

ଏହ ିସମୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହାଗୟ ଓ ଇେଦ୍ଦାର ପୁତ୍ର
ଜିଖରିୟ, ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।

େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 2 େତଣୁ ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ
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େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଉଠି ଯିରୁଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରହ ିସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 3 େସହ ିସମୟେର ତତ୍ତନୟ,
ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶଥର େବାଷଣୟ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀମାେନ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ,
ଏହ ିପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଲା।” 4

େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତଦନୁସାେର ଉତ୍ତର େଦଲୁ, “େସମାେନ
ପଗ୍ଭରିେଲ, ଏହ ିଗାନ୍ଥକମାନଙ୍କ ନାମ କ’ଣ?”

5 ମାତ୍ର ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ
ଥିବାରୁ ଦାରିୟାବସ ନକିଟେର ଏହ ିକଥା ଉପସି୍ଥତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ପତ୍ରଦ୍ୱ ାରା େସହ ିବଷିୟେର ଉତ୍ତର ନଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ କେଲ ନାହିଁ।

6 ତତ୍ତନୟ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶଥରେବାଷଣୟ ଓ ନଦୀ
େସପାରିସ୍ଥ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅଫସର୍ଖୀୟମାନଙ୍କର ଦାରିୟାବସ ରାଜା
ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ ପତ୍ରର ଅନୁଲପିି। 7 େସମାେନ ତାହା ନକିଟକୁ େଯଉଁ
ପତ୍ର ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ଏହପିରି େଲଖାଥିଲା।
ମହାରାଜ ଦାରିୟାବସଙ୍କର ସବର୍ମଙ୍ଗଳ
8 ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ େଯ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯିହୁଦା ପ୍ରେଦଶେର ମହାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାହା ବଡ଼
ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତରେର ନମିିର୍ତ େହଉଅଛ ିଓ କାନ୍ଥେର କଡ଼ ିବସା ଯାଉଅଛ।ି ଆଉ
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଗ୍ଭଲୁଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏହା ସଫଳ
େହଉ ଅଛ।ି ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସରିବ।
9 ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କିଛି
ପଗ୍ଭରିଲୁ, ତାହା େହଲା, “ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହ ିପ୍ରାଚୀର
ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଲା?” 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ନାମ ପଗ୍ଭରିଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ନାମ
େଲଖିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଲୁ।
11 େସମାେନ ଏହ ିଉତ୍ତର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଯଉଁ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଅେନକ ବଷର୍ ପୂେବର୍ ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ମହାରାଜ ତାହା ନମିର୍ାଣ କରି ସମାପ୍ତ କରିଥିେଲ। 12

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧିତ କରିଥିେଲ।
େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ବାବଲିର ରାଜା କଲ୍ଦୀୟ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କେଲ। େତଣୁ େସ ଏହ ିମନି୍ଦର ବନିାଶକରି, େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ। 13 ବାବଲିର ରାଜା େକାରସଙ୍କର ଅଧିକାରର
ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
େକାରସର ରାଜା ଆଜ୍ଞା କେଲ। 14 ଆହୁରି ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରର େଯଉଁସବୁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ର ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ େନଇ
ବାବଲିସ୍ଥ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣଲିା, ତାହା ସବୁ କେରାସ୍ ରାଜା ବାବଲିସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ
ବାହାରକରି େଦେଲ। ପୁଣ ିେସସବୁ େଶଶବସର ନାମକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକ୍ତ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ କେଲ।
15 େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଏହସିବୁ ପାତ୍ର େନଇ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରେର
ରଖ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ନମିିର୍ତ େହଉ।”
16 େତଣୁ େଶଶବସର ଆସ ିଯିରୁଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର
ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ େସହ ିସମୟାବଧି ବତ୍ତର୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ନମିିର୍ତ େହଉଅଛ।ି ତଥାପି ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ନାହିଁ।
17 ଏଣୁ େଯେବ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ େଦଖାଯାଏ, େତେବ େକାରସ୍
ରାଜା ଯିରୁଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାର ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ କି ନାହିଁ ତାହା ବାବଲିସ୍ଥ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ତାର ଗହୃେର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନୁ୍ତ। ପୁଣ ିଏହ ିବଷିୟେର ମହାରାଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆପଣାର ଅଭମିତ େପ୍ରରଣ କରନୁ୍ତ।

ଦାରିୟାବସଙ୍କର ଆେଦଶ

େସେତେବେଳ ଦାରିୟାବସ୍ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରିବାରୁ ବାବଲିସ୍ଥ
େଯଉଁ ପୁସ୍ତକାଳୟେର ଧନ ସଞ୍ଚତି ଥିଲା, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରାଗଲା। 2 ଏବଂ ମାଦୀୟ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଅକ୍ଷ୍ମଥା ଦୁଗର୍େର ଏକ

ପୁସ୍ତକ ମିଳିଲା। ଏକ ଇତହିାସ ଏଥିେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା।
3 େକାରସ୍ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର େକାରସ୍ ରାଜା
ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା କେଲ।
େଲାକମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର ସ୍ଥାନ, େସହ ିମନି୍ଦର ନମିିର୍ତ େହଉ। ତାହାର
ମୂଳଭତିି୍ତ ମଜ୍ବୁତ୍ େହଉ। ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ
ଷାଠିଏ ହାତ େହଉ। 4 ତହିଁେର ତନି ିଧାଡ଼ ିବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତରେର ଓ ଏକ
ଧାଡ଼ ିନୂତନ କଡ଼କିାଠେର ଗନୁ୍ଥ ା ଯାଉ। ଆଉ ରାଜଗହୃରୁ ତାର ବ୍ୟୟଭାର
ଭରଣ କରାଯାଉ। 5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର େଯଉଁସବୁ ସୁନା ଓ
ରୂପାପାତ୍ର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ େନଇ ବାବଲିକୁ
ଆଣଥିିଲା, ତାହା ସବୁ େଫରାଇ ଦଆିଯାଉ। ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାତ୍ର ପୁନବର୍ାର
ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରର ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଉ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ତାହା ସବୁ ରଖ।
6 ଏଣୁ େହ ତତ୍ତନୟ, ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଶଥର
େବାଷଣୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଅଧିକାରୀଗଣ ନଦୀ
େସପାରିସ୍ଥ ତା’ଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। 7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦରର
କାଯର୍୍ୟେର ହସ୍ତ ଦଅି ନାହିଁ। ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦର ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ନମିର୍ାଣ କରନୁ୍ତ।
8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି
ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପ୍ରତ ିଯାହା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ।
େସମାନଙ୍କର ବାଧା େଯପରି ସୃଷି୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ରାଜସମ୍ପତି୍ତରୁ ଅଥର୍ାତ୍ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ରାଜକରରୁ ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ ବ୍ୟୟ
ଦଆିଯାଉ। 9 ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବାବୃଷ, େମଷ, େମଷଶାବକ, ଗହମ,
ଲବଣ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ, ଯାହାସବୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେୟାଜନ, ତାହା ସବୁ
ଦନିକୁ ଦନି ବନିା ବାଧାେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉ। 10 ତହିଁେର େସମାେନ
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସୗରଭାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ,
ଆଉ ରାଜାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ।
11 ମୁଁ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ ିକି େଯେକହ ିେସହ ିବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିବ
ତାହାର ଗହୃରୁ ଏକ କଡ଼ ିବାହାର କରାଯାଇ େସହ ିକାଠେର େସ ବନ୍ଧା
େହାଇ ଟଙ୍ଗାଯିବ। ପୁଣ ିତା’ ଲାଗି ତା’ର ଗହୃ ଖତରାଶି କରାଯାଉ।
12 ଆଉ େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ଓ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ଏହ ିମନି୍ଦର ବନିାଶ କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ
ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିେବ, େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର
ସୁନାମ ସ୍ଥାପନକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ।
ମୁଁ ଦାରିୟାବସ୍ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ,ି ଏହା ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ କରାଯାଉ।

ମନ୍ଦରିର ସମାପନ ଓ ସମପର୍ଣ

13 ତହିଁେର ଦାରିୟାବସ୍ ରାଜା ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପଠାଇବାରୁ ତତ୍ତନୟ,
ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶଥର େବାଷଣୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ
ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ କମର୍ମାନ କେଲ। 14 ଏଥିେର ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର
ଓ ଇେଦ୍ଦାର ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ସହକାେର ଯିହୁଦୀୟ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହେଲ। ଆଉ େସମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା େକାରସ୍ ଓ
ଦାରିୟାବସ ଓ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ନମିର୍ାଣ କରି ସମାପ୍ତ କେଲ।
15 ଦାରିୟାବସ ରାଜାର ଅଧିକାରର ଷଷ୍ଠବଷର୍େର ଅଦର ନାମକ ମାସର
ତୃତୀୟ ଦନିେର ଏହ ିମନି୍ଦର ସମାପ୍ତ େହଲା।

16 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ଯାଜକମାେନ,
େଲବୀୟମାେନ ଓ ନବିର୍ାସତିର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦେର
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦରର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦର ସହତି ପାଳନ
କେଲ।

17 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦରର ପ୍ରତଷି୍ଠା ସମୟେର େସମାେନ
100 ବୃଷ, 200 ଅଣି୍ତରା େମଷ, 400 େମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଏବଂ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର
ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାେର ବାର େଗାଟ ିଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 18 େସମାେନ
େମାଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଲଖିନ ପ୍ରମାେଣ ଯିରୁଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର
େସବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଦଳ ଅନୁସାେର ଓ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଦଳ ଅନୁସାେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

ନସି୍ତାରପବର୍

19 ଏହା ପେର ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ
ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଳନ କେଲ। 20 କାରଣ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ଏକତ୍ର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକେଲ। େସ ସମେସ୍ତ ଶୁଚ ିେହାଇଥିେଲ। ଏଣୁ
େସମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସମଗ୍ର ସନ୍ତାନ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଯାଜକ ଭାତୃଗଣ
ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍େର େମଷ ବଳି ବଧ କେଲ।
21 ବଳିତ୍ୱ ରୁ ପୁନରାଗତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବା ପାଇଁ େଦଶନବିାସୀ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅଶୁଚତିାରୁ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ନସି୍ତାରପବର୍େର
େଭାଜନ କେଲ। 22 ଏବଂ ସାତ ଦନି ଆନନ୍ଦେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େରାଟୀର
ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନନି୍ଦତ କରିଥିେଲ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର କାଯର୍୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଅନ୍ତଃକରଣ େଫରାଇ ଥିେଲ।

ଏଜ୍ର ା ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ

ଏହସିବୁ ଘଟଣାପେର ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ଶାସନ
ସମୟେର ସରାୟର ପୁତ୍ର ଏଜ୍ର ା ବାବଲିରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। ଉକ୍ତ
ସରାୟ ଅସରିୟର ପୁତ୍ର, ଅସରିୟ ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଥିଲା। 2

ହଲି୍କିୟ, ଶଲୁ୍ଲମର ପୁତ୍ର, ଶଲୁ୍ଲମ ସାେଦାକର ପୁତ୍ର, ସାେଦାକ ଅହୀଟୂବ୍ର
ପୁତ୍ର ଥିଲା। 3 ଅହୀଟୂବ୍ ଅମରିୟର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଅମରିୟ ଅସରିୟର
ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଅସରିୟ ମରାେୟାତର ପୁତ୍ର ଥିଲା। 4 ମରାେୟାତ୍
ସରହୟିର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସରହୟି ଉଷିର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଉଷି ବୁକ୍କିର ପୁତ୍ର
ଥିଲା। 5 ବୁକ୍କି ଅବୀଶୂୟର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଅବୀଶୂୟ ପୀନହସ୍ର ପୁତ୍ର
ଥିଲା। ପୀନହସ୍ ଇଲୟିାସର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଇଲୟିାସର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ
ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଏଜ୍ର ା ବାବଲିରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। ଏଜ୍ର ା
ଜେଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିେଲ। େସ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଭଲ ରୂେପ
ଜାଣଥିିେଲ। େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ଏଜ୍ର ାଙୁ୍କ ସବୁ େଦେଲ ଯାହା େସ
ମାଗିେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଜ୍ର ାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ।

6 ଏହ ିଏଜ୍ର ା ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ େମାଶା
ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ନପିୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲା। େସ ଯାହା ମାଗଥୁିଲା ରାଜା ତାକୁ
ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିେଲ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତା’
ଉପେର ଥିଲା। 7 ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର େକେତକ ଜଣ
ପୁଣ ିଗାୟକମାେନ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଗେଲ। 8 ଆଉ ଏଜ୍ର ା ପଞ୍ଚମ ମାସେର ଅଥର୍ାତ୍ ରାଜାର େସଇ ସପ୍ତମ
ବଷର୍େର ଯିରୁଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 9 କାରଣ େସ ପ୍ରଥମ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଦନି ବାବଲିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେଲ, ପୁଣ ିତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ େସ ପଞ୍ଚମ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଯିରୁଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 10 ଏଜ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାରୁ ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଆପଣାକୁ ବନିେିଯାଗ କରିଥିେଲ।

ଏଜ୍ର ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ର

11 ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକକୁ ଏକ ପତ୍ର େଦଇଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏଜ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର େଲଖକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଥିେଲ। ଏହା
େହଉଛ ିେସହ ିଚଠିିର ଅନୁଲପିି ଯାହା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ଏଜ୍ର ାଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ।
12 ରାଜାଧିରାଜ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତଠାରୁ,
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଯାଜକ ଏଜ୍ର ାକୁ ଅଭନିନ୍ଦନ।
13 ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ,ି େଯ େମା’ ରାଜ୍ୟସି୍ଥତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ
େଲାକ, େସମାନଙ୍କର ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର
ଯିବାକୁ ମନ କରନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଏଜ୍ର ାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯା’ନୁ୍ତ।
14 ଏଜ୍ର ା, ମୁଁ ଏବଂ େମାର ସାତ ଜଣ ଉପେଦଷ୍ଟା ତୁମ୍ଭ ସହତି ପଠାଉଛୁ।
ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯିବା ଉଚତି୍। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବଷିୟବସ୍ତୁଗଡୁ଼କିେର ଧ୍ୟାନ େଦବା ଉଚତି୍, େଯଉଁଥିେର ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ବଜି୍ଞ
ଅଟ।
15 ମୁଁ ଏବଂ େମାର ଉପେଦଷ୍ଟାମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସୁନା ଓ ରୂପା
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଇଅଛୁ। ପରେମଶ୍ୱର ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ
କରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଏହ ିସୁନା ଓ ରୂପା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େନବ। 16

ବାବଲିର ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶେର ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ସୁନା ଓ ରୂପା ପାଇବ। ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ
ମନି୍ଦର ପାଇଁ େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଯାହା େଦେବ େସହସିବୁ ଉପହାର େନବା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ େହଉଅଛ।
17 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିମୁଦ୍ର ା ଦ୍ୱ ାରା ବୃଷ, ଅଣି୍ତରା େମଷ, େମଷଶାବକ ଓ
ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ନରୂିପିତ ଶସ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ ମନି୍ଦରର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
18 ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭାତୃବଗର୍ଙୁ୍କ ଯାହା
କରିବାକୁ ଭଲ ଦଶିିବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରମାେଣ କରିବ। 19 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର
େସବାଥର୍କ େଯ ସକଳପାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆି ଯାଉଅଛ।ି ତାହା ସବୁ
ଯିରୁଶାଲମର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମପର୍ଣ କର। 20 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଯାହା ଯାହା େନବାକୁ ପଡ଼ବି
ତାହା ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ତାର ଗହୃରୁ ନଅି।
21 ଆଉ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଯାହା େଲାଡ଼ବି। 22 ତାହା ସବୁ 100 ତାଳନ୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୂପା ଓ 100 ମହଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗହମ ଓ 100 ମହଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ 100 ମହଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େତୖଳ ଓ ଅପରିମିତ ଲବଣ ଯତ୍ନପୂବର୍କ
େଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ। 23 ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କରାଯାଉଛ,ି ତାହା ସବୁ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ଠିକ୍ ରୂେପ
କରାଯାଉ, କାରଣ ରାଜା ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ରାଜ୍ୟବରୁିଦ୍ଧେର କାହିଁକି
େକାପ ବତ୍ତିର୍ବ।
24 ଆହୁରି ଯାଜକମାନଙ୍କର, େଲବୀୟମାନଙ୍କର, ଗାୟକମାନଙ୍କର,
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର ନଥୀନୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମନି୍ଦରର
େସବକମାନଙ୍କର କାହାରି ଉପେର କର, ରାଜସ୍ୱ ବା ମାସୁଲ ବସାଇବା
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧ େହବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଉ ଅଛୁ। 25 େହ
ଏଜ୍ର ା, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟକ େଯଉଁଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଅଛ,ି
ତଦନୁସାେର ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭରାେଥର୍ େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନି୍ତ , ଏପରି ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ନଯିୁକି୍ତ କର। ଆଉ େଯ ତାହା ନ ଜାେଣ ତାହାକୁ
ତୁେମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଦଅି। 26 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନ ମାନବି, ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ମାନବି, େସମାେନ ନଶିି୍ଚତେର ଦଣି୍ତତ
େହେବ। ତାହାର ଏହ ିଦଣ୍ତ ତା’ର େଦାଷ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର। ତାହା
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ତ େହାଇପାେର, ନବିର୍ାସତି େହାଇପାେର, ତାକୁ ଅଥର୍ଦଣ୍ତ
େହାଇପାେର ବା ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଦଣ୍ତ ଦଆିଯାଇ ପାେର।
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ଏଜ୍ର ାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା

27 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ରାଜାର
ଅନ୍ତଃକରଣେର ପରେମଶ୍ୱର ଏହପିରି ମେନାଭାବ େଦଇଅଛନି୍ତ।
ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ରାଜାର
ଅନ୍ତଃକରଣେର ପରେମଶ୍ୱର ଏହପିରି ପ୍ରବୃତି୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ। 28 ପୁଣ ିେସ
ରାଜାର ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣର ଓ ରାଜାଙ୍କର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ଅଧିପତ ିସମସ୍ତଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର େମା’ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ। ମୁଁ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େହଲ ିକାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଥିଲା। ଏହି
ପ୍ରକାେର ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମାନଙୁ୍କ େମା’ ସହତି ଯିବା
ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ କଲ।ି

ଏଜ୍ର ାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ତାଲିକା

ଏହ ିନାମଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିପିତୃବଂଶର ମୁଖ୍ୟମାେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଏଜ୍ର ାଙ୍କ ସହତି ବାବେିଲାନ୍ରୁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଥିିେଲ। ଆେମ୍ଭ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟେର

ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଥିିଲୁ। ଏହଠିାେର େସମାନଙ୍କର ଚଠିା ଦଆିଗଲା।
2 ପୀନହସ୍ର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗେଶର୍ାମ, ଈଥାମରର
ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନେିୟଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ହଟୂଶ୍।
3 ଶଖନୟିର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପରିେୟାଶର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରିୟ ଏବଂ 150 ଜଣ ପୁରୁଷ
ତାଙ୍କ ସହତି ପଞି୍ଜକୃତ େହାଇଥିେଲ।
4 ପହତ୍ େମାୟାବର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରହୟିର ପୁତ୍ର
ଇଲୀେହା-ଐନୟ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ 200 ପୁରୁଷ।
5 ଏବଂ ଜାତୁଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯହସୀେୟଲର
ପୁତ୍ର ଶଖନୟି ଏବଂ ତାହା ସେଙ୍ଗ 300 ପୁରୁଷ।
6 ଆଉ ଆଦୀନର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଏବଦ୍
ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ପଗ୍ଭଶ୍ ପୁରୁଷ।
7 ଏଲମର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଥଲୟିର ପୁତ୍ର ଯିଶାୟାହ ଓ
ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ 70 ପୁରୁଷ।
8 ଶଫଟୟିର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ସବଦୟି ଓ
ତାହା ସେଙ୍ଗ 80 ପୁରୁଷ।
9 େଯାୟାବର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହେିୟଲର ପୁତ୍ର ଓବଦୟି ଓ
ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ 218 ପୁରୁଷ।
10 ଆଉ ବାନରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯାଷିଫିୟର ପୁତ୍ର
ଶେଲାମୀତ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ 160 ପୁରୁଷ।
11 େବବୟର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େବବୟର ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟ ଓ
ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ 28ପୁରୁଷ।
12 ଅସ୍ଗଦର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହକାଟନର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ
ତାହା ସେଙ୍ଗ 110ପୁରୁଷ।
13 ଅେଦାନୀକାମର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନଷି୍ଠମାେନ ଓ
େସମାନଙ୍କ ନାମ ଇଲେିଫଲଟ୍, ଯିୟୂେୟଲ, ଶମୟିମ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ 60 ପୁରୁଷ।
14 ଆଉ ବଗି୍ବୟ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଥୟ ଓ ସବୂଦ୍ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ 70 ପୁରୁଷ।

ଯିରୁଶାଲମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

15 ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅହବା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହତି ନଦୀ ନକିଟେର
ଏକତ୍ର କଲ।ି େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଛାଉଣ ିକରି ତନି ିଦନି ରହଲୁି। ମୁଁ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଖାଜିଲ ିକିନୁ୍ତ େଲବୀର

େକୗଣସ ିପୁତ୍ରକୁ ପାଇଲ ିନାହିଁ। 16 େତଣୁ ମୁଁ ଇଲୀେୟଷର, ଅରୀେୟଲ,
ଶମୟିୟ, ଇଲ୍ନାଥନ, ଯାରିବ୍, ଇଲ୍ନାଥନ, ନାଥନ, ଜିଖରିୟ ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍
ଏହ ିପ୍ରଧାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଯାୟାରୀବ ଓ ଇଲ୍ନାଥନ ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇଲ।ି 17 ଏହା ପେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କାସଫିିଆ
ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଧାନେଲାକ ଇେଦ୍ଦା ନକିଟକୁ ପଠାଇଲ।ି ଏବଂ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପରିଗ୍ଭରକମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା ପାଇଁ କାସଫିିଆ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ଇେଦ୍ଦାକୁ ଓ ତା’ର
ଭାତୃଗଣ ନଥୀନୀୟମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦଲ।ି 18

େତଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତର
ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େପୗତ୍ର, େଲବୀର ପୁତ୍ର ମହଲରି
ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପ୍ରେବଶ େଲାକକୁ ଏବଂ େଶେରବୟି ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭାତୃଗଣ ସେମତ 18 ଜଣଙୁ୍କ ପଠାଇଲ।ି 19 ହସବୟି
ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ମରାରି ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଶୟାହ ତାହାର
ଭାତୃଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଏପରି େକାଡ଼ଏି ଜଣ। 20 ଦାଉଦ ଓ
ଅଧିପତମିାେନ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଲବୀୟମାନଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 220 ଜଣ ନଥୀନୟି ମନି୍ଦରର ଦାସ
ଆଣେିଲ। ଏହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲଖିିତ େହଲା।

21 ଏହା ପେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ଓ ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ ପାଇଁ
ସରଳ ପଥ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅହବିା ନଦୀ ନକିଟେର
ଉପବାସ େଘାଷଣା କଲ।ି 22 କାରଣ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଶତ୍ରୁ  ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙୁ୍କ ଏକଦଳ େସୖନ୍ୟ ଓ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କଲ।ି ମୁଁ ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହଲି,ି େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭରସା କରନି୍ତ ,
“େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ସହାୟତା ଅଛ।ି
ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ , ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ େକ୍ର ାଧ
େସମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଥାଏ।” 23 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଉପବାସ କଲୁ
ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ବନିତ ିକଲୁ ଏବଂ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର େଦେଲ।

24 େତଣୁ ମୁଁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ପ୍ରଧାନ େଲାକଙୁ୍କ
ଅଥର୍ାତ୍ େଶେରବୟି, ହଶବୟି ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି େସମାନଙ୍କର ଦଶ
ଜଣ ଭ୍ର ାତାଙୁ୍କ ପୃଥକ କଲ।ି 25 ଆଉ ରାଜା ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣ ଓ
ତାହାର ଅଧିପତମିାେନ ଓ ଉପସି୍ଥତ ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ େଲାେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ରୂପା, ସୁନା ଓ ପାତ୍ରମାନସବୁ
ଉପହାର କରିଥିେଲ, ତାହା ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େତୗଲ ିେଦଲ।ି 26 ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର 650 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ 100 ତାଳନ୍ତ େରୗପ୍ୟପାତ୍ର ଓ
100 ତାଳନ୍ତ ସୁନା। 27 1000 ଡ଼ାରିକ୍ ମୂଲ୍ୟର 20 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାତ୍ର
ଏବଂ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ତୁଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳର ଦୁଇପାତ୍ର େତୗଲି
େଦଲ।ି 28 ଏବଂ ମୁଁ ବାର ଜଣ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ପବତି୍ର; ଆଉ ଏହ ିରୂପା ଓ
ସୁନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ଅେଟ। 29 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦର
େକାଠରୀେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକବଗର୍ର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
ପରିବାରର େନତାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର ଏହାସବୁ େତୗଲ ିନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତକର୍ ହୁଅ ଓ ଏହାସବୁର ସୁରକ୍ଷା କର।”

30 ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ େସହ ିେତୗଲା ରୂପା
ଓ ସୁନାପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କେଲ।

31 ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରଥମ ମାସର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦନି ଅହବା ନଦୀ ନକିଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ େହଲା। ଆଉ ପଥ
ମଧ୍ୟେର ଶତ୍ରୁ  ଓ ଓଗାଳି ବସବିା େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର
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କେଲ। 32 େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
େସଠାେର ତନି ିଦନି ବଶି୍ରାମ କଲୁ। 33 ଏହା ପେର ଚତୁଥର୍ ଦନି େସହି
ରୂପା ଓ ସୁନାପାତ୍ର ସକଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
େତୗଲାଯାଇ ଊରିୟ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍ ହସ୍ତେର ଦଆିଗଲା। ତାହା
ସେଙ୍ଗ ପୀନହସ୍ର ପୁତ୍ର ଏଲୟିାସର ଥିଲା। େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯଶୂୟର
ପୁତ୍ର େଯାଷାବଦ୍ ଓ ବନୂି୍ନୟିର ପୁତ୍ର େନାୟଦୟି ଏହ ିେଲବୀୟମାେନ ଥିେଲ।
34 ସମଗ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗଣା ଯାଇ ଓ ପରିମିତ େହାଇ ଦଆିଗଲା ଓ େସହି
ସମୟେର େସହସିବୁର େତୗଲ୍ୟ େଲଖାଗଲା।

35 ନବିର୍ାସନରୁ ଆଗତ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ରୂେପ 12 ବୃଷ, 96
ଅଣି୍ତରା େମଷ, 77 େମଷଶାବକ, ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ 12 ଛାଗ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଥିଲା।

36 ଏହା ପେର େସମାେନ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ରାଜ ପ୍ରତନିଧିିମାନଙୁ୍କ ଓ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ରାଜାଜ୍ଞାପତ୍ର ସମପର୍ଣ କେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ କାଯର୍୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

ଅଣଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ

ଏହସିବୁ କମର୍ ସମାପ୍ତ େହଲା ପେର, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମୁଖ୍ୟମାେନ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ େସମାେନ କହେିଲ, “ଏଜ୍ର ା,
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ

ଅନ୍ୟେଦଶୀ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ ନ କରି
େସମାନଙ୍କର ଅଥର୍ାତ୍ କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ଯିବୂଷୀୟ,
ଅେମ୍ମାନୀୟ, େମାୟାବୀୟ, ମିସ୍ରୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ ଅନୁସାେର କରୁଅଛନି୍ତ। 2 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରିଅଛନି୍ତ। ଏହପିରି ପବତି୍ରବଂଶ ଅନ୍ୟେଦଶେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ମିଶି୍ରତ କରିଅଛନି୍ତ। ଏହ ିଅପରାଧେର ଅଧିପତ ିଓ
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରଧାନ େହାଇଅଛ।ି” 3 େଯେତେବେଳ ମୁଁ
ଏହକିଥା ଶୁଣଲି ିମୁଁ େମାର ବସ୍ତ୍ର ଓ େଗ୍ଭଗା ଚରିି ନଜି ମସ୍ତକ ଓ ଦାଢ଼ରି
େକଶ େକ୍ଷୗରକରି ଚନିି୍ତତ େହାଇ ବସଲି।ି 4 େସେତେବେଳ ନବିର୍ାସତି
େଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର
କମି୍ପତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େମାର ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ମୁଁ
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ େମା’ ଗ୍ଭରିପେଟ େସମାେନ
ଏକତି୍ରତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଘାତ ପାଇ ବସଲି।ି

5 ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟେର ମୁଁ ଉଠିଲ।ି େମା’ େଦହେର
ଚରିାବସ୍ତ୍ର ଓ େଗ୍ଭଗା ଥିଲା। ମୁଁ େମାର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି କହଲି,ି 6 େହ େମାର
ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ।ି େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁହଁ

େଦଖାଇବାକୁ ଲଜି୍ଜତ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର
ଉପରକୁ ଉଠିଅଛ।ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦାଷ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ପଶର୍ୀ େହାଇଅଛ।ି 7

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସମୟାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅତଶିୟ େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜଗଣ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ନାନା
େଦଶୀୟ ରାଜଗଣ ହସ୍ତେର, ଖଡ଼୍ଗେର, ବନ୍ଦୀତ୍ୱ େର ଓ ଅପମାନତି େହବା
ପାଇଁ ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛୁ।

8 “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ
କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନବିର୍ାସତି ଅବସ୍ଥାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ
ଆଶ୍ୱାସନା େଦେବ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଖୁଣି୍ଟ େଦବାକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛୁ। 9 ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ବନ୍ଦୀ ଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େବଶିଦନି ନବିର୍ାସତି କରି ରଖି ନ ଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିଥିଲ। ତୁମ୍ଭ େଯାଗୁଁ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି

ଦୟା େଦଖାଇ ଥିେଲ। ତୁମ୍ଭର ମନି୍ଦର ଧ୍ୱଂସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ
ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରି ଏହାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ େଦଲୁ।
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରାଚୀର େଦବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭର ସହାୟ େହଲ।

10 “ଏେବ େହ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ଏହା ପେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ’ଣ
କରିବା ଉଚତି୍? ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉେପକ୍ଷା କରିଛୁ! 11 େହ
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞାକରି
କହଥିିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ। ତାହା
ଅନ୍ୟ େଦଶ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଅେଶୗଚ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେଦଶ େହାଇଅଛ।ି
େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ େଦଶକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।ି 12 ଏଣୁ େହ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ସହତି ବବିାହ ଦଅି ନାହିଁ। କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ ଶାନି୍ତ ଓ େସୗଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ
କଦାପି େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ େହବ। େଦଶର
ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ଓ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର
ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ତାହା ରଖିଯିବ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଆଜ୍ଞା
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ।’

13 “େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଦଣ୍ତ
େଦଇଛ। ଏବଂ ଯଦଓି ଆମ୍ଭର ପାପ ଓ େଦାଷ େଯାଗୁଁ ଏସବୁ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଆସଛି।ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିଅଛ। 14 ଏହା
େଦଖି ସାରିବା ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଆଉଥେର ଏପରି ଭୁଲ୍ କରିବୁ।
ଏହ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧ କରିବୁ, ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଃିେଶଷ କରିବ ନାହିଁ।

15 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ମୟ ଅଟ,
େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ନଜି େଦାଷେର େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ। କାରଣ େସଥିପାଇଁ
େକହ ିତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇପାେର ନାହିଁ।”

େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କେଲ

ଏଜ୍ର ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ ଓ
ତାଙ୍କର େଦାଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିେଲ। ଏହ ିସମୟେର େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ନତମସ୍ତକ େହାଇ କ୍ରନ୍ଦନ

କରୁଥିେଲ। ଏଜ୍ର ା ଏପରି କରୁଥିବା ସମୟେର ଦେଳ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର
ପୁରୁଷମାେନ, ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ପିଲାମାେନ ତାଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର େଘରି
ରହଥିିେଲ। େସହ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଅତଶିୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିେଲ। 2

ଏହା ପେର ଏଲାମର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଶଖନୟି
ଏଜ୍ର ାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସଘାତ କରୁଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଛୁ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏପରି କେଲ
ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭରସା ଅଛ।ି 3 ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର କମି୍ପତ
େଲାକମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର ଏହସିବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାତ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିେଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି
ଚୁକି୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର କରାଯାଉ। 4

େହ ଏଜ୍ର ା, ଉଠ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟର ଭାର ଅଛ,ି େତଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସାହସକି େହାଇ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ
କରନୁ୍ତ।”

5 େତଣୁ ଏଜ୍ର ା ଉଠିେଲ। େସହ ିବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଯାଜକମାନଙ୍କର, େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଇେଲ। 6 ଏହା ପେର ଏଜ୍ର ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଉଠିଗେଲ। ଏହା ପେର ଇଲୟିାଶୀବର ପୁତ୍ର ଯିେହାହାନନର େକାଠରୀକୁ
ଗେଲ। ଏଜ୍ର ା େସଠାେର ରହବିା ସମୟେର େସ େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନ
ଥିେଲ, କି ଜଳପାନ କରି ନ ଥିେଲ। େସ ଏପରି କରିଥିେଲ କାରଣ େସ
ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିେଲ। େସ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ

ଏଜ୍ର ା 8:32 379 ଏଜ୍ର ା 10:6



ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସଥିିେଲ। 7 ଏହା ପେର େସ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଖବର ପଠାଇେଲ। ଏବଂ େସ
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ, େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ େଫରି ଆସଥିିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େଘାଷଣା କରି କହେିଲ, େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ
େହେବ। 8 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ଯିରୁଶାଲମକୁ ନ
ଆସବି, େତେବ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ହରଣ କରାଯିବ। ଏହ ିନଷି୍ପତି୍ତ
ଅଧିପତମିାେନ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାେନ େନଇଥିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସମାଜରୁ ପୃଥକ କରାଯିବ।

9 େତଣୁ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମିନର ସମଗ୍ର େଲାକ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର
ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସହ ିଦନି ନବମ ମାସର ବଂିଶତତିମ
ଦନି ଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକେର
ବସ ିଉକ୍ତ ବଷିୟ ଓ ମହାବୃଷି୍ଟ ସକାଶୁ କମି୍ପତ େହାଉଥିେଲ। 10 ଏହା
ପେର ଯାଜକ ଏଜ୍ର ା ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଦାଷ ବଢ଼ାଇଅଛ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଣଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଅଛ। 11 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କର। ତାଙ୍କର
ତୁଷି୍ଟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କର। େଦଶସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କର।”

12 ଏହା ପେର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଏଜ୍ର ାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ, “େହ ଏଜ୍ର ା, ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କହଛି। ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଲି
ଆେମ୍ଭ ଠିକ୍ େସହପିରି କରିବୁ। 13 କିନୁ୍ତ ଏଠାେର ବହୁତ େଲାକ ଅଛନି୍ତ
ଏବଂ ଏହା ବତ୍ତର୍ମାନ ବୃଷି୍ଟର ସମୟ। ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ବାହାେର ଠିଆ
େହବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦନିର କାଯର୍୍ୟ ନୁେହଁ, େଯେହତୁ ଏହି
ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ମହା ଅପରାଧ କରିଅଛୁ। 14 ଏଣୁ ସମଗ୍ର ସମାଜ
ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାେନ ନଯିୁକ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଅଣଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ନରୂିପିତ
ସମୟେର ଆସନୁ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଓ
ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଗଣ ଆସନୁ୍ତ। ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅତକି୍ରମ
ନ େହାଇଛ ିଏହ ିକାରଣ େଯାଗୁଁ ଏହ ିବଷିୟ ଗ୍ରହଣୀୟ େହବ ନାହିଁ।”

15 ଏହ ିକଥା ବରୁିଦ୍ଧେର େକବଳ ଆସାେହଲର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ
ତକି୍ବର ପୁତ୍ର ଯହସୟି ଉଠିେଲ। ଆଉ ମସୁଲମ୍ ଓ େଲବୀୟ ଶବ୍ଦଥୟ
େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

16 ମାତ୍ର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନମାେନ େସହପିରି କମର୍ କେଲ। ପୁଣ ିଯାଜକ
ଏଜ୍ର ା େସଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଛେିଲ, େଯଉଁମାେନ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରରୁ ଜେଣ େଲଖାଏଁ ବଛାଗେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଦଶମ
ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନି େସହ ିବଷିୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବସେିଲ। 17

ପୁଣ ିେସମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ
ବବିାହକାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଗି୍ଭର ସମାପ୍ତ କେଲ।

ବେିଦଶିନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ତାଲିକା

18 ଯାଜକମାନଙ୍କ ବଂଶଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ ଯଥା:

େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ମାେସୟ, ଇଲୀେୟଷର, ଯାରିବ ଓ ଗଦଲୟି। 19 ଏମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି େଦେବ େବାଲ ିକଥା େଦେଲ। ଆଉ
େଦାଷୀ େହବାରୁ େସମାେନ ନଜି ନଜିର େଦାଷ ସକାେଶ ପଲରୁ ଏକ
ଏକ େମଷ େଦାଷାଥର୍କବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
20 ଆଉ ଇେମ୍ମରର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହନାନ ିଓ ସବଦୟି।
21 ହାରିମର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାେସୟ ଓ ଏଲୟି ଓ
ଶମୟିୟ, ଯିହୀେୟଲ ଓ ଉଷିୟ।
22 ପଶହୂରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଇଲେୟା-ଐନୟ, ମାେସୟ,
ଇଶ୍ମାେୟଲ, ନଥେନଲ, େଯାଷାବଦ୍ ଓ ଇଲୟିାସା।

23 ଆଉ, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଯାଷାବଦ୍, ଶିମିୟି ଓ କଲାୟ, ଏହାକୁ କଲଟି୍ କହନି୍ତ , ପଥାହୟି,
ଯିହୁଦା ଓ ଇଲୀେୟଷର;
24 ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀୟାଶୀବ୍, ଦ୍ୱ ାରପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଶଲୁ୍ଲମ୍ ଓ େଟଲମ୍ ଓ ଊରି।

25 ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ପରିେୟାଶର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରମିୟ ଓ ଯିଷିୟ, ମଲ୍କିୟ,
ମିୟାମୀନ୍, ଇଲୟିାସର, ମଲ୍କିୟ ଓ ବନାୟ।
26 ଏଲମର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ତନୟି, ଜିଖରିୟ, ଯିହୀେୟଲ,
ଅବି୍ଦ, ଯିେରେମାତ୍ ଓ ଏଲୟି।
27 ସତୁ୍ତର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲେିୟା-ଐନୟ, ଇଲୀୟାଶୀବ୍,
ମତ୍ତନୟି, ଯିେରେମାତ୍, ଯାବତ୍ ଓ ଅସୀସା।
28 େବବୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିେହାହାନନ୍, ହନାନୟି, ସଜୟ ଓ
ଅତ୍ତଲୟ।
29 ଆଉ ବାନରି ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ମଲ୍ଲ କ, ଅଦାୟା,
ଯାଶୂବ୍, ଶାଲ ଓ ଯିେରେମାତ୍।
30 ଆଉ ପହତ୍ େମାୟାବର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦନ, କଲାଲ୍,
ବନାୟ, ମାେସୟ, ମତି୍ତନୟି, ବତ୍ସେଲଲ, ବନୁ୍ନୟୀ ଓ ମନଃଶି।
31 ହାରିମର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀେୟଷର, ଯିଶିୟ, ମଲି୍ଲ ୟ,
ଶମୟିୟ, ଶିମିେୟାନ,
32 ବନି୍ୟାମୀନ, ମଲୂ୍ଲକ ଓ ଶମରିୟ।
33 ହଶୂମର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ତନୟ, ମତ୍ତତ୍ତ, ସାବଦ୍,
ଇଲେିଫଲଟ୍, ଯିେରମୟ, ମନଃଶି ଓ ଶିମିୟି।
34 ବାନରି ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାଦୟ, ଅମ୍ରାମ ଓ ଉେୟଲ, 35

ବନାୟ, େବଦୟିା, କଲୂହ, 36 ବନୟିା, ମେରେମାତ୍, ଇଲୀୟାଶୀବ୍,
37 ମତ୍ତନୟି, ମତ୍ତନୟ ଓ ଯାଶୟ।
38 ଏବଂ ବନୁି୍ନୟି, ଶିମିୟିର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ 39

େଶଲମିିୟ, ନାଥନ୍ ଓ ଅଦାୟା, 40 ମଗ୍ନଦହବୟ, ଶାଶୟ, ଶାରୟ,
41 ଅସେରଲ, େଶଲମିିୟ, ଶମରିୟ, 42 ଶଲୁ୍ଲମ୍, ଅମରିୟ ଓ
େଯାେଷଫ।
43 ନେବାର ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିୟେୟଲ, ମତ୍ତଥିୟ, ସାବଦ୍,
ସବୀନଃ, ଇେଦ୍ଦା, େଯାେୟଲ ଓ ବନାୟ।

44 ଏସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଅଣଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ।
ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବେିଦଶୀନ ିସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହତି ପେଠଇ େଦେଲ।
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ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ

ନହିମିିୟାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା

ଏଗଡୁ଼କି ନହିମିିୟାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅେଟ। ନହିମିିୟା ହଖଲୟିର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ବଂିଶତତିମ ବଷର୍ର କିଶ୍େଲବ୍ ମାସେର ମୁଁ ଶୂଶନ୍ର
ରାଜଧାନୀେର ଥିଲ।ି 2 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଶୂଶନ୍େର ଥିଲ,ି

େମାର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ହନାନ ିଓ ଯିହୁଦାରୁ
େକେତ ଜଣ େଲାକ ଆସଥିିେଲ। ତହୁଁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ େଫରି
ଆସଥିିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଓ ଯିରୁଶାଲମ ବଷିୟେର
ପଗ୍ଭରିଲ।ି

3 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ କହେିଲ, “େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ
େଫରି ଆସଥିିେଲ େସହ ିପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ମହା ଦୁଃଖ ଓ
ଅପମାନେର ଅଛନି୍ତ , କାରଣ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙି୍ଗ ଅଛ ିଏବଂ
ଏହାର ଫାଟକକୁ େପାଡ଼ ିଦଆିଯାଇଅଛ।ି”

4 େଯେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶୁଣଲି,ି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ
େହଲ।ି ମୁଁ ବସ ିକ୍ରନ୍ଦନ କଲ।ି ମୁଁ ଉପବାସେର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବହୁ
ଦନି ଧରି ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 5 ତା’ପେର ମୁଁ ଏହପିରି ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ:ି
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସବୁ
ପାଳନ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ରକ୍ଷା କର ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ
ରୁହ।
6 “ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ଶୁଣୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଆଖି େଖାଲ ଏବଂ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା
ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି, ଯାହା ମୁଁ ଦନି ଓ ରାତି୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର କରିଥିବା ପାପ ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ। ଉଭୟ ମୁଁ ଓ େମାର
ପରିବାର ପାପ କରିଅଛୁ। 7 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅତଶିୟ ଭାବେର ପାପ କରିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା,
ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କି ଓ ବଗି୍ଭର ପାଳନ କରୁ ନାହୁଁ, ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଦାସ େମାଶାଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମେର ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଥିଲ।
8 “ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କହଅିଛ ତାହା ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପଗ୍ଭରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆେଦଶ କରିଅଛ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଦାସ େମାଶାଙୁ୍କ
କହଥିିଲ, ‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପ କର, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା। 9 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରି
ଆସବି ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବାସ କରିବ, େତେବ
ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାେର ନବିର୍ାସତି ଥିେଲ େହଁ, ଆେମ୍ଭ
େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନ
କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଣବିା।’
10 “ଏମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଏମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର
ମହା ପରାକ୍ରମ ଓ ଆପଣାର ବଳବାନ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। 11 େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାେର
ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ , ଏମନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦାସର ଓ ସମସ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ପ୍ରତି
ଟେିକ କଣ୍ଣର୍ପାତ କର। ଆଉ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ିଆଜି ଆପଣା ଦାସକୁ
ସଫଳ କରାଅ। ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତର ଦୃଷି୍ଟେର ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ େହବାକୁ ଦଅି।”
ଏ ସମୟେର, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ରବାହକ ଥିଲ।ି

ରାଜା ନହିମିିୟାଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମକୁ ପଠାଇଥିେଲ

ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର ବଂିଶତମ ବଷର୍େର ନଶିାନ
ମାସେର ଏହପିରି ଘଟଥିିଲା େଯ, ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଥିବା େବେଳ ମୁଁ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନଇ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଲ।ି ଏହା

ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଦୁଃଖିତ େହାଇ ନ ଥିଲ।ି 2 ଏଥିେର
ରାଜା େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପୀଡ଼ତି? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ
ଜଣା ପଡ଼ଡ଼ୁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛ ିତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଦୁଃଖପୂଣ୍ଣର୍ ଅଛ।ି”
ଏହା ପେର ମୁଁ ଭୟ କଲ।ି 3 ଯଦଓି ମୁଁ ଭୟ କଲ,ି ତଥାପି ମୁଁ

ରାଜାଙୁ୍କ କହଲି,ି “ମହାରାଜ ଚରିଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ। େଯଉଁ ନଗର େମାର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର କବର ସ୍ଥାନ ତାହା େଯେତେବେଳ ଉଜାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ଛିି
ଓ ତହିଁର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଦଗ୍ଧ େହାଇ ପଡ଼ଛି ିେସେତେବେଳ କାହିଁକି େମାର
ମୁଖ ଦୁଃଖିତ େହବ ନାହିଁ।”

4 ଏହା ପେର ରାଜା େମାେତ କହେିଲ, “େମା’ ନକିଟରୁ କ’ଣ
ସାହାଯ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହଁ?”
ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦବା ପୂବର୍ରୁ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 5 ଏହା

ପେର ମୁଁ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି “ଯଦ ିମହାରାଜାଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ ହୁଏ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯେବ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଏ, େତେବ
ଯିହୁଦା େଦଶକୁ େମାର ପିତୃ େଲାକଙ୍କ କବର ନଗରକୁ େମାେତ
ପଠାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ। ମୁଁ େସଠାକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ଏବଂ େସଠାେର
ମୁଁ ନଗର ପୁନବର୍ାର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।”

6 ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ବସଥିିେଲ। ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ
େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଯାତ୍ରା େକେତ ଦନି ଲାଗିବ? ତୁେମ୍ଭ ଏଠାକୁ
େକେବ େଫରିବ?”
ରାଜା େମାେତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବାରୁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଏକ ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ

ସମୟ େଦଲ।ି 7 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଯଦ ିମହାରାଜାଙ୍କର
ସେନ୍ତାଷ ହୁଏ, େତେବ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଯପରି ଯିହୁଦା
େଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଛାଡ଼ଦିଅିନି୍ତ
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମା’ ହାତେର ପତ୍ର ପଠାନୁ୍ତ। 8 ରାଜା
ଆସଫଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାେତ େଗାଟଏି ପତ୍ର େଦେଲ। ଆସଫ୍ ବତ୍ତର୍ମାନ
ରାଜାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ଅଟନି୍ତ।” େସ ଆସଫଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ଫାଟକର
ମୂଖଶାଳା, ସହରର କାନ୍ଥ ଏବଂ ମନି୍ଦର କବାଟ ପାଇଁ େମାେତ ଖେଣ୍ଡ କାଠ
େଦବା ଲାଗି କହେିଲ।”
ରାଜା ଏପରି କରିଥିେଲ କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ

ଥିେଲ।
9 େତଣୁ ମୁଁ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲ।ି ତାଙ୍କ

ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତାଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପତ୍ର େଦଲ।ି େତଣୁ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ େମା’ ସହତି େସନାପତ ିଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
10 ହାେରାଣୀୟ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟ େଟାବୟି ଅଧିକାରୀଗଣ
ଅତଶିୟ ଦୁଃଖିତ େହେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ, ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛ।ି
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ନହିମିିୟା ଯିରୁଶାଲମର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କୁି ପରିଦଶର୍ନ କେଲ

11 ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗଲ ିଓ େସଠାେର ତନି ିଦନି ରହଲି।ି 12 ଏହା
ପେର ରାତି୍ର ସମୟେର କିଛ ିେଲାକଙ୍କ ସହତି ବୁଲବିାକୁ ଗଲ।ି ପରେମଶ୍ୱର
ଯିରୁଶାଲମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ େମାେତ େପ୍ରରଣା େଦଇଥିେଲ, ତାହା ମୁଁ
କାହାରିଠାେର ପ୍ରକାଶ କଲ ିନାହିଁ। ମୁଁ େଯଉଁ େଘାଡ଼ାେର ଚଢ଼ଥିିଲ ିେସହି
େଘାଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ େମା’ ନକିଟେର ଆଉ େଘାଡ଼ା ନ ଥିଲା। 13

ଅନ୍ଧାର େହବା ମାେତ୍ର ମୁଁ ଉପତ୍ୟକାର ଧାରେଦଇ ନାଗକୂପ ଓ ଖତଦ୍ୱ ାର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲ ିଓ ଯିରୁଶାଲମର ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ଓ ତହିଁର ଅଗି୍ନଦଗ୍ଧ
ଦ୍ୱ ାରସବୁ େଦଖିଲ।ି 14 ତା’ପେର ମୁଁ ନଝିର୍ର ଦ୍ୱ ାର ଓ ରାଜ ପୁଷ୍କରିଣୀ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲ।ି ମାତ୍ର େସଠାେର େମାର ବାହାନ ପଶୁ ପାଇଁ ଯିବାର ସ୍ଥାନ ନ
ଥିଲା। 15 େତଣୁ ମୁଁ ଉପତ୍ୟକା ଉପରକୁ ଅନ୍ଧାରେର ଚଢ଼ଲି ିଓ ପ୍ରାଚୀରକୁ
ନରିୀକ୍ଷଣ କଲ ିଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ଫାଟକ େଦଇ େଫରି ଆସଲି।ି 16 ମୁଁ
େକଉଁ ଆେଡ଼ ଗଲ ିଓ କ’ଣ କଲ ିଶାସକଗଣ ତାହା ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।
ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ, ଯାଜକମାନଙୁ୍କ, ମୁଖ୍ୟମାନଙୁ୍କ,
ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ କି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ତାହା ଜଣାଇ ନ ଥିଲ।ି

17 ଏହା ପେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖି ପାରୁଛ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛୁ। ଯିରୁଶାଲମ କିପରି ଉଜାଡ଼ େହାଇ
ପଡ଼ଛି ିଏବଂ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ।ି ନନିି୍ଦତ ନ େହବା ଆସ,
ଆସ ପୁଣ ିଥେର ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀରକୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବା।”

18 ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ େଦଲ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱର
େମା’ ଉପେର ଦୟା କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଯାହା େମାେତ ରାଜା କହଥିିେଲ, ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ କହଲି।ି ତା’ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େତେବ
ଗ୍ଭଲ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭମାେନ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା।” େତଣୁ େସମାେନ
ନଜିକୁ ଏହ ିଉତ୍ତମ କାମେର ନେିୟାଜନ କେଲ। 19 କିନୁ୍ତ େହାେରାଣୀୟ
ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟ େଟାବୟି ଓ ଆରବୀୟ େଗଶମ ଏହା ଶୁଣି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କେଲ ଓ ଘୃଣା କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଏ କି କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛ? “ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ରାଜେଦ୍ର ାହ
କରୁଅଛ?”

20 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏହପିରି କହଲି,ି “ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ
କରିେବ। ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନଗରକୁ
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବୁ। କିନୁ୍ତ ଯିରୁଶାଲମେର ତୁମ୍ଭର କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ ନାହିଁ।”

ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କତ୍ତର୍ା

ଇଲୟିାଶୀବ ମହାଯାଜକ ଥିେଲ, ଇଲୟିାଶୀବ ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀ
ଯାଜକମାେନ େମଷ ଫାଟକ ଗଠନ କରିବାକୁ ଗେଲ। େସମାେନ
େସହ ିଫାଟକ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱ ାର ସ୍ଥାପନ କେଲ।

େସମାେନ ସହସ୍ର ଦୁଗର୍ର ଓ ହନେନଲ ଦୁଗର୍ର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।
2 ଯିରୀେହାର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପେର କାମ କେଲ। ଇମି୍ରର

ପୁତ୍ର ସକ୍କୂର ଯିରୀେହାର େଲାକମାନଙ୍କ ପେର କାମ କଲା।
3 ହସନାୟାର ପୁତ୍ରମାେନ ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱ ାର ଗଠନ କେଲ। େସମାେନ ତାର

କଡ଼ ିଚଢ଼ାଇେଲ, ତା’ର କବାଟ, ହୁଡ଼ଡ଼ୁକା ଓ ଅଗର୍ଳସବୁ ଲଗାଇେଲ।
4 େସମାନଙ୍କ ପେର ହକ୍େକାସର ପୁତ୍ର ଊରିୟ, ଊରିୟର ପୁତ୍ର

ମେରେମାତ୍ ତା’ପର ଅଂଶ ମରାମତ ିକଲା,
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପେର ମେଶଷେବଲର ପୁତ୍ର େବରିଖିୟ ଓ େବରିଖିୟର

ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ପରବତ୍ତର୍ୀ ଅଂଶ ମରାମତ ିକଲା।
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପେର ବାନାର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ୍ ପରବତ୍ତର୍ୀ ଅଂଶ ମରାମତି

କଲା।
5 ତେକାୟୀୟ େଲାକମାେନ ମରାମତ ିକେଲ। େସମାନଙ୍କ କୁଳିନ ବଗର୍

ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍େର ହସ୍ତେକ୍ଷପ କେଲ ନାହିଁ।
6 ପାେସହର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ଓ ବେଷାଦୟିାର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ,

ପୁରୁଣା ଫାଟକ ଲଗାଇେଲ। େସମାେନ ତହିଁର କଡ଼ ିକବାଟ, କବ୍ଜା ଓ
ଅଗର୍ଳ ଲଗାଇେଲ।

7 ଗିବେିୟାନୀୟରୁ ମଲାଟୟି ଓ ମେରାେଣାଥୀୟରୁ ଯାେଦାନ
େସମାନଙ୍କର ପାଶ୍ୱର୍ ପ୍ରାଚୀରକୁ ମରାମତ ିକେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ
ଗିବେିୟାନ ଓ ମିସ୍ପାରୁ ଥିେଲ। େସମାେନ ନଦୀର ପଶି୍ଚମାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟପାଳ
ଦ୍ୱ ାରା ଶାସତି େହେଲ।

8 ହହର୍ୟର ପୁତ୍ର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଉଷୀେୟଲ େସମାନଙ୍କ ପେର ଥିବା
ପ୍ରାଚୀରର ଅଂଶ ମରାମତ ିକେଲ। ହନାନୀୟ ଯିଏ କି ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପାରୀ
ତାଙ୍କ ପେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀରର ଅଂଶ ମରାମତ ିକେଲ। େସମାେନ ପ୍ରଶସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମ ଦୃଢ଼ କେଲ।

9 େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ହୂରର ପୁତ୍ର ରଫାୟ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ କେଲ।

10 ହରୁମଫର ପୁତ୍ର ଯିଦାୟ ଆପଣା ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ
କଲା। ତା’ ନକିଟକୁ ହଶ୍ବନୟିର ପୁତ୍ର ହଟୂଶ୍ ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ କଲା।
11 ହାରିମର ପୁତ୍ର ମଲ୍କିୟ ଓ ପହତ୍-େମାୟାବର ପୁତ୍ର ହଶୂବ୍ ଅନ୍ୟ
ଏକ ଅଂଶ ଓ ତୁନୁ୍ଦରୁ-ଦୁଗର୍ ଗଠନ କଲା।

12 ତାହା ନକିଟେର ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ହେଲାେହଶର ପୁତ୍ର, ଶଲୁ୍ଲମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାେନ ଜୀଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ
କେଲ।

13 ହାନୂନ୍ ଓ ସାେନାହର ନବିାସୀମାେନ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱ ାରର ଭଗ୍ନାଂଶ
ଗଠନ କେଲ। େସମାେନ ତାହା ଗଢ଼ ିତାର କବାଟ, କବ୍ଜା, ଅଗର୍ଳସବୁ
ଲଗାଇେଲ। ଆଉ ଖତଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଏକ ହଜାର ହାତ ଦୃଢ଼
କେଲ।

14 େବୖଥ୍-ହକ୍େକରମ୍ ପ୍ରେଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େରଖବର ପୁତ୍ର ମଲ୍କିୟ
ଖତଦ୍ୱ ାରର ଜୀଣ୍ଣର୍ଅଂଶ ଗଠନ କେଲ ଓ ତହିଁର କବାଟ, ହୁଡ଼ଡ଼ୁକା ଓ ଅଗର୍ଳ
ଲଗାଇଲା।

15 ମିସ୍ପା ପ୍ରେଦଶର ଶାସକ କଲ୍େହାଷିର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲନ୍ ଝର ଦ୍ୱ ାରର
ଭଗ୍ନାଂଶ ଲଗାଇେଲ। ଏବଂ ତାର କବ୍ଜା, ଢ଼ାଲ, ଅଗର୍ଳସବୁ ଲଗାଇଲା।
ଦାଉଦ ନଗରରୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାବଛ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ରାଜାଙ୍କର ରାେଜାଦ୍ୟାନ
ଓ େଶଲା ପୁଷ୍କରୀଣୀ ପ୍ରାଚୀର ମରାମତ ିକେଲ।

16 େବୖଥ୍ସୂର ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ବୂକର ପୁତ୍ର ନହିମିିୟା
ଦାଉଦଙ୍କର କବର ସମ୍ମୁଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ବୀରମାନଙ୍କ ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରାମତ ିକେଲ।

17 ତାର ନକିଟକୁ େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍ର, ବାନରି ପୁତ୍ର ରହୂମ୍ ଭଗ୍ନ
ଅଂଶ ମରାମତ ିକଲା। ତା’ପେର ଅଦ୍ଧର୍ କିୟୀଲା ପ୍ରେଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଶବୟି
ମରାମତ ିକେଲ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେଦଶ ତରଫରୁ େସ ମରାମତ ିକେଲ।

18 େସମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ କିୟୀଲା ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
େହାନାନଦର ପୁତ୍ର ବବୟ ତାହା ନକିଟେର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ମରାମତ ିକେଲ।

19 ତାହା ନକିଟେର ମିସ୍ପାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର ଏସର୍
ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର ଉଠାଣୀ ପଥ ସମ୍ମୁଖେର ଅନ୍ୟ ଏକ
ଭଗ୍ନା ଅଂଶ ଗଠନ କେଲ। 20 ତା’ର ନକିଟକୁ ସବ୍ବୟର ପୁତ୍ର ବାରୁକ୍
ଯତ୍ନ କରି ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କଠାରୁ ଇଲୟିାଶୀବ୍ ମହାଯାଜକର ଗହୃଦ୍ୱ ାର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଗଠନ କେଲ। 21 ତା’ପରକୁ
ହକ୍େକାସର େପୗତ୍ର ଊରିୟର ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍ ଇଲୟିାଶୀବର
ଗହୃଦ୍ୱ ାରଠାରୁ ଇଲୟିାଶୀବର ଗହୃ ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ
ଗଠନ କେଲ। 22 ତା’ପରକୁ ପ୍ରାନ୍ତର ବାସୀ ଯାଜକମାେନ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ
ଗଠନ କେଲ।

23 େସମାନଙ୍କ ପେର ବନି୍ୟାମୀନ ଓ ହଶୂବ୍ େସମାନଙ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଗହୃଗଡୁ଼କି ସମ୍ମୁଖେର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ମରାମତ ିକେଲ। େସମାନଙ୍କ ପେର
ଅନନୟିର ପୁତ୍ର ମାେସୟ, ମାେସୟର ପୁତ୍ର ଅସରିୟ ଆପଣା ଗହୃ
ନକିଟେର ଜୀଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାଚୀର ମରାମତ ିକେଲ।

24 ତା’ପରକୁ େହନାଦଦର ପୁତ୍ର େବନୁ୍ନୟୀ ଅସରିୟର ଗହୃଠାରୁ
ପ୍ରାଚୀର ବାଙ୍କ ଓ େକାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ଜୀଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାଚୀର
ଗଠନ କେଲ।
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25 ଉଷୟର ପୁତ୍ର ପାଲାଲ୍ ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରହରୀ ଶାଳାର
ନକିଟସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତର ରାଜଗହୃ ସମୀପେର ବାହାର ଦୁଗର୍ ପାଖେର ଜୀଣ୍ଣର୍
ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ କେଲ। ତାହାପେର ପରିେୟାଶର ପୁତ୍ର ପଦାୟ ଜୀଣ୍ଣର୍
ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ କେଲ।

26 ଏହ ିସମୟେର ନଥୀନୀୟମାେନ ଜଳଦ୍ୱ ାରର ପୂବର୍ଦଗିର ସମ୍ମୁଖ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ବାହାର ଦୁଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓଫଲେର ବାସ କରୁଥିେଲ।

27 ତା’ପେର ତେକାୟୀୟମାେନ ବାହାରସ୍ଥ ବଡ଼ ଦୁଗର୍ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଓଫଲର ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଗଠନ କେଲ।

28 ଯାଜକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାରର
ଉପରଭାଗର ଭଗ୍ନଅଂଶ ଗଠନ କେଲ। 29 େସମାନଙ୍କ ପେର
ଇମ୍େମାରର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ୍ ଆପଣା ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଗଠନ
କେଲ। ତା’ପେର ପୂବର୍ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଶିଖନୟିର ପୁତ୍ର ଶମୟିୟ ଜୀଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାଚୀର
ଗଠନ କେଲ।

30 େଶଲମିିୟର ପୁତ୍ର ହନାନୟି ଓ ସାଲଫର ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ଅନ୍ୟ
ଏକ ଅଂଶର ଭଗ୍ନାଂଶ ଗଠନ କେଲ।
ତାହାପେର େବରିଖିୟର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ଆପଣା େକାଠରୀ ସମ୍ମୁଖେର

ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ମରାମତ ିକେଲ। 31 ତା’ପେର ମଲ୍କିୟ ନାମକ ଜେଣ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର େସୖନ୍ୟମାେନ ଏକତି୍ରତ େହଉଥିବା ଫାଟକ ଆଗେର ମନି୍ଦର
ଦାସମାନଙ୍କର, ନଥୀନୀୟମାନଙ୍କର ଓ ବଣକିମାନଙ୍କର ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଆଉ
େକାଣର ଉଠାଣ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ମରାମତ ିକେଲ। 32 େକାଣର
ଉଠାଣୀ ଓ େମଷଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଓ ବଣକିମାେନ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ
ଗଠନ କେଲ।

ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଏବଂ େଟାବୟି

ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ େଯେତେବେଳ ଶୁଣଲିା େଯ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ା େହାଇଚ,ି
େସ ଅତଶିୟ େକାପିତ େହାଇ ଯିହୁଦୀୟଙୁ୍କ ପରିହାସ କଲା। 2

େସ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଓ ଶମରୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ସାକ୍ଷାତେର ଏହି
କଥା କହଲିା, “ଏହ ିଦୁବର୍ଳ ଯିହୁଦୀମାେନ କ’ଣ କରୁଛନି୍ତ? େସମାେନ କ’ଣ
ଗଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ରହେିବ? େସମାେନ କାହିଁକି ବଳିଦାନ କରିେବ? େସମାେନ
କ’ଣ ଦନିକେର ସମାପ୍ତ କରିେବ? େସମାେନ କ’ଣ େପାଡ଼ା ପ୍ରାଚୀରର
ଗଦାରୁ ବ୍ୟବହାଯର୍୍ୟ ପଥର ବାଛ ିପାରିେବ?”

3 ଏହ ିସମୟେର ଅେମ୍ମାନୀୟ େଟାବୟି ତାହା ପାଖେର ଥିଲା, ଆଉ
େସ କହଲିା, “େସମାେନ ଯାହା ଗଢ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ , ବଲୁିଆ ଚଢ଼ଗିେଲ େସ
େସମାନଙ୍କ ପଥର ପ୍ରାେଚରୀ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ।”

4 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି “େହ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ
କର, େସହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରୁଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ପରିହାସ
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରାଇ ଦଅି। େସମାନଙୁ୍କ ବେିଦଶେର ବନ୍ଦୀକରି
େସମାନଙ୍କର ଧନ ଲୁଣି୍ଠତ କରାଗଲା। 5 େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ଆଚ୍ଛାଦନ
କର ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର େସମାନଙ୍କ ପାପ ମାଜିର୍୍ଜ ତ ନ େହଉ। କାରଣ
ନମିର୍ାଣକାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଅପମାନତି କରିଅଛନି୍ତ।”

6 ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ କଲୁ। ଆେମ୍ଭ ନଗରର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ପ୍ରାଚୀର ଗଠନ କଲୁ। କିନୁ୍ତ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅଦ୍ଧର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଚୀର ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। େଯେହତୁ କମର୍ କରିବାକୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ମନ ଥିଲା।

7 ମାତ୍ର ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀରର ମରାମତ ିକାଯର୍୍ୟ ଅଗ୍ରସର େହଉଅଛି
ଓ ଗତ୍ତର୍ଗଡୁ଼କି ଭତ୍ତିର୍ େହବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ,ି ଏହା ଶୁଣ ିସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ
େଟାବୟି, ପୁଣ ିଆରବୀୟମାେନ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଓ
ଅସ୍େଦାଦୀୟମାେନ ଅତଶିୟ ରାଗି ଗେଲ। 8 ଆଉ ସମେସ୍ତ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଇ ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ଗଣ୍ତେଗାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ। 9 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲୁ
ଓ ଦବିାରାତି୍ର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରହରୀ ରଖିଲୁ।

10 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା କହଲିା, ଭାରବାହକମାନଙ୍କର ବଳ କ୍ଷୀଣ
େହାଇଅଛ,ି “ଆଉ େସଠାେର ଏେତ ଧ୍ୱଂସାବେଶଷ ଅଛ,ି େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରାଚୀର ମରାମତ ିକରିବାକୁ ସମଥର୍ ନାହୁଁ। 11 ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିକ୍ଷମାେନ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ବଧ ଓ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
ଜାଣେିବ ନାହିଁ ଅବା େଦଖିେବ ନାହିଁ।’”

12 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିବା ଯିହୁଦୀମାେନ ଆସି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଶଥର କହେିଲ, “ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବେିରାଧୀ
େହେବ।”

13 ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ପଛଆେଡ଼ ନୀଚସ୍ଥ େମଲା ସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଧନୁ ସହତି
ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି 14 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଏ ପରିସି୍ଥତ ିେଦଖିଲ,ି ମୁଁ ଉଠିଲି
ଏବଂ କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଭାତୃଗଣ, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଆପଣା ଗହୃ
ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କର।”

15 ଏହା ପେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣା
ଯାଇଅଛ ିଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ବଫିଳ କରିଅଛନି୍ତ। ଏହା େସମାେନ
ଶୁଣବିାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀରେର ନଜି ନଜି କାଯର୍୍ୟକୁ
େଫରିଗଲୁ। 16 ଆଉ େସହ ିଦନିଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଅେଦ୍ଧର୍କ କମର୍
କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ ବଚ୍ଛର୍ା, ଢ଼ାଲ, ଧନୁ, ସାଞ୍ଚଆୁ ଧରି ରହେିଲ।
ପୁଣ ିଅଧିକାରୀମାେନ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ପରିବରର ପଛେର ରହେିଲ। 17

େଯଉଁମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼େିଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ଭାର େବାହେିଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜଣ ଏକ ହସ୍ତେର କମର୍ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତେର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିେଲ। 18

ଆଉ ଗାନ୍ଥକମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ଆପଣା କଟ ିେଦଶେର ଖଡ଼୍ଗ
ବାନି୍ଧେଲ। ପୁଣ ିତୂରୀ ବଜାଇବା େଲାକ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ରହଲିା। 19

ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ
କହଲୁି, “କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ପୁଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର
ପୃଥକ େହାଇ ଜେଣ ଜଣକଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛୁ। 20 ଏଣୁ େଯେକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣବି, େସ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବି।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।”

21 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିକାଯର୍୍ୟେର ପରିଶ୍ରମ କଲୁ। ପୁଣି
ଅରୁେଣାଦୟ ସମୟଠାରୁ ତାହା େଦଖିବା ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର
ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରିେଲ।

22 େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି କହଲୁି, “ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ରାତି୍ରକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଦାସ ସହତି ଯିରୁଶାଲମ ଭତିେର
ରୁହନୁ୍ତ। ତହିଁେର େସମାେନ ରାତି୍ରେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ େହାଇ ପାରିେବ
ଓ ଦବିସେର କମର୍ କରି ପାରିେବ।” 23 ଏହପିରି ମୁଁ କି େମାର
ଭାଇମାେନ କି େମାର ଦାସମାେନ କିଅବା େମା’ ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ପ୍ରହରୀମାେନ
େକହ ିଆପଣା େଦହରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ଲୁି ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ତା’
ପାଖେର ସବର୍ଦା ଅସ୍ତ୍ର ରଖିେଲ।

ନହିମିିୟା ଗରିବେଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ

ଅେନକ େଲାେକ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ
କେଲ। 2 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଅଛନି୍ତ , ଆସ ବଞ୍ଚବିା

ପାଇଁ ଶସ୍ୟ କିଣବିା।”
3 ଅନ୍ୟ େଲାେକ କହେିଲ, “ଏହା ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସମୟ, ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅି

ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜମି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, ଗହୃ ଇତ୍ୟାଦ ିବନ୍ଧକଭାେବ
ଏକାଥେର େନଇଯାଅ।”

4 ଆହୁରି ଅନ୍ୟ େଲାେକମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜକର ପାଇଁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖି ମୁଦ୍ର ାଋଣ କରିଛୁ।
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5 ଧନୀେଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ! ଆେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ପରି ଅଟୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କପରି ଅଟନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଦାସ େହବା ପାଇଁ ବକିି୍ର  କରିବୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଦାସୀ ଭାବେର ବକି୍ରୟ
କରି ସାରିେଲଣ।ି ଏପରି ଆଉ କିଛ ିନାହିଁ ଯାହା ଆେମ୍ଭ ନ କରି ପାରିବା।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ହରାଇ ସାରିଲୁଣ,ି ଯାହାକି
ବତ୍ତର୍ମାନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ଅଛ।ି”

6 େଯେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଏହ ିଅଭେିଯାଗ ସବୁ ଶୁଣଲି,ି ମୁଁ
ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଦ୍ଧ େହଲ।ି 7 ମୁଁ ଏ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କଲ,ି ତା’ପେର ମୁଁ
କୁଳିନମାନଙ୍କ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ବାଦାନୁବାଦ
କଲ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ
େନଉଛ, ତୁମ୍ଭର େସଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚତି୍।” ଏହା ପେର ମୁଁ ଏକ
ମହାସଭା ଡ଼ାକିବ।ି 8 ଏବଂ ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଆମ୍ଭର
ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ବକିା
ଯାଇଥିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାେର ମୁକ୍ତ
କରିଅଛୁ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିଥେର ବକି୍ର ୀ
କରୁଛ।”
ଏଥିେର େସମାେନ ନୀରବ ରହେିଲ। େସମାେନ କିଛ ିଉତ୍ତର

େଦଇପାରିେଲ ନାହିଁ। 9 ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛି
ଭଲ କରୁ ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଏହା ଜାଣ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ
କରିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିହାସ କରିବାର ସୁେଯାଗ େଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 10 ମୁଁ, େମାର
ଆତ୍ମୀୟଗଣ ଏବଂ େମାର ଦାସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶସ୍ୟର
ଉଧାର େଦଉଅଛୁ। କିନୁ୍ତ ଆସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବା ନାହିଁ।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ନଶିି୍ଚତ େସମାନଙ୍କର ଜମି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର
ଏବଂ ଗହୃ େଫରାଇ େଦବ। ଏହାକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ େଫରାଇ ଦଅି ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ର ା, ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଏବଂ ଜୀତେତୖଳ ଯାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ହସିାବେର େନଇଥିଲ।”

12 ଏହା ପେର ଧନୀେଲାକମାେନ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଏସବୁ େଫରାଇ େଦବୁ, େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିମାଗିବୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ େଯପରି କହୁଛନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସହପିରି କରିବୁ।”
ଏହା ପେର ମୁଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େସମାେନ

େଯପରି କମର୍ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇଲ।ି 13 ମୁଁ
େମାର ବସ୍ତ୍ରର ଭାଙ୍ଗକୁ ଝାଡ଼ଲି ିଏବଂ କହଲି,ି “େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ଗହୃ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରୁ
ତାହାକୁ ଏପରି ଝାଡ଼ ିଦଅିନୁ୍ତ। େସ ଏହପିରି କମି୍ପତ େହଉ ଓ ଶୂନ୍ୟ
େହଉ।”
ତା’ପେର ସବୁ େଲାକ ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଏବଂ କହେିଲ “ଆେମନ୍” ଓ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। ଏହା ପେର େଲାକମାେନ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
ଅନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

14 ମୁଁ ଯିହୁଦା େଦଶେର େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର ନଯିୁକି୍ତ ଥିବା
ସମୟାବଧି ଅଥର୍ାତ୍ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ଅଧିକାରର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ଠାରୁ ବତଶି୍
ବଷର୍ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିବାରବଷର୍ ମୁଁ କିମ୍ୱା େମାର ଭାତୃଗଣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ବୃତି୍ତ
େଭାଗ କଲୁ ନାହିଁ। 15 ମାତ୍ର େମାର ପୂବର୍ାବତ୍ତର୍ୀ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ
ବ୍ୟୟଭାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହବିାକୁ ପଡ଼ଲିା। ଆଉ େସମାେନ ଗ୍ଭଳିଶ୍
େଶକଲ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନେଲ,
େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, େସମାନଙ୍କ ଦାସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କେଲ। ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟ ସକାଶୁ ମୁଁ େସପରି କଲ ିନାହିଁ।
16 ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର କାଯର୍୍ୟେର ନଜିକୁ ନେିୟାଜିତ କଲ।ି ମୁଁ
େକୗଣସ ିଭୂମି କିଣଲି ିନାହିଁ ଏବଂ େମାର ଦାସ ସମେସ୍ତ େସଠାେର
କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟସ୍ତ ରହେିଲ।

17 ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସନ୍ତା େଲାକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯିହୁଦୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 150

େଲାକ େମା’ େଭାଜନ ଆସନେର ବସେିଲ। 18 େସ ସମୟେର ପ୍ରତଦିନି
ଏକ ବଳଦ ଓ ଛଅଟ ିବଛା େମଷ େରାେଷଇ କରାଗଲା। େମା’ ପାଇଁ
େକେତକ ପକ୍ଷୀପାକ କରାଗଲା ଓ ଦଶ ଦନିେର ଥେର ସବୁ ପ୍ରକାର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆେୟାଜନ କରାଗଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଏହସିବୁ ଲାଗି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର
ବୃତି୍ତ ମାଗିଲ ିନାହିଁ। େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଭାର ଗରୁୁତର େହାଇଥିଲା।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ
କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ,ି େମାର ତାହା ସବୁ ସ୍ମରଣ କର।

େଘାର ସମସ୍ୟା

ଏହା ପେର ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍, େଟାବୟି, ଆରବୀୟ େଗଶମ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ, ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରି
ସାରିଛ।ି ପ୍ରାଚୀରେର ଆଉ ଗତ୍ତର୍ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର କବାଟସବୁ

ଫାଟକେର ଲାଗି ନାହିଁ। 2 େସେତେବେଳ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ େଗଶମ େମା’
ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଓେନା ପଦାସି୍ଥତ
େକୗଣସ ିଏକ ଗ୍ରାମେର ସାକ୍ଷାତ କରିବା।” ମାତ୍ର େସମାେନ େମାର ହଂିସା
କରିବାକୁ ବଗି୍ଭର କରିଥିେଲ।

3 ଏଥିେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହଲି,ି “ମୁଁ ଏକ
ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ କମର୍ କରୁଅଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସ ିପାରିବ ିନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଆସବିାକୁ ଓ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମୁଁ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।”

4 େସମାେନ େସହ ିସମବାତ୍ତର୍ା େମା’ ପାଖକୁ ଗ୍ଭରି ଥର ପଠାଇେଲ। ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାର ଉତ୍ତର େଦଲ।ି 5 ଏହା ପେର ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍
ଆପଣା ଦାସ ହାତେର ଖେଣ୍ଡ ଚଠିିେଦଇ ପଞ୍ଚମ ଥର େସହ ିସମବାତ୍ତର୍ା
ପଠାଇଲା। 6 େସଥିେର ଏହପିରି େଲଖା ଯାଇଥିଲା,
“େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିଜନରବ େହାଇଅଛ।ି ମଧ୍ୟ ଗଶୁମୁ ଏହା
କହୁଅଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ରାଜେଦ୍ର ାହ କରିବାକୁ ବଗି୍ଭର
କରୁଅଛ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ। ଏହ ିଜନରବ
ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ରାଜା େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। 7

‘ଯିହୁଦାେର ଏକ ରାଜା ଅଛନି୍ତ!’ େବାଲ ିଆପଣା ବଷିୟ ଯିରୁଶାଲମେର
େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ କରିଅଛ।
“ଏହ ିଜନରବ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ। ଏଣୁ ଏେବ ଆସ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା।”

8 େତଣୁ ମୁଁ ତାହା ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇଲ,ି “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରୁଅଛ,
େସପରି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଆପଣା ମନରୁ
ତାହା ସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଅଛ।”

9 ଏହ ିଚନି୍ତ ାକରି େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟଭୀତ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ
ଦୁବର୍ଳ େହବ ଓ “ପ୍ରାଚୀର କାଯର୍୍ୟ େଶଷ େହବ ନାହିଁ।”
େତଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲି,ି “େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ

ସବଳ କର।”
10 ଦେିନ ମୁଁ ମେହଟେବଲର ପୁତ୍ର ଦଲାୟ, ଦଲାୟର ପୁତ୍ର ଶମୟିୟ

ନକିଟକୁ ଗଲ।ି ମାତ୍ର ତାକୁ ତା’ର ଗହୃେର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଥିଲା। ମୁଁ ତାହା
ଗହୃକୁ ଗଲ ିେସ କହଲିା, “ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର
ଭତିେର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କାରଣ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସେିବ। ରାତି୍ରେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ
କରିବାକୁ ଆସେିବ।”

11 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଶମୟିୟଙୁ୍କ କହଲି,ି “େମା’ ପରି େଲାକ କ’ଣ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇବ? େମା’ ପରି େଲାକ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଯିବା
ଉଚତି୍ କି? େତଣୁ ମୁଁ ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଯିବ ିନାହିଁ।”

12 ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣଲି ିଶମୟିୟଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ପଠାଇ ନ ଥିେଲ।
ତଥାପି େସ େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲା। କାରଣ
େଟାବୟି ଓ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ତାହାକୁ େବତନ େଦଇଥିେଲ। 13 ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ପାଇଁ ତାକୁ ଭଡ଼ାେର ଅଣା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ ଭୟେର ଏହା
କରି ପାପ କରିବ ିଏବଂ ତା’ପେର େସମାେନ େମାର ନାମକୁ ଦୁନର୍ାମ ଓ
ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ପାଇେବ।
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14 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଟାବୟି ଓ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଯାହା କରିଛନି୍ତ ମେନ
ପକାଅ, ନାରୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େନାୟଦୟିା ସହତି ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାେନ
େମାେତ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ।

ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା

15 େତଣୁ 52 ଦନି ମଧ୍ୟେର ଇଲୂଲ୍ ମାସର ପଞ୍ଚବଂିଶ ଦନିେର ପ୍ରାଚୀର
ସମାପ୍ତ େହଲା। 16 ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ସମେସ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ ସମେସ୍ତ ଏହା ଶୁଣ ିଭୟ କେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ହରାଇେଲ। କାରଣ ଏହ ିକମର୍ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର େହଲା, ଏହା େସମାେନ ବୁଝେିଲ।

17 ଆହୁରି େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦାର କୁଳିନମାେନ େଟାବୟି ନକିଟକୁ
ଅେନକ ପତ୍ର ପଠାଇେଲ ଓ େଟାବୟିର ନାନା ପତ୍ର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା। 18 କାରଣ େସ ଆରାଃର ପୁତ୍ର ଶଖନୟିର ଜ୍ୱ ାଇଁ େହବାରୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେହାହାନନ୍ େବରିଖିୟର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କରିଥିବାରୁ ଯିହୁଦାର ଅେନକ େଲାକ ତା’ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ।
19 େସମାେନ େମାେତ ତା’ର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କହେିଲ ଓ େମା’
କଥା ତାଙୁ୍କ ସବୁ ଜଣାଇେଲ। ଆଉ େମାେତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
େଟାବୟି ନାନାପତ୍ର ପଠାଇଲା।

ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ ସମାପ୍ତ କଲୁ, ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରେର କବାଟ ଲଗାଇଲୁ। ଏହା ପେର, ମୁଁ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଗାୟକ
ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି 2 ଏହା ପେର ମୁଁ େମାର

ଭାଇ ହନାନକୁି ଓ ଦୁଗର୍ର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ହନାନୟିକୁ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର
ନଯିୁକ୍ତ କଲ ିକାରଣ ହନାନୟି ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକ ଥିଲା, ଆଉ େସ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିଲା। 3 ଆଉ ମୁଁ
ହନାନକୁି ଓ ହନାନୟିକୁ କହଲି,ି “ଦନିେର ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଯପରି ଫାଟକ ନ େଖାଲା ଯାଏ, ଆଉ େଲାକମାେନ ପ୍ରହରୀ କମର୍େର
ଠିଆ େହବା େବେଳ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ। ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କର।
େକେତକ ପ୍ରହରୀ େସମାନଙ୍କ ଶିବରିେର ଛଡି଼ା ହୁଅନୁ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ
ପ୍ରହରୀମାେନ ନଜି ଗହୃର ସମ୍ମୁଖେର ରହନୁ୍ତ।”

େଫରିଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା

4 ବତ୍ତର୍ମାନ ନଗର ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଳ୍ପେଲାକ
ଥିେଲ ଓ ଗହୃସବୁ ନମିିର୍ତ େହାଇ ନ ଥିଲା। 5 ଏହା ପେର ବଂଶାବଳି
କ୍ର େମ ଗଣତି େହବା ପାଇଁ କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତ
ଯାତ କେଲ। ଆଉ େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଥେମ ଆସେିଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କର
ବଂଶାବଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଲ।ି ତହିଁେର ଏହା େଲଖା ଯାଇଥିବାର େଦଖିଲ।ି

6 େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଦୀରୂେପ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେଦଶୀୟ ଏହି
ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାସି୍ଥତ ନଜି ନଜି ନଗରକୁ େଫରି
ଆସେିଲ। ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ କରାୟତ
କରିଥିେଲ। 7 ଏମାେନ ସରୁବ୍ବାବଲି, େଯଶୂୟ, ନହିମିିୟା, ଅସରିୟ,
ରୟମା, ନହମାନ,ି ମଦ୍ଦର୍ଖୟ, ବଲି୍ଶନ୍, ମମ୍ପର, ବଗି୍ବୟ, ନହୂମ, ବାନା
ସେଙ୍ଗ େଫରି ଆସେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶିୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହପିରି
ଥିଲା।

8 ପରିେୟାଶର ବଂଶଧର 2172 ଜଣ।
9 ଶଫଟୟିର ବଂଶଧର 372 ଜଣ।
10 ଆରହର ବଂଶଧର 652ଜଣ।
11 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପହତ୍େମାୟାବର
ବଂଶଧର 2818 ଜଣ।
12 ଏଲମର ବଂଶଧର 1254 ଜଣ।
13 ସତୂ୍ତର ବଂଶଧର 845 ଜଣ।
14 ସକ୍କୟର ବଂଶଧର 760 ଜଣ।

15 ବନୁି୍ନୟିର ବଂଶଧର 648 ଜଣ।
16 େବବୟର ବଂଶଧର 628 ଜଣ।
17 ଅସ୍ଗଦର ବଂଶର 2322 ଜଣ।
18 ଅେଦାନୀକାମର ବଂଶଧର 667 ଜଣ।
19 ବଗି୍ବୟର ବଂଶଧର 2067 ଜଣ।
20 ଆଦୀନର ବଂଶଧର 655 ଜଣ।
21 ହଜିକିୟର ଆଟରର ବଂଶଧରରୁ 98 ଜଣ।
22 ହଶୂମର ବଂଶଧର 328 ଜଣ।
23 େବତ୍ସୟର ବଂଶଧର 324 ଜଣ।
24 ହାରୀଫର ବଂଶଧର 112 ଜଣ।
25 ଗିଦେିୟାନରି ବଂଶଧର 95 ଜଣ।
26 େବୖଥ୍େଲହମ ଓ ନେଟାଫା ସହରରୁ 188 ଜଣ।
27 ଅନାେଥାତର େଲାକ 128 ଜଣ।
28 େବଥ୍-ଅସ୍ମାବତ ସହରରୁ 42 ଜଣ।
29 କିରିୟତ୍-ଯିୟାରୀମ, କଫୀରା ଓ େବେରାତ ସହରରୁ 743 ଜଣ।
30 ରାମା ଓ େଗବା ସହରରୁ 621 ଜଣ।
31 ମିକ୍ମସ ସହରରୁ 122 ଜଣ।
32 େବୖେଥଲ୍ ଓ ଅୟ ସହରରୁ 123 ଜଣ।
33 ଅନ୍ୟ ନେବା ସହରରୁ 52 ଜଣ।
34 ଅନ୍ୟ ଏଲମ ସହରରୁ 1254 ଜଣ।
35 ହାରୀମ ସହରରୁ 320 ଜଣ।
36 ଯିରୀେହା ସହରରୁ 345 ଜଣ।
37 େଲାଦ୍, ହାଦୀଦ୍ ଓ ଓେନା ସହରରୁ 721 ଜଣ।
38 ସନାୟ ସହରରୁ 3930 ଜଣ।

39 ଯାଜକଗଣ:
େଯଉଁମାେନ ଯିଦୟିୟର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର ଓ େଯଶୂୟ ପରିବାରର
ସଭ୍ୟ 973 ଜଣ।
40 ଇେମ୍ମରର ବଂଶଧର 1052 ଜଣ।
41 ପଶ୍ହୂରର ବଂଶଧର 1247 ଜଣ।
42 ହାରିମର ବଂଶଧର 1017 ଜଣ।

43 କଦ୍ମୀେୟଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହଦବାର ମାଧ୍ୟମେର
େଯଶୂୟ ପରିବାରବଗର୍ରୁ ଆସଥିିବା େଲବୀୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 74
ଜଣ।

44 ଗାୟକଗଣ:
ଆସଫର ବଂଶଧର 148 ଜଣ।

45 ଏହମିାେନ େହେଲ ଦ୍ୱ ାରପାଳଗଣ:
ଶଲୁ୍ଲମର ବଂଶଧରମାେନ, ଆଟର, ଟଲ୍େମାନ, ଅକ୍କୂବ, ହଟୀଟା ଓ
େଶାବୟ 138 ଜଣ।

46 ମନି୍ଦରର ଦାସମାେନ େହେଲ:
ସହୀର ବଂଶଧରମାେନ, ହସୂଫା, ଟବ୍ବାେୟାତର ବଂଶଧର।
47 େକେରାସର, ସୀୟର, ପାେଦାନ।
48 ଲବାନା, ହଗାବ, ଶଲ୍ମୟ,
49 ହାନନ, ଗିେଦ୍ଦଲ, ଗହର,
50 ରାୟା, ରତ୍ସୀନ୍, ନେକାଦ,
51 ଗସମ, ଉଷ, ପାେସହ,
52 େବଷୟ, ମିୟନୀମ, ନଫୁଷୀମ,
53 ବକ୍ବୁକ, ହକୂଫା, ହବୂର୍ର,
54 ବସ୍ଲୂତ, ମହୀଦା, ହଶର୍ା,
55 ବେକର୍ାସ, ସୀଷରା, େତମହ,
56 ନତ୍ସୀହ, ହଟୀଫା।

57 ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ େହେଲ:
େସାଟୟ, େସାେଫରତ, ପରିଦା,
58 ଯାଳା, ଦକର୍ଣ, ଗିେଦ୍ଦଲ,
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59 ଶଫଟୟି, ହଟୀଲା, େପାେଖରତ୍-ହତ୍ସବାୟିମ ଓ ଆେମାନ,
60 ମନି୍ଦରର ସମୁଦାୟ ଦାସ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ବଂଶଧର
392 ଜଣ।
61 େତଲେମଲହ, େତଲ୍ହଶର୍ା, କଋବ୍, ଅଦ୍ଦନ ଓ ଇମ୍େମାର, ଏସବୁ

ସ୍ଥାନରୁ େଲାକମାେନ ସବୁ ଆସେିଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ େବାଲ ିନଜି ନଜି ପିତୃ ପରିବାର ଓ େଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦଶର୍ାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକମାେନ େହେଲ ଏହମିାେନ।

62 ଦଲାୟ, େଟାବୟି ଓ ନେକାଦ ବଂଶଧର 642 ଜଣ।
63 ଯାଜକମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ
ହବାୟ, ହେକାସ ଓ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ବଂଶଧର। ଏହ ିବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଗିଲୟିଦୀୟ
ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବାରୁ ତାହାର ନାମ ଅନୁସାେର
େସ ଖ୍ୟାତ େହଲା।
64 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଇତହିାସ େଖାଜିେଲ,

େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ପଞି୍ଜକୃତ େହାଇଥିେଲ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ପାଇେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ଯାଜକତ୍ୱ ରୁ ଅେଯାଗ୍ୟ
େଘାଷିତ େହେଲ। 65 ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁ ଊରୀମ୍
ଓ ତୁମ୍ମୀମ୍ ଧାରୀ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର
ବସ୍ତୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।

66 ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାେବଶେର 42,360 ଜଣ ଥିେଲ। 67 ଏହା
ଛଡ଼ା େସମାନଙ୍କ ଦାସଦାସୀ 7337 ଜଣ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର 245
ଜଣ ଗାୟକ ଗାୟୀକା ଥିେଲ। 68 େସମାନଙ୍କର 736 ଅଶ୍ୱ, 245
ଖଚର, 69 435 ଓଟ, 6720 ଗଧ ଥିେଲ।
70 ପରିବାରର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିେସହ ିକମର୍ ନମିେନ୍ତ

ଦାନ କେଲ। ଶାସନକତ୍ତର୍ା 1000 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା, ପଗ୍ଭଶ୍ କୁଣ୍ତ, 530
ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର େଦଲା। 71 ଆଉ ପରିବାରର େକେତକ ପ୍ରଧାନ େଲାକ
େକାଷାଗାରକୁ 20,000 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା ଓ 2200 ରୂପାମୁଦ୍ର ା େଦେଲ। 72

ଅନ୍ୟ େଲାକ ସମେସ୍ତ ମିସକିି 20,000 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା ଓ 2000 ରୂପାମୁଦ୍ର ା ଓ
ସତଷଠି ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ।

73 ଏହା ପେର ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ, ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ,
ଗାୟକମାେନ ଓ ମନି୍ଦରର େସବକମାେନ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନଜି ନଜି
ନଗରେର ବାସ କେଲ। ଏଣୁ ସପ୍ତମ ମାସେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ନଜି ନଜି ନଗରେର ଥିେଲ।

ଏଜ୍ର ା ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ପଢ଼େିଲ

େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଜଳଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଥିବା ଛକେର
ଏକ ମନେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
େମାଶାଙ୍କର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତାହା

ଆଣବିା ପାଇଁ େସମାେନ ଏଜ୍ର ା ଲପିିକାରଙୁ୍କ କହେିଲ। 2 ସପ୍ତମ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଯାଜକ ଏଜ୍ର ା, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ
ଆଣେିଲ। ସମେସ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଶୁଣପିାରିେବ ଓ ବୁଝପିାରିେଲ। 3 େସ
ଜଳଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକେର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦ ିେଯେତ େଲାକ ବୁଝି
ପାରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ପ୍ରଭାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କେଲ। ଆଉ ସମସ୍ତ େଲାେକ ତାହା ଶ୍ରବଣ କେଲ।

4 ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନମିିର୍ତ କାଠମୟ ମଞ୍ଚା ଉପେର
ଠିଆ େହେଲ। ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ତାଙ୍କ ନକିଟେର ମତ୍ତଥିୟ, େଶମା,
ଅନାୟ, ଊରିୟ, ହଲି୍କିୟ, ମାେସୟ ଠିଆ େହେଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ
ପାଶ୍ୱର୍େର ପଦାୟ ଓ ମୀଶାେୟଲ, ମଲ୍କିୟ, ହଶୁମ ଓ ହଶ୍ବଦ୍ଦାନା,
ଜିଖରିୟ ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ ଠିଆ େହେଲ।

5 ଏହା ପେର ଏଜ୍ର ା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ
ଫିଟାଇେଲ। କାରଣ ଏଜ୍ର ା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ।
େସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବା ସମୟେର ସମେସ୍ତ ଛଡି଼ା େହେଲ। 6

େତଣୁ ଏଜ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଏବଂ
ସମସ୍ତ େଲାକ ନଜି ନଜିର ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହେିଲ, “ଆେମନ୍! ଆେମନ୍!”

7 େଯଶୂୟ, ବାନ,ି େଶେରବୟି, ଯାମୀନ୍, ଅକ୍କୂବ, ଶବ୍ବଥୟ,
େହାଦୀୟ, ମାେସୟ, କଲଟି୍, ଅସରିୟ, େଯାଷାବଦ୍, ହାନନ୍, ପଲାୟ ଏହି
େଲାକମାେନ େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର ଥିେଲ। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବୁଝାଇ େଦେଲ ଏବଂ େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ରହେିଲ। 8 େସମାେନ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ
କେଲ ଏବଂ ତହିଁର ଅଥର୍ ବୁଝାଇ େଦେଲ, େଯଉଁଥିେର େଲାକମାେନ ବୁଝି
ପାରିେଲ।

9 େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ନହିମିିୟା, ଲପିିକାର ଓ ଯାଜକ ଏଜ୍ର ା ଓ େଲବୀୟମାେନ,
େଯଉଁମାେନ ବୁଝବିାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ, “ଆଜି ଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଅେଟ। େଶାକ
କର ନାହିଁ କି େରାଦନ କର ନାହିଁ।” େସମାେନ ଏହା କହେିଲ, କାରଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ େରାଦନ କେଲ।

10 ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଘରକୁ ଯାଅ, ଚକି୍କଣ ଦ୍ରବ୍ୟ
େଭାଜନ କର, ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାନ କର ଓ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିେହାଇ
ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ କିଛ ିପଠାଅ। କାରଣ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଅେଟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। େଯଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ େହବ।”

11 ଏହପିରି ଭାବେର େଲବୀୟମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ତୁନି
କରାଇେଲ। “ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ନୀରବ ହୁଅ, କାରଣ ଆଜି ପବତି୍ର ଦନି।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ।”

12 ଏହା ପେର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ, ଉପହାର
ପଠାଇବାକୁ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ପଢ଼ଥିିବା
ବାକ୍ୟର ଅଥର୍ ବୁଝ ିପାରିେଲ।

13 ଏହା ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି, ସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କର ପରିବାରର
ପ୍ରଧାନବଗର୍, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ବେିବଚନା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏଜ୍ର ା ଲପିିକାର ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।

14 େସମାେନ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ସବୁ ପାଇେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ତାଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
ଜଣାଇଥିେଲ। ବଷର୍ର ସପ୍ତମ ମାସେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବାସୀମାେନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ
କୁଟୀରପବର୍ ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 15 େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଏହା
ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଯିରୁଶାଲମକୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ନଗରକୁ ପଠାଇେଲ। “ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଅଲଭି ବୃକ୍ଷରୁ
ଡ଼ାଳ, ଜଙ୍ଗଲ ିଅଲଭି ିତୁଲ୍ୟ, େମେହନି୍ଦ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା, ଖଜୁରୀ ଶାଖା ଓ
ଗହଳିଆ ଶାଖା ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହ ିଶାଖାଗଡୁ଼ରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପତ୍ରକୂଟୀର
ତଆିରି କରିବାେର ବ୍ୟବହାର କର। ଏହପିରି କର କାରଣ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି”

16 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବାହାେର ଯାଇ ତାହା ସବୁ ଆଣ ିଆପଣା
ପାଇଁ ପତ୍ରକୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଗହୃର ଛାତ
ଉପେର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଓ ଜଳ
ଦ୍ୱ ାର ଛକେର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଦ୍ୱ ାର ଛକେର ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କେଲ।
17 ନବିର୍ାସତି େଫରି ଆସଥିିବା େଲାକଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦଳ ପତ୍ରକୁଟୀର
ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟର
ସମୟାବଧି େସହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ େସପରି କରି ନ
ଥିେଲ। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ େହଲା।

18 ଆହୁରି େସ ପ୍ରଥମ ଦନିାବଧି େଶଷଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତଦିନି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କେଲ। ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ସାତ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। ଆଉ ନୟିମ ଅନୁସାେର ଅଷ୍ଟମ ଦନି
ମହାସଭା େହଲା।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କେଲ

େସହ ିମାସର ଚବଶି ଦନିେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ
େହେଲ। େସମାେନ ଉପବାସ କରି ଦୁଃଖଦ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ତେର କାଦୁଅ େବାଳି ଏକତ୍ର ଠିଆ େହେଲ। 2
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େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶ େସମାେନ
ବେିଦଶିମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଅଲଗା ଠିଆ େହେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ମନି୍ଦରେର ଠିଆ େହାଇ ନଜିର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ କରିଥିବା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କେଲ। 3 େସମାେନ
େସଠାେର ପ୍ରାୟ ତନି ିଘଣ୍ଟାଧରି ଠିଆ େହେଲ, ଏବଂ େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କେଲ। ଏହା
ପେର େସମାେନ େସଠାେର ତନି ିଘଣ୍ଟାରୁ ଉଦ୍ଧର୍ ସମୟ ଧରି େସମାନଙ୍କର
ପାପ ସ୍ୱୀକାର କେଲ ଓ ନତମସ୍ତକ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ।

4 ଏହା ପେର, େଯଶୂୟ, ବାନ,ି କଦ୍ମୀେୟଲ୍, ଶବନୟି, ବୁନି୍ନ ,
େଶେରବୟି, ବାନ ିଓ କନାନ ିେଲବୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ।
5 ଏହା ପେର େଲବୀୟମାେନ: େଯଶୂୟ, କଦ୍ମୀେୟଲ, ବାନ,ି
ହଶବନୟି, େଶେରବୟି, େହାଦୟି, ଶବନୟି, ଓ ପାଥାଦୟି କହେିଲ, “ଉଠ
ଅନାଦକିାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
କର।
“ସକଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସାରୁ ଉନ୍ନତ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ ନାମ ଧନ୍ୟ େହଉ।
6 ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।

ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା! ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଗର୍ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।
ଏବଂ ସ୍ୱଗର୍ର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ଓ
ତହିଁେର ସକଳର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।

ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ଏବଂ ତନ୍ମ ଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।

ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଜୀବନଦାତା।
ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଦୂତଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପାସନା କରନି୍ତ।
7 ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କଲ।

ବାବେିଲାନୟିାର ଊର୍ େଦଶରୁ
ତାଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ ିଅବ୍ର ହାମ ନାମ େଦଲ।
8 ତୁେମ୍ଭ ତା’ଠାେର ତା’ର ଅନ୍ତକରଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ େଦଖିଲ,
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସହତି େଗାଟଏି ଚୁକି୍ତ କଲ।

କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ପିରିଷୀୟ, ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଗିଗର୍ାଶୀୟର
ଭୂମି

ଅବ୍ର ହାମର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଏହା େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଅଛ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ମୟ ଅଟ।
9 ତୁେମ୍ଭ ମିଶରଠାେର ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର େକ୍ଳଶ େଦଖିଲ
ଓ ସୂଫ ସାଗର ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଲି।
10 ତୁେମ୍ଭ ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଦାସ ଓ ତା’ର େଦଶସ୍ଥ ସମୁଦାୟ

େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତି
ନାନା ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖାଇଲ।

କାରଣ ମିଶରୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କେଲ।

ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ
ଆପଣା ନାମ ପ୍ରସଦି୍ଧ କରିଅଛ।
11 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଭାଗ କଲ।
େସମାେନ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି େଦଇ ଯିବାପରି ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଗେଲ।

ମାତ୍ର ଗଭୀର ଜଳେର ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପେଛ େଗାଡ଼ଇବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କଲ।

12 ତୁେମ୍ଭ ଦବିସେର େମଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା,
ରାତି୍ରେର େସମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ

ଦୀପି୍ତ େଦବା ନମିେନ୍ତ
ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଗମନ କରାଇଲ।
13 ତୁେମ୍ଭ ସୀନୟ ପବର୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଲି।
ସ୍ୱଗର୍ରୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲ।

େସମାନଙୁ୍କ ଯଥାଥର୍ ଶାସନ ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ଉତ୍ତମ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲ।
14 େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ପବତି୍ର ବଶି୍ରାମ ଦନି ଜ୍ଞାତ କରାଇଲ।
ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
ଓ ବଧିି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆେଦଶ କଲ।
15 େସମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନବିାରଣ ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ େଦଲ।

େସମାନଙ୍କ ତୃଷାପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ େଶୖଳରୁ ଜଳ ନଗିର୍ତ କଲ।

ତୁେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା େଦଲ,
‘ଯାଅ, ଭୂମିକୁ ନଅି,’ େଯଉଁଟାକି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ

କରିଥିଲ।
16 ମାତ୍ର େସମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଗବର୍ ଆଚରଣ

କେଲ।
େସମାେନ ଜିଦ୍େଖାର ଥିେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା େସମାେନ ପାଳନ କେଲ

ନାହିଁ।
17 େସମାେନ ନୟିମମାନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ
ଏବଂ େସମାେନ, େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ମେନ

ରଖିେଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ ଜିଦ୍େଖାର ଥିେଲ।
ଦାସତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥାକୁ େଫରିଯିବା ନମିେନ୍ତ ବେିଦ୍ର ାହ ଭାବେର ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନ

କରି ନଯିୁକି୍ତ କେଲ।
“ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ,
କୃପାମୟ, େସ୍ନହଶୀଳ, େକ୍ର ାଧେର ଧିର

ଓ ଦୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ।
18 େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଛାଞ୍ଚ ଢ଼ଳା େଗାବତ୍ସ ନମିର୍ାଣ କେଲ,

‘େଯଉଁ େଦବତା ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସ ଇଏ
ଅେଟ।’

ଏହା କହ ିେସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ନନି୍ଦା କେଲ।
19 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମହାନ କରୁଣା େଯାଗୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ।

ପଥ କଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ ଦବିସେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ
ଓ ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନ ମଶାଲକୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ େନଇ ନାହିଁ।
20 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଆପଣାର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମା

ପ୍ରଦାନ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ମାନ୍ନ ା ଛଡ଼ାଇ େନଲ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ତୃଷା ନବିାରଣାେଥର୍ େସମାନଙୁ୍କ ଜଳ େଦଲ।
21 ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ

କଲ।
େସମାନଙ୍କର କିଛ ିଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ।

େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଜୀଣ୍ଣର୍ େହଲା ନାହିଁ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପାଦ ଫୁଲଲିା ନାହିଁ।
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ନାନା ରାଜ୍ୟ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ େଦଲ
ଓ ତାହା େସମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ ଅନୁସାେର ନରୂିପଣ କଲ।

େତଣୁ େସମାେନ ସୀେହାନ େଦଶ ହଷି୍େବାନ୍ ରାଜାର େଦଶ,
ବାଶନର ଓଗ୍ ରାଜାର େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ।
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23 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣଙୁ୍କ
ଆକାଶର ନେକ୍ଷତ୍ରଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କଲ।

େଯଉଁେଦଶ େସମାେନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯିେବ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କଠାେର ଶପଥ କରିଥିଲ,
େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣଲି।
24 ଏହପିରି େସହ ିସନ୍ତାନଗଣ େଦଶେର ପଶି ଅଧିକାର କେଲ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିେଦଶବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ

ପରାସ୍ତ କଲ।
େସମାେନ େଯପରି ନଜି ଇଚ୍ଛାମେତ ବ୍ୟବହାର କରିେବ।

ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ରାଜଗଣଙୁ୍କ
ଓ େଦଶସ୍ଥ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀକୁ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ।
25 ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରାଚୀର େବଷ୍ଟୀତ ନଗର ସକଳ
ଓ ଉବର୍ର ଭୂମି େନେଲ।

ସବର୍ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃ,
େଖାଦତି କୂପ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ଓ

ଅପାର ଫଳବୃକ୍ଷ ଅଧିକାର କେଲ।
େସମାେନ ତୃପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଇେଲ।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ମହା ମଙ୍ଗଳ ଦାନେର ଆନନ୍ଦ କେଲ।
26 ତଥାପି େସମାେନ ଅନାଜ୍ଞାବହ େହେଲ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଦ୍ର ାହାଚରଣ କେଲ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଜି ପଛକୁ ପକାଇେଲ।

ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରାଇ
ଆଣବିା ପାଇଁ ଯୁକି୍ତ କେଲ,

େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ
େସମାେନ େସହ ିଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହୁତ ନନି୍ଦନୀୟ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।
27 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବାରୁ
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦେଲ।

ମାତ୍ର େକ୍ଳଶ ସମୟେର, େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର
କେଲ

ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣଲି।
ଆପଣାର ବହୁବଧି ଦୟାନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କତୃ୍ତର୍ଗଣ େଦଲ।
େସମାେନ ବପିକ୍ଷଗଣ ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
28 ମାତ୍ର େସମାେନ ବଶି୍ରାମ କଲାପେର,
ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁକମର୍ମାନ କେଲ।

ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ।

ତଥାପି େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣଲି।

ଆଉ ଅେନକ ଥର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟା ଅନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲ।
29 ପୁନବର୍ାର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ, ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକିଟକୁ େଫରିବା ପାଇଁ କହଲି।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ବହୁତ ଗବର୍ୀ ଥିେଲ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।

ଯଦ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ବାସ୍ତବେର
ବଞ୍ଚ ିପାରିେବ।

କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ କେଲ।
େସମାେନ ବହୁତ ଜିଦ୍େଖାର ଥିେଲ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କେଲ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ମାନେିଲ ନାହିଁ।
30 “ତଥାପି ବହୁବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସହ୍ୟ କଲ
ଓ ଆପଣା ଆତ୍ମାଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର

ତୁେମ୍ଭ ସତକର୍ କଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ ନାହିଁ।

ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କଲ।
31 “କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୟାବାନ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୱଂସ କଲ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ କୃପାମୟ ଦୟାଳୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
32 ଏଣୁ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ମହାନ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ
ଓ ଭୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ ନୟିମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ।

ଅଶୂରୀୟ ରାଜଗଣର ସମୟାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜଗଣ ଉପେର,

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣ ଉପେର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ଉପେର,

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକୃ୍ତଗଣ ଉପେର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଉପେର

ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ େକ୍ଳଶ ଘଟଅିଛ,ି
ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର କ୍ଷୁଦ୍ର  େଦଖା ନ ଯାଉ।
33 ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟଅିଛ,ି

େସ ସବୁେର ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ମୟ ଅଟ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ।
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛୁ।
34 ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜଗଣ, ରାଜପୁତ୍ରଗଣ, ଆମ୍ଭର ଯାଜକଗଣ ଓ

ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସତକର୍ ବାଣୀ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ,
ଯାହା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଦଇଥିଲ।
35 େଯେହତୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର

ପ୍ରଦତ୍ତ ମହାମଙ୍ଗଳେର
ଓ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ସମପିର୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ

ଓ ଉବର୍ର େଦଶେର ତୁମ୍ଭର େସବା କରି ନାହାନି୍ତ।
କି ନଜି ନଜି ଦୁଷ୍କମର୍ରୁ େଫରି ନାହାନି୍ତ।
36 ଆଜି ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ।
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶର ଫଳ

ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଗ କରିବାକୁ େଦଇଥିଲ।
େସହ ିେଦଶେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ।
37 ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ େହତୁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ରାଜଗଣଙୁ୍କ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିେଦଶ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଅଛ।ି

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ଉପେର
େସମାନଙ୍କର େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ କ୍ଷମତା ଅଛ।ି
ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ମହା େକ୍ଳଶେର ଅଛୁ।
38 “ତଥାପି ଏସବୁ ଘଟେିଲ େହଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକ ନଶିି୍ଚତ ନୟିମ

କରି ତାହା େଲଖିଅଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଲବୀୟମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକମାେନ ତାହା େମାହରାଙି୍କତ
କରୁଅଛନି୍ତ।’’

ଏହ ିଚୁକି୍ତ ପତ୍ରଗଡୁ଼କି ଏହସିବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ େମାହରେର
ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ େହାଇଥିଲା। ଯଥା:
ରାଜ୍ୟପାଳ ନହିମିିୟା ହଖଲୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସଦିକିିୟ, 2

ସରାୟ, ଅସରିୟ, ଯିରିମିୟ, 3 ପଶ୍ହୂର, ଅମରିୟ, ମଲ୍କିୟ, 4

ହଟୂଶ୍, ଶବନୟି, ମଲୂ୍ଲକ, 5 ହାରିମ୍, ମେରେମାତ୍, ଓେବଦୟି, 6

ଦାନେିୟଲ, ଗିନ୍ନ େଥାନ୍, ବାଋକ୍, 7 ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ଅବୟି, ମିୟାମୀନ, 8

ମାସୟି, ବଲି୍ଗୟ, ଶମୟିୟ, ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ଯାଜକ ଥିେଲ।
9 େଲବୀୟଗଣ ଯଥା:

ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 9:23 388 ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 10:9
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ଅସନୟିର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ, େହନାଦଦର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବନୁି୍ନୟି ଓ
କଦ୍ମିେୟଲ୍। 10 େସମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣ, ଶବନୟି, େହାଦୟି, କଲଟି୍,
ପଲାୟ, ହାନନ୍, 11 ମୀଖା, ରେହାବ, ହଶବୟି, 12 ସକ୍କୁର,
େଶେରବୀୟ, ଶବନୟି, 13 େହାଦୟି, ବାନ,ି ବନୀନୁ,
14 ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବଗର୍ମାେନ,
ପରିେୟାଶ୍, ପହତ୍-େମାୟାବ, ଏଲମ୍, ସତୁ୍ତ, ବାନ,ି 15 ବୁନି୍ନ , ଅସ୍ଗଦ୍,
େବବୟ, 16 ଅେଦାନୟି, ବଗି୍ବୟ, ଆଦୀନ, 17 ଆେଟର,
ହଜିକିୟ, ଅସୂର, 18 େହାଦୟି, ହଶୁମ୍, େବତ୍ସୟ, 19 ହାରୀଫ୍,
ଅନାେଥାତ୍, େନାବୟ। 20 ମଗ୍ପୀୟସ, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ଓ େହଷୀର, 21

ମେଶଷେବଲ, ସାେଦାକ୍, ଯଦୁ୍ଦୟ, 22 ପଲାଟୟି, ହାନନ୍ ଓ ଅନାୟ,
23 େହାେଶୟ, ହନାନୟି, ଓ ହଶୂବ, 24 ହେଲାେହସ, ପିଲହ,
େଶାେବକ, 25 ରହୂମ୍, ହଶବ୍ନା ଓ ମାେସୟ, 26 ଅହୟି, ହାନନ୍
ଓ ଅନାନ୍, 27 ମଲୂ୍ଲକ୍, ହାରିମ୍ ଏବଂ ବାନା।
28 େତଣୁ ଏହ ିେଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ ମିଶି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର

ଏକ ଶପଥ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଶପଥ
ନରଖୁ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟବି।” ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଦାସ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଘାଷଣା କରାଗଲା। ଏହ ିସମସ୍ତ
େଲାକମାେନ ସାବଧାନ ସହକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ନୟିମ ମାନବିା ପାଇଁ ଶପଥ କେଲ। େସମାେନ େହେଲ, େଲାକମାନଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ, ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ,
ଗାୟକମାେନ, ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ େଯ ସମସ୍ତ େଲାକ େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିପାରିେବ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ସ୍ତ୍ରୀଗଣ, େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣ,
େସମାନଙ୍କର କୁଳୀନଗଣ ଏହ ିଶପଥ େନବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିେଲ।

30 େସମାେନ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ େଦବୁ ନାହିଁ। କି ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।

31 “ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛୁ, ଆଉ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାେନ ବଶି୍ରାମ
ବାରେର େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ କି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବକିିବାକୁ ଆଣେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ରାମ ଦନିେର, କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ଦନିେର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା
କିଣବୁି ନାହିଁ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବଷର୍, ସବର୍ପ୍ରକାର ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଛାଡ଼ି
େଦବୁ।

32 “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ତାଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ ମାନବୁି। ଏବଂ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େଶକଲ ରୂପା ପ୍ରତି
ବଷର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େଦବୁ। 33 ଅଥର୍ାତ୍ ଦଶର୍ନୀୟ
େରାଟୀର ଓ ନତି୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଓ ନତି୍ୟ େହାମବଳିର, ବଶି୍ରାମ
ବାରର ଅମାବାସ୍ୟାର, ନରୂିପିତ ପବର୍ାଦରି ଓ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦରି ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ ପାପବଳିର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର
ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ।

34 “ଆେମ୍ଭମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରି ଯାଜକମାନଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ,
େଲବୀୟଗଣ ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପାଇଁ କାଠ ଆଣୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଷିର୍କ କାଯର୍୍ୟ ନଘିର୍ଣ୍ଟ ସି୍ଥର କରିଅଛୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାେର
ଯାହା ଲଖିିତ େହାଇଅଛ ିେସହ ିଅନୁସାେର ଆମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦେିର େସହ ିକାଠଗଡୁ଼କି ଜଳାଯିବା ଉଚତି୍।

35 “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜମିର ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର
ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ, ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଏ କଥା
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ।

36 “ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ଲଖିନ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ
ପଶୁଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଗାପଲର ଓ େମଷପଲର
ପ୍ରଥମଜାତମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୟିମ କରୁଥିଲୁ।

37 “ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ ଉକୃଷ୍ଟ ଅଟା ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ
ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର େକାଠରୀକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ
ଦଶମାଂଶ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ସି୍ଥର କଲୁ। କାରଣ
େସହ ିେଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କୃଷିନଗରେର ଏକ ଦଶମାଂଶ
ଆଦାୟ କରନି୍ତ। 38 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରିବା
ସମୟେର ହାେରାଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯାଜକ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରହବି।
ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରସି୍ଥତ ଭଣ୍ତାର ଗହୃକୁ ଦଶମାଂଶର
ଦଶମାଂଶ ଆଣେିବ। 39 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏବଂ େଲବୀୟମାେନ
ଭଣ୍ତାର ଗହୃକୁ ନଶିି୍ଚତେର ତାଙ୍କର ଉପହାର ଆଣେିବ। େସମାେନ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ େସହ ିେକାଠରୀକୁ ଆଣେିବ, େଯଉଁଠାେର ଦାୟିତ୍ୱ େର
ଥିବା ଯାଜକମାେନ, ଦ୍ୱ ାରପାଳଗଣ ଓ ଗାୟକମାେନ ପବତି୍ର ସାମଗ୍ରୀ
ରଖନି୍ତ।
ଏବଂ “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିେହଳା

କରିବୁ ନାହିଁ।”

ନୂତନ େଲାକମାନଙ୍କର ଯିରୁଶାଲମକୁ ପ୍ରେବଶ

ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କେଲ।
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପବତି୍ର ନଗର ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦଶ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େସ ସ୍ଥାନକୁ

ଆଣବିା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣଙୁ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରେର ବାସ କରିବାକୁ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। 2 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରିବାକୁ
ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ସମପର୍ଣ କେଲ, େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ।

3 ପ୍ରେଦଶର ଏହ ିପ୍ରଧାନବଗର୍ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କେଲ। କିନୁ୍ତ
ଯିହୁଦାର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ ନଗରେର େଲାକମାେନ, ଯାଜକମାେନ,
େଲବୀୟମାେନ, ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସଗଣର
ସନ୍ତାନମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ନଗରେର ବାସ କେଲ। 4 ଯିହୁଦାର
ବଂଶଧରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ବଂଶଧରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ, େକେତକ
େଲାକ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କେଲ।
ଯିହୁଦାର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଷିୟର ପୁତ୍ର ଅଥାୟ, େସହ ିଉଷିୟ ଜିଖରିୟର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଅମରିୟ, ଅମରିୟର ପୁତ୍ର ଶଫଟୟି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହଲେଲଲ, ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର, େପରସର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। 5 ବାଋକର ପୁତ୍ର ମାେସୟ,
ବାଋକ୍କଲ୍-େହାଷିର ପୁତ୍ର ଥିଲା। କଲ-େହାଷି ହସାୟର ପୁତ୍ର, ହସାୟ
ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର, ଅଦାୟା େଯାୟାରୀବର ପୁତ୍ର, େଯାୟାରୀବ୍ ଜିଖରିୟର
ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଜିଖରିୟ ଶୀେଲାନୟିମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧର ଥିଲା। 6

େପରସର ବଂଶଧର େମାଟ 468 ଜଣ ବୀର ପୁରୁଷ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ
କେଲ।
7 ବନି୍ୟାମୀନର ବଂଶଧରମାେନ, ଯଥା:
ମଶୁଲ୍ଲ ମର ପୁତ୍ର ସଲୁ୍ଲ, ମଶୁଲ୍ଲ ମ େଯାେୟଦର ପୁତ୍ର, େଯାେୟଦ୍ ପଦାୟର
ପୁତ୍ର ଥିଲା, ପଦାୟ କେଲାୟାର ପୁତ୍ର ଥିଲା, କେଲାୟା ମାେସୟର ପୁତ୍ର
ଥିଲା, ମାେସୟ ଇଥୀେୟଲର ପୁତ୍ର, ଇଥୀେୟଲ ଯିଶାୟାହର ପୁତ୍ର ଥିଲା।
8 ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତାଗଣ ସହତି ଗବ୍ବୟ, ସଲ୍ଲୟ ଆଦ ି928 ଜଣ ଥିେଲ।
9 ସଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ େସମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। ହସନୟାର ପୁତ୍ର
ଯିହୁଦା ନଗରର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଶାସକ ଥିେଲ।
10 ଏହ ିଯାଜକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େହେଲ, େଯାୟାରୀବର ପୁତ୍ର ଯିଦୟିୟ, ଯାଖୀନ, 11

ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ, ହଲି୍କିୟ ମଶୁଲ୍ଲ ମର ପୁତ୍ର, ମଶୁଲ୍ଲ ମ ସାେଦାକର
ପୁତ୍ର, ସାେଦାକ୍ ମରାେୟାତର ପୁତ୍ର, ମରାେୟାତ୍ ଅହଟୁିବ୍ର ପୁତ୍ର, ସରାୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ନରିୀକ୍ଷକ ଥିେଲ। 12 େସମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଏକାଠି େହାଇ େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 10:10 389 ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 11:12



12

ମନି୍ଦରେର କାମ କରୁଥିେଲ େସମାେନ 822 ଜଣ ଥିେଲ। ଯିେରାହମର
ପୁତ୍ର ଅଦାୟା, ପଲଲୟିର ପୁତ୍ର ଯିେରାହମ, ଅମ୍ସରି ପୁତ୍ର ପଲଲୟି,
ଯିଖରିୟର ପୁତ୍ର ଅମସ,ି ପଶ୍ହୂରର ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟ, ମଲି୍ଲ େୟଲର ପୁତ୍ର
ପଶ୍ହୂର। 13 ଅଦାୟାର ଭାତୃଗଣ 242 ଜଣ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ,
ଅସେରଲର ପୁତ୍ର ଅମଶୟ, େସହ ିଅସେରଲ୍ ଅହସୟର ପୁତ୍ର, ଅହସୟ
ମଶିେଲ୍ଲ େମାତର ପୁତ୍ର, ମଶିେଲ୍ଲ େମାତ୍ ଇେମ୍ମରର ପୁତ୍ର। 14 ଆଉ
େସମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ 128 ଜଣ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିେଲ ଓ
ହଗ୍େଦାଲୀମର ପୁତ୍ର ସବ୍ଦୀେୟଲ େସମାନଙ୍କର ନରିୀକ୍ଷକ ଥିଲା।
15 େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଥା:
ହଶୂବର ପୁତ୍ର ଶମୟିୟ, ହଶୂବ୍ ଅସ୍ରୀକାମର ପୁତ୍ର, ଅସ୍ରୀକାମ୍ ହସବୟିର
ପୁତ୍ର, ହସବୟି ବୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର। 16 େଲବୀୟ ପ୍ରଧାନ ବଗର୍ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ବଥୟ
ଓ େଯାଷାବଦ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ବାହାର କାଯର୍୍ୟର ନରିୀକ୍ଷକ ଥିେଲ।
17 ମୀକାର ପୁତ୍ର ମତ୍ତନୟି ଯିଏ କି ସବ୍ଦରି ଆସଫର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏ
କି ଶମ୍ମୁୟର ପୁତ୍ର ବକ୍ବୁକିୟ ଓ ଅବଦା ସହତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥିେଲ। ଯିଏ କି ଗାଲଲର ପୁତ୍ର, ଗାଲଲ ଯିଏ କି ଯିଦୂଥୂନର ପୁତ୍ର
ଥିଲା। 18 ପବତି୍ର ନଗରସ୍ଥ େଲବୀୟମାେନ ସବର୍େମାଟ୍ 284 ଜଣ
ଥିେଲ।
19 ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଅକ୍କୁବ୍, ଟଲ୍େମାନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭାଇମାେନ,
େଯଉଁମାେନ ନଗର ଫାଟକର ପ୍ରହରୀ ଥିେଲ, େସମାେନ 172 ଜଣ
ଥିେଲ।

20 ଇସ୍ରାଏଲର ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜିର ସମ୍ପତି୍ତେର
ରହେିଲ। 21 ମନି୍ଦରର େସବକମାେନ ଓଫଲ ପବର୍ତେର ବାସ କେଲ।
ଆଉ ସୀହ ଓ ଗିଷ୍ପ ମନି୍ଦରର େସବକମାନଙ୍କର ମୂଖ୍ୟ ଥିେଲ।

22 ଉଷି ଯିରୁଶାଲମେର େଲବୀୟମାନଙ୍କର ନରିୀକ୍ଷକ ଥିେଲ। ଉଷି
ବାନରି ପୁତ୍ର, ବାନ ିହଶବୟିର ପୁତ୍ର, ହଶବୟି ଯିଏ କି ମତ୍ତନୀୟର ପୁତ୍ର,
ମତ୍ତନୟି ଯିଏ କି ମୀକାର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଉଷି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର
େସବା କରୁଥିବା ଗାୟକର ଓ ଆସଫର ବଂଶଧର ଥିେଲ। 23 ରାଜା
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଗାୟକମାନଙୁ୍କ ପୁରସ୍କାର ଦଆିଯିବା
ଉଚତି୍। 24 ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର େସରହର ବଂଶଜାତ ମେଶଷେବଲର ପୁତ୍ର
ପଥାହୟି େଲାକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ରାଜାଙୁ୍କ ଉପେଦଶ
େଦେଲ।

25 ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ନଗରେର
ଅଥର୍ାତ୍ କିରିୟଥଅବର୍ ଓ ତହିଁ ନକିଟସ୍ଥ ଦୀେବାନ ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର,
ଯିକବ୍େସଲ ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମେର ରହେିଲ। 26 େଯଶୂୟେର, େମାଲାଦାେର
ଓ େବୖଥ୍େପଲଟେର, 27 ଆଉ ହତ୍ସର-ଶୁୟାଲେର, େବର୍େଶବା ଓ
ତହିଁର ଉପନଗରେର ରହେିଲ। 28 ଆଉ ସକି୍କଗେର, ମେକାନା ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରେର ରହେିଲ। 29 ଐନରିେମ୍ମାଣେର, ସରାୟେର ଓ ଯମୁର୍ତେର,
30 ସାେନାହ, ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଓ ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମେର, ଲାଖୀଶ୍ ଓ
ତହିଁର େକ୍ଷତ୍ରେର, ଅେସକା ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମେର ବାସ କେଲ। ଏହପିରି
େସମାେନ େବର୍େଶବାଠାରୁ ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣ ିକେଲ।

31 ବନି୍ୟାମୀନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ େଗବାଠାରୁ ମିକ୍ମସ୍ ଓ ଅୟାେର,
େବୖେଥଲ୍ ଓ ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କିେର ବାସ କେଲ। 32

ଅନାେଥାତ, େନାବ, ଓ ଅନନୟିାେର 33 ହାତ୍େସାର, ରାମା,
ଗିତ୍ତୟିମେର, 34 ହାଦୀଦ, ସେବାୟିମ, ନବଲ୍ଲ ାଟେର, 35 େଲାଦ ଓ
ଓେନା, ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କ ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କେଲ। 36 ଆଉ ଯିହୁଦାେର
ବାସ କରୁଥିବା େକେତକ େଲବୀୟ ବନି୍ୟାମୀନ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହେଲ।

ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ

ଏହମିାେନ େହଉଛନି୍ତ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ, ଶଲ୍ଟୀେୟଲର
ପୁତ୍ର ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ େଯଶୂୟ ସେଙ୍ଗ ଆସେିଲ,
େସମାେନ େହେଲ ସରାୟ, ଯିରିମିୟ, ଏଜ୍ର ା,

2 ଅମରିୟ, ମଲୂ୍ଲକ, ହଟୂଶ,

3 ଶଖନୟି, ରହୂମ, ମେରେମାତ୍,
4 ଇେଦ୍ଦା, ଗିନ୍ନ େଥାୟ, ଅବୟି,
5 ମିୟାମୀନ୍, େମାୟଦୟି, ବଲିଗା,
6 ଶମୟିୟ ଓ େଯାୟାରୀବ, ଯିଦୟିୟ,
7 ସଲୁ୍ଲ, ଆେମାକ, ହଲି୍କିୟ, ଯିଦୟିୟ।

ଏମାେନ େଯଶୂୟ ସମୟେର ଯାଜକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ।

8 େଲବୀୟମାେନ ଯଥା: େଯଶୂୟ, ବନୁି୍ନୟି, କଦ୍ମୀେୟଲ, େଶେରବୟି,
ଯିହୁଦା ଓ ମତ୍ତନୟି। ଏହ ିମତ୍ତନୟି ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ
ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। 9 େସମାନଙ୍କର ଭାଇ ବକ୍ବୁକିୟ ଓ ଉନି୍ନ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରହରୀ କମର୍ କେଲ। 10 େଯଶୂୟ େଯାୟାକୀମ୍ର
ପିତା ଥିେଲ, େଯାୟାକୀମ୍ ଇଲୟିାଶୀବର ପିତା ଥିେଲ ଓ ଇଲୟିାଶୀବ
େଯାୟାଦର ପିତା ଥିେଲ। 11 େଯାୟାଦ େଯାନାଥନର ପିତା ଥିେଲ ଏବଂ
େଯାନାଥନ ଯୁଦୁ୍ଦୟର ପିତା ଥିେଲ।

12 ପୁଣ ିେଯାୟାକୀମର ସମୟେର ଏହ ିଯାଜକଗଣ େସମାନଙ୍କର
ପରିବାରବଗର୍ଗଡୁ଼କିର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ, ଯଥା:

ସରାୟ ବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ ମରାୟ।
ଯିରିମିୟ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ ହନାନୟି,
13 ଏଜ୍ର ା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍।
ଅମରିୟ ପରିବାରର ଯିେହାହାନନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
14 ମଲୁ୍ଲକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ େଯାନାଥନ।
ଶବନୟି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ େଯାେଷଫ,
15 ଅଦନ୍, ହାରିମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ହଲି୍କିୟ, ମରାେୟାତ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
16 ଜିଖରିୟ, ଇେଦ୍ଦା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ,
ଗିନ୍ନ େଥାନ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ ମଶୁଲ୍ଲ ମ।
17 ସଖିି୍ର, ଅବୟି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ପିଲ୍େଟୟ, ମିନ୍ୟାମିନ ଓ େମାୟଦୟି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
18 ଶମ୍ମୁୟ, ବଲି୍ଗା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ଯିେହାନାଥନ, ଶମୟିୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
19 ମତ୍ତନୟ, େଯାୟାରୀବ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ,
ଉଷି, ଯିଦୟିୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
20 କଲ୍ଲୟ, ସଲ୍ଲୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ଏବର୍, ଆେମାକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ,
21 ହଶବୟି, ହଲି୍କିୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
ନଥେନଲ ଯିଦୟିୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ।
22 ଇଲୟିାଶୀବ, େଯାୟାହ ଓ େଯାହାନନ୍ ଓ ଯଦୂ୍ଦୟ ସମୟେର

େଲବୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ପାରସକି ଦାରିୟାବସର ଅଧିକାର ସମୟେର
ଯାଜକମାେନ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଗହୃର ମୁଖ୍ୟ ରୂେପ ବଂଶାବଳିେର ଲଖିିତ
େହେଲ। 23 େଲବୀ ବଂଶଜାତ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ନାମ
ଇଲୟିାଶୀବର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ର ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଂଶାବଳି ପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ େହଲା। 24 େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନଗଣ, ହଶବୟି, େଶେରବୟି
ଓ କଦ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭାତୃଗଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଦଳଦଳ େହାଇ
ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ।

25 ମତ୍ତନୟି ଓ ବକ୍ବୁକିୟ, ଓବଦୟି, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ଟଲ୍େମାନ୍, ଅକ୍କୁବ୍
ଦ୍ୱ ାରପାଳ େହାଇ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଭଣ୍ତାର ଗହୃ ସକଳର ପ୍ରହରୀ କମର୍
କେଲ। 26 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର
େଯାୟାକୀମ ସମୟେର, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ନହିମିିୟା ଓ ଯାଜକ ଏଜ୍ର ା ଓ
ଲପିିକାର ସମୟେର ଥିେଲ।

ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 11:13 390 ନହିମିିୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 12:26
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ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରାଚୀରର ସମପର୍ଣ

27 ଏହା ପେର ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରତଷି୍ଠା ସମୟେର
େଲାକମାେନ, ଗିନ,ି େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଗାନ ସହତି
ଆନନ୍ଦେର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସବୁ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙୁ୍କ
ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ।

28 ଗାୟକମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଓ ନେଟାଫାତୀୟମାନଙ୍କ
ଗ୍ରାମରୁ ଆସେିଲ। େବୖଥ୍-ଗିଲ୍ଗଲ୍ରୁ ଆଉ େଗବା ଓ ଅସ୍ମାବତ େକ୍ଷତ୍ରରୁ
ଏକତି୍ରତ େହେଲ। କାରଣ ଗାୟକମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ବସାଇ ଥିେଲ।

30 ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ନଜି ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକେଲ। ଆଉ
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଶୁଚ ିକେଲ।

31 ଏହା ପେର ମୁଁ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଚୀର ଉପରକୁ
ଆଣଲି।ି ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସଂକୀତ୍ତର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମହାଦଳ ନଯିୁକ୍ତ
କଲ।ି ତହିଁେର ଏକଦଳ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ପ୍ରାଚୀର ଉପରେଦଇ ଖତଦ୍ୱ ାର
ଆଡ଼କୁ ଗେଲ। 32 େସମାନଙ୍କ ପେଛ େହାଶୟିୟ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତି
ବଗର୍େର ଅେଦ୍ଧର୍କ, 33 ଆଉ ଅସରିୟ, ଏଜ୍ର ା ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, 34 ଯିହୁଦା ଓ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଶମୟିୟ ଓ ଯିରିମିୟ। 35 େକେତକ ଯାଜକ ତୂରୀ େନଇ
ଗେଲ। ଜିଖରିୟ ଯିଏ କି, େଯାନାଥନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି ଶମୟିୟର
ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି ମତ୍ତନୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି ମିଖାୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି
ସକ୍କୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ କି ଆସଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ
ଶମୟିୟ ଅସେରଲ, ମିଲଲୟ, ଗିଲଲୟ, ମାଯିୟ, ନଥେନଲ, ଯିହୁଦା ଓ
ହନାନୀ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବକ
ଦାଉଦ ନକିଟକୁ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ସହତି ଗେଲ। େଲଖକ ଏଜ୍ର ା
େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଗେଲ। 36 ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଶମୟିୟ ଓ
ଅସେରଲ, ମିଲଲୟ, ଗିଲଲୟ, ମାଯିୟ, ନଥେନଲ ଓ ଯିହୁଦା, ହନାନ।ି
ଏହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ଦାଉଦଙ୍କର ନରୂିପିତ ନାନା
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  େନଇ ଗମନ କେଲ। ଲପିିକାର ଏଜ୍ର ା େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ
ଗ୍ଭଲେିଲ। 37 େସମାେନ ଝର ଫାଟକ ନକିଟେର େହଲା ପେର ନଜି ନଜି
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସଳଖ ପଥେର ଦାଉଦ ନଗରର ପାହଚ ଉଠିବା ପେର,
ଦାଉଦଙ୍କର ଗହୃ ଉପେର େଦଇ ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଜଳଦ୍ୱ ାର ଆେଡ଼ ଗେଲ।

38 ତା’ପେର ଅନ୍ୟ ଦଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍କୁ
ଗେଲ। େଲାକମାନଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ ଓ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ପ୍ରାଚୀର
ଉପେର ତୁନୁ୍ଦରୁ ଦୁଗର୍େଦଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ। 39 ଆଉ
ଇଫ୍ର ୟିମ ଦ୍ୱ ାର ଓ ପୁରାତନ ଦ୍ୱ ାର ଓ ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱ ାର ଓ ହନେନଲ ଦୁଗର୍ ଓ
ହମୟ ଦୁଗର୍ େଦଇ େମଷଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ। ଆଉ େସମାେନ ପ୍ରହରୀ
ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ। 40 ଦୁଇ ଦଳ େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଛଡି଼ା େହେଲ।
ଅେଦ୍ଧର୍କ ପଦାଧିକାରୀ ସହତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସପରି କଲ।ି 41 ଇଲୟିାକୀମ୍,
ମାେସୟ, ମିନ୍ୟାମିନ୍, ମୀଖାୟ, ଇଲେିୟା-ଐନୟ, ଜିଖରିୟ, ହନାନୟି,
ଆଦ ିଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟତମ େଯଉଁମାେନ ତୂରୀ ବାଦନ କରୁଥିେଲ।
42 ଆଉ ମାେସୟ, ଶମୟିୟ, ଇଲୟିାସର, ଉଷି, ଯିେହାହାନନ୍,
ମଲ୍କିୟ, ଏଲମ୍ ଓ ଏଷର ସମେସ୍ତ ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ।
େସେତେବେଳ ଗାୟକମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଷି୍ରହୟି ଗାନ

କେଲ। 43 ପୁଣ ିେସହ ିଦନି େଲାକମାେନ ମହାବଳିଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ
କେଲ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମହା ଆନନ୍ଦେର ଆନନି୍ଦତ
କରିଥିେଲ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାଗଣ ଆନନ୍ଦ କେଲ।
ତହିଁେର ଯିରୁଶାଲମର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିଅେନକ ଦୂର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା।

44 େସହ ିଦନିେର ନଗରର େଲାକମାେନ ଧନ, ଉପହାର, ପ୍ରଥମଜାତ
ଫଳ ଓ ଏକ ଦଶମାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ, ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣେିଲ।
େଲାକମାନଙୁ୍କ େକାଠରୀେର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କରାଗଲା।
ନରୂିପିତ ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ େକାଠରୀ ସବୁେର େଲାକମାେନ

ନଯିୁକି୍ତ େହେଲ। କାରଣ ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ସକାଶୁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ବହୁତ ଆନନି୍ଦତ େହାଇଥିେଲ। 45 ପୁଣି
େସମାେନ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ େଶୗଚର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କେଲ, ଆଉ ଗାୟକମାେନ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ େସହପିରି କେଲ। 46

ପୂବର୍କାଳେର ଦାଉଦ ଓ ଆସଫ୍ ସମୟେର ଗାୟକମାନଙ୍କର ଜେଣ ପ୍ରଧାନ
ଥିଲା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ନାନା
ଗୀତ ଥିଲା।

47 େତଣୁ ସରୁବ୍ବାବଲି ଓ ନହିମିିୟାଙ୍କ ସମୟେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ପ୍ରତଦିନିର ପ୍ରେୟାଜନ ଅନୁସାେର ଗାୟକମାନଙ୍କର ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର
ଅଂଶ େଦେଲ। ଆଉ େଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର
ଉପହାରଗଡୁ଼କି ସମପର୍ଣ କେଲ ଓ େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣ ବଂଶଧରଗଣ
ନମିେନ୍ତ ଉପହାରଗଡୁ଼କି ସମପର୍ଣ କେଲ।

ନହିମିିୟାଙ୍କର େଶଷ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

େସହ ିଦନି େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ େମାଶାଙ୍କ
ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କେଲ। ପୁଣ ିତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଲଖିିତ ଏହ ିକଥା
ମିଳିଲା, େଯ ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ େମାୟାବୀୟ େଲାକ େକେବ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଭାେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ। 2 କାରଣ େସମାେନ
ଅନ୍ନଜଳ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଭଟେିଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବା ପାଇଁ େସମାେନ ବଲିୟିମକୁ ପାଊଣା
େଦେଲ। ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଅଭଶିାପକୁ ଆଶୀବର୍ାଦେର
ପରିଣତ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ମିଶି୍ରତ ଜନତାକୁ ପୃଥକ କେଲ।

4 ଏଥି ପୂବର୍ରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରସି୍ଥତ େକାଠରୀ ସବୁର
ଦାୟିତ୍ୱ  ଇଲୟିାଶୀବଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। ଇଲୟିାଶୀବ୍ ଯାଜକ େଟାବୟିର କୁଟୁମ୍ୱ
ଥିଲା। 5 େତଣୁ େସ ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ େକାଠରୀ େଦଲା। େସହି
େକାଠରୀକୁ ପୂେବର୍ େଲାକମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ସୁଗନ୍ଧ
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, େଲବୀୟ ଓ ଗାୟକ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳର ଦଶମାଂଶ, ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଉପହାର ରଖିବାେର ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିଲା।

6 ମୁଁ ଏସବୁ ସମୟେର ଯିରୁଶାଲମେର ନ ଥିଲ,ି କାରଣ ବାବଲିର
ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ଅଧିକାରର ବତଶି୍ ବଷର୍େର ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲ ିଓ
େକେତକ ଦନି ପେର ରାଜାଙୁ୍କ ବଦିାୟ ମାଗିଲ।ି 7 ଏହା ପେର ମୁଁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସଲି ିଏବଂ ଇଲୟିାଶୀବ୍, େଟାବୟି ନମିେନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଏକ େକାଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େଯଉଁ
ମନ୍ଦକମର୍ କରିଥିଲା ତାହା ବଷିୟେର ଶୁଣଲି।ି 8 ଏହା େମାେତ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ
କଲା, ଏଣୁ ମୁଁ େସହ ିେକାଠରୀରୁ େଟାବୟିର ସମସ୍ତ ଗହୃ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର
କରି ପକାଇ େଦଲ।ି 9 ଏହା ପେର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରିବାରୁ, େସମାେନ
େକାଠରୀସବୁକୁ ଶୁଚକିେଲ। େତେବ ମୁଁ େସଠାକୁ ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃର ପାତ୍ରାଦ ିଓ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ ଆଣଲି।ି

10 ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲ ିେଯ, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅଂଶ ତାଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ
ନ ଥିଲା। େତଣୁ େଲବୀୟମାେନ ଓ ଗାୟକମାେନ େଯଉଁମାେନ ମନି୍ଦରେର
କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଭୂମିକୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ। 11

େତଣୁ ମୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲ,ି “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ଅବେହଳା କଲ?” ଏ ବଷିୟେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତତକର୍
କଲ।ି ତା’ପେର ମୁଁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କଲ ିଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ନଜି େକ୍ଷତ୍ରେର ନଯିୁକି୍ତ କଲ।ି 12 େତଣୁ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା
ଶସ୍ୟର ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଓ େତୖଳର ଏକ ଦଶମାଂଶ ଭଣ୍ତାରକୁ
ଆଣେିଲ।

13 ତହିଁେର ମୁଁ େଶଲମିିୟ ଯାଜକକୁ ଓ େଲଖକ ସାେଦାକ ଓ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଦାୟକୁ ଭଣ୍ତାର ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲ।ି ଏବଂ
ସକ୍କୂରର ପୁତ୍ର ହନାନ୍, ମତ୍ତନୀୟର ପୁତ୍ର ସକ୍କୂର େସମାନଙ୍କର
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ଅଧୀନେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ। କାରଣ େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। ଏଣୁ ଆପଣା
ଭାତୃଗଣକୁ ବତିରଣ କରିବାର କାଯର୍୍ୟ େସମାନଙ୍କର େହଲା।

14 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ଏ ବଷିୟେର େମାେତ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ
ମୁଁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଓ ତହିଁର ବଷିୟ ପାଳନୀୟ ବଷିୟ
ନମିେନ୍ତ ଯାହା କରିଅଛ ିେମାର କୃତ େସହ ିସୁକମର୍ ସବୁ ଲଭିାଇ ନ ଦଅି।

15 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ
ଦନିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଳିବାର ଓ ବଡି଼ା ଭତିରକୁ ଆଣବିାର ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ
ଉପେର େବାେଝଇ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରିଫଳ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର େବାଝ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଣବିାର େଦଖିଲ।ି
େତଣୁ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ ବକି୍ରୟ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ସତକର୍ କଲ।ି

16 େସହ ିନଗରେର େସାରୀୟ େଲାେକ ବାସ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ
ଯିରୁଶାଲମେର ବକି୍ରୟ କେଲ। 17 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିହୁଦାର କୁଳୀନ
ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁକି୍ତ କରି କରି େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ରାମ ଦନି ଅପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କୁକମର୍ କରୁଅଛ। 18

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ କ’ଣ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି ନ ଥିେଲ? ଆଉ
ତହିଁ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ଏହି
ନଗର ଉପେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇ ନାହାନି୍ତ? ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ରାମ ଦନି ଅପବତି୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ େକାପ ଆଣୁଅଛ।”

19 ଏହା ପେର ବଶି୍ରାମବାର ପୂବର୍ରୁ ଯିରୁଶାଲମେର େଯେତେବେଳ
ଅନ୍ଧାର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କବାଟସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରହରୀକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଲ,ି ଆହୁରି ବଶି୍ରାମବାର େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନ େଖାଲବିାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଲ।ି ପୁଣ ିବଶି୍ରାମ ଦନି େଲାକମାନଙୁ୍କ େବାଝ େବାହବିାରୁ ବରିତ କରିବା
ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଦ୍ୱ ାରମାନଙ୍କେର ନଯିୁକି୍ତ
କଲ।ି

20 ତହିଁେର ବଣକିମାେନ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ବକି୍ରୟକାରୀମାେନ
ଥେର ବା ଦୁଇଥର ଯିରୁଶାଲମ ବାହାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ। 21

ତା’ପେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କଲ ିଏବଂ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ପ୍ରାଚୀର ନକିଟେର ରାତି୍ର ଯାପନ କରୁଅଛ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଥେର ଏପରି
କେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବ।ି” େସହ ିସମୟାବଧି େସମାେନ ଆଉ
ବଶି୍ରାମବାରେର ଆସେିଲ ନାହିଁ।

22 ଏହା ପେର ମୁଁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ ଦନି ପବତି୍ର କରିବା
ନମିେନ୍ତ ନଜି ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଓ ଆସ ିଦ୍ୱ ାରସବୁ ଜଗିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
କଲ।ି
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପକ୍ଷେର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର ଓ ଆପଣା

ଶାଶ୍ୱତ େପ୍ରମେର େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
23 େସହ ିସମୟେର େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅସେଦାଦ୍, ଅେମ୍ମାନ ଓ

େମାୟାବ େଦଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େଦଖିଲ।ି
24 େସମାନଙ୍କ ବାଳକମାେନ ଅେଧ ଅସ୍େଦାଦୀୟ ଭାଷାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା
କେଲ। େସମାେନ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷା ଅନୁସାେର କଥା କହେିଲ। 25 େତଣୁ ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ବାଦାନୁବାଦ କଲ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଲ।ି
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କଲ।ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ ିମଧ୍ୟ
ଉତ୍ପାଟନ କଲ ିଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଇଲ,ି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର କନ୍ୟା ଦଅି ନାହିଁ କିମ୍ୱା
ଆପଣା ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। 26

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ କ’ଣ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କରି ପାପ କରି ନ
ଥିେଲ? ଅେନକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଜାତ ିମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କପରି ରାଜା େକହ ିନ ଥିେଲ
ଓ େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର ଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ। ତଥାପି ବେିଦଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ହିଁ ପାପ କରାଇେଲ। 27 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବୁ ଓ ବେିଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରି
ମହାପାପ କରିବୁ?”

28 ମହାଯାଜକ ଇଲୟିାଶୀବ୍ର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ପୁତ୍ର ହାେରାଣୀୟ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ର ଜ୍ୱ ାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ
େମା’ଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ।ି

29 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର। େଯେହତୁ
େସମାେନ ଯାଜକପଦକୁ ଆଉ ଯାଜକ ପଦେର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର
ନୟିମକୁ କଳଙି୍କତ କରିଛନି୍ତ। 30 ଏହରୂିେପ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ବେିଦଶୀୟ
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରିସ୍କାର କଲ ିଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର କାଯର୍୍ୟ ଅନୁସାେର
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ନରୂିପଣ କଲ।ି 31

ନରୂିପିତ ସମୟେର କାଠ ଓ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ଉପହାର ନମିେନ୍ତ େଲାକ
ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି
େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େମାେତ ସ୍ମରଣ କର।
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1

2

ଏଷ୍ଟର ବବିରଣ

ରାଣୀ ବଷ୍ଟୀ ରାଜାଙୁ୍କ ଅମାନ୍ୟ କେଲ

ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟେର ଏପରି ଘଟଥିିଲା େଯ େସ
ହନୁି୍ଦସ୍ଥାନରୁ କୁଶେଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 127 ପ୍ରେଦଶ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 2 ଏହ ିଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର

ନଜିର ରାଜ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହବାପେର,
3 ଆପଣା ଅଧିକାରର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଆପଣାର ସବୁ ଅଧିପତ ିଓ

ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ତହିଁେର ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୟିା
େଦଶର ବକି୍ର ମି େଲାକମାେନ ଏବଂ କୁଳୀନ ଓ ପ୍ରେଦଶାଧିପତମିାେନ ତାଙ୍କର
ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 4 େସ ଆପଣା ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ ରାଜ୍ୟର ଧନ
ଓ ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱ ର େଶାଭାର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ଅେନକ ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍ 180 ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦଶର୍ନ କଲା। 5 େତଣୁ ଏସବୁ ଦନି ପେର ରାଜା ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ େଭାଜି େଦେଲ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ େଲାକ
େଯଉଁମାେନ ରାଜଧାନୀ ଶୂଶନ୍େର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ରାଜପୁରୀସ୍ଥ
ଉଦ୍ୟାନେର ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଜି ଗ୍ଭଲଲିା। 6 େସଠାେର ଧଳା ଓ
ନୀଳ କାପର୍ାସ ପରଦା ଥିଲା। େସହ ିପରଦାଗଡୁ଼କି ନାଇଲନ୍େର ତଆିରି
ରଜୁ୍ଜ ଓ ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର େରୗପ୍ୟମୟ କଡ଼ାେର ମାବର୍ଲ ସ୍ତମ୍ଭେର ବନ୍ଧା
ଥିଲା ଏବଂ ଚଟାଣ ଉପେର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ରଙି୍ଗନ୍ ସ୍ପଟକି,
ଶାମୁକା, ମୁକ୍ତ ା ଓ ମାବର୍ଲ ପଥରେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। େସଠାେର
ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଓ ରୂପାର ଆସନ ଥିଲା। 7 େସମାେନ ନାନାପ୍ରକାର
ସୁବଣ୍ଣର୍ପାତ୍ରେର ପାନଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ରାଜାର ବଦାନ୍ୟତାନୁସାେର ପ୍ରଚୁର ରାଜକୀୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦେଲ। 8 ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୟିମ ଅନୁସାେର ଥିଲା। କାହାରିକୁ
ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ।

9 ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର ରାଜଗହୃେର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା।

10 ସପ୍ତମ ଦନିେର େଯେତେବେଳ ରାଜା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଯାଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ
ମାତାଲ େହେଲ, େସ ମହୂମନ୍, ବସି୍ଥା, ହେବର୍ାଣା, ବଗି୍ଥା, ଅବଗଥ,
େସଥର ଓ କକର୍ସଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଏହ ିସାତ ଜଣ ନପୁଂସକ
େଯଉଁମାେନ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶଙ୍କ େସବା କେଲ। 11 େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
ରାଜପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ, ରାଣୀ ବଷ୍ଟୀଙୁ୍କ
ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣ। େଯେହତୁ େସ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ
ଥିଲା।

12 ମାତ୍ର ବଷ୍ଟୀରାଣୀ ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାର କଥିତ ଆଜ୍ଞାେର
ଆସବିାକୁ ରାଜି େହଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜା ଅତଶିୟ େକ୍ର ାଧ କେଲ ଓ
ତାହାର ଅନ୍ତକରଣେର େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। 13 ଏହା ପେର ରାଜା
ଜ୍ଞାନୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, େଯଉଁମାେନ ରାଜକୀୟ ବଧିି ଜାଣଥିିେଲ।
କାରଣ ବଗି୍ଭରକଗଣଙୁ୍କ ଓ ଆଇନଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ଏପରି ପଗ୍ଭରିବାର ରାଜାଙ୍କର
ପ୍ରଥା ଥିଲା। 14 ଏହ ିସମୟେର କଶର୍ନା, େଶଥର, ଅଦ୍ମାଥା, ତଶର୍ୀଶ,
େମରସ୍, େମସର୍ନା ଓ ମମୁଖନ୍ ରାଜାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଥିେଲ। ଏହ ିସାତ
ଜଣ ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୟିା େଦଶର ଅଧିପତ,ି େଯଉଁମାେନ ରାଜାଙ୍କର
ନକିଟତମ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିେଲ। 15 ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ରାଣୀଙୁ୍କ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚତି୍?
େଯେହତୁ େସ ରାଜା ଆେଦଶ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନି୍ତ , ଯାହାକି ନପୁଂସକମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିଲା।”

16 ଏଥିେର ରାଜାଙ୍କର ଓ ଅଧିପତଗିଣର ସାକ୍ଷାତେର ମମୁଖନ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହେିଲ, “ବଷ୍ଟୀରାଣୀ େକବଳ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାର ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶର ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଓ ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୁଲ୍ କମର୍ କରୁଛନି୍ତ। 17 କାରଣ ରାଣୀର ଏହ ିକମର୍ର
କଥା ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଯିବ। ‘ଏହା କହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ
େସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙୁ୍କ ଅବମାନନା କରିେବ।’ ଆଉ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା
ବଷ୍ଟୀରାଣୀକି ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଣବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ମାତ୍ର େସ ଆସଲିା
ନାହିଁ।

18 “ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୟିାର ଉଚ୍ଚକୁଳୀନା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ରାଣୀର ଏହ ିକମର୍ର
ସମାଗ୍ଭର ଆଜି ଶୁଣ ିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ରାଜାର ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଏହପିରି
କରିେବ। ତହିଁରୁ ଅତଶିୟ ନନି୍ଦା ଓ େକ୍ର ାଧ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।

19 “ଏଥିପାଇଁ ଯଦ ିମହାରାଜା ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ବଷ୍ଟୀ
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ନକିଟକୁ ଆଉ ନ ଆସବିାକୁ ରାଜାଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଛାମୁରୁ
ପ୍ରକାଶିତ େହଉ। ଏବଂ ଏହା ପାରସକି ଓ ମାଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟେର
ଲଖିିତ େହଉ, ଯାହା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିମହାରାଜା
ତାଙ୍କର ରାଣୀପଦ ତାହାଠାରୁ ଉତ୍ତମା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। 20 ଆହୁରି
ରାଜ୍ୟ ବୃହତ୍, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁସ୍ଥାନେର ଏହ ିରାଜାଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ େହଲା।
ସ୍ୱାମୀ ସାମାଜିକ େକ୍ଷତ୍ରେର କ୍ଷୁଦ୍ର  େହଉ କି ମହାନ େହଉ, ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ
ନଜି ନଜି ସ୍ୱାମୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରିେବ।”

21 ଏହ ିକଥାେର ରାଜା ଓ ଅଧିପତଗିଣ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବାରୁ ରାଜା
ମମୁଖନର ପରାମଶର୍ାନୁସାେର କମର୍କଲା। 22 େତଣୁ େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରେଦଶେର ଅକ୍ଷାରାନୁସାେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷାନୁସାେର ରାଜାର
ଅଧୀନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶକୁ ଏହରୂିେପ ପତ୍ର ପଠାଇଲା, “ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ
ନଜି ନଜି ଗହୃେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁ ଓ ସ୍ୱେଗାଷ୍ଠୀୟ ଭାଷାନୁସାେର ତାହା ପ୍ରଗ୍ଭର
କରୁ।”

ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ତଆିରିେହେଲ

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ପେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାର େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ
ହୁଅେନ୍ତ େସ ବଷ୍ଟୀକି ଓ ତାହାର କାଯର୍୍ୟ ଓ ତାହା ପ୍ରତକୂିଳେର
ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କଲା। 2 େତଣୁ ରାଜାର େସବାକାରୀ

ଭୃତ୍ୟମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ
କନ୍ୟାଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯାଉ। 3 ଆଉ ମହାରାଜା ଆପଣା ରାଜ୍ୟର
ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶେର କମର୍ଗ୍ଭରୀଗଣ ନଯିୁକି୍ତ କରନୁ୍ତ। େସମାେନ େସହସିବୁ
ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଏକତ୍ର କରି ଅନ୍ତଃପୁରେର
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ େହଗୟର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରନୁ୍ତ। ପୁଣି
େସମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରାଗାଥର୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହଉ। 4 ଏହା ପେର
େଯଉଁ କନ୍ୟା ମହାରାଜାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟୀକାରୀଣୀ େହବ, େସ ବଷ୍ଟୀ ବଦେଳ
ରାଣୀ େହବ।” ଏହ ିକଥାେର ରାଜା ସେନ୍ତାଷ େହବାରୁ େସ ଏପରି କଲା।

5 େସହ ିସମୟେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନାମେର ଜେଣ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକ ଶୂଶନ୍
ରାଜଧାନୀେର ଥିଲା, େସ ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶୀୟ ଯାୟୀରର ପୁତ୍ର, ଶିମିୟିର
େପୗତ୍ର, କୀଶ୍ର ପ୍ରେପୗତ୍ର। 6 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିକନୟି ସହତି ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଦ୍ୱ ାରା ନବିର୍ାସତି
େହାଇଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ସହତି କୀଶ୍ ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ନବିର୍ାସତି
େହାଇଥିଲା। 7 ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଆପଣା ମାମୁଁ କନ୍ୟା ହଦସାକୁ ଅଥର୍ାତ୍ ଏଷ୍ଟରକୁ
ପ୍ରତପିାଳନ କଲା, କାରଣ ତାହାର ପିତା କି ମାତା ନ ଥିେଲ। େସ
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ପରମସୁନ୍ଦରୀ ଓ େସ୍ନହମୟୀ ଥିଲା। ତାହାର ପିତାମାତା ମଲାପେର
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ତାହାକୁ ନଜିର କନ୍ୟାରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

8 େଯେତେବେଳ ରାଜାର େସହ ିବାକ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହଲା,
ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର େହଗୟ ନକିଟେର ଅେନକ କନ୍ୟା ସଂଗହୃୀତ େହବା
େବେଳ ଏଷ୍ଟରକୁ ରାଜପୁରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷକ େହଗୟ ନକିଟକୁ ନଆିଗଲା। 9

ଏଥିେର ଏହ ିଯୁବତୀ େହଗୟର ତୁଷି୍ଟଜନକ େହାଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ
ପାଇଲା। ଏଣୁ େସ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ରାଜଗହୃରୁ ମେନାନୀତ ସାତ ଜଣ ଦାସୀଙ୍କ
ସହତି ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରସାଧନ ଏବଂ ତା’ର ଭାଗ ଖାଦ୍ୟ ଦଆିଗଲା। ଆଉ
େସ ତାକୁ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସହତି ଅନ୍ତଃପୁରର ସେବର୍ାତ୍ତମ ସ୍ଥାନେର ବାସ
କରାଇଲା। 10 ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁମ୍ୱର ପରିଚୟ କାହାକୁ
େଦଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ତାହା ନ ଜଣାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲା।
11 ଏହା ପେର, ଏଷ୍ଟର କିପରି ଅଛ ିଓ େସ କ’ଣ କରୁଛ,ି ଏହା ଜାଣବିା
ପାଇଁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପ୍ରତଦିନି ନ୍ୟାୟାଳୟେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ଯାତାୟାତ
କଲା।

12 ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସ େଶଷେର, ରାଜା ଅକ୍ଷଶ୍ୱରଶ ନକିଟକୁ ଏକ କୁଆଁରୀ
କନ୍ୟାର ଉପସି୍ଥତ େହବାର ସମୟ ଆସଲିା। କାରଣ େସମାନଙ୍କର
େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ଗନ୍ଧରସର େତୖଳ ଓ ଛଅ ମାସ ସୁଗନି୍ଧ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ ଅଙ୍ଗରାଗାଥର୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସବନ କରିବାକୁ େହଲା। 13 ପୁଣି
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯୁବତୀ ନମିେନ୍ତ ଏହପିରି
ନୟିମ ଥିଲା। େସ େଯେକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ମାଗିେଲ, ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ରାଜଗହୃକୁ
ଯିବା ସମୟେର ସାଙ୍ଗେର େନବା ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ଦଆିଗଲା। 14

ରାଜାଙ୍କର ନପୁଂସକ ଶାଶ୍ଗସର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନେର ଜେଣ କନ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ହେରମଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ଓ ସକାଳେର େଫରି ଆସବି।
ଶାଶ୍ଗସ ରାଜାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ଥିଲା।

15 ଏହା ପେର, ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟରର ପାଳି ପଡ଼ଲିା।
ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙ୍କ ପାଳିତ କନ୍ୟା ଥିଲା। େସ ମଦ୍ଦର୍ଖୟର କକା
ଅବହିୟିଲର କନ୍ୟା ଥିଲା। େହଗୟ ରାଜାଙ୍କର ନପୁଂସକ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ, ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା ଏଷ୍ଟର
ଆଉ କିଛ ିମାଗିଲା ନାହିଁ। ସମେସ୍ତ େଯଉଁମାେନ େହଗୟକୁ େଦଖିେଲ, ତା’
ପ୍ରତ ିଅନୁକମ୍ପା କେଲ। 16 ରାଜାର ଅଧିକାରର ସପ୍ତମ ବଷର୍ର ଦଶମ
ମାସେର ଅଥର୍ାତ୍ େଟେବତ୍ ମାସେର, ଏଷ୍ଟରକୁ ରାଜଗହୃେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜା ନକିଟକୁ ନଆିଗଲା।

17 ତହିଁେର ରାଜା ଅନ୍ୟସକଳ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କଲା
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୁବତୀଠାରୁ େସ ରାଜାର ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା
ପାଇଲା। ଏଣୁ େସ ତାହାର ମସ୍ତକେର ରାଜ ମୁକୁଟ େଦଇ ବଷ୍ଟୀ ବଦଳେର
ତାହାକୁ ରାଣୀ କଲା। 18 ଏହା ପେର ରାଜା ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅଧିପତି
ଓ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟର େଭାଜି େବାଲ ିମହା େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ
ସବୁ ପ୍ରେଦଶେର ଛୁଟ ିକଲା ଓ ରାଜାର ବଦାନ୍ୟତାନୁସାେର ଦାନ କଲା।

ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏକ ମନ୍ଦ େଯାଜନା ବଷିୟେର ଜାଣେିଲ

19 କନ୍ୟାମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଂଗହୃୀତା େହବା ସମୟେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ରାଜ ଦ୍ୱ ାରେର ବସଲିା। 20 ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା
ବଂଶ ଓ କୁଟୁମ୍ୱର ପରିଚୟ କାହାକୁ ହିଁ େଦଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଷ୍ଟର
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟେର ପ୍ରତପିାଳିତା େହବା ସମୟେର େଯପରି କରୁଥିଲା
େସେତେବେଳ ହିଁ େସପରି ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା।

21 େସହ ିସମୟେର, ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ବସବିା େବେଳ
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଥନ୍ ଓ େତରଶ୍ ନାମକ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ
ନପୁଂସକ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
କେଲ। 22 ମାତ୍ର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏହା ଜାଣ ିଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ଜଣାଇଲା। ପୁଣି
ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନାମ େଦଇ ରାଜାକୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। 23 ତହିଁେର
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିକଥା ପ୍ରମାଣ େହବାରୁ େସହ ିଦୁଇଜଣ ବୃକ୍ଷେର
ଫାଶି ପାଇେଲ। ଆଉ େସହ ିକଥା ରାଜାର ସାକ୍ଷାତେର କେଚରୀର ନକଲ
ଖାତାେର େଲଖାଗଲା।

ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ହାମନ୍ର େଯାଜନା ଥିଲା

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ପେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଅଗାଗୀୟ
ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦାନି୍ୱ ତ କଲା।
ଆଉ ତାହାର ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଅଧିପତରି ଆସନ ଅେପକ୍ଷା ତାକୁ

େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆସନ େଦଲା। 2 ତହିଁେର ରାଜାର େଯେତ ଦାସ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର
ଥିେଲ, େସ ସମେସ୍ତ ନତ େହାଇ ହାମନ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେଲ। କାରଣ ରାଜା
ତାହା ବଷିୟେର େସହପିରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। ମାତ୍ର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନତ େହଲା
ନାହିଁ କି ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ। 3 ଏଣୁ ରାଜଦ୍ୱ ାର-ବତ୍ତର୍ୀ ରାଜାର
ଦାସଗଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ରାଜାଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ?”

4 ଏହପିରି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି କହେିଲ। ତଥାପି େସ
େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣଲିା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟର କଥା ରହବି କି
ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣବିା ଇଚ୍ଛାେର େସମାେନ ହାମନ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇେଲ।
କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ େଯକି ଯିହୁଦୀୟ େଲାକ, ଏହା େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲା।
5 େଯେତେବେଳ ହାମନ୍ େଦଖିଲା ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନତ େହଲା ନାହିଁ, କି
ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ। େସେତେବେଳ େସ ଅତ ିେକ୍ର ାଧାନି୍ନ ତ େହଲା।
6 ମାତ୍ର େସ େକବଳ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଉପେର ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିବାକୁ ଲଘୁ
ମଣଲିା। କାରଣ େସମାେନ ତାହାକୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟର ବଂଶୀୟ େଲାକଙ୍କ କଥା
ଜଣାଇେଲ। େତଣୁ ହାମନ୍ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ସମସ୍ତ
ଯିହୁଦୀୟଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ମଦ୍ଦର୍ଖୟର େଲାକଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲା।

7 ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସଟ,ି ଯାହାକି
“ନୀଷନ୍” େବାଲ ିପରିଚତି, େସମାେନ ଆଖିବୁଜି ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସକୁ
ମେନାନୀତ କେଲ, ଏହା ଅଦର ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା େବାଲି
ଜଣାଯାଏ। 8 ଏହା ପେର ହାମନ୍ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାକୁ କହଲିା,
“ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ଓ
ପୃଥକ କୃତ ଏକ େଦଶୀୟ େଲାକ ଅଛନି୍ତ। ଅନ୍ୟ ସକଳ େଲାକଙ୍କର
ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭନି୍ନ  େସମାେନ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନନି୍ତ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କରିବା
ମହାରାଜାଙ୍କର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

9 “ମହାରାଜ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର
େଲଖାଯାଉ। ତହିଁେର ମୁଁ ରାଜକାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ େଲାକଙ୍କ ହସ୍ତେର
ରାଜଭଣ୍ତାରକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଦଶହଜାର ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦବ।ି”

10 ଏଥିେର ରାଜା ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ଅଙୁ୍ଗରୀୟ କାଢ଼ ିଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର
େବୖରି ଅଗାଗୀୟ ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍କୁ େଦଲା। 11 ପୁଣ ିରାଜା
ହାମନ୍କୁ କହଲିା, “େସହ ିରୂପା ଓ େସହ ିେଦଶୀୟ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ
ଦଆିଗଲା। େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, ତାହା କର।”

12 ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର ରାଜାର େଲଖକମାେନ
ଆହୁତ ହୁଅେନ୍ତ, ହାମନ୍ର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ରାଜ
ପ୍ରତନିଧିିଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ
ଭାଷାନୁସାେର ପତ୍ର ଲଖିିତ େହଲା। ତାହା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାର ନାମେର
ଲଖିିତ ଓ ରାଜାର ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହଲା।

13 ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ ଆବାଳ, ବୃଦ୍ଧବନତିାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ତଣି୍ଟ
କାଟବିା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟଗଡୁ଼କି ଲୁଣ୍ଠନ
କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିପ୍ରଦାନ କରି, ରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶକୁ
ପତ୍ରବାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପତ୍ର ପଠାଇେଲ। ଏହା ମାତ୍ର େଗାଟଏି ଦନିେର
କରାଯିବାର ଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନି ଯାହା ଅଦର
ମାସ କୁହାଯାଏ।

14 ପୁଣ ିେସହ ିଦନି ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ େଯମିତ ିପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନି୍ତ
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶେର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ଓ ଯାବତୀୟ
େଲାକଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ େସହ ିଲଖିନର ପ୍ରତଲିପିି ଦଆିଗଲା। 15 ଆଉ
ଧାବକଗଣ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଗେଲ, ପୁଣ ିେସହ ିଆଜ୍ଞା ଶୂଶନ୍
ରାଜଧାନୀେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା, ତହୁଁ ରାଜା ଓ ହାମନ୍ ପାନ କରିବାକୁ
ବସେିଲ, ମାତ୍ର ଶୂଶନ୍ ନଗର ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଲା।

ଏଷ୍ଟର ବବିରଣ 2:8 394 ଏଷ୍ଟର ବବିରଣ 3:15



4

5

6

ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗହୁାରି କେଲ

ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏସବୁ ବଷିୟ ଜାଣବିାପେର ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚରିି
ପକାଇଲା ଓ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ମୁଣ୍ତେର ଭସ୍ମ େଲପନ କଲା। େସ
ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର େରାଦନ କଲା। 2 େସ

ରାଜଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସଲିା। ମାତ୍ର େଶାକ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ େକହି
ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। 3 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶର େଯଉଁ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହ ିରାଜା ଆଜ୍ଞା ଓ ନୟିମ ପତ୍ର ଗଲା, େସହସିବୁ ସ୍ଥାନର
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାେଶାକ ଓ ଉପବାସ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବଳିାପ
େହଲା। ପୁଣ ିଅେନେକ ଅଖା ଓ ଭସ୍ମେର ଶୟନ କେଲ।

4 ଏଷ୍ଟରର ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାେନ ଆସ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟ ବଷିୟେର
ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। େତଣୁ ରାଣୀ ଅତଶିୟ ବଚିଳିତ େହାଇଗେଲ। ପୁଣି
ମଦ୍ଦର୍ଖୟଠାରୁ ଅଖା କାଢ଼ ିତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପଠାଇଲା। ମାତ୍ର
େସ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। 5 ଏଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏଷ୍ଟରର
େସବାେର ନଯିୁକ୍ତ ହଥକ୍ ନାେମ ରାଜ ନପୁଂସକକୁ ଏଷ୍ଟର ଡ଼ାକି କ’ଣ
େହଲା ଓ କିପରି େହଲା ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 6 ତା’ପେର ହଥକ୍ ରାଜଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ନଗରର ଛକ ସ୍ଥାନେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ ଗଲା। 7 ଏବଂ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନଜି
ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା ଓ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ହାମନ୍ ରାଜଭଣ୍ତାରେର ଠିକ୍ େଯେତ ମୁଦ୍ର ା େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲା,
େସସବୁ ତାକୁ କହଲିା। 8 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ବନିାଶାେଥର୍ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଶୂଶନ୍େର େଦଇଥିଲା, ତହିଁର ଏକ କପି ଏଷ୍ଟରକୁ େଦଖାଇ ଜ୍ଞାତ
କରାଇବାକୁ େଦଲା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର େଯପରି ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ ଓ ଅନୁେରାଧ
କରିବ ଏପରି ଆେଦଶ କରିବାକୁ କହଲିା।

9 େତଣୁ ହଥକ୍ ଆସ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟର କଥା ଏଷ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲା।
10 ଏହା ପେର ଏଷ୍ଟର ହଥକକୁ ଏହକିଥା କହ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। 11 “ବନିା ରାଜା ଡ଼ାକରାେର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
େଯେକହ ିଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଏ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ତ
େଦବାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି େକବଳ ଯାହା ପ୍ରତ ିରାଜା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ
ରାଜଦଣ୍ତ ବଢ଼ାନି୍ତ , େସହ ିବେଞ୍ଚ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସବୁଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର
ସବୁ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ େଲାକ ଜାଣନି୍ତ। ମାତ୍ର ଗତ ତରିିଶ୍ ଦନି େହଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡ଼ାକରା ପାଇ ନାହିଁ।”

12 େସମାେନ ଏଷ୍ଟରର ଏହକିଥା ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ କହେିଲ। େତଣୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ଏଷ୍ଟରକୁ, ଏହ ିପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର େଦବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ସବୁ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ରାଜ ଗହୃେର ଥିବାରୁ େସ ରକ୍ଷା
ପାଇବ, ଏହା ଭାବ ନାହିଁ। 14 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସମୟେର ନୀରବ
େହାଇ ରୁହ, େତେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉପଶମ
ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଆସବି। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର ବନିାଶ େହବ,
କିଏ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ସମୟର ତୁମ୍ଭର ରାଜକୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାର?”

15 ଏହା ପେର ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ ଉତ୍ତର ପଠାଇଲା, “ତୁେମ୍ଭ
ଯାଇ ଶୂଶନ୍େର ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େମା’ ଲାଗି
ଉପବାସ କର। ପୁଣ ିତନି ିଦନି ଯାଏ, ଦନିେର କି ରାତି୍ରେର କିଛ ିଖାଅ
ନାହିଁ ଓ କିଛ ିପାନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଓ େମାର ଦାସୀଗଣ େସହପିରି
ଉପବାସ କରିବୁ, ତହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ େନାହେିଲ େହଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବ,ି େସଥିେର ମେଲ ପେଛ ମରିବ।ି”

17 େତଣୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଗେଲ, େସ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ କହବିା ଅନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ
କେଲ।

ଏଷ୍ଟର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ

ତୃତୀୟ ଦନି ଏଷ୍ଟର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ରାଜଗହୃର ଭତିର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରାଜଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହଲା। େସହ ିସମୟେର
ରାଜା ରାଜଗହୃେର ଗହୃଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର ରାଜ ସଂିହାସନ ଉପେର

ଉପବଷି୍ଟ ଥିେଲ। 2 ତା’ପେର ରାଜା, ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଠିଆ
େହବାର େଦଖିେଲ। ଏବଂ ରାଜା ତାକୁ େଦଖି ଖୁସୀ େହେଲ, େତଣୁ େସ
ତାଙ୍କ ହାତେର ଥିବା ସୁବଣ୍ଣର୍ର ରାଜଦଣ୍ତ ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇେଲ।
େତଣୁ ଏଷ୍ଟର ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ ଆସ ିରାଜଦଣ୍ତର ଅଗ୍ର ଭାଗ
ଛୁଇଁେଲ।

3 ରାଜା ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ
କରିପାେର? ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ପ୍ରାଥର୍ନା ଅଛ?ି େମାର ଅେଦ୍ଧର୍କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େହେଲ େହଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯିବ।”

4 ଏଷ୍ଟର କହଲିା, “େଯେବ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ ଦେିଶ, େତେବ
ମୁଁ ଆପଣାଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,ି ମହାରାଜ ଓ ହାମନ୍
ଆଜି େସହ ିେଭାଜିକୁ ଆଗମନ କରନୁ୍ତ।”

5 ଏହା ପେର ରାଜା କହେିଲ, “ ହାମନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ତାହାେହେଲ
ଏଷ୍ଟର ଯାହା କହଛିନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ତାହା କରି ପାରିବୁ।”
ଏହା ପେର ରାଜା ଓ ହାମନ୍ ଏଷ୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତୁତ େନୖଶ େଭାଜିକୁ ଆସେିଲ।

6 ଏଥିେର ରାଜା େଭାଜିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନକରିବା େବେଳ ଏଷ୍ଟରକୁ
କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ନେିବଦନ ଅଛ?ି ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯିବ। ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରାଥର୍ନା କ’ଣ? େମା’ ଅେଦ୍ଧର୍କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ େହଁ ତାହା
ଦଆିଯିବ।”

7 ତହିଁେର ଏଷ୍ଟର କହଲିା, “େମାର ନେିବଦନ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ଏହ ିକି, 8

ମୁଁ େଯେବ େମାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି ଏବଂ ଏହା େଯେବ ରାଜାଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ କରୁଥାଏ, ରାଜା
ଓ ହାମନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲ ିରାତି୍ର େଭାଜନକୁ ଆସନୁ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।ି
େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦବ।ି”

ହାମନ୍ ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ

9 େସଦନି ହାମନ୍ ଆନନି୍ଦତ େହାଇ ଗ୍ଭଲଗିଲା। ମାତ୍ର ହାମନ୍,
ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ନଜି ସମ୍ମୁଖେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ଉଠି ଠିଆ ନ େହବାର କି
ପ୍ରଣାମ ନ କରିବାର େଦଖି େସ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହଲା। 10 ତଥାପି ହାମନ୍ ନଜିର େକ୍ର ାଧକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଲା ଏବଂ ଗହୃକୁ
ଗଲା। ତା’ପେର ଆପଣା ମିତ୍ରଗଣକୁ ଓ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା େସରଶକୁ ଡ଼କାଇ
ଆଣଲିା। 11 ଆଉ ହାମନ୍ ଆପଣା ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟର କଥା ଓ ବହୁ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା ଓ ରାଜା କିରୂେପ ତାହାର ପଦ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ , ତାଙୁ୍କ
ଆପଣା ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଓ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆସନ େଦଇଛନି୍ତ।
ଏହସିବୁ ବଷିୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇଲା। 12 ହାମନ୍ ଆହୁରି କହଲିା,
“ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ େଭାଜିକୁ େମା’ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ରାଜାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଯିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି୍ତ। ପୁଣ ିକାଲକିି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହାଇଅଛ।ି 13 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକଥର ଯିହୁଦୀ ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ
ରାଜାଙ୍କ ଫାଟକେର ବସବିାର େଦେଖ, ଏହାସବୁ େମାର କିଛ ିଭଲ କେର
ନାହିଁ।”

14 େତଣୁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େସରଶ୍ ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ ମିତ୍ରଗଣ ତାକୁ
କହେିଲ, “ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ପୁଣି
ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ ତହିଁେର ଫାଶି େଦବା ପାଇଁ କାଲ ିସକାେଳ ରାଜାଙୁ୍କ କୁହ। ତହିଁ
ପେର ତୁଷ୍ଟ େହାଇ ରାଜା ସହତି େଭାଜିକୁ ଯାଅ।”
ଏହା ହାମନ୍କୁ ଏକ ଭଲ ବୁଦି୍ଧ ପରି ଜଣାଗଲା, େତଣୁ େସ ଫାଶି କାଠ

ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା।

ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ ସମ୍ମାନ କରାଗଲା

େସହ ିରାତି୍ରେର ରାଜା େଶାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସ କେଚରୀ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଆଣବିାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ, ଏବଂ ତାହା ରାଜାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପାଠ କରାଗଲା। 2 ତହିଁେର ଏହ ିଲଖିିତ କଥା

େଦଖାଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ନପୁଂସକ ବଗି୍ଥନ୍ ଓ େତରଶ୍ ନାମେର ଦୁଇଜଣ
ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ତହିଁର ସମ୍ୱାଦ େଦଇଥିଲା।
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3 ଏଣୁ ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏଥିପାଇଁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଓ
ଉଚ୍ଚପଦ ଦଆି ଯାଇଅଛ?ି”
ରାଜାଙ୍କର େସବାକାରୀ ଦାସମାେନ କହେିଲ, “ତାହା ପାଇଁ କିଛି

କରାଯାଇ ନାହିଁ।”
4 େତଣୁ ରାଜା ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର କିଏ ଅଛ?ି” ଏହ ିସମୟେର

ହାମନ୍ ନଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫାଶି କାଠେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ ଫାଶି େଦବା ପାଇଁ
ରାଜାଙୁ୍କ କହବିା ନମିେନ୍ତ ରାଜଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସଲିା। 5 େତଣୁ
ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ହାମନ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଛଡି଼ା
େହାଇଅଛ।ି”
େତଣୁ ରାଜା କହେିଲ, “େସ ଭତିରକୁ ଆସୁ।”
6 ତହିଁେର ହାମନ୍ ଭତିରକୁ ଆସବିାରୁ ରାଜା ତାହାକୁ କହଲିା, “ରାଜା

ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରାଯିବ?”
ହାମନ୍ ମେନ ମେନ ଭାବଲିା, “ରାଜା େମା’ ବନିା ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ

କରିବାକୁ ଅଧିକ ତୁଷ୍ଟ େହେବ?”
7 ଏଣୁ ହାମନ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ

କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , 8 ତାହା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରିେଧୟ ରାଜକୀୟ
ବସନ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ େଯଉଁଥିେର ରାଜା ଆେରାହଣ କରନି୍ତ ତାହା ଅଣାଯାଉ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଯାଉ। 9 ଆଉ େସହ ିବସନ
ଓ ଅଶ୍ୱ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତରି ହସ୍ତେର ଦଆିଯାଉ। ପୁଣି
ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହାକୁ େସମାେନ େସହି
ରାଜ ବସନ ପିନ୍ଧାନୁ୍ତ ଓ େସହ ିଅଶ୍ୱେର ଆେରାହଣ କରାଇ ନଗର ଦାଣ୍ଡେର
ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ ଏହା େଘାଷଣା କରାନୁ୍ତ। ‘ମହାରାଜ ଯାହାର
ସମ୍ମାନେର ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିଏହପିରି କରାଯାଏ।’”

10 ଏଥିେର ରାଜା ହାମନ୍କୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏହା ଶୀଘ୍ର କର,”
େଯପରି କହଲି। “େସପରି ବସନ ଓ େସହ ିଅଶ୍ୱ େଘନ ିରାଜଦ୍ୱ ାରେର
ଉପବଷି୍ଟ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପ୍ରତ ିକର, େସଥିରୁ କିଛ ିଊଣା କର ନାହିଁ,
ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କହଲି।”

11 େତଣୁ ହାମନ୍ େସହ ିବସନ ଓ ଅଶ୍ୱେନଇ ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ
କଲା ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ କରାଇ ନଗର ଦାଣ୍ଡେର ବୁଲାଇଲା। “ପୁଣି
ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିଏହପିରି
କରାଯାଏ।” ଏହକିଥା ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ େଘାଷଣା କଲା।

12 ଏହା ପେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପୁନବର୍ାର ରାଜଦ୍ୱ ାରକୁ ଆସଲିା। ମାତ୍ର ହାମନ୍
େଶାକାକୁଳ େହାଇ ଓ ମସ୍ତକ ଢ଼ାଙି୍କ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲା। 13 ପୁଣି
ହାମନ୍ ଆପଣା ପ୍ରତ ିଘଟତି ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ନଜିର ଭାଯର୍୍ୟା େସରଶକୁ ଓ
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ମିତ୍ରଙୁ୍କ କହଲିା। ତହିଁେର ତାହାର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ଓ
ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େସରଶ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ଏହି
ପତନର ଆରମ୍ଭ େହାଇଅଛ,ି େସ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ େଯେବ ଯିହୁଦୀ ବଂଶୀୟ
େଲାକ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଜୟକରି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାର
ସାକ୍ଷାତେର ନଶିି୍ଚତ ପତତି େହବ।”

14 େସମାେନ ତାହା ସହତି ଏହପିରି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁ କରୁ ରାଜ-
ନପୁଂସକମାେନ ଆସ ିଏଷ୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତୁତ େଭାଜିକୁ ହାମନ୍କୁ େନବା ପାଇଁ
ଚଞ୍ଚଳ େହେଲ।

ହାମନଙୁ୍କ ଫାଶି ଦଆିଗଲା

େତଣୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ସହତି ରାଜା ଓ ହାମନ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିବାକୁ ଗେଲ। 2 େସହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ରାଜା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନକରିବା େବେଳ ଏଷ୍ଟରକୁ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, “ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର!

ତୁମ୍ଭର ନେିବଦନ କ’ଣ? ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯିବ। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା କ’ଣ?
ତହା େମାର ଅେଦ୍ଧର୍କ ରାଜ୍ୟ େହେଲ େହଁ ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି”

3 ଏହା ପେର ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର କହେିଲ, “େହ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯଦି
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି ଆଉ େଯେବ ମହାରାଜ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହାଇଛନି୍ତ , େତେବ େମାହର ନେିବଦନ ଅନୁସାେର େମା’ ପ୍ରାଣ ଓ େମାର
ପ୍ରାଥର୍ନାନୁସାେର େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାେତ ଦଆିଯାଉ। 4 କାରଣ ମୁଁ ଓ

େମାହର େଲାକମାେନ ସଂହାରିତ, ହତ ଓ ବନିଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ ବୀକି୍ର
େହାଇଅଛୁ। ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ମାତ୍ର କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ ବକି୍ର ୀ େହାଇଥାଆନୁ୍ତ ମୁଁ
ନୀରବ େହାଇ ରହଥିା’ନି୍ତ। ଯଦ ିଏହା ରାଜାଙୁ୍କ ବବି୍ର ତ କଲାପରି ଆମ୍ଭର
ଅସୁବଧିା େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା।”

5 ଏଥିେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି କହଲିା, “େଯ
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ କମର୍ କରିବାକୁ ମନେର ସାହସ ବାନି୍ଧଅଛ।ି େସ କିଏ ଓ େସ
େକଉଁଠାେର ଅଛ?ି”

6 ଏଷ୍ଟର କହଲିା, “ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ ହାମନ୍ ଜେଣ ବପିକ୍ଷ ଓ ଶତ୍ରୁ ।”
ତହିଁେର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସାକ୍ଷାତେର ହାମନ୍ ଭୀତ େହଲା। 7 ଆଉ

ରାଜା େକ୍ର ାଧେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ଶାଳାରୁ ଉଠି ରାଜଗହୃର ଉଦ୍ୟାନକୁ
ଗଲା। ତହିଁେର ରାଜାଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ଅମଙ୍ଗଳ ନଶିି୍ଚତ େହାଇଅଛ,ି ଏହା
ଜାଣ ିହାମନ୍ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ନକିଟେର ଆପଣା ପ୍ରାଣଭକି୍ଷା ମାଗିଲା। 8

େତେବ ରାଜା ରାଜଗହୃର ଉଦ୍ୟାନରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ପାନଶାଳାକୁ େଲଉଟି
ଆସଲିା, େସେତେବେଳ ଏଷ୍ଟର େଯଉଁ ଆସନେର ବସଥିିଲା ହାମନ୍ ତହିଁ
ଉପେର ବସ ିପଡ଼ଲିା। େତଣୁ ରାଜା କହଲିା, “ଏ କ’ଣ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େମା’
ସାକ୍ଷାତେର ରାଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବ?”
ଏହକିଥା ରାଜା ମୁଖରୁ ବାହାରିବା ମାେତ୍ର େଲାକମାେନ ହାମନ୍ର ମୁଖ

ଢ଼ାଙି୍କ ପକାଇେଲ। 9 ଏହା ପେର ରାଜାର ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ ହେବର୍ାଣା
ନାମକ ଏକ ନପୁଂସକ ରାଜାକୁ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, ମହାରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ହତିଜନକ ସମ୍ୱାଦଦାୟୀ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନମିେନ୍ତ ହାମନ୍ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଉଚ୍ଚ
ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ।ି ତାହା ହାମାନ୍ର ଗହୃେର ସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ।ି”
ରାଜା କହେିଲ, “ତହିଁ ଉପେର ଏହାକୁ ଫାଶି ଦଅି।”
10 ଏଥିେର ହାମନ୍, ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରିଥିଲା, ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ ହାମନ୍କୁ ଫାଶି େଦେଲ। ତହିଁେର
ରାଜାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ େହଲା।

ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆେଦଶ େଦେଲ

େସହ ିଦନି ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ଯିହୁଦୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ହାମନ୍ର ଗହୃ ଆଦ ିେଦଲା। ଆଉ
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ

ସହତି କି ସମ୍ପକର୍ ତାହା ଜଣାଇ େଦଇଥିଲା। 2 ଏଥିେର ରାଜା
ହାମନ୍ଠାରୁ େଯଉଁ ଅଙୁ୍ଗରୀୟ େନଇଥିଲା, ତାହା କାଢ଼ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ େଦଲା
ଏବଂ ଏଷ୍ଟର ହାମନ୍ର ଗହୃ ଉପେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ ନଯିୁକ୍ତ କଲା।

3 ଏଷ୍ଟର ରାଜା ନକିଟେର ପୁନବର୍ାର ନେିବଦନ କଲା, ପୁଣି
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଅଗାଗୀୟ ହାମନ୍ର କୃତ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ତା’ର
କଳି୍ପତ କଳ୍ପନା ନବିାରାଣାେଥର୍ ତାହାର ଚରଣେର ପଡ଼ ିେରାଦନ କରି
ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା।

4 ତହିଁେର ରାଜା ଏଷ୍ଟର ଆେଡ଼ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦଣ୍ତ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ ଏଷ୍ଟର
ଉଠି ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହଲା। 5 ଏବଂ କହଲିା, େଯେବ ମହାରାଜ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ େଯେବ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି “ଦୟାକରି
େମା’ ପାଇଁ ଏହା କରନୁ୍ତ। ଆଉ ଯଦ ିଏହା ରାଜାଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେର, େତେବ
ମହାରାଜାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ
ଅଗାଗୀୟ ହମ୍ମାଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ େଯ ସକଳ ପତ୍ର େଲଖିବାକୁ ପରାମଶର୍
େଦଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯାଉ। 6 େଯେହତୁ େମା’ େଲାକଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ତାହା େଦଖି ମୁଁ କିପରି ସହପିାରିବ?ି ପୁଣି
ଆପଣା କୁଟୁମ୍ୱମାନଙ୍କ ବନିାଶ େଦଖି କିପରି ସହପିାରିବ?ି”

7 ଏଥିେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ
କହଲିା, “େଦଖ, ମୁଁ ଏଷ୍ଟରକୁ ହାମନ୍ର ଗହୃ େଦଲ,ି େଲାକମାେନ
ହାମାନଙୁ୍କ ଫାଶିକାଠେର ଫାଶି େଦଇଛନି୍ତ। କାରଣ େସ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ
ଉପେର ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିଥିଲା। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ସମନ୍ଧେର
ନଜି ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ରାଜାଙ୍କ ନାମେର ରାଜାଜ୍ଞା େଲଖ ଓ ତାହା
ରାଜାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର େମାହରାଙି୍କତ କର। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ନାମେର
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ଲଖିିତ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର େମାହରାଙି୍କତ ପତ୍ର େକହ ିଅନ୍ୟଥା କରି
ପାରିେବ ନାହିଁ।”

9 େତଣୁ ତୃତୀୟ ମାସର ଅଥର୍ାତ୍ ସୀବନ ମାସର େତଇଶ୍ ଦନିେର
ରାଜାର େଲଖକମାେନ ଆହୁତ ହୁଅେନ୍ତ ମଦ୍ଦର୍ଖୟର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ ହନୁି୍ଦସ୍ଥାନଠାରୁ କୁଶେଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 127
ପ୍ରେଦଶର ଅନ୍ତଗର୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶର ଅକ୍ଷାରାନୁସାେର କି୍ଷତପିାଳ ଓ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ପ୍ରେଦଶାଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ। ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀକି
େସମାନଙ୍କ ଭାଷାନୁସାେର, ଆଉ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େସମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଓ ଭାଷାନୁସାେର ପତ୍ର େଲଖାଗଲା। 10 େସ ରାଜା
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ନାମେର େଲଖି ଓ ରାଜାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର େମାହରାଙି୍କତ କରି
ଅଶ୍ୱଶାଳା-ଜାତ ରାଜକୀୟ ଅଶ୍ୱବାହାରୂଢ଼ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଦୂତଗଣ ହସ୍ତେର ପତ୍ର
ପଠାଇଲା।

11 ରାଜାଙ୍କର ଚଠିିେର ଲଖିିତ ବଷିୟ ବସ୍ତୁ ଏହ:ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର
ଯିହୁଦୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ନରିାପଦ ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହେବ। େସମାେନ
ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରିେବ, ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ପାରିେବ, ହତ୍ୟା କରି ପାରିେବ,
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆକ୍ରମଣ କରିେବ,
େସମାେନ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େହାଇଥା’ନୁ୍ତ ନା କାହିଁକି। ଏବଂ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛ ିେସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଧନସମ୍ପତି୍ତ ନଷ୍ଟ କରି ପାରିେବ।

12 େସଦନି ଥିଲା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନି ଦ୍ୱ ାଦଶ
ମାସର ଅଦାର ମାସେର। ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ସବୁ ପ୍ରେଦଶେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା
ପାଇଁ, ରାଜା ଅନୁମତ ିେଦଇଥିେଲ। 13 େସହ ିଚଠିିର ଏକ ନକଲ
ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗ୍ଭରି ଆଡ଼କୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏହ ିନେିଦ୍ଦର୍ଶ ସବୁ ପ୍ରେଦଶେର ନୟିମେର ପରିଣତ
କରାଗଲା। େସହ ିରାଜ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ସବୁଜାତୀୟ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ
ତାହା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହଲା। େସ ଏପରି କରିଥିେଲ କାରଣ ଯିହୁଦୀୟମାେନ
େସହ ିଦନି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିେଲ। ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ସୁେଯାଗ ଦଆି
ଯାଇଥିଲା େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା ପାଇଁ। 14

ତହିଁେର ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ରାଜକୀୟ ଅଶ୍ୱାରୁଢ଼ ଦୂତମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ଶୀଘ୍ର
ଗ୍ଭଲଗିେଲ, ଏବଂ ଏହା ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର େସହ ିଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ
େହଲା।

15 ଏହା ପେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନୀଳ ଓ ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ
ମସ୍ତକେର ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ବୃହତ ମୁକୁଟ େଦଇ ସରୁ ଓ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମ ନାଇଲନ୍
ଓଢ଼ଣୀ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଗଲା
ତହିଁେର ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ହଷର୍ନାଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 16

ଆଉ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଦୀପି୍ତ, ଆନନ୍ଦ, ହଷର୍ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର ଉଦୟ େହଲା।
17 ଏବଂ ପ୍ରତ ିପ୍ରେଦଶେର ଓ ପ୍ରତ ିନଗରେର, େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର

ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନୟିମ ପତ୍ର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆେମାଦ, େଭାଜି ଓ ମଙ୍ଗଳର ଦନି େହଲା।
ପୁଣ ିେଦଶର ଅେନକ େଲାକ ଯିହୁଦୀୟ ମତାବଲମ୍ୱୀ େହେଲ, େଯେହତୁ
େସମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ସକାେଶ ଭୟ କେଲ।

ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜୟ

ଅଦର ନାମକ ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସେର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର ରାଜା ଆଜ୍ଞା
ଓ ନୟିମର ସଧିି ସମୟ ନକିଟତର େହଲା। ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ ଦନି
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବାକୁ

ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ। େସହ ିଦନି ଏପରି ବପିରୀତ ଘଟଣା େହଲା, େଯ
ଯିହୁଦୀୟମାେନ ନଜିର ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ। 2

େସହ ିସମୟେର, ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଗରେର
ଯିହୁଦୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷତ ିକରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରତବିାଦ କରିବାକୁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ପୁଣି
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େକହ ିଠିଆ େହାଇପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦାୟ
େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ। 3 ପ୍ରେଦଶ ଅଧିପତ ିଓ କି୍ଷତପିାଳ,

ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ରାଜକମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
କାରଣ େସମାେନ ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ ଭୟ କରୁଥିେଲ। 4 କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ରାଜଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଯଶ ସବର୍ପ୍ରେଦଶେର
ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହଲା ଏବଂ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଲଗାତର ଭାବେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଉଥିଲା।

5 ଯିହୁଦୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡାେର ହାଣ ିବନିାଶ
କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାକାରୀଗଣ ପ୍ରତ ିମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର
କେଲ। 6 ଏହପିରି ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର 500 େଲାକଙୁ୍କ
ବଧ ଓ ବନିାଶ କେଲ। 7 ପୁଣ ିପଶର୍ନ୍ଦାଥ ଓ ଦଲ୍େଫାନ୍ ଓ ଅସ୍ପାଥଙୁ୍କ
ଯିହୁଦୀୟମାେନ ହତ୍ୟା କେଲ। 8 େପାରାଥ, ଅଦଲୀୟ, ଓ ଅରିଦାଥ।
9 ପମର୍ସ୍ତ ଓ ଅରୀଷୟ, ଅରୀଦୟ ଓ ବୟିଷାଥ। 10 ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର
ଶତ୍ରୁ  ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ର ଏହ ିଦଶ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େସମାେନ ବଧ କେଲ।
ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବାକୁ େସମାେନ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ।

11 େସହ ିଦନି େକେତଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶୂଶନ୍େର ହତ୍ୟା
କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ରାଜାଙୁ୍କ କୁହାଗଲା। 12 େତଣୁ ରାଜା ରାଣୀ
ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିହୁଦୀୟମାେନ 500 େଲାକଙୁ୍କ ଶୂଶନ୍େର ହତ୍ୟା
କରିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ହାମନ୍ର ଦଶପୁତ୍ର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ। େସମାେନ
ଅନ୍ୟ ପ୍ରେଦଶେର ଯାହା କରିଛନି୍ତ ଟେିକ ଚନି୍ତ ା କର! ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ
କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଛ? େମାେତ କୁହ ଏବଂ ମୁଁ
ତାହା କରିବ।ି”

13 ଏଷ୍ଟର କହେିଲ, “ଯଦ ିଏହା ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିଜଣା ପଡ଼ଡ଼ୁଛ,ି
େତେବ ଆଜି ପରି କାଲ ିମଧ୍ୟ ଶୂଶନ୍େର େହଉ। ଏବଂ ହାମନ୍ର
ଦଶପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଫାଶିକାଠେର ଟଙ୍ଗାଯା’ନୁ୍ତ।”

14 ତା’ପେର ରାଜା କହେିଲ, “େସହପିରି େହଉ!” ଏବଂ ଶୂଶନ୍େର
ଏହ ିଆେଦଶ ଦଆିଗଲା। ଏବଂ େସମାେନ ହାମନ୍ର ଦଶପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ଫାଶିକାଠେର ଟଙ୍ଗାଇ େଦେଲ। 15 ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର
ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ଅଦର ମାସେର େସମାେନ ଶୂଶନ୍େର
300 େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ
କେଲ ନାହିଁ।

16 େସହ ିସମୟେର, ଅନ୍ୟ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କରୁଥିବା ଯିହୁଦୀମାେନ
ନଜିକୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। ଏହପିରି ଭାବେର
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଜୟ କରି ପାରିେଲ। ଯିହୁଦୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କର 75,000 ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କେଲ ନାହିଁ। 17 ଏହ ିସମସ୍ତ ଅଦର ମାସର
ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର େହଲା ପୁଣ ିେସହ ିମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର େସମାେନ
ବଶି୍ରାମ କରି ତାହା େଭାଜନପାନ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଦନି କେଲ।

ପୂରୀମ୍ର ପବର୍

18 ମାତ୍ର ଶୂଶନ୍େର ବାସ କରୁଥିବା ଯିହୁଦୀୟମାେନ େସହ ିମାସର
ତ୍ରେୟାଦଶ ଓ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସହ ିମାସର ପଞ୍ଚଦଶ
ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କରି ତାହା େଭାଜନପାନର ଓ ଆନନ୍ଦର ଦନି କେଲ। 19

ଏଥିନମିେନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ପ୍ରେଦଶ େଘରି ରହଥିିବା ନଗର ନବିାସୀ
ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅଦର ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିକୁ ଆନନ୍ଦ, େଭାଜନପାନର
ଦବିସ ଭାେବ ପାଳନ କରନି୍ତ , େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ଜେଣ ଅନ୍ୟଜଣକୁ
ଉପହାର ପଠାନି୍ତ।

20 ଏହା ପେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏହସିବୁ ବଷିୟ େଲଖିଲା ଓ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜାର ନକିଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ସକଳ ପ୍ରେଦଶେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା। 21 ଆଉ େଯଉଁ ଦୁଇ ଦନି ଯିହୁଦୀମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ବଶି୍ରାମ ପାଇେଲ, େଯଉଁ ମାସେର
େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖେର ଓ େଶାକ ମଙ୍ଗଳ ଦନିେର ପରିଣତ େହଲା।
22 େସ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ, େସମାେନ େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କି ପାଳନ
କରିେବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପାଇେଲ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ େଶାକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସବେର ବଦଳି ଗଲା,
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େଯେହତୁ େଭାଜିର ଦନି, ଆନନ୍ଦର ଦନିେର ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଖକୁ
ଉପହାର ପଠାଇେବ ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଉପହାର ପଠାଇେବ।

23 ତହିଁେର ଯିହୁଦୀମାେନ େଯପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ ଓ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
େଯପରି େଲଖିଥିେଲ, େସମାେନ ଠିକ୍ େସହପିରି କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ।

24 କାରଣ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକର ଶତ୍ରୁ  ଅଗାମୀୟ ହମ୍ମଦାଥାର
ପୁତ୍ର ହାମନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଲୁପ୍ତ ଓ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ “ପୂର” ଅଥର୍ାତ୍ “ଗଲୁବିାଣ୍ଟ” ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ନଷି୍ପତି୍ତ
କରିଥିେଲ। 25 ହାମନ୍ ଏପରି କରିଥିେଲ କିନୁ୍ତ ଏଷ୍ଟର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ଜଣାଇେଲ। େତଣୁ େସ ଆଉ ନୂତନ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ପଠାଇେଲ। େସହ ିନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଯ େକବଳ ହାମନ୍ର େଯାଜନାକୁ ପଣ୍ତ କଲା ତାହା ନୁେହଁ। େସହ ିନେିଦ୍ଦର୍ଶ
ହାମନ୍ ଓ ତା’ର ପରିବାରେର ଅନଷି୍ଟ କରାଇଲା େତଣୁ ହାମନ୍ ଓ ତା’ର
ପୁତ୍ରଗଣ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟେର ଝୁଲାଗେଲ।

26 େସହ ିସମୟେର “ପୂର” ନାମ ଅନୁସାେର େସହ ିଦୁଇ ନୟିମ ନାମ
“ପୂରୀମ୍” େହଲା ଏବଂ େସହ ିଚଠିିର ସମସ୍ତ କଥା େଯାଗୁଁ ଓ େସ
ବଷିୟେର େସମାେନ ଯାହା େଦଖିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ଘଟଥିିଲା,
ତହିଁ ସକାଶୁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଓ ନଜି ନଜି ବଂଶର
ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ୱୀ ଗଣର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ େବାଲ ିଏହା ସି୍ଥର କେଲ। େସହି
ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଲଖିିତ ଆଜ୍ଞା ଓ ନରୂିପିତ ସମୟାନୁସାେର େସମାେନ ବଷର୍କୁ ବଷର୍
ଏହ ିଦୁଇ ଦନି ପାଳନ କରିେବ ଓ େକୗଣସ ିମେତ ତାହା େଲାପ କରିେବ
ନାହିଁ। 28 ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରେଦଶେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର େସହ ିଦୁଇ ଦନି ସ୍ମରଣ ଓ ପାଳନ
କରାଯିବ। ପୁଣ ିଏହ ିପୂରୀମ୍ ଦନି ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲାପ ପାଇବ
ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିଦୁଇ ଦନି ସ୍ମରଣ ଲୁପ୍ତ
େହବ ନାହିଁ।

29 ତା’ପେର, ଅବୀେହଲୟିର କନ୍ୟା ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର ଓ ଯିହୁଦୀୟ
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପୂରୀମ୍ ଦନି ବଷିୟେର ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଧିକାର ସହତି ଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର େଲଖିେଲ। 30 େତଣୁ େସ ରାଜା
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶଙ୍କର 127ଟ ିରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତର ଓ
ସତ୍ୟର ବାତ୍ତର୍ାସବୁ ପଠାଇେଲ। 31 ପୂରୀମ୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି
ତାରିଖ ଗଡୁ଼କି ଏହପିତ୍ର ସୁନଶିି୍ଚତ କଲା, ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏବଂ
ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର ଆେଦଶ କରିଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଓ ସାହାଯ୍ୟ
ପ୍ରାଥର୍ନାର ଦନିଗଡୁ଼କି ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ମୃତରିକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ
ଏହ ିପବର୍ଦନିଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କ ନଜି ପାଇଁ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ। 32 ଏହପିରି ଏଷ୍ଟରର ଆଜ୍ଞାଦ୍ୱ ାରା
“ପୂରୀମ୍” ଦନିେର ବଧିି ସି୍ଥରିକୃତ େହଲା ଓ ତାହା ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଗଲା।

ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙ୍କ ସମ୍ମାନ

େସହ ିଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା େଦଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥ ଉପଦ୍ୱ ୀପେର
କରଧାଯର୍୍ୟ କେଲ। 2 ତାହାର ପରାକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭାବେର
ସବୁକଥା ଆଉ ରାଜା ମଦ୍ଦର୍ଖୟକୁ େଯଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ  େଦଇ ଉଚ୍ଚ

ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କଲା। ତହିଁର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବବିରଣ କି ମାଦୟି ଓ ପାରସ୍ୟ
େଦଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ନାହିଁ। 3 ଯିହୁଦୀୟ
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାର ଦି୍ୱ ତୀୟ େସନାପତ ିେହାଇ ଯିହୁଦୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାନ ଓ ଆପଣା ଭାତୃ ସମୂହ ମଧ୍ୟେର ପି୍ରୟପାତ୍ର
ଏବଂ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାେନ୍ୱଷୀ, ସମସ୍ତ ବଂଶ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ
ଆଣଥିିଲା।
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ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ

ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ଆୟୁବ

ଊଷ୍ େଦଶେର ଆୟୁବ ନାମେର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବାସ କରୁଥିଲା।
ଆୟୁବ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ଓ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା। ଆୟୁବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର

ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ ବରିତ ରହୁଥିଲା। 2 ଆୟୁବର ସାେତାଟ ିପୁତ୍ର ଓ ତେିନାଟି
ଝଅି ଥିେଲ। 3 ଆୟୁବ 7000 େମଣ୍ଢା, 3000 ଓଟ, 1000 ଷଣ୍ଢ
ଏବଂ 500 ମାଇ ଗଧର ମାଲକି ଥିଲା। ତା’ର ଅେନକ ଗଡୁ଼ଏି ଭୃତ୍ୟ
ଥିେଲ। ଆୟୁବ ପୂବର୍ାଞ୍ଚଳ େଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ େବଶୀ ଧନୀ
ଥିଲା।

4 ଆୟୁବର ପୁଅମାେନ ପାଳି ପାଳି କରି େସମାନଙ୍କ ଘେର େଭାଜି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ତନି ିଭଉଣୀଙୁ୍କ ଏହ ିେଭାଜିେର
େଯାଗେଦବାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। 5 ଆୟୁବ ଉତ୍ସବ ପରଦନି ପ୍ରାତଃକାଳରୁ
ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ତା’ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର େହାମବଳି ଅପର୍ଣ କରୁଥିଲା। େସ ଭାବୁଥିଲା, “େମା’ ପିଲାମାେନ
ହୁଏତ ହୃଦୟେର ପାପ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଶାପ େଦଇଥାଇ ପାରନି୍ତ।”
ଆୟୁବ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ଏପରି କଲା।

6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ ଲାଗି ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସହି
ଦନିଟ ିଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ
େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି?”
ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ

ବଚିରଣ କରୁଥିଲ।ି”
8 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାର େସବକ

ଆୟୁବକୁ େଦଖିଛ କି? ଆୟୁବ ଭଳି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଏ ପୃଥିବୀେର େକହି
ନାହିଁ। ଆୟୁବ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ଓ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ଅେଟ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉପାସନା କେର ଏବଂ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କେର।”

9 ଶୟତାନ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ନଶି୍ଚୟ! କିନୁ୍ତ ଆୟୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିବାର ଯେଥଷ୍ଟ କାରଣ ରହଛି।ି 10 ଆପଣ ସବୁେବେଳ
ଆୟୁବକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। ତା’ର ପରିବାରକୁ, ତା’ର ଯାହାକିଛି
ନଜିର, ସବୁକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ। େସ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କେର ସବୁଥିେର
ଆପଣ ତାକୁ କୃତକାଯର୍୍ୟ କରାନି୍ତ। ହଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରଦାନ
କରନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ସବୁଥିେର େସ ଏେତ ଧନୀ େଯ, ତା’ର େମଷପଲ ଓ
େଗାପଲ ସାରାେଦଶେର ଥିେଲ। 11 ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହପିାେର ଆପଣ
ତା’ର ସବର୍ସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ଦଅିନୁ୍ତ, ଆପଣ େଦଖିେବ େସ କିପରି ଆପଣଙୁ୍କ
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଭଶିାପ େଦବ।”

12 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହେିଲ, “ଠିକ୍ ଅଛ,ି ତା’ର
ଯାହାସବୁ ଅଛ,ି େସଗଡୁ଼କି ସହତି ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଗ୍ଭହଁ କର, କିନୁ୍ତ େସହି
ବ୍ୟକି୍ତ କୁ ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ।”
ତା’ପେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସି୍ଥତରୁି ଗ୍ଭଲଗିଲା।

ଆୟୁବ ସବର୍ସ୍ୱ ହରାଇଲା

13 େଗାଟଏି ଦନି େଭାଜି ମଧ୍ୟେର, ଆୟୁବର ପୁଅ ଓ ଝଅିମାେନ ବଡ଼
ଭାଇର ଘେର ଏକତ୍ର ଖାଇବା ସହତି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିେଲ। 14

ଏହ ିସମୟେର ଜେଣ ସମ୍ୱାଦବାହକ ଆୟୁବକୁ ଖବର େଦଲା,
“ବଳଦମାେନ ଜମିେର ହଳ କରୁଥିବା େବେଳ, ଗଧଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଚରୁଥିେଲ। 15 ଶିବାୟୀୟମାେନ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଏବଂ
ଆମ୍ଭଠାରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କେଲ। ମୁଁ େହଉଛ ିେକବଳ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ରକ୍ଷା
ପାଇଛ ିତୁମ୍ଭକୁ ଏ ବଷିୟେର କହବିାକୁ।”

16 େସ କଥା କହୁଥିବା େବେଳ, ଆଉ ଜେଣ ବାତ୍ତର୍ାବହ ଆସଲିା ଏବଂ
କହଲିା, “ଆକାଶରୁ ବଜୁିଳି ପଡ଼ ିତୁମ୍ଭର େମଣ୍ଢା ଓ େଛଳି ଓ ତୁମ୍ଭର
ଦାସମାନଙୁ୍କ େପାଡ଼ ିେଦଲା। ମୁଁ େକବଳ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଛି
ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିବଷିୟେର କହବିା ପାଇଁ।”

17 େସ କଥା କହୁଥିବା େବେଳ, ଆଉ ଜେଣ ବାତ୍ତର୍ାବହ ଆସଲିା ଏବଂ
କହଲିା, “କଲ୍ଦୀୟମାେନ ତନି ିଦଳ େସୖନକିଙୁ୍କ ପଠାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ
କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଓଟମାନଙୁ୍କ େନଇ ଗେଲ ଓ ସମସ୍ତ ଭୃତ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର
ହତ୍ୟା କେଲ। ମୁଁ େକବଳ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ଏ ବଷିୟେର ଆପଣଙୁ୍କ କହବିା
ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।ି”

18 େସ କଥା କହୁଥିବା େବେଳ, ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବାତ୍ତର୍ାବହ ଆସ ିକହଲିା,
“ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ-ଝଅିମାେନ େଯେତେବେଳ ବଡ଼ ଭାଇର ଘେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ ଓ ଖାଇବାେର ବ୍ୟସ୍ତଥିେଲ; 19 େସହ ିସମୟେର ଏକ ଝଡ଼
ମରୁଭୂମି ଆଡ଼ଡ଼ୁ ଆସଲିା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦଲା। ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝଅିମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାରି େଦଲା। ମୁଁ
େକବଳ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହା କହବିାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛ।ି”

20 ଆୟୁବ େଯେତେବେଳ ଏସବୁ ଶୁଣଲିା େସ ନଜିର େପାଷାକପତ୍ର
ଚରିି େଦଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଓ ଗ୍ଳାନେିର ଲଣ୍ଡା େହାଇପଡ଼ଲିା। ତା’ପେର
ଆୟୁବ ଭୂମିେର ବସ ିପଡ଼ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
21 େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା,
“ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଏହ ିପୃଥିବୀେର ଜନ୍ମ  ଲାଭ କଲି
େସେତେବେଳ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲ ିଓ େମା’ ପାଖେର କିଛ ିନ ଥିଲା।

ଠିକ୍ େସହପିରି ମୁଁ େଯେତେବେଳ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବି
ଓ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ିେସେତେବେଳ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା ଓ ଖାଲି

ହାତେର ଯିବ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛ ିଦଅିନି୍ତ
ଏବଂ ସବୁକିଛ ିେନଇ ଯାଆନି୍ତ।

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା େଯାଗ୍ୟ।”
22 ଏେତ ସବୁ ଘଟଲିା ପେର ଆୟୁବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ

ପରେମଶ୍ୱର କିଛ ିଭୁଲ୍ କରିଛନି୍ତ େବାଲ ିେସ କହଲିା ନାହିଁ।

ଶୟତାନ ଆୟୁବକୁ ଚନି୍ତ ାେର ପକାଇଲା

ଅନ୍ୟ ଦନି ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ
ଉପସି୍ଥତ କରିବା ପାଇଁ ଆସେିଲ ଏବଂ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଜିକୁ ଉପସି୍ଥତ କରିବାକୁ ଆସଲିା। 2

ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏେତଦନି ଧରି େକଉଁଠାେର
ଥିଲ?”
ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଚିରଣ

କରୁଥିଲ।ି”
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3 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େସବକ
ଆୟୁବକୁ େଦଖିଛ କି? ଆୟୁବ ଭଳି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଏ ପୃଥିବୀେର େକହି
ନାହାନି୍ତ। ଆୟୁବ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ଓ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େକବଳ ଉପାସନା କେର ଓ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କେର। େସ
ଏେବ ମଧ୍ୟ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭ ବନିା କାରଣେର ତା’ର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ
ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଥିଲ।”

4 ଶୟତାନ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ଚମର୍ ଚମର୍ ପାଇଁ! ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଜି
ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛ ିେଦଇ େଦବ। 5 ଯଦ ିଆପଣ ତା’ର
ଶରୀରକୁ କିଛ ିକରନି୍ତ , େସ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଭଶିାପ େଦବ।”

6 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହେିଲ, “ଠିକ୍ ଅଛ,ି ଏେବ ମୁଁ
ଆୟୁବକୁ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର ଭତିରକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ।ି େଗାଟଏି ସତ୍ତର୍େର, େଯ
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼େିଦବ।”

7 ତା’ପେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନଇ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସ
ଆୟୁବକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଷତ େଦଲା। ଏହ ିକ୍ଷତଗଡୁ଼କି ସମଗ୍ର ଶରୀରେର
ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 8 େସଥିପାଇଁ ଆୟୁବ ଅଳିଆଗଦା
ପାଖେର ବସଲିା। େସ ଖଣ୍ଡଏି ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ରେର ନଜିର କ୍ଷତ େହାଇଥିବା
ସ୍ଥାନକୁ କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 9 ଏହ ିସମୟେର ଆୟୁବର ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁବ
ନକିଟକୁ ଆସ ିତା’ର ଦୂରାବସ୍ଥା େଦଖି କହଲିା, “ଏେବ କି ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତ େବାଲ ିଭାବୁଛ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ େଦଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରୁ ନାହଁ!”

10 ଆୟୁବ ତା’ର ପତ୍ନୀକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ମୂଖର୍ ସ୍ତ୍ରୀ
ଭଳି କଥା କହୁଛ। ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ସବୁକିଛ ିଭଲ ଜିନଷି େଦଇଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। େସହଭିଳି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସ େଦଉଥିବା
କଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍।” ଯଦଓି ଏହାସବୁ ଘଟଲିା ଆୟୁବ ତା’
ଓଷ୍ଠେର ପାପ କଲା ନାହିଁ।

ଆୟୁବର ତନିବିନୁ୍ଧ ତା’ ନକିଟକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସେିଲ

11 ଆୟୁବର ତନି ିଜଣ ବନୁ୍ଧ ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ େତୖମନୀୟ
ଇଲୀଫସ୍, ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର। ଏହ ିତନି ିବନୁ୍ଧ
ଆୟୁବ ଉପେର ପଡ଼ଥିିବା ସମସ୍ତ ବପିଦ କଥା ଶୁଣେିଲ। େସହ ିତନି ିବନୁ୍ଧ
ନଜିର ଘର ଛାଡ଼େିଲ ଏବଂ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। େସମାେନ ତା’ର ଦୁଃଖ
ସମୟେର ଆୟୁବକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ତଥା ସମେବଦନା ଜଣାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ।
12 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େସହ ିତନି ିବନୁ୍ଧ ଦୂରରୁ ଆୟୁବକୁ େଦଖିେଲ,
େସମାେନ ତାକୁ ଚହି୍ନ ିପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଉ
େସମାେନ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ସ୍ୱଗର୍ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ଧୂଳି
ଫିଙି୍ଗେଲ। 13 ତା’ପେର େସହ ିତନି ିବନୁ୍ଧ ଆୟୁବ ସହତି ସାତ ଦନି ଓ
ସାତ ରାତ ିଭୂମିେର ବସେିଲ। େସମାନଙ୍କ ପାଟରୁି ପଦଟଏି କଥା ବାହାରୁ
ନ ଥିଲା। େସମାେନ ଆୟୁବକୁ କଥାପେଦ କହେିଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ, େସ େକେତ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗଛୁ।ି

ଆୟୁବ ନଜିର ଜନ୍ମଦନିକୁ ଅଭଶିାପ େଦେଲ

ଏହା ପେର ଆୟୁବ ନଜିର ପାଟ ିେଖାଲଲିା ଏବଂ ତା’ର
ଜନ୍ମଦନିକୁ ଅଭଶିାପ େଦଲା। 2 େସ କହଲିା,

3 “ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିେଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲ,ି େସଭଳି ଦନି
ସବୁଦନି ପାଇଁ େଲାପ ପାଇଯାଉ।

ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିେଯଉଁ ରାତି୍ରେର େସମାେନ କହେିଲ, ‘ଏହା ଏକ ବାଳକ!’
େକେବ େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା।

4 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େସହ ିଦନିଟ ିଅନ୍ଧାର ରହ ିଥା’ନ୍ତ ା
ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଦନିଟକୁି ଭୁଲ ିଯାଆନୁ୍ତ।
ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ େସଦନି ଦପି୍ତୀ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା।
5 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େସହ ିଦନିଟ ିମୃତୁ୍ୟ ଭଳି ଅନ୍ଧକାର େହାଇ ରହନ୍ତା।
ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ବାଦଲ ତାକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ଦଅିନ୍ତା।

ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ଜନ୍ମ  ଲାଭ କଲ ିକଳାବାଦଲ େସହ ିଦନିର
ଆେଲାକକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇେଦଉ।

6 େସହ ିରାତି୍ରଟକୁି ଘନ ଅନ୍ଧକାର େଘାଡ଼ାଇେଦଉ,
େସହ ିରାତି୍ରଟ ିକ୍ୟାେଲଣ୍ଡରରୁ ଲଭିଯିାଉ।
େସହ ିରାତି୍ରଟକୁି େକୗଣସ ିମାସେର ସ୍ଥାନ ଦଆି ନ ଯାଉ।
7 େସହ ିରାତି୍ରେର େକୗଣସ ିଉତ୍ପାଦନ ନ େହଉ।
େସହ ିରାତେିର େକୗଣସ ିଶୁଭ ଖବର ଶୁଣା ନ ଯାଉ।
8 େକେତକ ଯାଦୁକର ସବୁେବେଳ ଲବିୟିାଥନକୁ ଆବାହନ କରି

ଜଗାନି୍ତ।
େସହମିାେନ େସହ ିଦନିକୁ ଅଭଶିାପ ଦଅିନୁ୍ତ,
େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ଜନି୍ମ ଲ।ି
9 େସହ ିଦନିର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ନକ୍ଷତ୍ର କାଳିମାମୟ େହାଇ ଅନ୍ଧକାରେର

ଲୁଚ ିଯାଉ।
ରାତି୍ରଟ ିପ୍ରଭାତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାେର ରହୁ
ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ନ େଦଖୁ।
10 କାରଣ େସହ ିରାତି୍ରଟ ିେମାର ଜନ୍ମ  ମୁହୂତ୍ତର୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା

ନାହିଁ।
େସହ ିରାତି୍ରଟ ିେମାେତ ଏଭଳି ଦୁଃଖ େଦଖିବାରୁ ବଞ୍ଚତି କରି ପାରିଲା

ନାହିଁ।
11 ମୁଁ ଜନ୍ମ  ସମୟେର କାହିଁକି ନ ମଲ?ି
ମୁଁ କାହିଁକି ନ ମରି ବଞ୍ଚଛି?ି
12 କାହିଁକି େମାର ମା’ ତା’ର ଆଣ୍ଠୁେର େମାେତ ବସାଇ ରଖିଲା?
େମାର ମା କାହିଁକି େମାେତ ତା’ର ଛାତରୁି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲା?
13 ମୁଁ ଯଦ ିଜନ୍ମ  େହଲା େବେଳ ମରିଯାଇଥା’ନି୍ତ ,
ବତ୍ତର୍ମାନ ଶାନି୍ତେର ଥା’ନି୍ତ।

ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର ମୁଁ େଶାଇ ରହଥିା’ନି୍ତ ଏବଂ ବଶି୍ରାମ ପାଇଥା’ନି୍ତ।
14 ରାଜାମାନଙ୍କ ସହତି ଜ୍ଞାନୀେଲାକ, େଯଉଁମାେନ ଅତୀତେର ଏହି

ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ
ଏବଂ ନଜି ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ ବତ୍ତର୍ମାନ ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥାେର

ଅଛନି୍ତ।
15 େମାେତ ଯଦ ିେସହ ିଶାସକମାନଙ୍କ ସହତି କବର ଦଆିଯାଇଥା’ନ୍ତ ା,
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର ଘରଗଡୁ଼କି ସୁନା ଓ ରୂପାେର ଭରିଥିେଲ।
16 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଶିଶୁ ବା ପିଲାଥିଲି
କାହିଁକି ନ ମରି ଭୂମିେର କବର ନ େନଲ?ି

ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଶିଶୁ
ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ କିରଣ େଦଖିବାର ନ ଥିଲା।
17 ଦୁଷ୍ଟେଲାକମାେନ କବର ମଧ୍ୟେର କାହାକୁ ଅସୁବଧିାେର ପକାନି୍ତ ନାହିଁ,
ଏବଂ େଲାେକ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେଲ କବରେର ବଶି୍ରାମ ନଅିନି୍ତ।
18 ଏପରିକି ବନ୍ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ କବରେର ଶାନି୍ତ ପାଆନି୍ତ ,
କାରଣ େସଠାେର ଜଗଆୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ।
19 ସବୁ ପ୍ରକାରର େଲାେକ ଯଥା ଦରକାରୀ େଲାକ ଓ ଅଦରକାରୀ

େଲାକ,
ଏପରିକି କ୍ର ୀତଦାସମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମୁନବିଙ୍କଠାରୁ କବରେର ମୁକି୍ତ

ପାଆନି୍ତ।
20 “କାହିଁକି ଜେଣ ପୀଡ଼ତି ବ୍ୟକି୍ତ ବଞ୍ଚରିହବିା ଉଚତି୍?
କାହିଁକି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଜୀବନ େଦବା ଯାହାର ଆତ୍ମା ତକି୍ତ?
21 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ମରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିଅଥଚ ମୃତୁ୍ୟ ତା’ ନକିଟକୁ ଆସୁ

ନାହିଁ।
େସହ ିେଲାକଟ ିଗପୁ୍ତଧନ ସନ୍ଧାନଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତୁ୍ୟକୁ େଖାଜି ବୁଲୁଛ।ି
22 େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର କବର ପାଇ ଖୁସୀ େହେବ,
େସମାେନ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପାଇ ଉଲ୍ଲ ସତି େହେବ।
23 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତକୁ େଗାପନ ରଖନି୍ତ
ଏବଂ େସହମିାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ।
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24 ଏପରିକି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂବର୍େର, ମୁଁ ଦୁଃଖେର ବଳିାପ କଲି
ଏବଂ େମାର େଲାତକ ପାଣପିରି ବହଗିଲା।
25 କାରଣ ମୁଁ େଯଉଁ ବଷିୟେର ଭୟ କରୁଥିଲ ିତାହା ହିଁ େମା’ ପ୍ରତି

ଘଟଲିା
ଏବଂ େଯଉଁ ବଷିୟେର ଅତ ିଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲ ିତାହା େମା’ ନକିଟେର

ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
26 ମୁଁ ସି୍ଥର କରିପାରୁ ନ ଥିଲ।ି
ମୁଁ ନୀରବ ରହୁ ନ ଥିଲ,ି େମାର ବଶି୍ରାମ ନ ଥିଲା, ମୁଁ େକବଳ ବବି୍ର ତ

େହଉଥିଲ।ି”

ଇଲୀଫସ୍ କହଲିା

େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
2 ‘ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ କିଛ ିକହବି,ି
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖିତ େହବ କି?

3 ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇଛ।
େକେତ ଦୁବର୍ଳ େଲାକକୁ ତୁେମ୍ଭ ବଳବାନ କରିଛ।
4 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଛଡି଼ା େହବାକୁ ଶକି୍ତ େଦଇଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େସହମିାନଙୁ୍କ ବଳବାନ କରିଛ, େଯଉଁମାେନ ଦେିନ ନଜି

େଗାଡ଼େର ଛଡି଼ା େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିେଲ।
5 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ବପିଦ ଆସଛିି
ଓ ତୁେମ୍ଭ ହତାଶ େହାଇଛ,

ବପିଦ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିଛି
ଓ ତୁେମ୍ଭ ବବି୍ର ତ େହଉଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କର।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର।

ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ।
ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶାର େସ୍ରାତ େହଉ।
7 ଆୟୁବ ଥେର ଭାବ ିେଦଖିଲ, େକହ ିନରିପରାଧ ବ୍ୟକି୍ତ େକେବ ଧ୍ୱଂସ

େହାଇଛନି୍ତ!
ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ବନିାଶ ଘେଟ ନାହିଁ।
8 ମୁଁ େଦଖିଛ ିେକେତକ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ବପିଦେର ପକାନି୍ତ ଏବଂ

େସମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁଃବିର୍ସହ କରି ଦଅିନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େଶଷେର େସମାେନ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଆନି୍ତ।
9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡେର େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନି୍ତ।
10 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ସଂିହ ଭଳି ଗଜର୍ନ କରି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ଯିା’ନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନୀରବ କରାଇ ଦଅିନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର

ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙି୍ଗ ଦଅିନି୍ତ।
11 ହଁ, େସହ ିଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଗଡୁ଼ାକ ସଂିହ ଭଳି, େଯଉଁମାେନ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ

ମାରିବାକୁ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଶଷେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାେନ

ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଘୂରି ବୁଲନି୍ତ।
12 ଗପୁ୍ତେର େମା’ ନକିଟକୁ େଗାଟଏି ଖବର ଆସଲିା।
େମାର କାନ େସହ ିବଷିୟେର କିଛ ିଗଣୁୁଗଣୁୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲିା।
13 ରାତି୍ରର େଗାଟଏି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି
ଏହା େମାର ନଦି୍ର ାକୁ ନଷ୍ଟ କରି େଦଲା।
14 ମୁଁ ଭୟଭୀତ େହଲି
ଓ େମାର ହାତସବୁ ଥରିଲା।
15 ଏହ ିସମୟେର େଗାଟାଏ ଆତ୍ମା େମାର ମୁହଁ ସମ୍ମୁଖେର ଗ୍ଭଲଗିଲା
ଏବଂ େମାର େରାମ ଟାଙୁ୍କରି ଉଠିଲା।
16 େସହ ିଆତ୍ମା େମାର ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିଲ।ି

ତା’ର ମୂତ୍ତିର୍ େମା’ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା

ଏବଂ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ନଶିବ୍ଦ ଥିଲା।
ତା’ପେର ମୁଁ ଏକ ଧୀର ସ୍ୱର ଶୁଣବିାକୁ ପାଇଲ।ି
17 ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧାମିର୍କ େହାଇ

ପାରିବ?
ନଜି ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ଅଧିକ ପବତି୍ର େହାଇ ପାରିବ?
18 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େସବକଗଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରି

ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୂତଗଣଙ୍କଠାେର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ପାଆନି୍ତ।
19 ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଅଧିକ ଖରାପ।
େସମାେନ ମାଟ ିଘେର ବାସ କରନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଧୂଳିରୁ, େସମାେନ ଦଳିତ େହାଇ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ େପାକ

ମରିବାଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜେର ମରିଯା’ନି୍ତ।
20 େଲାକମାେନ ପ୍ରାତଃକାଳଠାରୁ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରନି୍ତ , ଏବଂ ତାହା

େକହ ିଖାତରିି କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ମରନି୍ତ ଏବଂ ଚରିକାଳ ପାଇଁ ଗ୍ଭଲଯିା’ନି୍ତ।
21 େସମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁର ରସସିବୁ ଛଣି୍ଡିଯାଏ,
େସମାେନ ଜ୍ଞାନଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ।’

“ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଡ଼ାକ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ, କିନୁ୍ତ େକହି
ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ଏଠାେର ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
2 ଜେଣ ନେିବର୍ାଧେଲାକର ରାଗ ହିଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କେର
ଓ େକ୍ର ାଧ ନରିୀହ େଲାକକୁ ବଧ କେର।
3 ମୁଁ ଜେଣ ଏପରି ନେିବର୍ାଧେଲାକକୁ େଦଖିଛ ିଯିଏ ଭାବୁଥିଲା େଯ େସ

ସୁରକି୍ଷତ,
କିନୁ୍ତ ହଠାତ୍ େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଲା।
4 ତା’ର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ ଦରବାରେର େକହ ିପକ୍ଷସମଥର୍ନ କେଲ ନାହିଁ।
5 କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ େଲାେକ େସମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟସବୁ ଖାଇେଦଇଛନି୍ତ।
େସହ ିକ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ େଲାେକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଶସ୍ୟକଣାକୁ େନଇଯାଇଛନି୍ତ।
େଲାଭୀ େଲାକ େସମାନଙ୍କର ସବୁକିଛ ିଲୁଟ ିେନଇଛନି୍ତ।
6 ଦୁଃସମୟ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ ନାହିଁ,
କଷ୍ଟ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ ନାହିଁ।
7 କିନୁ୍ତ ମଣଷି ଜନ୍ମ  େହାଇଛ ିକଷ୍ଟ ସହବିା ଲାଗି,
େଯପରି ନଶି୍ଚୟ ଅଗି୍ନକଣକିା ଅଗି୍ନରୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ବୁିେଲ।
8 କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଜାଗାେର ଥା’ନି୍ତ
ନଶି୍ଚୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ନଜିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ତାଙୁ୍କ ଜଣାନି୍ତ।
9 େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍କୁ ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ,
କି ତାଙ୍କର ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ।
10 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀେର ବଷର୍ା କରାନି୍ତ
ଓ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ନମ୍ର େଲାକକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନି୍ତ
ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ଅତ ିଦୁଃଖୀ େସମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରାନି୍ତ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ମନ୍ଦ ଓ ଚତୁର େଲାକର କାମନାକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରନି୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ସଫଳତା ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
13 ପରେମଶ୍ୱର ଚତୁର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫାନ୍ଦେର ଧରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ଚତୁର େଯାଜନା ସଫଳ କରାନି୍ତ ନାହିଁ।
14 େସହ ିଚତୁର େଲାକମାେନ ଦନି େବେଳ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ , େଯପରି କି

ତାହା ଅନ୍ଧକାର,
ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଏପରି େଲାକପରି ରାସ୍ତା ଅଣ୍ଡାଳି ହୁଅନି୍ତ ,

େଯପରି କି ତାହା ମଧ୍ୟରାତି୍ର।
15 ପରେମଶ୍ୱର ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିଚତୁର େଲାକଙ୍କର

କଟୁବାକ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ ଗରିବ େଲାକଙୁ୍କ ପରାକ୍ରମୀ େଲାକ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
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16 େସଥିପାଇଁ ଗରିବ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ଅଛି
ଓ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ନଶି୍ଚୟ ନୀରବ ରହବି।
17 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରେମଶ୍ୱର ସଂେଶାଧନ କରନି୍ତ , େସ ଭାଗ୍ୟବାନ୍।
େତଣୁ େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ

ଦଅିନି୍ତ , ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କର ନାହିଁ।
18 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡେର େଯଉଁ କ୍ଷତ ହୁଏ ପୁଣ ିେସ ନେିଜ

େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତେର ପଟ ିବାନ୍ଧନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ହୁଏତ ଜଣକୁ ଆଘାତ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତ ସୁସ୍ଥତା

ମଧ୍ୟ ଆେଣ।
19 େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ।
ହଁ, ଦରକାର ପଡ଼େିଲ ବନିା ଆଘାତେର ସାେତାଟ ିଦୁବିର୍ପାକରୁ ରକ୍ଷା

କରି ପାରିେବ।
20 ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ମୃତୁ୍ୟ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ।

ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଖଡ଼୍ଗ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିେବ।
21 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଲାକଙ୍କ ଜିହ୍ୱାର ଅନଷି୍ଟକର ବାକ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର

କରି ପାରିେବ।
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ,
େତଣୁ େଯେତେବେଳ ବପିଦ ଆସୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ।
22 ବନିାଶ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ହସପିାର।
ତୁେମ୍ଭ ବଣୁଆ ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ।
23 ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ େହାଇଛ।ି
େତଣୁ େକ୍ଷତର ପଥର ଏପରିକି ବଣର ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି

ଶାନି୍ତେର ରହେିବ।
24 ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ରହପିାରିବ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ତମ୍ୱୁ ସୁରକି୍ଷତ ଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଗଣ ିପାରିବ ଏବଂ େଦଖିବ କିଛ ିହଜିଯାଇ

ନାହିଁ।
25 ତୁମ୍ଭର ଅେନକ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିେହେବ,
ଏେତ ଅଧିକ େଯପରି କି ପୃଥିବୀ ଉପେର ଘାସର ଝାଡ଼ ପରି।
26 ତୁେମ୍ଭ ଗହମ େକ୍ଷତ୍ରେର ଗହମ ସଦୃଶ ଯିଏ ଅମଳ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।
ହଁ ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦି୍ଧ େହଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ ିରହବି।
27 ଆୟୁବ, େଦଖ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏସବୁ ଜିନଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି

େସମାନଙୁ୍କ ଜାଣଛୁି ଏବଂ ଏସବୁ ସତ୍ୟ େବାଲ ିମଧ୍ୟ ଜାଣଛୁି।
େତଣୁ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଶିକ୍ଷା

କର।”

ଆୟୁବ ଇଲିଫସ୍କୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ଏହା ପେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “ଯଦ ିେମାର ଦୁଃଖ ଓଜନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା।
ଯଦ ିେମାର ସମସ୍ତ ଦୁଗର୍ତ ିତରାଜୁର ଏକ ପାଖେର

ରଖାଯା’ନ୍ତ ା,
3 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝ ିପାରନ୍ତ।
େମାର ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ର ର ସମସ୍ତ ବାଲଠିାରୁ ଅଧିକ ଭାରୀ ହୁଅନ୍ତା।
େତଣୁ େସଥିପାଇଁ େମାର କଥାସବୁ ମୂଖର୍ାମୀ େବାଲ ିଜଣା ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି
4 ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ବାଣସବୁ େମା’ ଅନ୍ତରକୁ ବଦି୍ଧ

କରୁଛ।ି
େମାର ଆତ୍ମା େସହ ିବାଣର ବଷିକୁ ପାନ କରୁଛ।ି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ େମାର ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି

ଧାଡ଼େିର ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛ।ି
5 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ କହବିାକୁ ସହଜ, େଯେତେବେଳ କିଛ ିଅଘଟଣ

ଘଟ ିନ ଥାଏ।

ଏପରିକି େଗାଟଏି ବଣୁଆ ଗଧ ମଧ୍ୟ କିଛ ିଅଭେିଯାଗ କେର ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ େସ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ଖାଇବାକୁ ପାଏ

ଏବଂ େଗାଟଏି ଗାଈ ମଧ୍ୟ କିଛ ିଅଭେିଯାଗ କେର ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ
ତା’ ନକିଟେର ତା’ ନଜିର ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ।

6 ଲବଣ ବନିା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ଲାେଗ ନାହିଁ।
ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଲାଳର େଯମିତ ିେକୗଣସ ିସ୍ୱାଦ ନ ଥାଏ।
7 ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପଶର୍ କହବିାକୁ ମନା କେର
କାରଣ େସପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ େମାେତ େରାଗୀଣା କରି ପକାଏ।
8 “ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛ ିତାହା ମୁଁ ପାଆନି୍ତ।
ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର ଯାହା େମାର ଦରକାର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଦେବ।
9 ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଳି ଦଅିନୁ୍ତ,
ତୁମ୍ଭର ହାତ ବଢ଼ାଅ ଓ ମାରି ଦଅି।
10 ଯଦ ିେସ ତାହା କରି େମାେତ ମାରି ଦଅିେନ୍ତ, ମୁଁ େଗାଟଏି ବଷିୟେର

ଅନ୍ତତଃ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଆନି୍ତ ,
ଏହ ିନଷୁି୍ଠର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନି୍ତ ,
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିପବତି୍ର ଜଣଙ୍କର େକୗଣସ ିଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ

ଅବମାନନା କରି ନାହିଁ।
11 େମାର କ’ଣ ଶକି୍ତ ବାକି ରହଛି ିେଯ ମୁଁ ଆଶା କରିବ?ି
ମୁଁ ଜାେଣନା େମାର କ’ଣ େହବାକୁ ଯାଉଛ।ି
େସଥିପାଇଁ େମାର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିକାରଣ ନାହିଁ।
12 ମୁଁ ପଥର ଭଳି ଶକ୍ତ ନୁେହଁ।
େମାର ମାଂସ ତମ୍ୱାେର ତଆିରି ନୁେହଁ।
13 ନଜିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େମାର ଶକି୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ନାହିଁ।
କାରଣ ସମସ୍ତ ସଫଳତା େମା’ଠାରୁ କାଢ଼ ିନଆିଯାଇଅଛ।ି
14 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ସାଙ୍ଗମାେନ ତା’ର କଷ୍ଟ ସମୟେର ତାକୁ ଦୟା

କରିବା କଥା,
ଯଦଓି େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ ହୁଏ।
15 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଭାଇମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଝରଣା ପରି ସମୟ ସମୟେର ବହୁଥାଅ ଓ ଅନ୍ୟ ସମୟେର

ନୁହଁ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଉଛୁଳିବା ଝରଣାପରି।
16 େକେତେବେଳ ବରଫେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ବରଫ ତରଳି

ଯାଏ।
17 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ପାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଶୁଖିଲା ଥାଏ
ଜଳ ପ୍ରବାହତି ବନ୍ଦ ହୁଏ।
ଏବଂ ଝରଣା ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଯାଏ।
18 ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ପଥରୁ ପାଣ ିେଖାଜିବା ପାଇଁ ବମିୁଖ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ମରୁଭୂମିକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଆନି୍ତ ଓ ହଜିଯାଆନି୍ତ।
19 େମାର ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଣରି ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ।
ଶିବାର ପଥିକଗଣ ଆଶାକରି ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ।
20 େସମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଥିେଲ େଯ େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ପାଣ ିପାଇେବ
କିନୁ୍ତ େଶଷେର େସମାେନ ନରିାଶ େହେଲ।
21 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେସ୍ରାତଭଳି କିଛ ିନୁହଁ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ବପିଦ େଦଖି ଭୟଭୀତ େହଉଅଛ କି?
22 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛ ିକି?
ନଁା, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଉପେଦଶ େଦଉଅଛ।
23 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଛି ିକି? ‘େମାେତ ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କର।
େମାେତ ନଷୁି୍ଠର େଲାକଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଅ।’
24 େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅି, ତା’ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ନୀରବ ରହବି।ି
େମାେତ କୁହ ମୁଁ କ’ଣ ଭୁଲ୍ କରୁଛ।ି
25 ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ବଡ଼ ଶକି୍ତଶାଳୀ,
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଯୁକି୍ତ କିଛ ିପ୍ରମାଣ କରୁ ନାହିଁ।
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26 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାେତ ସମାେଲାଚନା କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରୁଛ?
ବନିା େକୗଣସ ିଆଶାର ବକ୍ତ ା ପବନ ପରି ଅେଟ।
27 ତୁମ୍ଭ ଅନାଥଙ୍କର ଜିନଷି ଜିତବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିବ,
ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ବନୁ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବକିି୍ର  କରିେଦବ।
28 ଏେବ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ େମାର ମୁହଁ େଦଖି କୁହ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଛ କହବି ିନାହିଁ!
29 େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର ଓ ପକ୍ଷପାତ କର ନାହିଁ।
ପୁନବର୍ାର ବଗି୍ଭର କର ମୁଁ ନରିୀହ ଅେଟ।
30 ମୁଁ ମିଛ କହୁ ନାହିଁ।
ଏବଂ ମୁଁ ଜାେଣ େକଉଁଟ ିଭଲ ଓ ମନ୍ଦ।”

ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ପୃଥିବୀେର କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେର
ନାହିଁ?

ତା’ର ଜୀବନ େହଉଛ ିଜେଣ େବତନ ପାଉଥିବା ଶ୍ରମିକର
ଜୀବନ ସଦୃଶ।

2 ମଣଷି, ଜେଣ ଦାସ େଯଭଳି ଦନିର କଠିନ ଶ୍ରମ ପେର ଶୀତଳ
ଛାୟା ଗ୍ଭେହଁ।

ମଣଷି ଜେଣ ମୂଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ େଯମିତ ିତା’ର େବତନ ଦନିକୁ
ଅେପକ୍ଷା କେର।

3 ଅେନକ ମାସ େମାେତ ନରିାଶ କରି
ରାତି୍ର ପେର ରାତି୍ର କଷ୍ଟ ଦଆିଯାଇ ଥିଲା।
4 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଶୟନ କେର, ମୁଁ କେହ,
‘ଆଉ େକେତ ସମୟ ପେର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବ?ି’

ମାତ୍ର ରାତି୍ର ଦୀଘର୍ ହୁଏ।
ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଛିଣାେର ଛଟପଟ ହୁଏ।
5 ଯଦଓି େମାର ଶରୀର େପାଷାକ ଆଚ୍ଛାଦତି ଏକ କୀଟ ଓ ଧୂଳିର

ସମାହାର।
େମାର ଚମର୍ ଫାଟଯିାଏ ଏବଂ ବହୁଥିବା ଘଁାେର ଢ଼ାଙି୍କ େହାଇଯାଏ।
6 “େମାର ଦନିଗଡୁ଼କି ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ଯିାଏ।
ଏହା ତନ୍ତୀର ନଳୀଠାରୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ।
େଶଷେର ଜୀବନଟା େକୗଣସ ିଆଶାର ପୂରଣ ବନିା େଶଷ େହାଇଯାଏ।
7 ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ମରଣ କର, େମାର ଜୀବନ େକବଳ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ୱାସ।
ମୁଁ େକେବ ଆଉ େକୗଣସ ିଭଲ ବଷିୟ େଦଖିବ ିନାହିଁ।
8 ତୁେମ୍ଭ ବ ିେମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଖାଜିବ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନ ଥିବ।ି
9 ଭଷା େମଘ ଅଦୃଶ୍ୟ େହଲାପରି, ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ କବର ଭତିରକୁ ଯାଏ
ଏବଂ େସ େସଥିରୁ େଫରି ଆେସ ନାହିଁ।
10 େସ ଆଉ ତା’ର ଆପଣା ବାସଗହୃକୁ େକେବ ଆସବି ନାହିଁ।
ଏବଂ ତା’ର େସ ପୁରୁଣା ଘର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଚହି୍ନବି ନାହିଁ।
11 “େତଣୁ ମୁଁ ଆଉ ନୀରବ ରହ ିପାରିବ ିନାହିଁ,
ମୁଁ େମାର ଆତ୍ମାର େବଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
ମୁଁ ଅଭେିଯାଗ କରିବ ିକାରଣ େମାର ଆତ୍ମା ତକି୍ତ େହାଇଅଛ।ି
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରହରା େଦଉଛ?
ମୁଁ କ’ଣ ସମୁଦ୍ର  ପରି ନା ସାମୁଦି୍ର କ ରାକ୍ଷସ ପରି?
13 ଯଦ ିମୁଁ କେହ େମାର ବଛିଣା େମାେତ ଆନନ୍ଦ ଆଣ ିେଦବା ଉଚତି୍।
େମାର ବଛିଣା େମାେତ ବଶି୍ରାମ ଓ ଶାନି୍ତ ଆଣ ିେଦବା ଉଚତି୍।
14 କିନୁ୍ତ େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ଶୟନ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

ସ୍ୱପ୍ନେର ଭୟ େଦଖାଉଛ।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦଶର୍ନେର ଡ଼ରାଉଛ।
15 େତଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚବିାଠାରୁ ଶ୍ୱାସେରାଧ େହାଇ
ମରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କେର।
16 ମୁଁ ଏ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କେର।
ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ,ି ମୁଁ ଅଧିକ ଦନି ବଞ୍ଚବି ିନାହିଁ।

େମାେତ ଛାଡ଼,

େମାର ବଞ୍ଚବିାର କିଛ ିଅଥର୍ ନାହିଁ।
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, କାହିଁକି ମଣଷି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏେତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍?
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାକୁ ସମ୍ମାନ େଦବ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତା’ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ

େଦବ?
18 କାହିଁକି ମଣଷିକୁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସକାଳେର ସାକ୍ଷାତ କର
ଏବଂ ତା’ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୁହୂତ୍ତର୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର?
19 ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ ଦୂେରଇ

ରଖିବ?
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏକାଳି ବହୁକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାସତି େହବାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି

ନାହିଁ।
20 ଯଦ ିମୁଁ କିଛ ିପାପ କରିଛ ିତାହା କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରୁଛ?ି
ଯିଏ ମଣଷିମାନଙ୍କ ଉପେର ସତକର୍ ଦୃଷି୍ଟ ରଖନି୍ତ।

କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆପଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଛ?
ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େକୗଣସ ିସମସ୍ୟା େହାଇଛ?ି
21 କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କ୍ଷମା କରୁ ନାହଁ, ଯଦ ିମୁଁ କିଛ ିଅଧମର୍

କରିଥାଏ?
କାହିଁକି େମାର େକୗଣସ ିପାପ କ୍ଷମା କରୁ ନାହଁ?

କାରଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିବ ିଓ କବରେର ଶୟନ କରିବ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଖାଜିବ, କିନୁ୍ତ ପାଇବ ନାହିଁ।”

ବଲି୍ଦଦ୍ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ ଏହପିରି କଥା କହବି?
ତୁମ୍ଭର କଥାସବୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ।

3 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ବଗି୍ଭରର ବପିରୀତ କରନି୍ତ କି?
ଅଥବା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ନ୍ୟାୟର ବପିରୀତ କରନି୍ତ କି?
4 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ

କରିଅଛନି୍ତ ,
େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଶାସି୍ତ ପ୍ରଦାନ

କରିଛନି୍ତ।
5 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖ
ଏବଂ େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
6 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େତେବ,
େସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ଯଥାଥର୍ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିେବ।
7 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା
ତାହାଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ େସ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିେବ।
8 “ପ୍ରାଚୀନ କାଳର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର ଓ େସମାନଙ୍କ

ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିେଲ, ତାକୁ ମେନାେଯାଗ େଦଇ ଶୁଣ।
9 ଯାହା େଦଖାଯାଉଛ,ି ସେତ େଯମିତ ିଆେମ୍ଭ ଗତକାଲ ିଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ

କରିଛୁ।
ଆେମ୍ଭ କିଛ ିଜାଣ ିନାହୁଁ
ପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭର ଦନି ଛାୟା ପରି।
10 େସହ ିପୂବର୍ର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
େସମାେନ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଥିେଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
11 ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ଶୁଖିଲା ଭୂମିେର କ’ଣ ନଳବଣ

ବଢ଼ପିାେର?
ଜଳବନିା କ’ଣ ସନ୍ତରା ବଢ଼ପିାେର।
12 ଯଦ ିଜଳ ଶୁଖିଯାଏ, େସହସିବୁ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ,
ଏପରିକି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବଢ଼ଡ଼ୁଥିଲା େବେଳ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି

ବୃକ୍ଷ ପୂବର୍ରୁ େସମାେନ ଶୁଖି ଯାଆନି୍ତ।

ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 6:26 403 ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 8:12
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13 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଆନି୍ତ େସମାେନ େସହି
ଘାସ ସଦୃଶ।

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଇଥିବା େଲାକର େକୗଣସ ିଆଶା ନ ଥାଏ।
14 େସ େଲାକର ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କିଛ ିନାହିଁ।
ତା’ର ସୁରକ୍ଷା ବୁଢ଼ଆିଣୀର ଜାଲପରି।
15 େସ ଯଦ ିତା’ ଉପେର ଆଉଜି ପେଡ଼,
ତାହା ଛଣି୍ଡିଯିବ।

େସ ତାକୁ ଧରି ରଖିେଲ
ଏହା ତାକୁ ଧରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ।
16 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଏକ ଲତା ସଦୃଶ ଯିଏ ପ୍ରଚୁର ପାଣ ିଓ ସୂଯର୍୍ୟ

କିରଣେର ବେଢ଼।
ତାହାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟାନେର ବ୍ୟାପି ଥାଏ।
17 ଏହା ତା’ର େଚର ଦ୍ୱ ାରା
ଗଦାଏ ପଥରକୁ ଗଡୁ଼ାଇ ଦଏି।
18 ଯଦ ିେସହ ିଲତାକୁ ତା’ର ନଜି ସ୍ଥାନରୁ ବଚୁି୍ୟତ କରାଯାଏ ଏହା

ମରିଯିବ
ଏବଂ େକହ ିଜାଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
ପୂବର୍ରୁ ଏପରି ଏକ ଲତା ଏଠାେର ଥିଲା।
19 କିନୁ୍ତ େସ ଗଛ ଖୁସୀ ଥିଲା।
ତାହା ଜାଗାେର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲତା ମାଡ଼ବି।
20 ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟସବୁକୁ େକେବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ
କି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
21 ପରେମଶ୍ୱର ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ହସ ଫୁଟାଇେବ।
ତୁମ୍ଭ ଓଠେର ଖୁସୀର ଶବ୍ଦ ଭରି େଦେବ।
22 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଲଜ୍ଜ ାର େପାଷାକ ପିନି୍ଧେବ
ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଗହୃ ଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ େହବ।”

ଆୟୁବ ବଲି୍ଦଦକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ ବଲି୍ଦଦକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା।
2 “ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ।
ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଯୁକି୍ତେର କିପରି ଜିତ ିପାରିବ?

3 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ବାଦାନୁବାଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ 1000 ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରନି୍ତ
େସ କିନୁ୍ତ େଗାଟକିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟେଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
4 ପରେମଶ୍ୱର ଅତ ିବଜି୍ଞ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ।
େକହ ିତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା େହାଇ େକେବ ଅକ୍ଷତ ରହପିାରିବ ନାହିଁ।
5 ପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧ େହେଲ ପବର୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ତା’ ନଜି ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ

େଦଇ ପାରନି୍ତ।
ଏବଂ େସହ ିପବର୍ତ ମଧ୍ୟ ନେିଜ ଜାଣ ିପାେର ନାହିଁ।
6 ପରେମଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାକେଲ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷି୍ଟ କରି ପୃଥିବୀକୁ ହଲାଇ

ପାରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ େଦାହଲାଇ େଦଇ ପାରନି୍ତ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ସୂଯର୍୍ୟକୁ କହ ିତା’ର ଉଦୟ େହବାକୁ ବନ୍ଦ କରିେଦଇ

ପାରନି୍ତ।
େସ ତାରାଗଣକୁ ଚମକିବା ବନ୍ଦ କରି େଦଇପାରନି୍ତ।
8 ପରେମଶ୍ୱର ଏକାକୀ ଆକାଶକୁ ବସି୍ତାର କରିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗ ଉପେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ।
9 “ପରେମଶ୍ୱର ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରାଗଣ ଓ ସପ୍ତଷିର୍ମଣ୍ଡଳ ନମିର୍ାଣ

କରିଛନି୍ତ।
େସ ଗ୍ରହ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ , ଯାହା ଦକି୍ଷଣ ଆକାଶକୁ ପାରକେର।
10 ପରେମଶ୍ୱର ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ , ଯାହା େଲାେକ

ବୁଝ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟର େକୗଣସ ିେଶଷ ନାହିଁ।

11 ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ନକିଟେର ଗମନ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଦେଖ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ େମା’ ନକିଟ

େଦଇ ଯାଆନି୍ତ।
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନପିାେର ନାହିଁ।
12 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର କାହାଠାରୁ କିଛ ିଛଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ କିଏ ତାଙୁ୍କ

ମନାକରି ପାରିବ।
କିଏ ତାଙୁ୍କ କହ ିପାରିବ, ‘ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରୁଛ?’
13 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଧରିରଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ରାହାବର ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ।
14 େତଣୁ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ କ’ଣ କହବି ିତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ିନାହିଁ।
15 ମୁଁ ନରିୀହ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ େମାର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଦୟା ପାଇଁ ଭକି୍ଷା କରିପାେର।
16 ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଯଦ ିଡ଼ାେକ ଏବଂ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ ,
ମୁଁ ତଥାପି ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ େଯ େସ େମାର କଥା ଶୁଣେିବ।
17 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଚକଟ ିେଦବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ପଠାଇେବ,
େକୗଣସ ିକାରଣ ନ ଥାଇ େସ େମାେତ ଅଧିକ ଆଘାତ କରିେବ।
18 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପୁନବର୍ାର ନଶି୍ୱାସ େନବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ େଦେବ।
19 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ େନଇ

ପାରିବ ିନାହିଁ।
ଏବଂ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।
କିଏ ତାଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆସବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରିବ?
20 ମୁଁ ନରିୀହ େହେଲ େହଁ େମା’ ନଜି କଥା େମାେତ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

କରିବ।
ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା େମାେତ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

କରୁଛ।ି
21 ମୁଁ ନରିୀହ, କିନୁ୍ତ କ’ଣ ଚନି୍ତ ା କରିବାକୁ ପଡ଼ବି ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।
େମା’ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କେର।
22 ମୁଁ ନଜିକୁ କେହ, ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମାନ ଘଟଣା ଘେଟ।
ନରିୀହ େଲାକ ମଧ୍ୟ େଦାଷୀ ବ୍ୟକି୍ତଭଳି ମରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂହାର କରନି୍ତ।’
23 ଯଦ ିହଠାତ୍ କିଛ ିଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘେଟ ଓ ଜେଣ ନରିୀହ ବ୍ୟକି୍ତ

ପ୍ରାଣ ହରାଏ, ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ମୃତୁ୍ୟେର େକବଳ ହସି
ପାରିେବ?

24 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ େକୗଣସ ିଜାଗା ଅଧିକାର କେର,
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେନତାଙୁ୍କ ଗତେିରାଧ କରନି୍ତ , ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛ ିତାକୁ
େଦଖି?

ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତାହା ନ କରନି୍ତ , େତେବ କିଏ?
25 “େମାର ଦନି ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ ିଗ୍ଭଲଛି ିଜେଣ େଦୗଡ଼ାଳି ଭଳି।
େମାର ଦନି ସବୁ ଗଡ଼ ିଗ୍ଭଲଛି।ି
େମା’ ଜୀବନେର େକୗଣସ ିସୁଖ ନାହିଁ।
26 େମାର ଦନି ସବୁ ଗଡ଼ ିଯାଉଛ ିେବଗଶାଳୀ ନଳତୃଣ ନମିିର୍ତ ଜାହାଜ

ଭଳି ଓ
ଶିକାର ଉପେର ଝାମ୍ପ େଦବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ଭଳି।
27 “ମୁଁ ଯଦ ିକେହ, ‘ମୁଁ ଅଭେିଯାଗ କରିବ ିନାହିଁ, ମୁଁ େମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଭୁଲ ିଯିବ।ି
େମା’ ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟାଇବ।ି’
28 ଏହା ପ୍ରକୃତେର କିଛ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ଘଟାଏ ନାହିଁ,
େସହ ିଯନ୍ତ୍ରଣା ଏେବ ବ ିେମାେତ ଭୟଭୀତ କେର।
29 ମୁଁ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହାଇସାରିଛ,ି େତଣୁ କାହିଁ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ

କରିବ।ି
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େତଣୁ ମୁଁ କହୁଛ,ି ‘ସବୁକିଛ ିଭୁଲଯିାଅ।’
30 ଯଦ ିମୁଁ ବରଫେର ନଜିକୁ େଧୗତ କେର।
ମୁଁ ହାତଗଡୁ଼କୁି ସାବୁନେର େଧାଇ ସଫା କେର।
31 ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଖସଡ଼ା ଗାତ ମଧ୍ୟକୁ େଠଲ ିେଦେବ।
ତା’ପେର େମାର ନଜିର ବସ୍ତୁ େମାେତ ଘୃଣା କରିବ।
32 ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନି୍ତ େଯ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର

େଦବ।ି
ଆମ୍ଭର େକେବ େଗାଟଏି ନ୍ୟାୟାଳୟେର ଏକତ୍ର ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ େହାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ।
33 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ କିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତା, ଯିଏ ଦୁଇ ପକ୍ଷର କଥା ଶୁଣି
ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ଏକତ୍ର ଆଣନ୍ତା, କିନୁ୍ତ େକହ ିନାହିଁ।
34 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାର ବାଡ଼ଟିକୁି ତାଙ୍କଠାରୁ

େନଇ ଯାଆନ୍ତା?
େତେବ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଭୟଭୀତ କରେନ୍ତ ନାହିଁ।
35 େତେବ ମୁଁ କହନି୍ତ , ଯାହା ମୁଁ କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ

ନ କରି।
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ତାହା ମୁଁ କହ ିପାରିବ ିନାହିଁ।

ମୁଁ େମାର ନଜିର ପ୍ରାଣକୁ ଘୃଣା କେର, େତଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର
େମାର ଅଭେିଯାଗ କରିବ।ି

େମାର ଆତ୍ମା ତକି୍ତ େହାଇ ଗଲାଣ,ି େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ କହି
ପାରିବ।ି

2 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହ ିପାରିବ,ି ‘େମାେତ କଳଙି୍କତ କର ନାହିଁ।
େମାେତ େକବଳ ଏତକିି କୁହନୁ୍ତ, ମୁଁ କ’ଣ ଭୁଲ୍ କରିଛ।ି
େମା’ ବପିକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭର କ’ଣ କହବିାର ଅଛ।ି
3 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଆଘାତ କରନି୍ତ , ତାହା କ’ଣ

ତୁମ୍ଭକୁ ଖୁସୀ କେର?
ଏପରି େଦଖାଯାଉଛ ିେଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଗଢ଼ଛି, ତାହାର େକୗଣସି

ଯତ୍ନ େନଉ ନାହଁ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କର େଯାଜନାେର ଖୁସୀ।
4 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଚମର୍ର ଚକ୍ଷୁ ଅଛ?ି
ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଯପରି େଦଖନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସପରି େଦଖ?
5 ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଭଳି କ୍ଷୀଣ?
ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଭଳି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ?
6 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଅଧମର୍
ଓ ପାପକୁ େଖାଜୁଛ।
7 ତୁେମ୍ଭ ତ ଜାଣ ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ।
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ହାତରୁ େମାେତ େକହ ିଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
8 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ହାତେର ଗଢ଼ଛି।
େମାର ଶରୀରକୁ ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିଛ।
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ବଦଳିଛ ଏବଂ େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମେନରଖ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାଟ ିତୁଲ୍ୟ

ତଆିରି କରିଥିଲ।
ପୁଣ ିେମାେତ ଧୂଳିେର ମିଶାଇ େଦବ କି?
10 ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷୀର ପରି େମାେତ ଢ଼ାଳି େଦଇଛ,
ତୁେମ୍ଭ େଛନା ପରି େମାେତ ଘୁରାଅ ଏବଂ ଚପିୁଡ଼ ିଦଅି।
11 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ହାଡ଼ ଓ ଶିରାେର େମାର ଶରୀର ଗଢ଼ଛି,
ତା’ପେର ଚମର୍ ଓ ମାଂସେର େମାର ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଛ।
12 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛ ଏବଂ େମାେତ ଦୟା

େଦଖାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଯତ୍ନ େନଇଛ ଏବଂ େମାର ଆତ୍ମାର ପଯର୍୍ୟେବକ୍ଷକ

େହାଇଛ।
13 ତଥାପି ଏସବୁ ବଷିୟ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର େଗାପନ ରଖିଥିଲ,
ମୁଁ ଜାେଣ ଏହା ତୁମ୍ଭ ମନର େଗାପନ ଅଭପି୍ରାୟ।

ହଁ, ମୁଁ ଜାେଣ ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭ ମନର ବଗି୍ଭର।
14 ଯଦ ିମୁଁ ପାପ କରିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବ,
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅଧମର୍ କରିଥିବାରୁ ଶାସି୍ତ େଦବ।
15 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ପାପ କେର, ମୁଁ େଦାଷୀ ହୁଏ
ଏବଂ ତାହା େମା’ ପ୍ରତ ିବହୁତ ଖରାପ।

ଯଦଓି ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ େଟକି ପାେର ନାହିଁ।
ମୁଁ ଏେତ ଲଜି୍ଜତ ଓ ବଚିଳିତ ହୁଏ।
16 ଯଦ ିେମା’ ଜୀବନେର କିଛ ିସଫଳତା ଆସଛି ିଏବଂ େଯଉଁଥିପାଇଁ

ମୁଁ ଗବିର୍ତ
ବା ମୁଣ୍ଡ େଟକି ବାଟ ଗ୍ଭଲବିାର ଶକି୍ତ ହାସଲ କରୁଛ।ି
ଏେବ ପୁନବର୍ାର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତକୁ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରେୟାଗ କରୁଛ।
17 ତୁେମ୍ଭ ନୂଆ ସାକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େନଇଆସ
େମାେତ ଅଧମର୍ ପ୍ରମାଣତି କରିବା ପାଇଁ।

ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରାଗକୁ େମା’ ଉପେର ବାରମ୍ୱାର ନାନା ପ୍ରକାରେର ବୃଦି୍ଧ
କରୁଛ।

ତୁେମ୍ଭ େସୖନ୍ୟ ପେର େସୖନ୍ୟ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇଛ।
18 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ଜନ୍ମ  େହବାକୁ େଦଲ?
ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର େକହ ିେମାେତ େଦଖିବା ପୂବର୍ରୁ ମରିଯାଇଥା’ନି୍ତ।
19 େମାେତ ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, ଯଦ ିମୁଁ ବଞ୍ଚ ିନ ଥା’ନି୍ତ।
କି ମାତୃଗଭର୍ରୁ ସଧିା କବରକୁ ଯାଇଥିେଲ, ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା।
20 େମାର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ େଶଷ େହାଇଯାଇଛ,ି
େତଣୁ େମାେତ ଛାଡ଼ଦିଅି।
ଯାହାକିଛ ିଅଳ୍ପ ସମୟ ଜୀବନର ବାକି ଅଛ,ି ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦଅି।
21 ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ିେଯଉଁଠାରୁ େକହ ିେକେବ େଫେର ନାହିଁ।
ଯାହା ମୃତୁ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଅେଟ।
22 େମାର େଯଉଁ ଅଳ୍ପ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବାକି ଅଛ ିତାକୁ େଭାଗ

କରିବାକୁ ଦଅି େସହ ିେଦଶକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ଯାହାକୁ େକହ ିେକେବ େଦଖି
ନାହିଁ,

େସହ ିଅନ୍ଧକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟେର ଆେଲାକ ମଧ୍ୟ ଘନ ଅନ୍ଧକାର
ସମାନ ଅେଟ।”

େସାଫର ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ଏହା ପେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହଲିା।

2 “ଏେତ ଶବ୍ଦର ବନ୍ୟାର କିଛ ିଉତ୍ତର ଦଆିଯିବ ନାହିଁ କି?
ଏହା କ’ଣ ଆୟୁବର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛ?ି ନଁା।
3 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ଆୟୁବ ଆମ୍ଭ ପାଖେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ?

ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିହାସ କଲ,
େଲାେକ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ େଚତାବନୀ ନ ଶୁଣାଇ ନୀରବେର ତାହା ସହ୍ୟ

କରିେବ?
4 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହୁଛ,
‘େମାର ଯୁକି୍ତତକର୍ ସବୁ ଠିକ୍
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ପବତି୍ର।’
5 ଆୟୁବ, ଆହା ସତେର ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ କଥା କହେନ୍ତ
ଏବଂ କହେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ।
6 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନର ନଗିଢୂ଼ ରହସ୍ୟ ବଷିୟେର କହେନ୍ତ
ଏବଂ େସ କହ ିପାରେନ୍ତ କିପରି େଗାଟଏି ଗପର ଦୁଇଟ ିପାଖ ରହଛି।ି

ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ,
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଉ ନାହାନି୍ତ , େଯତକିି େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା

କଥା।
7 ଆୟୁବ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସତେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବୁଝଅିଛ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସତେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୀମା ବୁଝପିାରୁଛ?

ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 9:30 405 ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 11:7
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8 େସଗଡୁ଼କି ସ୍ୱଗର୍ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚେର।
େସଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରି ପାରିବ?

େସଗଡୁ଼କି କବର ଅେପକ୍ଷା ଗଭୀର।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବଷିୟେର କ’ଣ ଜାଣ?
9 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗରୀୟାନ
ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର।
10 “ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀକରି ବଗି୍ଭର ସଭାେର ଉପସ୍ଥାପିତ

କରାନି୍ତ ,
କିଏ ତାକୁ ବାରଣ କରିବ?
11 ସତେର ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ କିଏ ଅେଯାଗ୍ୟ।
ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ମନ୍ଦ ବଷିୟ େଦଖନି୍ତ , େସ ତାହା ମେନ

ପକାନି୍ତ।
12 େଗାଟାଏ ବଣୁଆ ଗଧ ମଣଷିକୁ ଜନ୍ମ  େଦଇପାେର ନାହିଁ।
ଜେଣ େବାକା େକେବ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
13 କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ରୂେପ ଅନ୍ତରର ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

େସବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବା ଉଚତି୍।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କର।
14 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ହାତେର ପାପ ବା ଅଧମର୍ ଥାଏ, ତା’େହେଲ ତାକୁ ଦୂର

କର
ଓ ଅନ୍ୟାୟକୁ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ବାସ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
15 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ାରହତି େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ବନିା ଭୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ

ଛଡି଼ା େହାଇ ପାରିବ।
16 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବପିଦକୁ ଭୁଲଯିିବ।
ବହଗିଲା ଜଳ ପରି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର େହାଇଯିବ।
17 ତା’ପେର ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂଯର୍୍ୟ କିରଣଠାରୁ ଆହୁରି ନମିର୍ଳ

େହବ।
ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରମୟ ସମୟଗଡୁ଼କି ପ୍ରଭାତର ସୂଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଚକ୍ଚକ୍

େହବ।
18 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ େନେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତ େଦେବ।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍କୁ ଅନାଇବ ଏବଂ ନରିାପଦେର ବଶି୍ରାମ

େନବ।
19 ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର େଶାଇ ପାରିବ! େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ବବି୍ର ତ କରି ପାରିେବ

ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।
20 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ େସମାନଙୁ୍କ ବଫିଳତା େଦବ।
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାଙ୍କ ଅସୁବଧିାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଆଶା େକବଳ ମୃତୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ େନଇଯାଏ।”

ଆୟୁବ େସାଫରକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ।
ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ ତୁେମ୍ଭ ମରିଗେଲ

ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ।
3 କିନୁ୍ତ େମାର ମନ ତୁମ୍ଭର ମନ ଭଳି ଭଲ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ନୁ୍ୟନ ନୁେହଁ,
େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ଏହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିେଦଖି ପାରିବ।
4 “ମୁଁ େମାର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ।ି
େସମାେନ କୁହନି୍ତ , ‘େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲା ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ

ଉତ୍ତର େଦେଲ।
େସଥିପାଇଁ ଏପରି ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ତାକୁ ଘଟଲିା।’

ମୁଁ ଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ , ମୁଁ ସରଳ

ତଥାପି େସମାେନ େମାେତ େଦଖି ହସନି୍ତ।
5 ମଶାଲ ତା’ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯିଏ ନଜିକୁ ସୁରକି୍ଷତ େବାଲି

ଭାେବ।
ଏହା େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ପାଦ ଖସି

ଯାଉଛ।ି
6 ଡ଼କାୟତମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁଗଡୁ଼କି ସୁରକି୍ଷତ ଅେଟ।
େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରାନି୍ତ ,
େସମାେନ ଶାନି୍ତେର ରହନି୍ତ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବଳ େହଉଛି

େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର।
7 “ତୁେମ୍ଭ ଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ,
ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ।
8 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ପଗ୍ଭର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ।
ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ମାଛକୁ ପଗ୍ଭର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହବି।
9 ଏ କଥା ସମେସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
10 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ନଶି୍ୱାସ େନଇ ବଞ୍ଚଥୁିବା ମଣଷିସବୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତର ଅଧୀନେର।
11 କିନୁ୍ତ ଜିହ୍ୱା େଯପରି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାେର।
କାନ େସପରି ଶୁଣୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାରିପାେର।
12 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ କହୁଛୁ, ‘ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି
ବୁଝାମଣା ଦୀଘର୍ଜୀବନ ବଢ଼ାଏ।’
13 କିନୁ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି
ସଦୁପେଦଶ ଓ ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ତାଙ୍କର ଅଛ।ି
14 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର କିଛ ିଚରିି ଦଅିନି୍ତ , େଲାେକ ତାହାକୁ ଆଉ ପୁଣି

ତଆିରି କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଜଣକୁ ବନ୍ଦୀଗହୃେର ପକାଇ ଦଅିନି୍ତ , େଲାେକ େଚଷ୍ଟା

କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
15 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ବଷର୍ାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ , ତା’େହେଲ ପୃଥିବୀ

ଶୁଷ୍କ େହାଇଯାଏ
ଏବଂ େସ େଯେତେବେଳ ବଷର୍ା ଛାଡ଼ଦିଅିନି୍ତ , ତା’େହେଲ ପୃଥିବୀେର

ବନ୍ୟା େହାଇଯାଏ।
16 ପରେମଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ, ସବୁଠାେର ତାଙ୍କର ବଜିୟ

ସୁନଶିି୍ଚତ।
େତଣୁ ହାରିବା ଓ ଜିତବିା ସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର।
17 ପରେମଶ୍ୱର ପରାମଶର୍ଦାତାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ହରଣ କରି ନଅିନି୍ତ
ଓ େନତା ବା ବଗି୍ଭରକମାନଙୁ୍କ ନେିବର୍ାଧେର ପରିଣତ କରନି୍ତ।
18 ରାଜା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଗହୃେର ନେିକ୍ଷପ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ େଦଇ ଆହୁରି ଅଧିକ

ଶକି୍ତଶାଳୀ କରି ଦଅିନି୍ତ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଯାଜକମାନଙ୍କ ଶକି୍ତକୁ ହରଣ କରି ନଅିନି୍ତ
ଓ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପାରିଷଦମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ

କି ନଜିକୁ ସବୁଠାରୁ ନରିାପଦ ମେନକରନି୍ତ।
20 ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ୱସ୍ତ ପରାମଶର୍ଦାତାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦଅିନି୍ତ
ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ବୁଦି୍ଧକୁ ହରଣ କରି ନଅିନି୍ତ।
21 ପରେମଶ୍ୱର େନତାମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରି ଦଅିନି୍ତ।
େସ ଶାସକଠାରୁ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ।
22 ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରର ଗଢୂ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣନି୍ତ।
େସ ମୃତୁ୍ୟଭଳି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛାଦତି ସ୍ଥାନକୁ ଆେଲାକିତ କରିେଦଇ

ପାରନି୍ତ।
23 ପରେମଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରନି୍ତ
ଓ େଶଷେର ତାକୁ ବଛିାଡ଼ ିପକାନି୍ତ।

େସ ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦି୍ଧ କରନି୍ତ
ଏବଂ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରନି୍ତ।
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24 ପରେମଶ୍ୱର େନତାମାନଙୁ୍କ େବାକା ବନାଇ
ମରୁଭୂମିେର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟହୀନ ଭାବେର ବୁଲାଇ ବାଟବଣା କରିଦଅିନି୍ତ।
25 େସହ ିେନତାମାେନ ଆେଲାକ ବନିା ଅନ୍ଧାରେର ଦରାଣ୍ଡ ିହୁଅନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମାତାଲ ଭଳି ଟଳମଳ ଓ ଇତସ୍ତତଃ କରାନି୍ତ।

ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା, “େଦଖ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ
େଦଖିଛ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥା ଶୁଣଅିଛ।ି
ମୁଁ େସସବୁ କଥା ଶୁଣଛି ିଓ ବୁଝଛି ିମଧ୍ୟ।
2 ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି ତାହା ମୁଁ ବ ିଜାଣଛି।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େକୗଣସ ିଗଣୁେର ନୁ୍ୟନ ନୁେହଁ।
3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତକର୍ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ।
ମୁଁ େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି େମା’ ବପିଦ ସମ୍ପକର୍େର ଯୁକି୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା

କେର।
4 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ କୁହୁକ ବଦି୍ୟାକାରୀ
ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ େବୖଦ୍ୟ ଅଟ।
5 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ତତଃ ନୀରବ ରୁହ
ତାହା ସବୁଠାରୁ ବୁଦି୍ଧମାନର କାମ ତୁେମ୍ଭ କରିବ।
6 “ଏେବ େମାର ଯୁକି୍ତ ଶୁଣ।
ମୁଁ ଯାହା କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛାକେର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ।
7 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମିଥ୍ୟା କଥା କହବି?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ େଯ, ତୁମ୍ଭର ମିଥ୍ୟା କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଦ୍ୱ ାରା ସମଥିର୍ତ େହବ?
8 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରୁଛ,
େକବଳ େସ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ?ି
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରୁଛ କି?
9 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିନକିଟରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିେବ,
ଏହା କ’ଣ ଭଲ େହବ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଠିକ୍ େବାଲ ିକହେିବ?

ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସତେର ଭାବୁଛ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରତାରିତ କରିବ,
େଯମିତକିି ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରିତ କରି ପାର?
10 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟାଳୟେର ଜଣକ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କର
କାରଣ େସ ଜେଣ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାେହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ

ସମାେଲାଚନା କରିେବ।
11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ  କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ରାଇବ ନାହିଁ?
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭୟଭୀତ େହଉ ନାହଁ।
12 ତୁମ୍ଭର ଯୁକି୍ତ ସବୁ ଅସାର।
ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତର ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ।
13 “ତୁେମ୍ଭ ଚୁପ୍ ରୁହ ଏବଂ େମାେତ କହବିାକୁ ଦଅି।
ଯାହା େମା’ ପ୍ରତ ିଘଟବି ତାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି
14 ମୁଁ ନଜିକୁ ବପିଦେର ପକାଇବି
ଏବଂ େମା’ ଜୀବନ ନଜି ହାତେର େଦବ।ି
15 େସ େମାେତ ମାରି େଦଇ ପାରନି୍ତ , ମୁଁ ଭରସା ବହିନି।
ତଥାପି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାର ପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।ି
16 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ମୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , ଏହା େକବଳ

େମାର ସାହସକି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ।
େକୗଣସ ିଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ େକେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସବିାକୁ ସାହସ

କରିେବ ନାହିଁ।
17 ମୁଁ ଯାହା କରୁଛ,ି େମା’ କଥା ମେନାେଯାଗ େଦଇ ଶୁଣ।
େମାେତ ବୁଝାଇ କହବିାକୁ ଦଅି।
18 ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ।
ମୁଁ ସତକର୍ତାର ସହତି େମାର ତକର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ।ି
ମୁଁ ଜାେଣ, ମୁଁ େଶଷେର ନଜିକୁ ସରଳ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରି ପାରିବ।ି
19 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିପାେର େଯ ମୁଁ ଭୁଲ୍

ତା’େହେଲ ମୁଁ ସାେଙ୍ଗ ସାେଙ୍ଗ ଚୁପ୍ େହାଇଯିବ।ି
20 “େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ େକବଳ ଦୁଇଟ ିବସ୍ତୁ ଦଅି
ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଚବି ିନାହିଁ।
21 େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦବା ବନ୍ଦକର,
ଏବଂ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ଭୟାବହତାେର ଭୟଭୀତ କର ନାହିଁ।
22 ତା’ପେର େମାେତ ଡ଼ାକ ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦବି
କିମ୍ୱା ମୁଁ କହବି ିତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଅି।
23 ମୁଁ େକେତ ପାପ କରିଛ?ି
ମୁଁ କ’ଣ ଅଧମର୍ କରିଛ?ି
େମାେତ େମାର ପାପ ଓ ଭୁଲ୍ ସବୁ ଜଣାଇ ଦଅି।
24 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଉଛ
ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ?
25 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାେତ ଡ଼ରାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ?
ମୁଁ ଏକ ପତ୍ର ଯାହାକି ପବନେର ଉଡ଼ଯିାଏ।
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କୁଟାଖିଆ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇବ?
26 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ତକି୍ତ କଥା କହୁଛ
ଏବଂ ହୁଏତ େମା’ େଯୗବନର ପାପ ପାଇଁ େମାେତ ଶାସି୍ତ ପ୍ରଦାନ

କରୁଛ।
27 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଦେର େବଡ଼ ିବାନି୍ଧଛ
ଏବଂ େମାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆେଗଇବା ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ
ଓ େମାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗତବିଧିିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ।
28 େତଣୁ ମୁଁ ଧୀେର ଧୀେର ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼ଡ଼ୁଅଛି
ଖେଣ୍ଡ ପଗ୍ଭ କାଠପରି
ତଥା ଖେଣ୍ଡ େପାକଖିଆ କପଡ଼ା ପରି।

“ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ।
ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ାୟୁ ତଥା ନାନା ବପିଦେର ପୂଣ୍ଣର୍।
2 ମଣଷିର ଜୀବନ ଫୁଲ ସଦୃଶ,

େସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ଯିାଏ ଓ େଶଷେର ମରିଯାଏ।
ମଣଷିର ଜୀବନ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଏଠାେର ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ପାଇଁ,
ଘଡ଼େିକ େଦଖାଯାଏ ପୁଣ ିଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଯାଏ।
3 ଏହା ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େଦଖିବ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମା’ ସହତି ବଗି୍ଭରସ୍ଥଳକୁ ଆସବି ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଦୁଇଜଣ

ନଜି ନଜିର ଯୁକି୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା?
4 “ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତୁରୁ କିଏ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିପାେର ନା,

େକହ ିଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
5 ମଣଷିର ଜୀବନର ଏକ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ସୀମା ଅଛ।ି
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନଣି୍ଣର୍ୟ କର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େକେତ ଦନି

ବଞ୍ଚବି।
ତୁେମ୍ଭ ମଣଷି ପାଇଁ େସହ ିସୀମା ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ କରିଛ।
ଏହା କ’ଣ େକହ ିବଦଳାଇ ପାେର?
6 େତଣୁ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବା ବନ୍ଦ କର।
ଆମ୍ଭର କ୍ଷଣକି ଜୀବନ ଆମ୍ଭକୁ ଏକୁଟଆି ଉପେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଦଅି।
େଯପରି ଦନି ମଜୁରୀଆ କାମ େଶଷ ପେର ତା’ର ମଜୁରୀକୁ ଉପେଭାଗ

କରିଥାଏ।
7 “େଗାଟଏି ଗଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛ।ି
ଯଦ ିଥେର ଏହା କଟା େହାଇଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁଣ ିବଞ୍ଚପିାେର।
ପୁଣ ିଡ଼ାଳପତ୍ର େମଲ ିଶାଖା ବୃଦି୍ଧ କରିପାେର।
8 ଯଦଓି ତାହାର େଚର ଭୂମି ତେଳ ଜୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଏ
ଏବଂ ତାହାର କତ୍ତିର୍ତ ମୂଳଟ ିଭୂମିେର ମରିଯାଏ।
9 କିନୁ୍ତ ପାଣରି ଗନ୍ଧ ପାଇବା ମାେତ୍ର
ଏହା ତାହାର ଶାଖା େଗାଟଏି ଯୁବା ବୃକ୍ଷପରି ବଢ଼ାଇପାେର।
10 କିନୁ୍ତ ମଣଷି େଯେତେବେଳ ମରିଯାଏ।
େସ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ହରାଇ ଦଏି।
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େସପରି େଶଷ ନଶି୍ୱାସ ନଏି ଏବଂ ତା’ପେର େସ େକଉଁଠାେର?
11 ହ୍ରଦରୁ ପାଣ ିଶୂନ୍ୟ େହାଇଯାଏ
ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରପାତର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଯାଏ।
12 ଠିକ୍ େସହପିରି, ମଣଷି େଶାଇପେଡ଼
ଏବଂ ଆଉ ଉେଠ ନାହିଁ।

େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ ଅଛ,ି
ମୃତ େଲାକ େକେବ େସହ ିନଦି୍ର ାରୁ ଉଠିେବ ନାହିଁ।
13 “ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପାତାଳେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖନ୍ତ।
ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖନ୍ତ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ରାଗ

ଶାନ୍ତ ନ େହାଇଛ।ି
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମେନକରିବା ପାଇଁ େଗାେଟ ସମୟ ଠିକ୍

କରିବ।
14 ମନୁଷ୍ୟ ମେଲ କ’ଣ ପୁଣ ିଆଉ ବଞ୍ଚବି?
ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ିେଯେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ନ େହାଇଛ।ି
15 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଡ଼ାକିବ
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବ।ି

ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ମଣଷିକୁ ତଆିରି କରିଛ,
େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ େହବ।
16 ତୁେମ୍ଭ ତଥାପି େମାର ପ୍ରତଟି ିପଦେକ୍ଷପକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରୁଛ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପାପଗଡୁ଼କୁି ମେନ ପକାଇବ ନାହିଁ।
17 ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଏକ ଥଳିେର ବାନି୍ଧ େଦଇ
ନଜିର େମାହର େଦଇ ବାହାରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦବ।
18 “ପବର୍ତ ସବୁ ଭାଙି୍ଗପଡ଼ ିଚୂନା େହାଇଯାଆେନ୍ତ,
ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ଭାଙି୍ଗ ଚୂନା େହାଇ ବଛିାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼େନ୍ତ।
19 ପଥର ଉପେର ପାଣ ିବହ ିତାକୁ କ୍ଷୟ କରିଦଏି।
ବନ୍ୟା ଭୂମିରୁ ସବୁ ପଟୁମାଟ ିପାଣେିର େପାଛ ିନଏି।
େସହ ିଭଳି, େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟକି୍ତର ସମସ୍ତ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ

କର।
20 ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପରାସ୍ତ କର
ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି।

ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ କରାଅ
ଏବଂ ତାକୁ ମରଣ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦଅି।
21 ଯଦ ିତା’ର ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମାନତି ହୁଅନି୍ତ , େସ ଆେଦୗ ଜାେଣ ନାହିଁ।
ଯଦ ିତା’ର ସନ୍ତାନଗଣ ହତାଦର ହୁଅନି୍ତ , େସ ତାହା େଦଖି ପାେର

ନାହିଁ।
22 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େକବଳ ନଜି ଶରୀରେର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ

କରିପାେର
ଏବଂ େକବଳ ନଜି ପାଇଁ େଶାକ କେର।”

ଇଲୀଫସ୍ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର େତୖମନର ଇଲୀଫସ୍ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା,
2 “ଆୟୁବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଜ୍ଞାନୀ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମତେର ଉତ୍ତର ଦଅିନ୍ତ

ନାହିଁ।
ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଏେତ ଗରମ ପବନେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ।
3 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଏପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାକୁ େନଇ

ଯୁକି୍ତ କରିବ,
େଯଉଁ କଥାଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
4 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଭୟ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଏେତ କଥାବାତ୍ତର୍ା କର େଯ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
5 କାରଣ ତୁମ୍ଭର କଥା ତୁମ୍ଭର ପାପକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ।ି
ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପାପକୁ ଲୁଗ୍ଭଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ, ଚତୁରତା

ପୂଣ୍ଣର୍ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟେର।

6 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ େଯ, ତୁେମ୍ଭ
ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଅଧମର୍ େବାଲ।ି

େଯଉଁ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭ ନଜି ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା କହୁଛ ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ େବାଲି
େଦଖାଉଛ।

ତୁମ୍ଭର ନଜି ଓଠ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଛ।ି
7 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକି୍ତ ଜନ୍ମ  େହାଇଛ?
ଏହ ିପବର୍ତସବୁ ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍େର ଧାରଣ େହାଇଥିଲ କି?
8 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗାପନ େଯାଜନା ବଷିୟେର କିଛ ିଜାଣ କି?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନଜିକୁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିଭାବୁଛ?
9 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କର ତାହାଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ଅଧିକ ଜାଣୁ।
ଆେମ୍ଭ େସ କଥା ବୁଝପିାରୁ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ।
10 େସହ ିପାଚଲିାବାଳିଆ ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାେର

ଏକମନ େହେବ,
ଏପରିକି ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ

ସହତି ଅଛନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିମୃଦୁ ବାକ୍ୟେର ବୁଝାଇ

କହଲୁି।
12 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ବୁଝବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହଁ?
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନାହଁ?
13 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଦ୍ୱଷପୂଣ୍ଣର୍ କଥାଗଡୁ଼ାକ କହି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛ।
14 “ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ସତେର ଶୁଦ୍ଧ େହାଇ ପାରିବ?
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଠାରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା େକହ ିଧାମିର୍କ େହାଇ ପାରିବ କି?
15 ପରେମଶ୍ୱର ଏମିତକିି ନଜିର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର ନୁେହଁ।
16 ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଆହୁରି ତା’ଠାରୁ ଖରାପ।
ମନୁଷ୍ୟ ଅତ ିଅପରିଷ୍କାର ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ।
େସ ଅଧମର୍କୁ ଜଳପରି ପାନ କେର।
17 “େମା’ କଥା ଶୁଣ ଆୟୁବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ େଦଉଛ।ି
ମୁଁ ଯାହା ଜାଣଛି ିତୁମ୍ଭକୁ କହବି।ି
18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିଜ୍ଞାନୀ େଲାକଙ୍କ କଥା କହବି ିଯାହା େସମାେନ

େମାେତ କହଥିିେଲ।
ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।
େସମାେନ େକୗଣସ ିକଥା େମା’ଠାେର ଗପୁ୍ତ ରଖି ନ ଥିେଲ।
19 େକବଳ େସମାେନ ହିଁ େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ କରୁଥିେଲ।
େସହ ିେଦଶେର ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର ଗତାଗତ ନ ଥିଲା।
େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିବଚିତି୍ର ମତ େଦଇ ନ ଥିେଲ।
20 େସହ ିଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ କହଥିିେଲ, “ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଆପଣାର

କୁକମର୍କୁ ସାରାଜୀବନ େଭାଗ କେର।
ଜେଣ ନଷୁି୍ଠର ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଣତି ବଷର୍େର େକ୍ଳଶ େଭାଗ

କେର।
21 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ତା’ର ଭୟ ସଞ୍ଚାର କେର।
ତା’ର ଶତ୍ରୁ  ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ , େଯେତେବେଳ େସ ନଜିକୁ ନରିାପଦ

ମଣୁଥାଏ।
22 ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ବହୁତ ହତାଶ, ତା’ର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବାର

େକୗଣସ ିଆଶା ନ ଥାଏ।
େଗାଟଏି ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଖଡ଼୍ଗ େକଉଁଠାେର େହେଲ

ଅେପକ୍ଷା କରିଥାଏ।
23 େସ ଏେଣେତେଣ ଘୁରିବୁେଲ।
କିନୁ୍ତ ତା’ର ଶରୀର େଶଷେର ଶାଗଣୁାର ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ।
େସ ଜାେଣ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟ ନକିଟ େହାଇ ଆସଲିାଣ।ି
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24 ଚନି୍ତ ା ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଏ।
ଏସବୁ ରାଜାପରି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କରାନି୍ତ।
25 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେର।
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ହସ୍ତ ଉଠାଏ ଏବଂ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କେର।
26 େସହ ିଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ।
େସ ଆପଣା କଠିନ ଢ଼ାଲ ଧରି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ

ଆେଗଇ ଆେସ।
27 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଧନୀ ଓ େମଦ ବହୁଳ େହାଇପାେର।
28 କିନୁ୍ତ ତା’ର ସହର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।

ତା’ର ଗହୃ ଧ୍ୱଂସ େହବ।
ତା’ର ଘର ଶୂନ୍ୟ େହବ।
29 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େବଶୀଦନି ଧନୀ େହାଇପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ େବଶୀଦନି ତଷିି୍ଠବ ନାହିଁ।
ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ ସମଗ୍ର େଦଶେର ବ୍ୟାପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
30 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ରକ୍ଷାପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
େସ ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ଯାହାର ପତ୍ର େରାଗିଣା େହାଇ ଶୁଖିଯାଏ
ଏବଂ ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନଏି।
31 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ନଜିକୁ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ େସ ଅସାର

ବଷିୟ ବଶି୍ୱାସ କେର।
କାରଣ େସ କିଛ ିପାଇବ ନାହିଁ।
32 ତା’ର ଜୀବନ େଶଷ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ବୁଢ଼ା େହାଇ ଦୁବର୍ଳ

େହାଇଯାଇଥିବ,
େସ େଗାଟଏି ଶୁଖିଲା ଡ଼ାଳ ସଦୃଶ, ପୁଣ ିଯାହାକି ଆଉ େକେବ ସବୁଜ

େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
33 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଜେଣ ଅପରିପକ୍ୱ େଲାକ ଯିଏ ଅଙୁ୍ଗରଲତା ସଦୃଶ ଫଳ

ପାଚଲିା ପୂବର୍ରୁ ଝଡ଼ ିଯାଏ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଜୀତବୃକ୍ଷଭଳି ନଜିର କଢ଼କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସବି।
34 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା କିଛ ିନୁହନି୍ତ।
େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ପଇସା ଥାଏ େସମାେନ ଲାଞ୍ଚ ନଅିନି୍ତ।
35 ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦି୍ଧ େଲାକମାେନ ସବୁେବେଳ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ବୁଦି୍ଧ ପାଞ୍ଚଥିା’ନି୍ତ ,

କିପରି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତ ିକରି ତାକୁ ବପିଦେର ପକାଇେବ।
େସମାେନ ସବୁେବେଳ େଯାଜନା କରୁଥା’ନି୍ତ କିପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକି

େହବ।”

ଆୟୁବ ଇଲିଫସ୍କୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା,
2 “ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ପୂବର୍ରୁ ଶୁଣ ିଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ତନି ିଜଣ େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ନ େଦଇ ଦୁଃଖ

େଦଉଛ।
3 ତୁମ୍ଭର ଶୂନ୍ୟ ବାକ୍ୟର କ’ଣ ଅନ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁକି୍ତ କରିବାକୁ କ’ଣ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଛ ିେମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି?
4 ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି କଥା ତୁମ୍ଭକୁ କହପିାେର,
ଯଦ ିତୁମ୍ଭର େମା’ ଭଳି ବପିଦ ପଡ଼ଥିା’ନ୍ତ ା।

ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବୁଦି୍ଧମାନର ବାକ୍ୟ କହ ିପାରନି୍ତ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମା’ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପାରନି୍ତ।
5 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମାର ବାକ୍ୟଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ସାହତି କରିଥା’ନି୍ତ ,
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇଥା’ନି୍ତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟକୁ କେମଇ େଦଇଥା’ନି୍ତ।
6 “ତଥାପି ମୁଁ ଯଦ ିକେହ, େମା’ ଦୁଃଖର ଉପଶମ େହଉ ନାହିଁ
ଏବଂ ଯଦ ିମୁଁ ଚୁପ୍ ରେହ ତାହା ମଧ୍ୟ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କେର ନାହିଁ।
7 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତେର େମାେତ ନଃିେଶଷ କରି

େଦଇଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।

8 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଶରୀରକୁ ଜରାଜୀଣ୍ଣର୍ କରିଛ।
େସଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ େମାେତ େଦାଷୀ େବାଲ ିଭାବୁଛନି୍ତ।
9 “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନି୍ତ।
େସ େମା’ ଉପେର େକାପ କରିବାରୁ େମାର ଶରୀର େଲାତକେର ଭଜିି

ଯାଇଛ।ି
ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ନି୍ତ।
େମାର ଶତ୍ରୁ  େମାେତ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁେର େଦଖନି୍ତ।
10 େଲାକମାେନ େମା’ ଗ୍ଭରିକଡ଼େର ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ
ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ ଉପହାସ କରନି୍ତ , ଏବଂ େମା’ ଗାଲେର ଗ୍ଭପୁଡ଼ା

ମାରନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ହାତେର ସମପିର୍ େଦଇଛନି୍ତ।
େସ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାେତ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇଛନି୍ତ।
12 େମାର େଗାଟଏି ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଥିଲା।
ତା’ପେର େସ େମାେତ ଚୂଣ୍ଣର୍ବଚୂିଣ୍ଣର୍ କେଲ।

େସ େମାର େବକକୁ ଧରି
େମାେତ େଛାଟ େଛାଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ େଦେଲ।

େସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ େମାେତ ବ୍ୟବହାର କେଲ।
13 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୀରବାହକମାେନ େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଅଛନି୍ତ।

େସ େମାର ବୃକକ୍କୁ ଶରଦ୍ୱ ାରା ବଦି୍ଧ କରନି୍ତ।
େସ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଦୟା େଦଖାନି୍ତ ନାହିଁ।
େସ େମାର ଅନ୍ତନାଳୀକୁ ଭୂମିେର ଫିଙି୍ଗଦଅିନି୍ତ।
14 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ବାରମ୍ୱାର ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
େସ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରର େସୖନକି ପରି େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
15 “େମାର ଦୁଃଖେର ମୁଁ େମାର ବସ୍ତ୍ର ଚଟରୁ ବସ୍ତ୍ର ତଆିରି କଲ।ି
ଜେଣ ପରାଜିତ େଲାକ ପରି ମୁଁ ଏହ ିଧୂଳି ଓ ପାଉଁଶ ଉପେର ବସୁଛ।ି
16 କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ େମାର ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ଗିଲାଣ।ି
େମାର ଆଖିର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର କଳା କଳା ଦାଗ ଦଶିିଲାଣ।ି
17 ମୁଁ ଜୀବନେର କାହାପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର ଆଚରଣ କରି ନାହିଁ, ତଥାପି

ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ େମାେତ ଘଟଲିା।
େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ନମିର୍ଳ ଓ ପବତି୍ର ଅେଟ।
18 “ପୃଥିବୀ, େମା’ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛ ିତାହା ଲୁଗ୍ଭଅ

ନାହିଁ।
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ େମାର ଭୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ନ େହଉ।
19 ଏେବ ବ ିବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର େକହ ିଜେଣ ଅଛ,ି
ଯିଏ େମା’ ପକ୍ଷେର କଥା କହେିବ।
େକହ ିଜେଣ େମା’ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ।
20 େମା’ ମିତ୍ରଗଣ େମା’ ପାଇଁ କୁହ,
କିପରି େମାର ଚକ୍ଷୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଢ଼ାଳି େଦଉଛ।ି
21 େସ େମା’ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ
େଯମିତକିି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ବନୁ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁକି୍ତ କେର।
22 “ଆଉ କିଛ ିବଷର୍ ପେର
ମୁଁ େସହ ିମୃତୁ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ିେଯଉଁଠାରୁ େକହ ିେକେବ େଫେର ନାହିଁ।

େମାର ଆତ୍ମା ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛ।ି
ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି

େମାର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଛ।ି
େମା’ ପାଇଁ କବର ଅେପକ୍ଷା କରିଛ।ି
2 େଲାକମାେନ େମା’ ଗ୍ଭରିପାଖେର ଛଡି଼ା େହାଇ ହସୁଛନି୍ତ।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖୁଛ ିେସମାେନ େଯେତେବେଳ େମାେତ ପରିହାସ

ଏବଂ ଅପମାନ କରୁଛନି୍ତ।
3 “େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖାଇ ଦଅି େଯ ତୁେମ୍ଭ

ପ୍ରକୃତେର େମାେତ ସମଥର୍ନ କର।
ଅନ୍ୟ େକହ ିେମାେତ ସମଥର୍ନ େଦେବ ନାହିଁ।
4 ତୁେମ୍ଭ େମାର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝବିାକୁ ବାରଣ କରିଛ।
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େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଠିକ୍ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଚନି୍ତ ା କରିବାକୁ
େଦବ ନାହିଁ।

5 ଯଦ ିେକହ ିେଗାଟଏି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ବରୁିଦ୍ଧେର କେହ,
‘ତା’ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟଯିାଉ।’
କିନୁ୍ତ େମାର ବନୁ୍ଧଗଣ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ।
6 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ନାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ବାକ୍ୟ

କରିଛନି୍ତ।
େଲାେକ େମା’ ମୁହଁେର େଛପ ପକାଉଛନି୍ତ।
7 କାରଣ େମାର ଦୁଃଖ େଯାଗୁଁ େମାର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାୟ େହାଇଗଲାଣ।ି
େମାର ଶରୀର ଛାଇପରି କ୍ଷୀଣ େହାଇଗଲାଣ।ି
8 ଭାଇ େଲାକମାେନ ଏ ବଷିୟେର ସ୍ତମି୍ଭତ େହାଇଛନି୍ତ।
ନରିୀହ େଲାକମାେନ େସହମିାନଙ୍କ ଉପେର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଖାତରିି କରନି୍ତ ନାହିଁ।
9 କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେର ସତ୍ୟ ପଥେର

ରହେିବ।
ନରିୀହ େଲାକମାେନ ଆହୁରି ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ।
10 “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େଫରି ଆସ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକହ ିଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ମୁଁ ପାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।
11 େମାର ଜୀବନ ସରିସରି ଆସୁଛ।ି
େମାର ସମସ୍ତ େଯାଜନା ପଣ୍ଡ େହାଇଗଲା।
େମାର ସବୁ ଆଶା ଧୂଳିସାତ େହଲା।
12 େମାର ମିତ୍ରଗଣ ସବୁ ସେନ୍ଦହେର ଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ରାତକୁି ଦନି େବାଲ ିଭାବନି୍ତ।
େସମାେନ କହନି୍ତ , ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆେଲାକିତ େହବ, େଯେତେବେଳ ଏହା

ଅନ୍ଧକାର େହଉଛ।ି
13 “ମୁଁ ହୁଏତ କବରକୁ େମାର ନୂଆ ଘର େବାଲ ିଆଶା କରିବ।ି
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ,ି େମାର ବଛିଣା ଅନ୍ଧକାରେର ବଛିାଇବ।ି
14 ମୁଁ େସହ ିକବର ସ୍ଥାନକୁ ‘େମାର ପିତା େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧନ କରିବ।ି’
େସହ ିଜିଆେପାକ ‘େମା’ ମା’ ଓ ‘େମା’ ଭଉଣୀ’ ଭାବବି।ି
15 ଯଦ ିତାହା ହିଁ େମାର େଗାଟଏି ଆଶା, େତେବ େମାର େକୗଣସି

ଆଶା ନାହିଁ।
ଯଦ ିତାହା େମାର ଆଶା, େତେବ େଲାକ େମା’ଠାେର େକୗଣସ ିଭରସା

ପାଇେବ ନାହିଁ।
16 େମାର ଆଶା କ’ଣ େମା’ ସହତି ମରିଯିବ?
ଏହା ମଧ୍ୟ କ’ଣ ମୃତୁ୍ୟ ତଳକୁ ଯିବ? ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ମାଟ ିତଳକୁ

ଏକତି୍ରତ ଯିବୁ?”

ବଲି୍ଦଦ୍ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ଏହା ପେର ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େକେତେବେଳ କଥା କହବିା ବନ୍ଦ

କରିବ?
ତୁେମ୍ଭ ଚୁପ୍ ହୁଅ ଏବଂ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ିକହବିାକୁ ଦଅି।
3 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଭାବୁଛ େଯ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ଗାଈ ପଶୁଭଳି େବାକା?
4 ଆୟୁବ, ତୁମ୍ଭର ରାଗ େକବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ।
େକବଳ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ େଲାେକ ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ତୁମ୍ଭକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ପବର୍ତକୁ

ଘୁଞ୍ଚାଇ େଦେବ?
5 “ହଁ, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଆେଲାକ ଲଭିଯିିବ।
ତାଙ୍କର ଅଗି୍ନ ଜଳିବା ବନ୍ଦ େହବ।
6 ତାଙ୍କ ଘରର ଆେଲାକ ଅନ୍ଧକାରେର ପରିଣତ େହବ।
ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଥିବା ବତୀ ଲଭିଯିିବ।
7 ତାଙ୍କର ଶକ୍ତ ପାଦ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯିବ

ଏବଂ ତା’ର ନଜିର ଚକ୍ର ାନ୍ତ ତାକୁ ତଳକୁ ଆଣବି।
8 ତାଙ୍କ ନଜିର ପାଦ ତାଙୁ୍କ ଯନ୍ତା ଭତିରକୁ ଟାଣ ିେନବ।
େସ େସହ ିଯନ୍ତା ଭତିରକୁ ଯାଇ ତା’ ଭତିେର ବନ୍ଦୀ େହବ।
9 େଗାଟଏି ଯନ୍ତା ତା’ର ପାଦକୁ ଧରିେନବ।
ଯନ୍ତା ଭତିେର େସ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ରହଯିିବ।
10 ଭୂମିେର ଲୁକାୟିତ େଗାଟଏି ଦଉଡ଼ ିତାକୁ ଫାଶେର ପକାଇବ।
େସ ପଡ଼ବିାକୁ ଥିବା ଯନ୍ତା ତାଙ୍କ ବାଟେର ତାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିଛ।ି
11 ଭୟଙ୍କରତା ତାଙ୍କ ଗ୍ଭରିପାଖେର ଅେପକ୍ଷା କରିଛ,ି
ଭୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଟି ିପଦେକ୍ଷପକୁ େଗାେଡ଼ଇବ।
12 ଖରାପ ବଷିୟ ତା’ ପାଇଁ େଭାକିଲା ଅଛ।ି
ଧ୍ୱଂସ ବଧି୍ୱସ୍ତ ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନି୍ତ , େସ େଯେତେବେଳ ପଡ଼ବି।
13 ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ତା’ର ଚମଡ଼ାକୁ ଖାଇଯିବ,
ତାହାପେର ବାହୁ ଓ େଗାଡ଼କୁ ପେଚଇ େଦବ।
14 ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ େଶଷେର ତା’ର ନରିାପଦ ମଣୁଥିବା ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବ।
ତାକୁ ଧରି ନଆିଯାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସ୍ଥାପନା

କରାଯିବ।
15 ତା’ର ବାସଗହୃ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ।
ତା’ର ଘର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଜଳନ୍ତା ଗନ୍ଧକ ବଞି୍ଚାଯିବ।
16 ତା’ର ମୂଳ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ
ଓ ତା’ର ଉପରର ଡ଼ାଳ ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ମରିଯିବ।
17 ଏ ପୃଥିବୀର ମଣଷି ତାକୁ ମେନ ରଖିେବ ନାହିଁ।
ତାକୁ ଆଉ େକହ ିମେନ ରଖିେବ ନାହିଁ।
18 େଲାକମାେନ ତାକୁ ଆଲୁଅରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ େଠଲ ିେଦେବ।
େସମାେନ ତାକୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ତଡ଼ ିେଦେବ।
19 ତା’ର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଓ ନାତ ିନାତୁଣୀ େହବ ନାହିଁ।
ତା’ ପରିବାରର େକହ ିଗହୃେର ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ରହେିବ ନାହିଁ।
20 ପଶି୍ଚମ େଦଶର େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ଶୁଣେିବ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର

ଅବସ୍ଥା ଏପରି େହାଇଛ ିେସମାେନ ସ୍ତମି୍ଭତ େହେବ।
ପୂବର୍ େଦଶର େଲାକମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣ ିଭୟେର କମି୍ପ ଉଠିେବ।
21 ମନ୍ଦ େଲାକର ଘର ପ୍ରତ ିଏହା ନଶିି୍ଚତ ରୂପେର ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି
ଏହା ହିଁ ଘଟବି େସ େଲାକକୁ, ଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ।”

ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା,
2 “ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ େମାେତ ଆଘାତ କରିବ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଭାଙି୍ଗବ?

3 ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା େମାେତ ଦଶଥର ଅପମାନତି କଲଣ।ି
ତୁମ୍ଭକୁ ଟେିକ ଲଜ୍ଜ ା ଲାଗନୁ ିେଯେତେବେଳ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ।
4 ଯଦ ିବ ିସତେର ପାପ କରିଛ,ି ଏହା େମାର ସମସ୍ୟା।
ଏହା େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରୁ ନାହିଁ।
5 ତୁେମ୍ଭ େକବଳ େମା’ଠାରୁ ଭଲ େହବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।
େତଣୁ େମାର ଅପମାନତି ଅବସ୍ଥାକୁ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଯୁକି୍ତ ରୂେପ

ବ୍ୟବହାର କରୁଛ।
6 କିନୁ୍ତ େସ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପ୍ରତ ିଭୁଲ୍ କରିଛନି୍ତ?
େସ େମାେତ ଧରିବାକୁ ନଜିର ଫାନ୍ଦ ବସାଇେଲ।
7 ମୁଁ ଚତି୍କାର କଲ,ି କିନୁ୍ତ େକହ ିେମାର ରବ ଶୁଣ ିସହାୟତା ପାଇଁ

ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଚତି୍କାର କଲ,ି େମାେତ ରକ୍ଷା କର! କିନୁ୍ତ େସଠାେର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ।
8 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପଥେରାଧ କରିଛନି୍ତ।
ମୁଁ ତାହାକୁ ଅତକି୍ରମ କରିବ ିନାହିଁ।
େସ େମାର ବାଟକୁ ଅନ୍ଧକାରେର ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛନି୍ତ।
9 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ସମ୍ମାନକୁ କାଢ଼ ିେନଇଛନି୍ତ।
େସ େମାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ ିେନଇଛନି୍ତ।
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10 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସବୁ ଦଗିରୁ ଆଘାତ କରୁଛନି୍ତ ,
ମୁଁ େଶଷ ନ େହଲା ଯାଏ।
ଉତ୍ପାଡ଼ତି ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ, େସ େମାର ଆଗକୁ କାଢ଼ ିେନଇଛନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଗ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବାେର ଲାଗିଛ।ି
େସ େମାେତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ଭାବୁଛନି୍ତ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳମାନଙୁ୍କ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ

କରିବାକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ।
ଏବଂ େସମାେନ େମାର ଛାଉଣରି ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଛାଉଣ ିକରିଛନି୍ତ।
13 “େସ େମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ େନଇଯାଇଛନି୍ତ।
େମାର ନଜିର ସାଙ୍ଗମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଅଚହି୍ନା େହାଇଛନି୍ତ।
14 େମାର ଜ୍ଞାତମିାେନ େମାେତ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ।
େମାର ବନୁ୍ଧମାେନ େମାେତ ଭୁଲଗିେଲ।
15 େମା’ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗନୁ୍ତକ ଏପରିକି ଦାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ
େମାେତ ଏପରି ଦୃଷି୍ଟେର େଦଖୁଛନି୍ତ େଯପରିକି ମୁଁ ଜେଣ ଅପରିଚତି

ବେିଦଶୀ।
16 ମୁଁ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ େସମାେନ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ବ ିେମାର ଗ୍ଭକରମାେନ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ

ନାହିଁ।
17 େମାର ପତ୍ନୀ େମାର ନଶି୍ୱାସର ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କେର।
ଓ ନଜି ଭାଇମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
18 େଛାଟ ପିଲାମାେନ େମାେତ େଦଖି ଥଟ୍ଟା କରନି୍ତ ଓ େମାେତ ଖରାପ

କଥା କହ ିଗାଳି ଦଅିନି୍ତ ,
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ।
19 େମାର ନକିଟତମ ବନୁ୍ଧମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
ମୁଁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭଲପାଏ, େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଯାଉଛନି୍ତ।
20 “େତଣୁ ମୁଁ ଅତ ିକ୍ଷୀଣ େହାଇଗଲଣି।ି
େମାର ଚମର୍ ଓହଳି ପଡ଼ଲିାଣ।ି

େମାର ଚମଡ଼ା େମାର ହାତ ଉପେର ଝୁଲୁଛ।ି
େମାର ଅଳ୍ପ ଜୀବନ ବାକିଅଛ।ି
21 “େମାେତ ଦୟା କର।
େମାର ବନୁ୍ଧଗଣ େମାେତ ଦୟାକର।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛନି୍ତ।
22 କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରୁଛ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି?
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଘାତ େଦଇ େଦଇ କ’ଣ କ୍ଳ ାନି୍ତ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହଁ?
23 “ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େକହ ିଜେଣ ମେନରଖୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛ ିଓ ଯାହା

େଗାଟଏି ବହେିର େଲଖିଛ।ି
ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େମାର କଥାସବୁ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇରହୁ।
24 େମାର ଲୁହା େଲଖନୀ ଓ ସୀସା ଦ୍ୱ ାରା େମାର ବାକ୍ୟସବୁ େଖାଦତି

େହବା ଉଚତି୍।
େସଗଡୁ଼କି ଚରିଦନି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର େଖାଦତି େହବା ଉଚତି୍।
25 ମୁଁ ଜାେଣ େମାର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା ଜୀବତି
ଏବଂ େଶଷେର େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀେର ଠିଆ

େହେବ।
26 େମାର ଚମଡ଼ା ଧ୍ୱଂସ େହଲା ପରି,
ବନିା ମାଂସେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖିବ।ି
27 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନଜି ଆଖିେର େଦଖିବ।ି
ମୁଁ େମାର ନଜି ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖିବ।ି

ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର େମାର ନଜି ଆଖି ତାଙୁ୍କ େଦଖିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଖି
ନୁେହଁ।

େମାର ଅତରିିକ୍ତ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱ ାରା, ମୁଁ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଛି।ି
28 “ତୁେମ୍ଭ ହୁଏତ କହପିାର, ‘ଆେମ୍ଭ କିପରି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା।

ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଚନି୍ତ ା କରୁଛ, ସମସ୍ୟାର ମୂଳ େମା’ଠାେର ଅଛ।ି’
29 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ଭୟଭୀତ େହବ।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େଦାଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର େକବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ତାଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର
କରିେବ।

େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସେିଲ େସ ହିଁ
ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।”

େସାଫର ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “େମାର ଉଦ୍େବଗ ଚନି୍ତ ା େମାେତ ବାଧ୍ୟ କରିଛ ିତୁମକୁ

ଉତ୍ତର େଦବା ପାଇଁ,
କାରଣ ମୁଁ ଅତରିିକ୍ତ ବଚିଳିତ।
3 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରେର ଆମ୍ଭକୁ ଅପମାନତି କରିଛ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, େତଣୁ ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ଉତ୍ତର େଦବାକୁ େହବ ମୁଁ ଜାେଣ।
4 “ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଆନନ୍ଦ େବଶୀ ସମୟ ତଷିି୍ଠପାେର ନାହିଁ।
ଏହା ସତ୍ୟ ବହୁ ସମୟରୁ େଯେତେବଳଠାରୁ ଆଦମ ଏ ପୃଥିବୀେର

ରଖାଯାଇଥିଲା।
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା ବାସ କେର, େସ େଲାକର ଆନନ୍ଦ

କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅେଟ।
6 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଗବର୍ ହୁଏତ ଆକାଶ ସ୍ପଶର୍ କରିପାେର।
ତା’ର ମସ୍ତକ େମଘକୁ ଛୁଇଁ ପାେର।
7 କିନୁ୍ତ େସ ନଜିର ଶରୀର ଭଳି ଦେିନ ନଶିି୍ଚହ୍ନ େହାଇଯିବ।
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତାକୁ ଜାଣଥିିେଲ େସମାେନ କହେିବ, ‘େସ କାହିଁ?’
8 େସ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମିଳାଇଯିବ।
ଆଉ ତାକୁ େକହ ିପାଇେବ ନାହିଁ।
େସ େଗାଟଏି ରାତି୍ରର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଭୁଲ ିେହାଇଯିବ।
9 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତାକୁ େଦଖିଥିେଲ ଆଉ ତାକୁ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତା’ର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତା’ ଆଡ଼କୁ ପୁଣ ିଅନାଇେବ ନାହିଁ।
10 ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତର ପିଲାମାେନ େସ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଗରିବ େଲାକର

ସମ୍ପତି୍ତକୁ ପୁଣ ିେଫରାଇ େଦେବ।
ତା’ର ନଜି ହାତ ମଧ୍ୟ ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତକୁ େଫରାଇ େଦବ।
11 େଯେତେବେଳ େସ ଯୁବକ ଥିଲା, ତା’ର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ଥିଲା।
କିନୁ୍ତ ତା’ର ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଭଳି େସ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ମାଟେିର

ମିଶିଯିବ।
12 “ଦୁଷ୍ଟତା ତା’ ପାଟକୁି ମିଠା ଲାେଗ,
େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ତା’ ଜିଭତେଳ ରେଖ।
13 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ ଭଲପାଏ।
େସ ଏହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଘୃଣା କେର।
ଏକ ମିଠା ମିଶି୍ର ଭଳି ତା’ର ମୁଖେର ଏହା ଥାଏ।
14 େସ ମିଠା ତା’ର ପାକସ୍ଥଳୀେର ବଷିେର ପରିଣତ ହୁଏ
ଏବଂ ତାହା ତକି୍ତ ବଷି ତା’ ଭତିେର େହାଇଯାଏ, େଯପରି ସାପର ବଷି।
15 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େଯଉଁ ଧନ ଗିଳିଥାଏ, ତାହା ଉଦ୍ଗାର କରିବ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ତାକୁ ବାନି୍ତ କରାଇ େଦେବ।
16 ସାପର ଗରଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ପାନୀୟେର ପରିଣତ େହବ।
େସହ ିସାପର ବଷିଦାନ୍ତ େଶଷେର ତାକୁ ଦଂଶନ କରି ମାରିବ।
17 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଜଳେସ୍ରାତ ଓ ନଦୀ ପରି ବହ ିଯାଉଥିବା
ମହୁ ଓ ଦୁଧସରକୁ ଉପେଭାଗ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
18 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ତା’ର ଲାଭ େଫରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ େହବ।
େସ ଯାହା ପାଇଁ ଏେତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ତାକୁ େସ େଭାଗ କରି

ପାରିବ ନାହିଁ।
19 କାରଣ େସ ଗରିବକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛ ିଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଛ।ି
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େସ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତକୁ େନଇଯାଇଛ।ି
େସ ନେିଜ ନମିର୍ାଣ କରି ନ ଥିବା ଗହୃକୁ ମାଡ଼ବିସଲିା।
20 “ଦୁଷ୍ଟେଲାକ େକେବ ବ ିଅନ୍ତରେର ବଶି୍ରାମ େନଇପାେର ନାହିଁ।
ତା’ର ପି୍ରୟ ଧନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
21 େସ ଖାଇବା ପେର ବଳକା ରେହ ନାହିଁ।
େସଥିପାଇଁ ତା’ର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ।
22 େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ପ୍ରଚୁର ଥାଏ, ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ତା’ ଉପରକୁ

ଆସବି,
ତା’ର କଷ୍ଟ ତା’ ଉପରକୁ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି ଆସବି।
23 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ େଯେତେବେଳ େସ ଗ୍ଭହୁଁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିବ।
ପରେମଶ୍ୱର ତା’ ଉପେର ରାଗେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ।
ପରେମଶ୍ୱର ତା’ ଉପେର ଶାସି୍ତ ବୃଷି୍ଟ କରିେବ।
24 େସ ହୁଏତ ଲୁହା ଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାେର,
କିନୁ୍ତ ତମ୍ୱାର ଧନୁ ତାକୁ ବନିି୍ଧ ପେକଇବ।
25 େସହ ିତମ୍ୱାତୀର ତା’ର ପୁରା ଶରୀର େଦଇ ଗତ ିକରିବ।
ତା’ର ପିଠି ପଟ େଦଇ ବାହାରି ପଡ଼ବି।

ଏହାର ମୁନଆି ଅଗ୍ରଭାଗ ତା’ର କଲଜିାକୁ ଚରିିେଦବ,
ଏବଂ ତା’ ଉପେର ଆତଙ୍କ ଆସବି।
26 ତା’ର ଭଣ୍ଡାର ଘର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।
ଅଗି୍ନ େସ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।

ଏହା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଗି୍ନ ନ ଥିବ।
ଏହା େଦୖବାଗି୍ନ ତା’ ଘରର ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍କୁ ଜାଳି େଦବ।
27 ସ୍ୱଗର୍ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ।
ପୃଥିବୀ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀ େଦବ।
28 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକାପର ବନ୍ୟା
ତା’ ଘରର ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍କୁ େବାହ ିେନଇଯିବ।
29 େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିେବ,
ତାହା ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ ତାଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ।”

ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା,
2 “ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିମନେଦଇ ଶୁଣ।
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େମା’ ପ୍ରତ ିସାନ୍ତ୍ୱ ନା େହଉ।

3 ମୁଁ କହଲିା େବେଳ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ଶୁଣ।
ମୁଁ କହସିାରିଲା ପେର ତୁେମ୍ଭ େମା’ କଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିପାର।
4 “ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରୁ ନାହିଁ।
ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛ ିକାହିଁକି ମୁଁ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରିପାରୁ

ନାହିଁ।
5 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖ ଓ ସ୍ତମି୍ଭତ ହୁଅ।
ତୁମ୍ଭ ମୁହଁେର ତୁେମ୍ଭ ହାତ େଦଇ େମାେତ ଚକିତ େହାଇ ଗ୍ଭହଁ।
6 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଚନି୍ତ ା କେର େମା’ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ସବୁ ଘଟଗିଲା।
ଭୟେର େମାର ସବର୍ାଙ୍ଗ ଥରଥର କମି୍ପ ଉେଠ।
7 କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େବଶୀଦନି ବଞ୍ଚନି୍ତ?
କାହିଁକି େସମାେନ ବଢ଼ନି୍ତ ଏବଂ ସଫଳତା ଅଜ୍ଜ ର୍ନି୍ତ?
8 ଦୁଷ୍ଟ େଦଖନି୍ତ ତାଙ୍କର ପିଲାମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ବଢ଼ନି୍ତ ,
େସମାେନ ବଞ୍ଚନି୍ତ ତାଙ୍କ ନାତ-ିନାତୁଣୀ େଦଖିବା ପାଇଁ।
9 େସମାନଙ୍କ ଘର ସବୁ ନରିାପଦ ଥାଏ।
େସମାେନ କାହାରିକି ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବାକୁ ବାଡ଼ଟିଏି ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
10 େସମାନଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ସଙ୍ଗମ କରି ନଷି୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ଗାଈସବୁ ବାଛୁରି ପ୍ରସବ କେର।
ବାଛୁରି ସବୁ ଜନ୍ମ  େହଲା େବେଳ ମରନି୍ତ ନାହିଁ।

11 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ େମଣ୍ଢା ପରି ବାହାରକୁ
େଖାଜିବକୁ ପଠାନି୍ତ।

େସହ ିପିଲାମାେନ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ନୃତ୍ୟ କରନି୍ତ।
12 େସମାେନ ତବଲା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେର ମାତନି୍ତ।
13 ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ସାରାଜୀବନ େସୗଭାଗ୍ୟେର ଦନି କାଟନି୍ତ।
ତା’ପେର େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟ ମୁଖେର ପଡ଼ନି୍ତ।
େକୗଣସ ିଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ ନ କରି େସମାେନ କବରକୁ ଯାଆନି୍ତ।
14 କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଆମ୍ଭକୁ ଏକା

ଛାଡ଼ଦିଅି।
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ଆେମ୍ଭ ତାହା ଖାତରିି କରୁ ନାହୁଁ।’
15 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କହନି୍ତ , ‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର କିଏ େଯ,
ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର େସବା କରିବୁ!
ତାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଆେମ୍ଭ କି ଲାଭ ପାଇବା?’
16 “ଏହା ସତ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର େସୗଭାଗ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ହାତେର

ନାହିଁ।
ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।
17 ପରେମଶ୍ୱର େକେତ ଦୁଷ୍ଟେଲାକଙ୍କ ଜୀବନଦୀପ ଲଭିାଇ ଦଅିନି୍ତ?
ଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ େକେତଥର ବପିଦେର ପଡ଼ନି୍ତ?
େକେତ ଥର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଶିକାର େହାଇ ଦଣ୍ଡ

ପାଆନି୍ତ?
18 ପବନ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଲାପରି ପରେମଶ୍ୱର େକେତ ଥର

େସମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ?
ବତାଶେର େକେତ ଥର େସମାେନ ତୁଷପରି ଉଡ଼ ିଯାଆନି୍ତ?
19 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ‘ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ପିତାର ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ

ତା’ର ପୁତ୍ରକୁ ଶାସି୍ତ ଦଅିନି୍ତ।’
ନା, େସ ନେିଜ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ ହିଁ ଶାସି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ।
ତା’େହେଲ ଯାଇ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଜାଣବି େଯ, େସ ତା’ର ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ

ଦୁଃଖ େଭାଗ କରୁଛ।ି
20 େସହ ିପାପୀ ନେିଜ ନଜିର ବନିାଶ େଦଖୁ।
େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଶିକାର େହଉ।
21 େଯେତେବେଳ ତାକୁ ଦଆି ଯାଇଥିବା ସମୟ େଶଷ ହୁଏ ଓ

େସେତେବେଳ େସ ମରିଯାଏ।
େସ ତା’ର ପଛେର ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିବା ପରିବାର ବଷିୟେର କାହିଁକି

ଭାବବି?
22 “େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ କି?
ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅତ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ

କଥା ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
23 େକହ ିହୁଏତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ ସହତି େସୗଭାଗ୍ୟ ଲାଭକରି

ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେର।
େସ ଏକ ନରିାପଦେର ଓ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କେର।
24 ତା’ର ଶରୀର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ତା’ର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ େହାଇଥାଏ।
25 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ କଟୁ ଆତ୍ମା ସହତି କଠିନ ଜୀବନ ପେର

ମେର,
େସ େକେତେବେଳ ମଙ୍ଗଳର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାେର ନାହିଁ।
26 େଶଷେର େସହ ିଦୁଇ ଜଣ କବରେର ବଶି୍ରାମ ନଅିନି୍ତ।
କୀଟ େସହ ିଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଖାଇଯାଏ।
27 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଚନି୍ତ ା କରୁଛ,
ଏବଂ ଏ କଥା ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଘାତ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।
28 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହପିାର, ‘ଜେଣ ଭଲ େଲାକର ଗହୃକୁ େମାେତ

େଦଖାଅ।
େମାେତ ମନ୍ଦ େଲାକ େଯଉଁଠାେର ବାସ କରନି୍ତ େଦଖାଅ।’
29 “ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ ପଥିକମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହାଇଛ।
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ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ।
30 ବପିଦ ଆସେିଲ ବ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ରକ୍ଷାପାଇ ଯାଆନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ରାଗ କେଲ ବ ିେସମାେନ ବତ୍ତିର୍ ଯାଆନି୍ତ।
31 େକହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ ତା’ର ମୁହଁ ଉପେର ସମାେଲାଚନା କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
େସ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କେଲ ବ,ି େକହ ିତା’ର ଅନ୍ୟାୟ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ

ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
32 ତଥାପି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ କବରକୁ ବୁହାଯିବ
ଓ ତାକୁ ପ୍ରହରୀ ଜଗିେବ।
33 ଉପତ୍ୟକାର ମାଟ ିମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ େହବ।
ହଜାର ହଜାର େଲାକ ତା’ର ଶବ େଶାଭାଯାତ୍ରାେର ଅଂଶଗ୍ରହଣ

କରିେବ।
34 “େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ବୃଥା କଥାେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇ ପାରିବ

ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଗଡୁ଼କି ଭୁଲ୍ ଅେଟ।”

ଇଲୀଫସ୍ ଉତ୍ତର େଦଲା

େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ଆମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନି୍ତ?
ନା, ଏପରିକି ଜେଣ ଅତ ିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି

ଦରକାରୀ ନୁେହଁ।
3 ତୁେମ୍ଭ େଯ ଜେଣ ଧାମିର୍କ ଅଟ ଏହା କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଖର

କାରଣ ଅେଟ?
ତା’ଦ୍ୱ ାରା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କିଛ ିଲାଭ ପାଆନି୍ତ ଯଦି

ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର?
4 ଏହା କ’ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟ କାରଣରୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଅଭେିଯାଗ କେଲ କି?
ଏହା କ’ଣ େସ କାରଣ େଯ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଉପାସନା କର?
5 ନା, ଏହାର କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େକେବ ନବୃିତ୍ତ ରହ ିନାହଁ।
6 େହାଇପାେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇକୁ କିଛ ିଟଙ୍କା କରଜ େଦଇଥିଲ

ଏବଂ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ ତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିବନ୍ଧକ େଦବାକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ
ଯାହା ଫଳେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଫରସ୍ତ କରିବ।

େହାଇପାେର ତୁମ୍ଭ ଗରିବ େଲାକଟରି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ େନଇଛ ବନ୍ଧକ
ସ୍ୱରୂପ କରଜ େଦଇ।

େହାଇପାେର ତୁେମ୍ଭ ଏହା ବନିାକାରଣେର କରିଅଛ।
7 େହାଇପାେର ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ
ତୃଷାତ୍ତର୍ ଓ େଭାକିଲା େଲାକକୁ େଦଇ ନାହଁ।
8 ଆୟୁବ, ତୁମ୍ଭର ବହୁତ ଗ୍ଭଷ ଜମି ଥିଲା
ଏବଂ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମ୍ୱାଧନ କରୁଥିେଲ।
9 ଏହାବ ିେହାଇପାେର ତୁେମ୍ଭ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ କିଛ ିନ େଦଇ ପଠାଇ

େଦଇଛ।
ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଅନାଥମାନଙୁ୍କ ଠକିଛ।
10 େବାଧହୁଏ େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରି କଡ଼େର ଫାନ୍ଦ ବସାଯାଇଛି
ଓ ହଠାତ୍ ବପିଦ ପଡ଼ବିାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼ଛି।
11 ଏହ ିକାରଣ ପାଇଁ ଏେତ ଅନ୍ଧକାର ଘଟଛି ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିେଦଖି

ପାରୁ ନାହଁ,
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାଜଳେର ଢ଼ାଙି୍କ େହାଇଛ।
12 “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନବିାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍ର ସବୁଠୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ନୁହଁ କି?
େଦଖ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ େକେତ ଉଚ୍ଚେର ଅଛନି୍ତ।
13 ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ହୁଏତ କହପିାର, ‘ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ଜାଣନି୍ତ?
ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ େସହ ିଘନ ଅନ୍ଧକାର ବାଦଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖି

ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ?

14 ଘନ ବାଦଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରେଖ, େତଣୁ େସ
ଆମ୍ଭକୁ େଦଖି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।

େସ ଆକାଶ ସୀମାର ଉପେର ଗ୍ଭଲ ିପାରନି୍ତ।’
15 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପୁରୁଣା ବାଟେର ଗ୍ଭଲୁଛ,
େଯଉଁ ପଥେର ଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ପୂବର୍ କାଳେର ଯାଉଥିେଲ।
16 େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାେନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ସାରିଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ସମୟ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ।
େସମାେନ ବନ୍ୟାେର ଭାସ ିଯାଇଛନି୍ତ।
17 େସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ‘ଆମ୍ଭକୁ ଏକା

ଛାଡ଼ଦିଅି!
ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ିକରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।’
18 ଯଦ୍ୟପି ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍

କରିଥିେଲ।
ମୁଁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ଉପେଦଶ ମାନବି ିନାହିଁ।
19 ଧାମିର୍କ େଲାେକ େସମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
ଏେବ େସହ ିଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଆନନି୍ଦତ େହେବ।
ନରିୀହ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ବଷିୟେର ହାସ୍ୟ କରିେବ।
20 ‘ସତେର ଆମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛନି୍ତ।
ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଜାଳି େଦଇଛ।ି’
21 “ବତ୍ତର୍ମାନ ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ନଜିକୁ ସମପିର୍

ଦଅି, ତାଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର ବାସ କର।
ଏହା କେଲ ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଭଲ ବସ୍ତୁ ପାଇବ।
22 ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର।
େସ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ ତା’ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି।
23 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ।
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିେବ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କର।
24 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ ଧୂଳି ମାଟ ିଛଡ଼ା କିଛ ିନୁେହଁ େବାଲ ିଭାବ।
ତୁମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନାକୁ ନଦୀର ପଥର ଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ ବଗି୍ଭର କର।
25 ତୁମ୍ଭର ସୁବଣ୍ଣର୍ େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
େସ ତୁମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟବାନ ରୂପା ସଦୃଶ ଅଟନି୍ତ।
26 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପେଭାଗ କର।
େସମାେନ ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନାଇେବ।
27 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭର ଡ଼ାକ

ଶୁଣେିବ।
ଯାହାସବୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ତାଙ୍କଠାେର କରିଛ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ

େହବ।
28 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କିଛ ିକରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଛ, ନଶି୍ଚୟ ତାହା ସଫଳ

େହବ।
ତା’େହେଲ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େହବ।
29 ପରେମଶ୍ୱର ଗବର୍ୀ େଲାକକୁ ଲଜି୍ଜତ କରାନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ନମ୍ର େଲାକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
30 ଯିଏ ନରିୀହ ନୁେହଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ େସ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
ଏହପିରି ଜେଣ େଲାକ ଉଦ୍ଧାର େହବ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅେଟ।”

ଆୟୁବର ଉତ୍ତର

ତା’ପେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର େଦଲା,
2 “ମୁଁ ଆଜି ବ ିଅଭେିଯାଗ କରୁଛି
କାରଣ ମୁଁ ଆଜିବ ିକଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି

3 ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର ମୁଁ ଜାଣଥିା’ନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େକଉଁଠି ମିଳିେବ
ଏବଂ ମୁଁ ଜାେଣ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ କିପରି ଯାଇ େହବ।
4 ମୁଁ େମାର କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେର ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି

ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 21:30 413 ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 23:4



24

ମୁଁ େଯ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେର ଯୁକି୍ତ ବଳେର ଉପସ୍ଥାପନା
କରିବ।ି

5 ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଯୁକି୍ତର କିପରି ଉତ୍ତର
େଦେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ବୁଝବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
6 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରେୟାଗ କରିେବ?
ନା, େସ େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ।
7 ମୁଁ ଜେଣ ସେଚ୍ଚାଟ େଲାକ।
ପରେମଶ୍ୱର ନଶିି୍ଚତ େମା’ କାହାଣୀ କହବିାକୁ େମାେତ େଦେବ।
ତା’ପେର େମାର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା େମାେତ ମୁକି୍ତ କରିେଦବ।
8 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯଦ ିପୂବର୍କୁ ଯାଏ ପରେମଶ୍ୱର େସଠାେର ନାହାନି୍ତ।
ମୁଁ ପଶି୍ଚମକୁ ଯାଏ େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ପାେର ନାହିଁ।
9 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଉତ୍ତରେର କାମ କରୁଛନି୍ତ , ମୁଁ ଯଦି

େସଠାେର ତାଙୁ୍କ େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଯଦ ିଦକି୍ଷଣକୁ ଯାଆନି୍ତ ମୁଁ ତଥାପି ତାଙୁ୍କ େଦେଖ ନାହିଁ।
10 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଜାଣନି୍ତ।
େସ େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନି୍ତ , େଶଷେର େସ େଦଖିେବ ମୁଁ ସୁନାପରି

ଖାଣି୍ଟ।
11 ମୁଁ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥେର ଗ୍ଭଲଛି।ି
ମୁଁ େକେବ ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ।
12 ମୁଁ ସବୁେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ମାନଛି।ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନସିୃତ ବାଣୀକୁ େମାର ପି୍ରୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ

ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛ।ି
13 “କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େକେବେହେଲ ବଦଳନି୍ତ ନାହିଁ।
େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ତାହା େସ କରନି୍ତ।
14 ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାହା େସ ନଶି୍ଚୟ

କରିେବ।
ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିଅେନକ କିଛ ିକରିବାକୁ େଯାଜନା ଥିବ।
15 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେର।
ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝପିାେର।
େତଣୁ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେର।
16 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ହୃଦୟକୁ ଦୁବର୍ଳ କରିଛନି୍ତ।
ମୁଁ ସାହସ ହରାଇ େଦଉଛ।ି
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଭୟଭୀତ କରୁଛନି୍ତ।
17 େମା’ ଉପେର ଘଟଯିାଇଥିବା ବପିଦସବୁ କଳାବାଦଲ ସଦୃଶ ଯାହାକି

େମା’ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଛ।ି
କିନୁ୍ତ େସହ ିକଳା ଅନ୍ଧକାର େମାେତ ଚୁପ୍ କରି ରଖିପାରବ ନାହିଁ।

“କାହିଁକି ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସମୟ ଲୁଚ ିରେହନ?ି
କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ , େକେତେବେଳ େସ

ପଦେକ୍ଷପ େନେବ ତାହା ଜାଣନି୍ତ।”
2 “େକହ ିେକହ ିନଜିର ଜମିର ସୀମାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପେଡ଼ାଶୀର ଜମି ମାରି

େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
େକହ ିଅନ୍ୟର େମଷପଲ ହରଣ କରି ଅନ୍ୟ ଚରାଭୂମିକୁ େନଇ ଯାଆନି୍ତ।
3 େସମାେନ ଅନାଥମାନଙ୍କ ଗଧକୁ େଗ୍ଭରାଇ ନଅିନି୍ତ।
େକହ ିବଧିବାର ଗାଈ େନଇ ବନ୍ଧକ ରୂେପ ରଖନି୍ତ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ

ତା’ର ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିେଶାଧ ନ କରିଛ।ି
4 େସମାେନ ଗରିବ େଲାକର ଗହୃରୁ ତଡ଼େିଦଇ ଏେଣେତେଣ ବୁଲବିାକୁ

ଛାଡ଼ଦିଅିନି୍ତ।
ଏହ ିଗରିବମାେନ େସମାନଙ୍କ େକାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଲୁଚ ିବୁଲନି୍ତ।
5 “ଗରିବ େଲାକମାେନ ବଣୁଆ ଗଧଭଳି ମରୁଭୂମିେର ଖାଦ୍ୟ

ଅେନ୍ୱଷଣେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳ ଘୁରି ବୁଲନି୍ତ।
େସମାେନ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଅେନ୍ୱଷଣେର ବୁଲନି୍ତ।

େସମାେନ ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିମି୍ୱତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ।

6 ଗରିବ େଲାକମାେନ ବହୁତ ବଳିମି୍ୱତ ରାତି୍ରଯାଏ ଫସଲ ଅମଳ
କରନି୍ତ।

େସମେନ ନଶି୍ଚୟ ଧନୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ରେର
ଅଙୁ୍ଗର ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ।

7 ଗରିବ େଲାେକ ବନିା ବସ୍ତ୍ରେର ସାରା ରାତ ିଶୟନ କରନି୍ତ।
ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଘାଡ଼ାଇବା ବସ୍ତ୍ର ନ

ଥାଏ।
8 େସମାେନ ପାହାଡ଼ ପବର୍ତେର ବଷର୍ାେର ଭଜିନି୍ତ।
ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର କିଛ ିନ ଥାଏ।
େତଣୁ େସମାେନ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଥର ପାଖେର

ଶରଣ ନଅିନି୍ତ।
9 ଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ମା’ େକାଳରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଛଡ଼ାଇ

ନଅିନି୍ତ।
େସମାେନ ଗରିବ େଲାକର ପିଲାକୁ କରଜର ବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ରଖନି୍ତ।
10 ଗରିବ େଲାକର ବସ୍ତ୍ର ନ ଥିବାରୁ େସମାେନ ଉଲଗ୍ନ େହାଇ କାମ

କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଧାନ ବଡି଼ା ବୁହନି୍ତ , ତଥାପି େସମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ େହାଇ ଯାଆନି୍ତ।
11 ଗରିବ େଲାେକ େତଲ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ରେର ଅଙୁ୍ଗର ରସ େନଇ ମଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତେର

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ , ଅଥଚ ନେିଜ ପାନ କରିବାକୁ କିଛ ିପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
12 ସହରେର ମରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ

ଶୁଣପିାରୁଥିବ।
େସହ ିଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ ଚତି୍କାର,

ପରେମଶ୍ୱର କାନେର ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
13 “େକେତକ େଲାକ ଆଲୁଅ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ େଘାଷଣା କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଜାଣପିାରନି୍ତ ନାହିଁ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ?
ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହୁଁଥିବା ରାସ୍ତାେର େସମାେନ ଗ୍ଭଲନି୍ତ ନାହିଁ।
14 ହତ୍ୟାକାରୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଗରିବ ଅସହାୟ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା କେର
ଏବଂ ରାତେିର େସ େଗ୍ଭର ପାଲଟଯିାଏ।
15 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କେର ରାତ ିେହବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କେର।
େସ ଭାେବ, ‘େକହ ିତାକୁ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।’
ତଥାପି େସ ତା’ର ମୁଖକୁ େଘାଡ଼ାଇଥାଏ।
16 ରାତ ିେହେଲ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଅନ୍ଧକାରେର ଅନ୍ୟ େଲାକର ଘର ଭାଙି୍ଗ

ପେଶ
କିନୁ୍ତ ଦନି େବେଳ ନଜି ଘେର କବାଟ କିଳି େଦଇ ରହଥିାଏ, ଏବଂ

ଆଲୁଅଠାରୁ ଦୂରେର ରୁେହ।
17 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ପାଇଁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ ିହିଁ ସକାଳ ସଦୃଶ।
େସମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଭୟାନକତାେର ଅଭ୍ୟସ୍ତ।
18 “ବନ୍ୟା ଜଳେର ବସ୍ତ୍ର ଭାସଗିଲା ପରି ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଭାସଯିାଏ।
େଯଉଁ ଜମିର େସ ମାଲକି ଥାଏ ତାହା େଶଷେର ତା’ ପାଇଁ

ଅଭଶିାପେର ପରିଣତ ହୁଏ।
େତଣୁ େସମାେନ ନଜି େକ୍ଷତରୁ ମଧ୍ୟ ଅଙୁ୍ଗରସଂଗ୍ରହ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
19 େଯପରି ଗରମ, ଶୁଖିଲା ପାଗ ଶୀତ ଦନିର ବରଫରୁ ଆସୁଥିବା

ପାଣ ିେନଇଯାଏ।
ଠିକ୍ େସହଭିଳି େସ ପାପୀମାେନ କବରକୁ ବୁହା େହେବ।
20 ଏପରିକି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ମଲାପେର ତା’ର ଗଭର୍ଧାରିଣୀ ମା’ ତାକୁ

ପାେଶାରିବ।
ତା’ର ସୁଗଠିତ ହୃଦୟ ସହତି ଶରୀର କୀଟମାନଙ୍କ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ

େହବ।
େଲାେକ ତାକୁ ମେନ ରଖିେବ ନାହିଁ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଟ ିପଗ୍ଭ ବାଡ଼ପିରି ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବି।
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21 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀକୁ ଆଘାତ କେର।
ଏବଂ େସ ବଧିବା ନାରୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କେର।
22 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ଶକି୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ , ଶକି୍ତଶାଳୀ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ।
ଯଦଓି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ହୁଏତ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସମାେନ ତାଙ୍କ ନଜି ଜୀବନ

ବଷିୟେର ନଶି୍ଚୟତା ନାହିଁ।
23 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନଜିକୁ ନଭିର୍ର ଓ ନରିାପଦ ମେଣ।
େସମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
24 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ କମ୍ ସମୟେର ସଫଳତା ହାସଲ କେଲବ ିେଶଷେର

େସମାେନ ଚରିଦନି ଲାଗି ବଦିାୟ େନେବ।
େସମାେନ େଶଷେର ଶସ୍ୟ କଣାଭଳି କଟା େହେବ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ

ପରି।’
25 “ମୁଁ ଶପଥ କରି କହପିାେର ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଅେଟ।
କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିବ େଯ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ?ି
କିଏ େଦଖାଇ େଦଇ ପାରିବ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରୁଛ ିେବାଲ?ି”

ବଲି୍ଦଦ୍ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ଏହା ପେର ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
2 “ପରେମଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ।
େସ େଲାକଙୁ୍କ ଭୟାଳୁ କରନି୍ତ ଓ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ।

େସ ସ୍ୱଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ।
3 େକହ ିତାଙ୍କର ତାରାଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମାନ ଭାବେର ସୂଯର୍୍ୟକିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କରି, େକହ ିମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଭଲ

େହାଇ ପାରିବ?
କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ନରିୀହ

େହାଇ ପାରିବ।
5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଚନ୍ଦ୍ର  ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର ଓ ଦୀପି୍ତମାନ ନୁେହଁ।
ଏପରିକି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟ ନମିର୍ଳ ନୁହନି୍ତ।
6 େଲାକମାେନ ବହୁତ କମ୍ ନମିର୍ଳ।
େଲାକମାେନ କୀଟାଣୁ ପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବାଣୁ।”

ଆୟୁବ ବଲି୍ଦଦ୍କୁ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
2 “େକମିତ ିତୁେମ୍ଭ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଯାହାର ଶକି୍ତ

ନାହିଁ!
ତୁେମ୍ଭ େକମିତ ିଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଯାହାର ବାହୁେର ନଜିକୁ ରକ୍ଷା

କରିବା ପାଇଁ ସାମଥର୍୍ୟ ନାହିଁ!
3 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ପରାମଶର୍ େଦଇଛ
ତୁେମ୍ଭ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣ କରିଛ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ ଜ୍ଞାନୀ।
4 କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା କହବିାକୁ େପ୍ରରଣା େଦଲା?
କାହାର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା କହଲିା?
5 “େପ୍ରତଗଣ ପାତାଳେର ଥିବା
ଜଳେର କମି୍ପ ଉଠନି୍ତ।
6 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିମୃତ େଲାକକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେର େଦଖି

ପାରନି୍ତ।
ମୃତୁ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚରିହ ିପାରିବ ନାହିଁ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଆକାଶ ବସି୍ତାର କରନି୍ତ ,
ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟେର ଟଙ୍ଗାଇ ରଖନି୍ତ।
8 ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିବହୁତ ଭାରୀ ଓଜନ ଦ୍ୱ ାରା େମଘକୁ ଭାଙି୍ଗ

େଖାଲନି୍ତ ନାହିଁ।
ଘନବାଦଲକୁ ଜଳକଣା ଯୁକ୍ତ କରନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଏେତ ଭାରୀ େହେଲବ ିେମଘ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ
େଖାଲଯିାଏ ନାହିଁ।

9 ପରେମଶ୍ୱର ପୂଣ୍ଣର୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୁଖକୁ େଘାଡ଼ାଇ ଦଅିନି୍ତ।
େସ ତାହାକୁ ବାଦଲ ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି କରି ଲୁଗ୍ଭଇ ପକାନି୍ତ।
10 ପରେମଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର େର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ଦଗି୍ବଳୟ ସୃଷି୍ଟ

କରନି୍ତ।
େଯଉଁଠାେର ଆେଲାକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ପରସ୍ପର ସହତି ମିଳିତ ହୁଅନି୍ତ।
11 େଯଉଁ ଭତିି୍ତମୂଳଗଡୁ଼କି ଉପେର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଅବସି୍ଥତ
ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ଧମକ େଦେଲ ଉଭୟ କମି୍ପ ଉେଠ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ଶକି୍ତ ବଳେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଶାନ୍ତ କରନି୍ତ।
ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳେର ସମୁଦ୍ର  ରାକ୍ଷସ ରାହାବ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।
13 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶ ନମିର୍ଳ େଶାଭାପାଏ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ପଳାଇଯିବା ସମୁଦ୍ର  ସାପ ବନ୍ଦୀ ହୁଏ।
14 ଏହ ିେକେତକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟ ପରେମଶ୍ୱର କରନି୍ତ।
ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ େକବଳ େଗାଟଏି ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ।
ସମ୍ଭବତଃ କିଏ ତାଙ୍କର ବଜ୍ରନାଦର ଶକି୍ତ ବୁଝପିାରିବ।”

ତା’ପେର ଆୟୁବ ତା’ର କାହାଣୀ ବଣ୍ଣର୍ନା କରି କହଲିା,
2 “ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱର ଜୀବତି ଏବଂ େଯେତ ସତ୍ୟ

ଭାବେର େସ ଅଛନି୍ତ ,
େସ ସତେର େମା’ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଛନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ େମା’ ଜୀବନ ତକି୍ତ କରିଛନି୍ତ।
3 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମା’ ଶରୀରେର ପ୍ରାଣ ଅଛି
ଏବଂ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ନଶି୍ୱାସ ବାୟୁ େମା’ ନାକରୁ

ନଗିର୍ତ େହଉଛ।ି
4 ଏହା ପେର େମା’ ଓଠରୁ ଖରାପ ବଷିୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ।
େମାର ଜିହ୍ୱା ମିଥ୍ୟାକଥା କହବି ନାହିଁ।
5 ମୁଁ େକେବ ମାନବି ିନାହିଁ ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟ।
ମୁଁ ମଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କହଯିିବ ିେଯ, ମୁଁ ନରିପରାଧ ଅେଟ।
6 ମୁଁ େମାର ଧାମିର୍କତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରିବ।ି
ମୁଁ େକେବ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର ବେିବକ େମାେତ ନନି୍ଦା କରିବ ନାହିଁ।
7 େଲାେକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା େହେବ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ ିେମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ଭଳି ଦଣ୍ଡ

ପାଇଥିେବ।
8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆସ୍ଥା ବହିୀନ ବ୍ୟକି୍ତ ମୃତୁ୍ୟ ସମୟେର କ’ଣ

ଆଶା କରିବ?
େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ପ୍ରାଣ ନଅିନି୍ତ ,
େସହ ିେଲାକର େକୗଣସ ିଆଶା ନ ଥାଏ।
9 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ତା’ର ସାହାଯ୍ୟର ଡ଼ାକ ଶୁଣେିବ,
େଯେତେବେଳ ତା’ ପ୍ରତ ିଅସୁବଧିା ଆସବି?
10 େସହ ିେଲାକ କ’ଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଗହୁାରି କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ

କରିବ?
େସ ସବୁ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବା ଉଚତି୍ ଥିଲା।
11 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ସମ୍ପକର୍େର ଶିକ୍ଷା େଦବ।ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକୗଣସ ିେଯାଜନା ତୁମ୍ଭଠାେର ଲୁଗ୍ଭଇବ ିନାହିଁ।
12 ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଆଖିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ େଦଖିଛ।
େତଣୁ କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବାେଜ କଥା କହୁଛ?
13 “େତଣୁ ଏହା ହିଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦୁଷ୍ଟେଲାକଙ୍କ ପାଇଁ,
ଏହା ହିଁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଷୁି୍ଠର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ।ି
14 ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଥାଇ ପାରନି୍ତ।
ତା’ର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ପିଲାମାେନ ଖାଇବାକୁ ଯେଥଷ୍ଟ ପାଇେବ ନାହିଁ।
15 ତା’ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାେନ ମରିେବ
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ଏବଂ ତା’ର ବଧିବାମାେନ ଦୁଃଖ କରିେବ ନାହିଁ।
16 ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ହୁଏତ ବହୁତ ରୂପା ପାଇବ, ତାହା ତା’ ପ୍ରତି

ମଇଳା ପରି।
ତା’ର ହୁଏତ ଏେତ ଲୁଗା ଥିବ, ଯାହା ତା’ ପ୍ରତ ିମାଟଗିଦା ପରି।
17 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ତା’ର େପାଷାକ ପିନି୍ଧବାକୁ ପାଇବ।
ନରିୀହ େଲାକ ତା’ର ରୂପାସବୁ ପାଇବ।
18 ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଗହୃ ତଆିରି କେଲ ବ ିଏହା େବଶୀଦନି

ତଷିି୍ଠବ ନାହିଁ।
ଏହା ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଜାଲଭଳି େହବ କିମ୍ୱା ପ୍ରହରୀର ତମ୍ୱୁଭଳି େହବ।
19 ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ ତା’ ପାଖେର ଅମାପ ଧନ ଥିବ
କିନୁ୍ତ ସକାଳୁ େସ ଆଖି େଖାଲବିା ମାେତ୍ର ତା’ର ଧନ ଆଉ ନ ଥିବ।
20 ଆତଙ୍କ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରି ଆସବି।
ଏବଂ ବାତ୍ୟା ରାତେିର ଆସ ିତାକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଇଯିବ।
21 ପୂବର୍ ଦଗିର ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ େନବ।
େସ ଚରିଦନି ପାଇଁ ବଦିାୟ େନବ, ଝଡ଼ ତାକୁ ତା’ର ଘରୁ ଉଡ଼ାଇ

େନବ।
22 ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିଝଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର େଚଷ୍ଟା

କରିବ।
କିନୁ୍ତ େସହ ିଝଡ଼ ତାକୁ ନଦି୍ଦର୍ୟ ଭାବେର ଆଘାତ କରିବ।
23 େଲାେକ ତାକୁ େଦଖି ତାଳି ମାରିେବ।
େଯେତେବେଳ େସ ନଜି ଘରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବ,

େଲାେକ ହୁଇସଲି ମାରି େଦଖୁଥିେବ।”

ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ

“ଏପରି ଖଣସିବୁ ଅଛ ିେଯଉଁଠାେର ରୂପା ମିେଳ।
ଏପରି ସ୍ଥାନସବୁ ଅଛ,ି େଯଉଁଠାେର ସୁନାକୁ ତରଳାଇ ଶୁଦ୍ଧ

କରାଯାଏ।
2 େଲାେକ ଲୁହା ପାଇଁ ଭୂମି େଖାଳନି୍ତ ,
ଓ ପଥର ତରଳାଇ ତମ୍ୱା ବାହାର କରାଯାଏ।
3 ଶ୍ରମିକମାେନ ହାତେର ଆଲୁଅ ଧରି ଖଣ ିଭତିରକୁ ଯାଆନି୍ତ।
େସ ଗମୁ୍ଫା ଭତିେର େସମାେନ ପଥର ସବୁ ଅନ୍ଧକାରେର ସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ।
4 ଶ୍ରମିକମାେନ ଭୂମିେର ଗଭୀରଗାତ େଖାଳି ଖଣଜି ଦ୍ର ବ୍ୟର

ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ଖଣରି ନମି୍ନ େଦଶକୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଆନି୍ତ , ଯାହା

େଲାକମାନଙ୍କ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର।
େଯଉଁଠାକୁ ଆଗରୁ େକହ ିେକେବ ଯାଇ ନ ଥିେଲ।
େସମାେନ ଦଉଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା ଝୁଲ ିଭୂମିର ବହୁ ତଳକୁ ଯାଆନି୍ତ , ଅନ୍ୟ

େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର।
5 ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଭୂମିର ଉପେର ହୁଏ
କିନୁ୍ତ ତେଳ ଏହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଲଗା।
ସେତ େଯପରିକି ସବୁକିଛ ିଅଗି୍ନଦ୍ୱ ାରା ତରଳି ଯାଏ।
6 ଭୂମିର ନମି୍ନ ଭାଗେର ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣୀ
ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର େରଣୁ େସଠାେର ଥାଏ।
7 ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀ ମାଟତିେଳ ଥିବା ରାସ୍ତା ବଷିୟେର କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
େକୗଣସ ିଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ େସଭଳି ଅନ୍ଧାର ବାଟ େଦଖି ନ ଥାଏ।
8 ବଣୁଆ ଜନୁ୍ତମାେନ ମଧ୍ୟ େସଭଳି ବାଟେର ଯାଇ ନ ଥିେବ।
ସଂିହମାେନ ମଧ୍ୟ େସ ବାଟେର ଯାଇ ନ ଥିେବ।
9 ଶ୍ରମିକମାେନ ସବୁଠାରୁ ଟାଣ ପଥରକୁ େଖାଳନି୍ତ।
େସହ ିଶ୍ରମିକମାେନ ପବର୍ତକୁ େଖାଳନି୍ତ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଲକିରି ଦଅିନି୍ତ।
10 ଶ୍ରମିକମାେନ ପଥର କାଟ ିସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତଆିରି କରନି୍ତ।
େସମାେନ ପଥର ତେଳ ଥିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ।
11 ଶ୍ରମିକମାେନ ବନ୍ଧ ତଆିରି କରନି୍ତ ପାଣରି ଗତ ିବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ।
େସମାେନ ଲୁଚବିା ବସ୍ତୁକୁ ଆଲୁଅକୁ ଆଣନି୍ତ।

12 “କିନୁ୍ତ େକଉଁଠି ଜେଣ େଲାକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ?
ଜ୍ଞାତ େହବା ପାଇଁ େକଉଁଠାକୁ ଆେମ୍ଭ ଯିବା?
13 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁନା ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ େକେତ।
ପୃଥିବୀର େଲାେକ ଖଣ ିେଖାଳି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
14 ମହାସାଗର କେହ, ‘ଜ୍ଞାନ େମା’ ପାଖେର ନାହିଁ।’
ସମୁଦ୍ର  କେହ, ‘ତାହା େମା’ ପାଖେର ନାହିଁ।’
15 ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ବନିମିୟେର କିଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।
ଜ୍ଞାନକୁ କିଣବିା ପାଇଁ ପୃଥିବୀେର ଏେତ ରୂପା ମହଜୁଦ ନାହିଁ।
16 ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନକୁ ଓଫୀରର ସୁନା, ବହୁମୂଲ୍ୟ, େଗାେମଦକ
ଓ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିବଦଳେର କିଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।
17 ଜ୍ଞାନ ସୁନା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରଠାରୁ ଅଧିମ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ କିଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।
18 ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ଓ ନୀଳମଣ ିପଥରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ,
ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ େମାତଠିାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ।
19 କୂଶ େଦଶରୁ ମିଳୁଥିବା ହଳଦଆି େପାଖରାଜ ମଣ ିମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଭଳି

ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁେହଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଖାଣି୍ଟ ସୁନା ବଦଳେର ଜ୍ଞାନ କିଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।
20 “େତେବ ଜ୍ଞାନ େକଉଁଠାରୁ ଆେସ?
ବୁଝବିାର ସ୍ଥାନ କାହିଁ?
21 ଜ୍ଞାନ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଯାଇଛ।ି
ଏପରିକି ଆକାଶେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ େଦଖି ପାରିେବ

ନାହିଁ।
22 ବନିାଶ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନକୁ େକଉଁଠାେର ପାଇ ନାହୁଁ;
େକବଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ତା’ ବଷିୟେର ଜନରବ ଶୁଣଅିଛୁ।’
23 “େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବାର ପଥ ଜାଣଛିନି୍ତ।
େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ ଜ୍ଞାନ େକଉଁଠାେର ଅଛ।ି
24 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଖି ପାରନି୍ତ।
େସ ଆକାଶର ନମି୍ନେର ଥିବା ସବୁକିଛ ିେଦଖି ପାରନି୍ତ।
25 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକି୍ତକୁ ପବନକୁ େଦଇଛନି୍ତ।
େସ ସି୍ଥର କରନି୍ତ େକେତ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର  େହାଇ ପାରିବ।
26 ପରେମଶ୍ୱର ସି୍ଥର କରନି୍ତ େକଉଁଠାରୁ ବଷର୍ା ପେଠଇେବ
ଏବଂ େକଉଁଠାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ ିଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟା ଯିବ।
27 େସହ ିସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନକୁ େଦଖିେଲ ଏହାକୁ େଘାଷଣା

କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାପନ କେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
28 ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କର, ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅେଟ।
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ଅେଟ।’”

ଆୟୁବ ତା’ର କାହାଣୀ କହ ିଗ୍ଭଲିଲା

ଆୟୁବ ତା’ର କାହାଣୀ ଗ୍ଭଲୁ ରଖିଲା,
2 “ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର, କିଛମିାସ ପୂବର୍ରୁ େମାର ଜୀବନ

େଯପରି ଥିଲା େସହପିରି ରହନ୍ତା।
ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ରଖିେଲ, େମାର ଯତ୍ନ େନଉଥିେଲ।
3 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ

ପକାଉଥିେଲ,
ତାଙ୍କ ଆେଲାକ ବଳେର ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରେର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ସକ୍ଷମ େହାଇଥିଲ।ି
4 ମୁଁ େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ ଇଚ୍ଛାକେର େଯେତେବେଳ େମାର

ସାଫଲ୍ୟ ଥିଲା
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବନୁ୍ଧତା େମାର ଗହୃକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ

କେଲ।
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5 ଆହା, େଯଉଁ ସମୟେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ସହତି
ଥିେଲ

େମାର ପିଲାମାେନ େମା’ ଗ୍ଭରି ପାଖେର ଥିେଲ େସହ ିସମୟକୁ ମୁଁ
ଗ୍ଭେହଁ।

6 ଜୀବନ ଅତ ିସୁଖକର ଥିଲା।
ମୁଁ େମାର ପାଦକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଲହୁଣୀେର େଧୗତ କରୁଥିଲ।ି
େମା’ ନକିଟେର ଅେନକ େତୖଳ ନଦୀ ପ୍ରବାହତି େହଉଥିଲା।
7 “େସହସିବୁ ଦନିଗଡୁ଼କିେର ମୁଁ ନଗରର ଛକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲ।ି
ନଗରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହତି ବସୁଥିଲ,ି େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ

ବସ ିସଭା କରୁଥିେଲ।
8 ସବୁ େଲାକମାେନ େମାେତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିେଲ, ସାନ ସାନ ପିଲାମାେନ

େମା’ ଆସବିା େଦଖି େମା’ ବାଟରୁ ଆେଡ଼ଇ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ।
ବଡ଼େଲାକ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଛଡି଼ା େହାଇ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ।
9 େମାେତ େଦଖି େନତାମାେନ ଚୂପ୍ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖେର ହାତ େଦଉଥିେଲ।
10 ଏପରିକି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା କହଲିା େବେଳ

ଆେସ୍ତ କଥା େହଉଥିେଲ,
ଏହା େଦଖାଯାଉଥିଲା େଯପରି ତାଙ୍କର ଜିଭ ପାଟେିର ଅଟକି

ଯାଉଥିଲା।
11 ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲ ିେସମାେନ ତାହା ମନ େଦଇ ଶୁଣୁଥିେଲ ଏବଂ

ଏହା ପେର େମା’ ବଷିୟେର ଭଲ କଥା େହଉଥିେଲ।
ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲ,ି େଲାେକ ତାକୁ େଦଖୁଥିେଲ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ।
12 କାରଣ େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିଗରିବ େଲାକଟଏି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ

ଡ଼ାକୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ।ି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହ ିପିଲାମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ।ି
ଯାହାଙ୍କର ପିତାମାତା ନ ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବାକୁ େକହି

ନ ଥିେଲ।
13 େଯଉଁ ମଣଷି ମରି ଯାଉଥିଲା େସ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲା।
ମୁଁ େସହ ିବଧିବାମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଇବା ନମିେନ୍ତ େଦଲ।ି
14 ଧାମିର୍କତା େମାର ବସ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟ େମାର େଗ୍ଭଗା
ଓ େମାର ପଗଡ଼ ିଥିଲା।
15 ମୁଁ ଅନ୍ଧ େଲାକର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଥିଲ।ି
େସମାେନ େଯଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ େସହ ିପଥେର

ଯିବାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ।ି
େଛାଟା େଲାକର ମୁଁ ପାଦ ସଦୃଶ ଥିଲ।ି
େସମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େବାହି

େନଉଥିଲ।ି
16 ମୁଁ ଗରିବ େଲାକର ପିତା ସଦୃଶ ଥିଲ।ି
ମୁଁ ନ ଜାଣଥିିବା େଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ।ି
େସମାନଙୁ୍କ ଅଦାଲତେର ତକର୍େର ଜିତାଇ େଦଉଥିଲ।ି
17 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରରୁ
ନରିୀହ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲ।ି
18 “ମୁଁ ଭାବୁଥିଲ,ି ମୁଁ େମା’ ଗହୃେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ,ି
କିନୁ୍ତ େମାର ଦନିଗଡୁ଼କି ସମୁଦ୍ର ର ବାଲକିଣା ପରି େହବ।
19 ମୁଁ ସବୁଦନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କାଯର୍୍ୟକ୍ଷମ ଥିବ।ି
େଗାଟଏି ସବଳ ବୃକ୍ଷଭଳି ଯାହାର େଚର ମାଟତିେଳ ଜଳକୁ ସ୍ପଶର୍ କରି

ଅେନକ ଡ଼ାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା େମଲ ିକାକରେର ଭଜିି ଯାଇଥିବ।
20 େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି େଗାଟଏି ନୂଆ ଦନି େହାଇଥିବ,
ଯାହା େମାର େଗୗରବେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ସହତି ବହୁତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ

ମଧ୍ୟ ସାକାର କରୁଥିବ।
21 “ଅତୀତେର େଲାେକ େମା’ କଥାକୁ ନୀରବେର ଶୁଣୁଥିେଲ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମା’ ପାଖକୁ େକୗଣସ ିଉପେଦଶ ପାଇଁ

ଆସୁଥିେଲ।

22 ମୁଁ େମାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପି୍ତ କଲାପେର େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ଶୁଣ ିପାରିେଲ, ପେର େସମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛ ିକହବିାକୁ ନ
ଥାଏ।

େମାର ସମସ୍ତ କଥା େସମାନଙ୍କ କାନକୁ ମୃଦୁ ଭାବେର ପ୍ରେବଶ
କରୁଥିଲା।

23 େଲାେକ ବଷର୍ାକୁ ଅେପକ୍ଷା କଲାପରି େମା’ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ଅେପକ୍ଷା
କରୁଥିେଲ।

େଲାେକ େମାର କଥାକୁ ବସନ୍ତଋତୁର ବଷର୍ାଭଳି ପାନ କରୁଥିେଲ।
24 ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ହସଲି ିଏବଂ େସମାେନ ତାହା

ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
େମାର ହସ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଅଧିକ ଖୁସୀ ଅନୁଭବ କେଲ।
25 ମୁଁ େସମାନଙ୍କର େନତା ଥିେଲ ବ ିେସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ମିଳିମିଶି

ରହବିାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲ।ି
ମୁଁ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ରାଜା ଥିଲ।ି
େଯଉଁମାେନ ଦୁଃଖେର ଥିେଲ େସମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲ।ି

“କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁମାେନ େମା’ଠାରୁ ବୟସେର ସାନ
େସମାେନ ମଧ୍ୟ େମାେତ ପରିହାସ କରୁଛନି୍ତ।

ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପିତାଗଣ ଏଭଳି ଅେଯାଗ୍ୟ େଯ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ େମା’ େମଣ୍ଢା ପଲ ଜଗଥୁିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହତି ରଖାଇବି
ନାହିଁ।

2 େସହ ିଯୁବକମାନଙ୍କର ପିତାଗଣ ଏେତ ଦୁବର୍ଳ େଯ େସମାେନ
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

େସମାେନ ଆଦ ିବୃଦ୍ଧ କ୍ଳ ାନ୍ତ, େସମାନଙ୍କ ମାଂସେପଶୀେର ଶକି୍ତ ସାମଥର୍
ଆଉ ନାହିଁ।

3 େସମାେନ ମଲା ମଣଷି ଭଳି।
େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ବନିା ଅନାହାରେର ସଢ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ।
ବାଧ୍ୟ େହାଇ ମରୁଭୂମିର ଶୁଖିଲା ଧୂଳିେର େପଟ ପୁରାଉଛନି୍ତ।
4 େସମାେନ ମରୁଭୂମିେର ଥିବା ଲୁଣଆି ବୁଦାକୁ ଟାଣ ିଆଣନି୍ତ
ଓ େରାତମ ବୃକ୍ଷର େଚର ଖାଇ ବଞ୍ଚନି୍ତ।
5 େସମାେନ ବାଧ୍ୟ େହାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପଳାୟନ କରନି୍ତ।
େଗ୍ଭରକୁ େଦଖିଲା ପରି, େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପାଟ ିକରନି୍ତ।
6 ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା, ପାହାଡ଼ ଗମୁ୍ଫା
ଓ ମାଟେିର ଥିବା ଗାତେର େସମାେନ ରହବିାକୁ ବାଧ୍ୟ।
7 େସମାେନ ବୁଦାେର ରହ ିଗଧପରି େବାବାନି୍ତ
ଓ କଣ୍ଟାବୁଦା ତେଳ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନି୍ତ।
8 େସମାେନ ଦେଳ ଅେଯାଗ୍ୟ ନାମହୀନ େଲାକ।
ଯିଏ କି ବାଧ୍ୟ େହାଇ େଦଶ ଛାଡ଼ଥିିେଲ।
9 “ବତ୍ତର୍ମାନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପୁଅମାେନ େମାେତ େନଇ ପରିହାସ

ସୂଚକ ଗୀତ େବାଲନି୍ତ
ଏବଂ େମା’ ନଁା ଏକ ଅପଶବ୍ଦେର ପରିଣତ େହାଇଛ।ି
10 େସହ ିଯୁବକମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଛଡି଼ା ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େମା’ଠାରୁ

ବହୁତ ଭଲ ଏପରିକି େସମାେନ େମା’ ମୁହଁେର େଛପ ପକାନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଧନୁରୁ ବାଣ କାଢ଼ ିେନଇଛନି୍ତ ଏବଂ େମାେତ

ଦୁବର୍ଳ କରି େଦଇଛନି୍ତ।
େସହ ିଯୁବକମାେନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆେକ୍ଷପ କରନି୍ତ , େଯେତେବେଳ

େମାେତ େଦଖନି୍ତ।
12 େସମାେନ େମାର ଡ଼ାହାଣ ପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
େସମାେନ େମାର ପାଦକୁ େମା’ଠାରୁ େଠଲ ିଦଅିନି୍ତ
ଯାହା ମୁଁ େଗାଟଏି ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଥିବା ସହର େମା’ ପାେଚରୀ ବରୁିଦ୍ଧେର

େସମାେନ ମାଟରି ମଞ୍ଚ ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ।
13 େସମାେନ େମାର ରାସ୍ତାକୁ ଜଗନି୍ତ।
ମୁଁ ଯାହା ଫଳେର ପଳାୟନ କରିପାେର ନାହିଁ।
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େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରିବାେର େସମାେନ ସଫଳ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
14 େସମାେନ ପାେଚରୀେର ଏକ ସନିି୍ଧ କରନି୍ତ ଓ େଜାର ଜବରଦସ୍ତ

େସହ ିମଧ୍ୟେଦଇ ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ।
ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାେର େସମାେନ ସହଜେର ଗତ ିକରନି୍ତ।
15 ମୁଁ ଭୟେର ଥରୁଅଛ।ି
ବାୟୁ ଜିନଷିସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଲାଭଳି େସମାେନ େମାର ସମ୍ମାନକୁ

ଉେଡ଼ଇ େନଉଛନି୍ତ।
େମଘଭଳି େମାର ନରିାପତ୍ତା ହଜିଯାଉଛ।ି
16 “ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ େଶଷ େହାଇଗଲାଣ ିଏବଂ ଶୀଘ୍ର

ମୁଁ ମରିଯିବ।ି
ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦନିଗଡୁ଼କି େମାେତ ମାଡ଼ ିବସଲିାଣ।ି
17 େମାର େଦହର ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ରାତେିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଏି।
େମାର କଷ୍ଟ େକେବ େମାେତ େଚାେବଇବା ବନ୍ଦ କେର ନାହିଁ।
18 ଅତ୍ୟଧିକ ଶକି୍ତେର େମାର ଲୁଗା େମାଡ଼ମିାଡ଼ ିେହାଇ ଆକାର ବହିୀନ

େହାଇଯାଇଛ,ି
େମାର ଲୁଗାର ଗଳାବନ୍ଧା େମାର ଶ୍ୱାସେରାଧ କରୁଛ।ି
19 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କାଦୁଅେର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ
ଓ ମୁଁ ମଇଳା ଓ ପାଉଁଶ ଭଳି େହାଇଗଲ।ି
20 “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚତି୍କାର କେର, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ

ଉତ୍ତର ଦଅି ନାହିଁ।
ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି ନାହିଁ।
21 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େଜାର ପବନ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ଉଡ଼ାଇ ଦଅି।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଝଡ଼ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଫିଙି୍ଗଦଅି।
22 ପରେମଶ୍ୱର ବତାଶେର ଉଡ଼ଯିିବାକୁ େମାେତ ଅନୁମତ ିଦଅି।
ତୁେମ୍ଭ ଝଡ଼େର େମାେତ ଫିଙି୍ଗଦଅି।
23 ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ େଦବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବତି ବ୍ୟକି୍ତ ନଶି୍ଚୟ ମରିେବ।
24 “କିନୁ୍ତ ନଶି୍ଚୟ େକହ ିଜଣକୁ ଆଘାତ କରିବନ ିଯିଏ ବନିଷ୍ଟ େହାଇ

ଯାଇଛି
ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାନୁ୍ଦଛ।ି
25 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଅସହାୟ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାନି୍ଦଛ।ି
ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ େମାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ଛି।ି
26 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଭଲ ଜିନଷି ଗ୍ଭେହଁ, ତା’ ବଦଳେର ଖରାପ

ଜିନଷି ପାଏ।
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଆେଲାକର ସନ୍ଧାନ କେର େସେତେବେଳ ଅନ୍ଧକାର

ମାଡ଼ ିଆେସ।
27 େମାର ଅନ୍ତନାଳୀ ଆେଲାଡ଼ତି େହଉଛ।ି
ଯନ୍ତ୍ରଣାର େଶଷ ନାହିଁ ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ ମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ େହାଇଛ।ି
28 େଶାକ କରି ମୁଁ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବୁେଲ, କିନୁ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଏ ନାହିଁ।
ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା ସଭାେର ଛଡି଼ା ହୁଏ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କେର।
29 ବଣର କୁକୁର ଓ ମରୁଭୂମିର
ଓଟପକ୍ଷୀ ଭଳି ମୁଁ ଏକୁଟଆି।
30 େମା’ େଦହର ଚମଡ଼ା େପାଡ଼ ିଯାଇ ଛଣି୍ଡ ିପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି
ଜ୍ୱରେର େମାର େଦହେର ଭୀଷଣ ତାତ।ି
31 ବଷିାଦର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ େମାର ବୀଣା ବନ୍ଧା େହାଇଛ।ି
କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ କଲାଭଳି େମାର ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ ସୃଷି୍ଟ କରୁଛ।ି

“ମୁଁ େମାର ଚକ୍ଷୁ ସେଙ୍ଗ ଏପରି ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିଛ ିେଯ
ମୁଁ େକୗଣସ ିଝଅିକୁ ଏପରି ଭାବେର େଦଖିବ ିନାହିଁ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା

କି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ଭହିଁବ।ି
2 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରନି୍ତ?
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ ସ୍ୱଗର୍ରୁ କିପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ େବତନ

ଦଅିନି୍ତ।

3 ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିବପିଦ ଓ ଦୁଗର୍ତ ିସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ।
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଭଲ କାମ ନ କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱର

ବପିତି୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ।
4 ମୁଁ ଯାହାକେର ବା ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କେର,
ପରେମଶ୍ୱର େସ ସବୁ ଜାଣନି୍ତ ଓ େଦଖନି୍ତ।
5 “ମୁଁ େକେବ ମିଥ୍ୟା କହ ିନାହିଁ
କି େଲାକଙୁ୍କ ଠକି ନାହିଁ।
6 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଯଥାଥର୍ ମାନଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ ,
େତେବ େସ ଜାଣ ିପାରିେବ ମୁଁ ନରିପରାଧୀ।
7 ମୁଁ ଯଦ ିଠିକ୍ ବାଟରୁ ଆେଡ଼ଇ ଯାଏ, ଯଦ ିେମାର ଆଖି ହୃଦୟକୁ

ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣ ିନଏି,
ଯଦ ିେମାର ହାତ ପାପେର ମଳିନ ହୁଏ।
େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣେିବ।
8 େତେବ ଅନ୍ୟ େଲାକ େସହ ିଶସ୍ୟ ଖାଇେଲ ତାହା ଠିକ୍ େହବ,
ମୁଁ ତାହା ଲଗାଇଲ ିଏବଂ ବଢ଼ଥିିବା ଗଛକୁ ମୁଁ ଉପାଡ଼ ିେଦଲ।ି
9 “ଯଦ ିମୁଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମନା କରିଥାଏ
ବା ପେଡ଼ାଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପାପ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର

ଅେପକ୍ଷା କରିଥାଏ,
10 େତେବ େମାର ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷର ଖାଦ୍ୟ ରାନି୍ଧପାେର,
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଶଯ୍ୟା ସଙି୍ଗନୀ କରିବ।
11 କାରଣ େଯୗନାଗ୍ଭର ପାପ ନନି୍ଦନୀୟ।
ଏହ ିପାପୀ ନଶିି୍ଚତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚତି୍।
12 େଯୗନାଗ୍ଭର ପାପ େହଉଛ ିଏଭଳି ଏକ ଅଗି୍ନ ସବୁକିଛକୁି ଧ୍ୱଂସ କଲା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥାଏ।
ଏହା େମାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦଇ ପାେର।
13 “ମୁଁ ଯଦ ିେମାର କ୍ର ୀତଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ମନା

କରିଥାଏ।
େସେତେବେଳ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ ଥାଏ।
14 େତେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ େହଲା େବେଳ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି
ମୁଁ ଯାହା କରିଛ ିତା’ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯଦ ିକହନି୍ତ

େତେବ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର େଦବ?ି
15 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ମା’ର ଶରୀର ଭତିେର େମାେତ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
େସ ମଧ୍ୟ େମାର ଦାସମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ମା’ର ଗଭର୍ ଭତିେର ଗଢ଼ଛିନି୍ତ।
16 “ମୁଁ େକେବ ଗରିବ େଲାକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରି ନାହିଁ।
ବଧିବାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ େଦଇଛ।ି
17 ମୁଁ େକେବ ଖାଦ୍ୟେର କୃପଣ ନୁେହଁ।
ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଅନାଥ ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେର।
18 ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ପିତାଭଳି କାମ କରିଛ।ି
ସାରା ଜୀବନ ବଧିବାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ େନଇଛ।ି
19 େଯେତେବେଳ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବେର କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ,
େପାଷାକ ନ ଥିବା ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େଯେତେବେଳ େଦଖିଛ,ି
20 ମୁଁ ସବୁେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର େଦଇଛି

ଓ େମା’ ନଜି େମଣ୍ଢାର ପଶମ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ଉଷ୍ଣତା େଦଇଛି
ଏବଂ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଭଳି େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ।
21 ଅନାଥ ବାଳକକୁ ମୁଁ େକେବ ହାତ ଉଠାଏ ନାହିଁ
ବରଂ େମାର ଫାଟକ ପାଖେର ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରି ଛଡି଼ା େହାଇ

ଥିବାର ମୁଁ ତାକୁ େଦେଖ।
22 ମୁଁ ଯଦ ିେକେବ ତାହା କରିଥାଏ, େତେବ େମାର ବାହୁ ଖଞ୍ଜାରୁ

ଭାଙି୍ଗଯାଉ
ଓ ତାହା କାନ୍ଧ ଉପରୁ ପଡ଼ଯିାଉ।
23 କିନୁ୍ତ େସହସିବୁ କଦଯର୍୍ୟ କାମ ଭତିରୁ େକୗଣସ ିମୁଁ େକେବ କରି

ନାହିଁ।

ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 30:14 418 ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 31:23



32

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଭୟ କେର।
ତାଙ୍କର ମହମିା େମାେତ ଭୟଭୀତ କେର।
24 “େମାର ସମ୍ପତି୍ତକୁ ମୁଁ େକେବ ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ବଶି୍ୱାସ କେର।
ଖାଣି୍ଟ ସୁନାକୁ ମୁଁ େକେବ କେହ ନାହିଁ, ‘ତୁ େମାର ଆଶା।’
25 ମୁଁ ଧନୀ ଥିଲ।ି
କିନୁ୍ତ ତାହା େମାେତ ଗବିର୍ କରି ନାହିଁ।

ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା େରାଜଗାର କରିଛି
କିନୁ୍ତ ତାହା େମାେତ ଖୁସୀ କରିପାରି ନାହିଁ।
26 ଦୀପି୍ତମାନ ସୂଯର୍୍ୟ କି ସ୍ମରଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କୁ
ମୁଁ େକେବ ଉପାସନା କରି ନାହିଁ।
27 ସୂଯର୍୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କୁ ଉପାସନା କଲାଭଳି
େମାର ନେିବର୍ାଧତା ନାହିଁ।
28 ଏହା ଏକ ପାପ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ।
ଯଦ ିମୁଁ େସହ ିବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି

ମୁଁ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥା’ନି୍ତ।
29 “େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଧ୍ୱଂସ େହାଇ ଯାଆନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ମୁଁ ଖୁସୀ ହୁଏ ନାହିଁ।

େସମାନଙ୍କ ବପିଦ ସମୟେର
ମୁଁ େକେବ ହେସ ନାହିଁ।
30 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଇ ଓ େସମାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ କାମନାେର
େମାର ମୁଖକୁ ପାପଯୁକ୍ତ େହବାକୁ େଦଇ ନାହିଁ।
31 ଅଚହି୍ନା େଲାକଙୁ୍କ ମୁଁ େଯ ସବୁେବେଳ ଆହାର େଦଇ ଆସଛିି
ତାହା େମା’ ଗହୃର ସମସ୍ତ େଲାକ ଜାଣନି୍ତ।
32 େମା’ ଗହୃ ମଧ୍ୟକୁ ଅଜଣା େଲାକଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି

ଆଣଛି,ି
େଯଭଳି କି ରାତେିର ରାସ୍ତାେର େଶାଇବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ।
33 ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଗପୁ୍ତ ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
ମୁଁ େକେବ େମାର େଦାଷକୁ ଲୁଗ୍ଭଏ ନାହିଁ।
34 ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ କ’ଣ କହେିବ ତାହାକୁ ମୁଁ େକେବ ଭୟ କରି

ନାହିଁ।
େସହ ିଭୟ େମାେତ େକେବ ନୀରବ କରାଇ ନାହିଁ।

ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ େକେବ ପ୍ରତେିରାଧ କରି ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ େଲାକର ଘୃଣାକୁ ମୁଁ େକେବ ଭୟ କରି ନାହିଁ।
35 “ମୁଁ କାମନା କେର େମା’ କଥା ଜେଣ େକହ ିଶୁଣ।
େମା’ ପକ୍ଷର କଥା କହବିାକୁ େମାେତ ଦଆିଯାଉ।

ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅିନୁ୍ତ।
ମୁଁ କ’ଣ ଭୁଲ୍ କରିଛ ିେବାଲ ିେସ ଭାବନି୍ତ।
ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େସ ତାହା େଲଖି ଦଅିନୁ୍ତ।
36 େସହ ିଚହି୍ନକୁ ମୁଁ ଗଳାର ମାଳି କରି ପିନି୍ଧବ।ି
ତାହାକୁ େମା’ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ମୁକୁଟ ଭଳି େଥାଇବ।ି
37 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତାହା କରନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ ଯାହା କରିଛ ିସବୁକିଛି

ବୁଝାଇ େଦବ।ି
ଜେଣ େନତାଭଳି େମାର ମୁଣ୍ଡ େଟକି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି।ି
38 “େମାର ଜମି ମୁଁ କାହାଠାରୁ େଗ୍ଭରି କରି ନାହିଁ।
ଏହା େଗ୍ଭରି କରିଥିବା କଥା େକହ ିେମାେତ େଦାଷ େଦଇ ପାରିେବ

ନାହିଁ।
39 ଜମିରୁ ପାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ

େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ େଦଇଛ।ି
ଜମିର ଯିଏ ମାଲକି, ତାହାଠାରୁ ଜମି ଛଡ଼ାଇ େନବାକୁ ମୁଁ େକେବ

େଚଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ।
40 ଯଦ ିମୁଁ େକେବ ବ ିେସହସିବୁ ଭୁଲ୍ କାମ କରିଥାଏ,

େତେବ େମା’ ଜମିେର ଗହମ ଓ ଯଅ ବଦଳେର କଣ୍ଟା ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା
ଉଠୁ।”
ଏବଂ ତା’ପେର ଆୟୁବର କଥା ସମାପ୍ତ େହଲା।

ଇଲୀହୂ ଆେଲାଚନାେର ଭାଗ େନଲା

ଏହା ପେର ଆୟୁବର ତନି ିବନୁ୍ଧ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ
େହେଲ। କାରଣ େସମାେନ େଦଖିେଲ, ଆୟୁବ ନଜି ଆଖିେର
ଧାମିର୍କ ଅେଟ। 2 କିନୁ୍ତ େସଠାେର ଜେଣ ଯୁବକ ଇଲୀହୂ

ଉପସି୍ଥତ ଥିଲା। େସ ବାେରଖଲର ପୁଅ ଥିଲା। ବାେରଖଲ ବୂଷୀୟ ନାମକ
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ବଂଶଧର ଥିଲା। ଇଲୀହୂ ରାମ୍ ପରିବାରର େଲାକ ଥିଲା।
ଇଲୀହୂ ଆୟୁବ ଉପେର ରାଗ କରିଥିଲା। କାରଣ ଆୟୁବ ନେିଜ ଠିକ୍
େବାଲ ିେଘାଷଣା କରୁଥିଲା। ଆୟୁବ କହୁଥିଲା େସ ଠିକ୍ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର
ଭୁଲ୍। 3 ଇଲୀହୂ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବର ତନି ିବନୁ୍ଧ ଉପେର ରାଗି ଥିଲା। କାରଣ
ଆୟୁବର ତନିବିନୁ୍ଧ ଆୟୁବର ଯୁକି୍ତର ଉତ୍ତର େଦଇପାରିେଲ ନାହିଁ। ତଥାପି
େସମାେନ ଆୟୁବକୁ େଦାଷ େଦେଲ। 4 ଇଲୀହୂ େସଠାେର ସବୁଠାରୁ
ସାନ ଥିଲା। େସ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଶୁଣସିାରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ତା’ପେର େସ ଭାବଲିା େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆୟୁବ ସହତି କଥା କହପିାରିବ।
5 କିନୁ୍ତ ତା’ପେର ଇଲୀହୂ େଦଖିଲା ଆୟୁବର ତେିନାଟ ିସାଙ୍ଗଙ୍କର ଅଧିକ
କିଛ ିକହବିାର ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ରାଗିଗଲା। 6 ତା’ପେର ଇଲୀହୂ
କହବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। େସ କହଲିା,
“ମୁଁ ଜେଣ ଯୁବକ ମାତ୍ର ଏବଂ ଆପଣମାେନ ବୟସ୍କ େଲାକ।
େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଚନି୍ତ ା କରୁଛ ିତାହା ଆପଣଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଭୟ

କରୁଛ।ି
7 ମୁଁ ନେିଜ ଚନି୍ତ ା କରୁଥିଲ,ି ‘ବୟସ୍କ େଲାକମାେନ ପ୍ରଥେମ କହବିା

ଉଚତି୍।
େସମାେନ ଅେନକ ଦନି େହଲା ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ।
େସମାେନ ଅେନକ କଥା ଶିଖିଛନି୍ତ।’
8 କିନୁ୍ତ ମଣଷି ଭତିେର ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛ ିଏବଂ ଏହା ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର

ନଶି୍ୱାସ
ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବୁଝାମଣା େଦଇଥାଏ।
9 ବୟସ୍କ େଲାକମାେନ େକବଳ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନି୍ତ ,
ଏହା ନୁେହଁ େଯ େକବଳ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ଠିକ୍ ବୁଝନି୍ତ।
10 “େତଣୁ ଦୟାକରି େମା’ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ।
ଏବଂ ମୁଁ କ’ଣ ଭାବୁଛ ିତାହା କହବି।ି
11 ଆପଣମାେନ ଯାହା କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ ତାହା ମୁଁ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହ

ଶୁଣଲି।ି
ଆପଣ ଆୟୁବକୁ େଯଉଁ ଉତ୍ତର େଦେଲ ତାହା ଶୁଣଲି।ି
12 ଆପଣ େଯଉଁ ଜିନଷି କହେିଲ ତାହା ସାବଧାନ େହାଇ ଶୁଣଲି।ି
ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େକହ ିଆୟୁବଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ କରି

ପାରିଲା ନାହିଁ,
କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର ଯୁକି୍ତର ଉତ୍ତର େଦଇପାରିଲ ନାହିଁ।
13 ଆପଣ ତନି ିଜଣ କହପିାରିେବ ନାହିଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ

କରିଅଛନି୍ତ।
ଆୟୁବର ଯୁକି୍ତର ଉତ୍ତର ପରେମଶ୍ୱର ନଶି୍ଚୟ େଦବା ଉଚତି୍,

େଲାକମାେନ ନୁହନି୍ତ।
14 ଆୟୁବ, ତାଙ୍କ ଯୁକି୍ତ େମା’ ଆଗେର ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ନାହାନି୍ତ।
ଆପଣ ତନି ିଜଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଯୁକି୍ତ କୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି

ନାହିଁ।
15 “ଆୟୁବ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯୁକି୍ତେର ହାରିଗେଲ।
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକ କିଛ ିକହବିାର ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅତରିିକ୍ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
16 ଆୟୁବ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କଲି
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ ନୀରବ।

ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 31:24 419 ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 32:16



33

େସମାେନ ତୁମ୍ଭସହ ଯୁକି୍ତ କରିବା ବନ୍ଦ କରି େଦଇଛନି୍ତ।
17 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଉତ୍ତର େଦବ।ି
ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚନି୍ତ ା କରୁଛ ିମୁଁ କହବି।ି
18 େମାର ବହୁତ କିଛ ିକହବିାର ଅଛ ିେଯ,
ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବେିସ୍ଫାରଣ କରିଯିବ।ି
19 ମୁଁ ନୂଆ ଭରା ପାଇଥିବା େଗାଟଏି ମଦ େବାତଲ, ଯାହା ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ

େଖାଲା ଯାଇ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ମଦ୍ୟ କୁମ୍ଫା ପରି ଯାହା ଫାଟଯିିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
20 େତଣୁ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ କହବି।ି
ତା’ପେର ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବ।ି
ଆୟୁବର ଯୁକି୍ତର ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦବ ିଓ ନଶି୍ଚୟ କହବି।ି
21 ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େଯଭଳି ବ୍ୟବହାର କେର, ଆୟୁବ ସହତି ମୁଁ

େସଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ।ି
ତା’ର ମନଲାଖି କଥା କହବିା ପାଇଁ ମୁଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ ିନାହିଁ।
ଯାହା ଉଚତି୍ ତାହା ମୁଁ କହବି।ି
22 େଗାଟଏି ବ୍ୟକି୍ତଠାରୁ ଆଉ େଗାଟଏି ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଅଧିକ ଭଲ ବ୍ୟବହାର

କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।
ଯଦ ିମୁଁ କେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।

“ଆୟୁବ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର କଥା ଶୁଣ।
େଯଉଁ ବଷିୟ ମୁଁ କହୁଛ,ି ତାହା ସାବଧାନ େହାଇ ଶୁଣ।
2 ମୁଁ କହବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

3 େମାର ହୃଦୟ ନମିର୍ଳ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ବାକ୍ୟ ହିଁ କହବି।ି
ମୁଁ ଜାଣଥିିବା ବଷିୟେର ସତ୍ୟହିଁ େକବଳ କହବି।ି
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ତଆିରି କରିଛ।ି
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ନଶି୍ୱାସ େମାେତ ଜୀବନ େଦଇଛ।ି
5 ଆୟୁବ େମା’ କଥା ଶୁଣ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପାର େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।
ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖ, ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଯୁକି୍ତ କରି

ପାରିବ।
6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ମୁଁ ସମାନ।
ଆମ୍ଭକୁ ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ମାଟ ିହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନି୍ତ।
7 ଆୟୁବ େମାେତ ଭୟ କର ନାହିଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକେଠାର େହବ ିନାହିଁ।
8 “କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି
9 ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ମୁଁ ପବତି୍ର, ମୁଁ ନରିୀହ,
ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ େଦାଷୀ ନୁେହଁ।
10 ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ ଅଥଚ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ବପିକ୍ଷେର।
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଶତ୍ରୁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପାଦ ଦୁଇଟକୁି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରନି୍ତ।
ମୁଁ ଯାହା କେର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ।’
12 “କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ ଭୁଲ୍ କଥା କହଛି।
ପରେମଶ୍ୱର େଯେକୗଣସ ିମଣଷି ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼।
13 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କାହିଁକି ଯୁକି୍ତ କରୁଛ।
େସ ଯାହା କରୁଛନି୍ତ େସ ସବୁର ହସିାବ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ, ଏହ ିକାରଣରୁ କି

ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ ପରେମଶ୍ୱର ସବୁକଥା ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ କହେିବ?
14 କିନୁ୍ତ ହୁଏତ ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି ଭାବେର କହନି୍ତ େଯ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।
15 ପରେମଶ୍ୱର ହୁଏତ େଲାକଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନେର କହନି୍ତ କିମ୍ୱା ରାତେିର ଦଶର୍ନ

େଦଇ କହନି୍ତ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଗଭୀର ନଦି୍ର ା ଯାଇଥା’ନି୍ତ।
16 ତା’ପେର େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାନ େଖାଲ ିଦଅିନି୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରାନି୍ତ େସମାେନ ଯାହା ଶୁଣନି୍ତ।
17 ପରେମଶ୍ୱର େଲାକଙୁ୍କ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବାକୁ େଚତାବନୀ

ଶୁଣାନି୍ତ

ଏବଂ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗବର୍ କରିବାରୁ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ।
18 ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ ଦଅିନି୍ତ ଯାହା ଫଳେର େସ

ତା’ର ପ୍ରାଣକୁ ମୃତୁ୍ୟ ଗତ୍ତର୍ରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ଖଡ଼୍ଗ ମୁଖରୁ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରନି୍ତ।
19 “କିମ୍ୱା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବଛିଣାେର ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ

ଶୁଣପିାେର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କେର।
ପରେମଶ୍ୱର ବ୍ୟଥାଦ୍ୱ ାରା େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ େଚତାବନୀ ଦଅିନି୍ତ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଏେତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ସେତ େଯମିତ ିତା’ର ସବୁହାଡ଼ କଷ୍ଟ

ପାଏ।
20 େସ ଏେତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କେର େଯ େସ ଖାଇପାେର ନାହିଁ।
େସ ଏପରିକି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କେର।
21 ତା’ର ଶରୀର ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯାଏ।
େସ କ୍ରେମ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯାଏ।
ତା’ର ହାଡ଼ସବୁ ପଦାକୁ େଦଖାଯାଏ।
22 େସହ ିେଲାକ ମୃତୁ୍ୟର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ପହଞ୍ଚ ିଯାଏ।
ତା’ର ଜୀବନ ମୃତୁ୍ୟର ନକିଟ େହାଇ ଆେସ।
23 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହଜାେର ଦୂତ ଅଛନି୍ତ।
େସହ ିଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ହୁଏତ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ

ରଖିଥାଏ।
େସହ ିଦୂତ ହୁଏତ େସହ ିେଲାକ କରିଥିବା ଭଲ କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କୁି େସ

କହପିାେର।
24 ହୁଏତ େସହ ିଦୂତ େସହ ିେଲାକକୁ କୃପା କରିେବ
ଏବଂ ତା’ ତରଫରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହ ିପାରନି୍ତ ,

‘େସହ ିେଲାକ କବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଉ’ ମୁଁ କ୍ଷତ ିପୂରଣ
ପାଇଅଛ।ି

25 େସହ ିେଲାକର ଶରୀର ପୁଣ ିସେତଜ େହବ ଓ େସ ପୁଣ ିସୁସ୍ଥ
ସବଳ େହାଇଯିବ।

େସ େଯଭଳି ଯୁବକ ଥିଲା ପୁଣ ିେସହଭିଳି େହାଇଯିବ।
26 େସହ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ

ତା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେବ।
ତା’ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ େଦଖିବ ଓ ଆନନ୍ଦେର ଚତି୍କାର

କରି ଉଠିବ,
େଯେତେବେଳ େସ ମନୁଷ୍ୟଙୁ୍କ ତା’ର ଯଥାଥର୍ ଅବସ୍ଥା େଫରାଇ େଦେବ।
27 ତା’ପେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱୀକାର କରି କହବି,

‘ମୁଁ ପାପ କରିଛ।ି
ମୁଁ ଭଲକୁ ମନ୍ଦେର ପରିଣତ କରିଛ।ି
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦଇ ନାହାନି୍ତ ଯାହାର କି ମୁଁ ହକତାର

ଥିଲ।ି
28 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।
ମୃତୁ୍ୟ ଗମନରୁ ମୁଁ ପୁଣ ିଜୀବନକୁ େଭାଗ କରି ପାରିବ।ି’
29 “ପରେମଶ୍ୱର ଏ କଥା ବାରମ୍ୱାର େସହ ିେଲାକ ପାଇଁ କରନି୍ତ।
30 େସହ ିେଲାକକୁ େଚତାବନୀ େଦଇ ତା’ର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକି୍ତ େଦଇ ତାକୁ

ମରଣରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ଫଳେର େସ େଲାକ ତା’ର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦେର ବତିାଇବ।
31 “ଆୟୁବ, େମା’ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଅି, େମା’ କଥା ଶୁଣ।
ନୀରବ ରୁହ ଏବଂ େମାେତ କହବିାକୁ ଦଅି।
32 କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମା’ କଥାେର ଏକମତ ନ େହଉଛ

ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ କହଯିାଅ।
ତୁମ୍ଭର ଯୁକି୍ତ େମାେତ କୁହ,
ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ ତାକୁ ସଂେଶାଧନ କରି େଦବ।ି
33 କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର କିଛ ିକହବିାର ନାହିଁ େମା’ କଥା ଶୁଣ।
ନୀରବ ହୁଅ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବ।ି”
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34 ତା’ପେର ଇଲୀହୂ ତା’ର କଥାକୁ ଜାରିରଖି କହଲିା,
2 “େହ ଜ୍ଞାନୀମାେନ େମା’ କଥା ମନେଦଇ ଶୁଣ, ଯାହା ମୁଁ

କହବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି
େହ ବୁଦି୍ଧମାନ େମା’ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ େଦଇ ଶୁଣ।
3 କାରଣ କଣ୍ଣର୍ ଯାହା ଶୁେଣ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କେର,
ଠିକ୍ ଜିହ୍ୱା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପରି।
4 େତଣୁ ଆସ ଏହସିବୁ ଯୁକି୍ତ କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସି୍ଥର କରିବା

େକଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର।
ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ମିଶି ଶିଖିବା, ଭଲ କାହାକୁ କହନି୍ତ।
5 ଆୟୁବ କେହ, ‘ମୁଁ ନରିପରାଧୀ ଅେଟ।
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପ୍ରତ ିଉଚତି୍ ନ୍ୟାୟ କରି ନାହାନି୍ତ।
6 ମୁଁ ନରିପରାଧୀ େହେଲବ ିବଗି୍ଭର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବାରୁ ମୁଁ

ମିଥ୍ୟାବାଦୀେର ଗଣତି େହାଇଅଛ।ି
ମୁଁ ନରିପରାଧୀ େହେଲବ ିମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହଅିଛ।ି’
7 “ଆୟୁବ ଭଳି ଆଉ େକହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଛନି୍ତ କି?
ଆୟୁବ ଖାତରିି କେର ନାହିଁ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଅପମାନତି କର।
8 ଆୟୁବ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ସହତି ବନୁ୍ଧତା କରିଛ।ି
ଆୟୁବ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ସହତି ରହବିାକୁ ଭଲପାଏ।
9 ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହଲି।ି
କାରଣ ଆୟୁବ କହୁଛ,ି ‘ଜେଣ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ

େଚଷ୍ଟା କେର େସ ଲାଭ ପାଏ ନାହିଁ।’
10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପନ୍ନ  ମଣଷି େମା’ କଥା ଶୁଣ।
େକୗଣସ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଅଥର୍ାତ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅସମ୍ଭବ!
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େସ ଯାହା କରିଥାଏ ତାକୁ ତାହା

ଦଅିନି୍ତ।
େସ େଲାକଙୁ୍କ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ଦଅିନି୍ତ।
12 ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅେଟ, ପରେମଶ୍ୱର କୁକମର୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
13 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ଦାୟିତ୍ୱ େର ରହବିା ପାଇଁ େକହ ିମେନାନୀତ

କରି ନାହାନି୍ତ।
େକହ ିତାଙୁ୍କ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇ ନାହିଁ।
14 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ସି୍ଥର କରନି୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶରୀରରୁ

ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା
ଓ ନଶି୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କାଢ଼ ିେନେବ।
15 େତେବ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାେକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।
ସବୁ େଲାକ ପୁଣ ିଧୂଳିେର ପରିଣତ େହେବ।
16 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ,
ତା’େହେଲ େମା’ କଥା ମନେଦଇ ଶୁଣ।
17 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ସେଚ୍ଚାଟ େହବାକୁ ଘୃଣା କେର,
େସ େକେବ ଶାସକ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଆୟୁବ, ପରେମଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ତୁେମ୍ଭ

କ’ଣ ଭାବୁଛ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରିବ।
18 େକହ ିଜେଣ ରାଜାକୁ କେହ କି, ‘ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଅପଦାଥର୍?’
କିମ୍ୱା କିଏ େନତାମାନଙୁ୍କ କେହ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟ।’
19 ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େନତାମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ଧନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ

ଭଲ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
20 େଲାେକ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟରାତି୍ରେର ହୁଏତ ମରି ଯାଇପାରନି୍ତ।
େଲାେକ ହୁଏତ େବମାର େହାଇ ମୃତୁ୍ୟମୁଖେର ପଡ଼ପିାରନି୍ତ।
ଏପରିକି କ୍ଷମତାଶାଳୀ େଲାକ ବ ିେକୗଣସ ିସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ନ ଥାଇ

ମରିପାରନି୍ତ।

21 “ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ମଣଷିର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଦ ଗତକୁି ଜାଣନି୍ତ।
22 ଏପରି େକୗଣସ ିଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ନୁେହଁ ଯାହା
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଇପାେର।
23 ପରେମଶ୍ୱର େଲାକଙୁ୍କ ଆଉ ଟକିିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି

ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ସମୟ ନଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ େଲାକଙୁ୍କ ଆଣ ିବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ଦରକାର

ମେନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
24 ଯଦ ିକ୍ଷମତାଶାଳୀ େଲାେକ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ,
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।

େସ େସମାନଙୁ୍କ େକବଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦଅିନି୍ତ।
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ େନତା କରିବାକୁ େସ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ।
25 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଲାେକ କ’ଣ କରନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରାତକି ଭତିେର ପରାଜିତ

କରିେବ ଓ େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।
26 ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
କାରଣ େସମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦେବ, େଯଉଁଠାେର କି ଅନ୍ୟ

େଲାକମାେନ ଏହା ଘଟୁଛ ିେବାଲ ିେଦଖି ପାରିେବ।
27 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନନି୍ତ ନାହିଁ।
େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାହା କରିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
28 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ଗରିବଙୁ୍କ ଆଘାତ କରନି୍ତ।
ଫଳେର େସହ ିଗରିବମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର

କରନି୍ତ।
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଡ଼ାକକୁ ଶୁଣନି୍ତ।
29 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ସି୍ଥର କରନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ

ନାହିଁ।
ତା’େହେଲ େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦାଷ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର େଲାକଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ଲୁେଚଇ ରଖନି୍ତ , େକହ ିତାଙୁ୍କ
େଖାଜି ପାଇବ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କର ଓ େଦଶମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା।
30 ଯଦ ିଜେଣ ଶାସକ େଲାକଙ୍କ ପାପର କାରଣ ହୁଅନି୍ତ ,
ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ଶାସନ ଗାଦରୁି ହଟାଇ ଦଅିନି୍ତ।
31 “ଏହା ଘଟବି ଯଦ ିେସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କେହ, ମୁଁ

େଦାଷୀ ଅେଟ।
ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବ ିନାହିଁ।
32 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଯଦଓି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ଜୀବନେର

େକଉଁଟା ଠିକ୍ ବାଟ େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଦଅି।
ଯଦ ିମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରିଛ,ି ମୁଁ ଆଉ େସପରି ପୁଣ ିଥେର କରିବ ିନାହିଁ।’
33 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କତୃ କରନୁ୍ତ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପରିବତ୍ତର୍ନକୁ ମନା କରୁଛ।

ଆୟୁବ ଏହା ତୁମ୍ଭର ନଷି୍ପତି୍ତ େମାର ନୁେହଁ।
ତୁେମ୍ଭ କୁହ େମାେତ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ।
34 ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ କଥା ଶୁଣବି।
ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତ କହବି,
35 ‘ଆୟୁବ ଜେଣ କିଛ ିନ ଜାଣଥିିବା େଲାକ ପରି କଥା କୁେହ।
ଆୟୁବ େଯଉଁ କଥା କୁେହ େସଥିର କିଛ ିଅଥର୍ ହୁଏ ନାହିଁ।’
36 ମୁଁ ଭାବୁଛ ିଆୟୁବକୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା ଦରକାର।
କାରଣ ଆୟୁବ ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା ଉତ୍ତର େଦଲା, େଯମିତ ିଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ

ବ୍ୟକି୍ତ ଉତ୍ତର େଦବ।
37 ଆୟୁବର ବେିଦ୍ର ାହ ତା’ର ଅନ୍ୟ ପାପ ସହତି େଯାଗ କେର।
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ଆୟୁବ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ବେସ ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ଅପମାନତି କେର ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ଅତ୍ୟଧିକ କୁେହ।”

ଇଲୀହୂ କଥା କହ ିଗ୍ଭଲଲିା: େସ କହଲିା,
2 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ଏହା କହବିା

ନ୍ୟାୟ?
‘ମୁଁ ଠିକ୍ େମାର ମକଦ୍ଦମାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର।’
3 ଏବଂ ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର,
‘ଯଦ ିଜେଣ ତାଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର, େସ କ’ଣ ଲାଭ

ପାଇବ?
ମୁଁ ଯଦ ିପାପ ନ କେର, ତା’େହେଲ େମାର କି ଉପକାର ସାଧିତ

େହବ?’
4 “ଆୟୁବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସହତି ଥିବା ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର

େଦବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
5 ଆୟୁବ, ଆକାଶକୁ େଦଖ।
େମଘମାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, େସ ସବୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବହୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଅବସି୍ଥତ।
6 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପାପ କର, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆଘାତ କେର

ନାହିଁ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ପାପର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, େତେବ େସଥିେର

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛ ିହୁଏ ନାହିଁ।
7 ଏବଂ ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବହୁତ ଭଲ ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ

କେର ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାରୁ କିଛ ିପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
8 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ କରୁଥିବା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟସବୁ ତୁମଭଳି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କେର।
େସ ସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବା କ୍ଷତ ିକେର ନାହିଁ।
9 “ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ଆଘାତ ପାଆନି୍ତ , େସମାେନ

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଶକି୍ତମାନ େଲାକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ

ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ।
10 କିନୁ୍ତ େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କାମନା

କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ କହେିବ ନାହିଁ, ‘େକଉଁଠି େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ

େମାେତ ତଆିରି କରିଛନି୍ତ?
େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ନରିାଶ ହୁଅନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର େସେତେବେଳ

ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ କରନି୍ତ ,
େସ କାହାନି୍ତ?’
12 “କିମ୍ୱା ଯଦ ିେସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ

କାମନା କରନି୍ତ , େତେବ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ।
କାରଣ େସହ ିେଲାକମାେନ ଅତ୍ୟଧିକ ଗବର୍ୀ।
େସମାେନ ତଥାପି ଭାବନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱ  ଅତ୍ୟଧିକ।
13 ଏହା ସତ୍ୟ, େସମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟହୀନ ମାଗଣୁୀକୁ ପରେମଶ୍ୱର

ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
14 ଏପରି କମ୍ ଭାବେର ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ କୁହ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ

ପାଇପାରିବ ନାହିଁ,
େସ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।

ତୁମ୍ଭର ମାମଲା ତାଙ୍କଠାେର ପଡ଼ଛିି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।
15 “ଆୟୁବ ଭାେବ ପରେମଶ୍ୱର ମନ୍ଦ େଲାକଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
େସ ଚନି୍ତ ା କେର ପରେମଶ୍ୱର ପାପପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
16 େତଣୁ ଆୟୁବ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଜାରି ରେଖ।

ଏହା ଅତ ିସହଜେର ଜଣାଯାଏ େଯ, ଆୟୁବ ଜାେଣ ନାହିଁ େସ କ’ଣ
କହୁଛ।ି”

ଇଲୀହୂ ତା’ର କଥା ଜାରି ରଖି କହଲିା। େସ କହଲିା
2 “େମା’ ସହତି ଟେିକ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ େଧୖଯର୍୍ୟ

ଧର।
ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ େମାର ଯୁକି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇ ପାରିବ।ି
ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ େମାେତ ବହୁତ କିଛ ିକହବିାର ଅଛ।ି
3 େମାର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ େଦବ।ି
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ ଓ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି େଦବ ିେଯ

ପରେମଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟନଷି୍ଠ।
4 ଆୟୁବ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି
ମୁଁ ଜାେଣ ମୁଁ େକଉଁ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଛ।ି
5 “ପରେମଶ୍ୱର ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ କିନୁ୍ତ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକି୍ତଶାଳୀ, େସ ମଧ୍ୟ ଅତ ିଜ୍ଞାନୀ।
6 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅନୁମତ ିେନେବ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦା ନ୍ୟାୟଶୀଳ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ସତ୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଗ୍ଭହଁା େକେବ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ଚରିଦନି ସଂିହାସନେର ବସାନି୍ତ ଏବଂ

େସ େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ କରନି୍ତ।
8 େତଣୁ ଯଦ ିେଲାକମାେନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନି୍ତ ,
େସମାେନ ରସ ିଓ ଜଞି୍ଜରେର ବନ୍ଧା ହୁଅନି୍ତ।
9 ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କହେିବ କ’ଣ େସମାେନ ଭୁଲ୍

କରିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କହେିବ, େସ ପାପ କରିଛ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ

କହେିବ େସମାେନ ଗବର୍ୀ।
10 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ େଚତାବନୀ ଶୁଣବିାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରିେବ।
େସ ତାଙୁ୍କ ପାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେବ।
11 ଯଦ ିେସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି୍ତ ଓ ତାଙୁ୍କ

ମାନନି୍ତ , ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ସଫଳ କରାଇେବ
ଏବଂ େସମାେନ ସୁଖ ଶାନି୍ତେର ଜୀବନ କଟାଇେବ।
12 ଯଦ ିେସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ମାନବିାକୁ ମନା

କରନି୍ତ , ତା’େହେଲ େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।
େସମାେନ ମୂଖର୍ଙ୍କ ଭଳି ମରିେବ।
13 “ନାସି୍ତକ େଲାକମାେନ େକ୍ର ାଧକୁ େସମାନଙ୍କ ନଜି ପାଇଁ ସାଇତି

ରଖନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ , େସେତେବେଳ େସମାେନ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନର େରାଳ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରନି୍ତ।
14 େସହ ିେଲାକମାେନ ମରିେବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅଦ୍ୟପି

ଯୁବା,
ମନି୍ଦରର ପୁରୁଷ େବଶ୍ୟାପରି।
15 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରୁ

ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସେଚତନ କରାଇ

ଦଅିନି୍ତ , ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ।
16 “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ
ଏବଂ ତା’ ବଦଳେର ଏକ କଷ୍ଟବହିୀନ ଜୀବନ େଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତୁମ୍ଭ େମଜେର ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ରହୁ।
17 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ବଗି୍ଭରେର େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହଲ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତ ଭଳି ଶାସି୍ତ ପାଇଲ।
18 ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭକୁ ବଦଳାଇ ନେଦଉ, ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିବ।
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ଏବଂ ଗରୁୁତର କ୍ଷତପିୂରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରକୁ େନଇ ନ ଯାଉ।
19 ତୁମ୍ଭର ଟଙ୍କା ପଇସା ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାେର ନାହିଁ,
କି ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାେର ନାହିଁ।
20 ରାତ ିଆସୁ େବାଲ ିଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ।
େଲାେକ ରାତେିର ମିଳାଇ ଯିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚକିି ରହପିାରିେବ।
21 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହଲିଣ।ି
ତଥାପି ମନ୍ଦ ବଷିୟ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ।
ସାବଧାନ, ଭୁଲ୍ କାମ କର ନାହିଁ।
22 “େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ତାଙୁ୍କ ମହାନ କରିଛ।ି
ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ।
23 େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କ’ଣ କାଯର୍୍ୟ କରିେବ କହପିାରିବ ନାହିଁ।
େକହ ିତାଙୁ୍କ କହପିାରିବ ନାହିଁ, ‘େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କରିଛ।’
24 ମେନରଖ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
ବହୁତ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅେନକ ଗୀତ େଲଖିଛନି୍ତ।
25 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କରିଛନି୍ତ େଦଖି ପାରିେବ।
ଦୂର େଦଶର େଲାକମାେନ େସହସିବୁ କଥା େଦଖି ପାରିେବ।
26 ହଁ, ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ବୁଝପିାରୁ ନାହୁଁ।
ଏହା ଜାଣବିା ଅସମ୍ଭବ ପରେମଶ୍ୱର େକେତ ବଷର୍ରୁ ଅଛନି୍ତ।
27 “ପରେମଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ଜଳ ନଅିନି୍ତ
ଓ ତାକୁ କୁହୁଡ଼ ିଓ ବଷର୍ାେର ପରିଣତ କରନି୍ତ।
28 େତଣୁ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଜଳ ବୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ।
ତା’ ଫଳେର ବଷର୍ାଜଳ ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ପେଡ଼।
29 େକହ ିବୁଝପିାରିେବ ନାହିଁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େମଘକୁ ବାହାେର

ବସି୍ତାର କରନି୍ତ
କି ଆକାଶେର ଘଡ଼ଘଡ଼ ିକିପରି ମାେର।
30 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର େକମିତ ିପୃଥିବୀ ଉପେର ବଜୁିଳିର ଆେଲାକ

ବସି୍ତାର କରନି୍ତ
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀରତମ ପ୍ରେଦଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦତି କରି ଦଅିନି୍ତ।
31 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ େଦଶମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ

କରିବା ପାଇଁ
ଓ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ।
32 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ହାତେର ବଜୁିଳି ଆଚ୍ଛାଦନ କରି
େସ ନେିଜ ଗ୍ଭହୁଁଥିବା ଜାଗାମାନଙୁ୍କ ମାରନି୍ତ।
33 ଘଡ଼ଘଡ଼ ିସୂଚନା ଦଏି େଯ ଝଡ଼ ଆସୁଛ।ି
ଏପରିକି ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସବିା ଜାଣ ିପାରନି୍ତ।

“ବଜୁିଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ ିେମାେତ ଭୟଭୀତ କେର।
ଛାତ ିଭତିରର ହୃତପିଣ୍ଡ ଭୟେର କମି୍ପ ଉେଠ।
2 ସମେସ୍ତ ଶୁଣ! ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଘଡ଼ଘଡ଼ ିଭଳି

ଶୁଣାଯାଏ।
େସହ ିଘଡ଼ଘଡ଼ରି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣ, ଯାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଟରୁି ବାହାେର।
3 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବଜୁିଳିକୁ ମାରନି୍ତ , ଯାହା ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ

କମି୍ପତ କେର।
ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଝଲସାଇ ଦଏି।
4 ତା’ପେର ବଜୁିଳି ମାରିବା ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଜ୍ର  ଗମି୍ଭର କଣ୍ଠସ୍ୱର

ଶୁଣାଯାଏ,
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସ୍ୱରେର ଘଡ଼ଘଡ଼ ିକରନି୍ତ।

ବଜୁିଳି ମାରିଲା େବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଘଡ଼ଘଡ଼ ିମାେର।
5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘଡ଼ଘଡ଼ ିକଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଦ୍ଭୂତ ଧରଣର
େସ ଅେନକ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ , ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ବୁଝପିାରିବା ନାହିଁ।
6 ପରେମଶ୍ୱର ବରଫକୁ କହନି୍ତ:
‘ପୃଥିବୀ ଉପେର ପଡ଼।’

ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ବଷର୍ାକୁ କହନି୍ତ
‘ପୃଥିବୀେର ଢ଼ାଳି ହୁଅ।’
7 ପରେମଶ୍ୱର ତାହା କରନି୍ତ , ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ େଲାକ ଜାଣ ିପାରିେବ

ପରେମଶ୍ୱର ତଆିରି କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ସମେସ୍ତ ଜାଣେିବ େସ କ’ଣ କରି
ପାରନି୍ତ।

ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଅେଟ।
8 ପଶୁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାନି୍ତ ଓ େସଠାେର

ରୁହନି୍ତ।
9 ଦକି୍ଷଣ ଦଗିରୁ ବତାସ ମାଡ଼ ିଆେସ।
ଥଣ୍ଡା ପବନ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ମାଡ଼ ିଆେସ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଶି୍ୱାସେର ବରଫ ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ
ଓ ସମୁଦ୍ର  ଜମାଟ ବାନି୍ଧ ଯାଏ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ବାଦଲକୁ ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ
ଓ େସହ ିେମଘେର ବଜୁିଳି ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
12 ପରେମଶ୍ୱର େମଘକୁ ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ଭ୍ରମଣ

କରିବା ପାଇଁ।
େମଘମାଳା େସ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରନି୍ତ ତାହା କରନି୍ତ।
13 ଏହା ହୁଏତ େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ଅବା େଦଶର ଉନ୍ନତି

କରାଇବା ପାଇଁ
ଅବା େପ୍ରମ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସ ଏହା କରନି୍ତ।
14 “ଆୟୁବ, େଗାଟଏି ମୁହୂତ୍ତର୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦକର,
ଓ ଥେର ଭାବଲି େଯଉଁ ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟସବୁ ପରେମଶ୍ୱର କରନି୍ତ।
15 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ କି ପରେମଶ୍ୱର କିପରି ବାଦଲକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ

କରନି୍ତ?
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ କି ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବଜୁିଳି ଚମକାନି୍ତ?
16 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ କି େମଘ ଖଣ୍ଡସବୁ ଆକାଶେର କିପରି ଓହଳି ରୁହନି୍ତ?
େସହ ିଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟର େମଘ ତ େକବଳ େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ ଓ

ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ େସସବୁ ଜାଣନି୍ତ।
17 କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ ଜାଣ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଏତକିି ଜାଣ େଯ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିରୁ େଯେତେବେଳ ପବନ

ପ୍ରବାହତି ହୁଏ, ତୁମ୍ଭର େପାଷାକ ପତ୍ର ଗରମ େହାଇ ଯାଏ।
ଏବଂ େଦଶ ନୀରବ େହାଇଯାଏ।
18 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିବା ପାଇଁ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ
ଏବଂ ମାଜିର୍ତ ପିତ୍ତଳ ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରି ପାରିବ?
19 “ଆୟୁବ, ଆମ୍ଭକୁ ଟେିକ କୁହ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କ’ଣ କହବିା।
ଆମ୍ଭକୁ କ’ଣ କହବିାକୁ େହବ, ଭାବପିାରୁ ନାହୁଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରେର ବୁଡ଼ ିରହଛୁି।
20 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ େଯ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହତି କଥା େହବାକୁ

ଗ୍ଭେହଁ।
ଏହା ଧ୍ୱଂସକୁ ଡ଼ାକି ଆଣବିା ସହତି ସମାନ େହବ।
21 େକହ ିସୂଯର୍୍ୟଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ ପାରିେବ ନାହିଁ।
ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଆକାଶେର ଝଲମଲ କେର, େଯେତେବେଳ

ବାଦଲ ସବୁ ବାୟୁଦ୍ୱ ାରା ଅପସରିଯାଏ।
22 ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ େସହପିରି, ତାଙ୍କର ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ମହମିା

ପବତି୍ର ପବର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଚକି୍ଚକି୍ କେର।
ତାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ବଚୁି୍ଛରିତ େହାଇଥାଏ।
23 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବୁଝପିାରିବା ନାହିଁ।

େସ ପରମ ଶକି୍ତଶାଳୀ କିନୁ୍ତ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଗି୍ଭରବନ୍ତ ଓ
ଧାମିର୍କ।

େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ।
24 େସଥିପାଇଁ େଲାେକ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ।
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କିନୁ୍ତ େସ ଗବର୍ୀ ତଥା େଯଉଁମାେନ ନଜିକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନି୍ତ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
କରନି୍ତ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଆୟୁବଙୁ୍କ କହେିଲ

ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ,

2 “କିଏ ଏହ ିଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ କି
ଏଭଳି ନେିବର୍ାଧ କଥା କହୁଛ?ି
3 ଆୟୁବ, ଜେଣ ମଣଷି ପରି ଛଡି଼ା େହାଇଯାଅ,
ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରି ପାରିବ ିଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ।
4 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର ଥିଲ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ

ସୃଷି୍ଟ କଲ?ି
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏେତ ବୁଦି୍ଧମାନ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।
5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, କିଏ ସି୍ଥର କରିଥିଲା ପୃଥିବୀର ଆକାର େକେତ

ବଡ଼ େହବ?
ଏକ ମାପିବା େରଖା ଦ୍ୱ ାରା କିଏ ଏହ ିପୃଥିବୀକୁ ମାପଚୁପ କରିଥିଲା?
6 ପୃଥିବୀ କାହା ଉପେର ସି୍ଥର ରହଛି?ି
କିଏ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ ପଥର ରଖିଲା?
7 ସକାଳର ତାରାଗଣ ଏକତ୍ର ଗୀତ ଗାଇେଲ
ଏବଂ ଏହା େଯେତେବେଳ େହଲା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ ଆନନ୍ଦେର ଚତି୍କାର

କେଲ।
8 “ଆୟୁବ, କିଏ ସମୁଦ୍ର କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କଲା,
େଯେତେବେଳ ଏହା ଗଭୀର ଭାବେର ପୃଥିବୀେର ପ୍ରବାହତି େହଲା?
9 େସେତେବେଳ ମୁଁ ତାକୁ େମଘଦ୍ୱ ାରା ଆବୃତ କଲି
ଓ ଏହାକୁ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟେର ଗଡୁ଼ାଇ ରଖିଲ।ି
10 ମୁଁ ସମୁଦ୍ର  ପାଇଁ ସୀମା ନରୂିପିତ କଲି
ଏବଂ ତହା ବନ୍ଦ ଥିବା ଫାଟକ ପଛଆେଡ଼ ରଖିେଦଲ।ି
11 ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୁ କହଲି,ି ‘ତୁେମ୍ଭ ଏତକିି ବାଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସବି, ତା’ଠାରୁ

ଅଧିକା ନୁେହଁ।
ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ଗବିର୍ େଢ଼ଉ ଆସ ିବନ୍ଦ େହବ।’
12 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େକେବ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର
ସକାଳକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛ ଆରମ୍ଭ େହବା ପାଇଁ କି ଦନି ଆରମ୍ଭ େହବା

ପାଇଁ?
13 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େକେବ ସକାଳର ସୂଯର୍୍ୟ କିରଣକୁ ପୃଥିବୀକୁ

ଆଚ୍ଛାଦତି କରିବାକୁ କହଛି?
ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହଲାଇ ଲୁଚବିା ଜାଗାରୁ େଖାଜି ବାହାର

କରିଛ?
14 େସମାନଙ୍କ ଆେଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀ
ଏକ ମାଟଗିଳୁା ପରି ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହଲା।

େଯେତେବେଳ ଏହା ଏକ େମାହର ଦ୍ୱ ାରା େମାହରାଙି୍କତ େହଲା।
ଏହାର ଆକାର େକାଟର ଭାଙ୍ଗ ଭଳି ଛଡି଼ା ହୁଏ।
15 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଦନିର ଆଲୁଅକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଖର କିରଣ େସମାନଙୁ୍କ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କେର।
16 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀର ସ୍ଥାନକୁ େକେବ ଯାଇଛ କି,
େଯଉଁଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ର ଆରମ୍ଭ?
ତୁେମ୍ଭ େକେବ ସମୁଦ୍ର ର ନମି୍ନ େଦଶେର ଗ୍ଭଲଛି କି?
17 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େକେବ ମୃତୁ୍ୟ େଦଶର ଦ୍ୱ ାରକୁ େଦଖିଛ କି?
ତୁେମ୍ଭ େକେବ େସହ ିଫାଟକକୁ େଦଖିଛ କି ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ମରଣ

ସ୍ଥାନକୁ େନଇଯାଏ।
18 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ବୁଝପିାରୁଛ କି ପୃଥିବୀ େକେତ ବଡ଼ ଅେଟ?
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଉତ୍ତର ଦଅି।
19 “ଆୟୁବ, ଆେଲାକ େକଉଁଠାରୁ ଆେସ?

ଅନ୍ଧକାର େକଉଁଠାରୁ ଆେସ।
20 ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଆେଲାକ ଓ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତା’ର ପୂବର୍ ସ୍ଥାନକୁ

େଫରାଇ େଦଇ ପାରିବ କି?
ତୁେମ୍ଭ େସ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ ଜାଣଛି କି?
21 ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣଛି।
ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିବୃଦ୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚଥିିଲ ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ ଗଢ଼ଥିିଲ,ି ନୁେହଁ କି?
22 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େକେବ େମାର ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଯାଇଛ କି,
େଯଉଁଠାେର କି ମୁଁ ବରଫ ଏବଂ କୁଆପଥର ରଖିଛ?ି
23 ମୁଁ ବରଫ ଓ କୁଆପଥର ଖଣ୍ଡଗଡୁ଼କୁି,
କଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛ।ି
24 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛ କି େଯଉଁଠାରୁ ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ
ଏବଂ େଯଉଁଠାରୁ ପୂବର୍ବାୟୁ ସାରା ପୃଥିବୀେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଚୁି୍ଛରିତ

େହାଇଯାଏ?
25 ପ୍ରବଳ ବୃଷି୍ଟପାତ ପାଇଁ କିଏ ଆକାଶେର ଖାଲ େଖାଳି ରଖିଛ?ି
କିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ ିଝଡ଼ ପାଇଁ ବାଟ ତଆିରି କରିଛ?ି
26 କିଏ ବଷର୍ା ତଆିରି କରନି୍ତ ଏପରି ଜାଗାେର
େଯଉଁଠାେର େକହ ିମନୁଷ୍ୟ ରହନି୍ତ ନାହିଁ?
27 େସହ ିବଷର୍ାଜଳ ଖାଲ ିସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ପାଣ ିଦଏି।
ଘାସ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେର।
28 ବଷର୍ାର କ’ଣ ପିତା ଅଛ?ି
କିଏ କାକର ବୁନ୍ଦା ତଆିରି କେର?
29 ବରଫର କ’ଣ ମାତା ଅଛ?ି
କିଏ କୁଆପଥରର ଜନ୍ମଦାତା ଅେଟ?
30 ପାଣ ିଜମାଟ ବାନି୍ଧ ପଥର ପରି ଟାଣ ହୁଏ।
ଏପରିକି ସମୁଦ୍ର  ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜମାଟ ବାନି୍ଧ ଯାଏ।
31 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ସପ୍ତଷିର୍ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବାନି୍ଧ ପାରିବ କି?
ତୁେମ୍ଭ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ପାରିବ କି?
32 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟେର ବାହାରକୁ

ଆଣପିାରିବ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାଲୁକୁ ତା’ର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହତି କେଢ଼ଇ େନବ?
33 ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ନୟିମସବୁ ଜାଣ କି?
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କହପିାରିବ କି?
34 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େମଘକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ ପାରିବ,
େସମାେନ ବଷର୍ାେର ତୁମ୍ଭକୁ େଘାଡ଼ାଇ ପାରିେବ?
35 ତୁେମ୍ଭ ବଜୁିଳି କି ଡ଼ାକି ପାରିବ କି?
େସ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହବି କି?

‘ଆେମ୍ଭ ଏଠାେର ଅଛୁ;
ମହାଶୟ, ଆପଣ କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।’
ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବ ତୁମ୍ଭ ସାଥୀେର ଯାଇପାରିବ କି?
36 “ଆୟୁବ, କିଏ ମଣଷିକୁ ବୁଦି୍ଧମାନ କେର?
କିଏ ତାଙ୍କ ଭତିେର ଜ୍ଞାନ ଭତ୍ତର୍ୀ କେର?
37 ଏପରି କିଏ ବୁଦି୍ଧମାନ ଅଛ,ି ଯିଏ େମଘକୁ ଗଣପିାେର
ଏବଂ କିଏ ତାଙୁ୍କ ବକ୍ସସି୍ େଦଇ ତାଙ୍କ ବୃଷି୍ଟ ଢ଼ାଳି େଦବ?
38 େତଣୁ ଧୂଳି ରାସ୍ତା କାଦୁଅେର ପରିଣତ ହୁଏ
ଏବଂ ମାଟମିୁଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଆନି୍ତ।
39 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ସଂିହ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ କି?
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଭାକିଲା ଶାବକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଅି କି?
40 େସହ ିସଂିହମାେନ ତାଙ୍କ ଗମୁ୍ଫା ଭତିେର।
େସମାେନ ଘାସ ଭତିେର ଝୁଙି୍କ ପଡ଼ ିତାଙ୍କ ଶିକାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା

ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥା’ନି୍ତ।
41 କିଏ ଡ଼ାମରା କାଉକୁ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇ ଦଏି?
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େଯେତେବେଳ ତା’ର ଶାବକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ରାବ କରି
କରି ଖାଦ୍ୟ ବନିା ଭ୍ରମଣ କଲାେବେଳ ତାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇ ଦଏି?

“ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି କି େକେତେବେଳ ପାହାଡ଼ୀ େଛଳି
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେର?

ତୁେମ୍ଭ େକେବ େଦଖିଛ କି ମା’ ହରିଣକୁ ତା’ର ଛୁଆ
େଦବାର?

2 ତୁେମ୍ଭ ଏ କଥା ଜାଣଛି କି େକେତ ମାସ ପାହାଡ଼ୀ େଛଳି ଓ ହରିଣ
ଶାବକର ଗଭର୍ମାସ ଧାରଣର କ୍ଷମତା?

ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ କି େକେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ  େହବାର ଉପଯୁକ୍ତ
ସମୟ?

3 େସହ ିପଶୁମାେନ ପଡ଼ରିହ ିଗଭର୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗକରି
ତା’ର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  ଦଅିନି୍ତ।
4 େସହ ିପଶୁ ଛୁଆମାେନ େକ୍ଷତେର ବଡ଼ ସବଳ େହାଇଯା’ନି୍ତ।
ତା’ପେର େସମାେନ ମା’କୁ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିାଆନି୍ତ , ଆଉ େଫରନି୍ତ ନାହିଁ।
5 “ଆୟୁବ, କିଏ ବଣୁଆ ଗଧକୁ ଛାଡ଼ଦିଅିନି୍ତ?
େସ େସମାନଙ୍କର ଦଉଡ଼ସିବୁ ଫିଟାନି୍ତ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅିନି୍ତ।
6 ମୁଁ େସହ ିବଣୁଆ ଗଧ ପାଇଁ ମରୁଭୂମିକୁ ତା’ର ବାସସ୍ଥାନ କରିଛ।ି
ମୁଁ େସହ ିଲୁଣଆି ସ୍ଥାନକୁ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିେଦଇଛ।ି
7 ବଣୁଆ ଗଧମାେନ ନଗରର େକାଳାହଳକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ।
େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
8 ବଣୁଆ ଗଧମାେନ ପାହାଡ଼େର ବାସ କରନି୍ତ ,
ତାହା େସମାନଙ୍କ ଚରିବା ସ୍ଥାନ।
େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ।
9 “ଆୟୁବ, େଗାଟଏି ବଣୁଆ ଷଣ୍ଢ ତୁମ୍ଭ କଥାେର ରାଜି େହାଇ ତୁମ୍ଭ

କାମ କରିବ କି?
େସ ତୁମ୍ଭ ଗହୁାଳେର ରହବି କି?
10 େଗାଟଏି ବଣୁଆ ଷଣ୍ଢକୁ ଦଉଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େଦବ କି,
ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭୂମି ଗ୍ଭଷ କରିବ?
11 ବଣୁଆ ଷଣ୍ଢ ଅତ ିବଳଶାଳୀ।
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତା’ ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ପାରିବ ତୁମ୍ଭ କାମ କରିବା

ପାଇଁ?
12 ତୁେମ୍ଭ ତା’ ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ପାରିବ କି?
ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟସବୁ ଖଳାକୁ ଆଣବିାକୁ?
13 “ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଉେତ୍ତଜନାେର େଡ଼ଣା ହଲାଏ କିନୁ୍ତ ଏହା ଉଡ଼ପିାରିବ

ନାହିଁ।
ଏହାର େଡ଼ଣା ବଗ ପରି ନୁେହଁ।
14 ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଭୂମିେର ଅଣ୍ଡା ଦଏି
ଏବଂ େସମାେନ ବାଲେିର ଉଷ୍ଣ ହୁଅନି୍ତ।
15 ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଭୁଲଯିାଏ ହୁଏତ ତା’ର ଅଣ୍ଡା ଉପେର କିଏ ଚଢ଼ଯିିବ
କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିବଣୁଆ ଜନୁ୍ତ ତା’ର ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦବ।
16 ଓଟପକ୍ଷୀ ତା’ର ଶାବକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼କିି ଯାଏ।
େସ ତା’ର ଶାବକମାନଙୁ୍କ ନଜିର ଛୁଆ ପରି ବ୍ୟବହାର କେର ନାହିଁ।
ତା’ର ଛୁଆ ମରିଗେଲ େସ ଖାତରିି କେର ନାହିଁ, େଯପରି ସମସ୍ତ କାମ

କିଛ ିେହଲା ନାହିଁ।
17 କାରଣ ମୁଁ େସହ ିଓଟପକ୍ଷୀକୁ ଜ୍ଞାନ େଦଇ ନାହିଁ।
େସହ ିଓଟ ପକ୍ଷୀ ନେିବର୍ାଧ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ େସପରି କରିଛ।ି
18 କିନୁ୍ତ େସହ ିଓଟପକ୍ଷୀ ଠିଆ ହୁଏ େଦୗଡ଼ବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କେର।
େସ େଘାଡ଼ା ଓ ତା’ର ସବାରୀକୁ େଦଖି ହସ ିପଳାଏ।
କାରଣ େସ େକୗଣସ ିେଘାଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ େବଗେର େଦୗଡ଼ପିାେର ନାହିଁ।
19 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଘାଡ଼ାକୁ ଶକି୍ତ େଦଇଛ କି?
ତୁେମ୍ଭ େଘାଡ଼ାର େବକେର ବଳା ଲଗାଇଛ କି?
20 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଘାଡ଼ାକୁ ପତଙ୍ଗପରି କୁଦବିାର ଶକି୍ତ େଦଇଅଛ କି?

େସହ ିେଘାଡ଼ା େଲାକ େଦଖିେଲ ବଡ଼ ପାଟେିର ରବ କେର।
21 େଘାଡ଼ାଟ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିବାରୁ ଖୁସୀଥାଏ।
େସ ଭୂମିେର ତା’ର ଖୁରା ଦ୍ୱ ାରା ରାମ୍ପୁଡ଼ ିପକାଏ।
େସ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ଖୁବ େଜାର୍େର େଦୗଡ଼ପିାେର।
22 େଘାଡ଼ା ଭୟେର ହେସ।
େସ ଭୟଭୀତ ନୁେହଁ, େସ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରିବ ନାହିଁ।
23 େଯାଦ୍ଧା େଘାଡ଼ା ପିଠିେର ବସ ିତୂଣରି ବାନି୍ଧ ଥାଏ।
ବଚ୍ଛର୍ା, ଢ଼ାଲ ଆଦ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୂଯର୍୍ୟ କିରଣେର ଝଲମଲ କରୁଥାଏ।
24 େଘାଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ଉେତ୍ତଜିତ ହୁଏ।
େସ ଭୂମି ଉପେର ଖୁବ୍ େଜାର୍େର େଦୗେଡ଼।
େସ ତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିସି୍ଥର େହାଇ ଠିଆ େହାଇ ରହପିାେର ନାହିଁ।
25 େଯେତେବେଳ ତୂରୀ ଆଦ ିବାଦ୍ୟ ଶୁେଣ େଘାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଟକିେର

‘ହୁେର!’
େସ ଦୂରରୁ ଯୁଦ୍ଧର ବାସନା
ଓ େସନାପତମିାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଜାଣ ିପାେର।
26 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀକୁ ଉଡ଼ାଇବା ଶିଖାଇଛ କି?
ତାକୁ ତା’ର େଡ଼ଣା କିପରି େମଲାଇ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ଉଡ଼ବିାକୁ ଶିଖାଇଚ

କି?
27 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କି ଯିଏ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀକୁ ଆକାଶର ଖୁବ୍

ଉଚ୍ଚେର ଉଡ଼ବିା ପାଇଁ କହଛି।
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ବସା ବାନି୍ଧବାକୁ କହଛି କି?
28 ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ପବର୍ତର ଢ଼ାଲୁତଟେର ବାସ କେର।
ପବର୍ତର ଢ଼ାଲୁତଟ େହଉଛ ିତା’ର ଦୁଗର୍।
29 ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ତା’ର ଶିକାରକୁ ଦୂର ବସାରୁ େଦଖି ପାେର।
େସ ବହୁତ ଦୂରରୁ ତା’ ଖାଦ୍ୟ େଦଖି ପାେର।
30 ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ଏକତି୍ରତ ହୁଅନି୍ତ , େଯଉଁଠାେର ଶବସବୁ ଥାଏ।
ଏବଂ ତା’ର ଛୁଆମାେନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ େଶାଷନି୍ତ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ,
2 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି

ଯୁକି୍ତ କରୁଛ।
ଆେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କରିଛୁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ବଗି୍ଭର କରିଛ, କ’ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବ

େଯ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କରିଛ େବାଲ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।”
3 ତା’ପେର ଆୟୁବ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
4 “ମୁଁ ଅତ ିନକୃିଷ୍ଟ କଥା କହବିାକୁ!
ମୁଁ ବା ତୁମ୍ଭକୁ କି ଉତ୍ତର େଦବ?ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ େମାର ହାତଦ୍ୱ ାରା େମାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବ।ି
5 ମୁଁ କହଛି ିକିନୁ୍ତ ଆଉ ଥେର କେହ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଦୁଇଥର କହଛି ିକିନୁ୍ତ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛ ିକହ ିପାରିବ ିନାହିଁ।”
6 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ େସହ ିଝଡ଼ ଭତିରୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
7 “ଆୟୁବ, କଟବିନ୍ଧନ କରି ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି।
ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ିତା’ର ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
8 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ନ୍ୟାୟୀ ନୁେହଁ?
ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ଭୁଲ୍ କାମ କରିଛ,ି ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ନରିୀହ

ପ୍ରମାଣତି େହବ।
9 ତୁମ୍ଭର ବାହୁ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହୁ ତୁଲ୍ୟ?
ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି କଣ୍ଠସ୍ୱର ରହଛି,ି
ଯାହାକି ଘଡ଼ଘଡ଼ ିପରି ଗଜର୍ନ କରିପାେର?
10 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଗବର୍ କରିପାର।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ମହମିା ଓ ସମ୍ମାନର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାର।
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11 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରକାଶ କରିପାର ଓ ଉଦ୍ଧତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦଇପାର।

େସହ ିଗବର୍ୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରାଅ।
12 ହଁ ଆୟୁବ, େସହ ିଗବର୍ୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର

କର।
ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ସ୍ଥାନେର ହିଁ ଦଳି ଦଅି।
13 ସବୁ ଗବର୍ୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାଟେିର େପାତଦିଅି।
େସମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଡୁ଼ାଇ ଦଅି ଏବଂ ସମୟ ଭତିେର ରଖିଦଅି।
14 ଆୟୁବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ କରି ପାରିବ ତା’େହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ

ପ୍ରଶଂସା କରିବି
ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କେର େଯ, ନଜିର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ

ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍।
15 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ବେହେମାତକୁ େଦଖ।
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିବେହେମାତକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ

ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି
ବେହେମାତ ଗାଈପରି ଘାସ ଖାଏ।
16 ବେହେମାତର ଶରୀରେର ଅତ୍ୟଧିକ ଶକି୍ତ ଅଛ।ି
ତା’ର ପାକସ୍ଥଳୀର ମାଂସେପଶୀ ଅତ ିବଳିଷ୍ଠ।
17 ବେହେମାତର ଲାଞ୍ଜ ଏରସବୃକ୍ଷ ପରି ଶକ୍ତ।
ତା’ର େଗାଡ଼ର ମାଂସେପଶୀ ଅତ ିଶକ୍ତ।
18 ବେହେମାତର ହାଡ଼ସବୁ ତମ୍ୱା ପରି ଅତ ିଶକ୍ତ।
ତା’ର େଗାଡ଼ ଲୁହାଖମ୍ୱ ଭଳି ଶକ୍ତ।
19 ବେହେମାତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷି୍ଟେର ସେବର୍ାତ୍ତମ।
ଅନ୍ୟ େକହ ିଯଦ ିତାକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ ିେବାଲ ିଦାବୀ କେର, ତାକୁ ତା’ର

ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କରି ଏହ ିଦାବକୁି ପ୍ରତରିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦଅି।
20 ବେହେମାତ ପାହାଡ଼ ଉପେର ଜନି୍ମ ଥିବା ଘାସ ଖାଏ।
େଯଉଁଠାେର ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀମାେନ େଖଳାବୁଲା କରନି୍ତ।
21 ବେହେମାତ ପଦ୍ମବନ ତେଳ ଶୟନ କେର।
ବେହେମାତ ନଳବଣେର ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିପାେର।
22 ପଦ୍ମପତ୍ର ସବୁ ତା’ର ଛାୟାେର ବେହେମାତକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିପାେର।
େସ ନଦୀ କୂଳେର ଜନି୍ମ ଥିବା ବାଇଶ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବାସ କେର।
23 ଯଦ ିନଦୀେର ବନ୍ୟା ଆେସ ବେହେମାତ େସଠାରୁ ପଳାଇଯିବ

ନାହିଁ।
େସ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଯଦଓି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପାଣ ିତା’ ନାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପହେଞ୍ଚ।
24 େକହ ିବେହେମାତର ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧ କରିପାେର ନାହିଁ
ଏବଂ ଯନ୍ତାେର ଧରିପାେର ନାହିଁ।

“ଆୟୁବ ତୁେମ୍ଭ ବନଶୀ କଣ୍ଟାେର ଲବିୟିାଥନକୁ ଧରି ପାରିବ
କି?

ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଜିଭକୁ ରସେିର ବାନି୍ଧପାରିବ କି?
2 ତୁେମ୍ଭ ତା’ ନାକେର ରସ ିପୁରାଇ ପାରିବ କି?
ତା’ର ଦାନ୍ତ ମାଢ଼େିର ଅଙୁ୍କଶ ପୁରାଇ ପାରିବ କି?
3 ଲବିୟିାଥନ ତୁମ୍ଭକୁ ଭକି୍ଷା କରିବ କି ତାକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ?
େସ ତୁମ୍ଭକୁ େକାମଳ ଶବ୍ଦେର କଥା କହବି କି?
4 ଲବିୟିାଥନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିବ କି?
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଚରିଦନି ରହବିାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବ କି?
5 ତୁେମ୍ଭ ଲବିୟିାଥନ ସହତି େଖଳିପାରିବ କି? ତୁେମ୍ଭ ପକ୍ଷୀ ସହତି

େଖଳିଲା ଭଳି ତା’ ସହତି େଖଳି ପାରିବ କି?
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଏକ ରସେିର ବାନି୍ଧ ତୁମ୍ଭର ଦାସୀକୁ ତା’ ସହତି େଖଳାଇ

ପାରିବ କି?
6 େକୖବତ୍ତର୍ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାକୁ କିଣବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ କି?
େସମାେନ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟ ିତାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ ବକିିେବ

କି?

7 ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଚମଡ଼ା ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଚ୍ଛର୍ା ମାରିପାରିବ କି?
8 “ଆୟୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଥେର ମାତ୍ର ଲବିୟିାଥନ ଉପେର ହାତ ରଖ,
ତୁେମ୍ଭ େକେବ ଆଉଥେର କରିବ ନାହିଁ! ଭାବ େସ କି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ

େହବ।
9 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିବ?
ଭୁଲ ିଯାଅ! େକୗଣସ ିଭରସା ନାହିଁ!
ତା’ ପ୍ରତ ିଅନାଇେଲ ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ େହବ।
10 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଏେତ ସାହସୀ ନୁେହଁ େଯ
ତାକୁ ଉଠାଇବ ଓ ରଗାଇବ।

“ଏବଂ େକଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ ମଧ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
11 େକୗଣସ ିଜିନଷି ପାଇଁ ମୁଁ କାହାର ଋଣୀ ନୁେହଁ,
ସ୍ୱଗର୍େର ଯାହାକିଛ ିଅଛ,ି େସ ସବୁ େମାର ଅଧୀନ ଅେଟ।
12 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଲବିୟିାଥନର େଗାଡ଼,
ତା’ର ବଳ ଓ ମେନାହର ଆକାର ବଷିୟେର କିଛ ିକହବି।ି
13 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ଚମର୍କୁ କଣା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତା’ର ଚମର୍ ଯୁଦ୍ଧସଜ୍ଜ ା ସ୍ୱରୂପ।
14 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ମାଢ଼କୁି େଖାଲବିାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ।
ତା’ର ଦାନ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କେର।
15 ତା’ର ପିଠି ଧାର ଧାର ଢ଼ାଲ ପରି,
ଯାହାକି ଦୃଢ଼ ଭାବେର ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇଥାଏ।
16 େସଗଡୁ଼କି ଏେତ ପାଖାପାଖି ଥାଏ
ତା’ ମଧ୍ୟେର ପବନ ମଧ୍ୟ ପଶିପାେର ନାହିଁ।
17 େସଗଡୁ଼କି େଗାଟଏି ଅନ୍ୟ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛ।ି
େସସବୁ ଏମିତ ିଏକତ୍ର ଲାଗି ରହଛି ିେଯ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ।
18 େଯେତେବେଳ େସ ଛେିଙ୍କ, େସଥିରୁ ବଜୁିଳି ସଦୃଶ ଆଲୁଅ ବାହାେର,
ତା’ର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାତଃକାଳର ଆଲୁଅ ପରି ଝଟେକ।
19 ତା’ର ମୁଖରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନକଣାର ମଶାଲ ବଦୁି୍ୟତ୍ ପରିବାହକ ଦ୍ୱ ାରା
ଉତ୍ପନ୍ନ  ଆେଲାକେର ଝଲକ ନଃିସୃତ ହୁଏ।
20 ତା’ର ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାେର
ସେତ େଯମିତ ିରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡରୁି ଜଳନ୍ତା କୁଟା ବାମ୍ଫ ବାହାେର।
21 ତା’ର ନଶି୍ୱାସ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଜଳାଇ ପାେର।
ତା’ ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନଶିଖା ନଗିର୍ତ ହୁଏ।
22 ତା’ର େବକ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ।
େଲାେକ ତାକୁ େଦଖିବା ମାେତ୍ର ତା’ ନକିଟରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଯା’ନି୍ତ।
23 ତା’ର ଚମଡ଼ାର େକୗଣସ ିସ୍ଥାନ ଦୁବର୍ଳ ନୁେହଁ,
ଏହା ଲୁହାଭଳି ଶକ୍ତ।
24 ତା’ର ହୃତପିଣ୍ଡ ପଥର ସଦୃଶ।
ଏହା େପଷଣଶାଳାର ତଳ ପଥର ସଦୃଶ।
25 େସ େଯେତେବେଳ ଉେଠ, ବଳବାନ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ

େହାଇଯା’ନି୍ତ।
େସ େଯେତେବେଳ ଲାଞ୍ଜ ବୁଲାଏ େସମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଳାନି୍ତ।
26 ଖଣ୍ଡା, ବଚ୍ଛର୍ା, ଏବଂ ଶୂଳ ଲବିୟିାଥନକୁ ବାେଜ, କିନୁ୍ତ େକବଳ

େସସବୁ େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ ିେଫରି ଆେସ।
େସହ ିଅସ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ଟେିକ ବ ିଆଘାତ କେର ନାହିଁ।
27 େସ ଲୁହାକୁ କୁଟା ସଦୃଶ ଭାଙି୍ଗ ପକାଏ।
ଏହା ତମ୍ୱାକୁ ପଗ୍ଭକାଠ ପରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଏ।
28 ତୀର ତାହାକୁ ଦଉଡ଼ାଇ ପାେର ନାହିଁ।
ପଥର େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ ିକୁଟା ପରି େଫରି ଆେସ।
29 େଯେତେବେଳ େଗାଟଏି କାଠଗଡ଼ ତାକୁ ଆଘାତ କେର, େସ

ଅନୁଭବ କେର େଯପରି ଏକ କୁଟା ତା’ େଦହେର ଲାଗିଲା।
େସ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କେର େଯେତେବେଳ େଲାକ ତାକୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଫିଙ୍ଗନି୍ତ।
30 ତା’ର ତଳ େପଟର ଚମଡ଼ା ଶକ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଖପରା ସଦୃଶ।
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େସ କାଦୁଅେର େଘାଷାରି େହାଇ ଗଲାେବେଳ େବଙ୍ଗଳାେର ବାେଡ଼ଇବା
ପରି ଚହି୍ନ ଛାଡ଼ଯିାଏ।

31 େଲବୟିାଥନ ପାଣକୁି ଘାେଣ୍ଟ ହାଣ୍ଡ ିଜଳ ଫୁଟବିା ପରି।
େସ େଫାଟକା ତଆିରି କେର, େଯପରି େଗାଟଏି ହାଣ୍ଡେିର େତଲ ଫୁେଟ।
32 େଲବୟିାଥନ େଯେତେବେଳ ତହିଁେର ତା’ ପେଛ ପେଛ ପଥ

ଛାଡ଼ଯିାଏ।
େସ ପାଣକୁି ଘାଣି୍ଟ ପକାଏ ଏବଂ ତା’ ପଛ ଆେଡ଼ ଧଳାେଫଣ ଛାଡ଼ଯିାଏ।
33 ପୃଥିବୀେର ଲବିୟିାଥନ ପରି ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଜୀବ ନାହିଁ।
େସ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଣୀ, େଯକି କାହାରିକୁ ଭୟ କେର ନାହିଁ।
34 େଲବୟିାଥନ ସବୁଠାରୁ ଗବର୍ୀ ପଶୁକୁ ବ ିନୀଚ୍ଚ ଭାବେର େଦେଖ।
େସସବୁ ବଣୁଆ ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା ଅେଟ ଓ ମୁଁ େସହି

େଲବୟିାଥନକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି”

ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା

ତା’ପେର ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାେଣ ଆପଣ ସବୁକିଛ ିକରି

ପାରନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କର ବା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ, େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ େସ କାମରୁ ନବୃିତ୍ତ

କରାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପଗ୍ଭରିଲ, ‘କିଏ ଏହ ିଜ୍ଞାନହୀନ

ମଣଷି, ଯିଏ ନେିବର୍ାଧ ଭଳି କଥା କହୁଛ?ି’
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େସହ ିବଷିୟେର କହଥିିଲ,ି ଯାହା ମୁଁ ବୁଝ ିନ ଥିଲ।ି
ମୁଁ େସହସିବୁ କଥା କହଥିିଲ ିଯାହା ଏେତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ େଯ ତାହା

େମା’ ବୁଝବିା ଶକି୍ତର ବାହାେର।
4 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହଲି, ‘ଶୁଣ ଆୟୁବ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ

କହବିା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଉତ୍ତର େଦବ।’
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅତୀତେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣଥିିଲ।ି
କିନୁ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିଲ।ି
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଫେରଇ େନଉଛ ିଯାହା ମୁଁ କହଥିିଲ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବଡ଼ େଖଦତି

େଯପରି ମୁଁ ଧୂଳି ଓ ପାଉଁଶ ଉପେର ବସଛି।ି
ମୁଁ େମାର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଛ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ େଫରାଇ େଦେଲ

7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବ ସହତି କଥା େଶଷ କଲା ପେର େସ େତୖମନୀୟ
ଇଲୀଫସ୍ ସହତି କଥା େହେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଲଫିସ୍କୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ବନୁ୍ଧଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଉଚତି୍ କଥା କହ ିନାହଁ। କିନୁ୍ତ ଆୟୁବ ଆମ୍ଭର ଆଶି୍ରତ।
ଆୟୁବ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଉଚତି୍ କଥା କହଛି।ି 8 େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଇଲୀଫସ୍ ସାେତାଟ ିଷଣ୍ଢ ଓ ସାେତାଟ ିେମଣ୍ଢା େନଇ େମା’ ଭୃତ୍ୟ ଆୟୁବ
ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାହା ବଧ କରି ନଜି ପାଇଁ େହାମବଳି ପରି ଉତ୍ସଗର୍ କର।
ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନାର
ଉତ୍ତର େଦବା। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ନାହିଁ, ଯାହାର ତୁେମ୍ଭ
ହକଦାର। ତୁେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚତି୍, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିନେିବର୍ାଧ। ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଉଚତି୍ କଥା କହ ିନାହଁ। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର ଭୃତ୍ୟ ଆୟୁବ ଆମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଉଚତି୍ କଥା କହଛି।ି”

9 େତଣୁ େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍, ଶୂହୀୟ ବଲିଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ
େସାଫର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାନେିଲ। ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବର ପ୍ରାଥର୍ନାର
ଉତ୍ତର େଦେଲ।

10 ଆୟୁବ ତା’ର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା। ତା’ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ପୁଣ ିେସୗଭାଗ୍ୟ ଆଣ ିେଦେଲ। ଆୟୁବର ପୂବର୍ରୁ ଯାହା
ଥିଲା ତା’ର ଦୁଇଗଣୁ େସ େଦେଲ। 11 ତା’ପେର ଆୟୁବର ଭାଇମାେନ,
ଭଉଣୀମାେନ, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆୟୁବକୁ ଜାଣଥିିେଲ, ସମେସ୍ତ ତା’
ଘରକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆୟୁବର ଘେର ଏକ ବଡ଼ େଭାଜିେର
େଯାଗ େଦେଲ। େସମାେନ ଆୟୁବକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେଲ। େସମାେନ ଦୁଃଖ
ପ୍ରକାଶ କେଲ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଆୟୁବ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ େଦେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଆୟୁବକୁ ଖେଣ୍ଡ ରୂପା ଓ େଗାଟଏି ସୁନାମୁଦ ିପ୍ରଦାନ
କେଲ।

12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଅଧିକ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଅଧିକ ଯାହା ତା’ର ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଆୟୁବ 14,000 େମଣ୍ଢା, 6000 ଓଟ,
1000 ହଳ ବଳଦ, 1000 ମାଈ ଗଧ ପାଇେଲ। 13 ଆୟୁବ ସାେତାଟି
ପୁତ୍ର ଓ ତେିନାଟ ିଝଅି ଲାଭ କଲା। 14 ଆୟୁବ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଝଅିର
ନାମ ଯିନୀମା, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଝଅିର ନାମ କତ୍ସୀୟା ଓ ତୃତୀୟ ଝଅିର ନାମ
େକରଣହାପ୍ପୁକ୍ ରଖିଲା। 15 ଆୟୁବର ଝଅିମାେନ େସ େଦଶର
ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା େସମାନଙୁ୍କ ଅଂଶ େଦେଲ
ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି।

16 ଏହା ପେର ଆୟୁବ 140 ବଷର୍ ଅଧିକା ବଞ୍ଚଲିା। େସ ନଜିର
ପିଲାମାନଙ୍କର, ନାତନିାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଗ୍ଭରିପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଖିଲା। 17

ଏବଂ ଆୟୁବ ଦୀଘର୍ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ ବତିାଇବା ପେର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା।
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ଗୀତସଂହତିା

ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ

(ଗୀତସଂହତିା 1-41)

ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରକୃତେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ,
ଯଦ ିେସ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ,

ପାପୀମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କେର ନାହିଁ,
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ତା’ର ସମୟ କଟାଏ ନାହିଁ, େଯଉଁମାେନ କି

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଖାନି୍ତ ନାହିଁ,
2 ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାେର ଗ୍ରହଣ କେର
ଓ ଦନିରାତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ।
3 େତଣୁ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହୁଏ,
ପ୍ରଚୁର ପାଣ ିପାଉଥିବା ବୃକ୍ଷର ସି୍ଥତ ିପରି।

େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଠିକ୍ ସମୟେର ଫଳ େଦଉଥିବା େଗାଟଏି ବୃକ୍ଷପରି ଅେଟ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିବୃକ୍ଷ ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ,
ଯାହାର ପତ୍ର େକେବେହେଲ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ।

େସ ଯାହା କେର, ତହିଁେର କୃତକାଯର୍୍ୟ ହୁଏ।
4 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େସପରି ନୁହନି୍ତ।
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େକବଳ ‘େଚାପା’ ବା ‘ତୁଷ’ ଭଳି ଯାହାକୁ କି

ସହଜେର ପବନ ଉଡ଼ାଇ େନଇପାେର।
5 ଯଦ ିଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ େକୗଣସ ିମକଦ୍ଦମା

ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଯିେବ, ତାହାେହେଲ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସହଜେର
େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହାଇଯିେବ।

େସହ ିପାପୀମାେନ େକେବେହେଲ ନରିପରାଧୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହାଇ
ପାରିେବ ନାହିଁ।

6 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େକବଳ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ,
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ବନିଷ୍ଟ କରନି୍ତ।

କାହିଁକି ଅନ୍ୟ େଦଶେର େଲାକମାେନ କଳହ କରନି୍ତ?
କାହିଁକି େସମାେନ ମନ୍ଦ େଯାଜନା କରନି୍ତ?
2 େସମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ େନତାମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭଷିିକ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରନି୍ତ।

3 େସହ ିେନତାମାେନ କୁହନି୍ତ ,
“ଆସ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ବେିଦ୍ର ାହ କରିବା।
ଆସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର ବନ୍ଧନ ଚ୍ଛନି୍ନ  କରି ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବା।”
4 କିନୁ୍ତ େମାର ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ‘ସ୍ୱଗର୍ର ରାଜା’
େସମାନଙ୍କ ଏପରି କଥାକୁ ପରିହାସ କରିେବ।
5 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅନି୍ତ
ଏବଂ କୁହନି୍ତ , “ମୁଁ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ରାଜା େହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି
ଏବଂ େସ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଶାସନ କରିବ।
ସେିୟାନ େହଉଛ ିେମାର ପବତି୍ର ପବର୍ତ।”
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟ େନତାମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।ି

7 ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିନୟିମ େଘାଷଣା କରୁଛ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିତା େହଲି
ଓ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପୁତ୍ର େହଲ।
8 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାଗିବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିବ।ି
ପୃଥିବୀେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ତୁମ୍ଭର େହେବ।
9 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିରାଜ୍ୟସବୁକୁ ମାଟପିାତ୍ରକୁ ଲୁହାଛଡ଼େର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି

ଗଣୁ୍ଡ କଲାଭଳି
ଧ୍ୱଂସ କରିେଦଇ ପାରିବ।”
10 ଏଣୁ େହ ରାଜାଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ବୁଦି୍ଧମାନ ହୁଅ।
େହ ଶାସକଗଣ, ଏହ ିକଥାକୁ ଶିକ୍ଷା କର।
11 ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟର ସହତି ଭକି୍ତ କର ଓ ମାନ।
12 େଦଖାଇଦଅି େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ

ଅଟ
ତା’ ନ େହେଲ େସ େକ୍ର ାଧିତ େହେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ

କରିେବ।
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶି୍ୱାସୀ େସମାେନ ସୁଖ-ଶାନି୍ତେର ଜୀବନ

ବତିାନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ ସାବଧାନ େହବା ଉଚତି୍ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର

ଶିକାର େସମାେନ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ଧନ୍ୟ।

ଏହା େହଉଛ ିଦାଉଦଙ୍କର ନଜି ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ନକିଟରୁ
ପଳାୟନକାଳୀନ ଗୀତ।

“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ  ଅଛନି୍ତ।
ବହୁତ େଲାକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲାଗିଛନି୍ତ।
2 ବହୁତ େଲାକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା େହଉଛନି୍ତ।

େସହ ିେଲାକମାେନ କହୁଛନି୍ତ , “ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ
ନାହିଁ।”

3 କିନୁ୍ତ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଏହା େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ଯିଏକି େମାର ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ମହମିା।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାେତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଦଇଛ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବି
ଏବଂ େସ ତାହାଙ୍କର ପବତି୍ର ପବର୍ତରୁ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେବ।
5 ମୁଁ େଶାଇଲ ିଓ ବଶି୍ରାମ େନଲ ିଏବଂ ମୁଁ ଜାେଣ ମୁଁ ପୁଣ ିଜାଗ୍ରତ

େହବ,ି
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସବର୍ଦା ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
6 ହଜାର ହଜାର େସୖନ୍ୟମାେନ େମା’ ଗ୍ଭରିକଡ଼େର େଘରି ରହେିଲ ସୁଦ୍ଧା
ମୁଁ େସହ ିଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େକେବ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଉଠ!
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆସ ଓ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।

ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିବଳଶାଳୀ ଅଟ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଗାଲେର ମାରିଥା’ନ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାନ୍ତଗଡୁ଼କୁି ସହଜେର ଭାଙି୍ଗ

େଦଇଥା’ନ୍ତ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଶଷେର ତୁମ୍ଭର ହିଁ ବଜିୟ େହବ।
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ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ କର।

ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ େମାର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱର,
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।

ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି େମାର ଗହୁାରି ଶୁଣ।
େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ ହୁଅ।
େମାେତ େମାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର।
2 େହ େଲାକମାେନ, ଆଉ େକେତ ଦନି ଏପରି ଖରାପ କଥା େମା’

ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତଦନି ନାନା ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ମିଥ୍ୟା କଥା େମା’

ବଷିୟେର କହବି?
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିମନ୍ଦ କଥା କହବିାକୁ ଭଲ ପାଉଛ?
3 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁେବେଳ ତାଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ

କଥା ଶୁଣନି୍ତ।
େତଣୁ େସ େମା’ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ , ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

କେର।
4 ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିକଥା ବବି୍ର ତ କରୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ବଛିଣାକୁ େଶାଇବାକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ େସହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ଚନି୍ତ ା କର

ଓ ଆନନ୍ଦ ମନେର ଶାନି୍ତେର ଆରାମ କର।
5 ସଦାସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧମର୍ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କର।
6 ଅେନକ େଲାକ କହନି୍ତ , “କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା

େଦଖାଇ ପାରିବ?
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େତଜ ପ୍ରକାଶ ମୁଖକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

େଦଖାଅ।”
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବହୁ ଭାବେର ଅତ ିଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ

କରି ସୁଖୀ କରିଛ।
ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ବହୁତ ଖୁସୀ।
ଫସଲ ଅମଳ ସମୟଠାରୁ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟଅମଳ କରୁ,

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦେର ଏହାକୁ ପବର୍ ଭାବେର ପାଳନ କରୁ।
8 ମୁଁ ବଛିଣାେର ଶାନି୍ତେର ଶୟନ କେର,
କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରକ୍ଷାକରି ନରିାପଦେର

େଶାଇବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଇଛ।

ପ୍ରଧାନ ବୀଣା ବାଦକଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ।
ବୁଝବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନୁ୍ତ ମୁଁ କ’ଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି
2 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ରାଜା,

େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
3 ପ୍ରତଦିନି ସକାେଳ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ରବ ଶୁଣ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ପ୍ରାଥର୍ନା ସଜାଏ

ଏବଂ ପ୍ରତଦିନି ସକାେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
4 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େକେବ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ।
କାରଣ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ସହ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିସମ୍ପକର୍ ନାହିଁ।
5 ଗବର୍ୀମାେନ େକେବ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କର।
6 େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କର, େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ

ଆଘାତ କରିବାକୁ େଗାପନେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରନି୍ତ।
7 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ କରୁଣା େଯାଗୁଁ,
ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ପହଞ୍ଚବି।ି

ମୁଁ ନତମସ୍ତକେର ତୁମ୍ଭର େସହ ିପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ ଭକି୍ତ ଓ
ସମ୍ମାନର ସହତି ଉପାସନା କରିବ।ି

8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ପଥେର ପ୍ରଦଶର୍ନ କର।
େଲାକମାେନ େମାର ଦୁବର୍ଳତାକୁ ଗ୍ଭହିଁ ବସଛିନି୍ତ।
େତଣୁ େମାେତ ଉଚତି୍ ମାଗର୍ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରି ଧମର୍ ପଥେର କଢ଼ାଇ ନଅି,
ଓ େମାର ପଥକୁ ସରଳ କର।
9 େସହ ିେଲାକମାେନ େକେବ ସତ୍ୟ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ସବୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟକୁ େଗାପନ ରଖନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ପାଟ ିଏକ କବର ସ୍ୱରୂପ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େହଲା ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବା,

େସମାେନ ଅନାବୃତ ମଧୁର କଥା କହ ିେଲାକଙୁ୍କ ବପିଥଗାମୀ କରନି୍ତ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ ଦଅି।
େସମାେନ ବାନି୍ଧଥିବା ଫାଶେର େସମାନଙୁ୍କ ପକାଇ ଦଅି।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନି୍ତ ,
େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ଅପରାଧ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ ବଧିାନ

କର।
11 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ , େସମାେନ

ସୁଖେର ରୁହନି୍ତ ଏବଂ େସମାେନ ଚରିଦନି ପାଇଁ ସୁଖେର ରୁହନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ

େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ଶକି୍ତ
ପ୍ରଦାନ କର।

12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ
ପ୍ରଦାନ କର,

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବରିାଟ ଢ଼ାଲ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ କୁକାଯର୍୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କର।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଶିମିନୀତ ସ୍ୱରେର
ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ େମାେତ ଦଣ୍ଡତି କର ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ବରିକ୍ତ େହାଇ େମାେତ ଦଣ୍ଡ ଦଅି ନାହିଁ।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର।

ମୁଁ ରୁଗ୍ଣ ଓ ଦୁବର୍ଳ।
େମାେତ ସୁସ୍ଥ କର
କାରଣ େମାର ଅସି୍ଥସବୁ କମି୍ପତ େହଉଅଛ।ି
3 େମାର ସମଗ୍ର ଶରୀର କମ୍ପୁଅଛ।ି

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ େକେତ କାଳ ପେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କରିବ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସ ଓ େମାେତ ପୁନବର୍ାର ଅଧିକ

ବଳଶାଳୀ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାେର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
5 ମୃତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କର କବରେର େକେବ ମେନ

ପକାନି୍ତ ନାହିଁ।
ମୃତମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସଥିପାଇଁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ସାରା ରାତ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି

େମାର ବଛିଣା େମାର ଲୁହେର ଭଜିିଗଲା।
ମୁଁ ଅତ ିଦୁବର୍ଳ ତୁମ୍ଭକୁ କାକୁତି୍ତ କରି ଜଣାଉଛ।ି
7 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ବହୁତ ଦୁଃଖ େଦଇଛନି୍ତ , ଯାହାକି େମାେତ

ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଛ।ି
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିବା େଯାଗୁଁ କ୍ଷୀଣ।
8 େହ ଅଧମର୍ୀ େଲାକସବୁ, େମା’ ନକିଟରୁ ଦୂର େହାଇଯାଅ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଛିନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଛିନି୍ତ।
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ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ ଓ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର
ମଧ୍ୟ େଦଇଛନି୍ତ।

10 େମାର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ େହେବ।
ଓ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାଉଦଙ୍କର ଏହ ିଗୀତ, ଏହ ିଗୀତଟ ିଶିଗାେୟାନ
ଯିଏକି କୂଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ପରିବାରର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ
େନଉଛ।ି

େମା’ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା
କର ଓ ଉଦ୍ଧାର କର।

2 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର େଶଷେର ସଂିହ ଦ୍ୱ ାରା ଧରା
ପଡ଼ଥିିବା ପଶୁଟ ିପରି େମାର ଅବସ୍ଥା େହବ।

େମାେତ େସମାେନ େବାହ ିେନଇଯିେବ।
େସେତେବେଳ େକହ ିେମାେତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ଥିେବ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ।
ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହପିାେର ମୁଁ କିଛ ିକୁକମର୍ କରି ନାହିଁ।
4 େଯେବ େମାର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁଁ ଭୁଲ୍ କରିଥାଏ,
ମାତ୍ର ବନିା କାରଣେର େଯ େମାର ବପିକ୍ଷ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ।ି
5 ଏହା ଯଦ ିସତ୍ୟ ନୁେହଁ ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶାସି୍ତ ଦଅି।
େମାର ଶତ୍ରୁ  େମା’ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ େମାେତ ଧରି ମାରି େଦଉ।
େମାର ଜୀବନକୁ ଭୂମିେର ଦଳି ପକାଉ।
େମାର ଆତ୍ମାକୁ ତଥା େଗୗରବକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରୁ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କର।
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େକ୍ର ାଧିତ େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରହ ିେସମାନଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂଗ୍ରାମ କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପକ୍ଷେର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କର।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କର।
େଯଉଁମାେନ କି ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କର।
େମାର ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭର କର।
ପ୍ରମାଣ କର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ଠିକ୍।
ପ୍ରମାଣ କର େଯ ମୁଁ ନରିପରାଧ।
9 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
ସାଧୁ ସନ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ
ଏବଂ େଲାକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସହଜେର ଚହି୍ନପିାର।
10 ପରେମଶ୍ୱର ସବୁେବେଳ ଯଥାଥର୍ ହୃଦୟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ

କରନି୍ତ ,
େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିେବ।
11 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଧମର୍ମୟ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା।
େସ ସବୁେବେଳ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େକ୍ର ାଧ କରନି୍ତ।
12 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିନଷି୍ପତି୍ତ ନଅିନି୍ତ େସ ସହଜେର ତାଙ୍କ ମନ

ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
13 ପରେମଶ୍ୱର ସବୁେବେଳ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥା’ନି୍ତ।

14 କିଛ ିେଲାକ ସବୁେବେଳ ମନ୍ଦ େଯାଜନାେର ବ୍ୟସ୍ତ ଥା’ନି୍ତ।
େସମାେନ େଗାପନ େଯାଜନା କରନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ।
15 େସମାେନ ସବୁେବେଳ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ େଦଇ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ

େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େଶଷେର େସମାେନ ନଜି ଯନ୍ତାେର ପଡ଼ ିଆଘାତ ପାଇେବ।
16 େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ।
େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦଶର୍ନ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଜିର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ନେିଜ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ।

17 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ ିକାରଣ େସ ମହାନ।
ମୁଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଯିଏକି ଗୀତ୍ତୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଗାନ କେର।
ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଏ ପୃଥିବୀେର
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଓ ପ୍ରଶଂସାଯୁକ୍ତ।

ତୁମ୍ଭର ନାମ ସ୍ୱଗର୍େର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ।
2 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ
ଶିଶୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ କଣ୍ଠେର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ।ି
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଉପେର ଥିବା ସ୍ୱଗର୍କୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ତାହା ତୁମ୍ଭ

ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ େବାଲ ିଜଣାପେଡ଼।
ମୁଁ େସହ ିଆକାଶେର ତୁମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େଦେଖ ଓ

ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ହୁଏ।
4 “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏେତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଅି?
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ନଅି?
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏେତ ଦୃଷି୍ଟ ଦଅି?”
5 କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍, ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ େଗୗରବ ଓ କୀତ୍ତିର୍େର ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡତି କରିଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତେର ତଆିରି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁେର େସହି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିଷି୍ଠତ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ସବୁ େସହମିାନଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ଛାଡ଼ ିେଦଇଛ।
7 େଗାରୁଗାଈ ଓ ସମସ୍ତ ବଣୁଆ ପଶୁଗଣ।
8 ଆକାଶର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାେନ
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମାଛମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଏହ ିପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର ନାମ

ସବୁଠାେର ମହମିାନି୍ୱ ତ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େବନ୍ର ମୂତ୍-ଲବ୍ବନ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର
ଗୀତ।

ମୁଁ ଅନ୍ତରର ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ

ସମ୍ପକର୍େର ମୁଁ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
2 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅତ ିଆନନ୍ଦ େଦଇଛ।
େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଶତମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ

କରିବ।ି
3 େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମା’ଠାରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇବା ପାଇଁ ବୁଲି

ପଡ଼େିଲ,
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଧ୍ୱଂସ େହେଲ।
4 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ସବୁଠାରୁ ବଗି୍ଭରବନ୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ସଂିହାସନେର ବଗି୍ଭରପତରି ଆସନ ଅଳଙୃ୍କତ କରି ବସୁଛ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ କଥା କଣ୍ଣର୍ପାତ କଲ ଓ ତା’ପେର େମା’

ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଲ।
5 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କରିଛ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁଦନି ପାଇଁ ନଶିି୍ଚହ୍ନ କରିେଦଇଛ।
ଆଜି େସହମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜୀବତି ନାହାନି୍ତ।
6 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ନଶିି୍ଚହ୍ନ େହାଇଛନି୍ତ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େକବଳ ଭଙ୍ଗା ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଧ୍ୱଂସାବେଶଷ ବଦି୍ୟମାନ।
ଆଜି େସମାନଙୁ୍କ ମେନ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିଅବେଶଷ ବାକିରହ ିନାହିଁ।
7 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିକାଳ ରାଜାରୂେପ ବଦି୍ୟମାନ,
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10େସ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରନି୍ତ।
େସ ଏହ ିପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କରନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣଷି ପ୍ରତ ିସମାନ ବଗି୍ଭର ପ୍ରଦଶର୍ନ

କରନି୍ତ।
େସ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
9 େକେତକ େଲାକ ଦଳିତ େବାଲ ିଅନୁଭବ କରନି୍ତ
କାରଣ େସମାେନ ଗରିବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିା ଅଛ।ି

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସମସ୍ୟାେର ପଡ଼ନି୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପତ୍ତା ଦଅିନି୍ତ।
10 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ଜାଣନି୍ତ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଛାଡ଼ଦିଅି ନାହିଁ।
11 େହ ସେିୟାନ ନବିାସୀ, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

ଗାନ କର।
େସ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ପ୍ରକାଶ

କର।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମେନ ରଖନି୍ତ।

େସହ ିଗରିବ େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନେିବଦନ କରନି୍ତ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
13 ମୁଁ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର କରିବ,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,

େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାକର।
େଦଖ, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ କିଭଳି େମା’ ପଛେର େମାେତ ଆଘାତ

କରିବାକୁ ଲାଗିଛନି୍ତ।
େମାେତ ‘ମୃତୁ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ’ ଉଦ୍ଧାର କର।
14 ତା’ପେର ଯିରୁଶାଲମର ଫାଟକ ପାଖେର ଥାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା

କରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବ।ି
ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିଛ।”
15 ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର େସହ ିେଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଗାଡ଼ େଖାଳନି୍ତ ଓ ଯନ୍ତା ବସାନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନେିଜ ବସାଇ ଥିବା ଯନ୍ତାେର ପଡ଼ନି୍ତ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ଅନ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଫାଶ ବସାଇ ଥା’ନି୍ତ , କିନୁ୍ତ

େଶଷେର େସମାେନ ନେିଜ େସହ ିଜାଲେର ଧରାପଡ଼ନି୍ତ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧରିପକାନି୍ତ ,
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାେନ ଶିକ୍ଷା କରନି୍ତ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ।
17 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଆନି୍ତ
େସମାେନ ମନ୍ଦ େଲାକ ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।
18 େବେଳେବେଳ ଏହା ଜଣାପେଡ଼ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ବପିଦେର

ପଡ଼ଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଆନି୍ତ।
ଏହାର ଅଥର୍ ନୁେହଁ େଯ େସହ ିଗରିବ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଆଶା ନ

ଥାଏ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା େସମାନଙୁ୍କ ଭୁଲନି୍ତ ନାହିଁ।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
େସହ ିଜାତମିାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କର।
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭାବବିାକୁ ସୁେଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ େଯ, େସମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ

ଅଟନି୍ତ।
20 େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର।
େସମାେନ ଜାଣବିା ଉଚତି୍ େଯ, େସମାେନ େକବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର

ଅଟନି୍ତ।
-େସଲା-

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୂରେର ରହଅିଛ?
େଯଉଁମାେନ ବପିଦେର ପଡ଼ନି୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି

ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
2 ଗବର୍ୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରନି୍ତ।
3 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଆପଣା ମନସ୍କାମନା ବଷିୟେର ଗବର୍ ଅନୁଭବ

କରନି୍ତ
ଓ େସହ ିେଲାଭୀ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ।
ଏହ ିଉପାୟେର େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ େଦଖାଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
4 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଅହଂକାର ବଶତଃ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ େଯାଜନାେର ବ୍ୟସ୍ତ ରହନି୍ତ।
େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
5 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ସବୁେବେଳ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନି୍ତ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ

କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାହାଙ୍କର ଉପେଦଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନି୍ତ।
6 େସହ ିେଲାକମାେନ ଭାବନି୍ତ େଯ, େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକେବ ବପିଦ

ଆସବି ନାହିଁ।
େସମାେନ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ସବୁେବେଳ ଭଲ େହବ ଏବଂ େକେବ ବି

ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ନାହିଁ।”
7 େସହ ିେଲାକମାେନ ସବୁେବେଳ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତରିସ୍କାର କରନି୍ତ।
େସମାେନ ସବୁେବେଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା କହନି୍ତ।
େସମାେନ ସବୁେବେଳ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରନି୍ତ।
8 େସହ ିେଲାକମାେନ ଗପୁ୍ତସ୍ଥାନେର ଲୁଚ ିରହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଧରିବା

ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସମାେନ େଗାପନେର ରହ ିେଲାକଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
େସମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ।
9 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସଂିହ ଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଧରି ଖାଇ

ଯାଆନି୍ତ
େସମାେନ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।

େସହ ିନରିୀହ େଲାକମାେନ ସହଜେର
େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବସାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତାେର ପଡ଼ ିଯାଆନି୍ତ।
10 ବାରମ୍ୱାର େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
ନରିୀହ େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରନି୍ତ।
11 େତଣୁ େସହ ିନରିୀହ େଲାକମାେନ ଭାବବିାକୁ ଲାଗନି୍ତ , “ପରେମଶ୍ୱର

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଇଛନି୍ତ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଯାହା ଘଟୁଛ ିେସ େବାଧହୁଏ େଦଖୁ ନାହାନି୍ତ।”
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି

କର।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି!
ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଅ ନାହିଁ।
13 କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଆନି୍ତ?
କାରଣ େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େଯ, େସ ତାଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ ନାହିଁ।
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିନଷୁ୍ଠର େଲାକମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

େଦଖୁଅଛ।
ଥେର େସହ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟକୁ ଗ୍ଭହଁ, ଓ କିଛ ିକର।

େଯଉଁମାେନ ବପିଦେର ପଡ଼ନି୍ତ , ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
ଆସନି୍ତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ଏକମାତ୍ର, ଯିଏକି େସହ ିପିତୃହୀନମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିପାର।
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15 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର।
େସମାନଙ୍କର କୁକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି କର, େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ

େହାଇ ନ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜା ଅଟନି୍ତ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରୁ ବତିାଡ଼ତି କର।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିନରିୀହ େଲାକମାନଙ୍କର ଡ଼ାକ ଶୁଣଛି

ବା େସମାେନ ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ ଜାଣପିାରୁଛ।
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ଓ େସମାେନ ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ ତାହା ପ୍ରଦାନ

କର।
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ନାହାନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ

ରକ୍ଷା କର।
େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ବପିଦେର ପଡ଼ଛିନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ

ଦୁଃଖୀ କରାଅ ନାହିଁ।
େତଣୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମନେର ଭୟ ସଞ୍ଚାର କର, େଯଉଁମାେନ

ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାଉଦଙ୍କର ଲଖିିତ ଗୀତ।

ମୁଁ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନଏି।
େତଣୁ କାହିଁକି େମାେତ ଲୁଚବିାକୁ କହୁଅଛ, “ପକ୍ଷୀ ପରି

ଆପଣା ପବର୍ତକୁ ଉଡ଼ଯିାଅ?”
2 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଶିକାରୀ ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ଅନ୍ଧାରେର ଲୁଚ ିରହନି୍ତ।
େସମାେନ ଧନୁେର ଗଣୁ ଚଢ଼ାନି୍ତ।
େସମାେନ ତୀର ଦ୍ୱ ାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସି୍ଥର କରନି୍ତ ଏବଂ େସମାେନ ସଧିା ସାଧୁ

ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତର ହୃଦୟକୁ ଶରବଦି୍ଧ କରନି୍ତ।
3 ଯଦ ିେସମାେନ ସବୁ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନି୍ତ।
େତେବ କ’ଣ ଘଟବି? ତା’ପେର ସବୁ ଧମର୍ାତ୍ମାମାେନ କ’ଣ କରି

ପାରିେବ?
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ବାସ କରନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂିହାସନ ସ୍ୱଗର୍େର,

େସ େସହଠିାରୁ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଦଖନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଅତ ିନକିଟରୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ତାହା

ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁେବେଳ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସ ନଷୁି୍ଠର ତଥା ଖରାପ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନି୍ତ।
6 େସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଓ ଜଳନ୍ତା ଗନ୍ଧକର ବଷର୍ା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପେର

ବଷର୍ାନି୍ତ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େଶଷେର କିଛ ିପାଇେବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ

ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଝାଞି୍ଜ ପବନ ଅନୁଭବ କରିେବ।
7 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁେବେଳ ଧମର୍ର ପଥ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ ଏବଂ

େଯଉଁମାେନ ଧମର୍ର ପଥେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ ଓ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ,
େସହମିାେନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦଶର୍ନ କରି ପାରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଶମୀନୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର,
କାରଣ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ େଲାପ ପାଉଅଛନି୍ତ।
ଏ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର ପରମ ଅନୁରକ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକର

ହ୍ରାସ େହଉଛ।ି
2 େଲାକମାେନ ନଜି ପେଡ଼ାଶୀ ସହତି ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣଷି ଆଜି ଗ୍ଭଟୁକାର ସାଜି ପେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥାେର

ଭୁଲାଇ କହନି୍ତ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ବନ୍ଦ କରିେବ, ଯିଏ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ

ଉଚ୍ଚାରଣ କେର।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ବନ୍ଦ କରିେବ, ଯିଏ ଗବର୍ର କାହାଣୀ
ପ୍ରକାଶ କେର।

4 େସହ ିେଲାକମାେନ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହପିରି ମିଥ୍ୟା କହି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବସି୍ତାର କରିବୁ।
ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭକୁ କ’ଣ କହବିାକୁ ପଡ଼ବି।
ଯାହା ଫଳେର େକହ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତ୍ତର୍ା ସାଜି ପାରିବ ନାହିଁ।”
5 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନରିୀହ େଲାକଙ୍କଠାରୁ େଗ୍ଭରାଇ ନଅିନି୍ତ।

େସମାେନ ଅସହାୟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଜିନଷି େନଇଯାଆନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସଫଳ େହବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ ଓ ମୁଁ େସହି

ଦୁଃଖୀ େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ।ି”
6 ଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟସବୁ ସତ୍ୟ ଓ ନମିର୍ଳ।
ଯାହାକି ଗରମ ନଆିଁେର ତରଳା ଯାଉଥିବା ରୂପା ପରି େସଗଡୁ଼କୁି

ସାତଥର ତରଳା ଯାଇଥିବା ରୂପା ପରି ଶୁଦ୍ଧ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିଅସହାୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅି।
େସମାନଙୁ୍କ ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ସବୁଦନି ପାଇଁ ରକ୍ଷା କର।
8 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଯଦଓି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବସି୍ତାର କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ

ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ େଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ପରି।
ଏହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭଳି ଜଣା ପଡ଼େିଲ ବ ିପ୍ରକୃତେର ଏହା ଅତ ିଶସ୍ତା

ଅେଟ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକେତଦନି େମାେତ ଭୁଲ ିଯିବ?
ସତେର କ’ଣ ତୁେମ େମାେତ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଭୁଲ ିପାରିବ?

େକେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରବ?
2 େକେତକାଳ ମୁଁ ଏଭଳି ବଲୁଥିବ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭୁଲି

ଯାଇଥିବ?
େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ହୃଦୟେର େବାହ ିଗ୍ଭଲବି?ି

େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର ଶତ୍ରୁ  େମା’ ଉପେର ବଜିୟ ଲାଭ କରିବ?
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଥେର ଗ୍ଭହଁ, େମାର

ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି।
େମାେତ ଜାଣବିାକୁ ଦଅି, ନେଚତ୍ ମୁଁ ଜୀବନ ହରାଇବ।ି
4 ଯଦ ିତାହା ସତେର ଘେଟ େତେବ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ କହେିବ,

“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜୟ କରିଅଛୁ।”
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଖୁସୀ େହେବ ଯଦ ିେସମାେନ େମାେତ ପରାସ୍ତ

କରନି୍ତ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ େବାଲ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ

ଉପେର ଭରସା ରଖିଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରି େମାେତ ଖୁସୀ କରାଅ।
6 ମୁଁ ସଦାସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଧଶ୍ୟେର ଏହ ିଖୁସୀର ଗୀତ ଗାନ

କରିବ।ି
କାରଣ େସ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହାଇ ଅେଶଷ ଉପକାର କରିଛନି୍ତ।

ପ୍ରଧାନ ନେିଦ୍ଦର୍ଶକଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ।

ଏକ ମୂଖର୍ େଲାକ ନଜି ହୃଦୟେର କେହ, “ପରେମଶ୍ୱର
ନାହାନି୍ତ।”

େସହ ିମୂଖର୍ମାେନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ
କରନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିବା େଲାକ େକହ ିନାହାନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଥାଇ ତଳକୁ ଦୃଷି୍ଟ ନେିକ୍ଷପ କରି େଦଖନି୍ତ େଯ,
ଯଦ ିେକହ ିଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତାଙ୍କ ଅନୁରକ୍ତ ଅଛନି୍ତ ନା ନାହିଁ।
ବଜି୍ଞ େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରନି୍ତ।
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3 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣଷି ଆଜି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଛନି୍ତ।

ସବୁ ମଣଷି ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ମଣଷିେର ପରିଣତ େହାଇଛନି୍ତ।
ଜେଣ ବ ିେକହ ିଆଜି ଭଲ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକ ନାହାନି୍ତ।
4 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମାର ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିଛନି୍ତ
ଓ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
5 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନରିୀହ େଲାକର ଉପେଦଶକୁ ଶୁଣବିାକୁ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନି୍ତ କାହିଁକି?
କାରଣ େସହ ିନରିୀହ େଲାକଟ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ

କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରନି୍ତ।
େତଣୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନଶିି୍ଚତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍।
7 ମୁଁ ଆଶାକେର େକହ ିଜେଣ ତାଙ୍କର ମନି୍ଦରରୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତ

ଉପରକୁ ଆସନ୍ତା
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତା।

େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଶକି୍ତଶାଳୀ
କରନି୍ତ ,

ତାହାେହେଲ ଯାକୁବ ଆହ୍ଲାଦତି େହବ।
ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ଖୁସୀ େହବ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କିଏ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରି ପାରିବ?
କିଏ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ବାସ କରିବ?
2 େକବଳ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚତି୍ତେର ଜୀବନ-ଯାପନ

କେର, ଭଲ କାଯର୍୍ୟ କେର,
ଓ ଅନ୍ତରରୁ ସତ୍ୟକଥା ପ୍ରକାଶ କେର େସ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର

ପବର୍ତେର ବାସ କରି ପାରିବ।
3 େସହଭିଳି ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ େକେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କଥା

କେହ ନାହିଁ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ େକେବ ପେଡ଼ାଶୀ ପ୍ରତ ିଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ା କେର ନାହିଁ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ କଥା ନଜି ପରିବାର ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ କେହ

ନାହିଁ।
4 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର ଓ ସମ୍ମାନ କେର ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରୁଥିବା

େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଖାଏ।
ଯଦ ିେସ େକୗଣସ ିପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିନଜି ପେଡ଼ାଶୀକୁ େଦଇଥାଏ
େତେବ େସହ ିପ୍ରତଶି୍ରୁତକୁି ପାଳନ କେର।
5 ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ କିଛ ିଧନ କରଜ ଦଏି
ଓ େସ େସହ ିଜନଠାରୁ େକୗଣସ ିସୁଧ ଆଦାୟ କେର ନାହିଁ

କିଅବା େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ନରିୀହ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଘାତ କରି ମୁଦ୍ର ା ନଏି ନାହିଁ।

ଏହପିରି େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ କେର, େତେବ େସହ ିଧାମିର୍କ ସବର୍ଦା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଅବସ୍ଥାନ କରିବ।

ଦାଉଦଙ୍କର ମିକ୍ତ ାମ୍ ଗୀତ

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କର କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ନଭିର୍ର କେର।

2 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଅିଛ,ି
“ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରଭୁ।
େମାର ଯାହାକିଛ ିମଙ୍ଗଳମୟ େସ ସବୁ ତୁମ୍ଭ କୃପାରୁ।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାକିଛ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ,
ତାହା ତାଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ଅନୁଗତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତେର େଦଖାଇ ଦଅିନି୍ତ େଯ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।

4 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଆନି୍ତ।

ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକମତ େହାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଆଗେର ରକ୍ତ ଅପର୍ଣ କରନି୍ତ ,

େସମାନଙ୍କର ନାମ ମୁଁ େକେବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ିନାହିଁ।
5 ମୁଁ େକବଳ େମାର ଭକି୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଅପର୍ଣ କରିବ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ସହାୟ ହୁଅ
ଏବଂ େମାେତ େମାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର।
6 େମାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅତ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ,
େମାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅତ ିସୁନ୍ଦର।
7 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେର କାରଣ େସ େମାେତ ଉଚତି୍ ଶିକ୍ଷା

ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
ଏପରିକି ରାତି୍ରେର ମଧ୍ୟ େସ ତାଙ୍କର ଉପେଦଶକୁ େମାର ମନେର

ପ୍ରେବଶ କରାନି୍ତ।
8 ମୁଁ ସବୁେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େମାର ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଅଛ।ି
ମୁଁ େକେବେହେଲ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଗର୍ରୁ ବଞ୍ଚତି େହବ ିନାହିଁ।
9 େତଣୁ େମାର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ଅତ ିଆନନି୍ଦତ େହବ।
ଏପରିକି େମାର ଶରୀର ନରିାପଦେର ରହବି।
10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତୁ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ପରିତ୍ୟାଗ

କରିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ଜନକୁ ପୃଥିବୀେର କ୍ଷୟ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
11 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଜୀବନପଥ ଶିକ୍ଷା େଦବ।
େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁଖ ଶାନି୍ତେର ରହବିାକୁ େଦବ।
େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଅବସି୍ଥତ, ତାହା େମା’ ପାଇଁ ନତି୍ୟ

ସୁଖେଭାଗ ଆଣେିଦବ।

ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଥେର ଶୁଣ ଓ େମାେତ ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରଦାନ କର।

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଡ଼ାକୁ ଅଛ।ି
େଯେହତୁ ମୁଁ ନଷି୍କପଟ, େତଣୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛ,ି
ଦୟାକରି େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କର।
2 ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ େମା’ ବଷିୟେର ଉଚତି୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିବ,
ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ସତ୍ୟକୁ େଦଖୁଅଛ।
3 ତୁେମ୍ଭ େମାର ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣ।
ତୁେମ୍ଭ ସାରାରାତି୍ର େମା’ ସହତି ଥିଲ।

ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ ଏବଂ େମା’ଠାେର କିଛ ିଭୁଲ େଦଖି ନାହଁ।
ମୁଁ କିଛ ିମନ୍ଦ େଯାଜନା କେର ନାହିଁ।
4 ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ େଚଷ୍ଟା କରିଛି
ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶ ମାନବିାକୁ।
5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛ।ି
େମାର ପାଦ େସହ ିପଥରୁ େକେବ ବଚୁି୍ୟତ େହବ ନାହିଁ।
6 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାେକ, େହ ପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର

ଦଅି।
େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର କଥା ଶୁଣ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ଭୂତ କରୁଣା େଦଖାଅ
ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର।

େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତପିକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମହାନ
ଶକି୍ତ ବ୍ୟବହାର କର।

େତଣୁ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନାଟକୁି ଗ୍ରହଣ କର।
ଏହା ଜଣକର ପ୍ରାଥର୍ନା ଯିଏ ତୁମ୍ଭଠାେର ଆଶ୍ରୟ େନଇଛ ିଏବଂ ଯିଏ

ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣକାରୀ ଅେଟ।
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8 େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ଭଳି ରକ୍ଷା କର,
ଓ ତୁମ୍ଭର ବାହୁଛାୟା ତେଳ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ।
େଯଉଁମାେନ କି େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
େମାର ଗ୍ଭରିକଡ଼େର ଥିବା େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ କବଳରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା

କର।
େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
10 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଂକାର ବଶତଃ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

କଥା ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େକବଳ ନଜି ବଷିୟ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ।
11 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମାେତ ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଘରି ଗେଲଣି

ଓ େସମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
12 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସଂିହ ସଦୃଶ ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ

ଶିକାର କରି ଖାଇବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥାଏ।
େସମାେନ ସଂିହ ଭଳି ଲୁଚ ିରହ ିଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଥା’ନି୍ତ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଉଠ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ତାଙୁ୍କ ଆତ୍ମା ସମପର୍ଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ ପ୍ରେୟାଗ କରି େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ କବଳରୁ

େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରି
ଏ ସଂସାରରୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କର।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବହୁତ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକଙ୍କର ଏହ ିଇହେଲାକେର ଅଧିକ କିଛ ିଆଶା

ନ ଥାଏ।
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର।
େସମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କର।
େସମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ଏେତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର େଯ, ଯାହା

ସବୁଦନି ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ।
15 ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି
େତଣୁ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଦଶର୍ନ କରିବି
ଓ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ େହବ।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦନି େସ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଗୀତ ନେିବଦନ କରିଥିେଲ।

େସ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ଶକି୍ତସ୍ୱରୂପ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଏ।”
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର େଶୖଳ, େମା’ ନରିାପତ୍ତାେର

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ।
େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଇଁ େଶୖଳ ସଦୃଶ ଦୃଢ଼।
ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନକିଟକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ ିଯାଏ।

ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଢ଼ାଲ ସଦୃଶ।
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ େମାର ରକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଗ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର େମାର ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ।
3 େସମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କେଲ,
କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି
େସ େମାେତ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କେଲ।
4 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େଯେତେବେଳ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା

କରୁଥିେଲ, ମୃତୁ୍ୟର ରଶି େମାେତ େସେତେବେଳ ବାନି୍ଧବାକୁ ଯାଉଥିଲା
େମାର ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ।

ମୁଁ ବନ୍ୟାେର କବଳିତ େହାଇ ମୃତୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଭାସ ିଗ୍ଭଲଥିିଲ,ି

5 କବରର ରଶି େମାର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଥିଲା,
ମୃତୁ୍ୟର ଯନ୍ତା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା।
6 େସହ ିଯନ୍ତାେର ପଡ଼ ିସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବାକୁ

ଲାଗିଲ।ି
ହଁ, ମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି

େସ ଆପଣା ମନି୍ଦରେର ଥାଇ େମା’ ଡ଼ାକ ଶୁଣେିଲ।
େସ େମାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ।
7 େସତକିି େବେଳ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ଓ କମି୍ପତ େହଲା।
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ଭତିି୍ତଭୂମି ଥରି ଉଠିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧିତ

େହେଲ।
8 ତାଙ୍କ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ନଗିର୍ତ େହଲା।
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା।
ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନଗିର୍ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶର ବକ୍ଷ ଚରିି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ।
େସ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଉପେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହେଲ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଆକାଶ ବକ୍ଷର ଉଚ୍ଚେର କିରୂବଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି

ଉଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ।
େସ ବାୟୁର ଗତେିର ଉଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ।
11 ପରେମଶ୍ୱର କଳା, ଘନ ବାଦଲଖଣ୍ଡ ଭତିେର ଲୁଚ ିଗେଲ।
ସେତ େଯମିତ ିଏକ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଏକ ତମ୍ୱୁ ଭତିେର ଲୁଚ ିରହେିଲ।
େସ ଘନ ବଜୁିଳିଯୁକ୍ତ େମଘ ଖଣ୍ଡ ଭତିେର ଲୁଚ ିଗେଲ।
12 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଜ୍ୟାତରୁି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ େମଘଖଣ୍ଡ େଦଇ

ନଗିର୍ତ େହଲା।
ତାହା ଆକାଶ ମଧ୍ୟେର ବଜୁିଳିର ଆେଲାକ ପରି ଆେଲାକିତ େହାଇ

ଉଠିଲା।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗଜର୍ନ କେଲ।
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ େସ ଆପଣା ଶବ୍ଦେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ପ୍ରକମି୍ପତ କେଲ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାଣ ପ୍ରେୟାଗ କେଲ ଓ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ

କେଲ।
େସ ବଜୁିଳି ମାରି େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ।
େଲାେକ ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛ।ି
15 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଚତି୍କାର କରି ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶ େଘାଷଣା କଲ
ଓ ପ୍ରବଳ େବଗେର ପବନ ବହବିାକୁ ଲାଗିଲା।

ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର  ଗଭର୍ର ଜଳ ଅପସାରିତ େହାଇ ସମୁଦ୍ର ର ନମି୍ନ ଭାଗ
ଦଶିିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରର ଭତିି୍ତ ଭୂମିକୁ େଦଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
େସ େମାେତ େସହ ିଗଭୀର ଜଳରୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ େଟକି ଆଣେିଲ।
17 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ।
େସମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ।
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ।
େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ।
18 ମୁଁ ବପିଦେର ପଡ଼ଥିିଲ ିେମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ

କରୁଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।
19 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
େତଣୁ େସ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ, େସ େମାେତ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ

େନଇଗେଲ।
20 ମୁଁ ନରିପରାଧ େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ନଶି୍ଚୟ େମାର ପୁରସ୍କାର

େଦେବ।
ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ, େତଣୁ େସ େମା’ ପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ

କରିେବ।
21 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆେଦଶକୁ ପାଳନ କେର।

ଗୀତସଂହତିା 17:8 434 ଗୀତସଂହତିା 18:21



19

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିପାପ କରି ନାହିଁ।
22 ମୁଁ ସବୁେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତକୁ ମାନ ିଆସଛି।ି
ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କେର।
23 ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ତଥା ସତ୍ ଚରିତ୍ର ଥିଲ।ି
ମୁଁ ନଜିକୁ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ନବୃିତ୍ତ କଲ।ି
24 େତଣୁ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପୁରସ୍କତୃ କେଲ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ

ଦୃଷି୍ଟେର ସରଳ ତଥା ନରିପରାଧ ଅେଟ।
ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ, େତଣୁ େସ େମା’ ପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ

କରିେବ।
25 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରକୃତେର ଭଲ ପାଏ, ତୁେମ୍ଭ

ନଶି୍ଚୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ।
ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନମିର୍ଳ ଅନୁରକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କେର, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ

ତାକୁ େସହପିରି ପ୍ରତଦିାନ େଦଇଥାଅ।
26 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଓ େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତମ ତଥା ନମିର୍ଳ

ହୃଦୟର, ତୁେମ୍ଭ େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର ଅଟ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ପ୍ରତ ିଆପଣାକୁ ଚତୁର େଦଖାଇବ।
27 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।
କିନୁ୍ତ ଅହଂକାରୀର ଗବର୍ ଓ ଦପର୍କୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କର।
28 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୀପକୁ ଆେଲାକିତ କର।
େମା’ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କର।
29 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି

ଲଢ଼ପିାେର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଚଢ଼ଯିାଇପାେର।
30 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅତୁଳନୀୟ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକି୍ଷତ,
େସ ତାଙ୍କର ଆଶି୍ରତମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େଶୖଳ ନାହିଁ।
32 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
େସ େମାେତ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
33 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ହରିଣଠାରୁ ଅଧିକ େବଗେର େଦୗଡ଼ବିାକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
େସ େମାେତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ।
34 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ େମାର ବାହୁଗଡୁ଼କି ଶକ୍ତ ଧନୁକୁ ବେଙ୍କଇବା ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ

ବଳିଷ୍ଠ।
35 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କରିଛ ଓ ଜୟଲାଭ

କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାର ଶତ୍ରୁ କୁ ପରାଜିତ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।
36 େମାର େଗାଡ଼ ଓ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ କର,
ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହବ ିନାହିଁ ଏବଂ ପଡ଼ବି ିନାହିଁ।
37 ତା’ପେର ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ  ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ ପାରିବ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ

ଧରି ପାରିବ।ି
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ ନ କଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଫରି ଆସବି ିନାହିଁ।
38 ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରିବ।ି
େସମାେନ ଆଉ ପୁନବର୍ାର ଉଠିପାରିେବ ନାହିଁ।
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାର ପାଦ ତେଳ ପାତତି େହେବ।
39 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ବଳଶାଳୀ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟେର ପକାଇ େଦଇଛ।
40 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁେଯାଗ େଦଇଛ, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ
ଓ ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛ।ି
41 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର କେଲ,

କିନୁ୍ତ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସ ିନ ଥିେଲ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକିେଲ
କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
42 ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଛ।ି
େସମାେନ ଧୂଳି ସଦୃଶ ପବନେର ଉଡ଼ଯିାଇଛନି୍ତ।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଛାଟ େଛାଟ ଖଣ୍ଡ କରି େପଶି େଦଇଛ।ି
43 େଯଉଁମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲାଗିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ

ରକ୍ଷା କର।
େମାେତ େସହସିବୁ ରାଜ୍ୟର େନତା କର।
େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଜାଣ ିନାହିଁ, େସମାେନ େମାର େସବା କରିେବ।
44 େସହ ିେଲାକମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର େମାେତ

ମାନେିବ।
େସହ ିବେିଦଶୀମାେନ େମାେତ େଦଖି ଭୟଭୀତ େହେବ।
45 େସମାେନ ଭୟେର ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯିେବ।
େସମାେନ ଲୁଚଥିିବା ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଭୟେର ଥରହର େହାଇ

ବାହାରି ଆସେିବ।
46 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଟନି୍ତ।
ମୁଁ େସହ ିେଶୖଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କେର।
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ ମହାନ ଅଟନି୍ତ।
47 ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଇଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ।
େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରଖନି୍ତ।
48 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।
େଯଉଁମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲାଗିଥିେଲ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି େମାେତ

ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ନଷୁି୍ଠର େଲାକମାନଙ୍କ କବଳରୁ େମାେତ ବଞ୍ଚାଇଛ।
49 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର

ପ୍ରଶଂସା କେର।
େସହ ିକାରଣରୁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଜୟଗାନ କରି ଗୀତ େବାେଲ।
50 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରାଜାଙୁ୍କ ଅେନକ ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର ମେନାନୀତ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ େଦଖାଇଛନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ େସ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍

କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ େଦଖାଇଛନି୍ତ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ

ଆକାଶ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା ଓ େଗୗରବ ବଣ୍ଣର୍ନା କେର।
ଆକାଶ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁର ବଣ୍ଣର୍ନା

କେର।
2 ପ୍ରତ ିନୂତନ ଦନି, ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ କହଗି୍ଭେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ରାତି୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ବଷିୟେର ନାନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ

କେର।
3 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ କିମ୍ୱା ଶବ୍ଦ ଶୁଣପିାର ନାହିଁ
କାରଣ ଏହା େକୗଣସ ିଶବ୍ଦ ସୃଷି୍ଟ କେର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଶୁଣି

ପାରିବା।
4 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର “କଣ୍ଠସ୍ୱର” ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ଶୁଣାଯାଏ।
େସମାନଙ୍କର “ବାକ୍ୟ” ପୃଥିବୀର େଶଷ ସୀମାକୁ ଯାଇପାରିବ।

ଆକାଶ େହଉଛ ିସୂଯର୍୍ୟର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭଳି।
5 ସୂଯର୍୍ୟ ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୂରରୁ ବରପରି ବାହାରି ଆେସ।

ସୂଯର୍୍ୟ ଆକାଶେର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କେର।
ଠିକ୍ େଯମିତ ିଜେଣ କ୍ର ୀଡ଼ାବତି୍ େଦୗଡ଼ ପ୍ରତେିଯାଗିତାେର େଦୗେଡ଼।
6 ସୂଯର୍୍ୟ ଆକାଶର େଗାଟଏି ଦଗିରୁ ଅନ୍ୟ ଦଗି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦୗଡ଼ ିେଦୗଡ଼ି

ଯାଏ।
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ତା’ର ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣରୁ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ଗପୁ୍ତ େହାଇ ରହପିାରିବ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତଶିିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ଠିକ୍ େସହଭିଳି।
7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ପାରଦଶର୍ୀ।
େସଗଡୁ଼କି େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଳଶାଳୀ କେର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଇପାେର।
ଏହା ମୂଖର୍ମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନୀ କେର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ଯଥାଥର୍।
େସଗଡୁ଼କି େଲାକଙୁ୍କ ସୁଖୀ କରାଏ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନମିର୍ଳ।
ଏହା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଗର୍େର ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେର।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଆେଲାକ ସଦୃଶ।
ଯାହା ଚରିକାଳ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କେର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଗି୍ଭର ପଦ୍ଧତ ିନମିର୍ଳ ଓ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍।
େସଗଡୁ଼କି ସବର୍େତାଭାେବ ସତ୍ୟ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତଶିିକ୍ଷା ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।
େସଗଡୁ଼କି ମହୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର, େଯଉଁ ମହୁ କି ସଧିା ମହୁେଫଣାରୁ

ଆସଥିାଏ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତଶିିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇଥାଏ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର

ପାଇବ।
12 େକହ ିନଜିର ସମସ୍ତ ଭ୍ର ାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େତଣୁ େମାେତ ଗପୁ୍ତ ପାପ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ କର।
13 ମୁଁ େଯଉଁ ପାପସବୁ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିେମାେତ େସଥିରୁ ନବୃିତ୍ତ କର।
େସହ ିପାପସବୁ େଯପରି େମା’ ଉପେର ଶାସନ ନ କରୁ।

ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା’େହେଲ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ
ସହତି

ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବ।ି
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ ିେମାର କଥା ଓ ଭାବନା ନଶି୍ଚୟ

ତୁମ୍ଭକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସର ପଥର ପରି ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େକବଳ େମାର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା ଅଟ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ବପିଦେର ପଡ଼ଥିାଅ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ଡ଼ାକ ଶୁଣ ିତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସନୁ୍ତ।

ଯାକୁବଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।
2 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନୁ୍ତ।
ସେିୟାନ ପବର୍ତରୁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।
3 ତୁମ୍ଭର ଉପହାର ସବୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅପିର୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର

ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।
ତୁମ୍ଭର େହାମବଳିକୁ େସ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଛ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ।
େସ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସକଳ

େଯାଜନାକୁ ସଫଳ କରନୁ୍ତ।
5 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଖୁସୀ େହବୁ େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
ଆସ ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଜୟଗାନ କରିବା।

ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର େସହ ିସକଳ କାମନା ପୂରଣ
କରନୁ୍ତ।

6 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଜାେଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜାକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ଥା’ନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ
ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ।

େସ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତେର ରାଜାଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କରନି୍ତ।
7 େକେତକ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ରଥ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ।
ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ େସୖନକିଙ୍କ ଉପେର ରଖନି୍ତ
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର

ଡ଼ାକୁ।
8 େସହ ିଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ପରାସ୍ତ େହାଇ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ

କେଲ କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଜିତଲୁି।
ଆେମ୍ଭ ବଜିୟୀ ଦଳ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ରାଜା ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ

ନେିବଦନ କେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର େଦେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ହିଁ ରାଜାକୁ ସୁଖୀ କରାଏ।
ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, େସ ଅତ ିଆନନି୍ଦତ

ହୁଏ।
2 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିରାଜାକୁ ଯାହା େସ ଗ୍ଭେହଁ ପ୍ରଦାନ କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିରାଜା ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ କିଛ ିଗ୍ଭହିଁଥିଲା ଓ ତୁେମ୍ଭ

ତା’ର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ରାଜାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ମସ୍ତକେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ େଦଇଛ।
4 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ

ତାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛ, ଯାହା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
5 େସହ ିରାଜାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ଓ ତାକୁ େଗୗରବେର

ମଣ୍ଡତି କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରିଛ?
6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େସହ ିରାଜାଙୁ୍କ ଚରିଦନି ଲାଗି

ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛ।
େଯେତେବେଳ େସ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଦଶର୍ନ କେର ତା’ର ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି

ବଢ଼ଯିାଏ।
7 ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର।
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େକେବେହେଲ ତାକୁ

ପଡ଼ବିା ପାଇଁ େଦେବ ନାହିଁ।
8 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ ଦଅି େଯ

ତୁେମ୍ଭ ସବୁଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରିବ।
9 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରାଜାଙୁ୍କ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚୁଲ୍ଲ ୀ ତୁଲ୍ୟ କରିବ,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ,

ଏବଂ ତାଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର
େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
10 ଏ ପୃଥିବୀରୁ େସମାନଙ୍କର ଫଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
େସମାନଙ୍କର ବଂଶ େଲାପ କରିବ।
11 କାରଣ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିେଲ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରୁଥିେଲ କିନୁ୍ତ

େସମାେନ େସହ ିକାଯର୍୍ୟେର ସଫଳ େହେଲ ନାହିଁ।
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଦାସ କରିଛ।
େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ରଶିେର ବାନି୍ଧ ପକାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ ରଶିେର େସମାନଙ୍କର େବକକୁ ଫାଶ କରି ବସାଇ େଦଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦାସ କରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତର ବଜିୟ ଗୀତ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଗଞୁ୍ଜରିତ

େହଉ।
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ଆେମ୍ଭ େସହ ିଗୀତ ଗାନ କରି ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ
ନୃତ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ସମ୍ପକର୍େର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବୁ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅରଣ୍ୟର ମୃଗ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ
ଗୀତ।

େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େହ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ?

ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟରୁ ବହୁତ ଦୂରେର ଥାଇ କିପରି େମାେତ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ?

ତୁେମ୍ଭ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ ଚତି୍କାର ଏେତ ଦୂରରୁ ଶୁଣ ିପାରିବ।
2 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦନିେର ଡ଼ାକିଲି
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦଲ ନାହିଁ

ଓ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭକୁ ରାତେିର ଡ଼ାକିଲ।ି
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଏକମାତ୍ର ପବତି୍ର ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ ରାଜାର ଆସନେର ଆସୀନ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅେଟ।
4 ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରିଥିେଲ।
ହଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ

ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ନରିାଶ େହେଲ ନାହିଁ।
6 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଗାଟଏି କୀଟ, ବ୍ୟକି୍ତ ନୁେହଁ,
େଲାକମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନି୍ତ ଓ େମାେତ ଅବଜ୍ଞା କରନି୍ତ।
7 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯିଏ େମାେତ େଦେଖ େସମାେନ େମାର ପରିହାସ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଓଷ୍ଠ ଲମ୍ୱାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାନି୍ତ।
8 େସମାେନ େମାେତ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକ,

େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରନି୍ତ।
ଯଦ ିେସ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରକୃତେର ଭଲ ପାଉଥା’ନି୍ତ େତେବ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସେିବ।”
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ କଥା ଏହ,ି ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ଏକମାତ୍ର ଯାହା

ଉପେର ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ନଭିର୍ରଶୀଳ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଯତ୍ନ େନଇଛ, େଯଉଁ ଦନିରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, େଯେବଠୁଁ ମୁଁ ଏକ

େଛାଟ ପିଲା ଥିଲ।ି
10 ମାତୃ ଗଭର୍ରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲାପରଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲି

ମାନ ିଆସଛି।ି
ମୁଁ ମାତୃ ଗଭର୍ରୁ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଯତ୍ନେର ଲାଳିତ ପାଳିତ

େହାଇଛ।ି
11 େତଣୁ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
ଆଗେର ବପିଦ ମାଡ଼ ିଆସୁଛ,ି େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।
12 େଲାକମାେନ େମାର ଗ୍ଭରିପାଖେର େଘରି ରହଛିନି୍ତ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ପରି।
13 େସମାେନ ମୁଖ େମଲାଇ ରହଛିନି୍ତ ସେତ େଯମିତି
ଏକ ସଂିହ ତା’ର ଶିକାର ପଶୁକୁ ଆଗେର େଦଖି ଗଜର୍ନ କେର।
14 େମାର ବଳ କ୍ରେମ କ୍ଷୀଣ େହାଇ ଆସୁଛ,ି
ପାଣ ିଭୂମିେର େଶାଷିତ େହଲାପରି େମାର ଶକି୍ତ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଛ।ି

େମାର ଅସି୍ଥସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଯାଉଛ।ି
େମାର ସାହସ କ୍ରେମ କ୍ଷୀଣ େହାଇ ଆସୁଛ।ି
15 େମାର ପାଟ ିଖେଣ୍ଡ ଖପରା ପରି ଶୁଷ୍କ େହାଇ ଯାଉଛ।ି
େମାର ଜିଭ ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟର ଧୂଳିେର

ଫିଙି୍ଗ େଦଇଛ।
16 “କୁକୁରମାେନ” େମାର ଗ୍ଭରିକଡ଼େର େଘରି ରହଛିନି୍ତ।

େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଦଳବଦ୍ଧ େହାଇ େମାେତ ଯନ୍ତାେର ପକାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାର ହାତ େଗାଡ଼କୁ ଛଦି୍ର  କରି ପକାଇଛନି୍ତ।
17 େମାର ପଞ୍ଜରା ସବୁ ଗଣ ିେହାଇ ଯାଉଛି
ଓ େସହ ିେଲାକମାେନ େମା’ ଆଡ଼କୁ କ୍ରୁର ଦୃଷି୍ଟେର ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
18 େସହ ିେଲାକମାେନ େମାର ବସ୍ତୁସବୁ ନଜି ଭତିେର ବାଣି୍ଟ େନେଲ।
େସମାେନ େମାର େଗ୍ଭଗାକୁ ବାଜି ଲଗାନି୍ତ।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ଶକି୍ତ , ଶୀଘ୍ର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଣକୁ େସହ ିଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କର।
େସହ ିକୁକୁରମାନଙ୍କ କବଳରୁ େମାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କର।
21 େମାେତ ସଂିହ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର।
େମାେତ ଷଣ୍ଢର ମୁନଆି ଶିଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚାଅ।
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େମାର ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଗେର ତୁମ୍ଭ ଗଣୁ ବଣ୍ଣର୍ନା

କରିବ।ି
ମୁଁ ବୃହତ୍ ସଭାକକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
23 େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଉପାସନା କରୁଛ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କର।
େହ ଯାକୁବର ବଂଶଧରଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦଶର୍ନ କର।
ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶଧରଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ େଦଖାଅ।
24 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବପିଦେର ପଡ଼ଥିିବା ଗରିବ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ହିଁ

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।

େସ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ଯଦ ିେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ବପିଦେର ପଡ଼ ିସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , େସ

େସମାନଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ଦୂେରଇ ରଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
25 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମହାସଭାେର ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଜୟଗାନ କଲ ିତାହା

ତୁମ୍ଭ େପ୍ରରଣାର ଫଳ।
ସମସ୍ତ ଉପାସକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ େମାର େନୖେବଦ୍ୟ ତାଙ୍କ

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ।ି
26 ଗରିବ େଲାକମାେନ ଆସ, ଖାଅ ଓ ତୃପ୍ତ ହୁଅ।
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ ପାଇଁ ଆସଅିଛ ତାଙ୍କର

ଜୟଗାନ କର।
ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଚରିଦନି ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରହୁ।
27 ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ େଦଶର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ ରଖି ତାଙ୍କ

ନକିଟକୁ ଆସନୁ୍ତ।
ବେିଦଶର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରନୁ୍ତ।
28 କାରଣ େସ େହଉଛନି୍ତ ରାଜା।
େସ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରନି୍ତ।
29 ବଳଶାଳୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ୍ େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ।

ପ୍ରକୃତେର ସବୁ ମଣଷି େଯଉଁମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ
ଓ େଯଉଁମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତ

ମସ୍ତକ େହେବ।
30 ଏବଂ ଭବଷି୍ୟତେର ଆମ୍ଭର ବଂଶଧରମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା

କରିେବ।
େଲାକମାେନ ଚରିଦନି ତାଙ୍କର ଗଣୁଗାନ କରିେବ।
31 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିଢ଼ ିତା’ର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କତା ବଷିୟ କହେିବ,
ଯାହାସବୁ ପରେମଶ୍ୱର କରିଛନି୍ତ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରତପିାଳକ ଅଟନି୍ତ ,
େମାର କିଛ ିଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
2 େସ େମାେତ େକାମଳ ସବୁଜ ସ୍ଥାନେର େଶାଇବାକୁ

ଦଅିନି୍ତ।
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େସ େମାେତ ସି୍ଥର ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାେଖ ପାେଖ କଢ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ।
3 େସ େମାର ପ୍ରାଣେର ନୂତନ ବଳ ସଞ୍ଚାର କରନି୍ତ , େସ େମାେତ

ଧମର୍ପଥେର କଢ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ।
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣତି ହୁଏ େଯ, େସ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
4 ଯଦଓି ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକାେର ଏକା ବାଟ ଗ୍ଭେଲ, ଯାହାକି

ଅନ୍ଧକାରେର ଆଚ୍ଛାଦତି ତଥାପି ମୁଁ େକୗଣସ ିବପିଦ େଯାଗୁଁ ଭୟଭୀତ େହବି
ନାହିଁ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଅଛ।
ତୁମ୍ଭର ଆଶାବାଡ଼ ିଓ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ ିେମାେତ ସୁରକ୍ଷା କେର।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାର େମଜ

ସଜାଇଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ମୁଣ୍ଡେର େତଲ ଢ଼ାଳିଛ।
େମା’ ପାନପାତ୍ର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡ଼ଛି।ି
6 ନଶି୍ଚୟ ଧାମିର୍କତା, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା େମାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର

ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବ।
ମୁଁ େଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ମନି୍ଦରେର ସବୁଦନି ପାଇଁ ବାସ

କରିବ।ି

ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ।

ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ।
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ଅଟନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳଭାଗ ଉପେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ

ଓ େସ ନଦୀ ଉପେର ଏହାକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।
3 କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ସେିୟାନକୁ ଯାଇପାରିବ?
କିଏ ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପାସନା କରି ପାରିବ?
4 େଯଉଁ େଲାକମାେନ େକେବ କିଛ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି ନାହାନି୍ତ ,
ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନ ନମିର୍ଳ,

େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମାର ନାମର ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନି୍ତ ,
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ ନାହିଁ କି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ,

େକବଳ େସହ ିେଲାକମାେନ େସଠାେର ଉପାସନା କରି ପାରିେବ।
5 ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ

କହନି୍ତ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଯିଏ କି େସମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କତ୍ତର୍ା, େସମାନଙ୍କ

ପାଇଁ ଭଲ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରନି୍ତ।
6 େସହ ିଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପନ୍ଥା ଅେନ୍ୱଷଣ

କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଆନି୍ତ।
7 େହ ନଗର ଫାଟକ, ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ େଟକ।
େହ ପ୍ରାଚୀନ କବାଟ ସବୁ େଖାଲ ଏବଂ ତହିଁେର େଗୗରବମୟ ରାଜା

ପ୍ରେବଶ କରିେବ।
8 କିଏ େସହ ିେଗୗରବମୟ ରାଜା?
ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ େସହ ିରାଜା ଅଟନି୍ତ , େସ େହଉଛନି୍ତ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିରାଜା ଯିଏ ଜେଣ ଯୁଦ୍ଧଜୟୀ ବୀର ଅଟନି୍ତ।
9 େହ ଫାଟକ ସବୁ େଖାଲ ିଯାଅ।
େହ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ୱ ାର ସବୁ େଖାଲ ିଦଅି ଏବଂ େଗୗରବମୟ ରାଜା ପ୍ରେବଶ

କରିେବ।
10 କିଏ େସହ ିେଗୗରବମୟ ରାଜା?
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଗୗରବମୟ ରାଜା ଅଟନି୍ତ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ନଜିକୁ ସମପର୍ଣ କରୁଛ।ି
2 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ

ଓ ମୁଁ େକେବ ନରିାଶ େହବ ିନାହିଁ।

େମାେତ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େଦଖି େକେବ ହସେିବ ନାହିଁ।
3 ହଁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଶରଣ ନଅିନି୍ତ , େସମାେନ ନରିାଶ

େହେବ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ନରିାଶ େହେବ।
େସମାେନ କିଛ ିପାଇେବ ନାହିଁ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ତୁମ୍ଭର ପଥେର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍େର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର।
5 ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟ ମାଗର୍େର ଗ୍ଭଲବିାକୁ େମାେତ କଢ଼ାଇ ନଅି ଓ ଶିକ୍ଷା

ଦଅି।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଭରସା ରେଖ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇବାକୁ ସ୍ମରଣ କର।
େମାେତ ଠିକ୍ େସହପିରି େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େଦଖାଅ, ଯାହାକି ତୁେମ୍ଭ

ସବର୍ଦା େଦଖାଇଅଛ।
7 ମୁଁ ଯୁବା େବେଳ କରିଥିବା ପାପ ଓ ଅପରାଧକୁ ଭୁଲ ିଯାଅ।
ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମର ସାଥର୍କତା ପାଇଁ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ତୁମ୍ଭର

େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ବାନି୍ଧ ରଖ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତେର ମହାନ।
େସ ପାପୀକୁ ଉଚତି୍ ମାଗର୍େର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଅିନି୍ତ।
9 େସ େଶାଚନୀୟ େଲାକକୁ ବଗି୍ଭର ମାଗର୍ େଦଖାନି୍ତ
ଓ ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପଥେର ଗ୍ଭଲବିାକୁ େପ୍ରରିତ କରନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଦୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ନୟିମ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା ମାନ ିଚଳନି୍ତ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜୀବନେର ଅେନକ ଅପରାଧ କରିଛ।ି
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ମହାନୁଭବତା େଯାଗୁଁ ମୁଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା

କର।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ମହାନ।
12 ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କେର,
ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଜୀବନପଥ େଦଖାନି୍ତ।
13 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅତ ିଆନନ୍ଦେର ଜୀବନଯାପନ କରିବ
ଓ ତା’ର ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତଗିଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୂମିେର ବାସ

କରିେବ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁେଯାଗୀମାନଙୁ୍କ

କୁହନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ନୟିମ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
15 ମୁଁ ସଦାସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାପ୍ରାଥର୍ୀ।
େସ ସଦାସବର୍ଦା େମାେତ େମାର ବପିଦରୁ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଏକୁଟଆି।
ତୁମ୍ଭର କୃପାଦୃଷି୍ଟ େମା’ ଉପେର ପକାଅ।
17 େମାେତ ବପିଦରୁ ମୁକ୍ତ କର।
େମାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନେର ସହାୟକ ହୁଅ।
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଦୁଃଖ ଓ େକ୍ଳଶ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର।
ମୁଁ େଯଉଁ ପାପ କରିଛ,ି େସଥିଲାଗି େମାେତ କ୍ଷମା କର।
19 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଥେର ଗ୍ଭହଁ।
େସମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ ଓ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖିଛ।ି
େତଣୁ େମାେତ ନରିାଶ କର ନାହିଁ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ମହାନ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କେର, େତଣୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
22 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର।

ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ।
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େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ବଗି୍ଭର କର।
ପ୍ରମାଣ କର େଯ, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିଛ।ି
ମୁଁ େକେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରି ନାହିଁ।

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କର, ପ୍ରମାଣ ନଅି ଓ
େମାର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କର।
3 ମୁଁ ସବୁେବେଳ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଦୃଷି୍ଟ େଦଖି ପାରୁଛ।ି
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଭରସା କରି ମୁଁ ସବୁକିଛ ିକେର।
4 ମୁଁ ନଷୁି୍ଠର େଲାକଙ୍କ ସହ ବେସ ନାହିଁ।
କିଅବା ମୁଁ କପଟୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗମନ କେର ନାହିଁ।
5 ମୁଁ େସହ ିକୁକମର୍ୀମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର।
ମୁଁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର େକେବେହେଲ ହାତ ମିଳାଏ ନାହିଁ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱର ଶୁଣାଇବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କରିଛ, ତାହା ଗାଇ

ବୁଲବି।ି
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େମାର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ େମାର ହାତ

ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେର,
େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆସପିାେର।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା ମନି୍ଦରକୁ ଭଲପାଏ
ଓ ତୁମ୍ଭର େଗୗରବର ତମ୍ୱୁକୁ ଭଲପାଏ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ େସହ ିପାପୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତୁଳନା କର

ନାହିଁ।
େମାେତ େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ମାର ନାହିଁ।
10 େସହ ିେଲାକମାେନ ହୁଏତ ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ଥାଇ ପାରନି୍ତ।
େସମାେନ ଲାଞ୍ଚ େନଇ ଖରାପ କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନି୍ତ।
11 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଅେଟ।
େତଣୁ େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହାଇ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର

କର।
12 ମୁଁ ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।ି
ମୁଁ େସହ ିସଭାକକ୍ଷର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱର ମିଳାଇ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା

କରିବ।ି

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆେଲାକବତ୍ତିର୍କା ଓ େମାର
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।

ମୁଁ ତାହାଦ୍ୱ ାରା ଭୟଭୀତ େହବ ିନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ େମା’ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନରିାପଦସ୍ଥଳ।
େତଣୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
2 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ହୁଏତ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରନି୍ତ ,
େସମାେନ େମାର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରି
ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
3 ଯଦ ିସମସ୍ତ େସନାବାହନିୀ େମାର ଗ୍ଭରି ଦଗିରୁ େମାେତ େଘରି

ଯାଆନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
ଯଦ ିେମାେତ େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରେର ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ , ତଥାପି ମୁଁ

ଭୟଭୀତ େହବ ିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେର।
4 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଗାଟଏି ମାତ୍ର ବଷିୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର,
“େଯପରି େମାର ଜୀବନସାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ମନି୍ଦରେର ବସବିାକୁ

ସୁେଯାଗ ପାଏ,
ଯାହା ଫଳେର କି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ େଦଖି ପାରିବି
ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଦଶର୍ନ କରି ପାରିବ।ି”
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
େସ େମାେତ ତାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେବ।
େସ େମାେତ େନଇ ତାଙ୍କ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନେର ରଖିେବ।

6 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ େଘରି ଗେଲଣ।ି
କିନୁ୍ତ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ।
ତା’ପେର ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େମାର ବଳିଦାନ ଅପର୍ଣ କରିବ।ି
ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନେିର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ େଦବ।ି
ମୁଁ ଗୀତ େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଥିବା

ସମ୍ମାନକୁ ନେିବଦନ କରିବ।ି
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଡ଼ାକ ଶୁଣ।
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି ଓ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ ହୁଅ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥା େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରେଦଶରୁ କଥା େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ କହବିା ପାଇଁ ଆସଛି।ି
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଗ୍ଭଅ ନାହିଁ।
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
େମାେତ ଦୂର କର ନାହିଁ।
େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।
10 େମାର ପିତାମାତା େମାେତ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଲାଳନପାଳନ କରିେବ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଅଛନି୍ତ।
େତଣୁ େମାେତ ନ୍ୟାୟମାଗର୍ ପ୍ରଦଶର୍ନ କର।
େମାେତ ସରଳ ମାଗର୍େର ଯିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଅି।
12 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କହଛିନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ ମିଥ୍ୟା କହ ିଆଘାତ େଦଇଛନି୍ତ।
13 ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ବଶି୍ୱାସ କେର େଯ,
ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ଦଶର୍ନ କରିବ।ି
14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର,
ବଳଶାଳୀ ଓ ସାହସକି ହୁଅ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶକି୍ତଶାଳୀ େଶୖଳ ସଦୃଶ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିନୀରବ ହୁଅ ନାହିଁ।

ଯଦ ିେମାର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର ନ ଦଅି,
ତାହାେହେଲ େଲାକମାେନ ଭାବେିବ ମୁଁ େସହ ିକବର ଭତିେର ଥିବା

େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିଗଣୁେର ନୁ୍ୟନ ହୁେହଁ।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େମାର ଦୁଇ ହାତ େଟକି ତୁମ୍ଭର ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ

ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକୁଛ।ି
େମା’ ନେିବଦନ ଟେିକ ଶୁଣ।
େମା’ ପ୍ରତ ିକୃପା ପ୍ରଦଶର୍ନ କର।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ େବାଲ ିଗଣ ନାହିଁ।

େସହ ିେଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ “ଶାନି୍ତର ସେନ୍ଦଶ” ଶୁଣାନି୍ତ
କିନୁ୍ତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ େସହ ିପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ

େଯାଜନା କରୁଥା’ନି୍ତ।
4 େସହ ିେଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଖରାପ ଆଚରଣ

କରନି୍ତ।
େତଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ କମର୍ାନୁରୂପ ଫଳ ପାଆନୁ୍ତ।
େସମାନଙୁ୍କ ଯଥାେଯାଗ୍ୟ ଫଳ ଦଆିଯାଉ।
5 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟକୁ େଦଖି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
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ନା, େସମାେନ କିଛ ିବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େକବଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା େହଉ,
କାରଣ େସ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଦୟାଳୁ େହାଇ ଶୁଣଛିନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ େମାର ବଳ।
େସ େମାର ଢ଼ାଲ ସଦୃଶ।
ମୁଁ ତାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର କାରଣ େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ।

ମୁଁ ଅତ ିଖୁସୀ।
ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଇବ।ି
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶି୍ରତମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତା’ର ଏକମାତ୍ର ବଳ।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ, େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।
େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ପଥ େଦଖାଅ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ କର।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାଙ୍କର ମହମିା ଓ ଶକି୍ତର ପ୍ରଶଂସା କର।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ତାଙ୍କର ନାମକୁ େଗୗରବ କର।

ତାଙୁ୍କ ବେିଶଷ େପାଷାକେର ପ୍ରଣାମ କର।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସାଗରେର ଉଠାଇଛନି୍ତ।
େଗୗରବମୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ସାଗରେର େମଘ ଗଜର୍ନ ସୃଷି୍ଟ

କରନି୍ତ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତର ପରିଚୟ ମିେଳ।
ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ତାଙ୍କର େଗୗରବର ପ୍ରମାଣ।
5 ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବୃହତ୍ କାୟ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ

ପକାଏ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଲବିାେନାନ୍ର ବୃହତ୍ ଏରସ ବୃକ୍ଷକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାନି୍ତ।
6 େସ ଲବିାେନାନ୍କୁ େଦାହଲାଇ ଦଅିନି୍ତ , ସେତ େଯମିତ ିକଅଁଳା ବାଛୁରି

ନୃତ୍ୟ କଲାପରି।
ସରିିେୟାନ ପବର୍ତ େଦାହଲ ିଯାଏ ଓ େଛଳି ଛୁଆଟଏି କୁଦଲିା ଭଳି ଏହା

େଦଖାଯାଏ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଜୁିଳି ଗତେିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବଭିକ୍ତ କେର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବଦ୍ୱ ାରା ମରୁଭୂମି ଥରି ଉେଠ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବଦ୍ୱ ାରା କାେଦଶ ମରୁଭୂମି କମି୍ପଉେଠ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରେର ହରିଣ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଉେଠ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ରସବୁ ଝେଡ଼ଇ ଦଅିନି୍ତ ,

କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ମନି୍ଦରେର େଲାକମାେନ “ତାଙ୍କର ମହମିା ପ୍ରଶଂସା” କରନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ବନ୍ୟା ସମୟେର ରାଜା ତୁଲ୍ୟ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜା େହାଇ ରହେିବ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତେର ବାସ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ, ଏହ ିଗୀତଟ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାର ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିଛ।

ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ େମାେତ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ
େଦଲ ନାହିଁ କି େସମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହିଁ।

େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛ।ି
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କଲି

ଓ ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟ ଗମୁ୍ଫାରୁ େମାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ

ରଖିଛ।
େମାେତ େସହ ିମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କବରେର ରହବିାକୁ େଦଇ

ନାହଁ।
4 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି

ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର।
ତାଙ୍କର େସହ ିପବତି୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର।
5 ପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅନି୍ତ।
େତଣୁ ତାଙ୍କର ନଷି୍ପତି୍ତ ହିଁ “ମୃତୁ୍ୟ”।
କିନୁ୍ତ େସ େମା’ ପ୍ରତ ିକରୁଣା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରି େମାେତ “ଜୀବନଦାନ”

େଦଇଛନି୍ତ।
ସାରା ରାତ ିମୁଁ କାନୁ୍ଦଥିଲ।ି
ତା’ ପରଦନି ସକାଳୁ େଦଖିଲ,ି ମୁଁ ଖୁସୀେର ଗୀତ େବାଲୁଛ।ି
6 ମୁଁ େସେତେବେଳ ନରିାପଦେର ନଶିି୍ଚତ ଥିଲ,ି
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲ ିେମାର କିଛ ିକ୍ଷତ ିେହବ ନାହିଁ।
7 ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କଲ,
ମୁଁ େସେତେବେଳ ଭାବଲି,ି େକହ ିେମାେତ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ େମା’ ପାଖରୁ ଦୂେରଇ ଗଲ,
ମୁଁ େସେତେବେଳ ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ ଭୟେର ଥରି ଉଠିଲ।ି
8 େତଣୁ େହ ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହବାକୁ ନେିବଦନ କଲ।ି
9 ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ପ୍ରଭୁ କ’ଣ ଭଲ େହବ ଯଦ ିମୁଁ ମରିଯାଏ?
ମୁଁ କବର ଭତିରକୁ ଗେଲ କ’ଣ ଲାଭ?

ମୃତ େଲାକମାେନ େସହ ିମାଟରି କବରେର େଶାଇ ରହନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକେତ ତୁମ୍ଭ

ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ।
10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ଓ େମା’ ପ୍ରତ ିକରୁଣା ପ୍ରଦଶର୍ନ

କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ସହାୟ ହୁଅ।”
11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ନୃତ୍ୟେର ପରିଣତ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୁଃଖର େପାଷାକ ସବୁକୁ କାଢ଼ ିେନଲ ଓ େମାେତ ସୁଖେର

ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଲ।
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଚରିଦନି ତୁମ୍ଭର ଗଣୁଗାନ

କରିବ,ି େକେବ ନୀରବେର ବସ ିରହବି ିନାହିଁ।
େତଣୁ ସବୁେବେଳ େକହ ିନା େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ

ତୁମ୍ଭର ଗଣୁଗାନ କରୁଥିବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ େଗାଟଏି ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ।
େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ନରିାଶ କର ନାହିଁ।
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର ଓ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।

2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ନେିବଦନ ଶୁଣ।
ଶୀଘ୍ର ଆସ ିେମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।

େମାେତ ଚଟାଣ ସଦୃଶ ରକ୍ଷା କର।
େମାର ନରିାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଦୁଗର୍ ଭଳି କାଯର୍୍ୟ କର।
େମାର ନରିାପତ୍ତା ବଳୟ ହୁଅ।
େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
3 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୃଢ଼ େଶୖଳ।
େତଣୁ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ପଥ େଦଖାଅ ଓ ଦଗିଦଶର୍ନ ଦଅି।
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4 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଯନ୍ତା ବସାଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ େସହ ିଯନ୍ତାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ନରିାପଦ ସ୍ଥଳ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରି

ପାରିବୁ।
ମୁଁ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରୁଛ।ି
େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
6 େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା େଦବଦାଙୁ୍କ ପୂଜା କରନି୍ତ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା

କେର।
ମୁଁ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନଭିର୍ର କେର।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର।
େତଣୁ େମାେତ ସୁଖେର ରଖନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୂରାବସ୍ଥା େଦଖିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େମା’ ଉପେର େଯଉଁ ବପିଦ ପଡ଼ଥିିଲା।
8 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହସ୍ତେର େମାେତ ଅପର୍ଣ କରିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଯନ୍ତାରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରିବ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଉପେର ଅେନକ ବପିଦ ପଡ଼ଛି,ି େତଣୁ େମା’

ପ୍ରତ ିକରୁଣା କର।
ମୁଁ ଏେତ ବଚିଳିତ େହାଇ ପଡ଼ଛି ିେଯ େମାର ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛ।ି
େମାର ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛ,ି େମା’ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଉଛ।ି
10 େମାର ଜୀବନ ଦୁଃଖେର େଶଷ େହବାକୁ ଯାଉଛ।ି
େମାର ଜୀବନ ଦୁଃଖେର ସରିଯିବ।
େମାର ଅସି୍ଥସବୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇ ଯାଉଛି
ଓ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯାଉଛ।ି
11 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
େମାର ପେଡ଼ାଶୀମାେନ ମଧ୍ୟ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।

େମାର ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବମାେନ ରାସ୍ତାେର େଦଖା େହେଲ
ଭୟ କରି େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଆନି୍ତ।
12 େଲାକମାେନ େମାେତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭୁଲ ିଗେଲଣି
େଯମିତ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗାପାତ୍ର ପରି।
13 ମୁଁ େଲାକମାେନ କହୁଥିବା େସହ ିଭୟଙ୍କର କଥାସବୁ ଶୁେଣ,
େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ ମାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନି୍ତ।
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶି୍ରତ ଅେଟ।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
15 େମାର ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ହାତେର, େମାେତ ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର

କର।
େକେତକ େଲାକ େମା’ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
16 ଆପଣା େସବକକୁ ଦୟାକର
ଓ ଆପଣା େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରି େମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନରିାଶ କରିବ ନାହିଁ।

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନରିାଶ େହେବ।
େସମାେନ ନୀରବେର କବରକୁ ଯିେବ।
18 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ।
େସମାେନ ଧାମିର୍କ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟାକଥା କୁହନି୍ତ।

େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଂକାରୀ।
େସମାନଙ୍କର େସହ ିମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା ଓଷ୍ଠ ନୀରବ େହାଇଯିବ।
19 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମତା

ଏକ ଧନଭଣ୍ଡାର ପରି ରଖିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭଲ କାଯର୍୍ୟ କର।
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗତ।

20 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଉତ୍ତମ େଲାକଙ୍କର କ୍ଷତି
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ବବିାଦ ଆରମ୍ଭ କରନି୍ତ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଉତ୍ତମ େଲାକଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖି େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ଓ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳେର ରକ୍ଷାକର।

21 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େବଷି୍ଟତ ନଗରେର କବଳିତ େହଲ,ି

େସେତେବେଳ େସ େମାେତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେଲ।
22 ମୁଁ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼ଲି ିଓ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଏମିତ ିଏକ

ସ୍ଥାନେର ଅଛ,ି େଯଉଁଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।”
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିଓ “ପରେମଶ୍ୱର” ତୁେମ୍ଭ ସହାୟତା ପାଇଁ

େମାର ଡ଼ାକ ଶୁଣଲି।
23 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶି୍ରତଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭଲ ପାଅ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହମିାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ଆଶି୍ରତ

ଅଟନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ନଜି ଶକି୍ତର

ଅପବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।
େସ େସହମିାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ।
24 େହ େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା

କରିଛ।
ସାହସୀ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିେବ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଜ୍ଞାନଗଭର୍କ ଗୀତ

ଯାହାର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛ,ି େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଧନ୍ୟ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, େଯେତେବେଳ ତା’ର

ସମସ୍ତ ପାପ େଧାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ।
2 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଧିକ ଖୁସୀ ହୁଏ,
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ େଦାଷୀ େବାଲ ିକୁହନି୍ତ ନାହିଁ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଟ ିଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯିଏ ନଜିର ପାପକୁ େଗାପନ ରେଖ

ନାହିଁ।
3 ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାରମ୍ୱାର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିକିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାର େଗାପନ

ପାପ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିକହଲି ିନାହିଁ।
ମୁଁ େକବଳ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼ଲି,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର େଯେତେବେଳ ମୁଁ

ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି
4 ପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଜୀବନକୁ ରାତଦିନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁବିର୍ସହ

କରିେଦଲ।
ମୁଁ କ୍ର େମ ଶୁଖି ଗଲ,ି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁେର େଯମିତ ିଭୂମି ଶୁଖି ଯାଏ।
5 କିନୁ୍ତ ତା’ପେର ମୁଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଲ ିେମାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର

ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େମାର ସମସ୍ତ ପାପ ବଷିୟେର କହଲି।ି
େମାର େକୗଣସ ିପାପ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲ ିନାହିଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାର

ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିେଦଲ।
6 ଏହ ିକାରଣରୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରନି୍ତ।
ଯଦଓି େସମାନଙ୍କର ବନ୍ୟାପରି ବହୁତ ବପିଦ ଅଛ,ି ତଥାପି େସମାେନ

ନରିାପଦେର ରହେିବ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ଲୁଚବିାର ସ୍ଥାନ ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର।

ତୁେମ୍ଭ େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ରହ ିେମାେତ ରକ୍ଷା କର।
େତଣୁ େଯଉଁ ଉପାୟେର େମାେତ ବଞ୍ଚାଇଲ ମୁଁ େସହ ିବଷିୟେର ଗୀତ

େବାଲବି।ି
8 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ ିଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ

ମାଗର୍େର ବଞ୍ଚବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇ େଦବ।ି
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ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ିଏବଂ ତୁମ୍ଭର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ େହବ।ି
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଗଧମାନଙୁ୍କ ଦଉଡ଼ ିଏବଂ ଅଶ୍ୱମାନଙୁ୍କ ଲଗାମର

ବ୍ୟବହାର କର।
କାରଣ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ସହତି େସପରି ହୁଅ ନାହିଁ।”
10 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଅେନକ ଅଘଟଣ ଘଟଛି,ି
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶି୍ରତମାନଙୁ୍କ ନଜିର କରୁଣା ଦୃଷି୍ଟ ବଳେର

ରକ୍ଷା କରିେବ।
11 େହ ଧାମିର୍କଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦେର ଉଲ୍ଲ ସତି

ହୁଅ।
େହ ସରଳାନ୍ତଃକରଣର ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।

େହ ଧାମିର୍କଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦେର ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ।
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସରଳ େଲାକଙ୍କର

େଶାଭନୀୟ।
2 ବୀଣା ବାଦ୍ୟ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି।
ଦଶ-ତାର ବାଦ୍ୟେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
3 ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଶୁଣାଅ।
ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରେର ମେନାହର ବାଦ୍ୟେର ଏକ ଗୀତ ରଚନା କର।
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅେଟ।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟକୁ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିପାର।
5 ପରେମଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ଓ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟକୁ ଭଲ

ପାଆନି୍ତ।
ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କରୁଣାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷି୍ଟ େହଲା।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଶି୍ୱାସରୁ ପୃଥିବୀେର ସବୁକିଛ ିସୃଷି୍ଟ େହଲା।
7 ପରେମଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ରୁ ଜଳ ଆଣ ିେଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର ଏକତି୍ରତ କେଲ।
େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ତା ସ୍ଥାନେର ରଖି େଦେଲ।
8 ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା

ଉଚତି୍।
ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍।
9 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ମାତ୍ରେକ ପୃଥିବୀ ସୃଷି୍ଟ େହଲା
ଯଦ ିେସ କାହାରିକୁ ଗ୍ଭଲୁରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ େତେବ ଗ୍ଭଲୁରଖି

ପାରିେବ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେଦଶକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରି ପାରନି୍ତ।
େସ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଯାଜନାକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରି ପାରନି୍ତ।
11 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଚରିଦନି ମଙ୍ଗଳମୟ
ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଚରିକାଳ ଲାଗି ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।
12 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାନନି୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ

ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭାବେର ବେିବଚନା କରନି୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଥାଇ ସବୁ େଲାକଙ୍କ ଉପେର
ଦୃଷି୍ଟପାତ କରନି୍ତ।
14 େସ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସଂିହାସନରୁ ଏ ପୃଥିବୀେର ବାସ କରୁଥିବା ସବୁ

ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ
ନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ।
15 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତଆିରି କରିଛନି୍ତ।
େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ଚନି୍ତ ା କରୁଥାଏ।
16 ଜେଣ ରାଜା ନଜିର ଶକି୍ତଦ୍ୱ ାରା ସୁରକି୍ଷତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନକି େକବଳ ତା’ର ନଜିର ବଳ ଉପେର ନଭିର୍ର

କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ନାହିଁ।
17 ଅଶ୍ୱମାେନ େକବଳ ଯୁଦ୍ଧେର ବଜିୟୀ କରାନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ େକବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରକୃତେର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମଥର୍

େହବ ନାହିଁ।

18 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ରଖନି୍ତ।

େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନି୍ତ , େସହମିାେନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ
କରୁଣାେର ରକ୍ଷା ପାଆନି୍ତ।

19 ପ୍ରଭୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ େଭାକିଲା ଥା’ନି୍ତ।
20 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବା।
େସ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ଓ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
21 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ତାଙ୍କର େସହ ିପବତି୍ର ନାମେର ଭରସା କରିବା।
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ।
େତଣୁ ତୁମ୍ଭର କୃପା ଦୃଷି୍ଟ ଓ ଦୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିରହଥିାଉ।

େଯେତେବେଳ ଅବେିମଲକ୍ ସାକ୍ଷାତେର ନଜିର ଚନି୍ତ ାଧାରା ଦାଉଦ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ଓ ତାହାଦ୍ୱ ାରା ତଡ଼ାଖାଇ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସହ ିସମୟେର

ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ।

ମୁଁ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା େମାର ଓଠେର ସବୁେବେଳ ଲାଗିରହବି।
2 ନମ୍ର େଲାକମାେନ ଶୁଣ ଓ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।

େମାର ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନେର ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ।ି
3 େମା’ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର।
ତାଙ୍କ ନାମର ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ କର।
4 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି
େସ େମାେତ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମୁକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ।
ଏଥିେର ଲଜି୍ଜତ େହବାର କିଛ ିନାହିଁ।
6 ଏହ ିଦୁଃଖୀ େଲାକଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କଲା
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣେିଲ
େସ େମାେତ େମାର ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
7 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସବର୍ଦା

େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଥା’ନି୍ତ ,
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ।
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ େସ ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ

ଏବଂ େସ ପ୍ରକୃତେର ସୁଖୀ େହବ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ଭକ୍ତଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କର।
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରନି୍ତ , େସମାେନ

ଦରକାର କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସବର୍ଦା ପାଇଥା’ନି୍ତ।
10 ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଦୁବର୍ଳ ଓ େଭାକିଲା େହେବ।
କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ,

େସମାନଙ୍କର ସବୁକିଛ ିମଙ୍ଗଳ ଘଟବି।
11 େହ ପିଲାମାେନ, ଆସ େମା’ କଥା ଶୁଣ;
କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ।ି
12 ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ
ଏବଂ େସ ଦୀଘର୍ ନରିାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର।
13 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରଥେମ ମନ୍ଦକଥା କହବିା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର
ଓ େସ ମିଥ୍ୟା କହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
14 ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କର।
େକବଳ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କର।
ଶାନି୍ତ ପାଇଁ କାଯର୍୍ୟ କର।
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ଶାନି୍ତ ପାଇଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାନି୍ତ ପଛେର େଦୗଡ଼।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣନି୍ତ।
16 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଯାଆନି୍ତ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଧ୍ୱଂସ କରନି୍ତ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େସ ତୁମ୍ଭ ଡ଼ାକ ଶୁଣେିବ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।
18 େଯେତେବେଳ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ବପିଦ ପେଡ଼ ତା’ପେର େସମାେନ

ଅହଂକାରୀ ପ୍ରବୃତି୍ତ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଶାଚନୀୟ, େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟତର ହୁଅନି୍ତ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
19 ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଉପେର ହୁଏତ ବହୁତ ବପିଦ ଆସପିାେର
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର

କରିେବ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଅସି୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ
େଯପରିକି ଖଣ୍ଡଏି ହାଡ଼କୁ ଭାଙି୍ଗବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।
21 କିନୁ୍ତ ବପିଦ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ବନିଷ୍ଟ କରିବ।
ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସମୂେଳ ବନିାଶ ପ୍ରାପ୍ତ େଦେବ।
22 ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ,

େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଆରାଧନା କରନି୍ତ।
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତାଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ, େସ େକେବେହେଲ

େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ

ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ େମା’ ସହତି ବବିାଦ କରୁଛନି୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି େମା’ ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କର।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଢ଼ାଲ ଓ ସାଞ୍ଜୁ ଉଠାଅ।

ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, େମାର ସହାୟ ହୁଅ।
3 ଏକ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ କୁନ୍ତ ଧର
ଓ େଯଉଁମାେନ େମା’ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଛନି୍ତ ତାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରାଣକୁ କୁହ, “େଯ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବ।”
4 କିଛ ିେଲାକ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
େସମାନଙୁ୍କ ନରିାଶ କର ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କର।
େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ ଦଅି।
େସହ ିେଲାକମାେନ େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରୁଥିେଲ

େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ଓ ହେତାତ୍ସାହ କର।
5 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ପବନେର ଉଡ଼ାଇ ନଅି।
େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଘଉଡ଼ାଇ ଦଅିନୁ୍ତ।
6 େସମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଓ ପିଚ୍ଛଳି କରିଦଅି,
ଯାହା ଫଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସହଜେର ଧରି

ପାରିେବ।
7 ମୁଁ େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ କରି ନାହିଁ।
ତଥାପି େସ େଲାକମାେନ ବନିା କାରଣେର େମାେତ ଯନ୍ତାେର

ପକାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େମାେତ ଯନ୍ତାେର ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିେଲ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଯନ୍ତାେର ପକାଇ ଦଅି।
େସମାେନ ତାଙ୍କ ବାନି୍ଧଥିବା ଜାଲେର ନେିଜ ଧରା ପଡ଼ନୁ୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଜଣା ବପିଦ ମାଡ଼ ିଆସୁ।
9 ତା’ପେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନି୍ଦତ େହବ।ି
ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସୀ େହବ ିେଯେତେବେଳ େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ।
10 େସେତେବେଳ େମାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର କହବି, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ

ଭଳି ଆଉ େକହ ିନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଦୁଃଖୀ େଲାକକୁ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀ େଲାକଟକୁି ମନ୍ଦ େଲାକଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ,
େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ।”
11 େକେତକ େଲାକ େଯଉଁମାେନ ବଗି୍ଭରାଳୟେର ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ ,

େମାେତ ଆଘାତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ ଅେନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେବ ମୁଁ େସସବୁ ବଷିୟେର କିଛି

ଜାେଣ ନାହିଁ।
12 ମୁଁ େକବଳ ଭଲ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ।ି
କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େକବଳ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି େମାେତ େକବଳ ଭଲ ଜିନଷି ଦଅି, ଯାହା େମାର

ପ୍ରାପ୍ୟ ଅେଟ।
13 େଯେତେବେଳ େସହ ିେଲାକମାେନ ପୀଡ଼ତି ଥିେଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ

ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିଲ।ି
ମୁଁ କିଛ ିନ ଖାଇ େମାର ସମେବଦନା ଜଣାଇ ଥିଲ।ି
ଏହା କ’ଣ େମା’ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତଦିାନ?
14 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଶାକାତୁର େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିଲ।ି
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େମାର ଭାଇ ବନୁ୍ଧ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ।ି
ମୁଁ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିଲ ିେଯପରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ମା’ର ମୃତୁ୍ୟେର

ଅଧୀର େହାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କେର।
ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳା େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲ,ି ଯାହା

େଶାକର ପ୍ରତୀକ ଅେଟ।
ମୁଁ ନତ ମସ୍ତକ େହାଇ େଶାକେର ଅଧୀର େହାଇ ଗ୍ଭଲଥିିଲ।ି
15 ମୁଁ େଯେତେବେଳ େଗାଟଏି ଭୁଲ୍ କରି ବସଲି,ି େସହ ିେଲାକମାେନ

େମାେତ େଦଖି ହସେିଲ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତ ବନୁ୍ଧ ନୁହନି୍ତ।

ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସେତ େଯମିତ ିଜାେଣ ନାହିଁ।
େସମାେନ େମାେତ ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ େଘରି ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
16 େସମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିଅଭଦ୍ର  ଭାଷା ପ୍ରେୟାଗ କରି େମାେତ

ପରିହାସ କରୁଥିେଲ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ରାଗେର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି େମା’ ଉପେର

ରାଗେର ଜଳି ଯାଉଥିେଲ।
17 େମାର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ େକେତଦନି ଏପରି ଘଟଣା େମା’ ଉପେର

ଘଟୁଥିବ?
େସହ ିେଲାକମାେନ େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଅ।
େମାର ଅତ ିପି୍ରୟ ଆତ୍ମାକୁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର

କର।
େସମାେନ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବରିାଟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷେର ପ୍ରଶଂସା

କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ିମୁଁ େଯେତେବେଳ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକମାନଙ୍କ

ସଙ୍ଗେର ଥାଏ।
19 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ବନିା କାରଣେର େମା’ ସହତି ଆଉ ପରିହାସ

କରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ତାଙ୍କର େଗାପନ ମନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡତି େହେବ।
20 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େକେବେହେଲ ଶାନି୍ତର କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଗାପନେର ଶାନି୍ତ ପି୍ରୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ

କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରନି୍ତ।
21 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ କଥାମାନ କହନି୍ତ।
େସମାେନ ମିଛେର କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରୁଛ।”
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଦଖୁଅଛ, ଯାହାସବୁ ଘଟି

ଯାଉଛ।ି
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େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ।
େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
23 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉଠ।
େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଓ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କର

ଏବଂ େମାେତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କର।
24 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟେର େମାର ବଗି୍ଭର

କର।
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େମାେତ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
25 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ, “ଯାହା ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁଥିଲୁ

ତାହା ଆେମ୍ଭ ପାଇଲୁ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ କୁହନୁ୍ତ ନାହିଁ, “ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛୁ।”
26 ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ ିେମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ ଓ ନରିାଶ

େହେବ।
େଯେତେବେଳ େମା’ ଉପେର ବପିଦ ପେଡ଼ େସହ ିେଲାକମାେନ ଖୁସୀ

ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ଭଲ।
େତଣୁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଲଜ୍ଜ ା ଓ କାଳିମାେର େଘାଡ଼ାଇ

େହାଇଯାଉ।
27 କିଛ ିେଲାକ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ଭଲ ଘଟଣା େମା’ ଜୀବନେର ଘଟୁ।
ମୁଁ ଆଶା କେର, େସହ ିେଲାକମାେନ ଅତ ିଆନନି୍ଦତ ଅଟନି୍ତ।

କାରଣ େସହ ିେଲାକମାେନ ସବର୍ଦା କୁହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ମହାନ।
େସ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କର ସବର୍ଦା ମଙ୍ଗଳ େହଉ।”
28 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କେହ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ ମହାନ

ଅଟ।
ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କେର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ

ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ସବୁେବେଳ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କେର।
େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କେହ, “ମୁଁ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେର ନାହିଁ।”
2 େସହ ିେଲାକ ଆପଣାକୁ ମିଥ୍ୟା କେହ।
େସ େଲାକ ଆପଣା ତୃଟ ିେଦେଖ ନାହିଁ, େତଣୁ େସ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥର୍ନା କେର

ନାହିଁ।
3 ତା’ର ବାକ୍ୟସବୁ େକବଳ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମିଥ୍ୟା ଅେଟ।
େସ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇପାେର ନାହିଁ ଅଥବା ସୁକମର୍ କରିବା ଶିେଖ ନାହିଁ।
4 ରାତି୍ରେର େସ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାସବୁ କରିବାକୁ େଯାଜନା କେର।
େସ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛ ିଭଲ କାଯର୍୍ୟ କେର ନାହିଁ ଏବଂ େସ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ

କରିବାରୁ ବମିୁଖ ହୁଏ ନାହିଁ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଆକାଶଠାରୁ ମହୟିାନ।
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଆକାଶର ବାଦଲଠାରୁ ଗରୀୟାନ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ମହାନୁଭବତା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତଠାରୁ ମଧ୍ୟ

ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ
ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟପି୍ରୟତା ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
7 ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଓ କରୁଣାଠାରୁ କିଛ ିଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ।
େଲାକମାେନ ଓ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ

ଆସନି୍ତ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ନବିାସସ୍ଥଳୀରୁ ନୂତନ ବଳେର

ବଳୀୟାନ ହୁଅନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଦୀରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାନ କରିବାକୁ ଦଅି।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର ନଝିର୍ର ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ପ୍ରବାହୀତ ହୁଏ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଆେଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ଆେଲାକ େଦଖାଏ।

10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ଦୃଷି୍ଟ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରଖ

ଓ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଜୀବନେର ସୁକମର୍ମାନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅହଂକାରୀ େଲାକମାେନ େମାେତ େଯମିତ ିଯନ୍ତାେର

ନ ପକାନି୍ତ।
ମୁଁ େଯମିତ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧରା ନ ଯାଏ।
12 ଏକଥା େସମାନଙ୍କର କବର ଉପେର େଲଖିଦଅି, “ଏହ ିେଲାକମାେନ

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଅଟନି୍ତ।
ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଧପତତି େହାଇଛନି୍ତ।
ଏମାେନ ଆଉ ପୁନବର୍ାର ଉଠିେବ ନାହିଁ।”

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ କଥାେର ହତାଶ େହବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ।

େଯଉଁମାେନ କୁକମର୍ କରିଛନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଈଷର୍ା କର ନାହିଁ।

2 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଘାସ ଓ ସବୁଜ ଲତା ତୁଲ୍ୟ
ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧୂସର େହାଇ ମରିଯାଏ।
3 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବ ଓ ସୁକମର୍ କରିବ

ତୁେମ୍ଭ ତା’େହେଲ ଆନନ୍ଦେର ରହବି
ଓ ଅେନକ ଜିନଷି ଉପେଭାଗ କରିବ ଯାହା େସହ ିଭୂମିରୁ ତୁେମ୍ଭ

ପାଇବ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାର ସୁଖେଭାଗ କର
ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିେବ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖ।
ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ଓ େସ ନଶି୍ଚୟ ଯାହା କରିବା କଥା ସଫଳ କରିେବ।
6 ତୁମ୍ଭର ସାଧୁତା ଓ ନ୍ୟାୟପି୍ରୟତା ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂଯର୍୍ୟ କିରଣ ଭଳି
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କରୁ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ଓ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର।
ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ସଫଳ

ହୁଏ।
ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ

କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି େସମାନଙ୍କର େଯାଜନାେର ସଫଳ ହୁଅନି୍ତ।
8 େକ୍ର ାଧ ତ୍ୟାଗ କର, େକାପ ତ୍ୟାଗ କର।
ଏେତ ଅେଧୖଯର୍୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି

ବସବି।
9 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମଗ୍ର ଭୂମିକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିେବ।
ଏହା ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ।
10 ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦନିପେର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନ ଥିେବ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ ବ ିଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ

ଆଉ ନ ଥିେବ।
11 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େଯ, ନମ୍ର େଲାକମାେନ

ଭୂମି ପାଇେବ
ଓ େସମାେନ ଶାନି୍ତ ଉପେଭାଗ କରିେବ।
12 ପାପୀଷ୍ଠ େଲାକମାେନ ଧମର୍ାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ।
େସହ ିଅଧମର୍ୀ େଲାକମାେନ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ େଦଖି େସମାନଙ୍କ େକ୍ର ାଧ

େଦଖାନି୍ତ ଓ ରାଗେର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିଥା’ନି୍ତ।
13 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପରିହାସ

କରିେବ।
େସ େଦଖନି୍ତ େଯ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଦନି ସରି ଆସୁଛ।ି
14 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଖଣ୍ଡା, ଧନୁ ଓ ତୀର ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନି୍ତ।
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େସମାେନ ଦୁଃଖୀ ଓ ଅସହାୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
େସମାେନ ସଦି୍ଧ ଓ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
15 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଧନୁ ଭାଙି୍ଗଯିବ।
େସମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା େସମାନଙ୍କର ନଜି ହୃଦୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ।
16 ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଳ୍ପ ଥିେଲ ବି
ତାହା ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଧନୀ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା

ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
17 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ସଦି୍ଧ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ େସମାନଙ୍କର

ସାରା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୁେହ।
19 େଯେତେବେଳ ବପିଦ ଆେସ
େସେତେବେଳ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ ନାହିଁ।

େଯେତେବେଳ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି
େସେତେବେଳ ଧାମିର୍କ େଲାକ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇେବ।
20 କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େହଉଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ
ଓ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ।

େସମାନଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା ସବୁ ଶୁଖି ଜଳିଯିବ।
େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ।
21 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଋଣ କେର ଓ େକେବ ତାକୁ

ପରିେଶାଧ କେର ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟ ଦଏି।
22 ଯଦ ିଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେର

ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ମୁତାବକ େସମାେନ ଭୂମି ପାଇେବ।
କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସମାେନ କୁକମର୍ ସବୁ ଘଟୁ େବାଲ ିକୁହନି୍ତ , େସହି

େଲାକମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।
23 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ସତ୍ମାଗର୍େର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଖୁସୀ ହୁଅନି୍ତ।
24 େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ ନାହିଁ
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ସମଥର୍ନ କରନି୍ତ।
25 ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲ ିଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ବୁଢ଼ା େହଲଣିି
ଓ ମୁଁ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ଧାମିର୍କ େଲାକଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ

କରନି୍ତ।
ମୁଁ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ େଯ, ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ପିଲାମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ

ଭକି୍ଷାବୃତି୍ତ କରନି୍ତ।
26 ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ସବୁକିଛ ିଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଇଦଏି।
େତଣୁ ତା’ର ପିଲାମାେନ ଏକ ଆଶୀବର୍ାଦସୂଚକ।
27 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କର ଓ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ

ଭଲକାଯର୍୍ୟ କର,
ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଚରିଦନି ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ିରହବି।
28 ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ ନାହିଁ,

େତଣୁ େସମାେନ ଚରିଦନି ସୁରକି୍ଷତ।
କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।
29 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ପାଇେବ।
େସମାେନ େସଠାେର ଚରିଦନି ବାସ କରିେବ।
30 ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉପେଦଶ ଦଏି।
ତା’ର ନଷି୍ପତି୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କେର।
31 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ସବୁ ଶିଖିଥାଏ।
େତଣୁ େସ େକେବେହେଲ େସହ ିପଥରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହବ ନାହିଁ।

32 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ ମାରିବାକୁ ଜଗି
ବସଥିା’ନି୍ତ।

33 ସଦାପ୍ରଭୁ େକେବେହେଲ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଧାମିର୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେବ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱର େକେବେହେଲ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
କରିେବ ନାହିଁ।

34 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ଓ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା
କର।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ନଶିି୍ଚତ ବଜିୟୀ କରାଇେବ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ମୁତାବକ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ େଫରି ପାଇବ, େସେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ େସ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିେବ।

35 ମୁଁ ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖିଲ ିଯିଏକି ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲା।
େସ ଏକ ପୂଣ୍ଣର୍ାଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲା।
36 କିନୁ୍ତ େସ ଆଜି ନାହିଁ।
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଅେନକ ସ୍ଥାନେର େଖାଜିଲ ିକିନୁ୍ତ ତାଙୁ୍କ ପାଇଲ ିନାହିଁ।
37 ସଦି୍ଧ ଓ ଧାମିର୍କ େଲାକ ହୁଅ।
େଯଉଁମାେନ ଶାନି୍ତକୁ ଭଲପାଆନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ବଂଶଧର ବଢ଼ି

ଗ୍ଭଲେିବ।
38 କିନୁ୍ତ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀ େଲାକମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ େହେବ।
39 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ େସହ ିଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟେର ଏକମାତ୍ର

ବଳ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅସୁବଧିାେର ପଡ଼ନି୍ତ।
40 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙୁ୍କ

ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ

କାରଣ େସମାେନ ତାଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ।

ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଆପଣା େକାପେର ଅନୁେଯାଗ କର
ନାହିଁ।

କିଅବା େମାେତ ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଦଣ୍ଡ ଦଅି ନାହିଁ।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଘାତ କରିଛ।
ତୁମ୍ଭର ତୀର େମାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ବଦି୍ଧ କରିଛ।ି
3 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦଲ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ସମସ୍ତ ଶରୀର କମ୍ପୁଅଛ।ି
େମାର ପାପ ଲାଗି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦଲ, େତଣୁ େମାର ଅସି୍ଥେର

କିଛ ିଆରାମ ନାହିଁ।
4 ମୁଁ ପାପ କରିଛ,ି ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି େସହ ିପାପ େମାେତ ଓଜନ

ଲାଗଛୁ।ି
ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜି୍ଜତ।
ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ େଟକିପାରୁ ନାହିଁ।
5 ମୁଁ ଏକ ମୂଖର୍ାମୀ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ।ି
େମାର ଅଜ୍ଞାନତା େଯାଗୁଁ େମାର କ୍ଷତ ସବୁ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ଓ ବକୃିତ େହାଇଛ।ି
6 ମୁଁ ଆଜି ନଇଁ ଯାଇଛ।ି
ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ଛି,ି ସାରାଦନି ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ େହାଇଛ।ି
7 େମାର ଶରୀର ଜ୍ୱ ାଳାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।
େମାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଛଟପଟ େହଉଥିଲା।
8 େମାେତ ଏେତ କଷ୍ଟ େହଉଥିଲା, ମୁଁ କିଛ ିଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନ

ଥିଲ।ି
ମୁଁ ହୃଦୟର ଅସି୍ଥରତା େହତୁରୁ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରୁଥିଲ।ି
9 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲି।
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ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଶୁଣଲି।
10 େମାର ହୃଦୟ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହଉଅଛ।ି
େମାର ବଳସବୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଗଲାଣ ିଓ ମୁଁ ଅନ୍ଧ େହାଇଯାଉଛ।ି
11 େମାର େରାଗ େଯାଗୁଁ େମାର ବନୁ୍ଧ ଓ ପେଡ଼ାଶୀମାେନ େମାେତ

େଦଖା କରିବାକୁ ଆସନି୍ତ ନାହିଁ।
େମାର ପରିବାରବଗର୍ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହନି୍ତ।
12 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ଖରାପ କଥା କହନି୍ତ।
େସମାେନ ମିଛ ଓ ଗଜୁବ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ସବୁେବେଳ େମା’ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା କରନି୍ତ।
13 ମୁଁ ଏକ ବଧିର ବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ, ଯିଏ ଶୁଣପିାେର ନାହିଁ।
ମୁଁ ଏକ ମୂକ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ, ଯିଏ କଥା କହପିାେର ନାହିଁ।
14 ମୁଁ ଜେଣ ବଧିର ବ୍ୟକି୍ତ ପରି ଯିଏ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକମାେନ ଯାହା

କରନି୍ତ ସବର୍ଦା ଶୁଣପିାେର ନାହିଁ।
ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ

େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଭୁଲ୍ କରୁଛନି୍ତ।
15 େତଣୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ସହାୟ େହବ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ କହବି।
16 “ଯଦ ିମୁଁ କିଛ ିକେହ, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ପରିହାସ

କରିେବ।
େସମାେନ େଦଖିେବ େଯ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ ିଓ କହେିବ ମୁଁ ପାପ କଲ।ି
େସମାେନ କହେିବ, ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦଉଛନି୍ତ।”
17 ମୁଁ ଜାେଣ ମୁଁ ପାପର ଶାସି୍ତ େଭାଗଛୁ,ି
ମୁଁ େମାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲପିାରିବ ିନାହିଁ।
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେହ, ମୁଁ େଯଉଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଛ,ି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର

କେର ଯାହା ପାପ ମୁଁ କରିଛ।ି
ମୁଁ େମାର ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ବାସ୍ତବେର ଦୁଃଖିତ।
19 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସେତଜ ଓ ବଳବାନ ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ଅେନକ ଥର ମିଥ୍ୟା କହଛିନି୍ତ।
20 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କେର।

ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର।
ତଥାପି େସହ ିେଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଆନି୍ତ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ନକିଟେର ରୁହ।
22 ଶୀଘ୍ର ଆସ ଓ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଯିଦୂଥୂନ୍ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଏଣକିି ଯାହା ବଷିୟେର କହବି ିସାବଧାନ
େହବ।ି

ମୁଁ େମାର ଜିହ୍ୱାକୁ ପାପ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ଗହଣେର ଥିବ,ି
ମୁଁ େମାର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ।ି”
2 େତଣୁ ମୁଁ କିଛ ିକହଲି ିନାହିଁ।
ଏପରିକି ମୁଁ କିଛ ିଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହବି ିନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ଅଧିକ େକ୍ର ାଧୀ େହଲ।ି
3 ମୁଁ ଅତ ିେକ୍ର ାଧିତ ଥିଲ।ି
ମୁଁ େଯେତେବେଳ େମାର େକ୍ର ାଧ ବଷିୟେର ଭାବଲି ିଆହୁରି ଅଧିକ

େକ୍ର ାଧୀ େହଲ।ି
େତଣୁ ମୁଁ ଜିହ୍ୱାେର କିଛ ିକହ ିପକାଇଲ।ି
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କୁହ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ

େହବ?
େମାେତ ତୁେମ୍ଭ କୁହ ମୁଁ ଆଉ େକେତ ଦନି ବଞ୍ଚବି?ି

େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଜଣାଅ ପ୍ରକୃତେର େମାର ଜୀବନକାଳ ଆଉ େକେତ ଦନି
ଅଛ।ି

5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଗାଟଏି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ େଦଇଛ।
େମାର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ତୁଳନାେର କିଛ ିନୁେହଁ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଜୀବନ ଏକ େମଘଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
ଭାସଯିାଏ, େକହ ିଚରିଦନି ବଞ୍ଚରିେହ ନାହିଁ।

6 ଆମ୍ଭର ଜୀବନ େହଉଛ ିଏକ ଦପର୍ଣର ପ୍ରତବିମି୍ୱ ସଦୃଶ।
ଆେମ୍ଭ ଜୀବନସାରା ବସ୍ତୁ ପଛେର ଧାଇଁ ଧାଇଁ କଟାଇ େଦଉ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁନା ଆମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟପେର େସ ସବୁକୁ କିଏ ପାଇବ।
7 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େମାର ଆଉ କ’ଣ ଆଶା ଅଛ?ି
ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଓ ଭରସା।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କର।
େମାେତ ମୂଖର୍ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନନି୍ଦାପାତ୍ର କର ନାହିଁ।
9 ମୁଁ େମାର ପାଟ ିେଖାଲ ିନାହିଁ।
ମୁଁ କିଛ ିକହ ିନାହିଁ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିଛ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦଅି ନାହିଁ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦଣ୍ଡ େଦବା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ଅପରାଧ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ

ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
ଉଚତି୍ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଓ ସତ୍ମାଗର୍େର ଯିବା ପାଇଁ କୀଟ େଯପରି

ଲୁଗାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଏି, େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ୍
ବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କର।

ହଁ, ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ସବୁ, େଛାଟଆି ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ପରି ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
ମଳାଇ େହାଇଯାଏ।

12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
ମୁଁ ଯାହା େରାଦନ କରି ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ।
େମାର େଲାତକକୁ ଗ୍ଭହଁ, ମୁଁ ଜେଣ ପଥିକ ଯିଏ କି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜୀବନ

କଟାଉଛ।ି
େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଅଳ୍ପଦନି ବଞ୍ଚବି।ି
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଏକୁଟଆି ଛାଡ଼ଦିଅି
ଓ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟମୁଖେର ପଡ଼ ିନଶିି୍ଚହ୍ନ େହବା ପୂବର୍ରୁ େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ

ରଖ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି
େସ େମାର ଡ଼ାକ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣେିଲ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟ ଗମୁ୍ଫାରୁ ଉଠାଇେଲ।

େସ େମାେତ େସହ ିମାଟରି କବର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଆଣେିଲ।
େସ େମାେତ େଟକି ଧରିେଲ।
େମାେତ, େମାର ପାଦ ତଳକୁ ଖସଯିିବା ପୂବର୍ରୁ ଶକ୍ତ ଭୂମିେର ସ୍ଥାପନ

କେଲ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ମୁଖେର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଲ।
େସହ ିଗୀତଟ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।

ଅେନକ େଲାକ େଦଖିେବ େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହାସବୁ ଘଟଗିଲା, ଯାହା ଫଳେର
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିେବ।

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ।
4 ଯଦ ିଜେଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେର, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଟ ିପ୍ରକୃତେର

ସୁଖୀ ହୁଏ।
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରକୃତେର ଖୁସୀେର ରେହ, ଯଦ ିେସ େପ୍ରତମାନଙୁ୍କ କିଅବା

ମିଥ୍ୟା େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଆଦର କରି ନ ଥାଏ।

ଗୀତସଂହତିା 38:10 446 ଗୀତସଂହତିା 40:4



41
42

5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ।

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େଯାଜନାମାନ ରଖିଛ।
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତାହା େକେବ ଗଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ବାରମ୍ୱାର େସହସିବୁ କଥା କହବି ିଯାହାକୁ ଗଣବିା ଅସମ୍ଭବ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏହାକୁ ବୁଝବିାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ବଳିଦାନ ଓ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟେର ସେନ୍ତାଷ ନାହଁ,
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଗ୍ଭହଁ ନାହିଁ।
7 େତଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ ଅଛ,ି େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ନଅି।
ଏହା େମା’ ବଷିୟେର ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଯାଇଛ।ି
8 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଛ, ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ

ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି
ତୁମ୍ଭର ନୀତଶିିକ୍ଷା େମା’ ହୃଦୟେର ଅଛ।ି
9 ମୁଁ ମହାସଭାେର ତୁମ୍ଭର ବଜିୟବାତ୍ତର୍ା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଅଛ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ମୁଁ ଏହ ିଶୁଭ ଖବର ପ୍ରଗ୍ଭରରୁ

େକେବେହେଲ ବରିତ ରହବି ିନାହିଁ।
10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ।
େସସବୁକୁ ମୁଁ େମାର ହୃଦୟେର େଗାପନ କରି ନାହିଁ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କେଲ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ େବାଲ ିପ୍ରଗ୍ଭର କରିଅଛ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟତା ମହାସମାଜରୁ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖି ନାହିଁ।

11 େତଣୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦୟାକୁ େମା’ଠାେର ଲୁଗ୍ଭଅ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟତା ସବର୍ଦା େମାେତ ରକ୍ଷା କରୁ।”
12 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମା’ ଗ୍ଭରିକଡ଼େର େଘରି ରହଛିନି୍ତ।
େସମାେନ ଅେନକ ଯାହାକି ଗଣବିା କଷ୍ଟକର।

େମା’ ପାପ େମାେତ ଧରାଇ େଦଇଛ,ି େତଣୁ ମୁଁ େମାର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇପାରିବ ିନାହିଁ।

େମାର ପାପଗଡୁ଼କି ମସ୍ତକେର ଥିବା େକଶ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଓ େମାର
ହୃଦୟ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ।ି

13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ ଓ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
14 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ ନାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନି୍ତ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରି େସମାନଙୁ୍କ ନରିାଶ

କର।
େମା’ କ୍ଷତେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟେଲାକ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନୁ୍ତ।
15 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ େବଶି ଲଜି୍ଜତ।
16 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , େସମାେନ ଖୁସୀ ଓ

ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ତୁମ୍ଭର େସବାେର ହିଁ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ।
େତଣୁ େସମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭକୁ କୁହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ।”
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜେଣ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ େଲାକ ଅେଟ।
େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ଆଉ ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ।

େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର
ଓ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେର, େସ
ଅେନକ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ।

େଯେତେବେଳ ବପିଦ ଆେସ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଲାକକୁ ରକ୍ଷା
କରନି୍ତ।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିେଲାକକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ଓ ତା’ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନି୍ତ।

େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପୃଥିବୀେର ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଏ।
ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ େହବାକୁ େଦେବ

ନାହିଁ।
3 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଟ ିେଯେତେବେଳ ଅସୁସ୍ଥ େହାଇ ଖଟେର ପଡ଼ରିେହ,

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅସୁସ୍ଥ େହାଇ ବଛିଣାେର ପଡ଼େିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନଶି୍ଚୟ

ଆେରାଗ୍ୟ କରନି୍ତ।
4 ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛ,ି େତଣୁ େମାେତ କ୍ଷମା ଦଅି!େମା’

ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କର।”
5 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ଖରାପ କଥା କହନି୍ତ।
େସମାେନ କୁହନି୍ତ , “େସ େକେବ ମରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ

େଲାପ ପାଇବ।”
6 େଲାକମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସନି୍ତ , କିନୁ୍ତ

େସମାେନ କିଛ ିକହନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ କ’ଣ ସବୁ ପ୍ରକୃତେର ଭାବନି୍ତ।

େସମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ କିଛ ିଖବର ଆଶାେର ଆସନି୍ତ ,
ତା’ପେର େସମାେନ ଏଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇ ନାନା ଗଜୁବ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ।
7 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି େମା’ ବଷିୟେର କଥା ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅନଷି୍ଟ କଳ୍ପନା କରନି୍ତ।
8 େସମାେନ କହନି୍ତ , “େସ େବାଧହୁଏ କିଛ ିଖରାପ କାଯର୍୍ୟ କରିଛି
ଓ େସଥିପାଇଁ େବମାର ଅଛ।ି
େସ ଆଉ ଭଲ େହବ ନାହିଁ।”
9 େମାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧ େମା’ ସହତି େଭାଜନ କେଲ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ

ବଶି୍ୱାସ କଲ।ି
କିନୁ୍ତ େଦଖ, େସ ଆଜି େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଉଛନି୍ତ।
10 େତଣୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର।
େମାେତ ସୁସ୍ଥ େହବାକୁ ଦଅି, ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ

େଦବ।ି
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େମାେତ ଆଘାତ କରିବାକୁ

ସୁେଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ।
ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଜାଣବି ିେଯ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଅଛ।
12 ମୁଁ ନରିପରାଧ ଥିଲ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଛଡି଼ା େହବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଇ ତୁମ୍ଭର ଚରିଦନି େସବା

କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଲ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର।
ତୁେମ୍ଭ ଅନାଦକିାଳରୁ ଥିଲ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ଧରି ରହବି, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ।

ଆେମନ୍, ଆେମନ୍।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ଖଣ୍ଡ

(ଗୀତସଂହତିା 42-72)

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ, େକାରହ ପରିବାରରଏହା ଏକ ସୂଚନାଯୁକ୍ତ
ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ହରିଣଟ ିେଯପରି ପାଣ ିପାଇଁ େସ୍ରାତ ଆଡ଼କୁ
ଧାଏଁ

େସପରି େମାର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଆକାଂକ୍ଷା କେର।
2 େମାର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୃଷିତ।
ମୁଁ େକେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ ପାଇବ?ି
3 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ନରିନ୍ତର େମା’ ପ୍ରତ ିପରିହାସ କରୁଛନି୍ତ।
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େସମାେନ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ?
େସ େକେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ କି?”
େଭାଜନ କରିବା ପରିବେତ୍ତର୍ େକବଳ ମୁଁ କାେନ୍ଦ।
4 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ମେନ ପକାଏ, େମାର ହୃଦୟ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଏ,
େସହ ିସୁଦନି ଗଡୁ଼କୁି ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରେର କଟାଇଥିଲ।ି

େଯେତେବେଳ େଲାକଭଡି଼ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗ୍ଭଲଲି,ି ମୁଁ
ମେନ ପକାଏ େସହସିବୁ ଖୁସୀର ଦନିଗଡୁ଼କି

ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ସବୁ ଯାହାକି େଲାକମାେନ ପବର୍ପବର୍ାଣ ିେବେଳ ଗାନ
କରନି୍ତ।

5 େହ େମାର ପ୍ରାଣ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏେତ ବ୍ୟାକୁଳ?
“ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି

ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇବ।ି
େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ।
6 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ପ୍ରାଣ ଆଜି ଦୁଃଖିତ କାରଣ ଏହି

ସ୍ଥାନରୁ ଏହ ିେଛାଟଆି ପାହାଡ଼ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନ ପକାଉଛ।ି
େଯଉଁଠାେର ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପରସ୍ପରକୁ େଭଟନି୍ତ।”
7 ପୃଥିବୀର ଗଭୀରରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣରି ଗଜର୍ନ ମୁଁ ଶୁେଣ ।
େଯେତେବେଳ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଲଟ ପାଲଟ େହାଇଯାଏ,

ନମି୍ନଭାଗର ଜଳେସ୍ରାତ ଶବ୍ଦ କେର।
‘ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େଢ଼ଉଗଡୁ଼କି େଗାଟଏି ପେର େଗାଟଏି ଆେସ, େମାର

ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଚୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଏ ଓ େମାେତ ଟପିଯାଏ।
8 ରାତ ିେହଉକି ଦନି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ େପ୍ରମ ଢ଼ାଳି ଦଅିନି୍ତ।
େସହ ିଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ େମା’ ନକିଟେର ଏକ ଗୀତ ଅଛ।ି
9 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦୃଢ଼ତାର ପଥର।
ମୁଁ କେହ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭୁଲ ିଯାଇଛ?
କାହିଁକି ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏେତ ଦୁଃଖିତ?”
10 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ନରିନ୍ତର େମାେତ ଅପମାନତି କରନି୍ତ ଓ ଏକ

ଶକ୍ତ ଗ୍ଭପୁଡ଼ା ଦଅିନି୍ତ ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ ପଗ୍ଭରନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର

େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ? େସ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ?”
11 େହ େମାର ପ୍ରାଣ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ େହଉଅଛ?
କାହିଁକି ମୁଁ ଏେତ ଅସି୍ଥର େହଉଅଛ?ି

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇବି
ଓ େସ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା ଯିଏ କି ତୁମ୍ଭର ଆଶି୍ରତ
ନ ଥିଲା।

େସହ ିେଲାକଟ ିଦୁଷ୍ଟ ବୁଦି୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ  ଓ ମିଥ୍ୟା କେହ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିେଲାକଠାରୁ େମାେତ ବଞ୍ଚାଅ।
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରମାଣ କର େଯ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅେଟ।
2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ବଳସ୍ୱରୂପ।
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବ?

େମାର ଶତ୍ରୁ ର ନଷୁି୍ଠର ଆଚରଣ େଯାଗୁଁ
କାହିଁକି ମୁଁ ଏେତ ଦୁଃଖ ପାଇବ।ି
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଆେଲାକ ଓ ସତ୍ୟତାର ବାତ୍ତର୍ା େମା’

ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହଉ।
ତୁମ୍ଭର ଆେଲାକ ଓ ସତ୍ୟତା େମାର ପଥ ପ୍ରଦଶର୍କ େହଉ।

େସମାେନ େମାେତ ବାଟ େଦଖାଇ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତକୁ େନଇଯିେବ।
େସମାେନ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ଗହୃକୁ ପଥ େଦଖାଇେବ।
4 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆସବି।ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ,ି ଯିଏ େମାେତ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ

କରିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର,

ମୁଁ ଏହ ିବୀଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର େର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
5 େହ େମାର ପ୍ରାଣ, କାହିଁକି ଏେତ ଦୁଃଖିତ?
ମୁଁ କାହିଁକି ଏେତ ଅଧୀର େହଉଛ?ି

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ସୁେଯାଗ ପାଇବ।ି
େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ପରିବାରର ଗୀତ, ମସ୍କୀଲ୍।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛୁ।
ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷଙୁ୍କ ଜୀବନ କାଳେର ଓ ପୂବର୍େର ତୁେମ୍ଭ

ଯାହାସବୁ କରିଥିଲ ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ।
େସମାେନ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଅଛନି୍ତ।
2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକି୍ତ ବଳେର ଏହ ିରାଜ୍ୟକୁ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ େନଇ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବେିଦଶୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚହ୍ନ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବେିଦଶ ଭୂମି ଛାଡ଼ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛ।
3 ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ଏ ରାଜ୍ୟ ମିଳି ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ଯୁଗଳ େସମାନଙୁ୍କ ବଜିୟୀ କରି ନାହିଁ।

ଏହା େକବଳ ସମ୍ଭବ େହାଇଛ,ି େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଥିଲ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକି୍ତ ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିଥିଲା।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉଥିଲ।
4 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ରାଜା ଅଟ।
ଆଜ୍ଞା ଦଅି ଓ ଯାକୁବର େଲାକଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରାଅ।
5 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭରି ସାହାଯ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ

ଆେମ୍ଭ ପଛକୁ ତଡ଼ ିେଦବୁ।
ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ େନଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପେର ଚଢ଼ି

ଗ୍ଭଲଯିିବୁ।
6 ମୁଁ େମାର ଧନୁେର ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ,
କିଅବା େମାର ଖଣ୍ଡା େମାେତ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ମିଶରଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା ପ୍ରଦାନ କରିଛ।
8 ଆେମ୍ଭ ସାରାଦନି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ।
9 କିନୁ୍ତ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ମାନସକି ଅଶାନ୍ତ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସଲି ନାହିଁ।
10 ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପଛକୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ।
ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆମ୍ଭର ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ େନଇଗେଲ।
11 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େମଣ୍ଢା ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ

ସମପର୍ଣ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛ।
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ବକି୍ର ୀ

କରି େଦଉଛ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଉଚତି୍ ଦାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆେଲାଚନା କରି ନାହଁ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପରିହାସର

ପାତ୍ର କରିଛ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖି ହସନି୍ତ ଓ ଥଟ୍ଟା କରନି୍ତ।
14 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଏକ ବପିଯର୍୍ୟୟର କାହାଣୀେର ପରିଣତ କରିଛ,

ଯାହା େଲାକମାେନ କହୁଛନି୍ତ।
େଯଉଁ େଲାକଙ୍କର ନଜିର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖି

ହସୁଛନି୍ତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନି୍ତ।
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15 ଲଜ୍ଜ ାେର ମୁଁ ଢ଼ାଙି୍କ େହାଇଯାଇଛ।ି
ସାରାଦନି ମୁଁ େସହ ିତରିସ୍କାର େଦଖୁଛ।ି
16 େଲାକମାେନ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ,
ଏହସିବୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ କହୁଛନି୍ତ ଏ େମାର ଶତ୍ରୁ ।
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁଲ ିଯାଇ ନାହୁଁ।
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏସବୁ ଘଟାଇଛ।
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ନୟିମକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି

ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା କହ ିନାହୁଁ।
18 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ନାହୁଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାେର ପେଛଇ ନାହୁଁ।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭକୁ ପଦଦଳିତ କଲ।
େଯଉଁଠାେର ଶୃଗାଳମାେନ ବାସ କରନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନେର ଛାଡ଼େିଦଲ ଯାହା ମୃତୁ୍ୟଭଳି ଗାଢ଼

ଅନ୍ଧକାର ଅେଟ।
20 ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ିଯାଇଛୁ?
ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଛୁ? ନା।
21 ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱର େସ ସବୁ କଥା ଜାଣନି୍ତ।
େସ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଗାପନ କଥା ଜାଣନି୍ତ।
22 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ସାରାଦନି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରୁଛୁ।
ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ େସହ ିେମଣ୍ଢାସବୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନଆି

ଯାଉଥାଏ।
23 େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େଶାଇ ରହଛି?
ଉଠ, ଚରିଦନି ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ଯିାଅ ନାହିଁ।
24 େହ ପରେମଶ୍ୱର, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଚଅିଛ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭୁଲ ିଯାଇଅଛ?
25 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧୂଳିମାଟ ିଭତିରକୁ େଠଲ ିଦଆି େହାଇଛ।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦର ମାଟ ିଧୂଳିେର ପଡ଼ ିରହଛି।ି
26 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େହତୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େଶାଶନ୍ନ ୀମ ସ୍ୱରେର େକାରହ ପରିବାରର ଏହା
ଏକ େପ୍ରମର ଗୀତ।

ସୁନ୍ଦର ଭାବନାସବୁ େମାର ମନକୁ ଭରିଦଏି,
େଯେବ ଏହସିବୁ ପଦଗଡୁ଼କି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କେହ।

ଏହ ିଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି େମା’ ଜିହ୍ୱାେର ପ୍ରବାହୀତ େହାଇଥାଏ,
ନପିୁଣ େଲଖକର କଲମରୁ ଆସଲିା ପରି।
2 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଟ,
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ସୁଖଦାୟକ କଥା କୁହ,
େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
3 େହ ବୀର, ତୁମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କର,
ତୁମ୍ଭର ଶରୀରେର ମହମିା ମଣ୍ଡତି େପାଷାକ େଶାଭା ପାଉ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଦଶିୁଛ।
ଯାଅ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧେର ବଜିୟୀ ହୁଅ।
ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଦକି୍ଷଣ ବାହୁ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶିକି୍ଷତ।
5 ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଶାଳୀ ମୁନଆି ତୀର ଶତ୍ରୁ ର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ େଭଦ କରିବାକୁ
ସମଥର୍ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂଳିେର େଲାଟ ିଯିେବ।
6 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ବରିାଜମାନ କରିବ।
ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମତା ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦଏି।
7 ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କକୁ ଭଲ ପାଅ ଓ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଘୃଣା କର।
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା େହବାକୁ ମେନାନୀତ କେଲ।

8 ତୁମ୍ଭର େପାଷାକରୁ ଉତ୍ତମ ସୁଗନି୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଗରୁୁ ଡ଼ାଲ୍ଚନି ିମସଲାର
ବାସନା ଭାସ ିଆସୁଛ।ି

ଏହ ିପ୍ରାସାଦ ହାତୀ ଦାନ୍ତେର ସୁେଶାଭତି ଓ େସ ଭତିରୁ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତ
ତୁମ୍ଭର ମେନାରଞ୍ଜନ ସକାେଶ ଗଞୁ୍ଜରିତ େହଉଛ।ି

9 ତୁମ୍ଭ ବବିାହେର େଯାଗ େଦଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ରାଜକୁମାରୀ
ଅଟନି୍ତ।

ରାଜକୁମାରୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଧୂ, ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍
ମୁକୁଟ

ଓ େପାଷାକ ପିନି୍ଧ ଛଡି଼ା େହାଇଛନି୍ତ।
10 େହ ରାଜକୁମାରୀ, ଶୁଣ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ମନେଦଇ ଶୁଣ, େତେବ ସବୁ ବୁଝପିାରିବ,

ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରକୁ ଭୁଲଯିାଅ।
11 ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ରାଜା ମୁଗ୍ଧ େହେବ।

େସ ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ପତ ିେହେବ,
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚତି୍।
12 େସାର େଦଶର ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପହାର େଦବାକୁ

ଉପସି୍ଥତ େହେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପକ୍ଷପାତ େଲାଡ଼େିବ।
13 ତା’ର ସମସ୍ତ ମହମିାେର,
ମୁକ୍ତ ା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଖଚତି େହବାପରି ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରେର

େଦଖାଯା’ନି୍ତ।
14 େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ମଣ୍ଡତି େହାଇ େସ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେଗଇ ଯାଏ,
ତା’ର ସଖିମାେନ ତା’ ପଛେର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ।
15 େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସେର ଆସେିବ।
େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ ମଧ୍ୟେର ରାଜାଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ପ୍ରେବଶ

କରିେବ।
16 େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ରାଜା େହେବ।
ସାରା େଦଶେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବ।
17 ତୁେମ୍ଭ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ବଖି୍ୟାତ େହବ।
େଲାକମାେନ ଅନନ୍ତକାଳାବଧି ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ପରିବାରର ଅଲେମାତ ସ୍ୱରର େଗାଟଏି
ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ।
ଆେମ୍ଭ ବପିଦ ସମୟେର ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁ।
2 େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଭୂମି କମି୍ପତ ହୁଏ,

ଏବଂ ପବର୍ତ ସମୁଦ୍ର େର ପେଡ଼ ଆେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ େହବା ନାହିଁ।
3 େଯେତେବେଳ ସମୁଦ୍ର  ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧକାର େହାଇଯାଏ
ଏବଂ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଥରିଉେଠ, ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ େହବା ନାହିଁ।
4 ଏପରି ଏକ ନଦୀ ଅଛ ିଯାହାର ପବତି୍ର ଜଳଧାରା
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀକୁ ଆନନି୍ଦତ କରୁଛ।ି
5 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିନଗରୀେର ବାସ କରନି୍ତ।
ଏହା େକେବ ବ ିଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଏପରିକି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ପୂବର୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପସି୍ଥତ

ଥା’ନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତି୍କାର ଶୁଣ ିରାଜ୍ୟମାେନ ଭୟେର କମି୍ପ ଉଠନି୍ତ।
େସହ ିରାଜ୍ୟସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବି ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ଭୂମିକମ୍ପ େହବ।
7 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ନରିାପଦର ସ୍ଥାନ ଅଟନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା େସହ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ବସ୍ତୁକୁ େଦଖ।
ଏ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁକୁ େସ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀର େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଗ୍ଭହିଁେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି

ପାରିେବ।
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ଯଦ ିେସ ଗ୍ଭେହଁ େସୖନକିର ଧନୁକୁ ଭାଙି୍ଗ ପାରିେବ, େସ ବଚ୍ଛର୍ାକୁ ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ପାରିେବ, େସ ଢ଼ାଲକୁ େପାଡ଼ ିେଦଇ ପାରିେବ।

10 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର, ମେନରଖ ମୁଁ େହଉଛି
ପରେମଶ୍ୱର।

ମୁଁ ରାଜ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଛ।ି
ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ନୟିନ୍ତ୍ର ଣ କେର।”
11 େସହ ିେସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନରିାପଦ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ପରିବାରର େଗାଟଏି ଗୀତ।

େହ ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଆନନ୍ଦେର କରତାଳି ଦଅି।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକର।
2 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ।

ଏ ପୃଥିବୀେର େସ ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ରାଜା ଅଟନି୍ତ।
3 େସ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ

କରନି୍ତ।
େସ େସହ ିରାଜାମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
4 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ।
େସ ଯାକୁବକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ

େଦଶକୁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ବେିଜ ହୁଅନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ତୂରୀ ଓ ଜୟଜୟକାର ନାଦେର ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ

ହୁଏ।
6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଣୁ କୀତ୍ତର୍ନ କର।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାେର ଶତ ମୁଖର େହାଇ ଉଠ।

ଆମ୍ଭର ରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାଙ୍କର ମହମିା ଗାନ କର।
7 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ରାଜା।
େତଣୁ ତାଙ୍କର ମହମିା ଗାନ କର।
8 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସଂିହାସନେର ବସନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରନି୍ତ।
9 େସହ ିେଲାକମାେନ ପରସ୍ପର ସହତି ମିଳିତ ହୁଅନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ଅବ୍ରହାମର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି

ମିଶନି୍ତ।
େସହସିବୁ େନତାମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶି୍ରତ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଅଟନି୍ତ।

େକାରହ ପରିବାରର ପ୍ରଶଂସାଯୁକ୍ତ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନି୍ତ।
ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାରା ନଗରେର ତାଙ୍କର ପବତି୍ର

ପବର୍ତେର େସ ପ୍ରଶଂସତି ହୁଅନି୍ତ।
2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ନଗର ଏପରି ଏକ ମେନାରମ ଉଚ୍ଚତାେର

ଅବସି୍ଥତ।
ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରାଣେର ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କେର।

ସେିୟାନ ପବର୍ତ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଅେଟ।
ଏହା େସହ ିମହାନ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ନଗର ଅେଟ।
3 େଯଉଁ େଲାକମାେନ େସହସିବୁ ପ୍ରାସାଦମାନଙ୍କେର ବାସ କରନି୍ତ

େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ େଯ,
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାସାଦର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ନରିାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ

ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
4 େଗାଟଏି ସମୟେର ଅେନକ ରାଜା ଏକତି୍ରତ େହାଇ
ଏହ ିନଗରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ େଯାଜନା କେଲ।

େସମାେନ େସହ ିନଗର ଆଡ଼କୁ ଗମନ କେଲ।

5 କିନୁ୍ତ େସହ ିରାଜାମାେନ େସଠାେର ଯାହା େଦଖିେଲ େସଥିେର
େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ।

େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆତଙ୍କ େଖଳିଗଲା ଓ େସମାେନ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇ
ଗେଲ।

6 ଭୟ େସହ ିରାଜାମାନଙୁ୍କ ଥରାଇ େଦଲା
ଓ େସମାେନ ଭୟେର ଥରି ଉଠିେଲ।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ଶେର ପୂବର୍ଦଗିରୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି

ଆସି
େସମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ ଜାହାଜ ସବୁକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା।
8 ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ବଷିୟେର େସହ ିଗଳ୍ପ ସବୁ ଶୁଣଅିଛୁ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକି୍ତ େଦଖିଅଛୁ।

ଆେମ୍ଭ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରେର ବାସ କରୁ, େଯପରି େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ପରେମଶ୍ୱର ଚରିଦନି ଲାଗି େସହ ିନଗରକୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିଛନି୍ତ।

9 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାକୁ ଧ୍ୟାନ
କରୁ।

10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଅଟ।
ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ।
ସମେସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ େକେତ ମହାନ ଅଟ।
11 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଅତ ିଆନନି୍ଦତ।
ଯିହୁଦାର ସହର ସବୁ ଉଲ୍ଲ ସତି।
େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବଧିି ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ େହାଇଛ।ି
12 ସେିୟାନ ପବର୍ତର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଭ୍ରମଣ କର।
େସହ ିନଗରୀକୁ ଗ୍ଭହଁ ଓ ତାହାର ଗମ୍ୱୁଜ ସବୁକୁ ଗଣ।
13 ବରିାଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରସବୁ େଦଖ।
ସେିୟାନ ପ୍ରାସାଦକୁ ନୀରିକ୍ଷଣ କର,
ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଏକଥା

କହପିାରିବ।
14 ଏହ ିପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ୍ଭର ଚରିକାଳ ଲାଗି ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
େସ ଚରିକାଳ ଲାଗି ଆମ୍ଭକୁ ପଥ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ପରିବାରର େଗାଟଏି ଗୀତ।

େହ ଜାତଗିଣ ସମୂହ ଶୁଣ,
େହ ପୃଥିବୀବାସୀ େଲାକମାେନ ଶୁଣ,
2 ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣଷି, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର , ନବିିର୍େଶଷେର

ସମେସ୍ତ ଶୁଣ,
3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିଜ୍ଞାନଗଭର୍କ
ଓ ବୁଦି୍ଧମାନର କଥା କହବି।ି
4 ମୁଁ େସ ସବୁ େଯ ଶୁଣ ିଅଛି
ଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େସ ସବୁକୁ େମାର ବୀଣାବାଦନ ସହତି ଗାୟନ କରିବି

ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର େସହ ିଗଢୁ଼ ବଷିୟସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
5 ଯଦ ିବପିଦ ପେଡ଼ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ େହବ?ି
ଯଦ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମାର ଗ୍ଭରିକଡ଼େର େଘରିଯାଇ େମାେତ

ଯନ୍ତାେର ପକାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େସଠାେର ମଧ୍ୟ େମାର ଭୟ କରିବାର
େକୗଣସ ିକାରଣ ନାହିଁ।

6 ଅେନକ େଲାକ ଭାବନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଧନ ଓ ବଳ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିବ

କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ ମୂଖର୍ ଅଟନି୍ତ।
7 ନଜିର ବନୁ୍ଧ ତୁମ୍ଭକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ
କି ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
8 ଏମିତ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ନାହିଁ ଯିଏ ଅଧିକ ଧନ େଦଇ
ତା’ର ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରି ପାରିବ।
9 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତର ନକିଟେର ଏେବ ଧନ ନାହିଁ େଯ,

ଗୀତସଂହତିା 46:10 450 ଗୀତସଂହତିା 49:9



50

େସ ଚରିଦନି ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନଷି ଧନେର କିଣ ିପାରିବ ଓ ତା’ର
ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ,

ଯାହାକି କବର ମଧ୍ୟେର ନଷ୍ଟ େହାଇଥିବ।
10 େଦଖ! ବୁଦି୍ଧମାନ୍ େଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ , େଯମିତକିି ମୂଖର୍

ଓ ନେିବର୍ାଧେଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ
ଓ ନଜିର ସମ୍ପତି୍ତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିଯାଆନି୍ତ।
11 େସମାନଙ୍କ କବର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିଦନି ନୂତନ ବାସସ୍ଥଳୀ

ଅେଟ,
ଏବଂ େଯେତ ଭୂମି େସମାେନ ଅଧିକାର କରିଥିେଲ େହଁ, ଏହା

େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅେଟ।
12 େଲାକମାେନ ବତି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ପାରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଏଠାେର ଚରିଦନି ରହପିାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।
13 େସହ ିମୂଖର୍ େଲାକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟେର ଏହପିରି ଘେଟ।
େଯଉଁମାେନ ନଜିର ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
14 େସହ ିେଲାକମାେନ େମଷମାନଙ୍କ ପରି ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ େଶଷେର େସହ ିକବରେର ପତତି େହେବ ଓ ମୃତୁ୍ୟ

େସମାନଙ୍କ େମଷପାଳକ େହବ।
ତା’ପେର େସହ ିସକାେଳ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ବଜିୟୀ େହେବ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଶରୀର କବର ମଧ୍ୟେର ଧୀେର ଧୀେର ନଷ୍ଟ

େହବାକୁ ଲାଗିବ,
େସମାନଙ୍କର ନଜି ସୁେଶାଭତି ଗହୃଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର େହବ।
15 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େସଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିେବ ଓ େମାର ଜୀବନ

ବଞ୍ଚାଇେବ।
େସ େମାେତ େସହ ିମୃତୁ୍ୟର କବର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ଏବଂ େସ

େମାେତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେର େନଇଯିେବ।
16 େକବଳ େସମାେନ ଧନୀ େବାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ।
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ସୁେଶାଭତି ଗହୃ

ରହଛି।ି
17 େସହ ିେଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ େସମାେନ

ସାଙ୍ଗେର କିଛ ିେନଇଯିେବ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିବ ନାହିଁ।
18 ଜେଣ ଧନୀ ବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରକୃତେର ନଜି ଜୀବନେର ଯାହାସବୁ କରିଛ,ି

େସଥିପାଇଁ ନଜିକୁ େକବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି।
ହଁ, ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହନି୍ତ , େସ ତା’ର

ଜୀବନେର କିପରି ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ।ି
19 େଶଷେର କିନୁ୍ତ ସମୟ ଆସବି ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ବି ଓ ତାକୁ

ତା’ର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବି
ଓ େସ େକେବ ଆଉ ଦନିର ଆେଲାକ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।
20 େଲାକମାେନ ବତି୍ତଶାଳୀ େହାଇପାରନି୍ତ , ତଥାପି େସମାେନ ବୁଝପିାରନି୍ତ

ନାହିଁ େଯ,
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପଶୁଭଳି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।

ଆସଫ୍ର େଗାଟଏି ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ।
େସ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରନି୍ତ ଏବଂ

ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ।
2 ପରମ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟମୟୀ ପରେମଶ୍ୱର, ବାକ୍ୟସବୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର

ଥିବା ମନି୍ଦରେର କୁହାଯାଏ।
େସହ ିମନି୍ଦର ପବର୍ତକୁ େଶାଭା ମଣ୍ଡତି କରିଥାଏ।
3 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଆସୁଛନି୍ତ ଓ େସ େକେବ ନୀରବେର

ରହପିାରିେବ ନାହିଁ।

ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନ ଜଳୁଛ,ି େସଠାେର ଏକ ବରିାଟ ଝଡ଼ ତାଙ୍କ
ଗ୍ଭରିପାଖେର ଘୂରି ବୁଲୁଛ।ି

4 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
ଶୁଣ,

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି
5 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “େମାର ଅନୁସରଣକାରୀଗଣ, େମା’ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର

ଏକତି୍ରତ ହୁଅ।
େମାର ଉପାସକଗଣ, େଯଉଁମାେନ େମା’ ସହତି ଚୁକି୍ତ କଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଆସ।”
6 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା।
ସ୍ୱଗର୍ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପି୍ରୟତାକୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କେର।
7 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିବାସୀଗଣ, େମାର

ଅନୁଗାମୀମାେନ େମାର କଥା ଶୁଣ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ େଦଖାଇବ ିଯାହା ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ।
ମୁଁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର।
8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଳିଦାନ ବଷିୟେର ଅଭେିଯାଗ କରୁ ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିବାସୀଗଣ ପ୍ରତଦିନି େମା’ ପାଇଁ େହାମବଳି

ଆଣୁଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େମାେତ ପ୍ରତଦିନି ଅପର୍ଣ କରୁଅଛ।
9 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଗହୃରୁ ବଳଦମାନଙୁ୍କ େନବ ିନାହିଁ
କି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଗହୁାଳରୁ େଛଳିମାନଙୁ୍କ େନବ ିନାହିଁ।
10 ମୁଁ େସହ ିପଶୁମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ।
ଜଙ୍ଗଲେର ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁମାେନ େମାର ଅଟନି୍ତ।
ହଜାର ହଜାର ପଶୁ େଯଉଁମାେନ ପବର୍ତେର ଥା’ନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ମାଲକି

ମୁଁ ଅେଟ।
11 ମୁଁ ଅତଉିଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ଉଠୁଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ଜାେଣ।
େଖାଲା େଦଶ ଭତିେର ସମସ୍ତ ପଶୁଗଡୁ଼କି ବାସ କରୁଥିବା େମାର ଅେଟ।
12 ମୁଁ େଭାକିଲା ନୁେହଁ, ଯଦ ିମୁଁ େଭାକିଲା ଥା’ନି୍ତ , େକେବେହେଲ

ତୁମ୍ଭକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ନ ଥା’ନି୍ତ।
ମୁଁ ଏହ ିପୃଥିବୀର ମାଲକି ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା େମାର ଅଧୀନ ଅେଟ।
13 ମୁଁ ଷଣ୍ଢର ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ।
ମୁଁ େଛଳିର ରକ୍ତ ପିଏ ନାହିଁ।”
14 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲ, ତାଙୁ୍କ

ଦଅି।
ତୁମ୍ଭର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କର।
15 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ବପିଦେର ପଡ଼ଥିିବା େବେଳ ଆମ୍ଭକୁ

ଡ଼ାକ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଓ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମହମିା

କରିବ।”
16 ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ େମାର ନୟିମ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟେର
ଆେଲାଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ।
17 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନି୍ଦତ ନୁହଁ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଦଣ୍ଡତି କେର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର କଥାକୁ ଘୃଣା କର ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର କଥାକୁ

ଅବଜ୍ଞା କର।
18 ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି େଗ୍ଭରକୁ େଦଖ ଓ ତା’ସହ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ମିଶିଯାଅ।
େଯେତେବେଳ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀମାେନ ପାପ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦେର ନାଚି

ଉଠ।
19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କର ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ।
20 ତୁେମ୍ଭ ନୀରବଚ୍ଛନି୍ନ  ଭାବେର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା

କୁହ,
ଏପରିକି ତୁମ୍ଭ ନଜି ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ନନି୍ଦା କରୁଅଛ।
21 ଅତୀତେର, ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କଲ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହଲି।ି
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ତୁେମ୍ଭ ଭାବ ିେନଇଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି।
ମୁଁ ଆଉ ନୀରବେର ରହ ିପାରିବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଷ୍କାର କରି କହେିଦଉଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତରିସ୍କାର କରିବ।ି
22 େହ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଇଛ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲଭାେବ ବୁଝବିା ଉଚତି୍ େଯ,

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚରିିେଦବ।ି
ଯଦ ିତାହା ଘେଟ େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ

ନାହିଁ।
23 େଯେକହ ିେମାେତ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େମାେତ

ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେର
ଏବଂ େଯେକହ ିସତ୍ମାଗର୍େର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ ନଏି, େସ େମାର ରକ୍ଷା

କରିବାର ଶକି୍ତ େଦଖି ପାରିବ।”

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ। ଦାଉଦ ବଥ୍େଶବାଠାେର
ଗମନ କଲାପେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ନାଥନ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆସବିା ସମୟେର

ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନୁସାେର
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାକର।

ତୁମ୍ଭର ମହାନ କରୁଣା ଅନୁସାେର,
େମାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କର।
2 େମା’ ସବୁ ପାପ େଧାଇ ଦଅି,
ଏବଂ ପୁଣ ିେମାେତ ପବତି୍ର କର।
3 ମୁଁ ଜାେଣ ମୁଁ ପାପ କରିଛ।ି
େମାର ପାପ ସବୁ ସବର୍ଦା େମାର ସମ୍ମୁଖେର େଦଖାଯାଉଛ।ି
4 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛି
ଓ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛ,ି ଯାହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଭୁଲ୍।

ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କୁହ,
େଯେତେବେଳ େମାର ବଗି୍ଭର ଓ ନ୍ୟାୟ େସେତେବେଳ େମାେତ େଦାଷୀ

େବାଲ ିକୁହ।
5 ମୁଁ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ପୃଥିବୀେର ଜନ୍ମ  େହଲି
ଓ ପାପରୁ ହିଁ େମାର ମା’ େମାେତ ଗଭର୍େର ଧାରଣ କଲା।
6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବଶି୍ୱସ୍ତ ହୁଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହଁ,
େତଣୁ େମା’ ଅନ୍ତରେର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର।
7 ଔଷଧିୟ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରେୟାଗ କରି େମାେତ ବଧିି ସହକାେର ଶୁଦ୍ଧ କର।
ମୁଁ ବରଫରୁ ଅଧିକ ଶୁକ୍ଳ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର।
8 ଆଉ େମାେତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରି ସମ୍ୱାଦ ଦଅି।
ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଭଗ୍ନ ଅସି୍ଥସବୁ ଆନନ୍ଦେର ପ୍ରଫୁଲି୍ଲ ତ େହବ।
9 େମାର ପାପଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ମୁହଁ ବୁଲାଅ।
େମାର ପାପ ସବୁ େପାଛଦିଅି।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ଅନ୍ତେର ଏକ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ସୃଷି୍ଟ କର!
େମାେତ େଗାଟଏି ନୂଆ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଆତ୍ମା ଦଅି।
11 ତୁମ୍ଭଠାରୁ େମାେତ ଦୂର କର ନାହିଁ!
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ରଆତ୍ମା େମା’ଠାରୁ ନଅି ନାହିଁ।
12 ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ େମାେତ ଖୁସୀ କଲା!
ପୁନ୍ନ ରାୟ େମାେତ େସହ ିଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କର।
େମାର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର, େଯପରିକି ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭକୁ ମାନବିାକୁ

ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବ।ି
13 ମୁଁ ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ କଥିତ ବଞ୍ଚବିାର ପଥ ଶିଖାଇବି
ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରିେବ।
14 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ଡରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣ େହଉଛନି୍ତ ଏକମାତ୍ର େଯକି େମାେତ

ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ!
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ କରିଥିବା ଧମର୍ ବଷିୟର କାଯର୍୍ୟସବୁ ମୁଁ ଗାନ କରିବ।ି

15 େମାର ପ୍ରଭୁ, େମାେତ ପାଳନ କରିବାର କାରଣ ଦଅି, େମାର ଓଠ
େଖାଲ ତହିଁେର େମାର ମୁଖ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।

16 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ବଳିଦାନ ଗ୍ଭହିଁ ନାହଁ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େହାମବଳିେର
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁ।

ତା’େହେଲ ମୁଁ େସଗଡୁ଼କି େଦଇଥା’ନି୍ତ।
17 ନମ୍ର ଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟବଳି।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନମ୍ର ହୃଦୟକୁ ଓ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ

ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ।
18 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ନଜିର ଅନୁଗ୍ରହେର ସେିୟାନର ମଙ୍ଗଳ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀରସବୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କର।
19 ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ ବଳିଦାନ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ େହାମବଳି, ଉପେଭାଗ

କରିବ।
ଏବଂ େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ବୃଷଭମାନ ଉତ୍ସଗର୍

କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍, “ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକର
ଗହୃେର ଅଛନି୍ତ” େବାଲ ିଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ ଶାଉଲଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦବା

େବେଳ ରଚତି।

େହ େଶ୍ରଷ୍ଠ ମାନବ, ତୁେମ୍ଭ କରୁଥିବା ଅନଷି୍ଟ କମର୍େର ବଡ଼ମିା
େହଉଛ ିକାହିଁକି?

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତ େପ୍ରମ େମାେତ ଦନି ତମାମ ସୁରକ୍ଷା
କରିବ।

2 ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରୁଅଛ।
ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା କ୍ଷୁରତୁଲ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ।
ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ ଏବଂ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ!
3 ତୁେମ୍ଭ ସୁକମର୍ ଅେପକ୍ଷା କୁକମର୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ।
ତୁେମ୍ଭ ସତ କହବିା ଅେପକ୍ଷା, ମିଥ୍ୟା କହବିାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ।
4 ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ େଦଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଓ ପ୍ରତାରଣା

କରୁଥିବା ଜିହ୍ୱାକୁ ଭଲ ପାଉଛ।
5 ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଚରିଦନି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ବିସେିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଘରୁ ଟାଣି

ଆଣେିବ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସଜୀବ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିେବ।
6 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି ବସିି୍ମତ େହେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରି କହେିବ।

7 “େଦଖ, ତାଙୁ୍କ କ’ଣ େହଲା।
େସ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ।
େସ ଭାବଲିା, ତା’ର ଧନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।”
8 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବଢ଼ଡ଼ୁଥିବା ଏକ ସେତଜ ଜୀତବୃକ୍ଷ

ତୁଲ୍ୟ ଅଛ।ି
ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମେର ବଶି୍ୱାସ କେର।
9 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା ପ୍ରଶଂସା

କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ତୁମ୍ଭର ନାମର େଘାଷଣା କରିବ,ି

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ଅଟ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ମହଲତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କ ମସ୍କୀଲ୍।

େକବଳ ନେିବର୍ାଧଗଣ ଭାବନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।
େସମାେନ ଦୁନିର୍ତୀଗ୍ରସ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ଗଡୁ଼କି

ଭୟଙ୍କର,
ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଭଲକାମ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
2 ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ।
େସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ , ଯଦ ିେକହ ିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତ

ଗୀତସଂହତିା 50:22 452 ଗୀତସଂହତିା 53:2



54

55

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କେର।
3 େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଛନି୍ତ।
େସ ସମେସ୍ତ ଅଶୁଚ ିେହାଇଛନି୍ତ।

େକୗଣସ ିେଲାକ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁକମର୍ କରି ନାହାନି୍ତ।
ନଁା, ଜେଣ େକହ ିନାହିଁ!
4 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଦୁଷ୍ଟମାେନ କିଛ ିବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ?
ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀମାେନ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରାସ କଲାପରି େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ

କରୁଛନି୍ତ
ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ନାହିଁ।”
5 କିନୁ୍ତ େସହ ିଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀ େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ।
ଏପରି େସମାେନ ପୂବର୍ରୁ େକେବ ଭୟଭୀତ େହାଇ ନ ଥିେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ, େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର
ଅସି୍ଥସବୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇେବ।

6 ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର, େସହ ିବଜିୟ ସେିୟାନ ପବର୍ତରୁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସନ୍ତା କି!

େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିଥେର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ
ଆଣେିବ,

େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆନନି୍ଦତ େହେବ
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଲ୍ଲ ସତି େହେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍।
େଯେତେବେଳ ସୀଫୀୟମାେନ ଶାଉଲଠାକୁ ଗେଲ ଓ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,

“ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛୁ ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।” େସହି
ସମୟେର ଏହା ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରି, େମାେତ ରକ୍ଷା
କର।

ତୁମ୍ଭ ମହାପରାକ୍ରମ ଶକି୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କର େଯ,
ମୁଁ ନରିୀହ।

2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
େମାହର ଗହୁାରି ଶୁଣ।
3 ଅପରିଚତି େଲାକମାେନ େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
ପରାକ୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାେନ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା

କରୁଛନି୍ତ।
4 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ,
େମାର ପ୍ରଭୁ େମାର ସମଥର୍ନ କରିେବ।
5 ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ ପାଇଁ

ପ୍ରତେିରାଧ କର।
ପରେମଶ୍ୱର, େଦଖାଇ ଦଅି େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ

େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର।
6 ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର େନୖେବଦ୍ୟ େନଇ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଦବ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନାମର ଗଣୁଗାନ କରିବ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ

ଅଟ।
7 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାର ସବୁ ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ।
େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ପରାଜିତ େହବାର ମୁଁ େଦଖିଛ।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ପାଇଁ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କର।
େମାର କରୁଣା ପ୍ରାପି୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ ଉେପକ୍ଷା କର

ନାହିଁ।
2 ଦୟାକରି େମାର କଥା ଶୁଣ ଓ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।

େମାେତ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ଦଅି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କହବି,ି ଯାହା େମାେତ
ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କେର।

3 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଭୟଭୀତ କେଲ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମା’ ଉପେର ପାଟ ିକେଲ।

େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ଉପେର ବରିକି୍ତ େହାଇ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
େସମାେନ େମା’ ଉପେର ବଭିନି୍ନ  ବପିଦ ଆଣେିଲ।
4 େମା’ ଅନ୍ତରେର େମାର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହଉଅଛ।ି
ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଛ।ି
5 େମାେତ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛ,ି
ଆଉ ମହାତ୍ରାସ େମାେତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛ।ି
6 ଆଃ, େଯେବ କେପାତ ପରି େମାର ପକ୍ଷ ଥା’ନ୍ତ ା
େତେବ ମୁଁ ଉଡ଼ଯିାଆନି୍ତ ଓ ବଶି୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବାଛନି୍ତ।
7 େଦଖ! େତେବ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଭ୍ରମଣ କରି ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ପଳାନି୍ତ।

8 ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଓ େତାଫାନ ମଧ୍ୟରୁ ତରବର େହାଇ
ଏକ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରନି୍ତ।
9 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।
େସମାନଙ୍କର ବକୃ୍ତତାକୁ ପଣ୍ଡ କର।
ମୁଁ ନଗର ମଧ୍ୟେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ କଳହ େଦଖିଛ।ି
10 ନଗରେର ଦନିରାତ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କଠାେର
େଦାଷ ଓ ଅସଭ୍ୟତା ପୁରି ରହଛି।ି
11 ଅପରାଧ ସବୁଠାେର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ।ି
ଅରାଜକତା ଓ ପ୍ରତାରଣା ସବର୍ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ େକେବ ଛାଡ଼ ିନାହିଁ।
12 ଯଦ ିେକୗଣସ ିଶତ୍ରୁ  େମାେତ ତରିସ୍କାର କଲା,
ମୁଁ ସହନି୍ତ।

ଯଦ ିେମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ ,
ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭନି୍ତ।
13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାର ସହେଯାଗୀ,
ସହପାଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ଏହା କରନି୍ତ।
14 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗଲୁ।
15 ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ, ମୃତୁ୍ୟ େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ

କରୁ,
ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର ପୃଥିବୀ େଖାଲ ିେହାଇଯାଉ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଜିଅନ୍ତା ଗ୍ରାସ

କରି ଗମନ କରନୁ୍ତ।
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛ।ି
16 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ।
17 ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସକାେଳ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କଥା କୁେହ।
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କୁେହ, େମାେତ କ’ଣ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଅଛ ିଏବଂ େସ େମାର କଥା

ଶୁଣନି୍ତ !
18 େସ ଯୁଦ୍ଧେର େମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ ,
େଯେତେବେଳ ବହୁତ େଲାକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିେଲ।
19 ପରେମଶ୍ୱର, ଯିଏ ଦୀଘର୍ଦନି ଧରି ରାଜତ୍ୱ  କରିଛନି୍ତ ,
େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି କରିେବ।
20 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ପଥ ବଦଳାଇେବ

ନାହିଁ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
21 େମାର ଶତ୍ରୁ  ତା’ର ସାଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେର ଏବଂ ତା’ର

ପ୍ରତଜି୍ଞା ଭଙ୍ଗ କେର।
ତା’ର କଥାଗଡୁ଼କି ଲବଣୀ ତୁଲ୍ୟ ଚକି୍କଣ।

କିନୁ୍ତ ତା ହୃଦୟେର ଘୃଣା ଅଛ।ି
ତା’ର କଥାଗଡୁ଼କି େତଲ ସଦୃଶ ପିଛଳି, କିନୁ୍ତ େସଗଡୁ଼କି ଧାରୁଆ ଖଡ଼୍ଗ

ତୁଲ୍ୟ କାଟନି୍ତ।
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22 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆପଣାର ଭାର େଦଇଦଅି,
ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ େନେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ କଦାପି ପରାଜିତ େହବାକୁ େଦେବ

ନାହିଁ।
23 ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତର ଅଂଶ ରୂେପ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙୁ୍କ
ଓ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅଧା ମଧ୍ୟ େଶଷ ନ

େହାଇଥିବା ପୂବର୍ରୁ କବରକୁ ପେଠଇ ଦଅିନି୍ତ !
େମାର ଚୁକି୍ତର ଅଂଶ ରୂେପ ମୁଁ େମାର ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭଠାେର କରିବ।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ପାଇଁ େଯାନତ୍-ଏଲମ୍ ରେହାକୀମ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କ
ଗୀତ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗାଥ୍ ନଗରେର ଧରିବା ସମୟେର

ରଚତି ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ମିକ୍ତ ାମ୍।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଦୟା କର।
େଲାକମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କେଲ।
େସମାେନ ନରିନ୍ତର ଭାବେର େମାେତ ଅନୁଧାବନ କରୁଛନି୍ତ

ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଛନି୍ତ।
2 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ନରିନ୍ତର ଭାବେର େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ

ଉଦ୍ୟମ,
େସହ ିେଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ।
3 େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ଭୀତ େହବା ସମୟେର
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର।
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ମୁଁ ନଭିର୍ର କେର।
ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେର।

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର, େତଣୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
େଲାକମାେନ େମାେତ କ’ଣ କରି ପାରିେବ?
5 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାର କଥାକୁ ରୂପ ବଦଳାଇ ବପିରୀତ ଅଥର୍

କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ ସବର୍ଦା କୁମନ୍ତ୍ରଣାେର ଅନଷି୍ଟ କରୁଛନି୍ତ।
6 େସମାେନ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆଶା େନଇ ଲୁଚ ିରହନି୍ତ
ଓ େମାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗତବିଧିି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ।
7 କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ପାଇଁ, େସମାନଙୁ୍କ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଦଅି

ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର! ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର େସହ ିଜାତଗିଣକୁ ନମି୍ନ ଆଡ଼କୁ

େନଇଆସ।
8 ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ େମାର ଦୁଃଖର ହସିାବ ରଖିଥିବ।
ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତଭାବେର ଜାଣଥିିବ େଯ, ମୁଁ େକେତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲ।ି
ନଶିି୍ଚତେର ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳେର ହସିାବ ରଖିଛ।
9 ମୁଁ ଜାେଣ େକେତେବେଳ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକିବ,ି େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ

ବୁଲପିଡ଼େିବ ଏବଂ େଦୗଡ଼େିବ।
ମୁଁ ତାହା ଜାେଣ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
10 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ମୁଁ ନଭିର୍ର କେର।
େତଣୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
େଲାକମାେନ େମାର କ’ଣ କରିେବ!
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା, ମୁଁ ପୂରଣ

କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପକ େନୖେବଦ୍ୟ େଦବ।ି
13 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ,
େମାେତ ପରାସ୍ତ େହବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ।

େତଣୁ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ଗ୍ଭଲବି,ି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରଶି୍ମ
ତୁଲ୍ୟ।

େଯଉଁ ରଶି୍ମ େମାେତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ,ି େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପାଇଁ ବଞ୍ଚବି।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅଲ୍-ତଶ୍େହତ୍ ଗମୁ୍ଫାେର ଶାଉଲ ସମ୍ମୁଖରୁ
ପଳାଇବା େବେଳ ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ଉପେର ଦୟାକର।
େମା’ ଉପେର ଦୟାକର, କାରଣ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ

ନକିଟକୁ ଆେସ।
ବପିଦ ବହଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାେର ଶରଣ େନବାକୁ ଆସଛି।ି
2 ମୁଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରିବ।ି
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ରକ୍ଷା କରିେବ!
3 େସ ସ୍ୱଗର୍ରୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ଓ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ ,

େସ େସମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
4 େମାର ଜୀବନ ସଙ୍କଟପୂଣ୍ଣର୍।
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର େଘରି ରହଛିନି୍ତ।

େସମାେନ ମଣଷି ଖିଆ ସଂିହ ପରି।
େସମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ବାଣ ତୁଲ୍ୟ।
େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ତୁଲ୍ୟ।
5 ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗର୍ ଉପେର ଜାଗି ଉଠ।
ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ମହମିା ଆଚ୍ଛାଦତି େହଉ।
6 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ
େମା’ ପାଇଁ ଜାଲ ବସି୍ତାର କରିଛନି୍ତ।

େସମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ େଖାଳିଛନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନେିଜ େସଥିେର ପଡ଼ଛିନି୍ତ।
7 େମାର ହୃଦୟ ସି୍ଥର ଅେଟ।
ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ହୃଦୟ ସି୍ଥର ଅେଟ।
ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗାନ କରିବ।ି
8 ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ!
େନବଲ ଓ ବୀଣା, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ!
ଓ ମୁଁ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଜାଗ୍ରତ େହବ।ି
9 େହ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଗଣୁଗାନ କରିବ।ି
ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଇବ।ି
10 ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଆକାଶ ପରି ଉଚ୍ଚ।
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସନୀୟତା େମଘମାଳାକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁଛ।ି
11 ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗର୍ ଉପେର ଉଠ।
ତୁମ୍ଭର ମହମିା ସାରାପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅଲ୍-ତଶ୍େହତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ;
ମିକ୍ତ ାମ୍।

ବଗି୍ଭରକଗଣ! ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ଭାବେର କୁହ କି?
ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଧମର୍ ବଗି୍ଭର କର କି?
2 ନା, ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚନି୍ତ ା

କରୁଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଏହ ିେଦଶେର ଅପରାଧ କରୁଛ।ି
3 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଜନ୍ମ  େହବା ମାେତ୍ର ବପିଥଗାମୀ।
େସମାେନ ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ।
4 େସମାନଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ସପର୍ର ବଷିତୁଲ୍ୟ ବପିଦପୂଣ୍ଣର୍।
ଆଉ ନାଗସାପ ପରି ଯିଏ ଶୁଣପିାରିବ ନାହିଁ, େସମାେନ ସତ କଥା

ଶୁଣବିାକୁ ବାରଣ କରନି୍ତ।
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5 ସାପୁଆେକଳାମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ କିଅବା ଗୀତକୁ ନାଗସାପ ଶୁଣ ିପାରିବ
ନାହିଁ।

ଆଉ େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ େସହପିରି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ େଯାଜନା କରନି୍ତ।

6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିେଲାକମାେନ ସଂିହ ପରି।
େତଣୁ େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଦଅି।
7 େସମାେନ ବହନ୍ତା ଜଳପରି ଅନ୍ତଦ୍ଧର୍ାନ େହାଇ ଯାଆନୁ୍ତ।
ରାସ୍ତାର ଘାସ ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ ପଦଦଳିତ ହୁଅନୁ୍ତ।
8 ଶାମୁକା ଗତ ିକଲାେବେଳ ତରଳି ଯିବା ପରି େସମାେନ ତରଳି

ଯାଆନୁ୍ତ।
ସୂଯର୍୍ୟାେଲାକ େଦଖି ନ ଥିବା ମୃତବସ୍ଥାେର ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ

ପରି ହୁଅନୁ୍ତ।
9 ଜ୍ୱଳନ୍ତା କଣ୍ଟା ହାଣ୍ଡକୁି ଗଲାପରି
େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନି୍ତ।
10 ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ େଯେତେବେଳ
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି େହବାର େଦେଖ, େସ ଆନନି୍ଦତ

େହବ।
11 େଯେତେବେଳ ଏପରି ଘେଟ, େଲାକମାେନ କହେିବ, “ଏଣୁ େଯଉଁ

େଲାକମାେନ ଯାହା ଧାମିର୍କ ତାହା କରନି୍ତ , ସତେର ପୁରସ୍କତୃ ଅଟନି୍ତ।
ସତେର ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ ପୃଥିବୀ ଉପେର ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।”

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅଲ୍-ତଶ୍େହତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ,
ମିକ୍ତ ାମ୍ ଓ ଶାଉଲ େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଧ କରିବା

ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗହୃ ଜଗି ବସବିା ସମୟେର ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ

ରକ୍ଷା କର।
2 କୁକମର୍ କରୁଥିବା େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
3 େଦଖ, େଲାକମାେନ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ଲୁଚି

ବସଛିନି୍ତ।
ବଳବାନ େଲାକମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପ କରି ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଅପରାଧ କରି ନାହିଁ।
4 ମୁଁ େକୗଣସ ିେଦାଷ କରି ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦଉଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େଦଖ!
5 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର!
ଜାଗି ଉଠ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀ ଘାତକମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଦୟା କର ନାହିଁ।
6 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କୁକୁର ପରି।
େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ନଗରୀେର ପଶି ଭୁକନି୍ତ ଓ ଏେଣ େତେଣ

ହୁଅନି୍ତ।
7 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଧମକ ଓ ଅପମାନକୁ ଶୁଣ।
େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ।
େଯେହତୁ େସମାେନ ଖରାପ କଥା କହନି୍ତ।
8 କିନୁ୍ତ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କର।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସମସ୍ତ େଦଶକୁ ବଦି୍ରୂ ପ କର।
9 େହ େମାର ଶକି୍ତ ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛ।ି
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ଥିବା ନରିାପଦର ସ୍ଥାନ

ଅଟ।
10 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଭଲପା’ନି୍ତ।
ଏବଂ େସ ଆସେିବ ଓ େମାେତ ସହାୟ େହେବ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ

କରିବା ପାଇଁ େସ େମାେତ ସହାୟ େହେବ।

11 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙୁ୍କ େକବଳ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ।
ହୁଏତ େମାର େଲାକମାେନ ପାେଶାରି ଯାଇପାରନି୍ତ।
େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ତୁମ୍ଭ ମହାପରାକ୍ରମ ଶକି୍ତେର

େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କର ଓ ପରାସ୍ତ କର।
12 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ।
େସମାେନ କରିଥିବା କମର୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କର।
େସମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର େସମାନଙୁ୍କ କବଳିତ କରୁ।
13 େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ଧ୍ୱଂସ କର।
େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ କର।

ତାହାେହେଲ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣେିବ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକ।
14 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କୁକୁର ପରି ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ନଗରେର ପଶି ଭୁକନି୍ତ ଓ ଏେଣ େତେଣ

ହୁଅନି୍ତ।
15 େସମାେନ କିଛଦି୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବା ଅେନ୍ୱଷଣେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ

କରନି୍ତ।
ମୁଁ ରାଣ ପକାଉଛ,ି ଯଦ ିେସମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ପାଆନି୍ତ ତଥାପି େସମାେନ

ରାଗେର ଗଁ ଗଁ କରନି୍ତ ଏବଂ ଅଭେିଯାଗ କରନି୍ତ।
16 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭାତେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାନ କରିବ।ି
ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମେର ମୁଁ ଆନନି୍ଦତ େହବ।ି

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ଥିବା ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ ଅଟ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ବପିଦ ସମୟେର ଯାଏ।
17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତଗିାନ କରିବ।ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େମାର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତର ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ,
େଯଉଁଠାକୁ ଅସୁବଧିା ସମୟେର ଗ୍ଭଲଯିାଏ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ “ଶୂଷନ୍-ଏଦୁତ୍” ସ୍ୱରେର ଶିକ୍ଷାଥର୍କ ଦାଉଦଙ୍କର
ମିକ୍ତ ାମ୍। ଅରାମନହରିୟମ ଓ ଅରାମ-େସାବା ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା େବେଳ
ଓ େଯାୟାବ େଫରି ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ଇେଦାମୀୟ 12,000 େଲାକଙୁ୍କ

ବଧ କରିବା ସମୟେର ରଚତି।

ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପରାଜିତ
କରିଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରାଗିଛ।
କିନୁ୍ତ ଦୟାକରି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର।
2 ତୁେମ୍ଭ ଧରଣୀକୁ କମି୍ପତ କରିଅଛ ଏବଂ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର ବଦିୀଣ୍ଣର୍

କରିଛ।
ଏହାର ଫାଟକକୁ ମରାମତ ିକର,
କାରଣ ଏହାର ପତନ େହଉଅଛ।ି
3 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ସମସ୍ୟା େଦଇଛ।
ଆେମ୍ଭ ମଦ୍ୟପ ପରି ଟଳମଳ େହଉଛୁ ଓ ପଡ଼ଡ଼ୁଛୁ।
4 ତୁମ୍ଭକୁ ଉପାସନା କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ସତକର୍ କରିବା ପାଇଁ

ପତାକା ଉଠାଇଲ।
ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ ନଜିକୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି

ପାରିେବ।
5 େଯପରି ତୁମ୍ଭର ମହାଶକି୍ତ ବଳେର ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କର! େମାର

ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର ଦଅି।
ତୁେମ୍ଭ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ଆପଣାର େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷାକର।
6 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର କହେିଲ,
“ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧେର ଜିତବି ିଏବଂ ଜୟଲାଭ ବଷିୟେର ବହୁତ ଖୁସୀ େହବ।ି

ତା’ପେର ମୁଁ ଏହ ିଭୂମିକୁ େମାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟେଦବ।ି
ମୁଁ ଶିଖିମ ଓ ସୁକ୍େକାତ ଉପତ୍ୟକାକୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇେଦବ।ି
7 ଗିଲୟିଦ ଓ ମନଃଶି େମାର େହେବ।
ଇଫ୍ର ୟିମ େମାର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ େହବ।
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ଯିହୁଦା େମାର ରାଜଦଣ୍ଡ େହବ।
8 େମାୟାବ େମାର ପାଦ େଧାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର।
ଇେଦାମ େମାର ପାଦୁକା ବହନ କରିବ।

ମୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ।ି
ତୁେମ୍ଭ ବଜିୟ ସକାେଶ ଜୟଧ୍ୱନ ିକର।”
9 କିଏ େମାେତ େସହ ିଦୃଢ଼ ନଗର ଭତିରକୁ ଆଣବି?
କିଏ େମାେତ ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ େନବ?

ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ କି?
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛ।
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଦନି ତମାମ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ଯାଅ

ନାହିଁ।
11 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର ଆମ୍ଭକୁ ସହାୟ

ହୁଅ।
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରି ପାରିେବ।
େକବଳ େସ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପଦଦଳନ କରି ପାରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ େମାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣ।
େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ମେନାେଯାଗ କର।
2 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଭୟଭୀତ ହୁଏ,

ପୃଥିବୀର େଶଷ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାେକ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ଥିବା
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ େନଇଯାଅ।
3 ତୁେମ୍ଭ େମାର ନରିାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ!
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ଉଚ୍ଚ

ଦୁଗର୍।
4 ମୁଁ ଚରିଦନି ତୁମ୍ଭ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାେର ଆଶ୍ରୟ େନବ।ି
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଛି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା

କରିଛ।ି
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ତୁେମ୍ଭ ଯାହା

ଦଅି, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଲ।
6 ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙୁ୍କ ଦୀଘର୍ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କର।
ତାଙୁ୍କ ଚରିଦନି ପାଇଁ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି।
7 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦେର ଚରିଦନି ବାସ କରିେବ।
ଆପଣାର ସତ୍ୟତା ଓ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାନୁସାେର ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
8 ଏବଂ ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି, ମୁଁ େମାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଳନ କରିବ।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ପାଇଁ ଯିଦୁଥୂନର ରୀତନୁିସାେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ହଁ, େମାର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
କେର।

େମାର ପରିତ୍ରାଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆେସ।
2 ହଁ, ପରେମଶ୍ୱର େମାର େଶୖଳ ଯିଏ େମାେତ ନରିାପଦ ରଖନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ଥିବା େମାର ଦୁଗର୍।
ମୁଁ ଧ୍ୱଂସରୁ ନରିାପଦ ରହବି।ି
3 େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ
ଓ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ?

ମୁଁ େଗାଟଏି ନଇଁ ପଡ଼ଥିିବା କାନ୍ଥ ଓ ଟଳମଳ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ।
ମୁଁ ଜେଣ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତଥାପି େଲାକମାେନ େମାେତ ହତ୍ୟା

କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
4 େମାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦବୀ ସଂପନ୍ନ  ବ୍ୟକି୍ତମାେନ

େମାେତ ତଳକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ େଯାଜନା କରନି୍ତ।
େସମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କଥା କହ ିଆନନି୍ଦତ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ସବର୍ସାଧାରଣେର େମାର ବଷିୟେର ଭଲ କହନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ଅନ୍ତରେର ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ।
5 େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସତେର ଶାନ୍ତ ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା

କର।
କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ େମାର ଆଶା ଆେସ।
6 ହଁ, ସତେର ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ େମାର େଶୖଳ, ଯିଏକି େମାେତ

ସୁରକି୍ଷତ ରଖନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଉଚ୍ଚତମ ପବର୍ତେର ଥିବା େମାର ଦୁଗର୍।
ମୁଁ ଧ୍ୱଂସରୁ ନରିାପଦ ରହବି।ି
7 େମାର େଗୗରବ ଓ ବଜିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ।
ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ େମାର ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ, େସ େମାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍।
8 େହ େଲାକମାେନ! ସବୁକାେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭର ଅସୁବଧିା କଥା ଭାଙି୍ଗ କୁହ।
ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ନରିାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ।
9 ପ୍ରକୃତେର, େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଭରସା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ନକିିତେିର ଓଜନ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକାଠି ପକାଇେଲ ପବନଠାରୁ ହାଲୁକା ହୁଅନି୍ତ।
10 େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ଭରସା କର ନାହିଁ।
େଗ୍ଭରି କରି ଲାଭ କରିବାର ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ,

ଏବଂ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଧନୀ େହେଲ
ତୁମ୍ଭର ଧନ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ େବାଲ ିଆଶା କର ନାହିଁ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହଛିନି୍ତ , ଏବଂ ମୁଁ ଏକରୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣଛି:ି
“ପରେମଶ୍ୱର ବଳବାନ୍ ଅଟନି୍ତ।”
12 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ।
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ନଜିର କମର୍ାନୁସାେର ଫଳ

େଦଉଅଛ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ, େସ ଯିହୁଦା ମରୁଭୂମିେର ଥିବା େବେଳ ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି

େମାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ତୁଲ୍ୟ ତୃଷାତ୍ତର୍।
2 ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର େଦଖିଅଛ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ଓ େଗୗରବ େଦଖିଅଛ।ି
3 ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଜୀବନ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ।
େମାର ଓଷ୍ଠାଧର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କେର।
4 ହଁ, ମୁଁ ଜୀବନସାରା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଡ଼ାକି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ସମୟେର େମାର ହସ୍ତ

ଉଠାଇବ।ି
5 େଯମନ୍ତ େମଦ ଓ ମଜ୍ଜ ା, େସହପିରି େମାର ପ୍ରାଣ ପରିତୃପ୍ତ େହବ।
େମା’ ଆନନି୍ଦତ ଓଷ୍ଠାଧରେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
6 ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଗଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ମେନ କରିବ।ି
ରାତ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଭାବବି।ି
7 ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପକ୍ଷ ତେଳ ଆଶ୍ରୟ େନଇ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରିବ।ି
8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଲାଗିରେହ।
ତୁମ୍ଭର ଡ଼ାହାଣ ହସ୍ତ େମାେତ ସମଥର୍ନ କେର।
9 େକେତେଲାକ େମାର ପ୍ରାଣ େନବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ।
େସମାେନ ନଜି କବରେର ମିଶି ଯିେବ।
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10 େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କରାଯିବ।
େସମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଜଙ୍ଗଲ ିଶୃଗାଳ ଖାଇେବ।
11 କିନୁ୍ତ ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଆନନି୍ଦତ

େହେବ କାରଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ଅଭେିଯାଗ ଶୁଣ।
େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଭୟଭୀତ କରିଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର।

2 େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତମନ୍ତ୍ରଣାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ଦଳଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ।
3 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାକୁ କ୍ଷୁରପରି ଶାଣତି କରନି୍ତ ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବଷିାକ୍ତ ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ତୀର ତୁଲ୍ୟ ନେିକ୍ଷପ

କରନି୍ତ।
4 ହଠାତ୍ େସମାନଙ୍କର ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନରୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର

ତୀରଗଡୁ଼କି
ଉତ୍ତମ ନଷି୍ଠାପର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବନିା ଭୟେର ନେିକ୍ଷପ କରନି୍ତ।
5 େସମାେନ ଭୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହତି କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଏହା କହ ିଫାନ୍ଦ ବସାଇବା ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା ହୁଅନି୍ତ ,

“େକହ ିଏଠାେର େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।”
6 େକହ ିଆମ୍ଭର େଦାଷକୁ ଆବଷି୍କାର କରିେବ ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଯାଜନା ଅଛ।ି”

େଲାକମାେନ ବହୁତ କୁଟଳି ଏବଂ ବୁଝବିା ବହୁତ କଷ୍ଟ।
7 କିନୁ୍ତ ହଠାତ୍ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ‘ତୀର’ ନେିକ୍ଷପ କରିେବ
ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଆଘାତ େହେବ।
8 େସମାନଙ୍କ ନଜି ଜିହ୍ୱା େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସର ବଷିୟ ଆଣବି।
େସମାନଙୁ୍କ ଯିଏ େଦଖିେବ େସମାେନ ଦୁଃଖେର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇେବ।
9 ତା’େହେଲ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଭୟଭୀତ େହେବ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କହେିବ

ଏବଂ େସ ଯାହା କରିଛନି୍ତ
େସମାେନ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିେବ।
10 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ େହେବ।
ପୁଣ ିସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ।

େହ ସେିୟାନର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସତି େହବାର
ହକ୍ଦାର।

ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରିବୁ।
2 ଯିଏକି ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣନି୍ତ ,
ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସେିବ।
3 େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ପାପ ଆମ୍ଭ ଉପେର ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ ଓ ସହି

ହୁଏ ନାହିଁ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଏକ ଯିଏ ଆମ୍ଭର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବ।
4 େକେତ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ େସମାେନ,
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରର ଅଗଣାେର

ରଖିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କର।
ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ଆେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦର ଗହୃସହ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା,
ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ମାଧ୍ୟମେର ଉତ୍ତର ଦଅି

ଓ ଯାହା ଯଥାଥର୍ ତାହା କର।
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ।

6 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମହାଶକି୍ତର ସହ ପବର୍ତ ତଆିରି କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶକି୍ତେର ବସ୍ତ୍ରାବୃତ କରିବ।
7 ପରେମଶ୍ୱର “ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୁ” ଓ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଶାନ୍ତ କର।
ଏପରିକି ଆମ୍ଭ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର ଭୟଙ୍କର େଦଶଗଡୁ଼କୁି।
8 େଯଉଁସବୁ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ ତୁେମ୍ଭ କର, ତାହା େଦଖି ସମଗ୍ର

ପୃଥିବୀର େଲାକମାେନ ଭୟେର ଛଡି଼ା େହାଇଯାଆନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ ପଶି୍ଚମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦେର ଗୀତ ଗାନ

କରାଅ।
ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଓ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ କେର।
9 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ଯତ୍ନ ନଅି।
ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ବଷର୍ା କରାଇ ଭୂମିକୁ ବହୁତ ଉବର୍ର କରାଅ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଝରଣାେର ଜଳ ସୃଷି୍ଟ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରମାନ ବଢ଼ାଇ ଥାଅ।
10 ତୁେମ୍ଭ କୃଷିେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯେଥଷ୍ଟ ପରିମାଣେର ବୃଷି୍ଟ ପଠାଅ।
ତୁେମ୍ଭ ଲଙ୍ଗଳ ଗାରକୁ େଶାଷିଲ।

ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ମାଟକୁି ନରମ କର।
ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରାଅ।
11 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନୂତନ ବଷର୍େର ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟଅମଳ କରାଅ।
ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟେର ଶଗଡ଼ ଭରିଦଅି।
12 ମରୁଭୂମି ଓ ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ତୁେମ୍ଭ ସବୁଜ ଘାସେର ଆଚ୍ଛାଦତି କର।
13 ଗ୍ଭରଣଭୂମି ସବୁ େମଷପଲେର ପୁରି ଉଠନି୍ତ।
ଉପତ୍ୟକା ସକଳ ଶସ୍ୟେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  ହୁଅନି୍ତ।
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦେର ଗୀତ ଗାଆନି୍ତ ଓ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରନି୍ତ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

େହ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବସ୍ତୁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ
ଧ୍ୱନ ିକର!

2 ତାହାଙ୍କ ନାମର ମହମିା ଗାନ କର।
ସ୍ତୁତ ିଗାନ କରି େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କର।
3 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କୁହ, “ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଅେଟ।
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ମହାନ! ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର

ନତମସ୍ତକ ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରନି୍ତ।
4 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଣାମ କରୁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ େଲାକ ତୁମ୍ଭର

ନାମ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନୁ୍ତ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଗୀତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।”
5 େଦଖ, େଯଉଁସବୁ କାଯର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର କରିଛନି୍ତ।
େସ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କେର।
6 ପରେମଶ୍ୱର ପଯର୍୍ୟାୟକ୍ରେମ ସମୁଦ୍ର କୁ ଶୁଖାଇ ଥିେଲ।
ତାଙ୍କର େଲାକ ନଦୀକୁ ଅତକି୍ରମ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତେର ପୃଥିବୀେର ଶାସନ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଜାତଗିଣକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ।
ତାଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ଜିଦ୍େଖାର େହାଇ ବେିଦ୍ର ାହୀ ଭାେବ ଛଡି଼ା େହବା ଉଚତି୍

ନୁେହଁ।
8 େହ ମାନବ ସମାଜ, ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ତାଙ୍କର ମହମିା ଗାନ କର।
9 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ େଦେଲ
ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ଖସଯିିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇ ନାହାନି୍ତ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େଲାକ େବାଲ ିପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ।
େଯପରି ଅଗି୍ନେର େଲାକମାେନ ରୂପାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଲେର ପକାଇଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଭାରୀ େବାଝ େଦଇଅଛ।
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12 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର େଘାଡ଼ାେର ଚଢ଼ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର ଯିବାକୁ େଦଇଛ।

ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗ୍ଭଲବିାକୁ କହଛି।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁରକି୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ େନଇ ଆସଛି।
13 େତଣୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରକୁ େହାମବଳି େନଇ ଆସବି।ି
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସଂଙ୍କଟେର ଥିଲ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ

କରିଥିଲ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ଶପଥ କରିଛ।ି

ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ କରିଥିବା ଶପଥ ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କରୁଛ।ି
15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମାଂସାଳ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ପାପାଥର୍କବଳି ଆକାରେର ପ୍ରଦାନ

କରିବ।ି
ମୁଁ େମଷ ସହତି େସମାନଙ୍କର ସୁଗନି୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ି
ମୁଁ ଛାଗ ସେଙ୍ଗ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରିବ।ି
16 େହ ସମସ୍ତ େଲାକ, େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କର,
ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଇଁ କ’ଣ ସବୁ

କରିଛନି୍ତ।
17 ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଥିଲ।ି
ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲ।ି
18 ମୁଁ େଯେବ େମାର ମନ ମଧ୍ୟେର ଅଧମର୍କୁ ଆଦର କେର।
େତେବ େମାର ପ୍ରଭୁ େମାର କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।
19 ପରେମଶ୍ୱର େମାର କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ।
20 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର! ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଖରୁ ମୁହଁ

େଫରାଇ ନାହାନି୍ତ।
େସ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଛିନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େପ୍ରମ େମାେତ େଦଖାଇଛନି୍ତ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା କରନୁ୍ତ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ

ଏବଂ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ
କରନୁ୍ତ।

2 ତା’ପେର ପୃଥିବୀର େଲାେକ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଜାଣେିବ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତଗିଣ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ତୁମ୍ଭର

ଶକି୍ତର କ୍ଷମତା ଜାଣେିବ।
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
4 ଜାତଗିଣ ଖୁସୀ ହୁଅ ଓ ଆନନ୍ଦେର ଜୟଗାନ କର,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରଖିବାେର ସକ୍ଷମ ଅଟ
ଓ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ ନଅି।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
6 ଭୂମି ତା’ର ଫସଲ ଦଏି।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ଗ୍ଭଲୁ

ରଖ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ
ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରନୁ୍ତ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଉଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କର।
ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ତାଙ୍କଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଆନୁ୍ତ।
2 େଯମିତ ିପବନ ଦ୍ୱ ାରା ଧୂଆଁ ବଚୁି୍ଛରିତ ହୁଏ,

େସହପିରି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ହୁଅନୁ୍ତ।

େଯପରି ନଆିଁେର ମହମ ତରଳି ଯାଏ,
ଏହପିରି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବନିାଶ େହଉ।
3 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଖୁସୀ ହୁଅନି୍ତ
ଓ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନି୍ତ ,

େସମାେନ ଆନନ୍ଦର ସହତି ପାଳନ କରନି୍ତ।
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର, ତାଙ୍କର ନାମର ଗଣୁଗାନ

କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା େହଉ।

ଯିଏ େମଘ ଉପେର ଆେରାହଣ କରନି୍ତ ,
ତାଙ୍କ ଆଗେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।
5 ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ପରେମଶ୍ୱର ଅନାଥମାନଙ୍କର ନାଥ
ଏବଂ େସ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
6 ଯିଏ ପରିବାରେର ଏକାକୀ ଥାଏ, ପରେମଶ୍ୱର େଲାକ ପଠାନି୍ତ ,
ଏପରିକି ଏକାକୀ େଲାକଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଦଅିନି୍ତ ଓ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ

ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବେିରାଧ ହୁଏ, େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର

ରହବିାକୁ ପେଡ଼।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି

ଆଣଲି
ଏବଂ ପାଦେର ଚଲାଇ ମରୁଭୂମିକୁ ପାର କରାଇଲ।
8 ସୀନୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର! ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର!
ତୁମ୍ଭ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ େହଲା ଓ ଆକାଶ େମଘ ବୃଷି୍ଟ କଲା।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର! ତୁେମ୍ଭ ବଷର୍ାକୁ ପଠାଇଲ
ଏବଂ ପୁରୁଣା ଓ ଦୁବର୍ଳ ଧରିତ୍ରୀକୁ ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିସେତଜ କଲ।
10 ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ େସଠାେର ବାସ କେଲ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସଠାେର ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ

େଦଇଅଛ।
11 ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତମ ଖବର
େଘାଷଣା କରିବାକୁ ବାହାରି ଗେଲ।
12 “ବଳଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ି

ପଳାଇେଲ।
ଗହୃେର ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର ସହେିଲ।
13 ଘେର ରହୁଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଧନ ଭାଗ ପାଇେବ।
େସମାେନ େରୗପ୍ୟ ମଣ୍ଡତି କେପାତର େଡ଼ଣା ପାଇେବ।
େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଝଲମଲ କରୁଥିବା େଡ଼ଣା ପାଇେବ।”
14 ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ସଲେମାନା ପବର୍ତେର ଶତ୍ରୁ  ରାଜାମାନଙୁ୍କ

ଛନି୍ନ ଛତ୍ର କେଲ।
େସମାେନ ବରଫପାତ ପରି ଛନି୍ନ ଛତ୍ର େହେଲ।
15 ବାଶନ ପବର୍ତ ମହାନ ପବର୍ତ ଅେଟ,
ଯାହାର ବୃହତ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛ।ି
16 ବାଶନ ପବର୍ତ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ ଈଷର୍ା ଦୃଷି୍ଟେର

େଦଖୁଛ?
ପରେମଶ୍ୱର ଏହାକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଏହାକୁ େସଠାେର ଚରିଦନି ରହବିା ପାଇଁ ମେନାନୀତ

କରିଛନି୍ତ।
17 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଥ ଅଛ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତରୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ।
18 େସ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ,
େସ ବହୁତ ନବିର୍ାସତିମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନେଲ

ଏବଂ ଯେଥଷ୍ଟ ଉପହାରସବୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ।
େସମାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ।
19 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
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69ପରେମଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ,
ପ୍ରତଦିନି ଆଶୀବର୍ାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଅିନି୍ତ।
20 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଯିଏକି ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତୁ୍ୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
21 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
େସ େସମାନଙ୍କର ଖପୁରୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ, େଯଉଁମାେନ କ୍ରମାଗତ ପାପ

କରନି୍ତ।
22 େମାର ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହୁଏତ ବାଶନ ପବର୍ତକୁ

ଅଥବା ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ଗଭୀରକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅକି୍ତଆର କରିବ ିଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ

ଆଣବି।ି
23 ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ଗ୍ଭଲପିାରିବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁକୁରଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଗ୍ଭଟ ିପାରିେବ।”
24 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ବଜିୟ ପଥର େନତୃତ୍ୱ  େନବାର େଲାକମାେନ

େଦଖୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ରାଜା, ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ

ନକିଟକୁ ଯାଉଥିବାର େଦଖନି୍ତ।
25 ଆେଗ ଆେଗ ଗାୟକମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛନି୍ତ।
ପେଛ ପେଛ ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନି୍ତ ଏବଂ ମଝେିର

କୁମାରୀ କନ୍ୟାଗଣ ତମ୍ୱୁରା ବଜାଉଛନି୍ତ।
26 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟେର କର।
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣୁ ଗାଅ।
27 େସଠାେର ଏକ େଛାଟଆି େଗାଷ୍ଠୀ ଅଛ।ି
ବନି୍ୟାମୀନ େସମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  କରୁଛନି୍ତ।

ବହୁତ ଭଡି଼ ଏବଂ ଯିହୁଦାର ଏକ ପ୍ରଧାନ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।
ସବୁଲୁନ୍ ଓ ନପ୍ତାଲରି େନତାମାେନ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।
28 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ଶକି୍ତ େଦଖାଅ,
ଯାହାର ଉପେଭାଗ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବତିଯିାଇଥିବା ଦନିେର କରିଥିଲ।
29 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ
ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଉପହାର ଆଣବିାର ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବ।
30 ନଳବଣର େସହ ି“ବନ୍ୟ ପଶୁଗଡୁ଼କୁି” ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
େସହ ିଜାତଗିଡୁ଼କିର “ଷଣ୍ଢଗଡୁ଼କୁି” ଓ “ଗାଈଗଡୁ଼କୁି” ଆେଦଶ ମାନବିାକୁ

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଜାତଗିଡୁ଼କୁି ଯୁଦ୍ଧେର ହରାଇଥିଲ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରୂପା ଆଣେିବ।

େସହ ିଜାତମିାନଙୁ୍କ ବକିି୍ଷପ୍ତ କର,
େଯଉଁମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
31 ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ପିତ୍ତଳର ଉପହାରଗଡୁ଼କି ଆଣବିାକୁ

ଆଜ୍ଞା କରାଅ।
ପରେମଶ୍ୱର, ଇଥିଓପିଆର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପହାରଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ

ଆଣବିାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରାଅ।
32 େହ ଧରଣୀର ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କି, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାନ କର।
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
33 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଅ।
େସ ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ ିମହାକାଶରୁ ବାହାରି ଆସନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଗରୁୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣ।
34 େଘାଷଣା କର େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ।
େସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରନି୍ତ
ଏବଂ ଆକାଶେର ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶିର୍ତ ହୁଏ।
35 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମନି୍ଦରେର ଭକି୍ତର ଉତ୍ସ।
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ସାମଥର୍୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗଣୁଗାନ କର।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େଶାଶନ୍ନ ୀମ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ େମାର ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ବଞ୍ଚାଅ।
େମାର ପ୍ରାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳରାଶି ମାଡ଼ ିଯାଇଛ।ି
2 େଯଉଁଠାେର ମୁଁ ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ ିଏପରି େକୗଣସି

ବସ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଗଭୀର ପଙ୍କ ଭତିରକୁ ଭାସ ିଯାଉଛ।ି

ମୁଁ ଅଗାଧ ଜଳେର ଅଛ ିଓ େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଲହଡ଼ ିଭାଙୁ୍ଗଛ।ି
େକବଳ ମୁଁ ବୁଡ଼ଯିିବା ଉପେର।
3 ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକି ଡ଼ାକି ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହବାକୁ ଯାଉଛ।ି
େମାର କଣ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରଣା େହଉଛ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଗ୍ଭହିଁଛ।ି
ଏବଂ ଗ୍ଭହିଁ ଗ୍ଭହିଁ େମାର ଆଖିଦ୍ୱୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛ।ି
4 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ, େମାର ମୁଣ୍ଡବାଳଠାରୁ ଅଧିକ।
େସମାେନ ବୃଥାେର େମା’ ସହତି ଶତ୍ରୁ ତା କରନି୍ତ।
େସମାେନ େମାର ବନିାଶର କାମନା ବହୁତ କରୁଛନି୍ତ।

େମାର ଅେନକ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମା’ ବଷିୟେର ମିଛ କଥା କହନି୍ତ।
େସମାେନ ମିଛେର େମାେତ େଗ୍ଭର କହେିଲ
ଏବଂ େସହ ିବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି େମାେତ େଦବାକୁ କହେିଲ, ଯାହା ମୁଁ େଗ୍ଭରି

କରି ନାହିଁ।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ମୂଖର୍ାମୀ ପାପଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ।
ମୁଁ େମାର ପାପଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭଠାେର ଲୁଗ୍ଭଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।
6 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ

ନକିଟେର ଆଶା ରଖନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଅନୁମତି
ଦଅି ନାହିଁ।

େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଉପାସକମାେନ େମା’ ପାଇଁ
ଅପମାନତି ନ ହୁଅନୁ୍ତ।

7 େମାର ମୁହଁ ଲଜ୍ଜ ାେର ନଇଁ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି
ମୁଁ ଏହ ିଲଜ୍ଜ ା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ସହ୍ୟ କରିଛ।ି
8 େମା’ ନଜି ଭାଇମାେନ େମା’ ସହତି ଅଚହି୍ନା େଲାକ ପରି ବ୍ୟବହାର

କେଲ।
େମାର ମା’ଙ୍କର ପୁଅମାେନ େମାେତ ବେିଦଶୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କେଲ।
9 େମାର ମତେର ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦର ପାଇଁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛ।ି
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଉପହାସ କରନି୍ତ ତାହା େମାେତ ବାେଧ।
10 ମୁଁ କାେନ୍ଦ ଏବଂ ଉପବାସ କେର,
ଏଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ େମାର ଉପହାସ କରନି୍ତ।
11 ମୁଁ େଶାକେର ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କେର
ଏବଂ େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରନି୍ତ।
12 େସମାେନ, ସବର୍ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନେର େମାର ଚଚ୍ଚର୍ା କରୁଛନି୍ତ
ଏବଂ ମଦୁଆମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟଭରା ଗୀତ ଗାଉଛନି୍ତ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଜାଣବିାେର ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିନଅି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆଶାକେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣର
ସତ୍ୟତା ଅନୁସାେର ଉତ୍ତର ଦଅି।

ମୁଁ ଜାେଣ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଭରସା କରି ପାରିବ।ି
14 େମାେତ ପଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ବଞ୍ଚାଅ।
େମାେତ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବୁଡ଼ବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।

େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
େମାେତ ଏହ ିଗଭୀର ପାଣରୁି ବଞ୍ଚାଅ।
15 ବନ୍ୟା ଲହରୀ େମାେତ େଯମିତ ିବୁଡ଼ାଇ ନ େଦଉ।
ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର  େମାେତ ଗ୍ରାସ ନ କରୁ।
କବର େମାେତ ଗିଳି ନ େଦଉ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଉତ୍ତମ।
େତଣୁ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।
େମାର ସହାୟତା ପାଇଁ କୃପାସହକାେର େମାେତ ଗ୍ଭହଁ।
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17 ତୁମ୍ଭର ଦାସପ୍ରତ ିମୁହଁ େଫରାଅ ନାହିଁ।
ମୁଁ ବପିଦେର ପଡ଼ଛି,ି େମାେତ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦଅି।
18 ଆସ େମାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର,
ଆସ ଓ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ବଞ୍ଚାଅ।
19 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ନନି୍ଦା
ଓ ଅପମାନତି କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମା’ ସହତି ଏହା କରିବାର ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଛ।
20 ଲଜ୍ଜ ା େମାେତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ େଦଇଛ।ି
କାରଣ ଲଜ୍ଜ ା େଯାଗୁଁ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା ଉପେର, ମୁଁ ସହାନୁଭୂତି

ପାଇଁ ଡ଼ାକିଲ,ି
େକହ ିସହାନୁଭୂତ ିେଦଖାଇେଲ ନାହିଁ।
ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଖାଜିଲ,ି

କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇ ପାରିେବ,
େକହ ିସହାନୁଭୂତ ିେଦଖାଇେଲ ନାହିଁ।
21 େସମାେନ େମାେତ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳେର ତୁଷ
ଏବଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବଦଳେର ଅମ୍ଳରସ େଦେଲ।
22 େସମାନଙ୍କର େମଜ ଖାଦ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।
େସମାେନ ଏମିତ ିସହଭାଗିତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିେଲ େଯ, ମୁଁ ଆଶଙ୍କା

କଲ ିେସହ ିଖାଦ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିବ।
23 େସମାେନ ଅନ୍ଧ ହୁଅନୁ୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଉ।
24 େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳି ଦଅି।
ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ।
25 େସମାନଙ୍କର ଗହୃଗଡୁ଼କୁି ଶୂନ୍ୟ କର।
େକହ ିଜୀବତି ନ ରୁହନୁ୍ତ।
26 ତୁେମ୍ଭ ଆଘାତ କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ, େସମାେନ ଯାତନା ଦଅିନି୍ତ।
େସମାେନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା ହୁଅନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ

କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଅଛ।
27 େସମାେନ କରିଥିବା ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
ତୁମ୍ଭର ଦୟା ପରାୟଣତା ତାଙୁ୍କ େଦଖାଅ ନାହିଁ।
28 ଜୀବନ-ପୁସ୍ତକରୁ େସମାନଙ୍କର ନାମ େପାଛ ିଦଅି
ଓ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସହତି େଲଖ ନାହିଁ।
29 ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଓ େଶାକାକୁଳ ଅେଟ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
30 ମୁଁ ଗୀତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତାଙ୍କର େଗୗରବ ଗାନ କରିବ।ି
31 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଥିେର ପ୍ରସନ୍ନ  େହେବ।
ଏକ ଶିଙ୍ଗ ଓ ଖୁରା ସହତି ଷଣ୍ଢ କିଅବା ପଶୁ ବଳି େଦବା ଅେପକ୍ଷା

ଏହା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
32 େହ ଗରିବ େଲାକମାେନ, କିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା

ପାଇଁ ଆସଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଆନନି୍ଦତ େହାଇଯିବ।
33 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସହାୟମାନଙ୍କର ଗହୁାରି ଶୁଣନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
34 ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ଜଙ୍ଗମ
ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
35 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ
ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିେବ।

ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େସଠାେର ରହେିବ ଏବଂ େଦଶ ପୁଣ ିଥେର ତାଙ୍କର
େହବ।

36 ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ତାହା େଭାଗ କରିେବ।
ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମର େସ୍ନହକାରୀଗଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସ୍ମେରାଣ ପାୟ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ରକ୍ଷା କର!
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କର!
2 େଲାକମାେନ େମାେତ ମାରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।

େସମାନଙୁ୍କ ନରିାଶ ଓ ଅପମାନତି କର!
େଲାକମାେନ େମାର କ୍ଷତ ିକରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
ମୁଁ ଆଶାକେର େସମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦଇ ବଦିାକର।
3 େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ାର କାରଣ ପାଇଁ ଆସପିାରନି୍ତ।
4 ମୁଁ ଆଶାକେର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ବହୁତ ଉଲ୍ଲ ସତି ଓ ଖୁସୀ ହୁଅନି୍ତ।

େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଶା କରନି୍ତ ,
ସବର୍ଦା କହେିବ, “ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନି୍ତ।”
5 ମୁଁ ଏକ ନଃିସହାୟ େଲାକ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର!

େହ ପରେମଶ୍ୱର! ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େକବଳ େମାର ସହାୟ ଓ ରକ୍ଷକ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯାଉଛ।ି
େମାେତ ନରିାଶ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
2 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ ଅଟ।

େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ବଞ୍ଚାଅ।
େମାହର ଗହୁାରି ଶୁଣ ଓ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
3 େମାର ଦୁଗର୍ ହୁଅ।
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିେଶୖଳ ସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷାର ଗଡ଼ ଯାହା ନକିଟକୁ ମୁଁ

େଦୗଡ଼ ିଯିବ।ି
େମାର ନରିାପଦର ସ୍ଥାନ,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି।
4 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା

କର।
ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଓ ନଦି୍ଦର୍ୟେଲାକ ହାତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
5 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ଭରସା।
େମାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାର ବଶି୍ୱାସ ଭୂମି।
6 ଗଭର୍େର ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ ଥିଲ।ି
ମାତାର ଗଭର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନରିାପତ୍ତା ସହତି ଆଣଲି।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରଶଂସା କରିଛ।ି
7 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ିେମାର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ରୟ,
େତଣୁ ମୁଁ ଅେନକ େଲାକମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ େହାଇଅଛ।ି
8 ମୁଁ ସବର୍ଦା, ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ବଷିୟେର ଗାନ କରୁଛ।ି
9 ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା େହତୁ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହବା ସମୟେର େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
10 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହେଲ ଏବଂ େମାେତ ମାରିବା ପାଇଁ

େଯାଜନା କେଲ।
11 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ କହେିଲ, “ତାଙୁ୍କ ଅନୁଧାବନ କର ଏବଂ

ଧରିଆଣ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।
େତଣୁ ତାଙୁ୍କ େକୗଣସ ିେଲାକ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ନାହିଁ।”
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପାଖରୁ ଦୂେରଇ ଯାଅ ନାହିଁ,
େହ ପରେମଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
13 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର!
େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ କର।

େସମାେନ େମାେତ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଅପମାନତି ହୁଅନୁ୍ତ।
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14 କିନୁ୍ତ େମା’ ପକ୍ଷେର ମୁଁ ନରିନ୍ତର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବ।ି
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବ।ି
15 ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି ିତୁେମ୍ଭ କିପରି ଉତ୍ତମ ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କିପରି ଅଗଣତି ଥର ରକ୍ଷା କରିଥିଲ,
େଯପରିକି େକେତଥର ଗଣତ ିକରି ପାରିବ ନାହିଁ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମହାନତା ବଷିୟେର କହବି।ି
ମୁଁ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମତା ବଷିୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ

ଆସୁଅଛ।ି
ମୁଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାସବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଛି।ି
18 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ େମାର ବାଳ ପାଚଯିାଇଛ।ି
େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱର।
େମା’ ସାଙ୍ଗେର ରୁହ, ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ଏବଂ ମହାନତା

ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ଆଗେର କହ ିପାରିବ।ି
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମପରି ଆଉ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କର।
20 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଓ ଅସୁବଧିା େଦଇଛ।
େମା’ ଜୀବନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର।
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୃତ ପରି ଥିଲ,ି େମା’ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲ।
21 େମାେତ ସମ୍ମାନ ସହତି ବଶିାଳ ଆକାରେର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର
ଏବଂ େମାେତ ପୁଣ ିଥେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି।
22 ତା’ପେର େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତି୍ରେକାଣାକାର ବୀଣା ସହତି

ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଭରସା ରଖାଯାଇ ପାରିବ େବାଲ ିମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବ।ି

ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବୀଣା ବାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
23 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରକ୍ଷା କଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସୀ ଅେଟ।
ମୁଁ ନଜି ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଇବ।ି
24 େମାର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭର ସବର୍ଦା ଉତ୍ତମତା ଗାନ କରିବ,
କାରଣ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିବା େଲାକମାେନ
ପରାସ୍ତ ଓ ଅପମାନତି େହେବ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ରାଜାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯାହା ଫଳେର େସ
ତୁମ୍ଭ ପରି ବେିବକବାନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିେବ।

ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦଅି।
2 ରାଜାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର, େଯପରି େସ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁବଗି୍ଭର

େଦଇ ପାରିବ।
ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର, େଯପରି େସ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚତି୍

ବ୍ୟବହାର କରିବ।
3 ପବର୍ତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କି ଶାନି୍ତ
ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ ବଗି୍ଭର କରନୁ୍ତ।
4 ରାଜା ଦୀନହୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟକାରୀ ରୁହନୁ୍ତ।
େସ ଅସହାୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା କରନୁ୍ତ।
େସ ଏମାନଙ୍କ ଉପେର ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି କରନୁ୍ତ।
5 ମୁଁ ଆଶା କେର ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଆକାଶେର ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଭୟ କରିେବ।
6 ଭୂମିେର ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ, ଭୂମି େସଚନକାରୀ ଜଳଧାରା ତୁଲ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ

ରାଜାଙୁ୍କ ସହାୟ ହୁଅ।
େକ୍ଷତ୍ରେର ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଜଳଧାରା େହବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।
7 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଅଛନି୍ତ , ଧାମିର୍କତା ବୃଦି୍ଧ େହଉ।
ଚନ୍ଦ୍ର  ଲୁପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପିତ େହଉ।

8 ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ରୁ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏବଂ ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ େଶଷ ଧରଣୀକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉ।
9 ମରୁଭୂମିେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତ

େହେବ।
ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ନତ ମସ୍ତକ େହେବ।
10 ତଶର୍ୀଶର ରାଜା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁଦୂର ରାଜାଗଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର

ଆଣନୁ୍ତ।
ଶିବାର ଓ ସବିାର ରାଜାଗଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଭଟି ଆଣନୁ୍ତ।
11 ହଁ ସବୁ ରାଜାଗଣ ଆମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତ ମସ୍ତକ ହୁଅନୁ୍ତ।
ସବୁ ଜାତଗିଣର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର େସବା କରନୁ୍ତ।
12 ଆମ୍ଭର ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଡ଼ାକନି୍ତ ,
େସ ଗରିବ ଏବଂ ନଃିସହାୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
13 ଦରିଦ୍ର  ଓ ନଃିସହାୟ େଲାକମାନଙ୍କର େସ ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ।
ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖନି୍ତ।
14 ଆମ୍ଭ ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ

େଯଉଁମାେନ କି େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।
ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ େସଇ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍

ଅେଟ।
15 ରାଜା ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଶିବାର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ହସ୍ତଗତ େହଉ।

େଲାକମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନରିନ୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଆଶୀବର୍ାଦ ଦଅିନୁ୍ତ।
16 େକ୍ଷତେର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫସଲ େହଉ।
ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ଫସଲେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ

ଲବିାେନାନ୍ େକ୍ଷତ ତୁଲ୍ୟ ଉବର୍ର େହଉ।
େକ୍ଷତଗଡୁ଼କି ତୃଣେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା ପରି ନଗରଗଡୁ଼କି ଜନ ଗହଳିେର

ପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ।
17 ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରସଦି୍ଧ ସବର୍ଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣର୍ ରହୁ।
ଆକାଶେର ସୂଯର୍୍ୟ ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମେନ

ରଖନୁ୍ତ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କ େଯାଗୁଁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଆନୁ୍ତ
ଓ ସମସ୍ତ ଜାତଗିଣ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
ଅନନ୍ତର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଣୁଗାନ କର।
େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ଏହପିରି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ କରି ପାରନି୍ତ।
19 ତାଙ୍କର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ ନାମର ମହମିା ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗାନ

କର।
ତାହାଙ୍କ େଗୗରବେର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ!

ଆେମନ୍, ଆେମନ୍।
20 ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ସବୁ ଏଠାେର େଶଷ ହୁଏ।

ତୃତୀୟ ପୁସ୍ତକ

(ଗୀତସଂହତିା 73-89)

ଆସଫର ପ୍ରଶଂସା ଜନତି ପ୍ରାଥର୍ନା।

ପରେମଶ୍ୱର ସତେର ଇସ୍ରାଏଲର ମଙ୍ଗଳକାରୀ।
େଯଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପବତି୍ର େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ

ପରେମଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନି୍ତ।
2 କିନୁ୍ତ େମା’ ଅନୁସାେର, େମାର ପାଦ ପ୍ରାୟ ଖସଗିଲା।
େମାର ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରାୟ ହରାଇଲ।ି
3 ମୁଁ ଗବର୍ୀ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାପରାୟଣ େହାଇଗଲ,ି
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େଯେତେବେଳ େସମାେନ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହଉଥିବାର େଦଖିଲ।ି
4 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ବଞ୍ଚବିାକୁ
େକୗଣସ ିସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁନାହିଁ।
5 େସହ ିଗବର୍ୀ େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପରି େକୗଣସ ିକଷ୍ଟେର

ପଡ଼ନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
6 େସମାେନ ଗବର୍କୁ ରାଜାର ହାରପରି ପରିଧାନ କରନି୍ତ
ଏବଂ ଆକଷର୍ଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର େଦଖାଯା’ନି୍ତ।
7 େସମାେନ ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାହା କରନି୍ତ।
ଯଦ ିେସମାେନ କିଛ ିେଦଖନି୍ତ ଓ ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ , େସମାେନ ତାକୁ

େଯେକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ହାସଲ କରିଥା’ନି୍ତ।
8 େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

କଥାଗଡୁ଼କି କହନି୍ତ।
େସମାେନ ଅହଂକାରୀ ଓ ଗବର୍ୀ ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ଧମକ ଦଅିନି୍ତ େଯ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରୀତାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ

କରିେବ।
9 େସହ ିଗବର୍ୀ େଲାକମାେନ ନଜିକୁ େଦବତା େବାଲ ିଭାବନି୍ତ।
େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ େହଉଛନି୍ତ ଏହ ିଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧିପତ।ି
10 ଏପରିକି ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ ଯାହା କୁହନି୍ତ ଏମାେନ ତାହା ପାଳନ କରନି୍ତ।
11 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କହନି୍ତ , “ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ ଆେମ୍ଭ

ଯାହା କରୁଛୁ।
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ!”
12 ତାହା େହଉଛ,ି ଯାହାକି ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଚନି୍ତ ା ନାହିଁ, ଏବଂ େସମାେନ ଧନୀରୁ ଅଧିକ ଧନୀ

େହଉଛନି୍ତ।
13 କାହିଁକି ମୁଁ େମାର ହୃଦୟକୁ ପବତି୍ର କରିଛ?ି
କାହିଁକି ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତାେର େମାର ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଅଛ?ି
14 ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଦନିଯାକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ପାଉଅଛ।ି
ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରଭାତେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଶାସି୍ତ େଦଉଅଛ।
15 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟେର କହବିା ପାଇଁ

ଗ୍ଭହିଁଥିଲ।ି
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ିଏହା ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ବଶି୍ୱାସଘାତକତା େହାଇଥା’ନ୍ତ ା।
16 ମୁଁ ଏହକିଥା ବୁଝବିାକୁ ବହୁତ େଚଷ୍ଟା କଲ,ି
କିନୁ୍ତ ଏହା ବୁଝବିା େମା’ ପାଇଁ ଅତ ିକଷ୍ଟକର ଥିଲା।
17 େଶଷେର, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗଲି
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟବି ବୁଝ ିପାରିଲ।ି
18 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତେର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ

ବପିଦପୂଣ୍ଣର୍ ଅବସ୍ଥାେର ରଖିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ େପଲ ିଦଅି।
19 ହଠାତ୍ େସମାେନ ଧ୍ୱଂସେର ପଡ଼ଯିା’ନି୍ତ।
େସମାେନ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାେର େଲାପ ପାଇେଲ।
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିେଲାକମାେନ ରାତି୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି,
ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଉଠିଲା ମାେତ୍ର ଭୁଲଯିାଉ।

ତୁେମ୍ଭ ଏପରି େଲାକଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନେର େଦଖିଥିବା
ରାକ୍ଷସ ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦଅି।
21 ମୁଁ ନେିବର୍ାଧ ଥିଲ,ି
ମୁଁ ଧନୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରି ବ୍ୟାକୁଳିତ

େହଲ।ି
ପରେମଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ରାଗି
ନେିବର୍ାଧ ପଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ।ି
23 ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଅଛ।ି

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଧରି ସାହାରା େଦଇଅଛ।
24 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆେଗଇ େନଇଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁନ୍ଦର ଉପେଦଶ େଦଇଅଛ ଓ େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

େଗୗରବେର ଗ୍ରହଣ କରିବ।
25 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭ ବନିା େମାର ଆଉ େକହ ିନାହିଁ,

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଖେର ଅଛ।
ଏହ ିଭୂମଣ୍ଡଳେର ମୁଁ କିଛ ିଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ।
26 େମାର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଦୁବର୍ଳ ହୁଏ,
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ େମା’ ହୃଦୟକୁ
ଓ େମାେତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ  ଦଅିନି୍ତ।
27 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ବି େସ ବନିଷ୍ଟ େହବ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ

ନୁହନି୍ତ।
28 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବାେର େମାର ମଙ୍ଗଳ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ହଁ େମାର ସୁରକ୍ଷାର ଦୁଗର୍।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କମର୍କୁ ମୁଁ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି

ଆସଫର ମସ୍କୀଲ୍।

ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ବହୁତ ଦନି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କଲ?

ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଏେତ ରାଗିଅଛ, ଆେମ୍ଭ
େଯ ତୁମ୍ଭର ନଜି ଦଳ?

2 ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ନଜିର
କଲ।

ତୁମ୍ଭର ଖୁବ୍ ନଜିର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ
ରକ୍ଷା କଲ
ଏବଂ ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କର େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବାସ କଲ।
3 ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିପ୍ରାଚୀନର ଭଗ୍ନାବେଶଷ ଉପେର ଗ୍ଭଲନୁ୍ତ।
େଯଉଁଠାେର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ମନି୍ଦରର ସବୁକିଛ ିନଷ୍ଟ କରିଥିେଲ।
4 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ବାହାର ମନି୍ଦରେର ଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱନ ିକେଲ।
େସମାେନ ତାଙ୍କର ବଜିୟଧ୍ୱଜା ମନି୍ଦର ଉପେର ଉଡ଼ାଇେଲ।
5 ଜଙ୍ଗଲେର କୁହ୍ରାଡ଼ ିବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପରି
ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟମାେନ େଦଖାଯାଉଥିେଲ।
6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାେନ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଓ ଟାଙି୍ଗଆ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରର େଖାଦତି କାଠ ପଟାଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ କେଲ।
7 େସହ ିେସୖନ୍ୟଗଣ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଜାଳି େଦେଲ।
େସହ ିମନି୍ଦର ତୁମ୍ଭ ନାମର ସମ୍ମାନାେଥର୍ ତଆିରି େହାଇଥିଲା,
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାକୁ ଅଶୁଚ ିକରି ଧୂଳିସାତ୍ କରି େଦେଲ।
8 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂରାପୂରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ େସମାେନ ନଷି୍ପତି୍ତ କେଲ,
େସମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଦଗ୍ଧ

କରି େଦେଲ।
9 ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଚହି୍ନସବୁ େଦଖୁ ନାହୁଁ।
େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆଉ ନାହାନି୍ତ।
କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁ ମାେନ େକେତକାଳ ତୁମ୍ଭର ନନି୍ଦା କରିେବ?
ତୁେମ୍ଭ ଚରିଦନି କ’ଣ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ

ସୁେଯାଗ େଦବ?
11 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ?
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାଶକି୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାଜୟ କର।
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ାବଧି ରାଜା େହାଇଅଛ।
ଏହ ିେଦଶେର ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧେର ଜିତବିାେର ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।
13 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାନ ଶକି୍ତ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି
େଲାହତି ସମୁଦ୍ର କୁ ଦୁଇଭାଗ କଲ।
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14 ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ମହାନ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଲବିୟିାଥନର ମସ୍ତକ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରି କାଟ ିପକାଇଲ।
ତୁେମ୍ଭ ମରୁଭୂମିର ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ େଦଲ।
15 ତୁେମ୍ଭ ନଦୀ ଓ ଝରଣା ସୃଷି୍ଟକରି େସଥିରୁ ପାଣ ିବୁହାଇଲ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ନଦୀସବୁକୁ ଶୁଷ୍କ କରାଇଲ।
16 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଦବିସ ଓ ରାତି୍ରର ଶାସକ,
ତୁେମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ।
17 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୀମା ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଓ ଶୀତକାଳ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।
18 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ଅପମାନତି କରିଥିବା

କଥାଗଡୁ଼କି ମେନ ପକାଅ େଯ,
କିପରି େସହ ିମୂଖର୍ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭରି ନାମକୁ ଅପମାନତି କେଲ।
19 ତୁମ୍ଭ କେପାତକୁ, ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ।
ଆପଣା ଦୁଃଖୀ େଲାକକୁ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଭୁଲ ନାହିଁ।
20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚୁକି୍ତ ପୂରଣ କର।
ଏହ ିଭୂମିର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନସବୁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।
21 କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଉ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
22 ପରେମଶ୍ୱର, ଉଠ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କର।
ମୂଖର୍ େଲାକମାେନ କିପରି ଦନିଯାକ ତୁମ୍ଭକୁ ଅପମାନତି କରୁଛନି୍ତ ସ୍ମରଣ

କର!
23 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍େଘାଷ େକେବ ଭୁଲଯିାଅ ନାହିଁ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବାରମ୍ୱାର ଅପମାନତି କରନି୍ତ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗୀତ। “ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ” ସ୍ୱରେର
ଆସଫର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ! କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅତି

ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ;
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା ସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରନି୍ତ।
2 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ମୁଁ ବଗି୍ଭର ଦନି ନରୂିପିତ କେଲ,
ମୁଁ ନରିେପକ୍ଷଭାେବ ବଗି୍ଭର କରିବ।ି
3 ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଟଳମଳ େହାଇ

ପତନ େହବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସି୍ଥର କରିବ।ି
4 “କିଛ ିେଲାକ ବହୁତ ଗବର୍ୀ,
େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ।

ଏବଂ ନଜିକୁ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟବ୍ୟକି୍ତ େବାଲ ିଭାବନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କେହ, ‘ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘା ହୁଅ ନାହିଁ’ ‘ଗବର୍ କର

ନାହିଁ।”’
6 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବାେର
ପୃଥିବୀର େକୗଣସ ିଶକି୍ତ ନାହିଁ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ନଷି୍ପତି୍ତ େନେବ କିଏ େଯ ମହାନ େହବ।
ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କରି

ପାରନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ପିଆଲା ଅଛ,ି
ଯାହାକି ବଷିାକ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

ତାହା ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େସ ତହିଁରୁ ଢ଼ାଳିେବ
ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ସମେସ୍ତ ତହିଁର ପାନୀୟ ନଗିାଡ଼ ିପିଇେବ।
9 ମୁଁ ଏହସିବୁ ବଷିୟେର ସଦାକାଳ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ।ି
ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି

10 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଶକି୍ତସବୁ େପାଛି
େଦବି

ଏବଂ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଉଚ୍ଚ କରିବ।ି”

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗୀତ, ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର େର ଆସଫର
ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ପରିଚତି ଅଟନି୍ତ।
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କ ନାମ ମହତ୍।
2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମନି୍ଦର ଶାେଲମେର ଅବସି୍ଥତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଅବସି୍ଥତ।
3 େସହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର ଧନୁବର୍ାଣ, ଢ଼ାଲ, ଖଡ଼୍ଗ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗ କେଲ।
4 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପବର୍ତରୁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
େତେଜ୍ଜ ାମୟ ଓ ମହମିାନି୍ୱ ତ ଭାେବ େଫରି ଆସ।
5 େସହ ିେସୖନକିମାେନ ଭାବୁଥିେଲ, େସମାେନ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ େଯାଦ୍ଧା

ଅଟନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିେର ମରିପଡ଼ଛିନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହାଇଅଛ।ି
େସହ ିେଯାଦ୍ଧା େସୖନକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିହସ୍ତ ଉଠାଇ ପାରି ନ

ଥିେଲ।
6 ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଯୁଦ୍ଧରବ

କଲ,
େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣ ଏବଂ ରଥାେରାହୀଗଣ ପଡ଼ ିମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭୟର ପାତ୍ର।
ତୁେମ୍ଭ ଥେର େକ୍ର ାଧ କେଲ, େକହ ିତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହାଇ

ପାରିେବ ନାହିଁ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, ବଗି୍ଭରକ ପରି ଠିଆ େହାଇଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର

କଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିେଦଶେର ନୀଚ୍ଚ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ,

ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାଙ୍କର ବଗି୍ଭର ଶୁଣାଇଛନି୍ତ।
ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀ ସ୍ତବ୍ଧ  ଓ ଭୟଭୀତ େହାଇଛନି୍ତ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ

ଦଅି, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ତଷିି୍ଟ ରହବିା େଲାକମାେନ

ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅନୁ୍ତ।
11 େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ମାନସକି କରନି୍ତ ,
ଏବଂ େସସବୁକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅପର୍ଣ କରନି୍ତ।

େଲାକମାେନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ଜାତଗିଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଉପହାର ଆଣବିା ଉଚତି୍,

େଯଉଁମାେନ କି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟନି୍ତ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ େନତାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରନି୍ତ।
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜା ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଯିଦୁଥୂନର ରୀତନୁିସାେର ଆସଫର ଗୀତ।

ମୁଁ, ସ୍ୱର ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ।ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ିେଯ, େସ େମା’

ଗହୁାରି ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କରିେବ।
2 ବପିଦ ସମୟେର ମୁଁ େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଅଛ।ି
ରାତସିାରା ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ହାତ ବଢ଼ାଇଅଛ।ି
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲ ିନାହିଁ।
3 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରି, ତାଙୁ୍କ େମାର ଅନୁଭୂତ ିକହବିାକୁ

େଚଷ୍ଟା କରିଛ।ି
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପାରୁ ନାହିଁ।
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4 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉଜାଗର କରି ରଖୁଅଛ।
ମୁଁ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ େଯ କଥା କହପିାରୁ ନାହିଁ।
5 ବହୁତ ଆଗରୁ ଘଟଯିାଇଥିବା ଘଟଣା ବଷିୟେର
ମୁଁ ଚନି୍ତ ା କେର।
6 ରାତେିର ମୁଁ ନଜି ଗୀତ ବଷିୟେର ଭାବଲି।ି
ମୁଁ ନଜିକୁ ନେିଜ ବୁେଝ ଏବଂ ଭାେବ।
େମାର ଆତ୍ମା ଯତ୍ନେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା।
7 ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଲ,ି “ପ୍ରଭୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଛନି୍ତ କି?
ଆଉ େସ କ’ଣ ସୁପ୍ରସନ୍ନ  େହେବ ନାହିଁ?
8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କ’ଣ ଚରିକାଳ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ େହାଇଛ?ି
ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା କ’ଣ ଚରିକାଳ ପାଇଁ ବଫିଳ େହାଇଛ?ି
9 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କୃପା କରିବାକୁ ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ?
ତାଙ୍କର ଦୟା କ’ଣ େକ୍ର ାଧେର ପରିଣତ େହାଇଅଛ?ି”
10 ଏହା ପେର ମୁଁ ଚନି୍ତ ା କଲ,ି “ଏସବୁ େମାେତ ବବି୍ର ତ କରୁଅଛ,ି
‘ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ହରାଇ ଅଛନି୍ତ?”
11 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍ସବୁ ମେନ ପକାଏ।
ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ପୂେବର୍ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସବୁ ମୁଁ ମେନ ପପାଏ।
12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କମର୍ ଉପେର ପ୍ରତଫିଳିତ କରାଏ
ଏବଂ କାଯର୍୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେର।
13 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପଥସବୁ ପବତି୍ର।
ତୁମ୍ଭପରି ମହାନ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।
14 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ପରେମଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଜ୍ଞାତ କରିଅଛ।
15 ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।
ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।
16 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି ଜଳରାଶି ଡ଼ରିଗଲା।
ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର  ଭୟେର ଥରି ଉଠିଲା।
17 େମଘମାଳା େସମାନଙ୍କର ଜଳବୃଷି୍ଟ କେଲ।
ଆକାଶେର େମଘର େଘାର ଗଜର୍ନ େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ।
ତା’ପେର ତୁମ୍ଭର ବଜୁିଳିର ବାଣସବୁ େମଘମାଳାେର ଚମକିଲା।
18 ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟାେର ତୁମ୍ଭର ବଜ୍ରଧ୍ୱନ ିସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା।
ବଜୁିଳି ଜଗତକୁ ଆେଲାକମୟ କଲା।
ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ େହଲା।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ସମୁଦ୍ର େର ତୁେମ୍ଭ ପାଦେର ଗ୍ଭଲ ିପାର
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଚହି୍ନ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ।
20 ତୁେମ୍ଭ େମାଶା ଓ ହାେରାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି
ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େମଷପଲ ପରି ଚଲାଇଲ।

ଅଫସର ମସ୍କୀଲ୍।

େହ େମାହର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଉପେଦଶକୁ ଶୁଣ।
େମାହର ବାକ୍ୟକୁ କଣ୍ଣର୍ପାତ କର, ଯାହା ମୁଁ କହୁଅଛ।ି
2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଗପ କହବି।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅତୀତର ଗପ କହବି,ି ଯାହାକି ବୁଝବିା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର।
3 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଗପ ଶୁଣଅିଛୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର

ଭଲଭାବେର ଜାଣଛୁି।
ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ।
4 ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଏହା ଲୁଗ୍ଭଇବୁ ନାହିଁ।
େସମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚତି୍,

ଏହା ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଆସୁଥିବା ପିଢ଼କୁି କହବୁି,
ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟତା ଯାହା େସ କେଲ େସସବୁ

ବଷିୟେର େସମାନଙୁ୍କ କହବୁି।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶିକ୍ଷା େଦବା ସମ୍ୱେନ୍ଧ।
6 ଏପରିକି େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ଜନ୍ମ  େହେବ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର

ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେବ।
ତା’ପେର େସମାେନ େଯେବ ବଡ଼ େହେବ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ

କହେିବ।
7 େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେିବ।
େସମାେନ କଦାପି ଭୁଲେିବ ନାହିଁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ଯତ୍ନ ସହକାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିେବ।
8 ଯଦ ିେଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଦଶ

ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , େତେବ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ
ପରି େହେବ ନାହିଁ।

େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ।
ଏବଂ େସମାେନ ତାଙ୍କ ଆେଦଶ ମାନେିଲ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୃଢ଼ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସମପିର୍ତ ନ ଥିଲା।
େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିଲା।
9 ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାେନ ଅସ୍ତ୍ରଧାରଣ କରିଥିେଲ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େହବା ଦନିେର ପଳାୟନ କେଲ।
10 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ଚୁକି୍ତ ପାଳନ କେଲ

ନାହିଁ।
େସମାେନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ।
11 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱର କରିଥିବା ମହତ କାଯର୍୍ୟ ଭୁଲଗିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ େସମାେନ

ଭୁଲଗିେଲ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହାନଶକି୍ତ ସେିୟାନ
ଓ ମିଶରେର ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଥିେଲ।
13 ପରେମଶ୍ୱର େଲାହତି ସମୁଦ୍ର କୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାର

କରାଇଥିେଲ
ଏବଂ େସ ଦୁଇପାଶ୍ୱର୍ର ଜଳରାଶିକୁ କଠିନ କାନ୍ଥ ରୂେପ ବଦି୍ୟମାନ

କରାଇେଲ।
14 ପ୍ରତଦିନି ଏବଂ ରାତି୍ରେର ପରେମଶ୍ୱର େମଘଦ୍ୱ ାରା
ଓ ଅଗି୍ନେତଜ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ପଥ କଢ଼ାଇେଲ।
15 େସ ମରୁଭୂମିେର େଶୖଳଗଡୁ଼କୁି ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ
ଏବଂ େସ ଅଗାଧ ସ୍ଥଳରୁ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରଦାନ

କରାଇେଲ।
16 ପରେମଶ୍ୱର େଶୖଳରୁ ଝର ବାହାର କରାଇେଲ
ଏବଂ ଏହାର ଜଳ ନଦୀପରି େବାହଲିା।
17 ତଥାପି େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି ଗ୍ଭଲେିଲ।
େସମାେନ ମରୁଭୂମିେର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ

କେଲ।
18 ଏହା ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ

ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିେଲ,
ଯାହା େସମାେନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିେଲ।
19 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଭେିଯାଗ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱର ମରୁଭୂମିେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦଇ ପାରିେବ?
20 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ ଜଳ ନଗିର୍ତ

େହଲା,
େସ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ େରାଟୀ େଦଇ ପାରିେବ? େସ କ’ଣ ତାଙ୍କର

େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସ େଦଇ ପାରିେବ?”
21 େସହ ିେଲାକଙ୍କର କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣେିଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ଯାକୁବ ଉପେର ବହୁତ େକ୍ର ାଧ େହେଲ
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ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ବହୁତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ।
22 କାରଣ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ଉପେର ଆଶି୍ରତ େହେଲ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ େବାଲ ିେସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ

ନାହିଁ।
23 କିନୁ୍ତ ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଉପରିସ୍ଥ େମଘମାଳାକୁ ଉେନ୍ମ ାଚନ

କେଲ
ଓ ଆକାଶର ଦ୍ୱ ାର େଖାଲେିଲ।
24 େଭାଜନାେଥର୍ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ମାନ୍ନ ା ବଷର୍ା କରାଇେଲ
ଏବଂ େସ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
25 େଲାକମାେନ ପରାକ୍ରମୀଗଣର ଆହାର େଭାଜନ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାେନ ଖାଇ ତୃପି୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହସିବୁ ପ୍ରକାର

ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ।
26 ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶେର ପୂବର୍ୀୟବାୟୁ ବୁହାଇେଲ
ଓ େସ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଦକି୍ଷଣବାୟୁ ଆଣେିଲ।
27 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େସମାନଙ୍କର ମାଂସ

ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଗଣ ବୃଷି୍ଟ କରାଇେଲ।
ପକ୍ଷୀଗଡୁ଼କି ଧୂଳି ପରି ବହଳେର ପଡ଼େିଲ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲୁକା

ତୁଲ୍ୟ ବହୁତ ଥିେଲ।
28 ଏହ ିପକ୍ଷୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଛାଉଣ ିଭତିେର ପଡ଼େିଲ।
29 େସମାେନ ତୃପି୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଇେଲ।
େସମାେନ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁେଲ, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
30 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତ୍ରେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ ନାହିଁ।
େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ପାଟେିର ଖାଦ୍ୟ ଅବଚିଳିତ ଥିଲା,
31 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରବଳ େକ୍ର ାଧ େହେଲ,
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
େସ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତମ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣେିଲ।
32 କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଲାକମାେନ ପୁନ୍ନ ରାୟ ପାପ କେଲ!
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ,
ଯାହା ପରେମଶ୍ୱର କରିଥିେଲ।
33 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଦନିଗଡୁ଼କୁି ନଶି୍ୱାସ ପରି ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ

କେଲ।
େସ େସମାନଙ୍କର ବଷର୍ଗଡୁ଼କୁି ହଠାତ୍ ଦୁବିର୍ପାକେର ସମାପି୍ତ କେଲ।
34 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ମାରିେଲ,

ଅନ୍ୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ
ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣି୍ଠତ େହେଲ।
35 େସମାେନ ମେନ କେଲ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର େଶୖଳ

ଥିେଲ
ଏବଂ େସହ ିସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
36 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଷି୍କପଟ ନ ଥିେଲ,
ଏବଂ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ମିଛ କହେିଲ।
37 େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକୃତେର ନ ଥିଲା।
େସମାେନ ତାଙ୍କ ନୟିମେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିେଲ।
38 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସ୍ନହଶୀଳ ଥିେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି କ୍ଷମା କେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କେଲ

ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧକୁ ଅେନକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖିେଲ।
େସ ନଜିକୁ ବହୁତ େକ୍ର ାଧ େହବାେର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ଥିେଲ।
39 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କେଲ େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ର,
େସମାେନ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ, ଯାହା ବହଯିାଏ ଏବଂ େଫରି ଆେସ ନାହିଁ।
40 େସହ ିେଲାକମାେନ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର େକେତଥର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ।
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଦୁଃଖିତ କେଲ।

41 େସମାେନ ବାରମ୍ୱାର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
େସମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର ସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ।
42 େସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକି୍ତକୁ ଭୁଲଗିେଲ।
େସମାେନ ଭୁଲଗିେଲ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ

କବଳରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ।
43 େସମାେନ ମିଶରର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍
ଏବଂ ସେିୟାନ େକ୍ଷତ୍ରର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ଭୁଲଗିେଲ।
44 ପରେମଶ୍ୱର ନଦୀର ଜଳକୁ ରକ୍ତ େସ୍ରାତେର ପରିଣତ କେଲ।
ମିଶରୀୟମାେନ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣ ିପାଇେଲ ନାହିଁ।
45 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଂଶକ ଝଙି୍କ ପଠାଇେଲ।
େସସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ।
46 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ କୀଟ ପଠାଇେଲ।
େସମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପଙ୍ଗପାଳମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
47 େସ ଶିଳାଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ଓ ହମିଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।
48 ପରେମଶ୍ୱର କୁଆପଥର ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣଙୁ୍କ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପଲଗଣଙୁ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ବଜ୍ର ାଘାତେର ବଧ କେଲ।
49 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ମିଶର ଉପେର େଦଖାଇେଲ।
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୂତଦଳ ପଠାଇେଲ।
50 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େକ୍ର ାଧ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ମହାମାରୀେର େସମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ କେଲ।
51 େସ ମିଶରେର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
ହାମର ପରିବାରେର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରଗଣ।
52 େସ େମଷପାଳକ ପରି ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ େମଷତୁଲ୍ୟ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ପଥ କଢ଼ାଇ େନେଲ।
53 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ଚଲାଇେଲ।
େତଣୁ େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେଲ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଲାହତି ସମୁଦ୍ର େର ବୁଡ଼ାଇେଲ।
54 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ପବତି୍ର େଦଶକୁ ଓ ପାବର୍ତ୍ୟ

େଦଶକୁ ଆଣେିଲ,
ଯାହା େସ ତାଙ୍କ ଶକି୍ତବଳେର େନଇଥିେଲ।
55 ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାତମିାନଙୁ୍କ େସହ ିଭୂମିରୁ ବତିାଡ଼ତି କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଭୂମିରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଅଂଶ େଦେଲ।
େସ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍କୁ େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର ରହବିାକୁ େଦେଲ।
56 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ ଓ

ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ।
ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।
57 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ନଜିର

ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କେଲ।
େସମାେନ େଗାଟଏି ବୁେମରାଂ ତୁଲ୍ୟ େହେଲ।
ଯାହା େଫରିଗଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଦଗିେର ଗ୍ଭଲଗିଲା।
58 କାରଣ େସମାେନ ନଜିର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ

କେଲ।
ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ

ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ କେଲ।
59 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ଶୁଣେିଲ ଓ େକ୍ର ାଧ େହେଲ।
ଏବଂ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେଲ।
60 ପରେମଶ୍ୱର ଏପରିକି ଶୀେଲାସି୍ଥତ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ତ୍ୟାଗ କେଲ।
େସହ ିତମ୍ୱୁେର ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହୁଥିେଲ।
61 େସ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତର ପ୍ରତୀକକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େଦେଲ।
େସ ତାଙ୍କର “େଗୗରବର ପ୍ରତୀକକୁ” ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େନଇଗେଲ।
62 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ସହତି ବହୁତ ନରିାଶ ଥିେଲ।
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େସ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗେର ସମପିର୍ େଦେଲ।
63 ଯୁବକମାେନ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିମେଲ।
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବବିାହେର ବବିାହ-ଗୀତ ଶୁଣାଗଲା

ନାହିଁ।
64 ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଗଲା।
କିନୁ୍ତ ବଧିବାମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିାପ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ

ନାହିଁ।
65 େଶଷେର ପ୍ରଭୁ ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େଲାକଙ୍କ ପରି
ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦରିା େହତୁ ହଷର୍ନାଦକାରୀ
ବୀର ପରି ଉଠିେଲ।
66 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବେିରାଧୀକାରୀଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ତଡ଼ି

େଦେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ଚରିକାଳ ପାଇଁ

ଅପମାନତି କେଲ।
67 କିନୁ୍ତ େସ େଯାେଷଫ ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ।
68 ନଁା, ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀକୁ ମେନାନୀତ କେଲ
ଓ ଆପଣାର ପି୍ରୟ ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ ମେନାନୀତ କେଲ।
69 ପରେମଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱଗର୍ପରି ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ଚରିସ୍ଥାୟୀ ପୃଥିବୀ ତୁଲ୍ୟ େସ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ।
70 ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ବେିଶଷ ଦାସରୂେପ ମେନାନୀତ

କେଲ
ଓ େମଷ ଜଗିବା କାମରୁ ଆଣ ିତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ।
71 େସ ଦାଉଦଙୁ୍କ େମଷ ଓ େମଷଶାବକ ଜଗିବା କାମରୁ ଆଣ,ି
ତାଙୁ୍କ ଆପଣାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦେଲ।
କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଓ ଯାକୁବର େଲାକମାେନ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ

ଥିେଲ।
72 ଏବଂ ପବତି୍ର ହୃଦୟେର ଦାଉଦ େସହ ିଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ

େନେଲ
ଏବଂ େସ ନପିୁଣ ସହକାେର ତାଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନେଲ।

ଆସଫର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିଛନି୍ତ।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଅଶୁଚ ିକରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବଧି୍ୱସ୍ତ କରିଛନି୍ତ।
2 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଶବ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣଙୁ୍କ

େଦଇଛନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଂସ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ।
3 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ

ପାଣ ିପରି ବୁହାଇେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ରଖି ନ ଥିେଲ।
4 ଆମ୍ଭ ପେଡ଼ାଶୀ େଦବଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କେଲ।
ଆମ୍ଭର ସବୁ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ

କେଲ।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଏହା ଆଉ େକେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ତୁେମ୍ଭ

କ’ଣ ଚରିକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିଥିବ?
ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତର କ’ଣ ଅଗି୍ନଜ୍ୱ ାଳା ପରି ସବର୍ଦା ଜଳିବ?
6 େଯଉଁ ଜାତମିାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନାହାନି୍ତ , େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ

ସମୂହ ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା କରନି୍ତ ନାହିଁ,
ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳି ଦଅି।
7 େସମାେନ ଯାକୁବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ।
ଓ େସମାେନ ତା’ର ଗହୃଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ।

8 ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତୀତର ପାପ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି
ନାହିଁ।

ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଅ!
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛୁ।
9 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭ ନାମର େଗୗରବ ସକାେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର

ଏବଂ ଆପଣା ନାମେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର
ଏବଂ ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର।
10 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
“େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ?”

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି ଯାହା ଫଳେର କି
ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା େଦଖି ପାରିବୁ।

ତୁମ୍ଭର େସବକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
11 ଦୟାକରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଶୁଣ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ମହାଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରି ମରଣାେଥର୍

େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଯଉଁ ନନି୍ଦା କରିଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ସାତଗଣୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
13 ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକ, ତୁମ୍ଭର େମଷପଲ
ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବୁ।
ପିଢ଼ ିପେର ପିଢ଼,ି ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିଛ, େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ

ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ “େଶାଶନ୍ନ ୀମ୍-ଏଦୂତ୍” ସ୍ୱରେର ଆସଫର ଗୀତ।

େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ, କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
ତୁେମ୍ଭ େଯାେଷଫର େଲାକମାନଙୁ୍କ େମଷପରି େନତୃତ୍ୱ

କରିଅଛ।
କିରୂବଦୂତମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା ତୁଲ୍ୟ ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଦଶର୍ନ ଦଅି।
2 ଇଫ୍ର ୟିମ, ବନି୍ୟାମୀନ, ମନଃଶିର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ପରାକ୍ରମ

େଦଖାଅ;
ଓ ଆସ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ପୁନ୍ନ ରାୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ୍ କର।
ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  କର ଓ ରକ୍ଷା କର।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

େକ୍ର ାଧ ଗ୍ଭଲୁ ରଖିବ?
େକେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିବ?
5 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର େଲାତକ ପିଆଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବହୁ ପରିମାଣେର ଅଶ୍ରୁ ପିଇବାକୁ େଦଇଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେରଇଲ।
ପୁଣ ିଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କେଲ।
7 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ବଳବାନ୍

କର।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ହୁଅ ଓ ରକ୍ଷା କର।
8 ତୁେମ୍ଭ ମିଶରରୁ େଗାଟଏି
“ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା” ଆଣଲି।

ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ଜାତମିାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ ିେଦଇ
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଭୂମିେର “ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା” େରାପଣ କର।
9 ତୁେମ୍ଭ “ଦ୍ର ାକ୍ଷାବୃକ୍ଷ” ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ।
ତହିଁେର େଚରଗଡୁ଼କି ଗଭୀରକୁ ଗଲା।
“ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା” ସମସ୍ତ େଦଶେର ବ୍ୟାପିଗଲା।
10 ତାହାର ଛାୟାେର ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଆବୃତ େହେଲ
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ଓ ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରିାଟ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ
ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା।

11 ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଶାଖା
ଓ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପଲ୍ଲ ବ ବସି୍ତାର କଲା।
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର

ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲ?
ପଥିକମାେନ ସବୁ “ଅଙୁ୍ଗର” ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଉଛନି୍ତ।
13 ବନରୁ ବାହାରି ଆସ ି“ଦ୍ର ାକ୍ଷାବୃକ୍ଷ” ଉପାଡ଼ ିପକାଏ,
ବନର ପଶୁଗଣ ତା’ର ପତ୍ର ଖାଇଯା’ନି୍ତ।
14 େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର, େଫରି ଆସ।
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତୁମ୍ଭର “ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା” ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ପକାଅ ଏବଂ ଏହାର ଯତ୍ନ ନଅି।
15 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ି“ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା”କୁ େଦଖ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ହସ୍ତେର େରାପଣ କରିଅଛ।
େସହ ିେଛାଟ ଲତାକୁ େଦଖ ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ବେଢ଼ଇଛ।
16 ତୁମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାଗଡୁ଼କି େଗାବର ଘସପିରି ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ି

ଦଆିଗଲା।
ତୁେମ୍ଭ ତା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କର।
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା
ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ହାତ ରଖି ଉଠାଅ।
18 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ଛାଡ଼ବୁି ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ଜୀବନ ଦଅି ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମେର

ଉପାସନା କରିବା।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ବଳବାନ୍ କର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ହୁଅ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗିତ୍ତୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଆସଫର ଗୀତ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉଚ୍ଚ
ସ୍ୱରେର ଜୟଗାନ କର।

ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକର।
2 ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କର
ଓ ଦାରା ବଜାଅ,
େନବଲ ସହତି ସୁମଧୁର ବୀଣାେର ସ୍ୱର ବାହାର କର।
3 ଅମାବାସ୍ୟା ଦନିେର େମଣ୍ଢା ତୂରୀ ବଜାଅ।
ଆମ୍ଭର ପବର୍ଦନିେର, ପୂଣ୍ଣିର୍ମାେର ଏହାକୁ ବଜାଅ।
4 କାରଣ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ନୟିମ।
ଏହା ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଦଶ ଅେଟ।
5 ପରେମଶ୍ୱର େଯାେଷଫଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିନୟିମ

କରିଥିେଲ।
େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ମିଶର ଭୂମି ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ,

େଯଉଁଠାେର ମୁଁ ଏକ ଭାଷା ଶୁଣଲି ିଯାହା ମୁଁ ବୁଝପିାରିଲ ିନାହିଁ।
6 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧରୁ ଭାର ଉତ୍ତାରି େଦଲୁ।
ତାହାର ହସ୍ତ େଟାେକଇରୁ ମୁକ୍ତ େହଲା।
7 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ସଙ୍କଟେର ଥିଲ, ତୁେମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲ,

ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ଘନ ଅନ୍ଧାର ବାଦଲରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦଲୁ।
ଆେମ ମିରୀବାଃ ପାଣ ିନକିଟେର ତୁମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ।”
8 “େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ,
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ! ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସତକର୍ କରୁଛୁ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତାକୁ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ।
ଯାହାକୁ ବେିଦଶୀମାେନ ପୂଜା କରୁଛନି୍ତ।
10 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି।

ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ବଡ଼ କରି େଖାଲ,
ଆେମ୍ଭ ଖୁଆଇ େଦବା।
11 “କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର କଥାକୁ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ଆମ୍ଭର କଥା ମାନେିଲ ନାହିଁ।
12 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ

କରିବାକୁ େଦଲୁ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ।
13 ଭଲହୁଅନ୍ତା, ଯଦ ିଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣଥିା’େନ୍ତ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁଥିବା ଅନୁସାେର ରହଥିା’େନ୍ତ?
14 େତେବ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଦଣ୍ଡତି କରିବା।
15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ଭୟେର ଥରିେବ।
େସମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଚରିଦନି ଧରି ରହବି ଓ ସବର୍ଦା ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ।
16 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଗହମ ସହ ଖୁଆଇବା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଶୖଳରୁ ମଧୁ େଦଇ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା।”

ଆସଫର ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ଛଡି଼ା ହୁଅନି୍ତ।
େସ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
2 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ଅନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିବ?
ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିା ଦଣ୍ଡେର ମୁକି୍ତ

କରିବ?”
3 “ଅନାଥ ଓ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରିତ ଓ ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କର।
4 ଗରିବ ଓ ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
ଦୁଷ୍ଟଗଣର ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
5 “ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛ ିେସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
କିଅବା ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ।

େସମାେନ ଅନ୍ଧାରେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ େସମାନଙ୍କର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ତଳକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି”
6 ମୁଁ (ପରେମଶ୍ୱର) କହଲି,ି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଗଣ ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
7 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମରିବ।
ତୁେମ୍ଭ ରାଜକୁମାର ପରି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।”
8 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଉଠ! ପୃଥିବୀର ବଗି୍ଭର କର!
ସମସ୍ତ ଜାତଗିଣ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।

ଆସଫର ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ!
ତୁମ୍ଭର କାନ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ!
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଦୟାକରି କିଛ ିକୁହ!

2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରୁଛନି୍ତ
ଏବଂ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ।
3 େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରୁଛନି୍ତ।
4 େସହ ିଶତ୍ରୁ ମାେନ କହନି୍ତ , “ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପୁରାପୁରି

ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବା, େତେବ େସମାେନ େଗାଟଏି ଜାତ ିେହାଇ ରହେିବ ନାହିଁ।
ତାହାେହେଲ ଇସ୍ରାଏଲର ନାମକୁ େକହ ିମେନପକାଇେବ ନାହିଁ।”
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଯାଜନାେର ଏକତି୍ରତ

େହାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିଛନି୍ତ।
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6 ଇେଦାମର ବଂଶଧର ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟମାେନ, େମାୟାବ ଓ
ହାଗରୀୟମାେନ, ଗବାଲ୍, ଅେମ୍ମାନ, ଅମାେଲକ୍

ଓ େସାର ନବିାସୀଙ୍କ ସହତି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ସମେସ୍ତ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ।
8 ଏପରିକି ଅଶୂରୀୟ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯାଗ େଦଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ େଲାଟ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିଅଛନି୍ତ।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଏପରି ପରାସ୍ତ କର, େଯପରି

ମିଦୟିନମାନଙୁ୍କ,
ସୀଷରା ଓ ଯାବୀନକୁ କିେଶାନ ନଦୀ ନକିଟେର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲ।
10 େସମାନଙୁ୍କ ଐନେଦାର ନକିଟେର ପରାସ୍ତ କଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଶରୀର େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଢ଼ ିଗଲା।
11 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓେରବ୍, େସବର,
େସବହ ଓ ସଲ୍ମୁନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ପରି ପରାସ୍ତ କର।
12 େସହ ିେନତାମାେନ କହେିଲ, “େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଭୂମି ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭକୁ ବାଧ୍ୟ କରିେବ।”
13 େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ଗଛ

ଉପୁଡ଼ଲିା ପରି
ଏବଂ ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖେର କୁଟାପରି ଛନି୍ଛତ୍ର କର।
14 ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼,ି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଧ୍ୱଂସ େହଲା ପରି
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର।
15 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଝଡ଼େର ଧୂଳି ଉଡ଼ଲିାପରି

ଦୂେରଇ ଦଅି।
ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବତାସଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କର।
16 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ଅେନ୍ୱଷଣ ନ

କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ାେର ଆଚ୍ଛାଦନ କର।
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ ଓ ଚରିଦନି ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ

କର।
େସମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କର ଓ ବନିାଶ କର।
18 ଏହା ପେର େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ,
ଯାହାର ନାମ ଯିେହାବାଃ,

ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର, ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳେର
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗିତ୍ତୀତ୍ ସ୍ୱରେର େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ।

େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ବାସ୍ତବେର
ସୁନ୍ଦର ଅେଟ।

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛ ିଅେପକ୍ଷା,
ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରର ଅଗଣାେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ଭେହଁ।

େମାର ହୃଦୟ ଓ ଶରୀର ଆନନ୍ଦର ସହତି ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶର୍ନ
ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ।

3 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ରାଜା, େମାର ପରେମଶ୍ୱର,
ଏପରିକି ପକ୍ଷୀମାେନ ନଜି ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ

ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାେନ ଛୁଆ ରଖିବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦ ିପାଖେର ଏକ ବସା ପାଇଛନି୍ତ।
4 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ବାସ କରନି୍ତ େସମାେନ

ଧନ୍ୟ,
େସମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେବ।
5 େସହ ିେଲାକମାେନ େକେତ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ

ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆେସ।
ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରେର ଭ୍ରମଣ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ।
6 େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଯାଆନି୍ତ ,
େଯଉଁଠି ଏକ ଝରଣା ସୃଷି୍ଟ େହାଇଛ।ି

ଶରତ ଋତୁେର ବଷର୍ାପାଣ ିପୁଷ୍କରିଣୀ ସୃଷି୍ଟ କେର।
7 େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସେିୟାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଉପସି୍ଥତ

େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାେନ ସହରରୁ ସହରକୁ ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
8 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କର।
େହ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର, େମାର କଥା ଶ୍ରବଣ କର।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷି୍ଟପାତ କର
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଦୟାକର।
10 ଅନ୍ୟସ୍ଥାନେର ଏକ ହଜାର ଦନିଠାରୁ
ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରେର ଏକଦନି ବହୁତ ଭଲ।

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହବା ଭଲ।
11 ସୂଯର୍୍ୟ େଯପରି ତା’ର ଆେଲାକର କିରଣ ତଳକୁ ପଠାଇବା ପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ କରୁଣା ଓ ଦୟା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।

େସ ଆମ୍ଭର ଢ଼ାଲ ଅଟନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଠିକ୍ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତମ ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି େସ ଅଟକାନି୍ତ ନାହିଁ।
12 େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ,
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ େସମାେନ େକେତ

ଭାଗ୍ୟବାନ୍।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି େଦଶ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇଅଛ।
ବେିଦଶେର ଯାକୁବର େଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇଥିେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଇ ତାଙ୍କର ନଜି େଦଶକୁ େନଇଆସଲି।

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା
କଲ।

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପାପସବୁ େପାଛଲି।
3 ଆପଣା ସମସ୍ତ େକ୍ର ାଧରୁ ନବୃିତ୍ତ େହଲ।
ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େହଲ ନାହିଁ।
4 େହ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ

େଫରାଇ ଆଣ
ଏବଂ ଆମ୍ଭ ଉପେର ଅପ୍ରସନ୍ନ  େହବା ବନ୍ଦ କର।
5 ତୁେମ୍ଭ କି ସଦାକାଳ ଆମ୍ଭ ଉପେର
େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ ରହବି?
6 ନଶିି୍ଚତ ତୁେମ୍ଭ ଆଉଥେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିାକୁ େଦବ।
େତଣୁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର
ଏବଂ େଦଖାଇ ଦଅି େଯ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରୁଛ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହେିବ ମୁଁ ଶୁଣବି।ି
େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ େଯ, ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା

ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନି୍ତ ବରିାଜମାନ କରିେବ।
େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ମୂଖର୍ତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ େଫରି ନ

ଯାଆନୁ୍ତ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା କରିେବ।
ଆେମ୍ଭ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭ େଦଶେର ସମ୍ମାନର ସହ ବାସ କରିବୁ।
10 େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା େଦଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କେର।
ଧମର୍ ଓ ଶାନି୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ବନୁ୍ଧପରି ଅଭନିନ୍ଦନ କରନି୍ତ।
11 ପୃଥିବୀର େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହେବ
ଏବଂ ସ୍ୱଗର୍େର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିେବ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିେବ
ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧରଣୀ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ।
13 ଧମର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ ଯିବ
ଓ ତାଙ୍କ ପଦଚହି୍ନକୁ ଗମନର ପଥ ତଆିରି କରିବ।
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ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଗହୁାରି ଶୁଣ।
ଏବଂ େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର ଦଅି।
କାରଣ ମୁଁ ଜେଣ ଦନିହୀନ, ନଃିସହାୟ ମଣଷି।

2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତ, ଦୟାକରି େମା’ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର!
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କେର, େତଣୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
3 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଅ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େମା’ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଛ,ି
େତଣୁ େମାେତ ତୁମ୍ଭର େସବକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଅି।
5 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଓ କରୁଣାମୟ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାେର

ମହାନ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
ହୃଦୟ ସହକାେର େମାର କରୁଣାମୟ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ବପିଦକାଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକିବ।ି
ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବ।
8 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଦବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ପରି ଆଉ େକହ ିନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିଛ େକହ ିଏପରି କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
9 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଦଶଗଡୁ଼କୁି ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।
େସମାେନ ଆସେିବ ଓ ମଥାନତ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେବ

ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।
10 ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କର।
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପଥ, େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅି
ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭପରି େହବାକୁ ଶିଖିବ।ି

େମାେତ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ସମ୍ମାନ େଦବାେର ସାହାଯ୍ୟ କର,
ଯାହା େମା’ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଜିନଷି ଅେଟ।
12 େହ ପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଦୟ ସହତି ପ୍ରଶଂସା

କରିବ।ି
ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ନାମେର େଗୗରବ କରିବ।ି
13 େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦୟା ମହତ୍ ଅେଟ।
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଜୀବନକୁ େଶଷାବସ୍ଥା ମୃତୁ୍ୟ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ।
14 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଗବର୍ୀ େଲାକମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନି୍ତ।
ଦେଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନି୍ତ।
ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
15 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସ୍ନହଶୀଳ ଓ କରୁଣାମୟ ପରେମଶ୍ୱର।
ତୁେମ୍ଭ େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ, େପ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟ।
16 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି ଏବଂ ଦୟା କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, େମାେତ ଶକି୍ତ ଦଅି।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଟେିକ ସୂଚନା ଦଅି େଯ, େମାର ସବୁକିଛି

ପାଇଁ ଉତ୍ତମ େହାଇ ପାରିବ।
େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତାହା େଦଖି ନରିାଶ େହେବ।
ଏଥିରୁ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କଲ ଓ

େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କଲ।

େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଏକ ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଯିରୁଶାଲମ ପବର୍ତ ଉପେର ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର ପ୍ରତଷି୍ଠା
କେଲ।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅେପକ୍ଷା ସେିୟାନର
ଦ୍ୱ ାର ସମୂହକୁ ଅଧିକ େସ୍ନହ କରନି୍ତ।

3 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ, ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର େଲାକମାେନ ନାନାବଧି
େଗୗରବର କଥା କୁହନି୍ତ।

4 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲକିା ରଖିଛନି୍ତ।
“େସ ଜାଣନି୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େକଉଁଠାେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।”

େସହମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର େସବା କରନି୍ତ , େସମାେନ ମିଶର
ଓ ବାବଲିେର ବାସ କରନି୍ତ।

“େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ପେଲଷ୍ଟୀୟେର, େସାରେର ଓ
ଇଥିଓପିଆେର ବାସ କରନି୍ତ।”

ଆଉ ସେିୟାନ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାମକୁ ଜାଣନି୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େସଠାେର
ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।

7 େସହ ିପବର୍େର ନତ୍ତର୍କ ଓ ଗାୟକ କହେିବ।
“ସମେସ୍ତ ଭଲ ଜିନଷି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଆେସ।”

େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଗୀତ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମହଲତ୍
ଲୟିେନ୍ନ ାତସ୍ୱରେର ଇଷ୍ରାହୀୟ େହମନର ମସ୍କୀଲ୍।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରିତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।
ମୁଁ ଦନି ଓ ରାତି୍ର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ।ି
2 େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ପ୍ରତ ିଟେିକ ଧ୍ୟାନ ଦଅି।

େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାକରି, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
3 େମାର ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖେର ଭରପୁର।
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ।ି
4 ମୁଁ ଜେଣ ଶକି୍ତ ହରାଇଥିବା
ପ୍ରାୟ ମୃତ େଲାକପରି େହାଇଅଛ।ି
5 ମୃତେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାେତ େଖାଜ।
ମୁଁ କବରେର େଶାଇଥିବା ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତପରି

ଏବଂ େଲାକମାେନ ଏ ବଷିୟେର ସବୁ
ଭୁଲଗିେଲ ଓ ସହାୟ ନାହିଁ।
6 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପୃଥିବୀର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାରର
ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ରଖିଅଛ।
7 ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ମୁଁ େବାଝ ଅନୁଭବ କଲ।ି
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଢ଼ଉ େମାେତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ପକାଏ।
8 େମାର ବନୁ୍ଧମାେନ େମାେତ ଛାଡ଼ଗିେଲ,
ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ପରି େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଗେଲ।

ମୁଁ ଏକ ଗହୃେର ବନ୍ଦୀ ଅଛ,ି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ିନାହିଁ।
9 େକ୍ଳଶ ସକାଶୁ େମାର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛ।ି

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି
ତୁମ୍ଭଠାେର ମୁଁ ହାତ ପାତୁ ଅଛ।ି
10 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା କର?
ମୃତ େଲାକମାେନ କ’ଣ ଉଠି ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ?
11 ମୃତ କବରେର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ବଷିୟେର କଥା

େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
ମୃତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରି

ପାରିେବ ନାହିଁ।
12 ଅନ୍ଧାରେର ଥିବା ମୃତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା େଦଖି

ପାରିେବ ନାହିଁ।
ପୃଥିବୀେର ମୃତ େଲାକମାେନ ଭୁଲଯିାଇ ତୁମ୍ଭ ସୁଗଣୁ ପ୍ରଶଂସା କରି

ପାରିେବ ନାହିଁ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଗହୁାରି କରୁଅଛ।ି
େମାେତ ସାହାରା ଦଅି।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଭାତେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ।ି
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ?
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ କଥା ଶୁଣୁ ନାହଁ?
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15 ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦୁଃଖ େଭାଗ କରି ମୃତୁ୍ୟର େଶଷ ଆଡ଼କୁ
ଆସଅିଛ।ି

ମୁଁ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ପାଉଅଛ,ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କରିଅଛ।
16 ତୁମ୍ଭର େକାପ େମା’ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଅଛ,ି
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟକ ଭୟ େମାେତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ।ି
17 ଏକ ବନ୍ୟାପରି ତୁମ୍ଭର ଆକ୍ରମଣ େମାେତ ଦନିସାରା େଘରି

ରହଥିିଲା।
େସମାେନ ସବୁଆଡ଼ଡ଼ୁ େମାେତ ବନ୍ଦ କେଲ।
18 ତୁେମ୍ଭ େମାର ପି୍ରୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରଖିଅଛ।
େମା’ ପରିଚତି େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ରହଅିଛନି୍ତ।

ଇଷ୍ରାହୀୟ ଏଥନର ମସ୍କୀଲ୍।

ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚରିଦନି ତୁମ୍ଭର ଦୟା ବଷିୟେର ଗାନ କରିବ।ି
େମା’ ମୁଖେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ବଷିୟେର ବଂଶାନୁକ୍ରମ

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗାଉଥିବ।ି
2 ମୁଁ କହଲି,ି “ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଚରିଦନି ନମିର୍ାଣ େହାଇଅଛ।ି
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ସ୍ୱଗର୍େର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।”
3 ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ମୁଁ ଆପଣା ମେନାନୀତ ରାଜା ସେଙ୍ଗ ଏକ ଚୁକି୍ତ

କରିଲ।ି
ମୁଁ େମାର ଦାସ ଦାଉଦ ସହତି ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲ।ି
4 ‘େହ ଦାଉଦ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ସଦାକାଳ ଅମର କରିବି
ଓ ପରମ୍ପରା କ୍ର େମ ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନକୁ ଶକ୍ତ କରିବ।ି’”
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି
ପବତି୍ରଗଣର ସମାନ ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତତାେର ପ୍ରଶଂସା କେର।
6 ସ୍ୱଗର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ।
“େଦବଗଣ”କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
7 ପବତି୍ର ଦୂତଗଣର ସମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବହୁତ ଭୟ କରନି୍ତ।
ସଂିହାସନ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହଉଥିବା ସମେସ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ପରି େକହ ିନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଅଟ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍

ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିବୁ।
9 ତୁେମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରୀ ସମୁଦ୍ର ର ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଅଶାନ୍ତ ତରଙ୍ଗକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଅଛ।
10 ତୁେମ୍ଭ ରାହାବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛ।
େସ ଏକ ଶବପରି ଥିଲା।
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମହାଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଛତ୍ର କରିଅଛ।
11 ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।
ତୁେମ୍ଭ ଜଗତକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ ଓ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ଏହା ଉପେର ଅଛ।ି
12 ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ତୁେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।
ତାେବାର ଓ ହେମର୍ାଣ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଆହ୍ଲାଦତି କରନି୍ତ।
13 ତୁେମ୍ଭ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ମହାନ।
ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚେର ସ୍ଥାପିତ।
14 ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନର ଭତିି୍ତମୂଳ।
େପ୍ରମ ଓ ଭକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନର େସବକ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ! େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ , ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ

ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦୟାର ଆେଲାକେର ବଞ୍ଚନି୍ତ।
16 ତୁମ୍ଭର ନାମ େସମାନଙୁ୍କ ଦନିସାରା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କେର।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧାମିର୍କତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ।
17 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୂତ ଶକି୍ତ।
ତୁମ୍ଭ ଦୟାର ସହ ଆେମ୍ଭମାେନ ବଜିୟୀ ଅଟୁ।
18 ଆମ୍ଭର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା,

ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ପବତି୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମେନାନୀତ।

19 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନୁସରଣକାରୀଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହଲି,
“ଆେମ୍ଭ ଏକ ଯୁବକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ମେନାନୀତ କରି ତାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କଲୁ।
ଆେମ୍ଭ େସହ ିେସୖନକିକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ ିେତାଳିଲୁ।
20 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦକୁ ପାଇଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର େତୖଳେର ତାକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛୁ।
21 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଡ଼ାହାଣ ହସ୍ତେର ତାଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ େଦବା
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଶକି୍ତେର ତାକୁ ବଳବାନ୍ କରିବା।
22 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
23 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବପିକ୍ଷଗଣଙୁ୍କ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ଓ ତାହାର ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା।
24 ଆେମ୍ଭ ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ ସବର୍ଦା େପ୍ରମ କରିବା
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ବଜିୟୀ କରିବା।
25 ଆେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ତାହାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
ଓ ନଦୀସମୂହ ଉପେର ତାହାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଇବା।
26 େସ ଆମ୍ଭକୁ କହବି, ‘ତୁେମ୍ଭ େମାର ପିତା,
ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଓ େମାର

ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।’
27 ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ କରିବା।
େସ ପୃଥିବୀର ଶକି୍ତଶାଳୀ ରାଜା େହବ।
28 ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା ଓ ତା’ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ରହବିା।
ଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ସବର୍ଦା ତା’ଠାେର ରଖିବା, ତାହା େକେବ େଶଷ େହବ

ନାହିଁ।
29 ଆେମ୍ଭ ତାର ବଂଶକୁ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବରିାଜମାନ କରିବା
ଓ ତା’ର ସଂିହାସନ ଆକାଶ ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି।
30 ଯଦ ିବଂଶଧରଗଣ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ ନ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା।
31 ଯଦ ିେସମାେନ େମା’ ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରନି୍ତ
ଏବଂ େମା’ ଆଜ୍ଞା ନ ପାଳନି୍ତ ,
32 େତେବ ଆେମ୍ଭ େଲୗହ ନମିିର୍ତ ବାଡ଼େିର େସମାନଙ୍କ ଅପରାଧ
ଓ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ କେଠାର ଦଣ୍ଡ େଦବା।
33 ମାତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ େପ୍ରମଠାରୁ ବଞ୍ଚତି କରିବା ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚରିଦନି ବଶି୍ୱସ୍ତ ରହବିା।
34 ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ଚୁକି୍ତ କୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ
କିଅବା ଚୁକି୍ତର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ନାହିଁ।
35 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରବତି୍ରତା ଦ୍ୱ ାରା ସାକ୍ଷୀରଖି ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ନକିଟେର

ଏକ ବେିଶଷ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲୁ।
େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ପ୍ରତ ିଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବା ନାହିଁ।
36 ଦାଉଦର ବଂଶ ସଦାକାଳ ରହବି।
ଦାଉଦର ସଂିହାସନ ସୂଯର୍୍ୟ ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି।
37 ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପରି ଚରିଦନି ଗ୍ଭଲୁ ରହବି।
ଏହା ଆକାଶପରି ଚରିଦନି ପାଇଁ ରହବି।”
38 କିନୁ୍ତ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ

େହାଇଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଛାଡ଼ଲି ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ।
39 ତୁେମ୍ଭ ଦାସ ସହତି କରିଥିବା ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ କୁ ଭଙ୍ଗ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅଳିଆ ଗଦାେର ପକାଇ ଅଛ।
40 ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙି୍ଗଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛ।
41 ପଥ େଦଇ ଯିବା େଲାକ ସମେସ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଲୁଟ କରନି୍ତ।
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ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରନି୍ତ।
42 ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ପରାଜିତ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରାଇଅଛ।
43 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାେର

ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ନଜି ରାଜାଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନାହଁ।
44 ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଜିତବିାକୁ େଦଇ ନାହଁ।
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ସଂିହାସନକୁ ଭୂମିେର ଫିଙି୍ଗଅଛ।
45 ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଜୀବନକୁ କ୍ଷୀଣ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ାେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କଲ।
46 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହପିରି େକେତ ଦନି ଗ୍ଭଲବି?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁେଚଇ ରହବି?
ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ କ’ଣ ଚରିକାଳ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଜଳିବ?
47 ଏହା ସ୍ମରଣ କର େଯ, େମାର ଜୀବନ େକେତ କ୍ଷୀଣ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ ଅଳ୍ପ ଦନି ପାଇଁ, ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ

ମରିବୁ।
48 ଏପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏ କି େକେବବ ିନ ମରି ବଞ୍ଚି

ରହବି।
ଏପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏ କି ସମାଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ।
49 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା କୁଆେଡ଼ ଗଲା?
ତୁେମ୍ଭ ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ଥତା େଦଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା

କରିଥିଲ।
50 େହ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ମରଣ କର କିପରି ସମସ୍ତ ଜାତଗିଣ, ତୁମ୍ଭର ଦାସ

େମାେତ ଅପମାନତି େଦଉଛନି୍ତ।
51 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଅପମାନତି କରିଅଛନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭର ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜା େଯଉଁଆେଡ଼ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ପଦଚହି୍ନକୁ ନନି୍ଦା

କରିଅଛନି୍ତ।
52 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ।
ଆେମନ୍! ଆେମନ୍!

ଚତୁଥର୍ ପୁସ୍ତକ
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େମାଶାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା।

େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ
େହାଇଅଛ।

2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପବର୍ତମାଳାର ସୃଷି୍ଟ ପୂବର୍ରୁ
ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ପରେମଶ୍ୱର େହାଇ ରହବି।
3 ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣଛି
ଏବଂ ପରିେଶଷେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଧୂଳିେର ପରିଣତ କରିଛ।
4 ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର, ସହସ୍ର ବଷର୍ ଗତକାଲରି ତୁଲ୍ୟ
ଓ ରାତି୍ରର ଅଳ୍ପ ସମୟପରି।
5 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉେଚ୍ଛଦ କରିଛ, ଯାହା ମୃତୁ୍ୟେର

େଶାଇ ଥିବା ପରି।
ପ୍ରଭାତେର େସମାେନ ଗଜୁୁରିବା ତୃଣପରି।

6 ପ୍ରାତଃକାଳେର ତୃଣ ସେତଜ େହାଇ ବେଢ଼।
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ତାହା ଶୁଖି ମରିଯାଏ।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୟ େହଉ।
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କେର।
8 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ବଷିୟେର ଜାଣ।

ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ପାପ େଦଖିଅଛ।
9 ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ େଶଷ ଦନି କରିେଦଇ ଥାଏ।
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ବଷର୍ ଅତଶିୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରୁଥାଉ।
10 ଆେମ୍ଭ ହୁଏତ ସତୁରି ବଷର୍ ବଞ୍ଚପିାରୁ,
ଅଥବା ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଶକି୍ତଶାଳୀ େତେବ ଅଶୀ ବଷର୍ ବଞ୍ଚପିାରୁ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଭରପୁର
େହାଇଥାଏ।

ଏହା ପେର ହଠାତ୍ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ଆେମ୍ଭ ଉଡ଼ଯିାଉ।
11 େକୗଣସ ିେଲାକ ବାସ୍ତବେର ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଦୂରତା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ତୁେମ୍ଭ ଆଶା କରୁଥିବା ସମ୍ମାନଠାରୁ ଅଧିକ।
12 ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଅି, ଆମ୍ଭ ଜୀବନ େକେତ କ୍ଷୀଣ
ଯାହା ଫଳେର ଆେମ୍ଭ ବୁଦି୍ଧମାନ୍ େହାଇ ପାରିବୁ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରି ଆସ, ଆଉ େକେତ ଦନି ତୁେମ୍ଭ

ଅେପକ୍ଷା କରିବ?
ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଦୟା କର।
14 ପ୍ରଭାତେର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଦୟାେର ତୃପ୍ତ କର।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଖୁସୀ ଓ ଆନନି୍ଦତ େହବାକୁ ଦଅି।
15 ତୁେମ୍ଭ ଜୀବନେର ଆମ୍ଭକୁ ବହୁ ବଷର୍ଧରି କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଲ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭକୁ ଆନନି୍ଦତ କର, େଯପରି ଯଥାଥର୍।
16 ତୁେମ୍ଭ କରିପାରୁଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସବୁ ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙୁ୍କ

େଦଖିବାକୁ ଦଅି
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ମହମିା େଦଖାଅ।
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟାକର।
ଆମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ସମଥର୍ନ କେର,
େତଣୁ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟକୁ ସମଥର୍ନ କର ଓ ଏହାକୁ ସଫଳ

କରାଅ।
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ,

େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାୟା ତେଳ ନରିାପତ୍ତା
ପାଇଁ ବସତ ିକରିବ।

2 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆଶ୍ରୟ ଓ ଦୁଗର୍,
େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବଶି୍ୱାସ ରେଖ।”
3 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଗଭୀର ଜଳରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ
ଓ ସବର୍ନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
4 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ଯାଇପାରିବ।
ପକ୍ଷୀ ତା’ର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପେର େଡ଼ଣା େମଲାଇ ରଖିଲା ଭଳି େସ

ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷାକାରୀ ଢ଼ାଲ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଦୁଗର୍ ସ୍ୱରୂପ େହେବ।
5 ତୁେମ୍ଭ ରାତି୍ରେର ଭୟଭୀତ େହବାର ଦରକାର ନାହିଁ।
କିଅବା ଦନିେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବାଣ ପ୍ରତ ିଭୟଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
6 ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ,
କିଅବା ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ସଂହାରକାରୀ େରାଗ ବଷିୟେର ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
7 ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ହଜାର ହଜାର ଶତ୍ରୁ ମାନ ମାରିବା ସହଜ।
ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଦଶ ହଜାର ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
8 ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବ େଯ, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଦଣ୍ଡତି େହାଇଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ ନଜି ଆଖିେର େଦଖି ପାରିବ।
9 ପ୍ରକୃତେର ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ନରିାପତ୍ତାର ସ୍ଥାନ!
ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ କରିବ।
10 ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିବପିଦ ଘଟବି ନାହିଁ।
େକୗଣସ ିଦୁବିର୍ପାକ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେବ।
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାକୁ ଗେଲ ମଧ୍ୟ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁରକ୍ଷା େଦେବ।
12 ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦୂତମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ,
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େଯପରିକି ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଥରେର ବାେଡ଼ଇ ନ ହୁଏ।
13 ତୁେମ୍ଭ ସଂିହ ଏବଂ ସପର୍ ଉପେର ମାଡ଼ ିଗ୍ଭଲ ିଯିବ।
ତୁେମ୍ଭ ଯୁବା ସଂିହ ଓ କାଳସପର୍କୁ ପାଦତେଳ ଦଳି େଦବ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର

ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା
ଓ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତେର ଜାଣନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଉଚ୍ଚେର

ରଖିବା।
15 ଆମ୍ଭର ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକିେବ,

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଡ଼ାକ ଶୁଣବିା।
େସମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହବିା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ େଦବା।
16 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦୀଘର୍ାୟୁ କରିବା
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା।”

ବଶି୍ରାମବାର ନମିିତ୍ତକ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉତ୍ତମ।
େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ

କରିବା ଉତ୍ତମ।
2 ପ୍ରଭାତ ସମୟେର ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଗୀତ େବାଲବିା ଉତ୍ତମ
ଏବଂ ରାତି୍ରେର ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଉତ୍ତମ।
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଦଶତାର ଯନ୍ତ୍ର  ଓ େନବଲେର ବୀଣାର ଗମ୍ଭୀର

ଧ୍ୱନେିର
ସୂ-ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଭଲ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନଜି କମର୍ େମାେତ ଆନନି୍ଦତ କରିଅଛ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ର ଯଶଗାନ କରୁଅଛ।ି
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର କମର୍ସବୁ ମହତ୍।
ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭରଧାରା ବୁଝବିା ଆମ୍ଭ ପେକ୍ଷ କଷ୍ଟକର।
6 ପଶୁବତ୍ େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ,
କିଅବା ନେିବର୍ାଧମାେନ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ।
7 େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ତୃଣପରି ଅଙୁ୍କରିତ ହୁଅନି୍ତ
ଓ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀମାେନ ଫୁଲ-ଫଳ ଗଛ ସଦୃଶ ବଢ଼ ିସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ

େହାଇପାରନି୍ତ।
େସେତେବେଳ େସମାେନ କରୁଥିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ କାଯର୍୍ୟ ଚରିଦନି ପାଇଁ

ନଷ୍ଟ େହବ।
8 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ସେବର୍ାଚ୍ଚଧିକାରୀ ଅଟ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
େସହ ିସମସ୍ତ କୁକମର୍ କରୁଥିବା େଲାକ ପରାସ୍ତ େହେବ ଏବଂ ଛନି୍ନ  ବଚି୍ଛନି୍ନ

େହାଇଯିେବ।
10 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବ।
ଶକି୍ତଶାଳୀ ବଳଦର ଶିଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ଦୃଢ଼ େହବ।ି

ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନୂତନ େତୖଳେର ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛ।
11 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ମୁଁ େଦଖୁଅଛ।ି
େସମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ଯାହା କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ

ଶୁଣଅିଛ।ି
12 ଉତ୍ତମ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େରାପିତ
ଲବିାେନାନ୍ର ଏରସ ଗଛ ତୁଲ୍ୟ।
13 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଅଗଣାେର ଅବସି୍ଥତ
ଅଙୁ୍କରିତ ଡ଼ାଳଗଛ ସ୍ୱରୂପ।
14 ଏପରିକି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବୃଦ୍ଧ େହେବ, େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟ

େସମାେନ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରି ପାରିେବ।
େସମାେନ ସୁସ୍ଥ ରହେିବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବହୁତ ପତ୍ର ରହବି।
15 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଯଥାଥର୍ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ େହବ।

େସ େମାର େଶୖଳ, ତାହାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିଅଧମର୍ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଅଟନି୍ତ।

େସ ମହମିା ଓ ଶକି୍ତ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନି୍ତ।
େସ ନଜି କଟେିର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ ଧରିଛନି୍ତ ,

ଏହା େଯପରି ଟଳମଳ େହାଇ ନ ଯାଏ।
2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳରୁ ରହଥିିଲା,
ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ଜୀବତି ଏବଂ ସବର୍ଦା ଶାସନ କରିବ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ, ସମୁଦ୍ର ସବୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ ିଭଳି ଧ୍ୱନ ିବାହାର କେଲ।
ସମୁଦ୍ର ସବୁ େସମାନଙ୍କର େଢ଼ଉ ଭାଙି୍ଗ ଗଜର୍ନ କେଲ।
4 ଜଳରାଶିର ଧ୍ୱନ ିଓ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ଅେପକ୍ଷା
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବର୍ଦା ରହବି।
ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଚରିସ୍ଥାୟୀ ରହବି।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତଫିଳ ଦାତା ପରେମଶ୍ୱର, ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭର ମହାନତା େଦଖାଅ।
2 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ସାରା ପୃଥିବୀର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା।

ଜାଗି ଉଠ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର କମର୍ାନୁସାେର ଫଳ
ଦଅି, ଯାହା େସମାେନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟମାେନ େକେତ କାଳଯାଏ ଶାସନ କରିେବ?
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ େକେତ କାଳ?
4 େସହ ିଦାଗିମାେନ ଆଉ େକେତ କାଳ ଅହଙ୍କାର କଥା କହେିବ?
େସହ ିଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀମାେନ େକେତ କାଳ ଦପର୍ କରିେବ?
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନରିାଶ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଅିନି୍ତ।
6 େସହ ିେଲାକମାେନ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଓ ନଜି େଦଶେର ଥିବା

ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ।
7 େସମାେନ ଏହପିରି କହନି୍ତ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍କୁ

େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
କିଅବା ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ବେିବଚନା କରିେବ ନାହିଁ।
8 େହ ପଶୁବତ୍ େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭ େକେବ ବୁଦି୍ଧ ପାଇବ?

େହ ନେିବର୍ାଧ ଅଧମର୍କାରୀ େଲାକ,
େଚଷ୍ଟା କର ଏବଂ ବୁଝ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ସୃଷି୍ଟ କେଲ,
େସ କ’ଣ ଶୁଣପିାରୁ ନାହାନି୍ତ !

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
େସ କ’ଣ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ! ଯାହାସବୁ ଘଟଯିାଉଛ।ି
10 ଜେଣ ଯିଏକି ଜାତଗିଣକୁ ସଂେଶାଧନ କରନି୍ତ , ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ?
େସ ମାନବମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ାଧାରା ଅସାର ମାତ୍ର।
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଶାସନ କର, େସମାେନ

ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନୟିମେର େସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିାର ଠିକ୍ ମାଗର୍ ଶିକ୍ଷା ଦଅି।
13 ବପିଦ େବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସି୍ଥର କର,
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ

କର।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିେବ ନାହିଁ।
େସ ନଜିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତ୍ୱ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
15 ନ୍ୟାୟ େଫରିବ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣବି
ଏବଂ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ସତ୍ୟପି୍ରୟ ଅଟନି୍ତ , ନ୍ୟାୟର ଅନୁଗାମୀ

େହେବ।
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16 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିା ପାଇଁ କିଏ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ?

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର କିଏ େମା’ ସହତି ଠିଆ େହବ?
17 ଯଦ ିେମାେତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥା’େନ୍ତ,
େତେବ ମୃତୁ୍ୟ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ଅତକି୍ରମ କରି ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା।
18 ମୁଁ ଭାବଲି,ି ମୁଁ ତଳକୁ ଖସବିା ଅବସ୍ଥାେର ଥିଲି
କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ, େମାେତ ସକ୍ଷମ େହଲା।
19 ମୁଁ ଅତ ିବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚନିି୍ତତ ଥିଲା େବେଳ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସୀ େଦେଲ।
20 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନଷୁି୍ଠର ବଗି୍ଭରକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର

ନାହିଁ।
େସହ ିଅଧମର୍ୀ ବଗି୍ଭରକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁବିର୍ସହ କରିବା

ପାଇଁ ନୟିମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।
21 େଯଉଁ ବଗି୍ଭରକଗଣ ଭଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ,
େସମାେନ କହନି୍ତ ନରିୀହ େଲାକମାେନ େଦାଷୀ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ

ମରଣର ଆେରାପ କର।
22 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର େମାର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍
ଓ େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଆଶ୍ରୟେଶୖଳ େହାଇଅଛନି୍ତ।
23 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଅଧମର୍ୀ ବଗି୍ଭରକମାନଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର କୃତ କମର୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।

ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦର ସହତି ପ୍ରଶଂସା ଗାନ
କରିବା।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ “ପରିତ୍ରାଣର େଶୖଳ” ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି
କରିବା,

ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
2 ଆସ, ଆେମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସବିା
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦର ସହତି ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା।
3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ , ମହାନ ପରେମଶ୍ୱର।
େସ ସକଳ “େଦବତାଗଣଙ୍କ” ଉପେର ଶାସନ କରନି୍ତ।
4 ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ସ୍ଥାନସବୁ ଓ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତଗଣ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର।
5 ସକଳ ସମୁଦ୍ର  ତାଙ୍କର, େସ େସଗଡୁ଼କି ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନଜି ହସ୍ତେର ସୃଷି୍ଟ

କରିଛନି୍ତ।
6 ଆସ, ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଗେର ନଇଁ ପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରିବା ଓ

ଉପାସନା କରିବା!
ଆସ, େସହ ିଆମ୍ଭର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ି

ପ୍ରଶଂସା କରିବା।
7 େସ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ।
ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର େମଷ ତୁଲ୍ୟ, ସଏି ତାଙ୍କ ନଜିର ତୃଣଭୂମିକୁ ଯତ୍ନ

ନଅିନି୍ତ।
8 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ମିରୀବାଃ ଓ ମଃସା ମରୁଭୂମିେର େହଲା ପରି
ଜିଦ୍େଖାର ହୁଅ ନାହିଁ।
9 ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କେଲ।
େସମାେନ ଜାଣ ିପାରିଥିେଲ େଯ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରିପାରୁ।
10 ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିବଂଶପ୍ରତ ିବରିକ୍ତ େହାଇଥିଲୁ,
ଆେମ୍ଭ କହଲୁି େଯ, ‘େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସୀ ନୁହନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ନୟିମକୁ ମାନବିା ପାଇଁ ମନା କରି େଦେଲ।’
11 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ େହଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲୁ,
‘େସମାେନ ଆଉ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଭୂମିକୁ ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।’”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଗାଅ।

େହ ପୃଥିବୀବାସୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗୀତ ଗାନ କର।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ

କର।
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ବଷିୟେର, ପ୍ରତଦିନି ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଅ।
3 ଜାତମିାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଅଟନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ବଷିୟେର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
େସ ସମସ୍ତ “େଦବଗଣ”ଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଭୟର େଯାଗ୍ୟ।
5 ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର “େଦବଗଣ” େକବଳ ପ୍ରତମିା,
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆକାଶର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
6 ମହମିା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଦୀପି୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ।ି
ଶକି୍ତ ଓ େଶାଭା ତାହାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବଦି୍ୟମାନ।
7 େହ ନାନାେଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ
ଓ ପରାକ୍ରମର ଗଣୁ ଗାନ କର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯେଥାଚତି େଗୗରବ ଗାନ କର, ଯାହା େସ

ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରକୁ େନୖେବଦ୍ୟ େନଇ ଆସ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ତାଙ୍କର ଉପାସନା କର।

ପୃଥିବୀବାସୀ ତାଙ୍କ ଆଗେର ଥରନି୍ତ।
10 ଏହା ଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟେର କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ରାଜା!

ପୃଥିବୀ ସୁସି୍ଥର ରହବି।
ପରେମଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିେବ।
11 ଆକାଶ ଆନନି୍ଦତ େହଉ, ପୃଥିବୀ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁ।
ସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେର ଗଜର୍ନ କରୁ।
12 ବନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସକଳ
ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରନୁ୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ,
କାରଣ େସ ଆସୁଛନି୍ତ।

େସ ପୃଥିବୀେର ବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।
େସ ଧମର୍ ଓ ସତ୍ୟତାେର ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରନି୍ତ।
ସକଳ ପୃଥିବୀ ଆନନ୍ଦ କରୁ।
ଦୂର ସଦୃଶ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନୁ୍ତ।

2 େମଘମାଳ ଓ ଅନ୍ଧାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥାଏ।
ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନର ମୂଳଭତିି୍ତ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନ ଝରି
ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ବନିାଶ କେର।
4 ତାହାଙ୍କ ବଜୁିଳି ଜଗତକୁ ଦୀପି୍ତମାନ କଲା,
ଏହା େଦଖି େଲାେକ ଭୟ କେଲ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ମହମ ପରି ତରଳି ଗେଲ,
ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତରଳି ଗେଲ।
6 ଆକାଶ ତାଙ୍କର ଧାମିର୍କ ସତ୍ୟତା ପ୍ରଗ୍ଭର କେର
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାତଗିଣ ତାଙ୍କ ମହମିା େଦଖନି୍ତ।
7 େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ପୂଜା କରନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର “େଦବଗଣଙ୍କ” ବଷିୟେର ବଡ଼ାଇ କରନି୍ତ।

େସହ ିେଲାକମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ “େଦବତାଗଣ” ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ମଥାନତ

କରିେବ।
8 ସେିୟାନ ଶୁଣଛି ିଓ ଆନନି୍ଦତ େହାଇଛ।ି
ଯିହୁଦା ନଗରୀ, ଖୁସୀ େହାଇ ଆସୁଛନି୍ତ ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଜି୍ଞ ନଷି୍ପତି୍ତ କରନି୍ତ।
9 େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶାସକ।
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ “େଦବତାମାନଙ୍କ”ଠାରୁ ଉତ୍ତମ।
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10 ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭଲପା’ନି୍ତ , ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ!
େସ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ନଜିର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷାକରନି୍ତ।
11 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପି୍ତ
ଓ ସତ୍ୟପି୍ରୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛ।ି
12 େହ ଧାମିର୍କଗଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଆନନ୍ଦ କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମେର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର।
କାରଣ େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ !

ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ
ତାଙୁ୍କ ଆଉଥେର େଗୗରବ ଆଣଛି।ି
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଗଣଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତକୁ

ଜଣାଇଛନି୍ତ।
ଜାତ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା େଦଖାଇଛନି୍ତ।
3 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା, ତାଙ୍କର

ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ ମେନ ରଖିଛନି୍ତ।
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର

ଶକି୍ତ େଦଖିଛନି୍ତ।
4 େହ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନ ିକର।
ସ୍ତୁତ ିଗାନ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର।
5 ବୀଣା ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର,
ବୀଣାର ମଧୁର ସଂଗୀତେର ତାଙ୍କର ଗଣୁ ଗାନ କର।
6 ବଂଶୀ ବଜାଅ ଓ ତୂରୀ ଫୁଙ୍କ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକର।
7 ସମୁଦ୍ର , ଜଗତ ଓ ତହିଁର ଜୀବ ସକଳ
ସମେସ୍ତ ଗାନ କର।
8 ନଦନଦୀଗଣ କରତାଳି ଦଅି!
ପବର୍ତଗଣ ଏକ ସେଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକର।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗାନ କର।
କାରଣ େସ ଜଗତର ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନି୍ତ।

େସ ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧମର୍ ରୂେପ
ବଗି୍ଭର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଗାନ କର।
େସ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।

େସ ତାଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହତି
ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନେର ମହାନ
ଓ ସମସ୍ତ ଜାତମିାନଙ୍କର େନତା ଅଟନି୍ତ।
3 ସମସ୍ତ ଜାତ ିତୁମ୍ଭର ନାମର ପ୍ରଶଂସା
ଓ ଭୟ କରନୁ୍ତ,
ଏହା ପବତି୍ର ଅେଟ।
4 ଶକି୍ତଶାଳୀ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରକୁ ଭଲପା’ନି୍ତ।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ସାଧନ କରିଅଛ।
5 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ପାଦପୀଠେର ଉପାସନା କର, େସ ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।
6 େମାଶା ଏବଂ ହାେରାଣ ତାଙ୍କର ଯାଜକଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟତମ

ଥିେଲ।
ଶାମୁେୟଲ ଥିେଲ ଜେଣ ଯିଏକି, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ େନଇ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ

ଏବଂ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ େମଘସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ କହେିଲ,
େସମାେନ ତାଙ୍କର ଆେଦଶ ମାନେିଲ
ଏବଂ େସ ନୟିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦେଲ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ

ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର େଦଲ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଲ େଯ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ କ୍ଷମାକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ତାଙ୍କର ଉପାସନା କର।
ପ୍ରକୃତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।

ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ଗୀତ।

େହ ସକଳ େଦଶ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦର ଜୟ
ଗାନ କର।

2 ଆନନ୍ଦେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କର।
ଆନନ୍ଦର ଜୟ ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସ!
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
େସ ଆମ୍ଭକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର େଲାକ, ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର େମଷ।
4 ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରକୁ ଆସ।
ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରକୁ ଆସ।
ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗଣୁଗାନ କର।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଅଟନି୍ତ।
ତାଙ୍କର େପ୍ରମ ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ।
ଆେମ୍ଭ ସବୁଦନି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପେର ଭରସା କରି ପାରିବା।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

ମୁଁ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବଷିୟେର ଗାନ କରିବ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
2 ମୁଁ ଯତ୍ନଶୀଳ େହାଇ ସଦି୍ଧ ପଥେର ଜୀବନଯାପନ

କରିବ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସବି।
ମୁଁ େମା’ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ଧାମିର୍କତା ଜୀବନଯାପନ କରିବ।ି
3 ମୁଁ େମାର ସମ୍ମୁଖେର େକୗଣସ ିମୂଲ୍ୟହୀନ ମୂତ୍ତିର୍
ସ୍ଥାପନ କରିବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କମର୍କୁ ଘୃଣା କେର।
4 ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟତାଠାରୁ ଦୂରେର ରହବି,ି
ମୁଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ ଦୂେରଇ ରହବି।ି
5 େଯଉଁ େଲାକ େଗାପନେର ଆପଣା ପେଡ଼ାଶୀର ଅପବାଦ କେର
ମୁଁ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବ।ି

ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗବର୍ୀ େହବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ।
େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ େବାଲ ିତାଙୁ୍କ ଚନି୍ତ ା କରିବା ପାଇଁ

େଦବ ିନାହିଁ।
6 ସମଗ୍ର େଦଶେର େସହ ିବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ରଖି

ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ,
ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ େମା’ ପାଇଁ େମାର ରାଜପ୍ରାସାଦ କାମ କରି

ପାରିେବ।
େକବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପଥେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ହିଁ େମାର

େସବକ େହାଇ ପାରିେବ।
7 େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ , େସମାେନ େମାର ଏହ ିରାଜପ୍ରାସାଦେର

ବାସ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟତର େହବା ପାଇଁ େଦବ ିନାହିଁ।
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8 ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହରରୁ ତଡ଼େିଦବ,ି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ମୁଁ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି

ଅବସନ୍ନକାେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣା ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା େବେଳ
ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପ୍ରାଥର୍ନା।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ!
େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ସଙ୍କଟ କାଳେର େମାର ନକିଟରୁ

ବମିୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ।
େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉତ୍ତର

ଦଅି।
3 େମାର ଜୀବନ ଧୂଆଁ ପରି କ୍ଷୟ ପାଉଅଛ।ି
େମାର ଅସି୍ଥ ନଆିଁ ଖୁଣ୍ଟାପରି ଜେଳ।
4 େମାର ଶକି୍ତସବୁ େଶଷ େହାଇଯାଇଛ।ି
ମୁଁ େଯପରି ଶୁଖିଲା ତୃଣପରି।
ଏପରିକି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ହେରଇଅଛ।ି
5 େମାର ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ବତ୍ତର୍ମାନ
ମୁଁ ଖାଲ ିଚମର୍ ଏବଂ ଅସି୍ଥ େହାଇଛ।ି
6 ମୁଁ ମରୁଭୂମିର ଏକାକୀ େପଗ୍ଭ ପରି,
ମୁଁ ଏକ େପଗ୍ଭ ପରି ନଃିସଙ୍ଗ ଯିଏକି ଏକ ପୁରୁଣା ଧ୍ୱଂସତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ

େକାଠାେର ବାସ କରୁଛ।ି
7 ଛାତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକାକୀ ଘରଚଟଆି ପରି
ମୁଁ େଶାଇପାେର ନାହିଁ।
8 େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମାେତ ସବର୍ଦା ଅପମାନତି କରନି୍ତ।
େମାେତ େସମାେନ ପରିହାସ କରନି୍ତ।
9 େମାର ଦୁଃଖ ହିଁ ଏକମାତ୍ର େଭାଜନ।
େମାର େପୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଜଳ ସେଙ୍ଗ ମିଶିଅଛ।ି
10 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିକୃଦ୍ଧ େହଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉପରକୁ େଟକି ପୁଣ ିଦୂରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦଲ।
11 େମାର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ େଶଷ େହାଇଅଛ।ି
ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ମଲା ଘାସ ପରି, େଶଷ ଦନିର ଛାଇ

ତୁଲ୍ୟ।
12 କିନୁ୍ତ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ସବୁଦନି ଶାସନ କର।
ତୁମ୍ଭର ନାମ ଚରିଦନି ପାଇଁ ଗ୍ଭଲୁ ରହଥିିବ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଉଠ ଓ ସେିୟାନକୁ ଦୟା କର।
େସହ ିଯଥାଥର୍ ସମୟ ଆସଅିଛ।ି
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସେିୟାନକୁ ଦୟା କରିବ।
14 ତୁମ୍ଭର ଦାସଗଣ ସେିୟାନର େଶୖଳକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଏପରିକି ସହରର ଧୂଳିକି ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
15 ଜାତଗିଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଉପାସନା କରିେବ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭର ମହମିାକୁ ଭୟ

କରିେବ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ତଆିରି କରିେବ।
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ମହମିା ପୁନ୍ନ ରାୟ େଦଖିେବ।
17 େଯଉଁମାେନ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାେର ଅଛନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର

ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିବ।
େସ େସମାନଙ୍କର ବନିତକୁି ଉେପକ୍ଷା କରିେବ ନାହିଁ।
18 ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଏହକିଥା େଲଖି ରଖ ଏବଂ େଯପରିକି

େଲାକମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ  େହାଇ ନାହାନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।
19 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭହିଁେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ଭହିଁେବ।

20 େସ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିେବ।
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେବ।
21 ଏହା ପେର ସେିୟାନର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟେର

କହେିବ।
େସମାେନ ତାଙ୍କ ନାମ ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।
22 ସମସ୍ତ ଜାତ ିଏକତି୍ରତ େହେବ
ଓ ସକଳ ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା ପାଇଁ ଆସେିବ।
23 େମାର ଜୀବନର ମଝେିର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ବଳକୁ ହ୍ରାସ କରି,
େସ େମାର ଆୟୁ ଊଣା କରିଛନି୍ତ।
24 େତଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି “େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଯୁବାବସ୍ଥାେର େମାର ପ୍ରାଣ

ନଅି ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଚରିଦନି ଅମର।
25 ବହୁଦନି ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷି୍ଟ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶକୁ ନଜି ହସ୍ତେର ନମିର୍ାଣ କଲ।
26 ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଦେିନ େଶଷ େହବ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନତି୍ୟ ବରିାଜିତ।

ତାହା ସବୁ ବସ୍ତ୍ରପରି
େସସବୁ ବଦଳାଇ େଦବ।
27 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, େକେବ ପରିବତ୍ତର୍ନ େହବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ରହବି।
28 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଅଟୁ
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ଏଠାେର ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ।
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାେନ ତୁମ୍ଭର ସୁରକ୍ଷାେର ସୁରକି୍ଷତ

ରହେିବ।”

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େହ େମାର ସବୁ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମର

ପ୍ରଶଂସା କର।
2 େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନସବୁ ପାେଶାର ନାହିଁ।
3 େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପାପଗଡୁ଼କି କ୍ଷମା କରନି୍ତ।
େସ ତୁମ୍ଭର େରାଗସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ।
4 ପରେମଶ୍ୱର ବନିାଶରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ।
େସ େମାେତ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଏବଂ ଦୟା େଦଖାନି୍ତ।
5 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପ୍ରଚୁର ସୁଦ୍ର ବ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ।
େସ େମାେତ ପୁନ୍ନ ରାୟ ଉେତ୍କ୍ରାଷ ପକ୍ଷୀ ପରି
ଯୁବକ କରନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟବାନ୍।
େସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିେବ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛ।ି
7 ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ ଆପଣା ପଥ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆପଣା କି୍ରୟାସବୁ ଜଣାଇଥିେଲ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େସ୍ନହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ,
େସ େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ ଏବଂ େପ୍ରମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ସମାେଲାଚନା କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା େସ ଚରିଦନି ପାଇଁ େକ୍ର ାଧିତ ରହେିବ ନାହିଁ।
10 ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
କିନୁ୍ତ େସ ଆମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇ ନାହାନି୍ତ , ଯାହା ଆେମ୍ଭ ପାଇବା କଥା।
11 ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ େଯପରି ଉଚ୍ଚ
େସହପିରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର େପ୍ରମ ମହାନ।
12 ପୂବର୍ରୁ ପଶି୍ଚମ େଯେତ ଦୂର, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ େସତକିି ଦୂେରଇ େନଇଛନି୍ତ।
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13 େଯପରି ଜେଣ ପିତା ତା’ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ କେର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସପରି ଦୟା କରନି୍ତ।
14 ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ , କିପରି ଆେମ୍ଭ ତଆିରି େହଲୁ।
ପରେମଶ୍ୱର ମେନପକାନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ଧୂଳିରୁ ସୃଷି୍ଟ।
15 ମଣଷି ଜୀବନ ଘାସପରି।
େସମାେନ ଜଙ୍ଗଲ ିଫୁଲ ପରି, ଯାହାକି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ନି୍ତ ଏବଂ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ

ଦଅିନି୍ତ।
16 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଗରମ ପବନ ବେହ, ଏହା ମରିଯାଏ।
ହଠାତ୍ ତୁେମ୍ଭ କହପିାରିବ ନାହିଁ େକଉଁଠାେର ଫୁଲ ଫୁଟଥିିଲା େବାଲ।ି
17 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକାରୀମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ,
ତାଙ୍କର େସହ ିେସ୍ନହ ଅନାଦକିାଳରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଲାଗି ରହଥିାଏ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ

କରନି୍ତ।
18 େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ନୟିମ ମାନନି୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶେର

ଗ୍ଭଲନି୍ତ ,
େସହମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ।
19 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛି
ଏବଂ େସ ସବୁଆେଡ଼ ଶାସନ କରନି୍ତ।
20 େହ ଦୂତଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟ େଯଉଁମାେନ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଦଶ ମାନନି୍ତ ଓ େସ ଯାହା କହନି୍ତ , ତାଙ୍କର
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ପାଳନ କରନି୍ତ।

21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସୖନ୍ୟସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
କର।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର େସବକ ଅଟ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କର।
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ସୃଷି୍ଟସକଳ ଓ ରାଜ୍ୟର ସବର୍ତ୍ର,
ସମେସ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ।
ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ବଭୂିଷିତ।

2 ତୁେମ୍ଭ ରାଜବସ୍ତ୍ର, ପରି ଦପି୍ତୀ ପରିଧାନ କର।
ତୁେମ୍ଭ ପରଦା ପରି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛ।

3 ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶର ଜଳରାଶି ଉପେର ଘର କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମଘମାଳାକୁ ଆପଣା ରଥପରି କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ବାୟୁ ରୂପକ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶେର ଗମନାଗମନ କରୁଅଛ।
4 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବାୟୁ ପରି କର
ଓ ତୁମ୍ଭର େସବକମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ କର।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତପ୍ରସ୍ତର ଏପରି ସ୍ଥାପନ

କରିଅଛ
େଯ ତାହା ମୂଳରୁ େକେବ ଧକ୍କା େହବ ନାହିଁ।
6 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାରିଧିର କମଳ ତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲ।
ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଜଳରାଶି ଆଚ୍ଛାଦତି େହଲା।
7 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା େଦଲ ଓ ଜଳରାଶି େସଠାରୁ ଛାଡ଼ ିପଳାଇଲା।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଜଳରାଶିକୁ ପାଟକିଲ ଓ ତାହା ପଳାଇଲା।
8 େସହ ିପାଣସିବୁ ପବର୍ତ ଉପରୁ ଉପତ୍ୟକାକୁ ବହଗିଲା
ଏବଂ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବହଗିଲା।
9 ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ପାଇଁ ସୀମା ନଦି୍ଧର୍ାରିତ କଲ।
େଯପରିକି େସମାେନ ତାହା ଅତକି୍ରମ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ଜଳରାଶି େକେବ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପାରିବ

ନାହିଁ।
10 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଝରଣାରୁ ଜଳର େସ୍ରାତ ବୁହାଇଲ।

ଏହା ପବର୍ତଗଣର େସ୍ରାତେର ମିଶି ବହଯିାଏ।
11 ଏହ ିଜଳ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣକୁ ଜଳ େଯାଗାଏ।
ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାେନ ତହିଁେର ନଜି ନଜିର ତୃଷା ନବିାରଣ କରନି୍ତ।
12 ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଗଣ ଜଳାଶୟ ନକିଟେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସନି୍ତ।
େସହ ିପକ୍ଷୀଗଡୁ଼କି ଜଳାଶୟ ପାଖେର ଥିବା ବୃକ୍ଷର ଡ଼ାଳମାନଙ୍କେର

ଥାଇ ଗୀତ ଗାଆନି୍ତ।
13 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପବର୍ତ ଗଡୁ଼କିର ପାଦ େଦଶେର ବୃଷି୍ଟ କରାଅ।
କାରଣ ଯାହାସବୁ ତୁେମ୍ଭ କର, ପୃଥିବୀ ଦରକାର କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନଷି

ଏହା ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି
14 ତୁେମ୍ଭ ପଶୁଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୃଣ
ଓ ମନୁଷ୍ୟର େସବା ନମିେନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଅଙୁ୍କରିତ କର।
ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନି୍ତ।
15 ହୃଦୟ ଚତି୍ତ ଆନନ୍ଦକାରୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଅି,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚକି୍କଣକାରୀ େତୖଳ
ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦଅି।
16 ଲବିାେନାନ୍ର ମହାନ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ବଷର୍ା ପାଆନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି େରାପଣ କରିଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର

ଆବଶ୍ୟକତାନୁଯାୟୀ ପାଣ ିେଦଉଥିେଲ।
17 େସହ ିବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ପକ୍ଷୀଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନମିର୍ାଣ

କରନି୍ତ।
ସାରସ ପକ୍ଷୀ େସାେନବର ବୃକ୍ଷେର ବାସ କରନି୍ତ।
18 ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେଶ୍ରଣୀ ବନ୍ୟ ଛାଗମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅେଟ।
େଶୖଳସବୁ ଶାଫନର ଆଶ୍ରୟ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଋତୁ ନରୂିପଣ ନମିେନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର  ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
ସୂଯର୍୍ୟ ଆପଣା ଅସ୍ତଗମନ ଜାେଣ।
20 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାର କେଲ ରାତି୍ର ହୁଏ।
ତହିଁେର ସକଳ ବନ୍ୟପଶୁ ବାହାରି ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
21 ଯୁବା ସଂିହଗଣ ମୃଗୟା େଚଷ୍ଟାେର ଗଜର୍ନ କରନି୍ତ।
ସେତ େଯପରି େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆହାର େଲାଡ଼ନି୍ତ।
22 ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ େହେଲ େସମାେନ ନଜି ନଜି ବସାକୁ ଗ୍ଭଲଯିା’ନି୍ତ।
ଏବଂ ନଜି ନଜି ବସାେର ବଶି୍ରାମ କରନି୍ତ।
23 ଏହା ପେର ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର କାମକୁ ବାହାେର
ଏବଂ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାମ କେର।
24 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ ଜିନଷି ତଆିରି କରିଅଛ।
ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ ବସ୍ତୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅଛ।ି
ଜ୍ଞାନ ବଳେର ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ ଜିନଷି ତଆିରି କରିଅଛ।
25 ମହାସାଗରକୁ େଦଖ, ଏହା େକେତ ମହାନ!
ବହୁତ େଛାଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଜୀବ େସଥିେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ।
େସଗଡୁ଼କୁି ଗଣନା କରି େହବ ନାହିଁ।
26 ତହିଁେର ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କେର।
ତହିଁେର େଖଳିବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭର ସୃଷି୍ଟ ଲବିୟିାଥନ୍ ଥାଏ।
27 ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ ,
େଯପରିକି ଠିକ୍ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ,
28 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅି, ଯାହା େସମାେନ ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େଖାଲ ିଦଅି, େସମାେନ ପରିତୃପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ଏଥିରୁ େଭାଜନ କରିେବ।
29 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ବମିୁଖ ହୁଅ େସମାେନ

ଭୟଭୀତ ହୁଅନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ନଃିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ େନଇଯାଅ,

େସମାେନ ଦୁବର୍ଳ ଓ ମୃତୁ୍ୟ େହାଇ ଯାଆନି୍ତ ,
ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଶରୀର ଧୂଳିେର ପରିଣତ ହୁଏ।
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30 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଆତ୍ମା ପଠାଅ,
େସେତେବେଳ ନୂତନ ସୃଷି୍ଟ େହବ।

ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିସମସ୍ତ ନୂତନ ଜିନଷି ପୃଥିବୀେର ସୃଷି୍ଟ କର।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ଅନନ୍ତକାଳ ଥାଉ!
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନୁ୍ତ।
32 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ହୁଏ।
େସ ପବର୍ତକୁ ସ୍ପଶର୍କେଲ େସଥିରୁ ଧୂଆଁ ନଗିର୍ତ ହୁଏ।
33 ମୁଁ ଜୀବନସାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବ।ି
ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
34 ମୁଁ ଆଶାକେର ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହଲି ିତାହା ଆନନ୍ଦ େଦବ।
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନି୍ଦତ େହବ।ି
35 ପାପୀମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଉେଭଇ ଯାଆନୁ୍ତ।
ସବୁଦନି ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନେିଶଷ ହୁଅନୁ୍ତ।

େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି।
ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଡ଼ାକ।
ଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ବଷିୟେର

କୁହ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଗ୍ଭରିତ କର।
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା ବଷିୟେର କୁହ।
3 ଗବର୍େର ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ନାମେର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସକ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ।
4 ଶକି୍ତ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ।
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବର୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ।
5 େସ େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କେଲ ତାହା ମେନ ପକାଅ।
ତାଙ୍କର ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୁଦି୍ଧମତାର ବଗି୍ଭର ମେନପକାଅ।
6 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ତାଙ୍କର େସବକ,
ଯାକୁବର ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କର ମେନାନୀତ ବ୍ୟକି୍ତ।
7 େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର,
େସ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଶାସନ କରନି୍ତ।
8 େସ ଚରିଦନି ଚୁକି୍ତ ମେନ ରଖନି୍ତ।
ଏକ ହଜାର ବଂଶଧର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େସ କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ରଖନି୍ତ।
9 େସ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର କରିଥିବା ଚୁକି୍ତ କୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ହାକଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ମେନ ରଖିେବ।
10 ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିନୟିମ ଯାକୁବ ପାଇଁ ତଆିରି କରିଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି କରିଥିବା ନୟିମ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଦୃଢ଼

ରହବି।
11 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା
ଏବଂ େସହ ିଭୂମି ତୁମ୍ଭର େହବ।”
12 େଯେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ ପରିବାର ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ଥିଲା େସେତେବେଳ

ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ।
ପୁଣ ିେସମାେନ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରବାସୀ ପରି ରହୁଥିେଲ।
13 େସମାେନ ଏକ େଦଶରୁ ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ
ଏବଂ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିେଲ।
14 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙ୍କର ଉପେର ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ

େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ।
ଆହୁରି େସ ରାଜଗଣଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିନ କରିବା ପାଇଁ କହେିଲ।
15 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ

କର ନାହିଁ।
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ।”
16 ପରେମଶ୍ୱର େସ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ କରାଇେଲ।

େଲାକମାେନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର େଯାେଷଫ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ

ମିଶରକୁ ପଠାଇଥିେଲ।
େଯାେଷଫ ଦାସ ପରି ବକି୍ର ୀ େହାଇଥିଲା।
18 େସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କର ପାଦେର େବଡ଼ ିପକାଇେଲ।
େସମାେନ ଏକ ଲୁହାର କଡ଼ା ତା’ର େବକେର ପକାଇେଲ।
19 େଯାେଷଫ କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇ ରହଲିା ତା’ର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ େହବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େଯାେଷଫ ଠିକ୍ କହୁଥିେଲ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି

କଲା।
20 େତଣୁ ମିଶରର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ।
େତଣୁ େସହ ିେଦଶର ରାଜା ତାଙୁ୍କ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ।
21 େସ େଯାେଷଫକୁ ତାଙ୍କର ଗହୃର କତ୍ତର୍ାରୂେପ ନରୂିପିତ କେଲ।
ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷିର ଭାର େଯାେଷଫ େନେଲ।
22 େଯାେଷଫ ଅନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟକାରୀତାମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ, େଯପରି

େସ ମେଲ।
େଯାେଷଫ ରାଜାଙ୍କର ଉପେଦଶକାରୀମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ।
23 ଏହା ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରକୁ ଆସଲିା।
କିନୁ୍ତ ଯାକୁବ ହାମ େଦଶେର ବାସ କଲା।
24 େସ ତାଙ୍କର େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେଲ।
25 ମିଶରୀୟମାେନ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କେଲ।
26 ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସ େମାଶା
ଏବଂ ମେନାନୀତ ଯାଜକ ହାେରାଣଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
27 ପରେମଶ୍ୱର େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ହାମ େଦଶେର ବହୁ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟମାନ କରାଇେଲ।
28 ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ପଠାଇ େଦଶକୁ ଅନ୍ଧକାର କେଲ,
କିନୁ୍ତ ମିଶରବାସୀମାେନ ତା’ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।
29 େସ େସମାନଙ୍କର ଜଳକୁ ରକ୍ତ କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କର ମାଛସବୁ ମରିଗେଲ।
30 େସମାନଙ୍କର େଦଶ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣର ଅନ୍ତଃପୁର
େବଙ୍ଗେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।
31 ପରେମଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
ଦଂଶନକାରୀ ଝାଙ୍କ, ଉକୁଣଆି େପାକ ଆସି
ସବୁଆେଡ଼ ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଗେଲ।
32 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ବଷର୍ା ବଦଳେର କୁଆପଥର ବୃଷି୍ଟ

କରାଇେଲ
ଏବଂ େଦଶର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଜୁିଳିର ଅଗି୍ନ ବ୍ୟାପିଗଲା।
33 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରିବୃକ୍ଷସବୁକୁ ନଷ୍ଟ

କେଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସୀମାସି୍ଥତ ବୃକ୍ଷସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ।
34 ପରେମଶ୍ୱର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ପତଙ୍ଗ

ଉପସି୍ଥତ େହେଲ,
େସମାେନ ଅସଂଖ୍ୟ ଥିେଲ।
35 ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ପତଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କ େଦଶର ସମସ୍ତ ଗଛପତ୍ର ଖାଇ

ପକାଇେଲ।
େସମାେନ େକ୍ଷତରୁ ଶସ୍ୟସବୁ ଖାଇ ପକାଇେଲ।
36 ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ

ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କେଲ
ଓ େସ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମ ଫଳକୁ ଆଘାତ କେଲ।
37 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।
େସମାନଙ୍କ ନଜି ସହତି ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଣେିଲ।
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ଓ ତା’ଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଦୁବର୍ଳ େଲାକ ହିଁ ନ ଥିେଲ, ଝୁଣି୍ଟ
ପଡ଼ବିାକୁ।

38 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଗ୍ଭଲଯିିବାର େଦଖି ମିଶରୀୟମାେନ ଖୁସୀ
େହେଲ।

କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ।
39 ପରେମଶ୍ୱର କମ୍ୱଳ ସ୍ୱରୂପ ବାଦଲକୁ େମଲ ିେଦେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ରାତେିର େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ

ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କେଲ।
40 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଖାଦ୍ୟ ମାଗେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର ଭାେଟାଇ

ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପ୍ରଚୁର ମାନ୍ନ ା ପ୍ରଦାନ କେଲ।
41 ପରେମଶ୍ୱର େଶୖଳକୁ ଫଟାେନ୍ତ ଜଳେସ୍ରାତ ବହବିା ଆରମ୍ଭ େହଲା।
ତାହା ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ନଦୀତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାହୀତ େହଲା।
42 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପବତି୍ର ବାକ୍ୟ
ଓ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରହାମଠାେର କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ମେନ କେଲ।
43 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।
େସମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସେିଲ।
44 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀୟବଗର୍ଙୁ୍କ ବାସ କରିବାକୁ

ସ୍ଥାନ େଦେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇେଲ।
େଯଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାତଗିଣ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିେଲ।
45 ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କେଲ, େତଣୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର

ନୟିମ ମାନେିବ
ଓ ତାଙ୍କର େଦଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଳନ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ େସ ଉତ୍ତମ!
ତାଙ୍କର େପ୍ରମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ!

2 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକହ ିବଣ୍ଣର୍ନା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରଶଂସା େକହ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
3 େଯଉଁ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମାନନି୍ତ େସମାେନ ଖୁସୀ

ରହନି୍ତ।
ଯିଏ ସବର୍ଦା ସୁକାଯର୍୍ୟ କରିଥା’ନି୍ତ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା ସମୟେର

େମାେତ ଟେିକ ମେନ ପକାଅ।
େମାେତ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମେନପକାଅ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କର
ଭଲ କାଯର୍୍ୟେର ନେିୟାଜିତ େହବାକୁ ଦଅି।

ତୁମ୍ଭ ନଣି୍ଣିର୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦଅି,
େଯଉଁମାେନ କି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆସନି୍ତ।
6 ଆେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ପାପ କରିଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ଅଧମର୍ କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଧମର୍ ଭାବେର କାମ କରିଅଛୁ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମିଶରେର େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାମାନ େଦଖାଇଥିଲ
ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷ େସଥିରୁ କିଛ ିଶିଖି ନାହାନି୍ତ।

ତୁମ୍ଭର ବହୁତ ଦୟାର କାମକୁ େସମାେନ ମେନ ରଖିେଲ ନାହିଁ।
େଲାହତି ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ

କେଲ।
8 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା କାମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ

ରକ୍ଷା କେଲ।
େସ ତାଙ୍କର ମହାଶକି୍ତର ପରିଚୟ େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ ଏବଂ େଲାହତି ସାଗର ଶୁଖିଗଲା।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େସହ ିଗଭୀର ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର
ଚଲାଇ େନେଲ, ମରୁଭୂମିେର ଚଲାଇବା ପରି।

10 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କଠାରୁ
ପରିତ୍ରାଣ କେଲ!

େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ଜଳରାଶିଦ୍ୱ ାରା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େକହ ିରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ।
12 ଏହା ପେର ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କେଲ

ତାହା ବଶି୍ୱାସ କେଲ।
େସମାେନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୀତ ଗାଇେଲ।
13 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ

ଅତ ିଶୀଘ୍ର ଭୁଲଗିେଲ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।
14 ପ୍ରାନ୍ତରେର ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଅତଶିୟ େଲାଭଗ୍ରସ୍ତ େହେଲ
ଓ ମରୁଭୂମିେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
15 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁରୂେପ

ଫଳ େଦେଲ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଙ୍କର େରାଗ େଦେଲ।
16 େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କେଲ।
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ଯାଜକ ହାେରାଣଙ୍କ ପ୍ରତି

ଈଷର୍ାପରାୟଣ େହେଲ।
17 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଈଷର୍ାପରାୟଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି

କେଲ।
ପୃଥିବୀ ଫାଟ ିଯାଇ ଦାଥନକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ଅବରିାମର ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ

ଗ୍ରାସ କଲା ପୁଣ ିେଯାଡ଼ ିେହାଇଗଲା।
18 ଏହା ପେର େସମାନଙ୍କ ଦନି ମଧ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା।
ଏବଂ ଅଗି୍ନଶିଖା ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କଲା।
19 େସହ ିେଲାକମାେନ େହାେରବେର ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିର୍ାଣ କେଲ
ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କେଲ।
20 େସହ ିେଲାକମାେନ ମହମିାନି୍ୱ ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଏକ ତୃଣଭକ୍ଷ୍ୟଣକାରୀ ଷଣ୍ଢର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି କରି େବପାର କେଲ।
21 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ ରକ୍ଷା କେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ

ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭୁଲଗିେଲ।
େସ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶରେର କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ

େସମାେନ ଭୁଲଗିେଲ।
22 ପରେମଶ୍ୱର ହାେମାସ େଦଶେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାମାନ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େଲାହତି ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟସାଧନ

କରିଥିେଲ।
23 ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ,
କିନୁ୍ତ େମାଶା ତାହାଙ୍କ ମେନାନୀତ ବ୍ୟକି୍ତ ତାଙ୍କର େକାପ େଫରାଇବା

ନମିେନ୍ତ
ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନେର ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ,
େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ ନାହିଁ।
24 କିନୁ୍ତ ତା’ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ କିଣାନର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ମନା କେଲ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର

େସଠାେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
25 ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନବିାକୁ ମନା କେଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଗହୃେର େସମାେନ ଅଭେିଯାଗ କେଲ।
26 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମରୁଭୂମିେର
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କେଲ।
27 ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ େଯ, ଅନ୍ୟ େଦଶେର େସହି

େଲାକମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିେବ।
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େସହ ିଅନ୍ୟ େଦଶ ମଧ୍ୟେର େସ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଛତ୍ର
କେଲ।

28 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ ବାଲ୍-ପିେୟାରର େସବା
କେଲ।

େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କଠାେର ବଳି ଦଆିଯାଇଥିବା
ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କେଲ।

29 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କେଲ।
େତଣୁ େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେଲ।
30 କିନୁ୍ତ ପୀନହସ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ମହାମାରୀ ଦୂର କେଲ।
31 ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣେିଲ ପୀନହସ୍ ସୁକମର୍ କଲା।
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଅନନ୍ତକାଳ ମେନ ରଖିେଲ।
32 େଲାକମାେନ ମିରୀବାଃ ଜଳଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବହୁତ କ୍ରୁଦ୍ଧ କେଲ,
େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ େମାଶାଙୁ୍କ ବହୁତ ବପିଦ ଘଟଲିା।
33 େସ େଲାକମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ।
େତଣୁ େମାଶା କିଛ ିନ ବଗି୍ଭରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ।
34 କିଣାନୀୟଠାେର ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବେିଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିବା

ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେିଲ ନାହିଁ।
35 େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଶିେଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାସକଳ କେଲ।
36 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କେଲ,
ଯାହାକି ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଫାନ୍ଦେର

ପରିଗଣତି େହେଲ।
37 ଏପରିକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦବତାଙ୍କ ନକିଟେର ବଳି େଦେଲ।
38 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ ନରିୀହ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ମିଥ୍ୟା

େଦବଗଣ ନକିଟେର ବଳି େଦେଲ।
େତଣୁ ଭୂମି, ହତ୍ୟା ପାପେର ଦୂଷିତ େହାଇଗଲା।
39 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟଦ୍ୱ ାରା

ଅପବତି୍ର େହାଇଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସୀ େହେଲ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େଯଉଁ କମର୍ କରୁଥିେଲ ଏମାେନ ମଧ୍ୟ

େସପରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ।
40 ଏହ ିେହତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବହୁତ େକ୍ର ାଧ

କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବରିକ୍ତ େହେଲ।
41 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ

କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କେଲ।
42 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ

କେଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃବିର୍ସହ େହାଇଗଲା।
43 ଅେନକ ଥର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ କ୍ରମାଗତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ
ଏବଂ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟେର ବହୁତ ଗଭୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ବୁଡ଼ଗିେଲ।
44 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ବପିଦେର ପଡ଼େିଲ

େସମାେନ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକିେଲ।
ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ।
45 ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ତାଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ମେନ କରନି୍ତ

ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନ କରୁଣା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ େଦବାେର ତାଙ୍କର ମନକୁ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ।

46 େସ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ମନେର
ଦୟା େଦଖାଇେଲ।
47 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷାକର।
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଫରାଇ

ଆଣ।
େଯପରିକି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରି ପାରିବୁ
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରି ଗବର୍ୀତ େହାଇ ପାରିବୁ।
48 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅନାଦକିାଳରୁ ଅନନ୍ତକାଳ

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୁଅନୁ୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ଜୀବତି ରହ ିଆସୁଛନି୍ତ ଏବଂ େସ ସବର୍ଦା ଜୀବତି

ରହେିବ।
ସମସ୍ତ େଲାକ କହନୁ୍ତ “ଆେମନ୍!”
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ପଞ୍ଚମ ପୁସ୍ତକ
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ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି, କାରଣ େସ ମହାନ।
ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
2 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ ,

କହବିା ଉଚତି୍।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।
3 ବଭିନି୍ନ  େଦଶମାନଙ୍କରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ

କେଲ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର  ସ୍ଥାନରୁ ଏକତି୍ରତ

କେଲ।
4 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ

କେଲ।
େସମାେନ ସହରେର ବାସ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ େଖାଜୁଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
5 େସମାେନ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷାତ୍ତର୍ ଥିେଲ
ଏବଂ େସମାେନ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯାଇଥିେଲ।
6 େସମାେନ ବପିଦେର ଥିେଲ, େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାକୁକି୍ତ କେଲ।
ଏବଂ େସ ତାଙୁ୍କ େସହ ିବପିଦରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ।
7 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ବସତ ିନଗରକୁ ଆେଗଇ େନେଲ,

େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ବାସ କରି ପାରିେବ।
8 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚତି୍
କାରଣ େସ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ।
9 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତୃଷାତ୍ତର୍ ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିଛନି୍ତ।
କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ମାନଙ୍କର ଉଦର ପରେମଶ୍ୱର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଛନି୍ତ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛ ିେଲାକ ଦୁଃଖ ଓ େଲୗହ ଶୃଙ୍ଖଳେର

ବନ୍ଧାେହାଇ
ଅନ୍ଧକାରେର ଥିେଲ।
11 କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କେଲ।
େସମାେନ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶକୁ ମାନବିାକୁ ମନା

କେଲ।
12 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କେରଇବା ପାଇଁ
ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ କେଲ।

େସମାେନ ପତତି େହେଲ
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ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେଲ।
13 େସମାେନ ବପିଦେର ଥିେଲ, େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାକୁକି୍ତ କେଲ।
ଏବଂ େସ େସମାନଙୁ୍କ ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା କେଲ।
14 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତୁ୍ୟ ଛାୟାରୁ େସମାନଙୁ୍କ

ବାହାର କରି ଆଣେିଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ େଛଦନ କେଲ।
15 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା େପ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ

କରନୁ୍ତ।
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ େବାଲ।ି
16 ପରେମଶ୍ୱର ପିତ୍ତଳ ଫାଟକକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦଇ ପାରିେବ।
େସ କଏଦୀମାନଙ୍କର େଲୗହ ନମିିର୍ତ ଫାଟକେର ଥିବା ଲୁହା ଅଗର୍ଳକୁ

ଭାଙି୍ଗ ଚୂନା କରି ପାରିେବ।
17 େକେତକ ମୂଖର୍ େହାଇଗେଲ କାରଣ େସମାନଙ୍କର ନଜିର ପାପ

େଯାଗୁଁ
ଏବଂ େସମାେନ ଅଧମର୍ାଚରଣ କେଲ।
18 େସହ ିେଲାକମାେନ ବହୁତ ରୁଗ୍ଣ ଥିେଲ।
ଖାଦ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ପ୍ରାୟ ମୃତବତ୍ ରହଥିିେଲ।
19 େସମାେନ ବପିଦେର ଥିେଲ, େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର

ସହାୟତା ପାଇଁ କାକୁକି୍ତ କେଲ
ଏବଂ େସ େସମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ।
20 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଆେଦଶ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ।
ଏବଂ େସ ବନିାଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ।
21 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ନମିେନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ କର
କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ।
22 େସମାେନ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରନୁ୍ତ
ଓ ଗାନ କରି ତାଙ୍କ କମର୍ସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରନୁ୍ତ।
23 େକେତକ େଲାକ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ
େନୗକାେର ସମୁଦ୍ର  ପାର ହୁଅନି୍ତ।
24 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ
ଓ ସମୁଦ୍ର  ଜଳେର ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟ େଦଖନି୍ତ।
25 ପରେମଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କେଲ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଉଠି ଆସଲିା।
େଢ଼ଉଗଡୁ଼କି ସମୁଦ୍ର ର ଦୁଇଗଣୁ ଉପର ଉଚ୍ଚେର ଆସଲିା।
26 େସମାେନ େସହ ିେଢ଼ଉେର ଆକାଶକୁ ଉଠିେଲ
ଓ ଏହା ପେର ଜଳଗଭର୍କୁ ଖସେିଲ।
ଝଡ଼ ଏେତ ବପିଦପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା େଯ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସାହସ

ହରାଇେଲ।
27 େସମାେନ ମତ୍ତେଲାକ ପରି ଏକଡ଼ େସକଡ଼ େଦାହଲନି୍ତ।
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ ହଜିଯାଏ।
28 େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ସଙ୍କଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର

ସହାୟତା ପାଇଁ କାକୁକି୍ତ କେଲ
ଏବଂ ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
29 ପରେମଶ୍ୱର ବତାସକୁ ସି୍ଥର କେଲ
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗମାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କେଲ।
30 ସମୁଦ୍ର  ଶାନ୍ତ େହାଇଗଲା େବାଲ ିନାବକିମାେନ ଖୁସୀ େହେଲ,
କାରଣ େସମାେନ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ

େପାତାଶ୍ରୟକୁ ନରିାପଦେର ଆେଗଇ େନେଲ।
31 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର,
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ େବାଲ।ି
32 େଲାକମାନଙ୍କ ମହାସଭାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚତି୍
ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙ୍କ ସଭାେର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚତି୍।
33 ପରେମଶ୍ୱର ନଦନଦୀକୁ ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ କରି ପାରିେବ

ଏବଂ ଝରଣାର ଜଳେସ୍ରାତକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାରନି୍ତ।
34 ପରେମଶ୍ୱର ଉବର୍ର ଜମିକୁ ଲବଣାକ୍ତ ଭୂମିେର ବଦଳାଇ ପାରନି୍ତ।
କାରଣ େଦଶର ଅଧମର୍ୀ େଲାକମାେନ େସଠାେର ବାସ କରନି୍ତ।
35 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମିକୁ ଜଳାଶୟେର ପରିବତ୍ତିର୍ତ କରି

ପାରନି୍ତ।
େସ ପୁଣ ିଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ଝରଣା ବୁହାଇ ପାରନି୍ତ।
36 ପରେମଶ୍ୱର କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉବର୍ର ଭୂମିକୁ ଆେଗଇ ନଅିନି୍ତ।
ଏବଂ େସଠାେର େସମାେନ ତାଙ୍କର ରହବିା ପାଇଁ ନୂତନ ସହର ସୃଷି୍ଟ

କରନି୍ତ।
37 େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜମିେର ବୀଜ େରାପଣ କେଲ ଓ

େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଲେଗଇେଲ
ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରି ପାରନି୍ତ।
38 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ।
ତହିଁେର େସମାେନ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପା’ନି୍ତ।
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଶୁପଲ ଊଣା ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
39 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ େଛାଟ େହାଇଗେଲ
ଏବଂ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର, ଅସୁବଧିା ଏବଂ ଦୁଃଖ େଯାଗୁଁ ଅପମାନତି େହେଲ।
40 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି ଓ ବଚିଳିତ

କରିଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରିଥିେଲ।
ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ପଥହୀନ ମରୁଭୂମିେର ଭ୍ରମଣ କରାଇଥିେଲ।
41 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଦୀନହୀନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର

କେଲ।
େସ େସମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ପାଳନ କରନି୍ତ।
42 ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହେଲ
ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କ’ଣ କହବିା କଥା ତାହା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
43 େଯ ଜ୍ଞାନବାନ୍, େସ ଏହସିବୁ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବ।
ପୁଣ ିେସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କରୁଣା େପ୍ରମକୁ େସ ବୁଝବିା ଉଚତି୍।

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ଗୀତ ଗାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବ,ି

େମାର ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
2 ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ! େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ! େନବଲ ଓ ବୀଣା,

ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ମୁଁ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଜାଗ୍ରତ େହବ।ି
3 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ମୁଁ େଲାକ ସମୂହେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
4 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଆକାଶଠାରୁ ମହତ୍।
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସନୀୟତା ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପହେଞ୍ଚ।
5 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ମହାନତାକୁ ଆକାଶ ମଣ୍ତଳେର େଦଖାଅ।
ତୁମ୍ଭର ମହମିା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ େଦଖିବାକୁ ଦଅି।
6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଏପରି କିଛ ିକର େଯଉଁଥିେର ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟତମଗଣ

ରକ୍ଷାପାଇେବ।
େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର ଦଅି।
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର ମହାଶକି୍ତ ବ୍ୟବହାର କର।
7 ପରେମଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ଉତ୍ତର େଦେଲ,
“ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧେର ଜିତବି ିଏବଂ ଏହ ିଜୟଲାଭେର ଆନନି୍ଦତ େହବ।ି

ଏବଂ ଏହ ିେଦଶକୁ େମାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ େଦବ।ି
ମୁଁ ଶିଖିମ୍କୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି
ସୁକ୍େକାତ ଉପତ୍ୟକାକୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି
8 ଗିଲୟିଦ୍ େମାର, ମନଃଶି େମାର, ଇଫ୍ର ୟିମ େମାର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ଯିହୁଦା

େମାର ରାଜଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ।
େମାୟାବ େମାର ପାଦର ପ୍ରକ୍ଷାଳନପାତ୍ର।
ଇେଦାମ୍ େମାର ପାଦୁକା ବହବି।
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9 ମୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବି
ଏବଂ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବ।ି”
10 କିଏ େମାେତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦୁଗର୍କୁ େନଇଯିବ? କିଏ ଇେଦାମ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାେର େମାର େନତୃତ୍ୱ  େନବ?
11 କିଏ େମାେତ େସହ ିସକଳ ସହରକୁ େନବ?

କିଏ ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାେର େମାର େନତୃତ୍ୱ  େନବ? ତୁେମ୍ଭ
ନୁହଁ କି, ପରେମଶ୍ୱର? କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ।

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଆଉ ଯାଉ ନାହଁ।
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାେର ଆମ୍ଭକୁ

ସାହାଯ୍ୟ କର।
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
13 େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରି ପାରିେବ।
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିେବ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର, ଯାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କେର,
ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ।
2 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଛ କହନି୍ତ।

େସମାେନ େଯଉଁ କଥା କୁହନି୍ତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ।
3 େଲାକମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିଘୃଣାକାରୀ କଥା କହନି୍ତ।
ବନିା କାରଣେର େମା’ ପ୍ରତ ିେଲାକମାେନ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
4 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲ।ି
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମାେତ େଦାଷୀ କେଲ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଗ୍ଭଲଛି।ି
5 ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାଯର୍୍ୟ କଲ।ି
େସମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲି
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କେଲ।
6 େସମାେନ କହେିଲ, “ତାଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ େଦବା ପାଇଁ େକହ ିଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ

େଲାକକୁ ନଯିୁକି୍ତ କର।
କାହାକୁ ଜେଣ ବାହାର କର ଯିଏକି ଭୁଲ୍ େବାଲ ିକହୁ।
7 େଯେତେବେଳ େସ ନ୍ୟାୟ ଦଅିନି୍ତ , େସ େଦାଷୀ େବାଲ ିବାହାର

କରିବ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଧରାଯିବ।
8 ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ େଛାଟ େହଉ।
ଅନ୍ୟେକହ ିଜେଣ ତାଙ୍କର କାମ ନଅିନୁ୍ତ।
9 ତାଙ୍କର ପିଲାମାେନ ଅନାଥ ହୁଅନୁ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ବଧିବା

ହୁଅନୁ୍ତ।
10 ତାଙ୍କର ଘର ଉଜୁଡ଼ ିଯାଉ।
େସମାେନ ସବୁ ଭକିାରୀ ହୁଅନୁ୍ତ।
11 େସ ଋଣ େଦଇଥିବା େଲାକ ତାଙ୍କର ସବର୍ଶ୍ୱ େନଇଯାଉ।
ଏବଂ ବେିଦଶୀମାେନ ତାହାର ଶ୍ରମର ଫଳ ଲୁଟ କରନୁ୍ତ।
12 ମୁଁ ଆଶା କେର େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିଦୟା ନ କରନୁ୍ତ।
ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ େକହ ିଦୟା ନ େଦଖାନୁ୍ତ।
13 ତାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତ ିମରନୁ୍ତ।
େଗାଟଏି ପିଢ଼ ିଭତିେର ତା’ର ନାମକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦଅିନୁ୍ତ।
14 ତାଙ୍କ ପିତୃ େଲାକଙ୍କର ଅପରାଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନେର ଥାଉ
ଓ ତାହାର ମାତାର ପାପ େପାଛ ିନ େହଉ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପାପକୁ ଚରିଦନି ମେନ ପକାନୁ୍ତ,
କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀେର େଲାକମାେନ େସହ ିପରିବାର ବଷିୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍

ଭାବେର ଭୁଲଯିାଆନୁ୍ତ।
16 କାରଣ େସ ଦୟାଳୁ ଭାେବ କାମ କରିବାକୁ ମେନ କରି ନ ଥିେଲ।

େସ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସ ଗରିବ ଓ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ
ମାରି େଦେଲ,

େଯଉଁମାେନ ଦନିହୀନ ଓ ହତାଶ ହୁଅନି୍ତ।
17 େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାମକୁ ଭଲ ପାଇେଲ।
େସହ ିମନ୍ଦ, େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟୁ।

େସ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିେଲ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୂେରଇଯାଉ।
18 ଅଭଶିାପ ତା’ର ବସ୍ତ୍ର େହଉ।
ଅଭଶିାପ େସ ପିଉଥିବା ପାଣ ିେହଉ।
ଅଭଶିାପ ତା’ର ଶରୀରର େତୖଳ େହଉ।
19 ଅଭଶିାପ ଦୁଷ୍ଟବ୍ୟକି୍ତର ବସ୍ତ୍ର ପରି େହଉ
ଓ ତାହାର ନତି୍ୟ କଟବିନ୍ଧନ ପରି େହଉ।”
20 ଏହା େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମା’ ବଷିୟେର କହନି୍ତ ,
ମୁଁ ଆଶାକେର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟକଥା କୁେହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ

ବଷିୟ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରନୁ୍ତ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରଭୁ।
େତଣୁ େମାେତ େସହ ିବାଟେର ଚଲାଅ େଯଉଁଥିେର ତୁମ୍ଭ ନାମର ସମ୍ମାନ

ଆସୁ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୟାମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏଣୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
22 ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଦନିହୀନ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକି୍ତ ଅେଟ।
ମୁଁ ବାସ୍ତବେର ଦୁଃଖିତ, େମାର ହୃଦୟ ଭାଙି୍ଗପଡ଼ଛି।ି
23 ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ,ି େଯପରି େମାର ଜୀବନ େଶଷ େହାଇ ଆସୁଛ।ି
େଯପରି ଦନି ବରିାଟ ଛାଇପରି ସରିସରି ଆସୁଛ।ି
ମୁଁ ଛାରେପାକ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ଭଳିତ େହଉଅଛ।ି
24 େମାର ଆଣୁ୍ଠ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଛ।ି
କାରଣ ମୁଁ େଭାକିଲା ଅେଟ।
ମୁଁ େମାର ଓଜନ ହରାଉଛ ିଓ ପତଳା େହାଇ ଯାଉଛ।ି
25 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ େମାେତ ଅପମାନତି କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ େଦଖି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନି୍ତ।
26 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରକୃତ କରୁଣା େପ୍ରମ େମାେତ େଦଖାଅ ଓ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
27 ଏହା ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ଜାଣେିବ, େଯ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

ସାହାଯ୍ୟ କଲ।
ଏହା ପେର େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ ଏହାଥିଲା ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ଯାହାକି

େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।
28 େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ େମାେତ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।

େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ କରିେବ, େସମାେନ
ଅପମାନତି େହେବ।

ଏହା ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ଖୁସୀ େହବ।ି
29 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରାଅ।
େସମାେନ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ ନଜି ଇଚ୍ଛାେର ଆଚ୍ଛାଦତି ହୁଅନୁ୍ତ।
30 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ,ି
ବହୁତ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
31 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଃିସହାୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଠିଆ ହୁଅନି୍ତ ,
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ,

େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରନି୍ତ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶଂସାପୂଣ୍ଣର୍ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େମା’ ସହତି େମାର ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ବସ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ କରିବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।”
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2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ସେିୟାନରୁ ବଢ଼ାଇେବ,
େଯପରିକି ତୁେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କର।
3 ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଦନିେର,
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଏକତ୍ର େହେବ,

ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ମିଶିେବ।
ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର ଅତ ିପ୍ରଭାତେର େସମାେନ ମିଳିତ େହେବ।

େସହ ିସମସ୍ତ ଯୁବକ ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରିପେଟ ପଡ଼ଆିେର
କାକର େଟାପା ପରି େବଢ଼ ିରହେିବ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ,
େସ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ ନାହିଁ।

“ଯାଜକ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ପରି
ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ େହବ।”
5 େମାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଅଛନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ େସ େକାପ କରିେବ, ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ

କରିେବ।
6 ପରେମଶ୍ୱର େଦଶଗଡୁ଼କିର ବଗି୍ଭର କରିେବ।
ଏହ ିଭୂମିସବୁ ମୃତ େଦହେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ।
େସ ପୃଥିବୀର ଶକି୍ତଶାଳୀ େନତାମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
7 ରାଜାମାେନ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଝରଣାରୁ ଜଳପାନ କରିେବ
ଏବଂ ଏହ ିେହତୁ େସ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉଠାଇେବ ଏବଂ ଶକି୍ତଶାଳୀ

େହେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସରଳ େଲାକଙ୍କ ସଭାେର ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର
ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।ି

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହାନି୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆଗ୍ରହେର ଅେପକ୍ଷା

କରନି୍ତ।
3 ପରେମଶ୍ୱର ବାସ୍ତବେର େଗୗରବପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟମାନ

କରନି୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
4 େସ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ କରୁଣାମୟ।
5 େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ

ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ।
େସ ସଦାକାଳ ଆପଣା ଚୁକି୍ତ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ।
6 େସ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର େଦଇ
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତର ଆପଣା କମର୍ର ପ୍ରଭାବ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଥିେଲ।
7 ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଥିବା ଆଜ୍ଞାସବୁ ସତ୍ୟ
ଓ ତାଙ୍କର ନୟିମସବୁ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ।
8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ।
ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଓ ସରଳତାେର ସାଧିତ କରାଯାଏ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
େସ େଗାଟଏି ଚୁକି୍ତ କେଲ ଏବଂ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହାଇ ରହଲିା।
ତାଙ୍କର ନାମ ପବତି୍ର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର।
10 ଜ୍ଞାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟ ଓ ସମ୍ମାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ଆେଦଶ ପାଳନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନି୍ତ।
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଗାନ କରାଯିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େଯଉଁ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେର,

େସମାେନ ସମ୍ମାନେର ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ହୁଅନି୍ତ ,
ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆେଦଶ ପାଳନ କରିବାେର ବହୁତ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥାଏ,
2 ତା’ର ବଂଶଧର ଭୂପୃଷ୍ଠେର ବକି୍ରମଶାଳୀ େହେବ।
ସରଳ େଲାକର ବଂଶଧର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।

3 େସହ ିେଲାକର ପରିବାର ଧନଶାଳୀ େହେବ
ଏବଂ ତା’ର ଧମର୍ ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।
4 ଧାମିର୍କ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରେର ଆେଲାକ ସଦୃଶ୍ୟ।
େସ କୃପାମୟ, େସ୍ନହଶୀଳ ଓ ଧାମିର୍କ।
5 ଦରକାର େବେଳ ଋଣ େଦବା ଏବଂ ଉଧାର େହବା, ଏହା େଗାଟଏି

େଲାକର ଭଲ ଗଣୁ।
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ନଜିର ବ୍ୟାପାରେର ଧାମିର୍କତା ଅବଲମ୍ୱନ କରିବା

ମଙ୍ଗଳ ଅେଟ।
6 େସହ ିେଲାକ କଦାପି ବଚିଳିତ େହବ ନାହିଁ।
ଧାମିର୍କ େଲାକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ମରଣେର ରହବି।
7 େସ କୁସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିଭୟ କରିବ ନାହିଁ।
େସହ ିେଲାକ ସୁସି୍ଥର େହବ କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେର।
8 େସହ ିେଲାକ ସୁସି୍ଥର ଥାଏ।
େସ େକେବ ଭୟ କେର ନାହିଁ।
େସ ତା’ର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େହବାର େଦଖିବ।
9 େଯଉଁ େଲାକ ମୁକ୍ତ ଭାବେର ଦନିହୀନମାନଙୁ୍କ ଦାନ କେର,
ତା’ର ଧମର୍ ଏକ। ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ।
େସ ବଜିୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବ।
10 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଏହା େଦଖି େକ୍ର ାଧ କରିେବ।
େସମାେନ ରାଗେର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିେବ।

କିନୁ୍ତ ଏହା ପେର େସମାେନ ଅଦୃଶ୍ୟ େହେବ।
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଦାପି ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଗଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର।

2 ଅଦ୍ୟାବଧି ଚରିକାଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ େହଉ।
3 ସୂଯର୍୍ୟର ଉଦୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ତା’ର ଅସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ବହୁ ଜାତଗିଣ ଉପେର
ଓ ତାଙ୍କର େଗୗରବ ଆକାଶମଣ୍ଡଳଠାରୁ ଉଚ୍ଚ।
5 େକୗଣସ େଲାକ ଆମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ବଦି୍ୟମାନ।
6 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ
େଦଖିବାକୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଗରିବମାନଙୁ୍କ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନି୍ତ।
େସ ଦୀନହୀନ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙୁ୍କ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଠାନି୍ତ।
8 ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱ  ଦଅିନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଅଧିପତ ିକରାନି୍ତ।
9 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା େହାଇପାେର ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତା’ େକାଳେର ସନ୍ତାନ େଦଇ ତାକୁ ଖୁସୀ କରାନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ,

ଯାକୁବ ବଂଶ ବେିଦଶୀ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିେଲ।
2 େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବେିଶଷ

େଲାକ େହେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େହଲା।
3 ସୂଫସାଗର ତାହା େଦଖି ଘୁଞ୍ଚ ିଗଲା।
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ଉଜାଣ ିବହଲିା।
4 ପବର୍ତଗଣ େମଷପରି େଡ଼ଇଁେଲ।
େମଷ ଛୁଆ ପରି ଉପପବର୍ତଗଣ ଡ଼ଆିଁ ମାରିେଲ।
5 େହ ସୂଫସାଗର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚଗିଲ?
େହ ଯଦ୍ଦର୍ନ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଉଜାଣ ିବହୁଛ?
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6 େହ ପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମଷମାନଙ୍କ ପରି େଡ଼ଇଁଲ?
େହ ଉପପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମଷ ଶାବକଙ୍କ ପରି େଡ଼ଇଁଲ?
7 େହ ପୃଥିବୀ, ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର କମି୍ପତ ହୁଅ।
8 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ େସହ ିଯାହାଙ୍କ େଯାଗୁଁ ପବର୍ତରୁ ଝରଣା

ବୁହାଇେଲ
ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଚକ୍ମକି ପଥରରୁ ନଝିର୍ର ବୁହାଇେଲ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିମହମିାର େଯାଗ୍ୟ
ନୁହଁ।

ମହମିା ତ ତୁମ୍ଭର।
ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ନଷି୍ଠା େଯାଗୁଁ ତୁମ୍ଭର େଗୗରବ େହଉ।
2 କାହିଁକି ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ କହେିବ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େକଉଁଠାେର?
3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ।
ଏବଂ େସ ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାହା କରି ପାରନି୍ତ।
4 ଅନ୍ୟ ଜାତଗିଣର “େଦବଗଣ” େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ସୁନା ଓ ରୂପାର

ନମିିର୍ତ ପ୍ରତମିା ଅଟନି୍ତ।
ଏହ ିପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତଆିରି େହାଇଥିେଲ।
5 େସହ ିପ୍ରତମିାମାନଙ୍କର ପାଟ ିଅଛ ିକିନୁ୍ତ କଥା କହପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛ ିକିନୁ୍ତ େଦଖି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
6 େସମାନଙ୍କର କାନ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ନାକ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ଆଘ୍ରାଣ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
7 େସମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ତାହା ସ୍ପଶର୍ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର େଗାଡ଼ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ଗ୍ଭଲପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ଗଳାରୁ େକୗଣସ ିସ୍ୱର ବାହାେର ନାହିଁ।
8 େସମାନଙ୍କର ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କଠାେର

ବଶି୍ୱାସକାରୀମାେନ
େସହପିରି େହେବ!
9 େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ ଢ଼ାଲ।
10 େହ ହାେରାଣ ପରିବାର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ ଢ଼ାଲ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର

ବଶି୍ୱାସ କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ ଢ଼ାଲ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣେର ରଖନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ।
15 ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।
16 ସ୍ୱଗର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
କିନୁ୍ତ େସ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପୃଥିବୀ େଦଇଛନି୍ତ।
17 ମୃତ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ କବରେର ଅଛନି୍ତ େସମାେନ ନୀରବ ଅଟନି୍ତ।
18 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜିଠାରୁ ଚରିକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
2 ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଭଲ ପାଏ େଯେତେବେଳ େସ େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଶୁଣେିଲ
ଏବଂ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା ପୂବର୍ରୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ।
3 ମୃତୁ୍ୟର ରଜୁ୍ଜ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ପ୍ରାୟ େମାେତ ବାନି୍ଧ େଦଲା।
କବର ତା’ର ଫାନ୍ଦ ସହତି େମାର ପାଖାପାଖି େହାଇଥିଲା।
ମୁଁ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୁଃଖେର ଥିଲ।ି
4 ଏହା ପେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି
ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର!”
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଧମର୍ମୟ ଓ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଯାହା ଯଥାଥର୍ େସ

କରନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସହାୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ।
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଦନିହୀନ ଥିଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ।
7 େହ େମାର ପ୍ରାଣ, ବଶି୍ରାମ କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟରୁ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କଲ।
େମାର େଲାତକ ବନ୍ଦ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ଯିିବାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କଲ।
9 ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରିବ।ି
10 ଏପରିକି ମୁଁ େଯେବ କହଲି,ି “ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଛଅଛ”ି
ତଥାପି ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କଲ।ି
11 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଭୟେର ଥିଲ,ି କହଲି,ି
“ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଗ୍ଭରୀ ଅଟନି୍ତ।”
12 େସ କରିଥିବା ମଙ୍ଗଳଦାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କ’ଣ େଦଇପାେର?
13 େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ।
େତଣୁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।ି
ଏବଂ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି
14 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ
ତାଙ୍କର ସବୁ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି
15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ
ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅେଟ।
16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଜେଣ ଦାସୀର ସନ୍ତାନ ଅେଟ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟର ଶିଙୁ୍କଳିରୁ ମୁକ୍ତ କର।
17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ବଳି େଦବ।ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଡ଼ାକିବ।ି
18 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ
ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି
19 ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା
ମନି୍ଦରକୁ ଯିବ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େହ ସମସ୍ତ ଜାତଗିଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

େହ ସମସ୍ତ େଲାକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
2 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ େପ୍ରମ କରନି୍ତ!

େସ ଚରିକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ରହେିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।

ତାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
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2 ଇସ୍ରାଏଲ ଏେବ କହନୁ୍ତ,
“ତାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
3 ହାେରାଣର ପରିବାରବଗର୍ ବତ୍ତର୍ମାନ ଏେବ ଏହା କୁହନୁ୍ତ େଯ,
“ତାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିବା େଲାକମାେନ, ଏହା କୁହ,
“ତାହାଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
5 ମୁଁ ସଙ୍କଟେର ଥିଲ,ି େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକିଲ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ ଏବଂ େମାେତ େସଥିରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ସହତି ଅଛନି୍ତ , େତଣୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
େଲାକମାେନ, େମାେତ କ’ଣ କରି ପାରିେବ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ।
ମୁଁ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ େଦଖିବ।ି
8 େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବା ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭିର୍ର ରଖିବା ନଶିି୍ଚତ ଉତ୍ତମ।
9 ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବା ଅେପକ୍ଷା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଶରଣାଗତ େହବା ଉତ୍ତମ।
10 ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ େଘରି ଯାଇଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତ ବଳେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କଲ।ି
11 ଶତ୍ରୁ ଗଣ ବାରମ୍ୱାର େମାେତ େଘରି ରହୁଛନି୍ତ।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତେର ପରାସ୍ତ କରିବ।ି
12 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ମହୁମାଛ ିଦଳ ପରି େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ବାରମ୍ୱାର

େଘରିଗେଲ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ କଣ୍ଟା ବୁଦାର ନଆିଁ ପରି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ େହେଲ।
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କଲ।ି
13 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବା

ଉପେର ଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
14 ଯାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ଗୀତେର ଏବଂ ସ୍ତୁତେିର ପ୍ରଶଂସା କେର, େସ ହିଁ

ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଶକି୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷା।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ।
15 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର ଆନନ୍ଦ ଓ ବଜିୟ ଧ୍ୱନ ିତୁେମ୍ଭ ଶୁଣପିାରିବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେଲ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବଜିୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଥତି େହଲା।
େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିତାଙ୍କର ମହାଶକି୍ତ େଦଖାଇେଲ।
17 ମୁଁ ମରିବ ିନାହିଁ କିନୁ୍ତ ବଞ୍ଚବିି
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍ସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
18 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ବୃହତ୍ ଶାସି୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସ େମାେତ ମରିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ଫାଟ ସବୁ ଫିଟାଅ।
ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ିଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
20 ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱ ାର ସମୂହ।
େକବଳ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର େଦଇଥିବାରୁ ମୁଁ

ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଛ।ି
େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ।
22 ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପଥର ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ।
ତାହା େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର େହାଇଅଛ।ି
23 ଏହାସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍,
କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଏହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ।
24 ଆଜି ଦନିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତଆିରି କରିଛନି୍ତ।
ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା।
25 େଲାକମାେନ କହନି୍ତ , “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭକୁ ସଫଳତା ଦଅି।”

26 ଯାଜକମାେନ କହନି୍ତ , “ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆସନି୍ତ ତାଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁ।
27 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
ଏବଂ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ।
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶିଙ୍ଗେର ରଜୁ୍ଜଦ୍ୱ ାରା େମଷକୁ ବାନ୍ଧ।”
28 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର

ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି
29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ।
ହଁ, ତାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

ଆେଲଫ୍

େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପବତି୍ର ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କରନି୍ତ ,
ଓ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମସବୁ ଅନୁସରଣ

କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ!
2 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ମାନନି୍ତ ,
ଓ େଯଉଁମାେନ ହୃଦୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଖାଜନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ!
3 େସହ ିେଲାକମାେନ େକୗଣସ ିଅଧମର୍ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ
ଏବଂ ବଧିାନସବୁକୁ ସତକର୍ ରୂେପ ମାନବିା ପାଇଁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଅଛ।
5 ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ ିେଯ, ମୁଁ େବାଧହୁଏ ତୁମ୍ଭର ନୟିମ
ଅପରିବତ୍ତର୍ନୀୟ ଭାବେର ଅଧିକ ମାନବି।ି
6 ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ,ି
େତେବ ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ େହବ ିନାହିଁ।
7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ାନ୍ତକରଣ ହୃଦୟ ସହତି ପ୍ରଶଂସା କରିବ,ି
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ବଷିୟେର ଜାଣବି।ି
8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ପାଳନ କରିବ।ି
େମାେତ ଏକୁଟଆି କରି ଛାଡ଼ ନାହିଁ।

େବୖତ୍

9 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ କିପରି ଜେଣ ଯୁବକ
ତା’ର ଜୀବନକୁ ପବତି୍ର କରି ପାରିବ?
10 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ ିେମାର ସବର୍ାନ୍ତକରଣ ହୃଦୟେର ତୁମ୍ଭର

େସବା କରିବ।ି
ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରୁ ଗ୍ଭଲଯିିବାକୁ େମାେତ ପ୍ରତେିରାଧ କର।
11 ମୁଁ େମା’ ହୃଦୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛ,ି
େଯପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ ନ କରିବ।ି
12 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେର।
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାେତ ଶିଖାଅ।
13 େମା’ ଓଷ୍ଠସହ ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାକୁ ବାରମ୍ୱାର କହଅିଛ।ି
14 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟେର ରହି
ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ସମ୍ପଦ ପାଇଅଛ।ି
15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶର ମଧ୍ୟସି୍ଥ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛି
ଏବଂ େଯଉଁ ରାସ୍ତା ତୁେମ୍ଭ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କହଅିଛ ମୁଁ ତାହା

ଅନୁସରଣ କରିବ।ି
16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାେଶାରିବ ିନାହିଁ।
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ଗିେମଲ୍

17 ମୁଁ େଯମନ୍ତ ବଞ୍ଚପିାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର ମଙ୍ଗଳ
କର,

େଯଉଁଥିେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ପାରିବ।ି
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଆଖି ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କର।
େଯଉଁଥିେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟମାନ େଦଖି ପାରିବ।ି
19 ମୁଁ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଜେଣ ପ୍ରବାସୀ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ
େମା’ଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଅ ନାହିଁ।
20 ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଶାସନସକଳ
ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ବହୁତ ଗ୍ଭେହଁ।
21 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଗବର୍ୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କର।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ

େସମାେନ ଅଭଶିପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।
22 େମା’ଠାରୁ ନନି୍ଦା ଓ ଅପମାନସବୁ ଦୂର କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଅଛ।ି
23 ଏପରିକି ଅଧିପତମିାେନ ଶିଖନି୍ତ
ଏବଂ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ ଉପାୟ କରନି୍ତ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ତୁମ୍ଭର ନୟିମର ମଧ୍ୟସି୍ଥ େହାଇଛ।ି
24 ତୁମ୍ଭର ଆଇନଗତ ଆେଦଶ େମାେତ ଆନନ୍ଦ ଦଏି।
େସମାେନ େମାର ଅତ ିଆପଣାର ଆେଦଶଦାତା।

ଦାଲତ୍

25 ମୁଁ ମରିବା େବେଳ ଧୂଳିେର ଗେଡ଼।
େଯପରି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ,ି େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି।
26 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମାର ଜୀବନ ବଷିୟେର କହଅିଛ।ି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇଅଛ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାେତ ଶିଖାଅ।
27 ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶଗଡୁ଼କି ଅନୁସାେର େମାେତ ବୁଝବିା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ

କର।
େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ ବଷିୟେର ଗଭୀରତମ ଭାବବି।ି
28 ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଅେଟ।
ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େମାେତ ପୁଣ ିଶକି୍ତଶାଳୀ କର।
29 େମାେତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବନ ବତିାଇବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
ଦୟାକରି େମାେତ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖାଅ।
30 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ େହାଇଅଛ।ି
ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହକାେର ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ।ି
31 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଅନୁସରଣ କଲ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ନରିାଶ କର ନାହିଁ।
32 ମୁଁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାେର ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶସବୁ ମାନବି,ି
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାର ବୁଝବିା ଶକି୍ତକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ।

େହ

33 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନୟିମ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ କିପରି ବଞ୍ଚବିାକୁ େହବ
ଶିଖାଅ

ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କେଲ େମାର ପୁରସ୍କାର େହବ।
34 େସସବୁକୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ମାନବି।ି
ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟ ସହତି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବ।ି
35 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ପଥେର େମାେତ ଆେଗଇ ନଅି।
ମୁଁ ବାସ୍ତବେର େସହପିରି ଜୀବନ ବତିାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲପାଏ।

36 େମାେତ ଧନୀ େହବା ପରିବେତ୍ତର୍
େମାେତ ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ବୁଝବିା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
37 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସାର ବସ୍ତୁ େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭ ପଥେର ଗ୍ଭଲକିି େମାେତ ଜୀବନ େଖାଜିବାକୁ ଦଅି।
38 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ, ତାହା କର।
େତଣୁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରିେବ।
39 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅପମାନକୁ ଦୂେରଇ ନଅି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୟ କେର।
ତୁମ୍ଭର ବଜି୍ଞ ନଷି୍ପତି୍ତ ଉତ୍ତମ।
40 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ସବୁକୁ ଭଲପାଏ।
ତୁମ୍ଭର ଧମର୍େର େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି।

େବୗ

41 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ପ୍ରଦଶର୍ନ କର।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର।
42 ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବ,ି
େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଅପମାନତି କରୁଥିେଲ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭରସା କେର।
43 େମାେତ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବଷିୟେର କହବିାକୁ ଦଅି।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବୁଦି୍ଧମାନ ବାକ୍ୟେର ନଭିର୍ର କେର।
44 ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିବ।ି
45 େତଣୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ େହବ,ି
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର।
46 ମୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା

କରିବ।ି
ଏବଂ ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ େହବ ିନାହିଁ।
47 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୀତ ିଆେଦଶମାନ ମାନ ିବହୁତ ଖୁସୀ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସମୂହ େସ୍ନହ କରିଅଛ।ି
48 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରଶଂସା କେର, େଯଉଁଗଡୁ଼କି କି ମୁଁ

ଭଲପାଏ।
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି

ସୟିନ୍

49 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିକରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ସ୍ମରଣ କର।
େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା େମାେତ ଭରସା େଦଇଅଛ।ି
50 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଦୁଃଖେର ଥିଲ,ି ତୁେମ୍ଭ େସେତେବେଳ େମାେତ

ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇଅଛ।
ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ େମାେତ ପୁନଃଜର୍ୀବତି କରିଅଛ।ି
51 େଲାକମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ େମାେତ

ଅତଶିୟ ଅପମାନତି କରିଛନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହାଇ ନାହିଁ।
52 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ରୁ େଦଇଥିବା ଶାସନକୁ ସ୍ମରଣ କେର
ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଏି।
53 ମୁଁ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇଯାଏ, େଯେତେବେଳ େଦେଖ
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ସମୂହକୁ ଆଉ ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହାନି୍ତ।
54 େମାର ଗହୃେର
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ଗାନ କେର।
55 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାତି୍ରେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ମରଣ କେର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାସବୁ ସ୍ମରଣ କେର।
56 ଏହପିରି ଘେଟ କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ ଯତ୍ନର ସହକାେର

ମାନ ିଚେଳ।
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େହତ୍

57 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିଛ ିେମାର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ େହଉଛ ିତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ
ମାନବିା।

58 ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ େମାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟ ସହତି ତୁମ୍ଭକୁ ଭକି୍ଷା କେର।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାକର।
59 ମୁଁ େମା’ ଜୀବନକୁ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଅନୁଶୀଳନ କଲ।ି
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୟିମକୁ ପୁଣ ିେଫରିଲ।ି
60 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବାେର,
ବଳିମ୍ୱ କରି ନାହିଁ।
61 ଦୁଷ୍ଟେଲାକମାେନ େମା’ ଗ୍ଭରିପାଖେର ଫାନ୍ଦ ବସାଇଛନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାସବୁ ଭୁଲ ିନାହିଁ।
62 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ନଷି୍ପତି୍ତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇଁ
ମଧ୍ୟରାତି୍ରେର ଉଠିଥାଏ।
63 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଉପାସନା କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର

ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ମାନନି୍ତ ,
ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ।
64 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭର ଦୟାେର ପୂଣ୍ଣର୍।
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।

େଟଟ୍

65 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଦାସ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ ଠିକ୍ ତାହା କରିଛ।
66 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ବଜି୍ଞ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ

କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସମୂହେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ।ି
67 ମୁଁ ଦୁଃଖ େଭାଗିବା ପୂବର୍ରୁ ବହୁତ କୁକମର୍ମାନ କଲ।ି
ମାତ୍ର ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଯତ୍ନେର ମାନୁଅଛ।ି
68 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ କର।
େମାେତ ତୁମ୍ଭର ନୟିମସବୁ ଶିଖାଅ।
69 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ଉତ୍ତମ, େସମାେନ

େମା’ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କହଛିନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହୃଦୟ ଅନ୍ତକରଣ ସହକାେର ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

ଅନୁସରଣ କରିଅଛ।ି
70 େସହ ିେଲାକମାେନ ବହୁତ ମୂଖର୍।
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷାେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଏ।
71 ଏହ ିଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରିବା େମା’ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଥିଲା,
େଯପରିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା କରିପାେର।
72 ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାସବୁ େମା’ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ,
ଏହା ଏକହଜାର ଖଣ୍ଡ ସୁନା ଓ ରୂପାଖଣ୍ଡଠାରୁ ଉତ୍ତମ।

ଇୟୂଦ୍

73 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େମାେତ ନମିର୍ାଣ କଲା ଏବଂ ମୁଁ କ’ଣ
ତଆିରି କଲ?ି

େମାେତ ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର, େଯପରିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ
ଶିକ୍ଷା କରିପାେର।

74 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ , େସମାେନ େମାେତ
େଦଖିେବ ଏବଂ ଖୁସୀ େହେବ।

କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଭରସା କେର।
75 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାେଣ ତୁମ୍ଭ ନଷି୍ପତି୍ତ ସବୁ ଧମର୍ମୟ।
େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ େଦଇ ଠିକ୍ କରିଥିଲ।
76 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରକୃତ େପ୍ରମେର େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି।

ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର, ତୁମ୍ଭର ଦାସକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି।
77 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର ଦୟା ରଖ, େଯପରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚପିାେର।
ମୁଁ ବାସ୍ତବେର ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପେଭାଗ କେର।
78 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ନଜିକୁ େମା’ଠାରୁ ଧାମିର୍କ ଭାବନି୍ତ , େମା’

ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ।
ମୁଁ ଆଶାକେର େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନୁ୍ତ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାସବୁ ଉପେର ଧ୍ୟାନ କେର।
79 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପାରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େମା’

ପାଖକୁ େଫରାଅ।
େଯପରିକି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିେବ।
80 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟ ସହତି ତୁମ୍ଭର ନୟିମକୁ ମାନପିାେର,
େତେବ ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ େହବ ିନାହିଁ।

କଫ୍

81 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ ଅେଟ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ରକ୍ଷା କର।

କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଉପେର ନଭିର୍ର ରେଖ।
82 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଅେପକ୍ଷାେର େମାର ଚକ୍ଷୁକ୍ଳ ାନ୍ତ

େହଲାଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େକେବ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ?
83 ଏପରିକି ମୁଁ ଅଳିଆ ଗଦାେର ପଡ଼ଥିିବା ଏକ ପଗ୍ଭ ଚମଡ଼ା ଥଳୀ

ଅେଟ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ଭୁଲବି ିନାହିଁ।
84 େକେତଦନି ମୁଁ ବଞ୍ଚବି?ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େକେବ େମାର ଦଣ୍ଡବଧିାନକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି

କରିବ।
85 ଅହଂକାରୀମାେନ ମିଥ୍ୟାଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରନି୍ତ
ଏବଂ ତାହା ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ବରୁିଦ୍ଧ ଅେଟ।
86 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶସବୁ ବଶି୍ୱାସନୀୟ।
େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରନି୍ତ।
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର!
87 େସହ ିେଲାକମାେନ େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦେଲଣ।ି
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ।
88 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େମାେତ େଦଖାଅ ଏବଂ େମାେତ

ବଞ୍ଚାଅ।
େଯପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶ ରଖିପାେର।

ଲାମଦ୍

89 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସବର୍ଦା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର ସଂସ୍ଥାପିତ
ଅଛ।ି

90 ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ଗ୍ଭଲବି।
ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ଉଚତି୍ ଜାଗାେର ରଖିଛ ଏବଂ ଏହା ଏଠାେର

ସବୁେବେଳ ରହଅିଛ।ି
91 ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯାଗୁଁ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଲୁ ରହଛି।ି
କାରଣ ସବୁକିଛ ିତୁମ୍ଭର ଦାସମାେନ।
92 ଯଦ ିମୁଁ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ପସନ୍ଦ କରି ନ ଥା’ନି୍ତ ,
ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟେର ବନିଷ୍ଟ େହାଇଥା’ନି୍ତ।
93 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶକୁ ମୁଁ କଦାପି ପାେଶାରିବ ିନାହିଁ।
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଜୀବତି ରହବିାକୁ ଦଅି।
94 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର, େତଣୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛ।
95 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େମାେତ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରୁଛନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ଭାବବି।ି
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96 ମୁଁ େଦଖିଅଛ ିେଯ, ସବୁ ଜିନଷିର ତା’ର ସୀମା ରହଅିଛ,ି
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛଡ଼ା।

େମମ୍

97 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ଭଲ ପାଏ।
ତାହା ମୁଁ ଦନିସାରା ଭାେବ।
98 ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େମାେତ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଦି୍ଧମାନ୍ କରିଛ।ି
ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ସବର୍ଦା େମା’ ସହତି ଅଛ।ି
99 େମାର ସମସ୍ତ ଗରୁୁଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ବୁଦି୍ଧମାନ୍।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ ଶିକ୍ଷା କେର।
100 ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୁେଝ।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କେର।
101 ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁପଥଠାରୁ ମୁଁ ଦୂେରଇ ରହବି,ି
େଯପରିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ।ି
102 ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶାସନରୁ େଫରି ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ।
103 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ସବର୍ଦା େମା’ ପାଟକୁି
ମହୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର ଲାେଗ।
104 ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା େମାେତ ବୁଦି୍ଧମାନ କେର।
େତଣୁ ମୁଁ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକୁ ଘୃଣା କେର।

ନୂନ୍

105 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େମାର ପାଦ ପାଇଁ ବତୀ ସଦୃଶ,
ଓ େମାର ପଥ ପାଇଁ ଆେଲାକ ଅେଟ।
106 ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର ଉତ୍ତମ
ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ସବୁ ମାନବିା ପାଇଁ ଶପଥ କେର।
107 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗି ଅଛ।ି
ଦୟାପୂବର୍କ େମାେତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଅି ଓ େମାେତ ଆଉଥେର ବଞ୍ଚବିାକୁ

ଦଅି।
108 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କର।
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାେତ ଶିଖାଅ।
109 େମା’ ଜୀବନ ବପିଦପୂଣ୍ଣର୍ ସବୁେବେଳ ଥାଏ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏେବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଦାପି ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ପଥରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ନାହିଁ।
110 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା େମାେତ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା

କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େକେବ ଅବମାନନା କରି ନାହିଁ।
111 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୟିମକୁ ସବୁଦନି େଦଖାଇବାକୁ ଉପହାର

ଆକାରେର ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ।ି
ଏହା େମାେତ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଦଏି।
112 ତୁମ୍ଭର ନୟିମସବୁ ମାନବିା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ମନକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଛ,ି
ତାହା େମାର ପୁରସ୍କାର େହବ।

ସାମକ୍

113 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ
ନୁହନି୍ତ , ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର।

କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ଭଲ ପାଏ।
114 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େମାର ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟକି୍ତ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ସବର୍ଦା ଭରସା କେର।
115 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ, େମା’ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ ନାହିଁ,
େଯପରିକି ମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାନ ପାଳନ କରି ପାରିବ।ି
116 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େମାେତ ମେନାନୀତ କଲ,

େଯପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚପିାରିବ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଭରସା ରେଖ, େମାେତ ହେତାତ୍ସାହ କର ନାହିଁ।
117 େମାର ସହାୟ ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।ି
ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ମାନବି।ି
118 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଆନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ

ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ।
କାରଣ େସମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନୁହନି୍ତ।
119 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀର ଦୁଷ୍ଟଗଣଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଆବଜ୍ଜ ର୍ନା ପରି

ଫିଙି୍ଗଦଅି।
େଯପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୟିମକୁ େସ୍ନହ କରିବ।ି
120 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭୟ େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଥେର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୟ କେର ଓ ସମ୍ମାନ କେର।

ଅଇନ୍

121 ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କରିଅଛ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େମାେତ

ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ।
122 େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସବକ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅହଙ୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େମା’ ପ୍ରତ ିକ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
123 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା ସତ୍ୟ େହବାକୁ,
ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ପଥକୁ ଗ୍ଭହିଁ ଗ୍ଭହିଁ େମାର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯାଏ।
124 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସବକ ଅେଟ।
େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ େଦଖାଅ।
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଶିଖାଅ।
125 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ,
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ବୁଝବିାେର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
126 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହ।ି
କାରଣ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନୟିମ ଭାଙି୍ଗଛନି୍ତ।
127 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶକୁ େସ୍ନହ କେର।
128 ମୁଁ ଯତ୍ନର ସହକାେର ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କେର।
ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ଉପେଦଶକୁ ଘୃଣା କେର।

େପ

129 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଅେଟ।
େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ଅନୁସରଣ କେର।
130 ତୁମ୍ଭର କଥାର ବସି୍ତାରତା ମସ୍ତକକୁ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କେର।
ଏପରିକି ଏହା ମୂଖର୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବୁଦି୍ଧମାନ କେର।
131 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
ମୁଁ େସସବୁ ପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ େହାଇ ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ପ୍ରାୟ

ନଶି୍ୱାସ ଅପ୍ରଚଳିତ।
132 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ େଦଖ ଓ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର।
ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ଭଲପାଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଉଚତି୍

ତାହା କର।
133 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େମାେତ ପରିଗ୍ଭଳିତ

କର।
େମା’ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଅଘଟଣ ଘଟବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
134 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଆହତ କରନି୍ତ

େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର
େଯପରିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ସକଳ ମାନବି।ି
135 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କର।
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅି।
136 େମା’ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ନଦୀପରି ବହୁଛ।ି
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କାରଣ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ପାଳନ କରୁ ନାହାନି୍ତ।

ସାେଦ

137 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ ଅଟ।
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ସବୁ ଧମର୍ମୟ।
138 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନୟିମ େଦଇଅଛ।
େସଗଡୁ଼କି ଧମର୍ମୟ ଓ ଆେମ୍ଭ ତା’ଉପେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଭରସା କରି

ପାରିବୁ।
139 େମାର ଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି
ମୁଁ ବହୁତ ମାନସକି ଅଶାନି୍ତେର ଅଛ।ି
କାରଣ େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ ପାେଶାରି ଯାଇଛନି୍ତ।
140 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ପରୀକ୍ଷା େହାଇଅଛ ିଏବଂ ବଶି୍ୱସ୍ତ

ବାହାରିଲା,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ଏହାକୁ ଭଲ ପାଏ।
141 ମୁଁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ନୁେହଁ ଏବଂ େଲାକମାେନ େମାେତ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ ଭୁଲ ିନାହିଁ।
142 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଧାମିର୍କତା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁକୁ ଭରସା କରାଯାଇ ପାରିବ।
143 େକ୍ଳଶ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା େମା’ ଉପେର ଆସଅିଛ।ି
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଏ।
144 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଚରିକାଳ ଉତ୍ତମ।
ତାହା ସବୁ ବୁଝବିାେର ସହାୟ ହୁଅ, େଯପରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚପିାରିବ।ି

କଫ

145 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହୃଦୟ ସହକାେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି! ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୟିମସବୁ ଅନୁସରଣ କରିବ।ି
146 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଡ଼ାକ ପକାଉଛ,ି
େମାେତ ରକ୍ଷା କର, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବ।ି
147 ମୁଁ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଲ ିଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭରସା କେର।
148 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ
ରାତି୍ର ଉଜାଗର ରହଲି।ି
149 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ସହକାେର େମାର

ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି।
150 ମନ୍ଦ େଯାଜନା ସହତି େଲାକମାେନ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା

ପାଇଁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର।
151 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ।
ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶ ସକଳ ଭରସା େଯାଗ୍ୟ।
152 ବହୁତ ଦନି ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ଅଛ।ି
ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ େଶଷ

କରିପକାଇଲ।

େରଶ୍

153 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ େଦଖ ଓ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାମାନ ଭୁଲ ିନାହିଁ।
154 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ କର ଏବଂ େମାେତ ରକ୍ଷା

କର।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି।
155 ଦୁଷ୍ଟଗଣ େକେବ ବଜିୟୀ େହେବ ନାହିଁ।

କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
156 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଦୟାଳୁ।
ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ନୟିମାନୁସାେର କାମ କର ଓ େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି।
157 େମାେତ କଷ୍ଟ େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େସହପିରି େମାର ବହୁତ

ଶତ୍ରୁ  ଅଛନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହାଇ ନାହିଁ।
158 ମୁଁ ବଶି୍ୱାସଘାତକମାନଙୁ୍କ େଦେଖ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନନି୍ତ ନାହିଁ।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣାକେର।
159 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ େଚଷ୍ଟା

କରୁଛ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନୁସାେର େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ

ଦଅି।
160 ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ବାକ୍ୟ ଭରସା େଯାଗ୍ୟ
ଓ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଧମର୍ମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର େହାଇ

ରହବି।

ଶିନ୍

161 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଧିପତମିାେନ ବନିା କାରଣେର େମାେତ
ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ ମୁଁ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେର।
162 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା େମାେତ ଆନନ୍ଦ ଦଏି,
େଯପରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବହୁତ ଲୁଟ୍ ଧନ ପାଇବା ପେର ଖୁସୀ ହୁଏ।
163 ମୁଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କେର ଓ ଏହାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କେର।
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷାସବୁ େସ୍ନହ କେର।
164 ତୁମ୍ଭର ଯଥାଥର୍ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ,
ମୁଁ ଦନିେର ସାତଥର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କେର।
165 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଏ, େସ ଶାନି୍ତ ପାଇବ।
ତାକୁ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ପେକଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
166 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ଭହିଁ ଅଛ,ି େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶସବୁ ପାଳନ କଲ।ି
167 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଅଛ।ି
ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି ବହୁଳ ପରିମାଣେର ଭଲ ପାଏ।
168 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ପାଳନ କରିଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଜାଣ, ଯାହା ମୁଁ କରିଅଛ।ି

େତୗ

169 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାକୂକି୍ତ ଶୁଣ।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େମାେତ ବୁଦି୍ଧମାନ କର।
170 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
171 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ େମାେତ ଶିଖାଇଅଛ।
172 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଷିୟେର ଗାନ କରିବ।ି
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଉତ୍ତମ।
173 ତୁମ୍ଭର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଗଡୁ଼କୁି ମାନବିା ପାଇଁ ମୁଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ।ି
େତଣୁ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସ।
174 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାସବୁ େମାେତ ଉଲ୍ଲ ାସ ପ୍ରଦାନ କେର।
175 େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି, େଯପରିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାେର।
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାର ସହାୟ େହଉ।
176 ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିବା େମଷପରି, ଏେଣେତେଣ ବୁଲୁଅଛ,ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଦାସକୁ େଖାଜ।
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କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାେଶାରି ନାହିଁ।

ମନି୍ଦର ଆେରାହଣର ଗୀତ।

ମୁଁ ଆପଣା ବପିଦ ସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲି
ଏବଂ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ।

2 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।

େସମାେନ େଯଉଁ କଥାସବୁ କହୁଥିେଲ, ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ ନ ଥିଲା।”
3 େହ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାେନ, ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କ’ଣ ଦଆିଯିବ?
କ’ଣ ପାଇବ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ କି ?
4 ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ େସୖନକିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର
ଓ ଗରମ େକାଇଲା ପରେମଶ୍ୱର ଆଣେିବ।
5 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଲାକମାେନ, େମଶକେର ବାସ କଲା ପରି ତୁମ୍ଭ

ପାଖେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ।
ଏହା େକଦାରର ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବା ସଦୃଶ।
6 ଶାନି୍ତ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି
ମୁଁ ଦୀଘର୍ଦନିଧରି ବାସ କରିଅଛ।ି
7 ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଶାନି୍ତ ଗ୍ଭେହଁ,
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

ଏକ ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପବର୍ତଗଣ ଆେଡ଼ ଗ୍ଭେହଁ।
କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େକଉଁଠାରୁ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ଆସବି?
2 େମାର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସବି

ଯିଏକି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
3 େସ ତୁମ୍ଭର ପାଦକୁ ଟଳମଳ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା େକେବେହେଲ ନଦିି୍ର ତ େହେବ ନାହିଁ।
4 ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା େକେବ ନଦି୍ର ା ଯିେବ ନାହିଁ।
କି େକେବ େଶାଇେବ ନାହିଁ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଢ଼ାଲ େଘାଡ଼ାନି୍ତ ଏବଂ ରକ୍ଷା

କରନି୍ତ।
6 ଦନିେର ସୂଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ରାତେିର ଚନ୍ଦ୍ର  ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
7 ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
8 ବତ୍ତର୍ମାନ ଏବଂ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଯିବା ଆସବିା େବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।

ଦାଉଦ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବା ସମୟେର ଗୀତ।

ମୁଁ ଖୁସୀ େହଲ,ି େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ଗ୍ଭଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବା।”
2 େହ ଯିରୁଶାଲମ!ଏହଠିାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର

ଫାଟକ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଅଛୁ।
3 ଯିରୁଶାଲମ ସହର ଭଳି ତଆିରି େହାଇଅଛ,ି
ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଏବଂ କଠିନ ଭାବେର ନମିିର୍ତ େହବା ଉଚତି୍।
4 ଏହା େହଉଛ ିେଯଉଁଠାେର କି େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଆସନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନି୍ତ।
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହସିବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଦଆିହୁଏ।
5 ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କର ସଂିହାସନ ଏଠାେର

ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େସଠାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁବଗି୍ଭର େଦବା ପାଇଁ ସଂିହାସନ

ସ୍ଥାପନ କେଲ।

6 ଯିରୁଶାଲମେର ସୁଖ ସମୃଦି୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
“ମୁଁ ଆଶାକେର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ େସମାେନ େସଠାେର

ଶାନି୍ତ ପାଇେବ।
7 ମୁଁ ଆଶାକେର େସଠାେର ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ଗହୃ ଭତିେର ଶାନି୍ତ ମିଳିବ।
ମୁଁ ଆଶା କେର େଯ, ତୁମ୍ଭର ବରିାଟ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ନରିାପଦ େହଉ।”
8 େମାର ପରିବାର ଏବଂ େମାର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
ଯିରୁଶାଲମ, ତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମନି୍ଦରର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ

ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ,
ଯିରୁଶାଲମ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଘଟୁ।

ଏକ ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ଭହିଁ, ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ରାଜାପରି ବସ।
2 କ୍ର ୀତଦାସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ

ତାଙ୍କର କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ।
ଠିକ୍ େସହପିରି, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର

କରୁ।
ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ, ଆମ୍ଭକୁ ଦୟା େଦଖାଅ।
3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଶୀଳ ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ!
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୀଘର୍ ସମୟ ଅପମାନତି େହାଇଅଛୁ।
4 େସହ ିଅଳସୁଆ ଓ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭକୁ ବହୁତ ଅପମାନ
ଓ ଘୃଣ୍ୟ ବାକ୍ୟସବୁ ମିଳିଅଛ।ି

ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି ଏକ ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ େହାଇ ନ ଥା’େନ୍ତ
େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା?

ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ଦଅି।
2 କ’ଣ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର

ସପକ୍ଷ େହାଇ ନ ଥା’େନ୍ତ।
େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତପିକ୍ଷଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିେଲ?
3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ େକାପ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବା େବେଳ
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜୀବ ଗ୍ରାସ କରିଥା’େନ୍ତ।
4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଳରାଶି ପରି ମଗ୍ନ କରିଥା’େନ୍ତ।
େସ୍ରାତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉପର େଦଇ ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା।
5 ଗଜୁର୍ଥିବା ଜଳରାଶି ଆମ୍ଭକୁ
ବୁଡ଼ାଇ େଦଇଥା’ନ୍ତା।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଶିକାର େହବାକୁ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।
7 ଆେମ୍ଭମାେନ େହଉଛୁ ଜାଲେର ପଡ଼ଥିିବା ଚେଢ଼ଇମାନଙ୍କ ପରି,

େଯଉଁମାେନ ଜାଲରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥା’ନି୍ତ।
ତା’ପେର ଜାଲ ଛଣି୍ଡଗିଲା ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ।
8 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସଲିା,
ଯିଏ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ
େସମାେନ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ତୁଲ୍ୟ।

େସମାେନ େକେବ ମଧ୍ୟ ଥରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ େହାଇ ବଞ୍ଚ ିରହେିବ।
2 େଯମନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପବର୍ତମାନ ଥାଏ,
େତମନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ଚତୁଃଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥା’ନି୍ତ।
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େସ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚରିଦନି ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
3 ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଭୂମିକୁ ସଦାକାଳ ଅଧମର୍ େଲାକମାେନ ନଜି

ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରଖିପାରିେବ ନାହିଁ।
ଯଦ ିଏପରି ଘଟଲିା, େତେବ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଅଧମର୍ କାଯର୍୍ୟ

କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିେଦେବ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉତ୍ତମ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ କର।
ପବତି୍ର ହୃଦୟ ସହତି େଲାକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହମିାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି, େଯଉଁମାେନ ଅପରାଧ ଦଗି

ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ନି୍ତ।
େସହମିାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି, େଯଉଁମାେନ ଅପରାଧ କରନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ମନି୍ଦର ଆେରାହଣ ଗୀତ।

େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନେର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ।
ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା।
2 ଆେମ୍ଭମାେନ ଖୁସୀେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଖୁସୀେର

ଗୀତ ଗାଇଲୁ।
ଅନ୍ୟ ଜାତରି େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ କମର୍ କେଲ।”
3 ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମହତ କମର୍ କେଲ,
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଖୁସୀ ଅଟୁ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉଥେର ଆମ୍ଭର ଶାନି୍ତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର,
େଯପରି ମରୁଭୂମିେର ଝରଣାରୁ ଜଳେସ୍ରାତ ବେହ।
5 ଜେଣ େଲାକ ବହିନ ବୁଣବିା ସମୟେର ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ,
କିନୁ୍ତ େସ ଅମଳ ସମୟେର ବହୁତ ଖୁସୀ ହୁଏ।
6 ଯଦଓି େସ ବହିନ କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ ଆପଣା େକ୍ଷତକୁ େନଇଯାଏ,
ତଥାପି େସ ଅମଳ ଘରକୁ ଆଣବିା ସମୟେର ଖୁସୀ ହୁଏ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ରଚତି ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେବ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନ କରନି୍ତ ,
େତେବ ନମିର୍ାଣକାରୀମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟଥର୍ ହୁଏ।

େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରନି୍ତ ,
େତେବ ପ୍ରହରୀ ଜାଗ୍ରତ େହବା େକବଳ ବୃଥା ଅେଟ।
2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦୖନନି୍ଦନ ଜୀବକିା ଉପାଜର୍ନ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରଭାତେର ଉଠ, ଏବଂ ବଳିମ୍ୱେର ବଶି୍ରାମ କର, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ

ନକିଟେର ବୃଥା।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନଦିି୍ର ତ ଅବସ୍ଥାେର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ।
3 େଦଖ, ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର।
ଗଭର୍ାଶୟରୁ ଶିଶୁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଟନି୍ତ।
4 ଯୁବକର ପୁତ୍ରଗଣ
ଏକ େସୖନ୍ୟର ହସ୍ତର ବାଣଗଡୁ଼କି ସଦୃଶ ଅେଟ।
5 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ୍, େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତର େକେବବ ିପରାସ୍ତ େହବ

ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ନଗର ଫାଟକେର ଅବେରାଧ କରନି୍ତ।

ପୁତ୍ର ରୂପକ ବାଣେର ଭତ୍ତିର୍ ହୁଏ,
େସ େହଉଛ ିଭାଗ୍ୟବାନ୍।

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବ୍ୟକି୍ତ ଧନ୍ୟ

ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ େଭାଗ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭ ସୁଖୀ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ।

3 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭ ଗହୃର ଅନ୍ତପୁରେର ଫଳବତୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ
େହବ।

ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭ େମଜର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଗ୍ଭରାପରି
େହେବ।

4 ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଏି, େସ ଏହ ିପ୍ରକାର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।

5 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।
ଆଉ ଯିରୁଶାଲମ ସୁଖସମୃଦି୍ଧକୁ ତୁେମ୍ଭ ସାରା ଜୀବନେର ଅଂଶିଦାର ହୁଅ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାତନିାତୁଣୀଙୁ୍କ େଦଖି ପାର।
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍।

ଏକ ଆେରାହଣ ସଙ୍ଗୀତ।

େମାର ଜୀବନସାରା ବହୁ ଶତ୍ରୁ  େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ, ଏହାକୁ ଆଉଥେର କୁହ।
2 େମା’ ଜୀବନସାରା ବହୁ ଶତ୍ରୁ  େମାେତ ଆକ୍ରମଣ

କରିଛନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େକେବ େମାେତ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
3 େସମାେନ େମା’ ପିଠିେର ଗଭୀର କ୍ଷତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଘାତ

କରନି୍ତ।
େମାର ପିଠି ହଳ କରା ପଡ଼ଆି ପରି ଜଣାଗଲା।
4 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଯାହା ଠିକ୍ କରନି୍ତ , େସହ ିରଜୁ୍ଜ କାଟ ିପକାଇେଲ
ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ।
5 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସେିୟାନକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ

ହୁଅନୁ୍ତ।
େସମାେନ ଅଟକି ଯାଆନୁ୍ତ ଏବଂ ଅନୁଧାବତି ହୁଅନୁ୍ତ।
6 େସମାେନ ଗହୃର ଛାତ ଉପରିସ୍ଥ
ତୃଣତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ବିା ପୂବର୍ରୁ ଶୁଖି ଯାଆନୁ୍ତ।
7 େଯପରି କଟାଳୀ ତା’ର େହଳାପୂଣ୍ଣର୍ କରିପାେର ନାହିଁ।
ଏବଂ ବଡି଼ା ବନ୍ଧନକାରୀ ଆପଣା ଅଣି୍ଟ ପୂଣ୍ଣର୍ କେର ନାହିଁ।
8 ତାଙ୍କ ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ କହନି୍ତ ନାହିଁ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରନୁ୍ତ!
କିଅବା ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁଛୁ।”

ଏକ ଆେରାହଣ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଘାର ବପିତି୍ତେର ଅଛ।ି
େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକୁଅଛ।ି
2 େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େମାର ଗହୁାରୀ ଶୁଣ।

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ େମାର ଡ଼ାକ ଶୁଣ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ

ଦଣ୍ଡତି କର,
େତେବ େକହ ିବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର,
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଡ଼ରନି୍ତ ଏବଂ ଉପାସନା କରନି୍ତ।
5 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛ।ି
େମାର ପ୍ରାଣ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ ରହଛି।ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖିଛ।ି
6 ମୁଁ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେର,
େଯପରି ଜେଣ ପ୍ରହରୀ ସକାଳ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କେର।
7 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ, ଯିଏକି ବଶି୍ୱାସୀ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।

ତାଙ୍କଠାେର ମୁକି୍ତ କରିବାର ଶକି୍ତ ଅଛ।ି
8 ଏବଂ େସ େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତା’ର ସମସ୍ତ ପାପରୁ

ମୁକ୍ତ କରିେବ।
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ଏକ ଆେରାହଣ ସଙ୍ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗବର୍ୀ ବା ଅହଙ୍କାରୀ ନୁେହଁ।
ମୁଁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଜିନଷି କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ।

ମୁଁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କିଅବା ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ

ଆଗ୍ରହୀ େହାଇ ନାହିଁ।
2 ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅେଟ, େମାର ପ୍ରାଣ ଧୀର ଅେଟ।
ଏକ ଶିଶୁ ତା’ର ମା େକାଳେର ଥିବାପରି
େମା’ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁସି୍ଥର ଅେଟ।
3 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ।

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ସପକ୍ଷେର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହାନ
କାଯର୍୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କର।

2 ଏବଂ ସ୍ମରଣ କର, କିପରି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଶପଥ େନେଲ,

ଦାଉଦ ଯାକୁବର ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଏକ ବେିଶଷ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କେଲ।

3 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ପବତି୍ର ଗହୃ ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ୱୁ କରିବ।ି
4 ମୁଁ ଶୟନ କରିବ ିନାହିଁ।
ମୁଁ େମାର ଚକ୍ଷୁକୁ ବଶି୍ରାମ େଦବ ିନାହିଁ।
5 ମୁଁ େମାର ଗହୃକୁ ଯିବ ିନାହିଁ
ଏବଂ ମୁଁ େମା’ ବଛିଣାେର ରହବି ିନାହିଁ।”
6 େଦଖ ଆେମ୍ଭମାେନ ଇଫ୍ର ାଥାେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟେର ଶୁଣଲୁି।
ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିମ୍ର େକ୍ଷତ୍ରେର ଏହାକୁ ପାଇଲୁ।
7 ଗ୍ଭଲ େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁକୁ ଯିବା।
ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପାଦପୀଠେର ଉପାସନା କରିବା।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ,
ସନୁି୍ଦକ ସହତି ଯାଅ, ତାହା ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତକୁ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେର।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଯାଜକମାେନ ବଜିୟ ପରିହତି ହୁଅନୁ୍ତ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦେର ପାଟ ିକରନୁ୍ତ।
10 ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ
ତୁମ୍ଭର ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସର େଗାଟଏି

ଶପଥ କେଲ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଂଶରୁ ଜଣକୁ ସବୁଦନି ପାଇଁ ରାଜସଂିହାସନେର

ଅଧିଷି୍ଠତ କରିବା।
12 “ଦାଉଦ, ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଗଣ ଆମ୍ଭର ନୟିମକୁ ଓ

ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା େସମାନଙୁ୍କ ଦଏି େସଗଡୁ଼କୁି ମାନନି୍ତ ,
େତେବ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରରୁ େକହଜିେଣ ସବୁଦନି ରାଜା େହାଇ ରହବି।ି”
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର ପାଇଁ ବାଛେିଲ।
ଓ େସ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମେନାନୀତ କେଲ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏହା ଚରିକାଳ େମାର ବଶି୍ରାମସ୍ଥାନ େହବ।
ଏହା େହଉଛ ିେଗାଟଏି ସ୍ଥାନ େଯଉଁଥିେର ଆେମ୍ଭ ସଂିହାସନେର ବସବିାକୁ

ଗ୍ଭହୁଁ।
15 ଆେମ୍ଭ େସହ ିସହରର ଖାଦ୍ୟ ଉପେର ବହୁଳ ରୂେପ ଆଶୀବର୍ାଦ

କରିବା।
ଏପରିକି େସଠାକାର ଗରିବମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇେବ।
16 ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା
ଓ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗାମୀମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଧ୍ୱନ ିକରିେବ।

17 ଏହା େଗାଟଏି ଜାଗା େଯଉଁଠାେର କି ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦଙ୍କର
ପରିବାରକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବଚ୍ଛାଯାଇଥିବା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବାକୁ େକେବେହେଲ
ନବୃିତ୍ତ କରିବା ନାହିଁ।

18 ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ାେର ଆଚ୍ଛାଦତି କରିବା,
କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ରାଜମୁକୁଟ େଶାଭା

ପାଇବ।”

ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି ଏକ ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ଏହା େକେଡ଼ ଭଲ ଓ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା
େଯେତେବେଳ ସବୁ ଭାଇମାେନ ଏକତ୍ର ଜୀବନଯାପନ

କରନି୍ତ।
2 ଏହା ହାେରାଣଙ୍କର ମସ୍ତେର ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ସ୍ୱରୂପ
ଯାହା ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ ିବାେଟ ବହ ିତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳେର ପେଡ଼।
3 ଏହା ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତରୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉପେର ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ମୃଦୁ ବୃଷି୍ଟ

ତୁଲ୍ୟ।
େସହଠିାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିଦନି ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାର ଆେଦଶ

େଦଇଛନି୍ତ।

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସଗଣ, େଯଉଁମାେନ ରାତସିାରା
ତାଙ୍କର ମନି୍ଦରେର ତାଙ୍କର େସବା କରନି୍ତ ,

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ!
2 ତୁମ୍ଭର ହାତ ମନି୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଉଠାଅ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
3 ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା,
ସେିୟାନରୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାେନ, ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।

2 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରେର ଛଡି଼ା େହାଇଅଛ।
େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଛଡି଼ା େହାଇଅଛ, ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ

କର।
3 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନି୍ତ।
ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, କାରଣ ଏହା ଆନନ୍ଦ ଆେଣ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଯାକୁବକୁ ମେନାନୀତ କେଲ।
େସ ନଜିର ଅତ ିଆପଣା େଲାକ େହବା ପାଇଁ େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ

ମେନାନୀତ କେଲ।
5 ମୁଁ ଜାେଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ େଦବତାମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ।
6 ସ୍ୱଗର୍େର, ପୃଥିବୀେର, ସମୁଦ୍ର େର ଓ ସମଗ୍ର ବାରିଧିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ତାହା କରନି୍ତ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଉପେର ଆକାଶ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ।
େସ ବଷର୍ା ସହତି ବଜୁିଳି କରାନି୍ତ।
ଏବଂ େସ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ପବନ ପ୍ରବାହୀତ କରାନି୍ତ।
8 ପରେମଶ୍ୱର ମିଶରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣଙୁ୍କ

ହତ୍ୟା କେଲ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ମିଶରେର ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟମାନ

କେଲ।
େସ େସଗଡୁ଼କୁି ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର

ବ୍ୟବହାର କେଲ।
10 ପରେମଶ୍ୱର ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
େସ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ।
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11 ପରେମଶ୍ୱର ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନକୁ
ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ
ଏବଂ କିଣାନର ସକଳ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
12 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର େଦଶ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଦେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭୂମି ତାଙ୍କର ନଜିର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସଦି୍ଧ େହବ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଲାକମାେନ ଚରିଦନି ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିେବ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର େସବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାନି୍ତ।
15 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମୂତ୍ତିର୍ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କି ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ େହଉଥିଲା।
16 େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛ ିମାତ୍ର େସମାେନ କଥା କହପିାରିେବ

ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
17 େସମାନଙ୍କର କାନ ଅଛ ିମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ନାକ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ନଶି୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।
18 େଯଉଁମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି କରନି୍ତ ଏବଂ େସମାନଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ

ରଖନି୍ତ ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହେବ।
19 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ହାେରାଣର ପରିବାର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
20 େହ େଲବୀର ପରିବାର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତୁେମ୍ଭ ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
21 ଯିରୁଶାଲମବାସୀ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନଠାରୁ ଧନ୍ୟ ହୁଅନୁ୍ତ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ।

ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
2 େଦବତାମାନଙ୍କର େଦବତାର ପ୍ରଶଂସା କର।

ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
3 ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାହାଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
4 େଯ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟମାନ କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୁଦି୍ଧେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ

ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ତାହାଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
6 ପରେମଶ୍ୱର େଯ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳରାଶି ଉପେର ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ କେଲ,
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ େଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
ତାହାଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
8 ପରେମଶ୍ୱର ଦବିସେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ,
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ରାତି୍ରେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରାଗଣ ସୃଷି୍ଟ

କେଲ।
ତାହାଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
10 ପରେମଶ୍ୱର ମିଶରର ପ୍ରଥମଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା

କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ମିଶର ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
12 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ େଦଖାଇେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

13 ପରେମଶ୍ୱର ସୁଫସାଗରକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ କେଲ।
ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତ େପ୍ରମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
14 ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଗମନ କରାଇେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
15 ପରେମଶ୍ୱର ଫାେରା ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ସୂଫସାଗରେର

ବୁଡ଼ାଇ େଦେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
16 ପରେମଶ୍ୱର ମରୁଭୂମି େଦଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ

େନେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
17 ପରେମଶ୍ୱର ଶକି୍ତଶାଳୀ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
18 ପରେମଶ୍ୱର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ରାଜା ସୀେହାନକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
20 ପରେମଶ୍ୱର ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ ପରାସ୍ତ କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
21 ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଭୂମି େଦେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
22 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଭୂମିକୁ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ଦାନ କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
23 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କେଲ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ

ପରାସ୍ତ ଥିଲୁ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
24 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କେଲ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
25 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆହାର

େଯାଗାନି୍ତ।
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
26 ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର!
ତାହାଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିୀୟ ନଦୀ ନକିଟେର ସେିୟାନକୁ ସ୍ମରଣ
କଲାେବେଳ

େସଠାେର ବସ ିେରାଦନ କଲୁ।
2 ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଥିବା ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷେର ନଜି ନଜିର ବୀଣା

ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଲୁ।
3 ବାବଲିେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିଥିେଲ, ଆେମ୍ଭ

ଗୀତ ଗାଉ େବାଲ ିେସମାେନ ଗ୍ଭହିଁେଲ।
େସମାନଙ୍କର ମେନାରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ:
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସେିୟାନର େଗାଟଏି ଗୀତ ଗାନ କର।”
4 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ କିପରି
ବେିଦଶେର ଗାନ କରି ପାରିବା!
5 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁେଲ,
େତେବ େମାର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଆପଣାର କମର୍ େକୗଶଳ ପାେଶାରି ଯାଉ।
6 େହ ଯିରୁଶାଲମ,
ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େକେବ ଭୁେଲ,

େତେବ େମାର କାମନା କି
ମୁଁ ଆଉ େକୗଣସ ିଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।

ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ, ଯିରୁଶାଲମ ସବର୍ଦା େମାର ଆନନ୍ଦ ଧାମ େହାଇ
ରହବି।
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7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମ
ଅବେରାଧ େହବା ସମୟ େସମାେନ ଯାହା କେଲ େସଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡତି କର।
ସ୍ମରଣ କର େସମାେନ କିପରି ଚତି୍କାର କେଲ, “ଏହ ିେକାଠାଘରକୁ ଧ୍ୱଂସ

କର!
େସମାନଙୁ୍କ ଟାଣଆିଣ ିଧୂଳିେର ମିଶାଇ ଦଅି।”
8 େହ ବାବେିଲାନ, ତୁେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ େହବ!
ମୁଁ େଯେକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦବ,ି ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଦିାନ

େଦବ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରିଥିଲ।
9 ମୁଁ େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦବ,ି
ଯିଏ ତୁମ୍ଭର ଶିଶୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣବି ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ

ପଥରେର ପିଟ ିେଦବ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ େମାର ହୃଦୟ ସହତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା
ଗାନ କରିବ।ି

ସମସ୍ତ େଦବତାଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର
ଗୀତ ଗାନ କରିବ।ି

2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିପ୍ରଣାମ ଦଣ୍ଡବତ
କରିବ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନାମ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତାକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଅଟ
ଏବଂ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ତାହା ଏପରିକି ମଧ୍ୟ

ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସଦି୍ଧ କରିବ।
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକିଲ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଲ! ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହସୀ ଏବଂ ଶକ୍ତ କଲ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞାଗଡୁ଼କୁି ଶୁଣେିବ।
5 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ବଷିୟେର ଗାନ କରିେବ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା େହଉଛ ିମହାନ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ ଏପରିକି ବହୁ ଦୂରରୁ, େସ ଜାଣନି୍ତ
ଗବର୍ୀ େଲାକମାେନ କ’ଣ କରୁଛନି୍ତ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିମୁଁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟେର ପେଡ଼ େମାେତ ଜୀବତି ରଖ।
ଯଦ ିେମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େକେବ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ

େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ବଞ୍ଚାଅ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା ଜିନଷି େମାେତ ଦଅି।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କଲ।
େତଣୁ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଜାଣଅିଛ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ବେସ ଏବଂ

େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଛଡି଼ା ହୁଏ।
ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭ ଦୂରେର ଅଛ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ମନକଥା ଜାଣ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଏବଂ େକେତେବେଳ ମୁଁ

ତେଳ ପେଡ଼।
ମୁଁ ଯାହାକିଛ ିକରୁଛ ିତାହା ସବୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ।

4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ
େଯ,

ମୁଁ କ’ଣ କହବିାକୁ ଯାଉଛ।ି
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଅଛ, େମା’ ଆଗେର ଓ

ପଛେର ଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସୁରକ୍ଷାର ହାତ େମା’ ଉପେର ରଖିଥାଅ।
6 ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ହୁଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ ଜାଣ।
ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝପିାେର ନାହିଁ।
7 ମୁଁ ଯୁଆେଡ଼ ଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସବୁଠାେର ଥାଏ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଉପସି୍ଥତରୁି ଖସଯିାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିମୁଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯାଏ େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ଥାଅ।
ଯଦ ିମୁଁ ପାତାଳକୁ ଯାଏ, େତେବ େସଠାେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଅଛ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦ ିପୂବର୍କୁ ଯାଏ େଯଉଁଠାେର ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦୟ

େହଉଅଛ।ି
ଯଦ ିମୁଁ ପଶି୍ଚମେର ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଯାଏ,
10 େସଠାେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େମାେତ ଆଗକୁ େନଇଥା’ନ୍ତା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ହୁଏତ େମାେତ ଧରିଥା’ନ୍ତ ା।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଚବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରି କୁେହ,
“ଯଦ ିରାତି୍ର ଦନିେର ପରିଣତ େହଲା େତେବ ଅନ୍ଧକାର ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
େମାେତ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ।”
12 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏପରିକି ଅନ୍ଧକାର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ନୁେହଁ।
ରାତି୍ର େହଉଛ ିଦନି ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ।
ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େହଉଛ ିତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସମାନ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମଗ୍ର ଅଂଶକୁ ତଆିରି କଲ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମା’ ମାତୃ ଗଭର୍େର ସମସ୍ତ ଶରୀର ସହତି ରଖିଲ।
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ପଥେର ତଆିରି କରିଅଛ।
ମୁଁ ଭଲ ଭାବେର ଜାେଣ େଯ, ତୁମ୍ଭର କାମ ଅଦ୍ଭୂତ ଅେଟ।
15 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ନଜି ମାତୃ ଗଭର୍େର ଥିଲ,ି େଯେତେବେଳ େମାର

ଗଠିତ େହଉଥିଲା,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଅସି୍ଥ ପିଞ୍ଜରାକୁ େଦଖିଲ।
16 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି େମାର ଶରୀରର ବୃଦି୍ଧକୁ େମାର ମାତୃଗଭର୍େର

େଦଖିଲ।
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ େମା’ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କଲ ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି

ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହେଲ ବ ିବାଦ୍ େଦଇ ନାହଁ।
17 ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଚନି୍ତ ାଧାରା େମା’ ପାଇଁ ବୁଝବିା କଷ୍ଟକର ଅେଟ।
ତହିଁେର େସଗଡୁ଼କି ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକିଛ ିଜାଣ, େସ ସବୁକୁ ଯଦ ିମୁଁ ଗଣପିାରୁଥା’ନି୍ତ ,

ତା’େହେଲ େସ ସବୁ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିକଣାଠାରୁ ଅଧିକ େହବ,
କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମୁଁ ତାହା ଗଣପିାରିବ,ି ତା’େହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ବୁଝ ିପାରିଥା’ନି୍ତ।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର।
େହ ହତ୍ୟାକାରୀଗଣ, େମା’ଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଦୂେରଇ ଯାଅ।
20 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ

େଦଉଛନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , ମୁଁ େସହି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଆନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାେନ େମାର ଶତ୍ରୁ ।
22 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଘୃଣା କେର।
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ମଧ୍ୟ େମାର ଶତ୍ରୁ  ଅଟନି୍ତ।
23 ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି ଏବଂ େମାର ମନ କଥା ପଢ଼।
େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ େମା’ ହୃଦୟକୁ ଜାଣ।
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24 ଏହା ନଶିି୍ଚତ କର େଯ, ମୁଁ େକୗଣସ ିଦୁଷ୍ଟତାର ବାଟେର ଯାଇ ନାହିଁ।
େମାେତ େସହ ିବାଟେର ଆେଗଇ ନଅି, ଯାହା ସବୁଦନି ପାଇଁ ସତ୍ୟ

େହାଇଅଛ।ି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର
କର।

େଦୗରାତ୍ମ୍ୟକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
2 େଯଉଁ ଦୁଜ୍ଜ ର୍ନମାେନ, ଦୁଷ୍ଟ େଯାଜନା କରନି୍ତ।
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନି୍ତ।
3 େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ବଷିଧର ସପର୍ପରି,
େଯପରି େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାତେଳ ନାଗର ଗରଳ ରହଛି।ି
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ସୁରକ୍ଷା ଦଅି।
େଯଉଁମାେନ େମା’ ପଛେର ପଡ଼ଛିନି୍ତ ଏବଂ ଦୁଃଖ େଦବା ପାଇଁ େଯାଜନା

କରୁଛନି୍ତ।
5 େସହ ିଗବର୍ୀ େଲାକମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ବଛିାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମାେତ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବଛିାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମା’ ପଥେର ଯନ୍ତା ବଛିାଇଛନି୍ତ।
6 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କର।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ଶକି୍ତଶାଳୀ, ଯିଏକି

େମାେତ ରକ୍ଷା କେର।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ମସ୍ତକର ରକ୍ଷାକବଚ, ଯାହା େମାର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର

ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦଅି।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିେଲାକମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରି।
େସମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର େଯାଜନାକୁ ସଫଳ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବଜିୟ କରାଅ ନାହିଁ।
େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର େଯାଜନା ମନ୍ଦ ଅେଟ।
େସମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ େଯାଜନା ତୁେମ୍ଭ େସହଠିାେର େଶଷ କର।
10 େସମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ଜ୍ୱଳନ୍ତା େକାଇଲା ପଡ଼ଡ଼ୁ।
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ନେିକ୍ଷପ କର।
େସମାେନ େଯପରି ଉଠିପାରିେବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଗଭୀର ଗଭର୍େର

ନେିକ୍ଷପ କର।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁଖ ସମୃଦି୍ଧ ଦଅି ନାହିଁ।
େସମାନଙୁ୍କ ଆକସି୍ମକ ବପିତି୍ତ ଶିକାର କରିେନଉ।
12 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚତି୍ ନ୍ୟାୟ

ପ୍ରଦାନ କରିେବ
ଏବଂ େସ ନଃିସହାୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।
ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଉପସି୍ଥତେିର ବଞ୍ଚେିବ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶଂସାପୂଣ୍ଣର୍ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଡ଼ାକୁଛ ିେସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାର

ପ୍ରାଥର୍ନାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
ଯଥା ଶୀଘ୍ର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଜଳୁଥିବା ଧୂପକାଠିର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ପରି େମାର ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ

ଗ୍ରହଣ କର।
ସନ୍ଧ୍ୟା େବଳର ଉତ୍ସଗର୍ ପରି, ମୁଁ େମାର ହାତ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବା

ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କର।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଖ ଆଗର ପ୍ରହରୀ, େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।

େକୗଣସ ିପାପପୂଣ୍ଣର୍ କଥା କହବିାଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
4 େମାେତ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦଅି ନାହିଁ।
ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟେର େମାେତ ମିଶିବା

ପାଇଁ ବନ୍ଦ କର।
ଏପରି େସମାନଙ୍କର େଭାଜିଠାରୁ ଦୂରେର ରହବିାକୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ

କର।
5 େଗାଟଏି ଧାମିର୍କ େଲାକ େମାେତ ସୁଧାରି ପାେର।
ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହୁତ ଦୟା େହବ।

ଯଦ ିେସ େମାେତ ସମାେଲାଚନା କେର,
ମୁଁ ଏହା ହାଦ୍ଦିର୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି

କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସବର୍ଦା ଦୁଷ୍ଟମାେନ କରୁଥିବା କୁକମର୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
6 େସମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟଧୀଶମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତର ଶୀଷର୍ରୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉ।
େତେବ େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହଅିଛ।ି
7 ଗ୍ଭଷୀମାେନ ଭୂମିେର ହଳ କରିଥିବା ପଥରପରି,
ଠିକ୍ େସହପି୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ କବରେର ମିଶିଯିବ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହୁଁ ଅଛ।ି
ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁଅଛ।ି
େତଣୁ େମାେତ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
9 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଫାଶ ବସାନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଫାଶେର େମାେତ ପଡ଼ବିା ପାଇଁ ଦଅି ନାହିଁ।
10 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ନଜି ନଜି ଜାଲେର ପଡ଼ନୁ୍ତ।
େସହ ିଅବସରେର ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଏ।

ଗମୁ୍ଫାେର ଥିବା େବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍, ପ୍ରାଥର୍ନା।

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକିବ।ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
2 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େମାର ସମସ୍ୟା ବଷିୟେର କହବି।ି

େମାର ଅସୁବଧିାସକଳ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହବି।ି
3 ଆଶା ଛାଡ଼େିଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅେଟ।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯଉଁ ପଥ ଉପେର ମୁଁ ଅଛ,ି
େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମା’ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ବସାଇଅଛନି୍ତ।
4 େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର
େକୗଣସ ିବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ପାଉ ନାହିଁ।

େମାେତ େକଉଁଠାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ େଦୗଡ଼ ିଯିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
େକୗଣସ ିେଲାକ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାେକ:
“ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର ନରିାପଦର ସ୍ଥାନ।
ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ସବୁକିଛ ିଯାହା ମୁଁ ଜୀବନେର ଦରକାର କେର।”
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
ମୁଁ ବହୁତ ଦୁବର୍ଳ ଅେଟ।

େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର େଯଉଁମାେନ େମା’ ପଛେର
େଗାଡ଼ାଉଛନି୍ତ।

େସହ ିେଲାକମାେନ େମା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ।
7 ଏହ ିଫାନ୍ଦରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କର।
େଯପରିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ପାରିବ।ି

ଧାମିର୍କମାେନ େମା’ ସହତି ପାଳନ କରିେବ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଯତ୍ନ େନଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଧାମିର୍କତାେର େମାେତ

ଉତ୍ତର ଦଅି।
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2 େମାେତ ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ନଜି ଦାସ।
କାରଣ େକହ ିଜୀବତି ମଣଷି ତୁମ୍ଭ ଆଖିେର ଧାମିର୍କ େବାଲ ିବଗି୍ଭରେର

ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ।
3 ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମା’ ପଛେର େଗାଡ଼ାଉଛନି୍ତ।
େସମାେନ େମା’ ଜୀବନକୁ ଭୂମିେର ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ ବହୁକାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ
େମାେତ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ।
4 ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ମୁଁ େମାର ସାହସ ହରାଉଛ।ି
5 ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦନିସବୁ ମେନ ପକାଏ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କମର୍ ବଷିୟେର ଭାେବ।
ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କର ମୁଁ େସସବୁ ବଷିୟେର ଭାେବ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛ,ି େଯପରି ଶୁଷ୍କଭୂମି ବଷର୍ାକୁ

ଅେପକ୍ଷା କରିଥାଏ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।
ମୁଁ େମାର ସାହସ ହରାଇଛ।ି

େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଅ ନାହିଁ।
େମାେତ ମରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ, ନ େହେଲ କବରେର ଥିବା ମୃତ ତୁଲ୍ୟ

େହବ।ି
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େମାେତ ପ୍ରଭାତେର େଦଖାଅ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଭରସା କେର।

ମୁଁ େଯଉଁ ପଥେର ଯିବା ଉଚତି୍ େମାେତ େସହ ିପଥ େଦଖାଅ।
କାରଣ ମୁଁ େମାର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ହାତେର େଟକି େଦଇଅଛ।ି
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସଅିଛ।ି
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
10 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ ତାହା େମାେତ େଦଖାଅ।
ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର,

ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା େମାେତ ଭୂମି ସ୍ତରେର ଆେଗଇ େନଉ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି,
େଯପରି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ ଅଟ,
େତଣୁ େମାର ଦୁଃଖରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଦ୍ୱ ାରା
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର।

େଯଉଁମାେନ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କର।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସବକ ଅେଟ।

ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର େଶୖଳ,
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା େହଉ।

େସ େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ।
2 େସ େମାେତ େସ୍ନହ କରନି୍ତ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ େମାର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ।

େସ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
େସ େମାର ଢ଼ାଲ,

େସ େହଉଛନି୍ତ େମା’ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବାେର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ

କରନି୍ତ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏେତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ କାହିଁକି?
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦଅି?
4 ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପବନର ଫୁତ୍କାର।

ତାହାର ଜୀବନ ବହଯିିବା ଦନିର ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଚରିି ତଳକୁ ଆସ।
ପବର୍ତଗଣକୁ ସ୍ପଶର୍ କର େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ଧୂମ ନଗିର୍ତ କରିେବ।
6 ବଜୁିଳି ନେିକ୍ଷପ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଘରଦ୍ୱ ାର ଦଅି।
ତୁମ୍ଭର “ବାଣ” ନେିକ୍ଷପ କର ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିଦଅି।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଏବଂ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
େମାେତ ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର େର ବୁଡ଼ାଅ ନାହିଁ।
େମାେତ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କର।
8 େସହ ିଶତ୍ରୁ ଗଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ,
ଏପରିକି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସତ୍ୟ କହବିାକୁ ଶପଥ ନଅିନି୍ତ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ମୁଁ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବ।ି
ଦଶତାର ଯନ୍ତ୍ର େର ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ରାଜାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ବଜିୟୀ

କରାଅ।
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େସବକ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ଖଡ଼୍ଗର ସମ୍ମୁଖରୁ

ଉଦ୍ଧାର କର।
11 େମାେତ େସହ ିବେିଦଶୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କର।
େସହ ିଶତ୍ରୁ ମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ,
ଏପରିକି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସତ୍ୟ କହବିାକୁ ଶପଥ ନଅିନି୍ତ।
12 ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ପରି ହୁଅନୁ୍ତ େଯଉଁଗଡୁ଼କି ଖୁବ୍

ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ ିପୂଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷେର ପରିଣତ ହୁଅନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ରାଜପ୍ରାସାଦର େଖାଦତି େକାଣର ଖମ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ

ହୁଅନୁ୍ତ।
13 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର
ସବର୍ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େମଷଗଣ ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଶାବକ ପ୍ରସବ କରନୁ୍ତ।
14 ଆମ୍ଭର ଗାଈେଗାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିକ ଓଜନଆି େହାଇ

ପଡ଼ନୁ୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗନୁ୍ତ ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିନବିର୍ାସତି ନ ହୁଅନୁ୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଛକସ୍ଥାନେର େକୗଣସ ିେକାଳାହଳ ନ େହଉ।
15 େସହପିରି େଲାକମାେନ େହଉଛନି୍ତ ଧନ୍ୟ, ଯାହାର ଏହଭିଳି ଅଛ।ି
େସହ ିେଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ ହୁଅନୁ୍ତ, ଯାହାର ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ।

ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି।

େସ ରାଜନ୍, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ମୁଁ ସଦାସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ।ି
2 ପ୍ରତଦିନି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କେର।

ପୁଣ ିସଦାସବର୍ଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
3 ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ମହାନ ଏବଂ େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପୁରାପୁରି ଜାଣ ିପାରିବୁ ନାହିଁ।
4 େଲାକମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭ କି୍ରୟା ସକଳର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କୁହନୁ୍ତ।
5 ତୁମ୍ଭ େଗୗରବ ଓ ମହମିା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟପୂଣ୍ଣର୍।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଅଦ୍ଭୂତ କମର୍ ବଷିୟ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଭୟାନକ କମର୍ର ଶକି୍ତ ବଷିୟେର

ବ୍ୟକି୍ତ କରନୁ୍ତ।
ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମହାନତା ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ।ି
7 େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ମହାନ ଉତ୍ତମତା ବଷିୟେର କୁହନୁ୍ତ
ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କତା ବଷିୟେର ଗାନ କରନୁ୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାବାନ, ସହାନୁଭୂତଶିୀଳ,
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େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ ଏବଂ େସ୍ନହଶୀଳ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳମୟ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ ଉପେର ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଥାଏ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିଅଛ, େସଗଡୁ଼କି ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର

ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରନୁ୍ତ।
11 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର େଗୗରବ ବ୍ୟକ୍ତ କରନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ବଷିୟେର କୁହନୁ୍ତ।
12 େତଣୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ମହାନ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ଜାଣେିବ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଶାସନ େକେତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଓ ମହାନ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ରହବି।
ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା େସ କୁହନି୍ତ।
େସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କମର୍ ଉପେର ବଶି୍ୱସ୍ତ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପଡ଼ବିା େଲାକଙୁ୍କ ଧରି ରଖନି୍ତ।
ଏବଂ ନଇଁ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ।
15 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ

ଅନାଇଥା’ନି୍ତ।
କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆହାର େଯାଗାଇ ଥାଅ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ େମଲାଇ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀର କାମନା ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଛ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାକିଛ ିକରନି୍ତ ତାହା ଉତ୍ତମ
ଓ ତାଙ୍କର ନଜିର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ବଶି୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେର।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକନି୍ତ।
19 େସ ଆପଣା ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କ ବାଞ୍ଚା ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ।
େସ େସମାନଙ୍କର ଗହୁାରି ଶୁଣନି୍ତ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହମିାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ େଯଉଁମାେନ ତାଙୁ୍କ ଭଲ

ପାଆନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
21 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ!ି
ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତକାଳ ତାହାଙ୍କର ପବତି୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା

ଉଚତି୍।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!

ମୁଁ ନଜିକୁ କେହ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
2 ମୁଁ ଜୀବନସାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି

ମୁଁ ଜୀବନସାରା େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାଇବ।ି
3 ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖ ନାହିଁ।
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭରସା କର ନାହିଁ।
କାରଣ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
4 େଲାକମାେନ ମରନି୍ତ ଓ କବର ନଅିନି୍ତ।
ଆଉ େସହ ିଦନି, େସମାନଙ୍କର େଯାଜନା ସବୁ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ।
5 କିନୁ୍ତ େସହମିାେନ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର

ଅଛନି୍ତ , େସହମିାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ,
େସହମିାେନ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର

କରନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର
ଏବଂ ଏଥିେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତଆିରି କେଲ।

େସ ସବର୍ଦା ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଟନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପଦ୍ରବ ଗ୍ରସ୍ତ େଲାକ ପକ୍ଷେର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ତାହା କରନି୍ତ।
େସ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦୀଗଣଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ବପିଦେର ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ େଦଶେର ରହୁଥିବା ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ ,
ମାତ୍ର େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିକାଳ ରାଜ୍ୟ କରିେବ।
େହ ସେିୟାନ, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାସବର୍ଦା ରାଜ୍ୟ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!

କାରଣ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା
ଗାନ କରିବା ଉତ୍ତମ!

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା େକେତ ଉତ୍ତମ ଓ ମାେନାହର ଅେଟ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ ଯିଏ ଯିରୁଶାଲମକୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ।
େସ ହିଁ ଜେଣ ଇସ୍ରାଏଲର ନବିର୍ାସତିମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରନି୍ତ।
3 େସ େସମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ କ୍ଷତେର ପଟ ିବାନ୍ଧନି୍ତ।
4 େସ ତାରାଗଣଙୁ୍କ ଗଣନା କରନି୍ତ।
େସ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି ନାମ ଧରି ଡ଼ାକନି୍ତ।
5 ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଅତ ିମହାନ ଏବଂ ଶକି୍ତମାନ।
ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଅସୀମ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଥା’ନି୍ତ।
ଏବଂ େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ବଚିଳିତ କରନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଗୀତେର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି।
ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର େର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
8 ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶକୁ େମାଟା େମଘମାଳାେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରନି୍ତ।
େସ ପୃଥିବୀ ନମିେନ୍ତ ବୃଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ।
େସ ପବର୍ତଗଣେର ତୃଣ ଉତ୍ପାଦନ କରନି୍ତ।
9 ପରେମଶ୍ୱର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଆହାର ଦଅିନି୍ତ।
େସ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆହାର ଦଅିନି୍ତ , ଯାହା ପାଇଁ େସମାେନ

ଚତି୍କାର କରନି୍ତ।
10 ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱର ଓ ପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟ
ତାଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
11 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ େପ୍ରମେର ଭରସା

ରଖନି୍ତ ,
େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ।
12 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ସେିୟାନ, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
13 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଫାଟକକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନି୍ତ ,
ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭ ସହରର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ।
14 େସ ତୁମ୍ଭ େଦଶକୁ ଧନଧାନ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ ,
େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛ।ି
15 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣା ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟସବୁ ଅତଶିୀଘ୍ର ପାଳନ କରାଯାଏ।
16 ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଧଳା ପଶମ ତୁଲ୍ୟ େହବାଯାଏ ହମିପାତ

କରନି୍ତ।
େସ ଧୂଳିପରି ପୃଥିବୀେର ତାହା ବକିି୍ଷପ୍ତ କରନି୍ତ।
17 ପରେମଶ୍ୱର ପଥର ପରି ଆକାଶରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବରଫ ପକାନି୍ତ ,
ତାଙ୍କ ପଠାଯାଇଥିବା ଶୀତ ଆଗେର େକହ ିଠିଆ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
18 ଏହା ପେର େସ େଗାଟଏି ଆେଦଶେର ବରଫଗଡୁ଼କି ତରଳାଇ

ପକାନି୍ତ ,
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ପବନ ବହେିଲ ଜଳେସ୍ରାତ ବେହ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଯାକୁବକୁ ଆପଣା ଆେଦଶ େଦେଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ପ୍ରକାଶ କେଲ!
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20 ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିେଦଶ ପାଇଁ େକେବ ଏହପିରି କରି ନାହାନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର ନୟିମସବୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇ ନାହାନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର!
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!

2 େହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଗଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
3 େହ ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର , ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େହ ଆକାଶର ଦୀପି୍ତମୟ ତାରାଗଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
4 େହ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱଗର୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
େହ ଗଗନ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳ ସମୂହ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
5 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚତି୍
କାରଣ ତାଙ୍କର ଆେଦଶେର ସମେସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ େହେଲ।
6 େସ ଏହସିବୁ ଜିନଷିକୁ ଚରିଦନି ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କେଲ,
ଏହପିରି େଗାଟଏି ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦେଲ ଯାହା େକେବେହେଲ ପରିବତ୍ତର୍ନ

େହବ ନାହିଁ।
7 ପୃଥିବୀରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ସମୁଦ୍ର ର ମହାନ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର , ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
8 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ଅଗି୍ନ, ଶିଳା, ହମି, ବାଷ୍ପ,
ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ତାଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ପାଳନ କରନି୍ତ।
9 ସମସ୍ତ ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତ, ଫଳବତୀ ବୃକ୍ଷ
ଓ ଏରସ ବୃକ୍ଷଗଣ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଲ।
10 ସମସ୍ତ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ଗହୃପାଳିତ ପଶୁଗଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

କର।
େସ ସରୀସୃପ ଓ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
11 ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜାଗଣ ଓ ଜାତଗିଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଗି୍ଭରକ ଓ ଅଧିପତଗିଣଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
12 େହ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାେନ, ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏକତି୍ରତ

େହାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
13 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚତି୍।

ତାଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ।
ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତ ିସ୍ୱଗର୍ ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ମହାନ।
14 େସ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କେଲ,
େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଶଂସତି ହୁଅନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର।

ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣେର ତାଙ୍କର ଗଣୁ ଗାନ କର।
2 ଇସ୍ରାଏଲ, ଆପଣା ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାେର, ଆନନ୍ଦ କର।
ସେିୟାନର େଲାକମାେନ, ଆପଣାମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ।
3 େସହ ିେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ନାଚ ିନାଚ ିପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ,
ଦାରା ଓ ବୀଣା ବାଦନ କରି।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନି୍ତ।
େସ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାମାନ କରିଛନି୍ତ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗୗରବେର ଆନନ୍ଦ

କର!
ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଉପେର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗାନ କର।
6 େସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କରନୁ୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ନଜି ହସ୍ତେର ନଜିର ଖଡ଼୍ଗମାନ ଧରନୁ୍ତ।
7 େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି କରିବାକୁ ଯାଆନୁ୍ତ।
େସମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଓ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ଦଅି।
8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ରାଜା
ଓ ପ୍ରଧାନବଗର୍ମାନଙୁ୍କ େଲୗହ କଡ଼େିର ବାନ୍ଧନୁ୍ତ।
9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ତାଙ୍କ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର

ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ

ଆଣ ିେଦବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

କର।
2 ପରେମଶ୍ୱର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

କର।
ତାଙ୍କର ମହାନତା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର।
3 ତୂରୀ ଧ୍ୱନେିର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େନବଲ ଓ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର େର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
4 ଦାରା ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର  ଓ ବଂଶୀେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
5 ଉଚ୍ଚ କରତାଳିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଧ୍ୱନେିର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
6 ନଶି୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!
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1

ହେିତାପେଦଶ

ଉପକ୍ରମ

ଏହ ିହେିତାପେଦଶଗଡୁ଼କି େହଉଛ,ି ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନଙ୍କର। ଶେଲାମନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିେଲ। 2 ଏହି
ହେିତାପେଦଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବୁଦି୍ଧମାନ କରିବ। ଏବଂ େସମାେନ

ଜାଣ ିପାରିେବ େକଉଁ କାଯର୍୍ୟଟ ିଠିକ୍। ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପେଦଶ ବୁଝବିାକୁ ଏହି
ବାକ୍ୟମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 3 ଏହ ିଉପେଦଶ େଲାକମାନଙ୍କର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
ଠିକ୍ ବାଟେର କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାେନ ସେଚ୍ଚାଟତା, ସାଧୁତା ଓ
ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା କରିେବ। 4 ଏହ ିଉପେଦଶଗଡୁ଼କି େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ, େଯଉଁମାେନ କି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
ଏହ ିଉପେଦଶଗଡୁ଼କି ଯୁବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏହାକୁ କିପରି
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଏି। 5 ଏପରିକି ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକମାେନ ଏହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଶୁଣବିା ଉଚତି୍। ଏଥିରୁ େସମାେନ ବହୁଜ୍ଞାନ
ଲାଭ କରିେବ। ଶିକି୍ଷତ େଲାକମାେନ ଏପରିକି ଅଧିକ ବୁଝାମଣା ଶକି୍ତ
ପାଇେବ। 6 େଯଉଁ େଲାକମାେନ, ଯିଏ କି ଏହ ିହେିତାପେଦଶ ଶୁଣନି୍ତ ,
ଜ୍ଞାନୀେଲାକ କହ ିଯାଇଥିବା କଥା ବୁଝବିାେର ସକ୍ଷମ େହେବ ଏବଂ ଗପୁ୍ତ
ରହଥିିବା ଗଳ୍ପର ଅଥର୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝପିାରିେବ। େସମାେନ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର
କହଥିିବା ହତିଜନକ ପରାମଶର୍ ବୁଝପିାରିେବ।

7 ପ୍ରଥେମ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି
ଚଳିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍। ଏଥିେର ତୁମ୍ଭର ବାସ୍ତବ
ଜ୍ଞାନ ବୃଦି୍ଧ ଘଟବି। କିନୁ୍ତ ନେିବର୍ାଧେଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପେଦଶକୁ ତୁଚ୍ଛ
କରନି୍ତ।

ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ

8 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କର ଉପେଦଶ ଶୁଣ, େଯେତେବେଳ
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନି୍ତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ମାତାଙ୍କର ଉପେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ
କର ନାହିଁ। 9 ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ମାତା, ଯାହାକିଛ ିଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , େସହି
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦ ଫୁଲମାଳ ପରି ଅେଟ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ଗଳା ପାଇଁ ହାର ଅେଟ।

10 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ପାପୀମାେନ ପାପକମର୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ
ଏବଂ େସହପିରି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କୁକାଯର୍୍ୟ କରାଇବାକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେବ।
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମତ ିଦଅି ନାହିଁ। 11 େସହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
କହପିାରନି୍ତ , “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ
ଗ୍ଭହିଁ ବସୁ। ନେିଦ୍ଦର୍ାଷମାନଙୁ୍କ ବନିା କାରଣେର ଧରିବାକୁ ଗପୁ୍ତେର ଲୁଚ ିରହୁ।
12 ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା। ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟର ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା। ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରି କବରକୁ
ପଠାଇବା। 13 ଆେମ୍ଭମାେନ ତହିଁରୁ ସବୁପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା।
ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗହୃକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା। 14 େତଣୁ ଆସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ ଦଅି, ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଯାହା ପାଇବା
ତାହା ବାଣ୍ଟ କରିବା।”

15 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଏପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ।
ଏପରି ପଥେର ତୁେମ୍ଭ ପାଦ ଦଅି ନାହିଁ। 16 େସହ ିପାପୀ େଲାକମାେନ
ସବର୍ଦା ପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ ସବର୍ଦା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

17 ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଜାଲ ବଛିାଇ ଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀ ଆଗେର ଜାଲ ବଛିାଇବା ବ୍ୟଥର୍ ଅେଟ। 18 େତଣୁ ଏହି
େଲାକମାେନ ଗପୁ୍ତେର ଛକି ବସନି୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କିନୁ୍ତ
ବାସ୍ତବେର େସମାେନ ନଜି ନଜିର ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବଛିାଇଥା’ନି୍ତ।
19 ସମସ୍ତ ଧନ େଲାଭୀର ଗତ ିଏହପିରି। ତାହା ଧନର
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କେର।

ଜେଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଜ୍ଞାନ

20 ଶୁଣ! ଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାଗଡୁ଼କି ଉପେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଡ଼ାେକ।
ସବର୍ସାଧାରଣ ଛକଗଡୁ଼କିେର ତା’ର ସ୍ୱର ଶୁଣାଏ। 21 େସ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନେର ଡ଼ାକଇ। ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର,
ନଗର ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କେହ।

22 “େହ ନେିବର୍ାଧଗଣ। େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନରିଥର୍କ କାଯର୍୍ୟ
କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ? େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନନୁି୍ଦକ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାସ
କରିବ? େହ ମୂଖର୍ମାେନ ଆଉ େକେତକାଳ ବଦି୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ? 23

େମାର ବାକ୍ୟକୁ ସାବଧାନର ସହତି ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣଥିିବା
କଥାସବୁ କହବି।ି ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।ି

24 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣବିାକୁ ନାସି୍ତ କଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲ।ି ମୁଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ିକିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନାକଲ। 25 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର
ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ େହୟ ଜ୍ଞାନ କଲ। େମାର େକୗଣସ ିଅନୁେଯାଗକୁ ଗ୍ଭହିଁଲ
ନାହିଁ। 26 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିଦ େବେଳ ହସବି।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅସୁବଧିା ସମୟେର ମୁଁ ପରିହାସ କରିବ।ି 27 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଆସବି। ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ଏବଂ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ
ପରି ତୁମ୍ଭକୁ େପାଡ଼ ିପକାଇବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିା ଓ ଦୁଃଖ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େବାଝ େହବ।

28 “େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ ଘଟବି, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସାହାଯ୍ୟ
େଲାଡ଼ବି। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ିନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
େଖାଜିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପାଇବ ନାହିଁ। 29 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଘୃଣାକର। ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନାସି୍ତ କଲ। 30 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ନଜି ଇଚ୍ଛାେର ବାସ କଲ, ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ନଜିର ମନ୍ଦବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କି ଅନୁସରଣ କଲ। େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
ନଜି କମର୍ର ଫଳ ନଶି୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। 31 ନେିବର୍ାଧେଲାକମାେନ
ନେିବର୍ାଧ ଜୀବନେଶୖଳିେର ପରିଗ୍ଭଳିତ ହୁଅନି୍ତ , ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବ। ନେିବର୍ାଧମାେନ କୁକମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ
ପାଇେବ।

32 “କିନୁ୍ତ େଯେକହ ିେମାର କଥା ଶୁଣବି, େସ ସୁରକ୍ଷାେର ପ୍ରେବଶ
କରିବ। ତାହାର େକେବେହେଲ େକୗଣସ ିଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ ନ ଥିବ। 33 ମାତ୍ର
େଯଉଁ େଲାକ େମାର ବାକ୍ୟ ମାନ ିଚେଳ। େସ ନରିାପଦେର ବାସ କରିବ,
ତା’ର ଅମଙ୍ଗଳ େହବ ନାହିଁ।”
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ଜ୍ଞାନ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର

େହ େମାର ପୁତ୍ର, େମାର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। େମାର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
ମେନରଖ। 2 ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ବୁଝବିା ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନ
ପ୍ରେୟାଗ କର। 3 ସୁବେିବଚନା ପ୍ରତ ିଡ଼ାକ ପକାଅ। ବୁଦି୍ଧ

ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କର। 4 ନ୍ୟାୟ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ, ତାକୁ େଖାଜ।
େପାତାଧନ ପରି ତା’ର ଅେନ୍ୱଷଣ କର। 5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର।
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ ବୁଝବି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବଷିୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ।

6 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦଅିନି୍ତ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ନଗିର୍ତ
ହୁଏ। 7 େସ ସତ୍େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ। େସ ନରିୀହ
େଲାକମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ। 8 େସ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ନ୍ୟାୟ
ପଥେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙ୍କର ଗତ ିସୁରକି୍ଷତ କରନି୍ତ।

9 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କତା, ସୁବଗି୍ଭର, ନ୍ୟାୟ, ଓ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସୁପଥ ଜାଣବି। 10 ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, ବଦି୍ୟା ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦଦାୟକ େହବ।

11 ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପରିଣାମଦଶର୍ୀତା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ େହବ।
12 ସତକର୍ତା ଓ ବୁଝାମଣା ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଭୁଲ୍ ପଥେର
ଜୀବନଧାରଣରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ, େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦ
କଥା କହନି୍ତ। 13 େସମାେନ ସତ୍ୟପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁପଥେର ବାସ
କରନି୍ତ। 14 େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ପାଆନି୍ତ , େଯେତେବେଳ େସମାେନ କୁକମର୍
କରନି୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦତାକୁ େସମାେନ ଉପେଭାଗ କରନି୍ତ। 15 େସମାନଙ୍କର
ରାସ୍ତା େମାଡ଼ ିେହବା ଅବସ୍ଥା, େସମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ବକ୍ର  ଅେଟ।

16 ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭକୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିଏ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ ଗ୍ଭଟୁବାଦନିୀ େଲାକଠାରୁ
ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। 17 େସ ଯୁବାବସ୍ଥାେର ବବିାହ କରିଥିବ। କିନୁ୍ତ େସ
ତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ ିଥିବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଶପଥ କରି ବବିାହ
କରିଥିବା କଥା େସ ଭୁଲ ିଯିବ। 18 େଯଉଁ ରାସ୍ତା ତାହାର ଘର ଆଡ଼କୁ,
ତାହାର ମୃତୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ େଗାେଡ଼ଇବ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାକୁ ଅନୁସରଣ କର େସ
ତୁମ୍ଭକୁ କବରଖାନାକୁ ଆେଗଇ େନବ। 19 େସ ନେିଜ ଏକ କବରପରି,
େଯଉଁମାେନ ତା’ର ନକିଟକୁ ଯାଆନି୍ତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ
ହରାଇେବ, େସମାେନ େଫରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

20 ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ। ଉତ୍ତମ େଲାକର ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ
େହବ। 21 ସରଳ େଲାକମାେନ େଦଶେର ବାସ କରିେବ। ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀମାେନ
ତହିଁେର ରହେିବ। 22 ଦୁଷ୍ଟଗଣ େଦଶରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ ଓ
ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ େହେବ।

ସତ୍ମାଗର୍ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଦୀଘର୍ େହବ

େହ େମାର ପୁତ୍ର, େମାର ଶିକ୍ଷା ପାେଶାର ନାହିଁ। େମାର
ଆଜ୍ଞାମାନ ମେନପକାଅ। 2 େମାର ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ଜୀବନକୁ
ଦୀଘର୍ମୟ ଓ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାୟକ େହବ।

3 େପ୍ରମ, ବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ େକେବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ। ଆପଣା ଗଳାେର େସଗଡୁ଼କି ବାନି୍ଧ ରଖ। ଆପଣା ହୃଦୟେର
େସଗଡୁ଼କି େଲଖିରଖ। 4 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କର, ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ େହବ,
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବେିବଚନା ଲାଭ କରିବ।

5 ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ାନ୍ତଃ ହୃଦୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ଏବଂ ନଜିର
ଚତୁରତା ଉପେର ନଭିର୍ର କର ନାହିଁ। 6 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟେର
ତାଙୁ୍କ ମେନ କର ଓ େସ ତୁମ୍ଭର ପଥସବୁ ସରଳ କରିେବ। 7 ନେିଜ
ନଜିକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିଭାବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କର,
ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂେରଇ ରୁହ। 8 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର, େତେବ ଏହା
ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ କି ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େଗାଟଏି ପୁଷି୍ଟକର ତରଳ
ଔଷଧ େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବ।

9 ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପଦରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ କର। ତାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଅମଳର
କିଛ ିଅଂଶ ଦଅି। 10 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭ
କୁଣ୍ଡେର ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡ଼ବି।

11 େହ େମାର ପୁତ୍ର, େବେଳେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଭୁଲ୍ େଦଖାଇ
ଶାସି୍ତବଧିାନ କରନି୍ତ। େସଥିେର ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ। େସଥିରୁ ଶିକ୍ଷା
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। 12 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଭଲପା’ନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରନି୍ତ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ପିତାଙ୍କ ପରି। ପିତା
େଯପରି ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ ବଧିାନ କରନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ େସହପିରି
ଶାସି୍ତବଧିାନ କରନି୍ତ।

13 େଯଉଁ େଲାକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ଓ ବୁଦି୍ଧ ଲାଭ କେର େସ ଧନ୍ୟ। 14

ରୂପାର ବାଣଜି୍ୟଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ
ବଦି୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। 15 ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ,
ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ ତାହା ତୁଲ୍ୟ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।

16 େସହେିଲାକ ଡ଼ାହାଣ ହସ୍ତେର ଦୀଘର୍ାୟୁ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତେର ଧନ ଓ
ସମ୍ମାନ ଧାରଣ କରିଛ।ି 17 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ସୁଖ ଶାନି୍ତେର ବାସ
କରନି୍ତ। 18 ଜ୍ଞାନ େହଉଛ ିଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। େଯଉଁମାେନ
ତା’ର ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ େସମାେନ ଜୀବନ ପାଆନି୍ତ। େସହମିାେନ ବାସ୍ତବେର
ଧନ୍ୟ।

19 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନେର ଭରପୁର ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସ ତାଙ୍କ
ଜ୍ଞାନେର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନେର
ସମୁଦ୍ର ଗଡୁ଼କୁି ଓ େମଘ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ବଷର୍ା ଦଏି।

21 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମ ଦଶିର୍ତା ରକ୍ଷା କର। 22 ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର
ଜୀବନ ଓ କଣ୍ଠର ଭୂଷଣ େହବ। 23 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର
ନଭିର୍ୟେର ଗ୍ଭଲବି। ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର ଝୁଣି୍ଟବ ନାହିଁ। 24 ଶୟନ
ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ଭୟ େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଶୟନ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ନଦି୍ର ା
ସୁଖଜନକ େହବ। 25 ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଆଶଙ୍କାକୁ କିମ୍ୱା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ଉପସି୍ଥତ ିବନିାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। 26 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା
କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭର ପାଦକୁ ଫାନ୍ଦରୁ ପଡ଼ବିା ପୂବର୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।

27 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ପାରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ଉପକାର କର। 28 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀ ତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିପଦାଥର୍ ମାେଗ
ଏବଂ ତାହା ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଥାଏ େତେବ ତାକୁ ସାେଙ୍ଗ ସାେଙ୍ଗ ଦଅି।
“କାଲ ିଆସ, ଏପରି କୁହ ନାହିଁ।”

29 େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀ େସ ବଶି୍ୱାସ କରି ତୁମ୍ଭ ପାଖେର
ବାସ କେର। ତୁେମ୍ଭ ପେଡ଼ାଶୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କର ନାହିଁ।

30 ବନିା କାରଣେର ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀକୁ ବଗି୍ଭରାଳୟକୁ ନଅି ନାହିଁ। େସ
ଯଦ ିନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି କର ନାହିଁ।

31 କିଛ ିେଲାକ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାେନ ସହଜେର ରାଗିଯା’ନି୍ତ ଓ ଶୀଘ୍ର
କୁକମର୍ମାନ କରି ବସନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େସପରି ହୁଅ ନାହିଁ। 32 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ସରଳ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ କୁକମର୍
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ।

33 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁକମର୍ େଲାକମାନଙ୍କ ଗହୃ ବରୁିଦ୍ଧେର ଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଗହୃକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ।

34 ସଦାପ୍ରଭୁ ନନି୍ଦକମାନଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରନି୍ତ। ଏବଂ ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହ କରନି୍ତ।

35 ଜ୍ଞାନବାନଙ୍କର ଜୀବନ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଏି। ମାତ୍ର
ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଜୀବନ େସମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା ଦଏି।

େହ ପୁତ୍ରଗଣ, ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣ। ବୁଝାମଣା ଲାଭ
କରିବା ପାଇଁ ନଜିକୁ ଅଭନିେିବଶ କର। 2 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ।ି େତଣୁ େମାର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର

ନାହିଁ।
3 ଏକଦା ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାର ପିତାଙ୍କର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଥିଲ।ି ମୁଁ େମା’

ମାଙ୍କର ସୁକୁମାର ଏବଂ ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲ।ି 4 େମାର ପିତା େମାେତ
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ଏହ ିଶିକ୍ଷାସବୁ ଶିଖାଇଥିେଲ। େସ େମାେତ କହେିଲ, “େମାର କଥାସବୁ
ମେନରଖ, େମାର ଆଜ୍ଞା ମାନ ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି। 5 ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କର,
ସୁବେିବଚନା ଲାଭ ତହିଁେର କର। ତାହା ଭୁଲ ନାହିଁ, େମା’ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ
ବାକ୍ୟକୁ ବମିୁଖ କର ନାହିଁ। 6 ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଅ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ
ତୁମ୍ଭକୁ ସହାୟ େହବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଅ। ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭକୁ ନରିାପଦେର
ରଖିବ।

7 “ଜ୍ଞାନ େହଉଛ ିସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ ବଷିୟ, ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଲାଭ ମଧ୍ୟେର ସୁବେିବଚନା ଲାଭ କର। 8 ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ କର,
ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାହାକୁ ଆଲଙି୍ଗନ କର,
େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ସମ୍ମାନ ଆଣେିଦବ। 9 ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକେର
ଅନୁଗ୍ରହରୂପକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ େଦବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଶାଭାର ମୁକୁଟ ଅପର୍ଣ
କରିବ।”

10 େହ େମାର ପୁତ୍ର, େମାର କଥା ଶୁଣ, େମାର କଥାମାନ ଗ୍ରହଣ
କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ାୟୁ େହବ। 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ମାଗର୍େର
ପରିଗ୍ଭଳିତ କରୁଛ।ି ମୁଁ ସାଧୁତାର ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ କଢ଼ାଇ ଅଛ।ି 12 ତୁେମ୍ଭ
ଗଲାେବେଳ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ, େଦୗଡ଼ବିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 13 ଉପେଦଶମାନ ଦୃଢ଼ତାେର ଗ୍ରହଣ କର। ତାହାକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏହା ଉପେର ନଜର ରଖ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର
ଜୀବନ।

14 ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ପରି
ବାସ କର ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ପରି େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। 15

େସମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂେରଇ ରୁହ, ତହିଁର ନକିଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତହିଁରୁ
ବମିୁଖ େହାଇ ଗ୍ଭଲଯିାଅ। 16 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ନ କଲା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ନଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦ ିେସମାେନ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ
କରନି୍ତ , େସମାେନ ଶୟନ କରିେବ ନାହିଁ। 17 ମନ୍ଦ କି ଅସତ୍ୟ କାମ
କରିବା େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ! ଏହା ବ୍ୟତୀତ େସମାେନ
ବଞ୍ଚପିାରିେବ ନାହିଁ।

18 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ପ୍ରଭାତର ସୂଯର୍୍ୟକିରଣ ପରି। ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ
ପେର ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ସୂଯର୍୍ୟ େଯପରି େତଜସ୍ୱୀ େହାଇ ଉେଠ, 19 କୁକମର୍
େଲାକମାନଙ୍କ ପଥ ଅନ୍ଧକାରର ରାତି୍ର ତୁଲ୍ୟ, େସମାେନ କାହିଁେର ଝୁଣି୍ଟ
ପଡ଼ନି୍ତ , ତାହା େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।

20 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ
କଣ୍ଣର୍ େଦଇ େମା’ କଥା ଶୁଣ। 21 େମାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ।
େମାର ବାକ୍ୟସବୁ ସବର୍ଦା ସ୍ମରଣ କର। 22 େମାର ବାକ୍ୟ େଯଉଁମାେନ
ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ। େସମାେନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱ ାରା ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। 23 ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟକୁ ଅତ ିଯତ୍ନର ସହ ପରିଗ୍ଭଳିତ କର।
େଯେହତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମ  ଲାଭ କେର।

24 ତୁମ୍ଭର ମୁଖରୁ ଅସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ନ ଆସୁ। ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ।
25 ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ଆଗକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ରଖ,
ସବର୍ଦା ସଧିା େଦଖ। 26 ଧାମିର୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂେରଇ ନଅି ନାହିଁ।
ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଅ ନାହିଁ। 27 ସଳଖପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ,
େଯଉଁ ପଥ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଠିକ୍। କିନୁ୍ତ ସବର୍ଦା ଅଧମର୍ଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ।

ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ନବିାରଣର ଜ୍ଞାନ

େହ େମାର ପୁତ୍ର, େମା’ ଜ୍ଞାନେର ମନ ଦଅି। େମାର ବୁଦି୍ଧ ପାଇଁ
କାନ େଡ଼ର। 2 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଚତୁର େହବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧର
ଜ୍ଞାନ କଥା କହବି। 3 ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର େହାଇପାେର, ତା’ର

ମୁଖରୁ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। 4 କିନୁ୍ତ େଶଷେର େସ ତକି୍ତତା ଓ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣବି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ବଷିତୁଲ୍ୟ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡାତୁଲ୍ୟ ଆଘାତ
କେର। 5 େସ େହଉଛ ିମୃତୁ୍ୟର ପଥ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସଧିା କବର ପାଖକୁ
େନଇଯିବ। 6 ତା’ର ପଥ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। କାରଣ େସ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ େସ ନେିଜ ପଥ ହରାଉଛ।ି ସାବଧାନ! ତୁେମ୍ଭ ଜୀବନର ପଥକୁ
ଅନୁସରଣ କର।

7 ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁତ୍ରମାେନ, େମାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। େମାର ବାକ୍ୟ
ପାେଶାର ନାହିଁ। 8 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଦୂେରଇ ରୁହ। ଏପରିକି ତା’ର
ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଅ ନାହିଁ। 9 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା କର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟମାେନ ପାଇେବ। ଏବଂ
ନଦି୍ଦର୍ୟେଲାକମାେନ ସବୁକିଛ ିେନଇଯିେବ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ବଷର୍ ସାରା କାଯର୍୍ୟ
କରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ। 10 ଅପରିଚତି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଳେର
ବଳୀୟାନ େହେବ। ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରମର ଫଳ ଅନ୍ୟମାେନ େଭାଗ କରିେବ। 11

ଜୀବନର େଶଷ ଭାଗେର ତୁମ୍ଭର ମାଂସ ଓ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ। ତୁେମ୍ଭ
େସେତେବେଳ ବଳିାପ କରିବ। 12 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କହବି, “କାହିଁକି
ମୁଁ େମାର ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣଲି ିନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି େମାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର
କଥା ଶୁଣଲି ିନାହିଁ, ମୁଁ ଶାସନାଧୀନ େହବାକୁ ମନା କଲ,ି ମୁଁ ନଜିକୁ
ସଂେଶାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲ।ି 14 ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସବୁପ୍ରକାର ଅସୁବଧିା,
ଅପମାନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନସମାେବଶ ଆଗେର ପଡ଼ଲି।ି”

15 ତୁମ୍ଭ ନଜି କୂଅରୁ ଜଳପାନ କର। ତୁମ୍ଭର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପକର୍ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ରଖ। 16 ଯଦ ିନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ଝରଣା ରାସ୍ତା ବାହାରକୁ
ବହଯିିବ। ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପକର୍ ରଖିେବ। 17

ତୁମ୍ଭର ଝରଣା ତୁମ୍ଭର େହଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କର ନାହିଁ।
18 ତୁମ୍ଭର ନଝିର୍ର ଆଶୀବର୍ାଦେର ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଉପେଭାଗ କର ଯାହାକୁ େଯୗବନକାଳେର ବବିାହ କରିଥିଲ। 19 େସ
େପ୍ରମିକା ହରିଣୀ ଓ ରୂପବତୀ ବାଉଟ ିପରି ତା’ର ବକ୍ଷ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭକୁ
ତୁଷ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ତା’ର େପ୍ରମେର ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ଆସକ୍ତ ହୁଅ। 20 େହ
େମା’ ପୁତ୍ର ପରକୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଠାେର ପାଗଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀର
ଘନଷି୍ଟତାକୁ ଆଲଙି୍ଗନ କର ନାହିଁ।

21 ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗତ ିେଦଖନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଥକୁ ସମାନ କରନି୍ତ। 22 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ନଜି ଅପରାଧ
ତାହାକୁ ଧରିବ। େସ ତା’ର ନଜି ପାପ ରୂପକ େଦୗଡ଼େିର ବନ୍ଧା େହବ।
23 େସ ତା’ର ନେିବର୍ାଧତା ଦ୍ୱ ାରା ବପିଥଗାମୀ େହବ। େସ ଶୃଙ୍ଖଳାର
ଅଭାବ େଯାଗୁଁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।

ଋଣେର ମଧ୍ୟସି୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ

େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଅନ୍ୟ େଲାକର ଋଣେର ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟସି୍ଥ ହୁଅ
ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଋଣ ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ନାହିଁ।
େସ ସାଙ୍ଗ େହଉ କି ଜେଣ ଅଜଣା ଆଗନୁ୍ତକ େହଉ? 2 ଯଦି

ତୁେମ୍ଭ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ଅିଛ ଓ
ଆପଣା କଥା ପାଇଁ ଧରାଯାଇ ଅଛ। 3 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର
କର। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବନୁ୍ଧର ହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ। ଯାଅ
ଆପଣାକୁ ନମ୍ରକରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀକି ବାରମ୍ୱାର ବନିତ ିକର। େସ ଋଣରୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। 4 ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ କର ନାହିଁ କିମ୍ୱା ନଦି୍ର ା ଯାଅ ନାହିଁ।
5 ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, େଯପରି ହରିଣ ବ୍ୟାଧଠାରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଏ ଓ
ପକ୍ଷୀମାେନ ଫାସରୁ ଉଡ଼ଯିାଆନି୍ତ।

ଅଳସୁଆ ପଣଆିର ବପିଦଗଡୁ଼କି

6 େହ ଅଳସୁଆେଲାକମାେନ! ତୁେମ୍ଭ ପିମ୍ପୁଡ଼ ିନକିଟକୁ ଯାଅ। େଦଖ,
ପିମ୍ପୁଡ଼ମିାେନ କିପରି କମର୍ କରୁଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖ ଓ େସମାନଙ୍କର
ଉଦାହରଣରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କର। 7 ପିମ୍ପୁଡ଼ମିାନଙ୍କର େନତା କି ନରିୀକ୍ଷକ
କିଅବା ଶାସକ େକହ ିନ ଥା’ନି୍ତ। 8 େସମାେନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର ଖାଦ୍ୟକୁ
ଏକତ୍ର କରନି୍ତ ଏବଂ ଶୀତକାଳେର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ
ସଂଗହୃୀତ କରିଥା’ନି୍ତ।

9 େହ ଅଳସୁଆେଲାକମାେନ, େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଠାେର ପଡ଼ ିରହବି? ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ନଦି୍ର ା ଭାଙି୍ଗ
ଉଠିବ? 10 ଅଳସୁଆମାେନ କହନି୍ତ , “ଆଉ ଟକିିଏ େଶାଇବ,ି ଆଉ ଟକିିଏ
ଢୁ଼ଳାଏ। ଆଉ ଟକିିଏ ନଦି୍ର ା ଯିବା ପାଇଁ ଭଡି଼େିମାଡ଼ ିହୁଏ।” 11 କିନୁ୍ତ େସ
େଶାଇ ରେହ ଓ ଆଉ େଶାଇ ରେହ। େସ ଦରିଦ୍ର ରୁ ଦରିଦ୍ର ତର
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େହାଇଯାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା’ର ଆଉ କିଛ ିନ ଥାଏ। ଅଳସୁଆମୀ ଖଣ୍ଟ ପରି
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଧନ ଏକାଥେର ଛଡ଼ାଇ େନବ।

ପାପାଧମ ବ୍ୟକି୍ତ

12 ପାପାଧମ ବ୍ୟକି୍ତ , ଅପରାଧୀ ମନୁଷ୍ୟ ସବର୍ଦା ମିଥ୍ୟା କଥା କହନି୍ତ।
13 େସ ଆଖିେର ଠାେର, େସ େଗାଡ଼େର ଓ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ସେଙ୍କତ
କେର। 14 ତା’ର ହୃଦୟେର କୁଟଳିତା ଥାଏ। େସ ସବର୍ଦା ଅନଷି୍ଟ
େଯାଜନା କେର। େସ ଯୁକି୍ତତକର୍ ଓ କଳି ଆରମ୍ଭ କେର। 15 କିନୁ୍ତ ତା’ର
ବପିଦ ଶୀଘ୍ର ଉପସି୍ଥତ େହବ। େସ ଆକସି୍ମକ ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ େହବ। ଏବଂ
ତାଙୁ୍କ କିଛ ିଉପାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।

ସାେତାଟ ିକଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ଘୃଣା କରନି୍ତ

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଛଅ େଗାଟ ିବଷିୟକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
ସପ୍ତବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ।
17 ଅହଙ୍କାର ଦୃଷି୍ଟ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା,
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ।
18 ହୃଦୟ କୁକମର୍ କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା କେର,
କୁକମର୍ କରିବାକୁ େବଗଗାମୀ ଚରଣ।
19 ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ,
େଯ ମିଥ୍ୟା କହ ିଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କଳିର ବୀଜ ବୁେଣ।
20 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଆପଣା ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଏବଂ

ମାତାର ଉପେଦଶ ଭୁଲ ନାହିଁ। 21 େସମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାସବୁ ଏବଂ
ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ସବର୍ଦା ମେନରଖ। ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ବାନି୍ଧ ରଖ ଏବଂ
ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭର ଗଳାର ଫୁଲହାର ପରି ବାନ୍ଧ। 22 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଗ୍ଭଲବି, େସମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ େଦଖାଇେବ। େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯିବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ େହେବ।
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ େହବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହ ଆଳାପ
କରିେବ।

23 ତୁମ୍ଭ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆେଲାକ ବତ୍ତର୍ୀକା ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା
ସତ୍ ପଥେର ଚଲାଇ େନବ। ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ତାଲମି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଓ ଜୀବନ
ପଥେର ଚଲାଇ େନବ। 24 େସମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର
ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଓ ଗଣକିାର ଗ୍ଭଟୁବାକ୍ୟଠାରୁ ଦୂେରଇ ରଖୁ। 25 ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର
େସହ ିସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ େଲାଭ କର ନାହିଁ। ତା’ର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରତାରିତ ନ କରୁ। 26 ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀକୁ ପାଉଁେରାଟୀର ଦାମ େଦବାକୁ
ପଡ଼ବି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନର ଦାମ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି।
27 ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ ତା’ର ବକ୍ଷ େଦଶେର ନଆିଁ ରଖିବ, େତେବ ତାହା
େପାଡ଼ ିଯିବ। 28 ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଉପେର ଗ୍ଭେଲ,
େତେବ ତା’ର ପାଦ େପାଡ଼ଯିିବ। 29 ଏହା ଠିକ୍ େସହପିରି େହବ, ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନ କରିବ। େଯେକହ ିଏହା ଇଚ୍ଛା କେର
ଦଣ୍ଡତିରୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

30 େଭାକିଲା େଯାଗୁଁ ଯଦ ିେଗ୍ଭରି କେର। େତେବ େଲାେକ ତାକୁ ଘୃଣା
କରିେବ। 31 ମାତ୍ର ଯଦ ିଧରାପେଡ଼, େତେବ ତାକୁ ସାତଗଣୁ
େଫରାଇବାକୁ ପେଡ଼। ଆପଣା ଗହୃର ସବର୍ସ୍ୱ ତାକୁ େଦବାକୁ େହବ। 32

ଜେଣ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ େଲାକ ନେିବର୍ାଧ ଅେଟ। େସ ତା’ର ନଜିର ବନିାଶ
ଆଣବି। 33 େଲାକମାେନ ଏଥିପାଇଁ ନଜିର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ହରନି୍ତ। ତା’ର
କଳଙ୍କ ମାଜିର୍ତ େହବ ନାହିଁ। 34 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ନତିାନ୍ତ
ଈଷର୍ାପରାୟଣ େହବ। ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ନତିାନ୍ତ େକ୍ର ାଧତ େହବ। ପ୍ରତହିଂିସା
କରିବା େବେଳ େସ କିଛ ିମାନବି ନାହିଁ। 35 େଯେକୗଣସ ିମୂଲ୍ୟ ତା’ର
େକ୍ର ାଧକୁ ଶାନ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। େଯେତ ଅଥର୍ େଦେଲ ବ ିତା’ର େକ୍ର ାଧ
ଶାନ୍ତ େହବ ନାହିଁ।

ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯୗନବକିାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ

େହ େମାର ପୁତ୍ର, େମାର ବାକ୍ୟକୁ ମେନରଖ, େମାର ଆେଦଶକୁ
ଭୁଲ ନାହିଁ। 2 େମାର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚ। େମାର
ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନର େଶ୍ରଷ୍ଠ ଜିନଷି ଭାେବ ଗ୍ରହଣ କର। 3

ତାହାକୁ ଅଙୁ୍ଗଳିେର ବାନି୍ଧ ରଖ, ନଜି ହୃଦୟେର େଲଖି ରଖ। 4 ଜ୍ଞାନକୁ
ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀପରି ଗ୍ରହଣ କର। ସୁବେିବଚନାକୁ ତୁମ୍ଭର ପରିବାରର
ସଦସ୍ୟରୂେପ ଗ୍ରହଣ କର। 5 େତେବ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ ପର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବଂ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ।

6 ଦେିନ ମୁଁ େମାର ଝରକା ଜାଲପିରଦା େଦଇ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ।ି 7 ମୁଁ
ଅଜ୍ଞାନ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ବୁଦି୍ଧହୀନ ଯୁବକ େଦଖିଲ।ି 8 େସ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ଗହୃ ନକିଟସ୍ଥ ଗଳି େଦଇ, ଯିବା େବେଳ ତା’ର ଗହୃକୁ ଥିବା
ପଥେର ଗ୍ଭଲଲିା। 9 ଏହା ଥିଲା ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହବା ସମୟର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ
େହଉଥିଲା। 10 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତା’ର ଗହୃରୁ ବାହାରି ଆସଲିା, ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ। େସ େବଶ୍ୟାରୂପି େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲା। େସ ବହୁତ
ହୃଦୟେର ଚତୁରୀ ଥିଲା। 11 େସ ବଡ଼ ତୁେଣ୍ଡଇ ଓ ଅବାଧ୍ୟା ଥିଲା। ତା’ର
ପାଦ ଆେଦୗ ଗହୃେର ରହୁ ନ ଥିଲା। 12 େସ େକେତେବେଳ ରାସ୍ତାର
ଉପେର ଥାଏ, େକେତେବେଳ ଛକେର ଥାଏ। େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଣେର
ଛଳନାର ସହତି ଅେପକ୍ଷା କେର। 13 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ େସହ ିଯୁବକକୁ
ଧରିଲା ଓ ତାକୁ ଚୁମ୍ୱନ କଲା। ଆଉ ନଲିର୍ଜ ମୁଖେର କହଲିା, 14

ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଅଛ।ି “ଆଜି ମୁଁ େମାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।ି 15

ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସଲି।ି ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି ଆସୁଥିଲ ିଓ
ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଲ।ି 16 ମୁଁ ସୃଜନୀ ଓ ମିସ୍ରୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରର
େଡ଼ାରିଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ପଲଙ୍କେର ବଛିାଇ ଅଛ।ି 17 ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗରୁୁ
ଚନିେିର, େମାହର ଶଯ୍ୟା ସୁବାସତି କରିଅଛ।ି 18 ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଭାତଯାଏ କାମରସେର ମତ୍ତ ଓ େପ୍ରମେର େଭାଳ େହବା। 19 େମାର
ସ୍ୱାମୀ ଘେର ନାହାନି୍ତ , େସ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଛନି୍ତ। 20 େସ େତାଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା
ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଯାଇଛନି୍ତ। େସ ପୂଣ୍ଣିର୍ମା ଦନିେର େଫରିେବ।”

21 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏପରି ମଧୁର ଭାଷା କହ ିତାଙ୍କର ମନ ହରଣ
କଲା। ତା’ର ଗ୍ଭଟୁ ବାକ୍ୟେର ତାକୁ ଟାଣ ିେନଲା। 22 େସ ତା’ର ପଥ
ଅନୁସରଣ କଲା, େଯପରି େଗାରୁ କଂେସଇଖାନାକୁ ଯାଏ। େସ ଜେଣ
ହରିଣ ପରି ଜାଲ ଭତିରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିଲା। 23 େଯମିତ ିପକ୍ଷୀଟଏି
ଶିକାରୀ ତୀର ଦ୍ୱ ାରା, ତା’ର ଛାତକୁି ଲକ୍ଷ୍ୟେଭଦ କରୁଛ,ି ତାହା ଜାଣପିାରି
ନ ଥାଏ।। ଠିକ୍ େସହପିରି େସ ଯୁବପୁରୁଷ ବପିଦେର ଅଛ ିେବାଲ ିଜାଣ ିନ
ପାରି େସ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଲ ଭତିରକୁ ଯାଉଅଛ।ି

24 ଏଣୁ େହ େମାର ପୁତ୍ରମାେନ, େମାର କଥା ଶୁଣ। େମା’ କଥାେର
ମେନାନେିବଶ କର। 25 ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ େସହ ିେବଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ପଛେର
ନ ରହୁ। ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ପଥେର ବପିଥଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। 26 େସ
ଅେନକଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କରିଅଛ।ି େସ ମଧ୍ୟ ଅେନକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ।ି
27 ତା’ର ଗହୃ ସଧିାସଳଖ କବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ଯାହା ମୃତୁ୍ୟର
ଆଳୟକୁ ଯାଏ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ

ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରୁ
ଶୁଣବିାକୁ ଡ଼ାକୁଛନି୍ତ।
2 େମା’ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ଠିଆ ହୁଏ।

େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଂେଯାଗ ରାସ୍ତାେର ଠିଆ ହୁଏ।
3 େସ ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ଡ଼ାେକ।
4 ଜ୍ଞାନୀ କେହ, “େହ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକୁଅଛ।ି
ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଡ଼ାେକ।
5 ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭଜି୍ଞତା ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ।
େହ ନେିବର୍ାଧମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁବେିବଚନା କର।

ହେିତାପେଦଶ 6:12 501 ହେିତାପେଦଶ 8:5
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6 ଶୁଣ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ବଷିୟ କହବି।ି
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଚତି୍ କଥା କହବି।ି
ଯାହା େମା’ ପାଟରୁି ବାହାରିବ।
7 େମାର ବାକ୍ୟସବୁ ସତ୍ୟ ଅେଟ।
ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଛଳନାକୁ ଘୃଣା କେର।
8 ମୁଁ ଯାହା କେହ, ତାହା ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାଥର୍।
େମାର ବାକ୍ୟେର ମିଥ୍ୟା କିମ୍ୱା କୁଟଳିତା ନ ଥାଏ।
9 େଯ ତାହା ସବୁ ବୁେଝ େସସବୁ ତା’ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ।
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛ,ି େସ ସବୁ ବୁେଝ।
10 େମାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ଏହା ରୂପାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗିନ ିସୁନାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍।
11 ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ,
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଆଶା କରୁଛ ତାହା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।

ଜ୍ଞାନ କ’ଣ କରିପାେର

12 “ମୁଁ େହଉଛ ିଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ସାବଧାନତାର ସହତି ବାସ କରିଛ।ି
ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ସହତି ପାଇଥାଏ।
13 ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କେର,
େତେବ େସ େଲାକ କୁକମର୍କୁ ଘୃଣା କରିବ।
ମୁଁ (ଜ୍ଞାନ) ଗବର୍, ଅହଙ୍କାର ଓ କୁପଥ ଏବଂ କୁଟଳିତାକୁ ଘୃଣା କେର।
14 ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ େମା’ଠାେର ଥାଏ।
ମୁଁ ହିଁ ‘ସୁବେିବଚନା’ େମା’ଠାେର ବଳ ଅଛ।ି
15 େମା’ ମାଧ୍ୟମେର ରାଜାମାେନ ରାଜତ୍ୱ  କରନି୍ତ।
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଯଥାଥର୍ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
16 େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜକୁମାରୀ ଏବଂ େଶ୍ରଷ୍ଠଗଣ ଶାସନ କରନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ େଲାକଙୁ୍କ ନଷି୍କପଟ ଭାବେର ଶାସନ କରନି୍ତ।
17 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର।
େଯଉଁମାେନ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େମାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ

େମାେତ ପାଆନି୍ତ।
18 େମା’ ସହତି ଧନସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛ।ି
ମୁଁ ସତ୍ୟର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଧାମିର୍କତା େଦଉଛ।ି
19 େମାର ଫଳ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
େମାର ଆୟୁ ରୂପା ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
20 ମୁଁ ଧାମିର୍କତାର ମାଗର୍େର,
ବଗି୍ଭରର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେର।
21 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତି୍ତର

ଅଧିକାରୀ କେର।
େସମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପୂଣ୍ଣର୍ କେର।
22 “ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜି ଗତରି ଆରମ୍ଭେର,
ତାଙ୍କ କମର୍ ସକଳର ପୂବର୍େର େମାେତ ଅଧିକାର କରିଥିେଲ।
23 ଅନାଦକିାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟ କାଳାବଧି,
ଅବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନର ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛ।ି
24 େଯେତେବେଳ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର  ନ ଥିଲା,
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ନଝିର୍ର ସକଳ ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ନ ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ

ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲ।ି
25 ପବର୍ତଗଣ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ ସ୍ଥାପିତ େହବା ପୂବର୍ରୁ,
ମୁଁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲ।ି
26 େସସମୟେର ଭୂମି କି ପ୍ରାନ୍ତର,
କି ଜଗତସ୍ଥ ଧୂଳିର ଅଗି୍ରମାଂଶ େସ ସୃଷି୍ଟ କରି ନ ଥିେଲ।
27 େଯଉଁ ସମୟେର େସ ସ୍ୱଗର୍ ସ୍ଥାପନ କେଲ, ସମୁଦ୍ର ର ସୀମା ସି୍ଥର

କେଲ।
େସ ସମୟେର ମୁଁ େସଠାେର ଥିଲ।ି
28 େସ େମଘକୁ ଆକାଶେର ଝୁଲାଇେଲ,

େଯେତେବେଳ େସ ସମୁଦ୍ର ର ଉତ୍ସକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ।
29 େଯଉଁ ସମୟେର େସ ସମୁଦ୍ର ର ସୀମା ନରୂିପଣ କେଲ
ଜଳସମୁହ େଯପରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାେର,

େଯଉଁ ସମୟେର ଜଗତର ମୂଳଦୁଆସବୁ ତଆିରି କେଲ।
30 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ତାଙ୍କ ନକିଟେର କମର୍କତ୍ତର୍ା ଥିଲ।ି
ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ େହାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ଆନନ୍ଦ

ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲ।ି
31 େସ ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ପୃଥିବୀେର ମୁଁ ଉପେଭାଗ କଲ।ି
େମାର ଆନନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲା।
32 “ଏଥିପାଇଁ େହ େମାର ପୁତ୍ରମାେନ, େମାର କଥା ଶୁଣ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପଥ ଧରିବ, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ େହବ।
33 େମାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ।
ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ।
34 େଯେକହ ିେମାର କଥା ଶୁେଣ, େସ ଖୁସୀ େହବ।
େସ େମା’ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ସବୁଦନି ଶୀଘ୍ର ଆେସ ଏବଂ େମାର ଦ୍ୱ ାର

ବାହାେର ଅେପକ୍ଷା କେର।
35 େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ପାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଏ।
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
36 କିନୁ୍ତ େଯ େମାର ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣର କ୍ଷତି

କେର।
େଯଉଁସବୁ େଲାକ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟକୁ ଭୟ

କରନି୍ତ।”

ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ

ଜ୍ଞାନ ତା’ର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ।ି େସ ତା’ର ସପ୍ତସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛ।ି 2 ଜ୍ଞାନ ମାଂସ ରାନି୍ଧଅଛ ିଏବଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଅଛ।ି େସ ଆପଣା େମଜେର ଖାଦ୍ୟ ସଜାଇ ଅଛ।ି 3 େସ

ଆପଣା ଦାସୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଅଛ,ି େସ ନଗରର ସେବର୍ାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଡ଼ାକି
କେହ, 4 “େଯଉଁ େଲାକର ଅଭଜି୍ଞତା ନାହିଁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସୁ।”
େଯଉଁମାେନ ନେିବର୍ାଧ, େସ ତାହାଙୁ୍କ କେହ। 5 “ଆସ େମାର ଖାଦ୍ୟକୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କର ଏବଂ େମାରଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। 6 ଅେବାଧ
େଲାକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁେମ୍ଭ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର।
ସୁବେିବଚନାର ପଥେର ଗ୍ଭଲ।”

7 ଜେଣ ଯିଏ େଗାଟଏି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭତ୍ସର୍ନା କେର, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଅପମାନତି କେର, େସ ନେିଜ ଅପମାନ ପାଇବ। େଯ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଗାଳି ଦଏି,
େସ ନେିଜ କଳଙ୍କ ପାଏ। 8 ନନି୍ଦକକୁ ଅନୁେଯାଗ କର ନାହିଁ, କେଲ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କର, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ
କରିବ। 9 ଯଦ ିଜ୍ଞାନୀକୁ ଉପେଦଶ େଦବ େସ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବାନ େହବ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ, ତା’ର ପାଣ୍ଡତି୍ୟ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇବ।

10 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପବତି୍ର ସ୍ୱରୂପଙ୍କ
ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନର ସୁବେିବଚନା ଅେଟ। 11 କାରଣ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର
ଜୀବନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। ତୁେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ଜୀବୀ େହବ। 12 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ
ଅଟ, େତେବ ନଜିକୁ ନେିଜ ତୁେମ୍ଭ ଲାଭବାନ େହବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜେଣ
ନନି୍ଦାକାରୀ, ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଦୁଃଖ େଭାଗିବ।

13 ଅଜ୍ଞାନ କଳିହୁଡ଼ ିସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ନେିବର୍ାଧ ବଷିୟେର କେହ। େସ
କିଛ ିବୁଝପିାେର ନାହିଁ। 14 େସ ଆପଣା ଗହୃଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଓ
ନଗରେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଆସନ ପାରି ବସବି। 15 େଯେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ପଥେର ସଳଖ କରିଯା’ନି୍ତ , େସହ ିପଥିକମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକି କେହ, 16 “େଯ ଅେବାଧ େସ ଏଠାକୁ ଆସୁ,” େସ ମୂଖର୍ େଲାକକୁ
ଏହ ିକଥା କେହ। 17 କିନୁ୍ତ େସ କେହ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜଳ େଗ୍ଭରି କର
ତାହା ତୁମ୍ଭ ନଜି ଜଳଠାରୁ ମଧୁର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େରାଟୀ େଗ୍ଭରି କର, ତାହା
ତୁମ୍ଭ ନଜି ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ େରାଟୀଠାରୁ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ।” 18 େସହ ିମୂଖର୍
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େଲାକମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ େଯ ମୃତ େପ୍ରତାତ୍ମା ତା’ର ଗହୃେର ଅଛ ିେବାଲ,ି
ଏବଂ ତା’ର ନମିନି୍ତ୍ର ତଗଣ ପାତାଳର ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ।ି

ଶେଲାମନଙ୍କର ହେିତାପେଦଶ

ଏଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିଶେଲାମନଙ୍କ ହେିତାପେଦଶ।
ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଆନନି୍ଦତ କେର। କିନୁ୍ତ ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ତା’ର

ମାତାର ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଏ।
2 ଯଦ ିଜେଣ କୁକମର୍ କରି ଧନ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କେର, େତେବ ତାହା

କାଯର୍୍ୟେର ଲାେଗ ନାହିଁ। ଧାମିର୍କତା ମୃତୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କେର।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ। େସ ଆବଶ୍ୟକ

ପରିମାରଣର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାମନା କ୍ଷୁଣ୍ଣର୍
କରନି୍ତ।

4 ଅଳସୁଆ ଦରିଦ୍ର  େହବ; ପରିଶ୍ରମୀ େଲାକ ଧନୀ େହବ।
5 ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ ଉତ୍ତମ ସମୟେର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେର, କିନୁ୍ତ

େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିସମୟେର େଶାଇପେଡ଼, ତାହା ଲଜ୍ଜ ାଜନକ।
6 ଧାମିର୍କର ମସ୍ତକେର ଆଶୀବର୍ାଦ ବେଷର୍, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ

େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ।
7 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଆଦର ସହକାେର ମେନ ରଖନି୍ତ କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ

ବ୍ୟକି୍ତର ନାମ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ବାସନା ପରି ହୁଏ।
8 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଆଜ୍ଞାସବୁ ମାେନ କିନୁ୍ତ ମୂଖର୍ େଲାକ ଯୁକି୍ତ କେର ଓ

ନଜିକୁ ବପିଯର୍୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନିଏି।
9 ଜେଣ ସେଚ୍ଚାଟ ବ୍ୟକି୍ତ ରକ୍ଷା ପାଏ, କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଧରା

ପଡ଼ଯିାଏ।
10 ଜେଣ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଗ୍ଭଏ, େସ ଅସୁବଧିାର କାରଣ ଅେଟ। ଜେଣ

ଯିଏ େଖାଲାେଖାଲ ିଭାବେର କଥା କୁେହ, ଶାନି୍ତ ବରିାଜିତ କେର।
11 ଧାମିର୍କ େଲାକର ମୁଖ ଜୀବନର ନଝିର୍ର, କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ମୁଖ

େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ାଏ।
12 ହଂିସା କଳି ଆେଣ, କିନୁ୍ତ େପ୍ରମ ସବୁ ଅଧମର୍କୁ କ୍ଷମା କେର।
13 ବୁଦି୍ଧମାନ୍ େଲାକମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ନେିବର୍ାଧର

ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼।ି
14 ଜ୍ଞାନୀମାେନ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ନେିବର୍ାଧର ମୁଖ ବନିାଶକୁ

ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେର।
15 ଧନୀ େଲାକର ଧନ ତା’ର ଦୃଢ଼ ନଗର ସଦୃଶ, କିନୁ୍ତ ଦରିଦ୍ର

େଲାକମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ତା େସମାନଙ୍କର ବନିାଶ ଆେଣ।
16 ଧାମିର୍କର ପରିଶ୍ରମ ପୁଣ୍ୟଜନକ, ପୁଣ ିଅଧାମିର୍କର ଆୟ

ପାପଜନକ।
17 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପେଦଶ ଶୁେଣ, େସ ଜୀବନ ପଥେର ଆେଗଇ

ଗ୍ଭେଲ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନୁେଯାଗ ତ୍ୟାଗ କେର, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କୁପଥେର ନଏି।

18 େଯ ହଂିସା ଆଚରଣ କେର, ତା’ର ଓଷ୍ଠାଧର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ପୁଣି
େଯ ଅପବାଦ ରଚନା କେର େସ ଅଜ୍ଞାନ।

19 ବହୁ ବାକ୍ୟେର ଅଧମର୍ର ଅଭାବ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା
ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ଦମନ କେର, େସ ବୁଦି୍ଧମାନ୍।

20 ଧାମିର୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ମେନାନୀତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ, କିନୁ୍ତ
ଦୁଷ୍ଟେଲାକମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ାର ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ।

21 ଧାମିର୍କର ଓଷ୍ଠାଧର, ଅେନକଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କେର। ମାତ୍ର
ଅଜ୍ଞାନୀମାେନ ନେିବର୍ାଧତା କାରଣରୁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ।

22 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ଧନବାନ୍ କେର, ପୁଣ ିତାହା ଦୁଃଖ
ନବିାରଣ କେର।

23 କୁକମର୍ କରିବା ନେିବର୍ାଧର ଆନନ୍ଦ, େସହପିରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦି୍ଧମାନ୍
ପୁରୁଷର।

24 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଘେଟ। ମାତ୍ର
ଧାମିର୍କର ମେନାବାଞ୍ଛା ତାକୁ ଦଆିଯାଇଥାଏ।

25 େଯେତେବେଳ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ବେହ, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଅନ୍ତଦ୍ଧର୍ାନ େହାଇଯିବ।
କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱରୂପ ରେହ।

26 େଯପରି ଦନ୍ତକୁ କଟୁରସ ଓ ଚକ୍ଷୁକୁ ଧୂଆଁ େସହପିରି ଆପଣା
େପ୍ରରକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଳସୁଆ,

27 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟର ଦନି ବଢ଼ାଏ! ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବଷର୍
େଶଷ କରାଯିବ।

28 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଆଶା କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣଦିଏି, କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କର ଆଶା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।

29 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରନି୍ତ , ମାତ୍ର
କୁକମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େସ ବନିାଶ କରନି୍ତ।

30 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ନରିାପଦେର ରହେିବ, କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଦଆିଯିବ।

31 ଧାମିର୍କର ମୁଖ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ାଏ, ମାତ୍ର କୁଟଳିବାଦୀର ଜିହ୍ୱା ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ।

32 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ କ’ଣ କହବିାକୁ େହବ ଜାଣନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟଗଣ
କହନି୍ତ ଯାହା ଅସୁବଧିାେର ପକାଏ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଥ୍ୟାର ନକିିତକୁି ଘୃଣା କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସ ସଠିକ୍
ଓଜନକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।

2 ଗବର୍ ଲଜ୍ଜ ା ଆେଣ, କିନୁ୍ତ ନମ୍ରତା ଜ୍ଞାନ ଆେଣ।
3 ସତ୍ୟପି୍ରୟ େଲାକମାନଙ୍କର ସରଳତା େସମାନଙୁ୍କ ପଥ େଦଖାଇବ,

କିନୁ୍ତ ବଶି୍ୱାସଘାତ େଲାକମାନଙ୍କ କୁଟଳିାଚରଣ େସମାନଙୁ୍କ ନାଶ କରିବ।
4 ପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ଧନ ନଷି୍ଫଳ ଅେଟ, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କତା

ମୃତୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ।
5 ସତ୍ୟପି୍ରୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ତାହାର ପଥ ପ୍ରଦଶର୍କ େହବ।

କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟର ଦରଜା େସମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱ ାରା ଧ୍ୱଂସ େହବ।
6 ସତ୍ୟପି୍ରୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେର।

କିନୁ୍ତ ବଶି୍ୱାସଘାତକ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ଅଭଳିାଷ ଦ୍ୱ ାରା ଧରା ପଡ଼େିବ।
7 େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ ମେର ତାହାର ଭରସା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ

ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ଆଶା ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ।
8 ଜେଣ ଧାମିର୍କ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ଏବଂ ତା ବଦଳେର

ଏହା ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଆେସ।
9 ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର କୁବାକ୍ୟଗଡୁ଼କିେର ତା’ର କୁମୁଖେର

ପ୍ରତବିାସୀକୁ ନାଶ କେର। କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର
ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।

10 ଧାମିର୍କର ମଙ୍ଗଳ େହେଲ, ନଗର ଆନନ୍ଦ କେର। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର
ବନିାଶ େହେଲ ଜୟଧ୍ୱନ ିହୁଏ।

11 ନଷି୍ଠାପର େଲାକମାେନ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ େଯେତେବେଳ େଗାଟଏି
ନଗର ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ, କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର କଥାଗଡୁ଼କି ଏହାର ବନିାଶ
ଆେଣ।

12 ଯିଏ ଆପଣାର ପ୍ରତବିାସୀକୁ ତାଛଲ୍ୟ ମେନାଭାବ େଦଖାଏ, େସ
ନେିବର୍ାଧ। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ବୁଦି୍ଧମାନ୍ ଚୁପ୍ େହାଇ ରେହ।

13 କାରଣ କୁତ୍ସାରଟନାକାରୀ େଯଉଁଆେଡ଼ େସ ଯାଏ ବଶି୍ୱାସେର
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କେର। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ବଶି୍ୱସନୀୟ େଲାକ ଗପୁ୍ତକଥା ଲୁଗ୍ଭଇ
ରେଖ।

14 େଗାଟଏି ଜାତ ିଠିକ୍ େଦଖାଶୁଣା ଅଭାବ େଯାଗୁଁ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଥାଏ,
କିନୁ୍ତ ବହୁତ ଉପେଦଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଫଳତା ଆସଥିାଏ।

15 ଅଜଣା େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା ହୁଏ, େସ ଅବଶ୍ୟ େକ୍ଳଶ ପାଏ।
ମାତ୍ର ଲଗା େହବାକୁ େଯ ଘୃଣା କେର େସ ନରିାପଦ ଥାଏ।

16 ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ତ୍ରୀ େଗୗରବ ଧରି ରେଖ, ପୁଣ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ସମ୍ପତି୍ତ ଧରି
ରଖନି୍ତ।

17 ଦୟାଳୁ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ହତି କେର। ମାତ୍ର େଯ ନଦି୍ଦର୍ୟ େସ
ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ଦଏି।
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18 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ମିଥ୍ୟା ଉପାଜର୍ନ କେର। ମାତ୍ର େଯ ଧମର୍ବୀଜ ବୁେଣ
ତାହାର ନଶିି୍ଚତ ପୁରସ୍କାର ଅଛ।ି

19 େଯଉଁ େଲାକ ଧାମିର୍କତାେର ଅଟଳ ଥାଏ, େସ ବଞ୍ଚ ିରହବି, ମାତ୍ର
ଯିଏ କୁକମର୍ର ପଛେର ଯାଏ, େସ ଆପଣାର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟାଇବ।

20 ଜେଣ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଘୃଣତି ହୁଏ, କିନୁ୍ତ ଯିଏ
ନଷି୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କେର, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।

21 ଏହା ନଶିି୍ଚତ ସତ୍ୟ େଯ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ ଏବଂ
ଧାମିର୍କମାେନ ମୁକି୍ତ ପାଇେବ।

22 ଯଦ ିଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର, କିନୁ୍ତ େସ ଦୁଷ୍ଟ ଏହା ଠିକ୍ େସହପିରି
େଯପରି ଘୁଷୁରିର େଥାମଣେିର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଥାଏ।

23 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛାର ଫଳ େକବଳ ମଙ୍ଗଳ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ଭରସାର ଫଳ େକ୍ର ାଧ ଅେଟ।

24 େକହ ିେକହ ିଦାନ କରି ଆହୁରି ଧନ ବଢ଼ାନି୍ତ। ପୁଣ ିେକହ ିେକହି
ଉଚତି୍ ବ୍ୟୟ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ େହଁ ତହିଁରୁ େକବଳ ଅଭାବ ଜେନ୍ମ ।

25 େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଉନ୍ନତି
କରିେବ ଏବଂ େସ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର େଶାଷ େମଣ୍ଟାଏ ତା’ର େଶାଷ
େମଣ୍ଟା େହବ।

26 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ ତା’ର ଶସ୍ୟ ବକି୍ର ୀ କରିବାକୁ ମନ କେର,
ତାହାକୁ େଲାକମାେନ ଅଭଶିାପ େଦେବ। କିନୁ୍ତ େଯେକହ ିଶସ୍ୟ ବକି୍ରୟ
କେର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହତି ତା’ର ମସ୍ତକକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ମିେଳ।

27 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଯତ୍ନେର ହତି େଚଷ୍ଟା କେର, େସ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ।
ପୁଣ ିେଯ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ, ତା’ ପ୍ରତ ିେସହପିରି ଘେଟ।

28 ଆପଣା ଧନେର େଯ ନଭିର୍ର ରେଖ, େସ ସେତଜ ପତ୍ରପରି ବେଞ୍ଚ।
ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ ସେତଜ ପତ୍ରପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ।

29 ଜେଣ ଯିଏ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୁଏ, କିଛି
ଅଧିକାର ପାଏ ନାହିଁ। ପୁଣ ିେସ ଜେଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ବଜି୍ଞ ବ୍ୟକି୍ତର ଦାସ େହବ।

30 ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଅେଟ। ଜେଣ ଯିଏ
ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଲାଭ କେର।

31 ଭଲ େଲାକମାେନ ପୃଥିବୀେର ପୁରସ୍କତୃ େହେବ, ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀଗଣ
ତାଙ୍କର ପାପ େଭାଗ କରିେବ।

ଯଦ ିଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ, େସ ତା’ର ଭୁଲକୁ ଠିକ୍
କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର
େସ ମୂଖର୍।

2 ସତ୍େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
କୁପଥ କଳ୍ପନା କେର, େସ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହବ।

3 କୁପଥ ଦ୍ୱ ାରା େକହ ିସୁରକି୍ଷତ େହବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ
େଲାକମାେନ ନରିାପଦେର ରହେିବ।

4 ଗଣୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ। ଲଜ୍ଜ ାଦାୟୀନୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ତା’ର ହାଡ଼ ସବୁର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ।

5 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର େଯାଜନାସବୁ ଯଥାଥର୍, କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର
ଉପେଦଶ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂଣ୍ଣର୍।

6 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ବ୍ୟବହାର
କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ନଷି୍ଠାପର େଲାକମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବପିଯର୍୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।

7 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ବନିାଶ ହୁଅନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ସତ୍ତା େଲାପ
ପାଏ। ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାେନ ମରିଗେଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ସ୍ମୃତେିର ହିଁ ରହନି୍ତ।

8 େସ କହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ କଥା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଶଂସତି େହବ। କିନୁ୍ତ
େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ହୃଦୟ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଜିଦ୍େଖାର ତାକୁ େଲାକମାେନ ତୁଚ୍ଛ
େବାଲ ିଭାବେିବ।

9 େଯଉଁ େଲାକ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଆଉ ଯାହାର ଦାସ ଅଛ,ି େସ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ, ଯିଏ ନଜିକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ  େବାଲ ିଛଳନା କେର, କିନୁ୍ତ
ତା’ ପାଖେର ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଥାଏ।

10 ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ଆପଣା ପଶୁର ଦରକାରକୁ ଅତ ିଯତ୍ନ
ସହକାେର କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନଦି୍ଦର୍ୟ ଅଟନି୍ତ।

11 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଭୂମି ଚେଷ, େସ ଯେଥଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ।
ମାତ୍ର େଯ ବୃଥା ଅଭମିାନେର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, େସ ବୁଦି୍ଧହୀନ।

12 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କୁକମର୍କାରୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦକୁ ଆଦରି
ନଅିନି୍ତ। ମାତ୍ର ଧାମିର୍କର ମୂଳ ଫଳଦାୟକ ଅେଟ।

13 ଦୁଷ୍ଟର ଓଷ୍ଠେର ଅଧମର୍ର ଫଳ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାେନ ଦୁଃଖରୁ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇେବ।

14 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖର ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ମଙ୍ଗଳେର ପରିତୃପ୍ତ େହବ।
ଏବଂ େସ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ଫଳ ତାହାକୁ େଭାଗ କରିବାକୁ େହବ।

15 ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ତା’ର ନଜି ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବାନମାେନ
ପରାମଶର୍ ଶୁଣନି୍ତ।

16 ଅଜ୍ଞାନର ବରିକି୍ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଏ; କିନୁ୍ତ ବଜି୍ଞ ମନୁଷ୍ୟ
ଅପମାନକୁ ଉେପକ୍ଷା କେର।

17 ସତ୍ୟବାଦୀମାେନ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ କଥା କହନି୍ତ। ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀମାେନ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ।

18 େଯଉଁ େଲାକମାେନ େକୗଣସ ିଚନି୍ତ ା ନ କରି କହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର
ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ଦି୍ୱ ଶାଣତି ଖଡ଼୍ଗ ପରି ଆଘାତ କେର। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକର
କଥା ଉପଶମ ଆେଣ।

19 ମିଥ୍ୟାବାଦୀର କଥା େକବଳ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ନମିେନ୍ତ ତେିଷ୍ଠ, କିନୁ୍ତ
ସତ୍ୟତାପୂଣ୍ଣର୍ ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ଚରିଦନି ରେହ।

20 ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ାକାରୀର ହୃଦୟେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ। ମାତ୍ର ଶାନି୍ତ
ପରାମଶର୍ଦାତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହୁଏ।

21 ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିବପିଯର୍୍ୟୟ ଘଟବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା େହବ।

22 ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଘୃଣତି ଅେଟ। ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟ କୁହନି୍ତ , େସମାେନ ତାଙ୍କର ସୁଖକର େଲାକମାେନ
ଅଟନି୍ତ।

23 ଚତୁର େଲାକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେର। ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ମନ
ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରକାଶ କେର।

24 ଜେଣ କମର୍ଶୀଳଙ୍କ ହସ୍ତ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ, ମାତ୍ର ଅଳସୁଆେଲାକ ଦାସ
େହବ।

25 ମନୁଷ୍ୟର ମେନାବ୍ୟଥା ମନକୁ ନତ କେର। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳର ବାକ୍ୟ
ତାହାର ହରଷ ଜନ୍ମ ାଏ।

26 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଠିକ୍ ପଥ ପ୍ରଦଶର୍କ, ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥ େସମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଏ।

27 ଅଳସୁଆ ମୃଗୟାେର ଧରିଲା ପଶୁକୁ ପାକ କେର ନାହିଁ। ମାତ୍ର
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତି୍ତ ପରିଶ୍ରମର ପକ୍ଷେର ରେହ।

28 ଧାମିର୍କତା ରୂପ ପଥେର ଜୀବନ ଥାଏ। ପୁଣ ିତହିଁର ଗମନ
ମାଗର୍େର ମୃତୁ୍ୟ ନ ଥାଏ।

ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଉପେଦଶ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଶୁେଣ, କିନୁ୍ତ
ଗବର୍ୀ ମୂଖର୍ େଲାକ କାହାରି ଉପେଦଶ ଶୁେଣ ନାହିଁ।

2 ଉତ୍ତମ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କିର ଉତ୍ତମ
ଫଳ େଭାଗ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ବଶି୍ୱାସଘାତକ େଲାକମାେନ ହଂିସାରୁ େଭାଗ
କେରା

3 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖର କଥାକୁ ଜେଗ େସ ତା’ର ଜୀବନ
ରକ୍ଷା କେର, େଯ ଚନି୍ତ ା ନ କରି କେହ େସ ବନିାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

4 ଅଳସୁଆ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କେର, ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କମର୍ଶୀଳ
େଲାକ ବା ପରିଶ୍ରମୀ େଲାକ ତା’ର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଫଳ େଭାଗ କେର।

5 ଧାମିର୍କ େଲାକ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କେର, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଲଜ୍ଜ ା
େଭାଗ କେର।

6 ଧାମିର୍କତା ସରଳ ପଥଗାମୀକୁ ରକ୍ଷା କେର, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟତା ପାପୀକୁ
ପରାସ୍ତ କେର।
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7 େକହ ିେକହ ିଆପଣାକୁ ଧନୀ େବାଲ ିପରିଚୟ ଦଅିନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତା’ର
କିଛ ିନ ଥାଏ, ମାତ୍ର େକେତକଙ୍କର ଧନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଦରିଦ୍ର  ପରି
ଆଚରଣ କରନି୍ତ।

8 ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ତାହାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର େଲାକ
ଧମକ ଶୁେଣ ନାହିଁ।

9 ଧାମିର୍କ େଲାେକ ଆେଲାକବତ୍ତିର୍କା ପରି, ଯାହାକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରି
ଆେଲାକ ଦଏି।

10 ଅହଙ୍କାରରୁ େକବଳ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ, ମାତ୍ର ସୁପରାମଶର୍
ଗ୍ରାହକଠାେର ଜ୍ଞାନ ଅଛ।ି

11 ଅସତ୍ୟ ଉପାୟେର ଅଜିର୍ଥିବା ଧନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ
ଅଜିର୍ତ ଧନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।

12 ଆଶା ସଦିି୍ଧର ବଳିମ୍ୱ ମନର ପୀଡ଼ାଜନକ, ମାତ୍ର ବାଞ୍ଛାର ସଦିି୍ଧଜୀବନ
ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ।

13 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମେନ କେର, େସ
ନଜିର ବନିାଶ କେର। ମାତ୍ର େଯ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କେର, େସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।

14 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନେର ଝର ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ, େସ ମୃତୁ୍ୟ
ଫାନ୍ଦରୁ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କେର।

15 ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଭଲ ଉପେଦଶ ଦଏି ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କେର,
କିନୁ୍ତ ପ୍ରତାରକଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ବପିଯର୍୍ୟୟକୁ ଆେଗଇ ନଅିନି୍ତ।

16 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଚତୁର େଲାକ ବୁଦି୍ଧେର କମର୍ କେର ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ଅଜ୍ଞାନତା
ବସି୍ତାର କେର।

17 ଦୁଷ୍ଟ ବାତ୍ତର୍ାବାହକ ଆପଦେର ପେଡ଼, ମାତ୍ର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଦୃଢ଼
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ।

18 େଯଉଁ ଜନ ଶାସନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ ଦରିଦ୍ର ତା ଓ ଲଜ୍ଜ ା ପାଏ।
ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ ମଯର୍୍ୟାଦା ପାଏ।

19 ବାଞ୍ଛା ସଦିି୍ଧ ପ୍ରାଣକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଏି। ଏବଂ ମନ୍ଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମୂଖର୍
େଲାକ ପାଇଁ ଘୃଣାର ବଷିୟ।

20 ଜ୍ଞାନୀର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ େହବ। ମାତ୍ର
ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କଷ୍ଟଦାୟକ।

21 ପାପୀମାନଙ୍କ ପଛେର ମନ୍ଦ ଅନୁସରଣ କେର, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ
ମଙ୍ଗଳରୂପ ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ େହବ।

22 ଉତ୍ତମ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା େପୗତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର
ଛାଡ଼ଯିାଏ। ମାତ୍ର ପାପୀର ଧନ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚତି ହୁଏ।

23 େଯଭଳି ଗରିବ େଲାକ ତା’ର ଜମି ଗ୍ଭଷ କେର େସ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ
ପାଇପାେର, କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ କାରଣରୁ ଏହା ବନିାଶ ହୁଏ।

24 େଯ ବାଡ଼ ିବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ୍ରୁ ଟ ିକେର, େସ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ
ଘୃଣା କେର। େଯ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କେର, େସ ଯଥା ସମୟେର ଶାସି୍ତ ପାଏ।

25 ଧାମିର୍କ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଏ, ମାତ୍ର ପାପୀର ଉଦର
ଅତୃପ୍ତ ଥାଏ।

ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଜ୍ଞାନ ବଳେର ଗେଢ଼। ମାତ୍ର
ଅଜ୍ଞାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା’ର ଅଜ୍ଞାନତାେର ସ୍ୱହସ୍ତେର ତା’ର ଗହୃକୁ ଧ୍ୱଂସ
କେର।

2 େଯଉଁ ଜନ ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଭୟ କେର, ମାତ୍ର ଅସାଧୁ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର।

3 ଅଜ୍ଞାନର କଥା ସବର୍ଦା ସମସ୍ୟା ଆେଣ, କିନୁ୍ତ ଜ୍ଞାନବାନର କଥା
ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଏି।

4 ଯଦ ିେଗାରୁଗଡୁ଼କି େସଠାେର ନାହାନି୍ତ , କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଘର
ଶୂନ୍ୟ ଅେଟ, ମାତ୍ର ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ବଡ଼ ଅମଳ ଆଣଥିାଏ।

5 ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ମିଥ୍ୟା କେହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ
ମିଥ୍ୟାଚରଣ କେର।

6 ନନୁି୍ଦକମାେନ ଜ୍ଞାନ େଲାଡ଼େିଲ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ୍ ପାଇଁ
ବଦି୍ୟା ସହଜ ଅେଟ।

7 ମୂଖର୍ େଲାକର ବନୁ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ, ତା’ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କିଛ ିନ
ଥାଏ।

8 ଚତୁର େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନୀ, କାରଣ େସମାେନ େଯପରି ଭାବେର
ରହନି୍ତ , େସପରି ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ନେିବର୍ାଧତା ଏହ ିେଯ,
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଠକି କିପରି ବଞ୍ଚେିବ େସହ ିକଥା ଭାବନି୍ତ।

9 ଅଜ୍ଞାନୀମାେନ େଦାଷକୁ େକୗତୁକ େବାଲ ିଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ସରଳ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ।

10 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ଦୁଃଖ କେର, ତା’ର ଅନ୍ତରର େବଦନା ଅନ୍ୟ
େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ; େସହପିରି ଜେଣ େଲାକ ଆନନ୍ଦ ପାଇେଲ ତା’ର
ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ େକହ ିଅନୁଭବ କରିପାେର ନାହିଁ।

11 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗହୃ ନପିାତ େହବ, ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନଙ୍କର
ଗହୃ ଉନ୍ନତ େହବ।

12 ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷି୍ଟେର େଯେକୗଣସ ିପଥ ସରଳ େଦଖାଯାଏ ତାହା
େଶଷେର ମୃତୁ୍ୟର ପଥ େହାଇଥାଏ।

13 ଏପରିକି ହସୁଥିବା େବେଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା କରିପାେର ଏବଂ ଖୁସୀର
ସମାପି୍ତ ଦୁଃଖର େହାଇପାେର।

14 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର କମର୍ଫଳ ଅନୁସାେର ଦଣ୍ଡ େଭାଗ
କରିେବ, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାେକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କତୃ
େହେବ।

15 ନେିବର୍ାଧ ଯାହାସବୁ ଶୁେଣ, ବଶି୍ୱାସ କେର, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନି୍ତ।

16 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ ଏବଂ କୁକମର୍କୁ
ଘୃଣା କରନି୍ତ। ମାତ୍ର ଅଧାମିର୍କମାେନ ଦାମି୍ଭକଭାବ ବହ ିଦୁଃସାହସୀ ହୁଅନି୍ତ।

17 ଜେଣ ଯିଏ ହଠାତ୍ େକ୍ର ାଧିତ ହୁଏ, ମୂଖର୍ାମୀର କାଯର୍୍ୟ କେର, କିନୁ୍ତ
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ ମନ୍ଦ େଯାଜନା କେର େସ ଘୃଣତି ହୁଏ।

18 ଅନଭଜି୍ଞ େଲାକମାେନ ନେିବର୍ାଧ େହାଇ ରହେିବ। କିନୁ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ
େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନେର ବଭୂିଷିତ େହେବ।

19 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ଉତ୍ତମ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ପରାସ୍ତ େହାଇ
ମଥାନତ କରିେବ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
ମଥାନତ କରିେବ।

20 ଦରିଦ୍ର  ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀେର ହିଁ ଘୃଣତି ହୁଅନି୍ତ , ମାତ୍ର ଧନବାନର
ଅେନକ ବନୁ୍ଧ ଥା’ନି୍ତ।

21 େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରତବିାସୀକୁ ତୁଚ୍ଛ େବାଧ କେର, େସ ପାପ କେର
ମାତ୍ର େଯଉଁ ଜନ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ଧନ୍ୟ।

22 େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟର ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ , େସମାେନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ
ହୁଅନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ େସଠାେର ସତ୍ୟ ଓ
ଦୟା ଥାଏ।

23 ପ୍ରେତ୍ୟକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତ େକବଳ କଥା କହବିା ଗ୍ଭଲୁରେଖ, ଏହା ତାକୁ ଦରିଦ୍ର ତା ଆଡ଼କୁ
ଆେଗଇ ନଏି।

24 ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ େସମାନଙ୍କର ଧନ, ପୁଣ ିମୂଖର୍ମାନଙ୍କର
ଅଜ୍ଞାନତା େକବଳ ଅଜ୍ଞାନତା।

25 ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ତା’ର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା
ଜନକ।

26 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ଶରଣ ଭୂମି। ଆଉ ତାଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାେନ େସଠାେର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ପାଇେବ।

27 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ମୃତୁ୍ୟର
ଫାନ୍ଦରୁ େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେର।

28 ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର େଗୗରବ ଅେଟ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର
ଅଭାବ ରାଜାଙ୍କର ବନିାଶ ଆେଣ।

29 େଯ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, େସ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଜେଣ ଯିଏ ହଠାତ୍
ରାେଗ, େସ ଅଜ୍ଞ େବାଲ ିଦଶର୍ାଏ।
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30 ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ େଦହର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣ ିଈଷର୍ା ହାଡ଼ର କ୍ଷୟ
ସ୍ୱରୂପ।

31 େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କେର, େସ ତା’ର
ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଅପମାନତି କେର। କିନୁ୍ତ ଯିଏ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟାକେର, େସ ତା’ର
ନମିର୍ାଣ କତ୍ତର୍ା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକି୍ତ ହୁଏ।

32 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଆପଣା ମନ୍ଦ କମର୍େର ତଡ଼ ିଦଆିଯାଏ, ମାତ୍ର
ମରଣକାଳେର ଧାମିର୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥାଏ।

33 ଜ୍ଞାନ ବୁଦି୍ଧମାନର ହୃଦୟେର ଥାଏ, ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହା
ନ ଥାଏ।

34 ଧାମିର୍କତା ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ ିଆଣଥିାଏ, ମାତ୍ର ପାପ େଯେକୗଣସି
େଦଶର ଅପମାନ ଅେଟ।

35 ବୁଦି୍ଧମାନ ଦାସ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର, ପୁଣ ିେଯ ଲଜ୍ଜ ା
ଜନ୍ମ ାଏ ତାହା ପ୍ରତ ିେସ େକ୍ର ାଧ କରନି୍ତ।

େକାମଳ ପୂଣ୍ଣର୍ ଉତ୍ତର େକ୍ର ାଧକୁ ଦମନ କେର, ମାତ୍ର କଟୁବାକ୍ୟ
େକାପ ଜନ୍ମ ାଏ। 2 ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତା’ର ଚନି୍ତ ାଧାରା
ଭଲ ଭାବେର କହପିାେର, କିନୁ୍ତ ନେିବର୍ାଧ ନେିବର୍ାଧତାକୁ

ବଖାେଣ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା ସବୁଠାେର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ େଦଖନି୍ତ। େସ

ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନୀରିକ୍ଷଣ କରନି୍ତ।
4 ଶାନି୍ତର ବାକ୍ୟ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର କୁଟଳି ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା

ନଷ୍ଟ କେର।
5 ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣା ପିତାର ଶାସନକୁ ଅବେହଳା କେର, ମାତ୍ର ବେିଜ୍ଞାଚତି

ବ୍ୟକି୍ତ ଭତ୍ସର୍ନାକୁ ଆଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ।
6 ଧାମିର୍କର ଗହୃେର ବହୁ ସମ୍ପତି୍ତ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ଆୟେର

ସବୁେବେଳ କଷ୍ଟ ଥାଏ।
7 ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରଣ କେର। ମାତ୍ର ମୂଖର୍ର ମନ

େସପରି କେର ନାହିଁ।
8 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଘୃଣାର ବଷିୟ ଅେଟ। ମାତ୍ର

ସରଳ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନାକୁ େସ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ।
9 ଦୁଷ୍ଟର ଗତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବଷିୟ। ମାତ୍ର ଧାମିର୍କତାର

ଅନୁଗାମୀକି େସ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
10 ଜେଣ ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ପଥ ତ୍ୟାଗ କେର, ପୁଣ ିେଯଉଁ େଲାକ

ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର େସ ମରିବ।
11 ମୃତୁ୍ୟ ଓ ବନିାଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର େଖାଲା ପଡ଼ଥିାଏ।

େଲାକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଅଭପି୍ରାୟ ତା ଅେପକ୍ଷା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟା
12 ଜେଣ ନନୁି୍ଦକ ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ

କଦାପି ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
13 େଗାଟଏି ଆନନି୍ଦତ ହୃଦୟ ମୁଖକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  କେର। କିନୁ୍ତ ହୃଦୟର

ଦୁଃଖ ସହତି, ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ େହବ ଏବଂ ଭାଙି୍ଗ ଯାଏ।
14 ବୁଦି୍ଧମାନର ମନ ଜ୍ଞାନ େଲାେଡ଼। ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ମୁଖ

ଅଜ୍ଞାନତା ଆହାର କେର।
15 େଗାଟଏି ମାତ୍ର ଜେଣ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି େଗାଟଏି

େଭାଜି ଅେଟ।
16 ଅଶାନି୍ତ ଯୁକି୍ତ ବହୁ ସମ୍ପତି୍ତ ଅେପକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପ

ସମ୍ପତି୍ତ ଭଲ।
17 ହଂିସା ସହତି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଗାମାଂସ େଭାଜନ ଅେପକ୍ଷା େପ୍ରମଥିବା

ସ୍ଥାନେର ଶାକାନ୍ନ  ଭଲ।
18 େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ ବବିାଦ ଆରମ୍ଭ କେର କିନୁ୍ତ ଜେଣ େଧୖଯର୍୍ୟ ମଣଷି

ଯାହାର େଗାଟଏି ବବିାଦକୁ ସମାଧାନ କେର।
19 ଅଳସର ବାଟ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପରି, ମାତ୍ର େଗାଟଏି ସାଧୁ େଲାକର ପଥ

େଗାଟଏି ରାଜପଥ ପରି ଅେଟ।
20 ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ପିତାର ଆହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ାଏ, ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ଆପଣା

ମାତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କେର।

21 ନେିବର୍ାଧ ପ୍ରତ,ି ଅଜ୍ଞାନତା େକୗତୁହଳପୂଣ୍ଣର୍, ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ୍ େଲାକ
ଆପଣା ଗତ ିଯେଥାଚତି୍ କରନି୍ତ।

22 ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବେର ସଙ୍କଳ୍ପ ବଫିଳ ହୁଏ। ମାତ୍ର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରଣାଦ୍ୱ ାରା
ତାହା ସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଏ।

23 ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତର େଦଇ ଜେଣ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କିନୁ୍ତ େକେତ ଭଲ
ଯେଥାଚତି କଥା ଯେଥାଚତି ସମୟେର ଅେଟ।

24 ନୀଚସି୍ଥତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦି୍ଧମାନ୍ େଲାକଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗାମୀ।

25 ଗବର୍ୀ େଲାକର ଗହୃକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବନିାଶ କରିେବ। ମାତ୍ର ବଧିବାର
ସୀମା ସଦାପ୍ରଭୁ ସି୍ଥର କରିେବ।

26 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଚନି୍ତ ାଧାରାଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକିଟେର ଘୃଣ୍ୟ
ଅେଟ। ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ  କଥା ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ।

27 େଲାଭୀ ଆପଣା ପରିଜନକୁ ଦୁଃଖ ଦଏି। ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ
ଲାଞ୍ଚକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ବଞ୍ଚବି।

28 ଧାମିର୍କର ମନ ବେିବଚନା କରି ଉତ୍ତର ଦଏି। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ମୁଖ ମନ୍ଦକଥା ସବର୍ଦା କେହ।

29 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଥା’ନି୍ତ। ପୁଣ ିଧାମିର୍କମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା େସ ଶୁଣନି୍ତ।

30 ଚକ୍ଷୁର ଦୀପି୍ତ ମନକୁ ଆନନି୍ଦତ କେର। ଉତ୍ତମ ସମାଗ୍ଭର ଅସି୍ଥଗଡୁ଼କୁି
ପୁଷି୍ଟ େଯାଗାଏ।

31 େଯଉଁ କଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ ଦାୟକ ଅନୁେଯାଗ ଶୁେଣ, ତାହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର।

32 େଯଉଁ େଲାକ ଶାସନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣ କାଳକୁ
ହ୍ରାସ କେର। ମାତ୍ର ଅନୁେଯାଗ େଯ ଶୁେଣ, େସ ବୁଦି୍ଧ ପାଏ।

33 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦ ଉପେଦଶ ଅେଟ। ଏବଂ ନମ୍ରତା
ସମ୍ଭ୍ରମର ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ।

ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପନା କେର। କିନୁ୍ତ ନଣି୍ଣର୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ
ଆେସ।

2 ଜେଣ େଲାକ ଭାେବ େସ ଯାହା କହୁଛ,ି ତାହା ଠିକ୍।
କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।

3 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସମପର୍ଣ କର। େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ସବୁ କାଯର୍୍ୟେର ଜୟଯୁକ୍ତ େହବ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ତହିଁର ନଜି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସାଧନ ନମିେନ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଗି୍ଭରେର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବନିାଶ େହେବ।

5 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହମିାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଭାବନି୍ତ େସ
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠତର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି ଗବର୍ୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନଃିସେନ୍ଦହେର ଦଣ୍ଡତି କରିେବ।

6 ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାେର ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ ହୁଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ
ଭୟ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାେନ କୁକି୍ରୟା ତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ।

7 ଯଦ ିମଣଷିର ରୀତ ିକଥାଧାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତୁଷି୍ଟ କେର, େସ ତା’ର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର ରହବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନି୍ତ।

8 ଅନ୍ୟାୟେର ପ୍ରଚୁର େରାଜଗାର ଅେପକ୍ଷା, ଧାମିର୍କତାେର ଅଳ୍ପ
େରାଜଗାର ହିଁ ଭଲ ଅେଟ।

9 ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣାର ପଥ ବଷିୟେର କଳ୍ପନା କେର, ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ କରନି୍ତ।

10 େଯେତେବେଳ ରାଜା ଯାହା କହନି୍ତ ତାହା ନୟିମ େହାଇଯାଏ।
େତଣୁ ତା’ର ବଗି୍ଭର ସ୍ୱଚ୍ଛ େହବା ଉଚତି୍।

11 ଓଜନ ଓ ଦଣ୍ଡ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ, କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଓଜନ
ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବଟଖରାସବୁ ତଆିରି କେଲ।

12 କୁକମର୍ କରିବା ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଘୃଣାର ବଷିୟ, େଯେହତୁ
ଧାମିର୍କତାେର ସଂିହାସନ ସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଏ।

13 ଧମର୍ଯୁକ୍ତ କଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଷି୍ଟକର। େସମାେନ ଯଥାଥର୍ କରନି୍ତ
େଯଉଁମାେନ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
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14 ରାଜାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ମୃତୁ୍ୟର ଦୂତପରି। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀେଲାକ ତାହା ଶାନ୍ତ
କେର।

15 ରାଜାର ପ୍ରସନ୍ନ  ବଦନେର ଜୀବନ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ େଶଷ
ବଷର୍ାର େମଘସ୍ୱରୂପ।

16 ସୁନା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବା ଉତ୍ତମ। ସୁବେିବଚନା ପାଇବା
ରୂପାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ।

17 ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଚଳଣ ିଅଧମର୍ର ବହୁତ ଦୂରେର। େଯଉଁ
େଲାକ ଆପଣା ପଥ ଜଗି ଗ୍ଭେଲ, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର।

18 ଅହଙ୍କାର ସବର୍ନାଶର ସମ୍ମୁଖେର ଆେସ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରକୃତି
ପତନର ସମ୍ମୁଖେର ଆେସ।

19 ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭାଗ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଦରିଦ୍ର ତାର ସହତି ନମ୍ର େହବା ଭଲ।

20 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେର, େସ
ସାଫଲ୍ୟ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କେର। ପୁଣ ିେସହ ିେଲାକ ଧନ୍ୟ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ନଭିର୍ର କେର।

21 କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବା ବୁଦି୍ଧମାନ, େଲାକମାେନ ଜାଣ ିପାରିେବ। ବାକ୍ୟର
ମିଷ୍ଟତା ପାଣ୍ଡତି୍ୟ ବଢ଼ାଏ।

22 ସଦ୍ବୁଦି୍ଧ ପାଇଥିବା େଲାକ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। ମାତ୍ର
ଅଜ୍ଞାନତା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଶାସି୍ତ।

23 ଜ୍ଞାନବାନର ହୃଦୟ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି। ପୁଣ ିତା’ର ବାକ୍ୟ
ପାଣ୍ଡତି୍ୟ ବଢ଼ାଏ।

24 ଦୟାପୂଣ୍ଣର୍ କଥା ମହୁପରି ଅେଟ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ
ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ।

25 ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷି୍ଟେର େଯଉଁ ପଥ ସରଳ ଦେିଶ କିନୁ୍ତ ତାହା ମୃତୁ୍ୟେର
ହିଁ େଶଷ ହୁଏ।

26 ପରିଶ୍ରମକାତର କ୍ଷୁଧା ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେର। ତା’ର
େଭାକିଲା ପାଟ ିକଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅଭଯିାନ କରନି୍ତ।

27 ପାପାଧାମ େଲାକ ଅନଷି୍ଟ କଳ୍ପନା କେର। ଏବଂ ତାହାର
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଅଗି୍ନପରି ଜେଳ।

28 କୁଟଳି ମନୁଷ୍ୟ ବବିାଦ ବୁେଣ। କାନକୁହା େଲାକମାେନ ବନୁ୍ଧତ୍ୱ  ନଷ୍ଟ
କରନି୍ତ।

29 ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରୀ ଆପଣା ମିତ୍ରଗଣକୁ ଭୁଲଯିାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତବିାସୀକୁ
କୁପଥେର କଢ଼ାଇ ନଏି।

30 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଆଖି ମିଞି୍ଜ ମିଞି୍ଜ କେର, େସ କୁଟଳି ବଷିୟ
କଳ୍ପନା କେର, ଏବଂ େଯ ଆପଣା ଓଷ୍ଠ ଜାବୁଡ଼ ିଧେର, ମନ୍ଦକମର୍ ସଦି୍ଧ
କରୁଥାଏ।

31 ପାଚଲିା େକଶ େଶାଭାଜନକ ମୁକୁଟ। ତାହା ଧମର୍ ପଥେର ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଏ।

32 େଯ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, େସ ବୀର ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ। ପୁଣ ିେଯ
ଆପଣା ଆତ୍ମା ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର, େସ ନଗର ବଜିୟୀଠାରୁ ଭଲ।

33 ନଷି୍ପତି୍ତ ପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ପେଡ଼, କିନୁ୍ତ ନଷି୍ପତି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଆେସ।

ବବିାଦଯୁକ୍ତ େଭାଜିେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃ ଅେପକ୍ଷା ଶାନି୍ତ ସହତି ଖଣ୍ଡଏି
ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ନ  ଭଲ।

2 େଯଉଁ ଦାସ ବୁଦି୍ଧ ପୂବର୍କ ଚେଳ େସ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ ପୁତ୍ର
ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର। ପୁଣ ିଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ସମ୍ପତି୍ତ ବାଣ୍ଟ ପାଏ।

3 ନଆିଁେର ସୁନା ଓ ରୂପାର ବଶିୁଦ୍ଧତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।

4 କୁକି୍ରୟାକାରୀ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟ କଥା ଶୁେଣ । ପୁଣ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅନ୍ୟ
େଲାକର ମିଥ୍ୟାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେର।

5 େଯଉଁ େଲାକ ଦରିଦ୍ର କୁ ଉପହାସ କେର, େସ ଆପଣାର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ
ଅପମାନ କେର। ପୁଣ ିେଯେକହ ିଅନ୍ୟ େଲାକର ବପିଦେର ଆନନ୍ଦ କେର,
େସ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।

6 ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନମାେନ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ।
ପୁଣ ିସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େଗୗରବ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ।

7 ଜେଣ ନେିବର୍ାଧ େବଶୀ କଥା କହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସହପିରି ଜେଣ
ଶାସକ ମିଛଗଡୁ଼କି କହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

8 େଗାଟଏି ଉେତ୍କାଚ େଗାଟଏି ଯାଦୁ ପଥର ପରି, ଏହା ଜେଣ
େଦଇଥିବାର ଆଖିେର ଅେଟ, େସ େଯଉଁ ଦଗିେର ଘୂେର, େସ କୃପାଲାଭ
କେର।

9 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େଦାଷୀକୁ କ୍ଷମା କର, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧ େହବ।
ମାତ୍ର ତା’ର େଦାଷକୁ େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ମେନ ପକାଇବ, େତେବ ତୁମ୍ଭର
ବନୁ୍ଧତ୍ୱ  ନଷ୍ଟ େହବ।

10 ମୂଖର୍କୁ ଶେହ ମାଡ଼ ଅେପକ୍ଷା ବୁଦି୍ଧମାନକୁ ପେଦ ଅନୁେଯାଗ ଅଧିକ
କାେଟ।

11 ଦୁଜର୍ନ େକବଳ ବେିଦ୍ର ାହ େଲାେଡ଼, ଏଣୁ ତାକୁ ଶାସି୍ତ େଦବା ପାଇଁ
ଜେଣ କେଠାର ହୃଦୟ ଦୂତକୁ ପଠାଯିବ।

12 ଛୁଆ ହରାଇଥିବା ଭଲୁ୍ଲକୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପେଛ େଭଟୁ ମାତ୍ର ନଜି
ଅଜ୍ଞାନତାେର ମଗ୍ନ ମୂଖର୍ ନ େଭଟୁ।

13 େଯଉଁ େଲାକ ଭଲ ବଦଳେର ମନ୍ଦ କେର, ତାହାର ଗହୃକୁ ମନ୍ଦ
େକେବ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ।

14 େଗାଟଏି ଯୁକି୍ତର ଆରମ୍ଭ େଗାଟଏି ବନ୍ଧେର ଭାଙି୍ଗ େଗାଟଏି ଗାତ
କଲାପରି। େତଣୁ ବବିାଦ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଯୁକି୍ତ ବନ୍ଦ କର। େତେବ ଅକି୍ତଆର
ବାହାର େହାଇଯାଏ।

15 େଯ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କେର ଓ େଯ ଧାମିର୍କକୁ େଦାଷୀ କେର, େସ
ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସମାନ ଭାେବ ଘୃଣତି।

16 ଜ୍ଞାନ କ୍ରୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୂଖର୍ ହାତେର ଧନ ଥିେଲ ତାହା
ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅେଟ। କାରଣ ମୂଖର୍ େଲାକ ଧନ ବଦଳେର ଜ୍ଞାନ କ୍ରୟ
କରିପାେର ନାହିଁ।

17 ବନୁ୍ଧ ସବର୍ଦା େପ୍ରମ କେର। ଏବଂ ଭାଇ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର ସବର୍ଦା
ଥାଏ।

18 ନେିବର୍ାଧେଲାକ ହାତ େଦଇ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ସାକ୍ଷାତେର ଲଗା
ହୁଏ।

19 େଯ ବବିାଦ ଭଲପାଏ, େସ ଅପରାଧ ହିଁ ଭଲପାଏ। ପୁଣ ିେଯେକହି
ଆପଣା ଦ୍ୱ ାର ଉଚ୍ଚ କେର, େସ ବନିାଶ େଖାେଜ।

20 ଯାହାର ହୃଦୟ କୁଟଳି, େସ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ବାକ୍ୟ
ଖରାପ େସ ବପିଦେର ପେଡ଼।

21 ମୂଖର୍ର ଜନ୍ମଦାତା ଆପଣାର େଶାକ ସଞ୍ଚୟ କେର, ଏବଂ ମୂଢ଼ର
ପିତା ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନାହିଁ।

22 ଆନନି୍ଦତ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ। ମାତ୍ର ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ଅସି୍ଥସବୁକୁ ଶୁଷ୍କ
କେର।

23 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଲୁେଚଇ କରି ଉେତ୍କାଚ ନଏି।
24 ବୁଦି୍ଧମାନର ସମ୍ମୁଖେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମୂଖର୍ର ଦୃଷି୍ଟ ପୃଥିବୀର

ପ୍ରାନ୍ତେର ଥାଏ।
25 ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର େଶାକ ଓ େସ ଆପଣା ଜନନୀକୁ ଦୁଃଖ

ଆଣବିାର କାରଣ ହୁଏ।
26 ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିପଥ

ପ୍ରଦଶର୍କୀକୁ ତାଙ୍କ ସେଚ୍ଚାଟତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡେଦବା ଯଥାଥର୍ ନୁେହଁ।
27 େଯ ଅଳ୍ପ କଥା କେହ, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଯାହାର ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା

େସ ବୁଦି୍ଧମାନ।
28 ଅଜ୍ଞାନୀମାେନ ଚୁପ୍ ରହେିଲ ଜ୍ଞାନବାନ ଗଣତି ହୁଏ। ପୁଣ ିେସ

ଆପଣା କଥା ବନ୍ଦ କେଲ ବୁଦି୍ଧମାନ ଗଣତି ହୁଏ।
େଯ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କେର, େସ ଆପଣା ଇଷ୍ଟ େଚଷ୍ଟା କେର
ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କେର।

2 ମୂଖର୍ େଲାକ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ।
େକବଳ ଆପଣା ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାେର ସେନ୍ତାଷ ପାଏ।
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3 ଦୁଷ୍ଟ ଆସେିଲ ଅବଜ୍ଞା ଆେସ। ପୁଣ ିଅପମାନ ସେଙ୍ଗ ଦୁନର୍ାମ ଆେସ।
4 ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ଜଳତୁଲ୍ୟ। ପୁଣ ିଜ୍ଞାନେର ଉତ୍ପତି୍ତ

ସ୍ଥାନ ଜଳେସ୍ରାତ ସଦୃଶ।
5 ଦୁଷ୍ଟର କଥାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିବା ଅବା ବଗି୍ଭରେର ଧାମିର୍କ ପ୍ରତି

ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ।
6 ମୂଖର୍ର କଥା ବବିାଦେର ପ୍ରବେତ୍ତର୍। ପୁଣ ିତା’ର କଥା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ

ଡ଼ାେକ।
7 ମୂଖର୍ର କଥା ତା’ର ବନିାଶର କାରଣ। ପୁଣ ିତା’ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଣର

ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ।
8 ନନି୍ଦାର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପରି ଅେଟ, ଯାହା ପାକସ୍ଥଳି

ତଳକୁ ଯାଏ।
9 ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର େଯ ଅଳସ, େସ ବନିାଶକର ଭାଇ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ସଦୃଶ। ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ

େସଠାକୁ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଆନି୍ତ।
11 ଧନବାନର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର। ପୁଣ ିତାହାର ଜ୍ଞାତେର ଏହା

ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ, େଯେକହ ିେହେଲ ଚଢ଼ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
12 ଗବିର୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବନିାଶ ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ। ପୁଣ ିନମ୍ରତା

ସମ୍ଭ୍ରମର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ।
13 େଯ ଶୁଣବିା ପୂବର୍ରୁ ଉତ୍ତର କେର, େଗାଟଏି ଅଜ୍ଞାନତା ପରି ସଏି

ବେିବଚନା ହୁଏ ଓ ଲଜି୍ଜତର କାରଣ ହୁଏ।
14 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତା’ର ଆତ୍ମା ତା’ର

ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସହପିାେର, କିନୁ୍ତ େକହ ିେହେଲ େଗାଟଏି େରାଗଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ
ସହପିାେର ନାହିଁ।

15 ବୁଦି୍ଧମାନର ମନ ଜ୍ଞାନ ଉପାଜର୍ନ କେର। ପୁଣ ିଜ୍ଞାନୀର କଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ
ଶୁଣବିାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କେର।

16 ମନୁଷ୍ୟର େଭଟୀ ତାକୁ ପ୍ରେବଶ ଦଏି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
େଲାକମାନଙ୍କର ଉପସି୍ଥତ ଭତିରକୁ।

17 େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରଥେମ ଆପଣା ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପନା କେର ଓ
ବବିାଦ ଜଣାଏ, େସ ଧାମିର୍କ। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଅନ୍ୟ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକ୍ଷା
େହାଇ ନାହିଁ।

18 ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ବେିରାଧ େମଣ୍ଟାଇ ଦଏି ଓ ବଳବାନମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ
କେର।

19 ବରିକ୍ତ ଭାଇ ଦୃଢ଼ ନଗର ଅେପକ୍ଷା କଷ୍ଟକର। ଏରୂପ ବବିାଦ ଗଡ଼ର
ଅଗର୍ଳ ସ୍ୱରୂପ।

20 ମନୁଷ୍ୟର ଉଦର ତା’ର ମୁଖ ଫଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ। କିନୁ୍ତ େସ
ଆପଣା ଓଷ୍ଠର କଥାେର ତୃପ୍ତ ହୁଏ।

21 ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ୱାର ଅଧୀନ। େଯଉଁମାେନ କଥା କହବିାକୁ
ଭଲ ଜାଣନି୍ତ , ଏହାର ଫଳ େଭାଗିେବ।

22 େଯଉଁ େଲାକ ଭାଯର୍୍ୟା ପାଏ, େସ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପାଏ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ।

23 ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ବନିୟ କେର। ମାତ୍ର ଧନବାନ କଠିନ ଉତ୍ତର ଦଏି।
24 େଯ ଅେନକ ମିତ୍ର କେର, େସମାେନ ତାଙ୍କର ବନିାଶର କାରଣ

େହାଇପାରନି୍ତ। ମାତ୍ର ଜେଣ େପ୍ରମକାରୀ ଅଛନି୍ତ େଯ ଭାଇ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଘନଷି୍ଟ େହାଇ ରହନି୍ତ।

ଗରିବ େହେଲ ମଧ୍ୟ େସ ସାଧୁତା; େସ ମୂଖର୍, ମିଛୁଆ,
ଠକଠାରୁ ନଶିି୍ଚତ ଭଲ।

2 ଜ୍ଞାନହୀନ ଜୀଜ୍ଞାଷୁ େହବାର ଭଲ ନୁେହଁ। େଯଉଁମାେନ
ହଠାତ୍ ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ ଭୁଲ କରିବସନି୍ତ।

3 ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତା ନଜିର ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କେର। କିନୁ୍ତ ତା’ପେର
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଦନାମ କେର।

4 ଧନ ବହୁମିତ୍ର ଲାଭ କେର, ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର ତା ବନୁ୍ଧ ନାଶ କେର।
5 େଯଉଁ େଲାକ ଅନ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ରଚନା କେର, େସ ଦଣ୍ଡ

ପାଇବ। େଯ ମିଛ କେହ େସ ଶାସି୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।

6 ଅେନକ େଲାକ ବଦାନ୍ୟ େଲାକର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। ପୁଣି
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େସହ ିେଲାକର ବନୁ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ ଯିଏ ଉପହାର ଦଏି।

7 ଦରିଦ୍ର  େଲାକଙୁ୍କ ତା’ର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ତା’ର
ମିତ୍ରମାେନ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନି୍ତ। େସ େସମାନଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭକି୍ଷା କେର, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତା’ର ନକିଟକୁ ଯାଆନି୍ତ
ନାହିଁ।

8 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ତା’ ନଜିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, େସ କଠିନ
ପରିଶ୍ରମ କରି ଜ୍ଞାନୀ େହବ। େଯ ବେିବଚନା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେର,
େସ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।

9 ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦଣ୍ଡତି େହବ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।
10 ମୂଖର୍ େଲାକ େକେବେହେଲ ଧନୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େଯପରି

ଅଧିପତ ିଉପେର ଦାସର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ।
11 ମନୁଷ୍ୟର ସୁବୁଦି୍ଧ ତାହାକୁ େକ୍ର ାଧକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କେର। ଏବଂ ଏହା

େହଉଛ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େସ େଦାଷୀମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରି ଦଏି।
12 ରାଜାର େକ୍ର ାଧ ସଂିହର ଗଜର୍ନ ସଦୃଶ। କିନୁ୍ତ ତା’ର ଅନୁଗ୍ରହ ତୃଣ

ଉପେର ଥିବା କାକର ତୁଲ୍ୟ।
13 ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ତା’ର ପିତାର ଦୁଃଖର କାରଣ େହବ। ଏବଂ କଳିହୁଡ଼ି

ସ୍ତ୍ରୀ ଅବରିତ ବନୁି୍ଦପାତ ପରି।
14 ଗହୃ ଓ ଧନ ପିତୃ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାର। ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମତା

ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
15 ଆଳସ୍ୟ ନଦି୍ର ା ଆେଣ। ଅଳସ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୁଧାେଭାଗ କେର।
16 ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର। ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥ

ବଷିୟେର େଯ ଅସାବଧାନ ହୁଏ, େସ ମରିବ।
17 େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଋଣ ଦଏି। େସ

ତାହାର ଉତ୍ତମ କମର୍ର ପରିେଶାଧ କରିେବ।
18 ଅପାଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କର, କାରଣ ଭରସା ଅଛ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ

ଏହା କରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ବନିାଶର କାରଣ େହବ।
19 ଅତ ିରାଗୀ େଲାକ ଶାସି୍ତ େଭାଗ କରିବ। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ

ଥେର ଉଦ୍ଧାର କେଲ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର କରିବାକୁ େହବ।
20 େଶଷାବସ୍ଥାେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା

ଶୁଣ ଓ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କର।
21 ମନୁଷ୍ୟର ମନେର ନାନାପ୍ରକାର େଯାଜନା ଥାଏ। ମାତ୍ର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ େହବ।
22 ଜେଣ େଲାକ ତାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଜରିଆେର େଗାଟଏି ଭଲ ପ୍ରସଦି୍ଧ

ପାଇବାକୁ ଦରକାର କେର। ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର  େଲାକ
େଶ୍ରଷ୍ଠ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ।

23 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଜୀବନଦାୟକ, ତାହା େଯଉଁ େଲାକଠାେର
ଥାଏ, େସ ଶାନି୍ତେର ବାସ କରି ପାରିବ। ବପିଦ ତା’ର ନକିଟେର ଯାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ।

24 ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଥାଳିେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇେଲ ଆଉଥେର ତା’ର
ମୁହଁକୁ େନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ।

25 ନନି୍ଦକକୁ ପ୍ରହାର କେଲ, ନେିବର୍ାଧେଲାକ ସତକର୍ତା ଶିକ୍ଷା କରିବ।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବୁଦି୍ଧମାନ୍ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଭତ୍ସର୍ନା କରିବ, େସ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
କରିବ।

26 େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଧନ େଗ୍ଭରି କେର ଏବଂ ଆପଣା
ମାତାକୁ ତଡ଼ ିଦଏି, େସ େଗାଟଏି ଲଜ୍ଜ ାକର ଓ ଅପମାନ ଜନକ ପୁତ୍ର
ଅେଟ।

27 େହ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, େଯଉଁ ଉପେଦଶ ଜ୍ଞାନର କଥାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଚୁି୍ୟତ
କେର, ତାହା ଶୁଣବିାରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ।

28 ପାଷାଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରକୁ ନନି୍ଦା କେର ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର
ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅନଷି୍ଟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

29 ନନି୍ଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଓ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ପିଠି ପାଇଁ ପ୍ରହାର
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର।
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ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାହାରକୁ
େନଇଯାଏ। େଯେକହ ିେସଥିେର ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଏ, େସ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ।

2 ରାଜାଙ୍କର ରାଗ ସଂିହର ଗଜର୍ନ ପରି, େଯ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଜନ୍ମ ାଏ,
େସ ନେିଜ ତା’ର ଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିଦ ଆେଣ।

3 େଯେକୗଣସ ିନେିବର୍ାଧ ସବର୍ଦା ଯୁକି୍ତ କେର। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା
େସହ ିେଲାକକୁ ସମ୍ମାନ କର େଯ ଯୁକି୍ତ କରିବାକୁ ବାରଣ କେର।

4 ଜେଣ ଅଳସୁଆ ତା’ର ଅଳସୁଆପଣ େଯାଗୁଁ ଶସ୍ୟ ବୁେଣ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଫସଲ କଟା ସମୟେର େସ ଫସଲ େଖାଜିେଲ ପାଏ ନାହିଁ।

5 ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଭାବନା ଗଭୀର କୂଅର ଜଳ ପରି। ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକ େସହ ିଗଭୀର ଜଳକୁ କାଢ଼ ିପାରିବ।

6 ବହୁତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ େଖାଜ, କିନୁ୍ତ କିଏ
େଖାଜି ପାରିବ ଜେଣ େଲାକ ଯିଏ କି ପ୍ରକୃତେର ବଶି୍ୱାସନୀୟ।

7 େଯଉଁ ଧାମିର୍କ େଲାକ ସରଳତାେର ବାସ କେର, ତା’ ଉତ୍ତାେର
ତା’ର ପୁତ୍ରଗଣ, ସନ୍ତାନଗଣ ଧନ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ।

8 େଯଉଁ ରାଜା ବଗି୍ଭର ସ୍ଥାନେର ବେସ, େସ ନଜିର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ଅସତ୍ୟ
ବଷିୟସବୁକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂେପ ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।

9 “ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମନ ନମିର୍ଳ କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପାପରୁ
ପରିଷ୍କତୃ ଅଟୁ,” ଏହା େକହ ିକହପିାରିେବ ନାହିଁ।

10 ନାନା ପ୍ରକାର ମାପ ଓଜନେର େଯଉଁମାେନ ଠକନି୍ତ , େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଘୃଣତି।

11 ଏପରିକି ଜେଣ େଛାଟ ପିଲା କରୁଥିବା କମର୍ରୁ ଜଣାଯାଏ, ଯଦବିା
େସ ଯାହା କେର ତାହା ନମିର୍ଳ ଏବଂ ସରଳ।

12 କାନେର ଶୁଣବିା ଆଖିେର େଦଖିବା ଏହ ିଦୁହିଁଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ନମିର୍ାଣ
କରିଛନି୍ତ।

13 ନଦି୍ର ାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ନ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଦରିଦ୍ର  େହବ। ତୁେମ୍ଭ
କମର୍ଦକ୍ଷ ହୁଅ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟେର ପରିତୃପ୍ତ େହବ।

14 କିଣବିା େଲାକ କେହ, “ଭଲ ନୁେହଁ, ଭଲ ନୁେହଁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ
ବହୁତ ଅଧିକ।” ମାତ୍ର ଆପଣା ବାଟେର ଗଲାେବେଳ ଦପର୍ କେର।

15 ସୁନା ଓ ଅଳଙ୍କାର େଲାକଙୁ୍କ ଧନୀ କେର। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ
ଜ୍ଞାନୀ, େସ ଏହ ିଅଳଙ୍କାରଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଅେଟ।

16 ଅପରିଚତି େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗାହୁଏ, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ନଅି। ପୁଣି
େଯେକହ ିବେିଦଶୀ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜାମିନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖ।

17 ମିଥ୍ୟା ଅଜିର୍ତ ଆହାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଠା ଲାେଗ। ମାତ୍ର ପଛେର
ତା’ର ପାଟ ିେଗାଡ଼େିର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

18 ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ ସି୍ଥର େହବ। ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ ଭଲ ପରାମଶର୍ ଗ୍ରହଣ କର।

19 େଯ ଖଚୁଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ ଗପୁ୍ତକଥା ପ୍ରକାଶ କେର। ଏଥିପାଇଁ
ତା’ ସେଙ୍ଗ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ସମ୍ୱନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ, େଯ ଗପିବାକୁ ଭଲ ପାଏ।

20 େଯ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଏି, େଘାର
ଅନ୍ଧକାରେର ତା’ର ପ୍ରଦୀପ ଲଭିଯିିବ।

21 ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ ହଠାତ୍ ମିଳିପାେର ଓ ସହଜେର ଲାଭ ହୁଏ, ପୁଣି
େଶଷେର ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ।

22 “ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦବ ିଏହପିରି ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ,” ଯଦ ିେକହି
କିଛ ିତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର, େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।

23 େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓଜନ ଓ ମାପେର ଠକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାର ବଷିୟ,
ଅଥର୍ାତ ଦଣ୍ଡେିର ଠକିବା ନତିାନ୍ତ ଖରାପ।

24 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦଗତ ିହୁଏ, େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା
ବାଟ ଠିକ୍ ରୂେପ ବୁଝପିାେର ନାହିଁ।

25 ବନିା ଚନି୍ତ ା କରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ ଏହା ଭୟଜନକ ଅେଟ, ମୁଁ ଏହି
ଉପହାର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।ି ଏବଂ ତା’ପେର େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
ପୁନଃବଗି୍ଭର କରାଯାଏ।

26 ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା କେର, ଶସ୍ୟରୁ ଅଗାଡ଼ ିଅଲଗା
କଲାପରି ତା’ ଉପେର େସ ଚକ୍ର ବୁଲାଏ।

27 ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପପରି ଏହା ଆତ୍ମାର
ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରାଳ ବଷିୟ ପରିପ୍ରକାଶ କେର।

28 ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ରାଜାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେର। ପୁଣ ିଦୟାଦ୍ୱ ାରା ତାହାର
ସଂିହାସନ ସି୍ଥର ହୁଏ।

29 ଯୁବକମାନଙ୍କ ବଳ େସମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପକ୍ୱ େକଶ
େସମାନଙ୍କର େଶାଭା।

30 ଅସତ ମାଗର୍ କ୍ଷତଜିନକ ପ୍ରହାରେର ପରିଷ୍କାର କେର, ଆଘାତ ନଜି
ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ପ୍ରଭାବତି କେର।

କୃଷକ ତା’ର ଜମିେର ପାଣ ିମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ େଛାଟ ନାଳ
କେର। େସ ତା’ର ଜଳ ଯୁଆେଡ଼ େନବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େସଆେଡ଼
ତା’ର ନାଳ ବେଙ୍କଇ ନଏି। ରାଜାଙ୍କର ମନ ଠିକ୍ ଜଳର

ଗତପିରି, ଯୁଆେଡ଼ ଇଚ୍ଛା େସଆେଡ଼ େନଇଯାଏ।
2 ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କମର୍ କେର ତାହା ତା’ର ଦୃଷି୍ଟେର ଠିକ୍ ଅେଟ। ମାତ୍ର

ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସବୁ େତୗଲନି୍ତ।
3 ବଳିଦାନ ଅେପକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁବଗି୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପି୍ରୟ ବଷିୟ।
4 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଗବର୍ ଗ୍ଭହାଣ ିଓ ଗବିର୍ତ ଚନି୍ତ ା ପାପପରି। ତାହା

େଲାକର ପ୍ରଦୀପ ପରି େଦଖାଯାଏ, ତାହା ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଅନୁଶାସନ କେର।
5 ଚନି୍ତ ାଧାରା େଯାଜନା ଏବଂ କଠିନ କମର୍ ପ୍ରଚୁରତା ଜନ୍ମ ାଏ। କିନୁ୍ତ ଦୃଢ଼

ଭାବେର ଅଳ୍ପ କୁ ଅତଶିୀଘ୍ର ଧେର। େକବଳ ଦାରିଦ୍ର ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଥ େଦଖାଏ।
6 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଠକିକରି ଧନ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରିଥାଅ, େସହ ିଧନ ଶୀଘ୍ର

ଗ୍ଭଲଯିିବ, ଠିକ୍ ବାଷ୍ପପରି। େସହ ିଧନ ମୃତୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରିଗ୍ଭଳିତ େହବ।
7 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ। େଯେହତୁ

େସମାେନ ନ୍ୟାୟ କମର୍ କରିବାକୁ ନାସି୍ତ କରନି୍ତ।
8 େଦାଷେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େଲାକର ପଥ ଅତଶିୟ ବକ୍ର , ମାତ୍ର ଜେଣ

ପବତି୍ର େଲାକର ପଥ ସଳଖ ଏବଂ ସାଧୁ।
9 କଳିହୁଡ଼ ିସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ପ୍ରଶସ୍ତ ଗହୃେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା

ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବା ଭଲ।
10 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ମନ ସବର୍ଦା ଅନଷି୍ଟ ପାେଞ୍ଚ। ପୁଣ ିତା’ର ଦୃଷି୍ଟେର

ତା’ର ପ୍ରତବିାସୀ କିଛ ିଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ ନାହିଁ।
11 ନନି୍ଦକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ, ନେିବର୍ାଧେଲାକ ବୁଦି୍ଧମାନ୍ ହୁଏ। ମାତ୍ର

ବୁଦି୍ଧମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇ େଦେଲ େସ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବାନ୍ ହୁଏ।
12 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ବଷିୟେର ବେିବଚନା କେର। େସହି

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କିପରି ଉତ୍ପାଟତି େହାଇ କିପରି ସବର୍ନାଶ ହୁଅନି୍ତ , ଏହା
ସୁବେିବଚନା କେର।

13 େଯଉଁ େଲାକ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ଡ଼ାକ ଶୁେଣ ନାହିଁ, େସ ମଧ୍ୟ ଆେପ
ଡ଼ାକିବ, କିନୁ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ।

14 ଗପୁ୍ତେର ଦାନ େଦେଲ େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ପୁଣ ିଅଣି୍ଟେର ଲାଞ୍ଚ
ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଶାନ୍ତ କେର।

15 ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିଆନନ୍ଦର ବଷିୟ। ମାତ୍ର ତାହା
କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବନିାଶଜନକ।

16 େଯ ଜ୍ଞାନ ପଥ ଛାଡ଼ ିଭ୍ରମଣ କେର, େସ ମୃତୁ୍ୟ େଲାକ ମଧ୍ୟେର
େଶଷ େହବ।

17 େଯଉଁ େଲାକ ଆେମାଦ ଭଲପାଏ, େସ ଦରିଦ୍ର  େହବ। ପୁଣ ିେଯ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଭଲପାଏ, େସ ଧନବାନ େହବ ନାହିଁ।

18 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ଧାମିର୍କର ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣ ିବଶି୍ୱାସଘାତକ
ସରଳ େଲାକର ବଦଳି ସ୍ୱରୂପ।

19 କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚଡି଼ଚିଡି଼ଆି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ନଜିର୍ନ ଭୂମିେର ବାସ କରିବା ଭଲ।

20 ଜ୍ଞାନବାନର ଗହୃେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତି୍ତ ଥାଏ ଓ େତୖଳ ଥାଏ, ମାତ୍ର
େଗାଟଏି ମୂଖର୍ େଶାଷି ଦଏି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ େଶଷ କେର।
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21 େଯଉଁ େଲାକ ଧାମିର୍କତା ଓ ଦୟାର ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ, େସ ଜୀବନ,
ଧାମିର୍କତା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଏ।

22 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ବଳବାନ୍ େଲାକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କେଲ। ପୁଣି
ଦୁଗର୍ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ।

23 େଯ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ରକ୍ଷା କେର େସ େକ୍ଳଶରୁ ଆପଣା
ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କେର।

24 ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦାମି୍ଭକ େଲାକ ନନି୍ଦକ ନାମେର ବଖି୍ୟାତ। େସ
ଆତ୍ମଗବର୍ େଦଖାଏ।

25 ଅଳସୁଆର ବାଞ୍ଚତି ବଷିୟ ତାହାର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟାଏ। କାରଣ ତାହାର
ହସ୍ତ କମର୍ କରିବାକୁ ମନା କେର।

26 କିଛ ିେଲାଭୀ େଲାକ ଦନିଯାକ କାଟନି୍ତ ବହୁ ଜିନଷି ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ
ବାସନା କରି, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ ଉଦାର ସହତି ଦଅିନି୍ତ।

27 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର ବଷିୟ, ମାତ୍ର େସ କୁଅଭପି୍ରାୟେର
ତାହା କେଲ ବହୁତ ଘୃଣତି ହୁଏ।

28 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ବନିଷ୍ଟ େହବ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷୀ ପୁନବର୍ାର ପରୀକ୍ଷା
େହବ।

29 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖ କଠିନ କେର। ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକ
ଆପଣା ବାଟ ଜାଣଥିାଏ।

30 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିଜ୍ଞାନ କି ବୁଦି୍ଧ କି ମନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ।
31 ଯୁଦ୍ଧ ଦନି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ସୁସଜି୍ଜତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ

ସବର୍ଦା ଆେସ।
ବହୁ ଧନ ଅେପକ୍ଷା ସୁନାମ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରିବା ଭଲ। ଖ୍ୟାତ ିଅଜ୍ଜ ର୍ନ
କରିବା ସୁନା, ରୂପା ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରିବାଠାରୁ ନଶିି୍ଚତ ଉତ୍ତମ।

2 ଧନୀ ଓ ଗରିବ ସମେସ୍ତ ସମାନ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।

3 ଚତୁର େଲାକ ବପିଦ େଦେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କେର। ମାତ୍ର
ଅେବାଧ େଲାକମାେନ ବପିଦକୁ ଆେବାରି ନଅିନି୍ତ ଏବଂ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।

4 ନମ୍ରତାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ
ଜୀବନ ଅେଟ।

5 କୁଟଳି େଲାକମାନଙ୍କ ପଥ କଣ୍ଟକାକୀଣ୍ଣର୍ ଓ ଫାନ୍ଦପୂଣ୍ଣର୍। େଯ ଆପଣା
ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର, େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରହବି।

6 ନଜିର ଯୁବାବସ୍ଥାେର ସଠିକ୍ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାଳକକୁ
ଶିକ୍ଷା ଦଅି। େତଣୁ େସ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ େହଁ ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହବ ନାହିଁ।

7 ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର  ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର, ପୁଣ ିଋଣୀ ମହାଜନର
ଦାସ ହୁଏ।

8 େଯ ଅଧମର୍ ବୀଜ ବୁେଣ, େସ ବପିଦରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟବି ଏବଂ
ତାହାର େକାପରୂପ ଦଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ େହବ।

9 ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃଷି୍ଟ, େସ ଆଶିଷ ପାଇବ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା
ଆହାରରୁ ଦୀନହୀନକୁ ବତିରଣ କେର।

10 ନନି୍ଦକକୁ ବାହାର କରି ଦଅି, ତହିଁେର ବବିାଦ ଓ ଅପମାନ ବନ୍ଦ
େହବ।

11 େଯଉଁ େଲାକ ହୃଦୟେର ପବତି୍ର ତା’ର କଥା ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ , େସ
ରାଜାର ବନୁ୍ଧ େହାଇ ପାରିବ।

12 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ େଲାକକୁ ନଜର ରେଖ। ମାତ୍ର
ବଶି୍ୱାସଘାତକର େସ ବନିାଶ କରନି୍ତ।

13 ଆଳସ୍ୟ େଲାକ କେହ, “ବାହାେର ସଂିହ ଅଛ।ି ମୁଁ ସଡ଼କେର ହତ
େହବ।ି”

14 ପର ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଗଭୀର ଗାତ ଅେଟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣତି େଲାକ
ତହିଁେର ପଡ଼ବି।

15 ପିଲାର ମନେର ଅଜ୍ଞାନତା ଥାଏ। ପୁଣ ିଶାସନ ବାଡ଼ ିତାହା ବାହାର
କରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିଦଏି।

16 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର  ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ
କେର, ପୁଣ ିେଯ ଧନକିି ଦାନ କେର, ତାହାକୁ େକବଳ ଅଭାବ ଘଟବି।

ତରିିଶ୍ େଗାଟ ିଜ୍ଞାନ ଉପେଦଶ

17 ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡ଼ରି ଜ୍ଞାନବାନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା
ଦଏି ଆପଣା ମନ ଲଗାଅ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ େହବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ମେନ ରଖିବ ଏବଂ ଆବୃତି୍ତ କରିବ। 19 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ
େସହ ିଶିକ୍ଷା େଦବ।ି େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବ। 20

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତରିିଶ୍ଟ ିସତ୍ୟତାରୂପ ବାକ୍ୟ େଲଖିଅଛ।ି େସଗଡୁ଼କି
ଜ୍ଞାନ ଗଭର୍କପୂଣ୍ଣର୍ ଉପେଦଶ ଅେଟ। 21 ଏହ ିସତ୍ୟତା ରୂପକ ବାକ୍ୟ
ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟତା ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ କଥା ଶିକ୍ଷା େଦବ। ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ।
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22 ଦରିଦ୍ର  େଲାକଠାରୁ େଗ୍ଭରି କରିବା ଅତ ିସହଜ କିନୁ୍ତ ଏପରି କର
ନାହିଁ। ଏବଂ େସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚତି କର ନାହିଁ। 23

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପ୍ରତବିାଦ କରିେବ। ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିେବ, େସ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅପହରଣ
କରିେବ।
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24 ରାଗୀ େଲାକ ସଙ୍ଗେର ମିତ୍ରତା କର ନାହିଁ। ପୁଣ ିେକ୍ର ାଧୀ େଲାକ
ସହତି ଗମନ କର ନାହିଁ। 25 ଏପରି କେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବାଟ
ଶିକ୍ଷାକରି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
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26 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଋଣ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଲଗା ହୁଅ ନାହିଁ। 27 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ଋଣ ନ େଦଇ ପାରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ହରାଇବ।
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶଯ୍ୟା ହରାଇବ?

— 4 —

28 ତୁମ୍ଭର ପିତୃ େଲାକମାେନ େଯଉଁ ପୁସ୍ତକ ପୁରାତନ ସୀମା ନଦି୍ଧର୍ାରଣ
କରିଛନି୍ତ , ତାହା ଘୁଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ।
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29 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ତା’ର କାଯର୍୍ୟେର ନପିୁଣ ଓ ତତ୍ପର। େତେବ
େସ ରାଜାଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, େସ େକୗଣସ ିନୀଚ େଲାକର
େସବା କରିବ ନାହିଁ।
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େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ସହତି େଭାଜନେର ବସ
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ଅଛ,ି ତାହା ଯତ୍ନପୂବର୍କ
ବେିବଚନା କର। 2 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େଭାକିଲା ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ଗଳାେର ଛୁରି ଆେପ ରଖ। 3 ତାହାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ େଲାଭ
କର ନାହିଁ। େଯେହତୁ ତାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଖାଦ୍ୟ ଅେଟ।
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4 ଧନୀ େହବାକୁ ନଜିକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କର ନାହିଁ। େକେତେବେଳ ବନ୍ଦ
କରିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣବିାକୁ ତହିଁର ଜ୍ଞାନ ରଖ। 5 ତୁେମ୍ଭ ଧନକୁ େଦଖିବା
ପୂବର୍ରୁ େସ ପଳାଏ। କାରଣ ଧନ ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ପରି େଡ଼ଣା
ପାଏ ଏବଂ ଉଡ଼ଯିାଏ।

ହେିତାପେଦଶ 21:21 510 ହେିତାପେଦଶ 23:5
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6 ଜେଣ େଲାକ ସହତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ। ଯିଏ କୃପଣ ଏବଂ ତାହାର
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କାମନା କର ନାହିଁ। 7 େସ େହଉଛ ିଏହପିରି
େଲାକ େଯ କି ସବର୍ଦା ମୂଲ୍ୟ କଥା ଚନି୍ତ ା କେର। େସ ଏପରି ତୁମ୍ଭକୁ
କହପିାେର, “ଖାଅ ପିଅ” କିନୁ୍ତ ତାହା ତା’ର ଅନ୍ତରର କଥା ନୁେହଁ। 8

ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଗଣୁ୍ଡାଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଅଛ ତାହା ଉଦ୍ଗାର କରିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ତା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରଶଂସା େବକାର େହାଇଯିବ।
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9 ମୂଖର୍ର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କଥା କୁହ ନାହିଁ। େଯେହତୁ େସ ତୁମ୍ଭ
ବାକ୍ୟର ବଜି୍ଞତା ତୁଚ୍ଛ କରିବ।
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10 ପୁରାତନ ଭୂମିର ଚହି୍ନ ସୀମା ଘୁଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ। ପିତୃମାତୃହୀନମାନଙ୍କର
ଭୂମି ନଅି ନାହିଁ। 11 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ବଳବାନ୍। େସ ତୁମ୍ଭ
ସହତି େସମାନଙ୍କ ବବିାଦର ପ୍ରତବିାଦ କରିେବ।
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12 ଉପେଦଶେର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଓ କଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ
କର।
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13 ପିଲାକୁ ଶାସି୍ତ େଦବାକୁ ତୃଟ ିକର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାଡ଼େିର
ବାେଡ଼ଇେଲ େହଁ େସ ମରିବ ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ବାଡ଼େିର ମାରିବ ଓ
ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ।
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15 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ମନ ଜ୍ଞାନୀ େହେଲ, ବେିଶଷେର େମାର
ମନ ହୃଷ୍ଟ େହବ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ କଥା କହେିଲ େମାର ହୃଦୟ
ଆନନି୍ଦତ େହବ।
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17 ପାପୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାଳୁ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଜୀବନର ସମସ୍ତ
ଦନିଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ଓ ଭୟ କର। 18 େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭର
ସବର୍ଦା ଭବଷି୍ୟତ ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଭରସା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ ନାହିଁ।
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19 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ମନକୁ
ସତ୍ୟପଥେର କଢ଼ାଇ ନଅି। 20 େସହ ିଜଣକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ଯିଏ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କେର ଆସକ୍ତ ଓ େପଟୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟକ ଅେଟ। 21

ମାତାଲମାେନ ଓ େପଟୁ ଦରିଦ୍ର  ପୀଡ଼ତି େହବ। ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ଚରିା
ବସ୍ତ୍ରେର େଘାଡ଼ାଇ ଦଏି।
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22 ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ, ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧା େହେଲ
ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। 23 ସତ୍ୟତା କିଣ, ତାହା ବକିି୍ର  କର ନାହିଁ।
ଜ୍ଞାନ, ଉପେଦଶ ଓ ସୁବେିବଚନା କ୍ରୟ କର। 24 ଧାମିର୍କର ପିତା
ଅତଶିୟ ଆନନ୍ଦ କେର। ପୁଣ ିଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତା ତାହା େହତୁ ହୃଷ୍ଟ
ହୁଏ। 25 ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭର ମାତା ହୃଷ୍ଟ ହୁଅନୁ୍ତ। ତୁମ୍ଭର ମାତା
ଆନନ୍ଦ କରୁ।
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26 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ େମାେତ ଦଅି। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େମା’
ପଥେର ତୁଷ୍ଟ େହଉ। 27 େବଶ୍ୟା େହଉଛ ିଗଭୀର ଖାତ ତୁଲ୍ୟ। ଜେଣ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀଣ ିଏକ ସଂକୀଣ୍ଣର୍ କୂପ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ। 28 ଜେଣ ଖରାପ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଗ୍ଭର ପରି ଆକସି୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କେର, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଏ।
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29 େଯଉଁମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ସବୁ ସମୟ ମଦ୍ୟ ପାନେର
ଉପେଯାଗ କରନି୍ତ , ଏହା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କ୍ଷତକିାରକ।
େସହମିାନଙ୍କର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଓ ଯୁକି୍ତ ହୁଏ। ତାହାର ଆଖି ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍
େଦଖାଯାଏ। େସ ନେିଜ ନେିଜ ତା’ର କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେର। ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ
ହୁଅ।

31 ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଙ୍ଗୀନ୍ େହେଲ, ତାହା ପାତ୍ରେର ଚକମକ େଦଖାଯାଏ
ଓ ସହଜେର ଗଳାଧଃକରଣ େହେଲ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଅନାଅ ନାହିଁ। 32

େଶଷେର ତାହା ସପର୍ପରି କାମୁେଡ଼ ଓ କାଳସପର୍ ପରି ଦଂଶନ କେର।
33 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ବପିରୀତ ବଷିୟ େଦଖିବ, ତୁମ୍ଭର ମନ ଏବଂ ଭାଷଣ

ଦ୍ୱନ୍ଦପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 34 ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଶୟନକାରୀ ଅବା ଜାହାଜର
ମାସ୍ତୁଲ ଉପେର ଶୟନକାରୀ େଲାକତୁଲ୍ୟ େହବ। 35 ତୁେମ୍ଭ କହବି,
“େସମାେନ େମାେତ ମାରିେଲ, ମାତ୍ର େମାର କ୍ଷତ ିେହାଇ ନାହିଁ। େସମାେନ
େମାେତ ପ୍ରହାର କେଲ ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛ ିଜାଣ ିନାହିଁ। ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଉଠି
ପାରିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭେହଁ।”
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ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କର ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ସାଙ୍ଗ ହୁଅ ନାହିଁ। 2 େସମାେନ ମନେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କଳ୍ପନା
କରନି୍ତ। େସମାେନ ଅନଷି୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହନି୍ତ।
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3 ବୁଦି୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ତମ ଗହୃ ନମିିର୍ତ ହୁଏ। 4 ଜ୍ଞାନେର ତାହାର
େକାଠରୀ ସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ମେନାରମ ବସ୍ତ୍ରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ।
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5 ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକମାେନ ବଳବାନ୍ ଅଟନି୍ତ। ଏବଂ ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକମାେନ
ବଳ ବଢ଼ାନି୍ତ। 6 ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଯତ୍ନେର େଯାଜନା କରିବା ଉଚତି୍।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଶିି୍ଚତ ଉତ୍ତମ
ଉପେଦଷ୍ଟା ରହବିା ଉଚତି୍।
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7 ଅଜ୍ଞାନ େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରନି୍ତ େବାକାମାେନ ନୀରବ ରୁହନି୍ତ।
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8 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରନି୍ତ ,
େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କୁସନ୍ଧାନୀ େବାଲ ିକହେିବ। ଏବଂ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ। 9 ନେିବର୍ାଧେଲାକମାେନ ଯାହାସବୁ
େଯାଜନା କରନି୍ତ , ତାହା ପାପ। େଲାକମାେନ େସହ ିେଲାକକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ
ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିବେିବଚନା କେର।

ହେିତାପେଦଶ 23:6 511 ହେିତାପେଦଶ 24:9
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10 ବପିଦ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଭୀରୁ େଦଖାଇବ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ
କ୍ଷୀଣ େହବ।
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11 ଯଦ ିେଲାକମାେନ େଯାଜନା କରନି୍ତ ଏକ େଲାକକୁ ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର। 12 ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ,
“ଏହା େମାର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ନୁେହଁ।” େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜାଣନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ କମର୍କୁ େଦଖୁଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସବୁ କରୁଅଛ।
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କତୃ କରିେବ।

— 26 —

13 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ମହୁ ଖାଅ। େଯେହତୁ ତାହା ଭଲ। ତୁେମ୍ଭ
ମଧୁ ଗ୍ଭଖି ଖାଅ, େଯେହତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିବ। 14 ଠିକ୍
େସହପିରି ଭାବେର ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ମହୁପରି ଅେଟ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟତ ରହବି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ଆଶା େକେବ େଶଷ େହବ ନାହିଁ।
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15 େହ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓଗାଳି
ବସ ନାହିଁ। ତାହାର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଲୁଟ କର ନାହିଁ। 16 ଧାମିର୍କମାେନ
ସାତଥର ପଡ଼େିଲ େହଁ ପୁନବର୍ାର ଉଠନି୍ତ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବପିଦେର
ପରାସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।
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17 େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ସମସ୍ୟାେର ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ହସ ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ େସ ପଡ଼ଯିାଏ, େସହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ ହୁଅ
ନାହିଁ। 18 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କମର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଖୁସୀ େହେବ ନାହିଁ। ଏହା
ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରନି୍ତ।
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19 ମନ୍ଦକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ସକାେଶ ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବଂ
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କର ନାହିଁ। 20 ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କର େକୗଣସି
ଭବଷି୍ୟତ ନାହିଁ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନଭିାଯିବ।
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21 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ଭୟ କର। େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଜଡ଼ତି ହୁଅ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର
ବପିକ୍ଷେର ଅଛନି୍ତ। 22 କାରଣ େସମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ବପିଦ ଘଟବି।
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜା େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି
ବପିଦ ଆଣନି୍ତ।

ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର କଥା

23 ଏହସିବୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର କଥା ଅେଟ;
ବଗି୍ଭର ସବର୍ଦା ଯଥାଥର୍ େହବା ଉଚତି୍, ଏଥିେର ପକ୍ଷପାତତିା େହବା ଉଚତି୍

ନୁେହଁ। 24 େସହ ିଧାମିର୍କ ଯିଏ ଏକ େଦାଷୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେହ, ‘ତୁେମ୍ଭ
ନରିୀହ ଅଟ,’ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦେବ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ନନି୍ଦା କରିେବ। 25 େଯଉଁମାେନ ନଜିର େଦାଷକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ

କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନବାନ୍ ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ ଭଲ ଆଶୀବର୍ାଦ ଲାଭ
କରନି୍ତ।

26 ଯିଏ ଯଥାଥର୍ ଉତ୍ତର ଦଏି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦଏି। ଏହା
ଓଠେର ଚୁମ୍ୱନ ତୁଲ୍ୟ।

27 ବାହାେର ତୁମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟର ଆେୟାଜନ କର। ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େସହି
େକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହା ପେର ଆପଣା ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କର।

28 ଏକ ଯଥାଥର୍ କାରଣ ବନିା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀର ବପିକ୍ଷେର ସାକ୍ଷୀ
ହୁଅ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ।

29 “େସ େମା’ ପ୍ରତ ିେଯପରି କରିଅଛ,ି ତାହା ପ୍ରତ ିମୁଁ େସପରି କରିବି
ଓ ତାହାର କମର୍ାନୁସାେର ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବ,ି ଏପରି କୁହ ନାହିଁ।”

30 ମୁଁ ଅଳସୁଆର େକ୍ଷତ୍ର ଓ ନେିବର୍ାଧେଲାକର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଗଲ।ି
31 ମୁଁ େଦଖିଲ ିତହିଁର ସବୁଆେଡ଼ କଣ୍ଟା ବଢ଼ଅିଛ।ି ବଛୁିଆତ ିତହିଁ ଉପେର
ବଢ଼ଅିଛ।ି ତହିଁର ପଥର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭାଙି୍ଗଅଛ।ି 32 େତଣୁ ମୁଁ
ଅନାଇଲ,ି ପୁଣ ିମେନାେଯାଗ କଲ,ି ମୁଁ େଦଖିଲ ିଓ ଉପେଦଶ ପାଇଲ।ି
33 ଦନି େବେଳ ଗଡ଼ପିଡ଼ ିତୁମ୍ଭର ହାତକୁ ବଶି୍ରାମ େଦଇ ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
େଶାଇ ରୁହ, 34 େତେବ ଦରିଦ୍ରତା ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ଖଳବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ଅଭାବ ସସଜ୍ଜ  େଲାକ ପରି ଆସବି। େଯଉଁଗଡୁ଼କୁି ତୁେମ୍ଭ ପରାସ୍ତ
କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ େହବ।

ଶେଲାମନଙ୍କ ହେିତାପେଦଶ

ଏଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିଶେଲାମନଙ୍କ ରଚତି ହେିତାପେଦଶ। ଏହି
ହେିତାପେଦଶ ଗଡୁ଼କି ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଷି୍କୀୟର
େଲାକମାେନ େଲଖି ଥିେଲ।

2 ବଷିୟ େଗାପନ କରିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ। ଏହ ିବଷିୟ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ରାଜାଙ୍କର େଗୗରବ।

3 ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତା ପରି ରାଜାଙ୍କର ମନେର
କ’ଣ ଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ବୁଝପିାରିବା ନାହିଁ।

4 ରୂପାର ଖାଦ କାଢ଼ ିପକାଅ, େତେବ ସୁନାରି ଏକ ପାତ୍ର ତଆିରି କରି
ପାରିବ।

5 ରାଜାର ଉପସି୍ଥତରୁି ଦୁଷ୍ଟ ଉପେଦଷ୍ଟାମାନଙୁ୍କ ହଟାଇ ଦଅି,
ତାହାେହେଲ ତାଙ୍କର ସଂିହାସନ ଧାମିର୍କତାେର ସ୍ଥାପିତ େହବ।

6 ରାଜାର ଛାମୁେର ଆପଣାର ବଡ଼ମିା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ େଲାକଙ୍କ
ସମୂହେର ନଜିର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାବ ିକର ନାହିଁ। 7 େଯଉଁ କୁଳୀନକୁ
ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ।ି ତାହା ଛାମୁେର ତୁମ୍ଭର ନୀଚୀକୃତ େହବା ଅେପକ୍ଷା
ବରଂ ଏଠାକୁ ଆସ େବାଲ ିକହବିା ଭଲ।

8 ବବିାଦ କରିବାକୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ
ଭୁଲ୍ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତ େହବ।

9 ଯଦ ିପ୍ରତବିାସୀ ସହତି ବବିାଦ ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ
ତକର୍ କର, କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟର େଗାପନୀୟତାକୁ ପ୍ରକଟ କର ନାହିଁ। 10 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଲାକର େଗାପନୀୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ଦୁନର୍ାମ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦୁନର୍ାମ େକେବ ଦୂର େହବ ନାହିଁ।

11 ଯଥା ସମୟେର ଉଚତି୍ କଥା କହବିା ଠିକ୍। ଏକ ସୁବଣ୍ଣର୍ର େସହି
ରୂପାର ରଗ୍ଭଇ ରଖିବା ପରି।

12 ଯଦ ିଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକର ଗାଳି ପରି ଧ୍ୟାନ ଦଅି, ଏହା ଖାଣି୍ଟ
ସୁବଣ୍ଣର୍ର ମୁଦଠିାରୁ କିମ୍ୱା ସବୁଠୁ ଖାଣି୍ଟ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରଠାରୁ
ମୂଲ୍ୟବାନ ଅେଟ।

13 ଫସଲ ସମୟେର ହମିର ଶୀଥିଳତା େଯପରି, େପ୍ରରକଗଣ ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଦୂତ େସପରି। କାରଣ େସ ଆପଣା କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣେର ଆଶ୍ୱାସ
ଦଏି।

14 ବୃଷି୍ଟହୀନ େମଘ ଓ ବାୟୁ େଯପରି ଅେଟ, ଦାନ େଦବା ପାଇଁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବା ଏବଂ ନ େଦବା େହଉଛ ିଠିକ୍ େସହପିରି।

15 େଧୖଯର୍୍ୟ କଥାବାତ୍ତର୍ା ମାଧ୍ୟମେର ଜେଣ ଶାସକ ଶାନି୍ତ େଦବ। ଭଦ୍ର
କଥାବାତ୍ତର୍ା ଅଧିକ ଭାବେର ଶକି୍ତଶାଳୀ।
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16 ମଧୁ ନଶିି୍ଚତ ଉତ୍ତମ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଅି
ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅଧିକ ଖାଇବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଅସୁସ୍ଥ େହବ। 17 ଠିକ୍
େସହପିରି, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀ ଗହୃକୁ ଅଧିକ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି
କର େତେବ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିବ।

18 ଜେଣ ଯିଏ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀ ବପିକ୍ଷେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, େସ
ଗଦା, ଖଡ଼୍ଗ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୟଙ୍କର ଅେଟ। 19 ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା
ସମୟେର ବଶି୍ୱାସଘାତକ େଲାକଠାେର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଭଗ୍ନଦନ୍ତ ଓ ଖଞ୍ଜଖସା
ଚରଣ ତୁଲ୍ୟ।

20 ଦୁଃଖପୂଣ୍ଣର୍ େଲାକ ନକିଟେର ଖୁସୀ ଗୀତ ଗାଇବା ଶୀତକାଳେର
ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିନବା ଓ େସାଢ଼ା ଉପେର ଅମ୍ଳରସ ମିଶାଇବା ପରି ଅେଟ।

21 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ, ତାହାକୁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରାଅ। େସ
େଯେବ ତୃଷିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଜଳପାନ କରାଅ। 22 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ତାହହାର ମସ୍ତକେର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ରାଶି କରି େଥାଇବ। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କାର େଦେବ।

23 େଯପରି ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷି୍ଟର ଉତ୍ପାଦକ, େସହପିରି ଖଚୁଆର
ଜିହ୍ୱା େକ୍ର ାଧ ଦୃଷି୍ଟର ଉତ୍ପାଦକ।

24 କଳିହୁଡ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ଏକା ଗହୃେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବା ଭଲ।

25 ତୃଷିତ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ ଜଳ େଯପରି, ଦୂର େଦଶରୁ ଆସଥିିବା
ସୁସମାଗ୍ଭର େସହପିରି ଅେଟ।

26 େଗାଳିଆ ଜଳାଶୟ ଓ ମଳିନ ନଝିର୍ର େଯପରି ଅେଟ, ଦୁଷ୍ଟ
ଆଗେର ବଚିଳିତ ଧାମିର୍କ ଠିକ୍ େସହପିରି ଅେଟ।

27 ବହୁତ ମହୁ ଖାଇବା େଯପରି ଉତ୍ତମ ନୁେହଁ। େସହପିରି
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ।

28 ଜେଣ ଯିଏ ନଜିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅସମଥର୍, େସ ବନିା
ପ୍ରାଚୀରର ନଗର ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ।

ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ହେିତାପେଦଶ

ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର ହମି ଓ ଫସଲ ସମୟେର ବୃଷି୍ଟ, େସହପିରି
ମୂଖର୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅେଟ।

2 ଘରଚଟଆି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା େବେଳ ଓ ଡ଼ାଳ ଚଟଆି
ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା େବେଳ େସହପିରି ଅକାରଣେର ଦତ୍ତ ଶାପ ନକିଟକୁ ଆେସ
ନାହିଁ।

3 ଅଶ୍ୱ ପାଇଁ େକାରଡ଼ା, ଗଧ ପାଇଁ ଲଗାମ, ପୁଣ ିମୂଖର୍ର ପିଠି ପାଇଁ
ବାଡ଼ ିଦରକାର।

4 ମୂଖର୍କୁ ତା’ର ଅଜ୍ଞାନତା ଅନୁସାେର ଉତ୍ତର ଦଅି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
ଏପରି ଉତ୍ତର ଦଅି, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହାର ତୁଲ୍ୟ େହବ। 5 ମୂଖର୍କୁ
ତା’ର ଅଜ୍ଞାନତାନୁସାେର ଉତ୍ତର ଦଅି। େନାହେିଲ େସ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର
ଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଧ କରିବ।

6 ମୂଖର୍ ମାଧ୍ୟମେର େଯ ସମାଗ୍ଭର ପଠାଏ, େସ ଆପଣା ପାଦ ଆେପ
କାଟ ିକ୍ଷତ ିେଭାଗ କେର। େସ ନଜି ଉପରକୁ ଅସୁବଧିା ନେିଜ ଆେଣ।

7 େଲେଙ୍ଗଡ଼ାର ଚରଣ େଯପରି ଅଦରକାରୀ ଭାେବ ଝୁଲୁଥାଏ,
ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖେର ହେିତାପେଦଶ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ େସହପିରି।

8 ପ୍ରସ୍ତରକୁ ବାଟୁଳିେର ବାନି୍ଧବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା େଯପରି
ବ୍ୟବହାଯର୍୍ୟହୀନ, େସହପିରି ନେିବର୍ାଧକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ଅେଟ।

9 ମତ୍ତେଲାକର ହସ୍ତେର କଣ୍ଟକ ଉଠାଯିବା େଯପରି, ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ
ମୁଖେର ହେିତାପେଦଶ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ େସହପିରି ଅେଟ।

10 ବାଣୁଆ େଯପରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେର, େସପରି େସହି
େଲାକ େଯ ମୂଖର୍ ପଥିକକୁ େବତନ ଦଏି ଓ େଯ ମଦୁଆକୁ େବତନ ଦଏି।

11 ଆପଣା ବାନି୍ତ ପ୍ରତ ିେଫରିବା କୁକୁରର େଯପରି, ବାରମ୍ୱାର ଆପଣା
ଅଜ୍ଞାନତାେର କମର୍ କରିବା ମୂଖର୍ େସପରି।

12 େଯଉଁ ମୂଖର୍ େଲାକର ବହୁତ ଆଶା ଅଛ,ି ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅେପକ୍ଷା ଯିଏ
ଭାେବ େସ ଜ୍ଞାନୀ, େସେତେବେଳ େସ ଜ୍ଞାନୀ ନ ଥାଏ।

13 ଅଳସୁଆ କେହ, “ବାଟେର ସଂିହ ଅଛ,ି ସଡ଼କେର ସଂିହ ଅଛ।ି”
14 କବଜାେର େଯପରି କବାଟ ଝୁେଲ, ଠିକ୍ େସହପିରି ଅଳସୁଆ

ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଥାଇ ଝୁଲୁଥାଏ।
15 ଅଳସୁଆ ଥାଳିେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ଆଉଥେର ତାହା ମୁଖକୁ େନବାକୁ

ଥକିଯାଏ।
16 ସାତ ଜଣ ସୁବଗି୍ଭରଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରକାରୀ ଅେପକ୍ଷା ଅଳସୁଆ ଆପଣା

ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନବାନ୍।
17 ଜେଣ ପଥିକ ଯିଏ ଯୁକି୍ତତକର୍େର ଜଡ଼ତି ହୁଏ, ଯାହା ତା’ର

ସମ୍ପକର୍େର ନ ଥାଏ। େସ କୁକୁରର କାନ ଧରିବା େଲାକତୁଲ୍ୟ ଅେଟା
18 ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି େଯଉଁ େଲାକ ଭୁଲାଇ କେହ, “ମୁଁ େକୗତୁକ

କରୁଛ।ି” େସ ଅଗି୍ନବାଣ, ତୀର ଓ ମୃତୁ୍ୟ ନେିକ୍ଷପକାରୀ ବାତୁଳ ପରି
ଅେଟ।

20 କାଠ ବନିା େଯପରି ନଆିଁ ଲଭିଯିାଏ ଏବଂ କଳହକାରୀ ବନିା
ବାେଜ କଥା ସ୍ଥଗିତ େହାଇଯାଏ।

21 େଯପରି ଭାବେର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଅଙ୍ଗାର ଆେଲାକ ଦଏି ଅଗି୍ନକୁ
କାଠ ଠିକ୍ େସହପିରି ବବିାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ କଳିହୁଡ଼ା େଲାକ ଆରମ୍ଭ
କରିଥାଏ।

22 ଭତ୍ସର୍ନା ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟପରି ଅେଟ, ଏହା ଉଦରର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ
ଗ୍ଭଲଯିାଏ।

23 ଅନୁରାଗୀ କଥା ଓ ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ରୂପା ଖାଦେର ମଣ୍ଡତି ମୃତି୍ତକା
ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ। 24 ଘୃଣାକାରୀ ନଜି କଥାେର କପଟ କେର, କିନୁ୍ତ
େସ ହୃଦୟେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରେଖ। 25 େସ ମିଷ୍ଟ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, ତାହାକୁ
ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ। େଯେହତୁ ତା’ର ହୃଦୟେର ସାେତାଟା ଘୃଣ୍ୟ ବଷିୟ
ଥାଏ। 26 ତାହାର ଘୃଣା କପଟେର ଆପଣାକୁ ଆବୃତ୍ତ କେଲ େହଁ, ତା’ର
ମନ୍ଦତା ସଭାେର ପ୍ରକାଶ ପାଏ।

27 େଯ ଗାତ େଖାେଳ, େସ ଆେପ ହିଁ େସହ ିଗାତେର ପଡ଼ଥିାଏ।
ଏବଂ େଯ ପଥର ଗଡ଼ାଏ, ତାହା ତା’ ଉପରକୁ େଲଉଟ ିଥାଏ।

28 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଯାହାକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେର, ତାହାକୁ ହିଁ ଘୃଣା କେର।
ପୁଣ ିଗ୍ଭଟୁବାଦୀ କଥା ସବର୍ନାଶ କେର।

କାଲ ିଯାହା ଘଟବି, େସଥିପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଦପର୍ କର ନାହିଁ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ କାଲ ିକ’ଣ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି

2 ନଜିକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା
କରନୁ୍ତ।

3 ପଥର ଭାରୀ ଅେଟ ମାତ୍ର ବାଲ ିପ୍ରବଳ ଅେଟ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ୱ ାରା
େଯଉଁ ସମସ୍ୟା ଆେସ ତାହା ଅନ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅେଟ।

4 କେଠାର ହୃଦୟ ଓ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ, େକହ ିଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଆଗେର
ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

5 ଗପୁ୍ତ େପ୍ରମଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁେଯାଗ ଭଲ।
6 େଗାଟଏି ସାଙ୍ଗଠାରୁ କକର୍ଷ ଶବ୍ଦସବୁ ତା’ର ବଶି୍ୱସନୀୟତାଠାରୁ

ଅଙୁ୍କରୀତ ହୁଏ। କିନୁ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ୱନକୁ ଭରସା କରାଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ।

7 ତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମହୁକୁ ଘୃଣା କେର। ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ େକୗଣସି
ତକି୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ମିଷ୍ଟ ଲାେଗ।

8 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଭ୍ରମଣ କେର, େସ ବସାହରା
ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀର ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ।

9 େତୖଳ ଓ ସୁଗନି୍ଧତ ଧୂପ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦତି କେର। ମନର ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ
ଜାତ ମନ୍ତ୍ରର ମିଷ୍ଟତା ତଦ୍ରୂ ପ କେର।

10 ନଜିର ବନୁ୍ଧକୁ ଓ ପିତାର ବନୁ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ବପିଦ
ଦନିେର ଆପଣା ଭାଇର ଗହୃକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଦୂରସ୍ଥ ଭାଇଠାରୁ ନକିଟସ୍ଥ
ପେଡ଼ାଶୀ ଭଲ।

11 େହ େମାର ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନବାନ୍ ହୁଅ, େମାର ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦତି କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ନନି୍ଦକକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ।ି
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12 ଚତୁର େଲାକ ବପିଦ େଦଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଗ୍ଭଏ। ମାତ୍ର ଅସତକର୍
େଲାକ ଆଗ ବଢ଼ ିଶାସି୍ତ ପାଏ।

13 ଅପରିଚତି େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା ହୁଏ, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ନଅି। ପୁଣି
ପରସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ େଯ ଜାମିନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖ।

14 ଜେଣ ଯିଏ “ଅତ ିପ୍ରଭାତରୁ” ଆପଣାର ପେଡ଼ାଶୀକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେର, ତାର ପେଡ଼ାଶୀ ଏହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ବଦଳେର ଅଭଶିାପ ଭାେବ
ଗ୍ରହଣ କେର।

15 ଭାରୀ ବୃଷି୍ଟ ଦନିେର ଅବରିତ ବନୁି୍ଦପାତ ଓ କଳିହୁଡ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି
ଦୁଇଜଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟନି୍ତ।

16 ତାକୁ କଳି କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବା ଅଥର୍ ବାୟୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କରିବା ପରି ଅେଟ କିମ୍ୱା କାହାରି ହାତେର େତୖଳ ଧାରଣ କରିବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ପରି ଅେଟ।

17 େଯପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ଧାର କେର, େସପରି ବନୁ୍ଧ ତା’ର ବନୁ୍ଧତ୍ୱର
ମନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କେର।

18 ଯିଏ କି ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କେର, େସ ତହିଁର ଫଳ ଖାଏ। ପୁଣି
େଯ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ ିଅନୁେଯାଗୀ ଥାଏ, େସ ସମ୍ମାନ ପାଏ।

19 ପାଣ ିଭତିରକୁ େଦଖ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଜିର ମୁହଁ େଦଖିବ।
ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟକୁ େଦଖ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତ ନଜିକୁ େଦଖିବ।

20 େଯପରି କବର ଓ ବନିାଶସ୍ଥାନ େକେବ େହଁ ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ, େସହପିରି
ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ େକେତେବେଳ ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ।

21 େକାୟିେର ରୂପା, ଉେହ୍ମଇେର ସୁନା, ପ୍ରଶଂସାେର ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତ
ହୁଏ।

22 ତୁେମ୍ଭ ଗହମ ସହତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଢ଼ଙିି୍କେର କୁଟେିଲ େହଁ ତା’ର
ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ।

23 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େମଷପଲର ଅବସ୍ଥା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ୍ ହୁଅ।
ପୁଣ ିଆପଣା ପଶୁପଲ ବଷିୟେର ଉତ୍ତମରୂେପ ମେନାେଯାଗ କର। 24

ସମ୍ପତି୍ତ ସବର୍ଦା ସ୍ଥାୟୀ ନୁେହଁ। ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ରେହ ନାହିଁ।
25 ଘାସ କଟା େହେଲ କଅଁଳ ଘାସ ଜେନ୍ମ । ଆଉ ପବର୍ତମାନରୁ ତୃଣ
ସଂଗହୃୀତ ହୁଏ। 26 େମଷ ଛୁଆମାେନ ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର େଦେବ। ମାତ୍ର େଛଳି
ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। 27 େଛଳି ଦୁଧ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ େହବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉପଜୀବକିା
େହବ।

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ସବୁକୁ ଭୟ କରନି୍ତ। ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ
େଲାକମାେନ ସଂିହପରି ଆତ୍ମନଭିର୍ରଶୀଳ ହୁଅନି୍ତ।

2 ଯଦ ିଏକ େଦଶର େଲାକମାେନ କାହାକୁ ମାନେିବ
ନାହିଁ, େତେବ େସ େଦଶର ଅଧିକ ଅଧିପତମିାେନ ସୃଷି୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। ମାତ୍ର
େସମାେନ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶାସନ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଦଶର ଧାମିର୍କ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ, େସ ଅଧିକ ଦନି ଶାସନ କରିେବ।

3 ଯଦ ିଶାସକ ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ େଶାଷଣ କରନି୍ତ , େସହ ିରାଜା
ପ୍ଳାବନକାରୀ ବୃଷି୍ଟ ପରି।

4 ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗକାରୀମାେନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ। ମାତ୍ର
ଆଜ୍ଞାପାଳିକା େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବେିରାଧ କରନି୍ତ।

5 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ନ୍ୟାୟ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାେନ ଏହ ିବଷିୟକୁ ଭଲେର ବୁଝନି୍ତ।

6 ଜେଣ ଗରିବ େଲାକ ଯିଏ େଦାଷହୀନ ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ
କେର, େସ େସହ ିଧନୀ େଲାକଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଯାହାର ପଥ କୁପଥଗାମୀ
େହାଇଛ।ି

7 େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାେନ, େସ ବୁଦି୍ଧମାନ ପୁତ୍ର ପୁଣ ିେଯ
େଭାକିଲାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଦଏି।

8 େଯଉଁମାେନ ସୁଧ ଓ ବୁଦି୍ଧଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ସମ୍ପତି୍ତ ବୃଦି୍ଧ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଦୀନହୀନ ପାଇଁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ।

9 େଯଉଁ େଲାକ କିଛ ିଶିକ୍ଷା ଶୁଣବିା ପୂବର୍ରୁ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ ବନ୍ଦ
କରିଦଏି, ତାହାର ପ୍ରାଥର୍ନା ହିଁ ଘୃଣାର ବଷିୟ ହୁଏ।

10 େଯଉଁ େଲାକ ସରଳ େଲାକଙୁ୍କ ମନ୍ଦ ପଥେର ଯିବାକୁ ଭୁଲାଏ। େସ
ନେିଜ ଗାତେର ପଡ଼ବି। କିନୁ୍ତ ନରିୀହ େଲାକମାେନ ଉତ୍ତମ ଜିନଷିର
ଅଧିକାରୀ େହେବ।

11 ଧନବାନ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନବାନ। ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ ଦୀନହୀନ
େଲାକ ତାହାର ପରିଚୟ ନଏି।

12 ଧାମିର୍କମାେନ ଜୟ କେଲ ମହା େଗୗରବ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର
ଉନ୍ନତ ିେହେଲ, େଲାେକ ଆପଣାକୁ ଲୁଗ୍ଭନି୍ତ।

13 େଯ ଆପଣା ଅଧମର୍ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର, େସ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେର, େସ ଦୟା
ପାଇବ।

14 େଯଉଁ େଲାକ ସବର୍ଦା ଭୟ ରେଖ, େସ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା
ମନକୁ କଠିନ କେର, େସ ଆପଦେର ପଡ଼ବି।

15 େଯମନ୍ତ ଗଜର୍ନକାରୀ ସଂିହ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭଲୁ୍ଲକ, ଠିକ୍
େସହପିରି ଦୀନହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପେର ଦୁଷ୍ଟ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ।

16 େଯଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଦି୍ଧହୀନ, େସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପଦ୍ରବୀ ହୁଏ। ମାତ୍ର େଯ
େଲାଭକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଆପଣା ଦନି ବଢ଼ାଇବ।

17 େଯଉଁ େଲାକ େକୗଣସ ିେଲାକର ରକ୍ତେର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, େସ ଗତ୍ତର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଳାଇବ। ତାକୁ େକହ ିଅଟକାଇେବ ନାହିଁ।

18 େସହ ିଜେଣ ଯିଏ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କେର, େସ
ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କେର। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଯିଏ ତା’ର ନଜି ପଥକୁ ବପିଥେର ନଏି
େସ ଅକସ୍ମାତ୍ ପଡ଼ଯିିବ।

19 ଆପଣା ଭୂମିକୁ େଯ ଚେଷ, େସ ଯେଥଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ। େଯଉଁ
େଲାକ ଅସାର େଲାକର ଅନୁଗାମୀ େହବ, ତାହାର ଯେଥଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ର ତା
ପାଇବ।

20 ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକ ଆଶୀବର୍ାଦେର ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବ। ମାତ୍ର େଯ ଧନବାନ
େହବାକୁ ଅତ ିଉଦ୍ୟମ କେର, େସ ନଶିି୍ଚତ ଦଣ୍ଡତି େହବ।

21 ଜେଣ ବଗି୍ଭରକ ଜଣକର ମୁହଁ େଦଖି ବଗି୍ଭର କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ,
କିଅବା ଲାଞ୍ଚ େନଇ ବଗି୍ଭର କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

22 କୃପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଧନୀ େହବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଦାରିଦ୍ର ୍ୟ ଗ୍ରାସ
କରିବ େବାଲ ିେସ ଜାେଣ ନାହିଁ।

23 ମୁହଁେର ଗ୍ଭଟୁବାକ୍ୟ କହବିା େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁେଯାଗ
କରିବା େଲାକ େଶଷେର ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ।

24 େଯ ଆପଣା ମାତା କି ପିତାଙ୍କର ଧନ ଅପହରଣ କରି କେହ,
“ଏଥିେର କିଛ ିଅଧମର୍ ନାହିଁ,” େସ ସଂହାରକର ସଙ୍ଗୀ ଅେଟ।

25 ଜେଣ େଲାଭ ିମନୁଷ୍ୟ କଳହ ସୃଷି୍ଟ କେର। କିନୁ୍ତ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ
ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରେଖ େସ ଉନ୍ନତ ିକରିବ।

26 େଯଉଁ େଲାକ ନଜି ବଳ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରେଖ େସ ମୂଖର୍। କିନୁ୍ତ
େସ ଯିଏ ଜ୍ଞାନେର ଗ୍ଭେଲ, ବପିଯର୍୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ।

27 େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦାନ କେର, ତାର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େଯ
ଆପଣା ଆଖି ବନ୍ଦ କେର, େସ ଅେନକ ଅଭଶିାପ ପାଇବ।

28 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଉନ୍ନ ୀତ େହେଲ, େଲାେକ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭନି୍ତ। ମାତ୍ର
େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେଲ, ଧାମିର୍କଗଣ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ହୁଅନି୍ତ।

େଯଉଁ େଲାକ ଥରକୁଥର, ଅନୁେଯାଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କେର, େସ ପ୍ରତକିାର ବନିା ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ େହବ।

2 ଧାମିର୍କମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେଲ, େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦ
କରନି୍ତ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପାଇେଲ, େଲାକମାେନ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରନି୍ତ।

3 େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ େସ୍ନହ କେର, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖୁସୀ ରେଖ।
ମାତ୍ର େଯ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କଠାେର ଅନୁରକ୍ତ, େସ ଆପଣା ସମ୍ପତି୍ତ ଉଡ଼ାଇ
ଦଏି।

4 ରାଜା ସୁବଗି୍ଭର ଦ୍ୱ ାରା ତାଙ୍କର େଦଶକୁ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ କେର। କିନୁ୍ତ ଜେଣ
ଯିଏ ଲାଞ୍ଚକୁ ଭଲପାଏ, େସ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କେର।

5 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଗ୍ଭଟୁବାଦ କେର, େସ ତା’ର
ପାଦ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ବଛିାଏ।
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6 ମନ୍ଦ େଲାକର ଅଧମର୍େର ଫାନ୍ଦ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ ଗାନ ଓ ଆନନ୍ଦ
କେର।

7 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଦରିଦ୍ର  େଲାକର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ୍ ଥା’ନି୍ତ। ମାତ୍ର
ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ମୂଖର୍ େଲାକର ବୁଦି୍ଧ ନାହିଁ।

8 ନନି୍ଦକ ମନୁଷ୍ୟ ନଗରେର ଅସୁବଧିା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ େକ୍ର ାଧକୁ ଶାନ୍ତ କରନି୍ତ।

9 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ମୂଖର୍ ସାଙ୍ଗେର ବଗି୍ଭରାଳୟକୁ ଯାଏ,
ମୂଖର୍ େଲାକ ରାଗି ଯାଏ ଏବଂ ଯୁକି୍ତ କେର ଏବଂ େସଠାେର ବବିାଦର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସମାପି୍ତ ନ ଥାଏ।

10 ରକ୍ତପାତ ପି୍ରୟ େଲାକମାେନ, ସଦି୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ନ୍ୟାୟବାନ େଲାକ ତା’ର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କେର।

11 ମୂଖର୍ ଆପଣାର ସବୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କେର। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ତାହା
ସମ୍ଭାଳି କ୍ଷାନ୍ତକେର।

12 ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଯଦ ିମିଥ୍ୟାକୁ ଶୁଣନି୍ତ , େତେବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଅଧିକାରୀ ଦୁନର୍ୀତଗି୍ରସ୍ତ େହେବ।

13 ଦରିଦ୍ର  ଓ ଉପଦ୍ରବୀ ଏକତ୍ର ମିଳନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଭୟର ଚକ୍ଷୁ
ଦୀପି୍ତମାନ କରନି୍ତ।

14 େଯଉଁ ରାଜା ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କେର
ତାହାର ସଂିହାସନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁସି୍ଥର େହବ।

15 ବାଡ଼ ିଓ ଅନୁେଯାଗ ଜ୍ଞାନ ଦଏି। ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତା’ର ଇଚ୍ଛାେର
ଛାଡ଼ ିେଦେଲ, େସ ତା’ର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଦଏି।

16 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେଲ, ଅଧମର୍ ବେଢ଼। ମାତ୍ର
ଧାମିର୍କମାେନ େସମାନଙ୍କର ନପିାତ େଦଖିେବ।

17 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ ଅନୁଶାସନ କର, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତ
ଆଣ ିେଦବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣେିଦବ।

18 ଯଦ ିଏକ ଜାତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ନ ଗ୍ଭେଲ,
େଲାକମାେନ ବଶିୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ନୟିମ ମାନ ିଚେଳ, େସ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଏ।

19 ମାତ୍ର କଥାେର େସବକକୁ ସଂେଶାଧିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ ଯଦଓି େସ ବୁେଝ େସ ପ୍ରତକିି୍ରୟା କେର ନାହିଁ।

20 ଯଦ ିଜେଣ କିଛ ିଚନି୍ତ ା ନ କରି କିଛ ିକେହ, ତା’ ପ୍ରତ ିଭରସା ରଖ
ନାହିଁ। ତା ଅେପକ୍ଷା ମୂଖର୍ େଲାକଠାେର ଭରସା ରଖିେଲ ଭଲ।

21 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େସବକକୁ ତା’ର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ
ଦଅି, େସ ଜିଦ୍େଖାର୍ େସବକ େହାଇଯିବ।

22 ରାଗିେଲାକ ସବର୍ଦା ବଶିୃଙ୍ଖଳା ବାତାବରଣ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ। ରାଗି
େଲାକମାେନ େକେତକ ପାପ କରିବସନି୍ତ।

23 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ଗବର୍ୀ େତେବ ତାହା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଯଦି
ଜେଣ େଲାକ ବନିମ୍ର, େତେବ ସମ୍ମାନ ପାଇବ।

24 େଗ୍ଭରର ଭାଗୀଦାର ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଘୃଣା କେର। ଯଦ ିେସ
ବଗି୍ଭରାଳୟେର ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କହବିାକୁ, େତେବ େସ ସତ୍ୟ କହବିାକୁ ବହୁତ
ଭୟ କରିବ।

25 େଲାକଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଯ ନଭିର୍ର
ରେଖ, େସ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।

26 ଅେନକ ଶାସନକତ୍ତର୍ାର ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। ମାତ୍ର
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବଗି୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିାଏ।

27 ଅଧମର୍କାରୀ େଲାକ ଧାମିର୍କର ଘୃଣାର ବଷିୟ, ପୁଣ ିସରଳ
ପଥଗାମୀ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଘୃଣା ବଷିୟ ହୁଏ।

ଯାକିର ପୁତ୍ର ଆଗରୁର ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ ଉପେଦଶ

ଏଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିଯାକିର ପୁତ୍ର ଆଗରୁର ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ କଥା। ଏହା
େହଉଛ ିଇଥୀେୟଲ ଓ ଉକଲଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ତର୍ା।

2 ମୁଁ େହଉଛ ିପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନେିବର୍ାଧେଲାକ।
େମା’ଠାେର ମନୁଷ୍ୟର ବେିବଚନା ନାହିଁ। 3 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିକି୍ଷ ନାହିଁ,

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ େମାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। 4 କିଏ େକେବ ସ୍ୱଗର୍କୁ
ଯାଇଛ ିଏବଂ ତଳକୁ େଫରି ଆସଛି?ି େକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର ମୁଷି୍ଟେର
ବାୟୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ନାହିଁ। େକୗଣସ ିେଲାକ କପଡ଼ାେର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ
ବାନି୍ଧ ନାହିଁ। େକୗଣସ ିେଲାକ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୀମା ନରୂିପଣ କରି ନାହିଁ।
ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଏହା କରିଛ,ି େସ କିଏ? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ’ଣ?

5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ, େଯଉଁମାେନ
ତାଙ୍କଠାେର ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ , େସ େସମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ ଅଟନି୍ତ। 6 େତଣୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସି୍ତ େଦେବ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ
େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହବ।

7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ମଲା ପୂବର୍ରୁ େମାେତ ଦୁଇଟ ିବର ଦଅି। 8

େମାେତ ସହାୟ ହୁଅ, ମୁଁ େଯପରି ମିଥ୍ୟା ନ କେହ, େମାେତ ଅତ୍ୟଧିକ
ଧନୀ କି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିବ କର ନାହିଁ। େମାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନିର
ଆବଶ୍ୟକତା େକବଳ ପୂରଣ କର। 9 ଯଦ ିେମାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ
ଅଧିକ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ହୁଏତ ଚନି୍ତ ା କରିପାେର େଯ, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଦରକାର କେର ନାହିଁ। ଯଦ ିମୁଁ ଗରିବ, େତେବ ମୁଁ େଗ୍ଭରି ହୁଏତ କରିବ ିଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଆଣବି।ି

10 ଦାସର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖେର ତା’ର କୁତ୍ସାରଟନା କର ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଏପରି କୁହ, ମୁନବି ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭକୁ େସ ଅପରାଧୀ
େବାଲ ିବେିବଚନା କରିବ।

11 କିଛ ିେଲାକ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କହନି୍ତ। ଏବଂ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଖାଇ ନାହାନି୍ତ।

12 େକେତକ େଲାକ ନଜିକୁ ବହୁତ ଭଲ େବାଲ ିଭାବନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
ବାସ୍ତବେର େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ େଲାକ ଅଟନି୍ତ।

13 େକେତକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ ବହୁତ
ଭଲ। େସମାେନ ଭାବନି୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଭଲ।

14 େକେତକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡାଧାରଠାରୁ
ତୀକ୍ଷ୍ଣ। େସମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଛୁରୀପରି ଅେଟ। େସମାେନ ଏହାକୁ ଦରିଦ୍ର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।

15 େକେତକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ େସମାେନ ସବୁ େନବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
େସମାେନ ସବର୍ଦା କହନି୍ତ , “େମାେତ ଦଅି, େମାେତ ଦଅି।” ଏପରି ତେିନାଟି
କଥାେର େସମାେନ ଆେଦୗ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହନି୍ତ। ଏବଂ ଚତୁଥର୍ଟ ିେକେବେହେଲ
କେହ ନାହିଁ, “େମାର ପାଖେର ଯେଥଷ୍ଟ ଅଛ।ି” 16 ମୃତୁ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ବନ୍ଧ୍ୟା
ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଳେର ଅତୃପ୍ତ ଭୂମି ଓ ଅଗି୍ନ େଯଉଁମାେନ କହନି୍ତ ନାହିଁ, ଯେଥଷ୍ଟ
େହଲା।

17 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ପିତାଙୁ୍କ ପରିହାସ କେର ଓ ତା’ର ମାତାଙୁ୍କ
ସମ୍ମାନ କେର ନାହିଁ, େସ ଦଣ୍ଡତି େହବ। ଏହପିରି ତା’ ପାଇ େହବ। ତା’ର
ଚକ୍ଷୁକୁ ଶାଗଣୁାମାେନ ତାଢ଼ ିପକାଇେବ, ଡ଼ାମରା କାଉମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି
ଖାଇଯିେବ।

18 ତନି ିକଥା େମାେତ ରହସ୍ୟ ପରି ଲାେଗ। ପୁଣ ିଗ୍ଭରି କଥା ମୁଁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। 19 ଆକାଶେର ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀର ଗତ,ି ପ୍ରସ୍ତରେର ସପର୍ର
ଗତ,ି ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଜାହାଜର ଗତ,ି ଯୁବତୀଠାେର ପୁରୁଷର ଗତ।ି

20 େସହପିରି ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତ।ି େସ ଖାଇ ମୁହଁ େପାଛ ିଦଏି
ଓ କେହ, “ମୁଁ କିଛ ିଅଧମର୍ କରି ନାହିଁ।”

21 ତନି ିକଥାର ଭାରେର ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ହୁଏ। ପୁଣ ିଗ୍ଭରି କଥାର
ଭାରେର ମଧ୍ୟ ତାହା େସ ସହପିାେର ନାହିଁ। 22 ଦାସର ଭାର
େଯେତେବେଳ େସ ରାଜତ୍ୱ  କେର, ମୂଖର୍ର ଭାର େଯେତେବେଳ େସ
ଆହାରେର ପରିତୃପ୍ତ। 23 େକହ ିଭଲ ପାଉ ନ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ଯାହାର
ବବିାହ େହାଇଯାଏ। ଏବଂ ଗ୍ଭକରାଣୀର ଭାର େଯେତେବେଳ େସ ତା’ର
ମାଲକିାଣରି ସ୍ଥାନ ନଏି।

24 ଗ୍ଭରି ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀେର ସାନ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଅତଶିୟ ଜ୍ଞାନବାନ୍
ଅଟନି୍ତ।
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25 ପିମ୍ପୁଡ଼ ିଜାତ ିଦୁବର୍ଳ ଅଟନି୍ତ , ମାତ୍ର ଅତଶିୟ ଜ୍ଞାନବାନ, େସମାେନ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟେର େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନି୍ତ।
26 ଶାଫନ୍ ଜନୁ୍ତଗଣ ଶକି୍ତହୀନ ଜାତ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ େଶୖଳେର
ଆପଣାର ବସା ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ।
27 ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିରାଜା ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ
ଦଳବଦ୍ଧ େହାଇ ଗମନ କରନି୍ତ।
28 ଝଟିପିିଟ ିହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ଧେର, ତଥାପି େସ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାେର
ଥାଏ।
29 ତନିପି୍ରାଣୀ େଗୗରବଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ , େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସୖନକି

ରୀତେିର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ। ପୁଣ ିଗ୍ଭରିପ୍ରାଣୀ େଗୗରବଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଗ୍ଭଲନି୍ତ।

30 ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ସଂିହ, କାହାକୁ
େକେବ ଭୟ କେର ନାହିଁ।
31 ଯୁଦ୍ଧାଶ୍ୱ, ଛାଗ ଓ ରାଜା ଯାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିଉେଠ ନାହିଁ।
32 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାେର ମୂଢ଼ର କମର୍ କରିଥାଅ,

କିମ୍ୱା ଯଦ ିକୁକଳ୍ପନା କରୁଥାଅ, େତେବ ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ ଦଅି।
33 କାରଣ େଯପରି ଦୁଗ୍ଧମନ୍ଥନରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାେର ଓ ନାସକିା

ମନ୍ଥନେର ରକ୍ତ ବାହାେର, ଠିକ୍ େସହପିରି େକ୍ର ାଧ ମନ୍ଥନେର ବବିାଦ
ବାହାେର।

ରାଜା ଲମୂେୟଲଙ୍କର ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ ବାକ୍ୟ

ଏହା େହଉଛ ିରାଜା ଲମୂେୟଲଙ୍କର ଉପେଦଶ ପୂଣ୍ଣର୍ ବାକ୍ୟ।
ଯାହାକି େସ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କଠାରୁ େସ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ
କରିଥିେଲ।

2 ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େମାର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲପାଏ, ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ
େସହ ିପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଥିଲ।ି 3 ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ଆପଣାର ବଳ ଦଅି ନାହିଁ। େସମାେନ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ
କେଲ। 4 େହ ଲମୂେୟଲ, ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
5 ଯଦ ିେସମାେନ ପାନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସବୁ ନୟିମ ଭୁଲ ିଯାଆନି୍ତ
ଏବଂ ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ କରନି୍ତ। 6 ମୃତକଳ୍ପ
େଲାକକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଅି ଓ ତକି୍ତମନା େଲାକକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଅି। 7 େସ
େଲାକ ପାନକରି ଆପଣା ଦରିଦ୍ର ତା ପାେଶାରନୁ୍ତ ଏବଂ ଆପଣା େକ୍ଳଶ ଭୁଲି
ଯାଆନୁ୍ତ।

8 ତୁମ୍ଭର ପାଟ ିଫିଟାଅ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହ, େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହପିାରିେବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟେର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ଅଧିକାର ପାଇଁ କୁହ। 9 ମୁଖ ଫିଟାଇ ଯଥାଥର୍ ବଗି୍ଭର କର। ଦୁଃଖୀ ଓ
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସୁବଗି୍ଭର କର।

ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ

10 ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ “ଏକ ଗଣୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା”
ତା’ର ମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅେଟ।
11 ତା’ର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତା’ଠାେର ନଭିର୍ର କେର।
େସ କଦାପି ଦରିଦ୍ର  େହବ ନାହିଁ।

12 େସ ଜୀବନସାରା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କେର।
େସ ତାଙୁ୍କ େକେବ ଅସୁବଧିାେର ପକାଏ ନାହିଁ।
13 େସ େମଷେଲାମ ମସନିା େଖାଜି
ସେନ୍ତାଷେର ଆପଣା ହସ୍ତେର କମର୍ କେର।
14 େସ ବାଣଜି୍ୟ ଜାହାଜ ପରି,
ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆେଣ।
15 େସ ରାତି୍ର ଥାଉଥାଉ ଉେଠ,
ଆପଣା ପରିଜନକଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣଙୁ୍କ ନରୂିପିତ କମର୍ ଦଏି।
16 େସ େକ୍ଷତ୍ରର ବଷିୟ ବୁଝ ିତାହା କିେଣ।
େସ ଆପଣା ହସ୍ତର ଫଳ େଦଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କେର।
17 େସ ଜେଣ ବଳବାନ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ
େସ ସବୁ ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେର।
18 ଆପଣା ବ୍ୟାପାର େଯ ଲାଭଜନକ, ଏହା େସ ବୁେଝ।
ପୁଣ ିରାତି୍ରକାଳେର ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ଲଭିଯିାଏ ନାହିଁ।
19 େସ େନାଟକିି ହାତ ବଢ଼ାଏ,
ପୁଣ ିତା’ର ହସ୍ତ ତାହା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁେଣ।
20 େସ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁକ୍ତହସ୍ତା ହୁଏ
ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଏ।
21 େସ େକେବେହେଲ ନଜିର ପରିବାର ବଷିୟେର ଶୀତ ଋତୁେର

ଦୁଃଖିନୀ ହୁଏ ନାହିଁ।
େଯେତେବେଳ ବରଫପାତ ହୁଏ କାରଣ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗରମ

ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନି୍ତ।
22 େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର।
େସ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ର ପିେନ୍ଧ।
23 େଲାକମାେନ ତା’ର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ।
େସ େଦଶର ଜେଣ ମୁଖିଆ ଅେଟ।
24 େସ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅେଟ।
େସ ଲୁଗା ଓ େବଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର ଓ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ ବେିକ।
25 େସ ପ୍ରଶଂସାେର େଯାଗ୍ୟା, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ।
େସ ନୀଭିର୍କ ଭାେବ ତା’ର ଭବଷି୍ୟତ େଦଖି ପାେର।
26 େସ ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ କଥା କେହ।
େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୟା ଓ କରୁଣା ଶିକ୍ଷା ଦଏି।
27 େସ େକେବ ଅଳସୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ।
େସ ତା’ର ଗହୃର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯତ୍ନ ନଏି।
28 ତା’ର ସନ୍ତାନମାେନ ତାକୁ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିକହନି୍ତ।
ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ତା’ର ପ୍ରଶଂସା କେର।
29 “ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଅଛନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ।”
30 ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ଅସାର,
ମାତ୍ର େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେର, େସ ପ୍ରଶଂସତିା େହବ।
31 େସ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଦଅି।
ତାକୁ ତା’ ନଜିର କମର୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି।
େସ ଯାହା କରିଯାଇଛ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ତାହାର ପ୍ରଶଂସା

ଆଣଦିଏି।
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ଉପେଦଶକ

ଏହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିଉପେଦଶକମାନଙ୍କର। ଉପେଦଶକ
େହଉଛନି୍ତ ଯିରୁଶାଲମର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର।

2 ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅେଟ, ଉପେଦଶକ କହନି୍ତ , ପୁରାପୁରି
ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅେଟ। 3 ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ, ଯାହାକିଛି
ପରିଶ୍ରମ କେର େସଥିରୁ େସ କ’ଣ ଲାଭ ପାଏ?

ପୃଥିବୀ ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ

4 େଲାକମାେନ ମରୁଛନି୍ତ ଏବଂ ନୂତନ େଲାକମାେନ ଜନ୍ମ  େନଉଛନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀ ଚରିକାଳସ୍ଥାୟୀ। 5 ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନି୍ତ , ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ ଯା’ନି୍ତ।
ପୁଣ ିଆପଣା ଉଦୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଅନି୍ତ।

6 ପବନ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ବେହ, ପବନ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ବେହ। ପବନ
ନଜି ପଥେର ଘୁେର ଓ ପବନ ଆପଣା ଚକ୍ର କୁ ପୁନବର୍ାର େଫେର।

7 ନଦୀ ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ବହଯିା’ନି୍ତ। ତଥାପି ସମୁଦ୍ର  ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ ନାହିଁ।
ନଦୀସବୁ ନଜି ନଜି ଗମନ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନବର୍ାର ଗମନ କେର।

8 ସମଗ୍ର ବଷିୟ କ୍ଳ ାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବଣ୍ଣର୍ନା କରିପାେର ନାହିଁ।
େତଣୁ ଦଶର୍ନେର ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ କିଅବା କଣ୍ଣର୍ ଶ୍ରବଣେର ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ।

େକୗଣସ ିକଥା ନୂଆ ନୁେହଁ

9 ଯାହା େହାଇଅଛ,ି ତାହା ହିଁ େହବ ଓ ଯାହା କରାଯାଇ ଅଛ,ି ତାହା
ହିଁ କରାଯିବ। ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େକୗଣସ ିବଷିୟ ନୂତନ ନୁେହଁ।

10 ଜେଣ େଲାକ କେହ, “େଦଖ, ଏହା ନୂଆ।” କିନୁ୍ତ ଏହ ିବସ୍ତୁ ପୂବର୍ରୁ
ରହ ିଆସଛି।ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଏହା ଥିଲା।

11 ପୂବର୍କାଳୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କିଛ ିସ୍ମରଣ ନ ଥାଏ,
କିଅବା ଭବଷି୍ୟତକାଳେର େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ େସମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ
ହିଁ ଉତ୍ତରକାଳୀନ ଭବଷି୍ୟତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବ।

ଜ୍ଞାନ କ’ଣ ଆନନ୍ଦ େଦଇପାେର?

12 ମୁଁ ଉପେଦଶକ ଯିରୁଶାଲମେର ଇସ୍ରାଏଲର ଉପେର ରାଜା ଥିଲ।ି
13 ମୁଁ ମେନାେଯାଗ କଲ ିଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ସବୁକିଛି
ବୁଝବିା ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ୱଗର୍ତେଳ ହୁଏ। ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ, ଯାହା ପରେମଶ୍ୱର
ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହବିାକୁ ଅତ ିଅପି୍ରତକିର ଅେଟ। 14

ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ମୁଁ ନୀରିକ୍ଷଣ କରିଅଛ।ି ଆଉ େଦଖ,
ସବୁ ଅସାର, ପବନକୁ ଧରିବା ପରି। 15 ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବଙ୍କା ତାହା ସଳଖ କରାଯାଇ ନ ପାେର। ଯାହା
େସଠାେର ନାହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଗଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।

16 ମୁଁ ନଜିକୁ ନେିଜ କେହ, “ମୁଁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଯିରୁଶାଲମେର େମା’
ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁ ରାଜା ଥିେଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନବାନ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ
ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି େମାର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବଦି୍ୟାେର ମହାନୁଭବୀ
େହାଇଅଛ?ି”

17 ତା’ପେର ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ, ପାଗଳାମି ଓ େବାକାମି ବଷିୟେର
ଅଭଜି୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଲ।ି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପବନର
ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଲି।ି 18 ବହୁତ ଜ୍ଞାନେର ବହୁତ େକ୍ଳଶ
ଥାଏ। େଯ ବଦି୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କେର େସ ଦୁଃଖ ବୃଦି୍ଧ କେର।

“େକୗତୁକ” କ’ଣ ଆନନ୍ଦ େଦଇପାେର?

ମୁଁ ନଜିକୁ ନେିଜ କହଲି,ି “େମାେତ ଉପେଭାଗ ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରିବାକୁ ଦଅି। ଆନନ୍ଦ େମାେତ କ’ଣ େଦଇ ପାରିବ, େମାେତ
େଦଖିବାକୁ ଦଅି।” କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କଲ ିତାହା ଅଥର୍ହୀନ।

2 ସବର୍ଦା ହସବିା ମୂଖର୍ାମି ଅେଟ। ଖୁସୀ ରହ ିକ’ଣ ଲାଭ?
3 ଜେଣ ମୂଖର୍ ପରି ମାତାଲ୍ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସି୍ଥର କଲ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ

ପିଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ।ି ଯଦଓି ସବୁେବେଳ େମାର ମନ ବୁଦି୍ଧର ସହତି
େମାେତ ପରିଗ୍ଭଳନା କରୁଛ।ି ମୁଁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଲ।ି ଏହା କରିବା କ’ଣ
ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ।

କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କ’ଣ ସୁଖ େଦଇପାେର?

4 ଏହା ପେର ମୁଁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ମହତ ମହତ କମର୍ମାନ କଲ।ି ମୁଁ
ଗହୃମାନ ନମିର୍ାଣ କଲ,ି ମୁଁ ଅେନକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ।ି 5 ମୁଁ
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉପବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ସବର୍ପ୍ରକାର ଫଳବୃକ୍ଷ େରାପଣ କଲ।ି 6 ମୁଁ ହରିତ୍ ବୃକ୍ଷର ବନେର ଜଳ
େସଚନ ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀମାନ େଖାଳାଇଲ।ି 7 ମୁଁ ଦାସଦାସୀମାନଙୁ୍କ କ୍ରୟ
କଲ ିଓ େମାର ଦାସଗଣ ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ େମା’ ଘେର ଜନ୍ମ
େହାଇଥିେଲ ଓ ଆହୁରି େମା’ ପୂେବର୍ ଯିରୁଶାଲମସି୍ଥତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
େମାର େଗାେମଷାଦ ିପଲ ଅଧିକ ଥିଲା।

8 ମୁଁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଏବଂ ନାନା ରାଜାର ଓ ନାନା ପ୍ରେଦଶର ବହୁତ
ସମ୍ପତି୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲ,ି ମୁଁ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଷି୍ଟକାରିଣୀ
ଅେନକ ଉପପତ୍ନୀ ପାଇଲ।ି

9 ଏହପିରି େମା’ ପୂେବର୍ ଯିରୁଶାଲମେର େଯଉଁମାେନ ଥିେଲ, େସ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଶକି୍ତଶାଳୀ ଧନୀ େହଲ।ି େମାର ଜ୍ଞାନ ଏହସିବୁେର
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 10 େମାର ଆଖି ଯାହା େଦଖିଲା, ମୁଁ ତାହାକୁ
ସ୍ମରଣ କଲ।ି ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ େକୗଣସ ିସୁଖେଭାଗରୁ ଅଭାବ କଲି
ନାହିଁ। କାରଣ େମାହର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସକାଶୁଁ େମାହର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ
କଲା। େମାହର ସକଳ ପରିଶ୍ରମରୁ ଏହା େମାହର ଅଂଶ ଥିଲା।

11 ତହୁଁ େମାହର ହସ୍ତ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲା ଓ େଯଉଁ
ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଥିଲ,ି ତହିଁ ପ୍ରତ ିମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ ିଏବଂ େଦଖିଲ ିେଯ,
ସବୁ ଅସାର ଓ ପବନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ପରି ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟ
ତେଳ େକୗଣସ ିଲାଭ ନ ଥିଲା।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନ େହାଇପାେର

12 ରାଜା ଯାହା କରି ପାରିବ ଅନ୍ୟ େକହ ିଏପରି କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ବହୁତ ରାଜା ତାହା କରି ସାରିଛନି୍ତ।
ତା’ପେର ମୁଁ ଆଉଥେର ଜ୍ଞାନ, ପାଗଳାମି ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ବଷିୟେର
ଭାବବିାକୁ ଲାଗିଲ।ି 13 େତଣୁ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େଯପରି ଅନ୍ଧାର ଅେପକ୍ଷା
ଆେଲାକ ଉତ୍ତମ, େସହପିରି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନତାଠାରୁ ଭଲ। 14 ଜ୍ଞାନବାନ
ବ୍ୟକି୍ତ ଆେଲାକେର ଗମନ କେର, ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ଧକାରେର ଗମନ
କେର।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଦଖିଲ ିଏକପ୍ରକାର ଘଟଣା ଉଭୟ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଓ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ

ପାଇଁ ଘଟୁଛ।ି େଶଷେର ଉଭୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ। 15 େତଣୁ ମୁଁ
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ଆପଣା ମେନ ମେନ କହଲି,ି“ମୂଖର୍ ପ୍ରତ ିେଯପରି ଘେଟ, େମା’ ପ୍ରତ ିହିଁ
େସହପିରି ଘଟବି। େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ େହଲ।ି” େତଣୁ ମୁଁ
ଭାବଲି,ି “ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର।” 16 େଯପରି ମୂଖର୍ର, େସହପିରି ଜ୍ଞାନବାନ
େଲାକର ସ୍ମରଣ ସବର୍ଦା ନ ଥାଏ। କାରଣ ଭବଷି୍ୟତେର, ସମେସ୍ତ ବସି୍ମୃତ
େହାଇ ଯାଇଥିେବ। ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକକୁ କିପରି ମୂଖର୍ େଲାକ ପରି ମରିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ?

ଜୀବନେର କ’ଣ ବାସ୍ତବେର ଖୁସୀ ଅଛ?ି

17 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କଲ।ି େସଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ
କଲ,ି ସୂଯର୍୍ୟତେଳ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ମନ୍ଦ। କାରଣ ଅଥର୍ହୀନ ଏବଂ ପବନକୁ
ଧରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ପରି।

18 ସୂଯର୍୍ୟତେଳ ମୁଁ ଯହିଁେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ େହଲ,ି େମାହର େସସବୁ
ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କଲ,ି କାରଣ େମାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ତାହା ସବୁ
ଛାଡ଼ ିଯିବାକୁ େହବ। 19 େକହ ିଜେଣ ସବୁକିଛ ିନୟିନ୍ତ୍ର ଣ କରିବ, ଯାହା
ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ।ି ଏଇ ଜୀବନେର ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବଳେର ସବୁକିଛି
ପାଇଛ।ି େସ େଲାକ ଜ୍ଞାନୀ କିଅବା ମୂଖର୍ େହବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅେଟ।

20 େତଣୁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ମୁଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ େହଲ,ି େସ
ସବୁ ବଷିୟେର ଆପଣା ଅନ୍ତକରଣକୁ ନରିାଶ କରାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ େହଲ।ି
21 କାରଣ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବଦି୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ସହତି ପରିଶ୍ରମ କେର,
ତଥାପି େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହିଁ, ତାହାର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େସ
ତାହା ଛାଡ଼ ିଯିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ଅସାର ଏବଂ ପବନକୁ ଧରିବା ପରି।

22 ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ
େଦଇ କ’ଣ ପାଏ? 23 କାରଣ ତାହାର ଦନିସବୁ େକବଳ ଦୁଃଖମୟ ଓ
ତାହାର ଆୟାସ ମନସ୍ତାପ ଜନକ ଅେଟ। ରାତି୍ରେର ହିଁ ତା’ର ହୃଦୟ
ବଶି୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର।

24 ଏପରି େକହ ିଅଛ ିକି ଯିଏକି େମା’ଠାରୁ ସୁଖୀ େହବା ପାଇଁ ଅଧିକ
େଚଷ୍ଟା କରିଛ।ି ଏବଂ ଏହା ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛ,ି ଏହା େହଉଛ ିସବୁଠାରୁ
ଭଲକଥା ଖାଇବା, ପିଇବା, ଏବଂ କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା।
ମୁଁ େଦଖୁଛ ିେଯ, ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ। 26 ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହା ପ୍ରତ ିତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବଦି୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ
ଦଅିନି୍ତ। ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ପରେମଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଓ ଗଚ୍ଛତି କରିବାର
ଦାୟିତ୍ୱ  ଦଅିନି୍ତ , େଯଉଁସବୁକୁ େସ ପ୍ରସନ୍ନ  ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ହିଁ ଦଅିନି୍ତ।
ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ଏହା ବାୟୁକୁ ଧରିବା ପରି।

େଗାଟଏି ସମୟ ଅଛି

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି ପାଇଁ ଏକ ଉଚତି୍ ସମୟ ଅଛ ିଏବଂ ସ୍ୱଗର୍
ତେଳ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଯାଜନା ଠିକ୍ ସମୟେର ଘଟବି।

2 ଜନ୍ମ  େହବାର ଏକ ସମୟ ଅଛ,ି
ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅଛ।ି

ବୃକ୍ଷ େରାପଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛ,ି
ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅଛ।ି
3 ବଧ କରିବାର ସମୟ ଅଛି
ଓ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି

ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ସମୟ ଅଛି
ଓ ଗଢ଼ବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି
4 କାନି୍ଦବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଅଛି
ଓ ହସବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅଛ।ି

ବଳିାପ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି
ଓ ଖୁସୀେର ନୃତ୍ୟ କରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି
5 ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇବାର ସମୟ ଅଛି
ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି

ଆଲଙି୍ଗନ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି

ଓ ଆଲଙି୍ଗନରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି
6 ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି
ଓ ହଜାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି

ରହବିାର ସମୟ ଅଛ ିଓ ହଜାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି
ରଖିବାର ସମୟ ଅଛ ିଓ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି
7 ଚରିିବାର ସମୟ ଅଛି
ଓ ସେିଲଇ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି

ନୀରବ ରହବିାର ସମୟ ଅଛି
ଓ କଥା କହବିାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି
8 େପ୍ରମ କରିବାର ସମୟ ଅଛି
ଓ ଘୃଣା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି

ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଅଛି
ଓ ଶାନି୍ତର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛ।ି

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେଲ

9 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ କ’ଣ ଲାଭ ପାଏ? 10 ମୁଁ
େଦଖିଲ,ି ସମସ୍ତ କଠିନ କାଯର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କରିବାକୁ
େଦଇଥିେଲ। 11 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ଠିକ୍ ସମୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି
ସୁନ୍ଦର କରନି୍ତ। େସ ମଧ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମନେର ଅନନ୍ତକାଳର ଧାରଣା
ରଖନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସମାେନ େକେବେହେଲ ପୁରାପୁରି ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ େଯ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି ପରେମଶ୍ୱର କରିଅଛନି୍ତ।

12 େତଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲ ିେଯ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଖୁସୀ
ରହବିା ଓ େସମାେନ ନଜିକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ନୁେହଁ। 13 ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଖାଦ୍ୟ,
ପାନୀୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା’ ପରିଶ୍ରମ ବଳେର ଉପେଭାଗ କରି ପାରିଲା,
େତେବ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର।

14 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକିଛ ିକରନି୍ତ , ତାହା
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ, ତାହା ବୃଦି୍ଧ ବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ନ ପାେର। ପରେମଶ୍ୱର
ତାହା କରିଛନି୍ତ , େଯପରି େଲାକମାେନ ତାକୁ ସମ୍ମାନ େଦେବ। 15

ଯାହାସବୁ ଏଠାେର ଆଉଥେର ଘଟବିା ଅଛ,ି ଯାହାସବୁ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ,ି
ତାହା ଘଟ ିସାରିଛ।ି ପରେମଶ୍ୱର େସସବୁ ଜିନଷି େଖାଜନି୍ତ ତାହା ଅତୀତ
େହାଇଛ।ି

16 ପୁଣ ିଥେର ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଆଉ େଗାଟଏି ଜିନଷି େଦଖିଲ:ି ନ୍ୟାୟ
ସ୍ଥାନେର, ଦୁଷ୍ଟତା େସଠାେର ଥିଲା, ଏବଂ େଯଉଁଠାେର ଧାମିର୍କତା ରହବିା
ଉଚତି୍ ଥିଲା, େସଠାେର ଜେଣ ଦୁରାଗ୍ଭର ଥିଲା। 17 ମୁଁ ମେନ ମେନ
କହଲି:ି “ପରେମଶ୍ୱର ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ବଗି୍ଭର କରିେବ। କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ
କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛ।ି”

େଲାକମାେନ କ’ଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଅଟନି୍ତ?

18 ମୁଁ ନେିଜ ମେନ ମେନ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭାବଲି,ି ମୁଁ ନଜିକୁ
ନେିଜ ଚନି୍ତ ା କଲ,ି “ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ
େଯ, େସମାେନ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। 19 ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ କ’ଣ ଉତ୍ତମ?
ନଁା! କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାପରି ଘେଟ, ପଶୁମାେନ
ଜନ୍ମନି୍ତ ଓ ମରନି୍ତ। େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମନି୍ତ ଓ ମରନି୍ତ , ସମସ୍ତଙ୍କର
‘ପ୍ରାଣବାୟୁ’ ଏକାପରି। କ’ଣ ଜେଣ ମୃତ ପଶୁ ଏକ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେର
େକୗଣସ ିଉନ୍ନତ ିଅଛ ିକି? ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି ଅବଶ୍ୟ ଅଥର୍ହୀନ। 20 ମୃତ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ଶରୀର ଏକା ପ୍ରକାରେର ବନିାଶ ହୁଏ। େସମାେନ ଏହି
ପୃଥିବୀରୁ ଆସଥିିେଲ ଓ ଏହ ିପୃଥିବୀେର ମିଶିଗେଲ। 21 ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା
ସ୍ୱଗର୍ଗାମୀ ଓ ପଶୁର ଆତ୍ମା ନକର୍ଗାମୀ ହୁଏ, କିଏ ଏ ବଷିୟେର କହି
ପାରିବ?”

22 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, େକବଳ ନଜି ସ୍ୱକମର୍େର ଆନନ୍ଦ
କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛ ିଭଲ ନୁେହଁ। କାରଣ ଏହା ହିଁ
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ତା’ର ଅଧିକାର। ଆଉ ଏହା ପେର ଯାହା ଘଟବି ତାହାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ
ତାହାକୁ କିଏ େଫରାଇ ଆଣପିାରିବ?

ମରିଯିବାଟା କ’ଣ ଭଲ?

ପୁନ୍ନ ରାୟ ବହୁତ େଲାକ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରିତ େହଉଥିବାର ଓ
କାନୁ୍ଦଥିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, େସମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
େଦବା ପାଇଁ େକହ ିମଧ୍ୟ ନ ଥିେଲ। କଷ୍ଟ େଭାଗ କରୁଥିବା

େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େଦଖିଲ ିଓ ଶାସନେର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ନଷୁି୍ଠରତା
ମଧ୍ୟ ମୁଁ େଦଖିଲ।ି େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େକହ ିସାନ୍ତ୍ୱ ନା
େଦବାକୁ ନ ଥିେଲ। 2 ମୁଁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଲ,ି େଯ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ମୃତ େଲାକମାେନ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ୍। 3 ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ  େହାଇ ନାହିଁ, େସ ଅନ୍ୟତର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲେର ଅଛ,ି
େଯେହତୁ େସ ସୂଯର୍୍ୟତେଳ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଛି,ି ତାହା େଦଖି
ନାହିଁ।

କାହିଁକି କାଯର୍୍ୟ କଠିନ ଅେଟ?

4 ଏହା ପେର ମୁଁ ଭାବଲି,ି “କାହିଁକି େଲାକମାେନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
କରନି୍ତ?” ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଲାକମାେନ ଜୀବନେର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଓ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ରହବିା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ। କାରଣ,
େଲାକମାେନ ଈଷର୍ାଳୁ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ େସମାେନ େକେବ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ େଯ,
ଅନ୍ୟମାେନ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଆନୁ୍ତ। ଏହା ଅସାର ଅେଟ। ଏହା ପବନକୁ
ଧରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ।

5 କିଛ ିେଲାକ କହନି୍ତ , “ମୂଖର୍ମାେନ ହସ୍ତ ବାନି୍ଧ ବସନି୍ତ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ପରିଶ୍ରମ ନ କର, େତେବ ତୁେମ ଉପବାସେର ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିବ।” 6

ସଂଘଷର୍ କରି ଦୁଇ ହାତ ପୂଣ୍ଣର୍କର। ପବନକୁ ଧରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବାଠାରୁ
ମନର ଶାନି୍ତ , ସୁଖ ପାଇଁ େଗାଟଏି ହାତ ମୁଠି ଭଲ।

7 ଏହା ପେର ମୁଁ ପୁନ୍ନ ରାୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଅସାର େଦଖିଲ।ି 8 ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ତାହାର ଦି୍ୱ ତୀୟ େକହ ିନାହିଁ, ତା’ର
ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭ୍ର ାତା େକହ ିନାହିଁ। ତଥାପି ତାହାର ପରିଶ୍ରମର ସୀମା ନାହିଁ,
ତା’ର ଚକ୍ଷୁ କିଅବା ତା’ର ଧନେର ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ େସ ନଜିକୁ ପଗ୍ଭେର
ନାହିଁ େଯ, “କାହିଁକି ମୁଁ ଏେତ କଠିନ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ?ି କାହିଁକି ମୁଁ େମାର
ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବ ିନାହିଁ?” ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ଳଶ
ଜନକ।

ବନୁ୍ଧ ଓ ପରିବାର ଶକି୍ତ େଯାଗାନି୍ତ

9 ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇଜଣ ଭଲ। କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।

10 ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପଡ଼ଯିାଏ, େତେବ ତା’ର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ
ଉଠାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାତ୍ର େଯ ପଡ଼ବିା େବେଳ ଏକାକୀ ଥାଏ,
ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େକହ ିେସଠାେର ନ ଥାଏ।

11 ଆହୁରି ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କେଲ ଉଷ୍ମ ହୁଅନି୍ତ ମାତ୍ର ଜେଣ
କିରୂେପ ଉଷ୍ମ େହାଇ ପାରିବ।

12 େଯେକହ ିଏକାକୀ ଥିବା େଲାକକୁ ପରାସ୍ତ କେର, େତେବ ଦୁଇଜଣ
ତାହାର ପ୍ରତବିାଦ କରିେବ। ପୁଣ ିତି୍ରଗଣୁ ରଜୁ୍ଜ ଶୀଘ୍ର ଛଣି୍ଡିଯାଏ ନାହିଁ।

େଲାକ, ରାଜନୀତ ିଏବଂ ଖ୍ୟାତି

13 େଯଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ନେିବର୍ାଧ ରାଜା ଆଉ େକୗଣସ ିପରାମଶର୍ ଗ୍ରହଣ ନ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର  ଓ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ଯୁବା େଲାକ ଭଲ।
14 କାରଣ େସ ରାଜା େହବା ପାଇଁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସଲିା। ଆହୁରି େସ ତାହାର ରାଜ୍ୟେର ଦରିଦ୍ର  େହାଇ ଜନି୍ମ ଥିଲା। 15 ମୁଁ
େଦଖି ପାରୁଛ ିେଯ, ପୃଥିବୀେର ସୂଯର୍୍ୟତେଳ େଯଉଁ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ
ବାସ କରୁଛନି୍ତ ଓ ଯାତାୟାତ କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ପରବତ୍ତର୍ୀ ଯୁବକକୁ

ଅନୁସରଣ କେଲ, ଯିଏ କି ତା’ର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ େନେବ। 16

ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିେବ ଏବଂ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ପେର ଆସେିବ େସମାେନ େସହ ିପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବକକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରିେବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଓ ପବନର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କଲା
ପରି।

ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବା ସମୟେର ସାବଧାନତା

େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ
ଯାଅ, ବହୁତ ସାବଧାନ ହୁଅ। ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ପରି ବଳିେଦବା
ଅେପକ୍ଷା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନବିା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ। ମୂଖର୍ମାେନ

ଜାଣନି୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମନ୍ଦକମର୍ କରନି୍ତ। 2

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବା ସମୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର େକୗଣସ ିକଥା କହବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ନ
େହଉ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ଅଛ।
ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର କଥା ଅଳ୍ପ େହଉ।

3 ବହୁତ ଦୁଃଖରୁ ଅେନକ ଦୁସ୍ୱପ୍ନ ଆେସ,
ଏବଂ ଜେଣ ମୂଖର୍ ବହୁତ କେହ।
4 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ ତାହା ପରିେଶାଧ

କରିବାକୁ ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ। କାରଣ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କଠାେର ତାଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କର, ତାହା ପରିେଶାଧ କର। 5 ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି
ପରିେଶାଧ ନ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା ନ କରିବା ଭଲ। 6 ତୁମ୍ଭ
ମୁଖକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ, କିଅବା ଏହା ଭୁଲ୍
େହଲା େବାଲ ିଦୂତ ସାକ୍ଷାତେର କୁହ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଉପେର
କାହିଁକି େକ୍ର ାଧ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବନିାଶ କରିେବ। 7

ଅେନକ ଫାମ୍ପା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଅେନକ ବାଗ୍ଭଳତା େଯାଗୁଁ ଏସବୁ ଘେଟ। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ଭୟ କର।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କର ଏକ ଶାସକ ଥାଏ

8 େକେତକ େଦଶେର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖ େଯ, େଲାକମାେନ
ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କେଲ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ, ଏଥିେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
ହୁଅ ନାହିଁ! ଅଧିକାରୀଗଣ େଯଉଁମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ ଅଛନି୍ତ। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ଉପେର ଅନ୍ୟଜେଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନି୍ତ। 9 ଏହସିବୁ ପଛେର ଭୂମିରୁ
ପାଇଥିବା ଲାଭ ଅଛ।ି ଏପରିକି େକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ରାଜା ମଧ୍ୟ େସବତି ହୁଅନି୍ତ।

ସମ୍ପତି୍ତ ସୁଖ କିଣ ିପାରିବ ନାହିଁ

10 ସମ୍ପତି୍ତ ସୁଖ କିଣପିାେର ନାହିଁ। େଯଉଁ େଲାକ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲପାଏ
େସ େକେବ ତା’ର ନକିଟେର ଥିବା ଟଙ୍କାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ। େଯଉଁ
େଲାକ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଭଲ ପାଏ। େସ େଯେତ ସମ୍ପତି୍ତର ଅଧିକାରୀ େହେଲ ମଧ୍ୟ
େସ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅେଟ।

11 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର େଯେତ ଅଧିକ ସମ୍ପତି୍ତ ଅଛ,ି ତାହାର େସେତ
“ବନୁ୍ଧ” ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ ଖଚ୍ଚର୍ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ। େତଣୁ େସହ ିଧନୀ
ବ୍ୟକି୍ତଟ ିପ୍ରକୃତେର କିଛ ିଲାଭ ପାଏ ନାହିଁ। େକବଳ େସ ନଜି ସମ୍ପତି୍ତକୁ
େଦେଖ।

12 ଶ୍ରମଜିବୀ େଲାେକ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ଖାଇେଲ େହଁ ତାହାର ନଦି୍ର ା
ସୁଖକର ହୁଏ, ମାତ୍ର ଧନବାନର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ତାହାକୁ ନଦି୍ର ା ଯିବାକୁ େଦବ
ନାହିଁ।

13 ମୁଁ ଏହା େଦଖିଛ ିେଯ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବଷିୟ ଯାହା
ଜୀବନେର ଘଟଛି।ି ମନୁଷ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଥର୍ ଜମା ରଖନି୍ତ।
14 ଦୁଘର୍ଟଣା ବଶତଃ େସହସିବୁ ଧନ କ୍ଷୟ ପାଏ। େଯେତେବେଳ ତା’ର
ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  ହୁଏ, ତାକୁ େଦବା ପାଇଁ ତା’ର କିଛ ିନ ଥାଏ।
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15 େସ ଆପଣା ମାତୃ ଗଭର୍ରୁ େଯପରି ଆସଥିିଲା, େସପରି ଉଲଗ୍ନ
େହାଇ େଫରିଯିବ। ଆଉ େସ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱହସ୍ତେର ଯାହା
େନଇଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରି କିଛ ିସେଙ୍ଗ େନବ ନାହିଁ। 16 ତାହା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। େସ ପୃଥିବୀରୁ େଫରିବ ଠିକ୍ େଯପରି ଆସଥିିଲା।
“ଏବଂ େସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପବନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରି କ’ଣ
ପାଇଛ?ି” 17 େସ ବଷିାଦେର ତା’ର ଜୀବନ କଟାଇ ଦଏି। ପୁଣ ିେସ
ଅତଶିୟ ବରିକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ପୀଡ଼ତି ଓ େକ୍ର ାଧିତ ହୁଏ।

ଜୀବନର କମର୍ରୁ ଆନନ୍ଦ କର

18 ମୁଁ େଦଖିଛ ିେଯ, ଏହ ିସେବର୍ାତ୍ତମ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହା କରି ପାରିବ।
ଏହ ିପୃଥିବୀେର ତା’ର ଅଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯାହା
କାଯର୍୍ୟ କେର, େସ ଖାଇ ପିଇ ଉପେଭାଗ କରିବା ଉଚତି୍। ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିଅଳ୍ପକାଳ ଜୀବନ େଦଇଛନି୍ତ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତା’ର ସବୁକିଛ।ି

19 ଆହୁରି ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ଧନସମ୍ପତି୍ତ ଦାନ କରି ତାହା
େଭାଗ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା
ପରିଶ୍ରମେର ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା େଦେଲ। ଏହା ହିଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଦାନ ଅେଟ। 20 ସତ୍ୟେର, ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ଜୀବନ ବଷିୟେର
େବଶୀ ଚନି୍ତ ା କେର ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ନଜିକୁ ଉପେଭାଗ
କରିବାେର ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନି୍ତ।

ସମ୍ପଦ େକେବ ସୁଖ ଆଣପିାରିବ ନାହିଁ

ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଏକ ଦୁଃଖର ବଷିୟ େଦଖିଅଛ ିଏବଂ ଏହା
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର କଠିନ ଗ୍ଭପ ପକାଏ। 2 ପରେମଶ୍ୱର
େକେତକଙୁ୍କ ଧନ, ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ

କିଛ ିଆଶା କରିବା ପାଇଁ ତା’ର କିଛ ିଅଭାବ ନ ଥାଏ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ ଏସବୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ। ତା
ବଦଳେର ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଏହା ଉପେଭାଗ କେର। ଏହା ଅସାର ଅେଟ ଓ
ଏକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ।

3 ଜେଣ େଲାକ ଏକ ଦୀଘର୍ ଜୀବନଯାପନ କେର ଏବଂ େସ ଶେହ
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦଇପାେର। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ
ହୁଏ ଏବଂ ଯଦ ିମୃତୁ୍ୟ ପେର ତାକୁ େକହ ିସ୍ମରଣ ନ କେର, ତାହାେହେଲ
େସହ ିେଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଜନ୍ମ  େହବା ସମୟେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିବା େସହି
ଶିଶୁଟ ିଉତ୍ତମ ଅେଟ। 4 େସହପିରି ଶିଶୁଟ ିଘନ କୁହୁଡ଼େିର ଆଚ୍ଛାଦନ
େହାଇ ଆେସ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରେର ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଏ, ଏବଂ େସହି
ଅନ୍ଧାର ଏହାର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଗ୍ଭଇ ଦଏି। 5 େସ ସୂଯର୍୍ୟ େଦଖି ନାହିଁ କି
େସ ବଷିୟେର ଜାଣ ିନାହିଁ। େସ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଏ ଶିଶୁଟ ିଅଧିକ
ବଶି୍ରାମ ପାଏ। 6 ପୁଣ ିେସ ମନୁଷ୍ୟ େକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳ େଭାଗ ନ କରି
200 ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ େହଁ ସମେସ୍ତ କି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଆନି୍ତ?

7 ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ନଜି େପଟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କେର। କିନୁ୍ତ େସ
େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? 8 ଏହ ିପ୍ରକାରର ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ
ଜେଣ ମୂଖର୍ଠାରୁ େକଉଁ ଗଣୁେର ଭଲ? ଜେଣ ଗରିବ େଲାକ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଯଦ ିଜାେଣ, ଉତ୍ତମତା କ’ଣ?
9 ଏହା ନତିାନ୍ତ ଖୁସୀର କଥା େଯ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ ିଅଧିକ ଆଶା
କରିବା ଅେପକ୍ଷା େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବା ଭଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅେଟ।
ଏହା ବାୟୁକୁ ଧରିବା ତୁଲ୍ୟ େହବ।

10 ଯାହା େହଉଛ ିତାହା ଆଗରୁ ନଦି୍ଧର୍ାରିତ େହାଇଅଛ।ି ଏବଂ େଯଉଁ
ପଥେର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଗ୍ଭେଲ ତାହା ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ। ଆଉ ଯିଏ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ତାଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତ କରି େସମାେନ େକେବ ଜିତି
ପାରିେବ ନାହିଁ। 11 େସମାେନ େଯେତ ଅଧିକ ଯୁକି୍ତ କରିେବ, ତାହା
େସେତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅେଟ। ଏହା ତାଙ୍କର କ’ଣ ଲାଭ େହବ?

12 କିଏ ଜାେଣ େସମାନଙ୍କ ଏହ ିକ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନେର, ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ
ଲାଭକରି କ’ଣ କରିପାେର? କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଦନିଗଡୁ଼କି ଛାଇ ପରି

ଗ୍ଭଲଯିିବ। କିଏ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହପିାରିବ, ସୂଯର୍୍ୟତେଳ ଭବଷି୍ୟତେର ଏଇ
ପୃଥିବୀେର କ’ଣ େହବ?

ଉପେଦଶକର ଗଚୁ୍ଛ

ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ ଅେଟ।
ବ୍ୟକି୍ତର ଜନ୍ମଦନି ଅେପକ୍ଷା ମୃତୁ୍ୟର ଦନି ଯେଥଷ୍ଟ ଭଲ ଅେଟ।
2 େଭାଜିକୁ ଯିବା ଅେପକ୍ଷା ଶବଦାହକୁ ଯିବା ଭଲ।

କାରଣ ତାହା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର େଶଷଗତ ିଅେଟ
ଓ ଜୀବତି େଲାକ ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କରିବା ଉଚତି୍।
3 ସୁଖଠାରୁ ଦୁଃଖ ଭଲ
କାରଣ ଏକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ ିମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦଏି।
4 ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଚତିାଗି୍ନେର।
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ େଭାଜିେର ଥାଏ।
5 ଜେଣ ମୂଖର୍ର ଗୀତ ଶୁଣବିାଠାରୁ
ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଭତ୍ସର୍ନା ଶୁଣବିା ଭଲ।
6 ହାଣ୍ଡତିେଳ କଣ୍ଟାର ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ େଯପରି
ମୂଖର୍ର ହାସ୍ୟ େସହପିରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଥର୍ହୀନ।
7 ଅରାଜକତା ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ େବାକା କରିଦଏି,
ଲାଞ୍ଚ ବେିବକ ନଷ୍ଟ କେର।
8 ବଷିୟର ଆରମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା
ତହିଁର ସମାପି୍ତ ଭଲ।

େଗାଟଏି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା
ଏକ ଗବର୍ୀ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭଲ।
9 ଶୀଘ୍ର େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ।
କାରଣ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର େକ୍ର ାଧ ବାସ କେର।
10 ପଗ୍ଭର ନାହିଁ, “କାହିଁକି ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ‘ଅତୀତ’ ଭଲ ଥିଲା?”
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇଥିବ
ଏହା ପଗ୍ଭରିବ ନାହିଁ।
11 ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ ଅେଟ, ଯଦ ିଏହା ବଂଶାନୁଗତ ଭାବେର ଆସଥିାଏ,

ଏହା ଜୀବନଧାରଣେର ଲାଭ େଦଇଥାଏ। 12 କାରଣ ଧନ େଯପରି
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ େସହପିରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। ଜ୍ଞାନ ଥିବାର
ଲାଭ ଏହ ିେଯ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛ ିେସମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏହା
ସୁରକ୍ଷା କେର।

13 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। କାରଣ େସ ଯାହା ବକ୍ର
କରନି୍ତ , ତାକୁ େକହ ିଠିକ୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 14 ଖୁସୀ ହୁଅ
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ସମ୍ପତି୍ତ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଦୁଃଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଭଲ ସହତି ଖରାପ ସମୟ
େଦଇଛନି୍ତ। ଯାହା ଫଳେର େକୗଣସ ିେଲାକ ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ ଘଟବି
ତାହା ଜାଣ ିପାରିବ।

େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଧାମିର୍କ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ

15 େମାର ଅଥର୍ହୀନ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟେର, ମୁଁ ଏହସିବୁ ଜିନଷି
େଦଖିଅଛ।ି େକେତେବେଳ ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ସେତ୍ତ୍ୱ
ବ ିବନିଷ୍ଟ ହୁଏ, େଯଉଁଠିକି ଏକ ପୁଣ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ତା’ର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସେତ୍ତ୍ୱ
ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଏ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ଅତ ିଧାମିର୍କ େବାଲ ିେଦଖାଅ
ନାହିଁ। କିଅବା ଆପଣାକୁ ଅତ ିଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିେଦଖାଇ ହୁଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି
ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ବନିାଶ କରିବ? 17 ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିଦୁଷ୍ଟ କିଅବା
ନେିବର୍ାଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆପଣା କାଳ ପୁରିବା ପୂବର୍ରୁ କାହିଁକି ମରିବ?

18 ହସ୍ତ କାଢ଼ ିନ େନଇ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ
େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କେର, େସ ଉଭୟ କେର। 19 ନଗରେର
ଥିବା ଦଶ ଜଣ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତ
ଦଏି। 20 ଯିଏ ପାପ ନ କରି େକବଳ ସତ୍କମର୍ କରିଛ,ି ଏପରି ଜେଣ
ଧାମିର୍କ ପୃଥିବୀେର ନଶି୍ଚୟ ନାହିଁ।
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21 ଯାହା ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଛ,ି ସମସ୍ତ କଥାେର ମେନାେଯାଗ ଦଅି
ନାହିଁ, ନ େହେଲ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ େଦବାର ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବି।
22 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସପରି ବାରମ୍ୱାର
ଅଭଶିାପ େଦଇଅଛ।

23 ମୁଁ ଜ୍ଞାନଦ୍ୱ ାରା ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କଲ ିଏବଂ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ
େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ େମାର ଗନ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର ଅଛ।ି”
24 ସବୁକିଛ ିଆମ୍ଭର ବୁଝାମଣାର ବାହାେର, ଏସବୁ କିଏ ବୁଝପିାରିବ?
25 େମା’ ହୃଦୟେର ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର
ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ଭହିଁଲ।ି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ େବାକାମୀକୁ ଓ ମୂଖର୍ର ପାଗଳାମିକୁ ଜାଣବିା ପାଇଁ

ଗ୍ଭହିଁଲ।ି 26 ଏବଂ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ମୂଖର୍ ସ୍ତ୍ରୀ (ନାରୀ) ମୃତୁ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ତକି୍ତ
ଅେଟ। େସ ଏକ ଶିକାରୀ ଜାଲ ପରି ଏବଂ ତା’ର ହୃଦୟ ଏକ ଯନ୍ତାପରି।
ତା’ର ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅେଟ। େଯେକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେର,
େସ ତାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମାତ୍ର ପାପୀ ତାହାଦ୍ୱ ାରା ଧରାଯିବ।

27 ଉପେଦଶକ କହେିଲ, “େଦଖ, ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ େଗାଟଏି ସହତି
ଆଉ େଗାଟଏି େଯାଗ କରି, ଏହା ମୁଁ ପାଇଲ।ି 28 ମୁଁ ବାରମ୍ୱାର େଖାଜିଲି
ଏବଂ ମୁଁ ପାଇଲ ିନାହିଁ। ହଜାରେର େଗାଟଏି ପୁରୁଷ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
କରୁଥିବାର ମୁଁ ପାଇଲ ିକିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, ମୁଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲି
ନାହିଁ।

29 “ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛ ିତାକୁ ଥେର ମାତ୍ର େଦଖ। ପରେମଶ୍ୱର ମାନବ
ସମାଜକୁ ସରଳ କରି ତଆିରି କେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସବର୍ଦା ନୂତନ
େଯାଜନା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନି୍ତ।”

ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଷମତା

ଜ୍ଞାନବାନ୍ କଥାକୁ େଯପରି ବୁେଝ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେର ତାଙ୍କ ପରି
ଆଉ େକହ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ତା’ର ଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ଖୁସୀ
କରାଏ ଏବଂ ଏହା ଦୁଃଖିତ ମୁଖକୁ ଖୁସୀ କରାଏ।

2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରାମଶର୍ େଦଉଛ ିତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ରାଜାଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କର। ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ତାହା
କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ। 3 ଭୟ କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପସି୍ଥତେିର
ବାହାରି ଯାଅ, ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ େଯେତେବେଳ ବାଣଜି୍ୟ ମନ୍ଦ ଅେଟ।
ମେନରଖ ରାଜା ଯାହା ଗ୍ଭହିଁେବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର କରିେବ। 4 ରାଜାଙ୍କର
ଆେଦଶ େଦବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଅଛ।ି କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାଙୁ୍କ େକହି
କହପିାରିେବ ନାହିଁ । 5 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଆେଦଶକୁ ମାେନ େକୗଣସ ିବପିଦକୁ
ଜାଣବି ନାହିଁ। ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀେଲାକ ସମୟ ଏବଂ କ’ଣ ଠିକ୍ ତା’ର ଉପାୟ
ଜାେଣ।

6 ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ
େଲାକମାେନ ପ୍ରାୟ ଅେନକ କଷ୍ଟ ପାଆନି୍ତ। 7 ଏବଂ େସ ଜାେଣ ନାହିଁ
କ’ଣ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି କାରଣ େକହ ିକହ ିପାରିେବ ନାହିଁ ଭବଷି୍ୟତେର
କ’ଣ େହବ।

8 େକୗଣସ ିେଲାକର କ୍ଷମତା ନାହିଁ େଯ, ଆତ୍ମାକୁ ଯିବା ସମୟେର
ଅଟକାଇ ପାରିବ। େକହ ିମୃତୁ୍ୟକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର
ଜେଣ େସୖନକି ତା’ର ମନଇଚ୍ଛା େକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍
େସହପିରି ଯଦ ିଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ କୁକମର୍ କେର, େସହ ିକୁକମର୍ରୁ େସ ରକ୍ଷା
ପାଇବ ନାହିଁ।

9 ମୁଁ ଏହସିବୁ େଦଖିଛ ିଯାହା ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ଏ
ବଷିୟେର ଗଭୀର ଭାବେର ଚନି୍ତ ା କରିଛ।ି େକେବ େକେବ ଏକ ମନୁଷ୍ୟର
ଅନ୍ୟ ଉପେର ତାହାର କ୍ଷତ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ କ୍ଷମତା ଥାଏ।

10 ତା’ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଡ଼ମ୍ୱରପୂଣ୍ଣର୍ ଅନି୍ତମ
ସଂସ୍କାର ଦଆିଗଲା। େସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନଆିଗଲା ଓ ସଂସ୍କାର
କରାଗଲା। ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ଏହା କେଲ ସହରେର ପ୍ରଂଶସତି
େହାଇଥିେଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଥର୍ହୀନ।

ନ୍ୟାୟ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ

11 େବେଳ େବେଳ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର କୁକମର୍ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡତି
ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବଳିମ୍ୱେର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କୁକମର୍ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରାଏ।

12 ଯଦଓି ପାପୀ ଶତବାର ଦୁଷ୍କମର୍ କେର, େସ ଦୀଘର୍ଦନି ବେଞ୍ଚ।
ତଥାପି ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙୁ୍କ ଜାେଣ େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
କରନି୍ତ। ନଶିି୍ଚତେର େସମାେନ ଉନ୍ନତ ିକରିେବ। 13 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳ
େହବ ନାହିଁ। କିଅବା େସ ଆପଣା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ପରମାୟୁ ବୃଦି୍ଧ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୀତ କେର ନାହିଁ।

14 ପୃଥିବୀେର ଏହ ିେଗାଟଏି ଅସାରତା ସାଧିତ ହୁଏ। େକେବ େକେବ
ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତ େଯପରି େସମାେନ ଦୁଷ୍ଟ
ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ। ସମୟ ସମୟେର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏମିତି
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତ େଯପରି େସମାେନ ନ୍ୟାୟଚତି କାଯର୍୍ୟ
କରିଛନି୍ତ। ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି ଏହା ଅସାର ଅେଟ। 15 େତଣୁ ମୁଁ
ନଷି୍ପତି୍ତ କଲ,ି ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍। କାରଣ
େଭାଜନପାନ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ସୂଯର୍୍ୟତେଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ ିଆଉ
େକୗଣସ ିଉତ୍ତମ ବଷିୟ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁମାେନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ , ତାହା େହଉଛ ିେଗାଟଏି ଜିନଷି
ଯାହାକି େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେର।

ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ସବୁ କରୁଛନି୍ତ ଆେମ ବୁଝପିାରିବା ନାହିଁ

16 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣବିାକୁ ଓ ପୃଥିବୀେର ଘଟୁଥିବା
କାଯର୍୍ୟ େଦଖିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କଲ।ି ଏଇ ଦନିେର ମୁଁ ନ େଶାଇ ଦନିରାତି
କାମ କଲ।ି 17 େସେତେବେଳ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟ
େଦଖିଲ,ି ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଯାହା ଘେଟ ବୁଝପିାେର
ନାହିଁ। କାରଣ େସ ଏହା ବୁଝବିା ପାଇଁ େଯେତ କଠିନ କାଯର୍୍ୟ କେଲ ମଧ୍ୟ
େସ ତାହା ବୁଝବିାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦ ିଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ,
େସ ବୁଝଛି ିେବାଲ ିକେହ, ପ୍ରକୃତେର େସ ବୁଝ ିନ ଥାଏ।

ମୃତୁ୍ୟ କ’ଣ ନ୍ୟାୟ?

ମୁଁ ଏହସିବୁ ବଷିୟେର ମେନାନେିବଶ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲ।ି
ଧାମିର୍କ ଓ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ହାତେର। େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ, ତାକୁ େପ୍ରମ କରାଯିବ କି ଘୃଣା

କରାଯିବ। ଏସବୁ ଭବଷି୍ୟତ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର। “ଏପରିକି
େସମାନଙ୍କର େପ୍ରମ ଓ ଘୃଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତେର ଅଛ।ି”

2 ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟପ୍ରତ,ି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ପ୍ରତ,ି େଶୗଚ ଓ ଅେଶୗଚ ପ୍ରତ,ି
େଯଉଁମାେନ ବଳିଦାନ କରୁଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ କରୁ ନାହାନି୍ତ , ଉତ୍ତମ
େଲାକ ଓ ପାପୀ ପ୍ରତ,ି େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛ ିସମାନ।

3 ଯାହାସବୁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଘେଟ, ସମସ୍ତ ଖରାପ ଯାହା ଅଛ ିେସସବୁ
ଜିନଷି େସହପିରି େଶଷ ହୁଏ। ଏବଂ େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ଜୀବତି
ଥା’ନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ମୂଖର୍ାମୀେର ପୁରିଥାଏ। ଏହା ପେର
େସମାେନ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନି୍ତ। 4 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ
ଜୀବତି େଲାକ ସମୂହ ମଧ୍ୟେର ମିଶି୍ରତ ତାହାର ଭରସା ଥାଏ।
େଯେହତୁ ମୃତ ସଂିହ ଅେପକ୍ଷା ଜୀବତି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅେଟ।
5 ଜୀବତି େଲାେକ ମରିେବ େବାଲ ିଜାଣନି୍ତ , ମାତ୍ର ମୃତ େଲାକମାେନ

କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ କିଅବା େସମାେନ ଆଉ େକୗଣସ ିଫଳ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ସ୍ମରଣ ବସି୍ମୃତ ହୁଏ। 6 େଯପରି
େସମାନଙ୍କର େପ୍ରମ, ଠିକ୍ େସହପିରି େସମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ଈଷର୍ା ନଷ୍ଟ
ହୁଏ। ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଯାହାକିଛ ିକରାଯାଏ, ତହିଁେର ଅନନ୍ତକାଳ
େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନ ଥାଏ।
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େଯେତେବେଳ ପାର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କର

7 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାଗର୍େର ଯାଅ। ଆନନ୍ଦେର ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ
କର ଓ ହୃଷ୍ଟ ଚତି୍ତେର ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିେଲଣ।ି 8 ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ସବର୍ଦା ଶୁଭ୍ର ଥାଉ
ଓ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକେର େତୖଳର ଅଭାବ ନ େହଉ। 9 ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଅସାର ଆୟୁଷର େଯେତ ଦନି େଦଇଅଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର େସହ ିଅସାର
ଆୟୁଷର େସତକିି ଦନି ଆପଣା ପି୍ରୟତମ ଭାଯର୍୍ୟା ସେଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦେର ବାସ
କର। କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର, ସୂଯର୍୍ୟତେଳ କରିଥିବା କଠିନ
କମର୍ର ଫଳ ଅେଟ। 10 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କର, ତାହା ଆପଣା
ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି କର। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ କବରକୁ ଯାଉଅଛ,
େସଠାେର କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ, େଯାଜନା, ବୁଦି୍ଧ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।

ଜୀବନ େସୗ-ଭାଗ୍ୟ ନୁେହଁ

11 ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ କିଛ ିଥିବାର େଦଖିଲ,ି ଏହ ିବାଜି
କି୍ଷପ୍ରଧାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ବଳଶାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ବଜିୟ
କିଅବା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଥବା ଧନ ବୁଦି୍ଧମାନ ପାଇଁ।
ଶିକି୍ଷତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଏଇସବୁ ପରିସି୍ଥତ ିସମୟ ଓ
ସୁେଯାଗ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭାବତି ହୁଏ।

12 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର କ’ଣ େହବାକୁ ଯାଉଛ ିଜାେଣ ନାହିଁ।
େଯପରି ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଅଶୁଭ ଜାଲର ଶିକାର ହୁଅନି୍ତ ଓ େଯପରି ପକ୍ଷୀଗଣ
ଫାନ୍ଦର ଶିକାର ହୁଅନି୍ତ , ଠିକ୍ େସହପିରି େଲାକମାେନ େଦୖବଦୁବିର୍ପାକର
ଶିକାର ହୁଅନି୍ତ।

ଜ୍ଞାନୀର କ୍ଷମତା

13 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଏପରି ଜ୍ଞାନ େଦଖିଅଛ।ି ଆଉ ତାହା େମା’
ଦୃଷି୍ଟେର ମହତ ଥିଲା। 14 ଅଳ୍ପ େଲାକ ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ନଗର ଥିଲା।
ଆଉ ଏକ ମହାରାଜା ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ିତାହା େବଷ୍ଟନ କେଲ ଓ ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 15 ଏପରି ସମୟେର ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଦରିଦ୍ର  ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ େଦଖାଗଲା। ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ
ଦ୍ୱ ାରା ନଗର ରକ୍ଷା କଲା। ତଥାପି େସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକଙୁ୍କ େକହ ିସ୍ମରଣ
କଲା ନାହିଁ। 16 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି ବଳ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ। ଯଦଓି
ଗରିବ େଲାକଟରି ଜ୍ଞାନକୁ ଉେପକ୍ଷା କରାଗଲା ଏବଂ େସ ଯାହା କେହ
େକହ ିଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ।

17 ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀର ଚତି୍କାର ଅେପକ୍ଷା
ଶାନି୍ତ ପୂବର୍କ କଥିତ ଜ୍ଞାନୀର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଏ।
18 ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ।
ମାତ୍ର ଜେଣ ପାପୀ ଅେନକ ମଙ୍ଗଳ ନାଶ କରିପାେର।

କିଛ ିମଲାମାଛ ିଗନ୍ଧବଣକିର ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ
କରିପକାଏ। ଠିକ୍ େସପରି ଅଳ୍ପ ମୂଖର୍ତା ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମଠାରୁ
ଅଧିକ ଭାରି।

2 ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀର ହୃଦୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ପଥେର ଆେଗଇ ନଏି, କିନୁ୍ତ
ଜେଣ ମୂଖର୍ର ହୃଦୟ ତାକୁ ଭୁଲ୍ ବାଟେର ଆେଗଇ ନଏି। 3 ମୁଖର୍ ପଥେର
ଗମନ କଲାେବେଳ ତାହାର ବୁଦି୍ଧର ଅଭାବ େଦଖାଯାଏ। ପୁଣ ିେସ
ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ କେହ େଯ େସ ମୂଖର୍।

4 କାରଣ ଜେଣ ଶାସକ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ରାଗିଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ
ପଳାଇଯାଅ ନାହିଁ। ଏକ ଶାନି୍ତ ଆତ୍ମା ମହାଭୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତକି୍ରମ କରିପାେର।
କାରଣ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ଦ୍ୱ ାରା ମହା ଅନଷି୍ଟ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ।

5 ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଏକ ମନ୍ଦ ବଷିୟ େଦଖିଲ।ି ଏକ ଭୁଲ୍ ଯାହା
ଶାସନକତ୍ତର୍ାଠାରୁ ଆସଥିାଏ। 6 ମୂଖର୍ମାନଙୁ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ  ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନ ଦଆିଯାଏ,
େଯେତେବେଳ ଧନୀମାନଙୁ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱହୀନ କାଯର୍୍ୟ ଦଆିଯାଏ। 7 ମୁଁ

ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ୱ ଉପେର ଓ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଦାସ ତୁଲ୍ୟ ପଦଗତେିର
ଗମନ କରିବାର େଦଖିଅଛ।ି

ପ୍ରତ ିକାଯର୍୍ୟେର ବପିଦ ଅଛି

8 େଯ ଗତ୍ତର୍ େଖାେଳ, େସ ତହିଁେର ପଡ଼ବି ଓ େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରାଚୀର
ଭାେଙ୍ଗ ତାହାକୁ ସପର୍ କାମୁଡ଼ବି। 9 େଯଉଁ େଲାକ ଏକବଡ଼ ପଥର
ଗଡ଼ାଏ, େସ ତା’ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ ପାଇବ। ପୁଣ ିେଯ କାଠ ଚେିର, େସ ତାହା
ଦ୍ୱ ାରା ଆପଦଗ୍ରସ୍ତ େହବ।

10 କୁହ୍ରାଡ଼ ିଦନ୍ଥଡ଼ା େହେଲ, ଯଦ ିତା’ର ଦାଢ଼ ନ ପଜାଏ, େତେବ
ତାହାପେର ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରେୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନୁ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜିନଷିକୁ
ସହଜ ସାଧ୍ୟ କରିଦଏି।

11 ସପର୍ ମନ୍ତ୍ର  ମୁଗ୍ଧ େହବା ପୂବର୍ରୁ କାମୁଡ଼େିଲ, ସାପ େକଳାର
େକୗଶଳ ଅନାବଶ୍ୟକ।

12 ଜ୍ଞାନୀର କଥା ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆେଣ
କିନୁ୍ତ ମୂଖର୍ର କଥା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କେର।
13 ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟାରମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନତା ଅେଟ ଓ ତାହାର କଥାର

େଶଷ ମନ୍ଦ ପାଗଳାମୀ ଅେଟ। 14 ମୂଖର୍ ବହୁ କଥା କେହ। ତଥାପି କ’ଣ
େହବ ମନୁଷ୍ୟ ଜାେଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତା’ପେର କ’ଣ ଘଟବି, େକହ ିତାକୁ
ଜଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

15 ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୂଖର୍ର ପରିଶ୍ରମ ତାହାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କେର,
କାରଣ କିପରି ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହିଁ।

କମର୍ର ମୂଲ୍ୟ

16 େହ େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା େଯେବ ବାଳକ ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭର
ଅଧିପତଗିଣଙ୍କ ପ୍ରଭାତେର େଭାଜନ କରନି୍ତ। େତେବ ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବହୁତ
ଖରାପ। 17 େହ େଦଶ, ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ରାଜା କୁଳୀନ ପରିବାରରୁ ଆସନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତଗିଣ େଯେବ ମତ୍ତତା ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ ମାତ୍ର ବଳ ନମିେନ୍ତ
ପାନ କରନି୍ତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର େଭାଜନ କରନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ଧନ୍ୟ।

18 ଆଳସ୍ୟ ଛାତକୁ ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ଦଏି,
ପୁଣ ିଗହୃେର ଛଦି୍ର  ହୁଏ।
19 ଖୁସୀ ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପୁଣ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମନ ଆନନି୍ଦତ

କେର, ଧନ ସବୁ କାଯର୍୍ୟେର ଆେସ।

ନରିଥର୍କ ଗଳ୍ପ ାକାର

20 ରାଜାକୁ ଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ। ନା ଏପରିକି ମେନ ମେନ ମଧ୍ୟ ଦଅି
ନାହିଁ। ଆଉ ଧନୀକୁ ଆପଣା ଶୟନ ଗହୃେର ଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ। କାରଣ
ଏକ େଛାଟ ପକ୍ଷୀ େସହ ିବାତ୍ତର୍ା େନଇଯିବ ଓ େସ କଥା ଉତ୍ତର େଦବ।

ଭବଷି୍ୟତକୁ ସାହସକିତାର ସହକାେର ସମ୍ମୁଖୀନ କର

ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଅ, ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କର। କିଛ ିସମୟ
ପେର ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କଥା ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରି
ଆସବି।

2 ସାତ ଜଣଙୁ୍କ, ନେଚତ୍ ଆଠ ଜଣଙୁ୍କ ଅଂଶ ବତିରଣ କର, କାରଣ
ପୃଥିବୀେର କି ବପିଦ ଘଟବି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ।

3 େକେତଗଡୁ଼ଏି କଥା ଅଛ ିଯାହାକି ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େହବ। ଯଦି
େମଘମାଳା ବଷର୍ାବନୁି୍ଦେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସଗଡୁ଼କି ପୃଥିବୀେର
ପାଣ ିଢ଼ାଳି େଦେବ। ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଯଦ ିଦକି୍ଷଣ କିଅବା ଉତ୍ତର ଦଗିେର ପେଡ଼
େତେବ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପେଡ଼ େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହବି।

4 ଯଦ ିେଗାଟଏି େଲାକ େଛାଟ ଗଛ େରାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍
ପାଗକୁ ଅେପକ୍ଷା କେର, ତାହାେହେଲ େସ େକେବେହେଲ େଛାଟ ଗଛ
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େରାପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ। ଯଦ ିଜେଣ ସବୁେବେଳ
େମଘମାଳାକୁ ଗ୍ଭହିଁବ େତେବ େସ ଅମଳ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

5 ତୁେମ୍ଭ ବାୟୁର ଗତ ିଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ
ନାହିଁ ମା’ େପଟେର ଶିଶୁଟ ିକିପରି ବେଢ଼। ଠିକ୍ େସହପିରି ପରେମଶ୍ୱର
କ’ଣ କରନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥା ଘଟାନି୍ତ।

6 ତୁେମ୍ଭ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୀଜ ବୁଣ ଏବଂ ତା’ପେର ତୁମ୍ଭର
କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚତି୍। ପ୍ରଭାତେର ବୀଜ ବୁଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ଆପଣା
ହସ୍ତ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ େକଉଁ ମଞି୍ଜ ଭଲ ବଢ଼ବି
ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ସକାଳେର ବୁଣଥିିଲ, େଯଉଁଗଡୁ଼କି ସନ୍ଧ୍ୟାେର ବୁଣଥିିଲ
କିଅବା ପ୍ରାୟ ଉଭୟ ଭଲ ବଢ଼ବି।

7 ପ୍ରକୃତେର ଆେଲାକ ସୁଖ ଦାୟକ, ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟାେଲାକ େଦଖିବା
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଅେଟ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜୀବନର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନିକୁ ଉପେଭାଗ
କରିବା ଉଚତି୍, ତୁେମ୍ଭ େଯେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ରହୁଛ। କିନୁ୍ତ
ମେନରଖ, ନଶିି୍ଚତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିବ। ମେନରଖ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯେତଦନି ବଞ୍ଚଛି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତ େହାଇ ରହବି ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିସମସ୍ତ ସମୟ ନରିଥର୍କ।

ଯୁବାବସ୍ଥାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବାକର

9 େହ ଯୁବକ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ଆନନ୍ଦ କର ଓ
େଯୗବନ କାଳେର ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଯାହା
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଗଇ େନଉଛ,ି ତାହା କର। ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଛ ତାହା
କର। କିନୁ୍ତ ମେନରଖ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାସବୁ କରୁଛ, ପରେମଶ୍ୱର
ତା’ର ବଗି୍ଭର କରିେବ। 10 ତୁେମ୍ଭ ମନରୁ ବରିକି୍ତ , ବାହାର କରିଦଅି ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ଶରୀରକୁ ଖରାପ ଜିନଷିଠାରୁ ଦୂରେର ରଖ, କାରଣ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା
ଏବଂ େଯୗବନ ଅଥର୍ହୀନ ଅେଟ।

ବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟ ଅବସ୍ଥାେର ଅସୁବଧିାସବୁ

ତୁେମ୍ଭ େଯୗବନ କାଳେର ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର।
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଓ ଏହାର ଦୂରାବସ୍ଥା ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ, େଯଉଁ ବଷର୍
ତୁେମ୍ଭ କହବି “ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ

ନାହିଁ।”
2 େସ ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ, ଦୀପି୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରାଗଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ

େହବ। ପୁଣ ିବୃଷି୍ଟ ପେର ପୁନବର୍ାର େମଘ େହବ।
3 େସହ ିଦନି ଗହୃ ରକ୍ଷକମାେନ ଥରହର େହେବ ଓ ବଳବାନ େଲାେକ

ଆେପ ନତ େହେବ ଓ େପଷିକାମାେନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ େହବାରୁ ନବୃିତ୍ତ
େହେବ। ପୁଣ ିେସହମିାେନ େଯଉଁମାେନ ଝରକାରୁ ଉଙି୍କମାରି େଦଖନି୍ତ ,

େସମାେନ ଅନ୍ଧ େହେବ। 4 ପଥ ଆେଡ଼ ଦ୍ୱ ାର ରୁଦ୍ଧ େହବ। େସ
ସମୟେର େପେଷଣ ଶବ୍ଦ କ୍ଷୀଣ େହବ, ପୁଣ ିପକ୍ଷୀର ନାଦେର େଲାେକ
ଜାଗି ଉଠିେବ ଓ ବାଦ୍ୟକାରିଣୀ କନ୍ୟାଗଣ କ୍ଷୀଣ େହେବ।

5 ଆହୁରି େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଭୟ କରିେବ ଓ ପଥେର
ତ୍ରାସ େହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବାଳ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଧଳା ଗତେିର
ପରିଣତ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଗତ ିଝଣିି୍ଟକାର ଗତ ିସଦୃଶ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ବଞ୍ଚବିାର ଇଚ୍ଛା ହରାଇବ। ଏବଂ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଚରିନବିାସକୁ (କବରକୁ) ଗମନ କରିବ। େଶାକକାରୀମାେନ ଏକତି୍ରତ
େହାଇ ତୁମ୍ଭର ମୃତ ଶରୀରକୁ କବର ସ୍ଥାନକୁ େନେବ।

ମୃତୁ୍ୟ

6 େସହ ିସମୟେର ରୂପାର ତାର ହୁଗଳୁା େହବ
ଏବଂ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମାଠିଆ ଭଗ୍ନ େହବ।

କୂଅେର ଏକ ପାତ୍ର ଭାଙି୍ଗବା ପରି
ଏବଂ ଭଗ୍ନ କପି କୂଅେର ପଡ଼ଲିାପରି।
7 ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ଯାହା ଧୂଳିରୁ ଆସଥିିଲା,
ତୁେମ୍ଭ ମଲା ପେର ପୁଣ ିଧୂଳିକୁ େଫରିଯିବ।
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ।
8 ଉପେଦଶକ କହଇ, ଅସାରର ଅସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର।

ସମାଧାନ

9 ଉପେଦଶକ ଜ୍ଞାନବାନ େହବାରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନତି୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା
ମିଳିଲା। ପୁଣ ିେସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅେନକ
ହେିତାପେଦଶ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 10 ଉପେଦଶକ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ େଖାଜିବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। ଏବଂ େଯଉଁ ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ପୁରାପୁରି ସତ୍ୟ ଓ ସଦି୍ଧ,
େସଗଡୁ଼କି େଲଖିେଲ।

11 ଜ୍ଞନୀମାନଙ୍କର କଥାଗଡୁ଼କି ପାଞ୍ଚଣ ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ନୀତବିଚନ
ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି େମଷପାଳକମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼େିର
ଥିବା କଣ୍ଟା ତୁଲ୍ୟ। 12 କିନୁ୍ତ େମାର ପୁତ୍ର, େସଥିେର ଯାହା େଯାଗ
କରାଯାଇଛ ିତା’ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ୍ ହୁଅ। ପୁସ୍ତକଗଡୁ଼କି େଲଖିବାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ
ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପଠନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳ ାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

13 ସାରକଥା ଏହ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ଶୁଣଛୁି। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ
କର ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର। କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂଣ୍ଣର୍
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ଅେଟ। 14 ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ କମର୍, ପୁଣ ିଭଲ କି ମନ୍ଦ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ବଗି୍ଭରେର ଆଣେିବ।
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2

ପରମଗୀତ

ଶେଲାମନଙ୍କର ପରମଗୀତର ଗୀତଗଡୁ଼କି।

ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଭଲପାଏ

2 େମାେତ ଚୁମ୍ୱନ ଦଅି।
ତୁମ୍ଭ ପାଟେିର େମାେତ ଚୁମ୍ୱନ ଦଅି।
ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଠାରୁ ଉତ୍ତମ।
3 ତୁମ୍ଭ ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳର ସୁବାସ ଉତ୍ତମ।
ତୁମ୍ଭ ନାମ ଢ଼ଳା ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳ ସ୍ୱରୂପ।
େତଣୁ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
4 େମାେତ ଏକା ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଟାଣନିଅି।
ଆସ ଆେମ୍ଭ ଏକତି୍ରତ େହାଇ େଦୗଡ଼ବିା।

ରାଜା ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରକୁ େମାେତ ଆଣଅିଛନି୍ତ।

ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ

ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନି୍ଦତ େହବା ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମର ବଷିୟ ଅଧିକ କହବୁି।
ଏହା ଯଥାଥର୍ େଯ, େଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

5 ଆେଗା ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ,
ମୁଁ େକଦାରର ତମ୍ୱୁ ତୁଲ୍ୟ,
ଶେଲାମନଙ୍କର ଯବନକିା ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍, ତଥାପି ସୁନ୍ଦରୀ।
6 େମାେତ େଦଖ ନାହିଁ
କାରଣ ସୂଯର୍୍ୟ େମାେତ କଳା କରିଅଛ।ି

େମାର ମାତାର ସନ୍ତାନଗଣ େମା’ ଉପେର ରାଗିଥିେଲ।
େସମାେନ େମାେତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ରକ୍ଷକ କେଲ।
ମାତ୍ର ମୁଁ େମାର ନଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଯତ୍ନ େନଇ ପାରିଲ ିନାହିଁ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ତାହାଙୁ୍କ (ପୁ) କେହ

7 େହ େମାର ପ୍ରାଣର ପି୍ରୟତମ,
ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର ଆପଣା େଗାରୁଗାଈ ଚରାଉ ଅଛ?
ମଧ୍ୟାହ୍ନେର େକଉଁଠାେର ଶୟନ କରାଉ ଅଛ,
ତାହା େମାେତ ଜଣାଅ।
ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗ ଗହଣେର ମୁଁ କାହିଁକି ଜେଣ ଓଢ଼ଣା େଦଉଥିବା

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକପରି େହବ?ି

େସ (ପୁ) ତାହାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) କେହ

8 େହ ନାରୀ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ ସୁନ୍ଦରୀ!
ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ।

େମଷମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର
ଏବଂ ତୁମ େମଷଗଣଙୁ୍କ େମଷପାଳକ ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ଚରାଅ।
9 ଆେଗା େମାର ପି୍ରେୟ ମୁଁ ଫାେରାର ରଥର ଅଶି୍ୱନୀ ସେଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭର ଉପମା େଦଇଅଛ।ି
10 ତୁମ୍ଭର ଗାଲେର ଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳ,

ତୁମ୍ଭ ଗଳା େଦଶେର ରତ୍ନହାରେର ସୁେଶାଭତି।
11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରୂପାଭୁଣ୍ଡି
ଲଗା ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।ି

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

12 ରାଜା େଭାଜନାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଥିବା େବେଳ
େମା’ ଜଟାମାଂସୀର ସୁବାସ ବ୍ୟାପ୍ତ େହଲା।
13 େମାର ପି୍ରୟତମ, େମା’ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ଗନ୍ଧରସ ବୃକ୍ଷର େଥାପା ତୁଲ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିଅଟନି୍ତ।
14 େମା’ ପି୍ରୟତମ, େମା’ ପ୍ରତ ିଐନଗଦରି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େହନା ପୁଷ୍ପ ଗଚୁ୍ଛ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।

େସ (ପୁ) କହେିଲ

15 ଆେଗା େମାର ପି୍ରେୟ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ।
େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟ।
ତୁମ୍ଭର ଆଖି କେପାତ ପରି ଅେଟ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

16 େଦଖ, େହ େମାର ପି୍ରୟତମା, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟ,
ହଁ ତୁେମ୍ଭ ମେନାେଲାଭା

ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ତାଜା ସବୁଜ ଘାସ ଅେଟ।
17 ଏରସ କାଠ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃର କଡ଼ି
ଓ େଦବଦାରୁ କାଠ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗର୍ା।

ମୁଁ ଶାେରାଣର େଗାଲାପ
ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର କଇଁ ଫୁଲ ଅେଟ।

େସ (ପୁ) କହେିଲ

2 େହ େମାର ପି୍ରେୟ, କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟେର େଶାଶନ୍ ପୁଷ୍ପ
େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ଯୁବତୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େମାର ପି୍ରୟା।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

3 େଯପରି ବନବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ,
େସହପିରି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପି୍ରୟତମ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ ଛାୟା ତେଳ ବସଲିି
ଓ ତାହାଙ୍କ ଫଳ େମା’ ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିଲା।
4 େସ ଆପଣା େଭାଜନପାନର ଗହୃକୁ େମାେତ ଆଣେିଲ।
େମା’ ଉପେର େପ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କର ପତାକା େହଲା।
5 କିସ୍ମିସ୍ ପିଠା େଦଇ େମାେତ ଶକି୍ତଶାଳୀ କର
ଓ େସଓ େଦଇ େମାେତ ସେତଜ କରି ଦଅି, କାରଣ ମୁଁ େପ୍ରମ ସହତି

ପୀଡ଼ତିା।
6 ତାହାଙ୍କ ବାମହସ୍ତ େମା’ ମସ୍ତକ ତେଳ ଅଛ।ି
ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େମାେତ ଆଲଙି୍ଗନ କେର।
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7 େହ ଯିରୁଶାଲମ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର େକ୍ଷତ୍ରସବୁ, େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ହରିଣୀ ଓ
ମୃଗୀଗଣର ନାମେର େମା’ଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର।

ଉଚତି୍ ସମୟେର ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େପ୍ରମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ପୁନବର୍ାର କହେିଲ

8 ମୁଁ େମାର ପି୍ରୟତମାର ରବ ଶୁଣୁ ଅଛ।ି
େଦଖ େସ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଲୁଚ ିଉପପବର୍ତଗଣ ଉପେର
େଡ଼ଇଁ େଡ଼ଇଁ ଆସୁ ଅଛନି୍ତ।
9 େମାହର ପି୍ରୟତମ ଏକ ହରିଣ
ଓ ଏକ ତରୁଣ ମୃଗତୁଲ୍ୟ।

େଦଖ, େସ ଝରକା େଦଇ ଅନାଇ ଅଛନି୍ତ ,
ପ୍ରାଚୀର ପେଛ ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ।
େସ ଜାଲ ିପରଦା ବାେଟ ଆପଣାକୁ େଦଖାଉ ଅଛନି୍ତ।
10 େମାହର ପି୍ରୟତମ କଥା କହେିଲ
ଓ େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ େମାର ପି୍ରେୟ, େମାହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ,
ବାହାରି ଆସ।
11 କାରଣ େଦଖ ଶୀତ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛି
ଓ ବୃଷି୍ଟ ବନ୍ଦ େହାଇଯାଇଛ।ି
12 ଭୂମିେର ପୁଷ୍ପଗଡୁ଼କି ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି େହାଇଅଛ।ି
ପକ୍ଷୀଗଣର ଗାୟନକାଳ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର କେପାତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛ।ି
13 ପାଚଲିା ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳସବୁ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷେର ଅଙୁ୍କରିତ େହଉଛ।ି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପୁଷି୍ପତ େହାଇ ଏହାର ସୁବାସ ବଚୁି୍ଛରିତ େହାଇଯାଉଛ।ି

େହ େମାର ପି୍ରେୟ, େମାର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ
ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସ।”

େସ (ପୁ) କହେିଲ

14 େହ େମାର କେପାତ,ି ତୁେମ୍ଭ େଶୖଳର ଫାଟେର ଗଡ଼ନି୍ତ ସ୍ଥାନର
ଅନ୍ତରାଳେର ଅଛ।

େମାେତ ତୁମ୍ଭ ରୂପ େଦଖିବାକୁ ଦଅି।
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣବିାକୁ ଦଅି।
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ରବ ସୁମିଷ୍ଟ
ଓ ତୁମ୍ଭର ରୂପ ମେନାହର।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

15 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା
େଛାଟ େକାକିଶିଆଳିଗଡୁ଼କୁି ଧର।

କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ପୁଷି୍ପତ େହାଇଅଛ।ି
16 େହ େମାର ପି୍ରୟତମ, ତୁେମ୍ଭ େମାର,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।

େମାର ପି୍ରୟତମ, େସ କଇଁଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପଲ
ଚରାଉଅଛନି୍ତ।

17 େହ େମାର ପି୍ରୟତମ, େଯେତେବେଳ ଦନି ଆେସ
ଓ ଛାଇ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗଡ଼ଯିାଏ,

େଫରି ଆସ,
େବଥର ପବର୍ତର ହରିଣ ଓ ମୃଗଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

ରାତି୍ରେର ବଛିଣାେର
ମୁଁ େମାର ନର ମଣଷିକୁ େଖାଜିଲ ିଯାହାକୁ ମୁଁ େପ୍ରମ କେର।

ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିଲ।ି

କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପାଇଲ ିନାହିଁ।
2 ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଏେବ ଉଠି
ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବ।ି

ଯାହାଙୁ୍କ େମାର ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ କେର,
ତାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ଗଳିଗଳି ଛକଛକ େଖାଜିବ।ି

ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିଲି
ମାତ୍ର ପାଇଲ ିନାହିଁ।
3 ନଗର ଭ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲ,ି “ଯାହାଙୁ୍କ େମାର ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ କେର, ତାହାଙୁ୍କ

ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଛ କି?”
4 େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବିାର ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପେର ଯାହାଙୁ୍କ େମାର ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ

କେର,
ତାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ପାଇଲ।ି

ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େମାର ମାର ଗହୃର େକାଠରୀକୁ େନଇଗଲ,ି
େଯଉଁଠାେର ମୁଁ ଗଭର୍େର ସଞ୍ଚାରିତ େହାଇଥିଲ,ି
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଧରି ରଖିଲ ିଏବଂ ଯିବାକୁ େଦଲ ିନାହିଁ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

5 େହ ଯିରୁଶାଲମ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର େକ୍ଷତ୍ରସବୁ,
େକ୍ଷତ୍ରର ହରିଣ ଓ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଗଣର ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର।

ଉଚତି୍ ସମୟ ନ େହବା ଯାଏ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ନାହିଁ।

େସ (ପୁ) ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଢ଼ା କନ୍ୟା

6 ସଏି କିଏ ଅେଟ,
େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଧୂମ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଅଛ?ି

ଗନ୍ଧରସ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁେର,
ଗନ୍ଧବଣକିର ସବର୍ପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧ ଚୂଣ୍ଣର୍େର ସୁବାସତିା େହାଇ।
7 େଦଖ, ତାହା ଶେଲାମନଙ୍କର େଘାଡ଼ା ଗାଡ଼।ି
େସଠାେର ଷାଠିଏ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରଥକୁ େଘରି ଅଛନି୍ତ।
8 େସ ସମେସ୍ତ ଖଡ଼୍ଗଧାରି ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ନପିୁଣ।
ରାତି୍ରକାଳେର ଆଶଙ୍କା େହତୁ।
ପ୍ରେତ୍ୟକର କଟ ିେଦଶେର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଖଡ଼୍ଗ ବନ୍ଧା ଥାଏ।
9 ଶେଲାମନ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଲବିାେନାନ୍ର
କାଠର ଏକ ପାଲଙିି୍କ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
10 େସ ତହିଁେର ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ରୂପାର,
ତହିଁର ତଳଭାଗ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଓ ତହିଁର ଆସନ ବାଇଗଣ ିରଙ୍ଗର

ଏବଂ ତହିଁର ଭତିର ପାଖଗଡୁ଼କି,
େପ୍ରମ ନମିେନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କି ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱ ାରା

ସଜି୍ଜତ େହାଇଥିଲା।
11 ଆେଗା ସେିୟାନର କନ୍ୟାଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାେର ଯାଇ

ମୁକୁଟ ଭୂଷିତ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖ।
ତାହାଙ୍କ ବବିାହ ଦନିେର ଓ ତାହାଙ୍କ ମନର ଆନନ୍ଦ ଦନିେର
ତାହାଙ୍କ ମାତା ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଅଛନି୍ତ

େସ (ପୁ) ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

େହ େମାର ପି୍ରେୟ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ଓଢ଼ଣା ତେଳ ସୁନ୍ଦରୀ େଦଖାଯାଅ।

ତୁମ୍ଭ େନତ୍ର କେପାତ ତୁଲ୍ୟ,
ତୁମ୍ଭର େକଶ ଗିଲୟିଦ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା େଛଳିପଲ ତୁଲ୍ୟ।
2 ତୁମ୍ଭର ଦାନ୍ତଗଡୁ଼କି ନୂତନ େଲାମକଟା,
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ସ୍ନାନରୁ ଉତ୍ଥିତ େମଷୀ ପଲ ତୁଲ୍ୟ।
େସଗଡୁ଼କୁି ଯଥାଥର୍ ଭାବେର ମାନଛିି
ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିହଜି ନାହାନି୍ତ।
3 ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଲାହତି ରଙ୍ଗର ଫିତା
ଓ ତୁମ୍ଭର ପାଟ ିସୁନ୍ଦର।

ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁମ୍ଭ କପାଳ
ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଖଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ।
4 ତୁମ୍ଭର େବକ େସହ ିଦୁଗର୍ ପରି
ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଧାରଣ କରିଥିଲା।

େସହ ିଦୁଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସହସ୍ର ଚମର୍ ବୀରଗଣର
ସକଳ ଢ଼ାଲ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା।
5 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନଯୁଗଳ େଶାଶନ ପୁଷ୍ପ ବନେର ଚରିବାର
ଯାଆଁଳା ହରିଣ ଛୁଆ ତୁଲ୍ୟ।
6 ଦବିସ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଓ ଛାୟା ବହ ିନ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ମୁଁ ଗନ୍ଧରସ ପବର୍ତ
ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ ଉପପବର୍ତକୁ ଯିବ।ି
7 ଆେଗା େମାର ପି୍ରେୟ, ତୁେମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ସୁନ୍ଦରୀ।
ତୁମ୍ଭଠାେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନାହିଁ।
8 ଆେଗା େମାର ପି୍ରେୟ, େମା’ ସେଙ୍ଗ ଲବିାେନାନ୍ରୁ ଆସ।
ଅମାନାର ଶୃଙ୍ଗରୁ,

ଶନୀର ଓ ହେମର୍ାଣରୁ
ଏବଂ ସଂିହମାନଙ୍କ ଗମୁ୍ଫାରୁ
ଓ ଚତିା ବାଘମାନଙ୍କ ବାସ ସ୍ଥାନରୁ।
9 େହ େମାର ଭଉଣୀ, େହ େମାର କନ୍ୟା,
ତୁେମ୍ଭ େମାର ହୃଦୟକୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁର େଗାଟଏି ଗ୍ଭହାଣେିର
ଏବଂ େଗାଟଏି ଅଳଙ୍କାର ହାରେର େଗ୍ଭରି କରିଅଛ।ି
10 ଆେଗା େମାର ଭଗିନୀ, େହ େମାର ପି୍ରେୟ,
ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ େକମନ୍ତ ମେନାରମ।

ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ।
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ େତୖଳର ସୁଗନ୍ଧ ସବର୍ପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ।
11 ଆେଗା େମାର ପି୍ରେୟ, ମହୁେଫଣାରୁ ମହୁ ଝରିବା ପରି ତୁମ୍ଭ

ଓଷ୍ଠାଧର ମହୁ ଝେର।
ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ତୁମ୍ଭ ଜିହ୍ୱା ତେଳ ଥାଏ।

ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ସୁଗନି୍ଧ ଲବିାେନାନ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ।
12 େମାର ଭଗିନୀ, େମାର ପି୍ରେୟ,
ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ, ଏକ ରୁଦ୍ଧ ନଝିର୍ର, ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଝରଣା।
13 ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭରାଗଛଗଡୁ଼କି ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର
ବହୁମୂଲ୍ୟ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ।

େସଠାେର େହନା ଗ୍ଭରାଗଛ ଅଛ।ି
14 େସଠାେର ଜଟାମାଂସୀ ଓ େକଶର,

ବଚ ଓ ଡ଼ାଳଚନି,ି ସବର୍ପ୍ରକାର କୁନୁ୍ଦରୁ ବୃକ୍ଷ ବଶିିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧରସ
ଓ ଅଗରୁୁ ସବର୍ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ ସୁଗନି୍ଧ ବୃକ୍ଷ ଅଛ।ି
15 ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ଝରଣା,
ଅମୃତ ଜଳର କୂପ
ଓ ଲବିାେନାନ୍ରୁ ପ୍ରବାହତି େସ୍ରାତ ଅଟ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

16 େହ ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ, ଜାଗ।
ଦକି୍ଷଣ ବାୟୁ, ଆସ।

େମା’ ଉଦ୍ୟାନର ସୁଗନି୍ଧ େଯପରି ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଚୁି୍ଛରିତ େହବ
ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସବି, ଏଥିପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର ପ୍ରବାହତି ହୁଅ।

େମାହର ପି୍ରୟତମ, ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସନୁ୍ତ

ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳସବୁ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ।

େସ (ପୁ) କହେିଲ

େହ େମାର ଭଗିନୀ, େମାହର ପି୍ରେୟ, ମୁଁ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ
ଆସଅିଛ।ି

ମୁଁ ଆପଣା ଗନ୍ଧରସ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛ।ି
ମୁଁ ମହୁ େଫଣାରୁ େମାର ମହୁ େଭାଜନ କରିଅଛ।ି
ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଅଛ।ି

ଆସ ପରସ୍ପର ସହତି ଆେମାଦ କରିବା।
ଆସ େପ୍ରମେର ମତ୍ତ େହାଇଯିବା।

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

େହ ବନୁ୍ଧଗଣ, େଭାଜନ କର, େହ ପି୍ରୟତମଗଣ ପାନ କର।
ହଁ, ଯେଥଷ୍ଟ େପ୍ରମକୁ ପାନ କର।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

2 ମୁଁ ନଦିି୍ର ତା ଥିଲ,ି
ମାତ୍ର େମାର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା।

ଏତ େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କ ରବ।
େସ ଦ୍ୱ ାରେର ଆଘାତ କରି କହୁଛନି୍ତ ,
“ଆେଗା େମାର ଭଗିନୀ, େମାର ପି୍ରେୟ,

େମାର କେପାତୀ, େମାହର ଶୁଦ୍ଧମତ ିେମା’ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଅ।
କାରଣ େମାର ମସ୍ତକ ଶିଶିରେର େମାହର େକଶ ରାତି୍ରର ଜଳ ବନୁି୍ଦେର

ପରିପୂଣ୍ଣର୍।”
3 “ମୁଁ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିପକାଇଛ।ି
ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ପିନି୍ଧବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ।

ମୁଁ େମାର ପାଦ େଧୗତ କରିଅଛ,ି
ମୁଁ େସଗଡୁ଼କୁି ମଇଳା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ।”
4 େମା’ ପି୍ରୟତମ ଦ୍ୱ ାରର ଛଦି୍ର େର ଆପଣା ହାତ େଥାଇେଲ,
ତହିଁେର େମାର ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାଟ େହଲା।
5 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇବାକୁ ଉଠିଲ,ି
କିଳଣୀର େବଣ୍ଟ ଉପେର େମାର ହସ୍ତରୁ ଗନ୍ଧରସ

ଓ େମା’ ଅଙୁ୍ଗଳିରୁ
ଦ୍ର ବ ଗନ୍ଧରସ କ୍ଷରିଲା।
6 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇଲ।ି
ମାତ୍ର େମାହର ପି୍ରୟତମ େସ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଥିେଲ।

େମାର ଆତ୍ମା େମାେତ ଛାଡ଼ଗିଲା,
େଯେତେବେଳ େସ କହେିଲ।

ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିଲ ିମାତ୍ର ପାଇଲ ିନାହିଁ।
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି ମାତ୍ର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
7 ନଗର ଭ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ।
େସମାେନ େମାେତ ପ୍ରହାର କେଲ।

େସମାେନ େମାେତ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେଲ।
ପ୍ରାଚୀର ରକ୍ଷକମାେନ େମା’ଠାରୁ େମାହର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି

େନଇଗେଲ।
8 ଆେଗା ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ।
େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କ େଦଖା ପାଇବ, େତେବ ମୁଁ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶପଥ େଦଇ କହୁଅଛ,ି ମୁଁ େପ୍ରମ ପତତିା େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ
କହବି।

ଯିରୁଶାଲମର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଉତ୍ତର କେଲ

9 େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ।
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7

ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ େପ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
କିପରି ଭଲ ଅଟନି୍ତ?
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶପଥ କରାଉଅଛ?

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଉତ୍ତର କେଲ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ

10 େମାହର ପି୍ରୟତମ େଶ୍ୱତ ଓ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍,
ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ।
11 ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ତୁଲ୍ୟ।
ତାଙ୍କର େକଶ କୁଞ୍ଚତି ଓ ଡ଼ାମରା କୁଆପରି କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍।
12 ତାଙ୍କର େନତ୍ର ଯୁଗଳ ନଦୀ ନକିଟେର ଥିବା କେପାତମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ।
ଦୁଗ୍ଧେର େଧୗତ
ଓ ଯଥା ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପିତ।
13 ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡେଦଶ ସୁଗନି୍ଧ ଲତାର କିଆରି ସ୍ୱରୂପ
ସୁଗନି୍ଧ ତୃଣର ତଟ ସ୍ୱରୂପ।

ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର କଇଁଫୁଲ ତୁଲ୍ୟ
ତହିଁରୁ ଦ୍ର ବ ଗନ୍ଧରସ ଝେର।
14 ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟ େବୖଦୁଯର୍୍ୟମଣେିର
ଖଚତି ସୁବଣ୍ଣର୍ କଙ୍କଣ ତୁଲ୍ୟ।

ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳକାନ୍ତମଣ ିମଣ୍ଡତି
ଗଜଦନ୍ତମୟ ଶିଳ୍ପ କମର୍ ତୁଲ୍ୟ।
15 ତାଙ୍କର େଗାଡ଼ ଦୁଇଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ମୂଳଦୁଆେର ସ୍ଥାପିତ
ଦୁଇଟ ିମାବର୍ଲର ସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ।

ତାଙ୍କର ଆକୃତ ିଲବିାେନାନ୍
ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ।
16 ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମିଷ୍ଟ ହଁ େସ ସେବର୍ାେତାଭାେବ ମେନାହର।
େହ ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ,

େସ େମାହର ପି୍ରୟତମ,
େସ େମାହର ସେହାଦର।

ଯିରୁଶାଲମର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହନି୍ତ

ଆେଗା ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ।
ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟତମ କୁଆେଡ଼ ଯାଇଛନି୍ତ।

ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯମନ୍ତ େଖାଜି ପାରିବା
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟତମ େକଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନି୍ତ କୁହ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଉତ୍ତର କେଲ ଯିରୁଶାଲମର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ

2 େମାହର ପି୍ରୟତମ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ
ସୁଗନି୍ଧ ଲତାର କିଆରିକୁ,

ଉଦ୍ୟାନେର ତାଙ୍କର ପଲ ଚରାଇବାକୁ
ଓ କଇଁଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛନି୍ତ।
3 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କର ଓ େମା’ ପି୍ରୟତମ େମାହର।
େସ େଶାଶନ୍ ପୁଷ୍ପ ବନେର ଆପଣା ପଲ ଚରାନି୍ତ।

େସ (ପୁ) ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

4 ଆେଗା େମାର ପି୍ରେୟ, ତୁେମ୍ଭ ତସିର୍ାପରି ସୁନ୍ଦରୀ।
ଯିରୁଶାଲମ ପରି େଶାଭାବତୀ,
ଧ୍ୱଜାଧାରି େସୖନ୍ୟପରି ଭୟଙ୍କରୀ।
5 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଆଡ଼ଡ଼ୁ ଆପଣା ଆଖି େଫରାଅ,
କାରଣ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ପରାସ୍ତ େହାଇଅଛ।ି

ତୁମ୍ଭର େକଶ ଗିଲୟିଦର ଚଟାଣରୁ ତଳକୁ ଆସୁଥିବା
ଏକ େଛଳିପଲ ତୁଲ୍ୟ।
6 ତୁମ୍ଭର ଦାନ୍ତ ପଂକି୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ଥିତା

େମଷୀପଲ ତୁଲ୍ୟ।
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛ,ି
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହିଁ।
7 ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇଟ ିକଣ୍ଣର୍ ମୂଳ
ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ ଦୁଇଟ ିଫାଳ।
8 ଷାଠିଏ ରାଣୀ
ଓ ଅଶୀ ଉପପତ୍ନୀ
ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବତୀ ଅଛନି୍ତ।
9 ମାତ୍ର େମା’ କେପାତୀ, େମାର ନପିୁଣାଟ ିଅଦି୍ୱ ତୀୟା।
େସ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର।

େସ ଜଣଙ୍କର ପି୍ରୟ ଯିଏ ତାକୁ ଗଭର୍ଧାରଣ କେଲ।
କନ୍ୟାମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି

ଧନ୍ୟା େବାଲ ିକହେିଲ।
ହଁ, ରାଣୀ ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କେଲ।

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) ପ୍ରଶଂସା କେଲ

10 ଏହ ିେଯ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୀୟମନା,
ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ,

ସୂଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ବଶିୁଦ୍ଧତା,
ଧ୍ୱଜା ବଶିିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟତୁଲ୍ୟ ଭୟଙ୍କର, େସ କିଏ?

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

11 ମୁଁ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ କାଟବିାକୁ ସଦ୍ୟ
ଗ୍ଭରାଗଛ ଗଡୁ଼କି େଦଖିବା ପାଇଁ ଗଲ।ି

ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲ ବତି େହାଇଅଛ ିକି ନାହିଁ
ଓ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ କଢ଼ ଧରିଛ ିକି ନାହିଁ ମୁଁ େଦଖିବାକୁ ଗଲ।ି
12 ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲା ପୂବର୍ରୁ
ମୁଁ େମା’ ନଜିକୁ ଏକ ରଥେର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଖେର ପାଇଲ।ି

ଯିରୁଶାଲମର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଡାକିେଲ

13 େହ ଶୂେଲମିେୟର ନାରୀ, େଫରି ଆସ,
େଫରି ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛୁ।

େଯେତେବେଳ େସ ମହନୟିମ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ,ି
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୂେଲମିୟା ନାରୀକୁ ଅନାଇବ?

େସ (ପୁ) ତାଙ୍କର (ସ୍ତ୍ରୀ) େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କେଲ

ଆେଗା ରାଜକନ୍ୟା, ପାଦୁକାେର ତୁମ୍ଭ ଚରଣ େକେତ ସୁନ୍ଦର।
ତୁମ୍ଭର କଟମିଣ୍ଡଳ ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକର ହସ୍ତେର ନମିିର୍ତ ରତ୍ନହାର

ସ୍ୱରୂପ।
2 ତୁମ୍ଭର ନାଭେିଦଶ ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅଭାବ ନ ଥିବା
ବତୁ୍ତର୍ଳ ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ।

ତୁମ୍ଭର ଉଦର େଶାଶନ୍ ପୁଷ୍ପ ମଣ୍ଡତି
ଗହମ ରାଶି ତୁଲ୍ୟ।
3 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ହରିଣର
ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ପରି।
4 ତୁମ୍ଭର ଗଳେଦଶ ଗଳଦନ୍ତମୟ ଦୁଗର୍ ସଦୃଶ।
ତୁମ୍ଭ େନତ୍ର ଯୁଗଳ େବଥ୍-ରବ୍ବୀମ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ
ହଶି୍େବାନ୍ େସରାବର ସଦୃଶ।

ତୁମ୍ଭ ନାସକିା ଦେମ୍ମଶକ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଲବିାେନାନ୍ର ଦୁଗର୍ ତୁଲ୍ୟ।
5 ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ କମିର୍ଲ ପବର୍ତ ତୁଲ୍ୟ।
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକର େକଶ
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ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ।
ତହିଁର େବଣୀ ପାଶେର ରାଜା ବନ୍ଦୀରୂେପ ଧୃତ ଅଟନି୍ତ।
6 ଆେଗା ପି୍ରେୟ, ତୁଷି୍ଟ ଜନ୍ମ ାଇବା ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େକମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ମାେନାହାରିଣୀ।
7 ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଦୀଘର୍ତା ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତନ େମଞ୍ଚାଏ ଫଳ ତୁଲ୍ୟ।
8 ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଖଜୁରି ଗଛ ଚଢ଼ବି।ି
ମୁଁ ତହିଁର ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିବ।ି

ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନ ତୁଲ୍ୟ େହଉ।
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ନଶି୍ୱାସର ଆଘ୍ରାଣ ନାଗରଙ୍ଗ ଫଳର ବାସନା ତୁଲ୍ୟ େହଉ।
9 ତୁମ୍ଭର ଚୁମ୍ୱନ ସେବର୍ାତ୍ତମ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ,
େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େମା’ ପି୍ରୟତମାଙ୍କ ଗଳ େଦଶେର ଧୀର ଭାବେର

ଗଳିଯାଏ
ଏବଂ େମାର ଓଷ୍ଠ ଓ ଦାନ୍ତ େଦଇ ଧୀେର ଧୀେର ବହଯିାଏ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ତାଙୁ୍କ (ପୁ) କହେିଲ

10 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କର
ଓ ତାଙ୍କର ବାସନା େମା’ ପ୍ରତ ିଅଛ।ି
11 ଆସ, େମାର ପି୍ରୟତମ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବା।
ଆସ େହନା ଗ୍ଭରାଗଛ ଗହଣେର ରାତଟି ିକେଟଇେଦବା।
12 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉ।
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲ ବତି ଓ ତହିଁର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି

ଓ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ପୁଷି୍ପତ େହାଇଅଛ ିକି ନାହିଁ,
ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିବା।
େସଠାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆପଣା େପ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ି
13 ଦୂଦା ଫୁଲ ସୁବାସ େହଉଅଛ।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସବର୍ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ

ତଟକା ଫଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଅଛ।ି
େହ େମାର ପି୍ରୟତମ, ଏସବୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରଖିଅଛ।ି

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏକ ପିଲା େହାଇଥା’ନ୍ତ, େମାର େଛାଟ ଭାଇପରି େଯ
କି େମା’ ମା’ର କ୍ଷୀର ଖାଉଛି

ଏବଂ ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାେର େଦେଖ
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଚୁମ୍ୱନ ଦଏି
େକହ ିେମାେତ ଖରାପ ଭାବେିବ ନାହିଁ।
2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ଗହୃକୁ େନଇଯା’ନି୍ତ।
େସ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅିେନ୍ତ।

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁଗନି୍ଧ ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
େମାହର ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ରସ ପାନ କରାନି୍ତ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ

3 ତାହାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ େମା’ ମସ୍ତକ ତେଳ ରହବି
ଓ ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େମାେତ ଆଲଙି୍ଗନ କରିବ।
4 େହ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର େକ୍ଷତ୍ରସବୁ, େମା’ ନକିଟେର ଶପଥ

କର େଯ,
ଉଚତି୍ ସମୟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ନାହିଁ।

ଯିରୁଶାଲମର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ କହେିଲ

5 ଆପଣାର େପ୍ରମିକର ଉପେର ଆଉଜି ପଡ଼ି
ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯିଏ ଆସୁଅଛ ିେସ କିଏ?

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ତାଙୁ୍କ (ପୁ) କହେିଲ

ନାରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷତେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗାଇଲ।ି
େସଠାେର ତୁମ୍ଭ ମାତା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା େହେଲ।
େସଠାେର େସ ପ୍ରସବ େବଦନା ଗ୍ରସ୍ତା େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରସବ କେଲ।
6 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାହର ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ହୃଦୟେର,
ବାହୁଟ ିତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ବାହୁେର ଧାରଣ କର।

କାରଣ େପ୍ରମ ମୃତୁ୍ୟ ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅେଟ।
ହୃଦୟର ଦହନ କବର ପରି ଦୃଢ଼ ଅେଟ।

ଏହାର ଶିଖା ଏକ ଜଳନ୍ତା ନଆିଁ ପରି
ଏବଂ ଏହା ଏକ ବରିାଟ ନଆିଁେର ପରିଣତ େହାଇପାେର।
7 ଅପାର ଜଳରାଶି େପ୍ରମକୁ ନବିର୍ାଣ କରି ନ ପାେର।
କିଅବା ବନ୍ୟା ତାହା ବୁଡ଼ାଇ ନ ପାେର।

େଯେବ େକହ ିଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ ବଦଳେର େପ୍ରମ କିଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କେର,

େତେବ େସ େଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ େହବ।

ତାଙ୍କର (ସ୍ତ୍ରୀ) ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା

8 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛ।ି
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ର ସ୍ତନ ବୃଦି୍ଧ େହାଇ ନାହିଁ।

ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ଆେସ ଏବଂ ତାକୁ ବବିାହ କରିବାକୁ ପଗ୍ଭେର,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବା?
9 େଯେବ େସ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପା ହୁଏ।
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ରୂପା ଗହଣାେର ଢ଼ାଙି୍କ େଦବୁ।

ଯଦ ିେସ ଏକ ଦ୍ୱ ାର ପରି ହୁଏ,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଏରସ ପଟାେର ଆବରଣ କରିେଦବୁ।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ତା’ର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ

10 ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପା
ଓ େମାହର ସ୍ତନ ତହିଁେର ଦୁଗର୍ସ୍ୱରୂପ।
େସହ ିସମୟେର େସ େମାେତ ଜଣକ ପରି ବେିବଚନା କଲା, ଯିଏ ତୃପି୍ତ

ଆେଣ।

େସ (ପୁ) କହେିଲ

11 ବାଲ୍-ହାେମାନେର ଶେଲାମନଙ୍କର ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା।
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରଟକୁି ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ହାତେର ନ୍ୟସ୍ତ କେଲ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ରକ୍ଷକକୁ ତହିଁର ଫଳ ପାଇଁ
1000 ରୂପାମୁଦ୍ର ା େଦବାକୁ ପଡ଼ଲିା।
12 େମାହର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େମାର ନଜିର।
େହ ଶେଲାମନ, େସହ ିସହସ୍ର ମୁଦ୍ର ା ତୁେମ୍ଭ ପାଇବ
ଓ ତହିଁର ଫଳ ରକ୍ଷକମାେନ ଦୁଇଶହ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ପାଇେବ।

େସ (ପୁ) ତାଙୁ୍କ (ସ୍ତ୍ରୀ) କହେିଲ

13 େହ ଉପବନ ବାସନିୀ,
ମିତ୍ରଗଣ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱର େମାେତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଦଅି।

େସ (ସ୍ତ୍ରୀ) ତାଙୁ୍କ (ପୁ) କହେିଲ

14 େହ େମାର ପି୍ରୟତମ, ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ।
ସୁଗନି୍ଧମୟ ପବର୍ତେଶ୍ରଣୀ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ମୃଗ ବା ହରିଣ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ

ହୁଅ।
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ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ

ଆେମାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଙ୍କର ଦଶର୍ନ, ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା ଓ
ଯିରୁଶାଲମର ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା େସସବୁ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ
େଦଖାଇେଲ ଉଷିୟ, େଯାଥମ୍, ଆହସ୍ ଓ ହଜିକିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ

କାଳେର ଯିହୁଦାେର ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା ଯିଶାଇୟ ଦଶର୍ନ କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ

2 େହ ସ୍ୱଗର୍, େହ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ! ସଦାପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ ଓ ଭରଣେପାଷଣ କରିଅଛୁ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନି୍ତ।
3 ଗାଈ ତା’ର ମୁନବିକୁ ଜାେଣ,
ଗଧ ନଜିର ମୁନବିର ସଂଗ୍ଭଳକଙୁ୍କ ଜାେଣ,

ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ େମାେତ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।
େମାର େଲାକମାେନ େମାେତ ବୁଝୁ ନାହାନି୍ତ।”
4 ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀ ପାପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େସମାେନ ଅଧମର୍ ଓ ପାପେର

ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ। େସମାେନ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀ ବଂଶ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର
ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଜେଣ ଅଜଣାବ୍ୟକି୍ତ ପରି
ବ୍ୟବହାର କରିଛନି୍ତ ଓ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିାଇଛନି୍ତ।

5 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାସି୍ତ ବଧିାନ
କରି ଗ୍ଭଲବୁି। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦଲୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିପରିବତ୍ତର୍ନ
େହଲା ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କରି ଗ୍ଭଲଛି।
ବତ୍ତର୍ମାନ ସମସ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ପୀଡ଼ତି। 6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆପାଦମସ୍ତକ କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ ଓ ପୂଜ ଘା’େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ
କ୍ଷତର ଯତ୍ନ େନଲ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିକ୍ଷତଗଡୁ଼କି ପରିଷ୍କତୃ େହାଇ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଆବୃତ େହାଇ ନାହିଁ।

7 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗରଗଡୁ଼କି
ଅଗି୍ନେର ଭସି୍ମଭୂତ େହାଇଅଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅଧିକୃତ। େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ଧ୍ୱଂସ େହଲାପରି ତୁମ୍ଭର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ
େହାଇଯାଇଛ।ି

ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରତ ିେଚତାବନି

8 ସେିୟାନର କନ୍ୟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର େଗାଟଏି କୁଡ଼ଆି ସଦୃଶ
େଦଖାଯାଉଛ।ି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାକୁଡ଼େିକ୍ଷତ୍ର ସଦୃଶ। ଆଉ ଏହା
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅବେରାଧିତ ନଗର ସଦୃଶ େହାଇଅଛ।ି’ 9 ଏହା ସତ୍ୟ
ଅେଟ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ େଲାକଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିାକୁ
େଦେଲ। ତା’ ନ େହାଇଥିେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ପରି
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥା’ନୁ୍ତ।

10 େହ ସେଦାମର ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା
ଶୁଣ। େହ ହେମାରାର େଲାକମାେନ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସମୂହ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ
ଦଅି। 11 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିବଳିଦାନସବୁ
କାହିଁକି ଦରକାର କେର? ମୁଁ େମଷର ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଗାରୁଗାଈର େମଦର
େହାମବଳି ପ୍ରତ ିବତୃିଷ୍ଣା େହାଇ ଯାଇଛ।ି ମୁଁ ଆଉ ଷଣ୍ଢ, େମଷ ଓ
ଛାଗମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ। 12 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ

େମାେତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସଛି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ସମସ୍ତ
ଜିନଷିକୁ ପଦଦଳିତ କରିଛ। କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କରିବାକୁ କହଥିିଲା?

13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଆଉ ଏହ ିଅଥର୍ହୀନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ ଆଣ
ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଧୂପକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କେର। ତୁମ୍ଭର ଅମାବାସ୍ୟା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପବର୍ ଓ
ବଶି୍ରାମ ଦନି ଉତ୍ସବକୁ ମୁଁ ସହ ିପାରୁ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର
ମହାସଭାେର େଯଉଁ ଅଧମର୍ କରିଛ ମୁଁ ତାହା ସହପିାରୁ ନାହିଁ। 14 ଆମ୍ଭର
ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନରୂିପିତ ପବର୍ମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର।
େସହସିବୁ ଭାର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକ୍ଳଶଦାୟକ ଓ ଆେମ୍ଭ େସ ଭାର ବହନ
କରିବାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛୁ।

15 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି େମାେତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ,
ମାତ୍ର ମୁଁ ବମିୁଖ େହାଇ ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ଅେନକ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ଶୁଣବି ିନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ
ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

16 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ନଜିକୁ ପରିଷ୍କାର କର।
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିମନ୍ଦ କମର୍ େଦଖିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ। କୁକମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ। 17 ସୁକମର୍ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା
କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କର। ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି। ପିତୃମାତୃହୀନ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର।”

18 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “ଆସ, େମା’ ସହତି ଆଳାପ କର।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ପରି ଲାଲ େହେଲ େହଁ ବରଫ ସଦୃଶ ଶୁଭ୍ର
େହବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଲାହତି ବଣ୍ଣର୍ ପରି େହେଲ େହଁ
େମଷେଲାମ ସଦୃଶ ଶୁଭ୍ର େହବ।

19 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦବ ଓ େମାର
ଆଜ୍ଞାବହ େହବ େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ଉତ୍ତମ ଫଳ େଭାଗ
କରିବ। 20 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ନ ଦଅି ଏବଂ
େମାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ ନେିଜ ଏହସିବୁ କହଛିନି୍ତ।

ଯିରୁଶାଲମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନୁେହଁ

21 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ଯିରୁଶାଲମ ଏକ ନଗର ଯାହା େମା’ ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। କିଏ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀେର ପରିଣତ କଲା?
ଯିରୁଶାଲମ ନ୍ୟାୟ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ଉଚତି୍। ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ ଯାହା
ଠିକ୍ ତାହା କରିବା ଉଚତି୍। ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହା ତଣି୍ଟକଟା ଓ
ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନେର ପରିଣତ େହାଇଛ।ି

22 “ଉତ୍ତମଗଣୁ ରୂପା ସଦୃଶ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଖାଦ ପାଲଟଛି।ି
ତୁମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଜଳମିଶି୍ରତ େହାଇଅଛ।ି ଉତ୍ତମଗଣୁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଛ।ି
23 ତୁମ୍ଭର ଶାସକଗଣ ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇଛନି୍ତ ଓ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ
େହାଇଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶାସକ ଲାଞ୍ଚକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। ଅନ୍ୟାୟ କାଯର୍୍ୟ
ପାଇଁ ପାରିେତାଷିକ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ। ଆଉ େସହ ିଶାସକମାେନ େଲାକଙୁ୍କ
ଠକିବାକୁ ଅଥର୍ ନଅିନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର େସହ ିଶାସକଗଣ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଓ
ବଧିବାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଦରକାର େବେଳ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।’

24 ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଳଦାତା କୁହନି୍ତ , “ମୁଁ
େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଆହୁରି ଯାତନା
େଦବ ନାହିଁ। 25 େଲାକମାେନ ରୂପାର ଖାଦ ଦୂର କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1:2 529 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1:25



2

3

ଜିନଷି ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। େସହପିରି ଭାବେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅପବତି୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଜିନଷି କାଢ଼ି
େନବ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରିବ।ି 26 ଆଦ୍ୟ ସମୟ ପରି ମୁଁ
ବଗି୍ଭରକାରୀଗଣଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବି।ି ପୂେବର୍ ପୂବର୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙ୍କ ପରି ପରାମଶର୍ଦାତାଙୁ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବ।ି ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ
‘ଉତ୍ତମ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ନଗରୀ େବାଲ ିକଥିତ େହବ।”’

27 ପରେମଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଏବଂ େସ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ। େତଣୁ େସ
ସେିୟାନକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ ଏବଂ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ
କରିେବ। 28 ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀ ଓ ପାପୀଗଣ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରନି୍ତ େସମାେନ ସଂହାରିତ େହେବ।

29 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାଛଥିିବା ଅେଲାନଗଛ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ବଗିଗ୍ଭ ପାଇଁ ଭବଷି୍ୟତେର େଲାକମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। 30 ଏହା ଘଟବି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର ବଶିିଷ୍ଟ ଅେଲାନଗଛ ଓ ନଜିର୍ନ ଉଦ୍ୟାନ
ସଦୃଶ େହବ। 31 ଶକି୍ତଶାଳୀ ମାନବ ଶୁଷ୍କ କାଠି ସଦୃଶ େହେବ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର କମର୍ ଅଗି୍ନକଣା ସଦୃଶ େହବ। େସହ ିବଳବାନ୍ େଲାକମାେନ
ଓ େସମାନଙ୍କର କମର୍ ସବୁ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିେଦେବ। େସହ ିଅଗି୍ନକୁ େକହି
ନବିର୍ାପିତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

ଯିହୂଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା

ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ବଷିୟେର
େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଇଥିେଲ ତାହାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ।

2 େଶଷ ଦନିେର ଏହା ହିଁ ଘଟବି।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରର ପବର୍ତ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରେର େହବ।

ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଚତର େହବ।
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାେନ େସ୍ରାତ ସଦୃଶ େସଠାକୁ ଧାବତି େହେବ।
3 ବହୁ େଲାକ େସଠାକୁ ଯିେବ।
େସମାେନ କହେିବ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତକୁ ଯିବା।
ଯାକୁବଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା।

େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା
େଦେବ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅନୁସରଣ କରିବା।”
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାସମୂହ-ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଯିରୁଶାଲମେର ସେିୟାନ

ପବର୍ତରୁ
ଆରମ୍ଭ େହାଇ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱେର ପ୍ରସାରିତ େହବ।
4 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମାନବ େଗାଷ୍ଠୀର ବଗି୍ଭରକ େହେବ।
ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର େଶଷ ନଷି୍ପତି୍ତ େଦେବ।

େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିେବ
ନାହିଁ।

େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହା ତଆିରି କରିେବ,
ବଚ୍ଛର୍ାେର ଦାଆ ତଆିରି କରିେବ।

େସମାେନ ଅନ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ େକେବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଲମି େନେବ ନାହିଁ।
5 େହ ଯାକୁବ ବଂଶ, ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର।
6 ମୁଁ ଏହା କହୁଛ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଲାକ େଯଉଁମାେନ କି ପୂବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ
ଆଗ୍ଭରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
କହବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କର େସହି
ଭ୍ର ାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କରି େନଇଛନି୍ତ। 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େଦଶ ସୁନା ଓ ରୂପାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େସଠାେର ଧନରତ୍ନର ସୀମା ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େସଠାେର ରଥର ସୀମା
ନାହିଁ। 8 ଆଉମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୂଜିତ
ପ୍ରତମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େସହ ିପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି େଲାକମାନଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ନମିିର୍ତ ଓ
େସମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ପୂଜା କରୁଛନି୍ତ। 9 େଲାକମାେନ ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦତର

େହଉଛନି୍ତ। େସମାେନ ଅେଧାଗାମୀ େହାଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର େକେବ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ।

10 ଯାଅ, ମାଟତିେଳ ଓ ପବର୍ତର ପୃଷ୍ଠଭାଗେର ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଅ! କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଓ ଶକି୍ତ ନକିଟେର ଭୟଭୀତ।

11 ଗବିର୍ତ ମାନବ ଅହଙ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। େସହ ିଅହଙ୍କାରୀଗଣ
ଲଜ୍ଜ ାେର ଅବନତ େହେବ। ମାତ୍ର େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ସି୍ଥର ଓ ଉନ୍ନତ
ରହେିବ।

12 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସି୍ଥରକୃତ ଦନି ଆସବି। େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଗବିର୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ। େସେତେବେଳ େସହ ିଗବିର୍ତ
େଲାକମାେନ ନଜିକୁ ବଡ଼ ମେନ କରିେବ ନାହିଁ। 13 େସହ ିଅହଙ୍କାର
େଲାକମାେନ ଲବିାେନାନ ଓ ବାଶନର େଦବଦାରୁ ଓ ଅେଲାନଗଛ ପରି
ଉଚ୍ଚ ଓ ମହାନ େହେବ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ। 14

େସହ ିଅହଙ୍କାରୀ ମାନବ ପବର୍ତ ଓ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଉନ୍ନତ ଓ ଉଚ୍ଚ
େହେବ। 15 ଆଉମଧ୍ୟ େସହ ିଗବିର୍ତ େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଶକ୍ତ
କାନ୍ଥ ସଦୃଶ େହେବ। ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦେବ। 16

ପୁଣ ିେସହ ିଅହଙ୍କାରୀଗଣ ତଶର୍ୀଶର ବଭିନି୍ନ  ପଦାଥର୍େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଜାହାଜ
ସଦୃଶ ମହାନ େହେବ। ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।

17 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଗବିର୍ତ େହବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ। େସହି
ଗବିର୍ତ ମାନବ ନମ୍ର େହେବ ଏବଂ େକବଳ େସହ ିଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଉଚ୍ଚେର ରହେିବ। 18 ପୁଣ ିସମସ୍ତ ପ୍ରତମିା ଲୁପ୍ତ େହେବ। 19

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କର ମହାନଶକି୍ତ େଦଖି
ଭୟଭୀତ େହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏପରି କମି୍ପତ କରିେବ େଯ,
େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପବର୍ତ ଗମୁ୍ଫାେର ଓ ପୃଥିବୀର ଗତ୍ତର୍େର
ଲୁଚେିବ।

20 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ଓ
ପୂଜା କରୁଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପାର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ଫିଙି୍ଗ େଦେବ। େସମାେନ
େସହ ିପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ମୂଷିକ ଓ ବାଦୁଡ଼ମିାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର ଭତିରେର ଫିଙି୍ଗ
େଦେବ। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀେର ଏପରି ଭାବେର କମ୍ପନ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ
େଯ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ପୂବର୍କ ମହମିାକୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ
ଗମୁ୍ଫାେର େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେବ।

22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟମାେତ୍ର ମୃତୁ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ। ଏମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ବଳବାନ୍ ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚନି୍ତ ା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ।ି ପ୍ରଭୁ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ଯାହା ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ େସ ସମସ୍ତ
ଜିନଷି କାଢ଼େିନେବ। ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳ ଦୂେରଇ

େନେବ। 2 ଆଉମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଓ ବୀର, ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ମନ୍ତ୍ରଦ୍ର ଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଦୂେରଇ େନେବ। 3

ପରେମଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାଶତପତ ିଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥା ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକର ଏବଂ
ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭବଷି୍ୟତ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ର ଷ୍ଟାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୂେରଇ େନେବ।

4 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ଯୁବା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବେନ୍ଦାବସ୍ତ କରିବ ିଓ ଶିଶୁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳନା
କରିେବ। 5 ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ
ପ୍ରତବିାସୀ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ଦୁଃଖ କରିେବ। ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତ ,
ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଯତ୍ନ େନେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକି୍ତ ମହତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇେବ ନାହିଁ।”

6 େସେତେବେଳ େକହଜିେଣ ନଜି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଧରି
କହେିବ, “େହ ଭାଇ, ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ଅଛ,ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଶାସନକତ୍ତର୍ା
େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିନପିାତତି ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତ ିେହବ।”

7 ମାତ୍ର େସହ ିଭାଇଟ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବି, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରି ପାରିବ ିନାହିଁ। େମାର ଗହୃେର ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। େମାେତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶାସନକତ୍ତର୍ା କର ନାହିଁ।”

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1:26 530 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 3:7
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8 ଏପରି ଘଟବିାର କାରଣ ଯିରୁଶାଲମ ବପିଥଗାମୀ େହାଇ ବନିଷ୍ଟ
େହାଇଛ।ି ଯିହୁଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞାକରି ନପିାତତି େହାଇଛ।ି
େସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ କାଯର୍୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛ।ି
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାେର ଉପହାସ କରୁଛନି୍ତ।

9 େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ କୁକମର୍ କରି େଦାଷୀ େହବାର ପରିଚୟ
ମିେଳ। ଆଉମଧ୍ୟ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ଗବିର୍ତ। ସେଦାମର
େଲାକମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ େଗାପନ ରଖନି୍ତ। ଏହା
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଫଳ େହବ କାରଣ େସମାେନ ନେିଜ ନଜିର ଅନଷି୍ଟ
କରିବାକୁ ଯାଆନି୍ତ।

10 ଉତ୍ତମ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସମାେନ ଉତ୍ତମଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସୁକମର୍ େଯାଗୁଁ ପୁରସ୍କତୃ େହେବ। 11 ମାତ୍ର
ଦୁରାଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ ିମନ୍ଦଫଳ େହବ। େସମାନଙୁ୍କ ବହୁକଷ୍ଟ
ଆସବି। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ େଯାଗୁଁ ଦଣ୍ଡତି େହେବ। 12

ବାଳକମାେନ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କରିେବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ େମାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିେବ।
େହ େମାର େଲାକମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥପ୍ରଦଶର୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ବପିଥଗାମୀ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟପଥରୁ ଦୂେରଇ ନଅିନି୍ତ।

ଆପଣାର େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଷି୍ପତି୍ତ

13 ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଠିଆ େହଉଛନି୍ତ। େସ ଜାଗି
ଉଠିେବ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭର କରିେବ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଚୀନ
ଓ ଅଧିପତମିାେନ କରିଥିବା କମର୍ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଗି୍ଭର
େଦେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭସ୍ମ କରି

େଦଇଛ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛ ଏବଂ େସହ ିଧନ ଏେବ
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଅଛ।ି 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ଅଧିକାରେର
େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କଲ? େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର
ମୁଖକୁ ଘଷି ମଳିନ କଲ?” େମାର ପ୍ରଭୁ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ
କହଥିିେଲ।

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “ସେିୟାନର ନାରୀମାେନ ଅତ ିଅହଙ୍କାରିଣୀ
ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠା େବାଲ ିେଦଖାଇ େହାଇ ମଥା
ଉନ୍ନତ୍ତ କରି ବୁଲନି୍ତ। େସମାେନ କଟାକ୍ଷପାତ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଗତେିର
ଗ୍ଭଲବିାେବେଳ େସମାନଙ୍କର ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୁଏ।”

17 େମାର ପ୍ରଭୁ େସହ ିସେିୟାନ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଘାଆ
କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର େକଶ ରାଶିକୁ
ଉତ୍ପାଟନ କରିେବ। 18 େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଗବର୍ କରୁଥିବା ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି େସମାନଙ୍କଠାରୁ କାଢ଼େିନେବ।
େସ େସମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ନୂପୁର ଏବଂ େସମାନଙ୍କ େବକରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ାହାର
କାଢ଼େିନେବ।’ 19 ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ, ଚୁଡ଼ ିଓ ଘୁମଟା କାଢ଼େିନେବ।
20 ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ ପାଦର ବଳା, କଟବିନ୍ଧନୀ, ଅତରଦାନୀ ଓ କବଚ
21 ମୁଦ ିଓ େନାଥ, 22 ଉତ୍ସବ କାଳୀନ ବସ୍ତ୍ର, ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ସାଲ
ଓ ଟଙ୍କା ଥଳି 23 ଦପର୍ଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମବସ୍ତ୍ର ଓ ଶିେରାବନ୍ଧନୀ ଓ ଓଢ଼ଣ ିକାଢ଼ି
ପକାଇେବ।

24 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳେର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ଓ
େକ୍ଲଦେର, କଟବିସ୍ତ୍ର ରଜୁ୍ଜେର ସୁନ୍ଦର ମଥା ବନିା େକଶେର ଉତ୍ସବକାଳୀନ
େପାଷାକ େଲାତକ ପୂଣ୍ଣର୍ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବସ୍ତ୍ରେର େସମାନଙ୍କ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ
ମୁଖମଣ୍ଡଳ କ୍ଷତ ଚହି୍ନ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ଦାଗ ବହନ କରିବ।

25 େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷଗଣ ଖଡ଼୍ଗ ଘାତେର ଓ େଯାଦ୍ଧାଗଣ
ଯୁଦ୍ଧେର ନହିତ େହେବ। 26 ସେିୟାନ ନଗରେର ଦ୍ୱ ାରେଦଶ େଶାକ ଓ
ବଳିାପେର ମୁଖରିତ େହବ। ଯିରୁଶାଲମ େଗ୍ଭରଦ୍ୱ ାରା ଲୁଣି୍ଠତା ନାରୀ ସଦୃଶ
ଶୂନ୍ୟ େହାଇ ପଡ଼ ିରହବି। େସ ଭୂମି ଉପେର ବସ ିେକବଳ ବଳିାପ
କରିବ।

େସହ ିସମୟେର ସାତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ଧରି କହେିବ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନଜିର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବୁ ଓ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରିବୁ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବ

ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିବୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ନାମେର ଖ୍ୟାତ କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ା
ଅପମାନକୁ ଦୂର କର।”

2 େସହ ିସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାଖା (ଯିହୁଦା) ଅତ ିମେନାରମ
ଆକଷର୍ଣୀୟ ଓ ମହାନ େହବ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରିେବଷ୍ଟନୀୟର ଉପେଯାଗୀ
େସମାନଙ୍କ େଦଶର ଉତ୍ତମ ଫଳ େଯାଗୁଁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହେବ। 3 େସହି
ସମୟେର ସେିୟାନ ଓ ଯିରୁଶାଲମର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ େଲାକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଓ
ପବତି୍ର େଲାକ େବାଲ ିକଥିତ େହେବ। ଏହା େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଘଟବି େଯଉଁମାେନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ତାଲକିାେର ଥିେବ ଓ େସହ ିତାଲକିାଭୁକ୍ତ
େଲାେକ େକବଳ ବଞ୍ଚ ିରହେିବ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନର ନାରୀମାନଙ୍କର ମଇଳାକୁ େଧୗତ କରିେବ। େସ
ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ େଧାଇ େଦେବ। ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ
ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେୟାଗ କରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ
ବ୍ୟବହାର କରିେବ। 5 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ କରିେବ। ଦବିସେର ପରେମଶ୍ୱର ଧୂମର
େମଘ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ ଓ ରାତି୍ରେର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ସୃଷି୍ଟ କରିେବ। ଆଉ
ଏହା ପ୍ରମାଣତି େହବ େଯ ସେିୟାନର ସମସ୍ତ ପବର୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ଆବାସ
ଉପର ଆକାଶ ଏହ ିଧୂମ ରୂପକ େମଘେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ାତାପ ବସି୍ତୃତ େହବ। 6 ଏହ ିଆଚ୍ଛାଦନ ଏକ
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ େହବ। ଏହା ଦବିସେର ସୂଯର୍୍ୟ ତାପରୁ ସୁରକ୍ଷା େଦବ ଓ
ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା, ଝଡ଼ ଓ ବଷର୍ାରୁ ଏହ ିଛାୟା ରକ୍ଷା କରିବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଗିଗ୍ଭ

ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ପି୍ରୟତମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବ।ି ଏହ ିସଙ୍ଗୀତଟ ିେମାର ପି୍ରୟତମ ପ୍ରଭୁ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ବଷିୟେର ଅେଟ।

େମାର ପି୍ରୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉବର୍ର
ପବର୍ତ ଉପେର ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା।
2 େମାର ପି୍ରୟତମ େକ୍ଷତଟକୁି େଖାଳି ପଥର ପରିଷ୍କାର କେଲ।
େସଥିେର ଅତ ିଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଣ କେଲ।

େସ େକ୍ଷତର ମଧ୍ୟଭାଗେର େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦର
ଏବଂ ଉଚ୍ଚଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଏବଂ େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ତଆିରି କେଲ।

େସ ଭଲ ଅଙୁ୍ଗର ଧରିବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେଲ,
କିନୁ୍ତ ଉତ୍ତମ ପରିବେତ୍ତର୍ ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା।
3 େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର

େଲାକମାେନ େମାର
ଓ େମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ ବଷିୟେର ବଗି୍ଭର କର।
4 େମାର ଏହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ କ’ଣ କରି ପାରିଥା’ନି୍ତ?
ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ କରିଥିଲ।ି

ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ େବାଲ ିଆଶା କରିଥିଲ,ି
ମାତ୍ର େସଥିେର ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା।
ଏହା କାହିଁକି ଘଟଲିା?
5 “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବି
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି।ି

ଏହ ିେକ୍ଷତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା କଣ୍ଟାବାଡ଼କୁ ମୁଁ କାଢ଼େିନବି
ଏବଂ ତାକୁ େପାଡ଼ ିେଦବ।ି

େସହ ିପଥର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙି୍ଗପକାଇବି
ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି ପଦଦଳିତ କରିବ।ି
6 େମାର େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତକୁ ଉଜାଡ଼ ିେନବ।ି
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସ ଗଛ ଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନବ ନାହିଁ
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କିମ୍ୱା େସହ ିେକ୍ଷତେର େକହ ିେକାଡ଼ାେକାଡ଼ ିକରିେବ ନାହିଁ।
େସଠାେର କଣ୍ଟା ଓ ଅନାବନା ଘାସ ଜନି୍ମ ବ।
େସହ ିେକ୍ଷତେର ବଷର୍ାଜଳ ନ ପଡ଼ବିା ପାଇଁ ମୁଁ େମଘକୁ ଆେଦଶ

େଦବ।ି”
7 ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଷ୍ଠୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମୟଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ ଓ

ଯିହୁଦାର େଲାେକ ତାଙ୍କର ପି୍ରୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାେକ ତାଙ୍କର
ପି୍ରୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େସଠାେର ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରୁଥିେଲ
ମାତ୍ର େସଠାେର େକବଳ ମୃତୁ୍ୟ ଥିଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସଠାେର ଧାମିର୍କତା ଆଶା କରୁଥିେଲ ମାତ୍ର େସଠାେର େକବଳ
ବଳିାପ ଥିଲା।

େସଠାେର େଲାକମାେନ େକବଳ ସନ୍ତାପିତ େହଉଥିେଲ।
8 ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଅତ ିନକିଟତର େହାଇ ବାସ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଏପରି ଲଗାଲଗି ଘର କରିବ େଯ, େକୗଣସ ିଟକିିଏ େହେଲ ସ୍ଥାନ ଘର
ଘର ମଧ୍ୟେର ରହବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ
େଯପରିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ। ସମଗ୍ର େଦଶେର
ତୁେମମାେନ େକବଳ ଏକମାତ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ରହବି। 9 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା େମାେତ କହେିଲ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣଥିିଲ,ି “ବତ୍ତର୍ମାନ
ବହୁତ ଘର ଅଛ ିମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛ ିେସ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ େହବ। େଯଉଁ
ସୁନ୍ଦର ଓ ବୃହତ୍ ଗହୃମାନ ଅଛ ିେସ ସବୁ ନବିାସଶୂନ୍ୟ େହବ। 10 ଦଶ
ଏକର ପରିମିତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତରୁ ମାତ୍ର ଏକ ମହଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ
ଏବଂ ଦଶ ମହଣ ବୀଜରୁ ମାତ୍ର ଏକ ମହଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।”

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠ, ବଳିମ୍ୱ
ରାତି୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର ରହ ିସୁରାେର ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଭାଜିର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ବୀଣା, ତବଲା ବଂଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
ରଖିଥାଅ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ହସ୍ତ ବହୁ ଜିନଷି ତଆିରି କରିଛ ିମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର
ନାହିଁ। େତଣୁ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାପର କାରଣ େହବ।

13 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େମାର େଲାକମାେନ ନବିର୍ାସତି ହୁଅନି୍ତ। କାରଣ
େସମାେନ େମାେତ ଜାଣୁ ନାହାନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ ବ୍ୟକି୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େବାଲ ିବେିବଚତି ହୁଅନି୍ତ। ମାତ୍ର, େସହ ିସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ
େଭାକିଲା ଥିେବ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ସାଧାରଣ ଜୀବନେର ବସବାସ କରନି୍ତ ,
ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷାତ୍ତର୍ େହେବ। 14 ତା’ପେର େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।
ସେିୟାନ ମୃତୁ୍ୟର ସ୍ଥାନ େହବ ଓ େସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େଲାକ ଗିଳି
ପକାଇବ। େସହ ିମୃତୁ୍ୟର ସ୍ଥାନ ତା’ର ଅପରିମିତ ମୁଖ ବସି୍ତାର କରିବ,
ମୂଲ୍ୟବାନ େଲାକ, ସାଧାରଣ େଲାକ ଏବଂ ଖୁସୀମିଜାସଆିେଲାକ ତା’ ଦ୍ୱ ାରା
ଜାଲେର ଧରା ପଡ଼େିବ।”

15 େସହ ିେଲାକମାେନ ନମ୍ର େହେବ। େସହ ିମହାନ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ମଥାନତ କରିେବ ଓ ଭୂମିକୁ ମୁଖ କରିେବ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ବଗି୍ଭର କରିେବ ଏବଂ େଲାକମାେନ େସ ମହାନ
େବାଲ ିଜାଣେିବ। ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଧାମିର୍କତା ଆଣେିବ ଓ େଲାକମାେନ
ତାଙୁ୍କ ଭକି୍ତ କରିେବ। 17 ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
େଦଶରୁ ବତିାଡ଼ତି କରିେବ ଓ େଦଶ ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ। େମଷମାେନ
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ବଚିରଣ କରିେବ। େମଷଶାବକମାେନ ଧନୀେଲାକଙ୍କର
ଜମିେର ବଚିରଣ କରିେବ।

18 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। େଲାକମାେନ ଶକଟ ରଜୁ୍ଜେର
ଟାଣଲିା ପରି େସମାେନ ଅସାରତା ରୂପକ ରଜୁ୍ଜେର ଅପରାଧ ଓ ପାପକୁ
ପଛରୁ ଟାଣନି୍ତ। 19 େସହ ିେଲାକମାେନ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭମାେନ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େଯାଜନାମୂଳକ କାଯର୍୍ୟ ତ୍ୱରାନି୍ୱ ତ କରନୁ୍ତ।
ତା’ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଘଟବି ଜାଣବୁି। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଶା କରୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତୁରନ୍ତ ଘଟୁ। ତାହାେହେଲ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ’ଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବୁ।”

20 େସହ ିେଲାକମାେନ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ ଓ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ କୁହନି୍ତ। ପୁଣି
େସମାେନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆେଲାକ ଓ ଆେଲାକକୁ ଅନ୍ଧକାର ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ ଓ
ମଧୁରକୁ ତକି୍ତ ଓ ତକି୍ତକୁ ମଧୁର ମେନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର।
21 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ନଜିକୁ ଭାବନି୍ତ େଯ େସମାେନ ଅତ ିକମର୍ଠ ଓ
ବୁଦି୍ଧମାନ। 22 େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଓ ମଦ୍ୟ
ମିଶି୍ରତ କରିବାେର ଦକ୍ଷ। 23 େଦାଷୀକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଲାଞ୍ଚ େଦେଲ େସମାେନ ଲାଞ୍ଚ େନେବ। ମାତ୍ର େସମାେନ ଉତ୍ତମ େଲାକଙୁ୍କ
ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ। 24 େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦଫଳ
ଗଚ୍ଛତି ରହବି। େସମାନଙ୍କର ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଂଶଧର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର େପାଛି
େହାଇଯିେବ, େଯପରି ନଡ଼ା ଓ ଶୁଷ୍କପତ୍ର ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିଭସ୍ମ େହାଇଯାଏ।
େଯପରି ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ସଢ଼ଯିାଇ ଧୂଳି େହାଇଯାଏ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅଗି୍ନେର ଭସ୍ମୀଭୂତ
େହାଇ ତା’ର ପାଉଁଶ ପବନେର ଉଡ଼ଯିାଏ େସହପିରି େସମାନଙ୍କର
ବଂଶଧର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିେବ।
କାରଣ େସମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାସମୂହକୁ ଅବଜ୍ଞା

କରିଛନି୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
25 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇଛନି୍ତ।
େସ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ। ଏପରିକି
ପବର୍ତଗଣ ଭୟଭୀତ େହେବ ଓ ମୃତଶରୀର ଗଡୁ଼କି ଅଳିଆ ପରି
ରାସ୍ତାକଡ଼େର ପଡ଼ରିହବି। ଏପରିକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ହ୍ରାସ ପାଇବ
ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡେଦବାକୁ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଆଣେିବ

26 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ଦୂରେଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସେଙ୍କତ
େଦଉଛନି୍ତ। େସ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଉେତ୍ତାଳନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବାକୁ ସଟିି
ବଜାଉଛନି୍ତ।
ଦୂର େଦଶରୁ ଶତ୍ରୁ  ଆସୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ଏେତ ଦ୍ରୁ ତ ଗତେିର ଆସୁଛନି୍ତ

େଯ, େଦଶମଧ୍ୟେର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେବଶ କରିେବ। 27 େସହ ିଶତ୍ରୁ ଗଣ
େକେବ ଅବଶ େହେବ ନାହିଁ କି େସମାନଙ୍କର ପତନ େହବ ନାହିଁ।
େସମାେନ େକେବ ଢୁ଼ଳାଇେବ ନାହିଁ କି େଶାଇଯିେବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର
କଟବିନ୍ଧନ େକେବ ଫିଟବି ନାହିଁ କି ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଛଣି୍ଡବି ନାହିଁ। 28

େସହ ିଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଶରଗଡୁ଼କି ଅତ ିତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଧାରୁଆ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଧନୁଗଡୁ଼କି ଗଣୁଯୁକ୍ତ। େସମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କିର ଖୁରା
ଚକମକି ପଥର ପରି ଶକ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ରଥ ଚକର ଧୂଳିରୁ ବାଦଲ
ଆକାଶେର ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ।

29 େସହ ିଶତ୍ରୁ ଗଣ ସଂିହପରି ଗଜର୍ନ କରୁଛନି୍ତ। େସହ ିଗଜର୍ନ ଯୁବା
ସଂିହର ଗଜର୍ନ ସଦୃଶ। େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପଛେର ଅନୁଧାବନ
କରନି୍ତ , େଯପରି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପଛେର େଦୗଡ଼ନି୍ତ।
େସମାେନ ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇଯାଆନି୍ତ ଏବଂ େସଠାେର ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ େକହ ିନାହାନି୍ତ। 30 େତଣୁ “ସଂିହ” ଗଜର୍ନର ରବ, ସମୁଦ୍ର
ଗଜର୍ନ ସଦୃଶ େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଗଜର୍ନ କରିେବ।
ବନ୍ଦୀମାେନ େଯେତେବେଳ ଗ୍ଭହିଁେବ େସେତେବେଳ େସମାେନ େକବଳ
ଅନ୍ଧକାର େଦଖିେବ। ସମସ୍ତ ଦୀପି୍ତ ଗ୍ଭଲଯିାଇ େକବଳ ଘନ େମଘମାଳାେର
ଅନ୍ଧକାର େହାଇଥିେବ।

ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷିୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟବଷର୍େର ମୁଁ େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହଲ।ି େସ ଏକ ଉନ୍ନତ୍ତ ଓ ଚମତ୍କାର
ସଂିହାସନ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ େହାଇଥିେଲ। ତାଙ୍କର ରାଜ

େପାଷାକର ଅଞ୍ଚଳ ମନି୍ଦରକୁ େବଷ୍ଟନ କରିଥିଲା। 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସରାଫଗଣ ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ସରାଫଙ୍କର ଛଅଟି
ପକ୍ଷ ଥିଲା। େସହ ିେଦବଦୂତଗଣ େସମାନଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପକ୍ଷେର ମୁଖକୁ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟ ିପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଉଡ଼ବିାେର ଦୁଇଟ ିପକ୍ଷ
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ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ। 3 େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ଡ଼ାକି କହୁଥିେଲ,
“ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧମର୍ମୟ, ଧମର୍ମୟ, ଧମର୍ମୟ। ତାଙ୍କର ମହମିା
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ବ୍ୟାପିଯାଇଛ।ି” େସହ ିେଦବଦୂତମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅତି
ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। 4 େସେତେବେଳ େଘାଷଣାକାରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚରବେର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ
କମି୍ପତ େହଲା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଧୂମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।

5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଭୟଭୀତ େହାଇ କହଲି,ି “ହାୟ! ହାୟ! ମୁଁ ନଷ୍ଟ
େହାଇଗଲ।ି କାରଣ ମୁଁ ଏେତ ଅପବତି୍ର େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
କହବିାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ। ପୁଣ ିଏପରି ଅଶୁଚ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କହବିାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ। ତଥାପି ମୁଁ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖୁଛ।ି”

6 େସଠାେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ ଥିଲା। େସହ ିଦୂତଗଣଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଚମିୁଟା ସାହାଯ୍ୟେର େଗାଟଏି ଜ୍ୱଳନ୍ତ େକାଇଲା ଆଣଲିା ଓ
େସହ ିଉତ୍ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଧରି େମା’ ନକିଟକୁ ଉଡ଼ ିଏଆସଲିା। 7 େସହି
ସରାଫ େଦବଦୂତ େସହ ିଉତ୍ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟେର େମାର ମୁଖକୁ ସ୍ପଶର୍
କଲା। ତା’ପେର େସ କହଲିା, “େଦଖ! ମୁଁ ଏହ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାରେର ତୁମ୍ଭର
ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲ ିକାରଣ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ଦୂରିଭୂତ େହଲା
ଓ ତୁେମ୍ଭ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହଲ।”

8 ତା’ପେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି େସ କହେିଲ, “ମୁଁ କାହାକୁ
ପଠାଇବ?ି କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ?”
େତଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ!ି େମାେତ ପଠାଅ!”
9 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଯାଅ ଏବଂ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଲାକମାନଙୁ୍କ

ଜଣାଅ, ‘ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁଛ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିବୁଝୁ ନାହଁ।
ଯଦଓି େଦଖୁଛ, କିଛ ିଶିଖୁ ନାହଁ।’ 10 େସମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ର ାନ୍ତ କର।
େସମାେନ ଯାହା ଶୁଣୁଛନି୍ତ ଓ ଯାହା େଦଖୁଛନି୍ତ ତାହା େଯପରି ବୁଝବିାକୁ
ସକ୍ଷମ ନ ହୁଅନି୍ତ େସହପିରି ଭାବେର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
ଏହା ନ କର େସମାେନ ଯାହା ଶୁଣୁଛନି୍ତ ଓ ଯାହା େଦଖୁଛନି୍ତ ତାହା
ପ୍ରକୃତେର ବୁଝ ିପାରିେବ। େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ସବର୍ାନ୍ତକରଣେର
ବୁଝପିାରିେବ। ଏହା କେଲ େସମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ ଓ
େମା’ଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇେବ।”

11 ତା’ପେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ,ି “ପ୍ରେଭା! ମୁଁ େକେତକାଳ
ଏହା କରିବ?ି”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େଦଶଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ

େଲାକମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଲାପ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା କର। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଗାଟଏି େହେଲ େଲାକ ଗହୃେର ନ ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ େଦଶ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଜନଶୂନ୍ୟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା କରି ଗ୍ଭଲ।”

12 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁେଲାକଙୁ୍କ ଦୂରକୁ ତଡ଼ ିେଦେବ। େଦଶେର ବସି୍ତୃତ
ଅଞ୍ଚଳ ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ। 13 ମାତ୍ର ଏକ ଦଶମାଂଶ େଲାକ ରହବିାକୁ
ଅନୁମତ ିପାଇେବ। ଏହ ିଦଶମାଂସ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସେିବ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ। ଏମାେନ ଅେଲାନଗଛ ସଦୃଶ
େହେବ। ଅେଲାନ ଗଛ ହଣା େହଲା ପେର ତା’ର ଗଣ୍ଡ ିେଯପରି ସୁଦୃଢ଼
ରେହ, କତ୍ତିର୍ତ ବୃକ୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପବତି୍ର ବୀଜ।

ଅରାମର ଦୁଃଖ

େଯାଥମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହସ, ଉଷିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍, ଅରାମର
ରାଜା ରତ୍ସୀନ ଓ େପକହ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରମଲୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଥିେଲ। ଯିହୁଦାେର ଆହସ ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିବା ସମୟେର ରତ୍ସୀନ

ଓ େପକହ ତାଙ୍କ ସହତି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଇଥିେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ େସହ ିନଗରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

2 ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ବଂଶକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଗଲା। େସହ ିବାତ୍ତର୍ାଟି
େହଲା, “ଅରାମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େସୖନ୍ୟମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ ଏବଂ
େସମାେନ ଏକତ୍ର ଶିବରି ସ୍ଥାପନ କରିଛନି୍ତ।” େଯେତେବେଳ ରାଜା ଆହସ
ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ େସ ଏବଂ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ

େହାଇପଡ଼େିଲ। ପବନେର ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି େଦାହଲଲିା ପରି େସମାେନ ଭୟେର
କମି୍ପତ େହେଲ।

3 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର
ଶାର-ଯାଶୂବ ଯିବ ଓ ଆହସଙ୍କ ସହତି ଆେଲାଚନା କରିବ। ରଜକ
େକ୍ଷତ୍ରର ରାଜପଥସ୍ଥ ଉପର ପୁଷ୍କରିଣୀେର ନାଳ ମୁଣ୍ଡେର ଆହସଙୁ୍କ େଭଟବି।

4 “ଆହସଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସାବଧାନ ଓ ସୁସି୍ଥର ହୁଅ। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ।
େସହ ିଦୁଇବ୍ୟକି୍ତ ରତ୍ସୀନ ଓ ରମଲୟିର ପୁତ୍ରକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। େସ
ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଟ ିନଆିଁଖୁଣ୍ଟା ସଦୃଶ। ଅତୀତେର େସମାେନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ
ସଦୃଶ ଥିେଲ। ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ େକବଳ ଧୂମ ସଦୃଶ। ରତ୍ସୀନ,
ଅରାମ ଓ ରମଲୟିର ପୁତ୍ରର େକ୍ର ାଧକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। 5 ଅରାମ,
ଇଫ୍ର ୟିମ ଏବଂ ରମଲୟିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକତ୍ର େହାଇ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ କହେିଲ, 6 “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଲଢ଼ବିା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିହୁଦାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା। ଆେମ୍ଭମାେନ
ଟାେବଲର ପୁତ୍ରକୁ ଯିହୁଦାର ନୂଆ ରାଜାରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରିବା।”’”

7 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତାଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ସଫଳ େହବ
ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆେଦୗ ଘଟବି ନାହିଁ। 8 େଯେତେବେଳ ରତ୍ସୀନ
ଦେମ୍ମଶକର ରାଜା େହେବ ଏହା ଘଟବି ନାହିଁ। କାରଣ ପଞ୍ଚଷଠି ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି ଖଣ୍ଡ ବଖିଣ୍ଡତି େହବ େଯ ତାହା ଏକ
େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ। 9 ଶମରିୟା େଯେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମର
ରାଜଧାନୀ ଓ ରମଲୟିର ପୁତ୍ର ଶମରିୟାର ରାଜା େସେତେବେଳ
େସମାନଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ସଫଳ େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଦୃଢ଼ ଭାବେର
ରହପିାରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଅଗ୍ରସର େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

ଇମ୍ମାନୁେୟଲ-ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ

10 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହସଙୁ୍କ କହ ିଗ୍ଭଲେିଲ। 11 େସ କହେିଲ,
“ଏ ଗଡୁ଼କି ସତ୍ୟ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଏକ ଚହି୍ନ ମାଗ।
େସହ ିଚହି୍ନ ଅେଧାେଲାକରୁ େହଉ କିମ୍ୱା ଉଦ୍ଧର୍େଲାକରୁ େହଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େସହ ିଚହି୍ନ ମାଗ।”

12 ମାତ୍ର ଆହସ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଚହି୍ନ ମାଗିବ ିନାହିଁ।
କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ।”

13 ତା’ପେର ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “େହ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶ! ସାବଧାନ
େହାଇ ଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଚ୍ଛମାନବର େଧୖଯର୍୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ େବାଲି
େମାର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଧୖଯର୍୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 14

ମାତ୍ର େମାର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏକ ଚହି୍ନ େଦଖାଇେବ।
େଦଖ, ଏକ ଯୁବତୀ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ
ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦବ।
ତା’ର ନାମ େସ ଇମ୍ମାନୁେୟଲ େଦବ।
15 ଇମ୍ମାନୁେୟଲ ଲହୁଣୀ ଓ ମହୁ ଖାଇବ।
େତଣୁ େସ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ମନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜାଣବି।
16 ବାଳକଟ ିଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ମନ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଜାଣବିା

ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ
ଓ ଅରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କାରଣ “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦୁଇ ରାଜାଙୁ୍କ

ଘୃଣା କରିଅଛ।
17 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ। “କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆଣେିବ। େସହ ିଦୁଃସମୟ ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସବି ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ପାଇଁ ଆସବି। ପରେମଶ୍ୱର
କ’ଣ କରିେବ? େସ ଅଶୂରର ରାଜାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାକୁ ଆଣେିବ।

18 “େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ‘ମକି୍ଷକା’କୁ ଆହ୍ୱାନ େଦେବ। େସହି
ମକି୍ଷକା ମିଶରର ନଦୀ ନକିଟେର ଅଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ‘ମଧୁମକି୍ଷକା’ ଅଶୂର
େଦଶେର ଅଛନି୍ତ ଏହ ିଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସେିବ। 19 େସହି
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଗହ୍ୱରମାନଙ୍କର, ପବର୍ତର ଗମୁ୍ଫାମାନଙ୍କେର କଣ୍ଟାବୁଦାମାନଙ୍କେର ଓ
ଚରାଭୂମିମାନଙ୍କେର ବାସ କରିେବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ
ଅଶୂରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିେବ। ଅଶୂର ଭଡ଼ାଟଆି ଏବଂ କ୍ଷୁର ସଦୃଶ
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ବ୍ୟବହୃତ େହବ। ଯିହୁଦାର ମସ୍ତକ ଓ ପଦକୁ େକ୍ଷୗର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େହବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର ଦାଢ଼ ିେକ୍ଷୗର କରିେବ।

21 “େସହ ିସମୟେର େକହ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଗାଟଏି ଗାଈ ଓ ଦୁଇ
େଗାଟ ିେମଷ ପାଳିେବ। 22 େସହ ିଗାଈର ପ୍ରଚୁର ଦୁଗ୍ଧେର େସ ଦଧି
ଖାଇେବ ଓ େସ େଦଶର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଦଧି ଓ ମଧୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
23 େସହ ିଭୂମିେର େକ୍ଷତମାନଙ୍କେର ଏକ ହଜାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ମୂଲ୍ୟ 1000 େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େହବ। ମାତ୍ର େସହି
େକ୍ଷତ ଅନାବନା ଘାସ ଓ କଣ୍ଟକ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 24 େସହ ିଭୂମି ବଣ
େହାଇଯିବ ଏବଂ ତାହା େକବଳ ଶିକାର େଯାଗ୍ୟ େହବ। 25 ଦନି ଥିଲା
େଲାକମାେନ େସଠାେର କାଯର୍୍ୟରତ ରହୁଥିେଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପେର ଖାଦ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିେଲ। ମାତ୍ର େସଦନି େଲାକମାେନ ଆଉ େସଠାକୁ ଯିେବ
ନାହିଁ। େସହ ିସ୍ଥାନ ଅନାବନା ଘାସ ଓ କଣ୍ଟକେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। େକବଳ
େମଣ୍ଢା ଓ େଗାରୁପଲମାନଙ୍କର େସ ଚରାଭୂଇଁ େହବ।”

ଅଶୂର ଶୀଘ୍ର ଆସେିବ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏକ ବୃହତ ଫଳକ େନଇ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  େଲଖନୀ ସାହାଯ୍ୟେର ତା’ଉପେର ଏହ ିକଥାସବୁ
େଲଖ। ତାହା େହଉଛ,ି ‘ମେହର-ଶାଲଲ-ହାଶ୍-ବସ୍।’ ଏହାର

ଅଥର୍ େହଉଛ,ି ‘ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୁଣ୍ଠନ ଓ େଗ୍ଭରି େହବ।’”
2 ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ େହବାକୁ ମୁଁ େକେତକ େଲାକ ସଂଗ୍ରହ କଲ।ି େସହି

ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ େହେବ ଉରିୟ ଯାଜକ ଓ ଯିେବାରିଖିୟର ପୁତ୍ର ସଖରିଅ।
ଏହ ିେଲାକମାେନ େସହ ିବାକ୍ୟ େଲଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଲ। 3 ତା’ପେର ମୁଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲ।ି େସ ଗଭର୍ବତୀ ଥିେଲ ଓ ଏକ ପୁତ୍ର
ପ୍ରସବ କେଲ। ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତାହାର ନାମ
ମେହର-ଶାଲଲ-ହାଶ୍-ବସ୍ ରଖ।” 4 ଏ ନାମ କାହିଁକି ରଖାଯିବ। କାରଣ
ବାଳକଟ ି“ପିତାମାତା” ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱର
ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେମ୍ମଶକରୁ ଓ ଶମରିୟାରୁ େନଇଯାଇଥିେବ ଏବଂ େସ
ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଅଶୂର ରାଜାଙୁ୍କ େଦଇ େଦେବ।’

5 ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ। 6 େମାର ପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“ଏହ ିେଲାକମାେନ ଶୀେଲାହର ଧୀରେସ୍ରାତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ରତ୍ସୀନ୍ ଓ
ରମଲୟିର ପୁତ୍ର, େପକହ ସହତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନି୍ତ।” 7 ମାତ୍ର ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂର ରାଜା ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ କୁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବି।ି
େସମାେନ ଫରାତ୍ ନଦୀର ଶକି୍ତଶାଳୀ ବନ୍ୟାର େସ୍ରାତ ପରି ପ୍ରବଳ
ପରାକ୍ରମୀ େହାଇ ଆସେିବ। ବନ୍ୟାଜଳ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କଲାପରି େସମାେନ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର କରିେବ। 8 େସହ ିଜଳରାଶି ଯିହୁଦା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ଯିିବ ଓ ଯିହୁଦାର କଣ୍ଠ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବ। ପରିେଶଷେର ତାକୁ
ବୁଡ଼ାଇ େଦବ।
“େହ ଇମ୍ମାନୁେୟଲ, ଏହ ିବନ୍ୟାଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଦଶ ଜଳମଗ୍ନ

େହବ।”
9 େହ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରାସ୍ତ େହବ।

େହ ଦୂର େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୟାନପୂବର୍କ ଶୁଣ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲବି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରାଜିତ େହବ।
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େଯେତ ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ସଫଳ େହବ ନାହିଁ।

ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେଦଶ ନଷି୍ଫଳ େହବ।
କାହିଁକି ଏହା ଘଟବି।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ।

ଯିଶାଇୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସତକର୍ ବାଣୀ

11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତ ବଳେର େମାେତ କହେିଲ। ଅନ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକଙ୍କପରି ନ େହବାକୁ େସ େମାେତ ସତକର୍ କରି କହେିଲ।

12 “ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ କହୁଛନି୍ତ େଯ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େସ ସବୁକୁ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହଲାପରି ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। େସ
ସବୁକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆେଦୗ ଭୟ କର ନାହିଁ।”

13 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଭୟ କର। ତାଙୁ୍କ ହିଁ
େକବଳ ଭକି୍ତ କରିବ। େସହ ିେହଉଛନି୍ତ ଏକମାତ୍ର ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଭୟ
କର। 14 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭକି୍ତ କରିବ ଏବଂ
ପବତି୍ରେର ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ
େହେବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶର୍କ ନୁହଁ। େତଣୁ େସ ପଥର
ସଦୃଶ ଯାହା ଜେଣ ଝୁଣି୍ଟପେଡ଼, ଯିରୁଶାଲମ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି
ଯନ୍ତା ଓ ଫାଶ। 15 ଅେନକ େଲାକ ଏହ ିପଥରଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହେବ।
େସମାେନ ପତତି େହାଇ ଭଗ୍ନ େହେବ ଏବଂ ଫାଶେର ପଡ଼ ିବାନି୍ଧ
େହାଇଯିେବ।

16 ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଚୁକି୍ତକର ଓ ଏହାକୁ ମୁଦି୍ର ତ କର।
େମାର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ରକ୍ଷାକର। େମାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହା କର।”

17 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
େଯେତେବେଳ ଯାକୁବ ପରିବାରରୁ େସ ଆପଣାର ମୁଖ ଲୁଗ୍ଭନି୍ତ।
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ଆଶା ରଖିବ,ି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
18 “ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଓ େମାର ପିଲାମାେନ

ସେଙ୍କତ ଓ ପ୍ରମାଣ। କାରଣ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉପେର ବାସ କରୁଥିବା
ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛୁ।’

19 େକେତକ େଲାକ କୁହନି୍ତ , “ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଗଣୁଆିମାନଙୁ୍କ କ’ଣ
କରିବାକୁ େହବ ପଗ୍ଭର। ଏହ ିଆଗତ ଭବଷି୍ୟତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଓ
ଗଣୁଆିଗଣ ପକ୍ଷୀ ପରି ଗଣୁୁଗଣୁୁ େହାଇ ମନ୍ତ୍ର  କୁହନି୍ତ , ଫଳେର େଲାକମାେନ
ଭାବନି୍ତ େସମାେନ ବହୁ େଗାପନୀୟ ମୃତ ଓ ଜୀବତିମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଜାଣନି୍ତ।” ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ “େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍। େସହ ିଆଗତ ଭବଷି୍ୟତ
କହୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଓ ଗଣୁଆିଗଣ ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରନି୍ତ।
େସମାେନ କ’ଣ ଜୀବତିମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୃତମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାଣି
ପାରିେବ?” 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚୁକି୍ତ ଅନୁସାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସମୂହକୁ
ଅନୁସରଣ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସ ଆେଦଶକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବ
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ୍ ପଥେର ଯିବ। େସହ ିଭୁଲ ଆେଦଶ ଆଗତ
ଭବଷି୍ୟତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଗଣୁଆିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।ି େସ ଆେଦଶ
ନରିଥର୍କ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅନୁସରଣ କେଲ କିଛ ିଲାଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େହବ ନାହିଁ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସହ ିଭୁଲ ଆେଦଶ ପାଳନ କରିବ
େତେବ େଦଶେର କଷ୍ଟ ଓ ଅନାହାର େଦଖାେଦବ। େସେତେବେଳ େସମାେନ
ବରିକ୍ତ େହେବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଶାସକ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କହେିବ। ତା’ପେର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ
ଗ୍ଭହିଁେବ। 22 ଯଦ ିେସମାେନ ତାଙ୍କର େଦଶର ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ
କରିେବ େତେବ େସମାେନ େକବଳ ଦୁଃଖ ଓ ଯାତନାରୂପକ ଅନ୍ଧକାର
େଦଖିେବ ଓ େସହ ିଦୁଃଖରୂପକ ଅନ୍ଧକାର େଦଖି େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ େହେବ। ପୁଣ ିେସହ ିଅନ୍ଧକାରେର ଆବଦ୍ଧ େହାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
ନଜିକୁ େସଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

େଗାଟଏି ନୂତନ ଦବିସ ଆସୁଛି

ଅତୀତେର େଲାେକ ଭାବୁଥିେଲ ସବୂଲୂନ୍ ଓ ନପ୍ତାଲ ିେଦଶ
ପ୍ରଧାନ ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପେର ପରେମଶ୍ୱର େସ େଦଶଗଡୁ଼କି
ମହାନ କରିେଦେଲ। ସମୁଦ୍ର  ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର

ଅପରପାଶ୍ୱର୍ ଗାଲଲିୀର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିେବ। 2 େସହି
େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଚଲାବୁଲା କରୁଥିେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଏକ
ମହାନ ଆେଲାକ େଦଖିଛନି୍ତ। େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟେର

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 7:21 534 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 9:2
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ବାସ କରୁଥିେଲ, ମାତ୍ର େସହ ି“ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ’ େସମାନଙୁ୍କ ଦୀପି୍ତମୟ
କରିଛ।ି

3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀର ବୁଦି୍ଧର କାରଣ େହବ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁଖୀ କରିବ ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
େସମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ େଦଖାଇେବ। ଏହ ିଆନନ୍ଦ ଶସ୍ୟ ସମୟେର ଉଲ୍ଲ ାସ
ପରି େହବ। ପୁଣ ିଏହ ିଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ଭାଗ କଲାେବେଳ
େଯପରି ହୁଏ େସହପିରି େହବ। 4 ଏପରି କାହିଁକି େହବ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଶକ୍ତ ଭାର ବହନ କରିବ। େସମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧସି୍ଥତ ଯୁଆଳି ଓ
ବାହୁଙି୍ଗ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭର େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ବ୍ୟବହାର
କରୁଥିେଲ ତାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଦୂର କରିବ। ମିଦୟିନକୁ ପରାଜିତ କଲାଭଳି ଏହା
େହବ।

5 ଯୁଦ୍ଧେର ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ପାଦୁକା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ସମସ୍ତ ରକ୍ତ
ରଞି୍ଜତ େପାଷାକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। େସ ସମସ୍ତ ଅଗି୍ନେର ନେିକ୍ଷପ
କରାଯିବ। 6 େଯେତେବେଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବାଳକ ଜନ୍ମ  େନେବ େସତକିି
େବେଳ ଏହା ଘଟବି। ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର େଦେବ। େସ
ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିେବ। ତାଙ୍କର ନାମ “ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
ମନ୍ତ୍ର ୀ, ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, ଯିଏ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଏବଂ ଶାନି୍ତର
ରାଜକୁମାର େହେବ।” 7 ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଓ ଶାନି୍ତ ବରିାଜମାନ
କରିବ। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ଶାସକଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦି୍ଧ କରିବ।
େସହ ିରାଜା ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାମିର୍କତା ବଳେର ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଶାସନ କରିେବ। ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅନନ୍ତ େପ୍ରମ ରହଛି ିଏବଂ ଏହ ିେପ୍ରମ େଯାଗୁଁ େସ ଏଗଡୁ଼କି କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ

8 େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା େପ୍ରରଣ କେଲ।
େସହ ିବାତ୍ତର୍ା ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ। 9 ତାହାପେର
ଇଫ୍ର ୟିମର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଓ ଏପରିକି ଶମରିୟାର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଜାଣେିବ
େଯ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ପୁଣ ିଅହଙ୍କାରୀ େହାଇ ଦପର୍େର କୁହନି୍ତ। 10 “ଏହି

ଇଟାସବୁ ପଡ଼ଯିିବ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ଶକ୍ତ ପଥରେର ତାହାକୁ
ତଆିରି କରିବୁ। ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କିେର କଟା େହଲା ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ
େସଠାେର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବୁ। ଆଉ ଏହ ିନୂତନ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ବରିାଟ ଓ
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ।”

11 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାକୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ରତ୍ସୀନର ବପିକ୍ଷଗଣଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇେବ।
12 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପଶି୍ଚମଦଗିରୁ ଅଣାଇେବ। େସହ ିଶତ୍ରୁ ଗଣ ଏକତି୍ରତ
ଇସ୍ରାଏଲ ବାହନିୀକୁ ପରାଜିତ କରିେବ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ େହେବ ଓ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରହେିବ।

13 ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ େଦେଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ପାପ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ
େହେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିେବ ନାହିଁ କିଅବା
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିେବ ନାହିଁ। 14 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ମସ୍ତକ ଓ ଲାଞ୍ଜ େଛଦନ କରିେବ। ଆଉମଧ୍ୟ ତାଳବୃକ୍ଷର ଡ଼ାଳ
ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ଜଳଜ ତୃଣ େଗାଟଏି ଦନିେର କାଟ ିପକାଇେବ। 15 ଏଠାେର
ମସ୍ତକ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଉଛ ିଓ ଲାଞ୍ଜ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ବୁଝାଉଛ।ି

16 ପଥପ୍ରଦଶର୍କଗଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ବାଟେର ପରିଗ୍ଭଳିତ କରନି୍ତ।
ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 17

ସମସ୍ତ େଲାକ ଅଧମର୍ୀ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅନୁକମ୍ପା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପେର ସୁଖୀ ନୁହନି୍ତ। ଆଉମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଧିବା ଓ ଅନାଥମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ, ସମେସ୍ତ

ଅଧମର୍ୀ ଓ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରନି୍ତ। ପୁଣ ିେସମାେନ
ମିଥ୍ୟା କୁହନି୍ତ।
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସବର୍ଦା େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅନି୍ତ ଓ ସବର୍ଦା

ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ।
18 ଭ୍ରଷ୍ଟାଗ୍ଭର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରଥେମ େସ ଅନାବନା ଘାସ ଓ

କଣ୍ଟାବୃକ୍ଷକୁ ଜାଳି ଦଏି। ତା’ପେର େସ ଅଗି୍ନ ବୃଦି୍ଧପାଇ ବଡ଼ ବୁଦା ଓ
ଅରଣ୍ୟକୁ ଜାଳିଦଏି। େଶଷେର େସ ଅଗି୍ନ ବରିାଟ ରୂପ ଧାରଣ କେର ଓ
ଘନ େମଘତୁଲ୍ୟ ଧୂମ େହାଇ ଉପରକୁ ଉେଠ।

19 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏେତ େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅନି୍ତ େଯ ସମଗ୍ର େଦଶ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଭସି୍ମଭୂତ ହୁଅନି୍ତ। େକୗଣସି
ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 20 େଲାକମାେନ ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତେର ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଗିଳି ପକାଇେବ, ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧିତ େହେବ। ବାମ
ହସ୍ତେର ଯାହା େଭାଜନ କରିେବ େସଥିେର ତୃପ୍ତ େହେବ ନାହିଁ। ତା’ପେର
େସମାେନ ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ। 21 ଏହାର ଅଥର୍
େହଉଛ ିମନଃଶି ଇଫ୍ର ୟିମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ମନଃଶି ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏବଂ େସମାେନ ଉଭୟ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼େିବ।
ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ ଓ

େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି୍ତ େସ ଆଇନ
ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦଅି। େଯଉଁ ନୟିମ ପ୍ରଣୟନକାରୀ
େଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟମୟ ଓ ଜଟଳି କରିବା ପାଇଁ

େଲଖନି୍ତ। େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। 2 େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀଗଣ
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର
ଅଧିକାରକୁ ଛନି୍ନ  କରନି୍ତ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବଧିବା ଓ ଅନାଥର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ
କରିବାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାନି୍ତ।

3 େହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀଗଣ, ପ୍ରତଫିଳ େଦବାର ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟକଳାପ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ବି। ଦୂରେଦଶରୁ ତୁମ୍ଭର
ବନିାଶ ଆସୁଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସେତେବେଳ କ’ଣ କରି ପାରିବ, ସାହାଯ୍ୟ
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହା ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼ବି? ତୁମ୍ଭର ଅଥର୍ ଓ ସମ୍ପଦ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ବନ୍ଦୀେଲାକ ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ।
ଜେଣ ମୃତେଲାକ ପରି ପଡ଼ରିହବି। ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ତଥାପି େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ ରହେିବ। େସ ତଥାପି ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ
େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେିବ।

5 ପରେମଶ୍ୱର କହେିବ, “ମୁଁ ଅଶୂରକୁ ଏକ ଯଷି୍ଟରୂେପ ବ୍ୟବହାର
କରିବ।ି ଏହ ିେକ୍ର ାଧରୂପକ ଦଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାସି୍ତ େଦେବ। 6 ପ୍ରଭୁ
ବହିୀନ େଦଶକୁ ମୁଁ ଅଶୂରକୁ େପ୍ରରଣ କରିବ।ି େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ମୁଁ େକ୍ର ାଧିତ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାକୁ ମୁଁ ଅଶୂରକୁ ଆେଦଶ
େଦବ।ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନସମ୍ପଦ
େନଇ ଆସବି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ସଦୃଶ ଅଶୂରର ପଦଦଳିତ େହବ।

7 “ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଶୂରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ିେସ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଅଶୂର
ଭାେବ ନାହିଁ େଯ େସ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର। ଅଶୂର େକବଳ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକେର। େସ େକବଳ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କେର। 8 ଅଶୂର ନଜିକୁ ନେିଜ କହହିୁଏ, ‘େମାର
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନଗଣ ରାଜା ସଦୃଶ। 9 କଲ୍େନା ନଗର କକର୍ମୀଶର ତୁଲ୍ୟ
ଅେଟ। ପୁଣ ିଅପର୍ଦ ନଗର ହମାତ୍ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ। ଶମରିୟା ନଗର
ଦେମ୍ମଶକ ପରି ଅେଟ। 10 ମୁଁ େସହ ିଭ୍ରଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀ ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ପରାସ୍ତ
କରିଥିଲ ିଓ ବତ୍ତର୍ମାନ େସଗଡୁ଼କି ଶାସନ କରିବ।ି େଯଉଁ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି
େସହ ିେଲାକମାେନ ପୂଜା କରୁଛନି୍ତ େସଗଡୁ଼କି ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଶମରିୟାର
ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କିଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠତର। 11 ମୁଁ ଶମରିୟା ଓ ତା’ର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି
ଅଧିକାର କଲ।ି େସହପିରି ମଧ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ତା’ର େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ନମିିର୍ତ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରିବ।ି’”

12 େମାର ପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲାପେର ଅଶୂରକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ। କାରଣ ଅଶୂରର ରାଜା

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 9:3 535 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 10:12
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ଅତ ିଅହଙ୍କାରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଗବର୍ ତାଙୁ୍କ କୁକମର୍ କରାଇଛ।ି େତଣୁ
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।

13 ଅଶୂରର ରାଜା କେହ, “ମୁଁ ଅତ ିଜ୍ଞାନୀ, େମାର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକି୍ତ
ବଳେର ମୁଁ ବହୁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ।ି ମୁଁ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ପରାଜିତ କରିଛ ିଓ
େସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛ।ି ଆଉମଧ୍ୟ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ
କ୍ର ୀତଦାସ କରିଛ।ି ମୁଁ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ମାନବ। 14 େଗାଟଏି ବ୍ୟକି୍ତ
ପକ୍ଷୀର ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା ଅପହରଣ କଲାପରି ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ
ନଜି ହସ୍ତର ଶକି୍ତବଳେର ଅପହରଣ କରିଛ।ି ଅେନକ ସମୟେର ପକ୍ଷୀ
ତା’ର ବସା ଓ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ ିଯାଇଥାଏ ଓ ତା’ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନ ଥାଏ। େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ କିମ୍ୱା ପକ୍ଷ ଓ ଥଣ୍ଟ
ସାହାଯ୍ୟେର ଲଢ଼ବିାକୁ େସଠାେର ନ ଥା’ନି୍ତ। େତଣୁ େଲାେକ ଅଣ୍ଡା େନଇ
ଯାଆନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ େସହପିରି େସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କଲାେବେଳ
େକହ ିେମାେତ ବାଧା େଦେବ ନାହିଁ।”

15 େଗାଟଏି କୁହ୍ରାଡ଼ ିକ’ଣ ତା’ର େଛଦନକତ୍ତର୍ାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େହାଇ ପାରିବ କି? କରତ କ’ଣ କରତୟିର ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକରି ପାରିବ
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଶୂର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େବାଲ ିଭାବୁଛ।ି
ଏହା େଯପରି େଗାଟଏି ଯଷି୍ଟ ନଜିକୁ ଯଷି୍ଟଧାରୀଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ େବାଲି
ମେନ କେର। 16 ଅଶୂର ଭାେବ େସ ମହାନ। ମାତ୍ର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ପଠାଇେବ। େଗାଟଏି
େରାଗୀ ତା’ର ଓଜନ ହରାଇଲା ପରି ଅଶୂର ତା’ର ଅଥର୍ ଓ ସାମଥର୍୍ୟ
ହରାଇବ। ତା’ପେର ଅଶୂରର ସମସ୍ତ େଗୗରବ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଏହା
ଅଶୂରର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ େହବ। 17

ଇସ୍ରାଏଲର େଜ୍ୟାତଃି େଗାଟଏି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ ପରି େହେବ। େସହ ିଧମର୍ସ୍ୱରୂପ
ଏକ ଶିଖା ସଦୃଶ େହେବ। େସହ ିଅଗି୍ନଶିଖା ପ୍ରଥେମ ଅନାବନା ଘାସ ଓ
କଣ୍ଟାସବୁ େପାଡ଼ ିପକାଇେବ। 18 ତା’ପେର େସହ ିଅଗି୍ନଶିଖା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ
ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତକୁ େପାଡ଼ ିପକାଇେବ। େଶଷେର ସମସ୍ତ
ଜିନଷି ଏହ ିଅଗି୍ନଶିଖାେର ବଳି ପଡ଼ବି। 19 େକବଳ ବଣେର ଅଳ୍ପ
େକେତାଟ ିବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚ ିରହେିବ ଯାହାକୁ କି େଗାଟଏି ବାଳକ ଗଣ ିପାରିବ।

20 େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକ ଏବଂ ଯାକୁବ
ପରିବାର େଲାେକ ପ୍ରହାରକାରୀଙ୍କ ଉପେର ଆଉ ନଭିର୍ର କରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିବା ଶିକ୍ଷା
କରିେବ। 21 ଯାକୁବ ପରିବାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକ ମଧ୍ୟ ପୁଣ ିପରାକ୍ର ାନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିେବ।

22 ଯଦଓି ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସେିବ। ମାତ୍ର ସବର୍ପ୍ରଥେମ ତୁମ୍ଭର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ
ପାଇବ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ େହବ େବାଲ ିେଘାଷଣା କରିଛନି୍ତ।
ତା’ପେର ଧାମିର୍କତା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ସଦୃଶ େଦଶମଧ୍ୟକୁ ବହ ିଆସବି।
23 େମା’ ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଏହ ିେଦଶକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।

24 େମାର ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକ୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ େମାର ସେିୟାନ
ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଶୂରକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ଅତୀତେର
ମିଶର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଷି୍ଟେର ପ୍ରହାର କଲାପରି ଅଶୂର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର
କରିବ। 25 େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣେିବ େଯ ଅଶୂର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବହୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇସାରିଛ,ି େସେତେବେଳ େମାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଶମିତ େହବ।”

26 ତା’ପେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରକୁ େବତ୍ରାଘାତ କରିେବ।
ଅତୀତେର ଓେରବ୍ େଶୖଳେର ମିଦୟିନର ହତ୍ୟା େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
କରିଥିେଲ ଅଶୂରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାେବେଳ େସ େସହପିରି କରିେବ। ଆଉ
ଅତୀତେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି ତାଙ୍କର ଯଷି୍ଟ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଧାରଣ
କରିଥିେଲ ଓ ମିଶରକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ,
େସହପିରି େସ ଅଶୂରରୁ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ।

27 େସ ଦନିେର ଅଶୂର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଃଖ ଆଣବି। େସହ ିଦୁଃଖ
େବାଝ ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧେର ଯୁଆଳି ସଦୃଶ େହବ। ମାତ୍ର େସହ ିଯୁଆଳି ତୁମ୍ଭର

ଗ୍ରୀବା େଦଶରୁ କାଢ଼ ିନଆିଯିବ। େସହ ିେବାଝ ରୂପକ ଯୁଆଳି ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ
ବଳେର ଭଗ୍ନ େହବ।

ଅଶୂର େସୖନ୍ୟବାହନିୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ

28 େସୖନ୍ୟବାହନିୀ “ଅୟାତେର” ପ୍ରେବଶ କରିେବ। େସମାେନ
“ମିେଗ୍ରାଣ ଖଳା” ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିେବ ଓ “ମିକ୍ମସେର” ଗନ୍ତାଘେର ଖାଦ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛତି ରଖିେବ। 29 େସମାେନ “ଘାଟ”ି ନକିଟେର ନଦୀ
ଅତକି୍ରମ କରିେବ। େସମାେନ େଗବାେର ଶୟନ କରିେବ। ରାମା କମି୍ପତ
େହବ। ଶାଉଲର ଗିବୟିାେର େଲାକମାେନ ପଳାୟନ କରିେବ।

30 େହ ଗଲ୍ଲ ୀମର କନ୍ୟା, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ପାଟ ିକର। େହ ଲୟିଶ, ଶୁଣ।
ଅନାେଥାତ୍ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଅି। 31 ମଦ୍େମନା େଲାକମାେନ ପଳାୟନ
କରୁଛନି୍ତ। ପୁଣ ିେଗବୀମ୍ ନବିାସୀମାେନ ଲୁଚୁଛନି୍ତ। 32 େସହ ିଦନି
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ େନାବେର ଅଟକିେବ। ଯିରୁଶାଲମର ସେିୟାନ ପବର୍ତ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେବ।

33 େଦଖ! ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରର
ମହାନ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ିପକାଇେବ। େସ ତାଙ୍କର ମହାନ ପରାକ୍ରମେର ଏହା
କରିେବ। ମହାନ ଓ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ େଛଦନ କରାଯିବ। େସହି
ଉନ୍ନତମାେନ ନତ େହେବ। 34 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୁଠାର ସାହାଯ୍ୟେର
ଅରଣ୍ୟକୁ କାଟ ିପକାଇେବ। ଲବିାେନାନ୍ର ମହାନ ବୃକ୍ଷର ପତନ ଘଟବି।

ଶାନି୍ତରାଜା ଅସୁଛନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ଯିଶୟର ଗଣ୍ଡରୁି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଶାଖା ବହନ କରିବ,
ତା’ର ମୂଳରୁ ଶାଖା ବଢ଼ବି, 2 େସହ ିପିଲା ମଧ୍ୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। େସହ ିଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ,

ବେିବଚନା ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସହ ିଆତ୍ମା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣବିାକୁ ଓ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭକି୍ତ କରିେବ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୟ େଯାଗୁଁ ସୁଖୀ
େହେବ।
ଏହ ିପିଲା ନଜି ଦୃଷି୍ଟ ବଳେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା

ନଜିର ଶୁଣବିାନୁସାେର ଅନୁେଯାଗ କରିବ ନାହିଁ। 4 େସ ସାଧୁ ଓ
ନରିେପକ୍ଷ ରହେିବ, େଯେତେବେଳ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ େଲାକଙ୍କର
ବଗି୍ଭର କରୁଥିେବ। େସ େଯେତେବେଳ େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ସି୍ଥର
କରିବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଦଣ୍ଡତି େହେବ। ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ
ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେବ, େସେତେବେଳ
େସମାେନ ନହିତ େହେବ। ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ େସ ପିଲାକୁ ଶକି୍ତ େଦବ।
େସଗଡୁ଼କି ତା’ର ଅଣ୍ଟାର ବଳୟ ସଦୃଶ େହବ।

6 େସ ସମୟେର ଗଧିଆଗଡୁ଼କି େମଷ ଶାବକମାନଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର
ବାସ କରିେବ। େଛଳିଛୁଆ ସହତି ବାଘ ଏକତ୍ର ଶାନି୍ତେର େଶାଇେବ।
ବାଛୁରି, ସଂିହ ଓ ଷଣ୍ଢଗଡୁ଼କି ଏକତ୍ର ସୁଖ ଶାନି୍ତେର ବାସ କରିେବ।
ଏପରିକି େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲା େସମାନଙୁ୍କ ଅଡ଼ାଇବ। 7 ଗାଈ ଓ
ଭାଲୁଗଡୁ଼କି ଏକତ୍ର ଶାନି୍ତେର ବାସ କରିେବ। େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ ନ କରି ଏକତ୍ର େଶାଇେବ। ସଂିହମାେନ ଗାଈପରି ନଡ଼ା
ଖାଇେବ। ଏପରିକି ସପର୍ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। 8

େଗାଟଏି ଶିଶୁ ବଷିଧର ସପର୍ର ଗତ୍ତର୍େର େଖଳିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି
ନଭିର୍ୟେର ସପର୍ ଗତ୍ତର୍େର ହାତ ପୁରାଇବ।

9 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। େମାର ପବତି୍ର
ପବର୍ତେର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ େହବ। ସମୁଦ୍ର  େଯପରି ଜଳେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ପୃଥିବୀ େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

10 େସହ ିସମୟେର ଏକ ବେିଶଷ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଶୟର ପରିବାରରୁ ଧ୍ୱଜା
ସ୍ୱରୂପ ଆସେିବ। େସହ ିଧ୍ୱଜା ତାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକତି୍ରତ େହବାକୁ
େଦଖାଇେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ଉଚତି୍ କମର୍ କରିବାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
େଦବ। େସହ ିସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ େହବ ଓ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ।
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11 େସହ ିସମୟେର େମାର ପି୍ରୟ ପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ଆସେିବ ଓ
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକଙୁ୍କ େନେବ। ଏହା ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଆପଣା ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ
କରିେବ। ଏହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ ଅଶୂର, ଉତ୍ତର ମିଶର, ଦକି୍ଷଣ
ମିଶର, ଇଥିଓପିଆ, ଏଲମ୍, ବାବଲିନୀୟ, ହମାଥରୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ
ଦୂର େଦଶରୁ ଆସେିବ। 12 ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ି“ଧ୍ୱଜାକୁ’ ସମସ୍ତ
ଜାତଗିଣମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସେଙ୍କତ ସ୍ୱରୂପ ଉଠାଇେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ଯିହୁଦାର ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର େହେବ। େଯଉଁମାେନ
ପୃଥିବୀର ଲମ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥେର ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହାଇଯାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିେବ।

13 େସ ସମୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ ଯିହୁଦାକୁ ଈଷର୍ା କରିବ ନାହିଁ। ଯିହୁଦାର
େକହ ିଶତ୍ରୁ  ରହେିବ ନାହିଁ। ଯିହୁଦା ଇଫ୍ର ୟିମକୁ କଷ୍ଟ େଦବ ନାହିଁ। 14

ମାତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଯିହୁଦା ଉଭେୟ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ। ଏହି
ଉଭୟ େଗାଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ କ୍ଷୁଦ୍ର  ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରୁ ଝାମ୍ପ ମାରିେବ।
ପୂବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େସମାେନ ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ। େସ
ଉଭେୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଇେଦାମ, େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆୟତ୍ତ
କରିେବ।

15 ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ ମିଶରୀୟ ସମୁଦ୍ର କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିେବ।
େସହପିରି ଭାବେର ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ଇଉେଫ୍ରଟସି୍ ନଦୀ ଉପେର
ନଜିର ହସ୍ତ ହଲାଇେବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିନଦୀ ସାେତାଟ ିକ୍ଷୁଦ୍ର
ନଦୀେର ବଭିକ୍ତ େହବ। େସଗଡୁ଼କିର ଗଭୀରତା ହ୍ରାସ େହବ ଓ ଶୁଷ୍କ
ପାଲଟବି। େତଣୁ େଲାକମାେନ ପାଦେର ଗ୍ଭଲ ିତାକୁ ଅତକି୍ରମ କରିେବ।
16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ଏହ ିରାଜପଥେର ଗମନ
କରିେବ। ଏହା ମିଶର େଦଶରୁ େଲାକଙୁ୍କ କାଢ଼ବିା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି
େହବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଶଂସା ଗାନ

େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ କହବି,
େହ ସଦାପ୍ରେଭା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ ଥିଲ,

ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖାଇଅଛ।
2 ପରେମଶ୍ୱର େମାର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେର।

କିନୁ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କେର ନାହିଁ।
କାରଣ େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।

ଯିେହାବାଃ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ବଳ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।
େତଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି”
3 ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ କୂପରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଳ କାଢ଼ବି।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁଖୀ େହବ।
4 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର।

େସ େଯଉଁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ ,
େସଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ଆଗେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।”
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
କାରଣ େସ ମହମିାଯୁକ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ।

ତାହାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ମହମିା ବ୍ୟାପ୍ତ େହଉ।
ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଏହା ଜାଣନୁ୍ତ।
6 େହ ସେିୟାନ ନବିାସୀଗଣ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିପବତି୍ର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ ,
େତଣୁ ଆନନ୍ଦ କର।

ବାବଲି ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

ପରେମଶ୍ୱର ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ ବାବଲି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ବାତ୍ତର୍ା େଦଖାଇେଲ।

2 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ପବର୍ତ ଉପେର
ଏକ ଧ୍ୱଜା େଟକ।

ହସ୍ତ ହଲାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡ଼ାକ।
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ ଅଧିପତମିାେନ ପ୍ରେବଶ କରୁଥିବା ଦ୍ୱ ାର େଦଇ
େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରନୁ୍ତ।
3 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,
“ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲ।ି

ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ନେିଜ ଆେଦଶ େଦବ।ି
ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, େମାର ଉତ୍ତମ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିଛ,ି

େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
ମୁଁ ଏହ ିସୁଖୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗବିର୍ତ।
4 “ପବର୍ତମାନଙ୍କେର େହଉଥିବା େକାଳାହଳ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି।
ଏହ ିବହୁ େଲାକଙ୍କର େକାଳାହଳ ପରି ଶୁଣାଯାଉଛ।ି

ବହୁ ରାଜ୍ୟର େଲାେକ ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ଏକତି୍ରତ େହବାକୁ

ଆହ୍ୱାନ େଦଇଛନି୍ତ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କର ଏହ ିେସୖନ୍ୟବାହନିୀ ବହୁଦୂର େଦଶରୁ ଆସେିବ।
େସମାେନ ଦଗିନ୍ତ ବାହାରୁ ଆସେିବ।

ଏହ ିେସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ଓ
ତାଙ୍କ େକ୍ର ାଧଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିେବ।

ଏହ ିବାହନିୀ ସମଗ୍ର େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦବିସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ। େତଣୁ ନେିଜ ନେିଜ କ୍ରନ୍ଦନ

କର ଓ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ। ଏବଂ ସମୟ ଆସବି େଯେତେବେଳ ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭର
ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ। ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଏହା ଘଟବିାକୁ େଦେବ।
7 େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ସାହସ ହରାଇେବ। ଭୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଦୁବର୍ଳ କରିେଦବ। 8 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଭୟ କରିେବ। ପ୍ରସବକାଳୀନ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର େବଦନା ପରି େସମାନଙ୍କର ଭୟ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁରୂପ େବଦନା
େଦବ। େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନଆିଁ ପରି ଲାଲ େହବ। େଲାକମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ େଦଖିେବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେବ।

ବାବଲି ବପିକ୍ଷେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗି୍ଭର

9 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସ ଭୟଙ୍କର ଦବିସ ଆସୁଅଛ।ି ପରେମଶ୍ୱର
ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେବ ଓ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। ପାପୀମାନଙୁ୍କ େଦଶ
ଛାଡ଼ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିେବ। 10 େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ ଓ
ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରାଗଣ ଆେଲାକ େଦେବ ନାହିଁ।

11 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ପୃଥିବୀେର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବିାର ମୁଁ କାରଣ
େହବ।ି ମୁଁ ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି
ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଗବର୍କୁ ଖବର୍ କରିବ।ି ବଡ଼ମିା େଦଖାଉଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କର ଦପର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି 12 ଦୁେଲର୍ାଭ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପରି ଅଳ୍ପ ,
େକେତକ ଉତ୍ତମ େଲାକ ରହେିବ ଓ େସମାେନ ଓଫୀରର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍
ଅେପକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବେର ଦୀପି୍ତ ବକିାଶ କରିେବ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େକ୍ର ାଧେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କମି୍ପତ େହବ ଓ ଦବିସେର ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନଚୁ୍ୟତ
େହବ।”
େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିେବ

େସହ ିଦନି ଏହା ଘଟବି। 14 ଆହତ ହରିଣ ଓ ପାଳକହୀନ
େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ପରି ବାବଲିର େଲାକମାେନ ପଳାୟନ କରିେବ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ନଜି େଦଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ଆଡ଼କୁ ଧାବତି େହେବ। 15

ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ବାବଲିନୀୟଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରିେବ ଓ େଯେତେବେଳ
େସମାନଙୁ୍କ ଧରିେବ ଖଡ଼୍ଗେର େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିେବ। 16
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େସମାନଙ୍କର ଗହୃମାନଙ୍କରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଣି୍ଠତ େହବ। େସମାନଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ ଧଷିର୍ତା େହେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ େଗାଚରେର
େସମାନଙ୍କର େଛାଟ ପିଲାମାେନ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକାରଡ଼ା ପାଇେବ।

17 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ବାବଲିର ବପିକ୍ଷେର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମୁଁ
ମାଦୀୟମାନଙୁ୍କ ନେିୟାଜିତ କରିବ।ି େରୗପ୍ୟ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଲାଞ୍ଚ ପାଇେଲ ମଧ୍ୟ
ମାଦୀୟର େସୖନ୍ୟମାେନ େକେବ ଆକ୍ରମଣରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ ନାହିଁ। 18

େସହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ ବାବଲି ଆକ୍ରମଣ କରି ତା’ର ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିେବ। ଏପରିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସମାେନ ଦୟା େଦଖାଇେବ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିବ ନାହିଁ। ବାବଲି ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ପରି
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ
କରିେବ।

19 “ବାବଲିନୀୟମାେନ ତାଙ୍କ େଦଶପାଇଁ ଗବିର୍ତ ହୁଅନି୍ତ। କାରଣ
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟଶାଳୀ। 20

ମାତ୍ର େସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର େହାଇ ରହବି ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର
ଆଉ େସଠାେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ। ଆରବୀୟମାେନ ଆଉ େସଠାେର
ତମ୍ୱୁ ପକାଇେବ ନାହିଁ। େମଷପାଳକମାେନ େସମାନଙ୍କର େମଷମାନଙୁ୍କ
େସଠାେର ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆଣେିବ ନାହିଁ। 21 େସହ ିମରୁଭୂମିେର
େକବଳ େକେତକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସ କରିେବ। ବାବଲିନୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କ ନଜି ଗହୃେର ଆଉ ରହେିବ ନାହିଁ। େସହ ିଗହୃଗଡୁ଼କି େପଗ୍ଭ ଓ
ଓଟପକ୍ଷୀ ବାସ କରିେବ ଏବଂ ବନ୍ୟଛାଗ େସଠାେର ନୃତ୍ୟ କରିେବ। 22

ବାବଲିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦମାନଙ୍କେର ଶୃଗାଳ ଓ େକନୁ୍ଦଆମାେନ ଭୁକିେବ।
ବାବଲି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ େହବ। େସ ସମୟ ଖୁବ୍ ନକିଟ ଓ ମୁଁ େସ ଧ୍ୱଂସର
ଦନିକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଳିମ୍ୱ କରିବ ିନାହିଁ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଗହୃକୁ େଫରିବ

ଭବଷି୍ୟତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ଯାକୁବକୁ େପ୍ରମ କରିେବ।
େସ ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିେବ। େସହି
ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଦଇ େଫରାଇ େଦେବ।

ତା’ପେର ବେିଦଶୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହେବ। ଉଭେୟ
ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ େହେବ। 2 ବେିଦଶୀମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକଙୁ୍କ
ତାଙ୍କ େଦଶେର ସ୍ଥାପନ କରିେବ। ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ର ୀତଦାସ େହେବ, କାରଣ ଅତୀତେର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାସଦାସୀ କରିଥିେଲ। ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟ
ଓ କେଠାର କାଯର୍୍ୟକୁ ଦୂର କରିେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ େସ ବଶି୍ରାମ େଦେବ।
କାରଣ ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାସ ଥିଲ ଓ କଠିନ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲ।
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର େସହ ିେକ୍ଳଶ ଦୂର କରିେବ।

ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏକ ସଙ୍ଗୀତ

4 େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିଉପହାସ
ଗୀତ ଗାନ କରିବ।
େସହ ିଅତ୍ୟାଗ୍ଭରୀ ନଷୁି୍ଠର ରାଜା କିପରି ଶାସନ କରୁଥିେଲ
ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ତାହା େଶଷ େହାଇଛ।ି
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙି୍ଗ

େଦଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା କାଢ଼ ିେନଇଛନି୍ତ।
6 ବାବଲିର ରାଜା େକ୍ର ାଧେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରୁଥିେଲ
ଓ େସଥିରୁ େକେବ ନବୃିତ୍ତ େହଉ ନ ଥିେଲ।

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବାରୁ
େସ ଦୁରାଗ୍ଭରୀ ଶାସକ ଦୂେରଇ ଯାଉ ନ ଥିେଲ।
7 ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ସମଗ୍ର େଦଶ ବଶି୍ରାମ େନବ।
େଦଶେର ଏପରି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସବି, େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ

ଆନନ୍ଦେର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିେବ।

8 ଏପରିକି ଲବିାେନାନ୍ର େଦବଦାରୁ
ଓ ଏରସବୃକ୍ଷସବୁ ଆନନ୍ଦ କରିେବ।

େସହ ିଗଛଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ କହେିବ,
“ରାଜା ଆମ୍ଭକୁ େଛଦନ କରୁଥିେଲ।

କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟଛି,ି
େସ ଆଉ ଆମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର ଛଡି଼ା େହେବ ନାହିଁ।”
9 ମୃତୁ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାତାଳ ଉେତ୍ତାଳିତ େହାଇପଡ଼ବି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆସୁଛ।

ପାତାଳ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଶକି୍ତ କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିେବ।
େସହ ିେନତାମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କାମ କରିେବ।

େସମାେନ େସହ ିରାଜାମାନଙୁ୍କ ନୀଗ୍ଭବସ୍ଥା କରିେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସତକର୍ ରହେିବ।
10 େସ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନଗଣ ପରିହାସ କରି କହେିବ,
“ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମୃତ ପ୍ରାୟ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ।”
11 ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ମିା ରସାତଳଗାମୀ େହାଇଛ।ି
ତୁମ୍ଭ ବୀଣାର ସ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଗବିର୍ତ ଆତ୍ମାର ଆଗମନ େଘାଷଣା କରୁଛ।ି

ମାଛ ିତୁମ୍ଭର ଶରୀରକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବଛିଣା ସଦୃଶ ପଡ଼ବି।
କୃମି କମ୍ୱଳ ସଦୃଶ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ।
12 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ସଦୃଶ ଥିଲ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ପତନ ଘଟଛି।ି

ଅତୀତେର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ନତ େହଉଥିେଲ।
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭକୁ େଛଦନ କରାଯାଇଛ।ି
13 ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ନେିଜ ନେିଜ କହ ିେହଉଥିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଯିବା, ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତାରକାର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର
ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ େହବା ଓ
େସହ ିପବର୍ତେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା।

14 ଆେମ୍ଭ େମଘମାଳାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳେର ଉପରକୁ ଉଠିବା
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ େହବା।”
15 କିନୁ୍ତ ତାହା ଘଟଲିା ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯାଇ ନ ଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ପାତାଳର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଥିଲ।
16 େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ଭହିଁେବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରିେବ।

େସମାେନ େଦଖିେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ ସଦୃଶ ପଡ଼ ିରହୁଛ।
ଏବଂ କହେିବ, “ଏହା କ’ଣ? େସମାେନ େସହ ିେଲାକ େଯ କି

ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ େହାଇଥିେଲ।
17 ଏ କ’ଣ େସହ ିେଲାକ
େଯ କି ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିେଲ

ଓ େସଗଡୁ଼କୁି ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ କରିଥିେଲ,
ପୁଣ ିଯୁଦ୍ଧେର ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ନଜି ଗହୃକୁ ଛାଡ଼ ିନ ଥିେଲ?”
18 ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟବଗର୍ ମୃତୁ୍ୟପେର ସମ୍ମାନ
ଓ େଗୗରବ ସହ ନଜି ନଜି ସମାଧିେର ବଶି୍ରାମ େନେଲ।
19 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀ ରାଜା ନଜି ସମାଧିରୁ ନକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇଛ।
ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ବୃକ୍ଷରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହାଇ ବାହାେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଲାପରି

ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧେର ମୃତ େସୖନକି େଯପରି
ଅନ୍ୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପଦଦଳିତ େହଲାପରି ତୁେମ୍ଭ େହବ।

ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇ
ନଜି କବର ବାହାେର ପଡ଼ ିରହଛି।

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 13:17 538 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 14:19
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20 ଅେନକ ରାଜା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଛନି୍ତ ଓ ନଜି ନଜି କବରେର
ସମାଧିସ୍ଥ େହାଇଛନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପରି କବରସ୍ଥ େହବ ନାହିଁ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନଜି େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।
ତୁମ୍ଭ ନଜି େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛ।

ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ତୁମ୍ଭପରି ଧ୍ୱଂସ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ େସହ ିକୁକାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ।
21 େସମାନଙ୍କ େଦାଷ େଯାଗୁଁ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର।
େଯପରିକି େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧର

ପୁନବର୍ାର େଦଶର ଶାସକ େହେବ ନାହିଁ
ଓ ଜଗତକୁ େସମାନଙ୍କ ନଗରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ ନାହିଁ।
22 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ଉଠିବି

ଓ ଲଢ଼ବି।ି ମୁଁ ପ୍ରସଦି୍ଧ ବାବଲି ନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି ତା’ର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।ି ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନାତ ିଓ ଅଣନାତମିାନଙୁ୍କ
ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି” ସଦାପ୍ରଭୁ ନେିଜ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

23 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ବାସସ୍ଥଳୀ
ବାବଲିକୁ ଝଙି୍କ ପକ୍ଷୀର ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ଜଳାଶୟେର ପରିଣତ କରିବ।ି ମୁଁ
ସଂହାର ରୂପକ ଝାଡ଼ଡ଼ୁ ଧରି ତାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସଫା କରି େଦବ।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ଅଶୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ େଦେବ

24 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛ,ି
ମୁଁ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁଥିଲ ିତାହା ହିଁ ଘଟବି। ମୁଁ େଯପରି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛ ିେସହପିରି
ମଧ୍ୟ ଘଟବି। 25 ମୁଁ ନଜି ରାଜ୍ୟେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାକୁ ବନିାଶ କରିବ।ି
େମାର ପବର୍ତ ଉପେର ତାକୁ ପଦଦଳିତ କରିବ।ି କାରଣ େସହ ିରାଜା
େମାର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଦାସ କରିଥିଲା ଓ େସମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ଯୁଆଳିର
ଭାର ରଖୁଥିଲା। େସହ ିଯୁଆଳି ଯିହୁଦାର ସ୍କନ୍ଧରୁ ଦୂରିଭୂତ େହବ। 26

ଏହା େମାର େଯାଜନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅଛ।ି ମୁଁ ସମସ୍ତ
ଜାତଗିଣମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ େମାର ଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରିବ।ି”

27 େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େକୗଣସ ିମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ େସଥିରୁ ତାଙୁ୍କ
େକହ ିନବୃିତ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େଯେତେବେଳ େସ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ କରିେବ, େସଥିେର
ତାଙୁ୍କ େକହ ିଅଟକାଇେବ ନାହିଁ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

28 ଆହସ୍ ରାଜାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବଷର୍େର ଏହ ିଦୁଃଖ ବାତ୍ତର୍ା ଦଆି ଯାଇଥିଲା।
29 େହ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଦଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ପାଇଁ ଖୁସୀ ହୁଅ

ନାହିଁ। କାରଣ େଯଉଁ ରାଜା ପ୍ରହାର କରୁଥିେଲ େସ ଆଉ ନାହାନି୍ତ। ମାତ୍ର
ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭ ସୁଖୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, େସହ ିଦୁଷ୍ଟ
ଶାସନ େଶଷ େହାଇଛ।ି ମାତ୍ର େସହ ିରାଜାର ସନ୍ତାନ ଆସ ିଶାସନ କରିବ।
େଗାଟଏି ସପର୍ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସପର୍କୁ ଜନ୍ମ  େଦଲାପରି ଏହା ସତ
େହବ। େସହ ିନୂତନ ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତା ସପର୍ ପରି ଅଳ୍ପ ଭୟଙ୍କର େହବ ନାହିଁ।
30 ମାତ୍ର େମାର ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାେନ ଶାନି୍ତେର େଭାଜନ କରିେବ।
େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ନରିାପଦେର ରହେିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ପରିବାରକୁ େଭାକେର ଛଟପଟ କରାଇ ମାରିବ ିଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ମଧ୍ୟ
ସଂହାର କରିବ।ି

31 ନଗରର ଦ୍ୱ ାର େଦଶର େଲାକ
ଓ ନଗରସ୍ଥ େଲାକ ହାହାକାର କର।

ପେଲଷ୍ଟୀୟର ସମସ୍ତ େଲାକ ଭୟଭୀତ େହବ।
ମହମ ସଦୃଶ ତୁମ୍ଭର ସାହସ ତରଳି ଯିବ।

ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ଗ୍ଭହଁ,
ଉତ୍ତରରୁ ଧୂମ ଆସୁଛ।ି

ଅଶୂରର େସୖନ୍ୟ ଆସୁଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଶକି୍ତଶାଳୀ।

32 େସହ ିେସୖନ୍ୟବାହନିୀ େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଦୂତ େପ୍ରରଣ କରିେବ।
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂତ କି ବାତ୍ତର୍ା େଦେବ? େସମାେନ େଘାଷଣା

କରିେବ, “ପେଲଷ୍ଟୀୟ ପରାଜିତ େହଲା।
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ର

େଲାକମାେନ ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଗେଲ।”

େମାୟାବ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

େମାୟାବ ବଷିୟେର ଏକ ଦୁଃଖର ବାତ୍ତର୍ା।
ଅନ୍ୟ ଏକ ରାତି୍ରେର େମାୟାବର ଆର ନଗରରୁ େସୖନ୍ୟମାେନ

ସମସ୍ତ ଧନ େନଇଗେଲ
ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେିନ ରାତି୍ରେର େସୖନ୍ୟମାେନ େମାୟାବର ବୀର ନଗରରୁ
ସମସ୍ତ ଧନ େନଇଗେଲ

ଓ େସ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।
2 ରାଜ ପରିବାର ଓ ଦୀେବାନର େଲାକମାେନ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀକୁ େରାଦନ

କରିବାକୁ ଯାଇଛନି୍ତ।
େମାୟାବର େଲାକମାେନ େନେବା ଓ େମଦବା ପାଇଁ କାନୁ୍ଦଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭାବ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତକ ଲଣ୍ଡା କରିଛନି୍ତ ଓ

ଦାଢ଼ ିକାଟଅିଛନି୍ତ।
3 େମାୟାବର ସବୁ ସ୍ଥାନେର, ଘର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର
ଓ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କେର ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କାନୁ୍ଦଛନି୍ତ।
4 ହଶି୍େବାନ୍ ଓ ଇଲୟିାଲ ିଅତ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ରବ ଯହସ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯାଇଛ।ି

ଏପରିକି େମାୟାବର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଭୟେର କମି୍ପତ େହାଇ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରୁଛନି୍ତ।
5 େମାର ହୃଦୟ େମାୟାବ ପାଇଁ ବଳିାପ କରୁଛ।ି
େଲାକମାେନ ଇଗ୍ଲତ୍-ଇଲୀଶୀୟା
ଓ ଦୂରସ୍ଥ େସାୟରକୁ ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରୁଛନି୍ତ।

େସମାେନ େରାଦନ କରି କରି
ଲୂହୀତ-ଘାଟୀ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନି୍ତ।

େହାେରାନୟିମ ପଥେର ଯାଉଥିଲା େବେଳ
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ବଳିାପ କରୁଛନି୍ତ।
6 ମାତ୍ର ନମି୍ରୀମର ଜଳ ସମୂହ ଶୁଷ୍କ େହବ।
ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ରହବିନ।ି
7 େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ନଜିର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଏକାଠି କରିେବ

ଓ େମାୟାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ।
େସ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ଧରି ସୀମା ଅତକି୍ରମ କରି ବାଈଶୀ ବୃକ୍ଷର େସ୍ରାତ

ନକିଟକୁ େନଇଯିେବ।
8 େମାୟାବର ସବୁ ସ୍ଥାନେର କ୍ରନ୍ଦନର େରାଳ ଶୁଣାଯିବ।
େସହ ିହାହାକାର କ୍ରନ୍ଦନ ଦୂରସ୍ଥ ଇଗ୍ଲୟିମ୍ ଓ େବେରଲୀମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ଶୁଣାଯିବ।
9 ଦୀେମାନର ଜଳସମୂହ ରକ୍ତମୟ େହବ।
ମୁଁ ଦୀେମାନ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆଣବି।ି

େମାୟାବର ପଳାତକ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମୁଁ ଏକ ସଂିହ ଆଣବି ିେଯ କି େସମାନଙୁ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ େଦଶର ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଉପହାର
ପଠାଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଲାରୁ ଏକ େମଷଶାବକ ବସି୍ତୃତ
ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେଦଇ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ପବର୍ତକୁ ପଠାଅ।

2 େମାୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଅତକି୍ରମ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ।
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ େସମାେନ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଧାଇଁେବ।
ପକ୍ଷୀର ବସା ଭାଙି୍ଗ ତେଳ ପଡ଼ଲିା ପେର, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାେନ

ଏେଣେତେଣ ଧାଇଁଲା ପରି େସମାେନ ଧାଇଁେବ।
3 େସମାେନ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର,

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 14:20 539 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 16:3



17ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅି।
ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର, େଯପରିକି ଛାୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂଯର୍୍ୟ

ତାପରୁ ରକ୍ଷା କେର।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଳାଇ ଆସଛୁି।
ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଅ ନାହିଁ।
4 େମାୟାବର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଘରୁ େଜାର୍ କରି ତଡ଼ ିଦଆି

ଯାଇଛ।ି
େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଦଅି।
େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ।”

କାରଣ ଲୁଣ୍ଠନ ବନ୍ଦ େହବ।
ଶତ୍ରୁ  ପରାଜିତ େହେବ।
ଆଘାତ କାରୀମାେନ େଦଶରୁ ବଦିାୟ େନେବ।
5 ତା’ପେର ଜେଣ ନୂତନ ରାଜା ଆସେିବ।
େସ ରାଜା ଦାଉଦ ପରିବାରରୁ େହେବ।
େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ, ଦୟାଳୁ ଓ େସ୍ନହୀ େହେବ।

େସ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିେବ
ଓ ଧମର୍େର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିେବ।
6 ଏହା ଶୁଣା ଯାଉଛ ିେଯ, େମାୟାବ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗବର୍ୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ।

େସ େକେତ ଆତ୍ମଭମିାନୀ ଗବର୍ୀ ଏବଂ େକ୍ର ାଧୀ
ମାତ୍ର, ତା’ର ଏ ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ସମୟ ରହବି ନାହିଁ।
7 ଏହ ିଅହଙ୍କାର େଯାଗୁଁ ସମସ୍ତ େମାୟାବ କଷ୍ଟ େଭାଗିବ।
େମାୟାବର ସମସ୍ତ େଲାକ କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ।
େସମାେନ ଦୁଃଖିତ େହେବ।

ଅତୀତେର ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା େସଗଡୁ଼କୁି େସ ଇଚ୍ଛା କରିେବ।
େସମାେନ େହରସତରର ଶୁଷ୍କ କିସ୍ମିସ୍ର ପିଠା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିେବ।
8 େଲାକମାେନ ଦୁଃଖିତ େହେବ କାରଣ ହଶି୍େବାନ୍ର େକ୍ଷତସବୁ ଓ

ଶିବ୍ମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ନାହିଁ।
ଦ୍ର ାକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାନୀୟ ପାଇଁ ତଆିରି କରାଯାଏ,

ମରୁଭୂମିେର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ,
ଯାହାର ମୂଳ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହାଇଛ।ି
9 “ମୁଁ ଯାେସର ଓ ଶିବମାର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ବଳିାପ କରିବି
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛ।ି

ହଶି୍େବାନ୍ ଓ ଇଲୟିାଲ ିସହତି େଲାତକ ଜଳେର ତନି୍ତ ାଇବା,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟଅମଳ େହବ ନାହିଁ

କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର ଫଳ ପାଇବା ନାହିଁ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିରହବି ନାହିଁ।
10 ଉବର୍ରାେକ୍ଷତରୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ ଦୂରୀଭୂତ େହବ
ଏବଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଗାନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ କୁଣ୍ଡେର ପଦେର ଗ୍ଭପି େକହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିନବୃିତି୍ତ କରିଅଛୁ।
11 େତଣୁ ମୁଁ ଦୁଇଟ ିନଗର େମାୟାବ
ଓ କୀରେହରସ ପାଇଁ ବେିଶଷ ଭାବେର ଦୁଃଖିତ।
12 େମାୟାବର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିେବ।
େସଠାେର େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ।

ମାତ୍ର େସମାେନ ଏେତ ଦୁବର୍ଳ େଯ
େସଥିେର େସମାେନ କୃତାଥର୍ େହେବ ନାହିଁ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେନକ ଥର େମାୟାବ ବଷିୟେର ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

14 ପୁଣ ିବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତନି ିବଷର୍ ମଧ୍ୟେର େସହସିବୁ
େଲାକମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗବର୍ କରୁଥିବା ଜିନଷିଗଡୁ଼କି େଲାପ ପାଇବ।
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏେତ ଅଳ୍ପ େହବ େଯ ଗଣନା େଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।”

ଦେମ୍ମଶକ ପ୍ରତ ିେଶାକ ବାତ୍ତର୍ା।
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ େଯ ଦେମ୍ମଶକେର ଏହସିବୁ ଘଟବି,

“ଦେମ୍ମଶକ ଆଉ ନଗର େହାଇ ରହବି ନାହିଁ।
େସ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।
େକବଳ ଧ୍ୱଂସ ବଧି୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାସାଦଗଡୁ଼କିର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ରହବି।
2 ଅେରାୟର ନଗରକୁ େଲାକମାେନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ।
େସହ ିଶୂନ୍ୟ ସହରର େମଷପଲ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେର ବଚିରଣ କରିେବ।
ଭୟ େଦଖାଇବାକୁ େସଠାେର େକହ ିନ ଥିେବ।
3 ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଗର୍ନଗର, ଦେମ୍ମଶକର ରାଜ୍ୟ
ଓ ଅରାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୁପ୍ତ େହବ।

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଖ୍ୟାତ ିେଲାକଙ୍କ ପରି େସମାେନ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ ିନଆିଯିେବ।”
4 େସହ ିସମୟେର ଯାକୁବର େଗୗରବ େଲାପ ପାଇବ।
ଯାକୁବର ସ୍ଥୁଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ େସ ଦୁବର୍ଳ ଓ କ୍ଷୀଣ େଦଖାଯିବ।
5 “ରଫାୟିମ ଉପତ୍ୟକାେର ଶସ୍ୟଅମଳ େବେଳ େଯପରି ଘଟବି

େସହପିରି ଘଟବି। ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରେର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାେବେଳ ଶସ୍ୟର
ସୀସା ଶସ୍ୟରୁ କାଟଲିା େବେଳ ଓ ସୀସା ଗଡୁ଼କୁି ସଂଗ୍ରହ କଲାେବେଳ
େସହପିରି ଘଟବି।

6 “େସହ ିସମୟ େଲାକମାେନ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି
େହବ। େସମାେନ ଜୀତବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ େତାଳିେବ, ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାବେର
ଦୁଇ ତନି ିେଗାଟ ିଫଳ ରହଯିିବ। ଫଳବାନ୍ ଗଛେର ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭରି ପାଞ୍ଚଟା
ଫଳ େତାଳିଲା େବେଳ ରହଯିିବ। େସହପିରି ଅବସ୍ଥା ନଗରଗଡୁ଼କିେର
ଘଟବି।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା କହଥିିେଲ।

7 େସଦନି େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଅନାଇେବ।
େସମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ପବତି୍ର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପ୍ରତ ିପଡ଼ବି। 8 େସମାେନ
ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ପକାଇେବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିଆପଣା
ଅଙୁ୍ଗଳିକୃତ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଅବା ସୂଯର୍୍ୟ େଦବତାଗଣଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଅନାଇେବ
ନାହିଁ। 9 େସଦନି ସମସ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରଗଡୁ଼କି ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ।
େସଗଡୁ଼କି ଇସ୍ରାଏଲ ଆସବିା ଭୟେର ପବର୍ତ ଓ ଅରଣ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ
େହାଇଯିେବ। ଅତୀତେର ଇସ୍ରାଏଲ ଭୟେର େସମାେନ ପଳାୟନ
କରିଥିେଲ। ପୁଣ ିେସମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର ଇସ୍ରାଏଲ ଆସବିା ଭୟେର ଧ୍ୱଂସ
ପାଇଯିେବ। 10 ଏହା ଘଟବି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଇଛ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥଳ।
ଏହା ତୁେମ୍ଭ ମେନ ପକାଉ ନାହଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗ୍ଭରା ଆଣ ିେରାପଣ କରୁଛ

ମାତ୍ର ତାହା େକେବ ଫଳିବ ନାହିଁ। 11 ତୁମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗ୍ଭରା ଦେିନ େରାପଣ
କରୁଛ ଓ ତା’ର ଗ୍ଭରିପେଟ ବାଡ଼ େଦଇ ଯତ୍ନ େନଉଛ। ପରଦନି
ପ୍ରାତଃକାଳେର େସଗଡୁ଼କି ପୁଷି୍ପତ େହବାର େଦଖୁଛ। ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ
ଫଳ ଅମଳ ସମୟେର ଫଳ େତାଳିବାକୁ ଯାଉଛ, େଦଖୁଛ େସଗଡୁ଼କି
ମରିଯାଉଛ।ି େରାଗ ସମସ୍ତ ଗଛକୁ ମାରି େଦଇଛ।ି

12 ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର େକାଳାହଳ ଶୁଣ।
େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ଗଜର୍ନ ତୁଲ୍ୟ େଘାର ନାଦ କରୁଛନି୍ତ।

ବହୁ େଦଶର େଲାେକ ମାଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େଯପରି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ସଦୃଶ ମାଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ।
13 ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େସହ ିତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ େହେବ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନଷୁି୍ଠର ବାଣୀ ଶୁଣାଇେବ।

େତଣୁ େସମାେନ ପଳାୟନ କରିେବ।
ବାୟୁେର ଧୂଳି ଉଡ଼ଲିା ପରି, ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟାେର ଧୂଳି ଉଡ଼ଲିା ପରି େସମାେନ

ତାଡ଼ତି େହେବ।
14 ସନ୍ଧ୍ୟାେର େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ
ଓ ପ୍ରଭାତ ପୂବର୍ରୁ େଲାପ ପାଇଯାଇଥିେବ।

େତଣୁ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ଓ ଅପହରଣକାରୀ
େସଠାେର କିଛ ିେଦଖିବାକୁ ପାଇେବ ନାହିଁ।
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କୂଶେଦଶ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

ନଦୀ ଆରପାରିସ୍ଥ କୂଶେଦଶ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି। େସହ ିେଦଶ
େପାକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ଶବ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। 2 େସ ସମୁଦ୍ର
ପଥେର ନଳ ନମିିର୍ତ େନୗକାେର ଦୂତମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରିେବ,

କି୍ଷପ୍ର ଗତେିର ଗ୍ଭଲୁଥିବା ଦୂତମାନଙୁ୍କ, ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଓ ଦୀଘର୍କାୟ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସବୁଆେଡ଼ େଲାକମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ

ଓ ଦୀଘର୍କାୟ େଲାକଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର େଦଶ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଭିକି୍ତ େହାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ।
3 ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, େସ େଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଅଘଟଣ ଘଟବି।
ଜଗତର ସମସ୍ତ ନବିାସୀ େଦଖିେବ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀ ବନିଷ୍ଟ େହଉଛ।ି

ସମସ୍ତ େଲାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦଖି ପାରିେବ େଯପରି ପବର୍ତ ଉପେର
ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ ିସେଙ୍କତ ଦଏି।

େସହ ିଦୀଘର୍କାୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଅନଷି୍ଟ ଘଟବି, ଏହା ଜଗତବାସୀ
ଗ୍ରହଣ କରିେବ।

ଯୁଦ୍ଧେର ତୂରୀ ବାଜି େଘାଷଣା କଲାପରି େସମାେନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ଏହା
ଶୁଣେିବ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େମାର ବାସ ସ୍ଥାନେର ରହ ିଶାନ୍ତ ଭାବେର
ଏହସିବୁ ଘଟବିାର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବ।ି 5 ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟର
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତା’ପେର େଲାକ ବଶି୍ରାମ କରିବା ପରି, ଶସ୍ୟ େଛଦନକାଳୀନ
ଶିଶିର ଯୁକ୍ତ େମଘପରି କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବ।ି ତା’ପେର ଭୟଙ୍କର
ଘଟଣା ଘଟବି। ଯଥା ସମୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଫୁଲ ଫୁଟବି ଓ ନୂତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଜନି୍ମ ବ। ମାତ୍ର ଫଳ ଅମଳ ପୂବର୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆସେିବ ଓ
ଗଛଗଡୁ଼କୁି କାଟ ିପକାଇେବ। େସମାେନ ଶାଖାଗଡୁ଼କୁି କାଟ ିଫିଙି୍ଗ େଦେବ।
6 େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ପବର୍ତର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ବଣର ପଶୁଗଣ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ
କରିେବ। ଦୂରସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ କଟାଇେବ ଏବଂ
ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷା ଫଳେର ଶୀତକାଳ କଟାଇେବ।”

7 େସହ ିସମୟେର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଉପହାର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଅଣା େହବ। େସହ ିେନୖେବଦ୍ୟ େସହ ିଦୀଘର୍କାୟ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସବି। ସବୁ ସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ ଏହ ିଦୀଘର୍କାୟ
ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ। କାରଣ େସମାେନ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େଗାଷ୍ଠୀ। େସ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ପରାଜିତ କରିେବ। େସହ ିେଦଶ
ନଦନଦୀ ଦ୍ୱ ାରା ବଭିକ୍ତ େହାଇଛ।ି େସହ ିେନୖେବଦ୍ୟ ସେିୟାନ ପବର୍ତର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ ସ୍ଥାନରୁ ଆସବି।

ମିଶର ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

ମିଶର ବଷିୟକ େଶାକ ବାତ୍ତର୍ା: େଦଖ! ସଦାପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ
େମଘେର ଆସୁଛନି୍ତ। େସ ମିଶରେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଏବଂ
ମିଶରର ସମସ୍ତ ପ୍ରତମିା ଭୟେର ଥରିେବ। ମିଶର ସାହସୀ

ଥିଲା, ମାତ୍ର ତା’ର େସ ସାହସ ଉତ୍ତପ୍ତ ମହମ ପରି ତରଳି ଯିବ।
2 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ମିଶରୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର

ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, ମୁଁ ତା’ର କାରଣ େହବ।ି େଲାେକ େସମାନଙ୍କ ଭାଇ
ବପିକ୍ଷେର ସଂଗ୍ରାମ କରିେବ। ପେଡ଼ାଶୀ ପେଡ଼ାଶୀ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ େହବ।
ନଗର ନଗର ମଧ୍ୟେର ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଲଢ଼େିବ। 3

ମିଶରୀୟମାେନ ବଭି୍ର ାନ୍ତ େହେବ। େସମାେନ କ’ଣ କରିେବ େବାଲି
ପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ ଓ ଗଣୁୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ
ଯାକୁବର ଓ ଗଣୁଆିମାନଙ୍କର ପରାମଶର୍ େନେବ। ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର
ଉପେଦଶ ଅଥର୍ହୀନ େହବ।” 4 େମାର ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକ ନଦି୍ଦର୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବି
ଓ ଏକ ଦୂରନ୍ତ ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିେବ।”

5 ନୀଳନଦୀ ଶୁଷ୍କ େହବ ଏବଂ ନଦୀଗଡୁ଼କି ଜଳଶୂନ୍ୟ େହବ। 6

ସମସ୍ତ ନଦୀ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହବ। ମିଶରର ସମସ୍ତ ନାଳ ଶୁଷ୍କ େହାଇ ଜଳଶୂନ୍ୟ

େହବ। ସମସ୍ତ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୁଖି ମରିଯିେବ। 7 ନଦୀ ତୀରବତ୍ତର୍ୀ
ଉଦି୍ଭଦ ସବୁ ମରିଯିେବ ଓ ପବନେର ଉଡ଼ ିଯିେବ। ଏପରିକି ନୀଳନଦୀ
କୂଳେର ଜନି୍ମ ଥିବା ଗଛଗଡୁ଼କି ମରିଯିେବ।

8 “େଯଉଁ େକୖବତ୍ତର୍ମାେନ ବନଶୀ ସାହାଯ୍ୟେର ନୀଳନଦୀରୁ ମାଛ
ଧରୁଥିେଲ, େସମାେନ ଦୁଃଖିତ େହେବ ଓ କାନି୍ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିେବ।
େଯଉଁମାେନ ବନଶିୀ ପକାଇ ନୀଳନଦୀରୁ ମାଛ ଧରୁଥିେଲ, ବଳିାପ
କରିେବ। େଯଉଁମାେନ ପାଣେିର ଜାଲ ପକାଉଥିେଲ ହତାଶ େହେବ।
େସମାନଙ୍କର ଜୀବକିା ପାଇଁ ନୀଳନଦୀ ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
େସ ଶୁଖିଯିବ। 9 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିେଲ େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖିତ େହେବ। କାରଣ େସମାେନ େଯଉଁ ଛଣପଟ ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ
ଦରକାର କରନି୍ତ , ନଦୀ ଶୁଖି ଯିବାରୁ ତାହା ଆଉ ଜନି୍ମ ବ ନାହିଁ। 10 ଭଗ୍ନ
ବୁଣାଳୀମାେନ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ସବୁ ମଜୁରୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିେଲ
ଦୁଃଖୀ େହେବ।

11 ସେିୟାନର ଅଧିପତମିାେନ ନତିାନ୍ତ ନେିବର୍ାଧ। “ଫାେରାର ଜ୍ଞାନୀ
ଉପେଦଷ୍ଟାଗଣ” କୁପରାମଶର୍ ଦଅିନି୍ତ। େସହ ିଅଧିପତଗିଣ ନଜିକୁ ଜ୍ଞାନୀ
ଏବଂ ବଦି୍ୱ ାନ ମେନ କରନି୍ତ। େସମାେନ ପ୍ରାଚୀନ େବୖଭବଶାଳୀ ରାଜବଂଶର
ଅଂଶ ଅଟନି୍ତ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନି୍ତ। 12 େହ ମିଶର,
ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତଗଣ େକଉଁଠାେର? େସହ ିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତଗଣଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ବଷିୟେର କି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛନି୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ
କ’ଣ ଘଟବି କୁହନୁ୍ତ।

13 ସେିୟାନର ଅଧିପତମିାେନ ନେିବର୍ାଧ େହାଇ ଅଛନି୍ତ। େନାଫର
ଅଧିପତମିାେନ ଭ୍ର ାନ୍ତ ଧାରଣା କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ େସହ ିଅଧିପତଗିଣ ମିଶରକୁ
ବପିଥଗାମୀ କରାଇଛନି୍ତ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ର ାନ୍ତ
କରାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ନେିଜ ବାଉଳା େହାଇଛନି୍ତ ଓ ମିଶରକୁ କୁପଥେର
େନଇଛନି୍ତ। େସହ ିପ୍ରାଚୀନଗଣ ଯାହାସବୁ କରିଛନି୍ତ େସ ସମସ୍ତ କୁକମର୍।
ମାତାଲ ନଜି ବାନି୍ତେର ଟଳଟଳ େହଲାପରି େସମାେନ ମିଶରକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
କାଯର୍୍ୟେର ବପିଥଗାମୀ କରିଛନି୍ତ। 15 ଅଧିପତମିାେନ ମିଶର ପାଇଁ କିଛି
କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ, “ମସ୍ତକ କି ଲାଙୁ୍ଗଳ, ତଳବାହୁଙ୍ଗା କି
ଜଳଜ ତୃଣ ଯାହା କରିପାେର େସମାେନ ତାହା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

16 େସଦନି ମିଶରୀୟଗଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୃଶ େହେବ। େସମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ। େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ହସ୍ତ
ଉେତ୍ତାଳନ କରିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ। 17

ମିଶର ପ୍ରତ ିଯିହୁଦା ତ୍ରାସଜନକ େହବ। ମିଶରର େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ
ଯିହୁଦାର ନାମ ଶୁଣବି ଭୟେର ଥରିବ। ଏସବୁ ଘଟବିାର କାରଣ େହଉଛି
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରେର ଭୟଙ୍କର ଜିନଷି ଘଟବି େବାଲ ିମନ୍ତ୍ରଣା
କରିଛନି୍ତ। 18 େସ ସମୟେର, ମିଶରର ପାେଞ୍ଚାଟ ିନଗରେର େଲାକ
କିଣାନୀୟ ଭାଷା କହେିବ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିେବ େବାଲ ିଶପଥ େନେବ। େସହ ିପାଞ୍ଚ ନଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ
ନଗର, “ଉତ୍ପାଟନ ନଗର” ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବ।

19 େସହ ିସମୟେର ମିଶରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିେହବ ଏବଂ ତାହାର ସୀମା ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହବି। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମୟ ମହାନ
ବସ୍ତୁର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା େବାଲ ିଏହା ତା’ର ସେଙ୍କତ େହବ। େଯେକୗଣସି
ସମୟେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରିେବ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇେବ। େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତକୁ େପ୍ରରଣ କରିେବ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଟ ିଦୁଷ୍କମର୍ କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ।

21 େସହ ିଦନି ମିଶରୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ
ପାଇେବ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିେବ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
େସବା କରିେବ ଓ ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ େଦେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଶପଥ େନେବ ଓ େସ ଶପଥ ପାଳନ
କରିେବ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙୁ୍କ େସ କ୍ଷମା େଦେବ। େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗ୍ଭଲି
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ଆସେିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା
େଦେବ।

23 େସହ ିସମୟେର ମିଶରରୁ ଅଶୂର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାଜପଥ ନମିିର୍ତ
େହବ। ତା’ପେର ଅଶୂରର େଲାକମାେନ ମିଶରକୁ ଆସେିବ ଓ ମିଶରର
େଲାକମାେନ ଅଶୂରକୁ ଯିେବ। ମିଶରର େଲାକମାେନ ଅଶୂରର
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ପୂଜା କରିେବ। 24 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ,
ଅଶୂର ଓ ମିଶର ଏକତି୍ରତ େହେବ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିେବ। ଏମାେନ
ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର େହେବ। 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଏ
େଦଶଗଡୁ଼କୁି ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। େସ କହେିବ, “େହ ମିଶରୀୟମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର େଲାକ। ଅଶୂର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତଆିରି କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର।”

ଅଶୂର ମିଶର ଓ କୂଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ

ଅଶୂରର ରାଜା ସେଗର୍ାନାଙ୍କ େପ୍ରରିତ ତତ୍ତର୍ନ ଅସେଦାଦ ନଗର
ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 2 େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିକଥା କହେିଲ,

“ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ କଟରୁି ଚଟବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ଓ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼।” ଯିଶାଇୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ବବିସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟପାଦ େହାଇ ଭ୍ରମଣ
କେଲ।

3 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯିଶାଇୟ ତନି ିବଷର୍
ଧରି ବବିସ୍ତ୍ର ଓ ଶୂନ୍ୟପାଦ େହାଇ ଭ୍ରମଣ କେଲ। ଏହା ମିଶର ଓ କୂଶ
ପାଇଁ ଚହି୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। 4 ଅଶୂର ରାଜା ମିଶର ଓ
କୂଶରୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ମିଶରୀୟମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। କାରଣ ମିଶରୀୟ
ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀଙୁ୍କ ଓ କୂଶୀୟ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ବବିସ୍ତ୍ର ଓ
ଶୂନ୍ୟପାଦ କରି େସମାେନ ତାଙ୍କ େଦଶରୁ େନଇଯିେବ। 5 େଲାକମାେନ
କୂଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେବ। ମାତ୍ର େସମାେନ ନରିାଶ େହାଇ ଭାଙି୍ଗ
ପଡ଼େିବ। ମିଶରର ଦପର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ େହବା େଦଖି ତା’ର େଲାକମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ
ଲଜି୍ଜତ େହେବ।”

6 େସହ ିସମୟେର ସମୁଦ୍ର  ନଟିକସ୍ଥ ନବିାସୀ କହେିବ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିେଦଶଗଡୁ଼କି ଉପେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭରସା ରଖିଥିଲୁ। ଅଶୂର ରାଜା
ନକିଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ
ଭୂମି ଭାବ ିଧାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ମାତ୍ର େସହ ିେଦଶଗଡୁ଼କି ଅଧିକୃତ େହଲା,
େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି
ବଞ୍ଚବୁି?”

ବାବଲି ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

“ସାଗର ସମୀପସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତର” ବଷିୟେର େଶାକବାତ୍ତର୍ା।
ତାହା ଦକି୍ଷଣ ଦଗିରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ

ପ୍ରାନ୍ତରରୁ
ଏକ ଭୟଙ୍କର େଦଶରୁ ଆସୁଅଛ।ି
2 ମୁଁ େଦଖିଅଛ ିଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟବି।
ବଶି୍ୱାସ ଘାତକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରୁଅଛି

ଓ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଅଛ।ି
େହ ଏଲମ୍! ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କର।
େହ ମାଦେିୟ, ତୁମ୍ଭ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଦ୍ୱ ାରା ନଗରକୁ ଅବେରାଧ କର ଓ

ପରାସ୍ତ କର।
ମୁଁ େସହ ିନଗରରୁ ଦୁଃଖ ଓ ହାହାକାର ଦୂର କରିଅଛ।ି
3 େସହ ିଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ େଦଖି େମାର େପଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍

େହାଇଅଛ।ି
େସହ ିଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରସବକାଳୀନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର େବଦନା ତୁଲ୍ୟ େମାେତ କଷ୍ଟ

େଦଉଛ।ି
ମୁଁ େସ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ିଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼ଛି।ି
ମୁଁ ଏେତ ଭୀତ େଯ ଭୟେର ଥରୁଅଛ।ି

4 େମାର ହୃଦୟ ଧକାଉଛ,ି ମହା ଭୟେର ମୁଁ ଥରହର େହାଇଅଛ।ି
େମାର ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସାୟଂକାଳ ମହାରାତି୍ରର ଭୟର କାରଣ େହାଇଛ।ି
5 େଲାକମାେନ ଭାବନି୍ତ ସବୁ ସୁନ୍ଦର।
େତଣୁ େସମାେନ, “େମଜ ସଜାନି୍ତ ,
େଭାଜନ ଓ ପାନ କରନି୍ତ।
େସହ ିସମୟେର େସୖନ୍ୟମାେନ କୁହନି୍ତ , ପ୍ରହରୀ ନଯିୁକ୍ତ କର,

େହ ଅଧିପତଗିଣ ଉଠ,
ଢ଼ାଲ େତୖଳାନ୍ତ କର।”
6 େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଯାଅ ଏକ ଜଣ ପ୍ରହରୀ ନଯିୁକ୍ତ

କର। େସ ଯାହା େଦଖିବ ତାହା େସପରି ପ୍ରକାଶ କରିବ। 7 େସ
େଯେତେବେଳ ଦୁଇଦଳ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ େଦଖିବ ଏକ ଦଳ
ଗଦ୍ଦର୍ଭାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ େଦଖିବ କିମ୍ୱା ଏକ ଦଳ ଓଟେରାହୀ େସୖନ୍ୟ େଦଖିବ
େସେତେବେଳ େସ ପ୍ରହରୀ ମେନାେଯାଗ ପୂବର୍କ ଅତ ିଯତ୍ନେର କଣ୍ଣର୍ପାତ
କରିବ।”

8 ତା’ପେର ଦେିନ, େସ ପ୍ରହରୀ କହଲିା,
“େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତଦିନି, ଦନି େବେଳ ମୁଁ ନରିନ୍ତର ଦୁଗର୍େର ଠିଆ

େହାଇ ଜଗି ରହଥିାଏ,
ଓ ପ୍ରତ ିରାତେିର ମୁଁ ଆପଣା ପହରା ସ୍ଥାନେର ସତକର୍ ଦୃଷି୍ଟ ରଖିଥାଏ।
9 ଆଉ େଦଖ, ଏଠି ଏକଦଳ େଲାକ
ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ ଆସୁଛନି୍ତ।”

ତା’ପେର ଜେଣ ଦୂତ କହଲିା,
“ବାବଲି ପରାସ୍ତ େହାଇଛି
ଓ ବାବଲିର ପତନ େହାଇଛ।ି

ତା’ର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି
ଭାଙି୍ଗ ଭୂମିସାତ୍ େହାଇଛ।ି”
10 ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “େହ େମାର େଲାକମାେନ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ

ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣଅିଛ,ି ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ ଖଳାେର ଶସ୍ୟପରି ଦଳିେଦବ।”

11 ଦୁମା ବଷିୟେର େଶାକବାତ୍ତର୍ା।
ଜେଣ େସୟୀରଠାରୁ େମାେତ ଡ଼ାକି କହେିଲ,
“େହ ପ୍ରହରୀ, ଆଉ ରାତି୍ର େକେତ ରହଲିା?”
12 ପ୍ରହରୀ ଉତ୍ତର କଲା,
“ପ୍ରଭାତ ଆସୁଅଛ,ି ମାତ୍ର ତା’ପେର ରାତି୍ର ଆସବି।

ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିପଗ୍ଭରିବାର ଅଛ,ି
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସ ଓ ପଗ୍ଭର।”

ଆରବ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

13 ଆରବ ବଷିୟକ ଦୁଃଖବାତ୍ତର୍ା।
ଦଦନୀୟ ବଣକି ଦଳ ଆରବ ମରୂଭୂମିସ୍ଥ
ବନ ମଧ୍ୟେର ରାତି୍ର ଯାପନ କେଲ।
14 େସମାେନ େକେତକ ତୃଷାତ୍ତର୍ ପଥିକମାନଙୁ୍କ ଜଳ େଦେଲ।
େଟମା େଦଶବାସୀ େକେତକ ପଳାତକ ପଥିକଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦେଲ।
15 କାରଣ େସମାେନ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ତରବାରିରୁ,
ଗଣୁଦଆି ଧନୁରୁ

ଓ େକ୍ଳଶଦାୟକ ଯୁଦ୍ଧରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପଳାୟନ କେଲ।
16 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େସଗଡୁ଼କି ଘଟବି େବାଲ ିକହେିଲ।

“ଏକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର େବତନ ଜୀବରି ବଷର୍ ପ୍ରମାେଣ େକଦରର ସମସ୍ତ
େଗୗରବ ଲୁପ୍ତ େହବ। 17 େସହ ିସମୟେର େକଦରର ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଅଳ୍ପ େକେତକ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର ରକ୍ଷା ପାଇେବ।” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।
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ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

ଦଶର୍ନ ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଏକ ଦୁଃଖବାତ୍ତର୍ା:
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ’ଣ େହାଇଛ?ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ?

2 େହ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନପିୂଣ୍ଣର୍,
େକାଳାହଳ ପୂଣ୍ଣର୍, ଉଲ୍ଲ ସତି ନଗରୀ,

ତୁମ୍ଭର େଲାେକ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ
କିମ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧେର ମରି ନାହାନି୍ତ।
3 ତୁମ୍ଭର ଶାସକକତ୍ତର୍ାଗଣ ଏକତ୍ର ଏକ ସମୟେର ପଳାୟନ କେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଧା େହେଲ।

ପୁଣ ିସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େଲାେକ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧାଗେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କେଲ।
4 େତଣୁ ମୁଁ କହୁଛ,ି “େମାେତ ଗ୍ଭହଁ ନାହିଁ।
େମାେତ କାନି୍ଦବାକୁ ଦଅି।

େମା’ େଗାଷ୍ଠୀୟ କନ୍ୟାର ସବର୍ନାଶ ବଷିୟେର
େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ।”
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦନି ବାଛଛିନି୍ତ। େସହ ିଦନି େସଠାେର

ବେିଦ୍ର ାହ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା େଦଖା େଦବ। ଦଶର୍ନ ଉପତ୍ୟକାେର େଲାକମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ ଦଳିେବ। ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ। େସହ ିେଲାକମାେନ
ଉପତ୍ୟକାେର ନଗରର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପବର୍ତ ଉପେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କରିେବ। 6 ରଥାେରାହୀ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାେନ ତୁଣୀର ଧରି
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗେଲ ଓ ତୀର ଢ଼ାଲ ଅନାବୃତ କେଲ। 7 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସହ ିବେିଶଷ ଉପତ୍ୟକାେର େସୖନ୍ୟମାେନ େଭଟେିବ। େସହ ିଉପତ୍ୟକା
ରଥେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ସଜି୍ଜତ େହାଇ
ରହେିବ। 8 େସହ ିସମୟେର େସ ଯିହୁଦାର ଓଢ଼ଣା ଟାଣ ିପକାଇେଲ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ବନଗହୃସ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ େଦଲ।

9 ଦାଉଦ ନଗରର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ଗଡୁ଼କି େଦଖିଲ। ତୁେମ୍ଭ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳସବୁ
ଏକତ୍ର କରି ତଳକୁ ଆଣଲି। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ଗହୃଗଡୁ଼କୁି
ଗଣନା କଲ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗହୃସବୁ ଭାଙି୍ଗଲ। 11 ଆଉ
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରାତନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ନମିିତ୍ତ ନଗରୀର ଦୁଇ
ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ଥାନେର ବଡ଼ ଜଳାଶୟ େଖାଳିଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କଲ। ମାତ୍ର େଯ ଏହାକୁ

ସାଧନ କେଲ େସ ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଦୀଘର୍କାଳ ଧରି
େଯ ଏହାକୁ ଗଢ଼େିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ଆଦର କଲ ନାହିଁ। 12 େତଣୁ
େମାର ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େରାଦନ ଓ ବଳିାପ,
ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ଓ କଟେିଦଶେର ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଡ଼ାକି
କହେିଲ। 13 ମାତ୍ର େଦଖ! େଲାକମାେନ ଆେମାଦପ୍ରେମାଦ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ କହୁଛନି୍ତ:
“େଗାବଧ ଓ େମଷମାନଙୁ୍କ କତ୍ତର୍ନ କର।
ମାଂସ େଭାଜନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର।

ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବା
କାରଣ କାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ମରିବା।”
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ େମାର କଣ୍ଣର୍େର ପ୍ରକାଶ କେଲ,

“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ।” େମାର ପ୍ରଭୁ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ।

ଶୀବନ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

15 େମାର ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଗହୃର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୀବନ ନକିଟକୁ ଯାଇ କୁହ, 16 “ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କ’ଣ କରୁଛ?
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କାହା ପାଇଁ ଏଠାେର ଏକ କବର େଖାଳୁଛ?” ଯିଶାଇୟ

କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକକୁ େଦଖ। େସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ପାଇଁ କବର
େଖାଳି ଅଛ।ି େଶୖଳେର ନଜି ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ େଖାଦନ କରିଅଛ।ି

17 “େହ ଶକି୍ତଶାଳୀ ମାନବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଳି େଦେବ। େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ େପଣ୍ଡୁ ସଦୃଶ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ନଜିର ବାହୁ ବଳେର ଏକ
ପ୍ରଶସ୍ତ େଦଶକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେବ େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ମରିବ।
“ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ତୁମ୍ଭର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ରଥଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଗବର୍ କରିବ,

ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଏହା ନକୃିଷ୍ଟ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହବ। 19 ପୁଣ ିମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ପଦରୁ ତଡ଼ ିେଦବ ିଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣି
ତଳକୁ ପକାଇେବ। 20 ଆଉ େସଦନି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ହଲି୍କିୟର
ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକିମଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବା। 21 େସଦନି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରିଧାନ େନଇ
ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ାଧିକାର ତାକୁ ସମପର୍ଣ କରିବ।ି େତଣୁ
େସ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର ପିତା େହବ।

22 “ପୁଣ ିମୁଁ ଦାଉଦ ବଂଶର ଗ୍ଭବ ିତାହାର କାନ୍ଧେର ରଖିବ।ି େସ ଦ୍ୱ ାର
େଖାଲେିଲ େକହ ିବନ୍ଦ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିେସ ବନ୍ଦ କେଲ େକହି
େଖାଲେିବ ନାହିଁ। େମାର େସହ ିଦାସ ନଜିର ପିତୃବଂଶର େଗୗରବର
ସଂିହାସନ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 23 ମୁଁ ତାକୁ ଖିଲ ସଦୃଶ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନେର ବଦି୍ଧ
କରିବ।ି 24 େଲାକମାେନ ତାହାର ପିତୃ ବଂଶର ସକଳ େଗୗରବ ଓ
ପ୍ରଧାନ ଜିନଷି ତାହା ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇେବ। ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଓ େଛାଟ
ପିଲାମାେନ ତା’ଉପେର ନଭିର୍ର କରିେବ। େସହ ିେଲାକମାେନ ପାନପାତ୍ର
ଅବଧି କଳଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ପାତ୍ର ତାହା ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇେବ।”

25 “େସଦନି େସହ ିଖିଲ େଯ କି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନେର ବଦି୍ଧ
େହାଇଥିଲା ତାହା ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯିବ ଓ ଭାଙି୍ଗ ତେଳ ପଡ଼ଯିିବ। େସହ ିଖିଲ
ପଡ଼ବିା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େସଥିେର ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ତେଳ ପଡ଼ି
ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ। ତା’ପେର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିଏହା ଘଟବି।” କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହ ିଅଛନି୍ତ।

େସାର ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

େସାର ବଷିୟେର ଏକ ଦୁଃଖ ବାତ୍ତର୍ା:
“େହ ତଶର୍ୀଶର ଜାହାଜ ସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର

କର।
କାରଣ ତୁମ୍ଭର େପାତାଶ୍ରୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଛ।ି”
କିତ୍ତୀମ େଦଶରୁ ଆସୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା।
2 େହ ଦ୍ୱ ୀପ ନବିାସୀଗଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ ହୁଅ ଓ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ।
େସାର ଥିଲା “ସୀେଦାନର” ବଣକି।
େସହ ିେଦଶର ବଣକିମାେନ ସମୁଦ୍ର  ପାର େହାଇ ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ

ଧନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ।
3 େସହ ିେଲାକମାେନ ଶସ୍ୟ େଖାଜି ସମୁଦ୍ର  ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
େସାରର େସହ ିବଣକିଗଣ ନୀଳନଦୀର ଶସ୍ୟ କିଣେିଲ
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶେର ବକି୍ରୟ କେଲ।
4 େହ ସୀେଦାନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅ।
କାରଣ ସାଗର ଓ ସାଗରର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ କୁହନି୍ତ :

“େମାର ପିଲା ନାହାନି୍ତ।
େତଣୁ ମୁଁ ପ୍ରସବ େବଦନା ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ।

ପ୍ରସବ କରି ନ ଥିବାରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତପିାଳନ କରି ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଭରଣେପାଷଣ କରି ନାହିଁ।”
5 ମିଶର େସାର ବଷିୟେର ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶୁଣବି
ଓ ବ୍ୟଥିତ େହବ।
6 େହ ଜାହାଜଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତଶର୍ୀଶକୁ େଫରିଯାଅ।
େହ ଦ୍ୱ ୀପ ନବିାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର କର।
7 ଅତୀତେର େସାର ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦମୟୀ ନଗର ଥିଲା।
େସହ ିପ୍ରାଚୀନ ନଗର ଅତ ିପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଥିଲା।
େସହ ିନଗରର େଲାେକ ଦୂର େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଯାଇଛନି୍ତ।
8 େସାର ନଗର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକି୍ତ ଜନ୍ମ  େଦଇଛ।ି
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େସଠିକାର ବଣକିଗଣ ରାଜ ତୁଲ୍ୟ।
ତା’ର େଲାକ େଯ କି କିଣା ବକିା କରନି୍ତ , େସମାେନ ସବୁ ସ୍ଥାନେର

ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରନି୍ତ। େସମାେନ ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହାଜନ।
େତଣୁ ତାଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର କିଏ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ?ି
9 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଗବର୍,
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର େଗୗରବକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛନି୍ତ।
10 େହ ତଶର୍ୀଶର କନ୍ୟାଗଣ, ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଯାଅ
ଏବଂ ନଜିର ଜମିେର ଗ୍ଭଷ କର,
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛ।ି
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିଛନି୍ତ।
େସ େସାର ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େଦଶଗଡୁ଼କୁି ଏକତ୍ର କରିଛନି୍ତ।

େସ କିଣାନର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କି
ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େହ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଥିବା ସୀେଦାନର

କୁଆଁରୀକନ୍ୟା,
ତୁେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ େହବ।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କିତ୍ତୀମକୁ ଗେଲ ମଧ୍ୟ,
େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ ପାଇବ ନାହିଁ।”
13 େତଣୁ େସାର େଲାକମାେନ କୁହନି୍ତ , “ବାବଲିର େଲାକମାେନ

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।”
ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର େଦଶକୁ େଦଖ।

ବାବଲି ବତ୍ତର୍ମାନ ଆଉ େଦଶ ନୁେହଁ।
ଅଶୂରୀୟମାେନ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତା’ର ଗ୍ଭରିପେଟ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ

କରିଛନି୍ତ।
ତା’ର େସୖନ୍ୟମାେନ େସହ ିରମଣୀୟ ପ୍ରାସାଦମାନଙ୍କରୁ ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଲୁଟି

େନଇଛନି୍ତ।
ବାବଲିକୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପେର ପରିଣତ କରି
ତାକୁ ବନ୍ୟ ଜନୁ୍ତଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀେର ପରିଣତ କରିଛନି୍ତ।
14 େହ ତଶର୍ୀଶ୍ର ଜାହାଜସମୂହ, ହାହାକାର କର।
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛ।ି
15 େସାର ବଷିୟେର େଲାେକ ସତୁରି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହେବ।
ତାହା ଏକ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମୟର ପ୍ରମାଣ। ସତୁରି ବଷର୍ ପେର

େସାର ପ୍ରତ ିେବଶ୍ୟାର ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟବି।
16 “େହ ବସି୍ତୃତ େବେଶ୍ୟ!
ବୀଣା େନଇ ନଗର ଭ୍ରମଣ କର।

ମଧୁର ତାଳେର ବଜାଅ ଓ ଅେନକ ଗୀତ ଗାଅ।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମୃତ ିପଥେର ଆସବି।”
17 ସତୁରି ବଷର୍ ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସାର ବଷିୟେର ବେିବଚନା କରିେବ

ଓ ତାଙ୍କର ସଦି୍ଧାନ୍ତ େଦେବ। େସାର ତା’ର ବାଣଜି୍ୟ ବୃତି୍ତକି େଫରିବ। େସ
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଦଶ ପ୍ରତ ିେବଶ୍ୟା ସଦୃଶ େହବ। 18 ମାତ୍ର େସାର
ଉପାଜିର୍ତ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନାହିଁ। ତା’ର ଭଡ଼ା ଓ ବାଣଜି୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମପିର୍ତ େହବ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙୁ୍କ େସ
ସଞ୍ଚତି ଧନରୁ ଦଆିଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ ପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାଣେର ଭକ୍ଷ୍ୟଣ
କରିେବ ଓ େସହ ିପଇସାେର ସୁନ୍ଦର େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନି୍ତ। େସ ତାହାକୁ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଶୂନ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ
ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବତିାଡ଼ତି କରୁଛନି୍ତ। 2 େସେତେବେଳ ସାଧାରଣ

େଲାକ ଓ ଯାଜକ, ଦାସ ଓ ତାହାର କତ୍ତର୍ା, ଦାସୀ ଓ ତାହାର କତ୍ତ୍ର ର୍ୀ,
େକ୍ରତା ଓ ବେିକ୍ରତା, ଖାତକ ଓ ମହାଜନ ଏବଂ ସୁଧଗ୍ରାହୀ ଓ ସୁଧଦାତା
ସମାନ େହେବ ଓ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଘଟବି। 3 ସମସ୍ତ େଲାକ ପୃଥିବୀରୁ
ବତିାଡ଼ତି େହେବ ଓ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଲୁଣି୍ଠତ େହେବ। ଏହା ଘଟବି

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ। 4 ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟ େହବ ଓ ଦୁଃଖିତ
େହବ। େସ ମ୍ଳାନ ଓ ନେିସ୍ତଜ େହବ, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚ େଲାକମାେନ ଦୁବର୍ଳ
େହେବ।

5 ପୃଥିବୀବାସୀ ପୃଥିବୀକୁ ଅପବତି୍ର କରିଛନି୍ତ। କାରଣ େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷାସମୂହକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବଧିି ଓ ଚୁକି୍ତ କୁ ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ। ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଚୁକି୍ତ କୁ ଲଙ୍ଘନ
କରିଛନି୍ତ। 6 ପୃଥିବୀ ନବିାସୀ େଦାଷ କରିଛନି୍ତ , େତଣୁ େସମାେନ
ଅପରାଧୀ, େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଦଣ୍ଡତି େହେବ ଓ ଅଳ୍ପ େକେତକ ବଞ୍ଚ ିରହେିବ।

7 ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳାନ େହଉଛନି୍ତ ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କ୍ଷୀଣ
େହାଇଯାଇଛ।ି େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୁସୀଥିଲା ବତ୍ତର୍ମାନ
େସମାେନ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଗଁ ଗଁ କରୁଛନି୍ତ। 8 େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସରୁ
ନବୃିତ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ। ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିନୀରବ େହାଇଛ।ି ତବଲା ଓ
ବୀଣାର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି 9 େଲାକମାେନ ସୁରାପାନ
କଲାେବେଳ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉ ନାହାନି୍ତ। ସୁରାପାନ େସମାନଙୁ୍କ
ତକି୍ତ େବାଧ େହଉଅଛ।ି

10 ସମସ୍ତ ନଗରଟ ିଧ୍ୱଂସ େହଇଅଛ।ି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ରୁଦ୍ଧ। େଲାକମାେନ
ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିପାରୁ ନାହାନି୍ତ। “ସବର୍ତ୍ର ବଭି୍ରମତା ସୃଷି୍ଟ େହାଇଛ।ି”
11 ତଥାପି େଲାକମାେନ ସଡ଼କେର ସୁରା ପାଇଁ ଚତି୍କାର କରୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ସମସ୍ତ ସୁଖ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛ ିଓ ଆେମାଦ ଦୂରୀଭୂତ େହାଇଛ।ି 12 େକବଳ
ନଗରେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାଗାେର ଧ୍ୱଂସତା େଦଖାଯାଉଛ।ି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଭଗ୍ନ ଓ
ବନିଷ୍ଟ େହାଇଛ।ି

13 େଯପରି ଜୀତ ବୃକ୍ଷରୁ ଜୀତଫଳ େତାଳିଲା ପେର କିଛ ିଜୀତଫଳ
ରହଯିାଏ

ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହକାରୀ କିଛ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଛେର ଛାଡ଼ ିଯାଇଥାଏ,
େସହପିରି ପୃଥିବୀର େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଘଟବି।
14 ଏହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମୁଦ୍ର  ଗଜର୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର

ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକରିେବ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା େହତୁ େସମାେନ ଏହା କରିେବ।
15 େସହ ିେଲାକମାେନ କହେିବ, “େହ ପୂବର୍ େଦଶର େଲାକମାେନ,

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ଦୂରେଦଶର େଲାକମାେନ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବ ପ୍ରଶଂସା କର।”
16 ଆେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀର ସବର୍ତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣବୁି।
ଏହ ିମହମିା ଗାନ େହଉଛ ିମଙ୍ଗଳମୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର।

କିନୁ୍ତ ମୁଁ କେହ, “ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ।ି
ମୁଁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର

ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଭୟଙ୍କର ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନି୍ତ।”
17 ଏହ ିପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବପିଦ ରହଛି ିେବାଲ ିମୁଁ େଦଖୁଛ।ି
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ, ଗତ୍ତର୍ ଓ ଫାନ୍ଦ ରହଥିିବା ମୁଁ େଦଖୁଛ।ି
18 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଭୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିବ
ଓ ପଳାୟନ କରିେବ,

େସମାେନ େସେତେବେଳ ଗତ୍ତର୍େର ପଡ଼େିବ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଗତ୍ତର୍ରୁ ଉଠି

ଉପରକୁ ଆସେିଲ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼େିବ।”
କାରଣ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଝରକାସବୁ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ରହଛିି
ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ କମି୍ପତ େହଉଅଛ।ି
19 ପୃଥିବୀ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଖଣ୍ଡ ବଖିଣ୍ଡତି େହଉଅଛ,ି
ଏହା ଥରି ବଚିଳିତ େହାଇ ନଷ୍ଟ େହଉଅଛ।ି
20 ପୃଥିବୀର ଅପରାଧ ପାପଭାର ବହୁତ ବଢ଼ ିଯାଇଛି
ଓ େସହ ିଭାରେର ତାହାର ପତନ ଘଟବି।

ପୃଥିବୀ େଗାଟଏି ମଦ୍ୟପ ପରି ପଡ଼ବି
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ଓ େଗାଟଏି କୁଡ଼ଆି ଘର ପରି େଦାହଲବି।
ଏହା ଆଉ ତଷିି୍ଠବ ନାହିଁ।
21 େସଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ସୀମାନ୍ତଙୁ୍କ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର
ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପୃଥିବୀେର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
22 ବନ୍ଦୀମାେନ କୂପେର ଏକତି୍ରତ େହଲାପରି
େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହେବ।

େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ବନ୍ଦୀଗହୃେର ରୁଦ୍ଧ େହେବ।
ବହୁ ଦନି ପେର େସମାେନ ଦଣ୍ଡତି େହେବ।
23 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉପେର ଯିରୁଶାଲମେର

ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ସମ୍ମୁଖେର ରାଜତ୍ୱ  କଲାପରି ଶାସନ କରିେବ।
ତାଙ୍କର େଗୗରବ ଏପରି ମହମିାନି୍ୱ ତ େହବ େଯ

ଚନ୍ଦ୍ର  ତାର ନକିଟେର ଅପ୍ରସ୍ତୁତ େହେବ
ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ପୁରାତନ କାଳେର ଯାହା କହଥିିଲ, ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସତ୍ୟେର

ପରିଣତ େହାଇଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କହଥିିଲ, ତାହା ହିଁ ଘଟଅିଛ।ି
2 ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଠତ ସୁରକି୍ଷତ ନଗରକୁ ତୁେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛ
ଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ତାକୁ ଏକ ପଥର ଗଦାେର ପରିଣତ କରିଅଛ।

ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିଛ
ଓ ତାହା େକେବ ପୁନବର୍ାର ନମିିର୍ତ େହବ ନାହିଁ।
3 ବଳଶାଳୀ ଶକି୍ତମାେନ ଓ ଜାତମିାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ

କରିେବ।
ଆତଙି୍କତ ନଗରର େଲାକମାେନ ଭୟ କରିେବ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଦରିଦ୍ରର ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ,
ଦୀନହୀନ େଲାକର ସଙ୍କଟ ସମୟେର ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍।
ବନ୍ୟା ଓ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ସୁରକି୍ଷତ ଗହୃ,

ଦୁଃଖରୂପକ ଭୟଙ୍କର ବତାସ ଓ ବଷର୍ା କାନ୍ଥକୁ ଆଘାତ କେଲ ମଧ୍ୟ
ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େଲାକ ସୁରକି୍ଷତ େହଲାପରି ତୁେମ୍ଭ ଏକ ସୁଦୃଢ଼

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ।
5 ଶୁଷ୍କ େଦଶେର ତାପକୁ ଦୂର କଲାପରି
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର େକାଳାହଳକୁ ତୁେମ ନବିାରଣ କରିବ।

େମଘେର ଛାୟା େଯପରି ଗରମ ଦନିେର ତାପକୁ େକାମଳ କେର,
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ବନ୍ଦ କରିବ।

ତାଙ୍କର େସବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ େଭାଜି

6 େସେତେବେଳ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତ ଉପେର ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ େଭାଜି େଦେବ। େସହ ିେଭାଜିେର
ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର, ପାନୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େକାମଳ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ
ମାଂସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦ୍ର ବ୍ୟ।

7 ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଓଢ଼ଣ ିପଡ଼ଅିଛ ିଓ
ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ବସ୍ତୁର ଆବରଣ ରହଛି ିତାକୁ ସବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପବର୍ତେର “ବନିାଶ” କରିେବ। 8 ମାତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ
ଦୂରୀଭୂତ େହବ। େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ େଲାତକ
େପାଛ ିେଦେବ। ଅତୀତେର େଲାକଙ୍କର େଯଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ପରେମଶ୍ୱର
େସ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ପୃଥିବୀରୁ େପାଛ ିେଦେବ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟବି କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ।

9 େସେତେବେଳ େଲାେକ ଏହ ିକଥା କହେିବ,
“ଏହ ିଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର

ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।

ତାହାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପରିତ୍ରାଣେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବୁ,
େଯେତେବେଳ େସ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।”
10 ଏହ ିପବର୍ତ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଧିଷି୍ଠତ େହବ।
ମାତ୍ର ଖାତକୁଣ୍ଡେର କୁଟା ଦଳିତ େହଲାପରି େମାୟାବ ନଜି ସ୍ଥାନେର

ଦଳିତ େହବ।
11 ଯଦଓି ସନ୍ତରଣକାରୀ ପରି ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିେବ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିେବ।
େଲାକମାେନ େଯଉଁ ବଷିୟେର ଗବର୍ କରନି୍ତ

ଓ ଯାହାସବୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ନମିର୍ାଣ କରିଛ,ି
େସ ସମସ୍ତ ହସ୍ତ ନମିର୍ାଣ କରିଛ,ି େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତଳକୁ ଆଣ ିଦଏି।
12 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଓ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ

ଗଡୁ଼କୁି ନପିାତ କରିେବ
ଓ ଭୂମିସାତ୍ କରି ତାକୁ ଧୂଳିେର ମିଶାଇ େଦେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ପ୍ରଶଂସାଗୀତି

େସଦନି, ଯିହୁଦା େଦଶେର ଏହ ିଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନଗର ଅଛ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଓ େଗାଟଏି ଦୃଢ଼ ନଗର
ତଆିରି କରିେବ।

2 େସହ ିଦ୍ୱ ାର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କର େଯପରି ଧାମିର୍କ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସମୂହ ପାଳନକାରୀ ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ
ଓ ବଶି୍ରାମ କରନି୍ତ , ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶାନି୍ତେର ରଖିବ।
4 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସଦାକାଳ ନଭିର୍ର ରଖ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ େଶୖଳ ଅଛ।ି
5 ମାତ୍ର େସ ଉନ୍ନତ ନଗରକୁ ଅବନତ କରିେବ
ଓ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସି୍ଥତ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
େସମାନଙୁ୍କ ଭୂମିସାତ୍ କରି ଧୂଳିେର ମିଶାଇ େଦେବ।
6 ତା’ପେର ଦରିଦ୍ର  ଓ ନମ୍ର େଲାକମାେନ େସହ ିଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ଉପେର

ବଚିରଣ କରିେବ।
7 ସାଧୁତା ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଗର୍।
େସମାେନ ସରଳ ଓ ସତ୍ୟପଥ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ।

ପୁଣ ିେହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପଥକୁ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ
ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ସରଳ କର।
8 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ମାଗର୍ର ନ୍ୟାୟକୁ

ଅେପକ୍ଷା କରିଛୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ।
9 ରାତି୍ରକାଳେର େମାର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି
ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରତ ିନୂତନ ପ୍ରଭାତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ।

େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ
ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ େହବ, ଜଗତବାସୀ ଧମର୍ ଶିକ୍ଷା କରିେବ।
10 ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରଦଶର୍ନ କେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଧମର୍ ଶିଖିେବ ନାହିଁ।

ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ େଦଶେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟ କରିେବ।
ଏପରିକି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାକୁ ଅନାଇେବ ନାହିଁ।
11 ମାତ୍ର େହ ସଦପ୍ରଭୁ! େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଉତ୍ଥିତ

େହବ,
ତଥାପି େସମାେନ ତାହା େଦଖିେବ ନାହିଁ।

ମାତ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ତୁମ୍ଭର ଅତଶିୟ େପ୍ରମକୁ େଦଖି େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 24:21 545 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 26:11
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ଓ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହେବ।
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ

କରିଅଛ।
େତଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ େସବକଙୁ୍କ ନୂତନ ଜୀବନ େଦେବ

13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ ିଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲୁ

ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିେଲ।
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ େକବଳ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ଓ କୀତ୍ତର୍ନ

କରିବୁ।
14 େସମାେନ ମୃତ, େସମାେନ ଜୀବନ େଫରି ପାଇେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ଭୂତପରି େଯଉଁମାେନ େକେବେହେଲ ଉଠିେବ ନାହିଁ।

େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟକୁ ବେିବଚନା କରି ତୁେମ୍ଭ ସଂହାର
କରିଅଛ

ଏବଂ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ମେନ ରଖିେବ ନାହିଁ।
15 ତୁେମ୍ଭ ଏ େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏ େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହାଇଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ସୀମା ସକଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସଙ୍କଟ ସମୟେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଛନି୍ତ।

େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦଲ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଡ଼ାକିେଲ।
17 ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ା ନାରୀ ଗଭର୍େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହାଇ
େଯପରି କ୍ରନ୍ଦନ କେର,
ଆେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ନ ଥିଲା େବେଳ େହାଇଅଛୁ।
18 ଆେମ୍ଭମାେନ ଗଭର୍େବଦନା ପାଇଅଛୁ,
କିନୁ୍ତ ବ୍ୟଥିତା େହାଇ ବାୟୁ ଜନ୍ମ  େଦଇଛୁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଶର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରି ନାହୁଁ କି
ନଗରବାସୀ ଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ ନାହାନି୍ତ।
19 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ :
“ତୁମ୍ଭର ମୃତମାେନ ଜୀବତି େହେବ।
ମୃତ ଶବଗଡୁ଼କି ପୁଣ ିନଃିଶ୍ୱାସ େନବା ଆରମ୍ଭ କରିେବ।

େହ ଧୂଳିନବିାସୀଗଣ ଉଠ, ଆନନ୍ଦ କର,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭାତେର

ତୃଣ ଉପର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ
ଭୂମି ମୃତମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦବ।”

ବଗି୍ଭର: ପୁରସ୍କାର କିମ୍ୱା ଦଣ୍ଡ

20 େହ େମାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ତରାଳୟେର ପ୍ରେବଶ କରି
ଦ୍ୱ ାର ରୁଦ୍ଧ କର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଳ୍ପସମୟ ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଅ।
21 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀବାସୀଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଲାଗି
ଶାସି୍ତ େଦବାକୁ ନଜି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।

ପୃଥିବୀ ନଜିର ଶକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ।
େସ ଆଉ ନହିତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିବ ନାହିଁ।

େସଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଦାରୁଣ, ବୃହତ୍
ଓ ଦୃଢ଼ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ସପର୍ ଲବିୟିାଥନକୁ

ଓ ବକ୍ରଗାମୀ ସପର୍ ଲବିୟିାଥନକୁ ଶାସି୍ତ େଦେବ
ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥ ଦୀଘର୍କାୟ ଜନୁ୍ତକୁ ସଂହାର କରିେବ।
2 େସଦନି େଲାେକ

ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିେବ।
3 “ମୁଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଉଦ୍ୟାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି
ଯଥା ସମୟେର େସଥିେର ଜଳ େସଚନ କରିବ।ି

ଦବିାରାତି୍ର ତାକୁ ଜଗି ରହବିି
େଯପରି େକହ ିତା’ର କିଛ ିକ୍ଷତ ିକରିେବ ନାହିଁ।
4 େମା’ଠାେର େକ୍ର ାଧ ନାହିଁ।
ଯଦ ିଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ େକହ ିଜେଣ କଣ୍ଟାକର ବାଡ଼ ଦଏି,
ଆେମ୍ଭ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଓ େପାଡ଼ ିପକାଇବୁ।
5 ମାତ୍ର ଯଦ ିେକହ ିନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ
େମା’ ସହତି ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କେର,
େତେବ େସ ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରୁ।
6 େଲାକମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।
େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିେବ େଯପରି ତା’ର େଚର ବାନି୍ଧବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ।
ଏ ପୃଥିବୀ ଫଳ ଫୁଲେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇେବ

7 ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦେବ। େଯପରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତୀତେର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ପ୍ରହାର କରିଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହପିରି
ପ୍ରହାର କରିେବ। େସମାେନ େଯପରି ବହୁ େଲାକଙୁ୍କ ନହିତ କରିଥିେଲ
େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ନହିତ କରିେବ।

8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ତାହା
ସହତି ବବିାଦ କରିେବ। େସ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ଦନିେର ନଜିର ପ୍ରବଳ
ବାୟୁଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିେବ।

9 େତଣୁ ଏହପିରି ଭାବେର ଯାକୁବର େଦାଷ ପରିମାଜିର୍ତ େହବ ଓ
ତାହାର ପାପ ଦୂରୀଭୂତ େହବ। େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦରି ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଧୂଳିସାତ
େହବ ଓ େସହ ିଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରତମିା ସବୁ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।

10 େସଦନି େସହ ିସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାନ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ। ଏହା ଏକ
ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ େହବ। ନଜିର୍ନ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସତ ିସ୍ଥାନ େହବ।
େସ ସ୍ଥାନେର େଗାରୁପଲ ଚରିେବ ଓ ଶୟନ କରିେବ ଏବଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ଶାଖା
ଭାଙି୍ଗ ଖାଇେବ। 11 ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଛେର ଡ଼ାଳ ଶୁଷ୍କ େହେଲ ଭଙ୍ଗାଯିବ।
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତାକୁ ଜାେଳଣ ିରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିେବ।
କାରଣ େଲାକମାେନ ବୁଦି୍ଧହୀନ। ପରେମଶ୍ୱର େଯ କି ତାଙ୍କର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା

େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିେବ ନାହିଁ। ତାଙୁ୍କ ଗଢ଼େିଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିେବ ନାହିଁ।

12 େସଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା
କରିେବ। ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ମିଶର ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିେବ।
ପୁଣ ିେହ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟ ିେଗାଟ ିେହାଇ

ସଂଗହୃୀତ େହବ। 13 େସଦନି େଗାଟଏି ବଡ଼ େମଷର ତୂରୀବାଜିବ।
ଅଶୂର େଦଶେର ହଜି ଯାଇଥିବା େଲାକ ଏବଂ ମିଶରକୁ ବତିାଡ଼ତି
େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ େସଦନି ଆସେିବ। ଯିରୁଶାଲମର ପବତି୍ର ପବର୍ତେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ େହେବ।

ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସତକର୍ ବାଣୀ

ଶମରିୟାକୁ ଗ୍ଭହଁ!
ଇଫ୍ର ୟିମର ମତ୍ତ େଲାକମାେନ ନଜି ନଗରୀ ପାଇଁ ଗବିର୍ତ।

କାରଣ ପବର୍ତ ଉପେର ଅବସି୍ଥତ
ଓ ଫଳଶାଳୀ ଉପତ୍ୟକା େବଷି୍ଟତ େସହ ିନଗରୀକୁ ଶମରିୟାମାେନ

“ରମଣୀୟ ପୁଷ୍କର ମୁକୁଟ” ସଦୃଶ,
ମାତ୍ର େସହ ିଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ େହବ।
2 େଦଖ, େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ବଳବାନ୍ ଓ ସାହସୀ େଲାକ ଅଛ।ି
େସ ଶିଳାଯୁକ୍ତ ଝଡ଼ ଓ ପ୍ରଳୟକାଳର ବଷର୍ା ବତାସ ପରି ଆସବି,
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ଦ୍ରୁ ତ ଧାବତି ବନ୍ୟାଜଳ ସଦୃଶ ପ୍ରବାହତି େହାଇ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ହସ୍ତେର ତାକୁ ଭୂମିେର ନେିକ୍ଷପ କରିବ।
3 ଇଫ୍ର ୟିମର ମତ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ “ଦପର୍ସ୍ୱରୂପ ମୁକୁଟ’
ପଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବ।
4 ପବର୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଫଳଶାଳୀ ଉପତ୍ୟକା େବଷି୍ଟତ “ମୁକୁଟ ସଦୃଶ
ସୁନ୍ଦର େଦଶ ମ୍ଳାନ ପୁଷ୍ପ ପାଲଟବି।’

େସହ ିନଗର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ପ୍ରଥମ ପକ୍ୱ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ସଦୃଶ େହବ।
େଯେକହ ିତାକୁ େଦଖିବ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ େତାଳିବ ଓ ଗ୍ରାସ କରିବ।
5 େସଦନି ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ

“ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ” ସଦୃଶ େହେବ। 6 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଗି୍ଭର
ନମିେନ୍ତ ବଗି୍ଭରକଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର ଜନତି ଆତ୍ମା ଓ େଯଉଁମାେନ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର
ଯୁଦ୍ଧେର େଫରାଇ ଦଅିନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳସ୍ୱରୂପ େହେବ। 7 ମାତ୍ର
ବତ୍ତର୍ମାନ େସହ ିପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକି୍ତଗଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ ଓ
ସୁରାପାନେର ବପିଥଗାମୀ େହାଇଛନି୍ତ। ଯାଜକ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସୁରାପାନ
ଦ୍ୱ ାରା ବଭି୍ର ାନ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ ିଓ
େସମାେନ ସୁରାପାନ ଦ୍ୱ ାରା ବପିଥେର ଯାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ଦଶର୍ନେର
ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ଓ ବଗି୍ଭରେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ। 8 ସମସ୍ତ େମଜ ବାନି୍ତେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େସଠାେର ମଇଳା ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ େକାଠରୀ ନ ଥିଲା।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ

9 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର
ବୁଝାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନି୍ତ। ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଦୁଗ୍ଧ େପାଷ୍ୟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ
ବୁଝବିାକୁ ଅକ୍ଷମ। 10 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇବା ଢ଼ଙ୍ଗେର
କୁହନି୍ତ , କାରଣ ଏ ତ:
“ବଧିି ଉପେର ବଧିି, ବଧିି ଉପେର ବଧିି,
ଧାଡ଼ ିଉପେର ଧାଡ଼,ି ଧାଡ଼ ିଉପେର ଧାଡ଼,ି
ଏଠି ଅଳ୍ପ େସଠି ଅଳ୍ପ।”
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୂତ ସ୍ୱରେର ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା

କହେିବ।
12 ଅତୀତେର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ “ଏଠାେର ଏକ

ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳ ଅଛ।ି ଏହ ିଶାନି୍ତମୟ ସ୍ଥାନେର େଯଉଁମାେନ ଆରାମ ଗ୍ଭହୁଁଛ
ଆସ ିଆରାମ କର।”
ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ। 13 େତଣୁ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେିଦଶୀ ଭାଷାେର କୁହାଯାଏ:
“ବଧିି ଉପେର ବଧିି, ବଧିି ଉପେର ବଧିି,
ଧାଡ଼ ିଉପେର ଧାଡ଼;ି ଧାଡ଼ ିଉପେର ଧାଡ଼,ି
ଏଠି ଅଳ୍ପ , େସଠି ଅଳ୍ପ।”
କାରଣ େଲାକମାେନ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ। େତଣୁ େସମାେନ

ପଛକୁ ପଡ଼ ିଭଗ୍ନ େହେଲ। େସମାେନ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼େିଲ ଓ ଧୃତ େହେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗି୍ଭରେର େକହ ିଛାଡ଼ ପାଇେବ ନାହିଁ

14 େହ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀ ନନି୍ଦକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଅିଛ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟସହତି ସନି୍ଧ କରିଅଛୁ ଓ ପାତାଳ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିଅଛୁ।
େତଣୁ ଜଳ ପ୍ରଳୟରୂପୀ େକାରଡ଼ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ େନଇଅଛୁ ଓ ଅସତ୍ୟ ପଛେର
ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଅଛୁ।”

16 େସଥିପାଇଁ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େଦଖ, ମୁଁ ସେିୟାନେର
ଏକ ଭତିି୍ତମୂଳ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛ,ି ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର ଓ
ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ େକାଣ ପ୍ରସ୍ତର। ଏହା ଉପେର ସବୁକିଛ ିଏହ ିଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍
ପବର୍ତ ଉପେର ନମିିର୍ତ େହବ। େଯେକହ ିଏହ ିପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ବଶି୍ୱାସ
ରେଖ େସ ହତାଶ େହବ ନାହିଁ।

17 “େଲାେକ କାନ୍ଥର ସଳଖତା ଜାଣବିା ପାଇଁ େଯପରି ଓଳମ୍
ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ , ମୁଁ େସହପିରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାମିର୍କତାକୁ
ପ୍ରେୟାଗ କରିବ।ି”ଆଉ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମିଥ୍ୟାରୂପୀ ଆଶ୍ରୟକୁ ବନିାଶ କରିବ।
ଏହା ଜଳରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ସ୍ଥଳକୁ ମଗ୍ନ କରିବ। 18 ମୃତୁ୍ୟ ସହତି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ରହତି େହବ, ପାତାଳ ସହତି ସନି୍ଧ କିଛ ିକାମ େଦବ
ନାହିଁ।
“େକେତକ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବାକୁ ଆସେିବ। ପ୍ରଳୟରୂପୀ

ଜଳ େକାରଡ଼ା ସଦୃଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଦେର ଦଳି େଦେବ। 19 ଏହା ବହୁ
ସମୟ ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ େନବ। ଏହା ସକାେଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ
ପ୍ରକାଶିତ େହବ।
“ଆଉ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ, ତାହା ଅତ ିଭୟଙ୍କର େହବ। 20

ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶଯ୍ୟା େଛାଟ େହବ। େକୗଣସ ିକମ୍ୱଳ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୃତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ”

21 ସଦାପ୍ରଭୁ ପାରାସୀମ ପବର୍ତେର ଉଠିଲାପରି ଉଠିେବ। ଗିବେିୟାନ
ଉପତ୍ୟକାେର େଯପରି େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇଥିେଲ, େସହପିରି େକ୍ର ାଧ କରିେବ।
େସେତେବେଳ େସ ଅଦ୍ଭୂତକାଯର୍୍ୟ ସାମ୍ପାଦନ କରିେବ। ପୁଣ ିେସ ନଜିର
କାଯର୍୍ୟ ତଥା ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ  କରିେବ। 22 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନୁି୍ଦକ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା କର, ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରି
ପାଖେର ଥିବା ବନ୍ଧନ ରଜୁ୍ଜ ଦୃଢ଼ େହବ।
କାରଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଯାହା ଶୁଣଛୁି ତାହା

ଅନ୍ୟଥା େହବ ନାହିଁ। େଯେହତୁ େସ ସମଗ୍ର ବଗି୍ଭର ଶାସନକତ୍ତର୍ା, ତାଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ଓ କାଯର୍୍ୟ ନଶିି୍ଚତରୂେପ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ। ଆଉ େସ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ
ନଶିି୍ଚତ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟେର ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ

23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି
ଓ ଗ୍ରହଣ କର। 24 କୃଷକ କ’ଣ ବୀଜ ବପନ ପାଇଁ ସବର୍ଦା ଜମିକୁ
କଷର୍ଣ କେର? େସ କ’ଣ ସବର୍ଦା ଭୂମିକୁ ଶିଆର କରି େଟଳା ଭାେଙ୍ଗ?
25 କୃଷକ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମାନ କଲାପେର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ବୀଜ
ବଭିନି୍ନ  ଭାବେର ବପନ କେର। କଳାଜିରା ବଞି୍ଚ ିଦଏି ଓ ଜିରା ବୁଣ ିଦଏି।
ଧାଡ଼ ିଧାଡ଼କିରି ଗହମ ଓ ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନେର ଯବ ଏବଂ େକ୍ଷତ୍ରର ସୀମାେର
ଜହ୍ନା ବୁଣଥିାଏ।

26 ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଏପରି
କରୁଛନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େଦଖାଇ ଯଥାଥର୍ ଭାବେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ। 27 କୃଷକ କ’ଣ କଳାଜିରାକୁ େକୗଣସି
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପତ୍ରେର େପେଷ? େସ କ’ଣ ଜିରା ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଶକଟ
ଚକ୍ର ବୁଲାଏ? େସ ଯଷି୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି େସମାନଙୁ୍କ ଅମଳ କେର। 28

ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପାଣ ିଅଟା ସହତି ମିଶାଏ ଏବଂ େରାଟୀ କରିବା ପାଇଁ
ହାତେର ଦେଳ, ମାତ୍ର େସ ତାହା ଚରିକାଳ କେର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହପିରି ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ। େସ ଯଦଓି ଶକଟଚକ୍ର ଘୁରାନି୍ତ , େସ
ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 29 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଏହ ିଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜନକ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅିନି୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତେର
େସ ଜ୍ଞାନେର ମହାନ।

ଯିରୁଶାଲମ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ

ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ହାୟ ଅରୀେୟଲ, ଅରୀେୟଲ, ଦାଉଦର
ଛାଉଣ ିନଗର। ବଷର୍କୁ ବଷର୍ େଯାଗ କର। ପବର୍ଗଡୁ଼କି ପାଳି
ଅନୁକ୍ର େମ ଆସୁ। 2 େତେବ ମୁଁ ଅରୀେୟଲକୁ ଦୁଃଖ େଦବ।ି

ନଗରଟ ିେଶାକ ଓ ବଳିାପେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। ମାତ୍ର ତାହା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଦାହସ୍ଥାନ ତୁଲ୍ୟ େହବ।

3 “ପୁଣ ିମୁଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବ।ି ତୁମ୍ଭ
ବପିକ୍ଷେର ଗଡ଼ ସୃଷି୍ଟ କରିବ ିେଯ କି ତୁମ୍ଭକୁ େବଷ୍ଟନ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେରାଧ କରିବ। 4 ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭ ଅବନତ
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େହବ ଓ ଭୂମିରୁ କଥା କହବି। ଧୂଳି ଉପରୁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ େହବ ଓ
ତାହା ଭୂତର ସ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ େହବ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର ଧୂଳି ଉପରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ
ସ୍ୱରେର କହଲିା ପରି େହବ।”

5 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସୂକ୍ଷ୍ମଧୂଳି ସଦୃଶ ଅଗଣତି େହେବ। ନଷୁି୍ଠର
େଲାକମାନଙ୍କର ଗହଳି ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ େହବ ଓ ଏସବୁ ନମିିଷକେର ଘଟବି।
6 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିକମ୍ପ, ଘଡ଼ଘଡ଼,ି ଭୟଙ୍କର ଗଜର୍ନ ଝଡ଼,
ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଓ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନଶିଖା ସହତି ଆସେିବ ଏବଂ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିେବ। 7 ବହୁ ଜାତଗିଣ ଅରୀେୟଲ ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, ଏବଂ
ତାହାର ସୁଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କରିେବ, ତାହା ରାତି୍ରକାଳୀନ ସ୍ୱପ୍ନ
ଓ ଦଶର୍ନ ତୁଲ୍ୟ େହବ। 8 େଯପରି ସ୍ୱପ୍ନେର କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ଖାଏ ଏବଂ ତୃଷାତ୍ତର୍
ପିଏ। କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବେର େସହ ିସଂପୃକ୍ତ େଲାକମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ଏବଂ ତୃଷାତ୍ତର୍
ଥା’ନି୍ତ , ଠିକ୍ େସହପିରି େସହ ିଜାତଗିଣ ସେିୟାନ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
ଅନୁସାେର କିଛ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ। େସହପିରି ସେିୟାନ ପବର୍ତର
ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବହୁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ପାଇେବ
ନାହିଁ।

9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ।
ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଷି୍ଟହୀନ କର ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହୁଅ।
ଟଳଟଳ ହୁଅ, କିନୁ୍ତ ସୁରାପାନେର ନୁେହଁ।
10 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଘାର ନଦି୍ର ାଜନକ ଆତ୍ମା

ଢ଼ାଳିଛନି୍ତ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି୍ର ତ କରିେବ।
ପୁଣ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିେବ।
11 େସସବୁ ଜିନଷିର ଦୃଶ୍ୟବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପରି! ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାକୁ

େକୗଣସ ିଜଣକୁ େଦବ ଯିଏ ପଢ଼ପିାରିବ ଏବଂ କହବି, “ଏହାକୁ ପଢ଼। େସ
କହବି, ମୁଁ କରି ନ ପାେର, ଏହା ବନ୍ଦ ଅଛ।ି” 12 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େକୗଣସି
ଅଶିକି୍ଷତ େଲାକକୁ ପଢ଼ବିାକୁ େଦବ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେର
କହେିବ, “େସଗଡୁ଼କି ଅକ୍ଷରେର ଛପା େହାଇଛ।ି ମୁଁ ପଢ଼ପିାରିବ ିନାହିଁ।”

13 େମାର ପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ସହତି ଏହ ିେଲାକମାେନ
େମା’ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିର ଓଷ୍ଠାଧରେର େମାର ସମ୍ମାନ
କରନି୍ତ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂେରଇ ରହନି୍ତ।
େମା’ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କର ଭୟ ଓ େପ୍ରମ ଅନ୍ୟ କିଛ ିନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େକବଳ
ମାନବକି ଶିକ୍ଷା ଓ େବେଳେବେଳ ଉପେଦଶ। 14 େତଣୁ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚକିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୂତ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ମାନ କରି
ଗ୍ଭଲବି।ି େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବନିଷ୍ଟ େହବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ବେିବକୀ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ ହରାଇେବ।”

15 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଜି ନଜି ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଗ୍ଭଇବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ େସମାେନ ଦୁଃଖ ପାଆନି୍ତ। େସମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ନଜି
ନଜିର କୁକମର୍ କରନି୍ତ ଓ କୁହନି୍ତ , “େକହ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖୁ ନାହିଁ କି
େକହ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚହୁି୍ନ ନାହିଁ।”

16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଷିୟକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବ। କୁମ୍ଭକାର କ’ଣ ମାଟରି
ତୁଲ୍ୟ େହବ? ନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁ କ’ଣ ନମିର୍ାଣ କତ୍ତର୍ା ବଷିୟେର କହବି, “ଏ
ବ୍ୟକି୍ତ େମାେତ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହିଁ।” ପୁଣ ିଗଢ଼ାବସ୍ତୁ କ’ଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବଷିୟେର
କହବି, “ଏ ବ୍ୟକି୍ତର ବୁଦି୍ଧ ନାହିଁ।”

ସୁସମୟ ଆସୁଛି

17 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, ଅତ ିଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ଲବିାେନାନ ଫଳପୂଣ୍ଣର୍
େକ୍ଷତ୍ରେର ପରିଣତ େହବ ଓ ଫଳବତୀ େକ୍ଷତ୍ର ଅରଣ୍ୟେର ପରିଣତ େହବ।
18 ପୁଣ ିେସହ ିଦନିେର ବଧିର ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବି ଓ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ
କୁହୁଡ଼ ିମଧ୍ୟେର ଅନ୍ଧ େଦଖିବ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦରିଦ୍ର , ନମ୍ର
େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଇେବ। େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦରିଦ୍ର ମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ ସ୍ୱରୂପଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିେବ।

20 ନଷୁି୍ଠର େଲାକ ଦଣ୍ଡ େଭାଗିେବ। ନନୁି୍ଦକମାେନ ଶାନ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ ଓ
ଅଧମର୍କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛନି୍ତ। 21 େସମାେନ କଥାେର

ଉତ୍ତମ େଲାକଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରନି୍ତ। ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର େଦାଷଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ
ଫାନ୍ଦ ବସାନି୍ତ ଓ ଅକାରଣେର ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରନି୍ତ।

22 େତଣୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବ ବଂଶ ବଷିୟେର
ଏହପିରି କୁହନି୍ତ , “େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା
ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ମଳିନ କରିବ ନାହିଁ। 23 େସମାେନ େଯେତେବେଳ େମାର
ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ନଜି ମଧ୍ୟେର େଦଖିେବ
େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାର ନାମକୁ ପବତି୍ର େବାଲ ିମାନେିବ। ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଯାକୁବର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପକୁ ପବତି୍ର େବାଲ ିମାନେିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଭକି୍ତ କରିେବ। 24 ବହୁ ମନ୍ଦ କମର୍େର ଳିପ୍ତ
ଭ୍ର ାନ୍ତମନାମାେନ ବୁଦି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଓ ଅଭେିଯାଗକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶିଖିେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଉଚତି୍ ମାତ୍ର ମିଶରକୁ ନୁେହଁ

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଦଖ।
େସମାେନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ପାପ ଉପେର ପାପ କରି ଗ୍ଭଲନି୍ତ ମାତ୍ର େମାର ଆତ୍ମା

ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ। େତଣୁ େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। 2 ଏହ ିସନ୍ତାନଗଣ
େମାେତ ନ ପଗ୍ଭରି ଫାେରାଙ୍କ ବଳେର ବଳୀୟାନ େହବାକୁ ଓ ମିଶରେର
ଆଶ୍ରୟ େନବାକୁ ମିଶର ଯାତ୍ରା କରନି୍ତ।

3 “ମାତ୍ର ଫାେରାର ବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି
ମିଶର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 4 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅଧିପତଗିଣ େସାୟନେର ଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ରାଜଦୂତଗଣ ହାେନଷକୁ
ଆସଛିନି୍ତ। 5 େସମାେନ ହତାଶ େହେବ କାରଣ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ
ଉପେର େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଲଜ୍ଜ ା ଏବଂ କଳଙ୍କ ପାଇେବ।”

ଯିହୁଦା ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

6 ଦକି୍ଷଣର ପଶୁଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଃଖ ବାତ୍ତର୍ା:
ଯିହୁଦାର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଅତ ିଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। େସ ସ୍ଥାନ ସଂିହ, ସଂିହୀ,

କାଳସପର୍ ଓ ଉଡ୍ଡ଼ୀୟମାନ ଅଗି୍ନମୟ ସପର୍େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େସହ ିସଙ୍କଟମୟ
ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ
ନକିଟକୁ େସମାେନ ଯୁବା ଗଦ୍ଦର୍ଭଗଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ନଜି ନଜିର ଧନ ଓ
ଓଟମାନଙ୍କ ପିଠି ଉପେର ନଜି ନଜିର ସମ୍ପତି୍ତ ବହନ କରି ନଅିନି୍ତ। 7

େସହ ିମିଶର ବୃଥା ଓ ମିଥ୍ୟାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର। େତଣୁ ମୁଁ ତାକୁ “ନଷି୍କମର୍ା
ରାହାବ” େବାଲ ିନାମକରଣ କରିଛ।ି

8 ଏେବ ଯାଅ, େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏକ ଫଳକେର ତାହା େଲଖ।
ଏକ ପୁସ୍ତକେର ତାହା ଲପିିବଦ୍ଧ କର େଯପରି କି ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲ ିଓ
ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି।
9 େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ େଗାଷ୍ଠୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସନ୍ତାନ। େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସମୂହକୁ ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ। 10 େସମାେନ
ଦଶର୍କମାନଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶର୍ନ କର ନାହିଁ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଶି୍ୱାସ
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକାମଳ କଥା କୁହ ଓ ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଥରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ବାଟ
ଛାଡ଼ଦିଅି। ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରାଅ।”

ଯିହୁଦାର ସାହାଯ୍ୟ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ

12 ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ। ପୁଣ ିଉପଦ୍ରବ ଓ କୁଟଳିତାେର ବଶି୍ୱାସ
କରି ତହିଁ ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଛ। 13 େସହ ିପାପ ପତନ େହବ, ଠିକ୍
େଯପରି ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥେର ଫାଟ େଦଇ ପାଣ ିପ୍ରେବଶ କରିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର
ପତନ ଘଟବି। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ମାଟରି ପାତ୍ର ପରି ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍
ବଚୂିଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିବ। ତାହା ଏପରି ଅଦରକାରୀ େହବ େଯ େସଥିରୁ ଖେଣ୍ଡ

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 29:5 548 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 30:14
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େହେଲ ଖପରା ମିଳିବ ନାହିଁ େଯଉଁଥିେର ଚୁଲ୍ଲ ୀରୁ ନଆିଁ ଆଣ ିେହବ ନାହିଁ
କି କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣ ିେନଇ େହବ ନାହିଁ।”

15 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ ିେମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ।
ସୁସି୍ଥର, ଶାନ୍ତ େହେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସ ରଖିେଲ ବନ୍ଦ େହବ।”
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସମ୍ମତ େହଲ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, “ନା,

ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଶ୍ୱେର ପଳାଇବୁ।” ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ
କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ବାହନେର ଗେଲ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧାବନକାରୀ
ଆହୁରି ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ େହେବ। 17 ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ଧମକେର ତୁମ୍ଭର ସହସ୍ର
େଲାକ ପଳାୟନ କରିେବ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଧମକେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ
ପଳାୟନ କରିବ। େକବଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତର ଶୃଙ୍ଗେର ଏକ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ
ଓ ଉପପବର୍ତେର ପତାକାର ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ େହାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ

18 େସଥି ସକାେଶ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ
ଅେପକ୍ଷା କରିେବ। େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବାକୁ ଉନ୍ନତ େହେବ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ
ତାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ େସ ସମେସ୍ତ ଧନ୍ୟ।

19 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଯିରୁଶାଲମର ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ବାସ
କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େରାଦନ ଶୁଣେିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରିେବ। େସ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ

20 େମାର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯଦଓି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ଓ
େକ୍ଳଶରୂପକ ଜଳ େଦଇଥିେଲ ତଥାପି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ। େସ ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଲୁଚ ିରହେିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଖାଲି
ଚକ୍ଷୁେର ତାଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଇବ। 21 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଭୁଲ୍ କର
କିମ୍ୱା ଭୁଲ୍ ବାଟେର ଯାଅ, ଦକ୍ଷିଣକୁ କିମ୍ୱା ବାମେର ଗଲାେବେଳ ପଛରୁ
ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣବି, “ଏ େହଉଛ ିପଥ, ଏହ ିପଥେର ଗମନ କର।”

22 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େରୗପ୍ୟ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆଚ୍ଛାଦତି ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାପାଶକି୍ତ ବା ଅଶୁଚ ିକରିେଦଇଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆଉ େସବା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି
ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଫିଙି୍ଗ େଦବ ଏବଂ କହବି “ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ।”

23 େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିେର ବୀଜ ବୁଣବିା ପାଇଁ ବୃଷି୍ଟ
େଦେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ ବୁଣବି ଓ ଭୂମିେର ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ପାଇଁ ବସି୍ତୃତ ଗ୍ଭରଣଭୂମି େହବ। 24

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗ୍ଭଷ କରୁଥିବା ବଳଦ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାେନ ଗ୍ଭଲୁଣ ିଓ କୁଲାେର
ପରିଷ୍କତୃ ସୁମିଶି୍ରତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେବ। 25 େଯଉଁଦନି ଗଣହତ୍ୟା େହବ ଓ
ଦୁଗର୍ସବୁ ପତତି େହବ। େସହ ିଦନି ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଓ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କେର
ଝରଣା ଓ ଜଳେସ୍ରାତ ପ୍ରବାହତି େହବ।

26 େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନେର ପଟି
ବାନି୍ଧେବ ଓ ପ୍ରହାର ଜନତି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ କରିେବ। େସହ ିଦନି ଚନ୍ଦ୍ରର
ଦୀପି୍ତ ସୂଯର୍୍ୟର ଦୀପି୍ତପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େହବ। ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟର ଦୀପି୍ତ ସାତ ଦନିର
ଦୀପି୍ତତୁଲ୍ୟ ସାତଗଣୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଦଖାଯିବ।

27 େଦଖ! ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଓ ନବିଡି଼ ଧୂମରାଶି
େହାଇ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛ।ି ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ତାଙ୍କର
ଜିହ୍ୱା ସବର୍ଗ୍ରାସକ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ। 28 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଦୀର ପ୍ଳାବତି
େସ୍ରାତ ତୁଲ୍ୟ ସବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ‘ଅସାରତା ରୂପକ ଗ୍ଭଲୁଣୀେର’
ଚଲାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହା କଣ୍ଠ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଅଛ।ି ଆଉ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀ
ସମୂହର ମୁଖେର ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ ଲଗାମ ଦଆିଯିବ।

29 େସହ ିସମୟେର ପବତି୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ରାତି୍ରପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରିବ। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତକୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଶୖଳ

ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗମନ କରନି୍ତ , େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଚତି୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହବ।

30 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଶୁଣାଇେବ ଓ
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ ହସ୍ତ େକ୍ର ାଧେର ଅବେରାହଣ କରିବ। ତାହା ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ
ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଭସ୍ମ କରି େଦବ। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଝଡ଼, େତାଫାନ
ଓ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ େହବ। 31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣ ିଅଶୂର ଭୟଭୀତ
େହବ। େସ ତାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡେର ଆଘାତ କରିେବ। 32 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରକୁ
ତବଲା ଓ ବୀଣାେର ଆଘାତ କଲାପରି ପିଟେିବ। ତାଙ୍କର ମହାଶକି୍ତେର େସ
ଅଶୂରର ପତନ ଘଟାଇେବ।

33 େତାଫତ୍ ବହୁକାଳରୁ ନମିିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି ତାହା ରାଜା ନମିିର୍ତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଛ।ି େସ ତାହାକୁ ଅତ ିଗଭୀର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛନି୍ତ। େସଥିେର
ସ୍ତୁପ ଅଗି୍ନ ଓ ପ୍ରଚୁର କାଠ ଅଛ।ି ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗନ୍ଧକ
େସ୍ରାତପରି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇ େପାଡ଼ ିପକାଏ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିବା ଉଚତି୍

ମିଶରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ।
େସମାେନ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ। େସମାେନ
ଆଶା କରନି୍ତ ଅଶ୍ୱଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ

େସମାେନ ଭାବନି୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ରଥ ଓ ବହୁ ବଳବାନ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ
ଥିବାରୁ େସମାେନ ସୁରକି୍ଷତ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ରତା ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ
ରଖନି୍ତ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ
ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। 2 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନବାନ। େସ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇେବ।
େସ ନଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିେବ ନାହିଁ। େସ ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଓ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ସହାୟକଗଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେବ।

3 ମିଶରୀୟମାେନ ଶରୀରଧାରୀ ମାନବ କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣ ମାଂସରୁ ଏବଂ ହାଡ଼ରୁ ତଆିରି ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିେବ, ସମଥର୍କମାେନ
ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ। ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟବି। ଉଭୟ ଏକତ୍ର
ଧ୍ୱଂସ େହେବ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େଯେତେବେଳ ସଂିହ ଓ ଯୁବା ସଂିହ
ଶିକାର ଧେର ଓ େସହ ିମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଉପେର େସେତେବେଳ ବହୁ
େମଷପାଳକ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଜର୍ନ କେଲ େହଁ େସ େକେବ ଭୟଭୀତ ହୁଏ
ନାହିଁ।”
େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଓ ତା’ର

ଉପପବର୍ତେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିବ। 5 େଯପରି
ପକ୍ଷୀମାେନ ଉଡ଼ ିଉଡ଼ ିବସାକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ। େସହପିରି ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। େସ ତାକୁ “ଉଦ୍ଧାର ଓ ନସି୍ତାର”
କରିେବ।

6 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହାଇଅଛ, ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସ। 7 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ନମିିର୍ତ
ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି ପୂଜା କରି ପାପ କରିଛ। େତଣୁ େସଗଡୁ଼କୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପକାଇ େଦବ।

8 ଏହା ସତ୍ୟ େସଦନି ଅଶୂର ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହବ। ମାତ୍ର ତାହା
ମନୁଷ୍ୟର ଖଡ଼୍ଗ ନୁେହଁ। ଅଶୂର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିଷ୍ଟ େହବ ମାତ୍ର ତାହା ମନୁଷ୍ୟ
ଖଡ଼୍ଗେର ନୁେହଁ। ପୁଣ ିେସ ଖଡ଼୍ଗେର ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରିବ। ତା’ର
ଯୁବକମାେନ କ୍ର ୀତଦାସ େହେବ। 9 ଆଉ ତା’ର େଶୖଳ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହବ।
ତା’ର ଅଧିପତମିାେନ ଧ୍ୱଜା ଛାଡ଼ ିପଳାୟନ କରିେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କୁହନି୍ତ , “ତାଙ୍କର ଅଗି୍ନ ସେିୟାନେର ଓ ଯଜ୍ଞେବଦି

ଯିରୁଶାଲମେର ଅଛ।ି”
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ଅଧିପତଗିଣ ଉତ୍ତମ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ େହବା ଉଚତି୍

େଦଖ, ଜେଣ ରାଜା ଧମର୍ାନୁସାେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ଓ
ଅଧିପତଗିଣ ନ୍ୟାୟେର ଶାସନ କରିେବ। 2 ଯଦ ିଏହା
ଘଟବି, େତେବ େସହ ିମାନବ ବତାସରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ଓ ଝଡ଼

ବଷର୍ାରୁ ଆଶ୍ରୟ, ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ଜଳେସ୍ରାତ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭୂମିେର ଶୀତଳ
ଛାୟା ପ୍ରଦାୟକ େଶୖଳ ସଦୃଶ େହବ। 3 ପୁଣ ିଦଶର୍କମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
ମୁଦି୍ର ତ େହବ ନାହିଁ ଓ େଶ୍ରାତାମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ଅବଧାନ କରିବ। 4 ଦ୍ୱନ୍ଦେର
ପଡ଼ଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିେବ। ନବିର୍ୀକମାେନ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହେିବ।
5 ନେିବର୍ାଧମାେନ ମହାତ୍ମା ଓ ଖଳେଲାକ ଉଦାର େବାଲ ିପ୍ରସଦି୍ଧ େହେବ
ନାହିଁ।

6 କାରଣ ଜେଣ ମୃତ ନେିବର୍ାଧ କଥା କହବି ଓ ତାହାର ହୃଦୟେର
ଅଧମର୍ କଥା କଳ୍ପନା କରିବ। େସ ସବର୍ଦା ଭ୍ର ାନି୍ତମୂଳକ କାଯର୍୍ୟ କରିବ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ମନ୍ଦକଥା କହବି। େସ କ୍ଷୁଧିତକୁ ଖାଦ୍ୟ େଦବ
ନାହିଁ କି ତୃଷିତକୁ ଜଳଦାନ କରିବ ନାହିଁ। 7 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖଳ େଲାକର
ଉପାୟ ସବୁ ମନ୍ଦ। େସ ଦରିଦ୍ରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅପହରଣ କରିବାକୁ େଯାଜନା
କେଲ। େସ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅଭେିଯାଗ ସାହାଯ୍ୟେର ଧ୍ୱଂସ
କରିବାକୁ ଶପଥ ନଏି, ଯଦବିା େସେତେବେଳ େସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକ ଯାହା
କେହ, ତାହା ସଠିକ୍।

8 ମାତ୍ର ଜେଣ ମହାତ୍ମା ଉତ୍ତମ କଥା କଳ୍ପନା କେର ଓ େସହ ିଉତ୍ତମ
ଆଚରଣେର େସ ସି୍ଥର ରେହ।

କେଠାର ସମୟ ଆସୁଛି

9 େହ ସୁଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ। େହ ବଶି୍ୱସ୍ତା
ନାରୀଗଣ, େମା’ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର। 10 େହ ନଶିି୍ଚତା ନାରୀଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଷର୍କ ପେର ଉଦ୍ବଗି୍ନା େହବ। କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ଅଭାବ
େହବ, ଫଳ ଅମଳର ସମୟ ଆସବି ନାହିଁ।

11 େହ ଶାନି୍ତପି୍ରୟ ନାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କମି୍ପତା େହବ। େହ ନଶିି୍ଚତା
ନାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଦ୍ବଗି୍ନା େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିବବିସ୍ତ୍ରା
ହୁଅ ଓ କଟ ିେଦଶେର ଚଟ ବାନ୍ଧ। 12 େସହ ିମେନାରମ ଫଳ େକ୍ଷତ ଓ
ଫଳବତୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନମିେନ୍ତ ଦୁଃଖେର ଛାତକୁି ମାରି େହେବ। େରାଦନ
କର କାରଣ ତୁମ୍ଭର େକ୍ଷତ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଫଳହୀନ। 13 େମାର
େଲାକମାନଙ୍କ ଭୂମି କଣ୍ଟକ ଓ କାନେକାଳିକୁ ବୃକ୍ଷେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଓ ନଗରର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ବଳିାପ କର।

14 େମାର େଲାକମାେନ ରାଜନଗରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ଓ ଜନାକୀଣ୍ଣର୍
ନଗର ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ। ଗିରି ଓ ପ୍ରହରୀ ଦୁଗର୍ ଚରିକାଳ ଗହୁାମୟ, ବନ୍ଦ
ଗଦ୍ଦର୍ଭମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲ ାସ ଭୂମି ଓ ପଶୁପଲର ଚରାସ୍ଥାନ େହବ।

15 ଆତ୍ମା ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହସିବୁ ଗ୍ଭଲୁ ରହବି। ବତ୍ତର୍ମାନ
ଏହା ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମରୁଭୂମି େହାଇଛ,ି ତା’ପେର ମରୁଭୂମି
ଠିକ୍ ବଗି୍ଭରେର ପାଇେବ ଏବଂ ଫଳ ବଗିଗ୍ଭ ଜଙ୍ଗଲେର ପରିଣତ େହବ।
16 େସେତେବେଳ ପ୍ରାନ୍ତରେର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ବାସ କରିବ ଓ ଉବର୍ର
େକ୍ଷତେର ଧାମିର୍କତା ବସତ ିସ୍ଥାପନ କରିବ। 17 ପୁଣ ିେସହ ିଧାମିର୍କତାର
କାଯର୍୍ୟ ଶାନି୍ତମୟ େହବ ଓ ଧାମିର୍କତାର ଫଳ ଚରିକାଳ ସୁସି୍ଥରତା ଓ
ନଭିର୍ୟତା େହବ। 18 େମାର େଲାକମାେନ ଶାନି୍ତମୟ ବସତ ିସ୍ଥାନେର,
ନରିାପଦ ତମ୍ୱୁେର ଓ ସୁସି୍ଥର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିେବ।

19 ମାତ୍ର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନପିାତତି େହବ
ଓ ନଗର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। 20 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ସଜଳ ସ୍ଥାନେର ବୀଜ ବୁଣୁଛ ଓ େଗାରୁ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାେର ଚରିବାକୁ
ଛାଡ଼ଡ଼ୁଛ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ।

େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲୁଟତି ନ େହାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଲୁଟୁଅଛ। ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା ନ
କେଲ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା

କରୁଅଛ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲୁଟବିା

ସମାପ୍ତ କଲାପେର ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଟେିବ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା ସମାପ୍ତ କଲାପେର ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା
କରିେବ।

2 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ କହେିବ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକୃପା କର।

ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛୁ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହୁସ୍ୱରୂପ ହୁଅ।
ସଙ୍କଟ ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ହୁଅ।
3 ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଶାଳୀ େକାଳାହଳେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ପଳାୟନ କେଲ।
ତୁମ୍ଭର ମହାନତା େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କୁି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କଲା।’
4 ପତଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟତି

ସଂଗହୃୀତ େହବ। େଯପରି ପତଙ୍ଗମାେନ ଡ଼ଆିଁ ମାରନି୍ତ , େସହପିରି
ବହୁେଲାକ ତା’ ଉପେର ଡ଼ଆିଁ ମାରିେବ।

5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ, କାରଣ େସ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ େଲାକେର ବାସ କରନି୍ତ। େସ
ସେିୟାନକୁ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ଓ ଧାମିର୍କତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ।

6 େହ ଯିରୁଶାଲମ, େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନରିାପଦ ଆଣେିବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ମୁକି୍ତ , ବୁଦି୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନେର ଧନୀ କରିେବ। ସଞ୍ଚତି ଧନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟର
ବଷିୟକ, ତାହା େସ ଦଅିନି୍ତ।

7 ମାତ୍ର ଶୁଣ, େସମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମଶାଳୀମାେନ ବାହାେର କ୍ରନ୍ଦନ
କରୁଛନି୍ତ। ଶାନି୍ତକାମୀ ଦୂତମାେନ ଅତଶିୟ େରାଦନ କରୁଛନି୍ତ। 8

ରାଜପଥ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛ।ି େସଠାେର େକହ ିପଥିକ େଦଖାଯିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିଛନି୍ତ। ନଗର ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ େକହି
େହେଲ ସମ୍ମାନ େହାଇ ନାହାନି୍ତ। 9 େଦଶ ଜଟଳି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅବସନ୍ନ
ରୂପ ପରିଧାନ କରିଛ।ି ଲବିାେନାନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଶୁଷ୍କ େଦଖା ଯାଉଛ,ି
ଶାେରାଣ ଅରଣ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େଦଖା ଯାଉଛ।ି ବାଶନ୍ ଓ କମିର୍ଲର ପତ୍ର ଝାଡ଼ି
େହାଇଛ।ି

10 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଉଠିବା, ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣାକୁ
ଉଠାଇବା, ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଉନ୍ନତ େହବା। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଷ ସଦୃଶ
ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ନଡ଼ା ପ୍ରସବ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗି୍ନସଦୃଶ ଆତ୍ମା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। 12 ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ଚୂନପରି ଭସି୍ମଭୂତ
େହେବ ଓ ଅଗି୍ନେର ଇଟା ଓ କଣ୍ଟକପରି ଶୀଘ୍ର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହେବ।

13 “େହ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ େଲାକଗଣ, ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭ କାନ ଆଣ ିେମା’ କୃତ
କମର୍ର କଥା ଶୁଣ ଏବଂ େମା’ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସମୂହ, ଏହାକୁ େମାର ପରାକ୍ରମ
ସ୍ୱୀକାର କର।”

14 ସେିୟାନର ପାପୀଗଣ ଭୟଭୀତ, ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀଗଣ ହଠାତ୍ କମି୍ପତ
େହଉଛନି୍ତ। “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିସବର୍ଗ୍ରାସୀ ଅଗି୍ନେର ବାସ କରି
ପାରିବ? ପୁଣ ିେକହ ିେକେବ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନେର ବାସ
କରି ପାରିବ?’’

15 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଧମର୍ ପଥେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ ଓ ସରଳ କଥା କୁହନି୍ତ ,
େସମାେନ ଉପଦ୍ରବକାଳ ଲାଭ ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ। ଲାଞ୍ଚ ଧରିବା ବଷିୟରୁ ଆପଣା
ହାତ ଝାଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ। ରକ୍ତପାତ କଥା ଶ୍ରବଣରୁ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େରାଧ କରନି୍ତ
ଓ ଦୁଷ୍କମର୍ ଦଶର୍ନରୁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି୍ର ତ କରନି୍ତ। 16 େସହ ିେଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିେବ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚ େଶୖଳ ନମିିର୍ତ ଦୁଗର୍େର ସୁରକି୍ଷତ
େହେବ। େସମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଜଳର ଅଭାବ ରହବି ନାହିଁ।

17 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ରାଜାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ଦଶର୍ନ କରିବ। ଏକ
ବହୁ ଦୂରବ୍ୟାପୀ େଦଶକୁ େଦଖିବ। 18 ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଭୟେର ଥରିେବ।
ତୁେମ୍ଭ ଭାବବି, “େସହ ିଗଣନାକାରୀ କାହିଁ? େସହ ିେଲାକ କାହିଁ ଯିଏ
ଓଜନ କରୁଥିଲା? େସହ ିେଲାକ େକଉଁଠାେର ଯିଏ ଦୁଗର୍ ଗଣନା କରୁଥିଲା?
19 େସହ ିଦୂରନ୍ତ ଜାତଗିଣ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଭାଷା ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣପିାରିଲ ନାହିଁ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ବେିଦଶୀୟ ଭାଷାର ଗଭୀରତା ତୁେମ୍ଭ
ବୁଝ ିପାରିଲ ନାହିଁ, େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।”
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ପରେମଶ୍ୱର ଯିରୁଶାଲମକୁ ସୁରକ୍ଷା େଦେବ

20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପବତି୍ର ଧମର୍ସ୍ଥାନ ସେିୟାନ ନଗର ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କର;
ଶାନି୍ତମୟ ବସତସି୍ଥାନ ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରତ ିଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାହା ଅଟଳ ତମ୍ୱୁ
ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାର କିଳାଗଡୁ଼କି ଏେତ ସୁଦୃଢ଼ ତାହା ଉପୁଡ଼ବି ନାହିଁ କିମ୍ୱା
ଦଉଡ଼ ିଗଡୁ଼କି ଛଣି୍ଡବି ନାହିଁ। 21 କାହିଁକି ଏସବୁ େହବ? କାରଣ ପ୍ରବଳ
ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟକ େହେବ। େସ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶସ୍ତ
ନଦନଦୀ ଓ େସ୍ରାତ ସମୂହର ସ୍ଥାନ େହବ। କିନୁ୍ତ େସହ ିନଦୀମାନଙ୍କେର
ଆହୁଲା ଯୁକ୍ତ େକୗଣସ ିେନୗକା ଗତ ିକରିବ ନାହିଁ କି ଭୟଙ୍କର ଜାହାଜ
ତାହାକୁ ଅତକି୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେପାତର ରଜୁ୍ଜ ଛାଡ଼ି
େଦବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାହାଜର ମାସ୍ତୁଲକୁ ଶକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଜାହାଜକୁ େଖାଲବିାକୁ କ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବପିୁଳ ସମ୍ପଦ େଦେବ। ଏପରିକି େଛାଟ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଲୁଟତି
ସମ୍ପଦ ପାଇବ। 24 “ମୁଁ ପୀଡ଼ତି” େବାଲ ିେସଠାକାର ନବିାସୀ କହବି
ନାହିଁ। େସଠାକାର ନବିାସୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କୁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ

େହ ସମସ୍ତ େଦଶୀୟଗଣ, ନକିଟକୁ ଆସ ିଶ୍ରବଣ କର। େହ
େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୟାନର ସହତି ଶୁଣ। ପୃଥିବୀ ଓ
ତଦୁପରି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରନୁ୍ତ, ଜଗତ ଓ େସଥିରୁ ସୃଷି୍ଟ

ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ ଶ୍ରବଣ କରୁ। 2 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଶୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ
ବପିକ୍ଷେର ଓ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ ଓ େସ ମଧ୍ୟ େସ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବନିାଶର କାରଣ େହେବ। 3 େସହ ିନହିତ େଲାକମାେନ
ବାହାେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହେବ। େସମାନଙ୍କ ଶବ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େଦବ ଓ େସମାନଙ୍କର
ରକ୍ତ ପବର୍ତଗଡୁ଼କିେର େବାହ ିଯିବ। 4 ପୁଣ ିଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଏବଂ େମାଡ଼ା କାଗଜ ଭଳି େସ ଗଡୁ଼ାଇ
େହାଇଥିେବ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର ଜୀଣ୍ଣର୍ପତ୍ର ସଦୃଶ ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟ ବହିୀନ େହେବ ଏବଂ ପଡ଼ଯିିେବ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଏହା
ଘଟବି େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ ପରିତୃପ୍ତ ରୂେପ ପାନ କରିଛ।ି”
େଦଖ, ବଗି୍ଭର ସାଧନ ନମିେନ୍ତ ତାହା ଇେଦାମର ଓ ଆମ୍ଭର ଅଭଶିପ୍ତ

େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ବି। 6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ରକ୍ତେର ପରିତୃପ୍ତ
ଓ େମଦେର ଓ ଛାଗଗଣର ଗରୁୁଦାର େମଦେର ପୁଷ୍ଟ। କାରଣ ବସ୍ତ୍ରେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଯଜ୍ଞ ଓ ଇେଦାମ େଦଶେର ଏକ ମହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
େହବ। 7 େତଣୁ େମଷ, ବନ୍ୟ େଗାରୁ, ବୃଷଭ ଏବଂ ଯୁବା ବୃଷଭ
ଆସେିବ। େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ ଓ େସମାନଙ୍କ ଚବ୍ବର୍ୀେର ଭୂମି
ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ।

8 କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧର ଦନି। ଏହା ସେିୟାନର
ଦବିା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତଫିଳର ବଷର୍। 9 ଆଉ ମଧ୍ୟ ତହିଁର େସ୍ରାତସବୁ
ଝୁଣାେର ଓ ତହିଁର ଧୂଳି ଗନ୍ଧକେର ପରିଣତ େହବ। େସହ ିଭୂମି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
ଝୁଣା େହବ। 10 େସହ ିଅଗି୍ନ ଦବିାରାତି୍ର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ ତାହା େକେବ
ନବିର୍ାପିତ େହବ ନାହିଁ। େସଥିରୁ ଚରିକାଳ ଧୂମ ନଗିର୍ତ େହବ।
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତାହା ମରୁଭୂମି େହାଇ ରହବି। ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ମଧ୍ୟେଦଇ େକହ ିଗମନ କରିେବ ନାହିଁ। 11 ପାଣ ିେଭଳା ଓ ଝଙି୍କ ତାହା
ଅଧିକାର କରିେବ। ଆଉ େପଗ୍ଭ ଓ ଡ଼ାମରା କାଉର ତାହା ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିେବ। ପୁଣ ିେସ ସ୍ଥାନ “ଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମି” େବାଲ ିଡ଼କା େହବ। 12

େସମାେନ ତହିଁର କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଡ଼ାକିେବ। ମାତ୍ର େକହି
େସଠାେର ନ ଥିେବ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ଲୁପ୍ତ େହେବ।

13 େସଠାେର ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କି କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କି
ବଛୁିଆତ ିଓ କଣ୍ଟକଲତା ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ। ତାହା ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର
ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନ େହବ। 14 େସଠାେର

ବନ୍ୟପଶୁଗଣ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ବାସ କରିେବ। ବନ୍ୟଛାଗ ତା’ର
ସାଥୀମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବ ଓ ନଶିାଚରମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିେବ ଓ
ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିେବ। 15 େପଗ୍ଭଗଣ େସଠାେର ବାସ କରିେବ
ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିେବ। ଚଲିମାେନ ନଜିର ସଙି୍ଗନୀ ସହତି ମିଳିତ
େହେବ।

16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର।
େସଥିେର ଲଖିିତ ଅଛ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଅନୁପସି୍ଥତ ରହେିବ ନାହିଁ।
େକହ ିନଜିର ସଙି୍ଗନୀକୁ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ। କାରଣ େମାର ମୁଖଦ୍ୱ ାରା ଏହି
ଆଜ୍ଞା କରିଛନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ।ି 17

ପରେମଶ୍ୱର ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିଛନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ
ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜଦ୍ୱ ାରା ତାହା ବଭିାଗ କରି େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ।ି େସମାେନ
ତାହା ଚରିକାଳ ଅଧିକାର କରିେବ, େସମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ

ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ଆନନି୍ଦତ େହବ। ପୁଣ ିମରୁଭୂମି ଉଲ୍ଲ ାସତି
େହାଇ ପୁଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲତି େହବ। 2 ତା’ର ଅପାର ଆନନ୍ଦ
ଉଲ୍ଲ ାସ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗାନ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିବ।

ଲବିାେନାନ୍ର ପରାକ୍ରମ, କମିର୍ଲ ଓ ଶାେରାଣର େଶାଭା େସ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
ଏସବୁ ଘଟବି, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ଏବଂ େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଶାଭା େଦଖିେବ।

3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁବର୍ଳ ହାତକୁ ସବଳ କର ଓ କମିତ ଆଣୁ୍ଠକୁ ସୁସି୍ଥର
କର। 4 ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭୟ େଦଇ କୁହ, “ସାହସୀ ହୁଅ,
ଭୟ କର ନାହିଁ।” େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାକୁ ଆସେିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଫିଳ ସହତି ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ। 5 େସେତେବେଳ ଅନ୍ଧମାେନ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ େହାଇ େଦଖି
ପାରିେବ ଓ ବଧିରମାେନ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଣର୍େର ଶ୍ରବଣ କରିେବ। 6 ଖଞ୍ଜେଲାକ
ହରିଣ ତୁଲ୍ୟ ଡ଼ଆିଁ ମାରିବ ଓ ମୂକ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରିବ। କାରଣ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିେର ଝରଣାର େସ୍ରାତ ବାହାରିବ। 7 ମରିଚକିା
ଜଳାଶୟ େହବ। ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ନଝିର୍ରମୟ େହବ। ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ବାସ
ସ୍ଥାନେର ନଳ ଓ ତଣ୍ଡବିଣ ଜନି୍ମ ବ।

8 ପୁଣ ିେସେତେବେଳ େସଠାେର ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ପଥ େହବ ଯାହାକି
“ପବତି୍ରତାର ପଥ” େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ। ତାହା ଉପେର େକବଳ
ଧାମିର୍କମାେନ ଗମନ କରିେବ। େକୗଣସ ିଅଶୁଚ,ି ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀ ଓ
ଅଜ୍ଞାନୀମାେନ େସ ପଥେର ଯିେବ ନାହିଁ। 9 େସ ପଥେର େକୗଣସ ିବପିଦ
ନ ଥିବ। ସଂିହ କିମ୍ୱା ହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତ ଆଘାତ େଦବାକୁ େସଠାେର ନ ଥିେବ।
େସମାେନ େସଠାେର େଦଖାଯିେବ ନାହିଁ। େକବଳ ମୁକି୍ତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ
ତା’ଉପେର ବଚିରଣ କରିେବ।

10 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନସି୍ତାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସେିବ।
େସମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରି କରି ସେିୟାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ।
ଚରିନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ େହବ। େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଆନନ୍ଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦ ଲାଭ କରିେବ। ପୁଣ ିେଶାକ ଓ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର ଦୂରକୁ
ପଳାଇଯିବ।

ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଯିହୁଦା ଆକ୍ରମଣ

ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଅଶୂରର
ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ଯିହୁଦାର ନଗର
ସବୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଅଧିକାର କେଲ। 2 ଅଶୂରର

ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ତାଙ୍କର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଏକ ବଶିାଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
େଦଇ ଲାଖିଶ୍ଠାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ହଜିକିୟ ରାଜା ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା।
ଆଉ େସ ରଜକର େକ୍ଷତ୍ର ପଥସି୍ଥତ ଉପର ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଳ ନକିଟେର
ଠିଆ େହଲା।

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 33:20 551 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 36:2
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3 ଯିରୁଶାଲମର ତନି ିଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଗେଲ। େସମାେନ େହେଲ ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ରାଜଗହୃ ରକ୍ଷୀ ଇଲୟିାକୀମ୍,
େଲଖକ ଶିବ୍ନ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର ଇତହିାସ େଲଖକ େଯାୟାହ।

4 ଆେଦଶକତ୍ତର୍ା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,“ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହଜିକିୟଙୁ୍କ
କୁହ, ଅଶୂରର ମହାରାଜା ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ ,
“‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପାଇଁ ଏେତ ଆତ୍ମନଭିର୍ର ଶୀଳ। 5 ମୁଁ କହୁଛ ିଯୁଦ୍ଧ
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିେଯଉଁ ବଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣା ବୃଥା କଥା, ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହା ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରି େମା’ ବପିକ୍ଷେର ବେିଦ୍ର ାହ କରିଛ? 6

ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭଗ୍ନ ଯଷି୍ଟ ସଦୃଶ ମିଶର ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଛ? ତାହା
ଯଦ ିକରୁଥାଅ େତେବ େସ ହାତେର େଫାଡ଼ ିେହାଇଯାଇ କଣା କରିେଦବ।
ମିଶରର ରାଜା ଫାେରା ଉପେର େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ , େସମାେନ
ସମେସ୍ତ କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ ପାଇେବ ନାହିଁ।
7 “‘ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହପିାର, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛୁ।” ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାେଣ ହଜିକିୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦଇଛ।ି “ଆଉ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ େକବଳ ଯିରୁଶାଲମର ଯଜ୍ଞେବଦି
ନକିଟେର ପୂଜା କରିବାକୁ କହଅିଛ।ି”
8 “‘ଏହା ସେତ୍ତ୍ୱ , ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ
ସହତି ସମ୍ପକର୍ କର, େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦ ିଅଶ୍ୱ ଆେରାହଣକାରୀମାନଙୁ୍କ
େଖାଜି ପାରିବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ 200 ଅଶ୍ୱ େଦବ।ି 9 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ େସନାପତଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। େତେବ ତୁେମ୍ଭ କିପରି ମିଶରର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ରଥ ଉପେର
ବଶି୍ୱାସ ରଖୁଛ?
10 “‘ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା ସାହାଯ୍ୟେର
ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରିବ?ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିେଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ତାହା ଧ୍ୱଂସ କର।”’”

11 ତା’ପେର ଇଲୟିାକୀମ୍, ଶିବ୍ନ ଓ େଯାୟାହ ରବ୍ଶାକିକି କହେିଲ,
“ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର କୁହନୁ୍ତ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ େସ ଭାଷା ବୁଝ ିପାରୁଛୁ। ପୁଣ ିପ୍ରାଚୀର ଉପରିସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କର େଗାଚର ନମିେନ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର କୁହନୁ୍ତ ନାହିଁ।”

12 ମାତ୍ର ରବ୍ଶାକି କହଲିା, “େମାର ପ୍ରଭୁ କ’ଣ େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ପଠାଇଛନି୍ତ? େସ କ’ଣ େମାେତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଷି୍ଠା ଖାଉଛନି୍ତ ଓ ମୂତ୍ର
ପାନ କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ?”

13 ତା’ପେର ରବ୍ଶାକି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର କହେିଲ।
14 ମହାରାଜା ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ: ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ହଜିକିୟଙୁ୍କ ଦଅି ନାହିଁ। କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିବାକୁ କ୍ଷମ େହେବ ନାହିଁ। 15 ହଜିକିୟଙ୍କ କଥା ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ। େସ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂର ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିନଗର ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦେବ
ନାହିଁ।”
16 ହଜିକିୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଶୂର ରାଜା ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି ଚୁକି୍ତ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି େମା’
ନକିଟକୁ ଗ୍ଭଳିଆସ। ତା’ପେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଗହୃକୁ ଯିବାକୁ ମୁକ୍ତ
ଅଟ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ େଭାଜନ
କର। ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି କୂପରୁ ଜଳ ପାନକର। 17 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସ୍ୱେଦଶକୁ େନଇଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କର। େସହ ିନୂତନ
େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଏବଂ ରୁଟୀ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରମାନ ଲାଭ କରିବ।”
18 ହଜିକିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯପରି ଦୁଃଖ ନ ମଣାଏ, େସଥିପାଇଁ
ଧ୍ୟାନ ଦଅି। େସ କୁହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।” ମାତ୍ର
େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଦବତା କ’ଣ
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା େଦଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ?ି ନା। 19

ହମାତ ଓ ଅପର୍ଦର େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ? ସଫବର୍ୟିମର େଦବତାମାେନ
କାହାନି୍ତ? େସମାେନ କ’ଣ େମା’ଠାରୁ ଶମରିୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ? 20

ଏହସିବୁ େଦଶର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକଉଁ େଦବତା େମା’ ହସ୍ତରୁ ନଜି
ନଜି େଦଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।

21 ମାତ୍ର ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ ନୀରବ ରହେିଲ। ତାହାକୁ
ପେଦମାତ୍ର ଉତ୍ତର କେଲ ନାହିଁ। “କାରଣ ରାଜା ହଜିକିୟ ଉତ୍ତର ନ େଦବା
ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ।”

22 ତା’ପେର ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୟିାକୀମ୍, େଲଖକ
ଶିବ୍ନ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର ଇତହିାସ େଲଖକ େଯାୟାହ ଆପଣା ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ ଆସ ିରବ୍ଶାକିର କଥାସବୁ ତାକୁ ଜଣାଇେଲ।

ହଜିକିୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା

ରାଜା ହଜିକିୟ େସ ସମସ୍ତ ଶୁଣଲିା ପେର ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ଚରିି
ଓ ଅଖା େଘାଡ଼ ିେହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ।

2 ପୁଣ ିହଜିକିୟ ରାଜା ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୟିାକୀମ୍, େଲଖକ
ଶିବ୍ନ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଅଖା ପିନ୍ଧାଇ ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 3 େସମାେନ
ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହଜିକିୟ ଏହା କହଛିନି୍ତ। ଆଜି ଦନି ଆପଦ
ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର ଦନି, କାରଣ ଜନ୍ମ  େହବାକୁ ବସଛି,ି ମାତ୍ର ପ୍ରସବ
କରିବାକୁ ଶକି୍ତ ନାହିଁ। 4 େହାଇପାେର ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ ରବ୍ଶାକିର
ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣ ିଅଛନି୍ତ ,
ତାହାପାଇଁ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ। ଏଣୁ େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

5 ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କର ଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ।
ଯିଶାଇୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିକଥା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ହଜିକିୟଙୁ୍କ ଦଅି।
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘ଅଶୂର ରାଜାର ଦାସମାେନ “ବାଳକମାନଙୁ୍କ” ନନି୍ଦା
କରିବାର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣଅିଛ! ତହିଁେର ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। 7 େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ମଧ୍ୟେର ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କରାଇବା ଓ େକୗଣସି
ଜନରବ ଶୁଣ ିନଜି େଦଶକୁ େଫରିଯିବ। େସେତେବେଳ ତାହାରି ନଜି
େଦଶେର ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଖଡ଼୍ଗେର ନପିାତ କରିବା।”’

ଅଶୂରୀୟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଯିରୁଶାଲମ ତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ

8 ପ୍ରଧାନ େସନାପତ ିେଫରିଗେଲ ଏବଂ େସେତେବେଳ େସ ଶୁଣବିାକୁ
ପାଇେଲ େଯ, ଅଶୂରର ରାଜା ଲାଖୀଶ୍ର େସନା ଛାଉଣ ିଛାଡ଼ଛିନି୍ତ।
େସନାପତ ିଲବି୍ନାେର ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର େଦଖିଲା। 9 ଅଶୂରର
ରାଜା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ, “ରାଜା ତହିୀକ କୂଶ େଦଶେର ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ ,” େଯେତେବେଳ ଅଶୂରର ରାଜା ଏ କଥା
ଶୁଣେିଲ,
େସ ହଜିକିୟ ପାଖକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇେଲ ଏବଂ କହେିଲ, 10

ହଜିକିୟକୁ ଏହକିଥା କହବିା ପାଇଁ େସ ଦୂତଗଣ ପଠାଇଛନି୍ତ ,
“ଯିରୁଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େହବ ନାହିଁ। ‘ଏହକିଥା କହି
ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସଭୂମି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯପରି ନ ଭୁଲାନି୍ତ।” 11 େଦଖ,
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ େଯପରି ଭାବେର ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର
ଧ୍ୱସ୍ତ ବଧି୍ୱସ୍ତ କରିଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? 12 େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ େଯଉଁ େଗାଶନ, ହାେରାଣ ଓ
େରତ୍ଶଫ୍ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ତଳଃସର ନବିାସୀ ଏଦନ-ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କେଲ, େସମାନଙ୍କର େଦବତାମାେନ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ? 13 ହମାତ, ଅପର୍ଦ, ସଫବର୍ୟିମ ନଗର, େହନା ଓ ଅବ୍ବା ରାଜା
କାହାନି୍ତ? େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବନିାଶ େହାଇଛନି୍ତ।’”

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 36:3 552 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 37:13
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ହଜିକିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ

14 ହଜିକିୟ ଦୂତଙ୍କଠାରୁ ଏକ େଲଖା େନେଲ ଓ ପାଠ କେଲ।
ତା’ପେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା। 15 େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା, 16 “େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େଯ କି କିରୂବଗଣ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟା ତୁେମ୍ଭ
େକବଳ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ୱଗର୍
ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ। 17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି କଣ୍ଣର୍ େଦଇ
ଶୁଣ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିେଦଖ। ପୁଣ ିଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସନ୍େହରୀବ ଯାହାକିଛ ିପଠାଇଛ,ି ତାହାର
େସହସିବୁ କଥା ଶୁଣ। 18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା ସତ୍ୟ େଯ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାମାେନ ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନି୍ତ। 19

ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େସହ ିେଦଶର େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ନେିକ୍ଷପ
କରିଛନି୍ତ। କାରଣ େସମାେନ ପ୍ରକୃତ େଦବତା ନୁହନି୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ
କାଷ୍ଠ ଓ ପାଷାଣ ପ୍ରତମିା। େତଣୁ େସମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ବନିାଶ କରିଛନି୍ତ।
20 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର। େତଣୁ ଦୟାକରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର, ଏ କଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ
ଜାଣେିବ।”

ହଜିକିୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

21 ତା’ପେର ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ ଏହି
ବାତ୍ତର୍ା କହ ିପଠାଇେଲ। େସ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର।

22 “ସନ୍େହରୀବ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
‘ସେିୟାନର କୁଆଁରୀକନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛି
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିଛ।ି

ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ
ହୀନ ଦୃଷି୍ଟେର େଦଖିଛ।ି
23 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ ଅପମାନତି ଓ ନନି୍ଦା କରିଛ?
କାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଅଭେିଯାଗ ବାଢ଼ଛି?

ପୁଣ ିଗବର୍େର ଦୃଷି୍ଟ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ କରିଅଛ।
ଏସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପବତି୍ର ସ୍ୱରୂପ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୁେହଁ କି?
24 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚତି

କରିଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ କହଛି,

“ମୁଁ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ େମାର ଅପାର ରଥ ସାହାଯ୍ୟେର
ମୁଁ ଲବିାେନାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛ,ି

ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ପବର୍ତ ଶିଖରକୁ ଉଠିଅଛ,ି
ତା’ର ଏରସ ଓ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ିପକାଇଅଛ।ି

ପୁଣ ିତା’ର ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର
ଓ ଫଳପୂଣ୍ଣର୍ ନବିଡି଼ ଅରଣ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛୁ।
25 ଆେମ୍ଭ କୂପ େଖାଳି ଜଳପାନ କରିଅଛୁ।
ପୁଣ ିମିଶରର ନଦୀସବୁକୁ ଶୁଷ୍କ କରାଇ
ତା’ ଉପେର ପଦଗ୍ଭରଣା କରିଅଛୁ।”
26 “ଏସବୁ ତୁେମ୍ଭ ସନିା କହଲି, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଶୁଣ ିନାହଁ,
“ବହୁକାଳ ପୂବର୍ରୁ ଏହା ନରୂିପଣ ଓ ସି୍ଥର କରିଅଛୁ?

ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରି ଢ଼ପିି କରିବ,
ଏହା ଆେମ୍ଭ ଏେବ ସଫଳ କରିଅଛୁ।
27 ଏଣୁ େସହ ିନଗର ବାସନି୍ଦା ଅଳ୍ପଶକି୍ତ ବଶିିଷ୍ଟ େହେଲ।
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ବଭି୍ର ାନ୍ତ େହେଲ।

େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ରର ଘାସ

ଓ ନବୀନ ତୃଣ କତ୍ତର୍ନ ସଦୃଶ,
ଗହୃ ଛାତର ଉପରିସ୍ଥ ଘାସ
ଓ ଅପକ୍ୱ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ େହେଲ।
28 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େକେବ ଉଠିବ, ବସବି,
ବାହାରକୁ ଯିବ, ଭତିରକୁ ଆସବି,

ପୁଣ ିଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ,
ଏସବୁ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ।
29 ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଦମ୍ଭ ଓ ଗବିର୍ତ କଥା ଆମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର େହାଇଅଛ।ି

ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନାକେର ଅଙୁ୍କଶ
ଓ ଓଠେର ଲଗାମ େଦବା।

ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସଥିିଲ,
େସହ ିବାଟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରିଯିବ।””

ହଜିକିୟଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

30 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ
ଚହି୍ନ େହବ। ଏହ ିବଷର୍ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟରୁ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ତହିଁରୁ
ଅଙୁ୍କରିତ ଶସ୍ୟରୁ େଭାଜନ କରିବ। ପୁଣ ିତୃତୀୟ ବଷର୍ ବୀଜ ବୁଣ ିପ୍ରଚୁର
ଶସ୍ୟଅମଳ କରିବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତାହାର ଫଳ େଭାଗ କରିବ।

31 “ଯିହୁଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ପୁନବର୍ାର
ବଢ଼େିବ। େସମାେନ ବୃକ୍ଷପରି ତଳକୁ େଚର ମାଡ଼େିବ ଓ ଉପେର ଫଳ
ଫଳିେବ। 32 କାରଣ ଯିରୁଶାଲମରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଏହ ିଅଳ୍ପ େକେତକ
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ ସେିୟାନ ପବର୍ତରୁ ବାହାରିେବ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗଭୀର େପ୍ରମର ସଦି୍ଧତା ଦ୍ୱ ାରା ଏହା ପ୍ରମାଣତି େହବ।

33 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବଷିୟେର ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ କି
ଏହ ିନଗରକୁ ତୀର ମାରିବ ନାହିଁ।

ପୁଣ ିତା’ ସମ୍ମୁଖକୁ ଢ଼ାଲ ଧରି ଆସବି ନାହିଁ କି
ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧବ ନାହିଁ।
34 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର
େସ େଯଉଁ ବାଟେଦଇ ଆସଥିିଲା େସହ ିବାଟେର େଫରିଯିବ।
େସ ଏ ନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
35 ମୁଁ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଓ େମାର ଦାସ ଦାଉଦ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିନଗରକୁ

ରକ୍ଷା କରିବି
ଓ ଏହାର ସପକ୍ଷେର ରହବି।ି”
36 ଏହା ପେର େସହ ିରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି

ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣେିର 185,000 େଲାକଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ।
େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭାତେର େଲାକମାେନ ଉଠିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
େକବଳ ଶବମାନ େଦଖିେଲ। 37 େତଣୁ ଅଶୂର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ
ନୀନବିୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ େସଠାେର ବାସ କଲା।

38 ଦେିନ ସନ୍େହରୀବ ନେିଷ୍ରାକ ନାମକ େଦବତାର ଗହୃେର ପୂଜା
କଲାେବେଳ ତା’ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅଦ୍ର େମ୍ମଲକ ଓ ଶେରତ୍ସର ତାକୁ ଖଡ଼୍ଗେର
ବଧ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଅରାରଟ େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ।
େତଣୁ ତାହାର ପୁତ୍ର ଏସରହେଦ୍ଦାନ ଅଶୂରର ରାଜତ୍ୱ  କଲା।

ହଜିକିୟଙ୍କର ପୀଡ଼ତିାବସ୍ଥା

େସହ ିସମୟେର ହଜିକିୟ ସାଂଘାତକି େରାଗେର ପୀଡ଼ତି
େହେଲ। େତଣୁ ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ
ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ,“ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହକିଥା

କହଛିନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ େକେବ ଆେରାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଗହୃକୁ ସଜାଡ଼।’”

2 ଏଥିେର ହଜିକିୟ ମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ମୁହଁ େଫରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି କହଲିା, 3 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରି କହୁଅଛ,ି ମୁଁ ବଶି୍ୱସ୍ତ
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ଭାବେର ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା କରିଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କର।” ଏହା କହ ିହଜିକିୟ
ଅତଶିୟ େରାଦନ କଲା।

4 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କେଲ।
5 “ତୁେମ୍ଭ ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ ଯାଅ ଓ ଏହକିଥା କୁହ, ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଦାଉଦଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା
ଶୁଣଅିଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାତକ େଦଖିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ ପନ୍ଦରବଷର୍
ବଢ଼ାଇବା।’ 6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ହସ୍ତରୁ
ରକ୍ଷା କରିବ ିଓ ଏହ ିନଗରର ସପକ୍ଷ େନବ।ି’”

7 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିେବ ତୁମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି
ଚହି୍ନ େହବ। 8 “େଦଖ, ମୁଁ ଆହସର ସୂଯର୍୍ୟ ଘଟକିାେର ସୂଯର୍୍ୟର ଛାୟା
େଯେତ ଆଗକୁ ଯାଇଅଛ,ି ତାହାକୁ ଦଗିପାହୁଣ୍ଡ ପଛକୁ େଫରାଇ ଆଣବି।ି”

9 ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ ପୀଡ଼ତିାବସ୍ଥାରୁ ସୁସ୍ଥ େହଲା ପେର ଏହା
େଲଖାଗଲା।

10 ମୁଁ ନଜିକୁ କହଲି ିମୁଁ ଆପଣା ଆୟୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ପାତାଳପୁର
ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିବ।ି

ମୁଁ ନଜିର ଜୀବନ ସମୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରାପି୍ତରୁ ବଞ୍ଚତି େହଲ।ି
11 େତଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର େଦଖିବି

ନାହିଁ।
ପୁଣ ିଏ ଜଗତେର ଜୀବତିମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଖିବ ିନାହିଁ।
12 େମଷପାଳକର ତମ୍ୱୁକୁ ତା’ଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲାପରି େମାର

ଆୟୁକୁ େମା’ଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ କରାଯାଇଛ।ି
େମାର ଜୀବନକୁ ତନ୍ତପରି ଗଡୁ଼ାଇ ଅଛ।ି
େସ େମାେତ ତନ୍ତରୁ କାଟ ିପକାଇେବ।
ଏକ ଦବିାରାତି୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟେର େମାର ଜୀବନ ନଃିେଶଷ କରି େଦବ।
13 ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲ।ି
େଯପରି ସଂିହ େମାର ଅସି୍ଥସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରୁଅଛ।ି
ଏକ ଦବିାରାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ  ସମୟ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଶଷ କରିବ।
14 ମୁଁ କେପାତ, ଗ୍ଭତକ
ଓ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ପରି ଶବ୍ଦ କଲ।ି

ଉପରକୁ ଦୃଷି୍ଟ କରି କରି
େମାର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଗଲା।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।”
15 ମୁଁ କ’ଣ କହବି?ି
େଯେତେବେଳ େସ େମାେତ କହ ିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହା ନେିଜ ସାଧନ କରିଛନି୍ତ।

େମାର ଆତ୍ମା ତକି୍ତତା ସକାେଶ
ମୁଁ ବଷର୍ଯାକ ଧୀେର ଧୀେର ଗ୍ଭଲବି।ି
16 େହ ପ୍ରେଭା, ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାରା େଲାେକ ବଞ୍ଚନି୍ତ।
ଆଉ େସଥିେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ

େମାର ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ଅଛ।ି
ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କରି ପୁନଃଜର୍ୀବନ ଦଅି।
17 େଦଖ, େମାର ଦୁଃଖ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛ,ି
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଶାନି୍ତ ଆସଛି।ି

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରମ କରି
ବନିାଶ କୂପରୁ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କ୍ଷମା କରି
େମାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପଛକୁ ପକାଇ େଦଇଛ।
18 ପାତାଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ମୃତୁ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

େତଣୁ ମତ୍ତର୍ଗାମୀମାେନ
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା େଘାଷଣା କରିେବନ।ି

19 ମୁଁ େଯପରି କରୁଅଛ ିେସହପିରି ଜୀବତି େଲାେକ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା
କରିେବ।

ଜେଣ ପିତା ତା’ର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ବଶି୍ୱାସ କରାଇେବ।
20 େତଣୁ ମୁଁ କହବି,ି “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କେଲ।
େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନସାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର

ସହତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବୁ।”
21 ତା’ପେର ଯିଶାଇୟ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଡ଼ମିି୍ୱରିକୁ ଏକତ୍ର େଛଚ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତେର ଲଗାଅ।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ।”
22 ମାତ୍ର ହଜିକିୟ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ,
“ମୁଁ ଭଲ େହବ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କି ସେଙ୍କତ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣ କରିେବ?
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବ ିେକଉଁ ସେଙ୍କତ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣତି େହବ?”

ବାବଲିରୁ ଦୂତଗଣ

େସହ ିସମୟେର ବାବଲି ରାଜା ବଲ୍ଦନର ପୁତ୍ର ମେରାଦକ୍-
ବଲ୍ଦନ୍ ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ ପତ୍ର ଓ ଦଶର୍ନୀ ପଠାଇଲା।
କାରଣ ହଜିକିୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ େସ

ଶୁଣଥିିଲା। 2 ଏଥିେର ହଜିକିୟ ଅତଶିୟ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ନଜିର ବହୁମୂଲ୍ୟ
ପଦାଥର୍ର ଗହୃ, ରୂପା, ସୁନା, ସୁଗନି୍ଧତ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ, ନଜିର
ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାର ସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ।
ହଜିକିୟ ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ ନ େଦଖାଇଲା ତାହା ତା’ର ଗହୃେର କିମ୍ୱା
ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ନ ଥିଲା।

3 େସେତେବେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ ରାଜା ହଜିକିୟ ନକିଟକୁ
ଯାଇ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ କ’ଣ କହେିଲ? େସମାେନ
େକଉଁଠାରୁ ଆସେିଲ?”
ହଜିକିୟ କହେିଲ, “େସମାେନ ଦୂରେଦଶ ବାବଲିରୁ େମାେତ େଦଖିବାକୁ

ଆସଛିନି୍ତ।”
4 ଯିଶାଇୟ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର କ’ଣ େଦଖିଅଛନି୍ତ?”
ହଜିକିୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “େମା’ ଗହୃେର ଯାହାସବୁ ଥିଲା ମୁଁ େସ ସମସ୍ତ

ତାଙୁ୍କ େଦଖାଇଲ।ି ଏପରି େକୗଣସ ିଜିନଷି େମା’ ଭଣ୍ଡାରେର ନାହିଁ ଯାହାକି
ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଦଖାଇ ନାହିଁ।”

5 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ ହଜିକିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣ। 6 େଦଖ, ‘ଏକ ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ଗହୃସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚତି ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବଲିକୁ
ନଆିଯିବ। ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।’
7 ତୁମ୍ଭ ଔରସରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବାବଲିମାେନ େନଇଯିେବ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ବାବଲିମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ନପୁଂସକ କରି ରଖିେବ।”

8 େସେତେବେଳ ହଜିକିୟ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ ତାହା ଉତ୍ତମ।” େସ ପୁଣ ିକହଲିା, “କାରଣ େମା’
ସମୟେର ଶାନି୍ତ ଓ ସତ୍ୟତା ବରିାଜିତ େହବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ଦଣ୍ଡ ସମାପି୍ତ

ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କୁହନି୍ତ ,
“େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି, ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି।
2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଦୟାପୂଣ୍ଣର୍ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କୁହ।

‘ତାହାର ସଂଗ୍ରାମ େଶଷ େହାଇଛି
ଓ ତାହାର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛ।ି’

େସ ନଜିର ପାପପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଦୁଇଗଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିପ୍ରଗ୍ଭର କର।”
3 ଏକ ବ୍ୟକି୍ତର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଣ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
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ମରୁଭୂମିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ରାଜପଥ
ସଳଖ ଓ ଚକି୍କଣ କର।

4 ସମସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଉଚ୍ଚ କର,
ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ସମାନ କର।

ବକ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ସଳଖ କର
ଓ ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି ମସୃଣ କର।
5 ତାହାେହେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରକାଶିତ େହବ।
ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ େଦଖିେବ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେିଜ ଏହା କହଛିନି୍ତ।”
6 ପୁଣ ିଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, “ପ୍ରଗ୍ଭର କର।”
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ କହଲିା, “କ’ଣ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା?”

େସ ସ୍ୱରଟ ିକହଲିା, “ମନୁଷ୍ୟ ଚରିଦନି ପାଇଁ ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ।
େସମାେନ ତୃଣତୁଲ୍ୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େଶାଭା େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପୁଷ୍ପ

ତୁଲ୍ୟ।
7 ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ଓ ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ ହୁଏ।
କାରଣ ତାହା ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ବେହ।
େତଣୁ େଲାକମାେନ ନଶିି୍ଚତ ତୃଣ ସ୍ୱରୂପ।
8 “ତୃଣ ସନିା ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ଓ ପୁଷ୍ପ ସନିା ମଳିନ ହୁଏ,
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”

ପରିତ୍ରାଣ: ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମ୍ୱାଦ

9 େହ େଲାକମାେନ, ସେିୟାନେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କର,
ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତକୁ ଯାଅ।

ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କୁହ, େହ େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର
ପ୍ରଗ୍ଭର କର।

େଜାର୍େର କୁହ, ଭୟ କର ନାହିଁ।
ଯିହୁଦା ନଗରୀକୁ କୁହ,
“େଦଖ, ଏହଠିାେର ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର।”
10 େଦଖ, େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ େନଇ ଆସୁଛନି୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର ବାହୁ ବଳେର େସ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ।

େଦଖ, ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଛି
ଓ ତାଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ ଅଛ।ି
11 େମଷଶାବକ େମଷମାନଙୁ୍କ ଚରାଇଲା ପରି େସ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନେବ।
େମଷ ଛୁଆମାନଙୁ୍କ େସ ନଜିର ବାହୁ ବଳେର ସଂଗ୍ରହ କରିେବ ଓ ନଜିର

େକାଳେର େସମାନଙୁ୍କ ବହ ିେନେବ।
େସମାନଙ୍କର ମାମାେନ ପେଛ ପେଛ ଯିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ କେଲ; େସ ଏହାକୁ ଶାସନ କରନି୍ତ

12 କିଏ ନଜିର ହସ୍ତ ପାପୁଲେିର ସମୁଦ୍ର  ଜଳରାଶି ମାପିଅଛ?ି
କିଏ ନଜିର ହସ୍ତ ଗ୍ଭଖଣ୍ଡେର ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ କଳନା କରିଅଛ?ି

ପୁଣ ିକିଏ େଗୗଣୀେର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧୂଳିରାଶିକୁ ଭରି ପାରିଛ?ି
କିଏ ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ନକିିତେିର ଓ ଉପପବର୍ତକୁ ତରାଜୁେର ତଉଲ ିଅଛ?ି
13 େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛ ିକି?
ପୁଣ ିମନ୍ତ୍ର ୀ େହାଇ େକହ ିତାଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇଅଛ ିକି?
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାରି ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିେଲ କି?
େକହ ିତାଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିଲା କି?

କିଏ ତାଙୁ୍କ ବଗି୍ଭରର ପଥ ଶିଖାଇଲା?
କିଏ ତାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦଲା?
ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ବେିବଚନାର ସମସ୍ତ ମାଗର୍ ଶିକ୍ଷା କରିଥିେଲ।
15 େଦଖ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ଏକ କଳସର ଏକ ଜଳବନୁି୍ଦ

ସଦୃଶ।

ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ େନଇ ତାଙ୍କ ତରାଜୁେର ରଖନି୍ତ , େତେବ
େସ ସବୁ ନକିିତେିର ଧୂଳିକଣା ତୁଲ୍ୟ େହବ।

େସ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହକୁ ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଉଠାନି୍ତ।
16 ପୁଣ ିଲବିାେନାନ୍ର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଳ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ

ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପଶୁ
େହାମବଳି ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ।
17 ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଳନାେର ଅତ ିନଗଣ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ।
େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଲଘୁ ଓ ଅସାର ତୁଲ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
18 େତେବ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ କାହା ସହତି ତୁଳନା କରି ପାରିବ?
ତାଙ୍କର ଏକ ମୂତ୍ତିର୍ ତୁେମ୍ଭ ଗଢ଼ ିପାରିବ? ନା।
19 େକେତକ ବ୍ୟକି୍ତ କାଠ ଓ ପଥରେର ମୂତ୍ତିର୍ ଗଢ଼ନି୍ତ
ଓ େସଗଡୁ଼କି େଦବତା େବାଲ ିକୁହନି୍ତ।

େକେତଜଣ ଏହାକୁ ଉବର୍ର ମୂତ୍ତିର୍କାେର
ଏବଂ ବଣଆି ତାହା ସୂତାେର ଛାଉଣ ିକେର ଆଉ ତା’ ପାଇଁ ରୂପା

ଜଞି୍ଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର।
20 େସ ଖଣ୍ଡଏି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କେର
ତାହା େଯପରି ଯିବ ନାହିଁ।

େସ ଜେଣ ନଖିୁଣ କାରିଗର କରିବାର ବାେଛ।
େଗାଟଏି “ପ୍ରତମିା” ନମିର୍ାଣ କରିବାେର ଯାହାକି ପଡ଼ଯିିବ ନାହିଁ।
21 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ିନାହଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଶୁଣ ିନାହଁ?
ଆଦ୍ୟକାଳରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ?
ଏ ଜଗତେର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା କିଏ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣଛି।
22 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱର।
େସ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ।

ତାଙ୍କ ତୁଳନାେର ପୃଥିବୀ ନବିାସୀ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ।
େସ ଗ୍ଭନୁ୍ଦଆ ତୁଲ୍ୟ ଆକାଶକୁ ପ୍ରସାର କରନି୍ତ ଓ ବସତ ିପାଇଁ ତମ୍ୱୁ ତୁଲ୍ୟ

ତାକୁ ନସି୍ତାର କରନି୍ତ।
23 ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙୁ୍କ େସ ଗରୁୁତ୍ୱ  ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
ପୃଥିବୀେର ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ େସ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରନି୍ତ।
24 େସହ ିଶାସକଗଣ େରାପିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ।
େସମାନଙ୍କର େଚର ମାଟକୁି ଯିବା ପୂବର୍ରୁ

ପରେମଶ୍ୱର “ଗ୍ଭରାକୁ” ଫୁଙି୍କ ଦଅିନି୍ତ।
େସଥିେର େସ ମରିଯାଇ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯାଏ।
ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ତାକୁ ନଡ଼ାପରି ଉଡ଼ାଇ ନଏି।
25 େତଣୁ େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ୱରୂପ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କାହା ସହତି

ତୁଳନୀୟ େହାଇ ପାରିବା?
କାରଣ େକହ ିଆମ୍ଭ ସହତି ସମାନ ନୁେହଁ।”
26 ଆକାଶକୁ େଦଖ!
କିଏ େସହ ିନକ୍ଷତ୍ରମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ?

କିଏ େସହ ିସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକନି୍ତ?

ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଶକି୍ତ ଓ ଅମାପ ଶକି୍ତ େଯାଗୁଁ
େଗାଟଏି ମଧ୍ୟ ହେଜ ନାହିଁ।
27 େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଅଭେିଯାଗ କରୁଛ?
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏହା ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ?

େମାର ପଥ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗପୁ୍ତ େବାଲି
ଓ େମାର ବଗି୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ େବାଲ ିକହୁଅଛ।”
28 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣ ିନାହଁ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଶୁଣ ିନାହଁ?

େସ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
ଅନାଦ ିଅନନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର।

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 40:4 555 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 40:28



41

ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ କି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ।
29 େସ ଦୁବର୍ଳକୁ ବଳ ଦଅିନି୍ତ
ଓ ଶକି୍ତହୀନକୁ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।
30 ତରୁଣମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ େହେବ
ଓ ଯୁବକମାେନ ଟଳି ପଡ଼େିବ।
31 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ ,
େସମାେନ ନୂତନ ବଳ ପାଆନି୍ତ।

େସମାେନ ଚଲି ପକ୍ଷୀ ପରି ଆକାଶେର ଉଡ଼ନି୍ତ।
େସମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ ନ େହାଇ େସମାେନ ଗମନ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାଶ୍ୱତ ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା

ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“େହ ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହ, ନୀରବ ହୁଅ।
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ,

େଲାକମାେନ ବଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ, କଥା କୁହନୁ୍ତ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତି୍ରତ ବଗି୍ଭର କରୁ।
2 େସ ଧମର୍େର ଯାହାକୁ ନଜି ଚରଣ ନକିଟକୁ ଡ଼ାକନି୍ତ ଏପରି ଏକ

ବ୍ୟକି୍ତ େଯକି ପୂବର୍ ଦଗିରୁ ଆସଛିନି୍ତ , ତାଙୁ୍କ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଛ?ି
େସ ନାନା େଦଶସ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ସମପିର୍ ଦଅିନି୍ତ

ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହାକୁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରାନି୍ତ।
େସ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିେଦଶ ସମୂହକୁ ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ କରନି୍ତ
ଓ ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟେର କୁଟାପରି ଉଡ଼ାଇ ଦଅିନି୍ତ।
3 େସ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କେର ଓ ନରିାପଦେର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ।
େସ େକେବ ନ ଯାଇଥିବା ପଥେର ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ।
4 କିଏ ଆଦ୍ୟରୁ ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଷ ଧରି
ଏକ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛ?ି

ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆଦ ିଓ େଶଷକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେର ଥାଉ,
ଆେମ୍ଭ େସହ ିଅଟୁ।
5 ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହ େଦଖି ଭୟଭୀତ େହେଲ,
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସକଳ କମି୍ପତ େହେଲ,
େସମାେନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଆସେିଲ।’
6 “େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ଓ ସାହସୀ େହବାକୁ

ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହତି କେଲ। 7 ଏହପିରି ସୂତ୍ରଧର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାରକୁ ସାହସ
େଦଲା ଓ ହାତୁଡ଼େିର ସମାନ କରିବା େଲାକ େଯାଡ଼ କମର୍ ଉତ୍ତମ େହାଇଛି
େବାଲ ିକହ ିେନହାଇେର ପିଟବିା େଲାକକୁ ଆଶ୍ୱାସ େଦଲା, ‘ପୁଣ ିପ୍ରତମିାଟି
େଯପରି ଟଳମଳ ନ ହୁଏ,’ ଏଥିପାଇଁ େସ କଣ୍ଟାେର ତାହା ଦୃଢ଼ କଲା।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ

8 “େହ େମାର ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲ,
େମାର ମେନାନୀତ ଯାକୁବ
ଓ େମାର ବନୁ୍ଧ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍।
9 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଣଅିଛୁ
ଓ ପୃଥିବୀର ସୀମାରୁ ତାହାଙୁ୍କ

‘ଆମ୍ଭର ଦାସ େବାଲ ିଆହ୍ୱାନ କରି କହଅିଛୁ।’
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂେରଇ ନ େଦଇ
ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।
10 ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ।
ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର।

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା।
11 େଦଖ, େକେତକ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକ୍ର ାଧ େହାଇଛନି୍ତ।

ମାତ୍ର େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଅପମାନତି େହେବ।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବେିରାଧ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁଭଳି ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
12 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବେିରାଧ କରନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ।

ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ େସମାେନ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ

େହେବ।
13 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଧରି

କହବିା ‘ଭୟ କର ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।’
14 େହ କୀଟରୂପୀ ଯାକୁବ ଓ େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନରଗଣ,
ଭୟ କର ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା”

ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ
ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା ଅଟନି୍ତ।
15 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ଶସ୍ୟ-ମଦ୍ଦର୍ନ

ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ୱରୂପ କରିବ,ି
ତୁେମ୍ଭ କୃଷକ ଶସ୍ୟକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କଲାପରି ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ମଦ୍ଦର୍ନ କରି ଚୂଣ୍ଣର୍

କରିବ
ଓ ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ଭୂଷି ତୁଲ୍ୟ କରିବ।
16 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁଲାେର ଉଡ଼ାଇେଲ ବାୟୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ

େଦବ
ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇବ।

ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କଠାେର ଗବର୍ କରିବ।’
17 “ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦନିହୀନମାେନ ଜଳ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ଜଳ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ତୃଷାେର ଶୁଖିଯାଏ।

ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା।
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।
18 ଆେମ୍ଭ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଭୂମିେର ନଦନଦୀ ସୃଷି୍ଟ କରିବା,
ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ଭାଗେର ଝରଣାମାନ ଫିଟାଇବା,

ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର
ନଝିର୍ର ଜଳ ପ୍ରବାହତି କରାଇବା।
19 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଏରସ, ବାବଲ, େମେହନି୍ଦ, େତୖଳବୃକ୍ଷ େରାପଣ

କରିବା
ଓ ମରୁଭୂମିେର େଦବଦାରୁ, ତଧିର, ତାଶୂର ବୃକ୍ଷ ଏକତ୍ର ଲଗାଇବା।
20 େଲାକମାେନ ଏହା େଦଖି ବୁଝେିବ ଓ ଜାଣେିବ
ଏବଂ ବେିବଚନା କରିେବ େଯ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହକିାଯର୍୍ୟ କରିଅଛି
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଏହା ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଥ୍ୟା େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରନି୍ତ

21 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ବବିାଦ ଉପସି୍ଥତ କର;
ଯାକୁବର ରାଜା କୁହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କର।
22 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତମିାଗଣ ଆସନୁ୍ତ ଓ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛ,ି ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ।”ଆଦ୍ୟେର କ’ଣ ଘଟଥିିଲା ଓ ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ ଘଟବି,
ଆମ୍ଭକୁ କୁହ। ତାହାେହେଲ େଶଷଫଳ କ’ଣ େହବ ଆେମ୍ଭ ବେିବଚନା
କରିବା। 23 “ଏହା ପେର କ’ଣ ଘଟବି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକାଶ କର।
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ଜାଣବୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର େଦବତାଗଣ। େକଉଁଠି
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ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଭୟ କିମ୍ୱା ଭୟଭୀତ େହବା େଯେବ ତୁେମ୍ଭ
ଉତ୍ତମ କିମ୍ୱା ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଆମ୍ଭକୁ କହବି।

24 “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଣ୍ଡ େଦବତା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
କାଯର୍୍ୟର ନୁହଁ। େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରନି୍ତ େସମାେନ ଘୃଣାର
ପାତ୍ର।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ କରନି୍ତ େଯ, େସ ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର

25 “ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଜଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛୁ ଓ େସ ଉପସି୍ଥତ।
େସ ପୂବର୍ ଦଗିରୁ ଆମ୍ଭର ଆହ୍ୱାନ କେର।

େସ ଗାନ୍ଥନୀର ମସଲା ଓ କୁମ୍ଭକର ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ
ବ୍ୟବହୃତ ମଦ୍ଦିର୍ତ ମୃତି୍ତକା ପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶାସକକୁ ଦଳିତ କରିବ।
26 “କିଏ ଆଦ୍ୟରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ?ି
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିଜାଣବିା।

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ିକି?
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିକହବୁି।

ନା, ପ୍ରକାଶକାରୀ େକହ ିନାହିଁ କି େଦଖାଇବା େଲାକ େକହ ିନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା େଲାକ ମଧ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ।
27 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପ୍ରଥେମ ସେିୟାନକୁ କହବିା,
‘େସମାନଙୁ୍କ େଦଖ।
ଏବଂ ପୁଣ ିଯିରୁଶାଲମକୁ ସୁସମାଗ୍ଭର େଦଇ ଆେମ୍ଭ ଜେଣ ଦୂତ

ପଠାଇବା।’”
28 ଆେମ୍ଭ ଅନାଇଲା େବେଳ େକହ ିନାହିଁ।
ପୁଣ ିପ୍ରଶ୍ନ କଲାେବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େକହ ିଜେଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ନାହିଁ।
29 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅସାର ଓ େସମାନଙ୍କର କମର୍ସବୁ ତୁଚ୍ଛ।
େସମାେନ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତମିାଗଣ ମାତ୍ର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦାସ

“େମାର ଦାସକୁ େଦଖ।
ମୁଁ ତାକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ।ି

େମାର ଚତି୍ତ ତାହାଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ।
ମୁଁ ତାହା ଉପେର

ନଜିର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।ି
େସ ଅନ୍ୟେଦଶ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିବ।
2 େସ ରାଜପଥେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବି ନାହିଁ
କି େସ ଚତି୍କାର କରିବ ନାହିଁ।
3 ଏପରିକି େସ େଗାଟଏି େଛଗ୍ଭନଳ ଭାଙି୍ଗେବ ନାହିଁ,
ଏପରିକି େଗାଟଏି ନଷୁି୍ଠର ବଳିତା ଲଭିାଇେବ ନାହିଁ।
େସ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିେବ ଓ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିେବ।
4 େସ ପୃଥିବୀେର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ନେିସ୍ତଜ କିମ୍ୱା ହୀନବଳ େହେବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଦ୍ୱ ୀପନବିାସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗ୍ଭରେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିେବ।’

ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ା

5 େଯ ନବମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ କରି ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପେର ବସି୍ତାର କେଲ, େଯ
ପୃଥିବୀର ସକଳବସ୍ତୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, େଯ ସକଳ େଲାକଙୁ୍କ ନଃିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ
ଦଅିନି୍ତ ଓ ସକଳ ଆତୟାତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ।

6 “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭକୁ ଧାମିର୍କେର ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛ।ି
ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଧରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଥପ୍ରଦଶର୍ନ କରିବ।ି

ଜାତଗିଣଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଆେଲାକପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ନଯିୁକ୍ତ ଚହି୍ନ
େଦବ,ି

ଯାହା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ଚୁକି୍ତ ଅଛ।ି
7 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଚକ୍ଷୁସ୍ମାନ କରିବ,
କାରାଗାରରୁ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ
ଓ ଅନ୍ଧକାରେର ସଢୁ଼ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଗହୃରୁ ବାହାରକୁ ଆଣବି।
8 “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଓ ତାହା ହିଁ େମାର ନାମ।

େମାର ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହମିା
ମୁଁ େସହ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣକୁ େଦବ ିନାହିଁ।
9 େଦଖ, ଆଦ୍ୟ ବଷିୟ ସଦି୍ଧ େହଲା।
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ନୂତନ ବଷିୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁ।

ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ କ’ଣ ଘଟବି,
ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଉ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ

10 େହ ଦ୍ୱ ୀପଗଣ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣ,
େହ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀମାେନ ଓ ସମୁଦ୍ର ବାସୀମାେନ

ଏବଂ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଦୂରେଦଶୀୟ େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
ଏକ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଗାନ କର।
11 ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ତା’ର ନଗର ସମସ୍ତ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ, େଯଉଁଠାେର

େକଦାର ବାସ କେର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।

େଶଲା ନବିାସୀମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଓ ଶାନି୍ତେର ବାସ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣୁଗାନ ପବର୍ତ ଶିଖରରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ

କରନୁ୍ତ।
12 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମହମିା ଦଅିନୁ୍ତ
ଓ ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଗ୍ଭର କରନୁ୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ବୀର ରୂେପ ବେିଜ କରିେବ,
େସ େଯାଦ୍ଧା ଭାବେର ନଜିକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କରିେବ

ଓ େସ େଘାର ଗଜର୍ନ କରିେବ।
ନଜିର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରବଳ ରୂପେର କାଯର୍୍ୟ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ

14 “ଦୀଘର୍କାଳ ଧରି ମୁଁ ନୀରବ ରହ ିଆସୁଅଛ।ି
ମୁଁ ତଥାପି ନୀରବ ଅଛ।ି

ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଚତି୍କାର କରିବୁ।
ଆେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା େହବୁ।
15 ଆେମ୍ଭ ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ
ଓ ତହିଁେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଳୁ୍ମଲତାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବୁ।

ନଦନଦୀକୁ ଦ୍ୱ ୀପେର ପରିଣତ କରିବୁ
ଓ ଜଳାଶୟକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବୁ।
16 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ଧମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ପଥ େଦଇ

ଆଣବୁି
ଓ େଯଉଁ ପଥ େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ,

େସହ ିପଥେର େସମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ େନବୁ।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆେଲାକର

ଓ ବକ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସଳଖେର ପରିଣତ କରିବୁ।
ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରି ଆେମ୍ଭ ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ

ନାହିଁ।
17 କିନୁ୍ତ େକେତକ େଲାକ େମାର ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ

ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣକୁ

କିମ୍ୱା ମୃତି୍ତକାେର ନମିିର୍ତ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ,

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 41:24 557 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 42:17
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େକେବ େସମାେନ ହତାଶ େହାଇ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଶୁଣବିାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା

18 “େହ ବଧିରମାେନ ଶୁଣ!
େହ ଅନ୍ଧମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦୃଷି୍ଟ ଦଅି।”
19 ଏ ଜଗତେର େମାର ଦାସଠାରୁ ଅନ୍ଧ କିଏ?
ପୁଣ ିେମା’ େପ୍ରରିତ ଦୂତଠାରୁ ବଧିର କିଏ?

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ମିଳିତ େହାଇଥିବା
ଦାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧ।
20 େମାର ଦାସ ଯଦଓି ସବୁ େଦଖୁଅଛ,ି
ତଥାପି େସ ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହିଁ।

ତା’ର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ ଅଛ,ି
ମାତ୍ର େସ ଶୁଣୁ ନାହିଁ।”
21 ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହତ୍
ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ।
22 ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ।
େସମାେନ ଅପହୃତ ଓ ଲୁଣି୍ଠତ।

େସମାେନ ଗଭର୍େର ପାଶବଦ୍ଧ
ଓ କାରାଗାରେର ଲୁଗ୍ଭ ଯାଇଛନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ଧନ ଲୁଣି୍ଠତ େହାଇଛ।ି
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନାହାନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ
“େଫରାଇ େଦବା” ପାଇଁ କହବିାକୁ ମଧ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ।
23 ଏହ ିକଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଓ ଶ୍ରବଣ କରି ଭବଷି୍ୟତ ନମିେନ୍ତ

ମେନାେଯାଗ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େଲାକ େକହ ିଅଛ ିକି?
24 ଯାକୁବକୁ ଲୁଣି୍ଠତ େହବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ
କିଏ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ? ଏସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ
କରାଇେଲ। କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ତାଙ୍କ
ଦଶିର୍ତ ପଥେର ଗମନ କରି ନାହୁଁ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ। 25 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରବଳତା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦେଲ। ଫଳେର ତା’ର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଗି୍ନ ଜଳି ଉଠିଲା। େସ କିନୁ୍ତ ଏସବୁ ଜାଣ ିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହଲା। ଏହା କାହିଁକି ଘଟଲିା ତଥାପି େସ ମେନାେଯାଗ
କଲା ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ

େହ ଯାକୁବ, େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, େହ
ଇସ୍ରାଏଲ, େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସହି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ , “ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନାମଧରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର। 2 ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଦୁଃଖେର ପଡ଼ବି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବୁ। ଜଳ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କଲାେବେଳ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହବୁ।
ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ଜଳେର ମଗ୍ନ େହବ ନାହିଁ। ଅଗି୍ନେର ଗମନ କଲାେବେଳ
ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହବ ନାହିଁ ଓ ଅଗି୍ନଶିଖା ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିକରିବ ନାହିଁ। 3 କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲ ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭର
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେର ମିଶର ଓ ତୁମ୍ଭକୁ
ପାଇବା ପାଇଁ କୂଶ୍ ଓ ଶିବାେଦଶ େଦଇଅଛୁ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭପାଇଁ ଅତି
ମୂଲ୍ୟବାନ୍, େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିସମ୍ମାନ େଦଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ
କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପରିବତ୍ତର୍ନେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣର
ବଦଳେର େଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ େଦବା।

5 “ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍
ଦଗିରୁ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆଣବିା ଓ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଣବିା। 6

ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ କହବିା ଛାଡ଼ଦିଅି ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ କହବିା

େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଦୂରରୁ ଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଣ ିଦଅି। 7 ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର େଗୗରବାେଥର୍ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ, ଏହପିରି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଆଣ।
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଗଢ଼ଅିଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ।

8 ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ଚକ୍ଷୁଥାଇ ଅନ୍ଧ ଓ କଣ୍ଣର୍ ଥାଇ ବଧିର େସହି
େଲାକଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ। 9 ସବୁ େଦଶର ଓ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀର
େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ ହୁଅନୁ୍ତ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ
କରିପାେର ଓ ଆଦ୍ୟ ବଷିୟମାନ େଦଖାଇ େଦଇପାେର? େସମାେନ
େଦାଷମୁକ୍ତ େହବାକୁ ନଜି ନଜିର ସାକ୍ଷୀ ଆଣନୁ୍ତ ଓ େସମାେନ ପୁଣ ିଏହା
ସତ୍ୟ େବାଲ ିକୁହନୁ୍ତ।”

10 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ମେନାନୀତ ଦାସ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନୁ୍ତ
େବାଲ ିପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ ଓ ‘ଆେମ୍ଭ େସହ ିଅଟୁ’ େବାଲ ିେସମାେନ େଯପରି
ବୁଝେିବ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱର, ପୂବର୍ରୁ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନ ଥିେଲ
କି ପେର େକହ ିଈଶ୍ୱର େହେବ ନାହିଁ। 11 ଆେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଆମ୍ଭ
ବ୍ୟତୀତ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା େକହ ିନାହାନି୍ତ। 12 ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିବେିଦଶୀୟ
େଦବତା ନ ଥିେଲ, ଆେମ୍ଭ େଦଖାଇଅଛୁ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।” 13

“ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ଅନନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େହାଇ ରହବୁି। ଆେମ୍ଭ ଯାହା କରିବୁ
େକହ ିତାହା ଅନ୍ୟଥା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ନକିଟେର େକହି
େହେଲ ଅନ୍ୟଜଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”

14 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା, ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବଲିକୁ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
ପଠାଇଅଛୁ। ମୁଁ େସହ ିଫାଟକକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦବ।ି କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ଚତି୍କାର
ଦୁଃଖେର ପରିଣତ େହବ। 15 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟୁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ରକ୍ଷା କରିେବ

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର େର ପଥ ନମିର୍ାଣ କରିେବ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟେର ମାଗର୍ ତଆିରି କରିେବ। ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , 17 “େଯଉଁ େଲାକମାେନ ରଥ, ଅଶ୍ୱ, େସୖନ୍ୟ ଓ
ବୀରଗଣଙୁ୍କ େନଇ େମା’ ବପିକ୍ଷେର ଲଢ଼େିବ, େସ େଲାକମାନଙ୍କର ପତନ
ଘଟବି, େସମାେନ େକେବ ଉଠିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ ଓ
ଛଣପଟ ପରି ଲଭିଯିିେବ। 18 େତଣୁ ଆଦ୍ୟେର ଘଟଥିିବା ବଷିୟକୁ ସ୍ମରଣ
କର ନାହିଁ କିମ୍ୱା ବହୁବଷର୍ ପୂେବର୍ ଘଟଥିିବା ବଷିୟକୁ ବେିବଚନା କର ନାହିଁ।
19 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ନୂତନ କାଯର୍୍ୟ କରିବୁ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଅଙୁ୍କରିତ େହବ।
ତୁେମ୍ଭ ଏହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିନଶିି୍ଚତ ଜାଣବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତର
ମଧ୍ୟେର ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିେର ନଦନଦୀ କରିବା। 20 ଏପରିକି େକ୍ଷତ୍ରର
ପଶୁଗଣ, ଶୃଗାଳ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷୀଗଣ ଆମ୍ଭର େଗୗରବ ଗାନ କରିେବ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କର ଜଳପାନ ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତର
ଓ ମରୁଭୂମିେର ନଦନଦୀ କରୁଥିବାରୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଗୗରବ କରିେବ।
21 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ
କରିଅଛୁ।

22 “ତଥାପି େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ନାହଁ।
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହାଇଅଛ। 23 ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ନଜିର ଉତ୍ସଗର୍ େମଷଗଡୁ଼କୁି ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣ ିନାହଁ। କିମ୍ୱା ବଳିଦାନ
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ଅଭ୍ୟଥର୍ନା କରି ନାହଁ। ଆେମ୍ଭ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ଦାସ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରି ନାହୁଁ କିମ୍ୱା ଧୂପ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରି
ନାହୁଁ। 24 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସମ୍ମାନ ନମିେନ୍ତ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ
େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦଇ ନାହଁ। କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ବଳିର େମଦେର ଆମ୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରି
ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପାପଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟ କମର୍ କରାଇଛ ଓ ଆପଣା
ନାନା ଅଧମର୍େର ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିଅଛ।
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25 “ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପବତି୍ର େଯ କି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଦାଷକୁ ନଥିପତ୍ରରୁ
େପାଛ ିଦଏି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୁଁ ଭୁଲଯିାଏ। େମାର
ଗାରିମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏପରି କେର। 26 େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭର
ମକଦ୍ଦମା କର। ଆସ ଏକାଠି ତୁମ୍ଭକୁ ଯଥାଥର୍ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା
ଜାଣ କୁହ। 27 ତୁମ୍ଭର ଆଦ ିପିତା ପାପ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନୁବାଦକ
ଆମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳେର ଗେଲ। 28 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଅପବତି୍ର କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବକୁ ଅଭଶିାପ େଦବା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନନିି୍ଦତ କରିବା।

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର

“େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ
ଆମ୍ଭର ଯାହା କଥିତ ଶୁଣ। 2 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ କି
ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼େିଲ ମାତୃଗଭର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯ ନମିର୍ାଣ କେଲ। ଯିଏ

ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ,
େହ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଶିଶୁଗଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ।

3 “ଆେମ୍ଭ ତୃଷିତ ଭୂମି ଉପେର ଜଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପେର
ଜଳେସ୍ରାତ ଢ଼ାଳିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା ଓ ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନଗଣ ଉପେର ଆପଣା ଆଶୀବର୍ାଦ ବଷର୍ାଇବା। 4 େତଣୁ େସମାେନ
ଜଳେସ୍ରାତ ନକିଟସ୍ଥ ବାଇଶବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିେବ।

5 “ଜେଣ କହବି, ‘ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର,’ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ‘ଯାକୁବ’
େବାଲ ିନଜିକୁ କହବି; ଆଉ େକହ ି‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର’ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନଜି ହାତେର
କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ େକହ ି‘ଇସ୍ରାଏଲର ନାମେର ନଜିକୁ ପରିଚୟ େଦବ।’”

6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଆଦ ିଓ ଅନ୍ତ, ଆମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ। 7 ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ। ଯଦି
ଥା’ନି୍ତ େତେବ େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆସ ିକୁହନୁ୍ତ। େସ ଯଦ ିଆମ୍ଭପରି, େତେବ
ଆସ ିପ୍ରମାଣ କରନୁ୍ତ। େସ ମଧ୍ୟ କୁହନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପୁରାତନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ
କଲାେବେଳ କ’ଣ ସବୁ ଘଟଥିିଲା। େସ ମଧ୍ୟ ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ ଘଟବି
ତାହାର ସେଙ୍କତ ଦଅିନୁ୍ତ।

8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୀତ ଓ ବବି୍ର ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା କହଛୁି
ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ ଘଟବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ। ଆମ୍ଭ ଭନି୍ନ  ଆଉ
ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ। ଅନ୍ୟ ‘େଶୖଳ’ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ଆେମ୍ଭ ହିଁ
ଏକମାତ୍ର।”

ନରିଥର୍କ ମିଥ୍ୟା େଦବତା

9 େଯଉଁମାେନ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ , େସ ସବୁ ଅସାର,
ଯଦଓି େଲାେକ େସଗଡୁ଼କୁି ଆଦର କରନି୍ତ। େସଗଡୁ଼କି ଉପକାରୀ ନୁହନି୍ତ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ସାକ୍ଷୀ େହେଲ ବ ିେସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। େସମାେନ
କିଛ ିେଦଖନି୍ତ ନାହିଁ କି କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।

10 କିଏ ଏପରି େଦବତା ନମିର୍ାଣ କରିଛ ିଯିଏ ଅଦରକାରୀ ଏବଂ
ହାନକିାରକ? କିଏ ଏପରି ପ୍ରତମିା ଗଠନ କରିଛ?ି 11 େଯଉଁ ଶ୍ରମିକଗଣ
େସହ ିପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଯଦ ିଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆେଲାଚନା
କରିେବ, େତେବ େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଲଜି୍ଜତ େହେବ ଏବଂ କମି୍ପତ େହେବ।

12 କମର୍କାର ପ୍ରତମିା ଗଢ଼ଲିା େବେଳ ଲାଲ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାରେର କମର୍
କେର ଓ ନଜିର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ସାହାଯ୍ୟେର ହାତୁଡ଼େିର ତାହାର ଆକାର
ତଆିରି କେର, େଯେତେବେଳ େସ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ହୁଏ, ତା’ର ଶକି୍ତ ହରାଏ ଓ
ଜଳପାନ ନ କେଲ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଯାଏ।

13 ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଶ୍ରମିକ ସୁତାଧରି ସନୂି୍ଦରେର ଚହି୍ନ େହାଇ କାଠ ଉପେର
ରନ୍ଦା ବୁଲାଇ ପ୍ରତମିାର ଆକୃତ ିକେର। େସ ତା’ର ହତଆିର ଓ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର
ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତରି ପ୍ରତମିା ଗେଢ଼। େସ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି
ଘେର କିମ୍ୱା ମନି୍ଦରେର ରହବିା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସୁନ୍ଦରତାେର ମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ରତମିାେର ତଆିରି େହାଇଛ।ି

14 େସ ନଜି ପାଇଁ ଏରସ, ତସର୍ୀ ଓ ଅେଲାନବୃକ୍ଷ କାେଟ। େସ
େସଗଡୁ଼କି ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମାତ୍ର େସ େଦବଦାରୁ
େରାପଣ କେର, େତେବ ବଷର୍ା ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର।

15 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଏରସକୁ ଜାେଳଣ ିରୂେପ ବ୍ୟବହାର କେର। େସ ତାକୁ
େଛାଟ େଛାଟ ଖଣ୍ଡ କରି େସଥିେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରି ତାପ ପାଏ। େସ
େସହ ିନଆିଁେର େରାଟୀ ତଆିରି କେର, ଆଉ ମଧ୍ୟ େସହ ିକାଠର କିଛି
ଅଂଶେର େଦବତା କରି ତାକୁ ପୂଜା କେର ଓ ଏକ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା କରି
ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡବତ କେର। 16 ଅଧା କାଠ େସ ଅଗି୍ନେର େପାେଡ଼
ଓ ଅନ୍ୟ ଅେଦ୍ଧର୍କେର େସ ମାଂସ ରାନି୍ଧ େଭାଜନ କେର। େସଥିେର େସ
ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ଅଗି୍ନ ଜାଳି ତାପ ପାଏ ଓ କେହ, “ଆେମ୍ଭ ଉଷ୍ମ
େହଲୁ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେଲାକ େଦଖି ପାରିଲୁ।” 17 େଯଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରେହ େସ େସଥିେର ଏକ େଦବତା, ଆପଣାର େଖାଦତି
ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କେର ଓ ତାକୁ େଦବତା େବାଲ ିକେହ। େସ ତାହା
ଆଗେର ଦଣ୍ଡବତ େହାଇ ପୂଜା କେର। ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କେହ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଦବତା, ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କର।”

18 େସହ ିେଲାକମାେନ କ’ଣ କରୁଛନି୍ତ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ କି ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ
ନାହିଁ। େସମାେନ େଯପରି େଦଖି ନ ପାରିେବ ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
ଓ େସମାେନ େଯପରି ବୁଝ ିନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଚତି୍ତ େସ
ମୁଦି୍ର ତ କରିଛନି୍ତ। 19 େସହ ିେଲାକମାେନ ଭାବ ିନ ଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ
ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦି୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ େଯ,
“ଅଧା କାଠ େପାଡ଼ ିଆେମ୍ଭ ଉଷୁମ ପାଇଲୁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାରେର େରାଟୀ
େସକି ଓ ମାଂସ ରାନି୍ଧ ଖାଇଲୁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶେର ପ୍ରତମିା ଗଢ଼ଲୁି ଯାହାକି
ଅସାର ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ। ପୁଣ ିେସ କାଠ ଆଗେର ଦଣ୍ଡବତ େହଲୁ।”

20 େଯ ଭସ୍ମ େଭାଜନ କେର, େସ ନଜିର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାେର
ନାହିଁ। େମା’ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର କ’ଣ େକୗଣସ ିମିଥ୍ୟା
ନାହିଁ? କହପିାେର ନାହିଁ। “ଏଣୁ ତା’ର ଭ୍ର ାନ୍ତଚତି୍ତ ତାକୁ ବପିଥଗାମୀ
କରିଛ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ

21 “େହ ଯାକୁବ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ କଥା ସ୍ମରଣ
କର।

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଦାସ।
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭକୁ ଭୁଲବି ନାହିଁ।
22 େମଘ ସଦୃଶ ତୁମ୍ଭର ପାପକୁ
ଓ କୁହୁଡ଼ ିସଦୃଶ ତୁମ୍ଭର ପାପକୁ ଆେମ୍ଭ ମାଜର୍ନା କରିଅଛୁ।

ପବନେର େମଘ ଗ୍ଭଲଗିଲା ପରି
ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ ଦୂରୀଭୂତ େହାଇଅଛ।ି

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ।”
23 େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଗାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ସାଧନ

କରିଛନି୍ତ।
େହ ପୃଥିବୀର ଭୂତଳସ୍ଥାନ ସକଳ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର।

େହ ପବର୍ତଗଣ, େହ ଅରଣ୍ୟ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର;

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିେବ।
24 ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମାତୃ ଗଭର୍ରୁ ହିଁ ଗଢ଼ଛିନି୍ତ।
େସ ଏହା କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିଅଛୁ।

ଆେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ତଳକୁ ବସି୍ତାର କରୁ
ଓ ଏକାକୀ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁ।
ଆମ୍ଭର ସହତି େକହ ିନାହିଁ।”
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25 ଆେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁ। ଆେମ୍ଭ
ନେିବର୍ାଧମାନଙ୍କର ଯାଦୁକାରୀ କାଯର୍୍ୟ ବଫିଳ କରୁ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ
ପ୍ରତହିତ କରୁ ଓ େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନତାେର ପରିଣତ କରୁ। 26

ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦୂତମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ସଦି୍ଧ
କରୁ। ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ େଦଖାଇ େଦଉ।

ଯିହୁଦା ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େକାରସକୁ ମେନାନୀତ
କେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ବଷିୟେର କୁହନି୍ତ ,
“ତାହା ପୁଣ ିବସତ ିବଶିିଷ୍ଟ େହବ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗର ବଷିୟେର େସ

କୁହନି୍ତ , େସ ସବୁ ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ।
ପୁଣ ିଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ନଗରଗଡୁ଼କି ପୁଣ ିଗଢ଼ ିଉଠିବ।”
27 “ଆେମ୍ଭ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଶୁଷ୍କ େହବାକୁ କହୁ
ଓ ତୁମ୍ଭର ନଦନଦୀଗଡୁ଼କି ଶୁଷ୍କ କରିେଦଉ।”
28 ଆେମ୍ଭ େକାରସ୍ ବଷିୟେର କହୁ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େମଷପାଳକ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବ।

ତୁେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ‘ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ େବାଲ ିକହବି।’
ପୁଣ ିମନି୍ଦରର ‘ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ େହବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କହବି।’”

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େକାରସକୁ ମେନାନୀତ
କେଲ

ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜି ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତର ଅଥର୍ାତ୍ େକାରସ୍ ବଷିୟେର
ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ନାନା େଗାଷ୍ଠୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା

ପାଇଁ ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଧରିଅଛୁ
ଓ ଆେମ୍ଭ ରାଜାମାନଙ୍କର କଟବିନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା।
ପୁଣ ିତାହା ସମ୍ମୁଖେର କବାଟସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ନଗରଦ୍ୱ ାର ସବୁ ବନ୍ଦ

ରହବି ନାହିଁ।
2 େହ େକାରସ୍, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଯିବା,
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ସମାନ କରିବା,

େବ୍ର ାଞ୍ଜର କବାଟସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା
େଲୗହ ଅଗର୍ଳସବୁ କାଟ ିପକାଇବା।
3 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଧନଭଣ୍ଡାର ଓ ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର ସଞ୍ଚତି

ସମ୍ପତି୍ତସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ

ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ।
4 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ ନମିେନ୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ଏହକିାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛୁ।

େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େକାରସ୍ ନାମଧରି ଡ଼ାକୁଅଛୁ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ନ ଜାଣେିଲ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିଉପାଧି େଦଇଅଛୁ।
5 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ।
ଆମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହାନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ନ ଜାଣେିଲ ମଧ୍ୟ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
6 ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟର ସ୍ଥାନରୁ ପଶି୍ଚମ ଦଗି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାେକ ଜାଣେିବ

େଯ
ଆମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।

ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଓ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ଆଉ େକହ ିନାହିଁ।
7 ଆେମ୍ଭ ଆେଲାକ ସୃଷି୍ଟକରୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ କରୁ।
ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ରଚନା କରୁ ଓ ଅନଷି୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ କରୁ।
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରୁ।

8 “େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ତୁେମ୍ଭ ବଜିୟ,
ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ େମଘ ଆକାରେର ବଷର୍ଣ କର।

େହ ପୃଥିବୀ, ତୁେମ୍ଭ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ହୁଅ;
ପରିତ୍ରାଣ, ଧାମିର୍କତା ଅଙୁ୍କରିତ େହଉ;
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ସୃଷି୍ଟ କରୁଅଛୁ।

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସୃଷି୍ଟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରନି୍ତ

9 “େଯ ନଜିର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ବେିରାଧେର ଯାଏ େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର।
େଗାଟଏି ଭଗ୍ନ ପାତ୍ରର ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଖପରା ସଦୃଶ। ମୃତି୍ତକା କ’ଣ ତା’ର
ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ସହ ଯୁକି୍ତ କରିବ, ‘େମାେତ କାହିଁକି ନମିର୍ାଣ କରୁଛ?’
େସହପିରି ତୁମ୍ଭର କମର୍ କ’ଣ କହବି ତୁମ୍ଭର ହାତ ନାହିଁ। 10 ପିତା
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  ଦଏି, କିନୁ୍ତ ସନ୍ତାନମାେନ କ’ଣ ପିତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନି୍ତ।
‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ େଦଇଛ?’ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାକୁ
‘କାହିଁକି ପ୍ରସବ କରୁଅଛ େବାଲ ିପ୍ରଶ୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େତଣୁ େଯ ପ୍ରଶ୍ନ
କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର।”’

11 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଓ ନମିର୍ାଣ କତ୍ତର୍ା, େସ ଏହି
କଥା କୁହନି୍ତ ,
“େହ େମାର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ବଷିୟ ଆମ୍ଭକୁ

ପଗ୍ଭର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟେର ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ କମର୍

ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ ଦଅି।
12 ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ
ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ।

ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱହସ୍ତ ନମିିର୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ବସି୍ତାର କରିଅଛୁ
ଓ ତହିଁେର ସକଳ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ।
13 ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଭଲ କାଯର୍୍ୟ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜାଗରିତ କରୁ,
େସ ଆମ୍ଭର ନଗର ନମିର୍ାଣ କରିବ।

େସ ଆମ୍ଭର ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ।
େସଥିପାଇଁ େସ େକୗଣସ ିମୂଲ୍ୟ ବା ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭଠାରୁ େନବ ନାହିଁ।”

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ମିଶରର ସମ୍ପଦ,
କୂଶର ବାଣଜି୍ୟର ଲାଭ ଓ ଦୀଘର୍କାୟ ସବାୟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ

ଆସେିବ ଓ ତୁମ୍ଭର େହେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରିେବ।
େସମାେନ ହସ୍ତେର ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ େହାଇ ଆସେିବ,

ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ ଓ ନେିବଦନ କରି କହେିବ,
‘ପ୍ରକୃତେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ ,

ତାଙ୍କ ବନିା ଆଉ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ
ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକହ ିମଧ୍ୟ ନାହାନି୍ତ।’”
15 େହ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଆତ୍ମା େଗାପନକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।,
16 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଲାଞ୍ଚତି େହେବ।
ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣକାରୀ ସମେସ୍ତ
ଏକା ସେଙ୍ଗ ଅପମାନତି େହେବ।
17 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ପରିତ୍ରାଣ

ପାଇବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଯାଏ ଲଜି୍ଜତ
କିମ୍ୱା ବବି୍ର ତ େହବ ନାହିଁ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର,
େସ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା,
େସ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ନମିର୍ାଣକାରୀ,

େସ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ,
େସ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟପରି ସୃଷି୍ଟ କେଲ ନାହିଁ।
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େସ ତାକୁ ବସତ ିପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କେଲ।
“େତଣୁ ତାଙ୍କ ବନିା ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହାନି୍ତ।
19 ଆେମ୍ଭ େଗାପନେର କହ ିନାହୁଁ
କିମ୍ୱା ଅନ୍ଧକାରମୟ େଦଶର େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର କହ ିନାହୁଁ।

ଏହା ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବ ପରିବାରକୁ କହ ିନାହୁଁ;
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନଗଣ୍ୟ ଭାବେର ଅନୁସରଣ କର।

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କେହ,
ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କେହ ଏବଂ ସରଳ କଥା କେହ।”
20 “େହ ନାନା େଦଶୀୟ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆସ। ଏକ ସେଙ୍ଗ ନକିଟକୁ ଆସ। େଯଉଁମାେନ ନଜିର
େଖାଦତି ପ୍ରତମିାର କାଠ ବହନ କରି ବୁଲନି୍ତ ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ
ଅସମଥର୍ େଦବତା ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର କିଛ ିଜ୍ଞାନ
ନାହିଁ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ ଓ ତାହା ଉପସି୍ଥତ କର; େସମାେନ ପରସ୍ପର
ମନ୍ତ୍ରଣା କରନୁ୍ତ।
ବହୁକାଳରୁ “କିଏ ଏହା ଜଣାଇ ଅଛ?ି ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଏ ଏହା

ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ?ି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ ଏହା କରି ନାହୁଁ? ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା
ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଧମର୍ଗୀତ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା,
ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହ ିନାହିଁ। 22 େହ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କର ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହିଁ।

23 “ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ େଦଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ ଓ େଯଉଁ
ଧମର୍ମୟବାଣୀ ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ େହାଇଛ,ି ତାହା ଅନ୍ୟଥା େହବ ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାନୁ ନତ େହେବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିହ୍ୱା ଶପଥ
କରିବ। 24 ତାହାେହେଲ େଲାେକ କହେିବ, ‘େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଧାମିର୍କତା ଓ ଶକି୍ତ ଅଛ।ି’”
ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େସମାେନ ଆସେିବ। େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ

କରିଥିେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। 25 ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ
ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଧମର୍ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଓ ଦପର୍ କରିେବ।

ନରିଥର୍କ ମିଥ୍ୟା େଦବତା

“େବଲ୍ ଓ ନେବା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅବନତ େହେବ।
“େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ଜନୁ୍ତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପେର

ଥୁଆ େହାଇଛନି୍ତ। େସଗଡୁ଼କି େବାଝପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହି
ଗ୍ଭଲଲି, ତାହା କ୍ଳ ାନ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକବଳ ଭାର େହାଇଅଛ।ି 2

େସମାେନ ଅବନତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ଏକତ୍ର ନତ ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ ଭାର
ରକ୍ଷା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ନେିଜ ନେିଜ ବନ୍ଦୀ େହାଇଗେଲ।

3 “େହ ଯାକୁବର ପରିବାର, େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣ! ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଭର୍ସ୍ଥ େହବା
ଦନିଠାରୁ ଆମ୍ଭଦ୍ୱ ାରା ବାହତି େହାଇଅଛ। 4 ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ  ସମୟେର ଆେମ୍ଭ
ବହନ କରିଥିଲୁ। ପୁଣ ିବାଦ୍ଧର୍କ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ବହନ କରିବୁ। ପକ୍ୱେକଶ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବହନ କରିବୁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସୃଷି୍ଟ
କରିଅଛୁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ବହନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।

5 “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ କାହା ସହତି ତୁଳନା କରି ପାରିବ କି? ନା, କାରଣ
େକୗଣସ ିେଲାକ ଆମ୍ଭ ସହତି ସମାନ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଅଜ୍ଞ। ଆମ୍ଭ ସଦୃଶ େକହ ିନାହିଁ। 6 େସମାେନ ଥଳିରୁ ସୁନା ଢ଼ାଳନି୍ତ ଓ
ନକିି୍ତେର ରୂପା େତୗଲନି୍ତ। େସମାେନ ସୁନାରିକୁ େଗାଟଏି େଦବତା ଗଢ଼ବିା
ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ଓ େସ େଗାଟଏି େଦବତା ନମିର୍ାଣ କେର। େସମାେନ
ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୂଜା କରନି୍ତ। 7 େସମାେନ ତାହାକୁ ସ୍କନ୍ଧେର ବହନ
କରି ନଅିନି୍ତ। ତାକୁ େନଇ ତା’ର ସ୍ଥାନେର ରଖନି୍ତ। େସ ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା ହୁଏ
ମାତ୍ର ନେିଜ ନଜି ସ୍ଥାନରୁ ଘୁେଞ୍ଚ ନାହିଁ। ଡ଼ାକିେଲ େସ ଉତ୍ତର େଦବ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା କାହାରିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ।

8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ସ୍ମରଣ କର ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅ। େହ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁମାେନ ଅପରାଧ କର, ଏବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର। 9

ପୁରାତନ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ,
ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ।

10 “େଶଷେର କ’ଣ ଘଟବି ଆେମ୍ଭ ଆଦ୍ୟରୁ କହଥିାଉ। ପୁଣ ିଯାହା
ଘଟ ିନାହିଁ ତାହା ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଣାଇଥାଉ ଓ କହୁ। ଆମ୍ଭର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସାଧିତ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ନଜିର ସକଳ ମେନାରଥ ସଦି୍ଧ କରିବୁ।
11 ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ ଦୂରେଦଶରୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। େସହି
ମନୁଷ୍ୟଟ ିଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। ଆେମ୍ଭ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁ େସ ତାହା ହିଁ
କରିବ। ଆେମ୍ଭ କଳ୍ପନା କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହା ସଫଳ କରିବା।

12 “େହ ଧମର୍ରୁ ବରିତ କଠିନ ହୃଦୟ େଲାେକ, ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ।
13 ଆେମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଧମର୍ ଆଣବୁି, ତାହା େବଶି ଦୂର ନୁେହଁ। ଆମ୍ଭ
ପରିତ୍ରାଣର ବଳିମ୍ୱ ଘଟବି ନାହିଁ; ଆମ୍ଭର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନ ପ୍ରତ ିପରିତ୍ରାଣ ଆଣବିା।”

ବାବଲି ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

“ଆେଗା ବାବଲିର ଅନୁଢ଼ା କନ୍ୟା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିଧୂଳିେର
ବସ;

ଆେଗା କଲ୍ଦୀୟର କନ୍ୟା, ସଂିହାସନ ଛାଡ଼ ିଭୂମିେର ବସ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ େକାମଳ
ଓ କୁଆଁରୀକନ୍ୟା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବ ନାହିଁ।
2 େପଷଣା ପଥରେର ଶସ୍ୟ େପଷ,
ତୁମ୍ଭର ଓଢ଼ଣ ିକାଢ଼, ତୁମ୍ଭର ଜାମା କାଢ଼ ିପକାଅ,

ପାଦ ଅନାବୃତ କର।
ନଦୀ ଓ େଛାଟ ନଦୀେର ଗ୍ଭଲକିରି ଯାଅ।
3 ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶିତ େହବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଲଜ୍ଜ ାର ବଷିୟ ଦୃଶ୍ୟ େହବ;

ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତେିଶାଧ େନଲା େବେଳ
େକହ ିତୁମ୍ଭର ସୁରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ଆସେିବ ନାହିଁ।
4 “େମାର ସନ୍ତାନଗଣ କୁହନି୍ତ , ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାମ।’”
5 “ଆେଗା କଲ୍ଦୀୟ କନ୍ୟାଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଇ ନୀରବେର ବସ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ‘ରାଜ୍ୟର ଆଉ ରାଣୀ’ େବାଲ ିକଥିତ େହବ ନାହିଁ।
6 “ଆେମ୍ଭ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ େହଲୁ।
ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଅପବତି୍ର କଲୁ

ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ର କଲୁ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧେଲାକ ଉପେର ଯୁଆଳି
ବଡ଼ ଭାରି କରି େଥାଇଲ।
7 ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ଆେମ୍ଭ ଚରିଦନି ବଞ୍ଚଲୁି
ଓ ସଦାକାଳ ସାଆନ୍ତାଣୀ େହାଇ ରହବୁି।’

ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କଲ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ତା’ର େଶଷଫଳ କ’ଣ େହବ ସ୍ମରଣ କଲ ନାହିଁ।
8 େହ ସୁଖେଭାଗିନୀ! ଏେବ ଏହା ଶୁଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନରିାପଦେର ବାସ କରି ନେିଜ ନେିଜ କହୁଅଛ,

‘ଆେମ୍ଭ ମହାନ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହ ିନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ ବଧିବାପରି ବସବିା ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଆେମ୍ଭ ସନ୍ତାନ ବେିଚ୍ଛଦ ଜାଣବିା

ନାହିଁ।’
9 ଏ ଉଭୟ ଘଟଣା ସହସା ଏକ ମୁହୂତ୍ତର୍େର ଘଟବି।
ପ୍ରଥେମ ସନ୍ତାନ ବରିହ ଓ ପେର େବୖଧବ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟବି।

ତୁମ୍ଭର ଅପାର ଶକି୍ତଶାଳୀ େକୗଶଳ ଓ ମାୟାବୀତ୍ୱ  କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ।

ଏ ଦୁଇଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପରିମାଣେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟବି।

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 45:19 561 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 47:9



48

10 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ମନ୍ଦକମର୍ ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ନଜିକୁ
ନରିାପଦ ମଣୁଅଛ;

ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ, ‘େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ େଦଖୁ ନାହିଁ।’
ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଓ ବଦି୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ବପିଥଗାମୀ କରିଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ‘ମହାନ େବାଲ ିଭାବୁଛ,
ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା େକହ ିନାହିଁ େବାଲ ିକହୁଅଛ।’
11 “େତଣୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଘଟବି;
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ନାହିଁ ଏହା େକେତେବେଳ ଘଟବି।

ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବପିଦ ପଡ଼ବି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଦୂର କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଏେତ ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ େହବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ନାହିଁ।
12 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାୟାବୀ ଯାଦୁବଦି୍ୟା ଉପେର ନଭିର୍ର କର,
ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ବ୍ୟବହାରେର ଲଗାଇପାର
କିମ୍ୱା େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜିତପିାର।
13 ତୁମ୍ଭର ତ ବହୁ ଉପେଦଷ୍ଟା ଅଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ।

ଏେବ େସହ ିେଜ୍ୟାତଷିମାେନ,
ନକ୍ଷତ୍ରଦଶିର୍ମାେନ, ମାସକି ଶୁଭାଶୁଭ ଗଣନାକାରୀମାେନ ଛଡି଼ା ହୁଅନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟବି, ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।
14 “େସମାେନ ତ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ,
େସମାେନ କୁଟାପରି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହେବ।

େସମାେନ ଅଗି୍ନଶିଖାର ବଳରୁ ନଜିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତାହା ଏପରି ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହବ େଯେକୗଣସ ିଅଙ୍ଗାର ରହବି ନାହିଁ,

ଫଳେର ଉଷ୍ଣ େହବାକୁ ତାହା ରହବି ନାହିଁ।
15 େଯଉଁ ବଷିୟ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ, େସ ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି

ଏହପିରି ଘଟବି।
େଯଉଁମାେନ େଯୗବନରୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ,

େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ,
ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହ ିରହେିବ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଶାସନ କରନି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େହ ଯାକୁବର ପରିବାର,
ଯିହୁଦାର କଟରୁି ଜନ୍ମ ,
ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଖ୍ୟାତ, ଦୟାକରି େମା’ କଥା ଶୁଣ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଅଛ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଧାମିର୍କତାେର କରୁ ନାହିଁ।
2 “କାରଣ େସମାେନ ନଜିକୁ ପବତି୍ର ନଗରର େଲାକ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ

କରନି୍ତ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ;

ତାଙ୍କର ନାମ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ।
3 “ପୂବର୍କାଳେର ଯାହା ଘଟଲିା ଆେମ୍ଭ ତାହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ

ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ।
ତାହା ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ େହଲା ଓ ତାହା ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ତାହା କଲୁ ଓ ଅକସ୍ମାତ୍ ତାହା ସବୁ ଘଟଲିା।
4 କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭ ଅବାଧ୍ୟ;
େମାର ବାକ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ। ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରୀବା

େଲୗହନଳୀ
ଓ ତୁମ୍ଭର କପାଳ ପିତ୍ତଳ ସ୍ୱରୂପ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି।
5 େତଣୁ ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତାହା ଘଟବି େବାଲ ିପ୍ରକାଶ କଲୁ;
ତାହା ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଲୁ।

ତାହା ନ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ କହଥିା’ନ୍ତ,
‘ଆମ୍ଭର େଦବତା ଏହା କରିଅଛନି୍ତ ,’ ପୁଣ ିକହଥିା’ନ୍ତ

‘ଆମ୍ଭର େଖାଦତି ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ।’”

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପବତି୍ର କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ

6 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ େଦଖ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ?

ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେମ୍ଭ ବଡ଼ ଗରୁୁତ୍ୱର କିଛ ିତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇେଦବୁ,
ଯାହାକି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଅେଟ।
7 ପୂବର୍କାଳରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏେବ େସସବୁ ସୃଷ୍ଟ େହଲା।
ଆଜି ଦନିର ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ ଶୁଣ ିନ ଥିଲ।
‘ନେଚତ୍ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଥିିଲ େବାଲ ିକହଥିା’ନ୍ତ।’
8 ବାସ୍ତବକି ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଲି ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଲି ନାହିଁ;
ବହୁକାଳରୁ ତୁମ୍ଭର କାନ ମୁଦି୍ର ତ ଥିଲା;

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିବଶି୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲ;
ଜନ୍ମ ରୁ ତୁେମ୍ଭ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହାଇଥିଲ; ଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି।
9 “ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ନଜିର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ
େକ୍ର ାଧ ସମ୍ୱରଣ କରିବା।

ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର କ୍ଷାନ୍ତ େଯାଗୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ।
10 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ।
ମାତ୍ର େଲାକମାେନ େଯପରି ରୂପାକୁ ଅଗି୍ନେର ପକାଇ ପରିଷ୍କାର କରନି୍ତ

େସପରି ନୁେହଁ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଃଖରୂପକ ଉେହ୍ମଇେର ପକାଇ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ।
11 ଆେମ୍ଭ େକବଳ ନଜି ପାଇଁ, ନଜି ସକାେଶ ଏହା କରିବା।
କାରଣ ଆମ୍ଭର ନାମକୁ ଅପବତି୍ର କାହିଁକି କରିବା?
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ନଜିର ମହମିା ଅନ୍ୟକୁ େଦବା ନାହିଁ।
12 “େହ ଯାକୁବ, ଆମ୍ଭ ଆହୂତ ଇସ୍ରାଏଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କର।
ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ଆଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ।
13 ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛ।ି

େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ
େସମାେନ ଏକତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା ହୁଅନି୍ତ।
14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆମ୍ଭ କଥା ଶ୍ରବଣ କର;
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଏହସିବୁ କଥା କରିଅଛନି୍ତ?”

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ।
େସ ବାବଲି ଉପେର ତାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସଫଳ କରିେବ ଓ

କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ତାଙ୍କର ବାହୁ ରହବି।
15 “ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ତାଙୁ୍କ କହଅିଛୁ, ନେିଜ ତାଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ,
ନେିଜ ତାଙୁ୍କ ଆଣଅିଛୁ;
େସ ନଜି ପଥେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ।
16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହକିଥା ଶୁଣ।
ଆଦ୍ୟରୁ ଆେମ୍ଭ େଗାପନେର କିଛ ିକହ ିନାହୁଁ।
ବହୁ କାଳରୁ ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ଅଛୁ।”
ପୁଣ ି“ଏେବ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ େପ୍ରରଣ

କରିଛନି୍ତ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଏହ ିକଥା

କୁହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚତି୍ ମାଗର୍େର ଗମନ କରିବାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଉ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥା’ନ୍ତ,
େତେବ ତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ ନଦୀତୁଲ୍ୟ
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ଓ ତୁମ୍ଭର ଧାମିର୍କତା ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଥିା’ନ୍ତ ା।
19 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଧାନ କରିଥା’ନ୍ତ
େତେବ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ବାଲୁକା

କଣା ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’େନ୍ତ।
ତାହାର ନାମ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କିମ୍ୱା ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା।”
20 େହ େମାର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିରୁ ବାହାରି ଯାଅ,
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କର;

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକରି ଜଣାଅ,
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଖି୍ୟାତ କର;

ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ଦାସ ଯାକୁବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।”
21 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦଓି ମରୁଭୂମିରୁ େସମାନଙୁ୍କ େନେଲ, େସମାେନ ତୃଷାତ୍ତର୍

େହେଲ ନାହିଁ।
େସ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଶୖଳରୁ ଜଳେସ୍ରାତ ବୁହାଇେଲ;

ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ େଶୖଳକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ
ଓ ତହିଁରୁ ଜଳ ନଗିର୍ତ େହଲା।
22 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପି୍ରୟ ଦାସଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରନି୍ତ

େହ ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହର େଲାକମାେନ, େମା’ କଥା ଶୁଣ।
େହ ଦୂରସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହର େଲାକମାେନ, େମା’ କଥାକୁ

ଅବଧାନ କର।
ମୁଁ ମାତୃ ଗଭର୍ରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ େହବା ପୂବର୍ରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େସବା ପାଇଁ

େମାେତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନି୍ତ।
ମୁଁ ମାତୃଗଭର୍େର ଥିବା କାଳରୁ େସ େମାର ନାମ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରିଛନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର ପାଇଁ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ।
େତଣୁ େସ େମାର ମୁଖକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କରିଛନି୍ତ।
ନଜିର ହସ୍ତ ଛାୟାେର େସ େମାେତ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଛନି୍ତ

ଓ େସ େମାେତ ଶାଣତି ବାଣସ୍ୱରୂପ କରି
ନଜିର ତୁଣୀରେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଛନି୍ତ।
3 େସ ପୁଣ ିେମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାର ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ,
ତୁମ୍ଭଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହବା।”
4 ମାତ୍ର ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ।ି
ମୁଁ ନରିଥର୍କ ଓ ଅସାରତାେର େମାର ଶକି୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଅଛ।ି

ତଥାପି ନଶି୍ଚୟ େମାର ବଗି୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ଓ କମର୍ଫଳ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି
5 ପୁଣ ିେମାେତ ତାଙ୍କର େସବକ େହବା ପାଇଁ,
ଯାକୁବଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ େସ େମାେତ

ମାତୃଗଭର୍େର ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏେବ କୁହନି୍ତ , “କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଆଦରଣୀୟ ଅେଟ ଓ େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମାର ବଳସ୍ୱରୂପ

େହାଇଅଛନି୍ତ।”
6 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାକୁବର ପରିବାରବଗର୍କୁ

ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରକି୍ଷତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭର େସବକ େହବ।

ଏହା ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ; ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ପୃଥିବୀର େଶଷ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆମ୍ଭ କୃତ ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ େହବ,
େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଦୀପି୍ତସ୍ୱରୂପ

କରିବା।”

7 ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କେର, ଯାହାକୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଘୃଣା
କରନି୍ତ ,

େଯ ଶାସକ କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର ଦାସ,
ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକି୍ତଦାତା ଓ ତା’ର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା

କୁହନି୍ତ।
ପୁଣ ିବଶି୍ୱସନୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ

େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ ,
“ତାଙ୍କ ସକାେଶ ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିେଲ ଉଠିେବ,
ଅଧିପତମିାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ।”

ପରିତ୍ରାଣର ଦନି

8 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସମୟେର ଦୟା େଦଖାଇବା କଥା
େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର କରିଅଛୁ।

ପରିତ୍ରାଣ ଦନିେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ େଦଶର ଉନ୍ନତ ିସାଧନ ନମିେନ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସତି ଉତ୍ତରାଧିକାରର

େଭାଗ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
େଲାକମାନଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା।
9 ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ଦୀଗଣଙୁ୍କ ‘ବାହାରି ଯାଅ େବାଲ,ି’
‘ଅନ୍ଧକାରସି୍ଥତ’ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ େବାଲ ିକହବି।

େସମାେନ ପଥେର ଚରିେବ ଓ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ
େସମାନଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନ େହବ।
10 େସମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ କି ତୃଷାତ୍ତର୍ େହେବ ନାହିଁ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିମ୍ୱା ସୂଯର୍୍ୟତାପ େସମାନଙୁ୍କ କାଟବି ନାହିଁ।

କାରଣ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରନି୍ତ , େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଚଲାଇେବ;

ଜଳ ନଝିର୍ର େଦଇ େସ େସମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ େଦେବ।
11 “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ଏକ ପଥ କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭର ରାଜପଥଗଡୁ଼କି ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ।
12 “େଦଖ, େକେତକ େଲାକ ଦୂର େଦଶରୁ ଆସେିବ,
େକେତକ ଉତ୍ତର ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ ଆସେିବ
ଓ ଆଉ େକେତକ ସୀନୀମ େଦଶରୁ ଆସେିବ।”
13 େହ ସ୍ୱଗର୍ମଣ୍ଡଳ, ଗାନ କର; େହ ପୃଥିବୀ, ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ;
େହ ପବର୍ତଗଣ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକର;

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିଛନି୍ତ
ଓ ନଜିର ପୀଡ଼ତି େଲାକମାନଙୁ୍କ କରୁଣା କରିଛନି୍ତ।
14 ମାତ୍ର ସେିୟାନ କେହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।
େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ ଭୁଲ ିଯାଇଛନି୍ତ।”
15 “ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତା’ର ଗଭର୍ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ େସ୍ନହ ନ କରି କ’ଣ

ଭୁଲ ିପାରିବ?
େସ କ’ଣ ତାର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ସନ୍ତାନକୁ ଦୟା ନ େଦଖାଇ ପାେସାରି

ପାରିବ?
ଏମାେନ ତାହା କରି ପାରନି୍ତ ,
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପାେସାରିବା ନାହିଁ।
16 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟର ପାପୁଲେିର େଲଖି

ଅଛୁ।
ତୁମ୍ଭର ଆକୃତ ିସବର୍ଦା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି
17 ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଅଛନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ପାଟନକାରୀମାେନ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଛନି୍ତ

େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିେବ।
18 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େମଲାଇ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ େଦଖ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନି୍ତ।”
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ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େମାର ଜୀବନେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପରିଧାନ ଭୂଷଣ କରିବ।
ପୁଣ ିସମେସ୍ତ େଗାଟଏି କନ୍ୟା ପରି ପରିଧାନ କରିେବ।
19 “ତୁେମ୍ଭ ନଷ୍ଟ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଅଟ।
େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ, େସହ ିଭୂମି େଲାକାରଣ୍ୟ,

େଯଉଁମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିେବ।
େସହମିାେନ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖାଇବ ଦୂେରଇ ଯିବ।
20 କିଛଦିନି ପିଲାମାେନ ତୁମ୍ଭ ଚନି୍ତ ା କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ହରାଇଥିଲ େବାଲି

କହେିବ,
‘େମା’ ପାଇଁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଅତ ିସଂକୀଣ୍ଣର୍।
େମାେତ ସ୍ଥାନ ଦଅି, ମୁଁ ବାସ କରିବ।ି’
21 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ମେନ ମେନ କହବି,
‘େମାର ସନ୍ତାନଗଣ ଅପହୃତ େହାଇଅଛନି୍ତ ,

ମୁଁ ଏକାକିନୀ ନବିର୍ାସତିା େହାଇ
ଏେଣ େତେଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛ।ି

େମାର ଏ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କିଏ ଜନ୍ମ  େଦଇଛନି୍ତ?
କିଏ ଏମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛ?ି

େଦଖ, ମୁଁ ଏକାକିନୀ ଅବଶିଷ୍ଟା ଥିଲ,ି
ଏମାେନ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ?’”
22 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇବା
ଓ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଧ୍ୱଜା େଟକିବା।

ତାହାେହେଲ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େକାଳେର ଆଣେିବ
ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ବୁହାଇେବ।
23 ପୁଣ ିରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭର ପାଳିତ ପିତା େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ରାଣୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ପାଳିତା ମାତା େହେବ,

େସମାେନ ନତମୁଖ େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ପାଦର ଧୂଳି ଗ୍ଭଟେିବ;

େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ େଯ ଆମ୍ଭ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ ,
େସ ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।”
24 ଜେଣ ବୀରଠାରୁ ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ହରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ କି?

କିମ୍ୱା ବନ୍ଦୀ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ
ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିେବ କି?
25 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
“ବୀରଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦୀେଲାକ ଅପହୃତ େହେବ
ଓ ଭୟଙ୍କର େଲାକର ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମୁକୁଳା ଯିବ;

କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବେିରାଧୀକାରୀଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ବେିରାଧ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କରିବା।
26 “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ନଜି ମାଂସ

େଭାଜନ କରାଇବା;
ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର େସମାେନ ମତ୍ତ େହଲାପରି
େସମାେନ ନଜି ରକ୍ତେର ମତ୍ତ େହେବ,

ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ େଯ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଓ ତୁମ୍ଭର
ମୁକି୍ତଦାତା,

ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣେିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙ୍କ ପାପପାଇଁ ଦଣ୍ଡତି େହଲା

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭର ମାତା ଯିରୁଶାଲମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ।
ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ େସ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାହିଁ

ଅଥବା ଆମ୍ଭ ମହାଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ
କରିଅଛୁ?

ଏଠାେର େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ଅପରାଧ ପାଇଁ ବକି୍ର ୀ େହାଇଥିଲ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା େହାଇଥିେଲ।
2 ଆେମ୍ଭ ଆସଲିା େବେଳ କାହିଁକି େକହ ିଉପସି୍ଥତ ନ ଥିଲ?
ଆେମ୍ଭ ଡ଼ାକିଲା େବେଳ େକହ ିଉତ୍ତର େଦବାକୁ କାହିଁକି ନ ଥିଲ?

ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ କ’ଣ େଛାଟ େଯ ତାହା ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ?
କିମ୍ୱା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର କ’ଣ ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ?

େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଆେଦଶେର ସମୁଦ୍ର  ଶୁଖିଯାଇପାେର
ଓ ନଦନଦୀକୁ ପ୍ରାନ୍ତର କରିେଦଇ ପାରୁ।

େସଥିେର ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ
ତୃଷାତ୍ତର୍ େହାଇ ମରିଯିେବ ଓ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହବ।
3 ଆେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ କାଳିମା ପିନ୍ଧାଉ
ଓ ଚଟବସ୍ତ୍ରେର େସହସିବୁର ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ

4 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦଇଛନି୍ତ ମୁଁ େଯପରି କ୍ଳ ାନ୍ତ
ଦୁବର୍ଳମାନଙୁ୍କ ସୁସି୍ଥର କରି ପାରିବ,ି େସ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର େମାେତ ଜାଗ୍ରତ
କରାନି୍ତ ଓ ବଦି୍ୟାଥର୍ୀପରି ଶୁଣବିା ପାଇଁ େମାର କଣ୍ଣର୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନି୍ତ। 5

େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର କଣ୍ଣର୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ; ପୁଣ ିମୁଁ ତାଙ୍କର
ବରୁିଦ୍ଧାଗ୍ଭରୀ େହାଇ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ପଛକୁ େଫରି ନାହିଁ। 6 ମୁଁ ପ୍ରହାରକ
େଦବା ପାଇଁ େମାର ପିଠି େଦଖାଇ େଦବ,ି େମାର ଦାଢ଼ ିଉପାଡ଼ବିା ପାଇଁ
େମାର ଗାଲ େଦଖାଇ େଦବ,ି ପୁଣ ିଅପମାନତି େହବାକୁ େଛପ ପକାଇବାକୁ
େମାର ମୁହଁ ଲୁଗ୍ଭଇବ ିନାହିଁ। 7 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ; େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ଅପମାନ େମାେତ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଚକମକି ପଥର ପରି େମାର ମୁଖକୁ ରଖିଅଛ।ି ମୁଁ ଜାେଣ ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ େହବି
ନାହିଁ।

8 େଯ େମାେତ ଧମର୍ାଗ୍ଭରୀ କରନି୍ତ େସ େମା’ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ। େତଣୁ
େମାେତ କିଏ ବେିରାଧ କରିବ? ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ଛଡି଼ା େହବା,
କିଏ େମାର ବପିକ୍ଷେର ଯିବ େସ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସୁ। 9 େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। େତଣୁ କିଏ େମାେତ
େଦାଷୀ କରିବ? େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଜୀଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ େହେବ ଓ କୀଟ
େସଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରାସ କରିବ।

10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି କିଏ ଅଛ ିେଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେର
ଓ ତାଙ୍କ େସବକର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର? ପୁଣ ିେଯ ଆେଲାକ ବନିା
ଅନ୍ଧକାରେର ଗମନ କେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରୁ ଓ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ େହଉ।

11 “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପଥେର ବଞ୍ଚବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ଅଗି୍ନ ଜାଳୁଅଛ ଓ ଅଗି୍ନଖୁଣ୍ଟାେର ନଜିକୁ େବଷ୍ଟନ
କରୁଅଛ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଅଗି୍ନଶିଖା ଓ ନଜି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନଖୁଣ୍ଟା
ମଧ୍ୟେର ଗମନ କର। େମା’ ହସ୍ତରୁ ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଶାକେର ଶୟନ କରିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଅବ୍ରହାମ ସଦୃଶ େହବା ଉଚତି୍

“େହ ଧମର୍ାଗ୍ଭରୀଗଣ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀଗଣ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଶୖଳରୁ
କଟା େହାଇଥିଲ ଓ େଯଉଁ ଗତ୍ତର୍ର େଚ୍ଛଦରୁ େଖାଳା େହାଇଥିଲ,

ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର। 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ
ସାରା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି। େସ େଯେତେବେଳ ଏକାକୀ ଥିଲା ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଆହ୍ୱାନ କଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ତାକୁ ବହୁ ବଂଶ କଲୁ।”

3 େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ; େସ ତାହାର
ଉପଦ୍ରୁ ତ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ େହେବ। େସ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଏଦନ
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ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ମରୁଭୂମିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ କରିେବ। ତାହାର
େଲାକମାେନ ଆନନି୍ଦତ ଓ ଉଲ୍ଲ ସତି େହେବ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନ ିକରି
ଧନ୍ୟବାଦ େଦେବ।

4 “େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କର;
େହ ଆମ୍ଭର େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ, ଆମ୍ଭ କଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
ଆମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଗିର୍ତ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ଦୀପି୍ତ

ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭର ସ୍ଥାପନ କରିବା।
5 ଆମ୍ଭର ଧମର୍ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭର ବାହୁ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ବଗି୍ଭର କରିବ।

ଦ୍ୱ ୀପଗଣ ଆମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର ରହେିବ
ଓ ଆମ୍ଭର ପରାକ୍ରମେର ଆଶା ରଖିେବ।
6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତ ିଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କର
ଓ ଅଧଃସି୍ଥତ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତ ିନରିୀକ୍ଷଣ କର।

କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଧୂମ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହବ
ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଜୀଣ୍ଣର୍ େହବ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀବାସୀ େସହପିରି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ
ଓ ଆମ୍ଭର ଧମର୍ାଗ୍ଭର ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
7 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଯଥାଥର୍ ଜାଣ।
େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମାର ଶିକ୍ଷା ହୃଦୟେର ଧରି ରଖନି୍ତ , ଦୟାକରି

େମା’ କଥା ଶୁଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ଅପମାନେର
ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ।
8 କାରଣ େସମାେନ ଜୀଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ ଓ କୀଟ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇ

ପକାଇବ
ଓ େପାକ ପଶମ ବସ୍ତୁକୁ ଖାଇଲା ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇ ପକାଇବ।

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଧମର୍ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ
ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଚରିକାଳ ବରିାଜିତ େହବ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ

9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
ବଳ ଧାରଣ କର।

େଯପରି ପୂବର୍କାଳେର ଓ ପ୍ରାଚୀନକାଳର
ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ସମୟେର ଉଠିଥିଲ, େସହପିରି ଜାଗ।

ରାହାବକୁ େଯ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟଥିିେଲ
ଓ ନାଗକୁ େଯ ବଦି୍ଧ କରିଥିେଲ, େସହ ିପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ କି?
10 େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ ଓ ଗଭୀରତମ ବାରିଧିର ଜଳରାଶିକୁ ଶୁଷ୍କ କେଲ,
େଯ ମୁକି୍ତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ପାର େହବା ପାଇଁ
ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନ ପଥ କେଲ, େସହ ିପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ କି?
11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନସି୍ତାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସେିବ,
ଆନନ୍ଦ ଗାନ କରି ସେିୟାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ।

ଚରି ଆନନ୍ଦ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ େହବ।
େସମାେନ ଆନନ୍ଦ

ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ
ଏବଂ ଦୁଃଖ େଶାକ ସୁଦୂରଗାମୀ େହବ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ େସହ ିେଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା

ଦଅିନି୍ତ ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ମରଣଶୀଳ ମାନବ େଯ କି ତୃଣତୁଲ୍ୟ
ଏପରି ମାନବର ସନ୍ତାନକୁ ଭୟ କରୁଅଛ?”
13 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଏହ ିଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛନି୍ତ ,
ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା, ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଭୁଲଅିଛ।

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଦନିଯାକ ନରିନ୍ତର େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଅଛ

େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହାଇ େକାପ କରିଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସହ ିଉପଦ୍ରବକାରୀ ଏେବ କାହାନି୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର େକାପ କାହିଁ?
14 ନବିର୍ାସତି ବନ୍ଦୀ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ େହବ।
ପୁଣ ିେସ ମରି ଗତ୍ତର୍କୁ ଯିବ ନାହିଁ।

କିମ୍ୱା ତାହାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
15 “ତରଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି ଗଜର୍ନ କରିବାକୁ େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ ଆେଲାଡ଼ତି କରନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”
ତାଙ୍କର ନାମ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ।
16 “େହ େମାର େସବକ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ଆମ୍ଭର

ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତର ଛାୟାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛୁ।
ତୁେମ୍ଭ ସେିୟାନକୁ ଏହା କହବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ମଣ୍ଡଳ େରାପଣ କରିଅଛୁ
ଓ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସନ୍ତାନ।’”

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ

17 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ଉଠ, ଜାଗ, ଛଡି଼ାହୁଅ!
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକାପ କରିଛନି୍ତ।
େତଣୁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇଛନି୍ତ।

େସ ଦଣ୍ଡ ଏକ ମଦପାତ୍ର ସଦୃଶ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାନ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େକାପରୂପ ପାନପାତ୍ର େନଇ ତାହାକୁ େଶଷ

କରିଅଛ।
18 ଯିରୁଶାଲମ ଅେନକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦଇଛ,ି ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର ତାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ େନବାକୁ େକହ ିନାହାନି୍ତ। ପୁଣ ିେସ େଯଉଁ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପାଳନ କରିଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିତାହା ହାତଧରି
େନବା ପାଇଁ ନାହାନି୍ତ। 19 ଦୁଇଟ ିବଷିୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ,ି ଶୂନ୍ୟତା ଓ
ବନିାଶ ଏବଂ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ଖଡ଼୍ଗ।
େତଣୁ କିଏ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବଳିାପ କରିବ? କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ?

20 ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଡ଼କ
ମୁଣ୍ଡେର ପଡ଼ଛିନି୍ତ େଯପରି ହରିଣ ଜାଲ ପାଶେର ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ। େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପେର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧମକେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

21 ଏଣୁ ଦୟାକରି ଏହା ଶୁଣ, େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର
କୁହୁକେର ମତ୍ତ ନୁହଁ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ମତୁ୍ତଆଲା ଅଟ।

22 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ କି ନଜି େଲାକମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷେର େସହି
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ‘େକାପରୂପକ ପାନପାତ୍ର’
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କାଢ଼ ିେନଇ ଅଛୁ। ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ପାନ କରିବ ନାହିଁ ଅଥର୍ାତ୍
ଆେମ୍ଭ ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବୁ ନାହିଁ। 23 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଳଶ
େଦଇଛନି୍ତ , େସହମିାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ଆେମ୍ଭ ଯିବା। େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
କହଛିନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ନଇଁପଡ଼, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଗମନ କରିବୁ।’ ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂମି ଓ ସଡ଼କପରି ପିଠି ପାତ ିେଦଇଛ ଏବଂ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଗମନା ଗମନ କରିଛନି୍ତ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ସୁରକି୍ଷତ େହବ

େହ ସେିୟାନ, ଉଠ, ଜାଗ,
ଆପଣା ବଳ ପରିଧାନ କର।

େହ ପବତି୍ର ନଗରୀ, ଯିରୁଶାଲମ!
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁସବୁ ପରିଧାନ କର।
କାରଣ ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁନ୍ନ ତ ଓ ଅଶୁଚ ିେଲାକ

ଆସେିବ ନାହିଁ।
2 ତୁେମ୍ଭ ନଜି େଦହର ଧୂଳି ଝାଡ଼ ିଦଅି,
େହ ସେିୟାନର ବନ୍ଦୀନ ିକନ୍ୟା ଯିରୁଶାଲମ!
ଉଠ, ତୁମ୍ଭ ଗଳାର େସ ବନ୍ଧନକୁ ଢ଼ଲିା କର।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ବବି୍ର ତ େହାଇଥିଲ,
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ଆଉ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ମୁକ୍ତ େହବ।”
4 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ପ୍ରବାସ

କରିବାକୁ ମିଶର ଯାଇଥିେଲ। ମାତ୍ର ଅଶୂରୀୟମାେନ ବନିା କାରଣେର
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କେଲ।” 5 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ବତ୍ତର୍ମାନ
େଦଖ, କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଅଛ।ି ବନିା କାରଣେର େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଆି
ଯାଉଅଛ।ି େସମାନଙ୍କ ଉପେର େସହ ିଶାସକଗଣ ଗଜର୍ନ କରୁଛନି୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭର ନାମକୁ ଦନିସାରା ନରିନ୍ତର ନନି୍ଦା କରୁଛନି୍ତ।”

6 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଏହ ିକାରଣରୁ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭର ନାମ ଜାଣେିବ। ଏଥିପାଇଁ େଯ କଥା କୁହନି୍ତ , େସହ ିେଯ ଆେମ୍ଭ
ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ େସହ ିଦନି ଜାଣେିବ। ହଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସହ।ି”

7 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ସୁସମାଗ୍ଭର ଆଣୁଅଛ,ି ଯିଏ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଅଛ,ି
ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଗ୍ଭର ଆଣୁଅଛ,ି ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଅଛ ିଓ ଯିଏ
ସେିୟାନକୁ “ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ େବାଲ ିକହୁଅଛ,ି େସହି
ଶାନି୍ତଦୂତର ଚରଣ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ସ୍ୱାଗତ େଯାଗ୍ୟ।”

8 ଶୁଣ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରହରୀଗଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଏକତ୍ର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକରୁଛନି୍ତ।

କାରଣ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେିୟାନକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ େଦଖୁଛନି୍ତ।

9 େହ ଯିରୁଶାଲମର ଧ୍ୱଂସାବେଶଷ ସ୍ଥାନସକଳ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନି
କର।
ଏକତ୍ର ଗାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା

କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସ ଯିରୁଶାଲମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍େଦଶୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ବାହୁ ଅନାବୃତ

କରିଛନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ େଦଖିେବ।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, ପ୍ରସ୍ଥାନ କର।
ବାବଲିରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ଛୁଅ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ ିହୁଅ।
12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତରତର େହାଇ ଯାଅ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଳାତକପରି ପଳାୟନ କରିବ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିେବ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିେବ।
13 “ଆମ୍ଭର ଦାସକୁ େଦଖ, େସ ସୁବେିବଚନା ପୂବର୍କ ବ୍ୟବହାର

କରିେବ। େସ ଉନ୍ନତ, ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହେବ। 14

“ଅେନକ ଆମ୍ଭର େସବକକୁ େଦଖି ବବି୍ର ତ େହେବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆକୃତି
ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତଠିାରୁ ଏପରି ବକୃିତ େହବ େଯ ତାଙୁ୍କ ଅେନକ ମନୁଷ୍ୟ
େବାଲ ିଚହି୍ନେିବ ନାହିଁ। 15 େତଣୁ େସ ଅେନକ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଚମକାଇ
େଦେବ। ରାଜାମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଜି ନଜି ମୁଖ ବନ୍ଦ ରଖିେବ।
କାରଣ ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ େଦଖିେବ
ଓ ଯାହା େସମାେନ ଶୁଣ ିନ ଥିେଲ ତାହା େସମାେନ ବୁଝେିବ।”

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ କିଏ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ?ି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାହୁ କାହା ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ?ି

2 କାରଣ େସ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଗ୍ଭରା ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ
ଭୂମିେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ମୂଳତୁଲ୍ୟ ବଢ଼େିଲ। ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ କି ରୂପ, ଯାହାକୁ
ଆେମ୍ଭ େଦଖି ପାରିବା, ତାଙ୍କର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ଆକଷର୍ଣ
କରିବ। 3 େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଘୃଣା କେଲ ଓ ବନୁ୍ଧମାେନ ତାଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। େସ ଦୁଃଖ ଓ େଶାକ ସହତି ପରିଚତି େହେଲ। େସ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ନଜି ମୁଖ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ। େସ ଘୃଣତି େହେଲ ଏବଂ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଲୁ ନାହିଁ।

4 ମାତ୍ର େସ ଆମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନି୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥାଗଡୁ଼କୁି ବହନ କରିଛନି୍ତ। ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିର୍୍ୟାତତି ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େବାଲ ିଭାବଲୁି। 5 ମାତ୍ର
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଏବଂ ଅପରାଧ ନମିେନ୍ତ କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହେଲ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େସ ଚୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶାନି୍ତଜନକ ଶାସି୍ତକୁ ଆପଣାର କରିେଦେଲ। ତାଙ୍କର କ୍ଷତେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲୁ। 6 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େମଷପଲ ସଦୃଶ
ବପିଥେର ବୁଲଲୁି। ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ପଥେର ଯାଇଅଛୁ।
ଆମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର େବାଝ ମୁଣ୍ଡେର େନଇ ଯାଇଛନି୍ତ।

7 େସ ଆହତ େହେଲ ଓ ପ୍ରହାରିତ େହେଲ, ତଥାପି େସ ନମ୍ର େହାଇ
ନୀରବ ରହେିଲ। ବଧଭୂମିକୁ ନଆି ଯାଉଥିବା େମଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଓ
େଲାମ େଛଦନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନରିୀହ େମଷ ତୁଲ୍ୟ େସ ନଜିର ମୁଖ
ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ। 8 େଲାକମାେନ ବଳପୂବର୍କ ତାଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଧରି
େନେଲ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବଗି୍ଭର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣ ିେସ ଜୀବତି
େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ଦଣ୍ଡତି େହେଲ ଓ େସ ସମୟେର କିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସୁବେିବଚନା କଲା? ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ େସ ପ୍ରହାରିତ
େହେଲ। 9 େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଧନୀମାନଙ୍କ ସହ କବର େନେଲ।
ପୁଣ ିଦୁଷ୍ଟଗଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କବର ନରୂିପଣ କରାଗଲା। ଯଦଓି ତାଙ୍କର
କିଛ ିଛଳ ନ ଥିଲା ଓ େସ ମିଥ୍ୟା କହ ିନ ଥିେଲ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏହପିରି େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରାଗଲା।

10 ତଥାପି ତାକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସି୍ଥର କେଲ। େସ ତାହାକୁ
ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କେଲ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି କେଲ େସ
ଆପଣା ବଂଶ େଦଖିେବ, େସ ଦୀଘର୍ାୟୁ େହେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ସଦି୍ଧ େହବ। 11 ଭୟଙ୍କର ଯାତନା ପେର ମଧ୍ୟ େସ
ତୃପ୍ତ େହେବ। େସ ନଜିର ଜ୍ଞାନ ବଳେର ପରିତୃପ୍ତ େହେବ।
“ନଜିର ଧାମିର୍କ ଦାସ ଅେନକଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ କରିେବ ଓ େସ େସମାନଙ୍କର

ଅପରାଧ ବହନ କରିେବ। 12 ଏହ ିକାରଣରୁ ଆେମ୍ଭ ମହତମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ ଭାରି କରାଇବା ଓ େସ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଲୁଟ ଭାଗ
କରି େନେବ। କାରଣ େସ ମୃତୁ୍ୟ ମୁଖେର ତାଙ୍କର ଜୀବନ େଦଇ େଦେଲ
ଓ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସହତି ପରିଗଣତି େହେଲ। ତଥାପି େସ ଅେନକଙ୍କ
ପାପଭାର ବହନ କେଲ ଓ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣନି୍ତ

“େହ ବନ୍ଧ୍ୟା, ଅପ୍ରସୂେତ ନାରୀ! ତୁେମ୍ଭ ଗାନ କର।
େହ ଗଭର୍େବଦନାରହତି ନାରୀ!
ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କରି ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ବବିାହତିା ଭାଯର୍୍ୟାର ସନ୍ତାନ ଅେପକ୍ଷା ଅନାଥର ସନ୍ତାନ ଅଧିକ।”
2 “ତୁେମ୍ଭ ନଜି ତମ୍ୱୁର ବସତ ିବଢ଼ାଅ
ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାସ ସ୍ଥାନର ଯବନକିା ସବୁ ବସି୍ତାର କରନୁ୍ତ।
ବ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା କର ନାହିଁ।

ତୁମ୍ଭର ଦଉଡ଼ ିସବୁ ଲମ୍ୱାଇ ଦଅି ଓ କିଳାଗଡୁ଼କୁି ସୁଦୃଢ଼ କର।
3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମେର ବ୍ୟାପି ଯିବ

ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିେବ
ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ନଜିର ବସତ ିସ୍ଥାନ କରାଇେବ।
4 ଭୟ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ;

କିମ୍ୱା ବଷିଣ୍ଣମନା ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜି୍ଜତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ େଯୗବନକାଳର ଲଜ୍ଜ ା ଭୁଲଯିିବ
ଓ ବଧିବାବସ୍ଥାର ଦୁନର୍ାମ ଆଉ ମେନ କରିବ ନାହିଁ।
5 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନି୍ତ
ଓ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାମ।
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ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା;
େସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହେବ।
6 “କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , ତ୍ୟକ୍ତ ା
ଓ ମେନାଦୁଃଖିନୀ ଭାଯର୍୍ୟା

କିମ୍ୱା େଯୗବନକାଳୀନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ଭାଯର୍୍ୟାପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ।”
7 “ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ,
ମାତ୍ର ମହାକରୁଣାେର ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା।
8 ଅତ ିେକ୍ର ାଧେର ନମିିଷକ ନମିିତ୍ତ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଇଲୁ;
ମାତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଦୟାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରିବା।”
ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ।
9 “କାରଣ ଏହା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେନାହଙ୍କ ସମୟର ଜଳ ସଦୃଶ ଅେଟ;
େନାହଙ୍କ ସମୟର ଜଳ ଆଉ େଯପରି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଳାବତି କରିବ ନାହିଁ

େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଶପଥ କରିଅଛୁ,
େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ
କିମ୍ୱା ଭତ୍ସର୍ନା କରିବା ନାହିଁ େବାଲ ିଶପଥ କରିଅଛୁ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରିଅଛନି୍ତ କୁହନି୍ତ :
“ଯଦଓି ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ବଚିଳିତ େହାଇ ଘୁଞ୍ଚଯିିେବ;

ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଟଳି ପଡ଼େିବ,
ତଥାପି ଆମ୍ଭର ଦୟା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବ ନାହିଁ

କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭର ଶାନି୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟଳିବ ନାହିଁ।”
11 “େହ ଦୁଃଖିନୀ, େତାଫାନ ବଧି୍ୱସ୍ତ
ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ବରିହତି ନଗରୀ!
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନାନା ସୁନ୍ଦର ବଣ୍ଣର୍େର

ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇବା
ଓ ନୀଳମଣଦି୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା।
12 ଆେମ୍ଭ ପଦ୍ମରାଗ ମଣେିର ତୁମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭର ଚୂଡ଼ା,
ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ ମଣେିର ତୁମ୍ଭ ନଗରର ଦ୍ୱ ାର ସକଳ
ଓ ମେନାରମ ପ୍ରସ୍ତରେର ତୁମ୍ଭ ସମଗ୍ର ସୀମା ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିବା।
13 ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶିକି୍ଷତ େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପରମ ଶାନି୍ତ େହବ।
14 ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କତାେର ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ;
ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରରୁ ଦୂେରଇ ରହବି;

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ େହବ ନାହିଁ,
ପୁଣ ିଭୟଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହବି, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି

ନାହିଁ।
15 ଏଠାକୁ େଦଖ, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକମତ େହାଇପାରନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିେଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଏ, େସ

େସମାନଙ୍କ ପତତିକୁ ବହନ କରିେବ।
16 “େଦଖ, େଯଉଁ କମାର େକାଇଲାେର ଅଗି୍ନେଦଇ ତାଉ କେର ଓ

ଆପଣା କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା।
‘ବନିାଶପାଇଁ’ ବନିାଶକକୁ ହିଁ ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ।

17 “ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର ନମିିର୍ତ େକୗଣସ ିଅସ୍ତ୍ର ସାଥର୍କ େହବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତକୂିଳେର କହୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ େଦାଷୀ େବାଲ ିବଗି୍ଭରିତ େହବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ

ଧାମିର୍କତା ଏହା ଅେଟ।”

ପରେମଶ୍ୱରଦତ୍ତ “ଖାଦ୍ୟ” ପ୍ରକୃତ ସେନ୍ତାଷ ଦଏି

“େହ ତୃଷାତ୍ତର୍ଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଳ ନକିଟକୁ ଆସ,
ପୁଣ ିଅଥର୍ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ, କିଣ ଓ େଭାଜନ କର।
ହଁ, ଆସ, ଅଥର୍ ଓ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ।
2 ଅଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ରୂପା ବ୍ୟୟ କରୁଅଛ।

ପୁଣ ିଯାହା ତୃପି୍ତକର ନୁେହଁ େସଥିପାଇଁ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ।
େତଣୁ ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଜନ

କର।
ପୁଣ ିପୁଷି୍ଟକର ଦ୍ରବ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବାକୁ ଦଅି।
3 କଣ୍ଣର୍େଡ଼ରି ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ।
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚବି।

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚରିକାଳ ଚୁକି୍ତ
ଅଥର୍ାତ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଶିି୍ଚତ ଦୟା ସି୍ଥର କରିବା।
4 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ସାକ୍ଷୀରୂେପ,
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍େର ଶାସକ ଓ ଆଜ୍ଞାଦାତା ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ।”
5 ଅଜ୍ଞାତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆହ୍ୱାନ କରିବ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଜାଣଥିିବା େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼େିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା
ଘଟବି।

କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଅଛନି୍ତ।
6 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର,
େଯେହତୁ ତାଙ୍କର ଅଥର୍ାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମିଳିଅଛ।ି

େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ ,
େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
7 ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀ ତା’ର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
ଓ ଅଧାମିର୍କ ତା’ର ମନ୍ଦ ଚନି୍ତ ା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ।

େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସୁ ଏବଂ େସ ତାକୁ ଦୟା କରିେବ।
େସ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି େଦେବ।

ତାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିବାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି।
େସ ତାକୁ ବହୁଳ ଭାବେର କ୍ଷମା କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଲାେକ ବୁଝେିବ ନାହିଁ

8 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ , ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ
ପରି ନୁେହଁ

ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଗର୍ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଗର୍ପରି ନୁେହଁ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ , େଯପରି ପୃଥିବୀଠାରୁ ସ୍ୱଗର୍ମଣ୍ଡଳ

ଉଚ୍ଚତର
େସହପିରି ଆମ୍ଭର ଚନି୍ତ ାଧାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ାଧାରାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର।
େସହପିରି ଆମ୍ଭର ମାଗର୍ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଗର୍ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର।”
10 “ବୃଷି୍ଟ ଓ ହମି େଯପରି ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆେସ, ପୁନବର୍ାର

େଫରି ଯାଏ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଭୂମିକୁ ସକି୍ତ କେର ଓ ତାକୁ ଫଳବତୀ ଓ ତୃଣ ଆଦ ିଉତ୍ପନ୍ନ

କରାଏ,
କୃଷିକାରୀକୁ ବୀଜ ବପନ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର
ଓ େଭାଜନକାରୀକୁ ଶସ୍ୟ େଯାଗାଏ।
11 େସହପିରି ଆମ୍ଭ ମୁଖ ନଃିସୃତ ବାକ୍ୟ ନଷି୍ଫଳ େହାଇ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି ନାହିଁ;

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ସଦି୍ଧ େହବ
ଏବଂ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େପ୍ରରଣ କରିଅଛୁ, ତାହା ସଫଳ

େହବ।
12 “ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦର ସହତି ବାହାରି
ଶାନି୍ତେର ଆେଗ ଆେଗ ଯିବ।

ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କରିେବ
ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି କରତାଳି େଦେବ।
13 କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ପରିବେତ୍ତର୍ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଜନି୍ମ ବ।
ପୁନଶ୍ଚ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ସ୍ୱରୂପ େହବ
ଓ େକେବ ଧ୍ୱଂସ େହବ ନାହିଁ।”
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ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିେବ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଛିନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟ ପଥ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭର କତ୍ତର୍ବ୍ୟକୁ ଧମର୍ାନୁସାେର ଅନୁସରଣ କର। କାରଣ
ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣର ଆଗମନ ଓ ଆମ୍ଭ ଧମର୍ର ପ୍ରକାଶ ସଙ୍କଟ

ଜନକ। 2 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହା କେର ଓ େଯଉଁ ମାନବସନ୍ତାନ ଏହା
ନଷି୍ଠାର ସହତି ଅବଲମ୍ୱନ କେର; ପୁଣ ିବଶି୍ରାମବାର ପାଳନ କରି ତାହା
ଅଶୁଚ ିନ କେର ଓ ସବୁପ୍ରକାର କୁକମର୍ରୁ ନଜିକୁ ନବୃିତ୍ତ ରେଖ, େସ
ଧନ୍ୟ।”

3 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ବେିଦଶୀ ନ କହୁ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ଆପଣା େଲାକଠାରୁ ନଶି୍ଚୟ ପୃଥକ ରଖିେବ। ପୁଣ ିଜେଣ ନପୁଂସକ ନ କହୁ
େଯ, “େଦଖ, ମୁଁ େଗାଟଏି ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ, ମୁଁ ଫଳବତୀ େହାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।”

4 କାରଣ ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
“େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ତୁଷି୍ଟକର
ବଷିୟ ମେନାନୀତ କରନି୍ତ , ପୁଣ ିଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ଅବଲମ୍ୱନ କରନି୍ତ , 5

େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଭତିେର
ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ନାମ େଦବା।”

6 “େକେତକ ବେିଦଶୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ େପ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସ େହବା
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ
କରି ତାହା ଅଶୁଚ ିକରନି୍ତ ନାହିଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ଅବଲମ୍ୱନ କରନି୍ତ।
7 େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତକୁ ଆଣବିା ଓ ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗହୃେର େସମାନଙୁ୍କ ଆନନି୍ଦତ କରିବା। େସମାନଙ୍କର
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସଗର୍ ବଳିଦାନକୁ ଆେମ୍ଭ ଗ୍ରହଣ କରିବା; କାରଣ ଆମ୍ଭର
ମନି୍ଦର ସବର୍ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ମନି୍ଦର ଭାବେର ଖ୍ୟାତ
େହବ।” 8 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଛିନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୂରିକୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଓ

େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ନକିଟେର ଥିବା ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ
କରିବୁ।”

9 େହ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ବନସ୍ତ ପଶୁଗଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କର।
10 ତାହାର ପ୍ରହରୀଗଣ ଅନ୍ଧ,
େସ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନହୀନ, େସମାେନ ନବିର୍ାକ ଶ୍ୱାନ,

େସମାେନ ଭୁକିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍ୀ, ନଦି୍ର ାଳୁ
ଓ େଶାଇ ରହବିାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
11 େସମାେନ େପଟୁ କୁକୁର ସଦୃଶ େକେବ ତୃପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ବଗି୍ଭରଶୂନ୍ୟ େମଷପାଳକ।

େସମାେନ ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ ଆପଣା ଆପଣା ଲାଭ େଚଷ୍ଟାେର
ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆେଡ଼ େଫରିଅଛନି୍ତ।
12 ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁହନି୍ତ , “ଆସ,
ଆେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣବିା
ଓ ସୁରାପାନେର ମତ୍ତ େହବା;

ପୁନଶ୍ଚ ଆଜି େଯପରି େହବ କାଲ ିମଧ୍ୟ େସହପିରି େହବ
ଏବଂ ତାହା ଅପରିମିତ ମହାଦନି େହବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସରଣ କେର ନାହିଁ

ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହଉଅଛନି୍ତ ,
ମାତ୍ର େସ ବଷିୟେର େକହ ିମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହାନି୍ତ।

ପୁନଶ୍ଚ ଭକ୍ତମାେନ ନଆି ଯାଉଅଛନି୍ତ
ଓ ଧାମିର୍କମାେନ ଆସନ୍ତା ବପିଦରୁ ନଆି ଯାଉଅଛନି୍ତ।
ଏହା ମଧ୍ୟ େକହ ିବେିବଚନା କରୁ ନାହାନି୍ତ।
2 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶାନି୍ତେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ

ଓ େଯଉଁମାେନ ଧମର୍ ନଷି୍ଠାେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ , େସମାେନ ନଜିର ଶଯ୍ୟାେର
ଶାନି୍ତେର ବଶି୍ରାମ କରିେବ।

3 “େହ ଯାଦୁକାର ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ
ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀର ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟକୁ ଆସ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାକୁ ଉପହାସ କରୁଅଛ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହା ଆେଡ଼ ମୁଖ େମଲାଇ ଜିହ୍ୱା ବାହାର କରୁଅଛ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଅଧମର୍ାଗ୍ଭରୀର ସନ୍ତାନ ଓ ଅନାଗ୍ଭର ବଂଶ ନୁହଁ?
5 ଅେଲାନବୃକ୍ଷ ତେଳ ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ କରି ନାହଁ?
ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିତ୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନଜିକୁ ଉପେଭାଗ କରୁ

ନାହଁ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପତ୍ୟକାଗଡୁ଼କିର େଶୖଳଗଡୁ଼କିର ପବର୍ତ ତେଳ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କ’ଣ ବଳିଦାନ କରୁ ନାହଁ?
6 ଉପତ୍ୟକାର ଚକି୍କଣ ପଥରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ,

େସଗଡୁ଼କିେର ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର;
ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିଅଛ

ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛ।
ଏସବୁେର ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଶାନ୍ତ େହବା?
7 ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପବର୍ତ ଉପେର
ନଜିର ଶଯ୍ୟା ପାତଅିଛ

ଓ େସସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ
କରିବାକୁ ଯାଇଅଛ।
8 ପୁଣ ିକବାଟ ଓ େଚୗକାଠର ପଛେର
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସ୍ମୃତସି୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ;

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି
ଅନ୍ୟପ୍ରତ ିନଜିକୁ ଅନାବୃତ କରି ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଶଯ୍ୟା ବଢ଼ାଇ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିଅଛ।ି

ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ଶଯ୍ୟା େଦଖିଲ
ତାହା ଭଲ ପାଇଅଛ।
9 ତୁେମ୍ଭ େତୖଳ େନଇ ରାଜା ନକିଟକୁ ଯାଇଅଛ
ଓ ନଜିର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ ଦୂର େଦଶକୁ ନଜିର ଦୂତଗଣଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ
ଓ ନଜିକୁ ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହତଗବର୍ କରିଅଛ।
10 ତୁେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ପଥ ଯାତ୍ରା େଯାଗୁଁ ଯଦଓି କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଥିଲ,
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଭରସା ନାହିଁ େବାଲ ିକହ ିନ ଥିଲ।

ତୁେମ୍ଭ ନୂତନ ବଳ ପାଇ ସେତଜ େହଲ,
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲ ନାହିଁ।
11 ତାହାର ସକାଶୁ ଏପରି େକ୍ଳଶ ଓ ଭୀତା େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ଭୁଲ ିଯାଇଅଛ?

ତୁେମ୍ଭ େସଥିେର ନଜିର ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ।
ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଦୀଘର୍କାଳ ପାଇଁ ନୀରବ ରହ ିନାହୁଁ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁ?
12 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ‘ଧାମିର୍କତା’ ପ୍ରକାଶ କରିବା।
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ‘ସକଳ କମର୍’ ତୁମ୍ଭର ଉପକାରେର ଆସବି ନାହିଁ।
13 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛ,
େସମାେନ ତୁେମ୍ଭ କାନି୍ଦଲା େବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ।

ମାତ୍ର ବାୟୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ େନବ।
େଗାଟଏି ନଃିଶ୍ୱାସ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େନଇଯିବ।

କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ଆମ୍ଭର ଶରଣ ନଏି,
େସ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ
ଓ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ଅଧିକାରୀ େହବ।”
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ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ

14 ପୁଣ ିେସ କହେିବ, “ଉଚ୍ଚ କର, ଉଚ୍ଚ କର, ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପଥରୁ ବାଧାବଘି୍ନ ଦୂର କର।”
15 କାରଣ େଯ ଅନନ୍ତକାଳ ନବିାସୀ,
ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପରେମଶ୍ୱର,
େସହ ିଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ ;

“ଆେମ୍ଭ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ

ଓ ଚୂଣ୍ଣର୍ମନା େଲାକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ଚୂଣ୍ଣର୍

ଓ ନମ୍ରମନା େଲାକଙ୍କ ସହତି ହିଁ ବାସ କରୁ।
16 ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ବେିରାଧ କରିବା ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ନରିନ୍ତର େକ୍ର ାଧ କରିବା ନାହିଁ।

ଯଦ ିକରିବା ତାହାେହେଲ ମାନବର ଆତ୍ମା
ଓ ଆମ୍ଭ ନମିିର୍ତ ପ୍ରାଣୀସକଳ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କ୍ଷୀଣ େହେବ।
17 ଆେମ୍ଭ ତାହାର େଲାଭରୂପ ଅପରାଧ େହତୁ
କୃଦ୍ଧ େହାଇ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲୁଁ,

ଆେମ୍ଭ ନଜିର ମୁଖ ଲୁଗ୍ଭଇ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହଲୁ;
ତହିଁେର େସ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଆପଣା ମନର ମାଗର୍େର ଗ୍ଭଲଲିା।
18 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଗତ ିେଦଖିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂେପ

ଗଢ଼ବିା, ମୁଁ ତାକୁ ସତ୍ୟର ପଥ େଦଖାଇବି
ଏବଂ ତାହାର େଶାକାକୁଳ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ।ି
19 ଆେମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ସୃଷି୍ଟ କରୁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ

ଓ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େଲାକ ପ୍ରତ ି‘ଶାନି୍ତ ’ େହଉ
ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା।”
20 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସମୁଦ୍ର  ତୁଲ୍ୟ,
କାରଣ ତାହା ସି୍ଥର େହାଇପାେର ନାହିଁ

ଓ ତାହାର ଜଳେର ପଙ୍କ
ଓ କାଦୁଅ ଉେଠ।
21 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ ;
“ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କିଛ ିହିଁ ଶାନି୍ତ ନାହିଁ।’

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ େଲାକଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଆିଯିବ

ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େଘାଷଣା କର, ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ କର ନାହିଁ।
ତୂରୀପରି ଚତି୍କାର କର।

ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ବଷିୟେର
ଓ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ େସମାନଙ୍କ ପାପ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଜଣାଅ।
2 ତାହାେହେଲ େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ଆମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ
ଓ େମାର ପଥ ବଷିୟେର ଜାଣବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ।

େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ ପୂଜା କମର୍ କରିଛନି୍ତ
ଓ ନଜିର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଧିାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନି୍ତ ,

େସମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ ପୂଜାବଧିାନ ବଷିୟ ଆମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରନି୍ତ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ।
3 େସମାେନ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଭକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ

କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୃଷି୍ଟ କରୁ ନାହଁ? ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ?”
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ସୁଖପାଇଁ ଉପବାସ

ଦନି ଉପବାସ କରିଅଛ ଓ ବଳପୂବର୍କ ନଜିର ଦାସମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଇଅଛ।
4 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବବିାଦ ଓ କଳହ ନମିେନ୍ତ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତାରୂପକ
ସୃଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉପବାସ କରୁଅଛ। ଆମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା
ଗାନ େଯପରି ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଶୁଣାଯିବ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପବାସ କରୁ

ନାହଁ। 5 ମନୁଷ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକାର ଉପବାସଦ୍ୱ ାରା ନଜିର ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଳଶ
େଦଉ, ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହ ିପ୍ରକାର ଦନି ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ? ପୁଣି
ନଳବୃକ୍ଷ ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ, ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଓ ଭସ୍ମ ତେଳ ବଛିାଇ
ତା’ଉପେର ବସେିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ େସପ୍ରକାର ଉପବାସ ଦନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେବ
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କହବି?

6 “ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇେଲ, ଯୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର
ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତକରି ଛାଡ଼ ିେଦବାର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯୁଆଳି
ଭଗ୍ନ କରିବାର, ଏହ ିପ୍ରକାର ଉପବାସ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ମେନାନୀତ କରି
ନାହୁଁ? 7 ପୁଣ ିକ୍ଷୁଧିତ େଲାକକୁ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର, ତାଡ଼ତି
ଦୁଃଖୀ େଲାକକୁ ନଜି ଗହୃକୁ ଆଣବିାର, ଉଲଗ୍ନକୁ େଦଖି ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର
ପିନ୍ଧାଇେଦବାର ଓ ତୁମ୍ଭର ନଜି ବଂଶୀୟ େଲାକଠାରୁ ନଜିକୁ ନ
ଲୁଗ୍ଭଇବାର, ଏହ ିପ୍ରକାର ଉପବାସ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ମେନାନୀତ କରି ନାହୁଁ?”

8 ଏହାକେଲ ଅରୁଣସଦୃଶ ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭର
ଆେରାଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅଙୁ୍କରିତ େହବ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ‘ଧମର୍’ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ
େହବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାତ୍ବତ୍ତର୍ୀ େହବ। 9

େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବ ଓ େସ ଉତ୍ତର େଦେବ। ତୁେମ୍ଭ
ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱରେର କହବି, ଆଉ େସ ଉତ୍ତର େଦେବ, “ଆେମ୍ଭ ଏଠାେର ଉପସି୍ଥତ
ଅଛୁ।”
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଆଳି, ଅଙୁ୍ଗଳି ତଜର୍ନ ଓ ଅଧମର୍ ବାକ୍ୟ

ଦୂର କର 10 ପୁଣ ିଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କ୍ଷୁଧିତକୁ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ େଦଇଥିବ ଓ
ଦୁଃଖିତର ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କରିଥିବ େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାରେର ଦୀପି୍ତମାନ
େହବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରିଦଗିେର ଥିବା ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦି୍ୱ ପହରର ସୂଯର୍୍ୟ ପରି
େଦଖାଯିବ।

11 ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା ବାଟ କଢ଼ାଇ େନେବ।
ମରୁଭୂମିେର ତୁମ୍ଭର ଅଭାବ ତୃପ୍ତ କରିେବ। େସ ତୁମ୍ଭର ଅସି୍ଥଗଡୁ଼କୁି ବଳିଷ୍ଠ
କରିେବ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଜଳସକି୍ତ ଉଦ୍ୟାନତୁଲ୍ୟ କିମ୍ୱା ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ଝରଣା
ସଦୃଶ େହବ।

12 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ବଂଶୀୟ େଲାେକ ପୁରାତନ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିେବ, ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍କାଳର ଭତିି୍ତମୂଳ ଉପେର ନମିର୍ାଣ କରିବ।
“ପୁଣ ିଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣକାରୀ ଓ ନବିାସ ନମିେନ୍ତ ପୁନଃ ପଥ
ସଂସ୍ଥାପନକାରୀ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ।”

13 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବଶି୍ରାମବାର ଲଙ୍ଘନରୁ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ଦନିେର ନଜି
ଅଭଳିାଷ େଚଷ୍ଟାରୁ ନଜି ପାଦ େଫରାଅ, ପୁଣ ିବଶି୍ରାମବାରକୁ ସୁଖଦାୟକ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ଦନିକୁ ଆଦରଣୀୟ େବାଲ ିକୁହ, ଆଉ ନଜି କାଯର୍୍ୟ ନ
କରି ଅବା ନଜି ଅଭଳିାଷର େଚଷ୍ଟା ନ କରି ଅଥବା ନଜି କଥା ନ କହି
ତାହାକୁ ଆଦର କରିବ; 14 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ
କରିବ; “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଆେରାହଣ
କରାଇବା ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଯାକୁବର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭକୁ େଭାଗ କରାଇବା।”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ନଃିସୃତ େହାଇଅଛ।ି

ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀଗଣ େସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ଉଚତି୍

ମୁଁ ଏଠାେର େଦଖୁଛ,ି େଦଖ! ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଏେତ େଛାଟ
େହାଇଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରିବ।
ତାଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଣବିାକୁ ଏେତ ଭାରୀ େହାଇ ନାହିଁ। 2

ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିଚ୍ଛଦ ଘଟାଇଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସବୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଗ୍ଭଇଅଛ,ି ଏଣୁ େସ ଶୁଣେିବ ନାହିଁ। 3

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତେର ରଞି୍ଜତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଙୁ୍ଗଳିଗଡୁ଼କି
ଅପରାଧେର ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ମିଥ୍ୟା କହଅିଛ ିଓ
ଜିହ୍ୱା ଦୁଷ୍ଟତା ବକି ଅଛ।ି 4 େକହ ିନ୍ୟାୟେର ଗହୁାରି ଶୁେଣ ନାହିଁ ଓ
େକହ ିସତ୍ୟେର ପ୍ରତବିାଦ କେର ନାହିଁ। େସମାେନ ଅସାରତାେର ନଭିର୍ର
କରନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହନି୍ତ। େସମାେନ ଅନଷି୍ଟକୁ ଗଭର୍େର ଧାରର କରନି୍ତ
ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରସବ କରନି୍ତ। 5 େସମାେନ ବଷିଧର କାଳସପର୍ର ଅଣ୍ଡା
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ଫୁଟାନି୍ତ ଓ ବୁଢ଼ଆିଣୀର ଜାଲ ବୁଣନି୍ତ। େଯେକହ ିେସହ ିଅଣ୍ଡା ଖାଏ େସ
ମୃତୁ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେର ଏବଂ ଯଦ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ଫୁଟାଏ, େସଥିରୁ
କାଳସପର୍ ବାହାେର।

6 େସହ ିଜାଲ ବସ୍ତ୍ରରୂେପ ବ୍ୟବହୃତ େହବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାେନ ନଜି
କମର୍େର ନଜିକୁ ଆବୃତ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର କମର୍ ଅଧମର୍ର କମର୍ ଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ହଂିସାତ୍ମକ

କାଯର୍୍ୟ ଥାଏ। 7 େସମାନଙ୍କର ପାଦ ଦୁଷ୍କମର୍ ଆଡ଼କୁ ଧାବତି ହୁଏ ଓ
େସମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷେର ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର
ଚନି୍ତ ାସବୁ ଅଧମର୍ର ଚନି୍ତ ା। େସମାନଙ୍କ ପଥେର ଧ୍ୱଂସ ଓ ବନିାଶ ଥାଏ। 8

େସମାେନ ଶାନି୍ତର ପଥ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କର ମାଗର୍େର ନ୍ୟାୟ
ବଗି୍ଭର ନ ଥାଏ। େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ କୁଟଳି ପଥ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ ,
େଯେକହ ିେସହ ିପଥେର ଗମନ କେର, େସ ଶାନି୍ତ ପାଏ ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଦୁଃଖ ଆେଣ

9 ଏଥି ସକାେଶ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ
ଓ ଧାମିର୍କତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖ ମାେଡ଼ ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୀପି୍ତ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ, ମାତ୍ର େକବଳ ଅନ୍ଧକାର େଦଖୁ।

ଆେଲାକକୁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ,
ମାତ୍ର ଅନ୍ଧକାରେର ଭ୍ରମଣ କରୁ।
10 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧେଲାକ ପରି
କାନ୍ଥ ପାଖେର ଦରାଣ୍ଡ ିେହଉ

ଓ ଚକ୍ଷୁହୀନ େଲାକପରି ଅଣ୍ଡାଳି େହଉ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ସନ୍ଧ୍ୟାେବଳପରି ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ଡ଼ୁ
ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୃତେଲାକପରି ରହଅିଛୁ।
11 ଆେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାଲୁପରି ଗଜର୍ନ କରୁ
ଓ କେପାତ କରି ଅତଶିୟ ବଳିାପ କରୁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟକୁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ
ମାତ୍ର ତାହା ନ ଥାଏ।

ପୁଣ ିପରିତ୍ରାଣକୁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ
ମାତ୍ର ତାହା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଥାଏ।
12 ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ଅେନକ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ।ି

କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ।
13 ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହବା।

ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ବେିଦ୍ର ାହର କଥା କହୁ।

ଆେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି
ଧାମିର୍କତାକୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଛାଡ଼ ିେଦଉ।
14 ଏଣୁ ସୁବଗି୍ଭର ପଛକୁ ହଟ ିଯାଇଛି
ଓ ଧମର୍ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇଅଛ।ି

ଛକ ସ୍ଥାନେର ସତ୍ୟତାର ପତନ ଘଟଛିି
ଓ ସରଳତା ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ।
15 େତଣୁ ସତ୍ୟତାର ଅଭାବ େହାଇଅଛି
ଓ େଯ ଦୁଷ୍କମର୍ ତ୍ୟାଗ କେର େସ ଲୁଣି୍ଠତ ହୁଏ।

ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା େଦଖିେଲ
ଓ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର ନ ଥିବାରୁ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ବତ୍ତର୍ମାନ ନାହିଁ।
ପୁଣ ିମଧ୍ୟସ୍ଥ େକହ ିନାହିଁ େବାଲ ିଚମତୃ୍କତ େହେଲ।

େତଣୁ ତାଙ୍କର ନଜି ବାହୁ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲା
ଓ ତାଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ହିଁ ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କଲା।
17 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କତାର ସାଞ୍ଜ ୁବୁକୁେର,

ପରିତ୍ରାଣରୂପକ େଟାପି ମସ୍ତକେର,
ପ୍ରତେିଶାଧରୂପକ ବସ୍ତ୍ର
ଓ ଉଦ୍େଯାଗରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ରୂେପ ପରିଧାନ କେଲ।
18 େସ ପାପ କମର୍ର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟଙ୍କର ହଂିସ୍ର େହେବ।

ଏବଂ ନଜିର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଏକ ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦାନ କରିେବ।
19 େତଣୁ ପଶି୍ଚମ ଦଗିର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ
ଓ ପୂବର୍ଦଗିର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିାକୁ ଭୟ କରିେବ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଃିଶ୍ୱାସେର ଗ୍ଭଳିତ
ପ୍ରବଳ େସ୍ରାତପରି େସ ମାଡ଼ ିଆସେିବ।
20 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ସେିୟାନକୁ
ଓ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ରୁ େଫରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ

ଏକ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଆସେିବ।
21 ନଜି ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ

େହଉଛ,ି ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟସବୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ରଖିଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ
ମୁଖରୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂେଶାଦ୍ଭବ ବଂଶର ମୁଖରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରାଯିବ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଆସୁଛନି୍ତ

“ଉଠ, ଦୀପି୍ତମତୀ ହୁଅ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ଉପସି୍ଥତ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ତୁମ୍ଭ ଉପେର ପ୍ରତଭିାତ େହାଇଛ।ି

2 କାରଣ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ  େହବ
ଓ ଘନ ଅନ୍ଧକାର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ;

ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କରିେବ
ଓ ତାଙ୍କର ମହମିା ତୁମ୍ଭ ଉପେର େଦଖାଯିବ।
3 ପୁଣ ିଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ନକିଟକୁ
ଓ ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭ ଅରୁଣାେଲାକ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ େଦଖ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହଉଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।

ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସେିବ
ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଧାଈମାନଙ୍କ େକାଳରୁ ଅଣାଯିେବ।
5 “େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଦଖି ଦୀପି୍ତମାନ େହବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଉଲ୍ଲ ସତି େହବ।

କାରଣ ସମୁଦ୍ର ର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି।
6 ଅକଳନ ଓଟ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୃତ କରିବ
ଏବଂ ଯୁବ ଓଟମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ

ଶିବା ଏବଂ ଐଫା େଦଶରୁ ଆସେିବ।
େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ ସୁବାସତି ଧୂପ ଆଣେିବ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିେବ।
7 େକଦରର ସମସ୍ତ େମଷ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେବ

ଓ ନବାେୟାତର େମଷପଲ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିେବ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହାଇ

ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆସେିବ
ଓ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଭୂଷଣସ୍ୱରୂପ ମନି୍ଦରକୁ ଭୂଷିତ କରିବା।
8 ଏମାେନ କିଏ, େଯ କି େମଘ ସଦୃଶ ଉଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ
ଓ ଉଡ଼ନ୍ତା କେପାତ ସଦୃଶ ନଜି ନଜି ଭାଡ଼କୁି ଉଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ?
9 ପ୍ରକୃତେର ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ ଆମ୍ଭକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିେବ।
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ପୁଣ ିତଶର୍ୀଶର ଜାହାଜସବୁ ସବର୍ପ୍ରଥେମ ନଜି ନଜି େରୗପ୍ୟ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍
େନଇ,
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଆଣ,ି
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାମ ନମିିତ୍ତ

ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ରସ୍ୱରୂପଙ୍କ ନମିିତ୍ତ ଆସେିବ
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଛନି୍ତ।
10 ଆଉ ମଧ୍ୟ ବେିଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିେବ
ଓ ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିେବ।

କାରଣ “ଆେମ୍ଭ ନଜିର େକ୍ର ାଧବଶତଃ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲୁ,
ମାତ୍ର ନଜିର ଅନୁଗ୍ରହେର ତୁମ୍ଭକୁ କରୁଣା କରିବୁ।
11 ତୁମ୍ଭ ନଗରୀର ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କି ସବର୍ଦା ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ରହବି।
େସଗଡୁ଼କି ଦବିାରାତି୍ର ବନ୍ଦ େହବ ନାହିଁ।
େତଣୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ତା’ ସହତି ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭ

ନକିଟକୁ ଅଣାଯିେବ।
12 କାରଣ େଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜା ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବ ନାହିଁ, େସ

ବନିଷ୍ଟ େହବ।
େସହ ିେଦଶଗଡୁ଼କି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।
13 ଲବିାେନାନ୍ର େଗୗରବ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି।
େଦବଦାରୁ, ତଧିର ଓ ତାଶୂର ବୃକ୍ଷ ଏକତ୍ର େହାଇ

ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସୁେଶାଭତି କରିବାକୁ ଆସେିବ।
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠର ସ୍ଥାନ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିବା।
14 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କଷ୍ଟ େଦଇଥିେଲ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିନତ େହେବ

ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପଦତେଳ ପ୍ରଣାମ କରିେବ।

ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଗରୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କର
ସେିୟାନ’ େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧନ କରିେବ।
15 “ତୁେମ୍ଭ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ଓ ଘୃଣତିା େହାଇଥିବାରୁ
େକହ ିତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାତାୟାତ କେଲ ନାହିଁ।

ତା’ ପରିବେତ୍ତର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େଗୗରବ
ଓ ଅେନକ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଆନନ୍ଦସ୍ୱରୂପ କରିବା।
16 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁବ, ଅନ୍ୟ େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା େଦବ।
ଏହା ଏକ ଶିଶୁ ପରି େହବ େଯ କି ଆପଣା ମା’ର କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛ।ି

ତୁେମ୍ଭ ରାଜାମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ପାନ କରିବ।
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା
ଓ ଯାକୁବର ବଳଦାତା ଅଟୁ ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।
17 “ଆେମ୍ଭ ପିତ୍ତଳ ପରିବେତ୍ତର୍ ସୁବଣ୍ଣର୍,
ଲୁହା ପରିବେତ୍ତର୍ େରୗପ୍ୟ,

କାଠ ପରିବେତ୍ତର୍ ପିତ୍ତଳ
ଓ ପ୍ରସ୍ତର ପରିବେତ୍ତର୍ େଲୗହ ଆଣବିା।

ମୁଁ ଶାସି୍ତ ବଦଳେର ଶାନି୍ତ ଆଣବି।ି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷତ ିକରିେବ କିଛ ିେଲାେକ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ

କାମ କରିେବ।
18 ତୁମ୍ଭ େଦଶେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଧ୍ୱଂସ
ଓ ବନିାଶର କଥା ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ସମୂହର ନାମ ‘ପରିତ୍ରାଣ’
ଓ ତୁମ୍ଭ ନଗରର ଦ୍ୱ ାର ସମୂହର ନାମ ‘ପ୍ରଶଂସା’ ରଖିବ।
19 “ଦବିସର ସୂଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭର େଜ୍ୟାତଃି େହବ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ଆେଲାକ ନମିେନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର  ତୁମ୍ଭକୁ େଜ୍ୟାସ୍ନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।

କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଚରିନ୍ତନ େଜ୍ୟାତଃି
ଓ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମହମିାସ୍ୱରୂପ େହେବ।
20 ତୁମ୍ଭର ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତମିତ େହବ ନାହିଁ
କିଅବା ତୁମ୍ଭର ଚନ୍ଦ୍ର  ଅପସାରିତ େହବ ନାହିଁ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଚରିନ୍ତନ େଜ୍ୟାତଃି ସ୍ୱରୂପ େହେବ
ଓ ତୁମ୍ଭର େଶାକର ଦନି େଶଷ େହବ।
21 “ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାେକ ଧାମିର୍କ େହେବ।
େସମାେନ ଅନନ୍ତକାଳ ଯାଏ େଦଶ ଶାସନ କରିେବ।

େମା’ େଗୗରବକୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
େସମାେନ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଲଗା େହାଇଥିବା ଗଛର ଫଳ ସଦୃଶ।
22 କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ପରିବାର ସହସ୍ର ବଶିିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ପରିବାରେର ପରିଣତ

େହବ
ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ଦୁବର୍ଳ ବ୍ୟକି୍ତ ବଳବାନ୍ େଗାଷ୍ଠୀେର ପରିଣତ େହବ।

ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳେର
ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବା।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକି୍ତର ବାତ୍ତର୍ା

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ କୁହନି୍ତ , “ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା
େମା’ଠାେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନି୍ତ , କାରଣ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ

ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। େସ ଭଗ୍ନାନ୍ତଃକରଣ େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନି୍ଧବାକୁ
ବନ୍ଦୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ େଦବାକୁ ଓ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ କାରାମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ନମିେନ୍ତ େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଛନି୍ତ। 2

େକେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିେବ ଓ େକଉଁ
ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନେବ ଓ
େଶାକାତ୍ତର୍ମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିେବ। େସ ସବୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଛନି୍ତ। 3 ସେିୟାନର େଶାକାତ୍ତର୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଓ ଭସ୍ମ ପରିବେତ୍ତର୍ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖ ପରିବେତ୍ତର୍ ସୁଖ ରୂପ
େତୖଳ, ଅବସନ୍ନ  ଆତ୍ମା ପରିବେତ୍ତର୍ ପ୍ରଶଂସାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ େସ
େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ । ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ‘ଧମର୍ରୂପ ବୃକ୍ଷ’ ଓ ‘ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ େବାଲି
ବଖି୍ୟାତ େହେବ।’

4 “େସମାେନ ପୁରାତନ ଧ୍ୱସ୍ତ ବଧି୍ୱସ୍ତ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିେବ।
ପୂବର୍କାଳର ନଷ୍ଟ ସ୍ଥାନସବୁ ଉଠାଇେବ, ଆଉ େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ ଓ ଅେନକ
ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାର ନଷ୍ଟ ନଗର ସବୁକୁ ନୂତନ କରି ଗଢ଼େିବ।

5 “ବେିଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ େମଷପଲ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଛଡି଼ା େହେବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର କାଯର୍୍ୟ
କରିେବ। 6 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ’ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ
େହବ। େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଗ୍ଭଳକ’ େବାଲି
ଡ଼ାକିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ େଭାଗ କରିବ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗବିର୍ତ େହବ।

7 “ଲଜ୍ଜ ା ପରିବେତ୍ତର୍ େସମାେନ ଦୁଇଗଣୁ ସମ୍ମାନ ପାଇେବ। ପୁଣି
ଅପମାନ ପରିବେତ୍ତର୍ େସମାେନ ନଜି ନଜି ଅଧିକାରେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ନଜି େଦଶେର ଦୁଇଗଣୁ ଅଂଶ ପାଇେବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଆହ୍ଲାଦ େହବ। 8 କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆେମ୍ଭ ଅଧମର୍ ଓ ଅପହରଣକୁ ଘୃଣା
କରୁ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ଓ େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିବା। 9 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ବଂଶ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବଖି୍ୟାତ େହେବ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ ବଂଶ
େବାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା େଲାକ ସମେସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣେିବ

10 “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଅତଶିୟ ଆନନ୍ଦ କରିବ,ି
େମାର ପ୍ରାଣ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି େହବ;

କାରଣ ବର େଯପରି ଭୂଷଣେର ନଜିକୁ ଭୂଷିତ କେର
ଓ କନ୍ୟା େଯପରି ନଜିକୁ ରତ୍ନେର ଭୂଷିତା କେର
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େସହପିରି େସ ପରିତ୍ରାଣରୂପ ବସ୍ତ୍ରେର େମାେତ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ଧମର୍ରୂପକ ରାଜବସ୍ତ୍ରେର େମାେତ ଆବୃତ କରିଅଛନି୍ତ।
11 କାରଣ ଭୂମି େଯପରି ବୀଜକୁ ଅଙୁ୍କରିତ କରାଏ
ଓ ଉଦ୍ୟାନେର ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମଞି୍ଜ େଯପରି ଅଙୁ୍କରିତ େହାଇ ବେଢ଼,

େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ଜାତଗିଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଧମର୍
ଓ ପ୍ରଶଂସା ଅଙୁ୍କରିତ କରିେବ।”

ନୂତନ ଯିରୁଶାଲମ-ଏକ ଧମର୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଗରୀ

ମୁଁ ସେିୟାନକୁ ଭଲ ପାଏ,
ଧମର୍ ଦୀପି୍ତର ନ୍ୟାୟ ଓ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପର

ନ୍ୟାୟ
ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରକଟ ନ େହାଇଛ,ି
େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତା’ ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ରାମ େନବା ନାହିଁ।

ପ୍ରଭାତେର ଦୀପି୍ତ ଲାଭ କରିବା ପରି
ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମେର ବଜିୟ ଗ୍ଭେହଁ।
2 େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍
ଓ ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭର ମହମିା େଦଖିେବ;

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖେର
ଏକ ନୂତନ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବ।
3 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ
ଓ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ରାଜକିରୀଟ ସ୍ୱରୂପ େହବ।
4 ତୁମ୍ଭର ‘େଦଶ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା େବାଲ’ି ନାମିତ େହବ ନାହିଁ;
କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ େକହ ି‘ଅନାଥିନୀ’ େବାଲ ିଜାଣେିବ ନାହିଁ।

ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର େଦଶ ବରଂ ‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କନ୍ୟା’ ରୂେପ ବେିବଚତି େହବ
ଏବଂ ‘େମାର ଉଲ୍ଲ ାସ ତାହାର ମଧ୍ୟ େହାଇଅଛ’ି
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ସେନ୍ତାଷ ଅଛନି୍ତ।
5 ଜେଣ ଯୁବକ େଯପରି ଜେଣ କନ୍ୟାକୁ େପ୍ରମ କେର,
େସହପିରି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ କରିେବ।

ପୁଣ ିବର େଯପରି ତା’ର କନ୍ୟାଠାେର ଆନନ୍ଦ କେର,
େସହପିରି ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
6 “େହ ଯିରୁଶାଲମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର
ପ୍ରହରୀଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ;
େସମାେନ କି ଦନି କି ରାତ ିନୀରବ ରହେିବ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ସ୍ମରଣ କରିବ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣକାରୀ େଲାକମାେନ, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ,

େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାନି୍ତ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରନି୍ତ
ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ବଗି୍ଭର ଚକ୍ଷୁେର ଅନୁକୂଳ ସେବର୍ାଚ୍ଚ ସି୍ଥତ େହବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମେର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଅ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଓ ବଳବାନ୍ ବାହୁଦ୍ୱ ାରା ଶପଥ

କରିଛନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଶି୍ଚୟ େଦବା

ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ,
େସହ ିନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବେିଦଶୀମାେନ ଆଉ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ।
9 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେଲ େସମାନଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କ

ଖାଇ ପାରିେବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ରସ ପାନ କରିେବ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିେବ।

େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଅମଳ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ େମା’ ପବତି୍ର
ଅଗଣାେର ପାନ କରିେବ।”

10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ନଗରଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେଗଇ ଆସ।
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

ରାଜପଥ ଉଚ୍ଚକର।

ପଥରୁ ପଥରଗଡୁ଼କୁି ବାହାର କରିଦଅି
ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଅ।
11 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏହା େଘାଷଣା କରିଅଛନି୍ତ ,

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ,
‘େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଆସୁଅଛ;ି

ଆଉ େଦଖ, ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛି
ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତଦିାନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି’”
12 େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେବ, “ପବତି୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ,”
“ମୁକି୍ତ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ।”

ତୁେମ୍ଭ ପରିଣତ େହବ େଗାଟଏି “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ନଗରୀ,”
ଏବଂ “ଅେନ୍ୱଷଣ” େବାଲ ିଡ଼ାକିେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ବେିବଚନା କରନି୍ତ

ଇେଦାମରୁ, ଲାଲରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି
ବେସାରାରୁ ଏ େଯ ଆସୁଛନି୍ତ , େସ କିଏ?

ନଜି ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ରେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
ଓ ନଜି ମହାଶକି୍ତେର ଯିଏ ବେିଜ କରୁଛନି୍ତ , େସ କିଏ?

ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଧମର୍ବାଦୀ
ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟୁ।”
2 “ଆପଣଙ୍କର ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍
ଓ କୁଣ୍ଡେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାମଦ୍ଦର୍ନକାରୀର ବସ୍ତ୍ରପରି କାହିଁକି?”
3 େସ ଉତ୍ତର କରନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏକାକୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ମଦ୍ଦର୍ନ କରିଅଛୁ
ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ େକହ ିନ ଥିେଲ।

ଆେମ୍ଭ ନଜିର େକ୍ର ାଧେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଳନ କଲୁ ଓ ନଜିର େକାପେର
େସମାନଙୁ୍କ ମଦ୍ଦର୍ନ କଲୁ।

ଏଣୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ତର ଛଟିାେର ଆମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ର ରଞି୍ଜତ େହଲା ଓ
ଆେମ୍ଭ େସହ ିରକ୍ତ ରଞି୍ଜତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଅଛୁ।

4 କାରଣ ପ୍ରତେିଶାଧର ଦନି ଆମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଥିଲା
ଓ ଆମ୍ଭ ମୁକ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ବଷର୍ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି
5 ଆେମ୍ଭ ଅନାଇଲୁ, ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େକହ ିନ ଥିେଲ।
ସହାୟକ ନ ଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଲୁ।

ଏଣୁ ଆମ୍ଭ ନଜି ବାହୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣଲିା
ଓ ଆମ୍ଭର େକାପ ଆମ୍ଭର ସହାୟତା କଲା।
6 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ନଜିର େକ୍ର ାଧେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଳି ପକାଇଲୁ
ଓ ଆମ୍ଭ େକାପେର େସମାନଙୁ୍କ ମତ୍ତ କରାଇଲୁ; ପୁଣ ିଭୂମିେର

େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ରକ୍ତ ଢ଼ାଳି େଦଲୁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହାଇଛନି୍ତ

7 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାସବୁ କୀତ୍ତର୍ନ କରିବା
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯ ସବୁ ଉପକାର କରିଅଛନି୍ତ ,

ପୁଣ ିନଜିର ନାନାବଧି ଦୟା
ଓ ଅପାର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନୁସାେର

ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର େଯଉଁ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ନଶି୍ଚୟ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ,
େଯଉଁମାେନ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ, େସମାେନ ଆମ୍ଭର

ସନ୍ତାନ।”
ଏଣୁ େସ େସମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା େହେଲ।
9 େସ େସମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖିତ େହେଲ।
ତାହାଙ୍କର ଉପସି୍ଥତ ିସ୍ୱରୂପ ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କେଲ।

େସ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି େପ୍ରମ ଓ ଦୟାରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ
ଏବଂ େସମାେନ ଅତ ିପୁରୁଣା ସମୟ େଦଇ ବହନ କେଲ।
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10 ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ
ଓ ତାଙ୍କର ପବତି୍ରଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖିତ କେଲ।

େତଣୁ େସ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େହାଇଗେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
11 େସେତେବେଳ େସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଓ େମାଶା
ଓ ନଜିର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କେଲ,

େସ ନଜିର େମଷପାଳକମାନଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର  ପାର କରାଇ ଆଣେିଲ

ଓ େସ ଯିଏ କି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ନଜିର ପବତି୍ରଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ, େସ କାହାନି୍ତ?
12 େଯ ନଜିର ଅଦ୍ଭୂତ ଶକି୍ତ ବଳେର ନଜିର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟେର
େମାଶାଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳିତ କେଲ

ଓ ନଜି ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନାମ ସ୍ଥାପନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜଳକୁ ଦୁଇଭାଗ କେଲ, େସ କାହାନି୍ତ?
13 େଯ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ବାଟ କଢ଼ାଇ େନେଲ
ଓ ଅଶ୍ୱତୁଲ୍ୟ ଗମନ କରାଇେଲ
ମରୁଭୂମିେର ଯିଏ କି ଝୁଣି୍ଟେଲ ନାହିଁ, େସ କାହାନି୍ତ?
14 େଯପରି ପଶୁପଲ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନି୍ତ
େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ କରାଇେଲ।

ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭ ନଜି ନାମକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିବାକୁ
ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭଳିତ କର।

ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଏକ ପ୍ରାଥର୍ନା

15 ବତ୍ତର୍ମାନ ସ୍ୱଗର୍ ଉପରୁ େଦଖ,
ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ରତା ଓ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ବସତ ିସ୍ଥାନରୁ େଦଖ,

ତୁମ୍ଭର ଶାଶ୍ୱତ େପ୍ରମ କାହିଁ?
ତୁମ୍ଭର େକାହ ଓ ଦୟା କାହିଁ?
16 ଯଦଓି ଅବ୍ରହାମ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ,
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ ନାହିଁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା

ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯ,
ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ପଥରୁ ବଭି୍ର ାନ୍ତ କରୁଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ କଠିନ କରୁଅଛ?

ନଜିର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ନଜିର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣଙ୍କ ପାଇଁ େଫରି ଆସ।
18 ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର େଲାକମାେନ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ମନି୍ଦରକୁ

ଅଧିକାର କେଲ;
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷଦଳ ତୁମ୍ଭର େସହ ିପବତି୍ର ମନି୍ଦରକୁ

ପଦଦଳିତ କେଲ।
19 େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େକେବ ଶାସନ କରି ନାହଁ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମେର

େକେବ ଖ୍ୟାତ େହାଇ ନ ଥିେଲ,
ଦୀଘର୍କାଳ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଆେମ୍ଭ େହାଇଅଛୁ।

ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆକାଶକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତ,
େତେବ ସବୁକିଛ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ହୁଅନ୍ତା
ଓ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରବାହତି ହୁଅେନ୍ତ।

2 େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର କମ୍ପମାନ େହେବ
ଓ ଏଥି ସକାେଶ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ

ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଝାଟ ିସଦୃଶ
ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଫୁଟଲିା ସଦୃଶ େହେବ।

3 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ କଲ, ଆେମ୍ଭ ଆଶାକରି ନ
ଥିଲୁ।

ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଲି ଓ ପବର୍ତ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର କମ୍ପନ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

4 କାରଣ େଯ ନଜି ଅେପକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷେର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରନି୍ତ ,
େଲାେକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା

ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ
କିମ୍ୱା କଣ୍ଣର୍େଗାଚର େହାଇ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଚକ୍ଷୁ େଦଖି ନାହିଁ।
5 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ େସହମିାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିଛ।

ମାତ୍ର ଅତୀତ କାଳେର ଆେମ୍ଭ ପାପ କଲୁ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ରାଗିଲ।
ଅତୀତ କାଳେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଦାଷ କଲୁ।
6 ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ପାପେର ଅପବତି୍ର
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍କମର୍ ସବୁ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଅେଟ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଝଡ଼ଲିା ପତ୍ର ସଦୃଶ

ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ ନଏି।
7 ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପୂଜା କରିବାକୁ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ନଜିକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହାଇଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷୟ କରିଅଛ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତି୍ତକା ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକାର।
ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର କମର୍।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ
କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଚରିକାଳ ମେନରଖ ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିତ ିକରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କର,
ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ।
10 ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ନଗରଗଡୁ଼କି ପ୍ରାନ୍ତର ପାଲଟଅିଛ।ି
ସେିୟାନ ପ୍ରାନ୍ତର େହାଇଅଛି
ଓ ଯିରୁଶାଲମ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଅଛ।ି
11 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା

କରୁଥିେଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିପବତି୍ର ଓ ରମଣୀୟ ଗହୃ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଦଭୂିତ

େହାଇଅଛ,ି
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାଥର୍ଗଡୁ଼କି ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ େହଲା ପେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନଜିକୁ

ଆମ୍ଭଠାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ରଖିବ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନୀରବ ରହି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦଇ ଗ୍ଭଲବି?

ସମସ୍ତ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା କରିେବ

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିେଲ
ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଅେନ୍ୱ ଷିତ େହଲୁ, େଯଉଁମାେନ
ଆମ୍ଭକୁ େଖାଜିେଲ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲୁ। ପୁଣି

େଯଉଁ େଦଶୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନ ଥିେଲ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ‘ଆମ୍ଭକୁ େଦଖ, ଆମ୍ଭକୁ େଦଖ’ େବାଲ ିକହଲୁି।

2 “େଯଉଁମାେନ ନଜି ନଜି ଚନି୍ତ ାନୁସାେର କୁପଥେର ଗମନ କରନି୍ତ ,
େସହ ିବେିଦ୍ର ାହାଗ୍ଭରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଦନିସାରା ଆମ୍ଭ ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରିଥାଉ। 3 େସହ ିେଲାକମାେନ ଉଦ୍ୟାନେର ବଳିଦାନ କରି ଓ
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଗଡୁ଼ଏି ଇଟା ଉପେର ଧୂପ ଜଳାଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେର
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ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରାନି୍ତ। 4 େସମାେନ କବରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ବସନି୍ତ ଓ
ଗମୁ୍ଫା ମଧ୍ୟେର ରାତି୍ର ଯାପନ କରନି୍ତ। େସମାେନ ଶୂକର ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ
କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାତ୍ରେର ଦୂଷିତ ମାଂସ େଝାଳ ଥାଏ। 5 “ମାତ୍ର
େସହ ିେଲାକମାେନ କୁହନି୍ତ , ‘େସସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା ହୁଅ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ପବତି୍ର।’ କିନୁ୍ତ େସହି
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ନାସକିାର ଧୂମସ୍ୱରୂପ ଓ ଦନିସାରା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନ
ସ୍ୱରୂପ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ନଶି୍ଚୟ ଦଣ୍ଡତି େହବ

6 “େଦଖ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଏହା ଲଖିିତ ଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ନୀରବ ରହବିା
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା, ହଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େକାଳେର ପ୍ରତଫିଳ
େଦବା।” 7 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଉଭୟଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା।” କାରଣ
“େସମାେନ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ଧୂପ ଜଳାଇଛନି୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କି
ଉପେର ଆମ୍ଭର ନନି୍ଦା କରିଛନି୍ତ। ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ମାନ କଳନା
କରି ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙ୍କ େକାଳେର େଦବା।”

8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ , “େଯେତେବେଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳେର ନୂତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମିେଳ, େଲାେକ କୁହନି୍ତ , ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାରଣ
ଏଥିେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଅଛ,ି େସହପିରି ଆମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନାହିଁ। 9 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଯାକୁବଠାରୁ େଗାଟଏି
ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦାଠାରୁ ଆମ୍ଭ ପବର୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା।
ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭର
ଦାସମାେନ େସଠାେର ବସତ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। 10 ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ଆମ୍ଭକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାେରାଣ ଏକ େମଷମାନଙ୍କର
ଗ୍ଭରଣଭୂମି ଓ ଆେଖାର ଉପତ୍ୟକା େଗାପଲର ଶୟନସ୍ଥଳ େହବ।

11 “ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ପବର୍ତକୁ ପାେଶାରି ଅଛ। ଭଣ୍ଡ େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଜ
ସଜାଉଅଛ ଓ ନରୂିପଣୀ େଦବୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୂରଣ
କରୁଅଛ। 12 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗେର େଚ୍ଛଦନ କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ବଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ନଇଁ ପଡ଼ବି। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଡ଼ାକିଲା େବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର କଲ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ କଥା କହଲିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଶୁଣଲି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ କଲ ଓ ଯାହା
ଆମ୍ଭକୁ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବ େସହ ିକାଯର୍୍ୟକୁ ମେନାନୀତ କଲ।”

13 େସହ ିସକାେଶ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କରନି୍ତ ,
“ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ରହବି।

ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ ପାନ କରିେବ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃଷାତ୍ତର୍ ରହବି।

ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ ଆନନ୍ଦ କଲାେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହବ।
14 ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରିେବ
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁଖେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀଗଣ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ନମିିତ୍ତ ବଳିାପ କରିବ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ବରିକି୍ତଭାବ େଯାଗୁଁ ହାହାକାର କରିବ।
15 ପୁନଶ୍ଚ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ଅଭଶିାପରୂେପ ରଖିଯିବ।”
େତଣୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିେବ।
େସ ନଜିର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମେର ନାମିତ କରିେବ।
16 “େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥିବୀେର ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର ହୁଏ,
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦତି େହବ

ଓ େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥିବୀେର ଶପଥ କରିବ
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରିବ।

କାରଣ ଅତୀତର ସଙ୍କଟସବୁ ବସି୍ମୃତ େହାଇଅଛି

ଓ ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗପୁ୍ତ େହାଇଅଛ।ି”

ନୂତନ ସମୟ ଆସୁଅଛି

17 “କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନୂତନ ସ୍ୱଗର୍ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷି୍ଟ
କରୁଅଛୁ।
େତଣୁ ପୂବର୍କାଳର ବଷିୟସବୁ ବସି୍ମୃତ େହବ
ଓ େସଗଡୁ଼କି ଆଉ ସ୍ମୃତକୁି ଆସବି ନାହିଁ।
18 ମାତ୍ର ଯାହା ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରୁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚରିକାଳ ତହିଁେର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କର।

କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ନଗରରୂେପ
ଓ ତହିଁର ନବିାସୀଗଣଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦର ପାତ୍ର ରୂେପ ସୃଷି୍ଟ କରୁ।
19 “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମେର ଆନନ୍ଦ କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା।

େସଠାେର ଆଉ ବଳିାପର ଧ୍ୱନି
ଓ କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।
20 କ୍ଷୀଣଜୀବୀ ଶିଶୁ ନୁେହଁ କିନୁ୍ତ ବୃଦ୍ଧା େଯ କି େଗାଟଏି ପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ

ବଞ୍ଚ ିରେହ ନାହିଁ।
େସଠାେର ବଞ୍ଚ ିରହବି, େଗାଟଏି ବାଳକ ଏକଶତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚତି

ଏବଂ ଯଦ ିେଗାଟଏି ବାଳକ ଏକଶତ ବଷର୍ ପୂବର୍ରୁ ମେର,
େସ ଅଭଶିପ୍ତ େବାଲ ିବଗି୍ଭର କରାଯିବ।
21 “େସହ ିସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ

କରିେବ
ଓ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
22 େସମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ଗହୃେର
ଅନ୍ୟ େଲାକ ବାସ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ

ଓ େସମାନଙ୍କେରାପିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଅନ୍ୟ େଲାକ େଭାଗ କରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁତୁଲ୍ୟ େହବ

ଓ ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦୀଘର୍କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ନଜି ହସ୍ତକୃତ କମର୍ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
23 େସମାେନ ଅନୟିମିତ ପରିଶ୍ରମ କରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ବନିାଶ ପାଇଁ େଦୖବ ନଯିୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିେବ ନାହିଁ।

େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ
ଆଶୀବର୍ାଦ ପାତ୍ରର ପରିବାରରୁ େହେବ।
24 ପୁଣ ିେସମାେନ ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବା
ଓ େସମାେନ କଥା କହୁ କହୁ ଆେମ୍ଭ ଶୁଣବିା।
25 ଗଧିଆ ଓ େମଣ୍ଢାଛୁଆ ଏକତ୍ର ରହେିବ,
ସଂିହ େଗାରୁପଲ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ।
ପୁଣ ିଧୂଳି ସପର୍ର ଖାଦ୍ୟ େହବ।

େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ହଂିସା କି ବନିାଶ
କରିେବ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀର ବଗି୍ଭର କରିେବ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ ,
“ସ୍ୱଗର୍ ଆମ୍ଭର ସଂିହାସନ
ଓ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିବ
ଓ େକଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳ େହବ?
2 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ।
େତଣୁ ଏ ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଆେମ୍ଭ ଅଟୁ।”

ମାତ୍ର “େଯଉଁମାେନ ଦୁଃଖୀ ଓ ଚୂଣ୍ଣର୍ମନା ଓ େଯ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଥରହର
ହୁଏ,

ତାହା ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟ େଦବା।
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3 େଯ େଗାବଧ କେର େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ପରି ହୁଏ,
େଯ େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ କେର

େଯ କୁକୁରର େବକ କାଟଲିା େଲାକପରି ହୁଏ,
େଯ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେର,

େସ ଶୂକର ରକ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା େଲାକପରି ହୁଏ,
େଯ ସୁବାସତି ଧୂପ ଜଳାଏ,

େସ େଦବତାର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା େଲାକପରି ହୁଏ।
େସମାେନ ନଜି ନଜି ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଜିର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବଷିୟେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଏ।
4 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଠାର େହବ ିଓ ଆଣବି ିଯାହା େସମାେନ ଭୟ

କରନି୍ତ
କାରଣ େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ ନାହିଁ,

େଯେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ ିଏବଂ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ କୁହା େହେଲ।

େସମାେନ ସବୁକିଛ ିକେଲ
ଯାହା େମାର ଚକ୍ଷୁେର ମନ୍ଦ େବାଲ ିବୁଝା େହଲା।

େସମାେନ ଜିନଷି ମେନାନୀତ କେଲ,
ଯାହା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କଲ ିନାହିଁ।”
5 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର କମି୍ପତ େହଉଅଛ,
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।

“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାେନ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରନି୍ତ;

େସମାେନ କହ ିଅଛନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ େଦଖି
ପାରିବା,

ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ ହୁଅନୁ୍ତ,’
ମାତ୍ର େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।”

ଶାସି୍ତ ଓ ଏକ ନୂତନ େଗାଷ୍ଠୀ

6 ଏହ ିଶୁଣ, ନଗରରୁ କଳହର ରବ ଓ ମନି୍ଦରରୁ ଏକ ସ୍ୱର
ଆସୁଅଛ।ି ନଜିର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦଉଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହଉଛି
ଏହ ିରବ।

7 “େକୗଣସ ିରମଣୀ ଗଭର୍େବଦନା ପାଇଲା ପେର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ
ଦଏି। ଗଭର୍େବଦନା ପୂେବର୍ େସ ପ୍ରସବ କଲା। ଏ ପ୍ରକାର କିଏ ଶୁଣ ିଅଛ?ି
ଏ ପ୍ରକାର କିଏ େଦଖିଅଛ?ି ଏକ ଦନିେର କ’ଣ େକୗଣସ ିେଦଶ ଜନ୍ମ
େନବ? େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀକୁ କ’ଣ େଲାେକ ଏକା େବେଳେକ ଜନ୍ମ  େଦେବ?
ସେିୟାନ ଗଭର୍େବଦନା ପାଇଲାମାେତ୍ର େସ ତା’ର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପ୍ରସବ
କଲା। 9 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସି୍ଥତ କରାଇ
ପ୍ରସବ କରାଇବା ନାହିଁ?”
ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସବ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ,

କ’ଣ ଗଭର୍େରାଧ କରି ପାରିବା?”
10 ଯିରୁଶାଲମକୁ େପ୍ରମ କରୁଥିବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ତା’ ସହତି

ଆନନ୍ଦ କର ଓ ତା’ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ।
ପୁଣ ିତା’ ପାଇଁ େଶାକ କରୁଥିବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ତା’ର ଆନନ୍ଦ

ପାଇଁ ଉଲ୍ଲ ାସ କର।
11 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର
ଦୟାରୂପ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ତୃପ୍ତ େହବ;

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ର “ଦୁଗ୍ଧ” େଦାହନ କରି
ତାହାର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟେର ଆନନି୍ଦତ େହବ।

12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ ,
“ଏହା ଶାନି୍ତ ରୂେପ ତା’ର ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ଝରଣା ଆଡ଼କୁ ବହବି।
ଜାତଗିଣର ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ େଗାଟଏି ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଝରଣା ସଦୃଶ,
ତୁେମ୍ଭ େସବକ େହବ ଏବଂ େଗାଟଏି ଅଣ୍ଟାେର ବହନ େହବ।
13 ମା’ େଯପରି ତା’ର ସନ୍ତାନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଏି, ଆେମ୍ଭ େସହପିରି

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଲାଭ କରିବ।”
14 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା େଦଖିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନି୍ଦତ

େହବ।
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ନୂତନ ତୃଣ ସଦୃଶ ସେତଜ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରକାଶିତ େହବ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ନଜି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପେର କୁପିତ େହେବ।
15 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନଧରି
େସମାନଙୁ୍କ ଭତ୍ସର୍ନା କରିବାକୁ ଆଗମନ କରିେବ।

େସ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ
ଓ ତାଙ୍କର ରଥସବୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
16 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ଓ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ମତ୍ତର୍୍ୟର ସମସ୍ତ ବବିାଦ

ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିେବ।
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନହିତ େଲାକ ଅେନକ େହେବ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି

ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଜିକୁ ପବତି୍ର ଓ ଶୁଚ ିକରନି୍ତ ଓ ଶୂକର ମାଂସ,
ଘୃଣ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମୂଷା ଖାଆନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର ବନିଷ୍ଟ େହେବ।”

18 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣୁ,
ସବର୍େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦ ିେଲାକଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ
ଆସୁଅଛ ିଓ େସମାେନ ଆସ ିଆମ୍ଭର ମହମିା େଦଖିେବ। 19 ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସେଙ୍କତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ  େଦଶ ଯଥା: ତଶର୍ୀଶ, ଫୁଲ ଓ ଲୁଦ,
େଯଉଁମାେନ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର, ତୁବଲ ଓ ଯବନ ତଥା ଦୂରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପଗଣ ଆମ୍ଭର
ସୁଖ୍ୟାତ ିବଷିୟେର େକେବ ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭର ପ୍ରତାପ େଦଖି
ନାହାନି୍ତ , େସହମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିବା ଓ େସମାେନ ବଭିନି୍ନ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ମହମିା ପ୍ରକାଶ କରିେବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ
କୁହନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଯପରି ପବତି୍ର ପାତ୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରକୁ ଉପହାର ଆଣନି୍ତ , େସହପିରି େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭ୍ରାତାମାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ୱ ଉପେର ରଥ ଆଣେିବ ଏବଂ ଦ୍ରୁ ତଗତ ିପଶୁଗଡୁ଼କି ବଭିନି୍ନ
େଦଶରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆସବି। 21

ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ
େହବା ପାଇଁ େଲାକ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।”

ନୂତନ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ

22 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଗର୍ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ
ନମିର୍ାଣ କରିବା, ତାହା େଯପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାୟୀ େହବ, େସହପିରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ େହବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
କୁହନି୍ତ। 23 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକହନି୍ତ େଯ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଲାକ େମା’
ପାଖକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି ନୂତନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୁ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ନୂତନ
ଚନ୍ଦ୍ରକ ଏବଂ େଗାଟଏି ବଶି୍ରାମବାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ରାମ ଦନି ଆସବି।

24 “ପୁଣ ିେସମାେନ ବାହାେର ଯାଇ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା
ପାପୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଶବ େଦଖିେବ। କାରଣ େସମାନଙ୍କର କୀଟ ମରିବ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର ଅଗି୍ନ ନବିର୍ାପିତ େହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ମତ୍ତର୍୍ୟର ଘୃଣାର ପାତ୍ର େହେବ।”
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ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଏହା େହଉଛ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହଲି୍କିୟଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଯିରିମିୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯିଏ କି ଅନାେଥାତ୍
ପ୍ରେଦଶର ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀର ଥିେଲ। 2 ଆେମାନଙ୍କ

ପୁତ୍ର, ଯିହୁଦା େଦଶର ରାଜା େଯାଶିୟର ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରେୟାଦଶ ବଷର୍େର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 3

େଯେତେବେଳ େଯାଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଥିେଲ,
େଯାଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍
ପଞ୍ଚମ ମାସେର ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ନବିର୍ାସତି େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ େଦେଲ।

ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରା

4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
5 “ମାତୃଗଭର୍େର ତୁମ୍ଭର ସୃଷି୍ଟ ପୂବର୍ରୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣଲୁି।

ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େହବା ପୂବର୍ରୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଲଗା କଲୁ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାତମିାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କଲୁ।”
6 ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “ହାୟ, ହାୟ, େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ,

ମୁଁ କଥା କହ ିଜାେଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ େକବଳ ବାଳକ।”
7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,

“ଆେମ୍ଭ ଜେଣ ବାଳକ େବାଲ,ି ‘କୁହ ନାହିଁ।’
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ନକିଟକୁ ପଠାଇବା, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ନକିଟକୁ

ଯିବ।
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତାହା ତୁେମ୍ଭ କହବି।
8 ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ,
କାରଣ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ପାେଖ ଆେମ୍ଭ ଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା

କରିବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
9 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ େମାର ପାଟ ିସ୍ପଶର୍

କେଲ ଓ େମାେତ କହେିଲ,
“େହ ଯିରିମିୟ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର େଦଲୁ।
10 ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନାନା େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କିର ଦାୟିତ୍ୱ େର

ନଯିୁକ୍ତ କଲୁ।
ତୁେମ୍ଭ େସସବୁକୁ ଉତ୍ପାଟନ, ଭଗ୍ନ,

ବନିାଶ ଓ ନପିାତ କରିବ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ ଓ େରାପଣ ମଧ୍ୟ କରିବ।”

ଦୁଇ ଦଶର୍ନ

11 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା।
ଯଥା, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?”
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲି,ି “ମୁଁ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଦଣ୍ଡ

େଦଖୁଅଛ।ି”

12 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ େଦଖୁଅଛ କାରଣ ଆେମ୍ଭ
େଦଖୁଅଛୁ େଯ, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରାଯାଇଛ।ି”

13 ପୁଣ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। ତାହା େହଲା, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?”
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି “ମୁଁ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣ ିପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ରନ୍ଧା ହଣ୍ଡା

େଦଖୁଅଛ ିଓ ତାହାର ମୁହଁ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଢ଼ଳିଅଛ।ି”
14 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏହି

େଦଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏକ ଭୟଙ୍କର ବପିତି୍ତ ମାଡ଼ ିଆସବି।”
15 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକହେିଲ,
“ଏହା େହବ କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ସମୁଦାୟ

େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଡ଼ାକିବା।”
“େତଣୁ େସମାେନ ଆସି
ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର

ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ମୁଖେର
ନଜି ନଜି ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିେବ।
16 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭର

ପ୍ରକାଶ କରିବା
କାରଣ େସମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରି େଲାକ।

େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଧୂପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଛନି୍ତ

ଓ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ପ୍ରଣାମ କରିଛନି୍ତ।
17 “ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ କହଅିଛୁ, େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ

ଅଣ୍ଟାଭଡି଼ ିଛଡି଼ା ହୁଅ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ, ତାହା େସମାନଙୁ୍କ କୁହ।

େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ େହେଲ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ

ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କରିବା।
18 କାରଣ େଦଖ, ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆେମ୍ଭ ସମଗ୍ର େଦଶ,
ଯିହୁଦାର ରାଜଗଣ, ତହିଁର ଅଧିପତଗିଣ, ତହିଁର ଯାଜକଗଣ

ଓ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକ ଦୃଢ଼ ନଗର, େଲୗହସ୍ତମ୍ଭ
ଓ ପିତ୍ତଳର ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କଲୁ।
19 ଯଦଓି େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପାେଖ ପାେଖ ରହି
ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।”

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଯିହୁଦା ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିଲା

ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। ଯଥା: 2 “େହ ଯିରିମିୟ, ଯାଅ, ଯିରୁଶାଲମର
କଣ୍ଣର୍େଗାଚର େହଲାଭଳି ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ଏହକିଥା କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ

ଏହକିଥା କହେିଲ:
“‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯୗବନ କାଳେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିଲ,

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:2 576 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2:2



ବବିାହ ସମୟେର େପ୍ରମ କଲ, େମା’ ପେଛ ପେଛ ଧାଉଁଥିଲ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅନୁସରଣ କଲ,
େଯଉଁ ଭୂମିେର କିଛ ିଜେନ୍ମ  ନାହିଁ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପବତି୍ର।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂଗହୃୀତ ଫଳ।

େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ େସମାେନ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି।”’

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ
4 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ଆଉ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର େଗାଷ୍ଠୀସବୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭଠାେର େକଉଁ ଅନ୍ୟାୟ େଦଖିେଲ େଯ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ

ଓ ଅସାର େଦବତାମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି
ଅସାର େହାଇଅଛନି୍ତ?
6 ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ କହେିଲ ନାହିଁ,
‘େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ,

େଯ ପ୍ରାନ୍ତରେର ମରୁଭୂମି
ଓ ଗତ୍ତର୍ମୟ େଦଶରୁ

ଆଉ ନଜିର୍ନ ଓ ମୃତୁ୍ୟଛାୟାରୂପ େଦଶରୁ,
ପୁଣ ିପଥିକବହିୀନ
ଓ ନବିାସୀଶୂନ୍ୟ େଦଶ ମଧ୍ୟରୁ

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ ଆଣେିଲ,
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ କାହାନି୍ତ?’
7 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଉବର୍ର େଦଶକୁ ଆଣଲି,ି
େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ

ଓ ଫଳ େଭାଜନ କରିବ।
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କଲାପେର

େମା’ େଦଶକୁ ‘ଅଶୁଚ’ି
ଓ େମାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କଲ।
8 “ଯାଜକମାେନ କହେିଲ ନାହିଁ େଯ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାନି୍ତ ,’
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହସ୍ତେର ଧରନି୍ତ , େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣେିଲ

ନାହିଁ,
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଧମର୍ାଚରଣ କେଲ,
ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ବାଲ୍େଦବ ନାମେର

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ
ଓ ନଷି୍ଫଳ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କେଲ।”
9 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାତ-ି

ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆେମ୍ଭ ଏକ ମକଦ୍ଦମା କରିବା।
10 ସାଗର ପାର େହାଇ କିତ୍ତୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହକୁ ଯାଅ।
ଆଉ େକଦରକୁ େଲାକ ପଠାଅ

ଓ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ବେିବଚନା କରି େଦଖ,
େସଠାେର େକହ ିଏପରି କାଯର୍୍ୟ େକେବ କରିଅଛ ିକି?
11 େକୗଣସ ିେଦଶର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦବଗଣଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଅଛନି୍ତ କି,
ଯଦଓି େସମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ ଥିେଲ
ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ?

ମାତ୍ର େମାର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ମହମିାମୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନଷି୍ଫଳ
ବସ୍ତୁ ବଦଳେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ,

ଯାହାର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛ ିନ ଥାଏ।
12 “େହ ସ୍ୱଗର୍, ଚକିତ
ଓ ଭୟେର କମି୍ପତ ହୁଅ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ।
13 “କାରଣ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଦୁଇଟ ିପାପ କରିଅଛନି୍ତ।
ପ୍ରଥମତଃ େସମାେନ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ
ଯଦଓି ମୁଁ ଏକ ଜୀବନଦାୟୀନୀ ନଝିର୍ର ଅେଟ

ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟେର ନଜି ପାଇଁ େସମାେନ ବହୁ ଜଳକୁଣ୍ଡ େଖାଳିଅଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସହ ିଭଙ୍ଗା ଜଳକୁଣ୍ଡ ସବୁ ଜଳ ରଖିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
14 “ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ କ’ଣ କ୍ର ୀତଦାସ?
େସମାେନ କ’ଣ ଆଜନ୍ମ  କିଙ୍କର?
େତେବ େସମାେନ କାହିଁକି ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ?
15 ଯୁବା ସଂିହମାେନ ତାହା ଉପେର ଗଜର୍ନ ଓ ହୁଙ୍କାର କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ତାହାର େଦଶସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ।

ତାହାର ନଗରଗଡୁ଼କି ଦଗ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହାକୁ ଜନଶୂନ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।
16 ଅଧିକନୁ୍ତ େନାଫର ଓ ତଫନ୍େହଷର ସନ୍ତାନଗଣ
ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
17 ଏସବୁ ଦୁଃଖ ତୁମ୍ଭ ନଜି େଦାଷରୁ ଘଟଅିଛ।ି
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଠିକ୍ ପଥେର େନବା

େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ।
18 ଆଉ ଏେବ ଶୀେହାରର ଜଳପାନ କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ ମିଶରର ପଥେର

କାହିଁକି ଯାଉଅଛ?
ଅଥବା ଫରାତ୍ ନଦୀର ଜଳପାନ ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଅଶୂରର ପଥେର କାହିଁକି ଯାଉଅଛ?
19 ତୁମ୍ଭ ନଜିର ଦୁଷ୍କମର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସି୍ତ େଦବ।
ଓ ତୁମ୍ଭର ବପିଥଗାମୀତ୍ୱ  ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ।

ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ବେିବଚନା କର।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ବୁଝବି େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁେମ୍ଭ

କି ଅପରାଧ କରିଅଛ।
ଆମ୍ଭ ବଷିୟକ ଭୟ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବାରୁ
ଯାହା ମନ୍ଦ ଓ ତକି୍ତ ବଷିୟ ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାତ େହଉ ନାହଁ।”
େମାର ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।
20 “େହ ଯିହୁଦା, ବହୁବଷର୍ ପୂେବର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ
ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧନ ସବୁ େଚ୍ଛଦନ କରିଅଛୁ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କହଛି, ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦାସତ୍ୱ  କମର୍ କରିବୁ ନାହିଁ।’

ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପେର
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରି ଗ୍ଭଲଅିଛ।
21 େହ ଯିହୁଦା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବୀଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା କରି େରାପଣ କରିଥିଲ।ି

େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହଲ?
22 ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭ େସାଢ଼ାେର ନଜିକୁ େଧୗତ କରିଅଛ
ଓ ବହୁତ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ,

ତଥାପି ତୁମ୍ଭର େଦାଷ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର କ୍ଷାରିତ ନ େହାଇ େସହପିରି
ରହଅିଛ।ି”

ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
23 “ପୁଣ ିେହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ କିପରି କହପିାରିବ େଯ,
‘ଆେମ୍ଭ ଅଶୁଚ ିେହାଇ ନାହୁଁ ଓ ବାଲ୍େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ

ନାହୁଁ?’
ଉପତ୍ୟକାେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କରିଅଛ ଚନି୍ତ ାକର।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର ଭ୍ରମଣକାରିଣୀ ଦ୍ରୁ ତଗାମିନୀ ଓଟ ସଦୃଶ।
24 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବାସ କରୁଥିବା ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ପରି ଅଟ।
େସ ନଜିର ଋତୁ ସମୟେର ବାୟୁ ଆଘ୍ରାଣ କେର।
କିଏ ତା’ର କାମ ଲପି୍ସାରୁ ଅବେରାଧ କରି ପାରିେବ?
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ତାହାର ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣାମାନଙ୍କ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିବାର ଦରକାର
ନାହିଁ।

େସମାେନ ତାଙ୍କର ନୟିମିତ ମାସେର ତାକୁ ସହଜେର ପାଇପାରିେବ।
25 େହ ଯିହୁଦୀ, ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େଯ, େସ େଦବଗଣଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ

ନବୃିତ୍ତ େହବା ଉଚତି୍
ଓ େସ େଦବଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଜିର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସହ ିବେିଦଶୀୟ େଦବଗଣଙୁ୍କ ପୂଜା କରିଅଛୁ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଛାଡ଼ବୁି ନାହିଁ।’
26 “େଗ୍ଭର ଧରାପଡ଼େିଲ େଯପରି ଲଜି୍ଜତ ହୁଏ,
େସହପିରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, େସମାନଙ୍କର ରାଜଗଣ,

େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତଗିଣ, େସମାନଙ୍କର ଯାଜକଗଣ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
27 େସମାେନ ଏକ କାଠ ମୁଣ୍ଡାକୁ କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପିତା’

ଓ ଖେଣ୍ଡ ପଥରକୁ କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  କରିଅଛ।’

େସମାେନ େସଥିପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ନ କରି,
ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ପଛପଟ କରିଅଛନି୍ତ।

ମାତ୍ର ବପିଦ ସମୟେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ କହେିବ,
‘ତୁେମ୍ଭ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର।’
28 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପାଇଁ େଯଉଁ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,

େସମାେନ କାହାନି୍ତ?
େସମାେନ ଆସନୁ୍ତ ଓ ଯଦ ିପାରନି୍ତ

େତେବ ତୁମ୍ଭ ବପିଦ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ।
କାରଣ େହ ଯିହୁଦା ତୁମ୍ଭ ନଗରର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭର େଦବତାମାେନ

ଅଛନି୍ତ
29 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ବବିାଦ କରୁଅଛ?
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
30 “ଆେମ୍ଭ ବୃଥାେର ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦଇଅଛୁ।
ମାତ୍ର ଏହାର ଫଳ କିଛ ିେହଲା ନାହିଁ।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଠିକ୍ ବାଟକୁ େଫରିଲ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗେର

ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ।
ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।”
31 େହ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟର େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି।

“ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିପ୍ରାନ୍ତରସ୍ୱରୂପ
କିଅବା ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରମୟ େଦଶ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛୁ?

ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ କାହିଁକି କହୁଛନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ େହାଇଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବୁି ନାହିଁ?’
32 ଜେଣ ଯୁବତୀ କ’ଣ ନଜିର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭୁଲପିାେର?
ଜେଣ କନ୍ୟା କ’ଣ ତା’ର େପାଷାକକୁ ଭୁଲ ିପାରିବ?

କିନୁ୍ତ େମାର େଲାକମାେନ
େମାେତ ଅସଂଖ୍ୟ ଥର ପାେଶାରି ଅଛନି୍ତ।
33 “େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ େଖାଜିବାେର ନପିୁଣା।
ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ କିପରି ଏହା କରିବାକୁ ହୁଏ ଶିକ୍ଷା

େଦଲ।
34 ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଦରିଦ୍ର  ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ପ୍ରାଣର
ରକ୍ତ େଦଖାଯାଏ।

ଏହ ିରକ୍ତ ସନିି୍ଧକାଟବିା େକୗଣସ ିଲୁଣ୍ଠନକାରୀର ନୁେହଁ।
ତୁେମ୍ଭ ବନିାକାରଣେର ରକ୍ତପାତ କରିଅଛ।
35 ତୁେମ୍ଭ କହବିାକୁ ଲାଗଛୁ, ‘ଆେମ୍ଭ ନରିୀହ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧକୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ େନେବ।’

ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ଦଅି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିବା
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ, ‘ଆେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀ।’
36 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଗ୍ଭଲଛି, ଏେତ ଅବେହଳିତ ଭାବେର?

ତୁେମ୍ଭ ଅଶୂରର ବଷିୟେର େଯପରି ଲଜି୍ଜତା େହାଇଥିଲ,
େସହପିରି ମିଶରର ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତା େହବ।
37 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମିଶରରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବ
ଓ ଲଜ୍ଜ ାେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁହଁ ଲୁଗ୍ଭଇବ,

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନଭିର୍ର କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଅଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଉନ୍ନତ ିକରି ପାରିବ ନାହିଁ।

“ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେର ଓ େସ ସ୍ତ୍ରୀ
ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବବିାହ କେର

େତେବ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ କ’ଣ ପୁନବର୍ାର ତାହା ନକିଟକୁ ଆସବି?
ଯଦ ିେସ େଲାକ ପୁନବର୍ାର ତାହା ନକିଟକୁ ଆସବି େତେବ େସହ ିେଦଶ

ଅତ୍ୟନ୍ତ ‘ଅଶୁଚ’ି େହବ।
େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଉପପତ ିସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିଅଛ।
ଆଉ ପୁନବର୍ାର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଅଛ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
2 “ନଷି୍ଫଳ ପବର୍ତକୁ େଦଖ।
େକଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରି ନାହଁ?

େଯପରି ଜେଣ ଆରବୀୟ େଲାକ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବେସ,
େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରାଜପଥେର ବସଅିଛ।

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅବଶି୍ୱାସନୀୟତା
ଓ ଦୁଷ୍କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶକୁ ‘ଅଶୁଚ’ି କରିଅଛ।
3 ତୁମ୍ଭର ପାପକମର୍ େଯାଗୁଁ ବୃଷି୍ଟ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
ବସନ୍ତକାଳୀନ ବଷର୍ା ଆସ ିନାହିଁ।

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ େବଶ୍ୟାର ଭଂଗୀ ଓ ଲଜ୍ଜ ାହୀନ ଗ୍ଭହାଣ ିବଜାୟ ରଖିଛ
ଓ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ।
4 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିସମୟଠାରୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହବି, େହ

େମାର ‘ପିତା’,
‘ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାଲ୍ୟକାଳର ପଥପ୍ରଦଶର୍କ।’
5 ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିକୁହ, ‘ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ସଦାକାଳ କୃଦ୍ଧ େହାଇଥିେବ?
ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଚରିକାଳ ରହବି ନାହିଁ।’

“ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କଥା କହୁଅଛ ତଥାପି ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବାେର ଲାଗିଛ
ଏବଂ ନଜି ପଥେର ଗ୍ଭଲଛି।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ଦୁଇ ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଉଣୀ

6 ଯିହୁଦାେର େଯାଶିୟ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହେିଲ, “ବପିଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାହା କରିଅଛ, ତାହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିଅଛ? େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ
ତେଳ ଯାଇ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିଅଛ।ି 7 େସ ଏହସିବୁ ଅପକମର୍ କଲାପେର ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହଲି,ି ‘ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବିା ଉଚତି୍? ମାତ୍ର
େସ େଫରି ଆସଲିା ନାହିଁ ଆଉ ତାହାର ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଉଣୀ ଯିହୁଦା
ଏହା େଦଖିଲା। 8 ଆଉ ଆେମ୍ଭ େଦଖିଲୁ ବପିଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବା େହତୁ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦେଲ େହଁ, ତାହା
ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଉଣୀ ଯିହୁଦା ଭୟ କଲା ନାହିଁ। େସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କଲା। 9 ଯିହୁଦା େବଖାତରିି କରି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କଲା ଓ େଦଶକୁ
‘ଅଶୁଚ’ି କଲା। ଆଉ େସ ମଧ୍ୟ କାଠ ଓ ପଥର ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କଲା।
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10 ଏସବୁ ସେତ୍ତ୍ୱ  ଇସ୍ରାଏଲର ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଉଣୀ ଯିହୁଦା
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଲିା ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସଛି ିେବାଲ ିେକବଳ ଛଳନା କଲା।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

11 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ବପିଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଯିହୁଦା ଅେପକ୍ଷା ନଜିକୁ ଅଧିକ ଧାମିର୍କା େଦଖାଇଅଛ।ି 12

େତଣୁ େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିଆେଡ଼ ଯାଇ ଏହ ିକଥା ପ୍ରଗ୍ଭର
କର ଏବଂ କୁହ,
“‘େହ ବପିଥଗାମିନୀ ଇସ୍ରାଏଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସ,

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ ଦୃଷି୍ଟ କରିବା ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ ଦୟାବାନ,’
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା େକ୍ର ାଧ ରଖିବା ନାହିଁ।’
13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯାହା େହଉ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବିା ଉଚତି୍ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କରିଛ,
ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ

ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିତ୍ ବୃକ୍ଷତେଳ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କରି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।”
ତୁେମ୍ଭ େମାର କଥା ମାନଲି ନାହିଁ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ବପିଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ

ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତି
ନଗରରୁ ଏକ ଜଣ ଓ ପ୍ରତ ିେଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସେିୟାନକୁ ଆଣବିା। 15 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ
ପାଳକଗଣ େଦବା, େଯଉଁମାେନ କି ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହେବ।
େସମାେନ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚଲାଇେବ। 16 ଅନନ୍ତର
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ଓ
ବହୁବଂଶ େହବ।”
“େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟେର

ଆଉ କହେିବ ନାହିଁ। କିଅବା ତାହା ମନେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ।’ ଅଥବା
େସମାେନ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିେବ ନାହିଁ। କି ତାହା ନକିଟକୁ ଯିେବ ନାହିଁ
ଅଥବା ତାହା ଆଉ ନମିିର୍ତ େହବ ନାହିଁ। 17 ଆଉ େସ ସମୟେର
େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂିହାସନ’ େବାଲ ିକହେିବ।
ସମଗ୍ର େଦଶୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ
ଯିରୁଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେବ। ପୁଣ ିେସମାେନ ନଜିର ଅନ୍ତଃକରଣେର
ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭର ଅବାଧ୍ୟତା ଆଉ ଅନୁସରଣ କରିେବ ନାହିଁ। 18 େସ ସମୟେର
ଯିହୁଦା ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହତି ଏକତ୍ର ଗମନ କରିେବ। ଆଉ
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଏକତ୍ର ବାହାରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ
ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ େଦଶକୁ ଆସେିବ।”

19 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛୁ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଜି ସନ୍ତାନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା,
ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ପରମ ରତ୍ନସ୍ୱରୂପ
ଏକ ମେନାରମ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ କରିବା।

ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ‘ପିତା’ େବାଲ ିଡ଼ାକିବ
ଓ ଆମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା ଅନୁସରଣ କରିବ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଯପରି େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ନଜି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି

ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରି ପରିତ୍ୟାଗ କେର,
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େସହପିରି ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛ।
21 ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର େରାଦନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବି।
େସମାେନ େଜାର୍େର ଚତି୍କାର କରୁଛନି୍ତ , ଏବଂ କରୁଣା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରୁଛନି୍ତ।
କାରଣ େସମାେନ କୁଟଳି ପଥଗାମୀ େହାଇଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେଶାରି େଦଇଛନି୍ତ।

22 ଆଉମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଅଛ।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିଥଗମନରୂପୀ
େରାଗକୁ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା।”
“ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ‘ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛୁ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।”
23 ଉପପବର୍ତସମୂହେର ପ୍ରତମିା ପୂଜା ନେିବର୍ାଧତା ଥିଲା।
ପବର୍ତମାନଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ େକାଳାହଳ ଜନତି ସମାେରାହ ବ୍ୟଥର୍ ଥିେଲ।

ମାତ୍ର ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛ।ି
24 ମାତ୍ର େସ ଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦ ବାଲ୍େଦବତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ଶ୍ରମଫଳ, େସମାନଙ୍କ େଗାେମଷାଦ ିପଲ,
େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିଅଛ।ି
25 ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଲଜ୍ଜ ାେର ଅବନତ େହଉ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ
ଅଦ୍ୟାବଧି

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ

କରିଅଛୁ।
ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ

ଅବମାନନା କରିଅଛୁ।’”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ,
େତେବ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ।

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ େମା’ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଫିଙି୍ଗଦଅି
ଓ ବପିଥଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ।
2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସହସିବୁ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର

ଶପଥ କରି କହବିାକୁ ପଡ଼ବି େଯ
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି।’
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାମିର୍କତାେର େସ ସବୁ କହବିାକୁ

କ୍ଷମ େହବ।
ତାହାଦ୍ୱ ାରା ନାନାେଦଶୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର େହେବ।
େସମାେନ ଗବର୍ର ସହତି କହେିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା କରିଛନି୍ତ।”
3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଳମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହକିଥା

କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପାଇଁ ପଡ଼ଆି ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର
ଓ କଣ୍ଟାବଣ ମଧ୍ୟେର ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ।
4 େହ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ନବିାସୀଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଜିକୁ ସୁନ୍ନ ତ କର।

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ
ଆବଳିତାକୁ ଦୂର କର।

ତା’ ନ େହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କମର୍ େଯାଗୁଁ
ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ।

ଓ େସହ ିେକ୍ର ାଧାଗି୍ନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭସ୍ମୀଭୂତ େହବ।
େକହ ିତାହାକୁ ଲଭିାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ।”

ଉତ୍ତରରୁ ମହା ବନିାଶ ଆସବି

5 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଦଅି
ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ଏହକିଥା ପ୍ରଗ୍ଭର କର।
‘ସମଗ୍ର େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଅ’
ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କର,
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‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତି୍ରତ ହୁଅ।
ଆଉ କୁହ, ଆସ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ପଳାଇବା।’
6 ସେିୟାନଆେଡ଼ ଧ୍ୱଜା ଉଠାଅ।
ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଳାୟନ କର।

ଅେପକ୍ଷା କର ନାହିଁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମହାବନିାଶ ଆଣବିା।”
7 ଏକ ସଂିହ ନଜି ଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରିଅଛ।ି
ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ବନିାଶକ ଆସୁଅଛ।ି

ତୁମ୍ଭର ନଗରସବୁ ଧ୍ୱଂସ େହବ, ଆଉ େସଗଡୁ଼କି ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ।
ଏଥିପାଇଁ େସ ନଜି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି
ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ ଉଜାଡ଼ବିାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।
8 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବଳିାପ ଓ ହାହାକାର

କର।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରହଅିଛ।ି”
9 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିପତଗିଣ ସାହସ ହରାଇେବ।

ଯାଜକଗଣ ଭୟଭୀତ େହେବ
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ କ’ଣ କହବିାକୁ େହବ ଜାଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।”
10 ଏଥିେର ମୁଁ, ଯିରିମିୟ କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ

ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତେର ଭ୍ର ାନି୍ତେର ପକାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହଛି, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତ ପାଇବ।’ କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ଗଳା ପାଖେର ଖଡ଼୍ଗ ଅଛ।ି”

11 େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଆସବି,

“ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରୁ
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଷ୍ମବାୟୁ ଆସୁଅଛ।ି

ତାହା ଶସ୍ୟରୁ ତୁଷ ଝାଡ଼ବିା ପାଇଁ
ଧୀର ବାୟୁ ନୁେହଁ।
12 ଏହାଠାରୁ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ବାୟୁ
ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛ।ି

ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ େଘାଷଣା କରୁଅଛୁ।”
13 େଦଖ, େସ େମଘଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଆସୁଅଛ।ି
ତାହାର କଥାଗଡୁ଼କି ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ସଦୃଶ
ଓ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ େହେବ।

ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଅମଙ୍ଗଳ େହବ
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହବା।
14 େହ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀଗଣ!
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ନଜି ନଜି ହୃଦୟରୁ ଅମଙ୍ଗଳକୁ େଧାଇ ଦଅି।

ହୃଦୟକୁ ନମିର୍ଳ ଓ ପବତି୍ର କର,
ଆଉ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାନ ଦଅି ନାହିଁ।
15 ହଁ ତୁେମ୍ଭ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଶୁଣବିା ଉଚତି୍,
କାରଣ ଦାନରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବ

ଏବଂ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତରୁ
ଏକ ଦୁଃସମ୍ୱାଦ ଆସୁଅଛ।ି
16 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନାେଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ,
ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର େଘାଷଣା କର।

ଦୂର େଦଶରୁ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆସୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗରଗଡୁ଼କି ବରୁିଦ୍ଧେର ରଣହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ।
17 େସମାେନ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଜଗଆୁଳି ସଦୃଶ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଘରି ରହଛିନି୍ତ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଗ୍ଭରିଣୀ େହାଇଅଛନି୍ତ।”

18 “ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ଓ ତୁମ୍ଭର କି୍ରୟାସବୁ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୁଃଖ ଘଟାଇଅଛ।ି

େସହ ିମନ୍ଦ କି୍ରୟା ତୁମ୍ଭର ଜୀବନକୁ ଦୁଃସହ କରିଛ।ି
ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତକି୍ତ ଓ ମମର୍େଭଦକ।”

ଯିରିମିୟଙ୍କ ବଳିାପ

19 ହାୟ, ହାୟ, େମାର ଦୁଃଖ ଓ େମାର ବ୍ୟସ୍ତତା
େମାର ଅନ୍ତନାଡ଼କୁି ବ୍ୟଥିତ କରୁଅଛ।ି

ମୁଁ ହୃଦୟେର ଅସି୍ଥରତା ଅନୁଭବ କରୁଅଛ।ି
ମୁଁ ସି୍ଥର ରହପିାରୁ ନାହିଁ,

କାରଣ ମୁଁ େସହ ିତୂରୀ ଶବ୍ଦ
ଓ ଯୁଦ୍ଧର ନାଦ ଶୁଣପିାରୁଛ।ି
20 ବନିାଶ ପେର ବନିାଶର ଖବର ଆସୁଅଛ।ି
କାରଣ ସମଗ୍ର େଦଶ ବନିଷ୍ଟ େହଉଅଛ।ି

ମୁହୂତ୍ତର୍କ ମଧ୍ୟେର େମାର ତମ୍ୱୁ
ଓ ନମିିଷକ ମଧ୍ୟେର େମାହର ଯବନକିା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।
21 େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େକେତକାଳ ପତାକା େଦଖିବି
ଓ ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣବି?ି
22 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େମାର େଲାକମାେନ ନେିବର୍ାଧ
ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।

େସମାେନ ନେିବର୍ାଧ ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ,
େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ର୍ଦୃଷି୍ଟ ନାହିଁ।

େସମାେନ କୁକମର୍ କରିବାେର ଧୂରନ୍ଧର।
ମାତ୍ର ସୁକମର୍ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”

ବନିାଶ ଆସୁଛି

23 ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି
େଦଖିଲ ିତାହା ନଜି୍ଜ ର୍ନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା।

ପୁଣ ିଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦୃଷି୍ଟ ନେିକ୍ଷପ କରି େଦଖିଲି
େସଠାେର ଆେଲାକ ନ ଥିଲା।
24 ମୁଁ ପବର୍ତମାଳାକୁ ଅନାଇ େଦଖିଲି
େସଗଡୁ଼କି କମି୍ପତ େହଉଥିେଲ
ଓ ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କି େଦାହଲୁଥିେଲ।
25 ମୁଁ ଗ୍ଭହିଁ େଦଖିଲ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିେଲ
ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ।
26 ମୁଁ େଦଖିଲ ିଉବର୍ର େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ େହଲା
ଓ ସମସ୍ତ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ଏହ ିସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଥିଲା।
27 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ସମଗ୍ର େଦଶ ବନ୍ଧ୍ୟା େହବ,
ମାତ୍ର ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଏହାକୁ ନଃିେଶଷ କରିବ ିନାହିଁ।
28 େତଣୁ ପୃଥିବୀବାସୀ େଶାକ କରିେବ
ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େହବ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏହା କହଅିଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଏହା ମନେର ସି୍ଥର କରିଅଛୁ।
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅନୁତାପ କରିବୁ ନାହିଁ କି ଏଥିରୁ ବରିତ େହବୁ ନାହିଁ।”
29 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦେର
ସମଗ୍ର ନଗରବାସୀ ଭୟେର ପଳାୟନ କରିେବ।
େକେତକ ଗମୁ୍ଫା ମଧ୍ୟେର ଲୁଚେିବ,

େକେତକ ନବିଡି଼ ଅରଣ୍ୟର
ବୁଦା ମଧ୍ୟେର ଲୁଚେିବ
ଓ ଅନ୍ୟ େକେତକ େଶୖଳ ଉପେର ଚଢ଼େିବ।

ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗର ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇ
ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ।
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30 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ବନିଷ୍ଟ େହବ
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବ?

ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନୁ୍ଧଛ
ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାରେର ନଜିକୁ ଭୂଷିତା କରୁଛ?

ତୁେମ୍ଭ ବୃଥାେର ନଜିର ଚକ୍ଷୁେର
ଅଞ୍ଜନ େଦଇ ନଜିକୁ ସଜାଇଛ
ଓ ସୁନ୍ଦର କରୁଅଛ।

କାରଣ ଜାରପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରୁଛନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ବନିାଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
31 ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରବପରି
ଓ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାଳୀନ େବଦନା ପରି
ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ରବ ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ।

େସ ଦୀଘର୍ନଶି୍ୱାସ ଛାଡ଼ ିଓ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି କହୁଅଛ,ି
“ହାୟ, ହାୟ!
ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗେର େମାର ପ୍ରାଣ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହଲା।”

ଯିହୁଦାବାସୀଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ସବୁ ସଡ଼କେର
ବୁଲ ିେଦଖ, ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ବୁଝ। ତହିଁର ଛକସ୍ଥାନ ସବୁ
େଖାଜ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଓ

ସତ୍ୟାନୁସରଣକାରୀକୁ ପାଇବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସ ନଗରକୁ କ୍ଷମା କରିବା।
2 େସମାେନ, ‘ଜୀବତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ’ କହେିଲ େହଁ ନତିାନ୍ତ ମିଥ୍ୟାେର ଶପଥ
କରନି୍ତ।”

3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହବାକୁ ଗ୍ଭହଁ।

େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରିଅଛ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଶାସି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ ନଜି ନଜି ମୁଖ ପାଷାଣଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ କୁପଥରୁ େଫରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହାନି୍ତ।
4 େତଣୁ ମୁଁ ନଜିକୁ କହଲି,ି
“ନଶି୍ଚୟ େସମାେନ ଦରିଦ୍ର , ଏବଂ ନେିବର୍ାଧ,

କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ
କିଅବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
5 େମାେତ ଧନୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ
ଏବଂ କଥାବାତ୍ତର୍ା େହବାକୁ ଦଅି।

କାରଣ େସମାେନ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନି୍ତ।”

କିନୁ୍ତ ଏମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ଅଛନି୍ତ
ଓ ବନ୍ଧନସବୁକୁ ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
6 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନି୍ତ।
େତଣୁ ବନରୁ ଏକ ସଂିହ ବାହାରି େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ

ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳୀନ ଗଧିଆେସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।
ଚତିାବାଘ େସମାନଙ୍କ ନଗର ସମୂହ ନକିଟେର ଛକି ରହବି।

େଯଉଁ େଲାକ ନଗରରୁ ବାହାରିବ, େସ ତାକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ।
କାରଣ େସମାେନ ବହୁ ଅପରାଧ କରିଛନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ବହୁବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବପିଥଗାମୀ େହାଇଛନି୍ତ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ପୁଣ ିକହେିଲ, “େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି କାରଣ

ଦଅି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବା?
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ

କରିଛନି୍ତ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ େଭାଜନ େଦଇ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇେଲ
ମଧ୍ୟ େସମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ େହେଲ।
େସମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହୃେର ବହୁ ସମୟ

ଅତବିାହତି କେଲ।
8 େସମାେନ ଏକ କାମୁକି େଘାଡ଼ୀ ପରି ବୁଲନି୍ତ ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ତା’ର ପେଡ଼ାଶୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିେଲାଲୁପ ଦୃଷି୍ଟ ପକାନି୍ତ।”
9 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହସିବୁର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ନାହିଁ?
ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଏ ପ୍ରକାର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କରି

ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା ନାହିଁ?
ହଁ, ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ, ଏ ପ୍ରକାର େଲାକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ।
10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପରକୁ ଯାଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଶାଖାସବୁ କାଟି

ପକାଅ।
ମାତ୍ର େସଗଡୁ଼କୁି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିାଶ କର ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁେହଁ।”
11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏହପିରି କର କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ପରିବାର
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାରଣା କରିଅଛନି୍ତ।”
12 “ମିଥ୍ୟାେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଷିୟେର କହେିଲ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିକରିେବ ନାହିଁ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ନାହିଁ
ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗ
କିଅବା ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େଦଖିବା ନାହିଁ।’
13 ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ େହେବ।
େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି।”
14 ସୁତରାଂ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହନି୍ତ:
“ଯିରିମିୟ େଦଖ, କାରଣ େଲାକମାେନ ଏହପିରି କହଥିିେଲ,

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଟେିର ଆମ୍ଭର ଶବ୍ଦସବୁ ରଖିଅଛୁ
ଏବଂ ଏହା ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
ଏହ ିେଦଶ କାଠ ସଦୃଶ ଅଗି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ େପାଡ଼େିଦବ।”
15 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୂରରୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆଣବିା

େସ ଏକ ବଳବାନ୍ େଗାଷ୍ଠୀ
ଓ ପ୍ରାଚୀନ େଗାଷ୍ଠୀ।

େସ େଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ।
ଆଉ େସମାନଙ୍କର କଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝପିାରିବ ନାହିଁ।
16 େସମାନଙ୍କର ତୂଣୀର େଖାଲା କବର ସଦୃଶ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବୀର େସୖନକି।
17 େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂଗହୃୀତ ଶସ୍ୟ
ଓ େରାଟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଗଣଙୁ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େମଷ ଓ ଗାଈ ଗଡୁ଼କି ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରିେବ।

ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ନଗର ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ,
େସମାେନ େସହସିବୁକୁ ଖଡ଼୍ଗେର ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।”
18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଯିହୁଦା ଏପରିକି େଯେତେବେଳ

େସହ ିଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସବି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ
କରିବା ନାହିଁ। 19 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହବି,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, େକଉଁ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏହସିବୁ କରିଅଛନି୍ତ।’ େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,
‘େଯଉଁପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଏବଂ ମୂତ୍ତିର୍ଗଣର
େସବା କରିଅଛ, େସହପିରି ଭାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶେର
ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କର େସବା କରିବ।’
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20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଏ କଥା ଜଣାଅ
ଓ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ।
21 ‘େହ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧହୀନ େଲାେକ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ େଦଖୁ ନାହଁ,

କଣ୍ଣର୍ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଣୁ ନାହଁ।
ଏେବ ଏହ ିକଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ।
22 ନଶିି୍ଚତଭାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବାର କାରଣ ଅଛ,ି”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
“ହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଭୟେର ଥରିବାର କାରଣ ଅଛ।ି

ଆେମ୍ଭ ବାଲୁକାସ୍ତୁପ ସ୍ଥାପନ କଲୁ,
େଯପରି ସମୁଦ୍ର  ତା’ର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବ।

ସମୁଦ୍ର େର େଢ଼ଉ ଉେଠ ଏବଂ ଏହାର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକେର ନାହିଁ।
ଏହା େଘାର ଗଜର୍ନ କେର, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସୀମା

ଲଙ୍ଘନ କେର ନାହିଁ।
23 ମାତ୍ର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଅବାଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତକୂିଳାଗ୍ଭରୀ।
େସମାେନ ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ।
24 େସମାେନ େକେବ କହେିବ ନାହିଁ େଯ,
‘ଆମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଦ୍ୟ ଓ େଶଷ ବୃଷି୍ଟ

ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ
ଓ ଶସ୍ୟ େଚ୍ଛଦନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନରୂିପିତ ସପ୍ତାହମାନ ରକ୍ଷା

କରିଛନି୍ତ ,
ଆସ ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ଭକି୍ତ କରିବା।’
25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପଦାଥର୍ ଉପେଭାଗରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ନବୃିତ୍ତ କରିଅଛ।ି
26 କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େକେତକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ ବ୍ୟାଧ ତୁଲ୍ୟ ଫାଶ ବସାନି୍ତ
ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିଫାନ୍ଦେର ପକାନି୍ତ।
27 େଯପରି ପିଞ୍ଜରା ପକ୍ଷୀେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େସହପିରି େସମାନଙ୍କ ଗହୃ ଛଳନାେର ପୂଣ୍ଣର୍।

ଏହ ିମିଥ୍ୟା େଯାଗୁଁ େସମାେନ ଉନ୍ନତ ଓ ଧନବନ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ।
28 େସମାେନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େମାଟା ହୁଅନି୍ତ

ଏବଂ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବାର ସୀମା ପାର କରି ଯାଆନି୍ତ।
େସମାେନ ଅନାଥମାନଙ୍କର ମକଦ୍ଦମାେର ନ୍ୟାେୟାଚତି ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ

ନାହିଁ,
କାେଳ ଅନାଥମାେନ ଉନ୍ନତ ିକରି ପାରନି୍ତ।
େସମାେନ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତପିକ୍ଷ କରନି୍ତ ନାହିଁ।”
29 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହସିବୁ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ନାହିଁ?

ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କ’ଣ ଏହସିବୁ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ପରିେଶାଧ େନବ ନାହିଁ?”
30 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏକ ଭୟଙ୍କର ଓ ମମର୍ନୁ୍ତକ ଘଟଣା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଘଟଅିଛ।ି
31 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ।

ପୁଣ ିଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଏପରି େହବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ େଶଷେର ଦଣ୍ଡ ସମୟେର କ’ଣ କରିେବ?

ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅବେରାଧ କରନି୍ତ

େହ ବନି୍ୟାମୀନ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ଯିରୁଶାଲମରୁ ପଳାୟନ କର।

ତେିକାୟ ନଗରେର ତୂରୀ ବଜାଅ
ଓ େବୖଥ୍ହେକରମେର ଧ୍ୱଜା େଟକ।

କାରଣ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଅମଙ୍ଗଳ
ଓ ମହାବନିାଶ ଆସୁଅଛ।ି
2 େହ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସେିୟାନ କନ୍ୟା,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
3 େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସଙ୍ଗେର େନଇ
ତାହା ପାଖକୁ ଆସେିବ,

େସମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନଜି ନଜି ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିେବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନେର ପଲ ଚରାଇେବ।
4 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ଆକ୍ରମଣ କରିବା।

ହାୟ, କାରଣ ଦନିର ଅବସାନ େହଉଅଛ।ି
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ଛାୟା ଦୀଘର୍ େହଉଅଛ।ି
5 େତଣୁ ଉଠ, ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ରାତି୍ରେର ଆକ୍ରମଣ କରିବା
ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବା।”
6 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ ,
“ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ଏବଂ ରାସ୍ତାେରାଧକ କାଠଗଣ୍ଡି
ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ନମିର୍ାଣ କର।

େସହ ିନଗର ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ।
ତାହାର ଭତିର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଉପଦ୍ରବମୟ।
7 େଯପରି କୂପ ତା’ର ଜଳକୁ ସେତଜ ରେଖ,
େସହପିରି ଯିରୁଶାଲମ ତା’ର ଦୁଷ୍ଟତା ସେତଜ ରେଖ।

ତାହାରି ମଧ୍ୟେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଅପହରଣ ଶୁଣାଯାଏ।
ପୁଣ ିପୀଡ଼ା ଓ କ୍ଷତ ନରିନ୍ତର ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଥାଏ।
8 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ଆମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭ କଥା ନ ଶୁଣ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ବରିକି୍ତେର ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ

ଦୂେରଇ ଯିବା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଦଶକୁ ଏକ ମରୁଭୂମି
ଓ ଜନଶୂନ୍ୟେର ପରିଣତ କରିବା।”
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ ,
“ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଏକତି୍ରତ କର:
ଏହାର ଶାଖାେର ହାତ ବୁଲାଅ।”
10 ମୁଁ କାହାକୁ କହବି?ି
କାହାକୁ ମୁଁ ସତକର୍ କରିବ?ି
କିଏ ବା େମା’ କଥା ଶୁଣବି?

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ବନ୍ଦ କରିଛନି୍ତ ,
େତଣୁ େସମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
11 ଏଣୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛି
ଓ ମୁଁ ତାହା ଧରି ରଖିବାେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ!ି

“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧକୁ ରାସ୍ତାେର କ୍ର ୀଡ଼ାରତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳି
ପକାଅ

ଓ ସଭାେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳିଦଅି,
କାରଣ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ,
ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୟସ୍କ ସମେସ୍ତ ଧରାଯିେବ।
12 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଗହୃ, େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ର
ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ।”

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା
ପାଇଁ

ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବସି୍ତାର କରିବା।”

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 5:20 582 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 6:12
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13 “ଇସ୍ରାଏଲର େଛାଟରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ େଲାଭାସକ୍ତ।
ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମିଥ୍ୟାଗ୍ଭରୀ।
14 ଯଦଓି ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ

ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଏହା କହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା

କରନି୍ତ।
ଏଠାେର ‘ଶାନି୍ତ ’ ଅଛ,ି
େଯେତେବେଳ େସଠାେର ଆେଦୗ ଶାନି୍ତ ନାହିଁ।
15 ଯାଜକ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କେଲ ମଧ୍ୟ ଲଜି୍ଜତ

ନୁହନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କମର୍ ପାଇଁ ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ କେଲ ନାହିଁ।”

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସମାେନ ପତତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ

ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା େବେଳ
େସମାେନ ନପିାତତି େହେବ।”
16 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛକସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇ େଦଖ,
ଆଉ ପୁରାତନ ପଥ ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ,

ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ?
ଆଉ େସହ ିପଥେର ଗମନ କର,

ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପ୍ରାଣେର ବଶି୍ରାମ ପାଇବ।
ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ େସ ପଥେର ଗମନ କରିବୁ

ନାହିଁ।’
17 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରହରୀ ନଯିୁକ୍ତ କରି କହଲୁି,
‘ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ।’
ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବୁି ନାହିଁ।’
18 େତଣୁ େହ ନାନାେଦଶୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ,
ଆଉ େହ ମଣ୍ଡଳୀ, େସମାନଙ୍କର କ’ଣ େହବାକୁ ଯାଉଛ,ି ହୃଦୟଙ୍ଗମ

କର।
19 େହ ପୃଥିବୀବାସୀ ଶୁଣ, ଆଉ େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣବିା।

କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କରି ନାହାନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।”
20 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଶିବା େଦଶରୁ ଧୂପ
ଓ ଦୂର େଦଶରୁ ସୁଗନି୍ଧ େବତ ଆଣବିାର ଫଳ କଅଣ?

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହାମବଳି ସବୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁେହଁ
କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳିଦାନସବୁ ଆମ୍ଭର ତୁଷି୍ଟଜନକ ନୁେହଁ।”
21 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ନାନା ବଘି୍ନ ରଖିବା।
ଯାହା ଫଳେର ପିତୃଗଣ ଓ ପୁତ୍ରଗଣ

ଏକ ସଙ୍ଗେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ
ଓ ପ୍ରତବିାସୀ ଓ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ବନିଷ୍ଟ େହେବ।”
22 ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏକ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଆସୁଛନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ଏକ ମହା େଗାଷ୍ଠୀ ଉେତ୍ତଜିତ େହେବ।
23 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରନି୍ତ ,
େସମାେନ ନଷୁି୍ଠର ଓ ନଦି୍ଦର୍ୟ।

େସମାେନ ସମୁଦ୍ର  ପରି ଗଜର୍ନ କରନି୍ତ।
ଆଉ େସମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ କରନି୍ତ।

ଆେଗା ସେିୟାନର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଯାଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଅଛନି୍ତ।”

24 ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେସୖନ୍ୟବାହନିୀ ବଷିୟେର ଏକ ଜନରବ
ଶୁଣଅିଛୁ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ ହୁଏ,
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର େବଦନା ତୁଲ୍ୟ
େବଦନା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କେର।
25 ଘରୁ ବାହାରି େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ
କିଅବା ରାସ୍ତାେର ଗମନ କର ନାହିଁ।

କାରଣ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଶତ୍ରୁ ର ଖଡ଼୍ଗ
ଓ ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି
26 େହ େମାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର,
ଭସ୍ମେର ଗଡ଼,

ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟେର େଶାକ କଲାପରି େଶାକ କର।
ଅତଶିୟ ବଳିାପ କର।

କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶକାରୀ
ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।
27 “େହ ଯିରିମିୟ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜେଣ ପରୀକ୍ଷକ
ଓ ନମିର୍ଳ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ,

ତୁେମ୍ଭ େଯପରି େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରି
େସମାନଙ୍କର ପଥ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ପାରିବ।
28 େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାଧ୍ୟ,
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େସମାେନ ନନି୍ଦାଗାନ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାପରି,

େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ଦୁନର୍ୀତଗି୍ରସ୍ତ ଭାବେର କାମ କରନି୍ତ।
29 େସମାେନ ଭାଟକୁି ପ୍ରଚଣ୍ଡରୂେପ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି
େସଥିରୁ ସୀସା ଖାଦ ବାହାର କରି

ଏହାକୁ ବଶିୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ବୃଥା େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ
କାରଣ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଟତି େହଉ ନାହାନି୍ତ।
30 େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ‘ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ରୂପା’ େବାଲ ିକହେିବ
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।”

ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 2 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାରେଦଶେର ଠିଆ
େହାଇ େସଠାେର ଏହକିଥା ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ।

“‘େହ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 3 ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଆଚରଣ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ
କର। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇବା। 4

ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।” 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିନଜି ନଜି
ଆଚରଣ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କର ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇବ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଉତ୍ତମ େହାଇ ପାରିବ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିବେିଦଶୀ, ଅନାଥ ଓ ବଧିବା
ପ୍ରତ ିଉଚତି୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ସ୍ଥାନେର
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ନ କରିବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାର କ୍ଷତି
ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ ନ କର, 7 େତେବ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ େଦଶ ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ େଦବା।

8 “‘ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯାହାକି
ମୂଲ୍ୟହୀନ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ େଗ୍ଭରି, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭଗି୍ଭର,
ମିଥ୍ୟାଶପଥ, ବାଲ୍େଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପଦାନ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିନ
ଥିବା ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିବ? 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
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ଏହସିବୁ ଦୁଷ୍କମର୍ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ଏହ ିଗହୃ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ ିଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କହପିାରିବ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇଲୁଁ?” ଏେତସବୁ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ କଲାପେର ମଧ୍ୟ ଏହା କହପିାରିବ? 11

ଆମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରସଦିି୍ଧଲାଭ କରିଥିବା ଏହ ିମନି୍ଦର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
କ’ଣ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର େହାଇଅଛ?ି”’ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଶି୍ଚୟ ଜାଣବି େଯ ଯାହାସବୁ େହଉଛ ିଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େଦଖୁଅଛୁ।

12 “‘େହ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ଶୀେଲାସି୍ଥତ ଗହୃକୁ ଯାଅ। େସଠାେର େଦଖ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା
େଯାଗୁଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରୁଅଛୁ।” 13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାରମ୍ୱାର କହଲି,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣଲି ନାହିଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର େଦଲ ନାହିଁ। 14 େତଣୁ
ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯିରୁଶାଲମର ମନି୍ଦରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, େଯପରି
ଶୀେଲାପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଗହୃପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ
ରଖିଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େସହ ିଗହୃକୁ ଆେମ୍ଭ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିବା। 15 େଯପରି ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
େନଇଥିଲୁ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂେରଇ େଦବା।’

16 “େତଣୁ େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାତର ପ୍ରାଥର୍ନା ଉତ୍ସଗର୍ କର ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ନେିବଦନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା ନାହିଁ। 17 େସମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗର ଓ
ଯିରୁଶାଲମର ସଡ଼କ ସବୁେର ଯାହା କରୁଛନି୍ତ ତାହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁ
ନାହଁ? 18 ଯିହୁଦାର ବାଳକମାେନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର
ପିତାମାେନ ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରନି୍ତ ଓ ମାତାମାେନ ଚନ୍ଦ୍ର  େଦବତା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପିଷ୍ଟକ ପାକ କରନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ। େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବରିକି୍ତ ପାଇଁ ଏସବୁ
କରନି୍ତ।” 19 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏହସିବୁ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ କ’ଣ
େମାେତ ବରିକ୍ତ କରନି୍ତ? େସମାେନ ନେିଜ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ କି?”

20 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଏକ ସ୍ଥାନ ଉପେର, ମନୁଷ୍ୟ,
ପଶୁ, େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ଉପେର ଆମ୍ଭର େକାପ ଓ େକ୍ର ାଧ
ଢ଼ଳାଯିବ। ତାହା ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ ସବୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ତାକୁ େକହ ିଲଭିାଇ
ପାରିେବ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସଗର୍ ଅେପକ୍ଷା ମାନ୍ୟତାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ

21 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େନୖେବଦ୍ୟେର େହାମବଳି େଯାଗ
କର ଏବଂ ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କର। 22 େଯଉଁ ଦନି ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି, େସଦନି ଆେମ୍ଭ େହାମ କିଅବା
ବଳିଦାନ ବଷିୟେର େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିକହ ିନ ଥିଲୁ କିଅବା ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନ
ଥିଲୁ। 23 େକବଳ ଆେମ୍ଭ ଏତକିି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ। ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ପଥେର ଗ୍ଭଲେିଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।’

24 “ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ େସଥିପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ନଜି
ନଜି ମନ୍ତ୍ରଣାେର ଗ୍ଭଳିତ େହେଲ। େସମାେନ ନଜିର ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ
େଯାଗୁଁ ପଶ୍ଚାତ୍ବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ, ଅଗ୍ରଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ। 25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା ନମିେନ୍ତ ଦେିନ
ଛଡ଼ା ଦେିନ ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାଇଅଛୁ। 26 ମାତ୍ର
େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ କିଅବା ତହିଁେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଦୁରାଗ୍ଭରୀ େହେଲ।

27 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏହକିଥା େସମାନଙୁ୍କ କହବି। ମାତ୍ର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର କରିେବ ନାହିଁ। 28 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘େସମାେନ େହଉଛନି୍ତ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େଯଉଁମାେନ କି
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାପ୍ରତ ିଅବଧାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। ବଶି୍ୱସନୀୟତା
ଉେଭଇ ଯାଇଛ।ି ଏହା େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇ ଯାଇଛ।ି’

ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା

29 “େହ ଯିରିମିୟ, ଆପଣା ମସ୍ତକର େକଶ କାଟ ିପକାଇ ଦଅି ଓ
ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳିାପ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବଂଶପ୍ରତି
େକ୍ର ାଧଭାବ ଓ ବମିୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହ ିବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଛନି୍ତ। 30 ଏହା କର କାରଣ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କେଲ। େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହ ିଗହୃକୁ
‘ଅଶୁଚ’ି କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ରଖିଛନି୍ତ। 31 େସମାେନ ନଜି ନଜିର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାେର େତାଫତର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ। ଏହା ଆେମ୍ଭ େକେବ ଆଜ୍ଞା କରି ନାହୁଁ କିଅବା ଆମ୍ଭ
ମନେର େସ ଭାବ େକେବ ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ।” 32 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ ତାହା େତାଫତ୍
କିଅବା ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ନାମେର ଆଉ ଖ୍ୟାତ ନ େହାଇ ହତ୍ୟା
ଉପତ୍ୟକା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବ। କାରଣ େଲାକମାେନ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ
େତାଫତ୍େର କବର େଦେବ। 33 େସେତେବେଳ ମୃତବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଶବଗଡୁ଼କି
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଓ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ।
େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ବିାକୁ େକହ ିଜୀବତି ରହେିବ ନାହିଁ। 34 େସ ସମୟେର
ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ନଗରଗଡୁ଼କିେର ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସଡ଼କମାନଙ୍କେର ସୁଖ
ଓ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିଦୂର କରିବା। ବର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆେମାଦ ଧ୍ୱନ ିଆଉ
ଯିରୁଶାଲମେର ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମଗ୍ର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପେର
ପରିଣତ େହବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସ ସମୟେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର
ରାଜାଗଣଙ୍କର, ତା’ର ଅଧିପତମିାନଙ୍କର, ଯାଜକଗଣଙ୍କର,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀଗଣର ଅସି୍ଥସବୁ

େସମାନଙ୍କ କବରରୁ ବାହାର କରିେବ। 2 ଆଉ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ଆକାଶ
ପୃଥିବୀରୁ େଯଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େସମାେନ ଭଲ ପାଇ ଅଛନି୍ତ ,
େଯଉଁମାନଙ୍କର େସବା କରିଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ
ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ତାହା ସବୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇେବ।
ଆଉ େସ ଅସି୍ଥସବୁ ଏକତି୍ରତ େହାଇ କବରେର େପାତା େହବ ନାହିଁ।
େସସବୁ ଭୂମିେର ପଡ଼ ିଖତ ତୁଲ୍ୟ େହବ।

3 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ ବଂଶକୁ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସସବୁ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ ବଞ୍ଚବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିେବ।”

ପାପ ଓ ଶାସି୍ତ

4 “େହ ଯିରିମିୟ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
କୁହ,
“‘ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼େିଲ
କ’ଣ ଆଉ ଉେଠ ନାହିଁ?

ବପିଥେର ଗେଲ
କ’ଣ ଆଉ େଫେର ନାହିଁ?
5 ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ
କାହିଁକି ଚରିକାଳ ବପିଥଗାମୀ େହାଇଅଛନି୍ତ?

େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 7:11 584 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 8:5



9

ଓ େସମାେନ େଫରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ।
6 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କଥା ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ଶୁଣେିଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ନ୍ୟାୟକଥା କହେିଲ ନାହିଁ।

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପଲାଗି
ଅନୁତପ୍ତ ନୁହନି୍ତ।

େଯପରି ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଶ୍ୱାସେର ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠେର ଧାବମାନ ହୁଏ
େସମାେନ େସହପିରି ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େଦୗଡ଼ନି୍ତ।
7 ଏପରିକି ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ
ନଜି ନଜି ନରୂିପିତ ସମୟ ଜାଣନି୍ତ।

ଆଉ ଘୁଘୁ, ତାଳେଚାଞ୍ଚ ଓ ସାରସ
ନଜି ନଜିର ଆସବିା ସମୟ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
8 “‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ େଯ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି”
ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ।
କାରଣ ଅଧ୍ୟାପକଗଣଙ୍କ ମିଥ୍ୟା େଲଖନୀ ମିଥ୍ୟା େଲଖିଅଛ।ି
9 େସହ ି“ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ” ଲଜି୍ଜତ େହେବ,
େସମାେନ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପଡ଼େିବ ଓ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ବିା ପରି ଅନୁଭବ

କରିେବ।
େଦଖ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ କିପରି “ଜ୍ଞାନୀ” େବାଲ ିବେିବଚନା କରାଯିବ?
10 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦବା
ଓ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ େଦବା।

କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ ମହାନ େଲାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ େଲାଭାସକ୍ତ
ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଜକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମେସ୍ତ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନି୍ତ।
11 ଯଦଓି େମାର େଲାକମାେନ ଗରୁୁତର ଭାବେର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ

େହାଇଛନି୍ତ।
ଏଠାେର “ଶାନି୍ତ” ଅଛ,ି େବାଲ ିକହ ିେସମାେନ ସହଜେର

େସମାନଙୁ୍କ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
େସେତେବେଳ େସଠାେର େକୗଣସ ି‘ଶାନି୍ତ ’ ନ ଥାଏ।
12 େସମାେନ ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କରିସୁଦ୍ଧା ଲଜି୍ଜତ େହେଲ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏହ ିମନ୍ଦକମର୍ େଯାଗୁଁ ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା ନାହିଁ।

ଏଣୁ େସମାେନ ପତତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପତତି େହେବ।

େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତଫିଳ ପ୍ରାପି୍ତ ସମୟେର େସମାେନ ନପିାତତି େହେବ।’”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହନି୍ତ।
13 “‘ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ଓ ଫଳ

େନଇଯିବା
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ନରିିହ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷେର ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ରହବି ନାହିଁ।
ପତ୍ରସବୁ ମ୍ଳାନ େହାଇଯିେବ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ େଦଇଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
େନଇଯିବୁ।’”

14 “ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଶାନ୍ତଭାେବ ବସଅିଛୁ?
ଆସ, ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗରକୁ

ଗ୍ଭଲଯିିବା।
ଆସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବା।
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୀରବ କରିଛନି୍ତ।

ଆସ ବଷିାକ୍ତ ପାଣ ିପିଇବା,
େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛୁ।
15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତ ଆଶା କଲୁ,

ମାତ୍ର କିଛ ିମଙ୍ଗଳ େହଲା ନାହିଁ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା େଦେବ େବାଲ ିଇଚ୍ଛା କଲୁ,
ମାତ୍ର େକବଳ ବପିଦ ମାଡ଼ ିଆସଲିା।
16 ଦାନ୍ ନଗରଠାରୁ
ତାହାର ଅଶ୍ୱଗଣର ନାସକିା ଧ୍ୱନ ିଶୁଣା ଯାଉଅଛ।ି
ତାହାର କନଷି୍ଠ ଅଶ୍ୱଗଣର ହିଁ ହିଁ ଶବ୍ଦେର

ସମୁଦାୟ େଦଶ କମି୍ପତ େହଉଅଛ।ି
କାରଣ େସମାେନ ଆସଛିନି୍ତ ,

ଆଉ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସକଳ ନଗର
ଓ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ।”
17 “େହ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସପର୍ ଓ

କାଳସପର୍ମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଂଶନ କରିେବ।

େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିଅଟକାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
18 େହ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ଅଭଭୂିତ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଭୟଭୀତ ଓ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ।
19 େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ଅତ ିଦୂର େଦଶରୁ ଆସୁଥିବା
ଆତ୍ତର୍ଚତି୍କାର ଶୁଣ।

େସମାେନ କହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ ସେିୟାନେର ନାହାନି୍ତ?
ତହିଁର ରାଜା କ’ଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନାହାନି୍ତ?”

ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ,
“େସମାେନ ନଜିର େଖାଦତି ପ୍ରତମିା
ଓ ବେିଦଶୀୟ ଅସାର ବସ୍ତ୍ର ସମୂହଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ ଓ େକ୍ର ାଧିତ କରିଛନି୍ତ।”
20 “ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ େଶଷ େହଲା।
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଅତବିାହତି େହଲା।

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ େହଲା ନାହିଁ।”
21 େମାର ହୃଦୟ ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛ ିକାରଣ େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ

ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛ।ି
ମୁଁ ମଳିନ, ବସି୍ମୟତା େମାେତ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ।ି
22 ଗିଲୟିଦେର ଔଷଧ ଅଛି
ଓ େସଠାେର େବୖଦ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ।
େତେବ େମାର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଆେରାଗ୍ୟଲାଭ କରୁ

ନାହାନି୍ତ?
େଯେବ େମାର ମସ୍ତକ ଜଳମୟ

ଓ େମାର ଚକ୍ଷୁ େଲାତକର ଝରଣାସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତା,
େତେବ ମୁଁ େମାହର ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦନିରାତି

କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପାରନି୍ତ।
2 ଆଉ ଯଦ ିପଥିକମାନଙ୍କର ବସାପରି
ପ୍ରାନ୍ତରେର େମାର େଗାଟଏି ବସା ଥା’ନ୍ତ ା,

େତେବ ମୁଁ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରି
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ପାରନି୍ତ।

କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନି୍ତ।
3 “ପୁଣ ିେସମାେନ ଅସତ୍ୟତା ନମିେନ୍ତ
ନଜି ନଜି ଜିହ୍ୱାରୂପ ଧନୁକୁ ବକ୍ର  କରନି୍ତ।

ଆଉ େସମାେନ େଦଶେର ବଳିଷ୍ଠ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ନୁେହଁ।

କାରଣ େସମାେନ ପାପ ଉପେର ପାପ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
4 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରତ ିସାବଧାନ ହୁଅ

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 8:6 585 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9:4
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ଓ େକୗଣସ ିଭ୍ର ାତାକୁ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।
କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭ୍ର ାତା ପ୍ରତାରକ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରତବିାସୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା ଗାଇ ବୁଲେିବ।
5 େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିେବ
ଓ େକେବ ସତ୍ୟକଥା କହେିବ ନାହିଁ।

େସମାେନ ମିଥ୍ୟା କହବିାକୁ
ନଜି ନଜି ଜିହ୍ୱାକୁ ଶିଖାଇଅଛନି୍ତ।

ଥକିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ମନ୍ଦକମର୍ କରନି୍ତ।
6 େଗାଟଏି ମନ୍ଦକମର୍ ପେର ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦକମର୍ ଗ୍ଭେଲ
ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଲାଗି ରେହ।”

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏହ ିମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା େଯାଗୁଁ
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣବିାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ।”
7 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଯପରି ଜେଣ ଶ୍ରମିକ ଧାତୁର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଅଗି୍ନେର ତରଳାଏ,
େସହପିରି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା।

ଆମ୍ଭ େଲାକମାେନ ପାପ କରିଥିବା େହତୁ
ଆଉ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରି ପାରିବା?
8 େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରାଣନାଶକ ବାଣସ୍ୱରୂପ।
ତାହା େକବଳ ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର କଥା କେହ।

େସମାେନ ମୁହଁେର ପ୍ରତବିାସୀ ସହତି େପ୍ରମାଳାପ କରନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ଅନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରନି୍ତ।”
9 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା।

ଏହ ିପ୍ରକାର େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ ନ କରି
କ’ଣ ରହପିାରିବା?”
10 ମୁଁ, ଯିରିମିୟ, ପବର୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାସ୍ଥାନ ପାଇଁ େକବଳ ବଳିାପ କରିବ।ି
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଶାକ କରିବ।ି

କାରଣ େକହ ିଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ େସଠାେର ନ ଥିେବ।
େକୗଣସ ିେଲାକ ଯାତାୟାତ କରିେବ ନାହିଁ।

ପଶୁପଲର ରବ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଉଭେୟ େସଠାରୁ

ପଳାୟନ କରିେବ।
11 “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଢ଼ପିି
ଓ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନେର ପରିଣତ କରିବା।

ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହକୁ
ନଜିର୍ନ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା।”
12 ଏହା ବୁଝଲିାଭଳି େକୗଣସ ିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ କି?

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନଃିସୃତ ବାଣୀକୁ ବ୍ୟକି୍ତ
କରିବାକୁ େକହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଛ ିକି? େଦଶ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହଲା ଓ
ପ୍ରାନ୍ତରସବୁ ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହଲା, େକହ ିେସଠାେର ଯାତାୟାତ କେଲ ନାହିଁ?

13 ଏସବୁର କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତାହା େହଲା ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ରଖିଲୁ ତାହା େସମାେନ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ କି
ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ନାହାନି୍ତ। 14 େସମାେନ ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଛନି୍ତ ଓ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁସାେର ବାଲ୍େଦବ ତାଙ୍କର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ।”

15 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତକି୍ତ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ବଷିବୃକ୍ଷର ରସ
େସମାନଙୁ୍କ ପାନ କରିବାକୁ େଦବା। 16 େସମାେନ କିଅବା େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଜାଣ ିନ ଥିବା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ

କରିବା। େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର ନ କରିବା ଯାଏ େସମାନଙ୍କ ପଛେର ଖଡ଼୍ଗ
ପଠାଇବା।”

17 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିବଚନା କର

ଓ ବଳିାପକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଆସବିା ପାଇଁ ଡ଼ାକ
ଓ ନପିୁଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆସବିା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଅ।
18 େସମାେନ କହନି୍ତ ,
‘େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆସନୁ୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିାପ କରନୁ୍ତ।

ଆମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଯପରି େଲାତକେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ
ଓ ଚକ୍ଷୁରୁ େଯପରି େଲାତକର ନଝିର୍ର ନଗିର୍ତ େହବ।’
19 “କାରଣ ସେିୟାନରୁ ଏହ ିହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛ।ି
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ବେିଶଷ ଭାବେର ଲଜି୍ଜତ,

କାରଣ ଆମ୍ଭର ବାସସ୍ଥାନ ଧୂଳିସାତ୍ େହାଇଅଛି
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ।’”
20 େତଣୁ େହ ଯିହୁଦାର ରମଣୀଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନଃିସୃତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ।

ଆଉ “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ହାହାକାର କରିବାକୁ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ପ୍ରତବିାସନିୀକୁ ବଳିାପ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଅି।
21 “କାରଣ ମୃତୁ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝରକା େଦଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାସାଦେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛ।ି

ଏହା ବାହାେର ବାଳକମାନଙୁ୍କ
ଓ ନଗରର ଛକମାନଙ୍କେର ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”
22 ଯିରିମିୟ ଏହା କହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
‘ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବ ଖତପରି େକ୍ଷତ୍ରେର ପଡ଼ ିରହବି
ଆଉ ଶସ୍ୟ େଚ୍ଛଦନକାରୀର ଶସ୍ୟ ପଛେର ପଡ଼ଲିା ପରି

େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ପଡ଼ ିରହେିବ।
େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନ ଥିେବ।’”
23 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଜ୍ଞାନବାନ୍ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର ଦପର୍ ନ କରୁ,
ବଳବାନ୍ ଆପଣା ବଳେର ଦପର୍ ନ କରୁ
ଓ ଧନବାନ୍ ଆପଣା ଧନେର ଗବର୍ ନ କରୁ।
24 ଯଦ ିେକହ ିଦପର୍ କରିବ, େତେବ େସ ଆମ୍ଭକୁ ଚେିହ୍ନ
ଓ ଜାେଣ େବାଲ ିଦପର୍ କରୁ।

ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗତେର େସ୍ନହ, କରୁଣା ବଗି୍ଭର
ଓ ଧମର୍ସାଧନ କରୁ,

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ
ଏସବୁେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ଥାଏ।”
25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ େଦଖ, “ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସମୟେର ସୁନ୍ନ ତ

େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅସୁନ୍ନ ତ ଅନୁସାେର ଦଣ୍ଡ େଦବା, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ।ି 26 ଆେମ୍ଭ ମିଶର, ଯିହୁଦା, ଇେଦାମ, ଅେମ୍ମାନ ଓ େମାୟାବର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରବାସୀଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା, କାରଣ େସମାେନ
ଶରୀରେର ଅସୁନ୍ନ ତ ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଅସୁନ୍ନ ତ
ଅଟନି୍ତ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରତମିାଗଣ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଶିଖ ନାହିଁ

ଓ ଆକାଶର ନାନା ଚହି୍ନେର ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତହିଁେର ଭୀତ ହୁଅନି୍ତ।
3 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ସକଳ ବଧିି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସାର

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9:5 586 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 10:3



11

କାରଣ ଅରଣ୍ୟରୁ ବୃକ୍ଷ େଚ୍ଛଦନ କରି କାରିଗର ନମିିର୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରତମିା
ଓ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ।

େସଗଡୁ଼କି େଦବତା ନୁହନି୍ତ।
4 େସମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ସୁନା ଓ ରୂପାେର ସଜି୍ଜତ କରନି୍ତ।
େସମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ହାତୁଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା କଣ୍ଟା ବାେଡ଼ଇ ଦୃଢ଼ କରନି୍ତ ,
େଯପରି େସଗଡୁ଼କି ଟଳମଳ େହେବ ନାହିଁ କିଅବା ପଡ଼େିବ ନାହିଁ।
5 େସସବୁ ତାଳଗଛ ତୁଲ୍ୟ, କୁନ୍ଦା
ଓ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ।

େସମାନଙୁ୍କ ବହନ କରିବାକୁ ହୁଏ
କାରଣ େସମାେନ ଗ୍ଭଲପିାରନି୍ତ ନାହିଁ।

େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ଅମଙ୍ଗଳ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ

କିଅବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ନାହିଁ।”
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିମହାନ,
ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ।
ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ ଓ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ।
7 େତଣୁ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାନ।
ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ? ତୁେମ୍ଭ ତାହାର େଯାଗ୍ୟ।

ସବର୍େଦଶୀୟ ମଧ୍ୟେର ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଅଛନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ରାଜକୀୟ, ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟଶାଳୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ

ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହାନି୍ତ।
8 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ସମେସ୍ତ ନେିବର୍ାଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନ।
େସମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କିର ଶିକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟହୀନ।
େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି େକବଳ କାଷ୍ଠ ମାତ୍ର।
9 େସମାେନ ତଶର୍ୀଶରୁ ପିଟା ରୂପାପାତ୍ର ଓ ଉଫସରୁ ସୁନା ଆଣି
କାରିଗର ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ହସ୍ତେର

“ପ୍ରତମିାମାନ” ନମିର୍ାଣ କରାନି୍ତ।
େସଗଡୁ଼କି ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ରେର ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ।
େସଗଡୁ଼କି “ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପ ୀମାନଙ୍କର” କୃତ କମର୍।
10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
େସ ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
ଓ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ରାଜା।

େଯେତେବେଳ େସ େକାପ କରନି୍ତ ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ହୁଏ।
ବେିଦଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ସହ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘େସହ ିେଦବତାଗଣ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହାନି୍ତ।
େତଣୁ େସମାେନ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଲୁପ୍ତ େହେବ।”’
12 ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱପରାକ୍ରମେର ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।
େସ ନଜିର ଜ୍ଞାନଦ୍ୱ ାରା ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ନଜି ବୁଦି୍ଧ ବଳେର ପୃଥିବୀ ଉପେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ବସି୍ତାର

କରିଅଛନି୍ତ।
13 ପରେମଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରର କାରଣ
ଓ େସ ଆକାଶର ଜଳରାଶିର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।

େସ ପୃଥିବୀର େଶଷପୃଷ୍ଠରୁ ବାଦଲ ଉଠାନି୍ତ
ଏବଂ ବଷର୍ା ଓ ବଜୁିଳି କରାନି୍ତ।
େସ ନଜି ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହତି କରନି୍ତ।
14 ସମସ୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜକ ନେିବର୍ାଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିଜଣା ପଡ଼େିବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଆପଣା େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ।

କାରଣ ତାଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ମିଥ୍ୟା
ଓ େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାହିଁ।
15 େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଅସାର ଓ ପରିହାସେଯାଗୀ।
େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ବନିାଶ ସମୟ ଆସବି,
େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।

16 ମାତ୍ର ଯାକୁବଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନି୍ତ।
କାରଣ େସ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା

ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ନଜିର େବାଲ ିଦାବୀ କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ।”

ବନିାଶକାଳ ଆସୁଛି

17 େହ ଅବରୁଦ୍ଧ ଯିହୁଦା ନବିାସୀ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଜିନଷି ସଂଗ୍ରହ କରି
େଦଶତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସମୟେର େଦଶବାସୀଙୁ୍କ େଦଶରୁ ଫିଙି୍ଗ େଦବା।
େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଦୁଃଖ ଓ େକ୍ଳଶ େଦବା େଯ
େସମାେନ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାରିେବ।”
19 ହାୟ, ମୁଁ ଯିରିମିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତ
ଓ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ ତଥାପି ମୁଁ କହଲି,ି

“ଏହା େମାହର େବଦନା
ଓ େମାେତ ଏହା ସହବିାକୁ େହବ।”
20 େମାର ତମ୍ୱୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛ।ି
େମାର ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ ରଜୁ୍ଜ ଛଣି୍ଡ ିଯାଇଅଛ।ି

େମାର ପିଲାମାେନ େମା’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଅଛନି୍ତ।
େମା’ ପାଖେର ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ।

େମାର ତମ୍ୱୁକୁ ପ୍ରସାରିବାକୁ
ଓ େମାର ତମ୍ୱୁର ବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ େକହ ିନାହାନି୍ତ।
21 କାରଣ ପାଳକଗଣ ପଶୁବତ୍ ନେିବର୍ାଧ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ , ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଉନ୍ନତ ିକରୁ ନାହାନି୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପିଲାସବୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ।
22 ଏକ ମହାରବ ଶୁଣ।
େସହ ିରବ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଆସୁଅଛ।ି

ତହା ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ
ଓ ତାହା ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପରିଣତ େହବ।
ଆଉ େସଗଡୁ଼କି ଶୃଗାଳର ବାସସ୍ଥାନ େହବ।
23 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାେଣ, ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ନଜିର ଭାଗ୍ୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ

କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
େସ କହପିାେର ନାହିଁ, ତା’ ପାଇଁ କ’ଣ ଘଟବି।
େସ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍େର ବଞ୍ଚବିା ଜାଣୁ ନାହିଁ।
24 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦମନ କର।
ମାତ୍ର ସୁବେିବଚନାେର ତାହା କର।

େକ୍ର ାଧେର ତାହା କର ନାହିଁ,
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏପରି କର େତେବ ଆେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିବୁ।
25 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳୁଅଛ,
େତେବ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳିଦଅି।
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ବନିାଶ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଛନି୍ତ।

ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ

ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
ତାହା େହଉଛ ିଏହ,ି 2 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିନୟିମର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 10:4 587 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 11:2
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ଜଣାଅ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଯଉଁ
ବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିନୟିମ ପାଳନ ନ କରିବ ତାହା ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ ଘଟବି। 4 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ େଯେତେବେଳ ଆଣଲୁି ତାହା ଏକ
େଲୗହ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ନାନା ଦୁଃଖ ଦୁବିର୍ପାକେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।’ େସତକିି
େବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ ିଏହ ିଆେଦଶ େଦଇଥିଲୁ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର
େଲାକ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।’

5 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରି କହଥିିଲୁ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଦୁଗ୍ଧମଧୁର ଉବର୍ର େଦଶ େଦବା ଓ ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଉପେଭାଗ କରୁଛ। େଯେକହ ିଏହ ିନୟିମ ପାଳନ ନ କରିବ
େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ।”
ମୁଁ ଯିରିମିୟ ଉତ୍ତରେର କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମନ୍।”
6 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ସବୁ ନଗରେର ଓ

ଯିରୁଶାଲମର ସବୁ ପଥେର ଏହସିବୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କର, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ନୟିମର ବଧିିସବୁ ଶୁଣ ଓ େସଗଡୁ଼କି ପାଳନ କର। 7 ମୁଁ େଯଉଁ
ଦନିଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆଣଲି,ି େସେବଠାରୁ ମୁଁ
ବାରମ୍ୱାର େସମାନଙୁ୍କ ସାବଧାନ କରାଇଥିଲ ିଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା
ଆଜ୍ଞା କରୁଛ ିଶୁଣ। 8 ମାତ୍ର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଅବଧାନ
କିଅବା କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣେର
ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କେଲ। ଚୁକି୍ତ ଅନୁସାେର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ
କେଲ ଯାହା ମନ୍ଦ ଘଟବିା କଥା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହା ବତ୍ତର୍ାଇଲୁ।
ତଥାପି େସମାେନ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।’”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
ଓ ଯିରୁଶାଲମ ଅଧିବାସୀଗଣ ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିବାର ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛୁ।
10 େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ ଅଧମର୍ ଆଚରଣ
କରିଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙୁ୍କ େସବା କେଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ
େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର କୃତ ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ
କରିଅଛନି୍ତ।”

11 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା। େସମାେନ େସଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ ଚତି୍କାର କେଲ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
କଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ। 12 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଓ ଯିରୁଶାଲମର
ନବିାସୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ, େଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େସମାେନ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଜାଳିଛନି୍ତ। ମାତ୍ର େସହ ିବପିଦ ସମୟେର
େସମାନଙ୍କର େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

13 “େହ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
େସଠାେର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହତି ସମାନ। ଯିରୁଶାଲମର
ରାଜପଥଗଡୁ଼କିର ସଂଖ୍ୟା ପରି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ େବଦ ିନମିର୍ାଣ କଲ,
ବାଲ୍ ନମିେନ୍ତ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ।

14 “େତଣୁ େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ଦୁଃଖ େଭାଗିଲାେବେଳ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱରେର
ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରିେବ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ।

15 “ଆମ୍ଭ ଗହୃେର ଆମ୍ଭ ପି୍ରୟ ଯିହୁଦାର କି କାଯର୍୍ୟ?
କାରଣ େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ନାନା ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିଅଛ।ି

େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବଛି ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଶପଥ ଓ ପ୍ରାଣୀବଳି,
ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା କରିବ?

ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଚନି୍ତ ା କରିଛ େହାମବଳି ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦକମର୍ର ଶାସି୍ତରୁ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ?”

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଥେର ସେମ୍ୱାଧନ କରିଥିେଲ,
“ସୁନ୍ଦର ଫଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ ହରିତପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀତବୃକ୍ଷ” େବାଲ।ି

ମାତ୍ର ତାହା େଲାକାରଣ୍ୟର ମହାଶବ୍ଦ ପରି େସ ତହିଁ ଉପେର ଅଗି୍ନ
ଜଳାଇେବ

ଓ ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଜଳି ଯିବ।
17 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େରାପଣ କରିଥିେଲ। େସ କହଥିିେଲ

ତୁମ୍ଭ ଉପେର ମହାବପିଦ ଆସବି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ
ବହୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ବାଲ୍େଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜଲାଇ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ସକାେଶ ନେିଜ ନେିଜ ତାହା ସବୁ
କରିଛନି୍ତ।”

ଯିରିମିୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ େଯାଜନା

18 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଜଣାଇେଲ େଯ ଅନାେଥାତର େଲାକମାେନ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରୁଛନି୍ତ। େସ େସମାନଙ୍କର କି୍ରୟା େମାେତ େସ
ସମୟେର େଦଖାଇେଲ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ େମା’ ବପିକ୍ଷେର ଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିେଦଖାଇବା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ଏକ ନରିୀହ େମଷଶାବକ ପରି ହତ୍ୟା ପାଇଁ
ରହଥିିଲ।ି େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି
େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରି କହେିଲ, “ଆସ ଫଳ ସହତି
ବୃକ୍ଷକୁ କାଟ ିନଷ୍ଟ କରିବା। େଲାେକ େଯପରି ତାଙୁ୍କ ଆଉ ସ୍ମରଣ ନ
କରିେବ େସଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ କାଟ ିପକାଇବା।” 20 କିନୁ୍ତ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
“ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ପ୍ରକୃତ ବଗି୍ଭରକ। ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ମନ ଓ ବୁଦି୍ଧ
ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାଅ। େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ପ୍ରତେିଶାଧ େମାେତ େଦଖାଅ।
କାରଣ େମାର ଘଟଣାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପୁରା ବଶି୍ୱାସ କରିବ।ି”

21 ଅନାେଥାତର େଲାକମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ େଯାଜନା
କରୁଥିେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ, କେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ହତ୍ୟା କରିବୁ।” େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏକ ସଦି୍ଧାନ୍ତ
େନେଲ। 22 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା। େସମାନଙ୍କର ଯୁବାଗଣ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତି େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ମରିେବ। 23 ଅନାେଥାତ୍େର
ଅବଶିଷ୍ଟ େକହ ିରହେିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାସି୍ତ ବଧିାନ
କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା।”

ଯିରିମିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଅଭେିଯାଗ କରନି୍ତ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର ଅଭେିଯାଗ
ଆେଣ,

ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ଉଚତି୍ ଅଟ,
କିନୁ୍ତ ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ନଷି୍ପତି୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ ପ୍ରତବିାଦ କରିବ।ି
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କାହିଁକି କୃତକାଯର୍୍ୟ ହୁଅନି୍ତ?
ଅତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକ କାହିଁକି ନରିାପଦେର ରହନି୍ତ?
2 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ କରିଅଛ, େସମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦୃଢ଼

େହାଇଅଛ।ି
େସମାେନ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫଳ ଦଅିନି୍ତ।

େସମାେନ ଯଦଓି ମୁହଁେର କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଅତପିି୍ରୟ,
ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ ଅନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥା’ନି୍ତ।
3 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣୁଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖୁଅଛ ଓ େମାର ହୃଦୟ ପରୀକ୍ଷା କରି େମାର ମନ

କିପରି, ଜାଣୁଅଛ।
େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ନମିେନ୍ତ େମଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଟାଣ ିନଅି
ଓ ହତ୍ୟା ଦନିେର େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖ।
4 େକେତକାଳ େଦଶ ଶୁଷ୍କ ରହବି
ଓ ସମୁଦାୟ େଦଶେର ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ରହବି?

େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା େଯାଗୁଁ
ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇଛନି୍ତ।

କାରଣ େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ଯିରିମିୟ ଦୀଘର୍ଦନି ବଞ୍ଚ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଶଷାବସ୍ଥା େଦଖିବ ନାହିଁ।”

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 11:3 588 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 12:4
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ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର

5 “େହ ଯିରିମିୟ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପଦାତକିମାନଙ୍କ ପଛେର େଦୗଡ଼ ିକ୍ଳ ାନ୍ତ
େହାଇପଡ଼ଛି,

େତେବ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ସହତି କିପରି ଋଣ କରି ପାରିବ?
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଶାନି୍ତ େଦଶେର ବବି୍ର ତ େହଉଛ,
େତେବ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଦପର୍ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବ?
6 ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର େଲାକ

ସଦୃଶ।
େସହ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡ଼ାକ ପକାଇଛନି୍ତ।

େସମାେନ ବନୁ୍ଧଭଳି ତୁମ୍ଭକୁ ମିଠା କଥା କହେିଲ େହଁ
େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଲାକ, ଯିହୁଦାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ

7 “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଗହୃ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ନଜିର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ।

ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ପି୍ରୟତମା ଯିହୁଦାକୁ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ େଦଇଅଛୁ।
8 ଆମ୍ଭ ନଜିର େଲାକ ଅରଣ୍ୟ ସଂିହ ସଦୃଶ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ପ୍ରତି

ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ହୁଙ୍କାର େଦଇଅଛନି୍ତ।
େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣାକରି ଦୂେରଇ େଦଇଅଛୁ।
9 ଆମ୍ଭର ନଜି େଲାକ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ େବଷି୍ଟତ
ମୃଗପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ େହାଇଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ ତା’ର ବରୁିଦ୍ଧେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଘରି ରହଅିଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରାସ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର କରି ଆଣ।
10 ଅେନକ େମଷପାଳକ ଆମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଭୂମିକୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ମେନାରମ ଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସକରି ପ୍ରାନ୍ତରେର ପରିଣତ

କରିଅଛନି୍ତ।
11 େସମାେନ ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସତି, ଶୁଷ୍କ
ଓ ମୃତ ଭୂମିେର ପରିଣତ କରିଅଛନି୍ତ।

ତାହା ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର େହାଇଅଛ।ି
େକହ ିଜେଣ େହେଲ ତା’ର ଯତ୍ନ େନବାକୁ ରହ ିନାହାନି୍ତ।
12 ଧ୍ୱଂସକାରୀଗଣ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ
ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଗିରି ସକଳର ଉପରକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ େଦଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗ୍ରାସ କରୁଅଛ।ି

େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ ନରିାପଦ ନୁେହଁ।
13 େସମାେନ ଗହମ ବୁଣି
କଣ୍ଟା ଅମଳ କରିଛନି୍ତ।

େସମାେନ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ
କିଛ ିଫଳ ପାଇ ନାହାନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େଯାଗୁଁ
େସମାେନ ଆପଣା ଫଳ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତବିାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , “ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ପେଡ଼ାଶୀ େଯଉଁମାେନ କି
ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିବା େଦଶକୁ
ସ୍ପଶର୍ କରନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େଦଶରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଏବଂ

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୁଦାର ଘରକୁ ହେଟଇ େଦବା। 15 ପୁଣି
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କଲାପେର ଆେମ୍ଭ େଫରି େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବା।
ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର ଅଧିକାରକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
ଜମିକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା। 16 ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ େସହ ିେଲାକମାେନ ଉତ୍ତମ
ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନୁ୍ତ। ଅତୀତେର େସମାେନ େଯପରି ବାଲ୍େଦବ ନାମେର
ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇେଲ, େସହପିରି ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି’ େବାଲ ିଆମ୍ଭ ନାମେର ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ େଯେବ ଆମ୍ଭର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯତ୍ନ ପୂବର୍କ ଶିଖାଇେବ, େତେବ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି
ବାସ କରିେବ। 17 ମାତ୍ର େଯେବ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣେିବ
ନାହିଁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀକୁ ମୃତ ଉଦି୍ଭଦ ସଦୃଶ ଉତ୍ପାଟନ କରି
ଫିଙି୍ଗେଦବା।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ପଟୁକାର ସେଙ୍କତ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହା କହେିଲ: “ତୁେମ୍ଭ ଏକ େମାଟା
ନାଇଲନ୍ ବସ୍ତ୍ର କିଣ ଓ ତାହା ଆପଣା କଟ ିେଦଶେର ବାନ୍ଧ ଓ
ତାକୁ ଓଦା କର ନାହିଁ।”

2 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାେର ମୁଁ ଏକ ପଟୁକା କିଣ ିଆପଣା
କଟ ିେଦଶେର ବାନି୍ଧଲ।ି 3 ଅନ୍ତର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 4 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ କଟି
େଦଶେର େଯଉଁ ପଟୁକା କିଣ ିପିନି୍ଧଛ, ତାହା େନଇ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ
ଯାଇ େସଠାସି୍ଥତ ଏକ ପଥର ତେଳ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ।”

5 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କହବିାନୁସାେର ମୁଁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ତାହା
ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲ।ି 6 ପୁଣ ିଅେନକ ଦନିପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଅ ଓ େଯଉଁ ପଟୁକା େସଠାେର ଲୁଗ୍ଭଇ
ରଖିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତାହା େସଠାରୁ ନଅି।”

7 େତଣୁ ମୁଁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସହ ିପଥର ତଳ େଖାଳି
ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଥିବା ପଟୁକା କାଢ଼ଲି।ି ଆଉ େଦଖ! ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଷ୍ଟ
େହାଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ପିନି୍ଧବା େଯାଗ୍ୟ ନ ଥିଲା।

8 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 9

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଯପରି ପଟୁକା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା େସହପିରି ଆେମ୍ଭ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କର ଦପର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା। 10

ଯିହୁଦାର ଏହ ିେଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ
ହୁଅନି୍ତ ଓ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣେର ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଗ୍ଭଲନି୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର େସବା ଓ ପୂଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ
କରନି୍ତ , େସମାେନ ଏହ ିଅକମର୍ଣ୍ୟ ପଟୁକା ତୁଲ୍ୟ େହେବ।” 11 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମନୁଷ୍ୟର କଟ ିେଦଶେର ପଟୁକା େଯପରି ସଂଲଗ୍ନ
ଥାଏ, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ବଂଶକୁ
ଆମ୍ଭର େଲାକ େହାଇ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କୀତ୍ତିର୍, ପ୍ରଶଂସା ଓ େଗୗରବ ଆଣବିା
ପାଇଁ ଆମ୍ଭଠାେର ସଂଲଗ୍ନ କରାଇଲୁ। ମାତ୍ର େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବିାକୁ
ଅସମ୍ମତ େହେଲ।”

ଯିହୁଦାକୁ ସତକର୍ ବାଣୀ

12 “ସଦାପ୍ରଭୁ, ‘ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଯିରିମିୟକୁ ଏହା କହେିଲ,
େହ ଯିରିମିୟ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରେତ୍ୟକ କଳସ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରାଯିବ,’ ତା’ପେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ,
‘ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣୁ ନାହୁଁ େଯ, ପ୍ରେତ୍ୟକ କଳସ େଯ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପୂଣ୍ଣର୍
େହବ?’ 13 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ ,
େଦଖ! ସମସ୍ତ େଦଶବାସୀଙୁ୍କ, ଦାଉଦର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ
ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ, ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ
ମାତାଲ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଅସହାୟ କରିବା। 14 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଉପେର କଗ୍ଭଡ଼ବିା। ଏପରିକି ପିତୃଗଣକୁ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ ସେଙ୍ଗ କଗ୍ଭଡ଼ବିା।”’ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
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“‘ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା, ଅନୁକମ୍ପା ଓ କରୁଣା ନ େଦଖାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବା।”’

15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ଶୁଣ ଓ କଣ୍ଣର୍ପାତ କର,
ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହ ିଅଛନି୍ତ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅି
ଓ ତାଙ୍କର େଗୗରବ ଗାନ କର।
େସ ଅନ୍ଧକାର ଆଣବିା ପୂବର୍ରୁ,

ଅନ୍ଧକାରମୟ ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ଝୁଣି୍ଟବା ପୂବର୍ରୁ,
େସ ମୃତୁ୍ୟଚ୍ଛାୟା ଓ େଘାର ଅନ୍ଧକାର ଆଣବିା ପୂବର୍ରୁ,
ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
17 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ କଥା ନ ଶୁଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅହଙ୍କାରୀ େବାଲି

ମୁଁ ଚୁପ୍ଗ୍ଭପ୍ କାନି୍ଦବ।ି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ େଜାର୍େର କାନି୍ଦବି

ଏବଂ େମାର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇଛନି୍ତ।
18 ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ରାଣୀଙୁ୍କ କୁହ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ନମ୍ର କର,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜମୁକୁଟ ମସ୍ତକରୁ ଭୂପତତି େହାଇଅଛ।ି”
19 ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରେଦଶୀୟ ନଗରସବୁ ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛି
ଓ ତାହାକୁ ଫିଟାଇବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।

ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ନବିର୍ାସତି େହାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବନ୍ଦୀରୂେପ ଉପନୀତ େହାଇଛନି୍ତ।
20 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଆସୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚକ୍ଷୁ େମଲ ିେଦଖ,

ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ, ସୁନ୍ଦର ପଲ ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା,
ତୁମ୍ଭର େସ ପଲ କାହିଁ?
21 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କହବି େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି

େଲାକମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକି୍ତ କରିେବ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଆିଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରସବ କାଳୀନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର େବଦନା ତୁଲ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁଭବ କରିବ, ନୁେହଁ କି?
22 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ପଗ୍ଭରିବ,
“ଏହ ିଦଶା େମା’ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଘଟଲିା,”

େତେବ ଉତ୍ତରେର କୁହାଯିବ
ତୁମ୍ଭର ପାପ ଅଧିକ େହବା େଯାଗୁଁ ଏହା େହଲା।
ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ଉଠାଯାଇଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭର ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି
23 ଜେଣ କୃଷ୍ଣକାୟ କ’ଣ ଆପଣା ଚମର୍ର ବଣ୍ଣର୍ ବଦଳାଇ ପାରିବ
ଓ ଚତିାବାଘ କ’ଣ ନଜିର େଦହର ଛାପ ବଦଳାଇ ପାରିବ?

େତଣୁ େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା କୁକମର୍ କରିବାେର ଅଭ୍ୟସ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭ େକେବ ସୁକମର୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
24 “େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବାୟୁେର ଧୂଷ ଉଡ଼ଲିାପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘରୁ ତଡ଼େିଦଇ
ଏେଣ େତେଣ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିେଦବୁ।”
25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଭାଗମାପ କଲୁ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପାେଶାରିଲ
ଓ ମିଥ୍ୟା େଦବଗଣେର ବଶି୍ୱାସ କଲ।
26 ଏ ନମିେନ୍ତ ଏହା ଆେମ୍ଭ ଯିଏ କି ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ତୁମ୍ଭ ମୁହଁକୁ

େଟକିଥିଲୁ,
ଯାହାଫଳେର ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ନଗ୍ନତା େଦଖି ପାରି ନ ଥିେଲ।
27 ଆେମ୍ଭ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର
ତୁମ୍ଭର ଘୃଣ୍ୟକମର୍, ବ୍ୟଭଗି୍ଭର, ହିଁ ହିଁ େହବାର ଶବ୍ଦ

ଓ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତର ଦୁଷ୍ଟତା େଦଖିଅଛୁ।
ଯିରୁଶାଲମ, ଦୁଃଖ ପାଉ।

ତୁେମ୍ଭ ସୁପଥକୁ ଆସବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହଁ।
େକେତକାଳ ଏହ ିପାପକମର୍ କରିଗ୍ଭଲବି?”

ଅନାବୃଷି୍ଟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ

ଅନାବୃଷି୍ଟ ବଷିୟେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

2 “ଯିହୁଦା େଶାକ କରୁଅଛି
ଓ ତାହାର ନଗରର େଲାକମାେନ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ କଳାବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଭୂମିେର ବସଛିନି୍ତ
ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ଚତି୍କାର କରୁଛନି୍ତ।
3 େସମାନଙ୍କର କୁଳୀନମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧୀନସ୍ଥ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳ ପାଇଁ ପଠାନି୍ତ।
େସମାେନ ଜଳାଶୟ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଜଳ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ

ଓ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର େଘନ ିେଫରି ଆସନି୍ତ।
େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଘବରା େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଢ଼ାଙ୍କନି୍ତ।
4 େଦଶେର ଅନାବୃଷି୍ଟ େହତୁ ଭୂମି ଫାଟ ିଯିବାରୁ
କୃଷକମାେନ ବବି୍ର ତ ଓ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଢ଼ାଙି୍କଛନି୍ତ।
5 ଏପରିକି ହରିଣୀ ନବଜାତ ଶାବକକୁ
ତୃଣ ଅଭାବରୁ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିାଏ।
6 ପୁଣ ିବନ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାେନ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଗିରି ଉପେର ଠିଆ େହାଇ
ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ପରି ବାୟୁ ସକାେଶ ଧକାନି୍ତ।

ତୃଣ ନ ଥିବାରୁ
େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ।”
7 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁଛୁ ଆମ୍ଭର ଅଧମର୍ େଯାଗୁଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛୁ।
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସକାେଶ କାଯର୍୍ୟ କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ସାହାଯ୍ୟ କର।
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ବହୁବାର ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ
ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
8 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଶା
ଓ ତୁେମ୍ଭ ସଙ୍କଟ ସମୟେର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା!

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ ତୁଲ୍ୟ
ଓ େଗାଟଏି ରାତି୍ର ଅତବିାହତି କରୁଥିବା ପଥିକ ତୁଲ୍ୟ େହଉଅଛ।
9 ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପଡ଼ଥିିବା ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ

ଅସମଥର୍ ବୀର ସଦୃଶ େହଉଅଛ।
କିନୁ୍ତ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅଟୁ।
େତଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।”
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦା ବଷିୟେର ଏହକିଥା କହନି୍ତ , “େସମାେନ

ପ୍ରକୃତେର ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିକୁ େସଥିରୁ ନବୃିତ୍ତ କରି
ନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ। େସ
େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସ୍ମରଣ କରିେବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରତଫିଳ
େଦେବ।”

11 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ନାହିଁ। 12 ଯିହୁଦା ନବିାସୀ
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ଉପବାସ କରି କାତର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା ନାହିଁ। େସମାେନ େହାମବଳି ଓ ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ ବ ିଆେମ୍ଭ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା।”

13 ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଲି,ି “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ଭନି୍ନ  କଥା କହୁଛନି୍ତ। େସମାେନ କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗ େଦଖିବ ନାହିଁ କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଘଟବି
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଦୃଢ଼ ଶାନି୍ତ େଦେବ।’”

14 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର
କରନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର ପାଇଁ ପଠାଇ ନାହୁଁ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହୁଁ। େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ େଦୖବତି୍ୱ  ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟର
ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଛନି୍ତ। 15 ଏଣୁ େଯଉଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ ଓ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ ନ କେଲ େହଁ େସମାେନ କହନି୍ତ , ‘ଏ େଦଶେର
ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ,’ େସହମିାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ
େହେବ। 16 ପୁଣ ିେଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର େସମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ। େସମାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ଖଡ଼୍ଗ େହତୁରୁ
ଯିରୁଶାଲମର ସଡ଼କେର ପକାଯିେବ। ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ କବର େଦବାକୁ େକହ ିନ ଥିେବ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା େସମାନଙ୍କର ଉପେର ଢ଼ାଳିେଦବା।’

17 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଯିହୁଦାବାସୀଙୁ୍କ ଜଣାଅ,
‘ଆମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦବିାରାତି୍ର େଲାତକ ବହବି,
ତାହା େକେବ ନବୃିତ୍ତ େହବ ନାହିଁ

କାରଣ ଆମ୍ଭର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ କାନି୍ଦବ।
େଯେହତୁ ତାହା ମହାଭଙ୍ଗେର
ଓ ମହା ଦୁଃଖଦାୟକ କ୍ଷତେର ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି
18 ଆେମ୍ଭ େଯେବ ବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉ,
େତେବ େସଠାେର ଖଡ଼୍ଗାହତ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖୁ।

ପୁଣ ିେଯେବ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରୁ େତେବ
େସଠାେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପୀଡ଼ତି େଲାକ େଦଖୁ।

କାରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଯାଜକ ଉଭୟ ଯଦଓି େଦଶେର ଭ୍ରମଣ
କରନି୍ତ ,

େସମାେନ କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।’”
19 େଲାକମାେନ କହନି୍ତ , େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିହୁଦାକୁ

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସେିୟାନକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ?

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି ପ୍ରହାର କଲ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ସୁସ୍ଥ
େହାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏପରି କଲ?
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତ ଗ୍ଭହିଁଲୁ,
ମାତ୍ର କିଛ ିମଙ୍ଗଳ େହଲା ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେରାଗ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲୁ।
ମାତ୍ର େକବଳ ଆଶଙ୍କା ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
20 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା
ଓ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ।
ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସୁନାମ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କର

ନାହିଁ।
ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସଂିହାସନର ଅପମାନ କର ନାହିଁ।
ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସଂିହାସନର ଅପମାନ କର ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କର।
ତୁମ୍ଭ କୃତ େସହ ିନୟିମ ଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ।
22 ମିଥ୍ୟା େଦବତାଗଣଙ୍କର ବୃଷି୍ଟ କରାଇବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ।
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବୃଷି୍ଟପାତ କରାଇପାରିବ କି?

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େସ ସବୁର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷାେର ରହବୁି।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଏହା ହିଁ ସବୁ ତଆିରି କରିଛ।”

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ଯଦଓି
େମାଶା ଓ ଶାମୁେୟଲ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , ତଥାପି ଆମ୍ଭର ମନ ଏହି

େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁେହଁ। େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କର।
େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରି ଯିବାକୁ କୁହ। 2 ପୁଣ ିେଯେବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ପଗ୍ଭରନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାକୁ ଯିବା?’ େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା
କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ:
“‘ମୃତ େଲାକମାେନ
କବରକୁ ଯିେବ।

େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହବାକୁ ଥିେବ,
େସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡାେର ହତ୍ୟା କରାଯିବ।

େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ପୀଡ଼ତି େହବାର ଥିବ,
େସମାେନ ମରୁଡ଼େିର ପୀଡ଼ତି େହେବ

ଏବଂ େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟେର ବନ୍ଦୀ େହବାର ଥିବ
େସମାେନ ବନ୍ଦୀଗହୃକୁ ଯିେବ।’
3 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭରି ପ୍ରକାରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯାଦ୍ଧା,
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ କୁକୁରଗଣ,

ପୁଣ ିଗ୍ରାସ ଓ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ
ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବା।
4 କାରଣ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ହଜିକିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଯିରୁଶାଲମେର ଦୁଷ୍କମର୍ କଲା,

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା କରିବା
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର େଲାେକ ଭୟଭୀତ େହାଇଯିେବ।’
5 “କାରଣ େହ ଯିରୁଶାଲମ, କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୟା କରିବ?
କିଏ ତୁମଲାଗି କାନି୍ଦବ?
ତୁମ୍ଭର କୁଶଳତା ବଷିୟ ପଗ୍ଭରିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସବି?”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

କରିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ପଛକୁ ହଟ ିଯାଇଅଛ।

ଏ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ କ୍ଷମା କରି କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛୁ।
7 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଶର ପୁରଦ୍ୱ ାର ସମୂହେର
କୁଲାେର ପାଛୁଡ଼ ିଅଛୁ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିବହିୀନ କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛୁ।
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରୁ େଫରି ନାହାନି୍ତ।
8 େମା’ ଉପସି୍ଥତେିର େସମାନଙ୍କର ବଧିବାମାେନ
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହେବ।

ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାତାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ଏକ ବନିାଶକ ଆଣବି,ି

େସମାେନ ହଠାତ୍ ଭୟ
ଓ ଆତଙି୍କତ େହେବ।
9 େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ।

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 14:13 591 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 15:9
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ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ସମପର୍ଣ କରିବା”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
“ସାତ ସନ୍ତାନ ବଶିିଷ୍ଟ ରମଣୀର ସମେସ୍ତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିେବ।

େସ ସ୍ତ୍ରୀ କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ କ୍ଷୀଣା େହାଇଯିବ।
ଦନି ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହାଇଯିବ।

େସ ଲଜି୍ଜତା ଓ ଆଶାଶୂନ୍ୟ େହବ।”

ଯିରିମିୟଙ୍କ ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଅଭେିଯାଗ

10 େହ ମାତା, ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ

ଓ ବବିାଦର ମଣଷିକୁ ଜନ୍ମ  େଦଇଛ।
ମୁଁ କାହାରିକୁ ଧାର େଦଇ ନାହିଁ

ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଧାର କରି ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ତଥାପି ପ୍ରେତ୍ୟକ େମାେତ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ

ଧାରଣେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ ବପିଦ ଓ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଅବନତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଣଲୁି।

ଯିରିମିୟକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର

12 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ,
ଲୁହା ଭାଙି୍ଗବା ଅସମ୍ଭବ।

ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ଭାବେର
ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳକୁ।
13 ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କର ବହୁ ଧନଭଣ୍ଡାର ଅଛ।ି
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ

ଓ ଭଣ୍ଡାରଗଡୁ଼କୁି ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ଲୁଣି୍ଠତ େହବାକୁ େଦବା।
କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ସମୂହର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
14 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ
ଏକ େଦଶକୁ କ୍ର ୀତଦାସ କରି େନଇଯିବା।

କାରଣ େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଅଛ।ି
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କରିବ।”
15 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣୁଛ;
େମାେତ ସ୍ମରଣ କର ଓ େମାର ତତ୍ତ୍ୱ  ନଅି।

ଆଉ େମାର ତାଡ଼ନାକାରୀଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦଅି।
ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ ଓ ସହଷି୍ଣୁ।

େତଣୁ େମାେତ ସଂହାର କର ନାହିଁ।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ।
16 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ

କଲ।ି
ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େମାର ପ୍ରାଣ ଉଲ୍ଲ ସତି େହଲା।

କାରଣ େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅେଟ।
17 ମୁଁ ଆେମାଦପ୍ରେମାଦକାରୀମାନଙ୍କ ସଭାେର ବସଲି ିନାହିଁ
କିଅବା ଆନନ୍ଦ କଲ ିନାହିଁ।

ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ସକାଶୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ବସଲି,ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ମନ୍ଦ େଯାଗୁଁ େକ୍ର ାଧେର ପୂଣ୍ଣର୍

କରିଅଛ।
18 େମାର େବଦନା ଚରିନ୍ତନ,
େମାର କ୍ଷତ ଦୁରାେରାଗ୍ୟ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ।

19 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
େଫରିବ

ଓ ଆମ୍ଭର େସବା କରିବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର େଫରାଇ ଆଣବିା।
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ନ କହି

ମୂଲ୍ୟବାନ୍ କଥା କହବି,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ େହବ।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରି ଆସେିବ।
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ।
20 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ତୁମ୍ଭକୁ ପିତ୍ତଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କରିବା।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ,

ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ପରାଜୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,

“ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛୁ।
21 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା।”

ବନିାଶର ଦନି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା,
2 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁମ୍ଭର ଏହ ିସ୍ଥାନେର ବବିାହ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁହଁ, କିଅବା ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ  କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ।”

3 କାରଣ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଜନ୍ମ  େନଇଥିବା ପୁତ୍ର-କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରସବକାରିଣୀ ମାତାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଓ େସମାନଙ୍କ
ଜନ୍ମଦାତା ପିତୃଗଣଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 4

“େସମାେନ ଅତ ିଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ। େକହ ିେସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିକବର େଦେବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଶବ ଭୂମିେର ଖତ େହବ। େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର
ସଂହାରିତ େହେବ। େସମାନଙ୍କର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣଙ୍କ ଓ ଭୂଚର
ପଶୁଗଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ।”

5 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟ
େଶାକ ପାଳିତ େହଉଥିବା ଗହୃକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଳିାପ ଓ
ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ।” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଆଶୀବର୍ାଦ, ଆମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ଦୟା
କାଢ଼ ିେନଇଅଛୁ।”

6 “ଏହ ିେଦଶେର େଛାଟଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ ମରିେବ।
େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିକବର େଦେବ ନାହିଁ କିଅବା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକହି
ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକହ ିଦୁଃଖେର ଆପଣା
ଶରୀରେର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ଓ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିେବ ନାହିଁ। 7 ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ
ଦୁଃଖେର େଶାକ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାକୁ େକହ ିଖାଦ୍ୟ
ଆଣେିବ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟେର ବଳିାପ କରୁଥିବା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପାନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ସୂଚକ ପାତ୍ର େକହ ିେଦେବ ନାହିଁ।

8 “ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ନଶି୍ଚୟ େଭାଜି େହଉଥିବା ଗହୃକୁ ପାନ କିଅବା
େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 9 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ
ଆେମାଦପ୍ରେମାଦର ଧ୍ୱନ,ି ଆନନ୍ଦ ରବ ଓ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ
େକାଳାହଳ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା।’

10 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦାବାସୀଙୁ୍କ ଏସବୁ କଥା
ଜଣାଇବ, େସମାେନ େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିମହା ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହଅିଛନି୍ତ? ଆେମ୍ଭମାେନ କି
ଅପରାଧ କରିଅଛୁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କି
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ପାପ କରିଅଛୁ?’ 11 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତରେର କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।’ ପୁଣି
‘ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି େସମାନଙ୍କର େସବା କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଅଛନି୍ତ। ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ। 12 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତଃକରଣେର
ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରୁଅଛ ଓ େମା’ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ନାହଁ।
13 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶରୁ ବତିାଡ଼ତି କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ବେିଦଶେର ନେିକ୍ଷପ କରିବା। ଆଉ
େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦବିାରାତି୍ର ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିବ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିସାହାଯ୍ୟ ବା ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ନାହିଁ।’

14 “ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯ
ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ,’ େସହ ିସମୟ ଆସୁଛ।ି” େସହି
ଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟେର, “େଲାକମାେନ ଏହ ିକଥା କହେିବ ନାହିଁ।
15 କିନୁ୍ତ ସମୟ ଆସୁଛ,ି େଯେତେବେଳ େସମାେନ କହେିବ, ‘ନଶିି୍ଚତ
ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଓ
େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ଥିେଲ େସଠାରୁ େଫରାଇ ଆଣଥିିେଲ।’
େସେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଥିଲ,ି
େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର େଫରାଇ େଦବ।ି

16 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଅେନକ େକଉଁଟା ଅଣାଇବା,”
“େସମାେନ ମତ୍ସ୍ୟପରି େସମାନଙୁ୍କ ଧରିେବ। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଅେନକ ବ୍ୟାଧ
ଅଣାଇବା। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବର୍ତରୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପପବର୍ତରୁ ଓ
େଶୖଳର ଛଦି୍ର ରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକାର କରି ଆଣେିବ। 17 କାରଣ
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର ଆମ୍ଭର ଦୃଷି୍ଟ ଅଛ।ି େସମାନଙ୍କର େକୗଣସି
ଜିନଷି ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ଗପୁ୍ତ ରହ ିନାହିଁ। କିଅବା େସମାନଙ୍କର େକୗଣସି
ଅଧମର୍ ଆମ୍ଭର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ। 18 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପାପ ଓ
ଅଧମର୍ର ଦୁଇଗଣୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା। କାରଣ େସମାେନ ନଜି ନଜିର
ଘୃଣ୍ୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଶବେର ଆମ୍ଭର େଦଶକୁ ‘ଅପବତି୍ର’ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ ‘ଅଶୁଚ’ି କରିଅଛନି୍ତ ଓ ନଜିର ଘୃଣ୍ୟକମର୍େର
ଆମ୍ଭର େଦଶକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ।”

19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶକି୍ତ , ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍
ଓ ବପିଦେର େମାର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ।

ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିବ,

“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େକବଳ ମିଥ୍ୟା
ଅଥର୍ାତ୍ ଅସାର ଓ ନଷି୍ଫଳ ବସ୍ତୁ ଅଧିକାର କରିଅଛନି୍ତ।
20 ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିବ?
ନା, େସ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱର

ନୁହନି୍ତ।”
21 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବା।
ବତ୍ତର୍ମାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ଓ ପରାକ୍ରମ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା।

ତାହାେହେଲ ଆମ୍ଭର ନାମ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ପାପ ହୃଦୟେର ଲିଖିତ

“ଯିହୁଦାର ପାପ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ,ି
ଯାହାକୁ େସମାେନ ଲଭିାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

େସମାନଙ୍କର ପାପ େଲୗହ େଲଖନୀ ଓ ହୀରକର କଣ୍ଟକ
ଦ୍ୱ ାରା ପଥର ଫଳକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ।ି
େଯଉଁଟା କି େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ।
ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶିଙ୍ଗେର ତାହା େଖାଦତି େହାଇଅଛ।ି
2 େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ମେନ ପକାନି୍ତ
େସେତେବେଳ େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତର

ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ପାଖେର ଥିବା ବଳିଦାନ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ପବତି୍ର କାଠଖମ୍ୱ େଦଖନି୍ତ।
3 େହ ଆମ୍ଭର େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପବର୍ତ ସକଳ,
ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳେର କୃତ ପାପ ସକାେଶ

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ସବୁ ଧନଭଣ୍ଡାର
ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଲୁଣି୍ଠତ େହବା ପାଇଁ େଦବା।
4 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଅଧିକାର େଦଇଥିଲୁ ତୁେମ୍ଭ େସଥିରୁ ଆେପ

କ୍ଷାନ୍ତ େହବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େସବା
କରାଇବା।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧରୂପକ ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିଅଛ।
ଆଉ େସହ ିଅଗି୍ନେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାକାଳ ଭସ୍ମୀଭୂତ େହବ।
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଏପରି ଘଟବି େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରି ନାହାନି୍ତ।”

େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ

5 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଭରସା ରେଖ,
ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କେର
ଓ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଏ େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ।
6 େସହ ିମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତ ମରୁଭୂମିସି୍ଥତ ଝାଉଁବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
େସ ମଙ୍ଗଳ ଉପସି୍ଥତ େହବା େଦଖିବ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରର ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନେର,

ନବିାସୀବହିୀନ ଲବଣ ଭୂମିେର ବାସ କରିେବ।
7 “େଯଉଁ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରେଖ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବଶି୍ୱାସଭୂମି, େସ ଧନ୍ୟ।
8 କାରଣ େସ ଜଳ ନକିଟସ୍ଥ େରାପିତ ବୃକ୍ଷତୁଲ୍ୟ େହବ।
ତା’ର ମୂଳ ବସି୍ତୃତ େହାଇ ଜଳ ପାଇବ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର େସ ଭୟଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ତା’ର ପତ୍ର ସଦାକାଳ ସବୁଜ ରହବି।

ଅନାବୃଷି୍ଟ ସମୟେର େସ ଚନିି୍ତତ େହବ ନାହିଁ
କିଅବା େସ ଫଳ ଧାରଣରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
9 “ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ
ଓ ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ପୀଡ଼ତି,
ତାହା େକହ ିଜାଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
10 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା’ର କମର୍ ଅନୁସାେର ଫଳ େଦଉ।

ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ
ଓ ତାହାର ମମର୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁ।
11 ଏକା ତତିି୍ତରି ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଏ କିନୁ୍ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଏ

ନାହିଁ।
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟେର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କେର ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ

େହବ।
େସ ନଜି ଜୀବନ କାଳ ଅଧାେର ଏହସିବୁ ହରାଇବ
ଓ ଆପଣା ଅନି୍ତମ ଜୀବନ କାଳେର େସ ନେିବର୍ାଧ େହବ ।”
12 ଆଦକିାଳରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ସ୍ଥାପିତ େଗୗରବମୟ ସଂିହାସନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍ଧାମ ଅେଟ।
13 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଶା ଭରସା ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ

ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ ,
େସ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

େଯଉଁମାେନ େମା’ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ନାମ ଧୂଳିେର
ଲଖିିତ େହବ,

କାରଣ େସମାେନ ଅମୃତ ଜଳର ନଝିର୍ର ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ।
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14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କେଲ ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ସୁସ୍ଥ
େହବ।ି

ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର, େତେବ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ।ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରଶଂସାର ଭୂମି।
15 େସମାେନ େମାେତ କୁହନି୍ତ ,
“େହ ଯିରିମିୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାହିଁ?
ତାହା ଏେବ ଉପସି୍ଥତ େହଉ।”
16 େମା’ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପେର ଅନଷି୍ଟ େଦଖିବା ପାଇଁ
େବଗଗାମୀ ନ ଥିଲି
କିଅବା ମୁଁ େସହ ିବଭିୀଷିକାମୟ ଦନି

ଆସୁ େବାଲ ିଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ।
େମା’ ଓଷ୍ଠକୁ ଯାହା ନଗିର୍ତ େହଲା,
ତାହା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ବନିାଶ କର ନାହିଁ,
ବପିଦ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟ।
18 େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଆଘାତ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନୁ୍ତ।
ମାତ୍ର େମାେତ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।

େସମାେନ ନରିାଶ ହୁଅନୁ୍ତ, ମାତ୍ର େମାେତ ନରିାଶ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳର ଦନି ଆଣ
ଓ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ବନିାଶେର େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।

ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ପବତି୍ର ରଖିବା

19 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହା କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, େଲାକମାନଙ୍କର
ଫାଟକେର ଛଡି଼ା ହୁଅ, େଯଉଁଠାେର ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ ଯାତାୟାତ
କରନି୍ତ , େସହ ିଫାଟକେର, େଯଉଁ ଫାଟକେର େଲାକମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ
ଯାତାୟାତ କରନି୍ତ ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସକଳ ଫାଟକେର ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅ ଓ
େମାର ବାତ୍ତର୍ା ପ୍ରଗ୍ଭର କର।”

20 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, “େହ ଯିହୁଦାର ରାଜଗଣ, େହ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା
ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ନବିାସୀ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁମାେନ ଏହ ିଫାଟକ
େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରୁଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଜିନଷି ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ବଶି୍ରାମ
ଦନିେର େକୗଣସ ିଭାର ବହନ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମର ଫାଟକ
େଦଇ ତାହା ଭତିରକୁ ଆଣ ନାହିଁ। 22 ଆଉ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ଆପଣା
ଆପଣା ଗହୃରୁ େକୗଣସ ିେବାଝ ବାହାର କରି ନଅି ନାହିଁ। କିଅବା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ପବତି୍ରରୂେପ
ପାଳନ କର। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଏହରୂିେପ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ।
23 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭ କଥାପ୍ରତ ିଅବଧାନ କେଲ ନାହିଁ କି
କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଅତ ିଅବାଧ୍ୟ। େତଣୁ େସମାେନ ଦଣ୍ଡତି
େହେଲ। େସମାନଙ୍କର କିଛ ିମଙ୍ଗଳ େହଲା ନାହିଁ।’” 24 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନ ସହକାେର େମା’ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଅି, ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ଯିରୁଶାଲମର ଫାଟକ େଦଇ େକୗଣସ ିେବାଝ
ନ ଆଣ ଏବଂ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସଇ ଦନିେର େକୗଣସ ିକାମ ନ କର।
ମାତ୍ର ତାକୁ ପବତି୍ର ମାଗର୍େର ପାଳନ କର।

25 “‘େତେବ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନାରୂଢ଼ ଅଧିପତଗିଣ ଓ ରାଜଗଣ,
ରଥେର ଓ ଅଶ୍ୱେର ଚଢ଼ ିେସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ,
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ଏହ ିନଗରଦ୍ୱ ାର
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ ଏହ ିନଗର ସଦାକାଳ ରହବି। 26 ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରୁ, ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବନି୍ୟାମିନ େଦଶରୁ ନମି୍ନ ଭୂମିରୁ, ପାବର୍ତ୍ୟ େଦଶରୁ ଓ ଦକି୍ଷଣ

େଦଶରୁ େହାମବଳି, େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ବଳି
େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସେିବ।

27 “‘ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ କର।
ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ପବତି୍ରରୂେପ ପାଳନ ନ କର ଓ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େବାଝ
ବହନ କରି ଯିରୁଶାଲମର ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହି
ଦ୍ୱ ାର ସମୂହେର ଅଗି୍ନ ଜଳାଇବା। ଏହା ଯିରୁଶାଲମର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ଗ୍ରାସ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳି ରହବି।’”

କୁମ୍ଭକାର ଓ ମାଟି

ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 2 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ କୁମ୍ଭକାର ଗହୃକୁ ଯାଅ।
େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା।”

3 େତଣୁ ମୁଁ କୁମ୍ଭକାର ଗହୃକୁ ଗଲ ିଓ େଦଖିଲ ିକୁମ୍ଭକାର ଚକ୍ରେର
ମାଟରି କାମ କରୁଛ।ି 4 େସ ମାଟରି ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରୁଥିବା େବେଳ
େସଥିେର କିଛ ିେଦାଷ େଦଖିଲା। େତଣୁ େସ ପାତ୍ରର ମାଟକୁି ପୁନବର୍ାର ନଜି
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସଜାଡ଼ ିନୂଆ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କଲା।

5 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
6 “େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଗହୃ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜେଣ
କୁମ୍ଭକାର ପରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ହସ୍ତେର କୁମ୍ଭକାରର
ମୃତି୍ତକା ସଦୃଶ ଅଟ। 7 ସମୟ ଆସବି େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି
େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ଉତ୍ପାଟନ, ଅଧଃପତନ ଓ ବନିାଶର କଥା
କହବିା। 8 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସହ ିେଗାଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍କମର୍ରୁ େଫରନି୍ତ
େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ମନେର ସି୍ଥର
କରିଥିଲୁ, େସଥିରୁ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହବା। 9 ପୁଣ ିଏକ ସମୟ ଆସବି
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ଗଠନ ଓ
େରାପଣର କଥା କହବିା। 10 ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ େଦଖିବୁ େଯେବ
ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ଦୁଷ୍କମର୍ କରନି୍ତ , େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲୁ ତହିଁରୁ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହବା।

11 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀଙୁ୍କ କୁହ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂକଳ୍ପ
କରିଅଛୁ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ସଂେଶାଧନ କରି ସୁକମର୍ କର।’ 12 ମାତ୍ର
ଯିହୁଦାବାସୀ କହନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭ କଥା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣବୁି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାେର କମର୍ କରିବ। ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ବାଧ୍ୟତାନୁସାେର କମର୍ କରି ଗ୍ଭଲବୁି।’”

13 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର କର।
‘କିନୁ୍ତ ଏହା କିଏ ଶୁଣୁଅଛ?ି’

ଇସ୍ରାଏଲର କୁମାରୀ କନ୍ୟାଗଣ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମମର୍ନୁ୍ତକ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।
14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ଲବିାେନାନ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ
େଶୖଳ ଉପରିସ୍ଥ ହମିସବୁ େକେବ ତରଳି ଯିବ ନାହିଁ
ଓ ଝରଣାର ସୁଶୀତଳ ଜଳ େକେବ ଶୁଷ୍କ େହବ ନାହିଁ।
15 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପାେଶାରି
ଅସାର େଦବଗଣଙୁ୍କ ଧୂପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଛନି୍ତ।

ଆଉ େସମାେନ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଗର୍ର ନାନା ଉପପଥେର
େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ପଥେର ବଘି୍ନ ଜନ୍ମ ାଇ ଅଛନି୍ତ।
16 ଯିହୁଦା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେର ପରିଣତ େହବ।
େସମାେନ ଗମନ କଲାେବେଳ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିଯାଆନି୍ତ।

ତହିଁର ନକିଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ବସିି୍ମତ େହାଇ
ଆପଣା ମସ୍ତକ ହରାଇବ।
17 ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ୀୟ ପବନେର ଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା ପେର ଶତ୍ରୁ  ସମ୍ମୁଖେର
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େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବପିଦ ଦନିେର େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହବା।”
18 ଯିରିମିୟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ କହେିଲ, “ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରିମିୟଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଜନା କରିବା, କାରଣ ଯାଜକ ନକିଟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକି୍ଷତ
ନକିଟରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟରୁ ବାକ୍ୟ ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
େତଣୁ ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱ ାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିକଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ।”

19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କର
ଏବଂ େମା’ ସହତି ଯୁକି୍ତ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ।
20 େଲାେକ ମଙ୍ଗଳ ପରିେଶାଧେର କ’ଣ ଅମଙ୍ଗଳ କରିେବ?
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କର, ମୁଁ କିପରି େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲି

ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ନ େଦବା ପାଇଁ କହଥିିଲ।ି
ମାତ୍ର େସମାେନ େମାର ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ
ଗତ୍ତର୍ େଖାଳି ଅଛନି୍ତ।
21 େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର କବଳିତ ହୁଅନୁ୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ପରାସ୍ତ କରନୁ୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ସନ୍ତାନହୀନା ଓ ବଧିବା ହୁଅନୁ୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଷଗଣ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନୁ୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଯୁବାଗଣ ଯୁଦ୍ଧେର ନହିତ ହୁଅନୁ୍ତ।
22 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ହଠାତ୍ ଦେଳ ଚଢ଼ଉକାରୀ େସମାନଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣ,
େସମାନଙ୍କର ଗହୃରୁ କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ।

କାରଣ େସମାେନ େମାେତ ଧରିବା ପାଇଁ ଗତ୍ତର୍ େଖାଳି ଅଛନି୍ତ
ଓ େମା’ ଚରଣ ପାଇଁ େଗାପନେର ଫାନ୍ଦ ବସାଇ ଅଛନି୍ତ।
23 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ବନିାଶ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର େଯାଜନା ତୁେମ୍ଭ

ଜାଣୁଅଛ।
େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର େସମାନଙ୍କର ପାପ େଲାପ କର ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।
ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କର।

ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଯାଅ ଏବଂ କୁମ୍ଭକାର ପାଖରୁ
ଏକ ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ର କିଣ।” 2 ଆଉ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ

େକେତକ ପ୍ରାଚୀନ ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ ନଅି, ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ହାଶିର୍ତ୍
ଫାଟକ ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ନକିଟସ୍ଥ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାକୁ
ବାହାରିଯାଅ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହବିା, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 3 ଆଉ କୁହ, ‘େହ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ ଓ ଯିରୁଶାଲମ
ନବିାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଆଣୁଅଛୁ। ତାହା ଯିଏ ଶୁଣବି େସ ଭୟେର ଶିହରି ଉଠିବ।
4 କାରଣ ଯିହୁଦାବାସୀମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ପରେଦଶୀୟ େଦବଗଣେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
ପୂବର୍ରୁ ପୂଜା କରୁ ନ ଥିବା େଦବଗଣଙ୍କ ନକିଟେର ଧୂପ ଜଳାଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ େଯଉଁ େଦବଗଣଙୁ୍କ
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ େସହମିାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ। ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ। 5 ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ
ବାଲ୍େଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ବାଲ୍େଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କରିଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହବିାକୁ ଆେଦଶ କରି ନାହୁଁ କି

କହ ିନାହୁଁ ଓ ଆମ୍ଭ ମନେର ଏହା ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ। 6 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େଦଖ, ଏହସି୍ଥାନ େତାଫତ୍ କିଅବା ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା
େବାଲ ିଖ୍ୟାତ ନ େହାଇ ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବ, ଏପରି
ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି 7 ପୁଣ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ଓ
ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜ ା ବ୍ୟଥର୍ କରିବା। ତା’ପେର େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗେର ଧ୍ୱଂସ େହବାକୁ ଆେମ୍ଭ େଦବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଶବକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଓ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୂେପ
େଦବା। 8 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରୀକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମ େଦଇ ଯିେବ, େସମାେନ ଯାହା
େଦଖିେବ େସଥିେର ଆଘାତ ପାଇେବ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଧ୍ୱସ୍ତ
ନଗରୀକୁ େଦଖିେବ, େସମାେନ ଆତଙି୍କତ େହେବ ଓ ବୀଭଷିିକା ପ୍ରକାଶ
କରିବା ପାଇଁ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିେବ। 9 ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କ ନଗରକୁ
ଅବେରାଧ କରିେବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େଦେବ
ନାହିଁ। େତଣୁ େଲାକମାେନ ଉପବାସେର ରହେିବ ଓ କ୍ଷୁଧାେର ଆତୁର
େହାଇ ସଙ୍କଟ ସମୟେର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ମାଂସ େଭାଜନ କରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
େଶଷେର ପରସ୍ପରକୁ େଭାଜନ କରିେବ।’

10 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି। େସମାେନ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲାେବେଳ େସମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିପାତ୍ରକୁ ଭାଙି୍ଗବ। 11

େସହ ିସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା
କହନି୍ତ , େଯପରି େକହ ିଏହ ିମାଟପିାତ୍ର ଭାଙି୍ଗେଲ ତାହା ଆଉ େଯାଡ଼ା ହୁଏ
ନାହିଁ। େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା। ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ
କବରମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େତାଫତ୍େର କବର େନେବ।’
12 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଓ ତହିଁର ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରକୁ େତାଫତ୍ ତୁଲ୍ୟ କରିବା।
13 ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ଗହୃ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜପ୍ରାସାଦଗଡୁ଼କି େତାଫତ୍
ତୁଲ୍ୟ “ଅଶୁଚ”ି ସ୍ଥାନ େହବ। କାରଣ େସମାେନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ଅତଥିି
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଇ ଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛନି୍ତ।’”

14 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ େତାଫତ୍ର େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଆସେିଲ। େଯଉଁଠାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିେଲ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଅଗଣାେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏହା କହଥିିେଲ।
15 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗର ଓ ତହିଁର ସକଳ ଉପନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ
ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କହଅିଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟାଇବା କାରଣ େସମାେନ
େମାର ବାକ୍ୟ ନ ମାନ ିଅବାଧ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ।’”

ଯିରିମିୟ ଓ ପଶ୍ହୂର

ଯିରିମିୟ ଏହସିବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲାେବେଳ ଇମ୍ମର
ଯାଜକର ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଶ୍ହୂର
ତାହା ଶୁଣଲିା। 2 େତଣୁ ପଶ୍ହୂର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙୁ୍କ

ପ୍ରହାର କରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ବନି୍ୟାମୀନର ଉପର ଫାଟକେର ଥିବା
ହରିକାଠେର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲା। 3 ତହିଁ ପରଦନି ପଶ୍ହୂର
ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ହରିକାଠରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲିା। ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ ପଶ୍ହୂର ନ ରଖି ‘ମାେଗାର ମୀଷାବୀବ୍’
(ଚତୁଦ୍ଦିର୍େଗ ଆଶଙ୍କା) ରଖି ଅଛନି୍ତ। 4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
ଏପରି ପରିସି୍ଥତ ିସୃଷି୍ଟ କରିବା େଯ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା ଘଟବି, େସଥିେର
ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ସାଙ୍ଗମାେନ ଆତଙି୍କତ େହେବ। ଏବଂ େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣର ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ତାହା
େଦଖିବ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାକୁ ବାବଲିର ରାଜା ହସ୍ତେର େଦବା, ତା’ପେର
େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବଲିକୁ େନଇଯିବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ େସଠାେର
ହତ୍ୟା କରାଯିବ। 5 ଯିରୁଶାଲମ ଅଜିର୍ତ ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ, ତହିଁର ଅଜିର୍ତ
ସକଳ ଧନ ଓ ତହିଁର ସକଳ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କ
ହସ୍ତେର େଦବା, ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜଗଣର ସକଳ ଧନଭଣ୍ଡାର ଶତ୍ରୁ ର

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 18:18 595 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 20:5



21

ହସ୍ତଗତ କରାଇବା। େସମାେନ େସ ସମସ୍ତ ଲୁଟେିନଇ ବାବଲିକୁ
େଘନଯିିେବ। 6 ପୁଣ ିେହ ପଶ୍ହୂର, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ଗହୃ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ
ବନ୍ଦୀ େହାଇ ବାବଲିକୁ ଯିେବ। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରିବ ଓ େସଠାେର
କବର ପାଇବ। ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲ, େସହ ିବନୁ୍ଧମାେନ ମଧ୍ୟ େସହଠିାେର ମରିେବ
ଓ କବର େନେବ।’”

ଯିରିମିୟଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଅଭେିଯାଗ

7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବାରୁ
ବପିଥଗାମୀ କରାଇଲ ଓ ମୁଁ ପ୍ରତାରିତ େହଲ।ି

ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ, େଯଉଁଥିପାଇଁ େମା’ଠାରୁ ଜୟ କରିଅଛ।
ମୁଁ ଦନିଯାକ ଉପହାସର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ,ି
ସମେସ୍ତ େମାେତ ପରିହାସ କରୁଛନି୍ତ।
8 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ମୁଁ କଥା କେହ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କେର।
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ବନିାଶର କଥା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କେହ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିେହାଇଅଛ ିେବାଲ ିକହେିଲ ମଧ୍ୟ
େଲାେକ ପ୍ରତଥିର େମାେତ ଧିକ୍କାର ଓ ବଦି୍ରୂ ପ କରିଛନି୍ତ।
9 ସମେୟ ସମେୟ ମୁଁ ନେିଜ ନଜିକୁ କେହ, “ମୁଁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ବଷିୟ କହବି ିନାହିଁ
କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ ିନାହିଁ।”

ମାତ୍ର ଏହା କହଲିା େବେଳ େମା’ ଅସି୍ଥ ମଜ୍ଜ ା ମଧ୍ୟେର େଯପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାଣୀ ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ ଜଳି ଉେଠ।

ମୁଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେର ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାେର ନାହିଁ।
େସଗଡୁ଼କୁି ଭତିେର ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କଲି
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଅସମଥର୍ େହଲ।ି
10 ମୁଁ ବହୁବାର ଅପବାଦ ଶୁଣଅିଛ।ି
େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା ଅଛ।ି

ଏପରିକି େମାର ମିତ୍ରମାେନ ମଧ୍ୟ େମାର େଦାଷ େଦଖନି୍ତ
ଓ େଲାକମାେନ େମାର ତ୍ରୁ ଟକୁି ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ।

େସମାେନ ଅଭେିଯାଗ କରି କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରିମିୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ମିଥ୍ୟା ଓ ମନ୍ଦକଥା କହବିା,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା କହବି।

ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା
ଓ ତା’ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନଇପାରିବା।”
11 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପାେଖ ପାେଖ ଅଛନି୍ତ।
େସ ଜେଣ ବୀର େସୖନକି ସଦୃଶ େମାେତ ଆଶ୍ରୟ େଦଇଅଛନି୍ତ।

େତଣୁ େମାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାେନ ବଫିଳ େହେବ
ଓ େମାେତ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

େସମାେନ େଘାର ଅପମାନତି େହେବ
କାରଣ େସମାେନ ଯାହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ

ତାହା ସଫଳତାର ସହତି େଶଷ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଏହ ିଅପମାନ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ େହବ ଓ େଲାେକ ତାହା ଭୁଲେିବ

ନାହିଁ।
12 େତଣୁ େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କର ପରୀକ୍ଷକ।
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ମମର୍ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ େଦଖୁଅଛ।

ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାର ଅଭେିଯାଗ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭ ଦତ୍ତ ପ୍ରତଫିଳ େମାେତ େଦଖାଅ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଗାନ କର,
ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

କାରଣ େସ ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ଦୀନହୀନର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।

ଯିରିମିୟଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅଭେିଯାଗ

14 େମାର ଜନ୍ମଦନି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ ଓ େଯଉଁ ଦନି େମାର ମାତା
େମାେତ ଜନ୍ମ  େଦଲା,

େସ ଦନିଟ ିଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହଉ।
15 େମାର ପିତାଙୁ୍କ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ “ପୁତ୍ର” େହବାର ସମ୍ୱାଦ େଦଇ ଖୁସୀ

କରାଇଥିଲା,
“ଏହା ଏକ ବାଳକ” େସ ମଧ୍ୟ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।
16 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ କରି େଯପରି ସମସ୍ତ ନଗର ବନିାଶ

କରିଥିେଲ।
େସ େଲାକ େସହସିବୁ ନଗର ତୁଲ୍ୟ େହଉ।

ଆଉ େସ େଲାକ ପ୍ରାତଃକାଳେର କ୍ରନ୍ଦନ
ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ଚତି୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ।
17 କାରଣ, େସ େମାେତ ମାତୃ ଗଭର୍େର
ମାରି ପାରିଲା ନାହିଁ।

ତାହା କରିଥିେଲ
େମାର ମାତୃଗଭର୍ େମାର କବର େହାଇଥା’ନ୍ତ ା
ଓ ମୁଁ ଜନ୍ମ  େନଇ ନ ଥା’ନି୍ତ।
18 ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ  େହଲ?ି
ଲଜ୍ଜ ା ଓ ଦୁଃଖେର େମାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ
ଅତବିାହତି େହଲା।

ପରେମଶ୍ୱର ସଦିକିିୟ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁେରାଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନି୍ତ

ରାଜା ସଦିକିିୟ ମଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ପଶ୍ହୂରକୁ ଓ ମାେସୟର
ପୁତ୍ର ସଫିନୟି ଯାଜକକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େଦଇ ଯିରିମିୟ
ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 2 ପଶ୍ହୂର ଓ ସଫିନୟି ଯିରିମିୟଙୁ୍କ

କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର, କାରଣ
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା କରି ପାରନି୍ତ ,
େଯପରି େସ ଅତୀତେର କରିଥିେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ
ବରିତ କରାଇେବ ଓ େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।”

3 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ, ସଫିନୟି ଓ ପଶ୍ହୂରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦିକିିୟଙୁ୍କ ଏହକିଥା କହବି। 4 ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ େଯଉଁସବୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ବାବଲିର ରାଜା ଓ ତୁମ୍ଭ ଅବେରାଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାଚୀର
ବାହାେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ, େସ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆେମ୍ଭ ନଷି୍ଫଳ କରାଇବା।
“‘ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଚୀର ବାହାେର ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟେର

ପ୍ରେବଶ କରାଇବା। 5 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ନେିଜ ବସି୍ତୃତ ହସ୍ତ ଓ ବଳବାନ୍ ବାହୁ
ସାହାଯ୍ୟେର େକ୍ର ାଧେର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ େରାଷେର ଓ ମହାେକାପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। 6 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ଓ େସମାେନ ମହାମାରୀେର ମରିେବ। 7

ଏସବୁ ଘଟଲିା ପେର’” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “‘ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ରାଜା
ସଦିକିିୟଙୁ୍କ, ତାହାର ଦାସଗଣଙୁ୍କ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାେନ
ମହାମାରୀ, ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ, େସମାନଙୁ୍କ ବାବଲିର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ହସ୍ତେର, େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତେର ଓ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା। ଆଉ େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା, କରୁଣା ଓ କ୍ଷମା ନ କରି ଖଡ଼୍ଗେର ବଧ କରିେବ।’

8 “ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା
କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନର ପଥ ଓ ମୃତୁ୍ୟର
ପଥ ରଖିଅଛୁ। 9 ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଏହ ିନଗର
ମଧ୍ୟେର ରହେିବ, େସମାେନ ମରିେବ। େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ
ମହାମାରୀେର ମରିେବ। ମାତ୍ର େସହ ିେଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଆକ୍ରମଣ
କରୁଥିବା କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ନଅିନି୍ତ , େସମାେନ ବଞ୍ଚେିବ ଓ େସମାେନ
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େସହମିାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେତ େଯପରି ଖେଣ୍ଡ ଲୁଣି୍ଠତ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ରକ୍ଷା
କରିେବ। 10 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ “‘ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ଅମଙ୍ଗଳ
ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସି୍ଥର କରିଅଛୁ। ଏହ ିନଗରକୁ ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜା
ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରିବା ଓ େସ ଏହାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।’”

11 “ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜବଂଶ ବଷିୟେର ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 12 େହ ଦାଉଦବଂଶ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭାତେର ସୁବେିବଚନା କର।
ଅପରାଧୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଲୁଣି୍ଠତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର।

ତାହା ନ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ େଯାଗୁଁ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧାଗି୍ନେର ଭସ୍ମୀଭୂତ େହବ
ଓ େକହ ିତାହାକୁ ନବିର୍ାଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।’
13 “େହ ଉପତ୍ୟକା ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େଶୖଳ ନବିାସୀନ ିଯିରୁଶାଲମ,”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ
‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର େକହ ିଆକ୍ରମଣ କରିେବ ନାହିଁ
କି ଆମ୍ଭର ସୁଦୃଢ଼ ନଗରୀକୁ େକହି

ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।’”
14 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କମର୍ଫଳାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା।
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅରଣ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରିବା।

େସହ ିଅଗି୍ନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ।”

ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଗଣଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବଗି୍ଭର

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା
ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ଯିହୁଦାର ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିବାକ୍ୟ କୁହ। 2

‘େହ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଯିହୁଦାର ରାଜା, ତୁେମ୍ଭ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଦାସଗଣ ଏହସିବୁ ଫାଟକ େଦଇ ପ୍ରେବଶ କର ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ନ୍ୟାୟ
ବେିବଚନା କର ଏବଂ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କର। ଲୁଣି୍ଠତ େଲାକକୁ
ଉପଦ୍ରବକାରୀଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପୁଣ ିବେିଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବା ପ୍ରତି
େକୗଣସ ିଅନ୍ୟାୟ ବା ଉପଦ୍ରବ କର ନାହିଁ କି ଏହ ିସ୍ଥାନେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର
ରକ୍ତପାତ କର ନାହିଁ। 4 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଏହସିବୁ
କାଯର୍୍ୟ କର, େତେବ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ରାଜାଗଣ ରଥେର
ଓ ଅଶ୍ୱେର ଚଢ଼,ି େସ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସଗଣଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ େଲାକ ଏହି
ଫାଟକ େଦଇ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ। 5 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏହସିବୁ
କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମେର
ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ ଏହ ିଗହୃ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପେର ପରିଣତ େହବ।’”

6 ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଗିଲୟିଦ୍
ଓ ଲବିାେନାନ୍ର ଶୃଙ୍ଗସ୍ୱରୂପ ଅଟ।

ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାନ୍ତର
ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ନଗରେର ପରିଣତ କରିବା।
7 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାସାଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବନିାଶକାରୀଙୁ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସହତି ପଠାଇବା।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ସୁଦୃଢ଼ ସୁନ୍ଦର ଏରସକାଠ ନମିିର୍ତ କଡ଼ଗିଡୁ଼କୁି
କାଟ ିଅଗି୍ନେର ପକାଇେବ।
8 “ଆଉ େଦଶୀୟମାେନ ଏହ ିନଗର େଦଇ ଗଲାେବେଳ ପ୍ରେତ୍ୟକ

ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକି ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େକଉଁଥିପାଇଁ ଏହ ିବଶିାଳ
ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ ଏପରି କେଲ?’ 9 ତହିଁେର େସମାେନ ଉତ୍ତର
େଦେବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିହୁଦାବାସୀ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ ଓ େସବା କରିଥିବାରୁ।’”

ରାଜା ଯିେହାୟାସ୍ (ଶଲ୍ଲ ମ୍)ଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଗି୍ଭର

10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ ରାଜାଙ୍କ ସକାେଶ େରାଦନ କର ନାହିଁ।
କିଅବା ତାହା ପାଇଁ ବଳିାପ କର ନାହିଁ।

ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ରାଜା ନମିେନ୍ତ
ଅତଶିୟ କ୍ରନ୍ଦନ କର।

କାରଣ େସ ଆଉ େଫରିବ ନାହିଁ
କି ଆପଣା ଜନ୍ମ ଭୂମି ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।
11 େଯେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଶଲ୍ଲ ମ୍ େଯ ଆପଣା

ପିତା େଯାଶିୟର ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଗଲା।
ତାହାର ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , “େସ ଆଉ ଯିରୁଶାଲମକୁ

େଫରିବ ନାହିଁ। 12 ଯିେହାୟାସ୍ (ଶଲ୍ଲ ମ୍) ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥାେର େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ନୀତ େହାଇଛ ିେସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରିବ। େସ ଆଉ ଏହ ିେଦଶ
େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।”

ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବଗି୍ଭର

13 “ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଜେଣ ଅଧମର୍ୀ ରାଜା ଥିେଲ
ଯିଏ କି ଅଧମର୍େର ଆପଣା ଗହୃ

ଓ ଅନ୍ୟାୟେର ଆପଣା େକାଠରୀମାନ ନମିର୍ାଣ କେର,
ଯିଏ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି େସବା କରାଏ
ଓ ତାଙୁ୍କ କିଛ ିେବତନ ଦଏି ନାହିଁ।
14 “ଯିେହାୟାକୀମ୍ କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ ନଜି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗହୃ ଓ ବୃହତ୍

େକାଠରୀମାନ ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି’
େତଣୁ େସ ବୃହତ୍ ଝରକା ଥିବା ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ

ଓ ଏରସ କାଠେର ଗହୃର ଭତିର ଛାତ କେଲ ଓ ସନୁି୍ଦର ରଙ୍ଗେର କାଠ
ରଙ୍ଗ କେଲ।

ମାତ୍ର େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର େହେଲ।
15 “େହ ଯିେହାୟାକୀମ୍, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ବହୁ ଏରସ କାଠ

ବ୍ୟବହାର କରି
ବଡ଼ ରାଜା େହାଇଯିବ େବାଲ ିଭାବୁଛ କି?

ତୁମ୍ଭର ପିତା ଧମର୍େର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ େଦଇ ଉତ୍ତମ ରାଜା େହେଲ
ଓ ଏହ ିଧମର୍ାଚରଣ େଯାଗୁଁ େସଠାେର ଉନ୍ନତ ିେହଲା।
16 େଯାଶିୟ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଉଥିବାରୁ
ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏହାକି ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ େହବାର ନୁେହଁ?”
17 “ମାତ୍ର େହ ଯିେହାୟାକୀମ୍,
ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ନଜିର ସ୍ୱାଥର୍ େଦଖିଛ,

ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ େଲାଭ, ଉପଦ୍ରବ, େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ
ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତେର ବୁଡ଼ ିରହଛି।ି”
18 ଏଣୁ େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ବଷିୟେର

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ‘ହାୟ, ଆମ୍ଭର
ଭାଇ!

ଅବା ହାୟ, ଆମ୍ଭ ଭଉଣୀ’ େବାଲ ିଡ଼ାକି
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ।

‘ହାୟ ପ୍ରଭୁ, ହାୟ ତାଙ୍କର ମହମିା!’
ଏହା କହ ିେଲାେକ ତାହା ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ।
19 ତାହାର କବର ଗଧର କବର ତୁଲ୍ୟ େହବ,
େସ େଘାଷଡ଼ା ଯାଇ ଯିରୁଶାଲମର ଦ୍ୱ ାର ବାହାେର ପକାଯିବ।
20 “େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ ଲବିାେନାନ୍ର ପବର୍ତ ଉପେର କ୍ରନ୍ଦନ କର।
ତୁେମ୍ଭ ବାଶନର ପବର୍ତ ଉପେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ପାଟ ିକର

ଓ ଅବାରୀମର ପବର୍ତରୁ ବଳିାପ କର।
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ‘େପ୍ରମିକମାେନ’ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ।
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21 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସୗଭାଗ୍ୟ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କଥା କହଲୁି
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ସାବଧାନ କଲୁ।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବି ନାହିଁ େବାଲ ିକହଲି।
ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ
ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଅବଧାନ କରି ନାହଁ।
22 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଶାସି୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବାୟୁ
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େମଷପାଳକଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ େନବ

ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ।
େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ସକଳ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ େଯାଗୁଁ
ଲଜି୍ଜତ ଓ ଆକୁଳିତ େହବ।
23 “େହ ରାଜା, ତୁେମ୍ଭ ଏରସ କାଠ ନମିିର୍ତ ଗହୃେର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ

ଉପେର ବାସ କରି
ଲବିାେନାନ୍େର ରହଲିା ପରି ନଜିକୁ ନରିାପଦ ମେନ କରନୁ୍ତ।

ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଶାସି୍ତ ପାଇବ,
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସବ େବଦନା ତୁଲ୍ୟ ବଳିାପ କରିବ।”

ଯିେହାୟାକୀନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବଗି୍ଭର

24 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାକୀନ୍ ଆମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର େମାହର ତୁଲ୍ୟ
େହେଲ େହଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସଠାରୁ କାଢ଼ ିପକାଇବା। 25 େହ
ଯିେହାୟାକୀନ୍, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କରୁଅଛ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅଥର୍ାତ୍
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସମପିର୍ େଦବା। 26 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରସବକାରିଣୀ ମାତାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଦଶେର ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିଲା
େସହପିରି େଦଶେର ନେିକ୍ଷପ କରିବା। େସହଠିାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିବ।
27 େହ କନୟି, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶକୁ େଫରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁେମ୍ଭ
େସ େଦଶକୁ େଫରିପାରିବ ନାହିଁ।”

28 କନୟି ଏକ ତୁଚ୍ଛ ଭଗ୍ନପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଯାହା ବାହାେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବା
େଯାଗ୍ୟ।

େସ ଏକ ଅପ୍ରୀତକିର ପାତ୍ର।
େସ ଓ ତାହାର ବଂଶ କାହିଁକି ଦୂରିକୃତ େହାଇ
ଅଜ୍ଞାତ େଦଶେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହେଲ?
29 େହ ପୃଥିବୀ, ଯିହୁଦା େଦଶ!
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
30 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “କନୟି ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା େଲଖ,
‘େସ ନଃିସନ୍ତାନ େହବ।

େସ ନଜି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର ଭାଗ୍ୟବାନ୍ େହବ ନାହିଁ।
କାରଣ ତାହାର ବଂଶର େକୗଣସ ିେଲାକ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନେର ବସବି

ନାହିଁ,
କି ଯିହୁଦା ଉପେର ଆପଣା ଶାସନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରି ଭାଗ୍ୟବାନ୍ େହବ

ନାହିଁ।’”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ପାଳକମାେନ ଆମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନେର
େମଷମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ ଓ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର
ପାତ୍ର।”

2 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର
ପାଳନକାରୀ ପାଳକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର େମଷପଲକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ଦୂରକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କର
ଯତ୍ନ େନଇ ନାହଁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କମର୍ର ଫଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅବଶ୍ୟ େଦବା।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 3 “ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ
େଦଶକୁ ଆମ୍ଭର ପଲକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ େସମାନଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ବାସ ସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା। େସେତେବେଳ େସମାେନ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ

ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହେବ। 4 ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ
ପାଳକ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା। େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଚରାଇେବ ଓ ଯତ୍ନ େନେବ।
ଆଉ ଆମ୍ଭର ପଲ ଭୟଭୀତ କି ନରିାଶ େହେବ ନାହିଁ। ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିହଜିେବ ନାହିଁ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

5 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି
େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ ବଂଶେର ଆେମ୍ଭ ଏକ ଧାମିର୍କ ‘ଶାଖା’ ଉତ୍ପନ୍ନ

କରିବା।
ତହିଁେର େସ ରାଜା େହାଇ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।
େସ ନଜିର ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବଳେର େଦଶେର ସୁବଗି୍ଭର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା

କରିେବ।
6 େସହ ିଉତ୍ତମ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ‘ଶାଖା’ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ଯିହୁଦା

ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନରିାପଦେର ବାସ କରିବ।

ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍,
ଏହ ିନାମେର େସ ବଖି୍ୟାତ େହେବ।
7 ଏଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି େଯଉଁ

ସମୟେର େଲାକମାେନ କହେିବ ନାହିଁ, ‘େସହ ିଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାରକରି ଆଣେିଲ।’ 8 ମାତ୍ର
େଲାକମାେନ ଏକ ନୂଆ କଥା କହେିବ। େସମାେନ କହେିବ, ‘େସହ ିଜୀବତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ କୁଳଜାତ ବଂଶକୁ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଥିଲୁ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।’ ଆଉ େସମାେନ ଆପଣା େଦଶେର ବାସ କରିେବ।
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି”

ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବଗି୍ଭର

9 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା।
େମାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି
େମାର ଅସି୍ଥସବୁ କମ୍ପୁଅଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ବାକ୍ୟ େହତୁ
ମୁଁ ମତ୍ତ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରାଜିତ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି
10 କାରଣ ଯିହୁଦା ପାପୀ
ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀମାନଙ୍କର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

େସମାେନ ବହୁ ଭାବେର ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଶିାପ େଯାଗୁଁ

ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ।ି
େଦଶ େଶାକ କରୁଅଛ।ି

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର
ଓ ପରାକ୍ରମ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ।
11 “ଉଭୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଯାଜକଗଣ ସବୁ ମିଛ।”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏପରିକି େସମାେନ େମା’ ମନି୍ଦରେର ଅପକମର୍ କରୁଥିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି
12 େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ପଥ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଖସଡ଼ା େହବ।
େସମାେନ େସହ ିଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟେର ରହେିବ।”

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରତଫିଳ
ଆଣବି।ି”

13 “ଶମରିୟାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବରିକି୍ତକର ବସ୍ତୁ ମୁଁ
େଦଖିଅଛ।ି

େସମାେନ ବାଲ୍େଦବ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁପଥେର ଚଲାଇେଲ।

14 ଯିରୁଶାଲମର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ େସହ ିଭୟଙ୍କର
ବଷିୟ େଦଖୁଅଛୁ।

େସମାେନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟକୁ ଗମନ କରନି୍ତ ,

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 22:21 598 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 23:14
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ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନି୍ତ ଓ ଦୂରାଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଏପରି ସବଳ କରନି୍ତ େଯ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫରନି୍ତ ନାହିଁ।

େସ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସେଦାମର ତୁଲ୍ୟ
ଓ ତାହାର ନବିାସୀଗଣ ହେମାରାର ସମାନ ଅଟନି୍ତ।”
15 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର

ଏହା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଷିାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରାଇବା
ଓ ବଷି ବୃକ୍ଷର ରସ ପାନ କରାଇବା।

କାରଣ ଯିରୁଶାଲମର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଷାଣ୍ଡତା
େଦଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଯାଇଛ।ି”
16 ପୁଣ ିେସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର

କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ନାହିଁ।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସାରତା ଶିଖାନି୍ତ।
େସମାେନ େକବଳ ନଜି ହୃଦୟର ଦଶର୍ନ କଥା କହନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖର କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ।
17 େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଅବଜ୍ଞାକାରୀଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ନ କହ ିଭନି୍ନ  କଥା

କୁହନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହଅିଛନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହବ।’

ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ
ନଜିର ହୃଦୟେର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ,

େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଏ,
‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ େହବ ନାହିଁ।’
18 ମାତ୍ର େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ସଭାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେର
ଶୁଣବିାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ନାହିଁ।
େକହ ିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ଶୁଣ ିନାହିଁ।
19 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ
ଭୟଙ୍କର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଆସବି
ଓ ତାହା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଦଳି ପକାଇବ।
20 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ମନର ଅଭପି୍ରାୟ ସଫଳ ଓ ସଦି୍ଧ ନ କରିଛନି୍ତ ,

େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ େଫରିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଶଷକାଳେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ।
21 ଆେମ୍ଭ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ନ ଥିଲୁ।
ତଥାପି େସମାେନ ଆେପ ଆେପ ଧାଇଁେଲ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନ ଥିଲୁ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।
22 େସମାେନ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ସଭାେର ଠିଆ େହଇଆେନ୍ତ,
େତେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଥା’େନ୍ତ।

ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କୁପଥରୁ
ଓ କୁକମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ କରାଇଥାଆେନ୍ତ।”
23 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର,
ଆେମ୍ଭ କି ନକିଟ କି ଦୂର ସବୁସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।
24 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭଠାରୁ ନଜିକୁ େଗାପନୀୟ

କରି ରହପିାରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ମତ୍ତର୍୍ୟ
ସବୁଠାେର ବ୍ୟାପି ରହଅିଛୁ।”
25 “ପୁଣ ିଏପରି େକେତକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭ

ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ ଓ ‘ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ’ କହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ କଥା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ। 26

େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଥ୍ୟା ଭାବନାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ
େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ , େସମାେନ େକେତକାଳ
ଏହା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିେବ? 27 େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହ ିେମାର ନାମକୁ େମା’
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବସି୍ମୃତ କରାଇବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। େଯପରି େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ବାଲ୍େଦବ ସକାେଶ େମାର ନାମ ପାେଶାରି ପକାଇେଲ।
28 ଶସ୍ୟ ସହତି ପାଳ ସମାନ ନୁେହଁ। େଦହପିରି େଯଉଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଛନି୍ତ , େସମାେନ େସ ସ୍ୱପ୍ନକଥା
ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ। ଯଦ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଇଛନି୍ତ େତେବ େସମାେନ
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର ତାହା କୁହନୁ୍ତ।” 29 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ
ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣ ିତାହା ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡବଖିଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ ିତୁଲ୍ୟ।”

30 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ହରଣ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ
ଅଟୁ।” 31 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ,
ନେିଜ ମିଥ୍ୟା କହ ିଛଳନା ପୂବର୍କ କହନି୍ତ ମୁଁ କହଛି ିେବାଲ,ି ମୁଁ
େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ ଅେଟ।” 32 ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ,
େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ ଓ େସହ ିମିଥ୍ୟା
କଥା ଓ ଅସାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ର ାନ୍ତ କରନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ
ନାହୁଁ କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହୁଁ। େତଣୁ େସମାେନ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କର କିଛ ିମାତ୍ର ଉପକାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େଶାକବାତ୍ତର୍ା

33 “ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, କିଅବା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ କିଅବା ଯାଜକଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରନି୍ତ , ‘େହ ଯିରିମିୟ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାେରାକି୍ତ କ’ଣ?’ େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରିବ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େହଉଛ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େବାଝ,
େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ।ି’ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

34 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କିଅବା ଯାଜକ କିଅବା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକହ ିକେହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଏକ ଭାରୀ’,
ମୁଁ େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର ପରିବାରକୁ ଶାସି୍ତ େଦବ।ି 35 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ପଗ୍ଭରିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କି
ଉତ୍ତର େଦଇଅଛନି୍ତ?’ ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କି କଥା କହଅିଛନି୍ତ?’ 36 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପୁଣ ିଉେଲ୍ଲ ଖ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ େଯ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା’ େବାଝ
େବାଲ।ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜିକୁ ଯାହା କହୁଛ ତାହା େବାଝ।
ତୁେମ୍ଭ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କଦଥର୍ କରିଅଛ।

37 “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େତେବ
ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଏହକିଥା କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଉତ୍ତର
େଦଇଅଛନି୍ତ?’ କିମ୍ୱା ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କି କଥା କହଛିନି୍ତ?’ 38 ମାତ୍ର
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାେରାକି୍ତ ’ େବାଲ ିକୁହ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
ଏହକିଥା କୁହ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଭାେରାକି୍ତ ନ କହବିାକୁ କହଥିିଲୁ, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ
ବ୍ୟବହାର କଲ?’ 39 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଭାେରାକି୍ତ
େବାଲ ିକହଲି। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ େଯଉଁ ନଗର େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରିବା। 40 ଆେମ୍ଭ ଏପରି ଦୁନର୍ାମ ଓ ଲଜ୍ଜ ା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚରିକାଳ େଭାଗକରାଇବା, ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ
ଭୁଲପିାରିବ ନାହିଁ।”’

ଉତ୍ତମ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ଓ ମନ୍ଦ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ

ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର,
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍କୁ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ
ଶିଳ୍ପକର ଓ କମର୍କାରମାନଙ୍କ ସହତି ଯିରୁଶାଲମରୁ ବନ୍ଦୀକରି

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 23:15 599 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 23:40
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ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା ଉତ୍ତାେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏକ ଦଶର୍ନ
େଦଖାଇେଲ। ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ଦୁଇ
ଡ଼ାଲା ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ରଖା ଯାଇଅଛ।ି 2 େଗାଟଏି ଡ଼ାଲାେର ଆଦ୍ୟ ପକ୍ୱ
ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳପରି ଅତ ିଉତ୍ତମ ଫଳ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଡ଼ାଲାେର ଏପରି
ଅତ ିମନ୍ଦ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ଥିଲା, ଯାହାକି େଭାଜନ ଉପେଯାଗୀ ନ ଥିଲା।

3 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
େଦଖୁଛ?”
ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲ,ି “ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ, ଉତ୍ତମ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଅତ ିଉତ୍ତମ ଓ ମନ୍ଦ

ଡ଼ମିି୍ୱରି ଏେତ ମନ୍ଦ େଯ ତାହା େଭାଜନେଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।”
4 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ

େହଲା। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“େଯଉଁମାେନ ଯିହୁଦାର ବନ୍ଦୀରୂେପ ନଆିଗେଲ, ଏହସିବୁ ଉତ୍ତମ ଡ଼ମିି୍ୱରି
ତୁଲ୍ୟ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିବେିବଚନା କରିବ।ି େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଛ।ି 6 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ସୁରକ୍ଷା େଦବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭଗ୍ନ କରିବା ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ନମିର୍ାଣ କରିବା। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ କରିବା। 7 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମନ େଦବା। ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ
େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା କାରଣ େସମାେନ
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ।”

8 “ମାତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟ େସହ ିଅତ ିମନ୍ଦ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ
ସଦୃଶ।” େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ସଦିକିିୟକୁ, ତାହାର
ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ଏହ ିେଦଶେର
ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଓ େଯଉଁମାେନ ମିଶର େଦଶେର ବାସ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ତ୍ୟାଗ କରିବା। 9 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଏମିତି
ବପିଯର୍୍ୟୟ ଆଣବି ିେଯ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆତଙି୍କତ େହେବ। ସମେସ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୁନର୍ାମ ଓ ଉପହାସ କରିେବ। ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
େସମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ଷପ୍ତ କରିବା, େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ େଦେବ। 10 େସମାେନ େସଇ ଭୂମିରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର, ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା,
େଯଉଁ େଦଶ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିଲ।ି
ତହିଁରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।”

ଯିରିମିୟଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭରର ସାରାଂଶ

ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର
ଓ େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର
ଅଧିକାରର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର, ଯିହୁଦାର ସମଗ୍ର େଲାକ

ବଷିୟେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ସମସ୍ତ ଯିରୁଶାଲମ
ନବିାସୀ ନକିଟେର େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କହେିଲ,

3 “ଆେମାନର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶିୟର ଅଧିକାରର
ତ୍ରେୟାଦଶ ବଷର୍ଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିେତଇଶ୍ ବଷର୍କାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ ଉଠି
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ ିମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିନାହଁ। 4 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି ବାରମ୍ୱାର ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିନାହଁ, କିଅବା େସ କଥାପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହଁ।

5 େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆପଣା
ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣରୁ େଫର।
ତାହାେହେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚରିଦନି ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ମଧ୍ୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବ। 6 ଆଉ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ କର
ନାହିଁ କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ େସବା ଓ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ। ପୁଣ ିଆପଣା

ହସ୍ତକୃତ ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ପୂଜା କରି ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ନାହିଁ।”

7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଥାପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଲ ନାହିଁ।” ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ନଜି ହସ୍ତକୃତ କମର୍ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିଅଛ। େତଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ େହବ।”

8 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଉ ନାହଁ।” 9 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ
େଲାକ ପଠାଇ ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଆଣବିା। ପୁଣ ିଆମ୍ଭର
ଦାସ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ ଆଣବିା। ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିହୁଦା ନବିାସୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା କରାଇବା। ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର
ବନିାଶ କରିବା। େସହ ିେଦଶକୁ ଚରିକାଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପରିଣତ
କରିବା। ତାହାକୁ େଦଖି େଲାକମାେନ ବସି୍ମୟେର ଓ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିେବ।
10 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆେମାଦ, ପ୍ରେମାଦ, ଧ୍ୱନ,ି
ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ସୁଖ ଓ ହଷର୍ ଧ୍ୱନ,ି ଚକିର ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରଦୀପର ଆେଲାକ
ଦୂର କରିବା। 11 ତହିଁେର ସମଗ୍ର େଦଶ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମିେର
ପରିଣତ େହବ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକ ବାବଲି ରାଜାର ସତୁରି ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦାସ େହାଇ ରହେିବ।

12 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ସତୁରିବଷର୍ ଅେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାକୁ,
େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀକି ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ସକାେଶ
ଶାସି୍ତ େଦବା ଓ ତାହାକୁ ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା। 13 ଆଉ ଆେମ୍ଭ
େସହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା ଯାହା କହଅିଛୁ, ଆଉ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ଏହି
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ,ି ଆମ୍ଭର େସହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େସହ ିେଦଶପ୍ରତି
ସଫଳ େହବ। 14 ଏବଂ େସମାେନ ବହୁେଦଶର ଓ ମହାନ
ରାଜାମାନଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସ େହେବ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
କାଯର୍୍ୟକଳାପନୁସାେର ଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତଫିଳ େଦବା।”

ପୃଥିବୀର େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଉପେର ବଗି୍ଭର

15 ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା େମାେତ କହେିଲ, “େହ
ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଏହ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୂପକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର
ନଅି ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁସବୁ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ, େସମାନଙୁ୍କ
ତାହା ପାନ କରାଅ। 16 ତାହା ପାନ କରି େସମାେନ ବାନି୍ତକରି ଏେଣ
େତେଣ ଟଳମଳ େହେବ। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇଥିବା
ଖଡ଼୍ଗ େହତୁ େସମାେନ ଉନ୍ମତ୍ତ େହେବ।”

17 ତହୁଁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସହ ିପାତ୍ର େନଇ, ତାଙ୍କର
କହବିାନୁସାେର େସ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲ ିଓ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାହା
ପାନ କରାଇଲ।ି 18 ମୁଁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ,
େସହ ିପାତ୍ରରୁ ପାନ କରାଇଲ।ି େସହ ିେଦଶ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି େହଲା ଓ
େଶାଚନୀୟ ଭାବେର ବନିଷ୍ଟ େହଲା। ଏହା େଦଖି େଲାକମାେନ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ
କେଲ ଓ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ଏକ ଅଭଶିାପର ବସ୍ତୁ ରୂେପ
ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।

19 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ତାହାର
ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହି
େକ୍ର ାଧରୂପୀ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରାଇଲ।ି

20 ପୁଣ ିଆରବର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ ଉଷ୍ େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଏବଂ ଅସି୍କେଲାନ, ଘଷା, ଇେକ୍ର ାଣ

ଓ ଅସ୍େଦାଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପାନ କରାଇଲ।ି
21 ତା’ପେର ଇେଦାମ, େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନର ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସହି

ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରାଇଲ।ି
22 ଆଉ େସାରର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ, ସୀେଦାନର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ

ସମୁଦ୍ର ପାରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ତାହା ପାନ କରାଇଲ।ି 23 ପୁଣି
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ଦଦାନ୍, େଢ଼ମା ଓ ବୁଷର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େକଶ ମୁଣ୍ଡନ କରି
େସହ ିପାତ୍ରରୁ ପାନ କେଲ। 24 ପୁଣ ିଆରବର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ
ପ୍ରାନ୍ତରବାସୀ ମିଶି୍ରତ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ତାହା ପାନ କରାଇଲ।ି
25 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମି୍ରୀ, ଐଲମ ଓ ମାଦୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ତାହା
ପାନ କରାଇଲ।ି 26 ପୁଣ ିଉତ୍ତର ଦଗିର ନକିଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ରାଜା ଜଣକ ପେର ଜେଣ ଏହା ପାନ କେଲ। ପୁଣ ିପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ରାଜ୍ୟକୁ ପାନ କରାଇଲା ପେର “େଶଶକର” ରାଜା ଏହ ିପାତ୍ରରୁ ପାନ
କରିେବ।

27 “ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାନ କରି ମତ୍ତ
ହୁଅ ଓ ବାନି୍ତ କର, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖଡ଼୍ଗ ପଠାଇବା,
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପତତି େହାଇ ଆଉ ଉଠ ନାହିଁ।’

28 “ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ପାତ୍ର େନଇ ପାନ କରିବାକୁ େଯେବ
ଅସମ୍ମତ େହେବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହବି, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ ତାହା ପାନ କରିବ। 29 କାରଣ
ଏହ ିଯିରୁଶାଲମକୁ ମୁଁ କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ଅଭଯିାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ତାହା
େମାର ନାମକୁ ଧାରଣ କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହପିାର ଆେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡତି
େହବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ୍ କହୁଅଛ। ଆେମ୍ଭ ସମଗ୍ର
ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଉପେର ଖଡ଼୍ଗ ଚଲାଇବା।’” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

30 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କର। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ହୁଙ୍କାର କରିେବ।
େସ ଆପଣା ପବତି୍ର ବାସସ୍ଥାନରୁ ଆପଣା ଚତି୍କାର ଶୁଣାଇେବ।

ପୁଣ ିେସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ଉପେର ମହାରବ କରିେବ
ଓ େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମଦ୍ଦର୍ନକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂିହାସନ କରିେବ।
31 ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ଏକ ଧ୍ୱନ ିବ୍ୟାପିଯିବ।
କାରଣ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ଉପେର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଅଛ।ି
େସ େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରି ଶାସି୍ତ େଦେବ।

ପୁଣ ିେସ ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀମାନଙୁ୍କ
ଖଡ଼୍ଗେର ସମପର୍ଣ କରିେବ।’”

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
32 ପୁରି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଦଶକୁ େଦଶ
ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି।

ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର
ମହା େତାଫାନ ଉଠିବ।”
33 ପୁଣ ିେସ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କର ଶବ

ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଖାଯିବ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ବଳିାପ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେବ ଓ କବର େଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େକହ ିନ
ଥିେବ। େସମାେନ ଭୂଇଁର େଗାବର ଖତ େହେବ।

34 େହ େମଷପାଳକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର।
େହ େମଷଗଣର ଅଧିପତମିାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂମିେର ଗଡ଼।
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ସମୟ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆଗତ େହଲା।

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଗ୍ନପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇପଡ଼ବି।
35 ପୁଣ ିେମଷପାଳକଗଣ ପଳାୟନ କରି ଲୁଚ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତଗିଣ ରକ୍ଷା ପାଇେବ ନାହିଁ।
36 ମୁଁ େମଷପାଳକମାନଙ୍କର ଚତି୍କାର
ଓ େମଷପଲର ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣଅିଛ।ି
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି୍ତ।
37 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େଯାଗୁଁ

ଶାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ଖୁଆଡ଼ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ମରୁ େହାଇଅଛ।ି
38 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଗହ୍ୱର ତ୍ୟାଗ

କରିଅଛନି୍ତ।
ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ରୂପକ ଖଡ଼୍ଗ ଭୟଙ୍କର େହବ

ଓ େସହ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େହତୁରୁ
େଦଶ ଶୂନ୍ୟ ମରୁମୟ ସ୍ଥାନ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା

େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ରାଜତ୍ୱର
ପ୍ରାରମ୍ଭେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଠିଆ ହୁଅ। ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରୁ େଯଉଁମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆସୁଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସମସ୍ତ
କଥା କୁହ, େଗାଟଏି େହେଲ କଥା ଆମ୍ଭର ଛାଡ଼ ନାହିଁ। 3 େସମାେନ
ହୁଏତ ଆମ୍ଭର କଥାପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦେବ ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିେବ।
େହାଇପାେର େସମାେନ କୁପଥରୁ େଫରିେବ। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା େଯାଗୁଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ମନସ୍ଥ
କରିଅଛୁ, େସଥିରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବା। 4 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଗ୍ଭଲବି ଓ
ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦବ। 5 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାରମ୍ୱାର ପଠାଇ ଆସଛୁି। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତ ିଅବଧାନ କରି ନାହଁ। 6 େଯେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଗହୃକୁ
ଶୀେଲାର ତୁଲ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଏହ ିନଗରକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀର
ଅଭଶିାପର ସ୍ଥାନ କରିବା।’”

7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଯିରିମିୟ ଏହ ିକଥା କହଲିା େବେଳ ସମସ୍ତ
ଯାଜକ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ। 8 ଆଉ ଯିରିମିୟ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାସବୁ କହବିା ସମାପ୍ତ
କଲାପେର ଯାଜକମାେନ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଓ େଲାକମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ
ଧରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।” 9 େସମାେନ ପୁଣ ିକହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ
େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଶୀେଲା ସମାନ େହବ ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ଧ୍ୱଂସ
ଓ ନବିାସହୀନ େହବ।” ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରିମିୟଙ୍କ
ଗ୍ଭରିପେଟ ରୁଣ୍ଡ େହେଲ।

10 ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାେନ ଏହସିବୁ ବଷିୟ ଶୁଣ ିରାଜଗହୃରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆସେିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ନୂତନ ଦ୍ୱ ାରର
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ବସେିଲ। 11 ତା’ପେର ଯାଜକମାେନ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ, “ଯିରିମିୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ; କାରଣ େସ ଏହ ିନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱକଣ୍ଣର୍େର
ଶୁଣଅିଛ।”

12 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁସବୁ କଥା ଶୁଣଅିଛ, େସହସିବୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ଏହ ିମନି୍ଦର ଓ ଏହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େପ୍ରରଣ କେଲ। 13 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି
ନଜି ଆଚରଣ ଓ କି୍ରୟା ବଦଳାଅ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ତାହାେହେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଛିନି୍ତ , ତାହା କରିବାରୁ େସ ନବୃିତ୍ତ
େହେବ। 14 ଆଉ େମା’ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େହଉଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ଅଛ,ି ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍ ତାହା େମା’ ପ୍ରତ ିକର।
15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମାେତ ବଧ କରିବ, େତେବ ଏହା ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ
ଜାଣ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର, ଏହ ିନଗର ଉପେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ
ଉପେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏହସିବୁ କଥା
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ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କହବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସତ୍ୟ।”

16 ତା’ପେର ଅଧିପତଗିଣ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିରିମିୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କହଛିନି୍ତ।”

17 େସେତେବେଳ େଦଶର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିଉଠି
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହକିଥା କହେିଲ। 18 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟଙ୍କ
ସମୟେର େମାେରଷ୍ଟୀୟର ମୀଖା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲା, ଆଉ େସ
ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହଲିା,‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ ,
ସେିୟାନ େକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ଭଷ କରାଯିବ
ଓ ଯିରୁଶାଲମ ଢ଼ପି େହବ,

ପୁଣ ିେଯଉଁ ପବର୍ତେର ମନି୍ଦର ଅଛ,ି
ତାହା ବନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ସମାନ େହବ।’

ମୀଖା 3:12
19 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକିୟ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ମୀଖାକୁ

ବଧ କରି ନ ଥିେଲ। ହଜିକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ
ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଥିିେଲ, ତାହା କରିବାରୁ େସ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ। ଯଦି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରିମିୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିକରୁ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର
ପ୍ରତକୂିଳେର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଅଛୁ।”

20 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭରକାରୀ ଅନ୍ୟ
ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା। େସ କିରିୟତ୍-ସୟିାରୀମସ୍ଥ ସମୟିୟର ପୁତ୍ର ଉରିୟ; େସ
ଯିରିମିୟର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟପରି ଏହ ିନଗର ଓ ଏହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥିଲା। 21 ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍, ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ବୀରଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଅଧିପତମିାେନ ଉରିୟଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଶୁଣେିଲ। ତା’ପେର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ତାହାକୁ ବଧ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ଉରିୟ ଭୟଭୀତ େହାଇ ମିଶରକୁ
ପଳାଇଲା। 22 ମାତ୍ର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଅକେବାରର ପୁତ୍ର
ଇଲ୍ନାଥନ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ୟ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ମିଶରକୁ
ପଠାଇଲା। 23 ତହୁଁ େସମାେନ ଉରିୟକୁ ମିଶରରୁ ଆଣ ିଯିେହାୟାକୀମ୍
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ। ରାଜାଙ୍କ ଆେଦଶେର ଉରିୟକୁ ଖଡ଼୍ଗେର
ବଧ କରାଗଲା ଓ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନେର ତାହାର ଶବ
ପକାଗଲା।

24 ଯାହା େହଉ, ଶାଫନର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମ ଯିରିମିୟକୁ ରକ୍ଷା କେଲ।
େଯଉଁଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା
ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ଶାସକ କେଲ

େଯାଶିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ଶାସନର
ଆରମ୍ଭେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,

“େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭରୁ େକେତକ ଯୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣା
ସ୍କନ୍ଧେର ରଖ। 3 ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଥିିବା ଦୂତମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅନ୍ୟ ଯୁଆଳିଗଡୁ଼କୁି ଇେଦାମ,
େମାୟାବ, ଅେମ୍ମାନ, େସାର ଓ ସୀେଦାନର ରାଜାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଅ।
4 ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ ଦଅି, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ
ଏହ ିକଥା କହବି। 5 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବଶିାଳ ଶକି୍ତଶାଳୀ
ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀ ନବିାସୀ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସୃଷି୍ଟ
କରିଅଛୁ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ଯାହାକୁ ଉଚତି୍ ମେନ କରିବୁ,
ଏହା େଦଇ ପାରିବୁ। 6 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ଏହସିବୁ େଦଶ େମାର ଦାସ
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତେର େଦଇଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ

ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ତାହାର େସବା କରିବାକୁ େଦଇଅଛୁ। 7 ପୁଣି
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ େପୗତ୍ରର େସବା
କରିେବ। ପୁଣ ିଏକ ସମୟ ଆସବି, ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ମହାନ ମହାନ
ରାଜାମାେନ ବାବଲିେର ନଜିର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ।

8 “‘ପୁଣ ିେଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ େସହ ିବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ ନାହିଁ ଓ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି
ତେଳ ଆପଣା ଆପଣା େବକ ରଖିେବ ନାହିଁ,” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,”ଆେମ୍ଭ
େସ େଦଶକୁ ତାହାର ହସ୍ତେର ସଂହାର ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ େଦବା। 9 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର, ତୁମ୍ଭର ଦବି୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର, ତୁମ୍ଭର
ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ର ଷ୍ଟାମାନଙ୍କର, ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭଟୁକାରମାନଙ୍କର କିଅବା ତୁମ୍ଭର
ଯାଦୁକରମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ବାବେିଲାନ୍ର ରାଜାଙ୍କର େସବା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।” 10 ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱେଦଶରୁ ଦୂେରଇ େଦବା ପାଇଁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
େଦେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନଷ୍ଟ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛନି୍ତ।

11 “‘କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ
ନଜି ନଜିର େବକ େଦେବ ଓ ତାହାର ଦାସ୍ୟ କମର୍ କରିେବ,’ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱେଦଶେର ରହବିାକୁ େଦବା ଓ େସମାେନ
େସଠାେର କୃଷି କାଯର୍୍ୟ କରି ବାସ କରିେବ।’”

12 ଅନନ୍ତର ମୁଁ େସହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟକୁ
କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବକ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି
ତେଳ ରଖ ଓ ତାହାର ଏବଂ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କର େସବା କର।
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି। 13 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଓ
ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର, ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ?
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, େଯଉଁମାେନ ବାବେିଲାନ ରାଜାଙ୍କର େସବା କରନି୍ତ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଘଟବି। 14 ପୁଣ ିମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲି ରାଜାର େସବା କର ନାହିଁ।’
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। କାରଣ

େସମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ। 15 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବ ିନାହିଁ। େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଗ୍ଭର
କରନି୍ତ ଓ େମା’ ନାମେର ତାହା ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
େଦବ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ େସହ ିପ୍ରଗ୍ଭରକ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ବନିଷ୍ଟ େହବ।’”

16 ତା’ପେର ମୁଁ, ଯିରିମିୟ ଓ ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଏହା କହଲି,ି
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଓ
ଯାଜକଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କହନି୍ତ
େଯ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସମସ୍ତ ବାସନକୁସନ ଶୀଘ୍ର ବାବଲିରୁ
ଅଣାଯିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ଧ୍ୟାନ ଦଅି ନାହିଁ, କାରଣ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ।
17 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ଧ୍ୟାନ ଦଅି ନାହିଁ। ବାବଲି ରାଜାର
େସବା କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି। ଆଉ ଏହ ିନଗର
ଯିରୁଶାଲମକୁ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ େଦବ? 18 ଆଉ ଯଦ ିେସମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଟନି୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାେର ଥାଏ,
େତେବ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର, ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃେର ଓ
ଯିରୁଶାଲମେର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛ ିତାହା େଯପରି ବାବଲିକୁ
ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବନିତ ିକରନୁ୍ତ।

19 “କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱୟ, ସମୁଦ୍ର ,
େବୖଠିକି ଓ ସମସ୍ତ ବାସନ କୁସନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହନି୍ତ , ଯାହାକି ଏହି
ନଗରେର ଛାଡ଼ଛିନି୍ତ। 20 େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙୁ୍କ ଓ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ବନ୍ଦୀକରି ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ େସେତେବେଳ େସ ସବୁ
ଜିନଷି େନଇ ନ ଥିେଲ। 21 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର
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ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର, ଯିହୁଦାର
ରାଜପ୍ରାସାଦେର ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା, େସହ ିସମସ୍ତ ବାସନ
କୁସନ ବାବଲିକୁ ଅଣାଯିବ। 22 ‘େସହସିବୁ ବାବଲିକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ
ଆେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କିର ପରିଦଶର୍ନ ନ କରିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସବୁ େସ
ସ୍ଥାନେର ଥିବ।’ ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତାହାପେର ଆେମ୍ଭ େସସବୁ
ଜିନଷିକୁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।’”

ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହନାନୟି

ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ବଷର୍ର
ପଞ୍ଚମ ମାସେର ଗିବେିୟାନ ନବିାସୀ ଅସୂରର ପୁତ୍ର ହନାନୟି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ ସମସ୍ତ

େଲାକଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର େମାେତ ଏହ ିକଥା କହେିଲ। 2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା
ଉପେର ଥିବା ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗଅଛୁ। 3 ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େଯଉଁସବୁ ପାତ୍ର ବାବଲିକୁ
େନଇ ଯାଇଅଛ,ି େସସବୁ ଆେମ୍ଭ ଦୁଇ ବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ପୂବର୍ରୁ ପୁନବର୍ାର
ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା। 4 ପୁଣ ିଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍କୁ ଓ ଯିହୁଦାର ବାବଲିକୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇଥିବା
ସମସ୍ତ େଲାକ ସହତି ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।’ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘କାରଣ ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।’”

5 ତା’ପେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ଯାଜକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହନାନୟିକୁ କହେିଲ। 6 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ହନାନୟିକୁ ଏହା କହେିଲ, “ଆେମନ୍! ସଦାପ୍ରଭୁ େସପରି କରନୁ୍ତ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପାତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ନବିର୍ାସତି େଲାକଙୁ୍କ ବାବଲିରୁ ପୁନବର୍ାର
ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଅଛ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର େସହ ିବାକ୍ୟସବୁ ସଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ।

7 “େତଣୁ େହ ହନାନୟି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍ େଗାଚରେର େଯଉଁ କଥା କହୁଅଛ,ି ତାହା ଶୁଣ। 8 ତୁମ୍ଭର ଓ େମାର
ବହୁ ପୂବର୍ରୁ ଅେନକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବହୁେଦଶ ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜ୍ୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଅଛନି୍ତ।
9 େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶାନି୍ତର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେର େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା ପେର ସନିା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ
ପ୍ରକୃତେର ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଜଣାପେଡ଼।”

10 ଯିରିମିୟଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ବହନ କରିଥିବା ଯୁଆଳିକୁ ହନାନୟି କାଢ଼ି
େନଇ ତାହା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା। 11 ଆଉ ହନାନୟି ସବୁ େଲାକଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ବଡ଼ ପାଟେିର କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
ଏହରୂିେପ ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ େହବା ପୂବର୍ରୁ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର
ଯୁଆଳି ସବୁ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ କାଢ଼ ିଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।’”
ଏଥିେର ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆପଣା ବାଟେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
12 ହନାନୟି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଯୁଆଳି େନଇ ଭାଙି୍ଗଲା

ପେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ହନାନୟିକୁ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ
ସନିା କାଠର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ େଦଲ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହା ବଦଳେର ଲୁହାର
ଯୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।’ 14 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଏହସିବୁ େଦଶୀୟ ରାଜାଗଣ ବାବଲିର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର େସବା କରିେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର
ଲୁହାର ଯୁଆଳି ରଖିଅଛ।ି େସମାେନ ତାହାର େସବା କରିେବ ଆଉ ମଧ୍ୟ
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ତାହାର େସବା କରିେବ।’”

15 ତହିଁେର ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହନାନୟି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାକୁ
କହେିଲ, “େହ ହନାନୟି, ଏେବ ଶୁଣ! ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ।
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କରାଇ ଅଛ। 16

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ , ‘େହ ହନାନୟି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀରୁ

ଦୂର କରିବା। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଷର୍ ମରିବ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହର କଥା କହଅିଛ।’”

17 ଆଉ ହନାନୟି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସହ ିବଷର୍ ସପ୍ତମ ମାସେର ମଲା।

ବାବଲିସି୍ଥତ ଜୀଉ ନବିର୍ାସତିମାନଙୁ୍କ ଏକ ପତ୍ର

ଯିରିମିୟ ନବିର୍ାସତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ, ଯାଜକଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ
ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାବଲି ନବିାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ପତ୍ର

େପ୍ରରଣ କେଲ ଏବଂ ଏହସିବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିରୁଶାଲମରୁ
ବାବେିଲାନକୁ ନବିର୍ାସତି ରୂେପ େନଇଯାଇଥିେଲ। 2 ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍,
ରାଜମାତା, ନପୁଂସକଗଣ, ପ୍ରାଚୀନବଗର୍, ଶିଳ୍ପକାରୀଗଣ ଓ କମର୍କାରଗଣ
ଯିରୁଶାଲମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଏହ ିପତ୍ର ପଠାଗଲା। 3 ଯିହୁଦାର
ରାଜା ସଦିକିିୟ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ନକିଟକୁ ଶାଫନର ପୁତ୍ର
ଇଲୟିାସା ଓ ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଗମରିୟକୁ ପଠାଇେଲ। ଯିରିମିୟ
େସହମିାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପତ୍ର େଦେଲ। େସହ ିପତ୍ରଟ ିଏହପିରି ପାଠ
କରାଗଲା।
4 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମରୁ ବାବଲିକୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କରାଇଅଛୁ, େସହି
ସମସ୍ତ ନବିର୍ାସତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଆେଦଶ ଏହ।ି 5 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କର; ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାର ଫଳ
ଉପେଭାଗ କର। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବବିାହ କରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କର।
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରାଇ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ  କରାଅ। ଏହପିରି ବାବଲିର େଲାକସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କର କିନୁ୍ତ
ଊଣା କର ନାହିଁ। 7 ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନଗରକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି
କରିଅଛୁ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ କର ଓ େସହ ିନଗର ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା କର। କାରଣ େସଠାେର ଶାନି୍ତ ଆସେିଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ
ଆସବି।” 8 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଗଣକମାନଙ୍କ କଥାେର ଭୁଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଯଉଁ ଗପୁ୍ତ ଦଶର୍ନ କଥା କହୁଛନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କର
ନାହିଁ। 9 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର
କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରି ନାହୁଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
10 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମାତ୍ର ବାବଲିେର ସତୁରି ବଷର୍ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େହଲା ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପୁନବର୍ାର ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରାଇ ଆଣ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ
ପୂରଣ କରିବା।” 11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ
ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ମଙ୍ଗଳକର ଅେଟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତ
ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ େଯାଜନା କରୁଛ ିଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିନୂଆ ଆଶା
େଦବ।ି 12 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦବା। 13

ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ। ଆଉ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଖାଜିବ େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭକୁ
ପାଇବ।” 14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ପାଇବାକୁ େଦବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥିଲୁ,
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନଃ ଏକତି୍ରତ କରିବା।” ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସନ ସ୍ଥାନରୁ େଫରାଇ
ଆଣବିା।”
15 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାବଲିକୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ।” 16 ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାବଲିକୁ ବନ୍ଦୀ
େହାଇ ଆସ ିନ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବଷିୟେର ଓ ଦାଉଦର
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ରାଜା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 17

େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଯିରୁଶାଲମେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା। ଆଉ
ଘୃଣାଜନକ େଭାଜନ ଅେଯାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ
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କରିବା। 18 ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ଅବଷି୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା। େସମାେନ ଏକ ବସ୍ତୁ େହେବ, ଯାହାକୁ କି
େଦଶ ଅଭଶିାପର ବୀଭଷିିକାର ଓ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ବସ୍ତୁରୂେପ ବ୍ୟବହାର
କରିବ। ଆଉ େସମାେନ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ନକିଟେର ଲଜ୍ଜ ାର ଏକ ବଷିୟ
େହେବ 19 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆମ୍ଭର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଯାହା କହଲୁି, େସମାେନ
ତାହା ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ।” ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାରମ୍ୱାର ଆମ୍ଭର ଦାସକୁ ପଠାଇ ଯାହା କହଲୁି, େସମାେନ
ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 20 ଏଣୁ ଆମ୍ଭଦ୍ୱ ାରା ଯିରୁଶାଲମରୁ
ବାବଲିକୁ ତଡ଼ତି ନବିର୍ାସତି େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ।”
21 “େକାଲାୟର ପୁତ୍ର ଆହାବ ଓ ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସଦିକିିୟ ଆମ୍ଭ
ନାମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ।
େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ନକିଟକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବୁ। ଆଉ େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ
ବଧ କରିବ। 22 ପୁଣ ିବାବଲିେର ଯିହୁଦାର ନବିର୍ାସତି େଯେତ େଲାକ
ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସହ ିଦୁଇ େଲାକଙ୍କ ଅଭଶିାପ କଥା
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହବ। େସହ ିେଲାକମାେନ କହେିବ,
‘ବାବଲିର ରାଜା େଯପରି ସଦିକିିୟ ଓ ଆହାବଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିଥିେଲ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େସହପିରି କରନୁ୍ତ।’ 23 େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲେର ଅତି
ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରି ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆମ୍ଭ
ନାମେର ମିଥ୍ୟା କଥା କହ ିଅଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏହା ଜାଣୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ଏଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ।”

ଶିମିୟିୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

24 ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ନହିଲିାମୀୟ ବଂଶର ଶମୟିୟଙୁ୍କ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
େଦବ। 25 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “େହ ଶମୟିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ମାେସୟର
ପୁତ୍ର ସଫିନୟି ଯାଜକକୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆପଣା ନାମେର ଏହ ିପତ୍ର ପଠାଅ। 26 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପତ୍ରେର ଉେଲ୍ଲ ଖ
କଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମନି୍ଦରର ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ, ‘ଯିେହାୟାଦା
ଯାଜକ ବଦଳେର ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାଜକ କରିଛନି୍ତ। ଯଦ ିେକହ ିବାତୁଳ
େହାଇ ନଜିକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େବାଲ ିକେହ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ବଡ଼
ହରିକାଠେର ଏକ େବଡ଼େିର ବାନି୍ଧ ରଖିବ। 27 ସମ୍ପ୍ରତ ିଯିରିମିୟ ନଜିକୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପରି େଦଖାଉଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ ନ କରିବ?’
28 ଯିରିମିୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଦଇଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବାବଲିେର ଦୀଘର୍କାଳ ନବିର୍ାସତି େହାଇଅଛ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କର ଓ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫଳ ଉପେଭାଗ
କର।’”

29 ଅନନ୍ତର ସଫିନୟି ଯାଜକ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ କଣ୍ଣର୍
େଗାଚରେର ଏହ ିପତ୍ର ପାଠ କଲା। 30 ତାହାପେର ଯିରିମିୟଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 31 “େହ
ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ନବିର୍ାସତି ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଦଅି,
‘ନହିଲିାମୀୟ ଶମୟିୟର ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଆେମ୍ଭ
ଶମୟିୟଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପ୍ରଗ୍ଭର ପାଇଁ ପଠାଇ ନାହୁଁ। ମାତ୍ର େସ ମିଥ୍ୟା
କହ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇଅଛ।ି 32 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ନହିଲିାମୀୟ ଶମୟିୟକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା। ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବାକୁ ତାହାର େକହ ିରହେିବ ନାହିଁ। ଆଉ
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ତାହା େସ
େଦଖିବ ନାହିଁ।’” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,“‘ଆେମ୍ଭ ଶମୟିୟକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା,
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହର କଥା କହଅିଛ।ି’”

ଆଶାର ଶପଥ

ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “େହ ଯିରିମିୟ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁସବୁ କଥା

କହଅିଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକେର େଲଖି ରଖ।” 3 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ସମୟ ଆସବି େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା।” ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏପରି ସମୟ ଆସବି େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହ ିେଦଶକୁ
େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା ଓ େସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ।”

4 ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର କମି୍ପବାର
ଓ ଭୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଅିଛୁ, ମାତ୍ର ଶାନି୍ତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିନାହୁଁ।
6 “ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରି ବୁଝ,
େସମାେନ କ’ଣ ପ୍ରସବ େବଦନା ପାଉଛନି୍ତ?

ତାହା ନ େହେଲ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ପ୍ରସବ େବଦନା ପାଇଲା ପରି
ଆପଣା କଟେିଦଶେର ହସ୍ତ ରଖିଛନି୍ତ

ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର ମୁଖ
ମଳିନ ପଡ଼ଛି ିକାହିଁକି?
7 “ଆହା, େସଦନି ଅତ ିମହାନ।
ତାହା ସମାନ ଆଉ ଦନି ନାହିଁ।

ତାହା ଯାକୁବର ସଙ୍କଟକାଳ,
ମାତ୍ର େସ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ।
8 “େସହ ିସମୟେର” େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା

ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରୁ ଯୁଆଳି ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା ଓ
େସମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନସବୁ ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଇବା। ପୁଣ ିବେିଦଶୀମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେବ ନାହିଁ। 9 ଆଉ େସମାେନ
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର େସବା କରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସବା କରିେବ। ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପଠାଇଥିବା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର େସବା କରିେବ।

10 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ,

ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ।
ଆଉ େହ ଇସ୍ରାଏଲ,

ତୁେମ୍ଭ ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ବହୁ ଦୂର େଦଶରୁ
ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  େଦଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛୁ।

ପୁଣ ିଯାକୁବ େଫରି ଆସ ିଶାନି୍ତେର
ଓ ନରିାପଦେର ରହବି।
େକହ ିତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇେବ ନାହିଁ।”
11 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ,

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହଅିଛୁ।
େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛୁ।
େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା।

ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା ନାହିଁ।
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ବେିବଚନା ପୂବର୍କ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା।
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଅନୁଶାସତି କରିବା।”
12 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ଦୁରାେରାଗ୍ୟ
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ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘା’ େକେବ ପୂରଣ େହବ ନାହିଁ।
13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘା’ର ଯତ୍ନ େକହ ିେନେବ ନାହିଁ,
େତଣୁ ତାହା ସୁସ୍ଥ େହବ ନାହିଁ।
14 ତୁେମ୍ଭ ବହୁ େଗାଷ୍ଠୀ ସହତି ବନୁ୍ଧତା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।
ମାତ୍ର ‘ବନୁ୍ଧମାେନ’ ତୁମ୍ଭକୁ ପାେଶାରି ଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନ ପକାନି୍ତ ନାହିଁ।

କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବହୁ ଅଧମର୍
ଓ ବହୁ ପାପ େଯାଗୁଁ

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଶତ୍ରୁ  ତୁଲ୍ୟ ଆଘାତ କରିଅଛୁ
ଓ ନଦି୍ଦର୍ୟେଲାକ ତୁଲ୍ୟ ଶାସି୍ତ େଦଇଅଛୁ।
15 େହ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା କ୍ଷତ େଯାଗୁଁ କାହିଁକି

କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ?
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିକ୍ଷତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ ଦୁରାେରାଗ୍ୟ।

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ଅେନକ ଓ ପାପ ବହୁତ।
େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହସିବୁ କରିଅଛୁ।
16 ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଗ୍ରାସତି େହେବ।
ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ସମେସ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।

ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲୁଣ୍ଠନ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଲୁଣି୍ଠତ େହେବ।

େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରାଇବା।”
17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ଆେରାଗ୍ୟ

ପ୍ରଦାନ କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘା’ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା।

କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବାସନ୍ଦ ବା ଦୂରୀକୃତା େବାଲ ିକହନି୍ତ।
‘ଆଉ ସେିୟାନକୁ େକହ ିଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ।’”
18 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ମୁଁ ଯାକୁବର ତମ୍ୱୁଗଡୁ଼କିର
ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବି
ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବ।ି

େସହ ିଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନେର ନଗର ନମିିର୍ତ େହବ
ଓ ରାଜଗହୃ ଯଥା ସ୍ଥାନେର ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ।
19 େସହ ିସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଓ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନ ିବାହାରିବ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ କରିବା।
େସମାେନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ରହେିବ ନାହିଁ

ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିବା।
େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିେବ ନାହିଁ।
20 ଯାକୁବର ସନ୍ତାନଗଣ ଇସ୍ରାଏଲର ପୂବର୍ପରି େହେବ।
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରାଇବା।
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଉପଦ୍ରବ କରିେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ

ଶାସି୍ତ େଦବା।
21 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େହେବ।
େସମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷି୍ଟ େହେବ।
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆପଣାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଇବା

ଓ େସ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଯ ଆସବିା ପାଇଁ ସାହସ କରିଅଛନି୍ତ , େସ କିଏ?
22 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।”
23 “ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ
ସବର୍ନାଶକାରୀ ଝଡ଼

ଓ େତାଫାନ ସଦୃଶ
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଆସ ିଲାଗିବ।
24 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ଅଭପି୍ରାୟ ସଫଳ ଓ ସଦି୍ଧ ନ େହବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଶମିତ େହବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନି୍ତମ ସମୟେର
ତାହା ବୁଝବି।”

ନୂତନ ଇସ୍ରାଏଲ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭର
େଲାକ େହେବ।”

2 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା େଲାକମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଆଶ୍ରୟ ପାଇେବ,
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ବଶି୍ରାମ ଗ୍ଭହିଁେଲ।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବହୁଦୂର ସ୍ଥାନରୁ
ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଓ କହେିଲ,

“ଆେମ୍ଭ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରି ଆସଛୁି।
ଏଣୁ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକଷର୍ଣ କରିବା।
4 “େହ ଇସ୍ରାଏଲ କୁମାରୀ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ଗଢ଼ବିା।
ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଏକ େଦଶ େହବ।

ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିଆପଣା ତବଲାେର ବଭୂିଷିତା େହାଇ
ଆନନ୍ଦକାରୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ କରି ଗମନ କରିବ।
5 ତୁେମ୍ଭ କୃଷକମାେନ ପୁନବର୍ାର ଶମରିୟାର ପବର୍ତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େରାପଣ କରି
ତାହାର ଫଳ େଭାଗ କରିବ।
6 ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସବି େଯେତେବେଳ ପ୍ରହରୀମାେନ
ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତେର େଘାଷଣା କରି କହେିବ,

‘ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନକୁ ଯିବା ଓ ଆମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ’
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବା।”

7 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାକୁବ ନମିେନ୍ତ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କର।
ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ େଦଶ ନମିେନ୍ତ ଜୟଧ୍ୱନ ିକର,

ପ୍ରାଥର୍ନା କର ଓ ପ୍ରଶଂସା କର,
‘େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କର।’
8 ଆଉ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଆଣବିା।

ପୁଣ ିପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ଧ, େଛାଟା,

ଗଭର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା।
େସମାେନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ଜନଗହଳି େହାଇ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିବ।
9 େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଆସୁଥିଲା େବେଳ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଗଇ େନବା।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ନଦୀଗଡୁ଼କି ନକିଟ େଦଇ
ସଳଖ ପଥେର ଗମନ କରାଇବା।
େସ ପଥେର େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟେବ ନାହିଁ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତା
ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ।
10 “େହ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
ଆଉ ଦୂରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହେର ତାହା ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ,
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‘େଯ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେଲ,
େସ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ।
ଆଉ ପାଳକ େଯପରି ତାହାର େମଷପଲକୁ ରକ୍ଷା କେର, େସପରି େସ

ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା େଦେବ।’
11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନର ହସ୍ତରୁ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।
12 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆସ ିସେିୟାନର ପବର୍ତେର ଗାନ କରିେବ
ଓ େସ୍ରାତତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ,

ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତଲ, ପଲର େମଷଛୁଆ
ଓ େଗାପଲର େଗାବତ୍ସ ବହ ିଆସବି

ଓ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁସକି୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
େସମାେନ ଆଉ ଦୁଃଖୀ େହେବ ନାହିଁ।
13 େସେତେବେଳ ଯୁବତୀ ନାରୀମାେନ ଆନନ୍ଦେର ନୃତ୍ୟ କରିେବ
ଓ ଯୁବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେବ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଶାକକୁ ଆନନ୍ଦେର ପରିଣତ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ ବଦଳେର ସୁଖ

େଦବା।
14 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ପୁଷି୍ଟକର ଦ୍ରବ୍ୟେର ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପରିତୃପ୍ତ

କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ପରିତୃପ୍ତ େହେବ।

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”
15 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ରାମାେର େକାଳାହଳ
ଓ ଅତ ିକରୁଣ ଚତି୍କାର ଶୁଣାଯିବ।

ରାେହଲ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ େରାଦନ କରିବ।
େସ ତା’ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାବାଣୀ ଶୁଣବି ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ମୃତ।”
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ରନ୍ଦନରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ
ଓ ଚକ୍ଷୁରୁ େଲାତକ ବନ୍ଦ କର।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କମର୍ାନୁସାେର ପୁରସ୍କତୃ େହବ।”
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶତ୍ରୁ  େଦଶରୁ େଫରି ଆସବି।
17 ତୁମ୍ଭ ଅନି୍ତମକାଳ ବଷିୟେର ପ୍ରତ୍ୟାଶ ଅଛ।ି”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଆଉ “ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରି ଆସେିବ।
18 ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ଇଫ୍ର ୟିମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଅିଛ।ି
େସ କାନି୍ଦକରି ଏହ ିକଥା କହୁଛ,ି ‘େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଶାସି୍ତ

େଦଇଅଛ।
ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ।ି

ମୁଁ ଏକ ବନ୍ୟପଶୁ ସଦୃଶ ଥିଲ।ି
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରିବାକୁ ଦଅି,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଫରିଲା ପେର ଅନୁତପ୍ତ େହଲ।ି
ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଃଖେର ଆପଣା ଊରୁେଦଶକୁ
ଆଘାତ କଲ।ି

ମୁଁ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ମନ୍ଦାଗ୍ଭର େଯାଗୁଁ
ଲଜି୍ଜତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ େହଲ।ି’”
20 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଇଫ୍ର ୟିମ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର।
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କରୁ।
ଯଦଓି ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସମାେଲାଚନା କରୁ ଓ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଉ,

ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ।
ଏଣୁ ତା’ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ।

ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ତାକୁ ଦୟା କରିବା।”

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
21 “ତୁେମ୍ଭ ସ୍ଥାେନ ସ୍ଥାେନ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥଚହି୍ନ ରଖ
ଓ ପଥ ପ୍ରଦଶର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କର।

େଯଉଁ ରାଜପଥେର ତୁେମ୍ଭ ଗମନ କରିଥିଲ
େସହ ିପଥେର ମେନାନେିବଶ କର।

େହ ଇସ୍ରାଏଲ କୁମାରୀ, େଫରି ଆସ,
ତୁମ୍ଭର ନଗରଗଡୁ଼କୁି େଫରି ଆସ।
22 େହ ଅବଶି୍ୱସ୍ତା କନ୍ୟା,
ତୁେମ୍ଭ େକେତକାଳ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରିବ?

“କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀେର ଏକ ନୂତନ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ େବଷ୍ଟନ କରିବ।”
23 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହନି୍ତ ,

“ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ତାହାର ନଗର
ସକଳେର େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିେବ। ‘େହ
ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, େହ ପବତି୍ର ପବର୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନୁ୍ତ।’

24 “ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଓ ତାହାର ନଗର ସବୁେର କୃଷକମାେନ ଓ ପଲ
େନଇ ଭ୍ରମଣକାରୀମାେନ ଏକତ୍ର ଶାନି୍ତେର ବାସ କରିେବ। 25 କାରଣ
ଆେମ୍ଭ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଦୁବର୍ଳ ପ୍ରାଣକୁ ବଶି୍ରାମ ଓ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା।”

26 ଏହା ଶୁଣଲିା ଉତ୍ତାେର, ମୁଁ ସୁଖଦାୟକ ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ
ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁଲ।ି

27 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛ ିଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଦି୍ୱ ଗଣୁତି କରିବା। 28 ଅତୀତେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ପାଟନ, ଭଗ୍ନ, ନପିାତ, ବନିାଶ ଓ େକ୍ଳଶ େଦଇଥିଲୁ। ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ
େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ ଓ େରାପଣ କରିବା। ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଇ
େସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

29 “େଲାେକ ଆଉ ଏପରି କଥା େକେବ କହେିବ ନାହିଁ େଯ:
‘ପିତୃଗଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇେଲ,
ସନ୍ତାନଗଣର ଦାନ୍ତ ଖଟା େହବ।’

30 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜିର ପାପ େଯାଗୁଁ ମରିେବ।
କାରଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇବା େଲାକର ଦାନ୍ତ େକବଳ ଖଟା େହବ।”

ନୂତନ ନୟିମ

31 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ସହତି ଏକ ନୂତନ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ
କରିବା। 32 ଏହ ିନୟିମ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ସହ େହାଇଥିବା
ନୟିମ ପରି େହବ ନାହିଁ। େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତ ଧରି
ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା େବେଳ େସ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ
କରିଥିଲୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ େହେଲ େହଁ
େସମାେନ ଆମ୍ଭର େସହ ିନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କେଲ।”

33 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଭବଷି୍ୟତେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ସହତି ଏହ ିନୟିମ ସି୍ଥର କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଆମ୍ଭର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଆେମ୍ଭ ତାହା େଲଖିବା। ଆଉ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ
େହେବ। 34 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣବିାକୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀଙୁ୍କ ଓ ଭ୍ର ାତାଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ।” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଛାଟଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣେିବ। େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କର ପାପ ଆଉ ସ୍ମରଣ
କରିବା ନାହିଁ।”
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ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ

35 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଯିଏ ଦବିସେର ଆେଲାକ େଦବା ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟ

ଓ ରାତି୍ରେର େଜ୍ୟାତଃି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ନକ୍ଷତ୍ରାଦ ିସୃଷି୍ଟ
କରନି୍ତ ,

ଆଉ ଯଦ,ି ସମୁଦ୍ର କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ତହିଁର ତରଙ୍ଗ ସମୂହକୁ ଗଜର୍ନ
କରାନି୍ତ ,
େସହ ିେହଉଛନି୍ତ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ।”
36 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , “େଯେବ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର , ତାରକା ଓ

ସମୁଦ୍ର  େମା’ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ନ ରହନି୍ତ ,
େତେବ େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଧର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି େଦଶ

େହବାରୁ ବରିତ େହବ।”
37 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , “ଯଦ ିେଲାକମାେନ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ

ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
ଓ ଅଧଃସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ମାପି ପାରିେବ।
ତାହାେହେଲ େକବଳ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶଧରଗଣ ଯାହା

କେଲ
ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିେଦବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ନୂତନ ଯିରୁଶାଲମ

38 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି େଯେତେବେଳ
ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନମିିର୍ତ େହବ।
ତା’ପେର ହନେନଲ ଦୁଗର୍ରୁ େକାଣ ଫାଟକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ନମିିର୍ତ େହବ।
39 ଆଉ େସଠାରୁ ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ ଗାେରବ୍ ଉପପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଳଖ
ଯିବ ଓ େସଠାରୁ ବୁଲ ିେଗାୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 40 ପୁଣ ିଶବ ଭସ୍ମେର
ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିବା ଉପତ୍ୟକା, କିେଦ୍ର ାଣ େସ୍ରାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ଓ
ପୂବର୍ ଦଗିସ୍ଥ ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱ ାରର େକାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର
େହବ। ଆଉ େସହ ିଯିରୁଶାଲମ ନଗର େକେବ ଉତ୍ପାଟତି ବା ନପିାତତି
େହବ ନାହିଁ।”

ଯିରିମିୟଙ୍କର ଏକ େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟର ଦଶମ ବଷର୍େର ଅଥର୍ାତ୍
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଶାସନର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2

େସେତେବେଳ ବାବଲି ରାଜାର େସୖନ୍ୟଗଣ ଯିରୁଶାଲମ ଅବେରାଧ
କରୁଥିେଲ ଓ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃର ପ୍ରହରୀ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବନ୍ଦ ଥିେଲ। 3 ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରିଥିେଲ। କାରଣ େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କହଥିିେଲ େଯ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ହସ୍ତେର
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅପର୍ଣ କରିବା। 4 ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ନଶିି୍ଚତ ବାବଲି
ରାଜାର ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ ଓ ସମ୍ମୁଖା-ସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ତାହା ସହତି
କଥା କହବି ଓ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େସ ତାହା େଦଖିବ। 5 ପୁଣ ିେସ ସଦିକିିୟକୁ
ବାବଲିକୁ େଘନଯିିବ। ଆେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଶାସି୍ତ ନ େଦଇଛୁ େସ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସଠାେର ରହବି।’ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ େହଁ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ।’”

6 ଯିରିମିୟ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା େବେଳ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। ଯଥା: 7 ‘େହ ଯିରିମିୟ, ତୁମ୍ଭ ପିତୃବ୍ୟ
ଶଲୂ୍ଲମର ପୁତ୍ର ହନେନଲ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହ ିକଥା କହବି,
“ଅନାେଥାତ୍େର େମାର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ କ୍ରୟ

କର। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଅତ ିନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଓ ତୁମ୍ଭର କ୍ରୟ
କରିବାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଧିକାର ଅଛ।ି”’

8 “ତତ୍ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାର ପିତୃବ୍ୟର ପୁତ୍ର
ହନେନଲ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, ‘ମୁଁ ଅନୁେରାଧ
କରୁଛ,ି ଅନାେଥାତ୍େର େମାର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ କ୍ରୟ କର,
ଯାହା ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀୟେର ଅଛ।ି କାରଣ ତାହାକୁ କ୍ରୟ କରିବାର
ଅଧିକାର େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଅଛ।ି’”
“େତଣୁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଲି।ି” 9 ଆଉ

େମାର ପିତୃବ୍ୟ ପୁଅ ହନେନଲଠାରୁ ଅନାେଥାତସି୍ଥତ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ
କଲ ିଓ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସତର େଶକଲ ରୂପା େତୗଲ ିତାହାକୁ
େଦଲ।ି 10 ଆଉ ମୁଁ କ୍ରୟ ପତ୍ରେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ କଲ ିଓ ସାକ୍ଷୀ
ରଖି ନକିିତେିର ରୂପା େତୗଲ ିତାହାକୁ େଦଲ।ି 11 ତା’ପେର ମୁଁ ଏହାର
ଦୁଇଟ ିନକଲ କଲ,ି େସଥିରୁ େଗାଟଏିେର ସତ୍ତର୍ ଓ ଚୁକି୍ତ େଲଖାଯାଇଥିବାଟି
ମୁଦ ିଦଆିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟ ିେଖାଲା ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିେମା’ ପିତୃବ୍ୟର
ପୁତ୍ର ହନେନଲର ସାକ୍ଷାତେର, କ୍ରୟପତ୍ରର ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ େସହ ିକ୍ରୟପତ୍ର ମହେସୟର େପୗତ୍ର େନରିୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂକର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ।ି

13 ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ବାରୂକକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା କଲ।ି 14

“େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଦୁଇଖଣ୍ଡ କ୍ରୟ
ଦଲଲି୍ ନଅି, େଗାଟଏି ମୁଦ ିଦଆିଯାଇଥିବା ଓ ଅନ୍ୟଟ ିେଖାଲା ଓ ତାହା
େଯପରି ଦୀଘର୍କାଳ ରହବି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ରେର ରଖ।’ 15

ଆଉ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ଭବଷି୍ୟତେର ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆହୁରି ଗହୃ, େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
କ୍ରୟ କରିେବ।’”

16 େନରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକକୁ େସହ ିକ୍ରୟପତ୍ର ସମପିର୍ େଦଲା ପେର ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି
17 “େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବଶିାଳ ବାହୁ
ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି
ନାହିଁ। 18 ତୁେମ୍ଭ ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ
କରୁଅଛ। ପୁଣ ିପିତୃଗଣଙ୍କ ଅପରାଧର ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ
ଉପେର େଦଉଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ। 19 ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ କି୍ରୟା ମହାନ। ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁେମ୍ଭ କି୍ରୟାନୁସାେର ସମୁଚତି
ଫଳ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କର। ସୁକମର୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ପୁରସ୍କତୃ ଓ ଅଧମର୍
କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଦଣ୍ଡତି ହୁଏ। 20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମିଶରେର ନାନା
ଅଦ୍ଭୂତ ଓ ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛ। ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସହ ିଅଦ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଉଛ।
ପୁଣ ିଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ େଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସଦି୍ଧ େହାଇଅଛ। 21 ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ , ଅଦ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣ, ବଳବାନ୍ ହସ୍ତ ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି।
22 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦୁଗ୍ଧମଧୁପ୍ରବାହୀ େଦଶ େସମାନଙୁ୍କ
େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିଲ, ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ େଦଲ। 23 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଆସ ିତାହା ଅଧିକାର
କେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଥେର ଗ୍ଭଲେିଲ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ପାଳନ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲ, େସସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େସମାେନ କିଛ ିପାଳନ କେଲ
ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲ।
24 “ବତ୍ତର୍ମାନ ଶତ୍ରୁ ମାେନ କାଠଗଣ୍ଡ ିନମିର୍ାଣ କରି ନଗର ଅବେରାଧ
କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ େଯପରି ଶତ୍ରୁ  ନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ଖଡ଼୍ଗ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଘଟାଇେଲ ଏବଂ ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା
କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର କର। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କହଥିିଲ
ଏହା ଘଟବି ଓ ଆଜି େଦଖ ତାହା ଘଟୁଅଛ।ି
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25 “ପୁଣ ିେହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େମାେତ କହଲି,
‘ମୂଲ୍ୟ େଦଇ େକ୍ଷତ୍ର କିଣ ଓ ସାକ୍ଷୀ ରଖ।’ ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ ଏହ ିଭୂମି
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଦତ୍ତ େହଉଅଛ,ି ମୁଁ କାହିଁକି େମାର ଅଥର୍ ନଷ୍ଟ
କରିବ?ି”

26 ତାହାପେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 27 “େହ ଯିରିମିୟ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର
ମତ୍ତର୍୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ଅସାଧ୍ୟ େହାଇ କିଛ ିନାହିଁ।” 28 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତେର ଏହ ିନଗର ସମପର୍ଣ କରିବା।
େସ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରିେବ। 29 ଆଉ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଏହ ିନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିେଦଇଛନି୍ତ , େସମାେନ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହ ିନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରି ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେବ। େଯଉଁସବୁ
ଗହୃଗଡୁ଼କିେର ବାଲ୍େଦବ ପାଇଁ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିେଲ ଓ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ
େକ୍ର ାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କଲ,
େସମାେନ େସହସିବୁ ଗହୃଗଡୁ଼କୁି ଦଗ୍ଧ କରିେବ। 30 ପୁଣ ିଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଯାହା ମନ୍ଦ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା େସମାନଙ୍କ
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କରି ଆସୁଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନଜି ହସ୍ତକୃତ ପ୍ରତମିା
ପୂଜା କରି େକବଳ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିଛନି୍ତ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
31 “ଆଉ େସମାେନ ଏହ ିନଗର ନମିର୍ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦନିଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକବଳ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ବଢ଼ାଇ ଆସଛିନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ
ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂେରଇ େଦବା। 32 ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିବା, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ, େସମାନଙ୍କର
ରାଜାଗଣ, ଅଧିପତଗିଣ, ଯାଜକ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ନାନାପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ।

33 “େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହାଇ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ
େହାଇଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବାରମ୍ୱାର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ େହଁ େସମାେନ
ତାହା ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ। 34 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭ ମନି୍ଦରେର େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ପ୍ରତମିା ରଖିଛନି୍ତ। ଆମ୍ଭ ନାମ ବହନ କରିଥିବା ମନି୍ଦରକୁ
‘କଳୁଷିତ’ କରିବା ପାଇଁ।

35 “େସମାେନ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାେର ବାଲ୍େଦବର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ
ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ। େସମାେନ େମାଲକର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନମିର୍ାଣ
କରିଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହୁଁ
କିଅବା ଆମ୍ଭ ମନେର ତାହା ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ। ଯିହୁଦାକୁ ପାପ
କରାଇବା ପାଇଁ େସମାେନ ଏହା କରିଛନି୍ତ।

36 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ େଯ, ‘ବାବଲିର ରାଜା ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ
ମହାମାରୀ ପ୍ରେୟାଗ କରି ଏହ ିରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବ।’ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ। 37 ‘ଆଉ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପେର େଯଉଁସବୁ େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
କରିେଦଇଥିଲୁ, େସହ ିସହସ୍ର େଦଶରୁ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ
କରିବା। େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ
ଏବଂ ନରିାପଦେର ଏହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇବା। 38 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େହବା। 39 ଆଉ େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ େସମାନଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େଯପରି ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଚତି୍ତ ଓ ଏକ ପଥ େଦବା।

40 “‘ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ
େହବା ନାହିଁ। ଏହପିରି ଭାବେର େଗାଟଏି ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନୟିମ େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ କରିବା। େସମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ନ ଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବଷିୟକ ଭୟ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ସ୍ଥାପନ କରିବା। 41

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ଖୁସୀ େହବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ଆପଣା ମନପ୍ରାଣ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିବା।’”

42 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯଉଁପରି ଭାବେର ମହା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛୁ, େସହପିରି ଭାବେର
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ ବଧିାନ କରିବା, ଏହା ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ।
43 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, ‘ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ
େହାଇଅଛ ିଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି’ ମାତ୍ର
ଭବଷି୍ୟତେର େଲାକମାେନ ଏଠାେର େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରିେବ। 44

େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ ପ୍ରେଦଶେର, ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନାନା
ସ୍ଥାନେର, ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହେର, ପାବର୍ତୀୟ, ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ନାନା
ନଗରେର, ନମି୍ନ ଭୂମିସ୍ଥ ନଗରମାନଙ୍କେର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିସ୍ଥ ନଗରଗଡୁ଼କିେର
ମୂଲ୍ୟେଦଇ େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରିେବ ଓ ଦଲଲି୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ
କରିେବ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ରଖିେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

ଆହୁରି ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବନ୍ଦୀ ଥିଲା େବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 2 “ଯିଏ ଏହ ିପୃଥିବୀର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଏବଂ େସ

ଏହାକୁ ସୁସି୍ଥର କରିବା ନମିେନ୍ତ ନରୂିପଣ କରିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର
ନାମ। େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ। 3 ‘େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କର ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଗପୁ୍ତ ଓ
ମହତ୍ ବଷିୟ ଶୁଣାଇବା, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ।’ 4 ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ।
‘ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ ନଗରର ସକଳ ଗହୃ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରାସାଦ
ଭୂମିସାତ୍ କରିେବ। େସମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଶିଡ଼ ିନମିର୍ାଣ କରି
ଖଡ଼୍ଗେର ନଗର େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।

5 “‘ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ ବହୁ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପେର ବନିାଶ କରିଅଛୁ ପୁଣ ିକଲ୍ଦୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିବ। ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ େଯାଗୁଁ
େସମାନଙ୍କ ଗହୃ ଶବେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

6 “‘ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରି ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା। େସମାେନ
ଚରିନ୍ତନ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଓ ଶାନି୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିେବ। 7 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥାର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ ବଧିାନ କରିବା। େସମାନଙୁ୍କ ଅତୀତ ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା।
8 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଧମର୍ାଚରଣ କରି େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛନି୍ତ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସଥିରୁ ଶୁଚ ିକରିବା। ପୁଣ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା
ଲଙ୍ଘନ କରି େଯଉଁ ଅଧମର୍ ଓ ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସଥିରୁ େସମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମା କରିବା। 9 ତା’ପେର ଯିରୁଶାଲମ ପୃଥିବୀସ୍ଥ େଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏକ େଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ େହବ। େଲାକମାେନ ଏପରି ସୁଖେର ରହେିବ େଯ ଅନ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ତା’ର ପ୍ରଶଂସା ଓ େଗୗରବ ଗାନ କରିେବ। ଆେମ୍ଭ ତାହା ପାଇଁ
ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶାନି୍ତ ଆେୟାଜନ କରିବା, ତାହା େସମାେନ ଶ୍ରବଣ କରିେବ।
ଅନ୍ୟ େଲାେକ ଭୀତ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେବ।’

10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, ‘ଏହ ିସ୍ଥାନ ନରଶୂନ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ େହାଇ
ଏକ ଧ୍ୱଂସତି ନଗର େହବ।’ ମାତ୍ର ଏହ ିସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର େକାଳାହଳପୂଣ୍ଣର୍
େହବ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଏଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିଓ
ହଷର୍ନାଦ, ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ହଷର୍ଧ୍ୱନ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନର
େକାଳାହଳ ପାଇବ। େସମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ତାଙ୍କର
କରୁଣା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ।’ େତଣୁ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଧନ୍ୟବାଦସ୍ୱରୂପ ବଳି ଆଣବିାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। ଏହା
େହବ କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା।
େସଥିପାଇଁ ସବୁକିଛ ିପୂବର୍ରୁ େଯପରି ଥିଲା, େସପରି େହାଇଯିବ।”

12 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏହ ିଜନଶୂନ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ
ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନେର ଓ ତହିଁର ସକଳ ନଗରେର ପୁନବର୍ାର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର
ବସତ ିସ୍ଥାନ େହବ। େସମାେନ େସ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ଆପଣା େମଷପଲକୁ
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ବଶି୍ରାମ କରାଇେବ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ପାବର୍ତୀୟ େଦଶର ନଗର
ସମୂହେର, ନମି୍ନଭୂମିର ନଗରମାନଙ୍କେର, ଦକ୍ଷିଣଦଗିସ୍ଥ ସକଳ ନଗରେର,
ବନି୍ୟାମୀନ େଦଶେର, ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳେର ଓ ଯିହୁଦାର
ନଗରମାନଙ୍କେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େମଷପଲକୁ ଗଣନା
କରିେବ।”

ଉତ୍ତମ ଶାଖା

14 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ କହଅିଛୁ। ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବାର
ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି 15 େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ବଂଶେର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଏକ ‘ଶାଖା’ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରାଇବା। େସହ ି‘ଶାଖା’ େସ େଦଶେର
ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାମିର୍କତା ବଗି୍ଭର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିେବ। 16 େସହ ିସମୟେର େସ
ଯିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନରିାପଦେର ବାସ କରିବ। ଆଉ
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଗ୍ଭଳକ େହେବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର
ନ୍ୟାୟବାନ।’”

17 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଜେଣ ସବର୍ଦା
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହବ। 18 ପୁଣ ିଆମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର େହାମବଳି ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଦାହ ଓ ନତି୍ୟ ବଳିଦାନ କରିବା
ପାଇଁ େଲବୀୟ ବଂଶରୁ ଜେଣ ଯାଜକ ସବର୍ଦା ରହବି।”

19 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯଦ ିେକହ ିଦନିରାତ ିସହତି
ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କେର, େସ ନୟିମିତ ଭାବେର େଦଖା ଦଏି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଥା
ସମୟେର ଦବିାରାତି୍ର ହୁଏ। 21 ମାତ୍ର େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭର େସବକ
ଦାଉଦ ସହତି ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ। ତା’ର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ସବର୍ଦା ଯିରୁଶାଲମେର ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଏହ ିେଲବୀୟ ଚରିଦନି େମାର
ଯାଜକ ରୂେପ େସବା କରିବ। 22 େଯପରି ଆକାଶର ତାରା ଗଣା
ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, େସହପିରି
ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ବଂଶଧରକୁ ଓ େଲବୀୟ ପରିବାରବଗର୍କୁ ଏେତ ସଂଖ୍ୟାେର
ଦାସ ଓ ପରିଗ୍ଭରକ ପଠାଇବା େସଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ େହେବ।”

23 ଅନନ୍ତର ଯିରିମିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। 24 “େସ
କହନି୍ତ େହ ଯିରିମିୟ, େଲାେକ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ େକେବ ତାହା
ବେିବଚନା କରିଛ? େସମାେନ କହନି୍ତ , ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ ଦୁଇ
େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରନି୍ତ।” େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାେନ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ
େଯପରି ରହେିବ ନାହିଁ।’”

25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯଦ ିଦବିାରାତି୍ର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ସି୍ଥର
ନ ରେହ ଓ ଆେମ୍ଭ େଯେବ ଆକାଶର ଓ ପୃଥିବୀର ବଧିି ସକଳ ନରୂିପଣ
କରି ନ ଥାଉ, ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। 26

ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର ବଂଶଧର ଏବଂ ଆମ୍ଭର େସବକ ଦାଉଦର
ବଂଶଧରଗଣଙୁ୍କ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବର ବଂଶଧରଗଣ ଉପେର
ଶାସକରୂେପ ମେନାନୀତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିବା କି? ଏହା େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର କୃପା କରିବା।”

ଯିହୁଦାର ରାଜ ସଦିକିିୟଙୁ୍କ ସତକର୍ ବାଣୀ

ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ,
ତାହାର ଶାସନାଧୀନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
ଯିରୁଶାଲମ ଓ ତାହାର ନଗର ସମୂହର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

କରୁଥିବା ସମୟେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା କହନି୍ତ , “େହ ଯିରିମିୟ,
ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର ରାଜା ହସ୍ତେର ଯିରୁଶାଲମକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା,

ତାହାକୁ େସ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। 3 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବ ନାହିଁ। ନଶି୍ଚୟ ଧରାଯିବ ଓ ତାହା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ। ତୁେମ୍ଭ
ବାବଲି ରାଜାଙୁ୍କ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିବ। େସ ମୁହଁାମୁହିଁ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ସହତି
କଥା କହେିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ବାବଲିକୁ ଯିବ। 4 ମାତ୍ର େହ ଯିହୁଦାର ସଦିକିିୟ,
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହବ ନାହିଁ। 5 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଓ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ଶାନି୍ତେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିବ। େଯପରି ସୁଗନ୍ଧ େସମାେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଳି ଥିେଲ, େସହପିରି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧ ଜାଳିେବ। ପୁଣ ି“ହାୟ ପ୍ରେଭା!” ହାୟ
ପ୍ରେଭା! କହ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ।’” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏହା କହଅିଛୁ।

6 େତଣୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟ ଯିରୁଶାଲମେର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ସଦିକିିୟଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ। 7 େସେତେବେଳ ବାବଲି ରାଜାର
େସୖନ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ ଲାଖୀଶ ଏବଂ ଅେସକା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ। କାରଣ ଯିହୁଦା
େଦଶର ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିଦୁଇଟ ିମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା।

େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରନି୍ତ

8 ସଦିକିିୟ ରାଜା ଯିରୁଶାଲମ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିନୟିମ
କରିଥିେଲ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସଦାସୀଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି
ବଦିାୟ େଦେବ। େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ନଜି ଯିହୁଦୀୟ ଭ୍ର ାତାକୁ
ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେବ ନାହିଁ। ସଦିକିିୟ ଏହ ିନୟିମ କଲାପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 9 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଏବ୍ର ୀୟ
ଦାସଦାସୀଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେବ ଓ େକହ ିଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇେବ ନାହିଁ। 10 େତଣୁ ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଏହି
ନୟିମ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଦାସଦାସୀଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି
ବଦିାୟ େଦେଲ। ଏହ ିନୟିମେର ସମେସ୍ତ ସମ୍ମତ େହେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଦାସ୍ୟକମର୍ ଆଉ କରାଇେଲ ନାହିଁ। 11 ମାତ୍ର ତାହାପେର େସମାେନ ନଜି
ନଜି ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ଓ େଯଉଁ ଦାସଦାସୀଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଥିେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆଣ ିଦାସ୍ୟକମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

12 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 13 େହ ଯିରିମିୟ! ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶର ଦାସତ୍ୱ ରୁ
ମୁକ୍ତ କରିଥିଲୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିନୟିମ କରିଥିଲୁ। 14 ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲୁ, ‘ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଏବ୍ର ୀୟ ଭ୍ର ାତା ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ବୀକି୍ରତ େହାଇ ଛଅ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣା ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େଦବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସାତ
ବଷର୍ର େଶଷେର ଆପଣା ଆପଣାର େସହ ିଭ୍ର ାତାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ।’ ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ କି କଣ୍ଣର୍ପାତ
କେଲ ନାହିଁ। 15 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ପେର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀଙୁ୍କ
ମୁକି୍ତ କରି ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କଲ। ଆଉ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ମନି୍ଦରେର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ନୟିମ କରିଥିଲ। 16 ମାତ୍ର େତେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ବଦଳାଇ ଆମ୍ଭର ନାମକୁ ଅପବତି୍ର କଲ। ଆଉ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି ବଦିାୟ େଦଇଥିଲୁ, ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଆଣି
ଆପଣା ଆପଣା ଦାସ୍ୟକମର୍େର ବାଧ୍ୟ କରି ନଯିୁକ୍ତ କଲ।

17 “ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀଙୁ୍କ “ମୁକ୍ତ େଦବା ପାଇଁ “‘ଆମ୍ଭ ନୟିମର ପାଳନ କରି ନାହଁ। ଏଣୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇ ବନିାଶ
କରିବା ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆତଙି୍କତ େହବ, ଯାହା ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। 18 ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ େଗାବତ୍ସକୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରି ତନ୍ମ ଧ୍ୟେର ଗମନ କରିଛନି୍ତ , ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିବାଛୁରି ପରି କରିବ।ି 19 ପୁଣ ିଯିହୁଦାର

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 33:13 609 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 34:19



35

36

ଅଧିପତଗିଣଙୁ୍କ, ଯିରୁଶାଲମର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ନପୁଂସକମାନଙୁ୍କ,
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େଯଉଁମାେନ େଗାବତ୍ସର
ଦୁଇଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କେଲ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମପର୍ଣ କରିବା। 20

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତେର ଓ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଣନାଶକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା। ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ଶବ
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ।
21 ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟକୁ ଓ ତାହାର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା। ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଣନାଶକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ବାବଲି ରାଜାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟଗଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉଠିଯାଇ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବ।ି 22 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାେର ଏହ ିନଗରକୁ ଅଣାଇବା। ତହିଁେର େସମାେନ ନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ତାହାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିେବ। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରକୁ ଜନଶୂନ୍ୟ କରି ଧ୍ୱଂସ
ସ୍ତୁପେର ପରିଣତ କରିବା।”

େରଖବୀୟ ବଂଶର ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ରାଜତ୍ୱ
କାଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ େରଖବୀୟ ବଂଶ

ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଏକ
େକାଠରୀକୁ ଆଣ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦଅି।”

3 ତହୁଁ ମୁଁ ହବତ୍ସନିୟିର େପୗତ୍ର, ଯିରିମିୟର ପୁତ୍ର ଯାଶନୟିକୁ,
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଆଉ ସମସ୍ତ େରଖବୀୟ
ବଂଶକୁ ଏକତି୍ରତ କରି ସଙ୍ଗେର େନଲ।ି 4 େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ
େନଇଗଲ।ି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଯିଗ୍ଦଲୟିର ପୁତ୍ର ହାନନର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର େକାଠରୀକୁ ଗଲ।ି େସହ ିେକାଠରୀ ଶଲୂ୍ଲମର ପୁତ୍ର ମାେସୟ
ନାମକ ଦ୍ୱ ାରପାଳର େକାଠରୀ ଉପେର, ଅଧିପତଗିଣର େକାଠରୀ
ନକିଟେର ଥିଲା। 5 ପୁଣ ିମୁଁ େରଖବ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୂଣ୍ଣର୍ େକେତକ ଭାଣ୍ଡ ଓ ପାନପାତ୍ର ରଖି େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର।”

6 ମାତ୍ର େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ େରଖବର ପୁତ୍ର
ଯିେହାନାଦବ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ େକହ ିେକେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ। 7

ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ବୀଜ ବୁଣବି
ନାହିଁ କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିବ ନାହିଁ ଅବା ତହିଁର ଅଧିକାରୀ
େହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବ, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରୁଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ଅେନକ
କାଳ ବଞ୍ଚବି।’ 8 େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େରଖବୀୟ ବଂଶ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଯିେହାନାଦବ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିବାକୁ ଓ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନ
କରିବାକୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ ତାହା ପାଳନ କରି ଆସଅିଛୁ। ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାେନ
େକେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ ନାହୁଁ। 9 ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରୁ ନାହୁଁ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରୁ ନାହୁଁ କି ଶସ୍ୟ
େରାପଣ କରୁ ନାହୁଁ। 10 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଯିେହାନାଦବ୍ଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରି ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରୁଅଛୁ। 11 ମାତ୍ର
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦା ଆକ୍ରମଣ କେଲ,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ କହଲୁି, ‘ଆସ, କଲ୍ଦୀୟ େସୖନ୍ୟର ଓ
ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟର ଭୟ େଯାଗୁଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ଯିବା,’ ଏଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଅଛୁ।”

12 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 13 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ,

“େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଅବଧାନ କରି ଆମ୍ଭର
ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର।” 14 “େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ଆପଣା
ବଂଶଧରଗଣଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିବାକୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲା,
ତାହାର େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରତପିାଳିତ େହାଇ ଆସୁଅଛ ିଓ େସମାେନ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ ନାହାନି୍ତ। କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାରମ୍ୱାର
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଅବଧାନ କରୁ ନାହଁ।
15 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦାସ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛୁ। ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାରମ୍ୱାର କହ ିଅଛନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି କୁପଥରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ, ନଜି ନଜି ଆଚରଣ
ସଂେଶାଧନ କର ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରି େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କର ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବ।” ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହଁ କିଅବା ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ
କରି ନାହଁ। 16 େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ର ବଂଶଧରଗଣ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଆବଷି୍ଟ େହାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତପିାଳନ କରି ଆସୁଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ କଥାେର ଅବଧାନ କରି ନାହାନି୍ତ।’

17 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ
ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛୁ, ତାହା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟାଇବା। କାରଣ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହଅିଛୁ, େସମାେନ ଶୁଣୁ ନାହାନି୍ତ। ଆଉ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଅଛୁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ ନାହାନି୍ତ।”

18 େତଣୁ ଯିରିମିୟ େରଖବୀୟ ବଂଶକୁ କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଯିେହାନାଦବ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାନଅିଛ, ତାହାର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ
କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ କାଯର୍୍ୟ
କରିଅଛ।’ 19 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ହକନି୍ତ , ‘ଆମ୍ଭର େସବା ନମିେନ୍ତ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ବଂଶୀୟ
େଲାକ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ଠିଆ େହବ।’”

ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଦହନ କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର
ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯିରିମିୟଙ୍କ
ନକିଟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। ଯଥା: 2 “େହ

ଯିରିମିୟ, େଗାଟଏି ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ନଅି। ଆେମ୍ଭ େଯାଶିୟ ରାଜାଙ୍କ
ରାଜତ୍ୱ  କାଳରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯିହୁଦା ଓ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ, େସ ସମସ୍ତ େସହ ିପୁସ୍ତକେର େଲଖ। 3

ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବପିଯର୍୍ୟୟ ଆଣବିାର େଯାଜନା ଶୁଣଲିା ପେର ଏହା
ଏପରି େହାଇପାେର, େସମାେନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ େଫରି ପାରନି୍ତ ଏବଂ
ତା’ପେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରି େଦବ।ି”

4 େତଣୁ ଯିରିମିୟ େନରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକକୁ ଡ଼ାକିେଲ। ଆଉ ଯିରିମିୟ
ବାରୂକକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁସବୁ ବାକ୍ୟ କହେିଲ, ବାରୂକ େସସବୁ ଏକ
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିେଲ। 5 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ବାରୂକକୁ
କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇପାରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ େମାେତ
ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ମନା। 6 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ ଓ େମା’
ମୁଖରୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣଛି ଏହ ିପୁସ୍ତକେର େଲଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହସିବୁ
ବାକ୍ୟ ଉପବାସ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପାଠ କର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦାର ନଗରଗଡୁ଼କିରୁ ଆଗତ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଶୁଣବିା ଭଳି ତାହା ପାଠ କର। 7 େସମାେନ ହୁଏତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ନଜି ନଜିର ବନିତ ିଜଣାଇେବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ କଥା କହଛିନି୍ତ।” 8 େତଣୁ
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େନରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର କହବିାନୁସାେର ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କରି େସହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର ପାଠ କେଲ।

9 ଏହା ପେର େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର
ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବଷର୍ର ନବମ ମାସେର ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ
ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ େଲାକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଉପବାସ େଘାଷଣା କେଲ। 10 େସେତେବେଳ ବାରୂକ େସହି
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ଯିରିମିୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଠ କେଲ। େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଉପର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ନୂତନ
ଫାଟକ ନକିଟେର ଓ ଶାଫନ େଲଖକର ପୁତ୍ର ଗମରିୟର େକାଠରୀେର
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ କଣ୍ଣର୍ େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କେଲ।

11 ବାରୂକ ତାହା ପାଠ କଲାେବେଳ ଶାଫନର େପୗତ୍ର ଗମରିୟର ପୁତ୍ର
ମୀଖାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ। 12 େସେତେବେଳ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିରାଜଗହୃକୁ ଓହ୍ଲାଇ େଲଖକର େକାଠରୀକୁ ଗଲା,
େସେତେବେଳ େସ ସ୍ଥାନେର ସମସ୍ତ ଅଧିପତ,ି ଯଥା: ଇଲୀଶାମା େଲଖକ,
ଶମୟିୟର ପୁତ୍ର ଦଲୟିୟ, ଅକେବାରର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ନାଥନ୍, ଶାଫନର ପୁତ୍ର
ଗମରିୟ ଓ ହନାନୟିର ପୁତ୍ର ସଦିକିିୟ ଉପବଷି୍ଟ ଥିେଲ। 13 ମୀଖାୟ
େଲାକମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ବାରୂକ ପାଠ କରିଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା।

14 ତାହାପେର ଅଧିପତଗିଣ କୁଶିର ପ୍ରେପୗତ୍ର, େଶଲମିିୟର େପୗତ୍ର,
ନଥନୟିର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦୀକୁ ପଠାଇେଲ। ଏବଂ ତାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଅଛ,
“ତାହା େନଇ ଏଠାକୁ ଆସ।”
ତା’ପେର େନରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ ଚଟିାଉ େନଇ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ

ଗଲା।
15 ତା’ପେର େସହ ିଅଧିପତଗିଣ ବାରୂକକୁ କହେିଲ, “ଏଠାେର ବସ,

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କର।”
େତଣୁ ବାରୂକ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତାହା ପାଠ କେଲ।
16 େସେତେବେଳ େସହ ିଅଧିପତଗିଣ ସବୁକଥା ଶୁଣ ିଭୟଭୀତ େହେଲ

ଓ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଅନାଇେଲ। େସମାେନ ବାରୂକକୁ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତଭାବେର ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟ
ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ।” 17 ପୁଣ ିେସମାେନ ବାରୂକକୁ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଯାହା େଲଖିଛ େକଉଁଠାରୁ ତାହା
ଶୁଣଲି? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିରିମିୟଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣ ିେଲଖିଅଛ?”

18 ବାରୂକ ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ,” “ଯିରିମିୟ ଯାହାସବୁ େମାେତ
କହେିଲ, ମୁଁ କାଳି େନଇ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର େସସବୁ େଲଖିଲ।ି”

19 ତାହାପେର ଅଧିପତମିାେନ ବାରୂକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିରିମିୟ
ଯାଇ କୁହ। ଆଉ େକଉଁଠାେର ଅଛ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଅ ନାହିଁ।”

20 ଅନନ୍ତର ଅଧିପତମିାେନ ପୁସ୍ତକଟକୁି ଇଲୀଶାମା େଲଖକର
େକାଠରୀେର ଛାଡ଼ଗିେଲ। େସମାେନ ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ନକିଟକୁ ଗେଲ
ଓ ପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।

21 ଏଣୁ ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ପୁସ୍ତକ ଆଣବିା ପାଇଁ ଯିହୁଦୀକୁ
ପଠାଇେଲ ଓ େସ ଇଲୀଶାମା େଲଖକର େକାଠରୀରୁ ତାହା ଆଣେିଲ।
ତା’ପେର ଯିହୁଦୀ ରାଜା ଓ ରାଜାଙ୍କ ଗ୍ଭରି ପାଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
ସମସ୍ତ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କେଲ। 22 େଯଉଁ
ସମୟେର ଏହା ଘଟଲିା ତାହା ଥିଲା ନବମ ମାସ ଓ େସ ସମୟେର ରାଜା
ଶୀତକାଳ େକ୍ଷପଣର ଗହୃେର ବସଥିିେଲ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଗି୍ନପାତ୍ରେର ଅଗି୍ନ ଜଳୁଥିଲା। 23 ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦୀ ପୁସ୍ତକରୁ ତନିଗି୍ଭରି
ପତ୍ର ପାଠ କଲାପେର ରାଜା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଛୁରୀେର ତାହାକୁ କାଟି
ଅଗି୍ନପାତ୍ରେର ଥିବା ଅଗି୍ନେର ତାହା ପକାଇ େଦେଲ। େଶଷେର େସହ ିପାତ୍ର
ଅଗି୍ନେର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଭସ୍ମସାତ୍ େହଲା। 24 ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର
ଦାସଗଣ େଯେତେବେଳ େସହ ିପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ େକହି

ଭୟଭୀତ େହେଲ ନାହିଁ କିଅବା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେଲ
ନାହିଁ।

25 ଆଉ ରାଜା େଯପରି ପୁସ୍ତକ େପାଡ଼ ିନ ପକାନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
ଇଲ୍ନାଥନ୍, ଦଲାୟ ଓ ଗମରିୟ ତାହାଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିଥିେଲ, ମାତ୍ର େସ
େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 26 ପୁଣ ିରାଜା ବାରୂକ େଲଖକକୁ ଓ
ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ରାଜପୁତ୍ର ଯିରହେମଲ୍କୁ,
ଅସ୍ରୀେୟଲର ପୁତ୍ର ସରାୟକୁ ଓ ଅବ୍ଦେିୟଲର ପୁତ୍ର େଶଲମିିୟକୁ ଆଜ୍ଞା
କେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ ବାରୂକ ଓ ଯିରିମିୟକୁ ପାଇେଲ ନାହିଁ କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଥିେଲ।

27 ଯିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖନଃିସୃତ ବାକ୍ୟ ରୂପକ େଯଉଁ ପୁସ୍ତକେର
େଲଖିଥିେଲ, ରାଜା ତାକୁ ଦଗ୍ଧ କଲାପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। ଯଥା:

28 “େହ ଯିରିମିୟ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯଉଁ ପୁସ୍ତକ
େପାଡ଼ ିପକାଇଅଛ,ି େସହ ିପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଖେଣ୍ଡ
ପୁସ୍ତକ େନଇ ପୁନବର୍ାର େଲଖ। 29 ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଏହା କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , “ବାବଲିର
ରାଜା ନଶି୍ଚୟ ଆସବି ଓ ଏହ ିେଦଶ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ତାହାକୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ କରିବ। ଏପରି କଥା େସଥିେର ଅଛ?ି ଏଥି ସକାେଶ
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପୁସ୍ତକ ଦଗ୍ଧ କରିଅଛ।” 30 ଏଣୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଦାଉଦର
ସଂିହାସନେର ବସବିା ପାଇଁ ତାହାର େକହ ିବଂଶଧର ରହେିବ ନାହିଁ। ଆଉ
ତାହାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦନି େବେଳ ଖରାେର ଓ ରାତି୍ର େବଳା କାକରେର
ପକାଯିବ। 31 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍କୁ, ତାହାର ବଂଶଧରକୁ
ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଦାସଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ସକାେଶ ଶାସି୍ତ େଦବା। ଆଉ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େଯଉଁସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛୁ,
େସସବୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର, ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଘଟାଇବା। କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।”’

32 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ଆଉ ଖେଣ୍ଡ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େନଇ େନରିୟର
ପୁତ୍ର ବାରୂକକୁ େଦେଲ। ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧ କରିଥିେଲ, େସହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
ଯିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣ ିପୁଣ ିେସହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିଲା। ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଅେନକ େସହ ିପ୍ରକାର କଥା ଏହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର
େଯାଗ କରାଇେଲ।

ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ରଖାଗଲା

ଅନନ୍ତର ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର କନୀୟର ପଦେର େଯାଶିୟର
ପୁତ୍ର ସଦିକିିୟ ରାଜା େହାଇ ରାଜତ୍ୱ  କଲା। ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ତାହାକୁ ଯିହୁଦା େଦଶର ରାଜା କରିଥିଲା। 2

ମାତ୍ର ରାଜା ସଦିକିିୟ କିଅବା ତାହାର ଦାସମାେନ କିଅବା ତାହାର
େଦଶବାସୀ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ
େଦେଲ ନାହିଁ।

3 ପୁଣ ିସଦିକିିୟ ରାଜା େଶଲମିିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଖଲକୁ ଓ ମାେସୟର
ପୁତ୍ର ସଫିନୟି ଯାଜକକୁ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟକୁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା
େଦଇ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ବନିୟ କରି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର।”

4 େସେତେବେଳ ଯିରିମିୟ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ
ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେର ଯାତାୟାତ କରୁଥିେଲ। 5 ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସହ ିସମୟେର ଫାେରାର େସୖନ୍ୟ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଯିହୁଦାକୁ ଆସେିଲ।
ଏଣୁ ଯିରୁଶାଲମ ଦଖଲ କରିଥିବା କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଏ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣି
ଯିରୁଶାଲମରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 36:9 611 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 37:5
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6 େସେତେବେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 7 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘େହ ଯିହୁଖଲ ଓ ସଫିନୟି, ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟ
ଆମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ଯାଇ
କହବି, େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫାେରାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟମାେନ
ଆସଛିନି୍ତ , େସମାେନ ନଜି େଦଶ ମିଶରକୁ େଫରିଯିେବ। 8 ପୁଣି
କଲ୍ଦୀୟମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିଏହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ ଓ
େସମାେନ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।’ 9 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘କଲ୍ଦୀୟମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ
ଗ୍ଭଲଯିିେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା କହ ିନଜିକୁ ଭୁଲାଅ ନାହିଁ। “ବାବଲିର
େସୖନ୍ୟ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭ ସହତି ରହେିବ।” କାରଣ େସମାେନ ଯିେବ ନାହିଁ।
10 େହ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କଲ୍ଦୀୟର ସମୁଦାୟ
େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ େହଁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆହତ େସୖନ୍ୟମାେନ ନଜି ନଜି
ତମ୍ୱୁରୁ ବାହାରି ଏହ ିନଗରକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।’”

11 େଯେତେବେଳ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଫାେରାର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୟେର
ଯିରୁଶାଲମରୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଥିେଲ, 12 େସ ସମୟେର ଯିରିମିୟ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ବନି୍ୟାମୀନ
ପ୍ରେଦଶକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମରୁ ବାହାରିେଲ। 13 କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ଯିରିମିୟ ବନି୍ୟାମୀନ ପ୍ରେଦଶର ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ପହଞ୍ଚେିଲ,
େସେତେବେଳ ପ୍ରହରୀଗଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ହନାନୟିର େପୗତ୍ର, େଶଲମିିୟର
ପୁତ୍ର, ଯିରିୟ ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ େନଇଅଛ।”

14 େସେତେବେଳ ଯିରିମିୟ କହେିଲ, “ଏହା ମିଥ୍ୟା କଥା, ମୁଁ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ ନାହିଁ।” ମାତ୍ର ଯିରିମିୟ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି
ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। 15 ଆଉ େସହି
ଅଧିପତମିାେନ ଯିରିମିୟଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ତାଙୁ୍କ
ପ୍ରହାର କେଲ ଓ େଯାନାଥନ୍ େଲଖକ ଗହୃସି୍ଥତ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ।
କାରଣ େସମାେନ େଯାନାଥନ୍ ଗହୃକୁ କାରାଗାରେର ପରିଣତ କରିଥିେଲ।
16 େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରିମିୟ ଖଣାକାର େକାଠରୀେର ବନ୍ଦୀ
େହେଲ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରୀେର ଅେନକ ଦନି ରହେିଲ।

17 ତାହାପେର ସଦିକିିୟ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଅଣାଇଲା।
ଆଉ ରାଜା ନଜି ଗହୃେର େଗାପନେର ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟରୁ େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ ଆସଅିଛ ିକି?”
ଯିରିମିୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବାତ୍ତର୍ା ଆସଅିଛ।ି ଆଉ

ତୁେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ।” 18 ଆଉ ଯିରିମିୟ
ସଦିକିିୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସଗଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅବା ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ କି ପାପ କରିଅଛ ିେଯ
ଆପଣମାେନ େମାେତ କାରାଗାରେର ରଖିଅଛନି୍ତ? 19 ଆପଣମାେନ େଯଉଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କହେିଲ, ‘ବାବଲିର ରାଜା ଆପଣମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଏହି
େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିବ ନାହିଁ, େସମାେନ ଏେବ କାହାନି୍ତ?’ 20 କିନୁ୍ତ
ବତ୍ତର୍ମାନ େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, େମାର ଅନୁେରାଧ ରକ୍ଷାକରି େମାର
କଥା ଶ୍ରବଣ କରନୁ୍ତ, ଆପଣ େଯାନାଥନ୍ େଲଖକର ଗହୃକୁ େମାେତ
ପୁନବର୍ାର ପଠାନୁ୍ତ ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ େସଠାେର ମୁଁ ମରିଯିବ।ି ମୁଁ
ନେିବଦନ କରୁଛ,ି େମାର ଏହ ିଅନୁେରାଧ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁେର ଗ୍ରାହ୍ୟ
େହଉ।”

21 େତଣୁ ସଦିକିିୟ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େଲାକମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ
ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରଖିେଲ। ପୁଣ ିନଗରେର ସବୁ େରାଟୀ େଶଷ ନ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େରାଟୀବାଲାଙ୍କ ପଲ୍ଲ ୀରୁ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ େରାଟୀ ପ୍ରତଦିନି
ତାହାଙୁ୍କ େଦେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାର ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରହେିଲ।

ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ଏକ କୂପେର ପକାଯାଏ

ଯିରିମିୟଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭରିତ ବାକ୍ୟ ମତ୍ତନର ପୁତ୍ର ଶଫଟୟି, ପଶହୂର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି, େଶଲମିିୟର ପୁତ୍ର ଯିହଖଲ ଓ ମଲ୍କିୟର
ପୁତ୍ର ପଶହୂର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲଖକ ଶୁଣେିଲ। 2

“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିନଗରେର ରହବି, େସ
ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ। ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ବାହାର
େହାଇ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ େସ ବଞ୍ଚବି। େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ବଞ୍ଚେିବ ଓ ରକ୍ଷା ପାଇେବ।’ 3 ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ଏହ ିନଗର ନଶି୍ଚୟ ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ ଓ
େସମାେନ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିେବ।”

4 େତଣୁ େସହ ିଅଧିପତଗିଣ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛୁ, ଏହ ିଯିରିମିୟକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େହଉ। କାରଣ େସ ଏହି
ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରକାର କଥା କହ ିନରୁିତ୍ସାହତି
କରୁଅଛ।ି ପୁଣ ିେସ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ, ବରଂ
େସମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”

5 େତଣୁ ରାଜା ସଦିକିିୟ େସହ ିଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ,
ଯିରିମିୟ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧୀନେର ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା କରିବ ମୁଁ ବାରଣ କରିବ ିନାହିଁ।”

6 ଏଣୁ େସମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ େନଇ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣସି୍ଥତ ମଲ୍କିୟ
ରାଜପୁତ୍ରର କୂପେର ପକାଇ େଦେଲ। େସମାେନ ରଜୁ୍ଜେର ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କୂପ
ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ େଦେଲ। ପୁଣ ିେସହ ିକୂପେର ଜଳ ନ ଥିଲା, େକବଳ ପଙ୍କ
ଥିଲା। ଯିରିମିୟ େସହ ିପଙ୍କେର ନମିଗ୍ନ େହେଲ।

7 କିନୁ୍ତ ଯିରିମିୟ ଖଣାେର ପତତି େହାଇଥିବା କଥା ରାଜଗହୃସି୍ଥତ
ଏବଦ୍େମଲକ ନାମକ ଜେଣ ନପୁଂସକ େଲାକ ଶୁଣଲିା। େସହ ିସମୟେର
ରାଜା ସଦିକିିୟ ବନି୍ୟାମୀନ ଫାଟକେର ବସଥିିେଲ। 8 ଏବଦ୍-େମଲକ
ରାଜଗହୃରୁ ବାହାରି ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ ଆମ୍ଭର ମହାରାଜ! ଏହି
େଲାକମାେନ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପ୍ରତ ିନତିାନ୍ତ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର
କରିଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କୂପେର ପକାଇ ଅଛନି୍ତ। େସ େଯଉଁଠାେର
ଅଛନି୍ତ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସକାଶୁ େସଠାେର ମଲାପରି ଅଛନି୍ତ। କାରଣ ନଗରେର
ଆଉ େରାଟୀ ନାହିଁ।”

10 ତା’ପେର ରାଜା ସଦିକିିୟ କୁଶୀୟ ଏବଦ୍-େମଲକକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା,
“ତୁେମ୍ଭ ଏଠାରୁ ତରିିଶ୍ ଜଣ େଲାକ ଆପଣା ସଙ୍ଗେର େନଇ ଯିରିମିୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମରିବା ପୂବର୍ରୁ ତାହାଙୁ୍କ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।”

11 ତହୁଁ ଏବଦ୍-େମଲକ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ
ରାଜଗହୃକୁ ଗଲା ଓ େସଠାେର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ େକେତଗଡୁ଼ଏି ପୁରୁଣା ତ୍ୟକ୍ତ
ବସ୍ତୁ ଓ ଚରିାକନା େନଲା। ଆଉ ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା େସସବୁ କୂପେର ଯିରିମିୟଙୁ୍କ
େଦଲା। 12 କୁଶୀୟ ଏବଦ୍-େମଲକ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏହି
ଚରିାକନା ଓ ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ବକ୍ଷ ମୂଳେର ଦଅି। ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯେତେବେଳ ରଜୁ୍ଜେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବୁ, େସଥିେର ତୁମ୍ଭକୁ କଷ୍ଟ
େହବ ନାହିଁ।” େତଣୁ ଯିରିମିୟ େସହପିରି କେଲ। 13 େସହ ିେଲାକମାେନ
ରଜୁ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟେର ଟାଣ ିଯିରିମିୟଙୁ୍କ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। ଆଉ
ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରହେିଲ।

ସଦିକିିୟ ରାଜା ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ

14 ତତ୍ପେର ସଦିକିିୟ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙୁ୍କ
ଅଣାଇେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ତୃତୀୟ ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ଆଉ ରାଜା ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କିଛ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବ,ି ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିକଥା େଗାପନ ନ ରଖି ସତ ସତ
କହବି।”

15 ତହୁଁ ଯିରିମିୟ ସଦିକିିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯଦ ିଆପଣଙୁ୍କ ତାହା
ଜଣାଇବ,ି େତେବ ଆପଣ େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ବଧ କରିେବ। ଆଉ ମୁଁ େଯେବ
ଆପଣଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦବ,ି େତେବ ଆପଣ େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।”

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 37:6 612 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 38:15
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16 ତହୁଁ ସଦିକିିୟ ରାଜା େଗାପନେର ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ
କରି କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଜୀବାତ୍ମାର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ଶପଥ କରି କହୁଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବ ିନାହିଁ କିଅବା ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରାଣନାଶକାରୀ ଏହ ିଅଧିପତମିାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ ିନାହିଁ।”

17 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ରାଜା ସଦିକିିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି ଓ ଏହି
ନଗର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିବାର
ବଞ୍ଚେିବ। 18 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବାହାରି ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ
ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ, େତେବ ଏହ ିନଗର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ ଓ େସମାେନ ଅଗି୍ନେର ଏହାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିେବ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।’”

19 ମାତ୍ର ସଦିକିିୟ ରାଜା ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ ଯିହୁଦୀ
େଲାକମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଭୟ
କରୁଛ।ି େସମାେନ ହୁଏତ େମାେତ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ।
ଆଉ େସମାେନ େମାେତ ଆଘାତ େଦେବ।”

20 କିନୁ୍ତ ଯିରିମିୟ କହେିଲ, “େସମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ
ନାହିଁ। ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ,ି େମା’ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ
ମାନନୁ୍ତ। ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରହବି।
21 ମାତ୍ର ଯଦ ିଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନ ମାନ ିକଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର
ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େଯଉଁ କଥା
ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ , ତାହା େହଉଛ ିଏହା। 22 େଦଖନୁ୍ତ, ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃେର
େଯେତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ , େସ ସମେସ୍ତ ବାବଲି ରାଜାର
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଣାଯିେବ, ଆଉ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ କହେିବ,
‘ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇ
ତୁମ୍ଭକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ,

ଆଉ ଏେବ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଙ୍କେର ନମିଗ୍ନ େହବାରୁ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ।’
23 “ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଆଣି

କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ େଦେବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବ ନାହିଁ। ବାବଲି ରାଜାର ହସ୍ତେର ଧରାଯିବ। ଆଉ େସମାେନ ଏହି
ନଗରକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।”

24 ତା’ପେର ସଦିକିିୟ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥା
େହବା େକହ ିନ ଜାଣୁ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ। 25 ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ସହତି କଥା େହାଇଛ ିେବାଲ ିଯଦ ିଅଧିପତମିାେନ ଜାଣନି୍ତ , େତେବ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ‘ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଯାହା ଆେଲାଚନା
କରିଛ କିଛ ିନ ଲୁଗ୍ଭଇ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ, ଆଉ ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ
କ’ଣ ସବୁ କହଛିନି୍ତ , ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେର ପ୍ରକାଶ କର। ତାହାେହେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବୁ ନାହିଁ।’ 26 େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘େମାେତ େଯାନାଥନ ଗହୃକୁ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଅନୁନୟ କଲ।ି ତା’ ନ େହେଲ ମୁଁ େସଠାେର
ମରିଯିବ।ି’”

27 ଏହା ପେର ଅଧିପତଗିଣ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାଙୁ୍କ
ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ। ଆଉ େସ କହେିଲ, ଯାହା ରାଜା ତାଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ
କହଥିିେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବା ବନ୍ଦ କେଲ। କାରଣ
େକହ ିଯିରିମିୟ ଓ ରାଜାଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ାଳାପ ଛପି ଶୁଣପିାରିେଲ ନାହିଁ।

28 େତଣୁ ଯିରୁଶାଲମ ଅଧିକୃତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରହେିଲ।

ଯିରୁଶାଲମର ପତନ

ଅନନ୍ତର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟର ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବଷର୍ର
ଦଶମ ମାସେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ିତାହା ଅବେରାଧ

କେଲ। 2 ସଦିକିିୟର ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ଚତୁଥର୍ ମାସର ନବମ
ଦନିେର ଏହ ିନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଭଙ୍ଗାଗଲା ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ କରଗତ
କରାଗଲା। 3 ତା’ପେର ବାବଲି ରାଜାର ସମସ୍ତ ଅଧିପତମିାେନ ଯଥା:
େନଗର୍ଲଶେରତ୍ସର, ସମ୍ଗର-ନେବା, ଶସର୍ଖୀମ, ରବସାରୀସ୍ ଓ ରବମାଗ୍
ପ୍ରଭୃତ ିବାବଲି ରାଜାର ଅବଶିିଷ୍ଟ ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ଆସ ିମଧ୍ୟମ ଦ୍ୱ ାରେର
ବସେିଲ।

4 ତହୁଁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟ ଓ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଗଣ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଖି ପଳାୟନ କେଲ। େସମାେନ ରାତି୍ରକାଳେର ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ ନକିଟସ୍ଥ
ପଥ େଦଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଦ୍ୱ ାରେର ନଗରରୁ ବାହାରି ଗେଲ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼ ଗ୍ଭଲେିଲ। 5 ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର
େସୖନ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା ପଦାେର ସଦିକିିୟ
ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ହମାତ୍ େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାେର
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ତହୁଁ େସ ତାହାର ଦଣ୍ଡ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଲ। 6 ବାବଲି ରାଜା ରିବ୍ଲାେର ସଦିକିିୟର ସମ୍ମୁଖେର
ସଦିକିିୟର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିପତଙୁି୍କ ବଧ
କେଲ। 7 ପୁଣ ିେସ ସଦିକିିୟର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ ିତାକୁ ବାବଲିକୁ େନବାକୁ
ପିତ୍ତଳ ଶୃଙ୍ଖଳେର ବାନି୍ଧେଲ।

8 କଲ୍ଦୀୟମାେନ ରାଜଗହୃ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହୃ ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧ କେଲ। ଆଉ ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। 9

ବାବଲି ରାଜାର ନବୂଷରଦନ୍ ନାମକ ଜେଣ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ଯିରୁଶାଲମ ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଳାତକମାନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ େହାଇଥିବା
ପଳାତକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା। 10 କିନୁ୍ତ େସହି
ପ୍ରହରୀବଗର୍େର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େକେତକ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର  େଲାକଙୁ୍କ
ଯିହୁଦା େଦଶେର ଛାଡ଼ଗିଲା, ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦନି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ
ଭୂମି େଦଲା।

11 ମାତ୍ର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିରିମିୟଙ୍କ ବଷିୟେର
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍କୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 12 “ତୁେମ୍ଭ
ଯିରିମିୟଙୁ୍କ େଦଖ ଓ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅି। ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକର
ନାହିଁ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ମାଗିେବ, ତାହା ତାଙୁ୍କ ଦଅି।”

13 େତଣୁ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍, େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ
ନବୂଶସବନ୍ ଓ େନଗର୍ଲ-ଶେରତ୍ସର ଓ ବାବଲିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନବଗର୍ େଲାକ
ପଠାଇ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ। 14 େସମାେନ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ
ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ଆଣେିଲ ଓ ଶାଫନର େପୗତ୍ର, ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟିର
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। ଗଦଲୟି ଯିରିମିୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ପଠାଇ
େଦେଲ ଓ େସ ତାଙ୍କ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏବଦ୍-େମଲକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ ବାତ୍ତର୍ା

15 ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବନ୍ଦୀଥିବା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଏହ ିବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 16 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ
ଯାଇ କୁଶୀୟ ଏବଦ୍-େମଲକକୁ କୁହ, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଏହ ିନଗର ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
ନୁହଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ ସଫଳ କରିବା। ଆଉ େସସବୁ
ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସଫଳ େହବାର େଦଖିବ।’ 17 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘େସଦନି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଭୟ କରୁଛ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତୁେମ୍ଭ ସମପିର୍ତ େହବ ନାହିଁ। 18 ଆଉ
େହ ଏବଦ୍-େମଲକ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନଶି୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ତୁେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗେର
ନହିତ େହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଓ ବଞ୍ଚବି। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଛ।’” ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିଲା।

ଯିରିମିୟଙ୍କ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ

ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ବାବଲିକୁ ନଆି
ଯାଉଥିବା େବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ରାମା ନଗରେର ଯାଇ

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 38:16 613 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 39:18
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ମୁକ୍ତ କେଲ। ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 େସେତେବେଳ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ,ି
“ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିସ୍ଥାନ ବଷିୟେର
ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳକର କଥା କହଥିିେଲ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କହବିାନୁସାେର
ସବୁ ଘଟାଇ ଅଛନି୍ତ। ଏହା ଘଟଲିା, କାରଣ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର
କଥା ମାନେିଲ ନାହିଁ ଓ ପାପ କେଲ। 4 ଆଉ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ
ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁକ୍ତ କଲ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ବାବଲି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ,
େତେବ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମରୂେପ ଯତ୍ନ େନବ।ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’
ସହତି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛ, େତେବ େସଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। ସମସ୍ତ େଦଶ
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ରହଛି।ି ତୁେମ୍ଭ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ମେନ
କରୁଛ, େସଠାକୁ ଯାଅ। 5 ଅଥବା ତୁେମ୍ଭ ଶାଫନର େପୗତ୍ର, ଅହୀକାମର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି ନକିଟକୁ େଫରିଯାଅ। ବାବଲିର ରାଜା ତାକୁ ଯିହୁଦାର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହତି ବାସ କର କିଅବା
େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ େସ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ।”
ତା’ପେର ନବୂଷରଦନ୍ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଓ ପାରିେତାଷିକ େଦଇ

ବଦିାୟ କେଲ। 6 େତଣୁ ଯିରିମିୟ ମିସ୍ପାେର ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିହୁଦାେର ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ବାସ କେଲ।

ଗଦଲିୟଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ  ଶାସନ

7 େଯେତେବେଳ ଯିରୁଶାଲମ ଧ୍ୱଂସ େହଲା, େସେତେବେଳ ଯିହୁଦାର
େକେତକ େସନାପତ,ି ଅଧିପତ ିଓ େଲାକ ବାହାେର ଥିେଲ। େସମାେନ
ଶୁଣେିଲ େଯ ବାବଲିର ରାଜା ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟିକୁ େଦଶର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। େସ ତାଙ୍କ ଉପେର ବାବଲିକୁ
ନଆିଯାଇ ନ ଥିବା ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଏବଂ େଦଶସ୍ଥ
ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। 8 େଯଉଁମାେନ ମିସ୍ପୀକୁ
ଗଦଲୟି ନକିଟକୁ ଗେଲ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନଥନୟିର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମାେୟଲ, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ େଯାନାଥନ୍, ତନ୍ହୂମତର
ପୁତ୍ର ସରାୟ, ନେଟାଫାତୀୟ ଏଫୟର ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ମାଖାତୀୟର ପୁତ୍ର
ଯାସନୀୟ ଥିେଲ।

9 ଶାଫନର େପୗତ୍ର, ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଓ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରି କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ଦାସ େହବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ।
ବାବଲି ରାଜାର େସବାକାରି ଏହ ିେଦଶେର ବାସ କର। ଏଥିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ। 10 ଆଉ େଦଖ, େଯଉଁ କଲ୍ଦୀୟମାେନ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ମିସ୍ପୀକୁ ଆସେିବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର କରିବା। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଓ େତୖଳ
ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ରେର ରଖ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହସ୍ତଗତ
କରିଥିବା ନଗରଗଡୁ଼କିେର ବାସ କର।”

11 ଯିହୁଦାର େଯଉଁସବୁ େଲାକ େମାୟାବ, ଅେମ୍ମାନ, ଇେଦାମ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ େଦଶେର ଥିେଲ, େସମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ ବାବଲିର ରାଜା
ଯିହୁଦା ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ େଲାକ ରଖିଅଛ ିଓ ଶାଫନର େପୗତ୍ର,
ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟିକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଅଛ।ି 12 େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦୀମାେନ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ,
େସମାେନ ବତିାଡ଼ତି େହାଇଥିବା େଦଶମାନଙ୍କରୁ ଯିହୁଦାକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
େସମାେନ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୟି ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ଆଉ ଅପାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ସଞ୍ଚୟ କେଲ।

13 ଆହୁରି କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ପଦାେର ଅବସି୍ଥତ
େସନାପତ ିସକଳ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୟି ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 14

େଯାହାନନ୍ ଓ େସହ ିଅଧିପତଗିଣ ଗଦଲୟିକୁ କହେିଲ, “ଅେମ୍ମାନ୍
ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ବାଲୀସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ େନବା ପାଇଁ ନଥନୟିର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ପଠାଇଅଛ ିେବାଲ ିଆପଣ ଜାଣନି୍ତ କି?” ମାତ୍ର ଅହୀକାମର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି େସମାନଙ୍କ କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ।

15 ତାହାପେର କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୟିକୁ
େଗାପନେର କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତ ିେହେଲ ମୁଁ ଯାଇ ନଥନୟିର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ବଧ କରିବ।ି ଆଉ େକହ ିତାହା ଜାଣେିବ ନାହିଁ। େସ
କାହିଁକି ଆପଣଙୁ୍କ ବଧ କରିବ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ
ଯିହୁଦୀୟ ସମେସ୍ତ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଯିେବ ଓ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବନିଷ୍ଟ
େହବ?”

16 କିନୁ୍ତ ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍କୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ବଧ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ
ବଷିୟେର ଯାହା କହୁଅଛ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ।”

ଅନନ୍ତର ସପ୍ତମ ମାସେର ରାଜବଂଶୀ ଇଲୀଶାମାର େପୗତ୍ର
ନଥନୟିର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଦଶ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି
ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି ନକିଟକୁ ମିସ୍ପାକୁ ଆସେିଲ।

େସମାେନ େସଠାେର ଗଦଲୟି ସହତି ଏକତ୍ର େଭାଜନ କେଲ। 2

େସମାେନ ଏକତ୍ର େଭାଜନ କରୁଥିବା େବେଳ ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ ତାର ଦଶ
ଜଣ ସଙ୍ଗୀ ଯିହୁଦାର ଶାସକ ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟିକୁ ହତ୍ୟା କେଲ,
ଯାହାକୁ ବାବଳିର ରାଜା ଏହ ିଭୂମିେର ଖଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥିେଲ। 3 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇଶ୍ମାେୟଲ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୟି ସହତି ଥିବା
ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ବାବଲିର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।

4 ଗଦଲୟିକୁ ବଧ କରିବାର ଦନିକ ପେର ଶିଖିମ, ଶୀେଲା ଓ
ଶମରିୟାରୁ ଅଶୀଜଣ ପୁରୁଷ ଦାଢ଼ ିେକ୍ଷୗର େହାଇ, ଛନି୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
ପୂବର୍କ ନଜି ନଜି ଶରୀରେର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରି ହସ୍ତେର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ସୁଗନି୍ଧ
ଧୂପ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସୁଥିେଲ। େସମାେନ ଗଦଲୟିଙ୍କ ହତ୍ୟା
ଖବର ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 6 ଇଶ୍ମାେୟଲ ମିସ୍ପାକୁ େସହ ିଅଶୀଜଣ
ପୁରୁଷଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଗଲା ଓ ଗଲାେବେଳ ବାଟସାରା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି
ଗଲା। େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି କହଲିା, “ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟିକୁ
େଦଖିବାକୁ ଆସ।” 7 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ନଗରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନକୁ
ଆସେିଲ, ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ ତା’ର ସଙ୍ଗୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ ଏବଂ
େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଗାତ ମଧ୍ୟେର େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ। 8 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଧ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗହମ, ଯବ, େତୖଳ ଓ ମଧୁର ଗପୁ୍ତ ଭଣ୍ଡାର
େକ୍ଷତେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବୁ।” େତଣୁ
ଇଶ୍ମାେୟଲ େସମାନଙୁ୍କ ମାରିବାରୁ ବରିତ େହେଲ। 9 ଇଶ୍ମାେୟଲ
େସହ ିକୂପକୁ ନହିତମାନଙ୍କ ଶବେର ଗଦଲୟିର ଶବ ସହତି ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କଲା। େସହ ିକୂପକୁ ଆସାର ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲର ବାଶା ରାଜାର ଭୟେର
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ପାଣ ିେଯାଗାଇବାକୁ େସହ ିକୂପ େଖାଳା
ଯାଇଥିଲା।

10 ଏହା ପେର ଇଶ୍ମାେୟଲ, ମିସ୍ପାେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ସମସ୍ତ ରାଜକନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଓ ମିସ୍ପାେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା
େଯଉଁସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ଅହୀକାମର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି
େନଇଗଲା। େସ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ନକିଟକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା।

11 କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀ
େସନାପତଗିଣ ଇଶ୍ମାେୟଲର ଦୁଷ୍କମର୍ସବୁ ଜାଣେିଲ। 12 େତଣୁ
େଯାହାନନ୍ ତାହାର ସମସ୍ତ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ େନଇ ନଥନୟିର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମାେୟଲ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ ଓ ଗିବେିୟାନସି୍ଥତ ଏକ ବରିାଟ
ଜଳାଶୟ ନକିଟେର ତାହାକୁ େଭଟେିଲ। 13 େସେତେବେଳ ଇଶ୍ମାେୟଲ
ସଙ୍ଗେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍କୁ ଓ ତାହାର
ସଙ୍ଗୀ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। 14 ତା’ପେର
ଇଶ୍ମାେୟଲ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଯାଇଥିଲା,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
15 ମାତ୍ର ନଥନୟିର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଆଠଜଣ େଲାକ ସହତି
େଯାହାନନ୍ ନକିଟରୁ ପଳାଇ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ନକିଟକୁ ଗଲା।
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16 େଯାହାନନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େସନାପତଗିଣ
ଗିବେିୟାନକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଣେିଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନଥନୟିର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଗଲୟିଦକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପେର, ମିସ୍ପାକୁ େନଇ
ଯାଇଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯାଦ୍ଧାଗଣ, ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ବାଳକଗଣ,
ବାଳିକାଗଣ ଓ ନପୁଂସକଗଣ ଥିେଲ।

ମିଶରକୁ ପଳାୟନ

17 େଯାହାନନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ େସନାପତଗିଣ କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ।
କାରଣ ଇଶ୍ମାେୟଲ ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକ୍ତ ଶାସନକତ୍ତର୍ା
ଗଦଲୟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ। େତଣୁ େଯାହାନନ୍ କଲ୍ଦୀୟମାେନ
ରାଗିଥିେବ େବାଲ ିଭୟ କେଲ। େତଣୁ େସ ମିଶରକୁ ପଳାଇ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ
େବୖଥ୍େଲହମ୍ ସହର ନକିଟସ୍ଥ େଗରୁତ୍ତ୍ୱ କିମହମେର କିଛ ିସମୟ ଅଟକି
ଥିେଲ।

େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଗରୁତ୍ତ୍ୱ କିମହମେର ଥିେଲ
େସେତେବେଳ େଯାହାନନ୍ ଓ େହାଶୟିୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୟି,
ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରିମିୟ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 2 େସ ସମସ୍ତ େଲାକ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ ଯିରିମିୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ନେିବଦନ କରୁଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଅଥର୍ାତ୍ ଯିହୁଦାର ଏହ ିଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖୁଅଛ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ଥିଲୁ, ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପମାତ୍ର
ଅଛୁ। 3 ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକଉଁ ପଥେର ଯିବା ଉଚତି୍ ଓ େକଉଁ
କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।”

4 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣଲି।ି ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥାନୁସାେର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ିଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହାବ ିଉତ୍ତର େଦେବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇବ।ି ମୁଁ େକୗଣସ ିକଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େଗାପନ ରଖିବ ିନାହିଁ।”

5 ତା’ପେର େସମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ କଥା କହ ିଆପଣଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେବ,
ତଦନୁସାେର େଯେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କମର୍ ନ କରୁ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ସତ୍ୟ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନୁ୍ତ। 6 େସହ ିବାକ୍ୟ
ଭଲ େହଉ ବା ମନ୍ଦ େହଉ, ଯାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ
ପଠାଉଅଛୁ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମାନବୁି। କାରଣ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
କଥା ମାନେିଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।”

7 ଅନନ୍ତର ଦଶ ଦନି ଅେନ୍ତ ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 8 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍କୁ, ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େସନାପତଙୁି୍କ ଓ େଛାଟ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ। 9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଯଉଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ନେିବଦନ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , 10 ‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯିହୁଦାେର ବାସ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ଓ
ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୀଜ ବୁଣବିା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ ଆଣଥିିବାରୁ
ଦୁଃଖିତ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ବାବଲି ରାଜାଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିଲ, ତାଙୁ୍କ
ଆଉ ଭୟ କର ନାହିଁ।’ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର
ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଛୁ। 12 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା। େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା
େଦଖାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶକୁ େଫରାଇ ଆଣେିବ।’ 13 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକହବି, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ େଦଶେର ବାସ କରିବା ନାହିଁ,’

େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କରୁଛ। 14 ଆଉ
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକହବି, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଶର େଦଶକୁ ଯିବା ଓ
େସଠାେର ବାସ କରିବା, େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େଦଖିବା ନାହିଁ କି
ତୂରୀଶବ୍ଦ ଶୁଣବିା ନାହିଁ କିଅବା େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ
େଭାଗିବା ନାହିଁ।’ 15 ଏଣୁ େହ ଯିହୁଦାର େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓ ବାସ
କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଏହ ିନମି୍ନ ଘଟଣାମାନ ଘଟବି। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯଉଁ ଖଡ଼୍ଗକୁ ଭୟ କରୁଛ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ
ମିଶରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବ ଓ େଯଉଁ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଭୟଭୀତ, ତାହା ମିଶର େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି ରହବି
ଓ େସହଠିାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିବ। 17 େଯଉଁମାେନ ମିଶରେର ପ୍ରବାସ
କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିପ୍ରକାର ଘଟବି।
େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିେବ। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା େସଥିରୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିଉଦ୍ଧାର ପାଇେବ ନାହିଁ।’

18 “ପୁଣ ିେସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହକିଥା
କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମର ଉପେର େଯପରି ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ
େକାପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ, େସହପିରି େଯଉଁମାେନ ମିଶରେର ପ୍ରବାସ
କରିେବ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଢ଼ାଳିବା। ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଭଶିପ୍ତ, ବସି୍ମୟ, ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହବ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନ େଦଖିବ ନାହିଁ।’

19 “େହ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଏହକିଥା କହ ିଅଛନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ।’ ମୁଁ ଆଜି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଲ,ି ଏହା ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ। 20 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜି ନଜି ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ କହଲି,
‘ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହେିବ,
ତଦନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ।’
21 େତଣୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲ।ି ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଲ ନାହିଁ। ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ େମାେତ କହ ିପଠାଇେଲ, ତାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ କଲ ନାହିଁ। 22 ଏଣୁ ଏେବ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ପ୍ରବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, େସହ ିମିଶରକୁ ଯାଅ।
କିନୁ୍ତ ଏହା ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ
ମହାମାରୀେର ମରିବ।”

ଏବଂ ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ, ଯିରିମିୟ ତାହା
କହବିା େଶଷ କରୁ ନ କରୁଣୁ।

2 େହାଶିୟର ପୁତ୍ର ଅସରିୟ, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ
େକେତକ ଅହଙ୍କାରୀ େଲାକ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏ କଥା
କହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର
ଯାଇ ପ୍ରବାସ କର ନାହିଁ।’ 3 କିନୁ୍ତ େନରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇ ଅଛ।ି କଲ୍ଦୀୟମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଧ କରି ପାରିେବ ଓ ବନ୍ଦୀ କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ େନଇଯିେବ।”

4 ଏହରୂିେପ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍, ତାହାର େସନାପତ ିସକଳ
ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିହୁଦାେର ବାସ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର
ଅବଧାନ କେଲ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନବିା ପରିବେତ୍ତର୍
କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ସମସ୍ତ େସନାପତ ିଯିହୁଦାର ସକଳ
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ଓ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟକୁ ତାଡ଼ତି େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଯିହୁଦାେର ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ େଫରି ଆସଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରକୁ
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େନେଲ। 6 େସମାେନ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ବାଳିକା ଓ େଯଉଁ
ରାଜକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ନବୂଷରଦନ୍, ଶାଫନର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୟି ନକିଟେର ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ େନରିୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂକକୁ ମିଶରକୁ େନେଲ। 7 େସ ସମସ୍ତ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରତ ିଅବଧାନ କେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ମିଶରକୁ ଯାଇ ତଫନ୍େହଷ
ସହରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।

8 ଅନନ୍ତର ତଫନ୍େହଷେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 9 “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ େକେତଗଡୁ଼ଏି
ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର େନଇ ତଫନ୍େହଷେର ଫାେରା ଗହୃର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ
ନକିଟେର କାଦୁଅ ଚଟାଣ ଭତିେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖ। 10 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗ୍ଭକର ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ
ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଅଛୁ, ତାହା ଉପେର ଆପଣା ରାଜକୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ାତାପ ବସି୍ତାର
କରିବ। 11 ପୁଣ ିେସ ମିଶର େଦଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୃତୁ୍ୟେଯାଗ୍ୟ
େଲାକଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟେର, ବନ୍ଦୀ େହବା େଯାଗ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ େର ଓ
ଖଡ଼୍ଗେଯାଗ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ସମପର୍ଣ କରିବ। 12 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
ମିଶର େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଦବାଳୟେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରିବ। େସ
େସଗଡୁ଼କୁି େପାଡ଼ ିସମସ୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ ବାବଲିକୁ େନଇଯିବ। ପୁଣ ିେମଷପାଳକ
େଯପରି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ  କେର େସହପିରି େସ ମିଶରକୁ ନମିର୍ଳ
କରିବ। େସ ମିଶରେର ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। 13 ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସ ମିଶର େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତସି୍ତମ୍ଭ େଯଉଁଗଡୁ଼କି ସୂଯର୍୍ୟ େଦବର ମନି୍ଦରେର
ଥିବ, େସଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ, ପୁଣ ିମିଶର େଦଶସ୍ଥ େଦବାଳୟ ସବୁ
େସ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।’”

ମିଶରସି୍ଥତ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ମିଶର େଦଶସ୍ଥ ମିଗ୍େଦାଲେର,
ତଫନ୍େହଷେର, େନାଫେର ଓ ପେଥ୍ରାଷ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ
କେଲ େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ

ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର ଓ
ଯିହୁଦାର ସବୁ ନଗର ଉପେର େଯଉଁସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛୁ ତାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ। ଆଉ େସଗଡୁ଼କି ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଗଦାେର
ଆଜି ପରିଣତ େହାଇଅଛ।ି 3 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ବଭିକ୍ତ କରିବା
ପାଇଁ ଦୁଷ୍କମର୍ କେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜଳାଇେଲ ଓ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗେଲ। େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଅତୀତେର କରୁ ନ ଥିେଲ। 4 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ବାରମ୍ୱାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇଲୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲୁ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଘୃଣ୍ୟ କମର୍
କର ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ଘୃଣା କରୁ।” 5 ମାତ୍ର େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଆପଣା ଦୁଷ୍କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ନ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ। 6 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ
ଓ େକାପ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହ ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ
ପଥ େସହ ିେକ୍ର ାଧାଗି୍ନେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। ଆଉ େମାର େକ୍ର ାଧ େଯାଗୁଁ
ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ଆଜି ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପେର ପରିଣତ
େହାଇଅଛ।ି’

7 “େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏହ ିମହାପାପ କରି ନଜି ନଜି ଜୀବନକୁ ଆଘାତ
କରୁଛ? ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ସମ୍ପକର୍ୀୟ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ
ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ପରିବାରରୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କରୁଅଛ। ଆଉ
କାହାରିକୁ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖୁ ନାହଁ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଯ ମିଶର

େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛ, ଏ ସ୍ଥାନେର ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଇ କାହିଁକି ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କମର୍ଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରୁଅଛ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହବ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଅଭଶିପ୍ତ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହବ। 9 ଯିହୁଦା ନଗରର ଓ
ଯିରୁଶାଲମର ରାଜପଥେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଏବଂ ଯିହୁଦାର
ରାଜାମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ କରିଥିବା ଅପରାଧ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ନଜିର କୁକମର୍ ଓ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୁକମର୍, ତୁେମ୍ଭ ପାେଶାରି େଦଇଛ
କି? 10 ଏପରିକି ଏେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ନମ୍ର େହାଇ ନାହାନି୍ତ କିଅବା
ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭକି୍ତଭାବ େଦଖାଇ ନାହାନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
େସମାେନ ଆଚରଣ କରି ନାହାନି୍ତ।’

11 “ଏଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ବପିକ୍ଷେର
ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛୁ। 12 ପୁଣ ିଯିହୁଦାର
େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ମିଶର େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ
େସଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଧରିବା।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଲୁପ୍ତ େହେବ, ମିଶର େଦଶେର ପତତି େହେବ। ଖଡ଼୍ଗ
ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର େସମାେନ ଲୁପ୍ତ େହେବ। କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ ସମେସ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ ଓ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ମରିେବ। ଆଉ େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶଗଡୁ଼କି ସମ୍ମୁଖେର
ଅଭଶିାପ, ବସି୍ମୟ, ଶାପ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହେବ। 13 ଆଉ ଆେମ୍ଭ
େଯପରି ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୁଶାଲମକୁ ଦଣ୍ଡ
େଦଇଥିଲୁ, େସହପିରି ମିଶର େଦଶେର ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦବୁ। 14 ଯିହୁଦାର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ
େଫରିଯାଇ େସଠାେର ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରି ମିଶର େଦଶେର ପ୍ରବାସ
କରିବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଉଦ୍ଧାର କିଅବା ରକ୍ଷା
ପାଇେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପଳାତକ େଲାକମାନଙ୍କ ବନିା ଆଉ େକହି
େଫରିଯିେବ ନାହିଁ।’”

15 େସେତେବେଳ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯିହୁଦାର ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଉଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାେନ ଏହା ଜାଣେିଲ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ନବୃିତ୍ତ କରୁ ନ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମହାସମାଜ ଆଉ ମିଶରର ପାେଥ୍ରାଷ୍ ପ୍ରେଦଶେର
ବାସକାରୀ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହଅିଛ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିକଥା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବୁି ନାହିଁ। 17 ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ କରିବୁ େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିବୁ। ଅଥର୍ାତ୍ ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହେର ଓ ଯିରୁଶାଲମର
ସମସ୍ତ ପଥେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ, ରାଜଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ େଯପରି କରିଅଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବୁ। କାରଣ େସ ସମୟେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ଆହାର ପାଇଲୁ ଏବଂ ସୁଖେର ଥିଲୁ। େକୗଣସି
ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟ ିନ ଥିଲା। 18 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ
ଆକାଶ ରାଣୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଇବା ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିବା
ଛାଡ଼େିଦଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସବୁ ବଷିୟେର ଅଭାବ ଘଟଲିା ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ଲୁପ୍ତ େହଲୁ।”

19 ତା’ପେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଅନୁମତେିର ଆକାଶ ରାଣୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜଳାଇଲୁ, େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିଲୁ ଓ ପୂଜା ନମିେନ୍ତ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ।”

20 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁମାେନ
ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କରିଥିେଲ। 21 “ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହେର ଓ
ଯିରୁଶାଲମର ସକଳ ପଥେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ, ରାଜାଗଣ, ଅଧିପତଗିଣ ଓ େଦଶସ୍ଥ େଲାକ ସମେସ୍ତ
େଯଉଁ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ ତାହା ସ୍ମରଣ କେଲ ନାହିଁ ଓ
ତାହା କ’ଣ ତାଙ୍କ ମେନ ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ? 22 ତା’ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଦୁଷ୍କମର୍ କୃତ ଘୃଣ୍ୟକମର୍ େଯାଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ,
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େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ନବିାସ ବହିୀନ େହାଇ ଶୂନ୍ୟ ମରୁେର ପରିଣତ
େହାଇଅଛ।ି େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ଅଭଶିାପ ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। 23

ଏ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବିାର କାରଣ େହଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଇ ଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କରି ନାହଁ, ପୁଣ ିତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି
ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ନାହଁ।”

24 ତା’ପେର ଯିରିମିୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ ମିଶର େଦଶେର ଥିବା ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 25 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ କହଥିିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶ ରାଣୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ
େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସଦି୍ଧ
କରିବୁ।” େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେଗଇ ଗ୍ଭଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶପଥ ଦୃଢ଼
କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶପଥ ସଦି୍ଧ କର।’ 26 ଏଣୁ େହ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ
ମିଶର େଦଶ ନବିାସୀ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ମହାନାମେର ଶପଥ କରିଅଛ,ି ମିଶର େଦଶସ୍ଥ
ଯିହୁଦୀ େଲାକ େମାର ନାମର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। “େସମାେନ େକେବ
କହେିବ ନାହିଁ, ନଶିି୍ଚତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନି୍ତ।” 27 ଆଉ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଜଗି
ରହବିା। ମିଶର େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀ ନଃିେଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ,
ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ମୃତୁ୍ୟ ଲାଗି ରହବି। 28 ଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଅଳ୍ପ େକେତକ
େଲାକ ମିଶରରୁ ଯିହୁଦାକୁ େଫରିଯିେବ। ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ରବାସ
କରିବା ପାଇଁ ମିଶର େଦଶକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ , ଯିହୁଦାର େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
େଲାେକ, େସମାେନ ଜାଣେିବ କାହାର ବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ, େମାର ନା
େସମାନଙ୍କର।” 29 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ େହବ।
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ େଯ ନଶି୍ଚୟ
ଅଟଳ େହବ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 30 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟକୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ
ନାଶକାରୀ ଶତ୍ରୁ  ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲୁ,’
େସହପିରି, ‘ଆେମ୍ଭ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରା-ହଫ୍ର ାକୁ ତାହାର ପ୍ରାଣନାଶକାରୀ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା।’”

ବାରୁକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ ବାତ୍ତର୍ା

େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ରାଜତ୍ୱର
ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର େନରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ, ଯିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖରୁ
ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିବା େବେଳ

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାକୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ। 2 “େହ ବାରୂକ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 3 ‘େହ
ବାରୂକ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ହାୟ, ହାୟ କହଲି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର
ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଦୁଃଖ େଯାଡ଼ ିେଦେଲ। ମୁଁ କଥା କହବିାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଉଅଛ ିଓ
ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଥରୁଅଛ,ି େଯେହତୁ େମାର କିଛ ିବଶି୍ରାମ ନାହିଁ।”’ 4 େତଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମିୟ, ତୁେମ୍ଭ ବାରୂକକୁ ଏହ ିକଥା କୁହ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ, ତାହା ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବୁ ଓ ଯାହା େରାପଣ କରିଅଛୁ ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବୁ। ଆଉ
ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦାେର ଏହା କରିବୁ। 5 େହ ବାରୂକ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ
ମହାନ ବଷିୟ େଖାଜୁଅଛ। କିନୁ୍ତ ତାହା େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ।’ କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ
ଘଟାଇବା। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଆେମ୍ଭ େସସବୁ
ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା।”’

ବଭିନି୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବାତ୍ତର୍ା

ବଭିନି୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟ
ଯିରିମିୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

ମିଶର ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବାତ୍ତର୍ା

2 ମିଶର େଦଶ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା। େଯାଶିୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ଅଧିକାରର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ମିଶରର ରାଜା ଫାେରା-ନେଖାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତକୁ
ପରାଜୟ କଲା, ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ କକର୍ମୀଶେର ଉପସି୍ଥତ େସହି
େସୖନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବଷିୟକ କଥା।

3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚମର୍େର ଢ଼ାଲ ଓ ଫଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର
ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
4 େହ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ସଜି୍ଜତ କରି ଆେରାହଣ କର।

ମସ୍ତକେର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପିନି୍ଧ ଠିଆ ହୁଅ।
କଲମକୁ ଧାରୁଆ କର ଓ ସାଞ୍ଜ ୁପିନ୍ଧ।
5 ଆେମ୍ଭ କ’ଣ େଦଖୁଅଛୁ?
େସମାେନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହାଇ ପଛକୁ େଫରୁଛନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ବୀରଗଣ
ପରାସ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ

ଓ ପଛକୁ ନ ଗ୍ଭହିଁ
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳାୟନ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା ଭରି ଯାଇଛ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହନି୍ତ।
6 “ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ େଲାକ ପଳାୟନ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ବୀର ପୁରୁଷଗଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ।

ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପତନ େହବ।
7 େସ କିଏ େଯ କି ନୀଳନଦୀପରି ଉଠୁଅଛି
ଓ ନଦୀ ସମୂହର ଜଳରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କି୍ଷପ୍ତ େହଉଅଛ?ି
8 ଏହା େହଉଛ ିମିଶର େଯ କି ନୀଳନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଉଠୁଅଛ।ି
ତା’ର ଜଳରାଶି ନଦୀ ସମୂହର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କି୍ଷପ୍ତ େହଉଅଛ।ି

ଆଉ େସ କହୁଅଛ,ି ‘ମୁଁ ଉଚୁ୍ଛଳି ଉଠିବ,ି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଳାବତି କରିବ,ି
ମୁଁ ନଗର ସମୂହକୁ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିବ।ି’
9 େହ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
େହ ରଥାେରାହୀଗଣ ଦ୍ରୁ ତଗତେିର ରଥ ଗ୍ଭଳନା କର,

େହ ବୀରଗଣ, ଆେଗଇ ଗ୍ଭଲ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ ଧର।
କୁଶ୍, ପୁଟ୍ରୁ ଓ ଲୁଦୀୟରୁ ଆସଥିିବା ଢ଼ାଲବାହକଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନୁେର ଭଲଭାବେର ଗଣୁ ଦଅି।
10 “କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ

ପ୍ରତେିଶାଧ େନେବ
ଓ େସହ ିଦନି ବପିକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।

ଖଡ଼୍ଗ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ କରି ତୃପ୍ତ େହବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନକରି ତୃଷା ନବିାରଣ କରିବ।

କାରଣ ଉତ୍ତର େଦଶେର ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଅଛ।ି
11 “େହ ମିଶରର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା, ତୁେମ୍ଭ ଗିଲୟିଦଠାରୁ ଔଷଧ ନଅି।
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଔଷଧ େନେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟଥର୍ େହବ,
ତୁେମ୍ଭ ଆେରାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।
12 େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ତୁମ୍ଭର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣେିବ।
ତୁମ୍ଭର କାତେରାକି୍ତେର ପୃଥିବୀ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 44:23 617 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 46:12
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କାରଣ ‘ବୀର େସୖନକି’ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ‘ବୀର େସୖନକି’ ଉପେର ଝୁଣି୍ଟ
ପଡ଼ବି

ଓ େସ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ପଡ଼େିବ।”
13 ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ମିଶର େଦଶକୁ ଆସ ିତାକୁ ପରାସ୍ତ

କରିବା କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶରେର ପ୍ରଗ୍ଭର କର,
ମିଗ୍େଦାଲେର େଘାଷଣା କର,
ଆଉ େନାଫ ଓ ତଫନ୍େହଷେର କୁହ,

‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ ଓ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
କାରଣ ଖଡ଼୍ଗ ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଗ୍ଭଲଛି।ି’
15 “େହ ମିଶର, ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ୍ େଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ
ଓ େସମାେନ ସି୍ଥର େହାଇ ଛଡି଼ା େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ତେଳ େଠଲ ିପକାଇ େଦେବ।
16 େସହ ିେସୖନ୍ୟଗଣ ପରସ୍ପର ଉପେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ।
େସମାେନ ପୁଣ ିକହେିବ,

‘ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଳାଇଯିବା

ଓ ଆପଣା ଜନ୍ମ ଭୂମିକୁ
ପୁନବର୍ାର େଫରିଯିବା।’
17 େସମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭୂମିେର େଲାକମାେନ କହେିବ,
‘ଫାେରା େକବଳ ଜେଣ ଅହଙ୍କାରୀ,
ଯିଏ କି ଉତ୍ତମ ସୁେଯାଗ ହାତଛଡ଼ା କରନି୍ତ।”’
18 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଜେଣ ଆସୁଅଛ,ି

ଯିଏ କି ତାେବାର ପବର୍ତ ସଦୃଶ ମହାନ
କିଅବା ସମୁଦ୍ର  ନକିଟସ୍ଥ କମିର୍ଲ ପବର୍ତ ସଦୃଶ।
19 େହ ମିଶରର କନ୍ୟା,
ତୁେମ୍ଭ ନବିର୍ାସନ ଯିବା ପାଇଁ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।

କାରଣ େନାଫ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ
ଓ ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହବ।
େସଠାେର େକହ ିେଲାକ ବାସ କରିେବ ନାହିଁ।
20 “ମିଶର େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଗାଭୀପରି,
ମାତ୍ର ଡ଼ାଆଁଶ ସଦୃଶ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ତାକୁ ବନିାଶ

କରିବାକୁ ଆସେିବ।
21 ଆହୁରି ମିଶରର େବତନଗ୍ରାହୀ େସୖନ୍ୟମାେନ େଗାଶାଳାର େଗାବତ୍ସ

ତୁଲ୍ୟ।
େସମାେନ ପଳାୟନ କରିେବ।
େସମାେନ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

କାରଣ େସମାନଙ୍କର ବପିଦର ଦନି ଆସୁଅଛି
ଓ େସମାେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ ପାଇେବ।
22 ମିଶର ସପର୍ତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦକରି
ପଳାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ।

ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତା’ର ନକିଟରୁ
ନକିଟତର େହେବ।

େସମାେନ କାଠ କଟାଳୀ ସଦୃଶ କୁହ୍ରାଡ଼ ିେନଇ
ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆକ୍ରମଣ କରିେବ।”
23 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ମିଶରର େସୖନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ସଦୃଶ।

ଅଗଣତି େହେଲ େହଁ
ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ହାଣ ିପକାଇେବ।

କାରଣ ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଅେପକ୍ଷା
ଅେନକ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
24 ମିଶର ଲଜି୍ଜତା େହବ।

େସ ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ।”
25 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “େଦଖ,

ଆେମ୍ଭ େନା େଦଶୀୟ ଅେମାନକୁ, ଫାେରା, ମିଶର, ତାହାର େଦବଗଣ ଓ
ରାଜଗଣକୁ, ଆଉ ଫାେରାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା। 26 ପୁଣି
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ
କରିବା।”
ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ପୂବର୍କାଳେର ମିଶର େଯଉଁପରି ଶାନି୍ତେର ବାସ

କରୁଥିଲା, ଏହ ିଦୁଃସମୟ ପେର େସ ପୁନବର୍ାର ଶାନି୍ତେର ରହବି।”

ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

27 “େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ
କିଅବା େହ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁେମ୍ଭ ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭ ଦୂର େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ
ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।

ତହିଁେର ଯାକୁବ େଫରି ଆସ ିନଭିର୍ୟ ଓ ନଶିି୍ଚତେର ରହଲିା ।
ଆଉ େକହ ିତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇେଲ ନାହିଁ।”
28 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ େମାର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ,

େଯଉଁମାନଙ୍କରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା।
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂହାର କରିବା ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବେିବଚନା ପୂବର୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା।
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ନ େଦଇ
ଛାଡ଼ବିା ନାହିଁ।”

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

ଫାେରା ଘସା ନଗର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂବର୍ରୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ କୂଳ
ଲଙ୍ଘନ କରି ନଦୀକୂଳ ଉଚୁ୍ଛଳିଲା ପରି ଆସୁଅଛ,ି

ତାହା ପ୍ଳାବନକାରୀ ବନ୍ୟା ସଦୃଶ ସମଗ୍ର େଦଶ, ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର,
ନଗର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙୁ୍କ ଜଳମଗ୍ନ କରିବ।

ତହିଁେର େଲାକମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ
ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାହାକାର କରିେବ।
3 “େସମାେନ ଧାବମାନ ଅଶ୍ୱଗଣର ଖୁରା ଶବ୍ଦ,
ରଥସମୂହର ଗ୍ଭଳନା ଶବ୍ଦ ଓ ଚକ୍ରର ଘଘର୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିବ।

ପିତୃଗଣ ଏେତ ଦୁବର୍ଳ େହେବ େଯ
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ।
4 ଏହା ସମସ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସର ସମୟ,
େସାର ଓ ସୀେଦାନର ସହକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ

କରିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର
ଓ କେପ୍ତାର ଦ୍ୱ ୀପର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କରିେବ।
5 ଘସାର େଲାକମାେନ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା

କରିଛନି୍ତ।
ଅସି୍କେଲାନର େଲାକମାେନ ଏବଂ ତଳଭୂମିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକ ନୀରବ

େହାଇଅଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜିକୁ କାଟବି?
6 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ,
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ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳପେର ଯୁଦ୍ଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହବ?
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକାଷେର ପ୍ରେବଶ କର,
ଶାନ୍ତ ଓ ସି୍ଥର ହୁଅ।
7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ କିପରି କ୍ଷାନ୍ତ େହବ?
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ।

େସ ଅସି୍କେଲାନ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ ସମୁଦ୍ର  ତୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ତାହାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।”

େମାୟାବ ବଷିୟେର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େମାୟାବ
ବଷିୟେର ଏହା କହନି୍ତ ,
“ନେବା ଧ୍ୱଂସ େହବ,

କିରିୟାଥୟିମ ଲଜି୍ଜତ େହବ।
ତାହା କବଳିତ େହବ
ଏବଂ ପବର୍ତଗଣ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଭଗ୍ନ େହବ।
2 େମାୟାବ ପୁନବର୍ାର ପ୍ରଶଂସତି େହବ ନାହିଁ।
ହଶି୍େବାନ୍େର େଲାକମାେନ ତାହାର ବନିାଶର େଯାଜନା କରିେବ।
‘ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଏହାକୁ

ସମାପ୍ତ କରିେଦବା।’
େହ ମଦ୍େମନା! ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନୀରବ େହବ,
କାରଣ ଖଡ଼୍ଗ ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବ।
3 େହାେରାନୟିମଠାରୁ କ୍ରନ୍ଦନର
ଓ ମହାବନିାଶର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ।
4 େମାୟାବ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ
ଓ ତାହାର େଛାଟ ପିଲାମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ।
5 କାରଣ ଲୁହୀତର ଉଠାଣ ିପଥେର େଲାକମାେନ କ୍ରମାଗତ କ୍ରନ୍ଦନ

କରି
ଉପରକୁ ଉଠିେବ।

େଯେହତୁ େହାେରାନୟିମର ଗଡ଼ାଣ ିପଥେର
େସମାେନ ବନିାଶ େହତୁ ସଙ୍କଟ ସୂଚକ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
6 ପଳାୟନ କର! ପଳାଇ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର।
ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଉଡ଼ଯିାଅ।
7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି କମର୍େର ଓ ଧନ ସମ୍ପତି୍ତେର ନଭିର୍ର କରିଅଛ।
ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧରାଯିବ।

ଆଉ କେମାଶ ତା’ର ଯାଜକ
ଓ ଅଧିପତଗିଣ ସହତି ବନ୍ଦୀ େହାଇଯିବ।
8 ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗର ଉପେର ବନିାଶକ ଆସବି।
େକୗଣସ ିେଗାଟଏି ନଗର ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।

ତଳଭୂମି ବନିଷ୍ଟ େହବ
ଓ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ
ଏହା ଘଟବି।
9 େମାୟାବକୁ ଉଡ଼ ିପଳାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ଦଅି,
ତାହାର ସମସ୍ତ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ
ଓ ତା’ ମଧ୍ୟେର େକହ ିବାସ କରିେବ ନାହିଁ।
10 ଯଦ ିଜେଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପାଳନ ନ କେର
ଓ ଯଦ ିେସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର

ନ କେର େତେବ େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।
11 “େମାୟାବ ଜନ୍ମ ରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜାଣ ିନାହିଁ।
େମାୟାବ ଏକ ପାତ୍ରସ୍ଥ ମଦ ତୁଲ୍ୟ ସୁସି୍ଥର ଅଛ।ି

େସ ଏକ ପାତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଢ଼ଳା ଯାଇ ନାହିଁ।
କିଅବା େସ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇ ନାହିଁ,

ଏଣୁ ତା’ର ସ୍ୱାଦ ତା’ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି

ତାହାର ସୁବାସ ବକୃିତ େହାଇ ନାହିଁ।”
12 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ ଢ଼ାଳି ପକାଇବା।
େସମାେନ େସହ ିପାତ୍ରକୁ ଢ଼ାଳି େଦେବ

ଓ ପାତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଶୂନ୍ୟ କରି କୁମ୍ପାସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ।
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି”
13 େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆପଣା ବଶି୍ୱାସ ଭୂମି େବୖେଥଲ୍ ବଷିୟେର

ଲଜି୍ଜତ େହାଇଥିେଲ, େସହପିରି େମାୟାବ କେମାଶ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ
େହବ।

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କହପିାରିବ ନାହିଁ
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ବୀର ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ସାହସୀ।’
15 ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ େମାୟାବକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି
ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।

ତାହା ବଳବାନ୍ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ବଧ କରିବ।”
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜା,
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ।
16 “େମାୟାବର େଶଷ ଅବସ୍ଥା ଉପସି୍ଥତ।
ଆଉ େସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ଲାଭ କରିବ।
17 େମାୟାବର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଲାକମାେନ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହା ପ୍ରସଦି୍ଧ େଦଶ େବାଲ ିଜାଣଥିିେଲ,
ତାହା ପାଇଁ ବଳିାପ କର।

ଆଉ କୁହ, ‘ଏହ ିଦୃଢ଼ ଦଣ୍ଡ
ଓ ସୁନ୍ଦର ସୃଷି୍ଟ କିପରି ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି’
18 “େହ ଦୀେବାନ ନବିାସୀଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଶାଭାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅସ ିଧୂଳିେର

ବସ।
କାରଣ େମାୟାବର ବନିାଶକ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଅଛ।ି

େସ ତୁମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ବନିଷ୍ଟ କରିଅଛ।ି
19 “େହ ଆେରାୟର ନବିାସୀଗଣ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଥପାଶ୍ୱର୍େର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇ ନରିୀକ୍ଷଣ କର।

ପଳାତକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର
କ’ଣ ଘଟଅିଛ?ି
20 “େମାୟାବ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ।ି
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର।

େମାୟାବ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଅଛ ିେବାଲି
ଅେଣ୍ଣର୍ାନେର ପ୍ରଗ୍ଭର କର।
21 େମାୟାବ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିମାନଙ୍କେର ଓ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର
ଯଥା: ହେଲାନ, ଯହସ ଓ େମଫାତେର ପ୍ରଗ୍ଭର କର।
22 ଦୀେବାନ, ନେବା ଓ େବୖଥ-ଦବି୍ଲାଥୟିମ,
23 କିରିୟାଥୟିମ୍, େବୖଥ୍ଗାମୁର୍, ଓ େବୖଥ୍ମିେୟାନ୍

24 କିରିେୟାଥ୍ ଓ ବସ୍ରା ପ୍ରଭୃତ ିନଗରମାନଙ୍କ ଉପେର
ବଗି୍ଭର ଦଣ୍ଡ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି
25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ େମାୟାବର ଶୃଙ୍ଗ କଟା ଯାଇଅଛି
ଓ ତାହାର ବାହୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି”
26 “େମାୟାବକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମତ୍ତ କରାଅ,
କାରଣ େସ ନଜିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ମେନ କରିଅଛ।ି
େତଣୁ େସ ନଜି ବାନି୍ତେର ଗଡ଼ବି

ଓ ସବୁ େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େହବ।
27 “େହ େମାୟାବ, ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ପରିହାସର ପାତ୍ର

େହାଇଥିଲା।
ସେତ େଯମିତ ିେସ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଧରାଯାଇଥିଲା,

ତୁେମ୍ଭ େସପରି ବ୍ୟବହାର କଲ।
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ତୁେମ୍ଭ ହତାଶେର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲ େଯଉଁ କ୍ଷେଣ ତୁେମ୍ଭ ତା’ ବଷିୟେର
କୁହ।

28 େହ େମାୟାବ ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରସବୁ
ତ୍ୟାଗ କରି

େଶୖଳମାନଙ୍କେର ବାସ କର।
ଏବଂ ଏକ କେପାତ ପରି ହୁଅ
ଯିଏ କି ତା’ର ବସା ଗିରିପଥର ମୁହଁ ପାଶ୍ୱର୍େର ତଆିରି କେର।”
29 “େମାୟାବ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଅହଙ୍କାରର କଥା,

ତାହାର ଉଦ୍ଧତ ଭାବ, ତାହାର ଗବର୍, ତାହାର ଦପର୍
ଓ ତାହାର ଚତି୍ତର ଅହମିକା କଥା ଶୁଣଅିଛୁ।”
30 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତାହାର େକ୍ର ାଧ ଜାଣୁ, ମାତ୍ର ତାହା କିଛି

ନୁେହଁ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଗବର୍ସବୁର କିଛ ିମାେନ ନାହିଁ।
ଏହା ଭତିି୍ତହୀନ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ େହବ।
31 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େମାୟାବ ପାଇଁ ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ ନବିାସୀ ପାଇଁ
ହାହାକାର କରିବା।
ଆଉ କୀେହର୍ରସର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େଶାକ କରିବା।
32 େହ ଶିବ୍ମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲେତ, ଯାେସର େରାଦନ ଅେପକ୍ଷା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ

ପାଇଁ ଅଧିକ େଶାକ କରିବା।
ତୁମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଶାଖାସବୁ ସମୁଦ୍ର  ଅତକି୍ରମ କରିଥିଲା

ଓ େସସବୁ ଯାେସର ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହାଇଥିଲା।
ମାତ୍ର ଫଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟେର ବନିାଶକ ଆସି

ସବୁକିଛ ିେନଇଗଲା।
33 େମାୟାବର ବଶିାଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ ଦୂରୀଭୂତ

େହାଇଅଛ।ି
ପୁଣ ିମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡଗଡୁ଼କୁି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛ।ି

ଆଉ ଆଗକୁ େକହ ିଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ମଦ୍ଦର୍ନ କରିବ ନାହିଁ।
ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିେଲାପ ପାଇବ।
34 “ହଶି୍େବାନ୍ ଓ ଇଲୟିାଲୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଯହସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା

ଯାଇଅଛ।ି ଆଉ ମଧ୍ୟ େସହ ିକ୍ରନ୍ଦନ େସାୟରଠାରୁ େହାେରାନୟିମ ଓ
ଇଗ୍ଲଥ୍ ଶଲୀଶୀୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତେିଗାଚର େହାଇଅଛ।ି କାରଣ ନମି୍ରୀମର
ଜଳସବୁ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ।ି 35 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େମାୟାବର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳିଦାନକାରୀଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଧୂପଦାନକାରୀଙୁ୍କ େଲାପ କରିବା।”

36 “ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ େମାୟାବ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ତା’ ପାଇଁ ଆମ୍ଭ
ହୃଦୟ ମୃତୁ୍ୟକାଳୀନ ବଂଶୀବାଦନ ପରି ବାଜୁ ଅଛ।ି ଆଉ ମଧ୍ୟ
କୀେହର୍ରସର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ବଂଶୀପରି ବାଜୁ ଅଛ।ି
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦସବୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଅଛ।ି 37

ସମେସ୍ତ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିଛନି୍ତ ଓ ଦାଢ଼ ିେକ୍ଷୗର େହାଇଛନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର
ହାତ କାଟ ିରକ୍ତ ାକ୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଟେିଦଶେର ଚଟବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରିଛନି୍ତ। 38 େମାୟାବର ସମସ୍ତ ଗହୃର ଛାତ ଉପେର ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ ଜନ ପଥେର ମୃତୁ୍ୟର େଶାକ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛ।ି” କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େମାୟାବକୁ ଏକ କଣା ତୁମ୍ଭ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ
କରିଅଛୁ।”

39 “େମାୟାବ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ,ି ତା’ର େଲାକମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନି୍ତ ,
େମାୟାବ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ ିଓ େଲାକମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ପାତ୍ର
େହାଇଅଛ।ି”

40 ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଏକ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ପରି ତୀବ୍ର
ଗତେିର ତଳକୁ ଖସବି

ଏବଂ େମାୟାବ ବରୁିଦ୍ଧେର ତା’ର ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କରିବ।
41 େମାୟାବ ଅଧିକୃତ େହବ,
ତା’ର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ସବୁ ହସ୍ତଗତ େହବ।

ଆଉ େସେତେବେଳ େମାୟାବର ବୀର େସୖନକିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ
ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦୃଶ େହବ।
42 େମାୟାବ ଲୁପ୍ତ େହବ ଓ େସ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ।
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ବଡ଼ ମେନ କେର।”
43 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ େମାୟାବ ନବିାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାସ, ଖାତ ଓ ଫାନ୍ଦ

ଅଛ।ି
44 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଭୟେର େଦୗଡ଼େିବ,
େସମାେନ ଖାତ ଭତିେର ପଡ଼େିବ

ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଖାତରୁ ବାହାରକୁ ପଡ଼େିବ,
େସମାେନ ଧରାଯିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଏହା ଘଟବି
କାରଣ ମୁଁ େମାୟାବ ଉପେର ଶାସି୍ତର ବଷର୍ ଆଣବି।ି”
45 “େଯଉଁମାେନ ପଳାଇଯାଇ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହଶି୍େବାନ୍େର ଆଶ୍ରୟ େନେବ
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇେବ ନାହିଁ।

କାରଣ ହଶି୍େବାନ୍ରୁ ଓ ସୀେହାନରୁ
ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ

େମାୟାବର ଅଧିପତି
ଓ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ।
46 େହ େମାୟାବ, ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍,
କେମାଶର େଲାକମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେଲ।

କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ନୀତ େହେଲ।
47 “ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େଶଷକାଳେର ପୁନବର୍ାର
େମାୟାବକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।”

େମାୟାବ ବଷିୟେର ଏହା େଶଷ ବଗି୍ଭର।

ଅେମ୍ମାନ ବଷିୟେର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େହ ଅେମ୍ମାନୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର ନାହିଁ?

ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ’ଣ େକହ ିନାହାନି୍ତ?
େତେବ ମିଲ୍କମ୍ କାହିଁକି ଗାଦ୍ର ଭୂମି ଅଧିକାର କରୁଅଛି

ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ ତହିଁେର ନଗର ସମୂହେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ?”
2 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ସମୟ ଆସବି େଯେତେବେଳ ଅେମ୍ମାନର

ରବ୍ବା ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧର ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଯିବ।

ରବ୍ବା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ
ଓ ତାହା ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ଢ଼ପିି େହବ।
ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନଗରଗଡୁ଼କି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହବ।

େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ,
ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଧିକାର କରିବ।”

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
3 “େହ ହଶି୍େବାନ୍ ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚତି୍କାର କର।
କାରଣ ଅୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା।

େହ ରବ୍ବାର କନ୍ୟାଗଣ, ଚତି୍କାର କର।
ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବଳିାପ କର

ଓ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟେର ଏେଣ େତେଣ େଦୗଡ଼,
କାରଣ ମିଲ୍କମ୍ର ଯାଜକଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ ଏକତ୍ର େହାଇ

ନବିର୍ାସନକୁ ଯିେବ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ
ଓ ଧନ ସମ୍ପଦ ଉପେର ଦପର୍ କରୁଅଛ।
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ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େକହ ିଆସେିବ ନାହିଁ।”
5 କିନୁ୍ତ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ଭୟ ଆଣବିା।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେଣେତେଣ ଧାବତି େହବ,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେବ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଅେମ୍ମାନୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ନଆିଯିେବ,

ମାତ୍ର ସମୟ ଆସବି, ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥାରୁ
େଫରାଇ ଆଣବିା।”

ଇେଦାମ ବଷିୟେର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

7 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େତୖମନେର ଆଉ କ’ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ?
ଉତ୍ତମ ପରାମଶର୍ େଦବାକୁ ଇେଦାମେର କ’ଣ ଜ୍ଞାନୀ ନାହାନି୍ତ?
େସମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ କ’ଣ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହାଇଅଛ?ି
8 େହ ଦଦାନ୍ ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଳାଅ।
ମୁଖ େଫରାଅ, ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ବାସ କର।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏେଷୗରକୁ ତା’ର ଦୁଷ୍କମର୍ ଲାଗି ଦଣ୍ଡ େଦବା।
9 “ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲାେବେଳ
କିଛ ିଫଳ ଗଛେର ଛାଡ଼ଥିା’ନି୍ତ।

ଯଦ ିେଗ୍ଭରମାେନ ରାତି୍ରେର ଆସନି୍ତ ,
େତେବ େସମାେନ ସମସ୍ତ େନଇପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
10 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ସକାେଶ ଏେଷୗକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲୁ
ଏବଂ ତା’ର ଗପୁ୍ତସ୍ଥାନ ସବୁ ପ୍ରକାଶକୁ ଆଣଲୁି।

େସ ଆପଣାକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।
ତା’ର ସନ୍ତାନଗଣ ବନିଷ୍ଟ େହେବ ଏବଂ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତାହାର

ପ୍ରତବିାସୀଗଣ େସଠାେର ରହେିବ ନାହିଁ।
11 ତୁେମ୍ଭ ଅନାଥମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିବା।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଧିବାମାେନ ଆମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିେବ।”
12 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁମାନଙ୍କର େସହ ିପାତ୍ରେର

ପାନ କରିବାର ନାହିଁ, େସମାେନ ତହିଁେର ପାନ କରିେବ। କିନୁ୍ତ ଇେଦାମ,
ତୁେମ୍ଭ ପାନ କରିବାର େଯାଗ୍ୟ ଓ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ପାନ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
ସବର୍େତାଭାେବ ଦଣ୍ଡତି େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡରୁ େକେବ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।”
13 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ନଜି ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, ବସ୍ରା
ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। େସହ ିନଗର ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଗଦାେର ପରିଣତ େହବ। ତାହା
ଅନ୍ୟ ଦୃଷି୍ଟେର ବସି୍ମୟ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହବ। େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କି
ଚରିକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ।”

14 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣଅିଛ;ି
ପୁଣ ିେଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିକଥା କହବିା ପାଇଁ

ଜେଣ ଦୂତ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ।ି
ଯଥା: “ତୁେମ୍ଭ ଏକତି୍ରତ େହାଇ

ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ,
ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
15 “ଆଉ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର କ୍ଷୁଦ୍ର
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିଅଛୁ।
16 େହ ଇେଦାମ୍, ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର
ନଜିକୁ ମହାନ ଭାବଛି।

ତୁମ୍ଭର ଗବର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପବର୍ତଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେର
ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ରହ ିନଜିକୁ ନରିାପଦ ମେନ କରିଛ।

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ ମଧ୍ୟ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସଠାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣବି।ି”

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
17 “ଇେଦାମ ଧ୍ୱଂସ େହବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବସି୍ମୟର ପାତ୍ର

େହବ।
ତାହା ନକିଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ବସିି୍ମତ େହେବ
ଓ ତା’ର ଦୂରାବସ୍ଥା େଦଖି ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିେବ।
18 ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ଏବଂ ନକିଟସ୍ଥ ନଗରୀ ଉତ୍ପାଟତି େହଲାପରି

ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟ େହବ।
େକୗଣସ ିେଲାକ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ
କିଅବା େକୗଣସ ିଶିଶୁ େସଠାେର ଜନ୍ମ  େହବ ନାହିଁ।”
19 “ଏବଂ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଘଞ୍ଚ ବୁଦାରୁ ଏକ ସଂିହ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର

ଥିବା େସହମିାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି େଦବା ପାଇଁ ଆସବିା ପରି, ଆେମ୍ଭ ହଠାତ୍
େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଇେଦାମକୁ ଅନୁଧାବନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭର
ମେନାନୀତ େଲାକ ତାହା ଉପେର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ନଯିୁକ୍ତ
କରିବା। କାରଣ େମା’ ପରି କିଏ ଅଛ?ି ଏପରି ପାଳକ େକହ ିଅଛ,ି ଯିଏ
କି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ?”

20 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା
ଓ େତୖମନ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା

ଶୁଣ।
ଶତ୍ରୁ ମାେନ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙୁ୍କ ଓ ପଲର ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ିେନଇଯିେବ।
ଯାହା ଘଟଗିଲା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ େସଥିେର ଚକିତ େହାଇଯିେବ।
21 ଇେଦାମର ପତନ ଶବ୍ଦେର ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ େହଉଅଛ।ି
େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ େଲାହତି ସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉଛ।ି
22 େସ ସମୟେର ଏକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ ିଉଡ଼ ିଆସବି,
ଆଉ ବସ୍ରା ଉପେର ଆପଣା ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କରିବ।

େସେତେବେଳ ଇେଦାମର ବୀର େସୖନକିଗଣ ଭୟଭୀତ େହେବ
ଓ ପ୍ରସବକାଳୀନ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ।

ଦେମ୍ମଶକ ବଷିୟେର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

23 ଦେମ୍ମଶକ ପାଇଁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା,
“ହମାତ୍ ଓ ଅପର୍ଦ ଲଜି୍ଜତ େହଉଅଛନି୍ତ ,
କାରଣ େସମାେନ ଅମଙ୍ଗଳର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।

େସମାେନ ନରୁିତ୍ସାହତି େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅସି୍ଥର, େସମାେନ ନୀରବ ରହ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
24 ଦେମ୍ମଶକ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଅଛ।ି
ଏହା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଅଛ।ି
େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ,ି

ପ୍ରସବକାଳୀନ ତୀବ୍ର  େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି
େସମାେନ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନି୍ତ।
25 “ସୁଖମୟ ଓ ‘ଆନନ୍ଦଦାୟକ’ ଦେମ୍ମଶକ ନଗର
କିପରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
26 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
େସହ ିସମୟେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ତାହାର ଛକେର ମୃତ େହାଇ

ପତତି େହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।”
27 “ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଦେମ୍ମଶକର ପ୍ରାଚୀରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା
ଓ ତାହା ବନି୍ହଦର ସୁଦୃଢ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।”

େକଦର ଓ ହାତ୍େସାର ବଷିୟେର ବାତ୍ତର୍ା

28 ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ େକଦରର ଓ
ହାତ୍େସାରର ରାଜା ସମୂହ ବଷିୟେର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା।
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ଓ େକଦରର ପରିବାରବଗର୍କୁ

ଆକ୍ରମଣ କର।
ପୂବର୍େଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କର।
29 େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ଓ ପଶୁପଲକୁ େନଇଯିେବ।

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 49:5 621 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 49:29
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େସମାନଙ୍କର ଯବନକିା, େସମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପାତ୍ର ଓ ଓଟ ପଲକୁ
େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ େନଇଯିେବ।

ଆଉ ‘େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା େବାଲ’ି
େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିବ।”
30 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ହାତ୍େସାର ନବିାସୀଗଣ, ପଳାୟନ କର।
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନେର ଲୁଚ ିରୁହ।

କାରଣ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣା
କରିଅଛ।ି

େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛ।ି
31 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁ େଦଶ କବାଟ ବହିୀନ
ଓ ହୁଡ଼ଡ଼ୁକା ନ ଥିବା ସ୍ଥାନେର ରହି

ନଜିକୁ ନରିାପଦ ମେନ କରୁଛନି୍ତ ,
େସହମିାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କର।
32 ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କର ଓଟଗଡୁ଼କୁି େନଇଯିେବ।
େସମାନଙ୍କର ଅପାର ପଶୁପଲ ଲୁଣି୍ଠତ େହେବ।

ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େକଶର େକାଣ କାଟନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା

ଓ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ ବପିଦ ଆଣବିା।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
33 “ହାତ୍େସାର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ େହବ।
େକୗଣସ ିେଲାକ େସଠାେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ

ସନ୍ତାନ ତା’ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସ କରିେବ ନାହିଁ।
ତାହା ଚରିକାଳ ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନ େହାଇ ରହବି।”

ଏଲମ ବଷିୟେର ବାତ୍ତର୍ା

34 ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିିୟର ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ଏଲମ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

35 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଏଲମର ସବୁଠାରୁ
ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଧନୁକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।
36 ଆେମ୍ଭ ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଗ୍ଭରି ବାୟୁକୁ ଏଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର

ପ୍ରବାହତି କରାଇବା।
ଆଉ େସହସିବୁ ବାୟୁ ଏଲମକୁ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବ।

ପୃଥିବୀର ଏପରି େଦଶ ନ ଥିବ େଯଉଁଠାକୁ
ଏଲମର ପଳାତକ ଯାଇ ନ ଥିେବ।
37 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଏଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ

ସମ୍ମୁଖେର
ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବନିାଶ କରିବା।”

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ଘଟାଇବା

ଓ େସମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପଛେର ଏକ ଖଡ଼୍ଗ ପଠାଇବା।”
38 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଏଲମେର ଆମ୍ଭର ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା
ଓ େସ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜାକୁ ଓ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରାଇବା।”
39 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େଶଷ କାଳେର ଏଲମକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥାରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।”

ବାବଲି ବଷିୟେର ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ବାବଲି
ବଷିୟେର ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
େଦେଲ। ତାହା ଏହପିରି:

2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଗ୍ଭର କର।
ଧ୍ୱଜା ଉଠାଇ ପ୍ରଗ୍ଭର କର

ଓ େଗାପନ ନ ରଖି କୁହ,
‘ବାବଲି ହସ୍ତଗତ େହଲା,

େବଲ ଲଜି୍ଜତ େହଲା;
ମେରାଦକ ବସିି୍ମତ େହଲା;

ତାହାର ପ୍ରତମିାଗଣ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ
ଓ ତାହାର େଦବତା ସକଳ ବସିି୍ମତ େହେଲ।’
3 କାରଣ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିବ।
େସମାେନ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।

ତାହା ମଧ୍ୟେର େକହ ିବାସ କରିେବ ନାହିଁ,
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ େସଠାରୁ ପଳାୟନ କରିେବ।
4 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ
ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଏକତ୍ର େହାଇଯିେବ।

େସମାେନ କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ ଆସେିବ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର

ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ।
5 େସମାେନ ସେିୟାନକୁ ଯିବାକୁ ପଥ ପଗ୍ଭରିେବ।
େସହଆିେଡ଼ ମୁଖକରି େସମାେନ କହେିବ,

‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଅବସି୍ମରଣୀୟ ନୟିମ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ହୁଅ।’
6 “ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ହଜିଲା େମଷ ସଦୃଶ େହାଇଅଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ପାଳକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବପିଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି୍ତ।

ବଭିନି୍ନ  ପବର୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ବାଟ ଭୁଲାଇ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ପବର୍ତରୁ ଉପପବର୍ତକୁ ଗମନ କରିଅଛନି୍ତ।
ଆଉ େସମାେନ ନଜିର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ ପାେଶାରି ଅଛନି୍ତ।
7 େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପାଇେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ କହେିଲ,

‘ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପାପ କରି ନାହୁଁ।’
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛନି୍ତ ,

େସମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କ ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳ
େଯଉଁମାନଙ୍କ ଉପେର େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନଭିର୍ର କରିଥିେଲ।
8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିରୁ ପଳାଅ
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ।
ଆଉ ପଲର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଛାଗ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ।
9 ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦଶ ବହୁ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ କରି
ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା।

େସମାେନ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଜି୍ଜତ େହାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ
ଓ ବାବଲି େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିକୃତ େହବ।

େସମାନଙ୍କର ବାଣ ନପିୁଣ ବୀର ପୁରୁଷର ବାଣପରି େହବ।
େକୗଣସ ିବାଣ ବଫିଳ େହବ ନାହିଁ।
10 େସମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,

େସମାେନ ନଜିର ସେନ୍ତାଷ ଅନୁସାେର ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ।”
11 “େହ ବାବଲି, ତୁେମ୍ଭ େମାର ସମ୍ପତି୍ତର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ତ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁଅଛ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନକାରୀ

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 49:30 622 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 50:11



ବଳଦ ସଦୃଶ କୁଦା ମାରୁଛ
ଓ ବଳବାନ୍ ଅଶ୍ୱପରି
େହସ୍ରାରାବ କରୁଅଛ।
12 “କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା ଅତଶିୟ ଲଜି୍ଜତା େହବ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରସବକାରିଣୀ ହତାଶ େହେବ।

ବାବଲି େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ନୁ୍ୟନ େହବ।
ଆଉ େସ ପ୍ରାନ୍ତର ଶୁଷ୍କସ୍ଥାନ ଓ ମରୁଭୂମି େହବ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ େଯାଗୁଁ
ତାହା ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନ େହବ
ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନେର ପରିଣତ େହବ।

େଯଉଁ େଲାକ ବାବଲି ନକିଟ େଦଇ ଯିବ, େସ ବସିି୍ମତ େହବ
ଓ ତାହାର ଦୁରାବସ୍ଥା େଦଖି ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିବ।
14 “େହ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର ବୀରଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େସୖନ୍ୟ ସଜାଅ।

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବାଣ ନ ରଖି ତାହା ପ୍ରତ ିନେିକ୍ଷପ କର,
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।ି
15 ବାବଲିର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବଜିୟର ସଂିହନାଦ କର,
େସ ନଜିକୁ ସମପର୍ଣ କରିଅଛ।ି
ତାହାର ସମସ୍ତ ଗଡ଼ ପତତି େହାଇଅଛ ିଓ ପ୍ରାଚୀରସବୁ ଉତ୍ପାଟତି

େହାଇଅଛ।ି
କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଦୟ ପ୍ରତେିଶାଧ।
ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ ନଅି।
େସ େଯପରି କରିଅଛ,ି ତାହା ପ୍ରତ ିେସହପିରି କର।
16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିର ବୀଜବପନକାରୀଙୁ୍କ
ଓ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।

ବାବଲିକୁ ଆସଥିିବା ବନ୍ଦୀମାେନ
ନଜି ନଜି େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିେବ।
େସମାେନ ନଜି ନଜି େଦଶକୁ ପଳାଇେବ।
17 “ଇସ୍ରାଏଲ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଥିବା େମଷ ସ୍ୱରୂପ
େସ ସଂିହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବତିାଡ଼ତି େହାଇଅଛ।ି

ପ୍ରଥେମ ଅଶୂରର ରାଜା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା।
ଆଉ େଶଷେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ତାହାର ହାଡ଼ସବୁ ଭାଙି୍ଗ

ପକାଇଲା।”
18 େତଣୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯଉଁପରି ଶାସି୍ତ େଦଇଥିଲୁ,
େସହପିରି ବାବଲିର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା।
19 “‘ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁନବର୍ାର ତା’ର ଚରାସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା,
େସ କମିର୍ଲ ଓ ବାଶନ ଉପେର ଚରିବ।

ଆଉ େସ ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ଗିଲୟିଦର ପବର୍ତମାନଙ୍କ ଉପେର
େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ େହବ।’”
20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧମର୍ େଖାଳାଯିବ,
ମାତ୍ର କିଛ ିମିଳିବ ନାହିଁ;

ଯିହୁଦାର ପାପ ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯିବ,
ମାତ୍ର େସମାେନ କିଛ ିପାଇେବ ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରିେଦବା,
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କରିଅଛୁ।”
21 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ମରାଥୟିମ୍ ଓ ପେକାଦ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର।

େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନଃିେଶଷ କର।
ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାକୁ କହବିାନୁସାେର ପାଳନ କର।
22 “େଦଶସାରା ସଂଗ୍ରାମର

ଓ ମହା ବନିାଶର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛ।ି
23 ‘ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ବାବଲିକୁ
ହାତୁଡ଼’ି େବାଲ ିବେିବଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

େସହ ି‘ହାତୁଡ଼’ି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛି
ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ବାବଲି ଏକ ମରୁଭୂମି େହାଇଅଛ।ି
24 େହ ବାବଲି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଫାଶ ବସାଇଥିଲୁ,
ଏବଂ ଅଜାଣତେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଫାଶେର ପଡ଼ଯିାଇଛ।

ତୁମ୍ଭକୁ ଧରାଗଲା
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲ
25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଫିଟାଇ
ଆପଣା େକ୍ର ାଧରୂପ ଅସ୍ତ୍ରସବୁ ବାହାର କରି ଆଣଛିନି୍ତ।

କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ିକରିବାର ଅଛ।ି
26 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ।
ତାହାର ଭଣ୍ଡାରସବୁ େଖାଲଦିଅି।

ତାହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରି
ରାଶିପରି ଢ଼ପିି କର।
ତାହାର କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରଖ ନାହିଁ।
27 ତାହାର ବୃଷଭ ସବୁକୁ ବଧ କର।
େସସବୁ ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନୁ୍ତ।
େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର,
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଦନି ଓ ପ୍ରତଫିଳର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
28 େଯଉଁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ପଳାତକମାେନ
ବାବଲି େଦଶରୁ ସେିୟାନକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିେଲ,

େସମାେନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାର ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି

କଲ୍ଦୀୟମାେନ ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର ଭାଙି୍ଗଛନି୍ତ।
େତଣୁ େସ ବାବଲିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନି୍ତ।
29 “ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତ ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାନଙୁ୍କ
ଧନୁେର ଗଣୁ େଦବାକୁ ଏକତି୍ରତ କର।

ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଏକତି୍ରତ ହୁଅ।
ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କର।

େସଥିରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
ତାହାର କମର୍ାନୁସାେର ତାକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି।

େସ େଯପରି କରିଛ ିତା’ ପ୍ରତ ିେସହପିରି କର।
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ବରୁିଦ୍ଧେର ନଷୁି୍ଠର େହାଇଅଛ।”
30 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସହ ିଦନି ତା’ର ଯୁବକଗଣ ଛକେର ମୃତ େହାଇ ପତତି େହେବ

ଓ ତା’ର େଯାଦ୍ଧାମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।”
31 “େହ ଉଦ୍ଧତ ବାବଲି,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର ଅଛୁ।”
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,

“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛୁ,
େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବାର ଦନି ଆସଅିଛ।ି
32 ଅହଙ୍କାରୀ ଜଣକ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବି
ଓ େକହ ିତାକୁ ଉଠାଇେବ ନାହିଁ।

ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତା’ର ନଗରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା
ଓ େସ ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ।”
33 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ରଗଣ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରିତ େହାଇଛନି୍ତ।
େଯଉଁ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ

ଦୃଢ଼ ହସ୍ତେର ଧରି ରଖିେଲ, ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।
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34 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା ବଳବାନ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର େଫରାଇ ଆଣେିବ।

େସ ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତ
ଓ ବାବଲିବାସୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କରିବାକୁ
େସମାନଙ୍କର ବବିାଦ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ।”
35 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ
ବାବଲିର ଅଧିପତଗିଣଙୁ୍କ
ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ବନିାଶ କରିବ।
36 ଗଣକମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ବଧ େହବ,
େସମାେନ େକେଡ଼ ନେିବର୍ାଧ ତାହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ

ଖଡ଼୍ଗ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ,
ଫଳେର େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ।
37 ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣକୁ, ରଥଗଡୁ଼କୁି
ଓ ତହିଁେର ବାସ କରୁଥିବା ମିଶି୍ରତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ବନିାଶ କରିବ
ଓ େସମାେନ ଭୟଭୀତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି େହେବ।

େସମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରସବୁ ଖଡ଼୍ଗେର ବନିଷ୍ଟ େହବ
ଓ େସସବୁ ଲୁଣି୍ଠତ େହବ।
38 ତାହାର ଜଳାଶୟଗଡୁ଼କି
ଖଡ଼୍ଗର ଆଘାତେର ଜଳଶୂନ୍ୟ େହବ।

ଆଉ ତା’ର େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣ େଯାଗୁଁ
ତା’ର େଲାକମାେନ ନେିବର୍ାଧ େହାଇଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦଫଳ ଘଟବି।
39 “ବାବଲି ଆଉ େକେବ ଜନବସତ ିେଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।
ବନ୍ୟପଶୁ, େକନୁ୍ଦଆମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିେବ।

ଓଟପକ୍ଷୀମାେନ ବଶି୍ରାମ କରିେବ।
ତାହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ବସତ ିେଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।”
40 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ପରେମଶ୍ୱର ସେଦାମ, ହେମାରା
ଓ ତନି୍ନ କଟବତ୍ତର୍ୀ ନଗରସବୁ େଯଉଁପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିେଲ,

େସହପିରି ବାବଲି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ।
େସଠାେର େକହ ିବାସ କରିେବ ନାହିଁ

କି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତହିଁେର ପ୍ରବାସ କରିେବ ନାହିଁ।”
41 “େଦଖ, ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଗାଷ୍ଠୀରୁ
େଲାକମାେନ ଆସୁଛନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁରାଜା ଏକତ୍ର ଆସୁଛନି୍ତ।
42 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ନଷୁି୍ଠର ଓ ନଦି୍ଦର୍ୟ।

େସମାେନ ସମୁଦ୍ର  ପରି ଗଜର୍ନ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ କରି ଅଗ୍ରସର େହଉଛନି୍ତ।

େହ ବାବଲି, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସୁସଜି୍ଜତ େହାଇ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଛନି୍ତ।
43 ଆଉ ବାବଲିର ରାଜା େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ
ଓ ଭୟଭୀତ େହାଇପଡ଼େିଲ।

େସ ଏେତ ଦୁବର୍ଳ େହେଲ େଯ ତାଙ୍କର ହାତ ଗ୍ଭଲଲିା ନାହିଁ
ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ େବଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କେଲ।”
44 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ପୁଣ ିଯଦ୍ଦର୍ନର ଘଞ୍ଚ ବୁଦାରୁ ଏକ ସଂିହ

ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର ଥିବା
େସହମିାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦବା ପାଇଁ ଆସବିା ପରି

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହଠାତ୍,
େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ତଡ଼େିଦବା।

କାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଏଠାେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବା,
କାରଣ େମା’ ପରି େକହ ିନୁହନି୍ତ?

େସଠାେର ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରତେିରାଧ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନି୍ତ?
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଲାପରି
ପାଳକ କିଏ ଅଛନି୍ତ?”
45 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର େଯଉଁ ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ଶୁଣ।

େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପଲର ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ିେନଇଯିେବ।
େସମାନଙ୍କର ଚରାଭୂମି ଓ ନବିାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ।
46 ବାବଲିର ପତନ ଘଟବି
ଓ େସହ ିପତନେର ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମି୍ପତ େହବ।

ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
େସହ ିକ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ‘େଲବ-କାମାଇ’

ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ବନିାଶକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହତି କରାଇବା।
2 ପୁଣ ିବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର େପ୍ରରଣ କରିବା,
େସମାେନ କୁଲାେର ଅଗାଡ଼ ିଅଲଗା କଲାପରି ତାହାକୁ ଝାଡ଼ ିେଦଶ

ଶୂନ୍ୟ କରିେବ।
କାରଣ ବନିାଶ କାଳେର ତା’ର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େସୖନ୍ୟ େଘରି ରହେିବ।
3 ବାବଲିର ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ଆପଣା ଧନୁେର ଗଣୁ େଦେବ ନାହିଁ
କି େସମାେନ ଆପଣା ସାଞ୍ଜ ୁପିନି୍ଧେବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଯୁବକଗଣଙୁ୍କ ଦୟା କର ନାହିଁ
ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।
4 ବାବଲିର େସୖନ୍ୟମାେନ କଲ୍ଦୀୟ େଦଶେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ
ଓ ରାଜପଥେର ଆହତ େହାଇପଡ଼େିବ।”
5 ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା

ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ।
େସମାେନ ଯଦଓି ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରି ତାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ ,

ତଥାପି େସ ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ େସମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନି୍ତ।
6 ବାବଲିରୁ ପଳାୟନ କର
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି ନଜି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର।
ଆଉ ତାହାର ଅଧମର୍େର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ହୁଅ ନାହିଁ।

କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାର ସମୟ
ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ ତା’ର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
7 ବାବଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ।ି
ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମତୁଆଳ କରିଅଛ।ି

େଗାଷ୍ଠୀମାେନ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଅଛନି୍ତ।
େତଣୁ େସମାେନ ଉନ୍ମତ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
8 ବାବଲି ଅକସ୍ମାତ୍ ପତତି ଓ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଛ।ି
ତାହା ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କର,

ତାହାର େବଦନା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦଅି।
େସ ହୁଏତ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ପାରିବ
9 ଆେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ,
ମାତ୍ର େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବା।

ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କରିେବ।
ତାହାପାଇଁ ଯାହା ଘଟବି େସ ସି୍ଥର କରିେବ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ।
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନେର କହବିା,

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିଛନି୍ତ।
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11 ତୁେମ୍ଭମାନ ବାଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର,
ଦୃଢ଼କରି ଢ଼ାଲ ଧର।

ସଦାପ୍ରଭୁ ମାଦୟି ରାଜଗଣର ମନ ଉେତ୍ତଜିତ କରିଅଛନି୍ତ।
କାରଣ ବାବଲିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ େସ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ।

େଯେହତୁ ବାବଲିର େସୖନ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଧ୍ୱଂସ କରିଛନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ େସ ପ୍ରତେିଶାଧ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
12 ବାବଲିର ପ୍ରାଚୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କର।
ଅଧିକ ପ୍ରହରୀଗଣ,

ରକ୍ଷକ ଦଳ ଯଥା ସ୍ଥାନେର ନଯିୁକ୍ତ କର।
େଗାପନ ସ୍ଥାନେର େସୖନ୍ୟ ରଖ,

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା କରିବାକୁ େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ ,
ତାହା େସ ନଶି୍ଚୟ ସଫଳ କରିେବ।
13 େହ ଜଳରାଶି ନକିଟେର ବାସ କରୁଥିବା
ଓ ଧନ ସମ୍ପଦେର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟଶାଳୀ ବାବଲି,
ତୁମ୍ଭର ଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ ଓ ତୁମ୍ଭର ଧ୍ୱଂସ େହବାର ସମୟ

ଆସଯିାଇଛ।ି
14 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଏହ ିଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
“େହ ବାବଲି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ସଦୃଶ ଶତ୍ରୁ  େସୖନ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍

କରିବା।
ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବଜିୟର ଜୟକାର କରିେବ।”
15 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।
େସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ବୁଦି୍ଧେର େସ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛନି୍ତ।
16 େଯେତେବେଳ େସ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ଆକାଶର ଜଳରାଶି ଗଜର୍ନ କରନି୍ତ।

େସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପେର େମଘ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ।
େସ େମଘ ସହତି ବଜୁିଳି ପଠାନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ

କରନି୍ତ।
17 ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନେିବର୍ାଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କି୍ରୟା େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଆପଣା େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଦ୍ୱ ାରା
ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛନି୍ତ।

କାରଣ େସ ଛାଞ୍ଚ ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା
ମିଥ୍ୟା ଓ ଜୀବନ୍ତ ନୁହନି୍ତ।
18 େସହ ିପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ଅସାର
ଓ ପ୍ରେହଳିକା ମାତ୍ର।

େସମାେନ ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବା ସମୟେର
ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
19 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବଙ୍କ ଭାଗ େସ ସବୁପରି ନୁହନି୍ତ।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସକଳ ବସ୍ତୁର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା,

ତାଙୁ୍କ େକହ ିଗଢ଼ ିନାହାନି୍ତ।
ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ଅଧିକାର।

ତାଙ୍କର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକହନି୍ତ , “େହ ବାବଲି, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗଦା ଓ ଯୁଦ୍ଧର

ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ନାନା େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ
ଓ ନାନା ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂହାର କଲୁ।
21 ତୁମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର ଅଶ୍ୱ ଓ ତା’ର ଆେରାହୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲୁ
ଏବଂ ରଥ ଓ ତା’ର ଆେରାହୀକୁ ବନିାଶ କଲୁ।
22 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ,
ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଳକ
ଏବଂ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା।

23 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର ଆେମ୍ଭ ପାଳକ
ଓ ତାହାର ପଲକୁ କୃଷକକୁ ଓ ତାହାର ହଳ ବଳଦକୁ
ଏବଂ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲୁ।
24 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ବାବଲିକୁ ଓ କଲ୍ଦୀୟ ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସେିୟାନେର

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ େଗାଚରେର
େସମାନଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା।”

ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
25 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ବାବଲି, ତୁେମ୍ଭ ଏକ ବନିାଶକ ପବର୍ତ,
ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ବନିାଶ କରୁଅଛ,

େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କରିବା।

ତୁମ୍ଭକୁ େଶୖଳର ଶୃଙ୍ଗରୁ ଗଡ଼ାଇ ଏକ ଅଗି୍ନଦଗ୍ଧ ପବର୍ତ କରିବା।
26 େଲାକମାେନ େକାଣ ପଥର କିଅବା ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତର େନେବ ନାହିଁ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହାଇରହବି।”
27 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କର,
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୂରୀ ବଜାଅ।

ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ଅରାରଟ୍, ମିନି୍ନ  ଓ ଅସି୍କନସ୍ ରାଜ୍ୟକୁ
ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର ଡ଼ାକ।

ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କର
ଓ ପଙ୍ଗପାଳ ସଦୃଶ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ଅଶ୍ୱଗଣ ପଠାଅ।
28 ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ,
ମାଦୀୟ ରାଜଗଣକୁ େସମାନଙ୍କର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ,

ଅଧିପତ ିଓ ତାହାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ାଧୀନ
ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
29 ସମଗ୍ର ବାବଲି କମି୍ପତ ଓ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ େହଉଅଛ।ି
କାରଣ ତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବଧି୍ୱସ୍ତ ଓ

ଜନଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ େହଉଅଛ।ି
30 ବାବଲିର ସାହସୀ େଯାଦ୍ଧାଗଣ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅବସର େନଇଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ନଜି ନଜି ଗଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଅଛ।ି
େସମାେନ ଭୟଭୀତା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ ପରି େହାଇଛନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ ଦଗ୍ଧ େହାଇଛି
ଓ େସମାନଙ୍କର ନଗର ଫାଟକର ଖିଡ଼କିିସବୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି
31 ସମଗ୍ର ବାବଲି ନଗର ଅଧିକୃତ େହାଇଅଛ।ି
ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଜେଣ ବାତ୍ତର୍ାବହ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବାତ୍ତର୍ାବହକୁ

ଓ ଜେଣ ଦୂତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଦୂତକୁ
ତାହା ଜଣାଇବାକୁ େଦୗଡ଼ବି।
32 ପୁଣ ିତା’ର ନଦୀପାର ଘାଟସବୁ ଅଧିକୃତ େହାଇଅଛି
ଓ ନଳବଣ ସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହାଇଅଛ।ି
ଆଉ ତା’ର େଯାଦ୍ଧାଗଣ ଭୟଭୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ।”
33 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ,
“ବାବଲି ଏକ ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ଖଳା ସ୍ୱରୂପ
ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟେର ଅମଳ ସମୟ ଆସବି।”
34 ସେିୟାନର େଲାକମାେନ କହେିବ,
“ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ,ି
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।ି

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 51:11 625 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 51:34



େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ସଦୃଶ କରିଅଛ।ି
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନାଗସାପ ସଦୃଶ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର େସ ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛି
ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦଇଅଛ।ି
35 ସେିୟାନ ନବିାସୀଗଣ କହେିବ,
େମା’ ପ୍ରତ ିଓ େମାର ଆତ୍ମା ପ୍ରତ ିବାବଲି େଯଉଁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରିଛି

ତା’ର ଫଳ େସ ପାଉ।”
ଆଉ ଯିରୁଶାଲମ କହବି,
“େମାର ରକ୍ତପାତର ଫଳ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଡ଼ୁ।”
36 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁରକ୍ଷା େଦବା
ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା।

ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ବାବଲିର ସମୁଦ୍ର କୁ ଶୁଖାଇ େଦବା
ଓ ତାହାର ନଝିର୍ରକୁ ଶୁଖାଇ େଦବା।
37 ତା’ପେର ବାବଲି ଏକ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପେର ପରିଣତ େହବ
ଏବଂ ତାହା ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ େହବ।

େଲାକମାେନ ଏହା େଦଖି ଆତଙି୍କତ େହେବ ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଏହା େଦଖିେବ ‘ଶୀସ୍’ ଶବ୍ଦ କରିେବ।

କାରଣ େସ ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନ େହବ।
38 “େସମାେନ ଯୁବା ସଂିହ ପରି ଗଜର୍ନ କରିେବ
ଓ ସଂିହ ଛୁଆ ପରି େଘାର ନାଦ କରିେବ।”
39 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସମାେନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ େହଲା ପେର
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା,

ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ଲାଦତି କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ମତ୍ତ କରିବା।
ତହିଁେର େସମାେନ ଚରି ନଦି୍ର ାେର ନଦିି୍ର ତ େହେବ,
ଆଉ ଉଠିେବ ନାହିଁ।”
40 “ବାବଲିକୁ ଆେମ୍ଭ ବଧ େଯାଗ୍ୟ େମଷ
ଓ ଛାଗ ସଦୃଶ ବଧ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆେଗଇ େନବା।
41 “େଶଶକ” କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଆିଗଲା
ଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର କିପରି ହଠାତ୍ ଧରା ପଡ଼ଅିଛ,ି

ବାବଲି େକମିତ ିଅନ୍ୟ େଦଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏକ ଭୟର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ।ି
42 ବାବଲି ଉପେର ସମୁଦ୍ର  ମାଡ଼ ିଆସବି
ଓ ତାହାର େଢ଼ଉସବୁ ଗଜର୍ନ କରି ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିବ।
43 ବାବଲିର ନଗରସବୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ,
ଶୁଷ୍କଭୂମି ଓ ପ୍ରାନ୍ତର େହବ।

ତା’ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିେଲାକ ବାସ କରିେବ ନାହିଁ।
କିଅବା ତା’ ମଧ୍ୟେଦଇ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗମନା ଗମନ କରିେବ

ନାହିଁ।
44 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର ବାଲ୍େଦବଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା
ଓ ଯାହା େସ ଗିଳିଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ତା’ର ମୁଖରୁ ତାହା ବାହାର କରିବା।

େଗାଷ୍ଠୀ ଏହା ପାଇଁ ଆଉ ନଝିର୍ର େହବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ବାବଲିର ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ଯିିବ।
45 େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିରୁ ପଳାଇ ଯାଅ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୁ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କର।
46 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ହୃଦୟକୁ ଦୁବର୍ଳ କର ନାହିଁ।
କି େଦଶ ମଧ୍ୟେର େହଉଥିବା ଜନରବକୁ ଶୁଣ ିଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ।

କାରଣ ଏ ବଷର୍ ଏକ ଜନରବ ଉଠିବ
ଓ ଅନ୍ୟ ବଷର୍ ଅନ୍ୟ ଜନରବ େହବ।

ପୁଣ ିେସ ଜନରବ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବଷିୟେର େହବ
ଓ ଜେଣ ଶାସକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାସକର ବପିକ୍ଷ େହବ।

47 ଆଉ େସ ସମୟ ନଶି୍ଚୟ ଆସବି,
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା

ଓ ସମଗ୍ର ବାବଲି ଲଜି୍ଜତ େହବ।
ଆଉ ତାହାର ନହିତ େଲାକମାେନ ନଗରର ରାସ୍ତାେର ପତତି େହେବ।
48 େସ ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍, ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ବାବଲି ବଷିୟେର ଆନନ୍ଦେର ଚତି୍କାର କରିେବ।

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ େଯ,
ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ବନିାଶକଗଣ ଆସେିବ।”
49 “ବାବଲିର ପତନ ନଶିି୍ଚତ େହବ,
କାରଣ େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ନପିାତତି କରିଅଛି
ଓ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ େଦଶର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛ।ି
50 େହ ଖଡ଼୍ଗରୁ ବଞ୍ଚତି େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭଲଯିାଅ,
ସି୍ଥର େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ।

ଦୂର େଦଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର
ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ ମେନ ପକାଅ।
51 “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାବାସୀ ନନି୍ଦା କଥା ଶୁଣବିାରୁ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅପମାନତି େହାଇଅଛୁ।

କାରଣ ବେିଦଶୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ସକଳ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ।”
52 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତାହାର େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,

େସେତେବେଳ ଏହ ିେଦଶର କ୍ଷତବକି୍ଷତ େଲାକମାେନ
ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଗଁ ଗଁ କରିେବ।
53 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଯଦଓି ବାବଲି ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠିବ

ଓ ନଜିର ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କୁି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ତଥାପି ଆମ୍ଭ େପ୍ରରିତ ବନିାଶକମାେନ

ତାହା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।”
54 “ଆେମ୍ଭ ବାବଲିରୁ କ୍ରନ୍ଦନର ରବ ଶୁଣପିାରୁଛୁ
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ମନ ବନିାଶର ଶବ୍ଦ ଶୁଣପିାରୁଛୁ।
55 ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲିକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ
ଓ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ମହାରବ କ୍ଷାନ୍ତ କରିେବ।

ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ମହାସାଗର ସଦୃଶ ଗଜର୍ନ କରି ଆସେିବ
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାେନ େସହ ିମହାରବ ଶୁଣେିବ।
56 ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାେନ ଆସେିବ ଓ ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
େସମାନଙ୍କର ବୀରଗଣ ଧରାଯିେବ

ଓ େସମାନଙ୍କର ଧନୁସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଭଙ୍ଗାଯିବ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କମର୍ େଯାଗୁଁ ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
57 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତାହାର ଅଧିପତଗିଣକୁ,
ତାହାର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ,

ତାହାର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାହାର ଅଧିପତଗିଣକୁ
ଓ ତାହାର ବୀର ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମତ୍ତ କରାଇବା।

ତହିଁେର େସମାେନ ଚରି ନଦି୍ର ାେର ନଦିି୍ର ତ େହେବ
ଓ େକେବ ଜାଗ୍ରତ େହେବ ନାହିଁ।”

ଏହା ରାଜା କହନି୍ତ ,
ତାଙ୍କର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ।
58 ପୁଣ ିେସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ବାବଲିର ପ୍ରଶସ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଉତ୍ପାଟତି େହବ
ଓ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ।

ବାବଲିର େଲାକମାେନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିେବ
ଓ ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେବ।

ମାତ୍ର ତାହା କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।

ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 51:35 626 ଯିରିମିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 51:58
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େସମାେନ େସହ ିଅଗି୍ନଶିଖାେର ଜାେଳଣ ିସ୍ୱରୂପ ଦଗ୍ଧ େହେବ।”

ବାବଲି ପ୍ରତ ିଯିରିମିୟଙ୍କ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

59 ଯିହୁଦାର ଶାସକ ସଦିକିିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ମହେସୟର
େପୗତ୍ର, େନରିୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ େଯଉଁ ସମୟେର ରାଜା ସେଙ୍ଗ ବାବଲିକୁ
ଗଲା, େସ ସମୟେର ଯିରିମିୟ ସରାୟକୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଦଇଥିଲା। ସରାୟ
ଜେଣ ପଦାଧିକାରୀ ଥିେଲ। 60 ଆଉ ଯିରିମିୟ ବାବଲିର ଭବଷି୍ୟତେର
ଘଟବିାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଏକ ପୁସ୍ତକେର େଲଖିେଲ।

61 ଆଉ ଯିରିମିୟ ସରାୟକୁ କହେିଲ, “େହ ସରାୟ, ତୁେମ୍ଭ ବାବଲିକୁ
ଯାଇ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ସମସ୍ତଙ୍କ େଗାଚରାେଥର୍ ପାଠ କର। 62 ଆଉ କହବି,
‘େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ବଷିୟେର କହଅିଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ
ବନିଷ୍ଟ କରିବ। ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ େକହ ିବାସ କରିେବ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ତାହା ଚରିକାଳ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ େହାଇ ରହବି। 63 ପୁଣ ିଏହା ପାଠ
କରି ସାରିଲା ପେର, ତହିଁେର ଖେଣ୍ଡ ପଥର ବାନି୍ଧ ଫରାତ୍ ନଦୀର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ତାହା ପକାଇ େଦବ। 64 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘ଆେମ୍ଭ
ବାବଲି ଉପେର େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ତାହା ଏହପିରି ଜଳମଗ୍ନ
େହବ। େସ ପୁନବର୍ାର ଉଠିବ ନାହିଁ। େସ ବୁଡ଼ବି, କାରଣ େସ ଭୟଙ୍କର
ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛ।ି”’
ଯିରିମିୟଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଏହଠିାେର ସମାପ୍ତ।

ଯିରୁଶାଲମର ପତନ

ସଦିକିିୟ ଏେକାଇଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େହେଲ।
େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। ତାହାର
ମାତାର ନାମ ହମୂଟଲ ଓ େସ ଲବି୍ନା ନବିାସୀ ଯିରିମିୟଙ୍କ

କନ୍ୟା ଥିଲା। 2 ସଦିକିିୟ ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ଦୁଷ୍କମର୍ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ନାନା କୁକମର୍ କଲା। 3 ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାେର ଭୟଙ୍କର
ଘଟଣାମାନ ଘଟଲିା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ ଥିେଲ।
େଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରିେଦେଲ।
ସଦିକିିୟ ବାବଲି ରାଜାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହଲା। 4 ତା’ପେର ରାଜତ୍ୱର

ନବମ ବଷର୍ର, ଦଶମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର, ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
େସମାେନ ଏହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରେବଶ କରି ଅବେରାଧର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।
5 ସଦିକିିୟ ରାଜାର ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାବଲି େସୖନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ଅବରୁଦ୍ଧ େହାଇ ରହଲିା। 6 େସହ ିବଷର୍ ଚତୁଥର୍
ମାସର ନବମ ଦନିେର ନଗରେର ମହା ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େଦଖା େଦଲା। ତହିଁେର
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 7 ନଗରର
ଏକ ସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ େହବାରୁ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ରାତି୍ର ସମୟେର ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ
ନକିଟସ୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଦ୍ୱ ାରପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ। େସ
ସମୟେର କଲ୍ଦୀୟମାେନ ନଗରର ବରୁିଦ୍ଧେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଘରି
ରହଥିିେଲ। େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କେଲ।

8 ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାେନ ରାଜା ସଦିକିିୟଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ
ଯିରୀେହା ସମତଳ ଭୂମିେର ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ। ସଦିକିିୟଙ୍କ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ
ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପଳାଇେଲ। 9 ତା’ପେର େସମାେନ ଧରିଥିବା ରାଜାଙୁ୍କ ହମାତ୍
େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାକୁ େନଇଗେଲ। ତା’ପେର େସଠାେର ରାଜା ତା’ ଉପେର
ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କେଲ। 10 ଆଉ ବାବଲିର ରାଜା ସଦିକିିୟର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
ତାହାର ସମ୍ମୁଖେର ବଧ କଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ
ରିବ୍ଲାେର ବଧ କଲା। 11 ତା’ପେର ବାବଲିର ରାଜା ସଦିକିିୟର ଚକ୍ଷୁ
ଉତ୍ପାଟନ କରି, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳବଦ୍ଧ କରି ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା ଓ
କାରାଗାରେର ନେିକ୍ଷପ କଲା। େସ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରେର ରହଲିା।

12 ପଞ୍ଚମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର, ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
ରାଜାର ରାଜତ୍ୱର ଉନବଂିଶ ବଷର୍େର ନବୂଷରଦନ୍ ନାମକ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର
େସନାପତ ିଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଲିା। 13 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ, ରାଜଗହୃ

ଓ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ସକଳ ଗହୃ ଓ ବୃହତ୍ ଗହୃଗଡୁ଼କୁି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କଲା।
14 ଆଉ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତଙି୍କ ସେଙ୍ଗ ଥିବା ସମସ୍ତ କଲ୍ଦୀୟ
େସୖନ୍ୟ ଯିରୁଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କେଲ। 15 େସହି
ସମୟେର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େକେତକ ଗରିବ
େଲାକମାନଙୁ୍କ, ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ବାବଲି ରାଜାର ପକ୍ଷକୁ
ପଳାୟନକାରୀଙୁ୍କ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚତି୍ରଶିଳ୍ପ ୀମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି େନଇଗଲା। 16

ମାତ୍ର ନବୂଷରଦନ୍ େଦଶର ଦରିଦ୍ର ତମ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର କାମ
କରିବାକୁ ଓ କୃଷକ େହବାକୁ େସଠାେର ଛାଡ଼ଗିଲା।

17 ପୁଣ ିକଲ୍ଦୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େବୖଠିକିସବୁ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର  ରୂପା ପାତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ତହିଁର ପିତ୍ତଳ ସବୁ ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ। 18 ଆଉ
ମଧ୍ୟ େସମାେନ ରନ୍ଧାପାତ୍ର, େବଲ୍ଗ୍ଭ, କଇଁଚ,ି େବସନି୍, କେରଇ ଏବଂ
ପିତ୍ତଳର ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଯାହା ମନି୍ଦରେର ଉପାସନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ,
ତାହା େନଇଗେଲ। 19 ପୁଣ ିପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର େସନାପତ ିେଛାଟ ତାଟଆି,
କେରଇ, େବଦ ିଉପେର ସଞି୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା ପାତ୍ର, େକଟଲ,ି
ଦୀପରୁଖା ଏବଂ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା
ପାତ୍ରସବୁ େନଇଗେଲ। ଖାଣି୍ଟସୁନା ଓ ରୂପାେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିବା ସବୁକିଛି
ପ୍ରହରୀ କପ୍ତାନ େନେଲ। 20 ଦୁଇଟ ିଖମ୍ୱ, ସଦୃଶ ଡ଼ବା ଏବଂ କଂସାର
ବାରଟ ିବୃଷଭ, ଏହାକୁ ରାଜା ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପାଇଁ ନମିର୍ାଣ
କରିଥିେଲ। ଏହସିବୁ ଜିନଷିେର ବ୍ୟବହୃତ େହାଇଥିବା କଂସାର ଓଜନ
ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା।

21 ପୁଣ ିେସହ ିଦୁଇସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଉଚ୍ଚତା ସେତଇଶ୍ ଫୁଟ, ପରିଧି
ଅଠର ପୁଟ, ସ୍ଥୁଳତା ତନି ିଇଞ୍ଚ େମାଟା ଓ ତାହା ଫମ୍ପା ଥିଲା। 22 ଆଉ
ତାହାର ଅଗ୍ରଭାଗେର ପିତ୍ତଳର ମୁଣ୍ଡାଳି ଥିଲା। େସହ ିମୁଣ୍ଡାଳିର ଉଚ୍ଚତା
ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଜାଲକିମର୍ ଓ ଡ଼ାଳିମ୍ୱାକୃତି
ଥିଲା। ଆଉ େସ ସବୁ ପିତ୍ତଳମୟ ଥିଲା। ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭର
ଆକାର ସଦୃଶ ଥିଲା ଓ େସଥିେର ମଧ୍ୟ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଥିଲା। 23 ପାଶ୍ୱର୍େର
ଛୟାନେବ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ଥିଲା। ଜାଲକିମର୍ର ଉପେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଏକ ଶହ
ଡ଼ାଳିମ୍ୱାକୃତ ିଥିଲା।

24 ପୁଣ ିପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସରାୟକୁ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଯାଜକ ସଫିନୟିକୁ ଏବଂ ଆଉ ତନି ିଜଣ ଦ୍ୱ ାରପାଳକୁ ବନ୍ଦୀ କରି େନଲା।
25 ଆଉ େସ ନଗରରୁ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା ଅଧିପତଗିଣଙୁ୍କ,
ନଗରର ସାତ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ଉପେଦଷ୍ଟାଙୁ୍କ େଦଶର େଲାକ ଗଣନାକାରୀ
ଓ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାପ୍ତ େଦଶୀୟ ଷାଠିଏ ଜଣଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି େନଲା। 26

ପୁଣ ିପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି ରିବ୍ଲାକୁ
ବାବଲି ରାଜା ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। ତହୁଁ ବାବଲି ରାଜା ହମାତ୍ େଦଶସ୍ଥ
ରିବ୍ଲାେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା।
ଏହରୂିେପ ଯିହୁଦା ଆପଣା େଦଶରୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଆନୀତ େହଲା। 28

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େଯଉଁ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି େନଇଗେଲ,
େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ତନିି
ସହସ୍ର େତଇଶ୍ ଜଣ ଥିେଲ।
29 ପୁଣ ିତାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍େର େସ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆଠ
ଶହ ବତଶି୍ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ।
30 ପୁଣ ିନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରେୟାବଂିଶ ବଷର୍େର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର
େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ସାତ ଶହ ପଇଁଗ୍ଭଳିଶ୍ ଯିହୁଦୀଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
େନଇଗଲା।

ସବୁ ମିଶି ଗ୍ଭରି ସହସ୍ର ଛଅ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ।

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙ୍କ ମୁକି୍ତ

31 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ବାବଲିର କାରାଗାରେର ସଇଁତରିିଶ୍
ବଷର୍ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ରହେିଲ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସଇଁତରିିଶ୍ ବଷର୍େର ବାବଲିର
ରାଜା ଇବଲି୍-ମେରାଦକ୍ ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାପରବଶ େହେଲ। େସ
ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ପଞ୍ଚବଂିଶ ଦନିେର ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙୁ୍କ
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କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କେଲ। 32 ଆଉ େସ ତାଙୁ୍କ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କହେିଲ ଓ
ତାଙୁ୍କ ବାବଲିର ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ
େଦେଲ। 33 ଆଉ ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଆପଣା କାରାଗାର େପାଷାକ ବଦଳାଇ

ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କଲା। 34 ଏହା ପେର
ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ବାବଲିର ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତଦିନି ସୁବଧିା ପାଇେଲ।
ଏହା ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଆିଗଲା।
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1

ଯିରିମିୟଙ୍କ ବଳିାପ

ଯିରୁଶାଲମର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ବଳିାପ

ଏହା କିପରି େଯ, େସ ଏକାକୀ ନ ଜାଣ ିବସଛିନି୍ତ ,
ଏକଦା େସହ ିସହର େଲାକପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା,

ଯିରୁଶାଲମ ପୃଥିବୀର ମହାନ ନଗରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟତମ
ଥିଲା,

କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ବଧିବା ତୁଲ୍ୟ ଅଛ।ି
େସ ଯିଏ କି ଜେଣ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଥିଲା,
ବତ୍ତର୍ମାନ େସ କିପରି କରଦାୟୀନୀ ଦାସୀପରି େହାଇଅଛ।ି
2 େସ ରାତି୍ରେର ଅତଶିୟ େରାଦନ କରୁଛ,ି
ତାହାର େଲାତକ ଗଣ୍ଡେଦଶେର ପଡ଼ଡ଼ୁଅଛ;ି
ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାକୁ େକହ ିନାହିଁ;

ତା’ର ସମସ୍ତ ବନୁ୍ଧ ତାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛନି୍ତ ;
େସମାେନ ତାହାର ଶତ୍ରୁ  େହାଇଛନି୍ତ।
3 ଯିହୁଦା ବହୁ ଦୁଃଖ େଯାଗୁଁ
ନବିର୍ାସତି େହାଇଅଛ।ି

େସ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର
ଓ େସ ବଶି୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ।

ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମେସ୍ତ
ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ପଥେର ତାକୁ ଧରିେଲ।
4 ସେିୟାନର ସମସ୍ତ ପଥ େଶାକେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍,
କାରଣ େକହ ିସେିୟାନର ଧମର୍-ମହାସଭାକୁ ଆସୁ ନାହାନି୍ତ।

ତାହାର ସମସ୍ତ ଫାଟକ ଶୂନ୍ୟ
ଓ ତାହାର ଯାଜକମାେନ ବଳିାପ କରୁଛନି୍ତ।

ତା’ର ସମସ୍ତ କୁମାରୀଗଣ ବଷିାଦଗ୍ରସ୍ତା
ଓ େସ ନେିଜ ମନେର ବହୁ ପୀଡ଼ା ପାଇଅଛ।ି
5 ତା’ର ବପିକ୍ଷମାେନ ଜୟଲାଭ କରିଛନି୍ତ
ଓ ତା’ର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସୗଭାଗ୍ୟବାନ୍ େହାଇଛନି୍ତ।

କାରଣ ତା’ର ଅପାର ପାପ େଯାଗୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ େକ୍ଳଶ େଦଇଛନି୍ତ।

ତା’ର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଗଣ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନବିର୍ାସତି େହାଇଯାଇଛନି୍ତ।
6 ସେିୟାନ କନ୍ୟାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଉନ୍ନତ ିତାହାଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛ,ି
ଏହାର ରାଜକୁମାରୀମାେନ ଗ୍ଭରଣଭୂମି େଖାଜୁଥିବା ହରିଣ ପରି

ବୁଲୁଛନି୍ତ।
ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର େସମାେନ

ଶକି୍ତହୀନ େହାଇଛନି୍ତ।
7 ନଜି ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଗର୍ତରି ସମୟେର,
ଯିରୁଶାଲମ ଆପଣା ପୂବର୍କାଳର ରମଣୀୟ ଦନିସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ;ି
େଯେତେବେଳ ତା’ର େଲାକମାେନ

ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କବଳିତ େହେଲ,
େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ,

େସେତେବେଳ ତା’ର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥା େଦଖି
େସମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କେଲ।
8 ଯିରୁଶାଲମ ଅତଶିୟ ପାପ କରିଅଛ,ି

ଏଣୁ େସ ନଗର
ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି

େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ପୂେବର୍ ସମ୍ମାନ କରୁଥିେଲ,
ଏେବ େସମାେନ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନି୍ତ।
କାରଣ େସମାେନ ତାକୁ ଗାଳି ଦଅିନି୍ତ।

ଯିରୁଶାଲମ ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ଡ଼ୁଅଛି
ଓ ପଛକୁ ମୁଖ େଫରାଉଅଛ।ି
9 ଯିରୁଶାଲମର ଅପରିଷ୍କାର ଗଳି
ତାଙ୍କ ଜାମାଗଡୁ଼କିେର ଦୃଶିତ କରିଥିଲା।

େସଥିପାଇଁ ତାହାର ପତନ ଅନବିାଯର୍୍ୟ ଜଣାପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା।
େସଠାେର ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାକୁ େକହ ିନ ଥିେଲ।

େସ କହୁଛ,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ସମସ୍ୟା େଦଖ,
େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ନଜିକୁ କିପରି ମହାନ ମେନ କରୁଛନି୍ତ।”
10 ତାହାର ସମସ୍ତ ବପିକ୍ଷମାେନ େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କେଲ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନଷି େନଇଗେଲ।

େସ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ତାହାର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର
ପଯର୍୍ୟେବକ୍ଷଣ କେଲ।

େସହ ିବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ ସେମ୍ମଳନୀେର େଯାଗେଦବାକୁ
ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ।

11 ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକ ବଳିାପ କରି ଆହାର େଖାଜୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ବଞ୍ଚବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ମେନାହର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ େଦଉଛନି୍ତ।

ଯିରୁଶାଲମ କେହ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ, େମାେତ ନରିୀକ୍ଷଣ କର,
ଆଉ େଦଖ େଲାକମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରୁଛନି୍ତ।
12 େହ ପଥିକଗଣ, େମାେତ ଗ୍ଭହଁ ଏବଂ େଦଖ
କି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ େଭାଗଅୁଛ।ି

ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ
ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଇଛ ିକି?

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର
େମା’ ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କରିଛନି୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ େମା’ ଅସି୍ଥଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ
ଅଗି୍ନ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ ,

େସ େମାର ମରଣ ପାଇଁ ଢ଼ାଲ ପାତଛିନି୍ତ
ଓ େସଥିେର େମାେତ ଗଡୁ଼ାଇ େଦଇଛନି୍ତ।

େସ େମାେତ ଅନାଥିନୀ
ଓ ଦନିସାରା ଅସୁସ୍ଥା କରିଛନି୍ତ।
14 “େମାର ପାପରୂପ ଯୁଆଳି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିଯୁଆଳି େମା’ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସଅିଛ,ି
େସ େମାେତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁବର୍ଳ କରିେଦଇଛନି୍ତ।

େଯଉଁମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସମପର୍ଣ କରିଛନି୍ତ।
15 “ସଦାପ୍ରଭୁ ମଝେିର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା
େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ପେଠଇ େଦଇଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
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ଦେଳ େଲାକ ଆଣଛିନି୍ତ।
ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ମଦ୍ଦର୍ନ କଲାପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର କୁମାରୀମାନଙୁ୍କ େପଷଣ କରିଅଛନି୍ତ।
16 “ଏହସିବୁ ବଷିୟ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି
ଓ େମାର ଚକ୍ଷୁଯୁଗଳ େଲାତକପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି

କାରଣ େମାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ଆଶ୍ୱାସନା େଦବା କଥା,
କିନୁ୍ତ େସ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଅଛନି୍ତ।

େମାର ସନ୍ତାନଗଣ ଅନାଥ େହାଇଛନି୍ତ ,
କାରଣ େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟଲାଭ କରିଛନି୍ତ।”
17 ସେିୟାନ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛ,ି
ମାତ୍ର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।

ଯାକୁବର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତାକୁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େଘରି ରହବିାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ କରିଛନି୍ତ।

ଯିରୁଶାଲମ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଅଛ।ି
18 ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିରୁଶାଲମ କେହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ
ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛ।ି

େହ େଗାଷ୍ଠୀସକଳ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ
ଓ େମାର ଦୁଃଖ େଦଖ।

େମାର ଯୁବକ, ଯୁବତୀମାେନ
ନବିର୍ାସତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଛନି୍ତ।
19 ମୁଁ େମାର େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲ,ି
ମାତ୍ର େସମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରବଞ୍ଚନା କେଲ।

େମାର ଯାଜକଗଣ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ।

େସମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ
ଆହାର େଖାଜୁଥିବା େବେଳ ମେଲ।
20 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ, ମୁଁ କିପରି ବପିଦଗ୍ରସ୍ତା।
େମାର ଅନ୍ତର ବ୍ୟଥିତ େହଉଛ,ି

କାରଣ ମୁଁ ବେିଦ୍ର ାହୀ ଥିଲ।ି
ବାହାେର ଖଡ଼ଗ ବଧ କରୁଅଛି

ଓ ଗହୃ ଭତିେର ମୃତୁ୍ୟ ରହଅିଛ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ,

େମାର ଅନ୍ତର କିପରି ଦହ ିେମାହିଁବା ଭଳି େହଉଛ।ି
21 “େମା’ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ବଳିାପ କରୁଛ।ି
େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।

େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମାର ବପିଦକଥା ଶୁଣ ିଆନନି୍ଦତ।
େସମାେନ ଖୁସୀ,

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିତାହା ଘଟାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ କହଥିିଲ ଏକ ସମୟେର

େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଦଣ୍ଡତି େହେବ।
ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ତୁଲ୍ୟ କରନୁ୍ତ।
22 “ଆଉ େଦଖ, େମାର ଶତ୍ରୁ ଗଣ କିପରି ଦୁଷ୍ଟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ।
େମାର ଅଧମର୍ େଯାଗୁଁ େମା’ ପ୍ରତ ିେଯଉଁପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିପ୍ରକାର କର।

କାରଣ ମୁଁ ଅେନକ ଥର ବଳିାପ କରୁଛି
ଓ େମାର ହୃଦୟ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ଧ୍ୱଂସ କେଲ

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର
ସେିୟାନ କନ୍ୟାକୁ େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଛନି୍ତ।

େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଗୗରବକୁ
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ନେିକ୍ଷପ କରିଛନି୍ତ।

ପୁଣ ିତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧର ଦନିେର
ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନାହାନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର ସକଳ ବାସସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନି୍ତ।
େସ ତାହା ପ୍ରତ ିଦୟା କରି ନାହାନି୍ତ।

େସ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଯିହୁଦା କନ୍ୟାର
ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କୁି ଉତ୍ପାଟନ କରିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଓ ତା’ର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଭୂମିସାତ୍ କରିଛନି୍ତ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ କାଟ ିପକାଇଛନି୍ତ।

େସ ଶତ୍ରୁ  ସମ୍ମୁଖରୁ
ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ପଛକୁ ଟାଣ ିେନଇଛନି୍ତ।

େସ ଅଗି୍ନଶିଖା ପରି ଯାକୁବକୁ ଜ୍ୱଳାଇଛନି୍ତ
ଓ ତାହା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିବା ସବୁକିଛ ିଗ୍ରାସ କରିଛନି୍ତ।
4 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ  ପରି ଧନୁେର ସୂତା ବାନି୍ଧଥିେଲ
ଓ ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ପରି ସୁେଶାଭତି କରିଛନି୍ତ।

ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର େଲାକଙୁ୍କ
ଶତ୍ରୁ ପରି ବଧ କରିଅଛନି୍ତ।

ପୁଣ ିତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧାଗି୍ନକୁ
ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ତମ୍ୱୁ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦଇଅଛନି୍ତ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ  ପାଲଟଛିନି୍ତ।
େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ।

େସ ତା’ର ସମସ୍ତ ଅଟ୍ଟାଳିକା
ଓ ସମସ୍ତ ଦୁଗର୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ।

ଆଉ େସ ଯିହୁଦା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟେର
େଶାକ ଓ ବଳିାପ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ତମ୍ୱୁ ପରି
େସମାନଙ୍କର ଆବାସ କୁଡ଼ଆିକୁ ନଷ୍ଟ କରି େଦଇଛନି୍ତ।

େସ ଆପଣା ସାମାଜିକ ଉପାସନା ସ୍ଥାନକୁ
ନଷ୍ଟ କରିେଦଇଅଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନେର ମହାସଭା
ଓ ବଶି୍ରାମ ଦନି ବସି୍ତୃତ କରାଇ ଅଛନି୍ତ।

ଆଉ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର ରାଜା
ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦି
ଓ ପବତି୍ର ଉପାସନା ସ୍ଥାନକୁ ଦୂର କରିଛନି୍ତ।

େସ ତା’ର ମନି୍ଦରର ପ୍ରାଚୀରକୁ
ନଜିର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ।

ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଉତ୍ସବ ଦନି ଅତ ିଆନନ୍ଦେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଧ୍ୱନ ିକରୁଛନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀର
ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନି୍ତ।

େସ ମାପସୂତା ଧରିଛନି୍ତ
ଓ ବନିାଶ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ନବୃିତ୍ତ କରି ନାହାନି୍ତ।

ମାତ୍ର େସ ପରିଖା ଓ ପ୍ରାଚୀରକୁ ବଳିାପ କରାଇ ଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଏକାେବଳେକ ନେିସ୍ତଜ େହାଇଛନି୍ତ।
9 ତାହାର ନଗରଦ୍ୱ ାର ସବୁ ଭୂମିସାତ୍ େହାଇଅଛ,ି
ତାହାର ଅଗର୍ଳସବୁ ନଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇଗଲା।

ତା’ର ରାଜାମାେନ ଓ ରାଜକୁମାରୀମାେନ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ ,
ତା’ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ।

ତା’ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ େକୗଣସ ିଦଶର୍ନ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇ ନାହାନି୍ତ।
10 ସେିୟାନ କନ୍ୟା,
ବୟସ୍କାମାେନ ନୀରବେର ଭୂମିେର ବସଛିନି୍ତ।
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େସମାେନ ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଧୂଳି େବାଳି େହାଇଛନି୍ତ
ଓ କଟ ିେଦଶେର େଶାକ ବସ୍ତ୍ର ବାନି୍ଧଛନି୍ତ।

ଯିରୁଶାଲମର କୁମାରୀମାେନ ଭୂମିକୁ
େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଅବନତ କରିଛନି୍ତ।
11 େମାର ଚକ୍ଷୁଯୁଗଳ େଲାତକେର ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ
ଓ ଅନ୍ତର ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ।

େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ବନିାଶ େହତୁ
େମାର ହୃଦୟ ଭୂମିେର ଢ଼ଳା େହଲାପରି ଅନୁଭବ କେର,

କାରଣ ନଗରର ପଥ ସମୂହେର ବାଳକ ବାଳିକା
ଓ ଦୁଗ୍ଧେପାଷ୍ୟ ଶିଶୁମାେନ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଛିନି୍ତ।
12 େସମାେନ ନଜି ନଜି ମାତାକୁ “ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କାହିଁ?”
ଏହ ିକଥା ପଗ୍ଭରୁଛନି୍ତ , େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମୂଚ୍ଛର୍ା ଯାଆନି୍ତ।
ନଗର ଛକେର ଘାଇଲା େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଏବଂ ନଜି ନଜି ମା

େକାଳେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ।
13 ଆେଗା ସେିୟାନ କନ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର କି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ?ି
ତୁମ୍ଭକୁ କାହା ସହତି ମୁଁ ତୁଳନା କରିବ?ି

ଆେଗା ସେିୟାନ କୁମାରୀ କନ୍ୟା,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ କାହା ସହତି ତୁଳନା କରିବ?ି

କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ ସମୁଦ୍ର  ପରି ବସି୍ତୃତ,
ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରି ପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ େହବ?
14 ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦଶର୍ନ ପାଇଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର ତାହା ଅସାର ଓ ମିଥ୍ୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଭଲ ପାଇଁ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ େମାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ନାହାନି୍ତ।

ମାତ୍ର ଅସାର ଭାେରାକି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ନବିର୍ାସତି େହବାର େଦଖି ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଅଛନି୍ତ।
15 ପଥିକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦୁରାବସ୍ଥାେର
ହାତତାଳି ଦଅିନି୍ତ।

େସମାେନ “ଶୀସ୍” ଶବ୍ଦ କରି
ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟା ପ୍ରତ ିମସ୍ତକ ହଲାଇ କହନି୍ତ ,

“ଏ କ’ଣ େସହ ିନଗରୀ
ଯାହାକୁ େଲାକମାେନ ‘େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟମୟୀ ନଗରୀ’
ଓ ‘ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ’ େବାଲ ିକହୁଥିେଲ?”
16 ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରନି୍ତ।
େସମାେନ “ଶୀସ୍” ଶବ୍ଦ ଓ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହନି୍ତ ,

“ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦନିକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିଲୁ,
ଏହ ିଦନିକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ତାହା ପାଇଲୁ ଓ େଦଖିଲୁ।”
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଥିେଲ, ତାହା ସଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ।
େସ ବହୁକାଳ ପୂେବର୍ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ,
େସହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ।

େସ ନପିାତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଦୟା କରି ନାହାନି୍ତ।
ଆଉ େସ ଶତ୍ରୁ କୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ
ଓ େସ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର େସମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନି୍ତ।
18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଚତି୍କାର କରିବା ଉଚତି୍।
େହ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀର,
ଦବିାରାତି୍ର ଅଶ୍ରୁଧାରା େସ୍ରାତ ପରି ଝରାଅ।

ତୁେମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁକୁ ବଶି୍ରାମ ଦଅି ନାହିଁ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁତାରା ସି୍ଥର ନ େହଉ।
19 ଉଠ, ରାତି୍ରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭେର ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କର;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଜଳପରି ଢ଼ାଳି ଦଅି;

ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନସନ୍ତତଙି୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ହାତେଯାଡ଼ ିପ୍ରାଥର୍ନା କର।

କାରଣ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଡ଼କ ମୁଣ୍ଡେର କ୍ଷୁଧାେର ଛଟପଟ
େହଉଛନି୍ତ।

20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ ଓ ନରିୀକ୍ଷଣ କର,
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ!

ମୁଁ ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରୁଛ,ି େକୗଣସ ିମା କ’ଣ ତା’ର ଗଭର୍ସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ
ଯାହାକୁ ନେିଜ ଲାଳନପାଳନ କରିଛ,ି ତାକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ?

ଯାଜକଗଣ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କ’ଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ନହିତ େହେବ କି?
21 ଯୁବକ ଓ ବୃଦ୍ଧ ନଗରର ରାସ୍ତାେର
ପତତି େହାଇଛନି୍ତ।

ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଖଡ଼୍ଗେର
ହତ େହାଇ ପଡ଼ଛିନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଦନିେର ବଧ କରିଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଦି୍ଦର୍ୟ େହାଇଛନି୍ତ।
22 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଭୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛ,ି
ସେତ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଉତ୍ସବକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରାଯାଇଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର େକହ ିରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ କି େକହି
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ ନାହିଁ।

େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଲାଳନପାଳନ କରି ବଢ଼ାଇଥିଲ ିଶତ୍ରୁ  େସମାନଙୁ୍କ
ସଂହାର କରିଅଛ।ି

େକ୍ଳଶର ଫଳ

ମୁଁ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ, େଯ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୂପ ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱ ାରା
ପ୍ରହୃତ େହାଇଥିବା େକ୍ଳଶ େଦଖିଅଛ।ି
2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆେଲାକେର ନୁେହଁ,

ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟେର ଚଲାଇ ଅଛନି୍ତ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦନିସାରା େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣା ହସ୍ତ ପୁନଃ ପୁନଃ େଫରାଇ ଅଛନି୍ତ।
4 େମାର ମାଂସ ଓ ଚମର୍କୁ େସ ଶକି୍ତହୀନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସ େମାର ଅସି୍ଥସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତକି୍ତତା
ଓ େକ୍ଳଶ ଭରି େଦଇଅଛନି୍ତ।
6 େସ ବହୁକାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ
େମାେତ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇ ଅଛନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳେର ବାନି୍ଧ ଭତିେର ଅବରୁଦ୍ଧ

କରିଅଛନି୍ତ ,
ଫଳେର ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ ିନାହିଁ।
8 ଏପରି କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତ୍ତର୍ ଚତି୍କାର କେଲ ବି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ।
9 େସ ପଥରଦ୍ୱ ାରା େମାର ପଥ ଅବେରାଧ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େମାର ପଥକୁ ଜଟଳି କରିଅଛନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରତ ିେଗାଟଏି ଭାଲୁ ସଦୃଶ, ଯିଏ ସତକର୍େର ଯାଏ
ଓ ତା’ର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚ ିରୁେହ, େସହପିରି େଗାଟଏି ସଂିହ

ସଦୃଶ ଅଟନି୍ତ।
11 େସ େମାର ପଥରୁ େମାେତ ଟାଣ ିେନଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େମାେତ ଅନାଥ କରିଅଛନି୍ତ।
12 େସ ତାଙ୍କର ଧନୁେର ଗଣୁ େଦଇ
େମା’ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ତୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।
13 େସ େମାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ
ଶର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛନି୍ତ।
14 ମୁଁ େମା’ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କର ଉପହାସର ପାତ୍ର
ଓ ଦନିସାରା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ସଂଗୀତର ଏକ ଉତ୍ସ େହାଇଅଛ।ି
15 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ତକି୍ତତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ
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ଓ ନାଗ ବଷିେର େମାେତ ଭରି େଦଇଅଛନି୍ତ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଦାନ୍ତସବୁ ପଥରେର ଭାଙି୍ଗଛନି୍ତ
ଏବଂ ଧୂଳିେର େମାେତ ପଦାଘାତ କରିଅଛନି୍ତ।
17 ମୁଁ ଆଉ େକେବ ଶାନି୍ତ ପାଇବ ିନାହିଁ।
ଉତ୍ତମବସ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲ ିଯାଇଛ।ି
18 ଏଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବି
ଏ ଆଶା େମାର ନାହିଁ।”
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ଦୁଃଖ, ଦୁଗର୍ତ ିସ୍ମରଣ କର।
ତାହା ନାଗଦଅଣା ଓ ବଷି ସ୍ୱରୂପ।
20 େମାର ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶକୁ ସ୍ମରଣ କରି
ମୁଁ ଅତ ିଅବସନ୍ନ  େହାଇ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି
21 ଏହା ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ,ି
ଏଥିପାଇଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର ଆଶା ଅଛ।ି
22 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େପ୍ରମ
ଓ ଦୟା େଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ।
23 ତାହା ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ନୂତନ େହାଇଥାଏ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ମହାନ ଅେଟ।
24 େତଣୁ େମାର ଅନ୍ତର କହୁଛ,ି “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର
ମୁଁ ତାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବ।ି”
25 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର େସମାନଙ୍କର ଆଶା ରଖନି୍ତ
ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତାଙୁ୍କ େଖାେଜ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ

ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନି୍ତ।
26 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ
ଶାନ୍ତ ଭାବେର ଅେପକ୍ଷା କରିବା ଜଣକ ପ୍ରତ ିଭଲ।
27 େଯୗବନ କାଳରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଯୁଆଳି ବହନ କରିବା ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
28 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର କାନ୍ଧେର ଯୁଆଳି ରଖନି୍ତ ,
େସ ଏକାକୀ ନୀରବେର ବସରିହୁ।
29 େସ ଭୂମିେର ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନତମସ୍ତକ େହଉ,
ଏେବବ ିଆଶା ଅଛ।ି
30 େସ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର ପାଇଁ ଆପଣା ଗାଲ େଦଖାଇ େଦଉ
ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ ସେନ୍ତାଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରୁ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିକାଳ ପାଇଁ ତାକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
32 ଯଦଓି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ , ତାଙ୍କର ଅପାର େପ୍ରମ ଅନୁସାେର
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରନି୍ତ।
33 େଲାକମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଇ
କିମ୍ୱା ଦୟନୀୟ କରି,
34 ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସକଳ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ
ପାଦଦଳିତ କରି,
35 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ନ୍ୟାୟକୁ ବଦଳ କରି,
36 ଏକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ନ େଦଖି ତା’ର ମକଦ୍ଦମାେର ନରିାଶ କରି,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
37 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ େହେଲ,
ଜେଣ ଯାହା କହବିାର ଘେଟ ନାହିଁ।
38 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ
ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ଆଜ୍ଞାଦାତା।
39 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ବଞ୍ଚଛିି
ତା’ର ପାପର ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପତି୍ତ କରିବ?
40 ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିବା।
41 ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ାଧିନାୟକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହୃଦୟ

ଏବଂ ହସ୍ତ ଉଠାଇବା।
42 ଆଉ ଆସ କହବିା, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ

କରିଅଛୁ,
ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷମା କରି ନାହଁ।
43 ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େକ୍ର ାଧେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଛ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଛ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ନଦି୍ଦର୍ୟ ଭାବେର ବଧ କରିଛ।
44 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା େଯପରି େଭଦକରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯାଇ ନ

ପାରିବ,
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ େମଘେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛ।
45 ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଝଟା ଅଳିଆ
ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁତୁଲ୍ୟ କରିଅଛ।
46 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରୁଛନି୍ତ।
47 ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଖାତେର ପଡ଼ଅିଛୁ

ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆହତ
ଓ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛୁ।”
48 େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ବନିାଶ େଦଖି
େମାର ଚକ୍ଷୁରୁ ଝରଣା ସଦୃଶ େଲାତକ ବହୁଅଛ।ି
49 େମାର ବଳିାପ େହତୁ
ଅବରିତ େଲାତକ ଧାରା ବହବି,
50 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ନରିୀକ୍ଷଣ ଓ େଦଖି ନାହାନି୍ତ।
51 େମାର ସମସ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା େଦଖି
େମାର ଚକ୍ଷୁ େମାର ପ୍ରାଣକୁ ଦୁଃଖ ଦଏି।
52 ବନିା କାରଣେର େସମାେନ େମାର ଶତ୍ରୁ  େହାଇଛନି୍ତ
ଓ ପକ୍ଷୀ ପରି େମାେତ ଶିକାର କରିଛନି୍ତ।
53 େସମାେନ େମାେତ କୂପେର ନେିକ୍ଷପ କରିଛନି୍ତ
ଓ େମାେତ ସଂହାର କରିବାକୁ େମା’ ଉପେର ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
54 େମା’ ମସ୍ତକ ଉପେର ଜଳ ବହଗିଲା
ଓ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ େଶଷ େହଲ।ି”
55 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗଭୀରତମ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି
56 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆତୁର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଲି,
କିନୁ୍ତ େମାର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ପ୍ରତି
ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ ଲୁଗ୍ଭଅ ନାହିଁ।
57 େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି େସଦନି ତୁେମ୍ଭ

ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲ
ଓ କହଲି, “ଭୟ କର ନାହିଁ।”
58 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରାଣର ସପକ୍ଷେର ପ୍ରତବିାଦ କରିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ।
59 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିେହାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବଗି୍ଭର କର।
60 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର େମା’ ପ୍ରତ ିେହାଇଥିବା ପ୍ରତେିଶାଧ

େଦଖିଅଛ
ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େହାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ େଦଖିଅଛ।
61 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିେହାଇଥିବା ତରିସ୍କାର
ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େହାଇଥିବା େସମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ।
62 େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦନିସାରା କଥାବାତ୍ତର୍ା
ଓ ଚନି୍ତ ାଧାରା ସବୁ କରନି୍ତ।
63 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବସବିାର ଓ ଠିଆ େହବାର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିଛ।
ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ କିପରି େମାେତ କରୁଛନି୍ତ।
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64 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର କମର୍ାନୁସାେର ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି।
65 େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବା ପାଇଁ
ମନକୁ ଶକ୍ତ କର।
66 େକ୍ର ାଧେର େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ତଳୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।

ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର ଆକ୍ରମଣର ଆତଙ୍କ

େଦଖ, ସୁବଣ୍ଣର୍ କିପରି ମଳିନ େହାଇଅଛ।ି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ କିପରି ବକୃିତ େହାଇଅଛ।ି

ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ରତ୍ନସବୁ
ରାଜ ରାସ୍ତାେର ବକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛ।ି
2 ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ତୁଲ୍ୟ
ସେିୟାନର ସନ୍ତାନଗଣ ଥିେଲ।

ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କୁମ୍ଭକାରର ହସ୍ତକୃତ
ମାଟ ିକଳସ ତୁଲ୍ୟ ଗଣନା କରିଛନି୍ତ।
3 ଏପରିକି ଶୃଗାଳମାେନ
ନଜି ନଜି ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନି୍ତ।

ମାତ୍ର ଯିରୁଶାଲମ କନ୍ୟା
ମରୁଭୂମିର ଓଟପକ୍ଷୀ ପରି ନଷୁି୍ଠର େହାଇଛନି୍ତ।
4 ତୃଷା େହତୁ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁର ଜିହ୍ୱା
ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଛ।ି

ପିଲାମାେନ େରାଟୀ ମାଗନି୍ତ ,
ମାତ୍ର େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ େରାଟୀ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
5 େଯଉଁମାେନ ସୁଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରୁଥିେଲ,
େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ରାସ୍ତାେର ଅନାଥ େହାଇଛନି୍ତ।

େଯଉଁମାେନ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ପ୍ରତପିାଳିତ େହାଇଥିେଲ।
େସମାେନ ଖତରାଶି ଅବଲମ୍ୱନ କରୁଛନି୍ତ।
6 ଯିରୁଶାଲମ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ପାପ ସେଦାମ
ଓ େଗାେମାରଠାରୁ ଅଧିକ।

ସେଦାମ ନମିିଷକ ମଧ୍ୟେର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହଲା
ଓ େକହ ିତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନ ଥିେଲ।
7 ଯିହୁଦାର େକେତକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭାବେର

ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାଇଥିେଲ।
େସମାେନ ନମିର୍ଳ ଥିେଲ;

େସମାେନ ହମି ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଭ୍ର ,
ଦୁଗ୍ଧଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁକ୍ଳ  ଥିେଲ।

େସମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରବାଳ ଅେପକ୍ଷା ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍
ଓ େସମାନଙ୍କର କ୍ଳ ାନି୍ତ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିତୁଲ୍ୟ ଥିଲା।
8 ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଙ୍ଗାର ଅେପକ୍ଷା କଳାବଣ୍ଣର୍,
େତଣୁ ରାସ୍ତାେର େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନନି୍ତ ନାହିଁ।

େସମାନଙ୍କର ଚମର୍ ଅସି୍ଥେର ଲାଗିଅଛି
ଓ ତାହା କାଠପରି ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ।ି
9 େଭାକେର ମରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ

େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଭଲ,
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ େସମାନଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଜମିେର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ

ପାଇଁ େଯଭଳି,
େସମାେନ କ୍ଷୁଧା ଦ୍ୱ ାରା ଘସ ିେହାଇଛନି୍ତ।
10 େସ୍ନହମୟୀ ମାମାେନ
ଆପଣା ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ରାନି୍ଧେଲ

କାରଣ େସମାେନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଥିେଲ।
େଯେତେବେଳ େଲାକମାନଙ୍କ ବନିାଶର ସମୟ ଆସଥିିଲା।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ

ସେିୟାନ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦେଲ।
ପୁଣ ିେସ ସେିୟାନେର େଯଉଁ ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେଲ,
ତାହା ତାହାର ଭତିି୍ତମୂଳକୁ ଗ୍ରାସ କଲା।
12 ବପିକ୍ଷ େଲାକ ଓ ଶତ୍ରୁ
େଯ ଯିରୁଶାଲମର ଦ୍ୱ ାର ସମୂହେର ପ୍ରେବଶ କରିବ,

ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜଗଣ
ଓ ଜଗତବାସୀ େକହ ିବଶି୍ୱାସ କରି ନ ଥିେଲ।
13 ଏହା ଘଟଲିା, କାରଣ ଯିରୁଶାଲମର ଯାଜକଗଣ
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ପାପ କେଲ।

ଏବଂ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସତ୍ େଲାକମାନଙ୍କର
ରକ୍ତପାତ କେଲ।
14 େସହ ିଯାଜକଗଣ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ
ଅନ୍ଧ େଲାକପରି ରାସ୍ତାେର ବୁଲେିଲ,

େସମାେନ ରକ୍ତେର ଅଶୁଚ ିେହାଇଥିେଲ।
େତଣୁ େକହ ିତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ପଶର୍ କେଲ ନାହିଁ।
15 େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଦୂର ହୁଅ, ଦୂର ହୁଅ।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ।”

େସମାେନ ଏେଣ େତେଣ ବାସହୀନ େହାଇ ବୁଲୁଥିବା େବେଳ
ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ କହେିଲ,
“େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆଉ ଏଠାେର ପ୍ରବାସ କରିେବ ନାହିଁ।”
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପେର େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରିେବ ନାହିଁ।

କାରଣ େସମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆଦର କେଲ ନାହିଁ
କି ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କେଲ ନାହିଁ।
17 ସାହାଯ୍ୟ ଅେପକ୍ଷାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହଲା।
ମାତ୍ର େକୗଣସ ିସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କଲୁ,
ମାତ୍ର େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ
ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।
18 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଛକି

ରହେିଲ।
େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ରାସ୍ତାେର ଗ୍ଭଲ ିପାରିଲୁ ନାହିଁ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଶଷ ନକିଟ ଅେଟ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆୟୁ େଶଷ େହାଇଛ।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଶଷକାଳ ଉପସି୍ଥତ।
19 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇଥିବା େଲାକମାେନ
ଆକାଶର ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀଠାରୁ ଅଧିକ େବଗଗାମୀ।

େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତେର େଗାଡ଼ାଇେଲ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଲୁଚ ିରହେିଲ।
20 ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ
ଓ େସ ଆମ୍ଭର ନାସାର ନଃିଶ୍ୱାସସ୍ୱରୂପ ଥିେଲ।
ଆେମ୍ଭମାେନ କହୁଥିଲୁ,

“ତାଙ୍କର ଛାୟାତେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବିା
ଓ େସ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ।”

ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିଅଭଷିିକ୍ତ େଲାକ
େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗତ୍ତର୍େର ଧରାଗେଲ।
21 େହ ଇେଦାମର କନ୍ୟା ଓ ଉଷ େଦଶ ନବିାସନିୀ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ପୁଲକିତା ହୁଅ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିେକ୍ର ାଧରୂପକ ପାନପାତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାନ କରି ମତ୍ତ େହବ ଓ ଉଲଗ୍ନା େହବ।
22 େହ ସେିୟାନର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ର ଦଣ୍ଡ େଶଷ େହାଇଛ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ।
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େହ ଇେଦାମର କନ୍ୟା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ର ଫଳ େଦେବ।
େସ ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ େଖାଲ ିେଦେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏକ ବନିତି

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ! ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟଗିଲା, ତାହା ସ୍ମରଣ
କର।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହାଇଥିବା ଅପମାନକୁ ଅବେଲାକନ କର।
2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ପରେଦଶୀୟମାେନ ଅଧିକାର କରିଛନି୍ତ।
3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନାଥ
ଓ ପିତୃହୀନ େହାଇଅଛୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାମାେନ ବଧିବା ତୁଲ୍ୟ େହାଇଛନି୍ତ।
4 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି ଜଳକୁ ରୂପା େଦଇ ପାନ କରିଅଛୁ
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ କାଠ କିଣ ିବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ।
5 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ବଳପୂବର୍କ ଯୁଆଳି ରଖା ଯାଇଛ।ି
ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ନାହିଁ।
6 ଆେମ୍ଭମାେନ ଖାଦ୍ୟେର ତୃପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ, ମିଶରୀୟ
ଓ ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତବଦ୍ଧ େହାଇଅଛୁ।
7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପାପ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଏେବ

େସମାେନ ନାହାନି୍ତ।
ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ଆେମ୍ଭମାେନ ବହନ କରିଛୁ ଏବଂ

ଦୁଃଖ େଭାଗ କରୁଅଛୁ।
8 ଦାସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସକ େହାଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।
9 ପ୍ରାନ୍ତରେର ଖଡ଼୍ଗ ଥିବାରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ  କରି ଖାଦ୍ୟ

ପାଇଅଛୁ।
10 କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱରେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚମର୍ ତୁନୁ୍ଦର ପରି କଳା େହାଇଅଛ।ି
11 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସେିୟାନ ଓ ଯିହୁଦା ନଗର ସମୂହର
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ଧଷର୍ଣ କେଲ।
12 େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଫାଶି େଦେଲ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦେଲ ନାହିଁ।
13 ଯିହୁଦାର ଯୁବକଗଣ ଚକି ବହନ କେଲ।
ଆଉ ପିଲାମାେନ କାଠ ଭାରେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିଲ।
14 ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ଆଉ ବସୁ ନାହାନି୍ତ
ଓ ଯୁବକମାେନ ଆପଣା ସଂଗୀତରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
15 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛ।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ େଶାକେର ପରିଣତ େହାଇଅଛ।ି
16 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଖସ ିପଡ଼ଛି।ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା େଶାଚନୀୟ େହାଇଅଛ,ି କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ

କରିଅଛୁ।
17 ଏହସିବୁ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜଳକା େହାଇଅଛ।ି
18 ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଅନାଥା ସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ।ି
େକାକିଶିଆଳିମାେନ ତା’ ଉପେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
19 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ।
ତୁମ୍ଭ ରାଜ ସଂିହାସନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଚରିକାଳ ଥାଏ।
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଚରିକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାେସାରୁ ଅଛ?
ଆଉ ଏେତ ଦୀଘର୍କାଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ?
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ! ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରାଇ ନଅି।
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦର ସହତି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବୁି।
ପୂବର୍କାଳ ପରି ଆମ୍ଭର ଜୀବନକୁ ନୂତନ କର।
22 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ?
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ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଉପକ୍ରମ

ମୁଁ ବୂଷିର ପୁତ୍ର ଯାଜକ ଯିହଜିିକଲ। କବାର ନଦୀ କୂଳେର ମୁଁ
ନବିର୍ାସତି ଥିଲା େବେଳ ଆକାଶ େଖାଲଗିଲା ଏବଂ ତରିିଶତମ
ବଷର୍ର ଚତୁଥର୍ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ବାବଲିେର ମୁଁ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶର୍ନ ପାଇଲ।ି ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ର ନବିର୍ାସତି େହବାର
ପଞ୍ଚମ ବଷର୍ର ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ଯାଜକ ଯିହଜିିକଲ ନକିଟକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସଥିିଲା। ଏବଂ େସହଠିାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକି୍ତ
ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସଲିା।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ

4 ତା’ପେର ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ବୃହତ୍ େମଘ ଓ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାେନ
ଅଗି୍ନ ଆସବିାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି ଆଉ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େତଜ
ବାହାରୁଥିଲା ଓ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଧାତୁ ସଦୃଶ େଦଖା
ଯାଉଥିଲା। 5 େସହ ିେମଘ ମଧ୍ୟେର ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ଭରି ପ୍ରାଣୀର ମୂତ୍ତିର୍ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଲା। େସମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିମନୁଷ୍ୟ ପରି ଥିଲା। 6 ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରାଣୀର ଗ୍ଭରିମୁଖ ଓ ଗ୍ଭରିପକ୍ଷ ଥିଲା। 7 େସମାନଙ୍କର ପାଦ ସଳଖ, ଆଉ
େସମାନଙ୍କର ପାଦର ତଳିପା େଗାବତ୍ସର ତଳିପା ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ େସଗଡୁ଼କି
ମଜା ଯାଇଥିବା ପିତ୍ତଳ ପରି ଝଟକୁଥିଲା। 8 ଆଉ େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ
ତେଳ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତତୁଲ୍ୟ ହସ୍ତ ଥିଲା। େସ ଗ୍ଭରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରତି
ପ୍ରାଣୀର ଗ୍ଭରି ମୁଖ ଓ ଗ୍ଭରି ପକ୍ଷ ଥିଲା। 9 େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷଗଡୁ଼କି
ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ , ଆଉ େସମାେନ ଗମନ କଲାେବେଳ ପଛକୁ େଫରିେଲ
ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ସମ୍ମୁଖ ଆେଡ଼ ଗମନ କେଲ।

10 ପ୍ରତ ିପ୍ରାଣୀର ଗ୍ଭରି ମୁଖ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ,
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ସଂିହର ମୁଖ, ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର େଗାରୁର ମୁଖ ଓ ପଛ
ଭାଗେର ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀର ମୁଖ ଥିଲା। 11 ପ୍ରାଣୀଗଡୁ଼କିର େଡ଼ଣାଗଡୁ଼କି
େସମାନଙୁ୍କ େଘାେଡ଼ଇ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀର ଦୁଇଟ ିେଡ଼ଣା ଏହାର
ପାଖେର ଥିବା ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ପ୍ରାଣୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚ ୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ଦୁଇଟ ିେଡ଼ଣା ଏହାର େଦହକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିଲା। 12 ପୁଣ ିେସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେର ଗମନ କେଲ। େସମାନଙ୍କର ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
େସମାେନ ଗତ ିକେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗମନ କାଳେର େସମାେନ
େଫରିେଲ ନାହିଁ। 13 ଏହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାେନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଙ୍ଗାର ଓ
ମଶାଲଗଡୁ଼କି ସଦୃଶ ଏବଂ ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟେର ବୁଲୁଥିବାର
େଦଖାଯାଉଥିଲା।
ଏବଂ େସମାେନ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କେଲ। େସ

ଅଗି୍ନ େତେଜାମୟ ଥିଲା ଓ ତହିଁରୁ ବଦୁି୍ୟତ୍ ନଗିର୍ତ େହଲା। 14 ଏବଂ
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଗଣ ବଜୁିଳି ପରି ଦ୍ରୁ ତଗତେିର ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼େିଲ।

15 ମୁଁ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲ ିଏବଂ େଦଖିଲ ିେଯ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗ୍ଭରି ମୁଖର ସହତି, ପାଶ୍ୱର୍େର େଗାଟଏି େଗାଟଏି
ଚକ ଥିଲା। େସମାେନ ମଣପିରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଆକୃତି
ସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଟଏି ଚକ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଚକ ସଦୃଶ
େଦଖାଗଲା। 17 ଗମନ କଲାେବେଳ େସ ଗ୍ଭରିଚକ େଯେକୗଣସି
ଗ୍ଭରିଦଗିେର ଗତ ିକରୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଚକଗଡୁ଼କି ଗତ ିକଲାେବେଳ ବୁଲୁ ନ
ଥିଲା।

18 େସମାନଙ୍କର େଘର ଉଚ୍ଚ ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା; ପୁଣ ିେସହ ିଗ୍ଭରି
େଘରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଚକ୍ଷୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।

19 େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଗତ ିସହତି େସହ ିଚକସବୁ ଗ୍ଭଳିତ
େହଲା। ପୁଣ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାେନ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥିତ େହଲା େବେଳ
ଚକଗଡୁ଼କି ଉତ୍ଥିତ େହଲା। 20 ପବନର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର େସମାେନ ବଭିନି୍ନ
ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କେଲ। ଚକସବୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଉଠିେଲ କାରଣ
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚକ୍ରେର ଥିଲା। 21 ପବନର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
େସମାେନ ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କେଲ। ଚକସବୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଉଠିେଲ, କାରଣ େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚକେର ଥିଲା।

22 ପୁଣ ିେସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଏକ ଆସ୍ତରଣ
ଥିଲା, ଏହା ସ୍ପଟକି ତୁଲ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ଏହା େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ବସି୍ତାରିତ ଥିଲା। 23 େସହ ିଆସ୍ତରଣ ତେଳ େସମାନଙ୍କର
ପକ୍ଷସବୁ ଏକ ଆେରକର ଆେଡ଼ ପ୍ରସାରିତ େହାଇଥିଲା; େସମାନଙ୍କର
ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଖେର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଓ େସ ପାଖେର
ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଥିଲା।

24 ଏବଂ େସମାେନ ଗମନ କଲା ସମୟେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର
ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି,ି ତାହା ମହାଜଳ ରାଶିର କେଲ୍ଲ ାଳ ତୁଲ୍ୟ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ଓ େସୖନ୍ୟଦଳର େକାଳାହଳ ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ
ଥିଲା। େସମାେନ ଅଟକିଲା େବେଳ ନଜି ନଜି ପକ୍ଷ ସେଙ୍କାଚନ କେଲ।

25 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଗତ ିବନ୍ଦ କେଲ, େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସଙୁ୍କଚତି କେଲ ଓ େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର
ଉପରିସ୍ଥ ଆସ୍ତରଣ ଉପେର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। 26 ଏବଂ ଆସ୍ତରଣ
ଉପରକୁ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ନୀଳକାନ୍ତମଣେିର ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିବା ଏକ ସଂିହାସନ ଥିଲା, ଆଉ େସହ ିସଂିହାସନର ଆକୃତ ିଉପେର
ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଏକ ଆକୃତ ିଥିଲା। 27 ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଟରି ଉପର
ଭାଗର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ତମ୍ୱାତୁଲ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିବାର େଦଖିଲ।ି ପୁଣି
କଟେିଦଶର ତଳ ଭାଗର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ ଆଭାମୟ ଥିବାର
େଦଖିଲ।ି 28 େସହ ିେତଜ ତା’ର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଝଟକୁଥିଲା ଏବଂ ଏକ
ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ପରି େଦଖାଗଲା, ଯାହା ବଷର୍ା ଦନିେର େମଘେର େଦଖାଯାଏ।
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ମୂତ୍ତିର୍ର ଆଭା ଥିଲା। େଯଉଁ ସମୟେର ମୁଁ ଏହା
େଦଖିଲ,ି ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ଲି।ି ଏକ ସ୍ୱର େମାେତ କିଛ ିକହୁଥିବାର
ଶୁଣଲି।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହଜିିକଲଙୁ୍କ କଥା କୁହନି୍ତ

ଅନନ୍ତର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଉଠ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥା େହବ।ି”

2 ତା’ପେର ଏକ ଆତ୍ମା େମା’ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି େମାେତ
ଠିଆ କରାଇଲା। ତା’ପେର େସହ ିସ୍ୱର େମା’ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କଲା। 3 ତା’ପେର େସ େମାେତ କହଲିା, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରୁଛ।ି େସମାେନ ଏକ
ବେିଦ୍ର ାହୀ ଜାତ।ି େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କେଲ ଓ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାପ କରି ଗ୍ଭଲଛିନି୍ତ। 4

େସହ ିେଲାକମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ଭରୀ ଓ କଠିନ ଚତି୍ତ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଉଛ।ି େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ।’ 5 େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା
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ଶୁଣନୁ୍ତ ବା ନ ଶୁଣନୁ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ କଥା ନଶି୍ଚୟ କହବି, ଯାହା
ଫଳେର େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପହଞ୍ଚଛିନି୍ତ।

6 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏହସିବୁ ବେିଦ୍ର ାହୀ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ ଓ ଏହା ସେତ େଯପରି ତୁେମ୍ଭ
କଙ୍କଡ଼ାବଚି୍ଛାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ। କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର
ନାହିଁ। େସମାେନ ଯାହା କୁହନି୍ତ , େସଥିେର ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ
ଗ୍ଭହାଣ ିଦ୍ୱ ାରା ଆତଙି୍କତ ହୁଅ ନାହିଁ। 7 େସମାେନ ଶୁଣନୁ୍ତ ବା ନ ଶୁଣନୁ୍ତ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଛ,ି େସସବୁକୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ କାରଣ
େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେିଦ୍ର ାହୀ।

8 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଅଛୁ ତାହା ଶୁଣ;
ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ବେିଦ୍ର ାହୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବେିଦ୍ର ାହୀ ହୁଅ ନାହିଁ; ନଜିର ମୁଖ
େଖାଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା େଦଉଅଛୁ ତାହା େଭାଜନ କର।”

9 ତା’ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ ିଏକ ହସ୍ତ େମା’ ଆେଡ଼ ପ୍ରସାରିତ େହଲା। େସ
ହାତେର େଲଖାଥିବା ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। 10 ଆଉ ମୁଁ େସହି
ଗଡୁ଼ା େହାଇଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରସାରିତ କଲ ିଓ ତାହାର ଉପର ଓ ତଳ
େଲଖା େହାଇଥିବାର େଦଖିଲ।ି ଆଉ େସଥିେର ବଳିାପ, େଶାକ ଓ ସନ୍ତାପର
କଥା ଲଖିିତ ଥିଲା।

ଅନନ୍ତର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଯାହା େଦଖୁଛ ତାହା େଭାଜନ କର। ଏହ ିନଳାକାର
ପୁସ୍ତକ େଭାଜନ କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଯାଇ ଏସବୁ କଥା

କୁହ।”
2 େତଣୁ ମୁଁ ମୁଖ େଖାଲଲି ିଓ େସ େସହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େମାେତ

େଭାଜନ କରାଇେଲ। 3 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ
ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େଦଉଅଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଉଦରେର ପୂରାଅ।”
େତଣୁ ମୁଁ େସହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକଟକୁି ଖାଇେଦଲ ିଓ ଏହା ମହୁପରି

ମିଠା ଲାଗିଲା।
4 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର,

ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ କୁହ। 5 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ ନକିଟକୁ ପଠାଉ ନାହୁଁ। ଯାହା ଫଳେର ତୁମ୍ଭକୁ
ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝବିା କଷ୍ଟ େହବ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନକିଟକୁ
ପଠାଉଅଛୁ। 6 ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା େଦଶଗଡୁ଼କି ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପଠାଯାଉ ନାହିଁ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷାଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝ ନାହିଁ। ପୁଣି
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ େସପରି େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥା’ନୁ୍ତ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣଥିା’େନ୍ତ। 7 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଗଣ ତୁମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବିା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଜିଦ୍େଖାର ଓ
କଠିନ ଚତି୍ତ ଅଟନି୍ତ। 8 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ପରି ଓ କପାଳି
ପରି ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଓ କପାଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛୁ, 9 େଯପରି ଚକମକି
ପଥର ଅେପକ୍ଷା ହୀରା କଠିନତର। ଆେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ମୁଣ୍ଡକୁ
ଶକ୍ତ କରିଅଛୁ। େତଣୁ ଯଦଓି େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ
କର ନାହିଁ, ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଗ୍ଭହାଣେିର ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ।”

10 ଆହୁରି ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁେମ୍ଭ େସହସିବୁ କଥା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣେର ଗ୍ରହଣ
କର ଓ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍େର ଶ୍ରବଣ କର। 11 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନବିର୍ାସତି
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, ‘ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କଥା କୁହନି୍ତ।’ େସମାେନ ଶୁଣନୁ୍ତ ବା ନ ଶୁଣନୁ୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କଥା ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ।”

12 ଏହା ପେର ଆତ୍ମା େମାେତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା, ଏବଂ ମୁଁ େମାର
ପଛେର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି।ି ତାହା ଏକ ବଜ୍ର  ଧ୍ୱନ ିଥିଲା, ଏହା ଶୁଣାଗଲା,
“ଧନ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା।” 13 େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର େଡ଼ଣା

ଦ୍ୱ ାରା ପରସ୍ପର ଝାଡ଼ ିେହବାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଚକସବୁର
ଗଜର୍ନ ଏକ ବଜ୍ରଧ୍ୱନ ିସୃଷି୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏହା ବଜ୍ରସ୍ୱର ପରି ଉଚ୍ଚ ଥିଲା।
14 ତା’ପେର ଆତ୍ମା େମାେତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ େନଇଗଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ
ହୃଦୟେର େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ ଗମନ କଲ ିଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମାେତ
ଧରିଥିଲା। 15 େତେବ ମୁଁ େତଲ-ଆବୀବକୁ, କବାର ନଦୀ ତୀର ନବିାସୀ
ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲି।ି େସମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ବାସ
କରୁଥିେଲ, େସ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବବି୍ର ତ ଓ ନୀରବେର ସାତ
ଦନି ବସ ିରହଲି।ି

16 ଅନନ୍ତର ସାତ ଦନି ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 17 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭ ମୁଖର କଥା ଶୁଣ ଓ
ଆମ୍ଭ ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ େଚତନା ଦଅି। 18 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ
େଲାକଟକୁି କହୁ, ‘ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ମରିବ।’ ଏବଂ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସହି
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର କୁକମର୍ରୁ ତା’ର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତକର୍ କରିବ
ନାହିଁ, େସପରି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ତା’ର ପାପ ପାଇଁ ମରିବ କିନୁ୍ତ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟ
ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାୟୀ କରିବ।ି

19 “ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତକର୍ କରିଥାଅ ଆଉ େସ
ଆପଣା ପାପରୁ ଓ କୁପଥରୁ ନ େଫେର; େସ ନଜି େଦାଷ େଯାଗୁଁ ମରିବ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ସତକର୍ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କର।

20 “େସହପିରି ଭାବେର ଯଦ ିେକୗଣସ ିଧାମିର୍କ େଲାକ, ଧାମିର୍କ େହବା
ବନ୍ଦ କରି ପାପ କେର, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତା’ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଝୁଣି୍ଟବା ବସ୍ତୁ
ରଖୁ, େତେବ େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ ଏବଂ ତା’ର ପୁଣ୍ୟକମର୍ସବୁ ହସିାବକୁ
ନଆିଯିବ ନାହିଁ। େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ କାରଣ େସ ପାପ କରିଛ।ି କିନୁ୍ତ
ତା’ର ମୃତୁ୍ୟଜନତି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାୟୀ କରିବା। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ସତକର୍ କଲ ନାହିଁ।

21 “କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସତକର୍ କଲ ଓ େସ ପାପ
କଲା ନାହିଁ, େସ ବଞ୍ଚବି କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର େଚତନା େନଲା। ଏହପିରି
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲ।”

22 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା,
େସହଠିାେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ପଦା ଭୂମିକୁ ବାହାରି
ଯାଅ। ଆେମ୍ଭ େସହଠିାେର ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବା।”

23 େତଣୁ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ଲି ିଏବଂ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଗଲ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମହମିା େସ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ଏବଂ କବାର ନଦୀ କୂଳେର ମୁଁ
େଯଉଁ ମହମିା େଦଖିଥିଲ,ି ଏହା ହିଁ ତାହା ଥିଲା। େତଣୁ ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ଭୂମିେର ପଡ଼ ିରହଲି।ି 24 ତା’ପେର ଆତ୍ମା େମା’ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କଲା
ଓ େମାର ପାଦ ଉପରକୁ େନଇଗଲା। ତା’ପେର େସ େମାେତ କହଲିା,
“ଯାଅ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ନଜିକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖ, 25

ମାତ୍ର େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ରଜୁ୍ଜେର ବାନି୍ଧେବ; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭ ବାହାରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିବ ନାହିଁ। 26 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଜିହ୍ୱାକୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ତାଳୁେର ଯୁକ୍ତ କରିବା, ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ନୀରବ ରହବି
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଗାଳି େଦବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ। ଯଦଓି େସମାେନ
େଗାଟଏି ବେିଦ୍ର ାହୀ ଜାତ ିଅଟନି୍ତ। 27 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପାଟ ିଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାେର
ଫିଟବି। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ।’ ଯଦ ିେସମାେନ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ଶୁଣନୁ୍ତ ବା ଯଦ ିେସମାେନ
ଇଚ୍ଛା ନ କରନି୍ତ ବା ନ ଶୁଣନି୍ତ , େଯେହତୁ େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ ଜାତି
ଅଟନି୍ତ।

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଖେଣ୍ଡ ଇଟା ରଖ ଓ ତହିଁେର
ଯିରୁଶାଲମ ନଗରର ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କର। 2 ଏବଂ େସଗଡୁ଼କୁି
େସୖନ୍ୟେର େବଷି୍ଟତ କର, ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କର ଓ

ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କର। ଆଉ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କର ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର େଭଦକ ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାପନ କର। 3

ଏବଂ େଗାଟଏି ଲୁହାର କେରଇ ନଅି ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଓ ନଗରର ନକ୍ସା
ମଧ୍ୟେର ଲୁହାର ପ୍ରାଚୀର ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ଏହା ଆଡ଼କୁ ବୁଲପିଡ଼।
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ନଗର ତୁମ୍ଭର ଅବେରାଧିତ େହବ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଚହି୍ନ
େହବ।

4 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବାମପାଶ୍ୱର୍ େହାଇ ପଡ଼ ିରହବି। ଏହା
େଦଖାଯାଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ େବାହଛି।
େଯେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ବାମପାଶ୍ୱର୍ େହାଇ ଅପରାଧ ପଡ଼ ିରହବି, 5

ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ 390 ଦନି ଇସ୍ରାଏଲର େଦାଷବହନ କରିବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି େକେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଣ୍ଡତି େହବ, େଗାଟଏି
ଦନି ସମାନ େଗାଟଏି ବଷର୍।

6 “ଏହ ିସମସ୍ତ ଦନି ସମାପି୍ତ ପେର ତୁେମ୍ଭ କଡ଼ େଲଉଟାଇବ ଏବଂ
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଶୟନ କରିବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯିହୁଦାର ପାପ
ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇବ। ଆେମ୍ଭ ନରୂିପିତ କରିଛୁ େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପାଇଁ କରିବା ଉଚତି୍। େଗାଟଏି ଦନି
େଗାଟଏି ବଷର୍ ସହତି ସମାନ ଅେଟ।”

7 ପରେମଶ୍ୱର ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିରୁଶାଲମର
ଅବେରାଧିତ ନଗର ଆଡ଼କୁ ବୁଲପିଡ଼ ଏବଂ ରିକ୍ତ ହସ୍ତେର ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କର। 8 ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରଜୁ୍ଜେର ବାନି୍ଧ
ଅଛୁ। ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଗର ଉପେର ଅବେରାଧର ସମାପ୍ତ ନ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ େସ ପାଶ୍ୱର୍କୁ େଲଉଟବି ନାହିଁ।”

9 ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ ଗହମ, ଯବ,
ଶିମ, ମସୁର, େଜାଆର, ଓ ଯନ୍ନ ା େନଇ େସଗଡୁ଼କୁି େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର
ରଖ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା ତୁେମ୍ଭ
390 ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଖାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ପଡ଼ରିହବି।
େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କିେର ଏହସିବୁ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ। 10 ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି େକାଡ଼ଏି େଶକଲ ଓଜନର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ।
ଦନିସାରା ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟେର ଖାଅ। 11 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଦିନି
ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଏକ ହନିର ଷଷ୍ଠାଂଶ ଜଳପାନ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
ସମୟକୁ ସମୟ ତାହା ପାନ କରିବ। 12 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସହ ିଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଯବପିଷ୍ଟକ ପରି କରିବ ଓ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବଷି୍ଠା ଦ୍ୱ ାରା ପାକ କରି
ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କରିବ।” 13 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“ଏହ ିପ୍ରକାେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଜାତମିାନଙ୍କର ମଧ୍ୟେର ଅଶୁଚି
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେବ, େଯଉଁଠାକୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ତଡ଼େିଦବା।”

14 ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ! ଅଶୁଚ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ନଜିକୁ େକେବ ଅଶୁଚ ିକରି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂମୃତ ପଶୁ, ପଚ ିଯାଇଥିବା ପଶୁଗଡୁ଼କି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁ
ଦ୍ୱ ାରା ମରା େହାଇଥିବା ପଶୁର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ନାହିଁ। ଅଥବା ନଷିିଦ୍ଧ
କରାଯାଇଥିବା ମାଂସ େମା’ ପାଟେିର େଦଇ ନାହିଁ।”

15 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା ଉତ୍ତମ ଅେଟ।
ମନୁଷ୍ୟ ବଷି୍ଠା ବଦଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ େଦବ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଏହାର ନଆିଁେର େରାଟୀ େସକି ପାରିବ।”

16 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର,
ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା। େସମାେନ ଉତ୍କଣ୍ଠାେର
ସୀମିତ ପରିମାଣର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିେବ ଓ ମହାଭୟେର ସୀମିତ
ପରିମାଣେର ଜଳପାନ କରିେବ। 17 ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳର ଅଭାବ କାରଣରୁ,
େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େଦଖି ଆତଙି୍କତ େହାଇଯିେବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
ପାପ େଯାଗୁଁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯିେବ।

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ନାପିତର କ୍ଷୁର ପରି ତୁେମ୍ଭ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ
ଖଡ଼୍ଗେର ନଜିର ମସ୍ତକ ଓ ଦାଢ଼ ିଖିଅର େହବ। ତହୁଁ ନକିିତେିର
ବାଳକୁ ଓଜନ କର ଏବଂ ଏହା ତନି ିଭାଗେର ବଭିକ୍ତ କର।

ତା’ପେର ଏହାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ନଅି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଅବେରାଧ ସମାପ୍ତ
େହଲା ପେର, େସହ ିବାଳକୁ େସହ ି‘ନଗର’ ନକ୍ସାର ମଝେିର ଦଗ୍ଧ
କରିବ। ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଖଡ଼୍ଗେର କାଟ ଓ ‘ନଗର’ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଭଣି ିଦଅି। ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େକଶ ପବନର ମୁହଁକୁ େଫାପାଡ଼ ିଦଅି
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର େଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବା ଓ

ଖଣ୍ଡାେର େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା। 3 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର
େକଶ େନଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳେର ବାନି୍ଧବ। 4 ଏହ ିବାଳଗଡୁ଼କିରୁ କିଛି
ଅଧିକ ନଅି ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି ଅଗି୍ନେର େଫାପାଡ଼ ିଦଅି ଏବଂ େସଗଡୁ଼କି
ଦଗ୍ଧ କର, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲସାରା ଆେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ ପଠାଇବା।”

5 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା
ଯିରୁଶାଲମ ଅେଟ, ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ େଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ
ଓ ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦଶଗଡୁ଼କି ଅଛ।ି 6 ଆଉ ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାେନ ଦୁଷ୍ଟତା କରି େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ଶାସନାବଳି
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଦଶ ସମୂହର ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ବଧିି
ସକଳର ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ। କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭର
ଶାସନାବଳି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିିପୂବର୍କ ପଥେର ଗମନ କରି
ନାହାନି୍ତ।”

7 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଣ୍ଡେଗାଳକାରୀ ଅଟ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହଁ କିଅବା ତୁମ୍ଭ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଦଶମାନଙ୍କର ଚଳଣ ିଅନୁସାେର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିଲ
ନାହିଁ।” 8 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଜାତଗିଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିବା। 9

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା କରିବା, ଯାହା ଆଗରୁ େକେବ କରି ନାହୁଁ
କିଅବା ଭବଷି୍ୟତେର େକେବ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ େହବ। 10 ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାେନ ଏପରି
କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ େହେବ େଯ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିତାମାତା ନଜିର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
େଭାଜନ କରିେବ ଓ ସନ୍ତାନମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ େଭାଜନ
କରିେବ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପୃଥିବୀର େଶଷ ସୀମାେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା।”

11 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ
ସକଳ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଆପଣାର ସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଆେମ୍ଭ
ଶପଥ କରୁଛୁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଛ କରିେଦବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ କି ଦୟା କରିବା ନାହିଁ। 12 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମହାମାରୀେର ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ନଗର ମଧ୍ୟେର ମରିେବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯୁଦ୍ଧେର ନଗର ବାହାେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିେବ; ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହେବ। େଯେହତୁ
ଆେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ େନଇ େଗାଡ଼ାଇବା। 13 ତା’ପେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ େଶଷ େହବ ଓ ଆମ୍ଭର େକାପ ଶାନ୍ତ େହବ। ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନଇଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ଆଶ୍ୱସ୍ତ େହବା।
ତା’ପେର େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ଉପରୁ େମାର େକ୍ର ାଧ ଦୂେରଇ ଯିବ,
େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କହଅିଛୁ।”

14 ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ଯିରୁଶାଲମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ବନିାଶ କରିବା। ତୁମ୍ଭର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଦଶଗଡୁ଼କି ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେଦଇ
ଯାଉଥିବା ପଥିକଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଗାଳି େଦେବ, ପରିହାସ କରିେବ। 15 ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ଏବଂ େକ୍ର ାଧ ଭତ୍ସର୍ନାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦବା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଳିର,
ପରିହାସର ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର ଏକ ବସି୍ମୟର ବଷିୟ େହବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଏକ ପାଠ ଶିଖିେବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିଅଛୁ। 16

ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ବନିାଶକାରୀ ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ତୀରଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରକୁ
ନେିକ୍ଷପ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ େସଗଡୁ଼କୁି
ପଠାଇବା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଠାଇବ ିଏବଂ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା। 17 ଆଉ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟ ଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ନଃିସନ୍ତାନ କରି ଛାଡ଼ ିେଦେବ। ମହାମାରୀ ଓ ରକ୍ତପାତ
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ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ
ଉଠାଇବା। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ।”

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
2 େସ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତଗଣ ଆେଡ଼ ବୁଲପିଡ଼ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 3 କୁହ: ‘େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ! ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି,
ଉପପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି, ଜଳପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
େଦଖ ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ବନିଷ୍ଟ କରିବା। 4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସୁଗନ୍ଧ େବଦକୁି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନହିତ
େଲାକମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣର ସମ୍ମୁଖେର
େଫାପାଡ଼ ିେଦବା। 5 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଶବ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ରଖିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ
ଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କିର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଞି୍ଚେିଦବା। 6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସତସିବୁ ଓ
ନଗରଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ। ଯାହା
ଫଳେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିେକେବ ପୁଣ ିବ୍ୟବହାର େହବ ନାହିଁ ଓ
ତାହା ଭଗ୍ନ େହାଇ ପଡ଼ ିରହବି ଓ ତୁମ୍ଭର ମୂତ୍ତିର୍ସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ବଚୂିଣ୍ଣର୍ େହବ।
ତୁମ୍ଭର ଧୂପେବଦ ିଭଙ୍ଗାଯିବ ଓ ଦୂରେର ମନୁଷ୍ୟ ନମିିର୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ସବୁ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁସବୁ ତୁେମ୍ଭ ତଆିରି କଲ, େସଗଡୁ଼କି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ
କରାଯିବ। 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଲାକମାେନ ନହିତ େହେବ, ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।’”

8 “କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କିଛ ିେଲାକଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିବା। େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗରୁ
ଖସଯିାଇ େଯେତେବେଳ ନାନା େଦଶେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ରହେିବ। 9

ଏବଂ ବଞ୍ଚ ିରହଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ
ବନ୍ଦୀରୂେପ ନଆିଯିବ, େସମାେନ େମାେତ ମେନ ରଖିେବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ ହୃଦୟକୁ କିପରି ଦୁଃଖେର ପୂଣ୍ଣର୍ କଲୁ, ଯାହା
ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଗଲା ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ ଆଖି ଯାହା
େସମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ସବୁକୁ ଅନୁସରଣ କଲା। େସମାେନ ନେିଜ କରିଥିବା
କୁକମର୍ ପାଇଁ ଓ େସମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନଜିକୁ ଘୃଣା
କରିେବ। 10 େଯଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ ହୃଦ୍େବାଧ କରିେବ େଯ, ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିେବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ବୃଥାେର
କହ ିନ ଥିଲୁ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ କହଥିିଲୁ େଯ, ଏହା ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବା।”

11 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତାଳି ବଜାଅ ଓ
ପଦାଘାତ କର ଓ କୁହ: ଧିକ୍! େସମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ େଯାଗୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲର ଗହୃ ଖଡ଼୍ଗର, ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ଓ ମହାମାରୀର ଶିକାର େହବ। 12

ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ େଲାକମାେନ ମହାମାରୀେର ମରିେବ। ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େଲାକମାେନ
ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ମରିେବ।
େକବଳ ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧିତ େହବାରୁ ବନ୍ଦ
କରିବା। 13 େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର,
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଗ୍ଭରିପାଖେର, ପବର୍ତର ଶୀଷର୍ େଦଶେର, ଶୃଙ୍ଗେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସବୁଜ ହରିତବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ତେଳ, େଯଉଁ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର େସମାେନ ନଜି ନଜିର ସକଳ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି
ସୁବାସତି େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିେଲ, େସହ ିସକଳ ସ୍ଥାନେର ପାଇେବ।
14 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ଦବି୍ଲା
ପ୍ରାନ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ବସତ ିସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶୂନ୍ୟ
କରିବୁ। ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 2 େସ କହେିଲ,
“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୂମିକୁ କହନି୍ତ ,
“ସମଗ୍ର େଦଶର ସମାପି୍ତ ଆସଯିାଇଛ।ି

ସମଗ୍ର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ େହବାର
ଅନି୍ତମକାଳ ଆସଯିାଇଛ।ି
3 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ଅନି୍ତମକାଳ ଉପସି୍ଥତ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା।

ତୁମ୍ଭର କମର୍ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ କମର୍ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା।
4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିଦୟା େଦଖାଇବା ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ

ଅନୁକମ୍ପା କରିବା ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ

ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡତି କରିବା।
ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ।”
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଗାଟଏି ପେର େଗାଟଏି

ଅମଙ୍ଗଳ ଆସୁଅଛ।ି 6 ଅନି୍ତମ କାଳ ଆସୁଅଛ,ି ଯବନକିା ଆସୁଅଛ।ି ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉଅଛ।ି ଏହା ତା’ର ବାଟେର ଆସୁଅଛ।ି 7

େହ େଦଶର ନବିାସୀଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନି୍ତମ ଦଣ୍ଡ ଆସଯିାଇଛ।ି େସହି
ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର େଶଷ ବଗି୍ଭର ଦନି ଅତ ିନକିଟ। େସହ ିଦନିଟି
ସେନ୍ଦହର ଓ ବହୁତ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଅେଟ। ତାହା ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଆନନ୍ଦ
ଧ୍ୱନରି ଦନି ନୁେହଁ। 8 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧକୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ପ୍ରେୟାଗ କରିବା। େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େସ ନ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
କମର୍ାନୁସାେର ବଗି୍ଭର ନ କରିବୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କମର୍ େଯାଗୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଦଣ୍ଡତି କରିବା। 9 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିଦୟା େଦଖାଇବା ନାହିଁ କି
ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁକମ୍ପା କରିବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କମର୍ େଯାଗୁଁ ଓ
ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଘୃଣା ପ୍ରଥା େଯାଗୁଁ ଦଣ୍ଡତି କରିବା। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିଛନି୍ତ।

10 “େଦଖ, େସହ ିଦନି ଆସୁଅଛ।ି ତୁମ୍ଭର େଶଷ ବଗି୍ଭରାଜ୍ଞା ନଗିର୍ତ
େହଲା, ଯଷି୍ଟ ଅଙୁ୍କରିତ ଓ ପୁଷି୍ପତ େହଉଅଛ।ି ଅହଙ୍କାର ଅଙୁ୍କରିତ
େହାଇଅଛ।ି 11 ଜେଣ ଉଗ୍ର ବ୍ୟକି୍ତ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆଶାବାଡ଼େିର ପରିଣତ
େହାଇଅଛ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁେହଁ, େସମାନଙ୍କର ଜନଗହଳି
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁେହଁ, େସମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁେହଁ,
େସମାନଙ୍କର େନତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁେହଁ।

12 “ସମୟ ଆସଅିଛ,ି େସହ ିଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉଅଛ।ି କତ୍ତର୍ା
ଆନନ୍ଦ ନ କରୁ ଓ ବେିକ୍ରତା େଶାକ ନ କରୁ। କାରଣ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ
ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ଉପେର ଆସଯିାଇଛ।ି 13 ବେିକ୍ରତା
ବକି୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତି୍ତରୁ, େସ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
େଫରିପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହ ିଦଶର୍ନ ସମସ୍ତ େଲାକାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ।
ଏହା ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର ପାପ ସକାେଶ, େକହି
ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେବ ନାହିଁ।

14 “େସମାେନ ତୂରୀଗଡୁ଼କି ବଜାଇ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିେବ। କିନୁ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ େକହ ିଯିେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ସମସ୍ତ
ଜନଗହଳି ଉପେର ଅଛ।ି 15 ବାହାେର ଶତ୍ରୁ ର ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଭତିେର
ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଅଛ।ି େଯଉଁ େଲାକ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବ େସ ଖଡ଼୍ଗେର
ମରିବ ଓ େଯ ନଗର ମଧ୍ୟେର ରହବି, େସ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର
ବନିାଶ େହବ।

16 “କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇେବ, େସମାେନ
ପବର୍ତ ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼େିବ। ଏବଂ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ େଶାକ
କରିେବ ଓ ପବର୍ତ ଉପେର କରୁଣ ଭାବେର ବଳିାପ କରିେବ,
ଉପତ୍ୟକାେର କେପାତ ବାହୁନବିା ପରି। 17 ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତ ଏେତ
ଦୁବର୍ଳ େହବ େଯ, ତାହା ଉପରକୁ ଉେତ୍ତାଳିତ େହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଜଳପରି ତରଳ େହବ। 18 ଏବଂ େସମାେନ ଚଟବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରିେବ। େସମାେନ ଭୟେର ଥରିେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ଲଜ୍ଜ ାେର
ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ ଓ ଦୁଃଖର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ
ଲଣ୍ଡତି କରିେବ। 19 େସମାେନ ନଜି ନଜିର ରୂପାକୁ ଦାଣ୍ଡେର ପକାଇ
େଦେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ସୁନା ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ େହବ। େସ ସବୁ କିନୁ୍ତ
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େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରକାଶ କେଲ,
ତାଙ୍କ େକାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ପାରିେବ
ନାହିଁ। କାରଣ ଏହସିବୁ ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ପାପ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର କାରଣ
ଥିଲା।

20 “େସହ ିେଲାକମାେନ ମନି୍ଦରର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରେର ଘୃଣ୍ୟ ମୂତ୍ତିର୍ମାନ
ନମିର୍ାଣ କେଲ, େଯଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ ଗବର୍ କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ
େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ରଖିେଲ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ
େସଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳୁଷିତ ସାମଗ୍ରୀେର ପରିଣତ କରିେଦବା।
21 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େସହ ିମନି୍ଦରରୁ ଲୁଣ୍ଠନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂେପ
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟରୂେପ ପୃଥିବୀର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା ଓ େସମାେନ ଏହାକୁ କଳୁଷିତ କରିେବ। 22 ଆଉ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇବା। େସମାେନ ଆମ୍ଭର
ନବୃିତସ୍ଥାନ ଅପବତି୍ର କରିେବ। ଆଉ ଡ଼କାୟତମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କରି ତାହା ଅପବତି୍ର କରିେବ।

23 “ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କାରଣ ରକ୍ତପାତରୂପ
ଅପରାଧେର େଦଶ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ନଗର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
24 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ ଜାତମିାନଙୁ୍କ ଆଣବିା। ତହିଁେର େସମାେନ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ଅଧିକାର କରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ବଳବାନ
େଲାକମାନଙ୍କର ଗବର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା। ଆଉ େସମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ପୂଜାସ୍ଥାନ
କଳୁଷିତ େହବ।

25 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିାଶ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତ
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ ମାତ୍ର କିଛ ିପାଇବ ନାହିଁ। 26 େଗାଟଏି ବପିଯର୍୍ୟୟ ପେର
ଆଉ େଗାଟଏି ବପିଯର୍୍ୟୟ ଘଟବି ଓ ଜନରବ ଉପେର ଜନରବ େହବ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ନକିଟରୁ ଦଶର୍ନର େଚଷ୍ଟା କରିବ। କିନୁ୍ତ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ େଲାପ ପାଇବ।
27 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା େଶାକ କରିେବ ଓ େନତୃବଗର୍ େଶାକର ବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରିେବ। େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କର ହସ୍ତ କମ୍ପିତ େହବ। େଯେହତୁ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ନଜି ଆଚରଣ ଓ ଆଦଶର୍ ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟବହାର କରିବା। େସମାନଙ୍କର କମର୍ ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର
କରାଯିବ ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ
କରିେବ।”

ଅନନ୍ତର ଷଷ୍ଠ ବଷର୍ର ଷଷ୍ଠ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ଗହୃେର ବସଥିିଲୁ ଓ ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଆମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ବସଥିିେଲ। ଏହ ିସମୟେର େମାର ପ୍ରଭୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହଲା। 2 ଏବଂ
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଅଗି୍ନର ଆଭାତୁଲ୍ୟ ଏକ ମୂତ୍ତିର୍ େଦଖିଲୁ। ତାଙ୍କର
କଟେିଦଶରୁ ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗି୍ନମୟ ଥିଲା ଓ କଟଠିାରୁ ଉପର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁ ତୁଲ୍ୟ େଜ୍ୟାତମିର୍ୟ ଥିଲା। 3 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େଦଖିଲୁ, େସ
ଏକ ହସ୍ତ ପରି ଜଣାଯାଉଥିବା କିଛ ିବସି୍ତାର କରି େମାର େକଶ ଧରିେଲ।
ତା’ପେର ପବନ େମାେତ ଉଠାଇ େନଲା, ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ସ୍ଥାନେର ରଖି େଦଲା। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଶର୍ନକ୍ରେମ ଯିରୁଶାଲମର
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଉତ୍ତରାମୁଖୀ ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ େମାେତ
ଆଣେିଲ। େସଠାେର ଏକ ମୂତ୍ତିର୍ ଥିଲା, ଯାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧର
କାରଣ େହଲା। 4 ଉପତ୍ୟକାେର ମୁଁ େଦଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େସ
ସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା ବଦି୍ୟମାନ ଥିଲା।

5 ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଉତ୍ତର
ଦଗିକୁ େଦଖ।” େତଣୁ ମୁଁ ନରିୀକ୍ଷଣ କଲ ିଏବଂ େଦଖିଲ ିେଯ, ଯଜ୍ଞେବଦି
ଫାଟକର ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ପ୍ରେବଶ ପଥେର େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ ଥିଲା, ଯାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧିତ ଓ ଈଷର୍ାପରାୟଣ କରିଥିଲା।

6 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
େଦଖ, େସମାେନ କ’ଣ କରୁଅଛନି୍ତ? ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଆପଣା ମନି୍ଦର
ଅଗଣାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଗଣ ଏଠାେର

ମହା ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କରୁଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ଏହା ପେର ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଅନ୍ୟ ମହା
ଘୃଣ୍ୟକମର୍ େଦଖିବ।”

7 ପୁଣ ିେସ େମାେତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ତହିଁେର ମୁଁ
ଦୃଷି୍ଟ କରେନ୍ତ କାନ୍ଥେର େଗାଟଏି ଛଦି୍ର  ଥିବାର େଦଖିଲ।ି 8 ତା’ପେର
ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏହ ିକାନ୍ଥକୁ େଖାଳ।” ତହୁଁ ମୁଁ
େସହ ିକାନ୍ଥ େଖାଳିଲ ିଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱ ାର ଆବଷି୍କାର କଲ।ି

9 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “ଭତିରକୁ ଯାଅ ଓ
ଏଠାେର େସମାେନ େଯଉଁ ଜଘନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ମାନ କରୁଅଛନି୍ତ ତାହା
େଦଖ।” 10 େତଣୁ ମୁଁ ଭତିରକୁ ଗଲ,ି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ କାନ୍ଥେର ଚତିି୍ରତ
େହାଇଥିବା ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ଘୃଣ୍ୟ
ପଶୁମାନଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ େଦଖିଲ।ି

11 ପୁଣ ିେସ ସବୁର ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର
ସତୁରି ଜଣ ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଶାଫନର ପୁତ୍ର
ଯାସନୟି ଠିଆ େହାଇଅଛ।ି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ନଜି ଧୂପଦାନୀ ହସ୍ତେର
ଧରିଛନି୍ତ। ଆଉ ଧୂପରୂପ ଧୂମର ସୁଗନି୍ଧ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠୁଅଛ।ି 12 ତା’ପେର
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ପ୍ରତମିା ଗହୃେର ଅନ୍ଧକାରେର ଯାହା
କରୁଅଛନି୍ତ ତାହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ େଦଖି ପାରିବ? କାରଣ େସମାେନ ଭାବନି୍ତ ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଶକୁ ତ୍ୟାଗ
କରିଛନି୍ତ।’” 13 େସ ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ସହତି ଆସବି
େତେବ େସମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅେନକ ଜଘନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖିବ।”

14 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ
ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ େନେଲ। େସଠାେର ମୁଁ େଦଖିଲି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ବସ ିଭଣ୍ଡ େଦବତା ତମ୍ମୁଷ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନି୍ତ।

15 ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ଏହସିବୁ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖିଲ। ଏହା ପେର ଆହୁରି ଏହା ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖିବ।” 16 ତା’ପେର େସ େମାେତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେିଲ। େସଠାେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର, ବାରଣ୍ଡା ଓ ଯଜ୍ଞେବଦରି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ପଚଶି୍ ଜଣ ପୁରୁଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ପିଠି କରି ଓ ପୂବର୍
ଦଗିଆେଡ଼ ମଥାନତ କରି େସମାେନ ସୂଯର୍୍ୟକୁ ପୂଜା କରୁଥିେଲ।

17 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର,
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହସିବୁ େଦଖିଲ? ଏହପିରି ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ମାନ କରିବା କ’ଣ
ଯିହୁଦାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅେଟ? ବାସ୍ତବେର େସମାେନ
େଦଶକୁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ େକ୍ର ାଧିତ କରି
ରଖିଅଛନି୍ତ। ଆଉ େଦଖ େସମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ
େସମାେନ ନାସକିାେର ନାକଫୁଲ ପିନି୍ଧଛନି୍ତ। 18 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧଭାବ େଦଖାଇବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁକମ୍ପା
କରିବା ନାହିଁ କି ଦୟା େଦଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏପରିକି ଯଦ ିେସମାେନ
ଆମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍ ପାଖେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଡ଼ାକନି୍ତ , ତଥାପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣବିା ନାହିଁ।”

ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େମା’ କଣ୍ଣର୍େର କହେିଲ,
ନଗରକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ
ଆଣ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତେର ବନିାଶକ ଅସ୍ତ୍ର

ଧରି ଆସନୁ୍ତ। 2 ତା’ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ଫାଟକରୁ
ଛଅଜଣ ପୁରୁଷ ଆସେିଲ। େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର ହସ୍ତେର ବନିାଶକ
ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଓ େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଏକ ପୁରୁଷ
ଥିଲା। ତାହାର ପାଶ୍ୱର୍େର େଲଖକର କାଳି ଦୁଆତ ଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ
ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଆସେିଲ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦରି ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ
େହେଲ। 3 ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା େଯଉଁ କିରୁବର
ଉପେର ଥିଲା, ତାହା ତାହାଠାରୁ ଉଠି ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଯାଇଥିଲା।
ତା’ପେର େସ େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଓ ପାଶ୍ୱର୍େର େଲଖକର
କାଳିଘଡ଼ଧିାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଡ଼ାକିେଲ।

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 7:20 639 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9:3
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4 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ନଗର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଅ ଓ ସହରେର ଘଟଥିିବା ଘୃଣ୍ୟ କୃତ କମର୍ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ଓ
ଦୁଃଖ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଥାେର ଦାଗ ଦଅି।”

5 ଏବଂ େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େମାର କଣ୍ଣର୍ େଗାଚରେର କହେିଲ, “ତା’ର
ପେଛ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଏବଂ କପାଳେର ଚହି୍ନ ନ ଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କର। ଦୟା େଦଖାଅ ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁକମ୍ପା କର ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧବ୍ୟକି୍ତ ,
ଯୁବାବ୍ୟକି୍ତ , କୁମାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଓ ଶିଶୁକୁ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ
କର, କିନୁ୍ତ କପାଳେର ଚହି୍ନ ଥିବା େଲାକ ନକିଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭ
ମନି୍ଦରରୁ ଏହ ିଅଭଯିାନ ଆରମ୍ଭ କର।” େତଣୁ େସମାେନ ମନି୍ଦରର
ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନଗଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

7 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିଗହୃକୁ ଅଶୁଚ ିକର।
ଏହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କର ଶବେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କର, ବତ୍ତର୍ମାନ
ବାହାରି ଯାଅ।” ତହିଁେର େସମାେନ ବାହାରି ଯାଇ ନଗର ମଧ୍ୟେର ସଂହାର
କେଲ।

8 ଏବଂ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ସଂହାର କରୁଥିେଲ, ଏକମାତ୍ର
େମାେତ ଛାଡ଼ ିଦଆିଗଲା। ତହିଁେର ମୁଁ ତେଳ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିକ୍ରନ୍ଦନ କଲ,ି “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର େକାପ କରି
ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ?”

9 େସ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ପରିବାର ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ପାପ
କେଲ ଓ େଦଶ ରକ୍ତପାତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗଲା। ଆଉ ନଗର
ଅନ୍ୟାୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି କାରଣ େସମାେନ କହଛିନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ
େଦଶ ତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ ଓ େସ କିଛ ିଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।’ 10 ଏଣୁ ମୁଁ
କରୁଣା େଦଖାଇବ ିନାହିଁ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁକମ୍ପା କରିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ
େସମାନଙ୍କର କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆଣବି।ି”

11 ଏହା ପେର େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ବ୍ୟକି୍ତ କାଳିଦୁଆତ େନଇ
େଫରି ଆସଲିା ଏବଂ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ମୁଁ ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ।”

େସେତେବେଳ ମୁଁ ଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁଲ ିଓ େଦଖିଲି
କିରୂବଦୂତମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଉପରିସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳେର
ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିସଦୃଶ ଏକ ସଂିହାସନର ଆକୃତ ିେସମାନଙ୍କ

ଉପେର େଦଖାଗଲା। 2 ଏବଂ େସ େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ପୁରୁଷକୁ
କହେିଲ, “କିରୁବଦୂତଗଣର ନମି୍ନେର ଥିବା ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଘୂଣ୍ଣର୍ୟମାନ ଚକ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେବଶ କର ଏବଂ ଏକ ଅଞ୍ଜଳିପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର
ସଂଗ୍ରହ କର ଓ େସଗଡୁ଼କି ଉପେର ବଞି୍ଚ ିଦଅି।”
ତହିଁେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଗ୍ଭଲଗିଲା, େଯେହତୁ ମୁଁ େଦଖୁଥିଲ।ି 3 େସ

ପୁରୁଷ ଗଲାେବେଳ କିରୂବଦୂତମାେନ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େମଘ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 4

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା କିରୂବଦୂତର ଉପରୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାର
ଆଡ଼କୁ ଗଲା, େତଣୁ ଗହୃ େମଘେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େତଜେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 5 ଆଉ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା କହବିାର ସମୟେର ସ୍ୱର ବଜ୍ରରବ
ତୁଲ୍ୟ, କିରୂବଦୂତମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶୁଣାଗଲା।

6 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ପୁରୁଷକୁ ଚକ୍ର  ମଧ୍ୟରୁ ଅଥର୍ାତ୍
କିରୂବଦୂତମାନଙୁ୍କ ନମି୍ନେର ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ େକାଇଲାଗଡୁ଼କି େନବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। େତଣୁ େସ ପୁରୁଷଟ ିେଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହେଲ।
7 ତା’ପେର େସହ ିକିରୂବଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କେଲ
ଏବଂ କିରୂବଦୂତଗଣ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଙ୍ଗାର ସଂଗ୍ରହ କେଲ ଓ ତାକୁ
େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତେର େଦେଲ ଓ େସ ତାହା େନଇ
ବାହାରକୁ ଗେଲ। 8 ମନୁଷ୍ୟର ହାତପରି େଦଖାଯାଉଥିବା କିଛ ିେଗାେଟ
କିରୂବତୂତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷତେଳ େଦଖାଗଲା।

9 ତା’ପେର ମୁଁ ଅନାଇ େଦଖିଲ ିଏକ କିରୂବର ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ଚକ ଓ
ଅନ୍ୟ କିରୂବର ପାଶ୍ୱର୍େର ଅନ୍ୟ ଚକ, ଏହରୂିେପ କିରୂବମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର

ଏକାଠି ଗ୍ଭରି ଚକ ଥିଲା। ଏବଂ େସହ ିଚକମାନର ଆଭା େବୖଦୁଯର୍୍ୟମଣରି
ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 10 େସହ ିଗ୍ଭରିଚକର ଆକୃତ ିଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା।
େସଗଡୁ଼କି େଗାଟଏି ଚକ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟ ଚକ ଥିଲା ପରି େଦଖା ଯାଉଥିଲା।
11 ଗମନ କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ନଜି ନଜିର ଗ୍ଭରି ପାଶ୍ୱର୍େର
ଗମନ କେଲ ଏବଂ ଗତ ିକଲାେବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର
ମସ୍ତକର ଅଭମିୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କେଲ ଓ ଗମନ କଲାେବେଳ ମୁହଁ
ବୁଲାଇେଲ ନାହିଁ। 12 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର, େସମାନଙ୍କର
ପୁଷ୍ପ ହସ୍ତ, ପକ୍ଷ ଓ େସହ ିଗ୍ଭରିଚକ ଚକ୍ଷୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 13 ଆଉ
“େସହ ିଚକମାନଙୁ୍କ ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ ଚକ େବାଲ ିଡ଼କାଯାଇଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି”

14 ପ୍ରେତ୍ୟକ କିରୂବର ଗ୍ଭରିମୁଖ ଥିଲା: ପ୍ରଥମ ମୁଖ କିରୁବଦୂତର ମୁଖ,
ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ, ତୃତୀୟଟ ିସଂିହର ମୁଖ ଓ ଚତୁଥର୍ଟି
ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀର ମୁଖ ଥିଲା। ତା’ପେର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲ ିେଯ, ଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀ ଯାହା େଦଖିଲ ିେସମାେନ କବାର ନଦୀର କିରୁବଦୂତଗଡୁ଼କି ଥିେଲ।
ତା’ପେର କିରୁବଦୂତଗଣ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠିେଲ। 16 କିରୁବମାେନ ଗମନ

କଲାେବେଳ ଚକସବୁ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର ଗମନ କେଲ। ପୁଣି
କିରୁବମାେନ ଭୂମିରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଆପଣା
ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ ଚକ୍ରସବୁ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।
17 େସମାେନ ଠିଆ େହଲା େବେଳ ଚକ୍ରସବୁ ଠିଆ େହେଲ। ପୁଣି
େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିବା େବେଳ ଚକ୍ର ସବୁ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଉପରକୁ ଉଠିେଲ। କାରଣ େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା େସହ ିଚକ
ସବୁେର ଥିଲା।

18 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ମନି୍ଦରର ଏରୁଣ୍ଡରି ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରି କିରୂବମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହଲା। 19 ତା’ପେର
କିରୂବଦୂତମାେନ ନଜି ନଜି ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ ଓ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଭୂମିକୁ
ଛାଡ଼ ିଆକାଶକୁ ଗମନ କେଲ। ଆଉ ଚକ୍ରସବୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଗମନ
କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ପୂବର୍ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଟକିଗେଲ ଓ େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବଦି୍ୟମାନ ଥିଲା।

20 ମୁଁ କବାର ନଦୀ କୂଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିାେର ଏହ ିଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ େଦଖିଥିଲ।ି ଏବଂ େସମାେନ କିରୁବଦୂତଗଣ େବାଲ ିମୁଁ
ଜାଣଲି।ି 21 େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକର ଗ୍ଭରିମୁଖ ଓ ଗ୍ଭରିପକ୍ଷ ଥିଲା। ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ତେଳ ମାନବ ହସ୍ତ ଆକୃତରି ହସ୍ତ ଥିଲା। 22 ପୁଣ ିମୁଁ
କବାର ନଦୀ ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ମୁଖ େଦଖିଥିଲ,ି
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆଗକୁ ଗମନ କେଲ।

ଅନନ୍ତର ଏକ ପବନ େମାେତ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରର ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ପୂବର୍ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ େମାେତ େବାହି
ଆଣଲିା। ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେସହ ିପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର

ପଚଶି୍ ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ
ଅସସୁରର ପୁତ୍ର ଯାସନୟିଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି ଏବଂ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତି
ବନାୟର ପୁତ୍ର ପ୍ଲଟୟିକୁ େଦଖିଲ।ି

2 ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏହି
େଲାକମାେନ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ େଯାଜନା କରନି୍ତ ଓ ଏ ନଗର ମଧ୍ୟେର
କୁମନ୍ତ୍ରଣାସବୁ ଦଅିନି୍ତ। 3 ଏହ ିେଲାକମାେନ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଥା
ଶୀଘ୍ର ଗହୃ ପୁନବର୍ାର ନମିର୍ାଣ କରିେଦବୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ହଣ୍ଡାେର ମାଂସ
ତୁଲ୍ୟ ଏହ ିନଗରେର ସୁରକି୍ଷତ।’ 4 େତଣୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର।”

5 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା େମା’ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହେଲ ଓ
େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ , େହ
ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା କହୁଅଛ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର
େଯଉଁ ବଷିୟ ଉଠୁଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ଜାଣୁ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ନଗରେର ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ ଓ ତହିଁେର ପଥସବୁ ନହିତ
େଲାକଙ୍କ ଶବେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ। 7 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ମୃତ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ନଗରେର ରଖିଲ ତାହା
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12ମାଂସ ଓ ନଗର ଏକ ପାତ୍ର ଅେଟ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର
କରାଯିବ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗକୁ ଭୟ କରିଅଛ; ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିା।’” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା
କହନି୍ତ।

9 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିନଗର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣି
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ଓ ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବା। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହବ;
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବା; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 11 ଏବଂ ଏହ ିନଗର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଣ୍ଡା େହବ ନାହିଁ କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର
ମାଂସ େହବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର
କରିବା। 12 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।
ଯାହାର ନୟିମ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁସରଣ କରି ନାହଁ ଓ ଯାହାର ଶାସନ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାନ ିନାହଁ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େଦଶଗଡୁ଼କିର ପ୍ରଥା
ଅନୁସରଣ କରିଛ।”

13 ଏବଂ ମୁଁ ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲାେବେଳ ବନାୟର ପୁତ୍ର
ପ୍ଲଟୟି ମଲା। ତହିଁେର ମୁଁ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିକ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଲି,ି “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େଶଷ କରିବ?”

14 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 15 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ତୁମ୍ଭର କୁଟୁମ୍ୱଗଣ ପ୍ରକୃତେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମର ଅଧିବାସୀମାେନ କହେିଲ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ରୁହ,
ଏହ ିେଦଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରେର ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଛ।ି’

16 “ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ଯଦ୍ୟପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା ଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟକୁ ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛୁ ଓ
ଯଦ୍ୟପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ମନି୍ଦର ସ୍ଥଳ େହବା। 17 ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତି୍ରତ କରିବା ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଥିବା
େଦଶମାନଙ୍କରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲର ଭୂମି େଦବା। 18 ପୁଣ ିେସମାେନ େସ େଦଶକୁ ଯିେବ ଓ
ତହିଁେର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତମିା ବସ୍ତୁ ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବଷିୟସବୁ େସ ସ୍ଥାନରୁ
ଦୂର କରିେବ। 19 ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ହୃଦୟ େଦବା ଓ
େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରେର ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ କଠିନ ହୃଦୟ ଦୂର କରି, େସମାନଙୁ୍କ େକାମଳ ହୃଦୟ
େଦବା। 20 ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ମାନେିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭର
ନୟିମସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ୍ େହେବ ଏବଂ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର
େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।’”

21 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ
ଘୃଣ୍ୟ ଓ କଳୁଷିତ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସରଣ କେର, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ ଅନୁସାେର ଦଣ୍ଡତି କରିବା।” ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ
ଏହା କହଛିନି୍ତ। 22 ଅନନ୍ତର କିରୁବଗଣ ନଜି ନଜି ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ,
ଆଉ ଚକ୍ରସବୁ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିଲା। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା େସମାନଙ୍କ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ବଦି୍ୟମାନ ଥିଲା। 23 ଏହା
ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗମନ କରି ନଗରର
ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ ପବର୍ତ ଉପେର ସ୍ଥଗିତ େହଲା। 24 ତା’ପେର େଗାଟଏି
ପବନ େମାେତ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ନବିର୍ାସତିରୂେପ େମାେତ ବାବଲିକୁ
େନଇଗଲା। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ଦଶର୍ନେର ଏହସିବୁ
ଜିନଷିଗଡୁ଼କି େଦଖିଲ।ି ତା’ପେର େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ମୁଁ େଦଖିଥିଲ ିଗ୍ଭଲଗିଲା।
25 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯାହା ଯାହା ବଷିୟ େଦଖାଇ ଥିେଲ,
େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ମୁଁ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲ।ି

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, େସ େମାେତ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ବେିଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ। େସମାନଙ୍କର

େଦଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଅଛ,ି ମାତ୍ର ଯାହା ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ,
େସମାେନ େଦଖି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର ଶୁଣବିା ପାଇଁ କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାପ୍ରତ ିେସମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କରନି୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ
େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ। 3 େତଣୁ, େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ନବିର୍ାସନ
ଗଲାପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ ିଦଅି। ଦନି େବେଳ ଏହା
କର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଯିବାର େଦଖି ପାରିେବ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖୁଛନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ
େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଗତ ିକିରବା ଉଚତି୍। ତାହାେହେଲ େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ
େଲାକ େହେଲ େହଁ ବୁଝପିାରିେବ।

4 “ତୁେମ୍ଭ ଦନି େବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଣି୍ଠଲପିତ୍ର ସଜାଡ଼ ିଦଅି, ସେତ
େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନବିର୍ାସନକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ େସମାେନ େଦଖୁଥିବା
ସମୟେର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ତା’ପେର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବହୁ ଦୂର େଦଶକୁ ଯାଇଥିବା ପରି ଅଭନିୟ କର, ନବିର୍ାସତି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ
ପରି ଏହାକୁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖୁଛନି୍ତ। 5 ତା’ପେର କାନ୍ଥେର
େଗାଟଏି ଗାତ େଖାଳ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟେଦଇ ବାହାର କରି ନଅି, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖୁଥିବା ସମୟେର। 6 େସମାନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର ତୁମ୍ଭର
ଥଳିଗଡୁ଼କି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ଆପଣା କାନ୍ଧେର ବହନ କରି େନଇଯିବ।
ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଭୂମି ନ େଦଖି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିବ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଚହି୍ନ ଓ ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂେପ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ।”

7 େତଣୁ ମୁଁ େସହ ିଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ କାଯର୍୍ୟ କଲ।ି ଦନି େବେଳ ମୁଁ
େମାର ଗଣି୍ଠଲପିତ୍ର ସଜାଡ଼ଲି,ି ସେତ େଯପରି ନବିର୍ାସନକୁ ଯିବ।ି ଏବଂ
ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ମୁଁ କାନ୍ଥେର େଗାଟଏି ଗାତ େଖାଳିଲ।ି ଏହା ମୁଁ ଅନ୍ଧାରେର
େନଲ ିଓ େସମାନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର କାନ୍ଧେର ବହଲି।ି

8 ପରଦନି ପ୍ରଭାତକାଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ କହେିଲ, 9 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
କରୁଅଛ େବାଲ ିେସହ ିଇସ୍ରାଏଲର ବେିଦ୍ର ାହୀବଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ କି?
10 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ ,
ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ଅଧିପତରି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପକର୍ୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସ ବାସ କରନି୍ତ। 11 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚହି୍ନ ଓ ଉଦାହରଣ ଅେଟ। ମୁଁ ଯାହାକିଛ ିକଲ,ି
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟବି।’ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କରାଯାଇ
ବନ୍ଦୀରୂେପ ପଠାଯିବ। 12 ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େନତା ତା’ର ଜିନଷିପତ୍ର ତା’
କାନ୍ଧେର ବହବି ଏବଂ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର କାନ୍ଥେର ତା’ ପାଇଁ େଖାଳା
ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟେଦଇ ବାହାରିଯିବ ଓ େସ ତା’ର ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ,
େଯପରି େସ ଭୂମିକୁ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। 13 େସ ଖସଯିିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରିବ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତା’ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଜାଲ ବଚି୍ଛାଇବା ଓ େସ ଫାନ୍ଦେର
ପଡ଼ଯିିବ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େଦଶ ବାବଲିକୁ
େନଇଯିବା। ଆଉ େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରିବ କିନୁ୍ତ େସ ତାହା େଦଖି
ପାରିବ ନାହିଁ। 14 ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ଓ ତା’ର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଛନି୍ତ , େସ ଏବଂ ତା’ର
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ଦଗିେର ଛନି୍ନ ଛତ୍ର େହେବ। ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବା। 15 ଆଉ
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା।
େସମାେନ ହୃଦ୍େବାଧ କରିେବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

16 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ େକେତକଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ
ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ନବିର୍ାସରି ରୂେପ ବାସ କରିେବ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନଜିର ଘୃଣ୍ୟ
କମର୍ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିେବ। ଏବଂ ତା’ପେର େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”
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17 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସ
କହେିଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଉତ୍କଣ୍ଠାେର ତୁେମ୍ଭ କମି୍ପତ େହାଇ
ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କର, ଆଉ ଥରିଥରି ଓ ଚନିି୍ତତ େହାଇ ଆପଣା
ଜଳ ପାନ କର। 19 ଏଣୁ େଦଶବାସୀଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , େସମାେନ ଉତ୍କଣ୍ଠାେର ଆପଣା ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କରିେବ
ଓ ମହାଭୟେର େସମାନଙ୍କର ଜଳପାନ କରିେବ। କାରଣ
ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସବର୍ସ୍ୱ
ଧ୍ୱଂସ େହବ। 20 ଆଉ ଜନବସତ ିନଗରସବୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ େଦଶ ଧ୍ୱଂସ
ସ୍ଥାନ େହବ। ତାହା କେଲ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।’”

21 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 22 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲେର ଏହ ିପ୍ରବାଦ
ନାହିଁ କି?
‘ସମୟ ଗଡ଼ ିଗ୍ଭଲଛିି
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଶର୍ନ ବଫିଳ େହଉଅଛ।ି’
23 “ଏଣୁ େସହ ିପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ

କହନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ େସହ ିପ୍ରବାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବହାର େହବ ନାହିଁ।
‘କିନୁ୍ତ େସମାେନ କହେିବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଶର୍ନ ସଫଳତା
ସନି୍ନ କଟ େହବାର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସୁଅଛ।ି’
24 “ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ଓ ଗ୍ଭଟୁବାଦର ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର ଆଉ ରହବି ନାହିଁ। 25 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ଯାହା
କହବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ, ତାହା କହବିା ଓ ଏହା ଘଟବି। ଆଉ ଅଧିକ ବଳିମ୍ୱ େହବ
ନାହିଁ। ବେିଦ୍ର ାହୀ େଲାକମାେନ, ତୁମ୍ଭ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଏକ େଘାଷଣା
କରିବା ଓ ଏହା ଘଟବି।” ଏହା ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

26 ତତ୍ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ
କହେିଲ, 27 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ
ଭାବନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ େଦଖ, ତାହା ଅେନକ ବଳିମ୍ୱର କଥା ଓ
ତାହା ବହୁବଷର୍ ପେର ଭବଷି୍ୟତକାଳେର ଘଟବି। 28 ଏଣୁ େସମାନଙୁ୍କ
କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଯାହା େଘାଷଣା
କରୁଛୁ ତାହା ବଳିମ୍ୱ େହବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମ୍ଭ କହୁଛୁ େସସବୁ
ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ।ି’”ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲର
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟତବାକ୍ୟ

ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 3 େମାର
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , େଯଉଁ ନେିବର୍ାଧ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ପ୍ରକୃତ
ଦଶର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହାଇ ନଜି ନଜି ଇଚ୍ଛାର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତ
ଦଶର୍ନ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ।

4 “‘େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଉଜଡ଼ା ସ୍ଥାନର
େକାକିଶିଆଳୀ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଲ ନାହିଁ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍ର ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ତଆିରି କଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମେର ଏହା ନଜିକୁ ନେିଜ ସୁରକ୍ଷା େଦଇଥା’ନ୍ତ।

6 “‘ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଆନି୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ ମିଥ୍ୟା ଅେଟ। େସମାେନ କହନି୍ତ , ଏହପିରି
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ନ ଥିେଲ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ େହବ େବାଲ ିେଲାକମାେନ ଆଶା କରନି୍ତ।

7 “‘ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ଓ ତୁମ୍ଭର
ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ , ଯାହା ପ୍ରଗ୍ଭର କର, ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅେଟ? ଏବଂ ଏପରି
ତୁେମ୍ଭ କହଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , େଯପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନ
ଥିଲୁ?’”

8 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “େଯେହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥା କହଅିଛ ଓ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛ। େତଣୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବା।” ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା
କହନି୍ତ। 9 “େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଇବାର ବାହାନା
କରନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ େଘାଷଣା କରନି୍ତ , େମାର ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ, େସମାେନ େମା’ େଲାକମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ୀ ସଭାେର ରହେିବ
ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାର ତାଲକିାେର େସମାନଙ୍କର ନାମଗଡୁ଼କି
ତାଲକିାଭୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର େସମାେନ ପ୍ରେବଶ
କରିେବ ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ।

10 “େସଠାେର ଶାନି୍ତ ଅଛ ିେବାଲ ିକହ ିଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲବାଟେର େନଇଛନି୍ତ , େଯେତେବେଳ େସଠାେର
ଶାନି୍ତ ନ ଥାଏ। ଯିଏ କି ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣକାରୀ, ଯିଏ କି ପ୍ରାଚୀର ମରାମତି
କେର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଫାଟକୁ ପତଳା େଲପ େଦଇ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ
େକବଳ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ। 11 ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େଯଉଁମାେନ
ପ୍ରାଚୀରକୁ େଲପନ କରିଛନି୍ତ , ଏହା ଭୁଷୁଡ଼ ିପଡ଼ବି। ମୁଁ ବଡ଼ବଡ଼ କୁଆପଥର
ପ୍ରବଳ ବୃଷି୍ଟ, ସହତି ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ େସହ ିପ୍ରାଚୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବା ପାଇଁ
ପଠାଇବ।ି 12 ଏବଂ କାନ୍ଥ େଯେତେବେଳ ତଳକୁ ପଡ଼ଯିିବ, େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେବ ନାହିଁ କି, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହା େଦଇ େଲପନ କରିଥିଲ, େସହ ିପ୍ରେଲପ କାହିଁ?’” 13 ଏଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପେର ବାୟୁ
ପ୍ରବାହତି କରାଇବ।ି େସଠାେର ପ୍ରବଳ ବୃଷି୍ଟ େହବ ଓ ବୃହତ୍ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ
େହାଇ ତାହା ବନିଷ୍ଟ େହବ। 14 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଅମିଶି୍ରତ ମସଲାେର
କାନ୍ଥକୁ େଲପନ କରିଅଛ ମୁଁ ତାହା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିପକାଇବ।ି ମୁଁ ଏହାକୁ
ଭୂମିସ୍ତର ସହତି ସମତଳ କରି େଦବ,ି ମୁଁ ଏହାର ମୂଳଦୁଆକୁ ବାହାର
କରିବ।ି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ବି, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ
େହବ। ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ। 15

ଏହରୂିେପ ମୁଁ େସହ ିକାନ୍ଥ ଉପେର ଓ େଯଉଁମାେନ ମିଶି୍ରତ ମସଲାେର ତାହା
ପତଳା େଲପନ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ପ୍ରକାଶ
କରିବା ସମାପ୍ତ କରିବ।ି ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି,ି ‘େସହ ିକାନ୍ଥ ଓ
ତାହାର େଲପନକାରୀମାେନ ନାହାନି୍ତ।’

16 “ଇସ୍ରାଏଲର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ବଷିୟେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ ଓ ଶାନି୍ତ ନ ଥିେଲ େହଁ ତାହା ନମିେନ୍ତ
ଶାନି୍ତର ଦଶର୍ନ ପାଆନି୍ତ।” ଏହା େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ।

17 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ
କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ରଖ ଓ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, 18 ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହଛିନି୍ତ , ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍, େଯଉଁମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ କଙ୍କଣ ତଆିରି କରୁଛନି୍ତ ଓ ଯାଦୁ ଓଢ଼ଣୀ ମୁଣ୍ଡେର ପିନି୍ଧବା ପାଇଁ
ତଆିରି କରୁଛନି୍ତ , େଲାକମାନଙୁ୍କ ଫାଶେର ପକାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
19 ମୁଠାଏ ବାଲ ିପାଇଁ ଓ େକେତଖଣ୍ଡ େରାଟୀ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାେତ ଅପମାନତି କଲ। ତୁମ୍ଭର ମିଥ୍ୟା ପାଇଁ
େମାର େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା ଶୁଣେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ମରିବା ଉଚତି୍ ନ ଥିଲା ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦଇଛ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ମରିବା ଉଚତି୍
ଥିଲା। 20 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ , େଦଖ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯଉଁ କଙ୍କଣ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପକ୍ଷୀଗଣ ପରି ଫାଶେର ପକାଉଛ, ମୁଁ
ତା’ର ବେିରାଧୀ ଅେଟ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସହ ିକଙ୍କଣକୁ ଚରିି
ପକାଇବ।ି ଏବଂ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଫାଶେର ପକାଉଛ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବ ିଓ େସମାେନ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ଯିିେବ। 21

ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବରଣୀ ଚରିି ପକାଇବ ିଓ େମା’
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।ି ଏବଂ େସମାେନ
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ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଫାଶେର ପଡ଼ ିଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େହେବ ନାହିଁ।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।

22 “‘କାରଣ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ଦୟନୀୟ କରି ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖିତ କରିଛନି୍ତ।
ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େଯପରି େସମାନଙ୍କର କୁପଥରୁ ନ େଫରନି୍ତ
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିଛ। 23 େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଇବ ନାହିଁ। କିମ୍ୱା ମନ୍ତ୍ର  ପଢ଼ବି ନାହିଁ।
ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।ି େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।’”

ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତଜଣ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସ ିେମା’ ସମ୍ମୁଖେର ବସେିଲ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ କହେିଲ, 3

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର; ଏହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ େସମାନଙ୍କର
ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି େଦଇଅଛନି୍ତ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପାପ େସମାନଙ୍କ ପଥେର ବାଧା
ରୂେପ ରହଛି।ି େତଣୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି େମାେତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ
ଅନୁମତ ିେଦବ?ି 4 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯେକହ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଯିଏ ତା’ର ହୃଦୟ ନଜିର
ମୂତ୍ତିର୍କୁ ଦଏି, ଏବଂ ଯାହାର ପାପ ତା’ ପାଇଁ ଏକ ବାଧା ଦଏି,
େଯେତେବେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟକୁ ଉପେଦଶ ପାଇଁ ଯାଏ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ନେିଜ ତାକୁ ଉତ୍ତର େଦବ।ି କିନୁ୍ତ ତାକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରିବା ପାଇଁ କହଲି,ି
ତାଙ୍କର କଳୁଷିତ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ। 5 ମୁଁ ଏହା କରିବ,ି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ବୁଝପିାରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େସହ,ି
େସମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି େମା’ଠାରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ରହେିବ।’

6 “େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଧରଙୁ୍କ କୁହ! େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଅନୁତାପ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାରୁ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ। 7 ଯଦି
େକୗଣସ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ କିମ୍ୱା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁଥିବା
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କେର ଏବଂ ତା’ର ହୃଦୟକୁ
ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙ୍କଠାେର ଲଗାଏ, ତା’ ପାଇଁ ତା’ର ପାପ ଏକ ବାଧା ହୁଏ ଏବଂ
ତା’ପେର େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୁଁ ନେିଜ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର େଦବ।ି 8 ଆେମ୍ଭ େସ େଲାକର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା
ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାକୁ ବନିାଶ କରିବା। େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଉଦାହରଣ ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େହବ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 9 ଯଦ ିେକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏପରି ମୂଖର୍
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କେର, େତେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ େଦଖାଇ େଦବି
େଯ, େସ କିପରି ମୂଖର୍ ଥିଲା। 10 େତଣୁ ଉଭୟ ନଜି ନଜିର ପାପର
ଭାର ବହନ କରିେବ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଅଧମର୍ ଓ ତାହାର
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀର ଅଧମର୍ ସମାନ େହବ। 11 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶଧର
ଆଉ େମା’ଠାରୁ ବପିଥଗାମୀ େହେବ ନାହିଁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପାପଦ୍ୱ ାରା
େସମାେନ ନଜିକୁ ଆଉ ଅଶୁଚ ିକରିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ େସମାେନ େମାର
େଲାକ େହେବ ଓ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ।ି’” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

12 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 13 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଦଶ େମା’ଠାେର
ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ େମା’ ନକିଟେର ପାପ କେର, େତେବ ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ
େମାର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ ିଏବଂ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ ବନ୍ଦ କରି
େଦବ,ି ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଠାଇବ,ି ଏବଂ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ
ଏହଠିାରୁ ଦୂର କରିବ।ି 14 ଏବଂ ଏପରି େନାହ, ଦାନେିୟଲ ଓ ଆୟୁବ
ଯଦ ିଏହ ିତନି ିପୁରୁଷ ଆେମ୍ଭ, େତେବ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
ଦ୍ୱ ାରା ନଜିର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥା’େନ୍ତ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଦଶକୁ ରକ୍ଷା
କରିପାରି ନ ଥା’େନ୍ତ ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ।

15 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ହଂିସ୍ରଜନୁ୍ତ ସବୁ େସ େଦଶ ମଧ୍ୟକୁ
ପଠାଏ ଓ େସମାେନ ଏହାର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ ଓ ଏହା
ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୁଏ, େତେବ ହଂିସ୍ରଜନୁ୍ତଙ୍କ ଭୟେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େସହି
େଦଶେର ଯାତାୟାତ କରନି୍ତ ନାହିଁ, 16 ଆଉ ଯଦ ିେନାହ, ଦାନେିୟଲ ଓ
ଆୟୁବ ଏହ ିତନି ିଜଣ େଲାକ େସଠାେର ଥା’େନ୍ତ େସମାେନ େକବଳ ରକ୍ଷା
ପାଇଥା’େନ୍ତ। େସମାେନ ଏପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିପାରି ନ ଥା’େନ୍ତ। ଏବଂ େଦଶ ଏକ ମରୁଭୂମି େହାଇଯାଇଥା’ନ୍ତ ା।” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

17 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଯଦ ିମୁଁ େସହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ
ଉଠାଏ ଓ ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞା କେର, େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଯିବା ପାଇଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ
ଏବଂ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, 18 ଏପରିକି ଯଦ ିେନାହ, ଦାନେିୟଲ
ଓ ଆୟୁବ ଏହ ିତନି ିଜଣ ଥା’େନ୍ତ, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଆପଣା
ଧାମିର୍କତା େଯାଗୁଁ େକବଳ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥା’େନ୍ତ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ,ି ଏପରିକି େସମାେନ ନଜିର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ରକ୍ଷା କରିପାରି ନ ଥା’େନ୍ତ।” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ।

19 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େଯେବ େସହ ିେଦଶକୁ
ମହାମାରୀ ପଠାଉ ଓ ଆମ୍ଭର େକାପ ତା’ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦଉ, େତେବ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ତା’ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରୁ। 20 ଯଦ ିେନାହ, ଦାନେିୟଲ,
ଓ ଆୟୁବ ଥା’େନ୍ତ େତେବ େସମାେନ େକବଳ େସମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
ଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇଥା’େନ୍ତ, ଏପରିକି େସମାେନ ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିପାରି ନ ଥା’େନ୍ତ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରନି୍ତ।

21 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େତଣୁ ଚନି୍ତ ାକର
ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରତ ିକି ମହା ଅନଷି୍ଟ ଘଟବି? େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଗ୍ଭରି ମହାଦଣ୍ଡ
ଯଥା: ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ହଂିସ୍ରଜନୁ୍ତ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇବ,ି େସେତେବେଳ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମେସ୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ। 22 ତଥାପି େଯଉଁ େକେତଜଣ
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହେିବ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙୁ୍କ ଆଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆଗ୍ଭର
ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ରୟାସକଳ େଦଖିବ। ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ଉପେର
େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛୁ ଓ ତାହା ପ୍ରତ ିେଯ ସକଳ ଅନଷି୍ଟ କରିଅଛୁ,
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇବ। 23 େସମାନଙ୍କର ଆଗ୍ଭର,
ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ରୟାକଳାପ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିବ ଓ ହୃଦ୍େବାଧ କରିବ େଯ
ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହାସବୁ କରିଅଛ,ି
ଯଥାଥର୍ ଥିଲା।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଶାଖା,
ବନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣର ଶାଖା ଅେପକ୍ଷା କ’ଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତ? ଏବଂ

ଏହା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଶାଖା ଅେପକ୍ଷା ଭଲ କି? 3 େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସହ ିକାଠ େନବ? ନା! ଆଉ େକୗଣସ ିପାତ୍ର
ଟାଙି୍ଗବା ନମିେନ୍ତ େଲାେକ କ’ଣ େସଥିରୁ େମଖ କରିବ? ନା! 4 େଲାେକ
େକବଳ ଜାଳ େହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଗି୍ନେର ପକାନି୍ତ। ତା’ର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ଅଗି୍ନେର
େପାଡ଼ଯିାଏ ଓ ମଝଅିଂଶ ଅଦ୍ଧର୍ଦଗ୍ଧ’ ରେହ। ତାହା କ’ଣ େକୗଣସି
କାଯର୍୍ୟେର ଆସବି? 5 ଅଗି୍ନେର ନ େପାଡ଼ବିା ପୂବର୍ରୁ େସ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ
ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ କି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହଲା ପେର ତାହା
େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ।” 6 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ: “ବନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ େମାର ଜାେଳଣ ିପାଇଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷା କାଠ
ଅଛ।ି ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଏହପିରି କରିବ।ି 7 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର ମୁହଁ ବୁଲାଇବ।ି ଯଦ ିେସମାେନ ଅଗି୍ନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗେଲ,
ତଥାପି େସହ ିଅଗି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। େଯେହତୁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବମିୁଖ େହାଇଛ,ି ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅେଟ। 8 ଏବଂ ମୁଁ େସ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ,ି କାରଣ େସମାେନ େମା’
ପ୍ରତ ିମହା ଅବଶି୍ୱାସ କରିଛନି୍ତ।” ଏହା େମାର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀଙ୍କ
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ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ। 3 ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ପତି୍ତ
ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିଣାନୀୟ େଦଶ ଅେଟ। ତୁମ୍ଭର ପିତା ଇେମାରୀୟ ଓ ମାତା
ଜେଣ ହତି୍ତୀୟା ଥିେଲ। 4 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ  ବବିରଣୀ
େହଲା, ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େହବା ଦନି ତୁମ୍ଭର ନାଭ ିକଟା େହାଇ ନ ଥିଲା। କିମ୍ୱା
ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭ
ଶରୀରେର ଲବଣ ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭକୁ ପଟେିର ଆବୃତ
କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। 5 ଏହସିବୁ କରିବା ପାଇଁ େସଠାେର େକହ ିନ
ଥିେଲ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଯତ୍ନ େନବାକୁ କିମ୍ୱା ଦୟା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େକହି
େସଠାେର ନ ଥିେଲ। ତୁମ୍ଭର ପିତାମାତା ତୁମ୍ଭକୁ େମଲା ପଡ଼ଆିେର
େଫାପାଡ଼ ିେଦଇ ଯାଇଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େହଲାଠାରୁ ଘୃଣତି େହଲ।

6 “‘େସେତେବେଳ ମୁଁ (ପରେମଶ୍ୱର) ତୁମ୍ଭ ପାଖ େଦଇ ଗଲ।ି ମୁଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ିତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତେର ଭଜିି ଯାଇଛ ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି,ି
“ଜୀବତି ରୁହ” ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତରଞି୍ଜତ େହାଇଅଛ। ଯଦଓି ତୁେମ୍ଭ ନଜି
ରକ୍ତରଞି୍ଜତ େହାଇଅଛ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି,ି “ବଞ୍ଚ।” 7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହି
େକ୍ଷତ୍ରେର ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ବଢ଼ାଇଲ।ି ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଯୁବତୀ
େହଲ। ତୁମ୍ଭର ଋତୁସ୍ରାବ େହଲା, ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନଯୁଗଳ ସୁେଢ଼ାଳ ଓ ତୁମ୍ଭର
େକଶ ଦୀଘର୍ େହଲା, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତଥାପି ବବିସନା ଓ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲ। 8

ଏବଂ ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନାଇଲ,ି େସେତେବେଳ େଦଖିଲ ିତୁେମ୍ଭ
େପ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଯାଇଥିଲ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶରୀର ଉପେର
େମାର ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କଲ।ି ମୁଁ ଶପଥ କରି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ ସି୍ଥର କଲି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମାର େହଲ।’” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ 9

“‘ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରାଇଲ।ି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ତୁମ୍ଭ
େଦହରୁ ରକ୍ତ େଧାଇ େଦଲ ିଓ େତୖଳେର ତୁମ୍ଭକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କଲ।ି 10 ପୁଣି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଚିତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲ।ି ଶିକୁଳ ଚମର୍ର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧାଇଲ,ି
ଶୁଭ୍ରେରଶମ ବସ୍ତ୍ରେର ତୁମ୍ଭର କଟବିନ୍ଧନ କରାଇଲ ିଓ ପଟ୍ଟ ବସ୍ତ୍ରେର
ବଭୂିଷିତା କଲ।ି 11 ଆହୁରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଳଙ୍କାରେର ଭୂଷିତା କଲ।ି ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର କଙ୍କଣ ଓ ଗଳାେଦଶେର ହାର େଦଲ।ି 12 ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନାସକିାେର େନାଥ, କଣ୍ଣର୍େର କଣ୍ଣର୍ଭୂଷଣ ଓ ମସ୍ତକେର ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ
େଦଲ।ି 13 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ସୁନା ଓ ରୂପାେର ବଭୂିଷିତା େହଲ। ତୁମ୍ଭର
ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ରେରଶମ ଓ ପଟ୍ଟଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପ କମର୍େର ବଚିତି୍ର େହଲା।
ତୁେମ୍ଭ ସରୁ ମଇଦା, ମଧୁ ଓ େତୖଳ େଭାଜନ କଲ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପରମା
ସୁନ୍ଦରୀ େହାଇ ଅବେଶଷେର ରାଣୀପଦ େଯାଗ୍ୟ େହଲ। 14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏପରି େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର େମାର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଏହାକୁ ବମିଣ୍ଡତିା କଲ ିେଯ,
ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତ ିନାନା େଦଶେର ବ୍ୟାପିଗଲା।’” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

15 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନଜି େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ନଭିର୍ର କରି ନଜିର ସୁଖ୍ୟାତି
େହତୁ େମା’ଠାେର ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହଲ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରତାରିତ କଲ,
େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟ େଦଇ ଗଲା ତୁେମ୍ଭ ଗଣକିା ସଦୃଶ ତା’ର େହଲ ଓ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ରୂେପ ଉପେଭାଗ କେଲ। 16 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରର କିଛ ିଅଂଶ େନଇ ଆପଣା ପାଇଁ ନାନା ରଙ୍ଗେର ଭୂଷିତ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କଲ ଓ ତହିଁ ଉପେର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ କମର୍ କଲ। ଏପରି
କାଯର୍୍ୟ ଘଟବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 17 ଆହୁରି େମାର ସୁନା ଓ ରୂପାେର
ନମିିର୍ତ େଯଉଁସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆଭରଣ ମୁଁ େଦଇଥିଲ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା େନଇ
ପୁରୁଷାକୃତ ିପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ କରି େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କଲ।
18 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଚିତି୍ର ବସ୍ତ୍ରସବୁ େନଇ େସମାନଙୁ୍କ ପିନ୍ଧାଇଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭର େତୖଳ ଓ ଆମ୍ଭର ଧୂପ ରଖିଲ। 19 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସରୁ ମଇଦା, େତୖଳ ଓ ମଧୁ ତୁମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ େଦଇଥିଲୁ,
ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ େସୗରଭାେଥର୍ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଲ। ତୁେମ୍ଭ ଗଣକିା
ସଦୃଶ େସହ ିପ୍ରତମିାଗଣକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହସିବୁ କଲ।” ଏହା େମାର
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

20 “େମା’ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କରିଥିଲ,
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣକୁ ବଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଭଣ୍ଡ େଦବତାର

ଖାଦ୍ୟରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କଲ। ତୁେମ୍ଭ ଯେଥଷ୍ଟ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କଲ ନାହିଁ କି? 21

ତୁେମ୍ଭ େମାର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରି ତୁମ୍ଭର ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
କରିବା ପାଇଁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛ। 22 ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଘୃଣ୍ୟ
ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କାଯର୍୍ୟ କଲାେବେଳ ଆପଣା େଯୗବନାବସ୍ଥାେର େସହି
ବବିସନା ଓ ଉଲଗ୍ନା କଥା ମେନ ପକାଇଲ ନାହିଁ। ଆଉ ରକ୍ତେର କିପରି
ଛଟପଟ େହଉଥିଲ ତାହା ସ୍ମରଣ କଲ ନାହିଁ।

23 “େମାଟ ଭାବେର ତୁେମ୍ଭ ଏହା କରିଛ। ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବହୁତ
ଖରାପ ଅେଟ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 24 “ତୁେମ୍ଭ ନଜି
ପାଇଁ କୁଦ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ରାସ୍ତାର ଛକେର େଦବତାଗଣ
ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଅଛ। 25 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେର ପାଦପୀଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ ଓ ନଜିର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ ଘୃଣା
କରିଅଛ। ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଥିକ ପାଇଁ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିପକାଇଛ, ତୁମ୍ଭର
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀତାର ସୀମା ନାହିଁ। 26 ତୁେମ୍ଭ ମିଶର ସହତି ଅବାଧ
େଯୗନକି୍ରୟା ଉପେଭାଗ କରିଛ, ତୁମ୍ଭର ବୃହତ େଯୗନାଙ୍ଗେର ପେଡ଼ାଶୀ
େଯୗନକି୍ରୟା କରିଛନି୍ତ। େମାେତ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତା’ ସହତି
ବହୁବାର େଯୗନକି୍ରୟା କରିଥିଲ। 27 େତଣୁ ମୁଁ େମାର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇଲ ିଏବଂ ତୁମ୍ଭର େଦଶର କିଛ ିଅଂଶ େନଇଯାଇଛ।ି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛ,ି
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ଏବଂ କାମୁକତାେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ
େହେଲ। 28 ତୁେମ୍ଭ ଅତୃପ୍ତ େହବାରୁ ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର
କରିଥିଲ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କେଲ େହଁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ
ନାହଁ। 29 ତୁେମ୍ଭ କିଣାନ ଓ ବାବଲିକୁ ଯାଇଅଛ ଏବଂ େସଠାେର ତୁମ୍ଭର
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ବଢ଼ାଇଛ, ତଥାପି ତୃପ୍ତ େହାଇ ନାହଁ। 30 ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା େକେତ
ଦୁବର୍ଳ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ଭରିଣୀ େବଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଏହସିବୁ
କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

31 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେର ଆପଣା ଆପଣା
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଛକେର ଆପଣା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଜେଣ େବଶ୍ୟା ପରି ନୁହଁ, ତୁେମ୍ଭ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ କାଯର୍୍ୟେର ଲପି୍ତ େହଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଦ୍ର ା େନଲ ନାହିଁ। 32 ତୁେମ୍ଭ
ଜେଣ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ ିଆଗନୁ୍ତକ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
େଯୗନ ସହଚର ରୂେପ ପସନ୍ଦ କଲ। 33 େଲାେକ େବଶ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଭଡ଼ା
ଦଅିନି୍ତ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ନଜିର େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଭଡ଼ା େଦଇ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର
କରୁଅଛ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କ୍ର େମ େସମାେନ େଯପରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚ େଦଇଅଛ। 34

ତୁମ୍ଭର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ ଅନ୍ୟ େବଶ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ବପିରୀତ ଅେଟ। ଅନ୍ୟ
େବଶ୍ୟାମାେନ ଜାରପୁରୁଷଠାରୁ ଭଡ଼ା େନଉଥିଲା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଜାରପୁରୁଷକୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାଇଁ ଭଡ଼ା େଦଇଥାଅ।”

35 ଏଣୁ େହ ଗଣକିା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 36 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର
ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମିକଗଣ ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର େହତୁ
ତୁମ୍ଭର ଉଲଗ୍ନତା ଅନାବୃତ େହାଇଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣ୍ୟ ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ତ େଦଇଅଛ।ି 37 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବ,ି େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଘୃଣା କର ଓ େପ୍ରମ
କର। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ ଏକତି୍ରତ କରିବ ିଏବଂ
ତୁମ୍ଭର ନଗ୍ନତା େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଅନାବୃତ କରିବ।ି ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଗ୍ନତା େଦଖିବାକୁ େଦବ।ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ନଗ୍ନତା
େଦଖିେବ। 38 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ଓ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ରୂେପ ବଗି୍ଭର
କରିବ।ି ଏବଂ େକାପ ଓ ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାର ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଉପସି୍ଥତ କରିବ।ି
39 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା। ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପୂଜା ସ୍ଥାନସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ ଓ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କୁି ଉତ୍ପାଟନ କରିେବ। ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିସନା କରି
ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅପହରଣ କରିେବ। ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ବବିସନା ଉଲଗ୍ନତା କରି ଛାଡ଼ ିେଦେବ। 40 ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଜନ ସମାଜକୁ ଆଣ ିତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିେବ ଓ
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େସମାନଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ତୁମ୍ଭକୁ ଖଣ୍ଡ ବଖିଣ୍ଡତି କରିେବ। 41 େସମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଗହୃସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡତି କରିେବ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀତାର ମୁଁ
ପୂଣ୍ଣର୍େଛଦ ପକାଇବ ିଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଭଡ଼ା େଦବ
ନାହିଁ। 42 ଏହରୂିେପ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର େକାପ ଶାନ୍ତ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଯିବ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ େକ୍ର ାଧ କରିବା ନାହିଁ।
43 ଏସବୁ କରିବାର କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଯୗବନାବସ୍ଥାର ଦନି ମେନ
ରଖି ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କୁକାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ େକ୍ର ାଧିତ କଲ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡତି କରିବ।ି ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ
ସହତି େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତକୁ େଯାଡ଼ବିାେର କ’ଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େହାଇ ନ
ଥିଲା?” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହେିଲ।

44 “େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ଏହା ପ୍ରେୟାଗ କରିେବ। ‘ମା ଗେୁଣ ଝଅି।’ 45 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭ
ମାତାର କନ୍ୟା। େସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ଓ ସନ୍ତାନକୁ ଘୃଣା କେର। ତୁେମ୍ଭ
ଠିକ୍ ତୁମ୍ଭ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରି। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି ଓ
ସନ୍ତାନକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ବାସ୍ତବେର ତୁମ୍ଭ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଦୃଶ।
ତୁମ୍ଭର ମାତା ଜେଣ ହତି୍ତୀୟା ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଜେଣ ଇେମାରୀୟ ଥିେଲ।
46 ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶମରିୟା, େସ ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣ ସହତି
ତୁମ୍ଭର ବାମ ଦଗିେର ବାସ କେର। ଏବଂ ସେଦାମ ତୁମ୍ଭର ସାନ ଭଉଣୀ,
େସ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ବାସ କରନି୍ତ। 47

ତୁେମ୍ଭ େକବଳ େସମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ସେତ େଯପରି ଏହା ମନ୍ଦ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଭ୍ରଷ୍ଟାଗ୍ଭର କରିଛ। 48 େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ମୁଁ ଜୀବତି ଅଛ ିଏବଂ
େମାର ଜୀବନର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ ସେଦାମ ଓ
ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭପରି ଓ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାଗଣ ପରି କୁକମର୍ କରି
ନାହାନି୍ତ।”

49 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ ସେଦାମ ଓ ତାହାର
ଭଉଣୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅହଂକାର ପାଇଁ େଦାଷୀ େହେଲ। ଯଦଓି
େସମାନଙ୍କର ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଓ େସୗଭାଗ୍ୟ ଜନତି ଶାନି୍ତ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିେଲ। 50

ଏବଂ େସମାେନ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ଥିେଲ ଓ ମୁଁ ଯାହା ତୀବ୍ର  ଭାବେର ଘୃଣା
କେର, େସମାେନ ତାହା କେଲ। େତଣୁ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚତି୍
ଦଣ୍ଡ େଦଲ।ି”

51 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଶମରିୟା ତୁମ୍ଭ ପାପସବୁର ଅେଦ୍ଧର୍କ ପାପ
କରି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ତା’ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ,
େଯଉଁସବୁ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀକୁ ଧାମିର୍କ ଆବଭିର୍ାବ କରିବା ପାଇଁ
କଲ। 52 େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସହତି ଅପମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ
କର। େଯଉଁଗଡୁ଼ାକ େସମାନଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ। ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ କିଛ ିକ୍ଷମା କଲ େଯଉଁମାେନ କି ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା େବଶୀ
ଧାମିର୍କ ଥିେଲ। େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍। ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ
େଦବା ସକାେଶ ଅପମାନ ବହନ କର।”

53 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ମୁଁ ସେଦାମ ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
କନ୍ୟାଗଣକୁ ଓ ଶମରିୟା ଏବଂ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବ।ି ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ େହବ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସହ ିସମଗ୍ର ନଗର ଓ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ପୁନବର୍ାର ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି 54 ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କଲ, େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହୁଏତ ଅପମାନତି
େହବାକୁ ଓ ଦୁଃଖିତ େହବାକୁ ପଡ଼ବି। 55 େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀ ସେଦାମ
ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ, ଶମରିୟା ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଓ
ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ ଅଥର୍ାତ୍ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ ଅବସ୍ଥାକୁ େଫରି
ଆସବି।”

56 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଗବର୍ େହତୁ ତୁମ୍ଭ
ଭଗିନୀ ସେଦାମକୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲ। ମାତ୍ର ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। 57 େସ ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅରାମର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ହୀନ କେଲ ଓ ତାହାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ କନ୍ୟାଗଣ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ
କେଲ। 58 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣ୍ୟ କି୍ରୟା ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରର ଭାର
ବହନ କରିବ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ।

59 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଚୁକି୍ତ
ଅବଜ୍ଞା କରି ନୟିମ େଯପରି ଭଗ୍ନ କରିଅଛ, ମୁଁ େସହପିରି ବ୍ୟବହାର
କରିବ।ି 60 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ମୁଁ େଯଉଁ ଚୁକି୍ତ କରିଥିଲି
ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମୁଁ ଚରିଦନି ପାଇଁ ଏକ ନୟିମକୁ
ସମଥର୍ନ କରିବ।ି 61 େସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ବଡ଼
ଓ ସାନ ଭଗିନୀଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ନଜିର
ଚରିତ୍ରହୀନତା େଯାଗୁଁ ଲଜି୍ଜତା େହବ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କନ୍ୟାରୂେପ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦବ,ି କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ଅନୁସାେର ନୁେହଁ। 62 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି
େମାର ନୟିମକୁ ସମଥର୍ନ କରିବ।ି ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭ ହୃଦ୍େବାଧ କରିବ। 63 ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କରିଅଛ, େଯେତେବେଳ
ମୁଁ େସସବୁକୁ ସଂେଶାଧନ କରି େଦବ।ି େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରି
ଲଜି୍ଜତ େହବ ଓ ନଜି ଅପମାନ େହତୁ ଆଉ େକେବ ଆପଣା ମୁଖ
ଫିଟାଇବ ନାହିଁ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ପ୍ରେହଳିକା ଉପସ୍ଥାପନ

କର ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୀତକିଥା କୁହ। 3 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ ,
‘‘‘େଗାଟଏି ବଡ଼ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ତାହାର ପକ୍ଷ ବଡ଼ ଓ ପର ବହୁତ

ଥିଲା ଓ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର େଲାମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
ଆଉ ଏହା ଲବିାେନାନକୁ ଆସଲିା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଏରସବୃକ୍ଷର

ଅଗ୍ରଭାଗେର ବସଲିା।”
4 େସ ଏରସ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭାଙି୍ଗଲା ଏବଂ ତାହାକୁ କିଣାନ େଦଶକୁ

େନଇଗଲା।
େସଠାେର େସ ତାକୁ ବଣକିମାନଙ୍କର ନଗରୀେର ରଖିଲା।
5 ଏବଂ େସହ ିପକ୍ଷୀ େସ େଦଶର ବୀଜ େନଇ ଏକ ଉବର୍ର ଭୂମିର

େକ୍ଷତେର ତାହା େରାପଣ କଲା।
େସ ପ୍ରଚୁର ଜଳରାଶିର ନକିଟେର ତାହା େରାପଣ କଲା।
6 ତା’ପେର ତାହା ବଢ଼ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହଲା।
ଏହା ଏକ ବସି୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଲା।

ଏହାର ଶାଖାସବୁ
ଓ ତହିଁର ମୂଳ ବଢ଼ଲିା।

ଏହ ିପ୍ରକାେର ତାହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହାଇ
ଶାଖା ବଶିିଷ୍ଟ ଓ ପଲ୍ଲ ବତି େହଲା।
7 କିନୁ୍ତ ଆଉ େଗାଟଏି ବଡ଼ ବଡ଼ େଡ଼ଣା ଥିବା ବୃହତ୍
ଓ ଯେଥଷ୍ଟ ପର ବଶିିଷ୍ଟ ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ,

ବରିାଟ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସଲିା।
ଏହ ିନୂତନ ପକ୍ଷୀର ଯତ୍ନ ପାଇବା ସକାେଶ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର େଚର

ତା’ ଆଡ଼କୁ ବସି୍ତାର କଲା
ଏବଂ ଏହାର ଶାଖାଗଡୁ଼କି ପ୍ରସାରିତ େହଲା,
େଯଉଁଠାେର ଏହା େରାପିତ େହାଇଥିଲା
ଏବଂ ପାଣ ିଦ୍ୱ ାରା େସଚତି େହଉଥିଲା।
8 େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, େଯପରି ଶାଖା ବଶିିଷ୍ଟ
ଓ ଫଳବତୀ େହାଇ ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଜଳରାଶିର ନକିଟସ୍ଥ ଉବର୍ର ଭୂମିେର େରାପିତ

େହାଇଥିଲା।’”
9 ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“ତାହା କ’ଣ ସଫଳ େହବ?
ଏହାର େଚର ଛଣି୍ଡ ିଯିବନତି,
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ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ଝଡ଼ ିଯିବନତି ଏବଂ ଶୁଖି ଯିବନତ?ି
ନୂତନ ଭାବେର ପଲ୍ଲ ବତି େହଉଥିବା ପତ୍ରସବୁ ଝାଉଁଳି ଯିେବ।

ଏହାକୁ ଉପାଡ଼ବିା ପାଇଁ ବଳଶାଳୀ େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ
ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦରକାର େହବ କି? ନା!
10 ଆଉ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପିତ େକ୍ଷତ୍ରେର କ’ଣ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ?
ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ।
ବଢ଼ବିା କିଆରୀେର ତାହା ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ।”
11 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ

କହେିଲ, 12 “ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ ଜାତକୁି କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲ ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ଏସବୁର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ? େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େଦଖ, ବାବଲିର
ରାଜା ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସ ିତହିଁର ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ତହିଁର ମୁଖ୍ୟଗଣଙୁ୍କ ଆପଣାର
ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା। 13 ଏବଂ େସ ଏକ ରାଜସ୍ୱ େନଇ
ତାକୁ ଶପଥ କରାଇ ତା’ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କେଲ ଏବଂ େସ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍
େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। 14 େତଣୁ େଯପରି େଦଶ ଦୁବର୍ଳ େହବ ଓ
ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୟିମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରନି୍ତ। 15 କିନୁ୍ତ
େସ ବାବଲିର ରାଜା ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଲା। େସ ତା’ର ବାତ୍ତର୍ାବହମାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ୱ ଓ
େସୖନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ମିଶରକୁ ପଠାଇଲା, େସ କ’ଣ
କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ? ଯିଏ ଏପରି କାଯର୍୍ୟସବୁ କେର, େସ କ’ଣ ରକ୍ଷା
ପାଇବ? ଆଉ େସ ଚୁକି୍ତ ଲଙ୍ଘନ କରି କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ?”

16 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ରାଜା ବାବଲିେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ, େଯେହତୁ େସ ରାଜା
ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କଲା, ଯିଏ ତାକୁ ସଂିହାସନେର ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ, େସ
ତାଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଭଙ୍ଗ କେଲ। 17 ଏବଂ ଫାେରା ତାଙ୍କର
ମହାନ ଶକି୍ତ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ତାଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ
ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଓ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରିେବ,
ବହୁତ େଲାକ ହତ୍ୟା େହେବ। 18 କିନୁ୍ତ େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ
େସ ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ କରି ଶପଥ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ।ି େସ ଏସବୁ କରିଅଛ ିଏବଂ
ଦଣ୍ଡରୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।” 19 େତଣୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “େସ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ଶପଥ ଭଙ୍ଗ କରିଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ
ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିଅଛ ିଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ନଶି୍ଚୟ ତା’ର ପ୍ରତଫିଳ
ତାହାର ମସ୍ତକେର ରଖିବା। 20 ମୁଁ େମାର ଜାଲ ବଛିାଇବ ିଓ ତାକୁ
ଫାଶେର ପକାଇ ବାବଲିକୁ େନଇଯିବ ିଏବଂ ମୁଁ େସଠାେର ତା’ର ବଗି୍ଭର
କରିବ।ି କାରଣ େସ େମା’ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। 21 ଏବଂ ତା’ର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହେବ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇେବ ଏବଂ େଯେକହ ିବଞ୍ଚେିବ ମୁଁ ପବନେର ଛନି୍ନ ଛତ୍ର କରିବ।ି” ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏହସିବୁ କହଅିଛ।ି

22 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ ,
“ମୁଁ ନେିଜ ଏରସ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ େନଇଯିବି
ଓ ତା’ର େକାମଳ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟବିି
ଏବଂ ଏହାକୁ ପବର୍ତର ଶୀଷର୍େର େରାପଣ କରିବ।ି
23 ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚତମ ପବର୍ତେର େସହ ିଅଗ୍ରଭାଗକୁ

େରାପଣ କରିବ।ି
ତହିଁେର େସହ ିଅଗ୍ରଭାଗ ବଢ଼ବି

ଏବଂ ଏକ ଶାଖାବଶିିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ େହବ ଏବଂ ଏଥିେର ଫଳ ଫଳିବ।
ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏରସ ବୃକ୍ଷ େହବ।

ତହିଁେର ସବୁ ଜାତରି ପକ୍ଷୀମାେନ ବସା କରିେବ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହାର ଶାଖାଗଡୁ଼କିର ଛାୟାେର ବାସ କରିେବ।
24 “ତାହାେହେଲ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜାଣେିବ େଯ,
ମୁଁ ଉଚ୍ଚବୃକ୍ଷକୁ ନୀଚ୍ଚ କରିପାେର
ଓ ନୀଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ କରିପାେର।

ପୁଣ ିସେତଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାେର
ଓ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ ସେତଜ କରିପାେର।

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ

ଏହା କହଅିଛ ିଓ ମୁଁ ଏହା କରିବ।ି”
ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ବଷିୟେର
େଯେତେବେଳ ଏହ ିପ୍ରବାଦଟ ିବ୍ୟବହାର କର ଏହାର ଅଥର୍

କ’ଣ?
‘ପିତାଗଣ ଅଙୁ୍ଗର ଖାଇେଲ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେର।’”
3 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା ଯାଏ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିପ୍ରବାଦକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବ
ନାହିଁ। 4 ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ େମାର ଅେଟ। ପିତାର ପ୍ରାଣ େଯପରି
ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ େସପରି। ଏବଂ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପାପ କେର େସ ମରିବ।

5 “ଯଦ ିଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ ହୁଏ, େତେବ ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍
କେର। 6 ଏବଂ େସ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ଦଆିଯାଇଥିବା ବଳି େଭାଜନ
କେର ନାହିଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କେର ନାହିଁ।
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିପାପ କରି ନାହିଁ କିମ୍ୱା ନଜି ସ୍ତ୍ରୀର ରଜସ୍ୱଳା
ସମୟେର ତା’ ସହତି ସହବାସ କରି ନାହିଁ। 7 େସ କାହାରି ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ। ଆଉ େସ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ତା’ର ବନ୍ଧକ େଫରାଇ
େଦଇଛ।ି େସ ତାହାର କିଛ ିେଗ୍ଭରି କରି ନାହିଁ। େସ ଆପଣାର ଭକ୍ଷ୍ୟ
ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍କୁ େଦଇଅଛ ିଓ ଉଲଗ୍ନ େଲାକକୁ ବସ୍ତ୍ର େଦଇଅଛ।ି 8 େସ
ଋଣ େଦଇ ସୁଧ େନଇ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ସୁଧ ଦାବ ିକରି ନାହିଁ। େସ ମନ୍ଦରୁ
ଦୂରେର ରେହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କେର। 9 େସ େମା’
ନୟିମାନୁସାେର ଜୀବନ ଧାରଣ କେର ଏବଂ େମା’ ନୟିମ ଅନୁସାେର ଯାହା
ଯଥାଥର୍ ତାହା ଅନୁସରଣ କେର।” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହି
ମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ ଅେଟ, େସ ନଶିି୍ଚତଭାବେର ବଞ୍ଚବି।”

10 “ଏବଂ ଯଦ ିେସହ ିଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତର ପୁତ୍ର ଡ଼କାୟତ ିଓ ରକ୍ତପାତ ଓ
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସରଣ କେର। 11 ଯଦଓି ତା’ର ବାପା ଏଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସଟି ିକଲା ନାହିଁ। ପବର୍ତ ଉପେର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଇଥିବା
ଜିନଷି ଖାଆନି୍ତ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କେର,
12 ଏବଂ େସ ଯଦ ିଦରିଦ୍ର  ଦୀନହୀନ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କେର, େଗ୍ଭରି କେର
ଓ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ େଫରାଏ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କେର।
13 ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ କେର, ଋଣ େଦଇ ସୁଧ ଆଦାୟ କେର, େସ ବଞ୍ଚବି
କି? ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ନୁେହଁ। େସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ମରିବ କାରଣ େସ ସବୁ
ଘୃଣ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କେର। ଏବଂ େସ ତା’ର ନଜିର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହବି।

14 “ଏବଂ କୁହ ତା’ର ମଧ୍ୟ େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଅଛ,ି ଯିଏ କି ତା’ର ପିତା
କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ େଦେଖ ଏବଂ ଯଦଓି େସ େସଗଡୁ଼କୁି େଦେଖ େସ
ଠିକ୍ େସହପିରି କାଯର୍୍ୟ କେର ନାହିଁ। 15 େସ ପବର୍ତ ଉପେର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି
ପାଖେର ଉତ୍ସଗର୍ େହାଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କେର ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର
କେର ନାହିଁ। 16 େସ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କେର ନାହିଁ,
େକୗଣସ ିବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ, େଗ୍ଭରି କେର ନାହିଁ କିନୁ୍ତ
କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍କୁ ନଜିର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେର ଓ ଉଲଗ୍ନକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦଏି। 17 େସ
ଦୀନଦରିଦ୍ର କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର, ସୁଧ ନ େନଇ େଲାକଙୁ୍କ େସ ଯଦ ିଋଣ
ଦଏି, ଆଉ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ ବଧିି ଅନୁସରଣ କେର ଓ େମାର ନୀତି
ନୟିମ ଅନୁସାେର ଜୀବନ ଧାରଣ କେର, େସ ଆପଣା ପିତାର ପାପ
ସକାେଶ ମରିବ ନାହିଁ, େସ ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି। 18 ତା’ର ପିତା, କାରଣ େସ
ତାଙ୍କର ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଭାଇ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କଲା ଓ
ତା’ଠାରୁ େଗ୍ଭରି କେର କାରଣ େସ, ଯାହା ସମାଜେର ଭଲ ତାହା କଲା
ନାହିଁ। ତା’ର େଦାଷ କାରଣରୁ େସ ମୃତୁବରଣ କରିବ।

19 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପଗ୍ଭରୁଛ, ‘ପିତାର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତା’ର ପୁତ୍ର କାହିଁକି
ବହନ ନ କରିବ?’ କାରଣ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍ େସ କେର ଏବଂ
େମା’ ନୟିମ ମାେନ ଓ ପ୍ରେୟାଗ କେର। େସ ନଶି୍ଚୟ ଭାବେର ବଞ୍ଚବି।
20 େକବଳ ପାପୀମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ। ପୁତ୍ର ପିତାର ପାପର
ଦଣ୍ଡସବୁ ବହନ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ପିତା ପୁତ୍ରର ପାପର ଦଣ୍ଡସବୁ ବହନ
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କରିବ ନାହିଁ। ଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତର ଧାମିର୍କତା ହସିାବ କରାଯିବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର
ଦୁଷ୍ଟତା ହସିାବ କରାଯିବ।

21 “ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େଯେବ ପାପ ପଥରୁ ବରିତ ହୁଏ, େମାର ବଧିି
ସକଳ ପାଳନ କେର ଓ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧମର୍ାଚରଣ କେର େତେବ େସ
ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି, େସ ମରିବ ନାହିଁ। 22 ତା’ର େକୗଣସ ିପାପ ସ୍ମରଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ। େସ ତା’ର ଧାମିର୍କତା େଯାଗୁଁ ବଞ୍ଚବି।”

23 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଦୁଷ୍ଟର ମରଣେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ
ନ ଥାଏ। ବରଂ େସ ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରି ବଞ୍ଚ,ୁ ଏଥିେର ଆମ୍ଭର
ସେନ୍ତାଷ ରହଛି।ି

24 “କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ଧାମିର୍କତାରୁ ବରିତ ହୁଏ
ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ସମସ୍ତ ଜଘନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କେର, େସ ବଞ୍ଚବି କି? ତା’ର
(ଆଗରୁ କରିଥିବା) ଧାମିର୍କତା କାଯର୍୍ୟସବୁ ହସିାବକୁ ନଆିଯିବ ନାହିଁ। ତା’ର
ବତ୍ତର୍ମାନର ପାପ େଯାଗୁଁ େସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ମରିବ।

25 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ ନୁହନି୍ତ।’ େହ ଇସ୍ରାଏଲର
ପୁତ୍ରଗଣ, ଶୁଣ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଅେଟ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ।
26 ଯଦ ିଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ତା’ର ଧମର୍ାଚରଣରୁ ବରିତ ହୁଏ ଏବଂ
ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କେର, େସ ଏହ ିକାରଣରୁ ମରିବ। 27 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ
େଯେତେବେଳ ନଜି ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ବରିତ େହାଇ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କେର
େସେତେବେଳ େସ ନଜିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ ଓ ବଞ୍ଚବି। 28 େସ
ତା’ର ମନ୍ଦ ଆଚରଣକୁ ବେିବଚନା କେର ଏବଂ େଦାଷ କରିବା ବନ୍ଦ କେର,
ଯାହା କରିବାେର େସ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। େତେବ େସ ବଞ୍ଚବି, େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କରିବ ନାହିଁ।”

29 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ କହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍
ନୁହନି୍ତ।”
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ମୁଁ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ! େହ ଇସ୍ରାଏଲର

େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଥାଥର୍ ନୁହଁ। 30 େତଣୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଆଗ୍ଭର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର
ବଗି୍ଭର କରିବ।ି” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। ଆଉ “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ଓ ନଜିର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ।
ତାହାେହେଲ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନିାଶର କାରଣ େହବ ନାହିଁ। 31

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର କରିଦଅି। ନଜିର ଅନ୍ତଃକରଣ
ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନୂତନ ଭାବେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। 32 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ଓ ବଞ୍ଚ ିରୁହ।”
ଏହା େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅନନ୍ତର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିଦୁଃଖ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର।

2 “‘ତୁମ୍ଭର ମା େଗାଟଏି ସଂିହୀ ପରି ଥିଲା
ଓ ସଂିହଗଣ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କଲା।

େସ ପୁଣ ିଯିବା ସଂିହଗଣ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରି
ଅେନକ ଛୁଆ ପ୍ରତପିାଳନ କଲା।
3 େସହ ିପ୍ରତପିାଳିତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟଏି ଛୁଆ ଯୁବା ସଂିହ େହଲା।

େସ ମୃଗୟା କରିବା ଶିଖିଲା
ଓ େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।
4 “‘ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହା ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ
ଓ େସମାେନ ତାକୁ ଯନ୍ତାେର ଧରିେଲ।

େସମାେନ ତା’ ପାଟେିର ଅଙୁ୍କଶ େଦଇ
ତାହାକୁ ମିଶରକୁ ଆଣେିଲ।
5 “‘ତା’ର ମାତା ଆଶା କରିଥିଲା େସହ ିଯୁବା ସଂିହ ଅଧିପତ ିେହବ,
ମାତ୍ର ତା’ର େସ ଆଶା ବଫିଳ େହଲା।

େତଣୁ େସ ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଆଉ େଗାଟକୁି େନଇ ତାକୁ ଯୁବାସଂିହ କଲା।

6 ପୁଣ ିେସ ଅନ୍ୟ ସଂିହମାନଙ୍କ ସହତି ବଚିରଣ କରି
ଯୁବା ସଂିହ େହାଇ ଉଠିଲା।

େସ ମୃଗୟା କରିବା ଶିଖିଲା
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।
7 େସ େସମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ େସମାନଙ୍କର

ନଗରସବୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା।
ଆଉ ତାହାର ଗଜର୍ନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିେଦଶର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭୟଭୀତ େହାଇ

ପଡ଼େିଲ।
8 ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବାସ କରୁଥିବା େଦଶବାସୀମାେନ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଏକ ଜାଲ ବଛିାଇେଲ
ଓ େସହ ିଜାଲେର ତାକୁ ଧରିେଲ।
9 ଆଉ େସମାେନ ତାକୁ ଅଙୁ୍କଶ ଦ୍ୱ ାରା ପିଞ୍ଜରାେର ରଖି
ବାବଲି ରାଜା ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତ ସମୂହର ତାହାର ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣା ନ ଯାଉ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ େନଇଗେଲ।
10 “‘ତୁମ୍ଭର ମାତା ଜଳରାଶି ନକିଟେର
େରାପିତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା।

ଅଗାଧ ଜଳ େଯାଗୁଁ େସ ଫଳବତୀ
ଓ ଶାଖାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।
11 ରାଜଦଣ୍ଡ େହବା ନମିେନ୍ତ
ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଦୃଢ଼ େହାଇଥିଲା।
ଗହଳ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ େହାଇ

େସସବୁ ଦୀଘର୍ତାେର ବହୁ ଉଚ୍ଚ େହଲା।
ଆଉ ଉଚ୍ଚତାେର ତାହା େମଘକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା।
12 ମାତ୍ର ତାହା େକାପେର ଉତ୍ପାଟତି େହାଇ ଭୂମିେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଲା
ଓ ପୂବର୍ୀୟ ପବନ ତାହାର ଫଳକୁ ଶୁଷ୍କ କଲା।

ତାହାର ଦୃଢ଼ ଶାଖାସବୁ ଭଗ୍ନ ଓ ଶୁଷ୍କ େହାଇଗଲା।
ଅଗି୍ନ େସସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କଲା।
13 “‘ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁଣ ିେସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନଜିର୍ଳ
ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର େରାପିତ େହାଇଅଛ।ି
14 ତାହାର ଏକ ବୃହତ୍ ଶାଖାରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ
େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି

ଏଣୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାହାର
େଗାଟଏି େହେଲ ଦୃଢ଼ ଶାଖା ନାହିଁ।’

ଏହା ବଳିାପର ବଷିୟ ଅେଟ ଓ ବଳିାପଜନକ େହବ।”
ଅନନ୍ତର ସପ୍ତମ ବାଷିର୍କ ପଞ୍ଚମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ ଜଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରାମଶର୍ ନମିେନ୍ତ ଆସ ିେମା’ ସମ୍ମୁଖେର ବସେିଲ।

2 େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 3 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ? ମୁଁ ଜୀବତି
ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିପଗ୍ଭରିବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ।’ 4 େହ ମନୁଷ୍ୟ
ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ? େସମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଅ। 5

ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , ମୁଁ
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମେନାନୀତ କଲ ିଓ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କଲ ିଏବଂ ମିଶରେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ନଜିକୁ ପରିଚତି କରାଇଲ,ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କଲ ିଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର କହଲି,ି “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅେଟ।” 6 େସହ ିଦନି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଲି ିଓ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଏକ େଦଶକୁ େନଇଗଲ ିେଯଉଁଠାେର ଦୁଗ୍ଧ
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ମଧୁ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା ଓ େଯଉଁ େଦଶ ସମସ୍ତ େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଗୗରବମୟ
ଥିଲା।

7 “‘ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଥିବା ଘୃଣ୍ୟ
ଛବଗିଡୁ଼କିରୁ ମୁକି୍ତ ପାଅ ଏବଂ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ମୂତ୍ତିର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜିକୁ ଅପବତି୍ର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଅେଟ।” 8 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କେଲ ଓ େମା’ କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୃଣ୍ୟ ଛବଗିଡୁ଼କି
ଦୂର କେଲ ନାହିଁ, ମିଶରୀୟ ପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
ମୁଁ ମିଶର େଦଶ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିଲ।ି 9 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କଲି
ନାହିଁ। କାରଣ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାର
ନାମକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କାରଣ
େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଦଶଗଣ େଦଖୁଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣବିା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କଠାେର ପରିଚତି େହଲ।ି 10 ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣ ିମରୁଭୂମିେର ରଖିଲ।ି 11

ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ବଧିି େଦଲୁ ଓ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସକଳ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲୁ। େଯଉଁ ମଣଷି ତାହା ପାଳନ କରିବ େସ ବଞ୍ଚବି।
12 ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନି ବଷିୟେର ସବୁ କହଲି।ି
ଏହା େମାର ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଚୁକି୍ତର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େଯଉଁଥିପାଇଁ
େସମାେନ ହୁଏତ ଜାଣପିାରନି୍ତ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କଲ।ି

13 “‘କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ ମରୁଭୂମିେର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ।
େସମାେନ େମାର ବଧିି ପଥେର ଗ୍ଭଲେିଲ ନାହିଁ ଓ େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। ଯାହାକୁ ଯଦ ିଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁସରଣ କେର, େତେବ
େସ ବଞ୍ଚବି। ଏବଂ େସମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନିସବୁ କଳୁଷିତ କେଲ।
ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ମୁଁ କହଲି,ି ମରୁଭୂମିେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର
େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳି େଦବ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି 14 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାର
ନାମକୁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଲ ିନାହିଁ।
େଯଉଁମାନଙ୍କ ଆଗେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିଲ।ି
15 ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହତି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର େଦଶସବୁକୁ େସମାନଙୁ୍କ ନ
ଆଣବିା ପାଇଁ ମୁଁ ମରୁଭୂମିେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କଲ,ି ଯାହା
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ।ି

16 “‘କାରଣ େସମାେନ େମାର ବଧିି ସକଳ ମାନବିାକୁ ମନା କେଲ।
େସମାେନ େମାର ନୟିମ ଅନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କେଲ ନାହିଁ ଏବଂ
େସମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ କଳୁଷିତ କେଲ। େସମାେନ ଏହପିରି
ବ୍ୟବହାର କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ େସମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି
ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ ଥିଲା। 17 ତଥାପି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ େହଲ ିଓ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲ ିନାହିଁ। େସହ ିମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ହତ୍ୟା କଲ ିନାହିଁ। 18 ଏବଂ ମରୁଭୂମିେର େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ
କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପିତୃଗଣଙ୍କ ବଧିି ଅନୁସାେର ଗ୍ଭଲ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ ମାନ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା
ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକର ନାହିଁ। 19 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଅେଟ; େମାର ବଧିି ରୂପ ପଥେର ଗ୍ଭଲ ଓ େମାର ବଧିି ସକଳ ରକ୍ଷା କରି
ପାଳନ କର। 20 ଏବଂ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନିଗଡୁ଼କୁି ପବତି୍ର ରଖ। ଯାହା
ଫଳେର େସମାେନ େମା’ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଚୁକି୍ତର ଚହି୍ନ େଦେବ। ତା’ପେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ।”

21 “‘କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ।
େସମାେନ େମାର ବଧିି ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ
କେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିେମାର ବଧିିସବୁ ଅନୁସରଣ କେର େସ
ବଞ୍ଚବି। ଏବଂ ଅଧିକନୁ୍ତ େସମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନିସବୁ କଳୁଷିତ କେଲ।
େତଣୁ ମୁଁ କହଲି ିେଯ, େମାର େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦବି
ଏବଂ ପୁରାମାତ୍ରାେର େମାର େକାପ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
22 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନଜିକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କଲ,ି କାରଣ େମାର ନାମ ପାଖାପାଖି
େଦବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉପହାସତି ନ େହଉ େବାଲ ିମୁଁ ଗ୍ଭହିଁଲ।ି

େଯଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଲି।ି 23 ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା ଜାତ ିଏବଂ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
କରିବା ସକାେଶ ମରୁଭୂମିେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର ହସ୍ତ
ଉଠାଇଲ।ି

24 “‘କାରଣ େସମାେନ େମାର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ ଓ
େମାର ସକଳ ବଧିି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ େମାର ସମସ୍ତ ବଶି୍ରାମ ଦନି କଳୁଷିତ
କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ପୂଜା କେଲ। 25

େତଣୁ େଯଉଁ ବଧିି ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁେହଁ େସହସିବୁ ବଧିି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଲୁ ଓ େଯଉଁ ଶାସନେର େସମାେନ ବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ େସହପିରି ଶାସନ
େସମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ। 26 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଉପହାର ମାଧ୍ୟମେର
ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନର ବଳିଦାନ ମାଧ୍ୟମେର ଅଶୁଚ ିକଲ।ି େତଣୁ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିପାରିଲ।ି ଫଳେର େସମାେନ ଶିକ୍ଷା ପାଇେବ େଯ,
ମୁଁ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ।’ 27 ଏଣୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱସ୍ତତାେର େମାର ନନି୍ଦା
କରିଅଛନି୍ତ। 28 ତଥାପି ମୁଁ ଆଗେର େଯଉଁ େଦଶ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା
ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ,ି େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣଲି।ି େସେତେବେଳ
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚପବର୍ତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷ େଦଖି
େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱ ାରା
େମାେତ ବରିକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ ନଜିର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିେଲ ଓ ନଜି
ନଜିର େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିେଲ। 29 େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାର ଅଭପି୍ରାୟ
କ’ଣ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲୁ। ମାତ୍ର ଏେବସୁଦ୍ଧା େସହ ିସ୍ଥାନର
ନାମ ବାମା ରହଅିଛ।ି’

30 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାର ପ୍ରଭୁ ପଗ୍ଭରନି୍ତ , ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି କାଯର୍୍ୟ କରି ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙ୍କ
ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀତା କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରୁ ନାହଁ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ େହଉଅଛ? 31

େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପହାର ଆଣୁଛ, ନଜି ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗି୍ନେର ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ? େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ,
େମା’ଠାରୁ ଉପେଦଶ େନବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିେଦବ ିକି? ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବାଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ କି
ପରାମଶର୍ େଦବ ିନାହିଁ। 32 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ, ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପରି େହବା, େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ପରି େହବା, େଯଉଁମାେନ
କାଠ ଓ ପଥରର ପୂଜା କରନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନେର ଉଠୁଥିବା ଏହି
ଇଚ୍ଛା େକେବ ପୂରଣ େହବ ନାହିଁ।’”

33 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ନଶି୍ଚୟ ବଳବାନ୍ ହସ୍ତ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଓ େକାପ ବଷର୍ଣ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଊପେର ରାଜା େହାଇ ଶାସନ କରିବୁ। 34 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ବଳବାନ ହସ୍ତ,
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଓ େକାପ ବଷର୍ଣ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାର କରି ଆଣବୁି ଓ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ରହଥିିବା େଦଶମାନଙ୍କରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। 35 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହର
ମରୁଭୂମିକୁ ଆଣ ିମୁହଁାମୁହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି 36 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ମୁଁ ମିଶର େଦଶର ମରୁଭୂମିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ବଗି୍ଭର କରିଥିଲ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର
କରିବ।ି”

37 “ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚଣ ତେଳ ଗମନ କରାଇବୁ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚୁକି୍ତ ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ କରିବୁ। 38 ପୁଣ ିମୁଁ ବଦି୍ର ାହୀମାନଙୁ୍କ
ଓ େମା’ ବେିରାଧୀ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦୂର
କରି େଦବ।ି େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରି ରହୁଛନି୍ତ , େସ
େଦଶରୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବି,ି ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ। ତହିଁେର ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।”
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39 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବଂଶଧରଗଣ! ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମା’ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ନ ଦଅି,
ଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କିର ପୂଜା କର। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଉପହାର ଓ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ।”

40 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େମାର ପବତି୍ର ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାେତ ଉପାସନା କରିେବ। େସହି
ସ୍ଥାନେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ ିଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଯାବତୀୟ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପହାର ଓ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର
େନୖେବଦ୍ୟ େଲାଡ଼ବି।ି 41 େଯଉଁ ସମୟେର ମୁଁ ଜାତଗିଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବି ିଓ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ରହଥିିବା
େଦଶମାନଙ୍କରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ସୁଗନି୍ଧ
େନୖେବଦ୍ୟଗଡୁ଼କି ଗ୍ରହଣ କରିବ ିଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତଗିଡୁ଼କି ଉପସି୍ଥତେିର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରିବ।ି 42 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଜାଣବି େଯ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୂମିକୁ େଫରାଇ ଆଣବି।ି େସହ ିଭୂମିକୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦବ ିେବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ।ି 43 ଆଉ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ ଓ ନଜିର ଆଗ୍ଭର
ବ୍ୟବହାର, କି୍ରୟାସକଳସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ନଜିର କୃତ ସମସ୍ତ କୁକି୍ରୟା େହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହବ। 44 ଏବଂ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ,
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁକମର୍ ଓ ଦୁନର୍ୀତଗି୍ରସ୍ତ ଆଚରଣ
ଅନୁସାେର ଦଣ୍ଡ ଦଏି ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ ମୁଁ େମାର
ମଯର୍୍ୟାଦାନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କେର।”

45 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 46 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ଆେଡ଼ ଆପଣା
ମୁଖ ରଖ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ଆେଡ଼ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ବଷର୍ଣ କର। ଏବଂ
େନେଗଭର ଅରଣ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 47 ଏବଂ
େନେଗଭ ଅରଣ୍ୟକୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର
ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ
କରିବା। ତାହା ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସେତଜ ଓ ଶୁଷ୍କବୃକ୍ଷକୁ ଗ୍ରାସ
କରିବ। େସହ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ନବିର୍ାପିତ େହବ ନାହିଁ। ଦକି୍ଷଣରୁ ଉତ୍ତର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ େସହ ିଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହବ। 48

େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅଗି୍ନ ଜଳାଇ ଅଛୁ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। ତାହା ନବିର୍ାପିତ େହବ ନାହିଁ ଓ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ
େଦଖିେବ।’”

49 ଏଥିେର ମୁଁ (ଯିହଜିିକଲ) କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
େସମାେନ େମା’ ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ , େସ େକବଳ ନୀତବିାକ୍ୟ କହୁଛ।ି”

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ପୁଣ ିଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ଯିରୁଶାଲମ ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ ରଖ। ପବତି୍ର ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି

ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜିର ବାକ୍ୟ ବଷର୍ଣ କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ବପିକ୍ଷେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 3 ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ! େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେଟ। ମୁଁ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ
େକାଷରୁ ବାହାର କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧାମିର୍କ ଓ ପାପୀକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିବ।ି 4 କାରଣ ମୁଁ ଧାମିର୍କ ଓ ପାପୀଷ୍ଠ ଉଭୟଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି
େତଣୁ େମାର ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର େହବ, ଏହା େକାଷମୁକ୍ତ େହାଇ ଦକି୍ଷଣରୁ
ଉତ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ। 5 େସେତେବେଳ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ େକାଷରୁ
ବାହାର କରିଅଛ,ି ତାହା ଆଉ େଫରିବ ନାହିଁ।”’

6 ପରେମଶ୍ୱର ପୁଣ ିକହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ
ଛାଡ଼। ପୁଣ ିଆପଣା କଟ ିଭାଙି୍ଗ ମନସ୍ତାପ ପୂବର୍କ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଦୀଘର୍ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ବି। 7 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ଦୀଘର୍ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ଡ଼ୁଛ?’ େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘ସମ୍ୱାଦ
ସକାେଶ, ତାହା ଆସୁଅଛ।ି େସଥିେର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭୟେର ତରଳି ଯିବ

ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତ ଭୟେର ଦୁବର୍ଳ େହବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ହତ
ଉତ୍ସାହତି େହବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଣୁ୍ଠ ଜଳପରି େହବ।’ ଏବଂ େଦଖ, େସହି
ସମୟ ଆସୁଅଛ ିଓ ତାହା ସଦି୍ଧ େହବ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ।

ଖଡ଼୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ

8 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 9 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“‘େଦଖ, ଖଡ଼୍ଗ ଶାଣତି
ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଜିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି
10 ହତ୍ୟା ନମିେନ୍ତ ତାହା ଶାଣତି େହାଇଅଛ,ି
ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଜିର୍ତ େହାଇ ବଜୁିଳି ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛ,ି

େମାର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଛଡ଼ ସକାେଶ ଖୁସୀ ନ ଥିଲ,
ତୁେମ୍ଭ କାଠର ବାଡ଼କୁି ଘୃଣା କଲ।
11 ପୁଣ ିହାତେର ଧରାଯିବା ପାଇଁ
ଖଡ଼୍ଗ ଶାଣତି େହାଇଅଛ।ି

ଘାତକର ହାତେର େଦବା ନମିେନ୍ତ ତାହା
ଶାଣତି ଓ ମାଜିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି
12 “‘େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ହାହାକାର କର। ଏପରି

େମାର ଖଡ଼୍ଗ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅଧିପତଗିଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେତ୍ତାଳିତ େହାଇଅଛ।ି େସମାେନ େମା’
ଖଡ଼୍ଗେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଛାତେିର ଆଘାତ
କରି ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କର। 13 ହଁ, ଏହା କଠିନ ଅେଟ, ତୁେମ୍ଭ
ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପେର ଆଉ କ’ଣ ବାକି ରହଲିା?”’ ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

14 “ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କରତାଳି େଦଇ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର।

େସହ ିଖଡ଼୍ଗ ଦୁଇ ଥର ଏପରିକି ତନିଥିର ଆଘାତ କର।
ଏହ ିଖଡ଼୍ଗ ବହୁତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।

ମହାଘାତକ ଖଡ଼୍ଗ
େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।
15 େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭୟେର େଯପରି ତରଳି ଯାଏ
ଓ େସମାନଙ୍କର ବହୁ ବଘି୍ନ ଜେନ୍ମ ,

ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ସକଳ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ରଖିଅଛ।ି

ଏହା ହତ୍ୟା କଲାପେର
ଏହା ବଜୁିଳି ପରି ଚକମକ କରୁଛ।ି
16 େହ ଖଡ଼୍ଗ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମକୁ କାଟ।
େଯଉଁଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭର ଧାର ଯାଉଛ।ି
17 “ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାର କରତାଳି ମାରିବି
ଓ େମାର େକାପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ।ି

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ।ି”
18 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ

କହେିଲ, 19 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ବାବଲି ରାଜାର ଖଡ଼୍ଗ ଆସବିା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ଆହୁରି ଦୁଇପଥ ନରୂିପଣ କର। ଦୁଇ ପଥ େଗାଟଏି େଦଶରୁ
ଆସବି। ନଗର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ସଡ଼କର ମୁଣ୍ଡେର ଏକ ପଥ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
କରୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ରଖ। 20 ଖଡ଼୍ଗ ଆସବିା ନମିେନ୍ତ ପଥ ଚହି୍ନତି
କର, େଗାଟଏି ପଥ ଅେମ୍ମାନୀୟର ରବ୍ବାକୁ ଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟଟ ିଯିହୁଦାର
ସୁରକି୍ଷତ ସହର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଏ। 21 କାରଣ ବାବଲିର ରାଜା ଦୁଇଟି
ସଡ଼କର ମିଶିଥିବା ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହେବ। େସ ତୀରଗଡୁ଼କୁି ନେିକ୍ଷପ କରି
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟେର ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙୁ୍କ ବୁଝାସୁଝା କରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତକୁ ପରୀକ୍ଷା
କରି ଭବଷି୍ୟତ ଚହି୍ନ େଖାଜି ବୁଲେିବ।

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 20:39 649 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 21:21



22

22 “ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଯାହାକି େସ ତା’ର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଉଠାଇଲା, ତାହା
ଯିରୁଶାଲମର େହବ। େଯଉଁଠାେର େସ ନଷ୍ଟକାରୀ କାଠ ଗଣ୍ଡକୁି ଏବଂ
ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େସ ଡ଼ାକରା େଦବ, ଫାଟକ
ବରୁିଦ୍ଧେର ନଷ୍ଟକାରୀ କାଠଗଣ୍ଡକୁି ଖଞି୍ଜବ। ତା’ପେର େସ ସହର
ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିବ। 23 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ଅଥର୍ହୀନ େବାଲ ିବଗି୍ଭର କରାଯିବ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରତଜି୍ଞାଗଡୁ଼କି ଅଛ,ି ଯାହା େସମାେନ କେଲ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରିେବ ଓ ତା’ପେର େସମାେନ ଧରାଯିେବ।”

24 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ତୁମ୍ଭର େମା’ ପ୍ରତ ିଅବଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟର ପାପ େଦଖାଇ େମାେତ
ତୁମ୍ଭର ପାପ ମେନ ପକାଇଲ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମେନପକାଇ ଦଅି
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ଦୀରୂେପ ଯିବ। 25 େହ ଦୁଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜପୁତ୍ର,
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନି୍ତମ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଅଛ।ି”

26 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଶିେରାଭୂଷଣ ଦୂର
କର, ରାଜମୁକୁଟ କାଢ଼ ିପକାଅ; ଏହା ଆଉ େସପରି ରହବି ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ ଉଚ୍ଚ େସମାେନ ନୀଚ େହେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ନୀଚ େସମାେନ
ଉଚ୍ଚ େହେବ। 27 ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େସହ ିସହର ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି କିନୁ୍ତ
ବାବଲିକୁ ଜେଣ ନୂତନ ରାଜା ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଘଟବି ନାହିଁ।
େତଣୁ ନୂତନ ରାଜା ହାତେର ମୁଁ ଏହାକୁ େଦବ।ି”

28 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପଗ୍ଭର କରି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟେର
ଓ େସମାନଙ୍କ ଅପମାନ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“‘େଦଖ, ଖଡ଼୍ଗ େକାଷମୁକ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
ତାହା ହତ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମାଜିର୍ତ େହାଇଅଛି
ଓ ବଜୁିଳି ପରି ଚକଚକ କରୁଅଛ।ି
29 “‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଶର୍ନଗଡୁ଼କି ଅଥର୍ହୀନ
ଓ ତୁମ୍ଭର ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର
ତୁମ୍ଭକୁ ସହାୟ େହବ ନାହିଁ।

ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଗଳାେର ଖଣ୍ଡାଟକୁି ରଖାଯିବ,
େଯଉଁମାେନ ହତ େହବାକୁ ଅଛନି୍ତ ,

େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡତି େହବାର ଦନି ପହଞ୍ଚଯିାଇଛ।ି
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର େଦାଷର ଅବସାନ ଘଟବି।

ବାବଲି ବପିକ୍ଷେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାତ୍ତର୍ା

30 “‘େହ ବାବଲି, ଖଡ଼୍ଗକୁ ପୁନବର୍ାର େକାଷ ମଧ୍ୟକୁ େଫରାଇ ଆଣ।
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ସୃଷି୍ଟ େହାଇଥିଲ ଓ େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ
େହାଇଥିଲ, େସଠାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି 31 ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ
ଛାଡ଼ବି।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ,ି
େଯଉଁମାେନ ବନିାଶ କରିବାେର ପାରଙ୍ଗମ। 32 ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନେର
ଜାଳସ୍ୱରୂପ େହବ; ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ମୃତ ିପଥେର ଆସବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ।’”

ଯିହଜିିକଲ ଯିରୁଶାଲମ ବପିକ୍ଷେର କହନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଏହ ିରକ୍ତପାତ ନଗରୀର ବଗି୍ଭର କରିବ? େତେବ ତାହାର

ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଏହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଅ। 3 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ
କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ। େହ ନଗରୀ, ଯିଏ
ଏହା ମଧ୍ୟେର ରକ୍ତପାତ କେର, େସ ତା’ର ନଜିର ଅବସାନ ଆେଣ ଏବଂ
ଏହା ନଜିର େଶଷ ଆେଣ େଯ, ନଜି ପାଇଁ ମୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି କେର, ତାହା
ଏହାକୁ କଳୁଷିତ କେର।

4 “‘ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତପାତ େଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭ େଦାଷୀ େହାଇଅଛ ଓ ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ। ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଅନି୍ତମ ସମୟ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଇଅଛ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ନଜିର
ଅନି୍ତମ ସମୟ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଇଅଛ। ଏବଂ ନଜି ଆୟୁର େଶଷ ଭାଗେର
ପହଞ୍ଚଛି। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାତଗିଣ ନକିଟେର ଉପହାସର ପାତ୍ର ଓ ସବୁ
େଦଶ ନକିଟେର ପରିହାସର ପାତ୍ର କରିଅଛ।ି 5 େହ କୁଖ୍ୟାତ ଓ କଳହ
ପି୍ରୟ ନଗର, ତୁମ୍ଭର ନକିଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ
କରିେବ।

6 “‘ଆଉ, େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି
ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାେର ରକ୍ତପାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ରହଅିଛନି୍ତ।
7 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବାରୁ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ
ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କେଲ, ଅନାଥ ଓ ବଧିବା ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛନି୍ତ। 8 ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିଗଡୁ଼କୁି
ଅପବତି୍ର କରିଅଛ। 9 ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ନନି୍ଦକମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଏଠାେର ରହଅିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର
ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ମାନ ଅପର୍ଣ କେଲ ଏବଂ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ବଳିଦାନ କରି
େଭାଜନ କରିଅଛନି୍ତ ,
“‘ଏବଂ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ ଶାରୀରିକ ପାପକମର୍େର

ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ ଅଟନି୍ତ। 10 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ପିତାର ପତ୍ନୀ
ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିଛନି୍ତ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀେର େଲାକମାେନ
ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ ନାରୀମାନଙୁ୍କ ପାଶବକି ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର ଏମିତକି େସମାନଙ୍କର
ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରନି୍ତ। 11 ପୁଣ ିେକହ ିେକହ ିନଜି
ପ୍ରତବିାସୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପାପକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ େକହ ିଲମ୍ଫଟାଚରଣ
କରି ନଜିର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିେକହ ିନଜିର ପିତୃକନ୍ୟା
ଭଗିନୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନି୍ତ। 12 “‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ
ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ େନଇଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ସୁଧ େନଇ ଋଣ େଦଇଅଛ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େଲାଭେର ଉପଦ୍ରବ କରି ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ଲାଭ
େନଇଅଛ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପାେଶାରି ଯାଇଅଛ।’ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର
ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

13 “‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ରକ୍ତପାତ
େହଉଅଛ,ି େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି 14 ମୁଁ େଯଉଁ ଦନି ତୁମ୍ଭର
ଶାସି୍ତ ବଧିାନ ପାଇଁ ବଗି୍ଭର କରିବ,ି େସଦନି ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଓ ଶକି୍ତ
ସହପିାରିବ କି? ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ ିଓ ଏହା ମୁଁ ସଦି୍ଧ କରିବ।ି
15 ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବ ିଓ
ନାନା େଦଶେର ତୁମ୍ଭକୁ ନେିକ୍ଷପ କରିବ।ି ଏବଂ ଏହ ିନଗରରୁ ଅପବତି୍ରତା
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଦୂର କରିବ।ି 16 କିନୁ୍ତ େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ
ଜାତଗିଣ ସାକ୍ଷାତେର ନଜି କମର୍ େଯାଗୁଁ ଅପବତି୍ର େହବ। ତାହାେହେଲ ମୁଁ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।’”

ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଖାଦ ସଦୃଶ

17 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ଖାଦ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ। େସ ସମସ୍ତ ଉେହ୍ମଇ ମଧ୍ୟେର ପିତ୍ତଳ, ଦସ୍ତା,
ଲୁହା ଓ ସୀସା ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ରୂପାର ଖାଦ ସ୍ୱରୂପ। 19

ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଖାଦ
ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମର
ମଧ୍ୟେର ଏକତ୍ର କରିବା। 20 େଯପରି େଲାକମାେନ ଉେହ୍ମଇ ମଧ୍ୟେର
ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ସୀସା ଓ ଦସ୍ତା ଏକତ୍ର କରି ତରଳାଇବା ପାଇଁ ତହିଁ
ଉପେର ଅଗି୍ନ ରଖି ଫୁଙ୍କନି୍ତ। େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ଓ ଆପଣା େକାପେର ଏକତ୍ର କରି େସ ସ୍ଥାନେର ରଖିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜାଣବିା। 21 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ଆପଣା େକ୍ର ାଧାଗି୍ନେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଫୁଙି୍କବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତରଳି ଯିବ। 22 େଯପରି
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ରୂପା େଗାଟଏି ଉହ୍ମାଇେର ତରଳା େହାଇଥାଏ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ନଗରେର
ତରଳାଇବ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁଭବ କରିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛ।ି’”

ଯିହଜିିକଲ ଯିରୁଶାଲମ ବପିକ୍ଷେର କହନି୍ତ

23 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ
କହେିଲ, 24 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େଦଶକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ଏକ େଦଶ
ଯାହାକୁ େକେବ ପବତି୍ର କରାଯାଇ ନାହିଁ। େସଠାେର ବଷର୍ା ଅସରାଏ େହାଇ
ନାହିଁ। 25 ତାହାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େସଠାେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉତୁ୍ସକ ଗଜର୍ନକାରୀ ସଂିହ ସଦୃଶ।
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଶାଷଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ
ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରନି୍ତ; େସମାେନ ବହୁ ମହଳିାଙୁ୍କ ବଧିବା
କରିଅଛନି୍ତ।

26 “ଯାଜକମାେନ େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବମାନନା କରିଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ
େମାର ପବତି୍ର ବସ୍ତୁସବୁକୁ ଅପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ପବତି୍ର ଓ
ଅପବତି୍ର ମଧ୍ୟେର କିଛ ିପ୍ରେଭଦ ରଖି ନାହାନି୍ତ , େସମାେନ ଶୁଚ ିବସ୍ତୁକୁ
ଅଶୁଚ ିମେନ କରନି୍ତ ଓ ଏ ବଷିୟେର େଲାକଙୁ୍କ ଶିଖାନି୍ତ ନାହିଁ। ଏବଂ
େସମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନିଗଡୁ଼କି େହୟଜ୍ଞାନ କରନି୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ନକୃିଷ୍ଟ େହାଇଛ।ି

27 “ତା’ର ଅଧିପତଗିଣ ଗଧିଆ ସଦୃଶ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲାପରି
ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର େଚଷ୍ଟାେର ରକ୍ତପାତ କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରନି୍ତ।

28 “ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ଠିକ୍ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ
କରିବାକୁ କହନି୍ତ। େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଆନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରି କହନି୍ତ , ‘ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,’
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଛ ିକହ ିନ ଥା’ନି୍ତ।

29 “ସାଧାରଣ େଲାେକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରନି୍ତ ଓ େଗ୍ଭରି
କରନି୍ତ , େସମାେନ ଗରିବ ଓ ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ଠକନି୍ତ। େସମାେନ
ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସବାସ କରୁଥିବା ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚତି
କରି ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରନି୍ତ।

30 “ପୁଣ ିେଦଶ େଯପରି ବନିଷ୍ଟ ନ େହବ େସଥିପାଇଁ େଯ ସୁଦୃଢ଼
ପ୍ରାଚୀର କରି ପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଦଶ ସପକ୍ଷେର
ଠିଆ େହବ, ଏପରି ଏକ େଲାକକୁ ଆେମ୍ଭ ଅେନ୍ୱଷଣ କଲୁ। ମାତ୍ର ଜେଣ
ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। 31 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ ଓ ଆପଣା େକାପାଗି୍ନେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିଅଛୁ।
େସମାନଙ୍କର ନଜି କମର୍ର ଫଳ େସମାେନ ନେିଜ େଭାଗିଛନି୍ତ।” ଏହା େମାର
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, େସଠାେର ଏକ
ମାତାର କନ୍ୟା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିେଲ। 3 େସମାେନ କିେଶାରୀ

ସମୟେର ମିଶରେର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ େହେଲ। େସ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କର
ସ୍ତନ ମଦ୍ଦିର୍ତ େହଲା ଓ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େକୗମାଯର୍୍ୟକାଳୀନ କୁଗ୍ଭଗ୍ର
ମନ୍ଥନ କେଲ। 4 େଜ୍ୟଷ୍ଠାର ନାମ ଅହଲା ଓ ତା’ର ଭଗିନୀର ନାମ
ଅହଲୀବା ଥିଲା। େସମାେନ େମାର ପତ୍ନୀ େହେଲ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ପ୍ରସବ
କେଲ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅହଲା ଶମରିୟା ଅେଟ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ଅହଲୀବା
ଯିରୁଶାଲମ ଅେଟ।

5 “ଆଉ ଅହଲା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ େପ୍ରମ କଲା। େସ
ଆପଣାର ପ୍ରତବିାସୀ ଅଶୂରୀୟ େପ୍ରମିକଗଣଠାେର ଆସକ୍ତ ା େହଲା। 6

େସମାେନ ନୀଳରଙ୍ଗ େପାଷାକ ପରିହତି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶାସନ କତୃ୍ତଗର୍ଣ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଏବଂ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ। 7 ଏବଂ େସ
ଅଶୂରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କେଲ। େସ େଯେକୗଣସି
େଲାକ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ା ଥିଲା। େସ ତା’ର ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣାକୁ ଅପବତି୍ର କଲା। 8 ଆଉ େସ ମିଶରଠାରୁ ତା’ର େପ୍ରମ ବୃତି୍ତ
ତ୍ୟାଗ କରି ନ ଥିଲା। କାରଣ େଯୗବନ କାଳରୁ ମିଶର ତା’ ସହତି େପ୍ରମ

କରିଥିଲା। େସମାେନ ତାହାର େକୗମାଯର୍୍ୟକାଳୀନ କୁଗ୍ଭଗ୍ର ଟପିିେଲ ଓ ତା’
ସହତି ଅତଶିୟ େପ୍ରମ କେଲ। 9 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାର େପ୍ରମିକଗଣର
ହସ୍ତେର ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ େପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ା େହାଇଥିଲା
େସହ ିଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କଲୁ। 10 େସମାେନ
ତାକୁ ଧଷର୍ଣ କେଲ, େସମାେନ ତା’ର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇଗେଲ।
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କେଲ। ଏବଂ େସ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଉପହାସର ବଷିୟ େହଲା। କାରଣ ଅଶୂରୀୟ େଲାକମାେନ ତାକୁ
େବଦନାପୂଣ୍ଣର୍ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ।

11 “ଆଉ ତା’ର ଭଗିନୀ ଏସବୁ େଦଖି ମଧ୍ୟ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତେର ଓ
େପ୍ରମାଶକି୍ତେର ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟା େହଲା। ତା’ର ଭଗିନୀର
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତାଠାରୁ େସ ଅଧିକ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ େହଲା। 12 େସ ମଧ୍ୟ େସହି
ଅଶୂରୀୟ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ କତୃ୍ତଗର୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ ା େହଲା। େସମାେନ
ନୀଳରଙ୍ଗ େପାଷାକ ପରିହତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ। 13

ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁତାପ କଲ ିେଯ, େସ ଦୁେହଁ େଗାଟଏି ରାସ୍ତା ଅନୁସରଣ
କରୁଥିେଲ, େସହ ିକାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କରୁଥିେଲ, ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କଲା।

14 “ଏବଂ ଅହଲୀବା ନଜିର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତା ବଢ଼ାଇଲା। େସ କାନ୍ଥେର
ବଚିତି୍ର କଲ୍ଦୀୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲାଲରଙ୍ଗ େପାଷାକ ପରିହତି ମୂତ୍ତିର୍
େଦଖିଲା। 15 େସମାନଙ୍କ କଟେିର ଅଣ୍ଟାବନି୍ଧା ଥିଲା, ମସ୍ତକେର ରଙ୍ଗ
ଚତିି୍ରତ ଭୂଷଣ ଥିଲା। େସମାେନ ସମେସ୍ତ କଲ୍ଦୀୟ େଦଶଜାତ
ବାବଲିନୀୟମାନଙ୍କ ରୂପ ବଶିିଷ୍ଟ ଅଧିପତଗିଣର ତୁଲ୍ୟ ଥିେଲ। 16 ପୁଣି
ଅହଲୀବା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ା େହଲା ଓ କଲ୍ଦୀୟ େଦଶରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇଲା। 17 େତଣୁ ବାବଲିନୀୟ େଲାକମାେନ ତାହା
ନକିଟକୁ ଆସ ିେପ୍ରମ କେଲ। େସମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କି୍ରୟାଦ୍ୱ ାରା ତାକୁ ଅଶୁଚି
କେଲ। େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁଚ୍ଛ େହବା ପେର, େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େକ୍ର ାଧିତ େହେଲ।

18 “ଏହରୂିେପ େସ ନଜିର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ ନଜିର
ଉଲଗ୍ନତା ଅନାବୃତ କଲା। ଏବଂ ମୁଁ ତା’ର ଭଗିନୀଠାରୁ ବମିୁଖ େହଲା ପରି
ତା’ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବମିୁଖ େହଲ।ି 19 େସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା’ର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ
ବଢ଼ାଇ ଗ୍ଭଲଲିା। େଯୗବନ କାଳେର ମିଶର େଦଶେର େଯଉଁ େବଶ୍ୟାକମର୍
କରିଥିଲା ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି େସ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତା ବୃଦି୍ଧ କଲା। 20 ଆଉ
େସ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ପରି େଯୗନାଙ୍ଗ ବଶିିଷ୍ଟ ଓ ଅଶ୍ୱପରି େରତ ବଶିିଷ୍ଟ
ଉପପତମିାନଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ା େହଲା।

21 “େହ ଅହଲୀବା, ତୁେମ୍ଭ େଯୗବନ କାଳେର ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େଯପରି ତୁମ୍ଭର କୁଗ୍ଭଗ୍ରକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କରାଉଥିଲ, େସହ ିପ୍ରକାର ଲମ୍ଫଟତାକୁ
ସ୍ମରଣ କରୁଛ। 22 ଏଣୁ େହ ଅହଲୀବା, ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବ।ି େସହ ିେପ୍ରମିକମାେନ
ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ହତାଶ କେଲ, ତୁମ୍ଭକୁ େଘରି ଯିେବ। ମୁଁ ଏହା ଘଟବିାକୁ
କାରଣ କରିବ।ି 23 ବାବଲିନୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ସମୁଦାୟ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକଙୁ୍କ
ପେକାଦ, େଶାୟା, େକାୟା ଓ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମୁଦାୟ ଅଶୂରୀୟ
େଲାକଙୁ୍କ ଆଣବି।ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ,
ଶାସନକତ୍ତର୍ା, ଅଧିପତଗିଣ, ବଖି୍ୟାତ େଲାକ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ। 24

େସମାେନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱ ସହତି ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଧରି ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିବ। େସମାେନ ଚମର୍, ଢ଼ାଲ ଓ େଟାପର ଧରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େବଢ଼ଯିିେବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରେୟାଗ କରିବ ିଓ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ବଧିି ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ଶାସି୍ତ
ବଧିାନ କରିେବ। 25 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର ହଂିସାର ଶକି୍ତ
ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି େତଣୁ େସମାନ େକାପେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାସକିା ଓ କଣ୍ଣର୍ କାଟ ିପକାଇେବ ଓ ଖଡ଼୍ଗେର ତୁମ୍ଭକୁ
ହତ୍ୟା କରିେବ। ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇଯିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ
ଅଗି୍ନେର ଗ୍ରାସତି େହେବ। 26 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିସ୍ତ୍ରା କରି ତୁମ୍ଭର
ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ େନଇଯିେବ। 27 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତାଠାରୁ
ବନ୍ଦ କରିବ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଅସାର କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ମିଶର ସହତି ବନ୍ଦ
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କରିବ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ମିଶର ପ୍ରତ ିଅନାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ
ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ।’”

28 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ
ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବମିୁଖ େହାଇଅଛ,ି
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କରିବ।ି 29 ଆଉ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର
ଫଳ ହରଣ କରିେବ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭକୁ ଉଲଗ୍ନା ଓ ବବିସନା କରି ଛାଡ଼ି
େଦେବ। ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ଜନତି ଉଲଗ୍ନତା, ତୁମ୍ଭର ଲମ୍ଫଟତା ଓ
ତୁମ୍ଭର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 30 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର
ଅନୁଗାମୀନୀ େହାଇ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କରିଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଣ
ଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏସବୁ କରାଯିବ। 31

ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଭଗିନୀର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଅଛ। ଏଣୁ ମୁଁ ତା’ର ପାନପାତ୍ର
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଦବ।ି” 32 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଭଗିନୀର ପାତ୍ରେର ପାନ କରିବ।
େସହ ିପାତ୍ର ବଡ଼ ଗଭୀର ଓ େସହ ିପାତ୍ର ବହୁତ ଧାରଣ କେର।

ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟ
ଓ ଉପହାସର ପାତ୍ର େହବ।
33 ତୁେମ୍ଭ ମତ୍ତ େହାଇ
େଶାକେର ଆତୁର େହବ।

ତୁମ୍ଭର ଭଗିନୀ ଶମରିୟାର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲାପରି ତୁମ୍ଭର ପାତ୍ର ଧ୍ୱଂସ
ଓ ବନିାଶେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
34 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପାତ୍ରରୁ
ସମସ୍ତ ବଷି ନଗିାଡ଼ ିପାନ କରିବ

ଏବଂ େସହ ିପାତ୍ରକୁ ଫିଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ ବଖିଣ୍ଡତି କରିବ।
ତୁମ୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ।

କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା କହୁଅଛ।ି
35 “େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ପାେଶାରି

େଦଇଛ ଓ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ପଛେର ପକାଇ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିାଇଛ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ଘୃଣ୍ୟ ଚନି୍ତ ାଗଡୁ଼କି ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତାର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହବି।’”

ଅହଲା ଓ ଅହଲୀବା ବରୁିଦ୍ଧେର ବଗି୍ଭର

36 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର,
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଅହଲାର ଓ ଅହଲୀବାର ବଗି୍ଭର କରିବ? େତେବ େସମାନଙ୍କର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ। 37 କାରଣ ଏହ ିେଯ
େସମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରେର ସଦି୍ଧ ହସ୍ତ ଥିେଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ପାତ
କରିବାେର ଓ ଆପଣା ପ୍ରତମିାଗଣ ସହ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
େମା’ଠାରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର େଦବତାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 38 େସମାେନ େମାର ମନି୍ଦରକୁ ଅଶୁଚ ିଓ େମାର ବେିଶଷ
ବଶି୍ରାମ ଦନିଗଡୁ଼କୁି ଅପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ। 39 ଏବଂ ଠିକ୍ େସହ ିଦନି
େସମାେନ ପ୍ରତମିାଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ େମାର ମନି୍ଦରର ଅଗଣାକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସଥିିେଲ।

40 “ଦୂରରୁ ପୁରୁଷମାେନ ଆସବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୂତ ପଠାଇଲ।
େସମାେନ େପ୍ରରିତ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆସେିଲ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ନାନ କଲ, ଆଖିେର ଅଞ୍ଜନ େଦଲ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବଭୂିଷିତା େହେଲ। 41

ପୁଣ ିରାଜକୀୟ ଶଯ୍ୟାେର ବସ,ି ତାହା ସମ୍ମୁଖେର େମଜ ସଜ୍ଜ ାଇ ତାହା
ଉପେର ଆମ୍ଭର ଧୂପ ଓ େତୖଳ ରଖିଲ।

42 “େଗାଟଏି ଶବ୍ଦ ଯିରୁଶାଲମେର ଶୁଣା େହଲା। େସହ ିଶବ୍ଦ
େଲାକମାନଙ୍କର େଭାଜିପରି ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ବହୁତ େଲାକମାେନ ଆସେିଲ,
ମଦ୍ୟପ େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିରୁ ପହଞ୍ଚେିଲ। ଏବଂ େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ
ହସ୍ତେର କଙ୍କଣ ଓ ମସ୍ତକେର ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇେଲ। 43 େତେବ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କି୍ରୟାେର ଜୀଣ୍ଣର୍ା ସ୍ତ୍ରୀଟକୁି ମୁଁ କହଲି,ି ‘ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ ତା’
ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ କରିେବ ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କରିବ?’ 44

େଲାକମାେନ େବଶ୍ୟା ନକିଟକୁ ଆସଲିା ପରି େସମାେନ ତା’ ନକିଟକୁ
ଆସନି୍ତ। ଏହପିରି େସମାେନ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲା ଓ ଅହଲୀବା ନକିଟକୁ
ଗମନ କେଲ।

45 “କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ଓ ରକ୍ତପାତକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର
ବଗି୍ଭରାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ। ଏହ ିକାରଣ େଯାଗୁଁ
େସମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ଓ ନରହତ୍ୟାର ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅଛ।ି”

46 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଏକତି୍ରତ କର ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅହଲା ଓ ଅହଲୀବାକୁ ଦଣ୍ଡ
େଦବାକୁ ଓ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଦଅି। 47 େସହ ିଜନ ସମାଜ େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିେବ ଓ ଖଡ଼୍ଗେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ। େସମାେନ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ। 48 ଏହରୂିେପ ମୁଁ ଏ େଦଶରୁ ଲମ୍ଫଟତା ଦୂର
କରିବ।ି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲମ୍ଫଟତା ପରି ଆଚରଣ
ନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇେବ। 49 େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତା
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ପ୍ରତମିାଗଣ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପାପ ସକଳର ଭାର ବହନ କରିବ। ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।”

ପାତ୍ର ଓ ମାଂସ

ଅନନ୍ତର ନବମ ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର େମାର
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଆଜିର ତାରିଖ

େଲଖି ରଖ। ‘ଏହ ିଦନିେର ବାବଲିର ରାଜା ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅବେରାଧ
କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର େହଲା।’ 3 ଏହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
େଗାଟଏି ନୀତଗିଳ୍ପ କୁହ। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ ,
“‘ହଣ୍ଡା ନଆିଁେର ବସାଅ
ଓ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପାଣ ିଢ଼ାଳି ଦଅି।
4 ଉତ୍ତମ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଯଥା:
ଉରୁ ଓ ସ୍କନ୍ଧ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ରଖ

ଓ ଭଲ ଅସି୍ଥେର ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କର।
5 ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ େମଷ ବାଛ।

ହଣ୍ଡାତଳ ଜାେଳଣ ିଦଅି।
ମାଂସକୁ ଉତ୍ତମରୂେପ ସଦି୍ଧ କର
ଓ ଅସି୍ଥସବୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପାକ େହଉ।’
6 “‘ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ଯିରୁଶାଲମ, ଏକ ରକ୍ତ ାକ୍ତ ନଗରୀ।
େସହ ିହଣ୍ଡା, ଯାହା ମଧ୍ୟେର କଳଙ୍କ ରହଛିି

ଓ ଯାହାର କଳଙ୍କ ତା’ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର େହାଇ ନାହିଁ।
ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କର।

କ’ଣ ଖାଇବାକୁ େହବ ଓ କ’ଣ ଖାଇବାକୁ ନ େହବ େସଥିପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
କର ନାହିଁ,

ଏହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଶୂନ୍ୟ କରିଦଅି।
7 କାରଣ େସହ ିରକ୍ତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି
ଯିରୁଶାଲମ ଏହାକୁ ପଥର ଚଟାଣ ଉପେର ଢ଼ାଳିଲା,

େସ ଧୂଳି ଭୂମିେର ନୁେହଁ,
େଯଉଁଠାେର ଧୂଳି ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ।
8 େସ ରକ୍ତ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା ପାଇଁ
େଯପରି େଲାକମାନଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବ,

ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦତି ନ କରି
ଶୁଷ୍କ େତୖଳ ଉପେର ତାହା ରଖିଅଛୁ।
9 “‘ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ ,
େସହ ିରକ୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ନଗରୀ ସହତି ଏହା ଖରାପ େହବାକୁ ଯାଉଛ।ି

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 23:28 652 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 24:9



25

ମୁଁ ନଆିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର କାଠ ସଜାଇବ।ି
10 ପାତ୍ର ତେଳ ପ୍ରଚୁର କାଠ ଗଦା କରି
ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କର।

ମାଂସ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ସଦି୍ଧ କର ଓ ମସଲା ମିଶାଅ।
ଅସି୍ଥସବୁ ଦଗ୍ଧ କର।
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ େପାଡ଼ଯିାଇ ନାହାନି୍ତ।
11 ଖାଲ ିହଣ୍ଡାକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍କାର ଉପେର ରଖ।
ତହିଁେର ହଣ୍ଡା ଉତ୍ତପ୍ତ େହବ ଓ ପିତ୍ତଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦଗ୍ଧ େହବ।

େତଣୁ ଅେଶୗଚ ତରଳି ଯିବ
ଓ କଳଙ୍କ ଉେଭଇଯିବ।
12 “‘ଅତରିିକ୍ତ ‘ମଇଳା’
ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସବି ନାହିଁ।

େକବଳ ଅଗି୍ନ କଳଙ୍କକୁ େପାଡ଼ବି।
13 “‘ତୁମ୍ଭର ପାପ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅେଶୗଚ କେର।

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଚ ିକେଲ େହଁ
ତୁେମ୍ଭ ଶୁଚ ିେହଲ ନାହିଁ।

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଶୁଚ ିନ େହେଲ,
ମୁଁ େମାର େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇବ।ି
14 “‘ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ,ି ଏହା ସଦି୍ଧ େହବ ଓ ମୁଁ ଏହା

ସାଧନ କରିବ।ି ମୁଁ ପଛକୁ େଫରିବ ିନାହିଁ କିମ୍ୱା ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି
ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦୟା ମଧ୍ୟ କରିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର ଓ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭର
ଆଚରଣ ଏବଂ କୁକମର୍ ଅନୁସାେର କରିବ।ି ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ।’”

ଯିହଜିିକଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତୁ୍ୟ

15 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ
କହେିଲ, 16 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟତମା ପତ୍ନୀକୁ ହଠାତ୍
େନଇଯିବ।ି େସ ମରିଯିବ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତା’ ପାଇଁ େଶାକ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା
କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ନ ପଡ଼ଡ଼ୁ। 17 ଦୁଃଖେର ଦୀଘର୍
ନଶି୍ୱାସ ଛାଡ଼, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ନୁେହଁ। ମୃତ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ବଳିାପ କର
ନାହିଁ। ସବୁଦନି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲାପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ, ମସ୍ତକେର
ଶିେରାଭୂଷଣ ବାନ୍ଧ, ପାଦେର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ ଓ ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧର ଆଚ୍ଛାଦନ
କର ନାହିଁ। େଶାକକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥାନୁେମାଦତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ।”

18 ମୁଁ ପ୍ରାତଃକାଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲି।ି
ପୁଣ ିସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ େମାର ପତ୍ନୀ ମଲା। ପରଦନି ପ୍ରାତଃକାଳେର ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କଲ।ି 19 ତହୁଁ େଲାକମାେନ େମାେତ
କହେିଲ, “ଏସବୁ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କରୁଅଛ? ଏହାର ଅଥର୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବୁଝାଇବ କି?”

20 େସେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ େମାେତ କହେିଲ, 21 ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ମୁଁ
େମାର ଅଗଣାକୁ ଅପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ।ି ଯାହା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ବହୁତ ଗବର୍ କରୁଛ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ ଏବଂ ଯାହା ତୁମ୍ଭର
ଅତ ିପି୍ରୟ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ପଛେର ଛାଡ଼ି
ଯାଇଅଛ, େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହେବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହପିରି ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ମୁଁ କଲାପରି କରିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ନଶି
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େଶାକକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥାନୁେମାଦତି ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବ ନାହିଁ। 23 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକେର ଶିେରାଭୂଷଣ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ, େଜାତା ପିନି୍ଧବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େଶାକ ପ୍ରକାଶ
କରିବ ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପାପ
େଯାଗୁଁ କ୍ଷୟ େହାଇଯିବ। ଜେଣ ଅନ୍ୟ ନକିଟେର ନୀରବେର ବଳିାପ
କରିବ। 24 ଏହରୂିେପ ଯିହଜିିକଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ

ଅଟନି୍ତ। େସ ଯାହାକିଛ ିକେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିବ। ଏହା େଯେତେବେଳ
ଘଟବି, େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି।’”

25 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ବଳ, େଗୗରବ,
ଆନନ୍ଦ ଓ ନୟନର ଖୁସୀ, େସମାେନ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନ, େସମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େନଇଯିବ,ି େସହ ିଦନି େସହ ିଦୁଃସମ୍ୱାଦ
ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସବି। 27 େସଦନି େସହ ିଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େଲାକ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭର ମୁଖ
ଫିଟଯିିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ନୀରବ ନ ରହ ିକଥା କହବି। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େହବ ଏବଂ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା
େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ଅେମ୍ମାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାତ୍ତର୍ା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ
େଲାକମାନଙ୍କ ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହଁ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 3 ଏବଂ ଅେମ୍ମାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, େସ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ଆମ୍ଭ ଧମର୍ଧାମ ଅପବତି୍ର େହଲା େବେଳ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ
ଧ୍ୱଂସତି େହଲା େବେଳ ଓ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାେନ ନବିର୍ାସତି େହେଲ। 4

େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ରୂେପ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବ।ି ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନଜି ନଜି ବାସସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରିେବ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିେବ।

5 “‘ଆଉ ମୁଁ ରବ୍ବାକୁ ଓଟମାନଙ୍କର ଗ୍ଭରଣଭୂମି କରିବ ିଓ ଅେମ୍ମାନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଶକୁ େମଷାଦ ିପଲର ଶୟନ ସ୍ଥାନ କରିବ।ି ତାହାେହେଲ
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 6 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶର ଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ
ସମୟେର କରତାଳି େଦଇଅଛ, ପଦାଘାତ କରିଅଛ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଘୃଣାକରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଅଛ। 7 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରିଅଛ।ି ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂେପ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।ି ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥକ
କରିବ ିଓ େଦଶର ମାନଚତି୍ରରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େପାଛ ିେଦବ।ି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି େତଣୁ ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।’”

େମାୟାବ ଓ େସୟୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାତ୍ତର୍ା

8 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େମାୟାବ ଓ େସୟୀର
କହୁଅଛନି୍ତ , ‘େଦଖ ଯିହୁଦା ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସକଳ ଜାତମିାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ।’
9 ମୁଁ େମାୟାବର ସ୍କନ୍ଧକୁ ଅଲଗା କରିବ,ି ମୁଁ ତାହାର ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀର
େମାୟାବ ମହମିା ସ୍ୱରୂପ ଯଥା: େବୖତ୍-ଯିଶୀେମାତ୍, ବାଲ-ମିେୟାନ
ନଗରଗଡୁ଼କୁି େନଇଯିବ।ି 10 ମୁଁ େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କୁି ପୂବର୍େଦଶୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।ି େଯଉଁମାେନ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଅତକି୍ରମ
କରିେବ। େତଣୁକରି ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େବାଲ ିଆଉ ସ୍ମରଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ। 11 େତଣୁ ମୁଁ େମାୟାବକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି ତହୁଁ େସମାେନ
ଜାଣବିେବ େଯ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”

ଇେଦାମ ବପିକ୍ଷେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାତ୍ତର୍ା

12 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “କାରଣ ଇେଦାମ
ଯିହୁଦା ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନଇଛ ିଏବଂ ତାହା କରି େଦାଷୀ େହାଇଛ।ି”
13 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଇେଦାମ ବପିକ୍ଷେର େମାର
ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ କରିବ ିଓ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ
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କରିବ ିଏବଂ ମୁଁ େତୖମନ୍ଠାରୁ ଦଦାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗେର
ହତ୍ୟା କରିବ।ି 14 ପୁଣ ିମୁଁ େମାର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଇେଦାମ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବ।ି େତଣୁ େସମାେନ ଇେଦାମ ଉପେର
େମାର େକ୍ର ାଧ ଓ େମାର େକାପ ଅନୁସାେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବ।ି
େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ ପ୍ରତେିଶାଧ ବଷିୟେର ଜାଣେିବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାତ୍ତର୍ା

15 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାେନ ପ୍ରତେିଶାଧ େନେଲ ଏବଂ ତାହା ଈଷର୍ାପରାୟଣ ହୃଦୟେର
କେଲ, ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ତା କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହିଁେଲ।” 16 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “େଦଖ,
ମୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ।ି ଆଉ ମୁଁ
କେରଥୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବତିାଡ଼ତି କରିବ ିଓ ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ ଅବଶିଷ୍ଟ
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।ି 17 େମାର େକ୍ର ାଧଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡତି
କରି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କେଠାର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବ ିଏବଂ େସମାେନ
ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନଲ।ି”

େସାର ବଷିୟେର ଏକ ଦୁଃସମ୍ୱାଦ

ଅନନ୍ତର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ
କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କାରଣ େସାର

ଯିରୁଶାଲମର ଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ ସମୟେର ଏହା କହ ିପରିହାସ କରିଛ,ି କହଛି:ି
‘ଜୟଧ୍ୱନେିର େଦଶର ଫାଟକ ଭାଙି୍ଗ ଗଲା ଏବଂ େମା’ ପାଇଁ େଖାଲ ିଗଲା।
ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଉନ୍ନତ ିକରିବ।ି’”

3 େତଣୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େହ େସାର,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ, ଓ ସମୁଦ୍ର  ତରଙ୍ଗ େଯପରି କୂଳକୁ
ଲଙ୍ଘନ କେର ଆେମ୍ଭ େସହପିରି ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀକି
ଉଠାଇବା।

4 “େସମାେନ େସାରର ପ୍ରାଚୀର ନଷ୍ଟ କରିେବ ଓ ତାହାର ଦୁଗର୍ସବୁ
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଧୂଳିସବୁ ଉେଡ଼ଇ େଦବ ିଓ ତାକୁ ଶୁଷ୍କ
େତୖଳ କରିବ।ି 5 େସାର ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଜାଲ ପ୍ରସାରିବାର ସ୍ଥାନ େହବ;
କାରଣ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,” ମୁଁ ଏହା କରିଅଛ।ି “ଆଉ େସ
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହେବ। 6 ପୁଣ ିେକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ
ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ। ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭଯିାନ

7 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା। େସ ରାଜାଧିରାଜ ବାବଲିର
ରାଜା ଅଶ୍ୱରଥ, ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, ସମାଜ ଓ ବପିୁଳ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହ
ଆସେିବ। 8 େସ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ (େଛାଟ
ସହରେର)। େସ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। ଏବଂ େସ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧବ ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଢ଼ାଲ ଉଠାଇବ। 9 ଏବଂ େସ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗବା ପାଇଁ ବଡ଼ କାଠଗଣ୍ଡ ିବ୍ୟବହାର କରିବ। ଓ
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା େସ ତୁମ୍ଭର ଗଡ଼ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ।
10 ତାହାର ବପିୁଳ ପରିମାଣର ଅଶ୍ୱ େହତୁ ଧୂଳିେର ତୁେମ୍ଭ ଆଚ୍ଛାଦତି
େହବ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ,
େସେତେବେଳ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣର ଶଗଡ଼ ଓ ରଥ ସମୂହର ଶବ୍ଦେର ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରାଚୀର ସବୁ କମି୍ପ ଉଠିବ। େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିେବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରାଚୀରସବୁ ଭଗ୍ନ େହବ। 11 ବାବଲିର ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ୱମାେନ ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ପଥଗଡୁ଼କି ପାଦେର ଦଳି େଦେବ। େସମାନଙ୍କର ଖୁରାଗଡୁ଼କି

େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଘାତ କରି ଆସବି। େସ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କୁି ଧୂଳିସାତ୍
େହବ। 12 ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପଦସବୁ ଲୁଟ ିେନେବ ଓ ତୁମ୍ଭର
ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରିେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀର
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ରମଣୀୟ ଗହୃଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। ପୁଣି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତର କାଷ୍ଠ ଓ ଧୂଳିସବୁ େନଇ ସମୁଦ୍ର  ଜଳେର ନେିକ୍ଷପ
କରିେବ। 13 ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ତ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ନବୃିତ୍ତ କରିବ ିଓ
ତୁମ୍ଭର ବୀଣାର ଧ୍ୱନ ିଆଉ ଶୁଣବିାକୁ େଦବ ିନାହିଁ। 14 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏକ ଶୁଷ୍କ େଶୖଳେର ପରିଣତ କରିବ।ି ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ ଏକ ଜାଲ
ପ୍ରସାରିତ େହବାର ସ୍ଥାନ େହବ। ତୁମ୍ଭର ଆଉ ପୁନଃନମିର୍ାଣ େହବ ନାହିଁ
କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ।ି” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ େସାର ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ

15 େମାର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସାରରୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର
ପତନର ଶବ୍ଦେର ଭୂମଧ୍ୟସାଗରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ କମି୍ପତ େହବ। ଏହା ଘଟବି
େଯେତେବେଳ ଆହତ େଲାକମାେନ ଭୟେର ବଳିାପ କରିେବ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରାଯିବ। 16 େସହ ିସମୟେର ଉପକୂଳବତ୍ତର୍ୀ
ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କିର ମୁଖ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସଂିହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିବ।
ନଜି ନଜି େଗ୍ଭଗା ତ୍ୟାଗ କରି ଶିଳ୍ପ  କମର୍ର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର େସମାେନ ଫିଟାଇ
ପକାଇେବ। ଆଉ େସମାେନ ‘ଭୀତମିୂଳକ ବସ୍ତ୍ର’ ପରିଧାନ କରିେବ ଓ
ଭୂମିେର ବସେିବ। ଏବଂ େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
ବସିି୍ମତ େହେବ। 17 ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବଳିାପ ସଙ୍ଗୀତ
ଗାନ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ସେମ୍ୱାଧନ କରିେବ,
“‘େହ ପ୍ରସଦି୍ଧ ନଗରୀ େସାର,
ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର କୂଳ େଲାକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ।

ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ମହାଶକି୍ତ ଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ନାଗରିକଗଣ ଏଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ

ଭୟଭୀତ କଲ।
18 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ପତନ ସମୟେର
ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ୀପଗଡୁ଼କି କମି୍ପତ େହେବ।

ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ନବିର୍ାସତି ପ୍ରେବଶ କରିବା ସମୟେର
ସମୁଦ୍ର ର ଦ୍ୱ ୀପପୁଞ୍ଜ ଆନନ୍ଦେର ବହି୍ୱଳ କେର।’”
19 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନି୍ତ , “େହ େସାର,

ତୁେମ୍ଭ ନବିାସହୀନ ଧ୍ୱସ୍ତ ନଗର େହବ। ଆେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ଜଳରାଶି ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ପ୍ରବାହତି କରାଇବା ଓ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିବ। 20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟକୁ
ପଠାଇବ।ି ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟର ଭାଗୀଦାର େହବ। ପୃଥିବୀର ନମି୍ନଭାଗେର ଥିବା
ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଶୂନ୍ୟ ସହରଗଡୁ଼କିର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିଏ କବର
ତଳକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାସ କରାଇବ।ି ତୁମ୍ଭ ସହତି େକହ ିବାସ
କରିେବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜୀବତିମାନଙ୍କର ଭୂମିକୁ େକେବ େଫରିବ ନାହିଁ।
21 ତୁମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା େଦଖି ଅନ୍ୟମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ। ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ
ଘଟବି। ତୁମ୍ଭକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇେବ ନାହିଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େସାର, ସମୁଦ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାଣଜି୍ୟ େକନ୍ଦ୍ର

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, େସାର ପାଇଁ
ବଳିାପ କର। 3 “ସମୁଦ୍ର  ଉପକୂଳବତ୍ତର୍ୀ ବହୁ େଲାକଙ୍କ

ସହତି ବାଣଜି୍ୟ କରୁଥିବା, ‘ସମୁଦ୍ର ର ଦ୍ୱ ାର’ େସାରକୁ କୁହ:
“େହ େସାର, ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ,
ମୁଁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ।
4 ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ତୁମ୍ଭର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ସୀମା ଅେଟ।
ତୁମ୍ଭର ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ
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ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ।
5 େସମାେନ େସନୀରୀୟ େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠେର
ତୁମ୍ଭର ତକ୍ତ ାସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ମାସ୍ତୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ
ଲବିାେନାନ୍ରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠ େଦଇଛନି୍ତ।
6 ବାସନର ଅେଲାନ କାଠେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆହୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ।

ଆଉ େସମାେନ କିତ୍ତୀମ ଦ୍ୱ ୀପରୁ ଆନୀତ
ତାଶୂର କାଠେର ଖଚତି ହାତୀଦାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭର ଆସନ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।
7 ତୁମ୍ଭର ଧ୍ୱଜା େହବା ପାଇଁ ମିଶର େଦଶରୁ ଆନୀତ ସୂଚୀକମର୍େର

ଚତିି୍ରତ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମ ବସ୍ତ୍ରେର
ତୁମ୍ଭର ପାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିଲା।

ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭନୁ୍ଦଆ ଇଲୀଶା ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍
ବସ୍ତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିଲା।
8 ସୀେଦାନ୍ ଓ ଅବର୍ଦ ନବିାସୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆହୁଲା ମାରିବାର

େଲାକଥିେଲ।
େହ େସାର, ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ, େସମାେନ

ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ଧାର େହାଇଥିେଲ।
9 ଗବାଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାେନ
ଜାହାଜର ପାଣରୁିଦ୍ଧ କାଠପଟା ତଆିରି କରି େନଇ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ

ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
ସମୁଦ୍ର ର ଯାବତୀୟ ଜାହାଜ ଓ େସମାନଙ୍କର ନାବକିଗଣ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେିଲ।’
10 “‘ପାରସ୍ୟ, ଲୁଦ ଓ ପୂଟ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ

େସୖନ୍ୟବାହନିୀର େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର
ଢ଼ାଲ ଓ େଟାପର ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିେଲ। ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନଗରୀର ସମ୍ମାନ
ଓ େଗୗରବ ଆଣେିଲ। 11 ଅବର୍ଦ ଓ ସଲିସିଆିରରୁ ତୁମ୍ଭ େସନା ସଙ୍ଗେର
ଥିେଲ, େକଉଁମାେନ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭ ସହରର ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କୁି
ପ୍ରହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ଠିଆ େହେଲ ଓ ଗମଦର େଯାଦ୍ଧାମାେନ ତୁମ୍ଭର
ସବୁ ଗଡ଼ ଉପେର ଥିେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କିର ଉପେର ନଜି
ନଜି ଢ଼ାଲ ଟଙ୍ଗାଇେଲ ଏବଂ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ କେଲ।

12 “‘ତଶର୍ୀଶ୍ ତୁମ୍ଭର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଥିଲା। େସମାେନ ରୂପା,
ଲୁହା, ଦସ୍ତା ଓ ସୀସା େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ।
13 ଗ୍ରୀକ୍, ତୁକର୍ ଓ େମଷକର େଲାକମାେନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। େସମାେନ
କ୍ର ୀତଦାସ ଓ ପିତ୍ତଳର ବାସନକୁସନ ତୁମ୍ଭର ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ବଦଳେର
ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 14 େତାଗମର୍ ବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ ଅସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଓ
ଖଚର େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 15 ଦଦାନର
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। ତୁମ୍ଭର ଅେନକ ଦ୍ୱ ୀପ ସହ
ବାଣଜି୍ୟ ଥିଲା। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଦଳେର ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ
ଅବଲୁସ୍ କାଠ ଆଣେିଲ। 16 ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପ୍ରସଦିି୍ଧ େହତୁ
ଆରାମ୍ ତୁମ୍ଭର ବଣକି ଥିଲା। େସମାେନ ତାମ୍ରମଣ,ି ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବୁଟାଦାର
ବସ୍ତ୍ର, େକ୍ଷୗମ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରବାଳ ଓ ପଦ୍ମରାଗ ମଣ ିେଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ।

17 “‘ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ଗହମ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ , ମଧୁ, େତୖଳ ଓ ଗଗୁ୍ଗଲୁ େଦଇ
ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 18 ଦେମ୍ମଶକ ଜେଣ ଗ୍ରାହକ
ମଧ୍ୟ ଥିେଲ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବହୁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନଷିଗଡୁ଼କି
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ କେଲ। େସମାେନ ହଲି୍େବାନର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ
ଶୁଭ୍ର େମଷେଲାମ ବଦଳେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ କେଲ। 19 ବଦାନ ଓ
ଯବନ େଲାମ ନମିିର୍ତ ସୂତ୍ର େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ।
ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର କାନ୍ତ େଲୗହ, ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଆଖୁ ଥିଲା।
20 ଦଦାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ େଦଲା। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି

େଘାଡ଼ାଗଡୁ଼କି ଆେରାହଣ କରିବା ପାଇଁ େମାଟା ସୂତାର ବସ୍ତ୍ର ବାଣଜି୍ୟ
କେଲ। 21 ଆରବ ଓ େକଦରର ଅଧିପତମିାେନ ତୁମ୍ଭର ବଣକି ଥିେଲ।
େମଷଶାବକ, େମଷ ଓ ଛାଗ ବଦଳେର ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ େନଇ ବାଣଜି୍ୟ
କରୁଥିେଲ। 22 ଶିବାର ଓ ରୟମାର ବଣକିମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଶ୍ରଷ୍ଠ ଅତର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତରକୁ
ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ ତୁମ୍ଭ ଜିନଷିଗଡୁ଼କିର ବଦଳେର ବାଣଜି୍ୟ କେଲ। 23 ହାରଣ,
କନ୍ନ ୀ, ଏଦନ୍, ଶିବାର, ଅଶୂର ଓ କିଲ୍ମ ଦର ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ବାଣଜି୍ୟ କେଲ। 24 େସମାନଙ୍କ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ନାନା ଉତୃ୍କଷ୍ଟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ, ବୁଟାଦାର ଓ ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଓ
ରଜୁ୍ଜେର ବନ୍ଧା ଏରସ କାଷ୍ଠ ନମିିର୍ତ ସନୁି୍ଦକେର ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ।
25 ତଶର୍ୀଶେର ଜାହାଜଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବହନ କରୁଥିେଲ ।
“‘େହ େସାର, ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର
ଅତଶିୟ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲ।
26 ତୁମ୍ଭର ନାବକିମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣ ିଅଛନି୍ତ।
ମାତ୍ର ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଛ।ି
27 ତୁମ୍ଭର ଧନ, ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ,
ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ନାବକିଗଣ,

ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ଧାରମାେନ, ତୁମ୍ଭ ଜାହାଜର ଛଦି୍ର  ବଟାଳିକା େଲାକମାେନ,
ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବହବିା େଲାକମାେନ,

ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧାମାେନ
ଓ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ ସମାଜ

ତୁମ୍ଭର ପତନ ଦନିେର
ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଜଳମଗ୍ନ େହେବ।
28 “‘ତୁମ୍ଭର ଜାହାଜର କଣ୍ଣର୍ଧାରଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦେର
ସୁଦୂର ଉପନଗର ସମୂହ କମି୍ପତ େହେବ।
29 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ଆହୁଲାଧାରୀ ସମସ୍ତ େଲାକ, ନାବକିଗଣ ଓ ସମସ୍ତ

କଣ୍ଣର୍ଧାରଗଣ
ନଜି ନଜି ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିକୂଳେର ଠିଆ େହେବ।
30 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅତଶିୟ ଦୁଃଖିତ େହାଇ କ୍ରନ୍ଦନ

କରିେବ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ନଜି ନଜି ମସ୍ତକେର ଧୂଳି ପକାଇ ଭସ୍ମେର ଗଡ଼େିବ।
31 ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରି
କଟେିଦଶେର ଚଟ ବାନି୍ଧେବ,

ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସକାେଶ ପ୍ରାଣ ବକିଳେର େରାଦନ କରି ଅତଶିୟ ବଳିାପ
କରିେବ।

32 “‘େସମାେନ େସହ ିମହାେଶାକ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିାପ କରି ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହେିବ,
“‘େସାର ପରି େକହ ିନାହିଁ,
େସାର ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ବନିଷ୍ଟ େହଲା।”
33 ତୁମ୍ଭର ବଣକିମାେନ ସମୁଦ୍ର  େଦଇ ଗେଲ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଧନ ଓ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୃଥିବୀର ବହୁ ରାଜାମାନଙୁ୍କ

ଧନୀ କଲ।
34 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ
ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀର ଜଳେର ଭଗ୍ନ େହବା େଯାଗୁଁ

ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସମାଜ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେଲ।
35 ଉପକୂଳବତ୍ତର୍ୀର ନବିାସୀମାେନ
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆଚମି୍ୱତ େହାଇଅଛନି୍ତ

ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ରାଜାମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇଥିେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ େସମାନଙ୍କର ଆଚମି୍ୱତ ପ୍ରକାଶ କଲା।
36 ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟ ବଣକିମାେନ
ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଶୀଷ୍ ଶବ୍ଦ କରନି୍ତ।
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ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କେର
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ।’”

େସାର ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱର ମେନ କଲା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େସାରର
ଅଧିପତକୁି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,

“‘ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ,

ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନେର ବସଅିଛ;ି”

“‘ମାତ୍ର ନଜି ଚତି୍ତକୁ େଦବତାଙ୍କ ଚତି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ମେନ କେଲ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ନୁହଁ,

ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର।
3 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଦାନେିୟଲଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ,
ସମସ୍ତ ନଗିଢୂ଼ କଥା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜ୍ଞାନଦ୍ୱ ାରା
ଓ ଆପଣା ବୁଦି୍ଧଦ୍ୱ ାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ

ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରେର ସୁନା
ଓ ରୂପା ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ।
5 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା
ଓ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ଧନ ବଢ଼ାଇ ଅଛ।

ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଧନ ସକାେଶ
ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି
6 “‘େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
େହ େସାର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚତି୍ତକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚତି୍ତ ତୁଲ୍ୟ କରିଅଛ।
7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ଆଣବି,ି
ବାହାର େଦଶରୁ ନଦି୍ଦର୍ୟେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଣବି।ି

େତଣୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ବପିକ୍ଷେର ଶତ୍ରୁ  ଉେତ୍ତାଳନ କରିେବ
ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଆଣେିଦଇଥିଲା,
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େଶାଭା ବଧି୍ୱସ୍ତ େହବ।
8 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କବର ଭତିରକୁ େଘନ ିଆସେିବ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟ

େଭାଗ କରିବ।
9 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖେର
“ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱର” େବାଲ ିକହବି?

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଘାତକ ନକିଟେର
ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ନୁହଁ।
10 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଏବଂ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଗନୁ୍ତକ ପରି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।
ଏହା େମାର ଆେଦଶ।’”

ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।
11 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ

କହେିଲ, 12 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ େସାରେର ଏହି
ବଳିାପ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର ଏବଂ ତାକୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହଛିନି୍ତ ;
“‘ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଆଦଶର୍ ପୁରୁଷ ଥିଲ
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ତା

ଲାଭ କଲ।
13 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଏଦନେର ଥିଲ।
ଚୁଣୀ, ପିତମଣ,ି ହୀରକ, େବୖଦୁଯର୍୍ୟମଣ,ି
େଗାେମଦକମଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ, ନୀଳକାନ୍ତ,
ପଦ୍ମରାଗ ଓ ମରକତ ଆଦି

ଯାବତୀୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଖଚତି େହାଇଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ େହବା ଦନିରୁ ସମସ୍ତ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ଶିଳ୍ପ
ଗ୍ଭତୁରୀେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲ।
14 ତୁେମ୍ଭ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ ଅଭଷିିକ୍ତ କିରୂବ ଥିଲ;
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର ସ୍ଥାପନ କଲୁ।
ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନମୟ ପ୍ରସ୍ତର ସକଳ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କଲ।
15 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୃଷି୍ଟ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ

ଥିଲ।
କିନୁ୍ତ ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ େହାଇଗଲ।
16 ତୁେମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ କରି ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଣଥିିଲ।
ମାତ୍ର େସହ ିଧନସମ୍ପଦ େଯାଗୁଁ

ତୁମ୍ଭର ଅଭ୍ୟନ୍ତର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପାପ କଲ।

ଏଣୁ ମୁଁ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ
ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତରୁ ପକାଇ େଦଇଅଛ।ି

ଆଉ ମେନାନୀତ କିରୂବଦୂତ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ବତିାଡ଼ତି କଲ।ି
17 ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରୀ େହାଇଅଛ।
ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭର ମହମିା ଦ୍ୱ ାରା ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧୂଳିକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦଲି
େଯପରି ରାଜା ତୁମ୍ଭର ଧ୍ୱଂସ େଦଖିେଲ।
18 ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଅଧମର୍ର ବାହୁଲ୍ୟେର,
ନଜି ବାଣଜି୍ୟ ବଷିୟକ ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱ ାରା
ନଜିର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନସବୁ ଅପବତି୍ର କରିଅଛ।

ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାର କଲି
ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କଲା।

ପୁଣ ିମୁଁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଧୂଳିେର ପରିଣତ କରିଛ।ି
19 “‘େସହସିବୁ େଦଖ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣଥିିେଲ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆତଙି୍କତ େହେବ।

ତୁମ୍ଭର ପରିସମାପି୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ କମି୍ପତ କରାଇବ
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େକେବ ପୂବର୍ବସ୍ଥାକୁ େଫରିବ ନାହିଁ।’”

ସୀେଦାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାତ୍ତର୍ା

20 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 21 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ସୀେଦାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ
ବୁଲାଇ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 22 ଆଉ କୁହ,
‘େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“‘େହ ସୀେଦାନ, େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅେଟ।
ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ।ି

ଆଉ ମୁଁ ନଗରକୁ ଦଣ୍ଡତି ଓ
େମାର ନଜିକୁ େସଠାେର ପବତି୍ର ରୂେପ େଦଖାଇବ ିପେର

େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ,
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।
23 ପୁଣ ିମୁଁ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ପଠାଇବ,ି
ଫଳେର ବହୁ େଲାକ ନଗର ମଧ୍ୟେର ମରିେବ।

ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ବାହାେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ବହୁ େଲାକ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।

ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ।
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େଦଶୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉପହାସ କରିବାରୁ ବରିତ େହେବ

24 “‘ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ଆଉ ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େବଷି୍ଟତ
େହବ ନାହିଁ, େଯଉଁମାେନ କି ତକି୍ଷଣ ଛୁରୀ ଓ ମୁନଆି କଣ୍ଟାବୁଦା ତୁଲ୍ୟ।
ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅେଟ।’”

25 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ
ନାନା େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ପୁନବର୍ାର
େଯେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବ।ି େସେତେବେଳ ମୁଁ ନଜିକୁ
ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ପବତି୍ର ରୂେପ େଦଖାଇବ ିଏବଂ ମୁଁ ନଜି
ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଥିଲ ିେସମାେନ େସହ ିେଦଶେର ବାସ
କରିେବ। 26 େସମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ।
େସମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିେବ। ମୁଁ
ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ଦଣ୍ଡତି କରିବ ିେଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ତରିସ୍କାର କେଲ, ତା’ପେର େସମାେନ ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ, ତହିଁେର
ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ।”

ମିଶର ବପିକ୍ଷେର ବାତ୍ତର୍ା

ଦଶମ ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦନିେର େମାର ପ୍ରଭୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ
କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ମିଶରର ରାଜା

ଫାେରାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଅ, ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ସମୁଦାୟ ମିଶର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର। 3 ଆଉ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର
ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“‘େହ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ଅେଟ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େସ୍ରାତ ସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଶୟନକାରୀ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜୀବ

କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ।
ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, “ଏ ନଦୀ େମାର,
ମୁଁ ନଜି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।ି”
4 “‘ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମାଢ଼େିର ଅଙୁ୍କଶ େଦବି
ଓ ତୁମ୍ଭ େସ୍ରାତ ସମୂହର ମତ୍ସ୍ୟ ସକଳକୁ ତୁମ୍ଭ େଦହର କାତେିର

ଲଗାଇବ।ି
ଆଉ େସହ ିେସ୍ରାତ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଓ ତୁମ୍ଭ କାତେିର ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଉପରକୁ

ଆଣବିା।
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଛାଡ଼ ିେଦବି
ଓ ତୁେମ୍ଭ ପଦାେର ପଡ଼ରିହବି।

ତୁମ୍ଭକୁ େକହ ିସଂଗ୍ରହ କରିେବ ନାହିଁ ଓ କବର େଦେବ ନାହିଁ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଓ େଖଚରମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ।
6 େତଣୁ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ
ଏହା ମିଶର ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ଜାଣେିବ।

“‘କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି
ଏକ ନାଳର ଆଶାବାଡ଼ ିେହାଇଅଛନି୍ତ।
7 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଧରିେଲ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଭଗ୍ନ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧସବୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲ।

ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆଉଜିେଲ
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଭଗ୍ନ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଟେିଦଶ ଅଚଳ

କଲ।’”
8 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିି
ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି
9 ପୁଣ ିମିଶର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହବ।
ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”

େସ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ଏହା କାହିଁକି ଘଟବି? କାରଣ େସ କହଅିଛ,ି ‘ନଦୀ
େମାର ଓ ମୁଁ ତାହା ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।ି’ 10 େତଣୁ ମୁଁ (ପରେମଶ୍ୱର) ତୁମ୍ଭର
ଓ ତୁମ୍ଭ ନଦୀ ସମୂହର ପ୍ରତକୂିଳ ଅେଟ। ମୁଁ ସେିବନୀ ଦୁଗର୍ଠାରୁ କୂଶ
େଦଶର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମିଶର େଦଶକୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବ।ି
11 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ୱା ପଶୁ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଯାତାୟାତ କରିେବ
ନାହିଁ। ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଅପ୍ରତଷିି୍ଠତ େହାଇ ରହବି। 12 ଗ୍ଭଳିଶ୍
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମିଶରକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ େଦଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ
ଜନଶୂନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କରି େଦବ ିଏବଂ ଏହାର ନଗରଗଡୁ଼କିେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗ୍ନ
ନଗର ପରି ଭଗ୍ନାବେଶଷ ରହଯିିବ। ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ନାନା
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବ ିଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ
ବକିି୍ଷପ୍ତ କରିବ।ି”

13 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “କିନୁ୍ତ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍
ପେର, ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶରୁ ଏକତି୍ରତ କରିବ,ି େଯଉଁ
େଦଶଗଡୁ଼କିେର େସମାେନ ଛନି୍ନ ଛତ୍ର େହାଇଥିେଲ। 14 ଏବଂ ମୁଁ
ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବି,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭୂମି
ପାେଥ୍ରାଷକୁ େଫରାଇ ଆଣବି।ି ଏବଂ େସଠାେର େସମାେନ େଗାଟଏି
ଅପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ େହାଇ ରହେିବ। 15 ଏହା ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ରାଷ୍ଟ୍ର େହବ
ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପେର ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ
ଏେତ ଦୁବର୍ଳ କରି େଦବ ିେଯ, େସମାେନ େକେବ ପୁଣ ିଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଉପେର ଶାସନ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣ ିେକେବେହେଲ ଇସ୍ରାଏଲ
ମିଶର ଉପେର ଭରସା କରିବ ନାହିଁ, ଅପରନୁ୍ତ ଏହା େସମାନଙ୍କର େଦାଷ
ମେନ ପକାଇ େଦବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ
ପାଇଁ ମିଶର ଆଡ଼କୁ ବୁଲେିବ, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”

ବାବଲି ମିଶର ପାଇବ

17 ଅନନ୍ତର ସତାଇଶ୍ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ କହେିଲ, 18

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆପଣା
େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତକୁ େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅତଶିୟ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଅଛ।ି ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା େହଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କାନ୍ଧର ଚମର୍ ଓ ଭାର ବହନ କରି
ଛଡି଼ଗିଲା। ତଥାପି େସ େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା
େସଥିପାଇଁ ତା’ର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ କିଛ ିପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇେଲ ନାହିଁ।” 19

େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ମୁଁ ବାବଲିର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ ମିଶର େଦଶ େଦବ।ି େସ ତା’ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
ତାହାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ଲୁଟ ିେନଇଯିେବ। ଆଉ ତାହାର ସମ୍ପତି୍ତ
ଅପହରଣ କରିବ ଏବଂ ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙ୍କ େବତନ େନବ। 20

ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପରିଶ୍ରମ ସକାେଶ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ମିଶର େଦଶ
େଦଇଅଛୁ। କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କାମ କେଲ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

21 “େସଦନି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଶୃଙ୍ଗ ଅଙୁ୍କରିତ
କରାଇବ।ି ତା’ପେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିବ।ି
େତଣୁ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ବାବଲିର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ମିଶର ଅଧିକାର କରିେବ

ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହି

କଥା କହନି୍ତ ,
“‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳିାପ କରି କୁହ,
“ହାୟ ହାୟ, େସହ ିଭୟଙ୍କର ଦନି ଆସୁଛ।ି”
3 କାରଣ େସଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ,
ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ,

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 28:24 657 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 30:3



31

େସଦନି େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  ଦନି।
ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ େହବ।
4 ଏବଂ ମିଶର ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଖଡ଼୍ଗ ଆସବି।
ଏବଂ ମିଶର େଦଶେର େଲାକମାେନ ନହିତ େହେଲ କୂଶ େଦଶ

ଭୟେର ଥରିବ।
ଏବଂ ଶତ୍ରୁ  ତାହାର ଧନସମ୍ପତି୍ତସବୁ େନଇଯିେବ
ଓ ତାହାର ମୂଳଭତିି୍ତସବୁ ଭାଙି୍ଗ େଦେବ।
5 “‘ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କୂଶ, ପୂଟ୍ ଓ ଲୂଦ୍, ସମସ୍ତ

ଆରବୀୟ, ଲବିୟିା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ବନିାଶ
େହେବ।

6 “‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
ମିଶରର ସମଥର୍କମାେନ ପତତି େହେବ
ଓ ତାହାର ପରାକ୍ରମ ଓ ଗବର୍ ଖବର୍ େହବ।

ସେିବନୀ ଦୁଗର୍ଠାରୁ ଆଶ୍ୱାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ େଲାକ ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହେବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
7 ପୁଣ ିେସମାେନ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ନଗରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ଧ୍ୱଂସ େହେବ।
ଏବଂ ତାହାର ନଗର ସକଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନଗର ସମୂହର ମଧ୍ୟେର ଥିବ।
8 ମୁଁ ମିଶରେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରିବ।ି
ଫଳେର ତାହାର ସହାୟକମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।

େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।
9 “‘େସଦନି ଆେମ୍ଭ କୂଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ଜାହାଜ

ଦ୍ୱ ାରା ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପେଠଇବା। େଯେତେବେଳ ମିଶରେର ଦୁଦ୍ଦିର୍ନ ପହେଞ୍ଚ,
ଆତଙ୍କ କୂଶୀୟକୁ ଅତକି୍ରମ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତେର ଘଟବି।’”

10 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ ,
“ମୁଁ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କର ହସ୍ତେର
ମିଶରର ଧନ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ।ି
11 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ
େଦଶଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ଅତ ିଭୟଙ୍କର।
ତାହାର ନଦି୍ଦର୍ୟେଲାକମାେନ ତାହା ସେଙ୍ଗ େଦଶ ବନିାଶକୁ ଅଣାଯିବ।

ଏବଂ େସମାେନ ମିଶରର ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜି ନଜି ଖଡ଼୍ଗ ଉେତ୍ତାଳନ
କରିେବ।

େସମାେନ ଶବଗଡୁ଼କିେର େଦଶ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
12 ମୁଁ ନୀଳନଦୀକୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ପରିଣତ କରିବ।ି
େଦଶକୁ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କରିବ।ି

ମୁଁ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ତଥା ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବଷିୟ ଧ୍ୱଂସ
କରିବ।ି

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ।ି”

ମିଶରର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହେବ

13 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହଛିନି୍ତ ,
“ମୁଁ େଦବତାଗଣଙୁ୍କ ହିଁ ବନିାଶ କରିବି
ଓ େନାଫରୁ ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି େଶଷ କରାଇବ।ି

ପୁଣ ିମିଶର େଦଶରୁ ଆଉ ଅଧିପତ ିଆସେିବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ମିଶର େଦଶେର ଭୟ ସୃଷି୍ଟ କରିବ।ି
14 ପୁଣ ିମୁଁ ପାେଥ୍ରାଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି
ଓ େସାୟନେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବ।ି
ଆଉ େନା-ନଗରେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବ।ି
15 ତା’ପେର ମୁଁ ମିଶରର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସୀନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ବୃଷି୍ଟ

କରିବି
ଓ ମୁଁ େନା-ନଗରର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି
16 ଏବଂ ମୁଁ ମିଶରେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରିବ।ି
ସୀନ ମହାଯାତନାଗ୍ରସ୍ତ େହବ ଓ େନା-ନଗର ଭଗ୍ନ େହବ।

ଏବଂ େନାଫର ଶତ୍ରୁ ମାେନ
ପ୍ରତଦିନି ନୂଆ ଗଣ୍ଡେଗାଳ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ।
17 ଆେବନ ଓ ପୀେବଶତର ଯୁବାମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ନପିାତତି େହେବ।
ଆଉ ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।
18 ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତଫନ୍େହଷେର ମିଶରର ଯୁଆଳିସବୁ ଭାଙି୍ଗବା
ଓ ତାହାର ପରାକ୍ରମର ଦପର୍ ତାହା ମଧ୍ୟେର େଶଷ େହବ, ତାହା

ତଫନ୍େହଷର ଅନ୍ଧକାର ଦନି ଥିଲା।
ଏହା େମଘ ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି େହବ
ଓ ଏହାର କନ୍ୟାମାେନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀରୂେପ ନୀତ େହେବ।
19 ଏହରୂିେପ ମୁଁ ମିଶରେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବ।ି
ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ମିଶର ଚରିଦନି ପାଇଁ ଦୁବର୍ଳ େହବ

20 ଅନନ୍ତର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସର ସପ୍ତମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସ କହେିଲ, 21

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ମିଶରର ରାଜା ଫାେରାର ବାହୁ ଭାଙି୍ଗଅଛ।ି ତା’ର
ଆେରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲଗାଇ ପଟ ିବାନି୍ଧବାକୁ େକହ ିନାହିଁ। େତଣୁ
ତାହାର ହସ୍ତ ଆଉ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସବଳ େହବ ନାହିଁ।”

22 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ମୁଁ ମିଶରର
ରାଜା ଫାେରାର ବପିକ୍ଷ ଅେଟ। ମୁଁ ତା’ର ବାହୁ ଭାଙି୍ଗ େଦବ।ି ଉଭୟକୁ
େଯଉଁଟାକି ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ େଯଉଁଟାକି ପୁରାପୁରି ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛ।ି
ଏବଂ ତା’ ହସ୍ତରୁ ଖଡ଼୍ଗ ଖସାଇ େଦବ।ି 23 ଏବଂ ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ
ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବ।ି
24 ଏବଂ ମୁଁ ବାବଲି ରାଜାର ଉଭୟ ବାହୁ ସବଳ କରିବ ିଓ େମାର
ଖଡ଼୍ଗ ଧରିବାକୁ େଦବ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଫାେରାର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ।ି
େତଣୁ େସ ମୁମୁଷୁର୍ େଲାକମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କଲାପରି ବଳିାପ କରିବ। 25 ମୁଁ
ବାବଲି ରାଜାର ବାହୁସବୁ ସବଳ କରିବ ିଓ ଫାେରା ରାଜାର ବାହୁସବୁ
ପତନ ଘଟାଇବ।ି
“ମୁଁ େଯେତେବେଳ ବାବଲି ରାଜା ହସ୍ତେର ଖଡ଼୍ଗ େଦବ ିଓ

େଯେତେବେଳ େସ ଏହାକୁ ମିଶର ଭୂମିର ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବ।
େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। 26

ଏବଂ ମୁଁ ମିଶରୀୟମାନଙୁ୍କ ନାନା ଜାତଗିଣ ମଧ୍ୟେର ଓ ନାନା େଦଶେର
େସମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ଷପ୍ତ କରିବ।ି ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।”

ଅଶୂର ଏକ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ

ଅନନ୍ତର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ତୃତୀୟ ମାସ ଜୁନ୍ର ପ୍ରଥମ
ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମିଶରର

ରାଜା ଫାେରାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ,
“‘ତୁେମ୍ଭ ମହାନ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱ େର ତାହାର ତୁଲ୍ୟ?
3 ଅଶୂରକୁ େଦଖ! େସ ଲବିାେନାନ୍ର ଏରସ ବୃକ୍ଷସ୍ୱରୂପ ଅେଟ।
ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଘନଛାୟାଦାୟକ ଓ ଉଚ୍ଚାକୃତ ିଶାଖାମାନ ଥିଲା।
ଆଉ ତାହାର ଶିଖର େମଘ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା।
4 ଅମାପ ଜଳ ତାହାକୁ ପୁଷ୍ଟ କଲା।
ଗଭୀର ତରଙି୍ଗଣୀ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧିର୍ତ େହଲା

ଓ ତାହାର େସ୍ରାତ ସମୂହ ବୃକ୍ଷେରାପଣ ସ୍ଥାନର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରବାହତି େହଲା।
5 ଏଣୁ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ଅେପକ୍ଷା େସ ଅତ ିଉଚ୍ଚ େହଲା।
ତାହାର ଡ଼ାଳଗଡୁ଼କି ବହୁସଂଖ୍ୟାେର ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା।

ଆଉ ଅମାପ ଜଳ େହତୁ
ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପ୍ରସାରିତ େହାଇ ବଢ଼ଗିଲା।
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6 ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସକଳ
ତାହାର ଡ଼ାଳେର ବସା ବାନି୍ଧେଲ।

େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାେନ
ତାହାର ଶାଖାତେଳ ପ୍ରସବ କେଲ।

ଏବଂ ତାହାର ଛାୟା ତେଳ
ବହୁତ ଜାତଗିଣ ବାସ କେଲ।
7 ଏହରୂିେପ େସ ନଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ େର
ତାହାର ଶାଖାଗଡୁ଼କିର ଦୀଘର୍ତା େଯାଗୁଁ
ମେନାହର େହଲା,
କାରଣ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନକିଟେର ତାହାର ମୂଳ ଥିଲା।
8 ଏପରିକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ
ଏହ ିବୃକ୍ଷ ପରି ବଡ଼ ନ ଥିେଲ।

ଆଉ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କିର େକୗଣସ ିଶାଖା ନ ଥିଲା।
ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି େସହଭିଳି ଶାଖା ଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲା।

ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନେର
େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ତାହାପରି ନ ଥିେଲ।
9 ମୁଁ ତାହାକୁ ବହୁ ଶାଖାବଶିିଷ୍ଟ କରି
ତାକୁ ରମଣୀୟ କଲ।ି

ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଏଦନେର
ସକଳବୃକ୍ଷ ତାହାକୁ ଈଷର୍ା କେଲ।’”
10 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େସହ ିବୃକ୍ଷ ଅତି

ଉଚ୍ଚ େହଲା। ଗହଳିଆ ଡ଼ାଳସବୁର ଶିଖର େଦଶ ଉଚ୍ଚତାେର େମଘକୁ ସ୍ପଶର୍
କଲା। ଆଉ ତାହା ଏେତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ େହଲା େଯ ଏହା ଅହଂକାରୀ
େହଲା। 11 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ବଳବାନ୍ ଶାସକର ହସ୍ତେର େଦଇଅଛ।ି
ଯାହା ଫଳେର େସ ଏହାକୁ ତା’ର ଦୁଷ୍ଟାମି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁଁ
ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛ।ି 12 ପୁଣ ିଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭୟଙ୍କର
ବେିଦଶୀମାେନ ତାହାକୁ କାଟ ିପକାଇ ଛାଡ଼ ିଯାଇଛନି୍ତ। ପବର୍ତମାନଙ୍କ
ଉପେର ଓ ସମସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାେର ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପଡ଼ଅିଛ।ି ଆଉ
େଦଶର ସବୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ନକିଟେର ତାହାର ଡ଼ାଳସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛ।ି
େତଣୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଜାତ ିତାହାର ଛାୟା ତଳୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛନି୍ତ ଓ
ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ। 13 ଏଣକିି ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ ତାହାର
ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଥିବା ଶାଖା ଉପେର ବାସ କରିେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାେନ
ତାହାର ଭଗ୍ନ ଶାଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହେିବ।

14 “ଆଉ ଜଳରାଶିର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷ ଆପଣା ଦୀଘର୍ତା
େଯାଗୁଁ ଗବିର୍ତ େହବ ନାହିଁ ଓ େସମାେନ େମଘଗଡୁ଼କୁି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରିେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଳ େସଚତି ବୃକ୍ଷସବୁ କିପରି େସମାେନ େଡ଼ଙ୍ଗା
େହେବ, ଏ ବଷିୟେର ଅହଂକାର କରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ସମେସ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବତି ଅେଟ, ପୃଥିବୀ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଠିକ୍
େଲାକମାେନ କବରକୁ ଗଲାପରି। େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଯାଗ େଦେବ,
ଯିଏ ପୂବର୍ରୁ ଗତ୍ତର୍ ଭତିରକୁ ଯାଇଥିେଲ।”

15 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “େସ ମୃତୁ୍ୟସ୍ଥାନକୁ
ଗେଲ, ମୁଁ େସହ ିଦନି େଶାକ କଲ।ି ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଗାଧ ଜଳଧିେର
ଆଚ୍ଛାଦନ କଲ ିଓ ତହିଁର େସ୍ରାତସମୂହକୁ ନବୃିତ୍ତ କଲ।ି ତହିଁେର
ମହାଜଳରାଶି ରୁଦ୍ଧ େହଲା। ପୁଣ ିମୁଁ ତାହା ପାଇଁ ଲବିାେନାନକୁ େଶାକାକୁଳ
କଲ।ି ଆଉ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷମାେନ ଦୁଃଖେର ମ୍ଳାନ େହେଲ। 16 ମୁଁ ତାହାକୁ
ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ପାତାଳକୁ ପକାଇ େଦଲା େବେଳ, ତାହାର ପତନ
ଶବେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ କମି୍ପତ େହେଲ। ପୁଣ ିପୃଥିବୀେର ଥିବା ଏଦନର
ସମସ୍ତ ଜଳ େସଚତି ମେନାନୀତ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି, ଲବିାେନାନ୍ର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ
ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି ନମି୍ନତମ ପୃଥିବୀେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଆିଗଲା। 17 ଅନ୍ୟ
େଦଶମାନଙ୍କରୁ ଏହାର ମିତ୍ରଗଣ େଯଉଁମାେନ ଏହାର ଛାଇେର ବାସ
କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ଏହା ସହତି ସେିୟାନ ତଳକୁ ଗେଲ। େଯଉଁମାେନ
ଖଡ଼୍ଗେର ହତ େହାଇଥିେଲ ତାଙ୍କ ସହତି ମିଳିତ େହେଲ।

18 “ମିଶର, ଯିଏ କି ମହାନତାେର େଗୗରବେର ଏଦନର ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭପରି? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁେମ୍ଭ ଏଦନର ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ସହତି ପୃଥିବୀ
ଭୂତଳକୁ ଅଣାଯିବ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଖଡ଼୍ଗହତ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରିବ।
“ହଁ, ଫାେରା ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ହିଁ ଘଟବି।”

ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିଛନି୍ତ।

ଫାେରା ଜେଣ ଯୁବା ସଂିହ କି ରାକ୍ଷସ?

ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ
କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ମିଶରର ରାଜା

ଫାେରା ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ କର, ଆଉ ତାହାକୁ କୁହ,
“‘ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଯୁବା ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ,
ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସମୁଦ୍ର  ରାକ୍ଷସ ପରି।

ତୁେମ୍ଭ ନଦୀ ସମୂହର ଜଳକୁ ଅତକି୍ରମ କରି
ଓ ଆପଣା ପାଦେର ଜଳ ଚହଲାଇ
ତାକୁ େଗାଳିଆ କର।’”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ ,

“ମୁଁ ନାନା େଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରି
ତୁମ୍ଭ ଉପେର େମାର ଜାଲ ପ୍ରସାରଣ କରିବ।ି
ଆଉ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଜାଲେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉପରକୁ ଆଣେିବ।
4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥଳେର ଛାଡ଼ ିେଦବ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ପଦାେର ପଡ଼ ିରହବି।
ମୁଁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁକୁ ଆଣବିି

ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
ପୁଣ ିପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ପଶୁଗଣଙୁ୍କ ଆଣବି ିଓ େସମାେନ ତୃପ୍ତ େହବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମାଂସକୁ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ପକାଇବି
ଓ ତୁମ୍ଭର ମୃତ ଶବେର ଉପତ୍ୟକାସବୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି
6 ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତକୁ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ଢ଼ାଳ।
ତାହା ପୃଥିବୀର ଭୂମି େଶାଷଣ କରବ ଓ ସକି୍ତ େହବ।
ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଳାଧାର ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
7 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନବିର୍ାପିତ କେର
ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ ିଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ନକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଅନ୍ଧକାରମୟ

କରିବ।ି
ଆଉ ସୂଯର୍୍ୟକୁ େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ ିଓ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ େଦବ ିନାହିଁ।
8 ଆକାଶର ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଜ୍ୟାତଃିକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀଣ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭ

ଉପେର
ଓ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ଉପେର ଅନ୍ଧକାର ଆଣବି।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ।
9 “ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ ଘଟାଇବା େବେଳ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର ହୃଦୟକୁ

ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ।ି ଏପରିକି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ େଦଶସମୂହ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବବି୍ର ତ
େହେବ। 10 ଏବଂ ମୁଁ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ
କରାଇବ ିଏବଂ େସମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାର ଖଡ଼୍ଗ ଗ୍ଭଳନା
କଲାେବେଳ େସମାେନ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେବ। େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ପତନ ଆଣବି,ି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜି ଜୀବନ ବଷିୟେର
ଭୟଭୀତ େହେବ।”

11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ବାବଲି
ରାଜାର ଖଡ଼୍ଗ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। 12 ମୁଁ େସହ ିବୀରମାନଙ୍କ
ଖଡ଼୍ଗେର ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି ଏବଂ େସହ ିବୀରଗଣ
ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ। ଏବଂ େସମାେନ ମିଶରର ଗବର୍
ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ ଓ ତହିଁେର ସମଗ୍ର ଜନତା ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 13 ମୁଁ ଅପାର
ଜଳରାଶି ନକିଟରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି ତାହାେହେଲ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ପାଣକୁି ପାଦେର ଚହଲାଇ େଗାଳିଆ କରିେବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 31:6 659 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 32:13



33

ପଶୁମାନଙ୍କ ଖୁରାେର ତାହା ଚହଲ ିେଗାଳିଆ େହବ ନାହିଁ। 14 ମୁଁ
ମିଶରର ଜଳରାଶିକୁ ରଖିବ ିଓ ଏହାର ନଦୀଗଡୁ଼କି େତଲ ପରି ଧିେର
ବହବି।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ। 15 “ମୁଁ ମିଶର େଦଶକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନେର ପରିଣତ କରିବ।ି େଯଉଁଥିେର େସ ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। େସସବୁରୁ ମୁଁ ତାକୁ ରହତି କରିବ।ି ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ନବିାସୀଙୁ୍କ
ଆଘାତ କରିବ।ି ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ।

16 “ଏହ ିବଳିାପ ଗୀତ େଲାେକ ଗାନ କରିେବ। ଜାତମିାନଙ୍କର
କନ୍ୟାମାେନ ବଳିାପ କରି ଏହ ିଗୀତ ଗାଇେବ। େସମାେନ ମିଶରର ସମଗ୍ର
ଜନତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିାପ ପରି ଏହା ଗାନ କରିେବ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ମିଶର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ େହବ

17 ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର, ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସ କହେିଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର,
ତୁେମ୍ଭ ମିଶରର ଜନସମାଜ ବଷିୟେର େଶାକ କର ଏବଂ ତାକୁ ଓ ତାହାର
ଜାତମିାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ଭୂତଳେର ପକାଇ
ଦଅି।

19 “େହ ମିଶର, ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ?
ତୁେମ୍ଭ ଅେଧାଗାମୀ ହୁଅ ଓ ବେିଦଶୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମୃତବତ୍
ପଡ଼ରୁିହ।

20 “ମିଶର ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ବି। େସ
ଖଡ଼୍ଗେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େନଇଯାଅ।

21 “ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟେର ବଳବାନମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହାଇଛନି୍ତ ,
େସହ ିଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାେନ ପାତାଳଗାମୀ େହାଇ ସି୍ଥର େହାଇ ଶୟନ
କରିଛନି୍ତ। ଆଉ େସମାେନ େସହ ିପାତାଳ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ସହାୟକାରୀମାନଙୁ୍କ କଥା କହେିବ।

22 “ଅଶୂର ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଜନସମାଜ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ , ତାହାର
କବର ସକଳ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଛ,ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ହତ, ଖଡ଼୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ। ଆଉ ଗତ୍ତର୍ର େଶଷ ସୀମାେର େସମାନଙୁ୍କ
କବର ଦଆିଯାଇଅଛ ିଓ ତାହାର ଜନସମାଜ ତାହାର କବରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଅଛନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ଜୀବତିାବସ୍ଥାେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଉଥିେଲ େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହାଇ ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ।

24 “ଏଲମ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧେର ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହାଇଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର କବରଗଡୁ଼କି
ଏହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଛ।ି ଆଉ େସମାନଙ୍କ କବରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତା’ର
ସମସ୍ତ ଜନସମାଜ ଅଛନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ଜୀବତିାବସ୍ଥାେର ଭୟ ସୃଷି୍ଟ
କରୁଥିେଲ, ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର କବରକୁ ଯାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ସହତି େସମାନଙ୍କର ଅପମାନ େଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ। 25 ନହିତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ।
ସମସ୍ତ େଲାକ ତା’ର କବରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଛନି୍ତ। େସହ ିଅସୁନ୍ନ ତମାେନ,
େଯଉଁମାେନ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହାଇଛନି୍ତ। କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ
ଜୀବତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଗଲା। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ାକୁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ବାଣି୍ଟେଲ, େଯଉଁମାେନ କବରକୁ ଗେଲ, େସ
ଶବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହେିଲ।

26 “ଏବଂ େମଷକ୍ ଏବଂ ତୁବଲର େଲାକମାେନ ଅଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େସମାନଙ୍କର କବରସବୁ ଅଛ।ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅନୁନ୍ନ ତ
ଥିେଲ ଓ ଖଡ଼୍ଗେର ହତ େହେଲ। କାରଣ େସମାେନ ଜୀବତି ଥିବା
ସମୟେର େଦଶେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇ ଥିେଲ। 27 ଅସୁନ୍ନ ତ
ବୀରମାନଙ୍କ ସହତି େସମାେନ କ’ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିେର ପତତି େହାଇ ନାହାନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗକୁ ତକିଆ ଭତିେର ରଖି ପାତାଳକୁ

ଯାଇଛନି୍ତ? େସମାନଙ୍କର ପାପ େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଉପେର ଅଛ।ି େଯେହତୁ
େସମାେନ ଜୀବତି ଥିବା େବେଳ ଆତଙ୍କ େଖଳାଇଛନି୍ତ।

28 “େହ ମିଶର, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅସୁନ୍ନ ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବନିାଶ େହବ ଓ
ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରିବ।

29 “େସ ସ୍ଥାନେର ଇେଦାମ, ତାହାର ରାଜାଗଣ ଓ ତାହାର
ଅଧିପତମିାେନ ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ଅସୁନ୍ନ ତମାନଙ୍କ ସହତି ପଡ଼ି
ଅଛନି୍ତ , ଯଦଓି େସମାେନ ଜୀବନେର େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତପାଇଁ ପରିଚତି
ଥିେଲ।

30 “ଏମାେନ ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସୀେଦାନର େସୖନ୍ୟଗଣ
ଥିେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ସେତ୍ତ୍ୱ , ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିେର ନହିତ ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ପତତି େହାଇ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ କବରେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଲଜି୍ଜତ େହାଇଛନି୍ତ।

31 “ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିେବ ଓ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇେବ। ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ
େହାଇଅଛନି୍ତ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

32 “େଯେତେବେଳ ଫାେରା ଜୀବତି ଥିେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୟ କରିବା
ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଆିରି କଲ।ି କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ଓ ତା’ର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକ ଓ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ରଖାଯିବ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଯିହଜିିକଲଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରହରୀ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରନି୍ତ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ନଜି
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିେଦଶ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ ଆଣୁ, େସ େଦଶର େଲାକମାେନ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙୁ୍କ େସେତେବେଳ ଏକ ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରନି୍ତ। 3 ଆଉ
େସ ଯଦ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିାର େଦେଖ, େତେବ େସ ତୂରୀ
ବଜାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସେଚତନ କରାଏ। 4 ଯଦ ିେକହ ିତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି
ସତକର୍ ନ ହୁଏ ଓ ଶତ୍ରୁ ର ଖଡ଼୍ଗ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କେର, େତେବ ତାହାର
ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ େସ ଦାୟୀ ରହବି। 5 କାରଣ େସ ତୂରୀଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିସତକର୍
େହଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ। େତେବ େସମାେନ ନଜିର
ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହେିବ। କାରଣ େସମାେନ ସେଚତନ େହାଇଥିେଲ
ନଜିର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଥା’େନ୍ତ।

6 “‘କିନୁ୍ତ େସ ପ୍ରହରୀ ଯଦ ିଖଡ଼୍ଗ ଆସବିାର େଦଖି ତୂରୀ ନ ବଜାଏ
ଓ େଲାକମାେନ ସେଚତନ ନ ହୁଅନି୍ତ ଆଉ ଖଡ଼୍ଗ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ହତ୍ୟା କେର, େତେବ ନଜି ପାପ େଯାଗୁଁ ହତ୍ୟା େହଲା।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତେିଶାଧ େସହ ିପ୍ରହରୀ ଉପେର େନବ।ି’

7 “ଏଣୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରହରୀ କରି
ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାର ମୁଖରୁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି େମା’ ପକ୍ଷରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ସେଚତନ କରିବ। 8 ମୁଁ େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିଦୁଷ୍ଟ
େଲାକକୁ କହବି,ି ‘େହ ଦୁଷ୍ଟେଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।’ େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାକୁ ସେଚତନ ନ କର ଓ େସ ତାହାର ଜୀବନ ପଥ
ପରିବତ୍ତର୍ନ ନ କେର, େତେବ େସହ ିଦୁଷ୍ଟେଲାକ ନଜି ପାପେର ମରିବ। ମୁଁ
ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତେିଶାଧ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େନବ।ି 9 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସହ ିଦୁଷ୍ଟ
େଲାକକୁ ସେଚତନ କଲାପେର ତା’ର ଜୀବନ ପଥ ନ ବଦଳାଏ ଓ ପାପରୁ
ନବୃିତ୍ତ ନ ହୁଏ, େତେବ େସ ତାହାର ପାପ େଯାଗୁଁ ମରିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ନଜିର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବ।

ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କର ବନିାଶ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ

10 “ଆଉ େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଅଛ, ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଓ
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ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭମାେନ
େସଥିେର ହିଁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛୁ, କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ?ି’

11 “େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଯପରି ନଜି ପାପ ପଥରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ବେଞ୍ଚ, େସଥିେର
ଆେମ୍ଭ ସେନ୍ତାଷ ଲାଭ କରୁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି କୁପଥରୁ େଫର
ଓ େମାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ। େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ମରିବ?’

12 “େହ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର
ପୁଣ୍ୟ େସଦନି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ େସ ପାପ
କେର। ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ତା’ର ପତନର କାରଣ େହବ
ନାହିଁ େଯେତେବେଳ େସ ଠିକ୍ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେର। ଏବଂ
େଯଉଁ ଦନି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଟ ିତା’ର ପାପରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ, େସ ତା’ର ପାପ
ପାଇଁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଠିକ୍ େସହପିରି ଜେଣ
ଧାମିର୍କ େଲାକ ପାପ କେର, େତେବ ତାକୁ ତା’ର ଅତୀତର ଧାମିର୍କତା
େଯାଗୁଁ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ ନାହିଁ।’

13 “ଯଦ ିମୁଁ ଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତକୁ କୁେହ, ‘ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
ବଞ୍ଚବି,’ ଏବଂ େସ ତା’ର ଅତୀତର ଧାମିର୍କତାକୁ ଭରସା କରି ପାପ କେର,
ତା’ର େକୗଣସ ିପୂବର୍ ଧାମିର୍କତା ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ େସ ତା’ର
ପାପ ପାଇଁ ମରିବ।

14 “ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ କୁେହ, ତୁେମ୍ଭ
ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ମରିବ, ଏବଂ େସ ପାପରୁ ବରିତ ହୁଏ ଯାହା ଠିକ୍ ଓ
ଯଥାଥର୍ ତାହା କେର, 15 େସହ ିଦୁଷ୍ଟେଲାକ େଯେବ ବନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ
େଫରାଇ ଦଏି, େସ ଯାହା ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ଯଦ ିେସ ସମସ୍ତ
ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ପରିେଶାଧ କେର, େଯ େସ ପାଦ୍ର ୀ, େକୗଣସ ିପାପ ନ
କରି ଜୀବନଦାୟକ ବଧିି ପଥେର ଗ୍ଭେଲ, େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି େସ
ମରିବ ନାହିଁ। 16 ତାହାର ଅତୀତର େକୗଣସ ିପାପକମର୍ଗଡୁ଼କୁି ସ୍ମରଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ। େଯେହତୁ େସ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କରିଛ,ି େସ
ବଞ୍ଚବି।

17 “କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ କହୁଅଛନି୍ତ େଯ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ
ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ।’
“କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େସମାନଙ୍କର ନଜି ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। 18 ଯଦି

ଜେଣ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା ଧାମିର୍କତାରୁ ଓହରି ପାପ କେର େସ ତହିଁେର
ମରିବ। 19 ଯଦ ିଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫରି ନ୍ୟାୟ ଓ
ଧମର୍ାଚରଣ କେର େସ ବଞ୍ଚବି। 20 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ତା’ର ଆଗ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାେର
ବଗି୍ଭର କରିବ।ି”

ଯିରୁଶାଲମ ଅଧିକୃତ େହାଇଅଛି

21 ଅନନ୍ତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନବିର୍ାସେର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସର
ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ଯିରୁଶାଲମରୁ ଜେଣ ପଳାତକ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସି
କହଲିା, “ନଗର ପରାଜିତ େହାଇଅଛ।ି”

22 େସହ ିତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େମାର ପ୍ରଭୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଥିଲା। ପ୍ରାତଃକାଳେର େସହ ିତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ େସ େମାର ମୁଖ ଫିଟାଇଥିେଲ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ େହାଇ
ରହଲି ିନାହିଁ। 23 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 24 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶର େସହ ିଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ କହୁଅଛନି୍ତ ,
‘ଅବ୍ର ହାମ ଏକମାତ୍ର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ, ତଥାପି େସ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବା ପାଇଁ ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ େଲାକ, େତଣୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦଆିଗଲା।’

25 “େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତ ସହତି ମାଂସ ଖାଉଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତମିାଗଣକୁ

େଦଖ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ କରୁଅଛ। େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କାହିଁକି େଦଶାଧିକାର ଦଆିଯିବ? 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଖଡ଼୍ଗ
ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଅଛ। ଆଉ ପାପ େଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରୁଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ନଜି ନଜି ପ୍ରତବିାସୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାପ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିକରୁଅଛ।
େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି େଦଶାଧିକାର ଦଆିଯିବ?’

27 “‘ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନେର ରହଥିିବା
େଲାକମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହେବ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େଖାଲା
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥିେବ େସମାନଙୁ୍କ ପଶୁମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ କିନୁ୍ତ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଓ ଗମୁ୍ଫା ମଧ୍ୟେର ଲୁଚ ିରହେିବ, େସମାେନ
ମହାମାରୀେର ମରିେବ। 28 ଏବଂ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ବନିଷ୍ଟ ଓ ଶୂନ୍ୟ
କରିବ।ି ତହିଁେର ତାହାର ପରାକ୍ରମର ଗବର୍ ଲୁପ୍ତ େହବ। ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତଗଣ ନଜି୍ଜ ର୍ନ େହେବ, ଆଉ େକହ ିତାହା ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନାଗମନ
କରିେବ ନାହିଁ। 29 େସମାେନ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ େଯ
ଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସତି ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କରାଇବା। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ତାହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

30 “‘ପୁଣ ିେହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ ନକିଟେର
ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କିେର େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରନି୍ତ। ଆଉ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କେହ, “ଭାଇ ଆସ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଶୁଣବିା।” 31 ଏବଂ େସମାେନ େମା’
େଲାକପରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ। େମା’ େଲାକପରି େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ବସନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମା’ କଥା
ମାନନି୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ େକବଳ ତାହା କରନି୍ତ , ଯାହା େସମାେନ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅସାଧୁ ଲାଭ ପାଇଁ େଲାଭି
ଅେଟ।

32 “‘ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା
ଗାୟକ ସଦୃଶ ଅଟ। ତୁମ୍ଭର ମଧୁର ସ୍ୱର ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ରୂେପ
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବଜାଇ ପାର। େତଣୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କୁହ ତାହା କରନି୍ତ ନାହିଁ। 33 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହା
ସତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆସୁଛ,ି ତା’ପେର େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ।’”

ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ େମଷପଲ ସଦୃଶ

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ପ୍ରଗ୍ଭର କର। େସହ ିପାଳକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହନି୍ତ , ‘ଇସ୍ରାଏଲର େମଷପାଳକମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍, େଯଉଁମାେନ
େକବଳ େସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ। େମଷପାଳକମାେନ େମଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ
େନବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ କି? 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୀର ପିଉଅଛ, ପଶମକୁ
ପରିଧାନ କରୁଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପଲର ଯତ୍ନ େନଉ ନାହଁ। 4 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁବର୍ଳମାନଙୁ୍କ
ସବଳ କରି ନାହଁ ଓ ପୀଡ଼ତିମାନଙ୍କର ଚକିିତ୍ସା କରି ନାହିଁ, ଆହତ
େମଷମାନଙ୍କର କ୍ଷତସ୍ଥାନେର ପଟ ିବାନି୍ଧ ନାହଁ। ବତିାଡ଼ତି େମଷମାନଙୁ୍କ
େଫରାଇ ଆଣ ିନାହଁ କିମ୍ୱା େଯ ହଜିଗଲା ତାକୁ େଖାଜିଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳେର ଓ ନଷୁି୍ଠର ଭାବେର େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିଅଛ।

5 “‘ଏବଂ େସହ ିେମଷପାଳକ ବହିୀନ େମଷମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଗେଲ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହେଲ। 6 ଏବଂ
ପବର୍ତମାନଙ୍କେର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର େମାର େମଷପଲ ହଜିଗେଲ।
େମାର େମଷଗଡୁ଼କି େଦଶର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଛତ୍ର େହାଇଗେଲ ଏବଂ
େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିେଦଖନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିେଖାଜନି୍ତ ନାହିଁ।’”

7 େତଣୁ େହ େମଷପାଳକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, େସ କହନି୍ତ , 8 “ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ, କାରଣ େମାର
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ପଲଟ ିଲୁଣି୍ଠତ େହଲା ଏବଂ େମଷପାଳକର ଅନୁପସି୍ଥତେିର ବନ୍ୟ ଜନୁ୍ତର
ଶିକାର େହେଲ ଏବଂ େମାର େମଷପାଳକଗଣ େମାର େମଷଗଡୁ଼କି
େଦଖିେଲ ନାହିଁ, େକବଳ େସମାନଙ୍କର ନଜିର ଯତ୍ନ େନେଲ ଏବଂ େମାର
େମଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନେଲ ନାହିଁ।”

9 େତଣୁ େହ େମଷପାଳକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ମୁଁ େମଷପାଳକମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଛ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େମାର େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବ।ି ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ େମଷଗଡୁ଼କି ପାଖରୁ ଦୂରକୁ େନଇଯିବ ିଏବଂ େସମାେନ ଆଉ
େସଗଡୁ଼କିର େମଷପାଳକ େହେବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର ପାଟରୁି ମୁଁ େମାର
େମଷଗଡୁ଼କୁି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ିଏବଂ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହେବ
ନାହିଁ।”

11 େତଣୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ଆମ୍ଭ
େମଷମାନଙ୍କର ପାଳକ େହବୁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ  େନବୁ। 12 େଯପରି ଜେଣ େମଷପାଳକ ନଜିର
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େମଷମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେର, େସହପିରି ମୁଁ େମାର
େମଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିବ।ି ଆଉ େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  ଓ ଅନ୍ଧକାର ଦନିେର
େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ , େସସବୁ ସ୍ଥାନରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।ି 13 ଏବଂ ମୁଁ ନାନା ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବି ିଓ ନାନା େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ନଜି େଦଶକୁ ଆଣବି।ି ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତମାନଙ୍କେର, ଝରଣାଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ଓ େଦଶର ବେନ୍ଦାବସ୍ଥ
ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କିେର ଚରାଇବ।ି 14 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର
ଚରାଇବ।ି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ପବର୍ତମାନଙ୍କ ଉପେର
େସମାନଙ୍କର େଗାଠ େହବ। େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଉତ୍ତମ େଗାଠେର
ଶୟନ କରିେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଡୁ଼କିର ପୁଷି୍ଟକର ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର
େସମାେନ ଚରିେବ। 15 ହଁ, ମୁଁ ନଜି େମଷମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବ ିଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେର ଶୟନ କରାଇବ।ି” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
ଏହା କହନି୍ତ।

16 “ହଜି ଯାଇଥିବା େମଷମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ ିଆଉ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଥିବା େମଷମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବି।ି ଏବଂ ଆହତ େମଷର କ୍ଷତେର
ପଟ ିବାନି୍ଧବ ିଓ ଦୁବର୍ଳକୁ ସବଳ କରିବ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ େସହ ିହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ
ବଳବାନକୁ ସଂହାର କରିବ ିଓ ଯଥାଥର୍ ଭାେବ େସମାନଙୁ୍କ ମଣବି।ି”

17 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େହ େମାର ପଲ, ମୁଁ
େମଷ ଓ େମଷ ମଧ୍ୟେର ଏବଂ େମଷ ଓ ଛାଗଗଣ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭର କେର।
18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ ତୃଣ ଭୂମିେର ଚରିପାର, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ଭରଣ ସ୍ଥାନକୁ ପାଦେର ଦଳିବ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର
ନମିର୍ଳ ଜଳ ପାନ କରିପାର, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳକୁ
େଗାଳିଆ କରିବ କାହିଁକି? 19 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ତୃଣକୁ ପାଦେର
ଦଳି ଅଛ, ଆମ୍ଭର େମଷପଲ ତାହା େଭାଜନ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁ ଜଳକୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଦେର େଗାଳିଆ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭର େମଷପଲ ତାହା ପାନ
କରନି୍ତ।”

20 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “କିନୁ୍ତ େଦଖ, ମୁଁ
ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଓ କ୍ଷୀଣ ପଶୁ ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ସ୍କନ୍ଧେର ପୀଡ଼ତିମାନଙୁ୍କ େଠଲ ିେଦଉଅଛ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦୂରକୁ
ତଡ଼େିଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜି ଶୃଙ୍ଗେର େଠଲ ିେଦଉଅଛ। 22 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାର
ପଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି େସମାେନ ଆଉ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧ୍ୱଂସ
େହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଥାଥର୍ ଭାବେର େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି
23 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଉପେର େମାର େମଷପାଳକ ଦାଉଦଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କରିବ।ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବ ଓ େସମାନଙ୍କର ପାଳକ େହବ। 24 ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ ିଓ େମାର ଦାସ ଦାଉଦ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଭୁ େହବ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ।

25 “ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନି୍ତର ଚୁକି୍ତ କରିବ।ି ମୁଁ ବନ୍ୟ
ପଶୁଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶରୁ ତଡ଼ ିେଦବ।ି ତାହାେହେଲ େସମାେନ ନରିାପଦେର

ମରୁଭୂମିେର ବାସ କରିେବ ଓ ବଣେର ଶୟନ କରିେବ। 26 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭ ପବର୍ତର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା। ମୁଁ
ଯଥା ସମୟେର ଜଳଧାରା ବଷର୍ା କରାଇବ ିଓ ତାହା ଆଶୀବର୍ାଦର ଜଳଧାରା
େହବ। 27 େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ ଓ ଭୂମି
ଶସ୍ୟଗଡୁ଼କି ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ। ଏବଂ େସମାେନ ନଜି େଦଶେର ନରିାପଦେର
ରହେିବ। ଆଉ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଯୁଆଳିର ଖିଲ ଭାଙି୍ଗବ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଦାସତ୍ୱ  କରିବା େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।ି ତାହାେହେଲ
େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ। 28 ପୁଣ ିେସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଲୁଟତି େହେବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପଶୁମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନରିାପଦେର ବାସ
କରିେବ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। 29 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ େଦବ ିଏବଂ େସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅପମାନତି େହେବ ନାହିଁ। 30 ତାହାେହେଲ
େସମାେନ ହୃଦ୍େବାଧ କରିେବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ।ି
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େମାର ନଜିର େଲାକ।” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର
ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

31 “ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େମଷ ଓ ଆମ୍ଭ ତୃଣଭୂମିର େମଷ ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।” ଏହା
େମାର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଇେଦାମ ବପିକ୍ଷେର ବାତ୍ତର୍ା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା: 2 େସ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
େସୟୀର ପବର୍ତ ଆେଡ଼ ମୁଖ ରଖ ଓ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ଏହା କୁହ, 3 ‘ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
ଏହକିଥା କହନି୍ତ ,
“‘େହ େସୟୀର ପବର୍ତ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅେଟ
ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନେର ପରିଣତ କରିବ।ି
4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବି
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଭୂମି େହବ।

ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।
5 “‘କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଚରିନ୍ତନ ଶତ୍ରୁ ତା ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ

େସମାନଙ୍କର ଦୁଦ୍ଦିର୍ନ, ସମୟେର ଖଡ଼୍ଗେର ହତ୍ୟା କର, େଯେତେବେଳ
େସମାନଙ୍କର େଦାଷ ସେବର୍ାଚ୍ଚ େହଲା।’” 6 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ତପାତ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ିଓ ମୃତୁ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଧାବନ କରିବ। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
ମୃତୁ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରି ନାହଁ, େତଣୁ ମୃତୁ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ। 7

ଏହରୂିେପ ମୁଁ େସୟୀର ପବର୍ତକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନେର ପରିଣତ କରିବି
ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିେବ ଓ ଯିବା ଆସବିା କରିେବ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।ି 8 ମୁଁ ନହିତ େଲାକମାନଙ୍କ ଶବେର ତାହାର
ପବର୍ଗଡୁ଼କୁି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଆବୃତ କରିବ।ି ପୁଣ ିହତ େଲାକମାନଙ୍କର ଶବ
ଉପପବର୍ତ, ଉପତ୍ୟକା ଓ ଜଳପ୍ରବାହଗଡୁ଼କିେର ପତତି େହବ। 9 ମୁଁ
ଚରିକାଳ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭର ନଗରଗଡୁ଼କି ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ।
ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।”

10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ଏହ ିଦୁଇ ଜାତ ିଏବଂ ଏହ ିଦୁଇ େଦଶ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା େମାର େହେବ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର େଦବ,ି”
ଏପରିକି ଯଦଓି େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବାସ କରନି୍ତ। 11 େତଣୁ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଈଷର୍ା କରିଅଛ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘୃଣାଭାବ ରଖିଅଛ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁପରି େକ୍ର ାଧ ଓ ଈଷର୍ା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିଅଛ ମୁଁ
େସହ ିଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିବ।ି େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ମୁଁ ଅଛ ିେବାଲ ିେସମାେନ ଜାଣେିବ। 12 ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ
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ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁସବୁ ନନି୍ଦାର କଥା କହଅିଛ ଅଥର୍ାତ୍ େସସବୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ
େହବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟପରି ଚବର୍ଣ କରିବୁ।
“ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣଅିଛ।ି 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗବିର୍ତ େହାଇ େମା’

ବରୁିଦ୍ଧେର କହଅିଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବାରମ୍ୱାର କହଛି, ଆଚ୍ଛା! ମୁଁ ତାହା
ଶୁଣଅିଛ।ି”

14 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବ ିଓ ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦର ଦନି େହବ। 15 ଇସ୍ରାଏଲ
ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସହ ିଭାବେର େସବା କରିବ।ି େସୟୀର ପବର୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତେର ସମଗ୍ର
ଇେଦାମ, ଧ୍ୱଂସ େହବ। ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅେଟ।”

ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ପାଇଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, େସମାନଙୁ୍କ କୁହ: େହ
ଇସ୍ରାଏଲ ପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।

2 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ। ‘ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
କହଅିଛନି୍ତ , ଭଲ େହଲା, ଭଲ େହଲା। େସହ ିପ୍ରାଚୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀଗଡୁ଼କି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ େହଲା।’

3 “େତଣୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ
େବଷ୍ଟନ କରିଅଛନି୍ତ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜାତମିାନଙ୍କର ଅଧିକାର
େହାଇଅଛ। ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଥଟ୍ଟାପାତ୍ର େହାଇଲ ଓ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅପବାଦ କରନି୍ତ।’”

4 ଏଣୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣକୁ, ଉପପବର୍ତମାନଙୁ୍କ, ଜଳପ୍ରବାହଗଡୁ଼କୁି,
ଉପତ୍ୟକାମାନଙୁ୍କ, ଧ୍ୱଂସ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଲୁଣି୍ଠତ
ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଓ େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ ଜାତମିାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିେବଷି୍ଟତ େହାଇ
ଉପହାସତି େହାଇଛନି୍ତ , େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 5 ଏଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଈଷର୍ାେର ଜଳିଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ
ଜାତମିାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର କହଛି,ି କାରଣ େସମାନଙ୍କ
ହୃଦୟେର ମନ୍ଦ ଖୁସୀ େନଇ େମାର େଦଶକୁ ଅଧିକାର କେଲ। େସମାେନ
ଏହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର କେଲ।”

6 “ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୂମିେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର, ଆଉ
ପବର୍ତ, ଉପପବର୍ତ, ଜଳପ୍ରବାହ ଓ ଉପତ୍ୟକାସବୁକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , ‘ମୁଁ ଈଷର୍ାେର ଓ ରାଗେର ଏହା କୁେହ।
କାରଣ େଯଉଁ ପ୍ରକାର େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କେଲ।’”

7 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ଜାତମିାନଙ୍କ ଉପେର େମାର ହାତ ଉଠାଉଛ,ି େଯେହତୁ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କେଲ।

8 “କିନୁ୍ତ େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ ନଜିର ବୃକ୍ଷ
ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ଓ େମାର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ
କରିବ। କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ସନି୍ନ କଟ। 9 େଯେହତୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛ,ି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ,ି ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭଷ କରିବ
ଓ ବୀଜ ବୁଣବି। 10 ତୁମ୍ଭଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଦି୍ୱ ଗଣୁତି କରିବ।ି ପୁଣ ିତହିଁେର ନଗର ସମୂହ ବସତସି୍ଥାନ
େହବ ଓ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନସବୁ ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ। 11 ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ଦି୍ୱ ଗଣୁତି କରିବ।ି େସମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଉତ୍ସଗିର୍ତ
ଥିବ। ମୁଁ ଅତୀତ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହବିାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଣବି।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଦ୍ୟକାଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ କରିବ।ି
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ କଳ୍ପନା କରିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ। 12 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରାଇବା। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଗ କରିେବ ଓ

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସମୟଠାରୁ
େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚତି କରିବ ନାହିଁ।”

13 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଛିନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ!
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କହନି୍ତ , େସମାେନ କହନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛ। 14

ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ ନାହିଁ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
15 “ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନତି କରିବି
ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଘୃଣତି େହବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ
ପୁଣ ିଥେର ତୁମ୍ଭର େଦଶର ପତନର କାରଣ େହବ ନାହିଁ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାର ପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ସୁନାମ ନେିଜ ରକ୍ଷା କରିେବ

16 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସ
କହେିଲ, 17 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କର ନଜି େଦଶେର ବାସ କେଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାର
େସମାନଙ୍କର କୁକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକେଲ। େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ଅେଶୗଚ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 18 େସମାେନ
ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ନଜିର ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶକୁ ଅଶୁଚ ିକେଲ। େତଣୁ
ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େମାର େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳିବ।ି 19 ମୁଁ ନାନା ଜାତଗିଣଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କଲ ିଏବଂ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ନାନା େଦଶେର
ବକିି୍ଷପ୍ତ େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ କି୍ରୟାନୁସାେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡତି କଲ।ି 20 ଏବଂ େସମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ, େସମାେନ ରାଷ୍ଟ୍ର
ମଧ୍ୟେର େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ କଳୁଷିତ କେଲ। କାରଣ େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ, ‘ଏମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ ଓ ତାଙ୍କ
େଦଶରୁ ବତିାଡ଼ତି େହାଇଅଛନି୍ତ।’

21 “ମୁଁ େମାର ମଯର୍୍ୟାଦା ପ୍ରତ ିତତ୍ପର, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିେଲ େମାର ନାମକୁ କଳୁଷିତ କେଲ। 22 େତଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘େହ
ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର, େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା କହବିା କଥା
ତାହା େମାର ନାମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁ ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଠାକୁ
ଗେଲ, େସହ ିରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାର ନାମକୁ କଳୁଷିତ କଲ। 23

ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅପବତି୍ର େହାଇଥିବା େମାର ମହାନ ନାମକୁ ମୁଁ ପୁଣି
ପବତି୍ର କରିବ।ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ କଳୁଷିତ କଲ, ତାହାେହେଲ ରାଷ୍ଟ୍ରମାେନ
ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ।”’

24 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଆସବି ିଓ ସବୁ େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ନଜି େଦଶକୁ ଆଣବିି 25 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଶୁଚ ିଜଳ ଛଞି୍ଚବି ିଓ
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର େହବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ଅେଶୗଚରୁ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରତମିାଗଣଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବ।ି” 26

ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା େଦବ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ ିେନବ ିଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମାଂସମୟ େକାମଳ ହୃଦୟ େଦବ।ି 27 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର
େମାର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବ।ି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବି
େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ନୟିମ ସକଳ ମାନବି ଏବଂ େମାର ଆଜ୍ଞାସବୁ
ରଖିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ େହବ। 28 ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶେର
ବାସ କରିବ ଯାହା ମୁଁ େଦଲ ିତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର େଲାକ େହବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ।ି” 29

ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସକଳ ଅେଶୗଚରୁ ପରିତ୍ରାଣ
କରିବ ିଓ ମୁଁ ଶସ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦି୍ଧ କରିବ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଆଣବି ିନାହିଁ। 30 ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏପରି ବୃଦି୍ଧ କରିବ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାତମିାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଖାଦ୍ୟାଭାବ େଯାଗୁଁ ନନି୍ଦା ପାଇବ ନାହିଁ। 31 ଏବଂ େସ
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ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଓ ମନ୍ଦ କି୍ରୟାସବୁ ସ୍ମରଣ
କରିବ। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ପାପ ଓ ନଜିର ଘୃଣ୍ୟ କି୍ରୟା େଯାଗୁଁ
ନେିଜ ନଜିକୁ ନମ୍ର କରିବ।”

32 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ଏହା କରୁ ନାହୁଁ। େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜିର ଆଚରଣ େଯାଗୁଁ ଲଜି୍ଜତ ଓ ବଷିଣ୍ଣ ହୁଅ।”

33 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସକଳ ପାପରୁ ଶୁଚ ିକରିବ,ି େସଦନି ମୁଁ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ବସତି
ବଶିିଷ୍ଟ କରିବ ିଓ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନସବୁ ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ। 34 େସହ ିଜନଶୂନ୍ୟ
ଭୂମିକୁ ପୁଣ ିଲଙ୍ଗଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପଥିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ
ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 35 େତଣୁ େଲାକମାେନ କହେିବ, ‘ଏହ ିଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ
ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସଦୃଶ େହାଇଅଛ।ି ଆଉ ଏହ ିଶୂନ୍ୟ, ଧ୍ୱଂସ ଓ ଉତ୍ପାଟତି
ନଗରଗଡୁ଼କି ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ଓ ବସତ ିେଯାଗ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି’”

36 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର େଦଶଗଡୁ଼କି ଜାଣେିବ
େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବସତପିୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ ଓ
ଜନଶୂନ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର େରାପଣ କରିଛ।ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ ିଓ
ଆେମ୍ଭ ଏହା ସଫଳ କରିବା।”

37 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନି୍ତ , “ପୁଣ ିଥେର ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବି।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦି୍ୱ ଗଣୁତି କରିବ,ି ଯାହା ଫଳେର
େସମାେନ ପଲେର ଥିବା େମଷ ସଂଖ୍ୟକ େହେବ। 38 ନରୂିପିତ
ପବର୍ମାନଙ୍କେର ଯିରୁଶାଲମେର େଯପରି ବଳି େଯାଗ୍ୟ େମଷ ଓ ଛାଗପଲ
ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଯାଆନି୍ତ , ଶୂନ୍ୟ ନଗରଗଡୁ଼କି ବହୁ ମନୁଷ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହବ।”

ଶୁଷ୍କ ଅସି୍ଥସକଳର ଦଶର୍ନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ େହଲା ଓ େସ
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାେର େମାେତ ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ ଉପତ୍ୟକାର
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀେର ବସାଇେଲ ଏବଂ େସହ ିଉପତ୍ୟକା ଅସି୍ଥେର

ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅସି୍ଥଗଡୁ଼କି େଦଇ େନେଲ, ଯାହା
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିଲା। େସହ ିଉପତ୍ୟକାେର ବହୁତ ଅସି୍ଥ ଥିବାର ମୁଁ େଦଖି
ପାରିଲ।ି ମୁଁ େସହ ିଅସି୍ଥଗଡୁ଼କି ଅତଶିୟ ଶୁଷ୍କ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ।ି

3 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ
ପୁତ୍ର, ଏହ ିଅସି୍ଥ ସମୂହ ସଜୀବ େହାଇ ପାରିେବ କି?”
ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି “ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େକବଳ

ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ।”
4 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିଅସି୍ଥଗଡୁ଼କି

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, ‘େହ ଶୁଷ୍କ ଅସି୍ଥ ସକଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ େସ
ସକଳ ଅସି୍ଥକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଣବାୟୁ
ପ୍ରେବଶ କରାଇବ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି େହବ। 6 ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ଶିରା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ।ି ଆଉ ଚମର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଣବାୟୁ େଦବ।ି ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି େହବ। ତହିଁେର ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ।’”

7 େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େହାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
କଲ,ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରୁଥିଲ ିଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଓ
ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା। ଆଉ ଅସି୍ଥସକଳ ପରସ୍ପର େଯାଡ଼ ିେହାଇଗେଲ। 8 ମୁଁ
ନରିୀକ୍ଷଣ କରି େଦଖିଲ,ି େସହସିବୁ ଅସି୍ଥ ଉପେର ସ୍ନାୟୁ ଓ ମାଂସ ଆଚ୍ଛାଦନ
କଲା, ପୁଣ ିଚମର୍ େସସବୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ
ନ ଥିଲା।

9 ତା’ପେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ବାୟୁ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କର ଓ ବାୟୁକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େହ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଆସ ଓ ଏହି

ମୃତ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ଉପେର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦଅି, େଯପରି େସମାେନ ଜୀବତି
େହେବ।’”

10 ଏବଂ େସ େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତଦନୁସାେର ମୁଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲ ିଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସଲିା।
ଆଉ େସମାେନ ଜୀବତି େହାଇଗେଲ ଏବଂ ଛଡି଼ା େହାଇଗେଲ। େସମାେନ
ବହୁତ େଲାକ ଥିେଲ ଏବଂ ମହାନ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଗଠନ କେଲ।

11 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ
ପୁତ୍ର, ଏହ ିଅସି୍ଥସକଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦାୟ ପରିବାର ଅଟନି୍ତ। ଏବଂ
େସମାେନ କହନି୍ତ , ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆଶା ଭରସା େଲାପ ପାଇଛ ିଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ
େହାଇଅଛୁ।’ 12 ଏଣୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େହ େମାର େଲାକମାେନ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କବର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କବରରୁ
ବାହାର କରାଇବ।ି ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣବି।ି 13 େହ
େମାର େଲାକମାେନ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କବର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କରିବି
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସଗଡୁ଼କିରୁ ବାହାର କରି ଆଣବି,ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 14 ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ଆତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କରାଇବ।ି ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି େହବ। ପୁଣ ିମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜି େଦଶେର ବସାଇବ।ି ତାହାେହେଲ ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛ ିଓ ସଫଳ କରିଅଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି।’” ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁନବର୍ାର ଏକାଠି େହେବ

15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
େସ କହେିଲ, 16 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଖେଣ୍ଡ ଆଶାବାଡ଼ ିେନଇ
ତହିଁ ଉପେର ଏହ ିକଥା େଲଖ, ‘ଏହ ିଆଶାବାଡ଼ ିଯିହୁଦା ଓ ତାହାର
ସାଙ୍ଗଗଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ାଏ;’ ତା’ପେର ଆଉ ଖେଣ୍ଡ
ଆଶାବାଡ଼ ିେନଇ ତାହା ଉପେର ଏହ ିକଥା େଲଖ, ‘ଏହ ିଆଶାବାଡ଼ି
ଇଫ୍ର ୟିମର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ େଯାେଷଫ ଓ ତା’ର ସାଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ାଏ।’
17 ତା’ପେର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େସହ ିଦୁଇ ଆଶାବାଡ଼ ିେଯପରି ଏକ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ େସହ ିଦୁଇ ଆଶାବାଡ଼କୁି ଏକତ୍ର େଯାଡ଼।

18 “େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେବ, ଏହାର
ଅଥର୍ କ’ଣ? ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇ ଦଅି। 19 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଇଫ୍ର ୟିମର
ହସ୍ତେର ଥିବାର େଯାେଷଫଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ ିପୁଣ ିତାଙ୍କର ସଖା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀସମୂହକୁ ଆେମ୍ଭ େନବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତାହା ସେଙ୍ଗ
ଅଥର୍ାତ୍ ଯିହୁଦାର ଆଶାବାଡ଼ ିସେଙ୍ଗ େଯାଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ ଏକ କରିବା।
ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଏକ ଆଶାବାଡ଼ ିେହେବ।’

20 “େଯଉଁ ଦୁଇ ଆଶାବାଡ଼େିର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ନାମ େଲଖିଥିଲ,
ତାହା େସମାେନ େଦଖିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ରହବି। 21 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକମାେନ େଯଉଁ ବଭିନି୍ନ  େଦଶକୁ େସମାେନ ଯାଇ ଅଛନି୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନର
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି େଦଶକୁ େନଇଆସବି।ି ଆଉ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି େସମାନଙ୍କର ନଜି େଦଶକୁ ଆଣବି।ି
22 ଆଉ େସହ ିେଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ କରିବ ିଓ େସମାନଙ୍କର ଜେଣ ରାଜା େହେବ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ େଗାଷ୍ଠୀ ରହେିବ ନାହିଁ। କିମ୍ୱା ଆଉ େକେବ ଦୁଇ
ରାଜ୍ୟେର ବଭିକ୍ତ େହେବ ନାହିଁ। 23 ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ମୂତ୍ତିର୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ମୂତ୍ତିର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଅଥବା େସମାନଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ କମର୍
ଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ ଆଉ ଅଶୁଚ ିକରିବା ଗ୍ଭଲୁ ରଖିେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ସବୁସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ଷା କରିବ,ି େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ପାପ କେଲ
ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବ।ି ତହିଁେର େସମାେନ େମାର େଲାକ
େହେବ ଓ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବ।ି
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24 “‘ପୁଣ ିେମାର ଦାସ ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା େହେବ।
େକବଳ େସ ହିଁ ଜେଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର େମଷପାଳକ େହେବ। ଆଉ
େସମାେନ େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ ିଚଳିେବ ଓ େମାର ବଧିିସବୁ ରକ୍ଷାକରି
ପାଳନ କରିେବ। 25 ଏବଂ ମୁଁ େମାର ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଥିଲ ିଓ େଯଉଁଠାେର େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ବାସ କରୁଥିେଲ,
େସହ ିେଦଶେର େସମାେନ ବାସ କରିେବ। େସମାେନ, େସମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ସଦାକାଳ
େସଠାେର ବାସ କରିେବ। ଏବଂ େମାର ଦାସ ଦାଉଦ ସଦାକାଳ
େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହେବ। 26 ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତର
ଏକ ଚୁକି୍ତ ସି୍ଥର କରିବ।ି େସମାନଙ୍କ ସହତି ତାହା ଏକ ଚରିନ୍ତନ ଚୁକି୍ତ
େହବ। ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ବସାଇବ ିଓ ବଢ଼ାଇବ।ି ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ମୁଁ ଆପଣା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ।ି 27 ଆଉ
ମଧ୍ୟ େମାର ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହବି। ମୁଁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବ ିଓ େସମାେନ େମାର େଲାକ େହେବ। 28 ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େମାର ବେିଶଷ େଲାକ
କେର। କାରଣ େମାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସବର୍ଦା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହବି।’”

େଗାଗ ବପିକ୍ଷେର ବାତ୍ତର୍ା

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
େସ କହେିଲ 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େଗଶର,
େମଶକର ଓ ତୁବଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିପତ ିମାେଗାଗ େଦଶୀୟ

େଗାଗ ଆେଡ଼ ମୁଖ ରଖି ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି
କୁହ, 3 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େହ େଗଶର, େମଶକର ଓ
ତୁବଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିପତ ିରାଜା େଗାଗ, େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅେଟ।
4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ,ି ତୁମ୍ଭ କଳପାଟେିର ଅଙୁ୍କଶ େଦବ।ି ଆଉ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ, ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣଙୁ୍କ ବାହାର
କରି ଆଣବି।ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଯୁଦ୍ଧ େବଶେର ସୁସଜି୍ଜତ ଥିେବ
ଏବଂ େସମାେନ ସମସ୍ତ ଫଳକ, ଢ଼ାଲ ଓ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କରିଥିେବ। 5

େସମାନଙ୍କ ସହତି ପାରସ୍ୟ, କୂଶ ଓ ପୂଟ େଦଶର େସୖନ୍ୟମାେନ ଥିେବ ଓ
େସମାେନ ଢ଼ାଲ ଓ େଟାପର ଧାରଣ କରିଥିେବ। 6 େଗାମରା ଓ ତା’ର
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଉତ୍ତର ଦଗିର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାସି୍ଥତ େତାଗମର୍ାର ବଂଶ ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ ଦଳ, ଏହ ିଅେନକ ଜାତ ିେସମାନଙ୍କର ସହତି ଥିେବ।

7 “‘ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ
େଦଇଥିବା େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ େଗାଗ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ଦାୟିତ୍ୱ  ନଅି। 8 ଅେନକ ଦନି ପେର ତୁମ୍ଭକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନେିବଦନ
କରାଯିବ। ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଷର୍ମାନଙ୍କେର ଯୁଦ୍ଧରୁ ପୂବର୍ାବସ୍ଥାକୁ େଫରୁଥିବା
େଦଶମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଯାହାର ବହୁ େଦଶରୁ େଲାକମାେନ ପବର୍ତ
ଉପେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଛନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ଅତୀତେର ବାରମ୍ୱାର ବଧି୍ୱସ୍ତ
େହାଇଥିେଲ କିନୁ୍ତ େଦଶଗଡୁ଼କିରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅଣାଯାଇଛ ିଏବଂ େସମାେନ
ସମେସ୍ତ େସଠାେର ନରିାପଦେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। 9 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବହୁତ େଦଶ ଝଡ଼ ିସଦୃଶ ଉଠିବ। ତୁେମ୍ଭ ଓ
ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟଦଳ େଦଶକୁ େମଘତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରି ଆସବି।’”

10 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େସ ସମୟେର ନାନା
ଭାବନା ତୁମ୍ଭ ମନେର ଆସବି ଓ ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଅନଷି୍ଟ ସଂକଳ୍ପ କରିବ।
11 ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ବହିୀନ ସହର ବଶିିଷ୍ଟ େଦଶକୁ ଯିବ;ି
େସମାେନ ଶାନି୍ତେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସମାେନ ନରିାପଦେର
ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ନଗରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ
କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର ଅଗର୍ଳ କି କବାଟ ନାହିଁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
େଦଶ ବପିକ୍ଷେର ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିା। 12 ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କରିବ।ି େଯଉଁ ସମସ୍ତ
ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏେବ ବସତ ିବଶିିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ ିତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ନାନା େଦଶୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗହୃୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ ିଏବଂ େସମାେନ ପଶୁ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ େଦଶର
ମଧ୍ୟଭାଗେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ।’

13 “ଶିବା ଦାଦନ ଓ ତଶର୍ୀଶର ବଣକିଗଣ ଆଉ େସଠାସି୍ଥତ ଯୁବା
ସଂିହାସକଳ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଲୁଟବିାକୁ ଆସଅିଛ? ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଆପଣାର ଜନସମାଜକୁ ଏକତି୍ରତ
କରିଅଛ? ରୂପା ସୁନା ବହ ିେନବାର, ପଶୁ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିଲୁଟ ିେନଇଯିବାର
ଅଭପି୍ରାୟ କ’ଣ ରଖିଅଛ?’”

14 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରି େଗାଗକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘େଯେତେବେଳ େମାର େଲାକମାେନ ଶାନି୍ତେର ଓ ନରିାପଦେର ବାସ
କରୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସବି। 15 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ
ନଜି ବାସସ୍ଥାନ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତଭାଗରୁ ଆସବି, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସହତି ଅେନକ ଜାତମିାେନ ଆସେିବ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ
କରିଥିବା ମହାସମାଜ ଓ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ଥିେବ। 16 ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସବି ଏବଂ
େଦଶକୁ େମଘତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। େସହ ିଭବଷି୍ୟତ ଦନିଗଡୁ଼କିେର, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବି,ି ଯାହା ଫଳେର େଦଶଗଡୁ଼କି
େମାେତ ଜାଣ ିପାରିେବ। େଯେତେବେଳ େମାର ପବତି୍ରତା ତୁମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର
େସମାନଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର େଦଖାଇବ।ି’”

17 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଜଣକ
ନୁହଁ କି, ଯାହାକୁ ମୁଁ େମା’ େସବକ ମାଧ୍ୟମେର ବହୁ ସମୟ ଆଗରୁ
କହଥିିଲ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ଯାଜକଗଣ େଯଉଁମାେନ ଆସବିାକୁ ଥିବା ଏଇ ବଷର୍
ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହଥିିେଲ େଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆଣବି।ି”

18 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ଦନି େଗାଗ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି। େସ ସମୟେର ମୁଁ େମାର େକାପ ପ୍ରଦଶର୍ନ
କରିବ।ି 19 ଆଉ ମୁଁ େମାର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଓ େକ୍ର ାଧାଗି୍ନେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କେର,
ଇସ୍ରାଏଲେର ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ େହବ। 20 େସ ସମୟେର ସମୁଦ୍ର ର
ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ଓ ଭୂମିେର
ଗରୁୁଣ୍ଡୁଥିବା ସରୀସୃପଗଣ ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର ଭୟେର କମି୍ପତ େହେବ। ପବର୍ତସବୁ ଉତ୍ପାଟତି େହେବ ଓ
ଶୃଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବି। ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀର ଭୂମିସାତ୍ େହବ।”

21 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମୁଁ େମାର ସମସ୍ତ ପବର୍ତେର
ଖଡ଼୍ଗକୁ େଗାଗ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବି।ି ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତମାେନ ଏପରି
ବହି୍ୱଳ େହେବ େସମାେନ ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ଼୍ଗ ଆଣେିବ। 22 ପୁଣି
ମୁଁ େଗାଗ ବପିକ୍ଷେର ମହାମାରୀ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ଆଣ ିଦଣ୍ଡତି କରିବ।ି ମୁଁ ତାହା
ଉପେର, ତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳ ଉପେର ଓ ତା’ର ସଙ୍ଗୀ ଅେନକ
ଜାତମିାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ଳାବନକାରୀ ବୃଷି୍ଟ, ବୃହତ୍ ଶିଳା, ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷି୍ଟ
କରାଇବ।ି 23 ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକାେର ମୁଁ ନଜିକୁ ବହୁ େଦଶକୁ ଜ୍ଞାତ
କରାଇବ,ି ମୁଁ େଦଖାଇ େଦବ ିେଯ, ମୁଁ ମହାନ ଓ ପବତି୍ର ଅେଟ।
ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଜାଣେିବ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

େଗାଗ ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େଗାଗ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େହ
େରାଶ, େମଶକ ଓ ତୁବଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିପତ ିେଗାଗ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛ।ି 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ ଆଣବି।ି
ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଗିର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଣାଇବ।ି ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତସମୂହର ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଣବି।ି 3 ମୁଁ ଆଘାତ କରି ତୁମ୍ଭ ବାମ
ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଧନୁ ଖସାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ତୀରସବୁ
କଢ଼ାଇ ପକାଇବ।ି 4 ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ପତତି
େହବ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟ
ପତତି େହେବ। ମୁଁ ସବୁପ୍ରକାର ମାଂସାସୀ ପକ୍ଷୀ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ
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ଗ୍ରାସ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବ।ି 5 ତୁେମ୍ଭ େଖାଲା ପଡ଼ଆିେର
ପତତି େହବ।’” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

6 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ପୁଣ ିନରିାପଦେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ େବାଲି
ମେନ କରୁଥିବା ମାେଗାଗର ଓ ଦ୍ୱ ୀପ ସମୂହ ଉପରକୁ ମୁଁ ଅଗି୍ନ େପ୍ରରଣ
କରିବ।ି ତହିଁେର ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।
7 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ ଜ୍ଞାତ
କରାଇବ।ି େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ ଆଉ ଅପବତି୍ର େହବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ।
ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଧମର୍ମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେଟ, ଏହା
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଜାଣେିବ। 8 ଆଉ େଦଖ, େସହ ିଦନି ଆସୁଅଛ ିଓ ତାହା
ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଆସବି।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। “ପୁଣ ିେଯଉଁ ଦନିର
ବଷିୟ ମୁଁ କହଅିଛ,ି ଏହା େସହ ିଦନି।

9 “େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ନଗରବାସୀ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆସ ିଢ଼ାଲ,
ଫଳକ, ଧନୁ, ତୀର ଆଶାବାଡ଼ ିଓ ବଚ୍ଛର୍ା ଆଦ ିଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର େନଇ ନଆିଁ
ଲଗାଇ ଜାଳି େଦେବ। େସମାେନ ସାତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସବୁକୁ େନଇ
ଜାେଳଣ ିକରିେବ। 10 ଆଉ େସମାେନ ପଦାରୁ କାଠ ଆଣେିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା
ବନରୁ କିଛ ିକାଠ କାଟେିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ େସହ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ
ଜାେଳଣ ିରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିେବ। ଆଉ େସମାେନ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙ୍କଠାରୁ
ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅପହରଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତି୍ତ
ଅପହରଣ କରିେବ।” େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

11 “ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ମୁଁ େସହ ିଦନି େଗାଗର ସମାଧି ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ସମୁଦ୍ର ର ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ ପଥିକମାନଙ୍କ ଉପତ୍ୟକା ବାଛବିି
ଏବଂ ତାହା ପଥିକମାନଙ୍କର ଗମନେରାଧ କରିବ। େସହ ିସ୍ଥାନେର
େଲାକମାେନ େଗାଗକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କବର େଦେବ। ଏବଂ
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ‘େଗାଗର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା’ େବାଲି
ନାମ େଦେବ। 12 ପୁଣ ିେଦଶକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ କବର
େଦବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ସାତ ମାସ ଲାଗିବ। 13 େଦଶର ସମସ୍ତ
ଜନସାଧାରଣ େସମାନଙୁ୍କ କବର େଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
ମୁଁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ ିଏବଂ େସହ ିଦନିଟ ିେସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ
େହାଇ ରହବି।”

14 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େଦଶକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ ମୃତ
େସୖନକିମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା ନମିେନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁରା ସମୟ
କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ ଦଆିଯିବ। େସମାେନ ସାତ ମାସ ଧରି ମୃତ ଶବଗଡୁ଼କିର
ଅନୁସନ୍ଧାନେର େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିେବ ଓ କବର େଦେବ। 15

ପୁଣ ିେସହ ିଗମନକାରୀମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଗଲାେବେଳ େକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର ଅସି୍ଥ େଦଖିେଲ, େସଠାେର େସମାେନ ଏକ ଚହି୍ନ ରଖିେବ।
ତା’ପେର କବର େଦବା େଲାକମାେନ ହାେମାନ-େଗାଗ ଉପତ୍ୟକାେର ତାକୁ
କବର େଦେବ। 16 ଆଉ େସହ ି‘ମୃତମାନଙ୍କର ନଗରର’ ନାମ ହାେମାନା
ନାମେର ପରିଚତି େହବ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ େଦଶ ଶୁଚ ିକରିେବ।”

17 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ
ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବନ୍ୟପଶୁକୁ କୁହ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଂସ ଖାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଓ ରକ୍ତ ପିଇବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅ। ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର
ବେନ୍ଦାବସ୍ତ କରୁଅଛ।ି 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୀରମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ ଓ
ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବାଶନ େଦଶର
ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଷ, େମଷବତ୍ସ, ଛାଗ ଓ ବୃଷଭ ସଦୃଶ ଅଟନି୍ତ। 19 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ବଳିର ଆେୟାଜନ କଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃପ୍ତ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମାଂସ ଖାଇବ ଓ ମତ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପିଇବ। 20

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େମଜେର ଅଶ୍ୱ, ରଥ, ବୀର ଓ ସବୁ େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ଖାଇ
ତୃପ୍ତ େହବ।’” ଏହା େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

21 “ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାର ମହମିା ସ୍ଥାପନ
କରିବ।ି େସମାେନ େସହ ିଦଣ୍ଡ େଦଖିେବ ଯାହା ମୁଁ େମାର ହସ୍ତ ଉଠାଇ
ପ୍ରେୟାଗ କରିଅଛ।ି 22 େସହ ିଦନିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଜାଣେିବ େଯ,

ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 23 ଆଉ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ଜାଣେିବ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନଜି ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ େଯାଗୁଁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ଯାଇଥିେଲ। କାରଣ େସମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ
ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାର ମୁହଁ ବୁେଲଇ େନଲ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲ ିଏବଂ େସମାେନ ଶତ୍ରୁ ଗଣର
ଖଡ଼୍ଗେର ପତତି େହେଲ। 24 େସମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ଅପରାଧ
ଅନୁସାେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲ।ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାର ମୁହଁ
ଲୁଗ୍ଭଇଲ।ି”

25 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଏେବ ମୁଁ
ଯାକୁବକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣବି ିଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି
ଦୟା କରିବ।ି ଏବଂ ମୁଁ ପବତି୍ର ନାମ ସକାେଶ ଈଷର୍ାପରାୟଣ େହବ।ି 26

େସମାେନ ସବର୍ଦା େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇଥିେଲ େବାଲ ିତାହା ଭୁଲଯିିେବ।
ଆଉ େସମାେନ ନରିାପଦେର ଆପଣା େଦଶେର ବାସ କରିେବ ଓ େକହି
େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରାଇେବ ନାହିଁ। 27 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଦନି
ନାନା ଜାତ ିମଧ୍ୟରୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣବି ିଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େଦଶରୁ
ସଂଗ୍ରହ କରିବ,ି ଅେନକ େଦଶମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ େମାର ପବତି୍ରତା
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଦଖାଇବ।ି 28 ପୁଣ ିମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ। ତାହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। ମୁଁ ନାନା ଜାତମିାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କରାଇଲ ିଓ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙ୍କ ନଜି
େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛ।ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କର କାହାକୁ ଆଉ
େସଠାେର ରଖିବ ିନାହିଁ। 29 ଏବଂ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର ଉପେର ନଜିର
ଆତ୍ମା ଜାଳି ଅଛ।ି ତାହାପେର ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଗ୍ଭଇବି
ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦରି

ଆମ୍ଭର ନବିର୍ାସନର ପଞ୍ଚବଂିଶ ବଷର୍ର, ଆରମ୍ଭେର ମାସର
ଦଶମ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତ େମା’ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ
େହଲା। ଏହା ବାବଲି ଯିରୁଶାଲମ ଅକି୍ତଆର କରିବାର

ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶବଷର୍ ପେର େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େସଠାକୁ ଦଶର୍ନେର
ଆଣେିଲ।

2 ଦଶର୍ନ େଯାେଗ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣ ିଅତି
ଉଚ୍ଚ ଏକ ପବର୍ତେର ବସାଇେଲ। େସହ ିପବର୍ତ ଉପେର େମାର ସମ୍ମୁଖେର
େଗାଟଏି ନଗର ତୁଲ୍ୟ ଆକୃତ ିଥିଲା। 3 େସ େମାେତ େସ ସ୍ଥାନକୁ
େନଇଗେଲ। େସଠାେର ଏକ ପୁରୁଷ ଥିେଲ। ତାଙ୍କର ଆଭା ପିତ୍ତଳର ଆଭା
ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର କନାର ଏକ ମାପ ଫିତା ଓ ପରିମାପକ ଏକ
ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ େସ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। 4 େସ
େଲାକଟ ିେମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆଖି ଓ
କାନ େଖାଲା ରଖିଛ ଓ ଧ୍ୟାନ େଦଇଛ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ଯାଉଛ,ି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଗଲା। ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ େଦଖିବ
େସଗଡୁ଼କି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ।”

5 ମୁଁ େଦଖିଲ ିମନି୍ଦରର ବାହାେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା।
ଆଉ େସ ପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାହା ଛଅହାତ
ଦୀଘର୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ହାତ ଏକ ହାତ ଗ୍ଭରି ଅଙୁ୍ଗଳି ପରିମିତ। ତହିଁେର େସ
ଗହୃର ସ୍ଥୁଳତା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଏକ ଦଣ୍ଡ ମାପିେଲ।

6 ତା’ପେର େସ ପୁନବର୍ାର ନକିଟକୁ ଆସ ିତହିଁର ପାବାଛ େନଇ
ଉପରକୁ ଉଠିେଲ। ତା’ପେର େସ ଫାଟକର ଏରୁଣ୍ଡ ିବନ୍ଧ ମାପିେଲ, ଏହାର
ଓସାର ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। 7 ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ଏକଦଣ୍ଡ
ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଠରୀର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି
ମଧ୍ୟେର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଛଡ଼ା େହାଇଥିଲା ଓ ଗହୃାଭମିୁେଖ ଦ୍ୱ ାରର
ବାରଣ୍ଡା ନକିଟସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। 8 ତା’ପେର େସ
ଗହୃାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମାପିେଲ। 9 ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା ଆଠ
ହାତ ଥିଲା ଓ ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ଦୁଇ ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱ ାରର
ବାରଣ୍ଡା ମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ଥିଲା। 10 ଆଉ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ଏପାଖେର

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 39:5 666 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 40:10



ତନି ିଓ େସପାଖେର ତନି ିେକାଠରୀ ଥିଲା। େସ ତନି ିତନି ିେକାଠରୀର
ମାପ ସମାନ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତପିାଖ ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କି ସମାନ ମାପର ଥିଲା। 11

ପୁଣ ିେସ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ପଥ ମାପିେଲ। ତାହାର ଦୀଘର୍ତା େତର ହାତ ଓ
ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ଥିଲା। 12 ପ୍ରତ ିେକାଠରୀର ସମ୍ମୁଖେର ଏ ପାଖେର ଏକ
ହାତ ଓସାର ଓ େସ ପାଖେର ଏକ ହାତ ଲମ୍ୱ େଛାଟ କାନ୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଠରୀ ଛଅହାତ ବଗର୍ ପରିମିତ ଥିଲା।

13 ତା’ପେର ଏକ କାନ୍ଥଠାରୁ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଚଶି୍ ହାତ
ମାପିେଲ। ଏହାର ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 14 େସହ ିମନୁଷ୍ୟଟି
ଉପସ୍ତମ୍ଭର ଦୁଇ କାନ୍ଥ ସେମତ ଗ୍ଭରି କାନ୍ଥକୁ ସାମ୍ନା ସାମି୍ନ ମାପିେଲ। ଏହା
ସବର୍େମାଟ ଷାଠିଏ ହାତ ଥିଲା। 15 ପୁଣ ିପ୍ରେବଶାଥର୍କ ଦ୍ୱ ାରର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ
ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବାରଣ୍ଡାର ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଥିଲା। 16 ପ୍ରତ ିଦ୍ୱ ାର
େକାଠରୀର ଓ ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଗଡୁ଼କିର ଭତିେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା।
ଆଉ ମଣ୍ଡପଗଡୁ଼କିେର ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଥିଲା। ଆଉ ଜଳାକବାଟସିବୁ ଭତିର
ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଥିଲା ଫାଟକ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଶ୍ୱର୍ର କାନ୍ଥେର ଖଜୁ୍ଜର୍ର
ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିେଖାଦତି େହାଇଥିଲା।

ବାହାର ପାଖ ଅଗଣା

17 ତା’ପେର େସ େମାେତ ବାହାର ଅଗଣାକୁ ଆଣେିଲ। ମୁଁ େଦଖିଲି
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େକେତକ େକାଠରୀ ଓ ନମିିର୍ତ ଚଟାଣ ଥିଲା। େସହି
ଚଟାଣ ଉପେର ତରିିଶ୍ଟ ିେକାଠରୀ ଥିଲା। 18 େସହ ିଚଟାଣ ଦ୍ୱ ାରର
ଦୀଘର୍ତାନୁସାେର ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ େସହ ିଚଟାଣ ଦ୍ୱ ାରସବୁର ପାଶ୍ୱର୍େର
ଥିଲା ଓ ଏହା ନମି୍ନତର ଚଟାଣ। 19 େତେବ େସ ନମି୍ନତର ଫାଟକର
ଭତିର ଭାଗଠାରୁ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାହାର ପ୍ରସ୍ଥ
ମାପିେଲ ଓ ତାହା ପୂବର୍ ଓ ଉତ୍ତର ଦଗିେର 100 ହାତ ଥିଲା।

20 େତେବ େସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାରର େଦୖଘର୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ
ମାପିେଲ। 21 ଏହ ିଫାଟକଟ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଶ୍ୱର୍େର ତେିନାଟ ିେକାଠରୀ
ସହତି ଏହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ମାପ ପ୍ରଥମ ଚଟାଣ ସହତି ସମାନ ଥିଲା।
ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚଶି୍ ହାତ ଥିଲା। 22 ଏବଂ
ତାହାର ଜଳାକବାଟ,ି ମଣ୍ଡପ ଓ େଖାଦତି ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ମାପ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ
ଦ୍ୱ ାରର ମାପ ଅନୁସାେର ଥିଲା। ସାେତାଟ ିପାହାଚ ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ
ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ େଶଷ ଫାଟକର ଭତିର ପାଖେର ଥିଲା।
23 ଉତ୍ତର ଫାଟକ ପାଖରୁ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଡ଼କୁ ଆଉ େଗାଟଏି
ଫାଟକ ଥିଲା, ଠିକ୍ ପୂବର୍େର ଥିବା ଫାଟକ ପରି। େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାରରୁ ଅନ୍ୟ
େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 100 ହାତ ଥିଲା।

24 ତା’ପେର େସ େମାେତ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍କୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ। ଏବଂ
େସଠାେର ପୂବର୍କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଫାଟକ ଥିଲା। େସ ଏହାର ପାଶ୍ୱର୍କାନ୍ଥ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ମାପିେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ ଫାଟକ ପରି ଏହାକୁ ମାପିେଲ। 25

ପୁଣ ିେସ ଦ୍ୱ ାରେର ଓ ତାହାର ମଣ୍ଡପ ସକଳର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ପୂେବର୍ାକ୍ତ ଫାଟକ
ପରି ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା। ଏହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚଶି୍ ହାତ
ଥିଲା। 26 ତାହା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାେତାଟ ିପାବଚ୍ଛ ଥିଲା। ଏହାର
ମଣ୍ଡପ େଶଷ ଫାଟକର ଭତିର ଭାଗେର ଥିଲା। ଫାଟକର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍ର
କାନ୍ଥେର ଖଜୁ୍ଜରର୍ ବୃକ୍ଷର ଛବ ିେଖାଦତି ଥିଲା। 27 ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଏକ ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। ତହୁଁ େସ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍ର ଏକ
ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 100 ହାତ ମାପିେଲ।

ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ

28 ତା’ପେର େସ େମାେତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ
ଆଣେିଲ। େସ ପୂେବର୍ାକ୍ତ ପରିମାଣାନୁସାେର ଦକି୍ଷଣଦ୍ୱ ାର ମାପିେଲ। 29

େକାଠରୀ, ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାପ ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା। ଆଉ
ତାହା ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ ପଚଶି୍ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। 30 ଏବଂ ତାହାର
ମଣ୍ଡପ ପଚଶି୍ ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ ପାଞ୍ଚ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। 31 ତା’ପେର
ତାହାର ମଣ୍ଡପଗଡୁ଼କି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଅଭମିୁଖେର ଥିଲା। ତାହାର

ଉପସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କିର ଉପର ଖଜୁ୍ଜରର୍ ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା। ତାହା ଉପରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଆଠଟ ିପାବଛ ଥିଲା।

32 ଅନନ୍ତର େସ େମାେତ ପୂବର୍ ଦଗିର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ
େନଇଗେଲ, ଏବଂ େସ ଫାଟକଟକୁି ମାପିେଲ ଓ ଏହା ଅନ୍ୟଟ ିସହତି
ସମାନ ଥିଲା। 33 ତା’ର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି, କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କିର
ମଧ୍ୟ େସହ ିପରିମାଣ ଅନୁସାେର ମାପିେଲ। ତହିଁର ଫାଟକ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା। ତାହା ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଲମ୍ୱ ଓ ପଚଶି୍ ହାତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। 34 ତାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗଡୁ଼କି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଭ ିମୁଖେର
ଥିଲା। ତାହାର ଉପସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କିର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଖଜୁ୍ଜରର୍ ବୃକ୍ଷର ଆକୃତି
ଥିଲା। ତାହା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠଟ ିପାବଛ ଥିଲା।

35 ତା’ପେର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାରକୁ ଆଣେିଲ ଓ ତାହାକୁ
ମାପିେଲ। ତା’ର ମାପସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାଟକର ମାପ ସହତି ସମାନ ଥିଲା।
36 ତହିଁର େକାଠରୀ, ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପଗଡୁ଼କୁି ସମାନ ମାପ ବଶିିଷ୍ଟ
ଥିଲା। ଆଉ ତାହାର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା। ଫାଟକର େଦୖଘର୍୍ୟ
ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚଶି୍ ହାତ ଥିଲା। 37 ଏହାର ତ୍ୱରଣ ଫାଟକଟି
ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆେଡ଼ ମୁହଁ କରିଥିଲା। େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ତମ୍ଭ ସବୁର ଉପେର
ଉଭୟ ପାଖେର ଖଜୁ୍ଜର୍ର ଆକୃତ ିଥିଲା। ପୁଣ ିତାହା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଆଠଟ ିପାବଛ ଥିଲା।

େକାଠରୀଗଡୁ଼କି େହାମବଳି ପାଇଁ ନମିିର୍ତ

38 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଫାଟକର ତ୍ୱରଣ ନକିଟେର ଏକ ଦ୍ୱ ାର ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ
େକାଠରୀ ଥିଲା। େସଠାେର ଯାଜକମାେନ େହାମବଳି େଧୗତ କେଲ। 39

ଆଉ ତ୍ୱରଣ ଦ୍ୱ ାରର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇଟ ିେଲଖାଏଁ େମଜ ଥିଲା।
ଏହଠିାେର େହାମବଳି, ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ
ପଶୁଗଡୁ଼କୁି ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ। 40 ତ୍ୱରଣର ବାହାର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇଟ ିେଲଖାଏଁ େମଜ ଥିଲା। 41 କାନ୍ଥର ଭତିର ପାଖେର
ଗ୍ଭେରାଟୀ େମଜ ଓ ବାହାର ପାଖର କାନ୍ଥର ଗ୍ଭେରାଟ ିେମଜ, ଏହପିରି
ଆଠ େମଜ ଥିଲା। ଏହ ିଆଠଟ ିେମଜକୁ ଯାଜକମାେନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍
କଲାେବେଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ। 42 ଆଉ େହାମବଳି ପାଇଁ କଟା
ପ୍ରସ୍ତରର ଗ୍ଭରି େମଜ ଥିଲା। ତାହା େଦୖଘର୍୍ୟ େଦଢ଼ ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ େଦଢ଼ ହାତ
ଓ ଉଚ୍ଚତା ଏକ ହାତ ଥିଲା। ତାହା ଉପେର େହାମବଳି ଓ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତାଥର୍କ
ବଳି ବଧ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର ରଖା ଯାଇଥିଲା। 43 ଏବଂ ତନି ିଇଞ୍ଚ ଦୀଘର୍
ଆଙୁ୍କଡ଼ମିାନ ଭତିର କାନ୍ଥର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଲଗା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ େମଜମାନଙ୍କ
ଉପେର ଉପହାରାଥର୍କ ମାଂସ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଯାଜକମାନଙ୍କ ଆବାସ

44 ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଦୁଇଟ ିେକାଠରୀ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ଥିବା େକାଠରୀଟ ିଦକି୍ଷଣାଭମିୁଖୀ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଥିବା
େକାଠରୀଟ ିଉତ୍ତରାଭମିୁଖୀ ଥିଲା। 45 ପୁଣ ିେସ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହି
ଦକି୍ଷଣାଭମିୁଖୀ େକାଠରୀଟ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ରକ୍ଷାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଛ।ି 46 ଆଉ େଯଉଁ େକାଠରୀର ମୁଖ ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ଅଛ ିତାହା
ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛ,ି େଯଉଁମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥା’ନି୍ତ।
ଏମାେନ ସାେଦାକର ସନ୍ତାନ, େଲବୀର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ଏମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ।”

47 ଏହା ପେର େସ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାପିେଲ। ତାହା ଏକ ବଗର୍ାକାର
ଓ ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ 100 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 100 ହାତ ଥିଲା। ଯଜ୍ଞେବଦଟିି
ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରିର ବାରଣ୍ଡା

48 େତେବ େସ େମାେତ ମନି୍ଦରର ବାରଣ୍ଡାରୁ ଆଣ ିବାରଣ୍ଡାେର ଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପସ୍ତମ୍ଭ ମାପିେଲ। ତାହାର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଖ କାନ୍ଥର େଦୖଘର୍୍ୟ ପାଞ୍ଚ
ହାତ ଥିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ତନି ିହାତ ଥିଲା ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପନ୍ଦର ହାତ

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 40:11 667 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 40:48
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ଜାଗା ଥିଲା। 49 ତ୍ୱରଣଟରି େଦୖଘର୍୍ୟ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ବାର ହାତ
ଥିଲା। ଦଶ େଗାଟ ିପାହାଚ ତ୍ୱରଣକୁ ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ
କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଦୁଇଟ ିେଲଖାଏଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। େଗାଟଏି କାନ୍ଥେର େଗାଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ
ଥିଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରିର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ

ତା’ପେର େସ େମାେତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ କଢ଼ାଇ
େନେଲ। େସ ତାହାର ପାଶ୍ୱର୍ କାନ୍ଥକୁ ମାପିେଲ। ଏହାର ଉଭୟ
ପାଶ୍ୱର୍େର ପ୍ରାୟ ଛଅ ହାତ େଲଖାଏଁ ଥିଲା। ଆଉ ତମ୍ୱୁର ପ୍ରସ୍ଥ

ହିଁ ଏତକିି। 2 ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ଓ େସହ ିପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର
ପାଶ୍ୱର୍ ଏପାେଖ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ େସପାେଖ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। ଏବଂ େସ
ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ମାପିେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରିର ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ

3 ତା’ପେର େସ େଶଷ େକାଠରୀେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। େସ ଉଭୟ
ପାଶ୍ୱର୍ର କବାଟ ପାଖର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କୁି ମାପିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଖ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ
େମାଟା ଏବଂ ସାତ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। 4 ତା’ପେର େସ ତା’ର େଦୖଘର୍୍ୟ
ମାପିେଲ। ଏହାର େଦୖଘର୍୍ୟ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଥିଲା।
ଆଉ େସ େଲାକଟ ିେମାେତ କହଲିା, “ଏହା ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଅେଟ।”

ଆବାସମନ୍ଦରିର ଅନ୍ୟସବୁ େକାଠରୀ

5 ତା’ପେର େସ ମନି୍ଦରର କାନ୍ଥ ମାପିେଲ। ଏହା ଛଅ ହାତ ଓସାର
ଥିଲା ଓ ମନି୍ଦରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ଥିଲା ଏବଂ େସଗଡୁ଼କିର
ପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ଭରି ହାତ େଲଖାଏଁ ଥିଲା। 6 ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ତନି ିମହଲା
ପୃଥକ ଭାବେର ଥିଲା ଓ େଗାଟଏି ଉପେର ଆଉ େଗାଟଏି ମହଲା ଥିଲା।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମହଲାେର ତରିିଶ୍ଟ ିେକାଠରୀ ଥିଲା। କାନ୍ଥଟ ିଥାକ େହାଇ ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିଲା। ପାଶ୍ୱର୍ େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ଥାକେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା।
େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ଭାର ମନି୍ଦର କାନ୍ଥେର ରହବିା ପରିବେତ୍ତର୍ ତାହା
େସଗଡୁ଼କି ଉପେର ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। 7 ପୁଣ ିପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରୀସବୁ ଉଚ୍ଚତାେର
ମନି୍ଦରକୁ େବଷ୍ଟନ କରି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ େହଲା। କାରଣ ମନି୍ଦରର େବଷ୍ଟନ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ େହଲା। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁକ୍ର େମ
ମନି୍ଦର ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ େହଲା। ଆଉ ନମି୍ନତମ େକାଠରୀରୁ ଉଚ୍ଚତମ
େକାଠରୀକୁ ଯିବାର ପଥ ମଧ୍ୟମ େକାଠରୀ େଦଇଗଲା।

8 ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ ମନି୍ଦରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ େମଜିଆ ଥିଲା।
ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ମୂଳଭତିି୍ତ ଛଅହାତ ପରିମିତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ନଳ
ଥିଲା। 9 ପାଶ୍ୱର୍ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ବାହାର କାନ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା।
ମନି୍ଦରର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରୀ ମଧ୍ୟେର ଏକ େଖାଲା ସ୍ଥାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା।
10 ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି େକାଡ଼ଏି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା
ଏବଂ ମନି୍ଦର ଗ୍ଭରିପେଟ ଥିଲା। 11 ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ଦ୍ୱ ାର େସହି
ଅବଶିଷ୍ଟ େଖାଲାସ୍ଥାନ ଆେଡ଼ ଥିଲା। େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ
େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା।

12 ପଶି୍ଚମ ପାଖର ଅଗଣାେର ମନି୍ଦର ଆଡ଼କୁ ମୁଖକରି େଗାଟଏି
େକାଠାଘର ଥିଲା। ଏହ ିମନି୍ଦର ସତୁରି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ନେବ ହାତ
େଦୖଘର୍୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ କାନ୍ଥର େମାେଟଇ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। 13 ତା’ପେର
େସ ମନି୍ଦରର େଦୖଘର୍୍ୟ 100 ହାତ ଲମ୍ୱ ମାପିେଲ। ଏବଂ ଅଗଣା ନମିିର୍ତ
ଗହୃଟ ିଓ ଏହାର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ 100 ହାତ ଥିଲା। 14 ଆହୁରି ମନି୍ଦରର
ପୂବର୍ ଦଗିେର ନେିଷଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ 100 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା।

15 ତା’ପେର େସ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ନେିଷଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ମାପିେଲ। ଏହା
େଗାଟଏି କାନ୍ଥରୁ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥକୁ 100 ହାତ ଥିଲା।
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତ୍ୱରଣଟ ିଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ

େଦଖାଯାଉଥିଲା। 16 କାଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛାଦତି ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନ, ବନ୍ଦ

ଜଳାକବାଟ ିସବୁ, ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନର ନକିଟସ୍ଥ ତନି ିମହଲାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର
ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବାରଣ୍ଡାସବୁ ଓ ଭୂମିଠାରୁ ଜଳାକବାଟ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସବୁଗଡୁ଼କୁି
ମାପିେଲ। 17 ଦ୍ୱ ାରର ଉପରି ଭାଗ,
ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଓ ବହଃିସ୍ଥ କାନ୍ଥସବୁର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଭତିେର ଓ ବାହାେର

େସଗଡୁ଼କିେର ବେିଶଷ କାରୁକାଯର୍୍ୟ େଖାଦତି େହାଇଥିଲା। 18 ପୁଣି
ତହିଁେର କିରୂବ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଶିଳ୍ପକାଯର୍୍ୟ ଥିଲା ଓ ଦୁଇ କିରୂବ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ଖଜୁର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ କିରୂବର ଦୁଇ ଦୁଇ ମୁଖ ଥିଲା।
19 େଗାଟଏି ମୁହଁ ସଂିହର ଓ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ମୁହଁ ମନୁଷ୍ୟର ଉଭୟ
ପାଶ୍ୱର୍ର ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାଇଥିେଲ। 20 ଭୂମିଠାରୁ ଦ୍ୱ ାରର ଉପରଭାଗ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିରୂବଦୂତ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର କାରୁକାଯର୍୍ୟ େହାଇଥିଲା। ଏହରୂିେପ
ମନି୍ଦରର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଶିଳି୍ପତ େହାଇଥିଲା।

21 ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ବଗର୍ାକାର ଥିଲା। ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ସମ୍ମୁଖେର କାଠେର ନମିିର୍ତ େବଦ ିପରି େଦଖାଯାଉଥିବା କିଛ ିେଗାଟଏି
ଥିଲା। 22 ଯଜ୍ଞେବଦ ିକାଷ୍ଠ ନମିିର୍ତ ତନି ିହାତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା ଓ ତାହାର
େଦୖଘର୍୍ୟ ଦୁଇ ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ତାହାର େକାଣସବୁ ତହିଁର େଦୖଘର୍୍ୟ। ତହିଁର
ଗ୍ଭରିପାଖ କାଷ୍ଠମୟ ଥିଲା। ପୁଣ ିେସ ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େମଜ ଏହ।ି”

23 ମନି୍ଦର ଓ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଦୁଇଟ ିେଲଖାଏଁ ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 24

ପ୍ରେତ୍ୟକ କବାଟେର ଦୁଇଟ ିପଟା ଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ କବାଟ ଦୁଇଟ ିକବ୍ଜା
ବଶିିଷ୍ଟ ପଟାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା। 25 ପୁଣ ିକାନ୍ଥେର େଯପରି
କିରୂବଦୂତଗଣର ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର କାରୁକାଯର୍୍ୟ େହାଇଥିଲା େସହପିରି
ମନି୍ଦର କବାଟେର ମଧ୍ୟ େହାଇଥିଲା। ବାହାର ବାରଣ୍ଡାର ଅଗ୍ର ଭାଗେର
େମାଟ କଡ଼କିାଠର ଛାତ ଥିଲା। 26 ବାରଣ୍ଡାର ପାଶ୍ୱର୍େର ଏ ପାଖେର ଓ
େସ ପାଖେର ବନ୍ଦ ଜଳାକବାଟ ିଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା। ଆଉ
ମନି୍ଦରସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ େକାଠରୀ ଓ େମାଟ କଡ଼କିାଠସବୁ ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା।

ଯାଜକମାନଙ୍କ େକାଠରୀ

ତା’ପେର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ବାହାର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ। ଆଉ ନେିଷଦ୍ଧାଞ୍ଚଳେର ଓ ପ୍ରାସାଦର
ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ େକାଠରୀେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ।

2 ଏହ ିମନି୍ଦରର େଦୖଘର୍୍ୟ 100 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ଥିଲା।
େଲାକମାେନ ଅଗଣାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରୁଥିେଲ। 3 ଭତିର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର େକାଡ଼ଏି ହାତ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମନି୍ଦର
ସମ୍ମୁଖେର ତୃତୀୟ ମହଲାେର ଲଗାଲଗି େହାଇ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା।
4 େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ସମ୍ମୁଖେର ଦଶ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥର ଏକ ପଥ ଥିଲା ଓ
ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ଥିଲା। 5 ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରୀଗଡୁ଼କି େଛାଟ
ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରାସାଦର ଅଧଃସି୍ଥତ ଓ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େକାଠରୀ ଅେପକ୍ଷା
ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବାରଣ୍ଡାସବୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ େନଇଥିଲା। କାରଣ ତାହା ତନିି
ମହଲା ଥିଲା। ଆଉ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସ୍ତମ୍ଭ ପରି େସସବୁେର ସ୍ତମ୍ଭ ନ
ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅଧଃସି୍ଥତ ଓ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅେପକ୍ଷା
ଅପ୍ରଶସ୍ଥ ଥିଲା। 7 େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେର ଭତିର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଗ୍ଭରିପେଟ ବାହାେର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଥିଲା। ଏହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ପଗ୍ଭଶ୍
ହାତ ଥିଲା। 8 ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣସି୍ଥତ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର େଦୖଘର୍୍ୟ ପଗ୍ଭଶ୍
ହାତ ଥିଲା, ଯଦଓି ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ସମୁଦାୟ ପ୍ରାସାଦର େଦୖଘର୍୍ୟ 100
ହାତ ଥିଲା। 9 ପୁଣ ିବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ େକାଠରୀଗଡୁ଼କୁି ଗଲାେବେଳ ପୂବର୍
ଦଗିେର ତହିଁର ତେଳ ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 10 ପ୍ରେବଶ ପଥଟ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ପାଖେର କାନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ବନୁି୍ଦେର ଥିଲା।
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ଥିଲା, ନେିଷଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ପାଖେର ଏବଂ

ଅନ୍ୟ ଗହୃର ଅନ୍ୟ ପାଖେର ଥିଲା। ଏହ ିେକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ସମ୍ମୁଖେର
ଏଗାରଟ ିପଥ ଥିଲା। 11 େସଗଡୁ଼କି ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର
ପରି ଥିଲା। େସଗଡୁ଼କିର େଦୖଘର୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଥିଲା। ଆଉ ଏକା ପ୍ରକାରର
ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣ ଦଗିସି୍ଥତ େକାଠରୀଗଡୁ଼କିର ଦ୍ୱ ାର ତୁଲ୍ୟ

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 40:49 668 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 42:12
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ପଥ େଶଷେର େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। େସହ ିପଥ କାନ୍ଥର ସମ୍ମୁଖେର ଅଥର୍ାତ୍
ଯିବା େଲାକର ପୂବର୍ ଦଗିେର ପଡ଼ଲିା।

13 ତହୁଁ େସ େମାେତ କହେିଲ, “ପୃଥକ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ
ଦଗିେର େଯଉଁ େକାଠରୀଗଡୁ଼କି ଅଛ ିେସସବୁ ପବତି୍ର େକାଠରୀ। େଯଉଁ
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ େସମାେନ େସଠାେର
ମହାପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ େଭାଜନ କରିେବ। ଆଉ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ
ମହାପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ରଖିେବ। କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନ ଅତ ିପବତି୍ର ଅେଟ। 14

େଯେତେବେଳ ଯାଜକମାେନ ପବତି୍ର ଅଞ୍ଚଳେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ , େସ
ସମୟେର େସମାେନ େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ
ଯିେବ ନାହିଁ। େଯଉଁ େଯଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ େସମାେନ ପରିଚଯର୍୍ୟା କରନି୍ତ ତାହା
ସବୁ େସଠାେର ନ ରଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସସବୁ ପବତି୍ର। ଆଉ େସମାେନ ଅନ୍ୟ
ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିେବ।”

ବହଃିସ୍ଥ ଘରର ଅଗଣା

15 ମନି୍ଦରର ଭତିର ପାଖଗଡୁ଼କି ମାପି ସାରିଲା ପେର େସ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ
ଦ୍ୱ ାରର ପଥେଦଇ େମାେତ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ
ମାପିେଲ। 16 େସ ପରିମାପକ ନଳଦ୍ୱ ାରା ପୂବର୍ପାଶ୍ୱର୍ ମାପିେଲ। ଏହା
େଦୖଘର୍୍ୟ 500 ହାତ େହଲା। 17 ତା’ପେର େସ ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ମାପିେଲ।
ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡେର ତାହା 500 ହାତ େହଲା। 18 ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍
ମାପିେଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିମାପକ ନଳେର 500 ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଥିଲା। 19

େସ ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ମାପିେଲ ଓ ତାହା ପରିମାପକ ନଳେର 500
ହାତ େହଲା। 20 େସ ମନି୍ଦରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ପ୍ରାଚୀରଗଡୁ଼କୁି ମାପିେଲ।
ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ 500 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 500 ହାତ ଥିଲା। େସଗଡୁ଼କି ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ଓ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି ବେିଚ୍ଛଦ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରିେବ

ଏହା ପେର େସ େମାେତ ପୂବର୍ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 2

ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା ପୂବର୍ ଦଗିରୁ
ଆସୁଥିବାର ମୁଁ େଦଖି ପାରିଲ ିଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ର

ଗଜର୍ନର ସ୍ୱର ପରି ଥିଲା ଏବଂ େଦଶଟ ିତାଙ୍କ ମହମିାେର ଆେଲାକିତ
େହାଇଗଲା। 3 ମୁଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ େସଠାେର େଦଖିଲ,ି ତାହା
େଯେତେବେଳ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସଲିାପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା ଓ ମୁଁ
କବାର ନଦୀେର େଦଖିଥିବା ଦଶର୍ନ ପରି ଥିଲା। ମୁଁ ଭୂମିଶାୟୀ େହାଇ
ପ୍ରଣପିାତ କଲ।ି 4 ଆଉ ପୂବର୍ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ମନି୍ଦର
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କଲା।

5 ତା’ପେର ଆତ୍ମାଟ ିେମାେତ ଉଠାଇ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ।
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାେର ମନି୍ଦର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 6 ତା’ପେର େକହି
ଜେଣ େମାେତ କହବିାର ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି େଯେତେବେଳ େଲାକଟ ିେମା’
ପାଖେର ଛଡି଼ା େହଉଥିେଲ। 7 ଆଉ େସ େମାେତ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ କହେିଲ,
“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏହା େମାର ସଂିହାସନର ସ୍ଥାନ ଓ େମାର ପାଦପୀଠର
ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ବାସ କରିବ।ି ଆଉ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣ େସମାନଙ୍କର
ଶାରୀରିକ ପାପସବୁ ସହତି ଏହ ିସ୍ଥାନେର ନଜିର ରାଜାମାନଙ୍କ ମୃତ
ଶରୀର କବର େଦବାଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ ଅପମାନତି
କରିେବ ନାହିଁ। 8 େସମାେନ େମାର ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ନକିଟେର
େସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ରଖିେଲ ଓ େମାର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ନକିଟେର
େସମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ରଖିେଲ। େକବଳ େମାର ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏକ କାନ୍ଥ ପୃଥକ କରୁଥିଲା। ପୁଣ ିନଜିର ଜଘନ୍ୟ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େମାର
ପବତି୍ର ନାମ େସମାେନ ଅପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛାି 9 ପୁତ୍ର, ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ଶାରୀରିକ ପାପସବୁରୁ ଦୂେରଇ ରୁହନୁ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ମୃତ

ଶରୀର ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଦୂର କରନୁ୍ତ, େତଣୁ ମୁଁ ସଦାକାଳ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ।ି

10 “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଏହ ିମନି୍ଦର
ବଷିୟେର ବଣ୍ଣର୍ନା କର। େସମାେନ େସହ ିଗହୃର େଯାଜନା ଜାଣେିଲ
ନଜିର ପାପ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଲଜି୍ଜତ େହାଇପାରନି୍ତ। 11 ଯଦି
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କୃତ କୁକମର୍ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ ମନି୍ଦରର ନକ୍ସା ବଷିୟେର ଜଣାଅ। ଆଉ େସମାେନ େଯପରି
ଗହୃର ସକଳ ଆକୃତ ିଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବଧିି ରକ୍ଷାକରି ତଦନୁସାର କମର୍
କରିେବ ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଗହୃର ଆକାର, ତାହାର ଗଠନ ନଗିର୍ମ ସ୍ଥାନ
ଓ ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ, ସକଳ ଆକୃତ ିଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ବଧିି, ସମସ୍ତ ଆକୃତି
ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ। ଏବଂ େସମାନଙ୍କ
ଉପସି୍ଥତେିର େସସବୁ େଲଖ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି
ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ସମୁଦାୟ ସୀମା ମହାପବତି୍ର ଅେଟ।
ଏହା ହିଁ ମନି୍ଦରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ।

ଯଜ୍ଞେବଦି

13 “ଦୀଘର୍ ହାତର ମାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଗଡୁ଼କି ଯଜ୍ଞେବଦରି ମାପ।
ପ୍ରତହିାତ ଏକ ହାତ ଗ୍ଭରି ଅଙୁ୍ଗଳି ପରିମାଣ େବଦରି ମୂଳ ଏକ ହାତ
ଗଭୀର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ। ଆଉ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତ ଧାର ଏକ
ଗ୍ଭଖଣ୍ଡ ପରିମିତ େହବ। ଏହା ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉଚ୍ଚତା ଅେଟ। 14 ଭୂମିସ୍ଥ
ମୂଳଠାରୁ ତଳ ଥାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ େହବ। େସହି
କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ଥାକଠାରୁ ବଡ଼ଥାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭରି ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ
େହବ। 15 ଯଜ୍ଞେବଦରି େହାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଗ୍ଭରି ହାତ ଉଚ୍ଚ େହବ ଏବଂ
ଏହାର ଗ୍ଭରିେକାଣ ଶିଙ୍ଗ ସଦୃଶ େହବ। 16 ଯଜ୍ଞେବଦରି ଅଗି୍ନସ୍ଥାନର
େଦୖଘର୍୍ୟ ବାର ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ବାର ହାତ ଓ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଗର୍ାକାର। 17

ପାଶ୍ୱର୍ଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ବଗର୍ାକାର ପୁଣ ିଥାକର ଗ୍ଭରିପାଖର େଦୖଘର୍୍ୟ ଚଉଦ ହାତ
ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଚଉଦ ହାତ େହବ। ତହିଁର ଧାର ଗ୍ଭରି ଦନିେର ଅଧହାତ ଓ ତହିଁର
ମୂଳ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଏକ ହାତ ପରିମିତ େହବ। ତା’ର ପାବଚ୍ଛଗଡୁ଼କି
ପୂବର୍ାଭମିୁଖ େହବ।”

18 ଆଉ େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। ‘େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ ଓ
େଯଉଁ ସମୟେର ତାହା ଉପେର େହାମବଳି ଓ ରକ୍ତ େସଚନ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିନୟିମ ମାନବିାକୁ ପଡ଼ବି।’” 19 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ‘ସାେଦାକ ବଂଶଜାତ େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକଗଣ ଆମ୍ଭର
ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ
ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଯୁବା ବୃଷଭ େଦବ। 20 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାର ରକ୍ତ େନଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଗ୍ଭରିେକାଣେର ଥିବା ଗ୍ଭରି ଶିଙ୍ଗେର,
ଥାକର ଗ୍ଭରିେକାଣ ଉପେର ଓ ଧାରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଦବ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ
େବଦକିି ଶୁଚ ିକରି ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବ। 21 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େସହି
ପାପାଥର୍କ ବଳି ବୃଷଭକୁ େନଇ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ବାହାେର ମନି୍ଦରର ନରୂିପିତ
ସ୍ଥାନେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ।’

22 “ତୁେମ୍ଭ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ନଖିୁଣ ପୁଂ
ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି ଶୁଚ ିକରିଥିେଲ େସପରି
ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଶୁଚ ିକରିବା ଉଚତି୍। 23 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଶୁଚକିାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
କରିବା ପେର େଗାଟଏି ନଖିୁଣ ଯୁବା ଷଣ୍ଢ ଓ ପଲରୁ ଏକ ନଖିୁଣ ଅଣ୍ଡରିା
େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 24 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସସବୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ
ଆଣବି। ଆଉ ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଲବଣ ଛଞି୍ଚେିବ ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସସବୁକୁ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 25 ସାତ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଭୟ ଏକ ନଖିୁଣ ଯୁବା ବୃଷଭ ଏବଂ ଏକ ନଖିୁଣ େମଷଛୁଆ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 26 ସାତ ଦନି ଯାଏ ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିେନ୍ତ
ପୂଜା କରି ତାହା ଶୁଚ ିକରିେବ। 27 ସାତ ଦନି ପେର ଅଷ୍ଟମ ଦନିରୁ
ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହାମାଥର୍କ ବଳି ଓ
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ସହଭାଗିତାର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ବହଦି୍ୱ ର୍ାର

ତା’ପେର େସ େମାେତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ବାହାର
ଫାଟକ ବାଟେର େଫରାଇ ଆଣେିଲ। 2 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହବି। ତାହା ମୁକ୍ତ

େହବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତାହାେଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାେଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ ରହବି। 3 େକବଳ ଅଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବସେିବ। େସ ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା
ପଥେଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ େସହ ିପଥେଦଇ ବାହାରିଯିେବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରିର ପବତି୍ରତା

4 ତା’ପେର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର
ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣେିଲ। ତା’ପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରି େଦଖିଲ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। େତଣୁ ମୁଁ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁ
ପ୍ରଣାମ କଲ।ି 5 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସକଳ ବଧିି ଓ ତହିଁର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟେର
ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ଧ୍ୟାନ
ଦଅି, େଦଖ ଓ ଶୁଣ। ଆଉ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମରୂେପ
ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। 6 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଜ୍ଞାକାରୀଙୁ୍କ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିଥିବା
ଘୃଣ୍ୟକମର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଥଷ୍ଟ େହାଇଛ।ି 7 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଶାରୀରିକ ଓ ହୃଦୟେର ଅସୁନ୍ନ ତ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ େମାର ମନି୍ଦର ଅଗଣାକୁ
ଆଣଲି ଓ େମାର ମନି୍ଦରକୁ ଅପବତି୍ର କଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଖାଦ୍ୟ
ତଆିରି କଲ, େମଦ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ଅପବତି୍ର କଲ। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଗଡୁ଼କି ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େହାଇଥିବା
େମାର ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କଲ। 8 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ପବତି୍ର
ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କିର ଯତ୍ନ େନବାକୁ ଧ୍ୟାନ େଦଇ ନାହଁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇଅଛ।’”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ବେିଦଶୀୟମାେନ ଅଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାରୀରିକ ବା
ହୃଦୟେର ଅସୁନ୍ନ ତ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟେଲାକ େମା’ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 10 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ େମା’ଠାରୁ
ବପିଥଗାମୀ େହେଲ, େଲବୀୟମାେନ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଗେଲ ଏବଂ ଯିଏ
ମୂତ୍ତିର୍ ପୂଜାର ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କେଲ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ
ଦଣ୍ଡ ବହନ କରିେବ। 11 େଲବୀୟମାେନ େମାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େସବା
କରିବା ପାଇଁ ବଚ୍ଛା ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ ମନି୍ଦରର ଫାଟକଗଡୁ଼କି
ଜଗିେଲ। େସମାେନ ମନି୍ଦରେର େସବା କେଲ। େସମାେନ ବଳିଦାନ ପାଇଁ
ପଶୁଗଡୁ଼କି ମାରିେଲ ଏବଂ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େହାମବଳି କେଲ।
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େସବା
କରିବା ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିେଲ। 12 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ପୂଜା କେଲ, େସଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କର ଝୁଣି୍ଟ
ପଡ଼ବିାର ଓ ପାପର କାରଣ େହଲା। ଏଣୁ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ:ି ‘େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ େବାହେିବ।’”
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

13 “ପୁଣ ିେସମାେନ େମାର ଯାଜକମାନଙ୍କ ପରି େମାର ନକିଟକୁ
ବଳିଦାନ ଆଣେିବ ନାହିଁ। େସମାେନ େମାର ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ନକିଟକୁ କିମ୍ୱା ଅତ ିପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟଗଡୁ଼କି ନକିଟକୁ ଆସେିବ
ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଜିର ଭୟଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଅପମାନ ସହ୍ୟ
କରିେବ। 14 ତଥାପି ମନି୍ଦରର େସବାକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟେର

ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନି୍ଦରର ଯତ୍ନ େନବାକୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କରିବ।ି

15 “କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ େଲବୀୟ ଯାଜକଗଣ, ସାେଦାକର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବଂଶଧରଗଣ େଯଉଁମାେନ େମାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନୟିମ ଅନୁସରଣ କେଲ,
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େମା’ଠାରୁ ବପିଥଗାମୀ େହେଲ,
େସମାେନ େମା’ ପାଖକୁ େସବା କରିବା ପାଇଁ ଆସବିାକୁ ସମଥର୍ େହବ।
େସମାେନ େମା’ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଦ ଓ ରକ୍ତ ବଳିଦାନ େହାଇଥିବା
ପଶୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ।” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 16 “େସମାେନ େମାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ। େସମାେନ େମାେତ େସବା କରିବା ପାଇଁ େମା’ େମଜ
ନକିଟକୁ ଆସେିବ ଓ େସମାେନ େମାର େସବାେର ଯତ୍ନଶୀଳ େହେବ। 17

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଫାଟକ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ ,
େସମାେନ ନାଇଲନ୍ େପାଷାକ ପିନି୍ଧେବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମନି୍ଦରର
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର େସବା କରନି୍ତ , େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରିେବ ନାହିଁ। 18 େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ମସନିା ବସ୍ତ୍ରର ପଗଡ଼ ିଓ କଟି
େଦଶେର ମସନିା ବସ୍ତ୍ରର ଜଙି୍ଘଆ ଥିବ। େସ୍ୱଦ ଜାତ େହଲାଭଳି େକୗଣସି
େପାଷାକ େସମାେନ ପିନି୍ଧେବ ନାହିଁ। 19 ପୁଣ ିେସମାେନ ବାହାର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ, େସମାେନ ଉପାସନା
ସମୟେର ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିେଦବା ଉଚତି୍ ଏବଂ ପବତି୍ର େକାଠରୀେର
େସଗଡୁ଼କୁି ରଖିେବ। େଲାକମାେନ େଯପରି େସହ ିପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ନ ଛୁଇଁେବ,
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ।

20 “ଏହ ିଯାଜକଗଣ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ନଶି୍ଚୟ େକ୍ଷୗର କରିେବ
ନାହିଁ। କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର େକଶକୁ ଲମ୍ୱା େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ। େସମାେନ
େକବଳ େସମାନଙ୍କର େକଶ କତ୍ତର୍ନ କରିବା ଉଚତି୍। 21 େକୗଣସ ିଯାଜକ
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ସମୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ
ନାହିଁ। 22 ପୁଣ ିେସମାେନ ବଧିବା କିମ୍ୱା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ
କରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ଅନୁଢ଼ା କୁମାରୀ କିମ୍ୱା ମୃତ
ଯାଜକର ବଧିବାକୁ ବବିାହ କରିେବ।

23 “ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାଜକମାେନ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କି ଅପବତି୍ର
ଆଉ ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଭଦ ଶିଖାଇେବ। 24 ବବିାଦ ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ େସମାେନ ବଗି୍ଭରପତ ିଭାବେର ବଗି୍ଭର କରିେବ। େମାର ସମସ୍ତ
ଶାସନ ବଧିି ଅନୁସାେର େସମାେନ ବଗି୍ଭର ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ ଏବଂ େସମାେନ
େମାର ନରୂିପିତ ସମସ୍ତ ପବର୍େର େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ େମାର ବଧିିସବୁ ପାଳନ
କରିେବ। ଆଉ େସମାେନ େମାର ବଶି୍ରାମ ଦନିଗଡୁ଼କି ପବତି୍ର ରଖିବା
ଉଚତି୍। 25 କାରଣ େସମାେନ ଅଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିମୃତ େଲାକ
ଶବ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଜିର ପିତା, ମାତା, ପୁତ୍ର,
କନ୍ୟା, ଭ୍ର ାତା କିମ୍ୱା ଅବବିାହତିା ଭଗିନୀ ନମିେନ୍ତ ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରି
ପାରିେବ। 26 ପୁଣ ିଯାଜକ ଶୁଚ ିେହଲା ପେର ଗଣତି େହବା ପାଇଁ ସାତ
ଦନି ଅେପକ୍ଷା କରିବ। 27 େସ େଯଉଁ ଦନି ଉପାସନା ପାଇଁ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବ େସଦନି ନଜି ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହନି୍ତ।

28 “ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। ମୁଁ
େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଭତିେର େକୗଣସ ିଭୂମି
େସମାନଙୁ୍କ େଦବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅେଟ। 29

େସମାେନ ଶସ୍ୟ ବଳି, ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି େଭାଜନ
କରିେବ। ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଯାହାସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ,
େସସବୁ େସମାନଙ୍କର େହବ। 30 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟଅମଳର
ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ସମସ୍ତ ଉପହାରଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପହାର
ଯାଜକମାନଙ୍କର େହବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଗହୃେର
ଆଶୀବର୍ାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକକୁ ନଜିର ସୁଜିର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ
େଦବ। 31 ପୁଣ ିଯାଜକମାେନ େକୗଣସ ିସ୍ୱୟଂ ମୃତ ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱ ାରା
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େକୗଣସ ିମୃତ ପଶୁ କିମ୍ୱା ପକ୍ଷୀ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ ନାହିଁ।
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ପବତି୍ର ବ୍ୟବହାର ନମିେନ୍ତ େଦଶ ବଭିାଗ

“ଏବଂ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଭୂମି ବଭିାଗ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ ଏଥିରୁ ଏକ
ପବତି୍ର ଅଂଶପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚତି୍।

ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ 25,000 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 20,000 ହାତ େହବ। େସ
ସମସ୍ତ ଭୂମି ପବତି୍ର େହବ। 2 ତାହା ମଧ୍ୟରୁ 500 ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ 500
ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ବଗର୍ାକାର େକ୍ଷତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ମନି୍ଦର
ନମିେନ୍ତ ରହବି। ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପଗ୍ଭଶ୍ ହାତ ପରିମିତ ଏକ େଖାଲା
ସ୍ଥାନ ରହବି। 3 ଆଉ ଏହ ିପରିମିତ ଅଂଶରୁ ତୁେମ୍ଭ 25,000 ହାତ
େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ 10,000 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଭୂମି ମାପିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟେର ମନି୍ଦର ଓ
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େହବ।

4 “େଦଶର ଏହ ିଅଂଶ ପବତି୍ର ଅେଟ। ଯାଜକମାେନ, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସନି୍ତ ଏବଂ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର େସବା କେର ଏହି
ଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇେବ। ଆଉ ଏହ ିସ୍ଥାନ େସମାନଙ୍କର ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ଓ ଧମର୍ଧାମ ପାଇଁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େହବ। 5 ପୁଣ ି25,000
ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ 10,000 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ବଶିିଷ୍ଟ ଭୂମି େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଉପାସନା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ଏହା େସମାନଙ୍କର ବାସ
କରିବା ପାଇଁ ନଗର େହବ।

6 “ପୁଣ ିନଗରର ପାଇଁ ପବତି୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାେଖ ପାେଖ 5000 ହାତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 25,000 ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଭୂମି ନରୂିପଣ କରିବ।ି ତାହା ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ନମିେନ୍ତ େହବ। 7 ପୁଣ ିଅଧିପତ ିନମିେନ୍ତ ଯାହା େହବ
େସ ଭୂମି ପବତି୍ର ଉପହାର ଓ ନଗର ଅଧିକାର ଭୂମିେର ଉଭୟ ପାଖେର
ରହବି। ଆଉ ପଶି୍ଚମ ସୀମାଠାରୁ ପୂବର୍ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଢ଼କିି ଏହାର
ଓସାର େଗାଟଏି ପରିବାରବଗର୍ର ଭୂମି ଅଂଶ ସହତି ସମାନ େହବ। 8

ଏହା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତାହା ଅଥର୍ାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଅଧିକାରାେଥର୍
େହବ। ପୁଣ ିଆମ୍ଭର ଅଧିପତମିାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଉ
ଉପଦ୍ରବ କରିେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ େସମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ
ଅନୁସାେର େଦଶ େଦେବ।”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅଧିପତମିାେନ, ଯେଥଷ୍ଟ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହା ଯେଥଷ୍ଟ େହଉ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠରତା ଓ ଧନ ଅପହରଣ କରିବା ଦୂର
କର। ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ବଗି୍ଭର କର। େମାର
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୂମି େନଇଯିବା ବନ୍ଦ କର।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର
ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

10 “େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକିବା ବନ୍ଦ କର। ଯଥାଥର୍ ତରାଜୁ ଓ ଐଫା ଓ
ଯଥାଥର୍ ମାପ ବ୍ୟବହାର କର। 11 ବାତ୍ େଯପରି େହାମରର ଏକ
ଦଶମାଂଶ େହବ, ଐଫା େହାମରର ସହତି ସମାନ େହବ। ଏଥିପାଇଁ ଐଫା
ଓ ବାତର ଏକ ସମାନ ପରିମାଣ େହବ। ତହିଁର ପରିମାଣ େହାମର
ଅନୁସାେର େହବ। 12 ପୁଣ ିଏକ େଶକଲ େକାଡ଼ଏି େଗରା େହବ, ଏକ
ମିନା େକାଡ଼ଏି େଶକଲ, ପଚଶି୍ େଶକଲ, ପନ୍ଦର େଶକଲ େହବ।

13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବେିଶଷ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େହାମର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ଗହମ
ଓ ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଦବ।
14 ପୁଣ ିବାତ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େତୖଳର ନରୂିପିତ ଅଂଶ େକାରରୁ ଏକ ବାତ୍ର

ଦଶମାଂଶ େହବ।
େକାର୍ ଦଶ ବାତ୍ ଅଥର୍ାତ୍ ଏକ େହାମର, କାରଣ ଦଶ ବାତେର ଏକ

େହାମର ହୁଏ।
15 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଭଲ ଜଳ େହାଇଥିବା ଗ୍ଭରଣଭୂମି ସ୍ଥାନରୁ ପଲର

200 େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ େମଷ େଦବ।
“ତାହା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବେିଶଷ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। େଲାକମାନଙ୍କ

ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିଶସ୍ୟ ବଳି, େହାମବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି େହବ।” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

16 “େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଙି୍କ ପାଇଁ ଏହି
ଉପହାର େଦେବ। 17 ପୁଣ ିପବର୍ ଦନିେର; ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ
ବଶି୍ରାମବାରଗଡୁ଼କିେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ସକଳ ନରୂିପିତ ପବର୍ ସମୟେର
େହାମବଳି, ଶସ୍ୟବଳି ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଓ ସହଭାଗିତାର େନୖେବଦ୍ୟ
ଅଧିପତ ିେଦେବ। ଅଧିପତ ିଇସ୍ରାଏଲକୁ ପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ
ପାପାଥର୍କ ବଳି, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି, ସହଭାଗିତାର େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।”

18 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ
ଦନି ତୁେମ୍ଭ ଏକ ନଖିୁଣ େଗାବତ୍ସ େନଇ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଚ ିକରିବ। 19

ପୁଣ ିଯାଜକ ପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତର କିଛ ିେନଇ ମନି୍ଦରର
େଚୗକାଠମାନର ଉପେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଥାକର ଗ୍ଭରି େକାଣର ଉପେର ଆଉ
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାର େଚୗକାଠର ଉପେର ଲଗାଇବା ଉଚତି୍। 20 ଆଉ
େଯଉଁ େଲାକ ଭ୍ର ାନି୍ତେର େକୗଣସ ିପାପ କେର ତାହା ପାଇଁ ଓ େସହମିାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଜାଣତେର ପାପ କେର, ତାହା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ମାସର ସପ୍ତମ ଦନିେର
ଏହ ିପ୍ରକାର କରିବ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନି୍ଦରକୁ ପବତି୍ର କରିବ।

ନସି୍ତାରପବର୍ ସମୟର ବଳି

21 “ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦବିସେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନସି୍ତାରପବର୍
େହବ। େସହ ିପବର୍ ସାତ ଦନି ଧରି ପାଳିତ େହବ। େସ ସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ୀଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ େଭାଜନ କରିବ। 22 ପୁଣ ିେସହି
ସମୟେର ଅଧିପତ ିଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଓ େଦଶସ୍ଥ ସକଳ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ବୃଷଭ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 23 େଭାଜିର ସାତ
ଦନି ସମୟ ଯାଏ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଉଚତି୍। ସାତ ଦନି ଯାଏ ପ୍ରତଦିନି ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ସାତ ବୃଷଭ ଓ ସାତ େମଷ,
ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ପ୍ରତଦିନି ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 24

ଏବଂ ଅଧିପତ ିଏକ ଏକ ବୃଷଭ ସହତି ଏକ ଏକ ଐଫା ଯବ ଓ ଏକ
ଏକ େମଷ ସହତି ଏକ ଏକ ଐଫା ଯବ ଓ ପ୍ରତ ିଐଫା ପାଇଁ ଏକ ହୀନ
େତୖଳର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 25 ଏବଂ େସହ ିଅଧିପତି
ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନି ପବର୍ ସମୟେର ସାତ ଦନି ଯାଏ ଏହରୂିପ
ଅଥର୍ାତ୍ ପାପାଥର୍କ ବଳି, େହାମାଥର୍କ ବଳି, ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଉ େତୖଳ
ଦାନର ବଧିି ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।”

ଅଧିପତ ିଓ ପବର୍ଗଡୁ଼କି

ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ପୂବର୍ଦ୍ୱ ାର କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଛଅ ଦନି ବନ୍ଦ ରହବି। ମାତ୍ର ବଶି୍ରାମ
ଦନି ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଦନି େଖାଲା ରହବି। 2 ପୁଣ ିଅଧିପତି

ବାହାର ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ ଦ୍ୱ ାର େଚୗକାଠ
ନକିଟେର ଠିଆ େହେବ। ଆଉ ଯାଜକମାେନ ତାଙ୍କର େହାମାଥର୍କ ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। େସ ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଣାମ
କରିେବ ଓ ତା’ପେର ବାହାରି ଯିେବ। କିନୁ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ
କରାଯିବ ନାହିଁ। 3 ଆଉ ବଶି୍ରାମ ବାରେର ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର େସହ ିଦ୍ୱ ାର
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ନକିଟେର େଦଶର ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ।

4 “ପୁଣ ିଅଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିେବ, ତାହା ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ନଖିୁଣ ଛଅ େଗାଟ ିେମଷଶାବକ ଓ ନଖିୁଣ
ଏକ େମଷ େହବ। 5 ଆଉ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ େମଷ ସେଙ୍ଗ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ େଦେବ ଓ େମଷଶାବକ ସେଙ୍ଗ େସ ନଜିର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େଦେବ। ପୁଣ ିଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହୀନ
େତୖଳ େଦେବ।

6 “ଅମାବାସ୍ୟା ଦନି େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ନଖିୁଣ େଗାବତ୍ସ ଛଅ
େମଷ ଶାବକ ଓ ଏକ େମଷ େହବ। ଆଉ ଏଗଡୁ଼କି ସବୁ ନଖିୁଣ େହେବ।
7 ଆଉ ଅଧିପତ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ େଗାବତ୍ସ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା
ଶସ୍ୟ, େମଷ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା ଶସ୍ୟ ଓ େମଷଶାବକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନଜି
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ନଜି ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର େଦେବ। ଆଉ ଏକ ଏକ ଐଫା ପରି ଏକ ଏକ
ହୀନ େତୖଳ େଦେବ।

8 “ପୁଣ ିଅଧିପତ ିପ୍ରେବଶ କଲାେବେଳ େସହ ିଦ୍ୱ ାର ବାରଣ୍ଡା େଦଇ
ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ େସହ ିପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିେବ।

9 “ମାତ୍ର ନରୂିପିତ ପବର୍ଦନିମାନଙ୍କେର େଯେତେବେଳ େଦଶର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଲାକ
ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର ପଥେଦଇ ଆସବି, େସ ଦକି୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାର
ପଥେଦଇ ବାହାରି ଯିବ। ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ ଦକି୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାର ପଥ େଦଇ
ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର ପଥେଦଇ ବାହାରି ଯିବ। ମାତ୍ର
େକହ ିେଯଉଁ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ଆସେିବ େସହ ିଦ୍ୱ ାର େଦଇ େଫରିେବ ନାହିଁ।
ଆଉ ନଜି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ। 10 ପୁଣ ିେଲାକମାେନ
େଯେତେବେଳ ଭତିରକୁ ଯିେବ େସେତେବେଳ ଅଧିପତ ିେସମାନଙ୍କ ସହତି
ଭତିରକୁ ଯିେବ। ଆଉ ବାହାରିଲା େବେଳ େସମାେନ ଏକତ୍ର ବାହାରିଯିେବ।

11 “ଆଉ ପବର୍ ଓ ଉତ୍ସବାଦ ିସମୟେର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଏକ
େଗାବତ୍ସ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ଏକ ଅଣ୍ଡରିା େମଷ ସେଙ୍ଗ
ଏକ ଐଫା ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େମଷ ଶାବକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଶସ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଆଉ ଏକ ଏକ ଐଫା ସେଙ୍ଗ ଏକ
ଏକ ହୀନ େତୖଳ େଦେବ।

12 “ପୁଣ ିଅଧିପତ ିେଯେତେବେଳ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଅବା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂବର୍ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଯିବ। ଏବଂ େସ
ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େଯପରି କରନି୍ତ େସହପିରି ଆପଣା େହାମବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। ତା’ପେର େସ ବାହାରି ଯିେବ ଓ
ବାହାରି ଗଲାପେର ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ।

ପ୍ରତ୍ୟହ େନୖେବଦ୍ୟ

13 “ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଦିନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ
ଏକ ବଷର୍ୀୟ ନଖିୁଣ ଏକ େମଷ ଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ତାହା ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତି
ପ୍ରଭାତେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 14 ଆଉ ତାହା ସହତି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଏକ ଐଫାର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ଓ ସରୁ ମଇଦାକୁ
ତନି୍ତ ାଇବାକୁ ଏକ ହୀନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େତୖଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। ଏହି
ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ନ କରି ସବର୍ଦା େଦବ। 15 ଏହରୂିେପ
େଲାକମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ରୂେପ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର େମଷଛୁଆ, ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େତୖଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।”

ଅଧିପତଙି୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିି

16 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯଦ ିଅଧିପତ ିନଜି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କରୁ
ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ଭୂମିର ଅଂଶରୁ େଗାଟଏି ଉପହାର କରନି୍ତ , େତେବ ତା’ର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େସହ ିପୁତ୍ରମାେନ େହେବ। ଏହା େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ
େହବ। 17 ମାତ୍ର ଯଦ ିଅଧିପତ ିନଜି ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କିଛି
ଦାନ କରନି୍ତ , େତେବ ତାହା ମୁକି୍ତବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର େହବ। ଓ ତା’ପେର
ତାହା ଅଧିପତ ିନକିଟକୁ େଫରିଯିବ। ଆଉ େସ ଉତ୍ତରାଧିକାରିତ୍ୱ  େକବଳ
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର େହବ। 18 ଆଉ ଅଧିପତ ିନଶି୍ଚୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରୁ ବଞ୍ଚତି କରି ପାରିେବ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତରୁ ତଡ଼ ିେଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େକବଳ ତାଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତର ଅଧିକାର ପାଇେବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େମାର େକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର
ସମ୍ପତି୍ତରୁ ଅଲଗା େହବ ନାହିଁ।”

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପାକଶାଳା

19 ତା’ପେର େସ ଦ୍ୱ ାର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପ୍ରେବଶ ପଥେଦଇ େମାେତ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭମିୁଖ ପବତି୍ର େକାଠରୀକୁ ଆଣେିଲ। ମୁଁ େସଠାେର
ପଶି୍ଚମେର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିବାର େଦଖିଲ।ି 20 େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହି

ସ୍ଥାନେର ଯାଜକମାେନ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ସଦି୍ଧ କରିେବ,
ଆଉ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପାକ କରିେବ। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତାହା ସବୁ ଆଣବିା ଦରକାର ନାହିଁ।”

21 ଏହା ପେର େସ େମାେତ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣ ିେସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଗ୍ଭରିେକାଣ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ। ଆଉ େସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରେତ୍ୟକ
େକାଣେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। 22 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଗ୍ଭରି
େକାଣେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ ତରିିଶ୍ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ
ଏକ େଛାଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା। େକାଣମାନଙ୍କର ଏହ ିଗ୍ଭରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମାପ
ସମାନ ଥିଲା। 23 େସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଥାକ ଥିଲା। େସହି
ଥାକ ଭତିର ପାଖକୁ ଲାଗି ପାକସ୍ଥାନ ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। 24 ଆଉ େସ
େମାେତ କହେିଲ, “ଏସବୁ ପାକ ଗହୃ ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଗହୃର
ପରିଗ୍ଭରକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ବଳି ସଦି୍ଧ କରିେବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦରିରୁ ଜଳ ନଗିର୍ତ େହବ

ଅନନ୍ତର େସ େମାେତ େଫରାଇ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ। ଗହୃର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ତଳୁ ଜଳ ନଗିର୍ତ େହାଇ
ପୂବର୍ଦଗିେର ବହୁଥିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ ିକାରଣ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖଭାଗ

ପୂବର୍ାଭମିୂଖୀ ଥିଲା। ଆଉ େସହ ିଜଳ ତଳୁ ମନି୍ଦରର ଦକି୍ଷଣପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ବହଲିା। 2 ଏବଂ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର
ଦ୍ୱ ାରର ପଥେଦଇ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ। ଆଉ ବାହାର ପଥେଦଇ ବୁଲାଇ
ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ପଥ ଉପରେଦଇ ବାହାର ଦ୍ୱ ାରକୁ େନଇଗେଲ। େସହି
ସ୍ଥାନେର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଜଳ ବହୁଥିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି

3 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ମାପ ଫିତା ଓ ନଜି ହାତେର େନଇ ପୂବର୍ଆେଡ଼ ଗେଲ
ଓ 1000 ହାତ ମାପିେଲ। ଆଉ େମାେତ େସ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ
କରାଇେଲ। ଜଳ ଆଣୁ୍ଠଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା। 4 ପୁଣ ିେସ 1000 ହାତ
ମାପିେଲ ଓ େମାେତ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ ଆଣୁ୍ଠ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା। ପୁନବର୍ାର 1000 ହାତ ମାପିେଲ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ
େମାେତ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ ଅଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା। 5 ତାହାପେର
େସ ଆଉ 1000 ହାତ ମାପିେଲ। େସେତେବେଳ ତାହା ଏକ ଗଭୀର ନଦୀ
େହଲା ଓ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିପାରିଲ ିନାହିଁ। କାରଣ ଜଳ
ଏେତ ଗଭୀର ଥିଲା େଯ, ଜଣକୁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ଥିା’ନ୍ତ ା, କିନୁ୍ତ େକହି
ପାର େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। 6 ତା’ପେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଏହା େଦଖିଲ କି?”
ତହୁଁ େସ େମାେତ େଫରାଇ ନଦୀ ତୀରକୁ ଆଣେିଲ। 7 ମୁଁ େଫରି

ଆସଲିା େବେଳ ନଦୀ ତୀରର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଅେନକଗଡୁ଼ଏି ବଡ଼ ବଡ଼
ବୃକ୍ଷ ଥିବାର େଦଖିଲ।ି 8 େଲାକଟ ିେମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିଜଳସବୁ
ପୂବର୍ ଅଞ୍ଚଳ ଆେଡ଼ ବହୁଅଛ।ି ଆଉ ତାହା ପ୍ରବାହତି େହାଇ ଆରବ୍ବାକୁ ଯିବ,
ଆଉ ତାହା ମୃତ ସମୁଦ୍ର କୁ ଯିବ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହା ସମୁଦ୍ର େର
ପ୍ରେବଶ କେର, ଏହାର ଜଳ ନମିର୍ଳ େହାଇଯାଏ। 9 ପୁନଶ୍ଚ ଏହି
ଦନୀସବୁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ େଦଇ ବହବି, େସ ସ୍ଥାନସି୍ଥତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ଜୀବଜନୁ୍ତ ସବୁ ବଞ୍ଚେିବ ଓ େସ ସ୍ଥାନେର ଅପାର ମତ୍ସ୍ୟ େହେବ। କାରଣ
ଏହସିବୁ ଜଳ େସ ସ୍ଥାନକୁ ଆସଅିଛ ିଓ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳ ଉତ୍ତମ େହବ। ଆଉ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନ େଦଇ ଏହା ପ୍ରବାହତି େହବ, େସ ସ୍ଥାନେର ସମେସ୍ତ ସଂଜୀବତି
େହେବ। 10 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ନକିଟେର ମତ୍ସ୍ୟଧରାଳି ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖି ପାରିବ। ଐନ-ଗଦୀଠାରୁ ଐନ-ଇଗ୍ଳଇମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜାଲ
ପକାଇବାର ସ୍ଥାନ େହବ। େସଠାେର ବଭିନି୍ନ  ଜାତରି ଓ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର
ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଇେବ। ଏବଂ ଏହାର ମାଛସବୁ
ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ମାଛ ପରି ଅେନକ ପ୍ରକାର େହେବ। 11 ମାତ୍ର େସ
ସ୍ଥାନେର ପଙ୍କ ଓ ଝଲି ଭୂମିସବୁ ଉତ୍ତମ େହବ ନାହିଁ, େସହସିବୁ ଲବଣ
ପାଇଁ ସମପିର୍ତ େହବ। 12 ନଦୀର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ସବୁପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ
ଉପେଯାଗୀ ଫଳବୃକ୍ଷ େହବ ଓ େସଗଡୁ଼କିର ପତ୍ର ମଳିନ େହବ ନାହିଁ ଏବଂ
ଫଳର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ। କାରଣ େସହ ିବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ନଗିର୍ତ ଜଳେର ବଢ଼ଥିିବା େହତୁ ପ୍ରତ ିମାସେର ନୂତନ ଫଳ ଧାରଣ
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କରିେବ। ଆଉ ତାହାର ଫଳ ଆହାରାେଥର୍ ଓ ପତ୍ର ଆେରାଗ୍ୟାେଥର୍ ଔଷଧ
ରୂେପ ବ୍ୟବହୃତ େହବ।”

ବଭିନି୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀ ନମିେନ୍ତ ଭୂମି ବଣ୍ଟନ

13 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶର ଦ୍ୱ ାଦଶ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ
େଦଶ ବଭିାଗ କରିବ, ତାହାର ସୀମା ଏହ।ି େଯାେଷଫ ଦୁଇ ଭାଗ ପାଇବ।
14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ସମାନ ସମାନ ଭାଗ କରିବ। କାରଣ ଏହ ିେଦଶ
େଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ ିଏବଂ
ଏହ ିେଦଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରିବ।

15 “ପୁଣ ିେଦଶର ସୀମା ଏହ ିେହବ। ଉତ୍ତର ଦଗିେର ହତି୍େଲାନ ପଥ
ନକିଟସ୍ଥ ମହାସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସଦାଦର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। 16 ହମାତ୍,
ବେରାଥା, ଦେମ୍ମଶକ ଓ ହମାତର ସୀମାର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସବି୍ର ୟିମ; େହୗରଣର
ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ହତ୍ତ୍ସର ହତ୍ତୀେକାନ୍। 17 ପୁଣ ିସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସୀମା
ଦେମ୍ମଶକ ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ହତ୍ସର-ଐନନ େହବ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଗିେର
ଉତ୍ତରେର ହମାତର ସୀମା। ଏହା ଉତ୍ତର ସୀମା।

18 “ପୂବର୍ ଦଗିର ସୀମା ହାେମାର, େନାନ୍ ମଧ୍ୟେର େହୗରଣ, ଦେମ୍ମଶକ
େଦଇ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ େଦଇ ଗିଲୟିଦ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବ। ପୂବର୍
ସମୁଦ୍ର  େହୗରଣ, ଦେମ୍ମଶକ ଓ ଗିଲୟିଦ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର େଦଶର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଯଦ୍ଦର୍ନ େହବ। ଉତ୍ତର ସୀମାରୁ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାପିବ।
ଏହା ପୂବର୍ ସୀମା େହବ।

19 “ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ତାମରଠାରୁ ମରୀବତ୍-
କାେଦଶସ୍ଥ ଜଳ, ମିଶରର େସ୍ରାେତାମାଗର୍ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ।
ଏହା ଦକି୍ଷଣ ଦଗିର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା।

20 “ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣ ସୀମାଠାରୁ ହମାତର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମହାସମୁଦ୍ର  ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ। ଏହା ପଶି୍ଚମ ସୀମା।

21 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିେଦଶ
ଭାଗ କରିବ। 22 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନମିେନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନମିେନ୍ତ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ବଭିାଗ କରିବ ଏବଂ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ ସ୍ୱଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତୁଲ୍ୟ ବେିବଚତି େହବା ଉଚତି୍। େସମାେନ ମଧ୍ୟ
କିଛ ିଇସ୍ରାଏଲ ଭୂମିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବା ଉଚତି୍। ଇସ୍ରାଏଲ
ପରିବାରବଗର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ କର। 23

େସମାେନ ନଜିର ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରବଗର୍ ଅନୁସାେର ଅଧିକାର
ପାଇେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ ପାଇଁ େଦଶ

“ଉତ୍ତର ସୀମା ଭୂମଧ୍ୟସାଗରଠାରୁ ପୂବର୍କୁ ହତ୍େଲାନ, ହମାତ୍
ମଧ୍ୟେର ଏବଂ ହତ୍ସେର-ଐନନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତାର କରିଥିଲା।
ଏହା ଦେମ୍ମଶକ ଓ ହମାତର ସୀମା ଉପେର ଥିଲା।

ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପୂବର୍ରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ମଧ୍ୟେର େଦଶ ବଭିାଗ େହବ
ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ପାଇଁ େଦଶ ବଭିାଗ
େହବ। ଆଉ ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ନାମ ଏହପିରି ଯଥା: ଦାନ, ଆେଶର,
ନପ୍ତାଲ,ି ମନଃଶି, ଇଫ୍ର ୟିମ, ରୁେବନ୍ ଓ ଯିହୁଦା।

ଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବଭିାଗ

8 “ପୁଣ ିେଦଶ ତୁେମ୍ଭ ଉପହାର ରୂେପ େଦଇଛ ତାହା ଯିହୁଦାର ଉତ୍ତର
ସୀମାେର ରହବି। ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ସୀମା ନକିଟେର ପୂବର୍ରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ଉପହାର ଭୂମି ରହବି। ତାହାର ଲମ୍ୱ 25,000
ହାତ ଓ ପୂବର୍ରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ସମାନ େହବ।
ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ଥାନେର ମନି୍ଦର େହବ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଉପହାର ଭୂମି ନେିବଦନ କରିବ, ତାହାର
େଦୖଘର୍୍ୟ 25,000 ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 10,000 ହାତ େହବ। 10 େସହ ିବେିଶଷ
ଭୂମି
“ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େହବ। ତାହା ଉତ୍ତରେର 25,000 ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ

ଓ ପଶି୍ଚମେର 10,000 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ େହବ। ପୁଣ ିପୂବର୍ ଆେଡ଼ 10,000
ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ 25,000 ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ େହବ। ଏହାର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର େହବ। 11 ତାହା ସାେଦାକର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବତି୍ରୀକୃତ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ନମିେନ୍ତ େହବ।
େଯଉଁମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର େସବା କରିଛନି୍ତ , କାରଣ େସମାେନ
ଆମର ରକ୍ଷଣୀୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରବଗର୍ ବପିଥଗାମୀ େହବା ସମୟର
େଲବୀୟମାେନ େଯପରି ବପିଥଗାମୀ େହେଲ, େସମାେନ େସପରି
ବପିଥଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ। 12 େସମାେନ ମହାପବତି୍ର ଭୂମିରୁ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ପାଖେର ଏକ ବେିଶଷ ଭାଗ ପାଇେବ।

13 “ସୀମା ସହତି ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ 25,000 ହାତ
େଦୖଘର୍୍ୟ, 10,000 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ବଶିିଷ୍ଟ ଭୂମି ପାଇେବ। ସମୁଦାୟ ଭୂମିର
େଦୖଘର୍୍ୟ 25,000 ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 10,000 ହାତ େହବ। 14 େସମାେନ େସହି
ଭୂମିରୁ କିଛ ିବକି୍ରୟ କରିେବ ନାହିଁ କି ତାହା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ ନାହିଁ।
ଏହା ଭୂମିର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଅଂଶ, ଆଉ ତାହା ହାେତ ମଧ୍ୟ ପରିବତ୍ତିର୍ତ
େହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗିର୍କୃତ େହାଇଅଛ।ି

ନଗର ସମ୍ପତି୍ତ ପାଇଁ ବଭିାଗ ବଣ୍ଟନ

15 “ଆଉ 25,000 ହାତ େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ 5000 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ବଶିିଷ୍ଟ ଭୂମି
େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି ତାହା ସବର୍ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର, ନଗର, ବସତସି୍ଥାନ
ଓ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ନମିେନ୍ତ ରହବି ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ନଗର ରହବି।
16 ନଗରର ପରିମାପ ଏହପିରି େହବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସୀମା, ଦକ୍ଷିଣ
ସୀମା, ପୂବର୍ ସୀମା ଓ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପ୍ରେତ୍ୟକ 4500 ହାତ ବଶିିଷ୍ଟ େହବ।
17 ଆଉ ନଗରର ଗ୍ଭରଣଭୂମି େହବ। ତାହାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ପୂବର୍ ଓ
ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପ୍ରେତ୍ୟକ 250 ହାତ ବଶିିଷ୍ଟ ଭୂମି େହବ। 18 ପୁଣ ିପବତି୍ର
ଉପହାର ଭୂମି େଦୖଘର୍୍ୟାନୁସାେର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ପୂବର୍ ଆେଡ଼
10,000 ହାତ ଓ ପଶି୍ଚମ ଆେଡ଼ 10,000 ହାତ େହବ। ଆଉ ତାହା
ନଗରର କାଯର୍୍ୟ କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ। 19 ଆଉ
ଇସ୍ରାଏଲର ଯାବତୀୟ ପରିବାରବଗର୍ େସହ ିଭୂମିେର କୃଷି କରିେବ।

20 “ସମୁଦାୟ ଉପହାର ଭୂମିର େଦୖଘର୍୍ୟ 25,000 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ
25,000 ହାତ େହବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବ୍ୟବହାର ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର
କରାଯିବ। େସଥିରୁ ଏକ ଭାଗ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ଏକ ଭାଗ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ ଏକ ଭାଗ ନଗର ନମିେନ୍ତ ରହବି।

21 “ଭୂମିର ଅଂଶ ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖାଗଲା ଏବଂ ସହର
ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚତି୍। ଅଥର୍ାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଅନୁସାେର
ପୂବର୍ସୀମା ଆେଡ଼ 25,000 ହାତ ପରିମିତ ଉପହାର ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭୂମି
ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ପଶି୍ଚମ ଆେଡ଼ 25,000 ହାତ ପରିମିତ ଭୂମିର
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭୂମି ଅଧିପତଙି୍କର େହବ। ଆଉ ପବତି୍ର ଉପହାର ଭୂମି ଓ
ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ତହିଁର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହବ। ଆହୁରି ଅଧିପତଙି୍କ ଅଂଶର
ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୀମା ଓ ନଗର ଅଧିକାରର
ସୀମାଠାରୁ େଯଉଁ ଭୂମି ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନର ସୀମାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଛି
ତାହା ଅଧିପତଙି୍କ ପାଇଁ େହବ।

23 “ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପୂବର୍େର ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ପାଇଁ
ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭୂମିର ଦକି୍ଷଣେର ରହବି। ଏହସିବୁ ପରିବାରବଗର୍ମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀର ପୂବର୍ଦଗିେର ବାସ କରନି୍ତ। ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ବଭିାଗ ଭୂମି ରହବି।
ଉତ୍ତରରୁ ଦକି୍ଷଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ ପରିବାରଗଡୁ଼କି ରହେିବ େସହି
ପରିବାରବଗର୍ଗଡୁ଼କି େହେଲ: ବନି୍ୟାମୀନ, ଶିମିେୟାନ, ଇଷାଖର, ସବଲୁନ
ଓ ଗାଦ୍।

ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 47:13 673 ଯିହଜିିକଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 48:23



28 “ପୁଣ ିଗାଦ୍ର ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା
ନକିଟେର ତାମରଠାରୁ ମରୀବତ୍-କାେଦଶସ୍ଥ ଜଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଥର୍ାତ୍ ମିଶରର
ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶର ସୀମା େହବ। 29 େସହ ିେହଉଛି
େଦଶ ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରବଗର୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରିବ ଓ ଏଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କର ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଅଂଶ ଅେଟ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ନଗରର ଦ୍ୱ ାରସମୂହ

30 “ଆଉ ଏହସିବୁ ନଗରର ନଗିର୍ମନ ସ୍ଥାନ େହବ। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ
ପରିବାରବଗର୍ ପେର େସମାେନ ନାମିତ େହେବ।
“ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ 4500 ହାତ ପରିମିତ ଭୂମି େହବ। 31 ଇସ୍ରାଏଲର

ପରିବାରବଗର୍ର ନାମାନୁସାେର ଉତ୍ତରେର ତନି ିଦ୍ୱ ାର େହବ। େସଗଡୁ଼କି
େହେଲ ରୁେବନ୍ର ଦ୍ୱ ାର, ଯିହୁଦାର ଦ୍ୱ ାର ଓ େଲବୀର ଦ୍ୱ ାର।

32 “ନଗରର ପୂବର୍ଦଗିେର 4500 ହାତ ପରିମିତ ଭୂମି େହବ ଓ
େସଠାେର ତନି ିଦ୍ୱ ାର େହବ। ଯଥା: େଯାେଷଫଙ୍କର ଦ୍ୱ ାର, ବନି୍ୟାମୀନର
ଦ୍ୱ ାର ଓ ଦାନର ଦ୍ୱ ାର।

33 “ନଗରର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ 4500 ହାତ େହବ ଓ େସଠାେର ମଧ୍ୟ
ତନି ିଦ୍ୱ ାର ରହବି। ଯଥା: ଶିମିେୟାନର ଦ୍ୱ ାର, ଇଷାଖରର ଦ୍ୱ ାର ଓ
ସବୂଲୂନର ଦ୍ୱ ାର।

34 “ପୁଣ ିପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ର ଭୂମି 4500 ହାତ ପରିମିତ େହବ ଓ
େସଠାେର ମଧ୍ୟ ତନିଦି୍ୱ ାର େହବ। ଯଥା: ଗାଦ୍ର ଦ୍ୱ ାର, ଆେଶରର ଦ୍ୱ ାର ଓ
ନପ୍ତାଲରି ଦ୍ୱ ାର।

35 “ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର େଦୖଘର୍୍ୟ 18,000 ହାତ ପରିମିତ େହବ।
ଆଉ ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ନଗରର ନାମ େହବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ବଦି୍ୟମାନ ।”
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ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ ନଆିଗଲା

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସହ ଆସି
ଯିରୁଶାଲମକୁ ଅବେରାଧ କଲା। 2 ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ

ଯିେହାୟାକୀମ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିେଦେଲ
ଏବଂ େସ କିଛ ିପାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ େନଇଗେଲ। େସ ଶିନୟିର
ଭୂମିକୁ ସବୁଗଡୁ଼କୁି ବହନ କରି େନେଲ ଏବଂ ଆରଣା େଦବତାମାନଙ୍କ
ମନି୍ଦର ଭଣ୍ତାରଗହୃେର େସସବୁ ରଖି େଦେଲ।

3 ତା’ପେର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଅସ୍ପନସ୍କୁ ଏକ ଆେଦଶ େଦେଲ।
ଅସ୍ପନସ୍ େସବାେର ଜେଣ ନପୁଂସକାଧିପତ ିଥିେଲ। ରାଜା େକେତକ
ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ କହେିଲ।
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େକବଳ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ପରିବାରରୁ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 4 ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍
ଗ୍ଭହିଁେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ୍, ସୁନ୍ଦର େଯାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଯିହୁଦୀ ବାଳକମାେନ
େଯଉଁମାେନ ରାଜକୀୟ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଥିେଲ ଏବଂ
ଅସ୍ପନସ୍ ନପୁଂସକାଧିପତ ିଭାଷା ଏବଂ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େଲଖା
ଶିଖାଇବାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ।

5 ଏବଂ ରାଜା େସହସିବୁ ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ
େଦେଲ। େସ ତନି ିବଷର୍ ଯାଏ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦବା ସହତି ଯତ୍ନ
େନେଲ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ େସବା କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ତାଲମି ପ୍ରାପ୍ତ େହବାକୁ
ଗ୍ଭହିଁେଲ। 6 ଏହ ିଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିହୁଦା ପରିବାରବଗର୍ୀୟ
ଦାନେିୟଲ, ହନାନୟି, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରିୟ ଥିେଲ। 7 ପୁଣ ିେସହି
ନପୁଂସକାଧିପତ ିଅସ୍ପନସ୍ ଯିହୁଦାର ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ନୂଆ ବାବଲିୀୟ ନାମ
େଦେଲ। େସ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, ହନାନୟିଙୁ୍କ ଶଦ୍ରକ୍,
ମୀଶାେୟଲଙୁ୍କ େମୖଶକ ଓ ଅସରିୟଙୁ୍କ ଅେବଦ୍-ନେଗା ନାମ େଦେଲ।

8 ମାତ୍ର ଦାନେିୟଲ େସହ ିରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରି ନଜିକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସ
ନପୁଂସକାଧିପତକୁି ନେିବଦନ କେଲ ଓ େସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିେବ
କି େବାଲ ିପଗ୍ଭରିେଲ, ଯାହାଫଳେର େସ ଅଶୁଚ ିେହେବ ନାହିଁ।

9 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିନପୁଂସକାଧିପତରି ଦୃଷି୍ଟେର
ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର କେଲ। 10 କିନୁ୍ତ େସହି
ନପୁଂସକାଧିପତ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ େମାର ମୁନବି ରାଜାଙୁ୍କ ଭୟ
କେର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସ ଆେଦଶ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ
ନ କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ରୁଗ୍ଣ େଦଖାଯିବ ଓ ଦୁବର୍ଳ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଖିଲା େଦଖାଯାଅ, ରାଜା େମା’ ଉପେର
ରାଗିେବ ଏବଂ େମାର ମୁଣ୍ତ କାଟ କରିେବ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଅପରାଧ ପାଇଁ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହବ।”

11 ତା’ପେର ଦାନେିୟଲ, ଗହୃରକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁ
ନପୁଂସକାଧିପତ,ି ଦାନେିୟଲ, ହନାନୟି, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରିୟ ଉପେର
ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 12 େସ କହେିଲ, “ଦୟାକରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଶ ଦନି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ
ନମିେନ୍ତ ପନପିରିବା ଓ ପିଇବା ନମିେନ୍ତ ଜଳ ଦଅିନୁ୍ତ। 13 ପୁଣ ିଦଶ ଦନି
ପେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା
ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହତି ତୁଳନା କରାଯାଉ, ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ୍

େଦଖାଯିବ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ବଗି୍ଭର କରି ଏହ ିଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର
କରିବା େହେବ।”

14 େତଣୁ ଗହୃରକ୍ଷୀ ଏ ବଷିୟେର ଏକମତ େହାଇ, ଦାନେିୟଲ,
ହନାନୟି, ମୀଶାେୟଲ ଏବଂ ଅସରିୟଙୁ୍କ ଦଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା
କେଲ। 15 ଆଉ ଦଶ ଦନି ପେର େଦଖାଗଲା େସମାେନ ରାଜକୀୟ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଦଖାଗେଲ। 16

ଏଥିେର ଗହୃରକ୍ଷୀ େସମାନଙ୍କର େସହ ିରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନୀୟ ବନ୍ଦ କରି େସମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ପରି ଶାକାହାର େଦେଲ।

17 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଗ୍ଭରି ଯୁବକଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ  େଲଖନି
ଓ ବଜି୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କେଲ। ପୁଣ ିଦାନେିୟଲ ସମସ୍ତ
ଦଶର୍ନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର ବୁଦି୍ଧମାନ େହେଲ।

18 ରାଜା ତନି ିବଷର୍େର େସମାେନ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ େହେବ େବାଲ ିଇଚ୍ଛା
କରିଥିେଲ। ତାହା େଶଷ େହଲା ପେର ନପୁଂସକାଧିପତ ିେସମାନଙୁ୍କ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣଲିା। 19 ରାଜା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ
କେଲ। ଆଉ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦାନେିୟଲ, ହନାନୟି, ମୀଶାେୟଲ ଓ
ଅସରିୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଜଣା ଗେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କର ଦାସ
େହେଲ। 20 ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ରାଜା
େସହ ିଗ୍ଭରି ଯୁବକଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରୁଥିେଲ, େସମାେନ ବଜି୍ଞ ଉତ୍ତର େଦଉଥିେଲ।
ରାଜା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟେର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ ଓ ଗଣକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ
ଦଶଗଣୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିଜାଣେିଲ। 21 ପୁଣ ିଦାନେିୟଲ େକାରସ୍
ରାଜାର ପ୍ରଥମବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

ଅନନ୍ତର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର େକେତକ
ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ। ଏଥିେର ତାହାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଲା ଓ େସ
େଶାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 2 େତଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇବା

ନମିେନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣ, ଗଣକ, ମାୟାବୀ ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ଏଥିେର େସମାେନ ଆସ ିରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।

3 ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ.ି ଆଉ
େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝବିା ପାଇଁ େମାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଉଅଛ।ି”

4 ତା’ପେର କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ ମହାରାଜ, ଚରିଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ, ଆପଣ ଏ ଦାସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟ ିକୁହନୁ୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ।”

5 ରାଜା କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହା ସପ୍ନ େଦଖିଥିଲ,ି େସ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କହବିା ଉଚତି୍। ଏବଂ ତା’ପେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଏହାର ଅଥର୍ କହବିା ଉଚତି୍। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ
ବଷିୟେର ବା ଏହାର ଅଥର୍ େମାେତ ନ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦବ।ି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଗହୃସବୁ ଧୂଳିସାତ କରି ଖତେର
ପରିଣତ କରାଯିବ। 6 ଆଉ େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାହାର ଅଥର୍
ପ୍ରକାଶ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ଠାରୁ ଉପହାର, ପୁରସ୍କାର ଓ
ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଏଣୁ େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାହାର ଅଥର୍ େମାେତ କୁହ।”

7 ପୁନବର୍ାର ବଜି୍ଞ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମହାରାଜ, ଆପଣ
ଦାସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଜଣାନୁ୍ତ। ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଅଥର୍
ପ୍ରକାଶ କରିବୁ।”
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8 ରାଜା ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ନଶିି୍ଚତ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇଚ୍ଛା କରି କାଳବଳିମ୍ୱ କରୁଛ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦଖ େଯ,
ପୂବର୍ରୁ ଆେଦଶ େହାଇଯାଇଛ।ି 9 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମାେତ େସହି
ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର ନ ଜଣାଅ େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଦଣ୍ତ ପାଇବ।
କାରଣ ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ମିଥ୍ୟା ଓ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟ କହବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନଟି
େମାେତ କୁହ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ତହିଁର ଅଥର୍ େମା’ ନକିଟେର
ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣବି।ି”

10 କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ପୃଥିବୀେର ଏପରି
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ େଯ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟ
ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ? କାରଣ େକୗଣସ ିରାଜା, ପ୍ରଭୁ କିମ୍ୱା ଶାସନକତ୍ତର୍ା
େକୗଣସ ିମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞକୁ, ଗଣକକୁ ଅଥବା କଲ୍ଦୀୟକୁ ଏପରି କଥା ପଗ୍ଭରି
ନାହାନି୍ତ। 11 ଏବଂ ମହାରାଜ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନି୍ତ। େକବଳ
େଦବତାମାେନ େସହ ିପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିେବ। କିନୁ୍ତ େଦବତାମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ।”

12 ଏହ ିକାରଣରୁ ରାଜା େକ୍ର ାଧିତ ଓ େକାପାନି୍ୱ ତ େହାଇ ବାବଲିର
ସକଳ ବଦି୍ୱ ାନ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 13 ରାଜାଜ୍ଞା
େଘାଷଣା କରାଗଲା େଯ, ବଦି୍ୱ ାନ େଲାକମାେନ ହତ େହେବ। ଆଉ
ରାଜାଙ୍କ େଲାକମାେନ ଦାନେିୟଲ ଓ ତା’ର ସାଥୀମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ
ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ।

14 ଅରିେୟାକ୍ ନାମକ ଜେଣ ରାଜ େସନାପତ ିରାଜରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର
େନତୃତ୍ୱ  େନେଲ। େସ େଯେତେବେଳ ବାବଲିୀୟ ବଦି୍ୱ ାନମାନଙୁ୍କ ବଧ
କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ ଦାନେିୟଲ ତାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନେର ଓ
ସୁବେିବଚନାେର ଉତ୍ତର େଦେଲ। 15 ଦାନେିୟଲ ଅରିେୟାକ୍କୁ କହେିଲ,
“ରାଜଦଣ୍ତ ଏେତ କେଠାର କାହିଁକି?”
େତଣୁ ଅରିେୟାକ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ବୁଝାଇ େଦେଲ।

16 ଏଥିେର ଦାନେିୟଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆଉ କିଛ ିଅଧିକ ସମୟ
େଦବାକୁ ନେିବଦନ କେଲ। ତାହାେହେଲ େସ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରିେବ।

17 ତା’ପେର ଦାନେିୟଲ ସ୍ୱଗହୃକୁ ଯାଇ ତା’ର ସାଙ୍ଗ ହନାନୀୟ,
ମୀଶାେୟଲ ଓ ଆସରିୟଙୁ୍କ ରାଜାଜ୍ଞା ବଷିୟେର ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇେଲ।
18 ଦାନେିୟଲ ତା’ର ସାଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ କହେିଲ। ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ନଗିଢୂ଼ ତଥ୍ୟ
ଜଣାଇେଲ, େସ ଓ ତା’ର ସାଙ୍ଗମାେନ ମୃତୁ୍ୟମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ।

19 ଏହା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଦାନେିୟଲକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇ ଗପୁ୍ତ
ବଷିୟେର ଜଣାଇେଲ। ତହୁଁ ଦାନେିୟଲ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
କେଲ। 20 ଦାନେିୟଲ ପ୍ରଶଂସା କରି କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସଦାସବର୍ଦା ଧନ୍ୟ େହଉ;
କାରଣ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କର।
21 େସ ସମୟ ଓ ଋତୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନି୍ତ।
େସ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପଦଚୁ୍ୟତ କରନି୍ତ
ଓ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ରାଜପଦ ଦଅିନି୍ତ।

େସ ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ
ଓ ବୁଦି୍ଧମନ୍ତମାନଙୁ୍କ ସୁବେିବଚନା ଦଅିନି୍ତ।
22 େସ ଗଭୀର ଓ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନି୍ତ।
େଯେହତୁ େଜ୍ୟାତଃି ତାଙ୍କ ନକିଟେର ବାସ କେର।
ଅନ୍ଧକାରେର ଯାହା ଅଛ ିେସ ଜାଣନି୍ତ।
23 େହ େମାର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ

ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାମଥର୍୍ୟ େଦଇଅଛ।

ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଯାହା ନେିବଦନ କରିଅଛ,ି ତାହା ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛ।

ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବୁକିଛ ିଜଣାଇଅଛ।”

ଦାନେିୟଲ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ

24 ଦାନେିୟଲ ଅରିେୟାକ୍କୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ ଯିଏ କି ବାବଲିୀୟ
ବଦି୍ୱ ାନଗଣଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଥିେଲ, “ଦୟାକରି
ବାବଲିୀୟ ବଦି୍ୱ ାନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। େମାେତ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ
େନଇ ଗ୍ଭଲ। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର କହବି ିଓ ତାହାର ଅଥର୍ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି”

25 େତଣୁ ଅରିେୟାକ୍ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଛାମୁକୁ େନଲା ଏବଂ
କହଲିା, “ଯିହୁଦାର ନବିର୍ାସତି ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ
ପାଇଅଛ,ି େସ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ଜଣାଇେବ।”

26 ରାଜା େସହ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାହାର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇପାରିବ?”

27 ଦାନେିୟଲ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ମହାରାଜ, ଆପଣ
େଯଉଁ ନଗିଢୂ଼ କଥା ପଗ୍ଭରି ଅଛନି୍ତ , ତାହା ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକ କିଅବା ଗଣକ
ଅବା ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ ଅଥବା ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରକାଶ
କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ। 28 ମାତ୍ର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ େକବଳ ନଗିଢୂ଼
ବଷିୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିେବ। ଆଉ ପରବତ୍ତର୍ୀ ସମୟେର ଯାହା ଯାହା
ଘଟବି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ। ଏହସିବୁ
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହ ିଗଡୁ଼କୁି ଆପଣ ବଛିଣାେର େଶାଇଥିବା
େବେଳ େଦଖିେଲ। 29 େହ ମହାରାଜ, ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଆପଣ
େଶାଇଥିବା େବେଳ ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ ଘଟବି େବାଲ ିଚନି୍ତ ା କେଲ। ଆଉ
େଯ ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ , େସହ ିପରେମଶ୍ୱର, ଯାହା
ଭବଷି୍ୟତେର ଘଟବି ତାହା ଦଶର୍ନେର ପ୍ରକାଶ କେଲ। 30 ମାତ୍ର େକୗଣସି
ଜୀବତି େଲାକର ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା େମାର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅଛ ିେବାଲ ିେଯ ଏହି
ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କେଲ, ତାହା ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ମହାରାଜାଙୁ୍କ େଯପରି ଅଥର୍ ଜ୍ଞାତ କରାଯିବ ଓ ଆପଣ େଯପରି ନଜି
ମନର ଚନି୍ତ ା ଜାଣେିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା େମା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ।ି

31 “େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନେର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ତ ପ୍ରତମିା େଦଖିେଲ।
ଏହା ଅତ ିପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଅତଶିୟ େତେଜାବନ୍ତ। େସହ ିପ୍ରତମିା
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଲା ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। 32

େସହ ିପ୍ରତମିାର ମସ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ, ତାହାର ବକ୍ଷ ଓ ବାହୁ
େରୗପ୍ୟମୟ ଓ ତାହାର ଉଦର ଓ ଜଙ୍ଘ ପିତ୍ତଳମୟ ଥିଲା। 33 ତାହାର
େଗାଡ଼ଗଡୁ଼କି େଲୗହେର ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା ଓ ପାଦର କିଛ ିଅଂଶ
େଲୗହେର ଓ କିଛ ିଅଂଶ ମୃତି୍ତକାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା। 34 ଆପଣ
ପ୍ରତମିାଟକୁି ନରିୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟେର କତ୍ତିର୍ତ େହାଇ ନ ଥିବା ଏକ
ପ୍ରସ୍ତର ଶୂନ୍ୟେର ଉଡ଼ଆିସ ିେସହ ିପ୍ରତମିାର େଲୗହ ଓ ମୃତି୍ତକାମୟ ପାଦକୁ
ଆଘାତ କରି ଖଣ୍ତ ବଖିଣି୍ତତ କଲା। 35 ତା’ପେର ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େଲୗହ,
ମୃତି୍ତକା, ପିତ୍ତଳ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ େହାଇ ଭାଙି୍ଗ ଗଲା। ଆଉ େସ
ସବୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖଳାର ତୁଷପରି େହଲା। ବାୟୁ େସସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ
େନଇଗଲା ଓ ତା’ର କିଛ ିରହଲିା ନାହିଁ। ଆଉ େସହ ିପ୍ରତମିାକୁ ଆଘାତ
କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଏକ ପବର୍ତ ପରି ବଢ଼ଲିା ଓ ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।

36 “ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଏହ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ତା’ର ଅଥର୍
ଜଣାଇବୁ। 37 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜେଣ ମହାନ ରାଜା। ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, କ୍ଷମତା ଓ ମହମିା େଦଇଅଛନି୍ତ।
38 ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ, ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଶାସନାଧୀନ ଅଟନି୍ତ। ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆପଣଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  େଦଇଅଛନି୍ତ। ଆପଣ ହିଁ େସହ ିପ୍ରତମିାର
ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ମସ୍ତକ ଅଟନି୍ତ।

39 “ପୁଣ ିଆପଣଙ୍କ ପେର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନୁ୍ୟନ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ଓ
ତାହା େହଉଛ ିେରୗପ୍ୟମୟ ଅଂଶ ଓ ତାହାପେର ପିତ୍ତଳମୟ ତୃତୀୟ ଏକ
ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ। 40 ପୁଣି
ତାହାପେର ଚତୁଥର୍ରାଜ୍ୟ େଲୗହପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ। େଲୗହ େଯପରି
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ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି ଚୂଣ୍ଣର୍ କେର, େସହପିରି େସ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି ଧୂଳିସାତ୍ କରିବ।

41 “ଆପଣ େଯପରି େଦଖିେଲ େସ ପାଦ ଓ ପାଦର ଅଙୁ୍ଗଳି ଆଂଶିକ
େଲୗହମୟ ଓ ଆଂଶିକ ମୃତି୍ତକାମୟ ଥିଲା। େସହପିରି େସ ରାଜ୍ୟ ବଭିକ୍ତ
େହବ। ମାତ୍ର ତହିଁେର େଲୗହର ଦୃଢ଼ତା ରହବି କାରଣ କଦ୍ଦର୍ମେର େଲୗହ
ମିଶି୍ରତ ଥିବାର ଆପଣ େଦଖିେଲ। 42 େଯପରି ପାଦର ଅଙୁ୍ଗଳିସବୁ କିଛି
େଲୗହମୟ ଓ କିଛ ିମୃତ୍ତିର୍କାମୟ ଥିଲା, େସହପିରି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ
ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଦୁବର୍ଳ େହବ। 43 କିନୁ୍ତ େଲୗହ େଯପରି
ମୃତି୍ତକାେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ମିଶି୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ, େସହପିରି ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କିର
େଲାକମାେନ ମିଶି ଯିେବ ମାତ୍ର ଏକତି୍ରତ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

44 “ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି
ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। େସହ ିରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହାଇ ରହବି।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ
ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରି େଦବ।

45 “ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନେର େଦଖିେଲ େକୗଣସ ିେଲାକଦ୍ୱ ାରା େଛଦତି
େହାଇ ନ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ପବର୍ତରୁ ଆସଲିା ଓ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର େଲୗହ,
ପିତ୍ତଳ, ମୃତି୍ତକା, ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲା। େତଣୁ ଯାହା ଏହା ପେର
ଘଟବି ତାହା ମହାନ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। ଆଉ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ
ନଶିି୍ଚତ ଓ ତାହାର ଅଥର୍ ସତ୍ୟ।”

46 େସେତେବେଳ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାନେିୟଲ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଆେଦଶ କଲା। 47 ତତ୍ପେର ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ
ରାଜା କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଗଣର
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ରାଜଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ େଯ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟଗଡୁ଼କିର
ପ୍ରକାଶକୁ ଆଣନି୍ତ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏହ ିନଗିଢୂ଼ କଥା ପ୍ରକାଶ
କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟ।”

48 ତା’ପେର ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଏକ ମହାନ
କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକି୍ତ କେଲ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାରମାନ େଦେଲ। ଆଉ ବାବଲି
ପ୍ରେଦଶ ଉପେର ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପଦ େଦଇ ବାବଲିସ୍ଥ ସବୁ ବଦି୍ୱ ାନ
େଲାକଙ୍କ ଉପେର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତ ିକେଲ। 49 ପୁଣ ିଦାନେିୟଲଙ୍କ
ଆେବଦନ କ୍ରେମ ରାଜା ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗାଙୁ୍କ ବାବଲି
ପ୍ରେଦଶର େକେତକ ମୁଖ୍ୟ କମର୍ଗ୍ଭରୀରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ମାତ୍ର ଦାନେିୟଲ
ଜେଣ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତ ିେହାଇ ରାଜ ଦ୍ୱ ାରେର ରହେିଲ।

ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିା ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତ

ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଷାଠିଏ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ ଛଅହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ
ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କଲା। େସ ପ୍ରତମିାଟକୁି ବାବଲି
ପ୍ରେଦଶର ଦୂରା ନାମକ ପଦାେର ସ୍ଥାପନ କଲା। 2 େସହି

ପ୍ରତମିା ସ୍ଥାପନର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ ଆସବିାକୁ ରାଜା ସମସ୍ତ କି୍ଷତପିାଳ,
ରାଜପ୍ରତନିଧିି, େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା, େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, େବବତ୍ତର୍ା
ଓ ପ୍ରାେଦଶିକ ଶାସକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବା ନମିେନ୍ତ େଲାକ େପ୍ରରଣ କଲା।

3 େତଣୁ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନେର ସମେସ୍ତ ଆସେିଲ ଓ ସ୍ଥାପିତ
ପ୍ରତମିାର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବେର େଯାଗ େଦେଲ। ଆଉ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାପିତ
ପ୍ରତମିାର ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 4 ତା’ପେର ରାଜାଙ୍କର ଜେଣ
େଘାଷକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହଲିା, “େହ େଲାକବୃନ୍ଦ, େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଓ ବଭିନି୍ନ
ଭାଷାବାଦୀଦଳ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଆିଗଲା। 5 େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ତୂରୀ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ, େନବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ
ସବୁପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣବି, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ ନଶି୍ଚୟ ପୂଜା କରିବ। 6

ପୁଣ ିେଯେକହ ିମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବ, େସ େସହ ିମୁହୂତ୍ତର୍େର
ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ।”

7 ଏଣୁ େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ ତୂରୀ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ,
େନବଲ ଓ ସବୁପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣେିଲ େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ,

େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତମିା
ସମ୍ମୁଖେର ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ।

8 େସହ ିସମୟେର େକେତକ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ିଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପବାଦ ଆଣେିଲ। 9

େସମାେନ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, “େହ ମହାରାଜ,
ଚରିଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ। 10 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରିଛନି୍ତ େଯେକହି
ତୂରୀ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ, େନବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ସବୁପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ
ଶୁଣବି, େସ ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। 11 ପୁଣି
େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବ େସ ଜ୍ୱଳନ୍ତା
ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ। 12 ଆଉ ଆପଣ ବାବଲି ପ୍ରେଦଶର ରାଜ
କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିବା େକେତକ ଯିହୁଦୀ େଲାକ, ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ୍ ଓ
ଅେବଦ୍-ନେଗା େଯଉଁମାେନ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ।
େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ େଦବଗଣର େସବା କରନି୍ତ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କରନି୍ତ ନାହିଁ।”

13 ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ତାଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗାକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ
ପଠାଇେଲ। େତଣୁ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କର ବଗି୍ଭରାଳୟ
ଛାମୁକୁ ଆଣେିଲ। 14 ଆଉ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ
ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗା, ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର
େଦବତାଗଣର ପୂଜା କରୁ ନାହିଁ ଓ େମାର ସ୍ଥାପିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ପ୍ରତମିାକୁ
ପ୍ରଣାମ କରୁ ନାହିଁ। 15 େଯେତେବେଳ ତୂରୀ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ,
େନବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ସବୁପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ
ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂଜା ନ କର େତେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ କୁଣ୍ଡେର ଫିଙ୍ଗା ଯିବ। ଆଉ ଏପରି େକୗଣସି
େଦବତା ନାହାନି୍ତ େଯ କି େମା’ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।”

16 ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗା ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କେଲ, “େହ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ଏ ବଷିୟେର ଆପଣଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ। 17 ଯଦ ିଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତେର
ନେିକ୍ଷପ କରନି୍ତ େତେବ ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ େସବା କରୁଅଛୁ େସହି
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ , ଆଉ େହ
ମହାରାଜ, େସ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 18 ଆଉ
ଏପରିକି ପରେମଶ୍ୱର ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ଆସନି୍ତ ତଥାପି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ େଦବତାଗଣର ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ।”

19 ଏଥିେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହଲା। ଶଦ୍ରକ୍,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗାର ପ୍ରତକୂିଳେର ତା’ର ମୁଖ ବକିଟାକାର େହଲା।
େତଣୁ େସ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତକୁ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପଠାରୁ ସାତଗଣୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 20 ତା’ପେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆପଣା େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ବଳବାନ େସୖନ୍ୟକୁ ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗାକୁ
ବାନି୍ଧ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତେର ପକାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

21 େତଣୁ ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗାକୁ ବାନି୍ଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତକୁ ଫିଙ୍ଗା ଗଲା। େସେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ,
ସାଟର୍, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିେଲ। 22 ରାଜା ଆଜ୍ଞା
କଲାେବେଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧିତ ଥିେଲ ଓ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତକୁ ଅତଶିୟ ଉତ୍ତପ୍ତ କରା
ଯାଇଥିଲା। େତଣୁ ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ୍ ଏବଂ ଅେବଦ୍-ନେଗାକୁ ଫିଙି୍ଗବାକୁ
ଯାଇଥିବା େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଗି୍ନଶିଖା ଦ୍ୱ ାରା େପାଡ଼ ିମେଲ। 23 ଶଦ୍ରକ୍,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତେର ପଡ଼େିଲ। େସମାନଙୁ୍କ
ଦୃଢ଼ଭାବେର ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା।

24 ଏଥିେର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଚମତୃ୍କତ େହାଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ। େସ
ଆପଣା ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତନିେିଲାକଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତେର
ପକାଇ ନ ଥିଲୁ?”
ମନ୍ତ୍ର ୀମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଏହା ସତ୍ୟ ସହାରାଜ।”
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25 ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଅଗି୍ନ କୁଣ୍ତେର ଗ୍ଭରିଟ ିମୁକ୍ତ
େଲାକ ବଚିରଣ କରୁଥିବାର େଦଖୁଛ।ି ଆଉ େସମାେନ ଦଗ୍ଧିଭୂତ େହାଇ
ନାହାନି୍ତ ଓ ଚତୁଥର୍ େଲାକଟ ିେଦବପୁତ୍ର ସଦୃଶ।”

26 ତା’ପେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ କହଲିା,
“େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-
ନେଗା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ତରୁ ବାହାରି ଆସ।”
ତା’ପେର ଶଦ୍ରକ, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗା ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି

ଆସେିଲ। 27 ପୁଣ ିକି୍ଷତପିାଳ, ରାଜ ପ୍ରତନିଧିି, େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ରାଜମନ୍ତ୍ର ୀମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ େସହ ିତନି ିଜଣଙୁ୍କ େଦଖିେଲ େଯ ଅଗି୍ନ
େସମାନଙ୍କର ଶରୀରେର େକୗଣସ ିଅଂଶ ଦଗ୍ଧ କରି ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକର େକଶ କି େସମାନଙ୍କର ପାଇଜାମା ଦଗ୍ଧ େହାଇ ନାହିଁ କି
େସମାନଙ୍କର ଶରୀରେର ଅଗି୍ନର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ।

28 ତା’ପେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର କହଲିା, “ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-
ନେଗାର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇେଲ ଓ
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। ଆଉ ଏହ ିତନି ିଜଣ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଭନି୍ନ  ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
େଦବତାଙ୍କର ପୂଜା କେଲ ନାହିଁ କି ପ୍ରଣାମ କେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
ରାଜବାକ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରି ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କେଲ। 29

େତଣୁ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ତାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ ିଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଜାତି
ଓ ଭାଷାବାଦୀଦଳ, ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍-ନେଗାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ କଥା କହେିବ, େସମାେନ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ େହାଇ
କଟାଯିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ଭଙ୍ଗା େହବ ଓ ଧୂଳିସାତ୍ େହବ।
କାରଣ ଏହପିରି ଭାବେର େକୗଣସ ିେଦବତା ତାଙ୍କର ଦାସମାନକୁ ଉଦ୍ଧାର
କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।” 30 ଏହା ପେର ରାଜା ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ
ଅେବଦ୍-ନେଗାକୁ ବାବଲି ପ୍ରେଦଶେର ପ୍ରଧାନ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ବଷିୟେର ସ୍ୱପ୍ନ

ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ନବିାସୀ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ, େଦଶୀୟ ଓ
ଭାଷାବାଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜାଙ୍କର
ବଜି୍ଞାପନ,

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟରୂେପ ଶାନି୍ତ େହଉ।
2 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଇଁ େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା ସାଧନ
କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ସବୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ମୁଁ ସୁଖ େବାଧ କଲ।ି

3 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମତ୍କାରସବୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ,
ଅଦ୍ଭୂତ ଅେଟ।

େସ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଶାସନ କରିେବ
ଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େକେବ ସମାପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।

4 ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େମାର ନଜି ପ୍ରାସାଦେର ଶାନି୍ତ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲ।ି
5 ମୁଁ େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲ ିଓ ତାହା େମାେତ ଭୟଭୀତ କଲା। ଆଉ
ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଥିବା େବେଳ େମାର ଚନି୍ତ ା ଓ ମନର ଦଶର୍ନ େମାେତ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା। 6 େତଣୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ବାବଲିର
ସମସ୍ତ ବଦି୍ୱ ାନ େଲାକଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲ।ି 7

େଯେତେବେଳ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞଗଣକ କଲ୍ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର ଜଣାଇଲ,ି ମାତ୍ର
େସମାେନ ତାହାର ଅଥର୍ େମାେତ କହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 8 ଅବେଶଷେର
େମା’ େଦବତାର ନାମାନୁସାେର େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମ ବଶିିଷ୍ଟ ଦାନେିୟଲ
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା
ଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର ଜଣାଇଲ।ି 9 “ମୁଁ କହଲି,ି େହ
ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞଗଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, ମୁଁ ଜାେଣ, ପବତି୍ର େଦବଗଣର ଆତ୍ମା
ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର ଅଛନି୍ତ ଓ େକୗଣସ ିନଗିଢୂ଼ ବାକ୍ୟ ବୁଝବିା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
କଷ୍ଟକର ନୁେହଁ, ଏଣୁ ଦୟାକରି େମାେତ େମାର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଓ ତାହାର ଅଥର୍
କୁହନୁ୍ତ। 10 ମୁଁ ଶଯ୍ୟାେର େଶାଇଥିବା େବେଳ େମା’ ମନର ଦଶର୍ନ
ଏହପିରି ଥିଲା। ମୁଁ ଅନାଇଲ ିଓ େଦଖିଲ ିଭୂମଣ୍ତଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଏକ

ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ତାହା ଅତ ିଉଚ୍ଚ ଥିଲା। 11 େସ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ଲିା ଓ ଦୃଢ଼
େହଲା। ଉଚ୍ଚତାେର ତାହା ଆକାଶକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା। ପୁଣ ିପୃଥିବୀର ସବୁ
ସ୍ଥାନେର ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ େହଲା। 12 ତହିଁର ପତ୍ରମାନ ସୁନ୍ଦର ଓ ତହିଁର
ଫଳ ଅେନକ ଥିଲା, ଆଉ େସ ଗଛେର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା।
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ େସହ ିବୃକ୍ଷତେଳ ଛାୟା ପାଇେଲ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ
ପକ୍ଷୀମାେନ ତାହାର ଶାଖାମାନଙ୍କେର ବାସ କେଲ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ େସଥିରୁ
ଖାଦ୍ୟ ପାଇେଲ।
13 “ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଥିବା େବେଳ ଦଶର୍ନ ପାଇଲ।ି ଏକ ପବତି୍ର
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 14 େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, ‘ଏହି
ବୃକ୍ଷକୁ େଛଦନ କର। ତହିଁର ଶାଖା ସବୁ କାଟ ିପକାଅ, ତହିଁର ପତ୍ରସବୁ
ଝାଡ଼ ିଦଅି ଓ ଫଳଗଡୁ଼କୁି ବଞି୍ଚ ିଦଅି। ତାହାର ତେଳଥିବା ପଶୁମାେନ ଓ
ଶାଖାେର ଥିବା ପକ୍ଷୀମାେନ ପଳାଇ ଯାଆନୁ୍ତ। 15 ତାହାର ମୂଳ େଲୗହ ଓ
ପିତ୍ତଳମୟ େବଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ତୃଣେର ରଖ ଓ ତାହା ଆକାଶର
କାକରେର ତନୁି୍ତ। ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ତୃଣେର ତାହାର
ଅଂଶ େହଉ। 16 ତାହା ମାନବ ହୃଦୟ ନ େହଉ ଓ େସ ପଶୁ ହୃଦୟ
ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ। ଆଉ ତାହା ଉପେର ସାତ ବଷର୍ ଅତବିାହତି େହାଇ ଯାଉ।’
17 “ଜେଣ ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏହ ିଦଣ୍ତ େଘାଷଣା କେଲ। ସମସ୍ତ େଲାକ
ଏହା ଜାଣେିବ େଯ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର
ଶାସନ କରନି୍ତ , ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦଅିନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ନମ୍ର େଲାକକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କରନି୍ତ। େତଣୁ
ପୃଥିବୀର ଜୀବତି େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଏ ମହମିା ଜାଣେିବ।
18 “ମୁଁ, ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଥିଲ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ େହ
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, ଏହାର ଅଥର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। େମା’ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୱ ାନ
େଲାକମାେନ ଏହାର ଅଥର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
େକବଳ ଜେଣ, ଯିଏ କି ଏହା କରି ପାରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର
ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବରିାଜିତ ଅେଟ।”

19 ତହିଁେର େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମକ ଦାନେିୟଲ କିଛକି୍ଷଣ ଅବାକ୍ େହାଇ
ରହେିଲ। ତାଙ୍କର ଭାବନା ତାଙୁ୍କ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଲା। ରାଜା ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, “େହ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ୱା ତାହାର ଅଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ
ବ୍ୟାକୁଳିତ ନ କରୁ।”
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “େହ େମାର ମହାଶୟ,

େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ େହଉ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାର ଅଥର୍ ଘଟୁ। 20 ଆପଣ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ
େଦଖିେଲ, ତାହା ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ବଢ଼ଲିା ଓ ଉଚ୍ଚତାେର ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ
େହଲା। ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଦୃଶ୍ୟମାନ େହଲା। ତାହାର ପତ୍ରସବୁ
ସୁନ୍ଦର େହଲା ଓ େସଥିେର ପ୍ରଚୁର ଫଳ େହଲା। େସଥିେର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତାହାର ତେଳ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାେନ ବାସ କେଲ ଓ
ତାହାର ଶାଖା ଗଡୁ଼କି ଉପେର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ ବସତ ିକେଲ। 22

େହ ମହାରାଜ, େସହ ିବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଅଟନି୍ତ। ଆପଣ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ବଳବାନ୍
େହାଇଅଛନି୍ତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ  ବୃଦି୍ଧ ପାଇଅଛ ିଓ ତାହା ଗଗନ
ସ୍ପଶର୍ କରୁଅଛ।ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟାପିଅଛ।ି

23 “ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ େଦଖିେଲ େଯ, ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସ ିକହେିଲ, ‘ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ବନିଷ୍ଟ କରି େଛଦନ କର। କିନୁ୍ତ ଏହା ମୂଳକୁ
େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳ େବଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େକାମଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟେର ରଖ।
ଆଉ ତାହା ଆକାଶର କାକରେର ତନୁି୍ତ ଓ ତାହା ଉପେର ସାତ ବଷର୍
ଅତକି୍ରମ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ସହତି ତାହାର ଅଂଶ େହଉ।’

24 “େହ ମହାରାଜ, ଏଥିର ଅଥର୍ ଏହ।ି ଆଉ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ େମାର
ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ଘଟବି େବାଲ ିନରୂିପଣ କରିଛନି୍ତ। 25

ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ବତିାଡ଼ତି େହବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ
ସହତି ବାସ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଗାରୁମାନଙ୍କ ପରି ତୃଣ େଭାଜନ
କରି ବଞ୍ଚବି ଓ ଆକାଶର କାକରେର ତନିି୍ତବ। ଏହରୂିେପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ସାତ ବଷର୍ ଅତକି୍ରମ କରିବ। େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଭବ କରିବ େଯ, େସ
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ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରନି୍ତ।
26 “ଆଉ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ, ଗଣି୍ତ ଛାଡ଼ବିାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଆିଯିବାର ଅଥର୍ ଏହି

େଯ, ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ େଫରି ପାଇବ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ
ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚତି୍ େଯ, ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟେର ଶାସନ
କରନି୍ତ। 27 େତଣୁ େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ େମାର ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ
କରନୁ୍ତ। ଆପଣ ଧାମିର୍କତା ବଳେର ପାପରାଶି ଦୂର କରନୁ୍ତ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ
ଦୟା େଦଖାଇ ଆପଣା ଅଧମର୍ ସକଳ ଦୂର କରନୁ୍ତ। ତାହାେହେଲ
ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ଶାନି୍ତର କାଳ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।”

28 ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏ ସମସ୍ତ ଘଟଲିା। 29 ସ୍ୱପ୍ନର
ବଷର୍କ ପେର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ବାବଲିର ନଜି ପ୍ରାସାଦ ଉପେର
ବୁଲୁଥିବା େବେଳ, ରାଜା କହଲିା, “ଏହ ିବାବଲିକୁ େଦଖ! ମୁଁ େମାର
ପ୍ରତାପେର ଏହ ିମହାନ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରିଛ ିଓ େମାର ବଳର ପ୍ରଭାବେର
ରାଜଧାନୀ ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ କରିଛ।ି ମୁଁ େକେଡ଼ ମହାନ।”

31 ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା େଶଷ ନ େହଉଣୁ, ଏହ ିସ୍ୱଗର୍ୀୟବାଣୀ
େହଲା, “େହ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା କୁହାଯାଉଅଛ ିେଯ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ କାଢ଼ ିନଆିଗଲା। 32 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବତିାଡ଼ତି େହବ। େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ବାସ କରିବ ଓ
େଗାରୁ ପରି ତୃଣ େଭାଜନ କରିବ। ଏହରୂିେପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ସାତ ବଷର୍
ଅତକି୍ରମ କରିଯିବ। େଶଷେର େଯ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ସମଗ୍ର
ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ଯାହାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ େସ ତାହା
ଦଅିନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।”

33 େସହସିବୁ ଦଣ୍ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଲିା। େସ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବତିାଡ଼ତି େହାଇ େଗାରୁପରି ତୃଣ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କେଲ।
ଆଉ େସ ଆକାଶର କାକରେର ତନିି୍ତେଲ। େଶଷେର ତାହାର େକଶ
ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀର ପର ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ନଖ ପକ୍ଷୀର ନଖ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ଲିା।

34 ଅନନ୍ତର େସହ ିସମୟର େଶଷେର ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ସ୍ୱଗର୍ଆେଡ଼
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କଲ।ି େସେତେବେଳ େମାର ମନ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସଗିଲା।
ତା’ପେର ମୁଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲ।ି େସହ ିଅନନ୍ତ
ଜୀବଙୁି୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସମାଦର କଲ।ି
କାରଣ ତାଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।
35 ପୁଣ ିପୃଥିବୀ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ
ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ।

ଆଉ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଶକି୍ତ ବଳେର ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
ପୃଥିବୀ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ।

େକହ ିତାଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ ହସ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ନ ପାେର
ଓ େକହ ିତାଙୁ୍କ କିଛ ିପ୍ରଶ୍ନ କରି ନ ପାେର।

36 ଆଉ େସହ ିସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଉତ୍ତମ ବୁଦି୍ଧ େମାେତ
େଫରାଇ େଦେଲ। େମା’ ରାଜ୍ୟର େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ େମାର େତଜ ଓ
ପ୍ରତାପ େମା’ ପାଖକୁ େଫରି ଆସଲିା। େମାର ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଅମାତ୍ୟମାେନ
ପୁନବର୍ାର େମାର ପରାମଶର୍ େଲାଡ଼େିଲ। ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ରାଜା େହଲ ିଓ େମାର
ମହମିା ପୂବର୍ାେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା। 37 ଏଣୁ ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
େସହ ିସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓ ସମାଦର କରୁଅଛ।ି କାରଣ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ପଥ ସବୁ ନ୍ୟାଯର୍୍ୟ। ଆଉ େସ
ଗବର୍ୀମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରନି୍ତ।

କାନ୍ଥ ଉପେର େଲଖା

ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସର ନଜିର ସହସ୍ର ଅମାତ୍ୟବଗର୍ଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ମହା େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ଆଉ େସ ସହସ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରାଜା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କେଲ। 2 େବଲ୍ଶତ୍ସର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ

କରୁଥିବା େବେଳ ତାଙ୍କର ପିତା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର। ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ
ଅପହରଣ କରି ଆଣଥିିବା ସୁନା ଓ ରୂପାେର ପାତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଆଣବିାକୁ ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ କେଲ। େସ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ େସଥିେର େସ, ତାଙ୍କର

ଅମାତ୍ୟଗଣ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ େଯପରି ପାନ କରିେବ।
3 ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ ଅଥର୍ାତ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରରୁ େଯଉଁସବୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ଅପହୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହା େଲାକମାେନ
ଆଣେିଲ। ପୁଣ ିରାଜା ତାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟଗଣ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ
ଉପପତ୍ନୀଗଣ େସହ ିପାତ୍ରେର ପାନ କେଲ। 4 େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରୁଥିବା େବେଳ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ନମିିର୍ତ
ମୂତ୍ତିର୍ରୂପକ େଦବଗଣର ପ୍ରଶଂସା କେଲ।

5 େସହ ିସମୟେର ହଠାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ହସ୍ତ ଦଶୃମାନ େହ ଲା ଓ
ରାଜପ୍ରାସାଦର କାନ୍ଥର େଲପନ ଉପେର ଅଙୁ୍ଗଳିେର େଲଖିଲା। େସହ ିହସ୍ତ
ଦୀପରୁଖା ନକିଟସ୍ଥ ରାଜପ୍ରାସାଦ କାନ୍ଥେର େଲଖୁଥିଲା। ଆଉ ରାଜା
େଲଖୁଥିବା ସ୍ୱହସ୍ତର ଅଂଶ େଦଖୁଥିେଲ।

6 ତହିଁେର ରାଜା ଭୟଭୀତ େହେଲ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା।
ତାଙ୍କର ଆଣୁ୍ଠ ଥରିଲା ଓ ଆଣୁ୍ଠକୁ ଆଣୁ୍ଠ ବାଜିଲା। ତାଙ୍କର େଗାଡ଼ ଏେତ
ଦୁବର୍ଳ େହଲା େଯ େସ ଛଡି଼ା େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 7 ଗଣକ,
କଲ୍ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ରାଜା ଡ଼କାଇେଲ। େସ
ବାବଲିନୀୟ ବଦି୍ୱ ାନମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯେକହ ିଏହ ିେଲଖା ପଢ଼ପିାରିବ
ଓ ତାହାର ଅଥର୍ ବାହାର କରି ପାରିବ, ତାଙୁ୍କ ମୁଁ ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର
ଉପହାର େଦବ ିଓ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ହାର ପିନ୍ଧାଇ େଦବ।ି ଆଉ େସ
ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ସେବର୍ାଚ୍ଚ ଶାସନକତ୍ତର୍ା େହବ।”

8 େତଣୁ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୱ ାନ େଲାକ ଭତିରକୁ ଯଦଓି ଆସେିଲ,
େସମାେନ େଲଖା ପଢ଼ ିପାରିେଲ ନାହିଁ କି ତାହାର ଅଥର୍ ବୁଝେିଲ ନାହିଁ। 9

ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସରଙ୍କ ଅମାତ୍ୟଗଣ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପଡ଼େିଲ। ଆଉ ରାଜା ଅଧିକ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା।

10 ତା’ପେର ରାଣୀ େଭାଜନଗାରକୁ ଆସେିଲ। େସ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର
ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣଥିିେଲ। େସ କହେିଲ, “େହ ରାଜା, ଦୀଘର୍ଜୀବୀ
ହୁଅ, ତୁମ୍ଭର ଭାବନା ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ନ କରୁ କି ତୁମ୍ଭର ମୁଖମଣ୍ତଳ ବବିଣ୍ଣର୍
ନ େହଉ। 11 ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେର ଜେଣ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରେର
ପବତି୍ର େଦବଗଣ ଆତ୍ମା ବରିାଜିତ। ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ସମୟେର
େଦବଗଣର ଜ୍ଞାନତୁଲ୍ୟ ବୁଦି୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନଦୀପି୍ତ ତାଙ୍କଠାେର ପ୍ରକାଶିତ
େହାଇଥିଲା। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ତାଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ, ଗଣକ,
କଲ୍ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଧାନ କରି ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥିେଲ। 12 ମୁଁ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ବଷିୟେର କହୁଛ,ି େସ ଦାନେିୟଲ।
ରାଜା ତାଙୁ୍କ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମ େଦଇଥିେଲ। େସହ ିେବଲ୍ଟଶତ୍ସର ମହାନ
ଥିେଲ। େସ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ର ଷ୍ଟା ଅଟନି୍ତ ଓ େସ ନଗିଢୂ଼ ତଥ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନି୍ତ। ତାଙୁ୍କ ଡ଼କାଅ। େସ େକବଳ ଏ େଲଖାର ଅଥର୍
ବୁଝାଇ େଦେବ।”

13 ତହୁଁ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା। ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ
କହଲିା, “େମାର ପିତା ମହାରାଜ ଯିହୁଦା େଦଶରୁ େଯଉଁ ନବିର୍ାସତି
ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଆଣଥିିେଲ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଦାନେିୟଲ ଅନ୍ୟତମ
ଅଟକି? 14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣୁଅଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର
େଦବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନ, ଦୀପି୍ତ, ବୁଦି୍ଧ ଓ େଶ୍ରଷ୍ଠ ମହମିା
ତୁମ୍ଭଠାେର େଦଖାଯାଏ। 15 େମାର ରାଜ୍ୟର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ େମା’
ପାଖକୁ ଆସଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ କାନ୍ଥେର େଲଖା େହାଇଥିବା ଅଥର୍
ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣୁଅଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ
ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ ଓ ସେନ୍ଦହ ଭଞ୍ଜନ କରିପାର। ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏହ ିେଲଖା
ପାଠ କରି ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇ ପାର, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ବାଇଗଣଆି ବସ୍ତ୍ର ଉପହାର େଦବ ିଓ ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଠେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ହାର ଲମ୍ୱାଇବ।ି
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ରାଜ୍ୟେର ତୃତୀୟ ସେବର୍ାଚ୍ଚ ଶାସନକତ୍ତର୍ା େହବ।”

17 ତା’ପେର ଦାନେିୟଲ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “େହ ରାଜା
େବଲ୍ଶତ୍ସର, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର ଥାଉ ଓ ଆପଣଙ୍କର
ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ ଦଅିନୁ୍ତ। ମାତ୍ର ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଏହ ିେଲଖା
ପଢ଼ବି ିଓ ଏହାର ଅଥର୍ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।ି
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18 “େହ ମହାରାଜା, ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପିତା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ, ମହମିା, େଗୗରବ ଓ ପ୍ରତାପ େଦେଲ। 19

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଏପରି ମହମିାନି୍ୱ ତ କେଲ େଯ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ, ନାନା
େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ଛାମୁେର କମି୍ପତ େହାଇ ଭୟ
କେଲ। େସ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ତାକୁ ବଧ କେଲ। ପୁଣ ିଯାହାକୁ
ବଞ୍ଚବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, େସ ଜୀବତି ରହଲିା। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଜେଣ
ଉନ୍ନତ େହଲା ଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଜେଣ ଅବନତ େହଲା।

20 “କିନୁ୍ତ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଗବର୍ୀ ଏବଂ ଜିଦ୍େଖାର େହେଲ। େତଣୁ
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ନଆିଗଲା। ତା’ପେର ତାଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ
ଗହଣରୁ ତଡ଼ ିଦଆିଗଲା। 21 ତାଙ୍କର ମନ ପଶୁତୁଲ୍ୟ େହଲା ଓ େସ
ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସହତି ବାସ କେଲ। ଆଉ େସ େଗାରୁଗାଈ ପରି ତୃଣ
େଭାଜନ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଶରୀର କାକରେର ଭଜିିଲା। ତା’ପେର େସ
ହୃଦ୍େବାଧ କେଲ େଯ, ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ତାକୁ େସ ରାଜ୍ୟେର
ନଯିୁକି୍ତ କରି ପାରନି୍ତ।

22 “କିନୁ୍ତ େବଲ୍ଶତ୍ସର, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣେିଲ
ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନମ୍ର କରି ନାହାନି୍ତ। 23 ଆପଣ ନମ୍ର େହବା
ପରିବେତ୍ତର୍ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ରେର ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ
ଅମାତ୍ୟଗଣ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ କରିଅଛନି୍ତ। ପୁଣ ିସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, େଲୗହ, କାଠ ଓ ପଥର
ନମିିର୍ତ ପ୍ରତମିାେର େଦବଗଣ, େଯଉଁମାେନ କି େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
କି ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ! େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ କରିଅଛନି୍ତ। ଆଉ
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପଥ
ଯାହାଙ୍କର ଅଧୀନ, ଆପଣ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ କରି ନାହାନି୍ତ।
24 େତଣୁ େସହ ିକାରଣରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ େପ୍ରରିତ ଲଖିିତ େହଲା
ଓ ଏହ ିେଲଖା ଲଖିିତ େହଲା। 25 କାନ୍ଥେର ଲଖିିତ େହାଇଥିବା
ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି େହଲା ଏହ:ି

ମିେନ, ମିେନ, ତେକଲ୍, ଉପାରସୀନ।
26 “ମିେନର ଅଥର୍ େହଉଛ,ି
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହା େଶଷ

କରିଅଛନି୍ତ।
27 ତେକଲର ଅଥର୍,
ଆପଣ ନକିିତେିର େତୗଲା ଯାଇ ଅଛନି୍ତ ଓ ଊଣା େଦଖା ଯାଇଅଛନି୍ତ।
28 ଉପାରସୀନର ଅଥର୍,
ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଭିକ୍ତ େହାଇଅଛି
ଆଉ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକିମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି”
29 େବଲ୍ଶତ୍ସର ଆଜ୍ଞାେର େଲାକମାେନ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ବାଇଗଣଆି ବସ୍ତ୍ର

ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର ହାର େଦେଲ। ଆଉ େସ ରାଜ୍ୟର
ତୃତୀୟ ସେବର୍ାଚ୍ଚ ଶାସନକତ୍ତର୍ା େହେବ େବାଲ ିେଘାଷଣା କେଲ। 30 େସହି
ରାତି୍ରେର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସରଙୁ୍କ ବଧ କରାଗଲା। 31

ପୁଣ ିମାଦୀୟ ଦାରିୟାବସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା। େସ ସମୟେର ତାହାର
ବୟସ ବାଷଠି ବଷର୍ େହାଇଥିଲା।

ଦାନେିୟଲ ଓ ସଂିହଗଣ

ଦାରିୟାବସ ଚନି୍ତ ାକେଲ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ଶାସନ କରିବକୁ
120 କି୍ଷତପିାଳ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଭଲ େହବ। 2 େସହ ିରାଜା
ତନି ିଜଣ ତଦାରଖକାରୀଙୁ୍କ ସୁେବଦାର ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ,

େଯପରି େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଠକି ନ ପାରିେବ ଓ କ୍ଷତ ିସହ ିପାରିେବ। ଏହି
ତନି ିଜଣ ନରିୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟେର ଦାନେିୟଲ ଥିେଲ ଅନ୍ୟତମ। 3

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଅନ୍ତରେର େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ େସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ
କି୍ଷତପିାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଖି୍ୟାତ େହାଇଥିେଲ। େତଣୁ ରାଜା ତାଙୁ୍କ
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଶାସକ ଭାବେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ।

4 ଏଥିେର ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କ୍ଷିତପିାଳମାେନ ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାଳୁ
େହେଲ ଓ ଦାନେିୟଲଙ୍କର ରାଜକମର୍ ବଷିୟ େଦାଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ େକୗଣସ ିେଦାଷ ବା ଅପରାଧ ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।
କାରଣ େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିଭ୍ର ାନି୍ତ ବା ଅପରାଧ ନ
ଥିଲା। େସ ରାଜାଙୁ୍କ ଠକୁ ନ ଥିେଲ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିେଲ।

5 େଶଷେର େସହ ିେଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାନେିୟଲଙ୍କ
ବଷିୟେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇବା ନାହିଁ। େତଣୁ ତାଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଦାଷ େଦଖିବା।”

6 େତଣୁ ଏହ ିେଲାକମାେନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“େହ ରାଜ ଦାରିୟାବସ, ଆପଣ ଚରିଜୀବ ିହୁଅନୁ୍ତ। 7 ତଦାରଖକାରୀଗଣ,
ରାଜପ୍ରତନିଧିିଗଣ, ସୁେବଦାରଗଣ ଓ ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣ ସମେସ୍ତ ଅଜଣା ଭାବେର
ରାଜି େହେଲ େଯ, ଏକ ରାଜକୀୟ େଘାଷଣା ପତ୍ର େହବା ଉଚତି୍। ଯଦି
େକହ ିତରିିଶ୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ବନିା େକୗଣସ ିେଦବତା ବା ମନୁଷ୍ୟ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, େତେବ ତାକୁ ସଂିହର ଗମୁ୍ଫାକୁ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। 8

ଏେବ େହ ମହାରାଜା, ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକିମାନଙ୍କର ଅଟଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଏହ ିନେିଷଧ ବଧିି େଯପରି ପରିବତ୍ତିର୍ତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ
ତାହା ସି୍ଥର କରନୁ୍ତ ଓ ଏହ ିେଲଖାେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନୁ୍ତ।” 9 େତଣୁ ରାଜା
ଦାରିୟାବସ େସହ ିେଲଖା ଓ ନେିଷଧ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା।

10 ଦାନେିୟଲ ସବର୍ଦା ପ୍ରତଦିନି ତନିଥିର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ନୂତନ ବଧିି ବଷିୟେର େଲଖା ସ୍ୱାକ୍ଷାରିତ
େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିଦାନେିୟଲ ଜାଣେିଲ େସ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସେିଲ।
ତାହାଙ୍କ େକାଠରୀର ଝରକା ଯିରୁଶାଲମ ଆେଡ଼ େମଲା ଥିଲା। େସ
ପୂବର୍ପରି ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିଦନି ମଧ୍ୟେର ତନିଥିର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

11 ତା’ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଦାନେିୟଲ ନକିଟକୁ
ଗେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ନେିବଦନ କରୁଥିବାର
େଦଖିେଲ। 12 େତଣୁ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ ରାଜକୀୟ
ବଧିି ବଷିୟେର ତାଙୁ୍କ ମେନ ପକାଇ େଦେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େହ
ମହାରାଜା, େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ତରିିଶ୍ ଦନି ମଧ୍ୟେର ଆପଣଙ୍କ ବନିା
େକୗଣସ ିେଦବତା କି ମନୁଷ୍ୟ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, େସ ସଂିହମାନଙ୍କ
ଗତ୍ତର୍େର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ। ଏପରି ଏକ ନେିଷଧ ପତ୍ରେର ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି
ନାହାନି୍ତ କି?”
ରାଜା କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ େସ ନେିଷଧ ପତ୍ରେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛ।ି’ ଆଉ

ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକିମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ତାହା ସି୍ଥର
େହାଇଅଛ।ି”

13 ତା’ପେର େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ ମହାରାଜ,
ନବିର୍ାସତି ଯିହୁଦୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଦାନେିୟଲ, େସ
ଆପଣଙୁ୍କ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ନେିଷଧ ପତ୍ରକୁ ମାନ୍ୟ କେର ନାହିଁ। େସ
ଏେବ ମଧ୍ୟ ଦନିେର ତନିଥିର ତା’ର ପରେମଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି”

14 ତହୁଁ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ଓ ବବି୍ର ତ େହାଇ ପଡ଼ଲିା। େସ ଦାନେିୟଲକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପାୟ ଚନି୍ତ ା କଲା। 15 ତା’ପେର େସହ ିେଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ
େହାଇ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ମହାରାଜା, ଆପଣ ଜାଣନୁ୍ତ, ମାଦୀୟ ଓ
ପାରସକିମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ,ି ରାଜା େକୗଣସ ିନେିଷଧାଜ୍ଞା
ବା ବଧିି ସ୍ଥାପନ କେଲ ତାହା େକେବ ପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ।”

16 ତହୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଆେଦଶେର େସମାେନ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଆଣି
ସଂିହମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ନେିକ୍ଷପ କେଲ। କିନୁ୍ତ ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିେବ।” 17 ପୁଣ ିଏକ ବଡ଼ ପଥର ଅଣାଯାଇ ଗତ୍ତର୍ ମୁଖେର
ରଖାଗଲା। ପୁଣ ିରାଜା ନଜିର ମୁଦ୍ର ାେର ଓ ନଜି ଅମାତ୍ୟଗଣଙ୍କ ମୁଦ୍ର ାେର
ତାହା ଅଙି୍କତ କଲା। ଏହା କରାଗଲା କାରଣ େସହ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଗତ୍ତର୍ରୁ
ବାହାର କରିବାକୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇେବ ନାହିଁ। 18 ତା’ପେର ରାଜା ଆପଣା
ପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ଉପବାସେର ରାତି୍ର ଯାପନ କେଲ। ଆଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
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ବଜାଇ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସବିାକୁ କାହାରିକୁ ଅନୁମତ ିମିଳିଲା ନାହିଁ।
ରାତି୍ରସାରା େସ ଉଜାଗର ରହେିଲ।

19 ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ରାଜା ସଂିହମାନଙ୍କ ଗମୁ୍ଫା ନକିଟେର ତରବର
େହାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ। 20 ଚନିି୍ତତ ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ବଳିାପ ସ୍ୱରେର
ଡ଼ାକିଲା, “େହ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ଦାନେିୟଲ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଦିନି
େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କରୁଅଛ, େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ସଂିହମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ କି?”

21 ଦାନେିୟଲ ଉତ୍ତର କେଲ, “େହ ରାଜା ଚରିଜୀବୀ ହୁଅନୁ୍ତ। 22

େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସଂିହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ େମାର କ୍ଷତ ିକରି ନାହାନି୍ତ। କାରଣ େମାର ପ୍ରଭୁ
ଜାଣନି୍ତ ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ। ଆଉ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକରି ନାହିଁ।”

23 ରାଜା ଦାରିୟାବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହାଇ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଗତ୍ତର୍ରୁ
ଉଠାଇ ଆଣବିାକୁ ଆେଦଶ େଦଲା। ଆଉ ଦାନେିୟଲ େସହ ିଗତ୍ତର୍ରୁ
ଆସେିଲ, ତାଙ୍କ େଦହେର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ଚହି୍ନ ନ ଥିଲା। କାରଣ େସ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଥିେଲ।

24 ତା’ପେର ରାଜା ଦାନେିୟଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗକାରୀଙୁ୍କ
ଆଣବିାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା। େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ
ସହତି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଣ ିସଂିହମାନଙ୍କ ଗମୁ୍ଫାେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ। ତେଳ ନ
ପଡ଼ଡ଼ୁଣୁ ସଂିହମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରି େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥଗଡୁ଼କୁି
ଚବର୍ଣ କେଲ।

25 େସେତେବେଳ ଦାରିୟାବସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ, ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ,
େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର େଲଖିଲା।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବାହୁଲ୍ୟରୂପେର ଶାନି୍ତ େହଉ।
26 “ମୁଁ ଆେଦଶ େଦଲ ିେଯ, େମାର ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶର
ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ଭକି୍ତ କରିବା
ଉଚତି୍।
େସ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱର
ଓ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଟନି୍ତ।

ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବନିାଶୀ
ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଅନ୍ତ ନାହିଁ।
27 େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ ଓ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ ସ୍ୱଗର୍େର ଓ ପୃଥିବୀେର ଅଦ୍ଭୂତ ଓ ଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

କରନି୍ତ।
େସ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ସଂିହମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ।”
28 ଏହରୂିେପ ଦାନେିୟଲ ଦାରିୟାବସର ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଓ ପାରସକି

େକାରସର ରାଜତ୍ୱକାଳେର ସଫଳକାମୀ େହେଲ।

ଗ୍ଭରିପଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଦାନେିୟଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

ବାବଲିର ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର
ଦାନେିୟଲ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଉପେର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ମାନସକି ଦଶର୍ନ
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। େସ େସହ ିସ୍ୱପ୍ନେର ସାରକଥା େଲଖି ରଖିେଲ।

2 ଦାନେିୟଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳେର େମାର ଦଶର୍ନ ପାଇଲ ିେଯ
ମହାସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଚଣ୍ତ େବଗେର ବହଲିା
େସହ ିବାୟୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ଅଶାନ୍ତ କଲା। 3 ପୁଣ ିମୁଁ େଦଖିଲ,ି ଗ୍ଭରି ଭନି୍ନ
ପ୍ରକାରର ବୃହତ୍ ପଶୁ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଠି ଆସେିଲ।

4 ପ୍ରଥମ ପଶୁଟ ିସଂିହ ସଦୃଶ ଓ ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀର େଡ଼ଣାପରି ତା’ର
େଡ଼ଣା ଥିଲା। ମୁଁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି େଦଖିଲ,ି ତା’ର େଡ଼ଣା ଉପୁଡ଼ାଗଲା।
ଆଉ େସ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁଇ ପାଦେର ତାକୁ ଠିଆ
କରାଗଲା ଓ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦଆିଗଲା।

5 “ଆଉ ତତ୍ପେର େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁକୁ େଦଖିଲ ିେଯ କି
ଏକ ଭଲୁ୍ଲକ ସଦୃଶ ଥିଲା। େସ ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉଠାଗଲା ଓ ତାହାର
ମୁଖେର ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଖଣ୍ତ ପଞ୍ଜରା ଥିଲା। ତାହାକୁ ଏହ ିକଥା
କୁହାଗଲା, ‘ଉଠ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କର।’

6 “ଏହା ପେର ମୁଁ ତୃତୀୟ ପଶୁକୁ େଦଖିଲ,ି େସ ଚତିାବାଘ ସଦୃଶ
ଥିଲା। ତା’ର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେର ପକ୍ଷୀର ଗ୍ଭରି େଡ଼ଣା ଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାହାର
ଗ୍ଭରି ମସ୍ତକ ଥିଲା ଓ ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦଆିଗଲା।

7 “ଏହା ପେର ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳର ଦଶର୍ନେର େଦଖିଲ,ି େମାର ସମ୍ମୁଖେର
ଚତୁଥର୍ ପଶୁ ଥିଲା। େସ ଅତ ିଭୟଙ୍କର, କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ  ଓ ଅତଶିୟ
ବଳବାନ୍ ଥିଲା ଓ ତାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ େଲୗହର ଦାନ୍ତ ଥିଲା। େସ
େଦାଷୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲା। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା
ରହଲିା ତାହା ପଦତେଳ ଦଳିତ କଲା। େସ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସବୁ
ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ  ଥିଲା ଓ ତାହାର ଦଶ େଗାଟ ିଶିଙ୍ଗ ଥିଲା।

8 “େସହ ିଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରୁଥିବା େବେଳ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ
ଏକ ଶିଙ୍ଗ ଉଠିବାର େଦଖିଲ।ି ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର  ଥିଲା ଓ ଏହା ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଥମ
ଶିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତନି ିେଗାଟ ିଶିଙ୍ଗକୁ ସମୂେଳ ଉତ୍ପାଟତି କଲା। ଏହା
ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁତୁଲ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଶିଙ୍ଗେର ଏକ ପାଟ ିଥିଲା। େସହି
ପାଟଟି ିଅହଂକାରପୂଣ୍ଣର୍ କଥା କହୁଥିଲା।

ଚତୁଥର୍ ପଶୁର ବଗି୍ଭର

9 “ମୁଁ େଗାଟଏି ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପିତ େହଉଥିବାର େଦଖିଲ।ି
ଅତ ିବୃଦ୍ଧାେଲାକ େସହ ିଉପେର ବସେିଲ।

ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହମିତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍
ଓ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର େକଶ େମଷେଲାମ ସଦୃଶ ଶୁଭ୍ର ଥିଲା।

ତାଙ୍କର ସଂିହାସନ ଅଗି୍ନମୟପରି
ଓ ସଂିହାସନର ଚକସବୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗି୍ନଶିଖା, ସଦୃଶ ଥିଲା।
10 ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଅଗି୍ନେସ୍ରାତ ନଗିର୍ତ େହାଇ ବହଲିା

ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକ
ତାଙ୍କର ଗ୍ଭରିପେଟ ଛଡି଼ା େହେଲ।

ବଗି୍ଭର ସଭା ବସଲିା
ଓ ପୁସ୍ତକମାନ େଖାଲାଗଲା।
11 “ମୁଁ େଦଖିବାେର ଲାଗିଲ,ି େସହ ିେଛାଟ ଶିଙ୍ଗର କ’ଣ େହବ।

େଯଉଁଟାକି ବହୁତ ଅହଂକାର କରୁଥିଲା। ଚତୁଥର୍ ପଶୁଟ ିମଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏବଂ
ତାହାର ଶରୀର ଧ୍ୱଂସ କରି ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙି୍ଗ ପାଉଁଶ କରି ଦଆିଗଲା।
12 ପୁଣ ିଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ଓ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କାଢ଼ ିନଆିଗଲା।
ମାତ୍ର କିଛ ିକାଳ ଏକ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ସମୟ ବଞ୍ଚ ିରହବିାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତି
ଦଆିଗଲା।

13 “ଆଉ ମୁଁ ରାତି୍ରେର ଦଶର୍ନେର େଦଖିଲ,ି ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ େକହି
ଆକାଶେର େମଘେର ଆସେିଲ। ଏବଂ େସ ଆକାଶର େମଘଖଣ୍ତ ଉପେର
େସହ ିବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ
ଆଣେିଲ।

14 “ତାହାଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ , ମହମିା ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ େହଲା। େତଣୁ
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ, େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ ତାଙ୍କର ଉପାସନା
କରିେବ। ତାଙ୍କର ବଧିି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଓ ତାହା ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ। ଆଉ
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବନିାଶୀ େହବ।

ଚତୁଥର୍ ପଶୁ ସମ୍ମନ୍ଧେର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ପ୍ରକାଶ

15 “ମୁଁ, ଦାନେିୟଲ ଦ୍ୱନ୍ଦେର ପଡ଼ଲି ିଓ ବ୍ୟସ୍ତ େହାଇଗଲ।ି ଆଉ
େମାର ମାନସକି ଦଶର୍ନ େମାେତ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା। 16 େସଠାେର ଛଡି଼ା
େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ
ପଗ୍ଭରିଲ।ି େତଣୁ େସ େମାେତ େସ ସବୁର ଅଥର୍ ବୁଝାଇ କହେିଲ। 17

‘େସହ ିଗ୍ଭରି ବୃହତ ପଶୁ ଗ୍ଭରି ରାଜା ଅଟନି୍ତ। ଆଉ େସମାେନ ଏହି
ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ। 18 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକମାେନ
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ।’

19 “ତା’ପେର ମୁଁ ଚତୁଥର୍ ପଶୁ ସମ୍ମନ୍ଧେର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା
କଲ।ି ଏହା ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଓ ଏହାର ଲୁହାର ଦାନ୍ତ ଓ ପିତ୍ତଳ
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ନଖସବୁ ଥିଲା। େସ ସବୁକିଛ ିଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲା ଓ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ
ସବୁ ପାଦେର ଦଳି େଦଲା। 20 େସହ ିଚତୁଥର୍ ପଶୁର ମସ୍ତକେର େଯଉଁ
ଦଶ ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ େଯଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଶିଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଓ ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର
ଦଶଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ତନିଶିିଙ୍ଗ ପଡ଼ଗିଲା, େଯଉଁ ଶିଙ୍ଗର ଚକ୍ଷୁ ଓ ଅହଙ୍କାର
ବାକ୍ୟବାଦ ିମୁଖ ଥିଲା ଓ ଯାହାର ଆକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦାମି୍ଭକ ଥିଲା,
ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲ।ି 21 ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେସହି
ଶିଙ୍ଗ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ
କଲା। 22 ତା’ପେର େସହ ିବୃଦ୍ଧ େଲାକଟ ିଆସେିଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଓ ଶିଙ୍ଗ ବପିକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ େହଲା। ଆଉ
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାର ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

23 “ଆଉ େସ େମାେତ ବୁଝାଇ କହେିଲ, ‘ଚତୁଥର୍ ପଶୁ ପୃଥିବୀର
ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ େହବ, ତାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଭନି୍ନ  େହବ ଓ
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଉ ପାଦେର ଦଳି ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି
ତାହା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ। 24 ପୁଣ ିେସହ ିଦଶ ଶିଙ୍ଗର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ େହଉଛି
େଯ େସହ ିରାଜ୍ୟରୁ ଦଶ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ। େସମାନଙ୍କ ପେର ଆଉ
ଜେଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ ଓ େସ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ  େହବ ଓ
େସ ତନି ିରାଜାଙୁ୍କ ଦମନ କରିବ। 25 ଏବଂ େସ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ। ଆଉ େସ ସମୟ ଓ ଆଜ୍ଞାର ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରିବାକୁ ଚନି୍ତ ା କରିବ। ସାେଢ଼ ତନି ିବଷର୍ ପାଇଁ େସମାେନ ତା’ ହସ୍ତେର
ସମପିର୍ତ େହେବ।

26 “‘ମାତ୍ର ବଗି୍ଭର ସଭା ବସବି ଓ ରାଜାଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କାଢ଼ ିନଆିଯିବ
ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବନିାଶ େହବ। 27 ଆଉ ରାଜତ୍ୱ , କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଓ
ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ମହମିା ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଦତ୍ତ େହବ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ େହବ ଓ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ଶାସକ େଗାଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର େସବା କରିେବ ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ
େହେବ।’

28 “ଏହଠିାେର େମାର ସ୍ୱପ୍ନ େଶଷ େହଲା। ମୁଁ ଦାନେିୟଲ େମାର
ଭାବନା େମାେତ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା ଓ େମାର ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ
େସ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗେର କହ ିପାରିଲ ିନାହିଁ।”

େଗାଟଏି େମଷ ଓ ଛାଗ ବଷିୟେର ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଦଶର୍ନ

ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ମୁଁ ଆଉ ଏକ
ଦଶର୍ନ ପାଇଲ।ି 2 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଏଲମର ରାଜଧାନୀ
ଶୂଶନ୍ େର ଥିଲ,ି ଏବଂ ଉଲୟ ନଦୀ ନକିଟେର ଛଡି଼ା

େହଉଥିଲ।ି ମୁଁ ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇଲ।ି 3 ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, ନଦୀର
େଗାଟଏି ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ଅଣି୍ତରା େମଷ ଠିଆ େହାଇଅଛ।ି ତାହାର େଗାଟଏି
ଲମ୍ୱା ଶିଙ୍ଗ ଓ େଗାଟଏି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ୱା। ଆଉ ଲମ୍ୱା ଶିଙ୍ଗଟ ିଅନ୍ୟ
ଶିଙ୍ଗ ଅେପକ୍ଷା ପଛକୁ ଥିଲା। 4 ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ିେସହ ିେମଷ ପଶି୍ଚମ,
ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ େପଲ ିମାଡ଼ ିଯାଉଛ।ି ଆଉ େକୗଣସ ିପଶୁ ତାହା
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇପାରୁ ନ ଥିେଲ ଏବଂ ଆଉ େକହ ିତା’ଠାରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କମର୍ କରି ନଜିର
ବଡ଼ମିା ପ୍ରକାଶ କରି ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଲା।

5 ମୁଁ େସ ଅଣି୍ତରା େମଷ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରୁଥିବା େବେଳ େଦଖିଲି
େଗାଟଏି ଛାଗ ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ ଆସୁଛ।ି ଆଉ େସହ ିଛାଗର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ
ମଧ୍ୟେର ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା ଓ ତାହା ଧ୍ୟାନାକଷର୍ଣୀୟ ଥିଲା। େସ ଛାଗ ଏେତ
ଦ୍ରୁ ତଗତେିର େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା େଯ ତା’ର ପାଦ ଭୂମିକୁ ସ୍ପଶର୍ କରୁ ନ ଥିଲା।

6 େସହ ିଛାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଉଲୟ ନଦୀ ନକିଟେର
ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ବଶିିଷ୍ଟ ଅଣି୍ତରା େମଷ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। 7

ଏବଂ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ େସହ ିଛାଗ ପ୍ରଚଣ୍ତ େକ୍ର ାଧେର େସହ ିେମଷ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା ଓ ଉେତ୍ତଜିତ େହାଇ େମଷକୁ ଆଘାତ କଲା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା। େତଣୁ ଅଣି୍ତରା େମଷ, େସହ ିଛାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ

ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା’ର ଠିଆ େହବାକୁ ଶକି୍ତ ପାଇଲା ନାହିଁ। େସହ ିଛାଗ
ତାକୁ ଭୂମିଶାୟୀ କରି ପାଦେର ଦଳିଲା, ଆଉ େସହ ିଛାଗଠାରୁ େମଷକୁ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେଲ।

8 େସହ ିଛାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ନଜିର ପ୍ରତାପ େଦଖାଉଥିଲା
େବେଳ ତା’ର ବୃହତ୍ ଶିଙ୍ଗ ଭାଙି୍ଗ ଗଲା ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଗ୍ଭରି ଦଗିକୁ
ଗ୍ଭରିଟ ିବଲିକ୍ଷଣ ଶିଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା।

9 ତା’ପେର େସହ ିଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଶିଙ୍ଗଟ ିଦକି୍ଷଣ, ପୂବର୍ ଓ
ରମ୍ୟେଦଶ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ଲିା। 10 େସହ ିେଛାଟ ଶିଙ୍ଗଟ ିଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବଢ଼ଲିା। ଏହା ଆକାଶର େକେତକ ତାରାଙୁ୍କ ଭୂମିେର ଖସାଇ ପକାଇଲା ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ପାଦେର ଦଳିଲା। 11 ଆଉ େସହ ିଶିଙ୍ଗଟ ିଅତ ିବଳିଷ୍ଠ େହାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳପତ ିବରୁିଦ୍ଧେର ଗଲା, ଏହା
ତାଙ୍କଠାରୁ େଦୖନନି୍ଦନ େହାମାଥର୍କ ବଳି ଛେଡ଼ଇ େନଲା ଓ ମନି୍ଦରକୁ ଧ୍ୱଂସ
କଲା। 12 ତା’ପେର ନତି୍ୟ େହାମବଳି ବରୁିଦ୍ଧେର େଦାଷ କରିବାକୁ
େଗାଟଏି ବାହୀନୀ ତାଙୁ୍କ ସମପିର୍ତ କେଲ। ଏହା ସତ୍ୟକୁ ତେଳ ପକାଇ
େଦଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲା।

13 ତା’ପେର ଏକ ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ କହବିାର ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି ତା’ପେର
ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏହ ିଦୂତକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େକେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନତି୍ୟ
େହାମବଳି ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିଦଶର୍ନ ରହବି ଏବଂ େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହି
େଲାମହଷର୍କ େଦାଷ ଗ୍ଭଲବି େଯ, ମନି୍ଦର ଏହପିରି ଭାବେର ପଦଦଳନ
େହବାକୁ ଅନୁମତ ିେହାଇଛ?ି”

14 ଅନ୍ୟ ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଏହା 2300 ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗ୍ଭଲବି। ତା’ପେର ଧମର୍ଧାମ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ େହବ।”

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଦଶର୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଗଲା

15 ଅନନ୍ତର ମୁଁ, ଦାନେିୟଲ, ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇଲା ପେର ତାହା ବୁଝବିା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଠା କଲ।ି ଏବଂ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି େଦଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ େମା’
ସମ୍ମୁଖେର ଆବଭିର୍ାବ େହାଲା। 16 ପୁଣ ିଉଲୟ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏକ
ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି େସ ଡ଼ାକି କହଲିା, “େହ ଗାବି୍ର ଏଲ, ଏହି
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଶର୍ନର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ ବୁଝାଇ ଦଅି।”

17 ମନୁଷ୍ୟାକୃତ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଗାବି୍ର ଏଲ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ମୁଁ
ଭୟଭୀତ େହାଇ ତାଙ୍କ ପାଦତେଳ ପଡ଼ଗିଲ।ି ମାତ୍ର େସ େମାେତ କହେିଲ,
“େହ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ବୁଝ, ଏହ ିଦଶର୍ନ େଶଷକାଳ ବଷିୟକ ଅେଟ।”

18 େସ େମାେତ କହଲିା େବେଳ ମୁଁ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଗଭୀର
ନଦି୍ର ାେର େଶାଇଗଲ,ି ମାତ୍ର େସ େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରି ଠିଆ କରାଇେଲ। 19

ଗାବି୍ର ଏଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବୁଝାଇବ,ି ଭବଷି୍ୟତେର
କ’ଣ ଘଟବି ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦଶର୍ନ ନରୂିପିତ େଶଷକାଳର କଥା େବାଲି
ଜଣାଇବ।ି

20 “ତୁେମ୍ଭ େମଷର େଯଉଁ ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ େଦଖିଲ େସଥିରୁ ଜେଣ ମାଦୀୟ
ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ପାରସକି ରାଜା। 21 ଆଉ େସ ଛାଗ େହଉଛ ିଯବନ
େଦଶର ରାଜା। େସହ ିଛାଗର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ବୃହତ୍ ଶିଙ୍ଗଟି
ପ୍ରଥମ ରାଜା। 22 ଆଉ େଯଉଁ ଶିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ େହାଇ େସ ସ୍ଥାନେର ଗ୍ଭରିଶିଙ୍ଗ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା, ଏଥିରୁ େସହ ିେଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହବାର ଜାଣବି, ମାତ୍ର େସଗଡୁ଼କି ପ୍ରଥମ ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ ନାହିଁ।

23 “େଯେତେବେଳ େସହ ିରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କିର େଶଷ ସମୟ ଆସବି
େସେତେବେଳ ଜେଣ ଅତ ିସାହସୀ ଓ ନଷୁି୍ଠର ରାଜା ଜନ୍ମ  େହେବ। ଆଉ
େସ ରାଜା ଅତ ିେକୗଶଳୀ େହେବ ମାତ୍ର େସେତେବେଳ ବହୁ ପାପୀଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତ
ଜନ୍ମ  େନଇଥିେବ। 24 େସ ବଳେର ଅତ ିପରାକ୍ରମୀ େହବ। ମାତ୍ର ତାହାର
ନଜି ବଳେର ନୁେହଁ। େସ ଭୟଙ୍କର ବନିାଶର କାରଣ େହବ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େହାଇ େସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ଭରୀ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ। ଆଉ େସ ପରାକ୍ରମୀ ଓ
ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ।

25 “ପୁଣ ିେସ ନଜିର େକୗଶଳ, ଛଳ, ଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟା ବଳେର
ସଫଳକାମୀ େହବ। େସ ନଜି ଅନ୍ତଃକରଣେର ନଜିକୁ ବଡ଼ ମେନ କରିବ
ଓ ନରିାପଦ ସମୟେର ଅେନକଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ। ଆଉ ଅଧିପତଙି୍କର
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ଅଧିପତଙି୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଠିଆ େହବ। ମାତ୍ର େସ ମଣଷି ହସ୍ତେର ବନିାଶ
େହବ ନାହିଁ।

26 “େସ ସମୟେର ଦଶର୍ନ ବଷିୟେର ମୁଁ ଯାହା କହଲି ିେସସବୁ ସତ୍ୟ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦଶର୍ନ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କର। କାରଣ ତାହା ଆଗାମୀ ବହୁ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଘଟବି ନାହିଁ।”

27 ମୁଁ, ଦାନେିୟଲ ଏହା ପେର ବେିଶଷ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଲି।ି େସହି
ଦଶର୍ନ ପେର ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ତି େହଲ।ି ତା’ପେର ମୁଁ ଉଠି
ରାଜକାଯର୍୍ୟ କଲ।ି କିନୁ୍ତ େସ ଦଶର୍ନେର ବବି୍ର ତ େହାଇ ପଡ଼ଲି ିକାରଣ େସ
ଦଶର୍ନର ଅଥର୍ କିଛ ିବୁଝଲି ିନାହିଁ।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାରିୟାବସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର ଏହସିବୁ ଘଟଣାମାନ
ଘଟଲିା। ଦାରିୟାବସ୍ ମାଦୀୟ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିେଲ।
ତାଙ୍କର ପିତା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସର ଥିେଲ। େସ କଲ୍ଦୀୟର ରାଜା

ପଦେର ଉପେଯାଗୀ େହେଲ। 2 ଦାରିୟାବସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର
ମୁଁ ଦାନେିୟଲ, େକେତକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠକରି ଜାଣଲି ିେଯ, ଯିରିମିୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବୁଝେିଲ ଯିରୁଶାଲମର ପୁନଃନମିର୍ାଣ
ପ୍ରଳୟର ସତୁରି ବଷର୍ ପେର ଘଟଲିା।

3 ଏଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ, ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଓ ଭସ୍ମ େଲପନ କରି ପ୍ରାଥର୍ନା
ଓ ବନିତ ିଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦୃଷି୍ଟ େଦଲ।ି 4 ପୁଣ ିମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିଓ
େମାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କହଲି,ି
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଓ ଭୟାନକ ପରେମଶ୍ୱର। େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ପାଳନ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ନୟିମ କରିଥାଅ।
5 “ମାତ୍ର, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ ଓ କୁଟଳିାଚରଣ କରିଅଛୁ।
ଆଉ ଦୁଷ୍କମର୍ କରି ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବଧିି ଓ ଶାସନ ପଥ
ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। 6 ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍ପାତ
କରି ନାହୁଁ। େସମାେନ ଆମ୍ଭର ରାଜାମାନଙୁ୍କ, ଆମ୍ଭର େନତାମାନଙୁ୍କ, ଆମ୍ଭର
ପିତୃପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁମ୍ଭର ନାମେର କହଥିିେଲ।
7 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପରମ ଧାମିର୍କ ଓ ଧାମିର୍କତା ତୁମ୍ଭର ଅେଟ।
ମାତ୍ର ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଲଜ୍ଜ ାର ପାତ୍ର। ଆଉ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ େଯାଗୁଁ ଯିହୁଦାର େଲାକ ଓ ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ,
ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ବତିାଡ଼ତି ସମସ୍ତ େଦଶସ୍ଥ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଓ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଲଜ୍ଜ ାର ପାତ୍ର।
8 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହବା ଉଚତି୍, ଆଉ ଆମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଅଧିପତଗିଣ, ସମସ୍ତ ରାଜଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଲଜି୍ଜତ
େହବା ଉଚତି୍। କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
9 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଦୟାଳୁ ଏବଂ କ୍ଷମାବାନ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛୁ। 10

ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବମାନନା କରିଅଛୁ।
ଯାହାକି ଆପଣା ଦାସ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ମାଧ୍ୟମେର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସକଳ ରଖିେଲ ତାହା ସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରି ନାହୁଁ। 11 ଆଉ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ। ଏହ ିକାରଣରୁ ଅଭଶିାପ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଲଖିିତ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ।ି
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
12 “ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର େଦେଲ,
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମହା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଛନି୍ତ। ଏହ ିକାରଣରୁ େକୗଣସି
ନଗର ଯିରୁଶାଲମ ପରି ଦୁଃଖ େଭାଗ କରି ନାହିଁ। 13 େମାଶାଙ୍କ ଲଖିିତ
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ।ି ତଥାପି
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଭକି୍ଷା କରି ନାହୁଁ କି ପାପରୁ ବରିତ
େହାଇ ନାହୁଁ ଓ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଇ ନାହୁଁ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳାେଥର୍ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟାଇ ଅଛନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭମାେନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଦଣି୍ତତ କରିବା ଯଥାଥର୍ତା
ଅେଟ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଇ ନାହୁଁ।
15 “ଏଣୁ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ବଳବାନ ହସ୍ତଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଛି।
ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସଦିି୍ଧ ଲାଭ କରିଅଛ। େହ ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ
କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛୁ। 16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିୟ
କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଧାମିର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ୍ଭର ନଗର ଯିରୁଶାଲମ,
ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ନବୃିତ୍ତ େହଉ। ତୁମ୍ଭର
େକ୍ର ାଧ ନ୍ୟାେୟାଚତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଲାେକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନନି୍ଦା
କରୁଛନି୍ତ ଓ ଉପହାସ କରୁଛନି୍ତ। କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଆମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପାପ କରିଛନି୍ତ।
17 “ଏଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦାସର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କର।
ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ କରୁଣା ସହକାେର େଦଖ। ତୁମ୍ଭର ନଜିର ଖ୍ୟାତି
ପାଇଁ ଏହା କର। 18 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, କଣ୍ଣର୍ େଡ଼ରି ଶୁଣ।
ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ େମଲ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା େଦଖ। ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତି
ଏହ ିନଗର ଅବସ୍ଥା େଦଖ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା େଯାଗୁଁ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମହାଦୟା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ ନେିବଦନ କରୁଅଛୁ। 19

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର, େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଅବଧାନ
ପୂବର୍କ କମର୍ କର। ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ, େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ନାମ
ସକାେଶ କମର୍ କର। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନଗର ଏ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ
ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅଟନି୍ତ।”

ସତୁରି ସପ୍ତାହ ବଷିୟେର ଦଶର୍ନ

20 ମୁଁ େସହସିବୁ କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ନେିବଦନ କରୁଥିଲ।ି
େମାର ପାପ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲ।ି ଆଉ
େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ନମିେନ୍ତ େମାର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େମାର ନେିବଦନ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିଲ।ି 21

େଯେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲ,ି େମାର ପ୍ରଥମ ଦଶର୍ନେର ଗାବି୍ର ଏଲ
ଯାହାକୁ ମୁଁ େମା’ ନକିଟକୁ ଉଡ଼କିି ଆସବିାର େଦଖିଲ।ି େସ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ ସମୟେର ଆସ ିେମାେତ ସ୍ପଶର୍ କେଲ। 22 ଗାବି୍ର ଏଲ
େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦଇ କହେିଲ, “େହ ଦାନେିୟଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ
ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ।ି 23 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସଲି।ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପି୍ରୟପାତ୍ର। ଏହ ିଆେଦଶକୁ ବୁଝ ଓ ଏହ ିଦଶର୍ନକୁ
ମଧ୍ୟ ବୁଝ।

24 “େହ ଦାନେିୟଲ, ପରେମଶ୍ୱର ସତୁରି ସପ୍ତାହ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ନଗର ପାଇଁ ନରୂିପଣ କରିଛନି୍ତ। ଏ ସତୁରି ସପ୍ତାହ
ନରୂିପଣ େହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଛ,ି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନରୁ ଏବଂ ପାପରୁ ବରିତ
େହବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଧାମିର୍କତା ଓ ପ୍ରମାଣକିତା ଦଶର୍ନଗଡୁ଼କି ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା। ଏହା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେର।

25 “ଏହା ଜାଣ ଏବଂ ଏହା ବୁଝ, ଆେଦଶ େହବାଠାରୁ େଫରାଇବାକୁ
ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମ ନମିିର୍ତ କର, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଟଏି ଅଭଷିିକ୍ତ ରାଜକୁମାର
ସାତ ସପ୍ତାହ ଓ ବାଷଠି ସପ୍ତାହେର, ସହର ପୂଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ େହବ। କିନୁ୍ତ
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ କାନ୍ଥ, ଅସୁବଧିା ସମୟେର େହବ। 26 ପୁଣି
ବାଷଠି ସପ୍ତାହ ପେର ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ ଅକିଞ୍ଚନ େହେବ। ଆଉ
ଆଗାମୀ ଅଧିପତରି େଲାକମାେନ ନଗର ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ କରିେବ।
ବନ୍ୟାେର ତାହା େଶଷ େହବ। ପୁଣ ିେଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ େହବ। ଆଉ
ପରେମଶ୍ୱର େସ ସ୍ଥାନର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିାଶ ପାଇଁ ଆେଦଶ କରିଛନି୍ତ।

27 “ତା’ପେର ଆଗାମୀ ଅଧିପତ ିଏକ ସପ୍ତାହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେନକ
େଲାକଙ୍କ ସହତି ଦୃଢ଼ ଚୁକି୍ତ କରିବ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ
ନବୃିତ୍ତ କରାଇବ। ଆଉ ଘୃଣ୍ୟବସ୍ତ୍ର ସହ ଜେଣ ବନିାଶକ ଆସବି ଓ େସ
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ଭୟଙ୍କର ବନିାଶ ସାଧନ କରିବ। ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିବନିାଶକର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିାଶ କରିେବ।”

ଟାଇଗ୍ରୀସ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଦଶର୍ନ

ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସର ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମେର ପରିଚତି ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ
ବଷିୟ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। େସ ସବୁ ସତ୍ୟ ବୁଝବିାକୁ କଠି;

ମାତ୍ର ଦାନେିୟଲ ତାହା ବୁଝେିଲ ଓ ଦଶର୍ନ ବଷିୟ ତାଙୁ୍କ େଗାଚର େହଲା।
2 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ଦାନେିୟଲ, ତନି ିସପ୍ତାହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶାକ

କରୁଥିଲ।ି 3 ଏହ ିତନି ିସପ୍ତାହ ଧରି ମୁଁ େକୗଣସ ିସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ
କଲ ିନାହିଁ କି େକୗଣସ ିମାଂସ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କଲ ିନାହିଁ କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲି
ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ େମା’ ମୁଣ୍ତେର େତୖଳ ଲଗାଇଲ ିନାହିଁ।

4 ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦବିସେର ମୁଁ ଟାଇଗ୍ରୀସ୍ ନାମକ
ମହାନଦୀ ତୀରେର ଠିଆ େହାଇଥିଲ।ି 5 େସଠାେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲା
େବେଳ ମୁଁ, ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଏକ ବନ୍ଧନୀ କଟ ିେଦଶେର
ଥିବା ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ େଦଖିଲ।ି 6 ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ମଣ ିତୁଲ୍ୟ ଚକମକ
କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଦୁି୍ୟତ୍ର ଆେଲାକ ତୁଲ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ମଶାଲ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଓ ପାଦ ପରିସ୍କତୃ ପିତ୍ତଳର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ
ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଜନଗହଳିର ରବତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା।

7 ପୁଣ ିମୁଁ, ଦାନେିୟଲ, ଏକାକୀ େସହ ିଦଶର୍ନ େଦଖିଲ।ି କାରଣ
େମାର ସାଥୀମାେନ େସହ ିଦଶର୍ନ େଦଖିେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଭୟଭୀତ େହାଇ ଲୁଚ ିପଳାୟନ କେଲ। 8 ତହିଁେର ମୁଁ ଏକାକୀ ରହି
େସହ ିମହା ଦଶର୍ନ େଦଖିଲ।ି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ େହାଇ େମାର ସମସ୍ତ
ଶକି୍ତ ହରାଇଲ।ି େମାର ମୁଖ ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତର ମୁଖପରି ରକ୍ତହୀନ େହାଇଗଲା
ଓ ମୁଁ ଅସହାୟ େବାଧ କଲ।ି 9 େସେତେବେଳ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱର
ଶୁଣଲି,ି ଆଉ େଯେତେବେଳ େସହ ିବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣଲି,ି ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ଗଭୀର ନଦି୍ର ାେର େଶାଇଗଲ।ି

10 ତା’ପେର ଏକ ହସ୍ତର ସ୍ପଶର୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲ ିଓ ମୁଁ ହସ୍ତପାପୁଲ ିଓ
ଆଣୁ୍ଠେର ନଭିର୍ର କଲ।ି ତଥାପି ମୁଁ ଭୟେର ଥରୁଥିଲ।ି 11 େସ େମାେତ
କହେିଲ, “େହ ଦାନେିୟଲ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ ିପି୍ରୟପାତ୍ର। େମା’
କଥା ଶୁଣ ଓ େମାେତ ବୁଝବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର।” ଛଡି଼ା ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ।ି େସ େମାେତ ଏହକିଥା କହବିାରୁ ମୁଁ କମି୍ପତ
େହାଇ ଛଡି଼ା େହଲ।ି 12 ତା’ପେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ
ଦାନେିୟଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ବୁଝବିା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର ନଜିକୁ ନମ୍ର କଲ। େସହ ିଦନିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସଲି ିକାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି
ଆସୁଅଛ।ି 13 ମାତ୍ର ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ଏେକାଇଶ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ବାଧା େଦଲା, ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ
ମୀଖାେୟଲ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେିଲ। କାରଣ ପାରସ୍ୟର
ରାଜକୁମାର େମାେତ ପଛରୁ ଟାଣ ିଧରିଥିଲା। 14 ଏେବ ଭବଷି୍ୟତେର
ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟବି, ତାହା ବୁଝାଇ େଦବା ପାଇଁ ମୁଁ
ଆସଅିଛ।ି କାରଣ ଏହ ିଦଶର୍ନ ଭବଷି୍ୟତ ବଷିୟେର ଅେଟ।”

15 େସ େମାେତ ଏହା କହଲିା ପେର ମୁଁ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଅବାକ୍
େହାଇ ରହଲି।ି 16 େସେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟାକୃତ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େମାର
ଓଷ୍ଠାଧର ସ୍ପଶର୍ କେଲ। େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା େଲାକକୁ ମୁଁ
କହଲି,ି “େହ ପ୍ରଭୁ, ଏହ ିଦଶର୍ନ େଯାଗୁଁ େମାର େବଦନା େମାେତ କଷ୍ଟ
େହଉଛ।ି ଆଉ ମୁଁ କିଛ ିବଳ ରଖି ପାରୁ ନାହିଁ। 17 ମୁଁ ଦାନେିୟଲ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। କିପରି େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବ।ି େମାର
ଶକି୍ତ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମୁଁ ନଶି୍ୱାସ େନଇ ପାରୁ ନାହିଁ।”

18 େସେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟାକୃତ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପୁନବର୍ାର େମାେତ ସ୍ପଶର୍
କେଲ ଓ ମୁଁ ପୁଣ ିସବଳ େହଲ।ି 19 ପୁଣ ିେସ କହେିଲ, “େହ
ଦାନେିୟଲ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ୍ୟଧିକ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର
ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ େହଉ ଓ ତୁେମ୍ଭ ସବଳ ହୁଅ।”

େସ ଏହା କହଲିା ପେର ମୁଁ ସବଳ େହାଇ କହଲି,ି “େହ ପ୍ରଭୁ କୁହନୁ୍ତ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସବଳ କରିଅଛ।”

20 େତଣୁ େସ କହେିଲ, “େହ ଦାନେିୟଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
କାହିଁକି ଆସଅିଛୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣକି? ଏେବ ଆେମ୍ଭ ପାରସ୍ୟର ଅଧିପତ ିସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ େଫରିଯିବା। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଗଲାପେର ଗ୍ରୀସ୍ର ଅଧିପତି
ଆସବି। 21 ମାତ୍ର ପବତି୍ର ପୁସ୍ତକେର ଯାହା ଲଖିିତ ଅଛ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜଣାଇବୁ। େକବଳ ମୀଖାେୟଲ େମାେତ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ। ମୀଖାେୟଲ
େହଉଛନି୍ତ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର।

“ପୁଣ ିମାଦୀୟ ଦାରିୟାବସର ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସୁସି୍ଥର ଓ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହଲୁ।

2 “ବତ୍ତର୍ମାନ, େହ ଦାନେିୟଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କଥା
ଜଣାଇବା। ପାରସ୍ୟର ଆଉ ତନି ିରାଜା ଜନ୍ମ  େନେବ। ତା’ପେର ଚତୁଥର୍
ରାଜା େଯ ଆସବି, େସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ େହବ। ଆଉ ଆପଣା
ଧନେର ବଳବାନ େହବ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ
କରିବ। 3 ତା’ପେର ଏକ ମହା ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ, େସ
ମହା କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ େର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ ଓ େସ୍ୱଚ୍ଛାଗ୍ଭରୀ େହାଇ କମର୍ କରିବ। 4

େସହ ିରାଜା ଯିବାପେର, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ଭରିଭାଗେର ବଭିକ୍ତ େହବ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାତଙି୍କ ମଧ୍ୟେର ଦଆିଯିବ ନାହିଁ। ଏହା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଣ୍ଟନ େହବ। େସହ ିରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପରି
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ ନାହିଁ।

5 “ଦକି୍ଷଣର ରାଜା ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର େସନାପତମିାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ରାଜାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ। େସ ଦକି୍ଷଣ
ରାଜାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।

6 “ମାତ୍ର କିଛ ିବଷର୍ ପେର େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହେବ। ଦକି୍ଷଣ
ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ଉତ୍ତରର ରାଜାକୁ ବବିାହ କରିେବ ମାତ୍ର େସହି
ରାଜକୁମାରୀ ନଜି ଶକି୍ତ ଓ ଶାନି୍ତ ହରାଇେବ, ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ଦୁବର୍ଳ େହେବ।
େସ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାହାର ଦାସମାନଙୁ୍କ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

7 “ମାତ୍ର ତାହାର ପରିବାରରୁ େକହ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଉତ୍ତର େଦଶସ୍ଥ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏବଂ େସହ ିଯୁଦ୍ଧେର େସ ଜୟଯୁକ୍ତ
େହବ। 8 େସ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କୁି, େସମାନଙ୍କର େଦବଗଣଙୁ୍କ ଓ
ସୁନା, ରୂପାର ମେନାହର ପାତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ମିଶରକୁ େନଇଯିବ। କିଛ ିବଷର୍ ପାଇଁ
େସ ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବବି୍ର ତ େହବ ନାହିଁ। 9

ଉତ୍ତରର ରାଜା ଦକି୍ଷଣର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ମାତ୍ର େସ ଯୁଦ୍ଧେର
ହାରି ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ।

10 “ଆଉ ତାହା ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। େସମାେନ ଏକ ବରିାଟ
େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ। ଆଉ ଦକି୍ଷଣେର େସମାେନ ବନ୍ୟାଜଳ
ତୁଲ୍ୟ ଉଚୁ୍ଛଳି ବହଯିିେବ। ଏବଂ େସମାେନ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 11 େସେତେବେଳ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ
େହାଇ ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧେର ଅଗ୍ରସର େହେବ। ଯଦଓି
ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ବୃହତ୍ତ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଥିବ, ତଥାପି େସ
ଯୁଦ୍ଧେର ହାରିବ। 12 ଉତ୍ତରର ରାଜା ହାରିବା ପେର ତାଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି ନଆିଯିବ ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ଗବିର୍ତ େହାଇ
ହଜାର ହଜାର େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ବଧ କରିବ। ତଥାପି େସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରହବି
ନାହିଁ। 13 ଆଉ ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା େଫରି ଏକ ବୃହତ୍ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ବହୁ ବଷର୍ ପେର ପୂବର୍ାେପକ୍ଷା ବପିୁଳ େସୖନ୍ୟ ସାମନ୍ତ େନଇ
ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ବପିୁଳ ଅସ୍ତ୍ର
ଶସ୍ତ୍ର ରହବି ଓ େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହେିବ।

14 “େସ ସମୟେର ଅେନକ େଲାକ ଦକ୍ଷିଣ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେବ।
ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିଦ୍ର ାହୀମାେନ ଦକି୍ଷଣ େଦଶୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। ମାତ୍ର େସମାେନ ପତତି େହେବ। 15

ଏହରୂିେପ ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା ଆସବି ଓ ଗଡ଼ବନ୍ଦୀ କରି ସୁଦୃଢ଼ ନଗର
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ହସ୍ତଗତ କରିବ। େସେତେବେଳ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଓ
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତେିରାଧ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି
ମହାଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ବାଧା େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

16 “ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କାଯର୍୍ୟ କରିବ। ତା’ର ବପିକ୍ଷେର େକହ ିଠିଆ େହେବ ନାହିଁ। ଆଉ େସ
େସହ ିପବତି୍ର େଦଶେର ଠିଆ େହବ ଓ ତାହା ହସ୍ତେର ବନିାଶର ଶକି୍ତ
ରହବି। 17 ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଗାଇବ। େସ ଦକ୍ଷିଣ େଦଶର ରାଜା ସହତି ଏକ ଶାନି୍ତ ଚୁକି୍ତ
କରିବ। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନଜି କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ
ଦକି୍ଷଣର ରାଜା ସହତି ବବିାହ େଦବ। ତା’ର େଯାଜନା ଫଳପ୍ରଦ େଦବ
ନାହିଁ କି ତାକୁ େକହ ିସାହାଯ୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ।

18 “ଏହା ପେର େସ ଉପକୂଳବତ୍ତର୍ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ଅେନକଙୁ୍କ
କାବୁ କରିବ। ମାତ୍ର ଜେଣ ଅଧିପତ ିତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। େସ ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ତାକୁ ଅପମାନତି କରିବ।

19 “ଏହା ପେର େସ ଆପଣା େଦଶର ଦୁଗର୍ ଆେଡ଼ େଫରିବ ମାତ୍ର
େସଠାେର ତା’ର ପତନ ଘଟବି ଓ େସ େଶଷ େହବ।

20 “େସ ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜାଙ୍କ ଅେନ୍ତ ଜେଣ ନୂତନ ରାଜା
ଆସେିବ। େସ ରାଜା ଜଣଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପରିବାରରୁ ଆସେିବ ନାହିଁ। ନଜିର
ସୁଖ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଁ ଧନ ଉପାଜର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଜେଣ କରଆଦାୟକାରୀଙୁ୍କ
ନଯିୁକ୍ତ କରିବ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦନି ପେର, େସ ବନିଷ୍ଟ େହବ, ମାତ୍ର େକ୍ର ାଧେର
ନୁେହଁ କି ଯୁଦ୍ଧେର ନୁେହଁ।

21 “ଜେଣ ନଷୁି୍ଠର ଓ ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ତାଙ୍କ ପେର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
ମାତ୍ର େସ ନରିାପଦ ସମୟେର ଆସବି ଓ ଗ୍ଭଟୁବାକ୍ୟଦ୍ୱ ାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇବ।
22 େସ ବୃହତ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ଓ େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ, େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ ଅଧିପତକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବ।
23 ବହୁେଦଶ ତାଙ୍କ ସହତି ଚୁକି୍ତ ସି୍ଥର କରିେବ, ମାତ୍ର େସ ପ୍ରତାରଣା
ପୂବର୍କ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। କାରଣ େସ ଅଳ୍ପ େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାକ୍ରମୀ େହବ।

24 “େଯେତେବେଳ ଧନଶାଳୀ େଦଶଗଡୁ଼କି ନରିାପଦ ଅନୁଭବ କରିେବ,
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତାହା ପିତୃ ପିତାମହଗଣ ଯାହା କରି ନ
ଥିେଲ େସ ତାହା କରିବ। େସ ତାକୁ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଲୁଣି୍ଠତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଅପହୃତ ବସ୍ତୁ ଓ ଧନ ବାଣି୍ଟ େଦବ। େସ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସଫଳ େହବ।

25 “ପୁଣ ିେସ ମହା େସୖନ୍ୟଦଳ ସଙ୍ଗେର େନଇ ଦକ୍ଷିଣ େଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ବଳ ଓ ସାହସ େଦଖାଇବ। େତଣୁ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର
ରାଜା ଅତ ିବୃହତ୍ ଓ ପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟଦଳ େଘନ ିତାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବ। ମାତ୍ର େସ ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ନାନା େକୗଶଳ କଳ୍ପନା କରିେବ। 26 େଯଉଁମାେନ ତା’ର
ସପକ୍ଷେର ଥିେବ େସମାେନ ତାକୁ ବନିାଶ କରିେବ। ତା’ର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ
ପରାସ୍ତ େହଲା ପେର ବହୁେସୖନ୍ୟ ନହିତ େହେବ। 27 ପୁଣ ିଦୁଇ ରାଜା
ପରସ୍ପରର ଅନଷି୍ଟ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ। େସମାେନ ଏକା େମଜ
ଉପେର ବସ ିପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କଥା କହେିବ। ମାତ୍ର େସମାେନ ସଫଳ
େହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ
ସମୟ ନରୂିପଣ କରିେବ।

28 “ତା’ପେର ଉତ୍ତରର ରାଜା ଅେନକ ସମ୍ପତି୍ତ େନଇ ନଜି େଦଶକୁ
େଫରିଯିବ। ତା’ର ଚତି୍ତ ପବତି୍ର ଚୁକି୍ତର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯିବ। େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ନଜି ଇଚ୍ଛାେର କମର୍
କରିବ।

29 “ନରୂିପିତ ସମୟେର େସ ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ। ମାତ୍ର
ପୂବର୍ପରି େସ ଆଉ ସଫଳ େହବ ନାହିଁ। 30 କାରଣ କିତି୍ତମର ଜାହାଜ
ସବୁ ତା’ର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି। ଏଥିପାଇଁ େସ, ଦୁଃଖିତ େହାଇ େଫରିଯିବ
ଓ ପବତି୍ର ଚୁକି୍ତର ପ୍ରତକୂିଳେର େକ୍ର ାଧ କରି େସ୍ୱଚ୍ଛାମେତ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। େସ
େଫରିଯାଇ ପବତି୍ର ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗକାରୀ େଲାକଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦବ। 31

ଉତ୍ତରର ରାଜା ଯିରୁଶାଲମକୁ େସୖନ୍ୟଗଣ ପଠାଇେଲ ଏବଂ ମନି୍ଦର ତଆିରି

କେଲ ଏବଂ ଦୁଗର୍କୁ ଅଶୁଚ ିକେଲ। େସମାେନ ନତି୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ବନ୍ଦ
କରିେବ ଏବଂ ଅତ ିମନ୍ଦ ଘୃଣା ପ୍ରତ ିମୂତ୍ତିର୍ ସ୍ଥାପନ କରିେବ।

32 “େସ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ୍କ ଛଳନା କଥା କହ,ି ବପିଥଗାମୀ
କରିେବ। ମାତ୍ର େଯଉଁ ଯିହୁଦୀମାେନ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େବାଲ ିଜାଣନି୍ତ େସମାେନ ମହତ୍ କମର୍ କରିେବ।

33 “େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାନୀ, େସମାେନ ଅେନକଙୁ୍କ
ଉପେଦଶ େଦେବ। ତଥାପି ବହୁ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର,
ଅଗି୍ନଶିଖାେର, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର ଓ ଲୁଟ୍େର ପତତି େହେବ। 34

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପତତି େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଅଳ୍ପ
ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। ମାତ୍ର ଅେନେକ ଗ୍ଭଟୁକାର େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
େଯାଗ େହେବ। 35 େକେତକ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକଙ୍କର ପତନ ଘଟବି ଓ
େସମାେନ ଭୁଲ କରିେବ। ମାତ୍ର େସହ ିଜ୍ଞାନୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ଳ,
ପରିଷ୍କତୃ ଓ ଶୁକ୍ଳ ୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ େଶଷ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପତତି େହେବ।
େସହ ିସମୟ ଆସବି େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ।

ରାଜା ନଜିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ

36 “ଉତ୍ତରର ରାଜା ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର କମର୍ କରିବ। ସମସ୍ତ
େଦବତାଠାରୁ ନଜିକୁ ବଡ଼ େବାଲ ିେସ ଗବର୍ କରିବ। ପୁଣ ିେସ
ଈଶ୍ୱରଗଣଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶକି୍ତଶାଳୀ କଥା କହବି। ତା’ର
େକ୍ର ାଧ ଫଳବତୀ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସଫଳ େହେବ। କାରଣ ଯାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ ତାହା େହବ।

37 “େସ ଆପଣା ପିତୃଗଣର ପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ ମାନବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
େକୗଣସ ିେଦବତାଙୁ୍କ ମାନବି ନାହିଁ। କାରଣ େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ବଡ଼
ମେନ କରିବ। 38 େସହ ିରାଜା େକବଳ ଶକି୍ତର େଦବତାକୁ ଆରାଧନା
କରିବ। େସ ଶକି୍ତ ଓ ସାମଥର୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ। େସ ତାହାର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର େଦବତାଙୁ୍କ ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ। େସ ଶକି୍ତର
େଦବତାଙୁ୍କ ସୁନା, ରୂପା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର େଦଇ ଆରାଧନା କରିବ।

39 “େସ ବେିଦଶୀୟ େଦବତା ଶକି୍ତର େଦବତାର ସାହାଯ୍ୟେର,
ମଜ୍ବୁତ୍ ଦୁଗର୍ର ପ୍ରତକୂିଳେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ। େଯେକହ ିତାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କରିବ େସ ତାହାର େଗୗରବ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଓ ଅେନକଙ୍କ ଉପେର
େସମାନଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପଦ େଦବ ଓ ଟଙ୍କା ପରିବେତ୍ତର୍ ଭୂମି ବଭିାଗ କରିବ।

40 “ଆଉ ଅନି୍ତମ କାଳେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ତାହା ସେଙ୍ଗ
ବେିରାଧ କରିବ। ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା ରଥ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଓ ଅେନକ
ଜାହାଜ େନଇ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁତୁଲ୍ୟ ଆସବି। େସ ନାନା
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି ବନ୍ୟା ପରି ବହଯିିବ। 41 ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା
ରମ୍ୟ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ତହିଁେର ଅେନକ େଦଶ ପରାସ୍ତ େହେବ।
ମାତ୍ର ଇେଦାମ, େମାୟାବ ଓ ଅେମାନ ଓ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିତାଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ। 42 ଆହୁରି େସ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିବ ଓ ମିଶର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। 43 େସ ମିଶର
େଦଶେର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଭଣ୍ତାର ସକଳ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସବୁ ତାହାର
ହସ୍ତଗତ େହବ। ଆଉ ଲୁଦୟି କୂଶୀୟମାେନ ତା’ର ଅନୁଚର େହେବ। 44

ମାତ୍ର ପୂବର୍ ଓ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଆଗତ ସମ୍ୱାଦ ତାହାକୁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କରିବ।
ତହିଁେର େସ ଅେନକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ
ମହାେକାପେର ଯାତ୍ରା କରିବ। 45 ଏବଂ େସ ସାଗର ଓ ରମ୍ୟ ପବତି୍ର
ପବର୍ତର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ରାଜକୀୟ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଉ ତାହାର
ଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ େହବ ଓ େକହ ିତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ।

େସହ ିେଲାକଟ ିଦଶର୍ନେର କହେିଲ, “ଦାନେିୟଲ, େସ
ସମୟେର ତୁମ୍ଭ େଲାକ ଯିହୁଦୀଙ୍କ, ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ରୂେପ
ମୀଖାେୟଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିପତରୂିେପ ଠିଆ େହେବ। ମନୁଷ୍ୟ

େଗାଷ୍ଠୀର ସି୍ଥତକିାଳ ଆରମ୍ଭରୁ େସ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟର
କାଳ େକେବ େହାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଯିହୁଦୀୟ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଯଉଁ
ପ୍ରେତ୍ୟକର ନାମ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇଅଛ,ି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େସ
ସମୟେର ଉଦ୍ଧାର ପାଇେବ। 2 ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ମୃତ ଓ କବର ପ୍ରାପ୍ତ
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େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ଜାଗି ଉଠିେବ। େକେତକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ,
େକେତକ ଲଜ୍ଜ ା ଓ େକେତକ ଚରି ଅପମାନ େଭାଗ ପାଇଁ ଉଠିେବ। 3

ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ଆକାଶର ଦୀପି୍ତର େଗୗରବ ତୁଲ୍ୟ େହେବ ଏବଂ
େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଧାମିର୍କତା କାଯର୍୍ୟ କରିେବ, େଶଷ ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େହେବ।

4 “ମାତ୍ର େହ ଦାନେିୟଲ, ତୁେମ୍ଭ େଶଷକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ସକଳ ବନ୍ଦ କରି ଓ ଏହ ିପୁସ୍ତକ ମୁଦି୍ର ତ କରି ରଖ। ଅେନକ ଏେଣେତେଣ
ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃଦି୍ଧ େହବ।”

5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଦାନେିୟଲ, ଅନାଇ େଦଖିଲ,ି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ
ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଜେଣ ନଦୀତୀରର ଏ ପାଖେର ଓ ଅନ୍ୟଜଣକ ନଦୀର
େସ ପାଖେର। 6 ଏବଂ େସ ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଓ ନଦୀର ଜଳ ଉପରିସ୍ଥ
େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହାଙୁ୍କ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହସିବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟ
ଘଟବିା ପାଇଁ େକେତକ ସମୟ ଲାଗିବ?”

7 ତା’ପେର ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େଲାକଟ ିତା’ର ହସ୍ତ
ଉପରକୁ େଟକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହେିଲ, “ଏହା
ସାେଢ଼ ତନି ିବଷର୍ ଯିବ। ଏହ ିସମସ୍ତ ସତ୍ୟ େହବ େଯେତେବେଳ ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା େଶଷ େହବ।”

8 ମୁଁ ଯଦଓି ଉତ୍ତର ଶୁଣଲି,ି ମାତ୍ର ବୁଝଲି ିନାହିଁ, ତହୁଁ ମୁଁ କହଲି,ି “େହ
େମାର ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁର ପରିଣାମ କ’ଣ େହବ?”

9 େତଣୁ େସ କହେିଲ, “େହ ଦାନେିୟଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର
ଗମନ କର। କାରଣ େଶଷକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ ସକଳ ବନ୍ଦ ଓ
ମୁଦି୍ର ତ େହାଇଅଛ।ି 10 ଅେନକ େଲାକ ନଜିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନମିର୍ଳମୟ ମନ
କରିେବ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ ବଢ଼ ିବଢ଼ ିଗ୍ଭଲବି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିହୃଦ୍େବାଧ କରିେବ ନହିଁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ଏସବୁ
ବୁଝେିବ।

11 “ପୁଣ ିେଯଉଁ ସମୟେର ନତି୍ୟ ବଳିଦାନ ନବୃିତ୍ତ େହବ ଓ
ବନିାଶକାରୀଙ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପିତ େହବ େସହ ିସମୟଠାରୁ 1290
ଦନି େହବ। 12 େଯଉଁ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ଓ 1335 ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଥିବ, େସ ଧନ୍ୟ।

13 “ମାତ୍ର େଶଷକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ, ଦାନେିୟଲ ନଜି ପଥେର ଗମନ
କର। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ବ ିଶ୍ରାମ ପାଇବ ଓ କାଳର େଶଷେର ନଜିର
ଅଧିକାରେର ଛଡି଼ା େହବ।”
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1

2

େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

େହାେଶୟଙ୍କ ଜରିଆେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

େବରିଙ୍କ ପୁତ୍ର େହାେଶୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ଆସଲିା। ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷିୟ, େଯାଥମ୍, ଆହସ
ଓ ହଜିକିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କାଳେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

େଯାୟାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମଙ୍କ ସମୟେର ଆସଥିିଲା।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହାେଶୟ ପ୍ରତ ିଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ତର୍ା। ସଦାପ୍ରଭୁ

କହେିଲ, “ଯାଅ, ଏକ ଗଣକିାକୁ ବବିାହ କର, ଯାହାଫଳେର େବଶ୍ୟାର
ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହବ। କାରଣ ଏହ ିେଦଶର େଲାକମାେନ ଗଣକିା ପରି କାଯର୍୍ୟ
କରିଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଛନି୍ତ।”

ଯିଷି୍ରେୟଲଙ୍କ ଜନ୍ମ

3 େତଣୁ େହାେଶୟ ଦବି୍ଲ ାଇମଙ୍କ କନ୍ୟା େଗାମରଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ।
େଗାମରା ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ ଏବଂ େହାେଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ
ଜନ୍ମ  କେଲ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ େହାେଶୟକୁ କହେିଲ, “ତା’ର ନାମ ଯିଷି୍ରେୟଲ
ଦଅି। କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ମୁଁ େଯହୂର ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ତ େଦବ।ି
କାରଣ େସ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଉପତ୍ୟକାେର ରକ୍ତପାତ କରିଥିେଲ। ତା’ପେର ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟାଇବ।ି 5 ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧନୁକୁ େସହି
ଯିଷି୍ରେୟଲ ଉପତ୍ୟକାେର ଭାଙି୍ଗବ।ି”

େଲା-ରୁହାମାଙ୍କ ଜନ୍ମ

6 ତା’ପେର େଗାମର ପୁନବର୍ାର ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ ଓ ଏକ କନ୍ୟା
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େହାେଶୟକୁ କହେିଲ, “ତା’ର ନାମ େଲା-
ରୁହାମା ଦଅି। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏଣକିି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତକୁି ଆଉ ଦୟା
େଦଖାଇବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା େଦବା ନାହିଁ। 7 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ଯିହୁଦାର େଲାକଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇବା। ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ରକ୍ଷା
କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଖଣ୍ତା କି ଧନୁ ବ୍ୟବହାର
କରିବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧେର ଅଶ୍ୱ କି େସୖନ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନଜି ଶକି୍ତ ବଳେର ରକ୍ଷା
କରିବା।”

େଲା-ଆମୀଙ୍କ ଜନ୍ମ

8 େଗାମରା େଲା-ରୁହାମାଙ୍କ େସବା େଶଷ କଲାପେର େସ ପୁନବର୍ାର
ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ। େସ େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। 9 ତା’ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତା’ର ନାମ େଲା-ଆମୀ ଦଅି। କାରଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର େଲାକ ନୁହଁ କି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ନୁହଁ।”

10 “ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟତେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲକୁି ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ କି
ଗଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଥିଲା, େସହି
ସ୍ଥାନେର ଏହା ଘଟବି। େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
େଲାକ ନୁହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ।’

11 “ତା’ପେର ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହେବ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜା ବାଛେିବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
େଦଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ େହବ। ଯିଷି୍ରେୟଲର ସମୟ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ େହବ।”

“ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର େଲାକ।’ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇଛନି୍ତ।’”

2 “ମାଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତ କର। କାରଣ େସ ଆମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁେହଁ କି ଆେମ୍ଭ
ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। େବଶ୍ୟା ପରି ନ େହବାକୁ ତାଙୁ୍କ କୁହ। ତାଙୁ୍କ କୁହ
େଯଉଁ େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ହୃଦୟେର ସ୍ଥାନ େଦଇଛନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଦୂେରଇ
ଦଅିନୁ୍ତ। 3 ଯଦ ିେସ ତା’ର ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତା ବନ୍ଦ ନ କେର, େତେବ ଆେମ୍ଭ
ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବା, େସ େଯପରି ଜନ୍ମ  େହବା ସମୟେର ନମ୍ର ଥିଲା।
ଆେମ୍ଭ ତା’ର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇଯିବା ଏବଂ େସ ମରୁଭୂମି ପରି
ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ। ଆେମ୍ଭ ତାକୁ େଶାଷେର ମାରିବା। 4 ତା’ର
ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର ଦୟା ନାହିଁ କାରଣ େସମାେନ ଜାରଜ
ସନ୍ତାନ। 5 େସମାନଙ୍କର ମା େବଶ୍ୟାପରି କାମ କରିଅଛ।ି େସମାନଙ୍କର
ମାଙ୍କ କୃତ କମର୍ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହବା ଉଚତି୍। େସ କହଲିା, ‘ମୁଁ େମାର
େପ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ।ି େମାର େପ୍ରମିକମାେନ େମାେତ ଖାଦ୍ୟ ଓ
ପାଣ ିେଦେବ। େସମାେନ େମାେତ ପଶମ ଓ ଲାଇଲନ୍ େଦେବ। େସମାେନ
େମାେତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଅଲଭି୍ େତଲ େଦେବ।’

6 “େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପଥ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱ ାରା ଅବେରାଧ
କରିବା। ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିବା, ଯାହା ଫଳେର େସ
ଆଉ ପଥ ପାଇବ ନାହିଁ। 7 େସ ତା’ର ପି୍ରୟ େପ୍ରମିକ ପଛେର ଧାଇଁବ,
କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ବହୁ
େଖାଜିବ କିନୁ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା’ପେର େସ କହବି, ‘ମୁଁ େମାର ପ୍ରଥମ
େପ୍ରମିକ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ।ି ତାଙ୍କ ପାଖେର ଥିଲା େବେଳ
େମାର ଜୀବନ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଥିଲା।’

8 “େସ ଜାଣ ିନ ଥିଲା ଆେମ୍ଭ ଯିଏ କି ତାକୁ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ
େତୖଳ େଦଉଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନା, ରୂପା ତାକୁ େଦଇ
ଗ୍ଭଲଥିିଲୁ। କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େସହ ିସୁନା ଓ ରୂପାକୁ ବାଲ୍ର ମୂତ୍ତିର୍
ତଆିରିେର ବ୍ୟବହାର କେଲ। 9 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େଫରି ଆସବିା। ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର େସହ ିସମୟେର ଅମଳ େହଉଥିବା ଶସ୍ୟ େଫରାଇ େନବା। ଅଙୁ୍ଗର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା େବେଳ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ େଫରାଇ େନବା।
ଆମ୍ଭର ପଶମ ଓ କାପର୍ାସ ବସ୍ତ୍ର େଫରାଇ େନବା। ଆେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କୁି ତା’ର
ଶରୀର ଆବୃତ କରିବାକୁ େଦଇଥିଲୁ। 10 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ
କରିେଦବା। ତା’ର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର ତା’ର େପ୍ରମିକ େଲାକମାେନ େଦଖିେବ।
ଆମ୍ଭ କବଳରୁ ତାକୁ େକହ ିରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 11 ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତା’ର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସବ, ଅମାବାସ୍ୟା, ବଶି୍ରାମ ଦନି ସମସ୍ତ
େଭାଜିକୁ ବନ୍ଦ କରିେଦବା। 12 ଆେମ୍ଭ ତା’ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାଗଡୁ଼କୁି ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି
ଗଛଗଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରିେଦବା। େସ କହଲିା, ‘େମାର େପ୍ରମିକମାେନ େମାେତ
ଏସବୁ ଜିନଷି େଦଇଥିେଲ।’ କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତା’ର ବଗିଗ୍ଭକୁ ବଦଳାଇ
ଅନାବନା ଗଛେର ଜଙ୍ଗଲ କରିେଦବା। ବନ୍ୟପଶୁମାେନ ଆସ ିେସହ ିଗଛରୁ
ଖାଇେବ।

13 “େସ ବାଲ୍କୁ େସବା କରୁଥିଲା। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଦଣ୍ତ େଦବା।
େସ ବାଲ୍କୁ ଧୂପ େଦଉଥିଲା। େସ ଭଲ େପାଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା ଓ
ତା’ର ଅଳଙ୍କାର, ନାକେର ଗହଣା ପିନି୍ଧ େସହ ିମିଥ୍ୟା େପ୍ରମିକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୁଲଯିାଇଥିଲା।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହେିଲ।
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14 “େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାକୁ େପ୍ରମବାଣୀ କହବିା। ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ନଜି୍ଜ ର୍ନ
ମରୁଭୂମିକୁ େନଇ େକାମଳ କଥା କହବିା। 15 େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ତାକୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବା। ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଆଶାର ଦ୍ୱ ାର ସ୍ୱରୂପ ଆେଖାର ଉପତ୍ୟକା
େଦବା। ତା’ପେର େସ ମିଶର େଦଶରୁ ଆସଲିା ସମୟ ପରି ଉତ୍ତର
କରିବ।” 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ ,
“େସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ‘ଆମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ’ େବାଲ ିଡ଼ାକିବ। ମାତ୍ର

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ‘ଆମ୍ଭ ମୁନବି’ େବାଲ ିଡ଼ାକିବ ନାହିଁ। 17 ଆେମ୍ଭ ତା’ର
ମୁଖରୁ ବାଲ୍ ଡ଼ାକ କାଢ଼େିଦବା। ତା’ପେର େଲାେକ ବାଲ୍ର ନାମ ଆଉ
ପୁନବର୍ାର ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ।

18 “େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, ଓ
ସରିସୃପମାନଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ଚୁକି୍ତ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଧନୁ, ଖଣ୍ତା ଓ
ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ େଦବା ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର
ଶୟନ କରିବାକୁ େଦବା। 19 ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଆମ୍ଭର
ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ, ସାଧୁତା, ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାର ସହତି
ଆମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା। 20 ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତ ପତ୍ନୀ କରିବା।
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣବି। 21 େସେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବା।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।
“ଆେମ୍ଭ ଆକାଶକୁ କହବିା
ଏବଂ େସ ପୃଥିବୀକୁ ବଷର୍ା େଦେବ।
22 ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ
ଏବଂ େସ ସବୁ ଯିଷି୍ରେୟଲର ଗ୍ଭହଦିା ପୂରଣ କରିବ।
23 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଭୂମିେର ବହୁ ମଞି୍ଜ ବୁଣବିା।
େଲା-ରୁହାମାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଦୟା କରିବା।

େଲା-ଆମୀକୁ କହବିା, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକ’
ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ କହେିବ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର।’”

େହାେଶୟ େଗାମରାଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ ପୁନବର୍ାର କିଣନି୍ତ

ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର େମାେତ କହେିଲ, “େଗାମରର
ଅେନକ େପ୍ରମିକ ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ ଭଲପାଇ
ଗ୍ଭଲ। କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇ ଗ୍ଭଲନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଙୁ୍କ
ପୂଜାକରି ଗ୍ଭଲନି୍ତ।”

2 ଏହ ିକାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ େଗାମରଙୁ୍କ ପନ୍ଦର ଖଣ୍ତ େରୗପ୍ୟ ଓ ଏକ
େହାମର ବାଲିର୍ େଦଇ କିଣଲି।ି 3 ତା’ପେର ମୁଁ ତାକୁ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ସହତି ଗହୃେର ବହୁ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି। ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ପରି
େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ସହତି ରହବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ
େହବ।ି”

4 େସହପିରି ଭାବେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ବନିା ରାଜା ଓ
େନତାେର ଦୀଘର୍ଦନି ଚଳିେବ। େସମାେନ ବଳିଦାନ କି ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପଥର
ବନିା ରହେିବ। େସମାେନ ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବନିା ଓ ଗହୃ ମୂତ୍ତିର୍ ବନିା
ରହେିବ। 5 ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଫରି ଆସେିବ।
ତା’ପେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ରାଜା
ଦାଉଦଙୁ୍କ େଖାଜିେବ। େଶଷଦବିସେର, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର
ଧାମିର୍କତାକୁ ସମ୍ମାନ େଦବାକୁ ଆସେିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବେିରାଧେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ

ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ। ଏହି
ରାଜ୍ୟର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆେରାପ
ଦଶର୍ାଇେବ। “ଏହ ିେଦଶର େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସତ୍ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ନୁହନି୍ତ। 2 ଏହ ିେଲାକମାେନ ଶପଥ, ମିଥ୍ୟା, ହତ୍ୟା
ଓ େଗ୍ଭରି କରନି୍ତ। େସମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିତାର ପାପ ଦ୍ୱ ାରା ସନ୍ତାନ ଲାଭ
କରନି୍ତ। େସମାେନ ବାରମ୍ୱାର ନରହତ୍ୟା କରନି୍ତ। 3 େତଣୁ େଦଶଟ ିବ୍ୟକି୍ତ

ପରି ମୃତୁ୍ୟେର କାେନ୍ଦ ଓ ତା’ର େଲାକମାେନ ଦୁବର୍ଳ େହାଇପଡ଼ନି୍ତ।
ଏପରିକି ସ୍ଥଳଭାଗର ପ୍ରାଣୀ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଓ ସାମୁଦି୍ର କ ମତ୍ସ୍ୟ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ। 4 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ ସହତି ଯୁକି୍ତ କି ଅନ୍ୟକୁ
େଦାଷ େଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯାଜକ, ଆମ୍ଭ ଯୁକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛ।ି 5

ତୁମ୍ଭ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଦନିେର ସ୍ଖଳନ ଘଟବି ଓ ରାତି୍ରେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି ସ୍ଖଳନ ଘଟବି ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା।

6 “ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ େଯାଗୁଁ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନରୁ ବମିୁଖ େହାଇଛ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
ଯାଜକ େହବାକୁ ବାରଣ କରିବା। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନୟିମକୁ ଭୁଲଯିାଇଛ, େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଭୁଲଯିିବା। 7

େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶକି୍ତ େଯେତ େଯେତ ବେଢ଼, େସମାେନ େସେତ
ଅଧିକ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରନି୍ତ। େତଣୁ େସମାନଙ୍କର େଗୗରବକୁ
ଆେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ାେର ପରିଣତ କରିବା।

8 “ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପାପଗଡୁ଼କିରୁ ଯାଜକମାେନ ଲାଭବାନ
ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟପଣଆିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାେର
େଲାଭୀ। 9 େତଣୁ ଯାଜକମାେନ ଜୀବନ େଶୖଳୀେର େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ପରି େହେଲ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
ଲାଗି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଫଳ େଦବା। 10 େସମାେନ ଯଦଓି ଖାଇେବ
କିନୁ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େଯୗନେଭାଗ ପାପ କରିେବ କିନୁ୍ତ
ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥିେଲ ଓ ଗଣକିା ପରି େହାଇଥିେଲ।

11 “େଯୗନ େଭାଗ ପାପ, ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ େଗାଟଏି ବ୍ୟକି୍ତର
ସ୍ୱାଧୀନ ଚନି୍ତ ା କରିବାର ଧ୍ୱଂସ କେର। 12 ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ
କାଠଖଣି୍ତକୁ ଉପେଦଶ ଲାଗି ପଗ୍ଭରନି୍ତ। େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େସହି
କାଠଖଣ୍ତଗଡୁ଼କି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବ। କାରଣ, େସମାେନ
ଗଣକିାମାନଙ୍କପରି ମିଥ୍ୟାପ୍ରତମିାର ପଛେର ଅନୁଧାବନ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଳିଦାନ କରିଥିେଲ ଓ ଗଣକିା େହାଇଯାଇଥିେଲ। 13

େସମାେନ ପବର୍ତର ଅଗ୍ରଭାଗେର ବଳି ଦଅିନି୍ତ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପେର ଥିବା
ଅେଲାନ, ଲବି୍ନା ଓ ଏଲା ଗଛ ତେଳ ଧୂପ ଦଅିନି୍ତ। କାରଣ େସହି
ଗଛଗଡୁ଼କିର ଛାୟା ତରୁଣ େଦଖାଯାଏ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାମାେନ ଗଣକିା
ପରି େସହ ିଗଛତେଳ ପଡ଼ ିରହନି୍ତ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭର େବାହୂମାେନ େଯୗନେଭାଗ
ପାପ କରନି୍ତ।

14 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସହ ିଗଣକିା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ କି େଯୗନ େଭାଗୀ
ପାପିନୀ େବାହୂମାନଙୁ୍କ େଦାଷ େଦଇ ପାରୁ ନାହୁଁ। େଲାକମାେନ ଯାଇ
ଗଣକିାମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରନି୍ତ। େସମାେନ େସହ ିମନି୍ଦରର
ଗଣକିାମାନଙ୍କ ସହତି ମନି୍ଦରେର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ। େତଣୁ େସ
ନେିବର୍ାଧମାେନ ନେିଜ ନଜିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ ପାପ

15 “ଇସ୍ରାଏଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନହିାତ ିଗଣକିା ପରି କାଯର୍୍ୟ କର, ତୁମ୍ଭ
ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯିହୁଦାକୁ େଦାଷୀ କର ନାହିଁ। ଗିଲ୍ଗଲ୍ କି େବୖଥ୍-ଆବନକୁ
ଯାଅ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କର ନାହିଁ। ‘େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ବାସ କରନି୍ତ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ।’ 16 ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଜିଦ୍େଖାର ବାଛୁରି
ତୁଲ୍ୟ ବେିଦ୍ର ାହ କେର। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ େଖାଲା ପଡ଼ଆିେର ଥିବା
େଗାଟଏି େମଣ୍ଢାଛୁଆ ପରି ଗ୍ଭରଣଭୂମିକୁ େନଇ ଗେଲ।

17 “ଇଫ୍ର ୟିମ ପ୍ରତମିା ପୂଜାେର େଯାଗ େଦଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ତାକୁ
ଏକୁଟଆି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ନି୍ତ। 18 ମାତାଲ େହାଇଗଲା ପେର େସମାେନ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରିଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। େସମାେନ ଲାଞ୍ଚକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ ଓ
ଏହା ମାଗନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ଶାସକଗଣ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପରକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଆଣନି୍ତ। 19 ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପତତି
େହାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆପଣା ମୂତ୍ତିର୍ ନକିଟେର ବଳି କାରଣରୁ ଲଜି୍ଜତ
େହେବ।”
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େନତାମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ପାପର କାରଣ ହୁଅନି୍ତ

“ପୁେରାହୀତଗଣ, ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିବାସୀଗଣ ଓ ରାଜପରିବାରର
େଲାକମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦାଷୀ େବାଲି
ବଗି୍ଭରିତ େହାଇଛ।

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସ୍ପା ପବର୍ତର ଯନ୍ତା ଓ ତାେବାର ପବର୍ତର
ପାଦେଦଶେର ବଛିାଯାଇଥିବା ଜାଲ ସଦୃଶ ଥିଲ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁ
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଛ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। 3 ଆେମ୍ଭ
ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଜାଣୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାହାସବୁ କରିଛ ିତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। େହ
ଇଫ୍ର ୟିମ, ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଗଣକିାପରି କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପାପେର କଳୁଷିତ। 4 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ବହୁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
କରିଛନି୍ତ ଏବଂ େସହସିବୁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିବାଠାରୁ ଦୂେରଇ େଦଇଛ।ି େସମାେନ ସବର୍ଦା ପ୍ରତମିାର ପଛେର ଧାଇଁ
ବାକୁ ଚନି୍ତ ା କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ପ୍ରକୃତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣୁ ନାହାନି୍ତ। 5

ଇସ୍ରାଏଲର ଗବର୍ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀ େଦବ। େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ େସମାନଙ୍କ ପାପ େଯାଗୁଁ ପତତି େହେବ। ଯିହୁଦାର ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ସହତି ପତନ େହବ।

6 “େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର େନତାମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣେର
ଗେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି େମଷ ଓ ଗାଈମାନଙୁ୍କ େନେଲ। କିନୁ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସମାେନ ପାଇେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 7 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ
େହାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ଅେବୖଧ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇଛନି୍ତ। ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ
େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର େଦଶଗଡୁ଼କୁି ଆସନ୍ତା ମାସେର ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଧ୍ୱଂସର ଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

8 “ଗିବୟିାେର ତୂରୀ ବଜାଅ।
ରାମାେର ତୂରୀ ବଜାଅ।

େବୖଥ-ଆବନେର ସତକର୍ କରିଦଅି।
େହ ବନି୍ୟାମୀନ, ତୁମ୍ଭର ପଛେର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଅଛନି୍ତ।
9 ଦଣ୍ତ େଦବା ସମୟେର
ଇଫ୍ର ୟିମ ସବର୍ହରା େହାଇଯିବ।

ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରି େଦଉଛୁ େଯ
େସସବୁ ପ୍ରକୃତେର ଘଟବି।
10 ଯିହୁଦାର େନତୃବୃନ୍ଦ େଗ୍ଭରପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ େଗ୍ଭରି

କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧକୁ ଜଳ ସଦୃଶ ଢ଼ାଳି

େଦବା।
11 ଇଫ୍ର ୟିମ ଦଣି୍ତତ େହବ।
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ପରି ଦଳି ଚକଟ ିେହାଇଯିବ।
କାରଣ େସ କଳୁଷିତ ପଛେର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଛ।ି
12 କୀଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କଲାପରି ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାକୁ ସଢ଼ାଇ େଦବା।
13 ଇଫ୍ର ୟିମ ତା’ର ପୀଡ଼ତିାବସ୍ଥା େଦଖିଲା ଓ ଯିହୁଦା ତା’ର କ୍ଷତକୁ

େଦଖିଲା।
ଏହ ିକାରଣରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ଅଶୂରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲା।

େସମାେନ େସହ ିମହାରାଜାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇେଲ।
କିନୁ୍ତ ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମଥର୍, େସ େସମାନଙ୍କର

କ୍ଷତଗଡୁ଼କୁି ଆେରାଗ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
14 କାହିଁକି େସ ଏହା ପାରିେବ ନାହିଁ? କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଂିହ ସଦୃଶ

ଇଫ୍ର ୟିମଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବା।
ଯୁବାସଂିହ ସଦୃଶ ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା।

ହଁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି ଚରିିେଦବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବହୁଦୂରକୁ େନଇଯିବା

ଏବଂ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
15 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗହୃକୁ େଫରିବା
େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦାଷ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ
ଏବଂ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ କ୍ଷମା ମାଗିେବ।

ହଁ, େସମାେନ ଦୁଃଖେର ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ପାଇବାକୁ କେଠାର େଚଷ୍ଟା କରିେବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିବାର ପୁରସ୍କାର

“ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯିବା।
େସ ଆମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ

କରିେବ।
େସ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ େସ ଆମ୍ଭର କ୍ଷତେର ପଟି

ବାନି୍ଧ େଦେବ।
2 ଦୁଇ ଦନି ପେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନଜର୍ୀବନ େଦେବ।
ତନି ିଦନି ପେର େସ ଆମ୍ଭକୁ ଛଡି଼ା କରାଇେବ।
ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ବଞ୍ଚ ିଉଠିବା।
3 ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।
ତାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଅଧିକ ଜାଣବିା ପାଇଁ କେଠାର ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା।

ପ୍ରଭାତ ଆସଲିା ପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଜାଣୁଛୁ।

ବଷର୍ା ଓ ବସନ୍ତବଷର୍ା ଭୂମିକୁ ଜଳମୟ କଲା ପରି
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।”

େଲାକମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ନୁହନି୍ତ

4 “େହ ଇଫ୍ର ୟିମ, େହ ଯିହୁଦା,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ?

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ସକାଳର କୁହୁଡ଼ ିଓ କାକର ପରି ଅେଟ
େଯ କି ଅତ ିପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉେଭଇ ଯାଏ।
5 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ କଲୁ

ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଆେଦଶେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େଦଲୁ।
କିନୁ୍ତ େସହ ିନଣି୍ଣର୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟ ସଦୃଶ ଆେଲାକ ଆସବି।
6 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତ େପ୍ରମ ଗ୍ଭହୁଁ,
ବଳିଦାନ ନୁେହଁ।

େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନୁ୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ,
କିନୁ୍ତ େହାମବଳି ଆଣନୁ୍ତ େବାଲ ିନୁେହଁ।
7 କିନୁ୍ତ ଠିକ୍ ଆଦମ ପରି େସମାେନ ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ କେଲ।
େସମାେନ ନଜି ଭୂମିେର ଆମ୍ଭ ସହତି ପ୍ରତାରଣା କେଲ।
8 ଗିଲୟିଦ େଗାଟଏି ସହର େଯ କି ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା

େଲାକମାନଙ୍କେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍,
ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ାକ୍ତ ପାଦ ଚହି୍ନେର ରଞି୍ଜତ।
9 ଡ଼କାୟତମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ

ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସହପିରି, ଯାଜକଙ୍କ ଦଳ ଶିଖିମକୁ ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ

ରାସ୍ତାେର ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରନି୍ତ।
10 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟେର େଗାଟଏି ଭୟଙ୍କର ଜିନଷି େଦଖିଛୁ।
ଇଫ୍ର ୟିମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପାପେର କଳୁଷିତ।
11 େହ ଯିହୁଦା, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅମଳର ସମୟ ଅଛ।ି
ଏହା ହିଁ ଘଟବି।
ଏକ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ

କରିବା।
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“ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା।
ତା’ପେର େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ େଯ ଇଫ୍ର ୟିମ ପାପ

କରିଥିଲା।
ଶମରିୟାର ପାପ ଆଚରଣ ବଷିୟେର େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ।
େସହ ିସହରେର େଗ୍ଭରମାେନ ଯାତାୟାତ କରୁଛନି୍ତ େଲାକମାେନ

ଜାଣେିବ।
2 େସମାନଙ୍କର େଦାଷକୁ ଆେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରିବା େସହ ିେଲାକମାେନ

ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଯଉଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟସବୁ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ କରିଥିେଲ
ଆେମ୍ଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦଖି ପାରୁଛୁ।
3 େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ େସମାନଙ୍କର ରାଜାଙୁ୍କ ଖୁସୀ କେର।
େସମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା େସମାନଙ୍କର େନତାଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କେର।
4 ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ତୁନୁ୍ଦରର ଉତ୍ତପ୍ତଠାରୁ

ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବା ତୁନୁ୍ଦର ଗ୍ଭରିପେଟ ଗ୍ଭଲନି୍ତ।
େରାଟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଅଟା ଦଳୁଥାଏ,

େଯଉଁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େରାଟୀ ଫୁଲ ିପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, େସ ଅଗି୍ନକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କେର
ନାହିଁ।

କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ନଜି ମେନାଭାବକୁ ଗରମ ରଖିଛନି୍ତ।
5 ଆମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳେର େସମାେନ ନଆିଁକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି

ଗ୍ଭଲନି୍ତ।
େସମାେନ େଭାଜିେର ପାନୀୟ ଦଅିନି୍ତ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଉତ୍ତାପେର େନତୃମଣ୍ତଳୀ ଅସୁସ୍ଥ େହାଇପଡ଼ନି୍ତ।
େତଣୁ ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପହାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି

ହାତ ମିଳାନି୍ତ।
6 େକାଇଲାକୁ ଚୁଲ୍ଲ ୀେର େଦବାପରି
େସମାେନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଦ େଯାଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ

କରନି୍ତ।
ରାତି୍ରସାରା େସମାନଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା କୁହୁଳୁ ଥାଏ
ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାତେର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନପରି ହୁଏ।
7 େସମାେନ ଉତ୍ତପ୍ତ ଚୁଲ୍ଲ ାପରି ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶାସକକୁ ଧ୍ୱଂସ କେଲ।

ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ପତନ େହଲା।
େକୗଣସ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରି ନ ଥିେଲ।
8 “ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ସହତି ମିେଶ।
େସ େସହ ିପିଠା ସଦୃଶ ଯାହାର ଉଭୟ ପାଖ େସକା େହାଇ ନାହିଁ।
9 ଇଫ୍ର ୟିମ, ଜାେଣ ନାହିଁ
ତା’ର ଶକି୍ତ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନେିସ୍ତଜ େହାଇଯାଇଛ।ି

ତା’ର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସୁଛ ିେବାଲି
େସ ଜାେଣ ନାହିଁ।
10 ଇଫ୍ର ୟିମର ଗବର୍ ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀ ଦଏି।
ଯଦଓି େଲାକମାନଙ୍କର ଅେନକଗଡୁ଼ଏି ଦୁଃଖ ଥିଲା,

ତଥାପି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ନ ଥିେଲ
କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନ ଥିେଲ।
11 େତଣୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଗି୍ଭର ଶକି୍ତହୀନ ନେିବର୍ାଧ କେପାତ ପାଲଟି

ଯାଇଛ।ି
ତା’ର େଲାକମାେନ ମିଶରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କେଲ
ଓ ଅଶୂରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗେଲ।
12 େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିେବ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର ଜାଲ ବଛିାଇ େଦବା

ଏବଂ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ତଳକୁ ଆଣଲିା ପରି
ତଳକୁ େଘନ ିଆସବିା।
େସମାନଙ୍କର ଚୁକି୍ତ ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତେଦବା।

13 େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ ିମନ୍ଦ େହବ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିେଲ।

େତଣୁ େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର

ମିଥ୍ୟା କହୁଛନି୍ତ।
14 େସମାେନ େକେବ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଡ଼ାକନି୍ତ ନାହିଁ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ବଛିଣାେର କ୍ରନ୍ଦନ କରନି୍ତ।

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାଇଁ ପୂଜା
କରନି୍ତ।

େସମାେନ ନେିଜ ନଜିକୁ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରସବୁ େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଛ।ି
15 ଯଦଓି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତାଲମି େଦଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲୁ ଓ

େସମାନଙ୍କର ବାହୁକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରାଇଲୁ,
ତଥାପି େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ େଯାଜନା କେଲ।
16 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଗାଟଏି ତୃଟପିୂଣ୍ଣର୍ ବୁେମରାଂ ପରି
ବ୍ୟବହାର କେଲ।

େସମାନଙ୍କର େନତାମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଉପେର
ବୃଥା ବଡ଼ମିା େଦଖାଉଥିେଲ
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଖଣ୍ଡାେର ନହିତ େହେବ

ଏବଂ ମିଶରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉପହାସର ପାତ୍ର େହେବ।

ପ୍ରତମିାପୂଜା ଧ୍ୱଂସାଭମିୁଖୀ

“ତୂରୀ ବାଦନ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରିଦଅି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃ ଉପେର ବାଜପକ୍ଷୀ ପରି ଜଗି ରୁହ। ଇସ୍ରାଏଲ
ଅଧିବାସୀଗଣ ଆମ୍ଭ ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆମ୍ଭ

ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। 2 େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଚତି୍କାର କରି
କହନି୍ତ , ‘େହ ପରେମଶ୍ୱର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣୁ।’ 3 କିନୁ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ଭଲ ଜିନଷି ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲା। େତଣୁ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନି୍ତ। 4 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ତାଙ୍କର ରାଜା ବାଛେିଲ କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଉପେଦଶ ମାନ ିନ ଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
େସମାନଙ୍କର େନତା ବାଛେିଲ କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆେମ୍ଭ ଜାଣଥିିବା େଲାକକୁ
ବାଛ ିନ ଥିେଲ। େସମାେନ ସୁନା, ରୂପା ବ୍ୟବହାର କରି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରତମିା ଗଢ଼େିଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ। 5 େହ ଶମରିୟା,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ପୂଜିତ େହଉଥିବା ବାଛୁରି ମୂତ୍ତିର୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ।’ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଦଣି୍ତତ େହେବ। େକେତକ
ଶ୍ରମିକ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। େସମାେନ କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ।
ଶମରିୟାର ବାଛୁରି ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଖଣ୍ତ ବଖିଣ୍ତ େହାଇ ଭାଙି୍ଗଯିବ। 7

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ େଗାଟଏି ନେିବର୍ାଧ କାମ କେଲ। େସମାେନ ବାୟୁେର
ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ। େସମାେନ େକବଳ ଦୁଃଖହିଁ ପାଇେବ।
େସମାେନ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। ଜମିେର ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଉଥିବା ଶସ୍ୟ
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇବ ନାହିଁ। ଏପରି ଯଦ ିକିଛ ିଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା େତେବ ତାକୁ
ଅଜଣା େଲାକ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।

8 “ଇସ୍ରାଏଲ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯାଇଛ।ି
େକହ ିବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର  ପରି
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େଦଶର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଛିାଡ଼ ିେହାଇଗେଲ।
9 େଗାଟଏି ବନ୍ୟ ଗଧ ନଜି ସାଥୀ େଖାଜିବାକୁ ଗଲାପରି, ଇଫ୍ର ୟିମ

ଅଶୂରକୁ ଯାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ ‘େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ’ ଭଡ଼ାେର ଆଣଛିନି୍ତ।
10 ଯଦ୍ୟପି ଇସ୍ରାଏଲ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ‘େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ’ ଭଡ଼ାେର

ଆଣେିଲ।
ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଏକତି୍ରତ କରିବା।

େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 7:2 690 େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 8:10
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େସମାେନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଓ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କଠାରୁ
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଇରାଣ ଓ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭରିତ େହେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲି ପ୍ରତମିାପୂଜା କେର

11 “ଇଫ୍ର ୟିମ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ମୂତ୍ତିର୍ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କଲା।

ତା’ ପାଇଁ ଏଗଡୁ଼କି ପାପ କରିବାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିେହାଇଛ।ି
12 ଏପରିକି ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମ ପାଇଁ 10,000 ନୟିମ େଲଖିେଲ ମଧ୍ୟ

େସ
େସଗଡୁ଼କି ଅଜଣା ଦ୍ର ବ୍ୟ ପରି ବେିବଚନା କରିବ।
13 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବଳିଦାନକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
େସ ମାଂସ ଅପର୍ଣ କରି ତାକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
େସ େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମେନ ରଖନି୍ତ।
ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦେବ

ଏବଂ େସମାେନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେର ମିଶରକୁ େପ୍ରରିତ େହେବ।
14 ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକା ନମିର୍ାଣ କେଲ
କିନୁ୍ତ ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଭୁଲଗିେଲ।

ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିହୁଦା ସୁଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବ
ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ ପଠାଇ େସହ ିସୁଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍କୁ େପାଡ଼ ିଧ୍ୱଂସ

କରିବା।”

ନବିର୍ାସତିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ, େକୗଣସ ିଉତ୍ସବ ପାଳନ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ
େଦଶପରି ଖୁସୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଗଣକିା ପରି
ବ୍ୟବହାର କଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୁଲଗିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତି

ଶସ୍ୟଖଳାେର େଯୗନ ଅପରାଧମୂଳକ ପାପ କଲ। 2 କିନୁ୍ତ େସହ ିଖଳାର
ଶସ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ। େସଠାେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ େହବ ନାହିଁ।

3 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ରହପିାରିେବ ନାହିଁ।
ଇଫ୍ର ୟିମ ମିଶରକୁ େଫରିବ। ଅଶୂରର େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନା େସହି
ଖାଦ୍ୟ େସମାେନ ଖାଇେବ। 4 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍
କରିେବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧେର ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ
ପରି େହବ। େଯ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ େସ ଅପବତି୍ର େହବ।
େସମାନଙ୍କର େରାଟୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ନେିଜ
େସହ ିେରାଟୀକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ। 5 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିପବର୍ ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ େହେବ ନାହିଁ।

6 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ କାରଣ ଶତ୍ରୁ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛ ିେନଇଗଲା। େମମି୍ପସ େସମାନଙୁ୍କ ସମାଧି େଦବ।
େସମାନଙ୍କର େରୗପ୍ୟ ଭଣ୍ତାରେର ଅନାବନା ଘାସ ବଢ଼ବି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟର
ବାସସ୍ଥଳେର କଣ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।

ପ୍ରକୃତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା

7 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହନି୍ତ , “ଇସ୍ରାଏଲ, ଏହ ିନୀତଗିଡୁ଼କି ଶିକ୍ଷାକର। ଦଣ୍ତ
ପାଇବା ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲ ତା’ର
ଫଳ ପାଇବା ସମୟ ଆସ ିଯାଇଛ।ି” କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ କହନି୍ତ ,
“ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଜେଣ ନେିବର୍ାଧ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହତି ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ
ପାଗଳ।” ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ପାପ
ଲାଗି ଦଣି୍ତତ େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘୃଣା ଭାବ େଯାଗୁଁ ଦଣି୍ତତ େହବ।” 8

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇଫ୍ର ୟିମ, େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଉପେର ଜଗଆୁଳି
ଅେଟ। କିନୁ୍ତ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଫାଶ ଅଛ ିଏବଂ େଲାକମାେନ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘେର ମଧ୍ୟ
ଶତ୍ରୁ ତା ରହଛି।ି

9 ଗିବୟିାର ସମୟ ପରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଧ୍ୱଂସର ଗଭୀରତମ
ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରିେବ।
େସ େସମାନଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ଦଣ୍ତ େଦେବ।

ପ୍ରତମିାପୂଜା ଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ

10 “େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାଇଲୁ, େସମାେନ
ମରୁଭୂମିେର ସେତଜ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସଦୃଶ ଥିେଲ। େସମାେନ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଗଛର
ପ୍ରଥମ ଫଳ ସଦୃଶ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ବାଲ୍-ପିେୟାର
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ େସମାେନ ଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଭକି୍ତ କେଲ। ତା’ପେର
େସମାେନ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜିନଷିଗଡୁ଼କି ଘୃଣ୍ୟ େହଲା।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ନଃିସନ୍ତାନ େହେବ

11 “ଇଫ୍ର ୟିମର େଗୗରବ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଉଡ଼ଯିିବ। ଅଧିକ ଗଭର୍ଧାରଣ
େହବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ  େହେବ ନାହିଁ। 12 ଯଦଓି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛା କରିେବ ଏହା େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ
େନଇଯିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଫଳେର େସମାନଙ୍କର
ଦୁଃଖ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛ ିରହବି ନାହିଁ।”

13 ଆେମ୍ଭ େଦଖି ପାରୁଛୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ତା’ର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ
େନଉଛ।ି ଇଫ୍ର ୟିମ ତା’ର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଘାତକ ନକିଟକୁ ଆଣୁଛ।ି 14

ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହଁ ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି। ଶିଶୁହରା ଗଭର୍ାଶୟ
େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି, କ୍ଷୀର ବାହାରୁନଥିବା ସ୍ତନ େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି।

15 େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର ଅଛ।ି
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସଠାେର ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ।

ଆମ୍ଭର ଗହୃ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରିବା,
କାରଣ େସମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର େନତାମାେନ ବେିଦ୍ର ାହ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧେର

ଯାଇଛନି୍ତ।
16 ଇଫ୍ର ୟିମ ଦଣି୍ତତ େହବ।
େସମାନଙ୍କର ମୂଳ ମରିଯାଇଛ।ି
େସମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ େହେବ ନାହିଁ।

େସମାେନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କରି ପାରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ମହାନ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ହତ୍ୟା କରିବା।
17 ଏହ ିେଲାକମାେନ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ,
େତଣୁ ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।

େସମାେନ ବସହରା େହାଇ ଯାଯାବର ପରି ଏେଣେତେଣ େଦଶର
ସବୁଆେଡ଼ ବୁଲେିବ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଧନସମ୍ପଦ ପ୍ରତମିାପୂଜାର ଅଗ୍ରଗାମୀ

ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସଦୃଶ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଧାରଣ କେର।
କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକ ଜିନଷି ଲାଭକେଲ
େସେତେବେଳ େସ ଭଣ୍ତ େଦବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଧିକ

ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ େହଲା।
େତଣୁ େସ ଭଣ୍ତ େଦବତାଙ୍କ ପୂଜାଲାଗି ଅତସିୁନ୍ଦର ପଥରମାନ ସ୍ଥାପନ

କେଲ।
2 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଠକିବାକୁ େଚାଷ୍ଟା କେଲ
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର େଦାଷ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଭାଙି୍ଗ େଦେବ।

େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 8:11 691 େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 10:2
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େସ େସମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତସି୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦେବ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ ନଷି୍ପତି୍ତ

3 ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ନାହାନି୍ତ।
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁ ନାହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
କିଛ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

4 େସମାେନ ଶପଥ ନଅିନି୍ତ କିନୁ୍ତ େସମାେନ େକବଳ ମିଥ୍ୟା କୁହନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶପଥ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ଚୁକି୍ତ କରନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କୃଷିେକ୍ଷତ୍ରେର ବଷିାକ୍ତ ଅନାବନା ଘାସ ପରି ବେଢ଼।

5 ଶମରିୟାର େଲାକମାେନ େବୖଥ୍-ଆବନର ବାଛୁରିମାନଙୁ୍କ ପୂଜା
କରନି୍ତ। େସହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର କାନି୍ଦେବ। ଯାଜକମାେନ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରକୃତେର କାନି୍ଦେବ। କାରଣ େସମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତମିା ଗ୍ଭଲଗିଲା। ତାକୁ
ଦୂେରଇ ନଆିଗଲା। 6 ଅଶୂରକୁ ମହାନ ରାଜାଙ୍କ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏହାକୁ
ନଆିଗଲା। େସ ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ାଜନକ ପ୍ରତମିା ରଖିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ତା’ର
ମୂତ୍ତିର୍ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହବ। 7 ପାଣେିର େଗାଟଏି କାଠଖଣ୍ତ ଭାସି
ଗଲାପରି, ଶମରିୟାର ରାଜା ଧ୍ୱଂସ େହେବ।

8 ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁ ପାପ କଲା ଏବଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କଲା।
ଆେବନ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ େହବ। େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
କଣ୍ଟା ଓ ଅନାବନା ଘାସ ଜନି୍ମ ବ। ତା’ପେର େସମାେନ ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି
କହେିବ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆବୃତ୍ତ କର” ଏବଂ ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କୁି କହେିବ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଯିାଅ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ ପାଇଁ ପରିେଶାଧ କରିବ

9 “ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଗିବୟିାଙ୍କ ସମୟରୁ ପାପ କରି ଗ୍ଭଲଛି ଏବଂ ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାେନ େସଠାେର ଲଗାତାର ପାପ କରି ଗ୍ଭଲଛିନି୍ତ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତେର
େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗିବୟିାେର ଧରିବ। 10 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ
େଦବାକୁ ଆସବି।ି େଦଶଗଡୁ଼କୁି ମିଳିତ ଭାବେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯିେବ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିବାସୀଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଦୁଇଗଣୁା ପାପ
ପାଇଁ ଦଣ୍ତ େଦେବ।

11 “ଇଫ୍ର ୟିମ ତାଲମିପ୍ରାପ୍ତ ଗାଈ ପରି ଖଳାେର ଶସ୍ୟ ଉପେର
ବଚିରଣ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ। ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଭଲ ଯୁଆଳି ତା’ କାନ୍ଧେର
ପକାଇବା। ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଦଉଡ଼େିର ବାନି୍ଧବା। ତା’ପେର ଯିହୁଦା ହଳ ଆରମ୍ଭ
କରିବ। ଯାକୁବ ନେିଜ ଭୂମିକୁ ଫଟାଇବ।”

12 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଭଲପଣଆି ବୁଣବି େତେବ ପ୍ରକୃତ େପ୍ରମ ଅମଳ
କରିବ। ଭୂମିକୁ ହଳ କରିବ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ଅମଳ କରିବ। ପ୍ରଭୁ
ଆସେିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଭଲ ଜିନଷି ବଷର୍ା ପରି ପକାଇେବ।

13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦ ଜିନଷି ଲଗାଇଲ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖ
ଅମଳ କଲ। ତୁମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାର ଫଳ ତୁେମ୍ଭ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କଲ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶକି୍ତ ଓ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଛ। 14

େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଗର୍ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଶଲମନ େବୖଥ୍-ଅରେବଲକୁ ଧ୍ୱଂସ
କଲାପରି ଏହା ଘଟବି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ମାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। 15 େବୖେଥଲ୍, ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟାମୀ
େଯାଗୁଁ ଏହପିରି େହବ। େଯେତେବେଳ ସକାଳ େହବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ େହେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୁଲିଛି

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ ବାଲ୍ୟ ଥିଲା େବେଳ ଆେମ୍ଭ
ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ।

ଆେମ୍ଭ ମିଶରକୁ ପୁଅ େବାଲ ିଡ଼ାକୁଥିଲୁ।
2 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଯେତ ଅଧିକ ନଜିର କଲୁ ଇସ୍ରାଏଲ
େସେତ ଅଧିକ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇଗଲା।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବାଲ୍େଦବଗଣଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳି େଦେଲ।
େସମାେନ ପ୍ରତମିା ନକିଟେର ଧୂପ େଦେଲ।
3 “ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଗ୍ଭଲବିା ଶିଖାଇଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବାହୁେର େନଇଥିଲୁ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କଲୁ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହା ଅନୁଭବ କେଲ ନାହିଁ।
4 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରଜୁ୍ଜେର ବାନି୍ଧଥିଲୁ,
କିନୁ୍ତ ତାହା ଥିଲା େପ୍ରମର ରଜୁ୍ଜ।

ଆେମ୍ଭ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତପରି େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ନମ୍ର େହଲୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଖୁଆଇଲୁ।
5 “ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିବାକୁ ମନା

କେଲ। େତଣୁ େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ମିଶର ଯିେବ। ଅଶୂରର ରାଜା
େସମାନଙ୍କର ରାଜା େହେବ। 6 ଖଣ୍ତା େସମାନଙ୍କ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଝୁଲବି। ଏହା େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏହା
େସମାନଙ୍କର େନତାମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।

7 “ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରିବାକୁ ଆଶା କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଡ଼ାକିେବ। କିନୁ୍ତ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ
ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ

8 “ଇଫ୍ର ୟିମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ।
ଇସ୍ରାଏଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଭହୁଁ।

ଅଦ୍ମ ାର ଓ ସେବାୟିମ୍ ପରି
ତୁମ୍ଭକୁ େହବାକୁ ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ।

ଆମ୍ଭର ମନକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଛୁ।
ଆମ୍ଭର େପ୍ରମ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ଅେଟ।
9 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ।
ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ପୁନବର୍ାର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ମାନବ େନାହୁଁ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ

ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ।
ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ େଦଖାଇବା ନାହିଁ।
10 ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସଂିହ ସଦୃଶ ଗଜର୍ନ କରିବା।
ଆମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ଆସେିବ ଓ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିେବ।

ଏହ ିପିଲାମାେନ ଭୟେର ଥରିଥରି
ପଶି୍ଚମରୁ ଆସେିବ।
11 େସମାେନ ମିଶରରୁ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ
ଥରିଥରି ଆସେିବ।

ଅଶୂରୀୟରୁ କେପାତ ପରି ଥରିଥରି ଆସେିବ।
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଗହୃକୁ େଫରାଇ େନବା େବାଲ”ି

ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ।
12 “ଇଫ୍ର ୟିମ ମିଥ୍ୟାେର ଆମ୍ଭର ଗ୍ଭରିପାଖେର େଘରିଗଲା।
ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଅଛି
ଏବଂ ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଛ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଇଫ୍ର ୟିମ ପବନ ଏକତ୍ର କରୁଛନି୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦନିସାରା
“ପବନକୁ ଅନୁସରଣ” କେର। େଲାକମାେନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ମିଥ୍ୟା କୁହନି୍ତ। ଅଧିକ େଗ୍ଭରି କରନି୍ତ। େସମାେନ ଅଶୂର ସହତି

ଚୁକି୍ତ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ େସମାେନ ମିଶରକୁ ଅଲଭି େତଲ ଆଣୁଛନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ଯିହୁଦା ବପିକ୍ଷେର ଏକ ଯୁକି୍ତ ଅଛ।ି

ଯାକୁବ ତା’ର କୁପଥଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଦଣ୍ତ ପାଇବ। େସ

େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 10:3 692 େହାେଶୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 12:2
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ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଦଣି୍ତତ େହବ। 3 ଯାକୁବ
ମାତୃଗଭର୍େର ଥିଲା ଏବଂ ତା’ର ଭାଇ ସହତି େକୗଶଳ କରିଥିଲା। େସ
େଗାଟଏି ଶକି୍ତଶାଳୀ ଯୁବକ ଥିଲା ଏବଂ େସେତେବେଳ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସହତି ଲଢ଼ଡ଼ୁଥିଲା। 4 ଯାକୁବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସହତି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ
କରୁଥିଲା ଏବଂ ଜିତୁଥିଲା। େସ ଚତି୍କାର କରି ପ୍ରଭୁକୃପା ମାଗଥୁିଲା। ଏହା
େବୖଥଲ୍େର ଘଟଥିିଲା। େସହସି୍ଥାନେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାଇଲା ଓ ତାଙ୍କ
ସହତି କଥା େହଲା। 5 ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ। ତାଙ୍କର ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ। 6 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ଠିକ୍
କାଯର୍୍ୟ କର। ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ।

7 “ଯାକୁବ ଜେଣ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ। େସ ଏପରିକି ତା’ର ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ ଠେକ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନକିିତ ିମଧ୍ୟ ମିଛ କେହ। 8 ଇଫ୍ର ୟିମ
କହେିଲ, ‘ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଧନ ଲାଭ କରିଛ।ି େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େମାର
ଅପରାଧ ଜାଣବି ନାହିଁ। େକହ ିମଧ୍ୟ େମାର ପାପ ଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।’

9 “ମିଶରେର ଥିବା ସମୟରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ସବ ଦନିେର କଲାପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତମ୍ୱୁେର ରଖିବା।
10 ଆେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
ବହୁ ଦଶର୍ନ େଦଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
କଥା େଦଲୁ। 11 େଯେହତୁ ଗିଲୟିଦେର େସମାେନ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ,
େସମାେନ କିଛ ିେହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗିଲ୍ଗଲ୍େର େସମାେନ
ଷଣ୍ଢକୁ ବଳିଦାନ ଦଅିନି୍ତ। େଖାଲା ପଡ଼ଆିେର ପଥର ଗଦା ପରି
େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦଗିଡୁ଼କି େହବ।

12 “ଯାକୁବ ଅରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲ
େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବାକୁ େମଷ
ରଖିେଲ। 13 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ରଖିେଲ ଏବଂ
ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େନଇ ଆସେିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ
ଲଗାଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନରିାପଦ ରଖିେଲ। 14 କିନୁ୍ତ ଇଫ୍ର ୟିମ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ରଗାଇବାର କାରଣ େହଲା। ଇଫ୍ର ୟିମ ବହୁ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲା। େତଣୁ
େସ ତା’ର େଦାଷ ପାଇଁ ଦଣି୍ତତ େହବ। େସମାନଙ୍କର ମୁନବି ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିଅପମାନ େସମାନଙୁ୍କ ସହ୍ୟ କରାଇେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ନଜିକୁ ନେିଜ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି

“ଇଫ୍ର ୟିମ ଇସ୍ରାଏଲେର ନଜିକୁ ମହାନ କରି େଦଲା। େସ
କହଲିା େବେଳ େଲାେକ ଭୟେର ଥରିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ
ବାଲ୍େଦବତାଙୁ୍କ ପୂଜାକରି େଦାଷୀ େହେଲ ଏବଂ ମୃତୁ୍ୟବରଣ

କେଲ। 2 ବତ୍ତର୍ମାନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପ କେଲ।
େସମାେନ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ପ୍ରତମିା ତଆିରି କରନି୍ତ। କାରିଗରମାେନ ସୁନ୍ଦର
ମୂତ୍ତିର୍ ରୂପାେର ତଆିରି କରନି୍ତ ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାେନ େସହି
ପ୍ରତମିାମାନଙ୍କ ସହତି କଥା ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ େସ ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙୁ୍କ ବଳିଦାନ
ଦଅିନି୍ତ। େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ ବାଛୁରିଗଡୁ଼କୁି ଚୁମ୍ୱନ କରନି୍ତ। 3 େସଥିପାଇଁ
େସହ ିେଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ େହେବ। େସମାେନ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି
ସଦୃଶ ଶୀଘ୍ର େଦଖା େଦେବ ଓ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଯିେବ।
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଅଗାଡ଼ ିଖଳାରୁ ଉଡ଼ଗିଲା ପରି ଉଡ଼ଯିିେବ। ଚମିିନରୁି
ଧୂଆଁ ବାହାରି ଅଦୃଶ୍ୟ େହଲାପରି େସମାେନ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଯିେବ।

4 “ମିଶରେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବା ଦନିଠାରୁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େହାଇ ଆସଛୁି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିଲ। ଆେମ୍ଭ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକି୍ତ
େଯ କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। 5 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମରୁଭୂମିେର
ଜାଣଥିିଲୁ-ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣଥିିଲୁ। 6 େସହି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟ େଦଲୁ। େସମାେନ େସହ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇେଲ। େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସୁସ୍ଥ ଓ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। େସମାେନ ଗବର୍ୀ
େହାଇଗେଲ ଏବଂ େମାେତ ଭୁଲଗିେଲ।

7 “େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସଂିହ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଦୃଶ େହାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼େର
େସମାନଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିବା। 8 ଭାଲୁ ପାଖରୁ ତା’ ଛୁଆକୁ ଅପହରଣ
କେଲ େସ େଯପରି ହଂିସ୍ର ହୁଏ, ଆେମ୍ଭ େସହପିରି ହଂିସ୍ର େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି େସମାନଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ
ବଦିାରଣ କରିବା। ସଂିହ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାରକୁ ଚରିି ଖାଇଲା
ପରି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସହପିରି ଖଣ୍ତ ବଖିଣି୍ତତ କରିବା।

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୁ େକହ ିରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ

9 “େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଲ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। 10 ତୁମ୍ଭର ରାଜା
େକଉଁଠି? ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ନଗରେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ
ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭରକମାେନ କାହାନି୍ତ? ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହି
ମାଗିଥିଲ, ‘ଆମ୍ଭକୁ ଜେଣ ରାଜା ଓ େନତୃମଣ୍ତଳୀ ଦଅି।’ 11 ଆେମ୍ଭ
େକ୍ର ାଧିତ େହଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜେଣ ରାଜା େହଲୁ। େଯେତେବେଳ ଅତି
େକ୍ର ାଧିତ େହଲୁ ତାଙୁ୍କ ଦୂରକୁ େନଇଗଲୁ।

12 “ଇଫ୍ର ୟିମର ପାପସବୁ
େଗାଟଏି ବଡି଼ାେର ବନ୍ଧା େହାଇଛ।ି
େସଗଡୁ଼କି ନରିାପଦ ଜାଗାେର ରଖାଯାଇଛ।ି
13 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପ୍ରସବ େବଦନା ସଦୃଶ ତା’ର ଦଣ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ େହବ।
େସ ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର େହବ ନାହିଁ।

ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସବି
େସ ଆଉ ତଷିି୍ଠବ ନାହିଁ।
14 “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍ କି?
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମହାମାରୀଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍ କି?

େହ ମୃତ େକଉଁଠାେର ତୁମ୍ଭର ମହାମାରୀ ଅଛ?ି
େହ କବର, ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ େକଉଁଠାେର ଅଛ?ି
ଦୟା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ରହବି।
15 ଇସ୍ରାଏଲ ତା’ର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ବେଢ଼।
କିନୁ୍ତ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ପୂବର୍ୀୟ ପବନ ଆସବି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ େପ୍ରରିତ

ବାୟୁ ମରୁଭୂମିରୁ ପ୍ରବାହତି େହବ।
ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର କୂଅ ଶୁଖିଯିବ।
ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ଝରଣାଗଡୁ଼କି ଶୁଖିଯିବ।

େସହ ିପବନ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଭଣ୍ତାରରୁ ଉଡ଼ାଇ
େନଇଯିବ।

16 ଶମରିୟା ନଶିି୍ଚତ ଦଣି୍ତତ େହବ।
କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ।
େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାେନ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହେବ।
େସମାନଙ୍କର ଗଭର୍ବତୀ ନାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହେବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ପତନ େହଲା ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କଲ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ। 2 କ’ଣ କହବି େସ

ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସ। ତାଙୁ୍କ କୁହ,
“ଆମ୍ଭର ପାପକୁ େନଇଯାଅ।
ଆେମ୍ଭ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କମର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର।
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧରେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।
3 ଅଶୂର ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱେର ଆେରାହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।

ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ‘ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର’ େବାଲି
ଆେମ୍ଭ ପୁଣ ିକହବୁି ନାହିଁ।
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କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଅନାଥକୁ ଦୟା
େଦଖାଅ

ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ୍ଷମା େଦେବ

4 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପୁରାତନ ମାଗର୍ରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେର ଭଲ ପାଇବା,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ।
5 ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ କୁହୁଡ଼ ିପରି େହବା।
ଇସ୍ରାଏଲ କଇଁଫୁଲ ପରି ଫୁଟବି।
େସ ଲବିାେନାନ୍ର େଦବଦାରୁ ଗଛପରି ବଢ଼ବି।
6 ଇସ୍ରାଏଲ ଶାଖାଗଡୁ଼କି ବଢ଼େିବ
ଓ େସ େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦର ଅଲଭି୍ ଗଛ ଭଳି େହବ।

ଲବିାେନାନ୍ର େଦବଦାରୁ ଗଛଗଡୁ଼କି
ସୁବାସ ବତିରଣ କଲାପରି େସ େହବ।
7 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର େମାର ସୁରକ୍ଷାେର ବଞ୍ଚେିବ।
େସମାେନ ଶସ୍ୟ ସଦୃଶ ବଢ଼େିବ,

େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପରି ଫଳ ଧାରଣ କରିେବ।
େସମାେନ ଲବିାେନାନ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପରି ସମୃଦ୍ଧ େହେବ।

ପ୍ରତମିା ବଷିୟେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତକର୍ ବାଣୀ

8 “ଇଫ୍ର ୟିମ କହବି, ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କିେର େମାର କିଛ ିକରିବାର ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବା, ଆେମ୍ଭ େସହ ିପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣୁ ଓ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ରଖୁ।
ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି େଦବଦାରୁ ଗଛପରି ଚରି ସବୁଜ।
ତୁମ୍ଭର ଫଳ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆେସ।”

େଶଷ ଉପେଦଶ

9 ଜେଣ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ବୁେଝ।
ଜେଣ କମର୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହସିବୁ ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗର୍ ସବର୍ଦା ଠିକ୍।
ଉତ୍ତମେଲାକ େସହ ିମାଗର୍ ଦ୍ୱ ାରା ବଞ୍ଚେିବ
ଓ ପାପୀମାେନ ତା’ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।
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1

2

େଯାେୟଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ପଙ୍ଗପାଳ ଶସ୍ୟର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିେବ

ପଥୂେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଲାଭ
କେଲ।

2 େହ ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ।
େହ ସମସ୍ତ େଦଶବାସୀ, େମାର କଥା ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କର।

ତୁମ୍ଭ ସମୟେର କି ତୁମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟେର ଏପରି କିଛ ିଘଟଅିଛ?ି
ନା, ଏହା ଘଟ ିନାହିଁ କି ଘଟ ିନ ଥିଲା।
3 ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ।
ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାେନ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭର ନାତମିାେନ େସମାନଙ୍କର ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଂଶଧରଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ।
4 ଯାହା ଶୂକ କୀଟ ଛାଡ଼ଛିନି୍ତ
ତାକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଇଛନି୍ତ।

ଯାହା ପଙ୍ଗପାଳ ଛାଡ଼ଛିନି୍ତ
ତାକୁ ପତଙ୍ଗ େଶଷ କରିଛନି୍ତ

ଏବଂ ଯାହା ପତଙ୍ଗ ଛାଡ଼ଛିନି୍ତ
ତାକୁ ଘୁଘୁର୍ରିୟା ନଷ୍ଟ କରିଛନି୍ତ।

ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କର ପ୍ରେବଶ

5 େହ ମଦ୍ୟପିଗଣ, ଉଠ ଓ େରାଦନ କର।
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େଯଉଁମାେନ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛ, କ୍ରନ୍ଦନ କର।

କାରଣ ତୁମ୍ଭର େସହ ିମଧୁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଶଷ େହାଇଛ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ତା’ର ସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନାହିଁ।
6 ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଏକ ବରିାଟ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଜାତି

ଆସଲିା।
େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣତି ଥିଲା।

େସମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତଗଡୁ଼କି ସଂିହର ଦନ୍ତଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର କଳଦନ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ ସଂିହର କଳଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ।
7 େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନି୍ତ ,
ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ଶୁଖି ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଛ।ି

େସମାେନ େମାର ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର
ବକ୍କଳ ଛଡ଼ାଇ ଫିଙି୍ଗ େଦଇଛନି୍ତ।

େଲାକମାେନ ବଳିାପ କରନି୍ତ

8 େଗାଟଏି କୁଆଁରୀକନ୍ୟା ପରି କାନ୍ଦ
ଏବଂ ଦୁଃଖ କର େଯପରି ତା’ର ବର ମରିଛ।ି

େସ ତା’ର ବବିାହ େପାଷାକ େଖାଲ ିେଦଉ
ଏବଂ େଶାକେର ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଓ ପରିଗ୍ଭଳକଗଣ େରାଦନ କର।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ।
10 ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛ,ି
ଏପରିକି ଭୂମି ମଧ୍ୟ କାନୁ୍ଦଛ।ି
କାରଣ ଶସ୍ୟସବୁ ନଷ୍ଟ େହାଇଛି

ଏବଂ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଶୁଖି ଯାଇଛ।ି
ଅଲଭି େତଲ େଶଷ େହାଇଯାଇଛ।ି
11 େହ କୃଷକଗଣ, ଦୁଃଖ କର।
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କର।

ଦ୍ର ାକ୍ଷା କୃଷିକାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େରାଦନ କର।
କାରଣ ତୁମ୍ଭର େକ୍ଷତେର ଗହମ ଓ ବାଲିର୍ ଅମଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛ।ି
12 ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାଗଡୁ଼କି ଶୁଷ୍କ େହାଇଛନି୍ତ
ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ମରି ଯାଇଛ।ି

ସମସ୍ତ ଡ଼ାଳିମ୍ୱ, ତାଳ ଓ
େସଓ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ଶୁଖି ଯାଇଛ।ି
େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ମରିଯାଇଛ।ି
13 େହ ଯାଜକଗଣ, ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ବଳିାପ

କର।
େହ ଯଜ୍ଞେବଦରି ପରିଗ୍ଭଳକ ଗଣ,

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରାତି୍ରଯାପନ କର।
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଶସ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ

ମିଳିବ ନାହିଁ।

ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବନିାଶ

14 େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, ଉପବାସ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ସମୟ
େହବ। ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ସଭାକୁ ଆହ୍ୱାନ କର। ପ୍ରାଚୀନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କର। େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରକୁ ଆଣ ିସାରିଲା ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ
କୁହ।

15 ଦୁଃଖ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ଅତ ିନକିଟ। େସହି
ସମୟେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦଣ୍ତ ପ୍ରଳୟ ତୁଲ୍ୟ
ଆସବି। 16 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରରୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛ।ି 17 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ମଞି୍ଜ ଭୁମିେର େରାପଣ
କରିଥିଲୁ େସଗଡୁ଼କି ମାଟେିର ଶୁଖି ମରିଯାଇଛ।ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େରାପିତ
ବୃକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ଓ ମୃତ। ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଅମାର ଶୂନ୍ୟ ଓ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ।

18 ପଶୁଗଣ କ୍ଷୁଧାେର ବଳିାପ କରୁଛନି୍ତ। େଗାରୁପଲ ଏେଣେତେଣ
ବଚିରଣ କରୁଛନି୍ତ , ଘାସ ନ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଛନି୍ତ। େମଷପଲ ମଧ୍ୟ
ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରୁଛନି୍ତ। 19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ସାହାଯ୍ୟ
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି ଅଗି୍ନ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ କରି
େଦଇଛ।ି େସହ ିଅଗି୍ନଶିଖା ପ୍ରାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ େପାଡ଼ ିଜାଳି େଦଇଛ।ି
20 ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରୁଛନି୍ତ।
ଝରଣାଗଡୁ଼କି ଜଳଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ। ଅଗି୍ନ ଆମ୍ଭର ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ
ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ କରିଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦବିସ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନେର ତୂରୀ ବଜାଅ।
ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର େଗାଟଏି ବପିଦ ସେଙ୍କତ କରି

ପାଟ ିକର।
ସମଗ୍ର େଦଶବାସୀ ଭୟେର କମି୍ପତ େହବ।

େଯାେୟଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:2 695 େଯାେୟଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:20



ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଶଷ ଦନି ଆସୁଛ।ି
େସହ ିବେିଶଷ ଦନିଟ ିଅତ ିସନି୍ନ କଟ।
2 ତାହା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଓ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ  ଦନି,
ତାହା ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର ଓ େମଘାଛନ୍ନ  ଦନି େହବ।

ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟେର ପବର୍ତ ଉପେର େସୖନ୍ୟମାେନ େଘରି ଯାଇଥିବାର ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିବ।

େସମାେନ ମହାନ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ େହେବ।
ପୂବର୍ରୁ ଏପରି େକେବ େହାଇ ନାହିଁ,
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁନବର୍ାର େକେବ େହବ ନାହିଁ।
3 ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ େସହ ିେସୖନ୍ୟବାହନିୀ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି

େଦେବ।
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦଶ ଏଦନର ବଗିଗ୍ଭ ସଦୃଶ େହବ।

ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗେର େଦଶଟ ିଏକ ଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ େହବ।
େସମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।
4 େସମାେନ ଅଶ୍ୱ ସଦୃଶ େଦଖାଯାଆନି୍ତ।
ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱ ପରି େସମାେନ େଦୗଡ଼େିବ।
5 େସମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ
ପବର୍ତ ଉପେର ନାଚୁଥିବା ରଥ ପରି,
ନଡ଼ାକୁ ଅଗି୍ନ ଜାଳିଲା ପରି,

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବଳବାନ୍ େଲାକ ପରି େହବ।
6 େଲାକମାେନ େସହ ିେସୖନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖେର ଭୟେର ଥରିେବ।
େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ତଳ ଭୟେର ମଳିନ େହାଇଯିବ।
7 େସମାେନ େସୖନ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ରୁ ତଗତେିର େଦୗଡ଼ନି୍ତ।
େସମାେନ କାନ୍ଥ ଉପେର ଚଢ଼ନି୍ତ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ ସଦୃଶ ସଧିା ସମ୍ମୁଖେର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ।
େସମାେନ ନଜି ପଥରୁ ବଚୁି୍ୟତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
8 େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େଠଲନି୍ତ ନାହିଁ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ପଥେର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ।

ଯଦ ିଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙୁ୍କ ଆଘାତ କେର ଓ େସ ଖସପିେଡ଼,
େତେବ ଅନ୍ୟ ଜଣକ େସହ ିପଥେର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ।
9 େସମାେନ ନଗର ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ନି୍ତ।
େସମାେନ ଦ୍ରୁ ତଗତେିର କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଆେରାହଣ କରନି୍ତ।

ଘରଗଡୁ଼କିେର ଆେରାହଣ କରନି୍ତ।
େଗ୍ଭର ପରି ଝରକାବାେଟ ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ।
10 େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଥରିଉେଠ।
ସୂଯର୍୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର  ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ।
ତାରକାଗଣ ନଜିର େତଜ ହରାନି୍ତ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ଶିବୀର ଅତ ିବରିାଟ।

େସହ ିେସୖନ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କର ଆେଦଶକୁ ପାଳନ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିଦନିଟ ିଅତ ିମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର।
େକହ ିତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନ େହବାକୁ କୁହନି୍ତ

12 ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା:
“ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ାନ୍ତକରଣେର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ।

ମନ୍ଦ କମର୍ କରିଥିଲ େବାଲ ିବଳିାପ କର।
େସଥିପାଇଁ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
13 ନଜିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନ େଫାପାଡ଼ ିହୃଦୟକୁ ଚରି।”
ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ।

େସ ଅତ ିଦୟାଳୁ ଓ କରୁଣାମୟ।

େସ ହଠାତ୍ ରାଗନି୍ତ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ େପ୍ରମ ଅଛ।ି
େସ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳାଇ ପାରନି୍ତ।

େଯଉଁ କେଠାର ଦଣ୍ତ େଦବାକୁ େଯାଜନା କରିଥିେଲ
ହୁଏତ ତାହା େଦଇ ନ ପାରନି୍ତ।
14 କିଏ ଜାେଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ,
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦ ରଖିଯିେବ।

ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ

ଓ େପୟେନୖେବଦ୍ୟ େଦଇ ପାରିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର

15 ସେିୟାନେର ତୂରୀ ବଜାଅ।
ମହାସଭା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କର।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କର।
16 ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କର।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ସଭାର ଆେୟାଜନ କର।

ବୃଦ୍ଧ, ପିଲା, ଶିଶୁ
ଓ ଦୁଗ୍ଧେପାଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କର।

ନବ ବବିାହତି ବର କନ୍ୟା
ନଜି ଶୟନକକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ଆସନୁ୍ତ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକଗଣ, ଯାଜକମାେନ
ମଣ୍ତପ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ନଶିି୍ଚତ କାନି୍ଦେବ

ଓ ଆକୁଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିେବ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆପଣଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୟାକର,

ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରାଅ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଜିର େଲାକଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ

ଏବଂ ଅନ୍ୟ େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର େଲାକଙୁ୍କ ଶାସନ
କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ

ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ସୁେଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ େଯ,
‘ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାନି୍ତ?’”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର େଦଶକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିେବ

18 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜି ଭୂମି ପାଇଁ ଈଷର୍ାପରାୟଣ େହେଲ।
େସ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା େଦଖାଇେଲ।
19 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନଜି େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର

େଦବା
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଥିେର ତୃପ୍ତ େହବ।
ଆଉ ଏଣକିି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନନିି୍ଦତ

କରିବା ନାହିଁ।
20 ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ ିଯିବାକୁ ଉତ୍ତର

ଦଗିକୁ ବତିାଡ଼ତି କରିବା।
େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଶୁଷ୍କ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ତଡ଼େିଦବା।

େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର  ଆେଡ଼ ଯିେବ
ଓ ଆଉ େକେତକ ପଶି୍ଚମ ସମୁଦ୍ର  ଆେଡ଼ ଯିେବ।

େସମାେନ ଏପରି ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ମୃତ ପ୍ରାୟ େହେବ,

ପଚଯିିେବ ଓ େସଠାରୁ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ନଗିର୍ତ େହବ।”

ପୁନବର୍ାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ନମିିର୍ତ େହବ

21 େହ େଦଶ, ଭୟ କର ନାହିଁ।
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ସୁଖୀ ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ କର
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରିେବ।
22 େହ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ମରୁପ୍ରାୟ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ତୃଣାଚ୍ଛାଦତି େହବ।

ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କି ଫଳ ଧାରଣ କରିେବ।
ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଧାରଣ କରିବ।
23 େତଣୁ େହ ସେିୟାନର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁଖ କର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କର।

େସ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୃଷି୍ଟ େଦେବ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦ୍ୟ ବୃଷି୍ଟ ଓ େଶଷ ବୃଷି୍ଟ ପୂବର୍ପରି େଦେବ।
24 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖଳାସବୁ ଗହମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁଣ୍ତଗଡୁ଼କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳେର ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡ଼ବି।
25 “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣା େଯଉଁ ମହା

େସୖନ୍ୟଦଳ
ଅଥର୍ାତ ପଙ୍ଗପାଳ, ଶୂକ ଘୁଘୁର୍ରିୟା ଓ ପରିପକ୍ୱ  ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର

ପଠାଇଲୁ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ େଦେଲ।

ଆେମ୍ଭ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦବା,
ଯାହା ବଷର୍ଧରି ଖାଇଯାଇଛନି୍ତ।
26 ତତ୍ପେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ଖାଇବାକୁ ପାଇବ।
ତୁମ୍ଭର ସବୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଛନି୍ତ।

େସ ଆପଣାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଲଜି୍ଜତ କରିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।
27 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଅଛୁ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।

ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆଉ େକେବ ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିେବ

28 “ଏହା ପେର ସବୁପ୍ରକାର େଲାକଙ୍କ ଉପେର
ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତବାତ୍ତର୍ା ଗ୍ରହଣ
କରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିେବ।

ତୁମ୍ଭର ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଯୁବକଗଣ ଦଶର୍ନ ଲାଭ କରିେବ।
29 େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦାସ
ଓ ଦାସୀଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଢ଼ାଳିବା।
30 େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀେର ଅେଲୗକିକ ଦୃଶ୍ୟ

େଦଖାଇବା।
ରକ୍ତ, ଅଗି୍ନ ଓ ଧୂମ ସ୍ତମ୍ଭସବୁ େଦଖାଯିବ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିମହାନ ଓ ଅଦ୍ଭୂତ ଦନିର ଆଗମନେର
ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ

ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିେବ।
32 େସହ ିସମୟେର, େଯ େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଡ଼ାକ ପକାଇବ,

େସ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ।
କାରଣ ଶରଣାଥର୍ୀ େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ଓ ସେିୟାନ ପବର୍ତ

ଉପେର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର େହେବ,
ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ

ଏବଂ େସମାେନ ବଞ୍ଚଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଥିେବ,
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନି୍ତ।

ଯିହୁଦାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଦଣି୍ତତ େହେବ

“ହଁ େଦଖ, େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। 2

ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତି୍ରତ କରିବା। େସହ ିସମୟେର,
ଆେମ୍ଭ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣବିା।
େସଠାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବା। େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆମ୍ଭର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ େଜାର୍ କରି ନବିର୍ାସତି କରି େଦଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଭୂମି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। 3 େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ
ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କରିବାକୁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିଛନି୍ତ। େଗାଟଏି େବଶ୍ୟା ପାଇଁ େସମାେନ
େଗାଟଏି ବାଳକ ବକି୍ର ୀ କରିଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା
ପାଇଁ େଗାଟଏି ବାଳିକା ବକି୍ର ୀ କରିଛନି୍ତ।

4 “ଏପରିକି, େହ େସାର, ସୀେଦାନ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟର ସକଳ ଅଞ୍ଚଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକିଛ ିନୁହଁ। ଆେମ୍ଭ କିଛ ିକେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ
ଦଣ୍ତ େଦଇ ପାରିବ କି? କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା।
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ରୂପା ଓ ସୁନା ଅପହରଣ କରିଅଛ।
ଆମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭଣ୍ତାରକୁ ଖାଲ ିକରି ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରେର ରଖିଅଛ।

6 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଗ୍ରୀସ୍େର ବକି୍ର ୀ
କରିଛ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସୀମାରୁ ବହୁଦୂରକୁ େନଇଯାଇଛ।
7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବହୁଦୂରକୁ ପଠାଇ େଦଇଛ। କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିକମର୍ ଲାଗି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। 8 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବକି୍ର ୀ କରିବା। େତଣୁ େସମାେନ େସହ ିସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଦୂର
େଦଶୀୟ ଶୀବାୟୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବକି୍ର ୀ କରିେବ,” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା କହଛିନି୍ତ।

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ

9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଏହା େଘାଷଣା କର।
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।

ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧାମାେନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜାଗ୍ରତ େହବାକୁ ଡ଼ାକ
ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ।
10 ତୁମ୍ଭର ଲଙ୍ଗଳର ଲୁହାକୁ ଭାଙି୍ଗ ଖଡ଼୍ଗ ତଆିରି କର।
ନଜି ନଜିର ଦାଆକୁ ଭାଙି୍ଗ ବଚ୍ଛର୍ା ତଆିରି କର।

ଦୁବର୍ଳ େଲାକ କହୁ,
“ମୁଁ ବଳବାନ”
11 େହ ସବୁ ରାଜ୍ୟ! ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ।
େଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର ଏକତି୍ରତ ହୁଅ।
େହ! ପରେମଶ୍ୱର! ଆପଣଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ ବୀରମାନଙୁ୍କ େନଇ ଆସନୁ୍ତ।
12 େହ, ରାଜ୍ୟବାସୀ! ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ,
ଯିେହାଶାଫଟର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆସ

କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ େଫରି ଆସବିା।
13 ଦାଆ ଆଣ,
କାରଣ ଶସ୍ୟ ପାଚଅିଛ।ି

ଆସ, ଅଙୁ୍ଗର ଲତା ଉପେର ଗ୍ଭଲ।
କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି

କୁଣ୍ତଗଡୁ଼କି ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡ଼ଡ଼ୁଛ,ି
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କମର୍ ବହୁତ ଅଧିକ।
14 ଦଣ୍ତ ବଗି୍ଭର ଉପତ୍ୟକାେର େଲାକାରଣ୍ୟ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଶଷ ବଗି୍ଭରଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ।

େଯାେୟଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2:22 697 େଯାେୟଲ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 3:14



15 ସୂଯର୍୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର  ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ
ଏବଂ ତାରକାଗଣ କିରଣ େଦବା ବନ୍ଦ କରି େଦେବ।
16 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସେିୟାନରୁ ଚତି୍କାର କରିେବ,
େସ ଯିରୁଶାଲମରୁ ମଧ୍ୟ ଚତି୍କାର କରିେବ।
େସହ ିଚତି୍କାରେର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିବ।

ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ େହବ।

େସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ େହେବ।
17 “ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ,
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର।

ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ସେିୟାନେର ବାସ କରିବା।
ଯିରୁଶାଲମ େଗାଟଏି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପରିଣତ େହବ।

ବେିଦଶୀୟମାେନ ଆଉ ଏହ ିନଗରେର
ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

ଯିହୁଦା ପାଇଁ େଗାଟଏି ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରତଜି୍ଞା

18 “େସହ ିଦନି ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ମଧୁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କ୍ଷରଣ କରିେବ।
ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କିରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରବାହତି େହବ।
ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ନଦୀଗଡୁ଼କି ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ଏକ ଝରଣା ନଗିର୍ତ େହବ।
ତାହା ଶିଟୀମର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଜଳମୟ କରିବ।
19 ମିଶର େଗାଟଏି ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନ େହବ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମି େହବ।
କାରଣ େସମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର େହାଇଥିେଲ।

େସମାେନ େସହ ିେଦଶର ନରିୀହ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ।
20 କିନୁ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମେର
େଲାକମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଚରିକାଳ ବାସ କରିେବ।
21 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛନି୍ତ
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା।”

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସେିୟାନେର ବାସ କରନି୍ତ।
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ଆେମାଷ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଉପକ୍ରମ

ଆେମାଷଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା: ତେକାୟ ନଗରର େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଆେମାଷ ଥିେଲ ଅନ୍ୟତମ। େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଉଷିୟ ଥିେଲ, େଯାୟାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାରବୟିାମ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

ଥିେଲ। େସହ ିସମୟେର ଆେମାଷଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର ଏକ ଦଶର୍ନ
ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ ଦୁଇ ବଷର୍ର ପୂବର୍ ଘଟଣା।

ଅରାମ ପାଇଁ ଦଣ୍ତ

2 ଆେମାଷ କହେିଲ:
“ସେିୟାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସଂିହ ପରି ଗଜର୍ନ କରିେବ।
ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଯିରୁଶାଲମରୁ ଗଜିର୍ ଉଠିବ।

ଫଳେର, ସବୁଜ ଗ୍ଭରଣଭୂମି ମଳିନ େଦଖାଯିବ ଏବଂ ଶୁଖିଯିବ।
ଏପରିକି କମିର୍ଲ ଶୃଙ୍ଗର ଶିଖର େଦଶ ଶୁଷ୍କ େହବ।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: “ଦେମ୍ମଶକର େଲାକମାେନ କରିଥିବା

େଦାଷାବହ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା।
କାରଣ େସମାେନ ଶସ୍ୟ ଦଳନ େଲୗହ ଯନ୍ତ୍ର େର ଗିଲୟିଦର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଦଳନ କରିଥିେଲ। 4 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ହସାେୟଲଙ୍କ ଗହୃ ନକିଟକୁ ଅଗି୍ନ
େପ୍ରରଣ କରିବା। ଏବଂ େସହ ିଅଗି୍ନ ବନିହଦଦଙ୍କ ବରିାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିବ।

5 “ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଦେମ୍ମଶକର ସମସ୍ତ ଫାଟକକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦବା। ଆବନର
ଉପତ୍ୟକାର ସଂିହାସନ ଉପେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତକୁ ବତିାଡ଼ତି କରିବା।
ଏଦନ ବଂଶରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ସେଙ୍କତକୁ ମଧ୍ୟ ନଶିି୍ଚହ୍ନ କରି େଦବା। ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଅରାମର େଲାକମାେନ ପରାଜିତ େହେବ ଓ କୀରକୁ ଯିେବ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହନି୍ତ।

ଫିଲିଷ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ତ

6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହନି୍ତ: “ଘସାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ବହୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ଦଣ୍ତ େଦବା, କାରଣ େସମାେନ
ସମଗ୍ର ଜାତମିାନଙୁ୍କ େନଇଯାଇ ଇେଦାମକୁ କ୍ର ୀତଦାସରୂେପ େଦଇଥିେଲ।
7 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଘସାର କାନ୍ଥ ନକିଟକୁ ଅଗି୍ନ େପ୍ରରଣ କରିବା। େସହ ିଅଗି୍ନ
ଘସାର ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। 8 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅସ୍େଦାଦର
ସଂିହାସନେର ବସଥିିବା େଲାକଟକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଆସି୍କେଲାନର
ରାଜଦଣ୍ତଧାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବନିାଶ କରିବା। ଇେକ୍ର ାଣର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ତ େଦବା। ତା’ପେର େଯଉଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ବଞ୍ଚଥିିେବ,
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହସିବୁ
କହଥିିେଲ।

େଫାେୟନସଆି ପାଇଁ ଶାସି୍ତ

9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ: “ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େସାରର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ତ େଦବା କାରଣ େସମାେନ ବହୁ ଅପରାଧ କରିଥିେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ସମଗ୍ର ଜାତକୁି େନଇଗେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ
ଇେଦାମକୁ େପ୍ରରଣ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହତି
ବନୁ୍ଧତ୍ୱ  ଚୁକି୍ତ କୁ ମେନ ପକାଇ ନ ଥିେଲ। 10 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସାରର

ଅଟ୍ଟାଳିକା ନକିଟକୁ ଅଗି୍ନ େପ୍ରରଣ କରିବା। େସହ ିଅଗି୍ନ େସାରର ଉଚ୍ଚ
ଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବ।”

ଇେଦାମର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସି୍ତ

11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ : “ଆେମ୍ଭ ଇେଦାମର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନଶିି୍ଚତ ଦଣ୍ତ େଦବା କାରଣ େସମାେନ ବହୁ ଅପରାଧେର ଲପି୍ତ ଥିେଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗଧରି େଗାଡ଼ାଇେଲ। ଏବଂ
ଟକିିଏ େହେଲ ଦୟା େଦଖାଇ ନ ଥିେଲ। ଇେଦାମ ନଜିର େକ୍ର ାଧ ଚରିଦନି
ପାଇଁ ରଖିେଲ ଏବଂ ନଜିର େକ୍ର ାଧ ବନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ
େସମାେନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ। 12 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େତୖମନ୍
ଉପେର ଅଗି୍ନ ବୃଷି୍ଟ କରିବା। େସହ ିଅଗି୍ନ ବଷର୍ାର ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଧ୍ୱଂସ କରି
ପକାଇବ।”

ଅେମାନର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ତ

13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କୁହନି୍ତ : “ଆେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ
େଦବା, େଯଉଁମାେନ ଅେନକ ଅପରାଧ କରିଛନି୍ତ , କାରଣ େସମାେନ
ଗିଲୟିଦେର ଗଭର୍ବତୀ ନାରୀମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଅଛନି୍ତ। ଅେମ୍ମାନର
େଲାକମାେନ ଏହପିରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ, େଯଟରୁ େସମାନଙ୍କର ସୀମା ଅଧିକ
ଜାଗା ବଢ଼ାଇବାକୁ। 14 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ରବ୍ବାର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଅଗି୍ନ
ପକାଇବା ଏବଂ ଏହା େସଠାକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାସାଦ ଓ େସହ ିଅଗି୍ନ େଦଶକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବ ଏବଂ େସଠାେର ଯୁଦ୍ଧ ବଭିୀଷିକା ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଆସବି। 15

ତା’ପେର େସମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଏବଂ େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ନବିର୍ାସତି େହେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ।

େମାୟାବ ପାଇଁ ଶାସି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହନି୍ତ: “ବହୁ ଅପରାଧ କରିଥିବା େମାୟାବର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଦଣ୍ତ େଦବା। କାରଣ େମାୟାବ
ଇେଦାମର ରାଜାଙ୍କର ଅସି୍ଥକୁ େପାଡ଼ ିଚୂଣ୍ଣର୍େର ପରିଣତ

କରିଥିେଲ। 2 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େମାୟାବେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ କରିବା। େସହି
ଅଗି୍ନଶିଖା କିରିେୟାଥର ପ୍ରାସାଦଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବ। େସଠାେର
େକାଳାହଳ ଓ ତୂରୀର ଶବ୍ଦ େହବ ଏବଂ େମାୟାବ ଧ୍ୱଂସ େହବ। 3 ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ େମାୟାବର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ େମାୟାବର ସମସ୍ତ
େନତାମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କରି ପତନ ଘଟାଇବା।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହନି୍ତ।

ଯିହୁଦା ପାଇଁ ଶାସି୍ତ

4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ: “ଆେମ୍ଭ ବହୁ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଯିହୁଦା
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆେଦଶକୁ
ମାନବିାକୁ ମନା କେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କର ଆେଦଶ ରଖିେଲ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ େଯଉଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କେଲ। 5 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାେର ଅଗି୍ନ ସଂେଯାଗ
କରିବା ଏବଂ େସହ ିଅଗି୍ନ ଯିରୁଶାଲମର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଧ୍ୱଂସ
କରିେଦବ।”

ଆେମାଷ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:2 699 ଆେମାଷ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2:5
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ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ତବଧିାନ

6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ: “ଆେମ୍ଭ ବହୁ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। କାରଣ େସମାେନ େରୗପ୍ୟ ବଦଳେର ଉତ୍ତମ ଓ
ନରିୀହ େଲାକଙୁ୍କ ବୀକି୍ର  କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଏକହଳ େଜାତା ପାଇଁ
ଦରିଦ୍ର  େଲାକଙୁ୍କ ବୀକି୍ର  କରିଥିେଲ। 7 େସମାେନ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କର
ମୁଖମଣ୍ତଳକୁ ଭୂମିେର ମାଡ଼ ିଦଣ୍ତ େଦଉଥିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପଦାଘାତ
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ଅସହାୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଶୁଣୁ ନ
ଥିେଲ। େମାର ପବତି୍ର ନାମକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଓ
ତା’ର ପିତା, ଜେଣ ରମଣୀ ସହ େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରଖିଥିେଲ। 8 େସମାେନ
ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନଅିନି୍ତ ଏବଂ େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଉପେର ବସି
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ପୂଜା କରନି୍ତ। େସମାେନ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍
ଋଣ ଆକାରେର ଧାର ଦଅିନି୍ତ ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ ପରି େସମାେନ ବସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି
େନଇଯାଆନି୍ତ। େସମାେନ େସହ ିଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଥର୍ ଦଣ୍ତ କରନି୍ତ
ଏବଂ େସହ ିଅଥର୍େର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିଣ ିେସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର େସବନ କରନି୍ତ।

9 “କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଯିଏ କି ଜେଣ ଥିଲୁ, ଇେମାରୀୟକୁ େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଧ୍ୱଂସ କଲୁ। ଇେମାରୀୟ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଉଚ୍ଚ ଓ ଆେଲାକ
ଗଛ ସଦୃଶ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଭାଗେର ଥିବା ଫଳ ଓ
ନମି୍ନ ଭାଗେର ଥିବା ମୂଳକୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ।

10 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ଆଣଲୁି ଏବଂ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମରୁଭୂମିେର ଆେଗଇ େନଲୁ। ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକୁ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। 11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କରାଇଲୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
େକେତକ ଯୁବକ ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ନାସରୀୟ କରାଇଲୁ। େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ,
ଏହା ସତ୍ୟ” ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହଥିିେଲ। 12 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନାସରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େସବନ କରାଇଲ। ତୁମ୍ଭ େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର ନ କରିବାକୁ କହଲି। 13

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ଭପ ସଦୃଶ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭପ
େଦବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନଡ଼ାେର େବାେଝଇ ଶଗଡ଼ ପରି ବଙ୍କା କରିେଦବା।
14 େକୗଣସ ିେଲାକ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଦ୍ରୁ ତତମ େଦୗଡ଼ାଳି
ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକର ମଧ୍ୟ ବଳ ନ ଥିବ।
େସୖନ୍ୟମାେନ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 15 ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୁ ତତମ େଦୗଡ଼ାଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ
ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ନଜି ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି
ପାରିେବ ନାହିଁ। 16 େସହ ିସମୟେର ସାହସୀ େସୖନ୍ୟମାେନ ଉଲଗ୍ନ
େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସତକର୍ ଘଣି୍ଟ

େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ। ଇସ୍ରାଏଲ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ। ମିଶରରୁ ଅଣାଇଥିବା
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପରିବାର ବଷିୟେର ଏହା ବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା। 2

“ଏହ ିପୃଥିବୀେର ବହୁ ପରିବାର ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି ଏକ
େଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭାବେର ଜାଣବିାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଛଥିିଲୁ। ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଲ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା।”

ଇସ୍ରାଏଲର ଦଣ୍ତର କାରଣ

3 ଏକମତ ନ େହେଲ
ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିେବ ନାହିଁ।
4 ସଂିହଟ ିଗଜର୍ନ କେର
ଯଦ ିତାକୁ ଶିକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।

ଯଦ ିେଗାଟଏି ଯୁବା ସଂିହ ତା’ର ଗମୁ୍ଫାେର ଗଜର୍ନ କରୁଛି
େତେବ ଜାଣବି େସ କିଛ ିେଗାଟଏି ଶିକାର ଧରିଛ।ି
5 ଯଦ ିଫାଶେର କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ,
େତେବ ପକ୍ଷୀଟଏି ତା’ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ।

ପକ୍ଷୀକୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ
ଫାଶ ଭତିେର େଥାପ ନ ଥିେଲ ଫାଶ ବସାଯାଏ ନାହିଁ।
6 ଯଦ ିନଗରେର ତୂରୀ ବାଜି ଉଠିବ
େତେବ େଲାକମାେନ ଭୟେର ଥରହର େହେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ନ ଗ୍ଭହିଁଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ନଗର ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଅସୁବଧିା ଘଟବି ନାହିଁ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, େକୗଣସ ିେଯାଜନା ତାଙ୍କର େସବକର

ଅେଗାଚରେର କରନି୍ତ ନାହିଁ। 8 ଯଦ ିସଂିହ ଗଜର୍ନ କେର, େତେବ
େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ। ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ, କିଏ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର ନ କରିବ।

9 ତୁେମ୍ଭ ଅସ୍େଦାଦର ଓ ମିଶର ରାଜପ୍ରାସାଦେର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଘାଷଣା
କର, “ଶମରିୟାର ପବର୍ତମାଳା ଶିଖରକୁ ଆସ ଏବଂ େସଠାକାର
େକାଳାହଳ ଓ ଦଙ୍ଗାକୁ େଦଖ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହୁତ
ନଷୁି୍ଠର ଅଟନି୍ତ। 10 େଲାକମାେନ େସଠାେର କିପରି ସାଧୁତ୍ୱଭାବେର
ଜୀବନଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ େସମାନଙ୍କର
େଗାଦାମ ଘର ଯୁଦ୍ଧରୁ ଲୁଟଥିିବା ସମ୍ପତି୍ତେର ପୁରିଯାଇଛ।ି”

11 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ : “ଜେଣ ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭ ଭୂମିକୁ
େବଷ୍ଟନ କରିବ। େସ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଅପହରଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁସବୁ ଜିନଷିକୁ ପ୍ରାସାଦେର ଲୁଗ୍ଭଇଛ, ସବୁତକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଲୁଣି୍ଠତ
େହବ।”

12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ :
“େଯେତେବେଳ େଗାଟଏି ସଂିହ େମଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କେର
ଏବଂ ତା’ପେର ଯଦ ିେମଷପାଳକ େମଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଏ,

େସ େକବଳ ସଂିହ ମୁହଁରୁ ଦୁଇଟ ିେଗାଡ଼
କି କାନର କିଛ ିଅଂଶ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ େହାଇପାେର।

େସହପିରି, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା,
େଯଉଁମାେନ ଶମରିୟାେର ବସବାସ କରନି୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବଛିଣାର ଏକ େକାଣେର କି ପଲଙ୍କର େସାଫାେର

ବସବିାକୁ ଭଲପାନି୍ତ”
13 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ େସ ଏହକିଥା

କୁହନି୍ତ : “ଯାକୁବ ପରିବାର େଲାକଙୁ୍କ ସତକର୍ କରିଦଅି। 14 ଇସ୍ରାଏଲ
ପାପ କରିଛ ିଏବଂ େସ ପାପ ଲାଗି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। େସହି
ଦନି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େବୖେଥଲ୍ର ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବା। େସହି
ଯଜ୍ଞେବଦରି ତୂରୀସବୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ େହବ ଓ ଭୂମିେର ପକାଯିବ। 15 ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ଶୀତକାଳୀନ ଗହୃ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଗହୃକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ହାତୀ
ଦାନ୍ତେର ନମିିର୍ତ ଗହୃ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ବହୁ ଘର ଏହପିରି ଧ୍ୱଂସ ଲାଭ
କରିବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କୁହନି୍ତ।

ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ

େହ ଶମରିୟାର ପବର୍ତବାସନିୀ, ବାଶନର ରମଣୀମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର
େଲାକଙୁ୍କ ଆଘାତ େଦଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ଦଳି େଦଇଛ ଆଉ ମଧ୍ୟ

ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀମାନଙୁ୍କ କହଛି, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିପାନ କରିବାକୁ ଦଅି।”
2 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପବତି୍ରତା ଦ୍ୱ ାରା ଶପଥ େନେଲ ଏବଂ

କହେିଲ, ଭବଷି୍ୟତେର େଲାକମାେନ େତଣ୍ଟା ବ୍ୟବାହାର କରିେବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ ପରି େନଇଯିେବ। େସମାେନ ବନଶି କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର
କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ େନଇଯିେବ। 3 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ
କାନ୍ଥଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ ବାହାରି ଆସେିବ ଏବଂ େସମାେନ ହେମର୍ାଣ ଭତିରକୁ
ନେିକ୍ଷପ େହେବ।
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ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ: 4 “େବୖେଥଲ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ େସଠାେର ପାପ
କର। ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯାଅ େସଠାେର ଅଧିକ ପାପ କର। ପ୍ରଭାତେର ତୁମ୍ଭର
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କର। ତନି ିଦନିେର ଥେର ଏକ ଦଶମାଂଶ ଶସ୍ୟ ଆଣ।
5 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର େଫଣର େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି।
ଏହ ିେସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ବଷିୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଜଣାଅ। େହ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛ।” ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା ହିଁ କହେିଲ।

6 “ଏଗଡୁ଼କି କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାରଣ କରି ଆମ୍ଭ
ପାଖକୁ େଫରାଇ ଆଣବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଣସି
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ େଦଲୁ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ନଗରୀଗଡୁ଼କିେର େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ ନ
ଥିଲା। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଲି ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହନି୍ତ।

7 “ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟଅମଳର ତନି ିମାସ ପୂବର୍ରୁ ବଷର୍ା ବନ୍ଦ କଲୁ। ଆେମ୍ଭ
େଗାଟଏି ନଗରେର ବଷର୍ା କରାଇଲୁ କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଗରେର ବଷର୍ା
େହଲା ନାହିଁ। େଦଶର େଗାଟଏି ଅଂଶେର ଓଦା େହଉଥିଲା େବେଳ ଅନ୍ୟ
ଅଂଶ ଶୁଷ୍କ ରହଥିିଲା। 8 େତଣୁ ଅନାବୃଷି୍ଟ େଯାଗୁଁ ଦୁଇ କିମ୍ୱା ତେିନାଟି
ନଗରେର େଲାକ ବୃଷି୍ଟ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଧାଇଁେଲ। କିନୁ୍ତ
େସଠାେର ସବୁ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନ ଥିଲା। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଲି ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହେିଲ।

9 “ଉତ୍ତାପ ଓ େରାଗଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟସବୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ବଗିଗ୍ଭ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ। ପଙ୍ଗପାଳ ତୁମ୍ଭର ଡ଼ମିି୍ୱରି ଓ ଅଲଭି
ବୃକ୍ଷକୁ ଖାଇ ଧ୍ୱଂସ କେଲ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ
ପାଇଁ ଆସଲି ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

10 “ମିଶରେର କଲାପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େରାଗଗଡୁ଼କୁି
େପ୍ରରଣ କଲୁ। ଖଡ଼୍ଗେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲୁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଘାଡ଼ାଗଡୁ଼କୁି େନଇଗଲୁ। ତୁମ୍ଭର ଶିବରିଗଡୁ଼କୁି ମୃତଶବର
ଦୁଗର୍ନ୍ଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲୁ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା ପାଇଁ
ଆସଲି ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

11 “ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ସହରଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ କଲାପରି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ। େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଷ୍ଟ େହାଇଥିଲା।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି େପାଡ଼ା ବାଡ଼ ିଅଗି୍ନରୁ ଟଣା େହଲା ସଦୃଶ ଥିଲ।
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରି ଆସଲି ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

12 “େତଣୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କି
କହବିା। େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ! ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ େହବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।”

13 ଆେମ୍ଭ କିଏ? ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ପବର୍ତର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମନର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା କହବିା ଶିଖାଇ ଥିଲୁ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସକାଳେର ପରିଣତ କରିଥିଲୁ।
ଆେମ୍ଭ ପବର୍ତ ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଯାତାୟାତ କରୁ।
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ କିଏ?
ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ,ି ସ୍ୱୟମୂ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର

ଆମ୍ଭର ନାମ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗୀତ

େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟବାସୀ, ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଏହା େହଉଛ ିବଳିାପର ସଙ୍ଗୀତ।

2 ଇସ୍ରାଏଲର କୁମାରୀ ପଡ଼ଯିାଇଛି
ଏବଂ େସ ଆଉ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ।

େସ ଏକାକିନୀ ପଡ଼ ିରହଛି।ି
େସହ ିମଇଳାରୁ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ କୁହନି୍ତ :

“ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ହଜାର ମଧ୍ୟରୁ
ଏକଶହ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ,

ଏବଂ ଏକଶହ ବାହାରିଥିବା ମଧ୍ୟରୁ
ମାତ୍ର ଦଶ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କରିେବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଫରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରନି୍ତ

4 ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କୁହନି୍ତ :
“ଆସ, ଆମ୍ଭର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ବଞ୍ଚ।

5 ମାତ୍ର େବୖଥଲକୁ େଖାଜ ନାହିଁ।
ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯାଅ ନାହିଁ।
ସୀମା ଅତକି୍ରମ କରି େବର୍େଶବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ।

ଗିଲ୍ଗଲ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀରୂେପ ନଆିଯିବ
ଏବଂ େବୖଥଲ ଧ୍ୱଂସ େହବ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କର ଓ ବଞ୍ଚ ିରୁହ।
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ନ ଯିବ ତାହାେହେଲ େଗାଟଏି ଅଗି୍ନ

ସଞ୍ଚାର େହବ
ଏବଂ େସହ ିଅଗି୍ନ େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ
ଏବଂ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େବୖଥଲେର େସ ଅଗି୍ନକୁ ଲଭିାଇ କରି ପାରିେବ

ନାହିଁ।
7 ପରେମଶ୍ୱର କୃତି୍ତକାକାର ଓ ମୃଗଶୀଷର୍ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
େସ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରଭାତ ଆେଲାକେର ପରିଣତ କେଲ।

େସ ମଧ୍ୟ ଦନିକୁ
ରାତି୍ରେର ପରିଣତ କେଲ।

େସ ସାଗର ଜଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନି୍ତ ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢ଼ାଳନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ନାମ ଯିେହାବାଃ।

େସ େକୗଣସ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ନଗରକୁ
ବା ଦୁଗର୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାରନି୍ତ।”

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟସବୁ କେଲ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମୃତକୁ ବଷିେର ପରିଣତ କରିଛ।
ଧାମିର୍କତାର ଅଧଃପତନ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାୟୀ।
10 ସହରର ଫାଟକେର ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦ୍ୱ ାରା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବାକୁ

ଘୃଣା କର।
ତୁେମ୍ଭ ସେଚ୍ଚାଟ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କର।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟେର କର େନଉଅଛ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଗହମ ବଳପୂବର୍କ େନଉଅଛ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ କାରୁକାଯର୍୍ୟ ପଥରେର ସୁନ୍ଦର ଘର ନମିର୍ାଣ କରିଛ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଘେର ରହପିାରିବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଛ େକ୍ଷତ୍ରେର ଲଗାଇଛ
କିନୁ୍ତ େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
12 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଜାଣୁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କ େଲାକଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଲ।

ତୁେମ୍ଭ ଲାଞ୍ଚ େନଇଛ
ଏବଂ ଦରିଦ୍ର  େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟଳୟେର ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିଅଛ।
13 େସେତେବେଳ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ନୀରବ ରହେିବ
କାରଣ ସମୟ ଅତ ିମନ୍ଦ ଅେଟ।
14 ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କର।

ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂେରଇ ରୁହ।
ତାହାେହେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭର

ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେବ।
15 ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କର, ଭଲକୁ ଆଦର କର।
ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କର।
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ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ହୁଏତ
େଯାେଷଫଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରିବାର ପ୍ରତ ିକୃପାମୟ େହାଇପାରନି୍ତ।

ଅତ ିଦୁଃଖର ସମୟ ଆସୁଛି

16 େମାର ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ ,
“େଲାକମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସ୍ଥାନେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ରାସ୍ତାେର େସମାେନ କହେିବ ହାୟ! ହାୟ!
େସମାେନ କୃଷକମାନଙୁ୍କ େଶାକେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିେବ
ଓ େପଷାଦାର େଶାକକାରୀମାନଙୁ୍କ େଶାକ କରିବାକୁ ଭଡ଼ାେର ଆଣେିବ।”
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ:
“େଲାକମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ।

େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅତକି୍ରମ କରିବା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା।”
18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଶଷଦନି ପାଇଁ

ଅେପକ୍ଷା କରିଛ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁହଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିବେିଶଷ ଦବିସଟ ିେକବଳ ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ ଅନ୍ଧକାର
ଆଣବି,

ତୁେମ୍ଭ ଆଶା କରିଥିବା ଆେଲାକକୁ ନୁେହଁ।
19 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନିଟ ିଏପରି ସମୟ େହବ,
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସଂିହ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ

ଭାଲୁ ଦ୍ୱ ାରା ଆକ୍ର ମିତ ହୁଏ କି
ନଜି ଘରର କାନ୍ଥେର ହାତ ରଖି ବଶି୍ରାମ େନବା ସମୟେର ଦନ୍ତଘାତ

ହୁଏ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଶଷଦନିଟି
ଆନନ୍ଦର ଦନି ନ େହାଇ ଦୁଃଖମୟ େହବ।
ଏହା ଆେଲାକିତ ନ େହାଇ ଅନ୍ଧକାର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେଲ

21 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବର୍ ଦନିକୁ ଘୃଣା କରୁ।
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାମିର୍କ ମହାସଭାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହୁଁ।
22 ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଅପର୍ଣ କେଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବଧିାନ ପାଇଁ ବଳି େଯାଗ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗଣ ପ୍ରତି
ଆେମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟ େଦବା ନାହିଁ।
23 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦ କର।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କୁି ଶୁଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ବୀଣାବାଦନଗଡୁ଼କି

ଦୂର କର।
24 ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରଧାରା ପ୍ରବାହତି ଜଳ ସଦୃଶ େହବା ଉଚତି୍
ଏବଂ ଧାମିର୍କତା େଗାଟଏି ଝରଣା ପରି େହବା ଉଚତି୍।
ଯାହା େକେବ ଶୁେଖ ନାହିଁ।
25 େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୀଘର୍ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ମରୁଭୂମିେର

ଥିଲା େବେଳ
ତୁମ୍ଭର େସବା ଓ ବଳିଦାନ ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଥିଲ କି?
26 ତୁେମ୍ଭ ସକୂିତକୁ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ରୂେପ
ଏବଂ କୀୟନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ତାରକା ସଦାପ୍ରଭୁ ରୂେପ

ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ତଆିରି କରିଛ।
27 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦେମ୍ମଶକ ସହରର
ବହୁତ ଦୂରକୁ ବନ୍ଦୀକରି ନବିର୍ାସତି କରାଇବା।”

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର
ଏହ ିକଥା କହେିଲ।

ଇସ୍ରାଏଲରୁ ସୁଦନି କାଢ଼ ିନଆିଯିବ

େହ ସେିୟାନର େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ନାହିଁ
େବାଲ ିକହୁଛ

ଏବଂ ଶମରିୟା ପବର୍ତ ଉପେର ଥିବା ନବିାସୀ େଯଉଁମାେନ
ନଜିକୁ ନରିାପଦ ମେନ କରୁଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ ିମନ୍ଦ େହବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାନ େଦଶର ପ୍ରଧାନଗଣ।
“ଇସ୍ରାଏଲର ଗହୃ” ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପେଦଶ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ

ଆସୁଛ।ି
2 ଯାଅ କଲନୀକୁ େଦଖ,
େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ମହାନ ନଗର ହମାତକୁ ଯାଅ।
ତା’ପେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଗାଥ୍ ନଗରକୁ ଯାଅ।

େସହସିବୁ କି ଏହ ିରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କି ଅେପକ୍ଷା ଭଲ?
ଅବା େସମାନଙ୍କର ସୀମା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼।
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ ଦଣ୍ତ ପାଇବାର ଦନି ବହୁତ ଦୂରେର ଅଛ,ି
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ହଂିସାର ସହତି ଶାସନ କରୁଛ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଗଜଦନ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଶୟନ କରୁଛ
ଓ ଖଟ ଉପେର ନଜିର ଶରୀରକୁ ଲମ୍ୱାଇ େଦଉଛ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େମଷ ପଲରୁ େମଷଶାବକର େକାମଳ ମାଂସ ଖାଉଛ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଗହୁାଳରୁ ବାଛୁରିମାନଙୁ୍କ ଆଣୁଛ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ

ଖାଉଛ।
ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ େହବ।
5 ତୁେମ୍ଭ ବୀଣାବାଦନ କରୁଛ
ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କିେର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରେର ପାନ କରୁଛ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁବାସତି ପଦାଥର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ।

କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫଙ୍କର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛନି୍ତ
େସଥିପାଇଁ ଟକିିଏ େହେଲ ଦୁଃଖ କରୁ ନାହିଁ।
7 େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖଟ ଉପେର ଲମି୍ୱ େଶାଇଛନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସୁଖର ଦନି େଶଷ େହାଇଛ।ି େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ
ବନ୍ଦୀରୂେପ ନଆିଯିବ। େସମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକି୍ତ
େହେବ। 8 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜିର ପବତି୍ର ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କେଲ
ଓ ଶପଥ େନେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ପ୍ରତଜି୍ଞା
କେଲ,
“ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର ଗବର୍କୁ ଘୃଣା କରୁ।
ତା’ର ସୁଦୃଢ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁ।

େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସହ ିନଗରକୁ
ଓ ତା’ର ସମସ୍ତ ଜିନଷିକୁ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରିବା।”

ଅଳ୍ପ େକେତକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରକ୍ଷା ପାଇେବ

9 େସହ ିସମୟେର ଯଦ ିେଗାଟଏି ଘେର େକବଳ ଦଶ ଜଣ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମରିେବ। 10 େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ମରିବ,
ଜେଣ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ମୃତ ଶରୀରକୁ େନଇ ଦାହ େଦବା ପାଇଁ ଆସବି। ଏବଂ
“େସ ଘର ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛ ିେବାଲ ିପଗ୍ଭରିବ।” ଘର ଭତିେର ଥିବା
େଲାକଟ ିଉତ୍ତର କରିବ, “ନା”,
ତା’ପେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁନ ିହୁଅ େବାଲ ିକହବି। କାରଣ “ଆେମ୍ଭମାେନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ନୁେହଁ।”
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆେଦଶ େଦେବ,
େଦଖ ବଡ଼ ଗହୃଗଡୁ଼କି ଖଣ୍ତ ବଖିଣି୍ତତ େହବ
ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଗହୃଗଡୁ଼କି େଛାଟ େଛାଟ ଖଣ୍ଡେର ପରିଣତ େହବ।
12 ଅଶ୍ୱମାେନ େଢ଼ଲା ପଥରଗଡୁ଼କି ଉପେର େଦୗଡ଼େିବ କି?
ଆଉ ମଧ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ବଳଦମାନଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର େର ହଳ କରିବାେର

ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ?
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କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଜିନଷି ତଳ ଉପର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କକୁ ନାଗ ବଷିେର ପରିଣତ କରିଛ ଏବଂ ଆଉ ଅତ ିଉତ୍ତମ

ନ୍ୟାୟକୁ ତୀବ୍ର  ହଳାହଳେର ପରିଣତ କରିଛ।
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଚ୍ଛାେର ଆନନ୍ଦ କରୁଛ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ, “ଆେମ୍ଭ ନଜି ତୁଚ୍ଛାେର ଆନନ୍ଦ ଶିଙ୍ଗ ଲାଭ

କରିଅଛୁ।”
14 “କିନୁ୍ତ େହ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ, ତୁମ୍ଭ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି

େଗାଷ୍ଠୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଦୁଃଖ
େକ୍ଳଶ ଆଣବି। ଏହ ିେକ୍ଳଶ ହମାତଠାରୁ ଅରାବା ମାଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗି
ରହବି।” ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କୁହନି୍ତ।

ପଙ୍ଗପାଳର ଦଶର୍ନ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହା େଦଖାଇେଲ। ଦି୍ୱ ତୀୟବାର ଶସ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ େହବା ସମୟେର େସ ପଙ୍ଗପାଳ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
ରାଜା ପ୍ରଥମବାର ଶସ୍ୟଅମଳ କଲାପେର ଏହା ଦି୍ୱ ତୀୟବାର

ଶସ୍ୟ ଥିଲା। 2 ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ତୃଣ ଖାଇଗେଲ।
ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଛ।ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର। ଯାକୁବ େକେବ ତଷିି୍ଠବ ନାହିଁ। କାରଣ
େସ ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ।”

3 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ,
“ଏହା ଘଟବି ନାହିଁ।”

ଅଗି୍ନର ଦଶର୍ନ

4 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହସିବୁ େଦଖାଇେଲ। ମୁଁ େଦଖିଲି
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଅଗି୍ନକୁ ଡ଼କାଇେଲ। େସହ ିଅଗି୍ନ ମହାସାଗରକୁ
ଧ୍ୱଂସ କଲା। େସ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ େଶଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। 5 କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିଓ କହଲି,ି “େହ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିବନ୍ଦ କର। ଯାକୁବ ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ। େସ ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ।”

6 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଷିୟେର ତାଙ୍କର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତାହା ଘଟବି ନାହିଁ।”

ଓଳମର ଦଶର୍ନ

7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଜିନଷି େମାେତ େଦଖାଇେଲ: ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଟଏି
କାନ୍ଥ ନକିଟେର ଓଳମ ଧରି ଛଡି଼ା େହେଲ। କାନ୍ଥ ଓଳମ ଦ୍ୱ ାରା ସଳଖ
କରାଯାଏ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ଆେମାଷ କ’ଣ
େଦଖୁଛ?”
ମୁଁ ଉତ୍ତରେର କହଲି,ି “ତାହା ଏକ ଓଳମ।”
ତା’ପେର େମାର ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଆପଣା

େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଓଳମ ରଖିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ‘କୁକମର୍
ସବୁକୁ’ େହୟଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। 9 ଇସ୍ହାକର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ େହବ।
ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ପଥରେର ପରିଣତ େହବ। ଆେମ୍ଭ ଖଡ଼୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ଯାରବୟିାମର ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବା।”

ଅମତ୍ସୟି ଆେମାଷଙୁ୍କ ନବୃିତ୍ତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ

10 େବୖେଥଲ୍ର ଯାଜକ ଅମତ୍ସୟି ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯାରବୟିାମଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ, “ଆେମାଷ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରୁଛନି୍ତ। େସ ଏେତ ଅଧିକ କହୁଛନି୍ତ େଯ େଦଶ ତାହା
ସହ ିପାରୁ ନାହିଁ। 11 ଆେମାଷ କହୁଛନି୍ତ , ‘ଯାରବୟିାମ୍ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ
େହେବ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଶ ବାହାରକୁ ବନ୍ଦୀରୂେପ
ନଆିଯିବ।’”

12 ଅମତ୍ସୟି ମଧ୍ୟ ଆେମାଷକୁ କହଥିିେଲ, “େହ ଦଶର୍କ ଯିହୁଦାକୁ
ଯାଅ ଓ େସଠାେର େରାଟୀ ଉପାଜର୍ନ କର ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଉପେଦଶ ପ୍ରଗ୍ଭର
କର। 13 କିନୁ୍ତ ଆଉ େବୖେଥଲ୍େର ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ। ଏହା
ଯାରବୟିାମ୍ଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ମନି୍ଦର।”

14 ତା’ପେର ଆେମାଷ ଅମତ୍ସୟିଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଜେଣ
େପଷାଦାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନୁେହଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର
ପରିବାରରୁ ଆସନିାହିଁ। ମୁଁ େକବଳ େମଷପାଳନ କେର ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର
ଯତ୍ନ ନଏି। 15 ମୁଁ ଜେଣ େମଷପାଳକ ଥିଲ ିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଣି
କହେିଲ, ‘ଯାଅ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
ପ୍ରଗ୍ଭର କର।’ 16 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହୁଛ,
‘ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟତବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ। ଇସ୍ହାକ
ପରିବାର ବରୁିଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ।’ 17 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
‘ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଗଣକିା େହବ। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ
ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ। ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରୁ ନଆିଯିବ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର ବଭିାଗ କରାଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ
ବେିଦଶେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ନଶିି୍ଚତ ଏେଦଶରୁ
ବନ୍ଦୀରୂେପ ବତିାଡ଼ତି େହେବ।’”

ପକ୍ୱଫଳର ଦଶର୍ନ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହା େଦଖାଇେଲ, ମୁଁ ଏକଡ଼ାଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ
ଫଳ େଦଖିଲ।ି 2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ
ଆେମାଷ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଦଖୁଛ?”

ମୁଁ କହଲି,ି “ଏକଡ଼ାଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ େଦଖୁଛ।ି”
ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ

େଶଷ ସମୟ ଆସଛି।ି ଆେମ୍ଭ ଏଣକିି େସମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି େଦଖି
ପାରିବା ନାହିଁ। 3 ପୁଣ ିମନି୍ଦର ଗୀତ ଦୁଃଖପୂଣ୍ଣର୍ ମୃତୁ୍ୟକାଳୀନ ସଙ୍ଗୀତେର
ପରିଣତ େହବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ: “ସବୁ ସ୍ଥାନେର
ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ ିରହବି। ନୀରବେର େଲାକମାେନ େସହ ିଶବଗଡୁ଼କୁି
େନଇ ଏକ ସ୍ଥାନେର ପକାଇେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ବ୍ୟବସାୟୀଗଣ େକବଳ ଅଥର୍ ଉପାଜର୍ନେର ଆଗ୍ରହୀ

4 େମା’ କଥା ଶୁଣ! େହ େଦଶର ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରୁଥିବା
ଓ ଅସହାୟମାନଙୁ୍କ ଦଳି େଦଉଥିବା େଲାକମାେନ,
5 ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟୀଗଣ କହୁଛ,
“େକେତେବେଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଗତ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ

ବୀକି୍ର  କରିବୁ?
ପୁଣ ିେକେତେବେଳ ବଶି୍ରାମ ଦନି ଗତ େହବ,
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗହମ ବୀକି୍ରପାଇଁ ଆଣବୁି?

ଆେମ୍ଭମାେନ ଓଜନର ମାପ କମାଇବୁ
ଏବଂ ଜିନଷିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବୁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ତରାଜୁକୁ କମ୍ େବଶୀକରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକିବୁ।
6 ଆଉ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିେଶାଧ କରି

ପାରିେବ ନାହିଁ,
େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ କିଣବୁି।

େସହ ିଅସହାୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଏକହଳ ପାଦୁକା ବଦଳେର କିଣ ିପାରିବୁ।

ହାୟ! ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗହମ ପରି
େସହ ିଦରିଦ୍ର  ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ବୀକି୍ର  କରିବୁ।”
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର ଗବର୍କୁ େନଇ ଶପଥ କରି କହେିଲ,

“େସହ ିେଲାକମାେନ ଯାହା କେଲ ଆେମ୍ଭ େକେବ ତାହା ପାେଶାରି ପାରିବା
ନାହିଁ।

8 େସହ ିେଯାଗୁଁ ସମଗ୍ରେଦଶ ଥରିବ।
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େସହ ିରାଜ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ମୃତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ
ବଳିାପ କରିେବ।
ମିଶର ନୀଳନଦୀ ପରି ସମଗ୍ର େଦଶଟରି
ଉତ୍ଥାପନ ପତନ ଘଟବି।

ଆଉ େଦଶଟ ିଆେନ୍ଦାଳିତ େହବ।”
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଥିିେଲ:
“େସଦନି ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ସୂଯର୍୍ୟକୁ ଅସ୍ତ କରାଇବା
ଓ ଏକ ନମିର୍ଳ ଦନିେର ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରାଇବା।
10 ତୁମ୍ଭର ଅବସର ଦନିକୁ ମୃତ େଲାକର େଶାକ ଦବିସେର ପରିଣତ

କରାଇବା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ମୃତ େଲାକଙ୍କ ବଳିାପେର ପରିଣତ େହବ।

ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦୁଃଖ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଲଣ୍ତା କରାଇବା।

େଗାଟଏି େଲାକର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନର ମୃତୁ୍ୟେର େଯପରି ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ
କରାଯାଏ

େସହପିରି କରୁଣ ବଳିାପ କରାଇବା।
ଏହା ଅତ ିଦୁଃଖର ଅନି୍ତମ ପରିଣତ ିେହବ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି

11 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ :
“େଦଖ, େସହ ିଦନି ଆସୁଛ,ି
େଯଉଁ ଦନି ଆେମ୍ଭ ଏ େଦଶକୁ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େପ୍ରରଣ କରିବା।

ତାହା କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ନୁେହଁ।
ମାତ୍ର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ।
12 େଲାକମାେନ େଗାଟଏି ସମୁଦ୍ର ରୁ
ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ପୂବର୍ ଦଗିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିେବ।

େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଏେଣେତେଣ େଖାଜି ବୁଲେିବ,
ମାତ୍ର ତାହା ପାଇେବ ନାହିଁ।
13 େସେତେବେଳ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଗଣ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀମାେନ
ତୃଷାେର ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼େିବ।
14 ଶମରିୟାର ପାପ ପାଇଁ େସମାେନ ଶପଥ େନଇ କହେିବ,
‘େହ ଦାନ୍ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ନଶିି୍ଚତ ଜୀବତି’
ଓ ‘େବର୍େଶବାର ପ୍ରଭୁ ନଶିି୍ଚତ ଜୀବତି,

େସମାନଙ୍କର ନଶିି୍ଚତ ପତନ ଘଟବି
ଓ େସମାେନ େକେବ ଉଠି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶର୍ନ େବଦେିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ

େସ କହେିଲ, ମୁଁ େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ
େହବାର େଦଖିଲ।ି େସ କହେିଲ,
“ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଆଘାତ କର

େଯପରିକି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଦ୍ୱ ାର େଦଶ ଥରି ଉଠିବ।
ସ୍ତମ୍ଭଟକୁି େଲାକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ଉପେର ପକାଅ।
ଯଦ ିଏଥିରୁ େକହ ିବଞ୍ଚବି ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଖଡ଼୍ଗେର େଚ୍ଛଦନ କରିବା।

େଦୗଡ଼ ିଯାଇଥିବା େଲାକ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।
ଜେଣ େହେଲ ବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ।
2 ଯଦ ିେସମାେନ ଭୂମି େଖାଳି ପାତାଳକୁ ଯିେବ,
େସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ିଆଣବିା।

ଯଦ ିେସମାେନ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯାଆନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣବିା।
3 ଯଦ ିେସମାେନ ନଜିକୁ କମିର୍ଲ ଶୃଙ୍ଗେର ଲୁଗ୍ଭନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଖାଜି େସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଆଣବିା।

ଯଦ ିେସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ନମି୍ନ ଭାଗେର ଲୁଚ ିରହନି୍ତ ,

େତେବ ଆେମ୍ଭ ସପର୍କୁ ଆେଦଶ େଦବା ଓ େସହ ିସପର୍ େସମାନଙୁ୍କ
ଦଂଶନ କରିବ।

4 ଯଦ ିେସମାେନ ଧରା େହାଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦୀ େହେବ
ତଥାପି ଖଡ଼୍ଗକୁ ଆେଦଶ େଦବା,
େସ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ।

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବା
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା।
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଜିନଷି େଦବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ନାହିଁ।”

ଦଣ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ

5 େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିେବ
ଏବଂ ତାହା ତରଳି ଯିବ।
ତତ୍ପେର େସଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ମୃତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ

ବଳିାପ କରିେବ।
ମିଶରର ନୀଳନଦୀ ପରି
େସହ ିଭୂମିର ଉତ୍ଥାପନ ପତନ ଘଟବି।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ତାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ।
େସ ପୃଥିବୀ ଉପେର େଗାଦାମ ଘର ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ।

େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ଡ଼ାକନି୍ତ
ଏବଂ ପାଣ ିପୃଥିବୀ ଉପେର ଢ଼ାଳନି୍ତ।
ତାଙ୍କର ନାମ ଯିେହାବାଃ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରନି୍ତ

7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର କୂଶୀୟ

ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ।
ଆେମ୍ଭ ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ,
କେପ୍ତାରରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ
ଓ ବୀରେଦଶରୁ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଣଅିଛୁ।”
8 ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପ୍ରଭୁ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ

ରଖିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୂଳେପାଛ କରିେଦବା।
କିନୁ୍ତ େକେବ ଯାକୁବ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ।
9 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦବା।
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙୁ୍କ ସମଗ୍ର େଦଶଗଡୁ଼କିେର ବକିି୍ଷପ୍ତ ଭାବେର

ବଚୁି୍ଛରିତ କରିବା।
ଏହା ଗ୍ଭଲୁଣେିର ଅଟା ଚଲାଇଲା ପରି େହବ।
ଫସଲର ଏକ କଣକିା ଧରିତ୍ରୀ ଉପେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ।
ଯାକୁବଙ୍କର ପରିବାର େସହପିରି ଭାବେର େସବା କରିେବ।
10 “ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପାପୀଗଣ କହେିବ,
‘ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକିଛ ିମନ୍ଦ ଘଟବି ନାହିଁ।’

କିନୁ୍ତ େସ ସମସ୍ତ େଲାକ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ।”

ପରେମଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପୁନଃନମିର୍ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରନି୍ତ

11 “ଦାଉଦଙ୍କର ପତତି ତମ୍ୱୁକୁ ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଉଠାଇବା।
ଆେମ୍ଭ କାନ୍ଥେର ଥିବା କଣାସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ବଧି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କୁି ପୁନବର୍ାର ନମିର୍ାଣ କରିବା
ଓ େସ ଗଡୁ଼କି ପୂବର୍ପରି ତମ୍ୱୁ ନମିିର୍ତ େହବ।
12 ତା’ପେର ଇେଦାମର ଯାହାସବୁ ଛଡ଼ା େହାଇଥିବ,
ଆମ୍ଭ େଲାକମାେନ ଅଧିକାର କରିେବ

ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତଗିଡୁ଼କି ଆମ୍ଭ ନାମ େନେବ।”
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ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିବ ଓ େସହ ିସମସ୍ତ ଘଟାଇେବ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ ପ୍ରଚୁର

ଅମଳ େହବ
ଏବଂ ତାହା ଶସ୍ୟ ଲଗାଇବା ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର ଥିବ।
ଏେତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େହବ େଯ, ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଲଗାଇବା ସମୟ

ପୂବର୍ରୁ
ତଥାପି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ମଧୁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପବର୍ତରୁ ବହବି।
14 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଭୂମିକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।

େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ ବଧି୍ୱଂସ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିେବ
ଏବଂ େସହ ିନଗରୀେର ବାସ କରିେବ।

େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାବୃକ୍ଷ େକ୍ଷତେର େରାପଣ କରିେବ
ଏବଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇେବ, ଯାହା େସଠାକାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।

େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭଷ କରିେବ
ଓ ଉତ୍ପାଦତି ଶସ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିେବ।
15 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନଜି ଭୂମିେର ସ୍ଥାପନ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଭୂମି େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଛୁ, େସମାେନ େଯପରି ତାଙ୍କ

ଭୂମିରୁ େକେବ ବତିାଡ଼ତି େହେବ ନାହିଁ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କୁହନି୍ତ।
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1

ଓବଦଅି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଇେଦାମ ଦଣି୍ତତ େହେବ

ଏହା ଓବଦୟିଙ୍କର ଦଶର୍ନ ଅେଟ। େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇେଦାମଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା କହନି୍ତ।
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବବିରଣୀ ଶୁଣଛି।

ଜେଣ ବାତ୍ତର୍ାବହ େସହ ିରାଜ୍ୟକୁ େପ୍ରରିତ େହେଲ।
େସ କହେିଲ,“ଆସ, ଇେଦାମଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂଗ୍ରାମ କରିବା।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମଙୁ୍କ କହନି୍ତ

2 “ଇେଦାମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ରାଜ୍ୟ କରିବା।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣା କରିେବ।
3 ତୁମ୍ଭର ଗବର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ପବର୍ତର େସହ ିଗମୁ୍ଫା ଗଡୁ଼କିେର ବାସ କର।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ରୁହ।

େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ କହଥିାଅ,
‘େମାେତ େକହ ିଭୂମି ଉପରକୁ ଆଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।’”

ଇେଦାମ ନମି୍ନକୁ ଆନୀତ େହେବ

4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ ,
“ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ ଯଦଓି ଚଲି ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଚ୍ଚେର ଉଡ଼
ଏବଂ ତାରକା ଗହଳେର ବସା ରଖ,
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସଠାରୁ ନମି୍ନକୁ େନଇ ଆସବିା।
5 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଧ୍ୱଂସ େହବ।
େଗ୍ଭରମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ,

ଡ଼କାୟତମାେନ ରାତି୍ରେର ଆସେିବ
ଏବଂ େସହ ିେଗ୍ଭରମାେନ ଯାହାସବୁ ଇଚ୍ଛା କରିେବ ତାହା ସବୁ

େନଇଯିେବ।
େଯେତେବେଳ ଶ୍ରମିକମାେନ ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଅଳ୍ପ କିଛ ିଅଙୁ୍ଗର ପଛେର ଛାଡ଼ଥିା’ନି୍ତ।
6 କିନୁ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ଏେଷୗଙ୍କର ଗପୁ୍ତଭଣ୍ତାରକୁ ତନ୍ନ  ତନ୍ନ  କରି ଅେନ୍ନଷଣ

କରିେବ
ଏବଂ େସହ ିସମସ୍ତ େସମାେନ ପାଇଯିେବ।
7 େସହ ିସମେସ୍ତ, େଯଉଁମାେନ କି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରକୃତ ବନୁ୍ଧ,
ତୁମ୍ଭକୁ ବଳପୂବର୍କ ତୁମ୍ଭର ଭୂମିରୁ ତଡ଼ ିେଦେବ।

ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେଲାଭନ େଦଖାଇେବ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିେବ।

ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧ େଯଉଁମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ସଂଗ୍ରାମ କରିଛ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କ
ସହତି ମିଶି ଖାଅ,

େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଦତେଳ ଏକ ଫାଶ ବସାଇବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରନି୍ତ।
େସମାେନ କୁହା କୁହ ିହୁଅନି୍ତ , ‘େସ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁକୁ ସେନ୍ଦହ କରନି୍ତ

ନାହିଁ।’”
8 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େସହ ିଦନି
ଆେମ୍ଭ ଇେଦାମରୁ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ଏେଷୗ ପବର୍ତେର ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
9 େତୖମନ, ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ।
ଏେଷୗ ପବର୍ତର ସମସ୍ତ େଲାକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇେବ।
ଅେନକ େଲାକ ନହିତ େହେବ।
10 ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତ େହବ ଓ ଚରିଦନି ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ େହବ।
କାରଣ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିଅତ ିନଷୁି୍ଠର ଥିଲ।
11 ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶିଲ।
ଅଜଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ ଅଧିକାର କେଲ।

ବେିଦଶୀମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କେଲ।
େସହ ିବେିଦଶୀମାେନ ଯିରୁଶାଲମର େକଉଁ ଅଂଶ ପାଇେବ େବାଲ ିବହୁ

ପଥର ଫିଙି୍ଗେଲ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହଲ।
12 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଭାଇର ଦୁଃଖେର ହସଥିିଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରିବା ଉଚତି୍ ନ ଥିଲା।

େଯେତେବେଳ ଯିହୁଦା ଧ୍ୱଂସ େହଲା, ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ େହଲ।
ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କରିବା ଉଚତି୍ ନ ଥିଲା।

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖେର େଯଉଁ ବଡ଼ମିା େଦଖାଇଲ
ତାହା ତୁମ୍ଭର କରିବା ଉଚତି୍ ନ ଥିଲା।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ନଗରଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କଲ
ଏବଂ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାେର ଉପହାସ କଲ,

ଯାହାକି କରିବା ତୁମ୍ଭର ଅନୁଚତି ଥିଲା।
େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପଦ େନଲ,
ଯାହାକି କରିବା ତୁମ୍ଭର ଅନୁଚତି ଥିଲା।
14 ତୁେମ୍ଭ ରାସ୍ତାର ଛକମାନଙ୍କେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଥିଲ
ଏବଂ ନବିର୍ାସତିମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲ।
ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ନବିର୍ାସତିମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ

େସମାନଙ୍କର ଅନୁଧାବନକାରୀମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତଗତ କରିେଦଲ।
ଯାହାକି ତୁମ୍ଭ ପେକ୍ଷ ଠିକ୍ ନ ଥିଲା।
15 ସବୁେଦଶ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି ଆସ ିଯାଉଛ।ି

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁସବୁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲ,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଘଟବି।

େସହ ିଏକା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଜିନଷି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ଉପରକୁ େଫରି ଆସବି।
16 କାହିଁକି ତାହା ଘଟବି? କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର

ରକ୍ତ ପାନ କରିଥିଲ।
େତଣୁ ସମସ୍ତ େଦଶ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ପାନ କରିବ।

ତୁମ୍ଭର ସମାପି୍ତ ଘଟବି
େଯପରି ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିସତ୍ତା ରହବି ନାହିଁ।
17 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ

କରିବା
ଏବଂ ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।

େସମାେନ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଚରିଦନି ବାସ କରିେବ।
ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େଫରି ପାଇେବ।
18 ଯାକୁବଙ୍କ ପରିବାର ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ େହବ
ଓ େଯାେଷଫଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଗି୍ନଶିଖା ସଦୃଶ େହବ।
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କିନୁ୍ତ ଏେଷୗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଉଁଶ େହାଇଯିବ,
ଯିହୁଦାର େଲାେକ ଇେଦାମଙୁ୍କ ଜାଳି େଦେବ।
ଯିହୁଦା େଲାେକ ଇେଦାମଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରି େଦେବ।

ତା’ପେର ଏେଷୗ ରାଜ୍ୟେର େକହ ିତଷିି୍ଠ ରହେିବ ନାହିଁ।”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହଛିନି୍ତ।
19 ଦକି୍ଷଣର େଲାେକ
ଏେଷୗର ପବର୍ତ ଉପେର ବଞ୍ଚ ିରହେିବ।

ପାହାଡ଼ର ପାଦ େଦଶେର ଥିବା େଲାେକ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିେବ।

େସହ ିେଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଶମରିୟାର ରାଜ୍ୟେର ବାସ କରିେବ।
ବନି୍ୟାମୀନ ଗିଲୟିଦ ଅଧିକାର କରିେବ।

20 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଗହୃ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ।

କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ ସାରିଫତ୍ର ବାଟେର ଥିବା କନାନୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ
ଅଧିକାର କରିେବ।
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ଛାଡ଼ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ

ସଫାରଦେର ବାସ କେଲ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଦକି୍ଷଣର ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଅଧିକାର କରିେବ।
21 ବେିଜତାକାରୀମାେନ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯିେବ
ଏବଂ ଏେଷୗ ପବର୍ତ ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିେବ
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକୃତ େହବ।

ଓବଦଅି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:19 707 ଓବଦଅି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:21



1

2

ଯୂନସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ପରେମଶ୍ୱର ଡାକିେଲ ଏବଂ ଯୂନସ ଦୂେରଇ ଗେଲ

ଅମିତ୍ତୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୂନସକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ
କହେିଲ, “ନୀନବିୀ େଗାଟଏି ବରିାଟ ନଗରୀ। େସଠାେର
େଲାକମାେନ ବହୁତ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି।

ଉଠ ଓ େସହ ିନଗରୀକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭ ବଗି୍ଭରଧାରା
େଘାଷଣା କର।”

3 ଯୂନସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନବିାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। େସ ଯାେଫାକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ େଦଖିେଲ େଗାଟଏି େନୗକା ସୁଦୂର ତଶର୍ୀଶ ନଗରୀକୁ
ଯାଉଥିଲା। େସ ଅଥର୍ େଦଇ େସହ ିେନୗକାେର ଯାତ୍ରା କେଲ। େସ ତଶର୍ୀଶ
ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଗେଲ।

େଗାଟଏି ପ୍ରକାଣ୍ତ ଝଡ଼

4 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଟଏି ପ୍ରକାଣ୍ତ ଝଡ଼ ିେସହ ିସମୁଦ୍ର କୁ େପ୍ରରଣ
କେଲ। େସହ ିବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର କୁ ଅଶାନ୍ତ କରି େଦଲା। େସହ ିଝଡ଼ ଅତି
ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ େନୗକାଟ ିଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ େହବାକୁ ବସଲିା। 5

େଲାକମାେନ ବୁଡ଼ ିଯାଉଥିବା େନୗକାକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ।
େସମାେନ େନୗକାେର େବାେଝଇ େହାଇଥିବା ମାଲକୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ଫିଙି୍ଗବା
ଆରମ୍ଭ କେଲ। ନାବକିମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। ସମେସ୍ତ ନଜି
ନଜି ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବା ଆରମ୍ଭ କେଲ।
ମାତ୍ର ଯୂନସ ଜାହାଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଯାଇଥିେଲ; ଆଉ, ଶୟନ କରି

େଘାର ନଦି୍ର ାେର ମଗ୍ନ େହାଇଥିେଲ। 6 ଯୂନସ ଜାହଜେର େଶାଇଥିବାର
େଦଖି ଜାହାଜର କପ୍ତାନ କହେିଲ, “ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। େଶାଇଛ କାହିଁକି?
ତୁମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିବ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ।”

7 ତା’ପେର ନାବକିମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଫିଙି୍ଗ ଜାଣବିା, କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଘଟୁଛ।ି”
େତଣୁ େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଫିଙି୍ଗେଲ। ଏହ ିଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗାରୁ ଜଣାଗଲା

ଯୂନସ େଯାଗୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ଘଟଲିା। 8 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ଯୂନସକୁ
କହେିଲ, “ଏହା େହଉଛ ିତୁମ୍ଭର େଦାଷ, ଯାହା େଯାଗୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି
ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଘଟୁଛ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିଛ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ।
ତୁମ୍ଭର କାମ କ’ଣ? ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି ଓ ତୁମ୍ଭର ଘର େକଉଁଠି?
ତୁମ୍ଭର େଲାକ କିଏ?”

9 ଯୂନସ େସହ ିନାବକିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜେଣ ହବି୍ରୁ  ଏବଂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କେର ଯିଏ କି ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର। େସହି
େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଯିଏ କି ସମୁଦ୍ର  ଓ େଦଶର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।”

10 ଯୂନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଉଥିଲା େବାଲ ିେସହି
ନାବକିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏ କଥା ଜାଣେିଲ,
େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। େସମାେନ ଯୂନସକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କି ଭୟଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଲ?”

11 ପବନ ଓ େଢ଼ଉ ସମୁଦ୍ର େର ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ବଢ଼ବିାକୁ
ଲାଗିଲା। େତଣୁ େଲାକମାେନ ଯୂନସକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ’ଣ କରିବୁ? ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କେଲ ସମୁଦ୍ର  ଶାନ୍ତ
େହବ?”

12 ଯୂନସ େସହ ିନାବକିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ, ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରିଛ,ି
େସଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର େର ଝଡ଼ ଆସଲିା। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ସମୁଦ୍ର କୁ
ଫିଙି୍ଗଦଅି, ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର  ଶାନ୍ତ େହାଇଯିବ।”

13 କିନୁ୍ତ େସହ ିନାବକିମାେନ ଯୂନସକୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ଫିଙି୍ଗବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି
ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଜାହାଜକୁ କୂଳକୁ େନବାକୁ ବହୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ
କୂଳକୁ େନବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେଲ ନାହିଁ। ପବନ ଓ ତରଙ୍ଗ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େହାଇ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବହବିାକୁ ଲାଗିଲା।

ଯୂନସର ଶାସି୍ତ

14 େତଣୁ େସହ ିନାବକିମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୂନସକୁ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟକୁ ପକାଉଛୁ କାରଣ େସ ବହୁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
କରିଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ େଦାଷୀ କର ନାହିଁ, ସେତ େଯପରି ଆେମ୍ଭ ଏକ
ନରିୀହ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ବଧ କରୁଅଛୁ। ପୁଣ ିନରିୀହ ବ୍ୟକି୍ତର ରକ୍ତପାତ େଦାଷ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଅ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁବ ତାହା କରିବ। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦୟ ହୁଅ।”

15 େତଣୁ େସହ ିନାବକିମାେନ ଯୂନସକୁ ସମୁଦ୍ର େର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ। ଝଡ଼
ବନ୍ଦ େହଲା ଓ ସମୁଦ୍ର  ଶାନ୍ତ େହଲା। 16 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ
ଏହା େଦଖିେଲ େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉପାସନା କେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଳି େଦେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ମାନସକି କରି ଶପଥ କେଲ।

17 େଯେତେବେଳ ଯୂନସ ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼େିଲ, େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏକ ବରିାଟ ମାଛ ଯୂନସକୁ ଗିଲବିାକୁ ପଠାଇେଲ। ଯୂନସ େସହ ିମାଛ
ଗଭର୍େର ତନି ିଦନି ଓ ତନି ିରାତ ିରହଲିା।

ଯୁନସଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

େଯେତେବେଳ ଯୂନସ ମାଛର ପାକସ୍ଥଳୀେର ଥିେଲ, େସ
େସେତେବେଳ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ଡ଼ାକିେଲ।

2 ଯୂନସ କହେିଲ, “ମୁଁ ଅତ ିଦୁଃଖେର ଥିଲ।ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା ପାଇଁ ଡ଼ାକିଲି
ଏବଂ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ।

ମୁଁ କବରର ବହୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନେର ଥାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଲି
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ େମାର ସ୍ୱର ଶୁଣେିଲ।
3 “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସମୁଦ୍ର େର ଫିଙି୍ଗ େଦଲ
ଏବଂ େମା’ ଉପେର ଶକି୍ତଶାଳୀ େଢ଼ଉ ଭାଙି୍ଗଲା।

ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ର ନମି୍ନତମ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲି
ଏବଂ େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େକବଳ ପାଣ ିରହଲିା।
4 ତା’ପେର ମୁଁ ଭାବଲି,ି ‘ବତ୍ତର୍ମାନ ନଶି୍ଚୟ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟପାତରୁ

ଦୂେରଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି’
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପୁଣ ିଥେର ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ମନି୍ଦର େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।
5 “ସମୁଦ୍ର  ଜଳ େମା’ ଉପର େଦଇ ପ୍ରବାହତି େହଲା।
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ସମୁଦ୍ର  ପାଣ ିେମାର ପାଟ ିଉପର େଦଇ ପ୍ରବାହତି େହଲା
ଯାହା ଫଳେର ମୁଁ ନଃିଶ୍ୱାସ େନଇ ପାରୁ ନ ଥିଲ।ି

ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲ,ି
ସମୁଦ୍ର  ପାଣ ିେମାେତ ଆବୃତ କଲା।
ସମୁଦ୍ର  ତେଳ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ େମାର ମୁଣ୍ତ ଗ୍ଭରିପେଟ ଆବୃତ େହଲା।
6 ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ର ତଳ େଦଶେର ଥିଲି
େଯଉଁଠାରୁ ପବର୍ତ ଆରମ୍ଭ େହାଇଛ।ି

ମୁଁ ଭାବଲି ିମୁଁ ଚରିଦନି ପାଇଁ େସହ ିବନ୍ଦୀଶାଳାେର ତାଲା ପଡ଼ ିରହଲି।ି
କିନୁ୍ତ େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କବରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପୁନବର୍ାର ଜୀବନ େଦଲ।
7 “ମୁଁ ଜୀବନର ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ଥିିଲି
କିନୁ୍ତ ତା’ପେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କଲ।ି

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରରୁ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲି।
8 “େକେତକ େଲାକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପିତୁଳା ପୂଜା କରନି୍ତ
କିନୁ୍ତ େସହ ିପିତୁଳା େସମାନଙୁ୍କ େକେବ ସାହାଯ୍ୟ କେର ନାହିଁ।
9 ପରିତ୍ରାଣ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆେସ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,

ମୁଁ ବଳିଦାନ େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବ।ି

ମୁଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶପଥ ରକ୍ଷା କରିବ।ି”
10 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିମାଛକୁ କହେିଲ ଏବଂ ମାଛଟ ିବାନି୍ତ

କଲା ଏବଂ ଯୂନସ ତା’ର ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରି ଭୂମିେର ପଡ଼ଲିା।

ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ ଓ ଯୂନସ ପାଳନ କେଲ

ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୂନସଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ। 2 ପ୍ରଭୁ
କହେିଲ, “ବୃହତ୍ ନଗର ନୀନବିୀକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଯାହା
କହଛୁି ତାକୁ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କର।”

3 ଯୂନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ନୀନବିୀକୁ ଗେଲ। ଏହା
ଏକ ବରିାଟ ନଗର ଥିଲା। ଜେଣ େଲାକକୁ ସମଗ୍ର ସହରେର ବୁଲି
ଆସବିାକୁ ତନି ିଦନି ସମୟ ଲାଗଥୁିଲା।

4 ଯୂନସ ନଗରର େକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ତା’ର ପ୍ରଗ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଆରମ୍ଭ କେଲ। ଯୂନସ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପେର ନୀନବିୀ
ଧ୍ୱଂସ େହବ।”

5 ନୀନବିୀର େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ାକୁ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ। କିଛଦିନି ଉପବାସ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। େସମାେନ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କେଲ ଏବଂ ଅନୁତାପ କେଲ। ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ େଲାେକ ଏହି
କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

6 ନୀନବିୀର ରାଜା ଏ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ
କରିଥିବା େଯାଗୁଁ ଅନୁତାପ କେଲ। ରାଜା ସଂିହାସନ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। େସ
ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜକୀୟ େପାଷାକ ପରିତ୍ୟାଗ
କେଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ େପାଷାକ ପରିଧାନ କେଲ। ଅନୁତପ୍ତ ରାଜା ଧୂଳି
ଉପେର ବସ ିପଡ଼େିଲ। 7 ରାଜା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବାତ୍ତର୍ା େଲଖି ନଗରକୁ
ପଠାଇେଲ।
ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ଥିଲା।
େସହ ିବାତ୍ତର୍ାେର ଥିଲା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀ କିଛ ିସମୟ ପାଇଁ କିଛି
ଖାଇେବ ନାହିଁ। େକୗଣସ ିେଗାରୁପଲ କି େମଷପଲ ପଡ଼ଆିେର ଚରିେବ
ନାହିଁ। ନୀନବିୀର େକୗଣସ ିଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କିଛ ିଖାଇେବ ନାହିଁ କି ପିଇେବ
ନାହିଁ। 8 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ େମାଟା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ
ଏବଂ େସମାେନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିେବ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା
ବଦଳାଇେବ ଓ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିେବ। 9 ତାହାେହେଲ
ପରେମଶ୍ୱର ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ ଓ େଯାଜନା

କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ। େସ ହୁଏତ ବଦଳି ଯିେବ ଓ େକ୍ର ାଧ
େହେବ ନାହିଁ। ତା’ପେର େସ ହୁଏତ ଦଣ୍ତ େଦେବ ନାହିଁ।

10 େଲାକମାେନ ଯାହା କେଲ ପରେମଶ୍ୱର ସବୁ େଦଖିେଲ। େସମାେନ
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେମଶ୍ୱର େଦଖିେଲ। େତଣୁ େସ ତାଙ୍କର ମନ
ବଦଳାଇେଲ ଏବଂ ଯାହା େଯାଜନା କରିଥିେଲ ତାହା କେଲ ନାହିଁ। େସ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଦଣ୍ତ େଦେଲ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଯୂନସକୁ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କଲା

ପରେମଶ୍ୱର େସ ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ଯୂନସ ଖୁସୀ େହେଲ
ନାହିଁ। େସ ଏଥିେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ। 2 ଯୂନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ଅଭେିଯାଗ କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ିଏହା ହିଁ

ଘଟବି। ମୁଁ େମା’ ନଜି େଦଶେର ଥିଲା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େସଠାକୁ
ଡ଼ାକିଥିଲ। େସେତେବେଳ ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିକୁନଗରୀର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା େଦବ। େତଣୁ ମୁଁ ତଶର୍ୀଶକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯିବାକୁ ସି୍ଥର କଲ।ି
ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ିତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ିତୁେମ ଦୟା
େଦଖାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ିତୁେମ୍ଭ ଦୟାେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍। ଯଦ ିଏହ ିେଲାକମାେନ ପାପ କରିବା ବନ୍ଦ କରନି୍ତ େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଥିିଲ।ି 3 େତଣୁ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଛ,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ବରଂ ମାରି ଦଅି। ବଞ୍ଚବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
େମାର ମରିବା ଭଲ େହବ।”

4 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ, ତୁେମ୍ଭ ରାଗି
ଠିକ୍ କରୁଛ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲୁ ନାହିଁ?”

5 ତଥାପି ଯୂନସ ଏ ବଷିୟେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ନଗର
ବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ନଗର ନକିଟେର ଥିବା ପୂବର୍ ଦଗିେର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ
େସ ଗେଲ। େସ େସଠାେର ଏକ କୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କରି ତାରି ଛାୟାେର ବସି
ରହେିଲ। ନଗରେର କ’ଣ ଘଟବି େଦଖିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହେିଲ।

ଲାଉ ଗଛ ଓ କୀଟ

6 ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଟଏି ଲାଉଗଛ ସୃଷି୍ଟ କେଲ ଯାହା ଯୂନସ ଉପେର
ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ଯିାଇ ତା’ର ବସବିା ସ୍ଥାନେର ଛାୟା ଓ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ
କଲା। ତାହା ଯୂନସକୁ ଆରାମ େଦବାେର ଏେତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା େଯ,
ଯୂନସ ଗଛ ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସୀ େହେଲ।

7 ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଗଛକୁ ଖାଇେଦବାକୁ
େଗାଟଏି କୀଟ ପଠାଇେଲ। େସହ ିକୀଟ ଗଛଟକୁି ଖାଇଲା ଓ ଗଛ
ମରିଗଲା।

8 ସୂଯର୍୍ୟ ମୁଣ୍ତ ଉପରକୁ ଆସଲିା ପେର ପରେମଶ୍ୱର ଉତ୍ତପ୍ତ ପୁେନଇ
ପବନ ବହବିାକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। ସୂଯର୍୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣ ଯୂନସର ମୁଣ୍ତ
ଉପେର ପଡ଼ ିଯୂନସକୁ ଅତ ିଦୁବର୍ଳ କରି େଦଲା। ଯୂନସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, େମାର ବଞ୍ଚବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ମରିବା
ଭଲ।”

9 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଯୂନସକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ, ଏହି
ଗଛ ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ ରାଗିବା ଠିକ୍ କରିଛ?”
ଯୂନସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ରାଗି ଠିକ୍ କରିଛ।ି ମୁଁ ମରିବାକୁ

ଅଧିକ ରାଗଛୁ।ି”
10 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସ ଗଛ ପାଇଁ କିଛ ିକରି ନ ଥିଲ।

େସ ଗଛ ବଢ଼ବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିକରି ନ ଥିଲ। ଏହା ରାତି୍ରେର ବଢ଼ଲିା
ଓ ପରଦନି ମଲା। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସ ଗଛ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। 11 ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
ସାମାନ୍ୟ େଗାଟଏି ଗଛ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ନୀନବିୀ ପରି
େଗାଟଏି ବରିାଟ ନଗର ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ େହବ ିନାହିଁ କି? େସହ ିନଗରୀେର
ବହୁ େଲାକ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନି୍ତ। େସହ ିନଗରେର 120,000 ରୁ ଅଧିକ
େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ କି ଭୁଲ୍ କରୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିେଲ।”
କ’ଣ ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ନ କରିବା।
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ମୀଖା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଶମରିୟା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଣି୍ତତ େହେବ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ମୀଖାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିଲା। େଯାଥମ୍,
ଆହସ ଓ ହଜିକିୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟେର ଏହ ିବାଣୀ
ଆସଥିିଲା। ଏମାେନ ସବୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଥିେଲ ଓ ମୀଖା

ଥିେଲ େମାେରଷ୍ଟୀୟ। େସ ଶମରିୟା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ବଷିୟେର ଏହ ିଦଶର୍ନ
ଲାଭ କେଲ।

2 େହ ସମସ୍ତ େଲାେକ, ଶୁଣ!
େହ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ଶୁଣ।

େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରରୁ ଆସେିବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆସେିବ।
3 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନି୍ତ।
େସ ଏହ ିଭୂମିର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ବଚିରଣ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ

ଆସୁଛନି୍ତ।
4 ତାଙ୍କର ଆଗମନେର ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଅଗି୍ନ ନକିଟେର
ମହମ ତରଳିଲା ପରି ତରଳି ଯିବ।

ଉପତ୍ୟକାଗଡୁ଼କି ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହବ
ଏବଂ ଜଳ ଗଡ଼ାଣେିର ବହଲିା ପରି ନମି୍ନକୁ ଗଡ଼ ିଆସବି।
5 କାରଣ ଯାକୁବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପାପ େଯାଗୁଁ
ଏହା ଘଟଅିଛ।ି

ଶମରିୟା-ପାପର କାରଣ

ଶମରିୟା ଯାକୁବର
ପାପର କାରଣ ଥିଲା।

ଯିହୁଦାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ
ଯିରୁଶାଲମ ଥିଲା।
6 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଶମରିୟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା
ଓ ଏହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଣର େକ୍ଷତ୍ରେର ପରିଣତ କରିବା।

େକବଳ ତା’ର ମୂଳଦୁଆକୁ ଛାଡ଼ି
ଆେମ୍ଭ ଶମରିୟାର ସମସ୍ତ ପଥରଗଡୁ଼କୁି ଉପତ୍ୟକା ଭତିରକୁ ଫିଙି୍ଗବା।
7 ଏହ,ି ତା’ର ସମସ୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ ଖଣ୍ତ ବଖିଣି୍ତତ େହବ।
ଶମରିୟାର ସମସ୍ତ ଧନ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ।

େସହ ିଭଣ୍ତ େଦବତାର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ।
କାରଣ ଶମରିୟା ତା’ର ସମସ୍ତ ଧନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ

କରିଛ।ି
େସଥିପାଇଁ ଶମରିୟାର ଧନସମ୍ପଦସବୁ ବାହାର କରି ନଆିଯିବ
ଏବଂ ପୁଣ ିେବଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ରୂେପ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ମୀଖାର େଘାର ଦୁଃଖ

8 ଯାହାସବୁ ଘଟବି ମୁଁ େସଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ େହବ।ି
ମୁଁ ବବିସ୍ତ୍ର େହାଇ ଖାଲ ିପାଦେର ବୁଲବି।ି

ମୁଁ େଗାଟଏି ଶୃଗାଳ ପରି ବଳିାପ କରିବି
ଓ ଓଟପକ୍ଷୀ ପରି େଶାକ କରିବ।ି
9 ଶମରିୟାର କ୍ଷତ େକେବ ପୂରଣ େହବ ନାହିଁ।

ତା’ର ପାପ ଯିହୁଦା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଅଛ।ି
ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାହା େମା’ େଲାକମାନଙ୍କର ନଗରଦ୍ୱ ାର
ଯିରୁଶାଲମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଅଛ।ି
10 ଗାଥ୍ ନଗରେର ଏହା ଜଣାଅ ନାହିଁ।
ଆେଦୗ ବଳିାପ କର ନାହିଁ।

େବୖଥ୍-ଲ-ିଅଫ୍ର ାେର ନେିଜ ଧୂଳିେର ଗଡ଼।
11 େହ ଶାଫୀର ନବିାସୀଗଣ,
ଉଲଗ୍ନ ଓ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅତକି୍ରମ କର।

େହ ସାନନ ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ।
େହ େବୖେଥତ୍ସଲର ନବିାସୀଗଣ,

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା
କାଢ଼ ିନଆି େହବା ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଶାକ କରିବ।
12 ମାେରାତ୍ ନବିାସୀ
ସୁସମ୍ୱାଦକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ବବି୍ର ତ ହୁଅନି୍ତ।

କାରଣ ଯିରୁଶାଲମର ଦ୍ୱ ାରେଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆସଅିଛ।ି
13 େହ ଲାଖୀଶ୍ର ନବିାସୀଗଣ,
ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଅଶ୍ୱକୁ େନଇ ରଥେର ବାନ୍ଧ।

ସେିୟାନର ପାପ ଲାଖୀଶ୍େର ଆରମ୍ଭ େହଲା,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପକୁ ଅନୁସରଣ କଲ।
14 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଗାଥ୍େର େମାେରଷତ୍କୁ
ବଦିାୟକାଳୀନ ଦାନ େଦବ।

ଅକ୍ଷୀବର ଗହୃଗଡୁ଼କି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରବଞ୍ଚନା ତୁଲ୍ୟ େହବ।
15 େହ ମାେରଶା ନବିାସୀ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଆଣବି,ି

ଯିଏ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କରିବ।
ଇସ୍ରାଏଲର େଗୗରବ ଅଦୁଲ୍ଲ ମକୁ ଆସବି।
16 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଲଣ୍ତା କର।
ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିାପ କର,

ଶାଗଣୁା ପକ୍ଷୀ ପରି ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ତନ କରି ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଭାବକୁ େଦଖାଅ
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭଠାରୁ କାଢ଼ ିନଆିଯିବ।

େଲାକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ େଯାଜନା

େଯଉଁମାେନ ପାପ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ , ଦୁଃଖ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆେସ।

େସହ ିେଲାକମାେନ ନଜି ନଜି ଶଯ୍ୟା ଉପେର ପଡ଼ରିହ ିମନ୍ଦ
କଥା ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭାତ ହୁଏ, ପାଞ୍ଚଥିିବା ମନ୍ଦ କଥାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରନି୍ତ।
କାରଣ ସହଜେର େସ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର େସ ଶକି୍ତ ଥାଏ।
2 େସମାେନ େକ୍ଷତ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ହରଣ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଗହୃ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ଅନ୍ୟଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ।

େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଗହୃ ଅପହରଣ କରିବାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକନି୍ତ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରି େସମାନଙ୍କର ଭୂମି

ଅପହରଣ କରନି୍ତ।
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େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଯାଜନା

3 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଏହ ିପରିବାର ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚନି୍ତ ା କରୁଛ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗବର୍ର ସହତି ବହୁ ଦୂର ଗ୍ଭଲଯିାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ, ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛ।ି
4 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗୀତ ଗାଇେବ।
ତାହା ଏକ ଦୁଃଖର ସଙ୍ଗୀତ େହବ।

େସମାେନ ବଳିାପ କରି କହେିବ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଗଲୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ଭୂମି େନଇଗେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ େଲାକକୁ ତାହା େଦେଲ।
ଆମ୍ଭର ଭୂମିକୁ ଭାଗଭାଗ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟ େଦେଲ।
5 େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜମିସବୁ ମାପିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବୁ ନାହିଁ
ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ ପାରିବୁ ନାହିଁ।’”

ମୀଖାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଗ୍ଭର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ

6 େଲାେକ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କର ନାହିଁ।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସ ଅମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ନାହିଁ।”
7 େହ ଯାକୁବ ବଂଶ,
ଆେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ନଶି୍ଚୟ କହବିା।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିଛ,
େସଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ ହରାଇଛନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଉଚତି୍ କମର୍ କରିବ,
ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର େହବ।
8 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶତ୍ରୁ  ତୁଲ୍ୟ େହାଇଛ।
ପଥଗ୍ଭରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଡ଼ାଇ େନଇଛ।

େସହ ିେଲାକମାେନ ନରିାପଦ େବାଲ ିଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ସଦୃଶ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ

ନଅି।
9 ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ନାରୀଗଣଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ରମଣୀୟ

ଗହୃଗଡୁ଼କିର
ତୁେମ୍ଭ ଅପହରଣ କରିଛ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଛାଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ
େମାର େଗୗରବ ଚରିଦନି ପାଇଁ କାଢ଼ ିେନଇଛ।
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର।
ଏ ସ୍ଥାନ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ରାମଗହୃ ନୁେହଁ।

କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାର ପ୍ରତଦି୍ୱ ନ୍ଦୀ େହାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଳୁଷିତ କରିଛ।
େତଣୁ ଏହ ିସ୍ଥାନ େଶାଚନୀୟ ଭାବେର ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହବ।
11 ଯଦ ିକିଏ ଜେଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଗ୍ଭର କେର େତେବ େଲାକମାେନ ତାକୁ

ଗ୍ରହଣ କରିେବ।
ଯଦ ିେସ ଆସ ିକେହ,

“ଭବଷି୍ୟତେର ପ୍ରଚୁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ କଡ଼ା ସୁରା ମିଳିବ”
େତେବ ଏହ ିେଲାକମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରନି୍ତ

12 େହ ଯାକୁବର େଲାକମାେନ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରିବା।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କରିବା।
ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଖୁଆଡ଼େର

ଓ ଗ୍ଭରଣଭୂମିେର େମଷମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କଲାପରି
େସମାନଙୁ୍କ ସମେବତ କରାଇବା।

େସେତେବେଳ େସ ସ୍ଥାନଟ ିେଲାକ ଗହଳିେର ମୁଖରିତ
ଓ େକାଳାହଳପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
13 ତା’ପେର “ଭଗ୍ନକାରୀଦଳ “େଲାକମାନଙ୍କର େନତୃତ୍ୱ  େନେବ।
େସମାେନ ପ୍ରେବଶ ପଥକୁ ଭାଙି୍ଗ
େସହ ିନଗରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ।

େସମାନଙ୍କର ରାଜା େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ
ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଥିେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ େନତାଗଣ ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ େଦାଷୀ

ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ଯାକୁବର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶର ଶାସକଗଣ, େମା’ କଥା ଶୁଣ,

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟ କ’ଣ ଜାଣବିା ଉଚତି୍।
2 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁକମର୍କୁ ଘୃଣାକରି ଦୁଷ୍କମର୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଚମର୍ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିଛ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥରୁ ମାଂସ କାଢ଼ ିେନଇଛ।
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଚମର୍ କାଢ଼ ିେନଇଛ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥକୁ ଭାଙି୍ଗ

େଦଇଛ।
ପାତ୍ରେର ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ମାଂସକୁ ଖଣ୍ତ କଲାପରି େସମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ଓ

ମାଂସକୁ ତୁେମ୍ଭ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରିଛ।
4 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିବ,
କିନୁ୍ତ େସ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଥିବାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଲୁଗ୍ଭଇେବ।”

ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ

5 େକେତକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ
କୁହନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହ ିକଥା
କୁହନି୍ତ ,
“ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ନଜିର ଉଦର ଦ୍ୱ ାରା ପରିଗ୍ଭଳିତ ହୁଅନି୍ତ।
େଯଉଁ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ

ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ େସମାେନ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ େସମାେନ େସହି

େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ େଘାଷଣା କରନି୍ତ।
6 “ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶର୍ନ ପାଇବ ନାହିଁ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ରାତି୍ର େହବ।

ଭବଷି୍ୟଦ୍େର କ’ଣ ଘଟବି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।
େତଣୁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର େହବ।

ସୂଯର୍୍ୟ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଉପେର
ଅସ୍ତମିତ େହେବ,
େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦବିସ ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ େହବ।
7 ଆଉ େସହ ିଦଶର୍କମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ
ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେବ।

େସମାେନ କିଛ ିକହ ିପାରିେବ ନାହିଁ
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ।”

ମୀଖା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସାଧ ୁଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା

8 କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଶକି୍ତେର,
ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭରେର ଓ ପରାକ୍ରମେର ମୁଁ ଏପରି ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ ିେଯ,

ଯାକୁବର ଅପରାଧ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ବଷିୟେର
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ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବ।ି”

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ନନି୍ଦତି ହୁଅନି୍ତ

9 େହ ଯାକୁବର ବୃଦ୍ଧଗଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକଗଣ େମା’ କଥା ଶୁଣ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ଚଳଣକୁି ଘୃଣା କରୁଛ।

ଯାହାସବୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ ସମସ୍ତକୁ ମିଥ୍ୟା କରୁଛ।
10 େଲାକମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ସେିୟାନକୁ ତୁେମ୍ଭ ଗଢ଼ଛି
ଓ ଅଧମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୁଶାଲମକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଛ।
11 ଯିରୁଶାଲମର ବଗି୍ଭରପତଗିଣ
ଲାଞ୍ଚ େନଇ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।

ଆଉ େସ ସ୍ଥାନର ଯାଜକଗଣ
ଅଥର୍ େନଇ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ

ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ପାଇଁ
ଅଥର୍ ନଅିନି୍ତ।

ତଥାପି େସ ସ୍ଥାନର ବୃଦ୍ଧଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା କରନି୍ତ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ କୁହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ।
େତଣୁ େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘଟବି ନାହିଁ।”
12 େହ ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେିୟାନ ଧ୍ୱଂସ େହବ।
ଏହା ଗ୍ଭଷ ଭୂମିେର ପରିଣତ େହବ।

ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତୁପେର ପରିଣତ େହବ।
ମନି୍ଦରର ପବର୍ତ ଶୂନ୍ୟ ପାହାଡ଼ େହାଇ ବଣବୁଦାେର ଆବୃତ େହବ।

ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ େହବ

ଭବଷି୍ୟତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ,
ପବର୍ତର ଉଚ୍ଚତମ ପବର୍ତ ଶିଖର ଉପେର ସ୍ଥାପିତ େହବ।

ଏହା ସମସ୍ତ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର େହବ।
ଲଗାତାର େଗାଷ୍ଠୀଗଣ େସ୍ରାତ ପରି େସଠାକୁ ଯାଉଥିେବ।
2 ବଭିନି୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀରୁ େଲାକମାେନ େସଠାକୁ ଯିେବ ଏବଂ କହେିବ,
“ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତକୁ ଯିବା।
ଗ୍ଭଲ ଯାକୁବଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଯିବା।

େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦେବ

ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହସିବୁକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା।”
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଯିରୁଶାଲମର ସେିୟାନ

ପବର୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ େହବ
ଏବଂ ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ପ୍ରସାରିତ େହବ।
3 ତା’ପେର ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର

ବଗି୍ଭରକ େହେବ
ଓ ଦୂରେଦଶୀୟ ଅେନକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର େଶଷ ନଷି୍ପତି୍ତ

ଜଣାଇେବ।
େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିେବ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗେର ଲଙ୍ଗଳ ତଆିରି କରିେବ
ଏବଂ ବଛର୍ାକୁ ଭାଙି୍ଗ ଶସ୍ୟ କାଟବିାକୁ ଦାଆ ନମିର୍ାଣ କରିେବ।

େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରିେବ।
ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଲମି ମଧ୍ୟ େକେବ େନେବ ନାହିଁ।
4 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ନଜି ନଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ଓ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବସେିବ

ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରାଇେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ ଘଟବି େବାଲ ିକହେିଲ।
5 ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜିର େଦବତାମାନଙୁ୍କ

ଅନୁସରଣ କରିେବ।

କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଚରିକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ
େହବା।

ରାଜ୍ୟର ପୁନରାଗମନ

6 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ, ପଙୁ୍ଗ, ବତିାଡ଼ତି ଓ ଦଣି୍ତତ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର େଫରାଇ ଆଣବିା।
7 “ଆେମ୍ଭ େସହ ିନଗରର ‘ପଙୁ୍ଗ’ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରୂେପ ରଖିବା

ଓ ବତିାଡ଼ତି େହାଇଥିବା େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ପୁଣ ିଶକି୍ତଶାଳୀ େଗାଷ୍ଠୀେର ପରିଣତ କରିବା।”

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ରାଜା େହେବ
ଏବଂ େସ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉପେର ଏେବଠାରୁ ଚରିକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିେବ।
8 ପୁଣ ିେହ ପଲର ଦୁଗର୍,
ତୁମ୍ଭର ସମୟ ଆସବି।

ସେିୟାନ କନ୍ୟା, ପବର୍ତେର ତୁେମ୍ଭ
ପୁନବର୍ାର ଶାସନ ଗାଦେିର ରହବି।

ଆଉ ଅତୀତ ପରି ଯିରୁଶାଲମ
େଗାଟଏି ଶକି୍ତଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ େହବ।”

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ କାହିଁକି ବାବେିଲାନ ଯିେବ

9 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ବଳିାପ କରୁଛ?
ତୁମ୍ଭର ରାଜା କ’ଣ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛନି୍ତ?

ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ର ୀଙୁ୍କ ହରାଇଛ?
ପ୍ରସବକାଳୀନ ରମଣୀଙ୍କ ପରି ତୁେମ୍ଭ େବଦନା ପାଉଛ।
10 େହ ସେିୟାନର କନ୍ୟା, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସବ େବଦନା ଅନୁଭବ କରି
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  ଦଅି।

ତୁେମ୍ଭ ନଗରର ବାହାରକୁ ଯାଅ
ଏବଂ େକ୍ଷତ୍ରେର ବାସ କର।

ତୁେମ୍ଭ ବାବେିଲାନ ଯିବ।
କିନୁ୍ତ େସ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ େସଠାକୁ ଯିେବ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ େନେବ।

ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ

11 ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବହୁ େଗାଷ୍ଠୀ ଲଢ଼ବିାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।
େସମାେନ କୁହନି୍ତ , “େଦଖ, େସ େହଉଛ ିସେିୟାନ,
ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଷ୍ଟ କରିେଦବୁ।”
12 େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ନଜିର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଛ।ି
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏଠାକୁ ଆଣଛିନି୍ତ ,

େସମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ ଖଳାେର ଶସ୍ୟ
େପଶିଲା ପରି ଦଳି େଦେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ତା’ର ଶତ୍ରୁ କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ

13 “ସେିୟାନର କନ୍ୟା, ଉଠ ଓ ଏହ ିେଲାକଙୁ୍କ ଦଳି ଦଅି।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା।

ଆେମ୍ଭ ବଳଦପରି ତୁମ୍ଭର ଶିଙ୍ଗକୁ େଲୗହ ସଦୃଶ ଓ ଖୁରାକୁ ପିତ୍ତଳ ସଦୃଶ
କରିବା।

ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟେର ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।
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େସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପତି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କରିବ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଧନଭଣ୍ତାର ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ତଳର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।”
ବତ୍ତର୍ମାନ, େହ ଶକି୍ତଶାଳୀ ନଗରୀ, ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଏକତି୍ରତ
କର।

େସମାେନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘରି ରହନୁ୍ତ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ବଗି୍ଭରକଙୁ୍କ
ତାଙ୍କ ଗାଲେର ବାଡ଼ ିସାହାଯ୍ୟେର ଆଘାତ କରିେବ।

ମସହିା େବୖଥ୍େଲହମେର ଜନ୍ମ  େନେବ

2 କିନୁ୍ତ େହ େବୖଥ୍େଲହମ୍-ଉଫ୍ର ାଥା,
ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର େଗାଟଏି କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ସହର ଅଟ।

କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ “ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକତ୍ତର୍ା” େହବା ନମିେନ୍ତ
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜନ୍ମ  େହେବ।

ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତି୍ତ ପୁରାତନ
ତଥା ଅନାଦକିାଳରୁ େହାଇଅଛ।ି
3 େସଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିେବ,
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତା’ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ନ କରିଛ।ି

ତାହାପେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାତୃଗଣ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ।
4 ତା’ପେର ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତେର
ଓ ତାଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପୂବର୍ ମହମିାେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇ

ତାଙ୍କ ପଲଙୁ୍କ ଚରାଇେବ।
େସମାେନ ଶାନି୍ତେର ବାସ କରିେବ
କାରଣ େସ ସମୟେର ତାଙ୍କର ମହାନତା ପୃଥିବୀର େଶଷ ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ବସି୍ତୃତ େହବ।
5 େସଠାେର ଶାନି୍ତ ବରିାଜିତ େହବ।

ଯଦ ିଅଶୂରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ ଆସେିବ
ଏବଂ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ,

େତେବ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସାତ ଜଣ େମଷପାଳକ
ଓ ଆଠଜଣ ପ୍ରଧାନ େଲାକଙୁ୍କ ନବିର୍ାଚନ କରିବୁ।
6 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ଓ

ଅଶୂରୀୟମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିେବ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ନେିମ୍ରାଦ େଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତେର ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ

କରି ଶାସନ କରିେବ।
କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକ େଯଉଁ ଅଶୂରୀୟମାେନ ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ ଆସେିବ
ଓ ଆମ୍ଭ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।
7 କିନୁ୍ତ ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ବହୁ ଜାତ ିମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ସକାଳର କାକରପରି ବକିି୍ଷପ୍ତ େହେବ,
ଏବଂ େକେବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ େହେବ ନାହିଁ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତୃଣ ଉପେର ବୃଷି୍ଟ ସଦୃଶ େହେବ
ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଭରସା ରଖିେବ ନାହିଁ।
8 ବହୁ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ବକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇଥିବା
ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ

ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ସଂିହ ସଦୃଶ ବସବାସ କରିେବ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େମଷ ପଲେର
ଯୁବା ସଂିହ ସଦୃଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଳି ପକାଇେବ।

ସଂିହ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟେର
ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ଗତ ିକେର

ଓ େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କେର,
ତାକୁ େକହ ିରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

9 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଉପେର ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ କରିବ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।

େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିେବ

10 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଘାଡ଼ାଗଡୁ଼କୁି େନଇଯିବା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ରଥଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
11 ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିବା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଦୁଗର୍ ସଦୃଶ ଅଟ୍ଟାଳିକାଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।
12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ କୁହୁଳ ବଦି୍ୟା େଦଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ
କି େଜ୍ୟାତଷି ପରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
13 ଆେମ୍ଭ େସହ ିମିଥ୍ୟାପ୍ରଭୁର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ େଦବତାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରି

େଦବା।
ତୁେମ୍ଭ ହାତେର ତଆିରି କରିଥିବା େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ଆଉ ପୂଜା କରି

ପାରିବ ନାହିଁ।
14 ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଆେଶରା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବା।
15 େକେତକ େଲାକ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା
ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ

ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନି୍ତ ,
“ଉଠ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଅଭେିଯାଗ ପବର୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ

େସହ ିପାହାଡ଼ ଗଡୁ଼କି ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରକାଶ କର,
େଯଉଁ ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅଭେିଯାଗ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛ।ି
େତଣୁ େହ ପବର୍ତଗଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମୂଳଦୁଆ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ ଶୁଣ,
ଇସ୍ରାଏଲ ଭୁଲ୍ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହବ।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର କି କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛୁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଠିନତର କରିଛ ିେବାଲ ିସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି।
4 ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରିଅଛୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବିା।
ଆେମ୍ଭ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ମରିୟମକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ

ପଠାଇଅଛୁ।
ମିଶରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣଅିଛୁ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ।
5 େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, େମାୟାବର ରାଜା ବାଲାକ୍ କିପ୍ରକାର ମନ୍ଦ

େଯାଜନା କରିଥିେଲ, ସ୍ମରଣ କର।
ଆଉ ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୟିମ୍ ତାଙୁ୍କ କି ଉତ୍ତର େଦଇଥିେଲ, ତାକୁ

ସ୍ମରଣ କର।
ଶିଟୀମ୍ଠାରୁ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାହାସବୁ ଘଟଯିାଇଛ,ି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ

ପକାଅ।
ତାହାେହେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କମର୍ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି

ପାରିବ।”

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ

6 ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଆଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଭଟବିା?
କ’ଣ କରି ଆେମ୍ଭ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା?

କ’ଣ େହାମବଳି ଓ ଏକ ବଷର୍ୀୟ େଗାବତ୍ସ େନଇ
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ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଭଟ ିେଦବା?
7 ହଜାର ହଜାର େମଷେର କି ଅୟୁତ ଅୟୁତ େତୖଳର ନଦୀେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ ଆନନି୍ଦତ େହେବ?

େମାର ଅପରାଧ ପାଇଁ କ’ଣ େମାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରତଦିାନ ସ୍ୱରୂପ
େଦବ?ି

େମାର ଶରୀରର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ତାନକୁ େମାର ପାପ ପାଇଁ କ’ଣ
ପରିେଶାଧ କରିବ?ି

8 େହ ମାନବ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଛନି୍ତ।
ଏହା ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭଲହୁଅ,
ବଦାନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାକୁ ଭଲ ପାଅ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ନମ୍ରତାର ସହତି ବାସ କର।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ କ’ଣ କରୁଥିେଲ

9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ନଗରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ବଜି୍ଞତାର ପରିଗ୍ଭୟକ ଅେଟ।
େତଣୁ ନଗରର େଲାକ ଏବଂ ନବିାସୀମାେନ ଶୁଣ।
10 ମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀଗଣ କ’ଣ ଏେବ
ସୁଦ୍ଧା େଗ୍ଭରି ଧନସମ୍ପତି୍ତକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଛନି୍ତ?

େସହ ିମନ୍ଦାଗ୍ଭରୀଗଣ ଏେବ କ’ଣ
େଛାଟ ଐଫାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନି୍ତ?
ହଁ, ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଏେବ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛ।ି
11 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ ମାପକାଠି
ଏବଂ ଅସାଧୁ ଓଜନ
ସହ୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ କି? ନା!
12 େସହ ିନଗରୀର ଧନୀ େଲାକମାେନ ନଷୁି୍ଠର ଅଟନି୍ତ।
େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାେକ ତଥାପି ମିଥ୍ୟା କହୁଛନି୍ତ।
ହଁ, େସହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରବଞ୍ଚକ।
13 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସି୍ତ େଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ।
ତୁମ୍ଭର ପାପ େଯାଗୁଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବା।
14 ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରିବ ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ତଥାପି େଭାକିଲା ଓ ଶୂନ୍ୟ ରହବି।

ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସୁରକି୍ଷତ େଲାକମାେନ ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେବ।
15 ତୁେମ୍ଭ ଯଦଓି ଶସ୍ୟ ବୁଣବି
କିନୁ୍ତ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ଅଲଭି ଫଳ େପଷିବ
ମାତ୍ର େତୖଳ ମଦ୍ଦର୍ନ ପାଇଁ ପାଇବ ନାହିଁ।

ଯଦଓି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େପଷିବ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନୀୟ ପାଇଁ ପାଇବ ନାହିଁ।
16 କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟବି? କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅମି୍ରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ

କରୁଛ
ଏବଂ ଆହାବ ବଂଶର ପାଳିତ ସମସ୍ତ ଅବଧିିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛ।

େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କ ପରାମଶର୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛ,
େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିବା।

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଧି୍ୱସ୍ତ ନଗର େଦଖିେବ
େସମାେନ ବସି୍ମୟେର ସଟି ିବଜାଇେବ।

ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀର ଲଜ୍ଜ ା ଅପମାନ
ତୁେମ୍ଭ ବହନ କରିବ।”

ମୀଖା ମନ୍ଦେଲାକଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ବବି୍ର ତ େହେବ

ମୁଁ ବବି୍ର ତ, କାରଣ ଫଳ େତାଳିଲା ପେର
ଫଳ ବଗିଗ୍ଭ ଶ୍ରୀହୀନ େହଲାପରି ମୁଁ େହାଇଅଛି

ଏବଂ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େତାଳା ସରିଗଲା ପରି ମୁଁ
େହାଇଅଛ।ି

େଗାଟଏି େହେଲ ଫଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କି େମାର ପି୍ରୟ
ପ୍ରଥମ ପକ୍ୱ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ନାହିଁ।

2 ମୁଁ ବୁଝୁଛ,ି େଦଶରୁ ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ
ଓ ଉତ୍ତମ େଲାକ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛନି୍ତ।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହଛିନି୍ତ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜିର ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଲେର ପକାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।
3 େଲାକମାେନ ଦୁଇ ହାତେର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ

େହଉଛନି୍ତ ,
କମର୍ଗ୍ଭରୀଗଣ ଲାଞ୍ଚ େନଉଛନି୍ତ
ଓ ବଗି୍ଭରକ ବଗି୍ଭରାଳୟେର େସମାନଙ୍କର ସଦି୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇବାକୁ ଅଥର୍

େନଉଛନି୍ତ।
“ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ” ଉତ୍ତମ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରୁ ନାହାନି୍ତ।
େସମାେନ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କରୁଛନି୍ତ।
4 ଏପରିକି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ ସେବର୍ାତ୍ତମ େସ ବୁଦାେର କଣ୍ଟକ

ସଦୃଶ।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଧିକ ଜଟଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଡ଼େର କଣ୍ଟକ

ସଦୃଶ ଅେଟ।

ଶାସି୍ତବଧିାନର ଦନି ଆସୁଛି

ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହେିଲ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦଣ୍ତ ପାଇବା ଦନି ଆସଛି।ି

ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଣି୍ତତ େହବ
ଓ ବ୍ୟାକୁଳ େହବ।
5 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀ
କି ମିତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।

ଏପରିକି ତୁମ୍ଭ ସହତି େଶାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ
ପାଖେର ମୁଖ େଖାଲ ନାହିଁ।
6 ତୁମ୍ଭ ନଜି ପରିବାରର େଲାେକ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ପାଲଟେିବ।
ପୁଅ ତାଙ୍କର ବାପାଙୁ୍କ ଅସମ୍ମାନ କରିବ,

କନ୍ୟା ମାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ
ଓ େବାହୂ ଶାଶୁର ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା

7 େତଣୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ।ି
େମା’ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ।
8 େହ େମାର ଶତ୍ରୁ  େମାର ପତନେର ପରିହାସ କର ନାହିଁ।
ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ଉଠିବ।ି

ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରେର ଥିେଲ ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପାଇଁ ଆେଲାକ େହେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାଶୀଳ

9 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାପ କରିଥିଲ,ି
େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇଥିେଲ।

ମାତ୍ର େସ େମା’ ପାଇଁ ଯୁକି୍ତ ବାଢ଼େିବ
ଏବଂ େମା’ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରିେବ।
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େସ େମାେତ ଆେଲାକକୁ ଆଣେିବ
ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧାମିର୍କତା େଦଖିବ।ି
10 େମାର ଶତ୍ରୁ  କହୁଥିେଲ,
“ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ?”

ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ େସ ଏହା େଦଖିବ
େସ ଲଜି୍ଜତ େହବ।

େସେତେବେଳ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ କୁ ଉପହାସ କରିବ।ି
େଲାକମାେନ ପଥର କାଦୁଅ ପରି ତାକୁ ଦଳିେବ।

ଯିହୂଦୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ

11 ସମୟ ଆସବି େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର କାନ୍ଥ ପୁଣ ିନମିିର୍ତ େହବ।
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ ିକରିବ।
12 ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନକୁ େଫରି ଆସେିବ।
େସମାେନ ଅଶୂରୀୟ ଓ ମିଶରର ନଗରମାନଙ୍କରୁ େଫରି ଆସେିବ।

ତୁମ୍ଭର େଲାକ ମିଶର
ତଥା ଫରାତ୍ ନଦୀର ଆର ପାଖରୁ ଆସେିବ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ପଶି୍ଚମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର
ଓ ପୂବର୍ସ୍ଥ ପବର୍ତମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ଭଲ ିଆସେିବ।
13 ତଥାପି ବାସ କରୁଥିବା େସହ ିେଲାକ
ଓ ତାଙ୍କର କମର୍ େଯାଗୁଁ େଦଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା।
14 େତଣୁ ଅଧିକାର ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କର।
ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଯତ୍ନ ନଅି।

େସହ ିଜାତ ିଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲ
ଓ କମିର୍ଲ ପବର୍ତ ଉପେର ବାସ କରିେବ।

େସମାେନ ପୂବର୍ପରି ବାଶନ
ଓ ଗଲୟିଦରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି େଭାଜନ କରିେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ତା’ର ଶତ୍ରୁ କୁ ଦମନ କରିବ

15 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାର କଲାପରି ବହୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍
କରିବା

ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ େଦଖାଇବା।
16 େଗାଷ୍ଠୀସକଳ େସହ ିସମସ୍ତ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ େଦଖି ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

େସମାନଙ୍କର “ପରାକ୍ରମ”
ଆମ୍ଭ ତୁଳନାେର କିଛ ିନୁେହଁ େବାଲି

େସମାେନ ଅନୁଭବ କରିେବ।
େସମାେନ ଚଳିତ େହାଇ ନଜି ନଜି ମୁଖେର ହସ୍ତ େଦେବ

ଓ କଣ୍ଣର୍କୁ ଆବୃତ କରିେବ,
ଶୁଣବିାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ।
17 େସମାେନ ସପର୍ ପରି ଧୂଳି ଗ୍ଭଟେିବ।
େସମାେନ ଭୟେର କମି୍ପତ େହେବ।

ଆଉ େସମାେନ କୀଟମାନଙ୍କ ପରି
େସମାନଙ୍କର ଗତ୍ତର୍ରୁ ବାହାରି ଗରୁୁଣି୍ତ ଗରୁୁଣି୍ତ ଗ୍ଭଲେିବ।
େଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ

ଏବଂ ଭୟର ସହତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

18 ତୁମ୍ଭ ପରି ପରେମଶ୍ୱର ଆଉ େସଠାେର େକହ ିନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର େଦାଷ କ୍ଷମା କର।
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦଅି।

ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା େକ୍ର ାଧିତ େହବ ନାହିଁ
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସ୍ନହ ଗ୍ଭହଁ।
19 େସ ପୁନବର୍ାର େଫରିେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୃପା କରିେବ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ପଦେର ଦଳି େଦେବ ଓ ସମସ୍ତ

ପାପକୁ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର େର େନଇ ନେିକ୍ଷପ କରିେବ।
20 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିସତ୍ୟ
ଓ ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କଲ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ

ବହୁବଷର୍ ପୂେବର୍ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାେର ଶପଥ କରିଥିଲ।
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ନାହୂମ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଏହ ିପୁସ୍ତକ ଇଲେକାଶୀୟ ନାହୂମଙ୍କର ଦଶର୍ନ ଅେଟ। ଏହା
ନୀନବିୀ ନଗର ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏକ ଦୁଃଖବାତ୍ତର୍ା ଅେଟ।

ନୀନବିୀ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଷର୍ାପରାୟଣ
ଏବଂ ପ୍ରତେିଶାଧ ପରାୟଣ।
େସ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ପ୍ରତେିଶାଧ ନଅିନି୍ତ।

ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େସ ପ୍ରତେିଶାଧ
ନଅିନି୍ତ।

େସ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଗନି୍ତ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ କଦାପି ଶୀଘ୍ର ରାଗନି୍ତ ନାହିଁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ ିଶକି୍ତଶାଳୀ।

େସ େଦାଷୀକୁ ଦଣ୍ତ ନ େଦଇ
େକେବ ଛାଡ଼େିବ ନାହିଁ।

େସ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଆନି୍ତ େସଠାେର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାତ୍ୟା ଓ ଝଡ଼ ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗତ ିକଲାେବେଳ ତାଙ୍କ ପାଦେର େମଘଗଡୁ଼କି ଧୂଳି ସ୍ୱରୂପ

ଉେଠ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ ିକକର୍ଶ ଭାବେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଗାଳି େଦେବ
ଏବଂ ସମୁଦ୍ର  ଶୁଖିଯିବ।

େସ ନଦୀଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦଅିନି୍ତ।
ବାଶନ୍ ଓ କମିର୍ଲ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ବି।
ଏବଂ ଲବିାେନାନ୍ର ଫୁଲଗଡୁ଼କି ମଉଳି ଯିେବ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସେିବ
ଏବଂ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ଭୟେର ଥରିେବ
ଏବଂ ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କି ତରଳି ଯିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନେର
ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଭୟେର ଥରିବ।

ବଶି୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ
ଭୟେର ଥରିେବ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିତଷିି୍ଠ ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧକୁ େକହ ିସହ୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ ଜଳି ଉଠିବ।
ତାଙ୍କର ଆଗମନେର ପଥରଗଡୁ଼କି ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ େହାଇଯିବ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ମଙ୍ଗଳମୟ।
ଦୁଃଖ ସମୟେର େସ େହଉଛନି୍ତ ଏକମାତ୍ର ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ।
ଯିଏ ତାଙ୍କଠାେର ଆଶ୍ରୟ ନଏି, େସ ତା’ର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ।
8 କିନୁ୍ତ, େସ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିେବ।
ବନ୍ୟାଜଳ ପରି େସମାେନ େଧାଇ େହାଇଯିେବ।
େସ ଅନ୍ଧକାରେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେବ।
9 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କାହିଁକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରୁଛ?
େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ,
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଏହା କରିବ ନାହିଁ।
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିବ,
ଏକ ଛନ୍ଦାଛନି୍ଦ େହାଇଥିବା କଣ୍ଟାବୁଦା ପରି ଯାହା ଶୀଘ୍ର େପାଡ଼ଯିାଏ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ପରି େହବ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଖିଲା କଟା ଘାସର ଖୁଣ୍ଟା ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରାସତି େହବ।
11 ଜେଣ ଯିଏ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ େଯାଜନା କରିବାକୁ

ଉପେଦଶ େଦବ,
େସପରି େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇଛ।ି
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାକୁ ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ,
“ଅଶୂରୀୟର େଲାକମାେନ ଅତ ିବଳଶାଳୀ,
େସମାନଙ୍କର ବହୁ େସୖନ୍ୟ ଅଛନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ନହିତ େହାଇ େଶଷ େହେବ।

େହ େମାର େଲାକମାେନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଲୁ
କିନୁ୍ତ ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଃଖ େଦବା ନାହିଁ।
13 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େବକେର ଥିବା ଅଶୂରୀୟର ଯୁଆଳୀକୁ

କାଢ଼େିନବା,
ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶିକୁଳିକୁ ଛଣି୍ତାଇ େଦବା।”
14 େହ ଅଶୂରର ରାଜା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିଆେଦଶ

େଦେଲ।
“ତୁମ୍ଭର ନାମ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହ ିବଂଶଧର ରହେିବ

ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କାରୁକାଯର୍୍ୟ ପିତୁଳାଗଡୁ଼କି
ଓ ଧାତୁର ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଯାହାକି ତୁମ୍ଭ େଦବତାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଅଛି

େସହସିବୁକୁ ଆେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଛ।”
15 େହ ଯିହୁଦା ଗ୍ଭହଁ!
ପବର୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହଁ।
ଜେଣ ଦୂତ ଉତ୍ତମ ସେନ୍ଦଶ ଆଣ ିଆସୁଛନି୍ତ।
େସ କୁହନି୍ତ , ଶାନି୍ତ ଆସଛି।ି

େହ ଯିହୁଦା, ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କର।
ତୁମ୍ଭର ଶପଥ ପୂଣ୍ଣର୍ କର।

େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକ ଆଉ ଆସେିବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି େସମାେନ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ?
କାରଣ େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛନି୍ତ।

ନୀନବିୀ ଧ୍ୱଂସ େହବ

େକହ ିଜେଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଛତ୍ର କରିବାକୁ ଆସୁଛ।ି
େତଣୁ ତୁମ୍ଭ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କୁି ଜଗ।
ରାସ୍ତାଗଡୁ଼କି ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ରଖ।

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜ ହୁଅ
ଏବଂ ନଜିର ପାରୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜିକୁ ସଜାଗ ରଖ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର େଶାଭା ପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିଛନି୍ତ ,
ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲର େଶାଭା ସଦୃଶ।

ଶତ୍ରୁ  େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସବୁ ନଷ୍ଟ କେଲ।
3 େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର େମାହରଗଡୁ଼କି ଲାଲ।
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େସମାନଙ୍କର େପାଷାକ ଅତ ିଲାଲ।
େସମାନଙ୍କର ରଥଗଡୁ଼କି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଧାଡ଼େିର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଛି,ି
େସଗଡୁ଼କି ଅଗି୍ନଶିଖା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଦଖା ଯାଉଛ।ି
େସମାନଙ୍କର ବଚ୍ଛର୍ାସବୁ ଉେତ୍ତାଳିତ।
4 ଅଶ୍ୱଗ୍ଭଳିତ ରଥଗଡୁ଼କି ରାସ୍ତାେର ଧାଉଁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େଖାଲାଛକେର ଏେଣେତେଣ ଭଡି଼ କରୁଛନି୍ତ।

େସଗଡୁ଼କି ମଶାଲପରି
ଓ ବଜୁିଳି ପରି େଦଖାଯାଉଛ।ି
5 େସ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଗକୁ ଗତ ିକରନି୍ତ , େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ।

େସମାେନ କାନ୍ଥ ନକିଟକୁ ଯାଆନି୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲଗଡୁ଼କି ଠିକ୍ କରନି୍ତ।
6 ନଦୀର ଫାଟକଗଡୁ଼କି େଖାଲା ଅଛି
ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭାସ ିଯାଉଛ,ି
7 ରାଣୀ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧରା ପଡ଼ଛିନି୍ତ ଓ ଦୂରକୁ ନଆି େହାଇଛନି୍ତ।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାସୀମାେନ ଦୁଃଖେର କେପାତ ପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଛାତକୁି ପ୍ରହାର କରୁଛନି୍ତ।
8 ନୀନବିୀ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ସଦୃଶ ଯାହାର ଜଳ ବାହାରି ଯାଉଛ।ି
େଲାକମାେନ, “େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ

ଏବଂ ତାହା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚତି୍କାର କରୁଛନି୍ତ!”
କିନୁ୍ତ େକହ ିମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଧ୍ୟାନ େଦଉ ନାହାନି୍ତ।
9 ତାଙ୍କ ପାଖେର ବହୁ
ଧନସମ୍ପତି୍ତ େନବାକୁ ଅଛ।ି

ତାଙ୍କର ରୂପା
ଓ ସୁନା ନଅି।
10 ବତ୍ତର୍ମାନ ନୀନବିୀ ଶୂନ୍ୟ େହାଇ ଯାଉଛ।ି
ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଲୁଣି୍ଠତ
ଓ ନଗରୀଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛ।ି

େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ସାହସ ହରାଇଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭୟେର ବଚିଳିତ।

େସମାନଙ୍କର ଆଣୁ୍ଠ ଓ ଶରୀର ଥରୁଛ।ି
େସମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ତଳ ଭୟେର ମଳିନ େହାଇଯାଇଛ।ି
11 େସହ ିସଂିହଗମୁ୍ଫା ନୀନବିୀ େକଉଁଠି?
ସଂିହ ଏବଂ ସଂିହୀ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିେଲ।

େସମାନଙ୍କର ସଂିହ ଶାବକଗଡୁ଼କୁି
େସଠାେର ଖାଉଥିେଲ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ନ ଥିେଲ।
12 ସଂିହ ନୀନବିୀର ରାଜା ତା’ର ଶାବକମାନଙୁ୍କ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବହୁତ

ଶିକାର କଲା
ଏବଂ ସଂିହୀ ପାଇଁ ଶିକାର କଲା।

େସ ତା’ର ନୀନବିୀ ଗମୁ୍ଫାକୁ ଶିକାରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା!
େସ ତା’ର ଗମୁ୍ଫାକୁ ମାଂସେର ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।
13 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ ,
“ନୀନବିୀ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛୁ।

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ରଥକୁ ଜାଳିେଦବା
ଓ ତୁମ୍ଭର ‘ଯୁବକ ସଂିହମାନଙୁ୍କ’ ଖଣ୍ଡାେର ହତ୍ୟା କରିବା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକାରକୁ ପୃଥିବୀରୁ େଲାପ କରିେଦବା।

େଲାକମାେନ ଆଉ େକେବ ମନ୍ଦ ଖବର
ତୁମ୍ଭ ଦୂତଠାରୁ ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।”

ନୀନବିୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସମ୍ୱାଦ

ଘାତକମାନଙ୍କର ନଗରୀକୁ ଧିକ୍।
ନୀନବିୀ ଏକ ମିଥ୍ୟା ନଗରୀ,

େଗ୍ଭରି ଓ ମୃତୁ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର

ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭବୁକ ପ୍ରହାରର ଶବ୍ଦ,
ଚକ୍ର  ଘୂରିବା ଶବ୍ଦ,

େଘାଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ
ଏବଂ ରଥର ଗ୍ଭଳନା ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିପାରିବ।
3 େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଖଣ୍ତାଗଡୁ଼କି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବଚ୍ଛର୍ାଗଡୁ଼କି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଦଖା ଯାଉଛ।ି

େତଣୁ ବହୁ ମୃତ ଶରୀର ରହଛିି
ଯାହାକୁ ଗଣ ିେହବ ନାହିଁ।
େଲାକମାେନ େସହ ିମୃତ ଶରୀର ଉପେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ।
4 ନୀନବିୀେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଣକିା କମର୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଲିା।
େସ ଏକ କୁପଥର ଉତ୍ସ
ଯିଏ କି ତା’ର ଗଣକିା କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ

ରାଜ୍ୟକୁ କ୍ର ୀତଦାସ କଲା।
େସ ତା’ର ଯାଦୁ ବଳେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତା’ର କ୍ର ୀତଦାସ କରିଛନି୍ତ।
5 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ ,
“େହ ନୀନବିୀ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ମୁଖମଣ୍ତଳରୁ ତୁମ୍ଭର େପାଷାକ ଉେଠଇ େନବା।

ସମସ୍ତ େଦଶ ତୁମ୍ଭର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର େଦଖିେବ।
େସହ ିରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର ଲଜି୍ଜତରୂପ େଦଖିେବ।
6 ଆେମ୍ଭ କୁତ୍ସତି ପଦାଥର୍ ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ପକାଇବା,
ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣାପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଆେମ୍ଭ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ତୁମ୍ଭକୁ େଲାକମାେନ େଦଖି ଉପହାସ କରିେବ।
7 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅବସ୍ଥାକୁ େଦଖିେବ,
ସମେସ୍ତ ମମର୍ାହତ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିେବ।
େସମାେନ କହେିବ, ‘ନୀନବିୀ ଧ୍ୱଂସ େହଉଛ।ି

କିଏ ତା’ ପାଇଁ କାନି୍ଦବ?’
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ପାଇଁ ଜଣଙୁ୍କ େକଉଁଠାରୁ ପାଇବା?”
8 େହ ନୀନବିୀ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନୀଳନଦୀ ଉପେର ଅବସି୍ଥତ େନା-

ଆେମାନଠାରୁ ଭଲେର ଅଛ? ନା, ତୁେମ୍ଭ ତା’ଠାରୁ ଭଲେର ନାହଁ। େନା-
ଆେମାନ ଗ୍ଭରିପାଖେର ଜଳ ଥିଲା। େନା-ଆେମାନ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
େସହ ିଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। େସ ତାକୁ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର
କରୁଥିଲା। 9 ଇଥିଓପିଆ ଓ ମିଶର େନା-ଆେମାନକୁ ବହୁ ଶକି୍ତ
େଦଉଥିେଲ। ପୂଟୀୟ ଓ ଲୂବୀୟ ତାକୁ ସମଥର୍ନ କରୁଥିେଲ। 10 କିନୁ୍ତ
େନା-ଆେମାନ ପରାଜିତ େହଲା। ତା’ର େଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀଭାବେର
େଗାଟଏି ବେିଦଶକୁ ନଆିଗେଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ ରାସ୍ତାର ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଣେର
ତା’ର େଛାଟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ପିଟ ିପିଟ ିମାରି େଦେଲ। ଏବଂ େସମାେନ
ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ, ତାଙ୍କର ବଡ଼
େଲାକ ସମେସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳେର ବନ୍ଧା େହେଲ।

11 େହ ନୀନବିୀ, ତୁେମ୍ଭବ ିଜେଣ ମଦ୍ୟପ ପରି ପଡ଼ ିରହବି। ତୁେମ୍ଭ
ଲୁଚବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ େଗାଟଏି
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନ େଖାଜିବ। 12 କିନୁ୍ତ ନୀନବିୀ, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସୁଦୃଢ଼
ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କି ଡ଼ମିି୍ୱରି ଗଛ ସଦୃଶ େହବ। ନୂଆ ଡ଼ମିି୍ୱରି ପାଚବି। ଜେଣ େଲାକ
ଆସବି ଏବଂ ଗଛକୁ ହଲାଇବ ଏବଂ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ତା’ର ପାଟେିର ପଡ଼ବି।

13 ନୀନବିୀ, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସଦୃଶ। ତୁମ୍ଭ େଦଶର
ଫାଟକଗଡୁ଼କି ଶତ୍ରୁ େସୖନ୍ୟ ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ।
ଫାଟକଗଡୁ଼କିେର ଲାଗିଥିବା କାଠର ଦଣ୍ତଗଡୁ଼କି ଅଗି୍ନ େପାଡ଼ ିେଦଇଛ।ି

14 ଅବେରାଧ ସମୟ ନମିେନ୍ତ ପାଣ ିକାଢ଼ ିଆଣ। ଇଟା ତଆିରି
କରିବାକୁ ମାଟ ିରଖ, େସଥିେର ଚୂନ ମିଶାଅ, ଇଟା ତଆିରି ପାଇଁ େସହି
କାଦୁଅକୁ ନଅି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଗର୍ଗଡୁ଼କି ଶକି୍ତଶାଳୀ କର। 15 ତୁେମ୍ଭ
େସହସିବୁ କାମ କରି ପାରିବ। କିନୁ୍ତ ଅଗି୍ନ ତଥାପି ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ଧ୍ୱଂସ
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କରିବ। ଖଣ୍ତା ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ତୁମ୍ଭର ଜମିେର ଦେଳ ପଙ୍ଗପାଳ
ସଦୃଶ େଦଖାଯିେବ ଯିଏ କି ଆସବି ଏବଂ ସବୁ ଖାଇ େଦେବ।
ନୀନବିୀ, ତୁେମ୍ଭ ବଢ଼ ିଗ୍ଭଲଲି। ତୁେମ୍ଭ ପଲ ପଙ୍ଗପାଳ ସଦୃଶ େହଲ।

16 ତୁମ୍ଭର ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ଆକାଶ ତାରା ସଦୃଶ
ଅଗଣତି ଏବଂ େସମାେନ ପଙ୍ଗପାଳ ସଦୃଶ। େସମାେନ ସବୁ େଶଷ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଆନି୍ତ ଏବଂ ପେର େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ନି୍ତ। 17 ତୁମ୍ଭର
ସରକାରୀ କମର୍ଗ୍ଭରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ସଦୃଶ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ଝଣିି୍ଟକା ପରି। େସମାେନ ଶୀତଦନିେର କାନ୍ଥେର ବାସ
କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠନି୍ତ ଏବଂ ପଥର ଉଷ୍ମ

ହୁଏ, େସହ ିପଙ୍ଗପାଳମାେନ ଉଡ଼ ିପଳାନି୍ତ। ଏବଂ େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
େସମାେନ େକଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନି୍ତ।

18 େହ ଅଶୂରର ରାଜା, ତୁମ୍ଭର େମଷପାଳକମାେନ େଶାଇ ପଡ଼େିଲ।
େସହ ିଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକମାେନ େଶାଇଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ
ପବର୍ତ ଉପେର ବେିଛଇ େହାଇ ଯାଇଛନି୍ତ। େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ
ଆଣବିାକୁ େକହ ିେଲାକ ନାହାନି୍ତ। 19 େହ ନୀନବିୀ, ତୁେମ୍ଭ ଭୟଙ୍କର
ଭାବେର କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ େହାଇଛ। କିଛ ିତୁମ୍ଭର କ୍ଷତକୁ ଆେରାଗ୍ୟ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ସମ୍ୱାଦ ଶୁେଣ େସମାେନ ତାଳି
ମାରନି୍ତ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଖୁସୀ ହୁଅନି୍ତ କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ େଯାଗୁଁ ସବର୍ଦା ପୀଡ଼ତି େହଉଛନି୍ତ।
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1

2

ହବକ୍କୂକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ହବକ୍କୂକଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଭେିଯାଗ

ଏହ ିବାତ୍ତର୍ାଟ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହବକ୍କୂକକୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା। ହବକ୍କୂକଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଭେିଯାଗ

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକେତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକିବ?ି େକେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଡ଼ାକ ଶୁଣବି? ଏହି
େଗାଳମାଳ ବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲ ିକିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିକଲ
ନାହିଁ। 3 େଲାକମାେନ ଜିନଷି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ
କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ଯୁକି୍ତ କରୁଛନି୍ତ ଓ ଲଢ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ। ଏହ ିଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ମୁଁ
କାହିଁକି େଦଖିବ?ି ଏହ ିଖରାପ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି େଦଖିବ?ି 4 ଏଠାେର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ ିେକାହଳ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ମନ୍ଦେଲାକମାେନ ଭଲ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ଜୟଲାଭ କରୁଛନି୍ତ। େତଣୁ ନ୍ୟାୟ
େହଉ ନାହିଁ।

ହବକ୍କୂକଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର

5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ଭହଁ। େସମାନଙୁ୍କ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହବ। ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ କାଳ
ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ଯାହା କରିବା ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ କରିବ। ଯଦି
େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ କେହ, କ’ଣ େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ େକେବ ବଶି୍ୱାସ କରି
ନ ଥା’ନ୍ତ। 6 ଆେମ୍ଭ ବାବଲିନୀୟମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଶକି୍ତଶାଳୀ େଗାଷ୍ଠୀେର
ପରିଣତ କରିବା। େସହ ିେଲାକମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ଓ କି୍ଷପ୍ର େଯାଦ୍ଧା। େସମାେନ
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ମାଡ଼ଯିିେବ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଗହୃ ଓ
ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଅଧିକାର କରିେବ। 7 ବାବଲିୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଭୟଭୀତ କରାଇେବ। େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ ଆଇନ୍ ତଆିରି କରିେବ ଏବଂ
ନଜି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିେବ। 8 େସମାନଙ୍କର େଘାଡ଼ାଗଡୁ଼କି
ଚତିାବାଘଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ େହେବ ଏବଂ ଗଧିଆଠାରୁ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ସମସ୍ଥଳେର
େହେବ। େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ ିବହୁଦୂରରୁ ଆସେିବ।
େଗାଟଏି େଭାକିଲା ଚଲି ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରୁ ଶିକାର ଉପେର ଝାମ୍ପ ମାରିଲା
ପରି େସମାେନ ଦ୍ରୁ ତ େବଗେର ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ। 9 େସମାେନ
େକବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ
ବାଲପିରି ଆଣବିା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପର ସହତି ଯାଉଛନି୍ତ।

10 “ବାବଲି େସୖନ୍ୟମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ
କରିେବ। ବେିଦଶୀ ଶାସକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସର ପାତ୍ର
େହେବ। େସମାେନ ସୁଦୃଢ଼ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ବଶିିଷ୍ଟ ନଗରକୁ େଦଖି ହସେିବ।
େସମାେନ ତି୍ରଭୁଜାକାର ଚଟାଣ ତଆିରି କରିେବ ଏବଂ େସହସିବୁ ନଗରକୁ
କରାୟତ କରିେବ। 11 ତା’ପେର େସମାେନ ପବନ ପରି ଗତେିର ଯିେବ।
େସମାେନ େଦାଷୀ ଅଟନି୍ତ େଯ, େସମାେନ ତାଙ୍କର ନଜିର ଶକି୍ତକୁ ପୂଜା
କରନି୍ତ।”

ହବକ୍କୂକର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅଭେିଯାଗ

12 ତା’ପେର ହବକ୍କୂକ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପୁରାତନ
କାଳର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ।

ତୁେମ୍ଭ ଏକମାତ୍ର ପବତି୍ର ଅଟ, ଯିଏ େକେବ ଅନ୍ତହିର୍ତ କରିବ ନାହିଁ।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକି୍ତ କଲ କି?

େହ େଶୖଳ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇଲ କି?

13 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁଗଡୁ଼କି ଏେତ ଶୁଦ୍ଧ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍କମର୍ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ।

େଲାକମାେନ ଦୁଷ୍କମର୍ କରୁଥିବାର େଦଖି ତୁେମ୍ଭ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
େତଣୁ କିପରି େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ଜୟ କରିବାର ତୁେମ୍ଭ େଦଖି

ପାରିବ?
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତକିି୍ରୟା କରୁ ନାହଁ, େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ

ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାର େଦଖୁଛ?
14 “ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ମାଛ ସଦୃଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଆିରି କରିଛ
େସମାେନ ବନିା େନତାେର ସମୁଦ୍ର ର େଛାଟ ପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ।
15 ଶତ୍ରୁ  ଆଙୁ୍କଡ଼ ିଓ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଧେର।
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଜାଲେର ଧରି
ଖୁସୀ ହୁଅନି୍ତ।
16 ତା’ର ଜାଲ ତାକୁ ଧନୀେଲାକ ପରି ଚଳିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର
ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଏ।

େତଣୁ ଶତ୍ରୁ  ତା’ର ଜାଲକୁ ପୂଜା କେର।
େସ ତା’ର ଜାଲକୁ ସମ୍ମାନ େଦବାକୁ ବଳିଦାନ ଓ ଧୂପ ଦଏି।
17 ଏ ନମିେନ୍ତ େସ କି ଆପଣା ଜାଲ ଖାଲ ିକରୁଥିବ
ଓ େସ କ’ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୟା ନ େଦଖାଇ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରି ଗ୍ଭଲଥିିବ?

ମୁଁ ଜେଣ ରକ୍ଷୀ ପରି ଛଡି଼ା େହବ।ି
ମୁଁ ନଗର ପ୍ରାଚୀରେର ଜଗିବ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କ’ଣ କହେିବ, ମୁଁ ତାହା େଦଖିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା
କରିବ।ି

େସ େମାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି କରୁଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ହବକ୍କୂକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ

2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ
େଦଖାଉଛୁ ତାହା େଗାଟଏି ଫଳକ ଉପେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଲଖ େଯପରିକି
ସବୁେଲାକ ସହଜେର ପଢ଼ ିପାରିେବ। 3 ଏହ ିଦଶର୍ନ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ
ଅେଟ। ଏହା େଶଷ ବାତ୍ତର୍ା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀ ଦଏି ଏବଂ ଏହା ମିଥ୍ୟା ହୁଏ
ନାହିଁ। େଯପରି ଜଣାଯିବ ଏହ ିସମୟ େକେବ ଆସବି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ
ଧରି ଅେପକ୍ଷା କର, େସ ସମୟ ନଶି୍ଚୟ ଆସବି। ଏହା ଅଧିକ ବଳିମ୍ୱ େହବ
ନାହିଁ। 4 ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକି୍ତର ଆତ୍ମା ସେଚ୍ଚାଟ ନୁେହଁ। େସପରି ଅହଂକାରୀ
େଲାକ ଫୁତ୍କାରେର ଉଡ଼ଯିାଏ। କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସ ବଳେର ହିଁ ବଞ୍ଚେିବ।”

5 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଧନ େଗାଟଏି ବଳବାନ୍ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ପ୍ରତାରଣା
କରି ପାରିବ। େସ େକେବ ସଫଳ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କବର ପରି େସ
ସବର୍ଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। କିନୁ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ ପରି େସ
େକେବ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ। େସ ଅନ୍ୟସବୁ େଦଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ଭଲବି।
େସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଗ୍ଭଲବି। 6 କିନୁ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର େସହି
େଲାକମାେନ ତାକୁ ଉପହାସ କରିେବ। େସମାେନ ତା’ର ପରାଜୟ
ବଷିୟେର ଗପ କରିେବ। େସମାେନ ତାକୁ ପରିହାସ କରି କହେିବ, ‘ତାକୁ
ଧିକ୍, ଯିଏ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପତି୍ତକୁ େନଇଯାଏ। ଆଉ

ହବକ୍କୂକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:2 719 ହବକ୍କୂକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2:6



3

େକେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ଧନୀ େହବ? ସବର୍େଶଷେର
ତା’ର ସମ୍ପଦସବୁ ତା’ ଉପେର େବାଝ େହବ।’

7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଋଣକତ୍ତର୍ାମାେନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଡି଼ା େହେବ।
ତା’ପେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େଗ୍ଭରି କରିେବ। ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିଭୟଭୀତ
େହାଇ ପଡ଼ବି। 8 ତୁେମ୍ଭ ବହୁ େଦଶରୁ ଧନ ଅପହରଣ କରିଛ। େତଣୁ
େସହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ େନଇଯିେବ। ତୁେମ୍ଭ ବହୁ େଲାକଙୁ୍କ
ହତ୍ୟା କରିଛ। ବହୁେଦଶ ଓ ନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିଛ। ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ
େସଠାେର ହତ୍ୟା କରିଛ।

9 ତାକୁ ଧିକ୍, ଯିଏ େଦାଷ କରି ଧନୀ େହାଇଛ।ି େସ େଗାଟଏି
ନରିାପଦ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିବାକୁ ଏହସିବୁ କେର। େସ ଭାେବ େଯ, େସ
େକୗଣସ ିଅନଷି୍ଟରୁ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ। 10 “ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ
େଲାକଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଘରକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଆଣଥିିଲ। ତୁେମ୍ଭ
ନଜି ଜୀବନ ବପିକ୍ଷେର ପାପ କରିଅଛ। 11 ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଥେର ଲାଗିଥିବା
ପଥର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବି। ଏପରିକି ତୁମ୍ଭ ଛାତେର ଲାଗିଥିବା
କାଠର ବଗର୍ାଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ େବାଲ ିରାଜି େହବ।

12 “ଧିକ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, େଯଉଁମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାରି ନଗର ନମିର୍ାଣ
କରିଛ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତାେର ସହର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିଛ। 13 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ େଯ ଅଗି୍ନ ସବୁ ଜିନଷିକୁ େପାଡ଼େିଦବ ଯାହାସବୁ
େଲାକମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର େସହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ ନଷି୍ଫଳ
େହବ। 14 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ସବୁଆେଡ଼ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା
ଜାଣେିବ। ସମୁଦ୍ର େର ଜଳ ବ୍ୟାପିଲା ପରି ଏହ ିଖବର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼
ବ୍ୟାପିଯିବ। 15 ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍, େଯଉଁମାେନ େପାେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପିଆଉଛ, ତାଙୁ୍କ ମାତାଲ କରିବା ପାଇଁ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର କିଛ ିବଷିାକ୍ତ
ଉପାଦନ ମିଶାଉଛ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନତା େଦଖି ପାରିବ।

16 “କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତସି୍ଥତ ପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଆସବି।
ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ମାନ ବଦଳେର ଅପମାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
“ତୁମ୍ଭକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଆଇ ଦଆିଯିବ ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭର

ସମ୍ମାନ ବଦଳେର ଅପମାନ ଆସବି। 17 ତୁେମ୍ଭ ଲବିାେନାନ୍େର କରିଥିବା
ରକ୍ତପାତ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େସଠାରୁ ବହୁ ପଶୁ େଗ୍ଭରି କଲ।
େତଣୁ େସହ ିମୃତବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ େସହ ିେଦଶେର କରିଥିବା ରକ୍ତପାତ
ପାଇଁ ଏବଂ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଭୟଭୀତ
େହବ।”

ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ବାତ୍ତର୍ା

18 େଖାଦତି ପ୍ରତମିାେର କି ଲାଭ େଯ, ଏହା ଜେଣ େଲାକ ନମିର୍ାଣ
କଲା ଏବଂ ଏହାକୁ େଖାଦନ କଲା। ଧାତୁର ମୂତ୍ତିର୍େର କ’ଣ ଲାଭ ଅଛ?ି
ଏହା ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦଏି। େତଣୁ ନମିର୍ାଣକାରୀ କାହିଁକି ଏଥିେର ବଶି୍ୱାସ
କରିବ? ଏପରିକି େସ ମୂତ୍ତିର୍ କଥା କହପିାରିବ ନାହିଁ। 19 େସମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍,
େଯଉଁ େଲାକ କାଠକୁ କୁେହ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ! ମୂକ ପ୍ରସ୍ଥରକୁ କୁେହ “ଉଠ”!
ଏହ ିଭଣ୍ତ େଦବତାମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ ପାରିେବ କି? େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ ସୁନା ଓ
ରୂପାେର ଆବୃତ େହାଇ ପାରିବ, କିନୁ୍ତ େସ ନଜିର୍ୀବ।

20 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ
ନୀରବ େହବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବ।

ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହବକ୍କୂକଙ୍କର ଶିଗିେୟାନତ୍ ପ୍ରାଥର୍ନା:
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସଦି୍ଧ ବଷିୟେର ଶୁଣଛିି
ଏବଂ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଛ।ି

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅତୀତେର େଯଉଁସବୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ, େସଥିେର
ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ।

ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଅେନକ ବଡ଼
କାଯର୍୍ୟ କରିବ।
ଆମ୍ଭ ସମୟେର ଏହସିବୁ ଘଟୁ ତୁେମ୍ଭ ଦୟାପୂବର୍କ କର।

ତୁମ୍ଭର େସହ ିେକ୍ର ାଧିତ ଅବସ୍ଥାେର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା କର।
3 ପରେମଶ୍ୱର େତୖମନରୁ ଆସୁଛନି୍ତ।
େସହ ିପବତି୍ର ପୁରୁଷ ପାରଣ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ସ୍ୱଗର୍କୁ ଆବୃତ କେର।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପୃଥିବୀକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କେର।
4 ଆେଲାକରଶି୍ମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆସ ିଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ

କେର।
ତାଙ୍କର ଶକି୍ତ େସଠାେର ଲୁଚଅିଛ।ି
5 େରାଗଗଡୁ଼କି ତାଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗ୍ଭଲେିଲ
ଏବଂ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକି୍ତ ତାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହେଲ ଓ ପୃଥିବୀର ବଗି୍ଭର କେଲ।
େସ ଦୃଷି୍ଟଜାତ କରି େଗାଷ୍ଠୀଗଣଙୁ୍କ
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ତଡ଼ ିେଦେଲ।

େଯଉଁ ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ବହୁବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ
େସଗଡୁ଼କି ଧ୍ୱଂସ େହେଲ।

ପୁରାତନ ପାହାଡ଼ଗଡୁ଼କିର ମଧ୍ୟ ପତନ େହଲା।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
7 ମୁଁ େଦଖିଲ ିକୂଶନର ନଗରଗଡୁ଼କି ଅସୁବଧିାେର ଥିେଲ।
ମିଦୟିନର ଗହୃଗଡୁ଼କି ଭୟେର ଥରିେଲ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନଦୀ, ଝରଣା,
ସମୁଦ୍ର  ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇଥିଲ?

େସଥିପାଇଁ କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅଶ୍ୱ
ଏବଂ ରଥକୁ ଆେରାହଣ କଲ?
9 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଧନୁ କାଢ଼ଲି।
ଶପଥ ପୂବର୍କ ତୀରଗଡୁ଼କୁି ନେିକ୍ଷପ କଲ।

ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭାଗ କଲ।
10 ପବର୍ତଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି ଥରିେଲ।

ପ୍ରଚଣ୍ତ ଜଳ ଭୂମିେର ପ୍ରବାହତି େହଲା।
ସମୁଦ୍ର  ଭୟଙ୍କର ଗଜର୍ନ କଲା,
େଢ଼ଉଗଡୁ଼କି ଉପରକୁ ଉଠିଲା।
11 ସୂଯର୍୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର  ତାଙ୍କର କକ୍ଷେର ଛଡି଼ା େହେଲ।
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଦୁି୍ୟତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଦଖିେଲ େସମାେନ

ଆେଲାକ େଦବା ବନ୍ଦ କେଲ।
େସହ ିବଦୁି୍ୟତ୍ ପବନେର ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ତୀର ଗତ ିକଲାପରି କି୍ଷପ୍ର ଥିଲା।
12 େକ୍ର ାଧେର ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଗ୍ଭଲଲି
ଏବଂ େଦଶଗଡୁ଼କୁି ଦଣ୍ତ େଦଲ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରିବକୁ ଆସଲି।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନାନୀତ ରାଜାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସଲି।

ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ ଗହୃେର ଥିବା ମୁଖ୍ୟଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କଲ।
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଆପାଦମସ୍ତକ
ଗ୍ଭବୁକେର ପ୍ରହାର କଲ।
14 ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ନଜି ବଚ୍ଛର୍ାେର
ତା’ର ମୁଣ୍ତକୁ ଗଣି୍ତରୁ ଅଲଗା କଲ।

େସହ ିେସୖନ୍ୟମାେନ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଝଡ଼ ଭଳି
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାକୁ ଆସଥିିେଲ।

େଗାଟଏି ଗରିବ େଲାକକୁ
େଗାପନେର ଲୁଣ୍ଠନ କଲାପରି େସମାେନ କେଲ।
15 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିକାଦୁଅ ଓ ପ୍ରବଳ ଜଳେସ୍ରାତ ମଧ୍ୟେଦଇ
େଘାଡ଼ାକୁ ଝପଟାଇ େଦଲ।
16 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଏହ ିକଥା ଶୁଣଲି ିେମାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଥରି

ଉଠିଲା।
େସହ ିଶବ୍ଦେର େମା’ ଓଷ୍ଠେର କମ୍ପନ େହଲା।

େମାର ଅସି୍ଥମଜ୍ଜ ାେର ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ପଡ଼ଲି।ି
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ମୁଁ େସହ ିକମ୍ପନ ଅବସ୍ଥାେର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲ।ି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେିବ, ମୁଁ

େସହ ିଆକ୍ରମଣ ଓ ଧ୍ୱଂସର ଦନିଗଡୁ଼କି ଆସବିା ପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ଅେପକ୍ଷା
କରିବ।ି

ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କର

17 ଡ଼ମିି୍ୱରି ଗଛେର ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳି ନ ପାେର,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଅଙୁ୍ଗର ଫଳି ନ ପାେର,

ଅଲଭି ଗଛେର ଅଲଭି୍ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ େହାଇପାେର,

େକ୍ଷତେର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନ େହାଇପାେର,
େମଣ୍ଢାଶାଳେର େମଣ୍ଢା ନ ରହପିାରନି୍ତ
ଓ ଶସ୍ୟଖଳାେର େଗାରୁପଲ ନ ଥାଇ ପାରନି୍ତ।
18 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବି
ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େମାର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଭାବ ିଖୁସୀ େହବ।ି
19 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଶକି୍ତ ଦଅିନି୍ତ ,
ମୁଁ ହରିଣ ପରି ଦ୍ରୁ ତଗତେିର େଦୗଡ଼ବିାେର େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।
ସଙ୍ଗୀତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶକ ପରି େମାର ସ୍ପନି୍ଦତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର େର େସ ପବର୍ତ

ଉପରକୁ େମାେତ ନରିାପଦେର ଆେଗଇ ନଅିନି୍ତ।
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ସଫିନୟି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ସଫିନୟିଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିେଲ। ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଆେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାଶିୟଙ୍କ ସମୟେର େସ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ଗ୍ରହଣ କେଲ। ସଫିନୟି କୂଶିଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୂଶି ଗଦଲୟିଙ୍କ ପୁତ୍ର,

ଗଦଲୟି ଅମରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଅମରିୟ ହଜିକିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

େଲାକଙ୍କ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି

2 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଆେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
3 ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସମସ୍ତ ମାନବମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବା।
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମାଛଗଡୁ଼କୁି ବନିାଶ କରିବା। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ
େଲାକ ଓ ସମସ୍ତ ଜିନଷି େଯଉଁଗଡୁ଼କି େସମାନଙୁ୍କ ପାପ କରାଉଛି
େସହସିବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ପୃଥିବୀରୁ ବତିାଡ଼ତି କରିବା।”
ଏହସିବୁ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ବାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ
େଦବା। ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ମୂତ୍ତିର୍ ପୂଜକ ଯାଜକଙୁ୍କ ହଟାଇେଦବା। ଆେମ୍ଭ
ବାଲ୍ର େଶଷ ସେଙ୍କତକୁ ହଟାଇ େଦବା। ସମସ୍ତ େଲାକ 5 େଯଉଁମାେନ
କି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ତାରାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିେଦବା। େକେତଜଣ େଲାକ ଉଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାପ୍ରଭୁ
ମାଲକିମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼େିଦବା। 6 େକେତକ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିବା ବନ୍ଦ କେଲ। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ବନ୍ଦ
କରିେଦେଲ। େତଣୁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ ିେଦବା।”

7 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନୀରବ ହୁଅ କାରଣ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେିଶଷଦନି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛନି୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନମିନି୍ତ୍ର ତ
ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା କରିଛନି୍ତ।

8 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସଗର୍ ଦନିେର, ଆେମ୍ଭ ରାଜାର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ େନତାମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା। ବେିଦଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରିଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ତ େଦବା। 9 େସହ ିସମୟେର
ପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାରକୁ େଡ଼ଇଁ ଯାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ତ େଦବା।
େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗହୃକୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ହଂିସାେର ପୂଣ୍ଣର୍
କରିଛନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ତ େଦବା।”

10 ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “େସହ ିସମୟେର ଯିରୁଶାଲମର ମତ୍ସ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରଠାେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକୁଥିେବ। େଲାକମାେନ ସହରର ଅନ୍ୟ
ପାଶ୍ୱର୍େର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚତି୍କାର କରୁଥିେବ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କରୁ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିବ। 11 ସହରର ନମି୍ନ
ଅଂଶେର ବାସ କରୁଥିବା ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ଚତି୍କାର କରିେବ। କାରଣ
ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଧନୀ ବଣକିମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିେବ।

12 “େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି ପ୍ରଦୀପ େନଇ ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟେର
େଖାଜିବା। ଓ େସହ ିଆତ୍ମତୃପ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଛବିା େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କ େଶୖଳୀେର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ। େସହି
େଲାକମାେନ କୁହନୁ୍ତ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ କି
କାହାରିକୁ ଆଘାତ କରନି୍ତ ନାହିଁ।’ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଖାଜି ବାହାର କରିବା
ଓ ଦଣ୍ତ େଦବା। 13 ତା’ପେର ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଘରଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
େସହ ିସମୟେର େସମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ଘେର େଲାକମାେନ ରହେିବ

ନାହିଁ ଏବଂ େସମାେନ ବଢ଼ାଇଥିବା ଅଙୁ୍ଗରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇେବ
ନାହିଁ।”

14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିବେିଶଷ ଦବିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ।ି େସହି
ଦନି ଅତ ିସନି୍ନ କଟ। ବଗି୍ଭରର େସହ ିବେିଶଷ ଦବିସେର େଲାକମାେନ ଏକ
ଅତ ିଦୁଃଖପୂଣ୍ଣର୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିବ। ଏପରିକି ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନ୍ୟମାେନ ଚତି୍କାର
କରି ଉଠିେବ। 15 େସହ ିଦନି ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ େଦଖାଇେବ।
ଏହା ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଧ୍ୱଂସର ସମୟ େହବ। ଏହା ଏକ ଧ୍ୱଂସ
ବଧି୍ୱଂସ୍ତର ଦନି େହବ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଓ େଖଦର ଦନି େହବ। ଏହି
ଦନିଟ ିେମଘ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ଦନି େହବ। 16 ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ପରି
ଏକ ସମୟ େହବ, େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଦୁଗର୍ ଓ
ସୁରକି୍ଷତ ନଗରୀେର ତୂରୀର ଓ ଯୁଦ୍ଧର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣେିବ।

17 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସମସ୍ୟା ଘଟାଇବା। େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧଭଳି ଗ୍ଭଲେିବ, ଏହା କାହିଁକି ଘଟବି?
କାରଣ େସହ ିେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଭୂମି ଉପେର େଗାବର ପରି ପଡ଼ ିରହବି। 18

େସମାନଙ୍କର ସୁନାରୂପା େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। େସହି
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବବି୍ର ତ ଓ େକ୍ର ାଧୀ େହାଇ ପଡ଼େିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବଶି୍ୱେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିେବ।”

ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ
କୁହନି୍ତ

େହ ନଲି୍ଲ ର୍ଜ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତି୍ରତ ହୁଅ। 2 ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ବଗି୍ଭର ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ, ତୁଷ ପରି ସୁେଯାଗ ହରାଇବା
ପୂବର୍ରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟଙ୍କର େକ୍ର ାଧର େଶଷଦନି ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏକତି୍ରତ ହୁଅ। 3 ସବୁ ନମ୍ର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ!
ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନ। ଧମର୍ର ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅେନ୍ୱଷଣ କର,
ହୁଏତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ େଦଖାଇବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନରିାପଦ
େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପେଡ଼ାଶୀଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦେବ

4 ଘସାେର କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଅସି୍କେଲାନ ଧ୍ୱଂସ େହବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ
ସୁଦ୍ଧା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅସେଦାଦ୍ ଛାଡ଼ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଇେକ୍ର ାଣ ଶୂନ୍ୟ
େହାଇଯିବ। 5 ତୁେମ୍ଭ କେରଥୀୟର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମୁଦ୍ର
ନକିଟେର ରହୁଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ଅେଟ। େହ କିଣାନ, େହ ପେଲଷ୍ଟୀୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ େହବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ। 6 ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ଥିବା ଭୂମି
େମଷପାଳକ ଓ େସମାନଙ୍କର େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ। 7

ତା’ପେର େସହ ିରାଜ୍ୟ ଯିହୁଦାର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆସବି।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରିେବ। େସହି
େଲାକମାେନ ବେିଦଶେର ବନ୍ଦୀ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ
ଆଣେିବ। ତା’ପେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େମଷଗଡୁ଼କୁି
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େସହ ିପଡ଼ଆିେର ଚରିବାକୁ େଦେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ଅସି୍କେଲାନର ଶୂନ୍ୟ
ଗହୃେର େସମାେନ ପଡ଼ ିରହେିବ।

8 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଛୁି େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନର
େଲାକମାେନ କ’ଣ କହେିଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅପମାନତି କେଲ। େସମାେନ ନଜିର ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ଜମି ସବୁ ଅକି୍ତଆର କେଲ। 9 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛୁ,
େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନର େଲାକମାେନ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ପରି ଧ୍ୱଂସ
େହେବ। ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରୁଅଛୁ ଚରିକାଳ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଭୂମି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ େହବ।
େସମାନଙ୍କର ଭୂମିେର ଅନାବନା ଗଛ ବ୍ୟାପିଯିବ। ମରୁସାଗର ପରି
େସମାନଙ୍କର ଭୁମି ଲବଣାକ୍ତ େହବ। ଆମ୍ଭର ବଞ୍ଚତି େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ େଫରି ପାଇେବ।”

10 େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହସିବୁ ଘଟବି
କାରଣ େସମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଗବର୍ୀ ଓ
ନଷୁି୍ଠର େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରିଥିେଲ। 11 େସହି
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ।
ତା’ପେର ସବୁ େଦଶେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିେବ।
12 ଏପରିକି ଇଥିଓପିଆର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ
ବନିାଶ କରିବ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରକୁ ଯିେବ ଏବଂ ଅଶୂରକୁ ଦଣ୍ତ
େଦେବ। ନୀନବିୀ େଗାଟଏି ଶୂନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିେର ପରିଣତ େହବ। 14

ତା’ପେର େକବଳ େମଷମାେନ ଓ ହଂିସ୍ର ପଶୁ େସହ ିଧ୍ୱଂସ ନଗରୀେର ବାସ
କରିେବ। େପଗ୍ଭ ଓ କାଉମାେନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କେର ବସେିବ।
େସମାନଙ୍କର ରାବ ଝରକା ବାେଟ ଶୁଣାଯିବ। କାଉଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାର ପାହାଚ
ଉପେର ବସେିବ। ପ୍ରେବଶ ପଥ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ନଜି୍ଜ ର୍ନ େହବ। ଏରସ
କଡ଼କିାଠ େଖାଲ ିଦଆିଯିବ। 15 ନୀନବିୀ ବତ୍ତର୍ମାନ ଗବିର୍ତ ଅେଟ।
େଲାକମାେନ ନଜିକୁ ଅତ ିନରିାପଦ ମେନ କରନି୍ତ। େସମାେନ ଭାବନି୍ତ
ନୀନବିୀ ପୃଥିବୀେର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ସ୍ଥାନ। କିନୁ୍ତ େସହ ିନଗରୀ ମଧ୍ୟ
ଧ୍ୱଂସ େହବ। ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହବ େଯଉଁଠାେର େକବଳ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାେନ ବଶି୍ରାମ କରିେବ। େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା
େଲାକମାେନ ଶୁଶୁରି ବଜାଇେବ, ମୁଣ୍ତ ହଲାଇେବ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େସହ ିନଗରୀଟକୁି ଅତ ିେଶାଚନୀୟ ଭାବେର ଧ୍ୱଂସ େହବାର େଦଖିେବ।

ଯିରୁଶାଲମର ଭବଷି୍ୟତ

େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସଂଗ୍ରାମ କେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଏବଂ
େସମାେନ ପାପେର କଳୁଷିତ େହାଇଗେଲ। 2 ତୁମ୍ଭର

େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ମାନେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କେଲ
ନାହିଁ। ଯିରୁଶାଲମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଲା ନାହିଁ। େସମାେନ
ତାଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନି୍ନ କଟକୁ ଗେଲ ନାହିଁ। 3 ଯିରୁଶାଲମର
େନତାମାେନ ଗଜିର୍ଲା ସଂିହ ପରି ଓ ତା’ର ବଗି୍ଭରକମାେନ ସମତଳ ଭୂମିର
େଭାକିଲା ଗଧିଆ ପରି। େସମାେନ ସକାଳକୁ କିଛ ିରଖନି୍ତ ନାହିଁ। 4

େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ନଗଣ୍ୟ ଓ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସଘାତକ
ଅଟନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ଯାଜକମାେନ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁକୁ ଅପବତି୍ର କରନି୍ତ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ। 5 ତଥାପି
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିନଗର ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ। େସ େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ କରନି୍ତ
ନାହିଁ। ସକାଳ ପେର ସକାଳ, େସ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
ପ୍ରାତଃକାଳେର େସ ତାହା ନଶି୍ଚୟ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସହ ିମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରି
େଲାକମାେନ ନଜିର କରିଥିବା ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।

6 ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ସମଗ୍ର ଜାତକୁି ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ। େସମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଏପରି
ଧ୍ୱଂସ କଲୁ େଯ ଆଉ େକହ ିେସଠାକୁ ଏଣକିି ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ନଗରଗଡୁ଼କି ଶୂନ୍ୟ କରି େଦଲୁ, େତଣୁ େସଠାେର ଆଉ େକହି
ବାସ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 7 ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ

କରିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନୟିମ ଶିଖିବ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏହା କରିବ, େତେବ
ତୁମ୍ଭର ଘର େକେବ ବନିଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏହା କରିବ, େତେବ
ଆମ୍ଭର େଯାଜନା ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ତ େଦବା ନାହିଁ।” କିନୁ୍ତ େସହି
ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟକମର୍ କେଲ।

8 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଲୁଟବିା ପାଇଁ ଉଠିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଅ, ଆେମ୍ଭ ଜାତ ିସମୂହ ଓ
ରାଜ୍ୟଗଣକୁ ଏକତି୍ରତ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଢ଼ାଳି େଦବା। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ତ େକ୍ର ାଧ େଦଖାଇବା। ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧେର
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ େହବ। 9 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏପରି ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା େଯ େସମାେନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିେବ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହାଇ
ଆମ୍ଭକୁ ଉପାସନା କରିେବ। 10 ଇଥିଓପିଆରୁ ନଦୀ ପାର େହାଇ ସମସ୍ତ
େଲାେକ ଆମ୍ଭକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସେିବ। ଆମ୍ଭର ଛନି୍ନ ବଛିନି୍ନ
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ। େସମାେନ ଉପହାର େନଇ ଆମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସେିବ।

11 “ତା’ପେର େହ ଯିରୁଶାଲମ, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
କରିଥିବା ଅପରାଧ ଲାଗି ଆଉ ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ। ଏହ ିକାରଣ ବଶତଃ
ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟଥା େଲାକଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମରୁ ତଡ଼ ିେଦଇଛୁ। ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ଆଉ େକୗଣସ ିଦାମି୍ଭକ େଲାକ େକେବେହେଲ ରହେିବ
ନାହିଁ। 12 ଆେମ୍ଭ େକବଳ ନମ୍ର ଓ ଦରିଦ୍ର  େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର
ରହବିାକୁ େଦବା। େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆଶ୍ରୟ ପାଇେବ। 13

ଇସ୍ରାଏଲେର ବଞ୍ଚ ିରହଥିିବା େଲାକମାେନ ଖରାପ କାଯର୍୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ମିଥ୍ୟା କହେିବ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀ
ରହେିବ ନାହିଁ। େସମାେନ େମଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ଖାଇେବ ପିଇେବ ଓ ଶାନି୍ତେର
େଶାଇେବ। େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ କରିେବ ନାହିଁ।”

େଗାଟଏି ସୁଖ ସଙ୍ଗୀତ

14 େହ ଯିରୁଶାଲମ, ଗୀତ ଗାଅ ଓ ସୁଖୀ ହୁଅ।
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବ।
ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ େହବ।
15 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦେଲ ନାହିଁ।
େସ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦ ବଷିୟ ପାଇଁ ଆଉ ଭୟଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
16 େସେତେବେଳ ଯିରୁଶାଲମକୁ କୁହାଯିବ,
“ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ େହବ ନାହିଁ।
17 ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ େସୖନକି ସଦୃଶ
ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।

େସ ତୁମ୍ଭକୁ େକେତ ଭଲ ପାଆନି୍ତ େଦଖାଇେବ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ େଦଖାଇ େଦେବ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହ ିେକେତ

ସୁଖୀ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହ ିହସେିବ ଓ ଆନନି୍ଦତ େହେବ, େଭାଜିେର

ଆନନ୍ଦ କଲାପରି େହେବ।”
18 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ଲଜ୍ଜ ା ଅପମାନ େନଇଯିବ।ି
େସହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିେବ।
19 େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ତ

େଦବା,
ଆମ୍ଭର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା।
ପଳାତକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର େଫରାଇ ଆଣବିା।

େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଏପରି ବଖି୍ୟାତ କରାଇବା
ସବୁେଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।
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20 େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକତ୍ର େଫରାଇ ଆଣବିା।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି ସୁନାମଶାଳୀ କରାଇବା

ଯାହା ଫଳେର ସବୁେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।

ତାହା ଘଟବି େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖକୁ
ଆଣ ିମୁକ୍ତ କରିବା,”
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିସମସ୍ତ କହଥିିେଲ।
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ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଏହା ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣର ସମୟ

ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରିୟାବସଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର
ଛଅମାସର ପ୍ରଥମ ଦବିସେର ହାଗୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏହି
ବାତ୍ତର୍ା ପାଇେଲ। ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି

ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଯିରୁବ୍ବାବଲି ଯିହୁଦାର
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯିେହାଶୂୟ ଜେଣ ମହାନ ଯାଜକ ଥିେଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ହାଗୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବାତ୍ତର୍ା ଏହା ହିଁ ଅେଟ। 2 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ: “େଲାେକ କହୁଛନି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରିବାର ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ େହାଇ ନାହିଁ।”

3 ପୁନବର୍ାର ହାଗୟ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ।
ହାଗୟ ବାତ୍ତର୍ାଟ ିକହେିଲ: 4 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ େଯ ସୁନ୍ଦର ଘେର
ବାସ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଥେର କାଠ ଫଳକ
ଲାଗିଥିବା ଘେର ବାସ କରୁଛ। କିନୁ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗହୃ ତଥାପି ଭଗ୍ନ
ଅବସ୍ଥାେର ଅଛ।ି 5 ବତ୍ତର୍ମାନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘କ’ଣ
ଘଟୁଛ ିଚନି୍ତ ା କର। 6 ତୁେମ୍ଭ ବହୁ ମଞି୍ଜ ବୁଣୁଛ କିନୁ୍ତ ଅଳ୍ପ ଶସ୍ୟଅମଳ
କରୁଛ। ତୁମ୍ଭର ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ େପଟ ପୁରିବାକୁ ପ୍ରଚୁର ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭର ପାନୀୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭହଦିା
ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ। ତୁମ୍ଭର ଯଦଓି କିଛ ିବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧବାକୁ ଅଛି
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଷୁମ ରଖିବାକୁ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ
ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରୁଛ କିନୁ୍ତ ତାହା କୁଆେଡ଼ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଛ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣପିାରୁ ନାହଁ,
େଯପରିକି ତୁମ୍ଭ ପେକଟେର ଥିବା କଣା ବାେଟ େସସବୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଛ।ି’”

7 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କରୁଛ, େସ
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର। 8 ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଅ ଓ କାଠ େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କର। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଗହୃ ନମିେନ୍ତ
ଆନନି୍ଦତ େହବା ଓ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବା।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ।

9 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟଅମଳ
କରିବାକୁ େଖାଜୁଛ, କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛ
େସଠାେର ଅତ ିଅଳ୍ପ ଶସ୍ୟ େଦଖୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ ଶସ୍ୟ ଘରକୁ
ଆଣୁଛ, ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ପବନକୁ ପଠାଇ େସ ସମସ୍ତକୁ ଉଡ଼ାଇ େଦଉଛୁ।
ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛ?ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଯେତେବେଳ ନଜି ନଜି
ଘରର ଯତ୍ନ େନବାକୁ ତତ୍ପର େହଉଛ େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭ ଗହୃ ଧ୍ୱଂସ
େହଉଛ।ି 10 େସଥିସକାେଶ ଆକାଶ ବଷର୍ା େଫରାଇ େନଉଛ ିଓ ପୃଥିବୀ
ଆଉ ଶସ୍ୟ େଦଉ ନାହିଁ।”

11 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ପବର୍ତ ଓ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ େହବାକୁ ଆେମ୍ଭ
ଆେଦଶ େଦଲୁ। ଶସ୍ୟ, ସଦ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଅଲଭି େତଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀ
ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନଷି ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ। ଏହ ିମରୁଡ଼ ିମଧ୍ୟ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରମିକ ଉପେର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦରିେର କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ

12 ଶଲ୍ଟେିୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲିଙୁ୍କ ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର
ମହାଯାଜକ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହବିାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ହାଗୟଙୁ୍କ
େପ୍ରରଣ କେଲ। େତଣୁ ଏହ ିେଲାକମାେନ ଓ ଅନ୍ୟସବୁ େଲାକମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହାଗୟଙ୍କଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଇଥିବା ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣେିଲ।

େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ।

13 ହାଗୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେଣ ଦୂତ ଥିେଲ, ଯାହା
ମାଧ୍ୟମେର େସ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିେଲ। “ସଦାପ୍ରଭୁ
କୁହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛୁ।’”

14 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନମିର୍ାଣ ବଷିୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ। ଯିହୁଦାର ଶାସକ ଶଲ୍ଟେିୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲିଙୁ୍କ ଓ
ମହାଯାଜକ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉେତ୍ତଜିତ
କେଲ। ତାଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ
ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ। େସମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କାମ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 15 ପାରସ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଷର୍େର ଏବଂ ଦାରିୟାବସଙ୍କ ଶାସନର ଛଅମାସ ପୂତ୍ତିର୍ର ଚତୁବିର୍ଂଶ
ଦବିସେର େସମାେନ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରନି୍ତ

ସପ୍ତମ ମାସର ଏକବଂିଶ ଦବିସେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ହାଗୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 2 “ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଯିହୁଦାର
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲିଙୁ୍କ ଓ ମହାଯାଜକ

ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କୁହ। 3

‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏହ ିମନି୍ଦରର ପୂବର୍ ମହମିା େଦଖିଲା? ଧ୍ୱଂସ
େହାଇ ଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗହୃ ସହତି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିଛ।
ଯଦ ିଏହ ିଗହୃକୁ ପ୍ରଥମ ଗହୃ ସହତି ତୁଳନା କର େତେବ ତୁମ୍ଭର ଦୃଷି୍ଟେର
ଏହା କିଛ ିନୁେହଁ। 4 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଯିରୁବ୍ବାବଲିର
ସାହସ ଜଗାଅ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ, ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ମହାଯାଜକ
ସାହସ ଜଗାଅ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ସବୁେଲାକ ସାହସ ଜଗାଅ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଗ୍ଭଲୁ ରଖ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛୁ।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ।

5 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କଲାେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞା
ରକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି େତଣୁ ଭୟ କର
ନାହିଁ।’ 6 କାରଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ। ‘ଅଳ୍ପ
ସମୟ ପେର ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର କମ୍ପନ ସୃଷି୍ଟ କରିବା। ସ୍ୱଗର୍, ମତ୍ତର୍୍ୟ, ଜଳ ଓ
ସ୍ଥଳେର କମ୍ପନ ଆଣବିା। 7 ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ଥରାଇ େଦବା ଏବଂ
େସମାେନ ଧନସମ୍ପଦ ଧରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଏହି
ମନି୍ଦରକୁ ମହମିାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା।’ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଛିନି୍ତ।
8 ‘େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପାର ଅଧିକାରୀ ଆେମ୍ଭ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭର। ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କହୁଛନି୍ତ। 9 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଏହ ିମନି୍ଦରଟରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଥମ ମନି୍ଦର ସମ୍ମାନ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ େହବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା,’
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।”

10 ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରିୟାବସଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ନବମ
ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦବିସେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହାଗୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାତ୍ତର୍ା ପାଇେଲ। 11 “ଏହ ିଜିନଷିଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ କୁେହ,
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବାକୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ। 12

‘ମେନକର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ କିଛ ିମାଂସ ତା’ର େପାଷାକର ଭାଙ୍ଗେର ନଏି।
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ଏହା ପବତି୍ର େହବ କାରଣ ଏହ ିମାଂସ ବଳିଦାନର ଏକ ଅଂଶ ବେିଶଷ।
କ’ଣ େସହସିବୁ ବସ୍ତ୍ର ଯଦ ିେରାଟୀ, ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ, େତଲ କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥର୍କୁ ସ୍ପଶର୍ କେର େତେବ େସ ସବୁ କ’ଣ ପବତି୍ର େହାଇଯିବ?’”
ଯାଜକ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନଁା,” ତାହା େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
13 ତା’ପେର ହାଗୟ କହେିଲ, “ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଗାଟଏି ଶବକୁ

ଛୁଏଁ େତେବ େସ କ’ଣ ଅପବତି୍ର େହବ? ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ଯଦ ିଅନ୍ୟ
ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଛୁଏଁ େସଗଡୁ଼କି କ’ଣ ଅପବତି୍ର େହାଇଯିବ?”
ଯାଜକ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, େସହ ିଜିନଷି ଅପବତି୍ର େହବ।”
14 ତା’ପେର ହାଗୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହସିବୁ

କହନି୍ତ , ‘େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା ସତ୍ୟ ଅେଟ। େସହି
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବତି୍ର ନ ଥିେଲ। େତଣୁ
େଯେକୗଣସ ିଜିନଷିକୁ େସମାେନ ଛୁଉଁଥିେଲ ଏବଂ େଯେକୗଣସ ିଜିନଷିକୁ
େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପରକୁ ଆଣୁଥିେଲ େସଗଡୁ଼କି ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ
େହଉଥିଲା।

15 “‘ଆଜି ଦନିର ପୂବର୍ରୁ ଯାହାସବୁ ଘଟଲିା େସ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା
କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପୂବର୍ ସମୟ
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର। 16 େଲାକମାେନ େକାଡ଼ଏି ଓଜନ ମାପର ଶସ୍ୟ
ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ କିନୁ୍ତ ଶସ୍ୟ ସ୍ତୁପେର ମାତ୍ର ଦଶ ଓଜନ ମାପର ଶସ୍ୟ ଥିଲା।
େଲାକମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁଣ୍ତରୁ ପଗ୍ଭଶ୍ ମାଠିଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
େସଥିେର ମାତ୍ର େକାଡ଼ଏି ମାଠିଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଥିଲା। 17 କାହିଁକି ଏହା
େହେଲା? କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦଲୁ। ଗଛଗଡୁ଼କି ମାରିେଦବାକୁ
ଆେମ୍ଭ େରାଗ ପଠାଇଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭ ହାତେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଆେମ୍ଭ

କୁଆପଥର ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଏସବୁ କଲାପେର ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।’ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହେିଲ।

18 “ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ‘ଆଜି ନବମ ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦବିସ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଭତିି୍ତପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାଯର୍୍ୟ େଶଷ
କରିଛ। େତଣୁ ଏହା ପେର କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛ ିଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 19

ଖଳାେର ଆଉ ଶସ୍ୟ ଅଛ ିକି? ନଁା, େକୗଣସ ିଶସ୍ୟ ଖଳାେର ନାହିଁ।
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ, ଡ଼ମିି୍ୱରି ଗଛକୁ, ଡ଼ାଳିମ୍ୱ ବୃକ୍ଷକୁ ଏବଂ ଅଲଭି୍ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କର। େସମାେନ ଫଳ ଧାରଣ କରୁଛନି୍ତ କି? ନଁା, େସ ସବୁ ଧାରଣ କରୁ
ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଆଜିଠାରୁ େଦଖ, େସଗଡୁ଼କି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଧାରଣ କରିେବ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆଶର୍ୀବାଦ କରିବା।’”

20 ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହାଗୟ
ନକିଟକୁ ଆସଲିା। ବାତ୍ତର୍ାଟ ିେହଉଛ।ି 21 “ଯିହୁଦାର ଶାସକ
ଯିରୁବ୍ବାବଲିଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ। ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଥରାଇ େଦବା।
22 ଆେମ୍ଭ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ଓଲଟାଇ େଦବା, ଆେମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର
ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ େଲାପ କରିବା, େସମାନଙ୍କର ରଥ ଓ
ଆେରାହୀଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱ ଓ ଆେରାହୀଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରିବା। େସ େସୖନକିମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ପରସ୍ପର ବନୁ୍ଧଭାବେର
ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଖଣ୍ଡାେର
ହଣାହଣ ିେହାଇ ମରିେବ।” 23 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ
କହୁଛନି୍ତ। “ଶଲ୍ଟେିୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଭୃତ୍ୟ। ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ବାଛଅିଛୁ, େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ େମାହର ଥିବା ମୁଦି
କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଏସବୁ କରିଛୁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଏହାର ପ୍ରମାଣ େହବ।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟ କହେିଲ।
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ଯିଖରିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ େବରିଖିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଖରିୟଙୁ୍କ ଏହି
ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଦାରିୟାବସଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଷର୍ର ଅଷ୍ଟମ ମାସେର ଏହା ଘଟଥିିଲା। ଯିଖରିୟ େବରିଖିୟଙ୍କ

ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େବରିଖିୟ ଇେଦ୍ଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ

େହାଇଥିେଲ। 3 େତଣୁ, ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ,
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ
ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ।ି” ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଏହା
କହଥିିେଲ।

4 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ପରି
ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ପୂବର୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ େସମାନଙୁ୍କ କହଛିନି୍ତ ,
‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନଧାରଣର କୁପଥ
ବଦଳାଅ ଓ କୁକମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ।’ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େସହ ିପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହନି୍ତ।

5 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େତଣୁ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ବତ୍ତର୍ମାନ କାହାନି୍ତ? େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ କ’ଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ?
6 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ଶିକ୍ଷା ସମୂହ
ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଇଥିଲୁ। ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଏହ ିଆେଦଶ ଭାଙି୍ଗବାରୁ େଶଷେର ଦଣ୍ତ ଦଆିଯାଇଥିଲା,
କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା? େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
କହେିଲ, ‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର କୁପଥ ଏବଂ କୁକମର୍
ପାଇଁ ଦଣ୍ତ େଦଇଥିେଲ।’ େତଣୁ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସେିଲ।”

7 ଦାରିୟାବସଙ୍କ ଶାସନର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଏକାଦଶ ମାସର ଏହା
େହଉଛ ିଶବାଟ ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦନି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଯିଖରିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଖରିୟ
େବରିଖିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େବରିଖିୟ ଇେଦ୍ଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

8 ରାତେିର ମୁଁ ଲାଲ୍ଅଶ୍ୱ ଉପେର ଏକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େଦଖିଲ।ି ଏହା
ଉପତ୍ୟକାର େମେହନି୍ଦ ବୁଦା ମଝେିର ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛେର
ଲାଲ୍, ଧୂସର ଏବଂ ଧଳା ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଥିେଲ। 9 ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି “େହ
େମାର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏଗଡୁ଼କି କ’ଣ ପାଇଁ?”
ତା’ପେର େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଯିଏ େମା’ ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିେଲ, ଉତ୍ତର

େଦେଲ, “କ’ଣ ପାଇଁ ଏହ ିଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି”
10 ତା’ପେର େମେହନି୍ଦ ବୁଦା ମଧ୍ୟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଜଣକୁ

କହେିଲ, “ପୃଥିବୀେର ଏେଣ େତେଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କୁି େପ୍ରରଣ କରିଛନି୍ତ।”

11 ତା’ପେର େସହ ିଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି େମେହନି୍ଦ ବୁଦା ମଧ୍ୟେର ଛଡି଼ା
େହାଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ କହେିଲ, “େଦଖ ଆେମ୍ଭମାେନ ସାରା
ପୃଥିବୀେର ଭ୍ରମଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସୁସି୍ଥର ଓ ଶାନ୍ତ ଅଛ।ି”

12 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ କହେିଲ, “େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ େକେତକାଳ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଦୟାରୁ ଯିରୁଶାଲମ ଏବଂ ଯିହୁଦା
ନଗରକୁ ଦୂେରଇ ରଖିବ? ସତୁରି ବଷର୍ ଧରି ଏହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ଉପେର
ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛ।”

13 େମା’ ସହତି କଥା େହଉଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର
େଦେଲ। େସ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାମୂଳକ କଥା କହେିଲ।

14 ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଯିଏ େମା’ ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିେଲ, କହେିଲ,
େମାର ଏହ ିବାକ୍ୟ େଘାଷଣା କର। ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ ;
“ଆମ୍ଭର ଯିରୁଶାଲମ ଓ ସେିୟାନ ପ୍ରତ ିପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ଅଛ।ି

15 ନଜିକୁ ନରିାପଦ ମେନ କରୁଥିବା େଦଶ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ
ଥିଲୁ।
କାରଣ େସମାେନ ବପିଯର୍୍ୟୟକୁ
ସବର୍ଦା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିେଲ।”
16 େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ପୁଣ ିଯିରୁଶାଲମ

େଫରି ଆସବିା ଓ ଆମ୍ଭର ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇବା।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ଘର େସହ ିସ୍ଥାନେର

ନମିିର୍ତ େହବ
ଏବଂ ସମଗ୍ର ଯିରୁଶାଲମେର ପୁନଃନମିର୍ାଣର ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ।”
17 େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆମ୍ଭର ନଗରଗଡୁ଼କି ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀେର ଉଛୁଳିବ।

ଆମ୍ଭର ସେିୟାନ ପ୍ରତ ିଦୟା ରହବି।
ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆପଣା ବେିଶଷ ନଗର ରୂେପ

ମେନାନୀତ କରିବା।’”

ଗ୍ଭେରାଟ ିଶିଙ୍ଗ ଓ ଗ୍ଭରିଜଣ କମର୍ୀ

18 ଏହା ପେର ମୁଁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଗ୍ଭହିଁଲ ିଏବଂ ଗ୍ଭେରାଟ ିଶିଙ୍ଗ େଦଖିଲ।ି 19

ତା’ପେର ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସହ କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିଲ ିତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲ,ି
“ଏହ ିଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି କ’ଣ?”
େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହ ିଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଇସ୍ରାଏଲ, ଯିହୁଦା ଓ

ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚ୍ଛନି୍ନ ଛତ୍ର କରି େଦଇଛନି୍ତ।”
20 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଗ୍ଭରିଜଣ କମର୍ୀଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ। 21 ମୁଁ

ପଗ୍ଭରିଲ,ି “ଏହ ିଗ୍ଭରିଜଣ ବେଢ଼ଇ କ’ଣ କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ?”
େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହ ିଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ

କରି ବେିଦଶକୁ ‘ତଡ଼’ି େଦେଲ। େସମାେନ ଏେତ ସହଜେର େସମାନଙୁ୍କ
ହରାଇ େଦେଲ େଯ, କାହାର ମୁଣ୍ତ େଟକିବା ପାଇଁ ଶକି୍ତ ନ ଥିଲା। େତଣୁ
ଏହ ିଗ୍ଭରିଜଣ ବେଢ଼ଇ େସ ଶିଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଓ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।”

ପରିମିତ ଯିରୁଶାଲମ

ତା’ପେର ଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁଲ,ି ଏବଂ ହସ୍ତେର ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ
ଧରିଥିବା ଏକ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି 2 ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲ,ି “ତୁେମ୍ଭ
େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଅଛ?”

େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମର େଦୖଘର୍ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିବାକୁ
ଯାଉଅଛ।ି”

3 ତା’ପେର େମା’ ସହତି ଆଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ବାହାରି ଆସେିଲ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ବାହାରି ତାଙ୍କ ସହତି କଥା େହେଲ। 4 େସ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦୗଡ଼କିରି ଯାଅ ଏବଂ େସହ ିଯୁବକଙୁ୍କ କୁହ!
‘ଯିରୁଶାଲମ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ବହିୀନ ନଗରୀ େହବ।

ଯିଖରିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1:2 727 ଯିଖରିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2:4



3

4

କାରଣ େସଠାେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାକ ଓ ପଶୁମାେନ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ବାସ କରିେବ।’

5 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତା’ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗି୍ନର ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ

େହବା।
ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଆମ୍ଭର ମହମିାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା।’”

ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ଡାକନି୍ତ

ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
6 “ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ପଳାୟନ କର।
ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ େଯ,

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ବସି୍ତୃତ କରିଅଛୁ।
7 ବତ୍ତର୍ମାନ ବାବଲିେର ବାସ କରୁଥିବା, ତୁେମ୍ଭ ସେିୟାନର େଲାକମାେନ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତ ପାଇଁ େଦୗଡ଼ନି୍ତ।

େସହ ିନଗରୀରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ କୁହନି୍ତ।
8 “େସ ଆମ୍ଭକୁ େସହ ିେଦଶମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା

ପାଇଁ ପଠାଇେଲ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଟଥିିେଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର େଗୗରବ।

କାରଣ ଯିଏ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିକରୁଛି
େସ େସହ ିେଲାକପାଇଁ କ୍ଷତ ିକରୁଛ ିଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ

ମୂଲ୍ୟବାନ।
9 ବାବଲିର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ କେଲ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବା ଏବଂ େସହି

େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଲୁଟତି େହେବ।”
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“େହ ସେିୟାନର କନ୍ୟା ଆନନ୍ଦେର ଚତି୍କାର କର ଏବଂ ଖୁସୀ ହୁଅ।
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସହତି ନଗରେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆସୁଛୁ।
11 େସହ ିଦନିେର, ଅେନକ େଦଶର େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।

େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ।
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା।”

େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିଛନି୍ତ।
12 େସହ ିପବତି୍ର ଭୂମିେର ଯିହୁଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ େହବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ଯିରୁଶାଲମକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନଗରରୂେପ ବାଛେିବ।
13 ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ, ନୀରବ ହୁଅ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ଗହୃରୁ ଆସୁଛନି୍ତ।

ମହାଯାଜକ

ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ମହାଯାଜକ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ େମାେତ
େଦଖାଇେଲ। ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ
ଶୟତାନ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ।

ତାଙୁ୍କ େଦାଷ େଦବାକୁ ଶୟତାନ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। 2 ତା’ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭତ୍ସର୍ନା କରିେବ, େହ ଶୟତାନ, େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ସମାେଲାଚନା କରି ଗ୍ଭଲଥିିେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ତାଙ୍କ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନଗରରୂେପ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ। େଗାଟଏି ଜଳନ୍ତା କାଠଗଣି୍ତ
ନଆିଁରୁ ଟାଣ ିଆଣବିାପରି, େସ େସହ ିନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ।”

3 ଯିେହାଶୂୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େସ ଏକ
ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିେଲ। 4 ତା’ପେର େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତାଙ୍କ

ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ କହେିଲ, “ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ
ଶରୀରରୁ େସହ ିମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ଗଡୁ଼କୁି କାଢ଼ନିଅି।” ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ କାଢ଼େିନଇଛ ିଏବଂ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ରେର ଆଚ୍ଛାଦତି କରୁଛ।ି”

5 ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “ତା’ର ମସ୍ତକେର ଏକ ନମିର୍ଳ ପଗଡ଼ ିବାନି୍ଧ
ଦଅିନୁ୍ତ।” େତଣୁ େସମାେନ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର ନମିର୍ଳ ପଗଡ଼ ିବାନି୍ଧ େଦେଲ।
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପୁଣ ିବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ପାଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 6 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଏହା
କହ ିସତକର୍ କରାଇେଲ:

7 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େଯପରି ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଉ
ତୁେମ୍ଭ େସପରି ପରିଗ୍ଭଳିତ ହୁଅ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହକାେର କର ଯାହା

ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ।
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗହୃେର ବଗି୍ଭର କରିବ
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ମନି୍ଦର ଅଗଣାର ରକ୍ଷକ େହବ।

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇବା େସହମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର,
େଯଉଁମାେନ କି ଏଠାେର ଛଡି଼ା େହଉଛନି୍ତ।
8 େହ! ମହାଯାଜକ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ବସଥିିବା ସହ

ଯାଜକ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣ।
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଅନୁଚର ଆଣବିା

େସେତେବେଳ ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯିଏ କି କ’ଣ ଘଟବି େବାଲି
େଦଖାଇେବ ଉଦାହରଣ େହେବ।

େଯଉଁ ଅନୁଚରକୁ ଆେମ୍ଭ ଆଣବିା ତାଙୁ୍କ ଶାଖା କୁହାଯିବ।
9 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ

ତାକୁ େଦଖ।
େସହ ିପ୍ରସ୍ତରେର ସାେତାଟ ିଚକ୍ଷୁ ଅଛ।ି

େସହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ଆେମ୍ଭ ବାତ୍ତର୍ା େଖାଦନ କରିବା।
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସ େଦଶରୁ ଅଧମର୍ ଦୂର କରିବା, ଏହା େସ

ପ୍ରସ୍ତର ଦେିନ େଦଖାଇବ।”
10 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର ବସେିବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ଓ ପେଡ଼ାଶୀଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କରିେବ।

େସମାେନ ଡ଼ମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷତେଳ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ତେଳ ବସବିାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିେବ।”

ଦ୍ୱ ୀପରୁଖା ଓ ଦୁଇ ଅଲିଭ ବୃକ୍ଷ

ତା’ପେର େମା’ ସହତି ଆଳାପ କରୁଥିବା େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମା’
ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ ଓ େମାେତ ଜାଗ୍ରତ କରାଇେଲ। ମୁଁ
ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠିଲା େଲାକ ପରି ଉଠିଲ।ି 2 ତାହାପେର େସହି

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଦଖୁଛ?”
ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୀପାଧାର େଦଖୁଛ।ି ତାହାର ଉପେର

େଗାଟଏି ମାଠିଆ ଅଛ ିଏବଂ ତା’ ଉପେର ସାେତାଟ ିପ୍ରଦୀପ ଅଛ,ି ଆଉ
ମଧ୍ୟ େସଠାେର େଗାଟଏି ପାତ୍ର ଅଛ।ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଦୀପର ମୂଖନଳ ଅଛ ିଓ
େସହ ିନଳ େଦଇ ପ୍ରଦୀପକୁ େତୖଳ ଆସୁଛ।ି 3 େସହ ିପାତ୍ରର ଦକି୍ଷଣ ଓ
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଅଲଭି ବୃକ୍ଷ ଅଛ।ି” 4 େମା’ ସହତି
ଆଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି “େମାର ମହାଶୟ, ଏଗଡୁ଼କି
ସବୁ କ’ଣ?”

5 େମା’ ସହତି ଆଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଏଗଡୁ଼କି ସବୁ କ’ଣ?”
ମୁଁ କହଲି ି“ନଁା, େମାର ମହାଶୟ।”
6 େସ କହେିଲ, “ଏହା ଯିରୁବ୍ବାବଲିଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା, ‘ଏହା

ପରାକ୍ରମ କି ବଳଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମାରୁ ଆସବି।’ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ। 7 େହ ମହାନ ପବର୍ତ! ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ? ଯିରୁବ୍ବାବଲି
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ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସମତଳଭୂମି ପରି। ‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା
ଉପେର କୃପା େହଉ! ଧ୍ୱନ ିମଧ୍ୟେର େସ େକାଣର ପ୍ରସ୍ତର ଆଣବି।’”

8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େମାେତ ପଠାଇେଲ। 9 “ଯିରୁବ୍ବାବଲି ଆମ୍ଭ
ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛ ିଓ େସ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣର କାଯର୍୍ୟ େଶଷ
କରିବ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ। 10 େଯଉଁମାେନ କି େଛାଟ
ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ ଆନନ୍ଦ କରିେବ, େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଯିରୁବ୍ବାବଲିଙ୍କ ହାତେର ଓଳମ େଦଖିେବ। ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହି
ସାେତାଟ ିପାଶ୍ୱର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ େଦେଖ।”

11 ତା’ପେର ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଦ୍ୱ ୀପରୁଖା ବାମ ଓ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ
ଦୁଇ ଦୁଇଟ ିଅଲଭି୍ ବୃକ୍ଷର ଅଥର୍ କ’ଣ?” 12 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲ,ି
“ମୁଁ ଏହ ିେଯଉଁ ଦୁଇ ଅଲଭି୍ ଶାଖାଗଡୁ଼କିରୁ ଅଲଭି୍ େତୖଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଳ
ଦୁଇଟକୁି ଢ଼ାଳୁଥିବାର େଦଖୁଛ,ି ଏହାର ଅଥର୍ କ’ଣ?”

13 ତା’ପେର େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍
କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ?”
ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି “ନା, େମାର ମହାଶୟ!”
14 େତଣୁ େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହ ିଅଭଷିିକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଯିଏ ଠିଆ

ହୁଅନି୍ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିି ଅଟନି୍ତ।”

ଉଡ଼ନ୍ତା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ

ମୁଁ ପୁଣ ିଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଦୃଷି୍ଟ କଲ ିଓ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ
େଦଖିଲ।ି 2 େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ େଦଖୁଛ?”

ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େଦଖୁଛ।ି େସହି
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକର େଦୖଘର୍୍ୟ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ।”

3 ତା’ପେର େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ କହେିଲ, “ଏହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର
ଅଭଶିାପ ଅଛ,ି ଯାହା ସାରା ପୃଥିବୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଉଛ।ି ଏହା େଗ୍ଭର ଏବଂ
ମିଥ୍ୟାଶପଥକାରୀ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଏି, େଯଉଁମାେନ ଦଣି୍ତତ ନ
େହାଇ ଖସ ିଯାଇଛନି୍ତ। 4 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , ‘ମୁଁ େସହି
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକକୁ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କର ଗହୃକୁ ପଠାଇବ ିଏବଂ େସହମିାନଙ୍କ
ଘରକୁ, େଯଉଁମାେନ େମାର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଥ୍ୟା ଶପଥ
େନଇଛନି୍ତ। େସହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହୃେର ରହବି ଏବଂ
ଧ୍ୱଂସକାରୀ, କଡ଼କିାଠ ତେଳ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ତେଳ ରହବି। ଏପରିକି ପ୍ରସ୍ତର
ତଥା କାଷ୍ଠର ସ୍ତମ୍ଭଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ବନିଷ୍ଟ େହବ।’”

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଐଫା ପାତ୍ର

5 େମା’ ସହତି ଆଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ବାହାରକୁ ଆସେିଲ।
େମାେତ କହେିଲ, “େଦଖ, କ’ଣ ଆସୁଥିବାର େଦଖୁଛ?”

6 ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲ,ି “ଏହା କ’ଣ?” େସ କହେିଲ, “ତାହା ଏକ ମାପ
କରିବା େଟାେକଇ” ଏବଂ “ତାହା େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କର ପାପକୁ
ମାପିପାରିବ।”

7 େଗାଟଏି ସୀମାର ନମିିର୍ତ େଘାଡ଼ଣୀ େଟାେକଇରୁ କଢ଼ାଗଲା। େସହି
ମାପିବାର େଟାେକଇ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଥିଲା। 8 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ
କହେିଲ, “ଏହ ିନାରୀ ଦୁଷ୍ଟପଣଆିର ପ୍ରତନିଧିି ସ୍ୱରୂପ।” ତା’ପେର େସ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େସହ ିନାରୀକୁ ମାପ େଟାେକଇ ଭତିରକୁ େଠଲେିଦଇ ତାହାର
ସୀମା େଘାଡ଼ଣୀ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। 9 ତା’ପେର ମୁଁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଦୃଷି୍ଟ କଲି
ଏବଂ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷୀଥିବା ଦୁଇଟ ିନାରୀ େଦଖିଲ।ି େସମାେନ
ଉଡ଼ ିଆସେିଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପବନ ଥିଲା। େସମାେନ େସ
ମାପିବାର େଟାେକଇକୁ ଉଠାଇେଲ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱଗର୍ ମଧ୍ୟେର େବାହି
େନେଲ। 10 ତା’ପେର ମୁଁ େମା’ ସହତି ଆଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ
ପଗ୍ଭରିଲ,ି “େସମାେନ େସହ ିମାପିବାର େଟାେକଇଟକୁି େକଉଁଠାକୁ
େନଉଛନି୍ତ।”

11 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ ଉତ୍ତର କେଲ, “େସମାେନ ଶିନଅିର େଦଶେର
େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। ଗହୃ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲା ପେର ଏହା
ଯଥା ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପିତ େହବ।”

ଗ୍ଭରିରଥ

ତା’ପେର ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ଅନାଇଲ ିଓ େଦଖିଲ,ି ଦୁଇଟ ିତମ୍ୱା
ପବର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଭରି େଗାଟ ିରଥ ନଗିର୍ତ େହଲା। 2 ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ର
ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ପ୍ରଥମ ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲା େବେଳ କଳାରଙ୍ଗର

ଅଶ୍ୱଗଣ ଦି୍ୱ ତୀୟ ରଥକୁ ଟାଣୁଥିେଲ। 3 ଧଳା ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ତୃତୀୟ ରଥକୁ
ଓ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଚତୁଥର୍ ରଥକୁ ଟାଣୁଥିେଲ। େସଗଡୁ଼କି ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଅଶ୍ୱ ଥିେଲ। 4 େମା’ ସହତି ଆଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି
“େମାର ମହାଶୟ, ଏଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ କ’ଣ?”

5 େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏଗଡୁ଼କି ସ୍ୱଗର୍ର ଗ୍ଭରି ବାୟୁ।
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକିଟରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯାଆନି୍ତ। 6

କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ରଥ ଉତ୍ତର ଦଗିର େଦଶ
ଆଡ଼କୁ ଯିେବ, ଲାଲ ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ରଥ ପୂବର୍ ଦଗିର
େଦଶ ଆେଡ଼, ଧଳା େଘାଡ଼ାଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ପଶି୍ଚମ ଦଗିର
େଦଶଆେଡ଼ ଓ ପାଣ୍ତୁର ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ରଥ ଦକି୍ଷଣ
ଦଗିର େଦଶଆେଡ଼ ଯିେବ।”

7 େସହ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ ବଚିରଣ
କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କେଲ। େତଣୁ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଯାଅ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବଚିରଣ କର।” େତଣୁ େସମାେନ
ଗେଲ।

8 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଟକିରି େମାେତ କହେିଲ, “େଦଖ, େସହି
ଅଶ୍ୱଗଡୁ଼କି େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତର େଦଶଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନି୍ତ ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାକୁ
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଶେର ସୁସି୍ଥର କରିଅଛନି୍ତ।”

ଯାଜକ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ମୁକୁଟ ଲାଭ

9 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ, 10 “ହଲି୍ଦୟ,
େଟାବୟି ଓ ଯିଦାୟ ବାବଲିରୁ ଆସଥିିବା େସହ ିନବିର୍ାସତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଟନି୍ତ।
ସୁନା ଓ ରୂପା େସମାନଙ୍କଠାରୁ ନଅି ଏବଂ ସଫିନୟିର ପୁତ୍ର େଯାଶିୟର
ଗହୃକୁ ଯାଅ। 11 େସହ ିେରୗପ୍ୟ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମୁକୁଟ ନମିର୍ାଣ କର ଓ
େସହ ିମୁକୁଟକୁ ମହାଯାଜକ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମସ୍ତକେର
ରଖ। ଯିେହାଶୂୟ ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଓ େସ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
ତା’ପେର ଏହସିବୁ ତାଙୁ୍କ କୁହ: 12 ତା’ପେର ତାଙୁ୍କ କୁହ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
‘ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଛନି୍ତ , ତାଙ୍କ ନାମ ଶାଖା,
େସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଅଙୁ୍କରିତ େହେବ
ଏବଂ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିେବ।
13 େସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିେବ
ଓ ମହମିା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।

େସ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସଂିହାସନେର ବସେିବ ଓ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ଯାଜକ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ବସ ିଯାଜକ େହେବ।

େସହ ିଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତର େନତୃତ୍ୱ  େହବ।’
14 େସହ ିମୁକୁଟଗଡୁ଼କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରେର ସ୍ମାରକପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ
ହଲି୍ଦୟ, େଟାବୟି, ଯିଦାୟ ଏବଂ ସଫିନୟିରଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାଶିୟଙ୍କ
ସ୍ମରଣାେଥର୍ ରହବି।”

15 େଯଉଁମାେନ ଦୂରେର ଅଛନି୍ତ ଆସେିବ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କରିେବ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିଛନି୍ତ। ଏହସିବୁ ଘଟବି, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରିବ।

ଯିଖରିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 4:8 729 ଯିଖରିୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 6:15
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ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୟା ଓ କରୁଣା ଗ୍ଭହାନି୍ତ

ରାଜା ଦାରିୟାବସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
ବାତ୍ତର୍ା ଯିଖରିୟଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ଏହା ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍
ବଷର୍ର କିଷ୍େଲବ ନାମକ ନବମ ମାସର ଚତୁଥର୍ ଦବିସ ଥିଲା।

2 େବୖେଥଲସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଶେରତ୍ସର, େରଗେମ୍ମଲକ ଓ ତାଙ୍କ
େଲାକଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ େଦଖିବା ପାଇଁ େପ୍ରରଣ କେଲ। 3

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବାକୁ େସମାେନ ପଠାଇେଲ, “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ
ପଞ୍ଚମ ମାସେର ବଳିାପ ଓ ଉପବାସ ଗ୍ଭଲୁ ରଖିବା, େଯପରିକି ଅେନକ
ବଷର୍ ଧରି କରି ଆସଅିଛୁ? ପଞ୍ଚମ ମାସେର ଆେମ୍ଭମାେନ ବେିଶଷ ବଳିାପ ଓ
ଉପବାସ ପାଳନ କରୁ। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପାଳନ କରିବା କାଯର୍୍ୟ ଗ୍ଭଲୁ ରଖିବା
ଉଚତି୍ କି?”

4 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା େମାେତ ପଠାଇେଲ, 5

“େଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ପଞ୍ଚମ ଓ ସପ୍ତମ ମାସେର ଉପବାସ ଓ ବଳିାପ କଲ, େସହି
ସତୁରି ବଷର୍େର ସତେର କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିଥିଲ? 6

ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େଯେତେବେଳ ଖାଅ ଓ ପିଅ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ନଜି ପାଇଁ
ଖାଅ ଓ ପିଅ ନାହିଁ? 7 ଏହଗିଡୁ଼କି କ’ଣ େସହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ନୁେହଁ?
ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ପୂବର୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କହଥିିେଲ? େସ ଏ
କଥା କହଥିିେଲ େଯେତେବେଳ ଯିରୁଶାଲମ ବସତ ିବହୁଳ ଓ ସମୃଦି୍ଧଶାଳୀ
ଥିଲା। ଏବଂ ତା’ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ନଗରଗଡୁ଼କି େନେଗଭ ଏବଂ ସେିଫଲା
ବସତ ିବହୁଳ ଥିଲା।’”

8 ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଯିଖରିୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ।
9 “ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ,
‘ଯଥାଥର୍ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କର, ନଜି ନଜି ଭ୍ର ାତୃଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା
ଓ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କର।
10 ବଧିବା, ଅନାଥ, ବେିଦଶୀ
ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରିତ କର ନାହିଁ।

ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜି ହୃଦୟେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କର ନାହିଁ।’”
11 କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ମନା କେଲ।

େସମାେନ ଜିଦ୍େଖାର େହାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ େଫରାଇେଲ
ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ େଘାଡ଼ାଇ ପକାଇେଲ।
12 େସମାେନ ଜିଦ୍େଖାର
ଏବଂ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତାଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପଠାଇଥିବା ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
ମାନବିାକୁ ମନା କେଲ।

େତଣୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ବେିଶଷ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହେଲ।
13 େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ େସ ଡ଼ାକିେଲ,
“େସମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ।
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକିେବ

ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଶୁଣବିା ନାହିଁ।
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହନି୍ତ।
14 େସଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମଗ୍ର େଦଶମାନଙ୍କେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କଲ,ି
େଯଉଁଠାକୁ େସମାେନ େକେବ ଯାଇ ନାହାନି୍ତ।

େସହ ିେଦଶ ବନିା କାଯର୍୍ୟକଳାପେର
ଏକ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େଦଶେର ପରିଣତ େହଲା।

େସମାେନ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷିତ େଦଶକୁ ଏକ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େଦଶେର ପରିଣତ
କେଲ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଶପଥ କରନି୍ତ

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ପଠାଇେଲ। 2

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନ ପାଇଁ
ଅତ୍ୟାସକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ସହତି ଆେମ୍ଭ ତା’ ପାଇଁ

େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ।” 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣ ିକୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନକୁ େଫରି
ଆସଛୁି ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା। ଯିରୁଶାଲମ ‘ସତ୍ୟର
ନଗରୀ’ େବାଲ ିକୁହାଯିବ। ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବର୍ତକୁ ପବତି୍ର
େବାଲ ିକୁହାଯିବ।”

4 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାେନ ପୁନବର୍ାର
ଯିରୁଶାଲମର େଖାଲା ସ୍ଥାନେର ବସ। ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ହାତେର ଏକ ଆଶାବାଡ଼ି
ରହବି କାରଣ େସମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ। 5 ଆଉ ମଧ୍ୟ ନଗରର
େଖାଲାସ୍ଥାନ କ୍ର ୀଡ଼ାରତ ପୁଅ ଓ ଝଅିଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।” 6

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଯଦଓି ଏହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ କଷ୍ଟ କର ଜଣାପେଡ଼, ଏହା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ବସି୍ମୟଜନକ
େହବ।”

7 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ
େଦଶରୁ ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା। 8 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଏଠାକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା ଏବଂ େସମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିେବ। େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ୍ ପରେମଶ୍ୱର େହବା।”

9 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅ! ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଏହ ିଦନିଗଡୁ଼କିେର େସହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କଠାରୁ
ଶୁଣୁଅଛ। େଯେତେବେଳ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତପ୍ରସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ େହାଇଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ େହାଇ ପାରିଥିଲା। 10

େସହ ିଦନି ପୂବର୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ େବତନ ନ ଥିଲା, ପଶୁ ପାଇଁ ଆୟ ନ
ଥିଲା, ବାହାରକୁ ଯିବା ଓ ଭତିରକୁ ଆସବିା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିନରିାପତ୍ତା ନ ଥିଲା, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପେଡ଼ାଶୀଙ୍କ ବପିକ୍ଷ କରାଇଥିଲୁ। 11 ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ
େଯପରି କରୁଥିଲୁ େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କ ସହତି େସପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା
ନାହିଁ।” ଏହା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ।

12 “ଏହ ିେଲାକମାେନ ଶାନି୍ତେର ବୃକ୍ଷ େରାପଣ କରିେବ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ଫଳଧାରଣ କରିବ। ଭୂମି ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓ ଆକାଶ ଶିଶିର
ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ଆେମ୍ଭ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ
କରିବା। େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶସବୁ ସମ୍ମୁଖେର ଅଭଶିପ୍ତ ଥିଲ। 13

େହ ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ, ଠିକ୍ େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଏକ
ଅଭଶିାପ ଥିଲ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା। େସଥିପାଇଁ
ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ! ସବଳ ହୁଅ।”

14 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭର
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିଥିେଲ। େତଣୁ କରି ଆେମ୍ଭ ସଂକଳ୍ପ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ
େଦବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନଇଥିଲୁ।” ଏହା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ। 15

“କିନୁ୍ତ ଏହ ିଦନିଗଡୁ଼କିେର, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମନକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଅଛୁ।
ଆେମ୍ଭ ସି୍ଥର କରିଛୁ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା।
େସଥିପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ନଶି୍ଚୟ କରିବ,
“ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କୁହ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ନଗରମାନଙ୍କେର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ ବଗି୍ଭର କର। 17 ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରତବିାସୀର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର େକୗଣସ ିମନ୍ତ୍ରଣା କର ନାହିଁ।
ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସହସିବୁକୁ ଘୃଣା
କରୁ।” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହେିଲ।

18 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ।
19 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁଥର୍ ମାସ, ପଞ୍ଚମ
ମାସ, ସପ୍ତମ ମାସ ଓ ଦଶମ ମାସର ଦୁଃଖ ଓ ଉପବାସର ଯିହୁଦାର ଘର
ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଦନି େହବ। ତାହା ବଜିୟ ଉଲ୍ଲ ସତିର ଦନି ଏବଂ
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ଉଲ୍ଲ ାସର ସମାେରାହ େହବ। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ ସତ୍ୟ ଓ
ଶାନି୍ତକୁ େପ୍ରମ କରିବ।”

20 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ ,
“ଭବଷି୍ୟତେର ଅେନକ ସହରେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଆସେିବ।
21 େଗାଟଏି ନଗରର େଲାକମାେନ ଆଉ େଗାଟଏି ନଗରକୁ ଯିେବ
ଏବଂ କହେିବ, ‘ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରିବା।’
ଆସ ଯିବା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା।
‘ମୁଁ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛ।ି’”
22 ବହୁେଲାକ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଗାଷ୍ଠୀ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଆସେିବ। 23 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର
ଏପରି ଘଟବି େଯ ସବର୍ ଭାଷାବାଦୀ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ େଲାକ,
ଜେଣ ଯିହୁଦୀ େଲାକର ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ଧରି କହେିବ, ‘ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆେମ୍ଭ ଯିବୁ।
ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।’”

ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀ ବଷିୟେର ବଗି୍ଭର

ଏକ ସ୍ୱଗର୍ୀୟବାଣୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା, ହଦ୍ରକ େଦଶ ଏବଂ
ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଦେମ୍ମଶକ ବଷିୟେର। ସମସ୍ତ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନାଉଅଛନି୍ତ , “େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଟଏି

ପରିବାରବଗର୍। 2 ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ େଯ, ହମାତ୍, େସାର ଓ ସୀେଦାନ
ସୀମାେର ଅବସି୍ଥତ ଅେଟ। କାରଣ େସମାେନ ଅତ ିବୁଦି୍ଧମାନ। େସାର ନଜି
ପାଇଁ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କଲା। 3 େସାର ନଜି ପାଇଁ ଗମ୍ୱୁଜ ନମିର୍ାଣ କଲା।
େସ ରୂପାକୁ ଧୂଳିପରି ଓ ସୁନାକୁ କାଦୁଅପରି ରାସ୍ତାେର ଗଦା କଲା। 4

ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ େନଇଯିେବ। େସ ତା’ର ଧନ ସମୁଦ୍ର େର େଫାପାଡ଼ି
େଦେବ ଏବଂ ନଗରଟ ିନଆିଁେର ଜଳିଯିବ।

5 “ଅସି୍କେଲାନ ତାହା େଦଖି ଭୟଭୀତ େହବ ଓ ଘସାର େଲାକମାେନ
ଭୟେର ଥରିେବ। ଇେକ୍ର ାଣ େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ ଭରସା ହରାଇେବ।
ଘସାେର ଆଉ ରାଜା ରହେିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅସି୍କେଲାନ ଜନଶୂନ୍ୟ
େହବ। 6 ପୁଣ ିଅସ୍େଦାଦକୁ ଏକ ଜାରଜ ଶାସନ କରିବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାବେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଦପର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି 7 େସମାେନ ଆଉ ରକ୍ତ
ସହତି ମାଂସ େଭାଜନ କରିେବ ନାହିଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇେବ
ନାହିଁ। େଯଉଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ବଞ୍ଚେିବ େସମାେନ ମଧ୍ୟ େମା’
େଲାକମାନଙ୍କର ଅଂଶ େହେବ, ଏହା ଯିହୁଦାର ଏକ ବଂଶ େହବ।
ଇେକ୍ର ାଣର େଲାକମାେନ େମା’ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର େହେବ,
େଯପରି ଯିବୂଷିୟମାେନ କରିଥିେଲ। 8 ଆେମ୍ଭ ନଜି େଦଶେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପ୍ରହରୀ େହବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର। େକୗଣସ ିଅତ୍ୟାଗ୍ଭର
ପୂନବର୍ାର ତାଙୁ୍କ ଦଳିତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େମାର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର
େଦଖୁଛ।ି େମା’ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େମାର େଲାକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଖୁଅଛ।ି”

ଭବଷି୍ୟତ ରାଜା

9 େହ ସେିୟାନର କନ୍ୟା ଆନନ୍ଦ କର!
େହ ଯିରୁଶାଲମର କନ୍ୟା, ଚତି୍କାର କର!

େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।
େସ ଧାମିର୍କ ରାଜା ଓ େସ ଜୟଲାଭ କରିଛନି୍ତ।
େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର।
େସ ଏକ ଯୁବ ଗଧ ଉପେର ବସ ିଆସୁଛନି୍ତ।
10 ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମଠାରୁ ରଥକୁ କାଢ଼ ିେନବା,
ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ଅଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧେର ବ୍ୟବହୃତ
ଧନୁ କାଢ଼ ିନଆିଯିବ।

େସହ ିରାଜା େଗାଷ୍ଠୀଗଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଶାନି୍ତର ସେନ୍ଦଶ ଆଣେିବ।
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଓ ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୁତ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ

11 େହ ଯିରୁଶାଲମ, କାରଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ ଆମ୍ଭ ସହତି
େମାହରାଙି୍କତ େହାଇଛ।ି

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ପାଣ ିନ ଥିବା ପାଣ ିକୁଣ୍ତରୁ ମୁକି୍ତ କରିଛୁ।
12 େହ ବନ୍ଦୀଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଗର୍କୁ େଫରିଯାଅ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭର ଭରସା ଅଛ।ି

ଆଜି ଆେମ୍ଭ େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦି୍ୱ ଗଣୁ େଫରାଇ େଦବା।
13 ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାକୁ ଆପଣା ଧନୂରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଆମ୍ଭର ଶର ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା।

ଆଉ େହ ସେିୟାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଜାଗରିତ କରିବା, େହ
ଗ୍ରୀସ୍, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେତ୍ତଜିତ କରିବା

ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଖଣ୍ତା ପରି କରିେଦବା।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ।
ବଦୁି୍ୟତ୍ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଶର ଯିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୂରୀ ବଜାଇେବ
ଏବଂ େସ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ଡ଼ୁ ଝଡ଼ପରି ଅଗ୍ରସର େହେବ।
15 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦେବ।
େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେବ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ବାଟୁଳି

ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ କରିେବ।
େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ ଓ ଦୁଦ୍ଦର୍ାନ୍ତ େହେବ,
େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦରି େକାଣେର ଥିବା ପାତ୍ର େଯପରି େସହପିରି ପୂଣ୍ଣର୍

େହେବ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ,
େସହ ିଦନି ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େମଷପରି େହେବ।

େସମାେନ ତାଙ୍କ େଦଶେର
ମୁକୁଟର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଝକ୍ମକ୍ କରିେବ।
17 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି ଉତ୍ତମ ଓ ସୁନ୍ଦର େହବ।
ଶସ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ବଳ ବଢ଼ାଇବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

ବସନ୍ତ ଋତୁେର ବଷର୍ା େହବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କେର। ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ େକବଳ ବଦୁି୍ୟତ୍ େପ୍ରରଣ କରନି୍ତ ଏବଂ
ବଷର୍ା ଢ଼ାଳନି୍ତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ େକ୍ଷତର ଘାସ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।

2 କାରଣ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପୂଣ୍ଣର୍ ବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ ଏବଂ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ େଦଖିଥିେଲ। େସମାେନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସ୍ୱପ୍ନ
ଏବଂ େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେଲ। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ େମଷ
ତୁଲ୍ୟ ବୁଲେିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ େଭାଗିେବ କାରଣ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସି
େମଷପାଳକ ନାହାନି୍ତ।

3 “ଆେମ୍ଭ ବେିଶଷଭାବେର ପାଳକମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା େଯଉଁମାେନ େମଷପଲର ଯତ୍ନ
ନଅିନି୍ତ।” କାରଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତେର ତାଙ୍କ ପଲର ଯତ୍ନ
ନଅିନି୍ତ , ଯିହୁଦାର ଘର। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ େଯାଦ୍ଧା ଅଶ୍ୱ ପରି ତଆିରି
କରିେବ।

4 “େକାଣ ପ୍ରସ୍ତର, ତାଙ୍କଠାରୁ ତମ୍ୱୁର କିଳା, ଯୁଦ୍ଧର ଧନୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ,ି ଏକତ୍ର ଯିହୁଦାରୁ ଆସେିବ। 5 େସମାେନ ବୀରପରି ତାଙ୍କର
ପାଦତେଳ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାକୁ ଦଳି େଦେବ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ
ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ। 6 ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ଗହୃକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରାଇବା ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େଯାେଷଫଙ୍କର ଗହୃକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
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ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା କାରଣ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛ।ି ଏହା
ଏପରି େହବ େଯପରିକି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େକେବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି
ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା। 7 ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ କରିଥିବା େସୖନ୍ୟଟ ିପରି ଖୁସୀ େହେବ। େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାେନ
େଦଖିେବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିେବ। େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଉଲ୍ଲ ସତି େହବ।

8 “ଆେମ୍ଭ ତୂରି ବଜାଇବା ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ କରାଇବା।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ ଓ େସମାେନ େଯପରି ବହୁ
ସଂଖ୍ୟାେର ଥିେଲ େସହପିରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ। 9 ଯଦଓି
ଆେମ୍ଭ େଦଶଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବଛିାଡ଼ ିେଦଇଛୁ, େସମାେନ େସହି
ଦୂର ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭକୁ ମେନ ପକାଇେବ। େସମାେନ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପାଳନ
କରିେବ ଏବଂ େସମାେନ େଫରିେବ। 10 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ
େଫରାଇ ଆଣବିା ଏବଂ ଅଶୂରରୁ ଏକତି୍ରତ କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଗିଲୟିଦରୁ ଏବଂ ଲବିାେନାନ୍ରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଯେଥଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ।” 11 େସମାେନ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥାର ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେଦଇ ପାର େହେବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ର େଢ଼ଉକୁ ଆଘାତ କରିେବ। ନୀଳ
ନଦୀର ଗଭୀରତାର ପାଣ ିସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ଅଶୂରର ଗବର୍ ନତ େହବ ଏବଂ
ମିଶରର ରାଜଦଣ୍ତ ଗ୍ଭଲଯିିବ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନଜିର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବଳବାନ୍ କରିେବ। ତାଙ୍କ ନାମେର, େସମାେନ ସବୁସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହଥିିେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦଣ୍ତ େଦେବ

େହ ଲବିାେନାନ୍, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର େଖାଲଦିଅି
େଯପରି ଅଗି୍ନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି େପାଡ଼ି

ପକାଇେବ।
2 ତୁେମ୍ଭ େଦବଦାରୁ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ େଶାକ କର କାରଣ େଦବଦାରୁ

ପଡ଼ଯିାଇଛ।ି
ଶକି୍ତଶାଳୀମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛନି୍ତ।

େଶାକ କର, େହ ବାଶନର ଅେଲାନବୃକ୍ଷ
େସହ ିଦୁଗର୍ମ ବନ କଟାଗଲା।
3 େମଷପାଳକମାନଙ୍କର ବଳିାପ ଶୁଣ।
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ େନତାମାେନ ଧ୍ୱଂସ େହେଲ।

ଯୁବା ସଂିହମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣ।
କାରଣ ଯିହୁଦାର ଗବର୍ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଛ।ି
4 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଏହ ିବଧ େହବାକୁ ଥିବା

େମଷପଲର ଯତ୍ନ ନଅି। 5 େଯଉଁମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି କିଣନି୍ତ େସମାେନ
େସଗଡୁ଼କୁି ହତ୍ୟା କେଲ, ଆଉ େସମାେନ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହେବ ନାହିଁ।
େଯଉଁମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ବକି୍ର ୀ କରନି୍ତ , କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କର, କାରଣ ମୁଁ ଧନୀ େହାଇଅଛ।ି’ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
େମଷପାଳକମାନଙ୍କର େସମାନଙ୍କର େମଷ ଦଳର ଉପେର ଦୟା ନ ଥିବ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହେିଲ, “ଏହ ିେଦଶ ନବିାସୀ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ପୂନବର୍ାର ଦୟା େଦଖାଇବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ପ୍ରତବିାସୀ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତେର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା। େସମାେନ
ତାଙ୍କର େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଶକି୍ତରୁ
ରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ।”

7 େତଣୁ ବଧର େଯାଗ୍ୟ େସହ ିେମଷପଲର ଆେମ୍ଭ ଯତ୍ନ େନଲୁ, େଯଉଁ
ନରିୀହ େମଷ ମରା େହବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, ଆେମ୍ଭ ଦୁଇଟ ିଯଷି୍ଟ େନଲୁ।
ଜଣକୁ ଡ଼ାକିଲୁ େଶାଭା ଓ ଅନ୍ୟଟରି ନାମ ବନ୍ଧନୀ େଦଲୁ। ଏହପିରି ଆେମ୍ଭ
େମଷପଲର ଯତ୍ନ େନଲୁ। 8 ଆେମ୍ଭ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଜଣ
େମଷପାଳକଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅେଧୖଯର୍୍ୟ ଥିଲୁ
ଏବଂ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କେଲ। 9 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ କହଲୁି,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େମଷପାଳକ େହବା ନାହିଁ। େଯଉଁମାନଙ୍କର ମରିବାର ଅଛି

େସମାେନ ମରନୁ୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବାର ଅଛ ିେସମାେନ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ହୁଅନୁ୍ତ। େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବଧି୍ୱସ୍ତ
କରନୁ୍ତ।” 10 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େଶାଭା ନାମକ ଯଷି୍ଟକୁ େନଲୁ ଏବଂ ତାକୁ
ଭାଙି୍ଗ େଦଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଏହା କଲୁ, ଆମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା
ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କରିଥିଲୁ। 11 େସହ ିଦନି େସହ ିଚୁକି୍ତ ଭଗ୍ନ
େହଲା। ତା’ପେର େସହ ିନରିୀହ େମଷଗଡୁ଼କି େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ
େଦଖୁଥିେଲ, ଜାଣେିଲ େଯ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା।

12 ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି,ି “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େମାର େବତନ
େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ େତେବ ଦଅି, ନେଚତ୍ େସଥିରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ।” େତଣୁ
େସମାେନ େମାର ମଜୁରୀ ତରିିଶ୍ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦେଲ। 13 ତା’ପେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େସହ ିମହତ ମୂଲ୍ୟକୁ େଫାପାଡ଼ ିଦଅି, କାରଣ
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ ରାଜେକାଷ ମଧ୍ୟରୁ ନରୂିପଣ କେଲ।” େତଣୁ ମୁଁ
େସହ ିତରିିଶ୍ଟ ିେରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର େକାଷାଗାରେର
ପକାଇ େଦଲ।ି 14 ତା’ପେର ମୁଁ ବନ୍ଧନୀ ନାମକ ଯଷି୍ଟକୁ ଦୁଇଖଣ୍ତ କଲ।ି
ଏହା କଲ,ି ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକତା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।

15 ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ପୁନବର୍ାର େସହ ିନେିବର୍ାଧ
େମଷପାଳକର ସାଜ ଦଅି। 16 କାରଣ ଏହ ିେଦଶେର ଆେମ୍ଭ ଏକ
େମଷପାଳକ ଉତ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। େସ ହଜିଯାଇଥିବା େମଷଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ
ଯତ୍ନ େନବ ନାହିଁ। ବପିଥଗାମୀମାନଙୁ୍କ େସ େଖାଜିବ ନାହିଁ। େସ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େସ
ଖୁଆଇବ ନାହିଁ। େସ େସଗଡୁ଼କିର ଖୁରାକୁ ଛଣି୍ତାଇ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଷମାନଙୁ୍କ
ଭକ୍ଷ୍ୟଣ କରିବ।”

17 େଯ ଅେଯାଗ୍ୟ େମଷପାଳକ,
େସ ପଲକୁ ତ୍ୟାଗ କେର।

ତାକୁ ଧିକ୍!
ଖଡ଼୍ଗ ତା’ର ବାହୁକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଘାତ କରୁ।
ତାହାର ବାହୁ ନଶି୍ଚୟ ଶୁଷ୍କ େହବ
ଏବଂ ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ଚକ୍ଷୁ ନଶି୍ଚୟ ଅନ୍ଧ େହାଇଯିବ।

ଯିହୁଦାର ଚତୁପର୍ାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େଦଶଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଦଶର୍ନ ସମୂହ

ଏକ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ବାଣୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାତ୍ତର୍ା। ଏହା େହଉଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଯିଏ କି ସ୍ୱଗର୍କୁ
ବସି୍ତାର କରିଅଛନି୍ତ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ। େସ

େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ ଯିଏ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନଶି୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ
କରିଅଛନି୍ତ। 2 “େଦଖ, େଦଶସମୂହ ପ୍ରତ ିଯିରୁଶାଲମକୁ ଏକ ପାନପାତ୍ର
ସଦୃଶ ଆେମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିବା। ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମ ଅବେରାଧ େହାଇ
ରହବି। 3 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମକୁ ସମସ୍ତ େଦଶ ପାଇଁ ଏକ ଭାରି
ପଥର କରିବା। େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ଉଠାଇେବ, େସମାେନ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ
େହେବ। େସହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହେବ। କାରଣ
ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତି୍ରତ େହେବ। 4

ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , େସଦନି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା
ଏବଂ ଅଶ୍ୱାେରାହୀର ମତଭି୍ରମ େହବ। ଆେମ୍ଭ େଦଶମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ୱକୁ
ଅନ୍ଧ କରିେଦବା, ମାତ୍ର େମାର ଚକ୍ଷୁ େଖାଲା ରହବି ଏବଂ ଯିହୁଦା ଉପେର
େମାର ସତକର୍ ଦୃଷି୍ଟ ରହବିା 5 ଯିହୁଦାର ପରିବାରର େନତାଗଣ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିେବ। େସମାେନ କହେିବ, ‘ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆସ୍ଥା ରଖନି୍ତ।’
6 େସହ ିଦନି ଯିହୁଦା ପରିବାରର େନତାଗଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଗଛ ମଧ୍ୟେର
ଜଳନ୍ତା ପାତ୍ର ପରି କରିବା ଏବଂ କଟା େହାଇଥିବା ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ଜଳନ୍ତା ମଶାଲ ସଦୃଶ କରିବା। େସମାେନ ତାଙ୍କ ବାମ ଓ ଦକି୍ଷଣେର
ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ କିନୁ୍ତ ଯିରୁଶାଲମ ତା’ର ସ୍ଥାନେର ଅକ୍ଷତ
ରହବି।”

7 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ପ୍ରଥେମ ଯିହୁଦାର ତମ୍ୱୁଗଡୁ଼କୁି ରକ୍ଷା କରିେବ। େସ
ଏପରି କରିେବ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଦାଉଦଙ୍କ ଗହୃର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମର
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ପରାକ୍ରମ ଯିହୁଦାର େଗୗରବଠାରୁ ଅଧିକ େହବ ନାହିଁ। 8 େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା େଦେବ। ଏପରିକି
ସବୁଠାରୁ ଦୁବର୍ଳ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟ େସହ ିଦନି ଦାଉଦଙ୍କ ପରି େହବ। େସହ ିଦନି
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାର େଲାକ େଦବତାଗଣଙ୍କ ପରି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୂତପରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େହେବ।

9 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େସହ ିଦନି େଯଉଁ େଦଶ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସବି ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। 10 ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ପରିବାର ଓ
ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀଙ୍କ ଉପେର ଦୟା ଓ ବନିତରି ଆତ୍ମା ବୃଷି୍ଟ କରିବା।
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖିେବ, ଯାହାକୁ େସମାେନ ବଦି୍ଧ କେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ େଶାକ କରିେବ। େସମାେନ ଏପରି େଶାକ କରିେବ େଯ, ନଜିର
ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟେର ଜେଣ େଯପରି େଶାକ କେର। େସମାେନ
ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ କାନି୍ଦେବ, େଯପରି ଜେଣ େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ରର ମୃତୁ୍ୟେର କାନ୍ଦନି୍ତ।
11 େସହ ିଦନି, ଯିରୁଶାଲମେର େଶାକ େହବ, ଏପରି ମହାନ େଶାକ
େଯପରିକି ହଦଦ୍-ରିେମ୍ମାଣ ମଗିେଦ୍ଦାନର ଉପତ୍ୟକାେର େହାଇଥିଲା। 12

ସମଗ୍ର େଦଶ େଶାକ କରିବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାର ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ
କରିେବ। ଦାଉଦ ପରିବାରର େଲାକମାେନ ନେିଜ ନେିଜ, ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନେିଜ ନେିଜ, ନାଥନ୍ ବଂଶର େଲାକମାେନ ନେିଜ
ନେିଜ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ କରିେବ। 13

େଲବୀ ପରିବାରର ନେିଜ ନେିଜ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ନେିଜ
ନେିଜ, ଶିମିୟିର ପରିବାରମାେନ ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ କରିେବ ଏବଂ
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ କରିେବ। 14 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ
ବଞ୍ଚତି ପରିବାର ନେିଜ ନେିଜ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପରିବାରବଗର୍ ଏକା ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ କରିେବ।”

ମାତ୍ର େସେତେବେଳ, ଏକ ନଝିର୍ର ଦାଉଦର ପରିବାର ଓ
ଯିରୁଶାଲମ ନବିାସୀ ପାଇଁ େଖାଲା େହବ। େସହ ିଝରଣା
େସମାନଙ୍କର ପାପସବୁ ଓ ଅପବତି୍ରତାକୁ େଧାଇେଦବ।

ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆଉ େହେବ ନାହିଁ

2 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େଦଶରୁ ମୂତ୍ତିର୍ ବନିଷ୍ଟ
କରିେଦବା। ଏପରିକି େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିେବ
ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଓ ଅପବତି୍ର
ଆତ୍ମାଗଡୁ଼କୁି ପୃଥିବୀରୁ ବେିଲାପ କରିବା। 3 ଯଦ ିେକହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
କରୁଛ ିତା’ର ପିତାମାତା ତାକୁ କହେିବ, ‘ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ କହଛି।’ ତା’ର ପିତା ଏବଂ ମାତା ଯିଏ
ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନି୍ତ େସ େଯେତେବେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିବ ତାକୁ
ଖଡ଼୍ଗେର ବନିାଶ କରିେବ। 4 େସଦନି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନଜିର
କଳି୍ପତ ଦଶର୍ନ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପରି
ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ େଲାମଶ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ ନାହିଁ। 5 େସହି
େଲାକମାେନ କହେିବ, ‘ମୁଁ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନୁେହଁ, ମୁଁ ଜେଣ କୃଷକ।
ଏହ ିଭୂମି େମାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ େମାର ଅଧିକାରେର ଅଛ।ି’ 6 କିନୁ୍ତ
ଅନ୍ୟେଲାକମାେନ କହେିବ, ‘ତୁମ୍ଭର ହାତେର ଏହ ିକ୍ଷତଗଡୁ଼କି କ’ଣ? େସ
ଉତ୍ତର େଦେବ, ‘ମୁଁ େମା’ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ଗହୃେର କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ େହାଇଥିଲ।ି’”

7 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “େହ ଖଡ଼୍ଗ, ଯାଅ! ଏବଂ
େମଷପାଳକ ଆମ୍ଭର ଘନଷି୍ଟ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଆଘାତ କର। େମଷପାଳକଙୁ୍କ ଆଘାତ
କର, େଯପରି େମଷପଲ ପଳାୟନ କରିେବ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ େସହି
କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବା। 8 େଦଶର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ େଲାକ
େଚ୍ଛଦନ େହେବ ଓ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ। ମାତ୍ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜୀବତି
ରହେିବ। 9 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େସହ ିଏକ ତୃତୀୟାଂଶ େଲାକଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର
ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରୂପା େଯପରି ନମିର୍ଳ ହୁଏ େସହପିରି
ବଶିୁଦ୍ଧ କରିବା। ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାପରି ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ୍ଭ ନାମ ଧରି ଆମ୍ଭକୁ େସମାେନ ଡ଼ାକିେବ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା, ‘ଏମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ’, ଆଉ େସମାେନ
କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।’”

ସୁବଗି୍ଭର ଦନି

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବେିଶଷ ଦନି ଆସୁଛ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସମ୍ପତି୍ତ େନଇଛ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଭାଗ କରାଯିବ। 2 ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଯିରୁଶାଲମ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାକୁ ଏକତି୍ରତ କରିବା। ନଗରଟ ିପରାଜିତ େହବ ଓ
ଗହୃଗଡୁ଼କି ଲୁଣି୍ଠତ େହବ। ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଧଷିର୍ତ େହେବ ଏବଂ େଦଶର ଅେଦ୍ଧର୍କ
େଲାକ ନବିର୍ାସତି େହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ନଗରରୁ ନଆିଯିେବ
ନାହିଁ। 3 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାରି େସ େଦଶମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, େସ ଏପରି କରିେବ େଯପରି େସ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟେର
କରନି୍ତ। 4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ ଯିରୁଶାଲମର ପୂବର୍
ଦଗିେର ଥିବା ଅଲଭି ପବର୍ତ ଉପେର ଠିଆ େହବ। େସହ ିଅଲଭି୍ ପବର୍ତ
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହବ ଓ ଏହାର େଗାଟଏି ଅଂଶ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ଗତ ିକରିବ। େଗାଟଏି ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ପୂବର୍ ପଶି୍ଚମ
େହାଇ ବସି୍ତୃତ େହବ। 5 େସହ ିପାବର୍ତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା େଯେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟତର େହବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖସଯିିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ।
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷିୟଙ୍କ ସମୟେର େହାଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ େବେଳ
େଯଉଁପରି ଭାବେର େଲାକମାେନ ପଳାୟନ କରୁଥିେଲ େସହପିରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦୗଡ଼ବି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଆସେିବ ଏବଂ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥିେବ।

6 େସହ ିଦନି ଆେଲାକ ରହବି ନାହିଁ, ଶୀତଳତା କି ତୁଷାର େହବ
ନାହିଁ। େଗାଟଏି ବେିଶଷଦନି େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜଣା େକୗଣସ ିଦନି ବା
ରାତି୍ର େହବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ଆେଲାକ ଥିବ। 8 େସଦନି,
ଯିରୁଶାଲମରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରବାହତି େହବ। େସ ଅଧା ପ୍ରବାହତି େହବ ସମୁଦ୍ର
ଆଡ଼କୁ ପୂବର୍ ଦଗିକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧା ପଶି୍ଚମ ଦଗି ସମୁଦ୍ର  ଆଡ଼କୁ। ଏହା
ଉଭୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଓ ଶୀତକାଳେର େହବ। 9 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜା େହେବ। େକବଳ େସଠାେର ଜେଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଓ ତାଙ୍କର େଗାଟଏି ମାତ୍ର ନାମ ରହବି। 10 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସହ ିସମୟେର,
ସମସ୍ତ େଦଶ ଯିରୁଶାଲମର ଦକି୍ଷଣ େଗବାଠାରୁ ରିେମ୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୂମି
ସମତଳ ଭୂମିେର ପରିଣତ େହବ। କିନୁ୍ତ ଯିରୁଶାଲମ ତା’ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚେର
ଠିଆ େହବ। ଏହା ବନି୍ୟାମୀନ ଫାଟକଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫାଟକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ହେନ୍ନଲର େକାଣ ଫାଟକଠାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୁତ
େହବ। 11 େଲାକମାେନ ଯିେବ ଓ େସଠାେର ବାସ କରିେବ। ପୁନବର୍ାର
ଯିରୁଶାଲମ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସ େହବ ନାହିଁ। ଯିରୁଶାଲମ ନରିାପଦ େହବ।

12 ଏହା େହଉଛ ିମହାମାରୀର ବବିରଣୀ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ପଠାଇେବ,
େସହମିାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ଡ଼ୁଥିେଲ।
େଲାକମାେନ ଛଡି଼ା େହାଇ ଥିବା େବେଳ େସମାନଙ୍କର ଚମର୍ ପଚଯିିବ।
େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ େକାଟର ମଧ୍ୟେର ପଶିଯିବ ଓ ଜିହ୍ୱା ପାଟ ିମଧ୍ୟେର
ପଶିଯିବ। 13 େସହ ିଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧି େସହ ିଶିବରିେର ରହବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱ, ଖଚର, ଓଟ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ େସହ ିଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧିେର
ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହେବ।
େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଆତଙି୍କତ

ରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ ଧରିବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତବିାସୀର ହସ୍ତକୁ
ଧରିେବ ଓ େସମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧେର ବ୍ୟାପ୍ତ େହେବ। ଏପରିକି
ଯିହୁଦା ଯିରୁଶାଲମ ବପିକ୍ଷେର ଲଢ଼ବି। ସମଗ୍ର େଗାଷ୍ଠୀର ଧନସମ୍ପଦ
ନଗରୀର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକତ୍ର ଠୁଳ େହବ। େସଠାେର ସୁବଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ ଓ
ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପରିମାଣେର ସଂଗହୃୀତ େହବ। 16 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ
େଦଶ ଛାଡ଼ ିଯିରୁଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଛିନି୍ତ , ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ଉପାସନା
କରିବା ପାଇଁ ଆସେିବ। ପ୍ରତ ିବଷର୍ େସମାନଙ୍କର ରାଜା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଏବଂ ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ
ଆସେିବ। 17 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଦଶର ପରିବାର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସେିବ ନାହିଁ, ବଷର୍ା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ବି
ନାହିଁ। 18 ଯଦ ିମିଶରର ପରିବାର ନ ଆସନି୍ତ , ବଷର୍ା େସମାନଙ୍କ ଉପେର
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ଆସବି ନାହିଁ। ତା’ ବଦଳେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇେବ ଯାହା େସ
େଦଶସବୁ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇଥିେଲ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନ ଥିେଲ। 19 ତାହା ମିଶରର ପାପ େହବ
ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଦଶର ପାପ, େଯଉଁମାେନ ଯାଆନି୍ତ ନାହିଁ ଓ ପତ୍ରକୂଟୀର
ପବର୍ ପାଳନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।

20 େସହ ିଦନି ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର’ ଏପରିକି ଅଶ୍ୱଗଣର ଘଣି୍ଟେର ମଧ୍ୟ
େଲଖାଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର

ଯଜ୍ଞେବଦରି ଜଳପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ େହବ। 21 ସମସ୍ତ ଜଳପାତ୍ର ଯିରୁଶାଲମ ଓ
ଯିହୁଦାେର ‘ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ର େହବ।’ େନୖେବଦ୍ୟ
ବଳିଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଆସେିବ ଏବଂ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଜଳପାତ୍ର େନେବ ଏବଂ ବଳିଦାନର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରିେବ।
େସହ ିଦନି ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ନ

ଥିେବ।
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ମଲାଖି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଥିଲା। ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର ମଲାଖିକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ

2 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଅଛୁ।”
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଲି, “ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ

େଦଖାଇଛ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏେଷୗ କ’ଣ ଯାକୁବର ଭାଇ ନୁେହଁ? ତଥାପି ଆେମ୍ଭ

ଯାକୁବକୁ େପ୍ରମ କଲୁ। 3 ଆେମ୍ଭ ଏେଷୗକୁ ଘୃଣା କଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଏେଷୗର
ପବର୍ତଗଡୁ଼କୁି ଧ୍ୱଂସ କଲୁ। ଏେଷୗର ମାତୃଭୂମି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ଏବଂ
େସଠାେର େକବଳ ଶୃଗାଳ ବାସ କରିେଲ।”

4 ଇେଦାମର େଲାକମାେନ କହେିବ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ନପିାତତି
େହାଇଥିଲୁ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧି୍ୱସ୍ତ ନଗରୀକୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ
କରିବୁ।”
ମାତ୍ର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଯଦ ିେସମାେନ େସହି

ନଗରୀଗଡୁ଼କୁି ପୁଣ ିନମିର୍ାଣ କରିେବ, ଆେମ୍ଭ ପୁଣ ିତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।”
େସଥିପାଇଁ େଲାେକ କୁହନି୍ତ , ଇେଦାମ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ େଦଶ, ଯାହାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚରିକାଳ ପାଇଁ ଅଭଶିାପ େଦଇଛନି୍ତ।

5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ େଦଖିବ ଓ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ବାହାେର ମଧ୍ୟ ମହମିାନି୍ୱ ତ ହୁଅନୁ୍ତ।”

େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ

6 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ପିଲାମାେନ େସମାନଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ
ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ , ଗ୍ଭକରମାେନ େସମାନଙ୍କର ମୁନବିଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ , େତଣୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ
କରୁ ନାହଁ? ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁନବି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଭୟ
ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁ ନାହଁ? ତୁେମ୍ଭ ଯାଜକଗଣ ଆମ୍ଭର ନାମ ପ୍ରତ ିତାଚ୍ଛଲ୍ୟ
ମେନାଭାବ େଦଖାଉଛ।
“କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଗ୍ଭର, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ

ମେନାଭାବ େଦଖାଇଛୁ?’
7 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଅଶୁଚି

ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଅଛ।
“ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି

କରୁଛୁ?’
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଅସମ୍ମାନ

କରୁଛ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିେନ୍ତ ଅନ୍ଧ ପଶୁ ବଳିଦାନ କରୁଛ,
ଏହା କ’ଣ ଭୁଲ୍ ନୁେହଁ? ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଛାଟା ଓ େରାଗୀ ପଶୁଗଡୁ଼କୁି
ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ନୁେହଁ କି? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସହ ିେଭଟି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସକକୁ ଦଅି, େସ କ’ଣ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେବ? ନା, େସ
େକେବେହେଲ େସ େଭଟ ିଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

9 “େହ ଯାଜକଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯପରି ଆମ ପ୍ରତି
ଦୟାଳୁ େହେବ। ଏହା ତୁମ୍ଭର ଭୁଲ୍ େଯାଗୁଁ େହାଇଛ।ି େସ କାହିଁକି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେବ?” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହଥିିେଲ।

10 “ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାକରୁ, ତୁମ୍ଭର େକହ ିଯାଜକ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରିଦଅିନୁ୍ତ।
ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ େମାର େବଦେିର ଅନୁପେଯାଗୀ ଅଗି୍ନ ଜଳାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

11 “ସମସ୍ତ େଦଶର େଲାକମାେନ ଆପଣା ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ  ଗାନ
କରୁଛନି୍ତ। େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନେର ପବତି୍ର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଧୂପ ଉତ୍ସଗର୍
କରୁଛନି୍ତ , କାରଣ ଆମ୍ଭର ନାମ ସମଗ୍ର େଦଶେର ମହାନ ଅେଟ।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କହଥିିେଲ।

12 “ମାତ୍ର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ନାମର ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
କହୁଛ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅପବତି୍ର। 13 ତୁେମ୍ଭ କହଛି େଯ, ତୁେମ୍ଭ
ବବି୍ର ତ େହବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ ିତାଚ୍ଛଲ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିଛ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ନ ଖାଇ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ
େବାଲ ିକହୁଛ। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆହତ,
େଛାଟା ଓ ରୁଗ୍ଣ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଣୁଛ।
ମାତ୍ର େସହ ିରୁଗ୍ଣ ପଶୁଗଡୁ଼କୁି ଆେମ୍ଭ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହେିଲ। 14 “େକେତକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାେନ
ଶପଥ ନଅିନି୍ତ , ଭଲ ସୁସ୍ଥ ପଶୁକୁ ବଳିେଦବା ପାଇଁ, କିନୁ୍ତ େଶଷେର
େସମାେନ ରୁଗ୍ଣ ପଶୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ
ଅଭଶିପ୍ତ େହେବ। ଆେମ୍ଭ ଜେଣ ମହାନ ରାଜା ଅଟୁ। ଆମ୍ଭକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚତି୍ ଓ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା
ଉଚତି୍।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିିମାନ

“େହ ଯାଜକଗଣ, ଏହ ିବଧିି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୟାନ ନ ଦଅି ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନାମକୁ େଗୗରବ େଦବା
ପାଇଁ, ଗରୁୁତ୍ୱ  ନ ଦଅି େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦଗଡୁ଼କି

ଅଭଶିାପେର ପରିଣତ କରିବା। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ନାମକୁ େଗୗରବ େଦବା ବଷିୟେର ଗମ୍ଭୀର
ନୁହଁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିବାଣୀସବୁ କହଥିିେଲ।

3 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ େଦବା।
ଛୁଟଦିନିମାନଙ୍କେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାଜକଗଣ ଆମ୍ଭକୁ ବଳିିଦାନ ଅପର୍ଣ
କରିେବ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଗାବର ବାହାରକୁ
ଫିଙି୍ଗଦଅି, ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଗାବରକୁ େନଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁହଁେର ପକାଇବା
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଗାବର ସହତି ଫିଙି୍ଗ େଦବା। 4 ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲୁ। ଆେମ୍ଭ
ଏହା କଲୁ ଯାହାଦ୍ୱ ାରା େଲବୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଗ୍ଭଲୁ ରହବି।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କହଥିିେଲ।

5 “ଆେମ୍ଭ େଲବୀ ସହତି ଚୁକି୍ତ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଜୀବନ ଓ ଶାନି୍ତ େଦବା
ପାଇଁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଶପଥ ରଖିଥିଲୁ। େସ ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଭୟ
କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ଭକି୍ତ କରୁଥିଲା। 6 େଲବୀ ସତ୍ୟବାଣୀ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଥିଲା ଏବଂ େସ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା େଦଉନ ଥିଲା। େସ ଧାମିର୍କ ଏବଂ
ବଶି୍ୱସ୍ତତାର ସମ୍ୱନ୍ଧ ଆମ୍ଭ ସହତି ରଖୁଥିଲା। େସ ବହୁତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ପଥରୁ ବମିୂଖ କରୁଥିଲା। 7 ଜେଣ
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3

ଯାଜକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସମୂହ ଜାଣବିା ଉଚତି୍। େଲାକମାେନ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାସମୂହ ଗ୍ରହଣ କରିବା
ଉଚତି୍। କାରଣ ଜେଣ ଯାଜକ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଅେଟ।

8 “ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯାଜକଗଣ ଆମ୍ଭ ପଥରୁ ବମିୁଖ େହାଇଛ ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ପଥେର ଯିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀଙ୍କ ସହତି େହାଇଥିବା ଚୁକି୍ତ କୁ ଲଙ୍ଘନ କଲ।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା କହଥିିେଲ। 9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର
ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱ ାରା ପକ୍ଷପାତତିା
େଦଖାଇଛ। େତଣୁ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଘୃଣତି ଓ ଅପମାନତି କରାଇବା।”

ଯିହୁଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିଲା

10 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଓ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
େତଣୁ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛ?ି
କାହିଁକି ଆେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ? କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁ ଚୁକି୍ତ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି କରିଥିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ଭାଙୁ୍ଗଛୁ? 11 ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। ଯିରୁଶାଲମ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ବହୁତ ଘୃଣତି କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙ୍କର ମନି୍ଦରକୁ ଭଲପାଆନି୍ତ , ମାତ୍ର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମନି୍ଦରକୁ ଅପବତି୍ର କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ବେିଦଶୀ େଦବତାର କନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କେଲ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବ ପରିବାରରୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ବତିାଡ଼ତି କରିେବ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଯଦଓି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଭଟ ିଅପର୍ଣ
କରନି୍ତ , ତାହା କିଛ ିଫଳ େହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େକେବେହେଲ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହେବ ନାହିଁ। 13 ଏପରିକି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁଣ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିତୁମ୍ଭ
ଲୁହେର ବୁଡ଼ାଇ େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପହାର ଗ୍ରହଣ
କରିେବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଆଣଥିିବା ଜିନଷିେର େସ ଖୁସୀ େହେବ ନାହିଁ।

14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଗ୍ଭରିବ, “କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିେଭଟ ିଗହୃୀତ
େହବ ନାହିଁ?” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ।
େସ େଦଖିେଲ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛ, ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ
ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାେର ବବିାହ କରିଛ। େସ ତୁମ୍ଭର ସାଥୀ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଶପଥ
କରି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା
କରିଛ। 15 ପରେମଶ୍ୱର ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାେର ଏକ େହବା ପାଇଁ ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ କରିଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର
ଧମର୍ପରାୟଣ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଗ୍ଭହାନି୍ତ। େତଣୁ ନଜିକୁ ଜଗ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରତ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଯୁବାବସ୍ଥାେର ବବିାହ କରିଛ।

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ ! “ଆେମ୍ଭ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ
ଘୃଣା କରୁ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ କରୁଥିବା ନଷୁି୍ଠର କାଯର୍୍ୟକୁ
ଘୃଣା କରୁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।”

ବଗି୍ଭରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦନି

17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭ୍ର ାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ ଏବଂ େସ ଭ୍ର ାନ୍ତଜନକ
ଶିକ୍ଷାସମୂହ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଦୁଃଖିତ କରିଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିକ୍ଷା େଦଲ େଯ
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆଦର କରନି୍ତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ
କହଲି ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ େଲାକ େବାଲ ିବେିବଚନା
କରନି୍ତ। ଆଉମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ େକଉଁଠାେର
ଅଛ।ି

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା
ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତକୁ େପ୍ରରଣ କରିବା। ଆଉ େଦଖ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଛ େସ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ

ମନି୍ଦରକୁ ଆସବି। ନଶି୍ଚୟ ଚୁକି୍ତର ବାତ୍ତର୍ାବାହକ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ବଷିୟେର
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େସ ଆସୁଛନି୍ତ।

2 “ମାତ୍ର େସହ ିସମୟ ପାଇଁ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ। େସ େଯେତେବେଳ ଆସେିବ େକହ ିରକ୍ଷା କରିେବ ନାହିଁ। େସ ଏକ

ମାଜିର୍ତ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ େହବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାରକାରୀ ରଜକର କ୍ଷାର
ସ୍ୱରୂପ େହବ। 3 ଅଗି୍ନେର ରୂପା ବଶିୁଦ୍ଧ େହଲାପରି େସ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ପବତି୍ର କରିବ। େସ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ସଦୃଶ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ।
ତା’ପେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣେିବ। 4

ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦା ନକିଟରୁ େଭଟ ିଗ୍ରହଣ କରିେବ,
େସ େଯପରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳେର କରିଥିେଲ। 5 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସବିା ଓ ଉଚତି୍ ବଗି୍ଭର କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଅତ ିଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବା େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, େଯଉଁମାେନ ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ,
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ କାମ କରିବା େଲାକଙୁ୍କ ଠକନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ ବଧିବା ଓ ଅନାଥମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରନି୍ତ , ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ। େସହପିରି େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ
ନାହିଁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଗ୍ଭରି

6 “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ପରିବତ୍ତର୍ନ େହବା ନାହିଁ। େସଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ଯାକୁବର ବଂଶଧର ବନିାଶ େହାଇ ନାହଁ। 7 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଅବଜ୍ଞା କେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ,
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବା,” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହକିଥା
କହଥିିେଲ।
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଗ୍ଭରୁଛ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି େଫରିଯାଇ ପାରିବୁ?’
8 ଉତ୍ତରେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,“ତୁେମ୍ଭମାେନ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ େଗ୍ଭରି କରିବା ବନ୍ଦ କର। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ େଗ୍ଭରି
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ େଗ୍ଭରିକଲ।
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁଣ ିପ୍ରଶ୍ନ କଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ କ’ଣ େଗ୍ଭରି

କଲୁ?’
ଉତ୍ତରେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ

ଦଶମାଂଶ େଦବା କଥା। େମାେତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  େଭଟ ିେଦବା କଥା। ମାତ୍ର
େସ ସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଲନାହିଁ। 9 ଏହପିରି ଭାବେର, ସମଗ୍ର
େଗାଷ୍ଠୀ େମାର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଗ୍ଭରି କରିଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଭଶିପ୍ତ।”

10 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ
ଦଶମାଂଶ ଆମ୍ଭ ଭଣ୍ତାରକୁ ଆଣ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା କି ତୁମ୍ଭର ଗହୃେର ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ
ରହବି। ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କର, ଆେମ୍ଭ
ଆକାଶର ଝରକାସବୁ େଖାଲେିଦବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ ବୃଷି୍ଟ
କରିବା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଗିରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଲାଭ କରିବ। 11 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୀଟ
ପଠାଇବା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାସବୁ ଫଳ ଧାରଣ କରିବ।”
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଥିିେଲ।

12 “ଅନ୍ୟ େଦଶର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁଖୀ େବାଲ ିକହେିବ।
ତୁମ୍ଭର େଦଶ ଉତ୍ତମ ଓ ମେନାହର େହବ।” ଏହା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହଥିିେଲ।

ବଗି୍ଭରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଦନି

13 ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଟୁବାକ୍ୟ
ପ୍ରେୟାଗ କରୁଛ।”
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କ’ଣ

କହଅିଛୁ?”
14 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଲି, “ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବା ନରିଥର୍କ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ କିଛି
ଉପକୃତ େହଲୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଡ଼ାକିଲୁ,
ମାତ୍ର ତା’ର ଫଳ କିଛ ିେହଲା ନାହିଁ। 15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଚନି୍ତ ା କରୁଛୁ ଗବର୍ୀ
େଲାକମାେନ ସୁଖୀ। ଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀମାେନ କୃତକାଯର୍୍ୟ ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଧୖଯର୍୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି ଗ୍ଭଲନି୍ତ ଏବଂ
େସମାେନ କିଛ ିଦଣ୍ତ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ।”

16 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ କଥାବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣେିଲ। େସ
େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକେର େସହମିାନଙ୍କର ନାମ େଲଖିେଲ, େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ। ଏବଂ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭକି୍ତ କରନି୍ତ।

17 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େସମାେନ ଆମ୍ଭର ନଜି େଲାକ, େଯଉଁ ଦନି
ମୁଁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଥାଏ ନ୍ୟାୟ େଦବା ପାଇଁ। ମୁଁ େମା’
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାନଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରିବ ିେଯପରି ଜେଣ ବାପା ତା’ର
ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପୁତ୍ରକୁ େସ୍ନହ କେର। 18 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ
େଫରି ଆସବି ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ଓ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରେଭଦ ଜାଣ ିପାରିବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁସରଣ କରୁ ନ ଥିବା ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାରି ପାରିବ।

“େସହ ିଦନି ଆସୁଅଛ ିଯାହାକି ଉେହ୍ମଇ ପରି ଜଳିବ। େସହି
ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ େଲାକମାେନ ଏବଂ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା
େଲାକମାେନ ନଡ଼ାପରି ଜଳିଯିେବ। େସହ ିଅଗି୍ନ େଗାଟଏି ଶାଖା

କି ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହଥିିେଲ।

2 “ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ ,
ଉଦୟକାଳୀନ ସୂଯର୍୍ୟର ରଶି୍ମ ଉତ୍ତମତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଝକ୍ମକ୍
କରିବ। ଏହା ସୂଯର୍୍ୟକିରଣ ପରି ଆେରାଗ୍ୟ ଶକି୍ତ ଆଣବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବାଛୁରି ସଦୃଶ ଗହୁାଳରୁ ବାହାରି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସୁଖୀ େହବ। 3 ତା’ପେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦୁଷ୍ଟାଗ୍ଭରୀଙ୍କ ଉପେର ବଚିରଣ କରିବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ପାଦତେଳ ଭସ୍ମ ସଦୃଶ େହେବ। ଏହସିବୁ େସହ ିଦନି ଘଟବି େଯଉଁ ଦନି
ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଛୁ।” ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଥିିେଲ।

4 “େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମେନ ପକାଅ ଓ ପାଳନ କର। େସ ଆମ୍ଭର
ଅନୁଚର। ଆେମ୍ଭ େହାେରବ ପବର୍ତେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୟିମମାନ ତାଙୁ୍କ
େଦଇଥିଲୁ। େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା।”

5 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଲୟିଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ପଠାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ବଗି୍ଭର ଦନି
ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ େସ ଆସେିବ। 6 େସ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି
ଓ ପିଲାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପିତା-ମାତା ସହତି ପୁନମିର୍ଳନ କରାଇେବ।
ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଘଟବି। ନେଚତ୍ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆସବିା ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।”
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ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
(ଲୂକ 3:23b-38)

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହପିରି। େସ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଦାଉଦ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧର।
2 ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ବାପା।

ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙ୍କ ବାପା।
ଯାକୁବ, ଯିହୂଦା ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ବାପା।
3 ଯିହୂଦା, େଫରସ ଓ େସରହଙ୍କ ବାପା।
(ତାମର, େସମାନଙ୍କ ମା)
େଫରସ ହେିଷ୍ରାଣଙ୍କ ବାପା।
ହେିଷ୍ରାଣ ଅରାମଙ୍କ ବାପା।
4 ଅରାମ ଅମ୍ମୀନାଦାବ ବାପା।
ଅମ୍ମୀନାଦାବ ନହେଶାନଙ୍କ ବାପା।
ନହେଶାନ ସଲେମାନଙ୍କ ବାପା।
5 ସଲେମାନ େବାୟାଜଙ୍କ ବାପା। (େବାୟାଜଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ରାହାବ)
େବାୟାଜ ଓେବଦଙ୍କ ବାପା। (ରୂତ ଓେବଦଙ୍କ ମା)
ଓେବଦ ଯିଶୟଙ୍କ ବାପା।
6 ଯିଶୟ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବାପା।
ଦାଉଦ ଶେଲାମନଙ୍କ ବାପା। (ଶେଲାମନଙ୍କ ମା ଆଗରୁ ଉରୀୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ଥିେଲ)
7 ଶେଲାମନ ରିହବୟିାମଙ୍କ ବାପା।
ରିହବୟିାମ ଅବୟିଙ୍କ ବାପା।
ଅବୟି ଆସାଙ୍କ ବାପା।
8 ଆସା ଯିେହାଶାଫଟଙ୍କ ବାପା।
ଯିେହାଶାଫଟ େଯାରାମଙ୍କ ବାପା।
େଯାରାମ ଉଜିୟଙ୍କ ବାପା।
9 ଉଜିୟ େଯାଥମଙ୍କ ବାପା।
େଯାଥମ୍ ଆହାସଙ୍କ ବାପା।
ଆହାସ ହଜିକିୟଙ୍କ ବାପା।
10 ହଜିକିୟ ମନଃଶିଙ୍କ ବାପା।
ମନଃଶି ଅେମାନଙ୍କ ବାପା।
ଅେମାନ େଯାଶିୟଙ୍କ ବାପା।
11 େଯାଶିୟ, ଯିକନୟି ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ବାପା। (ଏହା
ଇସ୍ରାଏଲେଲାକଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ କରି ବାବେିଲାନ ନଆିଯାଉଥିବା ସମୟର
କଥା।)
12 େସମାନଙୁ୍କ ବାବେିଲାନକୁ ନଆିଯିବା ପେର:
ଯିକନୟି ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ବାପା।
ଶଲ୍ଟୀେୟଲ ଜିରୁବାବଲିଙ୍କ େଜେଜ ବାପା।
13 ଜିରୁବାବଲି ଅବୀହୂଦଙ୍କ ବାପା।
ଅବୀହୂଦ ଏଲୟିାକୀମଙ୍କ ବାପା।
ଏଲୟିାକୀମ ଅଜ୍ଜୂରଙ୍କ ବାପା।
14 ଅଜ୍ଜୂର ସାେଦାକଙ୍କ ବାପା।
ସାେଦାକ ଯାଖୀନଙ୍କ ବାପା।
ଯାଖୀନ ଏଲୀହୂଦଙ୍କ ବାପା।

15 ଏଲୀହୂଦ ଇଲୟିାଜରଙ୍କ ବାପା।
ଇଲୟିାଜର ମଥାନଙ୍କ ବାପା।
ମଥାନ ଯାକୁବଙ୍କ ବାପା।
16 ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙ୍କ ବାପା।
େଯାେଷଫ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ।
ମରିୟମଙ୍କ ଗଭର୍ରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ  େହେଲ।
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ।
17 ଏହଭିଳି ଭାବେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ

େମାଟ ଚଉଦ ପୁରୁଷ। ଦାଉଦଙ୍କଠାରୁ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ ବାବେିଲାନେର
ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଓ କ୍ର ୀତଦାସ ରୂେପ ବାବେିଲାନେର
ପହଞ୍ଚବିା ପରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ ଚଉଦ ପୁରୁଷ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ
(ଲୂକ 2:1-7)

18 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମା ଥିେଲ ମରିୟମ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ  ଏହଭିଳି
େହାଇଥିଲା। ମରିୟମଙ୍କର େଯାେଷଫଙ୍କ ସହତି ବବିାହ ସି୍ଥର େହାଇଥିଲା।
କିନୁ୍ତ ବବିାହ ପୂବର୍ରୁ ଜଣା ପଡ଼ଲିା େଯ, ମରିୟମ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତ
ବଳେର ଗଭର୍ବତୀ େହାଇଛନି୍ତ। 19 କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କର ଭାବୀପତ ିେଯାେଷଫ
ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ ଥିେଲ। େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ମରିୟମଙୁ୍କ ଅପମାନ
କରିବା େସ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦବା ପାଇଁ
େଗାପନେର େଯାଜନା କେଲ।

20 କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ େଯେତେବେଳ ଏ କଥା ଭାବୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ
ସ୍ୱପ୍ନେର ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି
କହେିଲ, “େହ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ େଯାେଷଫ, ତୁେମ୍ଭ ମରିୟମଙୁ୍କ ଆପଣା
ସ୍ତ୍ରୀ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଗଭର୍େର
ଥିବା ଶିଶୁଟ ିପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର।

21 ମରିୟମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟଏି ଜନ୍ମ  େଦେବ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ନାମ
ଯୀଶୁ ରଖିବ। କାରଣ େସ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପାପରୁ ରକ୍ଷା
କରିେବ।”

22 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ସଫଳ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହା ଘଟଲିା। 23 “ଜେଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଗଭର୍ବତୀ
େହାଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟଏି ଜନ୍ମ  େଦବ। େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁେୟଲ
େଦେବ।” (ଇମ୍ମାନୁେୟଲର ଅଥର୍, “ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।”)

24 େଯାେଷଫ ନଦିରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁଭଳି ଆେଦଶ
େଦେଲ, େସହପିରି କେଲ। େସ ମରିୟମଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। 25 କିନୁ୍ତ
ମରିୟମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  ନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ସହବାସ କରି ନ ଥିେଲ। ଆଉ େଯାେଷଫ ପୁଅଟରି ନାମ ଯୀଶୁ ରଖିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କ ଆଗମନ

େହେରାଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳେର ଯିହୂଦା ରାଜ୍ୟର େବଥ୍େଲହମି
ନଗରେର ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ  େହେଲ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ  େହବା ପେର ପୂବର୍
େଦଶର େକେତକ ପଣ୍ଡତି ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। 2 େସମାେନ

ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା େସହ ିନବଜାତ ଶିଶୁ େକଉଁଠାେର?
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ େଦଶେର ତାହାଙ୍କ ତାରା ଉଠିଥିବାର େଦଖିଲୁ। େସହି
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ତାରା ପ୍ରକାଶ କେର େଯ, େସ ଜନ୍ମ  େହାଇଛନି୍ତ , େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସଛୁି।”

3 ରାଜା େହେରାଦ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଏହ ିନୂଆ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ,
େସଥିପାଇଁ େସ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ। ଯିରୁଶାଲମର ସବୁ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଚନିି୍ତତ
େହାଇ ପଡ଼େିଲ। 4 େହେରାଦ ଯିହୂଦା ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ
ଏବଂ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର େଗାଟଏି େବୖଠକ ଡ଼ାକିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େକଉଁଠାେର ଜନ୍ମ  େହେବ? 5 େସମାେନ କହେିଲ,
“ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର େବଥ୍େଲହମି ନଗରେର। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଏସମ୍ପକର୍େର େଲଖିଛନି୍ତ :

6 ‘େହ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର େବଥ୍େଲହମି!
ଯିହୂଦାର ଶାସକମାନଙ୍କ ଭତିେର ତୁେମ୍ଭ ମହାନ।

ହଁ, ତୁମ୍ଭରି ଭତିରୁ ଜେଣ ଶାସକ ଆଗତ େହବ,
ଏବଂ େସହ ିଶାସକ େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଢ଼ାଇେନେବ।’”

ମିଖା 5:2
7 ତା’ପେର େହେରାଦ ପୂବର୍େଦଶରୁ ଆସଥିିବା ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କ ସହତି

ଗପୁ୍ତ େବୖଠକ କେଲ। େସମାେନ େକେତେବେଳ ପ୍ରଥେମ େସହ ିତାରା
େଦଖିଥିେଲ, ତାହାର ସଠିକ୍ ସମୟ େହେରାଦ ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କଠାରୁ
ବୁଝେିନେଲ। 8 େହେରାଦ େସମାନଙୁ୍କ େବଥ୍େଲହମି ପଠାଇେଲ ଓ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େବଥ୍େଲହମି ଯାଇ ଶିଶୁଟ ିବଷିୟେର ଯତ୍ନ
ଭାବେର େଖାଜ ଖବର ନଅି। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ପାଇଯାଅ, େତେବ
େମାେତ ଜଣାଅ, ତା’ପେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ।ି”

9 ପଣ୍ଡତିମାେନ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େଯଉଁ ତାରାଟି
େସମାେନ ଆଗରୁ ପୂବର୍ େଦଶେର େଦଖିଥିେଲ, ପୁଣ ିଥେର ତାକୁ େଦଖିେଲ।
େସହ ିତାରାଟ ିତାହାଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗ୍ଭଲଲିା ଏବଂ େଯଉଁଠାେର ପିଲାଟି
ଥିଲା, େସହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହଗିଲା। 10 ତାରା େଦଖି
ପଣ୍ଡତିମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ ଏବଂ ଆନନ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ।

11 େସମାେନ ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ। ମା ମରିୟମଙ୍କ ପାଖେର
ପିଲାଟକୁି େଦଖିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା
କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଣଥିିବା ଉପହାର େପଡ଼ଟିି
େଖାଲେିଲ। େସମାେନ ଶିଶୁକୁ ସୁନା, କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର େଦେଲ।
12 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େହେରାଦଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ନ ଯିବାକୁ
ସ୍ୱପ୍ନେର ସାବଧାନ କରାଇ େଦେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥ
େଦଇ ନଜି େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ତାହାଙୁ୍କ ମିଶରକୁ େନେଲ

13 ପଣ୍ଡତିମାେନ ଗ୍ଭଲଯିିବାପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନେର
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, “ଉଠ, ଶିଶୁଟକୁି ଓ ତା’ ମାଙୁ୍କ େନଇ
ମିଶର େଦଶକୁ ପଳାଅ ଏବଂ ମୁଁ ନ କହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ରୁହ।
କାରଣ େହେରାଦ ତାହାକୁ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବାରୁ ତାହାଙୁ୍କ
େଖାଜିବ।”

14 େତଣୁ େଯାେଷଫ ଉଠିେଲ, େସ ଶିଶୁ ଓ ତା’ ମାଙୁ୍କ ଧରି ମିଶର
େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାତେିର ବାହାରି ପଡ଼େିଲ। 15 େସଠାେର େଯାେଷଫ
େହେରାଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ
ଏସବୁ ଘଟଲିା। ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ, “ମୁଁ େମାର ପୁଅକୁ ମିଶରରୁ
ବାହାରି ଆସବିାକୁ କହଛି।ି”

େହେରାଦ େବଥ୍େଲହମିର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ

16 େହେରାଦ େଦଖିେଲ େଯ, ପଣ୍ଡତିମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େବାକା ବେନଇ
େଦଇଛନି୍ତ। େସ ଖୁବ୍ ରାଗିଗେଲ। େସ ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟରି
ଜନ୍ମ  ସମୟ ଜାଣଥିିେଲ। ତାହା ଦୁଇ ବଷର୍ ତଳର କଥା େହାଇଥିବାରୁ େସ
େବଥ୍େଲହମି ଓ ତା’ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ବଷର୍ ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍
ବୟସର ସବୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 17

ଏହଭିଳି ଭାବେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କୁହାଯାଇଥିବା
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା:

18 “ରାମାେର ଏକ ଦୁଃଖଭରା ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା।
ତାହା େରାଦନ ଓ ଅତଶିୟ ବଳିାପର ସ୍ୱର ଥିଲା।

ରାେହଲ ତା’ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନୁ୍ଦଥିଲା।
େକହେିହେଲ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇ ପାରିେବନ।ି
କାରଣ ତା’ର ପିଲାମାେନ ମରିଯାଇଥିେଲ।”

ଯିରିମିୟ 31:15

େଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ ମିଶରରୁ େଫରିେଲ

19 େହେରାଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ମିଶରେର େଯାେଷଫଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନେର ପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ େଦଖା େଦେଲ। 20 ଦୂତ କହେିଲ, “ଉଠ,
ପିଲାଟକୁି ଓ ତା’ ମାକୁ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ଯାଅ। କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ପିଲାଟକୁି ମାରିେଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ଏେବ
ମରିଗେଲଣ।ି”

21 େତଣୁ େଯାେଷଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ, େସ ପିଲାଟକୁି ଓ ତା’ ମାକୁ
େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ େଫରିଗେଲ। 22 କିନୁ୍ତ େଯାେଷଫ ଶୁଣେିଲ େଯ,
େହେରାଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ତାହାଙ୍କ ପୁଅ ଆଖିର୍ଲାୟ ଯିହୂଦାେର ରାଜା
େହାଇଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ େସଠାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କେଲ। କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନେର ଆେଦଶ ପାଇ େଯାେଷଫ ଗାଲଲିୀ ପ୍ରେଦଶକୁ
ଗେଲ। 23 େସ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିନାଜରିତ ନାମକ ନଗରେର ବାସ
କେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଜରିତୀୟ ରୂେପ ଖ୍ୟାତ େହେବେବାଲି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ। େସହ ିବାକ୍ୟ
ଅନୁସାେର ଏହା ଘଟଲିା।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ
(ମାକର୍ 1:1-8; ଲୂକ 3:1-9; 15-17; େଯାହନ 1:19-28)

େସହ ିସମୟେର ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଆସ ିଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର
ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର େଘାଷଣା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ 2

“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର, କାରଣ
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ।ି” 3 େସହ ିେଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ କହୁଥିେଲ,
“ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର:
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର,
ତାହାଙ୍କ ରାଜପଥ ସଳଖ କର।’”

ଯିଶାଇୟ 40:3
4 େଯାହନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓଟ େଲାମେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା, େସ ଅଣ୍ଟାେର

ଚମଡ଼ା ପଟ ିବାନୁ୍ଧଥିେଲ। ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା।
5 େସ ସମୟେର ଯିରୁଶାଲମ, ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା ରାଜ୍ୟ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର
ଦୁଇପାଖ ଅଞ୍ଚଳେର ଥିବା େଲାକ େଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିାକୁ
ଆସେିଲ। 6 େସମାେନ ନଜି ନଜି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କେଲ। େଯାହନ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନଦୀେର େସମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେଲ।

7 ଅେନକ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି େଯାହନ କହେିଲ, “େହ
କାଳସପର୍ଗଣ! ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ େଚତାବନୀ େଦେଲ? 8 ତୁମ୍ଭକୁ ନଜିର କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରକାଶ
କରିବାକୁ େହବ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ବାସ୍ତବେର ମନ ପରିତ୍ତର୍ନ କରିଅଛ। 9

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ େବାଲ ିକହେିଦେଲ େଯ ଯେଥଷ୍ଟ
େହାଇଗଲା, େସ କଥା େକେବ େହେଲ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିରଖୁଛି
େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିପଥରଗଡୁ଼କିରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷି୍ଟ
କରି ପାରିେବ। 10 ଗଛର ମୂଳ ଉପେର କୁହ୍ରାଡ଼ ିରଖା ଯାଇସାରିଲାଣ।ି
େଯଉଁସବୁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ େଦଉ ନାହାନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କୁି କାଟ ିନଆିଁେର
ପେକଇ ଦଆିଯିବ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 2:3 739 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 3:10
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11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଳେର
ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଛ,ି କିନୁ୍ତ େମା’ପେର େଯ ଆସୁଛନି୍ତ , େସ େମା’ଠାରୁ ମହାନ।
ମୁଁ ତ ତାହାଙ୍କର େଜାତା େବାହ ିେନବାକୁ ମଧ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ଅଗି୍ନେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେବ। 12 ତାହାଙ୍କ ହାତେର କୁଲା
ଅଛ।ି େସଥିେର େସ ଶସ୍ୟ ସବୁରୁ ଅଗାଡ଼ ିତକ ଅଲଗା କରିେଦେବ। େସ
ତାହାଙ୍କ ଖଳାରୁ ପରିଷ୍କାର େହାଇଥିବା ଶସ୍ୟତକ ଏକାଠି କରିେନଇ ଅମାର
ଭତିେର ରଖି େଦେବ ଓ ଅଗାଡ଼,ି କାଠି-କୁଟାତକ ନଆିଁେର ପେକଇ
େଦେବ। େସ ନଆିଁ େକେବ େହେଲ ଲଭିବି ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ
(ମାକର୍ 1:9-11; ଲୂକ 3:21-22)

13 େସହ ିସମୟେର େଯାହନଙ୍କଠାରୁ ବାପି୍ତସ୍ମ େନବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ
ଗାଲଲିୀରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସେିଲ। 14 କିନୁ୍ତ େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ବାପି୍ତସ୍ମ ତାହାଙ୍କଠାେର େନବା ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରି କହେିଲ,
“େମାର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବାପି୍ତସ୍ମ େନବା ଦରକାର। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଖକୁ କାହିଁକି
ଆସଛି?”

15 ଉତ୍ତରେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ପାଇଁ ଏହଭିଳି
େହଉ। ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ବଷିୟ କରିବା ଉଚତି୍, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅେଟ।” େତଣୁ
େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦବା ପାଇଁ ରାଜି େହେଲ।

16 ଯୀଶୁ ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ। ଯୀଶୁ ଜଳରୁ ବାହାରିବା ମାେତ୍ର ଆକାଶ
େଖାଲଗିଲା, ଏବଂ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ େଗାଟଏି କେପାତ ରୂପେର
ତଳକୁ ଓେହ୍ଲଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ। 17

େସେତେବେଳ ଆକାଶରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା: “ଏ େମାର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର ଓ ମୁଁ
ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ପରମ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା
(ମାକର୍ 1:12-13; ଲୂକ 4:1-13)

ତା’ପେର େସହ ିପବତି୍ରଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମରୂଭୁମିକୁ କଢ଼ାଇ
େନଇଗେଲ। ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକ୍ଷୀତ େହବା ପାଇଁ ତାହଙୁ୍କ
େସଠାକୁ ନଆିଯାଇଥିଲା। 2 ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ଓ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ରାତି

କିଛ ିଖାଇେଲ ନାହିଁ। ଏହା ପେର ତାହାଙୁ୍କ ଖୁବ୍ େଭାକ ଲାଗଥୁିଲା। 3

ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, େତେବ ଏହ ିପଥରଗଡୁ଼କୁି େରାଟୀ େହାଇ ଯିବା ପାଇଁ
କୁହ।”

4 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତରେର କହେିଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହା େଲଖାଅଛ,ି
‘ମଣଷି େକବଳ ଖାଦ୍ୟେର ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ତା’ର ଜୀବନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ

ବାକ୍ୟେର ହିଁ ବଞ୍ଚବି।’”
ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 8:3

5 ତା’ପେର ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ ପବତି୍ର ନଗରୀ ଯିରୁଶାଲମକୁ
େନଇଗଲା। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମନି୍ଦରର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ରଖିଲା। 6

ଶୟତାନ କହଲିା, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, େତେବ ତଳକୁ
େଡ଼ଇଁପଡ଼, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
‘ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ ନଜି ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ଧରିପକାଇେବ।

ତାହାହାେଲ ପଥରେର ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବାଜିବ ନାହିଁ।’”
ଗୀତସଂହତିା 91:11-12

7 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁେହ, ‘ତୁେମ୍ଭ
ନଜି ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ।’”

8 ତା’ପେର, େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପରକୁ େନଇଗଲା
ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ େସଗଡୁ଼କିର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ
େଦଖାଇଲା. 9 ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପାଦତେଳ ପଡ଼ି
େମାେତ ପ୍ରଣାମ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଏସବୁ େଦଇେଦବ।ି”

10 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, “ଶୟତାନ, େମା’ ପାଖରୁ ଦୂରହୁଅ! କାରଣ
ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
‘ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ।
ତାହାଙ୍କରହିଁ େସବା କର!

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 6:13
11 େତଣୁ ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲା, ଏବଂ ତା’ପେର

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଆସ ିତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ େନେଲ।

ଗାଲିଲୀେର ଯୀଶୁ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେଲ
(ମାକର୍ 1:14-15; ଲୂକ 4:14-15)

12 େଯାହନ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ େହାଇଥିବା ଖବର ଯୀଶୁ ଶୁଣେିଲ,
େତଣୁ ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ େଫରିଗେଲ। 13 ଯୀଶୁ କିନୁ୍ତ ନାଜରିତେର
ରହେିଲ ନାହିଁ। େସ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ କୂଳେର କଫନର୍ାହୂମ ସହରେର ବାସ
କେଲ, କଫନର୍ାହୂମ ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲରି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳେର ଅବସି୍ଥତ। 14

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହଥିିେଲ,
ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଭଳି କରିଥିେଲ।

15 “ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲ ିପ୍ରେଦଶ,
ସମୁଦ୍ର  ରାସ୍ତାର ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ପରପାରିସ୍ଥ
ଗାଲଲିୀର ଏକ ଅଣଯିହୂଦୀ ପ୍ରେଦଶ।
16 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧାରେର ରହୁଥିେଲ,
େସମାେନ ଏକ ମହାନ େଜ୍ୟାତ ିେଦଖିେଲ।

କବର ଭଳି ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରେଦଶେର େଯଉଁମାେନ ରହୁଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଜ୍ୟାତରି ଉଦୟ େହଲା।”

ଯିଶାଇୟ 9:1-2
17 େସହ ିଦନିଠାରୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। େସ

କହେିଲ, “ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ନକିଟ
େହାଇଗଲାଣ।ି”

ଯୀଶୁ େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ବାଛେିଲ
(ମାକର୍ 1:16-20; ଲୂକ 5:1-11)

18 ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ ପାଖେଦଇ ଯାଉଥିେଲ, େସ (ପିତର ନାମେର
ଖ୍ୟାତ) ଶିେମାନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। େସମାେନ
ହ୍ରଦେର ଜାଲ ପକାଉଥିେଲ। େସମାେନ, ବ୍ୟବସାୟେର େକଉଟ ଥିେଲ।
19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ, େମାେତ ଅନୁସରଣ କର। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଭନି୍ନ  ପ୍ରକାରର େକଉଟ କରିବ।ି ମାଛ ନ ଧରି ମଣଷିମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ।” 20 େସମାେନ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙ୍କ
ଜାଲ ଛାଡ଼େିଦଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

21 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଗ୍ଭଲେିଲ। େସ େଦଖିେଲ େଯ େଜବଦୀଙ୍କ
ପୁଅ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହତି ଡ଼ଙ୍ଗା ଉପେର ବସି
ଜାଲ ମରାମତ ିକରୁଛନି୍ତ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। 22 େସମାେନ
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙ୍କ ବାପାଙୁ୍କ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କେଲ।

ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ ଓ େରାଗସୁସ୍ଥ କେଲ
(ଲୂକ 6:17-19)

23 ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ସୁସମାଗ୍ଭର
ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ଓ େଲାକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େରାଗ ଓ ପୀଡ଼ା ଦୂର କରି
ସମଗ୍ର ଗାଲଲିୀ ରାଜ୍ୟେର ଭ୍ରମଣ କେଲ। 24 ସମଗ୍ର ସୁରିୟା େଦଶେର
ତାହାଙ୍କର ସମାଗ୍ଭର ବ୍ୟାପିଗଲା, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବଭିନି୍ନ  େରାଗ ଓ
ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା େଭାଗଥୁିେଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଭୂତ କବଳିତ କରିଥିଲା,
େଯଉଁମାେନ ମୃଚ୍ଛର୍ାେରାଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ଥିେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 3:11 740 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:24
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25 େତଣୁ ଗାଲଲିୀ, େଦକାପଲ,ି ଯିରୁଶାଲମ, ଯିହୂଦା ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର
ଆର ପାରିର ବହୁେଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ
(ଲୂକ 6:20-23)

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ବିାକୁ
ଲାଗିଲା, ଏହା େଦଖି ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗେଲ
ଏବଂ େସଠାେର ବସେିଲ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ

ପାଖକୁ ଆସେିଲ। 2 ଏଥର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦବା ଆରମ୍ଭ
କେଲ,

3 “ଆତ୍ମାେର ଦନିହୀନ େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େସହମିାନଙ୍କର।
4 ବତ୍ତର୍ମାନ ଦୁଃଖିତ େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେବ।
5 ନମ୍ର ଓ ସୁଶୀଳ େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ େସହମିାନଙ୍କର େହବ।
6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ସତ୍କମର୍ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ

େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ତୃପି୍ତ ଲାଭ କରିେବ।
7 ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସହମିାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିେବ।
8 ନମିର୍ଳ ହୃଦୟ ଥିବା େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖିେବ।
9 ଶାନି୍ତ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାେବ ଡ଼କାଯିେବ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ଧମର୍କାଯର୍୍ୟ କରି କଷ୍ଟ ସହୁଥିବା

େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ;
କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େସହମିାନଙ୍କର।
11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିବା େଯାଗୁଁ େଲାେକ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପମାନ େଦେବ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାତନା େଦେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଛେର ନାନା କଥା କହେିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ। 12

େତଣୁ ଖୁସୀ େହାଇ ଆନନ୍ଦ କର। କାରଣ ସ୍ୱଗର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ମହତ୍
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
େଲାକମାେନ ଏହଭିଳି ଯାତନା େଦଇଥିେଲ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲୁଣ ଓ ଆେଲାକ ପରି
(ମାକର୍ 9:50, 4:21; ଲୂକ 14:34-35, 8:16)

13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ସଦୃଶ। କିନୁ୍ତ ଲୁଣ ଯଦି
ନେିଜ ସ୍ୱାଦହୀନ େହାଇଯାଏ, େତେବ ତାକୁ ଆଉଥେର ଲୁଣଆି କରା ଯାଇ
ନ ପାେର। ଲୁଣ ଆପଣା ଲୁଣଆି ସ୍ୱାଦ ହରାଇେଲ ଆଉ େକୗଣସ ିକାମେର
ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହାେର ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ। େଲାେକ ତାକୁ
ପାଦେର ଚକଟ ିଗ୍ଭଲଯିିେବ।

14 “ତୁେମ୍ଭ ଜଗତର ଆେଲାକ। ପାହାଡ଼ ଉପେର ଅବସି୍ଥତ େକୗଣସି
ନଗରକୁ େକେବ େହେଲ ଲୁେଚଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 15 େଲାେକ
ଦୀପଟଏି ଜେଳଇ ତାକୁ ହାଣ୍ଡ ିତେଳ ରଖନି୍ତ ନାହିଁ। େଲାେକ ତାକୁ
ଦୀପରୂଖା ଉପେର ରଖନି୍ତ। ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଦୀପଟ ିଘର ଭତିରର ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ
ଆେଲାକ ଦଏି। 16 େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେଲାକ ଭଳି
ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଭଲ କାମଗଡୁ଼କି େଦଖନୁ୍ତ ଓ ସ୍ୱଗର୍େର
ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭ ପରମପିତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନକରନୁ୍ତ।

ଯୀଶୁ ଓ ପୁରାତନ ନୟିମର େଲଖାସମୁହ

17 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବ ନାହିଁ େଯ ମୁଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଅବା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସଛି।ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେଦଶ
ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସ ିନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେଦଶଗଡୁ଼କିର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଆସଛି।ି 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏ ପୃଥିବୀ
ଓ ଆକାଶ ସମାପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ସବୁ କଥା ନ ଘଟବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏହ ିନୟିମରୁ ଅକ୍ଷରଟଏି କି ବନୁି୍ଦଟଏି େହେଲ ମଧ୍ୟ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।

19 “ଏଣୁ େଲାେକ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆେଦଶ ମାନବିା ଉଚତି୍, ଏପରିକି
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େଦଖା ଯାଉ ନ ଥିବା େଛାଟ ଆେଦଶଟଏି ମଧ୍ୟ ମାନବିା ଉଚତି୍।
େଯଉଁ େଲାକ ଆେଦଶ ପାଳିବାକୁ ମନାକେର ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଆେଦଶ
ନ ପାଳିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଏି, େସ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ଅତ ିନୁ୍ୟନ େବାଲ ିଗଣତି
େହବ କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାେନ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମାନ ିଚଳିବାକୁ
ଶିଖାଏ, େସ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ମହାନ୍ େହବ। 20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ଫାରୂଶୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆେଗଇ ଯାଅ। ତା’ ନ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ େକ୍ର ାଧ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ

21 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଛି େଯ, ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
କୁହାଯାଇଥିଲା: ‘ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। େଯଉଁ େଲାକ ନରହତ୍ୟା କେର,
େସ ବଗି୍ଭରସ୍ଥାନେର ବଗି୍ଭରିତ େହବ।’ 22 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛି
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟଉପେର ରାଗ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ପରି ଅେଟ। େତଣୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ଉପେର ରାଗିବ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭରାଳୟେର ବଗି୍ଭରିତ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ େଦଇ ଖରାପ କଥା କୁହ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଯିହୂଦୀୟ
ସେବର୍ାଚ୍ଚ ବଗି୍ଭରାଳୟେର ବଗି୍ଭରିତ େହବାକୁ େହବ। ଯଦ ିଅନ୍ୟକୁ ମୂଖର୍
େବାଲ ିକୁହ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ନକର୍ର ନଆିଁ ଭତିେର ପକାଇ ଦଆିଯିବ।

23 “େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ ଆଣ, େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟ ଚନି୍ତ ା
କର। ଯଦ ିେବଦୀ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ େଦବା େବେଳ
ତୁମ୍ଭର ମେନ ପଡ଼ଯିାଏ େଯ, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କାହାର କିଛ ିକଥା ଅଛ,ି
24 େତେବ ତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ େସହଠିାେର ଛାଡ଼ ିେଦଇ େସହି
େଲାକଟ ିପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତା’ ସହତି ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି, ତା’ପେର
ଆସ ିତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ ଅପର୍ଣ କର।

25 “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭକୁ ବଗି୍ଭରାଳୟକୁ େନଇ ଯାଉଅଛ,ି େତେବ
ବଗି୍ଭରାଳୟ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ତା’ ସହତି ଶୀଘ୍ର ବନୁ୍ଧତା ସ୍ଥାପନ କର। ନେଚତ
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ବଗି୍ଭରପତଙି୍କ ହାତେର େଦଇେଦବ ଓ େଶଷେର ବଗି୍ଭରପତି
ତୁମ୍ଭକୁ ସପିାହୀ ହାତେର େଦେବ, ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ
େହାଇ ଯିବ। 26 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େଯଉଁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପାହୁଲା-
ପାହୁଲା କରି ନ ଶୁଝଛି, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାରାଗାର ଭତିରୁ ବାହାରି ଆସି
ପାରିବ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ େଯୗନଗତ ପାପ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ

27 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ କଥା କୁହା ଯାଇଥିବାର ଶୁଣଛି େଯ, ‘ବ୍ୟଭଗି୍ଭର
କର ନାହିଁ।’ 28 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ, ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ
େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦେଖ ଓ ତା’ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭେହଁ,
େତେବ େସ ନଜି ମନ ଭତିେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରି
ସାରିଲାଣ।ି 29 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଡ଼ାହାଣ ଆଖି ତୁମ୍ଭର ପାପର କାରଣ ହୁଏ,
େତେବ େସହ ିଆଖିଟକୁି କାଢ଼ ିଫିଙି୍ଗଦଅି। ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ନକର୍େର
ପଡ଼ବିା ଅେପକ୍ଷା ଶରୀରର େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବା ଭଲ। 30

ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଡ଼ାହାଣ ହାତଟ ିତୁମ୍ଭ ପାପର କାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ କାଟି
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ଫିଙି୍ଗଦଅି। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ନକର୍େର ପଡ଼ବିା ଅେପକ୍ଷା
ଶରୀରର େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବା ଭଲ।

ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ
(ମାଥିଉ 19:9; ମାକର୍ 10:11-12; ଲୂକ 16:18)

31 “ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛ ିେଯ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ତା’ର ପତ୍ନୀକୁ
ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଏି, େସ ତା’ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଲଖିିତ ରୂପେର େଗାଟଏି
ସୂଚନା େଦବ।’ 32 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ଯଦ ିେକହ ିନଜିର
ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଏି, େସ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର େଦାଷେର େଦାଷୀ
କରିଥାଏ। ଯଦ ିତାହାର ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍
ରଖିଥାଏ, େତେବ େକବଳ େସ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ପାରିବ। ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା େସହ ିପତ୍ନୀକୁ ବବିାହ କେର, େତେବ
େସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର େଦାଷୀ ହୁଏ।

ପ୍ରତଜି୍ଞା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା

33 “ଏ କଥା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଛି େଯ, ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
କୁହାଯାଇଥିଲା: ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା େକେବ େହେଲ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ
ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସହସିବୁ ପାଳନ କର।’ 34 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଛ ିେଯ, ଆେଦୗ ପ୍ରତଜି୍ଞା କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଗର୍ର ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କର
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ। 35 ପୃଥିବୀ ନାମେର
ପ୍ରତଜି୍ଞା ନଅି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦପୀଠ। ଯିରୁଶାଲମ
ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା ନଅି ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ। 36

ନଜି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ନଅି ନାହିଁ, କାରଣ ତା’ର େଗାଟଏି ବାଳକୁ ବି
ତୁେମ୍ଭ କଳା ବା ଧଳା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 37 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ ମେନ
କରୁଛ େତେବ ‘ହଁ’ କୁହ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଭୁଲ୍ େବାଲ ିମେନ କରୁଛ
େତେବ ‘ନଁା’ କୁହ। ‘ହଁ’ ବା ‘ନଁା’ ଠାରୁ ଅଧିକା ବଷିୟ ପାପାତ୍ମାଠାରୁ
ଆସଥିାଏ।

ଯୀଶୁ କହନି୍ତ: ପ୍ରତେିଶାଧ ମନଭାବ ରଖ ନାହିଁ
(ଲୂକ 6:29-30)

38 “ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଛି େଯ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛ,ି ‘ଆଖି ବଦଳେର ଆଖି
ଓ ଦାନ୍ତ ବଦଳେର ଦାନ୍ତ।’ 39 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ, େକୗଣସି
ମନ୍ଦ େଲାକର ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭର
ଡ଼ାହାଣ ଗାଲେର ଗ୍ଭପୁଡ଼ାଟଏି ମାେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତା ଆଡ଼କୁ ଆର
ଗାଲଟ ିମଧ୍ୟ େଦେଖଇ ଦଅି। 40 ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବଗି୍ଭରାଳୟେର ମକଦ୍ଦମା କରି ତୁମ୍ଭର କୁତ୍ତର୍ାଟ ିେନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭଦରଟ ିମଧ୍ୟେଦଇ ଦଅି। 41 ଯଦ ିେକହି
ତୁମ୍ଭକୁ ତା’ ସହତି େଗାଟଏି େକାଶ ଗ୍ଭଲବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କେର େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ତା’ ସହତି ଦୁଇ େକାଶ ଗ୍ଭଲ ିଯାଅ। 42 ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିମାେଗ,
େତେବ ତାହା ତାହାକୁ ଦଅି। େକହ ିଯଦ ିତୁମ୍ଭଠାରୁ ଧାର େନବାକୁ
ଇଚ୍ଛାକେର, େତେବ ତାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ।

ସମସ୍ତଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର
(ଲୂକ 6:27-28; 32-36)

43 “ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଛି େଯ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛ:ି ‘ତୁମ୍ଭର ପେଡ଼ାଶୀଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କର ଓ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କର।’ 44 କିନୁ୍ତ ମୁଁ କହୁଛ:ି ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କର। ତୁମ୍ଭକୁ ଯାତନା େଦଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। 45 ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା
ପରମପିତାଙ୍କ ଯଥାଥର୍ ସନ୍ତାନ େହାଇ ପାରିବ। ପରମପିତା, ଭଲ େଲାକ ଓ
ମନ୍ଦ େଲାକ ଉଭୟଙ୍କ ଉପେର ତାହାଙ୍କ ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦତି କରାନି୍ତ। େସ ଭଲ
କାମ କରୁଥିବା େଲାକ ଓ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିବା େଲାକ, ଉଭୟଙ୍କ ଉପେର
ବଷର୍ା ବଷର୍ାନି୍ତ। 46 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଯଦି

େକବଳ େସହମିାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପୁରସ୍କାର
ପାଇବ ନାହିଁ? ଏପରିକି କରଆଦାୟକାରୀ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହା କରନି୍ତ। 47

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େକବଳ ନଜି ଭାଇ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଅଧିକ କଲ? ବଧିମର୍ୀମାେନ କ’ଣ ଏଭଳି କରନି୍ତ
ନାହିଁ କି? 48 ଏଣୁ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା େଯପରି ସଦି୍ଧ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ସଦି୍ଧ ହୁଅ।

ଦାନ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ

“ସାବଧାନ ରୁହ! େଯେତେବେଳ ଭଲ କାମକର, େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ କର ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖନୁ୍ତ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ େସଗଡୁ଼କି କର ନାହିଁ। ତାହାହାେଲ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥିବା

ତୁମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
2 “ଏଣୁ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଦୀନ-ଦୁଃଖୀକୁ ଦାନ େଦଉଛ,

େସେତେବେଳ ତା’ର େଘାଷଣା କର ନାହିଁ। େଲାକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା
ପାଇଁ କପଟ ିେଲାେକ ପ୍ରାଥର୍ନା-ଗହୃ ଓ ଗଳିମାନଙ୍କେର ତୂରୀବଜାଇ େସଭଳି
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥା’ନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟକଥା କହୁଛ ିେଯ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କର
ପ୍ରତଫିଳ ପାଇ ସାରିେଲଣ।ି 3 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଦୀନ-
ଦୁଃଖୀଙୁ୍କ ଦାନ େଦଉଛ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଡ଼ାହାଣ ହାତ କ’ଣ କରୁଛ,ି
େସ ବଷିୟେର ବାମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ସୁେଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ କରୁଛ, ତାହା େଯପରି େକହ ିନ ଜାଣନୁ୍ତ। 4 ତୁମ୍ଭର ଦାନ
େଗାପନେର େହବା ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା େଗାପନେର କରାଯାଇଥିବା
କାଯର୍୍ୟକୁ େଦଖି ପାରନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତା’ର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।

ପ୍ରାଥର୍ନା ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
(ଲୂକ 11:2–4)

5 “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ।
କାରଣ େସମାେନ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃ ଓ ଗଳି-ମୁଣ୍ଡେର ଠିଆେହାଇ ବଡ଼
ପାଟେିର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ , େଯପରି େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି
ପାରିେବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ େସମାନଙୁ୍କ ତା’ର ପୁରା ପ୍ରତଫିଳ
ଦଆିଯାଇ ସାରିଲାଣ।ି 6 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ତୁମ୍ଭ ବଖରା
ଭତିରକୁ ଯାଅ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତୁମ୍ଭର ପରମପିତାଙୁ୍କ େଗାପନେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା େଗାପନେର କରୁଥିବା ତୁମ୍ଭ କାମଗଡୁ଼କି
େଦଖି ପାରନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତା’ର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।

7 “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ
ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ଭଳି ନରିଥର୍କ କଥା ବାରମ୍ୱାର କୁହ ନାହିଁ। େସମାେନ
ଭାବନି୍ତ େଯ, ବହୁତ କଥା କହବିା େଯାଗୁଁ ତାହାଙ୍କ କଥା ପରେମଶ୍ୱର
ଶୁଣେିବ। 8 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ପରମପିତାଙୁ୍କ କିଛ ିମାଗିବା ପୂବର୍ରୁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନୀୟ
ବଷିୟ ଜାଣନି୍ତ। 9 ଏଣୁ ଏହଭିଳି ପ୍ରାଥର୍ନା କର:
‘େହ ସ୍ୱଗର୍େର ଥିବା ଆମ୍ଭର ପରମପିତା,
ତୁମ୍ଭର ନାମ ସବୁେବେଳ ପବତି୍ର େହଉ।
10 ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ।
ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ େହବାଭଳି ଏ ପୃଥିବୀେର ବ ିତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା

ସଫଳ େହଉ।
11 ଆମ୍ଭର ପ୍ରତଦିନିର ଖାଦ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଦଅି।
12 ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅପରାଧ କଲା େଲାକଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁପରି କ୍ଷମା କରିଛୁ,
େସହପିରି ଆେମ୍ଭ କରିଥିବା ପାପକୁ କ୍ଷମା କର।
13 ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷାେର ପକାଅ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର।’

14 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେଲାକଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିେଦବ େତେବ ସ୍ୱଗର୍େର
ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମପିତା ତୁମ୍ଭ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା
କରିେଦେବ। 15 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 5:31 742 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:15
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େଦବ ନାହିଁ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଅପରାଧ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା େଦେବ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ ଉପବାସ ବଷିୟେର ଉପେଦଶ େଦେଲ

16 “ତୁେମ୍ଭ ଉପବାସ କଲାେବେଳ ଦୁଃଖିତ ଥିବା ଭଳି ମୁହଁ କର ନାହିଁ।
କପଟୀମାେନ େସହପିରି କରିଥା’ନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ କପଟୀଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ।
କପଟୀମାେନ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ େଲାକଙୁ୍କ େଦେଖଇବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ, େସମାେନ
ଉପବାସ କରୁଛନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ େସମାନଙୁ୍କ ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରତଫିଳ ମିଳିସାରିଛ।ି 17 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଉପବାସ କଲାେବେଳ ମୁଣ୍ଡେର
େତଲ ଲଗାଇ ବାଳ ସଜାଡ଼ ଓ ମୁହଁ ଧୁଅ। 18 ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ
ଉପବାସ କରୁଛ େବାଲ ିେଲାେକ ଜାଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର
ପରମପିତାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ସନିା େଦଖି ପାରୁ ନାହଁ, ମାତ୍ର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପବାସ
କରୁଥିବାର େଦଖିେବ। କାରଣ େଗାପନେର କରାଯାଇଥିବା କାମଗଡୁ଼କୁି
ପରମପିତା େଦଖନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତା’ର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।

ପରେମଶ୍ୱର େସବା ଧନ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ୍
(ଲୂକ 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “ନଜି ପାଇଁ ଏ ସଂସାରେର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ଏଠାେର
େପାକ ଓ କଳଙ୍କ ଲାଗି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ। େଗ୍ଭର ପଶି ସନିି୍ଧ କାଟି
େଗ୍ଭରି କରିେନବ। 20 ବରଂ ନଜି ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର,
େସଠାେର ତାକୁ େପାକ କି କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
େସଠାେର େଗ୍ଭର ବ ିସନିି୍ଧ କାଟ ିେସହଧିନ େଗ୍ଭରାଇ କରି େନଇ ପାରିବ
ନାହିଁ। 21 କାରଣ େଯଉଁଠାେର ତୁମ୍ଭର ଧନ, େସଠାେର ତୁମ୍ଭର ମନ।

22 “ଆଖି ଶରୀର ପାଇଁ ଆେଲାକ ସ୍ୱରୂପ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ଆଖି ଯଦ ିଠିକ୍
ଥିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ େହବ। 23 କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭର ଆଖି ଯଦ ିଖରାପ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ
େହାଇଯିବ। ତୁମ୍ଭ ଭତିରର େସହ ିଏକମାତ୍ର ଆେଲାକ ଯଦ ିଅନ୍ଧକାରମୟ
େହାଇଯାଏ େତେବ େସ ଅନ୍ଧକାର େକେତ ଘନୀଭୂତ ନ େହବ!

24 “ଜେଣ େକେବ େହେଲ ଏକା େବେଳ ଦୁଇଜଣ ମାଲକିଙ୍କ େସବକ
େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ େସ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ, ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ
େପ୍ରମ କରିବ, କିଅବା ଜେଣ ମାଲକି ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ ରହବି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ
େହୟ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ ଏକାସାଙ୍ଗେର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଉଭୟଙ୍କ
େସବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମସ୍ଥାନ ଦଅି
(ଲୂକ 12:22-34)

25 “ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। ନଶିି୍ଚତ ରୂପେର ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଓ
ଶରୀର େପାଷାକ ଅେପକ୍ଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। 26 ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ େଦଖ
େସମାେନ ବହିନ ବୁଣନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଅମଳ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଅମାରେର
ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବ ିଜେମଇ ରଖନି୍ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭର
ପରମପିତା େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦଅିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଅଟ। 27 ତୁମ୍ଭ ଭତିେର ଏପରି େକହି
ନାହିଁ, େଯକି ଚନି୍ତ ାଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ ନଜି ଜୀବନକାଳ ସହତି ଘଡ଼ଏି େହେଲ
ସମୟ େଯାଗ କରି ପାରିବ।

28 “ତୁେମ୍ଭ େପାଷାକ ବଷିୟେର କାହିଁକି ଚନି୍ତ ା କରୁଛ? େକ୍ଷତ୍ରର
ଫୁଲଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଭାବ ିେଦଖ! େଦଖ, େସମାେନ କିପରି ଫୁଟୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ େକୗଣସ ିକାମ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କି ନଜି ପାଇଁ େପାଷାକ ତଆିରି
କରନି୍ତ ନାହିଁ। 29 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ମହାନ ଓ ଧନୀରାଜା
ଶେଲାମନ ନଜିର ସମସ୍ତ େବୖଭବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ େସ ନଜିକୁ ସୁସଜି୍ଜତ
କରିପାରି ନ ଥିେଲ। 30 ପଡ଼ଆିର େସହ ିଘାସ ଆଜି ବଞ୍ଚଛି,ି କିନୁ୍ତ
କାଲକିି ତାକୁ ଚୁଲେିର ପେକଇ ଦଆିଯିବ। ତଥାପି ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ

ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର େବଶ େଦଇଛନି୍ତ , େତେବ େସ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ପିନି୍ଧବା ପାଇଁ
ଅଧିକ େଦେବ ନାହିଁ? େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏେତ ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସ
ରଖୁଛ?

31 “ଏଣୁ ଚନି୍ତ ାଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ କୁହ ନାହିଁ େଯ, ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଖାଇବା,
କ’ଣ ପିଇବା ବା କ’ଣ ପିନି୍ଧବା? 32 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାେନ ଏସବୁ ପଛେର େଦୗଡ଼ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା
ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା ଜାଣନି୍ତ େଯ, ଏସବୁ ଜିନଷି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦରକାର।
33 ଏଣୁ ଆଗ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା
କର। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କି
କର। ତା’େହେଲ ଏହସିବୁ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ େଯାଗାଇ ଦଆିଯିବ। 34

ଆସନ୍ତାକାଲ ିପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନିର େକୗଣସ ିନା
େକୗଣସ ିସମସ୍ୟା ଥାଏ। କାଲରି ଚନି୍ତ ା କାଲ ିପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ।

େଲାକଙୁ୍କ ଚହି୍ନବିା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ
(ଲୂକ 6:37-38, 41-42)

“ଅନ୍ୟର ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର
ବଗି୍ଭର କରିେବ ନାହିଁ। 2 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟର ବଗି୍ଭର କେଲ ଠିକ୍
େସହଭିଳି ତୁମ୍ଭର ବ ିବଗି୍ଭର କରାଯିବ। ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟକୁ

େଯଉଁଥିେର ତଉଲବି, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େସହଥିିେର ତଉଲେିବ। ତୁେମ୍ଭ
ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା େଦେଲ ତୁମ୍ଭକୁ ବ ିକ୍ଷମା ଦଆିଯିବ।

3 “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା କାଠଗଣୁ୍ଡଟ ିପ୍ରତ ିକାହିଁକି
ନଜର େଦଉଛ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନଜି ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା କାଠଗଣୁ୍ଡଟ ିେଦଖି ପାରୁ
ନାହଁ? 4 ତୁମ୍ଭ ନଜି ଆଖିେର କାଠଗଣୁ୍ଡଟ ିପଡ଼ଥିିବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଭାଇକୁ କିପରି କହ ିପାରୁଛ େଯ, େଦଖାଅ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କାଠଗଣୁ୍ଡଟି
କାଢ଼ ିେଦବ!ି 5 େର କପଟୀ, ଆଗ ନଜି ଆଖିରୁ କାଠଗଣୁ୍ଡଟ ିବାହାର
କର, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଠିକ୍ ଭାବେର େଦଖି ପାରିବ ଓ ତା’ପେର
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିରୁ କାଠଗଣୁ୍ଡଟ ିକାଢ଼ ିଆଣ ିପାରିବ।

6 “କୁକୁରମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଦଅି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ବୁଲ ିପଡ଼ି
ତୁମ୍ଭକୁ କାମୁଡ଼ ିପାରନି୍ତ। ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଆଗେର ନଜିର େମାତ ିପକାଅ
ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ େମାତକୁି େଗାଡ଼େର ଦଳି େଦଇ ଗ୍ଭଲଯିିେବ।

ଯାହାସବୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥାଅ

(ଲୂକ 11:9-13)

7 “ମାଗ େସଥିେର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦେବ। େଖାଜ ଏବଂ
ତୁେମ୍ଭ ପାଇବ। ଦ୍ୱ ାରେର ଠକ୍ ଠକ୍ କର ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭପାଇଁ େଖାଲଯିିବ।
8 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ମାଗଥୁାଏ, େସ ପାଏ। େଯଉଁ େଲାକ
େଖାଜୁଥାଏ, େସ ପାଏ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ଦ୍ୱ ାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥାଏ, ତା’
ପାଇଁ କବାଟ େଖାଲଯିାଏ।

9 “ତୁମ୍ଭର କାହାର ପୁଅଟଏି ଅଛ ିକି? ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ପୁଅ େରାଟୀ ଖଣ୍ଡଏି
ମାେଗ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତାକୁ ପଥରଟଏି େଦବ। 10 ପୁଅ ମାଛଟଏି
ମାଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତାକୁ ସାପଟଏି େଦବ? ନା! ତୁେମ୍ଭ େଦବ ନାହିଁ?
11 ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦ େଲାକ େହାଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ କିଭଳି ଭଲ
ଉପହାର େଦବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ। େତେବ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା
ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା, ମାଗଥୁିବା େଲାକକୁ ନଶି୍ଚୟ େକେତ ଭଲ ଜିନଷି ନ
େଦେବ!

ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ନୟିମ

12 “ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା କରିେବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ,
ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସହଭିଳି କର। ଏହା ହିଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅଥର୍।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:16 743 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:12
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ସ୍ୱଗର୍ ଏବଂ ନକର୍ର ମାଗର୍
(ଲୂକ 13:24)

13 “ସ୍ୱଗର୍ ପଥେର କଢ଼ାଇ େନଉଥିବା ଅଣଓସାରିଆ ଫାଟକ େଦଇ
ପ୍ରେବଶ କର। କାରଣ ଓସାରିଆ ଫାଟକ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନକର୍ ଆଡ଼କୁ
ଯାଏ। ବହୁତ େଲାକ େସହ ିରାସ୍ତାେର ଯାଆନି୍ତ। 14 ବାସ୍ତବ ଜୀବନ
ପଥେର ଥିବା ଫାଟକ ବହୁତ େଛାଟ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ରାସ୍ତା
ବହୁତ କଠିନ। ଖୁବ୍ କମ୍ େଲାକ େସ ରାସ୍ତା େଖାଜି ପାଆନି୍ତ।

େଲାକମାନଙ୍କ କମର୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର
(ଲୂକ 6:43-44; 13:25-27)

15 “ଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
େମଣ୍ଢା ଭଳି ସରଳ ଓ ଭଦ୍ର  ଭାବେର ଆସନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପ୍ରକୃତେର
ହଂିସ୍ର ଗଧିଆ ଭଳି ଅଟନି୍ତ। 16 ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟରୁ
ଚହି୍ନବି। କଣ୍ଟା ବୁଦାରୁ େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମିେଳ ନାହିଁ କି ବଣୁଆ
କଣ୍ଟାଗଛରୁ ଡ଼ମିିରି ଫଳ ଫେଳ ନାହିଁ, େସହପିରି ଖରାପ େଲାକଙ୍କ ଭତିରୁ
ଭଲ ବଷିୟ ବାହାରି ନ ଥାଏ। 17 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭଲ ଗଛେର ଭଲ ଫଳ
ଫେଳ। କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି ମନ୍ଦ ଗଛେର ମନ୍ଦ ଫଳ ଫେଳ, 18 େଗାଟଏି
ଭଲ ଗଛେର ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କି େଗାଟଏି ମନ୍ଦ ଗଛେର
ଭଲ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। 19 େଯଉଁ ଗଛେର ଭଲ ଫଳ ଫେଳ
ନାହିଁ, ତାହାକୁ କାଟ ିଦଆିଯାଏ। 20 େତଣୁ ମୁଁ ପୁଣ ିଥେର କହୁଛ ିେଯ,
ଏହ ିଭଣ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟରୁ ଚହି୍ନ ିପାରିବ।

21 “େମାେତ ‘ପ୍ରଭୁ’ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ। େଯଉଁ େଲାକ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା େମାର
ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କେର, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େକବଳ
େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। 22 େସହ ିେଶଷ ଦନିେର ଅେନକ େଲାକ
େମାେତ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
କରି ନ ଥିଲୁ’? ତୁମ୍ଭ ନାମେର କ’ଣ ଆେମ୍ଭ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦଇ
ନ ଥିଲୁ? ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାମ କରି ନ
ଥିଲୁ? 23 େତେବ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଖାଲାେଖାଲ ିଭାବେର କହବି ିେଯ, ‘ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦୗ ଜାଣନି।ି ଆେର କୁକମର୍ୀମାେନ, େମା’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ।’

ଜେଣ ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ ଜେଣ ମୂଖର୍
(ଲୂକ 6:47-49)

24 “େତଣୁ େଯଉଁ େଲାକ େମାର ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ଶୁେଣ, ଏବଂ ତାହା
ମାନ ିଚେଳ, େସ େଲାକ ପଥର ଉପେର ଘର େତାଳିଥିବା େଗାଟଏି
ବୁଦି୍ଧମାନ ବ୍ୟକି୍ତଭଳି। 25 ବଷର୍ା େହଲା, ବଢ଼ ିମାଡ଼ ିଆସଲିା, ପବନ
ବହଲିା ଓ େସ ଘରକୁ ଧକ୍କା େଦଲା, କିନୁ୍ତ ତଥାପି େସ ଘର ଭାଙି୍ଗଲା
ନାହିଁ। କାରଣ ତା’ର ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପେର ରହଥିିଲା।

26 “କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େମାର ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ଶୁେଣ, କିନୁ୍ତ
େସଗଡୁ଼କୁି ମାନ ିଚେଳ ନାହିଁ, େସ ବାଲ ିଉପେର ଘର େତାଳିଥିବା େଗାଟଏି
ମୂଖର୍ ବ୍ୟକି୍ତ ଭଳି। 27 ବଷର୍ା େହଲା, ବଢ଼ ିମାଡ଼ ିଆସଲିା, ପବନ ବହଲିା
ଓ େସ ଘରକୁ ଧକ୍କା େଦଲା ଏବଂ େସହ ିଘରଟ ିପୁରାପୂରି ଭାଙି୍ଗ
ପଡ଼ଲିା।”

28 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହସିବୁ କଥା କହବିା େଶଷ େହଲା, ତାହାଙ୍କ ଉପେଦଶ
ଶୁଣ ିଜମା େହାଇଥିବା େଲାେକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। 29 କାରଣ େସ
େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଧମର୍-ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଉପେଦଶ ନ େଦଇ ଅଧିକାର
ଥିବା ଜେଣ େଲାକ ଭଳି ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି କୁଷ୍ଠେରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିେଲ
(ମାକର୍ 1:40-45; ଲୂକ 5:12-16)

ଯୀଶୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଓେହ୍ଲଇ ତଳକୁ ଆସେିଲ, ଏକ ବରିାଟ
ଜନ ସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2

େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜେଣ କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର
ଆଣୁ୍ଠ ମାଡ଼ ିବସପିଡ଼ ିକହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଗ୍ଭହିଁେଲ େମାେତ ଭଲ
କରିେଦଇ ପାରିେବ।”

3 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ହାତ ବେଢ଼ଇ କୁଷ୍ଠେରାଗୀଟକୁି ଛୁଇଁେଦେଲ। େସ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ।’’ ଏବଂ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତା’ର
କୁଷ୍ଠେରାଗ ଭଲ େହାଇଗଲା। 4 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“େଦଖ, ଏ ବଷିୟେର କାହାକୁ କିଛ ିକୁହ ନାହିଁ, ବରଂ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯାଅ ଓ ନଜିକୁ େଦଖାଅ। େମାଶାଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ଦାନ ଦଅି। ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା େଲାକଙୁ୍କ େଦେଖଇ ଦଆିଯାଇ ପାରିବ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଭଲ େହାଇ
ଯାଇଛ।”

ଯୀଶୁ ଜେଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାସକୁ ଭଲ କରିେଲ
(ଲୂକ 7:1-10; େଯାହନ 4:43-54)

5 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଗେଲ। ନଗର ଭତିେର ପ୍ରେବଶ
କଲାେବେଳ ଜେଣ େରାମୀୟ େସନାପତ ିତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। 6

େସ ବନିୟ ପୂବର୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, େମାର ଦାସ େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େହାଇ
ଘେର ବଛିଣାେର ପଡ଼ଛି।ି ତାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗ େହାଇଛ ିଓ େସ ଭୀଷଣ
କଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି”

7 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ତାହାକୁ ଭଲ
କରିେଦବ।ି”

8 େସନାପତ ିଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େଯ େମା’ ଘରକୁ
ଆସେିବ, ତାହାପାଇଁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। ଆପଣ େକବଳ ଆେଦଶ େଦଇ
ଦଅିନୁ୍ତ, େମାର ଦାସ ଭଲ େହାଇଯିବ। 9 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ବଡ଼
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନେର କାମ କରୁଛ।ି େମା’ ଅଧୀନେର େକେତକ େସୖନ୍ୟ
ଅଛନି୍ତ। ମୁଁ ଜେଣ େସୖନକିକୁ ଯଦ ିକୁେହ, ‘ଯାଅ’, େତେବ େସ ଗ୍ଭଲଯିାଏ।
ଅନ୍ୟଜଣକୁ ମୁଁ ଯଦ ିକୁେହ, ‘ଆସ’, େତେବ େସ ଆେସ। େମାର ଦାସକୁ
ମୁଁ ଯଦ ିକୁେହ, ‘ଏହା କର’ େତେବ େସ ତାହା କେର। ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି
ଶକି୍ତ ଅଛ ିେବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ।”

10 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ, ମୁଁ ଏଭଳି
ଗଭୀର ବଶି୍ୱାସ ଇସ୍ରାଏଲେର କାହାରି ପାଖେର ପାଇ ନାହିଁ। 11 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଣ ିକହ ିରଖୁଛ ିେଯ, ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମରୁ ବହୁତ େଲାକ ଆସେିବ
ଏବଂ େସମାେନ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର
େଭାଜିେର ନଜି ନଜି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିେବ। 12 କିନୁ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ
ପ୍ରଜାମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧାର ଭତିରକୁ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ। େସଠାେର େସମାେନ କାନି୍ଦ
କାନି୍ଦ ଓ କଷ୍ଟ େହତୁ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ରହେିବ।”

13 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସନାପତଙୁି୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଲାଗି,
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତାହା ଘଟୁ।” ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର ତାହାଙ୍କର ଦାସ ସୁସ୍ଥ
େହାଇଗଲା।

ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାକର୍ 1:29-34; ଲୂକ 4:38-41)

14 ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଘେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସ େଦଖିେଲ େଯ ପିତରଙ୍କ
ଶାଶୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରେର ପୀଡ଼ତି େହାଇ ବଛିଣାେର ପଡ଼ଛିନି୍ତ। 15 ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁେଦେଲ, ଓ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ଗିଲା। ତା’ପେର େସ ଉଠି
ଯୀଶୁଙ୍କ େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:13 744 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:15
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16 େସହ ିଦନି ସନ୍ଦ୍ୟାେର େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅେନକ
େଲାକଙୁ୍କ ଆଣେିଲ। ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଆଜ୍ଞାେର େସହ ିଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରିେଦେଲ। ଏହଭିଳି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ େରାଗୀଙୁ୍କ ଭଲ କରିେଦେଲ। 17

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହଥିିେଲ ତାହା
ସଫଳ େହବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହ ିକାମଗଡୁ଼କି କେଲ:
“େସ ଆମ୍ଭର େରାଗ ସବୁ େନଇଗେଲ
ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଅସୁସ୍ଥତା ବହେିଲ।”

ଯିଶାଇୟ 53:4

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା
(ଲୂକ 9:57-62)

18 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ େଲାକଙ୍କ ଭଡି଼ େଦଖିେଲ, ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ହ୍ରଦର ଆର ପଟକୁ ଯିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 19 ତା’ପେର ଜେଣ
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଆପଣ େଯଉଁଆେଡ଼
ଯିେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବ।ି”

20 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛ ିଓ ଆକାଶର
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଞିୁ୍ଜବାକୁ ଜାଗା
ଟକିିଏ ନାହିଁ।”

21 ଆଉ ଜେଣ ଅନୁଗାମୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଗ ଯାଇ
େମାର ବାପାଙୁ୍କ କବର େଦଇ ଆସବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ। ତା’ପେର ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବ।ି”

22 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “େମାର ଅନୁସରଣ କର,
ମରିଯାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଏହ ିମୃତ େଲାକଙୁ୍କ କବର ଦଅିନୁ୍ତ।”

ଅନୁସରଣ କାରୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକି୍ତ େଦଖିେଲ
(ମାକର୍ 4:35-41; ଲୂକ 8:22-25)

23 ଯୀଶୁ େନୗକାେର ଯାଇ ବସେିଲ, ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ। 24 େସହ ିସମୟେର ହ୍ରଦେର ଭୟଙ୍କର
ଝଡ଼ େହଲା। ଲହଡ଼େିର ଡ଼ଙ୍ଗା ଓଲଟ ପାଲଟ େହାଇ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା। କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ େଶାଇ ଥିେଲ। 25 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର ଥିେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ରକ୍ଷା କର। ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ବୁଡ଼ ିମରିଯିବା ଉପେର।”

26 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ସବୁ
ଏେତ ଡ଼ରିଯାଉଛ କାହିଁକି?” ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଉଠିେଲ। େସ ପବନ ଓ
ଲହଡ଼କୁି ଧମକ େଦେଲ। ପବନ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। ହ୍ରଦ ଶାନ୍ତ େହାଇଗଲା,
ତା’ପେର େସଠାେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀରବତା ଆସଗିଲା।

27 େଲାକମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଏ କି
ପ୍ରକାର ବ୍ୟକି୍ତ? ଏପରିକି ପବନ ଓ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନି୍ତ !”

ଭୂତ କବଳରୁ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ
(ମାକର୍ 5:1-20; ଲୂକ 8:26-39)

28 ଯୀଶୁ ହ୍ରଦର ଆରପଟେର ଥିବା ଗାଦରୀୟ େଲାକଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର
ପହଞ୍ଚେିଲ। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇଜଣ େଲାକ କବର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙୁ୍କ
େଭଟେିଲ। େସମାେନ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିେଲ। 29 େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େକହ ିେସହ ିବାେଟ ଯାଇପାରୁ ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ପାଟକିରି କହେିଲ,
“େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର! ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ
ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ଆସଛି?”

30 େସେତେବେଳ େସଠାରୁ କିଛ ିଦୂରେର େଗାଟଏି ବରିାଟ ଘୁଷୁରିପଲ
ଚରୁଥିେଲ। 31 ଭୂତମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବନିୀତ ଅନୁେରାଧ କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିଆମ୍ଭକୁ ଏ ମଣଷିଙ୍କ େଦହରୁ ତଡ଼େିଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େତେବ ଆମ୍ଭକୁ ଏ
ଘୁଷୁରି ପଲେର ଛାଡ଼ଦିଅି।”

32 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ!” େତଣୁ ଭୂତମାେନ ମଣଷିଙ୍କ
େଦହରୁ ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ େଦହକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ତା’ପେର େସହି
ଘୁଷୁରିପଲ ତୀଖ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ଯିାଇ େଶଷେର ହ୍ରଦେର ବୁଡ଼ଗିେଲ।
33 େସଠାେର ଘୁଷୁରି ଚରାଉଥିବା େଲାେକ ଥିେଲ। େସମାେନ ନଗରକୁ
େଦୗଡ଼ ିପଳାଇେଲ। େସଠାେର େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ଘୁଷୁରିପଲ ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା, ସବୁକଥା େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି
କହଗିେଲ। 34 ତା’ପେର ନଗରର ସବୁ େଲାେକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ
ଆସଗିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି, ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ େସହ ିଅଞ୍ଚଳ
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ ବନିତ ିକେଲ।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାକର୍ 2:1-12; ଲୂକ 5:17-26)

ଯୀଶୁ େନୗକାେର ବସ ିହ୍ରଦର ଆର ପେଟ ଥିବା ନଜି ନଗରକୁ
େଫରିଗେଲ। 2 େକେତକ େଲାକ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। େସ େରାଗୀଟ ିେଶଯେର େଶାଇଥିଲା।

ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବଶି୍ୱାସ ଥିବାର େଦଖିେଲ। େସ
ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହେିଲ, “େହ ଯୁବକ! ସାହସ ରଖ। ତୁମ୍ଭର ସବୁପାପ
କ୍ଷମା କରାଗଲା।”

3 େକେତକ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ନଜି ନଜି
ଭତିେର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଏ େଲାକଟ ିଏମିତ ିକଥା କହୁଛ,ି ସେତ
େଯପରି େସ ନେିଜ ପରେମଶ୍ୱର। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନନି୍ଦା
କରୁଛ।ି”

4 େସମାେନ ଯାହା ଭାବୁଥିେଲ, ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ
େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭେମାେନ ମନ ଭତିେର ମନ୍ଦ ଭାବନା କାହିଁକି ଆଣୁଛ?
5 ଏହ ିପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟକୁି େକଉଁ ବଷିୟଟ ିକହବିା ଅଧିକ ସହଜ
େହବ: ‘ତୁମ୍ଭର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଦଆିଗଲା’ ନା ‘ଉଠ, ଗ୍ଭଲବିା ଆରମ୍ଭ
କର’? 6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦେଖଇ େଦବ ିେଯ, ଏ ଜଗତେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର
ପାପ କ୍ଷମା କରିେଦବାର ଶକି୍ତ ଅଛ।ି” ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗୀଟକୁି କହେିଲ, “ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ବଛିଣା ଧରି ଘରକୁ ଯାଅ।’

7 ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟ ିଉଠି ଘରକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। 8 ଜମା େହାଇଥିବା
େଲାେକ ଏ କଥା େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଜେଣ
ମଣଷିକୁ ଏପରି ଶକି୍ତ େଦଇଥିବାରୁ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା
ଗାନ କେଲ।

ଯୀଶୁ ମାଥିଉଙୁ୍କ ବାଛେିଲ
(ମାକର୍ 2:13-17; ଲୂକ 5:27-32)

9 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ େଦଖିେଲ େଯ, କରଆଦାୟ େକନ୍ଦ୍ର େର
ଜେଣ େଲାକ ବସଛିନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାଥିଉ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େମାର ଅନୁସରଣ କର।” ମାଥିଉ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ
କେଲ।

10 ଯୀଶୁ ମାଥିଉଙ୍କ ଘେର ଖାଉଥିେଲ। େସ ଖାଇବା େବେଳ ଅେନକ
କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଅେନକ ପାପୀମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇେଲ। 11 ଫାରୂଶୀମାେନ
ଏହା େଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଗରୁୁ
କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହତି କାହିଁକି ଖାଉଛନି୍ତ?”

12 ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଜେଣ ସୁସ୍ଥେଲାକ
ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଜେଣ େରାଗୀ ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତର
ଦରକାର। 13 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି କଥା କହବି।ି ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ବୁଝ େଯ
ଏହ ିଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟର ଅଥର୍ କ’ଣ: ‘ମୁଁ ପଶୁବଧ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ, ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କ
ଭତିେର ଦୟାଭାବ ଗ୍ଭେହଁ।’ ମୁଁ ଧାମିର୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବାକୁ ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ
ପାପୀ େଲାକଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବାକୁ ଆସଛି।ି”

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:16 745 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:13



10

ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଧାମିର୍କ ଯିହୂଦୀଙ୍କ ଭଳି ନୁହନି୍ତ
(ମାକର୍ 2:18-22; ଲୂକ 5:33-39)

14 େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ, େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟେର
ଉପବାସ କରୁଛୁ, କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ
କାହିଁକି?”

15 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବର େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ସହତି ଥିବ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାେନ ଦୁଃଖ କରିେବ କି? କିନୁ୍ତ ଦନି
ଆସବି ବରକୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଛେଡ଼ଇ ନଆିଯିବ। େସେତେବେଳ
ବରଯାତ୍ରୀମାେନ ଦୁଃଖୀ େହେବ। ତା’ପେର େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।

16 “େକହ ିେକେବ ପୁରୁଣା ଲୁଗା କଣାେର ନୂଆ କନାର ତାଳି ପକାଏ
ନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ କନା େଧାଇବା ପୂବର୍ରୁ ଯାକି େହାଇ ନ ଥାଏ। ନୂଆ
କନାର ତାଳି ପକାଇ େଦେଲ ତାହା ଯାକି େହବା େବଳକୁ ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ
ଗ୍ଭରିପଟୁ ଟାଣେିଦବ ଓ କଣାଟ ିଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ଼ େହାଇଯିବ। 17

ଆହୁରି େଲାେକ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା ପାତ୍ରେର ଢ଼ାଳନି୍ତ ନାହିଁ। ତା
କେଲ, ପୁରୁଣା ପାତ୍ର ଫାଟଯିାଏ ଓ ଅଙୁ୍ଗରରସ ଢ଼ାଳି େହାଇଯାଏ,
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ପାତ୍ରେର ରଖନି୍ତ ,
ଏଥିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ପାତ୍ର ଦୁଇଟ ିସୁରକି୍ଷତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ।”

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ମୃତ ଝଅିଟକୁି ଜୀବନ େଦେଲ ଓ ଅସୁସ୍ଥ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ
(ମାକର୍ 5:21-43; ଲୂକ 8:40-56)

18 ଯୀଶୁ ଏ ବଷିୟ କହୁଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃର ଜେଣ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସେିଲ। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିବସ ିପଡ଼େିଲ ଓ
କହେିଲ, “େମାର ଝଅି ଏେବ ମରିଗଲା। ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିତା’ଉପେର ହାତ
ରଖିଦଅି, ତା’େହେଲ େସ ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠିବ।”

19 ଯୀଶୁ ଉଠିେଲ। େସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହତି େସଠାକୁ ବାହାରିେଲ।
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି େସଠାକୁ ଗେଲ।

20 େସଠାେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଥିଲା, ତା’ର ବାରବଷର୍ ଧରି ରକ୍ତସ୍ରାବ
େହଉଥିଲା। େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପଛ ପଟକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ପିନ୍ଧା
ବସ୍ତ୍ରର ଧାରକୁ ଛୁଇଁେଦଲା। 21 ଏହା କଲାେବେଳ େସ ମେନ ମେନ
ଭାବୁଥିଲା, “ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଟକିିଏ ଛୁଇଁେଦେଲ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯିବ।ି”

22 ଯୀଶୁ ବୁଲପିଡ଼ ିତାହାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଝଅି, ସାହସ
ଧର। ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରି େଦଇଛ।ି” ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େସ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା।

23 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘେର ପହଞ୍ଚେିଲ।
େସଠାେର ବଂଶୀବାଦକମାେନ ସମାଧି ଜନତି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିେଲ। ଝଅିଟି
ମରିଯାଇଥିବାରୁ େଲାେକ କାନୁ୍ଦଥିେଲ। 24 ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ବାହାରିଯାଅ। ଝଅିଟ ିମରି ନାହିଁ। େସ େକବଳ େଶାଇ ପଡ଼ଛି।ି” ଏହା
ଶୁଣ ିେଲାେକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉପହାସ କେଲ। 25 େଲାକଙୁ୍କ ଘର ଭତିରୁ
ବାହାର କରି ଦଆିଯିବା ପେର ଯୀଶୁ ଭତିରକୁ ଗେଲ। ଝଅିଟରି ହାତ
ଧରିେଲ, ଝଅିଟ ିଉଠି ଠିଆ େହଲା। 26 ଏ ଖବର େସହ ିଅଞ୍ଚଳସାରା
ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ

27 ଯୀଶୁ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଯାଉଥିବା ସମୟେର ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ଧ େଲାକ
ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। େସମାେନ ପାଟ ିକରି କହୁଥିେଲ, “େହ
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କର।”

28 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିଭତିରକୁ ଗେଲ, ଅନ୍ଧ ଦୁଇଟ ିମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଗେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ େଯ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଖି ଦାନ କରି ପାରିବ?ି” େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ”।

29 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଛୁଇଁେଲ। େସ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେସହପିରି େହଉ।” 30

ତା’ପେର ଅନ୍ଧ ଦୁଇଜଣ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼
ଭାବେର େଚତାବନୀ େଦଇ କହେିଲ, “ଏ ବଷିୟ ଅନ୍ୟକୁ କହବି ନାହିଁ।”
31 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ଧ ଦୁେହଁ ଏ ଖବର େସ ଅଞ୍ଚଳସାରା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିେଦେଲ।

32 େସ ଅନ୍ଧ ଦୁଇଜଣ ଗଲାପେର େକେତକ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆଉ ଜେଣ େଲାକକୁ ଆଣେିଲ। େସ କଥା କହ ିପାରୁ ନ ଥିଲା। କାରଣ
ତା’ େଦହେର ଭୂତ ପ୍ରେବଶ କରି ରହଥିିଲା। 33 ଯୀଶୁ ତା’ େଦହରୁ
ଭୂତକୁ ତଡ଼େିଦେଲ, କିଛ ିକହ ିପାରୁ ନ ଥିବା େଲାକଟ ିପୁଣ ିତା’ର କହବିା
ଶକି୍ତ େଫରି ପାଇଲା। ଜମା େହାଇଥିବା େଲାେକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲେର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟବିା ଆେମ୍ଭ େକେବ
େହେଲ େଦଖି ନ ଥିଲୁ।”

34 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ କହେିଲ, “ଯୀଶୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ମୁଖିଆଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟେର ଅନ୍ୟ ଭୂତଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଉଛନି୍ତ।”

େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ କରନି୍ତ

35 ଯୀଶୁ ନଗର-ନଗର ଓ ଗଁା ଗଁା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ
ବାଟେର ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାଥର୍ନା ଗହୃମାନଙ୍କେର ଉପେଦଶ େଦେଲ, ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। େସ େଲାକଙ୍କର ସବୁ
ପ୍ରକାର େରାଗ ଓ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ। 36 େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖି
ଯୀଶୁଙ୍କ ମନେର କରୁଣା ଜାତ େହଲା। େମଷପାଳକ ନ ଥିେଲ େମଷପଲର
ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ, େଲାକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା େସହଭିଳି ନରିାଶା ଓ
ଅସହାୟତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ଥିଲା। 37 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଫସଲ (େଲାକ) ବହୁତ। କିନୁ୍ତ ମୂଲଆି (େସବକ) କମ୍ ଅଛନି୍ତ। 38

ଫସଲ ଅମଳ (ଉଦ୍ଧାର) କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲଆି ପଠାଇବାକୁ
ଫସଲର ମାଲକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

ଯୀଶୁ େପ୍ରରିତ ମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର ପାଇଁ ପଠାଇେଲ
(ମାକର୍ 3:13-19; 6:7-13; ଲୂକ 6:12-16; 9:1-6)

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼କାଇେଲ। େସ
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦବା ପାଇଁ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର େରାଗ ଏବଂ
ଅସୁସ୍ଥତା ଭଲ କରିେଦବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ

କେଲ। 2 େସହ ିବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏହଭିଳି:
ଶିେମାନ (ଯାହାଙୁ୍କ ପିତର େବାଲ ିକୁହାଯାଏ),
ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟ,
େଜବଦୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାକୁବ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନ।
3 ଫିଲପି୍ପ ଓ
ବାଥର୍ଲମି,
େଥାମା ଓ
କରଆଦାୟକାରୀ ମାଥିଉ,
ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ
ଥଦ୍ଦୀୟ,
4 ଉଦ୍େଯାଗୀ ଶିେମାନ ଓ
ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା। ଏହ ିଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା ପେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା।
5 ଏହ ିବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ପଠାଇବା େବେଳ ଏହ ିଆଜ୍ଞା

େଦେଲ: “େକୗଣସ ିଅଣଯିହୂଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଶମିେରାଣର
େକୗଣସ ିନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 6 ବରଂ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। େସମାେନ ହଜିଯାଇଥିବା େମଷ ଭଳି। 7

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଗ୍ଭର କର, ‘ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ନକିଟ େହାଇ ଗଲାଣ।ି’ 8 ତୁେମ୍ଭ
େରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ମୃତକୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କର, କୁଷ୍ଠେରାଗ ସୁସ୍ଥ କର,
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ଦିଅି। ତୁେମ୍ଭ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଶକି୍ତ ପାଇଛ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:14 746 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:8



େତଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ବନିାମୂଲ୍ୟେର ଦାନ କର। 9 ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ୱା ତମ୍ୱା ନଅି ନାହିଁ। 10 ଯାତ୍ରା େବେଳ ଝୁଲା
ନଅି ନାହିଁ। ପିନି୍ଧଥିବା େପାଷାକ ଓ େଜାତା ଛଡ଼ା ଅଧିକା େପାଷାକ ବା
େଜାତା କି ବାଡ଼ ିନଅି ନାହିଁ। ଜେଣ େସବକ େକବଳ ନହିାତ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ
ପଦାଥର୍ େନବା ଉଚତି୍।

11 “େକୗଣସ ିନଗର ବା ଗଁାେର ପ୍ରେବଶ କଲାେବେଳ େସଠାେର
େଯାଗ୍ୟ େଲାକଟକୁି ବାଛ ିବାହାର କର। େସହ ିନଗର ବା ଗଁା ନ ଛାଡ଼ବିା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର ରୁହ। 12 େକୗଣସ ିଘେର ପ୍ରେବଶ କଲାେବେଳ
େସହ ିପରିବାରେର େଲାକଙୁ୍କ ‘ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ େହଉ’ େବାଲ ିକହି
ଆଶୀବର୍ାଦ କର। ଯଦ ିେସ ପରିବାରର େଲାେକ େଯାଗ୍ୟ, େତେବ େସ
ପରିବାର ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ ରହବି। 13 ଯଦ ିେସ ପରିବାର େଲାେକ
ଅେଯାଗ୍ୟ େତେବ ତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି। 14 ଯଦି
େକହେିହେଲ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାଗତ କରୁ ନାହାନି୍ତ , କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭର ଉପେଦଶ ଶୁଣୁ
ନାହାନି୍ତ , େତେବ େସ ଘର ବା ନଗର ଛାଡ଼ଦିଅି। ତୁମ୍ଭ ପାଦେର ଲାଗିଥିବା
ଧୂଳି ମଧ୍ୟ େସହଠିାେର ଝାଡ଼ଦିଅି। 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େଯଉଁ
ଦନି ନ୍ୟାୟ େହବ, େସ ଦନି େସହ ିନଗରର େଲାକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଦାମ ଓ
ହେମାରା ନଗରର େଲାକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ େହବ।

ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ େଚତାବନୀ
(ମାକର୍ 13:9-13; ଲୂକ 21:12-17)

16 “ସାବଧାନ, ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଭତିେର େମଷମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବିା ଭଳି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ସାପ ଭଳି ଚତୁର ହୁଅ, କେପାତ
ଭଳି ନରିୀହ ହୁଅ। 17 କିନୁ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାବଧାନ ରୁହ। ତୁମ୍ଭକୁ
େସମାେନ ବାନି୍ଧ କରି ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବଗି୍ଭରାଳୟ ହାତେର େଦଇେଦେବ
ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃେର ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଟେର ପିଟେିବ। 18 ତୁେମ୍ଭ େମାର
ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିବା େଯାଗୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସକ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ନଆିଯିବ।
ଅଣଯିହୂଦୀ ତଥା େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷୀ
େହବ। 19 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବାନି୍ଧ େନବା େବେଳ କ’ଣ କହବି ଓ
କିପରି କହବି, େସ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ାକରି କିଛ ିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ
ତୁମ୍ଭକୁ େସେତେବେଳ କ’ଣ କହବିାକୁ େହବ ତାହା ଜେଣଇ ଦଆିଯିବ।
20 ମେନରଖ, କହବିା େଲାକ େକେବ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭର
ପରମପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ କହେିବ।

21 “ଭାଇ ତା’ ନଜି ଭାଇକୁ ବାପାମା ନଜି ପିଲାପିଲଙୁି୍କ ମରଣ ମୁଖକୁ
େଠଲେିଦେବ। ପିଲାମାେନ ନଜି ବାପାମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହେବ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ ମାରି ପକାଇେବ। 22 େମାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିବା େଯାଗୁଁ
େଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିେବ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼
ଭାବେର ତଷିି୍ଠ ରହ ିପାରିବ, େସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। 23 େଗାଟଏି ନଗରେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାତନା େଦେଲ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳାଅ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ନଗରୀେର ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରମଣ ସରିବା
ପୂବର୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନବର୍ାର ଆସେିବ।

24 “ଶିଷ୍ୟ ନଜି ଗରୁୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁେହଁ, କି େକୗଣସ ିେସବକ ତା’
ମାଲକିଠାରୁ ବଡ଼ ନୁେହଁ 25 ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ତା’ ଗରୁୁ ଭଳି େହବାେର ଓ
ଜେଣ େସବକ ତା’ ମାଲକି ଭଳି େହବାେର ସେନ୍ତାଷ ଲାଭ କରିବା
ଦରକାର। ଘରର ମୁଖ୍ୟଙୁ୍କ ଯଦ ି‘ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍’ କହ ିଡ଼କାଯାଏ େତେବ
ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ଅଧିକ ଖରାପ ନାମେର ଡ଼କାଯିବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୁେହଁ
(ଲୂକ 12:2-7)

26 “େତଣୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଗପୁ୍ତେର ଅଛି
ତାହା ଦେିନ ନା ଦେିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ସବୁ େଗାପନ କଥା ଜଣା
ପଡ଼ବି। 27 ମୁଁ େଗାପନେର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହାସବୁ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦବିାେଲାକେର କୁହ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେସ୍ତ ଆେସ୍ତ ଯାହା କହୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଘର ଛାତ ଉପେର ଚତି୍କାର କରି ତାହା କୁହ।

28 “େଲାକଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। େସମାେନ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଶରୀରକୁ
ମାରି ପାରିେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମାକୁ ମାରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େକବଳ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର, େସ େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ
ନଷ୍ଟ କରି େଦଇ ପାରିେବ। େସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନକର୍କୁ
ପେଠଇ ପାରିେବ। 29 େଗାଟଏି ପଇସା ମୂଲ୍ୟେର ଦୁଇଟ ିଘରଚଟଆି
ବକିି୍ର  ହୁଅନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପରମ-ପିତାଙ୍କ ବନିା ଅନୁମତେିର େସଥିରୁ େଗାଟଏି
େହେଲ ମଧ୍ୟ ତେଳ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 30 ତୁମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡେର େକେତାଟ ିବାଳ
ଅଛ,ି େସ କଥା ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ। 31 େତଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଘରଚଟଆିଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍।

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
(ଲୂକ 12:8-9)

32 “ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ କୁେହ େଯ,
େସ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କେର େତେବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା େମାର
ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗେର କହବି ିେଯ େସ େମାର ନଜି େଲାକ। 33 କିନୁ୍ତ
େଯଉଁ େଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ କୁେହ େଯ େସ େମାେତ
ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ, େତେବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା େମାର
ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗେର କହବି ିେଯ େସ େଲାକ େମା’ ନଜି େଲାକ ନୁେହଁ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବପିଦ ଆଣପିାେର
(ଲୂକ 12:51-53; 14:26-27)

34 “ତୁେମ୍ଭ ଭାବ ନାହିଁ େଯ ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ଶାନି୍ତ ଆଣବିା ପାଇଁ
ଆସଛି।ି କିନୁ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆସଛି।ି 35 ଏପରି ଘଟଣା
ଘେଟଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସଛି:ି
‘ପୁଅ ତା’ ବାପା ବରୁିଦ୍ଧେର,
ଝଅି ତା’ ମା ବରୁିଦ୍ଧେର

ଓ େବାହୂ ତା ଶାଶୁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହବ।
36 ନଜି ଘରର େଲାେକ ହିଁ ନଜି େଲାକଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େହେବ।’

ମିଖା 7:6
37 “େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ଅେପକ୍ଷା ତା’ ବାପାମାଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ,

େତେବ େସ େମାର ଅନୁଗାମୀ େହବାର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। େଯଉଁ େଲାକ
େମା’ ଅେପକ୍ଷା ତା ପୁଅ ଓ ଝଅିଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, େସ େମାର
ଅନୁଗାମୀ େହବାର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 38 େଯଉଁ େଲାକ ତାକୁ
ଦଆିଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟରୂପକ କ୍ରୁଶ େବାହ ିେମାର ଅନୁସରଣ କେର
ନାହିଁ, େସ େମାେତ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 39 େଯଉଁ େଲାକ େମା’
ଅେପକ୍ଷା ତା’ ନଜି ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ େସ ବାସ୍ତବଜୀବନ
ହରାଇବସବି। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସକାେଶ ଜୀବନ ହରାଏ, େସ
ବାସ୍ତବଜୀବନ ପାଇ ପାରିବ।

ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ
(ମାକର୍ 9:41)

40 “େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କେର, େସ େମାେତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର
କେର, େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ସ୍ୱୀକାର କେର, େସ େମାେତ ପଠାଇଥିବା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କେର। 41 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େଭଟ ିତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କେର, େତେବ େସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। େଯଉଁ େଲାକ ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ
ଧାମିର୍କ େଲାକ ରୂେପ ସ୍ୱୀକାର କେର େତେବ େସ ଧାମିର୍କ େଲାକର
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। 42 “ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ େମାର ଏହ ିେଛାଟ ଓ ସରଳ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ େମାର ଶିଷ୍ୟ େବାଲ ିକହ ିସାହାଯ୍ୟ କେର,
େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ ତା’ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। େସ ଯଦ ିେମା’ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କାହାକୁ େକବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣ ିେଦଇଥାଏ, ତଥାପି େସ ତା’ର
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।”

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:9 747 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:42
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ଯୀଶୁ ଓ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ
(ଲୂକ 7:18-35)

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦଇ
ସାରିବା ପେର େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ ଗାଲଲିୀ
ପ୍ରେଦଶର ସହରମାନଙ୍କେର ତାହାଙ୍କର ଉପେଦଶ ଓ ବାତ୍ତର୍ା

ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗେଲ।
2 ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ କାରାଗାରେର ଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ

କାଯର୍୍ୟକଳାପ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ। େସ ନଜିର େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। 3 େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସେିବ େବାଲ ିେଯାହନ କହୁଥିେଲ, ଆପଣ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
ନା ଆେମ୍ଭ ଆଉ କାହାର ଆସବିା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବୁ?”

4 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା େଦଖୁଛ ଓ ଶୁଣୁଛ,
ତାହା େଯାହନଙୁ୍କ ଯାଇ କୁହ। 5 ଅନ୍ଧ ତା’ର ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ େଫରି ପାଆନି୍ତ ।
େଛାଟାମାେନ ଗ୍ଭଲ ିପାରନି୍ତ। କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଉଛନି୍ତ। ବଧିର
ଶୁଣ ିପାରୁଛ।ି ମଲାେଲାକ ବଞ୍ଚ ିଉଠୁଛ।ି ଦୀନ-ଦୁଃଖୀ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରାଯାଉଛ।ି 6 େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର,
େସ ଧନ୍ୟ।”

7 ଏ କଥା ଶୁଣ ିେଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଫରି ଯାଉଥିବା ସମୟେର
ଯୀଶୁ େସଠାେର ଜମା େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର
କହେିଲ, “ଏ ମରୁଭୂମିକୁ କ’ଣ େଦଖିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆସଥିିଲ? କ’ଣ
ପବନେର େଦାହଲୁ ଥିବା େକୗଣସ ିନଳଗଛକୁ? 8 େତେବ କ’ଣ
େଦଖିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆସଥିିଲ? କ’ଣ ଉତ୍ତମ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିବା େକୗଣସି
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ? ତା’ ନୁେହଁ! ଉତ୍ତମ େପାଷାକ ପିନୁ୍ଧଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ
ରାଜଭବନେର ପାଇ ପାରିବ। 9 େତେବ କ’ଣ େଦଖିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆସଥିିଲ? କ’ଣ େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ
ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଛ େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼। 10

େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
‘େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ େମାର ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି
େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ।’

ମଲାଖି 3:1
11 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିବା େଯାହନଙ୍କଠାରୁ

ମହାନ୍ ବ୍ୟକି୍ତ ଆଉ େକହେିହେଲ ଜନ୍ମ  େହାଇ ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର
େଯ ସବୁଠାରୁ େଛାଟ, େସ େଯାହନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ େଶ୍ରଷ୍ଠ। 12 ବାପି୍ତଜକ
େଯାହନଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ଶକି୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଅଛ।ି
ଏହାକୁ ବଳ ପ୍ରେୟାଗ କରି ଅଧିକାର କରି େନବା ପାଇଁ ହଂିସ୍ର ପ୍ରକୃତରି
େଲାକମାେନ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ। 13 େଯାହନଙ୍କ ସମୟ ପୂବର୍ରୁ ସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହଥିିେଲ। 14 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ େତେବ
ଶୁଣ: େଯଉଁ ଏଲୟି ଆସେିବ େବାଲ ିେସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିଥିେଲ,
େସ େହଉଛନି୍ତ ଏହ ିେଯାହନ। 15 େଯଉଁମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଶୁଣ।

16 “ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ କ’ଣ କହବି।ି େସମାେନ େକଉଁ
ପ୍ରକାରର? େସମାେନ ବଜାରେର ବସଥିିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି। େସ
ପିଲାମାେନ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କୁହନି୍ତ :

17 ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନାଚଲି ନାହିଁ।

ଆେମ୍ଭ େଶାକ ଗୀତ ଗାଇଲୁ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ବଳିାପ କଲ ନାହିଁ।’

18 ବତ୍ତର୍ମାନର େଲାକମାେନ େସହପିରି। େଯାହନ ଆସେିଲ, କିନୁ୍ତ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି େସ ଖାଉ ନ ଥିେଲ କି ପିଉ ନ ଥିେଲ। େଲାେକ
କହେିଲ, ‘ତାହାଙ୍କ େଦହେର ଭୂତ ପଶି ଯାଇଛ।ି’ 19 ତା’ପେର
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସେିଲ। େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଖିଆପିଆ କେଲ। େଲାେକ
କହେିଲ, ‘େଦଖ, ଏ େଲାକ େପଟୁଆ ଓ ମଦୁଆ। େସ ପାପୀ ଓ

କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କ ବନୁ୍ଧ।’ କିନୁ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାନ
ସତ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହାଇଥାଏ।”

ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ େଚତାବନୀ
(ଲୂକ 10:13-15)

20 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯଉଁ ନଗରମାନଙ୍କେର ଅଧିକାଂଶ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କରିଥିେଲ, େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କୁି ତରିସ୍କାର କେଲ। କାରଣ
େସଠାକାର େଲାେକ ନଜି ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରି ନ ଥିେଲ, କି ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ ିନ ଥିେଲ, 21 େସ କହେିଲ,
‘‘ହାୟ େକାରାଜୀନ୍! ହାୟ େବଥ୍ସାଇଦା! ତୁମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳେର େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କରାଗଲା, େସଗଡୁ଼କି ଯଦ ିେସାର ଓ ସୀେଦାନ େର
କରିଥାଆନୁ୍ତ, େତେବ ବହୁ ପୂବର୍ରୁ େସ େଲାକମାେନ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ସାରି ଥାଆେନ୍ତ। େସମାେନ ଅଖା ପିନି୍ଧ ଓ େଦହେର
ପାଉଁଶ େବାଳି େହାଇ ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସାରି
ଥାଆେନ୍ତ। 22 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ, ବଗି୍ଭର ଦନିେର େସାର ଓ
ସୀେଦାନର ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ଦଶା ଅଧିକ ଖରାପ େହବ।

23 “େହ କଫନର୍ାହୂମ! ତୁ କ’ଣ ଭାବୁଛୁ େତାେତ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େଗୗରବ
େଦବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉଠାଇ ନଆିଯିବ? ନା, ତୁମ୍ଭକୁ ପାତାଳେର ନେିକ୍ଷପ
କରାଯିବ। େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି େତାର ଅଞ୍ଚଳେର କରାଯାଇଛ,ି
େସଗଡୁ଼କି ଯଦ ିସେଦାମ େର କରାଯାଇ ଥା’ନ୍ତ ା।, େତେବ େସଠାକାର
ବାସନି୍ଦା ପାପ କରିବା ବନ୍ଦ କରି େଦଇଥାଆେନ୍ତ ଓ େସ ନଗର ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତଷିି୍ଠ ରହ ିପାରିଥା’ନ୍ତ ା। 24 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ, ନ୍ୟାୟ େହବା
ଦନି େତାର ଦଶା ସେଦାମର ଦଶା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ େହବ।”

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ
(ଲୂକ 10:21-22)

25 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େହ ପରମପିତା, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଓ
ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ। ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ବଷିୟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସରଳ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର େସଗଡୁ଼କୁି
ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତ ିକରୁଛ।ି 26 ହଁ ପରମପିତା,
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ, ତାହା ଘଟଲିା।

27 “େମାର ପରମପିତା େମାେତ ସବୁକିଛ େଦଇଛନି୍ତ। ପରମପିତାଙ୍କ
ଛଡ଼ା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଅନ୍ୟେକହ ିଜାଣ ିନାହାନି୍ତ। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା େକହ ିପରମପିତାଙୁ୍କ
ପ୍ରକୃତେର ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ। ଆଉ ପୁତ୍ର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିେବ,
େସହମିାେନ େକବଳ ପରମପିତାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହେବ।

28 “େହ କ୍ଳ ାନ୍ତ-ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚନି୍ତ ାେର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା େଲାକମାେନ! େମା’
ନକିଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ େଦବ।ି 29 େମାର କାଯର୍୍ୟଭାର ତୁେମ୍ଭ
ଗ୍ରହଣ କର। େମା’ଠାରୁ ଶିଖ। କାରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମାେର ସରଳ ଓ ନମ୍ର େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଆତ୍ମାେର ବଶି୍ରାମ ପାଇବ। 30 େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଛ,ି ତାହା ସହଜ। ଏବଂ େଯଉଁ େବାଝ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ରଖୁଛ,ି ତାହା ହାଲୁକା।”

ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମ ଦନିର ପ୍ରଭୁ
(ମାକର୍ 2:23-28; ଲୂକ 6:1-5)

ପ୍ରାୟ େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମ ଦବିସ େର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର
େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଥିେଲ, ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଭାକ ଲାଗିଲା। େସମାେନ

େକେତକ ଗହମ େକଣ୍ଡା ଛେିଣ୍ଡଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 ଫାରୂଶୀମାେନ
ଏହା େଦଖି ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଶି୍ରାମ
ଦବିସେର ଏଭଳି ଯାହା କରୁଛନି୍ତ , ତାହା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବେିରାଧୀ।”

3 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଥିବା େଲାେକ, େଭାକ ଲାଗିବା େବେଳ କ’ଣ କରିଥିେଲ, େସ ବଷିୟେର
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ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପଢ଼ ିନାହଁ? 4 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିେଲ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ପବତି୍ର େରାଟୀ େସ ଓ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ଥିବା େଲାକମାେନ ଖାଇେଦଇଥିେଲ। େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଏହା ଖାଇବା ଅଧିକାର ନ ଥିଲା।
କାରଣ େକବଳ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି
ଦଆିଯାଇଥାଏ। 5 ତୁେମ୍ଭ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର କ’ଣ ପଢ଼ ିନାହଁ େଯ
ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଯାଜକମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବଶି୍ରାମ ଦବିସର
ନୀତନିୟିମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନି୍ତ? େସ ଘଟଣାେର ତାହାଙ୍କର େକହ ିକିଛି
େଦାଷ ଧରନି୍ତ ନାହିଁ। 6 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ଏଠାେର ଏଭଳି କିଛି
ବଷିୟ ଅଛ,ି ଯାହା ମନି୍ଦରଠାରୁ ମହାନ୍। 7 ଶାସ୍ତ୍ରକେହ, ‘ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଦୟା ଗ୍ଭେହଁ, କିନୁ୍ତ ପଶୁବଳି ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ।’ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଏହାର
ଅଥର୍ ବୁଝ ିନାହଁ। ଯଦ ିବୁଝ ିଥାଆନ୍ତ, େତେବ ଏହ ିନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନନି୍ଦା କରନ୍ତ ନାହିଁ।

8 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବଶି୍ରାମ ଦବିସର ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି େଲାକର ଅଚଳ ହାତଟ ିସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାକର୍ 3:1-6; ଲୂକ 6:6-11)

9 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଇ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ।
10 େସଠାେର ଥିବା େଗାଟଏି େଲାକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। େସଠାେର
ଥିବା େକେତକ ଯିହୂଦୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେର େଦାଷାେରାପ କରିବା ପାଇଁ
ସୁେଯାଗ େଖାଜୁଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ
ଅନୁସାେର ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର କାହାରିକୁ ଭଲ କରିେଦବା କ’ଣ
ବଧିିସଙ୍ଗତ?”

11 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମେନକର ତୁମ୍ଭର କାହାରି େଗାଟଏି େମଷ ଅଛି
ଓ େସହ ିେମଷ ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଖାଲ ଭତିେର ଖସ ିପଡ଼ଲିା। ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ତାକୁ ଖାଲରୁ ବାହାର କରି ଆଣବି ନାହିଁ? 12 ମଣଷିତ ନଶିି୍ଚତ
ଭାବେର େଗାଟଏି େମଣ୍ଢାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। େତଣୁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇଥାଏ।”

13 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ହାତ େମାେତ
େଦଖାଅ।” େଲାକଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ହାତ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବେଢ଼ଇ
େଦଲା। ତା’ର େସହ ିଶୁଖି ଯାଇଥିବା ହାତଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭଲ େହାଇଗଲା।
ଏହ ିହାତଟ ିତା’ର ଅନ୍ୟ ହାତ ଭଳି େହାଇଗଲା। 14 କିନୁ୍ତ
ଫାରୂଶୀମାେନ େସଠାରୁ ବାହାରି ଗେଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜୀବନେର ମାରିେଦବା
ପାଇଁ େସମାେନ େଯାଜନା କେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ େସବକ: ଯୀଶୁ

15 ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଜାଣପିାରି େସ ଜାଗା ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। ବହୁତ
େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ େରାଗୀଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ
କରିେଦେଲ। 16 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦଇ କହେିଲ, ଏ
କଥା କାହାରି ଆଗେର ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। 17 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହଥିିେଲ, େସଗଡୁ଼କି ପୂଣ୍ଣର୍
େହବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହା କେଲ। ଯିଶାଇୟ କହଥିିେଲ,

18 “ଏ େମାର େସବକ।
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ବାଛଛି।ି

ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଭଲ ପାଏ।
ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଖୁସୀ।

େମାର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ରଖିବ।ି
େସ ଜାତମିାନଙ୍କ ଭତିେର ନ୍ୟାୟ େଘାଷଣା କରିେବ।
19 େସ ଯୁକି୍ତ କରିେବ ନାହିଁ କି ପାଟତୁିଣ୍ଡ କରିେବ ନାହିଁ।
େଲାେକ ଗଳିେର ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।
20 ନଇଁ ପଡ଼ଥିିବା େଛଗ୍ଭନଳର କାଣ୍ଡଟ ିେସ ଭାଙି୍ଗେବ ନାହିଁ
କି ଲଭି ିଆସୁଥିବା ଦୀପଟକୁି େସ ଲେିଭଇେବ ନାହିଁ।

ନ୍ୟାୟର ବଜିୟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଅଟଳ ରହେିବ।

21 େସଥିେର ସବୁ େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଭରସା ରଖିେବ।”
ଯିଶାଇୟ 42:1-4

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକି୍ତ ନହିତି ଅଛି
(ମାକର୍ 3:20-30; ଲୂକ 11:14-23; 12:10)

22 ତା’ପେର େଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଗାଟଏି େଲାକକୁ ଆଣେିଲ।
େସ େଲାକଟ ିଅନ୍ଧ ଥିଲା, ତା’ େଦହେର େଗାଟଏି ଭୂତ ପଶି ଥିବାରୁ େସ
ମୂକ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ େଲାକଟକୁି ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ, ଫଳେର
େଲାକଟ ିକଥା କହ ିପାରିଲା ଓ େଦଖି ପାରିଲା। 23 ଜମା େହାଇଥିବା
େଲାେକ ଏହା େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ, େସମାେନ କୁହାକୁହ ିେହେଲ,
“ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ ପଠାଇେବ େବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
ଏ ହୁଏତ େସହ ିଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ?”

24 ମାତ୍ର ଫାରୂଶୀମାେନ େଲାକଙ୍କର ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିକହେିଲ, “ଯୀଶୁ
ଭୂତମାନଙ୍କ ଶାସକ ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାନି୍ତ।”

25 ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କର ମନକଥା ଜାଣ ିପାରିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ନଜି ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଭଦ ସୃଷି୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ
ପାଇଯିବ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିନଗର ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର ଭାଗଭାଗ େହାଇଯାଏ,
େତେବ ତାହା ତଷିି୍ଠରହ ିପାରିବନ।ି େସହଭିଳି ନଜି ନଜି ଭତିେର ଭାଗ
େହାଇଗେଲ େକୗଣସ ିପରିବାର ତଷିି୍ଠ ରହ ିପାରିବନ।ି 26 ଯଦ ିଶୟତାନ
ତା’ର ନଜି ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିଦଏି, େତେବ ତା’ର ଅଥର୍ େସ ନେିଜ ନଜି
ଭତିେର ଭାଗଭାଗ େହାଇଛ।ି ଏ ପରିସି୍ଥତେିର ତା’ର ରାଜ୍ୟ ତଷିି୍ଠ ରହି
ପାରିବା ସମ୍ଭବ େହବ ନାହିଁ। 27 ତୁମ୍ଭ କହବିା ଅନୁସାେର ମୁଁ ଯଦି
ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ଶକି୍ତ ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଉଛ,ି େତେବ
ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ କାହା ସାହାଯ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ ତଡ଼ଡ଼ୁଛନି୍ତ? େତଣୁ ତୁମ୍ଭ
ନଜିର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ରମାଣତି କରିେଦଉଛନି୍ତ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କହୁଛ। 28

ମୁଁ କିନୁ୍ତ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶକି୍ତ ସାହାଯ୍ୟେର ତଡ଼ି
େଦଉଛ।ି େତଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣତି େହଉଛ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ପୂରାପୂରି ଆସ ିପହଞ୍ଚଗିଲାଣ।ି 29 ଜେଣ େଲାକ େକୗଣସି
ବଳବାନ େଲାକ ଘେର ପଶି ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ େଗ୍ଭେରଇେନବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, େସ
ବଳବାନ େଲାକଟକୁି ପ୍ରଥେମ ବାନି୍ଧ ପକାଇବ। ତା’ପେର େସ ବଳବାନ
େଲାକର ଘରୁ ସବୁ ଲୁଟ ିକରି େନଇ ଯାଇପାରିବ। 30 ଯଦ ିେକହ ିେମା’
ସହତି କାମ କରୁ ନାହିଁ, େତେବ େସ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କାମ କରୁଛ।ି

31 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ, େଲାେକ େଯଉଁସବୁ ପାପ କରୁଛନି୍ତ
ତାହା କ୍ଷମା କରି ଦଆିଯିବ। େଲାକମାେନ େଯଉଁସବୁ ଖରାପ କଥା
କହୁଛନି୍ତ , ତାହା କ୍ଷମା କରି ଦଆିଯିବ। କିନୁ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦା
କେଲ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବନ।ି 32 ଯଦ ିେକହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକୁେହ େତେବ ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାେର, କିନୁ୍ତ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିକିଛ ିକହେିଲ ତାକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ବା
ଭବଷି୍ୟତେର େକେବ େହେଲ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ।

କମର୍ ହିଁ ବ୍ୟକି୍ତର ପରିଚୟ ଦଏି
(ଲୂକ 6:43-45)

33 “ଭଲ ଫଳ ପାଇବାକୁ େହେଲ ଭଲ ଗଛଟଏି ଲଗାଇବାକୁ ପେଡ଼।
ତୁମ୍ଭର ଖରାପ ଗଛଟଏି ଥିେଲ େସଥିରୁ ତୁେମ୍ଭ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ।
କାରଣ ଫଳଦ୍ୱ ାରା ଗଛଟକୁି ଚହି୍ନ ିହୁଏ। 34 େହ କାଳସପର୍ର ସନ୍ତାନଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଭଲ କଥା କିପରି କହ ିପାରିବ? ଜେଣ
ତା ମନ ଭତିେର ଯାହା ଭାବୁଥାଏ, ତାକୁ କଥାେର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। 35

େଗାଟଏି ଭଲ େଲାକର ମନେର ଭଲ କଥା ସଞ୍ଚତି େହାଇ ରହଥିାଏ, େସ
କହବିା େବେଳ ତା’ର ମନରୁ ଭଲ କଥା ବାହାରି ଆେସ। କିନୁ୍ତ ଜେଣ
ଖରାପ େଲାକର ମନ ଭତିେର ଖରାପ କଥା ସବୁ ସଞ୍ଚତି େହାଇ ରହଥିାଏ।
େସ କହବିା େବେଳ ତା’ ମନ ଭତିରୁ ଖରାପ କଥା ବାହାରିଥାଏ। େତଣୁ
େସ ଖରାପ କଥା କୁେହ। 36 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଛି ିେଲାକମାେନ
ଅଜାଗ୍ରତ ଭାବେର କିଛ ିକହଥିିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶବ୍ଦପାଇଁ ବଗି୍ଭର ଦନିେର

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:4 749 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:36
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େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ େହବ। 37 ଅତଏବ େଯଉଁସବୁ କଥା ତୁେମ୍ଭ
କହଥିିବ, ତା ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭକୁ େଦାଷୀ ବା ତୁମ୍ଭକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀ େବାଲି
ବଗି୍ଭର କରାଯିବ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ
(ମାକର୍ 8:11-12; ଲୂକ 11:29-32)

38 ତା’ପେର ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟଟଏି
େଦଖାଅ।”

39 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମନ୍ଦ ଓ ପାପୀ େଲାକମାେନ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ େକୗଣସ ିପ୍ରମାଣ େଦଖାଇ
ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ। େକବଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯୂନସଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ଘଟଥିିବା
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ହିଁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଚହି୍ନ େହବ। 40 ଯୂନସ
ସମୁଦ୍ର ର େଗାଟଏି ବଡ଼ ମାଛ େପଟେର ତନି ିଦନି ଓ ତନିରିାତ ିଥିେଲ।
େସହପିରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତନି ିଦନି ଓ ତନିରିାତ ିକବର ଭତିେର ରହେିବ।
41 େଯଉଁ ଦନି ବଗି୍ଭର େହବ, େସହ ିଦନି ନୀନବିୀର େଲାକମାେନ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଜୀବତି ଥିବା େଲାକଙ୍କ ସହତି ଠିଆ େହେବ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିେବ। କାରଣ େଯେତେବେଳ ଯୂନସ େସମାନଙୁ୍କ
ଉପେଦଶ େଦେଲ ନୀନବିୀର େଲାେକ ନଜି ନଜିର ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରିଥିେଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ମୁଁ ଯୂନସଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ମହାନ୍।

42 “େଯଉଁ ଦନି ବଗି୍ଭର େହବ େସ ଦନି ଦକି୍ଷଣର ରାଣୀ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଜୀବତି ଥିବା େଲାକଙ୍କ ସହତି ଠିଆେହେବ ଏବଂ େସ େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିେବ। କାରଣ େସ ଶେଲାମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ
ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସଥିିେଲ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ ମୁଁ
ଶେଲାମନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ୍।

ବତ୍ତର୍ମାନର େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ମନ୍ଦଗଣୁ ଭରି ରହଛିି
(ଲୂକ 11:24-26)

43 “େଯେତେବେଳ େଗାଟଏି ଭୂତ େକୗଣସ ିେଲାକେଦହରୁ ବାହାରି
ଗ୍ଭଲ ିଆେସ, େସେତେବେଳ େସ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇ ବଶି୍ରାମ େନବା ପାଇଁ
ଶୁଖିଲା ଜାଗାଟଏି େଖାଜି ବୁେଲ, କିନୁ୍ତ େସଭଳି ଜାଗାଟଏି ତାକୁ ମିେଳ
ନାହିଁ। 44 େସେତେବେଳ େସ କୁେହ, ‘ମୁଁ େମାର େଯଉଁ ପୁରୁଣା ଘର
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲ ିଆସଛି,ି ପୁଣ ିେସଠାକୁ େଫରିଯିବ।ି’ େସ ପୁଣ ିେଫରି ଆେସ,
େସ େଦେଖ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘରଟ ିଖାଲ ିଅଛ।ି ସଫା ଅଛ ିଏବଂ ସବୁ
ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛ।ି ତା’ପେର େସ ଯାଏ ଓ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଆଉ
ସାେତାଟା ଭୂତଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଆେଣ। 45 ତା’ପେର ସବୁ ଭୂତ େସ ଘର
ଭତିରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସବାସ କରନି୍ତ। େସେତେବେଳ େଲାକଟରି
ଅବସ୍ଥା ପୂବର୍ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ େଶାଚନୀୟ େହାଇପେଡ଼। ଏେବ ଜୀବତି ଥିବା
ମନ୍ଦ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ େସହ ିଏକାକଥା ଘଟବି।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର
(ମାକର୍ 3:31-35; ଲୂକ 8:19-21)

46 ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଏହସିବୁ କଥା େସଠାେର ଜମା େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଆସି
ବାହାେର ଠିଆ େହେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 47 ଜେଣ େକହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ମା ଏବଂ
ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଅେପକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।”

48 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ମା କିଏ? େମାର
ଭାଇମାେନ କିଏ?” 49 ତା’ପେର େସ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ହାତ ବେଢ଼ଇ କହେିଲ, “ଏମାେନ େମାର ମା ଓ ଭାଇ। 50 ଯିଏ ସ୍ୱଗର୍େର

ରହୁଥିବା େମାର ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର କାମ କରନି୍ତ , େସ େମାର
ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ବୀଜ ବୁଣବିାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାକର୍ 4:1-9; ଲୂକ 8:4-8)

େସହ ିଦନି ଯୀଶୁ େସହ ିଘରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ ହ୍ରଦ
କୂଳେର ଯାଇ ବସେିଲ। 2 ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ବହୁତ େଲାକ
ଜମା େହାଇଗେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଡ଼ଙ୍ଗା ଭତିରକୁ

ଉଠିଗେଲ ଓ େସଠାେର ଯାଇ ବସେିଲ। ସବୁ େଲାକ କୂଳେର ରହେିଲ।
3 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକଙୁ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମେର ଅେନକ ଉପେଦଶ
େଦେଲ। ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“େଗାଟଏି କୃଷକ ତା’ େକ୍ଷତେର ବୀଜ ବୁଣବିାକୁ ଗଲା। 4 େସ ବୁଣବିା

େବେଳ କିଛ ିବୀଜ ରାସ୍ତା କଡ଼େର ପଡ଼ଗିଲା। ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସ ିେସ
ସବୁତକ ଖାଇ େଦେଲ। 5 ଆଉ କିଛ ିବୀଜ ପଥୁରିଆ ଜାଗାେର
ପଡ଼ଗିଲା, େସଠାେର ଯେଥଷ୍ଟ ମାଟ ିନ ଥିଲା, ମାଟ ିଗଭୀରିଆ ନ ଥିବାରୁ
ବୀଜରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ଲିା। 6 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ
ଉପରକୁ ଉଠିଲା, େସେତେବେଳ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ଲିା। ତା’ର େଚର
ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ପାରି ନ ଥିବାରୁ ଗଛଟ ିଶୁଖି ମରିଗଲା। 7 ଆଉ କିଛି
ବୀଜ କଣ୍ଟା ବୁଦାେର ପଡ଼ଗିଲା। କଣ୍ଟାବୁଦା ବଢ଼ ିଯିବାରୁ ଗ୍ଭରା ଗଛକୁ ଗ୍ଭପି
େଦଲା। 8 ଆଉ କିଛ ିବୀଜ ଭଲ ମାଟ ିଉପେର ପଡ଼ଲିା ଓ ତାହା ବଢ଼ି
େସଥିେର ଫଳ ଫଳିଲା। େକେତକ ଗଛେର ଶେହ ଗଣୁ, େକେତକେର
ଷାଠିଏ ଗଣୁ ଓ ଆଉ େକେତକେର ତରିିଶ୍ ଗଣୁ ଅଧିକ ଫଳିଲା। 9

ତୁମ୍ଭର ଯଦ ିକାନ ଅଛ,ି େତେବ ଶୁଣ।”

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା
(ମାକର୍ 4:10-12; ଲୂକ 8:9-10)

10 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ?”

11 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ନଗିଢୂ଼ ସତ୍ୟ ଜାଣବିା ପାଇଁ େକବଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିଛ।ି ଏ ଅଧିକାର େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ।
12 ଯାହା ପାଖେର କିଛ ିେହେଲ ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ଅଛ,ି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ
ଦଆିଯିବ ଏବଂ େସ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବ। କିନୁ୍ତ ଯାହା ପାଖେର
ବେିଶଷ ବୁଝବିା-ଶକି୍ତ ନାହିଁ, େସ ତା’ପାଖେର ଥିବା େସହ ିଟେିକ
ବୁଝବିାଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ହେରଇ ବସବି। 13 େସଇଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମେର ଉପେଦଶ େଦଉଛ।ି କାରଣ େସମାେନ େଚଷ୍ଟା କେଲ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତେର କିଛ ିବୁଝପିାରନି୍ତ ନାହିଁ। 14 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟ
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିେସହମିାେନ
ପ୍ରମାଣତି କରି େଦଉଛନି୍ତ। ଯିଶାଇୟ କହଥିିେଲ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁଥିବ,
କିନୁ୍ତ ବୁଝ ିପାରିବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଥିବ
କିନୁ୍ତ କିଛ ିଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।
15 କାରଣ େସମାନଙ୍କର (େଲାକମାନଙ୍କର) ହୃଦୟ କେଠାର େହାଇ

ଯାଇଛ।ି
େସମାନଙ୍କର କାନ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ଶୁଣନି୍ତ ନାହଁ
ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ମନା କରି େଦଇଛନି୍ତ।

ଫଳେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଆଖିେର କିଛ ିେଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
କିମ୍ୱା ତାହାଙ୍କ କାନେର କିଛ ିଶୁଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ,

କିମ୍ୱା ହୃଦୟେର କିଛ ିବୁଝ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
ଏହା ଘଟଅିଛ ିକାରଣ ସୁସ୍ଥ େହବା ପାଇଁ େସମାେନ େମା’ ପାଖକୁ

ଆସେିବ ନାହିଁ।’
ଯିଶାଇୟ 6:9-10

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:37 750 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:15



16 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଆଖିେର େଦଖୁଛ, ତାହା
ବୁଝୁଛ। ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କାନେର ଶୁଣୁଛ, ତାହା ବୁଝୁଛ। 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଯାହା େଦଖୁଛ, ତାହା େଦଖିବାକୁ େକେତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ସାଧୂମାେନ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହା େଦଖି
ପାରି ନ ଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଶୁଣବିା ପାଇଁ େସମାେନ
ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିପାରି ନ ଥିେଲ।

ବୀଜ ବୁଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା
(ମାକର୍ 4:13-20; ଲୂକ 8:11-15)

18 “େତେବ କୃଷକ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଥର୍ ଶୁଣ।
19 “ରାସ୍ତାେର ପଡ଼ ିଯାଇଥିବା ବୀଜର ଅଥର୍ କ’ଣ? ମଞି୍ଜଟ ିେସହି

େଲାକପରି େସ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁେଣ, ଓ ତାହା ବୁଝ ିପାେର
ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଆେସ ଓ ତା’ ହୃଦୟେର ଯାହାକିଛ ିବୁଣା େହାଇଥାଏ,
େସେତକ େନଇ ଗ୍ଭଲଯିାଏ।

20 “ପଥୁରିଆ ଜାଗାେର ବୁଣାଯାଇଥିବା ବୀଜର ଅଥର୍ କ’ଣ? ବୀଜଟି
ଠିକ୍ େସହ ିେଲାକପରି, େଯ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁେଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହତି
ତାହା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିନଏି। 21 କିନୁ୍ତ େସ ନଜି ଭତିେର ଶିକ୍ଷାକୁ
ଦୃଢ଼ େହବାକୁ ଦଏି ନାହିଁ, େକବଳ କିଛ ିସମୟ ପାଇଁ େସ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣା
ହୃଦୟେର ରଖିଥାଏ। େଯେତେବେଳ ସୁସମାଗ୍ଭର େଯାଗୁଁ େସ ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଓ
ଯାତନା ପାଏ, େସ ତଷିି୍ଠ ପାେର ନାହିଁ, େସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର େସଗଡୁ଼କୁି
ଛାଡ଼ଦିଏି।

22 “କଣ୍ଟାବୁଦାେର ପଡ଼ଯିାଇଥିବା ବୀଜର ଅଥର୍ କ’ଣ? ମଞି୍ଜଟ ିେସହି
େଲାକ େଯ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁେଣ କିନୁ୍ତ ସଂସାରର ଚନି୍ତ ା ଓ ଧନର େମାହ
ଲାଗି ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ତା’ ଭତିେର ବଢ଼ବିାକୁ ଦଏି ନାହିଁ, େସ ବ୍ୟକି୍ତ େକେବ
ସଫଳ େହାଇପାେର ନାହିଁ।

23 “ଭଲ ମାଟ ିଉପେର ପଡ଼ଥିିବା ବୀଜର ଅଥର୍ କ’ଣ? େସହ ିେଲାକ
ଭଳି େସ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁେଣ ଓ ତାକୁ ବୁଝପିାେର। େସ େଲାକ ସଫଳ
ହୁଏ। େସହ ିସଫଳତା େବେଳେବେଳ ଶେହ ଗଣୁ, ଷାଠିଏ ଗଣୁ ଓ ତରିିଶ୍
ଗଣୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ।”

ଗହମ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗାର ଉଦାହରଣ

24 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ। “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଭଳି େଯ କି ନଜି ଜମିେର ଭଲ ବୀଜ ବୁଣଥିିେଲ। 25 କିନୁ୍ତ
ସବୁ େଲାକ େଶାଇଥିବା ସମୟେର େସହ ିେଲାକର ଶତ୍ରୁ  ଆସଲିା। େସ
ଗହମ ମଝେିର ବାଳୁଙ୍ଗାବୀଜ ବୁଣ ିେଦଲା। ତା’ପେର େସ ଗ୍ଭଲଗିଲା। 26

ଗହମ ଗଛ ବଢ଼ଲିା ଓ େସଥିେର େକଣ୍ଡା ଫଳିଲା। େସତକିି େବଳକୁ
ବାଳୁଙ୍ଗା ବ ିେଦଖାଗଲା। 27 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତର ଗ୍ଭକରମାେନ ଆସେିଲ ଓ
ଜମି ମାଲକିକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ତ ଜମିେର ଭଲ ବୀଜ ବୁଣଥିିଲ, େତେବ
ଏେତ ବାଳୁଙ୍ଗା େକମିତ ିଉଠିଲା?’

28 “େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଏହା େକୗଣସ ିଶତ୍ରୁ ର କାଯର୍୍ୟ।’
“ଗ୍ଭକରମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘ଆେମ୍ଭ ଯାଇ ବାଳୁଙ୍ଗାତକ ଉପାଡ଼ ିେଦଉ

େବାଲ ିଆପଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ କି?”
29 “େକ୍ଷତମାଲକି େସମାନଙୁ୍କ ମନାକରି କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ

ବାଳୁଙ୍ଗା ଉପାଡ଼ଲିା େବେଳ ତା’ ସହତି ଗହମ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ ିେଦବ। 30

ଫସଲ ପାଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଗହମ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି ବଢ଼ନୁ୍ତ।
କାଟବିା େବେଳ ମୁଁ କଟାଳୀମାନଙୁ୍କ କହବି ିପ୍ରଥେମ ବାଳୁଙ୍ଗାଗଡୁ଼କୁି ଏକାଠି
କରି ବଡି଼ାବାନି୍ଧ ଜାଳି ଦଅି, ତା’ପେର ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅମାରେର
ରଖିଦଅି।’”

ଯୀଶୁ ଅେନକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଶିକ୍ଷା େଦେଲ
(ମାକର୍ 4:30-34; ଲୂକ 13:18-21)

31 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
କହେିଲ: “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େଗାଟଏି େସାରିଷ ଦାନା ଭଳି। ଜେଣ ତାକୁ େନଇ
ତା’ େକ୍ଷତେର ଲଗାଏ. 32 େସ ବୀଜ ଅନ୍ୟ ବୀଜ ତୁଳନାେର ସବୁଠାରୁ
େଛାଟ ଥାଏ, କିନୁ୍ତ ତାହା େଯେତେବେଳ ବଡ଼ ହୁଏ, େସେତେବେଳ
ବଗିଗ୍ଭେର ସମସ୍ତ ଗ୍ଭରା ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼ େହାଇଯାଏ। ତାହା ଗଛେର ପରିଣତ
ହୁଏ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ ଆସ ିଏହ ିଗଛର ଶାଖାେର ବସା ବାନି୍ଧ
ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ।”

33 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି କାହାଣୀ କହେିଲ:
“ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଖମୀର ଭଳି। ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଗାଟଏି ବଡ଼ ପାତ୍ରେର ଥିବା
ଅଟାେର ଖମୀର ମିଶାଇଲା। ସବୁତକ େରାଟୀ ଫୁଲବିାେର ଖମୀର କାମ
େଦଲା।”

34 ଯୀଶୁ ସବୁକିଛ ିକାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମେର କହୁଥିେଲ। ବାସ୍ତବେର େସ
େସମାନଙୁ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମ ଛଡ଼ା କିଛ ିକହୁ ନ ଥିେଲ। 35 ପରେମଶ୍ୱର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ପାଇଁ
ଏହା େହଉଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ:
“ମୁଁ କାହାଣୀ ଦ୍ୱ ାରା କଥା କହବି।ି
ସୃଷି୍ଟର ଆଦ ିକାଳରୁ େଯଉଁସବୁ କଥା େଗାପନୀୟ େହାଇ ରହଛି,ି

େସଗଡୁ଼କି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି”
ଗୀତସଂହତିା 78:2

ଗହମ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା

36 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପେଠଇ େଦଇ ଘରକୁ ଗେଲ।
ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପହଞ୍ଚ ିକହେିଲ, “ଆମ୍ଭକୁ େକ୍ଷତର
ବାଳୁଙ୍ଗା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଥର୍ ବୁଝାଇ ଦଅି।”

37 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଜଣକ େକ୍ଷତେର ଭଲ ବୀଜ
ବୁଣେିଲ, େସ େହଉଛନି୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର 38 ପୃଥିବୀ େହଉଛ ିେକ୍ଷତ।
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ େହେଲ ଭଲ ବୀଜ,
ବାଳୁଙ୍ଗାର ଅଥର୍ ଶୟତାନର ଅନୁଚର। 39 େଯଉଁ ଶତ୍ରୁ  ଜଣକ ବାଳୁଙ୍ଗା
ବୁଣ ିେଦଇଥିଲା, େସ େହଉଛ ିଶୟତାନ। ଫସଲ କାଟବିା ସମୟ େହଉଛି
ଜଗତର ଅନି୍ତମ ସମୟ ଏବଂ କଟାଳୀ େହଉଛନି୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ।

40 “େଯପରି ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଏକାଠି କରାେହଲା ଓ ନଆିଁେର େପାଡ଼ି
ଦଆିଗଲା, ଠିକ୍ େସହପିରି ଅବସ୍ଥା ଜଗତର ଅନି୍ତମ ସମୟେର େହବ। 41

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇେବ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ସମସ୍ତ ପାପୀ ଓ ପାପପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକାଠି କରି
ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ େନଇଯିେବ। 42 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଜଳୁଥିବା ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ଭତିରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେବ। େସଠାେର େସମାେନ କାନି୍ଦ
କାନି୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ ିରହେିବ। 43 େଯେତେବେଳ ଧାମିର୍କ
େଲାକମାେନ ସୂଯର୍୍ୟ ଭଳି ପ୍ରକାଶମାନ େହେବ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ପରମପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ରହେିବ। େଯଉଁମାେନ ଶୁଣ ିପାରିବ, ଶୁଣ।

ଧନଭଣ୍ଡାର ଓ େମାତରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

44 “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଜମିେର େପାତା େହାଇଥିବା ଧନଭଣ୍ଡାର ଭଳି। ଦେିନ
ଜେଣ େଲାକ େଗାଟଏି ଧନର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଲା ଓ ପୁଣ ିଆଉ ଥେର େସହି
ଧନକୁ ଜମି ଭତିେର େପାତ ିେଦଲା। େସ ବହୁତ ଖୁସୀ େହାଇଗଲା। େସ
େସଠାରୁ ଯାଇ ତା’ ପାଖେର ଯାହାସବୁ ଥିଲା, ସବୁତକ ବକିି େସହ ିଜମିଟି
କିଣଲିା।

45 “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ େମାତ ିେଖାଜୁଥିବା େଗାଟଏି େବପାରୀ ଭଳି।
46 ଦେିନ େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ େମାତଟିଏି ପାଇଗଲା, େସ ଯାଇ
ତା’ର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ବକିି ଅମୂଲ୍ୟ େମାତଟି ିକିଣଲିା।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:16 751 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:46
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ମାଛଧରା ଜାଲର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

47 “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରଦେର ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା େଗାଟଏି ଜାଲ ଭଳି।
େସଥିେର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର ମାଛ ଧରା ପଡ଼େିଲ। 48 େଯେତେବେଳ
ଜାଲଟ ିମାଛେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଗଲା, େକଉଟମାେନ ଜାଲକୁ, କୂଳକୁ ଟାଣି
ଆଣେିଲ। େସମାେନ ବସପିଡ଼ ିଭଲ ଭଲ ମାଛ ବାଛ ିେଟାେକଇେର ଭତ୍ତିର୍
କେଲ ଓ ଖରାପ ମାଛତକ େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ। 49 ସଂସାର େଶଷ େହବା
େବେଳ ଏହଭିଳି ଘଟବି। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଆସେିବ। େସମାେନ ଧାମିର୍କ
େଲାକଙ୍କ ଭତିରୁ ପାପୀ େଲାକଙୁ୍କ ଅଲଗା କରିେଦେବ। 50 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ
ଖରାପ ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ଭତିରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେବ। େସଠାେର
େସମାେନ େକବଳ କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ ିରହେିବ।”

51 ଯୀଶୁ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏ ସବୁର ଅଥର୍ ବୁଝି
ପାରୁଛ?”
ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବୁଝପିାରୁଛୁ।”
52 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ଜାଣଥିିବା

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜେଣ ଘରମାଲକି ଭଳି, େଯ କି ଭଣ୍ଡାରେର ଥିବା
ତାହାଙ୍କ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ପଦାଥର୍ ବାହାରକରି ଆଣନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ନଜି ଜାଗାକୁ େଫରି ଆସେିଲ
(ମାକର୍ 6:1-6; ଲୂକ 4:16-30)

53 ଯୀଶୁ ଏହସିବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହସିାରିଲା ପେର େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 54 େସ େଯଉଁଠି ପ୍ରତପିାଳିତ େହାଇଥିେଲ େସଠାକୁ ଗେଲ।
େସଠାେର ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃେର ଉପେଦଶ େଦବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ,
ଯାହା ଶୁଣ ିସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଏ େଲାକ େକଉଁଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକି୍ତ ପାଇଲା? 55 ଏ ତ
େସହ ିବେଢ଼ଇର ପୁଅ। ତାହାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ ତ ମରିୟମ ଏବଂ ଯାକୁବ,
େଯାେଷଫ, ଶିେମାନ ଓ ଯିହୂଦା ତ ଏହାର ଭାଇମାେନ। 56 ତା’ର ସବୁ
ଭଉଣୀମାେନ ତ ଆମ୍ଭ ସହତି ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ। େତେବ ଏସବୁ କହବିା
ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକି୍ତ େସ େକଉଁଠାରୁ ପାଇଲା?” 57 େସହ ିେଲାକମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କେଲ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େଲାେକ

ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ନଜି ସହରେର ଓ ତାହାଙ୍କ ନଜି ପରିବାରେର ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସମ୍ମାନ ପାଏ ନାହିଁ।” 58 େସଠାକାର େଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, େତଣୁ ଯୀଶୁ େସଠାେର ଅଧିକ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କେଲ ନାହିଁ।

େହେରାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ
(ମାକର୍ 6:14-29; ଲୂକ 9:7-9)

େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର େଲାେକ ଯାହା କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହଉଥିେଲ, ତାହା ଗାଲଲିୀର ଶାସକ େହେରାଦ ଶୁଣେିଲ। 2

େସ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରକୃତେର
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ। େସ ନଶି୍ଚୟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠିଛ,ି େସଥିପାଇଁ ଏହି
ଶକି୍ତ ଏହା ପାଖେର କାମ କରୁଛ ିଓ େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
େହଉଛ।ି”

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙୁ୍କ କିପରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା

3 ଏହ ିସମୟ ପୂବର୍ରୁ େହେରାଦ େଯାହନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଶିକୁଳିେର
ବାନି୍ଧ କାରାଗାରେର ନେିକ୍ଷପ କରିଥିେଲ। େସ େହେରାଦଆିଙ୍କ
ଅନୁେରାଧକ୍ରେମ ଏ କଥା କରିଥିେଲ। େହେରାଦଆି େହେରାଦଙ୍କ ଭାଇ
ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେଲ। 4 େହେରାଦ େଯାହନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବାର କାରଣ
େହଲା, େଯାହନ ବାରମ୍ୱାର େହେରାଦଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େହେରାଦଆିଙୁ୍କ
ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେର ରଖିବା ଠିକ୍ କାମ ନୁେହଁ।” 5 େତଣୁ େହେରାଦ

େଯାହନଙୁ୍କ ମାରିେଦବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, କିନୁ୍ତ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ
କରୁଥିେଲ। କାରଣ େଲାେକ େଯାହନଙୁ୍କ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େବାଲି
ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ।

6 େହେରାଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ଅବସରେର େହେରାଦଆିଙ୍କ ଝଅି, େହେରାଦ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଅତଥିିମାନଙ୍କ ଆଗେର ନାଚଲିା। ଏଥିେର େହେରାଦ ବହୁତ
ମୁଗ୍ଧ େହାଇଗେଲ। 7 େତଣୁ େସ ଶପଥ ପୂବର୍କ େହେରାଦଆିର ଝଅିକୁ
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକିଛ ିମାଗିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯିବ।” 8

େହେରାଦଆିଙ୍କ ପ୍ରେରାଚନାେର ଝଅି କହଲିା, “େମାେତ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ
ମୁଣ୍ଡ େଗାଟଏି ଥାଳିେର ଆଣ ିଏହଠିାେର ଦଅିନୁ୍ତ।”

9 ଏହା ଶୁଣ ିେହେରାଦ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ େହେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଶପଥ କରି
ସାରିଥିେଲ, େଯ ଝଅି ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ତାକୁ େସ େଦେବ। ତା’ ଛଡ଼ା
େହେରାଦଙ୍କ ସହତି ଖାଉଥିବା ଅତଥିିମାେନ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଶୁଣଥିିେଲ। େତଣୁ
େହେରାଦ ଝଅିକୁ ଯାହାକିଛ ିେସ ମାଗିଥିେଲ ତାହା େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦେଲ। 10 େସ କାରାଗାରେର େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକାଟ କରିବା ପାଇଁ
େଲାକ ପଠାଇେଲ। 11 ତା’ପେର େଗାଟଏି ଥାଳିେର େଯାହନଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ
ଅଣାଗଲା। ତାହା ଝଅିକୁ େଦଇ ଦଆିଗଲା। ଝଅି କଟାମୁଣ୍ଡ ତା’ର ମା
େହେରାଦଆିଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇଗଲା। 12 େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସି
େଯାହନଙ୍କ ମୃତେଦହ େନଇଯାଇ ସମାଧି େଦେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁକଥା କହେିଲ।

ଯୀଶୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ
(ମାକର୍ 6:30-44; ଲୂକ 9:10-17; େଯାହନ 6:1-14)

13 ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର ଘଟଥିିବା ସବୁକଥା ଶୁଣସିାରିବା ପେର
େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ ଓ ଏକୁଟଆି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିେଗାଟଏି ନଛିାଟଆି
ଜାଗାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଥିବା ଖବର ଶୁଣ ିେଲାକମାେନ ନଜି
ନଗରମାନ ଛାଡ଼ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। ଯୀଶୁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିେଲ,
େସମାେନ ସ୍ଥଳପଥେର ଗ୍ଭଲ ିଗ୍ଭଲ ିେସଠାେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ। 14

ଡ଼ଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ଆସବିା େବଳକୁ ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ, େସଠାେର ବହୁତ
େଲାକ ଜମା େହାଇଛନି୍ତ। େଲାକଙ୍କ ଉପେର ତାହାଙ୍କର ଦୟା େହଲା। େସ
ଅସୁସ୍ଥ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଲ।

15 ସନ୍ଧ୍ୟା େବଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଏହା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଛିାଟଆି ସ୍ଥାନ। ସମୟ ବହୁତ େହଲାଣ।ି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏଠାରୁ
ପେଠଇ ଦଅି, ତା’େହେଲ େସମାେନ ଗଁାମାନଙୁ୍କ ଯାଇ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଖାଦ୍ୟ କିଣ ିପାରିେବ।”

16 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାନଙ୍କର ଯିବା ଦରକାର
ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଇବାକୁ ଦଅି।”

17 ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ପାଖେର ଏଠାେର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ
େରାଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ ଅଛ।ି”

18 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େସଗଡୁ଼କୁି େମା’ ପାଖକୁ ଆଣ।” 19 ଯୀଶୁ
େସଠାେର ଜମା େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘାସ ଉପେର ବସଯିିବା ପାଇଁ
କହେିଲ. ତା’ପେର େସ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ େରାଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିଯାକ ମାଛ ଧରି
ଆକାଶକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ।
େରାଟୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ େଦେଲ। ଶିଷ୍ୟମାେନ
େଲାକଙୁ୍କ େସଥିରୁ ବାଣି୍ଟେଲ। 20 ସମସ୍ତ େଲାେକ ତାହା ଖାଇେଲ, ଓ
ସେନ୍ତାଷ ଲାଭ କେଲ। େଲାେକ ଖାଇସାରିବା ପେର, ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଳକା
ଖାଦ୍ୟତକ ବାରଟ ିଝୁଡ଼େିର ଭତ୍ତିର୍ କେଲ। 21 େସଠାେର ପ୍ରାୟ େକବଳ
ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ େଲାକ ଖାଇଥିେଲ। ତା’ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଓ ପିଲାମାେନ
ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିେଲ।

ହ୍ରଦ ଉପେର ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲିେଲ
(ମାକର୍ 6:45-52; େଯାହନ 6:16-21)

22 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଚଢ଼ ିହ୍ରଦର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍କୁ
ଯିବାକୁ କହେିଲ। ଯୀଶୁ ନେିଜ େସଠାକୁ ପେର ଯିେବ େବାଲ ିକହେିଲ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:47 752 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:22
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23 ତା’ପେର ଜମା େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରି େସ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବାକୁ ଏକାକୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗେଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା େହାଇ ସାରିଥିଲା,
ଯୀଶୁ େସଠାେର ଏକୁଟଆି ଥିେଲ। 24 େସେତେବଳକୁ ହ୍ରଦ ଭତିେର
ଡ଼ଙ୍ଗା ଅେନକ ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଥିଲା। େଢ଼ଉେର ଧକ୍କା ଖାଇ ଡ଼ଙ୍ଗାଟି
ଟଳମଳ େହଉଥିଲା। ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ପ୍ରତକୂିଳ ପବନ ବହୁଥିଲା।

25 ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ଉପେର ଗ୍ଭଲକିରି ରାତି୍ରର ଚତୁଥର୍ ପ୍ରହରେର
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ। 26 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ହ୍ରଦ
ଉପେର ଗ୍ଭଲକିରି ଆସୁ ଥିବାର େଦଖି ଭୟଭୀତ େହେଲ। େସମାେନ
କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଏତ େଗାଟଏି ଭୂତ।” େସମାେନ ଭୟେର ଚତି୍କାର
କେଲ।

27 ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସାହସ ଧର! ମୁଁ ପରା
ଆସଛି!ି ଭୟ କର ନାହିଁ।”

28 ପିତର କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ, େତେବ େମାେତ ପାଣି
ଉପେର ଗ୍ଭଲ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ଆେଦଶ ଦଅି।”

29 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ ିଆସ।”
ପିତର ଡ଼ଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ଆସେିଲ, େସ ପାଣ ିଉପେର ଗ୍ଭଲ ିଯୀଶୁଙ୍କ

ଆଡ଼କୁ ଗେଲ। 30 ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପାଣ ିଉପେର ଗ୍ଭଲକିରି
ଯାଉଥିବା ସମୟେର େଜାର୍େର ପବନ ବହୁଥିଲା, େଢ଼ଉ ଉଠୁଥିଲା। ଏହା
େଦଖି ପିତର ଭୟ କେଲ। େସ ବୁଡ଼ ିଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ ପାଟ ିକରି
ଡ଼ାକିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, େମାେତ ରକ୍ଷା କର।”

31 ଯୀଶୁ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚ ିତାହାଙୁ୍କ ଧରି
ପକାଇେଲ। େସ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଅଳ୍ପ। ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ସେନ୍ଦହ କଲ?”

32 ଯୀଶୁ ଓ ପିତର ଡ଼ଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଆସଯିିବା ପେର ପବନ ବନ୍ଦ
େହାଇଗଲା। 33 େଯଉଁମାେନ ଡ଼ଙ୍ଗା ଉପେର ଥିେଲ, େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ କହେିଲ, “ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର।”

ଯୀଶୁ ଅେନକ େରାଗୀଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାକର୍ 6:53-56)

34 େସମାେନ ହ୍ରଦ ପାର େହାଇ ଗିେନ୍ନ ସରତ୍ କୂଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 35

େସଠାକାର େଲାେକ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସବିା
ଖବର ପଠାଇେଲ। େଲାେକ େରାଗୀଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। 36

େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ େଯ, େରାଗୀମାେନ େଯପରି ସୁସ୍ଥ
େହାଇଯାଆନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଧାରଟ ିେକବଳ
ଛୁଇଁବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ। େଯଉଁ େରାଗୀମାେନ ତାହା ଛୁଇଁେଲ, େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ସୁସ୍ଥ େହାଇଗେଲ।

ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୟିମଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିାନ ବଡ଼
(ମାକର୍ 7:1-23)

େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଓ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିରୁଶାଲମରୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଗ୍ଭରିେଲ, 2 “ତୁମ୍ଭ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନୀତନିୟିମଗଡୁ଼କୁି କାହିଁକି ମାନୁ ନାହାନି୍ତ?

ତୁମ୍ଭ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖାଇବା ପୂବର୍ରୁ କାହିଁକି ହାତ େଧାଉ ନାହାନି୍ତ।”
3 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତ ିନୀତ ିପାଳିବାକୁ

ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ କାହିଁକି ଲଙ୍ଘନ କରୁଛ? 4 ପରେମଶ୍ୱର
କହଛିନି୍ତ : ‘ତୁେମ୍ଭ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅି, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ
ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଅପମାନତି କେର, ତାକୁ ବଧ କରାଯିବା ଉଚତି୍।’ 5 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ, ତା’ଫଳେର ଜେଣ େଲାକ ତା’ର
ପିତାମାତାଙୁ୍କ କହ ିପାରିବ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ିନାହିଁ।
କାରଣ େମାର ଯାହାସବୁ ଅଛ ିେସଗଡୁ଼କୁି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ।ି’ 6 ଏହଭିଳି ତୁେମ୍ଭ େସ େଲାକଙୁ୍କ ତା’ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ନ
େଦବା ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ। ଏହପିରି ନଜିର ପରମ୍ପରାଗତ
ନୀତନିୟିମଗଡୁ଼କୁି ସମ୍ମାନ େଦଇଛ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶକୁ

ଅବମାନନା କରୁଛ। 7 ତୁେମ୍ଭ ସବୁ କପଟୀ! ଯିଶାଇୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଠିକ୍ ଭାବେର ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହଥିିେଲ।

8 ଏମାେନ େକବଳ ମୁଖେର େମାର ଆଦର କରନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମନକଥା େମା’ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର ରହଥିାଏ।
9 େସମାେନ େମାେତ େଯଉଁ ଉପାସନା କରନି୍ତ , ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ।
େସମାେନ େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ ତାହା େକବଳ ମଣଷି ତଆିରି

ବଧିିବଧିାନ।’”
ଯିଶାଇୟ 29:13

10 ଯୀଶୁ ସମେବତ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ଶୁଣ ଓ ବୁଝ। 11 ମଣଷି
ମୁହଁ ଭତିରକୁ ଯାଇଥିବା ବଷିୟ େଯାଗୁଁ ଅପବତି୍ର େହାଇଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ
ତା’ର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ବଷିୟ େଯାଗୁଁ େସ ଅପବତି୍ର େହାଇଥାଏ।”

12 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଏସବୁ କରିବା ଫଳେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ରାଗିଯାଇଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି ତ?”

13 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ ଗ୍ଭରା େମାର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ପିତା ନେିଜ ଲେଗଇ
ନାହାନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କୁି ସମୂେଳ ଉପାଡ଼ ିଦଆିଯିବ। 14 େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି।
େସମାେନ ତ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ େନତା। ଯଦ ିଜେଣ ଅନ୍ଧ ଆଉ େଗାଟଏି
ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା େଦଖାଏ, େତେବ ଉଭୟ ଖାତ ଭତିେର ଖସ ିପଡ଼େିବ।”

15 ଏ କଥା ଶୁଣ ିପିତର କହେିଲ, “ଏହ ିକାହାଣୀର ଅଥର୍ ଆମ୍ଭକୁ
ବୁଝାଇ ଦଅିନୁ୍ତ।’’

16 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏେବ ବ ିକ’ଣ ତୁମ୍ଭ ବୁଝବିାେର ଅସୁବଧିା ଅଛ?ି
17 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣନି େଯ, େଯଉଁଖାଦ୍ୟ ଜେଣ େଲାକର ପାଟ ିଭତିରକୁ
ଯାଏ, ତାହା େପଟ ଭତିରକୁ ଯାଏ ଓ ପରିେଶଷେର େଦହରୁ ବାହାରିଯାଏ।
18 କିନୁ୍ତ ଜେଣ େଲାକ େଯଉଁ ମନ୍ଦ କଥା ପାଟେିର କେହ, ତାହା
ପ୍ରକୃତେର ତା’ର ମନ ଭତିରୁ ଆସଥିାଏ। ଏହା େଲାକକୁ ଅପବତି୍ର
କରିଥାଏ। 19 କାରଣ ଖରାପ ଭାବନା, ହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭଗି୍ଭର, େଯୗନାଗ୍ଭର,
େଗ୍ଭରି, ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନନି୍ଦା ଆଦ ିଖରାପ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ପ୍ରଥେମ ମଣଷିର
ମନ ଭତିେର ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ। 20 ଏଗଡୁ଼କି ମଣଷିକୁ ଅପବତି୍ର କରି ଦଅିନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ଖାଇବା ପୂବର୍ରୁ ହାତ ନ େଧାଇବା ଘଟଣା ମଣଷିକୁ ଅପବତି୍ର କରି
ପାେର ନାହିଁ।”

ଜେଣ ଅଣଯିହୂଦୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହାୟତା
(ମାକର୍ 7:24–30)

21 ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନଛାଡ଼ ିେସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
22 େସହ ିଅଞ୍ଚଳର ଜେଣ କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସ ିବଡ଼ ପାଟ ିକରି କହଲିା,
“େହ ପ୍ରଭୁ! େହ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର! େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କରନୁ୍ତ। େମା’ ଝଅି
େଦହେର େଗାଟଏି ଭୂତ ପଶି ରହଛି,ି େମା’ ଝଅି ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି”

23 ଯୀଶୁ ତାକୁ ପେଦ େହେଲ କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ ଅନୁେରାଧ କେଲ, “େସ ଆମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ
ପାଟ ିକରି ଆସୁଛ।ି ତାକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯିବାକୁ କହ ିଦଅିନୁ୍ତ।”

24 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲର
ହଜିଯାଇଥିବା େଲାକ (ଯିହୂଦୀ) ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନି୍ତ।”

25 ତା’ପେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁଣ ିଥେର ଆସଲିା। େସ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, “େହ ପ୍ରଭୁ! େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।”

26 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟେନଇ କୁକୁରଗଡୁ଼କୁି
େଦଇେଦବା ଠିକ୍ କାମ େହବ ନାହିଁ।”

27 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଠିକ୍ କଥା। କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମାଲକିମାନଙ୍କର ଖାଇବା େଟବୁଲ ଉପରୁ ଖସ ିପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣକିାସବୁ
କୁକୁରଗଡୁ଼କି ଖାଇଥା’ନି୍ତ।”

28 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େହ ନାରୀ! ତୁମ୍ଭର ଗଭୀର ବଶି୍ୱାସ
ରହଛି।ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁଛ, ମୁଁ ତାହା କରିେଦବ।ି” ଏହା
କହବିା ମାେତ୍ର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ଝଅିଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଭଲ େହାଇଗଲା।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:23 753 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 15:28
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ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ

29 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ
କୂଳେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ। େସ େଗାଟଏି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ େସଠାେର
ବସେିଲ।

30 ଅେନକ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଅେନକ ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର, େଛାଟା, ଅପଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ
େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ
କରିେଦେଲ। 31 େଲାେକ େଦଖିେଲ େଯ, େଯଉଁ େଲାକ କଥା କହପିାରୁ
ନ ଥିଲା େସ କଥା କହ ିପାରୁଛ,ି ଅପଙ୍ଗ େଲାେକ ପୁଣ ିସବଳ େହାଇଛନି୍ତ;
େଛାଟାମାେନ ଗ୍ଭଲ ିପାରୁଛନି୍ତ , ଅନ୍ଧମାେନ ପୁଣ ିେଦଖି ପାରୁଛନି୍ତ , ଏସବୁ
େଦଖି େସମାେନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କେଲ।

ଯୀଶୁ ଗ୍ଭରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ
(ମାକର୍ 8:1-10)

32 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ମୁଁ ଏ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। େସମାେନ େମା’ ସାଙ୍ଗେର ତନି ିଦନି େହଲା
ରହେିଲଣ,ି କିନୁ୍ତ ଏେବ େସମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ। େସମାେନ
ଏଠାରୁ େଭାକିଲା ଗ୍ଭଲଯିିବାଟା ମୁଁ ଆେଦୗ ଗ୍ଭହୁଁନ।ି େସମାେନ ଘରକୁ
ଗଲାେବେଳ ମୂଚ୍ଛର୍ା େହାଇ ଯାଇ ପାରନି୍ତ।”

33 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏେତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ
ଏେତ ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥାନେର େକଉଁଠାରୁ ପାଇବା? ଆେମ୍ଭ ନଗରଠାରୁ
ବହୁତ ଦୂରେର ଅଛୁ।”

34 ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘‘ତୁମ୍ଭ ପାଖେର େକେତଖଣ୍ଡ େରାଟୀ ଅଛ?ି”
େସମାେନ କହେିଲ, “ସାତଖଣ୍ଡ େରାଟୀ ଓ କିଛ ିେଛାଟ ମାଛ ଅଛ।ି”
35 ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୂଇଁ ଉପେର ବସବିାକୁ କହେିଲ: 36 େସ

ସାତଖଣ୍ଡ େରାଟୀ ଓ ମାଛତକ େନେଲ। ତା’ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। ଯୀଶୁ େସଗଡୁ଼କୁି େଛାଟ େଛାଟ ଖଣ୍ଡ
କେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ
ବାଣି୍ଟେଲ। 37 ସମେସ୍ତ ଖାଇେଲ ଓ ସେନ୍ତାଷ ଲାଭ କେଲ। ତା’ପେର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସାେତାଟ ିେଟାେକଇେର ଭତ୍ତିର୍ କେଲ। 38

େସଠାେର ପ୍ରାୟ ଗ୍ଭରିହଜାର ପୁରୁଷ ଖାଇଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପିଲାମାେନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିେଲ। 39 େସମାେନ ଖାଇ ସାରିବା ପେର ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଘରକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ କହେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରିସାରି
ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିମଗ୍ଦାନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ େନତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା
(ମାକର୍ 8:11-13; ଲୂକ 12:54-56)

ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ େଦଖାଇବାକୁ

କହେିଲ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ େଦଖାଇବା ଫଳେର ପ୍ରମାଣତି
େହାଇ ପାରିବ େଯ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସଛିନି୍ତ।

2 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ସମୟେର
ଆକାଶକୁ ଲାଲରଙ୍ଗ େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ କୁହ େଯ, ପାଗ ଭଲ ରହବି।
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ଆକାଶକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓ େମଘୁଆ
ଥିବାର େଦଖିେଲ କୁହ େଯ ଆଜି ଝଡ଼ େହବ। ଏଗଡୁ଼କି ପାଗର ଲକ୍ଷଣ।
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଲକ୍ଷଣଗଡୁ଼କି ଆକାଶେର େଦଖ ଓ େସଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ ବୁଝ।
େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗଡୁ଼କୁି େଦଖୁଛ। ଏଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ
ଏପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ, କିନୁ୍ତ ଏଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ ବୁଝବିାକୁ ତୁେମ୍ଭ ସମଥର୍ େହାଇ
ପାରୁନ। 4 ମନ୍ଦ ଓ ପାପୀ େଲାକ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ

େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ଏଭଳି େଲାକଙୁ୍କ ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
େକୗଣସ ିଚହି୍ନ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ।” ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େସଠାେର
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ ତାଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ବୁଝେିଲ
(ମାକର୍ 8:14-21)

5 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ହ୍ରଦର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ସାଙ୍ଗେର େରାଟୀ େନବାକୁ ଭୁଲଗିେଲ। 6 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ସାବଧାନ ରୁହ! ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ଖମୀରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କର।”

7 ଶିଷ୍ୟମାେନ ନଜି ନଜି ଭତିେର ଏହାର ଅଥର୍ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା
କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େବାଧହୁଏ ଆେମ୍ଭ େରାଟୀ ନ ଆଣଥିିବାରୁ େସ
ଏପରି କହେିଲ।”

8 େସମାେନ ଯାହା କୁହା କୁହ ିେହଉଥିେଲ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି
ପାରିେଲ। େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େରାଟୀ ନ ଥିବା କଥା କାହିଁକି
ତୁମ୍ଭଭତିେର କୁହାକୁହ ିେହଉଛ? ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଅଳ୍ପ। 9 ଏେବ ସୁଦ୍ଧା
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ବୁଝ ିପାରୁନ? ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର େଲାକ
ଖାଇଥିବା କଥା ମେନ ପକାଅ। େଲାେକ ଖାଇ ସାରିବା ପେର ବଳକା
ଅଂଶତକ ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଟାେକଇେର ଭତ୍ତିର୍ କରିଥିଲ। 10 ସାେତାଟି
େରାଟୀକୁ ଗ୍ଭରିହଜାର େଲାକ ଖାଇଥିବା କଥା ମେନ ପକାଅ। େଲାେକ
ଖାଇସାରିବା ପେର ବଳକା ଅଂଶତକ ଅେନକ େଟାେକଇେର ଭତ୍ତିର୍ କରିଥିବା
ବଷିୟେର କହୁ ନ ଥିଲ?ି 11 ତୁେମ୍ଭ ତାହା କାହିଁକି ବୁଝ ିପାରୁନ? ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସାବଧାନ ରହବିାକୁ ଏବଂ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ
ଦୂରେର ରହବିାକୁ କହୁଛ।ି”

12 ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଅଥର୍ ବୁଝଗିେଲ। େରାଟୀେର
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଖମୀରର କୁପ୍ରଭାବରୁ ସାବଧାନ ରହବିା
ବଷିୟେର ଯୀଶୁ କହୁ ନ ଥିେଲ। ମାତ୍ର ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କର
ଉପେଦଶଠାରୁ ସାବଧାନ ରହବିାକୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ।

ପିତର କହନି୍ତ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
(ମାକର୍ 8:27-30; ଲୂକ 9:18-21)

13 ଯୀଶୁ କାଇସରିୟା ଫିଲପି୍ପୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସବିା ପେର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ େହଉଛ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିେଲାେକ େମା’
ବଷିୟେର କ’ଣ କହୁଛନି୍ତ?”

14 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େକେତକ ଆପଣଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜକ
େଯାହନ େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ ତ େକେତକ ଏଲୟି େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ।
ଅନ୍ୟମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଯିରିମିୟ ବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ।”

15 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କହୁଛ?”
16 ଶିେମାନ ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆପଣ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର।”
17 ଉତ୍ତରେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େହ ଶିେମାନ! ଯୂନସଙ୍କ ପୁତ୍ର! ତୁେମ୍ଭ

ଧନ୍ୟ! ଏ କଥା ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିମଣଷି ଶିଖାଇ ନାହିଁ। େମା’ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ପିତା
ତୁମ୍ଭକୁ ଏ କଥା ଶିଖାଇଛନି୍ତ। 18 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିରଖୁଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ
େହଉଛ ପିତର ଏବଂ ମୁଁ ଏହ ିପଥର ଉପେର େମାର ମଣ୍ଡଳୀ େତାଳିବ।ି
ମୃତୁ୍ୟଶକି୍ତ େମାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।
19 ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ଭବଗିଡୁ଼କି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି େତଣୁ ଏ ପୃଥିବୀେର
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରିବ, େସହ ିନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର େହବ। ଏ ପୃଥିବୀେର େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
କ୍ଷମା େଦବ, େସହ ିକ୍ଷମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା େହବ।”

20 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “େସ
େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ କାହାକୁ ନ କହବିା ପାଇଁ।”

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 15:29 754 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:20
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ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
(ମାକର୍ 8:31-9:1; ଲୂକ 9:22-27)

21 େସ ସମୟରୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ
େସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯିେବ। େସଠାେର ଯିହୂଦୀ େନତା,
ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଅେନକ ଯାତନା ପାଇେବ
ଓ ବଧକରି ଦଆିଯିେବ। େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦନି ପୁନଜର୍ୀବତି େହେବ।

22 ତା’ପେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପାଖକୁ ଏକୁଟଆି ଡ଼ାକି େନେଲ
ଓ ତାହାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କରି କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ! ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣଙ୍କ ଉପେର ଦୟା କରନୁ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ।”

23 ଯୀଶୁ ବୁଲପିଡ଼ ିପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶୟତାନ! େମା’ ପାଖରୁ
ଗ୍ଭଲଯିାଅ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ବଘି୍ନ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନୟିମକୁ ଖାତରିି କରୁ ନାହଁ। େଲାକମାେନ ଯାହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େବାଲି
ଭାବନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଭାବୁଛ।”

24 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିେକହି
େଲାକ େମାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ,ି େତେବ େସ ନଜି
ବଷିୟେର ଭୁଲଯିାଉ। େସ େଲାକକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଯାତନାର କ୍ରୁଶ ବହନ
କରୁ, ତା’ପେର େସ େମାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍। 25 େଯଉଁ େଲାକ
ତା’ ନଜି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବ, େସ ଏହାକୁ ହେରଇ ବସବି।
େମା’ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦଉଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
26 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ନଜି ଆତ୍ମାକୁ ହେରଇ ସାରା ସଂସାର ପାଏ,
େତେବ େସଥିେର ତାହାର କି ଲାଭ େହବ? ନଜିର ଆତ୍ମାକୁ ଥେର ହେରଇ
ପୁଣ ିଥେର କିଣବିା ପାଇଁ େକହ ିେକେବ େହେଲ ଯେଥଷ୍ଟ ଧନ େଦଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 27 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନଜିର ପିତାଙ୍କ ମହମିା ସହତି ତାହାଙ୍କର
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆସେିବ। େସ ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ତା’ର କମର୍ ଅନୁସାେର ଫଳ େଦେବ। 28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ
କହୁଛ,ି ଏଠାେର େକେତକ େଲାକ ଠିଆ େହାଇଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହତି ଆସୁଥିବାର
େଦଖିେବ।”

େମାଶା ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁ
(ମାକର୍ 9:2-13; ଲୂକ 9:28-36)

ଛଅ ଦନି ପେର ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାଇ
େଯାହନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନେଲ ଓ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଥିେଲ। 2

େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଗଲା। ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂଯର୍୍ୟ
ଭଳି ଝଲସ ିଉଠିଲା। ତାହାଙ୍କର େପାଷାକ ଆେଲାକ ଭଳି ଧଳା
େଦଖାଗଲା। 3 ହଠାତ୍ େସ ସ୍ଥାନେର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ। େସମାେନ ଏଲୟି ଓ େମାଶା ଥିେଲ।

4 ଏହା େଦଖି ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ଭଲ େହଲା େଯ,
ଆେମ୍ଭ ଏଠାେର ଅଛୁ। ଆପଣ ଗ୍ଭହିଁେଲ ମୁଁ ଏଠାେର ତେିନାଟ ିତମ୍ୱୁ ଟାଣି
େଦବ।ି େସଥିରୁ େଗାଟଏି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, େଗାଟଏି େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ
ଅନ୍ୟଟ ିଏଲୟିଙ୍କ ପାଇଁ।”

5 ପିତର ଏ କଥା କହୁଥିବା େବେଳ େଗାଟଏି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େମଘଖଣ୍ଡ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ ଢ଼ାଙି୍କ େଦଲା। େମଘମଧ୍ୟରୁ ଆକାଶବାଣୀ େହଲା, “ଏ େହଉଛନି୍ତ
େମାର ପୁତ୍ର ଯାହାଙୁ୍କ ମୁଁ େପ୍ରମ କେର। ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମୁଁ ବହୁତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ।
ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନ।”

6 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣ ିଅଧିକ ଭୟଭୀତ େହାଇ
ପଡ଼େିଲ। େସମାେନ ଭୂଇଁ ଉପେର ପଡ଼ଗିେଲ। 7 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁେଦେଲ। ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଠିଆ ହୁଅ। ଭୟ
କର ନାହିଁ।” 8 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା
ଆଉ କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ।

9 ଯୀଶୁ ଓ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପବର୍ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିେଲ। ଯୀଶୁ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ, “ପବର୍ତ ଉପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାସବୁ
େଦଖିଲ, ତାହା କାହାକୁ କହବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କର। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ େଦଖିଛ, ତାହା
େଲାକଙ୍କ ଆଗେର କହପିାର।”

10 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କାହିଁକି
କହୁଛନି୍ତ େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରଥେମ ଏଲୟି ନଶି୍ଚୟ ଆସେିବ?”

11 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସମାେନ ଠିକ୍ କହଛିନି୍ତ େଯ ଏଲୟି
ଆସୁଛନି୍ତ , େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ କ୍ରମେର ରଖିେବ। 12 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିେଦଉଛ ିେଯ, ଏଲୟି ଆସ ିସାରିଛନି୍ତ। େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ େସହି
ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କେଲ। େସହଭିଳି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
େସହ ିପ୍ରକାର ଯାତନା େଭାଗ କରିେବ।” 13 ତା’ପେର ତାହାଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ବୁଝ ିପାରିେଲ େଯ ଯୀଶୁ େଯଉଁ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ
ବଷିୟେର େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, େସ ପ୍ରକୃତେର ଏଲୟି।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଅସୁସ୍ଥ ବାଳକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ
(ମାକର୍ 9:14-29; ଲୂକ 9:37-43କ)

14 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି
ଆସେିଲ। େଗାଟଏି େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଆଣ୍ଠୁ
ମାଡ଼ ିପଡ଼ଗିଲା। 15 େସ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, େମାର ପୁଅ ଉପେର ଦୟା
କର। େସ ମୂଚ୍ଛର୍ା େରାଗେର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି ଅେନକ ସମୟେର େସ
ନଆିଁେର କିମ୍ୱା ପାଣେିର ପଡ଼ ିଯାଉଛ।ି 16 ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ୍ଭ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆଣଥିିଲ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।”

17 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦ
ଜୀବନ କାଟୁଛ। ମୁଁ ଆଉ େକେତଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହବି?ି େକେତ
ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର େଧୖଯର୍୍ୟ ରହବି? େସ ପିଲାଟକୁି େମା’ ପାଖକୁ
ଆଣ।” 18 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ପିଲାଟରି େଦହ ଭତିେର ରହଥିିବା ଭୂତଟକୁି
କେଠାର ଆେଦଶ େଦେଲ। ଭୂତଟ ିତା’ େଦହରୁ ବାହାରି ଆସଲିା, େସହି
ମୁହୂତ୍ତର୍େର ପିଲାଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା।

19 ତା’ପେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ନେିରାଳାେର େଭଟି
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୂତକୁ ତଡ଼େିଦବାକୁ କାହିଁକି ସକ୍ଷମ େହାଇ
ପାରିଲୁ ନାହିଁ?”

20 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତାହା େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସର େଯାଗୁଁ
େହଲା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଯଦ ିେଗାଟଏି େସାରିଷ ଦାନା
ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ ଅଛ,ି େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପବର୍ତକୁ କହପିାରିବ,
‘ଏ ଜାଗାରୁ େସ ଜାଗାକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ,’ ଏବଂ ପବର୍ତ ଗ୍ଭଲଯିିବ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
କିଛ ିଅସମ୍ଭବ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ।’’ 21 (ଏହଭିଳି ଭୂତମାେନ େକବଳ
ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ଦ୍ୱ ାରା ବାହାରି ଯାଇ ଥା’ନି୍ତ।)

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁ କହନି୍ତ
(ମାକର୍ 9:30-32; ଲୂକ 9:43ଖ-45)

22 ତା’ପେର ଗାଲଲିୀେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏକାଠି େହବାପେର ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହିଁ ଧରିେନେବ। 23

େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମାରିେଦେବ, କିନୁ୍ତ େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦନି ବଞ୍ଚି
ଉଠିେବ।” ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରି ଦଆିଯିବ େବାଲ ିଖବର ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ବହୁତ ମନଦୁଃଖ କେଲ।

କର େଦବା ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ

24 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଗେଲ।
କଫନର୍ାହୂମେର େକେତକ େଲାକ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େଯଉଁମାେନ

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:21 755 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 17:24
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ମନି୍ଦରର କରଆଦାୟ କରନି୍ତ , େସମାେନ େସହ ିେଲାକ ଥିେଲ। େସମାେନ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଗରୁୁ ମନି୍ଦରର ‘ଦୁଇ-ଡ଼୍ରକ୍ମା’ କର ଦଅିନି୍ତ କି?”

25 ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, େସ ଦଅିନି୍ତ।”
ପିତର ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ, େସଠାେର ଯୀଶୁ ଥିେଲ। ପିତର କିଛି

କହବିା ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ଅେନକ ପ୍ରକାର କରଆଦାୟ କରିଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େକଉଁମାେନ େସହ ିକର
ଦଅିନି୍ତ? ଏମାେନ କ’ଣ ରାଜାଙ୍କ ନଜି ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ?ି ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ?”

26 ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ରାଜାମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନସନ୍ତତଙି୍କଠାରୁ କରଆଦାୟ କରନି୍ତ।”
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତା’ର ଅଥର୍ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କର

େଦବାକୁ ପେଡ଼ ନାହିଁ। 27 କିନୁ୍ତ ଏହ ିକରଆଦାୟକାରୀଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧିତ
କରିବା ନାହିଁ। େତଣୁ କର ଏହଭିଳି ଭାବେର େଦଇଦଅି: ହ୍ରଦକୁ ଯାଅ।
ତୁମ୍ଭର ମାଛ ଧର। ତୁେମ୍ଭ ଧରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଛଟ ିଆଣ, ତା’ର ପାଟି
େଖାଲ। ତା ପାଟରୁି ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭେରାଟ ିେରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ପାଇବ। େସ
ମୁଦ୍ର ାଗଡୁ଼କୁି ଆଣ ିେମା’ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଟକିସ ଆଦାୟକାରୀଙୁ୍କ
େଦଇଦଅି।”

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କିଏ
(ମାକର୍ 9:33-37; ଲୂକ 9:46-48)

େସହ ିସମୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କିଏ?”

2 ଯୀଶୁ େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡ଼ାକିେଲ। େସ
ପିଲାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ କରାଇେଲ। 3 ତା’ପେର ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। ହୃଦୟ
ଭତିେର େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲାଭଳି େହାଇଯାଅ। ଏ କଥା ନ କେଲ ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର କଦାପି ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 4 େଯଉଁ େଲାକ
ନଜିକୁ େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲା ଭଳି ନମ୍ର କରିଥାଏ, େସହ ିେଲାକ
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ।

5 “େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ନାମେର ଏହଭିଳି େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲାକୁ
ଗ୍ରହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର।

ପାପର କାରଣ ବଷିୟେର ସତକର୍ କେଲ
(ମାକର୍ 9:42-48; ଲୂକ 17:1-2)

6 “କିନୁ୍ତ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଏହ ିନମ୍ର େଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ପାପ ପଥେର ଯଦ ିେକହ ିଟାଣନିଏି, ତାହାେହେଲ େସହି
େଲାକର େବକେର େଗାଟଏି ଚକି ପଥର ବାନି୍ଧ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର େର ତାକୁ
ବୁେଡ଼ଇ ଦଆିଯିବ। 7 ଏହ ିପୃଥିବୀେର ପାପ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି ଏସବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି, କିନୁ୍ତ
େଯଉଁ େଲାକ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିାର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା ପାଇଁ ଏହା
ବହୁତ ଖରାପ େହବ।

8 “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ହାତ କିମ୍ୱା ପାଦ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ ହୁଏ,
େତେବ ତାକୁ କାଟ ିଫିଙି୍ଗଦଅି। ଦୁଇ ହାତ ଓ ଦୁଇ େଗାଡ଼ ଥାଇ ଚରିକାଳ
ଜଳୁଥିବା ନକର୍ର ନଆିଁେର ତୁମ୍ଭକୁ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ହାତ
କିମ୍ୱା େଗାଡ଼ ନ ଥାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଭଲ। 9 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଆଖିଟଏି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ
ତାକୁ କାଢ଼ ିଫିଙି୍ଗଦଅି। ତୁମ୍ଭର ଦୁଇଟ ିଯାକ ଆଖି ଥାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନକର୍ର
ନଆିଁେର ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବା ଅେପକ୍ଷା େଗାଟଏି ଆଖି ଥାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଲାଭ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ।

ଯୀଶୁ ହଜିଥିବା େମଣ୍ଢାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ
(ଲୂକ 15:3-7)

10 “ସାବଧାନ ଏହ ିେଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମେନ
କର ନାହିଁ। ଏହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର ଦୂତମାେନ ଅଛନି୍ତ। ଏବଂ
େସହ ିଦୂତମାେନ ସ୍ୱଗର୍େର େମାର ପରମପିତାଙ୍କ ସହତି ସଦାସବର୍ଦା ଅଛନି୍ତ।
11 େଯଉଁମାେନ ହଜିଯାଇଛନି୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ପାଇଁ ଆସଛିନି୍ତ।

12 “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ଶେହଟ ିେମଣ୍ଢା ଥା’ନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସଥିରୁ
େଗାଟଏି ହଜିିଯାଏ, େତେବ େସହ ିେଲାକଟ ିତା’ର ବାକି ଅେନଶ୍ୱତ
େମଣ୍ଢାଙୁ୍କ ପାହାଡ଼ ଉପେର ଛାଡ଼େିଦଇ ହଜିଯାଇଥିବା େମଣ୍ଢାକୁ େଖାଜିବାକୁ
ଯିବ ନାହିଁ କି? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବ? 13 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ଯଦି
େସ େମଣ୍ଢାଟ ିେଖାଜି ପାଇଯାଏ େତେବ ନ ହଜିଥିବା ଅେନଶ୍ୱତ େମଣ୍ଢାଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ମିଳିଯାଇଥିବା େମଣ୍ଢା ପାଇଁ େସ ଅଧିକ ଖୁସୀ େହବ। 14 ଠିକ୍
େସହଭିଳି ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା ଏହଭିଳି େଛାଟ
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ େହେଲ ହଜିଯାଉ େବାଲ ିଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ।

େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କେର
(ଲୂକ 17:3)

15 “ତୁମ୍ଭର େକହ ିଭାଇ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭୁଲ୍ କାମ କେର,
େତେବ େସ ଏକାକୀ ଥିବା େବେଳ ତା’ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତା’ର ଭୁଲ୍
ବଷିୟେର କୁହ। ଯଦ ିେସ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁେଣ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ପୁଣି
ଥେର ତୁମ୍ଭର ଭାଇ େହାଇ ରହବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। 16 ଯଦ ିେସ
େଲାକ କିଛ ିଶୁଣବିାକୁ ମନା କରିଦଏି େତେବ ଜେଣ ବା ଦୁଇଜଣ େଲାକଙୁ୍କ
େନଇ ପୁଣ ିଥେର ତା’ ପାଖକୁ ଯାଅ। େତେବ ଯାହାକିଛ ିକୁହାଯାଇଛ,ି ଦୁଇ
ବା ତନି ିଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ସମଥିର୍ତ େହବ। 17 ଯଦ ିେସ
େଲାକ େସମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ମନା କରିଦଏି, େତେବ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
କୁହ। ଯଦ ିେସ େଲାକ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ନ ଶୁେଣ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିବା େଲାକ କିମ୍ୱା ଜେଣ କରଆଦାୟକାରୀକୁ େଯଭଳି
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ େସହଭିଳି ବ୍ୟବହାର କର।

18 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ ଏ ସଂସାରେର ଯାହାସବୁ
ବନ୍ଦ କରିବ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦ େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଏ ସଂସାରେର
େଯେତେବେଳ କ୍ଷମା େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦବ, େସହ ିକ୍ଷମା ମଧ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମା େହବ। 19 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଣ ିକହୁଛ ିେଯ, ଏ
ଜଗତେର ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକହ ିଦୁଇଜଣ ଏକମତ େହାଇ ସ୍ୱଗର୍େର
ରହୁଥିବା େମାର ପରମପିତାଙୁ୍କ କିଛ ିମାଗିେବ, େତେବ େସ ତାହା ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ପୂରଣ କରିେଦେବ। 20 ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କାରଣ େଯଉଁଠାେର,
େମା’ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦୁଇତନି ିଜଣ େଲାକ ଏକାଠି ହୁଅନି୍ତ , ମୁଁ
େସଠାେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ।ି”

ପାପ କ୍ଷମାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

21 ତା’ପେର ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, େମା’
ଭାଇ ଯଦ ିେମା’ ନକିଟେର ବାରମ୍ୱାର ଅପରାଧ କେର, େତେବ ମୁଁ ତାକୁ
େକେତଥର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା େଦବ?ି ମୁଁ କ’ଣ ତାକୁ ସାତଥର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା
େଦବ?ି”

22 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ନଶିି୍ଚତ ରୂପେର
ସାତଥରଠାରୁ ଅଧିକ ଥର କ୍ଷମା କରିବା ଉଚତି୍। ଏପରିକି ଯଦ ିେସ
ସାତଗଣୁ ସତୁରି ଥର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅପରାଧ କେର, େତେବ
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷମାେଦବା ଜାରି ରଖ।

23 “ନଜି ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଧାର ଥିବା ଟଙ୍କାପଇସାର ଆଦାୟ
ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଜେଣ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା କରା
ଯାଇପାେର। 24 ରାଜା ତାହାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ
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କରିେଦେଲ। ତାହାଙ୍କର ଜେଣ ଗ୍ଭକର ଉପେର ଦଶ ହଜାର େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା
ବାକି ଥିଲା। 25 ରାଜାଙୁ୍କ ଋଣ ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭକର ପାଖେର
କିଛ ିେହେଲ ନ ଥିଲା। ରାଜା ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ, ଗ୍ଭକରର ସବୁ ଜିନଷି
ଏପରିକି ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାପିଲଙୁି୍କ ବକିି୍ର  କରିେଦଇ ଋଣ ପରିେଶାଧ
କରାଯିବ।

26 “ଗ୍ଭକରଟ ିରାଜାଙ୍କ ଆଗେର ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ ିବସପିଡ଼ଲିା। େସ ପ୍ରାଥର୍ନା
କଲା, ‘ଆପଣ େମା’ ପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ହୁଅନୁ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ
ପରିେଶାଧ କରିେଦବ।ି’ 27 ମାଲକି ଏହା ଶୁଣ ିଗ୍ଭକରଟ ିପାଇଁ ଦୁଃଖ
ପ୍ରକାଶ କେଲ, େତଣୁ େସ ଗ୍ଭକରର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିେଦଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି
େଦେଲ।

28 “ଗ୍ଭକର ବାହାରୁଥିବା ସମୟେର ରାସ୍ତାେର େସ ତା’ର ଜେଣ ସଙ୍ଗୀ
ଗ୍ଭକରକୁ େଦଖିଲା। େସ ଜଣକ ତା’ଠାରୁ ଶେହ ମୁଦ୍ର ା ଋଣ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଗ୍ଭକରର ତଣି୍ଟ ଚପିି ଧରି କହଲିା, ‘େମା’ଠାରୁ େଯଉଁ
ଋଣ େନଇଛୁ, ତାହାକୁ ଶୁଝେିଦ।’

29 “ତା’ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଗ୍ଭକର ତା’ ନକିଟେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିବସ ିପ୍ରାଥର୍ନା
କଲା, ‘େମା’ ପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଯାହା େନଇଛ ିସବୁତକ ଶୁଝେିଦବ।ି’

30 “କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରିବାକୁ ମନାକଲା। େକବଳ ଏତକିି
ନୁେହଁ, େସ ବଗି୍ଭରପତଙି୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଗ୍ଭକର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗ ମଧ୍ୟ କଲା। ଦି୍ୱ ତୀୟ ଗ୍ଭକରକୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦଆିଗଲା।
ଋଣ ପରିେଶାଧ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କାରାଗାରେର ରହବିାକୁ ପଡ଼ଲିା।
31 ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାେନ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା େଦଖିେଲ, ଓ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ
େହେଲ। େତଣୁ ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, େସ ସବୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ମାଲକିଙ୍କ ଆଗେର ଯାଇ କହେିଲ।

32 “ତା’ପେର ମାଲକି ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକରକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, ‘େର ଦୁଷ୍ଟ
ଗ୍ଭକର! ତୁ େମା’ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଋଣ କରିଥିଲୁ, କିନୁ୍ତ ତୁ େମାେତ
ଦୟା ଭକି୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଏଣୁ େତାର ସମସ୍ତ ଋଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ କରିେଦଲ।ି 33

ମୁଁ େତାେତ େଯଉଁଭଳି ଦୟା େଦଖାଇଥିଲ,ି ତୁ କ’ଣ େତାର ସଙ୍ଗୀ ଗ୍ଭକରକୁ
େସହଭିଳି ଦୟା େଦଖାଇ ନ ଥା’ନୁ୍ତ?’ 34 ତା’ର ମାଲକି ଖୁବ୍ ରାଗିଗେଲ,
ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ େସ ଗ୍ଭକରକୁ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ। ସମସ୍ତ ଋଣ
ପରିେଶାଧ କରା ନ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭକରଟକୁି କାରାଗାରେର ରହବିାକୁ
େହଲା।

35 “େମାର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ପରମପିତା ତୁମ୍ଭକୁ େଯଭଳି ବ୍ୟବହାର
େଦଖାଇେବ, ଏହ ିରାଜା ଗ୍ଭକରକୁ ଠିକ୍ େସହଭିଳି ବ୍ୟବହାର େଦଖାଇେଲ।
ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀକୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା େଦବ।
ନେଚତ େମାର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା େଦେବ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ବବିାହ ବେିଚ୍ଛଦ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ
(ମାକର୍ 10:1-12)

ଏସବୁ କଥା କହସିାରି ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀରୁ େଫରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର
ଅପର ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା ଯିହୂଦା ଅଞ୍ଚଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 2

ଅେନକ େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। େସଠାେର ଯୀଶୁ
େରାଗୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ।

3 େକେତକ ଫାରୂଶୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଜେଣ ପୁରୁଷ େକୗଣସ ିକାରଣରୁ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି
େଦବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କି?”

4 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଶାସ୍ତ୍ରେର ପଢ଼ଛି େଯ, ‘ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ମୂଳରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ରୂପେର ସୃଷି୍ଟ କରିଥିେଲ?’ 5

ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, ‘ଏହ ିକାରଣରୁ ପୁରୁଷ ନଜି ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିତା
ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ମିଳିତ େହବ, ଏବଂ େସ ଦୁଇଜଣ ଏକ େହାଇଯିେବ।’ 6

େତଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ େହାଇ ରହନି୍ତ ନାହିଁ ମାତ୍ର େସମାେନ ଏକ େହାଇ
ଯାଆନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି େଯାଡ଼ଛିନି୍ତ। େତଣୁ େକୗଣସି
େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା ନ କରୁ।”

7 ଫାରୂଶୀମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ ଜେଣ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଲଖି
ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇ ପାରିବ େବାଲ ିେମାଶା କାହିଁକି ଆେଦଶ
େଦଇଛନି୍ତ?”

8 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବାରୁ େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର
େଦବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦବା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା। 9 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିରଖୁଛ ିେଯ, ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ଅନ୍ୟଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ
ବବିାହ କେର, େତେବ େସ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ।
ଯଦ ିପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ସହତି େଯୗନ-ସମ୍ପକର୍ ରହଥିାଏ,
େସହ ିେଗାଟଏି କାରଣରୁ ଜେଣ େଲାକ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ପୁଣି
ଥେର ବବିାହ କରି ପାରିବ।”

10 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିଜେଣ ପୁରୁଷ େକବଳ
େଗାଟଏି ମାତ୍ର କାରଣ ପାଇଁ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ପାରିବ, େତେବ
ବବିାହ ନ କରିବା ବରଂ ଭଲ।”

11 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ବବିାହ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହ ିଉପେଦଶ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଏହ ିକ୍ଷମତା େଦଇଛନି୍ତ , େକବଳ େସହମିାେନ ଏହ ିଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରି
ପାରିେବ। 12 େକେତକ େଲାକ କାହିଁକି ବବିାହ କରିପାରନି୍ତ ନାହିଁ, ତା’ର
ବଭିନି୍ନ  କାରଣ ଅଛ।ି ମାତୃଗଭର୍ରୁ େକେତକ େଲାକ ନପୁଂସକ େହାଇ ଜନ୍ମ
େହାଇଥା’ନି୍ତ। େକେତକ େଲାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରବତ୍ତର୍ୀ ସମୟେର
ନପୁଂସକ େହାଇଯାଇଥା’ନି୍ତ। ଆଉ େକେତକ େଲାକ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ
ବବିାହ କରି ନ ଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ବବିାହ କରି ପାରିବ, େସ
ବବିାହ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଏହ ିଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍।”

ଯୀଶୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କେଲ
(ମାକର୍ 10:13-16; ଲୂକ 18:15-17)

13 ତା’ପେର େଲାକମାେନ େକେତକ ପିଲାଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇ
ଆସେିଲ, େଯପରି ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ହାତ ରଖି ପାରିେବ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧମକ େଦଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନ ଆଣବିା ପାଇଁ
କହେିଲ। 14 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପିଲାମାନଙୁ୍କ େମା’ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ
ଦଅି। େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଅ ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଠିକ୍ ଏହି
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଟନି୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େସହମିାନଙ୍କର।” 15 ତା’ପେର
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ହାତ େସହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ଉପେର ରଖିେଲ ଏବଂ େସଠାରୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଜେଣ ଧନୀେଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନାକଲା
(ମାକର୍ 10:17-31; ଲୂକ 18:18-30)

16 ଜେଣ େଲାକ ଆସ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲା, “ଗରୁୁ, ଅନନ୍ତ-ଜୀବନ ଲାଭ
କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େକଉଁ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚତି୍?”

17 ଯୀଶୁ େସ େଲାକକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଭଲ କାମ ବଷିୟେର େମାେତ
କାହିଁକି ପଗ୍ଭରୁଛ? ଭଲ ତ େକବଳ ମାତ୍ର ଜେଣ। େସ େହଉଛନି୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର। ତଥାପି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତ-ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,
େତେବ ଆେଦଶଗଡୁ଼କି ପାଳନ କର।”

18 େଲାକ ଜଣକ ପଗ୍ଭରିଲା, “େକଉଁ ଆେଦଶ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “‘ତୁେମ୍ଭ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭଗି୍ଭର

କର ନାହିଁ, େଗ୍ଭରି କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ବଷିୟେର ମିଛ କୁହ ନାହିଁ।’
19 ନଜି ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବ ଓ ‘ନଜିକୁ େଯପରି ଭଲ ପାଉଛ,
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସହପିରି ଭଲ ପାଇବ।’ ’’

20 ଯୁବକଟ ିକହଲିା, “ମୁଁ ଏ ସବୁକଥା ମାନଛି।ି ଏେବ େମା’ ପାଖେର
ଆଉ କ’ଣ ଅଭାବ ରହଛି?ି”

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:25 757 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:20
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21 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସଦି୍ଧ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ, େତେବ ଯାଅ
ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଥିବା ସବୁକିଛ ିବକିି େସ ଧନ ଗରିବମାନଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟଦଅି।
ତା’େହେଲ ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଅପାର ଧନ ମିଳି ପାରିବ। ତା’ପେର ଆସ ଓ
େମାର ଅନୁସରଣ କର।”

22 ଯୁବକଟ ିଏ କଥା ଶୁଣବିା ପେର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। େସ ବହୁତ
ଧନୀ ଥିଲା ଓ ନଜିର ଧନ ପାଖେର ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା। େତଣୁ େସ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲା।

23 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି
ଜେଣ ଧନୀେଲାକ ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର
ବଷିୟ। 24 ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ, ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବାଠାରୁ େଗାଟଏି ଓଟ ଛୁଞ୍ଚକିଣା
ଭତିେର ଗଳିଯିବା ବରଂ ସହଜ।’’

25 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣ ିବଡ଼ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ। େସମାେନ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିବ?”

26 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ କହେିଲ, “ଏହା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅସମ୍ଭବ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛ ିସମ୍ଭବ।”

27 ତା’ପେର ପିତର କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଯାହାକିଛ ିଥିଲା, ଆେମ୍ଭ େସ
ସବୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇଛୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରିଛୁ। ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ
କ’ଣ ପାଇବୁ?”

28 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ନୂତନ
ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କର ମହାନ ସଂିହାସନ ପାଖେର
ବସେିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଅନୁସରଣ କରୁଛ,
ସଂିହାସନ ପାଖେର ବସବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାରଟ ିସଂିହାସନ ଉପେର ବସବି
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଟ ିବଂଶର େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ। 29

େମା’ ପାଇଁ େଯଉଁ େଲାକ ଘରଦ୍ୱ ାର କିମ୍ୱା ଭାଇ, ଭଉଣୀ କିମ୍ୱା ପିତା,
ମାତାଙୁ୍କ କିମ୍ୱା ପିଲାମାନଙୁ୍କ କିମ୍ୱା ଜମିବାଡ଼ ିଛାଡ଼ ିେଦଇଛ,ି େସ ଶେହ ଗଣୁ
ଅଧିକା ପାଇବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। 30 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ଏେବ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନେର ଅଛନି୍ତ , ଭବଷି୍ୟତେର େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ବହୁତ
େଲାକ େଶଷ ସ୍ଥାନେର ରହଯିିେବ। ଏବଂ ଏେବ େଶଷ ସ୍ଥାନେର ପଡ଼ି
ରହଥିିବା ବହୁତ େଲାକ ଭବଷି୍ୟତେର ପ୍ରଥମସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିେବ।

ଯୀଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହେିଲ

“ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଜେଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭଳି। ଜମିଦାରଙ୍କର େକେତକ
ଦ୍ର ାକ୍ଷା ବଗିଗ୍ଭ ଥିଲା। ଦେିନ ବଡ଼ ିସକାଳୁ େସ ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭେର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େକେତକ ଶ୍ରମିକ

ଆଣବିାକୁ ବାହାରିଗେଲ। 2 େସ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ େସଦନି କାମ କରିବା
ବାବଦେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦବା ପାଇଁ ରାଜି େହେଲ।
ତା’ପେର େସ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ବଗିଗ୍ଭକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

3 “ପ୍ରାୟ ନଅଟା େବେଳ େସ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗେଲ ଓ େସଠାେର
େକେତକ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। େସମାନଙ୍କ ପାଖେର
କିଛ ିକାମ ନ ଥିଲା। 4 େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ ିଯାଇ େମା’ ଦ୍ର ାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭେର କାମ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଯାହା
ଉଚତି୍ ପ୍ରାପ୍ୟ େହବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା େଦବ।ି’ 5 େତଣୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗେଲ।
“ପୁଣ ିପ୍ରାୟ ବାରଟା େବେଳ ଓ ଆଉଥେର ପ୍ରାୟ ତନିଟିା େବେଳ େସ

ଘରୁ ଯାଇ ପୂବର୍ଭଳି ଆଉ େକେତକ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଆଣେିଲ। 6 ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା
େବେଳ େସ ଘରୁ ଯାଇ ବଜାରେର େଦଖିେଲ େଯ େକେତକ େଲାକ ଠିଆ
େହାଇଛନି୍ତ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦନିସାରା କିଛ ିକାମ
ନ କରି ଏଠାେର ଏମିତ ିକାହିଁକି ଠିଆ େହାଇଛ?’

7 “େସମାେନ କହେିଲ, ‘ଆମ୍ଭକୁ େକହ ିମଜୁରୀ େଦଇ କାମ କରିବାକୁ
ଡ଼ାକି ନାହାନି୍ତ।’
“ଜମିଦାର ଜଣକ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ େମାର

ଦ୍ର ାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭେର କାମ କର।’

8 “ସନ୍ଧ୍ୟା େହବାରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭର ଜମିଦାର ତାହାଙ୍କ ଗମୁାସ୍ତାଙୁ୍କ ଡ଼ାକି
କହେିଲ, ‘ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକ। ମୁଁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଶଷେର କାମେର
ଲଗାଇଲ ିେସହ ିଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥେମ ମଜୁରୀ େଦବା ଆରମ୍ଭ କର।
ସବର୍ େଶଷେର ପ୍ରଥେମ କାମକୁ ଆସଥିିବା ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ମଜୁରୀ ଦଅି।’

9 “େଯଉଁମାେନ ପାଞ୍ଚଟା େବେଳ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ମଜୁରୀ
େନବାକୁ ଆସେିଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ େଗାଟଏି କରି େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା ପାଇେଲ।
10 େଯେତେବେଳ ଆଗ ଆସଥିିବା ଶ୍ରମିକମାେନ ଆସେିଲ, େସମାେନ
ଭାବଥିିେଲ େଯ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଅଧିକ ମିଳିବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଟଏି କରି େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା ପାଇେଲ। 11 େସମାେନ େଗାଟଏି
େଗାଟଏି େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େନଇସାରି ଜମିଦାରଙ୍କ ଆଗେର ଯାଇ ଏ ବଷିୟେର
ଅଭେିଯାଗ କେଲ। 12 େସମାେନ କହେିଲ, ‘େଶଷେର ଆସଥିିବା
ଶ୍ରମିକମାେନ ମାତ୍ର େଗାଟଏି ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଖରାେର
ଦନିସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। କିନୁ୍ତ ଆପଣ େସମାନଙୁ୍କ େଯତକିି
ମଜୁରୀ େଦେଲ, ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ େସତକିି ମଜୁରୀ େଦେଲ!’

13 “ଜମିଦାର େସହ ିଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜଣକୁ କହେିଲ, ‘ବନୁ୍ଧ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି େଗାଟଏି େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା
େନଇ କାମ କରିବ େବାଲ ିେମା’ ସାଙ୍ଗେର ରାଜି େହାଇ ନ ଥିଲ କି? 14

ଯାହା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା େନଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯତକିି
େଦଇଛ,ି େଶଷେର ଆସଥିିବା ଶ୍ରମିକକୁ େସତକିି େଲଖାଏଁ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି
15 େମା’ ଧନକୁ େମାର େଯଭଳି ଇଚ୍ଛା େହବ, େସଭଳି ଖଚ୍ଚର୍ କରିବାର
ଅଧିକାର କ’ଣ େମାର ନାହିଁ? ବା ମୁଁ ଏହ ିେଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାର େବାଲି
କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଈଷର୍ା କରୁଛ କି?’

16 “ଏହଭିଳି ଭାବେର ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ େଲାକ ସବର୍େଶଷେର ଅଛନି୍ତ ,
ଭବଷି୍ୟତେର େସମାେନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇେବ। ଏବଂ େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ବତ୍ତର୍ମାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର େଶଷ ସ୍ଥାନ
ପାଇେବ।”

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କହେିଲ
(ମାକର୍ 10:32-34; ଲୂକ 18:31-34)

17 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଉଥିେଲ। ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟ
ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। େସମାେନ ଗ୍ଭଲକିରି ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
େସହ ିବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପାଖକୁ ଡ଼ାକିେନଇ କହେିଲ, 18

“ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ େସଠାେର
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇ ଦଆିଯିବ।
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ କହେିବ। 19 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାକଙ୍କ ହାତେର େଦଇେଦେବ, େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଉପହାସ କରିେବ, େକାରଡ଼ାେର ପିଟେିବ ଏବଂ େଗାଟଏି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ
ତାହାଙୁ୍କ ମାରିେଦେବ। କିନୁ୍ତ ମୃତୁ୍ୟର ତୃତୀୟ ଦନି େସ ପୁଣ ିବଞ୍ଚି
ଉଠିେବ।”

ଏକ ମାତାଙ୍କର ବେିଶଷ ଅନୁେରାଧ
(ମାକର୍ 10:35-45)

20 ତା’ପେର େଜବଦୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ଏବଂ
ତାହାଙ୍କର ପୁଅମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କିଛ ିଅନୁେରାଧ କେଲ।

21 ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
େସ କହେିଲ, “ଆପଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କୁହନୁ୍ତ େଯ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର

େମାର ଏହ ିଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭତିରୁ ଜେଣ ତୁମ୍ଭର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣକ ବାମପେଟ ବସବି।”

22 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ମାଗଛୁ, େସ କଥା ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ିପାରୁ ନାହଁ। େଯଉଁଭଳି ଯାତନା ମୁଁ େଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛ,ି ତାହା
କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ େଭାଗ କରି ପାରିବ?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ଆେମ୍ଭ ପାରିବୁ।”
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23 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯଉଁଭଳି ଯାତନା େଭାଗ କରିବ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତେର େସହଭିଳି ଯାତନା େଭାଗ କରିବ। କିନୁ୍ତ େମାର
ଡ଼ାହାଣ ପେଟ କିଏ ବସବି ବା ବାମ ପେଟ କିଏ ବସବି, ତାହା ବାଛବିାର
ଅଧିକାର େମାର ନାହିଁ। କାରଣ, କିଏ େକଉଁଠାେର ବସେିବ, ତାହା େମାର
ପରମପିତା ଆଗରୁ ସି୍ଥର କରି ସାରିଛନି୍ତ। େସ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବସେିବ।”

24 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣ ିେସହ ିଦୁଇଭାଇଙ୍କ ଉପେର
ରାଗିଗେଲ। 25 ଯୀଶୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏକାଠି ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ େଯ, ଅଣଯିହୂଦୀ ଶାସକମାେନ େସମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ
ଉପେର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ େଯ,
େସମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େନତାମାେନ ସମାନଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। 26 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େକ୍ଷତ୍ରେର େସହଭିଳି େହବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ ଯଦ ିେକହ ିବଡ଼ େହବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛ,ି େତେବ େସ ଜେଣ େସବକ ଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବା
କରିବ। 27 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକହ ିପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛ,ି େତେବ ତାକୁ ଜେଣ କ୍ର ୀତଦାସ ଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ
େହବ। 28 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ତାହା ଏକା ଭଳି। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େସବା ପାଇେବ େବାଲ ିଆସନିାହାନି୍ତ। େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
େସବା କରିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛନି୍ତ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ମୁକି୍ତର
ମୂଲ୍ୟଭାେବ ନଜି ଜୀବନଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସଛିନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ଧଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାକର୍ 10:46-52; ଲୂକ 18:35-43)

29 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିରୀେଖାରୁ ଗଲାେବେଳ ବହୁ
ସଂଖ୍ୟାେର େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 30

ରାସ୍ତା ପାଖେର ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ଧ ବସଥିିେଲ। େସମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ ଯୀଶୁ
େସ ବାଟ େଦଇ ଯାଉଛନି୍ତ। େସମାେନ ପାଟ ିକେଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦଙ୍କ
ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭ ଉପେର ଦୟା କର।”

31 େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ଧମକ େଦଇ ଚୁପ୍ ରହବିାକୁ କହେିଲ। କିନୁ୍ତ
ଅନ୍ଧ ଦୁଇଜଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଟ ିକରି କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, େହ
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭ ଉପେର ଦୟାକର।”

32 ଯୀଶୁ ରହଗିେଲ, ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”

33 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି େଦଖି
ପାରିବୁ, ତାହା ଗ୍ଭହୁଁଛୁ।”

34 ଯୀଶୁଙ୍କ ମନେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଆସଲିା। େସ
େସମାନଙ୍କର ଆଖି ଛୁଇଁେଦେଲ, ଓ େସମାେନ ତୁରନ୍ତ େଦଖି ପାରିେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

ଯୀଶୁ ରାଜାଭାବେର ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରେବଶ କେଲ
(ମାକର୍ 11:1-11; ଲୂକ 19:28-38; େଯାହନ 12:12-19)

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମ ପାଖାପାଖି ଆସି
ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ ପ୍ରଥେମ ଜୀତପବର୍ତ ପାଖ
େବୖଥ୍ଫାଗୀଠାେର ଅଟକିେଲ। 2 ଯୀଶୁ ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ

ଗଁାକୁ ପଠାଇେଲ। େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ ସାମନାେର ଥିବା ଗଁାକୁ
ଯାଅ। େସଠାେର ପହଞ୍ଚବିା ପେର ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ମାଇ ଗଧ ବନ୍ଧା
େହାଇଥିବାର େଦଖିବ। ତା’ ସହତି େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ମଧ୍ୟ େସଠାେର
ଥିବ। େସମାନଙୁ୍କ େଖାଲେିଦବ, ଓ େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ପାଖକୁ େନଇ ଆସବି।
3 ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ େକହ ିେଲାକ ପଗ୍ଭେର େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଗଧ
ଦୁହିଁଙୁ୍କ େନଇ ଯାଉଛ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି ‘ଏଗଡୁ଼କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର।
ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ପଠାଇେଦେବ।’”

4 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ସଫଳ େହବା ପାଇଁ ଏସବୁ
ଘଟଲିା। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହଥିିେଲ:

5 “ସେିୟାନ ନଗରୀକୁ କୁହ:
‘େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛନି୍ତ।

େସ ନମ୍ର ଓ େସ େଗାଟଏି ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ।
ହଁ, େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ଉପେର ଚଢ଼ଛିନି୍ତ ,
େସହ ିଛୁଆଟ ିଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଗଧରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଛ।ି’”

ଯିଖରିୟ 9:9
6 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାେର େସମାେନ

କାମ କେଲ। 7 େସମାେନ ମାଈ ଗଧ ଓ ଗଧଛୁଆକୁ େନଇ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗାଗଡୁ଼କି ଗଧମାନଙ୍କ ଉପେର
ବଛିାଇ େଦେଲ। ଯୀଶୁ େସହ ିଲୁଗା ଉପେର ବସେିଲ। 8 ଯୀଶୁ
ଯିରୁଶାଲମ ରାସ୍ତାେର ଯାତ୍ରା କେଲ। ଅେନକ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ଲୁଗା ରାସ୍ତାେର ବେିଛଇ େଦେଲ। ଆଉ େକେତକ େଲାକ
ଗଛରୁ ଡ଼ାଳ ସବୁ କାଟ ିରାସ୍ତାେର ବଛିାଇ େଦେଲ। 9 ଯୀଶୁଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ େକେତକ େଲାକ ଯାଉଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ମଧ୍ୟ େକେତକ
େଲାକ ଯାଉଥିେଲ। େସ ସମେସ୍ତ ପାଟ ିକରି କହୁଥିେଲ:
“ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କର।
ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆସୁଛନି୍ତ। େସ ଧନ୍ୟ।

ଗୀତସଂହତିା 118:26
ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କର।”
10 ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରେବଶ କେଲ,

“େସେତେବେଳ ସାରା ନଗରେର ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା। େଲାେକ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଏ େଲାକଟ ିକିଏ?”

11 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା େଲାେକ କହେିଲ, “ଏ େହଉଛନି୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯୀଶୁ। େସ ଗାଲଲିୀ ପ୍ରେଦଶର ନାଜରିତ ସହରରୁ
ଆସଛିନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ମନ୍ଦରିକୁ ଗେଲ
(ମାକର୍ 11:15-19; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)

12 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ପରିସରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। େସଠାେର କିଣା ଓ
ବକିା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଘଉେଡ଼ଇ େଦେଲ। େସ
ମୁଦ୍ର ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ େମଜ ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆସନ ଓଲେଟଇ
େଦେଲ। 13 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏ କଥା େଲଖାଅଛ,ି
‘େମା’ ଘର ପ୍ରାଥର୍ନା ଘର େବାଲ ିକୁହାଯିବ।’ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ
ଡ଼କାୟତଙ୍କ ଆଡ୍ଡ଼ା ସ୍ଥଳି କରି େଦଇଛ।”

14 ମନି୍ଦରେର େକେତକ ଅନ୍ଧ ଓ େକେତକ େଛାଟା େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ। 15 ପ୍ରଧାନଯାଜକ
ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏ ବସି୍ମୟ ଜନକ କାମ େଦଖିେଲ। ମନି୍ଦର
ପରିସରେର ପିଲାମାେନ ପାଟ ିକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କରୁଥିବାର
େସମାେନ ଶୁଣେିଲ। ପିଲାମାେନ କହୁଥିେଲ, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହମିା
ଗାନ କର।” ଏସବୁ ଘଟଣାେର ଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ରାଗିଗେଲ।

16 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏ ପିଲାମାେନ କ’ଣ କହୁଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତାହା ଶୁଣ ିପାରୁଛ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ଶୁଣ ିପାରୁଛ।ି ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର କେହ, ‘ତୁେମ୍ଭ

ବାଳକ ଓ ଶିଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିେଖଇଛ।’ ଏ କଥା କ’ଣ
ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ପଢ଼ ିନାହଁ?”

17 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନ ଓ ନଗରରୁ ବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ
େବଥନୀୟାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ େସଠାେର ରାତଟି ିକଟାଇେଲ।

ଯୀଶୁ ବଶି୍ୱାସର ଶକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କେଲ
(ମାକର୍ 11:12-14; 20-24)

18 ତା’ ପରଦନି ଅତ ିସକାଳୁ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ
େଫରୁଥିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ େଭାକ ଲାଗିଲା। 19 ରାସ୍ତା କଡ଼େର େସ େଗାଟଏି
ଡ଼ମିିରିଗଛ େଦଖିେଲ। େସ ଗଛ ପାଖକୁ ଗେଲ, ଗଛେର ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 20:23 759 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 21:19



େସ କିଛ ିପାଇେଲ ନାହିଁ। େସ ଗଛକୁ କହେିଲ, “ଆଉ ଏଣକିି େତା’ଠାେର
ଫଳ ଆସବି ନାହିଁ।” ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଡ଼ମିିରିଗଛଟ ିଶୁଖି ମରିଗଲା।

20 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହା େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏେତ ଶୀଘ୍ର ଡ଼ମିିରିଗଛଟ ିକିପରି ଶୁଖି ମରିଗଲା?”

21 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଯଦ ିତୁମ୍ଭର
ବଶି୍ୱାସ ଥିବ ଓ େକୗଣସ ିସେନ୍ଦହ ନ ଥିବ େତେବ ମୁଁ ଏ ଗଛଟକୁି ଯାହା
କଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ େସହପିରି କରି ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ଅେନକ ଅଧିକ କାମ କରି ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ପବର୍ତକୁ କହପିାରିବ,
‘େହ ପବର୍ତ, ଏଠାରୁ ଯାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼।’ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ
ଥାଏ, ଏହା ଘଟବି। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାକିଛ ିପ୍ରାଥର୍ନାେର ମାଗିବ,
ତାହା ପାଇବ।”

ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସେନ୍ଦହ କେଲ
(ମାକର୍ 11:27-33; ଲୂକ 20:1-8)

23 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ପରିସରକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସ ଉପେଦଶ
େଦଉଥିବା ସମୟେର ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ
େନତାମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଆମ୍ଭକୁ କୁହ, ଏଭଳି ସବୁ କାମ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ତୁେମ୍ଭ କରୁଛ?
ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଅଧିକାର କିଏ େଦଲା?”

24 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରିବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମା’ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ, େତେବ ମୁଁ
କହବି ିେଯ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ େମାର େକଉଁ ଅଧିକାର ରହଛି।ି 25

କୁହ, େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େକଉଁଠାରୁ ଆସଥିିଲା?”ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ନା
ମଣଷି ପାଖରୁ?”
ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବଷିୟେର

ଆେଲାଚନା କେଲ।” େସମାେନ ନଜି ନଜି ଭତିେର କୁହାକୁହ ିେହେଲ,
‘ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିକହବିା େଯ େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଆସଥିିଲା,’ େତେବ ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେବ, ‘େତେବ େଯାହନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ?’ 26 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିକହବିା, ‘ଏହା
ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରୁ ଆସଛି,ି’ େତେବ ଏଠାେର ଜମା େହାଇଥିବା େଲାେକ ଆମ୍ଭ
ଉପେର ରାଗିଯିେବ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଛୁ। କାରଣ
େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଯାହନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରୂେପ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ .”

27 େତଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଥିିଲା, ଆେମ୍ଭ ତାହା ଜାଣ ିନାହୁଁ।”
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େତେବ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ମୁଁ ଏସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ,ି

ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ।

ଯୀଶୁ ଦୁଇ ପୁଅର କାହାଣୀ କହେିଲ

28 “କୁହତ େଦଖି, ତୁେମ୍ଭ ଏବଷିୟେର କ’ଣ ଭାବୁଛ? ଜେଣ େଲାକର
ଦୁଇଟ ିପୁଅ ଥିେଲ। େସ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେିଲ, ‘ପୁଅ ଆଜି
ଯା ଓ ଅଙୁ୍ଗର ବଗିଗ୍ଭେର କାମ କର।’

29 “ପୁଅ କହଲିା, ‘ମୁଁ ଯିବ ିନାହିଁ।’ କିନୁ୍ତ ପେର େସ ନଜିର ମନ
ବଦଳାଇ ଗଲା।

30 “ତା’ପେର ତା’ ବାପା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ ତାକୁ େସହି
କଥା କହେିଲ। େସ କହଲିା, ‘ହଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବ।ି’ କିନୁ୍ତ ଗଲା ନାହିଁ।

31 “େତେବ କୁହ, ‘େକଉଁ ପୁଅ ତା’ର ବାପାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ େହଲା?”
ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ େନତାମାେନ କହେିଲ, “ପ୍ରଥମ ପୁଅଟ ିମାନଲିା।’
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଭାବ େଯ, କରଆଦାୟକାରୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ ଖରାପ ମଣଷି। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଆଗ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କରିେବ।” 32 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଠିକ୍ ବାଟ େଦଖାଇବାକୁ
େଯାହନ ଆସ ିଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
କରଆଦାୟକାରୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

କରଆଦାୟକାରୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଛନି୍ତ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଲ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଲାଗି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କଲ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ
(ମାକର୍ 12:1-12; ଲୂକ 20:9-19)

33 “ଆଉ େଗାଟଏି କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଜେଣ ଜମି ମାଲକି ଥିେଲ।
ତାହାଙ୍କ ଜମିେର େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଲଗାଇେଲ। େସ ତା’ ଗ୍ଭରିପେଟ ବାଡ଼
ଲଗାଇେଲ। େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େସଥିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡଟଏି
େଖାଲେିଲ। େସ େସଠାେର ପ୍ରହରୀଗହୃଟଏି ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େକେତକ
କୃଷକଙୁ୍କ ଜମିଟ ିଭାଗ େଦଇେଦେଲ। ତା’ପେର େସ ବେିଦଶ ଯାତ୍ରାେର
ବାହାରି ଗେଲ। 34 କିଛ ିଦନି ପେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା େତାଳିବା େବଳ ଆସଲିା।
ଜମିମାଲକି ତାଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଭାଗତକ ଆଣବିା ପାଇଁ େକେତକ ଗ୍ଭକରଙୁ୍କ
କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ।

35 “କିନୁ୍ତ କୃଷକମାେନ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ଧରି, ତାହାଙ୍କ ଭତିରୁ ଜଣକୁ
ପିଟେିଲ, େସମାେନ ଜଣକ ପେର ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ପଥରେର
ମାରିପକାଇେଲ। 36 େତଣୁ ଜମି ମାଲକି ଆଉ େକେତକ ଗ୍ଭକରଙୁ୍କ
କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। ଏଥର ପ୍ରଥମଥରଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଭକର
ଗେଲ। କିନୁ୍ତ କୃଷକମାେନ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଥିେଲ,
ଏଥର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା କେଲ। 37 େତଣୁ ମାଲକି ନଜିର
ପୁଅକୁ ପଠାଇବାକୁ ଠିକ୍ କେଲ। େସ ଭାବେିଲ, ‘କୃଷକମାେନ େମା’ ପୁଅକୁ
ସମ୍ମାନ େଦେବ।’

38 “କୃଷକମାେନ ପୁଅକୁ େଦଖି ନଜି ନଜି ଭତିେର କୁହା କୁହ ିେହେଲ,
‘ଏ େହଉଛ ିଜମିମାଲକିଙ୍କ ପୁଅ। େସ ଏ ଜମିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆେମ୍ଭ
ଯଦ ିତାକୁ ମାରିେଦବା, ଏହ ିସମ୍ପତି୍ତ ଆମ୍ଭର େହାଇଯିବ।’ 39

କୃଷକମାେନ ପୁଅକୁ ଧରି େନଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ବଗିଗ୍ଭ ବାହାରକୁ ଫିଙି୍ଗ
ମାରିେଦେଲ।

40 “ଅତଏବ, େଯେତେବେଳ ନେିଜ ଜମିମାଲକି ଆସେିବ,
େସେତେବେଳ ଏହ ିକୃଷକମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କରିେବ?”

41 ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ କହେିଲ, “େସ ନଶି୍ଚୟ
େସହ ିନଦି୍ଦର୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିେବ ଓ ତା’ପେର େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାବଗିଗ୍ଭଟକୁି
ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଭାଗେର େଦଇେଦେବ, େଯଉଁମାେନ ଅମଳ ସମୟେର
ତା’ର ଭାଗ ତାହାଙୁ୍କ େଦେବ।”

42 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ କଥା କ’ଣ େକେବ
େହେଲ ଶାସ୍ତ୍ରେର ପଢ଼ ିନ ଥିଲ?
‘େଯଉଁ ପଥରକୁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ େବକାର ଭାବେିଲ,
େସହ ିପଥର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଳଦୁଆ େକାଣର ପଥର

େହାଇଗଲା।
ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ କେଲ,
ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଘଟଣା।’

ଗୀତସଂହତିା 118:22-23
43 “େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନଆିଯିବ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଯାହା େହବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଦେବ। 44 େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିପଥର ଉପେର ଖସି
ପଡ଼ବି, େସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇଯିବ। ଏବଂ ପଥରଟ ିଯଦ ିକାହା ଉପେର
ପଡ଼ବି େତେବ ପଥରଟ ିତାକୁ ଚୁନା କରିେଦବ।”

45 ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀଗଡୁ଼କି ଶୁଣେିଲ।
େସମାେନ ଜାଣ ିପାରିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ ଏ କଥା େସହମିାନଙ୍କ ବଷିୟେର
କହୁଛନି୍ତ। 46 େତଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ।
େସମାେନ କିନୁ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ରୁଥିେଲ। କାରଣ େଲାେକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 21:20 760 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 21:46
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େଭାଜି ପାଇଁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ଲୂକ 14:15-24)

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ କିଛ ିକଥା କହବିା ପାଇଁ ଯୀଶୁ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗଡୁ଼କିର ପ୍ରେୟାଗ କେଲ। 2 ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େହଉଛ ିନଜି ପୁଅର ବବିାହ େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରିଥିବା ଜେଣ ରାଜାଭଳି। 3 ରାଜା େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ବବିାହ
େଭାଜିକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ସାରିବା ପେର ରାଜା େସହି
ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବାକୁ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ
େଭାଜିକୁ ଆସବିାକୁ ମନା କରିେଦେଲ।

4 “ତା’ପେର ରାଜା ଆଉ କିଛ ିଗ୍ଭକରଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ରାଜା
ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବବିାହେଭାଜିକୁ ଆସବିାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ
କରାଯାଇଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ିସରିଲାଣ।ି
େମାର ଉତ୍ତମ ବଳଦ ଓ େମାଟା ପଶୁମାନଙୁ୍କ ମରାଯାଇଛ।ି ସବୁକିଛ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
ଅଛ।ି ଅତଏବ ବବିାହେଭାଜିକୁ ଆସନୁ୍ତ।’

5 “ଗ୍ଭକରମାେନ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ କହେିଲ, କିନୁ୍ତ
େଲାକମାେନ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ େଦେଲନ।ି େସମାେନ ବଭିନି୍ନ
କାମେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଜେଣ ତା’ ଜମିେର କାମ କରିବାକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା, ଆଉ
ଜେଣ ତା ବ୍ୟବସାୟ କାମେର ଗ୍ଭଲଗିଲା। 6 ଆଉ େକେତକ େଲାକ
ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ଧରି େନଇ ପିଟାପିଟ ିକେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦେଲ। 7

ରାଜା ଖୁବ୍ ରାଗିଗେଲ। ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାେନ ମାରିେଦେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ରାଜା େସୖନ୍ୟ ପଠାଇେଲ। େସୖନ୍ୟମାେନ
େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ନଗରକୁ େପାଡ଼େିଦେଲ।

8 “ତା’ପେର ରାଜା ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ବବିାହ େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇ ସାରିଛ,ି େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ ଅେଯାଗ୍ୟ
ଥିେଲ। 9 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ। ଯାହାକୁ େଦଖିବ
ତାକୁ ବବିାହ େଭାଜିକୁ ଡ଼ାକିଆଣ।’ 10 ଗ୍ଭକରମାେନ ନଗର ରାସ୍ତାଗଡୁ଼କୁି
ଗେଲ। ଭଲ େଲାକ େହଉ ବା ମନ୍ଦ େଲାକ େହଉ, େସମାେନ ଯାହାକୁ
ପାଇେଲ ତାକୁ ବବିାହ େଭାଜିକୁ ଡ଼ାକିଆଣେିଲ। ବବିାହ ଭବନ
ଅତଥିିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୁରିଗଲା।

11 “ରାଜା ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଭତିରକୁ ଆସେିଲ। େସ
େସଠାେର େଗାଟଏି େଲାକକୁ ବବିାହ େପାଷାକ ନ ପିନି୍ଧ ଆସଥିିବାର
େଦଖିେଲ। 12 ରାଜା ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘ବନୁ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ ବବିାହ େପାଷାକ
ନ ପିନି୍ଧ ଓ ଭତିରକୁ େକମିତ ିଆସଲି?’ କିନୁ୍ତ େଲାକଟ ିକିଛ ିକହଲିା ନାହିଁ।
13 େତଣୁ ରାଜା େକେତକ ଗ୍ଭକରଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଏ େଲାକର ହାତ େଗାଡ଼
ବାନି୍ଧ ପକାଅ। ଏହାକୁ ବାହାେର ଅନ୍ଧାରେର ଫିଙି୍ଗଦଅି, େଯଉଁଠାେର
େଲାେକ କାନୁ୍ଦଥିେବ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିେବ।’

14 “ହଁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରାଯାଇଛ,ି କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ େଲାକ ମେନାନୀତ ଅଟନି୍ତ।”

େକେତକ ଯିହୂଦୀ େନତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପେକଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
(ମାକର୍ 12:13-17; ଲୂକ 20:20-26)

15 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ, ଫାରୂଶୀମାେନ େସ
ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ କିପରି
ଫାନ୍ଦେର ପକାଇେବ, େସ ବଷିୟେର େଯାଜନା କେଲ। 16 େସମାେନ
େକେତକ େହେରାଦୀୟ ମାନଙ୍କ ସହତି ନଜିର େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଯାଇ କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ
େଯ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ନଷି୍ଠାବାନ େଲାକ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍ ବଷିୟେର
ଅନ୍ୟମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ , େସ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆେଦୗ ଭୟ କର
ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସମେସ୍ତ ସମାନ। 17 ଏ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭ ମତାମତ
କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ କୁହ। କାଇସରଙୁ୍କ କର େଦବା ଉଚତି୍ େହବ, ନା ନାହିଁ?”

18 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ବୁଝ ିପାରିେଲ। େସ କହେିଲ, “େହ
କପଟୀଗଣ! େମାେତ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ କାହିଁକି େଚଷ୍ଟା କରୁଛ? 19

କର େଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ େହଉଥିବା େଗାେଟ ମୁଦ୍ର ା େମାେତ େଦଖାଅ।”
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େଦଖାଇେଲ। 20 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏ ମୁଦ୍ର ାର ଉପେର କାହାର ଛବ ିଓ ନାମ
େଖାଦତି େହାଇଛ?ି”

21 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “କାଇସରଙ୍କର।”
ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ତାହା

କାଇସରଙୁ୍କ ଦଅି ଓ ଯାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଅି।”
22 ଏ କଥା ଶୁଣ ିେସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି

େସଠାରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପେକଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
(ମାକର୍ 12:18-27; ଲୂକ 20:27-40)

23 େସହ ିଦନି େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , େଯ େଲାେକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି ହୁଅନି୍ତ
ନାହିଁ। ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। 24 େସମାେନ
କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, େମାଶା ଆମ୍ଭକୁ କହଛିନି୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ
ସନ୍ତାନ ନ ଥାଇ ମରିଯାଏ, େତେବ ତା’ର ଭାଇ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନଶି୍ଚୟ
ବବିାହ କରିବ, ଅତଏବ ନଜି ମୃତ ଭାଇ ପାଇଁ େସମାେନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ
କରିେବ। 25 ଆମ୍ଭ ଭତିେର ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ ବବିାହ
କରିଥିଲା। କିନୁ୍ତ ପେର ମରିଗଲା। ତା’ର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ
ତା’ର ଭାଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ବବିାହ କଲା। 26 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଭାଇଟ ିମଧ୍ୟ
ମରିଗଲା। ଏହା ପେର ତୃତୀୟ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର େସହି
ଅବସ୍ଥା େହଲା। 27 େଶଷେର େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। 28

କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ସାତ ଭାଇ ତାହାକୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ। େତେବ କୁହନୁ୍ତ,
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପେର େସ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େହବ?”

29 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏ କଥା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝପିାରୁନ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ
କୁେହ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛି
ଜାଣ ିନାହଁ। 30 ତୁମ୍ଭର ବୁଝ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, େଯେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େକୗଣସ ିବବିାହ େହବ
ନାହିଁ। ପୁନଜର୍ୀବନ ଲାଭ କରିବା ପେର େଲାକମାେନ େକହ ିକାହାକୁ ବାହା
େହେବନ।ି େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍େର ସମେସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ଭଳି େହେବ। 31

ମୃତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ କହଛିନି୍ତ , ତାହା
କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ପଢ଼ ିନାହଁ? 32 ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ , ‘ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ।’
ଯଦ ିନେିଜ ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ େଯ େସ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର,
େତେବ େସମାେନ ବାସ୍ତବେର ମୃତ ନୁହନି୍ତ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ମୃତ
େଲାକମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଜୀବତି ମାନଙ୍କର ଅଟନି୍ତ।”

33 େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।

େକଉଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
(ମାକର୍ 12:28-34; ଲୂକ 10:25-28)

34 ଫାରୂଶୀମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତରେର ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ
ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକାଠି େହେଲ। 35

ଜେଣ ଫାରୂଶୀ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟେର ଦକ୍ଷ ଥିଲା। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷାେର ପକାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିଲା।
36 େସ କହଲିା, “େହ ଗରୁୁ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭତିରୁ େକଉଁ ଆେଦଶଟି
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍?”

37 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟ, ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଆତ୍ମା ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ମନ େଦଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ।’ 38 ଏହା ପ୍ରଥମ
ଓ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆେଦଶ। 39 ଦି୍ୱ ତୀୟ ‘ଆେଦଶଟ ିମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ
ଆେଦଶ ଭଳି। ତାହା େହଉଛ:ି ‘ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ େଯପରି ଭଲ ପାଅ, ଅନ୍ୟକୁ
ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଭଲ ପାଅ।’ 40 ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 22:2 761 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 22:40
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ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର େଲଖାଗଡୁ଼କି ଏହ ିଦୁଇଟ ିଆେଦଶ ଉପେର
ଆଧାରିତ।”

ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାକର୍ 12:35-37; ଲୂକ 20:41-44)

41 େଯେତେବେଳ ଫାରୂଶୀମାେନ ଏକାଠି ଥିେଲ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। 42 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ମେନ କରୁଛ? େସ କାହାର ପୁଅ?”
େସମାେନ କହେିଲ, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ।”
43 ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଦାଉଦ ତାହାଙୁ୍କ ‘ପ୍ରଭୁ’ େବାଲି

କାହିଁକି ସେମ୍ୱାଧନ କେଲ? ଦାଉଦ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତେର କହୁଥିେଲ।
ଦାଉଦ କହେିଲ:

44 “ପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କହଥିିେଲ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର େଦବି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସବି।”

ଗୀତସଂହତିା 110:1
45 ଯଦ ିଦାଉଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ‘ପ୍ରଭୁ’ େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ। େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ େହାଇ ପାରିେବ?”

46 ଜେଣ େହେଲ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ। େସହ ିଦନିଠାରୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆଉ େକୗଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରି ଫାନ୍ଦେର
ପକାଇବାକୁ େକହେିହେଲ େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ େନତାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା
(ମାକର୍ 12:38-40; ଲୂକ 11:37-52; 20:45-47)

ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଜନସମୂହ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନି୍ତ। 3 େତଣୁ େସମାେନ

ଯାହାସବୁ କହୁଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭ ମାନବିା ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭକୁ େସମାେନ
ଯାହାସବୁ କରିବାକୁ କହୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରିବା ଉଚତି୍। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଯାହାସବୁ କରୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହା କର ନାହିଁ। କାରଣ େସମାେନ ଯାହାସବୁ
କହନି୍ତ , ନେିଜ ତାକୁ କାଯର୍୍ୟେର େକେବ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 4 ମାନବିା ପାଇଁ
କଠିନ େହେଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ ିନୟିମ
ତଆିରି କରନି୍ତ। େସହ ିନୟିମଗଡୁ଼କି ମାନବିା ପାଇଁ େସମାେନ େଲାକଙୁ୍କ
ବାଧ୍ୟ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନେିଜ େକେବ େହେଲ େସହ ିନୟିମମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହେଲ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ ନାହିଁ।

5 “େକବଳ ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ େଦେଖଇ େହବା ପାଇଁ ଯାହାକିଛ ିଭଲ
କାମ, ତାହା େସମାେନ କରନି୍ତ। ନଜିକୁ ଧାମିର୍କ େଦେଖଇ େହବା ପାଇଁ
ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ ବଡ଼ବଡ଼ କବଚ ପିନି୍ଧଥା’ନି୍ତ ଓ ନଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ପ୍ରାଥର୍ନା
େପାଷାକକୁ ବହୁତ ଲମ୍ୱା କରିଥା’ନି୍ତ। 6 େଭାଜିମାନଙ୍କେର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍
ଆସନମାନ ଓ ଧମର୍ସଭାମାନଙ୍କେର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆସନମାନ ପାଇବାକୁ
େସମାେନ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। 7 େସମାେନ ବଜାର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର
େଲାକମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର ପ୍ରତଦିାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସମାେନ
ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ‘ରାବ୍ବୀ’ େବାଲ ିଡ଼ାକନୁ୍ତ।

8 “କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକହ ିନଜିକୁ ‘ରାବ୍ବୀ’ କହବି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀ। ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେଣ ମାତ୍ର ଗରୁୁ ଅଛନି୍ତ। 9 “ଏ
ସଂସାରେର କାହାରିକୁ ‘ପରମପିତା’ େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧନ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର
ଜେଣ ମାତ୍ର ପରମପିତା େଯ କି ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଛନି୍ତ। 10 ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ
‘ମାଲକି’ େବାଲ ିକହବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର େକବଳ ଜେଣ ମାତ୍ର
ମାଲକି, େସ େହଉଛନି୍ତ ଯୀଶୁ। 11 େଯଉଁ େଲାକ ଗ୍ଭକର ଭଳି ତୁମ୍ଭର
େସବା କରିବ, େସ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ େହବ।
12 େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ କରିବ, ତାକୁ
ନତ କରାଯିବ। େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ ନତ କରିବ, ତାକୁ ମହାନ
କରାଯିବ।

13 “େର କପଟୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ! ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍!
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରି େଦଉଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ତ ପ୍ରେବଶ କରି ପାରୁ ନାହଁ, ତା’ ଛଡ଼ା େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଟେକଇ େଦଉଛ। 14

15 “େର କପଟୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ! ହାୟ! ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍
ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ େଲାକ େଖାଜି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ବଭିନି୍ନ  େଦଶ
ଓ ସମୁଦ୍ର  ପାରି େହାଇ ଗ୍ଭଲଯିାଉଛ। େଯେତେବେଳ େସଭଳି େଲାକଟଏି
ପାଇ ଯାଉଛ େସେତେବେଳ ତାକୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ
କରିପକାଉଛ। ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଏେତ ଖରାପ େଯ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ନକର୍ର
ଅଧିକାରୀ େହବ।

16 “େର ଅନ୍ଧ ମାଗର୍ଦଶର୍କଗଣ! ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍! ତୁେମ୍ଭ କହଥିାଅ, ଯଦି
େକହ ିେଲାକ ଉପାସନା ମନି୍ଦର ନାମେର ରାଣ ପକାଇ ଶପଥ କରିଥାଏ,
େତେବ ତାକୁ େସହ ିଶପଥ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ
ଉପାସନା ମନି୍ଦରର ସୁନା ନାମେର ରାଣ ପକାଇ ଶପଥ କେର, େତେବ େସ
ନଶି୍ଚୟ େସହ ିଶପଥ ରକ୍ଷା କରିବ’। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧ ଓ ମୂଖର୍!
ଅଧିକ ବଡ଼ କିଏ? ସୁନା ନା ମନି୍ଦର? ମନି୍ଦର େସହ ିସୁନାକୁ ପବତି୍ର
କରିଥାଏ। େତଣୁ ମନି୍ଦର ଅଧିକ ବଡ଼।

18 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଥିାଅ, ‘ଯଦ ିେକହ ିେବଦୀନାମେର ଶପଥ ନଏି,
େତେବ ତା’ର େକୗଣସ ିଅଥର୍ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ େବଦୀ ଉପେର
ରଖାଯାଇଥିବା ଉପହାର ନାମେର ଶପଥ ନଏି, େତେବ ତାକୁ ନଶିି୍ଚତ
ଭାବେର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ବି’। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧ। ତୁେମ୍ଭ କିଛି
ବୁଝ ିନାହଁ। ବଡ଼ କିଏ? େବଦୀ ନା ଉପହାର? େବଦୀ ଉପହାରକୁ ପବତି୍ର
କରିଥାଏ। େତଣୁ େବଦୀ ବଡ଼। 20 “ଏଣୁ ଯଦ ିେକହ ିେବଦୀ ନାମେର
ଶପଥ କେର, େତେବ େସ େବଦୀ ସହତି େବଦୀ ଉପେର ଯାହା
ରଖାଯାଇଥାଏ, େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରିଥାଏ। 21 େଯଉଁ
େଲାକ ମନି୍ଦର ନାମେର ଶପଥ କେର, େସ ମନି୍ଦର ଭତିେର ଜେଣ ଯିଏ
ଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ େନଇଥାଏ। 22 ଏବଂ େଯଉଁ େଲାକ
ସ୍ୱଗର୍ ନାମେର ଶପଥ େନଇଥାଏ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ସହତି
େସହ ିସଂିହାସନ ଉପେର ଯିଏ ବରିାଜମାନ, ତାହାଙ୍କ ନାମେର ମଧ୍ୟ ଶପଥ
େନଇଥାଏ।

23 “େର କପଟୀ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ! ତୁମ୍ଭକୁ
ଧିକ୍! ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି ତା’ର ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଏପରିକି
ନଜିର େପାଦନିା, ପାନମଧୁରୀ ଓ ଜୀରାର ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଉଛ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୟିମର ଅଧିକ ନ୍ୟାୟ,
ଦୟା ଓ ବଶି୍ୱାସ ଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଉପେଦଶ ଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରୁ ନାହଁ।
ମାତ୍ର ଏଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। ଅନ୍ୟ ଉପେଦଶଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ
ନୟିମିତ ରୂପେର ତୁମ୍ଭର ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲାକଙୁ୍କ ମାଗର୍ ବତାଉଛ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଅନ୍ଧ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ପ୍ରକାରର ଅଟ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଭତିରୁ ମାଛକୁି ଛାଣ ଓ ଓଟକୁ ଗିଳି
ପକାଅ।

25 “େର କପଟୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଧିକ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଥାଳିଗିନାର ବାହାର ପଟ ଭଲ ଭାବେର
େଧାଉଛ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ନଜିକୁ େତାଷିବା
ପଦାଥର୍େର ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଛ। 26 େର ଅନ୍ଧ ଫାରୂଶୀମାେନ! ପ୍ରଥେମ ଗିନାର
ଭତିର ପଟ ମାଜି ସଫା କର। କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବେର ଗିନାର ଭତିର ପଟ ସଫା
ରହେିଲ ବାହାର ପଟ ମଧ୍ୟ ସଫା େହାଇ ପାରିବ।

27 “େର କପଟୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ! େର ଫାରୂଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍!
ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଧଳାରଙ୍ଗ େବାଳା େହାଇଥିବା ସମାଧି ଭଳି। ଏହି
ସମାଧିମାନଙ୍କର ବାହାର ପଟ ସୁନ୍ଦର େଦଖାଯାଏ। କିନୁ୍ତ ସମାଧି ଭତିର
ମଲା େଲାକର େକବଳ କଙ୍କାଳ ଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ଜିନଷି
ତା’ ଭତିେର ଥାଏ। 28 ଠିକ୍ େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭ ବାହାରୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
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ସୁନ୍ଦର େଦଖା ଯାଉଛ, କିନୁ୍ତ ଭତିେର ତୁେମ୍ଭ ଚ୍ଛନ୍ଦ କପଟ ଓ ଖରାପ
ଗଣୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।

29 “େର କପଟୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ତଆିରି କରୁଛ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଭଲ ଜୀବନ କଟାଇଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସମାଧି ସୁେଶାଭତି
କରୁଛ। 30 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ େଯ ‘ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିଆମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସମକାଳୀନ େହାଇଥାଆନୁ୍ତ, େତେବ ଏହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ ସାହାଯ୍ୟ
କରି ନ ଥା’ନୁ୍ତ।’ 31 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରମାଣତି କରି େଦଉଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ବଂଶଧର େଯଉଁମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କେଲ। 32 ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷ େଯଉଁ ପାପ ଆରମ୍ଭ କରିେଦଇଥିେଲ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େଶଷ କରିବ।

33 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପର୍ ଭଳି। ତୁେମ୍ଭ ବଷିଧର ସପର୍ କୁଳେର ଜନ୍ମ
େହାଇଛ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
େଦାଷୀ େବାଲ ିବଗି୍ଭର କରାଯିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନକର୍କୁ ଯିବ। 34 େତଣୁ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା କହୁଛ:ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀେଲାକ ଓ
ଗରୁୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ
ମାରିବ, କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ତୁେମ୍ଭ େକେତକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ। ତୁମ୍ଭର
ସମାଜଗହୃେର ତୁେମ୍ଭ େକେତକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବ। ତୁମ୍ଭର ସମାଜଗହୃେର
ତୁେମ୍ଭ େକେତକଙୁ୍କ େକାରଡ଼ା ମାରିବ। ସହରରୁ ସହର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ େକେତକଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରିବ।

35 “େତଣୁ ଧାମିର୍କ େଲାକ େହବଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି େବରିଖିୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀେର େଯେତ ଭଲ େଲାକଙୁ୍କ ମାରି
ଦଆିଯାଇଛ,ି େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହବ। େବରିଖିୟଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଯିଖରିୟଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ଓ େବଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ହତ୍ୟା
କରିଥିଲ। 36 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ, ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ସହ
ଜୀବତି ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଘଟବି।

ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତକର୍ତା
(ଲୂକ 13:34-35)

37 “ଯିରୁଶାଲମ, େର ଯିରୁଶାଲମ! ତୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିଛୁ। ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େତା’ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିେଲ, ତୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼ ିହତ୍ୟା କରିଛୁ। େତାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
ବହୁତ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ।ି େଯଭଳି େଗାଟଏି କୁକୁଡ଼ା
ନଜି ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ନଜି ପକ୍ଷତେଳ ଏକାଠି କେର, େସହପିରି େତାର ସମସ୍ତ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅେନକ ଥର ଗ୍ଭହିଁଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ତୁ
େମାେତ ତାହା କେରଇ େଦଲୁ ନାହିଁ। 38 ବତ୍ତର୍ମାନ େତାର ଘର ପୁରାପୁରି
ଉଜୁଡ଼ ିଯିବ। 39 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ନ କହଛି: ‘ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆସୁଛନି୍ତ , େସ
ଧନ୍ୟ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଆଉ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ’। ”

ମନ୍ଦରି ଧ୍ୱଂସ ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
(ମାକର୍ 13:1-31; ଲୂକ 21:5-33)

ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ଛାଡ଼ ିବାହାରି ଆସେିଲ ଓ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିେଲ।
େସହ ିସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦରର
ଭବନଗଡୁ଼କୁି େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। 2

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିଭବନଗଡୁ଼କୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖି
ପାରୁଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ସବୁତକ ଭବନ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିବ।
ଏଥିର େଗାଟଏି େହେଲ ପଥର ଅନ୍ୟଟ ିଉପେର ରହପିାରିବ ନାହିଁ।
ସବୁତକ ପଥର ଅନ୍ୟଟ ିଉପେର ରହ ିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁତକ ପଥର ଭୁଇଁ
ଉପେର କୁେଢ଼ଇ େହାଇ ପଡ଼ବି।”

3 ପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଜୀତପବର୍ତ ଉପେର ବସ ିଥିେଲ,
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ େସ ଏକାନ୍ତେର ଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ

ଆସେିଲ। େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆମ୍ଭକୁ କୁହନୁ୍ତ, ଏସବୁ ଘଟଣା େକେବ
ଘଟବି? େକଉଁ ସେଙ୍କତ େଦଖାଇବ େଯ ଆପଣଙ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆସବିା ଓ
ଜଗତର ଅନ୍ତ େହବା ସମୟ େହଲାଣ?ି”

4 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସାବଧାନ ହୁଅ! ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି େକହି
ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କେର। 5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛ ିେଯ,
ଅେନକ େଲାକ େମା’ ନାମେର ଆସେିବ ଓ କହେିବ ‘ମୁଁ ନେିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ,’ ଓ
େସମାେନ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିେବ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ
ବଷିୟେର ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଗଜୁବ ବଷିୟେର ଶୁଣବି। କିନୁ୍ତ େଦଖ! ଭୟ କରିବ
ନାହିଁ। ଅନ୍ତକାଳ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି। 7

େଗାଟଏି ଜାତ ିଅନ୍ୟ ଜାତରି ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି
ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହବ। ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି ଓ ଭୂମିକମ୍ପ
େହବ। 8 କିନୁ୍ତ ଏ ଘଟଣାଗଡୁ଼କି େକବଳ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବେବଦନା ଭଳି
େହବ।

9 “େସେତେବେଳ େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଖରାପ ବ୍ୟବହାର
କରିେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ଧରାଇ େଦେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିବା
େଯାଗୁଁ ସମସ୍ତ େଦଶର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିେବ। 10

େସେତେବେଳ ଅେନକ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ ହେରଇ ବସେିବ।
େସମାେନ ପରସ୍ପରର ବେିରାଧୀ େହେବ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିେବ। 11

ଅେନକ ଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବାହାରିେବ। େସମାେନ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ
ଠକିେବ, ଓ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ପଡ଼ ିଅେନକ େଲାକ ଭୁଲ୍ କଥାେର
ବଶି୍ୱାସ କରିେବ। 12 ସଂସାରେର ମନ୍ଦ ବଢ଼ ିବଢ଼ ିଗ୍ଭଲବି। ଅଧିକାଂଶ
ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ େଲାପ ପାଇଯିବ। 13 କିନୁ୍ତ
େଯଉଁ େଲାକ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ତଷିି୍ଠ ରହବି େସ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇବ। 14 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର ସାରା ଜଗତେର ପ୍ରଗ୍ଭରିତ
େହବ। ସମସ୍ତ େଦଶର େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣେିବ। ତା’ପେର ଅନ୍ତକାଳ
ଆସବି।

15 “ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦାନେିୟଲ ‘ଧ୍ୱଂସ ସାଧକ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁ’
ବଷିୟେର କହେିଲ। ଏହ ିଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁଟ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖାଯିବ।’’ (ଏହାକୁ ପଢ଼ଡ଼ୁଥିବା େଲାେକ ଏହାର ଅଥର୍ ବୁଝି
ପାରିବା ଉଚତି୍।) 16 “େସେତେବେଳ ଯିହୂଦାର େଲାକମାେନ ପବର୍ତ
ଆଡ଼କୁ ପେଳଇଯିବା ଉଚତି୍। 17 େସେତେବେଳ େକୗଣସ ିଜିନଷି ପାଇଁ
ତେିଳ େହେଲ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସେତେବେଳ ଘରର
ଛାତ ଉପେର ଥିବା େଲାକ ଘରୁ େକୗଣସ ିଜିନଷି ପାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ
ଓେହ୍ଲଇ ନ ଆସୁ। 18 ଜମିେର ଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ନଜିର ଗ୍ଭଦର ଆଣବିାକୁ
େଫରି ନ ଯାଉ।

19 “େଯଉଁ ମହଳିାମାେନ ଗଭର୍ବତୀ ଥିେବ, କି ଯାହା େକାଳେର
ଶିଶୁଟଏି ଥିବ େସମାେନ ଏହ ିସମୟେର ବହୁତ କଷ୍ଟ େଭାଗିେବ। 20

କିନୁ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ ଶୀତଦନି କି ବଶି୍ରାମ ଦବିସ େର ଏଗଡୁ଼କି ନ ଘଟୁ
େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ପଳାଇବାକୁ ନ ପେଡ଼। 21 କାରଣ େସେତେବେଳ ଏେତ
ଅଧିକ ବପିଦ ଆସବି େଯ େସଭଳି ବପିଦ ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ଏ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସ ିନାହିଁ କି ଭବଷି୍ୟତେର ଆସବି ନାହିଁ।

22 “ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିବପିଦପୂଣ୍ଣର୍ ସମୟକୁ କେମଇ େଦବାକୁ ସି୍ଥର
କରିଛନି୍ତ , ନ େହେଲ େକହ ିବଞ୍ଚ ିରହ ିପାରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ , େକବଳ େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ େସହ ିସମୟକୁ
କେମଇ େଦଇଛନି୍ତ।

23 “େସହ ିସମୟେର େକେତକ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ କହପିାରନି୍ତ ‘େଦଖ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ ’ କି ‘ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।’ କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 24 ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାେନ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ବାହାରିେବ। େସମାେନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାମ କରିେବ ଓ
ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିେବ, ଯଦ ିସମ୍ଭବ ହୁଏ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େବାକା ବେନଇ େଦବାକୁ

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 23:29 763 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 24:24
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େଚଷ୍ଟା କରିେବ। 25 ଏ ଗଡୁ଼କି ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଚତାବନୀ
େଦଉଛ।ି

26 “କିଛ ିେଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିପାରନି୍ତ : ‘େଦଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନବହିୀନ
ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳେର ଅଛନି୍ତ!’ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ
ଜନବହିୀନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବା େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହି
ପାରନି୍ତ : ‘ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସହ ିେକାଠରୀେର ଅଛନି୍ତ।’ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 27 ଆକାଶେର ବଜୁିଳି ମାରିେଲ ପୂବର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ
େହାଇ ପଶି୍ଚମ ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ଓ େଯପରି ସମେସ୍ତ ତାହା
େଦଖି ପାରନି୍ତ ଠିକ୍ େସହଭିଳି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆସବିା ସମୟେର ସମେସ୍ତ
େଦଖି ପାରିେବ। 28 େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ଶାଗଣୁାମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି
େହାଇଥିବାର େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସହଜେର ଜାଣପିାର େଯ େସହ ିସ୍ଥାନେର
େଗାଟଏି ମଲା ଜୀବ ପଡ଼ଛି।ି ଠିକ୍ େସହଭିଳି େମାର ଆସବିା ଦନି ଏହି
ପ୍ରକାର େହବ।

29 “େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କିର ବପିଦ ପଡ଼ବିା ପେର ପେର ଏହ ିଘଟଣାମାନ
ଘଟବି:
‘ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ,
ଚନ୍ଦ୍ର  ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ।

ତାରାମାେନ ଆକାଶରୁ ଖସ ିପଡ଼େିବ,
ଆକାଶର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତଗଡୁ଼କି ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହାଇଯିେବ।’

ଯିଶାଇୟ 13:10; 34:4
30 “େସତକିିେବେଳ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆସବିା ସେଙ୍କତ ଆକାଶେର

େଦଖାେଦବ। ଜଗତର ସମସ୍ତ େଲାକ ବଳିାପ କରିେବ। େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ
ଆକାଶେର େମଘମାଳା ଉପେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିେବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଶକି୍ତ
ଓ ମହାନ୍ ମହମିା ସହତି ଆସେିବ। 31 ନଜିର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ପୃଥିବୀେର ସବର୍ତ୍ର ପଠାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମହା ତୂରୀ ଧ୍ୱନ ିସହତି
ଆସେିବ। େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ମତ୍ତର୍୍ୟର େଗାଟଏି ଭାଗରୁ ଆଉ େଗାଟଏି
ଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଲ,ି ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ ତାହାଙ୍କର ମେନାନୀତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକାଠି
କରିେବ।

32 “ଡ଼ମିିରିଗଛରୁ େଗାଟଏି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର। େଯେତେବେଳ
ଡ଼ମିିରିଗଛର ଡ଼ାଳଗଡୁ଼କି ଶାଗଆୁ ଓ ନରମ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ େଯ, ଖରାଦନି ଶୀଘ୍ର ଆସଯିିବ। 33 ଠିକ୍ େସହଭିଳି ମୁଁ କହଥିିବା
କଥାଗଡୁ଼କି େଯେତେବେଳ ଘଟବିାର ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସବିା ସମୟ ନକିଟ େହଲାଣ।ି 34 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି
ବତ୍ତର୍ମାନର େଲାେକ ବଞ୍ଚଥିିବା ସମୟେର ହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବି। 35

ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ, କିନୁ୍ତ େମାର ବାକ୍ୟ େକେବ ଅନ୍ୟଥା
େହବ ନାହିଁ।

େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ଉଚତି୍ ସମୟ ଜାଣନି୍ତ
(ମାକର୍ 13:32-37; ଲୂକ 17:26-30, 34-36)

36 “େସହ ିଦନି ବା େସହ ିସମୟ େକେବ ଆସବି, େକହ ିଜାଣନି୍ତ
ନାହିଁ। ଏପରିକି ସ୍ୱଗର୍ର ଦୂତମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୁତ୍ର ଜାଣନି୍ତ
ନାହିଁ, େକବଳ ପରମପିତା ଏହା ଜାଣନି୍ତ।

37 “େନାହଙ୍କ ସମୟେର େଯଭଳି ଘଟଥିିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆସବିା
ସମୟେର େସହପିରି ଘଟବି। 38 େସେତେବେଳ ବନ୍ୟା ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ
େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ କରୁଥିେଲ, େଲାେକ ବବିାହ କରୁଥିେଲ ଏବଂ
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବବିାହ େଦଉଥିେଲ। େନାହଙ୍କର ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାେକ ଏସବୁ କରୁଥିେଲ। 39 ଯାହାସବୁ େସେତେବେଳ
ଘଟ ିଯାଉଥିଲା, େଲାେକ ତାହା ଜାଣପିାରୁ ନ ଥିେଲ। େସତକିିେବେଳ ବନ୍ୟା
ମାଡ଼ଆିସଲିା। ସବୁ େଲାକ ନଷ୍ଟ େହାଇଗେଲ।
“ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସବିା ସମୟେର ଠିକ୍ େସହପିରି େହବ। 40 ଦୁଇଜଣ

େଲାକ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିେବ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େସଠାେର ଛାଡ଼ି
ଆର ଜଣକୁ ନଆିଯିବ। 41 ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମିଶି ଚକିେର ଶସ୍ୟ

େପଷୁଥିେବ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େସଠାେର ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଆରଜଣକୁ ନଆିଯିବ।

42 “େତଣୁ ସଦାେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ େକଉଁଦନି ଆସେିବ
ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ। 43 ମେନରଖ, ଯଦ ିଘରମାଲକି ଜାଣଥିା’ନ୍ତ ା
େଯ େଗ୍ଭର େକେତେବେଳ ଆସବି, େତେବ େସ ସତକର୍ ରହେନ୍ତ ଓ େଗ୍ଭରକୁ
ଘେର ପଶିବାକୁ ଦଅିେନ୍ତ ନାହିଁ। 44 ଠିକ୍ େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଆଶା କରୁ ନ ଥିବ, ଠିକ୍ େସେତକି େବେଳ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସଯିିେବ।

ଉତ୍ତମ ଓ ମନ୍ଦ େସବକ
(ଲୂକ 12:41-48)

45 “କିଏ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ ଓ ବଜି୍ଞ ଗ୍ଭକର? ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ
ଠିକ୍ ସମୟେର େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େଦବ, ମାଲକି େସହଭିଳି ଗ୍ଭକରକୁ
ବଶି୍ୱାସ କରିଥା’ନି୍ତ। କିଏ େସ ଗ୍ଭକର, େସହ ିକାମ କରିବା ପାଇଁ, େସ
େକଉଁ ଗ୍ଭକରକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ? 46 େଯେତେବେଳ ମାଲକି େଫରି ଆସି
େଦଖିେବ େଯ େସ ଗ୍ଭକରଟକୁି େଯଉଁ କାମ େଦଇଥିେଲ, େସ େସହ ିକାମ
ଠିକ୍ ଭାବେର କରୁଛ,ି େସେତେବେଳ େସ ଗ୍ଭକରଟ ିଉପେର ବହୁତ ଖୁସୀ
େହବ। 47 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମାଲକି ତାହାଙ୍କ ନଜିର ସମସ୍ତ
ସମ୍ପତି୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦବା ପାଇଁ େସହ ିଗ୍ଭକରଟକୁି ବାଛେିବ।

48 “ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଗ୍ଭକରଟ ିଯଦ ିମନ୍ଦ େଲାକ େହାଇଥିବ, ଏବଂ େସ
ମେନ ମେନ ଭାବବି େଯ ମାଲକି ଏେତ ଶୀଘ୍ର ଆସେିବ ନାହିଁ। 49

େତେବ େସ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ପିଟବିା ଆରମ୍ଭ କରିେଦବ। େସ ଖାଇ ଓ
ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ମଦ୍ୟପାନ କରି ରହବି। 50 ଗ୍ଭକରଟ ିଆଶା
କରି ନ ଥିବା ଦନି ଓ ତାକୁ ଜଣା ନ ଥିବା ସମୟେର େସ ମାଲକି ଆସି
ପହଞ୍ଚେିବ। 51 ମାଲକି ତାକୁ କଠିନ ଶାସି୍ତ େଦେବ। େସ ତାକୁ
କପଟୀେଲାକଙ୍କ ସହତି େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ କାନ୍ଦନି୍ତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର
ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରନି୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇେଦେବ।

ଦଶ ଜଣ କୁମାରୀ ଝଅିଙ୍କ କାହାଣୀ

“େସ ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ, ବର େଖାଜିବାକୁ ବାହାରିଥିବା
ଦଶ ଜଣ କୁମାରୀ ଝଅିଙ୍କ ଭଳି େହବ। ଏହ ିଝଅିମାେନ ବର
ସହତି ସକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ

ସହତି ଦୀପ ଆଣଥିିେଲ, 2 ତାହାଙ୍କ ଭତିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ େବାକୀ ଥିେଲ।
ଆର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚତୁର ଥିେଲ। 3 େବାକୀ ଝଅି ପାଞ୍ଚ ଜଣ େସମାନଙ୍କ
ସାଥୀେର ଦୀପ ସନିା େନଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ େବଶୀ େତଲ
ଆଣ ିନ ଥିେଲ। 4 ଚତୁର ଝଅି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୀପ ତ େନଇଥିେଲ,
ତା’ଛଡ଼ା କାଚ ପାତ୍ରେର ଅଧିକ େତଲ େନଇଥିେଲ। 5 ବରର ଆସବିା
େଡ଼ରି େହାଇଗଲା, ସବୁ ଝଅିଯାକ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ େଶଷେର େଶାଇ ପଡ଼େିଲ।

6 “ଅଧ ରାତେିର ଜେଣ େକହ ିେଘାଷଣା କଲା, ବର ଆସୁଛନି୍ତ।
ବାହାରକୁ ଯାଅ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କର।

7 “ଏ କଥା ଶୁଣ ିସବୁ ଝଅିଯାକ ଉଠି ପଡ଼େିଲ ନଜି ନଜି ଦୀପ
ସଜାଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 8 େବାକୀ ଝଅିମାେନ ଚତୁର ଝଅିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
‘ତୁମ୍ଭ େତଲରୁ ଆମ୍ଭକୁ ଟକିିଏ ଦଅି, ଆମ୍ଭ ଦୀପରୁ େତଲ ପ୍ରାୟ
ସରିଯାଇଛ।ି’

9 “ଚତୁର ଝଅିମାେନ କହେିଲ, ‘ନା, ନା, ଆମ୍ଭ େତଲ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ। ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦାକାନକୁ ଯାଇ ନଜି ପାଇଁ
କିଛ ିେତଲ କିଣଆିଣ।’

10 “େତଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ େବାକୀ ଝୀଅ େତଲ କିଣବିାକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଗ୍ଭଲଗିଲାପେର ବର ଆସେିଲ। େଯଉଁ ଚତୁର
ଝଅିଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ, େସମାେନ ବର ସହତି ବବିାହ େଭାଜିକୁ ଗେଲ।
ତା’ପେର କବାଟେର ତାଲା ପଡ଼ଗିଲା।

11 “େସହ ିସମୟେର ବାକିତକ ଝଅି ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାନ କହେିଲ,
‘ଆଜ୍ଞା! ଆଜ୍ଞା! କବାଟ େଖାଲନୁ୍ତ। େଯପରି ଆେମ୍ଭ ଭତିରକୁ ଆସ ିପାରିବୁ,’
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12 “କିନୁ୍ତ ବର ଉତ୍ତର େଦେଲ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଚହି୍ନ ିନାହିଁ।’

13 “େତଣୁ ସଦାେବେଳ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େକଉଁଦନି
ଓ େକଉଁ ସମୟେର ଆସେିବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ।

ତନି ିଜଣ ଗ୍ଭକରଙ୍କ ବଷିୟେର କାହାଣୀ
(ଲୂକ 19:11-27)

14 “ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ ିବେିଦଶକୁ ବୁଲବିାକୁ ଯାଉଥିବା େଲାକଟଏି
ଭଳି। େସହ ିେଲାକ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ତା’ର ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ତା’ର
ଅନୁପସି୍ଥତେିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତର ଯତ୍ନ େନବାକୁ କହେିଲ। 15 େକଉଁ ଗ୍ଭକର
େକେତ ଦାୟିତ୍ୱ  େନଇ ପାରିବ, େସ କଥା େସ ସି୍ଥର କେଲ। େସ ଜଣକୁ
ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା େଦେଲ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦୁଇ େତାଡ଼ା, ଓ ତୃତୀୟଙୁ୍କ
େଗାଟଏି େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା େଦେଲ। ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କର ସାମଥର୍୍ୟ ଅନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ କାମ ବାଣି୍ଟେଦଇ େସ ବୁଲବିାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 16 େଯଉଁ
ଗ୍ଭକରଟ ିପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା େନଇଥିଲା, େସ ତୁରନ୍ତ େସହ ିଟଙ୍କାକୁ
ବ୍ୟବସାୟେର ଲଗାଇେଦଲା। େସ ଆଉ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା
ଲାଭକଲା। 17 େସହଭିଳି େଯଉଁ ଗ୍ଭକରଟ ିଦୁଇ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା
ପାଇଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟେର ଲଗାଇ ଆଉ ଦୁଇ େତାଡ଼ା
ରୂପାଟଙ୍କା ଲାଭ କଲା। 18 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକଟ ିେକବଳ େଗାଟଏି ମାତ୍ର
େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, େସ ଯାଇ ତା’ ମାଲକିର ଧନକୁ େନଇ
ମାଟେିର େଗାଟଏି ଗାତ େଖାଳି େସଥିେର ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲା।

19 “ବହୁତ ଦନି ପେର ମାଲକି ଘରକୁ େଫରି ଆସେିଲ। େସ
ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ, ଓ ତାହାଙ୍କ ଟଙ୍କାେର କ’ଣ କେଲ, ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ। 20 େଯଉଁ ଗ୍ଭକରଟ ିପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା
ପାଇଥିଲା, େସ ମାଲକି ପାଖକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ଆଣ ିେଦଲା,
ଗ୍ଭକରଟ ିକହଲିା ‘ଆପଣ େମାେତ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା େଦଇଥିେଲ। ମୁଁ
ତା’ ଦ୍ୱ ାରା ଆଉ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା େରାଜଗାର କରିଛ।ି’

21 “ମାଲକି କହେିଲ, ‘ସାବାସ୍, ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ, ଓ ବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ
େଲାକ। ତୁେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାେର ଭଲ କାମ କରିଛ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଡ଼
ବଷିୟର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦବ।ି ଆସ, େମା’ ସହତି େମା’ ଖୁସୀେର ଭାଗୀ ହୁଅ।’

22 “ତା’ପେର ଦୁଇ େତାଡ଼ା ରୂପାଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଗ୍ଭକରଟ ିମାଲକି
ପାଖକୁ ଆସଲିା। ଗ୍ଭକରଟ ିକହଲିା, ‘ଆପଣ େମାେତ ଦୁଇ େତାଡ଼ା ଟଙ୍କାର
ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇଥିେଲ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ େତାଡ଼ା ଟଙ୍କା େରାଜଗାର କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ େତାଡ଼ା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛ।ି’

23 “ମାଲକି କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କରିଛ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଭଲ
ଗ୍ଭକର। ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଇପାେର। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାେର ତୁେମ୍ଭ ଭଲ
କାମ କରିଛ। େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ବଷିୟର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦବ।ି ଆସ, େମା’
ସହତି ଖୁସୀେର ଭାଗୀ ହୁଅ।’

24 “ତା’ପେର େଗାଟଏି େତାଡ଼ା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା େଲାକଟ ିମାଲକିଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସଲିା। େସ କହଲିା, ‘ମାଲକି ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ଜେଣ
କେଠାର ବ୍ୟକି୍ତ। େରାପଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମିରୁ ଫସଲ କାଟନି୍ତ।
ବୀଜ ନ ବୁଣ ିମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏକାଠି କରନି୍ତ। 25 େତଣୁ ମୁଁ ଭୟ କଲ।ି ମୁଁ
ଯାଇ ଭୂମିେର ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାତକ ଲୁେଚଇ େଦଲ।ି ଆପଣ େମାେତ
େଦଇଥିବା େତାଡ଼ା ଟଙ୍କା ନଅିନୁ୍ତ।’

26 “ତା’ ମାଲକି ତାକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଅଳସୁଆ ଓ ଦୁଷ୍ଟ
ଗ୍ଭକର! ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ ମୁଁ େଯଉଁଠି େରାପଣ କରି ନ ଥାଏ େସଠାେର
ମଧ୍ୟ ଫସଲ କାେଟ ଓ େଯଉଁଠି ବୀଜ ବୁଣ ିନ ଥାଏ, େସଠାେର ଶସ୍ୟ
ଏକାଠି କେର। 27 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କେର ଜମା
ରଖିେଦବା ଉଚତି୍ ଥିଲା। ତା େହାଇଥିେଲ ମୁଁ ଘରକୁ େଫରିବା ପେର େମା’
ଟଙ୍କା େଫରି ପାଇଥା’ନି୍ତ। ତା’ ସହତି େମା’ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇଥା’ନି୍ତ।’

28 “ତା’ପେର ମାଲକି ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘େସହି
ଗ୍ଭକରଠାରୁ ଟଙ୍କାର ଥଳିଟ ିେନଇ, ଯାହାର ଦଶ େତାଡ଼ା ଟଙ୍କା ଅଛ ିତାକୁ
େଦଇଦଅି। 29 େଯଉଁ େଲାକ ନଜି ପାଖେର ଥିବା ଜିନଷିର ଉପଯୁକ୍ତ

ବ୍ୟବହାର କେର, ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦଆିଯିବ। ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁତ େବଶୀ ଦଆିଯିବ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ତା’
ପାଖେର ଥିବା ଜିନଷିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କେର ନାହିଁ, ତା’ଠାରୁ
ଯାହାକିଛ ିଅଛ,ି ସବୁକିଛ ିଛେଡ଼ଇ ନଆିଯିବ।’ 30 ତା’ପେର ମାଲକି
କହେିଲ, ‘େସ ଅଦରକାରୀ ଗ୍ଭକରକୁ ବାହାେର ଅନ୍ଧକାରେର ପେକଇ ଦଅି।
େସଠାେର େଲାକମାେନ କାନି୍ଦେବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼
କରିେବ।’

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ

31 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁଣ ିଥେର ଆସେିବ, େସ ତାହାଙ୍କର ମହମିା ସହତି
ଆସେିବ। ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଆସେିବ। େସ ରାଜା
େହେବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ମହାନ ସଂିହାସନ ଉପେର ବସେିବ। 32

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗେର ଜଗତର ସବୁ େଲାେକ ଏକାଠି େହେବ। ତା’ପେର
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ିଦଳେର ବାଣି୍ଟ େଦେବ। ଜେଣ ଜଗଆୁଳ
େଯପରି େଛଳିମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େମଣ୍ଢାମାନଙୁ୍କ ଅଲଗା କରିଦଏି ଏହା ଠିକ୍
େସହପିରି ଅେଟ। 33 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େମଷମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ
ରଖିେବ ଓ ଛାଗକୁ ତାହାଙ୍କ ବାମ ପେଟ ରଖିେବ।

34 “ତା’ପେର ରାଜା ତାହାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପଟେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିବ, ‘ଆସ, େମାର ପରମପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶାବର୍ାଦ କରିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ େଦବାକୁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଛନି୍ତ , ତାହା
ଲାଭ କର। ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ େହବା କାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇ ସାରିଛ।ି” 35 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବ କାରଣ ମୁଁ
େଯେତେବେଳ େଭାକିଲା ଥିଲ,ି େସେତେବେଳ ତୁେମ େମାେତ ଖାଇବାକୁ
େଦଇଥିଲ। େମାେତ େଶାଷ ଲାଗଥୁିବା ସମୟେର େମାେତ କିଛ ିପିଇବାକୁ
େଦଇଛ। ମୁଁ ଘରଠାରୁ ଦୂରେର ଏକୁଟଆି ଥିଲ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭ
ଘରକୁ ଡ଼ାକିଥିଲ। 36 େମାର େକୗଣସ ିଲୁଗାପଟା ନ ଥିଲା, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ପିନି୍ଧବାକୁ େଦଇଥିଲ। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାର ଯତ୍ନ
େନଇଥିଲ, ମୁଁ କାରାଗାରେର ଥିଲ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଆସଥିିଲ।’

37 “େସେତେବେଳ ଭଲ େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେବ, ‘େହ ପ୍ରଭୁ!
ଆେମ୍ଭ େକେତେବେଳ ଆପଣଙୁ୍କ େଭାକିଲା େଦଖିଥିଲୁ ଓ ଖାଇବାକୁ
େଦଇଥିଲୁ? େକେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙୁ୍କ େଶାଷିଲା େଦଖିଥିଲୁ ଓ
ପିଇବାକୁ କିଛ ିେଦଇଥିଲୁ? 38 େକେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙୁ୍କ ଘରଠାରୁ
ଦୂରେର ଏକୁଟଆି େଦଖିଥିଲୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଘରକୁ ଡ଼ାକିଥିଲୁ? େକେତେବେଳ
ଆପଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େପାଷାକ ନ ଥିବା େବେଳ େଦଖିଥିଲୁ ଓ ପିନି୍ଧବାକୁ କିଛି
େଦଇଥିଲୁ? 39 େକେତେବେଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାେର ବା
କାରାଗାରେର େଦଖିଥିଲୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଇଥିଲୁ?’

40 “େସେତେବେଳ ରାଜା ଉତ୍ତର େଦେବ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି
ଏଠାେର ତୁେମ୍ଭ େମାର ଉେପକି୍ଷତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜଣକ ପାଇଁ
ଯାହାକିଛ ିକଲ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ କଲ।’

41 “ତା’ପେର ରାଜା ତାହାଙ୍କ ବାମ ପଟର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିବ,
‘େମା’ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନରୂିପଣ
କରିଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ଜଳୁଥିବା ନଆିଁକୁ ଯିବ, ଯାହାକି ଶୟତାନ ଓ
ତା’ର ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଛ।ି 42 କାରଣ ମୁଁ େଭାକିଲା ଥିଲି
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କିଛ ିଖାଇବାକୁ େଦଇ ନ ଥିଲ, 43 ମୁଁ େଶାଷିଲା
ଥିଲ ିକିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କିଛ ିପିଇବାକୁ େଦଇ ନ ଥିଲ। ମୁଁ ଏକୁଟଆି
ଘରଠାରୁ ଦୂରେର ଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଘର ଭତିରକୁ ଡ଼ାକିଲ ନାହିଁ,
େମାର ଲୁଗାପଟା ନ ଥିଲା, େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ପିନି୍ଧବାକୁ କିଛ ିେଦଇ ନ ଥିଲ।
ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲ,ି ଓ କାରାଗାରେର ଥିଲ ିଓ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କରି
ନ ଥିଲ।’

44 “ତା’ପେର େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର େଦେବ, ‘ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙୁ୍କ
େକେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଭାକିଲା ବା େଶାଷିଲା େଦଖିଥିଲୁ? ଆେମ୍ଭ
େକେତେବେଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଓ ଘରଠାରୁ ଦୂରେର େଦଖିଥିଲୁ?
େକେତେବେଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଲୁଗାପଟା ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାେର ବା ଅସୁସ୍ଥ

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 25:12 765 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 25:44
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ଅବସ୍ଥାେର ବା କାରାଗାରେର େଦଖିଥିଲୁ? େକେବ ଏସବୁ ଆେମ୍ଭ େଦଖିଥିଲୁ
ଓ ଆପଣଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ?’

45 “ତା’ପେର ରାଜା ଉତ୍ତର େଦେବ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି
େଯେତେବେଳ ଏଠାେର ତୁେମ୍ଭ େମାର ଉେପକି୍ଷତ େଲାକଙ୍କ ଭତିରୁ
େଯେକୗଣସ ିେଲାକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନାକଲ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନାକଲ!’

46 “ତା’ପେର ଏହ ିେଲାକଗଡୁ଼କି ଗ୍ଭଲଯିିେବ, େସମାନଙୁ୍କ ସବୁ ଦନି
ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ବି। କିନୁ୍ତ ଭଲ େଲାକମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଲାଭ କରିେବ।”

ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
(ମାକର୍ 14:1-2; ଲୂକ 22:1-2; େଯାହନ 11:45-53)

ଏହସିବୁ କଥା କହ ିସାରିବା ପେର ଯୀଶୁ ନଜିର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 2 “ଦୁଇ ଦନି ପେର ନସି୍ତାରପବର୍ େହବା କଥା
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ। େସହ ିଦନି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମାରି

େଦବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇ ଦଆିଯିବ।”
3 ତା’ପେର ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ

କୟାଫା ନାମକ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଭବନର ଅଗଣାେର ଏକାଠି େହେଲ। 4

େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କପଟେର ବନ୍ଦୀ କରି ତାହାଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ
େଯାଜନା କେଲ। 5 କିନୁ୍ତ େବୖଠକେର େସମାେନ କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ,
“ଆେମ୍ଭ ନସି୍ତାରପବର୍ ସମୟେର ଏସବୁ କରିବା ଉଚତି୍ େହବ ନାହିଁ। କାରଣ
େଲାକମାେନ ଏଥିେର ରାଗିଯାଇ ପାରନି୍ତ ଓ ଦଙ୍ଗାହଙ୍ଗାମା କରି ପାରନି୍ତ।”

ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଏକ ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ କେଲ
(ମାକର୍ 14:3-9; େଯାହନ 12:1-8)

6 ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର ଥିେଲ। େସ କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଶିେମାନର ଘେର
ରହଥିିେଲ। 7 ଯୀଶୁ େସଠାେର ଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାହାଙ୍କ
ପାଖେର ଆସ ିପହଞ୍ଚଲିା। େସ େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ସୁଗନି୍ଧତ
ଅତର ଆଣଥିିଲା। େସ ଅତରତକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦଲା’
େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଖାଉଥିେଲ।

8 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହା େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଏେତ ଅପବ୍ୟୟ କାହିଁକି? 9 ଏ ଅତରତକ ଅେନକ ଟଙ୍କାେର
ବକିାଯାଇ େସଥିରୁ ମିଳିବା ଟଙ୍କା ଗରିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଣ୍ଟା ଯାଇ
ପାରିଥା’ନ୍ତ ା।”

10 ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “କାହିଁକି ବୃଥାେର ଏହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? େସ େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ବହୁତ ଭଲ କାମ
କରିଛ।ି 11 ଗରିବମାେନ ତ ସବୁେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ସବୁେବେଳ ପାଇବ ନାହିଁ। 12 ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େମା’ େଦହେର
ଅତର ଢ଼ାଳିଛ।ି େମାର ସମାଧି ନମିେନ୍ତ େମାେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ େସ
ଏହା କରିଛ,ି 13 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏ ଜଗତେର ସବର୍ତ୍ର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଗ୍ଭର େଘାଷଣା କରାଯିବ। ତା’ ସହତି ଏ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକ’ଣ କରିଥିଲା, େସ ବଷିୟ ମଧ୍ୟ େଘାଷଣା କରାଯିବ,
େଲାକମାେନ ତାକୁ ମେନ ରଖିେବ।”

ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  ପାଲଟଗିେଲ
(ମାକର୍ 14:10-11; ଲୂକ 22:3-6)

14 ତା’ପେର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯାଇ
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲା। େସହ ିଶିଷ୍ୟର ନାମ
ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା ଥିଲା। 15 େସ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତେର
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧେରଇ େଦବ।ି ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କ’ଣ
େଦବ?’’ ଯାଜକମାେନ ଯିହୂଦାଙୁ୍କ ତରିିଶ୍ଟ ିରୂପାଟଙ୍କା େଦେଲ। 16 େସହି

ସମୟରୁ ଯିହୂଦା ଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ
ସୁେଯାଗର ଅେପକ୍ଷାେର ରହଲିା।

ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନସି୍ତାରପବର୍ର େଭାଜି
(ମାକର୍ 14:12-21; ଲୂକ 22:7-14, 21-23; େଯାହନ 13:21-30)

17 ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପବର୍ର ପ୍ରଥମ ଦନି ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ନସି୍ତାରେଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ
ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସବୁକିଛ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଆପଣ େକଉଁଠାେର େଭାଜି ଖାଇବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ?”

18 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ନଗରେର ଥିବା େମାର ଜେଣ ଚହି୍ନା େଲାକ
ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାକୁ କୁହ ‘ଗରୁୁ କହଛିନି୍ତ ‘ମେନାନୀତ ସମୟ ଆସି
ପାେଖଇ ଗଲାଣ ିଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଘେର େମା’ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ନସି୍ତାରପବର୍
େଭାଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ।ି’” 19 ଯୀଶୁଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାେର
ଶିଷ୍ୟମାେନ କେଲ। େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

20 ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ଯୀଶୁ ନଜିର ବାରଜଣଯାକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହତି
ଖାଇବାକୁ ବସେିଲ। 21 େସମାେନ ଖାଉଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ବାରଜଣଙ୍କ ଭତିରୁ
ଜେଣ େମା’ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ।”

22 ଏହା ଶୁଣ ିେସମାେନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶିଷ୍ୟ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ନଶିି୍ଚତଭାବେର େସ ଜଣକ ମୁଁ ନୁେହଁ! କୁହନୁ୍ତ
ମୁଁ କି?”

23 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସାଙ୍ଗେର ଗିନାେର
ତା’ର ହାତ ବୁଡ଼ାଇଛ,ି େସ େମା’ ସହତି ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ। 24

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯିେବ ଓ ମରିଯିେବ। ଏହା ହିଁ େହବ େବାଲ ିଶାସ୍ତ୍ରେର
େଲଖାଅଛ।ି କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ  ହାତେର
େଦଇେଦବ, େସ େଲାକ ଧିକ୍! େସ େଲାକ ଜନ୍ମ  ନ େହାଇଥିେଲ ବରଂ ଭଲ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା।”

25 ତା’ପେର ଯିହୂଦା, “ଯିଏ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଧେରଇ େଦବାକୁ
ଯାଉଥିଲା, କହଲିା ଗରୁୁ, େସ କ’ଣ ମୁଁ?”
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ହଁ, ତୁେମ୍ଭ େସହ।ି”

ପ୍ରଭୁେଭାଜ
(ମାକର୍ 14:22-26; ଲୂକ 22:15-20; 1 କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-25)

26 େସମାେନ ଖାଉଥିବା େବେଳ, ଯୀଶୁ େରାଟୀ େନେଲ। େସହି
େରାଟୀ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। ତା’ପେର େରାଟୀ
ଛେିଣ୍ଡଇେଲ, ତାହାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏହ ିେରାଟୀ
ନଅି ଓ ଖାଅ। ଏ େରାଟୀ େମାର ଶରୀର।”

27 ତା’ପେର େସ େଗାଟଏି ଗିନାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନେଲ, ଓ ଏଥିପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ଏଥିରୁ ପିଅ। 28 ଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େମାର ରକ୍ତ। େମାର ରକ୍ତେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େସ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ନୂଆ ଚୁକି୍ତ
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅେନକ େଲାକଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦଆିଯିବା ପାଇଁ ଏ
ରକ୍ତ ଦଆି ଯାଉଛ।ି 29 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା କହ ିରଖୁଛ:ି େମାର
ପରମପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏକାଠି ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଅଂଶୀ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁଣ ିପାନ କରିବି
ନାହିଁ। ତା’ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏହାକୁ ପାନ କରିବ।ି”

30 ଏହା ପେର େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗୀତ େବାଲେିଲ ଓ
ଜୀତପବର୍ତକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 25:45 766 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 26:30



ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେବ େବାଲି ଯୀଶୁ କହେିଲ
(ମାକର୍ 14:27-31; ଲୂକ 22:31-34; େଯାହନ 13:36-38)

31 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି ରାତେିର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
ଉପରୁ ବଶି୍ୱାସ ହେରଇ ବସବି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କେର ଏ କଥା େଲଖାଅଛ:ି
‘ମୁଁ େମଷପାଳକଙୁ୍କ ମାରି େଦବି
ଏବଂ େମଣ୍ଢାମାେନ ଏେଣେତେଣ ପେଳଇେବ।’

ଯିଖରିୟ 13:7
32 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପୁଣ ିଥେର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହବ।ି ତା’ପେର ମୁଁ
ଗାଲଲିୀକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ େସଠାକୁ
ଯାଇଥିବ।ି”

33 ପିତର କହେିଲ, “ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ବଶି୍ୱାସ
ହେରଇ ପାରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ମୁଁ େକେବ େହେଲ େମାର ବଶି୍ୱାସ ହରାଇବ ିନାହିଁ।”

34 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ଆଜି ରାତେିର ତୁେମ୍ଭ
କହବି େଯ େମାେତ ଚହି୍ନ ିନାହଁ। କୁକୁଡ଼ା ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ତନିଥିର
ଏହକିଥା କହବି।”

35 ପିତର ଏ କଥା ଶୁଣ ିକହେିଲ, “ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସହତି ମୃତୁ୍ୟ
ବରଣ କରିବ,ି କିନୁ୍ତ େକେବ େହେଲ ଆପଣଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିନାହିଁ େବାଲ ିକହବିି
ନାହିଁ।” ପୁଣ ିଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସହ ିଏକା କଥା କହେିଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା
(ମାକର୍ 14:32-42; ଲୂକ 22:39-46)

36 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େଗଥ୍ଶିମାନୀ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ
ଗେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସଠାେର ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହଠିାେର ବସ।” 37 ଯୀଶୁ ପିତର ଓ
େଜବଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଓ
ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ କେଲ। 38 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର
ହୃଦୟ ଏେତ ଦୁଃଖେର ଭରି ଯାଇଛ ିେଯ, ସେତ େଯପରି ପ୍ରାଣ ବାହାରି
ଯିବା ଉପେର। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି ଏଠାେର େଚଇଁ କରି ରୁହ ଓ
ଅେପକ୍ଷା କର।”

39 େସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛ ିଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲକିରି ଯିବାପେର ଯୀଶୁ ତେଳ
ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଡ଼େିଲ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ପରମପିତା! ଯଦ ିସମ୍ଭବ
ହୁଏ, େତେବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହ ିପାତ୍ରଟ ିେମା’ଠାରୁ ଦୂର େହାଇଯାଉ। କିନୁ୍ତ
େମା’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ନ େହାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର କରନୁ୍ତ।”
40 ତା’ପେର େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଗେଲ। େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
େଶାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
ସହତି ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ରହ ିପାରିଲ ନାହିଁ? 41 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଗି ରହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରୀକ୍ଷାେର ନ ପଡ଼, ଯାହା
ଠିକ୍ ତାହା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େଦହ ଦୁବର୍ଳ।”

42 ପୁଣ ିଥେର େସ ଗେଲ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ପରମପିତା, ଯଦି
ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏ ପାତ୍ର େମା’ଠାରୁ ଦୂର େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ
ପାନ କେର, େତେବ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିେଯ, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା
କରିଛନି୍ତ , ତାହା ହିଁ େହଉ।”

43 ତା’ପେର େସ େଫରି ଆସ ିପୁଣ ିଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଶାଇଥିବାର
େଦଖିେଲ। େସମାନଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ଭାରି େହାଇଯାଇଥିଲା। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଆଖି େଖାଲ ିପାରୁ ନ ଥିେଲ। 44 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ପୁଣ ିେଫରି ଯାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ଏଥର ମଧ୍ୟ େସ ପୂବର୍ଭଳି
େସହ ିଏକା କଥା କହେିଲ।

45 ତା’ପେର େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା େଶାଇଛ ଓ ବଶି୍ରାମ େନଉଛ? ଶୁଣ,
ସମୟ ଆସ ିଗଲାଣ,ି ଏେବ ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସମପିର୍

ଦଆିଯିବ। 46 ଉଠ, ଆେମ୍ଭ ଯିବା। େଦଖ, େମାେତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହାତେର
େଯଉଁ େଲାକଟ ିେଦଇେଦବ, େସ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ।ି”

ଯୀଶୁ ବନ୍ଦୀ େହେଲ
(ମାକର୍ 14:43-50; ଲୂକ 22:47-53; େଯାହନ 18:3-12)

47 ଯୀଶୁ ଏହ ିକଥା କହୁଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦା େସଠାକୁ ଆସଲିା।
େସ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିଲା। ଯିହୂଦାଙ୍କ ସହତି
ମଧ୍ୟ ଅେନକ େଲାକ ଥିେଲ। ଯିହୂଦା ଓ େସହ ିେଲାକମାେନ ଖଣ୍ଡା ଓ
େଠଙ୍ଗା ଧରିଥିେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ
ପଠାଇଥିେଲ। 48 ଯିହୂଦା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ କିଏ େବାଲ ିଚେିହ୍ନଇ
େଦବା ପାଇଁ େଗାଟଏି ସେଙ୍କତ ବେତଇ େଦେଲ। େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରିବ,ି େସ େସହ ିେଲାକ। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ।” 49

ତା’ପେର ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ,
ନମସ୍କାର” ତା’ପେର େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ।

50 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବନୁ୍ଧ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ କାମେର ଆସଛି, ତାହା କର!”
ତା’ପେର ଯିହୂଦାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା େଲାକମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚି

ଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ। 51 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ତା’ର ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି
ମହାଯାଜକଙ୍କ ଗ୍ଭକରକୁ େସଥିେର ଆଘାତ କଲା, ଫଳେର ଗ୍ଭକରର କାନ
କଟଗିଲା।

52 ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଖଣ୍ଡାକୁ େଖାଳ ଭତିେର
ରଖ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ . େସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱ ାରା
ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥାଏ। 53 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣ ିନାହଁ େଯ ମୁଁ େମାର
ପରମପିତାଙୁ୍କ ମାଗିେଲ େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େମାେତ ବାରଟ ିେସନାବାହନିୀରୁ
ଅଧିକ େଯାେଗଇେବ। 54 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତା’ କେଲ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର କିପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େହବ? ସବୁକଥା ଏହଭିଳି ଭାବେର ଘଟବି େବାଲ ିଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ।ି”

55 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭସବୁ ଖଣ୍ଡା ଓ
େଠଙ୍ଗା େନଇ େମାେତ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବେର ଆସଛି, ସେତ
େଯପରି ମୁଁ େଗାଟଏି ଅପରାଧୀ। ମୁଁ ସବୁଦନି ମନି୍ଦର ପରିସରେର ବସି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଥିଲ।ି େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବନ୍ଦୀ
କରିଲ ନାହିଁ। 56 କିନୁ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େଯଉଁଭଳି େଲଖିଥିେଲ,
େସହଭିଳି େହବା ପାଇଁ ଏହସିବୁ କଥା ଘଟଲିା,” ତା’ପେର ସମସ୍ତ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ।

ଯିହୂଦୀେନତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହାଜର କରାଗଲା
(ମାକର୍ 14:53-65; ଲୂକ 22:54-55, 63-71; େଯାହନ 18:13-14; 19-14)

57 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ ଘରକୁ େନଇଗେଲ। େସଠାେର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ
ଓ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ ଏକାଠି ଜମା େହାଇଥିେଲ। 58 ପିତର ଅଳ୍ପ
ଦୂରେର ରହ ିମହାଯାଜକଙ୍କ ଅଗଣା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ।
ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଣାମ କ’ଣ େହବ, ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ େସ ଭତିରକୁ ଯାଇ
ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସପିଡ଼େିଲ।

59 ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଯପରି ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦଇ ପାରିେବ, େସଥିପାଇଁ
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିମିଛ
ଅଭେିଯାଗ େଖାଜି ବାହାର କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 60 କିନୁ୍ତ ଯଦଓି
ଅେନକ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଆଗକୁ ଆସ ିମିଛେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, ତଥାପି
ମହାସଭା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପାଇ ପାରିଲା
ନାହିଁ। େଶଷେର ଦୁଇଜଣ େଲାକ ଆଗରୁ ବାହାରି ଆସ ିକହେିଲ, 61

“ଏହ ିେଲାକ କହଛିନି୍ତ , ‘ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଧ୍ୱଂସ କରିପାେର ଓ
ପୁଣ ିଏହାକୁ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ତଆିରି କରି େଦଇପାେର।’”

62 ତା’ପେର ମହାଯାଜକ ଠିଆ େହେଲ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା ଅଭେିଯାଗ କେଲ ତା’ର ତୁେମ୍ଭ କିଛି

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 26:31 767 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 26:62



27

ଉତ୍ତର େଦବ କି? ଏ େଲାକମାେନ କ’ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନି୍ତ?” 63 ଯୀଶୁ
କିନୁ୍ତ ଚୁପ୍ ରହେିଲ।
ପୁଣ ିଥେର ମହାଯାଜକ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବତି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରାଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର?”

64 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିରଖୁଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟତେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ େସହି
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସଥିିବାର ଓ ଆକାଶର
େମଘମାଳାେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିବ।”

65 ମହାଯାଜକ ଏ କଥା ଶୁଣ ିବହୁତ ରାଗିଗେଲ ଓ େସ ତାହାଙ୍କ ନଜି
େପାଷାକ ଚରିି ପେକଇେଲ ଓ େସ କହେିଲ, “ଏ େଯଉଁସବୁ କଥା କହେିଲ,
ତା’ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନନି୍ଦା େହାଇଛ।ି ଆମ୍ଭର ଆଉ େକୗଣସ ିସାକ୍ଷୀ
ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନନି୍ଦା ଶୁଣଛି। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େତେବ କ’ଣ ଭାବୁଛ?” 66 େସମାେନ କହେିଲ,
“େସ ଅପରାଧୀ, ତାହାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହବା ଉଚତି୍।”
67 ତା’ପେର େସଠାେର ଥିବା େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁହଁ ଉପେର

େଛପ ପକାଇେଲ, ବଧିା ମାରିେଲ। େକେତକ େଲାକ ଗ୍ଭପୁଡ଼ା ମାରିେଲ।
68 େସମାେନ କହେିଲ, “େହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ! ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
େତେବ କୁହ, ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ମାରିଲା?”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ େବାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପିତର ଭୟ କେଲ
(ମାକର୍ 14:66-72; ଲୂକ 22:56-62; େଯାହନ 18:15-18; 25-27)

69 େସହ ିସମୟେର ପିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟେର ବସଥିିେଲ, ଜେଣ ଦାସୀ
ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। େସ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଗାଲଲିୀର ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି ଥିଲ।”

70 କିନୁ୍ତ ପିତର ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ। େସ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ବଷିୟେର କହୁଛ ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।”

71 ତା’ପେର େସ ଅଗଣାରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। ଫାଟକ ପାଖେର
ଆଉଜେଣ ଦାସୀ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପକାଇ େସଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଏ େଲାକ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଥିଲା।”

72 ପୁଣ ିଥେର ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କରିେଦେଲ। େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହୁଛ ିେଯ ମୁଁ େସ େଲାକକୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ।”

73 କିଛ ିସମୟ ପେର େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ
ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। ଏ କଥା ତୁମ୍ଭ କହବିା ଢ଼ଙ୍ଗରୁ ଜଣା
ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି”

74 ପିତର ନଜିକୁ ଧିକ୍କାର କରି ରାଣ ପକାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ େସ
େଲାକଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ।” େସତକିିେବେଳ କୁକୁଡ଼ା ଡ଼ାକିଲା। 75 ଏେବ
ପିତରଙ୍କର, ଯୀଶୁ କହଥିିବା କଥା ମେନ ପଡ଼ଲିା। ଯୀଶୁ କହଥିିେଲ,
“କୁକୁଡ଼ା ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣ ିନାହଁ େବାଲ ିତନିଥିର
ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ।” ପିତର ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ
କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତଙ୍କ ଆଗେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହାଜର କରାଗଲା
(ମାକର୍ 15:1; ଲୂକ 23:1-2; େଯାହନ 18:28-32)

ତା’ ପରଦନି ଅତ ିସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ
େନତାମାେନ ଏକାଠି େହେଲ, ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
େଯାଜନା କେଲ। 2 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ପକାଇେଲ।

ତା’ପେର ତାହାଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇଗେଲ, ଓ ତାହାଙ୍କ
ହାତେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଇେଦେଲ।

ଯିହୂଦାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
(େପ୍ରରିତ 1:18-19)

3 ଯିହୂଦା େଦଖିଲା େଯ, େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର
କରିଛନି୍ତ। ଯିହୂଦାହିଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇ
େଦଇଥିଲା। େତଣୁ େସ ଏସବୁ ଘଟଣା େଦଖି ନଜିର କମର୍ ପାଇଁ ବହୁତ
ଦୁଃଖ କଲା। େସ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାନଙୁ୍କ େସହ ିତରିିଶ୍ଟି
େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େଫରାଇେଦେଲା। 4 େସ କହଲିା, “ମୁଁ ପାପ କରିଛ।ି ମୁଁ
ଜେଣ ନରିପରାଧ େଲାକକୁ ମାରି େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ହାତେର ଧେରଇ
େଦଇଛ।ି”
ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ କହେିଲ, “ଏଥିେର ଆମ୍ଭର କିଛ ିଯାଏ ଆେସ

ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ କଥା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ।”
5 “ଯିହୂଦା ମନି୍ଦର ଭତିେର େସହ ିରୂପାଟଙ୍କାତକ ଫିଙି୍ଗେଦଲା।

ତା’ପେର େସହ ିଜାଗା ଛାଡ଼ ିଯିହୂଦା ଗ୍ଭଲଗିଲା ଓ ନଜିକୁ ଫାଶି େଦଲା।
6 ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ ମନି୍ଦର ଭତିେର େସହ ିରୂପାଟଙ୍କାତକ େଗାଟାଇ

େନେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ମନି୍ଦର ଟଙ୍କା ସହତି ଏ ଟଙ୍କାତକ ରଖିବା
ନୟିମ ବରୁିଦ୍ଧ େହବ। କାରଣ ଏ ଟଙ୍କା ଜଣକର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ
ଦଆିଯାଇଛ।ି” 7 ବାହାରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଭ୍ରମଣେର ଆସୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େହେଲ େସମାନଙୁ୍କ ସମାଧି େଦବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ
ଏ ଟଙ୍କାେର ‘କୁମ୍ଭାର ଜମି’ ନାମେର ନାମିତ ଜମି ଖଣ୍ଡଏି କିଣବିାକୁ ସି୍ଥର
କେଲ। 8 େତଣୁ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ଏହ ିଜମିଟକୁି ରକ୍ତେକ୍ଷତ୍ର େବାଲି
କୁହାଯାଉଛ।ି 9 ଏଭଳି ଭାବେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର
କୁହାଯାଇଥିବା ବାଣୀ ସଫଳ େହଲା। ଯିରିମିୟ କହଥିିେଲ,
“େସମାେନ ତରିିଶ୍ଟ ିରୂପାଟଙ୍କା େନେଲ। େସତକିି ଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାେକ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟସ୍ୱରୂପ େଦବାକୁ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ। 10

ପ୍ରଭୁ େମାେତ େଦଇଥିବା ଆେଦଶ ଅନୁସାେର େସମାେନ େସହ ିଟଙ୍କାେର
କୁମ୍ଭାର ଜମି ଖଣ୍ଡକି କିଣେିଲ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୀଲାତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାକର୍ 15:2-5; ଲୂକ 23:3-5; େଯାହନ 18:33-38)

11 ଏହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତ ଆଗେର ଠିଆ େହେଲ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ।”
12 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ

ତାହାଙୁ୍କ ଅଭଯିୁକ୍ତ କେଲ େସ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
13 େତଣୁ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର

େଯଉଁସବୁ ଅଭେିଯାଗ କରୁଛନି୍ତ ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଛି। କାହିଁକି ଉତ୍ତର େଦଉ
ନାହଁ?”

14 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େଗାଟଏି େହେଲ ଉତ୍ତର ତାହାଙୁ୍କ େଦବାକୁ ମନାକେଲ।
ଏଥିେର ପୀଲାତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।

ପୀଲାତ େଚଷ୍ଟା କରିବା ସେତ୍ତ୍ୱ  ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାେର ଅସଫଳ
େହେଲ

(ମାକର୍ 15:6-15; ଲୂକ 23:13-25; େଯାହନ 18:39-19:16)

15 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ନସି୍ତାରପବର୍ ଅବସରେର ରାଜ୍ୟପାଳ କାରାଗାରରୁ
ଜେଣ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ରୀତ ିଥିଲା। େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଲାକକୁ
ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ, େକବଳ େସହ ିେଲାକକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା।
16 େସହ ିସମୟେର ବାରବ୍ବା ନାମେର ଜେଣ କୁଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା।

17 େତଣୁ େଯେତେବେଳ ସବୁେଲାେକ ଏକାଠି ଜମା େହେଲ,
େସେତେବେଳ ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଜେଣ େଲାକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।ି ବାରବ୍ବା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ?” 18 ପୀଲାତ ଜାଣଥିିେଲ େଯ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 26:63 768 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 27:18



ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାପରାୟଣ ଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସମପିର୍
େଦଇଛନି୍ତ।

19 ପୀଲାତ ବଗି୍ଭରମଞ୍ଚେର ବସଥିିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ େଗାଟଏି ଖବର ପଠାଇେଲ। ଖବରଟ ିଥିଲା: “ଏହ ିଧାମିର୍କ
େଲାକଟରି କିଛ ିେହେଲ କ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କାଲି
ରାତେିର େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଛ,ି େସଥି େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚନି୍ତ ାଗ୍ରସ୍ତ
େହାଇପଡ଼ଛି।ି”

20 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ େଯ, େସମାେନ ବାରବ୍ବାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରନୁ୍ତ।

21 ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ବାରବ୍ବା ଓ ଯୀଶୁ ଏହ ିଦୁଇଜଣ
ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିେଦବା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
େସମାେନ କହେିଲ, “ବାରବ୍ବା।”
22 ତା’ପେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି”
ସମେସ୍ତ କହେିଲ, “ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ଦଆିଯାଉ।”
23 ପୀଲାତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କାହିଁକି? େସ କ’ଣ ଅପରାଧ କରିଛନି୍ତ?”
କିନୁ୍ତ ସମେସ୍ତ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ

ଦଆିଯାଉ।”
24 ପୀଲାତ େଦଖିେଲ େଯ, େସ େଲାକମାନଙ୍କ ମତ ବଦେଳଇବାକୁ

କିଛ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ ବରଂ େଲାେକ େବଳକୁ େବଳ ଉେତ୍ତଜିତ େହାଇ
ଉଠୁଛନି୍ତ। ପୀଲାତ କିଛ ିପାଣ ିେନେଲ ଓ ସମେସ୍ତ େଦଖି ପାରିବା ଭଳି
ତାହାଙ୍କର ଦୁଇହାତ େଧାଇେଲ। େସ କହେିଲ, “ଏ େଲାକର ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ
ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଏସବୁ କରୁଛ।”

25 ସବୁ େଲାକ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ
ରହବୁି। ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ େଯେକୗଣସ ିଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ, ଆମ୍ଭ
ନଜି ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସଥିେର ରାଜି ଅଛୁ।”

26 ପୀଲାତ ବାରବ୍ବାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େବତେର
ମାରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ତା’ପେର େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା
ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତେର ଅପର୍ଣ କେଲ।

ପୀଲାତଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟା କେଲ
(ମାକର୍ 15:16-20; େଯାହନ 19:2-3)

27 ତା’ପେର ପୀଲାତଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୀଲାତଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ
ଭତିରକୁ େନଇଗେଲ। ସବୁ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ଜମା
େହାଇଗେଲ। 28 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ େପାଷାକ କାଢ଼ ିପକାଇେଲ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ ବାଇଗଣୀ େପାଷାକଟ ିପିନ୍ଧାଇ େଦେଲ। 29 େସମାେନ କଣ୍ଟା
ଡ଼ାଳେର େଗାଟଏି ମୁକୁଟ ତଆିରି କେଲ ଓ େସହ ିକଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ମୁଣ୍ଡେର ପିନ୍ଧାଇ େଦେଲ। ତାହାଙ୍କର ଡ଼ାହାଣ ହାତେର ବାଡ଼ଟି ିଧେରଇ
େଦେଲ। ତା’ପେର ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିବସପିଡ଼ ିତାହାଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟା
କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େହ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା! ତୁେମ୍ଭ
ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଅ।” 30 ତା’ପେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ େଛପ
ପକାଇେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ହାତରୁ ବାଡ଼ଟି ିେନଇ େସଥିେର ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ
ପିଟବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 31 ତାହାଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟା କରି ସାରିବା ପେର ତାହାଙ୍କ
େପାଷାକ କାଢ଼ ିେନେଲ ଓ ପୁଣ ିତାହାଙ୍କର ନଜି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ କ୍ରୁଶେର
ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ େନଇଗେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ହତ୍ୟା କରାଗଲା
(ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-39; େଯାହନ 19:17-19)

32 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େନଇ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର
କୂରୀଣୀୟ ଶିେମାନ ନାମେର ଜେଣ େଲାକକୁ େଦଖିେଲ। େସମାେନ େସ
େଲାକଟକୁି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ େବାହ ିେନବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। 33

େସମାେନ ଗଲ୍ଗଥା ନାମକ ସ୍ଥାନେର (‘‘ଯାହାର ଅଥର୍ କପାଳସ୍ଥାନ’’)
ପହଞ୍ଚେିଲ। 34 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିତ୍ତ ମିଶା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ
େଦେଲ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଖିବା ପେର ପିଇବା ପାଇଁ ମନାକେଲ।

35 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର କଣ୍ଟା ମାରି ସାରି ତାହାଙ୍କର େପାଷାକ
ପତ୍ର ନଜି ନଜି ଭତିେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରି ବାଣି୍ଟ େନେଲ। 36 ତା’ପେର
େସୖନ୍ୟମାେନ େସଠାେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଗିବା ପାଇଁ ବସେିଲ। 37

େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗପତ୍ର ତଆିରି କେଲ ଓ ତାହାକୁ
ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପେର ଝୁଲାଇ େଦେଲ। େସଥିେର େଲଖା ଥିଲା, “ ଏ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୀଶୁ ।”

38 େସହ ିସମୟେର ଦୁଇଜଣ ଡ଼କାୟତଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର
କ୍ରୁଶେର ଚେଢ଼ଇ ଦଆିଗଲା। ଜଣକୁ ତାହାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଓ ଆର
ଜଣକୁ ବାମ ପେଟ। 39 େସହ ିପାଖେଦଇ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅପମାନ େଦଉଥିେଲ। େସମାେନ େସମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହେଲଇ
କହୁଥିେଲ, 40 “ତୁେମ୍ଭ କହୁଥିଲ େଯ ତୁେମ୍ଭ ମନି୍ଦରକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦଇ
ପାରିବ ଓ ପୁଣ ିତାକୁ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ତଆିରି କରିେଦଇ ପାରିବ େତଣୁ
ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର େତେବ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗ୍ଭଲଆିସ।”

41 ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଥିେଲ।
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିେଲ। 42

େସମାେନ କହୁଥିେଲ, “େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିେଲ, ଏେବ କିନୁ୍ତ େସ
ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହାନି୍ତ। େଲାେକ କହନି୍ତ େଯ, େସ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା। ଏ କଥା ଯଦ ିସତ, େତେବ େସ ବତ୍ତର୍ମାନ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ତଳକୁ
ଓେହ୍ଲଇ ଆସନୁ୍ତ। େତେବ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବୁ। 43 େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ। ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହୁଁଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସ ତାହାଙୁ୍କ ବତ୍ତର୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ। େସ
ନେିଜ କହୁଥିେଲ, ‘ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର।’’’ 44 େଯଉଁ ଡ଼କାୟତମାନଙୁ୍କ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ଦଆିଯାଉଥିଲା, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େସହଭିଳି ଥଟ୍ଟା କରିବାେର ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାକର୍ 15:33-41; ଲୂକ 23:44-49; େଯାହନ 19:28-30)

45 ଦି୍ୱ ପ୍ରହରଠାରୁ ତନିଟିା ବାଜିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସାରା େଦଶେର ଅନ୍ଧକାର
େଘାଟଗିଲା। 46 ପ୍ରାୟ ତନିଟିା େବେଳ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଡ଼ାକିେଲ,
“ଏଲ,ି ଏଲ,ି ଲାମା ସବକ୍ଥାନୀ?” ଅଥର୍ାତ୍ “େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େହ
େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ?”

47 େସଠାେର ଠିଆେହାଇଥିବା େକେତକ େଲାକ ଏ କଥା ଶୁଣେିଲ ଓ
କହେିଲ, “େସ ଏଲୟିଙୁ୍କ ଡ଼ାକୁଛ।ି”

48 େସହକି୍ଷଣ ିେସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ସ୍ପଞ୍ଜଟ୍ଏି
େନଇ ଆସଲିା। ତାକୁ ଅମ୍ଳରସେର ବୁଡ଼ାଇ େଗାଟଏି ବାଡ଼େିର ଟାଙି୍ଗ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ବଢ଼ାଇ େଦଲା। 49 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ରୁହ, ଏଲୟି ଆସି
ତାହାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନି୍ତ କି ନାହିଁ ଏେବ େଦଖିବା।”

50 ପୁଣ ିଥେର ଯୀଶୁ କହେିଲ ସମାପ୍ତ େହଲା, ତା’ପେର େସ
ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ।

51 ତା’ପେର ମନି୍ଦରର ପରଦା ଉପରୁ ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚରିିଯାଇ ଦୁଇଖଣ୍ଡ
େହାଇଗଲା। ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା, ଓ ପଥର ମାନ ଫାଟଗିଲା, 52

କବରଗଡୁ଼କି େଖାଲଗିଲା, ଆଗରୁ ମରିଯାଇଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅେନକଗଡୁ଼ଏି େଲାକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିଉତ୍ଥାନ େହେଲ। େସମାେନ କବର
ଭତିରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ। 53 ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିବା ପେର
େସମାେନ ପବତି୍ରନଗରକୁ ଯାଇ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖା େଦେଲ।

54 େରାମୀୟ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଗି ରହଥିିବା େସୖନ୍ୟମାେନ
ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିବା େଦଖିେଲ, େସମାେନ ବହୁତ
ଭୟ କେଲ ଓ େସମାେନ କହେିଲ, “େସ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ।”

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 27:19 769 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 27:54
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55 କିଛ ିଦୂରେର ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଏସବୁ େଦଖୁଥିେଲ। ଏହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ ଗାଲଲିୀରୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଆସଥିିେଲ। 56 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମଗ୍ଦଲନିୀ ମରିୟମ, ଯାକୁବ ଓ
େଯାେଷଫଙ୍କ ମା ମରିୟମ ଓ େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନ(ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ)ଙ୍କ
ମା ଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ କବର ଦଆିଗଲା
(ମାକର୍ 15:42-47; ଲୂକ 23:50-56; େଯାହନ 19:38-42)

57 ସନ୍ଧ୍ୟା େହବା େବଳକୁ େଯାେଷଫ ନାମକ ହାରାମଥିୟାର ଜେଣ
ଧନୀ େଲାକ ଯିରୁଶାଲମେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। େସ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ
ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ। 58 େସ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର
ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। ପୀଲାତ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ
ଶରୀରକୁ ତାହାଙୁ୍କ େଦଇଦଅି। 59 େଯାେଷଫ ଶରୀରକୁ େନେଲ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ ନୂଆ େରଶମ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା େଘାେଡ଼ଇ େଦେଲ। 60 େଯାେଷଫ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାହାଙ୍କ ନୂଆ କବର ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ। େସହ ିକବରକୁ
େଯାେଷଫ ପଥରର କାନ୍ଥ କାଟ ିତଆିରି କରିଥିେଲ। ତା’ପେର େସ େଗାଟଏି
ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଗେଡ଼ଇ ଆଣ ିପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାରକୁ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। ଏସବୁ
କଲାପେର େଯାେଷଫ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 61 ମଗ୍ଦଲନିୀ ମରିୟମ ଓ ମରିୟମ
ନାମକ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଜଣକ େସଠାେର କବର ଆଗେର ବସି
ରହଥିିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ପାଖେର ପହରା

62 େସହ ିଦନିଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ ିଦବିସ ଥିଲା, େସହ ିଶୁକ୍ରବାରର ପରଦନି
ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ପୀଲାତଙୁ୍କ େଭଟେିଲ। 63 େସମାେନ
କହେିଲ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭର ମେନ ଅଛ ିେଯ େସହ ିପ୍ରତାରକ େସ
ବଞ୍ଚଥିିବା େବେଳ କହଥିିଲା, ‘ତୃତୀୟ ଦନି ପେର ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣି
ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହବ।ି’ 64 େତଣୁ ତୃତୀୟ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କବରକୁ ପହରା
େଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆେଦଶ ଦଅିନୁ୍ତ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାକୁ
ଆସ ିତାହାଙ୍କ ମୃତେଦହକୁ େଗ୍ଭରି କରି େନବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ।
ତା’ପେର େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିବ େଯ େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠିଛନି୍ତ।
ତାହାେହେଲ ଏହ ିେଶଷ ପ୍ରତାରଣା ଆଗ ପ୍ରତାରଣା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ
େହବ।”

65 ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପହରା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟ େନଇ
ଯାଇପାର। ତୁେମ୍ଭ େଯଭଳି ଭଲ ଭାବୁଛ, ଯାଅ ଓ େସହପିରି କବରସ୍ଥାନକୁ
ପହରା େଦଇ ନରିାପଦେର ରଖ।” 66 ତା’ପେର େସମାେନ କବର
ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ ପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାରେର େମାହର ଲେଗଇେଲ। େସଠାେର
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପହରା େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କ କବଳରୁ
କବରକୁ ନରିାପଦ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହେଲ
(ମାକର୍ 16:1-8; ଲୂକ 24:1-12; େଯାହନ 20:1-10)

ବଶି୍ରାମ ଦବିସର ପରଦନି ଅଥର୍ାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନି ଅତି
ସକାଳୁ ମଗ୍ଦଲନିୀ ମରିୟମ ଓ ମରିୟମ ନାମକ ଅନ୍ୟ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଜଣକ କବର େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ।

2 େସତକିିେବେଳ େଗାଟଏି ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଜଣକ କବର ପାଖକୁ
ଗେଲ ଓ ପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାର ପାଖରୁ ପଥରଟ ିଗେଡ଼ଇ ବାହାର କରିେଦେଲ। େସ
ପଥର ଉପେର ବସେିଲ। 3 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ରୂପ ବଜୁିଳି ଭଳି ଝଲକୁଥିଲା ଓ
ତାହାଙ୍କ େପାଷାକ ହମିଭଳି ଧଳା ଥିଲା। 4 କବରକୁ ଜଗି ରହଥିିବା
େସୖନ୍ୟମାେନ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖି ଡ଼ରିଗେଲ। େସମାେନ ଭୟେର ଥରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ମୃତ ପ୍ରାୟ େହାଇଗେଲ।

5 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ।
େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାରି ଦଆିଯାଇଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ
େଖାଜୁଥିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣଛି।ି 6 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ। େସ
ତାହାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାେର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହାଇଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ଶବ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ରଖା ଯାଇଥିଲା, େସ ସ୍ଥାନ ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିେଦଖ। 7 ଶୀଘ୍ର
ଏଠାରୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ, ‘ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ
େହାଇଛନି୍ତ। େସ ଗାଲଲିୀ ପ୍ରେଦଶକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ େସ
େସଠାେର ଥିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସଠାେର େଦଖିବ।’’’ ତା’ପେର
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଆଉ ଥେର କହେିଲ, “ଏହସିବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ
ଆସଥିିଲ।ି”

8 େତଣୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କବର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଡ଼ରି ଯାଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ବହୁତ ଖୁସୀ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ।
ଯାହାସବୁ ଘଟଗିଲା, େସ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ
େସମାେନ େଦୗଡ଼ ିେଦୗଡ଼ ିଗେଲ। 9 ହଠାତ୍ େସମାେନ େଦଖିେଲ, ଯୀଶୁ
ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଛନି୍ତ। େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ
େହଉ!” ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଦ
ଧରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ। 10 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ
କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େମା’ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, େସମାେନ
ଗାଲଲିୀ ଯାଆନୁ୍ତ। େସମାେନ େମାେତ େସହଠିାେର େଦଖିେବ।”

ଜଗଆୁଳମାେନ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙୁ୍କ ଘଟଣାର ସୂଚନା େଦେଲ

11 େଯେତେବେଳ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଖବର
େଦବାକୁ ଗେଲ, କବର ନକିଟେର ପହରା େଦଉଥିବା େକେତକ ଜଗଆୁଳ
ନଗରକୁ ଗେଲ ଓ କବର ନକିଟେର ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, େସ ସମସ୍ତ
ଖବର ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 12 ତା’ପେର
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କରି େଗାଟଏି ଉପାୟ
ବାହାର କେଲ। େସମାେନ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମିଛ କହବିା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ
ହସିାବେର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା େଦେଲ। 13 େସମାେନ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ େଶାଇ ପଡ଼ଥିିବା
ସମୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ରାତେିର ଆସେିଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ
କବରସ୍ଥାନରୁ େଗ୍ଭେରଇ େନେଲ। 14 ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦ ିଏ କଥା ଶୁଣନି୍ତ ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେର ସବୁ ବୁଝାଇ କହବୁି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅସୁବଧିାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।” 15 େସୖନ୍ୟମାେନ ଟଙ୍କାତକ େନେଲ।
େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି କରିବାକୁ ଶିଖାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ ତାହା ହିଁ କେଲ।
ଏବଂ ଏ କଥାଟ ିଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ।ି

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ
(ମାକର୍ 16:14-18; ଲୂକ 24:36-49; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ରରିତ 1:6-8)

16 ଏଗାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲଲିୀକୁ ଗେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କହଥିିେଲ, େସମାେନ େସଠାକୁ ଗେଲ। 17

ପାହାଡ଼ ଉପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ବଶି୍ୱାସ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ େଯ,
ଏ େହଉଛନି୍ତ ପ୍ରକୃତେର ଯୀଶୁ। 18 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି
କହେିଲ, “ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର େମାେତ ଦଆିଯାଇଛ।ି 19

େତଣୁ ଯାଅ ଓ ସବୁ େଦଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାର ଶିଷ୍ୟ କର।
ପରମପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ବାପି୍ତସ୍ମ ଦଅି। 20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ କହଛି,ି େସ ସବୁ କଥା
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ସଦାସବର୍ଦା ରହବି ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ରଖ। ଜଗତର େଶଷ
ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ରହବି।ି”

ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 27:55 770 ମାଥିଉ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 28:20



1

ମାକର୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର

ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି
(ମାଥିଉ 3:1-12; ଲୂକ 3:1-9; 15-17; େଯାହନ 1:19-28)

ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭରର ଆରମ୍ଭ।
2 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ:ି
“ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ ପଠାଉଛୁ

େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।”
ମଲାଖି 3:1

3 “ମରୁଭୂମିେର ଜେଣ ପାଟକିରି କହୁଛ;ି
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର,
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମତଳ କର।’”

ଯିଶାଇୟ 40:3
4 େତଣୁ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ

ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ହୃଦୟ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ଥିବାରୁ ବାପି୍ତସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ତା’ପେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରାଯିବ। 5 ଯିହୂଦା ଓ ଯିରୁଶାଲମର
ସବୁେଲାକ େଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ନଜି ନଜି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର େସମାେନ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ।

6 େଯାହନ ଓଟ େଲାମେର ତଆିରି େପାଷାକ ପିନୁ୍ଧଥିେଲ ଓ ଅଣ୍ଟା
ଗ୍ଭରିପେଟ େଗାଟଏି ଚମଡ଼ାର ପଟ ିବାନୁ୍ଧଥିେଲ। ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନ-ମଧୁ
ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା।

7 େଯାହନ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର େଘାଷଣା କରୁଥିେଲ: “େମା’ ପେର
ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକ ଆସୁଛନି୍ତ ; ମୁଁ ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିବସ ିତାହାଙ୍କର େଜାତା
େଖାଲବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଳ ଦ୍ୱ ାରା
ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଛ,ି କିନୁ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦେବ।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ ଗ୍ରହଣ
(ମାଥିଉ 3:13-17, ଲୂକ 3:21-22)

9 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀର ନାଜରିତ ସହରରୁ େଯାହନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେଲ। 10

ଯୀଶୁ ଜଳରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍ େଖାଲା ଥିବାର େଦଖିେଲ।
େସ େଦଖିେଲ େଯ, ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ କେପାତ ଭଳି ଓହ୍ଲାଇ
ଆସୁଛନି୍ତ। 11 ଆକାଶରୁ ବାଣୀ େହଲା: “େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େପ୍ରମ କେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବହୁତ ଖୁସୀ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶୟତାନର ପରୀକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 4:1-11; ଲୂକ 4:1-13)

12 ତା’ପେର, ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମରୁଭୂମିକୁ ଏକୁଟଆି
ପଠାଇେଦେଲ। 13 ଯୀଶୁ େସଠାେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ
ପ୍ରାଥର୍ନା ସହତି ରହେିଲ। େସଠାେର େସ ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ
େହେଲ। ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କର େସବା କେଲ।

ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀେର ତାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେଲ
(ମାଥିଉ 4:12-17; ଲୂକ 4:14-15)

14 ଏହା ପେର େଯାହନଙୁ୍କ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା।
ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ ଆସେିଲ ଓ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 15 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ
ଆସଯିାଇଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଖ େହାଇ ଗଲାଣ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। ସୁସମାଗ୍ଭରେର ବଶି୍ୱାସ କର।”

ଯୀଶୁ େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ବାଛେିଲ
(ମାଥିଉ 4:18–22; ଲୂକ 5:1–11)

16 ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ େଦଇ ଯିବା ସମୟେର ଶିେମାନ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟକୁ େଦଖିେଲ। ଶିେମାନ, ପିତରଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ।
େସହ ିଦୁଇଜଣ େକଉଟ ଥିେଲ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ହ୍ରଦ
ଭତିରକୁ ଜାଲ ଫିଙୁ୍ଗଥିେଲ। 17 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆସ ଓ େମାେତ ଅନୁସରଣ କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଭନି୍ନ  ପ୍ରକାରର
ମାଛ ଧରିବା ଶିଖାଇବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଛ ବଦଳେର ମନୁଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏକାଠି
କରିବ।” 18 େତଣୁ ଶିେମାନ ଓ ଆନି୍ଦ୍ରୟ େସମାନଙ୍କର ଜାଲ ଛାଡ଼,ି
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

19 ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ କୂଳେର ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଲାଗିେଲ। କିଛ ିବାଟ ଗଲା
ପେର, େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ।
େସ ଦୁଇ ଭାଇ େନୗକାେର ବସ ିମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ସଜାଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ।
20 େସହ ିଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହ, ଡ଼ଙ୍ଗାେର େସମାନଙ୍କ ବାପା େଜବଦୀ ଓ
ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶ୍ରମିକମାେନ ଥିେଲ। େସହ ିଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍କ େଦଖିବା
ମାେତ୍ର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ବାପା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼,ି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ଲୂକ 4:31-37)

21 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଗେଲ। ବଶି୍ରାମ ଦବିସ
େର ଯୀଶୁ ସମାଜଗହୃକୁ ଯାଇ େସଠାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 22 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣ ିେସଠାକାର େଲାେକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହାଇଗେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ େଦଇ ଜେଣ
ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 23 ଯୀଶୁ ସମାଜଗହୃ
େର ଥିବା ସମୟେର େସଠାେର ଏପରି ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର
େଦହେର ଭୂତଟଏି ପ୍ରେବଶ କରି ରହଥିିଲା। େସ େଲାକଟ ିପାଟ ିକରି
କହଲିା, 24 “େହ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବାକୁ ଆସଛି? ତୁେମ୍ଭ କିଏ, ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ।”

25 ଯୀଶୁ ଭତ୍ସର୍ନା କରି କହେିଲ, “ଚୁପ୍ କର, ଏହାଠାରୁ ବାହାରିଯା।”
26 ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା େଲାକଟକୁି େଦାହଲାଇ େଦଲା। ତା’ପେର େସ ଖୁବ୍
େଜାର୍େର ଚତି୍କାର କରି େସହ ିେଲାକଟ ିଭତିରୁ ବାହାରି ଗଲା।

27 ଏହା େଦଖି େଲାେକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ପରସ୍ପର
କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଏଠାେର କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛ?ି ଏ େଲାକଟ ିଆମ୍ଭକୁ କିଛି
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ନୂଆ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ ିଏବଂ େସ ଅଧିକାର ସହତି ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ।ି େସ
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା େଦଉଛ ିଓ ଭୂତମାେନ ତା’ କଥା ମାନୁଛନି୍ତ।” 28

େତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଗାଲଲିୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖବର
ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଯୀଶୁ ଅେନକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 8:14-17; ଲୂକ 4:38-41)

29 ତା’ପେର େସମାେନ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାରି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ୍କ
ସହତି ସଧିା ଶିେମାନ ଓ ଆନି୍ଦ୍ରୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଲ। 30 ଶିେମାନଙ୍କ ଶାଶୁ
ଜ୍ୱରେର ପୀଡ଼ତି େହାଇ ବଛିଣାେର ପଡ଼ ିଥିେଲ। େତଣୁ େସଠାେର ଥିବା
େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ। 31 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ
ବଛିଣା ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାହାଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାେର
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ଗିଲା ଓ େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇଗେଲ।
ତା’ପେର େସ େସମାନଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

32 ସୂଯର୍୍ୟ ବୁଡ଼ ିଯିବା ପେର, େସହ ିରାତେିର େଲାକମାେନ ଅେନକ
ଅସୁସ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇ ଆସେିଲ। େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ
େଦହ ଭତିେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କରି ରହଥିିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। 33 ସହରର ସବୁ େଲାେକ େସହି
ଘରର ଦୁଆରେର ଜମା େହାଇଗେଲ। 34 ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର େରାଗେର
ପୀଡ଼ତି ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ। େସ ମଧ୍ୟ େଲାକଙ୍କ
େଦହରୁ ଅେନକ ଭୂତାତ୍ମା ବାହାରି ଗ୍ଭଲ ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ, କିନୁ୍ତ େସ କିଏ
େବାଲ ିଭୂତମାେନ ଜାଣ ିଥିବାରୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପେଦ େହେଲ କହବିାକୁ
ସୁେଯାଗ େଦେଲ ନାହିଁ।

େଲାକଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି
(ଲୂକ 4:42-44)

35 ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ ଯୀଶୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼େିଲ। ଅନ୍ଧାର
ଥାଉ ଥାଉ େସ ଘର ଛାଡ଼ ିେଗାଟଏି ନଛିାଟଆି ଜାଗାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
େସଠାେର େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 36 ପେର ଶିେମାନ ଓ ତାହାଙ୍କ
ସାଥୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ। 37 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇେଲ
ଓ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜୁଛନି୍ତ।”

38 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ନଗରକୁ ଯିବା ଉଚତି୍, େଯପରି ମୁଁ େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପେଦଶ
େଦଇ ପାରିବ ିମୁଁ େକବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସଛି।ି” 39 ଏହଭିଳି ଭାବେର େସ
ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ଉପେଦଶ େଦଇ ଓ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
ଗାଲଲିୀ ସାରା ବୁଲେିଲ।

େଗାଟଏି କୁଷ୍ଠେରାଗୀକୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 8:1-4; ଲୂକ 5:12-16)

40 େଗାଟଏି କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଆଗେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲା, “ତୁେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କେଲ େମାେତ ଭଲ କରି
େଦଇ ପାରିବ। େସହ ିଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭର ଅଛ।ି”

41 େସହ ିେଲାକଟ ିଉପେର ଯୀଶୁଙ୍କର କରୁଣା ଜାତ େହଲା। େସ
ହାତ ବେଢ଼ଇ େଲାକଟକୁି ଛୁଇଁେଦେଲ ଓ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯାଅ।” 42 ତା’ର କୁଷ୍ଠେରାଗ
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛାଡ଼ଗିଲା ଓ େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା।

43 ଯୀଶୁ େଲାକଟକୁି ଗ୍ଭଲ ିଯିବାକୁ କହେିଲ, କିନୁ୍ତ ତାକୁ େଚତାବନୀ
େଦଇ କହେିଲ, 44 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା କଲ ିେସହ ିକଥା କାହାକୁ
େହେଲ କହବି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ନଜି େଦହ େଦଖାଅ।
ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଥିବାରୁ େମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର, ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େନୖେବଦ୍ୟ ଅପର୍ଣ କର। ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଇଛ େବାଲ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଆଗେର ପ୍ରମାଣ ରହବି।” 45 େଲାକଟ ିେସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲା ଓ

ଯାହାକୁ େଦଖିଲା ତାହାକୁ କହଲିା େଯ, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି
େଦଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଖବର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିବାକୁ
ଲାଗିଲା। ଫଳେର େଲାେକ କାେଳ େଦଖି ପକାଇେବ, େତଣୁ ଯୀଶୁ
େକୗଣସ ିନଗର ଭତିରକୁ ଆଉ ଯାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ େଲାେକ ରହୁ
ନ ଥିବା ନଛିାଟଆି ଜାଗାମାନଙ୍କେର ରହବିାକୁ ଲାଗିେଲ। କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ
ନଗରରୁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ।

ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 9:1-8; ଲୂକ 5:17-26)

କିଛ ିଦନି ପେର, ଯୀଶୁ କଫନର୍ାହୂମକୁ େଫରି ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ
ଘରକୁ େଫରି ଆସଛିନି୍ତ େବାଲ ିଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। 2 ଅେନକ
େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିା ପାଇଁ ଜମା େହାଇଗେଲ।

ଘରଟ ିପୁରିଗଲା। ଘେର କି ବାହାେର େକଉଁଠି େହେଲ ଠିଆ େହବାକୁ
ଜାଗା ନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। 3 େସହି
ସମୟେର େକେତକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ େଗାଟଏି ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗଗ୍ରସ୍ତ
େଲାକକୁ ଆଣେିଲ। େରାଗୀକୁ ଗ୍ଭରି ଜଣ େଲାକ େବାହ ିକରି ଆଣଥିିେଲ।
4 େଲାକ ଭଡି଼ େହାଇ ଯାଇଥିବାରୁ େସମାେନ େରାଗୀଟକୁି ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁ ଥିବା ଘରର ଛାତ
କଣା କେଲ ଓ ବଛିଣାେର ପଡ଼ଥିିବା ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟକୁି େସହ ିକଣା
ବାଟେର ଯୀଶୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତଳକୁ ଝୁଲାଇ େଦେଲ। 5 ଯୀଶୁ
େଦଖିେଲ େଯ, େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ।ି େତଣୁ ଯୀଶୁ
ପକ୍ଷାଘାତ େଲାକଟକୁି କହେିଲ, “େହ ଯୁବକ, ତୁମ୍ଭ ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା
କରାଗଲା।”

6 େକେତଜଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ େସଠାେର ବସଥିିେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ
େସମାେନ େଦଖିେଲ। େସମାେନ ନଜି ଭତିେର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, 7 “ଏ’
େଲାକଟ ିଏଭଳି କଥାବାତ୍ତର୍ା କାହିଁକି କରୁଛ?ି େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ନନି୍ଦା କରୁଅଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାପ ଗଡୁ଼କୁି ଅନ୍ୟ କିଏ କ୍ଷମା
କରି ପାରିବ?”

8 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର େସସବୁ ଭାବୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଯୀଶୁ
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନେର ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛ? 9 ଏହ ିପକ୍ଷାଘାତ
େଲାକଙୁ୍କ େକଉଁ କଥାଟ ିକହବିା ସରଳ? ‘ତୁମ୍ଭ ପାପ ଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରି
ଦଆିଗଲା।’ ନା’ ତାକୁ କହବିା: ‘ଠିଆ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଛିଣା ଧରି ଗ୍ଭଲ?’
10 କିନୁ୍ତ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ପ୍ରମାଣତି କରିେଦବ ିେଯ, ଏହ ିପୃଥିବୀେର
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରିବା ଶକି୍ତ ଅଛ।ି” ତା’ପେର ଯୀଶୁ
ପକ୍ଷାଘାତ େଲାକଟକୁି କହେିଲ, 11 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ଠିଆ ହୁଅ,
ବଛିଣା ଧର ଓ ଘରକୁ ଯାଅ।”

12 ପକ୍ଷାଘାତ େଲାକଟ ିଠିଆ େହଲା। ବଛିଣା ଧରିଲା ଏବଂ ଘର
ଭତିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ସବୁ େଲାେକ ତାକୁ େଦଖି ପାରିେଲ।
େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କେଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଘଟଣା େକେବ େହେଲ
େଦଖି ନ ଥିଲୁ।”

ମାଥିଉ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ
(ମାଥିଉ 9:9-13; ଲୂକ 5:27-32)

13 ପୁଣ ିଥେର ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ପାଖେଦଇ ଗେଲ। ଅେନକ େଲାକ ତା’ଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 14 ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା
ସମୟେର କରଆଦାୟ ସ୍ଥାନେର ବସ ିଥିବା ଆଲଫିଙ୍କ ପୁଅ େଲବଙୁି୍କ େଦଖି
େସ କହେିଲ, “େମାେତ ଅନୁସରଣ କର।” ତା’ପେର େଲବ ିଠିଆ େହେଲ
ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ।

15 ପେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲବଙି୍କ ଘେର ଖାଉଥିବା
ସମୟେର, େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅେନକ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ଥିେଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅେନକ
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େଲାକ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଥିେଲ। 16 ଯୀଶୁଙୁ୍କ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ସହତି ବସ ିଖାଉଥିବାର େଦଖି, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ଫାରୂଶୀମାେନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯୀଶୁ କରଆଦାୟକାରୀ
ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହତି କାହିଁକି ଖାଉଛନି୍ତ?”

17 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସୁସ୍ଥ େଲାକର ଡ଼ାକ୍ତର
ଦରକାର ନାହିଁ, େକବଳ େରାଗୀ େଲାକଙ୍କର ଡ଼ାକ୍ତର ଦରକାର। ମୁଁ
ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ େଦବା ପାଇଁ ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ େକବଳ ପାପୀମାନଙୁ୍କ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ େଦବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି”

ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଧମର୍ ଗରୁୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ
(ମାଥିଉ 9:14-17; ଲୂକ 5:33-39)

18 େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉପବାସ କରୁଥିେଲ।
େକେତକ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଉପବାସ କରୁଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ କାହିଁକି ଉପବାସ କରୁ
ନାହାନି୍ତ?”

19 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବବିାହ ଉତ୍ସବ ସମୟେର ବର ଯାତ୍ରୀମାେନ
ଦୁଃଖିତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ ବର େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥା’ନି୍ତ। େତଣୁ
ବର େସଠାେର ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଉପବାସ କରି ନ ପାରନି୍ତ। 20

କିନୁ୍ତ ସମୟ ଆସବି, ବରଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ନଆିଯିବ।
େସେତେବେଳ େସମାେନ (ବର ଯାତ୍ରୀମାେନ) ଉପବାସ କରିେବ।

21 “େକହ ିେକେବ େହେଲ ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର ନୂଆ କନାର ତାଳି
ପକାଏ ନାହିଁ। ଯଦ ିେସ ତାହା କେର, େତେବ ନୂଆ କନାର ତାଳି ଜାକି
େହାଇ ଯିବ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଟାଣ ିେହାଇ ଯାଇ ପୁରୁଣା କନାର କଣା ବଡ଼
େହାଇଯିବ। 22 େସହଭିଳି େକହ ିେକେବ େହେଲ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା
ଚମଡ଼ା ପାତ୍ରେର ରେଖ ନାହିଁ। ଯଦ ିତାହା କେର େତେବ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ପାତ୍ରକୁ ଫଟାଇ େଦବ ଓ ଚମଡ଼ା ପାତ୍ର ସହତି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ। େସଥିପାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ପାତ୍ରେର
ହିଁ ରଖାଯାଇଥାଏ।”

େକେତକ ଯିହୂଦୀ ଯୀଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ
(ମାଥିଉ 12:1-8; ଲୂକ 6:1-5)

23 ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଯୀଶୁ ଶସ୍ୟ-େକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଯାଉଥିେଲ। ଯାଉ ଯାଉ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରରୁ ଶସ୍ୟ-େକଣ୍ଡା ଛେିଣ୍ତଇେଲ। 24

ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହା େଦଖି ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏଭଳି
କାହିଁକି କରୁଛନି୍ତ? ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଏଭଳି କାମ ଯିହୂଦୀ ନୟିମର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ ଅେଟ।”

25 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ପଢ଼ଛି େଯ,
େସ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିବା େଲାେକ େଭାକେର ଥିଲାେବେଳ ଓ ଆହାରର
ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାେବେଳ କ’ଣ କରିଥିେଲ? 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପଢ଼ି
ନାହଁ େଯ, ଅବୟିାଥର ମହାଯାଜକ ଥିବା ସମୟେର ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇଥିେଲ? େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ଅନୁସାେର ଯାଜକମାେନ େକବଳ େସହି
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିେବ। ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରିକୁ େସହ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଦାଉଦ େସ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛ ିମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦଇଥିେଲ।”

27 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ବଶି୍ରାମ ଦବିସ ସୃଷି୍ଟ େହାଇଛ।ି ବଶି୍ରାମ ଦବିସ ଦ୍ୱ ାରା
ପରିଗ୍ଭଳିତ େହବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ େହାଇ ନାହିଁ। 28 ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନିର ମାଲକି, ଏପରିକି ବଶି୍ରାମ ଦନିର ମଧ୍ୟ।”

ଯୀଶୁ ଜେଣ ଖଞ୍ଜ େଲାକର ହାତ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 12:9-14; ଲୂକ 6:6-11)

ଆଉ ଥେର ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃକୁ ଯାଇଥିେଲ।
େସଠାେର ଜେଣ ଖଞ୍ଜ େଲାକ ଥିଲା। 2 େସଠାେର େକେତକ
େଲାକ ଜଗି ରହଥିିେଲ େଯ, ଯଦ ିଯୀଶୁ େସ େଲାକଟକୁି ବଶି୍ରାମ

ଦବିସେର ସୁସ୍ଥ କରିେଦେବ, େତେବ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ େଦାଷାେରାପ
କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇେବ। 3 ଯୀଶୁ େସଠାେର ଥିବା ଖଞ୍ଜ େଲାକଟକୁି
ଆେଦଶ େଦେଲ, “ଏଠାେର ଠିଆ ହୁଅ େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସମେସ୍ତ େଦଖି
ପାରିେବ।”

4 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର େକଉଁ
କାମ କରିବା ଠିକ୍? ଭଲ କାମ ନା ମନ୍ଦ କାମ? ଜଣକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା
କରିବା ଠିକ୍ ନା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍?” କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନୀରବ
ରହେିଲ।

5 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରାଗେର ଗ୍ଭହିଁେଲ, କିନୁ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ େହେଲ। ଯୀଶୁ
େସହ ିେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ହାତ େମାେତ େଦଖାଅ।” େଲାକଟି
ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତଟ ିବଢ଼ାଇ େଦଲା ଓ 6 ତା’ ହାତ ଭଲ
େହାଇଗଲା। ତା’ପେର ଫାରୂଶୀମାେନ େସଠାରୁ ଗ୍ଭଲ ିଗେଲ ଓ
େହେରାଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ।

ଅେନକ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ

7 ଯୀଶୁ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ କୂଳକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
ତାହାଙ୍କ ପଛେର ଗାଲଲିୀର ଅେନକ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଗେଲ। 8 ଯିହୂଦା,
ଯିରୁଶାଲମ, ଇେଦାମ, ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ େସାର ଓ ସୀେଦାନର
ଗ୍ଭରିଆଡ଼ଡ଼ୁ ଅେନକ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। ଏ େଲାକମାେନ ଆସବିାର
କାରଣ େହଲା, ଯୀଶୁ ଯାହାସବୁ କରୁଥିେଲ, େସ ସମସ୍ତ ଘଟଣା େସମାେନ
ଶୁଣ ିସାରିଥିେଲ।

9 ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖିେଲ, ଭଡି଼ େହାଇ ଯିବାରୁ
େଲାକମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ ିନ ଆସନି୍ତ େସଥିପାଇଁ େସ
ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି େଛାଟ ଡ଼ଙ୍ଗା ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ
କହେିଲ। 10 ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ। େତଣୁ ସବୁ
େରାଗୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ ିଆସୁଥିେଲ।
11 େକେତକ େଲାକଙ୍କ େଦହେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିଥିେଲ।
େଯେତେବେଳ େସହ ିଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖୁଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ପଡ଼ଯିାଇ ଚତି୍କାର କରି କହୁଥିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର।” 12 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯ େସ
କିଏ, ଏହା େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯପରି ନ କୁହନି୍ତ।

ଯୀଶୁ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତ ଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ଲୂକ 6:12-16)

13 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗେଲ। େସ େଯଉଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ କହେିଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। 14 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବାରଜଣଙୁ୍କ ବାଛ ିେପ୍ରରିତ େବାଲ ିନାମିତ କେଲ। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ େଯ
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ରହେିବ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗଡୁ଼କୁି ପଠାଇେବ ଓ 15 େଲାକମାନଙ୍କ େଦହରୁ ଭୁତମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼େିଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହବି। 16 ଯୀଶୁ ମେନାନୀତ
କରିଥିବା ବାରଜଣଙ୍କ ନାମ ଏହଭିଳି;

ଶିେମାନ (ଯାହାଙୁ୍କ େସ ପିତର େବାଲ ିନାମ େଦେଲ)।
17 େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନ (େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
େସ ବେିନରିେଗାଷ୍ ଅଥର୍ାତ “େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନର ପୁତ୍ର” ନାମ େଦେଲ)।
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18 ଆନି୍ଦ୍ରୟ,
ଫିଲପି୍ପ,
ବାଥର୍ଲମି,
ମାଥିଉ,
େଥାମା,
ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ,
ଥଦ୍ଦୀୟ,
କିଣାନୀୟ ବା ଉଦ୍େଯାଗୀ ଶିେମାନ ଜିେଲାଟ
19 ତଥା ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା। ଏହ ିଯିହୂଦା ପେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରିଥିଲା।

ଯୀଶୁଙ୍କ େଦହେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ରହଛି ିେବାଲି େକେତକ କହେିଲ
(ମାଥିଉ 12:22-32; ଲୂକ 11:14-23; 12:10)

20 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଘରକୁ େଫରିଗେଲ। େସଠାେର ମଧ୍ୟ ଅେନକ
େଲାକ ଜମା େହାଇଗେଲ। େସଠାେର ଏେତ େଲାକ ଥିେଲ େଯ ଯୀଶୁ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 21 ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାରର
େଲାେକ ଏସବୁ ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ। କାରଣ
େଲାେକ କୁହାକୁହ ିେହଉଥିେଲ େଯ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମତଭି୍ରମ େହଲାଣ।ି

22 ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆସଥିିବା ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କହେିଲ, “ଯୀଶୁଙ୍କ
େଦହେର ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ ପଶି ଯାଇଛ।ି େସଥି େଯାଗୁଁ ଯୀଶୁ ଭୂତମାନଙ୍କ
ମୁଖିଆଙ୍କର ଶକି୍ତ ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଉଛନି୍ତ।”

23 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର
େସମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇେଲ, “ଶୟତାନ କିପରି ଶୟତାନକୁ ତଡ଼ ିେଦଇ
ପାରିବ?” 24 ଯଦ ିେକୗଣସ ିରାଜ୍ୟ ନଜି ଭତିେର ଯୁଦ୍ଧ କେର େତେବ
ତାହା ଆଉ ତଷିି୍ଠ ରହ ିପାରିବ ନାହିଁ। 25 ଯଦ ିେକୗଣସ ିପରିବାର ନଜି
ଭତିେର ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ଯାଏ, େତେବ େସ ପରିବାର ତଷିି୍ଠ ରହ ିପାରିବ
ନାହିଁ। 26 େସହଭିଳି ଯଦ ିଜେଣ ଶୟତାନ ବଭିାଜିତ େହାଇ ନଜି
ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ କେର, େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ତଷିି୍ଠ ରହ ିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ
ତାହାର ଅନ୍ତ େହାଇଯିବ।

27 “ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ େଗାଟଏି ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକର ଘେର ପଶି
ତା’ର ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟ ିେନବାକୁ ଗ୍ଭହିଁବ, େତେବ ପ୍ରଥେମ େସ ଶକି୍ତଶାଳୀ
େଲାକଟକୁି ବାନି୍ଧବା ଦରକାର। ତା’ପେର େସ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକଟରି ଘର
ଲୁଟ ିକରି ସବୁ ଜିନଷି େନଇ ଯାଇପାରିବ।

28 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େଲାେକ େଯଉଁସବୁ ପାପ କରୁଛନି୍ତ ,
େସଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରି ଦଆି ଯାଇ ପାରିବ। େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯେତସବୁ ଖରାପ କଥା କହୁଛନି୍ତ , େସସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରି
ଦଆିଯାଇ ପାରିବ। 29 କିନୁ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ େଲାକ କିଛି
କହବି, ତାହାକୁ େକେବ େହେଲ କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। େସ ସବୁେବେଳ େସହି
ପାପର େଦାଷୀ େହବ।”

30 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଛ ିେବାଲ ିକହଥିିବାରୁ,
ଯୀଶୁ ଏସବୁ କହେିଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର
(ମାଥିଉ 12:46-50; ଲୂକ 8:19-21)

31 ତା’ପେର ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାେନ େସଠାକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହେଲ ଓ େଗାଟଏି େଲାକକୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାହାରକୁ
ଆସବିା ପାଇଁ ଡ଼କାଇ ପେଠଇେଲ। 32 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ
େଲାକମାେନ ଘେର ବସଥିିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ମା ଓ
ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାେର ଅେପକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।”

33 ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କିଏ େମାର ମା? େକଉଁମାେନ େମାର ଭାଇ?”
34 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରି ପାଖେର ବସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େସ କହେିଲ, “ଏ େଲାକମାେନ େମାର ମା ଓ ଭାଇ।

35 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରନି୍ତ , େସମାେନ ହିଁ
େମାର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା।”

କୃଷକ ବୀଜ ବୁଣବିା ବଷିୟେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା
(ମାଥିଉ 13:1-9; ଲୂକ 8:4-8)

ଯୀଶୁ ପୁଣ ିହ୍ରଦ କୂଳେର ଉପେଦଶ େଦବା ଆରମ୍ଭ କେଲ।
େସଠାେର ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ବହୁତ େଲାକ ଜମା େହାଇଗେଲ।
େତଣୁ େସ ହ୍ରଦେର ଥିବା େଗାଟଏି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଯାଇ ବସେିଲ।

ଅନ୍ୟ ସବୁ େଲାକ ହ୍ରଦର କୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ। 2 ଯୀଶୁ
ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଥାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ
େଦବା ପାଇଁ ଅେନକଗଡୁ଼ଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାର ପ୍ରେୟାଗ କେଲ। ତାହାଙ୍କ
ଶିକ୍ଷାେର େସ କହେିଲ,

3 “ଶୁଣ, ଜେଣ ଗ୍ଭଷୀ ବୀଜ ବୁଣବିାକୁ ବାହାରିଲା।” 4

େଯେତେବେଳ ଗ୍ଭଷୀଟ ିବୀଜ ବୁଣୁଥିଲା, େସଥିରୁ କିଛ ିବୀଜ ରାସ୍ତାେର
ପଡ଼ଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାେନ ଆସ ିେସତକ ଖାଇ େଦେଲ। 5 ଆଉ କିଛ ିବୀଜ
ପଥୁରିଆ ଜମିେର ପଡ଼ଗିଲା। େସ ଜମିେର ଯେଥଷ୍ଟ ମାଟ ିନ ଥିଲା।
ଯେଥଷ୍ଟ ମାଟ ିନ ଥିବାରୁ େସ ବୀଜଗଡୁ଼କି ଅତ ିଶୀଘ୍ର ଗଜା େହାଇଗଲା।
6 କିନୁ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ ଆକାଶେର ଉଠିବା ପେର ପେର ଉତ୍ତାପ େହତୁ ଗଜାଗଡୁ଼କି
ଜଳି ଗଲା। ମାଟ ିଭତିରକୁ େଚର ଗଭୀର ଭାବେର ଯାଇ ପାରି ନ ଥିବାରୁ
ଗଛ ଗ୍ଭରାଗଡୁ଼କି ଶୁଖିଗଲା। 7 କିଛ ିବୀଜ କଣ୍ଟାବୁଦାଗଡୁ଼କି ଭତିେର
ପଡ଼ଗିଲା। କଣ୍ଟାବୁଦାଗଡୁ଼କି ବଢ଼ଡ଼ୁ ଥିଲା, େତଣୁ କଣ୍ଟାବୁଦା ଗଡୁ଼କି
ଗଛଗ୍ଭରାଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ଭପି େଦଲା, ତା’ ଫଳେର େସଗଡୁ଼କି ଭଲ ଭାବେର ବଢ଼ି
ପାରିଲା ନାହିଁ। େତଣୁ େସଥିେର ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। 8 େକେତକ ବୀଜ
ଭଲ ମାଟେିର ପଡ଼ଲିା। େସଥିରୁ ଗଛ େହଲା। ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ଲିା ଓ ଫଳ
ଫଳିଲା େକେତକ ଗଛେର ତରିିଶ୍ ଗଣୁ ବା ଷାଠିଏ ଗଣୁ ଏପରିକି
େକେତକ ଗଛେର ଶେହ ଗଣୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଫଳିଲା।”

9 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଯିଏ ଶୁଣୁଛ,ି ଶୁଣୁ।”

ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରନି୍ତ
(ମାଥିଉ 13:10-17; ଲୂକ 8:9-10)

10 ପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଏକୁଟଆି ଥିେଲ, େସେତେବେଳ
ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ ଯାକ େପ୍ରରିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପଗ୍ଭରିେଲ।

11 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ବୁଝ ିପାରିବା ପାଇଁ ଶକି୍ତ ଦଆିଯାଇଛ।ି କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର ସବୁକଥା କହୁଛ।ି 12 ମୁଁ ଏପରି କେର କାରଣ:
‘େସମାେନ ଖାଲ ିଗ୍ଭହୁଁଥିେବ ସନିା କିନୁ୍ତ କିଛ ିେଦଖି ପାରୁ ନ ଥିେବ।
େସମାେନ ଖାଲ ିଶୁଣୁଥିେବ ସନିା କିଛ ିବୁଝ ିପାରୁ ନ ଥିେବ।

ଯଦ ିେସମାେନ େଦଖି ପାରିେବ ଓ ବୁଝ ିପାରିେବ,
େତେବ େସମାେନ ବଦଳି ଯିେବ ଓ କ୍ଷମା ପାଇ ଯିେବ।’”

ଯିଶାଇୟ 6:9-10

ଯୀଶୁ ବୀଜବୁଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ବୁଝାଇେଲ
(ମାଥିଉ 13:18-23; ଲୂକ 8:11-15)

13 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
ବୁଝ ିପାରୁଛ କି? େତେବ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗଡୁ଼କି କିପରି ବୁଝବି?” 14

ଗ୍ଭଷୀଟ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ବୁଣୁଥିବା
େଲାକ ଭଳି। 15 େବେଳେବେଳ ବାକ୍ୟ ରାସ୍ତାେର ପଡ଼ଯିାଏ। େକେତକ
େଲାକ ଏହ ିରାସ୍ତା ଭଳି, େସହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ
କିନୁ୍ତ ଶୟତାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବୁଣା ଯାଇଥିବା
ବାକ୍ୟକୁ େନଇ ଯାଏ।

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 3:18 774 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:15
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16 “ଆଉ େକେତକ େଲାକ ପଥୁରିଆ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବୀଜ ଭଳି,
େସମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆନନ୍ଦେର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନଅିନି୍ତ।
17 କିନୁ୍ତ ତାହାର େଚର ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାେର ପ୍ରେବଶ କରି
ପାେର ନାହିଁ। େକବଳ କିଛ ିକ୍ଷଣ ପାଇଁ େସମାେନ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖନି୍ତ।
ପେର େଯେତେବେଳ ବାକ୍ୟ େଯାଗୁଁ ବପିଦ ଆେସ ବା େସମାେନ ନଯିର୍୍ୟାତତି
ହୁଅନି୍ତ , େସେତେବେଳ େସମାେନ ତୁରନ୍ତ ବଶି୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ।

18 “ଆଉ େକେତକ େଲାକ କଣ୍ଟାବୁଦାଗଡୁ଼କିେର ପଡ଼ ିଯାଇଥିବା ବୀଜ
ଭଳି। ଏମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ। 19 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମନେର ଜୀବନର
ଚନି୍ତ ା, ଧନ-ସମ୍ପତି୍ତର େମାହ ଓ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବାର ଲାଳସା ଆେସ
ଓ େସଗଡୁ଼କି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ଭପି ପକାଏ। ଫଳେର ତାହା େସମାନଙ୍କ ଜୀବନେର
ଫଳହୀନ ହୁଏ।

20 “େକେତକ େଲାକ ଭଲମାଟେିର ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବୀଜ ଭଳି,
େସମାେନ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନି୍ତ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ। ତା’ପେର େସମାେନ
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନି୍ତ। ତାହା େବେଳେବେଳ ତରିିଶ୍ ଗଣୁ, ଷାଠିଏ
ଗଣୁ ବା ଶେହ ଗଣୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଫଳ େଦଇଥାଏ।”

ଯାହା ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଅଛ ିତାହାର ବନିେିଯାଗ କର
(ଲୂକ 8:16-18)

21 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ହାଣ୍ଡ ିତେଳ କି
ଖଟ ତେଳ ଦୀପଟଏି ରଖ କି? ତୁମ୍ଭ ଦୀପରୂଖା ଉପେର ଦୀପ ରଖ। 22

େତେବ ଯାହାକିଛ ିଲୁଚ ିରହଛି,ି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ େହାଇଯିବ। ଯାହାକିଛ ିରହସ୍ୟ
େହାଇ ରହଛି,ି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 23 େମାେତ ଶୁଣଥିିବା େଲାକମାେନ
ଶୁଣନୁ୍ତ। 24 “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଉପେର ସାବଧାନ େହାଇ
ବଗି୍ଭର କର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଅନ୍ୟକୁ େଦଉଛ, ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ଠିକ୍ େସହଭିଳି ଭାବେର େଦେବ। ବରଂ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆହୁରି
ଅଧିକ େଦେବ। 25 ଯାହା ପାଖେର କିଛ ିଅଛ,ି ତାହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ
ଦଆିଯିବ। କିନୁ୍ତ ଯାହା ପାଖେର ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛ,ି ତାହା ମଧ୍ୟ େସ ହେରଇ
ବସବି।”

ବୀଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବଷିୟେର ଯୀଶୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେଲ

26 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ବୀଜ ବୁଣୁଥିବା
େଲାକଟଏି ଭଳି। 27 ବୀଜରୁ ଅଙୁ୍କର ବାହାରି ଦନିରାତ ିବଢ଼ବିାକୁ ଲାେଗ।
େସହ ିେଲାକ ଦନିେର େଚଇଁଥାଉ କି ରାତେିର େଶାଇଥାଉ, େସଥିେର କିଛି
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଙୁ୍କରଟ ିଆପଣା ଛଁାଏ ବଢ଼ ିଗ୍ଭଲୁଥାଏ। େସହ
େଲାକ ଜାଣ ିପାେର ନାହିଁ େଯ ଅଙୁ୍କରଟ ିକିପରି ବଢ଼ଡ଼ୁଛ।ି 28 କାହାରି
ସାହାଯ୍ୟ ବନିା ଭୂମି ଆେପ ଆେପ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର। ପ୍ରଥେମ ଅଙୁ୍କର,
ତା’ପେର େକଣ୍ଡା ହୁଏ। ତା’ପେର େକଣ୍ଡାରୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଶସ୍ୟ ହୁଏ, 29

େଯେତେବେଳ ଶସ୍ୟ ପାଚଯିାଏ, େସେତେବେଳ େସହ ିେଲାକ ଦାଆ େନଇ
ତାକୁ କାେଟ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଅମଳ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ େସାରିଷଦାନା ଭଳି
(ମାଥିଉ 13:31-32; 34-35; ଲୂକ 13:18-19)

30 େସ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପକର୍େର କ’ଣ କହି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇବ?ି ମୁଁ େକଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର ଏହା ବୁେଝଇବ?ି 31

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଗାଟଏି େସାରିଷଦାନା ଭଳି। ଏହ ିେସାରିଷଦାନା,
ତୁେମ୍ଭ ବୁଣୁଥିବା ବୀଜଗଡୁ଼କି ଭତିେର ସବୁଠାରୁ େଛାଟ। 32 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ବୁଣବିା ପେର ଏହ ିବୀଜ ବଢ଼ ିତୁମ୍ଭ ବଗିଗ୍ଭର ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କ ଭତିେର
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ େହାଇଯାଏ। ତା’ର ଶାଖା ଗଡୁ଼କି ବଡ଼ େହାଇଯାଏ।
ପକ୍ଷୀମାେନ ଆସ ିତା’ ଛାଇେର ବସା ବାନି୍ଧ ରହନି୍ତ।”

33 ଯୀଶୁ ଏହଭିଳି ଅେନକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ବୁଝ ିପାରିବା କ୍ଷମତା ଅନୁସାେର ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ। 34 ଯୀଶୁ େଲାକଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଲାେବେଳ

ସବୁେବେଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପ୍ରେୟାଗ କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏକୁଟଆି ଥିବା େବେଳ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସବୁଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ବୁେଝଇ େଦଉଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ
(ମାଥିଉ 8:23-27; ଲୂକ 8:22-25)

35 େସହ ିଦନି ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଗ୍ଭଲ, ଆର ପଟକୁ ଯିବା।” 36 େତଣୁ େସମାେନ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ
େସଠାେର ଛାଡ଼େିଦେଲ। େଯଉଁ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଯୀଶୁ ପୂବର୍ରୁ ବସ ିସାରିଥିେଲ,
ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ େସଥିେର ବସେିଲ। େସଠାେର ଅନ୍ୟ ଡ଼ଙ୍ଗାଗଡୁ଼କି
ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 37 ତା’ପେର ହ୍ରଦେର େଗାଟଏି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସୃଷି୍ଟ େହଲା।
ଡ଼ଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ େଢ଼ଉ ମାଡ଼ ିଆସଲିା। ଡ଼ଙ୍ଗାେର ପାଣ ିପ୍ରାୟ ଭତ୍ତିର୍
େହାଇଗଲା। 38 ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭତିେର ପଛ ମଙ୍ଗେର େଗାଟଏି ତକିଆେର
ମୁଣ୍ଡ େଦଇ େଶାଇ ପଡ଼ଥିିେଲ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭ କଥା
କିଛ ିଚନି୍ତ ା କରୁ ନାହଁ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ବୁଡ଼ଯିିବା।”

39 ଯୀଶୁ ଉଠି ପଡ଼େିଲ, େସ ପବନକୁ ଧମକ େଦେଲ ଓ େଢ଼ଉକୁ
କହେିଲ, “ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ସି୍ଥର ହୁଅ।” ତା’ପେର ଝଡ଼ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। ହ୍ରଦ
ଶାନ୍ତ େହାଇଗଲା।

40 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଭୟ
କରୁଛ? ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େହାଇ ନାହିଁ?”

41 େସମାେନ କିନୁ୍ତ ବହୁତ ଡ଼ରି ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ ନଜି ଭତିେର
ପଚରା ଉଚରା େହେଲ, “ଏ େକଉଁ ପ୍ରକାରର େଲାକ? ଏପରିକି ପବନ ଓ
ପାଣ ିମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ମାନୁଛନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ଜେଣ େଲାକକୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ମୁକ୍ତକେଲ
(ମାଥିଉ 8:28-34; ଲୂକ 8:26-39)

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ହ୍ରଦର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ର
ଗରାଶୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 2 ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗାର
ବାହାରକୁ ଆସବିା ମାେତ୍ର େଗାଟଏି େଲାକ କବର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି

ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା ତା’ େଦହେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କରି ରହଥିିଲା।
3 େସ େଲାକଟ ିକବର ମଧ୍ୟେର ରହୁଥିଲା। ତାହାକୁ େକହ ିେହେଲ ବାନି୍ଧ
ପାରୁ ନ ଥିେଲ। ଏପରିକି ଶିକୁଳିେର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାନି୍ଧ ପାରୁ ନ ଥିେଲ। 4

କାରଣ ତାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟେର ହାତକଡ଼ ିଓ େବଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା ବାନି୍ଧ
ଦଆିଯାଉଥିଲା। କିନୁ୍ତ େସ ହାତକଡ଼କୁି ଛଣି୍ଡାଇ େଖାଲ ିେଦଉଥିଲା ଓ
ଶିକୁଳିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଛଣି୍ଡାଇ େଦଉଥିଲା। େକହ ିେହେଲ ତାକୁ ନୟିନି୍ତ୍ର ତ
କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ। 5 େସ ଦନିରାତ ିସଦାେବେଳ କବର ଓ
ପାହାଡ଼େର ଥାଇ ଚତି୍କାର କରୁଥିଲା ଓ ନଜିକୁ ପଥରେର କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ କରି
ପକାଉଥିଲା।

6 େଲାକଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦୂରରୁ େଦଖି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସଲିା ଓ
ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ପଡ଼ଗିଲା। 7 ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକକୁ
କହେିଲ, “େର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ଏହ ିେଲାକ େଦହରୁ ବାହାରି ଆ।” ଯୀଶୁ ଏପରି
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିେଲାକ ବଡ଼ ପାଟେିର ଚତି୍କାର କରି କହଲିା,
“ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େହ ଯୀଶୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ କ’ଣ
ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ହଇରାଣ କର
ନାହିଁ।”

9 ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ନାମ କ’ଣ?”
େଲାକଟ ିକହଲିା, “େମା’ ନାମ ଲଜିନ ବା ବାହନିୀଭୂତ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ

ଅେନକ।” 10 େସହ ିଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ବାରମ୍ୱାର କାକୁତ ିମିନତ ିେହାଇ
ଭକି୍ଷା ମାଗିେଲ େଯ େସ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଅଞ୍ଚଳର ବାହାରକୁ ପେଠଇ ନ
ଦଅିନୁ୍ତ।

11 େସହ ିପାହାଡ଼ କଡ଼େର େସେତେବେଳ ଘୁଷୁରିଙ୍କର େଗାଟଏି ବଡ଼
ପଲ ଚରୁଥିଲା। 12 ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ, “ଆମ୍ଭକୁ

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:16 775 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 5:12
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ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପେଠଇ ଦଅି, ତାହାହାେଲ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଦହ
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିଯିବୁ।” 13 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି କରିବାକୁ
ଅନୁମତ ିେଦଇେଦେଲ। ତା’ପେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ େସହ ିେଲାକଟ ିେଦହରୁ
ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ େଦହେର ପଶିଗେଲ। େସହ ିଘୁଷୁରି ପଲେର ପ୍ରାୟ
ଦୁଇ ହଜାର ଘୁଷୁରି ଥିେଲ। େସ ସବୁତକ ଘୁଷୁରି ପାହାଡ଼ କଡ଼କୁ ଖୁବ୍
େବଗେର ଧାଇଁେଲ ଓ ହ୍ରଦ ଭତିେର ପଡ଼ ିଗେଲ। ସବୁତକ ଘୁଷୁରି ପାଣେିର
ବୁଡ଼ଗିେଲ।

14 ଘୁଷୁରି ପଲର ଜଗଆୁଳମାେନ ପେଳଇ ଯାଇ ସହରେର ଏହି
ଘଟଣା ବଷିୟେର କହେିଲ। େଲାେକ କ’ଣ ଘଟଛି ିେବାଲ ିେଦଖିବାକୁ
ଆସେିଲ। 15 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚ ିେଦଖିେଲ ଯାହା
େଦହେର ବାହନିୀଭୂତ ପ୍ରେବଶ କରିଥିଲା, େସ େଲାକଟ ିଲୁଗାପଟା ପିନି୍ଧ
ଭଲ ଭାବେର ବସଛି।ି ତାହାର ମନ ଭଲ େହାଇ ଯାଇଛ।ି ଏହା େଦଖି
େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେଲ। 16 େସଠାେର େକେତକ େଲାକ ଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ େଦଖିଥିେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକଟରି ଓ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କର କ’ଣ େହଲା,
େସ ସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। 17 ତା’ପେର େସ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସ
ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ।

18 ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିଗ୍ଭଲ ିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ। ଯିଏ ପୂବର୍ରୁ
ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଥିଲା, େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯିବାକୁ ତାହାଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କଲା। 19 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ
ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘରକୁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ କଥା େସମାନଙୁ୍କ କୁହ
େଯ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୟା କରିଛନି୍ତ।”

20 େତଣୁ େସ ଗ୍ଭଲଗିଲା ଓ େଦକାପଲି ଅଞ୍ଚଳର େଲାକଙୁ୍କ କହବିାକୁ
ଲାଗିଲା େଯ, ଯୀଶୁ କିପରି ତା’ ପାଇଁ େକେତ ବଡ଼ କାମ କରିଛନି୍ତ। ସମସ୍ତ
େଲାକ ଏ କଥା ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତ ବାଳିକାକୁ ଜୀବନ େଦେଲ ଓ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ଥ
କେଲ

(ମାଥିଉ 9:18-26; ଲୂକ 8:40-56)

21 ଯୀଶୁ େନୗକାେର ବସ ିହ୍ରଦର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍କୁ େଫରିଗେଲ। ପୁଣି
ହ୍ରଦ କୂଳେର ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରି ପେଟ ବହୁତ େଲାକ ଜମିଗେଲ। 22 ଯିହୂଦୀ
ସମାଜଗହୃର ଜେଣ ଅଧିକାରୀ େସଠାକୁ ଆସେିଲ। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯାଈରସ
ଥିଲା। ଯାଈରସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାେତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ଗିେଲ।
23 େସ କାକୁତ ିମିନତ ିେହାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଭକି୍ଷା ମାଗିେଲ, “େମାର େଛାଟ
ଝଅି ମରିବା ଉପେର। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆସ ିତା’ ଉପେର ହାତ ରଖନୁ୍ତ,
ତା’େହେଲ େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯିବ ଓ ଜୀବନ ପାଇବ।”

24 ଯୀଶୁ ଯାଈରସଙ୍କ ସାଥୀେର ବାହାରିେଲ। ଅେନକ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। ଭଡି଼ େହାଇଥିବା େଯାଗୁଁ େଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ମାଡ଼ ିଆସୁ ଥିେଲ।

25 େସଠାେର େଲାକଙ୍କ ଭତିେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଥିଲା। ବଗିତ
ବାରବଷର୍ ଧରି ତା’ର ରକ୍ତସ୍ରାବ େହଉଥିଲା। 26 ଅେନକ ଚକିିତ୍ସକଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଚକିିତ୍ସା କରାଇ ସାରିବା ପେର େସ ନରିାଶ େହାଇ ପଡ଼ଥିିଲା। େସ
ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତା’ର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚର୍ େହାଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି
ତା’ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେର େକୗଣସ ିଉନ୍ନତ ିଘଟୁ ନ ଥିଲା। ବରଂ ତା’ର େଦହ
ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ େହାଇ ଯାଉଥିଲା।

27 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣବିା ପେର େଲାକଙ୍କ
ସହତି ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲା। େସ ପଛ ପଟରୁ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ
ନକିଟତର େହଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁେଦଲା। 28 େସ ମେନ ମେନ
କହୁଥିଲା, “ଯଦ ିମୁଁ ଖାଲ ିଟକିିଏ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁଁଇ ପାରିବ ିେତେବ ଭଲ
େହାଇଯିବ।ି” 29 େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁବା ମାେତ୍ର ତା’ର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ
େହାଇଗଲା ଓ ତା’ର ଶରୀରର େରାଗ ଭଲ େହାଇଗଲା େବାଲ ିେସ
ଅନୁଭବ କଲା। 30 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ

ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶକି୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛ।ି େସ ଅଟକି ଗେଲ ଓ ପଛକୁ ବୁଲି
ପଡ଼ ିପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାର ବସ୍ତ୍ର କିଏ ଛୁଇଁଲା?”

31 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଠାେର ତ ଅେନକ େଲାକ
ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଠଲ ିେହାଇ ଯାଉଛନି୍ତ। ପୁଣ ିଆପଣ ପଗ୍ଭରୁଛନି୍ତ ,
“େମାେତ କିଏ ଛୁଇଁଲା?”

32 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁ େଲାକ ଛୁଇଁଲା େବାଲ ିଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ
େଦଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 33 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଜାଣଥିିଲା େଯ େସ ଭଲ
େହାଇଯାଇଛ,ି େତଣୁ େସ ଆଗକୁ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ଗିଲା।
େସ ଭୟେର ଥରୁଥିଲା। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସବୁ କଥା କହଲିା। 34 ଯୀଶୁ
ତାକୁ କହେିଲ,
“ଆେଗା ନାରୀ; ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରି େଦଇଛ।ି ଶାନି୍ତେର

ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ େରାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ।”
35 ଯୀଶୁ େସଠାେର ଏସବୁ କହୁଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃର

ଅଧିକାରୀ ଯାଈରସଙ୍କ ଘରୁ େକେତକ େଲାକ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର ଝଅି ମରିଗଲାଣ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଗରୁୁ (ଯୀଶୁ)ଙୁ୍କ ଅଯଥାେର
ଆଉ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବ?”

36 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣସିାରି ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃର
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, େକବଳ ବଶି୍ୱାସ କର।”

37 ତା’ପେର େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେକବଳ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଭାଇ େଯାହନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନେଲ। 38 େସମାେନ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃର
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଲ। େସ େସଠାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
ବଳିାପ କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। େସଠାେର ବହୁତ େକାଳାହଳ େହଉଥିଲା।
39 ଯୀଶୁ ଘର ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ସବୁ କାହିଁକି ଏେତ ପାଟତୁିଣ୍ଡ ଓ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛ? ଏ ପିଲାଟ ିମରି ନାହିଁ,
େସ େକବଳ େଶାଇ ଯାଇଛ।ି” 40 ଏହା ଶୁଣ ିସବୁ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପରିହାସ କେଲ।
କିନୁ୍ତ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ପେଠଇ େଦେଲ। େକବଳ

ପିଲାଟରି ବାପାମା ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େନଇ ପିଲାଟ ିେଯଉଁ େକାଠରିେର ଥିଲା, େସହ ିେକାଠରିକୁ ଗେଲ। 41

ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଝଅିଟରି ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଟଲଥିା, କୂମ୍”
ଅଥର୍ାତ୍ େହ ଝଅି, ମୁଁ େତାେତ କହୁଛ ିଉଠ। ଝଅିଟ ିସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଉଠି
ଠିଆ େହଲା ଓ ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଝଅିଟରି ବୟସ ବାର ବଷର୍
ଥିଲା। 42 ତା’ର ବାପାମା ଓ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।
43 ଯୀଶୁ ଏ କଥା େଲାକମାନଙୁ୍କ ନ କହବିା ପାଇଁ ଝଅିର ବାପା-ମାଙୁ୍କ
ଦୃଢ଼ ଭାବେର ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଝଅିଟରି ବାପା-ମାଙୁ୍କ
ଝଅିକୁ କିଛ ିଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ କହେିଲ।

ଯୀଶୁ ନଜି ଜନ୍ମ  ସହରକୁ ଗେଲ
(ମାଥିଉ 13: 53-58; ଲୂକ 4:16-30)

ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିନଜି ଜନ୍ମ  ସହରକୁ ଗେଲ। ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଗେଲ। 2 ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଯୀଶୁ
ଯିହୂଦୀୟ ସମାଜଗହୃେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। ବହୁତ େଲାକ ତାହାଙ୍କ

ଶିକ୍ଷା ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଏ େଲାକ ଏସବୁ
ଶିକ୍ଷା େକଉଁଠାରୁ ପାଇଲା? ଏ େଲାକକୁ ଏ ଉତ୍ତମ ବଗି୍ଭରଶକି୍ତ (ବଜି୍ଞତା)
କିଏ େଦଲା? ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େସ େକଉଁଠାରୁ ଶକି୍ତ ପାଇଲା?
3 ଏ କ’ଣ େସହ ିବେଢ଼ଇ ନୁହନି୍ତ? ଏ କ’ଣ ମରିୟମଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ
ଯାକୁବ, େଯାସ,ି ଯିହୂଦା ଓ ଶିେମାନଙ୍କ ଭାଇ ନୁହନି୍ତ? ତାହାଙ୍କର
ଭଉଣୀମାେନ କ’ଣ ଏଠାେର ଆମ୍ଭ ସହତି ନାହାନି୍ତ?” େତଣୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ସ୍ୱୀକାର କରିବାେର ଏହ ିେଲାକମାେନ ବାଧା ପାଇେଲ।

4 େତଣୁ ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅନ୍ୟମାେନ ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଇଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ନଜି ସହର େଲାେକ,
ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ୀୟମାେନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନଜି ପରିବାରର େଲାକମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।” 5 ଅତଏବ େସଠାେର ଯୀଶୁ େକୗଣସି
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ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େକବଳ େକେତକ େରାଗୀଙ୍କ
ଉପେର ହାତ ରଖି େସ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଲ। 6 ଏ େଲାକମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିବଶି୍ୱାସ ନ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର
ଯୀଶୁ େସ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଁାକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ସମାପନ ପାଇଁ ପଠାଇେଲ
(ମାଥିଉ 10:1; 5-15; ଲୂକ 9:1-6)

7 ଯୀଶୁ ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏକାଠି ଡ଼ାକିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ
ଦୁଇ ଜଣ କରି ବାହାରକୁ ପଠାଇେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ
ଉପେର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କେଲ। 8 େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଯାତ୍ରା କାଳେର ବାଡ଼ଟିଏି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିେନବ ନାହିଁ। େରାଟୀ,
ଝୁଲା କି ପେକଟେର କିଛ ିେହେଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ େନବ ନାହିଁ। 9 ତୁେମ୍ଭ
ଚପଲ ପିନି୍ଧ ପାରିବ। କିନୁ୍ତ େକବଳ ପିନି୍ଧଥିବା ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ା େକୗଣସି
ଅଧିକ ଲୁଗାପଟା େନବ ନାହିଁ। 10 େକୗଣସ ିଘେର ପ୍ରେବଶ କେଲ େସ
ସହର ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଘେର ରହବି। 11 ଯଦ ିେକୗଣସି
ସହରେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କରନି୍ତ କିମ୍ୱା େସମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା
ନ ଶୁଣନି୍ତ , େତେବ େସ ସହର ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲ ିଯାଅ। ଛାଡ଼ଲିା େବେଳ ତୁମ
ପାଦରୁ େସଠାକାର ଧୂଳିଝାଡ଼ ିଦଅି। ତାହା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଚତାବନୀ
େହବ।”

12 ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ
େଘାଷଣା କେଲ େଯ, େଲାକମାେନ ଅନୁତାପ କରନୁ୍ତ। ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରନୁ୍ତ। 13 େସମାେନ େଲାକଙ୍କ େଦହରୁ ଅେନକ ଭୂତଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦେଲ।
େସମାେନ ଅେନକ େରାଗୀଙୁ୍କ େତୖଳ ଲଗାଇ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ।

େହେରାଦ ଭାବନି୍ତ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ
(ମାଥିଉ 14: 1-12; ଲୂକ 9:7-9)

14 ରାଜା େହେରାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ। କାରଣ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ୟାତ ିଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। େକେତକ େଲାକ କହୁଥିେଲ,
“ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ। େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ
େହାଇଛନି୍ତ। େସଥି େଯାଗୁଁ େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ କରି ପାରୁଛନି୍ତ।”

15 ଅନ୍ୟମାେନ କହୁଥିେଲ, “େସ େହଉଛନି୍ତ ଏଲୟି।”
ଆଉ େକେତକ କହୁଥିେଲ, “ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ପ୍ରାଚୀନ

କାଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଭଳି େସ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।”
16 େହେରାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଏସବୁ ଶୁଣେିଲ। େସ କହେିଲ, “ମୁଁ

େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ହତ୍ୟା କରିଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ େଯାହନ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠିଛନି୍ତ।”

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ କିପରି ହତ୍ୟା େହେଲ

17 ନେିଜ େହେରାଦ େଯାହନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। େଯାହନଙୁ୍କ କାରାଗାରେର
ରଖାଯାଇଥିଲା। େହେରାଦ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ େହେରାଦଆିଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରିବା ପାଇଁ
ଏହା କରିଥିେଲ। ପ୍ରଥେମ େହେରାଦଆି େହେରାଦଙ୍କ ଭାଇ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ଥିେଲ। ପେର େହେରାଦ ତାହାଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ। 18 େଯାହନ
େହେରାଦଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ।”
19 େତଣୁ େହେରାଦଆି େଯାହନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ଭାବେର େଦଖୁଥିେଲ। େସ
େଯାହନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଏଥିପାଇଁ େହେରାଦଙୁ୍କ
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇବାେର ଅସଫଳ େହାଇଥିେଲ। 20 େହେରାଦ େଯାହନଙୁ୍କ
ମାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିେଲ। େସ ଜାଣ ିଥିେଲ େଯ ସମସ୍ତ େଲାକ
େଯାହନଙୁ୍କ ଜେଣ ଭଲ ଓ ପବତି୍ର େଲାକ ଭାବୁଥିେଲ। େତଣୁ େହେରାଦ
େଯାହନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିେଲ। େଯାହନଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିାକୁ େହେରାଦ

ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ତଥାପି େଯାହନଙ୍କ ଉପେଦଶ େହେରାଦଙୁ୍କ
ସବୁେବେଳ ବଚିଳିତ କରୁଥିଲା।

21 କିଛ ିଦନି ପେର େହେରାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ  ଦନିେର େଯାହନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
ଘଟାଇବା ପାଇଁ େହେରାଦଆିକୁ େଗାଟଏି ସୁେଯାଗ ମିଳିଗଲା। ତାହାଙ୍କର
ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, େସନାପତଗିଣ ଏବଂ ଗାଲଲିୀର ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ
େହେରାଦ ରାତି୍ର ସମୟେର େଭାଜି େଦଉଥା’ନି୍ତ। 22 େହେରାଦଆିଙ୍କ ଝଅି
ଭତିରକୁ ଆସ ିନାଚଲିା। ତା’ ନାଚେର ଅତଥିିଗଣ ଓ ନେିଜ େହେରାଦ
ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ।
େହେରାଦ ଝଅିକୁ କହେିଲ, “େତାର ଯାହା ଦରକାର େମାେତ ମାଗ। ମୁଁ

େତାେତ ତାହା େଦବ।ି” 23 େହେରାଦ ଶପଥ ପୂବର୍କ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “ତୁ
ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ େତାେତ ତାହା େଦବ।ି ଏପରିକି ମୁଁ େମା’ ରାଜ୍ୟର ଅଧା
ଭାଗ େତାେତ େଦଇପାେର।”

24 ଝଅିଟ ିତା’ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରିଲା, “ରାଜା େହେରାଦଙୁ୍କ ମୁଁ
କ’ଣ ମାଗିବ?ି”
ତା’ ମା କହେିଲ, “ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଗ।”
25 ଝଅିଟ ିଅତ ିଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସ ରାଜାଙୁ୍କ

କହଲିା, “େମାେତ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ େଗାଟଏି ଥାଳିେର ରଖି
ବତ୍ତର୍ମାନ ଦଅି।”

26 ରାଜା େହେରାଦ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଝଅିର ଇଚ୍ଛା
ଅନୁସାେର ଦାନ େଦବାକୁ ଶପଥ କରି ସାରିଥିେଲ। େସଠାେର େହେରାଦଙ୍କ
ସହତି ଖାଉଥିବା ଅତଥିିମାେନ ମଧ୍ୟ େହେରାଦଙ୍କ ଶପଥ ବଷିୟେର ଶୁଣି
ସାରିଥିେଲ। େତଣୁ ଝଅି ଯାହା ମାଗିଥିଲା, ତାହା େଦବା ପାଇଁ େହେରାଦ
ମନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ। 27 ଏଣୁ ରାଜା େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ
େନଇ ଆସବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ତୁରନ୍ତ ଜେଣ େସୖନ୍ୟକୁ ପଠାଇେଲ। େସ
ଯାଇ କାରାଗାରେର େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟେିଦଲା। 28 େଯାହନଙ୍କ େସହି
ମୁଣ୍ଡ େସ େଗାଟଏି ଥାଳିେର ଆଣ ିଝଅିକୁ ତାହା େଦଲା। େସ ଝଅି େସହି
ମୁଣ୍ଡ େନଇ ତା’ ମାକୁ େଦଲା। 29 ଏହସିବୁ ଘଟଣା େଯାହନଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ଆସ ିେଯାହନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ େନଇ
କବର େଦେଲ।

ଯୀଶୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଖୁଆଇେଲ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ଲୂକ 9:10-17; େଯାହନ 6:1-14)

30 େଯଉଁ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ପଠାଇଥିେଲ, େସମାେନ େଫରି
ଆସେିଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ଏକାଠି େହାଇ େସମାେନ
ଯାହାସବୁ କରିଥିେଲ ଓ େଲାକଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିେଲ, େସ ସବୁ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ। 31 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ବହୁତ ଗହଳି
ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ। େସଠାେର ବହୁତ େଲାକ ଥିେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାେର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟକିିଏ ସମୟ ପାଉ ନ ଥିେଲ।
ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି େଗାଟଏି ନଜିର୍ନ
ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲ ଓ େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ଟେିକ ବଶି୍ରାମ େନବା।”

32 େତଣୁ େସମାେନ େଗାଟଏି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିେଗାଟଏି ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 33 କିନୁ୍ତ ବହୁତ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିବାର
େଦଖିେଲ ଓ ଚହି୍ନ ିମଧ୍ୟ ପାରିେଲ। େତଣୁ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ େଲାେକ ସ୍ଥଳପଥ
େଦଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ିଗେଲ। ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚବିା
ପୂବର୍ରୁ, େସମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚଗିେଲ। 34 ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ
େସଠାେର ପହଞ୍ଚେିଲ, େସ େଦଖିେଲ େଯ ବହୁତ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା
କରିଛନି୍ତ। ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେଲ। କାରଣ
େସମାେନ େମଷପାଳକ ବହିୀନ ଅରକି୍ଷତ େମଣ୍ଢାପଲ ଭଳି ଥିେଲ। ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଅେନକ ଉପେଦଶ େଦେଲ।

35 େସେତେବେଳ ଦନି ଗଡ଼ ିଯାଇଥିଲା। େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଏହା େଗାଟଏି ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗା। ଦନି
ଗଡ଼ଗିଲାଣ।ି 36 େତଣୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଖ ପାଖ ପଲ୍ଲ ୀ ଓ ଗଁାଗଡୁ଼କୁି

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:6 777 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:36
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ପଠାଅ। ତା’େହେଲ େସଠାକୁ ଯାଇ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି
ଖାଦ୍ୟ କିଣ ିଆଣ ିପାରିେବ।”

37 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଖାଇବାକୁ ଦଅି।”
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଯାଇ େରାଟୀ କିଣ ିଆଣି

େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦବୁ? େରାଟୀ କିଣବିାକୁ େସତକିି ଅଥର୍ େଯାଗାଡ଼
କରିବାକୁ େହେଲ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାେସ କାଳ କାମ କରିବାକୁ େହବ।”

38 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯାଇ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ପାଖେର
େକେତଖଣ୍ଡ େରାଟୀ ଅଛ?ି”
ଶିଷ୍ୟମାେନ େରାଟୀ ଗଣସିାରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ପାଖେର

ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ ଅଛ।ି”
39 ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଡ଼ଆିର ସବୁଜ ଘାସ

ଉପେର ଦଳ ଦଳ କରି ବେସଇ ଦଅି।” 40 େଲାକମାେନ ପ୍ରତ ିଦଳେର
ପଗ୍ଭଶ ପଗ୍ଭଶ ବା ଶେହ ଶେହ େହାଇ ବସଗିେଲ।

41 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିମାଛକୁ େଟକି ସ୍ୱଗର୍
ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େରାଟୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। େସ େରାଟୀ
ଗଡୁ଼କୁି ଛଣି୍ଡାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପରଶିବାକୁ େଦେଲ। ତା’ପେର ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ େସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେଲ ଓ
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସହଭିଳି ବାଣି୍ଟ େଦେଲ।

42 ସମେସ୍ତ େପଟପୁରା ଖାଇ ତୃପ୍ତ େହେଲ। 43 ସମେସ୍ତ ଖାଇ
ସାରିବା ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଳକା େରାଟୀ ଖଣ୍ଡ ଓ ମାଛ ଖଣ୍ଡଗଡୁ଼କୁି
ବାରଟ ିେଟାେକଇେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଭତ୍ତିର୍କେଲ। 44 େଯଉଁମାେନ େରାଟୀ
ଖାଇଥିେଲ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ହଜାର
ଥିଲା।

ଯୀଶୁ ପାଣ ିଉପେର ଗ୍ଭଲିେଲ
(ମାଥିଉ 14:22-33; େଯାହନ 6:16-21)

45 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭତିରକୁ ଯିବାକୁ କହେିଲ।
ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ହ୍ରଦର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବା େବଥ୍ସାଇଦାକୁ ଆଗଆୁ
ଯିବାକୁ କହେିଲ ଓ େସ ନେିଜ ପେର ଯିେବ େବାଲ ିକହେିଲ। େସଠାେର
ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘରକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ କହ ିେସ ରହେିଲ। 46

ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦବା ପେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗେଲ।

47 ସନ୍ଧ୍ୟା େହବା ପେର ମଧ୍ୟ ଡ଼ଙ୍ଗାଟ ିହ୍ରଦ ମଝେିର ଥିଲା ଓ ଯୀଶୁ
ସ୍ଥଳ ଭାଗେର ଏକୁଟଆି ଥିେଲ। 48 ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ େଯ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଆହୁଲା ମାରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବଧିା େହଉଛ।ି କାରଣ
େସେତେବେଳ ପବନ ତାହାଙ୍କର ବପିରୀତ ଦଗିେର ବହୁଥିଲା। ପ୍ରାତଃକାଳର
ପ୍ରାୟ ତନିଟିାରୁ ଛଅଟା ଭତିେର ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ଉପେର ଗ୍ଭଲ ିଗ୍ଭଲି
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେଦଇ େଯେତେବେଳ
ଆେଗଇ ଯିବା ଉପେର, 49 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ହ୍ରଦ ଉପେର ଗ୍ଭଲୁଥିବାର େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ ଭୂତ େବାଲ ିଭାବେିନେଲ।
େସମାେନ ଚତି୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 50 ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯମିତି
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ େସମାେନ ଡ଼ରିଗେଲ। ଯୀଶୁ ତୁରନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ସାହସ ଧର। ଏହ ିମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ।” 51 ତା’ପେର େସ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଚଢ଼ଗିେଲ। ପବନ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା।
ଏଥିେର େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। 52 େସମାେନ େରାଟୀ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟକୁ ବୁଝ ିପାରି ନ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଜଡ଼
େହାଇଯାଇଥିଲା।

ଯୀଶୁ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 14:34-36)

53 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ହ୍ରଦପାରି େହାଇ ଗିେନ୍ନ ସରତ୍େର
ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ ଡ଼ଙ୍ଗାଟ ିେସଠାେର ବାନି୍ଧ େଦେଲ। 54 ଡ଼ଙ୍ଗାରୁ

ଓେହ୍ଲଇ ବାହାରକୁ ଆସବିା ପେର େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ଚହି୍ନି
ପାରିେଲ। 55 ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ଆସଥିିବା ଖବର େଲାକଙୁ୍କ
େଦବା ପାଇଁ େସ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ। ଯୀଶୁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ, େସଠାେର ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ େସଠାକୁ େଲାକମାେନ
େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ଖଟଆିେର େନଇ ଆସେିଲ। 56 ଯୀଶୁ େସ ଅଞ୍ଚଳର
ନଗର, ଗଁା ଓ ପୁରପଲ୍ଲ ୀ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, େଲାେକ େରାଗୀମାନଙୁ୍କ
େସଠାକାର ହାଟ ବଜାରେର େଥାଇ େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଥିେଲ,
େଯ େସ ତାହାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରୁ ଟକିିଏ େସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁ େଦବାକୁ ସୁେଯାଗ
ଦଅିନୁ୍ତ। େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସୁସ୍ଥ
େହାଇଗେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୟିମ
(ମାଥିଉ 15:1-20)

େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଓ େକେତକ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆସି
ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ରୁଣ୍ତ େହାଇଗେଲ। 2 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର
େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଅପବତି୍ର ହାତେର ଅଥର୍ାତ୍ ନଦି୍ଧର୍ାରିତ ପଦ୍ଧତେିର

ହାତ ନ େଧାଇ ଖାଉଥିବାର େଦଖିେଲ। 3 ଫାରୂଶୀ ଓ ସମସ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାେନ ନଦି୍ଧର୍ାରିତ ପଦ୍ଧତେିର ହାତ ନ େଧାଇ େକେବ େହେଲ ଖାଉ
ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ମହାନ ପୂବର୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଚଳିତ
ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଥିେଲ। 4 ଏପରିକି ବଜାରରୁ
ଅଣାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥର୍କୁ େସମାେନ ନଦି୍ଧର୍ାରିତ ପଦ୍ଧତେିର ନ େଧାଇ
ଖାଆନି୍ତ ନାହିଁ। ଗିନା, କଳସ, ତମ୍ୱାପାତ୍ର ଆଦ ିମାଜିବା େଧାଇବା ଭଳି
ଅେନକ ପରମ୍ପରା େସମାେନ ପାଳନ କରନି୍ତ।

5 େତଣୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୂବର୍ ପୁରୁଷରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗଡୁ଼କୁି କାହିଁକି ପାଳୁ ନାହାନି୍ତ?
େସମାେନ ଅପବତି୍ର ହାତେର ଖାଆନି୍ତ , େସମାେନ ଏଭଳି କାହିଁକି କରନି୍ତ?”

6 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭଭଳି କପଟୀମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯିଶାଇୟ ଯାହା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିଥିେଲ ତାହା ଯଥାଥର୍, ଯିଶାଇୟ େଲଖିଥିେଲ,
‘ଏ େଲାକମାେନ େକବଳ ମୁଖେର େମାର ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମନ େମା’ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର।
7 େସମାନଙ୍କର େମା’ ପାଇଁ ଉପାସନା ନରିଥର୍କ,
କାରଣ େସମାେନ େଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଭାବେର ମନୁଷ୍ୟକୃତ

ନୟିମ ମାନବିାକୁ ଉପେଦଶ ଦଅିନି୍ତ।’
ଯିଶାଇୟ 29:13

8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ବସଛି।”

9 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନଜି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ତ୍ୟାଗ କରି େଦଇ ନଜିକୁ
ଚତୁର େବାଲ ିଭାବୁଛ। 10 େମାଶା କହଥିିେଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବାପା-ମାଙୁ୍କ
ସମ୍ମାନ କର’। େସ ମଧ୍ୟ କହଥିିେଲ, ‘େଯଉଁ େଲାକ ନଜି ବାପା-ମାଙୁ୍କ
ଖରାପ କଥା କେହ, ତାକୁ ମାରି ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍’। 11 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପେଦଶ େଦଉଛ େଯ, ଜେଣ େଲାକ ତା’ର ବାପାମାଙୁ୍କ କହି
ପାରିବ, ‘େମାର େଯଉଁ ପଦାଥର୍ଟେିର ତୁମ୍ଭର ଲାଭ େହାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତ ା,
େସହ ିପଦାଥର୍ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବ।ି’ 12 ଏହଭିଳି େସହ ିେଲାକକୁ ତା’ର
ବାପାମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ିକରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁମତ ିେଦଉ ନାହଁ।
13 ନଜି ନୟିମ ପାଳିବା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େବାଲ ିମେନ କରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା ପାଳିବାକୁ ଉପେଦଶ େଦଉଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ପାଳିବା ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ନୁେହଁ େବାଲି
ଉପେଦଶ େଦଇ ତାହା ଏେଡ଼ଇ େଦଉଛ। ଏହଭିଳି ଅେନକ କାମ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କରୁଛ।”

14 ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିପାଖକୁ ଡ଼ାକିେଲ। େସ କହେିଲ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ େମାର କଥା ଶୁଣ ଓ ବୁଝ। 15 ଏଭଳି େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା
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ବାହାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭତିରକୁ ପ୍ରେବଶ କରି ତାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ପକାଇବ। ବରଂ
େଯଉଁ ବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭତିରୁ ବାହାରି ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ
କରିପାେର।’’ 16

17 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ।
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିେଲ। 18 ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କ’ଣ ବୁଝ ିପାରିଲ ନାହିଁ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ବୁଝ ିପାରୁ ନ େଯ, େଲାକର ଭତିରକୁ ବାହାରୁ େକୗଣସି
ବସ୍ତୁ ଗେଲ ତାହା େସହ ିେଲାକକୁ ଦୂଷିତ କରିପାେର ନାହିଁ। 19 କାରଣ
ଖାଦ୍ୟ ତା’ର ହୃଦୟକୁ ନ ଯାଇ େପଟ ଭତିରକୁ ଯାଏ ଓ ପୁଣ ିମଳ
ଆକାରେର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ।” ଏହା କହ ିଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ-
ପଦାଥର୍ େଯ ଶୁଦ୍ଧ ଅେଟ, ଏହା ପ୍ରମାଣତି କେଲ।

20 େସ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟର ଭତିରୁ ଯାହା ବାହାରକୁ ଆେସ,
ତାହା ତାହାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। 21 ମନୁଷ୍ୟ ଭତିେର, ତା’ର ମନେର,
ଏହସିବୁ ଖରାପ ଜିନଷି ଜନ୍ମ  ଦଏି, ମନ୍ଦ ବଗି୍ଭର, େଯୗନଗତ ପାପ, େଗ୍ଭରି,
ହତ୍ୟା। 22 ବ୍ୟଭଗି୍ଭର, ଲାଳସା ବା େଲାଭ, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ମନ୍ଦକାମ କରିବା,
ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଈଷର୍ା, ଚୁଗଲୁ,ି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଖର୍ତା। 23 ଏହସିବୁ ଖରାପ
ଜିନଷି ମନୁଷ୍ୟର ଭତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସଥିାଏ। ଏଗଡୁ଼କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ
କରିପକାଏ।”

ଯୀଶୁ ଜେଣ ଅଣଯିହୂଦୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ
(ମାଥିଉ 15:21-28)

24 ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିେସାରର ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗେଲ।
େସଠାେର ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ। େସ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ େଯ,
େକୗଣସ ିେଲାକ ତାହାଙ୍କର ଆସଥିିବା ଖବର ଜାଣନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ େସ େସଠାେର
ଲୁଚ ିରହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 25 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯୀଶୁ ଆସଥିିବା ଖବର
ଶୁଣ ିପାରିଲା। ତା’ର ଝଅି େଦହେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରେବଶ କରି ରହଥିିଲା।
େତଣୁ େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ
ପଡ଼ଗିଲା। 26 େସ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଗ୍ରୀକ୍ ଥିଲା। େସ ସୁର
େଫୖନୀକୀୟାଠାେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲା। େସ ତା’ ଝଅିଠାରୁ ଭୂତକୁ ବାହାର
କରି େଦବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା।

27 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ପ୍ରଥେମ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ େହବାକୁ ଦଅି,
କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର େରାଟୀ େନଇ ଯାଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆଗେର ଫିଙି୍ଗ
େଦବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ।”

28 େସ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦେଲା, “େହ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ
ପିଲାମାେନ ଖାଉଥିବା ସମୟେର ତଳକୁ ଖସ ିପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଟକିି ଟକିି
ଅଂଶତକ େଟବୁଲ ତେଳ ଥିବା କୁକୁରମାେନ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଥା’ନି୍ତ।”

29 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଉତ୍ତର। ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଘରକୁ ଯାଇ ପାର। ଭୂତ ତୁମ୍ଭର ଝଅିକୁ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲି
ଗଲାଣ।ି”

30 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଘରକୁ ଯାଇ େଦଖିଲା େଯ ତାହାର ଝଅି
ଖଟେର େଶାଇଛ।ି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ତା’ େଦହରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଛାି

ଯୀଶୁ ଜେଣ ମୂକ ବଧିର େଲାକକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ

31 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସାର ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ ିେଦକାପଲି
ରାସ୍ତାେର ସୀେଦାନ େହାଇ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। 32

େସଠାେର େକେତକ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଗାଟଏି େଲାକକୁ ଆଣେିଲ।
େସ େଲାକଟ ିମୂକ ଓ ବଧିର ଥିଲା। େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କେଲ େଯ, େସ ତାହାଙ୍କ ହାତ େଲାକଟ ିଉପେର ରଖି ତାକୁ ଭଲ କରି
ଦଅିନୁ୍ତ।

33 ଯୀଶୁ େସ େଲାକଟକୁି ଭଡି଼ଠାରୁ ଟକିିଏ ଦୂରକୁ େଗାଟଏି ପାଖକୁ
େନଇଗେଲ। େସ େସହ ିେଲାକଟରି କାନ ଭତିେର ନଜି ଅଙୁ୍ଗଳିଗଡୁ଼କୁି
ରଖିେଲ। ତା’ପେର େସ େଛପ ପକାଇେଲ ଓ େଲାକଟରି ଜିଭକୁ ଛୁଇଁେଲ।
34 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିସ୍ୱଗର୍ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ପକାଇେଲ। େସ

େଲାକଟକୁି କହେିଲ, 35 “ଇପ୍ପଥଃ” ଅଥର୍ାତ ‘େଖାଲଯିାଉ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ତା’ର କାନ େଖାଲଗିଲା। ଜିଭର ଗ୍ରନି୍ଥ େଖାଲଗିଲା। େସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର
କହ ିପାରିଲା।

36 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯ ଏ ବଷିୟେର କାହାକୁ କିଛି
େଯପରି ନ କୁହନି୍ତ। ଯୀଶୁ ସଦାେବେଳ େଲାକଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଉଥିେଲ େଯ
େସମାେନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କିଛ ିନ କୁହନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏହାର
ପରିଣାମେର େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗ୍ଭର
କରୁଥିେଲ। 37 େଲାକମାେନ ବାସ୍ତବେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।
େସମାେନ କହୁଥିେଲ, “ଯୀଶୁ ସବୁକିଛ ିସୁସ୍ଥ କରୁଛନି୍ତ , ଏପରିକି େସ
ବଧିରକୁ ଶ୍ରବଣ ଶକି୍ତ ଓ ମୂକକୁ ବାକ୍ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ଗ୍ଭରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ
(ମାଥିଉ 15:32-39)

ଆଉ ଥେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ବହୁତ େଲାକ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର
କିଛ ିଖାଇବାକୁ ନ ଥିଲା। େତଣୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ
ଡ଼କାଇ କହେିଲ, 2 “ଏ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମାେତ ବଡ଼

ଦୁଃଖ ଲାଗଛୁ।ି େସମାେନ େମା’ ସହତି ତନି ିଦନି େହଲା ଅଛନି୍ତ। ଅଥଚ
ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଖାଇବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ। 3 କିଛ ିନ ଖୁଆଇ,
େସମାନଙୁ୍କ ଯଦ ିମୁଁ ପଠାଇ ଦଏି, େତେବ େସମାେନ ମୂଚ୍ଛର୍ା େହାଇ ରାସ୍ତାେର
ଢ଼ଳି ପଡ଼େିବ। େକେତକ େଲାକ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସଛିନି୍ତ।”

4 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ ଜନହୀନ ଅଞ୍ଚଳେର
ଏମାନଙୁ୍କ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କୁଆଡ଼ଡ଼ୁ ପାଇ ପାରିବୁ?”

5 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର େକେତଖଣ୍ଡ
େରାଟୀ ଅଛ?ି”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ସାତଖଣ୍ଡ ଅଛ।ି”
6 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତେଳ ବସ ିଯିବାକୁ କହେିଲ। େସ

ସାତଖଣ୍ଡ େରାଟୀ େନେଲ ଓ େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ।
େରାଟୀତକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ େଦବାକୁ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। େସମାେନ େସଇଆ କେଲ। 7 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଖେର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛ ିେଛାଟ ମାଛ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ମାଛ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାହା େଲାକଙ୍କ ଭତିେର ବାଣି୍ଟ େଦବାକୁ କହେିଲ।

8 ସବୁ େଲାକ ଖାଇ ତୃପ୍ତ େହେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ବଳକା
ଟୁକୁରା ତକ ଏକାଠି କରି ସାେତାଟ ିେଟାେକଇେର ଭତ୍ତିର୍କେଲ। 9

େସଠାେର ପ୍ରାୟ େକବଳ ଗ୍ଭରି ହଜାର ପୁରୁଷ ଖାଇଥିେଲ। େସମାେନ
ଖାଇଲା ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରିେଦେଲ। 10 ତା’ପେର
ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିଦଲ୍ମନୂଥା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
ଫାରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ।

କିଛ ିେଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେନ୍ଦହ କରନି୍ତ
(ମାଥିଉ 16:1–4; ଲୂକ 11:16, 29)

11 ଫୀରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ
ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସଛିନି୍ତ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି
କରୀବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରିବାକୁ କହେିଲ। 12 ଯୀଶୁ ଦୀଘର୍ନଶି୍ୱାସ
େନଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େସଭଳି େକୗଣସ ିପ୍ରମାଣ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ।” 13 ତା’ପେର ଯୀଶୁ
ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପୁନଃ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭତିରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଆସେିଲ। େସ ଡ଼ଙ୍ଗାେର
ବସ ିହ୍ରଦର ଅପର ପାରିକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:16 779 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:13



9

ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୀଶୁଙ୍କ େଚତାବନୀ
(ମାଥିଉ 16:5-12)

14 େସମାେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣବିାକୁ ଭୁଲ ିଯାଇଥିେଲ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେର ଖଣ୍ଡଏି ମାତ୍ର େରାଟୀ ଥିଲା। 15 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦଇ କହେିଲ, “ସାବଧାନ; ଫାରୂଶୀ ଓ
େହେରାଦଙ୍କ ଖମୀର ଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ।”

16 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହାର ଅଥର୍ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା କେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର େରାଟୀ ନାହିଁ େବାଲ ିଯୀଶୁ ଏ କଥା
କହେିଲ।”

17 େସମାେନ କ’ଣ କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଛନି୍ତ ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣ ିପାରିେଲ,
େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େରାଟୀ ନାହିଁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ତକର୍ ବତିକର୍ କରୁଛ? ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖି ପାରୁନ କି ବୁଝି
ପାରୁନ? 18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ’ଣ ବୁଦି୍ଧ ହଜି ଯାଇଛ?ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଖି
ଅଛ ିତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖି ପାରୁ ନାହଁ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାନ ଅଛ,ି
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ିପାରୁ ନାହଁ? ଆମ୍ଭ ପାଖେର େଯେତେବେଳ
ଖାଇବାକୁ ଯେଥଷ୍ଟ େରାଟୀ ନ ଥିଲା, ମୁଁ େସେତେବେଳ କ’ଣ କରିଥିଲି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ’ଣ ତାହା ମେନ ନାହିଁ? 19 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ପାଞ୍ଚ
ହଜାର େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଥିଲ,ି ମେନ ପେକଇଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତାଟ ିେଟାେକଇେର ବଳକା
େରାଟୀ ଖଣ୍ଡତକ ଭତ୍ତିର୍ କରିଥିଲ?”
େସମାେନ କହେିଲ, “ବାରଟ ିେଟାେକଇେର।”
20 “ଆଉ ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଗ୍ଭରିହଜାର େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ସାେତାଟି

େରାଟୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି େଦଇଥିଲ,ି ମେନ ପେକଇଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକେତାଟ ିେଟାେକଇେର ବଳକା େରାଟୀ ଖଣ୍ଡତକ ଭତ୍ତିର୍ କରିଥିଲ?”
“େସମାେନ କହେିଲ, ସାେତାଟ ିେଟାେକଇେର।”
21 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲ,ି େସ

ସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ ରଖିଛ। ଅଥଚ ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିବୁଝି
ପାରୁ ନାହଁ?”

େବଥ୍ସାଇଦାେର ଯୀଶୁ ଜେଣ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କେଲ

22 ତା’ପେର େସମାେନ େବଥ୍ସାଇଦା ଗ୍ଭଲ ିଆସେିଲ। େସଠାେର
େକେତକ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଗାଟଏି ଅନ୍ଧକୁ େନଇ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ େଯ େସ ଅନ୍ଧକୁ େକବଳ ଛୁଇଁ ଦଅିନୁ୍ତ।
23 ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ େଲାକଟରି ହାତ ଧରି ତାକୁ ଗଁା ବାହାରକୁ କଢ଼ାଇ
େନଇଗେଲ। େସ ଅନ୍ଧଟରି ଆଖିେର େଛପ ପକାଇେଲ। ତା’ ଉପେର ହାତ
ରଖି ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିେଦଖି ପାରୁଛ କି?”

24 େସହ ିେଲାକଟ ିଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁ କହଲିା, “ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖି
ପାରୁଛ।ି େସମାେନ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଗ୍ଭଲୁଥିବା ଗଛ ଭଳି େମାେତ
େଦଖାଯାଉଛନି୍ତ।”

25 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିଥେର ଅନ୍ଧଟରି ଆଖି ଉପେର ହାତ ରଖିେଲ। ତା’ର
ଆଖି ଭଲ େହାଇଯାଇଥିଲା ଓ େସ ସବୁକିଛ ିସ୍ପଷ୍ଟ େଦଖି ପାରୁଥିଲା। 26

ଯୀଶୁ ତାକୁ ଘରକୁ ପେଠଇ େଦେଲ ଓ କହେିଲ, “ଗଁା ଭତିରକୁ ତୁେମ୍ଭ
ଏେବ ଆେଦୗ ଯିବ ନାହିଁ।”

ପିତର କହନି୍ତ େଯ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
(ମାଥିଉ 16:13-20; ଲୂକ 9:18-21)

27 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କାଇସରୀଆ ଫିଲପି୍ପୀ
ଅଞ୍ଚଳର ଗଁାମାନଙୁ୍କ ଗେଲ। ବାଟେର େସ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିେଲାେକ କ’ଣ କହୁଛନି୍ତ?”

28 େସମାେନ କହେିଲ, “େକେତକ େଲାକ କହୁଛନି୍ତ , ଆପଣ ବାପି୍ତଜକ
େଯାହନ; ଅନ୍ୟମାେନ କହୁଛନି୍ତ ଆପଣ ଏଲୟି; ଏବଂ ଆଉ େକେତକ
କହୁଛନି୍ତ ଆପଣ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ।”

29 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
କହୁଛ?”
ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”
30 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦଇ କହେିଲ, “ମୁଁ କିଏ

େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାରିକୁ କିଛ ିକୁହ ନାହିଁ।”

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
(ମାଥିଉ 16:21-28; ଲୂକ 9:22-27)

31 ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ,
“ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବହୁତ ଯାତନା େଭାଗ କରିବାକୁ େହବ। ପ୍ରାଚୀନ ଓ
ଯିହୂଦୀ େନତା, ପ୍ରଧାନଯାଜକ ତଥା ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର
କରିେବ ନାହିଁ। ନଶିି୍ଚତ ରୂପେର ତାହାଙୁ୍କ ମାରି ଦଆିଯିବ ଓ େସ ମୃତୁ୍ୟର
ତୃତୀୟ ଦନି ପୁଣ ିମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହେବ।” 32 ଯାହାସବୁ ଘଟବି
େସ ସମସ୍ତ କଥା ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଦେଲ। େସ କିଛ ିେହେଲ ଲୁଗ୍ଭଇ
ରଖିେଲ ନାହିଁ।
ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପାଖକୁ ଅଲଗା େନଇ େସ ଏସବୁ କହଥିିବା

େଯାଗୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ। 33 ଯୀଶୁ ପଛ ପଟକୁ ବୁଲି
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ପକାଇେଲ ଏବଂ ପିତରଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କରି
କହେିଲ, “ଶୟତାନ, େମା’ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗି୍ଭର
ଭଳି ବଗି୍ଭର କରୁ ନାହଁ, େଲାକମାେନ େଯଉଁଭଳି ବଗି୍ଭର କରୁଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
େସହଭିଳି ଭାବୁଛ।”

34 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼ାକିେଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଥିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ
େଲାକ େମାେତ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି ଯାହାକିଛ ିେସ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି େସ
ସବୁକୁ ଛାଡ଼,ି ନଜି କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରି େମା’ ପଛେର ଆସୁ। 35 କାରଣ
େଯଉଁ େଲାକ ନଜି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗ୍ଭହିଁବ, େସ ତାହା ହରାଇବ।
େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ପାଇଁ ଓ ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବ,
େସ ତା’ ଜୀବନକୁ ଚରି ଦନି ଲାଗି ରକ୍ଷା କରିବ। 36 ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଭ କେର କିନୁ୍ତ ନଜିର ଜୀବନ ହେରଇ ବେସ,
େତେବ େସଥିେର କ’ଣ ଲାଭ ଅଛ?ି 37 କାରଣ େକୗଣସ ିେଲାକ େଯେତ
ଅଥର୍ େଦେଲ ମଧ୍ୟ ତା ବଦଳେର ନଜି ଜୀବନ ପୁଣ ିଥେର େଫରି ପାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 38 ଏହ ିଯୁଗର େଲାେକ ବତ୍ତର୍ମାନ ପାପ ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭରର
ଖରାପ ସମୟେର ବାସ କରୁଛନି୍ତ। ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ େମା’ ନାମ ଓ େମା’
ଉପେଦଶ େଯାଗୁଁ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କେର େତେବ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ
ସ୍ୱଗର୍ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି ନଜି ପରମପିତାଙ୍କ ମହମିା ସହତି ଆସେିବ,
େସେତେବେଳ େସ ମଧ୍ୟ େସହ ିେଲାକ େଯାଗୁଁ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କରିେବ।”

ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏଠାେର
େଯଉଁମାେନ ଠିଆ େହାଇଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ ଜଣ
ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସବିାର

େଦଖିବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତା’ର କ୍ଷମତା େନଇ ଆସବି।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି େମାଶା ଓ ଏଲିୟ
(ମାଥିଉ 17:1-13; ଲୂକ 9:28-36)

2 ଛଅ ଦନି ପେର, ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙୁ୍କ ନଜି
ସାଙ୍ଗେର େନଇ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େକବଳ
େସହମିାେନ ଥିେଲ। େସଠାେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖୁଥିବା ସମୟେର
ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପରିବତ୍ତର୍ନ େହାଇ ଗଲା। 3 ଯୀଶୁଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଧଳା ଚକ୍
ଚକ୍ େହାଇଗଲା। ତାହା ଏେତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଧଳା ଥିଲା େଯ, ପୃଥିବୀର
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏେତ ଧଳା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 4 ଏଲୟି ଓ େମାଶା

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:14 780 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:4



ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରୁଥିେଲ।

5 ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ବହୁତ ଭଲ େହଲା େଯ ଆେମ୍ଭ
ଏଠାେର ଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଏଠାେର ତେିନାଟ ିତମ୍ୱୁ ଟାଣ ିେଦବୁ, େଗାଟଏି ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ, େଗାଟଏି େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟଟ ିଏଲୟିଙ୍କ ପାଇଁ।” 6 ପିତର
ଜାଣ ିପାରୁ ନ ଥିେଲ େଯ କ’ଣ କହବିାକୁ େହବ। କାରଣ େସ ଓ ଅନ୍ୟ
ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଡ଼ରି ଯାଇଥିେଲ।

7 ତା’ପେର ଖେଣ୍ଡ େମଘ ଭାସ ିଆସଲିା ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଘାଡ଼ାଇ
ପକାଇଲା। େମଘ ଭତିରୁ ଏହଭିଳି ବାଣୀ ଶୁଣା ଗଲା, “ଏ େମାର ପୁତ୍ର, ମୁଁ
ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନ!”

8 ଏବଂ େସହ ିସମୟେର ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ
ଗ୍ଭହିଁେଲ କିନୁ୍ତ େସଠାେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା
ଆଉ କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ।

9 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପବର୍ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓେହ୍ଲଇ
ଆସୁଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। େଯ େସମାେନ ପବର୍ତ
ଉପେର ଯାହାସବୁ େଦଖିେଲ ତାହା କାହାରି ଆଗେର ପ୍ରକାଶ କରିେବ ନାହିଁ
ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିେବ।
ତା’ପେର େସମାେନ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିେବ।

10 େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନେିଲ ଓ େସମାେନ ଯାହା
େଦଖିେଲ ତାହା କାହାରି ଆଗେର ପ୍ରକାଶ କେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିେଲ େଯ, ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହବାର ଅଥର୍ କ’ଣ?
11 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କାହିଁକି କହୁଛନି୍ତ
େଯ, ଏଲୟି ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ପ୍ରଥେମ ଆସେିବ?”

12 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହଁ, େସମାେନ ଠିକ୍ କହୁଛନି୍ତ। ସବୁ
ବଷିୟ ସୁବ୍ୟବସି୍ଥତ କରିବାକୁ ନଶି୍ଚୟ ଏଲୟି ହିଁ ପ୍ରଥେମ ଆସେିବ। କିନୁ୍ତ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଶାସ୍ତ୍ରେର କାହିଁକି େଲଖା ଅଛ ିେଯ, େସ ବହୁତ
ଯାତନା େଭାଗ କରିେବ ଓ େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ସହତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟପୂଣ୍ଣର୍
ବ୍ୟବହାର କରିେବ। 13 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିେଯ ଏଲୟି ଏେବ ଆସି
ସାରିଛନି୍ତ , ଏବଂ େଲାକମାେନ ଯାହା ଗ୍ଭହିଁଛନି୍ତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସଭଳି
ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
େବାଲ ିଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ।ି”

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଅସୁସ୍ଥ ବାଳକକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 17:14-20; ଲୂକ 9:37-43)

14 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଗେଲ। େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ଅେନକ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ
େଘରି ରହଛିନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ସହତି ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୁକି୍ତତକର୍ କରୁଛନି୍ତ।
15 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିେଲ, େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ
େଦୗଡ଼ଗିେଲ।

16 ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି େକଉଁ
ବଷିୟେର ଯୁକି୍ତତକର୍ କରୁଥିଲ?”

17 ଭଡି଼ ଭତିରୁ ଜେଣ େଲାକ ଉତ୍ତର େଦେଲା, “େହ ଗରୁୁ, ମୁଁ େମା’
ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣଥିିଲ।ି ତା’ େଦହେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଟଏି ପ୍ରେବଶ
କରି ତାକୁ କଥା କହବିାକୁ େଦଉ ନାହିଁ। 18 ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ
କରୁଛ।ି େସ ଆକ୍ରମଣ କଲାେବେଳ ପୁଅକୁ ତେଳ କଗ୍ଭଡ଼ ିେଦଉଛ।ି ପୁଅ
ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହାରୁଛ ିଓ େସ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଛ ିଓ ଶୁଖିଯାଉଛ,ି ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି େଦବାକୁ ଅନୁେରାଧ
କଲ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାକୁ ବାହାର କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।”

19 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ?
େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବ?ି େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସବୁ ସହୁଥିବ?ି େସହ ିପିଲାକୁ େମା’ ପାଖକୁ େନଇ ଆସ।”

20 େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପିଲାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇ ଆସେିଲ।
ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାେତ୍ର ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। େସହ ିପିଲା
ତେଳ ପଡ଼ଯିାଇ ଗଡ଼ଗିଲା। ତା’ ପାଟରୁି େଫଣ ବାହାରିଲା।

21 ଯୀଶୁ ପିଲାର ବାପାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େକେତ ଦନି େହଲା ପିଲାର
ଏମିତ ିେହଉଛ?ି”
ତା’ର ବାପା କହେିଲ, “ପିଲାଟଦିନିରୁ ଏମିତ ିେହଉଛ।ି” 22 ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା

ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଅେନକ ଥର ପାଣକୁି ଓ ଅେନକ ଥର ନଆିଁ ଭତିରକୁ
ଫିଙି୍ଗ େଦଉଛ।ି ଆପଣ ଯଦ ିତା’ ପାଇଁ କିଛ ିକରି ପାରନି୍ତ , େତେବ ଆମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିଦୟା େହବ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ େହବ।”

23 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପାରିବ େତେବ
ସାହାଯ୍ୟ େହବ।’ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକପାଇଁ ସବୁକିଛ ିସମ୍ଭବ।”

24 ପିଲାଟରି ବାପା ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହଲିା, “ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ।ି
େମାେତ ଅଧିକ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।”

25 ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ େଯ ଏହ ିଘଟଣା େଦଖିବା ପାଇଁ େଲାେକ ତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ ମାଡ଼ ିଆସୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଧମକ େଦଇ କହେିଲ, “େହ
ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ତୁ ପିଲାଟକୁି ମୂକ ଓ ବଧିର କରି େଦଇଛୁ। ମୁଁ େତାେତ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଛ,ି ପିଲାର େଦହ ଭତିରୁ ବାହାରିଯା। ଏହାର େଦହେର ପୁଣ ିଆଉ
େକେବ େହେଲ ପ୍ରେବଶ କରିବୁ ନାହିଁ।”

26 ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଚତି୍କାର କଲା, ପିଲାକୁ ଥରାଇ ତେଳ ପକାଇ
େଦଲା। ପୁଣ ିଥେର ପିଲାକୁ ତେଳ କଗ୍ଭଡ଼ ିେଦଇ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ତା’ େଦହରୁ
ବାହାରି ଆସଲିା। ଏହ ିପିଲା ମରିଗଲା ଭଳି େଦଖାଗଲା। ଅେନକ େଲାକ
କହେିଲ, “େସ ମରି ଯାଇଛ।ି” 27 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ
ଉଠାଇ ଠିଆ କରାଇେଲ। େସହ ିପିଲା ଠିଆ େହଲା।

28 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ। େକବଳ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି େସଠାେର ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ବାହାର କରି ପାରିଲୁନ?ି”

29 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ
େକବଳ ପ୍ରାଥର୍ନା ମାଧ୍ୟମେର ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।”

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯୀଶୁଙ୍କ କଥନ
(ମାଥିଉ 17:22-23; ଲୂକ 9:43-45)

30 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଗାଲଲିୀ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। େସମାେନ େକଉଁଠି
ଅଛନି୍ତ େସ କଥା େଲାେକ ଜାଣନୁ୍ତ େବାଲ ିଯୀଶୁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ। 31

କାରଣ େସ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଅଲଗା ଉପେଦଶ େଦବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରାଯିବ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ। କିନୁ୍ତ
ମୃତୁ୍ୟର ତନି ିଦନି ପେର େସ ପୁଣ ିମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହେବ।” 32

ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହ ିକଥା କହବିାର ଅଥର୍ ଶିଷ୍ୟମାେନ ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଏହାର ଅଥର୍ ପଗ୍ଭରି ବୁଝବିାକୁ ଭୟ କେଲ।

ଯୀଶୁ କହନି୍ତ ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କିଏ
(ମାଥିଉ 18:1-5; ଲୂକ 9:46-48)

33 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ
େଗାଟଏି ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଆଜି ରାସ୍ତାେର ଆସବିା େବେଳ େକଉଁ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁକି୍ତତକର୍
କରୁଥିଲ?” 34 କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଚୁପ୍ ରହେିଲ। କାରଣ େସମାେନ
ବାଟେର ଯୁକି୍ତତକର୍ କରୁଥିେଲ େଯ, ତାହାଙ୍କ ଭତିେର ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କିଏ?

35 ଯୀଶୁ ବସପିଡ଼େିଲ ଓ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼ାକିେଲ। ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ଯଦ ିେକହ ିସବୁଠାରୁ ବଡ଼ େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େତେବ େସ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତା’ ନଜି ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼ ମେନ କରୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର େସବା କରୁ।”

36 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲାକୁ େନଇ େସମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଠିଆ କରାଇେଲ। େସହ ିପିଲାକୁ େକାଳେର େନଇ େସ କହେିଲ,

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:5 781 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:36
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37 “େମା’ ନାମେର େଯଉଁ େଲାକ େଗାଟଏି ପିଲାକୁ ଏହଭିଳି ଗ୍ରହଣ
କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର। େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର,
େସ େଯ, େକବଳ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, ତା’ ନୁେହଁ, ବରଂ େସ େମାର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେର।”

ଆମକୁ ବେିରାଧ କରୁ ନ ଥିବା େଲାକ ଆମ ନଜିର େଲାକ
(ଲୂକ 9:49-50)

38 େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମ େନଇ େଲାକଙ୍କ
େଦହରୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରୁଥିବା ଜେଣ େଲାକଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ
େଦଖିଲୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ମନା କରିଲୁ, କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିରର େଲାକ ନୁେହଁ।”

39 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତାକୁ ମନାକର ନାହିଁ। କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ
େମା’ ନାମ େନଇ ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ କରିପାେର, େସ େମା’ ନାମେର ଆଉ
ଖରାପ କଥା କହ ିପାରିବ ନାହିଁ।” 40 େଯଉଁ େଲାକ ଆମ୍ଭର ବେିରାଧ
କେର ନାହିଁ, େସ ଆମ୍ଭର ସପକ୍ଷର େଲାକ। 41 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େଲାକ େବାଲ ିଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଗିନାଏ ପାଣ ିପିଇବାକୁ ଦଏି, େତେବ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର
ମିଳିବ।

ଯୀଶୁ ପାପର କାରଣ ବଷିୟେର ସତକର୍ କେଲ
(ମାଥିଉ 18:6-9; ଲୂକ 17:1-2)

42 “ଯଦ ିଏହ ିେଛାଟ ଅେବାଧ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ େକହି
ବଶି୍ୱାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ େଲାକ େସହ ିପିଲାଟକୁି ପାପ କମର୍େର
ଲପି୍ତ କରାଏ, େତେବ େସ େଲାକଟ ିପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ େହବ।
େସ େଲାକ େବକେର ଚକି ପଥରଟଏି ବାନି୍ଧ େଦଇ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର େର ଫିଙି୍ଗ
େଦବା ତା’ ପାଇଁ ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। 43 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ହାତ ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ
କରାଏ, େତେବ ତାକୁ କାଟଦିଅି। କାରଣ ଦୁଇ ହାତ ଥାଇ ଅନନ୍ତ କାଳ
ଧରି ଜଳୁଥିବା ନକର୍ର ନଆିଁ ଭତିେର ତୁମ୍ଭକୁ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବା ଅେପକ୍ଷା
ବରଂ ତୁେମ୍ଭ ପଙୁ୍ଗ େହାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ଭଲ। 44 45

ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ପାଦ ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ କରାଏ, େତେବ ତାକୁ କାଟଦିଅି। ଦୁଇ
ପାଦ ଥାଇ ନକର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ େଛାଟା େହାଇ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ଭଲ। 46 47 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଆଖି ତୁମ୍ଭକୁ
ପାପ କରାଏ, େତେବ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦଅି। ଦୁଇ ଆଖି ଥାଇ ନକର୍େର
ତୁମ୍ଭକୁ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଆଖି ଥାଇ ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ଭଲ। 48 ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଉଥିବା ନକର୍ର କୀଟ
େକେବ ମେର ନାହିଁ କି ନକର୍ର ନଆିଁ େକେବ ଲେିଭ ନାହିଁ।

49 “ନଆିଁେର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ଦଣ୍ଡତି କରାଯିବ।
50 “ଲୁଣ ଭଲ ପଦାଥର୍। କିନୁ୍ତ ଲୁଣ ଯଦ ିତା’ର ଲୁଣଆି ଗଣୁ ହରାଇ

ବସବି, ତାକୁ ପୁଣ ିଥେର କିପରି ଲୁଣଆି କରାଯାଇ ପାରିବ? େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଭଲ ଗଣୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅ। ସମେସ୍ତ ମିଳିମିଶି ଶାନି୍ତେର ରୁହ।”

ବବିାହ ବେିଚ୍ଛଦ ସମ୍ପକର୍େର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 19:1-12)

ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େିଦେଲ। େସ ଯିହୂଦା ଅଞ୍ଚଳ
ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଅପର ପାରିକୁ ଗେଲ। ପୁଣ ିବହୁତ େଲାକ
ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ଜମା େହାଇଗେଲ। ସବୁ ସମୟ ଭଳି ଯୀଶୁ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ।
2 େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ

ଭୁଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଜେଣ ପୁରୁଷ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦବା
କ’ଣ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ କାଯର୍୍ୟ?”

3 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ?”

4 େସମାେନ କହେିଲ, “ଜେଣ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
େଲଖିେଦଇ ତା’ପେର ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇ ପାରିବ େବାଲ,ି େମାଶା
କହଥିିେଲ।”

5 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଲଖିଥିେଲ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ମାନବିାକୁ
ମନାକଲ। 6 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, ‘େସ
େଲାକଙୁ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷି୍ଟ କେଲ।’ 7 “ଏଣୁ ଜେଣ ପୁରୁଷ ନଜି
ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ମିଳିତ େହବ 8 ଏବଂ େସମାେନ ଏକ
େହାଇଯିେବ।’ େତଣୁ େସମାେନ ଦୁଇଜଣ ନୁହନି୍ତ ବରଂ ଏକ। 9

ପରେମଶ୍ୱର ଯଦ ିଏହ ିଦୁଇଜଣ ମନୁଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏକାଠି କରିଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଲଗା କରିେଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।”

10 ଯୀଶୁ ଓ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପୁଣ ିଥେର ଛାଡ଼ପତ୍ର ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିେଲ। 11 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ
ପୁରୁଷ ନଜି ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କେର,
େସହ ିପୁରୁଷ ତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରତ ିପାପ କରିବା କାରଣରୁ େଦାଷୀ ହୁଏ। େସ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ ପାଇଁ େଦାଷୀ ହୁଏ। 12 ଏବଂ ଯଦ ିଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନଜି
ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ ବବିାହ କେର େତେବ େସ
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର େଦାଷୀ ହୁଏ।”

ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ଲୂକ 18:15-17)

13 ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େସମାନଙ୍କର େଛାଟ େଛାଟ
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଆଣେିଲ େଯପରି ଯୀଶୁ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁ େଦଇ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିେବ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାରଣ କେଲ େଯ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆଣନୁ୍ତ। 14

ଏହା େଦଖି ଯୀଶୁ ବହୁତ ରାଗିଗେଲ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ େମା’ ପାଖକୁ ଆସନୁ୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଅ
ନାହିଁ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ସରଳ
େଲାକମାନଙ୍କର ଅେଟ। 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େଗାଟଏି େଛାଟ
ପିଲା ସରଳ ମନେର ସବୁ ବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କଲାଭଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍, ନେଚତ୍ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର
େକେବ େହେଲ ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।” 16 ତା’ପେର ଯୀଶୁ
ପିଲାମାନଙୁ୍କ େକାଳକୁ ଉେଠଇ େନେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ
ରଖି ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜେଣ ଧନୀ େଲାକର ଅସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 19:16-30; ଲୂକ 18:18-30)

17 ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ େଲାକ େଦୗଡ଼ ିେଦୗଡ଼ ିତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସଲିା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିବସ ିପଡ଼ଲିା। େସ
ପଗ୍ଭରିଲା, “େହ ଉତ୍ତମ ଗରୁୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ ମୁଁ
କ’ଣ କରିବ?ି”

18 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିକାହିଁକି
କହୁଛ? େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହେିହେଲ ଉତ୍ତମ ନୁହନି୍ତ।
19 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦଉଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଗଡୁ଼କି ଜାଣଛି:
ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କର ନାହିଁ, େଗ୍ଭରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦଅି ନାହିଁ, ଠକ ନାହିଁ, ଆପଣା ବାପା-ମାଙୁ୍କ ଆଦର କର।”

20 େସହ ିେଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଗରୁୁ, ମୁଁ େମା’ ପିଲାଦନୁି ଏହସିବୁ
କଥା ମାନ ିଚଳୁଛ।ି”

21 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁେଲ ଓ େସ୍ନହ କେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର ଏେବ ବ ିେଗାଟଏି କଥାର ଅଭାବ ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ଯାହାକିଛି
ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଅଛ ିେସତକ ବକିି େଦଇ ଗରିବଙୁ୍କ େସ ଧନ ବାଣି୍ଟ ଦଅି।
ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ ମିଳିବ। ତା’ପେର ଆସ ଓ େମାର ଅନୁସରଣ କର।”
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22 ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିେଲାକଟରି ମନ ଦୁଃଖ େହାଇଗଲା। େସ ମନ
ଦୁଃଖେର େଫରିଗଲା। କାରଣ େସ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ଓ ତା’ର ଧନ ନଜି
ପାଖେର ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା।

23 ଯୀଶୁ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଧନୀ େଲାକମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ବଷିୟ।”

24 ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିକହେିଲ, “େହ େମାର ପିଲାମାେନ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପ୍ରକୃତେର େକେଡ଼ କଠିନ। 25 ଜେଣ ଧନୀ
େଲାକର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ଅେପକ୍ଷା, େଗାଟଏି
ଓଟ, େଗାଟଏି ଛୁଞ୍ଚ ିକଣାେର ଗଳି ଯାଇ ପାରିବା ସହଜ।”

26 େସମାେନ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ପରସ୍ପର
କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “େତେବ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରିବ?”

27 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ କହେିଲ, “ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅସମ୍ଭବ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁେହଁ। ପରେମଶ୍ୱର ସବୁକିଛ ିକରି
ପାରିେବା”

28 ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସବୁକିଛ ିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ।”

29 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େଯ େମା’ ପାଇଁ ଓ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱ ାର, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା-ମା, ପିଲାଛୁଆ ଓ
ଜମିବାଡ଼ ିଛାଡ଼ ିେଦଇ ପାରିଛ,ି 30 େସ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣାର େସହ ିଛାଡ଼ଥିିବା
ବସ୍ତୁଠାରୁ ଶେହ ଗଣୁ ଅଧିକ ଇହକାଳେର ପାଇ ପାରିବ। େସ ଅଧିକ
ଘରଦ୍ୱ ାର, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା, ପିଲା ପିଲ,ି ଓ ଜମି ବାଡ଼ ିପାଇବ ଏବଂ
ନଯିର୍୍ୟାତନା ସହତି େସ ଏହସିବୁ ଜିନଷି ପାଇବ କିନୁ୍ତ ପରକାଳେର େସ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। 31 ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପ୍ରଥମ
ସ୍ଥାନେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର େଶଷ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଯିିେବ, ଏବଂ
ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁମାେନ େଶଷ ସ୍ଥାନେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର
ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଯିିେବ।”

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ପୁଣ ିଥେର କହନି୍ତ
(ମାଥିଉ 20:17-19; ଲୂକ 18:31-34)

32 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଉଥିେଲ।
ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଆସୁଥିବା
େଲାେକ ସବୁ ଡ଼ରି ଯାଇଥିେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ
ଅଲଗା ଡ଼ାକି ଯିରୁଶାଲମେର ଯାହାସବୁ ଘଟବି, େସ ବଷିୟେର କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ। 33 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଯାଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇ
ଦଆିଯିବ ଏବଂ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସମପିର୍ େଦେବ। 34 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉପହାସ
କରିେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପେର େଛପ ପକାଇେବ। ତାହାଙୁ୍କ େକାରଡ଼ାେର
ପିଟେିବ ଓ େଶଷେର ମାରି ପକାଇେବ। କିନୁ୍ତ ମୃତୁ୍ୟଠାରୁ ତୃତୀୟ ଦନିେର
େସ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହେବ।”

ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଅନୁେରାଧ
(ମାଥିଉ 20:20-28)

35 େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି
କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କିଛ ିକର େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛୁ।”

36 ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ
ପାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”

37 େସମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଆପଣ ମହମିା ପ୍ରାପ୍ତ
େହବା େବେଳ ଆମ୍ଭ ଭତିରୁ ଜେଣ ତୁମ୍ଭର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଓ ଆଉ ଜେଣ
ବାମ ପେଟ ବସବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ।”

38 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ମାଗଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରୁ
ନାହଁ। ମୁଁ େଯଉଁ ଯାତନା େଭାଗ କରିବ,ି ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ’ଣ େସହଭିଳି
ଯାତନା େଭାଗ କରି ପାରିବ? ମୁଁ େଯଉଁଭଳି ବାପି୍ତଜିତ େହବ,ି ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
େସହଭିଳି ବାପି୍ତଜିତ େହାଇ ପାରିବ?”

39 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହଁ ଆେମ୍ଭ ପାରିବୁ।”
ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ ଯାତନା େଭାଗ କରିବ,ି

ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଭାଗ କରିବ। ମୁଁ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ତା’ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବ। 40 କିନୁ୍ତ େମାର ଡ଼ାହାଣ ବା ବାମ
ପଟେର କିଏ ବସବି, ତାହା ବାଛବିାର ଅଧିକାର େମାର ନାହିଁ।
େଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛ,ି େକବଳ େସହମିାେନ
େସଥିେର ବସ ିପାରିେବ।”

41 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ େପ୍ରରିତ ଏହା ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ଯାକୁବ ଓ
େଯାହନଙ୍କ ଉପେର ରାଗିଗେଲ। 42 ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି
ଡ଼ାକିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭତିେର ଅେନକ
େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଶାସକ କହନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ,
ଏହ ିଶାସକମାେନ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  େଦଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େନତାମାେନ ମଧ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ତାହାଙ୍କର
ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। 43 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଏଭଳି
କିଛ ିେହବା ଅନୁଚତି୍। ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକହ ିବଡ଼ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥାଏ,
େତେବ େସ ଜେଣ େସବକ ଭଳି ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର େସବା କରୁ। 44 ଯଦି
ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକହ ିମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥାଏ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେଣ କ୍ର ୀତଦାସ ଭଳି େସବା କରୁ। 45 େସହଭିଳି
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅନ୍ୟଠାରୁ େସବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ିନାହାନି୍ତ , ବରଂ େସ
େସବା କରିବା ପାଇଁ ଆସଛିନି୍ତ। େସ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ
ନଜିର ଜୀବନ େଦବା ପାଇଁ ଆସଛିନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ଜେଣ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କେଲ
(ମାଥିଉ 20:29-34; ଲୂକ 18:35-43)

46 ତା’ପେର େସମାେନ ଯିରୀେହାକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ
ଓ ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ସହତି େସହ ିସହର ଛାଡ଼ଯିିବା ସମୟେର ଟୀମାୟର
ପୁଅ ବାଟର୍ୀମୟ ନାମକ ଜେଣ ଅନ୍ଧ ଭକିାରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼େର ବସଥିିଲା। େସ
ସଦାବାେଳ େଲାକଙୁ୍କ ଭକି ମାଗଥୁିଲା। 47 େସ ଶୁଣଲିା େଯ, ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଛନି୍ତ। େସ ଚତି୍କାର କରି କହଲିା, “େହ
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ: େମା’ ଉପେର କୃପାକର।”

48 ଅେନକ େଲାକ ତାକୁ ତୁନ ିେହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦେଲ। କିନୁ୍ତ
େସହ ିଅନ୍ଧ ଭକିାରୀଟ ିଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚତି୍କାର କରି କହଲିା, “େହ
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, େମା’ ଉପେର କୃପାକର।”

49 ଯୀଶୁ ଅଟକି ଗେଲ ଓ କହେିଲ, “ତାହାକୁ କୁହ େମା’ ପାଖକୁ
ଆସୁ।”
େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧ େଲାକଟକୁି ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ସାହସ ଧର, ଉଠ।

ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକୁଛନି୍ତ।” 50 ଅନ୍ଧ େଲାକଟ ିତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା’ର ଗ୍ଭଦରଟି
ଫିଙି୍ଗେଦଲା ଓ େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ଲିା। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା।

51 ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ େଲାକଟକୁି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବି
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
ଅନ୍ଧଟ ିଉତ୍ତର େଦେଲା, “ଗରୁୁ, ମୁଁ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”
52 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ ଭଲ େହାଇଗଲ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ

ବଶି୍ୱାସ କଲ।” ତା’ପେର େଲାକଟ ିସବୁକିଛ ିେଦଖି ପାରିଲା ଓ େସ
ପଥେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କଲା।

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:22 783 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:52



11

ଯୀଶୁ ଜେଣ ରାଜା ଭଳି ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରେବଶ କେଲ
(ମାଥିଉ 21:1-11; ଲୂକ 19:28-40; େଯାହନ 12:12-19)

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହେଲ। େସମାେନ ଜୀତପବର୍ତ ପାଖ େବଥ୍ଫାଗୀ ଓ
େବଥନୀୟା ସହରେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ଯୀଶୁ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ

ଭତିରୁ ଦୁଇଜଣକୁ ଏହା କହ ିପଠାଇେଲ, 2 “ଆଗେର େଦଖାଯାଉଥିବା
ଗାଆଁକୁ ଯାଅ। ଗଁାଆ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ମାେତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ବନ୍ଧା େହାଇଥିବାର େଦଖିବ। େସହ ିଗଧ ଛୁଆ ଉପେର
େକହ ିଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ ିନାହାନି୍ତ। ତାକୁ େଖାଲ ିେମା’ ପାଖକୁ େନଇ ଆସ।
3 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗଧଛୁଆକୁ କାହିଁକି େନଇ ଯାଉଛ
େବାଲ ିପଗ୍ଭେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ କହବି, ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା
ଦରକାର ଅଛ।ି ତା’ପେର ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର େଫରାଇ େଦେବ।’”

4 େସମାେନ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ପାଖ ଦାଣ୍ଡେର ଏକ
ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। େସମାେନ ତାହାକୁ
େଖାଲେିଦେଲ। 5 େକେତକ େଲାକ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।
େସମାେନ ଏହା େଦଖି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ଗଧଛୁଆକୁ କାହିଁକି
େଖାଲୁଛ?” 6 ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଯାହା କହବିା ପାଇଁ କହଥିିେଲ,
ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା କହେିଲ। ତା’ପେର େଲାକମାେନ ଗଧଛୁଆ
ସହ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିଦେଲ।

7 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗଧକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ ଓ ଗଧ ପିଠି ଉପେର
ନଜି ଲୁଗା ପକାଇ େଦେଲ। ଯୀଶୁ ତା’ ଉପେର ବସେିଲ। 8 ଅେନକ
େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଲୁଗା ରାସ୍ତାେର ବେିଛଇ େଦେଲ।
ଅନ୍ୟମାେନ ଡ଼ାଳ କାଟ ିଆଣ ିରାସ୍ତାେର ବେିଛଇ େଦେଲ। 9 େକେତକ
େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଥିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େକେତକ ତାହାଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥାେଲ। ସମେସ୍ତ ପାଟ ିକରି କହୁଥିେଲ,
“‘େହାଶାନ୍ନ ା
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସୁଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ।’

ଗୀତସଂହତିା 118: 25-26
10 “ଆମ୍ଭର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ଧନ୍ୟ,
ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ପରମ ପିତା େହଉଛନି୍ତ ଧନ୍ୟ।”
11 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ଆସ ିମନି୍ଦର ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। ଯୀଶୁ

ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ପକାଇେଲ। େସେତେବଳକୁ ବହୁତ
େଡ଼ରି େହାଇଯାଇଥିଲା। େତଣୁ ଯୀଶୁ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ସହତି
େବଥନୀୟାକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁ କହେିଲ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷଟ ିମରିଯିବ
(ମାଥିଉ 21:18-19)

12 ତହିଁ ଆରଦନି େଯେତେବେଳ େସମାେନ େବଥନୀୟାରୁ
ବାହାରୁଥିେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗିଲା। 13 ଯୀଶୁ ପତ୍ରେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େଗାଟଏି ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛ େଦଖିେଲ। ଗଛେର କିଛ ିଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ଥିବ
ଭାବ ିେସ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିେସ ଗଛେର
େଗାଟଏି େହେଲ ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ପାଇେଲ ନାହିଁ। ଗଛେର ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ
କିଛ ିନ ଥିଲା। ଏହା ଡ଼ମିି୍ୱରି ଫଳ ଫଳିବା ଋତୁ ନ ଥିଲା। 14 େତଣୁ
ଯୀଶୁ ଗଛଟକୁି କହେିଲ, “େଲାେକ ତୁମ୍ଭର ଫଳ ଆଉ ଏଣକିି େକେବ
େହେଲ ଖାଇେବ ନାହିଁ।” ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ୍ଦରିେର ପ୍ରେବଶ
(ମାଥିଉ 21:12-17; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)

15 ତା’ପେର େସ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ
କଲାମାେତ୍ର େସଠାେର କିଣାବକିା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ତଡ଼ି
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ର ା ବନିମିୟ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କ

େମଜ ଓଲେଟଇ େଦେଲ। େଯଉଁମାେନ କେପାତ ବକୁିଥିେଲ େସମାନଙ୍କର
େମଜସବୁ ମଧ୍ୟ େସ ଓଲେଟଇ େଦେଲ। 16 େସ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ମନି୍ଦର
ପରିସରରୁ କିଛ ିେହେଲ େନଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ। 17

ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଇ କହେିଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏ କଥା
େଲଖା ଅଛ ିେଯ, ‘େମା’ ଘରକୁ ସବୁ ଜାତରି େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
ଘର କୁହାଯିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ତାକୁ େଗ୍ଭର ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ
ସ୍ଥଳେର ପରିଣତ କରି େଦଉଛ’

18 ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଯାଜକମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଟ େଖାଜିେଲ। କିନୁ୍ତ େସଠାେର ଜମା େହାଇଥିବା
ସବୁ େଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣ ିବସିି୍ମତ େହାଇଯାଇଥିବାରୁ
ଧମର୍ଯାଜକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଡ଼ରିଗେଲ। 19 ସନ୍ଧ୍ୟା େହାଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା
େହବାରୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ବଶି୍ୱାସର ଶକି୍ତ େଦଖାଇେଲ
(ମାଥିଉ 21:20-22)

20 ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସହି
ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛ ଥିବା ବାଟ େଦଇ ଆସେିଲ। େସମାେନ ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛକୁ ମୂଳରୁ
ଶୁଖି ମରି ଯାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। 21 େସେତେବେଳ ପିତର ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛକୁ
ମେନ ପେକଇେଲ ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, େଦଖ; ଗତ କାଲି
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛକୁ ଅଭଶିାପ େଦଇଥିଲ, େସ ଗଛ ଆଜି ଶୁଖି ମରି
ଯାଇଛ।ି”

22 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ। 23

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ:ି ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ ଏହ ିପବର୍ତକୁ କହବି, ‘ତୁ
ଉପୁଡ଼ ିସମୁଦ୍ର େର ଯାଇ ପଡ଼ଯିା,’ ଏବଂ ଯଦ ିେଲାକଟରି ମନେର େକୗଣସି
ପ୍ରକାର ସେନ୍ଦହ ନ ଥାଇ ବଶି୍ୱାସ କରିବ େଯ, େସ ଯାହା କହଛି ିତାହା
ଘଟବି, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ତା’ ପାଇଁ ତାହା କରି େଦେବ। 24 ଏଣୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ଯାହା ମାଗଛୁ,
ବଶି୍ୱାସ କର େଯ, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ମିଳିଯାଇଛ ିେତେବ ପ୍ରକୃତେର ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ପାଇବ। 25 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଠିଆ
େହାଇଥିବ, େସେତେବେଳ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେନ ପଡ଼ଯିାଏ େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାରି ଉପେର େକୗଣସ ିକାରଣରୁ ରାଗିଛ, େତେବ େସହି
େଲାକକୁ କ୍ଷମା କରି ଦଅି। ତା’େହେଲ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରିେଦେବ।” 26

ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ ିସେନ୍ଦହ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ଲୂକ 20:1-8)

27 ଯୀଶୁ ଓ ତାହଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୁଣ ିଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। ଯୀଶୁ
ମନି୍ଦର ଭତିେର ବୁଲୁଥିେଲ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଯିହୂଦୀ
େନତାମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। 28 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭଙୁ୍କ କୁହ, େକଉଁ ଅଧିକାରେର ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ କାମ କରୁଛ? ଏ ସବୁ
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଅଧିକାର େଦଲା?”

29 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବ।ି
େମା’ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିେଯ, େକଉଁ
ଅଧିକାରେର ମୁଁ ଏସବୁ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ।ି 30 େମାେତ କୁହ, େଯେତେବେଳ
େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଆସଥିିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ? େମାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଅି।”

31 ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପେର ଆେଲାଚନା କେଲ।
େସମାେନ କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକହବିା େଯ, ‘େଯାହନଙ୍କ
ବାପି୍ତସ୍ମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିଲା’, େତେବ ଯୀଶୁ କହେିବ, ‘େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ କାହିଁକି ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ?’ 32 କିନୁ୍ତ ଯଦି
ଆେମ୍ଭମାେନ କହବିା, ‘େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆସଥିିଲା, େତେବ
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ଉପେର ରାଗିଯିେବ।” େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖୁବ୍

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 11:2 784 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 11:32
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ଡ଼ରୁଥିେଲ। କାରଣ ସବୁ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ େଯ, େଯାହନ
ପ୍ରକୃତେର ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।

33 ଏଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି
ନାହୁଁ।”
େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତା’େହେଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

କହବି ିନାହିଁ େଯ, େକଉଁ ଅଧିକାରେର ମୁଁ ଏ ସବୁ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ
(ମାଥିଉ 21:33-46; ଲୂକ 20:9-19)

ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; େସ
କହେିଲ, “ଜେଣ େଲାକ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଲଗାଇଲା।
ତାହାର ଗ୍ଭରିପେଟ ପାେଚରୀ କରିେଦଲା। ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସଂଗ୍ରହ

କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି କୁଣ୍ଡ ତଆିରି କଲା। େସ ପ୍ରହରୀ ଗହୃଟ ିମଧ୍ୟ
ତଆିରି କଲା। େସ େକେତକ କୃଷକଙୁ୍କ େସହ ିବଗିଗ୍ଭକୁ ଭାଗେର େଦଲା,
ତା’ପେର େସ ପରିଭ୍ରମଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲା।

2 “ପେର େଯେତେବେଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷା େତାଳିବା େବଳ ଆସଲିା,
େସେତେବେଳ େସ ତାହାଙ୍କର ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରୁ ତାହାଙ୍କର ନଜି
ଭାଗ ଆଣବିା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। 3 କିନୁ୍ତ
କୃଷକମାେନ ଗ୍ଭକରଟକୁି ଧରି ପ୍ରହାର କେଲ ଓ ତାକୁ କିଛ ିନ େଦଇ
େଘାଉେଡ଼ଇ େଦେଲ। 4 ତା’ପେର େସହ ିେଲାକଟ ିଆଉ ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। େସମାେନ ଏହ ିଗ୍ଭକରର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟେିଲ ଓ
ତାକୁ ଅପମାନ େଦେଲ। 5 ତା’ପେର େସ ଆଉ ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ
ପଠାଇଲା। କୃଷକମାେନ ଏହ ିଗ୍ଭକରଟକୁି ଜୀବନେର ମାରିେଦେଲ। େସ
େଲାକଟ ିଆଉ ଅଧିକ ଗ୍ଭକରଙୁ୍କ ପଠାଇଲା, କିନୁ୍ତ କୃଷକମାେନ େକେତକଙୁ୍କ
ପିଟେିଲ ଓ ଅନ୍ୟ େକେତଙୁ୍କ ଜୀବନେର ମାରିେଦେଲ।

6 “େଲାକଟ ିପାଖେର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ
ଜେଣ ମାତ୍ର ବାକି ଥିଲା। େସ ଜଣକ ତାହାର ପୁଅ। େସହ ିେଲାକଟ ିପୁଅକୁ
ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନୁ୍ତ େସ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅକୁ ପଠାଇବାକୁ
ସି୍ଥର କଲା। କାରଣ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପୁଅ ହିଁ େଶଷ
ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା। େସ କହଲିା, ‘କୃଷକମାେନ େମାର ପୁଅକୁ ନଶି୍ଚୟ ସମ୍ମାନ
େଦେବ।’

7 “କିନୁ୍ତ କୃଷକମାେନ କୁହାକୁହ ିେହେଲ, ‘ଏହ ିେଲାକଟ ିବଗିଗ୍ଭ
ମାଲକିର ପୁଅ। ବଗିଗ୍ଭର େସ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ
ମାରିେଦେଲ ବଗିଗ୍ଭଟ ିଆମ୍ଭର େହାଇଯିବ’। 8 େତଣୁ କୃଷକମାେନ
ମାଲକିର ପୁଅକୁ ଧରି େନଇ ଜୀବନେର ମାରିେଦେଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ବାହାରକୁ ଫିଙି୍ଗେଦେଲ।

9 “ଏେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ମାଲକି କ’ଣ କରିବ? େସ ଆସ ିେସହି
କୃଷକମାନଙୁ୍କ ମାରି ପକାଇବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙୁ୍କ
େଦଇେଦବ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଏହ ିଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ ିନାହଁ?
“େଯଉଁ ପଥରକୁ କାରିଗରମାେନ ଅଦରକାରୀ ମେନ କେଲ, େସହ ିପଥର
‘କିନୁ୍ତ େକାଣର ପ୍ରଧାନ ମୂଳଦୁଆ ପଥର େହାଇଗଲା।
11 ପ୍ରଭୁ ତାହା କେଲ,
ଏବଂ ଏହା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ।’”

ଗୀତସଂହତିା 118:22-23
12 ଏହ ିଯିହୂଦୀେନତାମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣେିଲ। ଏହା

େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଥିଲା େବାଲ ିେସମାେନ ଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଉପାୟ େଖାଜି ବସେିଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ ଚକ୍ର ାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 22:15-22; ଲୂକ 20:20-26)

13 ପେର ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଓ
େହେରାଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭୁଲ୍
ଧରି ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 14 ଫାରୂଶୀ ଓ
େହେରାଦୀୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣଛୁି େଯ, ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ େଲାକ। ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େକେବ ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। ସବୁ େଲାକ
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସମାନ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହୁଁଥିବା ଜୀବନର ମାଗର୍
ବଷିୟେର ଠିକ୍ ଉପେଦଶ େଦଉଛ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ, କାଇସରଙୁ୍କ କର
େଦବା ଉଚତି୍ କି ନୁେହଁ?”

15 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଗ୍ଭଲ୍ବାଜି ବୁଝଗିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଭଲ କଥା କହ ିକାହିଁକି ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରୁଛ? େମା’ ପାଖକୁ ରୂପାଟଙ୍କାଟଏି ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ େଦେଖ।”
16 େସମାେନ ରୂପାଟଙ୍କାଟଏି େନଇ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଦ୍ର ାଟ ିଉପେର କାହାର ଛବ ିଅଙି୍କତ େହାଇଛ?ି ତା’ ଉପେର
କାହାର ନାମ େଲଖା ଯାଇଛ?ି” େସମାେନ କହେିଲ, “ଏହା କାଇସରଙ୍କ
ଛବ ିଓ କାଇସରଙ୍କ ନାମ।”

17 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାହା କାଇସରଙ୍କର, ତାହା
କାଇସରଙୁ୍କ ଦଅି ଓ ଯାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଅି।”
ଏହା ଶୁଣ ିସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀଙ୍କର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 22:23-33; ଲୂକ 20:27-40)

18 ତା’ପେର େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ଦାବୀ କରନି୍ତ େଯ, ମଣଷି ମୃତୁ୍ୟପେର ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହବ
ନାହିଁ। 19 େସମାେନ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େଲଖିଛନି୍ତ େଯ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିବବିାହତି େଲାକ ପିଲାପିଲ ିନ ଥାଇ ମରି
ଯାଏ, େତେବ ତା’ର ଭାଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଟକୁି ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍।
ତା’େହେଲ େସହ ିମୃତ ଭାଇଟ ିପାଇଁ ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରି ପାରିବ। 20 ଥେର
ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବବିାହ କଲା। କିନୁ୍ତ େକୗଣସି
ପିଲାପିଲ ିନ ଥାଇ େସ ମରିଗଲା। 21 େତଣୁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଭାଇ େସ ସ୍ତ୍ରୀଟକୁି
ବବିାହ କଲା। େସ ମଧ୍ୟ େକୗଣସ ିପିଲାପିଲ ିନ ଥାଇ ମରିଗଲା। ତୃତୀୟ
ଭାଇ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟଲିା। 22 ସାତ ଜଣ ଭାଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକକୁ
ଜଣକ ପେର ଜେଣ ବବିାହ କେଲ ଓ େଶଷେର ମରିଗେଲ। େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି େହେଲ େକୗଣସ ିପିଲାପିଲ ିନ ଥିେଲ। େଶଷେର େସହି
ସ୍ତ୍ରୀଟ ିମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। 23 କିନୁ୍ତ ସାତ ଭାଇଯାକ ତାକୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ।
େତେବ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟେର, େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଟ ିକାହାର ପତ୍ନୀ େହବ?”

24 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ କେହ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ
ବଷିୟେର ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିନାହଁ କି? େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭ୍ରମେର
ପଡ଼ଥିାଅ। 25 େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହେବ
େସେତେବେଳ େକୗଣସ ିବବିାହ େହବ ନାହିଁ େସମାେନ େକହ ିକାହାରିକୁ
ବବିାହ କରିେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ଭଳି େହାଇଯିେବ। 26

ପୁନରୁତ୍ଥିତ େଲାକଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ େମାଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ ବୁଦାବୃତ୍ତାନ୍ତଟ ିପଢ଼ ିନାହଁ? େସଥିେର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ
କହଛିନି୍ତ , ‘ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର, ଯାକୁବର
ପରେମଶ୍ୱର’। 27 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ େଯ, େସ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର, େତେବ ପ୍ରକୃତେର ଏ େଲାକମାେନ ମୃତ ନୁହନି୍ତ। କାରଣ େସ
ମୃତମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ ବରଂ େସ ଜୀବତିମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର।
େହ ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଡ଼ ଭ୍ରମେର ପଡ଼ଛି।”

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 11:33 785 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:27
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େକଉଁ ଆେଦଶ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍
(ମାଥିଉ 22:34-40; ଲୂକ 10:25-28)

28 ଜେଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ସାଦୂ୍ଦକୀ ଓ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯୁକି୍ତତକର୍ କରୁଥିବାର େସ ଶୁଣେିଲ। େସ
େଦଖିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାଥର୍ ଉତ୍ତର େଦଇଛନି୍ତ। େତଣୁ
େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େକଉଁ ଆେଦଶଟ ିସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍?”

29 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆେଦଶଟ ିଏହି
ପ୍ରକାରର: ‘େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ।
30 ସମସ୍ତ ହୃଦୟେର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାେର, ସମସ୍ତ ମନେର ଓ ସମସ୍ତ
ଶକି୍ତେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର।’ 31 ଦି୍ୱ ତୀୟ
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆେଦଶଟ ିେହଉଛ ିଏହ ିପ୍ରକାରର: ‘ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ େଯପରି
େପ୍ରମ କର, ନଜିର ପେଡ଼ାଶୀକୁ େସହପିରି େପ୍ରମ କର’ ଏହ ିଦୁଇଟି
ଆେଦଶ ଛଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ ଆେଦଶ କିଛ ିନାହିଁ।”

32 ଏହା ଶୁଣ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
େଯ, ଏକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍
କହଛି। 33 ପ୍ରକୃତେର ଜେଣ େଲାକକୁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ
ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ େଦଇ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାକୁ େହବ। େସ େଯପରି
ନଜିକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଭଲ ପାଇବାକୁ େହବ।
ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଯେତ ପଶୁ ବଳି ଓ ଉତ୍ସଗର୍ ଦାନ ଅପର୍ଣ କରୁ,
େସହ ିଗଡୁ଼କିଠାରୁ ଏହ ିଦୁଇଟ ିଆେଦଶ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍।”

34 ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ େଯ, େଲାକଟ ିବୁଝବିଗି୍ଭରି ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ଉତ୍ତର
େଦଇଛ।ି େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେର
ନାହଁ।” ଏହା ପେର ଆଉ େକହେିହେଲ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର
(ମାଥିଉ 22:41-46; ଲୂକ 20:41-44)

35 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ଉପେଦଶ େଦଲାେବେଳ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କିପରି କହୁଛନି୍ତ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର? 36 ସ୍ୱୟଂ
ଦାଉଦ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର କହଥିିେଲ,
‘ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଥିିେଲ:
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଖେର, େମାହର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଅଧୀନକୁ େନଇ ଆସବି।ି’

ଗୀତସଂହତିା 110:1
37 ଦାଉଦ ନେିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ‘ପ୍ରଭୁ’ େବାଲ ିକହଥିିେଲ। େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
କିଭଳି ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର େହାଇ ପାରିେବ?” ଜମା େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଖୁସୀ ମନେର ଶୁଣୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ବଧିି ପ୍ରଗ୍ଭରକମାନଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ
(ମାଥିଉ 23:6-7; ଲୂକ 11:43, 20:45-47)

38 ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଗ୍ଭଲଥିିେଲ। େସ କହେିଲ,
“ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ। େସମାେନ ଲମ୍ୱା ଲମ୍ୱା ରାଜକୀୟ
େପାଷାକ ପିନି୍ଧ ଏେଣ େତେଣ ବୁଲବିାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସମାେନ ଭଲ
ପାଆନି୍ତ େଯ, େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ହାଟ ବଜାରେର ସମ୍ମାନ େଦଖାନୁ୍ତ। 39

ସମାଜଗହୃେର େସମାେନ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆସନେର ବସବିାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
େଭାଜିେର େସମାେନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
40 େସମାେନ ବଧିବାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ବ୍ୟବହାର େଦଖାନି୍ତ।
େସମାେନ ବଧିବାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଅପହରଣ କରି ନଅିନି୍ତ। ଭଲ େଦେଖଇ
େହବା ପାଇଁ େସମାେନ ଲମ୍ୱା ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। ଏଭଳି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର କଠିନ ଶାସି୍ତ େଦେବ।”

ଏକ ବଧିବାର ପ୍ରକୃତ ଦାନ
(ଲୂକ 21:1-4)

41 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରର ଦାନ ବାକ୍ସ  ପାଖେର ବସଥିିେଲ। େଲାକମାେନ
କିଭଳି ଭାବେର ଦାନ ବାକ୍ସ େର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତିର୍ କରୁଛନି୍ତ , ତାହା େସ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରୁଥିେଲ। ବହୁତ ଧନୀ େଲାକ ଦାନ ବାକ୍ସ େର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପକାଉଥିେଲ।
42 ପେର ଗରିବ ବଧିବାଟଏି େସଠାକୁ ଆସଲିା ଓ େସଥିେର େସ ମାତ୍ର
ଦୁଇଟ ିତମ୍ୱା-ମୁଦ୍ର ା ପେକଇଲା। ଏହ ିମୁଦ୍ର ା ଦୁଇଟରି ମୂଲ୍ୟ ପଇସାଟଏି
ସାଙ୍ଗେର ବ ିସମାନ ନୁେହଁ।

43 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏହ ିସମସ୍ତ ଧନୀ େଲାକମାେନ େଦଇଥିବା
ଦାନଠାରୁ ଏହ ିଗରିବ ବଧିବାଟ ିପ୍ରକୃତେର ବହୁତ ଅଧିକ େଦଇଛ।ି 44

କାରଣ ଧନୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରଚୁର ଅଛ।ି େସମାେନ ତାହାଙ୍କର
ଦରକାର ନ ଥିବା ବଳକା ଅଥର୍ରୁ ହିଁ ଦାନ େଦଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିବଧିବାଟି
ବହୁତ ଗରିବ। ଏହ ିଗରିବଟ ିନକିଟେର ଯାହା ଥିଲା, େସ ସବୁତକ ଦାନ
ସ୍ୱରୂପ େଦଇ େଦଇଛ।ି ତା’ର ଚଳିବା ପାଇଁ େସତକିି ମାତ୍ର ସମ୍ୱଳ ଥିଲା।”

ମନ୍ଦରି ଧ୍ୱଂସ ସମ୍ପକର୍େର ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
(ମାଥିଉ 24:1-25; ଲୂକ 21:5-24)

ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କର
ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଗରୁୁ, େଦଖନୁ୍ତ, ଏ ମନି୍ଦରର
ସୁନ୍ଦର ଭବନଗଡୁ଼କି ଓ ତା’ର ବଶିାଳ ପଥରଗଡୁ଼କି େକେତ

ସୁନ୍ଦର େହାଇଛ।ି”
2 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଶିାଳ ଭବନଗଡୁ଼କି େଦଖୁଛ? ଏହି

ସମସ୍ତ ଭବନ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ସବୁତକ ପଥର ଭୂମି ଉପେର ଓଜାଡ଼ି
େହାଇ ପଡ଼ବି। େଗାଟଏି େହେଲ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପେର ରହ ିପାରିବ
ନାହିଁ।”

3 ପେର ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ସାମନାେର ଥିବା ଜୀତପବର୍ତ ଉପେର
ବସଥିିେଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି ପିତର, ଯାକୁବ, େଯାହନ ଓ ଆନି୍ଦ୍ରୟ ଥିେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତଭାେବ ପଗ୍ଭରିେଲ, 4 “ଏ ସବୁ େକେବ
ଘଟବି, ଆମ୍ଭକୁ କୁହ? ଏ ସବୁ ଘଟବିା ସମୟ େହାଇଗଲା େବାଲ,ି କ’ଣ
କ’ଣ ଚହି୍ନମାନ େଦଖାଯିବ?”

5 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସାବଧାନ! ତୁମ୍ଭକୁ େକହ ିେଯପରି
ପ୍ରତାରଣା କରି ନ ପାେର। 6 ଅେନକ େଲାକ ଆସେିବ ଏବଂ େସମାେନ
େମାର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିେବ। େସମାେନ ଦାବ ିକରିେବ, ‘ମୁଁ େସହ’ି।
େସମାେନ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରିେବ। 7 ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ ବଷିୟେର
କିମ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ଭଲଥିିବା ବଷିୟେର ଉଡ଼ା ଖବର ଶୁଣ ିଭୟଭୀତ େହାଇ ଯିବ
ନାହିଁ। ଅନି୍ତମକାଳ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି। 8

େଗାଟଏି ଜାତ ିଅନ୍ୟ ଜାତ ିବରୁିଦ୍ଧେର, େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ କରିବ। ବହୁତ ସ୍ଥାନେର ଭୂମିକମ୍ପ େହବ। େଲାକଙୁ୍କ
ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାସବୁ େକୗଣସ ିନୂତନ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ  ପୂବର୍ର
ପ୍ରସବ େବଦନା ଭଳି।

9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତକର୍ ରହବି। େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
ବଗି୍ଭରାଳୟେର ସମପିର୍ େଦେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ସମାଜଗହୃଗଡୁ଼କିେର ପିଟେିବ। େମାର ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିବା େଯାଗୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶାସକ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ପ୍ରମାଣ େଦବ। 10 କିନୁ୍ତ ଏସବୁ ଘଟଣା
ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ସବୁ ଜାତରି େଲାକଙ୍କଠାେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରକାଶ୍ୟେର
ପ୍ରଗ୍ଭରିତ କରାେହବ। 11 େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଜରା କରିେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଯଦ ିନଅିନି୍ତ , େତେବ
ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର କ’ଣ କହବି, େସ ବଷିୟେର ଆଗରୁ େକେବ େହେଲ
ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। େସ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକିଛ ିକହବିା

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:28 786 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:11
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ପାଇଁ େଦେବ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା କହବି, କାରଣ େସେତେବେଳ ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭ
କଥା କହବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ପବତି୍ରଆତ୍ମା କଥା କହେିବ।

12 “ଭାଇ, ଭାଇକୁ ମରଣ ମୁଖକୁ େଠଲ ିେଦବ। ବାପା ତା’ ସନ୍ତାନକୁ
ମରିବା ପାଇଁ େଦଇ େଦବ। ପିଲାମାେନ ବାପାମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହେବ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ମାରି େଦେବ। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିବା
େଯାଗୁଁ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିେବ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େଶଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ଦୃଢ଼ େହାଇ ରହବି, େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ।

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ, ‘ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ’ େଯଉଁଠାେର
ନ ରହବିା ଉଚତି୍, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଥିବାର େଦଖିବ।” େଯଉଁମାେନ ଏହା
ପଢ଼େିବ, େସମାେନ ବୁଝେିନବା ଉଚତି୍ େଯ ଏହାର ଅଥର୍ କ’ଣ?
“େସେତେବେଳ ଯିହୂଦାର େଲାକମାେନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପେଳଇବା
ଉଚତି୍। 15 େଯଉଁ େଲାକ ଘରର ଛାତ ଉପେର ଥିବ, େସ ଘର ଭତିରକୁ
ଯାଇ କିଛ ିେହେଲ ପାଇବାକୁ ତଳକୁ ନ ଆସବିା ଉଚତି୍। 16 ଯଦ ିେକହି
ବାହାେର ପଡ଼ଆିେର ଥାଏ, େସ ନଜି ଗ୍ଭଦର ଆଣବିା ପାଇଁ ଘରକୁ େଫରି
ନ ଯାଉ।

17 “େସହ ିସମୟ ଗଭର୍ବତୀ ମହଳିା ଓ େକାଳେର େଛାଟ ପିଲାଥିବା
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ େଶାଚନୀୟ େହବ। 18 ପ୍ରାଥର୍ନା କର,
େଯପରି ଏ ସବୁ ଶୀତ ଦନିେର ନ ହୁଏ। 19 କାରଣ େସହ ିଦନି ଗଡୁ଼କି
ବପିଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ରହବି। େସେତେବେଳ ଏେତ ବଡ଼ ବପିଦ ମାଡ଼ ିଆସବି
େଯ, େସଭଳି ବଡ଼ ବପିଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷି୍ଟ ରଚନା କାଳରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକେବ ଆସ ିନାହିଁ କି ଭବଷି୍ୟତେର େକେବ ଆସବି ନାହିଁ। 20

େସହ ିଭୟଙ୍କର ସମୟକୁ କେମଇ େଦବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ସି୍ଥର
କରିଛନି୍ତ। ଯଦ ିେସହ ିସମୟ କେମଇ ଦଆି ନ ଯିବ, େତେବ େକହ ିବଞ୍ଚି
ରହ ିପାରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ , େକବଳ
େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ େସହ ିସମୟ କେମଇ େଦେବ।

21 “େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର େକେତକ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିପାରନି୍ତ
େଯ, ‘େଦଖ ଏଠାେର ଯୀଶୁ ଅଛନି୍ତ ’ କିମ୍ୱା’ େଦଖ େସଠାେର େସ ଅଛନି୍ତ ’
ତୁେମ୍ଭ କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 22 ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଭଣ୍ଡ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େଦଖାେଦେବ େସମାେନ ଅଦ୍ଭୂତ କାମ ଓ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ କରିେବ। ସମ୍ଭବ େହେଲ, ପରେମଶ୍ୱର ବାଛଥିିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ। 23

େତଣୁ ସାବଧାନ ରହବି। ଏ ସବୁ ଘଟବିାର ଯେଥଷ୍ଟ ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଚେତଇ େଦଉଛ।ି

24 “େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର ଏହ ିବଡ଼ ବପିଦର ସମୟ ଗ୍ଭଲ ିଗଲାପେର
‘ସୂଯର୍୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହାଇଯିବ,
ଚନ୍ଦ୍ର  ତା’ର ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ।
25 ଆକାଶରୁ ତାରାମାେନ ଖସ ିପଡ଼େିବ,
ଆକାଶେର ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ମହାଶକି୍ତଗଡୁ଼କି େଦାହଲ ିଯିବ।’

ଯିଶାଇୟ 13:10; 34:4
26 “େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମହାଶକି୍ତ ଓ ମହମିା ସହତି

େମଘମାଳା ମଧ୍ୟେର ଆସବିାର େଦଖିେବ। 27 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରି
ଆଡ଼କୁ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେବ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ବଛା ଯାଇଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣ ିଏକାଠି
କରିେବ।

28 “ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛ ଆମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ଶିକ୍ଷା ଦଏି। େଯେତେବେଳ
ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛର ଡ଼ାଳଗଡୁ଼କି ଶାଗଆୁ ଓ ନରମ ପଡ଼ଯିାଏ ଏବଂ ନୂଆ ପତ୍ର
କଅଁଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେର, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାର େଯ
ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପାେଖଇ ଗଲାଣ।ି 29 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଲି,ି ଠିକ୍ ତାହା
ଏହପିରି ଘଟବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଏହଭିଳି ସବୁ ଘଟବିାର
େଦଖିବ, େସେତେବେଳ ବୁଝ େଯ, ‘େସହ ିସମୟ’ ନକିଟେର ଆସି
ପହଞ୍ଚଗିଲାଣ।ି 30 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ଏହ ିପିଢ଼ରି େଲାେକ
ବଞ୍ଚଥିିବା ସମୟେର ହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବି। 31 ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ

ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ, କିନୁ୍ତ େମା’ କହଥିିବା ବାକ୍ୟ େକେବ େହେଲ ନଷ୍ଟ େହବ
ନାହିଁ।

32 “େସହ ିଦନି ବା େସହ ିସମୟ ବଷିୟେର କାହାରିକୁ କିଛ ିଜଣା
ନାହିଁ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ବା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େକହ ିକିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। େକବଳ ଏ
କଥା ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ। 33 ସାବଧାନ, ସଦାେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରୁହ। କାରଣ େସ ସମୟ େକେତେବେଳ ପହଞ୍ଚବି, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି
ନାହଁ।

34 “ଏହା ଏହଭିଳି ଘଟଣା, େଯପରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ
ଯାତ୍ରା କଲାେବେଳ ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ ଉପେର ନଜି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ  ଛାଡ଼ି
େଦଇଯାଏ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗ୍ଭକରକୁ ତା’ର ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ କାମ େଦଇଥାଏ ଏବଂ
ଦ୍ୱ ାରପାଳକକୁ ସଦାେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହବିାକୁ ଆେଦଶ େଦଇଥାଏ।
35 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରୁହ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ନାହିଁ, ଘରର ମାଲକି େକେତେବେଳ ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିଯିେବ।
ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ, ଅଧରାତେିର, ପାହାନି୍ତଆେର ବା ସକାେଳ, େକୗଣସି
ସମୟେର େସ ଆସ ିଯାଇ ପାରନି୍ତ। 36 େସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସ ିଯାଇ
ପାରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭକୁ କଦାପି
େଶାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାେର େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ। 37 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା
କହୁଛ,ି ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସହ ିଏକା କଥା କହୁଛ ିେଯ, ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀ େନତାଙ୍କ େଯାଜନା
(ମାଥିଉ 26:1-5; ଲୂକ 22:1-2; େଯାହନ 11:45-53)

ନସି୍ତାରପବର୍ ଓ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େରାଟୀପବର୍ ଆଉ ଦୁଇ ଦନି ବାକି
ଥିଲା। ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େକୗଶଳେର ବନ୍ଦୀ କରି ତା’ପେର ମାରି େଦବା ପାଇଁ ଉପାୟ

େଖାଜୁ ଥିେଲ। 2 େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ କିନୁ୍ତ ପବର୍ ସମୟେର
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତା’ କେଲ େଲାକମାେନ ରାଗିଯାଇ
ଦଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗାମା କରି ପାରନି୍ତ।

ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ
(ମାଥିଉ 26:6-13; େଯାହନ 12:1-8)

3 ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଶିେମାନଙ୍କ ଘେର ଖାଇବାକୁ
ବସଥିିବା ସମୟେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। େସ
େଗାଟଏି ଧଳା, ଚକି୍କଣ ସ୍ଫଟକି ସଲିଖଡ଼ ିପାତ୍ରେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତର ଭତ୍ତିର୍
କରି ଆଣଥିିଲା। େସ ଅତର ଖାଣି୍ଟ ଜଟାମାଂସରୁ ତଆିରି େହାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକଟ ିପାତ୍ରଟ ିେଖାଲେିଦଇ ସବୁତକ ଅତର ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ଢ଼ାଳି
େଦଲା।

4 ଏହା େଦଖି େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା େକେତକ େଲାକ ଖୁବ୍ ବରିକ୍ତ
େହେଲ ଓ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଅତରକୁ ଏଭଳି କାହିଁକି ନଷ୍ଟ
କରାଗଲା? 5 ଏହ ିଅତରତକ ଜଣକର ସାରା ବଷର୍ର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ
ସେଙ୍ଗ ସମାନ। ଏହା ବକିା ଯାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତ ା ଏବଂ ତହିଁର ଅଥର୍ ଗରିବ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତ ା।” େତଣୁ େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି
ଦୃଢ଼ ଭାବେର ସମାେଲାଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

6 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ତାକୁ
ଛାଡ଼ଦିଅି। େସ େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ।ି 7

କାରଣ ଗରିବମାେନ ତ ସବୁେବେଳ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ରହେିବ। ତୁେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ଗ୍ଭହିଁବ, େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ସଦାେବେଳ ପାଇବ ନାହିଁ। 8 “ଏ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟି
େମା’ ପାଇଁ ଯାହା କରି ପାରିବାର ଶକି୍ତ ଥିଲା, େସ େସତକ କରିଛ।ି ସମାଧି
ନମିେନ୍ତ େମା’ େଦହକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ େସ େମା’ େଦହେର େମାର
ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ଅତର ଢ଼ାଳିଛ।ି 9 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ସାରା
ସଂସାରେର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରାଯିବ। େଯଉଁ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହବ, େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର ଏହି
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ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟରି ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କୁହାଯିବ। େଲାକମାେନ ତାହାକୁ
ମେନ ପେକଇେବ।”

ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି
(ମାଥିଉ 26:14-16; ଲୂକ 22:3-6)

10 ତା’ପେର ବାରଜଣ ଯାକ େପ୍ରରିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େପ୍ରରିତ ପ୍ରମୁଖ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହତି କଥା ବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଗଲା। ଏହ ିେପ୍ରରିତର ନାମ
ଥିଲା ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତେର
ଧେରଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା। 11 ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ ଯିହୂଦାର ଏ
କଥାେର ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ। ଏହ ିକାମ କରି େଦେଲ େସମାେନ
ଯିହୂଦାକୁ ଟଙ୍କା େଦେବ େବାଲ ିକଥା େଦେଲ। େତଣୁ ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତେର ଧେରଇ େଦବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗର ଅେପକ୍ଷାେର
ରହଲିା।

ନସି୍ତାରପବର୍ର େଭାଜି
(ମାଥିଉ 26:17-25; ଲୂକ 22:7-14; 21-23; େଯାହନ 13:21-30)

12 ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପବର୍ର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଯିହୂଦୀମାେନ
‘ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଣ୍ଢାଛୁଆଟ’ି କୁ ବଳି ଦଅିନି୍ତ। େସହ ିଦନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସ ିପଗ୍ଭରିେଲ, “ନସି୍ତାରପବର୍ର େଭାଜିେର ଆପଣଙ୍କ
ପାଇଁ ସବୁକିଛ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ େକଉଁଠାକୁ ଯିବୁ େବାଲ ିଆପଣ
ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ?”

13 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ନଜିର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ନଗରକୁ ପଠାଇେଲ।
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନଗରକୁ ଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି େଲାକକୁ ପାଣି
ମାଠିଆଟଏି େନଇ ଯାଉଥିବାର େଦଖିବ। େସହ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଆସବି। ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ପେଛ ପେଛ ଯିବ। 14 େସହ ିେଲାକ େଗାଟଏି
ଘେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଯାଇ େସହ ିଘରମାଲକିକୁ କହବି େଯ,
‘ଗରୁୁ କହ ିପେଠଇଛନି୍ତ ମୁଁ େମା’ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ନସି୍ତାରପବର୍ର େଭାଜି
େଯଉଁ ବଖରାଟେିର ପାଳନ କରିବ,ି େସହ ିବଖରାଟ ିେଦଖାଅ? ତାହାଙୁ୍କ
କୁହ େଯ ଗରୁୁ ଏହା ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ।’ 15 ଘର ମାଲକି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପର ମହଲାେର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା େଗାଟଏି ବଡ଼
େକାଠରୀ େଦଖାଇେବ। ତୁେମ୍ଭ େସହଠିାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।”

16 ତା’ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାରୁ ନଗରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହଥିିେଲ, ସବୁକଥା େସହପିରି ଘଟଲିା। େସଠାେର
େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

17 ସନ୍ଧ୍ୟା େବଳକୁ ଯୀଶୁ ବାରଜଣଯାକ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଧରି
େସଠାେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ। 18 େସମାେନ ଖାଉଥିବା ବାେଳ ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ ସାଙ୍ଗେର
ଖାଉଥିବା ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ ଜେଣ େମା’ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ।”

19 ଏହା ଶୁଣ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ େସହ ିେଲାକ ନୁେହଁ।”

20 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭ
ବାରଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, େଯକି େମା’ ସହତି ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ।
େସ େମା’ ସେଙ୍ଗ େଗାଟଏି ଗିନାେର େରାଟୀ ବୁଡ଼ାଉଛ।ି 21 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ଯାଇ ମରିବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହା ଘଟବି େବାଲ ିଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ।ି କିନୁ୍ତ
େଯଉଁ େଲାକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ, େସହ ିେଲାକ ଯଦି
ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା।”

ପ୍ରଭୁେଭାଜ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ଲୂକ 22:15-20; 1କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-25)

22 େସମାେନ ଖାଇବା ସମୟେର ଯୀଶୁ କିଛ ିେରାଟୀ େନେଲ। େସ
େରାଟୀ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। େରାଟୀ ଛେିଣ୍ଡଇ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଇ କହେିଲ, “ଏହ ିେରାଟୀ ନଅି। ଏହା େମାର େଦହ।”

23 ତା’ପେର େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ରଟ ିେନେଲ। ତାହା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। ତା’ପେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।
ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ େସହ ିପାତ୍ରରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇେଲ। 24 ତା’ପେର ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ଏହା େମାର ରକ୍ତ। େମାର ରକ୍ତ ଏକ ନୂଆ ନୟିମ ଆରମ୍ଭ
କେର। ଏହ ିନୟିମଟ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ତାହାଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ।
ଏହ ିରକ୍ତ ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଛ।ି 25 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ
କହୁଛ।ି ମୁଁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ
କରିଛ,ି େସହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବ ିନାହିଁ।”

26 ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ମିଳି େଗାଟଏି ଗୀତ େବାଲେିଲ ଓ ତା’ପେର
ଜୀତପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀ ସମେସ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିବ
(ମାଥିଉ 26:31-35; ଲୂକ 22:31-34; େଯାହନ 13:36-38)

27 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସ ହେରଇ ବସବି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି
‘ମୁଁ େମଷପାଳକଙୁ୍କ ମାରି େଦବ,ି
ତହିଁେର େମଣ୍ଢାମାେନ ଏେଣ େତେଣ ପେଳଇଯିେବ।’

ଯିଖରିୟ 13:7
28 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହବ।ି ତା’ପେର ମୁଁ ଗାଲଲିୀକୁ
ଯିବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ େସଠାେର ଥିବ।ି”

29 ପିତର କହେିଲ, “ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ହୁଏତ େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ
ହେରଇ ପାରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାର ବଶି୍ୱାସ କଦାପି ହେରଇବ ିନାହିଁ।”

30 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଆଜି ରାତେିର
କୁକୁଡ଼ା ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଚହି୍ନ ିନାହଁ େବାଲି
ତନିଥିର କହବି।”

31 ଏ କଥା ଶୁଣ ିପିତର ଆହୁରି େଜାର୍ େଦଇ କହେିଲ, “େମାେତ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ମରିବାକୁ ପଡ଼େିଲ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଚହି୍ନ ିନାହିଁ େବାଲ ିକଦାପି
କହବି ିନାହିଁ।” ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହ ିଏକା କଥା କହେିଲ।

ଯୀଶୁ ଏକାକୀ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ
(ମାଥିଉ 26:36-46; ଲୂକ 22:39-46)

32 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗଥ୍ଶିମାନୀ ନାମକ େଗାଟଏି
ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ବସ।” 33 େସ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ
େଯାହନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆସବିାକୁ କହେିଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଅତ୍ୟଧିକ
ବଚିଳିତ ଓ ଦୁଃଖେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, 34 ଯୀଶୁ, ପିତର, ଯାକୁବ
ଓ େଯାହନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରାଣ
ବାହାରି ଯିବା େବଳ ଭଳି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି ଏଠାେର ଅେପକ୍ଷା କରି
ରୁହ ଓ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରୁହ।”

35 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲ ିକରି ଗେଲ। ତା’ପେର
ଯୀଶୁ ଭୂମିେର ପଡ଼ଗିେଲ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ େଯ ଯଦ ିସମ୍ଭବ ହୁଏ, େତେବ
ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୂହୂତ୍ତର୍ଟ ିେମା’ ପାଖରୁ ଘୁଞ୍ଚଯିାଉ।” 36 େସ କହେିଲ, “
ଆବ୍ବା େହ ପରମପିତା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁକିଛ ିସମ୍ଭବ। େମା’ଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର
ଏହ ିଗିନାଟି କୁ ଦୂେରଇ ଦଅି। ତଥାପି ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, ତାହା କର।
କିନୁ୍ତ େମା’ ଇଚ୍ଛାେର କିଛ ିନୁେହଁ।”

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:10 788 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:36



37 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ େଶାଇପଡ଼ଥିିବାର େଦଖିେଲ। େସ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଶିେମାନ, ତୁେମ୍ଭ େଶାଇପଡ଼ଲି? ତୁେମ୍ଭ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ େଚଇଁ ରହ ିପାରିଲ
ନାହିଁ? 38 ଜାଗି ରୁହ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ପରୀକ୍ଷାେର ନ ପଡ଼। ଯାହା ଠିକ୍, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,ି
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ଦୁବର୍ଳ।”

39 ପୁଣ ିଯୀଶୁ େଫରିଗେଲ ଓ େସହଭିଳି କହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 40

ତା’ପେର େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣ ିେଫରି ଆସେିଲ ଓ େଦଖିେଲ
େଯ, େସମାେନ ପୁଣ ିେଶାଇପଡ଼ଛିନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ଆଖି ନଦିେର ମାଡ଼ି
ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାେନ ଜାଣ ିପାରୁ ନ ଥିେଲ େଯ, େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
କ’ଣ ଉତ୍ତର େଦେବ।

41 ଯୀଶୁ ତୃତୀୟଥର ପ୍ରାଥର୍ନା ସାରିବା ପେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପୁଣ ିେଫରି ଆସେିଲ ଏବଂ କହେିଲ, “ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଶାଇ
ବଶି୍ରାମ େନଉଛ? ଯେଥଷ୍ଟ ସମୟ େହଲାଣ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତେର ଧେରଇ ଦଆିଯିବାର ସମୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିଗଲା।
42 ଠିଆ ହୁଅ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଥର ଯିବା। େଦଖ, େମାେତ
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରି ଧେରଇ େଦବା େଲାକ ଏେବ ଆସୁଛ।ି”

ଯୀଶୁ ବନ୍ଦୀ େହେଲ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ଲୂକ 22:47-53; େଯାହନ 18:3-12)

43 ଯୀଶୁ ଏହ ିକଥା କହୁଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦା ଆସ ିେସଠାେର
ପହଞ୍ଚଲିା। େସ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେର
ଅେନକ େଲାକ ଥିେଲ। େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ପଠାଇଥିେଲ। ଯିହୂଦା ଓ େସହ ିେଲାକମାେନ
ହାତେର ଖଣ୍ଡା ଓ େଠଙ୍ଗା ଧରିଥିେଲ।

44 ବଶି୍ୱାସଘାତକ ଯିହୂଦା େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚେିହ୍ନଇ େଦବା
ପାଇଁ େଗାଟଏି ସେଙ୍କତ େଦଇଥିଲା। େସ କହଥିିଲା: “େଯଉଁ େଲାକକୁ ମୁଁ
ଚୁମ୍ୱନ େଦବ,ି େସ େହଉଛନି୍ତ ଯୀଶୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବ ଓ
ସାବଧାନେର ଦୂରକୁ େନଇଯିବ।” 45 ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
କହଲିା, “ଗରୁୁ!” ତା’ପେର ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କଲା। 46 ଏହି
ସମୟେର େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ। 47 ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ତା’ର ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି
ମହାଯାଜକଙ୍କର ଜେଣ ଗ୍ଭକର ଉପେର ଆଘାତ କଲା। େସହ ିଗ୍ଭକରର
କାନ କଟଗିଲା।

48 ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ କ’ଣ ଜେଣ ଅପରାଧୀ
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଣ୍ଡା ଓ େଠଙ୍ଗା େନଇ େମାେତ ଧରି େନବାକୁ ଆସଛି?
49 ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ଶିକ୍ଷା େଦବା ସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବନ୍ଦୀ କରି ନ ଥିଲ। କିନୁ୍ତ
ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା େଲଖା ଯାଇଛ ିତାହା େଯପରି ସତ୍ୟ ହୁଏ େସଥି ନମିେନ୍ତ
ଏଭଳି ଘଟୁଛ।ି” 50 ତା’ପେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦୗଡ଼ି
ପଳାଇେଲ।

51 ଜେଣ ଯୁବକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। େସ େକବଳ ଖଣ୍ଡଏି
ସରୁ େରଶମ ଲୁଗା ପିନି୍ଧଥିଲା। େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୁବକକୁ ଧରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କେଲ। 52 େସ ଲୁଗାକୁ ଖସାଇ େଦଲା ଓ ଉଲଗ୍ନ େହାଇ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇଲା।

ଯିହୂଦୀ େନତାଙ୍କ ଆଗେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଗି୍ଭର
(ମାଥିଉ 26:57-68; ଲୂକ 22:54-55, 63-71; େଯାହନ 18:13-14, 19-24)

53 େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇଗେଲ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ େନତାଗଣ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଏକତି୍ରତ
େହେଲ। 54 ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରହ ିତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଆସ ିମହାଯାଜକଙ୍କ ଅଗଣା ଭତିେର ପହଞ୍ଚଗିେଲ। େସ େସଠାେର
ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ସହତି ବସ ିଯାଇ ନଆିଁେର େସକି େହେଲ।

55 ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦୀ ସହାସଭା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ
େଦବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିେଦାଷର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦବା ଭଳି େକୗଣସ ିପ୍ରମାଣ
ପାଇେଲ ନାହିଁ। 56 ଅେନକ େଲାକ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହେିଲ। ତାହାଙ୍କ
ଭତିରୁ ଜେଣ େହେଲ ଅନ୍ୟ ସହତି ସମ୍ମତ ନ ଥିଲା।

57 ତା’ପେର େକେତକ େଲାକ ଠିଆ େହେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହେିଲ, 58 “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହବିାର ଶୁଣଛୁି, ‘ମଣଷି ତଆିରି ଏ ମନି୍ଦରକୁ ମୁଁ ଭାଙି୍ଗ େଦବ ିଓ ପୁଣି
ତନି ିଦନି ଭତିେର ଆଉ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର ତଆିରି କରିେଦବ,ି ଯାହାକି
ମଣଷି ହାତେର ତଆିରି େହାଇ ନ ଥିବ।” 59 ତଥାପି ଏ େଲାକମାେନ
ଯାହାସବୁ କହେିଲ, ତା’ ମଧ୍ୟେର କାହାରି କଥା କାହାରି ସାଙ୍ଗେର େମଳ
ଖାଉ ନ ଥିଲା।

60 ତା’ପେର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ମହାଯାଜକ ଠିଆ େହେଲ। େସ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ କଥା
କହେିଲ। ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯେତ ଗଡୁ଼ଏି ଅଭେିଯାଗ ଅଣାଗଲା, େସ
ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର କିଛ ିକହବିାର ଅଛ ିକି? ଏ େଲାକମାେନ କ’ଣ ସତ୍ୟ
କଥା କହୁଛନି୍ତ?” 61 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଚୁପ୍ ରହେିଲ। େସ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦେଲ
ନାହିଁ।
ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ: “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ

ମହାନ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ?”
62 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ

ଭବଷି୍ୟତେର ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ େସହ ିସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ
ବସଥିିବାର ଏବଂ ସ୍ୱଗର୍ର େମଘମାଳା ମଧ୍ୟେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିବ।”

63 ମହାଯାଜକ ଏ କଥା ଶୁଣ ିଖୁବ୍ ରାଗି ଗେଲ। େସ ରାଗେର ନଜି
ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ପକାଇ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଆଉ ସାକ୍ଷୀର କ’ଣ
ଦରକାର? 64 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହାସବୁ କହଗିେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଶୁଣଲି। ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ?”
ସମେସ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅପରାଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆି

ଯିବା ଉଚତି୍ େବାଲ ିକହେିଲ। 65 େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା େକେତକ
େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ େଛପ ପକାଇେଲ। େକେତକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁହଁ
େଘାେଡ଼ଇ େଦଇ ବଧିା ମାରିେଲ, ଓ ଆଉ େକେତକ ଥଟ୍ଟା କରି କହେିଲ,
“ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େଦେଖଇ ଦଅି େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।”
ତା’ପେର ପ୍ରହରୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େନଇ ଯାଇ ପିଟେିଲ।

ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣଥିିବା କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ
(ମାଥିଉ 26:69-75; ଲୂକ 22:56-62; େଯାହନ 18:15-18, 25-27)

66 େସହ ିସମୟେର ପିତର ମଧ୍ୟ ଅଗଣା ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ। ପିତରଙ୍କ
ପାଖକୁ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଜେଣ ଗ୍ଭକରାଣୀ ଆସଲିା। 67 େସ ପିତରଙୁ୍କ
ନଆିଁ ପାଖେର େସକି େହଉଥିବାର େଦଖିଲା। େସ ପିତରଙୁ୍କ ଭଲ କରି
ଗ୍ଭହିଁଲା। ତା’ପେର ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନାଜରିତର
ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିଲ।”

68 ପିତର କିନୁ୍ତ କହେିଲ େଯ, େସ େକେବ େହେଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ନ ଥିେଲ। େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହା ବଷିୟେର କହୁଛ, େସ ସବୁ ମୁଁ
ଜାଣ ିପାରୁନ ିକି ବୁଝ ିପାରୁ ନାହିଁ।” ତା’ପେର ପିତର େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
ଅଗଣାର ପ୍ରେଦଶ ଦ୍ୱ ାର ପାଖକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

69 େସ ଗ୍ଭକରାଣୀଟ ିପୁଣ ିପିତରଙୁ୍କ େଦଖି େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “ଏ େଲାକଟ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ।”
70 ପୁଣ ିଥେର ପିତର କହେିଲ େଯ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ।
କିଛ ିସମୟ ପେର େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ପିତରଙୁ୍କ

କହେିଲ, “ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ଗାଲଲିୀରୁ ଆସଛି।”

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:37 789 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:70
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71 ତା’ପେର ପିତର ଅଭଶିାପ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ ଦୃଢ଼ ଭାବେର
କହେିଲ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହୁଛ ିେଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଲାକ ବଷିୟେର କହୁଛ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆେଦୗ ଜାେଣ
ନାହିଁ।”

72 ପିତର ଏ କଥା କହବିା ପେର ପେର କୁକୁଡ଼ାଟଏି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ଡ଼ାକିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର େସହସିବୁ କଥା ଏେବ ପିତରଙ୍କର ମେନ ପଡ଼ଲିା:
“କୁକୁଡ଼ା ତୃତୀୟ ଥର ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣ ିନାହଁ େବାଲି
ତନିଥିର କହ ିସାରିଥିବ।” ତା’ପେର ପିତର ଭୀଷଣ ଦୁଃଖେର ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ି
କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଶାସନକତ୍ତର୍ା ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ
(ମାଥିଉ 27:1-2, 11-14; ଲୂକ 23:1-5; େଯାହନ 18:28-38)

ସକାଳ େହବା ମାେତ୍ର ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀ
େନତାଗଣ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ବଗି୍ଭର କରାଯିବ, ତାହା ସି୍ଥର କେଲ।

େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ େନଇଗେଲ ଓ
ତାହାଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ କରିେଦେଲ।

2 ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ରାଜା?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି ତାହା ସତ୍ୟ।”
3 ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ ଅେନକ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅଭଯିୁକ୍ତ କେଲ।

4 ପୀଲାତ ପୁଣ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର କ’ଣ କିଛ ିକହବିାର ନାହିଁ?
େଦଖ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅେନକ ବଷିୟେର ଅଭଯିୁକ୍ତ କରୁଛନି୍ତ।”

5 ତଥାପି ଯୀଶୁ କିଛ ିେହେଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। ପୀଲାତ ଏଥିେର
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।

ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାେର ଅସମଥର୍ େହେଲ
(ମାଥିଉ 27:15-31; ଲୂକ 23:13-25; େଯାହନ 18:39-19:16)

6 ପ୍ରତବିଷର୍ ପରମ୍ପରାକ୍ର େମ ନସି୍ତାରପବର୍ ସମୟେର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଜେଣ
ବନ୍ଦୀକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥା’ନି୍ତ। େଯଉଁ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
େଲାକମାେନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େକବଳ େସହ ିବନ୍ଦୀକୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ମୁକି୍ତ
େଦଇଥା’ନି୍ତ। 7 େସହ ିସମୟେର ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ବାରବ୍ବା ନାମେର ଏକ
ବ୍ୟକି୍ତ ବେିଦ୍ର ାହୀମାନଙ୍କ ସହତି ବନ୍ଦୀ ଥିଲା। ଏହ ିବେିଦ୍ର ାହୀମାେନ େଗାଟଏି
ବେିଦ୍ର ାହ ସମୟେର ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧେର େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହାଇଥିେଲ।

8 େଲାକମାେନ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ
ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସ ଜେଣ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ
କରନୁ୍ତ। 9 ପୀଲାତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ
େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଦଏି?” 10

ପୀଲାତ ଏ କଥା କହବିାର କାରଣ େହଲା, େସ ଜାଣଥିିେଲ େଯ
ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ
କରି େଦଇଛନି୍ତ। 11 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ
େଯ, େସମାେନ ପୀଲାତଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନୁେହଁ।

12 ପୀଲାତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି ଥେର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହାକୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା େବାଲ ିକହୁଛ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ
କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”

13 େଲାକମାେନ ପାଟ ିକରି କହେିଲ, “ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ।”
14 ପୀଲାତ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କାହିଁକି? େସ ଏଭଳି କ’ଣ ଅପରାଧ

କରିଛନି୍ତ?”
କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ଅଧିକ େଜାର୍େର ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “ତାହାଙୁ୍କ

କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ।”
15 ପୀଲାତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, େତଣୁ େସ

େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ ଏବଂ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େକାରଡ଼ାେର

ପିଟବିା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। ତା’ପେର େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇ
େଦେଲ।

16 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଭତିରକୁ
େନଇଗେଲ। େସମାେନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି ଡ଼ାକିେଲ।
17 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର େପାଷାକ ପିନ୍ଧାଇେଲ।
େସମାେନ େଗାଟଏି କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ତଆିରି କରି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର
ପିନ୍ଧାଇେଲ। 18 ତା’ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରି ଥଟ୍ଟାେର
କହେିଲ, େହ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, କହ ିପ୍ରଣାମ କେଲ। 19

େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ବାରମ୍ୱାର େବତେର ଆଘାତ କେଲ।
ତାହାଙ୍କ ଉପେର େଛପ ପକାଇେଲ। ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ ିବସ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କେଲ। 20 ଥଟ୍ଟା କରି ସାରିବା ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ େଦହରୁ
ବାଇଗଣୀ େପାଷାକ କାଢ଼େିନଇ ପୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ପୂବର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ
େଦେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରାସାଦ ବାହାରକୁ େନଇଗେଲ।

କ୍ରୁଶ ଉପେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କେଲ
(ମାଥିଉ 27:32-44; ଲୂକ 23:26-39; େଯାହନ 19:17-19)

21 େସେତେବେଳ ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ ବାସନି୍ଦା ଶିେମାନ ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମରୁ
ଆସ ିେସ ବାେଟ ଯାଉଥିଲା। େସ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଓ ରୂଫଙ୍କ ପିତା ଥିଲା।
େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ େବାହ ିେନବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। 22

ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗଲ୍ଗଥା ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ େନଇଗେଲ।
ଗଲ୍ଗଥାର ଅଥର୍ “କପାଳ ସ୍ଥାନ” 23 େସଠାେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଗନ୍ଧରସ ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ େଦେଲ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହା ପିଇବାକୁ
ମନା କେଲ। 24 ତା’ପେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶ ବଦି୍ଧ କେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୁଗା ପଟା ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ େନେଲ। କିଏ
କ’ଣ ପାଇବ, ତାହା େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର
କେଲ।

25 ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କଲା େବଳକୁ ସକାଳ ନଅଟା ବାଜିଥିଲା। 26

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି ଅଭେିଯାଗପତ୍ର ଫଳକ ଉପେର େଲଖା
ଯାଇଥିଲା ଏ “ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ।” 27 ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଆଉ
ଦୁଇଜଣ ଡ଼କାୟତଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାେନ କ୍ରୁଶ ବଦି୍ଧ କେଲ। ଜଣକୁ ତାହାଙ୍କର
ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଓ ଆଉ ଜଣକୁ ବାମ ପେଟ କ୍ରୁଶ ବଦି୍ଧ କରାଗଲା। 28

29 ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେଦଇ ଗ୍ଭଲଯିାଉଥିବା େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ଅପମାନତି
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ମୁଣ୍ଡ ହେଲଇ ହେଲଇ କହୁଥିେଲ, “ଆେର ବାଃ, ତୁ
େସହ ିେଲାକ, ଯିଏ ମନି୍ଦରକୁ ଭାଙି୍ଗ େଦଇ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ତାହା ପୁଣି
ତଆିରି କରି େଦବୁ େବାଲ ିକହୁଥିଲୁ। 30 ଏେବ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଓେହ୍ଲଇ
ଆସ ିନଜିକୁ ରକ୍ଷା କର।”

31 ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ।
ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଯଭଳି ଭାବେର ଥଟ୍ଟା କରୁଥିେଲ, େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ େସହଭିଳି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟା କେଲ। େସମାେନ କୁହାକୁହି
େହଉଥିେଲ, “େସ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା
କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। 32 ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା,
େତେବ ବତ୍ତର୍ମାନ େସ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓେହ୍ଲଇ ଆସୁ। ନଜିକୁ ରକ୍ଷା
କରୁ। ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦଖିବା ଓ ତାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବା।
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ପାଖେର କ୍ରୁଶ ବଦି୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା, େସମାନ
ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପମାନତି କେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ଲୂକ 23:44-49; େଯାହନ 19:28-30)

33 ଦି୍ୱ ପ୍ରହର େବଳକୁ ସମଗ୍ରେଦଶ ଉପେର ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ ିଆସଲିା।
ଏହ ିଅନ୍ଧକାର ଅପରାହ୍ନ ତନିଟିା େବଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲିା। 34 େସହି
ସମୟେର ଯୀଶୁ ବଡ଼ ପାଟେିର କହ ିଉଠିେଲ, “ଏଲୀ, ଏଲୀ, ଲାମା

ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:71 790 ମାକର୍ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 15:34
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ଶବକ୍ଥାନୀ।” ଅଥର୍ାତ, “େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ?”

35 େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େକେତକ େଲାକ ଏ କଥା ଶୁଣେିଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଶୁଣ, େସ ଏଲୟିଙୁ୍କ ଡ଼ାକୁଛ।ି”

36 େସଠାରୁ ଜେଣ େଲାକ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଅମ୍ଳରସେର ଭଜିାଇଥିବା
େଗାଟଏି ସ୍ପଞ୍ଜଆ୍ଣଲିା। ସ୍ପଞ୍ଜକୁ୍ େଗାଟଏି ବାଡ଼େିର ବାନି୍ଧଲା। ଯୀଶୁ ସ୍ପଞ୍ଜରୁ୍
ଅମ୍ଳରସ ପିଇେବ େବାଲ ିେସ ବାଡ଼ଟିରି ସ୍ପଞ୍ଜ ୍ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା ପାଖଟି
ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲା। େଲାକଟ ିକହଲିା, “ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା
କରିବା ଏବଂ ଏଲୟି ଆସ ିତାକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ତଳକୁ େନବାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ କି
ନାହିଁ, େଦଖିବା।”

37 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ପାଟ ିକରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ।
38 ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, େସେତେବେଳ ମନି୍ଦରର

ପରଦା ଉପରୁ ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଖଣ୍ଡ େହାଇ ଚରିିଗଲା। 39 କ୍ରୁଶ
ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େସନାପତ ିଯୀଶୁ କିପରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ,
ତାହା େଦଖିେଲ। େସ କହେିଲ, “ପ୍ରକୃତେର ଏହ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ।”

40 େକେତକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ କ୍ରୁଶଠାରୁ କିଛ ିଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ
େଦଖୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ ସହରରୁ ଆସଥିିବା
ମରିୟମ, ଶେଲାମୀ, ଯାକୁବ ଓ େଯାସଙି୍କ ମା ମରିୟମ ଥିେଲ। ଯାକୁବ
ମରିୟମଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଥିଲା। 41 ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଯୀଶୁ
ଗାଲଲିୀେର ଥିବା େବେଳ ତାହାଙ୍କର ସହତି ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର
େସବାଯତ୍ନ କରୁଥିେଲ। ଅନ୍ୟ ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଥିେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଥିିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସମାଧି ଦଆିଗଲା
(ମାଥିଉ 27:57-61; ଲୂକ 23:50-56; େଯାହନ 19:38-42)

42 ସନ୍ଧ୍ୟା େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଦନିଟ ିଆେୟାଜନ ଦବିସ (ବଶି୍ରାମ
ଦବିସର ପୂବର୍ ଦନି) ଥିଲା। 43 ହାରାମାଥୀୟାର ଯିହୂଦୀ େଯାେସଫ
ମହାସଭାର ଜେଣ ସମ୍ମାନତି ସଦସ୍ୟ ଥିେଲ ଓ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଆସୁ େବାଲ ିଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େସ ସାହସର ସହତି ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶବକୁ ମାଗିେଲ।

44 ଯୀଶୁ ଏେତ ଶୀଘ୍ର ମରି ଯାଇ ସାରିେଲଣ ିଶୁଣ ିପୀଲାତ ବହୁତ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଗିଥିବା େସନାପତଙୁି୍କ ଡ଼କାଇେଲ।
ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ମରି ସାରିେଲଣ ିକି ନାହିଁ ପଗ୍ଭରିେଲ। 45

େସନାପତ ିଜଣକ ପୀଲାତଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଥିବା କଥା
କହେିଲ। ତା’ପେର ପୀଲାତ େଯାେସଫଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ, େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶବ
େନଇ ଯାଇ ପାରିେବ।

46 େଯାେସଫ ଖଣ୍ଡଏି ବସ୍ତ୍ର କିଣେିଲ। େସ ଶବକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ତଳକୁ
ଓେହ୍ଲଇ ଆଣେିଲ। େସ ଶବକୁ ବସ୍ତ୍ରେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଘାେଡ଼ଇ େଦେଲ ଓ
ପଥର କଟା େହାଇ ତଆିରି େହାଇଥିବା େଗାଟଏି କବରେର ତାହାଙୁ୍କ
ରଖିେଦେଲ। ଖଣ୍ଡଏି ବଡ଼ ପଥର ଗେଡ଼ଇ ଆଣ ିକବରର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ
କରିେଦେଲ। 47 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଓ େଯାସଙି୍କ ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଯଉଁଠାେର ରଖାଗଲା, େସହ ିସ୍ଥାନଟ ିେଦଖିେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହେଲ
(ମାଥିଉ 28:1-8; ଲୂକ 24:1-12; େଯାହନ 20:1-10)

ବଶି୍ରାମ ଦବିସର ପରଦନି ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, ଯାକୁବଙ୍କ
ମା ମରିୟମ ଓ ଶେଲାମୀ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ କିଛ ିସୁଗନି୍ଧତ େତଲ ଆଣେିଲ। 2 ସପ୍ତାହର

େସହ ିପ୍ରଥମ ଦନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ପେର ପେର େସମାେନ
କବର ପାଖକୁ ଗେଲ। 3 େସମାେନ ନଜି ନଜି ଭତିେର କୁହା କୁହି
େହେଲ, “କବର ମୁହଁକୁ େଗାଟଏି ବରିାଟ ପଥର ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦ କରି ଦଆି
େହାଇଛ।ି ପଥରଟକୁି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କିଏ େସଠାରୁ ଗେଡ଼ଇ େଦବ?”

4 ତା’ପେର େସମାେନ େସ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େସମାେନ େଦଖିେଲ
େଯ, େସହ ିବଡ଼ ପଥରଟ ିେସଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛ।ି 5 େସମାେନ କବର
ଭତିରକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସମାେନ ଧଳା େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିବା ଜେଣ
ଯୁବକକୁ େଦଖିେଲ। େସ ସମାଧିର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସ ିରହଥିିେଲ।
େସମାେନ ଡ଼ରିଗେଲ।

6 କିନୁ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ ନାଜରିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜୁଛ। େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ
େହାଇଛନି୍ତ। େସ ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ। େଦଖ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଏହି
ସ୍ଥାନେର ରଖିଥିେଲ। 7 ଏେବ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ପିତରଙୁ୍କ
କୁହ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁଭଳି କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସହଭିଳି େସଠାେର
େଦଖିବ।”

8 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଭୟ ପାଇ ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ବସି୍ମୟେର
ଅଭଭୂିତ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ। େସମାେନ କବରରୁ ବାହାରି େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇେଲ, କିନୁ୍ତ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା କାହାରିକୁ
କହେିଲ ନାହିଁ।

େକେତକ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତେିର ପଦସଂଖ୍ୟା ଆଠେର ହିଁ ମାକର୍ ଲଖିିତ
ସୁସମାଗ୍ଭର ସମାପ୍ତ େହାଇଛ।ି

େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିେଲ
(ମାଥିଉ 28:9-10; େଯାହନ 20:11-18; ଲୂକ 24:13-35)

9 ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନିର ବଡ଼ ିସକାଳୁ ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ
େହେଲ। ସବର୍ ପ୍ରଥେମ େସ ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମଙ୍କ ନକିଟେର ନଜିକୁ
େଦଖା େଦେଲ। ଅତୀତେର ଥେର ଯୀଶୁ ଏହ ିମରିୟମଙ୍କଠାରୁ ସାେତାଟି
ଭୂତଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ। 10 ମରିୟମ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ସାରିବା ପେର
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏ ବଷିୟ କହେିଲ। େସେତେବଳକୁ
ଶିଷ୍ୟମାେନ େଶାକେର ବୁଡ଼ ିଯାଇଥିେଲ ଓ ବଳିାପ କରୁଥିେଲ। 11

ମରିୟମ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ, ଯୀଶୁ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ ଏବଂ େସ ନେିଜ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ
ନାହିଁ।

12 ଏହା ପେର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପଡ଼ଆି ମଧ୍ୟେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର
ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପେର େଦଖା େଦେଲ। 13

ଏହ ିଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଜଣ େଫରି ଆସ ିଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା ଜଣାଇେଲ।
ତଥାପି ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାବାତ୍ତର୍ା
(ମାଥିଉ 28:16-20; ଲୂକ 24:36-49; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ରରିତ 1:6-8)

14 ପେର େଯେତେବେଳ ଏଗାର ଜଣ େପ୍ରରିତ ଖାଉଥିେଲ,
େସତକିିେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖା େଦେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱାସ ଓ ମନର ଜଡ଼ତା ପାଇଁ ସମାେଲାଚନା କେଲ।
କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହାଇଛନି୍ତ େବାଲି
େଦଖିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରି ନ ଥିେଲ।

15 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ ଯାଅ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଅ। 16 େଯଉଁ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ଓ
ବାପି୍ତଜିତ େହବ, େସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ଅବଶି୍ୱାସ
କରିବ, େସ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହବ। 17 େଯଉଁମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ
କରିେବ, େସମାେନ ତା’ର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହସିବୁ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
େହେବ: େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମା’ ନାମେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରି େଦଇ ପାରିେବ। େକେବ େହେଲ ଶିଖି ନ ଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଅେନକ
ଭଷାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିେବ। 18 େସମାେନ ନଜି ହାତେର ସାପକୁ
ଧରିେବ କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିେହେଲ କ୍ଷତ ିେହବ ନାହିଁ। େସମାେନ ବଷି
ମଧ୍ୟ ପିଇ େଦେବ, କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିେହେଲ କ୍ଷତ ିେହବ ନାହିଁ। ଏ
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େଲାକମାେନ େରାଗୀମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ ଏବଂ େରାଗୀମାେନ
ଭଲ େହାଇଯିେବ।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ
(ଲୂକ 24:50-53; େପ୍ରରିତ 1:9-11)

19 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହସିବୁ କଥା େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କହ ିସାରିବା ପେର
ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍କୁ ନଆିଗଲା। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସେିଲ।

20 ତା’ପେର େପ୍ରରିତମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭରର ଉପେଦଶ େଦେଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣତି କରିେଦେଲ େଯ, େପ୍ରରିତମାେନ େଯଉଁ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଥିେଲ ତାହା ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିେଦେଲ।
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1

ଲୂକ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଲୂକଙ୍କ ଲିଖିତ

ପି୍ରୟ ଥିୟଫିଲ,
ଅେନକ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଘଟ ିଯାଇଥିବା ଘଟଣା

ଗଡୁ଼କିର ବବିରଣୀ େଲଖିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଛନି୍ତ। 2

େଯଉଁମାେନ ଏ ଘଟଣା ଗଡୁ଼କୁି ନେିଜ ଆରମ୍ଭରୁ େଦଖିଛନି୍ତ ଏବଂ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା
କରିଛନି୍ତ , େସହମିାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ବଷିୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ଠିକ୍
େସହସିବୁ କଥା େସମାେନ େଲଖିଅଛନି୍ତ। 3 େହ ମାନ୍ୟବର, େଯେହତୁ
ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ନେିଜ ସାବଧାନ େହାଇ ଏ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛ,ି
େସଥିସକାେଶ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହାର େଗାଟଏି କ୍ର ମିକ ବବିରଣୀ ଏକ ପୁସ୍ତକ
ଆକାରେର େଲଖିବାକୁ ମୁଁ ଉଚତି୍ ମେନ କଲ।ି 4 ମୁଁ ଏଗଡୁ଼କି େଲଖିବା
ଫଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ ଆପଣଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା
ଦଆିଯାଇଛ,ି ତାହା ସତ୍ୟ।

ଜିଖରିୟ ଓ ଏଲୀଶାେବଥ

5 େହେରାଦ ଯିହୂଦାର ରାଜା ଥିବା ସମୟେର ଜିଖରିୟ ନାମକ ଜେଣ
ଯାଜକ ଥିେଲ। େସ ‘ଅବୟିଙ୍କ’ ଦଳର େଲାକ ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ
ନାମ ଥିଲା ଏଲୀଶାେବଥ। ଏଲୀଶାେବଥ ହାେରାଣ ବଂଶର ଝଅି ଥିେଲ।
6 େସମାେନ ଦୁେହଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ।
େସମାେନ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିେଲ। ପ୍ରଭୁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଳିବାକୁ କହଥିିବା ସମସ୍ତ କଥା େସମାେନ ଦୁେହଁ
ପାଳୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ ନ ଥିଲା। 7 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନ ଥିେଲ। ଏଲୀଶାେବଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିେଲ। ଉଭେୟ
ଜିଖରିୟ ଓ ଏଲୀଶାେବଥ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।

8 ଜିଖରିୟ ତାହାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଜେଣ ଯାଜକ ହସିାବେର
ମନି୍ଦରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦଳର ପାଳି ପଡ଼ଲିା। 9 ଧୂପ ଅପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ
ଯାଜକମାେନ ସଦାେବେଳ ଜେଣ ଯାଜକଙୁ୍କ ବାଛୁଥିେଲ। ଜିଖରିୟଙୁ୍କ
ଏଥିପାଇଁ ବଛାଗଲା। େତଣୁ ଜିଖରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଧୂପ େଦବା
ପାଇଁ ଗେଲ। 10 ବାହାେର ବହୁତ େଲାକ ଜମା େହାଇଥିେଲ। ଧୂପ
ଲାଗିବା ସମୟେର େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ।

11 େସହ ିସମୟେର ଜିଖରିୟଙ୍କ ଆଗେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ
ଦଶର୍ନ େଦେଲ। େସ ଧୂପ େବଦରି ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 12

ଜିଖରିୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାେତ୍ର ବଚିଳିତ ଓ ବହୁତ ଭୟଭୀତ
େହେଲ। 13 କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୁତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜିଖରିୟ! ଭୟ କର
ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ପରେମଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ଏଲୀଶାେବଥ
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ନାମ େଯାହନ
ରଖିବ। 14 ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ େହବ। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ  େହତୁ ବହୁତ
େଲାକ ଖୁସୀ େହେବ। 15 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ େଯାହନ ମହାନ୍ େହେବ। େସ
େକେବ େହଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିମ୍ୱା ମଦ୍ୟପାନ କରିେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜନ୍ମ
ସମୟରୁ େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ।

16 “େଯାହନ ଅେନକ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି
ଆସବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 17

େଯାହନ ନେିଜ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂେପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଯିେବ। େସ ଏଲୟିଙ୍କ
ପରି ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ। େସ ଏଲୟିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିେବ। େସ
ପିତାଗଣ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଅେନକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟର ଠିକ୍ ମାଗର୍କୁ
େସ େନଇ ଆସେିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିେବ।”

18 ଜିଖରିୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହୁଛ, ତାହା ସତ୍ୟ
େବାଲ ିମୁଁ କିପରି ଜାଣବି?ି ମୁଁ ଜେଣ ବୁଢ଼ା େଲାକ ଓ େମାର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ
ବୁଢ଼ୀ େହାଇଗେଲଣ।ି”

19 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଗାବି୍ର ଏଲ। ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ। ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଓ ଏ
ସୁସମାଗ୍ଭର େଦବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ। 20 ଏେବ ଶୁଣ!
ତୁେମ୍ଭ େମା’ କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ନଶିି୍ଚତ ସମୟ ଆସେିଲ
ଏହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହବ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ମୂକ େହାଇଯିବ।
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ନ ଘଟଛି,ି େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କହବିା ଶକି୍ତ ହେରଇ
ବସବି।”

21 େତେଣ େଲାକମାେନ ବାହାେର ଜିଖରିୟଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ େଯ ଏେତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜିଖରିୟ ମନି୍ଦର
ଭତିେର କାହିଁକି ଅଟକି ରହଛିନି୍ତ ! 22 େଯେତେବେଳ ଜିଖରିୟ ବାହାରକୁ
ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ େସ କିଛ ିକଥା କହ ିପାରୁ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ
େସମାେନ ବୁଝ ିପାରିେଲ େଯ, େସ ମନି୍ଦର ଭତିେର େକୗଣସ ିଦବି୍ୟଦଶର୍ନ
ପାଇଛନି୍ତ। େସ ମୂକ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଓ େକବଳ ଠାରେର କହୁଥିେଲ।
23 ଜିଖରିୟଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟର ସମୟ େଶଷ େହାଇଯିବା ପେର େସ
ଘରକୁ େଫରିଗେଲ।

24 ତା’ପେର ଜିଖରିୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଲୀଶାେବଥ ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ, େତଣୁ
ଏଲୀଶାେବଥ ଘର ବାହାରକୁ ପାଞ୍ଚମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାହାରିେଲ ନାହିଁ।
ଏଲୀଶାେବଥ କହେିଲ, 25 “େଦଖ, େଶଷେର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାର ଲଜ୍ଜ ା ନବିାରଣ କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହାଇଛନି୍ତ।”

କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମରିୟମ

26 ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କର ଗଭର୍ର ଷଷ୍ଠ ମାସ ଗ୍ଭଲୁଥିଲା। ଗାଲଲିୀର
େଗାଟଏି ସହର ନାଜରିତେର ବାସ କରୁଥିବା ଜେଣ କୁମାରୀକନ୍ୟା ପାଖକୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଦୂତ ଗାବି୍ର ଏଲଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜ େଯାେଷଫ
ନାମକ ଜେଣ ପୁରୁଷ ସହତି େସ କନ୍ୟାଙ୍କର ବବିାହ ନବିର୍ନ୍ଧ େହାଇ
ସାରିଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ନାମ ମରିୟମ ଥିଲା। 28 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େସହ ିକନ୍ୟା
ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନି୍ତ। େସ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ।”

29 ମରିୟମ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଉଦ୍ବଗି୍ନ େହାଇଗେଲ। ତାହାଙ୍କ
ଅଭବିାଦନର ଅଥର୍ କ’ଣ େହାଇପାେର, େସହ ିକଥା ଭାବ ିେସ ଚନି୍ତ ାେର
ପଡ଼ଗିେଲ।

30 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମରିୟମ! ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ପ୍ରସନ୍ନ  େହାଇଛନି୍ତ। 31 ଶୁଣ, ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍ବତୀ
େହବ। ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦବ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ନାମ
ଯୀଶୁ ରଖିବ। 32 େସ ମହାନ୍ େହେବ। େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
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ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିକହେିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ପୂବର୍ ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। 33

େସ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାକୁବବଂଶ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ
ରାଜ୍ୟର େକେବ େହେଲ େଶଷ େହବ ନାହିଁ।”

34 ମରିୟମ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହା କିପରି ଘଟବି? ମୁଁ ଏେବ
ମଧ୍ୟ କୁମାରୀ ଅଛ?ି”

35 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ମରିୟମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସେିବ,
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରଣ କରିବ। ଏହଭିଳି
ଭାବେର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାଳକ ପବତି୍ର େହେବ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ରଭାବେର ଖ୍ୟାତ େହେବ। 36 ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଏଲୀଶାେବଥ ମଧ୍ୟ
ଗଭର୍ବତୀ ଅଛନି୍ତ। ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ େହାଇଯାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ େସ ଏେବ େଗାଟଏି
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦେବ। ସମେସ୍ତ ଭାବୁଥିେଲ େଯ, େସ ଏଣକିି ଆଉ
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିପାଇବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସ ଏେବ ଛଅ ମାସର
ଗଭର୍ବତୀ ଅଟନି୍ତ। 37 ପରେମଶ୍ୱର ସବୁକିଛ ିକରି ପାରନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ
ଅସମ୍ଭବ େବାଲ ିକିଛ ିନାହିଁ।”

38 ମରିୟମ କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ କନ୍ୟା ଅେଟ। ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଯାହା କହଲି, େମା’ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ େହଉ।” ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ
ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ମରିୟମ, ଜିଖରିୟ ଓ ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ

39 ଠିକ୍ ତା’ପେର ମରିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ ଓ ତରତର େହାଇ
ଯିହୂଦାର ପାହାଡ଼ଆି ପ୍ରେଦଶସି୍ଥତ େଗାଟଏି ନଗରକୁ ବାହାରି ପଡ଼େିଲ। 40

େସ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଲଶିାେବଥଙୁ୍କ ଅଭବିାଦନ କେଲ। 41

ମରିୟମଙ୍କ ଅଭବିାଦନ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କ ଗଭର୍ସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ନାଚି
ଉଠିଲା। ଏଲୀଶାେବଥ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଉଠିେଲ।

42 ଏଲୀଶାେବଥ ବଡ଼ ପାଟେିର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନ୍ୟା। କାରଣ େଯଉଁ ଶିଶୁକୁ ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େଦବାକୁ
ଯାଉଅଛ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। 43 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମା ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଛି! େମା’ ପାଇଁ ଏେତ ବଡ଼ ଭଲ
ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟଲିା? 44 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଅଭବିାଦନର ସ୍ୱର ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର
େମାର ଗଭର୍ସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଆନନ୍ଦେର ନାଚ ିଉଠିଲା। 45 ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟା।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଥିିେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କରିଛ। ଏ
କଥା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କଲ।

ମରିୟମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତ ିକେଲ

46 ତା’ପେର ମରିୟମ କହେିଲ,
“େମାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତ ିକରୁଛ।ି

47 େମାର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େମାର
ଉଦ୍ଧାର କତ୍ତର୍ା।

48 େମାର କିଛ ିମହତ୍ତ୍ୱ  ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଭଳି ଦୀନହୀନ ଦାସୀ ଉପେର କୃପାଦୃଷି୍ଟ

ପକାଇେଲ।
ଆଜିଠାରୁ ସମେସ୍ତ େମାେତ ଧନ୍ୟ କହେିବ।
49 କାରଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପାଇଁ ମହାନ୍ କାଯର୍୍ୟ ସବୁ

କରିଛନି୍ତ।
ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବତି୍ର େହଉ।
50 େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନି୍ତ ,
େସ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାସବର୍ଦା ଦୟା କରନି୍ତ।
51 େସ ତାହାଙ୍କର ବାହୁର ଶକି୍ତ େଦଖାଇଛନି୍ତ।
େସ ଅହଂକାରୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଛତ୍ର କରି େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ

େଯାଜନା ଧ୍ୱଂସ କରିେଦେଲ।
52 ପରେମଶ୍ୱର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ସହିାଂସନରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣେିଲ
ଓ ଦୀନହୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଉପରକୁ ଉଠାଇେଲ।

53 େସ େଭାକିଲା େଲାକଙୁ୍କ ଭଲ ବଷିୟ େଦଇ ତୃପ୍ତ କେଲ,
କିନୁ୍ତ ଧନୀ ଓ ସ୍ୱାଥର୍ପର େଲାକଙୁ୍କ ଖାଲ ିହାତେର େଫରାଇେଦେଲ।
54 ତାହାଙ୍କର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସ ନେିଜ ବାଛଥିିବା ଇସ୍ରାଏଲର

େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ।
55 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙୁ୍କ, ଅବ୍ର ହାମ ଓ ତାହାଙ୍କର

ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସଦାସବର୍ଦା ଦୟା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଦଇଥିବା,
ତାହାଙ୍କ ପୂବର୍ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିପାଳନ କରିଛନି୍ତ।”
56 ମରିୟମ ପ୍ରାୟ ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କ ପାଖେର

ରହବିା ପେର ନେିଜ ଘରକୁ େଫରିଗେଲ।

େଯାହନଙ୍କ ଜନ୍ମ

57 ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟ େହବାରୁ େସ
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନଟଏି ଜନ୍ମ  େଦେଲ। 58 ତାହାଙ୍କର ପେଡ଼ାଶୀ ଓ ପରିବାରର
େଲାେକ ଶୁଣେିଲ େଯ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଅେଶଷ ଦୟା କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ।

59 ବାଳକର ଜନ୍ମ  େହବାର ଅଷ୍ଟମ ଦନି େସମାେନ ଶିଶୁକୁ ସୁନ୍ନ ତ
କରିବାକୁ ଆସେିଲ ଓ େସମାେନ ବାଳକର ନାମ ତା’ର ପିତାଙ୍କ ନାମ
ଅନୁସାେର ଜିଖରିୟ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 60 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମା କହେିଲ,
“ନା, ତା’ର ନାମ େଯାହନ ଦଆିଯିବ।”

61 େଲାକମାେନ ଏଲୀଶାେବଥଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର େକୗଣସି
ସମ୍ପକର୍ୀୟଙ୍କର ଏଭଳି ନାମ ନାହିଁ। 62 ତା’ପେର େସମାେନ ପେର ତା’ର
ବାପାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଶିଶୁର ନାମ କ’ଣ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”

63 ଏହା ଶୁଣ ିଜିଖରିୟ େଲଖିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ େଲଖାଫଳକ
ମାଗି େସଥିେର େଲଖିେଲ, ତା’ର ନାମ “େଯାହନ”। 64 ସବୁ େଲାକ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପାଟି
େଖାଲଗିଲା। େସ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପାରିେଲ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି
କରିବାେର ଲାଗିେଲ। 65 ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପେଡ଼ାଶୀ ଭୟଭୀତ େହେଲ।
ଯିହୂଦାର ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ଆି ପ୍ରେଦଶେର େଲାେକ ଏହସିବୁ ଘଟଣା
ବଷିୟେର ଚଚ୍ଚର୍ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 66 ଏ କଥା େଯଉଁମାେନ ଶୁଣେିଲ,
େସମାେନ ବସିି୍ମତ େହାଇ ଗେଲ। େଲାେକ ଭାବେିଲ, “ଏ ବାଳକଟ ିକ’ଣ
େହବ?” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ପିଲାଟରି ସହତି ଅଛ,ି େସମାେନ ଏପରି ଭାବେିଲ।

ଜିଖରିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତ ିକେଲ

67 ତା’ପେର େଯାହନଙ୍କ ପିତା ଜିଖରିୟ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇ ଉଠିେଲ। େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହେିଲ,

68 “ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତ ିଗାନ କର।
େସ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସଛିନି୍ତ
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା େଦଇଛନି୍ତ।
69 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ େସବକ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରରୁ,
ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ।
70 ବହୁତ ଦନି ପୂେବର୍ ବାସ କରୁଥିବା ନଜି ପବତି୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ

ମାଧ୍ୟମେର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରିେବ େବାଲ ିକହଥିିେଲ।
71 େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ
ତଥା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ

ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଥିେଲ।
72 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇେବ େବାଲି

କହଥିିେଲ
ଏବଂ େସ ତାହାଙ୍କର ପବତି୍ର ପ୍ରତଜି୍ଞା ମେନ ରଖିଛନି୍ତ।
73 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା େଦଇଥିେଲ।
74 େଯ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶକି୍ତ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ

କରିେବ।
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ତା ଫଳେର ଆେମ୍ଭମାେନ ନଭିର୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରି ପାରିବୁ।
75 ଆେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଧାମିର୍କ ଓ

ପବତି୍ର ରହବୁି।
76 “ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ େହ ଶିଶୁ! ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରୂେପ ଖ୍ୟାତ େହବ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ

ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥେମ ଯିବ।
77 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣଇେଦବ େଯ
େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ଦଆିଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର

କରାଯିବ।
78 “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସ୍ନହମୟ ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ,
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଗତ େଗାଟଏି ନୂତନ ଦନିର ପ୍ରଭାତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଲାକିତ

କରିବ।
79 ମୃତୁ୍ୟର ଭୟେର ଅନ୍ଧକାର ଭତିେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ

ପରେମଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ମାଗର୍େର ବାଟ କେଢ଼ଇ େନେବ।”
80 ଶିଶୁଟ ିଏହପିରି ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଆତ୍ମାେର ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର

େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇସ୍ରାଏଲେର ଉପେଦଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକି୍ତ ପାଇବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯାହନ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଏକ ସ୍ଥାନେର ରହଥିିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ
(ମାଥିଉ 1:18-25)

େସହ ିସମୟେର େରାମୀୟ ଶାସନ ଅନ୍ତଗର୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶର
େଲାକମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କର େଗାଟଏି ଆଜ୍ଞା
େଘାଷଣା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞାଟ ିକୁେହ େଯ, ସମେସ୍ତ ଜନଗଣନା

ପାଇଁ ନଜି ନଜି ନାମର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିେବ। 2 ଏହା ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା
ଥିଲା। କି୍ୱରୀଣୟି ସୁରିୟାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟେର ଏହା େହଲା। 3

େତଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଜି ନଜି ନଗରକୁ
ଗେଲ।

4 େଯାେଷଫ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର େହାଇଥିବାରୁ େସ ଗାଲଲିୀର ନାଜରିତ
ନଗରରୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର େବଥ୍େଲହମିକୁ ଗେଲ। େବଥ୍େଲହମି ନଗର
ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ନାମେର ପରିଚତି ଥିଲା। 5 େଯାେଷଫ ମରିୟମଙ୍କ
ସହତି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେଲ, କାରଣ ମରିୟମଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କର
ବବିାହ ନବିର୍ନ୍ଧ େହାଇ ସାରିଥିଲା। ମରିୟମ େସେତେବେଳ ଗଭର୍ବତୀ
ଥିେଲ। 6 େଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ େବଥ୍େଲହମିେର ଥିବା ସମୟେର
ମରିୟମଙ୍କର ପ୍ରସବ ସମୟ ଆସଲିା। 7 େସ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େସମାେନ ରହବିାକୁ ଚଟଘିେର ଆଉ ଜାଗା ନ
ଥିଲା। େତଣୁ ମରିୟମ ଶିଶୁଟକୁି ଲୁଗାପଟାେର ଗଡୁ଼ାଇ ଗହୁାଳେର େଗାରୁ
କୁଣ୍ଡେର ରଖିେଦେଲ।

େମଷପାଳକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ  ଖବର ପାଇେଲ

8 େସହ ିରାତେିର େକେତକ େମଷପାଳକ େସମାନଙ୍କର େମଣ୍ଢାଗଡୁ଼କୁି
ରାତସିାରା ପଦାେର ଜଗି ରହଥିିେଲ। 9 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ
େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବର
େଜ୍ୟାତଃି େସମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଝଲକି ଉଠିଲା। 10

େମଷପାଳକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ େହାଇଗେଲ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ
ସମାଗ୍ଭର ଆଣଛି।ି ତାହା ସବୁେଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଆନନ୍ଦ ଆଣେିଦବ।
11 କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିବା ପାଇଁ
ଏହା େହଉଛ ିସେଙ୍କତ: “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ଶିଶୁକୁ କନାେର ଗଡୁ଼ାଇ
େହାଇ େଗାରୁ କୁଣ୍ଡେର େଶାଇଥିବାର େଦଖିବ।”

13 େସହ ିସମୟେର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ବହୁସଂଖ୍ୟାେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଆସ ିେସହି
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏହପିରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସ୍ତୁତ ିକରୁଥିେଲ:

14 “ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟ େହଉ,
ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀେର େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ

ଅଛନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।”
15 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ େମଷପାଳକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିସ୍ୱଗର୍କୁ େଫରିଗେଲ।

େମଷପାଳକମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ: “ଆେମ୍ଭମାେନ େବଥ୍େଲହମି
ଯିବା ଓ ଏହ ିେଯଉଁ ଘଟଣା ଘଟଛି ିେବାଲ ିପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ,
ତାହା େଦଖିବା।”

16 େତଣୁ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଗେଲ ଓ ମରିୟମ ଏବଂ େଯାେଷଫଙୁ୍କ
େଖାଜି ପାଇେଲ। େସହ ିଶିଶୁ େଗାଟଏି େଗାରୁ କୁଣ୍ଡେର େଶାଇଥିେଲ। 17

େମଷପାଳକମାେନ ଶିଶୁଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। ଏହ ିଶିଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା େସମାେନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ। 18

େମଷପାଳକମାେନ ଯାହା କହେିଲ, ତାହା ଶୁଣ,ି ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହାଇଗେଲ। 19 କିନୁ୍ତ ମରିୟମ ଏସବୁ କଥା ନଜି ମନ ଭତିେର େଗାପନ
ରଖି, ନରିନ୍ତର ଚନି୍ତ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 20 େମଷପାଳକମାେନ ନଜି
େମଷମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଶୁଣଥିିେଲ ଓ
େଦଖିଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦେଲ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ
କେଲ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷିକୁ
େସହପିରି େଦଖିେଲ।

21 ଶିଶୁଟ ିଆଠ ଦନିର େହବାରୁ ତା’ର ସୁନ୍ନ ତ କରାଗଲା ଓ
ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ରଖାଗଲା। େସ ଗଭର୍େର ରହ ିବଢ଼ବିା ପୂବର୍ରୁ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିନାମ େଦଇଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମନ୍ଦରିେର ହାଜିର କରାଗଲା

22 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ଶୁଚି େହବାର ସମୟ ଆସଲିା। ଏହା
ପେର େଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇ ଆସେିଲ। 23 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ‘ନୟିମ’
େର େଲଖାଅଛ:ି “ପରିବାରେର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହେଲ େସ
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ’ େହବ।” 24 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମେର ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛ:ି “ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଇଟ ିକେପାତ କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିପାରାଛୁଆ ମଧ୍ୟ
ବଳି େଦବାକୁ େହବ।” େତଣୁ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ବଳି େଦବା
ନମିେନ୍ତ େଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ।

ଶିମିେୟାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖାକେଲ

25 ଯିରୁଶାଲମେର ଶିମିେୟାନ ନାମେର ଜେଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାମିର୍କ ଓ
ନଷି୍ଠାପର ଭକ୍ତ ରହୁଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର େକେବ ଆସେିବ, େସହ ିସମୟକୁ େସ ଅେପକ୍ଷା କରି
ରହଥିିେଲ। ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ। 26 ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ
କହ ିେଦଇଥିେଲ େଯ, େସ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଦଶର୍ନ ନ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ତାହାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 27 ଆତ୍ମା
ଶିମିେୟାନଙୁ୍କ ମନି୍ଦରକୁ କେଢ଼ଇ ଆଣେିଲ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େଯାେଷଫ ମରିୟମ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର
େନଇ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ। 28 ଶିମିେୟାନ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େକାଳକୁ େନଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ କରି କହେିଲ:

29 “ପ୍ରଭୁ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭ କହବିା ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସକୁ
ଶାନି୍ତେର ମରିବାକୁ ଦଅି।

30 ମୁଁ େମା’ ଆଖିେର ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣକୁ େଦଖିଛ।ି
31 ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ।

32 େସ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭରି ପଥ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆେଲାକ
ଅଟନି୍ତ

ଓ େସ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଗୗରବ ଆଣେିବ।”
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33 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପାମା ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଶିମିେୟାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା
ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। 34 ତା’ପେର ଶିମିେୟାନ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଓ ମରିୟମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ ବାଳକ େଯାଗୁଁ ଅେନକ
ଯିହୂଦୀଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ େହବ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଚହି୍ନ
େହେବ ଓ ତାହା େଲାକମାେନ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ। 35 େଲାକମାନଙ୍କ
ମନ ଭତିେର ଥିବା େଗାପନକଥା ପ୍ରକାଶିତ େହବ। େସହ ିଘଟଣା ସବୁ
ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଆଣବି।”

ହାନ୍ନ ା ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖାକେଲ

36 େସେତେବେଳ ହାନ୍ନ ା ନାମେର ଜେଣ ମହଳିା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ମନି୍ଦର
ଭତିେର ଥିେଲ। େସ ଆେଶର ବଂଶର ଫିନୂେୟଲଙ୍କ ଝଅି ଥିେଲ। ହାନ୍ନ ା
ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବବିାହ ପେର ମାତ୍ର ସାତବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହତି ରହଥିିେଲ। 37 ତା’ପେର ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ
ମରିଗେଲ ଓ େସ ବଧିବା େହାଇ ଏକୁଟଆି ରହବିାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏେବ
ତାହାଙୁ୍କ ଚଉରାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା। ହାନ୍ନ ା ସବୁେବେଳ
ମନି୍ଦରେର ରହୁଥିେଲ। େକେବ େହେଲ େସ ମନି୍ଦର ଛାଡ଼ ିଯାଇ ନ ଥିେଲ।
େସ ଉପବାସ କରି ଓ େସ ଦନିରାତ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପାସନା କରୁଥିେଲ।

38 େସ େସହ ିସମୟେର ଶିଶୁ ଓ ତା’ର ବାପାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। େଯଉଁମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ମୁକି୍ତର
ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ, େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର
କହେିଲ।

େଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ ଘରକୁ େଫରିଗେଲ

39 େଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଗାଲଲିୀ ପ୍ରେଦଶର ନଜି ନଗର
ନାଜରିତକୁ େଫରିଗେଲ। 40 ସାନ ଶିଶୁଟ ିଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼ବିାକୁ
ଲାଗିେଲ। େସ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ଥିଲା।

ବାଳକ ଯୀଶୁ

41 ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତାମାତା ପ୍ରତବିଷର୍ ଯିରୁଶାଲମ
ଯାଉଥିେଲ। 42 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାରବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିବା ସମୟେର ସବୁଥର
ଭଳି େସମାେନ ପବର୍କୁ ଗେଲ। 43 ପବର୍ ଦନିତକ େଶଷ େହାଇଯିବା
ପେର େସମାେନ ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମେର
ରହଗିେଲ। ତାହାଙ୍କ ବାପାମା ଏ କଥା ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 44 ଦଳ ଭତିେର
ପୁଅ ଅଛ ିଭାବ ିେଯାେଷଫ ଓ ମରିୟମ ପୁରା ଦେିନ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଥିେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ନଜି ପରିବାର େଲାକ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧଙ୍କ ଭତିେର
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ। 45 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜି େଖାଜି ଯିରୁଶାଲମ େଫରି ଆସେିଲ।

46 ତନି ିଦନି ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇେଲ। ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର
ଭତିେର ଧମର୍ଗରୁୁମାନଙ୍କ ସହତି ବସଥିିେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣୁଥିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଗ୍ଭରୁଥିେଲ। 47 ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ
କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। ତାହାଙ୍କର ବୁଝବିା ଶକି୍ତ େଦଖି ଓ ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ ଉତ୍ତରଗଡୁ଼କି
ଶୁଣ ିେସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। 48 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପାମା
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ବସିି୍ମତ େହାଇଗେଲ। ତାହାଙ୍କ ମା ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ପୁଅେର! ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେର ଏପରି କାହିଁକି କଲୁ? େତା’ ବାପା ଓ ମୁଁ
େତାେତ େଖାଜି େଖାଜି ବହୁତ ଚନିି୍ତତ େହାଇ ପଡ଼ଲୁିଣ।ି”

49 ଏହ ିଶୁଣ ିଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
କାହିଁକି େଖାଜୁଥିଲ? େଯଉଁଠାେର େମାର ପରମପିତାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଅଛ,ି ମୁଁ
େସଠାେର ନଶି୍ଚୟ ଥିବେିବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ିନାହଁ?” 50 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାର ଅଥର୍ କିଛ ିବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

51 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ନାଜରିତକୁ ଗେଲ। େସ ବାପାମାଙ୍କର ସବୁ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ତଥାପି ଏହସିବୁ କଥା ନଜି ମନ
ଭତିେର ରଖି ଚନି୍ତ ା କରୁଥିେଲ। 52 ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନେର, ଶରୀରେର ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର
(ମାଥିଉ 3:1-12; ମାକର୍ 1:1-8; େଯାହନ 1:19-28)

ତବିରିିଅ କାଇସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପନ୍ଦରତମ ବଷର୍ ସମୟର କଥା।
ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର ଶାସକ ପନି୍ତୟ ପୀଲାତ,
ଗାଲଲିୀର ଶାସକ େହେରାଦ, ଇତୂରିୟା

ଓ ତ୍ରାେଖାନୀତ ିପ୍ରେଦଶର ଶାସକ େହେରାଦର ଭାଇ ଫିଲପି୍ପ ଓ
ଅବଲିୀନୀର ଶାସକ ଲୂସାନୟିା,
ଏ ସମେସ୍ତ କାଇସରଙ୍କ ଅଧୀନେର ଥିେଲ।

2 ହାନାନ ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିେଲ। େସହ ିସମୟେର ଜିଖରିୟଙ୍କ
ପୁଅ େଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗାଟଏି ଆଜ୍ଞା ଆସଲିା।
େଯାହନ ମରୁଭୂମିେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 3 େଯାହନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର
ଗ୍ଭରିପାଖଯାକ ସବୁଅଞ୍ଚଳେର ବୁଲ ିବୁଲ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଗ୍ଭର
କେଲ େଯ, େସମାେନ ନଜିର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନୁ୍ତ ଓ
ବାପି୍ତଜିତ ହୁଅନୁ୍ତ, ତାହାେହେଲ େସମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରି
ଦଆିଯିବ। 4 ଏହା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ୱଳିତ ପୁସ୍ତକେର
େଲଖାଥିବା କଥା ଥିଲା। େସଥିେର େଲଖାଥିଲା:
“ମରୁଭୂମିେର ଜେଣ େଲାକ ପାଟ ିକରି କହୁଛ:ି
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ତାହାଙ୍କ ବାଟ ସଳଖ କର।
5 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପତ୍ୟକା ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଦଆିଯିବ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବର୍ତ ଓ ପାହାଡ଼ ସମତଳ େହାଇଯିବ।

ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ସବୁ ସଧିା କରି ଦଆିଯିବ
ଓ ଖାଲଢ଼ପି ରାସ୍ତା ସବୁ ସମତଳ କରି ଦଆିଯିବ।
6 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପରିତ୍ରାଣ ବଷିୟେର ଜାଣେିବ।’”

ଯିଶାଇୟ 40:3-5
7 େଯାହନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାପି୍ତଜିତ େହବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଆସେିଲ।

େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଷିଧର ସାପ ଭଳି।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସୁଥିବା ମହା େକ୍ର ାଧରୁ ଖସ ିପଳାଇବା ପାଇଁ କିଏ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଚତାଇ େଦଲା? 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ନଜି ହୃଦୟ ଓ
ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଛ େବାଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଜି କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣତି
କରିବାକୁ େହବ। ଗବର୍ କରି କୁହ ନାହିଁ େଯ ‘ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତା।’ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି
ପଥରଗଡୁ଼କିରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷି୍ଟ କରିପାରନି୍ତ। 9 ଗଛ ମୂଳେର କୁହ୍ରାଡ଼ି
ରଖାଯାଇ ସାରିଲାଣ ିଏବଂ େଯଉଁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ େଦଇପାରୁ ନାହିଁ, େସହି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଛକୁ କାଟ ିଦଆିଯିବ ଏବଂ ନଆିଁେର ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ।”

10 େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
କରିବୁ?”

11 େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଦୁଇଟି
କୁତ୍ତର୍ା ଅଛ ିେତେବ େସଥିରୁ େଗାଟଏି କୁତ୍ତର୍ା ଯାହାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦଅି।
ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଖାଦ୍ୟ ଅଛ ିେତେବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣି୍ଟଦଅି।”

12 େକେତକ କରଆଦାୟକାରୀ ବାପି୍ତଜିତ େହବା ପାଇଁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ଗରୁୁ! ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବୁ?”

13 େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭକୁ େଯତକିି େନବାକୁ ଆେଦଶ
ଦଆିଯାଇଛ,ି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ନଅି ନାହିଁ।”

14 େସୖନ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆମ୍ଭକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ
େହବ?”
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େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବଳପୂବର୍କ କାହାରିଠାରୁ ଅଥର୍ ନଅି ନାହିଁ।
କାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। େଯତକିି େବତନ ମିଳୁଛ,ି େସତକିିେର
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ରୁହ।”

15 ସବୁ େଲାେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ। େଯାହନଙ୍କ
ବଷିୟେର େସମାେନ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିେଲ, “ହୁଏତ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ।”

16 େସେତେବେଳ େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଳେର ବାପି୍ତଜିତ କରୁଛ,ି କିନୁ୍ତ େମା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଜେଣ
ଆସୁଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କର େଜାତାର ଫିତା ଫିଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ କରିେବ। 17

ତାହାଙ୍କ ହାତେର ଖଳା ସଫା କରିବାର କୁଲା ଅଛ।ି େସଥିେର େସ ଶସ୍ୟକୁ
ଅଗାଡ଼ଠିାରୁ ଅଲଗା କରିେଦେବ। େସ ଭଲ ଶସ୍ୟତକ ସଂଗ୍ରହ କରି
ଅମାରେର େନଇ ରଖିେବ। ତା’ପେର ଅଗାଡ଼ ିଓ ଦରକାରୀ ଅନାବନା
ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଚରିକାଳ ଜଳୁଥିବା ନଆିଁେର େପାଡ଼ ିେଦେବ।” 18 ଏହଭିଳି
େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭରର ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ଅେନକ
ପ୍ରକାେର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ।

ପେର େଯାହନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ କିପରି େଶଷ େହଲା

19 ସାମନ୍ତରାଜା େହେରାଦ ନଜି ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ େହେରାଦଆିଙ୍କ ସହତି
ଅନୁଚତି୍ ସମ୍ପକର୍ ରଖିଥିବାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ େକେତକ ଖରାପ କାମ କରିଥିବାରୁ
େଯାହନ ତାହାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ। 20 େସହଭିଳି େହେରାଦ ଆଉ
େଗାଟଏି ଖରାପ କାମ କେଲ। େସ େଯାହନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ରଖିେଲ।
େସ େଯେତ କୁକମର୍ କରିଥିେଲ, େସଥିେର ଏହ ିକୁକମର୍ଟ ିେଯାଗ େହଲା।

େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜିତ କେଲ
(ମାଥିଉ 3:13-17; ମାକର୍ 1:9-11)

21 େଯାହନ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ େହବା ପୂବର୍ରୁ ସବୁ େଲାକ
େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହଉଥିେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆସେିଲ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ଆକାଶ
େଖାଲଗିଲା। 22 ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ ଓ େସ
କେପାତ ପରି େଦହ ଧାରଣ କରିଥିେଲ। ଆକାଶବାଣୀ େହଲା: “ତୁେମ୍ଭ
େମାର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ।”

େଯାେଷଫଙ୍କ ବଂଶର ଇତହିାସ
(ମାଥିଉ 1:1-17)

23 ଯୀଶୁ ଉପେଦଶ ପ୍ରଦାନ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା େବଳକୁ ତାହାଙୁ୍କ
ପ୍ରାୟ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା। େଲାକଙ୍କ ଧାରଣା ଅନୁସାେର ଯୀଶୁ
େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର।

େଯାେଷଫ ଏଲୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
24 ଏଲୀ ମତ୍ଥାତଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ମତ୍ଥାତ େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଲବୀ ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମଲ୍ଖୀ ଯନ୍ନୟଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଯନ୍ନୟ େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର।
25 େଯାେଷଫ ମତି୍ତଥ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ମତି୍ତଥ୍ୟା ଆେମାସଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଆେମାସ ନାହୂମଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ନାହୂସ େହସ୍ଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େହସ୍ଳୀ ନଗୟଙ୍କର ପୁତ୍ର।
26 ନଗୟ ମହଥଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମହଥ ମତି୍ତଥ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ମତି୍ତଥ୍ୟା ଶିମୟୀଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଶିମୟୀ େଯାେସଖଙ୍କର ପୁତ୍ର।

େଯାେସଖ େଯାଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର।
27 େଯାଦା େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଯାହନ େରଷାଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େରଷା ଜିରୁବ୍ବାେବଲଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଜିରୁବ୍ବାେବଲ ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଶଲ୍ଟୀେୟଲ େନରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
28 େନରୀ ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମଲ୍ଖୀ ଅଦ୍ଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଅଦ୍ଦୀ େକାସାମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େକାସାମ ଏଲ୍ମ ଦାନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଏଲ୍ମ ଦାନ ଏରଙ୍କ ପୁତ୍ର।
29 ଏର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯିେହାଶୂୟ ଏଲେିୟଜରଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଏଲେିୟଜର େଯାରୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଯାରୀମ ମତ୍ଥାତଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମତ୍ଥାତ େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
30 େଲବୀ ଶିମିେୟାନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଶିମିେୟାନ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯିହୂଦା େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଯାେଷଫ େଯାନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଯାନାମ ଏଲୟିାକୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
31 ଏଲୟିାକୀମ ମଲାହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମଲାହ ମନ୍ନ ାଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମନ୍ନ ା ମତ୍ତଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମତ୍ତଥା ନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର।
32 ଦାଉଦ ଯିଶୟଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯିଶୟ ଓେବଦଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଓେବଦ େବାୟଜଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େବାୟଜ େଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଶଲହ ନହେଶାନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
33 ନହେଶାନ ଅମ୍ମୀନାଦାବଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଅମ୍ମୀନାଦାବ ଅଦ୍ମ ୀନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଅଦ୍ମ ୀନ ଅଣ୍ଣର୍ୀଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଅଣ୍ଣର୍ୀ େହେସ୍ରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େହେସ୍ରାଣ େଫରସଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଫରସ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର।
34 ଯିହୂଦା ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଯାକୁବ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଇସ୍ହାକ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଅବ୍ର ହାମ େତେରହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େତେରହ ନାେହାରଙ୍କ ପୁତ୍ର।
35 ନାେହାର ସରୂଗଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ସରୂଗ ରଗଙୁ୍କ ପୁତ୍ର।
ରଗ ୁେଫଲଗଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଫଲଗ ଏବରଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଏବର େଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
36 େଶଲହ େକନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େକନାନ ଅଫର୍କ୍ଷଦଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଅଫର୍କ୍ଷଦ େଶମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଶମ େନାହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େନାହ େଲମଖଙ୍କ ପୁତ୍ର।
37 େଲମଖ ମଥୂେଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର।
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ମଥୂେଶଲହ ହେନାକଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ହେନାକ େଯରଦଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଯରଦ ମହଲେଲଲଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ମହଲେଲଲ େକନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର।
38 େକନାନ ଏେନାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଏେନାଶ େଶଥଙ୍କ ପୁତ୍ର।
େଶଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର।
ଆଦମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର।

ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 4:1-11; ମାକର୍ 1:12-13)

ଯୀଶୁ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀରୁ ବାହୁଡ଼ି
ଆସେିଲ। ଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ ମରୁଭୂମିକୁ କଢ଼ାଇ େନଇଗେଲ। 2

େସଠାେର ଶୟତାନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା
େନଲା। େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର ଯୀଶୁ କିଛ ିନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହେିଲ।
େସହ ିଦନିତକ ସରିଯିବା ପେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଡ଼ େଭାକ ଲାଗିଲା।

3 ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ
େତେବ ଏହ ିପଥରଟକୁି କୁହ, େସ େରାଟୀ େହାଇଯାଉ।”

4 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
‘ମଣଷି େକବଳ େରାଟୀେର ବେଞ୍ଚ ନାହିଁ।’”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 8:3
5 ତା’ପେର ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ ବହୁତ ଉପରକୁ େନଇଯାଇ କ୍ଷଣକ

ମଧ୍ୟେର ସାରା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ େଦଖାଇେଦଲା। 6 ଶୟତାନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଏହସିବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା
ବଭିବ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇେଦବ।ି େସଗଡୁ଼କୁି େମାେତ ଦଆିଯାଇଛ।ି ମୁଁ ଯାହାକୁ
ଗ୍ଭହିଁବ,ି ତାହାକୁ ଏ ସମସ୍ତ େଦଇ ପାରିବ।ି 7 େତେବ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ଉପାସନା କରିବ, େତେବ ମୁଁ ଏସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇେଦବ।ି”

8 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
‘ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ନଜି ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ
ଓ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ।’”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 6:13
9 ତା’ପେର େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇଗଲା ଓ େସଠାେର

ମନି୍ଦରର ଶିଖରେର ଠିଆ କରାଇ େଦଲା। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, େତେବ ଏହଠିାରୁ ତଳକୁ େଡ଼ଇଁପଡ଼।” 10

ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
‘ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେବ।’

ଗୀତସଂହତିା 91:11
11 ଏହା ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛ:ି
‘େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉେଠଇ େନେବ,
ଯାହା ଫଳେର େକୗଣସ ିପଥରେର ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ।’”

ଗୀତସଂହତିା 91:12
12 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛ,ି ‘ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକେବ େହେଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ।’”
13 ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା େନଇ ସାରିଲା। ଆଉ

ଟକିିଏ ଭଲ ସୁେଯାଗ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିଲା।

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ
(ମାଥିଉ 4:12-17; ମାକର୍ 1:14-15)

14 ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶକି୍ତ ପାଇ ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ େଫରିଗେଲ।
ଗାଲଲିୀର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। 15 ଯୀଶୁ

େସମାନଙ୍କର ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ଉପେଦଶ େଦବା ଆରମ୍ଭ କେଲ।
ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ନଜି ସହରକୁ ଗେଲ
(ମାଥିଉ 13:53-58; ମାକର୍ 6:1-6)

16 ତା’ପେର େସ ନାଜରିତକୁ ଆସେିଲ। ନାଜରିତେର େସ ପ୍ରତପିାଳିତ
େହାଇଥିେଲ। ସବୁଥର ଭଳି େସ ବଶି୍ରାମ ଦନି ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃକୁ
ଗେଲ। େସ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହେଲ। 17 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଯିଶାଇୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ େଖାଲ ିେଯଉଁ
ଜାଗାେର ଏହା େଲଖାଥିଲା, ତାହା ପାଇେଲ:

18 “ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େମା’ଠାେର ଅଛ।ି
ଦୀନହୀନ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ

ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ବାଛଛିନି୍ତ।
ବନ୍ଦୀମାେନ େଯ ମୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିଛନି୍ତ ,
ଏହା େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧମାେନ ପୁଣ ିେଦଖି ପାରିେବ

େବାଲି
େସମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାଗ୍ରସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର

କରିେଦବାକୁ
19 ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ େମାେତ

ପଠାଇଛନି୍ତ।”
ଯିଶାଇୟ 61:1-2

20 ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରି େସବକଙୁ୍କ େଫରାଇେଦେଲ। ତା’ପେର େସ
ବସ ିପଡ଼େିଲ। ସମାଜଗହୃେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ଉପେର ଥିଲା। 21 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ପୁସ୍ତକରୁ େଯଉଁ ଅଂଶ
ବତ୍ତର୍ମାନ ପାଠକଲ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଲିା େବେଳ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଏେବ ସଫଳ େହଲା।”

22 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ
ମୁହଁରୁ େଯଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, େସଥିେର ସମେସ୍ତ ବସିି୍ମତ
େହାଇ ଯାଉଥିେଲ। େସମାେନ କହୁଥିେଲ, “ଏ କ’ଣ େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁଅ
ନୁେହଁ?”

23 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାଣଛି ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
େସହ ିପୁରୁଣା ଉକି୍ତଟ ିକହବି, ‘ଆେର ବଇଦ, ଆଗ ନଜିକୁ ଭଲ କର।’
ତୁେମ୍ଭ କହବିକୁି ଗ୍ଭହୁଁଛ, କଫନର୍ାହୂମେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କରୁଛ େବାଲି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଛୁି, େସହସିବୁ ଏେବ ନଜି େପୖତୃକ ନଗରେର ମଧ୍ୟ କର।”
24 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛି
େଯ, େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାକୁ ନଜି ନଗରେର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

25 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏଲୟିଙ୍କ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲେର
େଯେତେବେଳ ତନି ିବଷର୍ ଛଅ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଷର୍ା େହଲା ନାହିଁ ଓ ସାରା
େଦଶେର ଭୀଷଣ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଲିା, େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲେର ବହୁ
ସଂଖ୍ୟାେର ବଧିବା ଥିେଲ। 26 କିନୁ୍ତ ଏଲୟିଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
ବଧିବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା ନାହିଁ। ଏଲୟିଙୁ୍କ େକବଳ ସୀେଦାନ ଅଞ୍ଚଳର
ସାରିଫତେର ରହୁଥିବା ଜେଣ ବଧିବା ପାଖକୁ ପଠାଗଲା।

27 “ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏଲୀଶାୟଙ୍କ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲେର
ଅେନକ କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ଥିେଲ। ତଥାପି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, କାହାରିକୁ
ଆେରାଗ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। େକବଳ ସୁରିଆ େଦଶର ନାମାନଙୁ୍କ
ଆେରାଗ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନାମାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକ ନ ଥିେଲ।”

28 ସମାଜଗହୃେର ଥିବା ସବୁେଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହ ିକଥା ସବୁ ଶୁଣି
ଖୁବ୍ ରାଗିଗେଲ। 29 େଲାକମାେନ ଉଠି ପଡ଼େିଲ ଓ େଜାର୍ ଜବରଦସି୍ତ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। େସମାନଙ୍କ ନଗର େଗାଟଏି
ପାହାଡ଼ ଉପେର ନମିିର୍ତ ଥିଲା। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାହାଡ଼ର ଧାରକୁ
େନଇଗେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସଠାରୁ ତଳକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 30 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 3:38 798 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:30
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ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାକର୍ 1:21–28)

31 ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀର କଫନର୍ାହୂମ ନାମକ ନଗରକୁ ଆସେିଲ। େସ
ବଶି୍ରାମବାରେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 32 େଲାେକ
ତାହାଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣ ିବସିି୍ମତ େହାଇଯାଉଥିେଲ। କାରଣ େସ ଅଧିକାର
ସହତି କଥା କହୁଥିେଲ।

33 େସହ ିସମାଜଗହୃେର ଥିବା ଜେଣ େଲାକ େଦହେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆସି
ରହଥିିଲା। େସ ବଡ଼ପାଟେିର ଚତି୍କାର କରି କହଲିା, 34 “େହ ନାଜରିତର
ଯୀଶୁ! ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଧ୍ୱଂସ କରିେଦବାକୁ ଆସଛି? ମୁଁ ଜାଣଛି ିତୁେମ୍ଭ କିଏ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େସହ ିପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ।” 35 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହେିଲ, “ଚୁପ୍
କର ଏହ ିେଲାକର େଦହରୁ ବାହାରିଯା”। ଏହା ପେର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା େସହି
େଲାକଟକୁି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାେର ତେଳ ପକାଇ େଦଲା ଓ ତାହାର େକୗଣସି
କ୍ଷତ ିନ କରି ତା’ େଦହରୁ ବାହାରିଗଲା।

36 େଲାକମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ କୁହାକୁହ ିେହେଲ,
“ଏ କିପରି କଥା? ଅଧିକାର ଓ ଶକି୍ତ ସହତି େସ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଛନି୍ତ। ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନ ିବାହାରି ଆସୁଛନି୍ତ।”
37 େସହ ିଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସ୍ଥାନେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିଖବର
ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 8:14-17; ମାକର୍ 1:29-34)

38 ଯୀଶୁ ସମାଜଗହୃ ଛାଡ଼ ିଶିେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଲ। ଶିେମାନଙ୍କ
ଶାଶୁଙୁ୍କ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର େହାଇଥିଲା। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ, ତାହାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ କହେିଲ। 39 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ
ଜ୍ୱରକୁ ଧମକ େଦେଲ। ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ଗିଲା। ତା’ପେର େସ ଉଠି
େସମାନଙ୍କର େସବାେର ଲାଗିପଡ଼େିଲ।

ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ

40 ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହାଇଯିବା ପେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େରାଗୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। େସମାନଙ୍କଠାେର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର
େରାଗ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ନଜି ହାତ େରାଗୀମାନଙ୍କ ଉପେର ରଖି େସମାନଙୁ୍କ
ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ। 41 ଆଉ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଅେନକଙ୍କ
ଭତିରୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ବାହାରି ଆସେିଲ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ଚତି୍କାର କରୁ ଥିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର।” କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ଚୁପ୍ ରହବିା
ପାଇଁ କେଠାର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। କାରଣ େସହ ିଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାେନ ଜାଣଥିିେଲ େଯ
ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।

ଅନ୍ୟ ନଗରଗଡୁ଼କୁି ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା
(ମାକର୍ 1:35-39)

42 ଯୀଶୁ ଏକାକୀ ରହବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ େସ
ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଅନ୍ୟତ୍ର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ।
େଖାଜି େଖାଜି େଶଷେର େସମାେନ ଯୀଶୁ େଯଉଁଠାେର ଥିେଲ, େସଠାେର
ପହଞ୍ଚଗିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିକରି କୁଆେଡ଼ ନ ଯା’ନୁ୍ତ େବାଲି
େସମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଯାଶୁଙୁ୍କ ଅଟେକଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କେଲ। 43 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ସୁସମାଗ୍ଭର େମାେତ ଅନ୍ୟ ନଗରମାନଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।
କାରଣ େମାେତ ଏଥିପାଇଁ ପଠାଯାଇଛ।ି”

44 ଏହଭିଳି ଭାବେର ଯୀଶୁ ଯିହୂଦାେର ବଭିନି୍ନ  ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର
ଉପେଦଶ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ
(ମାଥିଉ 4:18-22; ମାକର୍ 1:16-20)

ଯୀଶୁ ଗିେନସରତ ହ୍ରଦ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ
ଗ୍ଭରିପେଟ େଘରିଯାଇ ଠିଆ େହବାକୁ େଲାକମାେନ େଠଲାେପଲା
େହଉଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ

ବାଣୀ ଶୁଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 2 ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ କୂଳେର ଦୁଇଟ ିଡ଼ଙ୍ଗା ଥୁଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। େକଉଟମାେନ େସହ ିଡ଼ଙ୍ଗାରୁ ଓେହ୍ଲଇ ତାହାଙ୍କ
ଜାଲ େଧାଉଥିେଲ। 3 ଯୀଶୁ େସଥିରୁ େଗାଟଏି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଚଢ଼ଗିେଲ। େସ
ଡ଼ଙ୍ଗାଟ ିଶିେମାନ ଙ୍କର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗାଟକୁି କୂଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଟକିିଏ
ଭତିହକୁ େନବାକୁ ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। ତା’ପେର େସ ଡ଼ଙ୍ଗାଟେିର ବସି
ପଡ଼େିଲ ଓ େସହ ିଡ଼ଙ୍ଗା ଉପେର ଥାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

4 ଉପେଦଶ େଦଇ ସାରିବା ପେର ଯୀଶୁ ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଡ଼ଙ୍ଗାକୁ ଗଭୀର ଜଳକୁ େନଇ ଗ୍ଭଲ। ପାଣେିର ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପେକଇବ, େତେବ କିଛ ିମାଛ ଧରିବ।”

5 ଶିେମାନ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ରାତସିାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ମାତ୍ର କିଛ ିେହେଲ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏେବ
ତୁେମ୍ଭ ଜାଲ ପକାଇବାକୁ କହୁଛ। େତଣୁ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବ।ି” 6

େକଉଟମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜାଲ ପାଣେିର ପେକଇେଲ। ତାହାଙ୍କର
ଜାଲସବୁ ଏେତ ମାଛେର େବାେଝଇ େହାଇଗଲା େଯ ଜାଲସବୁ ଛଣି୍ଡି
ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। 7 େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଥିବା
ତାହାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ସାଙ୍ଗମାେନ ଆସେିଲ। ଦୁଇଟ ିଯାକ
ଡ଼ଙ୍ଗା ମାଛେର ଏେତ ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଗଲା େଯ ଡ଼ଙ୍ଗା ଦୁଇଟ ିପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ଯିିବାକୁ
ଲାଗିଲା।

8 ଶିେମାନ ପିତର ଏବଂ ସମସ୍ତ େକଉଟମାେନ ଏେତ ଗଡୁ଼ଏି ମାଛ
ଧରି ପାରିଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। ଶିେମାନ ପିତର ଏହା େଦଖି
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତେଳ ପଡ଼ଯିାଇ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ! ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଖରୁ
ଗ୍ଭଲଯିାଅ। ମୁଁ ଜେଣ ପାପୀ ମଣଷି।” 10 େଜବଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକୁବ
ଓ େଯାହନ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ଶିେମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ଏକାଠି କାମ କରୁଥିେଲ।
ଯୀଶୁ ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଛ ବଦଳେର ମଣଷିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାମ କରିବ।”
11 ତା’ପେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଡ଼ଙ୍ଗାଗଡୁ଼କୁି କୂଳକୁ ଆଣେିଲ।

େସମାେନ ସବୁକିଛ ିତ୍ୟାଗ କରିେଦଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କେଲ।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି କୁଷ୍ଠ େରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 8:1-4; ମାକର୍ 1:40-45)

12 ଥେର ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ନଗରେର ଥିେଲ। େସଠାେର େଦହସାରା
କୁଷ୍ଠ େହାଇ ଯାଇଥିବା େଲାକଟଏି ରହୁଥିଲା। େଯେତେବେଳ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଦଖିଲା, ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ଅନୁେରାଧ କଲା, “େହ ପ୍ରଭୁ! େମାେତ ସୁସ୍ଥ
କରିଦଅି। ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କେଲ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କରିେଦଇ
ପାରିବ।”

13 ଯୀଶୁ ହାତ ବେଢ଼ଇ େସହ ିେଲାକଟକୁି ଛୁଇଁ କରି କହେିଲ, “ମୁଁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ିତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଅ।” ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
କୁଷ୍ଠେରାଗ ଦୂର େହାଇଗଲା। 14 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ,
“ଏେବ ଯାହା ଘଟଲିା, େସ କଥା କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯାଜକଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯାଅ। ନଜି େଦହ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖାଅ। ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯାଇଥିବା
େଯାଗୁଁ େମାଶାଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କର। ଏହା େଲାକଙୁ୍କ େଦେଖଇେଦବ େଯ ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଇଛ।”

15 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଖବର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅେନକ େଲାକ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିାକୁ ଓ େରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 4:31 799 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 5:15
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େହବାକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ। 16 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା
ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟେର େକୗଣସ ିନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିେଲ।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 9:1-8; ମାକର୍ 2:1-12)

17 ଦେିନ ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। େସଠାେର
ଫାରୂଶୀ ଓ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ବସଥିିେଲ। େସମାେନ ଗାଲଲିୀର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରରୁ, ଯିହୂଦା ତଥା ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆସଥିିେଲ। ପ୍ରଭୁ େଲାକଙୁ୍କ
ସୁସ୍ଥ କରି େଦବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶକି୍ତ େଦଉଥିେଲ। 18 େସତକିିେବେଳ
େକେତକ େଲାକ େଗାଟଏି ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ଖଟେର େବାହକିରି ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ େରାଗୀଟକୁି ଭତିରକୁ ଆଣ ିଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର
ରଖିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 19 କିନୁ୍ତ େସଠାେର ଏେତ େଲାକ ଥିେଲ
େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଇେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
େସମାେନ ଛାତ ଉପରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଛାତରୁ ଛପର କିଛ ିବାହାର କରି
କଣାଟଏି କେଲ। େସମାେନ େସହ ିକଣା ବାେଟ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟକୁି
ଖଟ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମନାକୁ ଖେସଇ େଦେଲ। 20 େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େଦଖି ଯୀଶୁ େସହ ିେରାଗୀଟକୁି କହେିଲ, “ବନୁ୍ଧ!
ତୁମ୍ଭର ପାପକ୍ଷମା କରି ଦଆିଗଲା।”

21 ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଭାବବିାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଏ
େଲାକ କିଏ? ଏ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପମାନ କରୁଛ।ି େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର
ପାପକ୍ଷମା କରିପାରନି୍ତ?”

22 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଜାଣପାରିେଲ େଯ େସମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ। େସ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ ଭତିେର ଏଭଳି ବଗି୍ଭର କାହିଁକି ଆଣୁଛ? 23

କଅଣ କହବିା ସରଳ? ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟକୁି କହବିା େଯ ‘ତୁମ୍ଭ ପାପକ୍ଷମା
କରି ଦଆିଗଲା’ ନା ଏ କଥା କହବିା େଯ ଉଠ ଓ ଗ୍ଭଲ?’ 24 ମୁଁ କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ େଦବ ିେଯ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା କରିବାର ଶକି୍ତ
ଅଛ।ି” େତଣୁ େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟକୁି କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ:ି
ଠିଆ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭର ବଛିଣା ଧର ଓ ଘରକୁ ଯାଅ।”

25 େସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ େସମାନଙ୍କ ସାମନାେର ଉଠି ଠିଆ େହଲା। େଯଉଁ
ବଛିଣା ଉପେର େସ େଶାଇଥିଲା, ତାହା ଧରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ କରି
ନଜି ଘରକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। 26 େସଠାେର େଯଉଁମାେନ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଣୁଗାନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ େଦଖି େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭକି୍ତେର
ଭରିଗଲା। େସମାେନ କହ ିଉଠିେଲ, “ଆଜି ଆେମ୍ଭମାେନ ବସି୍ମୟ ଜନକ
ଘଟଣାମାନ େଦଖିଛୁ।”

େଲବୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ
(ମାଥିଉ 9:9-13; ମାକର୍ 2:13-17)

27 ଏହା ପେର ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ କରଆଦାୟ
କରାଯାଉଥିବା କାଯର୍୍ୟାଳୟେର େଲବୀ ନାମକ ଜେଣ କରଆଦାୟକାରୀଙୁ୍କ
ବସଥିିବାର େଦଖିେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ଅନୁସରଣ କର!”
28 େଲବୀ ଉଠି ପଡ଼େିଲ। େସ ସବୁକିଛ ିପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଅନୁସରଣ କେଲ।

29 େଲବୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍ ନଜି ଘେର େଗାଟଏି ବଡ଼ େଭାଜି
େଦେଲ। ଅେନକ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ େକେତକ େଲାକ ମଧ୍ୟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର େଭାଜନ କରୁଥିେଲ। 30 େତଣୁ ଫାରୂଶୀ ଓ
ଯିହୂଦୀଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହତି କାହିଁକି ଏକାଠି
ଖିଆପିଆ କରୁଛ?”

31 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସୁସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତରର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ଼ାକ୍ତରର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି 32 ମୁଁ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନ ସକାେଶ

ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସଛି।ି େସମାେନ ନଜି ନଜି ହୃଦୟ
ଓ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନୁ୍ତ।”

ଉପବାସ ସମନ୍ଧେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତର
(ମାଥିଉ 9:14-17; ମାକର୍ 2:18-22)

33 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଅଧିକାଂଶ
ଥର ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସହପିରି
କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ ସବୁେବେଳ ଖିଆପିଆ କରୁଛନି୍ତ।”

34 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବର, ବରଯାତ୍ରୀ ସହତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉପବାସେର ରଖି ପାରିବ? 35 କିନୁ୍ତ
ସମୟ ଆସବି, େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବରକୁ ଛଡ଼ାଇ
ନଆିଯିବ। େସେତେବେଳ େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।”

36 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ: “ଜେଣ େଲାକ
େଗାଟଏି ପୁରୁଣା ଗ୍ଭଦରେର ତାଳି ପକାଇବାକୁ େକୗଣସ ିନୂଆ ଗ୍ଭଦରରୁ
ଖେଣ୍ଡ ଚରିିପକାଏ ନାହିଁ। େଯଉଁ େଲାକ ଏଭଳି କେର, ତା’ର ନୂଆ
ଗ୍ଭଦରଟତି ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ ପୁଣ ିନୂଆ ଗ୍ଭଦରରୁ ଚରିା େହାଇଥିବା ତାଳି
ପୁରୁଣା ଗ୍ଭଦର ସାଙ୍ଗେର ମିେଶ ନାହିଁ। 37 େକୗଣସ ିେଲାକ ପୁରୁଣା
ଚମଡ଼ା ଥଳିଗଡୁ଼କିେର ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଢ଼ାେଳ ନାହିଁ। ଯଦ ିେସ ଏପରି
କେର େତେବ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଥଳିଗଡୁ଼କୁି ଚରିିେଦବ।
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଢ଼ାଳି େହାଇଯିବ ଓ ଥଳିଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ। 38 େତଣୁ
େଲାେକ ସଦାେବେଳ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ଥଳିେର ରଖଥା’ନି୍ତ।
39 ପୁରୁଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇ ସାରି େକୗଣସ ିେଲାକ େକେବ େହେଲ ନୂଆ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ। କାରଣ େସ କେହ, “ପୁରୁଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସୁଆଦ।”

ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ
(ମାଥିଉ 12:1-8; ମାକର୍ 2:23-28)

ଥେର ବଶି୍ରାମବାରେର ଯୀଶୁ ଶସ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯାଉଥିେଲ।
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ େକେତକ ଶସ୍ୟ ଛେିଣ୍ତଇେଲ ଓ ତାହାକୁ
ଦୁଇ ହାତେର ଦଳିେଲ ଏବଂ ଖାଇେଲ। 2 େକେତକ ଫାରୂଶୀ

କହେିଲ, “ବଶି୍ରାମବାରେର ଯାହା କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହା କାହିଁକି କରୁଛ?”

3 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସାଥୀମାେନ
େଭାକିଲା ଥିବା େବେଳ ଦାଉଦ କ’ଣ କରିଥିେଲ, ତାହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପଢ଼ ିନାହଁ? 4 ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ଭତିରକୁ ପଶିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପିର୍ତ େହାଇଥିବା େରାଟୀ ଉେଠଇ ଆଣ ିନେିଜ ଖାଇଥିେଲ
ତଥା ସାଥୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ େଦଇଥିେଲ। ଏହା େମାଶାଙ୍କ ଆେଦଶର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ ଥିଲା। େମାଶାଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ଏହ ିେରାଟୀ େକବଳ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 5

ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବଶି୍ରାମବାରର ମଧ୍ୟ
ମାଲକି।”

ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଜେଣ େରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 12:9-14; ମାକର୍ 3:1-6)

6 ଆଉ େଗାଟଏି ବଶି୍ରାମବାରେର ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃକୁ ଗେଲ।
େସଠାେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ। େସଠାେର େଗାଟଏି
େଲାକ ଥିଲା, ଯାହାର ଡ଼ାହାଣ ହାତଟ ିପଙୁ୍ଗ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 7

ବଶି୍ରାମବାରେର ଯୀଶୁ କାହାରିକୁ ସୁସ୍ଥ କରି େଦଉଛନି୍ତ କି ନାହିଁ ତାହା
େଦଖିବା ପାଇଁ େସଠାେର ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଅେପକ୍ଷା
କରି ରହଥିିେଲ। େସମାେନ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ କିଛ ିଭୁଲ୍
କାମ କେଲ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରିେବ। 8 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ , ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ େଯଉଁ

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 5:16 800 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:8



େଲାକଟରି ହାତ ପଙୁ୍ଗ େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଉଠ
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ ଯାଅ।” େସ ଉଠିପଡ଼ ିସମସ୍ତଙ୍କ
ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଗଲା। 9 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରୁଛ ିବଶି୍ରାମବାରେର କାହାରି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନା
କାହାରି କ୍ଷତ ିକରିବା ଉଚତି୍? କାହାରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍ ନା
କାହାରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା।”

10 ଯୀଶୁ ଗ୍ଭରିଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ପେକଇେଲ ଓ ପୁଣି
େସହ ିେଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସ େସହଭିଳି କଲା ଓ
ତା’ ହାତ ପୁଣ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା। 11 ଫାରୂଶୀ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଖୁବ୍
ରାଗିଗେଲ। େସମାେନ ନଜି ନଜି ଭତିେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ, “ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଇଁ କ’ଣ କରାଯିବ?”

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ବାଛେିଲ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ମାକର୍ 3:13-19)

12 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଗେଲ। େସ େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାେର ସାରା
ରାତଟି ିବେିତଇେଲ। 13 ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଜଣଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। େସ
ଏହ ିଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ‘େପ୍ରରିତ’ ନାମ େଦେଲ।

14 େସମାେନ େହେଲ: ଶିେମାନ ଯାହାଙୁ୍କ େସ ପିତର େବାଲ ିମଧ୍ୟ
ନାମ େଦେଲ।
ଶିେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟ,
ଯାକୁବ ଓ
େଯାହନ,
ଫିଲପି୍ପ ଓ
ବାଥର୍ଲମି,
15 ମାଥିଉ,
େଥାମା,
ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ,
ଶିେମାନ ଯାହାଙୁ୍କ ଉଦ୍େଯାଗୀ େବାଲ ିକୁହନି୍ତ।
16 ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୂଦା ଓ ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା ପେର ଏହି
ଯିହୂଦା ବଶି୍ୱାସ ଘାତକତା କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା।

ଯୀଶୁ େଲାକଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ ଓ େରାଗ ମୁକ୍ତକେଲ
(ମାଥିଉ 4:23-25; 5:1-12)

17 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ତଳକୁ ଆସ ିେଗାଟଏି ସମତଳ
ଭୂମି ଉପେର ଠିଆ େହେଲ। େସଠାେର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାେର ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ତା ଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା, ଯିରୁଶାଲମ, ସମୁଦ୍ର
ଉପକୂଳବତ୍ତର୍ୀ ସହର େସାର ଓ ସୀେଦାନରୁ ଆସ ିବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାକ
େସଠାେର ଜମା େହାଇଥିେଲ। 18 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିାକୁ
ଓ ସୁସ୍ଥ େହବାକୁ େସଠାକୁ ଆସଥିିେଲ। େଯଉଁମାେନ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା େଯାଗୁଁ କଷ୍ଟ
ପାଉଥିେଲ, େସମାେନ େସଠାକୁ ଆସ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗେଲ। 19 ସମସ୍ତ
େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ େଦହରୁ
ଶକି୍ତ ବାହାରୁ ଥିଲା। େସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ।

20 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“େହ ଦୀନହୀନ େଲାକମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ।
21 ତୁେମ୍ଭମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଏେବ େଭାକିଲା, ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତୃପ୍ତ େହବ।

େରାଦନ କରୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଜୀବନଯାପନ କରିବ।
22 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ େଯାଗୁଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିେବ।

େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିେବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପମାନ େଦେବ,

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା କହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିେଦେବ,
େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟବି, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ େହବ। 23 େସେତେବେଳ
ଆନନ୍ଦେର ନାଚ ିଉଠିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର ମହା ପୁରସ୍କାର
ରହଛି।ି େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଠିକ୍
େସହଭିଳି ବ୍ୟବହାର େଦଖାଇ ଥିେଲ େଯଉଁଭଳି ଏେବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ବ୍ୟବହାର େଦଖାଉଛନି୍ତ।

24 “କିନୁ୍ତ େହ ଧନୀ େଲାକମାେନ! ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କଟାଇ ଆସଛି।
25 ଧିକ୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ, େଯଉଁମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ପରିତୃପ୍ତ ଅଛ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାକିଲା େହବ।

ଧିକ ତୁେମ୍ଭମାେନ, େଯଉଁମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ହସୁଛ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ େହବ ଓ କାନି୍ଦବ।
26 “ଧିକ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବତ୍ତର୍ମାେନ େଲାେକ ‘ଭଲ’ େବାଲି

କହୁଛନି୍ତ। କାରଣ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ ଭଲ େବାଲ ିକହୁଥିେଲ।

ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କୁ େପ୍ରମ କର
(ମାଥିଉ 5:38-48; 7:12)

27 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ େସହମିାନଙୁ୍କ
କହୁଛ,ି ନଜି ଶତ୍ରୁ କୁ େପ୍ରମ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାେନ ଘୃଣା କରୁଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। 28 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦଉଛନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନୁ୍ତ। େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପମାନ େଦଉଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। 29 େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭର େଗାଟଏି
ଗାଲେର ଗ୍ଭପୁଡ଼ାଟଏି ମାରିବ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟ ିବ ିେଦଖାଇ ଦଅି।
େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭର ଜାମାଟ ିେନଇଯାଉଛ ିତାହାକୁ ତୁମ୍ଭର େଧାତବିି
େନଇଯିବାକୁ ଦଅି। 30 ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିମାଗଛୁ,ି ତାହା ତାକୁ
େଦଇଦଅି। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭର କିଛ ିେନଇ ଯାଏ, େତେବ ତାହା
ତାକୁ େଫେରଇ େଦବାକୁ କୁହ ନାହିଁ। 31 ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଭଳି ବ୍ୟବହାର େଦଖାନୁ୍ତ େବାଲ ିଇଚ୍ଛା କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ବ୍ୟବହାର େଦଖାଅ।

32 “େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେକବଳ
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଛ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ପ୍ରଶଂସା
ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ? କାରଣ ପାପୀମାେନ ମଧ୍ୟ େସହମିାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। 33 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଉପକାର କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେକବଳ େସହମିାନଙ୍କର ଉପକାର
କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହତ ପଣଆି େକଉଁଠି ରହଲିା? କାରଣ
ପାପୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହପିରି କରନି୍ତ। 34 େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ େଫରି
ପାଇବାର ଆଶା ଥିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେକବଳ େସହମିାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଧାର
ଦଅି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ? କାରଣ
ପାପୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା େଫରି ପାଇବା ଆଶାେର ଅନ୍ୟ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା
ଧାର ଦଅିନି୍ତ।

35 “େତଣୁ ନଜି ଶତ୍ରୁ କୁ ଭଲ ପାଅ। େଲାକଙ୍କର ଉପକାର କର ଓ
େଫରି ପାଇବାର େକୗଣସ ିଆଶା ନ ରଖି ଟଙ୍କା ଧାର ଦଅି। ଏହା କେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହବ। କାରଣ େସ କପଟୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ଅଟନି୍ତ। 36 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମପିତା
େଯଉଁଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ େଦଖାନି୍ତ ଓ ଦୟା କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ,
େସହଭିଳି ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଅ ଓ େପ୍ରମ କର।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:9 801 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:36
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ନଜିକୁ େଦଖ
(ମାଥିଉ 7:1-5)

37 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାରି ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭର କରାଯିବ ନାହିଁ। େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ େଦାଷୀ କର
ନାହିଁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େଦାଷୀ ବେିବଚତି େହବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା
କରିଦଅି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରି ଦଆିଯିବ। 38 ଅନ୍ୟକୁ
ଦଅି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଦଆିଯିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯତକିି ଧରି ପାରିବ, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତେର
ଢ଼ାଳି ଦଆିଯିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏେତ ଅଧିକ ଦଆିଯିବ େଯ େସଥିରୁ ବହୁତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଣି୍ଟରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଭଳି ଭାବେର
ଅନ୍ୟକୁ େଦବ, ପରେମଶ୍ୱର ବ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହଭିଳି ଭାବେର େଦେବ।”

39 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା କହେିଲ, “ଜେଣ ଅନ୍ଧ
ଆଉ ଜେଣ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ େଦଖାଇ ପାରିବ କି? ନା! ତାହା କେଲ ଉଭୟ
େଗାଟଏି ଖାଲେର ଖସ ିପଡ଼େିବ। 40 ଜେଣ ଛାତ୍ର ତା’ ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ବଡ଼
େହଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶିଖି
ସାରିବା ପେର ନଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମାନ େହାଇଯାଏ।

41 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଭାଇ ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା େଗାଟଏି େଛାଟ ଗଣୁ୍ଡଟି
ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ନଜି ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା ବଡ଼
କାଠ ଖଣ୍ଡକି େଦଖାଯାଉ ନାହିଁ? 42 ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ନଜି ଆଖିେର
ପଡ଼ଥିିବା ବଡ଼ କାଠ ଖଣ୍ଡକି େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ ନଜି ଭାଇକୁ
କିପରି କହ ିପାରିବ: ‘ଭାଇ, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା େଛାଟ ଗଣୁ୍ଡଟି
ବାହାର କରିେଦବ’ି। ଆେର କପଟୀ! ଆଗ ନଜି ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା କାଠ
ଗଣୁ୍ଡଟ ିବାହାର କରିଦଅି, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ପଷ୍ଟ େଦଖି ପାରିବ ଓ
ଭାଇର ଆଖିେର ପଡ଼ଥିିବା େଛାଟ ଗଣୁ୍ଡଟ ିବାହାର କରି ପାରିବ।

ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫଳ
(ମାଥିଉ 7:17-20; 12:34-35)

43 “େଗାଟଏି ଭଲ ଗଛେର ଖରାପ ଫଳ ଫେଳ ନାହିଁ। ଠିକ୍
େସହଭିଳି େଗାଟଏି ଖରାପ ଗଛେର ଭଲ ଫଳ ଫେଳ ନାହିଁ। 44

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଛ ତା’ର ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ଚହି୍ନ ିହୁଏ। େଲାକମାେନ ଅନାବନା କଣ୍ଟା
ଗଛରୁ ଡ଼ମିି୍ୱରିଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ ନାହିଁ କି କଣ୍ଟା ବୁଦାରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକାଳି
ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ। 45 ଜେଣ ଭଲ େଲାକର ମନ ଭତିେର ଭଲ ବଷିୟ
ସଞ୍ଚତି େହାଇ ରହଥିାଏ। େତଣୁ ତା ମନ ଭତିରୁ ଭଲ ବଷିୟ ବାହାରିଥାଏ।
କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି ଖରାପ େଲାକର ମନ ଭତିେର ଖରାପ ବଷିୟ ସଞ୍ଚତି େହାଇ
ରିହଥାଏ। େତଣୁ ତା’ ମନ ଭତିରୁ ଖରାପ ବଷିୟ ବାହାରିଥାଏ। ଜେଣ
େଲାକର ମନ ଭତିେର ଯାହା ଥାଏ, େସ ତାହା କହଥିାଏ।

ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମଣଷି
(ମାଥିଉ 7:24-27)

46 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କାହିଁକି ‘ପ୍ରଭୁ’, ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଡ଼ାକୁଛ? କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ତାହା କରୁ ନାହଁ? 47 େଯଉଁ େଲାକ
େମା’ ପାଖକୁ ଆେସ, େମା’ ଉପେଦଶ ଶୁେଣ ଓ ତାହାକୁ ମାେନ, 48 େସ
େଲାକ ଘର ତଆିରି କରୁଥିବା େଗାଟଏି େଲାକ ଭଳି। େସ ଗଭୀର କରି
ଗାତ େଖାେଳ ଓ ଦୃଢ଼ ପଥର ଉପେର ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ! େଯେତେବେଳ
ବଢ଼ ିଆେସ, ପାଣ ିେସ ଘରକୁ ଭେସଇ େନବାକୁ ଧକ୍କା ମାେର, କିନୁ୍ତ
ଆେଦୗ ହେଲଇ ପାେର ନାହିଁ। କାରଣ ଘରଟ ିମଜ୍ଭୂତ ଭାବେର ତଆିରି
େହାଇଥାଏ।

49 “କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େମାର ଉପେଦଶ ଶୁେଣ, କିନୁ୍ତ ତାହା ମାେନ
ନାହିଁ, େସ େଲାକ ମୂଳଦୁଆ ନ ପକାଇ େକବଳ ବାଲ ିଉପେର ଘର
େତାଳୁଥିବା େଲାକଟଏି ପରି। େଯେତେବେଳ ବଢ଼ ିଆେସ, ଘରଟ ିଅତି
ସହଜେର ପଡ଼ଯିାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ।”

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଗ୍ଭକରକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 8:5-13; େଯାହନ 4:43-54)

ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଶୁେଣଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ, େସ
ସମସ୍ତ କହ ିସାରିବା ପେର େସ କଫନର୍ାହୂମ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 2 େସ
ସମୟେର କଫନର୍ାହୂମେର ଜେଣ ଶତେସନାପତ ିଥିେଲ।

ତାହାଙ୍କର େଗାଟଏି ଗ୍ଭକର ଏେତ େବମାର ଥିଲା େଯ େସ ପ୍ରାୟ ମରିଯିବା
ଅବସ୍ଥାେର ଥିଲା। ଶତେସନାପତ ିଗ୍ଭକରଟକୁି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। 3

ଶତେସନାପତ ିଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ େକେତକ
ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀେନତାଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ େଯ େଲାେକ ଯାଇ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ ଅନୁେରାଧ କରନୁ୍ତ ଓ ଯୀଶୁ ଆସ ିଗ୍ଭକରଟରି ଜୀବନ
ରକ୍ଷା କରିଦଅିନୁ୍ତ। 4 େସହ ିପ୍ରାଚୀନ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁନୟ ପୂବର୍କ ଅନୁେରାଧ କରି କହେିଲ,
“ଶତେସନାପତ ିଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ। 5 େସ
ଆମ୍ଭ େଲାକଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନି୍ତ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସମାଜଗହୃ ତଆିରି
କରିଛନି୍ତ।”

6 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼େିଲ। ଯୀଶୁ
ଶତେସନାପତ ିଘର ପାଖାପାଖି ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିଯାଇଥିବା ସମୟେର
ଶତେସନାପତ ିଜଣକ ନଜି ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହ ିକଥା କହବିା
ପାଇଁ ପଠାଇେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ନଜିକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦଅିନୁ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ
ଏେତ ଭଲ ନୁେହଁ େଯ ଆପଣ େମା’ ଘରକୁ ଆସେିବ। 7 େକବଳ
େସଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେିଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନଜିକୁ େଯାଗ୍ୟ ମେନ
କରି ନ ଥିଲ।ି ଆପଣ େକବଳ ଆେଦଶ ଦଅିନୁ୍ତ ଓ େମାର ଗ୍ଭକରଟ ିଭଲ
େହାଇଯିବ। 8 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବଷିୟେର ବୁଝ ିପାରୁଛ।ି ମୁଁ
ନେିଜ ଜେଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନେର କାମ କରୁଛ ିଏବଂ େମା’ ଅଧୀନେର
ମଧ୍ୟ େକେତକ େସୖନ୍ୟ ରହଛିନି୍ତ। ମୁଁ ଯଦ ିଜେଣ େସୖନ୍ୟକୁ କେହ, ‘ଯାଅ’
େତେବ େସ ଗ୍ଭଲଯିାଏ। ମୁଁ ଯଦ ିଆଉ ଜଣକୁ କେହ ଆସ େତେବ େସ
ଗ୍ଭଲଆିେସ। ମୁଁ ଯଦ ିେମା’ ଗ୍ଭକରକୁ କୁେହ, ‘ଏହା କର’, େତେବ େସ
ତାହା କେର।”

9 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣସିାରି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ
ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲ ିପଡ଼ ିକହେିଲ”ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିରଖୁଛ ିେଯ ଏଭଳି ବଶି୍ୱାସ େମାେତ ଇସ୍ରାଏଲେର ମଧ୍ୟ
ମିଳି ନାହିଁ।”

10 ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ
ଘରକୁ େଫରିଯିବା ପେର େଦଖିେଲ େଯ ଗ୍ଭକରଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଇଛ।ି

ଯୀଶୁ ମୃତ େଲାକକୁ ଜୀବନ ଦାନ କେଲ

11 ତା’ ପରଦନି ଯୀଶୁ ନାଇନ ନଗରକୁ ଗେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ସହତି ତାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ଯାଉଥିେଲ। 12

ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ େସେତେବେଳ
େଗାଟଏି ଶବ ନଆି ଯାଉଥିବାର େସ େଦଖିେଲ। େସ ତା’ ବଧିବା ମାର
ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ପୁଅକୁ ନଆି ଯାଉଥିବା ସମୟେର େସଠାେର ତା’
ମା ସହତି ମଧ୍ୟ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଥିେଲ। 13 େସହି
ବଧିବାକୁ େଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ମନେର କରୁଣା ଜାତ େହଲା। େସ ତାକୁ କହେିଲ,
“କାନ୍ଦ ନାହିଁ।” 14 ଯୀଶୁ େକାେକଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହା ଛୁଇଁେଲ।
େକାେକଇ କାେନ୍ଧଇ େନଉଥିବା େଲାେକ ଅଟକିଗେଲ। ଯୀଶୁ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ
କହେିଲ, “ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିଠିଆ ହୁଅ।” 15 ମୃତ ପୁତ୍ର ଉଠି
ବସଲିା। େସ କଥା କହବିାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ତା’ ମା ହାତେର
େଦଇେଦେଲ।

16 ସବୁେଲାେକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମହମିା ଗାନ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଜେଣ ମହାନ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଛିନି୍ତ ା” ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ିଯାଇଛନି୍ତ।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:37 802 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:16



17 ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିଖବର ଯିହୂଦା ଓ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ
ଅଞ୍ଚଳେର ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହାଇଗଲା।

େଯାହନ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ
(ମାଥିଉ 11:2-19)

18 େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ଏ ସମସ୍ତ ଖବର ଜଣାଇେଲ।
େଯାହନ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ। 19 େଯାହନ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହ ିକଥା ପଗ୍ଭରି ପଠାଇେଲ:
“ଯାହାଙ୍କର ଆସବିାର ଥିଲା, ଆପଣ କ’ଣ େସହ ିେଲାକ ନା ଆେମ୍ଭ ଆଉ
କାହାରି ଅେପକ୍ଷାେର ରହବୁି?”

20 େସ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାକୁ
ପଠାଇେଲ: ‘ଯାହାଙ୍କର ଆସବିାର ଥିଲା, ଆପଣ କ’ଣ େସହ ିେଲାକ ନା
ଆେମ୍ଭ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅେପକ୍ଷାେର ରହବୁି?’”

21 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େରାଗରୁ
ସୁସ୍ଥ, େବଦନା ଦୂର ଓ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି େଦଉଥିେଲ। େସ
ଅେନକ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ େଦଉଥିେଲ। 22 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ
େସହ ିଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ ଓ ଏଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ େଦଖିଲ
ଓ ଶୁଣଲି, ତାହା େଯାହନଙୁ୍କ ଯାଇ ଜଣାଅ। ଅନ୍ଧମାେନ େଦଖି ପାରୁଛନି୍ତ ,
େଛାଟାମାେନ ଗ୍ଭଲ ିପାରୁଛନି୍ତ , କୁଷ୍ଠେରାଗୀ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଉଛନି୍ତ ,
ବଧିରେଲାକ ଶୁଣପିାରୁଛନି୍ତ , ମରିଯାଉଥିବା େଲାକକୁ ପୁଣ ିଜୀବନ
ଦଆିଯାଉଛ ିଏବଂ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର
ଶୁେଣଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି 23 େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, େସ
ଧନ୍ୟ।”

24 େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗ୍ଭଲଯିିବା ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର କହବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ: “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରୁଭୂମିେର
କ’ଣ େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କ’ଣ ପବନେର େଦାହଲୁଥିବା ନଳଗଛ? 25

ତା’ନ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଦଖିବାକୁ େସଠାକୁ ଯାଇଥିଲ? କ’ଣ ଉତ୍ତମ
ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିବା ଜେଣ େଲାକକୁ? ନା, େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନି୍ତ
ଏବଂ ଆେମାଦ ପ୍ରେମାଦେର ଜୀବନ କଟାନି୍ତ , େସମାେନ ତ ରାଜାଙ୍କ
ପ୍ରାସାଦ ମାନଙ୍କେର ଥା’ନି୍ତ। 26 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ େଦଖିବା ପାଇଁ
ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ’ଣ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ।ି
େଯାହନ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ ଅଟନି୍ତ। 27

େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା େଲଖାଅଛ:ି
‘େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ େମାର ଦୁତଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି
େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପୂବର୍ରୁ ରାସ୍ତା ତଆିରି କରିେଦେବ।’

ମଲାଖି 3:1
28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ନାରୀ ଗଭର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଯାହନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ୍ େକହ ିନାହିଁ। ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟର େଯଉଁ େଲାକ ସବୁଠାରୁ େଛାଟ, େସ ମଧ୍ୟ େଯାହନଙ୍କଠାରୁ
ମହାନ୍।”

29 ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣୁଥିବା ସବୁେଲାକ ସ୍ୱୀକାର କେଲ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଏପରିକି
କରଆଦାୟକାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଏଥିେର ଏକମତ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ପୂବର୍ରୁ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିେଲ, 30 କିନୁ୍ତ
ଫାରୂଶୀ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ
େଯାଜନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ ଓ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେଲ
ନାହିଁ।

31 “େତେବ ମୁଁ ପୁଣ ିଏହ ିଯୁଗର େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କ’ଣ
କହବି?ି ମୁଁ କାହା ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ତୁଳନା କରିବ?ି େସମାେନ କାହା ଭଳି
େହେବ? 32 େସମାେନ ବଜାରେର, ବସଥିିବା େସହ ିପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି,
େଯଉଁମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଦେଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ କହନି୍ତ:
‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ,

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନାଚଲି ନାହିଁ।
ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି େଶାକଗୀତ ଗାଇଲୁ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାନି୍ଦଲ ନାହିଁ।’

33 ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଆସେିଲ। େସ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି ଖାଉ ନ
ଥିେଲ କିମ୍ୱା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଉ ନ ଥିେଲ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ େଯ,
‘ତାହାଙ୍କ େଦହେର ଭୂତ ପ୍ରେବଶ କରିଛ।ି’ 34 ପୁଣ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଖାଇେଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇେଲ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କହୁଛ, ‘େଦଖ, ଏ େଲାକ ଜେଣ େପଟୁ ଓ େଗାଟଏି ମଦୁଆ।
କରଆଦାୟକାରୀ ଓ ପାପୀମାେନ ତା’ର ସାଙ୍ଗ ଅଟନି୍ତ।’ 35 କିନୁ୍ତ ଆପଣା
କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାନ ଯଥାଥର୍ େବାଲ ିପ୍ରକାଶିତ େହାଇଥାଏ।”

ଫାରୂଶୀ ଶିେମାନ

36 ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ସହତି ଖାଇବା ପାଇଁ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। ଯୀଶୁ େସହ ିଫାରୂଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଲ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ
ବସେିଲ।

37 େସହ ିସମୟେର େସହ ିନଗରେର ଜେଣ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ଥିଲା।
େସ ଜାଣ ିପାରିଲା େଯ, ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଘେର ଖାଉଛନି୍ତ। େତଣୁ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିେଗାଟଏି ସ୍ଫଟକି ପାତ୍ରେର କିଛ ିଅତର ଆଣଲିା। 38 େସ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛଆେଡ଼ େଗାଡ଼ ପାଖେର ଠିଆ େହଲା। େସ କାନୁ୍ଦଥିଲା।
ତା’ପେର େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତା ଲୁହେର େଧାଇ େଦଲା। ନଜି ମୁଣ୍ଡର
ବାଳେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ େପାଛେିଦଲା। ତାହାଙ୍କ ପାଦେର ବହୁବାର ଚୁମ୍ୱନ
େଦଲା ଓ ପାଦ ଉପେର ଅତର ଢ଼ାଳି େଦଲା।

39 େଯଉଁ ଫାରୂଶୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ଘରକୁ ଡ଼ାକିଥିେଲ, େସ
ଏସବୁ େଦଖିେଲ। େସ ମେନ ମେନ ଭାବେିଲ, “ଯୀଶୁ ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର
ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହାଇଥା’େନ୍ତ, େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ ିପାରେନ୍ତ
େଯ, େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁଛ ିେସ ଜେଣ ପାପୀନୀ।”

40 ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶିେମାନ, େମାର ତୁମ୍ଭକୁ କିଛି
କହବିାର ଅଛ।ି”
ଶିେମାନ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, କୁହନୁ୍ତ!”
41 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େକୗଣସ ିସାହୁକାର ପାଖରୁ ଦୁଇଜଣ ଖାତକ

କରଜ େନଇଥିେଲ। ଜେଣ ପାଞ୍ଚଶହ ରୂପାଟଙ୍କା କରଜ େନଇଥିଲା ଓ ଆଉ
ଜେଣ ପଗ୍ଭଶ୍ଟ ିରୂପାଟଙ୍କା େନଇଥିଲା। 42 େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଟଙ୍କା ନ
ଥିବାରୁ େସମାେନ ଋଣ ପରିେଶାଧ କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ସାହୁକାର
ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ। େତେବ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ
ସାହୁକାରଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ?

43 ଶିେମାନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ସାହୁକାର ଯାହାକୁ ଅଧିକ
ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ିେଦେଲ, େସହ ିେଲାକକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବ।”
ଯୀଶୁ ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କଥା କହଛି।” 44 ତା’ପେର

ଯୀଶୁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଆଡ଼କୁ ବୁଲପିଡ଼ ିଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକଟକୁି େଦଖୁଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ ଆସଲି।ି ଅଥଚ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
େଗାଡ଼ େଧାଇବାକୁ ପାଣ ିସୁଦ୍ଧା େଦଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିେମାର
ପାଦକୁ ଲୁହେର େଧାଇ େଦଲା। ଏବଂ ତା ବାଳେର େପାଛେିଦଲା। 45

ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଚୁମ୍ୱନ େଦଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ସମୟରୁ ମୁଁ ଭତିରକୁ
ଆସଲିଣି,ି େସସମୟରୁ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େମାର ପାଦେର ଚୁମ୍ୱନ େଦବା
ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ। 46 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ମୁଣ୍ଡେର େତଲ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଏ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିେମା’ ପାଦେର ଅତର ଲଗାଇଲା। 47 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଛ ିେଯ, ତା’ର ଅେନକ ପାପକ୍ଷମା କରି ଦଆିଗଲା। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ
କାରଣ େସ ଅଗାଧ େପ୍ରମ େଦଖାଇଛ।ି େଯଉଁ େଲାକ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ
କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, େସ କ୍ଷମା ପାଇବା େବେଳ କମ୍
େପ୍ରମ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ।”

48 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି କହେିଲ, “େତାର ପାପକ୍ଷମା
କରି ଦଆିଗଲା।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:17 803 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:48
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49 େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ମେନ
ମେନ ଭାବବିାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଏ େଲାକ ନଜିକୁ କ’ଣ ଭାବୁଛ?ି େସ କିପରି
ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରି ପାରିବ?”

50 ଯୀଶୁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ
ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ। “ଶାନି୍ତେର ଯାଅ।”

ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁ

ଏହା ପେର ଯୀଶୁ ନଗର ନଗର, ଗଁା ଗଁା ବୁଲ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇେଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି
ବାରଜଣ େପ୍ରରିତ ମଧ୍ୟ ରହଥିିେଲ। 2 େକେତକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମଧ୍ୟ

ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କବଳରୁ ତଥା
େରାଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ନଁା ଥିଲା ମରିୟମ।
େସ ମଗ୍ଦଲା ସହରର ବାସନି୍ଦା ଥିେଲ। ତା’ଠାରୁ ସାେତାଟ ିଭୂତ ବାହାର
କରା ଯାଇଥିଲା। 3 େହେରାଦଙ୍କ ଗମୁାସ୍ତା ଖୂଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ େଯାହାନା,
େଶାଶାନ୍ନ ା, ପୁଣ ିଏହଭିଳି ଆହୁରି ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିେଲ।
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନଜି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚର୍ କରୁଥିେଲ।

ବହିନ ବୁଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13: 1-17; ମାକର୍ 4:1-12)

4 ବହୁ େଲାକ ଆସ ିଜମା େହାଇଗେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରରୁ େଲାେକ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ:

5 “ଜେଣ କୃଷକ ବୀଜ ବୁଣବିାକୁ ବାହାରିଲା। େସ ବୀଜ ବୁଣଲିା
େବେଳ କିଛ ିବୀଜ ରାସ୍ତା କଡ଼େର ଯାଇ ପଡ଼ଲିା। ଏହ ିବୀଜଗଡୁ଼କି
େଲାକଙ୍କ ପାଦେର ଚକଟ ିେହାଇଗଲା ଓ ଚେଢ଼ଇମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି
ଖାଇଗେଲ। 6 କିଛ ିବୀଜ ପଥର ଉପେର ପଡ଼ଲିା େସଥିରୁ ଗଜା
ବାହାରିଲା କିନୁ୍ତ ଜଳ ଅଭାବରୁ ମରିଗଲା। 7 କିଛ ିବୀଜ କଣ୍ଟା ବୁଦାେର
ପଡ଼ଲିା। ବୀଜ ଗଜାେହାଇ ଗଛ ବଢ଼ଲିା। କିନୁ୍ତ କଣ୍ଟା ବୁଦା ମଧ୍ୟ ତା’ ସହତି
ବଢ଼ଲିା ଓ େଶଷେର ତାକୁ ଗ୍ଭପି ପକାଇଲା। 8 ଅନ୍ୟ ବୀଜତକ ଭଲ
ମାଟେିର ପଡ଼ଲିା। ତାହା ଗଛ େହାଇ ବଢ଼ଲିା। ଏଥିରୁ ଶେହ ଗଣୁ ଅଧିକ
ଶସ୍ୟ ମିଳିଲା।”
ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରିସାରି ଯୀଶୁ ବଡ଼ ପାଟେିର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ଯଦ ିକାନ ଅଛ,ି େତେବ ଶୁଣ।”
9 ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଥର୍

କ’ଣ?”
10 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନଗିଢୁ଼ ବଷିୟ ଜାଣବିା

ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ବଛା େହାଇଛ। କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିରହସ୍ୟ ବଷିୟେର
କହବିାକୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ।ି ମୁଁ ଏହା କରୁଛି
‘େଯପରି କି େସମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ ମଧ୍ୟ
େଦଖି ପାରିେବନ,ି

ଏବଂ ଶୁଣୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ
ବୁଝ ିପାରିେବ ନାହିଁ।’

ଯୀଶାଇୟ 6:9

ବହିନବୁଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଥର୍
(ମାଥିଉ 13: 18-23; ମାକର୍ 4:13-20)

11 “ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଏହା ହିଁ ଅଥର୍: “ବୀଜ େହଉଛ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପେଦଶ। 12 େଯଉଁ ବୀଜ ରାସ୍ତା କଡ଼େର ପଡ଼ଥିିଲା, ତାହା େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି, େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
ତା’ପେର ଶୟତାନ ଆେସ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉପେଦଶ ବାହାର କରି
େନଇଯାଏ। େତଣୁ େସହ ିେଲାକମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରି ନ ପାରି ଉଦ୍ଧାର
ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ। 13 େଯଉଁ ବୀଜ ପଥର ଉପେର ପଡ଼ଥିିଲା, ତାହା େସହି

େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି, େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣନି୍ତ ଓ
ଆନନ୍ଦେର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତା’ର େଚର େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେର ଗଭୀରକୁ ପ୍ରେବଶ କରିପାେର ନାହିଁ। େସମାେନ କିଛି
ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସେିଲ େସମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନି୍ତ। େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ ହେରଇ ବସନି୍ତ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଆନି୍ତ।

14 “େଯଉଁ ବୀଜ କଣ୍ଟା ବୁଦାେର ପଡ଼ଥିିଲା, ତାହା େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଭଳି, େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ କିନୁ୍ତ ଚନି୍ତ ା, ଧନ, ସମ୍ପତି୍ତ,
ଜୀବନର େଭାଗ ବଳିାସ ଆଦ ିେସମାନଙୁ୍କ ବଢ଼ବିାରୁ ବାଧାଦଏି। ତା’
ଫଳେର େସଥିରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳି ପାେର ନାହିଁ। 15 ଏବଂ େଯଉଁ ବୀଜ
ଭଲ ମାଟେିର ପଡ଼ଥିିଲା, ତାହା େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି, େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବତି୍ର ହୃଦୟେର ଶୁଣନି୍ତ , ତାହା
ହୃଦୟେର ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , କାଯର୍୍ୟେର ପାଳନ କରନି୍ତ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ ପୂବର୍କ
ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳନି୍ତ।

ନଜିର ବୁଝାମଣା ଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କର
(ମାକର୍ 4:21-25)

16 “େକହ ିେକେବ ଦୀପଟଏି ହାଣ୍ଡତିେଳ େଘାେଡ଼ଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବା
ଖଟ ତେଳ ଲୁେଚଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜେଳଇ ନ ଥାଏ। ବରଂ େସ ଦୀପଟି
େଗାଟଏି ଦୀପରୂଖା ଉପେର ରେଖ। ତାହାେହେଲ େଯଉଁମାେନ ଘର
ଭତିରକୁ ଆସେିବ, େସମାେନ େଦଖି ପାରିବା ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ଆଲୁଅ
ପାଇେବ। 17 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗପୁ୍ତ ରହଥିିବା ବଷିୟ ଜ୍ଞାତ େହବ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟକୁ
ଅଣାଯିବ। ଏପରି େକୗଣସ ିଗପୁ୍ତ ଜିନଷି ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ,
ଜ୍ଞାତ େହବ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟକୁ ଅଣା ଯିବ ନାହିଁ। 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି
ଶୁଣୁଛ, େସଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଯାହାର କିଛ ିବୁଝବିା ଶକି୍ତ ଥିବ, େସ
ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଯାହାର ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ନ ଥିବ, ତାହାର େଯତକିି
ବା ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ଅଛ ିେବାଲ ିେସ ଭାବୁଥିବ, େସତକ ମଧ୍ୟ ତା’ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ
ନଆିଯିବ।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାଥିଉ 12:46-50; ମାକର୍ 3:31-35)

19 ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ
ବହୁତ େଲାକ ଗହଳି େହାଇଥିବା େହତୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ପାରୁ ନ ଥିେଲ। 20 େକହ ିଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ମା ଓ
ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।”

21 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ମା ଓ ଭାଇମାେନ
େହଉଛନି୍ତ େସହମିାେନ, େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣନି୍ତ ଓ
ତାହା ପାଳନ କରନି୍ତ।”

ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ତ େଦଖିେଲ
(ମାଥିଉ 8:23-27; ମାକର୍ 4:35-41)

22 ଦେିନ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗାଟଏି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଚଢ଼େିଲ।
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ହ୍ରଦ ଆରପାରିକି ଯିବା।”
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଡ଼ଙ୍ଗା େଖାଲେିଦେଲ। 23 େସମାେନ ଡ଼ଙ୍ଗା ବାହ ିେନଉଥିବା
ସମୟେର ଯୀଶୁ େଶାଇ ପଡ଼େିଲ। ହ୍ରଦେର ଝଡ଼େତାଫାନ ମାଡ଼ ିଆସଲିା।
ଡ଼ଙ୍ଗାେର ପାଣ ିପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସମାେନ ବପିଦେର ପଡ଼ଗିେଲ। 24

ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଉେଠଇ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, “ଗରୁୁ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭ ବୁଡ଼ଯିିବା।”
ଯୀଶୁ ଠିଆ େହେଲ। େସ େତାଫାନ ଓ େଢ଼ଉକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ପବନ

ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। ହ୍ରଦ ଶାନ୍ତ େହାଇଗଲା। 25 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େକଉଁଆେଡ଼ ଗଲା?”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:49 804 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:25



କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଡ଼ରିଯାଇଥିେଲ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ
କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ, “ଏ େତେବ କିଏ? େସ ପବନ ଓ ପାଣକୁି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନି୍ତ !”

ଜେଣ େଲାକ ଭୂତ କବଳରୁ ମୁକି୍ତ
(ମାଥିଉ 8:28-34; ମାକର୍ 5:1-20)

26 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗାଲଲିୀରୁ ହ୍ରଦର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍କୁ
ଗେଲ। େସମାେନ ଗରାଶୀୟମାେନ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 27

ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟେର ଜେଣ େଲାକ ନଗରରୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା। ଏହ ିେଲାକଟ ିେଦହେର ଭୂତଟଏି ପ୍ରେବଶ
କରିଥିଲା। ଅେନକ ଦନି ଧରି େସ ଲୁଗା ପିନୁ୍ଧ ନ ଥିଲା କି ଘେର ମଧ୍ୟ ରହୁ
ନ ଥିଲା। େସ କବର ସ୍ଥାନେର ରହୁଥିଲା।

28 ଭୂତ ଅେନକ ଥର େଲାକଟକୁି କବଳିତ କରୁଥିଲା। ଏହ ିସମୟେର
ତା’ ହାତେର ହାତକଡ଼ ିଓ େଗାଡ଼େର େବଡ଼ ିପକାଇ ପହରା ଭତିେର ରଖା
ଯାଉଥିଲା। କିନୁ୍ତ େସ ସବୁେବେଳ େସ ସବୁ ଛଣି୍ଡାଇ େଦଉଥିଲା ଓ ତା’
େଦହେର ଥିବା ଭୂତ ତାହାକୁ େଲାେକ ରହୁ ନ ଥିବା ନଛିାଟଆି ଜାଗାକୁ
ତଡ଼ ିେନଉଥିଲା। ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ େସହ ିେଲାକଟ ିେଦହରୁ ବାହାରି ଆସବିାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। େଲାକଟ ିଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ପଡ଼ଯିାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ପାଟି
କରି କହଲିା, “େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ! ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ କ’ଣ
ଗ୍ଭହୁଁଛ? ମୁଁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ,ି େମାେତ ଦଣ୍ଡ ଦଅି ନାହିଁ।”

30 ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତାର ନାମ କ’ଣ?”
େଲାକଟ ିକହଲିା, “ବାହନିୀ” େସ ତା’ ନାମ “ବାହନିୀ” କହବିାର

କାରଣ େହଲା ବହୁତ ଭୂତ ତା’ େଦହେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିେଲ। 31

ଭୂତମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ େଯ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ନକର୍କୁ
ପଠାଇ ନ ଦଅିନୁ୍ତ। 32 େସେତେବେଳ େସହ ିପାହାଡ଼ ଉପେର ଏକ ବଡ଼
ଘୁଷୁରିଦଳ ଚରୁଥିେଲ। ଭୂତମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ େଯ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ େଦହକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ। ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ତାହା କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଇେଦେଲ। 33 ତା’ପେର
ଭୂତମାେନ େଲାକଟ ିେଦହରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ ଓ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ େଦହକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଦଳକଯାକ ଘୁଷୁରି େସହ ିପାହାଡ଼ ଉପରୁ ହ୍ରଦ ଭତିରକୁ
େଦୗଡ଼ଗିେଲ ଓ ସମେସ୍ତ ବୁଡ଼ଗିେଲ।

34 ଏ ଘଟଣା େଦଖି ଘୁଷୁରି ଜଗଆୁଳମାେନ େସଠାରୁ ପଳାଇେଲ।
େସମାେନ ଯାଇ ନଗର ଓ ପଲ୍ଲ ୀେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ। 35 େଲାକମାେନ ଏହ ିଘଟଣା େଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତେଳ େସହ ିେଲାକଟକୁି ବସଥିିବାର େଦଖିେଲ।
େଲାକଟ ିଲୁଗା ପିନି୍ଧଥିଲା ଓ ତା’ମନ ପୁରାପୁରୀ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତା’
େଦହରୁ ଭୂତମାେନ ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ। ଏହା େଦଖି ସମେସ୍ତ ଡ଼ରିଗେଲ।
36 େଯଉଁମାେନ ଏହ ିଘଟଣା େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େଯ ଭୂତ କବଳିତ େଲାକଟ ିକିପରି
ଭଲ େହାଇଗଲା। 37 େସ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ
ଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବହୁତ ଡ଼ରି
ଯାଇଥିେଲ।
େତଣୁ ଯୀଶୁ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିଗାଲଲିୀ େଫରିଗେଲ। 38 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ

େଲାକଠାରୁ େଦହରୁ ଭୂତଗଡୁ଼କି ବାହାରି ସାରିଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି
ଯିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କଲା। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େଲାକଟକୁି ଏହା କହ ିଘରକୁ
ପଠାଇେଦେଲ: 39 “ଘରକୁ େଫରିଯାଅ। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାହା
କରିଛନି୍ତ ତାହା େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ।”
େତଣୁ େଲାକଟ ିେଫରିଗଲା ଓ ଯୀଶୁ ତା’ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା

ନଗର ସାରା ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହ ିବୁଲଲିା।

ମରିଯାଇଥିବା ଝଅିକୁ ଜୀବନ େଦବା ଓ େରାଗୀ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକକୁ ସୁସ୍ଥ
କରିବା

(ମାଥିଉ 9:18-26; ମାକର୍ 5:21-43)

40 ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ େଫରିଯିବା ପେର େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ
କେଲ। ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହଥିିେଲ। 41 ଯାଈରସ
ନାମେର ଜେଣ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଯାଈରସ େସଠାକାର
ସମାଜଗହୃର େନତା ଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତେଳ ପଡ଼ଗିେଲ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ ଘରକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 42 ଯାଈରସଙ୍କର
େଗାଟଏି େବାଲ ିଝଅି ଥିଲା। ତାହାକୁ ବାର ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା। େସ
ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାେର ପଡ଼ଥିିଲା। ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଯାଈରସର ଘରକୁ
ଯାଉଥିେଲ, େସେତେବେଳ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାକ ତାହାଙ୍କ ଘର
ଗ୍ଭରିପାଖକୁ ଆସଗିେଲ।
େଲାକଙ୍କ ଭଡି଼ ଭତିେର ଯୀଶୁ ଗ୍ଭପି େହାଇ ଯାଉଥିେଲ। 43 େସଠାେର

ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା’ର ବାର ବଷର୍ େହଲା ରକ୍ତସ୍ରାବ
େହଉଥିଲା। େସ ତା’ର ସମସ୍ତ ଅଥର୍ ଔଷଧେର ଖଚ୍ଚର୍ କରି ସାରିଥିଲା। କିନୁ୍ତ
େକୗଣସ ିଡ଼ାକ୍ତର ତାକୁ ଭଲ କରିେଦବା ପାଇଁ ସମଥର୍ େହାଇ ନ ଥିେଲ।
44 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛପଟୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଜାମାର ତଳକୁ
ଛୁଇଁେଦଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା’ର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। 45

େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାେତ କିଏ ଛୁଇଁଲା?”
ସବୁ େଲାକ କହେିଲ େଯ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁ ନାହାନି୍ତ। ତା’ପେର

ପିତର କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ସବୁ େଲାକତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ େଘରି ରହଛିନି୍ତ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଠଲ ିେହାଇ ଯାଉଛନି୍ତ।”

46 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଜେଣ େକହ ିେମାେତ ଛୁଇଁଛ।ି କାରଣ
େମା’ଠାରୁ ଶକି୍ତ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛ।ି” 47 ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକଟ ିେଦଖିଲା େଯ େସ ଲୁଚ ିରହ ିପାରିବ ନାହିଁ, େତଣୁ େସ ଥରି ଥରି
ଆଗକୁ ଆସଲିା। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
କାହିଁକି ଛୁଇଁେଦଲା, େସଇ କଥା ସବୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର କହଲିା। େସ
କହଲିା େଯ, େଯେତେବେଳ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛୁଇଁେଦଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ େସ ସୁସ୍ଥ
େହାଇଗଲା। 48 ଯୀଶୁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି କହେିଲ, “େହ ଝଅି, ତୁେମ୍ଭ
ବଶି୍ୱାସ କଲ େସଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲ। ଏଥର ଶାନି୍ତେର ଯାଅ।”

49 େସ ଠିକ୍ ଏହ ିକଥା କହୁଥିବା ସମୟେର ସମାଜଗହୃର େନତା
ଯାଈରସଙ୍କ ଘରୁ ଜେଣ ଆସ ିକହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ଝଅି ମରିଗଲା। ଆଉ ଏେବ
ଗରୁୁଙୁ୍କ କଷ୍ଟ ଦଅି ନାହିଁ।”

50 ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଶୁଣେିଲ। େସ ଯାଈରସଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର
ନାହିଁ। ବଶି୍ୱାସ ରଖ, ତୁମ୍ଭ ଝଅି ସୁସ୍ଥ େହାଇଯିବ।”

51 ଯୀଶୁ ଘରକୁ ଆସେିଲ। େସ େକବଳ ପିତର, େଯାହନ ଓ ଯାକୁବ
ତଥା ଝଅିଟରି ବାପା-ମାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଭତିରକୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ। 52

ସମେସ୍ତ େସହ ିଝଅିଟରି ମୃତୁ୍ୟ ପାଇଁ କାନୁ୍ଦଥିେଲ ଓ ଦୁଃଖ କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “କାନ୍ଦ ନାହିଁ, େସ ମରି ନାହିଁ, େସ େକବଳ େଶାଇଛି
ମାତ୍ର।”

53 ଏହା ଶୁଣ ିେଲାେକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉପହାସ କେଲ। କାରଣ େସମାେନ
ଜାଣଥିିେଲ େଯ ଝଅିଟ ିମରିଯାଇଛ।ି 54 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଝଅିଟରି ହାତ ଧରି
ତାକୁ ଡ଼ାକିେଲ, “େହ ଝଅି, ଉଠିପଡ଼।” 55 େସହକି୍ଷଣ ିତା’ ଶରୀର
ଭତିରକୁ ତା’ର ଆତ୍ମା େଫରି ଆସଲିା ଓ େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଠିଆ େହାଇ
ପଡ଼ଲିା। ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତାକୁ କିଛ ିଖାଇବାକୁ ଦଅି।” 56 ତା’
ବାପାମା ବସିି୍ମତ େହାଇଗେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏ ଘଟଣା କାହାରି
ଆଗେର ନ କହବିାକୁ କହେିଲ।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:26 805 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:56



9

ଯୀଶୁ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ
(ମାଥିଉ 10:5-15; ମାକର୍ 6:7-13)

ଯୀଶୁ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ଏକାଠି ଡ଼ାକିେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପେର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କେଲ। େସ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ େରାଗ ଭଲ କରିେଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକି୍ତ େଦେଲ।

2 ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଗ୍ଭର
ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଓ େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଲ। 3 େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାତ୍ରା ସମୟେର ସାଙ୍ଗେର େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ େନବ
ନାହିଁ। େଠଙ୍ଗା, ଝୁଲା, ଖାଦ୍ୟ, ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ୱା ଅଧିକ ଲୁଗାପଟା କିଛି
େହେଲ େନବ ନାହିଁ। େକବଳ ପାନି୍ଧଥିବା ଲୁଗା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛ ିେନବ
ନାହିଁ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଘରକୁ ଯିବ, େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ବିା ସମୟ ନ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହଠିାେର ରହବି। 5 ଯଦ ିନଗରର େଲାେକ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନ କରନି୍ତ , େତେବ ନଗର ଛାଡ଼ ିବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲଯିିବ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦର ଧୂଳିତକ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଝାଡ଼େିଦବ। େତେବ ଏହା
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଚତାବନୀ େହବ।”

6 େପ୍ରରିତମାେନ ବାହାରିଗେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ନଗର େଦଇ
ଯାତ୍ରା କେଲ। େସମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଇେଲ ଓ ସବୁ ଜାଗାେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର େହେରାଦଙ୍କ ଭ୍ରମ
(ମାଥିଉ 14:1-12; ମାକର୍ 6:14-29)

7 ଇତ ିମଧ୍ୟେର ସାମନ୍ତ ରାଜା େହେରାଦ ଏହ ିଘଟଣାଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର
ଶୁଣ ିଗଭୀର ଚନି୍ତ ାେର ପଡ଼ଗିେଲ। କାରଣ େକେତକ େଲାକ କହୁଥିେଲ,
“ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ପୁଣ ିମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିଛନି୍ତ।” 8 ଆଉ େକେତକ
କହୁଥିେଲ, “ଏଲୟି ଆମ୍ଭ ପାଖେର ପ୍ରକଟତି େହାଇଛନି୍ତ।” ଅନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ
କହୁଥିେଲ, “ଆଗ କାଳର େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଜୀବନେର ଉଠିଛନି୍ତ।”
9 କିନୁ୍ତ େହେରାଦ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯାହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକାଟ କରିଛ।ି େତେବ ଏ
କିଏ, ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣୁଛ?ି” େତଣୁ େହେରାଦ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ।

ଯୀଶୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦଲ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; େଯାହନ 6:1-14)

10 େପ୍ରରିତମାେନ େଫରି ଆସ ିେସମାେନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟେର
ଯାହାସବୁ କରିଥିେଲ, େସ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ।
ତା’ପେର ଯୀଶୁ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ େସଠାରୁ େବଥ୍ସାଇଦା
ନାମକ ନଗରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 11

କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େକଉଁଠାକୁ ଗେଲ ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣ ିପାରିେଲ।
େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କେଲ
ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। େସ
େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ।

12 ଅପରାହ୍ନର ବଳିମି୍ୱତ ପ୍ରହରେର ବାରଜଣ ଯାକ େପ୍ରରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଏ ସ୍ଥାନଟ ିନଜିର୍ନ ଅେଟ। ଆପଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବଦିାୟ କରିଦଅିନୁ୍ତ। େସମାେନ ଆଖପାଖ ଗଁା ଓ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇ ବସା ଓ
ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନୁ୍ତ।”

13 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏମାନଙୁ୍କ କିଛି
ଖାଇବାକୁ ଦଅି।”
ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ପାଖେର େକବଳ ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀ ଓ

ଦୁଇଟ ିମାଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିେହେଲ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଯାଇ ଏସବୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣ ିଆଣବୁି େବାଲ ିଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ କି?”
14 େସଠାେର େକବଳ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ େଲାକ ଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭଶ ପଗ୍ଭଶ ଜଣ
ହସିାବେର ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଅ।”

15 େସମାେନ ତାହା କେଲ ଓ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ବସାଇ େଦେଲ। 16

ତା’ପେର ଯୀଶୁ ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ େନେଲ। େସ ସ୍ୱଗର୍
ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁ ଖାଦ୍ୟପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। େସ ଖାଦ୍ୟତକ
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଲାକଙ୍କ ଭତିେର ପରଶି େଦବାକୁ
େଦେଲ। 17 ସବୁ େଲାକ ଖାଇେଲ ଓ ତୃପ୍ତ େହାଇଗେଲ। ତଥାପି ବହୁତ
ଖାଦ୍ୟ ବଳିଗଲା। ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଟୁକୁରାତକ ଶିଷ୍ୟମାେନ ବାରଟି
େଟାେକଇେର ଭତ୍ତିର୍ କେଲ।

ପିତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କେଲ
(ମାଥିଉ 16:13-19; ମାକର୍ 8:27-29)

18 ଥେର ଯୀଶୁ ଏକୁଟଆି ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଏକାଠି ମିଳି େସହସି୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ
କିଏ େବାଲ ିେଲାେକ କ’ଣ ସବୁ କହୁଛନି୍ତ?”

19 େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େକେତକ କହୁଛନି୍ତ େଯ ଆପଣ
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ। େକେତକ କହୁଛନି୍ତ େଯ ଆପଣ ଏଲୟି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ
େକେତକ କହୁଛନି୍ତ େଯ ଆପଣ କାଳ ପୂେବର୍ ଥିବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ପୁନବର୍ାର ବଞ୍ଚ ିଉଠିଥିବା େକୗଣସ ିଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।”

20 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
କହୁଛ?”
ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆପଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”
21 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଏ ବଷିୟେର କାହାକୁ ନ କହବିା ପାଇଁ େଚତାବନୀ

େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

ଯୀଶୁ କହେିଲ େଯ, େସ ନଶି୍ଚୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ
(ମାଥିଉ 16:21-28; ମାକର୍ 8:31-9:1)

22 “ଏ କଥା ସତ୍ୟ େଯ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅେନକ ଯାତନା ନଶି୍ଚୟ େଭାଗ
କରିେବ। ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀ େନତା, ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଅସ୍ୱୀକାର କରିେବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମାରିେଦେବ। କିନୁ୍ତ ତନି ିଦନି ପେର
େସ ପୁଣ ିମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହେବ।”

23 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଯଦ ିେକହ ିେମାର
ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥାଏ, େତେବ ତାହାକୁ ନଜିର ସମସ୍ତ କାମନା
ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି। ପ୍ରତଦିନି ତାହାକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା କ୍ରୁଶକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ େହବ, ଏବଂ େସ େମାର ଅନୁସରଣ କରିବ। 24 େଯଉଁ େଲାକ
ନଜି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁବ, େସ ତାହା ହରାଇ ବସବି। ଏବଂ
େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ପାଇଁ ତାହାର ଜୀବନ େଦବ, େସ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା
କରିବ। 25 ଯଦ ିଜେଣ ସାରା ସଂସାର ପାଇ େଶଷେର ମରିଯାଏ ବା
ହଜିଯାଏ, ତାହାେହେଲ ଲାଭ କ’ଣ? 26 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ େମା’
ପାଇଁ ବା େମା’ ଉପେଦଶ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା’
ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହବ।ି େଯେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନଜି ମହମିା,
ପରମପିତାଙ୍କ ମହମିା ଓ ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ମହମିା ସହତି ଆଗମନ
କରିେବ, େସେତେବେଳ େସ ତା’ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। 27 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଏଠାେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େକେତକ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
େଦଖିେବ।”

େମାଶା ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 17:1-8; ମାକର୍ 9:2-8)

28 ଏ କଥା କହବିାର ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦନି ପେର େସ ପିତର, େଯାହନ
ଓ ଯାକୁବଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ େଗାଟଏି ପବର୍ତ ଉପରକୁ
ଗେଲ। 29 ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ମୁହଁର େଚେହରା

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:2 806 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:29



ବଦଳିଗଲା। ତାହାଙ୍କ ପିନ୍ଧାଲୁଗା ଚକ୍ଚକ୍ ଧଳା େହାଇଗଲା। 30

ତା’ପେର େସଠାେର ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରୁଥିେଲ। େସମାେନ େମାଶା ଓ ଏଲୟି ଥିେଲ। 31 େସମାନଙ୍କ
େଚେହରା ମଧ୍ୟ ଝଲକୁ ଥିଲା। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯିରୁଶାଲମେର
ଘଟବିାକୁ ଥିବା ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ। 32

େସେତେବେଳ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟମାେନ େଶାଇ ପଡ଼ଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଉଠି ପଡ଼େିଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହମିା େଦଖିେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଠିଆ
େହାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େଦଖିେଲ: 33 େମାଶା ଓ
ଏଲୟି ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ସମୟେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଭଲ
େହଲା େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଅଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ତେିନାଟି
ତମ୍ୱୁ ଟାଣ ିେଦବୁ। େଗାଟଏି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟଏି େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ
ଅନ୍ୟଟ ିଏଲୟିଙ୍କ ପାଇଁ।” ପିତର ଜାଣ ିପାରୁ ନ ଥିେଲ େଯ, େସ କ’ଣ
କହୁଛନି୍ତ।

34 ପିତର ଏହସିବୁ କଥା କହବିା ସମୟେର ଖେଣ୍ଡ େମଘ ଉଠି
ଆସଲିା ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଘାଡ଼ାଇ ପେକଇଲା। େମଘ େସମାନଙୁ୍କ େଘାଡ଼ାଇ
ପକାଇବାରୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଡ଼ରିଗେଲ। 35 େସେତେବେଳ
େମଘ ଭତିରୁ ଆକାଶବାଣୀ େହଲା, “ଏ େମାର ପୁତ୍ର। ଏହାଙୁ୍କ ମୁଁ
ବାଛଅିଛ।ି ତାହାଙ୍କ କଥାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ।”

36 ଆକାଶବାଣୀ େହାଇ ସାରିବା ପେର େସଠାେର େକବଳ ଯୀଶୁ
ଥିେଲ। ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଏ ବଷିୟେର ନୀରବ ରହେିଲ।
େସମାେନ ଯାହାକିଛ ିେଦଖିଥିେଲ, େସ ବଷିୟେର େସ ସମୟେର କାହାରିକୁ
କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ବାଳକକୁ ଭୂତ କବଳରୁ ମୁକ୍ତକେଲ
(ମାଥିଉ 17:14-18; ମାକର୍ 9:14-27)

37 ତା’ ପରଦନି ଯୀଶୁ, ପିତର, େଯାହନ ଓ ଯାକୁବ ପବର୍ତ ଉପରୁ
ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାେକ ଆସ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଭଟେିଲ। 38 ଭଡି଼ ଭତିରୁ ଜେଣ େଲାକ ପାଟ ିକରି ଉଠିଲା, “ଗରୁୁ,
ଦୟାକରି ଆସ ିେମା’ ପୁଅକୁ େଦଖନୁ୍ତ। 39 େସ େମାର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ।
ଶୟତାନଠାରୁ େଗାଟଏି ଭୂତ ଆସ ିତାକୁ କବଳିତ କରି େନଉଛ ିଏବଂ
ତା’ପେର ପୁଅ ଚତି୍କାର କରି ଉଠୁଛ।ି େସ ତା’ ନଜିର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ହେରଇ
ବସୁଛ।ି ତା ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହାରି ପଡ଼ଡ଼ୁଛ।ି େସ ଭୂତ ତାକୁ ବାରମ୍ୱାର
ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଉଛ ିଓ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ ିଯାଉ ନାହିଁ।” 40 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େମା’ ପୁଅ େଦହରୁ ଭୂତକୁ ଛେଡ଼ଇ େଦବାକୁ ଅନୁେରାଧ କଲ,ି
କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହିଁ।”

41 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ ବହିନି
ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ ଓ କୁପଥଗାମୀ େହଉଛ। ଆଉ େକେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହଥିିବ?ି” ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକଟକୁି କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ।”

42 ପିଲାଟ ିଆସୁଥିବା େବେଳ ଭୂତ ତାକୁ ଭୂମି ଉପରକୁ କଗ୍ଭଡ଼ି
େଦଲା। ପିଲାଟ ିନୟିନ୍ତ୍ର ଣ ହରାଇ ବସଲିା। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ େଗାଟଏି
କେଠାର ଧମକ େଦେଲ। ଏହା ପେର ପିଲାଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା। ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ ତା’ ବାପା ପାଖେର ସମପିର୍ େଦେଲ। 43 ସମସ୍ତ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ୍ ଶକି୍ତ େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ।

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କହେିଲ
(ମାଥିଉ 17:22-23; ମାକର୍ 9:30-32)

ଯୀଶୁ ଯାହାସବୁ କରୁଥିେଲ ତାହା େଦଖି େଲାେକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ
ଯାଉଥିେଲ। 44 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହବି,ି ତାହା ଭୁଲବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ େକେତଜଣ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତେର ଧେରଇ େଦେବ।” 45 କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଏ କଥାର କିଛ ିଅଥର୍ ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଥର୍ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

ଲୁକାୟିତ ଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ କିଛ ିଏହାକୁ ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟକି୍ତ
(ମାଥିଉ 18:1-5; ମାକର୍ 9:33-37)

46 ଥେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯୁକି୍ତତକର୍ େହଲା େଯ,
େସମାନଙ୍କ ଭତିେର ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କିଏ? 47 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କର
ମନଭାବ ଜାଣଗିେଲ। େତଣୁ େସ େଗାଟଏି େଛାଟ ପିଲାକୁ ନଜି ପାଖେର
ଠିଆ କରାଇେଲ। 48 େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ
ଏହଭିଳି େଛାଟ ପିଲାକୁ େମା’ ନାମେର ଗ୍ରହଣ କେର, ତାହାେହେଲ େସ
େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର। ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ
େମାେତ ପଠାଇଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଲାକ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର, େସ େହଉଛ ିସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ।”

େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ନୁେହଁ େସ ତୁମ୍ଭର ସପକ୍ଷ
(ମାକର୍ 9:38-40)

49 େଯାହନ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ େଲାକକୁ ଆପଣଙ୍କ
ନାମ େନଇ ଭୂତମାନଙୁ୍କ େଲାକଙ୍କ େଦହରୁ ତଡ଼ ିେଦଉଥିବାର େଦଖିଲୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହଲୁି। କାରଣ େସ ଆମ୍ଭ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକ ନୁେହଁ।”

50 ଯୀଶୁ େଯାହନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। କାରଣ
େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର ନାହାନି୍ତ , େସହିଁ ତୁମ୍ଭ ସପକ୍ଷର େଲାକ।”

େଗାଟଏି ଶମିେରାଣୀୟ ନଗର

51 ଯୀଶୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ ିସ୍ୱଗର୍କୁ େଫରିଯିବାର ସମୟ ପାେଖଇ
ଆସୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ଯିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ। 52 େସ ତାହାଙ୍କ
ଆଗରୁ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶମିେରାଣର ଏକ ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 53 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଉଥିବାର େଦଖି େସଠାକାର େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ
କେଲ ନାହିଁ। 54 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଏହା େଦଖିେଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅଗି୍ନ ବଷର୍ା କରି େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ
କରିେଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆେଦଶ େଦବୁ େବାଲ ିକ’ଣ ଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ?”

55 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲ ିପଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭତ୍ସର୍ନା
କେଲ। 56 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଅନ୍ୟ ଗଁାକୁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
(ମାଥିଉ 8:19-22)

57 େସମାେନ ରାସ୍ତାେର ଆେଗଇ ଯାଉଥିେଲ। ଜେଣ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଆପଣ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯିବ।ି”

58 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “େକାକିଶିଆଳିର ରହବିା ପାଇଁ ଗାତ ଅଛ।ି
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଞିୁ୍ଜବାକୁ
ଟକିିଏ େହେଲ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।”

59 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଆଉ ଜଣକୁ କହେିଲ, “େମାର ଅନୁସରଣ କର।”
କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକଟ ିକହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, େମାେତ ପ୍ରଥେମ ଯାଇ େମା’

ବାପାଙୁ୍କ କବର େଦବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ।”
60 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ମୃତ େଲାକଙୁ୍କ ମୃତ େଲାକମାେନ

କବର େଦେବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର
କର।”

61 ଆଉ ଜେଣ େଲାକ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିବ।ି କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥେମ େମାେତ େମା’ ପରିବାର େଲାକଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ
େନବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:30 807 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:61



10

62 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଲଙ୍ଗଳ ଉପେର ହାତ
େଦଇ ପଛକୁ ଗ୍ଭେହଁ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।”

ଯୀଶୁ ବାସ୍ତରି ଜଣକୁ ପଠାଇେଲ

ଏହା ପେର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାସ୍ତରି ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ବାଛେିଲ।
େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର
େଯାଜନା ଥିଲା, େସହ ିନଗର ଓ ସ୍ଥାନମାନଙୁ୍କ େସ େସମାନଙୁ୍କ

ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ ହସିାବେର ନେିଜ ଯିବା ଆଗରୁ ପଠାଇେଦେଲ। 2 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅମଳ େହବାକୁ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ପଡ଼ ିରହଛି।ି କିନୁ୍ତ
ମୂଲଆି ଖୁବ୍ କମ୍। େତଣୁ ଫସଲର ମାଲକିଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ, େସ
େଯପରି ତାହାଙ୍କର ଫସଲ କାଟବିା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ମୂଲଆି
ପଠାଇେବ।

3 “ଯାଅ, କିନୁ୍ତ ମେନରଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େମଣ୍ଢାଛୁଆ ଭାବେର ପଠାଉଛ।ି 4 ସାଙ୍ଗେର ଟଙ୍କା, ଥଳି, େଜାତା କିଛି
େହେଲ ନଅି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାେର କାହାରି ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହବା ପାଇଁ
ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। 5 େଯେକୗଣସ ିଘେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ମାେତ୍ର ପ୍ରଥେମ
କୁହ, ‘ଏ ଘରକୁ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।’ 6 ଯଦ ିେସଠାେର େକହ ିଶାନି୍ତ ପି୍ରୟ
େଲାକ ଥିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ ତାହାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି
େସଠାେର େକହ ିଶାନି୍ତ ପି୍ରୟ େଲାକ ନ ଥିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନି୍ତ
ଆଶୀବର୍ାଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସବି। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତ ଥିବା
ଘେର ରୁହ। େସ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହାେଦେବ ତାହା ଖାଅ ଓ
ପିଅ। କାରଣ କାମ କରିବା େଲାକର ତା’ େବତନ ଉପେର ଅଧିକାର ଅଛ।ି
ଅନ୍ୟ ଘେର ରହବିା ପାଇଁ େସହ ିଘର ଛାଡ଼ ିଯାଅ ନାହିଁ।

8 “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ େସଠାେର ଯଦି
େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଯାହା
ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା ଖାଅ। 9 େସଠାେର ରହୁଥିବା େଲାଗୀଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କର।
ତା’ପେର େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସ ିପହଞ୍ଚଯିାଉଛ।ି’

10 “କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଏଭଳି ଏକ ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ େସଠାେର
େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ନ କରନି୍ତ , େତେବ େସହ ିନଗରର
ଗଳିମାନଙ୍କେର ଯାଅ ଏବଂ କୁହ, 11 ଆମ୍ଭର ପାଦେର ଲାଗିଥିବା ଏହି
ଧୂଳିତକ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହଠିାେର ଝାଡ଼ ିେଦଇ
ଯାଉଛୁ।’ ତଥାପି ମେନରଖ, ‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ।ି’
12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ ବଗି୍ଭର େହବା ଦନି େସହ ିନଗରର
େଲାକମାନଙ୍କର ଦଶା ସେଦାମର େଲାକମାନଙ୍କ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଖରାପ େହବ।

ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ େଚତାବନୀ
(ମାଥିଉ 11:20-24)

13 “ହାୟ େକାରାଜୀନ୍! ହାୟ େବଥ୍ସାଇଦା! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ
ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖାଇଛ।ି ଯଦ ିଏଗଡୁ଼କି େସାର ଓ ସୀେଦାନେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କରା ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ େକେବଠାରୁ େସମାେନ ନଜିର
ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ସାରିଥାଆେନ୍ତ ଓ ପାପ କରିବା ଛାଡ଼ି
େଦଇଥାଆେନ୍ତ। େସମାେନ ନଜି ନଜି ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିବା କଥା
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତା’ର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୁପ ଅଖାେର ତଆିରି େଶାକବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ
କରିଥାଆେନ୍ତ ଓ ମୁଣ୍ଡେର ପାଉଁଶ େବାଳି େହାଇଥାଆେନ୍ତ। 14 ବଗି୍ଭର ଦନି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଶା େସାର ଓ ସୀେଦାନର େଲାକମାନଙ୍କ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଖରାପ େହବ। 15 ଏବଂ େହ କଫନର୍ାହୂମ! ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ ସ୍ୱଗର୍
େଯେତ ଉଚ୍ଚ, େସେତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଯିବ? ନା, ତୁମ୍ଭକୁ ନକର୍ େଯେତ ନୀଚ୍ଚ
େସହପିରି ନୀଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ।

16 “େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁେଣ, େସ
ପ୍ରକୃତେର େମା’ କଥା ଶୁେଣ। େଯେତେବେଳ ଜେଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ମନା କେର, େସ ପ୍ରକୃତେର େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା

କରିଦଏି ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଜେଣ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା
କେର, େସ ପ୍ରକୃତେର େମାେତ ପଠାଇଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ମନା କରିଦଏି।”

ଶୟତାନର ପତନ

17 େଯେତେବେଳ ବାସ୍ତରି ଜଣ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣରୁ େଫରି ଆସେିଲ,
େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ ଥିେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯେତେବେଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ େନଇ ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, େସେତେବେଳ ଏପରିକି
ଭୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନେିଲ।”

18 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଶୟତାନକୁ ଆକାଶରୁ
ବଜୁିଳି ଭଳି ଖସଥିିବାର େଦଖିଛ।ି 19 ଶୁଣ! ସାପ ଓ କଙ୍କଡ଼ାବଛିାମାନଙୁ୍କ
ପାଦତେଳ ଦଳି େଦବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ େଦଇଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ  ପାଖେର ଥିବା ଶକି୍ତଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତ େଦଇଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହି
କିଛ ିକ୍ଷତ ିକରି ପାରିବ ନାହିଁ। 20 ହଁ, ଆତ୍ମାମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା
ମାନୁଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖୁସୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଏ ଶକି୍ତ
ଥିବା େଯାଗୁଁ ନୁେହଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱଗର୍େର େଲଖା େହାଇଥିବା
େଯାଗୁଁ ଖୁସୀ ହୁଅ।”

ଯୀଶୁ ପରମପିତାଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ
(ମାଥିଉ 11:25-27; 13:16-17)

21 ତ’ପେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ କରାଇେଲ। ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “େହ ପରମପିତା! େହ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ।ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କୁି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଲୁେଚଇ ରଖିଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଛ। େହ ପରମ ପିତା! ତୁେମ୍ଭ ଏହା ପ୍ରକୃତେର
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କଲ।

22 “େମାର ପରମପିତା େମାେତ ସବୁକିଛ ିେଦଇଛନି୍ତ। ପୁତ୍ର କିଏ ଏହା
ପରମପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରମପିତା କିଏ
ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। େକବଳ େସହମିାେନ ପରମପିତାଙ୍କ
ବଷିୟେର ଜାଣ ିପାରିେବ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ ପୁତ୍ର
ସ୍ୱୟଂ ବାଛେିବ।”

23 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି େସଠାେର େକବଳ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ରହଥିିେଲ। ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ବଷିୟ େଦଖିଲ। 24

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଯାହା େଦଖୁଛ, ତାହା େଦଖିବା
ପାଇଁ ଅେନକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ରାଜା ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଏସବୁ
େଦଖି ପାରି ନ ଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ତାହା ଶୁଣବିା
ପାଇଁ ଅେନକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ରାଜା ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଏସବୁ
ଶୁଣ ିପାରି ନ ଥିେଲ।”

ଉତ୍ତମ ଶମିେରାଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

25 ତା’ପେର ଜେଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ େହେଲ। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଗରୁୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା
ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି”

26 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରେର କ’ଣ
େଲଖାଅଛ?ି େସଥିେର ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପଢ଼ଡ଼ୁଛ?”

27 େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “‘ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା,
ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ମନ େଦଇ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର’
ଏବଂ, ‘ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ େପ୍ରମ କରିଲା ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର।’”

28 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର େଦଇଛ।
ଏହା ହିଁ କର। ଏହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:62 808 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:28
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29 ନେିଜ ଠିକ୍ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ
ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ,ି େସମାେନ କିଏ?”

30 ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଜେଣ େଲାକ
ଯିରୁଶାଲମରୁ ଯିରୀେହାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଟେର େସ ଡ଼କାୟତମାନଙ୍କ
ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ଲିା। େସମାେନ ତା’ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚରିି ବାହାର କରି ଓ
ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅଦ୍ଧର୍ମୃତ ଅବସ୍ଥାେର ପକାଇେଦଇ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

31 “ଏପରି ଘଟଲିା େଯ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ଯାଜକ େସହ ିରାସ୍ତା େଦଇ
ଯାଉଥିେଲ। େସହ ିେଲାକଟକୁି େଦଖି େସ ବାଟ ଭାଙି୍ଗ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 32

ତା’ପେର ଜେଣ େଲବୀୟ େସହ ିବାଟେର ଆସେିଲ। େସ େସହ ିେଲାକଟକୁି
େଦଖିବା ସେତ୍ତ୍ୱ  ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଅଟକି ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

33 “ତା’ପେର ଶମିେରାଣୀୟ େଦଶର ଜେଣ େଲାକ େସହ ିବାେଟ
ଆସେିଲ। ଆହତ େଲାକଟ ିେଯଉଁଠାେର ପଡ଼ଥିିଲା, େସ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଆସେିଲ। େସ େସହ ିେଲାକଟକୁି େଦଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କେଲ। 34

େସ ଆହତ େଲାକଟ ିପାଖକୁ ଗେଲ। ତା କ୍ଷତେର େତଲ ଓ ଅଙୁ୍ଗରରସ
ଢ଼ାଳି ପଟ ିବାନି୍ଧ େଦେଲ। ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ଗଧଟଏି ଥିଲା। େସ ଆହତ
େଲାକଟକୁି ତାହାଙ୍କ ଗଧ ଉପେର ବସାଇ େଗାଟଏି ଚଟଘିରକୁ େନଇଗେଲ।
ଚଟଘିେର େସ ଆହତ େଲାକଟରି ଯତ୍ନ େନେଲ। 35 ତା’ ପରଦନି
ଶମିେରାଣୀୟ େଲାକ ଜଣକ ଦୁଇଟ ିରୂପାମୁଦ୍ର ା ବାହାର କେଲ। େସ ତାହା
ପାନ୍ଥଶାଳାର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା େଲାକଟକୁି େଦଇ କହେିଲ, ‘ଏହ ିଆହତ
େଲାକଟରି ଯତ୍ନ େନବ। ତା’ ପାଇଁ ଯଦ ିଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚର୍ ହୁଏ, ମୁଁ
େଫରିଲା େବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ େସତକ ପରିେଶାଧ କରିେଦବ।ି”

36 ଏହା ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏେବ କୁହ, ଡ଼କାୟତମାନଙ୍କ
ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ ିଆହତ େହାଇଥିବା େଲାକଟକୁି ଏହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ େପ୍ରମଭାବ େଦଖାଇେଲ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ?”

37 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଆହତ େଲାକଟକୁି
ସାହାଯ୍ୟ କଲା।”
ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ଏବଂ

େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସହଭିଳି କାମ କର।”

ମରିୟମ ଓ ମାଥର୍ା

38 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅବସରେର
େଗାଟଏି ଗଁାକୁ ଯୀଶୁ ଗେଲ। ମାଥର୍ା ନାମକ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି
ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। 39 ମାଥର୍ାର ମରିୟମ ନାମେର େଗାଟଏି ଭଉଣୀ
ଥିଲା। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖେର ବସ ିତାହାଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣୁଥିଲା,
କିନୁ୍ତ ମାଥର୍ା ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। 40 ମାଥର୍ାକୁ ବହୁତ ଗଡୁ଼ାଏ
କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବାରୁ େସ ରାଗିଗଲା। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି
କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ! େମା’ ଭଉଣୀ ଘରର େଯ ସବୁ କାମ େମା’ ଉପେର ଛାଡ଼ି
େଦଇଛ,ି ଏ ବଷିୟେର କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ମେନାେଯାଗ ନାହିଁ? ଏଣୁ ତାହାକୁ
କୁହନୁ୍ତ େଯ େସ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ।”

41 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମାଥର୍ା, େହ ମାଥର୍ା, ବହୁତ ଗଡୁ଼ାଏ କଥା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚନିି୍ତତ ଅଛ। 42 କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି ଜିନଷି ସବୁଠାରୁ
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। ମରିୟମ ନଜି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜିନଷିଟ ିପସନ୍ଦ କରିଛ ିଏବଂ ଏହା
ତା’ଠାରୁ ଛେଡ଼ଇ ନଆିଯିବ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା ବଷିୟେର ଉପେଦଶ େଦେଲ
(ମାଥିଉ 6:9-15)

ଥେର ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ। େସ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ସାରିବା ପେର ତାହାଙ୍କର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ପ୍ରାଥର୍ନା କିପରି କରିବାକୁ େହବ ତାହା େଯାହନ

ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇ େଦଇଥିେଲ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାଥର୍ନା କିପରି କରିବାକୁ
ହୁଏ, ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବେତଇ ଦଅିନୁ୍ତ।

2 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ କୁହ:

‘େହ ପରମପିତା, ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ େଯ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସବର୍ଦା
ପବତି୍ର ରହୁ।

ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ େଯ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ।
3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଦଅି।
4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି କ୍ଷମା କରିଦଅି,
କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ

ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା େଦଉଛୁ।
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟେର ପକାଅ ନାହିଁ।’”

ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର
(ମାଥିଉ 7:7–11)

5 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମେନକର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
ଜେଣ େକହ ିନଜି ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ରାତେିର ବହୁତ େଡ଼ରିେର ଯାଇ କହବି,
‘େମାର ଅନ୍ୟ ସହରେର ଜେଣ ବନୁ୍ଧ େମାେତ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।
ତାହାଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ େମା’ ପାଖେର କିଛ ିେହେଲ ନାହିଁ।
ଦୟାକରି େମାେତ ତନିଖିଣ୍ଡ େରାଟୀ ଦଅି।’ 7 ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗ ଘର ଭତିରୁ
ଉତ୍ତର େଦବ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭଲଯିାଅ। େମାେତ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଦୁଆର
ବନ୍ଦ େହାଇ ଗଲାଣ।ି ମୁଁ ଓ େମା’ ପିଲାମାେନ େଶାଇବାକୁ ଗଲୁଣ,ି ତୁମ୍ଭକୁ
େରାଟୀ େଦବାକୁ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଉଠି ପାରିବ ିନାହିଁ।’ 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ।ି
େସ େଲାକଟ ିେଶଯ ଛାଡ଼ ିଉଠିବ, ଓ ତୁମ୍ଭକୁ େରାଟୀ େଦବା ପାଇଁ ହୁଏତ
ତୁମ୍ଭର ବନୁ୍ଧତ୍ୱ  ଯେଥଷ୍ଟ େହାଇ ପାରି ନ ଥାଏ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିନରିନ୍ତର
ମାଗି ଗ୍ଭଲଥିାଅ, େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ ଉଠିବ, ଓ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଦରକାର,
ତାହା େଦବ। 9 େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ବାରମ୍ୱାର ମାଗଥୁାଅ।
ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ। େଖାଜୁଥାଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାଇବ। ଦୁଆର ଠକ୍ଠକ୍ କରି ଗ୍ଭଲ ିଥାଅ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୁଆର
େଖାଲଯିିବ। 10 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମାଗଥୁା’ନି୍ତ , େସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ପାଇଥା’ନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ େଖାଜୁଥା’ନି୍ତ , େସମାେନ ପାଇଥା’ନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ ଦୁଆର ବାେଡ଼ଇ ଥା’ନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆର େଖାଲଯିାଏ।
11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ କାହାର ପୁଅଟଏି ଅଛ ିକି? ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପୁଅ
ମାଛଟଏି ମାଗିେଲ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବ? େକୗଣସ ିବାପା ତା ପୁଅକୁ
ମାଛଟଏି ବଦଳେର ସାପଟଏି ଦଏି କି? ନା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ମାଛ
େଦବ। 12 କିମ୍ୱା ପୁଅ ଯଦ ିଅଣ୍ଡାଟଏି ମାେଗ, େତେବ ତା’ ହାତେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କଙ୍କଡ଼ାବଛିାଟଏି େଦବ କି? ନା। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖରାପ
େଲାକ େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙୁ୍କ କିଭଳି ଭଲ ଉପହାର
ଦଆିଯାଏ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ। େତେବ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମପିତା ଜାଣନି୍ତ େଯ ତାହାଙୁ୍କ ମାଗଥୁିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମା
କିପରି େଦେବ।”

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକି୍ତ
(ମାଥିଉ 12:22-30; ମାକର୍ 3:20-27)

14 ଥେର ଯୀଶୁ କଥା କହ ିପାରୁ ନ ଥିବା େଗାଟଏି େଲାକ େଦହରୁ
ଭୂତକୁ ତଡ଼ ିେଦଉଥିେଲ। ଭୂତଟ ିମୂକ େଲାକ େଦହରୁ ବାହାରି ଆସବିା
ମାେତ୍ର, େଲାକଟ ିପୁଣ ିକଥା କହବିାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମା େହାଇଥିବା
େଲାକମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। 15 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
କହେିଲ, “ଯୀଶୁ ଭୂତପତ ିବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଛନି୍ତ ,
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନି୍ତ।

16 ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ର େକୗଣସ ିଚହି୍ନ େଦଖାଇବାକୁ କହେିଲ। 17 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଭାବନା ଜାଣ ିପାରିେଲ। େସ କହେିଲ,
“େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ ଭାଗଭାଗ େହାଇ ନଜି ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ କେଲ
େଶଷେର ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିବ। େଗାଟଏି ପରିବାରର େଲାେକ ନଜି ବରୁିଦ୍ଧେର
ଲେଢ଼ଇ କେଲ େସ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙି୍ଗଯିବ। 18 େତଣୁ ଯଦ ିଶୟତାନ
ନଜି ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ କେର, େତେବ କିଭଳି ତା ରାଜ୍ୟ ତଷିି୍ଠ ରହି
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ପାରିବ? ମୁଁ ବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି େଦଉଛି
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ। 19 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯଦ ିବାଆଲ୍ଜିବୂଲ୍ ସାହାଯ୍ୟେର
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି େଦଉଛ,ି େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଲାକମାେନ କାହା
ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରୁଛନି୍ତ? େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି
େଲାେକ ପ୍ରମାଣତି କରି େଦଉଛନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ୍ କହୁଛ। 20 ମୁଁ
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ବ୍ୟବହାର
କରୁଛ।ି ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ େଦଖାଇ େଦଉଛ ିେଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଗିଲାଣ।ି

21 “େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକ ଅେନକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି
ନଜି ଘରକୁ ଜଗିରେହ, େସେତେବେଳ ତା’ର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ସୁରକି୍ଷତ
ରେହ। 22 କିନୁ୍ତ, େଯେତେବେଳ ତା’ଠାରୁ ଜେଣ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକ
ଆେସ ଓ ତା’ ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ହେରଇ ଦଏି, େଯଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ଗଡୁ଼କି ଉପେର ପ୍ରଥମ େଲାକଟରି ଭରସା ଥିଲା, େସହ ିସମସ୍ତ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଅଧିକତର ବଳବାନ େଲାକଟ ିଛେଡ଼ଇ ନଏି ଓ ତାହାର
ଜିନଷିଗଡୁ଼କୁି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କେର।

23 “େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସହତି ନାହିଁ, େସ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛ,ି
େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସହତି କାମ କରୁନ,ି େସ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କାମ
କରୁଛ।ି

ଶୂନ୍ୟ ମଣଷି
(ମାଥିଉ 12:43-45)

24 “େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିଭୂତ େକୗଣସ ିମଣଷି େଦହରୁ ବାହାରି
ଆେସ, େସେତେବେଳ େସହ ିଆତ୍ମା ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ େଖାଜି େଖାଜି ଶୁଖିଲା
ଜାଗାସବୁେର ବୁେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ବଶି୍ରାମ େନବାକୁ ଜାଗା ଟକିିଏ ନ ପାଇେଲ
କୁେହ, ‘ମୁଁ େଯଉଁଠାରୁ ଆସଛି,ି ପୁଣ ିେସହ ିଘରକୁ େଫରିଯିବ।ି’ 25

େଯେତେବେଳ ଭୂତଟ ିେସହ ିମଣଷି ନକିଟକୁ େଫରି ଆେସ, େସ େଦେଖ
େଯ େସହ ିଘରଟ ିସଫାସୁତୁରା ଓ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛ।ି 26 ତା’ପେର
େସ ଯାଇ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ସାତ ଜଣ ଭୂତଙୁ୍କ ଡ଼ାକିଆେଣ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସହ ିମଣଷି ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ଏକତ୍ର ରହନି୍ତ।
ଏହଭିଳି ଭାବେର େସହ ିେଲାକଟରି ଅବସ୍ଥା ପୂବର୍ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ
େହାଇ ପେଡ଼।”

ଏହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର ସୁଖୀ

27 ଯୀଶୁ ଏହସିବୁ କଥା କରୁଥିବା ସମୟେର ଭଡି଼ ଭତିରୁ ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକଟଏି ଉଠିପଡ଼ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ମା।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  େଦଇଛନି୍ତ ଓ କ୍ଷୀରପାନ କରାଇଛନି୍ତ।”

28 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେଦଶ େଯଉଁମାେନ
ଶୁଣନି୍ତ ଓ ତାହା ମାନ ିଚଳନି୍ତ ପ୍ରକୃତେର େସହମିାେନ ହିଁ ଧନ୍ୟ।”

ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଦାବୀ
(ମାଥିଉ 12:38-42; ମାକର୍ 8:12)

29 ଧୀେର ଧୀେର ଭଡି଼ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ
ଯୁଗର େଲାେକ ବଡ଼ ମନ୍ଦ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ
ଏକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ
େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖାଇ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ। ଯୂନସଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ଘଟଥିିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େହଉଛ ିଏକମାତ୍ର ଚହି୍ନ। 30 ଯୂନସ େଯପରି
ନୀନବିୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହେଲ, େସହଭିଳି ଏହ ିସମୟର
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହେବ।

31 “ବଗି୍ଭର ଦନିେର ଦକି୍ଷଣର ରାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇ ଏେବ ବଞ୍ଚଥିିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଆଣେିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିେବ, କାରଣ େସହ ିରାଣୀ ଶେଲାମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନମୂଳକ ଉପେଦଶ

ଶୁଣବିା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସଥିିେଲ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ,
ମୁଁ ଶେଲାମନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ୍ ଅେଟ।

32 “ବଗି୍ଭର େହବା ଦନି ନୀନବିୀର େଲାକମାେନ ଏହ ିସମୟେର
ବଞ୍ଚଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ
ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିେବ। କାରଣ େସମାେନ ଯୂନସଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣ ିନଜିର
ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥିେଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଛ ିେଯ, ମୁଁ ଯୂନସଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ୍ ଅେଟ।

ପୃଥିବୀେର ଆେଲାକ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ
(ମାଥିଉ 5:15; 6:22-23)

33 “େକୗଣସ ିେଲାକ ଦୀପଟଏି ଜଳାଇ ଲୁଗ୍ଭଇ ରେଖ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ହାଣ୍ଡି
ତେଳ ରେଖ ନାହିଁ। ବରଂ ତାହା ରୁଖାଟଏି ଉପେର ରେଖ, ଯାହା ଫଳେର
ଭତିରକୁ ଆସୁଥିବା େଲାେକ ଆଲୁଅ େଦଖି ପାରିେବ। 34 ତୁମ୍ଭ ଆଖି ତୁମ୍ଭ
ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ତୁମ୍ଭର ଆଖି ଭଲ ଥିେଲ ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଶରୀର
ଆଲୁଅେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ରହବି। ତୁମ୍ଭର ଆଖି ଖରାପ ଥିେଲ ତୁେମ୍ଭ ସମଗ୍ର
ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରେର ଭରିଯିବ। 35 ମେନରଖ, ତୁମ୍ଭ ଭତିରର ଆଲୁଅ
େଯପରି ଅନ୍ଧକାରମୟ େହାଇ ନଯାଏ। 36 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଶରୀର
ଆେଲାକେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଏବଂ ଏହାର େକୗଣସ ିଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନୁେହଁ,
ତାହାେହେଲ ଏହା ଆେଲାକେର ପୂଣ୍ଣର୍ ରହବି। ତାହା ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଝଟକୁ
ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପରି େହବ।”

ଯୀଶୁ ଧାମିର୍କ େନତାମାନଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40; ଲୂକ 20:45-47)

37 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ କଥା େଶଷ କଲାେବଳକୁ ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ ଭତିରକୁ
ଗେଲ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସ ିପଡ଼େିଲ। 38 ଯୀଶୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୁବର୍ରୁ
ନଜି ହାତ ନ େଧାଇଥିବାରୁ ଫାରୂଶୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। 39

ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଫାରୂଶୀମାେନ ଥାଳିଗିନାର
ବାହାରତ ପରିଷ୍କାର କରୁଛ, କିନୁ୍ତ ଭତିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକି
ଓ ଦୁଷ୍ଟତାପୂଣ୍ଣର୍ ଆଚରଣ କରି ତା’ ଦ୍ୱ ାରା ପାଇଥିବା ଜିନଷିେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିଛ। 40 େହ ନେିବର୍ାଧଗଣ! ବାହାେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଯିଏ ତଆିରି
କରିଛନି୍ତ େସ ମଧ୍ୟ ଭତିେର ଥିବା ବଷିୟ ସବୁ ତଆିରି କରିଛନି୍ତ ା 41 ଏଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଥିବା ବଷିୟଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଅି। େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼ନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତା’େହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପରିଷ୍କାର ଓ ପବତି୍ର େହାଇଯିବ।

42 “େହ ଫାରୂଶୀଗଣ! ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍! ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ଦଶମାଂଶ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଇଥାଅ। େପାଦନିା, ଆରୁଦ ଓ
ଏପରିକି ବଗିଗ୍ଭର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଛାଟ ଗ୍ଭରାର ମଧ୍ୟ ଦଶ ଭାଗରୁ ଭାେଗ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଇଥାଅ। କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟବହାର
କରିବାକୁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ ିଯାଇଥାଅ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍। ତା’ ସହତି ଦଶମାଂଶ େଦବା
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭଲୁ ରଖିବା ଉଚତି୍।

43 “ହାୟ ଫାରୂଶୀଗଣ! କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃେର
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆସନ ଗ୍ଭହୁଁଛ ଓ ହାଟ ବଜାରେର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ସମ୍ମାନଜନକ ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। 44 ହାୟ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲୁଚ ିରହଥିିବା େସହ ିକବରମାନଙ୍କ ଭଳି, ଯାହା ଉପେର
େଲାକମାେନ ଅଜଣାେର ଗ୍ଭଲଯିାଆନି୍ତ।”

45 ଜେଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଆପଣ େଯେତେବେଳ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହଭିଳି କଥା କହୁଛନି୍ତ , େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭ
ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ େଦଉଛନି୍ତ।”

46 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ କହେିଲ, “େହ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ! ହାୟ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର କଠିନ ନୟିମର େବାଝ ଏେତ ଲଦି
େଦଉଛ େଯ, ତାହା ମାନବିା କଷ୍ଟକର େହାଇଯାଉଛ।ି ଏହ ିନୟିମ ଗଡୁ଼କୁି

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 11:19 810 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 11:46



12

ମାନବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କିନୁ୍ତ ନେିଜ େକେବ
େହେଲ ଏଥିରୁ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି େହେଲ ନୟିମ ପାଳିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁ
ନାହଁ। 47 ହାୟ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାେଥର୍
କବର ତଆିରି କରୁଥାଅ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ହିଁ ମାରି େଦଇଥିେଲ। 48 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲାକଙୁ୍କ େଦେଖଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମଥର୍ନ କରୁଛ। କାରଣ େସମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ମାରି େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ
କବର ତଆିରି କରୁଛ। 49 ଏଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କେହ, ‘ମୁଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ।ି
େକେତକଙୁ୍କ େସମାେନ ମାରି ଓ ଆଉ େକେତକଙୁ୍କ ବହୁତ ଖରାପ
ବ୍ୟବହାର େଦଖାଇେବ।’

50 “ଏଣୁ ସୃଷି୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ େଯେତେବେଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ରକ୍ତପାତ
େହାଇଛ,ି େସଥିପାଇଁ ଏହ ିସମୟର ବଞ୍ଚଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ବି। 51 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି େହବଲ ଙ୍କ
ରକ୍ତପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି େବଦି ଓ ମନି୍ଦର ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ନହିତ
େହାଇଥିବା ଜିଖରିୟଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ଏହ ିସମୟେର ବଞ୍ଚଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦଣ୍ଡ
େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ବି।

52 “େହ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ! ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱର
ଜ୍ଞାନର ଗ୍ଭବକିାଠି ଲୁେଚଇ େଦଲ। ନଜି ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲ ନାହିଁ କି,
େଯଉଁମାେନ ଶିଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ େଦଲ
ନାହିଁ।”

53 ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିବା ସମୟେର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ଫାରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ କଷ୍ଟ େଦବା ଆରମ୍ଭ କରି େଦେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ ବଷିୟେର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଗ୍ଭରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଉତ୍ତର ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 54 କାରଣ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କିଛ ିଭୁଲ୍ କଥା
କୁହାଇ ଫାନ୍ଦେର ପେକଇବାକୁ ବାଟ େଖାଜୁ ଥିେଲ।

ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ

ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଆସ ିଜମା େହାଇ ଗେଲ। େଲାେକ
ଜେଣ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ିପକାଉ ଥିେଲ। େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା
ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥେମ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

“ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଖମୀରଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। େମା’ କହବିାର ଅଭପି୍ରାୟ
େହଉଛ ିେଯ, େସମାେନ କପଟୀ। 2 ଲୁଚ ିରହଥିିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷିକୁ
ପ୍ରକାଶ କରି ଦଆି ଯିବ। େଗାପନେର ରହଥିିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ପ୍ରକାଶ
କରାଯିବ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର କହୁଥିବା କଥା ଆଲୁଅେର କହି
ଦଆି ଯିବ। େଗାଟଏି ଏକାନ୍ତ େକାଠରି ଭତିେର ଚୁପ୍ କରି କାହା କାନେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିକହେିଲ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରୁ େଘାଷଣା କରି
ଦଆି ଯିବ।”

େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର
(ମାଥିଉ 10:28-31)

4 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାର ବନୁ୍ଧଗଣ! ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି େଲାକଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। େଲାେକ େକବଳ ଶରୀରକୁ
ମାରି ପକାଇେବ। କିନୁ୍ତ େସତକିି କରି ସାରିବା ପେର େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକା କିଛ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖାଇ େଦବ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାରି ସାରି ନକର୍େର ଫିଙି୍ଗ େଦବା ଶକି୍ତ ଯାହାର ଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା ଉଚତି୍। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଛ,ି େକବଳ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କର।

6 “ଚେଢ଼ଇ ବକିାଯିବା େବେଳ ପାଞ୍ଚଟା ଚେଢ଼ଇଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଳ୍ପ
େକେତକ ପଇସା ହୁଏ। ତଥାପି, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟକୁି

େହେଲ ଭୁଲ ିଯାଆନି୍ତ ନାହିଁ। 7 ହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର େକେତ େଗାଟି
ବାଳ ଅଛ,ି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ। ଭୟ କର ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅେନକ ଚେଢ଼ଇଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ।

ଯୀଶୁଙ୍କ େଯାଗୁଁ ଲଜ୍ଜ ା କର ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି େଯଉଁ େଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ
େହାଇ କେହ େଯ େସ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ,ି ତା’େହେଲ ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଆଗେର କହବି ିେଯ, େସହି
େଲାକଟ ିେମାର ନଜିର େଲାକ। 9 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ କୁେହ େଯ, େସ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ,
େତେବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଆଗେର କହବି ିେଯ େସ
େଲାକ େମା’ ନଜି େଲାକ ନୁେହଁ।

10 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକହୁଥିବା େଲାକକୁ କ୍ଷମା କରି
ଦଆିଯାଇ ପାେର। କିନୁ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହୁଥିବା େଲାକକୁ କ୍ଷମା
କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

11 “େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃ,
ଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣେିବ, େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି ଉତ୍ତର େଦବ, ଓ କ’ଣ କହବି, େସ ବଷିୟେର ଆେଦୗ
ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। 12 କାରଣ େସହ ିସମୟେର ପବତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଇ େଦେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହବିାକୁ େହବ।।”

ସ୍ୱାଥର୍ପରତା ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ

13 ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ଗରୁୁ! ଆମ୍ଭର
ବାପା ଏେବ ମରିଗେଲ। ଆମ୍ଭ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଆମ୍ଭ ଭତିେର ଭାଗ
କରିବା ପାଇଁ େମା’ ଭାଇକୁ କୁହନୁ୍ତ।”

14 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ କହେିଲ, “େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର
କରିବାକୁ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭତିେର ବାଣି୍ଟ େଦବାକୁ
କିଏ କହଛି?ି” 15 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ସାବଧାନର ସହତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
େଲାଭରୁ ନଜିକୁ ଦୂରେର ରଖ। ନଜିର ଅଧିକାରେର ଥିବା ବପିୁଳ ସମ୍ପତି୍ତରୁ
େକହ ିେକେବ ଜୀବନ ପାଇ ପାେର ନାହିଁ।”

16 ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣାଇେଲ: “ଜେଣ
ଧନୀ େଲାକର େକେତକ ଜମି ଥିଲା। େସହ ିଜମିେର ବହୁତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ
ଫଳିଲା। 17 େଲାକଟ ିମେନ ମେନ ଭାବଲିା, ‘ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି େମା’
ପାଖେର େମାର ସବୁ ଶସ୍ୟତକ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ।

18 “ତା’ପେର େସ କହଲିା, ଠିକ୍ ଅଛ।ି କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା
ମୁଁ ଜାଣଛି।ି ମୁଁ ପ୍ରଥେମ ଅମାରଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ େଦଇ ବଡ଼ବଡ଼ ଅମାର ତଆିରି
କରିବ ିଏବଂ ସବୁତକ ଗହମ ଓ ଭଲ ଜିନଷି ତକ ଏକାଠି ନୂଆ
ଅମାରମାନଙ୍କେର ରଖି େଦବ।ି 19 ତା’ପେର ମୁଁ ନଜିକୁ କହ ିପାରିବ,ି ମୁଁ
ଅେନକ ଉତ୍ତମ ପଦାଥର୍ ଅେନକ ବଷର୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛ।ି ଏଥର
ଆରାମ କର। ଖାଇପିଇ ମଉଜ କର।’

20 “କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହେିଲ, ‘ଆେର ନେିବର୍ାଧ ମନୁଷ୍ୟ!
ଆଜି ରାତେିର ତୁ ମରିଯିବୁ। ତୁ େଯଉଁ ପଦାଥର୍ତକ େତା’ ପାଇଁ ସାଇତ ିକରି
ରଖିଛୁ, ତାହା କ’ଣ େହବ? େସ ସବୁ କିଏ େଭାଗ କରିବ?’

21 “େଯଉଁ େଲାକ େକବଳ ନଜି ପାଇଁ ଅେନକ ପଦାଥର୍ ସାଇତ ିକରି
ରେଖ, ତାହା ପ୍ରତ ିଏହଭିଳି ଘଟବି। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସହେିଲାକ
ଆେଦୗ ଧନୀ ନୁେହଁ।’

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମସ୍ଥାନ େଦବା
(ମାଥିଉ 6:25-34, 19-21)

22 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଛ ିେଯ କ’ଣ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ, େସଥିପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କର
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ନାହିଁ। ଶରୀର ଆବୃତ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଲୁଗା ପଟା ଦରକାର,
େସଥିପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। 23 କାରଣ ଜୀବନ ଖାଇବାଠାରୁ ଓ ଶରୀର
ପିନି୍ଧବାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। 24 ପକ୍ଷୀଗଡୁ଼କୁି େଦଖ। େସମାେନ ବହିନ
ବୁଣନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଫସଲ ଅମଳ କରନି୍ତ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖେର ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, କି ଅମାର ନାହିଁ। ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ େଦଇଥା’ନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
େକେତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍। 25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର କ’ଣ ଏପରି କିଏ
ଅଛ,ି େଯ କି ଏଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ େହବା ଦ୍ୱ ାରା ନଜି ପରମାୟୁେର ଆଉ
ଘଡ଼ଏି ସମୟ େଯାଡ଼ ିପାରିବ? 26 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଏଡ଼କିି
େଛାଟଆି କାମଟଏି କରି ପାରିବ ନାହିଁ, େତେବ ଅନ୍ୟସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ
ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ?

27 “ବନ୍ୟ ଫୁଲଗଡୁ଼କୁି େଦଖ, େସମାେନ କିପରି ଫୁଟନି୍ତ? େସମାେନ
ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଲୁଗା ବୁଣନି୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛି
େଯ ସବୁଠାରୁ ମହାନ୍ ଓ ଧନବାନ ରାଜା ଶେଲାମନ ମଧ୍ୟ େସହି
ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି ପରି ସୁଦ୍ଧା ସୁସଜି୍ଜତ େହାଇପାରି ନ
ଥିେଲ। 28 ପରେମଶ୍ୱର ପଡ଼ଆିର ଘାସକୁ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ବସ୍ତ୍ର
େଦଇଛନି୍ତ। େସହ ିଘାସ ଆଜି ବଞ୍ଚଛି।ି ଆସନ୍ତା କାଲ ିତାକୁ ନଆିଁେର ଜଳିବା
ପାଇଁ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାଣ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର େଦେବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ’ଣ ଏତକିି ବଶି୍ୱାସ ନାହିଁ?

29 “େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଖାଇବ, କ’ଣ ପିଇବ େସ ବଷିୟେର
ଆେଦୗ ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। ଆେଦୗ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। 30 ଏ ପୃଥିବୀେର
ସମେସ୍ତ େସଗଡୁ଼କି ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମପିତା ଜାଣଛିନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସଗଡୁ଼କି ଦରକାର। 31 ବରଂ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ବଷିୟଟ ିଗ୍ଭହିଁବା ଉଚତି୍, ତାହା େହଉଛ ିସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ।
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରକାର କରୁଥିବା ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ।

ଧନ ଉପେର ଭରସା ରଖ ନାହିଁ

32 “େହ ସାନ େମଷପଲ! ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମପିତା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ ରାଜ୍ୟ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। 33 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ବକିି େଦଇ େସହ ିଟଙ୍କା ଗରିବ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟ
ବାଣି୍ଟଦଅି। ଏ ସଂସାରର ଧନସମ୍ପତି୍ତ ସବୁଦନି ପାଇଁ ରହବି ନାହିଁ। େତଣୁ
ସବୁଦନି ରହ ିପାରୁଥିବା ଧନସମ୍ପତି୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରା ନଜି ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର
ଧନସମ୍ପତି୍ତ ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହା ଚରିକାଳ ରହବି। ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ପତି୍ତକୁ େକହ ିେଗ୍ଭେରଇ େନଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ତାକୁ କୀଟ ନଷ୍ଟ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। 34 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପତି୍ତ େଯଉଁଠାେର ରହବି,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ େସହଠିାେର ରହବି।

ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ
(ମାଥିଉ 24: 42-44)

35 “କମର୍ ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭର ଦୀପଗଡୁ଼କି ଜେଳଇ
ରଖ। 36 ବବିାହ େଭାଜିରୁ େଫରି ମାଲକି େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େଦଖନି୍ତ , ଏପରି ଗ୍ଭକରମାନଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ। କାରଣ ମାଲକି େଫରି ଆସି
କବାଟ ବାେଡ଼ଇବା ମାେତ୍ର ଗ୍ଭକରମାେନ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ମାଲକିକୁ ଦୁଆର
ଫିେଟଇ େଦେବ। 37 େସହ ିଗ୍ଭକରମାେନ ଧନ୍ୟ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମାଲକି
େଫରି ଆସ ିେଦଖିେବ େଯ େସମାେନ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା
କରି ରହଛିନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ମାଲକି ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
େସବା ପାଇଁ ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ବସବିା ପାଇଁ କହେିବ
ଓ ନେିଜ ଖାଦ୍ୟ ପରଶି େଦେବ। 38 େସହ ିଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ମାଲକିଙ୍କ ପାଇଁ
ଅଧରାତ ିବା ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ
ପଡ଼ପିାେର। କିନୁ୍ତ ମାଲକି େଯେତେବେଳ େଫରି ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ

େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିବାର େଦଖିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଖୁସୀ
େହାଇ ଯିେବ।

39 “ମେନରଖ, ଯଦ ିଘରର ମାଲକି ଆଗରୁ ଜାଣ ିପାରନି୍ତ େଯ, େଗ୍ଭର
େକେତେବେଳ ଆସବି, େତେବ େସ େଗ୍ଭରକୁ ଘେର ପଶିବାକୁ ଦଅିେନ୍ତ
ନାହିଁ। 40 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଏପରି ଏକ ସମୟେର ଆସେିବ, େଯଉଁ ସମୟେର େସ ଆସେିବ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେଦୗ ଭାବ ିପାରି ନ ଥିବ।”

ବଶି୍ୱସ୍ତ େସବକ କିଏ
(ମାଥିଉ 24: 45-51)

41 ପିତର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ! ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
କହୁଛନି୍ତ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ?”

42 ଏହା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ େସବକ କିଏ?
ମାଲକି ଅନ୍ୟ େସବକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟେର େଦବା
ପାଇଁ ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇଥା’ନି୍ତ , ଯାହାକୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ମାଲକି ବଶି୍ୱାସ କରିେବ େସ େସବକ କିଏ? 43 ମାଲକି େଯେବ ଆସେିଲ
ମଧ୍ୟ େଯଉଁ େସବକକୁ ସବୁେବେଳ କାମ ତୁଲାଉଥିବାର େଦଖିେବ, େସହି
େସବକ ବହୁତ ଖୁସୀ େହବ। 44 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ମାଲକି
ତାକୁ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ େର ରହବିା ପାଇଁ ବାଛେିବ।

45 “କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସବକଟ ିଦୁଷ୍ଟ େହାଇଥିବ ଓ ମେନ ମେନ କହବି,
େମା’ ମାଲକି ତୁରନ୍ତ ଆସେିବ ନାହିଁ, େତେବ କ’ଣ ଘଟବି? େସ ଅନ୍ୟ
ପୁରୁଷ ଓ ମହଳିା େସବକମାନଙୁ୍କ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦବ ଓ
ନେିଜ ଖିଆପିଆେର ବୁଡ଼ ିରହବି ଓ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ େହବ। 46

ତା’ପେର େସହ ିେସବକଟରି ମାଲକି େକୗଣସ ିଦନି ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିଯିେବ।
େସେତେବେଳ େସବକଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବ। ମାଲକି ଆସ ିଏପରି ହଠାତ୍
ପହଞ୍ଚ ିଯିେବ େବାଲ ିେସବକଟ ିଭାବ ିମଧ୍ୟ ପାରି ନ ଥିବ। ତା’ପେର
ମାଲକି େସବକଟକୁି କଠିନ ଦଣ୍ଡ େଦେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ େଲାକଙ୍କ
ପାଖକୁ ତଡ଼ ିେଦେବ।

47 “େଯଉଁ େସବକ ଆଗରୁ ଜାଣଥିାଏ େଯ, ମାଲକିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ’ଣ
କିନୁ୍ତ େସଥିପାଇଁ ଆେଦୗ ତତ୍ପର ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ମାଲକିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ଅନୁସାେର କାମ କେରନ,ି େସହଭିଳି େସବକକୁ ଭୀଷଣ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ।
48 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େସବକ ନଜି ମାଲକିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଷିୟେର କିଛ ିଜାଣ ିନ
ଥାଏ, େସ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାମ କରିବ େସ। େତେବ ତାକୁ େସଥିପାଇଁ ନଜି
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ବଷିୟେର ଜାଣଥିିବା ଗ୍ଭକର ଅେପକ୍ଷା କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବ। କାରଣ
େଯଉଁ େଲାକକୁ ଅଧିକ ଦଆିଯାଇଛ,ି େସ ବଷିୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ େହବ।
େଯଉଁ େଲାକକୁ ଅଧିକ ଦଆିଯାଇଛ ିତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଶା
କରାଯିବ।”

େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଏକମତ େହେବ ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 10:34-36)

49 ଯୀଶୁ କହ ିଗ୍ଭଲେିଲ, “ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀେର ନଆିଁ ଜେଳଇବାକୁ
ଆସଛି।ି ମୁଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିଏହା ଆଗରୁ ଜଳୁଥା’ନ୍ତ ା। 50 େମାେତ ‘ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର
ବାପି୍ତସ୍ମ’ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହା ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ
ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି 51 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ମୁଁ ଶାନି୍ତ
େଦବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସଛି?ି ନା, ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ
କରିେଦବାକୁ ଆସଛି।ି 52 ଏଣକିି ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ େଗାଟଏି ଘେର ପାଞ୍ଚ
ଜଣ େଲାକ ଥିେଲ େସମାେନ ପରସ୍ପରର ବେିରାଧୀ େହାଇଯିେବ। ତନି ିଜଣ
ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହେବ କିମ୍ୱା ଦୁଇଜଣ ତନି ିଜଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଠିଆ େହେବ।

53 ବାପ ପୁଅର ବେିରାଧୀ,
ପୁଅ ବାପର ବେିରାଧୀ,

ମା ଝଅିର ବେିରାଧୀ,
ଝଅି ମାର ବେିରାଧୀ,

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:23 812 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:53



13

ଶାଶୁ େବାହୂର ବେିରାଧୀ
ଓ େବାହୂ ଶାଶୁର ବେିରାଧୀ େହାଇଯିବ।”

ବୁଝବିା ସମୟର ଚହି୍ନ
(ମାଥିଉ 16:2-3)

54 ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଶି୍ଚମ
ଦଗିରୁ େମଘ ଉଠିବା େଦଖିେଲ କୁହ, ‘ଝଡ଼ବଷର୍ା ଆସୁଛ’ି ତା’ପେର ତାହା
ହିଁ ହୁଏ। 55 ଦକି୍ଷଣ ଦଗିରୁ ପବନ େବାହେିଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, ‘ଗରମ
େହବ।’ ତା’ପେର ତାହା ହିଁ ହୁଏ। 56 େହ କପଟୀଗଣ! ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାଗ ବଷିୟେର ତ ଜାଣ ିପାରୁଛ। େତେବ ଏହ ିସମୟେର କ’ଣ ଘଟୁଛ,ି
ତାହା କାହିଁକି ଜାଣ ିପାରୁ ନାହଁ?

ନଜି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର
(ମାଥିଉ 5:25-26)

57 “ଯାହା ଠିକ୍, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନଷି୍ପତି୍ତ କରି ପାରୁ ନାହଁ
କାହିଁକି? 58 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବେିରାଧୀ ସହତି ବଗି୍ଭରାଳୟକୁ ଯାଉଛ,
େତେବ ରାସ୍ତାେର ତା’ ସହତି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। ତା’ ନ
େହେଲ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବଗି୍ଭରପତଙି୍କ ଆଗକୁ ଟାଣେିନବ। ବଗି୍ଭରପତ ିତୁମ୍ଭକୁ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତେର େଦଇେଦେବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ତୁମ୍ଭକୁ କାରାଗାରେର
ବନ୍ଦୀ କରିେବ। 59 େଯଉଁଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଋଣର ମୂଲ୍ୟ
େଶଷ ପଇସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନ େଦଇଛ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାରୁ
ମୁକି୍ତ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର

େସେତେବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର େକେତକ େଲାକ ଥିେଲ।
ଗାଲଲିୀର େକେତକ େଲାକଙ୍କର ଯାହା ଘଟଥିିଲା, େସହି
ବଷିୟେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ। େସମାେନ ଉପାସନା

କରୁଥିବା ସମୟେର ପୀଲାତ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିେଲ, ଓ
ବଳିପଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସହତି େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମିଶାଇଥିେଲ। 2 ଯୀଶୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ଏହ ିେଲାକମାେନ
ଗାଲଲିୀର ସବଠାରୁ ଅଧିକ ପାପୀ ଥିେଲ େବାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ ଏ ଦଶା
େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ଲିା? 3 ନା, େସମାେନ ତାହା ନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀେର ପରିବତ୍ତର୍ନ
ନ ଆଣବି େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି ଧ୍ୱଂସ
ପାଇଯିବ। 4 ଶୀେଲାହେର େସହ ିେଯଉଁ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରହରୀଗହୃ ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ େସମାେନ
ଯିରୁଶାଲମେର ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ
ଥିେଲ? 5 ନା, େସମାେନ ତା’ ନ ଥିେଲ। ମୁଁ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛି
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀେର
ପରିବତ୍ତର୍ନ ନ ଆଣବି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ବନିଷ୍ଟ େହବ।”

ଅଦରକାରୀ ଗଛ

6 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିକହେିଲ, “େକୗଣସ ିେଗାଟଏି େଲାକ ତା
ବଗିଗ୍ଭେର ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛଟଏି ଲଗାଇଥିଲା। ଗଛେର ଫଳ ଆସଛି ିକି ନାହିଁ
ତାହା େଦଖିବାକୁ େସ ଆସଥିିଲା। କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି େହେଲ ଫଳ ପାଇଲା
ନାହିଁ। 7 େତଣୁ େସ ବଗିଗ୍ଭ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା ଗ୍ଭକରକୁ କହଲିା, “େଦଖ,
ମୁଁ ତନି ିବଷର୍ େହଲା ଏ ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛେର ଫଳ ଆସବି େବାଲ ିଅେପକ୍ଷାକରି
ଆସୁଛ।ି କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି େହେଲ ଫଳ ମୁଁ ପାଉ ନାହିଁ। ଏ ଗଛଟା କାଟଦିଅି,
କାହିଁକି ଅଯଥାେର େସ ଗଛଟା ମାଟ ିଖରାପ କରିବ?’ 8 କିନୁ୍ତ ଗ୍ଭକରଟି
କହଲିା, ‘ମାଲକି, ଆଉ ବଷର୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି। ମୁଁ ଏହାର
ଗ୍ଭରିପେଟ ଗାତ େଖାଳି ଖତସାର େଦବ।ି 9 କାେଳ ଆସନ୍ତା ବଷର୍ ଗଛେର

ଫଳ ଆସ ିପାେର। ଯଦ ିଆସନ୍ତା ବଷର୍ ଗଛେର ଫଳ ନ ଆସବି, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ କାଟ ିେଦଇପାର।’”

ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ

10 ଥେର ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର େଗାଟଏି ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃେର
ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। 11 େସଠାେର ଏପରି େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ ଥିଲା,
ଯାହା େଦହେର େଗାଟଏି ଭୂତ ପ୍ରେବଶ କରି ରହଥିିଲା। ଭୂତ ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକଟକୁି ଅଠର ବଷର୍ ଧରି ପଙୁ୍ଗ କରି ପକାଇଥିଲା। େସ କୁଜ୍ଜ ା େହାଇ
ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। େସ ଜମା ସଧିା ଠିଆ େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା। 12 ଯୀଶୁ
ତାକୁ ଡ଼ାକି ପାଖେର େଦଖି କହେିଲ, “େହ ନାରୀ ତୁମ୍ଭର ପୀଡ଼ତିା ଅବସ୍ଥା
ବତ୍ତର୍ମାନ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛ।ି” 13 ଯୀଶୁ ନଜି ହାତ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିଉପେର
ରଖିେଲ। ତା’ପେର ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟ ିସଧିା ଠିଆ େହବାକୁ ସକ୍ଷମ େହଲା। େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତ ିକଲା।

14 ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି ସୁସ୍ଥ କରି େଦବାରୁ ଯିହୂଦୀ
ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃର େନତା ରାଗିଗେଲ। େନତା ଜଣକ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ସପ୍ତାହେର କାମ କରିବାକୁ ଛଅ ଦନି ରହଛି।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସ୍ଥ
େହବା ପାଇଁ େସ ଭତିରୁ େକୗଣସ ିଦନି ଆସ। ବଶି୍ରାମବାରେର େକେବ
େହେଲ ସୁସ୍ଥ େହବା ପାଇଁ ଆସ ନାହିଁ।”

15 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କପଟୀ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରତଦିନି ଏପରିକି ବଶି୍ରାମବାରେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା
ପଶୁଙୁ୍କ େଖାଲ ିପାଣ ିପିଆଇ ଥାଅ। 16 ଏହ ିେଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି ମୁଁ
ସୁସ୍ଥ କରିେଦଲ ିେସ ଆମ୍ଭର ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ଭଉଣୀ ଶୟତାନ ତାକୁ ଅଠର
ବଷର୍ େହଲା ବାନି୍ଧ ରଖିଥିଲା, ବଶି୍ରାମବାରେର େସଥିରୁ େସ ମୁକ୍ତ େହବା
କ’ଣ ଉଚତି୍ ନୁେହଁ?” 17 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା େବେଳ େଯଉଁସବୁ
େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ।
ଯୀଶୁ େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ କେଲ, ତାକୁ େଦଖି ସବୁ େଲାକ
ଖୁସୀ େହେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କି ଭଳି
(ମାଥିଉ 13:31-33; ମାକର୍ 4:30-32)

18 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିଭଳି? ମୁଁ ଏହାକୁ କାହା
ସହତି ତୁଳନା କରି ପାରିବ?ି 19 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଗାଟଏି
େସାରିଷଦାନା ଭଳି। ଜେଣ େଲାକ େସ େସାରିଷ ମଞି୍ଜଟ ିତା’ ବଗିଗ୍ଭେର
ବୁେଣ। ମଞି୍ଜଟରୁି ଗଜା ବାହାରି ଗଛ ହୁଏ। ପକ୍ଷୀମାେନ ଏହାର ଡ଼ାଳେର
ବସା ବାନ୍ଧନି୍ତ।”

20 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାହା ସହତି
ତୁଳନା କରି ପାରିବ?ି 21 ଏହା ଖମୀର ଭଳି। ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ େରାଟୀ
ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି ବଡ଼ ପାତ୍ରେର ଥିବା ଅଟା ସହତି ଖମୀର
ମିଶାଏ। ଖମୀର ସମସ୍ତ ଦଳାଅଟାକୁ ଫୁଲାଇ ଦଏି।”

ଅଣଓସାରିଆ ଦ୍ୱ ାର
(ମାଥିଉ 7:13-14; 21-23)

22 ଯୀଶୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମେର ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। େସ
ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଯିରୁଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିେଲ। 23 ଜେଣ େକହି
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, େକେତ ଜଣ େଲାକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିେବ?
କ’ଣ ଅଳ୍ପ େଲାକ?”

24 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଣଓସାରିଆ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର। ଅେନକ
େଲାକ େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ ନାହିଁ। 25 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ତା’ର
ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦଏି େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ
କବାଟ ବାେଡ଼ଇବ। କିନୁ୍ତ େସ କବାଟ େଖାଲବି ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି,

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:54 813 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:25
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‘ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାନୁ୍ତ।’ କିନୁ୍ତ େଲାକଟ ିକହବି, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣି
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି?’ 26 ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କହବି, ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏକାଠି ଖାଇଛୁ, ପିଇଛୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ନଗର ଗଳିମାନଙ୍କେର ଉପେଦଶ େଦଇଛ।’ 27 ତା’ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହେିବ, ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିବା େଲାକ। େମା’ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ।’

28 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ତଥା ଅନ୍ୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େଦଖି ପାରିବ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାେର ରହଯିିବ। େସତକିିେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ର ାଧ ଓ
ଭୟେର କାନି୍ଦବ। 29 େଲାକମାେନ ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ. ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ
ଦଗିରୁ ଆସେିବ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଖାଇବାକୁ ବସେିବ।
30 େକେତକ େଲାକ ଥିେବ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗତକି ପଦ ମଯର୍୍ୟଦା
ସବୁଠାରୁ ନମି୍ନେର ଅଛ,ି େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ
ଆସନ ଲାଭ କରିେବ। ଆଉ େଶଷେର ଥିବା େକେତକ େଲାକ ପ୍ରଥମ
େହେବ ଓ ପ୍ରଥମେର ଥିବା େକେତକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର
ସବୁଠାରୁ େଶଷେର ରହେିବ।”

ଯିରୁଶାଲମେର ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ େହବ
(ମାଥିଉ 23:37-39)

31 େସହ ିସମୟେର େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଏଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇ ଲୁଚଯିାଆନୁ୍ତ। େହେରାଦ ଆପଣଙୁ୍କ
ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ।”

32 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, େସହ ିେକାକିଶିଆଳିକୁ କୁହ,
‘ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲ ିମୁଁ େଲାକଙ୍କ େଦହରୁ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଉଛ ିଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବା କାମ ସାରି େଦଉଛ।ି ତା’ ପରଦନି େମାର କାମ
ସରିଯିବ। 33 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏସବୁ କାଯର୍୍ୟ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲ ିନଶି୍ଚୟ
କରିବ।ି ତା’ପେର ମୁଁ ଯିବ।ି କାରଣ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରୁଶାଲମେର
ମରନି୍ତ।

34 “ଯିରୁଶାଲମ, େହ ଯିରୁଶାଲମ! ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରୁଛ। େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିେଲ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼ ିମାରି େଦଇଛ। ମୁଁ ଅେନକ ଥର ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଛ।ି େଗାଟଏି କୁକୁଡ଼ା ତା’ର
ପକ୍ଷତେଳ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କରିବାଭଳି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ତାହା
କେରଇ େଦଲ ନାହିଁ। 35 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘର ପୂରାପୂରି ଖାଲି
ଛାଡ଼ ିଦଆିଯିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି େଯଉଁ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିକଥା ନ କହବି, ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ’ , ‘େସହ ିସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
ପୁନବର୍ାର େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।’”

ବଶି୍ରାମବାରେର େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଦବା କ’ଣ ଠିକ୍

େଗାଟଏି ବଶି୍ରାମବାରେର ଯୀଶୁ ଜେଣ ପ୍ରଧାନ ଫାରୂଶୀଙ୍କ
ଘରକୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଏକାଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗେଲ।
େସଠାେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସତକର୍ତାର ସହତି

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିେଲ। 2 ଜେଣ ‘ଜେଳାଦର’ େରାଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମନାକୁ
ଅଣାଗଲା। 3 ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ବଶି୍ରାମବାରେର ଭଲ କରିେଦବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ୍?” 4 େସମାେନ କିନୁ୍ତ
ଚୁପ୍ ରହେିଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ େଲାକଟକୁି ଧରି ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ। ତା’ପେର
େସହ ିେଲାକଟ ିଗ୍ଭଲଗିଲା। 5 ଯୀଶୁ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଯଦ ିବଶି୍ରାମବାରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଳଦଟ ିକୂଅ ଭତିେର ଖସପିେଡ଼, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ତାକୁ ସେଙ୍ଗ
ସେଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଟାଣ ିଆଣବି ନାହିଁ?” 6 ଯୀଶୁ ଯାହା ପଗ୍ଭରିେଲ
େସମାେନ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।

ନଜିକୁ ମହାନ୍ େବାଲି ଭାବ ନାହିଁ।

7 ଯୀଶୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଲ େଯ, େକେତକ ଅତଥିି ବସବିା ପାଇଁ ଭଲ
ଆସନଟଏି େଖାଜୁଥିେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ: 8 “ଯଦି
ଜେଣ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହଉତ୍ସବେର ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ,ି େତେବ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ
ଆସନେର ବସ ନାହିଁ। କାରଣ େସହ ିେଲାକଟ ିତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ୍
େଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକି ଥାଇପାେର। 9 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ
ଆସନେର ବସଥିିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଥିବା େଲାକଟ ିଆସି
କହେିବ, ‘ଏହ ିେଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଆସନଟ ିେଦଇଦଅି।’ ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ
େସଠାରୁ ଉଠି ପଛେର ଥିବା େଶଷ ଆସନଟକୁି ଯିବ। େସେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗିବ।

10 “େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ନମି୍ନତମ ଆସନେର ବସ। େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ
କରିଥିବା େଲାକଟ ିଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ କହବି, ‘ବନୁ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର ନ ବସି
ଟକିିଏ ଆଗକୁ ଆସ ିଏ ଭଲ ଆସନେର ବସ।’ େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ
ନମିନି୍ତ୍ର ତ ଅତଥିିମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ କରିେବ। 11 େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ
ମହାନ୍ ଭାେବ, ତାକୁ ହୀନ କରି ଦଆିଯିବ। େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ ହୀନ
ଭାେବ, ତାହାକୁ ମହାନ୍ କରାଯିବ।”

ତୁେମ୍ଭ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ

12 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଥିବା ଫାରୂଶୀ ଜଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କାହାରିକୁ ଦନିେର ବା ରାତେିର ଖାଇବାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କଲାେବେଳ
େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ, ବନୁ୍ଧ, କୁଟୁମ୍ୱ ଓ ଧନୀ ପେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକ ନାହିଁ।
କାରଣ ଅନ୍ୟ େବେଳ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଖାଇବାକୁ
ଡ଼ାକିେବ। େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଦିାନ ପାଇଯିବ। 13 ବରଂ
େଭାଜି େଦବା ସମୟେର ଗରିବ, ପଙୁ୍ଗ, େଛାଟା ଓ ଅନ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକ। 14

ଏ େଲାକମାନଙ୍କର କିଛ ିନ ଥିବାରୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତବିଦଳେର କିଛି
େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। େତଣୁ ଏହା ତୁମ୍ଭପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦଜନକ େହବ। କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହେବ,
େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।”

େଗାଟଏି ବଡ଼ ରାତ୍ରୀ େଭାଜି ବଷିୟେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 22:1-10)

15 ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଖାଇବାକୁ ବସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େଲାକ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର
େଭାଜନ କରୁଥିବା େଲାକ ବହୁତ ଖୁସୀ େହବ।”

16 ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକକୁ କହେିଲ, “ଥେର ଜେଣ େଲାକ େଗାଟଏି
ବଡ଼ ରାତି୍ରେଭାଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିେଲ। େସ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ
କରିଥିେଲ। 17 ଖାଇବା ସମୟ େହବାରୁ େସ ଅତଥିିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି
କଥା କହବିା ପାଇଁ ନଜି ଗ୍ଭକରକୁ ପଠାଇେଲ: ‘ଆସନୁ୍ତ, େଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି
େହାଇ ଗଲାଣ।ି’ 18 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ନମିନି୍ତ୍ର ତ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ କହେିଲ େଯ,
େସମାେନ ଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବାହାନା କରି କ୍ଷମା ମାଗି
ରହଗିେଲ। ପ୍ରଥମ େଲାକଟ ିକହଲିା, ‘ମୁଁ ଏେବ ଖେଣ୍ଡ ଜମି କିଣଛି।ି େସହି
ଜମିଟ ିେଦଖିବାକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାେତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବି। ଦୟାକରି େମାେତ
କ୍ଷମା କର।’ 19 ଆଉ ଜେଣ କହଲିା, ‘ମୁଁ ଏେବ ପାଞ୍ଚ ହଳ ବଳଦ
କିଣଛି।ି 20 ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପରଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲଣି।ି ଦୟାକରି
େମାେତ କ୍ଷମା କର।’ ତୃତୀୟ େଲାକଟ ିକହଲିା, ‘େମାର ତ ଏେବ
ବାହାଘର େହାଇଛ।ି ମୁଁ ଯାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ।’

21 “େତଣୁ ଗ୍ଭକରଟ ିେଫରି ଆସଲିା। ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, େସ ତା’
ମାଲକିକୁ ସବୁ କହଲିା, ଏହା ଶୁଣ ିମାଲକି ଖୁବ୍ ରାଗିଗେଲ ଓ କହେିଲ,
“ନଗରର ରାସ୍ତା ଗଳିମାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ଯିାଅ, ଏବଂ ଦୀନଦୁଃଖୀ, ପଙୁ୍ଗ,
ଅନ୍ଧ ଓ େଛାଟାମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ େନଇଆସ।’

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:26 814 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:21
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22 “ପେର ଗ୍ଭକରଟ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମାଲକି ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି,
ମୁଁ ତ କଲ।ି ତଥାପି ଆଉ ଅଧିକ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ବଳିଛ।ି’ 23

ମାଲକି ଗ୍ଭକରକୁ କହେିଲ, ‘ରାଜପଥ ଓ ଗ୍ରାମପଥକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ। େସଠାେର
ଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ କୁହ। ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ, େମା’ ଘର ପୁରାପୁରି
ଭରିଯାଉ।’ 24 େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ପ୍ରଥେମ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲ,ି େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହେଲ ମଧ୍ୟ େମା’ ସହତି ଆଉ େକେବ େହଁ େଭାଜି ଖାଇେବ
ନାହିଁ।’”

ପ୍ରଥେମ ତୁେମ୍ଭ େଯାଜନା କର
(ମାଥିଉ 10:37-38)

25 ବହୁତ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିେଲ। ଯୀଶୁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 26 “ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ େମା’ ପାଖକୁ ଆେସ,
କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେମା’ ଅେପକ୍ଷା ତା’ ବାପାମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଭାଇଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, େତେବ େସ େଲାକ େମାର ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଜେଣ େଲାକକୁ ତା’ ନଜି ଅେପକ୍ଷା େମାେତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ େହବ।
27 ଜେଣ େଲାକ େମାେତ ଅନୁସରଣ କଲାେବେଳ ଯଦ ିତାକୁ
ଦଆିଯାଇଥିବା କ୍ରୁଶ କାେନ୍ଧଇ ଗ୍ଭଲବି ନାହିଁ, େତେବ େସ େଲାକ େମାର
ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

28 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେଗାଟଏି େକାଠାଘର ତଆିରି କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥେମ ବସ ିସି୍ଥର କରିବ େଯ, ଏଥିପାଇଁ େକେତ ଖଚ୍ଚର୍
େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସିାବ କରି େଦଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, କାମଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯେଥଷ୍ଟ ଅଥର୍ ଅଛ ିକି ନାହିଁ। 29

ତା’ ନ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୂଳଦୁଆ ପେକଇ େଦଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି
ପାର, କିନୁ୍ତ େଶଷ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, େତେବ ଏହାକୁ େଦଖିଥିବା େଲାେକ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରିେବ। 30 େସମାେନ କହେିବ, ‘ଏ େଲାକଟା
େକାଠା ଆରମ୍ଭ କରିେଦଲା, କିନୁ୍ତ େଶଷ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ।’

31 “ଯଦ ିଜେଣ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜେଣ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ବାହାରନି୍ତ , େତେବ େସ ଆଗ ବସ ିେଯାଜନା କରନି୍ତ। ଯଦ ିେସହ ିରାଜାଙ୍କର
େକବଳ ଦଶ ହଜାର େସୖନ୍ୟ ଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସ େକାଡ଼ଏି ହଜାର େସୖନ୍ୟ
ଧରି ଆସୁଥିବା ଜେଣ ବେିରାଧୀ ରାଜାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 32

ଯଦ ିେସ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ ନାହିଁ, େତେବ
ବେିରାଧୀ ରାଜା ବହୁତ ଦୂରେର ଥିବା େବେଳ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛ ିେଲାକ
ପଠାଇ ସନି୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ େଦେବ।

33 “େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ପ୍ରଥେମ େଯାଜନା କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିତାହା କରି ନ ପାରିବ, େତେବ
େମାର ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭାବ ହରାଅ ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 5:13; ମାକର୍ 9:50)

34 “ଲୁଣ େଗାଟଏି ଭଳ ଜିନଷି। ଲୁଣ ଯଦ ିତା’ର ଲୁଣଆି ସ୍ୱାଦ
ହରାଇବ େସ, େତେବ ତା’ର େକୗଣସ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁଣି
ଥେର ତା’ର ଲୁଣଆି ସ୍ୱାଦ େଫରାଇ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 35 ଏହାକୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରିକି ମାଟ ିପାଇଁ ବା ଖତସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। େଲାେକ ତାକୁ େଫାପାଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ।”
“ଯାହାର ଶୁଣବିାର ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ।”

ସ୍ୱଗର୍େର ଆନନ୍ଦ
(ମାଥିଉ 18:12-14)

ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିା ପାଇଁ ଅେନକ କରଆଦାୟକାରୀ ଓ
ଖରାପ େଲାକମାେନ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 ଏହା େଦଖି
ଫାରୂଶୀ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଅଭେିଯାଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କେଲ, “େଦଖ, ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ (ଯୀଶୁ) ପାପୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନି୍ତ
ଓ ଏପରିକି େସମାନଙ୍କ ସହତି ଖାଉଛନି୍ତ।”

3 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ: 4 “ମେନକର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିରୁ ଜଣକର ଶେହଟ ିେମଣ୍ଢା ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସଥିରୁ େଗାଟଏି ହଜିଗଲା।
େତେବ େସ ଅେନଶ୍ୱତ େମଣ୍ଢାଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଛାଡ଼େିଦଇ ହଜି ଯାଇଥିବା
େମଣ୍ଢାଟକୁି େଖାଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ବି ଓ ତାକୁ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ
େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିବ। 5 େମଣ୍ଢାଟ ିପାଇଗେଲ େସ ବହୁତ ଖୁସୀ େହବ।
େସ େମଣ୍ଢାଟକୁି କାନ୍ଧେର ବସାଇ ଘରକୁ ଆଣବି। 6 େସ ତା’ ବନୁ୍ଧ ଓ
ପେଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହବି, ମୁଁ େମାର ହଜି ଯାଇଥିବା େମଣ୍ଢାଟି
ପାଇ ଯାଇଛ।ି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ। ଆସ, େମା’ ସହତି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆନନ୍ଦ କର। 7 େସହଭିଳି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି େଯେତେବେଳ ଜେଣ
ପାପୀ ତା’ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥାଏ, େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍େର ଅଧିକ
ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,
ଏପରି ଅେନଶ୍ୱତ ଧାମିର୍କ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େଗାଟଏି ପାପୀ େଲାକର
ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ େହେଲ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ।

8 “ମେନକର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ଦଶଟ ିରୂପା ମୁଦ୍ର ା ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ
େସଥିରୁ େଗାଟଏି ହଜିଗଲା। େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଆଲୁଅ ଲେଗଇ
ଘର ସାରା ଭଲ କରି ଓେଳଇ ପେକଇବ ଓ ରୂପା ମୁଦ୍ର ାଟ ିନ ପାଇବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଖାଜିବ। 9 ହଜି ଯାଇଥିବା ରୂପାମୁଦ୍ର ାଟ ିପାଇଗେଲ
େସ ତା’ ବନୁ୍ଧ ଓ ପେଡ଼ାଶୀମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହବି, ‘ମୁଁ ବହୁତ ଆନନି୍ଦତ।
କାରଣ େମାର ହଜି ଯାଇଥିବା ରୂପା ମୁଦ୍ର ାଟ ିମିଳିଗଲା। ଆସ, େମା’ ସହତି
ଆନନ୍ଦ କର।’ 10 େସହଭିଳି ଜେଣ ପାପୀ ତା’ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାେନ ବହୁତ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନି୍ତ।”

ପୁଅ େଯ କି ଘର ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲିଗଲା

11 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଜେଣ େଲାକର ଦୁଇ ପୁଅ ଥିେଲ। 12 ଦେିନ
ସାନପୁଅ ତା’ ବାପାଙୁ୍କ କହଲିା, ‘ବାପା, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ସବୁ
ସମ୍ପତି୍ତରୁ େମା’ ଭାଗତକ େଦଇଦଅି।’ େତଣୁ ତା’ ବାପା ତାହାଙ୍କର ସବୁ
ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଣି୍ଟ େଦେଲ।

13 “ଅଳ୍ପ ଦନି ପେର ସାନପୁଅ ତା’ ଭାଗର ସବୁ ସମ୍ପତି୍ତତକ ସଂଗ୍ରହ
କରି େଗାଟଏି ଦୂର େଦଶକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସଠାେର େସ େଗାଟଏି ମୂଖର୍ ଭଳି
ଜୀବନଯାପନ କରି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ ଉେଡ଼ଇ େଦଲା। 14 ସବୁତକ
ସାରିେଦଲା ପେର, େସହ ିେଦଶେର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଲିା।
ତାକୁ ଅଭାବ ଭତିେର ଉପାସେର ରହବିାକୁ ପଡ଼ଲିା। ତା’ର ଟଙ୍କା ଦରକାର
ପଡ଼ଲିା। 15 େତଣୁ େସ େସହ ିେଦଶେର େଗାଟଏି େଲାକ ପାଖକୁ ମୂଲ
ଲାଗିବାକୁ ଗଲା, େସ େଲାକଟ ିତାହାକୁ ତା ପଡ଼ଆିେର ଘୁଷୁରି ଚେରଇବାକୁ
ପଠାଇଲା। 16 ତାହାକୁ ଏେତ େଭାକ ଲାଗଥୁିଲା େଯ େସ ଘୁଷୁରିମାେନ
ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛ ିଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା କିନୁ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ େକହି
ତାହାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

17 “ଏେବ େସ ବୁଝ ିପାରିଲା େଯ, େସ ବହୁତ ମୂଖର୍ାମୀ କରିଛ।ି େସ
ଭାବଲିା, ‘େମା’ ବାପାଙ୍କର ମୂଲଆିମାନଙ୍କର େକେତ ଖାଦ୍ୟ ବଳୁଛ।ି ଆଉ
ମୁଁ ଏଠାେର େଭାକେର ମରୁଛ।ି 18 ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିେମା’ ବାପାଙ୍କ
ପାଖକୁ େଫରିଯିବ।ି’ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ କହବି,ି ‘ବାପା, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛ।ି 19 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୁଅ େହବାର
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ମୂଲଆିମାନଙ୍କ
ଭଳି ରଖ।’ 20 େତଣୁ େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିତା’ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା।

ପୁଅର ଘର ବାହୁଡ଼ା

“ପୁତ୍ର ବହୁତ ଦୂରେର ଥିଲାେବେଳ ବାପା ତାହାକୁ େଦଖିେଲ। େସ ପୁଅ
ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେଲ ଓ ତା’ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ। େସ ପୁଅକୁ
କୁେଣ୍ଢଇ ପେକଇ ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ। 21 ପୁଅ କହଲିା, ‘ବାପା, ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପୁଅ
େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।’

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:22 815 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 15:21
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22 “କିନୁ୍ତ ବାପା ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଶୀଘ୍ର ଯାଅ,
ତା’ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ େପାଷାକ ଆଣ। ତା’ ଆଙୁ୍ଗଠିେର ମୁଦଟିଏି
ପିନ୍ଧାଇ ଦଅି। ପାଦେର ଭଲ େଜାତା ପିନ୍ଧାଇ ଦଅି। 23 ଆମ୍ଭର ସବୁଠାରୁ
େମାଟା ବାଛୁରିଟକୁି ଆଣ। ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମାରିବା। ଆମ୍ଭର ଖାଇବା ପାଇଁ
ତାହା ପ୍ରଚୁର େହବ। ଆେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି େଭାଜି କରିବା। 24 େମାର
ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା। ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠିଛ।ି େସ ହଜି
ଯାଇଥିଲା। ଏେବ ମିଳି ଯାଇଛ।ି’ େତଣୁ େସମାେନ େଭାଜିର ଆେୟାଜନ
କେଲ।

ବଡ଼ ପୁଅ ଆସଲିା

25 “ଏହ ିସମୟେର େଲାକଟରି ବଡ଼ ପୁଅ େକ୍ଷତେର ଥିଲା। େଫରିଲା
େବେଳ, ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚବିା େବଳକୁ େସ ନାଚଗୀତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲିା।
26 େତଣୁ େସ ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ଡ଼ାକି ପଗ୍ଭରିଲା, ‘ଏ ସବୁ କ’ଣ ଗ୍ଭଲଛି?ି’
27 ଗ୍ଭକରଟ ିକହଲିା, ‘ତୁମ୍ଭ ଭାଇ େଫରି ଆସଛି।ି ତୁମ୍ଭ ବାପା େଭାଜି
ପାଇଁ େମାଟା ବାଛୁରିଟ ିମାରିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ଭାଇ କୁଶଳେର େଫରି ଆସଥିିବାରୁ
ତୁମ୍ଭ ବାପା ବହୁତ ଖୁସୀ େହଉଛନି୍ତ।’

28 “ଏହା ଶୁଣ ିବଡ଼ ପୁଅ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। େସ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। େତଣୁ ତା’ ବାପା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଭତିରକୁ
ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସେିଲ। 29 ବଡ଼ ପୁଅ ବାପାଙୁ୍କ କହଲିା,
‘ବଷର୍ବଷର୍ ଧରି ମୁଁ େଗାଟଏି କ୍ର ୀତଦାସ ଭଳି ତୁମ୍ଭର େସବା କରି ଆସଛି।ି
ତୁମ୍ଭର ଆେଦଶକୁ ସବୁେବେଳ ମାନ ିଆସଛି।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ
େଛଳିଟଏି ମଧ୍ୟ େକେବ ମାରି ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ଓ େମା’
ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକେବ େହେଲ େଭାଜିଟଏି େଦଇ ନାହଁ। 30 କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭର ଏହ ିପୁଅଟ ିତୁମ୍ଭର ସବୁତକ ସମ୍ପତି୍ତ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରି
େଦଇଛ।ି ତା’ପେର େସ ଘରକୁ େଫରି ଆସଲିା। ଆଉ ତା’ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
େମାଟା ବାଛୁରିଟକୁି ମାରିଲ!’

31 “କିନୁ୍ତ ବାପା ତାକୁ କହେିଲ, ‘ପୁଅ, ତୁ ସବୁେବେଳ େମା’ ପାଖେର
ଅଛୁ। େମାର ଯାହାକିଛ ିଅଛ,ି େସ ସବୁ େତାର। 32 କିନୁ୍ତ େତାର ଏ ଭାଇ
ମରିଯାଇଥିଲା। ଏେବ େସ ପୁଣ ିଜୀବନ ପାଇଲା। େସ ହଜି ଯାଇଥିଲା,
ଏେବ େସ ମିଳିଲା। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଖୁସୀ େହବା ଓ େଭାଜି କରିବା
ଉଚତି୍।’”

ବାସ୍ତବ ଧନ

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ
ଥିେଲ। େସ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତର ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ
ଗମୁାସ୍ତାଟଏି ରଖିେଲ। ପେର ଧନୀ େଲାକ ଜଣକ ଅଭେିଯାଗ

ପାଇେଲ େଯ, ଗମୁାସ୍ତା ତାହାଙୁ୍କ ଠକୁଥିଲା। 2 ଧନୀେଲାକ ଜଣକ
ଗମୁାସ୍ତାଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ କଥା ଶୁଣୁଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ କରିଛ, ତା’ର ହସିାବ େମାେତ ଦଅି। ଏଣକିି ତୁେମ୍ଭ ଆଉ
େମାର ଗମୁାସ୍ତା େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।’

3 “ଗମୁାସ୍ତା ଜଣକ ମେନ ମେନ ଭାବଲିା, ‘ଏେବ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି
େମା’ ମାଲକି େମା’ ଗ୍ଭକିରି େନଇ ଯାଉଛନି୍ତ। ଗାତ େଖାଳିବା ପାଇଁ େମା’
ପାଖେର ବଳ ନାହିଁ। ଭକି ମାଗିେଲ େମାେତ ଲାଜ ମାଡ଼ବି।’ 4 େତେବ
େମାେତ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ ତା ମୁଁ ଜାଣଛି।ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଗମୁାସ୍ତା
ଗ୍ଭକିରି ହରାଇବ,ି େସେତେବେଳ େଯପରି େଲାେକ େସମାନଙ୍କ ଘେର େମାର
ସ୍ୱାଗତ କରିେବ େସଥିପାଇଁ େଗାଟଏି କାମ ମୁଁ କରିବ।ି

5 “େତଣୁ ଗମୁାସ୍ତା ଜଣକ ମାଲକିଙ୍କଠାରୁ ଋଣ େନଇଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଖାତକଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େସ ପ୍ରଥେମ ଖାତକଟକୁି ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘େମା’ ମାଲକିଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭର େକେତ େଦବାକୁ ଅଛ?ି’ 6 େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, ‘ଶେହ ମହଣ
େତଲ।’ ଗମୁାସ୍ତା ତାକୁ କହେିଲ, ‘ଏଇଟ ିତୁମ୍ଭର ହସିାବ କାଗଜ ନଅି।
ବସପିଡ଼ ିତାକୁ କମ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ପଗ୍ଭଶ େବାଲ ିେଲଖିଦଅି।’

7 “ତା’ପେର ଗମୁାସ୍ତା ଆଉ ଜେଣ ଖାତକକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, ‘ତୁମ୍ଭର
େକେତ ଋଣ ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ଅଛ?ି’ ଖାତକଟ ିକହଲିା, ‘ଶେହ ଭରଣ

ଗହମ’, ଗମୁାସ୍ତା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଏଇଟ ିତୁମ୍ଭର ହସିାବ କାଗଜ ନଅି,
ତାକୁ କମ୍ କରି ଅଶୀ ଭରଣ େବାଲ ିେଲଖିଦଅି।’

8 “ପେର ମାଲକି େସହ ିଅସାଧୁ ଗମୁାସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। କାରଣ
ଗମୁାସ୍ତା ଚତୁରତାର ସହତି କାମ ତୁେଲଇ େଦେଲ। ତାହାଙ୍କ ଭଳି,
ଅନ୍ୟେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାେର ଏହ ିସାଂସାରିକ
େଲାକମାେନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚତୁର।

9 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହାସବୁ ଅଛ ିେସଥିେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କର। େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଏ
ଜାଗତକି ଧନ ସରିଯିବ, େସେତେବେଳ ଚରିନ୍ତନ ନବିାସେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। 10 େଛାଟ େଛାଟ ବଷିୟେର ଯଦ ିଜଣକୁ ବଶି୍ୱାସ
କରାଯାଇ ପାରିବ, େତେବ ତାକୁ ବଡ଼ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ
କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଜିନଷି ପାଇଁ ଯଦ ିଜେଣ ଅସାଧୁ େହାଇଯାଏ
େତେବ େସ ଅଧିକ ଜିନଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସାଧୁ େହାଇଯିବା 11

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସାଂସାରିକ ସମ୍ପତି୍ତ ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ େବାଲି
ପ୍ରମାଣତି େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ସମ୍ପତି୍ତ ପାଇଁ
କିଏ ବଶି୍ୱାସ କରିବ? 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନଷି ରଖିବା
ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହାଇ ନାହଁ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନଜି ଜିନଷି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ।

13 “ଜେଣ େସବକ ଏକା ସଙ୍ଗେର ଦୁଇଜଣ ମାଲକିଙ୍କ େସବା କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। େସ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ।
କିମ୍ୱା େସ ଜଣକ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ରହବି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େବଖାତରିି କରିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକା େବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଦୁହିଁଙ୍କ େସବା କରି ପାରିବ
ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିାନ ଅଟଳ
(ମାଥିଉ 11:12–13)

14 ଫାରୂଶୀମାେନ ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। ଫାରୂଶୀମାେନ ନଜି
ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ। 15 ଯୀଶୁ
ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ଭଲ
େବାଲ ିେଦେଖଇ େହଉଛ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ପ୍ରକୃତେର କ’ଣ
ଅଛ,ି ତାହା ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ। େଯଉଁସବୁ ବଷିୟକୁ େଲାକମାେନ ବହୁତ
ମୂଲ୍ୟବାନ୍ େବାଲ ିମେନ କରିଥା’ନି୍ତ , ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମୂଲ୍ୟ
ହୀନ।

16 “େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ େଲଖା ଅନୁସାେର
େଲାକମାେନ ଜୀବନଯାପନ କରନୁ୍ତ େବାଲ ିପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହିଁେଲ। କିନୁ୍ତ
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଆସବିା ପରଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ପାଇଁ ଅେନକ େଲାକ ଅକ୍ଳ ାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ। 17 ସ୍ୱଗର୍ ଓ
ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସ ହୁଏତ ସହଜେର େହାଇଯିବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ
ଅଂଶ ସୁଦ୍ଧା ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହବ ନାହିଁ।

ଛାଡ଼ପତ୍ର ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ବବିାହ

18 “ଯଦ ିଜେଣ ପୁରୁଷ ନଜି ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଇ ଅନ୍ୟ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହକେର େତେବ େସହ ିପୁରୁଷଟ ିବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର େଦାଷୀ
ସାବ୍ୟସ୍ତ େହବ। ଏବଂ େଯଉଁ ପୁରୁଷ ଜେଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହକେର,
େସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର େଦାଷୀ େହବ।”

ଧନୀ େଲାକ ଓ ଲାଜାର

19 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଥେର ଜେଣ ଧନୀେଲାକ ସଦାେବେଳ ଭଲ ଭଲ
େପାଷାକ ପିନୁ୍ଧଥିଲା। େସ ଏେତ ଧନୀ ଥିଲା େଯ ପ୍ରତଦିନି େଗାଟଏି
ବଳିାସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଭାଜି େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। 20 ଲାଜାର ନାମେର ଜେଣ
ଅତ ିଗରିବ େଲାକ ଥିଲା। ତା’ େଦହ ଘା’େର ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଲାଜାର
ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟେର ଧନୀେଲାକଙ୍କ ଫାଟକ ପାଖେର ପଡ଼ ିରହୁଥିଲା।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 15:22 816 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:20
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21 ଧନୀେଲାକ ଖାଇସାରିବା ପେର ଯାହା ଛାଡ଼ ିଦଏି େସହ ିଅଇଁଠା
ଅଂଶତକ ଖାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା। କୁକୁରମାେନ ଆସ ିତା’ର ଘାଆକୁ
ଗ୍ଭଟୁଥିେଲ।

22 “ପେର ଲାଜାର ମରିଗଲା। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ତାହାକୁ େନଇଯାଇ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ େକାଳେର ରଖିେଲ। ଧନୀ େଲାକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ
ତାହାକୁ କବର ଦଆିଗଲା। 23 ତାହାକୁ ନକର୍କୁ ପଠାଇ ଦଆିଗଲା।
େସଠାେର େସ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କଲା। ଧନୀେଲାକ ଜଣକ ଉପରକୁ
ଅନାଇଲା ଓ ଲାଜାରକୁ େକାଳେର ଧରିଥିବା ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ବହୁତ ଦୂରେର
େଦଖିଲା। 24 େସ ଡ଼ାକିଲା, ‘ପିତା ଅବ୍ର ହାମ, େମାେତ ଦୟା କର। େମା’
ପାଖକୁ ଲାଜାରକୁ ପଠାଅ। େସ ତା’ ଅଙୁ୍ଗଳି ଟପିକୁ ପାଣେିର ବୁେଡ଼ଇ
େମା’ ଜିଭେର େଟାପାଏ େଟାପାଏ ପାଣ ିେଦଉ। ମୁଁ ଏହ ିନଆିଁେର ବହୁତ
ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରୁଛ।ି’

25 “କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ କହେିଲ, ‘ପୁଅ, ତୁ େଯେତେବେଳ ବଞ୍ଚଥିିଲୁ,
େସେତେବେଳ କଥା ଟକିିଏ ମେନ ପକା। ତୁ ଜୀବନେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ପାଇଛୁ। କିନୁ୍ତ ଲାଜାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଜିନଷି ଘଟଛି।ି ଏେବ େସ
ଆରାମେର ଅଛ ିଓ ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗଛୁୁ। 26 ତା’ ଛଡ଼ା େତାର ଓ ଆମ୍ଭ
ମଝେିର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଖାତ ଅଛ।ି େତାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େସହି
ଖାତକୁ େକହ ିପାରି େହାଇ ଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।’ ଏବଂ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
େକହ ିଏଠାକୁ ଆସ ିପାରିେବ ନାହିଁ।

27 “ଧନୀ େଲାକ ଜଣକ କହେିଲ, ‘େତେବ ପିତା, ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ
ପୃଥିବୀେର ଥିବା େମାର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଅ। 28 େମାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ
ଭାଇ ଅଛନି୍ତ। ଲାଜାର େମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇ େଦବ।
ତା’େହେଲ େସମାେନ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ।’

29 “କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ କହେିଲ, ‘େସମାନଙ୍କ ପାଖେର େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ େଲଖା ସବୁ ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ରହଛି।ି େସମାେନ
େସଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନୁ୍ତ।’

30 ଧନୀ େଲାକଟ ିକହଲିା, ‘ନା, ପିତା ଅବ୍ର ହାମ! ଯଦ ିମରି ଯାଇଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକହ ିଜେଣ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, େତେବ
େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରିେବ।’

31 “କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ ତାହାକୁ କହେିଲ, ‘ନା, ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଭାଇମାେନ
େମାଶା ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, େତେବ େସମାେନ
ମୃତୁ୍ୟରୁ େଫରି ଆସ ିଥିବା େକୗଣସ ିେଲାକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।’”

ପାପ କର ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷମା େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ
(ମାଥିଉ 18:6-7; 21-22; ମାକର୍ 9:42)

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଏଭଳି
ଘଟଣା ଘଟବି, େଯଉଁ କାରଣରୁ େଲାେକ ପାପ କରିେବ। ମାତ୍ର
େଯଉଁ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ଘଟବି, େସହ ିେଲାକ

ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ େହବ। 2 େଯଉଁ େଲାକ ଏଭଳି ଦୁବର୍ଳମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େହେଲ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଏ ତାହା ପାଇଁ ଏହା
ବହୁତ ଖରାପ େହବ। େବକେର ପଥର ବାନି୍ଧ ସମୁଦ୍ର େର ବୁଡ଼ ିମରିବା ତା
ପକ୍ଷେର ଭଲ େହବ। 3 େତଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ।
“ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ତାକୁ କୁହ େଯ ଭୁଲ୍ କରୁଛ।ି

େସ ଯଦ ିଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଉ ପାପ କେର ନାହିଁ, େତେବ ତାକୁ କ୍ଷମା
ଦଅି। 4 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଦନି ଭତିେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସାତଥର ଅନ୍ୟାୟ
କେର ଓ ପ୍ରତଥିର ଆସ ିକେହ େଯ, େସ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, େତେବ ତାକୁ
କ୍ଷମା କରି ଦଅି।”

ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ େକେତ ଦୃଢ଼

5 େପ୍ରରିତମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ
କର।”

6 ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େଗାଟଏି େସାରିଷଦାନା
ପରିମାଣର େହାଇଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିତୁତ ଗଛକୁ କହି
ପାରିବ, ନଜିକୁ ଉପାଡ଼ ିେନଇ ସମୁଦ୍ର େର େରାପଣ କର, େତେବ ଗଛଟି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନବି।

ଉତ୍ତମ େସବକ ହୁଅ

7 “ମେନକର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜଣକର ଗ୍ଭକରଟଏି ଅଛ।ି େସହି
ଗ୍ଭକର ତୁମ୍ଭ ବଲିେର କାମ କରିଆେସ। େସ ତୁମ୍ଭ ବଲିେର ହଳ କରି
ଆସୁଛ ିକିମ୍ୱା େମଣ୍ଢାଙ୍କ ଯତ୍ନ େନଇ ଆେସ। େସ କାମରୁ େଫରିବା ପେର
ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ କ’ଣ କହବି? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କହବି େଯ, ‘ଭତିରକୁ ଆସ ଓ
ଖାଇବାକୁ ବସ?’ 8 ନା, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭକରକୁ କହବି, ‘େମା’ ପାଇଁ
କିଛ ିଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। େମା’ ଖିଆପିଆ ସରିେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଇବ
ଓ ପିଇବ।’ 9 ଗ୍ଭକର ବେିଶଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବ ିପାଇବା କଥା ନୁେହଁ।
କାରଣ ମାଲକି ଯାହା କରିବାକୁ କହନି୍ତ , େସ େକବଳ ତାହା ହିଁ କେର।
10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର େସହ ିଏକା କଥା େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଆିଯାଇଥିବା କାମତକ କରି େଦବା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କହବିା ଉଚତି୍
େଯ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବେିଶଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େନାହୁଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଅେଯାଗ୍ୟ ଗ୍ଭକର ଓ ଆମ୍ଭର ଯାହା କରିବା ଉଚତି୍, ଆେମ୍ଭ
େକବଳ ତାହା ହିଁ କରିଛୁ।’”

କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ

11 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ଯାତ୍ରା କରୁଥିେଲ। େସ ଗାଲଲିୀରୁ ଶମିେରାଣକୁ
ଗେଲ। 12 େସ େଗାଟଏି େଛାଟ ନଗରକୁ ଆସେିଲ। େସଠାେର ତାହାଙୁ୍କ
ଦଶ ଜଣ େଲାକ େଭଟେିଲ। େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର କୁଷ୍ଠେରାଗ େହାଇଥିବାରୁ
େସମାେନ େକହ ିଯୀଶୁଙ୍କର ଅତ ିପାଖକୁ ଆସ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 13 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଟ ିକରି ଡ଼ାକିେଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ! ଦୟାକରି
ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।”

14 ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ନଜି
େଦହକୁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ।”
େସହ ିଦଶ ଜଣ େଲାକ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାେବେଳ ସୁସ୍ଥ

େହାଇଗେଲ। 15 ଜେଣ େଲାକ ନଜିକୁ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଇଥିବାର େଦଖି
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସଲିା। େସ ବଡ଼ ପାଟକିରି ନଇଁପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ
କଲା ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା 16 େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତେଳ ନଇଁପଡ଼ି
ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା। ଏହ ିେଲାକଟ ିଶମିେରାଣର
ଅଧିବାସୀ ଥିଲା। େସ ଯିହୂଦୀ ନ ଥିଲା, 17 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଦଶ
ଜଣ େଲାକ ସୁସ୍ଥ େହେଲ, େତେବ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ କାହାନି୍ତ? 18 ସୁସ୍ଥ
େହାଇ ସାରିବା ପେର ପୁଣ ିେଫରି ଆସ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ଏହ ିଶମିେରାଣୀୟ ଜଣକ େକବଳ ଥିଲା?” 19

ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଠିଆ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଯାଅ। ତୁମ୍ଭର
ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବା େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଭଲ େହାଇଗଲ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନଜି ଭତିେର ଅଛି
(ମାଥିଉ 24:23-28; 37-41)

20 େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
େକେବ ଆସବି?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛ।ି କିନୁ୍ତ େଯଉଁଭଳି

ଭାବେର ଆସବି, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଖିେର େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। 21

େଲାକମାେନ କହେିବ ନାହିଁ େଯ, ‘େହଇ େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଏଠାେର ଅଛ ିକିମ୍ୱା େସଠାେର ଅଛ।ି ନା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜି ଭତିେର ଅଛ।ି’”

22 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଦନି ଆସବି,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଦନି ଗଡୁ଼କି ମାନଙ୍କ ଭତିରୁ

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:21 817 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 17:22
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ଦନିଟଏି େଦଖିବାକୁ ବହୂତ ଇଚ୍ଛା କରିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦଖି
ପାରିବ ନାହିଁ। 23 େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ‘େଦଖ ତାହା
େସଠାେର!’ ‘େଦଖ, ତାହା ଏଠାେର! କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଠି ଅଛ
େସହଠିାେର ରୁହ। ବାହାରକୁ ଯାଇ େଖାଜ ନାହିଁ। 24 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର
େଫରି ଆସବିା ସମୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ। େଯଉଁ ଦନି େସ େଫରି
ଆସେିବ, େସ ଆକାଶେର େଗାଟଏି ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ବଜୁିଳି ଝଲକିଲା ଭଳି େଦଖାଯିେବ। 25 କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଥେମ
ଅେନକ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରିେବ ଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନର େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ହତ େହେବ।

26 “େନାହ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯାହା ଘଟଥିିଲା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
େଫରି ଆସବିା ସମୟେର େସହ ିଏକା କଥା ଘଟବି। 27 େନାହଙ୍କ
ସମୟେର, ଏପରିକି େନାହ ଜାହାଜେର ବସବିା ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାେନ ଖିଆପିଆ କରୁଥିେଲ ଓ ବବିାହ କରୁଥିେଲ। ତା’ପେର ବନ୍ୟା
ମାଡ଼ ିଆସଲିା ଓ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାରି େଦଲା।

28 “ପରେମଶ୍ୱର େଲାଟଙ୍କ ସମୟେର ସେଦାମ ନଗର ଧ୍ୱଂସ
କଲାେବେଳ ଯାହା ଘଟଥିିଲା, ଏେବ ମଧ୍ୟ େସହ ିକଥା ଘଟବି। େସହି
େଲାକମାେନ େସେତେବେଳ ଖିଆପିଆ, କିଣାବକିା କରୁଥିେଲ। ଗଛ
ଲଗାଉଥିେଲ ଓ ନଜି ପାଇଁ ଘର େତାଳୁଥିେଲ। 29 େଲାଟ ନଗର ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଯିିବା ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିେଲ।
ତା’ପେର େସଠାେର ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍ଧକ ବଷର୍ା େହଲା ଓ ତାହା
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାରି େଦଲା। 30 େଯେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଫରି ଆସେିବ,
େସେତେବେଳ ଠିକ୍ େସହଭିଳି ଘଟଣା ଘଟବି।

31 “େସ ଦନି ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତା’ର ଘରର ଛାତ ଉପେର ଥିବ,
ଭତିରକୁ ଯାଇ ଜିନଷିପତ୍ର ଆଣବିାକୁ ତାକୁ ସମୟ େହବ ନାହିଁ। ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ବଲିେର ଥିବ, େତେବ େସ ଘରକୁ େଫରି ପାରିବ ନାହିଁ।
32 େଲାଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ’ଣ େହାଇଥିଲା, ମେନ ପକାଅ।

33 “େଯଉଁ େଲାକ ନଜି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବ, େସ
ତାହା ହେରଇ ବସବି। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ତା’ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ,
େସ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ। 34 ମୁଁ େଫରି ଆସବିା ସମୟେର େଗାଟଏି
େକାଠରିେର ହୁଏତ େସହ ିରାତେିର ଦୁଇଜଣ େଲାକ େଶାଇଥାଇ ପାରନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନଆି େହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି
ଦଆିଯିବ। 35 ହୁଏତ ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଏକତ୍ର ଚକିେର ଶସ୍ୟ ଦାନା
େପଶୁ ଥାଇ ପାରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େନଇ ନଆିଯିବ ଓ
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ ିଦଆିଯିବ।” 36

37 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏ ଘଟଣା େକଉଁଠାେର ଘଟବି
ପ୍ରଭୁ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଶାଗଣୁାମାେନ ଉଡ଼ବିା ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାେନ ଜାଣି

ପାରନି୍ତ େକୗଣସ ିଏକ ଶବ ପଡ଼ଛି।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ େଯ,
େସମାେନ ସଦାବାେଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉଚତି୍। ଏବଂ େକେବ
େହେଲ ଭରସା ହେରଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ

ଉପେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, 2 “ଥେର େଗାଟଏି
ନଗରେର ଜେଣ ବଗି୍ଭରପତ ିଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ଡ଼ର ନ ଥିଲା
କି େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ , େସଥିପ୍ରତ ିଖାତରିି
କରୁ ନ ଥିେଲ। 3 େସହ ିନଗରେର େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଥିଲା। ତା’ର
ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିଲା। େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଏହ ିବଗି୍ଭରପତଙି୍କ ନକିଟକୁ ବହୁତ
ଥର ଆସୁଥିଲା େସ ବଗି୍ଭରପତଙୁି୍କ କହୁଥିଲା, ‘େଗାଟଏି େଲାକ େମା’ ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମା’ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ଦଅି।’ 4 କିନୁ୍ତ
ବଗି୍ଭରପତ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିେଲ। େକେତ
ସମୟ ପେର ବଗି୍ଭରପତ ିଜଣକ ମେନ ମେନ ଭାବେିଲ, ‘ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଡ଼ରୁ ନାହିଁ କି େଲାକମାେନ େମା’ ବଷିୟେର କ’ଣ ଭାବୁଛନି୍ତ , େସଥିପ୍ରତି

ଖାତରିି ବ ିକରୁ ନାହିଁ। 5 କିନୁ୍ତ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେମାେତ ସବୁେବେଳ
ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛ।ି ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର େଦଇେଦେଲ େସ େମା’
ପିଛା ଛାଡ଼େିଦବ। ନେଚତ େସ େମାେତ ହଇକାଣ କରୁଥିବ।’”

6 ପ୍ରଭୁ! କହେିଲ, “ଶୁଣ, େସହ ିଦୁଷ୍ଟ ବଗି୍ଭରପତ ିଜଣକ ଯାହା
କହେିଲ, େସ କଥାର େଗାଟଏି ଅଥର୍ ଅଛ।ି 7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦନିରାତ ିତାହାଙୁ୍କ ପାଟ ିକରି ଡ଼ାକୁଥା’ନି୍ତ। ଯାହା
ଠିକ୍, ତାହା ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ସଦାେବେଳ େଦଇଥା’ନି୍ତ। ନଜି
େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବାେର ପରେମଶ୍ୱର ଆେଦୗ ବଳିମ୍ୱ କରିେବ ନାହିଁ। 8

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ।ି ଅତ ିଶୀଘ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ। କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁଣ ିଥେର େଫରି ଆସବିା ପେର େସ ଏ
ପୃଥିବୀେର ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ପାଇ ପାରିେବ କି?”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ରହବିା ଉଚତି୍

9 େକେତକ େଲାକ ଭାବୁଥିେଲ େଯ େସମାେନ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନି୍ତ।
େସମାେନ ନେିଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥିବା ଭଳି
ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଏହି
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ: 10 “ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ଓ ଜେଣ କରଆଦାୟକାରୀ
ଥିେଲ। ଦେିନ େସହ ିଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ। 11

ଫାରୂଶୀଜଣକ କରଆଦାୟକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଅଲଗା ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ। ଫାରୂଶୀ ଜଣକ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ କହେିଲ, ‘େହ
ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ଭଳି ଖରାପ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛ।ି ମୁଁ େଗ୍ଭରି, ଠକାମି, ବ୍ୟଭଗି୍ଭର, ପାପ କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁେହଁ। ମୁଁ ଏହ ିକରଆଦାୟକାରୀ ଅେପକ୍ଷା ଭଲ
େହାଇଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛ।ି 12 ମୁଁ ଜେଣ ଭଲ
େଲାକ। ମୁଁ ସପ୍ତାହେର ଦୁଇ ଥର ଉପବାସ କେର। ମୁଁ େମାର ସମସ୍ତ
େରାଜଗାରର ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଦାନ କେର।’

13 “କରଆଦାୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏକାକୀ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ େବେଳ େସ ସ୍ୱଗର୍ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ।
କରଆଦାୟକାରୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେର ନଜିକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ଉପେର ଦୟା କର। ମୁଁ ଜେଣ ପାପୀ।”
14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ‘ଏହ ିେଲାକଟ ିେଯେତେବେଳ ତା’ର ପ୍ରାଥର୍ନା
େଶଷ କରି ତା’ ଘରକୁ େଫରିଗଲା, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ
ପରିଗଣତ େହଲା। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଫାରୂଶୀ ଅନୁଭବ କଲା େଯ େସ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଭଲ େଲାକ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନ
ଥିଲା। େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ ନେିଜ ମହାନ୍ େବାଲ ିଭାେବ, ତାକୁ ହୀନ କରି
ଦଆିଯିବ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ ହୀନ କରି ଦଏି ତାକୁ ମହାନ୍
କରାଯିବ।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େକଉଁମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିେବ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ମାକର୍ 10:13-16)

15 େକେତକ େଲାକ େସମାନଙ୍କର େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆଣେିଲ, େଯପରି ଯୀଶୁ େସହ ିପିଲାମାନଙୁ୍କ େକବଳ ଛୁଇଁେବ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହା େଦଖି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା ନ କରିବାକୁ
କହେିଲ। 16 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସହ ିେଛାଟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡ଼ାକିେଲ।
େସ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଛାଟ ପିଲାମାେନ େମା’ ପାଖକୁ
ଆସନୁ୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଏହି
େଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି େହାଇଥିେବ, େକବଳ େସହମିାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ। 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି େଗାଟଏି
େଛାଟ ପିଲା କିଛ ିଗ୍ରହଣ କଲାଭଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ ନ କେଲ ତା’ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 17:23 818 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:17
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ଜେଣ ଧନୀେଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ
(ମାଥିଉ 19:16-30; ମାକର୍ 10:17-31)

18 ଜେଣ ଯିହୂଦୀ େନତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ଉତ୍ତମ ଗରୁୁ!
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍?”

19 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିକାହିଁକି
କହଲି? େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ଉତ୍ତମ। 20 ମୁଁ କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତର େଦବ।ି ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାନ ଜାଣଛି: ‘ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର
କରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ କାହାରିକି ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, େକୗଣସ ିଜିନଷି େଗ୍ଭରି
କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ବଷିୟେର େକେବ େହଁ ମିଛ କହବି ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବାପା-ମାଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ସମ୍ମାନ େଦବ…’ ”

21 କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀ େନତା ଜଣକ କହେିଲ, “ମୁଁ େମା’ ପିଲା ଦନୁି ଏସବୁ
ଆଜ୍ଞା ମାନଆିସଛି।ି”

22 ଏ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁ େସହ ିେନତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତଥାପି ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆଉ େଗାଟଏି କଥା ତୁମ୍ଭର କରିବାକୁ ବାକିଅଛ।ି ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ ିସବୁ
ବକିି େଦଇ ଗରିବଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟଦଅି। ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱଗର୍େର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ଆସ ଓ େମାର ଅନୁସରଣ କର।” 23 େନତା ଜଣକ
ଏହା ଶୁଣ ିବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କେଲ। େସ ବହୁତ ଧନୀ ଥିେଲ ଓ ନଜି
ଧନତକ ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ।

24 େସହ ିଯିହୂଦୀ େନତାଙୁ୍କ ଦୁଃଖିତ େହବାର େଦଖି ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଧନୀ େଲାକମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିବ ବହୁତ
କଠିନ। 25 ଜେଣ ଧନୀେଲାକ ପକ୍ଷେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କରିବାଠାରୁ େଗାଟଏି ଛୁଞ୍ଚ ିକଣାେଦଇ ଓଟଟଏି ଗଳିଯିବା ଅଧିକ ସହଜ।”

େକଉଁମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିେବ

26 େଲାକମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣବିା ପେର କହେିଲ, “େତେବ
େକଉଁମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିେବ?”

27 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ କାମ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେର ସମ୍ଭବ ନୁେହଁ,
ତାହା ପରେମଶ୍ୱର କରି ପାରିେବ।”

28 ପିତର କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସବର୍ସ୍ୱ ଛାଡ଼େିଦଇ
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛୁ।”

29 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି େଯଉଁ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତା’ର ଘର, ପତ୍ନୀ, ଭାଇ, ବାପାମା କିମ୍ୱା
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଥିିବ, 30 େସ ଛାଡ଼ଥିିବା ବସ୍ତୁ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ପାଇବ।
େସ େଲାକ ଏହ ିଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟେର ତ ଅେନକ ଗଣୁ ଅଧିକ ପାଇବ
ଏବଂ ମରିଗଲା ପେର ମଧ୍ୟ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଚରିକାଳ ବାସ
କରିବ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିଜୀବତି େହେବ
(ମାଥିଉ 20:17-19; ମାକର୍ 10:32-34)

31 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଅଲଗା ଭାବେର ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଉଛୁ। ପରେମଶ୍ୱର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ େଲଖିବାକୁ
କହଥିିେଲ, େସ ସବୁ ଘଟବି। 32 ତାହାଙ୍କ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ବଧିମର୍ୀମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇେଦେବ। ତାହାଙୁ୍କ ଉପହାସ କରାଯିବ।
େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ଅପମାନ େଦେବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଉପରକୁ େଛପ ପକାଇେବ।
33 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭବୁକେର ପିଟେିବ ଓ େଶଷେର ମାରିେଦେବ।
କିନୁ୍ତ ମୃତୁ୍ୟର ତୃତୀୟ ଦବିସେର େସ ପୁଣ ିଜୀବତି େହାଇ ଉଠିେବ।” 34

େପ୍ରରିତମାେନ ଏ କଥା ବୁଝବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ ବୁଝି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଅଥର୍ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଗପୁ୍ତ ରହଲିା।

ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 20:29-34; ମାକର୍ 10:46-52)

35 ଯୀଶୁ ଯିରୀେହା ନଗର ପାଖାପାଖି େହାଇ ଆସେିଲ। େସେତେବେଳ
ରାସ୍ତା କଡ଼େର େଗାଟଏି ଅନ୍ଧ ବସଥିିଲା। େସହ ିଅନ୍ଧଟ ିଭକି ମାଗଥୁିଲା।
36 େସ ରାସ୍ତାେର ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ େକାଳାହଳ ଶୁଣପିାରି
ପଗ୍ଭରିଲା, “ଘଟଣା କ’ଣ?”

37 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଏହ ିବାଟ େଦଇ
ଯାଉଛନି୍ତ।”

38 ଅନ୍ଧଟ ିଉେତ୍ତଜିତ େହାଇ ପଡ଼ଲିା ଓ କହଲିା, “ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯୀଶୁ ଦୟାକରି େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର।”

39 ଆଗେର ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଅନ୍ଧକୁ ଧମକ େଦେଲ। େସମାେନ
ଅନ୍ଧକୁ ଚୁପ୍ ରହବିାକୁ କହେିଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଆହୁରି େଜାର୍େର ପାଟକିରି
କହଲିା, “େହ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଦୟାକରି େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।”

40 ଯୀଶୁ େସଠାେର ଅଟକି ଗେଲ, େସ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତାହାକୁ େମା’
ପାଖକୁ ଆଣ।” େସ ପାଖକୁ ଆସବିା ପେର ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, 41

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”
େସହ ିଅନ୍ଧଟ ିକହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପୁଣ ିଥେର େଦଖି ପାରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”
42 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟ ଶକି୍ତ ଲାଭ କର। ତୁମ୍ଭର

ବଶି୍ୱାସ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା।”
43 ତତ୍ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅନ୍ଧଟ ିଦୃଷି୍ଟ ଶକି୍ତ େଫରିପାଇଲା। େସ

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କଲା। ଏହ ିଘଟଣା େଦଖି
ଥିବା େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ କେଲ।

ଜଖିୟ

ଯୀଶୁ ଯିରୀେହା ନଗର େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। 2 ଯିରୀେହାେର
ଜଖିୟ େବାଲ ିଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ପ୍ରଧାନ
କରଆଦାୟକାରୀ ଥିେଲ ଓ େସ ବହୁତ ଧନୀ ଥିେଲ। 3 େସ

ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅେନକ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। ଜଖିୟ ଏେତ ବାଙ୍ଗରା ଥିେଲ େଯ, େଲାକଙ୍କ
ଭତିେର ଥାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା। 4 େତଣୁ
େଯଉଁବାେଟ ଯୀଶୁ ଆସେିବ େବାଲ ିେସ ଜାଣଥିିେଲ, େସଭଳି େଗାଟଏି
ସ୍ଥାନକୁ େସ େଦୗଡ଼ଗିେଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବା ପାଇଁ େସ େଗାଟଏି
ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛେର ଚଢ଼ଗିେଲ।

5 ଯୀଶୁ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। େସ ଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, େସ
ଜଖିୟଙୁ୍କ ଗଛ ଉପେର େଦଖିେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜଖିୟ! ଶୀଘ୍ର
ତଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ଘେର ରହବି।ି”

6 ତା’ପେର ଜଖିୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଖୁସୀେର େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ଘେର ସ୍ୱାଗତ କେଲ। 7 ସମେସ୍ତ ଏ କଥା
େଦଖିେଲ। େସମାେନ ଅଭେିଯାଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ, “େଦଖ, େକଉଁ
ଭଳି େଲାକ ସହତି ଯୀଶୁ ରହୁଛନି୍ତ। ଜଖିୟ େଗାଟଏି ପାପୀ।”

8 ଜଖିୟ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ।ି ମୁଁ
େମା’ ଧନର ଅଧା ଗରିବଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟ େଦବ।ି ମୁଁ ଯଦ ିକାହାରିକୁ ଠକିଥାଏ,
େତେବ େସହ ିେଲାକକୁ ଗ୍ଭରି ଗଣୁ ଧନ େଫରାଇ େଦବ।ି”

9 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏ େଲାକଟ ିପ୍ରକୃତେର ଜେଣ ଭଲ ମଣଷି। େସ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ। େତଣୁ ଆଜି େସ ନଜି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇଗେଲ। 10 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସଛିନି୍ତ।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:18 819 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:10



ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଦଅିନି୍ତ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କର
(ମାଥିଉ 25:14-30)

11 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମର ପାଖାପାଖି ଆସଗିେଲ। େକେତକ େଲାକ
ଭାବେିଲ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସଯିିବ। 12 େଲାକମାେନ
ଏହ ିକଥା ଭାବୁଥିବା ଯୀଶୁ ଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିକହେିଲ: “ଜେଣ ଅତ ିମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ରାଜା େହବା ପାଇଁ
େକୗଣସ ିଏକ ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉଥିେଲ। ତା’ପେର େସ
େଫରି ଆସ ିନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ େଯାଜନା
କେଲ। 13 େସ ନଜିର ଦଶ ଜଣ ଗ୍ଭକରଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଗ୍ଭକରଙୁ୍କ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଟଙ୍କା ଥଳି େଦେଲ। େସ କହେିଲ, ‘ମୁଁ
େଫରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିଟଙ୍କାେର ବ୍ୟବସାୟ କର।’ 14 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ
େସ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକମାେନ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ପଛେର ଦେଳ େଲାକଙୁ୍କ େସଠାକୁ ପଠାଇେଲ। େସଠାକୁ ଯାଇ ଏହ ିଦଳର
େଲାକମାେନ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁନା େଯ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ରାଜା ହୁଅନୁ୍ତ।’

15 “ତଥାପି େସ ରାଜା େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର େସ ଘରକୁ େଫରି
ଆସେିଲ। ତା’ପେର େସ କହେିଲ, ‘େଯଉଁ ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େମାର ଟଙ୍କା
େଦଇଥିଲ ିେସମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକ, ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ ିେଯ, େସହ ିଟଙ୍କାେର
େସମାେନ ଆଉ େକେତ ଅଧିକ ଲାଭ କରିଛନି୍ତ।’ 16 ପ୍ରଥେମ ଗ୍ଭକର
ଜଣକ ଆସ ିକହଲିା, ‘ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ େମାେତ େଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ଥଳିଟକୁି
ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଦଶ ଥଳି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଜର୍ନ କରିଛ।ି’ 17 ରାଜା
ଗ୍ଭକରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଭଲ ଗ୍ଭକର।
ତୁମ୍ଭକୁ େଛାଟ େଛାଟ ବଷିୟେର ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ େବାଲ ିମୁଁ
ଜାଣୁଛ।ି େତଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େମାର ଦଶଟ ିନଗର ଶାସନ କରିବାକୁ େଦବ।ି’

18 “ଦି୍ୱ ତୀୟ ଗ୍ଭକରଟ ିଆସଲିା ଓ କହଲିା, ‘ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ େଦଇଥିବା
ଟଙ୍କା ଥଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଞ୍ଚ ଥଳି ଟଙ୍କା ଅଜର୍ନ କରିଛ।ି’ 19 ରାଜା
େସହ ିଗ୍ଭକରଟକୁି କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ପାେଞ୍ଚାଟ ିନଗର ଉପେର ଶାସନ
କରିବ।’

20 “ତା’ପେର ଅନ୍ୟ ଗ୍ଭକରଟ ିଭତିରକୁ ଆସଲିା। େସ ରାଜାଙୁ୍କ
କହଲିା, ‘ଆଜ୍ଞା, ଏହ ିଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି। ମୁଁ ଖେଣ୍ଡ କନାେର ଏହାକୁ
ଗଡୁ଼ାଇ ରଖିଥିଲ।ି 21 ଆପଣ ଜେଣ କେଠାର ବ୍ୟକି୍ତ େହାଇଥିବାରୁ ମୁଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ଭୟ କରିଥିଲ।ି ଏପରିକି ଆପଣ ନେିଜ ଅଜର୍ନ କରି ନ ଥିବା
ଟଙ୍କା େନଇଥା’ନି୍ତ ଓ ନେିଜ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରି ନ ଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରିଥା’ନି୍ତ।’

22 “ତା’ପେର ରାଜା େସହ ିଗ୍ଭକରକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଦୁଷ୍ଟ
ଗ୍ଭକର। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଭାଷାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭରି ବଗି୍ଭର
କରିବ।ି ତୁେମ୍ଭ କହଛି େଯ, ମୁଁ ଜେଣ କେଠାର ବ୍ୟକି୍ତ। ପୁଣ ିକହଛି େଯ ମୁଁ
ଅଜର୍ନ ନ କରି ଟଙ୍କା ନଏି ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କେର।’ 23 ଯଦ ିଏ କଥା ସତ୍ୟ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କେର
ଜମା ରଖି ପାରିଥା’ନ୍ତ ତା’େହେଲ ମୁଁ େଫରି ଆସଲିା େବଳକୁ େମା’
ଟଙ୍କାେର କିଛ ିସୁଧ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରାଯାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତ ା 24 େସଠାେର ରହି
ଏସବୁ େଦଖୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ରାଜା କହେିଲ, ‘ଏ ଗ୍ଭକର ପାଖରୁ ଟଙ୍କା
ଥଳିଟ ିେନଇ ଯାଇ ଦଶ ଥଳି ଟଙ୍କା ଅଜର୍ନ କରିଥିବା ଗ୍ଭକରକୁ
େଦଇଦଅି।”

25 “େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ଆଜ୍ଞା, େସ ଗ୍ଭକରଟି
ପାଖେର ତ ଆଗରୁ ଦଶ ଥଳି ଟଙ୍କା ଅଛ।ି’

26 “ରାଜା କହେିଲ, ‘ଯଦ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ ପାଖେର ଯାହା ଅଛି
ତାହାର ବ୍ୟବହାର କେର େତେବ େସ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇବ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ
ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ ପାଖେର େଯତକିି ଅଛ,ି ତାହା ବ୍ୟବହାର କେରନ ିତା’ଠାରୁ
ତାହା ମଧ୍ୟ ଛେଡ଼ଇ ନଆିଯିବ। 27 ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ କାହାନି୍ତ?
ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ରାଜା ନ ହୁଏ େବାଲ ିେଯଉଁମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େସମାେନ

କାହାନି୍ତ? େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣ। େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ଆଖି ଆଗେର
ମାରିଦଅି।’”

ଯୀଶୁଙ୍କର ଯିରୁଶାଲମ ପ୍ରେବଶ
(ମାଥିଉ 21:1-11; ମାକର୍ 11:1-11; େଯାହନ 12:12-19)

28 ଯୀଶୁ ଏସବୁ କହ ିସାରିବା ପେର ଯିରୁଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 29 ଜୀତପବର୍ତ ପାଖ େବଥ୍ଫାଗୀ ଓ େବଥନୀୟା ନଗର
ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଆସଗିେଲ। ଯୀଶୁ ନଜିର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏହା କହି
ପଠାଇେଲ, 30 “ଆଗେର େଯଉଁ ଗଁା େଦଖାଯାଉଛ,ି େସଠାକୁ ଯାଅ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଁାେର ପଶିବା ମାେତ୍ର େସଠାେର େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ବନ୍ଧା
େହାଇଥିବାର େଦଖିବ। େସହ ିଗଧ ଉପେର େକହ ିେକେବ େହେଲ ଚଢ଼ ିନ
ଥିେବ। ତାକୁ େଖାଲ ିେଦଇ େମା’ ପାଖକୁ ଆଣବି। 31 ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ପଗ୍ଭେର େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଧଟକୁି କାହିଁକି େନଇ ଯାଉଛ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟ ିଦରକାର ଅଛ।ି’”

32 ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ େସହ ିଗଁାକୁ ଗେଲ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଭଳି
କହଥିିେଲ, ଠିକ୍ େସହ ିଅନୁସାେର େସମାେନ ଗଧଟକୁି ପାଇଗେଲ। 33

ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗଧଟକୁି ଫିଟାଉଥିବା ସମୟେର ଗଧଟରି ମାଲକିମାେନ
ବାହାରି ଆସେିଲ। େସମାେନ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଗଧଟକୁି କାହିଁକି ଫିଟାଉଛ?”

34 ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଏହାଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର ଅଛ।ି”
35 ତା’ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗଧଟକୁି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। େସମାେନ
ଗଧ ପିଠି ଉପେର େସମାନଙ୍କର ଲୁଗା ପେକଇେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗଧ ଉପେର ବସାଇେଲ। 36 ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପେର ବସି
ଯିରୁଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ରାସ୍ତା
ଉପେର ନଜି ନଜି ଲୁଗା ବଛିାଇ େଦେଲ।

37 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମର ପାଖ େହାଇ ଆସୁଥିେଲ, େସ ଜୀତପବର୍ତର
ପାଦେଦଶ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟଦଳ ଖୁସୀ
ଥିେଲ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। େସମାେନ େଯଉଁସବୁ ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟମାନ େଦଖୁଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, 38 “ସ୍ୱାଗତ କରି
କହେିଲ:
“‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର

ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।’
ଗୀତସଂହତିା 118:26

ସ୍ୱଗର୍େର ଶାନି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା େହଉ।”
39 ଜନଗହଳିେର େକେତ ଜଣ ରହଥିିବା ଫାରୂଶୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ,

“ଗରୁୁ, ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏ ସବୁ କଥା ନ କହବିାକୁ କୁହ।”
40 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ଏସବୁ କଥା ନଶି୍ଚୟ

କୁହାଯିବ। ଯଦ ିେମାର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏସବୁ କଥା ନ କୁହନି୍ତ। ତାହାେହେଲ
ଏ ପଥର ସବୁ ପାଟ ିକରି ତାହା ସବୁ କହେିବ।”

ଯିରୁଶାଲମ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ

41 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ପାଖେର ପହଞ୍ଚେିଲ। ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ନଗରକୁ
େଦଖି ତା’ ପାଇଁ କାନି୍ଦ ପକାଇେଲ। 42 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ଶାନି୍ତ ମିଳି ପାରିବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣି
ପାରନ୍ତ! କିନୁ୍ତ ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ
ପାଖରୁ ଗପୁ୍ତ ରଖା ଯାଇଛ।ି 43 ତୁମ୍ଭ ସକାେଶ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ।ି
େଯେତେବେଳ କି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରିପେଟ େଗାଟଏି ପାେଚରୀ
ତଆିରି କରିେଦେବ। ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଫରିଯାଇ ଅବେରାଧ
କରିେବ। 44 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ।
ତୁମ୍ଭ େକାଠାଗଡୁ଼କିର େଗାଟଏି େହେଲ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥରଟ ିଉପେର
େସମାେନ ରେଖଇ େଦେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟବି। କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:11 820 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:44
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କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ଆସଥିିେଲ, େସ ସମୟଟକୁି
ତୁେମ୍ଭ ଚହି୍ନ ିପାରିଲ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ମନ୍ଦରିକୁ ଯାଆନି୍ତ
(ମାଥିଉ 21:12-17; ମାକର୍ 11:15-19; େଯାହନ 2:13-22)

45 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଗେଲ। େସ ମନି୍ଦର ପରିସର ଭତିେର କିଣା
ବକିା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46 ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି ‘େମା’ ଗହୃ ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃ େହବ।’ କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ େଗ୍ଭରମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡ଼ାସ୍ଥଳି କରି େଦଇଛ।’”

47 ଯୀଶୁ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ,
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜୀବନେର ମାରି େଦବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 48 କିନୁ୍ତ ସବୁ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ମନଧ୍ୟାନ େଦଇ
ଶୁଣୁଥିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାପ୍ରତ ିପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିେଲ।
େତଣୁ ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ କ’ଣ କରିେବ
େବାଲ ିକିଛ ିସି୍ଥର କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ।

ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ମାକର୍ 11:27-33)

ଦେିନ ଯୀଶୁ ମନି୍ଦର ଭତିେର ଥିେଲ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ସୁସମାଗ୍ଭର କହୁଥିେଲ। ପ୍ରଧାନଯାଜକ,

ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାକୁ ଆସେିଲ। 2

େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆମ୍ଭକୁ କୁହ, େକଉଁ ଅଧିକାର ବଳେର ତୁେମ୍ଭ
ଏସବୁ କାମ କରୁଛ? ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଅଧିକାର କିଏ େଦଲା?”

3 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରିବ।ି େମାେତ କୁହ: 4 େଯେତେବେଳ େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦେଲ, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିଲା ନା ମଣଷିଠାରୁ ଆସଥିିଲା?”

5 ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଏ ବଷିୟେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ। େସମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଆେମ୍ଭ ଯଦି
କହବିା େଯ େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିଲା, େତେବ େସ
ପଗ୍ଭରିେବ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ କାହିଁକି ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ?’ 6 କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିକହବିା, ‘େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ ମଣଷିଠାରୁ ଆସଥିିଲା,’ େତେବ
ସବୁ େଲାକ ଆମ୍ଭ ଉପରକୁ େଟକା ପଥର ଫିଙି୍ଗ ଆମ୍ଭକୁ ଜୀବନେର
ମାରିେଦେବ। କାରଣ େସମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରୂେପ ବଶି୍ୱାସ
କରନି୍ତ।” 7 େତଣୁ େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହୁଁ।”

8 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ
େଯ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏ ସବୁ କାମ କରୁଛ।ି”

ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାନି୍ତ
(ମାଥିଉ 21:33-46; ମାକର୍ 12:1-12)

9 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିକହେିଲ, “େଗାଟଏି
େଲାକ କିଛ ିଜମିେର ଅଙୁ୍ଗର ଗ୍ଭଷ କଲା। େସ ଏହ ିଜମିଟ ିେକେତ ଜଣ
କୃଷକଙୁ୍କ ଭାଗ େଦଇେଦଲା। ତା’ପେର େସ ଦୀଘର୍ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାରୁ
ଗ୍ଭଲଗିଲା। 10 ପେର ଅଙୁ୍ଗର େତାଳିବା ସମୟ ଆସଲିା। େତଣୁ େଲାକଟି
ତା’ର ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ଏହ ିକୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା େଯପରି
କୃଷକମାେନ ତାହାଙ୍କ ଭାଗ ଅଙୁ୍ଗର ଗ୍ଭକର ହାତେର େଦଇେଦେବ। କିନୁ୍ତ
କୃଷକମାେନ ଗ୍ଭକରକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଖାଲ ିହାତେର ପେଠଇ େଦେଲ। 11

େତଣୁ େଲାକଟ ିଆଉ ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ପଠାଇଲା। କୃଷକମାେନ ଏହି
େଲାକଟକୁି ମାଡ଼ ମାରିେଲ ଓ ତା’ ପ୍ରତ ିଅସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର କେଲ।
େସମାେନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛ ିନ େଦଇ ପେଠଇ େଦେଲ। 12 େତଣୁ
ଜମିମାଲକି ପୁଣ ିଆଉ ଜେଣ ଗ୍ଭକରକୁ ପଠାଇଲା। କୃଷକମାେନ ତାକୁ
ଭୟଙ୍କର ଭାବେର କ୍ଷତବକି୍ଷତ କରି ବାହାରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ।

13 “ଜମିମାଲକି କହଲିା, ‘ଏେବ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି ମୁଁ େମା’ ପୁଅକୁ
ପଠାଇବ।ି ମୁଁ େମା’ ପୁଅକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଏ। ହୁଏତ େମା’ ପୁଅକୁ
କୃଷକମାେନ ସମ୍ମାନ େଦଇପାରନି୍ତ।’ 14 କୃଷକମାେନ ମାଲକିର ପୁଅକୁ
େଦଖି କୁହାକୁହ ିେହେଲ, ‘ଏତ ଜମିମାଲକିର ପୁଅ। ଏ ଜମି ଖଣ୍ଡକି ତା’ର
ହିଁ େହବ। ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ମାରିେଦେଲ ଜମିଟ ିଆମ୍ଭରି େହାଇଯିବ।’ 15

େତଣୁ କୃଷକମାେନ ମାଲକିର ପୁଅକୁ ଜୀବନେର ମାରିେଦେଲ ଓ ଜମି
ବାହାରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ।
“ଏେବ ଜମିମାଲକି କ’ଣ କରିବ? 16 େସ ଆସ ିେସହ ିକୃଷକମାନଙୁ୍କ

ଜୀବନେର ମାରିେଦବ। ତା’ପେର େସହ ିଜମିଟକୁି ଆଉ େକେତକ କୃଷକଙୁ୍କ
ଭାଗ େଦଇେଦେବ।”
େଲାକମାେନ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିଶୁଣେିଲ ଓ େସମାେନ କହେିଲ, “େଯ, ଏ

କଥା େକେବ େହେଲ ନ େହଉ।” 17 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ କହେିଲ,
“େତେବ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିପଦର ଅଥର୍ କ’ଣ େହବ?
‘ନମିର୍ାତାମାେନ େଯଉଁ ପଥରକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିେଦେଲ,
େସହ ିପଥରଟ ିମୂଳଦୁଆର ପ୍ରଧାନ ପଥର େହାଇଗଲା।’

ଗୀତ ସଂହତିା 118:22
18 େଯଉଁ େଲାକ େସହ ିପଥର ଉପେର ଖସ ିପଡ଼ବି, ତା’ର ହାଡ଼ େଗାଡ଼
ଭାଙି୍ଗଯିବ। କିନୁ୍ତ େସହ ିପଥର ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ବି, ତାହା ତାକୁ ଚୁର୍ମାର୍
କରିେଦବ।”

19 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି
ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ଜାଣ ିପାରିେଲ େଯ, ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିେସମାନଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କୁହାଯାଇଛ।ି େତଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଠିକ୍ େସତକିିେବେଳ
ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ କାେଳ କ’ଣ କିଛି
କରିପକାଇେବ, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଡ଼ରୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ େଚଷ୍ଟା
(ମାଥିଉ 22:15-22; ମାକର୍ 12:13-17)

20 େତଣୁ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବା
ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅେପକ୍ଷାେର ରହେିଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
େକେତକ ଗପୁ୍ତଚର ପଠାଇେଲ। େସମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭଲ େଲାକ
ଭଳି ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ କହଥିିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କହୁଥିବା
କଥାେର କିଛ ିଭୁଲ୍ ବଷିୟ େଖାଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। କାରଣ
ଯଦ ିେସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛ ିଭୁଲ୍ େଦଖି ପାରିେବ, େତେବ େସମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେର ଅଧିକାର ଓ କ୍ଷମତା ରହଥିିବା ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ହାତେର
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଇେଦେବ। 21 େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗରୁୁ,
ଆେମ୍ଭ ଜାଣଛୁି େଯ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ ଓ ଉପେଦଶ େଦଉଛନି୍ତ , େସ
ସବୁ ଠିକ୍। ଆପଣ କାହାପ୍ରତ ିପକ୍ଷପାତପୂଣ୍ଣର୍ ଆଚରଣ କରୁ ନାହାନି୍ତ।
ଆପଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍ ବଷିୟେର େଯଉଁ ଉପେଦଶ େଦଉଛନି୍ତ , ତାହା
ସତ୍ୟ। 22 ଆମ୍ଭକୁ କୁହ। କାଇସରଙୁ୍କ କର େଦବା ଆମ୍ଭ ପେକ୍ଷ ଠିକ୍
େହବ କି ନାହିଁ?”

23 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଜାଣଥିିେଲ େଯ ଏହ ିେଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର
ପକାଇବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ। େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “େମାେତ
େଗାଟଏି ମୁଦ୍ର ା େଦଖାଅ, ମୁଦ୍ର ା ଉପେର କାହାର ନାମ ଅଛ ିଏବଂ କାହାର
ଛବ ିଅଛ?ି”
େସମାେନ କହେିଲ, “କାଇସରଙ୍କର।”
25 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େତେବ ଯାହା କାଇସରଙ୍କର, ତାହା

କାଇସରଙୁ୍କ େଦଇଦଅି, ଯାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େଦଇଦଅି।”

26 େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହ ିବୁଦି୍ଧପୂଣ୍ଣର୍ ଉତ୍ତର ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହାଇଗେଲ। େସମାେନ କିଛ ିକହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଫାନ୍ଦେର ପକାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏଭଳି କିଛି
କହେିଲ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବ୍ୟବହାର କରି
ପାରିେବ।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:45 821 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 20:26
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େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ
(ମାଥିଉ 22:23-33; ମାକର୍ 12:18-27)

27 େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ େଯ େଲାେକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠି ପାରିେବ ନାହିଁ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, 28 “ଗରୁୁ! େମାଶା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ େଲଖିଥିେଲ
େଯ ଯଦ ିଜେଣ ବବିାହତି ପୁରୁଷ େକୗଣସ ିସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନ ଥାଇ
ମରିଯାଏ, େତେବ ତା’ର ଭାଇ ନଶି୍ଚୟ େସହ ିମୃତ ଭାଇର ପତ୍ନୀକୁ ବବିାହ
କରିବ। ତାହାେହେଲ େସ ତା’ ମୃତ ଭାଇ ପାଇଁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଉତ୍ପନ୍ନ  କରି ପାରିବ। 29 ଥେର ସାତ ଜଣ ଭାଇ ଥିେଲ।
ବଡ଼ ଭାଇଟ ିବବିାହ କରିଥିଲା। େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ ନ ଥାଇ େସ ଭାଇଟି
ମରିଗେଲ। 30 ତା’ପେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକଟକୁି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଭାଇ ବବିାହ
କଲା। କିନୁ୍ତ େସ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। 31 ତା’ପେର ତୃତୀୟ ଭାଇଟ ିେସହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କଲା ଓ ମରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସହି
ଏକା କଥା ଘଟଲିା। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମରିଗେଲ ଓ କାହାରି େହେଲ
ସନ୍ତାନସନି୍ତତ ିଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିେଲ। 32 େଶଷେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଟ ିମଧ୍ୟ
ମରିଗଲା। 33 ସାତ ଭାଇଯାକ ତାକୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ। େତେବ
େଯେତେବେଳ େଲାେକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିଜୀବନ ନ ପାଇ ଉଠିେବ,
େସେତେବେଳ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀଟ ିକାହାର ପତ୍ନୀ େହବ?”

34 ଯୀଶୁ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଂସାରେର େଲାକମାେନ ପରସ୍ପର
ମଧ୍ୟେର ବବିାହ କରିଥା’ନି୍ତ। 35 କିନୁ୍ତ େକେତକ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିବଞ୍ଚି
ଉଠିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େହେବ ଓ େସମାେନ ଏହ ିଜୀବନ ପେର ମଧ୍ୟ ପୁଣି
ଜୀବତି ରହେିବ। େସହ ିଜୀବନେର େସମାେନ ବବିାହ କରିେବ ନାହିଁ। 36

େସହ ିଜୀବନେର େଲାକମାେନ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ପରି େହାଇଥା’ନି୍ତ ଓ େସମାେନ
େକେବ େହେଲ ମରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କାରଣ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠିଥା’ନି୍ତ। 37 େମାଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦେଖଇ
େଦଇଛନି୍ତ େଯ େଲାେକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠନି୍ତ। େମାଶା େଯେତେବେଳ
‘ଜ୍ୱଳନ୍ତବୁଦା’ ବଷିୟେର େଲଖିେଲ, େସ କହଥିିେଲ େଯ, ‘ପ୍ରଭୁ
(ପରେମଶ୍ୱର) େହଉଛନି୍ତ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର, ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର’ 38 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ
େଯ, େସ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, େତେବ ଏ େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର
ମୃତ ନୁହନି୍ତ। େସ େକବଳ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର। େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଜୀବତି ଅଟନି୍ତ।

39 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଭଲ
ଥିଲା।” 40 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାକୁ େକହ ିସାହସ କେଲ
ନାହିଁ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ’ଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର
(ମାଥିଉ 22:41-46; ମାକର୍ 12:35-37)

41 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େଲାେକ କାହିଁକି କହୁଛନି୍ତ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର? 42 ଗୀତସଂହତିାେର ଦାଉଦ ନେିଜ କହଛିନି୍ତ :
‘ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ େମା’ ପାଖେର ବସ।

43 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଶକି୍ତ ଅଧୀନେର ରଖିବ।ି’
ଗୀତସଂହତିା 110:1

44 ଦାଉଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହଛିନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏ
ଉଭୟ କଥା କିପରି ସତ୍ୟ େହାଇ ପାରିବ?”

ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40; ଲୂକ 11:37-54)

45 ସବୁେଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣୁଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 46 “ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ

ପରି େପାଷାକପତ୍ର ପିନି୍ଧ ବୁଲାବୁଲ ିକରିବାକୁ େସମାେନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।
ହାଟବଜାରେର େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଖାନୁ୍ତ େବାଲ ିେସମାେନ ଭଲ
ପାଆନି୍ତ। ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆସନଗଡୁ଼କି
ପାଇବାକୁ େସମାେନ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େଭାଜିମାନଙ୍କେର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ
ଆସନେର ବସବିାକୁ େସମାେନ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। 47 କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ବଧିବାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ୍ଚ ମେନାଭାବ େଦଖାନି୍ତ। େସମାେନ
ବଧିବାମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱ ାର ଠକି କରି େନଇ ଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ ଲମ୍ୱାଲମ୍ୱା
ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ନଜିକୁ ଭଲ େବାଲ ିେଦେଖଇ େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କଠିନ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।”

ପ୍ରକୃତ ଦାନ
(ମାକର୍ 12:41-44)

ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ େଯ େକେତକ ଧନୀେଲାକ ମନି୍ଦରର
ଦାନବାକ୍ସ େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ େଦଉଛନି୍ତ। 2 ଯୀଶୁ
େଗାଟଏି ଗରିବ ବଧିବାକୁ େଦଖିେଲ। େସହ ିବଧିବା େଲାକଟି

ଦାନବାକ୍ସ େର ଦୁଇଟ ିତମ୍ୱା ପଇସା ପକାଇଲା। 3 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏହ ିଗରିବ ବଧିବାଟ ିେକବଳ ଦୁଇଟ ିତମ୍ୱା ପଇସା
ଦାନ େଦଲା। କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େସ ଏହ ିଧନୀେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ
ଅଧିକ େଦଲା। 4 ଧନୀେଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅଥର୍ ଅଛ।ି େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଦରକାର ନ ଥିବା ଅଥର୍ ଦାନ କେଲ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିବହୁତ
ଗରିବ। କିନୁ୍ତ େସ ତା’ର ସବର୍ସ୍ୱ ଦାନ କରିେଦଲା। େସହ ିଅଥର୍ ତା’ର
ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା।”

ମନ୍ଦରିର ଧ୍ୱଂସ
(ମାଥିଉ 24:1-14; ମାକର୍ 13:1-13)

5 େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ମନି୍ଦର ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଏହା େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦର ମନି୍ଦର। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ
ପଥରେର ତଆିରି େହାଇଛ।ି େଦଖ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କିପରି ଭଲଭଲ ଦାନ
ଅପର୍ଣ କରାଯାଇଛ!ି”

6 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଯାହାସବୁ
େଦଖୁଛ, ସମୟ ଆସବି, େଯେତେବେଳ ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିବ। ଏହି
ଭବନଗଡୁ଼କିର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଥର ଭୂମିସାତ୍ େହାଇ ପଡ଼ବି। େଗାଟଏି େହେଲ
ପଥର ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ପଥର ଉପେର ରହ ିପାରିବ ନାହିଁ।”

7 େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଗରୁୁ! ଏସବୁ ଘଟଣା େକେବ
ଘଟବି? କି ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାରା ଜଣା ପଡ଼ବି େଯ ଏ ସବୁ ଘଟଣା
ଘଟବିାର ସମୟ ଆସ ିଗଲାଣ?ି”

8 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ସାବଧାନ! ଭ୍ର ାନ୍ତହୁଅ ନାହିଁ। େମା’ ନାମ ବ୍ୟବହାର
କରି ଅେନକ େଲାକ ଆସେିବ। େସମାେନ କହେିବ, ‘ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ’ ଏବଂ
‘ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି’ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିବ ନାହିଁ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବେିଦ୍ର ାହର ଜନରବ
ଶୁଣବି, େକେବ ଡ଼ରିଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରଥେମ ଘଟବି।
କିନୁ୍ତ ଅନି୍ତମ ସମୟ ଆସବିାକୁ ବଳିମ୍ୱ େହବ।”

10 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଶ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ
କରିେବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲେଢ଼ଇ କରିେବ। 11 ଭୟାନକ
ଭୂମିକମ୍ପ, େରାଗ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ବଷିୟ ସବୁ ଅେନକ ସ୍ଥାନେର ଘଟବି।
େକେତକ ସ୍ଥାନେର ମରୁଡ଼ ିପଡ଼ବି, େଲାେକ ଖାଇବାକୁ ପାଇେବ ନାହିଁ।
ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାମାନ ଘଟବି। େଲାକମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦବା ପାଇଁ
ଆକାଶେର ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜନକ ବଷିୟ େଦଖାଯିବ।

12 “କିନୁ୍ତ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରିେନେବ, ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦେବ। େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର
ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କରିେବ। ରାଜା ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ସାମନାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହାଜର କରାଯିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 20:27 822 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 21:12
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େଯାଗୁଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିେବ। 13

କିନୁ୍ତ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ ବଷିୟେର କହବିାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବ। 14

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ କହବି, େସଥିପାଇଁ ଆେଦୗ
ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହବି, ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଶତ୍ରୁ  ତା’ର ଉତ୍ତର େଦଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 16 ଏପରିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାପାମା, ଭାଇ, ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଓ
ବନୁ୍ଧମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେିରାଧୀ େହାଇଯିେବ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ମାରିେଦେବ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଅନୁସରଣ
କରୁଥିବା େଯାଗୁଁ ସବୁ େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିେବ। 18 କିନୁ୍ତ
ପ୍ରକୃତେର ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ିେହବ ନାହିଁ।
19 ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଭତିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ ରହେିଲ
ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ।

ଯିରୁଶାଲମର ଧ୍ୱଂସ
(ମାଥିଉ 24:15-21; ମାକର୍ 13:14-19)

20 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମର ଗ୍ଭରିପେଟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀଙୁ୍କ େଘରି
ରହଥିିବାର େଦଖିବ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ ଯିରୁଶାଲମର
ଧ୍ୱଂସ େହବା ସମୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିଗଲାଣ।ି 21 େସେତେବେଳ ଯିହୂଦାର
େଲାେକ ପବର୍ତ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଯିବା ଉଚତି୍। ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ଭତିେର
ଥିବା େଲାେକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଗର ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବା ଉଚତି୍। ଜେଣ ଯଦି
ନଗର ବାହାେର ଥିବ, େତେବ େସ ନଗର ଭତିରକୁ ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
22 ପରେମଶ୍ୱର େକେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ,
େସହ ିସମୟ ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅେନକ କଥା େଲଖିଛନି୍ତ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିସମୟ ବଷିୟେର କହୁଛ,ି େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ ଘଟଣା
ନଶିି୍ଚତ ରୂପେର ଘଟବି। 23 ଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ େକାଳେର େଛାଟ ଶିଶୁ
ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ େହବ। କାରଣ
େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର ଏହ ିେଦଶ ଉପରକୁ ବହୁତ ବପିଦ ମାଡ଼ ିଆସବି।
ଏବଂ ଏହ ିେଲାକଙ୍କ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧ କରିେବ। 24 େକେତକ
େଲାକଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ମାରି େଦେବ। ଅନ୍ୟ େକେତକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଅନ୍ୟ
ସବୁ େଦଶକୁ ପଠାଇ ଦଆିଯିବ। ଅଣଯିହୂଦୀେଲାକ େସମାନଙ୍କର ସମୟ
େଶଷ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର ନଗର ଯିରୁଶାଲମକୁ ପଦଦଳିତ କରିେବ।

ଭୟ କର ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 24:29-31; ମାକର୍ 13:24-27)

25 “ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରାମାନଙ୍କେର ସେଙ୍କତ ରୂପକ ଅେନକ ଅଦ୍ଭୂତ
ବଷିୟ ଘଟବି। ପୃଥିବୀେର େଲାକମାେନ ନରିାଶ ଅନୁଭବ କରିବ।
ସମୁଦ୍ର ଗଡୁ଼କି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। େଲାେକ କ’ଣ ପାଇଁ ଏପରି
େହଲା, ଜାଣେିବ ନାହିଁ। 26 ସଂସାରକୁ ମାଡ଼ ିଆସୁଥିବା ବପିଦକୁ ଚନି୍ତ ା
କରି େଲାେକ ଭୟେର ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇଯିେବ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟ ବଦଳି ଯିବ। 27 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଓ
ମହା େଗୗରବ ସହତି େମଘମାଳା ଉପେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିେବ। 28

େଯେତେବେଳ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିା ଆରମ୍ଭ େହାଇଯିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ
କରିବ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଗ୍ଭହିଁ ଖୁସୀ େହବ, ଆେଦୗ ବ୍ୟସ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତ ସମୟ ପାଖ େହାଇଗଲାଣ ିେବାଲ ିଏଥିରୁ
ଜାଣବି।”

େମାର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ
(ମାଥିଉ 24:32-35; ମାକର୍ 13:28-31)

29 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିକହେିଲ, “ସବୁ ଗଛଗଡୁ଼କୁି େଦଖ।
ଡ଼ମିି୍ୱରିଗଛଟ ିେଗାଟଏି ଭଲ ଉଦାହରଣ। 30 େସଗଡୁ଼କିେର େଯେତେବେଳ
ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁେଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଥିାଅ େଯ, ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆସ ିପହଞ୍ଚି
ଯାଇଛ।ି 31 େସହଭିଳି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହଛି ିେସଗଡୁ଼କି ଘଟବି।

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଘଟବିା େଦଖିେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନକିଟ େହାଇଗଲାଣ।ି

32 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଏହସିବୁେର େଲାେକ ବଞ୍ଚଥିିବା
ସମୟ ଭତିେର ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବି। 33 ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ େଲାପ
େହାଇ ଯାଇପାେର। କିନୁ୍ତ େମାର ବାକ୍ୟ କଦାପି େଲାପ େହବ ନାହିଁ। େମାର
ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

ସବୁେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ

34 “ସାବଧାନ ରୁହ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଲ େହାଇ ନଜି
ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଅତ୍ୟଧିକ ଚନିି୍ତତ
େହାଇ ପଡ଼ ନାହିଁ। େସଭଳି କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଡ଼ େହାଇଯିବ ଓ ଉଚତି୍
କଥା େକେବ ଭାବ ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବା
େବେଳ ଅନି୍ତମକାଳ ଆସ ିଯାଇପାେର। 35 ପୃଥିବୀେର ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଭଳି ଆସଯିିବ। 36 େତଣୁ
ସଦାେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। େଯଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିାକୁ ଯାଉଅଛ,ି
େସଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେଦଇ ନରିାପଦେର ଗତ ିକରିବାକୁ ଶକି୍ତଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସର ସହତି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ
େହାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରା”

37 େସହ ିଦନିଗଡୁ଼କିେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମନି୍ଦରେର ଉପେଦଶ
େଦଉଥିେଲ। ରାତି୍ରକାଳେର େସ ନଗର ବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିେଲ ଓ
ସାରା ରାତ ିଜୀତପବର୍ତ ଉପେର କଟାଉଥିେଲ। 38 େଲାକମାେନ ମନି୍ଦରକୁ
ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିା ପାଇଁ ପ୍ରତଦିନି ଅତ ିସକାଳୁ ଉଠି
ପଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ।

ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିେଦବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ
(ମାଥିଉ 26:1-5, 14-16; ମାକର୍ 14:1-2, 10-11; େଯାହନ 11:45-53)

ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େରାଟୀ ପବର୍, ଯାହାକୁ ନସି୍ତାରପବର୍ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଏ, ତାହାର ସମୟ ନକିଟ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। 2

ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜୀବନେର
ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଉପାୟ େଖାଜୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ
କରୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିହୂଦାଙ୍କ େଯାଜନା
(ମାଥିଉ 26:14-16; ମାକର୍ 14:10-11)

3 ଯୀଶୁଙ୍କର ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜଣକର ନାମ ଥିଲା
ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା। ଶୟତାନ ଯିହୂଦାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି
ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା। 4 ଯିହୂଦା
ଯାଇ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ମନି୍ଦରର େସନାପତମିାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
କଲା। ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୂଦା
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା। 5 ଏଥିେର ଯାଜକମାେନ ଖୁସୀ
େହାଇଗେଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇେଦେଲ େସମାେନ
ଯିହୂଦାକୁ ଅଥର୍ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦେଲ। 6 ଯିହୂଦା ରାଜି େହଲା।
େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତେର ଧେରଇ େଦବା ପାଇଁ େଗାଟଏି
ସୁେଯାଗର ଅେପକ୍ଷାେର ରହଲିା। ଯିହୂଦା ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା େଯ, େଯେତେବେଳ
େକୗଣସ ିେଲାକ ଉପସି୍ଥତ ନ ଥିେବ, େସ େସତକିିେବେଳ ଏ କାମ କରିବ।

ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ତଆିରି
(ମାଥିଉ.26:17-25; ମାକର୍ 14:12-21; େଯାହନ 13:21-30)

7 ଖମୀରହୀନ େରାଟୀ ପବର୍ର ଦନିଟ ିଆସଗିଲା। ଏହ ିଦନି
ଯିହୂଦୀମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର େମଷଶାବକମାନଙୁ୍କ ବଳି ଦଅିନି୍ତ। 8 ଯୀଶୁ
ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଇବା
ପାଇଁ ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିକର।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 21:13 823 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 22:8



9 ପିତର ଓ େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏ ଖାଦ୍ୟ େକଉଁ ସ୍ଥାନେର
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିକରିବୁ େବାଲ ିଆପଣ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ?”
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 10 “ଶୁଣ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ଭତିରକୁ

ଯିବା ପେର ଜେଣ େଲାକକୁ ପାଣ ିମାଠିଆଟଏି େନଇ ଯାଉଥିବାର
େଦଖିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ ପେଛ ପେଛ ଯିବ। େସ େଗାଟଏି ଘର ଭତିରକୁ
ଯିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ ସହତି ଯିବ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଘରମାଲକିଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିବ, ‘ଗରୁୁ ପଗ୍ଭରୁଛନି୍ତ େଯ େସ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ େଯଉଁଠାେର ଖାଇେବ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଆମ୍ଭକୁ େଦଖାଇ
ଦଅି।’ 12 ତା’ପେର ଘରମାଲକି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପର ମହଲାର େଗାଟଏି
ବଡ଼ ବଖରା େଦଖାଇ େଦେବ। ଏ ବଖରାଟେିର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।”

13 ପିତର ଓ େଯାହନ ବାହାରି ଗେଲ। ଯୀଶୁ େଯଭଳି କହଥିିେଲ,
ସବୁ ଘଟଣା େସହଭିଳି ଘଟଲିା। େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ରାତ୍ର େଭାଜନ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ମାକର୍ 14:22-26; 1 କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-25)

14 େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମୟ େହଲା। ଯୀଶୁ ଓ
େପ୍ରରିତମାେନ ଖାଇ ବସେିଲ। 15 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େମା’
ମୃତୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏକାଠି ଏହ ିନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲାି 16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟେର ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅଥର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ େକେବ େହେଲ
ନସି୍ତାରପବର୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବ ିନାହିଁ।”

17 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ଅଙୁ୍ଗରରସ େନେଲ। ଏଥିପାଇଁ
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। େସ କହେିଲ “ଏହ ିପାତ୍ର ନଅି,
ଏଥିେର ଥିବା ଅଙୁ୍ଗରରସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦଅି।” 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିବ ିନାହିଁ।”

19 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କିଛ ିେରାଟୀ େନେଲ। େରାଟୀ ପାଇଁ େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ। େସ େରାଟୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାହା
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏହ ିେରାଟୀ େମାର
ଶରୀର। ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଦଉଛ।ି େମାେତ ମେନ ରଖିବା ପାଇଁ
ଏହା କର।” 20 େସହଭିଳି ରାତ୍ର େଭାଜନ ପେର ଯୀଶୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର
ପାତ୍ରଟ ିଧରି କହେିଲ। “ଏହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଶର୍ାଏ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ନୂଆ ଚୁକି୍ତ କରି ଅଛନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଉଥିବା େମାର ରକ୍ତେର ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।”

କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବ?

21 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜେଣ ଶୀଘ୍ର େମା’ ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ। ତା’ର ହାତ େମା’ ହାତ ପାଖେର ଏହ ିେଟବୁଲ
ଉପେର ଅଛ।ି 22 ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ନରୂିପଣ କରିଛନି୍ତ , ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
େସହ ିଅନୁସାେର ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ। କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଯଉଁ େଲାକ
ହତ େହବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ  ହାତେର େଦଇେଦବ, ତା’ ପକ୍ଷେର ଏହା ବହୁତ
ଖରାପ େହବ।”

23 ତା’ପେର େପ୍ରରିତମାେନ ପରସ୍ପର ପଚରା ଉଚରା େହେଲ, “ଆମ୍ଭ
ଭତିରୁ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି ଆଚରଣ କରିବ?”

ଜେଣ େସବକ ଭଳି ହୁଅ

24 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ କିଏ େଶ୍ରଷ୍ଠ େପ୍ରରିତମାେନ େସହି
ବଷିୟେର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିସଂସାରର େଦଶଗଡୁ଼କିର ରାଜାମାେନ
େସମାନଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରନି୍ତ। େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ

େଲାକଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଥାଏ, େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ
ଉପକାରୀ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ ହୁଅନି୍ତ। 26 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରି
ନୁହଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଲାକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, େସ
ସବୁଠାରୁ େଛାଟ େହବା ଉଚତି୍। େନତା େସବକ ଭଳି େହବା ଉଚତି୍। 27

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ େଲାକ କିଏ? େଟବୁଲ ପାଖେର ଖାଇବାକୁ ବସଥିିବା
େଲାକ ନା ତାହାଙୁ୍କ ପରଶୁଥିବା େଲାକ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବବି େଯ
ଖାଇବାକୁ ବସଥିିବା େଲାକଟ ିଅଧିକ ମହତ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ
ଜେଣ େସବକ ଭଳି ରହଛି।ି

28 “ଅେନକ ବାଧାବଘି୍ନ ଭତିର େଦଇ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି
ରହଛି। 29 େମାର ପରମପିତା େମାେତ େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ େଦଇଛନି୍ତ। େମା’
ସହତି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମତା େଦଉଛ।ି 30 େମା’ ରାଜ୍ୟେର େମା’ ସହତି େଟବୁଲ ଉପେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖିଆପିଆ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଂିହାସନଗଡୁ଼କି ଉପେର ବସି
ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଟ ିଯାକ େଗାଷ୍ଠୀର ବଗି୍ଭର କରିବ।

ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ହରାଅ ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 26:31-35; ମାକର୍ 14:27-31; େଯାହନ 13:36-38)

31 “କୃଷକ ତା’ର ଗହମକୁ ଗ୍ଭଲୁଣୀେର ଚଲାଇବା ଭଳି ଶୟତାନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିପାଇଛ।ି ଶିେମାନ! େହ ଶିେମାନ,
32 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ େଲାପ ନ େହଉ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମା’ ପାଖକୁ େଫରି ଆସବିା ସମୟେର ନଜି ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼
େହବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।”

33 କିନୁ୍ତ ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହତି
କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି ଏପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହତି ମରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି”

34 ଯୀଶୁ କିନୁ୍ତ କହେିଲ, “ପିତର, ଆସନ୍ତା କାଲ ିସକାେଳ କୁକୁଡ଼ା
ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ କହବି େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣ ିନାହଁ। ଏ କଥା
ତୁେମ୍ଭ ତନିଥିର କହବି।”

ଅସୁବଧିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ

35 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଟଙ୍କା, ଥଳି ଓ େଜାତା ବନିା ପଠାଇଥିଲ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସଟିେିର
ଅଭାବ ଥିଲା କି?”
େପ୍ରରିତମାେନ କହେିଲ, “ନା।”
36 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ଏେବ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର

ଟଙ୍କା କି ଥଳି ଥାଏ, େତେବ ତାହା ନଜି ସାଙ୍ଗେର ନଅି। ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡାଟଏି ନ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର େକାଟ ମଧ୍ୟ
ବକିିେଦଇ ଖଣ୍ଡା କିଣ। 37 ଶାସ୍ତ୍ର କେହ:
‘େଲାକମାେନ କହେିଲ େଯ େସ ଜେଣ ଅପରାଧୀ।’

ଯିଶାଇୟ 53:1
ଏହ ିଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି, ଏହା େମା’ ବଷିୟେର େଲଖାଥିଲା
ଏବଂ ଏହା ଏେବ ଘଟୁଛ।ି”

38 ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାେର ଦୁଇଟ ିଖଣ୍ଡା ଅଛ,ି
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଦୁଇଟ ିଖଣ୍ଡା ଯେଥଷ୍ଟ।”

ଯୀଶୁ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ କହେିଲ
(ମାଥିଉ 26:36-46; ମାକର୍ 14:32-42)

39 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ ନଗର ଛାଡ଼ ିଜୀତପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗେଲ। େସ
ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟେର କରୁଥିେଲ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ଗେଲ। 40 େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପରୀକ୍ଷାେର ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 22:9 824 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 22:40
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41 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପଗ୍ଭଶ ମିଟର ଦୂରକୁ
ଗେଲ। େସ ଆଣୁ୍ଠ ମାଡ଼ ିବସ ିପଡ଼ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, 42 “େହ ପରମପିତା,
ଯଦ ିଏହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, େତେବ ଦୁଃଖ ‘ଯାତନାର ଏହ ିପାନପାତ୍ର’
େମା’ଠାରୁ ଦୂର କର। କିନୁ୍ତ ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। େମା’ ଇଚ୍ଛାେର
ନୁେହଁ।” 43 ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଜେଣ ଦୂତ ଆସ ିେଦଖାେଦେଲ। େସହି
ସ୍ୱଗର୍ଦୁତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। 44 ଯୀଶୁ
ମମର୍ାନ୍ତକ ପୀଡ଼ାେର ବୁଡ଼ ିରହ ିଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଘନ ଘନ ରକ୍ତ େଟାପା ଭଳି ଝାଳ ବାହାରି ଆସି
ଭୂଇଁେର ପଡ଼ଲିା। 45 ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିସାରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
େଫରିଗେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଶାଇପଡ଼ଥିିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ
େସମାନଙୁ୍କ ବହୁତ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା। 46 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େଶାଇ ପଡ଼ଛି? ଉଠ ଓ ପରୀକ୍ଷାେର ନ
ପଡ଼ବିାକୁ ତଥା ଶକି୍ତଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

ଯୀଶୁ ବନ୍ଦୀ େହେଲ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ମାକର୍ 14:43-50; େଯାହନ 18:3-11)

47 ଏସବୁ କଥା ଯୀଶୁ କହୁଥିବା ସମୟେର ଦେଳ େଲାକ େସଠାକୁ
ଆସେିଲ। ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େପ୍ରରିତ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଦଳର େନତୃତ୍ୱ  େନଇଥିଲା। େସ ଥିଲା ଯିହୂଦା। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦବା
ପାଇଁ ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଲିା।

48 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିହୂଦା, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହାତେର େଦଇ େଦବା ପାଇଁ ବନୁ୍ଧତାର ଚୁମ୍ୱନକୁ
ବ୍ୟବହାର କରୁଛ?” 49 ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ। ଯାହା ଘଟୁଥିଲା, େସମାେନ େସ ସବୁ େଦଖୁଥିେଲ, େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭର ଖଣ୍ଡାର ପ୍ରେୟାଗ କରିବୁ?”
50 ଏବଂ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କଲା। ମହାଯାଜକଙ୍କର ଗ୍ଭକରର
ଡ଼ାହାଣ କାନଟ ିେସ କାଟ ିପକାଇଲା।

51 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବନ୍ଦ କର!” ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିଗ୍ଭକରଟରି
କାନ ଛୁଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ।

52 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଦଳ ଆସଥିିେଲ, େସଥିେର
ପ୍ରଧାନଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ, ଯିହୂଦୀ େନତା ଓ ଯିହୂଦୀ େସୖନ୍ୟମାେନ ଥିେଲ।
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଣ୍ଡା ଓ େଠଙ୍ଗା ଧରି ଏଠାକୁ
କାହିଁକି ଆସଛି? ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ମୁଁ େଗାଟଏି ଅପରାଧୀ?
53 ମନି୍ଦରେର ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହୁଥିଲ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େସଠାେର ବନ୍ଦୀ କରିେନବାକୁ କାହିଁକି େଚଷ୍ଟା କଲ
ନାହିଁ? କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମୟେର ଆସଛି େଯେତେବେଳ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ
କରିଥାଏ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣଛିନି୍ତ େବାଲି କହବିାକୁ ପିତରଙ୍କ ଭୟ
(ମାଥିଉ 26:57-58, 69-75; ମାକର୍ 14:53-54, 66-72; େଯାହନ 18:12-18,

25-27)

54 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ମହାଯାଜକଙ୍କ ଘର ଭତିରକୁ
େନଇଗେଲ। ପିତର େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖାପାଖି ଆସୁ ନ ଥିେଲ। 55 େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଗଣା ମଝେିର ନଆିଁ ଜାଳି
ଏକାଠି ବସଗିେଲ। ପିତର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବସେିଲ। 56 ଜେଣ
ଦାସୀ ପିତରଙୁ୍କ େସଠାେର ବସଥିିବାର େଦଖିଲା। େସ ପିତରଙୁ୍କ ଜଳୁଥିବା
ନଆିଁର ଆଲୁଅେର େଦଖି ପାରିଲା। କନ୍ୟାଦାସୀଟ ିମନ ଧ୍ୟାନ େଦଇ
ପିତରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଗ୍ଭହିଁଲା। ତା’ପେର େସ କହଲିା, “ଏ େଲାକ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ଥିଲା।”

57 କିନୁ୍ତ ପିତର ଏ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ। େସ କହେିଲ, “ନା
ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ।” 58 ଅଳ୍ପ କିଛ ିସମୟ ପେର ଆଉ
ଜେଣ େଲାକ ପିତରଙୁ୍କ େଦଖି କହଲିା, “ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜେଣ।”

କିନୁ୍ତ ପିତର କହେିଲ, “ନା, ମୁଁ ନୁେହଁ।”
59 ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପେର ଆଉ ଜେଣ େଲାକ ଦୃଢ଼ ଭାବେର କହଲିା,

“ଏହା ସତ୍ୟ। ଏ େଲାକ ନଶି୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିଲା। କାରଣ େସ ତ
ଗାଲଲିୀୟ।” େସହ ିେଲାକ କହଲିା େଯ େସ ଏ ବଷିୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ନଃିସେନ୍ଦହ।

60 କିନୁ୍ତ ପିତର କହେିଲ, “ନା ଭାଇ! ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହୁଛ, ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ।
ପିତର ଏ କଥା କହବିା େବେଳ େସହକି୍ଷଣ ିକୁକୁଡ଼ାଟଏି ଡ଼ାକିଲା। 61

ତା’ପେର ପ୍ରଭୁ ବୁଲପିଡ଼ ିପିତରଙୁ୍କ ଏକ ଲୟେର ଗ୍ଭହିଁେଲ। ପିତରଙ୍କର
ମେନ ପଡ଼ଗିଲା େଯ, ପ୍ରଭୁ ପୂବର୍ରୁ କହଥିିେଲ, “ସକାେଳ କୁକୁଡ଼ା ଡ଼ାକିବା
ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣ ିନାହଁ େବାଲ ିତନିଥିର କହବି।” 62

ତା’ପେର ପିତର ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବେର କାନି୍ଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉପହାସ କେଲ
(ମାଥିଉ 26:67-68; ମାକର୍ 14-65)

63 େକେତକ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଗିଥିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟା
କେଲ। ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ନ ପାରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିଟବିାକୁ ଲାଗିେଲ।
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପରା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା। କୁହ ତ
େଦଖି, ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ମାରିଲା? 65 େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ କଦଯର୍୍ୟ
କଥା କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯିହୂଦୀ େନତାଙ୍କ ସାମନାେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 26:59-66; ମାକର୍ 14:55-64; େଯାହନ 18:19-24)

66 ତା’ ପରଦନି ସକାେଳ, ପ୍ରାଚୀନ ଯିହୂଦୀ େନତା ଗଣ,
ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଏକାଠି େହେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ସେବର୍ାଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟଳୟକୁ େନଇଗେଲ। 67 େସମାେନ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େତେବ ତାହା ଆମ୍ଭକୁ କୁହ।”
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯଦ ିକୁେହ େଯ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 68 ଏବଂ ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ର ଉତ୍ତର େଦବ ନାହିଁ। 69 କିନୁ୍ତ
ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ
ବସେିବ।”

70 େସମାେନ ସମେସ୍ତ କହେିଲ, “େତେବ କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର?” ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଛି. ତାହା
ଠିକ୍।”

71 େସମାେନ କହେିଲ, “େତେବ ଆମ୍ଭର ବତ୍ତର୍ମାନ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ କ’ଣ
ଦରକାର? ଆେମ୍ଭ ତ ନେିଜ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣଲୁି।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୀଲାତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 27:1-2, 11-14; ମାକର୍ 15:1-5; େଯାହନ 18:28-38)

ସମେସ୍ତ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୀଲାତଙ୍କ
ପାଖକୁ େନଇଗେଲ। 2 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦାଷ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ପୀଲାତଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର

େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ର ାନ୍ତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା େବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏହାଙୁ୍କ ଧରିଛୁ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଛନି୍ତ େଯ କାଇସରଙୁ୍କ କର େଦବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସ ନଜିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜେଣ ରାଜା େବାଲ ିକହୁଛ।ି”

3 ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ରାଜା?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ତାହା ଠିକ୍ କଥା।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 22:41 825 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 23:3



4 ପୀଲାତ ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଏବଂ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େଲାକର
ମୁଁ କିଛ ିଭୁଲ୍ େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ,”

5 େସମାେନ କିନୁ୍ତ ବାରମ୍ୱାର କହେିଲ, “େସ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଗାଳମାଳ ସୃଷି୍ଟ କରୁଛନି୍ତ। ଯିହୂଦାର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େସ େଲାକଙୁ୍କ ଉପେଦଶ
େଦଉଛନି୍ତ। େସ ଏହା ଗାଲଲିୀେର ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ। ଏେବ େସ ଏଠାେର
ଅଛନି୍ତ।”

ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େହେରାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ

6 ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣ ିପଗ୍ଭରିେଲ, ଏହ ିେଲାକ କ’ଣ ଗାଲଲିୀର? 7

ପୀଲାତ ଜାଣେିଲ େଯ, ଯୀଶୁ େହେରାଦଙ୍କ ଅଧିକାର େକ୍ଷତ୍ରର େଲାକ।
େହେରାଦ େସହ ିସମୟେର ଯିରୁଶାଲମେର ଥିେଲ। େତଣୁ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

8 େହେରାଦ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସୀ େହାଇଗେଲ। େହେରାଦ
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସବୁକଥା ଶୁଣ ିସାରିଥିେଲ। ବହୁ ଆଗରୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଦଖିବାକୁ େସ ଇଚ୍ଛା କରିଥିେଲ। େହେରାଦ ଯୀଶୁଙ୍କର େଗାଟଏି
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ େସ ଆଶା କରୁଥିେଲ େଯ,
ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଯୀଶୁ କିଛ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିେବ। 9

େହେରାଦ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କିଛ ିେହେଲ
ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। 10 ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ େସଠାେର
ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଆଣ ିଚତି୍କାର
କରି କହୁଥିେଲ। 11 ତା’ପେର େହେରାଦ ଓ ତାହାଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରିହାସ କେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ରାଜକୀୟ େପାଷାକ ପିନ୍ଧାଇ େଦଇ
େସମାେନ ଉପହାସ କେଲ। ତା’ପେର େହେରାଦ ପୀଲାତଙୁ୍କ ପାଖକୁ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। 12 ଅତୀତେର ପୀଲାତ ଓ େହେରାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବରାବର ଶତ୍ରୁ ତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା କିନୁ୍ତ େସହ ିଦନିରୁ େସ ଦୁେହଁ ବନୁ୍ଧ
େହାଇଗେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ
(ମାଥିଉ 27:15-26; ମାକର୍ 15:6-15; େଯାହନ 18:39-19:16)

13 ପୀଲାତ, ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଯିହୂଦୀେନତାଙ୍କ ସହତି ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ
ଏକାଠି ଡ଼ାକିେଲ। 14 ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େମା’ ପାଖକୁ ଆଣଛି। ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ େଯ େସ େଲାକଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଗାଳମାଳ ସୃଷି୍ଟ କରୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଉପସି୍ଥତେିର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ।ି ତାହାଙ୍କଠାେର ମୁଁ େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ େଦଖି
ପାରିଲ ିନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହୁଛ, ଯୀଶୁ େସଥିେର େଦାଷୀ ନୁହନି୍ତ।
15 ତାଛଡ଼ା େହେରାଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ େଦଖି ନାହାନି୍ତ।
େହେରାଦ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଠାଇ େଦଇଛନି୍ତ। େଦଖ, ଯୀଶୁ କିଛି
େହେଲ ଭୁଲ୍ କାମ କରି ନାହାନି୍ତ। େତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ େହବ
ନାହିଁ। 16 େତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ େଦବାପେର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ
କରି ଗ୍ଭଲଯିିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦବ।ି” 17

18 କିନୁ୍ତ ସବୁେଲାେକ ପାଟକିରି ଉଠିେଲ, “ତାହାକୁ ମାରିଦଅି।
ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦଅି।” 19 ବାରବ୍ବା ନଗରେର ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ
କରିଥିବା େଯାଗୁଁ ଓ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବା େଯାଗୁଁ
କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ େହାଇ ରହଥିିଲା।

20 ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି େଦବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ ପୁଣ ିଥେର
ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେବ। 21 କିନୁ୍ତ
େଲାକମାେନ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “ତାହାଙୁ୍କ ମାରିଦଅି। ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର
ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦଅି।”

22 ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “କାହିଁକି, େସ
କ’ଣ ଭୁଲ୍ କରିଛନି୍ତ? େସ େଦାଷୀ ନୁହନି୍ତ। ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ
ମୁଁ େକୗଣସ ିକାରଣ େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ। େତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ
େଦବା ପେର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦବ।ି”

23 କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ଚତି୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ଦାବି
କେଲ େଯ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦଅି। େସମାନଙ୍କର ପାଟତୁିଣ୍ଡ
ଏେତ ତୀବ୍ର  େହଲା େଯ, 24 ପୀଲାତ େଲାକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନଣି୍ଣର୍ୟ
େନେଲ। 25 େଲାକମାେନ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଗ୍ଭଲଯିିବାକୁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। ବାରବ୍ବା ନରହତ୍ୟା ଓ ବେିଦ୍ର ାହ ଅପରାଧେର କାରାଗାରେର
ଥିଲା। ପୀଲାତ ବାରବ୍ବାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ। ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ମାରିେଦବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙ୍କ ହାତେର ସମପିର୍ େଦେଲ। େଲାକମାେନ
ତାହା ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶେର ହତ େହେଲ
(ମାଥିଉ.27: 32-44; ମାକର୍ 15:21-32; େଯାହନ 19:17-19)

26 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ େନଇଗେଲ। ଠିକ୍ େସହି
ସମୟେର ଜେଣ େଲାକ ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମରୁ େଫରି ନଗର ଭତିରକୁ ଆସୁଥିଲା।
ତା’ର ନାମ ଥିଲା ଶିେମାନ। ଶିେମାନ କୁରୀଣ ନଗରର େଲାକ ଥିଲା।
େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେର ଯିବାକୁ
ଶିେମାନକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ।

27 ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। େକେତକ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଦୁଃଖ କରିଥିେଲ ଓ କାନୁ୍ଦଥିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ
ଅନୁଭବ କରୁଥିେଲ। 28 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ବୁଲପିଡ଼ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ଯିରୁଶାଲମର ନାରୀଗଣ! େମା’ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପାଇଁ ଓ ନଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। 29 ଏେବ
ସମୟ ଆସୁଛ,ି େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ କହେିବ, ‘େଯଉଁ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନାହାନି୍ତ , େସମାେନ ସୁଖୀ। େଯଉଁ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ବନ୍ଧ୍ୟା, େସମାେନ ଧନ୍ୟ। େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ସନ୍ତାନ
ସନ୍ତତକୁି ଜନ୍ମ  େଦଇ ନାହାନି୍ତ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ େନଇ ନାହାନି୍ତ ,
େସମାେନ ଧନ୍ୟ।’ 30 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ପବର୍ତକୁ କହେିବ, ଆମ୍ଭ
ଉପେର ଖସପିଡ଼୍, େଲାେକ ପାହାଡ଼କୁ କହେିବ, ‘ଆମ୍ଭକୁ େଘାେଡ଼ଇ ଦଅି।’
31 ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଜୀବନ ଭଲେର କଟୁଛ,ି
େସେତେବେଳ େଲାେକ ଯଦ ିଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିେବ, େତେବ
େଯେତେବେଳ ଖରାପ ସମୟ ଆସବି, େସେତେବେଳ ଅବସ୍ଥା କ’ଣ
େହବ?”

32 ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ମୃତୁ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ
ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଆି ଯାଉଥିଲା। 33 ‘କପାଳ’ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯୀଶୁ ଓ
େସହ ିଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଆିଗଲା। େସଠାେର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କେଲ। େସମାେନ େସହ ିଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପାଖେର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାମ ପାଖେର
ରଖିେଲ।

34 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େହ ପରମପିତା, େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମାେତ
ହତ୍ୟା କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର। କାରଣ େସମାେନ କ’ଣ କରୁଛନି୍ତ ,
ତାହା େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”
େସୖନ୍ୟମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ େପାଷାକ ବାଣି୍ଟ େନେଲ।

35 େଲାକମାେନ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିେଲ।
ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉପହାସ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ କହୁଥିେଲ,
“ଯଦ ିେସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େତେବ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା
କରନୁ୍ତ। େସ ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ। ନୁେହଁ କି?”

36 ଏପରିକି େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପହାସ କେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ
ଥଟ୍ଟା କରିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଅମ୍ଲରସ
ଯାଚେିଲ। 37 େସୖନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ରାଜା, େତେବ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କର।” 38 କ୍ରୁଶେର ଉପରି ଭାଗେର େଲଖା
ଯାଇଥିଲା: “ ଏ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ।”

39 ଝୁଲୁଥିବା ଅପରାଧୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭତିରୁ ଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରି
କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହଁ? େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା
କର ଓ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 23:4 826 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 23:39
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40 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଟ ିତାହାକୁ ଗାଳି କରି କହଲିା, “ତୁ କ’ଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁ ନାହୁଁ? ଆେମ୍ଭମାେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ
ଯାଉଛୁ। 41 ତୁ ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ଅପରାଧୀ। ଆେମ୍ଭ େଦାଷ କରିଥିଲୁ। େତଣୁ
ଆେମ୍ଭ ଯାହା ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତାହା ପାଇଛୁ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଲାକ
େକୗଣସ ିେଦାଷ କରି ନାହାନି୍ତ।” 42 ତା’ପେର େସହ ିଅପରାଧୀଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଯୀଶୁ, ଆପଣ େଯେତେବେଳ ରାଜା ଭାବେର ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ
ଆରମ୍ଭ କରିେବ, େସେତେବେଳ େମାେତ ମେନ ପକାଇେବ।”

43 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ସତ୍ୟ।
ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ପାରାଦୀଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ।”

ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ମାକର୍ 15:33-41; େଯାହନ 19:28-30)

44 େସେତେବେଳ ପ୍ରାୟ ଦନି ଦି୍ୱ ପ୍ରହର େହାଇଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଅପରାହ୍ନ
ତନିଟିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହାଇଗଲା। 45 ସୂଯର୍୍ୟ
େଦଖାଯାଉ ନ ଥିଲା। ମନି୍ଦରର ପରଦା ଦୁଇଖଣ୍ଡ େହାଇ ଚରିିଗଲା। 46

ଯୀଶୁ ପାଟକିରି କହେିଲ, “େହ ପରମପିତା, ମୁଁ େମାର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଉଛ।ି” ଏହା କହବିା ପେର ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କେଲ।

47 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ େସଠାେର ଯାହା ଘଟଲିା, େଦଖିେଲ। େସ ଏହ ିକଥା
କହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ଏହ ିମନୁଷ୍ୟ ଜେଣ
ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ!”

48 ଅେନକ େଲାକ ଏହ ିଘଟଣା େଦଖିବାକୁ ନଗରରୁ ବାହାରି
ଆସଥିିେଲ। ଏସବୁ େଦଖି େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେଲ ଏବଂ
େଶଷେର େସମାେନ େଫରିଗେଲ। 49 ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧମାେନ
େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। ତା’ଛଡ଼ା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗାଲଲିୀରୁ ଅନୁସରଣ କରି
ଆସଥିିବା ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକ େସଠାେର ଥିେଲ। େସମାେନ କ୍ରୁଶଠାରୁ
ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଏସବୁ େଦଖୁଥିେଲ।

ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେଷଫ
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; େଯାହନ 19:38-42)

50 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ହାରାମାଥୀୟା ନଗରର ଜେଣ େଲାକ େସଠାେର
ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ନାମ େଯାେଷଫ। େସ ଯିହୂଦୀ ମହାସଭାର ଜେଣ ସଦସ୍ୟ
ଥିେଲ। େସ ଜଣ ଉତ୍ତମ ଓ ଧାମିର୍କ େଲାକଥିେଲ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟକୁ ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ। ଅନ୍ୟ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ ସି୍ଥର କଲାେବେଳ େସ େସଥିେର ରାଜି େହାଇ ନ ଥିେଲ। 52

େଯାେଷଫ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଗିେଲ। ପୀଲାତ
େଯାେଷଫ େସଥିପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। 53 େତଣୁ େଯାେଷଫ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣେିଲ। ତାହା େଗାଟଏି ଲୁଗାେର
େସ େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ େନଇ ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥେର
େଖାଳା େହାଇଥିବା ଓ ପୂବର୍ରୁ େକେବ ବ୍ୟବହୃତ େହାଇ ନ ଥିବା କବର
ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ। 54 ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଦବିସର େଶଷ ସମୟ ଥିଲା। ବଶି୍ରାମ
ଦବିସ ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା।

55 େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଗାଲଲିୀରୁ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ େଯାେଷଫ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ।
େସମାେନ ଯାଇ କବରଟ ିେଦଖିେଲ। । ଭତିେର େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଶରୀରଟି
ରଖାଗଲା, େସହ ିସ୍ଥାନଟ ିମଧ୍ୟ େସମାେନ େଦଖିେଲ। 56 ତା’ପେର େସହି
ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରେର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଗନି୍ଧତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ େସଠାରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର େସମାେନ ବଶି୍ରାମ େନେଲ। କାରଣ େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥାଏ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖବର
(ମାଥିଉ 28:1-10; ମାକର୍ 16:1-8; େଯାହନ 20:1-10)

ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନି ଅତ ିସକାଳୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ
େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା, େସହି
ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ ନେିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୁଗନି୍ଧତ

ଦ୍ରବ୍ୟ ସଙ୍ଗେର ଆଣଥିିେଲ। 2 ସମାଧି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ପ୍ରେବଶ
ଦ୍ୱ ାରେର େଗାଟଏି ବଡ଼ ପଥର ଦଆି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ ପଥରଟ ିଗଡ଼ ିଯାଇଛ।ି 3 େସମାେନ ଭତିରକୁ ଗେଲ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସଠାେର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଇେଲ ନାହିଁ। 4

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଏ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ କିଛ ିବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏହି
ଘଟଣାେର େସମାେନ ବସିି୍ମତ େହାଇଯାଇଥିବା ସମୟେର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େପାଷାକ
ପିନି୍ଧ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ। 5 ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକମାେନ ଖୁବ୍ ଡ଼ରିଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇେଲ।
େସହ ିଦୁଇଜଣ ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ ମୃତ
େଲାକକୁ ଏଠାେର କାହିଁକି େଖାଜୁଛ? ଏହା ତ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ।
6 ଯୀଶୁ ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ , େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହାଇ ଉଠିଛନି୍ତ। େସ
ଗାଲଲିୀେର ଥିଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହଥିିେଲ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେନ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ ିକି? 7 ଯୀଶୁ କହଥିିେଲ େଯ, ମନୁଷୁ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ହାତେର କ୍ରୁଶେର ମାରି ଦଆିଯିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ େଦଇ
ଦଆିଯିବ। କିନୁ୍ତ େସ ପୁଣ ିମୃତୁ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦନି ଜୀବତି େହାଇ ଉଠିେବ।”
8 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଯାହା କହଥିିେଲ, େସ କଥା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ମେନ
ପକାଇେଲ।

9 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଏଗାର ଜଣ େପ୍ରରିତ ଓ
ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ। ସମାଧି ଭତିେର
ଯାହା ଘଟଥିିଲା, େସତକ େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। 10

େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, େଯାହାନା,
ଯାକୁବଙ୍କ ମା ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଥିେଲ। ଏମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ
ସବୁ ବଷିୟ ଜଣାଇେଲ। 11 କିନୁ୍ତ େପ୍ରରିତମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ
କଥାେର ଆେଦୗ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ ଏହା ପାଗଳ କଥା ପରି
ଲାଗିଲା। 12 କିନୁ୍ତ ପିତର ଉଠି ପଡ଼େିଲ। ଏ କଥା ଠିକ୍ କି ନୁେହଁ, ତାହା
େଦଖିବା ପାଇଁ େସ ସମାଧି ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ। େସ ଭତିରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ।
କିନୁ୍ତ େସ େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେର େଘାଡ଼ାଇ ଦଆିଯାଇଥିବା ଲୁଗାପଟି
େସଠାେର େଦଖିେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର େସଠାେର ନ ଥିଲା। ଯାହା ଘଟି
ଯାଇଥିଲା, େସଥିେର େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ଏକାକୀ ରହବିା ପାଇଁ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଇମ୍ମାୟୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ବାଟେର
(ମାକର୍ 16:12-13)

13 େସହ ିଦନି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଇମ୍ମାୟୁ ନାମକ ଗଁାକୁ
ଯାଉଥିେଲ। ଏ ସ୍ଥାନ ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏଗାର କିେଲାମିଟର ଦୂର।
14 ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, େସମାେନ େସ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହଉଥିେଲ। 15 େସ ସବୁ ବଷିୟ େସମାେନ ଆେଲାଚନା କଲାେବେଳ
ନେିଜ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଗ୍ଭଲବିାକୁ
ଲାଗିେଲ। 16 କିନୁ୍ତ େସ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ େସେତେବେଳ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚହି୍ନବିା ପାଇଁ
ବାଧା ଦଆିଗଲା। 17 ତା’ପେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହା
ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଛ?
ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଅଟକି ଗେଲ। େସମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େଦଖା

ଯାଉଥିଲା। 18 ତାହାଙ୍କ ଭତିରୁ େକ୍ଲୟପା ନାମକ େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା,
“ତୁେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମଠାେର ରହୁଥିବା ଜେଣ ମାତ୍ର େଲାକ େଯ କି ଗତ
େକେତଦନି ଭତିେର ଘଟ ିଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର କିଛ ିଜାଣ
ନାହଁ।”

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 23:40 827 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 24:18



19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ଘଟଣା ଗଡୁ଼କି
ବଷିୟେର କହୁଛ?”
େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର। େସ

ପରେମଶ୍ୱର ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ ମହାନ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ।
େସ ବହୁତ ଗଡୁ଼ଏି ଶକି୍ତଶାଳୀ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ ଓ କହଥିିେଲ। 20 କିନୁ୍ତ
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଧାନଯାଜକ ଓ ଶାସକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯିବା ପାଇଁ
ଅପର୍ଣ କରିେଦେଲ ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ବଧ କେଲ। 21 େସ ହିଁ ଯିଏ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିେବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ
େସତକିିେବେଳ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟଗିଲା।
“ଏସବୁ ଛଡ଼ା ବତ୍ତର୍ମାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରା ଯିବାର ତନି ିଦନି ିବତିି

ଗଲାଣ।ି 22 କିନୁ୍ତ ଆଜି ଆମ୍ଭ ଦଳର େକେତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଆମ୍ଭକୁ
େଗାଟଏି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜନକ କଥା କହେିଲ। େଯଉଁ କବରେର ଯୀଶୁଙ୍କ
ଶରୀରକୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ଆଜି ଅତ ିେଭାର୍ରୁ
ଯାଇଥିେଲ। 23 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସଠାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଇେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ େସଠାେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ
େଫରି ଆସ ିକହେିଲ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଜୀବତି ଥିବା କଥା
କହଥିିେଲ। 24 ତା’ପେର ଆମ୍ଭ ଦଳ ଭତିରୁ େକେତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମାଧି
ପାଖକୁ ଗେଲ। ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ଅନୁସାେର କବରଟ ିମଧ୍ୟ ଖାଲି
ଥିଲା, େସମାେନ ଭତିରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସଠାେର
ପାଇେଲ ନାହିଁ।”

25 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିଦୁଇଜଣ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକେତ େବାକା। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଯାହାସବୁ କହଥିିେଲ, େସହ ିସତ୍ୟକୁ
ବଶି୍ୱାସ କରିବାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ ମନ୍ଥର। 26 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
କହଥିିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମହମିାେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଏଭଳି
ଯାତନା େଭାଗ କରିେବ।” 27 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କେର ତାହାଙ୍କ
ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ େଲଖା ଯାଇଥିଲା, େସଗଡୁ଼କୁି େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି
ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଯୀଶୁ େମାଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ
କହଥିିେଲ, େସଗଡୁ଼କି ବୁଝାଇ େଦେଲ।

28 େଯଉଁ ଗଁାକୁ େସମାନଙ୍କର ଯିବାକୁ ଥିଲା, େସମାେନ େସ ଗଁାକୁ
ପାଖେର ପହଞ୍ଚଗିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କେଲ,
ପ୍ରକୃତେର େଯପରି ତାହାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ଅଛ।ି 29 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହତି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ, “ଆମ୍ଭ
ସାଙ୍ଗେର ରହଯିାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ େହଲାଣ ିଦନି ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପେର।”
େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହବିା ପାଇଁ ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ।

30 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସ ିପଡ଼େିଲ। େସ
ହାତେର କିଛ ିେରାଟୀ ଧରିେଲ। େସ ଖାଦ୍ୟତକ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ
ଓ େରାଟୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 31 େସହ ିସମୟେର
େସହ ିଦୁଇଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିଦଆିଗଲା ଓ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚହି୍ନି
ପାରିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସାମନାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଗେଲ। 32

ତା’ପେର େସମାେନ ପରସ୍ପର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ, “େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ
ଆମ୍ଭ ସହତି ରାସ୍ତାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ, େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ
ଭତିେର ଅଗି୍ନ ଜଳି ଉଠିବା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା। େସ ଆମ୍ଭକୁ
େଯେତେବେଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାସ୍ତବ ଅଥର୍ ବୁଝାଉଥିେଲ, ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ଉେତ୍ତଜିତ
କରି େଦଉଥିଲା।”

33 ତା’ପେର େସମାେନ ଉଠି ପଡ଼େିଲ ଓ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।
ଯିରୁଶାଲମେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଓ ଏଗାର ଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ
ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। 34 େପ୍ରରିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ
କହୁଥିେଲ, “ପ୍ରକୃତେର, ପ୍ରଭୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହାଇ ଉଠିଛନି୍ତ। େସ
ଶିେମାନଙୁ୍କ େଦଖା େଦଇଛନି୍ତ।”

35 ତା’ପେର ଏହ ିଦୁଇଜଣ େଲାକ ରାସ୍ତାେର ଯାହାସବୁ ଘଟଥିିଲା, େସ
ସମସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, ଯୀଶୁ
େରାଟୀ ବାଣି୍ଟବା ସମୟେର େସମାେନ କିପରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ।

ଯୀଶୁ ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖା େଦେଲ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ମାକର୍ 16:14-18; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ରରିତ 1:6-8)

36 ଏହ ିଦୁଇଜଣ େଲାକ ଏହସିବୁ କଥା ବଣ୍ଣର୍ନା କରୁଥିବା ସମୟେର
ନେିଜ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟଦଳଙ୍କ ଭତିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ େହଉ।”

37 ଏଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ଡ଼ରିଗେଲ।
େସମାେନ ଭାବେିଲ େଯ, େସମାେନ େଗାଟଏି ଭୂତ େଦଖୁଛନି୍ତ। 38 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଡ଼ୁଛ? ଯାହା େଦଖୁଛ,
େସଥିେର କାହିଁକି ସେନ୍ଦହ କରୁଛ? 39 େମା’ ହାତକୁ ଗ୍ଭହଁ। େମା’
େଗାଡ଼କୁ ଗ୍ଭହଁ। ଏହା ମୁଁ! େମାେତ ଛୁଅଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖ େଯ େମାର
ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଯପରି େଦଖୁଛ, େଗାଟଏି
ଭୂତର େସ ଭଳି ଶରୀର େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

40 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହ ିସାରିବା ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ହାତ ଓ େଗାଡ଼ର ଆଘାତ ସବୁ େଦଖାଇେଲ। 41 ଶିଷ୍ୟମାେନ
ବସିି୍ମତ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶରୀରେର େଦଖି ବହୁତ ଖୁସୀ
େହାଇଗେଲ। ତଥାପି େସମାେନ ଯାହା େଦଖିେଲ, ତାହା ବଶି୍ୱାସ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର କିଛି
ଖାଇବା ପଦାଥର୍ ଅଛ ିକି?” 42 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖେଣ୍ଡ ରନ୍ଧା ମାଛ
େଦେଲ। 43 ଶିଷ୍ୟମାେନ େଦଖୁଥିବା େବେଳ ଯୀଶୁ ମାଛ େନଇ
ଖାଇେଲ।

44 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ମୁଁ ଥିବା େବଳର
କଥା ମେନ ପକାଅ। ମୁଁ କହଥିିଲ ିେଯ େମାଶାଙ୍କ ନୟିମେର,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର ଓ ଗୀତସଂହତିାେର େମା’ ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ
େଲଖା ଯାଇଛ,ି େସଗଡୁ଼କି ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି।”

45 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଷିୟ ବୁଝାଇେଲ।
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ େଲଖା ଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସବୁ
ବୁଝାଇେଲ। 46 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମାରି ଦଆିଯିବା ଓ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ତନି ିଦନି ପେର ପୁଣ ିେସ ବଞ୍ଚ ିଉଠିବା କଥା େଲଖା ଅଛ।ି 47

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟବିାର େଦଖିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ର ସାକ୍ଷୀ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ େଯ େସମାନଙ୍କର ପାପ
ଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, େସମାେନ ନଜିର
ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ନଜିର ପାପ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନୁ୍ତ।
ଯଦ ିେସମାେନ ଏହା କରିେବ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା
କରିେଦେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓ େମା’ ନାମେର
ଏଗଡୁ଼କି ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବ। ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ଏ ପୃଥିବୀେର ନଶି୍ଚୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଶୁେଣଇ ଦଆିଯିବ। 49 ଶୁଣ, େମାର ପରମପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ।ି କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
େସହ ିଶକି୍ତ ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଯିରୁଶାଲମେର
ରହବି।”

ଯୀଶୁ ସ୍ୱଗର୍କୁ େଫରିଗେଲ
(ମାକର୍ 16:19-20; େପ୍ରରିତ 1:9-11)

50 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମରୁ େବଥନୀୟାକୁ କଢ଼ାଇ
େନଇଗେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ହାତ େଟକି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
51 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁଥିବା ସମୟେର େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଖରୁ ଅଲଗା େହାଇଗେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍କୁ ନଆିଗଲା। 52

ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାେର ତାହାଙୁ୍କ ଆରାଧନା କେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ। େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ ଥିେଲ। 53

େସମାେନ ସବୁ ସମୟେର ମନି୍ଦରେର ରହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତ ିକରୁଥିେଲ।

ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 24:19 828 ଲୂକ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 24:53



1

େଯାହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର

ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତେର ଆବଭିର୍ାବ

ଜଗତ ଆରମ୍ଭର ପୂବର୍ରୁ ବାକ୍ୟ ଥିେଲ। େସହ ିବାକ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। େସହ ିବାକ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଥିେଲ।
2 େସହ ିବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। 3

ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସବୁକିଛ ିସୃଷି୍ଟ େହାଇଛ।ି ଏହ ିସଂସାରେର ଏପରି କିଛ ିବସ୍ତୁ
ନାହିଁ, ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୃଷି୍ଟ େହାଇ ନାହିଁ। 4 ତାହାଙ୍କଠାେର ଜୀବନ
ଥିଲା। େସହ ିଜୀବନ ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେଲାକ ଥିଲା। 5

େସହ ିଆେଲାକ ଅନ୍ଧକାରେର ଆେଲାକିତ ହୁଏ। କିନୁ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଆେଲାକକୁ
େଲାପ କରି ପାରି ନାହିଁ।

6 େଯାହନ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ପଠାଇଥିେଲ। 7 େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିଆେଲାକ ବଷିୟେର କହବିା
ପାଇଁ ଆସଥିିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ସବୁ େଲାକ ଆେଲାକ ବଷିୟେର
ଶୁଣପିାରିେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେଲ। 8 େଯାହନ ନେିଜ ଆେଲାକ ନ
ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଲାକ ବଷିୟେର କହବିା ପାଇଁ
ଆସଥିିେଲ। 9 ଏହ ିସତ୍ୟ ଆେଲାକ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିେଲ। ଏହ ିସତ୍ୟ
ଆେଲାକ ସବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଲାକ ଦଅିନି୍ତ।

10 େସହ ିବାକ୍ୟ ଜଗତେର ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏ ପୃଥିବୀର ସୃଷି୍ଟ
େହଲା, କିନୁ୍ତ ଏହ ିଜଗତର େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।
11 େସ ତାହାଙ୍କ ନଜି ଜଗତକୁ ଆସେିଲ, କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ନଜି
େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ, 12 େଯଉଁ ଅଳ୍ପ େକେତକ
େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ।
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନ୍ତାନ େହବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କେଲ, 13 େସହ ିସନ୍ତାନମାେନ ଅନ୍ୟ
ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ  େହେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ପିତା-ମାତାଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା କିମ୍ୱା େଯାଜନା ଅନୁସାେର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ।

14 େସହ ିବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ େହେଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କେଲ।
ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ମହମିା େଦଖିଲୁ, ଏହ ିମହମିା ପରମପିତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର
ପୁତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା। େସହ ିବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ। 15

େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ। େସ କହେିଲ, “ମୁଁ
ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଥିଲ,ି େସ ଏହ।ି ମୁଁ କହଲି,ି ‘େମା’ ପେର ଯିଏ
ଆସୁଛନି୍ତ , େସ େମା’ଠାରୁ ବହୁତ େଶ୍ରଷ୍ଠ। େସ େମା’ ପୂବର୍ରୁ ବାସ
କରୁଥିେଲ।’”

16 ‘ବାକ୍ୟ’ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ) ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭ
ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇଲୁ। 17 େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ
ନୟିମ ମିଳିଲା, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ମାଗର୍
ଆସଲିା। 18 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକୗଣସ ିେଲାକ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର। େସ ପରମପିତାଙ୍କର ଅତି
ନକିଟତମ। ପରେମଶ୍ୱର କିପରି ଅଟନି୍ତ , ଏହା ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ େଦଖାଇ
େଦଇଛନି୍ତ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ
(ମାଥିଉ 3:1-12; ମାକର୍ 1:1-8; ଲୂକ 3:1-9, 15-17)

19 ଯିରୁଶାଲମରୁ ଯିହୂଦୀମାେନ େକେତକ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। “ତୁେମ୍ଭ କିଏ?” ଏହା ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବା
ପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ। 20 େଯାହନ ମୁକ୍ତ ଭାବେର
କହେିଲ। େସ ଉତ୍ତର େଦବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ ନାହିଁ। େଯାହନ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାେବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁେହଁ।”

21 ଯିହୂଦୀମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, ତାହାେହେଲ “ତୁେମ୍ଭ କିଏ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏଲୟି?”
େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା, ମୁଁ ଏଲୟି ନୁେହଁ।”
ଯିହୂଦୀମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା?”
େଯାହନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା, ମୁଁ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନୁେହଁ।”
22 ତା’ପେର ଯିହୂଦୀମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ ତୁେମ୍ଭ କିଏ? ତୁେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭ ନଜି ବଷିୟେର କୁହ, ଆମ୍ଭକୁ ପଠାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ଉତ୍ତର ଦଅି। ତୁେମ୍ଭ ନଜି ବଷିୟେର କ’ଣ କହୁଛ?”

23 େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିଶାଇୟଙ୍କ ବାଣୀ କହେିଲ:
“ମୁଁ ମରୁଭୂମିେର ଚତି୍କାର କରୁଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର ସ୍ୱର:
‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସଳଖରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।’”

ଯିଶାଇୟ 40:3
24 ଫାରୂଶୀମାେନ ଏହ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ। 25 ଏହି

େଲାକମାେନ େଯାହନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହଁ।
ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଏଲୟି ନୁହଁ କିମ୍ୱା େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନୁହଁ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଛ?”

26 େଯାହନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦଉଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏଠାେର ଏପରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଛନି୍ତ ଯାହାଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ। 27 େସ ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ ପେର ଆସୁଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
େଜାତାର ଫିତା ଫିେଟଇବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।”

28 ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଆର ପେଟ ଥିବା େବଥାନୀ
ଗ୍ରାମେର ଘଟଥିିଲା। ଏହ ିସ୍ଥାନେର େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜିତ
କରୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େମଷଶାବକ

29 ତହିଁ ଆରଦନି େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାର
େଦଖିେଲ। େଯାହନ କହେିଲ, “ଏହ ିେଦଖ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େମଷଶାବକ।
େସ ପୃଥିବୀର ପାପ େବାହ ିନଅିନି୍ତ। 30 ମୁଁ ଆଗରୁ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ
ବଷିୟେର କହଥିିଲ।ି ମୁଁ କହଥିିଲ,ି ‘େମା’ ପେର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସୁଛନି୍ତ ,
େସ େମା’ଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ। େସ େମା’ ପୂବର୍ରୁ ବାସ କରୁଥିେଲ, େସ ସବର୍ଦା
ରହଛିନି୍ତ।’ 31 ମୁଁ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
େଯପରି ଜାଣ ିପାରିବ େଯ ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ। ଏଥିନମିେନ୍ତ ମୁଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳେର ବାପି୍ତଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛ।ି”

32 ତା’ପେର େଯାହନ କହେିଲ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ େବାଲ ିମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ିନ
ଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳେର ବାପି୍ତଜିତ େଦବା
ପାଇଁ ପେଠଇଥିେଲ। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହଥିିେଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ
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2

ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଅବତରଣ କରିବା ଓ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଉପେର ସି୍ଥର େହାଇ
ରହବିା େଦଖିବ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େଯକି ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ
େଦେବ।’” େଯାହନ କହେିଲ, “ଏସବୁ ଘଟବିାର ମୁଁ େଦଖିଛ।ି ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆତ୍ମା
ଅବତରଣ କରିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି େସହ ିଆତ୍ମା େଗାଟଏି କେପାତ ପରି
େଦଖା ଯାଉଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେର ବସ ିରହଥିିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି 34

େତଣୁ ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହା କେହ: ‘େସ (ଯୀଶୁ) ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପୁତ୍ର।’”

ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟମାେନ

35 ତହିଁ ଆରଦନି େଯାହନ ପୁଣ ିେସଠାେର ଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ସହତି
ତାହାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ। 36 େସେତେବେଳ େଯାହନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଯିବାର େଦଖିେଲ। େସ କହେିଲ, “େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େମଷଶାବକ।”

37 େସହ ିଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟ େଯାହନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ, େତଣୁ େସମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। 38 ଯୀଶୁ ବୁଲ ିପଡ଼ ିେଦଖିେଲ େଯ, େସହି
ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ। େସ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ?”
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ରାବ୍ବୀ, ଆପଣ େକଉଁଠାେର ରହୁଛନି୍ତ?”

(“ରାବ୍ବୀ” ଅଥର୍ାତ୍ “ଗରୁୁ”)
39 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ସହତି ଆସ, ତୁେମ୍ଭମାେନ

େଦଖିବ।” େତଣୁ େସହ ିଦୁଇଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଗେଲ। େସମାେନ
ତାହାଙ୍କର ରହବିା ସ୍ଥାନ େଦଖିେଲ। େସ ଦନି େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ
ରହେିଲ। େସେତେବେଳ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗ୍ଭରିଘଣ୍ଟା େହାଇଥିଲା

40 ଏହ ିଦୁଇ ଜଣ େଲାକ େଯାହନଙ୍କଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣି
ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିଥିେଲ, େସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ
ଆନି୍ଦ୍ରୟ। ଆନି୍ଦ୍ରୟ ଶିେମାନ ପିତରଙ୍କର ଭାଇ ଥିେଲ। 41 ଆନି୍ଦ୍ରୟ ପ୍ରଥେମ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଶିେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। େସ ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ମଶୀହଙୁ୍କ େଭଟଛୁି।” (“ମଶୀହ” ଅଥର୍ାତ୍ “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”)

42 ତା’ପେର ଆନି୍ଦ୍ରୟ ଶିେମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ। ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭହିଁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ। ତୁମ୍ଭକୁ େକଫା
ନାମେର ଡ଼କା େହବ।” (“େକଫା” ଅଥର୍ାତ୍ “ପିତର।”)

43 ତା’ ପରଦନି ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କେଲ। େସ
ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, “େମାର ଅନୁସରଣ କର।” 44 ଫିଲପି୍ପ
ମଧ୍ୟ ଆନି୍ଦ୍ରୟ ଓ ପିତରଙ୍କ ପରି େବଥ୍ସାଇଦା ସହରର େଲାକ ଥିେଲ। 45

ଫିଲପି୍ପ ନଥିନେିୟଲଙ୍କର େଦଖା ପାଇ କହେିଲ, “େମାଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାେର
ଯାହା େଲଖିଥିେଲ, ତାହା ମେନ ପକାଅ। େମାଶା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଆଗମନ
ବଷିୟେର େଲଖିଥିେଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର
େଲଖିଥିେଲ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଭଟଛୁି, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ। େସ
େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର। େସ ନାଜରିତରୁ ଆସଛିନି୍ତ।”

46 ନଥିନେିୟଲ ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନାଜରିତ, ନାଜରିତରୁ କ’ଣ
େକୗଣସ ିଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇପାେର?”
ଫିଲପି୍ପ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିେଦଖ।”
47 ଯୀଶୁ ନଥିନେିୟଲଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଆେଡ଼ ଆସବିାର େଦଖିେଲ। େସ

କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ।
ତାହାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିଅସାଧୁତା ନାହିଁ।”

48 ନଥିନେିୟଲ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆପଣ େମାେତ କିପରି
ଜାଣେିଲ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ମିିରି ଗଛ ତେଳ େଦଖିଥିଲ,ି

ଫିଲପି୍ପ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ବଷିୟେର କହବିା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିଥିଲ।ି”
49 ତା’ପେର ନଥିନେିୟଲ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, ଆପଣ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା।”
50 ଯୀଶୁ ନଥିନେିୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି ିେଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ

ଡ଼ମିିରି ଗଛ ତେଳ େଦଖିଥିଲ।ି େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି େଶ୍ରଷ୍ଠତର ବଷିୟ େଦଖିବ।” 51 ଯୀଶୁ ପୁଣି

କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ େଖାଲ ିଯିବାର
େଦଖିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ‘ଦୂତମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆେରାହଣ ଓ ଅବତରଣ’ କରୁଥିବାର େଦଖିବ।”

କାନ୍ନ ାେର ବବିାହ

ଦୁଇ ଦନି ପେର ଗାଲଲିୀର କାନ୍ନ ା ସହରେର େଗାଟଏି ବବିାହ
େହଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା େସଠାେର ଥିେଲ। 2 େସହ ିବବିାହ
ଉତ୍ସବକୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ନମିନି୍ତ୍ର ତ

େହାଇଥିେଲ। 3 େସହ ିବବିାହ ଉତ୍ସବେର ଯେଥଷ୍ଟ ପରିମାଣେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ନ ଥିଲା। ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବା ପେର ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େସମାନଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ।”

4 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପି୍ରୟ ନାରୀ, କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େମାର ସମୟ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସି
ନାହିଁ।”

5 ଯୀଶୁଙ୍କର ମା େସବକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯୀଶୁ େଯପରି କହନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି କର।”

6 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଛଅଟ ିପଥରର ବଡ଼ ଜଳକୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯିହୂଦୀମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଶୁଚକିରଣ ନୀତ ିଅନୁସାେର ଏହ ିଜଳକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଳକୁଣ୍ଡେର ପ୍ରାୟ ଶେହରୁ ଶେହ ପଗ୍ଭଶ ଲଟିର ପାଣ ିଧରୁଥିଲା।

7 ଯୀଶୁ େସବକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିଜଳକୁଣ୍ଡେର ପାଣ ିଭତ୍ତିର୍
କର।” େତଣୁ େସବକମାେନ ଜଳକୁଣ୍ଡେର ପାଣ ିଭତ୍ତିର୍ କରିେଦେଲ।

8 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସବକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ େସଥିରୁ କିଛି
ପାଣ ିକାଢ଼ ିନଅି। ଏହ ିପାଣ ିେନଇ େଭାଜିକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ।”
େତଣୁ େସମାେନ େସହ ିପାଣ ିେନଇ ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 9

ତା’ପେର େଭାଜି ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ େଲାକ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଖିେଲ। େସହି
ପାଣ ିଏେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରିଣତ େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ
େଯ ଏପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େକଉଁଠାରୁ ଆସଲିା? କିନୁ୍ତ େସହ ିପାଣ ିକାଢ଼ଥିିବା
େସବକମାେନ ଜାଣଥିିେଲ। ତା’ପେର େଭାଜିକତ୍ତର୍ା ବରକୁ ଡ଼ାକିେଲ। 10

େସ ବରକୁ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ ସବୁେବେଳ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ରଥେମ ପିଇବାକୁ ଦଅିନି୍ତ। ଅତଥିିମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ପିଇ ତୃପ୍ତ
େହବାପେର େସମାେନ ଶସ୍ତା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଅିନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଖିଛ।”

11 ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। େସ ଏହି
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାମ ଗାଲଲିୀର କାନ୍ନ ା ସହରେର କରିଥିେଲ। ଏହପିରି େସ
ତାହାଙ୍କ ମହମିା େଦଖାଇେଲ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

12 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କଫନର୍ାହୂମ ସହରକୁ ଗେଲ। ତାଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର
ମା, ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଗେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ
କଫନର୍ାହୂମେର କିଛ ିଦନି ରହେିଲ।

ମନ୍ଦରି ଭତିେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 21:12-13; ମାକର୍ 11:15-17; ଲୂକ 19:45-46)

13 େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନସି୍ତାରପବର୍ର ସମୟ ପାଖ
େହାଇଆସୁଥିଲା। େତଣୁ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। 14 େସହ ିମନି୍ଦର
ପରିସରେର ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଗାରୁ, େମଣ୍ଢା ଓ କେପାତ ବକି୍ର ୀ
କରିବାର େଦଖିେଲ। େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ େସ େଟବୁଲ ପାଖେର ବସଥିିବାର
େଦଖିେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ େଲାକଙ୍କର ଟଙ୍କା ବନିମିୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ
ମଧ୍ୟ କରୁଥିେଲ। 15 ଯୀଶୁ େକେତ ଖଣ୍ଡ ଦଉଡ଼େିର େଗାଟଏି ଛାଟ ତଆିରି
କେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ େସ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ, େମଣ୍ଢାଗଡୁ଼କୁି ଓ
େଗାରୁଗଡୁ଼କୁି େସଠାରୁ େଜାର୍ ଜବରଦସି୍ତ ତଡ଼ ିେଦେଲ। େସ ମୁଦ୍ର ା
ବନିମିୟକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ତେଳ ପେକଇ େମଜଗଡୁ଼କି ଓଲେଟଇ
େଦେଲ। 16 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କେପାତ େବପାରୀମାନଙୁ୍କ ଯାଇ କହେିଲ,
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“ଏସବୁ ଜିନଷି ଗଡୁ଼କି ଏଠାରୁ େନଇଯାଅ। େମାର ପରମପିତାଙ୍କ ଘରକୁ
େଗାଟଏି ବାଣଜି୍ୟ ଗହୃେର ପରିଣତ କର ନାହିଁ।”

17 ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଘଟବିା େବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଶାସ୍ତ୍ରେର
େଲଖା େହାଇଥିବା ଏହ ିବାଣୀ ମେନ ପକାଇେଲ:
“ତୁମ୍ଭ ଗହୃ ପାଇଁ େମାର ଅନୁରାଗ େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିେଦବ।”

ଗୀତସଂହତିା 69:9
18 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭକୁ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ ଏକ

ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରି େଦଖାଅ। ପ୍ରମାଣତି କର େଯ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅଛ।ି”

19 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହ ିମନି୍ଦରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦଅି ଏବଂ ମୁଁ
ଏହାକୁ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ପୁନବର୍ାର ନମିର୍ାଣ କରିେଦବ।ି”

20 ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
େଲାକମାେନ ଛୟାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥିେଲ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ପ୍ରକୃତେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ, ତୁେମ୍ଭ ଏହା ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ନମିର୍ାଣ କରି
େଦବ?”

21 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଏହ ିମନି୍ଦର କହବିା େବେଳ ନଜି ଶରୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
କହଥିିେଲ। 22 ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙ୍କ କହଥିିବା କଥା ମେନ ପକାଇଥିେଲ। େତଣୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା େଲଖାଥିଲା ଓ ଯୀଶୁ ଯାହା କହଥିିେଲ,
େସସବୁ କଥା ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

23 ଯୀଶୁ ନସି୍ତାରପବର୍ ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମେର ଥିେଲ। ଅେନକ େଲାକ
ତାହାଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରିେଲ। କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ େଦଖିେଲ। 24 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଭରସା କେଲ ନାହିଁ କାରଣ େସ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନା
ଜାଣଥିିେଲ। 25 ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭତିେର କ’ଣ ଅଛ,ି ତାହା େସ ଭଲ
ଭାବେର ଜାଣଥିିେଲ। େତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ବୁେଝଇବା
କାହାରି ଦରକାର ନ ଥିଲା।

ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ

ନୀକଦୀମ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ଫାରୂଶୀ
ଥିେଲ। େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଜେଣ ମୁଖ୍ୟ େନତା ଥିେଲ। 2

େସ ଦେିନ ରାତି୍ରେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େସ କହେିଲ,
“େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭ ଜାଣଛୁି େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଗରୁୁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପଠାଯାଇ ଅଛ। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ, େସ ଗଡୁ଼କି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ େକହ ିକରି ପାରିେବ ନାହିଁ।”

3 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବ୍ୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ପୁନବର୍ାର ଜନ୍ମ  େହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ପୁନବର୍ାର ଜନ୍ମ  ନ ହୁଏ, େତେବ େସ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ରାଜ୍ୟେର କଦାପି ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”

4 ନୀକଦୀମ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ
େହାଇ ସାରିଛ,ି େତେବ େସ କିପରି ପୁନବର୍ାର ଜନ୍ମ  େନଇ ପାରିବ? ଜେଣ
େଲାକ କଦାପି ତା’ର ମାତାର ଗଭର୍େର ଆଉ ଥେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। େତଣୁ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ କଦାପି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ।”

5 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଜେଣ େଲାକ
ନଶିି୍ଚତ ଭାେବ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ  େହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ େହାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ କଦାପି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 6 ଜେଣ େଲାକର
ଶରୀର ତା’ର ପିତା-ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  ନଏି। କିନୁ୍ତ ଜେଣ େଲାକର ଆତ୍ମିକ
ଜୀବନ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  ନଏି। 7 େତଣୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ
ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି ିେଯ, ‘ତୁମ୍ଭକୁ ନଶି୍ଚୟ ପୁନବର୍ାର ଜନ୍ମ  େହବାକୁ ପଡ଼ବି।’ 8

ପବନ ତା’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ବେହ ଓ ନଜି ଇଚ୍ଛାେର ଗତ ିକେର। ତୁେମ୍ଭ
ପବନ ବହବିାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଥିାଅ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନ ଥାଅ, ପବନ

େକଉଁଠାରୁ ଆେସ ଓ େକଉଁଠାକୁ ଯାଏ। ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ  େନଇଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ଠିକ୍ େସହପିରି।”

9 ନୀକଦୀମ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ େହାଇ ପାରିବ?”
10 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେଣ ପ୍ରଧାନ

ଗରୁୁ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏସବୁ କଥା ବୁଝ ିପାରୁ ନାହଁ? 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ
କହୁଛ,ି ଆେମ୍ଭ ଯାହାସବୁ ଜାଣୁ ତାହା ସବୁ କହୁଛୁ, ଆେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖିଛୁ
ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛୁ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହଁ। 12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ସଂସାରର ବଷିୟ ସବୁ
କହଛି।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ। ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱଗର୍
ବଷିୟେର କହବି,ି େତେବ ନଶିି୍ଚତ ଭାେବ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 13

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େକବଳ େସହ ିଜେଣ ଯିଏ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସଛିନି୍ତ , ଓ େସ ହିଁ
ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯାଇଛନି୍ତ।

14 “େମାଶା ମରୁଭୂମିେର ସପର୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିେଲ। ଠିକ୍
େସହପିରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଯିେବ। 15 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଲାଭ କରିବ।”

16 ହଁ, ପରେମଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏେତ େପ୍ରମ କେଲ େଯ େସ
ତାହାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଦାନ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଦାନ
କେଲ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ , ବନିାଶ
େହେବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇେବ। 17 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ଜଗତର ବଗି୍ଭର କରିବା
ପାଇଁ ପଠାଇ ନ ଥିେଲ। ମାତ୍ର ଏହ ିଜଗତ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, େସଥିପାଇଁ େସ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ। 18

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖୁଥିବା େଲାକ େକେବ ବଗି୍ଭରିତ
ହୁଏ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା େଲାକ ବଗି୍ଭରିତ
େହାଇସାରିଛ।ି କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲା
ନାହିଁ। 19 େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର ଏହ ିବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା ହୁଏ: େସହି
ଆେଲାକ ଜଗତକୁ ଆସେିଲ, କିନୁ୍ତ େଲାେକ େସହ ିଆେଲାକ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ,
େସମାେନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ଭହିଁେଲ, କାରଣ େସମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟେର ରତଥିେଲ।
20 ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆେଲାକକୁ ଘୃଣା କେର। େସ
େକେବ ଆେଲାକକୁ ଆସବି ନାହିଁ କାରଣ ଆେଲାକ ତା’ର କୃତ ସମସ୍ତ
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ଗଡୁ଼କୁି େଦଖାଇ େଦବ। 21 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ସତ୍ୟପଥ
ଅନୁସରଣ କେର, େସ ଆେଲାକ ନକିଟକୁ ଆେସ। ତା’ପେର ଆେଲାକ
ସ୍ପଷ୍ଟ େଦଖାଇ େଦବ େଯ େସ େଲାକ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ ିତାହା େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କରିଛ।ି

ଯୀଶୁ ଏବଂ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ

22 ଏହା ପେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିହୂଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଗେଲ। େସଠାେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ରହ ିେଲାକଙୁ୍କ
ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେଲ। 23 େଯାହନ ମଧ୍ୟ ଏେନାନ ଗ୍ରାମେର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବାପି୍ତଜିତ େଦଉଥିେଲ। ଏେନାନ ଶାଲମ ନଗର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ। େସଠାେର
ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଥିବାରୁ େଯାହନ େସଠାେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ। େଲାକମାେନ
େସଠାକୁ ବାପି୍ତଜିତ େହବା ପାଇଁ ଯାଉଥିେଲ। 24 େଯାହନ କାରାଗାରେର
ବନ୍ଦୀ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଏସବୁ ଘଟଥିିଲା।

25 େଯାହନଙ୍କର େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସହତି ଜେଣ ଯିହୂଦୀଙ୍କର
ଯୁକି୍ତତକର୍ େହଲା। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଧମର୍ସଂକ୍ର ାନ୍ତୀୟ ଶୁଚକିରଣ
ବଷିୟେର ତକର୍ କରୁଥିେଲ। 26 େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସ ିେଯାହନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ଗରୁୁ, ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଆର ପାରିେର େଯଉଁ
େଲାକ ଥିେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ମେନ ପକାଅ। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକ ବଷିୟେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ। େସହ ିେଲାକ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଛନି୍ତ ଓ ଅେନକ
େଲାକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନି୍ତ।”

27 େଯାହନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି େଲାକକୁ ଯାହା
ଦଅିନି୍ତ , େସ େକବଳ େସତକିି ପାଏ। 28 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ େମାର
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କହବିା ଶୁଣଛି େଯ ‘ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁେହଁ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ତଆିରି କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଈଶ୍ୱର େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ।’ 29 କନ୍ୟା େକବଳ ବରର।
ବରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବନୁ୍ଧ ବର ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁେଣ ଓ ଅେପକ୍ଷା
କେର। ବରର ସ୍ୱର ଶୁଣ ିେସହ ିବନୁ୍ଧ ବହୁତ ଖୁସୀ ହୁଏ। ମୁଁ ଏେବ
େସହଭିଳି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ।ି ଏହା େମାର ଆନନ୍ଦର ସମୟ। 30 ଯୀଶୁଙ୍କର
ଅବଶ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ େହଉ। ଏବଂ େମାର ପ୍ରେୟାଜନୀୟତା ଅବଶ୍ୟ କମି ଯାଉ।

ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସବିା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ

31 “ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ।
ପୃଥିବୀରୁ ଆସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତ ପୃଥିବୀର ଅଟନି୍ତ। େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପୃଥିବୀେର ଥିବା
ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର କହନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସନି୍ତ , େସ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ। 32 େସ ଯାହା େଦଖିଛନି୍ତ ଓ ଶୁଣଛିନି୍ତ େସହି
ବଷିୟେର କହନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସ କହଥିିବା କଥା ସବୁ େଲାେକ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ
ନାହିଁ। 33 େସ କହୁଥିବା କଥା ଗଡୁ଼କୁି େଯଉଁ େଲାକ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ
ପ୍ରମାଣ ଦଏି େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହନି୍ତ ତାହା ସତ୍ୟ। 34

ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହଥିା’ନି୍ତ , େସ ତାହା
କହନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ଭାେବ ତାହାଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ।
35 ପରମପିତା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟର
ଉପେର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। 36 ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାକ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା େଲାକ କଦାପି
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ରହବି।”

ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାବାତ୍ତର୍ା

େଯାହନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରୁଥିବାର ଓ ବାପି୍ତଜିତ
େଦଉଥିବାର ଖବର ଫାରୂଶୀମାେନ ଶୁଣେିଲ। 2 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
ପ୍ରକୃତେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉ ନ ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ

ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ େଲାକଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଜାଣଥିିେଲ
େଯ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଶୁଣଛିନି୍ତ। 3 େତଣୁ େସ
େସେତେବେଳ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ଛାଡ଼ ିପୁଣ ିଥେର ଗାଲଲିୀକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
4 ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ଗଲାେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ଶମିେରାଣ ଅଞ୍ଚଳ ବାଟ େଦଇ
ଯିବାକୁ େହଲା।

5 ଯୀଶୁ ଶମିେରାଣର ସୁଖାରେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। ଏହ ିନଗରଟି
ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାେଷଫଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ଜମି ପାଖେର ଥିଲା। 6

ଯାକୁବଙ୍କ କୂଅ େସଠାେର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲ ିଗ୍ଭଲ ିକ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଥିିେଲ।
େତଣୁ େସ କୂଅ ପାଖେର ବସ ିପଡ଼େିଲ। ଏହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା। 7

େସତକିିେବେଳ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ େସହ ିକୂଅରୁ ପାଣ ିେନବା ପାଇଁ
ଆସଲିା। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, “େମାେତ ଦୟାକରି ମୁେନ୍ଦ ପାଣ ିପିଇବାକୁ
ଦଅି।” 8 େସ ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ କିଣବିା ପାଇଁ
ନଗରକୁ ଯାଇଥିେଲ।

9 େସହ ିଶମିେରାଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହଉଛ ିେଯ, ଆପଣ େମାେତ ପାଣ ିପିଇବାକୁ ମାଗଛୁନି୍ତ। ଆପଣ ଜେଣ
ଯିହୂଦୀ ଓ ମୁଁ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ।” ଯିହୂଦୀମାେନ ଶମିେରାଣୀୟଙ୍କ
ସହତି ବନୁ୍ଧତା କରନି୍ତ ନାହିଁ।

10 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଦଉଥିବା ଜିନଷି
ବଷିୟେର ଜାଣ ିନାହଁ। ତୁମ୍ଭକୁ ଜଳ ମାଗଥୁିବା ବ୍ୟକି୍ତ , ଅଥର୍ାତ ମୁଁ କିଏ
ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏସବୁ କଥା ଜାଣଥିା’ନ୍ତ େତେବ
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାଗନ୍ତ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦଅିନି୍ତ।”

11 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ େକଉଁଠାରୁ େସହି
ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇେବ? କୂଅତ ଅତ ିଗଭୀର ଓ ପାଣ ିକାଢ଼ବିା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର କିଛ ିନାହିଁ। 12 ଆପଣ କ’ଣ ଆମ ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ? ଯାକୁବ ହିଁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିକୂଅ େଦଇଥିେଲ। େସ

ନେିଜ ଏହ ିକୂଅରୁ ଜଳ ପିଉଥିେଲ, ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ସବୁ
ପଶୁମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିକୂଅରୁ ଜଳ ପିଉଥିେଲ।”

13 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଏହ ିଜଳ ପାନ କରିବା
ପେର ପୁଣ ିତୃଷାତ୍ତର୍ େହବ। 14 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯଉଁ ଜଳ ପିଇବାକୁ େଦବ,ି
ତାହା େଯଉଁ େଲାକ ପିଇବ େସ କଦାପି ତୃଷାତ୍ତର୍ େହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ
େଯଉଁ ଜଳ େଦବ,ି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜଳର ଝର ସ୍ୱରୁେପ ସବର୍ଦା
ପ୍ରବାହତି େହବ।”

15 େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କହଲିା, “ମହାଶୟ, େମାେତ େସହ ିଜଳ
ଦଅିନୁ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ େଯପରି ଆଉ େକେବ ତୃଷାତ୍ତର୍ େହବ ିନାହିଁ। େମାେତ
ଏଠାକୁ ଆଉ େକେବ ଜଳ େନବା ପାଇଁ ଆସବିାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ।”

16 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ ଡ଼ାକି ଏଠାକୁ ଆସ।”
17 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “କିନୁ୍ତ େମାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଠିକ୍ କଥା କହଛି ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। 18 ପ୍ରକୃତେର

ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ େଲାକ ସହତି
ରହଛି, େସ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସତ୍ୟ କହଲି।”

19 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜାଣପିାରୁଛ,ି ଆପଣ ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା। 20 ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର ଉପାସନା
କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ କୁହନି୍ତ େଯ ଯିରୁଶାଲମ େହଉଛ ିଉପାସନା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯଥାଥର୍ ସ୍ଥାନ।”

21 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “େହ ନାରୀ, େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କର।
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରମପିତାଙ୍କର
ଉପାସନା ଏ ପବର୍ତେର କି ଯିରୁଶାଲମେର କରିବ ନାହିଁ। 22 ତୁେମ୍ଭ
ଶମିେରାଣୀୟମାେନ କିଛ ିନ ଜାଣ ିନ ବୁଝ ିଉପାସନା କର। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ଯିହୂଦୀମାେନ କାହାକୁ ଉପାସନା କରୁ, ସବୁ ଜାଣୁ। ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ
ପରିତ୍ରାଣ ଏ ଜଗତକୁ ଆେସ। 23 ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ,ି େଯେତେବେଳ
ପ୍ରକୃତ ଉପାସକମାେନ ପରମପିତାଙୁ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟେର ଉପାସନା
କରିେବ। େସହ ିସମୟ ବତ୍ତର୍ମାନ ଉପସି୍ଥତ। େସହଭିଳି େଲାକମାନଙୁ୍କ,
ପରମପିତା ନଜିର ଉପାସକ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। 24

ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ଆତ୍ମା। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିବା
େଲାକମାେନ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟ ସହତି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚତି୍।”

25 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକହଲିା, “ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ମଶୀହ ଆସୁଛନି୍ତ।”
“େଯେତେବେଳ ମଶୀହ ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବୁ
କଥା ବୁଝାଇ େଦେବ।”

26 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ସହତି
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଛ।ି େସ ନେିଜ ମଶୀହ ଅେଟ।”

27 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ନଗରରୁ େଫରିେଲ।
େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସହତି କଥା େହବା େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହାଇଗେଲ। କିନୁ୍ତ େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଏପରି କିଛ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ ନାହିଁ,
“ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ?” କିମ୍ୱା “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତା’ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହଉଛ?”

28 ତା’ପେର େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତା କଳସୀ ପାଣ ିଛାଡ଼ ିନଗରକୁ
ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିେସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲିା, 29 “ମୁଁ
ଯାହାକିଛ ିକରିଛ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥା େମାେତ ଜେଣ େଲାକ କହେିଦେଲ।
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକକୁ େଦଖିବ ଆସ। େସ େବାେଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହାଇ ପାରନି୍ତ।”
30 େତଣୁ େଲାକମାେନ ନଗର ଛାଡ଼ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ।

31 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିନଗରେର ଥିବା ସମୟେର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ, “ଗରୁୁ କିଛ ିେଭାଜନ କରନୁ୍ତ।”

32 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମା’ ପାଖେର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛ,ି
ଯାହା ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ।”

33 େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ,
“ତାହାଙ୍କ ଲାଗି କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣଲିା କି?”

34 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା େହଉଛି
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େମାର ଆହାର। 35 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ କିଛ ିେରାପଣ କର
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା କୁହ, ‘ଶସ୍ୟ କଟା େହବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗ୍ଭରି
ମାସ ବାକି ଅଛ।ି’ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଖି େଖାଲ।
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ। େସମାେନ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େକ୍ଷତ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
36 ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ େଯଉଁ େଲାକ ଶସ୍ୟ କାେଟ ତାକୁ ମଜୁରି ଦଆି
ଯାଉଛ।ି େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ।ି େତଣୁ ବୁଣାଳି ଓ
କଟାଳୀ ଉଭୟ ମିଳି ଆନନି୍ଦତ କରିେବ। 37 କଥାେର ଅଛ,ି ‘ଜେଣ
େଲାକ ବୁେଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଫସଲ କାେଟ’, ଏହ ିଉକି୍ତଟ ିସତ୍ୟ। 38

ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ବୁଣ ିନ ଥିଲ ତାହା କାଟବିା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇଥିଲି
ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ କାମ କେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କାମରୁ
ଲାଭ ପାଇଲ।”

39 େସ ସହରର ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଅେନକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ। େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା କହଥିିଲା େସଥିପାଇଁ
େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯୀଶୁ େମାେତ ମୁଁ
କରିଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଘଟଣାମାନ କହେିଲ।” 40 ଶମିେରାଣୀୟମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସହତି କିଛ ିଦନି
ରହବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ େସଠାେର ଦୁଇ ଦନି
ରହେିଲ। 41 ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ବାଣୀ ଶୁଣ ିବହୁତ େଲାକ ତାହାଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

42 େଲାକମାେନ େସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେିଲ, “ପ୍ରଥେମ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିଲୁ କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ବଶି୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଜାଣୁଛୁ େଯ େସ େହଉଛନି୍ତ ପ୍ରକୃତେର
ଜଗତର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।”

ଜେଣ ରାଜକମର୍ଗ୍ଭରୀଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ
(ମାଥିଉ 8:5-13; ଲୂକ 7:1-10)

43 େସଠାେର ଦୁଇ ଦନି ରହବିା ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
44 ଯୀଶୁ ପୂବର୍ରୁ କହଥିିେଲ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ନଜି େଦଶେର ସମ୍ମାନ
ପାଏ ନାହିଁ। 45 ପୁଣ ିଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଗାଲଲିୀେର ପହଞ୍ଚେିଲ,
େସଠାେର େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କେଲ। ପୂବର୍ରୁ ଯିରୁଶାଲମେର
ନସି୍ତାରପବର୍ େବେଳ େସମାେନ ତାହାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ସବୁ େଦଖିଥିେଲ। େସହି
େଲାକମାେନ ପବର୍ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ।

46 ଯୀଶୁ ଗାଲୀଲର କାନ୍ନ ା ନଗରକୁ ପୁଣ ିଥେର ଗେଲ। କାନ୍ନ ାେର େସ
ଜଳକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରିଣତ କରିଥିେଲ। ରାଜାଙ୍କର ଜେଣ ମୁଖ୍ୟକମର୍ଗ୍ଭରୀ
କଫନର୍ାହୂମ ନଗରେର ବାସ କରୁଥିେଲ। ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ
ଥିଲା। 47 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଶୁଣେିଲ େଯ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ ଆସଛିନି୍ତ
ଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ଗାଲଲିୀେର ଅଛନି୍ତ , େତଣୁ େସ ବ୍ୟକି୍ତ କାନ୍ନ ାେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଦଖାକେଲ। କଫନର୍ାହୂମକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ େସ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନେିବଦନ କେଲ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୃତ ପ୍ରାୟ େହଇଥିଲା। 48

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେଲୗକିକ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ
କାଯର୍୍ୟମାନ ନ େଦଖିେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ।”

49 ରାଜକମର୍ଗ୍ଭରୀଜଣକ କହେିଲ, “ମହାଶୟ, େମା’ ପୁତ୍ର ମରିବା
ପୂବର୍ରୁ ଆପଣ େମା’ ଘରକୁ ଆସନୁ୍ତ।”

50 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ବଞ୍ଚବି।”
ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା େସ ବ୍ୟକି୍ତଟ ିଶୁଣ ିବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ ଘରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

51 ଘରକୁ ଯିବା ବାଟେର ତାହାଙ୍କର େକେତଜଣ ଗ୍ଭକର ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ
େଭଟେିଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ସୁସ୍ଥ େହଲାଣ।ି”

52 “ପିଲାର ଅବସ୍ଥା େକଉଁ ସମୟଠାରୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଗତ ିକଲା? େସ
ପଗ୍ଭରିେଲ।
ଗ୍ଭକରମାେନ କହେିଲ, “ଗତକାଲ ିପ୍ରାୟ େଗାଟାଏ େବଳୁ ତା’ର ଜ୍ୱର

ଛାଡ଼ଗିଲା।”

53 “ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ବଞ୍ଚବି,” େବାଲ ିଯୀଶୁ ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର
କହଥିିେଲ, ଏହା ପିଲାର ବାପା ଜାଣେିଲ। େତଣୁ େସହ ିରାଜକମର୍ଗ୍ଭରୀ ଓ
ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରବଗର୍ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

54 ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ ଗାଲଲିୀକୁ ଆସବିା ପେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ଥିଲା।

େପାଖରୀ ପାଖେର ଯୀଶୁ ଜେଣ େଲାକକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ

ଏହା ପେର ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ବେିଶଷ ପବର୍
ଥିବାରୁ େସ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗେଲ। 2 ଯିରୁଶାଲମେର ପାେଞ୍ଚାଟି
ମଣ୍ଡପ ଥିବା େଗାଟଏି େପାଖରୀ ଥିଲା। ଯିହୂଦୀ ଭାଷାେର ଏହାକୁ

େବଥ୍ସଦା ବା ଦୟାଗହୃ କହନି୍ତ। ଏହା େମଷଦ୍ୱ ାର ପାଖେର ଥିଲା। 3

ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ େଲାେକ େପାଖରୀ ପାଖ ମଣ୍ଡପ ଗଡୁ଼କିେର ପଡ଼ ିରହୁଥିେଲ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଅନ୍ଧ, େଛାଟା ଓ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ େରାଗୀ
ଥିେଲ। 4 ଏହାର କାରଣ, ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େବେଳେବଳ ଆସି
େପାଖରୀର ପାଣକୁି ହଲାଉଥିେଲ। େସେତେବେଳ େଯଉଁ େରାଗୀ ପ୍ରଥେମ
ପାଣ ିଭତିରକୁ ଯାଉଥିଲା, େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। 5 େସଠାେର
ଜେଣ େଲାକ ପଡ଼ରିହଥିିଲା, େସ ବଗିତ 38 ବଷର୍ଧରି େରାଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା।
6 ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକକୁ େସଠାେର ପଡ଼ ିରହଥିିବା େଦଖିେଲ। େସ
ଜାଣେିଲ େଯ, େସ େଲାକଟ ିବହୁତ ବଷର୍ େହଲାଣ ିେରାଗେର ପଡ଼ଛି।ି
େତଣୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସୁସ୍ଥ େହବାକୁ ଗ୍ଭହଁ?”

7 େସ େରାଗୀଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ମହାଶୟ, ପାଣ ିହଲବିା ସମୟେର
ପାଣ ିଭତିରକୁ ଯିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େମାର େକହ ିେଲାକ
ନାହାନି୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଥେମ ପାଣ ିଭତିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କଲାେବେଳ ଅନ୍ୟ
ଜେଣ େମା’ ପୂବର୍ରୁ ପାଣ ିଭତିରକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଆନି୍ତ।”

8 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଠିଆ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭର ବଛିଣା ଉଠାଇ
ଗ୍ଭଲ।” 9 ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା। େସ ତା’ ବଛିଣା
ଉେଠଇ ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଏହ ିଘଟଣା ବଶି୍ରାମବାରର ଦନି େହାଇଥିଲା। 10 େତଣୁ ଯିହୂଦୀମାେନ

ସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଲାକକୁ କହେିଲ, “ଆଜି ବଶି୍ରାମବାର। ବଶି୍ରାମବାରେର
ତୁେମ୍ଭ ବଛିଣା େବାହ ିେନଇ ଯିବା ଆମ୍ଭର ନୟିମ ବରୁିଦ୍ଧ କାଯର୍୍ୟ।”

11 କିନୁ୍ତ େଲାକଟ ିକହଲିା, “େମାେତ ଯିଏ ସୁସ୍ଥ କେଲ, େସ େମାେତ
କହେିଲ ‘ତୁମ୍ଭର ବଛିଣା ନଅି ଓ ଗ୍ଭଲ।’”

12 ଯିହୂଦୀମାେନ େସ େଲାକକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜି ବଛିଣା
ଉେଠଇ ଗ୍ଭଲବିାକୁ କହଲିା, େସ କିଏ?”

13 କିନୁ୍ତ ସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଲାକଟ,ି େସ ବ୍ୟକି୍ତଟ ିକିଏ ତାହା ଜାଣ ିନ
ଥିଲା। େସହ ିଜାଗାେର ବହୁତ େଲାକଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଗ୍ଭଲି
ଯାଇଥିେଲ।

14 ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିେଲାକକୁ ମନି୍ଦର ପରିସରେର େଦଖିେଲ। େସ
ତାକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଯାଇଛ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପାପ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଏହାଠାରୁ
ଅଧିକ କ୍ଷତ ିେହାଇପାେର।”

15 ତା’ପେର େଲାକଟ ିେସହ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା େଯ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନି୍ତ।

16 ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଏହସିବୁ (ସୁସ୍ଥ) କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। 17

କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପିତା ସବର୍ଦା କାଯର୍୍ୟରତ,
ଅତଏବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କେର।”

18 ଏଥିପାଇଁ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
ଆହୁରି ଅଧିକ େଚଷ୍ଟା କେଲ। ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “ପ୍ରଥେମ ଯୀଶୁ
ବଶି୍ରାମବାରର ନୟିମ ଭାଙି୍ଗେଲ। ତା’ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନଜିର ପିତା
େବାଲ ିକହେିଲ। େସ ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସମାନ କେଲ।”
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ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅଛି

19 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ପୁତ୍ର ଏକାକୀ କିଛି
କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ। ଯାହା ତାହାଙ୍କ ପିତା କରୁଥିବା ପୁତ୍ର େଦଖନି୍ତ , େସ
ତାହା ହିଁ କରନି୍ତ କାରଣ ପିତା ଯାହା କରନି୍ତ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସହସିବୁ କରନି୍ତ।
20 ପିତା ପୁତ୍ରକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। ପିତା ନେିଜ କରିଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟ
ପୁତ୍ରକୁ େଦଖାନି୍ତ। ଏହ ିେରାଗୀଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ ହୁଅ, ଏ ନମିେନ୍ତ ପିତା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି
ମହତ୍ କମର୍ େଦଖାଇେବ। 21 ପରମପିତା ମୃତ େଲାକଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦାନ କରନି୍ତ। ଠିକ୍ େସହପିରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଜି
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର େଲାକଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦାନ କରନି୍ତ।

22 “ପିତା କାହାର ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର
କରିବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଅପର୍ଣ କରିଛନି୍ତ। 23 ଈଶ୍ୱର ଏହା କେଲ
କାରଣ ସମେସ୍ତ ପିତାଙୁ୍କ େଯପରି ସମ୍ମାନ େଦଉଛନି୍ତ , େସହପିରି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ସମ୍ମାନ େଦେବ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦଏି ନାହିଁ, େତେବ
େସ ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦଏି ନାହିଁ। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।

24 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େମାର କହବିା
କଥା ଶୁେଣ ଓ େମାେତ ଯିଏ ପଠାଇଛନି୍ତ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର,
େତେବ େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଅଛ।ି େସ ବ୍ୟକି୍ତ େଦାଷୀ
େବାଲ ିବଗି୍ଭରିତ େହବ ନାହିଁ। େସ ମୃତୁ୍ୟକୁ ପାର େହାଇ ଜୀବନ ଭତିେର
ପ୍ରେବଶ କରି ସାରିଛ।ି 25 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େଗାଟଏି ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍
ସମୟ ଆସୁଛ।ି େସ ସମୟ ଆସ ିଗଲାଣ ି। ପାପ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତ େଲାକମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣେିବ। ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣ ିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
େଲାକମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିେବ। 26 ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା
େହଉଛନି୍ତ ଜୀବନର ଉତ୍ସ। ଅତଏବ େସ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦଇଛନି୍ତ। 27 େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ େସ
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ କ୍ଷମତା େଦଇଛନି୍ତ। କାରଣ େସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ।

28 “ତୁେମ୍ଭ ଏଥିେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ,ି
େଯେତେବେଳ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମୃତ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର
ଶୁଣେିବ। 29 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମାଧିରୁ ବାହାରିେବ। ଜୀବନେର
ସତ୍ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିବା େଲାକମାେନ ଉଠିେବ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇେବ।
କିନୁ୍ତ କୁକାଯର୍୍ୟ କରିଥିବା େଲାକମାେନ େଦାଷୀ ଭାବେର ବଗି୍ଭରିତ େହବା
ପାଇଁ ଉଠିେବ।

30 “ମୁଁ ଏକୁଟଆି କିଛ ିକରି ପାରିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
କହବିା ଅନୁସାେର ବଗି୍ଭର କେର। େତଣୁ େମାର ବଗି୍ଭର ଠିକ୍, କାରଣ ମୁଁ
ନଜିକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର, ଯିଏ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା ପ୍ରବୃତ୍ତ

31 “ମୁଁ ଯଦ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ନଜି ବଷିୟେର କୁେହ, ଓ
େସମାନଙୁ୍କ େମାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, େସମାେନ େମାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିେବ
ନାହିଁ। 32 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ କି େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାର
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାେଣ, େମା’ ବଷିୟେର େସ ଯାହା
କହନି୍ତ , ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ।

33 “ତୁେମ୍ଭ େଯାହନଙ୍କ ପାଖକୁ େଲାକ ପଠାଇଛ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହଛିନି୍ତ। 34 େମା’ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷୀ େଦବା ପାଇଁ
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତର ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହସିବୁ କହୁଛ ିେଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରିବ। 35 େଯାହନ େଗାଟଏି
ପ୍ରଦୀପ ପରି ଜଳି ଆେଲାକ େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଆେଲାକ କିଛ ିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପେଭାଗ କରି ଖୁସୀ େହଲ।

36 “କିନୁ୍ତ େମା’ ପାଖେର େମା’ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଗାଟଏି ପ୍ରମାଣ ଅଛ,ି
ଯାହା େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। ମୁଁ ଯାହାସବୁ କରୁଛ,ି
ତାହା ସବୁ େମାର ପ୍ରମାଣ। ପରମପିତା େମାେତ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ

େଦଇଥିେଲ। ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣତି ହୁଏ େଯ ପରମପିତା
େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ। 37 ପରମପିତା େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ ଓ ନେିଜ େମା’
ବଷିୟେର ପ୍ରମାଣ େଦଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େକେବ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି
ନାହଁ। ତାହାଙ୍କର କିପରି ରୂପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େଦଖି ନାହଁ। 38

ପରମପିତାଙ୍କର ଉପେଦଶ ତୁମ୍ଭଠାେର ବାସ କରି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ,
େସ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ ରଖି ନାହଁ। 39

“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଧମର୍ ଶାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ। କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କର େଯ, େସହ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। େସହ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଗଡୁ଼କି େମା’ ବଷିୟେର କହନି୍ତ।
40 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସୁ
ନାହଁ।

41 “ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ। 42 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜାେଣ। ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ନାହିଁ। 43

ମୁଁ େମାର ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କେହ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହଁ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟ କିଏ
ଆସ ିେକବଳ ତା’ ନଜି ବଷିୟେର କହବି େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବ। 44 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସରସ୍ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ
ଭଲ ପାଅ। କିନୁ୍ତ ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ େଯଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଆେସ,
ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆେଦୗ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହଁ। ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ
ଏ କଥା କିପରି ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିବ। 45 ଭାବ ନାହିଁ େଯ, ମୁଁ
ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରିବ।ି େମାଶା
େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ, ଯିଏ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ
େମାଶାଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖିଛ େଯ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 46

ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଛ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରିବ। କାରଣ େମାଶା େମା’ ବଷିୟେର
େଲଖିଥିେଲ। 47 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାଶାଙ୍କର େଲଖିବା କଥା ବଶି୍ୱାସ କରୁ
ନାହଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ 5000ରୁ ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଖୁଆଇେଲ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; ଲୂକ 9:10-17)

ଏହା ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦ (ଅଥର୍ାତ୍ ତବିରିିଆ ହ୍ରଦ) ପାର
େହାଇ ଆରପାରିକି ଗେଲ। 2 ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ବହୁତ
େଲାକ ଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ, କାରଣ

ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାେର େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରି ଆପଣା ଶକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କେଲ
ତାହା େସମାେନ େଦଖିଥିେଲ। 3 ଯୀଶୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ଗିେଲ।
େସଠାେର ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣେର ବସେିଲ। 4

ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନସି୍ତାରପବର୍ର ସମୟ ପାଖ େହାଇଯାଇଥିଲା।
5 ଯୀଶୁ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ

ଆସୁଛନି୍ତ। େସ ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫିଲପି୍ପ, ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କିଣ ିପାରିବା?” 6

େସ ଏ କଥା ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଗ୍ଭରିେଲ, କାରଣ େସ
ତାହାଙ୍କ ନଜି େଯାଜନା ବଷିୟେର ଜାଣଥିିେଲ।

7 ଫିଲପି୍ପ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏଠାେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଖେଣ୍ଡ ଖେଣ୍ଡ
େରାଟୀ କିଣ ିେଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମାେସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାମ କରି
ଉପାଜର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।”

8 େସଠାେର ଆଉଜେଣ ଶିଷ୍ୟ, ଆନି୍ଦ୍ରୟ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ, େସ ଶିେମାନ
ପିତରଙ୍କର ଭାଇ। ଆନି୍ଦ୍ରୟ କହେିଲ, 9 “ଏଠାେର ଜେଣ ବାଳକ ଅଛ।ି
ତା’ପାଖେର ପାେଞ୍ଚାଟ ିେରାଟୀ ଓ ଦୁଇଟ ିେଛାଟ ମାଛ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ଏେତ
େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ।”

10 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବସବିାକୁ କୁହ।” େସଠାେର ପ୍ରଚୁର
ଘାସ ଥିଲା। େସଠାେର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ ବସଥିିେଲ। 11 ଯୀଶୁ
େରାଟୀ େନଇ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ଓ ବସଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 5:19 834 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 6:11



ତାହା ବାଣି୍ଟେଲ। େସ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ବାଣି୍ଟେଲ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ମନଇଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ େଦେଲ।

12 ସବୁ େଲାକମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ପରିମାଣେର ଖାଇେଲ। େସମାେନ ଖାଇ
ସାରିବା ପେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବଳକା ମାଛ ଓ େରାଟୀ
ଏକାଠି କର, କିଛ ିନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ।” 13 େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଳକା
ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି କେଲ। େଲାକମାେନ େକବଳ ମାତ୍ର ପାେଞ୍ଚାଟି
େରାଟୀରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ କିନୁ୍ତ ଏେବ ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଳକା
ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରଟ ିେଟାକାଇେର ଭତ୍ତିର୍ କେଲ।

14 େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ େଦଖି କହେିଲ, “େସ
ନଶି୍ଚୟ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ଯିଏ କି ଏହ ିଜଗତକୁ ଆସଛିନି୍ତ।”

15 ଯୀଶୁ ଜାଣଥିିେଲ େଯ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ଧରି େନଇ ରାଜା କରିବାର େଯାଜନା
େଲାେକ କେଲ, େସେତେବେଳ େସ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଏକୁଟଆି ପାହାଡ଼
ଉପରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ପାଣେିର ଗ୍ଭଲିେଲ
(ମାଥିଉ 14:22-27; ମାକର୍ 6:45-52)

16 ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସହ ିସନ୍ଧ୍ୟାେର ଗାଲଲିୀ ହ୍ରଦକୁ ଗେଲ। 17

ଅନ୍ଧାର େହାଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିେଲ
ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ବସ ିହ୍ରଦର ଆରପାରିେର ଥିବା
କଫନର୍ାହୂମ ଆେଡ଼ ଗେଲ। 18 ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ପବନ ବହୁଥିଲା। ହ୍ରଦେର
ବଡ଼ ବଡ଼ େଢ଼ଉ ଉଠିଲା। 19 େସମାେନ ଆହୁଲା ମାରି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କି
ଛଅ କିେଲାମିଟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିେଲ।
େସ ପାଣ ିଉପେର ଗ୍ଭଲୁଥିେଲ। େସ ଡ଼ଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିେଲ। ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଡ଼ରିଗେଲ। 20 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ।
ଏହତି ମୁଁ ନେିଜ।” 21 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭତିରକୁ ଆଣ ିଖୁସୀ େହେଲ। ତା’ପେର ଡ଼ଙ୍ଗାଟି
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର ଆସ ିପହଞ୍ଚଲିା।

େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ

22 ତହିଁ ଆର ଦନି ହ୍ରଦର ଆର ପେଟ େକେତକ େଲାକ ରହଗିେଲ।
ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଯାଇ ନାହାନି୍ତ , ଏହ ିବଷିୟ
େସହ ିେଲାକମାେନ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଜାଣଥିିେଲ େଯ,
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ ିେଦଇ ଡ଼ଙ୍ଗାେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ
ଜାଣଥିିେଲ େଯ, େସଠାେର େକବଳ େସହ ିେଗାଟଏି ମାତ୍ର ଡ଼ଙ୍ଗା ଥିଲା।
23 କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ ତବିରିିଆରୁ େକେତକ ଡ଼ଙ୍ଗା ଆସଲିା।
େଲାକମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପୂବର୍ଦନି ଖାଇଥିେଲ େସଠାେର ଡ଼ଙ୍ଗା ଗଡୁ଼କି
ଆସ ିରହଲିା। େସହ ିସ୍ଥାନେର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପେର
େସମାେନ େରାଟୀ ଖାଇଥିେଲ। 24 େଲାକମାେନ େସଠାେର ଯୀଶୁ ଓ
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ନ ଥିବା େଦଖିେଲ। େତଣୁ େଲାକମାେନ ଡ଼ଙ୍ଗା
ଗଡୁ଼କିେର ଯାତ୍ରା କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଗେଲ।

ଯୀଶୁ, ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ

25 େଲାକମାେନ ହ୍ରଦର ଆରପେଟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଇେଲ। େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଗରୁୁ, ଆପଣ ଏଠାକୁ େକେତେବେଳ ଆସେିଲ?”

26 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କାହିଁକି େଖାଜୁଛ? ମୁଁ
କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ଗଡୁ଼କି େମାର ଶକି୍ତକୁ ପ୍ରମାଣତି କରୁଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ େଖାଜୁଛ କି? ତା’ ନୁେହଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େରାଟୀ ଖାଇ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଖାଜୁଛ। 27 ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ
ପଦାଥର୍ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େସହଭିଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ
କାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଭଳି କାଯର୍୍ୟ କର ଯାହା ଭଲ
େହାଇ ରହଥିିବ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁ ଦନି ପାଇଁ ଜୀବନ େଦବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର

େସହପିରି ଖାଦ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ େଦେବ। ପରେମଶ୍ୱର େଦଖାଇଛନି୍ତ େଯ, େସ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ।”

28 େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କ’ଣ କରିବା
ଉଚତି୍ େବାଲ ିପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ?”

29 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େଯ େସ ଯାହାଙୁ୍କ
ପଠାଇଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କର।”

30 େତଣୁ େଲାକମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭକୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର
ପଠାଇଛନି୍ତ , ଏ କଥା ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣ କରି
େଦଖାଇବ? ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ କରି େଦଖାଇବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବୁ। ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବ? 31 ଆମ୍ଭର
ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ମରୁଭୂମିେର ମାନ୍ନ ା ଖାଇଥିେଲ, ତାହା ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ। ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି ‘ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ େଦଇଥିେଲ।”

32 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ସ୍ୱଗର୍ର ଖାଦ୍ୟ ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିବା େଲାକ େମାଶା ନୁହନି୍ତ। େମାର ପରମପିତା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦଅିନି୍ତ। 33 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ? ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହଉଛ ିଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ ଜଗତକୁ
ଜୀବନ େଦବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନି୍ତ।”

34 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭକୁ ସବୁେବେଳ ଏହ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବକୁ ଦଅିନୁ୍ତ।”

35 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େସହ ିଜୀବନଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। େମା’
ନକିଟକୁ େଯ େକହ ିଆେସ େସ କଦାପି େଭାକିଲା ରହବି ନାହିଁ। େମାେତ
ଯିଏ ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ େକେବ ତୃଷିତ େହବ ନାହିଁ। 36 ମାତ୍ର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ପୂବର୍ରୁ କହଛି ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିଅଛ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତଥାପି
ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ। 37 େମାର ପରମପିତା େମାେତ େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମା’ ପାଖକୁ ଆସେିବ। ମୁଁ ସବର୍ଦା େମା’
ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି 38 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସଅିଛ।ି ମୁଁ ନଜି ଇଚ୍ଛା
ଅନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ିନାହିଁ। 39 ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େମାେତ େଦଇଛନି୍ତ , ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େହେଲ
କଦାପି ହରାଇବ ିନାହିଁ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଶଷ ଦନିେର ନଶି୍ଚୟ ଉତ୍ଥାପନ
କରିବ।ି ଯିଏ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ େସ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ମୁଁ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ କେର।
40 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଯିଏ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଦେଖ ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କେର, େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କେର। ମୁଁ େସ େଲାକକୁ େଶଷ ଦନିେର
ଉତ୍ଥାପନ କରିବ।ି ଏହା ପରମପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।”

41 “ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ,” େବାଲ ିଯୀଶୁ କହବିାରୁ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 42

ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “ଏ ଯୀଶୁ ଅଟନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତାଙୁ୍କ
ଜାଣଛୁି। ଯୀଶୁ େକବଳ େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର। ‘େସ କିପରି ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଛି
େବାଲ ିକହୁଛ?ି’”

43 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଭେିଯାଗ କରିବା ବନ୍ଦକର।
44 ପରମପିତା େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ
ଆଣନି୍ତ। ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଶଷଦନିେର ଉତ୍ଥାପନ କରିବ।ି ଯଦି
ପରମପିତା େକୗଣସ ିେଲାକକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ନ ଆଣେିବ, େତେବ େସ
େଲାକ େମା’ ପାଖକୁ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ। 45 ଭାବବାଣୀେର ଏହପିରି
େଲଖା ଅଛ:ି ‘ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେବ।’ େଲାକମାେନ
ପରମପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି୍ତ , ଓ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଆନି୍ତ। ତା’ପେର
େମା’ ପାଖକୁ େସ େଲାକମାେନ ଆସନି୍ତ। 46 ମୁଁ କହବିା ଅଥର୍ ନୁେହଁ େଯ,
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ପରମପିତାଙୁ୍କ େଦଖିଛ।ି ପରମପିତାଙୁ୍କ େକବଳ େସହ ିଜେଣ
େଦଖିଛନି୍ତ , ଯିଏ କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛିନି୍ତ। େସହ ିେଲାକ
ପରମପିତାଙୁ୍କ େଦଖିଛନି୍ତ।

47 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବଶି୍ୱାସ କେର
େତେବ େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କେର। 48 ମୁଁ ନେିଜ େସହି
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ଜୀବନଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। 49 ତୁମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ପରେମଶ୍ୱର େଦଇଥିବା ମାନ୍ନ ା (ଖାଦ୍ୟ) ଖାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଲାକଙ୍କ ପରି ମରିସାରିେଲଣ।ି 50 ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା େସହ ିଖାଦ୍ୟ।
ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଏହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଏ େତେବ େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।
51 ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଏହି
ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, େତେବ େସ ଚରିଦନି ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ିରହବି। ଏହ ିଖାଦ୍ୟ େହଉଛି
େମାର ଶରୀର। ମୁଁ େମାର ଶରୀର େଦଇେଦବ,ି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତର
େଲାକମାେନ ଜୀବନ ପାଇ ପାରିେବ।”

52 ତା’ପେର ଯିହୂଦୀମାେନ ପରସ୍ପର ଭତିେର ଯୁକି୍ତତକର୍ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଏ େଲାକ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତା’ର
ଶରୀର ଖାଇବା ପାଇଁ େଦଇ ପାରିବ?”

53 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ। ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ଏହା ନ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭ ଭତିେର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ନାହିଁ। 54

େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ ମାଂସ ଖାଏ ଓ େମା’ ରକ୍ତ ପିଏ, େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ପାଏ। ମୁଁ େସହ ିେଲାକକୁ େଶଷ ଦନିେର ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉେଠଇବ।ି 55 େମାର
ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଆହାର। େମାର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପାନୀୟ। 56 ଯଦ ିେକୗଣସି
ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ ମାଂସ ଖାଏ ଓ େମାର ରକ୍ତ ପିଏ, େତେବ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େମା’
ଭତିେର ରେହ ଓ ମୁଁ ତା’ ଭତିେର ରୁେହ।

57 “ପରମପିତା େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ। ପରମପିତା ଜୀବନ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ
େହତୁ ମୁଁ ଜୀବତି। େତଣୁ େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ େଭାଜନ କେର, େସ
େମା’ େହତୁ ଜୀବତି ରହବି। 58 ମୁଁ େସହ ିଖାଦ୍ୟ ଭଳି ନୁେହଁ, ଯାହାକୁ
ଆମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ମରୁଭୂମିେର ଖାଇଥିେଲ। େସମାେନ େସ ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇେଲ, କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଆସଥିିବା ଖାଦ୍ୟ। ଏହ ିଖାଦ୍ୟ େଯଉଁ େଲାକ ଖାଏ େସ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ
ଜୀବତି ରେହ।”

59 ଯୀଶୁ କଫନର୍ାହୂମର ସମାଜଗହୃେର ଏହସିବୁ କଥା ଉପେଦଶ
େଦଉଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା ଅେନକ େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲିଗେଲ

60 ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣେିଲ। େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
ଅେନକ କହେିଲ, “ଏ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହ ିଉପେଦଶ
କିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ?”

61 ଯୀଶୁ ଜାଣେିଲ େଯ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏ ବଷିୟେର ଆପତି୍ତ
କରୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ କହେିଲ, “ଏ ଉପେଦଶ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଅସୁବଧିାେର
ପକାଉଛ?ି 62 େତେବ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯଉଁଠାରୁ ଆସଥିିେଲ, ପୁନବର୍ାର
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରିଯିେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କରୁଛ?ି
63 ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦାନ କେର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଦଏି।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଲି ିତାହା ଆତ୍ମା, େତଣୁ ଏସବୁ ବଷିୟ ଜୀବନ ଦଏି।
64 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକେତକ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ। ଯୀଶୁ ବଶି୍ୱାସ ନ
କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣଥିିେଲ ଏବଂ ପେର ଯିଏ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା
କରିବ େସହ ିେଲାକକୁ ମଧ୍ୟ େସ ଜାଣଥିିେଲ। 65 ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“େସଥିପାଇଁ ମୁଁ କହଥିିଲ,ି ‘ଯଦ ିପରମପିତା େକୗଣସ ିେଲାକକୁ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ, େତେବ େସ େଲାକ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସପିାରିବ ନାହିଁ।’”

66 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା ପେର ତାହାଙ୍କର ଅେନକ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆନୁଗମନ କେଲ ନାହିଁ।

67 ଯୀଶୁ ବାରଜଣ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କ’ଣ
େମାେତ ଛାଡ଼ଯିିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ କି?”

68 ଶିେମାନ ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ କାହା ପାଖକୁ
ଯିବୁ? ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛ।ି 69 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ

କରୁ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆସଥିିବା ପବତି୍ର
ବ୍ୟକି୍ତ।”

70 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାରଜଣଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କଲ।ି
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ ଜେଣ ଶୟତାନ।” 71 ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ଇଷ୍କାରିେୟାତର
ପୁତ୍ର ଯିହୂଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହଥିିେଲ। େସ ବାରଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଥିଲା। ପେର େସହ ିଯିହୂଦା ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା।

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାେନ

ଏହା ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ପ୍ରେଦଶେର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। େସ ଯିହୂଦାେର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ,
କାରଣ ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ।

2 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ବାଷିର୍କ କୁଟୀରବାସ ପବର୍ର ସମୟ ଆସଲିା। 3

େତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ଓ ପବର୍
ସକାେଶ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶକୁ ଯାଅ। େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାେର
ତୁେମ୍ଭ କରୁଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି େଦଖି ପାରିେବ। 4 ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣନୁ୍ତ, େତେବ େସ ତା’ର
କାଯର୍୍ୟସୂଚୀ ଲୁେଚଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଜଗତ ଆଗେର
ପ୍ରକାଶ କର। ତୁେମ୍ଭ କରୁଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ସବୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ
ଦଅି।” 5 (ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାେନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିେଲ।)

6 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ପାଇଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସ ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର (ଯିବା) ପାଇଁ ସମସ୍ତ
ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ। 7 ସଂସାର ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସାର
େମାେତ ଘୃଣା କେର, କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ମନ୍ଦ େବାଲ ିକେହ। 8 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍କୁ ଯାଅ। ମୁଁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ପବର୍କୁ ଯିବ ିନାହିଁ। େମା’ ପାଇଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସି
ନାହିଁ।” 9 ଏ କଥା କହବିା ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀେର ରହଗିେଲ।

10 େତଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାେନ ପବର୍କୁ ଗେଲ। େସମାେନ ଗଲାପେର
ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗେଲ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚର େହେଲ ନାହିଁ। 11

ଯିହୂଦୀମାେନ ପବର୍େର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ। େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସହି
େଲାକଟ ିକାହିଁ?”

12 େସଠାେର ବହୁତ େଲାକ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
େଗାପନେର ନଜି ନଜି ଭତିେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିେଲ।
େକେତକ େଲାକ କହେିଲ, “େସ ଜେଣ ଉତ୍ତମ େଲାକ।” କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ
କହୁଥିେଲ, “ନା, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛ।ି” 13 କିନୁ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକହ ିସାହସୀ ନ ଥିେଲ, ଯିଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କ
ବଷିୟେର େଖାଲା େଖାଲ ିଭାବେର କହବି। େଲାକମାେନ ଯିହୂଦୀୟ
େନତାମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ।

ଯିରୁଶାଲମେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପେଦଶ

14 ପବର୍ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି େଶଷ େହାଇଯାଇଥିଲା। ତା’ପେର ଯୀଶୁ
ମନି୍ଦର ପରିସରକୁ ଯାଇ ଉପେଦଶ େଦବାେର ଲାଗିେଲ। 15

ଯିହୂଦୀମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ଏ େଲାକ େକେବ
ବଦି୍ୟାଳୟେର ପଢ଼ ିନାହିଁ। ଏେତ ବଷିୟବସ୍ତୁ େସ କିପରି ଜାଣଲିା?”

16 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯାହା ଉପେଦଶ େଦଉଛ,ି ତାହା େମା’
ନଜିର ନୁେହଁ। େମାର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି େମାେତ ପଠାଇଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଆସଛି।ି 17 ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସହି
ଅନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କେର, େମାର ଉପେଦଶ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି ିନା
ନାହିଁ, ତାହା େସ ଜାଣ ିପାରିବ। େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ ଏ
ଉପେଦଶ େମା’ ନଜିର ନୁେହଁ। 18 େଯଉଁ େଲାକ ନଜିର ଚନି୍ତ ାଧାରା
ପ୍ରଗ୍ଭର କେର, େସ ନଜି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ଭେହଁ କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ନଜି
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଗ୍ଭେହଁ, େସ ସତ୍ୟ କେହ। ତା’ ପାଖେର କିଛି
ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। 19 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ େମାଶା ତୁମ୍ଭକୁ ନୟିମ (ବ୍ୟବସ୍ଥା)
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େଦଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସ ନୟିମ ମାନୁ ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ କାହିଁକି ମାରି େଦବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ?”

20 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େଗାଟଏି ଭୂତ ପ୍ରେବଶ କରି
ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କରିେଦଇଛ।ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହୁଁ।”

21 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଗାଟଏି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ କଲ,ି
ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଥିଲ। 22 େମାଶା ତୁମ୍ଭକୁ ସୁନ୍ନ ତ ବଧିି
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୟିମ େଦେଲ, (କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େମାଶା ତୁମ୍ଭକୁ
ସୁନ୍ନ ତ ବଷିୟ େଦଇ ନାହାନି୍ତ। ଏହାତ େମାଶାଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଖରୁ ଆସଛି)ି। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େବେଳେବେଳ ବଶି୍ରାମବାର ଦନି େଗାଟଏି
ବାଳକକୁ ସୁନ୍ନ ତ କରିଥାଅ। 23 ଏଥିରୁ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, େକୗଣସି
େଲାକକୁ େମାଶାଙ୍କର ନୟିମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଶି୍ରାମବାର ଦନି ସୁନ୍ନ ତ
କରାଯାଇପାେର। େତଣୁ ମୁଁ ଯଦ ିବଶି୍ରାମବାର ଦନି େକୗଣସ ିେଲାକର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଦହକୁ ସୁସ୍ଥ କଲ ିେତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ରାଗଛୁ? 24 େକୗଣସି
ବଷିୟର ବାହ୍ୟରୂପ େଦଖି ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତେର ଯାହା ଠିକ୍,
ତଦନୁଯାୟୀ ବଗି୍ଭର କର।”

ଯୀଶୁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେଲାଡ଼ନ

25 ଯିରୁଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା େକେତକ େଲାକ କହେିଲ, “ଏହି
େଲାକକୁ େସମାେନ ମାରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। 26 କିନୁ୍ତ େସ ପ୍ରକାଶେର
ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ,ି ତାହାଙୁ୍କ ସମେସ୍ତ େଦଖୁଛନି୍ତ ଓ ଶୁଣୁଛନି୍ତ। େକୗଣସ ିେଲାକ
ତାହାର ପ୍ରଗ୍ଭର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ। େବାଧହୁଏ
େନତାମାେନ ମନସ୍ଥ କେଲ େଯ, େସ ପ୍ରକୃତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 27 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି।ି େଯେତେବେଳ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େକହ ିତାହାଙ୍କର ଆସବିା ସ୍ଥାନ ଜାଣ ିପାରିେବ
ନାହିଁ।”

28 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ଉପେଦଶ େଦଉ େଦଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ,
“ହଁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣ ଓ ମୁଁ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି ିତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାର ନଜି ଅଧିକାର ବଳେର ଆସ ିନାହିଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପଠାଯାଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହଁ। 29 କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣଛି ିଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସଛି।ି େସ େସାେତ
ପଠାଇଛନି୍ତ।”

30 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା େବେଳ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କେଲ। କିନୁ୍ତ େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସେତେବେଳ
ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଚତି୍ ସମୟ େହାଇ ନ ଥିଲା। 31 ବହୁତ
େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଆଗମନ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ
କରିଛନି୍ତ , ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସେିଲ ଏହା ଅେପକ୍ଷା କ’ଣ ଅଧିକ କରିେବ? ନା, ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତ ନଶି୍ଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହାଇଥିେବ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କର େଚଷ୍ଟା

32 େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥାମାନ କହୁଥିବାର
ଫାରୂଶୀମାେନ ଶୁଣେିଲ। େତଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ମନି୍ଦରେର େକେତକ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
33 ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହବି।ି
େମାେତ ଯିଏ ପଠାଇଛନି୍ତ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ।ି 34

ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ, କିନୁ୍ତ େମାେତ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ, ମୁଁ
େଯଉଁଠାେର ଥିବ,ି େସଠାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

35 ଯିହୂଦୀମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଏ େଲାକ ଏପରି
େକଉଁଠାକୁ ଯିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। େସ କ’ଣ ଗ୍ରୀକ୍
ନଗର ଗଡୁ଼କୁି ଯିବ, େଯଉଁଠାେର ଆମ୍ଭ େଲାକମାେନ ରୁହନି୍ତ? େସ
େସଠାେର ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବ କି? 36 ଏହ ିେଲାକ କହୁଛ,ି
‘ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଖାଜିବ, କିନୁ୍ତ େମାେତ ପାଇବ ନାହିଁ।” େସ ପୁଣ ିକହୁଛ,ି
‘ମୁଁ େଯଉଁଠି ରହବି,ି ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ।’ ଏହାର ଅଥର୍ କ’ଣ?”

ଯୀଶୁ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ

37 ପବର୍ର େଶଷ ଦନି ଆସଲିା। େସହ ିପ୍ରଧାନ ଦନିେର ଯୀଶୁ ଠିଆ
େହାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ତୃଷାତ୍ତର୍, େତେବ େସ
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିପାନକରୁ। 38 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ େମା’ଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେର େତେବ ତା’ର ହୃଦୟରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହତି େହବ। ଏହି
କଥା ଧମର୍ ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ।ି” 39 ଯୀଶୁ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବଷିୟେର
କହୁଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରି ନ ଥିବାରୁ ଓ େସ
ମହମିାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମା
ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ପେର, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କରିେବ, େସମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଲାଭ କରିେବ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଲାକମାନଙ୍କର ତକର୍

40 ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହ ିକଥା େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ। େକେତକ େଲାକ
କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକ ପ୍ରକୃତେର େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।”

41 ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”
ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଗାଲଲିୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସେିବ ନାହିଁ। 42 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର

କୁେହ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସେିବ। ଏବଂ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ
େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ େବଥଲହିମି ନଗରରୁ ଆସେିବ।” 43

େତଣୁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ମତ େଦେଲ। 44

େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। କିନୁ୍ତ
େକହ ିଜେଣ େହେଲ ଏହା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ ନାହିଁ।

ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନା କେଲ

45 ମନି୍ଦରର େସୖନ୍ୟମାେନ ମୁଖ୍ୟଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
େଫରି ଆସେିଲ। ଯାଜକମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣଲି ନାହିଁ?”

46 ମନି୍ଦରର େସୖନ୍ୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ ,
ତାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍।”

47 ଫାରୂଶୀମାେନ କହେିଲ, “ତାହାେହେଲ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
େବାକା ବେନଇଛନି୍ତ। 48 େକୗଣସ ିେନତା କ’ଣ ତାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିଛନି୍ତ?
ନା। ଆମ୍ଭ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ’ଣ ତାହାଙୁ୍କ େକହ ିବଶି୍ୱାସ କରିଛନି୍ତ?
ନା। 49 ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟେର କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ,
େସମାେନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ।”

50 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦଳେର ନୀକଦୀମ ଥିେଲ। େସ ଏହା ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ। 51 େସ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥା େଯେକୗଣସି
େଲାକର କଥା ପ୍ରଥେମ ନ ଶୁଣ ିବଗି୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। େସ କ’ଣ କରିଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ନ ଜାଣ ିତାହାଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରି ପାରିବା ନାହିଁ।”

52 ଯିହୂଦୀେନତାମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସହି
ଗାଲଲିୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ? ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଗଡୁ଼କୁି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ିପାରିବ, େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଗାଲଲିୀରୁ ଆସନି୍ତ ନାହିଁ।’’

(ପ୍ରାଚୀନତମ ଓ ‘େଯାହନ’ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତଗିଡୁ଼କିେର 7:53
ଠାରୁ 8:11 ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଦ ଗଡୁ଼କି ନାହିଁ।)

ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପେର ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ

53 ତା’ପେର େସ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ନଜି ନଜି
ଘରକୁ ଗେଲ।

ଯୀଶୁ ଜୀତପବର୍ତକୁ ଗେଲ। 2 ତହିଁ ଆରଦନି ଅତ ିସକାଳୁ େସ
ମନି୍ଦରକୁ େଫରି ଆସେିଲ। ସବୁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆସେିଲ। େସ ବସ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ।

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 7:20 837 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:2



3 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାେନ, ଶିକ୍ଷକମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େସଠାକୁ ଆଣେିଲ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଲକଟ ିବ୍ୟଭଗି୍ଭର କଲାେବେଳ
ଧରା ପଡ଼ଥିିଲା। ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାକୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହବା
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। 4 େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଏହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଜେଣ ପୁରୁଷ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କଲାେବେଳ ଧରା ପଡ଼ଛି।ି େସ
ପୁରୁଷ ତା’ର ସ୍ୱାମୀ ନୁେହଁ। 5 େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆେଦଶ ଦଏି େଯ
ଏଭଳି କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆେମ୍ଭ ପଥର େଫାପାଡ଼ ିମାରି
େଦବା ଉଚତି୍। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍ େବାଲ ିଆପଣ
କହୁଛନି୍ତ?”

6 ଯିହୂଦୀୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରୁଥିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଧରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। ତାହାେହେଲ
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଆଣପିାରିେବ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
ଆେଣ୍ଠଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂମି ଉପେର କିଛ ିେଲଖିବାେର ଲାଗିେଲ।
7 ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅବରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାେର ଲାଗିେଲ।
େତଣୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, “ଏଠାେର ଏଭଳି େକୗଣସ ିେଲାକ
ଉପସି୍ଥତ ଅଛନି୍ତ , ଯିଏ େକେବ ପାପ କରି ନାହିଁ? େସହଭିଳି ପାପ ନ
କରିଥିବା େଲାକ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ପ୍ରଥେମ ପଥର ଫିଙୁ୍ଗ।” 8 ତା’ପେର
ଯୀଶୁ ପୁଣ ିଆେଣ୍ଠଇ ଭୂଇଁେର େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

9 େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ େସମାେନ େସଠାରୁ ଜଣ
ଜଣ େହାଇ ଗ୍ଭଲ ିଗେଲ। ଆେଗ ବୟସ୍କ େଲାେକ ଓ ତା’ପେର ଅନ୍ୟମାେନ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େକବଳ ଯୀଶୁ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେସଠାେର ରହଗିେଲ।
10 ଯୀଶୁ ମୁଣ୍ଡ େଟକି ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସମାେନ କୁଆେଡ଼ ଗେଲ?
କ’ଣ େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ େବାଲ ିବଗି୍ଭର କେଲ ନାହିଁ।”

11 େସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ନା, ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିେମାେତ ଦଣ୍ଡନୀୟ େବାଲ ିବଗି୍ଭର କେଲ ନାହିଁ।”
ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େତଣୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ େବାଲି

ବଗି୍ଭର କରୁ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାଇପାର, କିନୁ୍ତ େକେବ ଆଉ ପାପ
କରିବ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଜଗତର ଆେଲାକ

12 ପେର, ଯୀଶୁ ପୁଣ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ। େସ କହେିଲ,
“ମୁଁ ଜଗତର ଆେଲାକ, େମାେତ େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁସରଣ କେର, େସ
େକେବ ଅନ୍ଧକାରେର ଗ୍ଭଲବି ନାହିଁ। େସ େଲାକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ
ଆେଲାକ ପାଇବ।”

13 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ
ନଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଛ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଏସବୁ କଥା ସତ୍ୟ
େବାଲ ିକହୁଛ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଏସବୁ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବୁ
ନାହିଁ।”

14 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ମୁଁ େମା’ ବଷିୟେର ଏସବୁ କଥା
କହୁଛ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ,ି େଲାେକ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେବ। କାରଣ ମୁଁ
ଜାେଣ, ମୁଁ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି ିଓ ମୁଁ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭଳି ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ, ମୁଁ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି ିଓ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଉଛ।ି 15 ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କଲା ଭଳି ତୁେମ୍ଭ େମାର
ବଗି୍ଭର କରୁଛ। ମୁଁ କାହାର ବଗି୍ଭର କରୁ ନାହିଁ। 16 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯଦ ିବଗି୍ଭର
କେର, େତେବ େମା’ ବଗି୍ଭର ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟଆି ନୁେହଁ,
େମା’ ସହତି େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ପରମପିତା ଅଛନି୍ତ। 17 ତୁମ୍ଭର ବଧିି
ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁେହ େଯ, େକୗଣସ ିଘଟଣା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯଦ ିଦୁଇଜଣ ସାକ୍ଷୀ
ସମାନ କଥା କହନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ
କରିବ। 18 ମୁଁ େମା’ ନଜି ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଜେଣ ସାକ୍ଷୀ ଓ େମାେତ
ପଠାଇଥିବା ପରମପିତା େମାର ଆଉ ଜେଣ ସାକ୍ଷୀ।”

19 େଲାକମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ପିତା କାହାନି୍ତ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣ ିନାହଁ ଓ େମା’

ପରମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାେତ ଜାଣଥିା’ନ୍ତ,

େତେବ େମା’ ପରମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣଥିା’ନ୍ତ।” 20 ଯୀଶୁ ଏସବୁ କଥା
ମନି୍ଦର ପରିସରେର ଉପେଦଶ େଦଲାେବେଳ କହେିଲ। ଦାନ ପାତ୍ରେର ଦାନ
ପକାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େକହ ିେଲାକ
ତାହାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଚତି୍ ସମୟ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସ ିନ
ଥିଲା।

ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ

21 ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଯିିବ।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଖାଜିବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାପ ସହତି ମରିବ।
ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”

22 େତଣୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଯୀଶୁ କ’ଣ
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିେବ? େସଥିପାଇଁ କ’ଣ େସ କହେିଲ େଯ, ‘ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ
ଯାଉଛ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ?’”

23 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସହ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆସଛି।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ପୃଥିବୀର େଲାକ,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପୃଥିବୀର େଲାକ ନୁେହଁ। 24 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିଲ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ମରିବ। ମୁଁ େଯ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏହା ବଶି୍ୱାସ
ନ କେଲ ତୁମ୍ଭ ନଜି ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ମରିବ।”

25 ଯିହୂଦୀମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଏ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ନଜି ବଷିୟେର ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହଆିସଛି,ି

ମୁଁ େସହ।ି 26 େମାର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଅେନକ କିଛ ିକହବିାକୁ ଅଛ।ି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରିପାେର, କିନୁ୍ତ େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା େମାେତ ଯାହା କହି
ପଠାଇଛନି୍ତ , ମୁଁ ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା କହୁଛ ିଏବଂ େସ ସତ୍ୟ
କହନି୍ତ।”

27 ଯୀଶୁ କାହା ବଷିୟେର କହୁଥିେଲ, ଏ କଥା େଲାକମାେନ ବୁଝ ିନ
ଥିେଲ। ଯୀଶୁ ପରମପିତାଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଥିେଲ। 28 େତଣୁ ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ(ବଧକରିବାକୁ)
ଉଠାଇବ। େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତାହା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ ିପାରିବ।
ମୁଁ ନେିଜ ଯାହା କରୁଛ,ି ଏସବୁ େମା’ ନଜି ଅଧିକାରରୁ କରୁ ନାହିଁ,
ପରମପିତା େମାେତ ଯାହା ଶିକ୍ଷା େଦଇଛନି୍ତ େସହ ିକଥା େଯ େକବଳ ମୁଁ
କହୁଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭ ପେର ଜାଣ ିପାରିବ। 29 େମାେତ ଯିଏ
(ପରେମଶ୍ୱର) ପଠାଇଛନି୍ତ , େସ େମା’ ସହତି ଅଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ
ସେନ୍ତାଷଜନକ କାଯର୍୍ୟ ମୁଁ ସବର୍ଦା କେର। େତଣୁ େସ େମାେତ ଏକୁଟଆି
କରି ଛାଡ଼ ିନାହାନି୍ତ।” 30 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହଲିା େବେଳ ତାହାଙୁ୍କ
ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ବଷିୟେର ଯୀଶୁ କହେିଲ

31 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶିକ୍ଷା ସବୁେବେଳ ମାନ ିଚଳିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରକୃତ
ଶିଷ୍ୟ େହବ। 32 ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣବି ଓ େସହ ିସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ
କରିବ।”

33 ଯିହୂଦୀମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ
ବଂଶଧର। ଆେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇ ନାହୁଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି କହୁଛ େଯ ଆେମ୍ଭ ମୁକ୍ତ େହବୁ?”

34 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାପ
କରୁଥିବା େଲାକ େହଉଛ ିଜେଣ କ୍ର ୀତଦାସ। ପାପ ତା’ର ପ୍ରଭୁ। 35 ଜେଣ
କ୍ର ୀତଦାସ େଗାଟଏି ପରିବାରେର ସବର୍ଦା ରେହ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ପୁତ୍ର
େଗାଟଏି ପରିବାରଭୁକ୍ତ େହାଇ ସବୁେବେଳ ରୁେହ। 36 େତଣୁ ଯଦ ିେସହି
ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକି୍ତ ଦଅିନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ମୁକି୍ତ ପାଇବ। 37 ମୁଁ
ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧର। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ହତ୍ୟା
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହଁ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହଁ ନାହିଁ। 38 େମାେତ ପରମପିତା ଯାହା େଦଖାଇଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଯାହା କହଛିନି୍ତ ତାହା କରୁଛ।”

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:3 838 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:38
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39 ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା।”
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, େତେବ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବ୍ରହାମ କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟମାନ କରିବ। 40 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣଥିିବା ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ। ଅବ୍ରହାମ କିନୁ୍ତ େସହପିରି କିଛି
କରି ନ ଥିେଲ। 41 ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ନଜି ପିତା କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ
ଗଡୁ଼କି କରୁଛ।”
କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େସ ଭଳି ସନ୍ତାନ େନାହୁଁ,

େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର
ପରମପିତା। େସ ଆମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା।”

42 ଯୀଶୁ େସହ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତେର
ତୁମ୍ଭର ପରମପିତା, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭଲ ପାଇବା ଉଚତି୍। ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସଛି ିଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି ମୁଁ େମା’
କ୍ଷମତା ଅନୁସାେର ଆସ ିନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।
43 ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହୁଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ ିପାରୁ ନାହଁ। ଏହାର କାରଣ
େହଲା ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହଁ। 44 ଶୟତାନ
େହଉଛ ିତୁମ୍ଭର ପିତା। ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର
କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ। ପ୍ରଥମରୁ େସ ଜେଣ ଖୁଣୀ। େସ ସବର୍ଦା ସତ୍ୟର ବରୁିଦ୍ଧ।
ତା’ ଭତିେର େକୗଣସ ିସତ୍ୟତା ନାହିଁ। େସ ତା’ର ସ୍ୱଭାବରୁ ମିଛୁଆ। େସ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, େସ ମିଥ୍ୟାର ଜନ୍ମଦାତା।

45 “ମୁଁ ସତ୍ୟ କେହ। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ।
46 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିବ େଯ,
ମୁଁ ପାପ ପାଇଁ େଦାଷୀ? ଯଦ ିମୁଁ ସତ୍ୟ କେହ, େତେବ େମାେତ କାହିଁକି
ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ? 47 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର, େସ ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହା କହନି୍ତ ଗ୍ରହଣ କେର। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁ
ନାହଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁହଁ।”

ଯୀଶୁ ନଜି ବଷିୟେର ଓ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ

48 ଯିହୂଦୀମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କହୁଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ
ଶମିେରାଣୀୟ। ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େଗାଟଏି ଭୂତ ରହଛି ିଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ
କରି େଦଇଛ।ି ଆମ୍ଭର ଏହ ିକଥା କ’ଣ ଠିକ୍ ନୁେହଁ କି?”

49 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମା’ ଭତିେର ଭୂତ ନାହିଁ। ମୁଁ େମା’
ପରମପିତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଏି। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସମ୍ମାନ େଦଉ ନାହଁ। 50

ମୁଁ ନେିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜେଣ ଅଛନି୍ତ ,
ଯିଏ େମା’ ନମିେନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। େସ େହଉଛନି୍ତ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା।
51 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଯଦ ିେକହ ିେମା’ ଉପେଦଶ ମାେନ, େତେବ
େସ େଲାକ େକେବ ମରିବ ନାହିଁ।”

52 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଜାଣଲୁି େଯ,
ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େଗାଟଏି ଭୂତ ଅଛ।ି ଏପରିକି ଅବ୍ର ହାମ ମରିଥିେଲ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମଧ୍ୟ ମରିଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ, ‘େମା’ ଉପେଦଶ
ମାନବିା େଲାକ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।’ 53 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କଠାରୁ ମହାନ୍? ଅବ୍ରହାମ ତ’ ମରିଗେଲ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମଧ୍ୟ ମରିଗେଲ। ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ କିଏ େବାଲ ିଭାବୁଛ?”

54 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ନଜିକୁ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ , େତେବ
େସ ସମ୍ମାନର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। େମାେତ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ , େସ େମାର
ପରିମପିତା। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଛ, େସ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର। 55

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତେର ଜାଣ ିନାହଁ। ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ। ଯଦ ିମୁଁ
କେହ େଯ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େହବ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ ଜାେଣ, େସ ଯାହା କହନି୍ତ ମୁଁ
େସଗଡୁ଼କି ପାଳନ କେର। 56 େମାର ଆଗମନ େଦଖି ପାରିେବ େବାଲି
ଆଶାକରି ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ବହୁତ ଖୁସୀ େହାଇଥିେଲ। େସ େସହି
ଦନିଟ ିେଦଖିେଲ ଓ ଖୁସୀ େହେଲ।”

57 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କଦାପି
େଦଖି ନାହଁ! ତୁମ୍ଭର ବୟସ ତ ପଗ୍ଭଶ ବଷର୍ ବ ିନୁେହଁ।”

58 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ଜନ୍ମ
ପୂବର୍ରୁ, ମୁଁ ନେିଜ ଅଛ।ି” 59 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା େବେଳ େଲାକମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉେଠଇେଲ। ମାତ୍ର େସ ଲୁଚ ିଗେଲ ଓ
ପେର ମନି୍ଦର ପରିସରରୁ ବାହାରି ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ଜେଣ ଜନ୍ମ ାନ୍ଧକୁ ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ େଦେଲ

ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ ଅନ୍ଧକୁ େଦଖିେଲ। େସ େଲାକଟି
ଜନ୍ମ ରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। 2 ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଗରୁୁ, ଏହ ିେଲାକଟ ିଜନ୍ମ ରୁ ଅନ୍ଧ କିନୁ୍ତ େସ କାହାର

ପାପ େହତୁ ଅନ୍ଧ େହାଇ ଜନ୍ମ  େହଲା? ଏହା ତା’ ନଜିର ପାପ ନା ତା’
ପିତାମାତାଙ୍କର?”

3 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଏହା ତା’ର ପାପ କି ତା’ ବାପାମାଙ୍କର
ପାପ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରି ନାହିଁ। ଏହ ିେଲାକଟ ିଅନ୍ଧ େହାଇ ଜନ୍ମ  େହାଇଛ,ି
େଯପରି ଏହ ିେଲାକକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କଲାେବେଳ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶିର୍ତ େହାଇପାରିବ। 4 ଦନି ଥାଉ ଥାଉ େମାର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଅବରିତ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ ରାତି
ଆସୁଅଛ।ି ରାତେିର େକହ ିକାଯର୍୍ୟ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। 5 ମୁଁ ଜଗତେର
ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ନମିେନ୍ତ ଆେଲାକ ଅେଟ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେଲାକ
େଦଉଥିବ।ି”

6 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହଲିା ପେର ଭୂଇଁେର େଛପ ପକାଇ କାଦୁଅ କରି,
େସହ ିକାଦୁଅକୁ େନଇ େସ େସହ ିଜନ୍ମ ାନ୍ଧ େଲାକଟରି ଆଖିେର ଲେଗଇ
େଦେଲ। 7 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ଶିେଲାହ େପାଖରୀେର
େଧାଇ ଦଅି।” (ଶିେଲାହ ପଦର ଅଥର୍ ‘େପ୍ରରିତ’) ତା’ପେର େସ ଅନ୍ଧ
େଲାକଟ ିେପାଖରୀେର େଧାଇ େହାଇ ଆସଲିା। େସ ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଖି
ପାରୁଥିଲା।

8 େକେତକ େଲାକ ଏହ ିେଲାକଟକୁି ପ୍ରଥେମ ଭକି ମାଗିବା
େଦଖିଥିେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଓ େଲାକଟରି ପେଡ଼ାଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
େଦଖି କହେିଲ, “େଦଖ, ଯିଏ ସବୁେବେଳ ବସ ିଭକି ମାଗଥୁାଏ ଏ
େଲାକଟ ିେସହ ିନୁେହଁ କି?”

9 େକେତକ କହେିଲ, “ହଁ, ଏ େସହ ିେଲାକ।” କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ନଁା, ଏ େସହ ିେଲାକ ନୁେହଁ। ଏ େଲାକଟ ିତା’ରି
ଭଳି େଦଖାଯାଉଛ।ି”
େତଣୁ େସ େଲାକ ନେିଜ କହଲିା, “ମୁଁ େସହ ିେଲାକ, ଯିଏ ପ୍ରଥେମ ଅନ୍ଧ

ଥିଲା।”
10 େଲାକମାେନ ତାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କ’ଣ େହଲା? ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଦୃଷି୍ଟ

ଶକି୍ତ ପାଇଲ?”
11 େସ େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା “େଲାକମାେନ ଯାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େବାଲି

କହନି୍ତ , େସ େଛପ ଦ୍ୱ ାରା ମାଟକୁି କାଦୁଅ କରି େମା’ ଆଖିେର େବାଳି
େଦେଲ। ତା’ପେର େସ େମାେତ ଶିେଲାହ େପାଖରୀେର େଧାଇ େହବା ପାଇଁ
କହେିଲ। ତା’ପେର ମୁଁ େସହ ିେପାଖରୀେର େଧାଇ େହବା ପେର େଦଖି
ପାରିଲ।ି”

12 େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସ େଲାକ େକଉଁଠି ଅଛନି୍ତ?”
େଲାକଟ ିକହଲିା, “ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିବା େଲାକକୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ

13 ଏହା ପେର େଲାକମାେନ େସ େଲାକଟକୁି ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
େନଇଗେଲ। ଏହ ିେଲାକଟ ିପୂବର୍ରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, 14 ଯୀଶୁ କାଦୁଅ
କରିଥିେଲ ଓ ତା’ ଆଖି ସୁସ୍ଥ କରିଥିେଲ। େସ ଏ କାଯର୍୍ୟ ବଶି୍ରାମବାର ଦନି
କରିଥିେଲ। 15 େତଣୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ମଧ୍ୟ େସ େଲାକକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ.
“ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ ପାଇଲ?”

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 8:39 839 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 9:15
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େସ କହଲିା, “େସ େମା’ ଆଖିେର କାଦୁଅ ଲେଗଇ େଦେଲ। େଧାଇବା
ପେର ମୁଁ ଏେବ େଦଖି ପାରୁଛ।ି”

16 େକେତକ ଫାରୂଶୀମାେନ କହେିଲ, “ଏ େଲାକ ବଶି୍ରାମବାରର
ନୟିମ ମାନୁ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସ ିନାହିଁ।”
ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଜେଣ ପାପୀ େକେବ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ

କରି ପାରିବ ନାହିଁ।” ଏହା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମତେଭଦ େହଲା।
17 ଯିହୂଦୀମାେନ େସହ ିେଲାକକୁ ଆଉଥେର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିେଲାକ

(ଯୀଶୁ) ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ଓ ତୁେମ େଦଖି ପାରିଲ। ତୁେମ୍ଭ ତା’ ବଷିୟେର
କ’ଣ କହୁଛ?”
େସହ ିେଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “େସ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା।”
18 ଯିହୂଦୀମାେନ ତଥାପି ତାହାର ସୁସ୍ଥ େହବା ବଷିୟ ବଶି୍ୱାସ କେଲ

ନାହିଁ। େସ େଲାକର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ନ ଡ଼ାକିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ େମାେଟ
ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ େଯ, େସ େଲାକଟ ିଅନ୍ଧ ଥିଲା ଓ ତାକୁ େସ େଦଖି
ପାରୁଛ।ି 19 ଯିହୂଦୀମାେନ ତା’ର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଇଏ କ’ଣ
ତୁମ୍ଭ ପୁଅ? ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ େଯ, େସ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅନ୍ଧ, େତେବ େସ ବତ୍ତର୍ମାନ
କିପରି େଦଖି ପାରୁଛ?ି”

20 ପିତାମାତା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଓ
େସ ଜନ୍ମ ରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। 21 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଜାଣନୁି, େସ ଏେବ କିପରି
େଦଖି ପାରୁଛ?ି ତାକୁ କିଏ ତା’ର ଦୃଷି୍ଟଶକି୍ତ େଦଲା। ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣି
ନାହୁଁ। ତାକୁ ପଗ୍ଭର। ନଜି କଥା ନେିଜ କହବିା ପାଇଁ ତା’ର ବୟସ
େହଲାଣ।ି” 22 ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରି ତା’ର ପିତାମାତା ଏପରି
କହେିଲ। େସମାେନ େସେତେବଳକୁ ସି୍ଥର କରି ସାରିଥିେଲ, କାରଣ େଯଉଁ
ବ୍ୟକି୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମଶୀହ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରିେବ, େସମାେନ ତାକୁ
ଦଣ୍ଡେଦେବ ଓ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାର କରିେଦେବ।
23 େତଣୁ ତା’ର ପିତାମାତା କହେିଲ, “ତା’ର ଯେଥଷ୍ଟ ବୟସ େହାଇଛ।ି
ତାକୁ ପଗ୍ଭର।”

24 େତଣୁ ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ େସହ ିପୂବର୍ରୁ ଅନ୍ଧଥିବା େଲାକକୁ
ଆଉଥେର ଭତିରକୁ ଡ଼ାକିେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟ କହି
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦବା ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ଏହ ିେଲାକ
(ଯୀଶୁ) ଜେଣ ପାପୀ।”

25 େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “େସ ପାପୀ କି ନୁେହଁ, ମୁଁ ଜାଣ ିନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲ ିଓ ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଖି ପାରୁଛ।ି”

26 ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େସ ତୁମକୁ କ’ଣ କଲା? େସ
ତୁମ ଆଖିକୁ କିପରି ଭଲ କରିେଦଲା?”

27 େସ େଲାକ କହଲିା, “ମୁଁ େସ କଥା ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହସିାରିଛ।ି
କିନୁ୍ତ ତୁେମ େମା’ କଥା ଶୁଣୁ ନାହଁ। ତୁେମ ପୁଣ ିକାହିଁକି ଶୁଣବିା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହୁଁଛ? ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ େହବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ?”

28 ଯିହୂଦୀେନତାମାେନ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଗାଳି େଦେଲ। ତା’ପେର
େସମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକର ଶିଷ୍ୟ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
େମାଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। 29 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ, ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କଥା
କହଛିନି୍ତ। କିଏ ଏ େଲାକ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି,ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଜାଣି
ନାହୁଁ।”

30 େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କଥା। ଯୀଶୁ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଛିନି୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ। କିନୁ୍ତ େସ େମା’ ଆଖି ଭଲ
କରିେଦଇଛନି୍ତ। 31 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଜାଣୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ପାପୀଙ୍କ
କଥା ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କେର ଓ
ତାହାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କେର ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର କଥା ଶୁଣନି୍ତ। 32 ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିେକେବ ଜେଣ ଜନ୍ମ  ଅନ୍ଧର ଆଖି େଖାଲ ିପାରି ନ ଥିେଲ।
33 ଏ େଲାକ ନଶିି୍ଚତ ରୂପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସଛି,ି ନ େହେଲ
େସ ଏଭଳି କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ କରି ପାରି ନ ଥା’ନ୍ତ ା।”

34 ଯିହୂଦୀମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପାପରୁ ଜନ୍ମ
େହାଇଛ। ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ?” ଏହା
କହ ିେସମାେନ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ ିେଦେଲ।

ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତା

35 ଯୀଶୁ ଶୁଣେିଲ େଯ, ଯିହୂଦୀେନତାମାେନ େସ େଲାକକୁ ଜବରଦସ୍ତ
ତଡ଼ ିେଦଇଛନି୍ତ। ଯୀଶୁ େସ େଲାକକୁ େଖାଜି ପାଇେଲ। ଏବଂ େସ ତାହାକୁ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର?”

36 େସ େଲାକଟ ିପଗ୍ଭରିଲା, “ଗରୁୁ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ? େମାେତ କୁହନୁ୍ତ
େଯପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିପାେର।”

37 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ସାରିଛ। ତୁମ୍ଭ
ସହତି ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିଏ କଥା େହଉଛନି୍ତ , େସ େସହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର।”

38 େସ େଲାକଟ ିଉତ୍ତର େଦଲା, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କେର।” େସ
ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା।

39 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସଛି,ି େଯପରି ଏ ଜଗତ ବଗି୍ଭରିତ
େହବ। ମୁଁ ଆସଛ ିେଯପରି ଅନ୍ଧ େଲାକମାେନ େଦଖି ପାରିେବ। ଏବଂ
େଯଉଁମାେନ େଦଖି ପାରୁଛନି୍ତ େବାଲ ିମେନ ମେନ ଭାବୁଛନି୍ତ , େସମାେନ
ଅନ୍ଧ େହେବ।”

40 ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର େକେତକ ଫାରୂଶୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର
ଏପରି କହବିା ଶୁଣେିଲ। େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, “କ’ଣ? ତା’ ମାେନ ତୁେମ୍ଭ
କହୁଛ େଯ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ?”

41 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର ଅନ୍ଧ େହାଇଥା’ନ୍ତ, େତେବ
େଦାଷୀ ବେିବଚତି ହୁଅନ୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ େଦଖି
ପାରୁଛ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଦାଷୀ।”

େମଷପାଳକ ଓ ତା’ର େମଷ

ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ େମଷଶାଳେର ପ୍ରେବଶ କେର, େତେବ େସ ଦ୍ୱ ାର
ବାେଟ ଯିବା ଉଚତି୍। ଯଦ ିେସ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଚଢ଼ ିଭତିରକୁ

ଯାଏ, େତେବ େସ େଗ୍ଭର। େସ ନଶି୍ଚୟ େମଷ େଗ୍ଭରି କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଛ।ି 2 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େମଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଏି, େସ ଫାଟକ
ଭତିର େଦଇ ଯାଏ। େସ ହିଁ େମଷପାଳକ। 3 ଫାଟକ ଜଗଆୁଳୀ
େମଷପାଳକ ପାଇଁ ଫାଟକ େଖାେଲ। େମଷମାେନ େମଷପାଳକର କଥା
ଶୁଣନି୍ତ। େମଷପାଳକ ତା’ର େମଣ୍ଢାକୁ ନାମଧରି ଡ଼ାେକ ଓ ବାହାେର
ଚରାଏ। 4 େସ ସବୁ େମଷମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆେଣ, େସମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ ଗ୍ଭେଲ ଓ େମଷମାେନ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ , କାରଣ
େମଷମାେନ ତା’ର ସ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ। 5 କିନୁ୍ତ େମଷମାେନ ଅପରିଚତି
େଲାକର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ତା’ ପାଖରୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାନି୍ତ ,
କାରଣ େସମାେନ ଅପରିଚତି େଲାକର ସ୍ୱର ଚହି୍ନନି୍ତ ନାହିଁ।”

6 ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକାହାଣୀ କହେିଲ। କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଏହ ିକାହାଣୀର ଅଥର୍ ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ

7 େତଣୁ ଯୀଶୁ ଆଉଥେର କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମୁଁ
େହଉଛ ିେମଷମାନଙ୍କ ଫାଟକ। 8 େମା’ ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ େଗ୍ଭର ଓ ଡ଼କାୟତ। େମଷମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 9 ମୁଁ ଫାଟକ। େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ (ଫାଟକ) େଦଇ
ପ୍ରେବଶ କେର, େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ। େସହ ିେଲାକ ଭତିରକୁ ଆସପିାରିବ ଓ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ। ତା’ର ଯାହା ଦରକାର, େସ ସବୁ ପାଇବ। 10

ଜେଣ େଗ୍ଭର େଗ୍ଭରି, ହତ୍ୟା ଓ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆେସ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ େଦବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି

11 “ମୁଁ ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ। ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତା’ର ଜୀବନ ଦଏି। 12 େମଷ ରଖିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ମୂଲଆିକୁ
ରଖାଯାଇଛ,ି େସ େଲାକ େମଷପାଳକଠାରୁ ଭନି୍ନ । େମଷଗଡୁ଼କି ମୂଲଆିର
ନୁହନି୍ତ। େତଣୁ େସ ଗଧିଆ ଆସବିା େଦଖିେଲ େମଷମାନଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଛାଡ଼ି
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େଦୗଡ଼ ିପଳାଏ। ତା’ପେର ଗଧିଆ େମଷମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କୁଦାମାେର ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ଦଏି। 13 େସ େଲାକଟ ିେଦୗଡ଼ ିପଳାଏ, କାରଣ
େସ ମୂଲଆି। େସ ପ୍ରକୃତେର େମଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଏି ନାହିଁ।

14 “ମୁଁ େମଷପାଳକ ଯିଏ କି େମଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଏି। ମୁଁ େମାର
େମଣ୍ଢାକୁ ଜାେଣ େଯପରି, ପରମପିତା େମାେତ ଜାଣନି୍ତ। 15 ମୁଁ େଯପରି
ପରମପିତାଙୁ୍କ ଜାେଣ, େସହପିରି େମାର େମଷମାେନ େମାେତ ଜାଣନି୍ତ। ମୁଁ
ଏ େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଏି। 16 େମାର ଅନ୍ୟ େମଷମାେନ ମଧ୍ୟ
ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ଏହ ିପଲେର ନାହାନି୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣବି।ି
େସମାେନ େମାର ସ୍ୱର ଶୁଣେିବ। ଭବଷି୍ୟତେର େଗାଟଏି ପଲ େହବ ଓ େସ
ପଲର ଜେଣ େମଷପାଳକ େହେବ। 17 ପରମପିତା େମାେତ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ କାରଣ ମୁଁ େମା’ ଜୀବନ ଦଏି। ମୁଁ ଜୀବନ ଦଏି, େଯେହତୁ ମୁଁ
ପୁନବର୍ାର େସହ ିଜୀବନ ଲାଭ କରିପାେର। 18 େମା’ଠାରୁ େକହ ିେମା’
ଜୀବନ େନଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର େମା’ ଜୀବନ ଦଏି। େମାର
ଜୀବନ େଦବାର ଅଧିକାର ଅଛ।ି ଏବଂ େମାର ପୁନବର୍ାର ଜୀବନ େଫରି
ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହଛି।ି ଏହ ିକଥା େମାେତ ପରମପିତା
କହଛିନି୍ତ।”

19 ଯୀଶୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣବିା ପେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପୂନବର୍ାର ଭନି୍ନ  ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 20 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ
ଯିହୂଦୀ କହେିଲ, “ଜେଣ ଭୂତ ତା’ ଭତିରକୁ ଆସଛି ିଓ ତାହାଙୁ୍କ ପାଗଳ
କରିେଦଇଛ।ି ଏ ଭଳି େଲାକର କଥା ଶୁଣ ିଲାଭ ନାହିଁ।”

21 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “ନଜି ଭତିେର ଭୂତ ରହଥିିବା
ଜେଣ େଲାକ ଏଭଳି କଥା କେହ ନାହିଁ। େଗାଟଏି ଭୂତ କ’ଣ େକେବ ଅନ୍ଧ
େଲାକର ଆଖି ଭଲ କରି େଦଇ ପାରିବ? ନା!”

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିହୂଦୀମାେନ

22 େସେତେବେଳ ଶୀତଋତୁ। ଯିରୁଶାଲମେର ‘ମନି୍ଦର ପ୍ରତଷି୍ଠା’ ପବର୍
ପଡ଼ଲିା। 23 ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ଶେଲାମନଙ୍କର ମଣ୍ଡପେର ବୁଲୁ ଥିେଲ।
24 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗ୍ଭରିପାେଖ େଘରିଗେଲ। େସମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େକେତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜି ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ସେନ୍ଦହେର
ରଖିବ? ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େତେବ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର କୁହ।”

25 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିସାରିଛ ିକିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ
କରୁ ନାହଁ। ମୁଁ େମାର ପରମପିତାଙ୍କ ନାମେର ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ
କରିଛ।ି େସହ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ସବୁ ଦଶର୍ାଏ େଯ, ମୁଁ କିଏ। 26 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର େମଷ ନୁହଁ। 27 େମା’
ସ୍ୱର େମା’ େମଷମାେନ ଶୁଣନି୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଜାେଣ ଓ େସମାେନ
େମାେତ ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ। 28 ମୁଁ ନଜି େମଷମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଦଏି। େସମାେନ କଦାପି ମରିେବ ନାହିଁ। େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ହାତରୁ େକହି
ଛେଡ଼ଇ େନଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। 29 େମା’ ପରମପିତା େମାେତ େମାର
େମଷମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମହାନ୍। େମା’ ପରମପିତାଙ୍କ
ହାତରୁ େକୗଣସ ିେଲାକ େମା’ େମଷ େଗ୍ଭରି କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 30

ପରମପିତା ଓ ମୁଁ ଏକ।”
31 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣ ିପଥର ଉେଠଇେଲ।

32 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ
ଅନୁସାେର ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିସାରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ େଦଖିଛ।
େତେବ େକଉଁ ଭଲ କାଯର୍୍ୟ େହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କରୁଛ?”

33 ଯିହୂଦୀମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମାରୁ ନାହୁଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହୁଛ, ତାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହୁଛ। ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱର ସହତି ସମାନ େବାଲ ିକହୁଛ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ପଥରେର ମାରି େଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛୁ।”

34 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଏହା େଲଖା ଅଛ,ି
‘ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଗଣ।’ 35 ଏହ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ େଯ

େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଗଣ।
ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ସବର୍ଦା ସତ୍ୟ। 36 େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କହୁଛ
େଯ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହୁଛ।ି କାରଣ ମୁଁ କହଛି,ି
‘ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର।’ େମାେତ ପରେମଶ୍ୱର ବାଛଛିନି୍ତ ଓ ଏ ଜଗତକୁ
ପଠାଇଛନି୍ତ।’ 37 େମାର ପରମପିତା ଯାହା କରନି୍ତ , ମୁଁ ଯଦ ିତାହା କେର
ନାହିଁ, େତେବ ମୁଁ ଯାହା କୁେହ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ। 38 କିନୁ୍ତ ଯଦି
େମାର ପରମପିତା ଯାହା କରନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା କରୁଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’
କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କିେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ ନ
କେଲ ମଧ୍ୟ େମା’ କାଯର୍୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଉଚତି୍। େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣି
ପାରିବ ଓ ବୁଝ ିପାରିବ େଯ ପରମପିତା େମା’ଠାେର ଅଛନି୍ତ ଓ ମୁଁ
ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି”

39 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଣ ିଥେର େଚଷ୍ଟା କେଲ,
କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖସଗିେଲ।

40 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍େର ପହଞ୍ଚେିଲ।
େଯାହନ ପ୍ରଥେମ େଯଉଁଠାେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ, େସ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଆସେିଲ ଓ େସଠାେର ରହେିଲ। 41 ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅେନକ େଲାକ
ଆସେିଲ। େଲାକମାେନ କହେିଲ, “େଯାହନ ଯଦ୍ୟପି େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟ କରି ନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ଏହ ିେଲାକ ବଷିୟେର ଯାହା କହଥିିେଲ,
ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ।” 42 େସଠାେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ।

ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

ଲାଜାର ନାମେର ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିେଲ। େସ େବଥନୀୟା
ନଗରେର ରହୁଥିେଲ। େସଠାେର ମରିୟମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭଉଣୀ
ମାଥର୍ା ବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିେଲ। 2 େସହ ିମରିୟମ ପେର ପ୍ରଭୁ

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦେର ଅତ ିମୂଲ୍ୟବାନ ଅତର ଢ଼ାଳି ନଜି େକଶେର ପାଦ େପାଛି
େଦଇଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର ଅସୁସ୍ଥ ଥିେଲ। 3 େତଣୁ
ମରିୟମ ଓ ମାଥର୍ା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ େଗାଟଏି େଲାକ ପଠାଇେଲ।
େସମାେନ କହ ିପଠାଇେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ ଲାଜାର ପୀଡ଼ତି
ଅଛନି୍ତ।”

4 ଯୀଶୁ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିକହେିଲ, “ତାହାର ପୀଡ଼ା ମୃତୁ୍ୟଜନକ ନୁେହଁ।
କିନୁ୍ତ ତା’ର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହେବ।” 5 ଯୀଶୁ ମାଥର୍ା, ତା’ର ଭଉଣୀ
ମରିୟମ ଓ ଲାଜାରଙୁ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। 6 େସ ଲାଜାରଙ୍କ
ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପାଇ େସ େଯଉଁଠି ଥିେଲ େସଠାେର ଆହୁରି ଦୁଇ ଦନି
ରହଗିେଲ। 7 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ,
ଆେମ୍ଭ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶକୁ େଫରିଯିବା।”

8 ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଗରୁୁ, ଯିହୂଦାେର ତ’ ଆପଣଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ
େନତାମାେନ ପଥରେର ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ। ଏହା ଅଳ୍ପଦନି ପୂେବର୍
େହାଇଥିଲା। ଆପଣ ପୁଣ ିେସଠାକୁ େଫରିଯିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ?”

9 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଦନି ମଧ୍ୟେର ବାରଘଣ୍ଟା ଆେଲାକ ଥାଏ।
ଜେଣ େଲାକ ଦନିେବେଳ ଗ୍ଭଲେିଲ େସ ଝୁେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ପେଡ଼ ନାହିଁ,
କାରଣ ଜଗତର ଆେଲାକେର େସ େଦଖି ପାେର। 10 କିନୁ୍ତ ରାତେିର
ଜେଣ େଲାକ ଝୁେଣ୍ଟ, କାରଣ ରାତେିବେଳ ତାକୁ େଦଖିବାେର ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଆେଲାକ ନ ଥାଏ।”

11 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା ସାରିବା ପେର, କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ବନୁ୍ଧ
ଲାଜାର ବତ୍ତର୍ମାନ େଶାଇଛନି୍ତ। ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଉେଠଇବା ପାଇଁ େସଠାକୁ
ଯାଉଛ।ି”

12 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିେସ େଶାଇଛନି୍ତ ,
େତେବ େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯିେବ।” 13 ଯୀଶୁଙ୍କର କହବିା ଅଥର୍ ଥିଲା, େଯ
ଲାଜାର ମୃତ। କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ବୁଝେିଲ େଯ େସ ସାଧାରଣ
େଶାଇବା ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ।
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14 େତଣୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କହେିଲ, “ଲାଜାର ମରିଯାଇଛନି୍ତ , 15 ମୁଁ
ଖୁସୀ େଯ ମୁଁ େସଠାେର ନ ଥିଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି
କାରଣ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବ। ଗ୍ଭଲ, ଆେମ୍ଭ
ବତ୍ତର୍ମାନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା।”

16 ତା’ପେର େଥାମା ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ କୁହାଯାଉଥିଲା େସ ଅନ୍ୟ
ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି
ଯିହୂଦାେର ମରିବା।”

େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁ

17 ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସ େଦଖିେଲ, ଲାଜାରଙ୍କର
ମୃତୁ୍ୟ େହାଇ କବରସ୍ଥ େହବାର ଗ୍ଭରି ଦନି େହାଇଗଲାଣ।ି 18 େବଥନୀୟା
ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ତନି ିକିେଲାମିଟର ଦୂର। 19 ଅେନକ ଯିହୂଦୀ
ମାଥର୍ା ଓ ମରିୟମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଥିିେଲ। େସମାେନ ମାଥର୍ା ଓ ମରିୟମଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର ସକାେଶ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ପାଇଁ ଆସଥିିେଲ।

20 ଯୀଶୁ ଆସୁଛନି୍ତ େବାଲ ିମାଥର୍ା ଶୁଣେିଲ। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ
କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ ମରିୟମ ଘେର ରହେିଲ। 21 ମାଥର୍ା ଯୀଶୁଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିଆପଣ ଏଠାେର ଥାଆେନ୍ତ, େତେବ େମାର ଭାଇ
ମରି ନ ଥା’ନ୍ତ ା। 22 କିନୁ୍ତ ଏେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ଯାହାକିଛି
ମାଗିେବ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହା େଦେବ।”

23 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ପୁଣ ିଥେର ବଞ୍ଚ ିଉଠିବ।”
24 ମାଥର୍ା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦନିେର

େଯେତେବେଳ ସମେସ୍ତ ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େସ ମଧ୍ୟ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିବ।”

25 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େସହ ିପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ,
େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାକ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ପୁଣ ିବଞ୍ଚ ିଉଠିବ ଓ
ଜୀବତି ରହବି। 26 େମା’ଠାେର ରହୁଥିବା ଓ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାକ
କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। ମାଥର୍ା ତୁେମ କ’ଣ ଏହା ବଶି୍ୱାସ କର?”

27 ମାଥର୍ା ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲି
ବଶି୍ୱାସ କେର। ଆପଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯାହାଙ୍କର ଏହ ିଜଗତକୁ
ଆସବିାର ଥିଲା, ଆପଣ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଅଟନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ କାନ୍ଦେିଲ

28 ମାଥର୍ା ଏ ସବୁ କଥା କହବିା ପେର ଭଉଣୀ ମରିୟମ ପାଖକୁ
ଗେଲ। େସ ମରିୟମଙ୍କ ସହତି ଏକୁଟଆି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ। େସ
କହେିଲ, “ଏଠାେର ଗରୁୁ ଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜୁଛନି୍ତ।” 29 ମରିୟମ
ଏ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଆସେିଲ। 30 ଯୀଶୁ େସହି
ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଆସ ିନ ଥିେଲ। ମାଥର୍ା ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
େଦଖିଥିେଲ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସହଠିାେର ଥିେଲ। 31 ଯିହୂଦୀମାେନ
ମରିୟମଙ୍କ ସହତି ଘେର ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଉଥିେଲ।
େସମାେନ ମରିୟମଙୁ୍କ ହଠାତ୍ ଠିଆ େହାଇ ତରବରେର ବାହାରକୁ ଯିବା
େଦଖିେଲ। େସମାେନ ଭାବେିଲ େବାେଧ େସ ଲାଜାରଙ୍କ କବର ପାଖକୁ
କାନି୍ଦବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 32

ମରିୟମ ଯୀଶୁ ରହଥିିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି େସ ତାହାଙ୍କ ପାଦ
ତେଳ ପଡ଼ଗିେଲ। ମରିୟମ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦ ିଏଠାେର
ଥାଆେନ୍ତ େତେବ େମା’ ଭାଇ ମରି ନ ଥା’ନ୍ତ ା।”

33 ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ କାନି୍ଦବାର େଦଖିେଲ। େସ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ଆସବିାର େଦଖିେଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ କାନୁ୍ଦଥିେଲ। ଯୀଶୁ ବହୁତ
ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେଲ ଓ ଅନ୍ତରେର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କେଲ।
34 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଲାଜାରଙୁ୍କ େକଉଁଠାେର ରଖିଛ?”
େସମାେନ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ ଆସ ିେଦଖନୁ୍ତ।”
35 ଯୀଶୁ କାନି୍ଦେଲ।
36 ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “େଦଖ, ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙୁ୍କ େକେତ େସ୍ନହ

କରୁଥିେଲ।”

37 କିନୁ୍ତ େକେତକ ଯିହୂଦୀ କହେିଲ, “ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ େଲାକଟରି ଆଖି
ଭଲ କରିେଦଇଥିେଲ। େତେବ େସ ଲାଜାରଙୁ୍କ ମରଣ ମୁଖରୁ ବେଞ୍ଚଇ
ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କିଛ ିକରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ମୃତ ଲାଜାରଙୁ୍କ ଜୀବନ େଦେଲ

38 ଯୀଶୁ ପୁଣ ିବହୁତ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହେଲ। େସ ଲାଜାରଙ୍କ କବର
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ତାହା େଗାଟଏି ଗହୁା ଥିଲା ଓ ତା ମୁହଁେର େଗାଟଏି
ବଡ଼ ପଥର େଘାେଡ଼ଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 39 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏ ପଥରକୁ
ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦଅି।”
ମାଥର୍ା କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ େସ ମରିବାର ଗ୍ଭରି ଦନି େହାଇଗଲାଣ।ି େତଣୁ

ବଡ଼ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହଉଥିବ।” ମାଥର୍ା ମୃତ େଲାକର ଭଉଣୀ ଥିେଲ।
40 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଥିିଲ,ି ତାହା

ମେନପକାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିଲ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବ େତେବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ େଦଖି ପାରିବ।”

41 େତଣୁ େସମାେନ ପଥର ବାହାର କେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ
ଗ୍ଭହିଁ କହେିଲ, “େହ ପରମପିତା, ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ,ି କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ େମା’ କଥା ଶୁଣଛି। 42 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ସବୁେବେଳ େମା’
କଥା ଶୁଣ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପଠାଇଛ େବାଲ ିଏଠାେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା
କହଲି।ି” 43 ଏହା ପେର ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଡ଼ାକିେଲ, “ଲାଜାର,
ବାହାରି ଆସ।” 44 ମୃତ େଲାକଟ ିବାହାରି ଆସଲିା। ତାହାଙ୍କର ହାତ
େଗାଡ଼େର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କନା ଗେୁଡ଼ଇ େହାଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ମୁହଁେର େଗାଟଏି
ରୁମାଲ ବନ୍ଧା େହାଇଥିଲା।
ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “କନାଗଡୁ଼କି କାଢ଼ ିନଅି ଓ ତାହାଙୁ୍କ

ଯିବାକୁ ଦଅି।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କର େଯାଜନା
(ମାଥିଉ 26:1-5; ମାକର୍ 14:1-2; ଲୂକ 22:1-2)

45 େସଠାେର ମରିୟମଙୁ୍କ େଦଖା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅେନକ ଯିହୂଦୀ
ଆସଥିିେଲ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ େଦଖିେଲ। େସମାନଙ୍କ
ଭତିରୁ ଅେନକ ଯିହୂଦୀ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। 46 କିନୁ୍ତ େକେତକ
ଯିହୂଦୀ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଗେଲ। େସମାେନ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ
ଯୀଶୁ କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। 47 ତା’ପେର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ
ଫାରୂଶୀମାେନ ଯିହୂଦୀ ପରିଷଦର େଗାଟଏି ସଭା ଡ଼ାକିେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍? ଏହ ିେଲାକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ।ି 48 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତାକୁ ଏଭଳି କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼େିଦବା, ତାହାକୁ ସମେସ୍ତ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ। ତା’ପେର େରାମୀୟମାେନ
ଆସ ିଆମ ମନି୍ଦର ଓ ଆମ୍ଭ ଜାତ ିଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ।”

49 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୟାଫା ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। େସ େସହି
ବଷର୍ପାଇଁ ମହାଯାଜକ ଥିେଲ। କୟାଫା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସବୁକିଛ ିଜାଣି
ନାହଁ। 50 ସମଗ୍ର ଜାତ ିଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ଅେପକ୍ଷା ଜେଣ େଲାକ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ଉତ୍ତମ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁ
ନାହଁ।”

51  କୟାଫା ନେିଜ େସହ ିକଥା ଭାବ ିପାରି ନ ଥିେଲ। େଯ େସ
ବାସ୍ତବେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରିଥିେଲ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀୟ ଜାତ ିପାଇଁ ପ୍ରାଣ
େଦେବ। 52 ହଁ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନ
େଦେବ। କିନୁ୍ତ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ
େଦେବ, େଯଉଁମାେନ ଜଗତର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ରହଛିନି୍ତ।
େସମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ
ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ।

53 େସହ ିଦନିଠାରୁ ଯିହୂଦୀେନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
େଯାଜନା କେଲ। 54 େତଣୁ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଖାଲାେଖାଲି
ଭାବେର ଯାତ୍ରା କରିବା ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। େସ ଯିରୁଶାଲମ ଛାଡ଼ ିମରୁଭୂମି
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ପାଖଥିବା େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସହ ିସହରର ନାମ ଏଫ୍ର ୟିମ ।
େସ େସଠାେର ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ।

55 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ନସି୍ତାରପବର୍ର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସଲିା।
ଅେନକ େଲାକ ନସି୍ତାରପବର୍ ପୂବର୍ରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କିଛ ିଦନି ଆଗରୁ
ଯିରୁଶାଲମେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ, େସମାେନ ପବର୍ ପାଇଁ ନଜିକୁ ପବତି୍ର
କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବେିଶଷ କମର୍ କରିବାକୁ ଗେଲ। 56 େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ। େସମାେନ ମନି୍ଦର ପରିସରେର ପରସ୍ପରକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“େସ କ’ଣ ନସି୍ତାରପବର୍କୁ ଆସୁଛନି୍ତ? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ?” 57 କିନୁ୍ତ
ମହାଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଗାଟଏି ବେିଶଷ
ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ େଘାଷଣା କରିଥିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ
େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ ଏହା ଜାଣଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େସମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇବ। େତେବ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
ପାରିେବ।

ତାହାଙ୍କ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ସହ େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 26:6-13; ମାକର୍ 14:3-9)

ଯୀଶୁ ନସି୍ତାରପବର୍ ଉତ୍ସବର ଛଅ ଦନି ପୂବର୍ରୁ େବଥନୀୟାକୁ
ଗେଲ। ଲାଜାର େବଥନୀୟାେର ରହୁଥିେଲ। (ଯାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉେଠଇ ଥିେଲ)। 2 େସଠାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ

େଗାଟଏି େଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିଲା। ମାଥର୍ା ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣ କରୁଥିେଲ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିେଲ। 3

ମରିୟମ ଅଧ ଲଟିର ଅତ ିମୂଲ୍ୟବାନ ବଶିୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସର ଅତର ଆଣି
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦେର ଢ଼ାଳି େଦେଲ। ତା’ପେର େସ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ନଜି
େକଶେର େପାଛ ିେଦେଲ। ଘରଟ ିଅତର ସୁବାସେର ମହକି ଉଠିଲା।

4 ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା େସଠାେର ଥିଲା। ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ। (େସ ପେର ଯୀଶୁଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ
କରିଥିେଲ। ଯିହୂଦା ମରିୟମଙ୍କ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ପସନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ। େସ
କହେିଲ, 5 “େସହ ିଅତରର ମୂଲ୍ୟ ତନିଶିହ ରୂପାଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ବୀକି୍ର
କରି େସହ ିଟଙ୍କା ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦବା ଉଚତି୍ ଥିଲା,” 6 କିନୁ୍ତ
ଯିହୂଦା ଗରିବ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକୃତେର ଚନିି୍ତତ ନ ଥିଲା। େସ ନେିଜ
େଗ୍ଭର ଥିବାରୁ ଏ କଥା କହଲିା। େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା-ବାକ୍ସ  ନଜି
ପାଖେର ରଖୁଥିଲା। ଏବଂ େସ ପ୍ରାୟ େସହ ିବାକ୍ସ ରୁ ଟଙ୍କା େଗ୍ଭରି କରୁଥିଲା।

7 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମରିୟମକୁ ବାଧା ଦଅି ନାହିଁ। େସ ଅତର
ସଞ୍ଚୟ କରି େମାର ସମାଧି କି୍ରୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ିପାଇଁ ଆଜି ଏହା କରିଛ।ି 8

ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ସବୁେବେଳ ଗରିବ େଲାେକ ରହଥିିେବ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ
ସହତି ରହବି ିନାହିଁ।”

ଲାଜାରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

9 ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର ଥିବା କଥା ଅେନକ ଯିହୂଦୀମାେନ ଶୁଣେିଲ।
େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଗେଲ। େସମାେନ
ଲାଜାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ। ଲାଜାରଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉେଠଇ
ଥିେଲ, 10 େତଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଲାଜାରଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ େଯାଜନା କେଲ। 11 ଅେନକ ଯିହୂଦୀ ଲାଜାରଙ୍କ େହତୁ
େସମାନଙ୍କର େନତାମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ। େସଥି ପାଇଁ
ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଲାଜାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ।

ଯିରୁଶାଲମେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେବଶ
(ମାଥିଉ 21:1-11; ମାକର୍ 11:1-11; ଲୂକ 19:28-40)

12 ତହିଁ ଆରଦନି େଲାକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଶୁଣେିଲ େଯ, ଯୀଶୁ
େସଠାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଅେନକ ସଂଖ୍ୟାେର ନସି୍ତାରପବର୍
ପାଇଁ ଆସଥିିେଲ। 13 େସମାେନ ଖଜୁରୀ ବାହୂଙ୍ଗା ଧରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖା
କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ। େସ େଲାକମାେନ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର କହେିଲ,

“ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର,
ସ୍ୱାଗତ କର, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆସନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।

ଗୀତସଂହତିା 118:25-26
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ।”
14 ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଗଧ ପାଇେଲ ଓ ତା’ ଉପେର ଚଢ଼େିଲ। ଏହା

ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ପରି ସଫଳ େହଲା। ଏଥିେର େଲଖାଥିଲା,
15 “େହ ସେିୟାନ ନଗର, ଭୟ କର ନାହିଁ।
େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ଆସୁଛନି୍ତ।
େସ େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆ ଉପେର ବସ ିଆସୁଛନି୍ତ।”

ଯିଖରିୟ 9:9
16 ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ େସେତେବେଳ ଏହ ିଘଟଣାର ଅଥର୍ ବୁଝପିାରି

ନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହେଲ େସେତେବେଳ
େସମାେନ ବୁଝ ିପାରିେଲ େଯ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ତା’ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ମେନ ପକାଇେଲ େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା
ସବୁ କରିଛନି୍ତ।

17 ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଲାଜାରଙୁ୍କ ମରଣ ପେର ଉେଠଇେଲ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ କବର ଭତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସବିାକୁ କହେିଲ, େସେତେବେଳ
ତାହାଙ୍କ ସହତି ବହୁତ େଲାକ ଥିେଲ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ
ବଷିୟେର ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ। 18 େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଶୁଣେିଲ େଯ ଏହ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଛ,ି ଅେନକ
େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଗେଲ। 19 େତଣୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ପରସ୍ପର
ମଧ୍ୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ, “େଦଖ, ଆମ୍ଭର େଯାଜନା କାମ କରୁ ନାହିଁ।
ସାରା ଜଗତ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିେଲଣ।ି”

ଜୀବନ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା

20 ନସି୍ତାରପବର୍େର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମ ଯାଇଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକଥିେଲ। 21 େସହ ିଗ୍ରୀକ୍
େଲାକମାେନ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ମହାଶୟ, ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ।” 22 ଫିଲପି୍ପ ଆନି୍ଦ୍ରୟଙୁ୍କ
ଯାଇ ଏ କଥା ଜଣାଇେଲ। ତା’ପେର ଆନି୍ଦ୍ରୟ ଓ ଫିଲପି୍ପ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯାଇ
କହେିଲ।

23 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର େଗୗରବ
ପାଇବା ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି 24 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି େଗାଟଏି
ଗହମ ଦାନା ଭୂମିେର ପଡ଼ ିନଶି୍ଚୟ ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା’ପେର ଏହା
ବଢ଼ ିବହୁତ ଶସ୍ୟ ଦଏି। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଏହା କଦାପି ମେର ନାହିଁ, େତେବ
ଏହା ସବର୍ଦା େଗାଟଏି ମଞି୍ଜ େହାଇ ରହଥିାଏ। 25 ନଜି ଜୀବନକୁ ଭଲ
ପାଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଏହା ହରାଇବ। ନଜି ଜାଗତକି ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା
େଲାକ ଏହାକୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବ। େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ପାଇ
ପାରିବ। 26 େମାର େସବା କୁରଥିବା େଲାେକ ନଶି୍ଚୟ େମାର ଅନୁସରଣ
କରନୁ୍ତ। େତେବ େମାର େସବକମାେନ ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥିବ,ି େସଠାେର
େମା’ ସହତି ରହେିବ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମାର େସବା କରିଥିେବ,
େମାର ପରମପିତା େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦେବ।

ଯୀଶୁ ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କହେିଲ

27 “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ଅଛ।ି ମୁଁ କ’ଣ କହବି?ି ‘େହ
ପରମପିତା, େମାେତ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର’, ଏଭଳି
କହ ିକ’ଣ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ?ି ନା, କାରଣ ମୁଁ ତ’ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗିବି
େବାଲ ିଆସଛି।ି 28 େହ ପରମପିତା, ଆପଣା ନାମକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
କର।”
େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଭଲିା, “ମୁଁ େସହ ିନାମକୁ

େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଛ।ି ମୁଁ ତାହା ଆଉ ଥେର କରିବ।ି”

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 11:55 843 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:28



13

29 େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣେିଲ।
େସମାେନ ତାହା େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ େବାଲ ିକହେିଲ।
କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ କଥା କହେିଲ।”
30 ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିବାଣୀ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଥିଲା,

େମା’ ପାଇଁ ନୁେହଁ। 31 ବତ୍ତର୍ମାନ ଜଗତର ବଗି୍ଭରର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ,
ଏହ ିଜଗତର ଶାସକ ବତିାଡ଼ତି େହବାର ଏହା େହଉଛ ିସମୟ। 32 ମୁଁ
ଜଗତରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉତ୍ଥିତ େହବ।ି େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟବି, ମୁଁ ସବୁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ େନଇ ଯିବ।ି” 33 ଯୀଶୁ େକଉଁ ପ୍ରକାରର
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ, ତାହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସ ଏହା କହେିଲ।

34 େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁେହ େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚରିଦନି
ପାଇଁ ଜୀବତି ରହେିବ। େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କହୁଛ େଯ ‘ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ନଶି୍ଚୟ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଯିେବ?’ ଏହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ?”

35 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଆେଲାକ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ
ପାଇଁ ରହବି। େତଣୁ ଆେଲାକ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଭଲ। େତେବ
ଅନ୍ଧକାର ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରେର ଗ୍ଭଲୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛ ିଜାଣ ିପାେର ନାହିଁ। 36 େତଣୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର
ଆେଲାକ ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ଠାେର ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ ରଖ। େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେଲାକର ସନ୍ତାନ େହବ।” ଯୀଶୁ ଏ କଥା କରିବା ପେର
େସମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଗ୍ଭଲ ିଗେଲ। େସ ଏପରି ସ୍ଥାନେର ରହେିଲ, େଯଉଁଠି
େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପାଇେଲ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାେନ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ

37 ଯୀଶୁ ବହୁତ ଗଡୁ଼ଏି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କେଲ। େଲାକମାେନ ଏ ସବୁ
େଦଖିବା ସେତ୍ତ୍ୱ  ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 38 ଅତଏବ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଯିଶାଇୟ ଯାହା କହଥିିେଲ ତାହା ସତ୍ୟ େହଲା, େସ କହଥିିେଲ,
“େହ ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ କହଥିିବା କଥାେର କିଏ ବଶି୍ୱାସ କରିଛ?ି
କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକି୍ତ େଦଖିଛ?ି”

ଯିଶାଇୟ 53:1
39 େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ ଯିଶାଇୟ ଆହୁରି
ମଧ୍ୟ କହଥିିେଲ:

40 “ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧ କରିଛନି୍ତ।
େସ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କରି େଦଇଛନି୍ତ।

େସମାେନ େଯପରି ଆଖିେର େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ
ଓ ବୁଦି୍ଧେର ବୁଝପିାରିେବ ନାହିଁ େସଥି ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା

କରିଅଛନି୍ତ।
ତା’ପେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବ।ି”

ଯିଶାଇୟ 6:10
41 ଯିଶାଇୟ ଏ କଥା କହେିଥେଲ, କାରଣ େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବ
େଦଖିଥିେଲ। େତଣୁ େସ ତାହାଙ୍କ (ଯୀଶୁଙ୍କ) ବଷିୟେର ଏହା କହେିଲ।

42 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। ଏପରିକି, ଅେନକ
ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଖାଲାେଖାଲ ିଭାେବ କହେିଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଡ଼ରିେଲ, କାେଳ
ଫାରୂଶୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାର କରିେଦେବ। 43 େସ
େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଅେପକ୍ଷା େଲାକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବ

44 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “େମା’ଠାେର େଯଉଁ େଲାକ
ବଶି୍ୱାସ ରେଖ, େସ ପ୍ରକୃତେର େମା’ଠାେର ନୁେହଁ ମାତ୍ର େଯ େମାେତ
ପଠାଇଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରେଖ। 45 େମାେତ େଯଉଁ େଲାକ
େଦେଖ, େସ ପ୍ରକୃତେର େମାର େପ୍ରରଣ କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ େଦେଖ। 46 ମୁଁ
ଆେଲାକ ଓ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସଛି।ି େମାର ଆସବିାର କାରଣ,

େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େକେବ ଅନ୍ଧକାରେର ରହବି
ନାହିଁ।

47 “ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସ ିନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ
ଜଗତର େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆସଛି।ି େଯଉଁମାେନ େମା’
ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନି୍ତ କିନୁ୍ତ ତାହା ଅମାନ୍ୟ କରନି୍ତ ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର
କରିବା ପାଇଁ ଆସ ିନାହିଁ। 48 ଜେଣ ବଗି୍ଭରକ ଅଛନି୍ତ . ଯିଏ ବଗି୍ଭର
କରିେବ କି, େକଉଁ େଲାକ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହିଁ ଓ େମା’ କଥା
ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ େଯଉଁ ଉପେଦଶ ଶିକ୍ଷା େଦଇଛ,ି ତାହା ଦ୍ୱ ାରା େସହି
େଲାକ େଶଷ ଦନିେର ବଗି୍ଭର େହବ। 49 ଏହାର କାରଣ େହଉଛ,ି ମୁଁ
ଯାହା ଶିକ୍ଷା େଦଇଛ ିତାହା େମାର ନୁେହଁ। େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ପରମପିତା
େମାେତ କ’ଣ କହବିାକୁ ଓ କ’ଣ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି ତାହା
କହଛିନି୍ତ। 50 ମୁଁ, ଜାେଣ, େମା’ ପରମପିତା ଯାହା ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ ,
େସହଠିାରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆେସ। େତଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହଛି,ି ତାହା କହବିା
ପାଇଁ େମାେତ ପରମପିତା କହଛିନି୍ତ।”

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ େଧାଇେଲ

େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନସି୍ତାରପବର୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ
େହାଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଜାଣଥିିେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ଜଗତକୁ
ଛାଡ଼ଯିିବାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଗଲାଣ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ େସ

ତାହାଙ୍କ ପରମପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯିେବ। େସ ସବୁେବେଳ ଏହି
ଜଗତେର ଥିବା ତାହାଙ୍କ ନଜିର େହାଇଯାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କର ଗଭୀର ଓ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ େପ୍ରମ
େଦଖାଇଥିେଲ।

2 ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା େଭାଜନେର ବସଥିିେଲ।
ଶିେମାନର ପୁତ୍ର ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦାଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶୟତାନ
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇ ସାରିଥିଲା। 3 ପରମପିତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସବୁ ବଷିୟେର କ୍ଷମତା
େଦଇଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣଥିିେଲ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛିନି୍ତ ,
େବାଲ ିମଧ୍ୟ ଜାଣଥିିେଲ। େସ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯାଉଛନି୍ତ େବାଲ ିମଧ୍ୟ
ଜାଣଥିିେଲ। 4 େସମାେନ ଖାଇବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ
ପିନି୍ଧଥିବା ଲମ୍ୱା େପାଷାକଟ ିେଖାଲେିଦେଲ। େସ ଅଣ୍ଟାେର େଗାଟଏି
ତଉଲଆି ଗେୁଡ଼ଇ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। 5 ତା’ପେର େସ ପାତ୍ରେର ଜଳ ଭତ୍ତିର୍
କେଲ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ େଧାଇବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ ଅଣ୍ଟାେର
ବାନି୍ଧଥିବା ତଉଲଆିେର େସମାନଙ୍କର ପାଦ େପାଛେିଲ।

6 ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ ପିତର ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ େମାର ପାଦ େଧାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।”

7 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ ଏେବ ଜାଣପିାରୁ ନାହଁ େଯ, ମୁଁ କ’ଣ
କରୁଛ।ି କିନୁ୍ତ ପେର ତୁେମ ବୁଝବି।”

8 ପିତର କହେିଲ, “ନା, ଆପଣ େମା’ ପାଦ େକେବ େଧାଇେବ
ନାହିଁ।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ ପାଦ େଧାଇବ ିନାହିଁ, େତେବ

ତୁେମ କଦାପି େମାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହବ ନାହିଁ।”
9 ଶିେମାନ ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ େମାର ପାଦ

େଧାଇବା ପେର େମାର ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ େଧାଇ ଦଅି।”
10 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଜେଣ େଲାକ ସ୍ନାନ କରିବାପେର ତା’ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍

ଶରୀରଟା ନମିର୍ଳ େହାଇଯାଏ। େକବଳ ତା’ର ପାଦ େସ େଧାଇବା
ଦରକାର। ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିଷ୍କାର େହାଇଛ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିରୁ ସମେସ୍ତ ପରିଷ୍କାର ନୁହନି୍ତ।” 11 ଯୀଶୁ ଜାଣଥିିେଲ େଯ କିଏ
ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବ, େତଣୁ େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
ସମେସ୍ତ ପରିଷ୍କାର ନୁହନି୍ତ।”

12 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ େଧାଇ ସାରିେଲ। ତା’ପେର େସ
ଲୁଗାପଟା ପିନି୍ଧ େମଜ ପାଖେର ପୁଣ ିବସେିଲ, ଯୀଶୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ମୁଁ ତୁମ
ପାଇଁ କ’ଣ କଲ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହା ବୁଝପିାରିଲ କି? 13 ତୁେମ େମାେତ ‘ଗରୁୁ’
ଓ ‘ପ୍ରଭୁ’ କହୁଛ। ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଠିକ୍, କାରଣ ମୁଁ ତାହା ଅେଟ।” 14 ମୁଁ

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 12:29 844 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:14
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ତୁମ୍ଭର ଗରୁୁ ଓ ପ୍ରଭୁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପାଦକୁ େଗାଟଏି େସବକ ରୂେପ
େଧାଇଲ।ି େତଣୁ ତୁେମ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ େଧାଇବା ଉଚତି୍। 15 ମୁଁ
ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଆଦଶର୍ ସ୍ୱରୂପ କଲ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ପରସ୍ପର
ମଧ୍ୟେର ଏହପିରି କରିବ। 16 ମୁଁ ଏହା ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ଜେଣ େସବକ
ତା’ର ପ୍ରଭୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁେହଁ। େଯଉଁ େଲାକକୁ କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ପଠାଯାଇଛ,ି େସ େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁେହଁ। 17 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା
ସବୁ ଜାଣ େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରି ଖୁସୀ େହବ।

18 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ବାଛଛି,ି େସମାନଙୁ୍କ ଜାେଣ। କିନୁ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା େଲଖାଅଛ,ି ତାହା ନଶି୍ଚୟ
ଘଟବି: ‘େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସହତି ଖାଏ, େସ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ
େହବ।’ 19 ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହା ନ ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ କଥା
କହୁଛ।ି େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟବି, ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବ, ମୁଁ
େସହ ିଅେଟ। 20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େମାେତ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ କୁ
ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କେର େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର। େମାେତ େଯଉଁ େଲାକ
ଗ୍ରହଣ କେର, େସ େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେର।”

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବଶି୍ୱାସଘାତକ ବଷିୟେର କହେିଲ
(ମାଥିଉ 26:20-25; ମାକର୍ 14:17-21; ଲୂକ 22:21-23)

21 ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହବିା ପେର େସ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ। େସ
ମୁକ୍ତେର କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ।”

22 ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ସମେସ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େସମାେନ
ବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ େଯ ଯୀଶୁ କାହା ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ। 23 ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖେର ଆଉ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ବସଥିିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ। 24 ଶିେମାନ ପିତର, େସହ ିଶିଷ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ କାହା ସମ୍ୱନ୍ଧେର
କହୁଛନି୍ତ ତାହା ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିବା ପାଇଁ ଠାରିେଲ।

25 େସ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର ଆହୁରି ଆଉଜି ପଡ଼ି
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ କିଏ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ?”

26 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଏହ ିେରାଟୀ ଖଣ୍ଡକି ପାତ୍ରେର ବୁେଡ଼ଇ
ଯାହାକୁ େଦବ,ି େସହ ିେଲାକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ।” େତଣୁ ଯୀଶୁ ଖେଣ୍ଡ
େରାଟୀ େନଇ ପାତ୍ରେର ବୁଡ଼ାଇେଲ ଓ ଶିେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଷ୍କାରିେୟାତ
ଯିହୂଦାକୁ େଦଲ। 27 ଯିହୂଦା େରାଟୀ େନଲା େବେଳ ଶୟତାନ ତା’
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କଲା। ଯୀଶୁ ଯିହୂଦାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କରିବା
କଥା, ତାହା ଶୀଘ୍ର କର।” 28 ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଯିହୂଦାଙୁ୍କ କାହିଁକି କହେିଲ
ତାହା େମଜ ପାଖେର ବସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକହେିହେଲ ବୁଝି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 29 ଯିହୂଦା ଦଳର ସାମୂହକି ଟଙ୍କା-ବାକ୍ସ  ନଜି ପାଖେର
ରଖୁଥିଲା। େତଣୁ େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେିଲ େଯ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପବର୍ ପାଇଁ
କିଛ ିକିଣବିାକୁ କହେିଲ। କିଅବା େସମାେନ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବେିଲ, ଯୀଶୁ
େବାେଧ ଯିହୂଦାକୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଦାନ େଦବା ପାଇଁ କହେିଲ।

30 ଯିହୂଦା ଯୀଶୁ େଦଇଥିବା େରାଟୀ ଗ୍ରହଣ କେଲ। ତା’ପେର ଯିହୂଦା
ବାହାରି ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସେତେବେଳ ରାତି୍ର େହାଇଥିଲା।

ଯୀଶୁ ନଜିର ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର କହେିଲ

31 ଯିହୂଦା ଗଲାପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଗୗରବ
ପାଉଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଗୗରବ ପାଉଛନି୍ତ। 32

ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େଗୗରବ ଅଜ୍ଜ ର୍ନ କରନି୍ତ , େତେବ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କଠାେର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦେବ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ଅତି
ଶୀଘ୍ର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିେବ।”

33 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େମାର ସନ୍ତାନମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମାତ୍ର
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହବି।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଖାଜିବ। ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ
ଯାହା କହଛି,ି ତାହା ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ।ି ମୁଁ େଯଉଁଠିକୁ ଯାଉଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େସଠାକୁ ଆସପିାରିବ ନାହିଁ।

34 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା େଦଉଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି େପ୍ରମ କରୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େସହପିରି େପ୍ରମ କରିବା ଉଚତି୍ । 35 ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବ, େତେବ ସମେସ୍ତ ଜାଣେିବ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ଶିଷ୍ୟ।”

ଯୀଶୁ କହେିଲ େଯ ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କରିେବ
(ମାଥିଉ 26:31-35; ମାକର୍ 14:27-31; ଲୂକ 22:31-34)

36 ଶିେମାନ ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଆେଡ଼
ଯାଉଛ?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ “ମୁଁ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛ ିତୁେମ େମାର ପେଛ

ପେଛ ଏେବ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପେର ତୁେମ େମାର
ଅନୁଗମନ କରିବ।”

37 ପିତର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭର ପେଛ
ପେଛ ଯାଇ ପାରିବ ିନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”

38 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରକୃତେର େମା’ ପାଇଁ ଜୀବନ
େଦବ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି କୁକୁଡ଼ା ଡ଼ାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ଚହି୍ନ ିନାହଁ େବାଲ ିତନିଥିର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ।”

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଲ

ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖିତ ନ େହଉ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଥାଅ। େମା’ଠାେର ମଧ୍ୟ
ବଶି୍ୱାସ ରଖ, 2 େମାର ପରମପିତାଙ୍କ ଘେର ଅେନକଗଡୁ଼ଏି

ବଖରା ଅଛ।ି ତାହା ନ େହାଇଥିେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା କହ ିନ ଥା’ନି୍ତ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସଠାକୁ ଯାଉଛ।ି
3 ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପେର େଫରି ଆସବି।ି
ତା’ପେର ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ସହତି େନଇଯିବ।ି ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ରହବିି
ତୁେମମାେନ ମଧ୍ୟ େସଠାେର େମା’ ସହତି ରହପିାରିବ। 4 ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ
ଯାଉଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯିବାର ପଥ ଜାଣ।”

5 େଥାମା କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜାଣି
ନାହୁଁ। େତଣୁ େସଠାକୁ ଯିବାର ପଥ ଆେମ୍ଭ ଜାଣବୁି କିପରି?”

6 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ।
ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ େହଉଛ ିଏକମାତ୍ର ପଥ। 7 ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିେମାେତ ପ୍ରକୃତେର ଜାଣଥିା’ନ୍ତ, େତେବ ପରମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଜାଣଥିାଆନ୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣଛି ଓ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିଛ।”

8 ଫିଲପି୍ପ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭକୁ ପରମପିତାଙୁ୍କ େଦଖାନୁ୍ତ।
ଆମ୍ଭର େସତକିି ଦରକାର।”

9 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଫିଲପି୍ପ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଦୀଘର୍ ସମୟଧରି
ରହଛି।ି େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣବିା ଉଚତି୍। େମାେତ ଯିଏ େଦଖିଛ,ି
େସ ପରମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଖିଛ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି କହୁଛ,
‘ଆମ୍ଭକୁ ପରମପିତାଙୁ୍କ େଦଖାଅ?’ 10 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରକୃତେର ବଶି୍ୱାସ
କର େଯ, ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କଠାେର ଓ ପରମପିତା େମା’ଠାେର ଅଛନି୍ତ? ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା କହଛି ିତାହା େମା’ଠାରୁ ଆସ ିନାହିଁ। ପରମପିେତ
େମା’ ଭତିେର ଅଛନି୍ତ ଓ େସ ତାହାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। 11 ମୁଁ
ପରମପିତାଙ୍କଠାେର ଓ ପରମପିତା େମା’ଠାେର ଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େମାର ଏହି
କଥା ବଶି୍ୱାସ କର। କିମ୍ୱା ମୁଁ େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିଛ ିେସଥିପାଇଁ
ବଶି୍ୱାସ କର।

12 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ , ମୁଁ
ଯାହା କରିଛ,ି ତାହା କରିବ। ହଁ, େସ ମୁଁ କରିଥିବା କାମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ
ବଡ଼ କାମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଛ।ି 13 ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ନାମେର ଯାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କରିବ।ି ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରମପିତାଙ୍କ େଗୗରବ ପ୍ରକାଶିତ େହବ। 14 େମା’
ନାମେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା କରିବ।ି

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 13:15 845 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 14:14
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15 “େମାେତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େପ୍ରମ କର, େତେବ େମାର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର
ତୁେମ୍ଭ କାମ କରିବ। 16 ମୁଁ ପରମପିତାଙୁ୍କ କହବି ିଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ
ଜେଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙୁ୍କ େଦେବ। େସ େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ପାଖେର ସବର୍ଦା ରହବିା ପାଇଁ େଦେବ। 17 େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଜଣକ
ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଏ ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। େଯେହତୁ
ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖୁ ନାହିଁ ବା ଜାଣ ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣଛି।
େସ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ବାସ କରିେବ।

18 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଛାଡ଼ଯିିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ପାଖକୁ େଫରି ଆସବି।ି 19 ଜଗତର ବାସନି୍ଦାମାେନ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ
ପେର େମାେତ ଆଉ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖି
ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି ରହବି, କାରଣ ମୁଁ ଜୀବତି। 20 ତୁେମ୍ଭ
େସଦନି ଜାଣବି େଯ, ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କଠାେର ରହଛି।ି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ,
ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ।ି 21 େଯଉଁ େଲାକ େମାର
ଆଜ୍ଞା ଜାେଣ ଓ ପାଳନ କେର, େସ େଲାକ ପ୍ରକୃତେର େମାେତ େପ୍ରମ
କେର। େମାେତ େପ୍ରମ କରୁଥିବା େଲାକକୁ େମା’ ପରମପିତା ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ
କରିେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ େପ୍ରମ କରିବ ିଓ ନଜିକୁ ତା’ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ
କରିବ।ି”

22 ତା’ପେର ଯିହୂଦା (ଇଷ୍କାରିେୟାତ ନୁହନି୍ତ) ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମଠାେର ନଜିକୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରୁଛନି୍ତ , ସାରା ଜଗତକୁ କାହିଁକି େଦଖାଉ ନାହାନି୍ତ।”

23 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିେକହ ିେମାେତ େପ୍ରମ କେର େତେବ
େସ େମାହର ଉପେଦଶ ପାଳନ କରିବ। େମାର ପରମପିତା ତାକୁ େପ୍ରମ
କରିେବ। େମାର ପରମପିତା ଓ ମୁଁ େସହ ିେଲାକ ପାଖକୁ ଆସବୁି ଓ ତା’
ସହତି ରହବୁି। 24 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ େପ୍ରମ କେର ନାହିଁ, େସ
େମାର ଉପେଦଶ ମାେନ ନାହିଁ। େମା’ଠାରୁ େଯଉଁ ଉପେଦଶ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣୁଛ,
ତାହା ପ୍ରକୃତେର େମାର ନୁେହଁ। ଏହା େମାେତ ପଠାଇ ଥିବା
ପରମପିତାଙ୍କର।

25 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିବା ସମୟେର ଏହସିବୁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଛି।ି 26 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସବୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ
କହଥିିବା ସମସ୍ତ କଥା ମେନ ରଖିବା ପାଇଁ େସ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିେବ।
ଏହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ େହଉଛନି୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମା, ଯାହାଙୁ୍କ ପରମପିତା େମା’
ନାମେର ପଠାଇେବ।

27 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତ େଦଇ ଯାଉଛ।ି ଏହ ିଶାନି୍ତ େମା’ ନଜିର, ଯାହା
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଉଛ।ି ଜଗତ େଯପରି ଶାନି୍ତ ଦଏି, ତା’ଠାରୁ ଭନି୍ନ  ଶାନି୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଉଛ।ି େତଣୁ ମନେର ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଭୟ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ।
28 ତୁେମ୍ଭ େମାର କଥା ଶୁଣଛି େଯ ‘ମୁଁ ଯାଉଛ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ
ପାଖକୁ େଫରିବ।ି’ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରକୃତେର େପ୍ରମ କରୁଥାଅ, େତେବ
େମା’ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ େହବ, କାରଣ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଉଛ।ି ପରମପିତା େମା’ଠାରୁ ମହାନ୍। 29 ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା
ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସବୁ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ବତ୍ତର୍ମାନ ଜଣାଇେଦଲ,ି
େଯପରି ଏସବୁ ଘଟଲିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବ।

30 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି େବଶୀ ସମୟ କଥାବାତ୍ତର୍ା େହବ ିନାହିଁ। ଏ
ଜଗତର ଶାସକ ଆସୁଛ।ି େମା’ ଉପେର ତା’ର େକୗଣସ ିକ୍ଷମତା ନାହିଁ।
31 କିନୁ୍ତ ଏହ ିଜଗତ ଜାଣବିା ଉଚତି୍ େଯ, ମୁଁ ପରମପିତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କେର। େତଣୁ ପରମପିତା େମାେତ େଯପରି କହଛିନି୍ତ , ମୁଁ ଠିକ୍ େସହପିରି
କରିବ।ି ଗ୍ଭଲ ଯିବା।
“ଆେମ୍ଭ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା।”

ଯୀଶୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସଦୃଶ

ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ େହଉଛ ିପ୍ରକୃତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ େମାର
ପରମପିତା କୃଷକ ଅଟନି୍ତ। 2 େମା’ଠାେର ଥିବା େଯଉଁ
ଶାଖାେର ଫଳ ଫେଳ ନାହିଁ, େସ ତାକୁ କାଟଦିଅିନି୍ତ। େଯଉଁ

ଶାଖାେର ଫଳ ଫଳି ଥାଏ, େସ େସଗଡୁ଼କି ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ
କରିବା ପାଇଁ ଅଗ କଟାକଟ ିକରି ପରିଷ୍କାର କରନି୍ତ। 3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
ଉପେଦଶ େଦଇଛ,ି ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ପରିଷ୍କତୃ େହାଇ ସାରିଅଛ। 4

େମା’ଠାେର ରୁହ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ରହବି।ି େଗାଟଏି ଶାଖା ଏକୁଟଆି
ଅଲଗାେର େକେବ ଫଳ େଦବ ନାହିଁ। ଏହା ଲତାେର ଲାଗି ରହବିା
ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକା ଥାଇ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ମିଶି ରହବିା ଉଚତି୍।

5 “ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାଖା। େଯଉଁ େଲାକ େମା’ଠାେର
ରେହ ଓ ମୁଁ ତା’ଠାେର ରେହ, େସହ ିେଲାକ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫେଳ। କିନୁ୍ତ
େମା’ ବନିା େସ କିଛ ିକରି ପାରିବ ନାହିଁ। 6 ଯଦ ିେକହ ିବ୍ୟକି୍ତ
େମା’ଠାେର ରୁେହ ନାହିଁ, େତେବ ତା’କୁ ଶାଖା ପରି ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ। େସହି
ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଶାଖା ଶୁଖିଯାଏ। େଲାକମାେନ ଶୁଖିଲା ଶାଖାକୁ ଉଠାଇ
ନଆିଁେର େଫାପାଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ। େସଗଡୁ଼କି ଜଳିଯାଏ। 7 “େମା’ଠାେର ରୁହ
ଓ େମାର ଉପେଦଶ ପାଳନ କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହା କର, େତେବ ଯାହା
ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଆଉ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯିବ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନା କର ଓ େମାର ଶିଷ୍ୟ େବାଲ ିଦଶର୍ାଇ ଦଅି। ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା େମାର ପରମପିତା େଗୗରବ ପାଇେବ।

9 “େମା’ ପରମପିତା େମାେତ େଯପରି େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସହପିରି େପ୍ରମ କରିଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ େପ୍ରମେର ସି୍ଥର ରୁହ। 10 ମୁଁ
େମାର ପରମପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନଛି ିଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ େପ୍ରମେର ରହଛି।ି
େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ େପ୍ରମେର
ରହବି। 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା କହଛି,ି ତା’େହେଲ ମୁଁ େଯପରି
ଆନନ୍ଦେର ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େମା’ ପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ, ତୁମ୍ଭର
ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ। 12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଉଛ!ି େଯପରି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିଛ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ େସହପିରି େପ୍ରମ କର।
13 ନଜି ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ େଦଇ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ
େପ୍ରମ େଦଖାଇ ପାରିବ। 14 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମା’ କହବିା ଅନୁଯାୟୀ କାମ
କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ବନୁ୍ଧ। 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବତ୍ତର୍ମାନ
େସବକ େବାଲ ିକହୁ ନାହିଁ। ଜେଣ େସବକ, ତା’ର ମୁନବି କ’ଣ କେର,
ଜାେଣ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନୁ୍ଧ େବାଲ ିକହୁଛ,ି କାରଣ
ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣଛି ିତାହା କହଛି।ି

16 “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମେନାନୀତ କରି ନାହଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ମେନାନୀତ କରିଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ େଦଇଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ଫଳ ଫଳିବ। ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ, ତୁମ୍ଭ ଜୀବନେର ଏହ ିଫଳ ଲାଗିରହୁ। େସଥିେର
େମା’ ନାମ େନଇ ଯାହା ମାଗିବ, ପରମପିତା ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା େଦେବ। 17

ଏହା େମାର ଆେଦଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର।

ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରନି୍ତ

18 “ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ଜଗତ ଘୃଣା କେର, େତେବ ମେନରଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଘୃଣା କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଜଗତ େମାେତ ଘୃଣା କରିଛ।ି 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
ଏ ଜଗତର େହାଇଥାଆନ୍ତ, େତେବ ସଂସାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉଥା’ନ୍ତ ା,
େଯପରି ଏହା ନଜି େଲାକକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗତ ଭତିରୁ
ବାଛଛି।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏ ଜଗତର ନୁହଁ। େସଥିପାଇଁ ଜଗତ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା
କେର।

20 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଥିିଲ ିତାହା ମେନରଖ: ଜେଣ ଗ୍ଭକର ତା’ର
ମୁନବିଠାରୁ ବଡ଼ ନୁେହଁ। ଯଦ ିେଲାକମାେନ େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଛନି୍ତ ,
େତେବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିେବ। େସମାେନ େମାର
ଉପେଦଶ ମାନଛିନି୍ତ , େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ଉପେଦଶ ମଧ୍ୟ ମାନେିବ। 21
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େଲାକମାେନ େମା’ େଯାଗୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିେବ। କାରଣ
େସମାେନ େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। 22 ମୁଁ ଯଦ ିଆସ ିନ
ଥା’ନି୍ତ ଓ ଏଜଗତର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହ ିନ ଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ
ପାପେର େଦାଷୀ େବାଲ ିବେିବଚତି ହୁଅେନ୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ
େସମାନଙୁ୍କ କହଛି।ି େତଣୁ ତାହାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର
େକୗଣସ ିଆଳ ନାହିଁ।

23 “େମାେତ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ େମାର ପରମପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା
କେର। ମୁଁ େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ େସ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କରିଛ,ି ତାହା
େକୗଣସ ିେଲାକ େକେବ କରି ନାହିଁ। 24 ଯଦ ିମୁଁ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ କରି ନ
ଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ପାପଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହାଇ ନ ଥାଆେନ୍ତ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମାର େସହ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବା େଦଖିଛନି୍ତ। ତଥାପି
େସମାେନ େମାେତ ଓ ପରମପିତାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ। 25 ଏସବୁ ଘଟବିା
ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ବଧିି ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଯାହା େଲଖାଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ େହଲା:
‘େସମାେନ େମାେତ ବନିା କାରଣେର ଘୃଣା କେଲ।’

26 “ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େସହି
ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙୁ୍କ ପଠାଇବ।ି େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅଟନି୍ତ।
େସ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସନି୍ତ। େସ େଯେତେବେଳ ଆସେିବ, େସ େମା’
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ। 27 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବଷିୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
କହବି, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମରୁ େମା’ ସହତି ରହଛି।

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହସିବୁ କଥା କହଛି,ି େଯପରି େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରନି୍ତ। 2 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମାଜଗହୃଗଡୁ଼କିରୁ ବାହାର

କରିେଦେବ। ହଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ
ଭାବେିବ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା
କରୁଛନି୍ତ। 3 କାରଣ େସମାେନ ପରମପିତାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ ଓ େସମାେନ
େମାେତ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ। 4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା ବତ୍ତର୍ମାନ କହଛି,ି
େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଏସବୁ ଘଟବିାର ସମୟ ଆସବି, େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ ପକାଇବ େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତକର୍ କରିଥିଲ।ି

ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ

“ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା େବେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଏସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହ ିନ ଥିଲ।ି 5 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ।ି
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ େକହ ିପଗ୍ଭରୁ ନାହଁ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଆେଡ଼
ଯାଉଛ?” 6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏସବୁ କହଲି।ି 7 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ିେଯ େମାର ଗ୍ଭଲଯିିବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅେଟ। କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ଭଲଗିଲା ପେର, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭପାଖକୁ େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀଙୁ୍କ ପଠାଇବ।ି କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମୁଁ ନ ଯାଏ,
େତେବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସେିବ ନାହିଁ।

8 “େସ େଯେତେବେଳ ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େସ ଜଗତର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କିର ସତ୍ୟତା, ପାପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କତା
ବଗି୍ଭର ଇତ୍ୟାଦ ିବଷିୟେର ପ୍ରମାଣ େଦେବ। 9 େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ
ପ୍ରମାଣ େଦେବ େଯ େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ପାପ ରହଛି,ି କାରଣ େସମାେନ
େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି େମାର
ସୁସମ୍ପକର୍ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ େଦେବ, କାରଣ ମୁଁ
ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ।ି ତା’ପେର ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବ
ନାହିଁ। 11 େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବଗି୍ଭରର ସତ୍ୟତା ବଷିୟେର ଜଗତକୁ
ପ୍ରମାଣ େଦେବ, କାରଣ ଏହ ିଜଗତର ଶାସକର ବଗି୍ଭର େହାଇ ସାରିଲାଣ।ି

12 “େମାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ େସେତ
ମାତ୍ରାେର େସଗଡୁ଼କି ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 13 କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େସ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ
ସତ୍ୟ ପଥେର କଡ଼ାଇେନେବ। େସ ତାହାଙ୍କ ନଜିର କଥା କହେିବ ନାହିଁ।
େସ େକବଳ ଯାହା ଶୁଣେିବ, ତାହା କହେିବ। େସ ତୁମକୁ ଭବଷି୍ୟତର
ଘଟଣା ବଷିୟେର କହେିବ। 14 ପବତି୍ରଆତ୍ମା େମା’ ପାଇଁ େଗୗରବ

ଆଣେିବ। େସ େମା’ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମକୁ
କହେିବ। 15 ଯାହା ପରମପିତାଙ୍କର ତାହା ସବୁକିଛ ିେମାର। େସଥିପାଇଁ
ମୁଁ କହଲି,ି ପବତି୍ରଆତ୍ମା େମା’ଠାରୁ ସବୁ େନଇ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ।

ଦୁଃଖ ସୁଖେର ପରିଣତ େହବ

16 “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ। ତା’ପେର
ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପୁଣ ିେଦଖିବ।”

17 େକେତଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, “ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି କହବିା
ଅଥର୍ କ’ଣ, ‘ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି
ଆଉ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖି ପାରିବ। ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯିବାର ଅଥର୍ କ’ଣ? ତାହାଙ୍କ କଥାର ଅଥର୍ ତ ଆେମ୍ଭ କିଛ ିବୁଝ ିପାରୁ
ନାହୁଁ।” 18 ଶିଷ୍ୟମାେନ ପଗ୍ଭରିେଲ, ତାହାଙ୍କ କହବିା ଅନୁସାେର “େସହି
‘ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅଥର୍ କ’ଣ?’ େସ ଏପରି କ’ଣ କହୁଛନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ବୁଝପିାରୁ
ନାହୁଁ।”

19 ଯୀଶୁ ଜାଣେିଲ େଯ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟେର ପଗ୍ଭରିବା
ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ କଥାର
ଅଥର୍ କ’ଣ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ପରସ୍ପରକୁ ପଗ୍ଭରୁଛ।” ମୁଁ କହଲି,ି “ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ
ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ପୁଣ ିଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ
ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖି ପାରିବ। 20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ
କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କାନି୍ଦବ ଓ ଦୁଃଖିତ େହବ, କିନୁ୍ତ ଜଗତ ଆନନି୍ଦତ
େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀ େହବ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦେର ପରିଣତ
େହବ,

21 “େଯେତେବେଳ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଗାଟଏି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  ଦଏି,
େସ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କେର କାରଣ ଜନ୍ମ  େଦବାର ସମୟ ଆସଯିାଇଥାଏ।
କିନୁ୍ତ ତା’ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହବା ପେର େସ କଷ୍ଟ ଭୁଲଯିାଏ। ଜଗତେର
ସନ୍ତାନଟଏି ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା କାରଣରୁ େସ ଏେବ ଖୁସୀ ଅନୁଭବ କେର।
22 ଏହପିରି ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟବି। ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
ଦୁଃଖିତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁଣ ିେଭଟବି ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖୁସୀ େହବ। େକହି
ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ େନଇ ଯିବ ନାହିଁ। 23 େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
କିଛ ିମାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି େମା’ ନାମେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା
ପରମପିତାଙୁ୍କ ମାଗିବ, େସ ତାହା େଦେବ। 24 ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମା’
ନାମେର କିଛ ିମାଗି ନାହଁ। ମାଗ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

ପୃଥିବୀ ଉପେର ବଜିୟ

25 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାେଙ୍କତକି ଭାବେର ଏ ସମସ୍ତ ବଷିୟ କହଛି।ି କିନୁ୍ତ
ସମୟ ଆସୁଛ,ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସବୁ ଏପରି ଭାବେର କହବିି
ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରମପିତାଙ୍କ ବଷିୟେର ସରଳ ଭାଷାେର କହବି।ି 26

ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦନି ପରମପିତାଙୁ୍କ େମା’ ନାମେର ଅେନକ ବଷିୟ ମାଗିବ।
ମୁଁ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େମାେତ ପରମପିତାଙୁ୍କ କିଛ ିକହବିାର ଆବଶ୍ୟକତା
ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 27 ପରମପିତା ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରମ କରିଛ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ
କାରଣ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିଛ। 28

ମୁଁ ଏହ ିଜଗତକୁ ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।ି ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ଏହ ିଜଗତ
ଛାଡ଼ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯିବ।ି”

29 ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେର କହୁଛ। ବୁଝ ିନ ପାରିଲା ଭଳି କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ତୁେମ୍ଭ କହୁ ନାହଁ।
30 ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ େଦଖି ପାରୁଛୁ େଯ ତୁେମ୍ଭ ସବୁକିଛ ିଜାଣ। ତୁେମ୍ଭ
ଜଣକୁ ତା’ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବା ପୂବର୍ରୁ ଉତ୍ତର କହପିାର। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର
ବଶି୍ୱାସ େହାଇଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।”

31 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େତେବ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ? 32

ଶୁଣ! ସମୟ ଆସୁଛ ିେଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଯିବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ନଜିର ଘର ଭତିରକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ
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ଗ୍ଭଲଯିିବ। େସହ ିସମୟ ଆସ ିପହଞ୍ଚଛି।ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି
େଦବ। ମୁଁ ଏକୁଟଆି ଥିବ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ କଦାପି ଏକୁଟଆି ନୁେହଁ, କାରଣ
ପରମପିତା ସବୁେବେଳ େମା’ ସହତି ଅଛନି୍ତ।

33 “େମା’ଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶାନି୍ତ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏସମସ୍ତ କଥା କହଲି।ି ଏହ ିଜଗତେର ତୁେମ୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଇବ।
କିନୁ୍ତ ସାହସୀ ହୁଅ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛ।ି”

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ

ଯୀଶୁ ଏସମସ୍ତ କଥା କହସିାରିବା ପେର ସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଗ୍ଭହିଁେଲ।
େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ ପରମପିତା, ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ େହାଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ

କରିଦଅି, େଯପରି ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରି ପାରିେବ। 2 ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଉପେର କ୍ଷମତା େଦଇଛ। େଯପରି ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଦଇଛ, େସସମସ୍ତଙୁ୍କ େସହ ିପୁତ୍ର ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ଦଅିନି୍ତ। 3 ତୁେମ୍ଭ େଯ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଓ
ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ପଠାଇଛ, େସହ ିଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣବିା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଅେଟ। 4 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁ କାମ େଦଇଥିଲ ତାହା ମୁଁ କରିସାରିଛ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ସଂସାରେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଛ।ି 5 ବତ୍ତର୍ମାନ ପରମପିତା
ତୁମ୍ଭର ଉପସି୍ଥତେିର େମାେତ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କର। ଜଗତ ଆରମ୍ଭ େହବା
ପୂବର୍ରୁ, େମାର ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯଉଁ େଗୗରବ ଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭ
ସହତି େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କର।

6 “ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ େମାେତ େଦଲ। 7 ମୁଁ
େସମାନଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛ।ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଥିେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ େମାେତ େଦଲ। େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହାସବୁ
େଦଇଛ, େସ ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ ଆେସ। 8 େମାେତ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ଉପେଦଶ େଦଇଥିଲ, ମୁଁ େସହ ିଉପେଦଶ ଏହ ିେଲାକଙୁ୍କ େଦଇଛ।ି
େସମାେନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଜାଣ ିପାରିେଲ େଯ, ମୁଁ
ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆସଛି ିଓ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପଠାଇଛ େବାଲ ିେସମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରିଛନି୍ତ। 9 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏେବ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି ମୁଁ
ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଇଥିଲ। କାରଣ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଅଟନି୍ତ। 10 େମାର ଯାହାସବୁ ଅଛ,ି ସବୁ ତୁମ୍ଭର ଏବଂ ତୁମ୍ଭର
ଯାହା ଅଛ,ି ସବୁ େମାର। ଏହ ିେଲାକମାେନ େମାେତ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରନି୍ତ।

11 “ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛ।ି ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଜଗତେର ଆଉ
ରହବି ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଲାକମାେନ ଜଗତେର ରହଛିନି୍ତ। େହ ପବତି୍ର
ପରମପିତା, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ରଖ। ତୁମ୍ଭ ନାମର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ରଖ େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଓ ମୁଁ ଏକ, େସମାେନ
େସହପିରି ଏକ େହାଇ ପାରିେବ। 12 ମୁଁ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଥିଲ,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ରଖିଥିଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଶକି୍ତ ବଳେର
େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ରଖିଥିଲ।ି େସହ ିନାମ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଇଥିଲ।
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକି୍ଷତ କଲ।ି େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକବଳ ଜେଣ ବନିାଶ
ପାଇଁ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ ଥିଲା। ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ େସଥିପାଇଁ େସ ନଷ୍ଟ
େହଲା।

13 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଏେବ ଆସୁଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜଗତେର ଥାଉ ଥାଉ
ଏହସିବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି ମୁଁ ଏହସିବୁ କେହ, େଯପରି ଏହି
େଲାକମାେନ େମା’ଠାେର ଥିବା ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପାରିେବ। ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଭତିେର େମାର ପୂଣ୍ଣର୍ ଆନନ୍ଦ ପାଆନୁ୍ତ। 14 ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଉପେଦଶ େଦଇଅଛ।ି ଆଉ ଏହ ିଜଗତର େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ। କାରଣ େସମାେନ ଜଗତର ନୁହନି୍ତ ଓ େଯପରି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁେହଁ।

15 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜଗତରୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ
ତୁମକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାପାତ୍ମା ଶୟତାନଠାରୁ ନରିାପଦେର ରଖିବା ପାଇଁ
କହୁଛ।ି 16 ମୁଁ େଯପରି ଜଗତର ନୁେହଁ, େସମାେନ େସହପିରି ଏହି

ଜଗତର ନୁହନି୍ତ। 17 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର
େସବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ। ତୁମ୍ଭର ଉପେଦଶ େହଉଛ ିସତ୍ୟ। 18 ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇ େଦଇଛ ିେଯପରି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏହି
ଜଗତକୁ ପଠାଇଲ। 19 ମୁଁ ନଜିକୁ େସବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ।ି ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରୁଛ ିେଯେହତୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବା ପାଇଁ
ପ୍ରକୃତେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇପାରିେବ।

20 “ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର ଓ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା େହତୁ େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା
ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି 21 େହ ପରମପିତା, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯପରି େମା’ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖୁଥିବା
େଲାକମାେନ ଏକ େହାଇପାରିେବ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର ରହଛି ଓ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭଠାେର
େଯପରି ଏକ େହାଇ ପାରିେବ। ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତ ବଶି୍ୱାସ କରିବ, େଯ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ପଠାଇଅଛ। 22 େମାେତ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଗୗରବ େଦଇଥିଲ, ମୁଁ
ତାହା ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଛ।ି ଏହ ିେଗୗରବ େଦବାର କାରଣ େହଉଛି
େଯ, େଯପରି ‘ତୁେମ୍ଭ ଓ ମୁଁ ଏକ, େସହପିରି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକ
େହାଇପାରିେବ।’ 23 ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାେର ରହବି ିଓ ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର
ରହବି। େତଣୁ େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଏକ େହାଇପାରିେବ। ତାହାେହେଲ
ଏହ ିଜଗତ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପଠାଇଛ। ଏ ଜଗତ
ଜାଣବି େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯପରି େପ୍ରମ କରୁଥିଲ ଠିକ୍ େସହପିରି ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କରୁଛ।

24 “େହ ପରମପିତା, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଛ, ମୁଁ
ଗ୍ଭେହଁ, ମୁଁ ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର େସମାେନ େମା’ ସହତି ରୁହନୁ୍ତ। ମୁଁ
ଇଚ୍ଛା କେର, େସମାେନ େମାର େଗୗରବ େଦଖନୁ୍ତ। ଏହ ିେଗୗରବ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ େଦଇଛ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ସୃଷି୍ଟ େହବା ପୂବର୍ରୁ େମାେତ େପ୍ରମ
କଲ। 25 େହ ପରମପିତା ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ଉତ୍ତମ। ଏହ ିଜଗତ ତୁମ୍ଭକୁ
ଚହି୍ନ ିନାହିଁ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଚେିହ୍ନ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ପଠାଇଛ। 26 ତୁେମ୍ଭ କିପରି ତାହା ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରକାଶ
କରିଛ।ି ଏବଂ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି ତା’ପେର େମା’
ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େଯପରି େପ୍ରମ ରହଛି,ି େସହପିରି େପ୍ରମ ତାହାଙ୍କଠାେର ରହବି
ଓ ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରିବ।ି”

ଯୀଶୁ ବନ୍ଦୀ େହେଲ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ମାକର୍ 14:43-50; ଲୂକ 22:47-53)

ଯୀଶୁ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରି ସାରିବା ପେର, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ କିେଦ୍ର ାଣ ଉପତ୍ୟକା ପାରି େହାଇଗେଲ।
ଆର ପେଟ ଜଳପାଇ ବୃକ୍ଷର େଗାଟଏି ବଗିଗ୍ଭ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଓ

ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଠାକୁ ଗେଲ।
2 ଯିହୂଦା ଏହ ିସ୍ଥାନ ଜାଣଥିିଲା। କାରଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ ତାହାଙ୍କ

ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିେଲ। େସହ ିଯିହୂଦା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଲା। 3 େତଣୁ େସ ଦେଳ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ େନଇ ବଗିଗ୍ଭକୁ ଗଲା।
େସ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ପ୍ରହରୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଆଣଥିିଲା। େସମାେନ ମଶାଲ, ଲଣ୍ଠନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣ ିେସଠାେର
ପହଞ୍ଚେିଲ।

4 ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟବି, େସ କଥା ଯୀଶୁ ଆଗରୁ ଜାଣଥିିେଲ।
େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ େଖାଜୁଛ?”

5 େସହ ିେଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ।”
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ନେିଜ େସହ ିଯୀଶୁ।” ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇଥିବା

ଯିହୂଦା ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଠିଆ େହାଇଥିଲା। 6 େଯେତେବେଳ
ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯୀଶୁ,” େଲାକମାେନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚଯିାଇ ତେଳ
ପଡ଼ଗିେଲ।

7 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିଥେର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ
େଖାଜୁଛ?”

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 16:33 848 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:7



େସମାେନ କହେିଲ, “ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ।”
8 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତ କହଲି ିେଯ ମୁଁ େସହ ିଯୀଶୁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ

େମାେତ େଖାଜୁଛ, େତେବ ଏହ ିଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ
ଛାଡ଼ଦିଅି।” 9 ଏପରି ଘଟଲିା େଯେହତୁ ପୂବର୍ରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ
ବାଣୀ ସତ୍ୟ େହବ: “ମୁଁ ତୁେମ୍ଭ େଦଇଥିବା ଜେଣ େଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ହେରଇ
ନାହିଁ।”

10 ଶିେମାନ ପିତରଙ୍କ ପାଖେର େଗାଟଏି ଖଣ୍ଡା ଥିଲା। େସ ଖଣ୍ଡା
ବାହାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଘାତ କେଲ। େସ ଦାସର ଡ଼ାହାଣ
କାନ କଟ ିଗଲା। େସହ ିଦାସର ନାମ ମାଲ୍ଖ ଥିଲା। 11 ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଖଣ୍ଡା ଖାପେର ରଖିଦଅି। ପରମପିତା େମାେତ ଏହି
ପିଆଲା ପିଇବାକୁ େଦଇଛନି୍ତ , ମୁଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍।

ଯୀଶୁ ହାନାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଣାଗେଲ
(ମାଥିଉ 26:57-58; ମାକର୍ 14:53-54; ଲୂକ 22:54)

12 ତା’ପେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ େସନାପତମିାେନ ଓ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ। 13 େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧେଲ ଓ ହାନାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଘନଗିେଲ। ହାନାନ
କୟାଫାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିେଲ। େସହ ିବଷର୍ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିେଲ। 14

କୟାଫା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦଇଥିେଲ, “ସବୁ େଲାକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ
ପାଇଁ ଜେଣ ପ୍ରାଣ େଦବା ବରଂ ଭଲ।”

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ େବାଲି ପିତର ମିଥ୍ୟା କହେିଲ
(ମାଥିଉ 26:69-70; ମାକର୍ 14:66-68; ଲୂକ 22:55-57)

15 ଶିେମାନ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଗେଲ।
େସହ ିଶିଷ୍ୟଜଣ ମହାଯାଜକଙୁ୍କ ଜାଣଥିିେଲ। େତଣୁ େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି
ମହାଯାଜକଙ୍କ ଘର ଅଗଣା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। 16 କିନୁ୍ତ ପିତର ଫାଟକ
ବାହାେର ଅେପକ୍ଷା କେଲ। ମହାଯାଜକଙୁ୍କ ଜାଣଥିିବା େସହ ିଶିଷ୍ୟ ଜଣକ
ବାହାରକୁ େଫରି ଆସେିଲ। େସ ଫାଟକ ଜଗିଥିବା ଦାସୀକୁ କହ ିେସ
ପିତରଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଆଣେିଲ। 17 େସହ ିଦାସୀ ପିତରଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲା,
“ତୁେମ୍ଭ ବ ିକ’ଣ ଏହ ିେଲାକର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ?”
ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା, ମୁଁ ନୁେହଁ।”
18 ଶୀତ େହଉଥିଲା। ଦାସ ଓ ପ୍ରହରୀମାେନ ନଆିଁ ଜାଳିଥିେଲ।

େସମାେନ ନଆିଁ ଗ୍ଭରିପେଟ ଠିଆ େହାଇ େଦହକୁ େସକୁଥିେଲ। ପିତର ମଧ୍ୟ
େସଠାେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 26:59-66; ମାକର୍ 14:55-64; ଲୂକ 22:66-71)

19 ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରିେଲ। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବଷିୟେର ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ। 20

ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ େଖାଲାେଖାଲ ିଭାେବ
ଶିକ୍ଷା େଦଇଛ।ି ମୁଁ ସବର୍ଦା ସମାଜଗହୃ ଓ ମନି୍ଦରେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଆସଛି।ି
େସଠାେର ସବୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ଏକତ୍ର ହୁଅନି୍ତ। ମୁଁ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଗପୁ୍ତ
ଭାବେର କହ ିନାହିଁ। 21 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରୁଛ? େମାର
ଶିକ୍ଷା ଶୁଣଥିିବା େଲାକଙୁ୍କ ପଗ୍ଭର, ମୁଁ କ’ଣ କହଥିିଲ,ି େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ।”

22 ଯୀଶୁ ଏହ ିକଥା କହବିା େବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ଜେଣ ପ୍ରହରୀ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କଲା। େସ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ
ମହାଯାଜକଙୁ୍କ େସହପିରି ଉତ୍ତର େଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।”

23 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଯଦ ିମୁଁ କିଛ ିଭୂଲ କହଲି ିେତେବ
ଏଠାେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ େମାର ଭୂଲ ଜଣାଇଦଅି। ଯଦ ିେମାର କହବିା
ଠିକ୍, େତେବ େମାେତ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ମାରିଲ?”

24 େତଣୁ ହାନାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାେର ମହାଯାଜକ
କୟାଫାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

ପିତର ପୁନବର୍ାର ମିଥ୍ୟା କହେିଲ
(ମାଥିଉ 26:71-75; ମାକର୍ 14:69-72; ଲୂକ 22:58-62)

25 ଶିେମାନ ପିତର ନଆିଁ ପାେଖ ଠିଆ େହାଇ େସକି େହଉଥିେଲ।
ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହ ିେଲାକର
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଜେଣ? କିନୁ୍ତ ପିତର ମନା କେଲ।
େସ କହେିଲ, “ନା, ମୁଁ ନୁେହଁ।”
26 ମହାଯାଜକଙ୍କର ଜେଣ ଦାସ େସଠାେର ଥିଲା। ପିତର େଯଉଁ

େଲାକର କାନ କାଟ ିେଦଇଥିେଲ, େସ େସହ ିଦାସର ସମ୍ପକର୍ୀୟ। େତଣୁ
େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ମୁଁ ବଗିଗ୍ଭେର ଏହ ିେଲାକ ସହତି ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଖିଥିଲ।ି”

27 କିନୁ୍ତ ପିତର ପୁଣ ିଥେର କହେିଲ, “ନା, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସହତି ନ
ଥିଲ।ି” ଠିକ୍ େସତକିିେବେଳ େଗାଟଏି କୁକୁଡ଼ା ଡ଼ାକିଲା।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୀଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲା
(ମାଥିଉ 27:1-2; 11-31, ମାକର୍ 15:1-20; ଲୂକ 23:1-25)

28 ତା’ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କୟାଫାଙ୍କ ଘରୁ େରାମୀୟ
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ େନଇଗେଲ। େସେତେବେଳ ପାହାନି୍ତଆ ସମୟ।
ଯିହୂଦୀମାେନ ପ୍ରାସାଦ ଭତିରକୁ ଗେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ନଜିକୁ ଅପବତି୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର େଭାଜନ
ଖାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 29 େତଣୁ ପୀଲାତ ପ୍ରାସାଦ ବାହାେର
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। େସ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏହ ିେଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ କ’ଣ?”

30 େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େସ ଜେଣ ମନ୍ଦ େଲାକ। େସଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣଛୁି।”

31 ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େନଇଯାଅ ଓ
ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ତାହାର ବଗି୍ଭର କର।”
ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭ

କାହାକୁ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ।” 32 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େସ କିପରି
ମରିେବ, େସ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ େହଲା।

33 ତା’ପେର ପୀଲାତ ପ୍ରାସାଦ ଭତିରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡ଼ାକିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା?”

34 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ଏହା ତୁମ୍ଭ ନଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
େମା’ ବଷିୟେର କହଛିନି୍ତ?”

35 ପୀଲାତ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ନୁେହଁ। ତୁମ୍ଭ ନଜିର
େଲାକମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ପାଖକୁ
ଆଣଛିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଦାଷ କରିଛ?”

36 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େମାର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତର ନୁେହଁ। ଯଦ ିଏହା
ଜଗତର େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ େମାର ଦାସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଆେନ୍ତ ଓ
େମାେତ ଯିହୂଦୀମାେନ ଧରିପାରି ନ ଥା’େନ୍ତ। କିନୁ୍ତ େମା’ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ
ସ୍ଥାନେର।”

37 ପୀଲାତ କହେିଲ, “େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ରାଜା।”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ରାଜା େବାଲ ିକହୁଛ। ଏହା

ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ  େନଇଛ।ି େଲାକମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର କହବିା
ପାଇଁ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସଛି।ି ସତ୍ୟକୁ ଭଲପାଉଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ େମା’ କଥା ଶୁଣନି୍ତ।”

38 ପୀଲାତ କହେିଲ, “ସତ୍ୟ କ’ଣ?” େସ ଏହା କହବିା ପେର ପୁଣି
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। ପୀଲାତ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର
େକୗଣସ ିଅଭେିଯାଗ ମୁଁ ପାଉ ନାହିଁ। 39 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷର୍ ନସି୍ତାରପବର୍
େବେଳ େମା’ଠାରୁ ଜେଣ ବନ୍ଦୀର ମୁକି୍ତ ମାଗିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା
ଅଛ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଗ୍ଭହଁ, ମୁଁ ଏହ ି‘ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାଙୁ୍କ’ ମୁକି୍ତ
େଦବ।ି”

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:8 849 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:39
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40 ମାତ୍ର ଯିହୂଦୀମାେନ ଚତି୍କାର କେଲ, “ନା, ଏ େଲାକକୁ ନୁେହଁ।
ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକି୍ତ ଦଅି।” ଏହ ିବାରବ୍ବା ଜେଣ ଡ଼କାୟତ ଥିଲା।

ତା’ପେର ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େନଇ ଯାଇ େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର
କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 2 େସୖନକିମାେନ କଣ୍ଟା
ଗଛର ମୁକୁଟ ତଆିରି କରି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ପିନ୍ଧାଇେଲ।

ତା’ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର େପାଷାକ ପିନ୍ଧାଇେଲ। 3

େସୖନକିମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଆସେିଲ ଓ କହେିଲ, “େହ!
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା।” େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗ୍ଭପୁଡ଼ା ମାରିେଲ।

4 ପୀଲାତ ପୁଣ ିଥେର ବାହାରକୁ ଆସ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣୁଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ
େଦବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିଅଭେିଯାଗ ପାଉ
ନାହିଁ।” 5 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଆସେିଲ। େସ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଓ
ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିେଲ। ପୀଲାତ କହେିଲ, “େଦଖ, େସହି
େଲାକ।”

6 ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିଲା ମାେତ୍ର ପ୍ରଧାନଯାଜକଗଣ ଓ ଯିହୂଦୀ ପ୍ରହରୀମାେନ
ଚତି୍କାର କେଲ, “ତାକୁ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାର, ତାକୁ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ
ମାର।”
କିନୁ୍ତ ପୀଲାତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େନଇ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ

ମାର, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିଅଭେିଯାଗ ପାଉ ନାହିଁ।”
7 ଯିହୂଦୀମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର େସ

ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚତି୍ କାରଣ େସ ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର େବାଲି
କହଅିଛ।ି”

8 ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣ ିଆହୁରି ଭୟଭୀତ େହେଲ। 9 େସ ପ୍ରାସାଦ
ଭତିରକୁ େଫରିଗେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛି?”
ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। 10 ପୀଲାତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ େମା’ ସହତି କଥା କହବି ନାହିଁ? ମେନରଖ, ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକି୍ତ େଦବାକୁ
କି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର କ୍ଷମତା ଅଛ।ି”

11 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମା’ ଉପେର ଆପଣଙ୍କର େଯଉଁ କ୍ଷମତା
ଅଛ ିେବାଲ ିଆପଣ କହୁଛନି୍ତ , େକବଳ େସହ ିକ୍ଷମତା ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଯିଏ େମାେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର ସମପର୍ଣ
କରିଛ,ି ତା’ର ପାପ ଆହୁରି ଗରୁୁତର।”

12 ଏହା ପେର ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ େଦବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। କିନୁ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “ଆପଣ ଯଦ ିଏ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ମୁକ୍ତ କରି
ଦଅିନି୍ତ , େତେବ ଆପଣ କାଇସରଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ନୁହନି୍ତ। ଯିଏ ନଜିକୁ ରାଜା
େବାଲ ିଦାବୀ କରୁଛ,ି େସ କାଇସରଙ୍କ ବେିରାଧୀ।”

13 ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ। େତଣୁ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
‘ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡପ’ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣେିଲ। ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଏହାର ନାମ
‘ଗବ୍ବଥା’ ଅେଟ। ପୀଲାତ ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡପେର ଥିବା ବଗି୍ଭରାସନେର ବସେିଲ।
14 େସଦନି ନସି୍ତାରପବର୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଦନିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା।
ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖ।”

15 ଯିହୂଦୀମାେନ ଚତି୍କାର କେଲ, “ତାକୁ ଦୂରକୁ େନଇଯାଅ। ତାକୁ
କ୍ରୁଶେର କଣ୍ଟାବଦି୍ଧ କରି ମାରିଦଅି।”
ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ େଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ

ରାଜାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାରିବ?ି”
ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “କାଇସର େକବଳ ଆମ୍ଭର

ରାଜା।”
16 େତଣୁ ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ମାରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ହାତେର

ସମପିର୍ େଦଲା।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କେଲ
(ମାଥିଉ 27:32-44; ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-39)

େସୖନକିମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। 17 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ନଜିର କ୍ରୁଶ
େବାହ ି“କପାଳସ୍ଥଳ” ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ। ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େସହ ିସ୍ଥାନକୁ

‘ଗଲ୍ଗଥା’ କହନି୍ତ। 18 େସହ ି‘ଗଲ୍ଗଥା’େର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ
କେଲ। ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମଝେିର ରଖି ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍େର ଆଉ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କେଲ।

19 ପୀଲାତ େଗାଟଏି ସେଙ୍କତ େଲଖି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶେର ଟେଙ୍ଗଇେଲ।
େସଥିେର େଲଖାଥିଲା, “ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ।”
20 ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ େହବା ସ୍ଥାନ ନଗରର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଥିବା
କାରଣରୁ ଅେନକ ଯିହୂଦୀ େସହ ିସେଙ୍କତ ପଢ଼େିଲ। ଏହା ଏବ୍ର ୀ, ଲାଟନି୍ ଓ
ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାେର େଲଖା େହାଇଥିଲା।

21 ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ପୀଲାତଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା,”
ଏହ ିକଥା େଲଖନୁ୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଲାକ ନଜିକୁ ‘ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ରାଜା େବାଲ ିକହଲିା’ େବାଲ ିେଲଖନୁ୍ତ।

22 ପୀଲାତ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯାହା େଲଖିଛ,ି ତାହା ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରିବ ିନାହିଁ।”

23 ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କଲାପେର େସୖନକିମାେନ ତାହାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା
େନଇଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ଭରି ଭାଗ କେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
େସୖନକି େଗାଟଏି ଭାଗ ରଖିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ପିନ୍ଧା େପାଷାକ ମଧ୍ୟ
େନଇଗେଲ। ଏହା ତଳୁ ଉପର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନିା ସେିଲଇେର େଗାଟଏି
େପାଷାକ ଥିଲା। 24 େତଣୁ େସମାେନ ପରସ୍ପର କଥା େହେଲ, “ଆେମ୍ଭ
ଏହାକୁ ଚରିି ଭାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା କିଏ ପାଇବ, ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିବା ଉଚତି୍।” ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଉକି୍ତ ସତ୍ୟ
େହଲା:
“େସମାେନ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର େମାର ବସ୍ତ୍ର ଭାଗ କେଲ
ଓ େମାର ପିନ୍ଧା େପାଷାକ ପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ।”

ଗୀତସଂହତିା 22:18
େତଣୁ େସୖନକିମାେନ ତାହା କେଲ।

25 ଯୀଶୁଙ୍କର ମା’ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ,
େସଠାେର ତାହାଙ୍କର ମାଉସୀ, େକ୍ଲ ାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଗ୍ଦଲୀନୀ
ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 26 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ।
େସ ତାହାଙ୍କର ଅତ ିପି୍ରୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଦଖିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପି୍ରୟ ନାରୀ, ଏ େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ପୁଅ!”
27 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର େସହ ିଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏଠାେର
ତୁମ୍ଭର ମା।” େତଣୁ ଏହ ିଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଆଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଘରକୁ
େନଇଗେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ମାକର୍ 15:33-41; ଲୂକ 23:44-49)

28 ଏେବ ସମସ୍ତ କିଛ ିେଶଷ େହାଇଯାଇଛ,ି ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣେିଲ।
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ସତ୍ୟ େହବା ପାଇଁ େସ କହେିଲ, “େମାେତ େଶାଷ କରୁଛ।ି”
29 େସଠାେର େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ଭତ୍ତିର୍ ଖଟାପିତା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ରସ
ରଖାଯାଇଥିଲା। େସମାେନ ଖେଣ୍ଡ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ୍ ରସେର ବୁେଡ଼ଇ ଏେଜାପ
ନଳେର ଲଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇେଲ। 30 ଯୀଶୁ ତାହା ପାନ
କରି କହେିଲ, “ସମାପ୍ତ େହଲା।” ତା’ପେର େସ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କେଲ।

31 େସଦନି ନସି୍ତାରପବର୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଦନି ଥିଲା। ତହିଁ ଆରଦନି ବେିଶଷ
ବଶି୍ରାମବାର ଥିଲା। େତଣୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିେଲ େଯ, ମୃତ
ଶରୀରଗଡୁ଼କି କ୍ରୁଶ ଉପେର ବଶି୍ରାମବାର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଝୁଲ ିରହୁ। େତଣୁ
େସମାେନ ପୀଲାତଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ େଯ, େସମାନଙ୍କର େଗାଡ଼
ଭାଙି୍ଗେଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଦଅିନୁ୍ତ। େଯପରି େସମାେନ ଶ୍ରୀଘ୍ର ମରିଯିେବ ଓ
େସମାନଙ୍କର େଦହ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିମାଗିେଲ। 32

େତଣୁ େସୖନକିମାେନ ଆସ ିପ୍ରଥମ େଲାକଟରି େଗାଡ଼ ଭାଙି୍ଗେଦେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକଟରି େଗାଡ଼ ଭାଙି୍ଗେଦେଲ। 33 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 18:40 850 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:33
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େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, େସ ମରି ସାରିେଲଣ।ି େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
େଗାଡ଼ ଭାଙି୍ଗେଲ ନାହିଁ।

34 କିନୁ୍ତ ଜେଣ େସୖନକି ବଚ୍ଛର୍ା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର କକ୍ଷେଦଶକୁ ବଦି୍ଧ
କଲା। ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତହିଁରୁ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ େବାହ ିଆସଲିା। 35 ଯିଏ
ଏହା େଦଖିଛନି୍ତ େସ ଏହା ବଣ୍ଣର୍ନା କରିଛନି୍ତ। ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି
ବଶି୍ୱାସ କରିବ। େସ ଯାହା କହନି୍ତ , ତାହା ସତ୍ୟ। େସ ଜାଣନି୍ତ େଯ, େସ
ସତ୍ୟ କହନି୍ତ। 36 ଏସବୁ ଘଟଛି,ି ଅତଏବ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା େଲଖା
ଅଛ,ି ତାହା ସତ୍ୟ େହବ, “ତାହାଙ୍କର େଗାଟଏି ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙି୍ଗ ଯିବ
ନାହିଁ।” 37 ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି “େସମାେନ ଯାହାଙୁ୍କ
ବଚ୍ଛର୍ା ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ େଲାକମାେନ େଦଖିେବ।”

ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; ଲୂକ 23:50-56)

38 ଏହା ପେର ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେସଫ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ
ପୀଲାତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରଟ ିମାଗିେଲ। େଯାେସଫ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ
ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା କହେିଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ। ପୀଲାତ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର
େନବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। େତଣୁ େଯାେସଫ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର
େନଇଗେଲ।

39 ନୀକଦୀମ ମଧ୍ୟ େଯାେସଫଙ୍କ ସହତି ଗେଲ। େସ ପ୍ରଥେମ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି ରାତି୍ରେର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା
େହାଇଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁଙ୍କ େଦହେର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଗ୍ଭଶ
କିେଲାଗ୍ରାମ ଗନ୍ଧରସ ମିଶି୍ରତ ଅଗରୁୁ େଘନ ିଆସେିଲ। 40 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ସମାଧି େଦବା ପ୍ରଥାନୁସାେର େସମାେନ ଦୁେହଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତେଦହକୁ ସୁଗନି୍ଧ
ଅଗରୁୁ ସହତି ପତଳା ଲୁଗାେର ଗେୁଡ଼ଇ େଦେଲ। 41 ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଯଉଁଠାେର କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, େସହ ିସ୍ଥାନ ପାଖେର େଗାଟଏି
ବଗିଗ୍ଭ ଥିଲା। େସହ ିବଗିଗ୍ଭେର େଗାଟଏି ନୂଆ କବର ଥିଲା, େଯଉଁଥିେର
ପୂବର୍ରୁ କାହାକୁ ସମାଧି ଦଆି ଯାଇ ନ ଥିଲା, 42 ବଶି୍ରାମବାର ଆରମ୍ଭ
େହବା ପୂବର୍ରୁ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ିକାଯର୍୍ୟ େଶଷ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସଠାେର ସମାଧିସ୍ଥ କେଲ, କାରଣ େସହ ିସମାଧିଟ ିପାଖେର
ଥିଲା।

ଯୀଶୁଙ୍କର େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ସମାଧିକୁ ଖାଲିପଡ଼ଥିିବା େଦଖିେଲ
(ମାଥିଉ 28:1-10; ମାକର୍ 16:1-8; ଲୂକ 24:1-12)

ରବବିାର ଦନି ପାହାନି୍ତଆେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର
କବର ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସେତେବେଳ ତଥାପି ଅନ୍ଧାର
ଥିଲା। େସ େଦଖିେଲ େଯ, ବହୂତ ବଡ଼ ପଥରଟ ିକବର ଦ୍ୱ ାରା

ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚ ିଯାଇଛ।ି 2 େତଣୁ ମରିୟମ, ଶିେମାନ ପିତର ଓ
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଦୗଡ଼ଗିେଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତେଦହକୁ
କବର ଭତିରୁ େନଇଯାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁଠାେର ରଖିଛନି୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହୁଁ।”

3 େତଣୁ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କବର ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ।
4 େସମାେନ ଦୁେହଁ େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ପିତରଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଜଣକ
େଜାର୍େର େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ। େତଣୁ େସ ପ୍ରଥେମ କବର ପାଖେର ପହଞ୍ଚେିଲ।
5 େସ ନଇଁପଡ଼ ିଭତିରକୁ ଗ୍ଭହିଁ ପତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର େସଠାେର
ପଡ଼ଥିିବା େଦଖିେଲ, କିନୁ୍ତ ଭତିରକୁ ଗେଲ ନାହିଁ।

6 ତା’ପେର ତାହାଙ୍କ ପଛେର ଶିେମାନ ପିତର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। ପିତର
କବର ଭତିରକୁ ଗେଲ ଏବଂ େସ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ପତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର
ପଡ଼ଥିିବାର େଦଖିେଲ। 7 େଯଉଁ ଲୁଗାଟ ିଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ଗଡୁ଼ା
େହାଇଥିଲା ତାହା େସ େଦଖିେଲ। ତାହା ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ପାଖେର ନ ଥାଇ
ଅଲଗା ଜାଗାେର ଗେୁଡ଼ଇ େହାଇ ପଡ଼ଥିିଲା। ପତଳା ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ସହତି
ତାହା ପଡ଼ ିନ ଥିଲା। 8 ଏହା ପେର ଅନ୍ୟଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଭତିରକୁ

ଗେଲ, େସହ ିଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କବର ପାଖେର ଆଗ ପହଞ୍ଚେିଲ। େସ ସମସ୍ତ
ଘଟଣା େଦଖିେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। 9 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାେର ‘ଯୀଶୁ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁନଜର୍ୀବତି େହେବ’, ଏହାର ଅଥର୍ େସହ ିଶିଷ୍ୟମାେନ
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଝ ିପାରି ନ ଥିେଲ।

ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େଦଖା େଦେଲ
(ମାକର୍ 16:9-11)

10 ତା’ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଘରକୁ େଫରିଗେଲ। 11 କିନୁ୍ତ ମରିୟମ
କବର ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ କାନୁ୍ଦଥିେଲ। େସ କାନୁ୍ଦଥିବା େବେଳ ନଇଁପଡ଼ି
କବର ଭତିରକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 12 େସ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଧଳା ଲୁଗା ପିନି୍ଧ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର େଯଉଁଠାେର ଥିଲା, ତାହା ପାଖେର ବସବିାର େଦଖିେଲ।
ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରହଥିିବା ଜାଗାେର ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ପାଦ
ରହଥିିବା ଜାଗାେର ବସଥିିେଲ।

13 େସମାେନ ମରିୟମଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ନାରୀ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
କାନୁ୍ଦଛ?”
ମରିୟମ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର େକେତକ େଲାକ

େନଇଯାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁଠି ରଖିଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ଜାଣି
ନାହିଁ।” 14 େସ ଏହା କହ ିବୁଲ ିପଡ଼େିଲ। େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସଠାେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଦଖିେଲ। କିନୁ୍ତ ମରିୟମ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନେିଲ ନାହିଁ।

15 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େହ ନାରୀ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି କାନୁ୍ଦଛ?
ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ େଖାଜୁଛ?”
ମରିୟମ ଭାବେିଲ, ଏହ ିେଲାକ ହିଁ ବଗିଗ୍ଭର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ। େତଣୁ େସ

ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମହାଶୟ ଆପଣ କ’ଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େନଇଯାଇଛନି୍ତ?
ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣ େକଉଁଠି ରଖିଛନି୍ତ? େମାେତ କୁହନୁ୍ତ, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ
େଘନ ିଆସବି।ି”

16 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମରିୟମ,”।
ମରିୟମ ତାହାଙ୍କ ଆେଡ଼ ବୁଲପିଡ଼ ିଯିହୂଦୀୟ ଭାଷାେର କହେିଲ,

“ରାବ୍ବୂନୀ” ଅଥର୍ାତ୍ ‘ଗରୁୁ’।
17 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଧର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ େମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ
କୁହ େଯ, ମୁଁ େମାର ଓ ତୁମ୍ଭର ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିଯାଉଛ।ି ମୁଁ
େମାର ଓ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛ।ି”

18 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି” େସ େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ କରିଥିବା କଥା
ଶୁଣାଇେଲ।

ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ମାକର୍ 16:14-18; ଲୂକ 24:36-49)

19 େସଦନି ରବବିାର ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାେର ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏକାଠି
େହେଲ। ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ ଭୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଘରର ସବୁ କବାଟ
ବନ୍ଦ କରିେଦଇଥିେଲ। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହାଇ େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହଉ।” 20 ଯୀଶୁ ଏ କଥା
କହବିା ପେର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ହାତ େଗାଡ଼ େଦଖାଇେଲ। ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ େହେଲ।

21 ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହଉ। େମାେତ
ପରମପିତା େଯପରି ପଠାଇଥିେଲ, ମୁଁ େସହପିରି ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ
ପଠାଉଛ।ି” 22 ଯୀଶୁ ଏହ ିକଥା କହବିା ପେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ ିେସ କହେିଲ, “ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର। 23 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ େତେବ େସମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା
କରାେହବ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ, େତେବ
େସମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାେହବ ନାହିଁ।”

େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 19:34 851 େଯାହନ ଲଖିିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 20:23
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େଥାମାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଦଶର୍ନ େଦେଲ

24 େଥାମା ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୀଶୁ ଆସଲିା େବେଳ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ନ ଥିଲା। େସ ବାରଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିଲା।
25 ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଥାମାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ।”
େଥାମା କହେିଲ, “ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହାତେର କଣ୍ଟାଦାଗ ନ େଦଖିଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବଶି୍ୱାସ କରିବ ିନାହିଁ। ମୁଁ େମାର ଆଙୁ୍ଗଠି େସହ ିକଣ୍ଟାର ଦାଗେର ନରଖିବା
ଓ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷେଦଶେର େମାର ହାତ ନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ
କରିବ ିନାହିଁ।”

26 େଗାଟଏି ସପ୍ତାହ ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୁଣ ିଘର ଭତିେର ଥିେଲ।
େଥାମା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। କବାଟେର ତାଲା ପଡ଼ଥିିଲା। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହେଲ। େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶାନି୍ତ େହଉ।” 27 ତା’ପେର ଯୀଶୁ େଥାମାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଠାେର ତୁମ୍ଭର
ଅଙୁ୍ଗଳି ରଖ। େମା’ ହାତକୁ େଦଖ। େମା’ କକ୍ଷେଦଶେର ତୁମ୍ଭ ହାତ ରଖ।
ଅବଶି୍ୱାସ ନ କରି ବଶି୍ୱାସ କର।”

28 େଥାମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର।”
29 ଯୀଶୁ େଥାମାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବାରୁ ବଶି୍ୱାସ

କରୁଛ। ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମାେତ ନ େଦଖି ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଆଶୀବର୍ାଦର େଯାଗ୍ୟ।”

େଯାହନ ଏହ ିବହ ିେଲଖିବାର କାରଣ

30 ଯୀଶୁ ଅେନକଗଡୁ଼ଏି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କେଲ। େସଗଡୁ଼କୁି
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଦଖିେଲ। େସହ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ ଗଡୁ଼କି ଏ ବହେିର
େଲଖାଯାଇ ନାହିଁ, 31 କିନୁ୍ତ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଏହସିବୁ େଲଖା େହାଇଛି
େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବ େଯ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ ଓ ବଶି୍ୱାସ କରି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ନାମ
ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ େଲଖାଯାଇଛ।ି

ସାତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େଦଖା େଦେଲ

ତା’ପେର ଯୀଶୁ ନଜିକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେର େଦଖା େଦେଲ।
େସ ତବିରିିଆ ହ୍ରଦ ଗାଲଲିୀ କୂଳେର େସମାନଙୁ୍କ
େଦଖାେଦଇଥିେଲ। େସ ଏହପିରି ଭାବେର ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ:

2 ଯୀଶୁଙ୍କର େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ େହେଲ
ଶିେମାନ ପିତର, େଥାମା, (ଡ଼ାକନାମ ଦଦୁିମ)। ଗାଲଲିୀର କାନ୍ନ ା ନବିାସୀ
ନଥିନେିୟଲ, େଜବଦୀର ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। 3

ଶିେମାନ ପିତର କହେିଲ, “ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି”
ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯିବୁ।” େତଣୁ ସବୁ

ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଇ େନୗକାେର ବସେିଲ। େସମାେନ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସାରା
ରାତ ିେଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ କିଛ ିଧରି ପାରିେଲ ନାହିଁ.

4 ପରଦନି ଅତ ିସକାଳୁ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 5 ତା’ପେର
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବନୁ୍ଧମାେନ, ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିମାଛ ଧରିଛ କି?”
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ନା।”
6 ଯୀଶୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଜାଲ େନୗକାର ଡ଼ାହାଣ ପଟ ପାଣେିର

ପକାଅ। ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ମାଛ ପାଇବ।” ଶିଷ୍ୟମାେନ େସହପିରି କେଲ।
େସମାେନ ଏେତ ମାଛ ଧରିେଲ େଯ, େସମାେନ ଜାଲକୁ େନୗକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଟାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

7 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ, େସ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ
ତ ପ୍ରଭୁ।” ପିତର ଏତ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ େପାଷାକ ପିନି୍ଧେଲ।
କାରଣ େସ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର େଖାଲ ିେଦଇଥିେଲ। ତା’ପେର
େସ ପାଣକୁି େଡ଼ଇଁ ପଡ଼େିଲ। 8 ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ େନୗକାେର କୂଳକୁ
ଗେଲ। େସମାେନ ମାଛେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଥିବା ଜାଲ ଭଡି଼େିଲ। େସମାେନ

କୂଳରୁ େବଶୀ ଦୂରେର ନ ଥିେଲ, ଦୂରତ୍ୱ  ପ୍ରାୟ ନେବ ମିଟର ଥିଲା। 9

ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯେତେବେଳ େନୗକାରୁ ବାହାରି କୂଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ,
େସମାେନ େସେତେବେଳ ରଡ଼ନଆିଁ ଜଳୁଥିବାର େଦଖିେଲ। େସଠାେର ନଆିଁ
ଉପେର ମାଛ ଥିଲା, ଓ କିଛ ିେରାଟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 10 ତା’ପେର ଯୀଶୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧରିଥିବା କିଛ ିମାଛ ଆଣ।”

11 ଶିେମାନ ପିତର େନୗକା ଭତିରକୁ ଗେଲ ଓ ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣେିଲ।
ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। େସଥିେର 153ଟ ିମାଛ ଥିଲା।
ମାଛଗଡୁ଼କି ବହୁତ ଓଜନଆି ଥିଲା କିନୁ୍ତ ଜାଲ ଛଣି୍ଡ ିନ ଥିଲା। 12 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ ଓ ଖାଅ।” ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭତିେର େକହ ିଜେଣ
େହେଲ ପଗ୍ଭରିବା ପାଇଁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ, ‘‘ତୁେମ୍ଭ କିଏ?” କାରଣ
େସମାେନ ଜାଣଥିିେଲ େଯ, େସ ପ୍ରଭୁ। 13 ଯୀଶୁ ଖାଦ୍ୟ ନକିଟକୁ ଆସି
େରାଟୀ େଘନ ିେସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ମାଛ ମଧ୍ୟ େଦେଲ।

14 ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିବା ପେର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିତୃତୀୟ ଥର
ପାଇଁ ଦଶର୍ନ େଦେଲ।

ପିତରଙ୍କ ସହତି ଯୀଶୁ କଥା େହେଲ

15 େସମାେନ ଖାଇବା ପେର ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଯାହନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିେମାନ। ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାେତ ଏମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ େପ୍ରମ କର?”
ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ

େପ୍ରମ କେର।’’
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର େମଷମାନଙୁ୍କ ଚରାଅ।”
16 ତା’ପେର ଯୀଶୁ ପୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର

ଶିେମାନ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାେତ େପ୍ରମ କର?”
ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ , ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ େପ୍ରମ

କେର।”
ତା’ପେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, “େମାର େମଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କର।”
17 ପୁଣ ିତୃତୀୟ ଥର େସ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର

ଶିେମାନ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରମ କର କି?”
ପିତର ଦୁଃଖିତ େହେଲ, େଯେହତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ତନିଥିର େସହ ିକଥା

ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାେତ େପ୍ରମ କର କି?” ପିତର କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ
ସବୁ ଜାଣଛିନି୍ତ। ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର େବାଲ ିଆପଣ ଜାଣନି୍ତ।”
ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ େମଷମାନଙୁ୍କ ଚରାଅ। 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ

ସତ୍ୟ କହୁଛ ିତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଯୁବକ ଥିଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ଅଣ୍ଟାେର ନଜିଲୁଗା ଭଡି଼ ିଇଚ୍ଛାନୁସାେର େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ।
ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ବୟସେର ତୁେମ୍ଭ ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଓ େଯଉଁଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭର ଯିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା ନ ଥିବ, େସହଠିାକୁ ଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େନଇଯିେବ।” 19

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ ପାଇଁ ପିତର କିପରି ଭାେବ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ
କରିେବ, ଏହା ଜଣାଇବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯୀଶୁ େସହପିରି କହଥିିେଲ। ଏହା
ପେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାର ଅନୁଗମନ କର।”

20 ପିତର ବୁଲ ିପଡ଼ ିେଦଖିେଲ େଯ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େପ୍ରମ
କରୁଥିେଲ, େସ େସମାନଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରୁଛନି୍ତ। (େସହ ିରାତି୍ର େଭାଜନ
େବେଳ, େସହ ିଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରେର ଆଉଜି ପଡ଼,ି ପଗ୍ଭରି ଥିେଲ,
“ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ଭତିରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ?”) 21 େସହି
ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ପଛେର ଆସୁଥିବା େଦଖି ପିତର ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କ
ବଷିୟେର କ’ଣ େହବ?”

22 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ପୁନରାଗମନ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ
ବଞ୍ଚ ିରହୁ େବାଲ ିଯଦ ିମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର, େତେବ େସଥିେର ତୁମ୍ଭର କ’ଣ
ଅଛ?ି ତୁେମ୍ଭ େମାର ଅନୁଗମନ କର।”

23 େତଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି କଥା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହଲା।
େସମାେନ କହୁଥିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଛନି୍ତ , େସହି
ଶିଷ୍ୟ ମରିେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହ ିନ ଥିେଲ େଯ, େସ ମରିବ
ନାହିଁ। େସ େକବଳ କହେିଲ, “େମାର ପୁନରାଗମନ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ
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ବଞ୍ଚ ିରହୁ େବାଲ ିଯଦ ିମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର, େତେବ େସଥିେର ତୁମ୍ଭର କ’ଣ
ଅଛ?ି”

24 େସହ ିଶିଷ୍ୟ ଏ ସବୁ କଥା କହୁଛନି୍ତ। େସ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
େଯ କି ଏସବୁ କଥା େଲଖିଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େସ ଯାହା କହନି୍ତ ତାହା
ସତ୍ୟ।

25 ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅେନକ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ। ମୁଁ ମେନ କେର େଯ,
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଯଦ ିେଲଖା େହାଇ ଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ
େସହ ିପୁସ୍ତକଗଡୁ଼କି ରଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଜଗତେର ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ।
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1

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ

ଲୂକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଲିଖିତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁସ୍ତକ

େହ ଥିୟଫିଲ,
ମୁଁ େମାର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକେର ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଓ

ଉପେଦଶଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର େଲଖିଛ।ି 2 ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଜୀବନ ସମ୍ପକର୍େର ଆରମ୍ଭରୁ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍କୁ ନଆିଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି
େଲଖିଛ।ି ଏହା ଘଟବିା ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ ନେିଜ ବାଛଥିିବା େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହାଇଥିେଲ। ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ଯୀଶୁ,
େପ୍ରରିତମାେନ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍, େସହ ିକଥା କହେିଲ। 3 ଏହି
ଘଟଣାଟ ିଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଘଟଥିିଲା। କିନୁ୍ତ ଅେନକ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା େସ ପ୍ରମାଣତି କରି େଦେଖଇ େଦେଲ େଯ, େସ ଜୀବତି ଥିେଲ।
ମୃତୁ୍ୟ ପେର ପୁନଜର୍ୀବତି େହାଇ ଉଠିଥିବାର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େପ୍ରରିତମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅେନକ ଥର େଦଖିେଲ। ଯୀଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। 4 ଦେିନ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ
େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଭାଜନ କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ନ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ କହେିଲ। ଯୀଶୁ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିପ୍ରତଜି୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଷିୟେର ଆଗରୁ କହ ିସାରିଛ।ି େତଣୁ େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ନ ପାଇବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଅେପକ୍ଷାେର ରୁହ। 5 େଯାହନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦନି ଭତିେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବ।”

ଯୀଶୁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ନଆିଗେଲ

6 େପ୍ରରିତମାେନ ଏକାଠି େହାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ
ଇସ୍ରାଏଲମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏହ ିସମୟେର ପୁନବର୍ାର େଦଉଅଛନି୍ତ
କି?”

7 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି
େଯ, େସ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ନଷି୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି
ପାରିେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ ବଷିୟେର ଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। 8 କିନୁ୍ତ
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଅବତୀଣ୍ଣର୍ େହେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶକି୍ତ
ପାଇ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସାକ୍ଷୀ େହବ। ପ୍ରଥେମ ଯିରୁଶାଲମର
େଲାକମାନଙୁ୍କ, ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ, ଶମିେରାଣ
ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର।”

9 ଯୀଶୁ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଏତକିି କହବିା ପେର ତାହାଙୁ୍କ ଆକାଶକୁ
ଉେଠଇ ନଆିଗଲା। େପ୍ରରିତମାେନ େଦଖୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଖେଣ୍ଡ
େମଘ ଭତିରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ, ଓ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଆଉ େଦଖି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। 10 ଯୀଶୁ ଗ୍ଭଲ ିଯାଉଥିେଲ ଓ େପ୍ରରିତମାେନ ଆକାଶକୁ ଗ୍ଭହିଁ
ରହଥିିେଲ। ହଠାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିବା ପୁରୁଷ େସମାନଙ୍କ
ପାଖେର ଆସ ିଠିଆ େହେଲ। 11 େସହ ିଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ଗାଲଲିୀର େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇ
ଆକାଶ ଆେଡ଼ କାହିଁକି ଗ୍ଭହିଁଛ? ଏହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇ ନଆିଗଲା, େସ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଗେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉପରକୁ
ଯିବାର େଯପରି େଦଖିଲ, େସହପିରି େସ ପୁଣ ିେଫରି ଆସେିବ।”

ଜେଣ ନୂଆ େପ୍ରରିତଙ୍କ ନବିର୍ାଚନ

12 ତା’ପେର େପ୍ରରିତମାେନ ଜୀତ ନାମକ ପବର୍ତରୁ ଯିରୁଶାଲମ େଫରି
ଆସେିଲ। ଏହ ିପବର୍ତ ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ଦୂର।
13 େପ୍ରରିତମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିଉପର ମହଲାର ଏକ େକାଠରି
ଭତିରକୁ ଗେଲ, େସଠାେର େସମାେନ ରହେିଲ। ଏ େପ୍ରରିତମାେନ ପିତର,
େଯାହନ, ଯାକୁବ, ଆନି୍ଦ୍ରୟ, ଫିଲପି୍ପ, େଥାମା, ବାଥର୍ଲମି, ମାଥିଉ,
ଆଲଫିର ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ସାହସୀ ଶିେମାନ ଓ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଯିହୂଦା
ଥିେଲ।

14 େପ୍ରରିତମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକାଠି ଥିେଲ ଓ େଗାଟଏି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଏକମନ େହାଇ ନରିନ୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ସହତି େକେତ
ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାେନ ମଧ୍ୟ
ଥିେଲ।

15 େସହ ିସମୟେର େସଠାେର ପ୍ରାୟ ଶେହେକାଡ଼ଏି ଜଣ ବଶି୍ୱାସୀ
ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ। ପିତର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,
16 “ଭାଇମାେନ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା କହଛିନି୍ତ
େଯ, କିଛ ିେଗାଟଏି ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି। େସ ଏହା ଯିହୂଦାଙ୍କ ବଷିୟେର
କହଥିିେଲ। 17 ଯିହୂଦା ଆମ୍ଭ ଦଳେର ଥିଲା ଓ ଆମ୍ଭ ସହତି ଏକତ୍ର
େସବା କାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲା, ପବତି୍ରଆତ୍ମା କହଥିିେଲ େଯ େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଯିେବ ଯିହୂଦା େସମାନଙ୍କର େନତା େହବ।”

18 ଯିହୂଦାକୁ ଏହ ିଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦଆି ଯାଇଥିଲା।
େସଥିେର େସ େଗାଟଏି ଜମି କିମି େଦଲା। କିନୁ୍ତ େସ ନେିଜ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି
େହାଇ ପଡ଼ଲିା। ପେର ତା’ର େପଟ ଫାଟଗିଲା ଓ ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ବାହାରି
ପଡ଼ଲିା। 19 ଏହ ିକଥା ଯିରୁଶାଲମ ବାସନି୍ଦାମାେନ ସମେସ୍ତ ଜାଣେିଲ।
ଏଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନଜି ଭାଷାେର ଏହ ିଜମିକୁ “ହକଲ୍ଦମା” ଅଥର୍ାତ୍
“ରକ୍ତ େକ୍ଷତ୍ର େବାଲ ିକହେିଲ।”

20 ପିତର ପୁଣ ିକହେିଲ, “ଗୀତସଂହତିାେର ଯିହୂଦା ସମ୍ପକର୍େର େଲଖା
ଯାଇଅଛ:ି
‘ତା’ର ବାସଗହୃ ଜନ ଶୂନ୍ୟ େହଉ,
େସଠାେର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ବାସ ନ କରନୁ୍ତ।’

ଗୀତସଂହତିା 69:25
ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛ:ି
‘ତାହାଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କରାଯାଇଥିବା କାଯର୍୍ୟ ଅନ୍ୟ େକହ ିବ୍ୟକି୍ତ କରନୁ୍ତ।’

ଗୀତସଂହତିା 109:8
21 େତଣୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ େହବା

ନମିେନ୍ତ ଆଉ ଜେଣ ଆମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ େଦବା ନତିାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅେଟ।
େତଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭ ସହତି ଥିବା ସମୟେର େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିେର େଯେତ ଜଣ ଥିେଲ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ହିଁ ବଛାଯିବ।
ଅନ୍ୟଭାଷାେର କହବିାକୁ ଗେଲ, େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବା
ଦନିଠାରୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ନଆି େହାଇଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏହ ିେଲାକ ଜଣକ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ରହଥିିବା ଉଚତି୍।”

23 ଏଥିପାଇଁ େପ୍ରରିତମାେନ ଦୁଇଜଣ େଲାକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଲ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହଉଛନି୍ତ େଯାେଷଫ, ଯାହାଙୁ୍କ ବଶର୍ବ୍ବା େବାଲି
କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏହାଙୁ୍କ ଯୂସ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜେଣ
ମଥିୟ। 24 ପୁଣ ିେପ୍ରରିତମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “ପ୍ରଭୁ,
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ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକଥା ଜାଣଛି। ଏହ ିେସବା କାଯର୍୍ୟ ଓ େପ୍ରରିତ ପଦ
ଛାଡ଼େିଦଇ ଯିହୂଦା ନଜି ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛ।ି 25 େସହ ିପଦେର େପ୍ରରିତ
େହବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ,
ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଦଅି।” 26 ତା’ପେର େପ୍ରରିତମାେନ ଏହି
ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମେର ଗଳୁା ପକାଇେଲ। କାଗଜେର େଲଖାଥିବା ଗଳୁା ମଥିୟଙ୍କ
ନାମେର ଉଠିଲା। ଏହପିରି େସ ଅନ୍ୟ ଏଗାର ଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ସହତି
ଜେଣ େପ୍ରରିତ ହସିାବେର ଗଣତି େହେଲ।

ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ

େଯେତେବେଳ େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ଦନି ଆସଲିା େସମାେନ ସମେସ୍ତ
େଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର ଏକାଠି ଜମା େହାଇଥିେଲ। 2 େସେତେବେଳ
ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ େଗାଟଏି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହ ିଶବ୍ଦ େଗାଟଏି

ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବହବିା ପରି ଥିଲା। ଶବ୍ଦଟ ିେସମାେନ େଯଉଁ ଘର ଭତିେର
ବସଥିିେଲ, େସହ ିଘରର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପି ଗଲା। 3 େସମାେନ ଅଗି୍ନଶିଖା
ପରି ଜିହ୍ୱାଗଡୁ଼କି କିଛ ିେଦଖିେଲ। ଏହ ିଅଗି୍ନଶିଖାସବୁ ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ
େସଠାେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତର ଉପେର ରହଲିା। 4 ସମେସ୍ତ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ। ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପାଉଥିବା ଶକି୍ତ
ସାହାଯ୍ୟେର େସମାେନ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଭାଷାେର କଥା କହବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

5 େସ ସମୟେର ପୃଥିବୀର ସବୁ େଦଶରୁ ଯିହୂଦୀ ଭକ୍ତମାେନ ଆସି
ଯିରୁଶାଲମେର ରହୁଥିେଲ। 6 ଏହ ିଶବ୍ଦ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର େସମାନଙ୍କ
ଭତିରୁ ବହୁତ େଲାକ ଆସ ିଜମା େହାଇଗେଲ। େଲାକମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହାଇଗେଲ, କାରଣ େସମାେନ ନେିଜ େଯଉଁ ଭାଷାେର କଥା େହଉଥିେଲ,
େପ୍ରରିତମାେନ େସହ ିେସହ ିଭାଷାେର କଥା େହଉଥିବାର ଶୁଣେିଲ।

7 ଏଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହେଲ, “େଦଖ, ଏହପିରି କଥା କହଥିିବା ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାେକ ଗାଲଲିୀର
ନୁହନି୍ତ କି? 8 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ମାତୃଭାଷାେର କଥା
କହବିାର କିପରି ଶୁଣୁଛୁ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ! 9 ଆେମ୍ଭ ଏଠାକୁ ଭନି୍ନ
ଭନି୍ନ  ସ୍ଥାନରୁ ଆସଛୁି। ପାଥର୍ୀୟ, ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ ପୁଣି
େମସପତାମିଆର େଲାକମାେନ, 10 ଏବଂ ଯିହୂଦା, କାପ୍ପାଦକିଆ, ପନ୍ତ
ଓ ଆସଆି, ଫ୍ରୁ ଗିଆ ଓ ପ୍ରଫୂଲି୍ଲ ଆ, ମିଶର ନବିାସୀ କୂରୀଣୀ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ଲବିୟିା ପ୍ରେଦଶ େଲାେକ େରାମ ନଗରରୁ ଆସଥିିବା ତଥା କ୍ର ୀତୀୟ ଓ
ଆରବୀୟ ପରିଦଶର୍କଗଣ। ଆମ୍ଭ ଭତିରୁ େକେତଜଣ ଜନ୍ମ ରୁ ଯିହୂଦୀ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ େକେତକ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା େଲାକମାେନ। 11 ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  େଦଶରୁ ଆସଛୁି। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆମ୍ଭ ନଜି ଭାଷା କହବିାର ଶୁଣୁଛୁ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଓ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟକୁ ଆମ୍ଭ ଭାଷାେର ବଣ୍ଣର୍ନା କରୁଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଏହା ବୁଝି
ପାରୁଛୁ।”

12 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ ବଭି୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। େସମାେନ
ପରସ୍ପର ଭତିେର ପଚରା ଉଚରା େହେଲ, “ଏ ସବୁ କ’ଣ େହଉଛ?ି” 13

କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରି କହେିଲ, “ଏମାେନ
ସମେସ୍ତ ମଦପିଇ ମାତାଲ େହାଇଛନି୍ତ।”

ପିତରଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସେମ୍ୱାଧନ

14 ପିତର େସହ ିଏଗାର ଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ସହ ଠିଆ େହାଇ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଡ଼ ପାଟେିର କହେିଲ, “େହ ଯିହୂଦୀୟମାେନ, େହ
ଯିରୁଶାଲମ ବାସନି୍ଦାମାେନ, ସମେସ୍ତ େମା’ କଥା ଶୁଣ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛ େଯ, ଏମାେନ ମାତାଲ, ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ
ବତ୍ତର୍ମାନ ତ’ ସକାଳ ନ’ଟା ବାଜିଛ।ି 16 ଏେବ ଯାହା ଘଟୁଛ ିେସ
ବଷିୟେର ଭାବବାଦୀ େଯାେୟଲ କହଥିିେଲ:

17 “ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ମୁଁ େଶଷ ସମୟେର
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର େମାର ଆତ୍ମା ଢ଼ାଳିେଦବ।ି

ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝଅିମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହ ିପାରିେବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବକମାେନ ଦଶର୍ନ ପାଇେବ

ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେବ।
18 ହଁ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ନଜି େସବକ େସବକିାମାନଙ୍କ ଉପେର ନଜି

ଆତ୍ମା ଢ଼ାଳି େଦବ,ି
େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହେିବ।
19 ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶେର ବସି୍ମୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ
ଓ ନୀଚ୍ଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର ରକ୍ତ, ନଆିଁ, େମଘ,
ଧୂଆଁର ଚହି୍ନମାନ େଦଖାଇବ।ି
20 ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିମହତ୍ ଓ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଦନି ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ
ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ
ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ରକ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିବ।
21 େସେତେବେଳ େଯ େକହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, େସ

ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ।’
େଯାେୟଲ 2:28-32

22 “େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣ: ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ ଜେଣ ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। ଯାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ
େଯଉଁସବୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କାଯର୍୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ କରିଥିେଲ,
ତାହାଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିଛନି୍ତ।
23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏସବୁ େଦଖିଛ ଓ ଏସବୁ େଯ ନରିାଟ ସତ୍ୟ
ତାହା ଜାଣଛି। ଏହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ନଶିି୍ଚତ େଯାଜନା ଓ ପୂବର୍ ଜ୍ଞାନ
ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପିର୍ ଦଆି ଯାଇଥିଲା। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ କଣ୍ଟା ବାେଡ଼ଇ ହତ୍ୟା
କରିେଦଲ। 24 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ଘଟବି େବାଲ ିଆଗରୁ ଜାଣଥିିେଲ।
େସଥିପାଇଁ େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙୁ୍କ ପୁଣି
ଉଠାଇଅଛନି୍ତ। ମୃତୁ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। 25 ଦାଉଦ
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ,
‘ମୁଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େଦଖୁଥିଲ।ି
େସ େମାେତ ନରିାପଦେର ରଖିବା ପାଇଁ େମାର ଡ଼ାହାଣ ପାଖେର

ରହନି୍ତ।
26 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େମାର ମନ ପ୍ରଫୁଲି୍ଲ ତ େହଲା
ଓ େମା’ ମୁହଁରୁ ଆନନ୍ଦପୂଣ୍ଣର୍ କଥା ବାହାରିଲା।
27 େମା’ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାେର ବଞ୍ଚ ିରହବି, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାର

ଆତ୍ମାକୁ ମୃତୁ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଛାଡ଼େିଦବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ କୁ କବରେର କ୍ଷୟ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
28 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜୀବନର ପଥ େଦଖାଇ ଅଛ।
ତୁମ୍ଭ ଉପସି୍ଥତେିର େମାେତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ।’

ଗାତସଂହତିା 16:8-11
29 “େହ େମାର ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ବଶି୍ୱାସର ସହତି ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ

ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିପାରିବ।ି େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରି
କବରସ୍ଥ େହାଇଛନି୍ତ , ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଏହ ିକବର ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ଅଛ।ି 30 ଦାଉଦ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଥିେଲ। େସ ଜାଣଥିିେଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ େଯ, େସ ତାହାଙ୍କ
ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ବସାଇେବ। 31 ଏଣୁ
ଭବଷି୍ୟତେର ଯାହା ଘଟବି, ତାହା ଦାଉଦ ପୂବର୍ରୁ ଜାଣପିାରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପକର୍େର କହଥିିେଲ,
‘ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ସ୍ଥାନେର ଛାଡ଼ ିଦଆି ଯାଇ ନାହିଁ
ଓ ତାହାଙ୍କର େଦହ କବରେର ପଚସିଢ଼ ିଯାଇ ନାହିଁ।’

ଦାଉଦ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହଥିିେଲ। 32 ଏହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର େଯ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େସଥିେର ନେିଜ ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। 33 ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉଠାଇ
ନଆି ଯାଇଛ।ି େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଅଛନି୍ତ।
ପରମପିତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମା େଦଇଛନି୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଏହ ିପବତି୍ରଆତ୍ମା
େଦବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଶପଥ କରିଥିେଲ। େତଣୁ ଯୀଶୁ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଢ଼ାଳି
େଦଉଛନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା େଦଖୁଅଛ ଓ ଶୁଣୁଅଛ। 34
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ଦାଉଦ ସ୍ୱଗର୍ ଆେରାହଣ କରି ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ସ୍ୱଗର୍ ଆେରାହଣ
କରିଛନି୍ତ। ଦାଉଦ ନେିଜ ଏହକିଥା କହଛିନି୍ତ :
‘ପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ:
35 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ତଳକୁ ନ ଆଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େମାର ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସଥିାଅ।’

ଗୀତସଂହତିା 110:1
36 “େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମେସ୍ତ ଏହା ଭଲ ଭାବେର ଜାଣନୁ୍ତ େଯ, ଏହି

େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ରୁଶେର ବଦି୍ଧ କରିଛ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ
ମଶୀହ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ।”

37 େଲାକମାେନ ଏପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣ ିବହୁତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ।
େସମାେନ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭ
କ’ଣ କରିବା?”

38 ପିତର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ
ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ନଜି ପାପ କ୍ଷମା
ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତସ୍ମ େନବାକୁ ପଡ଼ବି। େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାର ଦାନ ପାଇବ। 39 ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ତୁମ୍ଭର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ
େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ଦୂରେର ଅଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଛ।ି
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଡ଼ାକନି୍ତ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦଆିଯାଇଛ।ି”

40 ପିତର େସମାନଙୁ୍କ େଚତନା େଦଇ କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିମନ୍ଦ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ରକ୍ଷାକର।” 41 େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଏହି
କଥା ଗ୍ରହଣ କେଲ େସମାେନ ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ। େସଦନି େସହ ିବଶି୍ୱାସୀ
ଦଳ ସହତି ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ତନି ିହଜାର େଲାକ େଯାଗେଦେଲ।

ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା

42 ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାେନ ଏକାଠି ମିଳିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।
େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିାକୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମୟ
େଦେଲ। ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ପରସ୍ପରର ସହଭାଗୀ େହେଲ। େସମାେନ େରାଟୀ
ବାଣି୍ଟ ଖାଇବାେର ଏବଂ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାେର ସମୟ େଦେଲ। 43

େପ୍ରରିତମାେନ ବହୁତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ ିଭକି୍ତ ଥିଲା। 44 ସମସ୍ତ
ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଏକାଠି ରହେିଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହାସବୁ ଥିଲା,
େସଥିେର ସମେସ୍ତ ଭାଗୀଦାର େହେଲ। 45 େସମାେନ ନଜି ନଜିର ସବୁ
ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଜିନଷିପତ୍ର ବକିି େଦେଲ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ନଜି ନଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାେର ବାଣି୍ଟ େଦେଲ। 46 ପ୍ରତଦିନି େସମାେନ
ଏକାଠି େହାଇ ଉପାସନା ମନି୍ଦରେର ପରସ୍ପରକୁ େଭଟୁଥିେଲ। େସ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଥିଲା। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଘେର ଏକତ୍ର
ଖାଉଥିେଲ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟେର ପରସ୍ପରକୁ ଏଥିର ଅଂଶୀ
କରାଉଥିେଲ। 47 ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। ସବୁ
େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ପ୍ରତଦିନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େଲାକ
ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିେଲ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦଳେର ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିେଲ।

ପିତର େଛାଟା େଲାକକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ

ଦେିନ ପିତର ଓ େଯାହନ ଏକାଠି ମନି୍ଦର ପରିସରକୁ ଗେଲ।
େସେତେବେଳ ଦନି ତନିଟିା େହାଇଥିଲା ଓ ତାହା ପ୍ରତଦିନିର
ପ୍ରାଥର୍ନାର ସମୟ ଥିଲା। 2 େସମାେନ ଉପାସନା ମନି୍ଦର

ପରିସର ମଧ୍ୟେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ େଲାକ େସଠାେର ଥିଲା। େସ
ଜନ୍ମ ରୁ ପଙୁ୍ଗ େହାଇଥିବାରୁ ଗ୍ଭଲପିାରୁ ନ ଥିଲା। େସମାେନ ତାହାକୁ ସବୁଦନି
ମନି୍ଦରରୁ ‘ସୁନ୍ଦର ଫାଟକ’ ପାଖେର ବେସଇ େଦଉଥିେଲ। େସ ମନି୍ଦରକୁ
ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ମାଗଥୁିଲା। 3 େସ େଯେତେବେଳ

ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଯିବାର େଦଖିଲା, େସେତେବେଳ
େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଇସା ମାଗିଲା।

4 େଯାହନ ଓ ପିତର ତା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ଆେଡ଼
ଗ୍ଭହଁ।” 5 େସ କିଛ ିପାଇବା ଆଶାେର େସମାନଙ୍କ ଆେଡ଼ େଦଖିଲା। 6

କିନୁ୍ତ ପିତର କହେିଲ, “େମା’ ପାଖେର ସୁନା ବା ରୂପା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯାହା
ଅଛ ିତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଉଛ।ି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଉଠି
ଗ୍ଭଲ।”

7 ଏହା କହ ିପିତର ତା’ର ଡ଼ାହାଣ ହାତ ଧରି ଉେଠଇେଲ। ସେଙ୍ଗ
ସେଙ୍ଗ ତା’ େଗାଡ଼ ଓ ପାଦ ଶକ୍ତ େହାଇଗଲା। େସ େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ ିଗ୍ଭଲବିାକୁ
ଆରମ୍ଭ କଲା 8 େସ ନାଚ ିନାଚ ିଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଉପାସନା ମନି୍ଦରକୁ ଗଲା। 9 ସମେସ୍ତ ତାହାକୁ ଗ୍ଭଲବିାର ଓ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର େଦଖିେଲ। 10 େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ଚହି୍ନି
ପାରିେଲ େଯ ଏ େସହ ିେଲାକ ଯିଏ କି ଉପାସନା ମନି୍ଦରର ‘ସୁନ୍ଦର
ଫାଟକ’ ପାଖେର ବସ ିଭକି ମାଗଥୁିଲା। େସମାେନ ତାହାର ଏହି
ପରିବତ୍ତର୍ନ େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ େହଲା, ତାହା
େସମାେନ ବୁଝପିାରୁ ନ ଥିେଲ।

ପିତରଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ

11 େସ ସୁସ୍ଥ େଲାକଟ ିପିତର ଓ େଯାହନଙ୍କ ପାେଖ ପାେଖ ରହଲିା।
େତଣୁ ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ “ଶେଲାମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପ”େର େସମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ ିଆସେିଲ। ତାହା େଦଖି ପିତର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା େଦଖି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହଉଅଛ?

12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି କାହିଁକି େଦଖୁଛ, େଯପରିକି ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ଶକି୍ତ ବା ଭକି୍ତ ବଳେର ଏହ ିେଲାକକୁ ଗ୍ଭଲବିାକୁ େଦଲୁ। 13 ନା!
ଈଶ୍ୱର ଏହା କରିଛନି୍ତ। େସ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। େସ ତାହାଙ୍କ
ମହାନ େସବକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମପର୍ଣ କରିେଦଲ। ପୀଲାତ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗ୍ଭହଁ
ନାହିଁ େବାଲ ିପୀଲାତଙୁ୍କ କହଲି। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ ପବତି୍ର ଓ ଧାମିର୍କ
େଲାକକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲ ଓ ଜେଣ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତାହାଙ୍କ ବଦଳେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିେଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଲ। 15 ଜୀବନ ଦାନ
କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହତ୍ୟା କଲ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ଉଠାଇେଲ। ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବ ିଏହା ନଜି
ଆଖିେର େଦଖିଅଛୁ।

16 “ଏ େଯଉଁ େଲାକକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଛ ଓ ଚହି୍ନଛି, େସ ଯୀଶୁଙ୍କ
ନାମେର ଶକି୍ତ ପାଇ ଗ୍ଭଲ ିପାରିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ
ଅଛ।ି ହଁ, େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେର ଥିବା ବଶି୍ୱାସ ତାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ଆେରାଗ୍ୟ କରିେଦଲା ଆଉ ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଲ।

17 “ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କ’ଣ କରୁଛ,
ତାହା ନ ବୁଝ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି କଲ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େନତାମାେନ ମଧ୍ୟ
କ’ଣ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ବୁଝପିାରି ନ ଥିେଲ। 18 ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ
େଭାଗିବା ବଷିୟେର ପୂବର୍ରୁ ସବୁ କଥା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖଦ୍ୱ ାରା କହି
ସାରିଥିେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନି୍ତ। 19

ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସବୁ
କ୍ଷମା କରିେଦେବ। 20 ଏପରି କେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମିକ ଶାନି୍ତ
େଦେବ। ତାହାଙ୍କ ମେନାନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପଠାଇେଦେବ।

21 “ପୁନବର୍ାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍େର
ରହବିାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର ବହୁତ ଆଗରୁ
ଭାବବଦୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କହଛିନି୍ତ। 22 େମାଶା କହଛିନି୍ତ , ‘ପରେମଶ୍ୱର
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ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ େଦେବ। େସହ ିଭାବବାଦୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଆସେିବ। େସ େମା’ ପରି େହେବ। େସ ଯାହା କହେିବ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାନବିାକୁ ପଡ଼ବି। 23 େଯଉଁ େଲାକ ତାହାଙ୍କ କଥାର ବାଧ୍ୟ
େହବ ନାହିଁ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟବି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େସ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କରି ଦଆିଯିବ।’

24 “ହଁ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ପେର ଆସଥିିବା ସମସ୍ତ
ଭାବବାଦୀମାେନ ଏହ ିସମୟ ବଷିୟେର େଘାଷଣା କରିଛନି୍ତ। 25

ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ଚୁକି୍ତ କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ତା’ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। େସ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତେର ସବୁ େଲାକ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇେବ।’ 26

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ଆପଣାର
ବେିଶଷ େସବକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଠାଇଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ
ବମିୁଖ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଏପରି କରିଛନି୍ତ।”

ଯିହୂଦୀଙ୍କ ସଭା ସମ୍ମୁଖେର ପିତର ଏବଂ େଯାହନ

ପିତର ଓ େଯାହନ େଲାକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା
ସମୟେର େକେତକ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ।
େସମାେନ ଯାଜକ, ମନି୍ଦରର ଜଗଆୁଳୀମାନଙ୍କ େସନାପତ ିଓ

େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଥିେଲ। 2 େସମାେନ ରାଗି ଯାଇଥିେଲ କାରଣ ପିତର
ଓ େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ, ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ପରି ସବୁ ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର େଯ ଉତ୍ଥାନ େହବ, ଏହ ିକଥା େଘାଷଣା
କରୁଥିେଲ। 3 େତଣୁ େସମାେନ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କରିେଦେଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା
େହାଇଯାଇ ଥିବାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିେଲ। 4

କିନୁ୍ତ ଉପେଦଶ ଶୁଣବିା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ େଲାକ େସମାନଙ୍କ
ବାତ୍ତର୍ା ବଶି୍ୱାସ କେଲ। େତଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ େସଠାେର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର
ପୁରୁଷ ବଶି୍ୱାସୀ ଥିେଲ।

5 ତହିଁ ଆରଦନି େସମାନଙ୍କର େନତାମାେନ, ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଓ
ଆଇନର ଶିକ୍ଷକମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଏକାଠି େହେଲ। 6 େସଠାେର
ହାନାନ ମହାଯାଜକ, କୟାଫା, େଯାହନ, ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଓ
ମହାଯାଜକୀୟ ପରିବାରର ସମେସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। 7 େସମାେନ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ସାମନାେର ଠିଆ କରି ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ
କ୍ଷମତା କିମ୍ୱା େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କଲ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ େଛାଟ
େଲାକଟକୁି କିପରି ସୁସ୍ଥ କରି ପାରିଲ?”

8 ତା’ପେର ପିତର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ େଲାକମାନଙ୍କର େନତାମାେନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାେନ! 9

ଏହ ିେଛାଟା େଲାକଟ ିପ୍ରତ ିକରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ କମର୍େର କ’ଣ
ଆପଣମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରୁଛନି୍ତ? ଆପଣମାେନ କ’ଣ
ପଗ୍ଭରୁଛନି୍ତ େଯ େକଉଁ ବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା େସ ସୁସ୍ଥ େହାଇପାରିଲା? 10

େତେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଏହା
ଜାଣରିଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, ଏହା ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଏହି
େଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର କଣ୍ଟାବଦି୍ଧ
କରିଛ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଏହ ିେଛାଟା େଲାକଟ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ସୁସ୍ଥ େହାଇଛ।ି େସ ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଛ।ି 11 ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ
‘େସହ ିପଥର ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ, ଅତଏବ ନମିର୍ାଣ କତ୍ତର୍ାମାେନ, େହୟଜ୍ଞାନ

କରିଥିଲ।
କିନୁ୍ତ େସହ ିପଥର ଆଜି ମୂଖ୍ୟ ପଥର େହାଇ ପାରିଛ।ି’

ଗୀତସଂହତିା 118:22
12 ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖେର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି
ଆକାଶ ତେଳ ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିନାମ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱ ାରା କି
ଆେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରିବା।”

13 େସମାେନ େଯେତେବେଳ ପିତର ଓ େଯାହନଙ୍କର ଏପରି ସାହସ
େଦଖିେଲ ଓ ଜାଣ ିପାରିେଲ େଯ େସମାେନ ଅଶିକି୍ଷତ ଓ ସାଧାରଣ େଲାକ,
େସମାେନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ। େସମାେନ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝ ିପାରିେଲ
େଯ, େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ। 14 େସମାେନ େଦଖିେଲ,
େସହ ିେଛାଟ େଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକହି
ପାରିେଲ ନାହିଁ।

15 େସମାନଙୁ୍କ ସଭାରୁ ଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ତା’ପେର
େନତାମାେନ କ’ଣ କରିେବ, େସ ବଷିୟେର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହେଲ। 16 େସମାେନ କହେିଲ, “ଏ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ କ’ଣ
କରିବା? ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଜାଣଛିନି୍ତ େଯ, େସମାେନ େଗାଟଏି
ଅସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ।
17 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର କିଛ ିନ କହବିା ପାଇଁ ଭୟ
େଦଖାଇବା। ଫଳେର, େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏ କଥା ଅଧିକ ବ୍ୟାପି
ପାରିବ ନାହିଁ।”

18 େତଣୁ େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ
ନାମେର େକୗଣସ ିକଥା ବା ଉପେଦଶ ନ େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ।
19 କିନୁ୍ତ େଯାହନ ଓ ପିତର େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆମ୍ଭର ଉଚତି୍ କି
ନାହିଁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଗି୍ଭର କର। ଆେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖିଛୁ ଓ ଯାହା
ଶୁଣଛୁି ତାହା େଲାକମାନଙୁ୍କ ନ କହ ିରହପିାରିବୁ ନାହିଁ।”

20 େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇେଲ ନାହିଁ,
କାରଣ େଲାେକ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଣୁଗାନ କରୁଥିେଲ।
େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଥେର ଭୟ େଦଖାଇେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ
ମୁକ୍ତକେଲ। 22 ଏହ ିଅସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗାଟଏି
ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଲାକଟରି ବୟସ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ
ଥିଲା।

ପିତର ଓ େଯାହନ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି ଆସେିଲ

23 ପିତର ଓ େଯାହନ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ ସଭା ଛାଡ଼ ିନଜି ନଜି
ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ
େନତାମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ କହଥିିେଲ, େସସବୁ କଥା ନଜି ଦଳର
େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ। 24 େଯେତେବେଳ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ସମେସ୍ତ ଏହା
ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ଏକ ମନେର ମିଳିତ ଭାେବ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, “େହ
ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ େସଥିେର ଥିବା ସବୁକିଛ ିସୃଷି୍ଟ
କରିଛ। 25 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭର େସବକ ଥିେଲ।
େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ଭଳିତ େହାଇ ଏହ ିକଥା େଲଖିଛନି୍ତ ,
‘ଏହ ିଜାତରି େଲାେକ କାହିଁକି କଳି କରୁଛନି୍ତ?
ଏ ଜଗତେର େଲାେକ କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା

କରୁଛନି୍ତ? ଏହା ସବୁ ନରିଥର୍କ।
26 ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ିଚଲାଇେଲ
ଓ ଶାସକମାେନ ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହେଲ।’

ଗୀତସଂହତିା 2:1-2
27 େଯେତେବେଳ େହେରାଦ, ପନି୍ତୟ ପୀଲାତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାେନ ମିଳିତ େହାଇ ଏହ ିସହରେର ଜମା େହାଇ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର
େସବକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହେଲ େସେତେବେଳ ଏହା ପ୍ରକୃତେର
ସଫଳ େହଲା। େସହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂେପ ମେନାନୀତ କରିଥିଲ।
28 ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େଯାଜନାକୁ ସଫଳ କେଲ। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଓ ଶକି୍ତ
ଅନୁସାେର ଏହା ଘଟଲିା। 29 େହ ପ୍ରଭୁ, ବତ୍ତର୍ମାନ େସମାେନ କ’ଣ
କହୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଶୁଣ। େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଉଛନି୍ତ। ପ୍ରଭୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବକ ଅଟୁ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ଭହଁ, ତାହା
ନଭିର୍ୟେର କହବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। 30 ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ଆମ୍ଭକୁ
େଦଖାଅ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ସାହସର ସହତି ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ
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ନାମେର େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ନାନାଦ ିଚହି୍ନ େଦଖାଇବା ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
କାଯର୍୍ୟମାନ କରି ପାରିବା।”

31 ପ୍ରାଥର୍ନା ସରିବା ପେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା ଘେର, ସମେସ୍ତ ଏକାଠି
େହାଇଥିେଲ, େସହ ିଘର କମି୍ପ ଉଠିଲା। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର
ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ସାହସର ସହତି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ।

ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା

32 ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ମନ, ଏକ ଆତ୍ମା ଥିଲା। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିେକୗଣସ ିଜିନଷିକୁ ନଜିର େବାଲ ିକହୁ ନ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ
ପାଖେର ଯାହା ଥିଲା, େସଥିେର ସମେସ୍ତ ଭାଗୀଦାର ଥିେଲ। 33 ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ େଯ ପ୍ରକୃତେର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନି୍ତ , ଏହା େପ୍ରରିତମାେନ
ମହାଶକି୍ତର ସହତି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀଙୁ୍କ ବହୁତ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 34 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାହାର କିଛ ିଅଭାବ ନ
ଥିଲା। ଯାହାର ଘର ବା ଜମି ଥିଲା, େସ ତାହାକୁ ବକି୍ର ୀ କରି େଦଉଥିଲା।
35 େସମାେନ େସହ ିଧନ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପାଦତେଳ ରଖି େଦଉଥିେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ନଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାେର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଗଲା।

36 େଯାେଷଫ ନାମେର ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ ଥିେଲ। େପ୍ରରିତମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
“ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା” ନାମେର ଡ଼ାକୁଥିେଲ। ଏହ ିନାମର ଅଥର୍, “ସାହାଯ୍ୟକାରୀ” େସ
କୁପ୍ରୀୟ ଜାତରି ଜେଣ େଲବୀୟ ଥିେଲ। 37 େଯାେଷଫଙ୍କର ଖଣ୍ଡଏି
େକ୍ଷତଥିଲା। େସ ତାହାକୁ ବକି୍ର ୀ କରିେଦେଲ ଓ ବକି୍ର ୀଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା
ଆଣ ିେପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ େଦଇେଦେଲ।

ହନନୟି ଓ ଶଫୀରା

ହନନୟି ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ
ଥିଲା ଶଫୀରା, ତାହାଙ୍କର କିଛ ିଜମି ବକି୍ର ୀ କରିେଦେଲ। 2

େସ ତା’ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇ ତା’ର ସମ୍ମତେିର ଏହ ିସମ୍ପତି୍ତ ବକି୍ର ୀର
କିଛ ିଟଙ୍କା ନଜି ପାଖେର ରଖିଲା ଓ ବାକି ଟଙ୍କା ଆଣ ିେପ୍ରରିତମାନଙ୍କ
ଚରଣେର ରଖିଲା।

3 ଏହା େଦଖି ପିତର କହେିଲ, “େହ ହନନୟି, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ଶୟତାନକୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ େଦଲ? ତୁେମ୍ଭ ମିଛ କହଲି,
ପବତି୍ରଆତ୍ମାକୁ ଠକିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲ; ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପତି୍ତ ବକି୍ର ୀ କଲ, କିନୁ୍ତ
କାହିଁକି େସହ ିଟଙ୍କାର କିଛ ିଅଂଶ ନଜି ପାଇଁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିଲ। 4 େସ
ସମ୍ପତି୍ତ କ’ଣ ବକି୍ର ୀ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭର ନ ଥିଲା? ବକି୍ର ୀ ପେର େସ ସମ୍ପତି୍ତର
ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରେର ନ ଥିଲା? େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମନ ଭତିେର
ଏପରି ଖରାପ କଥା କାହିଁକି ଭାବଲି? ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ଆଗେର ମିଥ୍ୟା କହଲି ନାହିଁ ବରଂ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କହଲି।”

5 ଏ କଥା ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର ହନନୟି ଭୂମିେର ପଡ଼ ିମରିଗଲା। ଏ କଥା
ଶୁଣ ିେଲାକମାେନ ବହୁତ ଡ଼ରିଗେଲ। 6 ତା’ପେର ଯୁବକମାେନ ତାହାକୁ
ଲୁଗାେର ଗେୁଡ଼ଇ େନଇ ବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ କବର େଦେଲ।

7 ପ୍ରାୟ ତନିଘିଣ୍ଟା ବତିଗିଲା ପେର ତା’ ସ୍ତ୍ରୀ ଶଫୀରା େସଠାେର
ପହଞ୍ଚଲିା। େସ ଏହ ିଘଟଣା ବଷିୟେର କିଛ ିମଧ୍ୟ ଜାଣ ିନ ଥିଲା। 8

ପିତର ତାହାକୁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାେତ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଜମି େସତକିି
ଦାମ୍େର ବକି୍ର ୀ କରିଛ କି?”
େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ହଁ, େସହ ିଦାମ୍େର।”
9 ତା’ପେର ପିତର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁେହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ

ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏକମତ େହଲ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ୱାମୀକୁ କବର େଦଇଛନି୍ତ , େସମାେନ ଦ୍ୱ ାର ପାଖେର ପହଞ୍ଚଗିେଲଣ।ି
ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ବାହାରକୁ ଟାଣ ିେନଇଯିେବ।” 10 େସ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦତେଳ ପଡ଼ ିମରିଗଲା। ତା’ପେର
ଯୁବକମାେନ ଭତିରକୁ ଆସେିଲ ଓ ତାହାକୁ ମୃତ େଦଖି ବାହାରକୁ
େନଇଗେଲ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖେର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ। 11

ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକ, େଯଉଁମାେନ ଏ କଥା
ଶୁଣେିଲ, ବହୁତ ଭୟଭୀତ େହେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରମାଣ

12 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବହୁତଗଡୁ଼ଏି ଚହି୍ନ ଓ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟମାନ କରାଗଲା। େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଗାଟଏି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଶେଲାମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପେର ଏକାଠି େହେଲ। 13 େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକତ୍ର
ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େକହେିହେଲ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ। ସବୁେଲାକ
େପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କେଲ। 14 ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। େସମାେନ ବଶି୍ୱାସୀଙ୍କ ଦଳେର
ସଂଯୁକ୍ତ େହେଲ। 15 େତଣୁ େଲାକମାେନ େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ବହି
ଆଣେିଲ, େଯପରିକି ପିତରଙ୍କ ଛାଇ ଯିବା ଆସବିା ସମୟେର
େରାଗୀମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ ିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିେରାଗୀମାେନ
ସୁସ୍ଥ େହାଇପାରିେବ। 16 ଯିରୁଶାଲମେର ଆଖପାଖ ସହରଗଡୁ଼କିରୁ
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ଓ େଯଉଁମାେନ ଭୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହଉଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଆସୁଥିେଲ ଓ ସମେସ୍ତ ସୁସ୍ଥ
େହାଇ ଯାଉଥିେଲ।

ଯିହୂଦୀମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା

17 ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାଙ୍କର ସବୁ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଦଳ
ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହାଇ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହେଲ। 18 େସମାେନ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି କାରାଗାରେର ରଖିେଲ। 19 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଜେଣ ଦୂତ ରାତେିର େସହ ିକାରାଗାରର କବାଟ େଖାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରିେଦେଲ ଓ କହେିଲ, 20 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ, ଠିଆ ହୁଅ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଏହ ିନୂତନ ଜୀବନ ବଷିୟେର କୁହ।”
21 ଏହା ଶୁଣ ିେପ୍ରରିତମାେନ ସକାଳୁ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଉପେଦଶ େଦେଲ।
ଏହ ିସମୟେର ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାଙ୍କର ବନୁ୍ଧମାେନ େସହ ିମନି୍ଦରର

ଅନ୍ୟ ପାଖେର ପହଞ୍ଚ ିଇସ୍ରାଏଲର ବଶିିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା
ଡ଼ାକିେଲ। େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କାରାଗାରରୁ ଆଣବିା ପାଇଁ କିଛି
େଲାକଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। 22 କିନୁ୍ତ େସହ ିେଲାକମାେନ କାରାଗାରେର
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ନ ପାଇ େଫରିଗେଲ ଓ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଖବର
େଦେଲ, 23 “ଆେମ୍ଭ କାରାଗାରେର ଭଲ ଭାବେର ତାଲା ପଡ଼ଥିିବାର
େଦଖିଲୁ ଓ ଜଗଆୁଳୀମାନଙୁ୍କ ଦ୍ୱ ାର ପାଖେର ଠିଆ େହବାର ମଧ୍ୟ େଦଖିଲୁ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ କାରାଗାର େଖାଲ ିେଦଖିଲୁ, େସେତେବେଳ
େସଠାେର େକହ ିନ ଥିେଲ।” 24 ଏ କଥା ଶୁଣ ିମନି୍ଦରର େସନାପତ ିଓ
ମହାଯାଜକ ବବି୍ର ତ େହାଇପଡ଼େିଲ ଓ “ଏହାର ପରିଣାମ କ’ଣ େହବ, ଏହା
ଭାବ ିସମେସ୍ତ ହତବୁଦି୍ଧ େହେଲ।”

25 ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର ଜେଣ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀକରି ରଖିଥିଲ େସମାେନ
ମନି୍ଦରେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଛନି୍ତ।” 26 େତଣୁ
େସନାପତ ିେସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଆସେିଲ। େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ େଜାର୍ଜବରଦସି୍ତ କରି ଆଣେିଲ ନାହିଁ
କାରଣ େସମାେନ ଭୟ କେଲ, ଯଦ ିେସମାେନ ଏପରି କରିେବ, େତେବ
େଲାକମାେନ ହୁଏତ େସମାନଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼େିବ।

27 େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଆଣ ିମହାସଭାେର ଉପସି୍ଥତ
କରାଇେଲ। ତା’ପେର ମହାଯାଜକ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, 28 “ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ଶିକ୍ଷା ନ େଦବା ପାଇଁ କେଠାର ଆେଦଶ
େଦଇଥିଲୁ କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୁଶାଲମକୁ ପୂଣ୍ଣର୍
କରି େଦଇଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ େଲାକର ମୃତୁ୍ୟ େଦାଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ଲଦ ିେଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଛ।”

29 ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ େପ୍ରରିତମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅେପକ୍ଷା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନଶି୍ଚୟ ମାନବୁି। 30
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ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଝୁେଲଇ ହତ୍ୟା କରିଛ ତାହାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନି୍ତ। 31 ପରେମଶ୍ୱର
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ପାଇଁ
ତାହାଙୁ୍କ େନତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା କରି ନଜି ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନି୍ତ।
32 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏ ଘଟଣାଗଡୁ଼କିର ସାକ୍ଷୀ। ପବତି୍ରଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ
ଘଟଣାଗଡୁ଼କିର ସାକ୍ଷୀ। ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ।”

33 ଯିହୂଦୀୟ େନତାମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣ ିଭୀଷଣ ରାଗିଗେଲ ଓ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା କେଲ। 34 କିନୁ୍ତ େସହି
ସଭାେର ଆଇନ ଶିକ୍ଷକ ଗମଲୀେୟଲ ନାମକ ଜେଣ ସମ୍ମାନଜନକ
ଫାରୂଶୀ ଠିଆ େହାଇ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କିଛ ିସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 35 ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା
କରିବାକୁ ଯାଉଛ େସଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ। 36 ଏହା ପୂବର୍ରୁ ଥିଉଦା
ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ନଜିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ େବାଲ ିଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ
ଗ୍ଭରିଶହ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ତାହାକୁ ମାରିଦଆିଗଲା।
ପେର ତା’ର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ପଳାଇଗେଲ। ଏହି
ସମସ୍ତର େକୗଣସ ିଫଳ େହଲା ନାହିଁ। 37 ତାହାଙ୍କ ପେର ଜନଗଣନା
ସମୟେର ଗାଲଲିୀ େଦଶର ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବାହାରିେଲ। େସ
ମଧ୍ୟ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ନଜିର ଶିଷ୍ୟ କେଲ। କିନୁ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା
କରାଗଲା। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ
ପଳାଇଗେଲ। 38 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। େସମାନଙୁ୍କ ଏକୁଟଆି ଛାଡ଼ଦିଅି। ଯଦି
େସମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଏହ ିକାମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ େହାଇଥାଏ,
େତେବ ତାହା ବଫିଳ େହବ। 39 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
େହାଇଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲଢ଼ବିାର େଦଖିବ।”
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପେଦଶ ମାନେିଲ। 40 େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ

ଭତିରକୁ ଡ଼ାକି େନଇ ପ୍ରହାର କେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର କିଛ ିନ
କହବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ତା’ପେର େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। 41

େପ୍ରରିତମାେନ ମହାସଭା ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ ଖୁସୀ େହେଲ େଯ,
େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ଅପମାନ ସହବିାକୁ େଯାଗ୍ୟ ବେିବଚତି
କରାଯାଇଛ।ି 42 େପ୍ରରିତମାେନ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ଓ ଘେର ଘେର ଏହି
ସୁସମାଗ୍ଭର େଦେଲ େଯ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। େସମାେନ ପ୍ରଗ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ
ଆେଦୗ ବନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ।

ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ସାତ ଜଣଙୁ୍କ ବାଛେିଲ

ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଗିଲା।
େସେତେବେଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା କହୁଥିବା ଯିହୂଦୀମାେନ ଏବ୍ର ୀଭାଷା
କହୁଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ।

େସମାନଙ୍କ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଉଚତି୍ ପରିମାଣେର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ନ ଯାଉଥିବା
କାରଣରୁ ଏପରି ବଚସା େହଲା। 2 େତଣୁ େପ୍ରରିତମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶିଷ୍ୟ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡ଼ାକି କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭରେର ଅବେହଳା କରିବା ଠିକ୍

େହବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନେର ସମୟ େଦବା ଅେପକ୍ଷା ପ୍ରଗ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଗ୍ଭଲୁ
ରଖିବା ଆମ୍ଭପେକ୍ଷ ଯଥାଥର୍ େହବ। 3 ଏଥିପାଇଁ େହ ଭାଇମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଭତିରୁ ସାତ ଜଣ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ବାଛ। େସମାେନ େଯପରି
େଲାକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଉତ୍ତମ, ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିେବ।
ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକାମ କରିବା ପାଇଁ େଦବୁ। 4 େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସମୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନାେର େଦଇ
ପାରିବୁ।”

5 େସହ ିଦଳର ସମେସ୍ତ ଏହ ିଚନି୍ତ ାଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କେଲ। େସମାେନ
ନଜି ମଧ୍ୟରୁ ସି୍ତଫାନ, େଯ କି ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ବଶି୍ୱାସେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ,

ଫିଲପି୍ପ, ପ୍ରଖର, ନୀକାେନାର, ତୀେମାନ, ପାମର୍ନା ଓ ନୀକଲାୟଙୁ୍କ (େସ
ଆନି୍ତୟଖିଅରୁ ଆସଥିିେଲ ଓ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ରୁ ଧମର୍ାନ୍ତରୀତ େହାଇଥିେଲ)। 6

େସମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପାଖେର ଉପସି୍ଥତ
କରାଇେଲ। େପ୍ରରିତମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ
ରଖିେଲ।

7 ଏହପିରି ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା।
ଯିରୁଶାଲମେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ଗିଲା। ଏପରିକି ଯିହୂଦୀ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ ପାଳନ କେଲ।

ସି୍ତଫାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିହୂଦୀମାେନ

8 ସି୍ତଫାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକି୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଥିେଲ। େସ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍
କରୁଥିେଲ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତର ପ୍ରମାଣ େଦଉଥିେଲ। 9 େକେତକ ଯିହୂଦୀ
ଆସ ିସି୍ତଫାନଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତତକର୍ କେଲ। େସମାେନ କୂରୀଣୀୟ, ଲବିତ୍ତର୍ାନ,
କିଲକିିଆ ଓ ଏସଆି େଦଶର ଯିହୂଦୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୀୟ ସମାଜଗହୃର ସଭ୍ୟ ଥିେଲ। 10 କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ସି୍ତଫାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖେର ଯୁକି୍ତ ବାଢ଼ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

11 ତା’ପେର େସମାେନ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚ େଦଇ ଏହା
କୁହାଇେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଓ େମାଶାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଖରାପ
କଥା କହୁଥିବାର ଶୁଣଲୁି।” 12 ଏହା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପୁରୁଖା
ଯିହୂଦୀ େନତାଙୁ୍କ ଆଇନର ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ
କେଲ ଓ ସି୍ତଫାନଙୁ୍କ ଧରିେନଇ ମହାସଭାକୁ େନଇ ଆସେିଲ।

13 େସମାେନ େକେତ ଜଣ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀଙୁ୍କ ଆଣେିଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଏ େଲାକ ସବର୍ଦା ଏହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବରୁିଦ୍ଧେର କୁେହ। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ କହବିାର ଶୁଣଛୁି େଯ
ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ ଓ େମାଶା ଆମ୍ଭକୁ
େଦଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେଦେବ।” 15 ଏହା ଶୁଣ ିମହାସଭାର
ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟେର େଦଖିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ
ମୁଖ ପରି େଦଖାଗଲା ଓ େସମାେନ ତାହା େଦଖିେଲ।

ସି୍ତଫାନଙ୍କ ଭାଷଣ

ମହାଯାଜକ ସି୍ତଫାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ଏସବୁ କଥା କ’ଣ ସତ୍ୟ?”
2 େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାର ଯିହୂଦୀ ପିତାମାେନ ଓ
ଭାଇମାେନ, େମା’ କଥା ଶୁଣ। ଆମ୍ଭର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ହାେରାଣ

ନଗରେର ବାସ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େଯେତେବେଳ େମସପତାମିଆେର ଥିେଲ,
େସେତେବେଳ େଗୗରବମୟ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ,
3 ‘ତୁେମ୍ଭ ନଜି େଦଶ ଓ ବନୁ୍ଧବଗର୍ଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଖାଇବ,ି େସ େଦଶକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଅ।’

4 “େତଣୁ େସ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ହାରଣେର ବାସ
କେଲ। ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଏଠାକୁ
ଆଣେିଲ, େଯଉଁଠି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ରହୁଛ। 5 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ
କିଛ ିେଦଲ ନାହିଁ। ଏପରିକି େଗାଟଏି ଫୁଟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ।
େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କର କିଛ ିପିଲାପିଲ ିନ ଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଓ
ତାହାଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଏହ ିଭୂମି ଏକ ଅଧିକାର ରୂେପ
େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ।

6 “ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଏହକିଥା କହଥିିେଲ, ‘ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ
ବେିଦଶେର ଦାସ କମର୍ କରିେବ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭରିଶହ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିେବ।’ 7 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, ‘େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଦାସ କରି ରଖିଛନି୍ତ , ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି ତା’ପେର
େସମାେନ େସଠାରୁ ଆସ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର େମାେତ ପୂଜା କରିେବ।’

8 “ଏହପିରି ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଏହ ିଚୁକି୍ତ ପାଇଁ ସୁନ୍ନ ତର ଚହି୍ନ
ପ୍ରଦାନ କେଲ। େସ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପିତା େହେଲ। ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଜନ୍ମର
ଅଷ୍ଟମ ଦନି ଅବ୍ର ହାମ ତାହାଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ କେଲ ଓ ଇସ୍ହାକ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର
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ଯାକୁବର ସୁନ୍ନ ତ କେଲ। ପୁଣ ିଯାକୁବ ତାହାଙ୍କ ବାରଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ
କେଲ, ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଆମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଡୁ଼କିର ପିତା େହେଲ।

9 “େସହ ିପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କର ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କରି ତାହାଙୁ୍କ
ମିଶର େଦଶର ଜେଣ ଦାସ ଭାବେର ବକି୍ର ୀ କରିେଦେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େଯାେଷଫଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ। 10 େସ ତାହାଙୁ୍କ ସବୁ ଅସୁବଧିାରୁ ରକ୍ଷା
କେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ େଦେଲ, ଓ ମିଶର େଦଶର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶର
ଶାସକ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ସମ୍ପତି୍ତର ଶାସନକତ୍ତର୍ା କରିେଦେଲ। 11 େସ
ସମୟେର ସମଗ୍ର ମିଶର ଓ କିଣାନ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବିାରୁ େଲାେକ
ବହୁତ କଷ୍ଟେର ପଡ଼େିଲ। ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଖାଇବାକୁ କିଛି
ପାଇେଲ ନାହିଁ।

12 “ମିଶରେର ଶସ୍ୟଥିବା ଖବର ଶୁଣ ିଯାକୁବ ପ୍ରଥେମ ଆମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େସଠାକୁ ପଠାଇେଲ। 13 େସମାନଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ଯିବା ସମୟେର େଯାେଷଫ ନଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖେର ପରିଚତି େହେଲ ଓ
ଫାେରା େଯାେଷଫଙ୍କ ପରିବାର ବଷିୟେର ଜାଣେିଲ। 14 େତଣୁ
େଯାେଷଫ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ନଜି ପିତା ଯାକୁବ ଓ ସମସ୍ତ
ସମ୍ପକର୍ୀୟଙୁ୍କ ନଜି ପାଖକୁ ଡ଼େକଇ ଆଣେିଲ। େସମାେନ ସମୁଦାୟ ସତୁରି
ଜଣ ଥିେଲ। 15 ତା’ପେର ଯାକୁବ ମିଶର େଦଶକୁ ଗେଲ। େସଠାେର
େସ ନେିଜ ଓ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ। 16

େସମାନଙୁ୍କ ଶିଖିମକୁ ନଆିଯାଇ କବର ଦଆିଗଲା। ଶିଖିମର ଏହ ିକବର
ସ୍ଥାନକୁ ଅବ୍ର ହାମ ହେମାରର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛ ିରୂପାଟଙ୍କା େଦଇ
କିଣଥିିେଲ।

17 “ଇତ ିମଧ୍ୟେର ମିଶର େଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
ବଢ଼ବିାେର ଲାଗିଲା। ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ
ତାହା ସତ୍ୟେର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା। 18 େସହ ିସମୟେର ଆଉ ଜେଣ
ରାଜା ମିଶରକୁ ରାଜତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। େସ େଯାେଷଫଙୁ୍କ
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 19 େସ ନୂଆ ରାଜା ଆମ୍ଭ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର ଥିେଲ।
େସ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁବର୍୍ୟବହାର କେଲ। ରାଜା େସମାନଙ୍କର
ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାେର ପେକଇେଦବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ
କେଲ।

20 “ଏହ ିସମୟେର େମାଶା ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କେଲ। େସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
ଥିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘେର ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଳନପାଳନ
କରାଗଲା। 21 ତାହାଙୁ୍କ ବାହାେର ପକାଇ େଦବା େବେଳ ଫାେରାଙ୍କର
କନ୍ୟା ତାହାଙୁ୍କ େନେଲ ଏବଂ ନଜି ପୁତ୍ର ଭାବେର ପାଳିେଲ। 22 େମାଶା
ମିଶରବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାେର ଶିକି୍ଷତ େହେଲ। େସ ନଜି ବକ୍ତବ୍ୟ
ଓ କାମେର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ।

23 “ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ବୟସ େହବା େବେଳ େସ ନଜି ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ତଥା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। 24

େମାଶା େସଠାେର ଜେଣ ମିଶରୀୟ, ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ସହତି ଅନ୍ୟାୟ
କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। େତଣୁ େସ ଯିହୂଦୀୟ ଜଣଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ
ମିଶରୀୟକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ। େସ ତାହାକୁ ଏପରି ଆଘାତ କେଲ େଯ,
ମିଶରୀୟ ଜଣକ େସହଠିାେର ମରିଗଲା। 25 େମାଶା ଭାବେିଲ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତ ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ଲଗାଇ
ଅଛନି୍ତ , ତାହା ତାହାଙ୍କ ଯିହୂଦୀୟ ଭାଇମାେନ ବୁଝେିବ, ମାତ୍ର େସମାେନ
ତାହା ବୁଝେିଲ ନାହିଁ।

26 “ତା’ ପରଦନି େସ ଦୁଇଜଣ ଯିହୂଦୀ େଲାକଙୁ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର
କଳି କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ ଓ କହେିଲ, ‘େହ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ଭତିେର କାହିଁକି କଳି କରୁଛ?’
27 ଏହା ଶୁଣ ିପେଡ଼ାଶୀ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା େଲାକଟ ିେମାଶାଙୁ୍କ
େଠଲେିଦଇ କହଲିା, ‘ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭ ଶାସକ ଓ ବଗି୍ଭରକ ରୂେପ କିଏ ନଯିୁକି୍ତ
େଦଲା? 28 ଗତକାଲ ିତୁେମ୍ଭ େଯପରି ମିଶରୀୟକୁ ମାରିେଦଲ େସହପିରି
କ’ଣ େମାେତ ମାରି େଦବା ପାଇଁ?’ 29 େମାଶା ଏହା ଶୁଣ ିଅତଶିୀଘ୍ର

ମିଶରରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ ମିଦୟିନ େଦଶେର ଜେଣ ବେିଦଶୀ େହାଇ
ରହେିଲ। େସଠାେର ତାହାଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର େହେଲ।

30 “ଦୀଘର୍ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ଅତବିାହତି େହବା ପେର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ
ସୀନୟ ପବର୍ତ ନକିଟେର ଥିବା ମରୁଭୂମିେର େଗାଟଏି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦାର
ଅଗି୍ନଶିଖାେର େମାଶାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ। 31 େମାଶା େସ ଦୃଶ୍ୟ େଦଖି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ। ତାହାକୁ ଭଲଭାେବ େଦଖିବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ
ଯିବାେବଳକୁ େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣେିଲ: 32 ‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର। ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବର
ପରେମଶ୍ୱର।’ ଏହା ଶୁଣ ିେମାଶା ଭୟେର ଥରିେଲ ଓ ଆଉ େଦଖିବା ପାଇଁ
ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

33 “ତା’ପେର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା
କାଢ଼ଦିଅି, କାରଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ଠିଆ େହାଇଛ ତାହା ପବତି୍ରଭୂମି।
34 ମୁଁ ମିଶର େଦଶେର େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ
ଦୁବର୍୍ୟବହାର େଦଖିଛ।ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଲି।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତ
େଦବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆସ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର
େଦଶକୁ ପଠାଇବ।ି’

35 “େଯଉଁ େମାଶାଙୁ୍କ େସମାେନ ଅବଜ୍ଞା କରି କହଥିିେଲ, ‘କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ
ଶାସକ ଓ ବଗି୍ଭରକ କଲା?’ େସହ ିେମାଶାଙୁ୍କ ହିଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ମୁକି୍ତଦାତା କରି ପଠାଇେଲ। େଯଉଁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ
େମାଶାଙୁ୍କ ବୁଦା ଭତିେର ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର
ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। 36 େତଣୁ େମାଶା ମିଶର େଦଶେର
ଓ ସୂଫ ସମୁଦ୍ର େର ତଥା ମରୂଭୂମିେର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଭିନି୍ନ
ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ ଚହି୍ନ ଓ କାଯର୍୍ୟମାନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ
ଆଣେିଲ।

37 “େସ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େମା’ ପରି ଜେଣ ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ।’ 38

ଏହ ିେମାଶା ମରୁଭୂମିେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀେର ଥିେଲ। େଯଉଁ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସୀନୟ ପବର୍ତେର ରହ ିତାହାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହାଇଥିେଲ,
େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଆମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ, େମାଶା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିେଲ। ଏହ ିଆଜ୍ଞାସବୁ
େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।

39 “କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମାନବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କେଲ ଓ ମିଶରକୁ େଫରି
ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। 40 େସମାେନ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଯାଇ କହେିଲ,
‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େକେତ ଜଣ େଦବତାଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ
କର। ଏହ ିେଯଉଁ େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ,
ତାହାଙ୍କର କ’ଣ େହଲା ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହୁଁ।’ 41 େସହ ିସମୟେର
େସମାେନ େଗାଟଏି ବାଛୁରିର ମୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି କରି େସହ ିମୂତ୍ତିର୍ ଆଗେର ବଳି
େଦେଲ। େସମାେନ ନଜି ହାତ ତଆିରି ଜିନଷି େଦଖି ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ।
42 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଆକାଶସ୍ଥ ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। ଏହି
ବଷିୟେର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକେର େଯପରି େଲଖାଅଛ,ି
‘େହ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ପ୍ରାନ୍ତରେର,
େମା’ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପଶୁବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରି ନାହଁ।
43 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େମାଲଖର ତମ୍ୱୁ
ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର େଦବତା ରମ୍ପାର ମୂତ୍ତିର୍କୁ ମଧ୍ୟ େବାହ ିେନଇଯାଇଥିଲ।

ଏଗଡୁ଼କୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତଆିରି କରିଥିଲ।
େତଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାବଲିନର ଆରପାରିକୁ ପଠାଇ େଦବ।ି’

ଆେମାଷ 5:25-27
44 “ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥିଲା।

ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ନକ୍ସା େଦଖାଇେଲ ଏବଂ େସ େଦଖିଥିବା
ନକ୍ସା ଅନୁସାେର େଗାଟଏି ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁ ତଆିରି କରିବାକୁ ତାହାଙୁ୍କ

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 7:9 860 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 7:44
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କହଥିିେଲ। 45 ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େସହ ିପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ସାଙ୍ଗେର
ଆଣଥିିେଲ। େସହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ େନତୃତ୍ୱ େର େସମାେନ
ଅନ୍ୟଜାତ ିଗଣର େଦଶ ଅଧିକାର କରି େନଇଥିେଲ। ଏହ ିଜାତମିାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସାମନାେର ବାହାର କରିେଦେଲ। ତମ୍ୱୁଟ ିଦାଉଦଙ୍କ
ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। 46 ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।
େସ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର େତାଳିବାକୁ ଅନୁମତି
େଦବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 47 କିନୁ୍ତ ଶେଲାମନ
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କେଲ।

48 “ମାତ୍ର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିହାତ ତଆିରି ମନି୍ଦରେର
ବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏହପିରି େଲଖନି୍ତ ,

49 ‘ସ୍ୱଗର୍ େମାହର ସଂିହାସନ
ପୃଥିବୀ େମାହର ପାଦପୀଠ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ?
େମାର ବଶି୍ରାମ େନବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ େକଉଁଠି?
50 ମେନରଖ, ମୁଁ ଏସବୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି’”

ଯିଶାଇୟ 66:1-2
51 ସି୍ତଫାନ କହେିଲ, “େହ ଯିହୂଦୀ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେଡ଼

ଜିଦ୍େଖାର! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ମନା କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର
ବେିରାଧ କରିଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି
େହଉଛ। 52 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େକୗଣସ ିଭାବବାଦୀଙୁ୍କ
ତାଡ଼ନା ନ କରି ଛାଡ଼ ିନାହାନି୍ତ। ଏହ ିଭାବବାଦୀମାେନ ପୂବର୍ରୁ େସହି
ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଆଗମନ କଥା କହଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମାରି େଦଇଥିେଲ। ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତାରିତ ଓ ହତ୍ୟା କରିଛ। 53

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଛ, କିନୁ୍ତ ତାହାର ବାଧ୍ୟ େହାଇ ନାହଁ।”

ସି୍ତଫାନଙ୍କ ହତ୍ୟା

54 ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିସି୍ତଫାନଙ୍କର ଉପେର ଭୀଷଣ ରାଗି
ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କେଲ। 55 କିନୁ୍ତ ସି୍ତଫାନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ଆକାଶକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େସଠାେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ େଦଖିେଲ।
େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ଠିଆ େହବାର େଦଖିେଲ। 56

ସି୍ତଫାନ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ େଖାଲା ଅବସ୍ଥାେର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର େଦଖୁଛ।ି”

57 ଏଥିେର ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ କାନେର ହାତ େଦଇ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର
ପାଟ ିକେଲ। େସମାେନ ଏକାଠି େହାଇ ସି୍ତଫାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼େିଲ। 58

େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ନଗର ବାହାରକୁ ଟାଣ ିେନଇ ପଥର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ
କରିେଦେଲ। ସାକ୍ଷୀମାେନ ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବକର ପାଖେର
େସମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ରଖିେଲ। 59 ପଥର େଫାପାଡ଼ବିା ସମୟେର
ସି୍ତଫାନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, େମା’ ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ
କର।” 60 ତା’ପେର େସ ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିପଡ଼ ିେଜାର୍େର କହେିଲ, “େହ
ପ୍ରଭୁ, ଏହ ିପାପ ନମିେନ୍ତ ଏମାନଙୁ୍କ ଅପରାଧୀ ଗଣନା କର ନାହିଁ।” ଏହା
କହ ିେସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।

ସି୍ତଫାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େଯ ଯଥାଥର୍, ଏହା ଶାଉଲ ସମଥର୍ନ କରିଥିେଲ।
େକେତକ ନଷି୍ଠାପର େଲାକ ସି୍ତଫାନଙୁ୍କ କବର େଦଲ ଓ ତାହାଙ୍କ
ପାଇଁ ବହୁତ କାନି୍ଦେଲ।

ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଉଦ୍େବଗ ଅଶାନି୍ତ

େସହ ିଦନି ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି
ଭୀଷଣ ତାଡ଼ନା େହଲା। େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ
ଯିହୂଦା ଓ ଶମିେରାଣ େଦଶର ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ। କିନୁ୍ତ
ଶାଉଲ ଘେର ଘେର ପଶି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ିଆଣ ିକାରାଗାରେର

ରଖିେଲ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 4 େଯଉଁମାେନ
ଛନି୍ନ  ଭନି୍ନ  େହାଇଯାଇଥିେଲ, େସହ ିେଲାକମାେନ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଯାଇ
ସୁସମାଗ୍ଭର କହେିଲ।

ଶମିେରାଣେର ଫିଲିପ୍ପଙ୍କର ପ୍ରଗ୍ଭର

5 ଫିଲପି୍ପ ଶମିେରାଣ ନଗରକୁ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 6 େସଠାକାର େଲାକମାେନ ଫିଲପି୍ପଙ୍କର କଥା
ଶୁଣେିଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ସବୁ େଦଖି
ତାହାଙ୍କ କଥାେର ଅଧିକ ମନେଦେଲ। 7 ବହୁତ େଲାକଙ୍କ ଭତିେର
ଭୂତମାେନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦେଲ। ବାହାରକୁ
ଆସବିା େବେଳ ଭୂତମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ପାଟ ିକରୁଥିେଲ। ବହୁତ
ପକ୍ଷାଘାତୀ ଏବଂ େଛାଟ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେରାଗ୍ୟ
େହେଲ। 8 ଏଥି େଯାଗୁଁ, େସ ନଗରର େଲାକମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ
େହେଲ।

9 େସହ ିନଗରେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା। ଫିଲପି୍ପ
େସଠାକୁ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ ଶିେମାନ ଯାଦୁେଖଳ େଦଖାଇ ଶମିେରାଣର
ବାସନି୍ଦାମାନଙୁ୍କ ବସିି୍ମତ କରିେଦଇଥିଲା। େସ ନଜିକୁ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ େବାଲି
କହୁଥିଲା। 10 େତଣୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ ଶିେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଧ୍ୟାନ େଦେଲ। େଲାେକ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ
ଅଛ।ି ଯାହାକୁ କି ‘ମହାନ ଶକି୍ତ ’ େବାଲ ିକୁହାଯାଏ।” 11 ଶିେମାନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଦୁ ବଦି୍ୟାେର ମୁଗ୍ଧ କରି
ପାରୁଥିବା କଥା ସମେସ୍ତ ଶୁଣେିଲ। 12 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଫିଲପି୍ପଙ୍କଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକି୍ତ ବଷିୟକ
ସୁସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ କଥାେର ବଶି୍ୱାସ
କରି ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ। 13 ଶିେମାନ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ
ବାପି୍ତଜିତ େହାଇ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ। େସ ଅସଧାରଣ,
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ ଓ ଚହି୍ନମାନ େଦଖି ବସିି୍ମତ େହେଲ।

14 େପ୍ରରିତମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ଶୁଣେିଲ େଯ, ଶମିେରାଣର େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ ପିତର ଓ
େଯାହନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। 15 ପିତର ଓ େଯାହନ
େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିଶମିେରାଣ ବାସନି୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ
େଯପରିକି େସମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିେବ। 16 େସମାେନ
େକବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
କାହା ଉପେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଅଧିଷି୍ଠତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। 17 ତା’ପେର
େପ୍ରରିତମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ନଜି ହାତ ରଖିବାରୁ େସମାେନ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ।

18 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ହାତ ରଖିବା ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ରଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ େହବା
ଶିେମାନ େଦଖିଲା। େତଣୁ ଶିେମାନ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଯାଚ ିକହଲିା,
19 ‘‘େମାେତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଶକି୍ତ ଦଅି, େଯପରିକି ମୁଁ ଯାହା ଉପେର ହାତ
ରଖିବ,ି େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ପାଇ ପାରିବ।”

20 ପିତର ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ଟଙ୍କା ସବୁଦନି ପାଇଁ
ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଉ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଭାବଲି େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ
ଟଙ୍କାେର କିଣ ିେହବ। 21 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ନମିର୍ଳ ନ
ଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସହତି ଓ କାମେର ଭାଗ େନଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 22

େତଣୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦୁଷ୍କମର୍ରୁ ବମିୁଖ େହାଇ
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ହୁଏତ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟେର ଥିବା ପାପ
ଚନି୍ତ ାକୁ କ୍ଷମା କରି ପାରନି୍ତ। 23 ମୁଁ େଦଖୁଛ,ି ତୁମ୍ଭ ମନେର ତକି୍ତତା ପୁରି
ରହଛି ିଓ ପାପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁଛ।ି”

24 ଶିେମାନ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ତୁେମ୍ଭ କହଥିିବା େକୗଣସ ିକଥା େଯପରି
େମା’ ପ୍ରତ ିଘଟବି ନାହିଁ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଦୁେହଁ େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର।”

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 7:45 861 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 8:24
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25 େପ୍ରରିତମାେନ ଶମିେରାଣର ଅେନକ ଗ୍ରାମେର ଶୁଭସମାଗ୍ଭର କହି
ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ। େସମାେନ େଫରିବା ସମୟେର
ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରାମେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।

ଫିଲିପ୍ପଙ୍କର ଇଥିଓପିଆରୁ ଆସଥିିବା େଲାକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା

26 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
ଯିରୁଶାଲମରୁ ମରୁଭୂମି େଦଇ େଯଉଁ ରାସ୍ତା ଗଜ୍ଜାକୁ ଯାଉଅଛ,ି େସହି
ରାସ୍ତାେର ଯାଅ।”

27 ଫିଲପି୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ବାହାରିେଲ। େସହ ିରାସ୍ତାେର ଜେଣ
ନପୁଂସକ ସଙ୍ଗେର େଦଖା େହଲା। େସହ ିନପୁଂସକ ଇଥିଓପିଆରୁ
ଆସଥିିେଲ। େସ କାଣ୍ଡାକି ନାମ୍ନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଜେଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କମର୍ଗ୍ଭରି
ଥିେଲ। େସ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିେଲ। ନପୁଂସକ
ଜଣକ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଯାଇଥିେଲ। 28 େସ
ରଥେର ବସ ିେଫରିବା ସମୟେର ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକରୁ
ପଢୁ଼ଥିେଲ।

29 େସେତେବେଳ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସ ରଥ
ପାଖକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରୁହ।” 30 ଫିଲପି୍ପ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ
ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ବିାର ଶୁଣେିଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ପଢ଼ଡ଼ୁଛ, ତାହା କ’ଣ ବୁଝପିାରୁଛ?”

31 େସ ନପୁଂସକ କହେିଲ, “ଯଦ ିେକହ ିଏହା ବୁଝବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ ନାହିଁ, େତେବ ମୁଁ ଏହା କିପରି ବୁଝବି?ି” େତଣୁ େସ ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ
ରଥେର ଚଢ଼ ିନଜି ପାଖେର ବସବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 32 େସ
ଶାସ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିଥିବା ଅଂଶ ଏହା ଥିଲା:
“ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି େମଣ୍ଢାପରି ବଧ େହବା ପାଇଁ ବଧସ୍ଥାନକୁ ନଆିଗଲା।
େଗାଟଏି େମଣ୍ଢା ଛୁଆ େଯପରି େଲାମ େଛଦକ ସାମନାେର ଚୁପ୍େହାଇ

ଠିଆ ହୁଏ,
େସହପିରି େସ ଚୁପ୍ େହାଇ ଠିଆ େହେଲ।
33 ତାହାଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରାଗଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କାଢ଼ି

ନଆିଗଲା।
ଏହ ିପୃଥିବୀେର ତାହାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ େଶଷ େହଲା।
କିଏ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବ?”

ଯିଶାଇୟ 53:7-8
34 ନପୁଂସକ ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଦୟାକରି କୁହ, କାହା

ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏହା କହୁଛନି୍ତ? େସ ତାହାଙ୍କ ନଜି ବଷିୟେର
କହୁଛନି୍ତ ନା ଆଉ କାହା ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ?” 35 ତା’ପେର ଫିଲପି୍ପ
ଶାସ୍ତ୍ରର େସହ ିବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ।

36 େସମାେନ ଏହପିରି ଯାଉ ଯାଉ ଜଳଥିବା େଗାଟଏି ଜାଗାେର
ପହଞ୍ଚେିଲ, ଓ ନପୁଂସକ ଜଣକ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏଠାେର ତ ଜଳ ଅଛ।ି
ଏେବ େମାର ବାପି୍ତଜିତ େହବାର କିଛ ିଅସୁବଧିା ଅଛ ିକି?” 37 38

ତା’ପେର େସ ରଥ ରଖିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ତା’ପେର ଫିଲପି୍ପ ଓ
ନପୁଂସକ ଦୁେହଁ ଜଳ ଭତିରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗେଲ ଓ ଫିଲପି୍ପ ତାହାଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦେଲ। 39 େସମାେନ ଦୁେହଁ ଜଳ ଭତିରୁ ଉଠି ଆସବିା ପେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆତ୍ମା ଫିଲପି୍ପଙୁ୍କ େନଇଗେଲ। ନପୁଂସକ ତାହାଙୁ୍କ ଆଉ େଦଖି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। େସ ଖୁସୀେର ତାହାଙ୍କ ବାଟେର ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 40 କିନୁ୍ତ ଫିଲପି୍ପ
ଅଷ୍େଦାଦ ନଗରେର େଦଖା େଦେଲ ଓ କାଇସରୀଆ ନଗରକୁ ଯିବା
ବାଟେର ସବୁ ସହରେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ଗ୍ଭଲେିଲ।

ଶାଉଲଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ

ଶାଉଲ ଯିରୁଶାଲମେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ହତ୍ୟାର ଭୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 2 େସ
ମହାଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେମ୍ମସକ ନଗରର ଯିହୂଦୀ

ସମାଜଗହୃଗଡୁ଼କୁି ପତ୍ର ସବୁ େଲଖିବା ନମିେନ୍ତ କହେିଲ। େଯପରି ଏହା

ଦ୍ୱ ାରା େସ େଯେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣକାରୀ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ
ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖନି୍ତ , େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଯିରୁଶାଲମକୁ
େନଇ ଆସପିାରିେବ।

3 େସ ଦେମ୍ମସକ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱଗର୍ରୁ େଗାଟଏି
ଆେଲାକ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ଉଦ୍ଭାସତି େହାଇଗଲା। 4 େସ ଭୂମିେର
ପଡ଼ଗିେଲ। େସ େଗାଟଏି ସ୍ୱର ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ, “ଶାଉଲ, ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା େଦଉଛ?”

5 ଶାଉଲ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କିଏ?”
େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯୀଶୁ, ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ନା କରୁଛ। 6 ଏେବ

ଉଠ ଓ ନଗରକୁ ଯାଅ। େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା
ତୁମ୍ଭକୁ ଜେଣ କହେିବ।”

7 ତାହାଙ୍କ ସହତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ଠିଆ
େହେଲ। େସମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ, କିନୁ୍ତ କାହାକୁ େସଠାେର େଦଖିେଲ
ନାହିଁ। 8 ଶାଉଲ ଭୂମି ଉପରୁ ଉଠିେଲ, କିନୁ୍ତ କିଛ ିେଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
େତଣୁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଦେମ୍ମସକକୁ େନଇଗେଲ। 9

େସ ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିେଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ ଓ କିଛ ିଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ
କେଲ ନାହିଁ।

10 ହନନୟି ନାମକ ଜେଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦେମ୍ମସକେର ଥିେଲ।
ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, “ହନନୟି!”
ହନନୟି କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି”
11 ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠ ଓ ସଳଖ ନାମକ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ

ଏବଂ ଯିହୂଦାଙ୍କ ଘେର ତାଷର୍ ନଗରର ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର
ସନ୍ଧାନ ନଅି। େଯେହତୁ େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ।ି 12 ଏହ ିଶାଉଲ େଗାଟଏି
ଦଶର୍ନ େଦଖିଅଛ ିେଯ, ହନନୟି ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ତା’ ନକିଟକୁ ଆସ,ି
ତା’ ଉପେର ହାତ େଥାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ିଓ ତାହାଦ୍ୱ ାରା େସ ପୁଣ ିେଦଖି
ପାରୁଛ।ି”

13 ହନନୟି ଉତ୍ତର େଦେଲ, ‘‘ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଏହି
େଲାକ ବଷିୟେର ଶୁଣଛି।ି ମୁଁ ଶୁଣଛି ିେଯ, େସ ଯିରୁଶାଲମେର ଆପଣଙ୍କ
ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହୁତ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରିଛ।ି 14 ଏଠାେର ମଧ୍ୟ
େସହ ିେଲାକଟ ିପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ପାଇ ଆପଣଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି”

15 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, କାରଣ ଏହ ିେଲାକକୁ
ମୁଁ ଏକ ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ବାଛଛି।ି 16 ଅଣଯିହୂଦୀ, ରାଜା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର େସ େମା’ ନାମେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ।
େମା’ ନାମ ପାଇଁ ତାହାକୁ େଯ, େକେତ କଷ୍ଟ େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ ମୁଁ
ନେିଜ ତାହାକୁ ଜଣାଇବ।ି”

17 େତଣୁ ହନନୟି ଯିହୂଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶାଉଲଙ୍କ ଉପେର ହାତ
ରଖିେଲ ଓ କହେିଲ, “ଭାଇ ଶାଉଲ! ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ େମାେତ ପଠାଇଛନି୍ତ , େସ
ତୁମ୍ଭର ଆସବିା ବାଟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ପୁଣି
ଥେର େଦଖି ପାରିବ ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇପାରିବ।” 18

ଏହ ିକଥା କହବିା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଶାଉଲଙ୍କ ଆଖିରୁ ମାଛ କାତ ିପରି କିଛି
ଖସ ିପଡ଼ଲିା। େସ େଦଖି ପାରିେଲ। ତା’ପେର େସ ଉଠି ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ।
19 କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପେର ତାହାଙ୍କର ବଳ ଆସଲିା।

ଦେମ୍ମସକେର ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର

େସ ଦେମ୍ମସକ ନଗରେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି କିଛ ିସମୟ ରହେିଲ।
20 ତା’ପେର ଶାଉଲ ସଧିା ଯିହୂଦୀ ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ପହଞ୍ଚି
େସଠାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, “ଯୀଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ।’’

21 ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଏ କ’ଣ େସହ ିେଲାକ ନୁେହଁ, ଯିଏ ଏହ ିନାମେର ବଶି୍ୱାସ
କରିଥିବା ଯିରୁଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା? ଏହ ିେଲାକ
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କ’ଣ େସ ନୁେହଁ, େଯ କି େସମାନଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ େନଇ ପ୍ରଧାନଯାଜକମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସଥିିଲା।”

22 କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ଉଠିେଲ। େସ ପ୍ରମାଣ
କରିେଦେଲ େଯ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଏେତ
ଦୃଢ଼ଥିଲା େଯ, ଦେମ୍ମସକର ଯିହୂଦୀମାେନ ଏ ବଷିୟେର ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଯୁକି୍ତ କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ।

ଶାଉଲ ଯିହୂଦୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା

23 ଅେନକ ଦନି ବତିଗିଲା ପେର ଯିହୂଦୀମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ମାରିେଦବା
ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ। 24 ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଦନିରାତି
ନଗରର ଫାଟକ ଗଡୁ଼କି ପାଖେର ଜଗି ବସେିଲ। କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ଏହା ଜାଣି
ପାରିେଲ। 25 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀ ତାହାଙୁ୍କ ଦେିନ ରାତେିର
େଟାେକଇେର େନଇ ପାେଚରୀ ଆରପେଟ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ।

ଯିରୁଶାଲମେର ଶାଉଲ

26 ଶାଉଲ ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚ ିବଶି୍ୱାସୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
େଯାଗେଦବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ
କରୁଥିେଲ। େସ େଯ ପ୍ରକୃତେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା
ଶିଷ୍ୟମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 27 ମାତ୍ର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା, ଶାଉଲଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ।
ଦେମ୍ମସକକୁ ଯିବା ବାଟେର ଶାଉଲ କିପାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ ପାଇଥିେଲ ଓ
ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ ସହ କିପରି କଥା େହେଲ, ଏହା େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇ
କହେିଲ। ଶାଉଲ ଦେମ୍ମସକେର କିପରି ନଭିର୍ୀକ ଭାବେର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥିେଲ, ଏହା ସବୁ ମଧ୍ୟ େସ େସମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇ େଦେଲ।

28 ତା’ପେର ଶାଉଲ େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହ,ି ଯିରୁଶାଲମର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମେର ସାହସର ସହତି ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 29 େସ
ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିେଲ, ଏବଂ
ବାଦାନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କେଲ। 30 ଭାଇମାେନ ଏହା ଜାଣପିାରି ତାହାଙୁ୍କ କାଇସରୀଆ ନଗରରୁ
ଆଣ ିତାଷର୍ ନଗରକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

31 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୂଦା, ଶମିେରାଣ ଓ ଗାଲଲିୀର ମଣ୍ଡଳୀେର ଶାନି୍ତ
ଥିଲା ଓ ଏହା ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଉଥିଲା। ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବିାେର
ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାର ସହାୟତା ପାଇ େସମାେନ
ରହୁଥିେଲ।

ଲୂଦ ଓ ଯାେଫାେର ପିତର

32 ଇତ ିମଧ୍ୟେର ପିତର ବଭିନି୍ନ  ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲବୁିଲ ିେଶଷେର ଲୂଦ
ନଗରେର ରହୁଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। 33 େସଠାେର
େସ ଏନୟି ନାମକ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ େଦଖିେଲ। େସ ଆଠ ବଷର୍
ଯାଏ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାେର ପଡ଼ଥିିଲା। 34 ପିତର ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ଏନୟି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନି୍ତ , ଉଠ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଛିଣା ନେିଜ
ସଜାଡ଼। ଏହା କହବିା ମାେତ୍ର େସ ଉଠିଗଲା।” 35 ଏହା େଦଖି ଲୂଦ ଓ
ଶାେରାଣର ସମସ୍ତ ବାସନି୍ଦାମାେନ ମନ େଫରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କେଲ।

36 ଟାବୀଥା ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟା ଯାେଫା ନଗରେର ରହୁଥିେଲ।
ଯାହାର ଗ୍ରୀକ ଅନୁବାଦ ଦକର୍ା ଅଥର୍ାତ୍ ହରିଣୀ। େସ ସବୁେବେଳ ଗରିବ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାନ େଦଉଥିେଲ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଥିେଲ।
37 ପିତର େଯେତେବେଳ ଲୂଦେର ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଅସୁସ୍ଥ
େହାଇ ମରିଗେଲ। େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର ଶରୀରକୁ େଧାଇ ଉପର
ମହଲାର େକାଠରୀେର ଶୁଆଇ େଦେଲ। 38 ଯାେଫାର ବଶି୍ୱାସୀ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ, ପିତର ଲୂଦେର ଅଛନି୍ତ। ଲୂଦ ଯାେଫାର

ପାଖେର ଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଏହି
ନେିବଦନ କେଲ, “ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନୁ୍ତ।”

39 େତଣୁ ପିତର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଗେଲ। େସ
େଯେତେବେଳ ପହଞ୍ଚେିଲ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉପର େକାଠରିକୁ େନଇ
ଗେଲ। ପିତରଙ୍କ ଗ୍ଭରିପାେଖ ବଧିବାମାେନ ଠିଆ େହାଇ କାନୁ୍ଦଥିେଲ।
ଟାବୀଥା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଜୀବତି ଥିବା ସମୟେର େଯଉଁ କୁତ୍ତର୍ା ଓ ଅନ୍ୟ
ଲୁଗାପଟା ତଆିରି କରିଥିେଲ, େସଗଡୁ଼କି େସମାେନ ପିତରଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ।
40 ପିତର େକାଠରି ଭତିରୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ। ତା’ପେର େସ ଟାବୀଥାଙ୍କ ଶରୀର ପାଖକୁ ଯାଇ କହେିଲ,
“ଟାବୀଥା, ଉଠ।” େସ ଆଖି େଖାଲେିଲ ଓ ପିତରଙୁ୍କ େଦଖି ଉଠି ବସେିଲ।
41 ପିତର ତାହାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଉେଠଇେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ଓ
ବଧିବାମାନଙୁ୍କ େକାଠରି ମଧ୍ୟକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଓ ଟାବୀଥାକୁ ଜୀବତି
େଦଖାଇେଲ।

42 ଏହ ିଖବର ଯାେଫାର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅେନକ େଲାକ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ। 43 ତା’ପେର ପିତର ଯାେଫା ନଗରେର
ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମାର ଘେର ବହୁତ ଦନି ରହେିଲ।

ପିତର ଓ କଣ୍ଣର୍ୀଲିୟ

କାଇସରୀଆ ନଗରେର କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି ନାମକ ଜେଣ େଲାକ
ଥିେଲ। ଇତାଲକି ନାମକ େରାମୀୟ େସୖନ୍ୟବାହନିୀର ଏକ
ବଭିାଗେର ପଦାଧିକାରୀ ଥିେଲ। 2 େସ ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ

ଥିେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହ େସ ସତ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିେଲ। େସ ଗରିବମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଦାନ
େଦଉଥିେଲ ଓ ସବୁେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ।
3 ଦେିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ତନିଟିା ସମୟେର େସ ଏକ ଦଶର୍ନ େଦଖିେଲ।
େସ ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାେବ
େଦଖିେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି।”

4 କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ଏବଂ ଭୟେର କହେିଲ,
“ମହାଶୟ, ଆପଣ କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ?”
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।

ତୁେମ୍ଭ ଗରିବମାନଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ ଦାନ େଦଇଅଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ େସ
େଦଖିଅଛନି୍ତ। େତଣୁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କହଅିଛନି୍ତ। 5 ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାେଫା
ନଗରକୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଶିେମାନ ନାମକ େଗାଟଏି
େଲାକଙୁ୍କ େସଠାରୁ ଆଣ। େସହ ିଶିେମାନ, ପିତର ନାମେର ମଧ୍ୟ ପରିଚତି।
6 ପିତର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖେର ରହୁଥିବା ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମାର
ସେଙ୍ଗ ରହୁଛନି୍ତ।” 7 ଏହା କହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଏହା ପେର
କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି ନଜିର ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସହକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ େସବକ
ଓ ଜେଣ ନଷି୍ଠାପର େସୖନକିକୁ ଡ଼ାକିେଲ। 8 େସ େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ
ଘଟଣା କହ ିଯାେଫାକୁ ପଠାଇେଲ।

9 ତହିଁ ଆରଦନି େସମାେନ ଯାେଫା ନଗର ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ,
େସେତେବେଳ ପିତର ଛାତ ଉପରକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ।
ତାହା ପ୍ରାୟ ଦି୍ୱ ପ୍ରହର ସମୟ ଥିଲା। 10 େତଣୁ ପିତରଙୁ୍କ ବହୁତ େଭାକ
ଲାଗିବାରୁ େସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ପିତରଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତଆିରି କରୁଥିବା ସମୟେର େସ େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ।
11 େସ େଦଖିେଲ େଯ, ସ୍ୱଗର୍ େଖାଲଗିଲା ଓ ତା’ ଭତିରୁ େଗାଟଏି ଗ୍ଭରି
େକାଣ ଧରା ବଡ଼ ଗ୍ଭଦର ଭଳି କିଛ ିେଗାଟାଏ ପୃଥିବୀକୁ ଖସୁଛ।ି 12

ତା’ଭତିେର ପୃଥିବୀର ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀମାନ
ଥିେଲ। 13 ତା’ପେର ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ବାଣୀ ଶୁଭଲିା, “ପିତର, ଉଠ,
ଏହ ିପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକୗଣସଟିକୁି ମାର ଓ ଖାଅ।”

14 ପିତର କହେିଲ, “ନା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ େକେବ େକୗଣସ ିଅପବତି୍ର ବା
ଅପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନାହିଁ।”

15 ମାତ୍ର େସହ ିସ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ
ବଷିୟକୁ ପବତି୍ର କରିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ ଅପବତି୍ର କୁହ ନାହିଁ।” 16
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ଏହପିରି ତନିଥିର େହବାପେର େସ ଜିନଷିଟ ିହଠାତ୍ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉଠି
ଗ୍ଭଲଗିଲା। 17 ପିତର େଯଉଁ ଦୃଶ୍ୟ େଦଖିଥିେଲ, ତା’ର ଅଥର୍ ବଷିୟେର
ଚନି୍ତ ା କରି ହତବୁଦି୍ଧ େହାଇ ପଡ଼େିଲ।
ଏହ ିସମୟେର କଣ୍ଣର୍ୀଲୟିଙ୍କ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଶିେମାନଙ୍କର ଘର

େଖାଜୁଥିେଲ, େସମାେନ ଆସ ିଫାଟକ ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 18

େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ ଓ ପିତର ନାମେର ପରିଚତି ଶିେମାନ
େସଠାେର ଅତଥିି ଭାବେର ରହଛିନି୍ତ କି ନାହିଁ ପଗ୍ଭରିେଲ।

19 େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପିତର େସହ ିଦଶର୍ନ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରୁଥିେଲ।
େସହ ିସମୟେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶୁଣ, ତନି ିଜଣ େଲାକ
ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜୁଛନି୍ତ। 20 େତଣୁ ଉଠ ଓ ତଳକୁ ଯାଅ। େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଯାଅ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିପଗ୍ଭର ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଛ।ି” 21 ପିତର ତଳକୁ ଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଛ ମୁଁ େସହ ିେଲାକ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାକୁ
କାହିଁକି ଆସଛି?”

22 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀର
ଅଧିକାରୀ କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି ପଠାଇଛନି୍ତ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିବା
ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ। ତାହାଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀମାେନ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ। ଜେଣ
ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ କଣ୍ଣର୍ୀଲୟିଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ଘରକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ
କରିବା ପାଇଁ କହଛିନି୍ତ , େଯପରି େସ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ କଥା ଶୁଣପିାରନି୍ତ।”
23 େତଣୁ ପିତର େସମାନଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଡ଼ାକିେଲ ଓ ରାତି୍ର ଯାପନ
କରିବାକୁ ଜାଗାଟଏି େଦେଲ।
ତହିଁ ଆରଦନି େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ଯାେଫାର େକେତକ ଭାଇମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିେଲ। 24

ତହିଁ ଆରଦନି େସ କାଇସରୀଆ ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ। କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି ନଜିର
ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବ ଓ ଘନଷି୍ଟ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଡ଼େକଇ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ।

25 ପିତର ଘେର ପ୍ରେବଶ କରିବା େବେଳ କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି ତାହାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରି ତାହାଙ୍କ ପାଦତେଳ ପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କେଲ। 26 ପିତର ତାହାଙୁ୍କ
ଉେଠଇ େଦଇ କହେିଲ, “ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭପରି େକବଳ ଜେଣ ମଣଷି।”
27 ପିତର ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା େହଉ େହଉ ଭତିରକୁ ଗେଲ। େସଠାେର
େସ ବହୁତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ େହବାର େଦଖିେଲ।

28 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, େକୗଣସି
ଯିହୂଦୀ ଅନ୍ୟ ସହତି ମିଶିବା ବା ଅନ୍ୟ ଜାତରି େଲାକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା
ଯିହୂଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧ। କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ‘ଅପବତି୍ର’ ଓ
‘ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ’ ନ କହବିା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଦଖାଇଛନି୍ତ। 29

େତଣୁ ମୁଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ ପାଇ ବନିା ଆପତି୍ତେର ଏଠାକୁ ଗ୍ଭଲଆିସଲି।ି େମାେତ
ବତ୍ତର୍ମାନ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କାହିଁକି ଡ଼େକଇଥିଲ?”

30 କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି କହେିଲ, “ମୁଁ ଠିକ୍ ଗ୍ଭରି ଦନି ଆଗରୁ େମା’ ଘେର
ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ତନିଟିା େବେଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲ।ି େସେତେବେଳ ହଠାତ୍
ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଝଲସୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ େମା’ ସାମନାେର ଠିଆ
େହାଇଗେଲ। 31 େସ କହେିଲ, ‘କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା
ଶୁଣଛିନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଗରିବମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ଦାନ ମେନ ରଖିଛନି୍ତ। 32

େତଣୁ ଯାେଫାକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ନାମେର ପରିଚତି ଶିେମାନଙୁ୍କ
ଏଠାକୁ ଡ଼କାଅ। େସ ସମୁଦ୍ର  କୂଳେର ଚମାର ଶିେମାନଙ୍କ ଘେର ରହୁଛନି୍ତ।’
33 େତଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଡ଼େକଇ ପଠାଇଲ।ି ଆପଣ ଏଠାକୁ
ଆସ ିଭଲ କରିଛନି୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଯାହା କହବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଅେପକ୍ଷା କରି ରହଛୁି।”

କଣ୍ଣର୍ୀଲିୟଙ୍କ ଘେର ପିତରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା

34 ପିତର କହବିା ଆରମ୍ଭ କେଲ, “ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପ୍ରକୃତେର
ବୁଝପିାରୁଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସମାନ। ତାହାଙ୍କ
ପାଖେର େକୗଣସ ିେଭଦଭାବ ନାହିଁ। 35 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରୁଥିବା ଓ ଉତ୍ତମ କମର୍ କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ।

36 ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହାଙ୍କ ସମାଗ୍ଭର
ପଠାଇଥିେଲ। େସ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର ଶାନି୍ତ ସୁସମାଗ୍ଭର
ପଠାଇଛନି୍ତ। େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ।

37 “େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତସ୍ମ ସମ୍ପକର୍େର ପ୍ରଗ୍ଭର େହବାପେର
ଗାଲଲିୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଯିହୂଦାେର ଯାହାସବୁ ଘଟଲିା, ତାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି। 38 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର
ମଧ୍ୟ ଜାଣଛି। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ଶକି୍ତେର ପୂଣ୍ଣର୍କରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ ଯାଇ େଲାକଙ୍କ
ଉପକାର କରୁଥିେଲ। ଶୟତାନର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର ଅଧୀନେର ରହୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ
େସ ସୁସ୍ଥ କରି େଦଉଥିେଲ। ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣତି େହଉଥିଲା େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ।

39 “ଯୀଶୁ ଯିହୂଦା େଦଶେର ଓ ଯିରୁଶାଲମେର ଯାହାସବୁ କରିଥିେଲ
େସହସିବୁ ଆେମ୍ଭ ନେିଜ େଦଖିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ବଧକେଲ। କାଠ ନମିିର୍ତ କ୍ରୁଶେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚଢ଼ାଇ
ହତ୍ୟା କେଲ। 40 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ତନି ିଦନି ପେର ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କରି ଉଠାଇେଲ ଓ େଲାକଙ୍କ
ନକିଟେର ତାହାଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ। 41 ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦଖାଗେଲ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀରୂେପ ପୂବର୍ରୁ
ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ, େସହମିାେନ େକବଳ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିେଲ।
ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠିଲାପେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ ସହତି ଖାଇଥିଲୁ ଓ ପିଇଥିଲୁ।

42 “ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ପୁଣ ିଜୀବତି ଓ ମୃତମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭରକ
େହବା ନମିେନ୍ତ େକବଳ ଏକମାତ୍ର େସ େଯ ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଛନି୍ତ , ଏହାର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହେିଲ। 43 େଯ େକହ ିଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରିବ, େସ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର େସହି
ବ୍ୟକି୍ତର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିେଦେବ। ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ
ଏହ ିବାକ୍ୟ ନରିାଟ ସତ୍ୟ ଅେଟ।”

ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଉପେର ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ

44 ପିତର ଏହକିଥା କହବିା ସମୟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 45 େଯଉଁ ଯିହୂଦୀ
ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ପିତରଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗେଲ
େଯ, ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦଆିଗଲା। 46 େସମାନଙ୍କ
ଭନି୍ନଭନି୍ନ  ଭାଷାେର କଥା େହବା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ମଧ୍ୟ
ଶୁଣେିଲ। 47 ତା’ପେର ପିତର କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜିତ
େହବା ନମିେନ୍ତ େକହ ିକ’ଣ େକେବ ଜଳ େଯାଗଇ େଦବା ପାଇଁ ମନା କରି
ପାରିବ? େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭପରି ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ!” 48

େତଣୁ ପିତର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତଜିତ େହବା ପାଇଁ କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି,
ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଓ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ. ତା’ପେର
େଲାକମାେନ ପିତରଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆଉ କିଛ ିଦନି ରହବିା ପାଇଁ
ଅନୁେରାଧ କେଲ।

ପିତର ଯିରୁଶାଲମ େଫରି ଆସେିଲ

ଯିହୂଦାେର େପ୍ରରିତମାେନ ଓ ଭାଇମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ
େଯ, ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର
ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। 2 େତଣୁ ପିତର ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚବିା

ପେର ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କେଲ। 3

େସମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ନ ତ ନ େହାଇଥିବା େଲାକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛ
ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛ।”

4 େତଣୁ ପିତର େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଘଟଣାମାନ ବୁଝାଇ କହେିଲ, 5

“ମୁଁ ଯାେଫା ନଗରେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ େଗାଟଏି ଦବି୍ୟଦଶର୍ନ
େଦଖିଲ।ି େଗାଟଏି ଗ୍ଭଦର ଗ୍ଭରି େକାଣରୁ ଧରାଯାଇ ସ୍ୱଗର୍ରୁ େମା’ ଆଡ଼କୁ
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ଖସଆିସୁଥିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ।ି 6 ମୁଁ ମେନାେଯାଗ ସହତି ନରିୀକ୍ଷଣ କରି
େଦଖିଲ ିେଯ, େସଥିେର ଗ୍ଭରିପାଦ ବଶିିଷ୍ଟ ପଶୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନୁ୍ତ, ସରୀସୃପ,
ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁ ଅଛନି୍ତ। 7 ତା’ପେର ମୁଁ େଗାଟଏି ସ୍ୱର ଶୁଣଲି,ି
‘ପିତର ଉଠ। ଏମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକୗଣସଟିକୁି ମାରି ଖାଅ।’

8 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ କହଲି,ି ‘ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହା କଦାପି କରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ
େକେବ ଅପବତି୍ର ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନାହିଁ।’

9 “ଏହ ିସ୍ୱର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ପୁଣ ିଶୁଣଲି,ି ‘ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହାସବୁ ପବତି୍ର କରିଛନି୍ତ , ତାହା ତୁମ୍ଭର ଅପବତି୍ର େବାଲ ିକହବିା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ।’

10 “ଏହପିରି ତନିଥିର େହବାପେର, ଏହା ସବୁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉଠାଇ
ନଆିଗଲା। 11 ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର ତନି ିଜଣ ମଣଷି ଆେମ୍ଭ ରହୁଥିବା
ଘରକୁ ଆସେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ କାଇସରୀଆରୁ େମା’ ପାଖକୁ ପଠା
ଯାଇଥିଲା। 12 େମାେତ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବନିା ସେଙ୍କାଚେର ଯିବା ପାଇଁ
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ନେିଦ୍ଦର୍ଶ େଦେଲ। େମା’ ସାଙ୍ଗେର ଏଠାେର ଥିବା ଏହ ିଛଅଜଣ
ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସଥିିେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ୀଲୟିଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ।
13 କଣ୍ଣର୍ୀଲୟି କିପରି ତାହାଙ୍କ ଘେର ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖିେଲ,
େସହସିବୁ ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ। ଏହ ିଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଯାେଫା ନଗରକୁ
େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ନାମେର ପରିଚତି ଶିେମାନଙୁ୍କ ଆଣ। 14 େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଘେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାକ୍ୟ କହେିବ, ଯାହାଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇବ।’

15 “ମୁଁ କହବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାେତ୍ର, ପବତି୍ରଆତ୍ମା େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ, େଯପରି ଆମ୍ଭ ଉପେର ପ୍ରଥମେର ଓହ୍ଲାଇ
ଆସଥିିେଲ। 16 େସେତେବେଳ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମେନ ପଡ଼ଲିା।
େସ କହଥିିେଲ, ‘େଯାହନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ କରାଇଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ବାପି୍ତଜିତ େହବ।’ 17 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବାରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ େଯପରି ପବତି୍ରଆତ୍ମା
ଦାନ େଦଇଥିେଲ, ସହପିରି ଯଦ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିସମାନ ଦାନ
େଦେଲ, େତେବ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍େର ବାଧା େଦବା ପାଇଁ କିଏ?”

18 ଯିହୂଦୀୟ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣ ିଆଉ ଯୁକି୍ତତକର୍ କେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ, ପୁଣ ିକହେିଲ, “ଏହାର
ଅଥର୍ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭପରି ଅନ୍ୟ ଜାତରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ସୁେଯାଗ
େଦଇଛନି୍ତ।”

ଆନି୍ତୟଖିଆେର ସୁସମାଗ୍ଭର

19 ସି୍ତଫାନ ମୃତ େହବାପେର େଯଉଁ ତାଡ଼ନା ଘଟଲିା, େସଥିପାଇଁ
ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତଜଣ େଫୖନୀକିଆ, କୁପ୍ର ଓ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଗେଲ। େସଠାେର
େସମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର
ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ ନାହିଁ। 20 ଏହ ିବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକେତଜଣ କୁପ୍ର
ଓ କୁରୀଣୀର େଲାକ ଥିେଲ। େସମାେନ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଆସ ିଗ୍ରୀକ୍ମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର େଦେଲ। 21 ପ୍ରଭୁ େସହି
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ
ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ।

22 ଆନି୍ତୟଖିଆର ଏହ ିନୂଆ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଯିରୁଶାଲମର
ବଶି୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ
ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ପଠାଇେଦେଲ। 23 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିେସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଦଇଥିବା ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସୀ
େହେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହତି କେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ କଦାପି ହରାଅ ନାହିଁ, ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ।” 24 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ। େସ
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ବଶି୍ୱାସେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ। େତଣୁ ଅେନକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ
ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ େହେଲ।

25 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଶାଉଲଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ ତାଷର୍ ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
26 େଯେତେବେଳ େସ ତାହାଙୁ୍କ ପାଇେଲ, େସ ତାହାଙୁ୍କ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ
େନଇ ଆସେିଲ। ଶାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସଠାେର ବେଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ
ଓ େଯେତଥର ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦଳ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ,
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ ଓ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ଉପେଦଶ
େଦେଲ। ଆନି୍ତୟଖିଆେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀମାେନ ପ୍ରଥମେର
ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ନାମେର ନାମିତ େହେଲ।

27 େସେତେବେଳ େକେତକ ଭାବବାଦୀ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ
ଆସେିଲ। 28 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ
ଥିେଲ। େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହେିଲ, “ଏ
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି, େସହ ିସମୟେର େଲାକମାେନ କିଛି
ଖାଇବାକୁ ପାଇେବ ନାହିଁ।” ଏହ ିଦୁଭିର୍କ୍ଷ କ୍ଳ ାଉଦଅି କାଇସରଙ୍କ ସମୟେର
ପଡ଼ଥିିଲା। 29 େସଥିପାଇଁ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ସି୍ଥର କେଲ େଯ, େସମାେନ
ଯଥାଶକି୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଠାଇେବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଶି୍ୱାସୀ ନଜିର ସାଧ୍ୟମେତ
ସାହାଯ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ େଯାଜନା କେଲ। 30 େସମାେନ ସବୁ ପଇସା
ଏକାଠି କରି ଶାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ େଦେଲ। ଶାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ତାହା
ଆଣ ିଯିହୂଦାର ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ହାତେର ଅପର୍ଣ କେଲ।

ବଶି୍ୱାସୀମଣ୍ଡଳୀ ଉପେର େହେରାଦଙ୍କର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର

ରାଜା େହେରାଦ େସ ସମୟେର ମଣ୍ଡଳୀେର େକେତକ
େଲାକଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିେଦେଲ। 2

େସ େଯାହନଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡାେର ହତ୍ୟା କରିେଦେଲ।
3 ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଏ ଘଟଣାେର ଖୁସୀ େହବାର େଦଖି ପିତରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆେଗଇେଲ। ଏହା ଯିହୂଦୀୟ ନସି୍ତାରପବର୍ ଦନିର
ଘଟଣା। 4 ତା’ପେର େହେରାଦ ପିତରଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରେର
ରଖିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ଜଗିବା ପାଇଁ େଷାହଳ ଜଣ ପ୍ରହରୀ ରହେିଲ।
େହେରାଦଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା ନସି୍ତାରପବର୍ ପେର େସ ପିତରଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ
ସାମନାକୁ ଆଣେିବ। 5 େତଣୁ ପିତର କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ରହେିଲ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ନୀରବଚ୍ଛନି୍ନ  ଭାବେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ।

ପିତରଙୁ୍କ େଜଲ୍ରୁ ମୁକି୍ତ

6 େହେରାଦ େଯଉଁଦନି ପିତରଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆଣବିା
ନମିେନ୍ତ େଯାଜନା କରିଥିେଲ, ତା’ପୂବର୍ ରାତି୍ରେର ପିତର ଦୁଇଟ ିଶିକୁଳିେର
ବନ୍ଧା େହାଇ ଦୁଇଜଣ େସୖନକିଙ୍କ ମଝେିର େଶାଇଥିେଲ। ବହୁତ
ଜଗଆୁଳୀମାେନ ଫାଟକ ପାଖେର ରହ ିକାରାଗାରକୁ ଜଗି ରହଥିିେଲ। 7

ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ଆସ ିେସଠାେର ଉଭା େହେଲ। େକାଠରିଟି
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ େହାଇଗଲା। େସ ପିତରଙୁ୍କ ହେଲଇ େଦଇ
କହେିଲ, “ଶୀଘ୍ର ଉଠ।” େସହ ିସମୟେର ତାହାଙ୍କ ହାତରୁ ସବୁ ଶିକୁଳି
ଖସପିଡ଼ଲିା। 8 େସ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଲୁଗାପଟା ଓ େଜାତା
ପିନ୍ଧ।” େସ ପିନି୍ଧେଲ। େସ ପୁଣ ିକହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଗ୍ଭଦର େଘାେଡ଼ଇ ହୁଅ
ଓ େମାେତ ଅନୁସରଣ କର।”

9 ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କେଲ। ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େଯ ପ୍ରକୃତେର ଏହି
ଘଟଣାଟ ିଘଟାଉଛନି୍ତ ଏହା ପିତର ଅନୁଭବ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ
ଭାବୁଥିେଲ େଯ, େସ ଏକ ଦଶର୍ନ େଦଖୁଅଛନି୍ତ। 10 େସମାେନ ପ୍ରଥମ ଓ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ପ୍ରହରୀଙୁ୍କ ଟପି େଗାଟଏି ଲୁହା ଫାଟକ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଏହା
କାରାଗାରକୁ ନଗରରୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କରୁଥିଲା। ଏହା ଆେପ ଆେପ େଖାଲଗିଲା
ଓ େସମାେନ ବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ େଗାଟଏି ଗଳିର େଶଷ
ଆଡ଼କୁ ଗଲାପେର ହଠାତ୍ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଜଣକ ପିତରଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ।

11 ତା’ପେର ପିତର ଜାଣ ିପାରିେଲ ତାହାଙୁ୍କ ଯାହାସବୁ ଘଟଗିଲା ଏବଂ
କହେିଲ, “ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଜାଣଲି,ି ଏହା ପ୍ରକୃତେର ସତ୍ୟ ଅେଟ। ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରକୃତେର ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇ େହେରାଦଙ୍କ କବଳରୁ େମାେତ
ଉଦ୍ଧାର କେଲ ଓ ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଆଶାକୁ ବ୍ୟଥର୍ କେଲ।”
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12 ଏହା ଅନୁଭବ କଲାପେର, େସ େଯାହନଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ
ଘରକୁ ଗେଲ। େଯାହନଙୁ୍କ ମାକର୍ ମଧ୍ୟ କୁହା ଯାଉଥିଲା। େସଠାେର ଅେନକ
େଲାକ ଏକାଠି େହାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ। 13 ପିତର କବାଟେର ଠକ୍
ଠକ୍ କରେନ୍ତ େରାଦା ନାମକ ଜେଣ ଗ୍ଭକରାଣୀ କବାଟ େଖାଲବିାକୁ
ଆସଲିା। 14 େସ ପିତରଙ୍କର ସ୍ୱର ଜାଣପିାରି ଏେତ ଖୁସୀ େହାଇଗଲା
େଯ, େସ କବାଟ ନ େଖାଲ ିଭତିରକୁ େଦୗଡ଼ଗିଲା। ଭତିରକୁ େଦୗଡ଼ଯିାଇ
େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହଲିା, “ପିତର କବାଟ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଛନି୍ତ!” 15

ବଶି୍ୱାସୀମାେନ େରାଦାର କଥା ଶୁଣ ିତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁ ପାଗଳୀ,” କିନୁ୍ତ
େସ ତା’ କଥା ସତ୍ୟ େବାଲ ିଦୃଢ଼ଭାେବ କହବିାକୁ ଲାଗିଲା। େସମାେନ
କହେିଲ, “େସ ନଶି୍ଚୟ ପିତରଙ୍କର ଦୂତ।”

16 କିନୁ୍ତ ପିତର କବାଟେର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଗ୍ଭଲଥିିେଲ। ବଶି୍ୱାସୀମାେନ
େଯେତେବେଳ କବାଟ େଖାଲେିଲ େସେତେବେଳ ପିତରଙୁ୍କ େଦଖି ବସିି୍ମତ
େହାଇଗେଲ। 17 ପିତର େସମାନଙୁ୍କ ହାତେର ଠାରି ଚୁପ୍ ରହବିାକୁ
କହେିଲ। ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାହାଙୁ୍କ କାରାଗାରରୁ ବାହାରକରି ଆଣେିଲ, େସ
ସବୁ କଥା ପିତର େସମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇ କହେିଲ। େସ ଏ ବଷିୟେର ଯାକୁବ
ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଜେଣଇବା ପାଇଁ କହେିଲ। ତା’ପେର େସ ଅନ୍ୟ
ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

18 ତହିଁ ଆରଦନି ସକାଳ େହବାରୁ େସୖନ୍ୟମାେନ ଅତ ିବବି୍ର ତ
େହାଇଗେଲ। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟଥିିବ, ଏହା ଭାବ ିେସମାେନ ଚନିି୍ତତ
େହାଇପଡ଼େିଲ। 19 େହେରାଦ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ, କିନୁ୍ତ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
ତା’ପେର େସ ଜଗଆୁଳୀମାନଙୁ୍କ ପଚରା ଉଚରା କରିସାରି, େସମାନଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡେର ଦଣ୍ଡତି େଦେଲ।

େହେରାଦ ଆଗି୍ରପ୍ପାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

ତା’ପେର େହେରାଦ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ ଯାଇ କାଇସରୀଆଠାେର
ରହେିଲ। 20 େହେରାଦ େସାର ଓ ସୀେଦାନର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଭୀଷଣ ରାଗଥୁିେଲ। େସମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ
ଆସେିଲ। େସମାେନ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଗ୍ଭକର ବ୍ଲ ାସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
େନେଲ। େସମାେନ େହେରାଦଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତସନି୍ଧ ରଖିେଲ, କାରଣ
ରାଜାଙ୍କ େଦଶରୁ େସମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଥିଲା।

21 େହେରାଦ େଗାଟଏି ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ଦନି େସମାନଙୁ୍କ େଦଖା କରିବା ପାଇଁ
ସି୍ଥର କେଲ। େସଦନି େସ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ସଂିହାସନେର ବସି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭାଷଣ େଦେଲ। 22 େଲାକମାେନ ପାଟକିରି କହେିଲ,
“ଏହା େଦବତାର ସ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟର ନୁେହଁ।” 23 େହେରାଦ ନଜିର ଏହି
ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣେିଲ, କିନୁ୍ତ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇେଲ
ନାହିଁ। େତଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ହଠାତ୍ ତାହାଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୀଟମାେନ ଖାଇେଲ। େଶଷେର େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ।

24 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ େଲାକମାେନ ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭାବତି େହେଲ।
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।

25 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲ ଯିରୁଶାଲମେର କାମ ସାରି ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ
େଫରିଗେଲ। େସମାନଙ୍କ ସହତି ମାକର୍ ନାମେର ପରିଚତି େଯାହନ ଥିେଲ।

ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଏକ ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ ଦଆିଗଲା

ଆନି୍ତୟଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀେର େକେତକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଶିକ୍ଷକ
ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ, ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା, ଶିମିେୟାନ ଏହାକୁ
ନଗିର େବାଲ ିକୁହାଯାଉଥିଲା, କୂରୀଣୀୟ, ଲୂକିୟ, ମନେହମ୍

ଯିଏ େହେରାଦ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ବଢ଼ଥିିେଲ ଓ ଶାଉଲ। 2 େସମାେନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା ଓ ଉପବାସ କରୁଥିବା ସମୟେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପାଇଁ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭାେବ
ପୃଥକ କର, କାରଣ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ।ି”

3 େତଣୁ େସମାେନ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପେର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ
ଶାଉଲଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରି ବଦିାୟ କେଲ।

ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙ୍କର କୁପ୍ର ଉପଦ୍ୱ ୀପକୁ ଯାତ୍ରା

4 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ େହାଇ େସଲୂକିଆ
ନଗରକୁ ଗେଲ। େସଠାରୁ େସମାେନ କୁପ୍ର ଉପଦ୍ୱ ୀପକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 5

େସମାେନ ସାଲାମି ନଗରେର ପହଞ୍ଚ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ସମାଜଗହୃଗଡୁ଼କିେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। େଯାହନ ମାକର୍ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିେଲ।

6 େସମାେନ ଉପଦ୍ୱ ୀପେର ସବର୍ତ୍ର ବୁଲ ିବୁଲ ିପାଫ ନଗରେର
ପହଞ୍ଚେିଲ। େସଠାେର େସମାେନ ବଯର୍ୀଶୁ ନାମକ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ଭଣ୍ଡ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାକୁ େଦଖିେଲ। େସ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଯାଦୁକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ନାନା କାଯର୍୍ୟ େଦଖାଉଥିଲା। 7 େସହ ିବଯର୍ୀଶୁ ରାଜ୍ୟପାଳ େସଗିର୍ୟ
ପାଉଲଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିେଲ। େସଗିର୍ୟ ପାଉଲ ଜେଣ ବେିବକୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ
େଲାକ ଥିେଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। େତଣୁ େସ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ପଠାଇେଲ। 8 ମାତ୍ର ଅଲ୍ଲ ୀମା ଏହା
ବଯର୍ୀଶୁର ଗ୍ରୀକ୍ ନାମ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ ବାଧା େହଲା। ଅଲ୍ଲ ୀମା
ରାଜ୍ୟପାଳଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ପଥରୁ ଦୂେରଇ େଦବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟାକଲା।
9 େତଣୁ ପାଉଲ ନାମେର ପରିଚତି ଶାଉଲ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ଅଲ୍ଲ ୀମା ଯାଦୁକରକୁ କେଠାର ଦୃଷି୍ଟେର ଗ୍ଭହିଁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଆେର
ଶୟତାନର ପୁତ୍ର! ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ କାଯର୍୍ୟର ଶତ୍ରୁ ! 10 ତୁେମ୍ଭ
ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାେର ପରିଣତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥାଅ। 11 ଏେବ
େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଉପେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧ େହାଇଯିବ ଓ କିଛି
ସମୟ ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।”
ପ୍ରକୃତେର ଅଲ୍ଲ ୀମାଙୁ୍କ ହଠାତ୍ ସବୁ ଅନ୍ଧାର େଦଖାଗଲା ଓ େସ

ଏେଣେତେଣ ଅଣ୍ଡାଳି େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସ ଅନ୍ଧାରେର ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି
େଗାଟଏି େଲାକ େଖାଜିେଲ, ଯିଏ କି ତାହାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ େଦଖାଇ
ପାରିବ। 12 େଯେତେବେଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହା େଦଖି, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେଲ େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପେଦଶ ଶୁଣ ିବସିି୍ମତ େହେଲ।

ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କର କୁପ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ

13 ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ବନୁ୍ଧମାେନ ପାଫ ନଗର ଛାଡ଼ ିସମୁଦ୍ର
ପଥେର ପଂଫୂଲଆିର ପଗିର୍କୁ ଆସେିଲ। କିନୁ୍ତ େଯାହନ ମାକର୍ େସମାନଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ିଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 14 େସମାେନ ପଗିର୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ପିସଦିଆିର ଆନି୍ତୟଖିଆ ନଗରେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ।
ଆନି୍ତୟଖିଆେର ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େସମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର

ସମାଜଗହୃେର ଯାଇ ବସେିଲ। 15 େସଠାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର େଲଖାଗଡୁ଼କି ପଢ଼ାଯିବା ପେର େନତାମାେନ
ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହା କହ ିପଠାଇେଲ, “ଭାଇମାେନ,
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିନଷି୍ଠାର ଉପେଦଶ ଥାଏ,
େତେବ କୁହ।”

16 େତଣୁ ପାଉଲ ଠିଆ େହାଇ ହାତେର ସେଙ୍କତ େଦେଲ ଏବଂ
କହେିଲ, “େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରିଥିବା ଅନ୍ୟଜାତୀୟମାେନ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି େମା’ କଥା ଶୁଣ।
17 ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ବାଛ ିେନେଲ।
ମିଶରେର ବେିଦଶୀ ଭାେବ େସମାେନ ରହୁଥିବା େବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଫଳତା େଦେଲ। େସ ତାହାଙ୍କ ମହାନ୍ ଶକି୍ତ ବଳେର
େସଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରି ଆଣେିଲ। 18 ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭଳିଶ୍
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରୁଭୂମିେର େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସହେିଲ। 19

ପରେମଶ୍ୱର କିଣାନ େଦଶର ସାତ େଗାଟ ିଜାତକୁି ନଷ୍ଟ କରି େସହ ିଗଡୁ଼କି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 20 ଏହସିବୁ େଦଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେର
େଦେଲ ଓ ଏହା 450 ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଅଧିକାର କେଲ।
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“ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବଗି୍ଭର କତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 21 ଏହା ପେର େସମାେନ ଜେଣ ରାଜା
ଗ୍ଭହିଁେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ବନି୍ୟାମିନ େଗାଷ୍ଠୀ କୀଶର ପୁତ୍ର
ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜାରୂେପ େଦେଲ। େସ ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ।
22 ଶାଉଳଙୁ୍କ ବାହାର କରି େଦଲାପେର ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବେର ମେନାନୀତ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହେିଲ, ‘ମୁଁ େମାର ମତ ଅନୁସାେର ଯିଶିର ପୁତ୍ର
ଦାଉଦଙୁ୍କ ପାଇଅଛ।ି େସ େମା’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ସବୁ ବଷିୟ କରିେବ।’

23 “ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର
ଜଣଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଭାବେର ଆଣଅିଛନି୍ତ , େସ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁ। 24 ତାହାଙ୍କ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ େଯାହନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି କହଥିିେଲ େଯ, େସମାନଙ୍କ ଜୀବନେର
ପରିବତ୍ତର୍ନ େହାଇ ଥିବାର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୁପ େସମାେନ ବାପି୍ତସ୍ମ େନବା
ଆବଶ୍ୟକ। 25 େଯାହନ ତାହାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି କହେିଲ, ‘େମାେତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ େବାଲ ିଭାବୁଛ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁେହଁ। େଯ େମାର ପେର
ଆସୁଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର େଜାତା ଫିତା ଫିେଟଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ।’

26 “େହ ଭାଇମାେନ, ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଉପାସନା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟଜାତୀୟମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି
ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଗ୍ଭର ପଠାଯାଇଛ।ି 27 ଯିରୁଶାଲମ ବାସନି୍ଦାମାେନ ଓ
ଯିହୂଦୀେନତାମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ
କେଲ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମ ଦବିସେର
ପଢ଼ାଯାଏ। 28 େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦବାର କିଛ ିକାରଣ ନ
ପାଇ ତାହାଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ପୀଲାତଙୁ୍କ କହେିଲ।

29 “ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ସବୁ େଲଖା େହାଇଥିବା ଘଟଣାମାନ ପୂଣ୍ଣର୍
େହଲା ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣ ିକବର ମଧ୍ୟେର
ରଖିେଦେଲ। 30 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କେଲ।
31 “େସ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଗାଲଲିୀରୁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଥିିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଶର୍ନ େଦେଲ। େସମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ଏେବ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନି୍ତ।

32 “ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଉଛୁ। 33 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ
ଆମ୍ଭପରି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଛନି୍ତ। ଏହପିରି ଏହା
ଗୀତସଂହତିେର େଲଖାଅଛ:ି
‘ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପୁତ୍ର,
ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିତା େହଲ।ି’

ଗୀତସଂହତିା 2:7
34 ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କେଲ, େଯପରି ତାହାଙ୍କର
ଶରୀର ପୁଣ ିଥେର କବରପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ କ୍ଷୟ ନ ହୁଏ। ଏ ବଷିୟେର େସ
କହେିଲ,
‘ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା
ପବତି୍ର ଓ ପ୍ରକୃତ ଆଶର୍ୀବାଦ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି’

ଯିଶାଇୟ 55:3
35 ପବତି୍ର ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛ,ି
‘ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ କବରେର କ୍ଷୟ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।’

ଗୀତସଂହତିା 16:10
36 ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ଯୁଗେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କରି ସାରିଲାପେର େଦହତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। ଦାଉଦଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ସମାଧି ଦଆିଗଲା ଓ େସ କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।
37 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉେଠଇେଲ େସ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ
ନ ଥିେଲ। 38 େତଣୁ ଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଣବିା ଉଚତି୍ େଯ,
େକବଳ ଏହ ିଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା

େହାଇପାେର। େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ମୁକି୍ତ ପାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହସିବୁ ପାପରୁ
ମୁକି୍ତ ପାଇ ପାରିବ। 40 େତଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ େଯ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ ଘେଟ।
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ କହେିଲ,

41 ‘େଦଖ, ଅବଜ୍ଞାକାରୀ େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇପାର ଓ ତା’ପେର ମରିବାକୁ ଯାଇଥାଅ,

କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟେର,
ଏପରି େଗାଟଏି କାଯର୍୍ୟ କରିବି

ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକହ ିକହେିଲ ସୁଦ୍ଧା,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ।’”

ହବକୂକ୍ 1:5
42 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସଠାରୁ ଗଲାେବେଳ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ

ଆଗାମୀ ବଶି୍ରାମ ଦବିସେର ଏହସିବୁ କଥା ଆହୁରି କହବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ
କେଲ। 43 ସଭା ସମାପ୍ତ େହବାପେର ଅେନକ ଯିହୂଦୀୟ େଲାକ ଓ
ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟଜାତୀୟମାେନ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ
ଅନୁସରଣ କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହବିା ପାଇଁ କହେିଲ।

44 ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଶି୍ରାମବାରେର ସହରର ପ୍ରାୟସବୁ େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣବିା ପାଇଁ ଏକାଠି େହେଲ। 45 ଯିହୂଦୀୟମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର ଭଡି଼
େଦଖି ଈଷର୍ା କେଲ। େସମାେନ ପାଉଲଙ୍କ କଥାକୁ ବେିରାଧ କରି
ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରେୟାଗ କେଲ। 46 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା
ସାହସର ସହତି କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରଥେମ କୁହାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନଜିକୁ େଯାଗ୍ୟ
ଭାବ ିନ ଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। 47

ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ:
‘ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଆେଲାକ ସଦୃଶ

କରିଅଛ।
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀର େଶଷ ଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣି

ପାରିବ।’”
ଯିଶାଇୟ 49:6

48 ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଖୁସୀ େହେଲ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ସୁସମାଗ୍ଭରର ପ୍ରଶଂସା କେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ
ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ, େସହ ିେଲାକମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

49 ଏହପିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା େଦଶର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା। 50

ଯିହୂଦୀୟମାେନ ଯିହୂଦୀଧମର୍ର ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ଓ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ କରାଇେଲ। େସମାେନ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ। େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା
କରିବା ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ।
51 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଆପଣା ପାଦତଳ
ଧୂଳି ଝାଡ଼େିଦଇ ଇକନୟି ନଗରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 52 କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଆନନ୍ଦ ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗେଲ।

ଇକନୟିେର ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା

ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଦୁେହଁ ଇକନୟି ନଗରେର
ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କର ସମାଜଗହୃକୁ ଗେଲ। େସଠାେର େସମାେନ
ଏଭଳି ଭାବେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ େଯ, ଉଭୟ

ଯିହୂଦୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜାତରି ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। 2 ମାତ୍ର
େଯଉଁ ଯିହୂଦୀମାେନ ଅବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମନେର ଭାଇମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖରାପ ଧାରଣା ଜନ୍ମ ାଇେଲ।

3 ତଥାପି ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସଠାେର ଅେନକ ଦନି ରହେିଲ ଓ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସାହସର ସହତି ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। େସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ରଭୁ

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 13:21 867 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 14:3
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ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ସବୁ କେଲ ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 4

ନଗରର େଲାକମାେନ ଦୁଇ ଦଳେର ଭାଗ େହାଇଗେଲ। େକେତକ
ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଥିେଲ।

5 ଅନ୍ୟଜାତୀୟ ଓ ଯିହୂଦୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହ ଖରାପ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପଥର ପକାଇବା ନମିେନ୍ତ
େନତାମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶିେଲ। 6 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଏହା ଜାଣପିାରି
ଲୁକାୟନଆିର ଲୁସ୍ତ୍ରାର ଦବର୍ୀ ନଗର ଓ ଗ୍ଭରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 7

େସଠାେର େସମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।

ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଦବର୍ୀେର ପାଉଲ

8 ଲୁସ୍ତ୍ରାେର େଗାଟଏି େଛାଟା ଥିଲା। େସ େଲାକଟ ିଜନ୍ମ ରୁ େଛାଟା
ଥିଲା। େସ େକେବ ଗ୍ଭଲ ିପାରୁ ନ ଥିଲା। 9 େସ ବସ ିପାଉଲଙ୍କ କଥା
ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଉଲ ତାକୁ ସଧିାସଳଖ ଅନାଇ େଦଖିେଲ େଯ େସ ସୁସ୍ଥ
େହାଇପାରିବ େବାଲ ିତା’ର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ।ି 10 େସ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର
କହେିଲ, “ପାଦେର ଭରା େଦଇ ସଧିା ଠିଆ ହୁଅ।” େସ େଛାଟା େଲାକଟି
େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ଲିା ଓ ଗ୍ଭଲବିାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।

11 େଲାକମାେନ ପାଉଲଙ୍କର ଏ କାମ େଦଖି ଲୁକାୟନଆି ଭାଷାେର
ଖୁବ୍ େଜାର୍େର କହେିଲ, “େଦବତାମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେର ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଆସଛିନି୍ତ।” 12 େଲାକମାେନ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ ବୃହସ୍ପତ ିଓ ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ
ବକ୍ତ ା େହବାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ବୁଧ େବାଲ ିକହେିଲ। 13 େସହ ିନଗର
ସାମନାେର ସ୍ଥାପିତ ବୃହସ୍ପତ ିମନି୍ଦରର ଯାଜକ େକେତାଟ ିବଳଦ ଓ
ଫୁଲମାଳ ଆଣ ିପହଞ୍ଚେିଲ। ଯାଜକ ଓ େଲାକମାେନ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ
ଏହା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ।

14 କିନୁ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣ ିନଜି ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ପକାଇେଲ।
େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ ିପାଟକିରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ: 15

“େହ େଲାକମାେନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରି େକବଳ ମଣଷି। ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା ପାଇଁ
ଆସଛୁି। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିମୂଲ୍ୟହୀନ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହି
ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆସଛୁି। େସହି
ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ
କରିଛନି୍ତ।

16 “ଅତୀତେର ସବୁ ଜାତରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ରାସ୍ତାେର
ଗ୍ଭଲବିା ପାଇଁ େସ ଅନୁମତ ିେଦଇଥିେଲ। 17 କିନୁ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ନଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଅଛନି୍ତ। କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ବହୂତ ଭଲ କାମ କରିଛନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ବଷର୍ା ଓ ଋତୁ ଅନୁସାେର
ଶସ୍ୟ େଦଇଛନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦେର ଭରି ଦଅିନି୍ତ।”

18 ଏସବୁ କଥା କହ ିପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଅତ ିକଷ୍ଟେର େସମାନଙ୍କର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କେଲ।

19 କିନୁ୍ତ ତା’ପେର େକେତକ ଯିହୂଦୀ ଆନି୍ତୟଖିଆ ଓ ଇକନୟିରୁ
ଆସେିଲ। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମତାଇ ପାଉଲଙୁ୍କ ପଥର ମାରିେଲ।
େସ ମରିଗେଲଣ ିଭାବ ିେସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ନଗର ବାହାରକୁ ଟାଣି
ଆଣେିଲ। 20 କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପାଉଲଙ୍କ ଗ୍ଭରିପାେଖ େଘରି ଯିବାରୁ େସ
ଉଠି ପଡ଼ ିନଗରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ତହିଁ ଆରଦନି େସ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ସହତି
ଦବର୍ୀ ନଗରକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ସରିିଆ େଦଶର ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ େଫରିବା

21 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଦବର୍ୀ ନଗରେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।
ବହୁତ େଲାକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ େହେଲ। ତା’ପେର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲ
ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଇକନୟି ଓ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ େଫରିଗେଲ। 22 େସମାେନ େସ
ସ୍ଥାନଗଡୁ଼କିେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସବଳ କେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସେର
ବୃଦି୍ଧପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଅେନକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ େଭାଗ

କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।” 23 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି
ମଣ୍ଡଳୀେର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକି୍ତ େଦେଲ। େସମାେନ ଏହ ିପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ଏହ ିପ୍ରାଚୀନମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କରିଥିେଲ। େତଣୁ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେର
ସମପର୍ଣ କେଲ।

24 େସମାେନ ପିସଦିଆି େଦଇ ପଂଫୂଲଆିେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 25

େସମାେନ ପଗର୍ୀେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କଲାପେର ଆତ୍ତାଲଆି ନଗରେର
ପହଞ୍ଚେିଲ। 26 େସଠାରୁ େସମାେନ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ସମୁଦ୍ର  ପଥେର
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ଏହ ିସ୍ଥାନେର ବଶି୍ୱାସୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସମପିର୍ତ କରି ପଠାଇଥିେଲ। େସମାେନ ଏହି
କାଯର୍୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ।

27 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସଠାେର ପହଞ୍ଚବିା ପେର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକାଠି
କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯାହାକିଛ ିକରିଥିେଲ ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି
ବଶି୍ୱାସର ରାସ୍ତା େଖାଲେିଲ, ତାହା େସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। 28

େସମାେନ େସଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରହେିଲ।

ଯିରୁଶାଲମେର ସଭା

େକେତକ େଲାକ ଯିହୂଦାରୁ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଆସେିଲ। େସମାେନ
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶିକ୍ଷା େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ସୁନ୍ନ ତ ନ ହୁଅ, େତେବ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।” 2 ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା
େସମାନଙ୍କ ସହତି ରାଜି ନେହାଇ ବହୁତ ଯୁକି୍ତ କେଲ। ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନ ଉପେର
ବଗି୍ଭର ଆେଲାଚନା ଲାଗି ପାଉଲ, ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଅନ୍ୟ େକେତକଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମେର େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଯିୁକି୍ତ
ଦଆିଗଲା।

3 ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଗଲା। େସମାେନ
େଫୖନୀକିଆ ଓ ଶମିେରାଣ େଦଇ ଗେଲ। ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ େଲାକମାେନ
କିପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନ େଫରାଇଛନି୍ତ , ଏହା େସମାେନ େସଠାେର
କହେିଲ। ଏହା ଶୁଣ ିଭାଇମାେନ ବହୁତ ଖୁସୀ େହେଲ। 4 ପାଉଲ,
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େପ୍ରରିତ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ
ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯାହାସବୁ କରିଥିେଲ, େସ ସବୁକଥା େସମାେନ କହେିଲ।
5 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଦଳର େକେତକ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକ ଠିଆ େହାଇ
କହେିଲ, “ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାନଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତରୂେପ ସୁନ୍ନ ତ େହବାକୁ ପଡ଼ବି ଓ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ ପଡ଼ବି।”

6 େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପେର ବଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ
ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 7 ବହୁତ ବାଦବବିାଦ ପେର ପିତର ଠିଆ େହେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ,
ଅନ୍ୟଜାତୀୟମାେନ େଯପରି ସୁସମାଗ୍ଭର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣପିାରନି୍ତ ଓ ତାହା ଶୁଣି
ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ବହୁ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ବାଛଥିିେଲ। 8 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବନା
ଜାଣନି୍ତ। େସ େସହ ିଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭକୁ େଯପରି ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଦାନ କରିଥିେଲ, େସହପିରି େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ। 9 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିତଫାତ୍ ରଖିେଲ ନାହିଁ। େସ େସମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପବତି୍ର କରିେଲ। 10 େତଣୁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧେର ଯୁଆଳି ରଖି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ? ଆେମ୍ଭମାେନ କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ତ ଏହି
ଯୁଆଳି ଭାର ସହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 11 ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ େଯ ଆେମ୍ଭ ଓ ଏ
େଲାକମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ।”

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 14:4 868 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 15:11
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12 ତା’ପେର ସମେସ୍ତ ନୀରବ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ
ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କ ଜରିଆେର, େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ଓ ଚହି୍ନମାନ କରିଥିେଲ,
େସ ସବୁ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। 13 େସମାେନ
କହବିାପେର ଯାକୁବ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଭାଇମାେନ, େମା’ କଥା ଶୁଣ। 14

ପରେମଶ୍ୱର କିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଜିର
େପ୍ରମ େଦଖାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର େଲାକେର
ପରିଣତ କେଲ, ତାହା ଶିେମାନ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିଅଛନି୍ତ। 15 ଏହା
ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହକିଥା କହଅିଛନି୍ତ। ଏହା ଏହପିରି େଲଖାଯାଇଛ:ି

16 ‘ଏହା ପେର ମୁଁ ପୁନବର୍ାର େଫରି ଆସବିି
ଏବଂ ଦାଉଦର ଭଗ୍ନଗହୃ ପୁଣ ିନମିର୍ାଣ କରିବ।ି

ମୁଁ ଏହାର ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଥିବା ଅଂଶ
ପୁଣ ିଥେର ନମିର୍ାଣ କରି ଠିକ୍ କରିେଦବ।ି
17 ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନବଜାତ ିଓ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ େଲାକମାେନ,

େଯଉଁମାେନ େମା’ ନାମେର ପରିଚତି ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ େମାେତ େଖାଜିେବ।

େଯଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟାନି୍ତ ,
େସ ସ୍ୱୟଂ ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।
18 ଏହା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣାଅଛ।ି’

ଆେମାଷ 9:11-12
19 “େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରୁଥିବା ଅନ୍ୟ

ଜାତୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
20 ଏହା ବଦଳେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଲଖିବା ଉଚତି୍ େଯ:
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉଥିବା ଅପବତି୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ।
େଯୗନ ପାପ କର ନାହିଁ।
ରକ୍ତ ଖାଅ ନାହିଁ। ତଣି୍ଟ ଚପିି ମରାଯାଇଥିବା େକୗଣସ ିପଶୁର ମାଂସ ଖାଅ
ନାହିଁ।

21 େସମାେନ ଏସବୁ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, କାରଣ ଆରମ୍ଭରୁ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରୁଥିବା େଲାେକ ପ୍ରତ ିନଗରେର ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ ଏବଂ
ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାରେର ପାଠ
କରାଯାଏ।”

ଅଣଯିହୂଦୀ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର

22 ଏହା ପେର େପ୍ରରିତ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। େସମାନ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ସହତି
େସମାନଙୁ୍କ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କେଲ। େସମାେନ ଯିହୂଦା
ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା, ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ବାଛେିଲ। ଏହମିାେନ
ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େନତା ଥିେଲ। 23 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ଏହି
ଚଠିିଟ ିେଦେଲ:
ଆନି୍ତୟଖିଆ, ସୁରିଆ, କିଲକିିଆସ୍ଥ ଅନ୍ୟଜାତୀୟ ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଇମାନଙୁ୍କ
େପ୍ରରିତ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର।
24 ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି େଯ ଆମ୍ଭ ଭତିରୁ େକେତକ େଲାକ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆେଦଶ
ନ ପାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱ ାରା ଅସୁବଧିାେର ପକାଇଛନି୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କରୁଛନି୍ତ। 25 େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଏକମତ ଓ ସି୍ଥର
େହାଇ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ବାଛଛୁି। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲଙ୍କ ସହତି ପଠାଇବୁ। 26 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଛନି୍ତ। 27

େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲୁ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମୗଖିକ ଭାେବ ମଧ୍ୟ ଏହସିବୁ କଥା କହେିବ। 28

ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା ଉଚତି୍ ମେନ େହଲା େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିେକେତାଟ ିବଷିୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ େବାଝେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େହବା

ଠିକ୍ ନୁେହଁ। େତଣୁ ଏହ ିେକେତାଟ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିବ:

29 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ନକିଟେର ସମପିର୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତଣି୍ଟ ଚପିି ମରାଯାଇଥିବା ପଶୁମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଇବ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯୗନ ପାପସବୁ କରିବ ନାହିଁ।

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏସବୁ ଜିନଷିଠାରୁ ନଜିକୁ ଅଲଗା ରଖିବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବ।
ବଦିାୟ।

30 ତା’ପେର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା, ପାଉଲ, ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲା ଯିରୁଶାଲମରୁ
ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। େସଠାେର େସମାେନ ଏକାଠି େହାଇଥିବା
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର େଦେଲ। । 31 ଆନି୍ତୟଖିଆର ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଏ ପତ୍ର
ପଢ଼ ିଆନନି୍ଦତ େହେଲ। କାରଣ ଏହା େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହତି
କରିଥିଲା। 32 ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲା ଦୁେହଁ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଥିେଲ।
େସମାେନ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦଇ ଅେନକ କଥା କହେିଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ କେଲ। 33 େସଠାେର କିଛ ିଦନି ରହବିାପେର େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ, ଯିରୁଶାଲମର େସହ ିଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି
ଯିବା ପାଇଁ ଶାନି୍ତେର ବଦିାୟ େଦେଲ। 34

35 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଆନି୍ତୟଖିଆେର ରହେିଲ ଏବଂ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ
ଏବଂ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ।

ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଅଲଗା େହାଇଗେଲ

36 ପାଉଲ କିଛ ିଦନି ପେର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗ୍ଭଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େଫରିବା ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସହରେର
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଛୁ, େସହସିବୁ ସହରକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା, ଆଉ
େସମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝବିା।”

37 ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େସମାନଙ୍କ ସହତି ମାକର୍ ନାମେର ପରିଚତି େଯାହନଙୁ୍କ
େନବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 38 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ତାହାଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର ନ େନବା
ପାଇଁ େଜାର୍େଦେଲ, କାରଣ େସ ପୂବର୍ରୁ ପଂଫୂଲଆିେର େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ସାଙ୍ଗେର ନ ରହ ିେସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରି ଗ୍ଭଲ ିଆସଥିିେଲ।
39 ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଘାର ମତେଭଦ େହଲା। ଏହା
ଫଳେର, ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇଗେଲ।
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ମାକର୍ଙୁ୍କ େନଇ ଜଳ ପଥେର କୂପ୍ର ଉପଦ୍ୱ ୀପକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

40 ପାଉଲ ଶୀଲାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସହତି େନବା ପାଇଁ ବାଛେିଲ।
ଆନି୍ତୟଖିଆେର ଭାଇମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନେର
ସମପର୍ଣ କରି ବଦିାୟ େଦେଲ। 41 ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ସରିିଆ ଓ
କିଲକିିୟା େଦଶ େଦଇ ଗେଲ ଓ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବା ପାଇଁ
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

ତୀମଥି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କ ସହତି ଗେଲ

ପାଉଲ ଦବର୍ୀ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରା ନଗରକୁ ଗେଲ। େସଠାେର ତୀମଥି
ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ବଶି୍ୱାସନିୀ ଯିହୂଦୀ
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପିତା ଗ୍ରୀକ୍ ଥିେଲ। 2

ତୀମଥିଙୁ୍କ ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଇକନୟିର ଭାଇମାେନ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ। 3

ପାଉଲ ତୀମଥିଙୁ୍କ ନଜି ସହତି େନବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। ତାହାଙ୍କର ପିତା
ଗ୍ରୀକ୍ େବାଲ ିସମେସ୍ତ ଜାଣଥିିେଲ। େତଣୁ ପାଉଲ ତାହାଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
େହତୁ ସୁନ୍ନ ତ କରିେଦେଲ।

4 େସମାେନ ନଗରରୁ ନଗର ଭ୍ରମଣ କଲାେବେଳ ଯିରୁଶାଲମେର ଥିବା
େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ଉପେଦଶ ଓ ନଷି୍ପତି୍ତଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ ଓ େସହ ିଉପେଦଶଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରିବାକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉ ଥିେଲ। 5 େତଣୁ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କିର ସଂଖ୍ୟା ଦନିକୁ
ଦନି ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗଥୁିଲା ଓ େସଗଡୁ଼କି ବଶି୍ୱାସେର ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଉଥିେଲ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 15:12 869 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 16:5



ଏସଆିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଉଲଙୁ୍କ ଆେଦଶ

6 ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିବା େଲାକମାେନ ଫ୍ରୁ ଗିଆ ଓ
ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ େଦଇଗେଲ। େସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଏସଆିେର
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ। 7 େସମାେନ
ମୂସଆି େଦଶକୁ ଆସଲିା ପେର ବୀଥୂନଆିକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ।
କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ। 8

ତା’ପେର େସମାେନ ମୂସଆି େଦଶ ଛାଡ଼ ିେତ୍ରାୟା ନଗରକୁ ଆସେିଲ।
9 ରାତେିର ପାଉଲ ଏକ ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ। େସଥିେର େସ ଜେଣ

ମାକିଦନଆିର େଲାକକୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ ଥିବାର େଦଖିେଲ।
େସ ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମାକିଦନଆିକୁ ଆସ ିଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କର।” 10 ପାଉଲ ଦଶର୍ନ ପାଇବା ପେର ଆେମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
ମାକିଦନଆିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲୁ। ଆେମ୍ଭ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ େଯ,
ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ
ଡ଼ାକିଛନି୍ତ।

ଲୂଦଆିଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ

11 ଆେମ୍ଭ େତ୍ରାୟା ନଗରରୁ ଜଳଯାତ୍ରାେର ସାମଥ୍ରାକୀ ଉପଦ୍ୱ ୀପେର
ପହଞ୍ଚଲୁି। ତା ଆରଦନି ଆେମ୍ଭ ନୟିାପଲ ିନଗରକୁ ଗଲୁ। 12 େସଠାରୁ
ଆେମ୍ଭ ମାକିଦନଆି ଜିଲ୍ଲ ାର େଗାଟଏି ପ୍ରଧାନ ନଗର ଫିଲପ୍ପୀକୁ ଗଲୁ। ଏହା
େରାମୀୟମାନଙ୍କର ନଗର ଥିଲା। ଆେମ୍ଭ େସହ ିନଗରେର କିଛ ିଦନି
ରହଲୁି।

13 ବଶି୍ରାମବାର ଦନି ଆେମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାର ବାହାେର ନଦୀ କୂଳ ଆେଡ଼
ଗଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଭାବଥିିଲୁ େଯ, େସଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ େଗାଟଏି
ସ୍ଥାନ ଥିବ। ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ବସଲୁି ଓ େସଠାେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି କଥା େହଲୁ। 14 େସଠାେର ଲୂଦଆି ନାମକ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଥିଲା। େସ ଥୁୟାଥୀରା ନଗରର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା
ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲା। େସ ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିଲା ଓ ଆମ୍ଭ
କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ େଖାଲି
େଦଇଥିେଲ। 15 େସ ଓ ତା’ର ଘେର ରହୁଥିବା ସମେସ୍ତ ବାପି୍ତଜିତ
େହବାପେର, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରି ଡ଼ାକି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ ିେମାେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଜେଣ ପ୍ରକୃତ ବଶି୍ୱାସୀ େବାଲ ିଭାବୁଛ, େତେବ
େମା’ ଘେର ଆସ ିରୁହ।” ଏହପିରି େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତା’ର ଘରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଲା।

ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା କାରାଗାରେର

16 ଦେିନ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନାସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟେର େଗାଟଏି ଗ୍ଭକରାଣୀକୁ
େଦଖିଲୁ। ତା’ େଦହେର ଏପରି ଆତ୍ମାଟଏି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱ ାରା େସ ଭବଷି୍ୟତ
କଥା ସବୁ କହ ିପାରୁଥିଲା। େସ ଏହପିରି ଭବଷି୍ୟତ କଥା ସବୁ କହ ିତା’
ମାଲକିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ ଉପାଜର୍ନ କରୁଥିଲା। 17 େସ ପାଉଲ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲା ଓ େଜାର୍େର କହଲିା, “ଏହ ିେଲାକମାେନ
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବକ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତର ପଥ
ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ।” 18 େସ ଏପରି ବହୁତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଲା, ପାଉଲ
ଏଥିେଲ ବରିକ୍ତ େହାଇପଡ଼େିଲ। େସ େସହ ିଆତ୍ମାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ନାମେର ଆେଦଶ େଦଉଛ,ି ଏହ ିଝଅିଟ ିେଦହରୁ ବାହାରିଯା।” େସହି
ସମୟେର େସ ଆତ୍ମାଟ ିବାହାରକୁ ଗ୍ଭଲଆିସଲିା।

19 େସହ ିବାଳିକାର ମାଲକିମାେନ ଏସବୁ େଦଖିେଲ। େସମାେନ ଜାଣି
ପାରିେଲ େଯ, େସମାେନ ଆଉ ଏ ବାଳିକା ଦ୍ୱ ାରା ଧନ ଉପାଜର୍ନ କରି
ପାରିେବ ନାହିଁ। େତଣୁ େସମାେନ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ଧରି ବଜାର ରାସ୍ତାକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ିେନେଲ ଏବଂ ନଗରକତୃ୍ତପର୍କ୍ଷଙ୍କ ଆଗେର େସମାନଙୁ୍କ ଠିଆ
କରାଇେଲ। 20 େସମାନଙୁ୍କ ନଗରପାଳମାନଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚାଇ
କହେିଲ, “ଏମାେନ ଯିହୂଦୀୟେଲାକ। ଏମାେନ ଆମ୍ଭ ନଗରେର ବହୁତ

ଉପଦ୍ରବ ସୃଷି୍ଟ କରୁଛନି୍ତ। 21 ଆେମ୍ଭମାେନ େରାମୀୟ। ଏଣୁ ଏମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହୁଛନି୍ତ , େସହ ିପ୍ରଥାଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଏସବୁ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ।”

22 ତା’ପେର େଲାକମାେନ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯାଗ େଦେଲ। ନଗରପାଳମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଛଣି୍ଡାଇ େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େବତ ଆଘାତ
ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 23 େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିବା ପେର କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କେଲ। େସମାନଙୁ୍କ
ସାବଧାନେର ଜଗିବା ପାଇଁ କାରାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। 24 େସ
ଏପରି ଆେଦଶ ପାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଭତିର େକାଠରୀ ଭତିେର ରଖିେଦେଲ।
େସ େସମାନଙ୍କର େଗାଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡ ିସହତି ବାନି୍ଧ ପକାଇ
େଦେଲ।

25 ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ମଧ୍ୟରାତି୍ର େବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ସ୍ତୁତି
ଗାନ କରୁଥିେଲ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାେନ ତାହା ସବୁ ଶୁଣୁଥିେଲ। 26 ହଠାତ୍
ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା କାରାଗାରର ମୂଳଦୁଆ
ଟଳମଳ େହଲା। େଦଖୁ େଦଖୁ ସବୁ ଦ୍ୱ ାର େଖାଲଗିଲା ଓ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କର
ଶିକୁଳି େଖାଲଗିଲା। 27 କାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଦିରୁ ଉଠି ବସେିଲ। କାରାଗାରର
ଦୁଆର ଗଡୁ଼କି େଖାଲଥିିବାର େଦଖି, େସ ନଜିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଜିର ଖଣ୍ଡା ବାହାର କେଲ। େସ ଭାବେିଲ େଯ, ବନ୍ଦୀମାେନ
ଖସ ିପଳାଇ ଯାଇଛନି୍ତ। 28 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ଏଠାେର ଅଛୁ। ନଜିର କ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ।”

29 େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ୀପ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇ
େଦୗଡ଼ ିଆସ ିଭୟେର ଥରି ଥରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ
ପଡ଼ଗିେଲ। 30 ତା’ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣ ିପଗ୍ଭରିେଲ,
ମହାଶୟମାେନ, “ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ େମାର କ’ଣ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ?”

31 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର।
ଏହ ିଭାବେର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ଘେର ରହୁଥିବା ସମେସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ
ପାରିେବ।” 32 ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ତାକୁ ଓ ତା’ ଘେର ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 33 କାରାଗାର ଅଧିକାରୀ େସମାନଙୁ୍କ
େନଇ େସହ ିମଧ୍ୟରାତି୍ରେର େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବକି୍ଷତ ଜାଗାଗଡୁ଼କୁି େଧାଇ
ସଫା କେଲ। ତା’ପେର ତୁରନ୍ତ େସ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର
ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ। 34 ତା’ପେର େସହ ିକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ
ଘରକୁ ଡ଼ାକି େନଇ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ। େସ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାରର
ସମେସ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ।

35 ସକାଳ େହବାରୁ ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାେନ “େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି”
ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା େଦଇ େକେତକ େସୖନକିଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।

36 କାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ େଯ, “ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାେନ
ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦବା ପାଇଁ କହ ିପଠାଇଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆପଣମାେନ
ବତ୍ତର୍ମାନ ବାହାରକୁ ଶାନି୍ତେର ଯାଇପାରନି୍ତ।”

37 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ େସୖନକିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ବନିା
ବଗି୍ଭରେର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମନାେର ମାରିଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ େରାମୀୟ
ନାଗରିକ। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛ।ି ବତ୍ତର୍ମାନ
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଗାପନେର ଛାଡ଼ ିେଦବା ପାଇଁ କହୁଛନି୍ତ? ଏହା ଆେଦୗ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।” େତଣୁ େସମାେନ ନେିଜ ଆସ ିବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ।

38 େସମାେନ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ େରାମୀୟ ଜାଣ ିଡ଼ରିଗେଲ। 39

େତଣୁ େସମାେନ ଆସ ିପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ କ୍ଷମା ମାଗିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତକେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ନଗର
ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 40 ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା କାରାଗାରରୁ
ବାହାରକୁ ଆସ ିଲୁଦୟିାର ଘରକୁ ଆସେିଲ। େସଠାେର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଖି
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହର ବାଣୀ ଶୁଣାଇେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
େସ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 16:6 870 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 16:40
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ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କର େଥସଲନକିୀେର ପ୍ରେବଶ

ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ଆଂଫିପଲ ିଓ ଆପେଲ୍ଲ ାନଆି ନଗର େଦଇ
େଥସଲନୀକୀ ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସଠାେର
ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ସମାଜଗହୃ ଥିଲା। 2 ପାଉଲ

େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। ଏପରି େସ ସବର୍ଦା କରୁଥିେଲ। େସ ତନିି
ବଶି୍ରାମବାର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆେଲାଚନା କେଲ। 3

େସ ପବତି୍ର ବାକ୍ୟ ବୁେଝଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ େଦଇ କହେିଲ େଯ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ େଭାଗ କରିବାର ଓ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି େହବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପାଉଲ କହେିଲ, “ଏହ ିଯୀଶୁ, ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ,ି େସ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।” 4

େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହେଲ, ଏବଂ ପାଉଲ ଓ
ଶୀଲାଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ। ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବା
ଅେନକ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକ ଓ ଅେନକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
ସହତି େଯାଗେଦେଲ।

5 କିନୁ୍ତ ଅବଶି୍ୱାସୀ ଯିହୂଦୀୟମାେନ ଈଷର୍ାପରାୟଣ େହାଇ ବଜାରରୁ
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଦଳ ଏକାଠି କେଲ ଓ ନଗରେର
ଗଣ୍ଡେଗାଳ ସୃଷି୍ଟକେଲ। େସମାେନ ନଗରେର ଉପଦ୍ରବ କରି ଯାେସାନଙ୍କ
ଘର ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ। େସମାେନ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଧରି ଆଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 6 େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ନ ପାଇ ଯାେସାନ ଓ େକେତକ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ନଗରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଟାଣ ିେନେଲ। େସମାେନ ପାଟ ିକରି କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ
ସାରା ଜଗତେର ଭୟଙ୍କର ଅରାଜକତା ସୃଷି୍ଟ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେିଲଣ।ି 7 ଯାେସାନ େସହମିାନଙୁ୍କ ଆଣ ିନଜି ଘେର
ରଖିଛ।ି ଯୀଶୁ ନାମେର େଯ ଆଉ ଜେଣ ରାଜା ଅଛ,ି ଏହା କହ ିେସମାେନ
ସମେସ୍ତ ଦାବୀ କରି କାଇସରଙ୍କ ନୟିମର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନି୍ତ।”

8 ଜନସମୂହ ଓ ନଗରର ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ବଚିଳିତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। 9 ପେର େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାମିନ େନଇ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ।

ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କର େବେରୟାେର ପ୍ରେବଶ

10 ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ଭାଇମାେନ େସହ ିରାତେିର ସାେଙ୍ଗ ସାେଙ୍ଗ
େବରୟା ନଗରକୁ ପଠାଇ େଦେଲ। େସମାେନ େସଠାେର ପହଞ୍ଚି
ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃକୁ ଗେଲ। 11 େସଠାେର େଲାକମାେନ
େଥସଲନୀକୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େବଶି ଭଦ୍ର  ଓ ଉତ୍ତମ ଥିେଲ।
େସମାେନ ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କର କଥା ଅତ ିଉତୁ୍ସକତାର ସହ ଶୁଣେିଲ।
େସମାନଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା, ଏହ ିକଥା ଜାଣବିା ପାଇଁ େସମାେନ
ପ୍ରତଦିନି ଶାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖିେଲ। 12 ଅତଏବ, ଅେନକ ଯିହୂଦୀୟ
େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। ଅେନକ ସମ୍ରାନ୍ତ ଗ୍ରୀକ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ
ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

13 େଥସଲନୀକୀୟ ଯିହୂଦୀୟମାେନ େବରୟା ନଗରେର ପାଉଲ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ
େସମାେନ େସଠାକୁ ଆସ ିଆେନ୍ଦାଳନ କରି େଲାକ ସମୂହକୁ ମେତଇେଲ।
14 େସଥିପାଇଁ ଭାଇମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର  କୂଳକୁ ପଠାଇେଦେଲ, କିନୁ୍ତ
ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି େସଠାେର ରହେିଲ। 15 େଯଉଁମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଆଥୀନୀ ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପହଞ୍ଚାଇ େଦେଲ। ପାଉଲ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଖବର େଦେଲ େଯ, ଶୀଲା
ଓ ତୀମଥି ଆସ ିତାହାଙ୍କ ସହତି େଯାଗଦାନ କରନୁ୍ତ। ତା’ପେର େସମାେନ
େଫରିଗେଲ।

ଆଥୀନୀ ନଗରେର ପାଉଲ

16 ପାଉଲ ଆଥୀନୀ ନଗରେର ଶୀଲା ଓ ତୀମଥିଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା
କରିଥା’ନି୍ତ। ନଗର ସାରା ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କିେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିବାର େଦଖି େସ
ହୃଦୟେର ଅତ ିମାତ୍ରାେର ବବି୍ର ତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। 17 େତଣୁ ସତ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଯିହୂଦୀୟ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି େସ ସମାଜଗହୃ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି େସ
ପ୍ରତଦିନି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ। 18 େତଣୁ େକେତକ ଏପିକୂରୀୟ ଓ େସ୍ତାୟିକ
ଦାଶର୍ନକିମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତତକର୍ କେଲ।
େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକ କହେିଲ, “ଏ େଲାକଟ ିକ’ଣ କହୁଛ ିତାହା

େସ ଜାେଣ ନାହିଁ?” ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ସୁସମାଗ୍ଭର ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହୁଥିେଲ। ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏ
େଲାକଟ ିେକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଦବାେଦବୀଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଛ।ି େସମାେନ
ଏପରି କହେିଲ, କାରଣ ପାଉଲ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହାଇ ଉଠିବା କଥା ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଥିେଲ।”

19 େସମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଆରୟପାଗ ସଭା ପାଖକୁ େନଇଗେଲ।
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉପେଦଶ େଦଉଥିବା ଏହ ିନୂଆ
ଶିକ୍ଷା କ’ଣ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବୁ କି? 20 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
େକେତକ ଅଦ୍ଭୂତ ବଗି୍ଭରମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ
େସଗଡୁ଼କି କ’ଣ ତାହା ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ।” 21 ଆଥୀନୀୟ ବାସନି୍ଦାମାେନ
ଓ େସଠାେର ରହୁଥିବା ବେିଦଶୀ େଲାକମାେନ କିଛ ିକାଯର୍୍ୟ ନ କରି
େକବଳ ନୂତନ ବଷିୟମାନ ଶୁଣବିାେର ଓ କଥା କହବିାେର ସମୟ
କାଟୁଥିେଲ।

22 ପାଉଲ ଆରୟପାଗ ସଭାର ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,
“େହ ଆଥୀନୀୟ େଲାକମାେନ, ମୁଁ େଦଖୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ବଷିୟେର
ଅତ ିଧାମିର୍କ। 23 ମୁଁ ନଗରର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଭ୍ରମଣ କରି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂଜା କରୁଥିବା ବସ୍ତୁମାନ େଦଖିଲ।ି ମୁଁ େଗାଟଏି େବଦୀ େଦଖିଲ ିଯାହା
ଉପେର େଲଖାଥିଲା, ‘ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହୁଁ ।’ େତଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ ଜାଣ ିଯାହା ପୂଜା କରୁଛ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର
ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ।ି

24 “ପରେମଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀେର ଓ ଏଥିେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର
କତ୍ତର୍ା। େସ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ େହାଇ ଥିବାରୁ େସ ମଣଷି ନମିିର୍ତ
ମନି୍ଦର ଗଡୁ଼କିେର ରୁହନି୍ତ ନାହିଁ। 25 େସ ପରେମଶ୍ୱର ଜୀବନ ଓ
ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ େଲାଡ଼ନି୍ତ ନାହିଁ।
ତାହାଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭାବ ନାହିଁ। 26 ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତକୁି ତଆିରି କରିଛନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ
ପୃଥିବୀର ସବର୍ତ୍ର ରହନି୍ତ। େସ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂବର୍ରୁ ନଦି୍ଧର୍ାରିତ ସମୟ ଓ
ସ୍ଥାନର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ ,

27 “େଯପରି େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଖାଜି ପାଇ ପାରିେବ।
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରି
ପାରନି୍ତ ଯଦ୍ୟପି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିଠାରୁ ଦୂରେର ନାହାନି୍ତ।
28 ‘କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ସହତି ବାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ସହତି ଗତ ିକରୁ
ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ଅସି୍ତତ୍ୱ  ଅଛ।ି’ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ କବି
ମଧ୍ୟ ଏହା କହଛିନି୍ତ େଯ,‘ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ।’

29 “େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟର େକୗଶଳ ଓ କଳ୍ପନାେର ତଆିରି ପ୍ରତମିା େବାଲି
ଭାବବିା ନାହିଁ, ବା ସୁନା କି ରୂପା କି ପଥର େବାଲ ିମଧ୍ୟ ଭାବବିା ନାହିଁ।
30 ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କର ଏହ ିନେିବର୍ାଧତା ଉେପକ୍ଷା
କରିଥିେଲ। ମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ସାରା ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁତାପ
କରି େଫରି ଆସବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ। 31 େସ ଜଣଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ
ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ନଯିୁକି୍ତ େଦଇଛନି୍ତ। େସ େଗାଟଏି ଦନି ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ ,
େଯଉଁଦନି େସହ ିସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନ୍ୟାୟ ସହତି ବଗି୍ଭର
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କରିେବ। େସ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ଆଗେର ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିବା କଥାର
ପ୍ରମାଣ େଦଇଛନି୍ତ।”

32 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି େହାଇଥିବା
ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ, େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତଜଣ ତାହାଙୁ୍କ ଉପହାସ
କେଲ। ଆଉ େକେତକ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ପେର ଏ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଶୁଣବୁି।” 33 େତଣୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। 34 େକେତକ
େଲାକ ପାଉଲଙ୍କ ସହତି େଯାଗଦାନ କେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। େସମାନଙ୍କ
ଭତିେର ଆରୟପାଗୀୟ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଦୟିସୂସୟି ଓ ଦାମାରି ନାମକ
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ।

ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀେର

ପାଉଲ ଆଥୀନୀ ନଗର ଛାଡ଼ ିକରିନ୍ଥ ନଗରକୁ ଆସେିଲ। 2

େସଠାେର େସ ପନ୍ତ େଦଶୀୟ ଆକି୍ୱଲା ନାମକ ଜେଣ
ଯିହୂଦୀୟକୁ େଭଟେିଲ। େସ ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ସହତି ସଦ୍ୟ

ଇତାଲଆି େଦଶରୁ ଆସଥିିେଲ। େସ ସମୟେର କ୍ଳ ାଉଦଆି ସମ୍ରାଟ ସମସ୍ତ
ଯିହୂଦୀୟମାନଙୁ୍କ େରାମ୍ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। େତଣୁ
େସମାେନ ଇତାଲଆି ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଆିସ ିଥିେଲ। ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା
ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ। 3 େସମାେନ ତମ୍ୱୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ
େସହ ିବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହ ିେସହି
କାମ କେଲ।

4 ପାଉଲ ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାର ଦନି ସମାଜସଭାଗହୃେର ଯିହୂଦୀୟ ଓ
ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ସହତି ଚଚ୍ଚର୍ା କରୁଥିେଲ ଓ ଉପେଦଶ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ। 5 ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି
ମାକିଦନଆିରୁ କରିନ୍ଥକୁ ଆସବିା ପେର ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାେର େଦେଲ। େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଆଗେର
ପ୍ରମାଣତି କରିେଦେଲ େଯ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ। 6 କିନୁ୍ତ େସମାେନ
େଯେତେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ବାଧା େଦେଲ ଓ ନାନା ଖରାପ କଥା କହେିଲ,
ପାଉଲ ଏହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ନଜିର ଲୁଗାପଟାର ଧୂଳି ଝାଡ଼ ିେଦେଲ। େସ
କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ ନାହଁ ତାହାେହେଲ ଏହା େମାର
େଦାଷ ନୁେହଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରି ସାରିଛ।ି ମୁଁ ଏେବଠାରୁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ।ି”

7 ପାଉଲ ସମାଜଗହୃ ଛାଡ଼ ିସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ଉପାସକ
ତୀତସ ଯୁସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଲ। ତାହାଙ୍କ ଘର ସମାଜଗହୃ ପାଖେର ଥିଲା।
8 କ୍ର ୀଷ୍ପ େସ ସମାଜଗହୃର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ। େସ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାରର
ସମେସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ। ଅେନକ କରିନ୍ଥୀୟ େଲାକମାେନ ପାଉଲଙ୍କ
ଶିକ୍ଷା ଶୁଣେିଲ, ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ।

9 ଦେିନ ରାତେିର ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନେର କହେିଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ।
ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ। କଥା କୁହ। 10 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅଛ।ି େକହ ିତୁମ୍ଭର
କିଛ ିକ୍ଷତ ିକରିେବ ନାହିଁ। େମାର ଅେନକ େଲାକ ଏ ନଗରେର ଅଛନି୍ତ।”
11 େତଣୁ ପାଉଲ େସଠାେର େଦଢ଼ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ବଷିୟେର ଉପେଦଶ େଦେଲ।

ପାଉଲଙୁ୍କ ଗାଲି୍ଲ େୟାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣା ଯିବା

12 ଗାଲି୍ଲ େୟାନ୍ ଆଖାୟାର ରାଜ୍ୟପାଳ େହେଲ। େସ ସମୟେର
ଯିହୂଦୀୟମାେନ ମିଳିତ ଭାବେର େଚଷ୍ଟା କରି ପାଉଲଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ।
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅଦାଲତକୁ େନଇଗେଲ। 13 େସମାେନ କହେିଲ,
“ଏହ ିେଲାକ େଯଉଁ ଉପାୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମତାଇ ଅଛ,ି ତାହା ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବରୁିଦ୍ଧ ଅେଟ।”

14 ପାଉଲ କହବିା ଆରମ୍ଭ କହବିା ମାେତ୍ର ଗାଲି୍ଲ େୟାନ୍
ଯିହୂଦୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିଏହା େକୗଣସ ିଅପରାଧ ବା େକୗଣସି
ସାଂଘାତକି ଦୁବର୍୍ୟବହାର ବଷିୟେର ଅଭେିଯାଗ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା େମାର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, 15 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଲଖାଥିବା ବାକ୍ୟ ଓ ନାମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିବଚସା ସୃଷି୍ଟ

େହାଇଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ଏହାର ସମାଧାନ କର। ଏହସିବୁ
ବଷିୟେର ମୁଁ େକୗଣସ ିବଗି୍ଭର କରିବ ିନାହିଁ।” 16 େସ ଏହା କହି
େସମାନଙୁ୍କ ଅଦାଲତରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ।

17 ତା’ପେର େସମାେନ ସମାଜଗହୃର ପ୍ରଧାନ କତ୍ତର୍ା େସାସ୍ଥନାଙୁ୍କ
ଧରିେନଇ ଅଦାଲତ ସାମନାେର ପିଟେିଲ। କିନୁ୍ତ ଗାଲି୍ଲ େୟାନ୍ ଏଥି ପ୍ରତି
େମାେଟ ଦୃଷି୍ଟ େଦେଲ ନାହିଁ।

ପାଉଲଙ୍କ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ େଫରିବା

18 ପାଉଲ େସଠାେର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ଅେନକ ଦନି ରହେିଲ।
ତା’ପେର େସ ବଦିାୟ େନଇ ଜଳପଥେର ସୁରିଆ େଦଶକୁ ଗେଲ। ତାହାଙ୍କ
ସହତି ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ଓ ଆକି୍ୱଲା ମଧ୍ୟ ଗେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଏକ
ଶପଥ କରିଥିବାରୁ ପାଉଲ େକେଙ୍କ୍ରୟାେର ଲଣ୍ଡା େହେଲ। 19 ତା’ପେର
େସମାେନ ଏଫିସ ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସଠାେର ପାଉଲ ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ଓ
ଆକି୍ୱଲାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିନେିଜ ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କ
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ। 20 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସଠାେର ଆଉ କିଛି
ଦନି ରହବିାକୁ କହେିଲ, କିନୁ୍ତ େସ ରାଜି େହେଲ ନାହିଁ। 21 େସ
ଗଲାେବେଳ କହେିଲ, “ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି।ି” ତା’ପେର େସ ଜଳପଥେର ଏଫିସରୁ ବଦିାୟ
େନେଲ।

22 ପାଉଲ କାଇସରୀଆେର ପହଞ୍ଚ ିଯିରୁଶାଲମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କେଲ। ତା’ପେର େସ ଆନି୍ତୟଖିଆ ନଗରକୁ
ଗେଲ। 23 େସଠାେର ପାଉଲ କିଛଦିନି ରହେିଲ। ତା’ପେର େସ
ଗାଲାତୀୟ ଓ ଫ୍ରୁ ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସଠାେର େସ ସହରରୁ
ସହର ବୁଲ ିଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ୍ କେଲ।

ଏଫିସ ଓ କରିନ୍ଥେର ଆପଲ୍ଲ

24 ଆପଲ୍ଲ  ନାମକ ଜେଣ ଯିହୂଦୀୟ େସଠାେର ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କର
ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡି୍ରୟା। େସ ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସେିଲ। େସ ଜେଣ
ଅତ ିଭଲ ବକ୍ତ ାଥିେଲ। ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ତାହାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା।
25 ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା ଦଆିଯାଇଥିଲା ଓ େସ
ଉତ୍ସାହଜନକ ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ କଥା କହୁଥିେଲ। େକବଳ େଯାହନଙ୍କର
ବାପି୍ତସ୍ମ ବଷିୟେର ଜାଣଥିିେଲ ମଧ୍ୟ େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶିକ୍ଷା
ଠିକ୍ ଭାବେର େଦଉଥିେଲ। 26 େସ ନଭିର୍ୟେର ସମାଜଗହୃେର କହବିା
ଆରମ୍ଭ କେଲ। ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ଓ ଆକି୍ୱଲା ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ ନଜି
ପାଖକୁ େନଇ ଆସେିଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ଆହୁରି
ପରିଷ୍କାର ଭାବେର ତାହାଙୁ୍କ ବୁଝାଇ େଦେଲ।

27 େସ େଯେତେବେଳ ଆଖାୟାକୁ ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ
ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା
ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର େଲଖିେଲ। େସ େସଠାେର ପହଞ୍ଚ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହେର ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
28 କାରଣ େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହତି ସବର୍ସାଧାରଣେର ଦୃଢ଼ଭାେବ
ଯୁକି୍ତତକର୍ କରି େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ କରି
େଦଖାଇ େଦେଲ େଯ େକବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ।

ପାଉଲ ଏଫିସ ନଗରେର

ଆପଲ୍ଲ  କରିନ୍ଥେର ଥିଲାେବେଳ ପାଉଲ ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନସବୁ େଦଇ
ଯାତ୍ରା କରି ଏଫିସେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। ତା’ପେର ପାଉଲ
େସଠାେର େସ େଯାହନଙ୍କ େକେତକ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େଦଖିେଲ। 2

ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ େହଲାେବେଳ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲ କି?”
େସହ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ ପବତି୍ରଆତ୍ମା େଯ ଅଛନି୍ତ ,

ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେଦୗ ଶୁଣ ିନାହୁଁ।”
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3 େସ ପୁଣ ିପଗ୍ଭରିେଲ, “େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଥିେର ବାପି୍ତଜିତ
େହାଇଥିଲ?”
େସମାେନ କହେିଲ, “ବାପି୍ତେଯାକ େଯାହନ େଯଉଁ ବାପି୍ତସ୍ମ ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା

େଦଇଥିେଲ।”
4 ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, “େଯାହନଙ୍କର ବାପି୍ତସ୍ମର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ

ଥିଲା, େଲାକମାେନ େଯପରି ନଜିର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନି୍ତ। େତଣୁ
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସୁଥିେଲ, େସ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ପେର ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା
ନମିେନ୍ତ କହୁଥିେଲ।”

5 େସମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣ ିପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ।
6 ପାଉଲ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ ରଖିେଲ, ପବତି୍ରଆତ୍ମା
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। େସମାେନ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ଭାଷା ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 7 େସମାେନ ସମୁଦାୟ ବାରଜଣ
ଥିେଲ।

8 ତା’ପେର ପାଉଲ ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସାହସର ସହତି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର
କହେିଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର କହ ିେସମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇେଲ। 9 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
େକେତକ ଜିଦ୍େଖାର େହାଇ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ।
େତଣୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ରଖିେଲ। େସ ପ୍ରତଦିନି ତୁରାନ୍ନ ର ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆେଲାଚନା
କରୁଥିେଲ। 10 ଏହପିରି ଦୁଇ ବଷର୍ ବତିଗିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏସଆିର ସମସ୍ତ
ବାସନି୍ଦାମାେନ ଅଥର୍ାତ୍ ଉଭୟ ଯିହୂଦୀୟ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା
ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ।

େସ୍କାବାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ

11 ପରେମଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଅତ ିଅସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟମାନ
କରୁଥିେଲ। 12 େତଣୁ ପାଉଲ ସ୍ପଶର୍ କରୁଥିବା ରୁମାଲ ଓ ଗାମୁଛା େନଇ
େରାଗୀମାନଙ୍କ ଉପେର ପକାଇ େଦଉଥିେଲ ଓ ଏହଭିଳି େସମାେନ
େରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯାଉଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂତାତ୍ମା ମଧ୍ୟ
ଗ୍ଭଲଯିାଉଥିଲା।

13 ଭୂତାତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏେଣେତେଣ ବୁଲୁଥିବା େକେତକ
ଯିହୂଦୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୂତାତ୍ମାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ, “େଯଉଁ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଉଲ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛନି୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଆେଦଶ
େଦଉଛ।ି” 14 େସ୍କବାଙ୍କର ସାତ ଜଣ ପୁତ୍ର ଏହପିରି କରୁଥିେଲ। େସ୍କବା
ଜେଣ ଯିହୂଦୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଥିେଲ।

15 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଭୂତାତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚେିହ୍ନ ଓ
ପାଉଲଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାେଣ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ?”

16 ଏହା କହ ିେସହ ିଭୂତାତ୍ମା ଥିବା େଲାକଟ ିେସମାନଙ୍କ ଉପେର
େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ଲିା। େସ େସମାନଙୁ୍କ ମାରି ପରାସ୍ତ କଲା। େତଣୁ େସମାେନ
ସମେସ୍ତ େସ ଘରୁ ଉଲଗ୍ନ ଓ କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହାଇ େଦୗଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ।

17 ଏ କଥା ଏଫିସ ନଗରର ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀୟ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ମାେନ ଜାଣି
ଭୟ କେଲ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଅଧିକ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
େହଲା। 18 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ, େସହି
େଲାକମାେନ ଆସ ିସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ନଜିର କୁକମର୍ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର
କେଲ। 19 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯାଦୁକମର୍ କରୁଥିେଲ, େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ସବୁ ବହଗିଡୁ଼କି ଏକାଠି କରି ଆଣ ିସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େପାଡ଼ ିପକାଇେଲ। େସମାେନ ଏହ ିଗଡୁ଼କିର ଦାମ୍ ହସିାବ କରି େଦଖିେଲ
େଯ, ଏହା ପ୍ରାୟ ପଗ୍ଭଶ ହଜାର େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା ମୂଲ୍ୟର ବହ ିଥିଲା। 20

ଏହପିରି ଭାବେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ େହାଇ ଗ୍ଭରିଆେଡ଼

ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କେଲ।

ପାଉଲଙ୍କର ଯାତ୍ରା େଯାଜନା

21 ପାଉଲ ଏସବୁ ଘଟଣା ପେର ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟା ବାଟ େଦଇ
ଯିରୁଶାଲମ ଯିବା ପାଇଁ ନଣି୍ଣର୍ୟ କେଲ। େସ କହେିଲ େଯ, “ଯିରୁଶାଲମ
ଗଲାପେର ମୁଁ େରାମକୁ ଯିବା କଥା।” 22 େତଣୁ େସ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଥର୍ାତ୍ ତୀମଥି ଓ ଏରାଷ୍ଟଙୁ୍କ ମାକିଦନଆିକୁ ପଠାଇେଲ।
େସ ନେିଜ ଆଉ କିଛ ିଅଧିକ ସମୟ ଏସଆିେର କଟାଇେଲ।

ଏଫିସେର ଉପଦ୍ରବ

23 େସସମୟେର ‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ’ ବଷିୟେର େଗାଟଏି ବଡ଼
ଧରଣର ଆେନ୍ଦାଳନ େହଲା। 24 େସଠାେର ଦୀମୀତି୍ରୟ ନାମକ ଜେଣ
ରୂପା ବଣଆି ଥିଲା। େସ େଦବୀ ଆେତ୍ତର୍ମୀର ରୂପା ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ
କରୁଥିଲା। େସ ରୂପା କାରୀଗରମାନଙୁ୍କ ବହୁତ କାଯର୍୍ୟ େଯାଗଇ େଦଉଥିଲା।

25 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଓ ଏହ ିକାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କମର୍ୀମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି
କରି କହଲିା, “େହ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, ଆେମ୍ଭ ଏ
କାମରୁ ବହୁତ ଲାଭ କରୁଛୁ। 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଛ ଓ ଶୁଣୁଛ େଯ,
ଏହ ିପାଉଲ େକବଳ ଏଫିସ ନଗରେର ନୁେହଁ, ପୁରା ଏସଆିେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମେତଇ ପ୍ରଭାବତି କରୁଛ।ି େସ କହୁଛ ିେଯ, ମନୁଷ୍ୟର ହାତ
ତଆିରି େଦବତାମାେନ ପ୍ରକୃତ େଦବତା ନୁହନି୍ତ। 27 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େକବଳ
ଆମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟର କ୍ଷତ ିଘଟବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ମହାେଦବୀ ଆେତ୍ତର୍ମୀର ମନି୍ଦରର
ମଧ୍ୟ େକୗଣସ ିଗରୁୁତ୍ୱ  ରହବି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଏସଆି ଓ ପୃଥିବୀର
େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଦବୀକୁ ପୂଜା କରନି୍ତ , ତାହାର ମହମିା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ
େହାଇଯିବ।”

28 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଭୀଷଣ ରାଗିଗେଲ ଓ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ,
“ଏଫିସୀୟମାନଙ୍କର ଆେତ୍ତର୍ମୀ ମହାେଦବୀ ମହାନ୍ ଅଟନି୍ତ।” 29 ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ସହରେର ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ମାକିଦନୀୟା ନବିାସୀ
ଗାୟ ଓ ଆରିସ୍ତାଖର୍ଙୁ୍କ ଧରିେନଇ େସମାେନ େଖଳ ପଡ଼ଆି ଆଡ଼କୁ
େଦୗଡ଼େିଲ। 30 ପାଉଲ ଭତିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ କିନୁ୍ତ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 31 େସହ ିେଦଶର େକେତକ
େନତାମାେନ ପାଉଲଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଖଳପଡ଼ଆି
ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରି ଖବର ପଠାଇେଲ।

32 ଏହ ିସମୟ ଭତିେର ନାନା େଲାକ ନାନା କଥା କହେିଲ ଓ
ପାଟକିେଲ। ଅଧିକାଂଶ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଏକାଠି େହବାର କାରଣ
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। ଏହା ଫଳେର ସଭାେର ପାଟତୁିଣ୍ଡ େହଉଥିଲା। 33

େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀୟମାେନ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାରକୁ ଆଗକୁ ପଠାଇଥିେଲ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ କିଛ ିକହବିା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାର
େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ହାତ ହେଲଇ େସମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଥିେଲ। 34 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙୁ୍କ
ଜେଣ ଯିହୂଦୀୟ େବାଲ ିଜାଣ ିପାରିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଦୁଇ
ଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚତି୍କାର କେଲ ଓ କହେିଲ, “ଏଫିସୀୟମାନଙ୍କର ମହାେଦବୀ
ଆେତ୍ତର୍ମୀ ମହାନ୍ ଅଟନି୍ତ…!”

35 ଏହା ଶୁଣ ିନଗରର େବବତ୍ତର୍ା ଜନଗହଳିକୁ ଶାନ୍ତ କେରଇ କହେିଲ,
“େହ ଏଫିସୀୟ ବାସନି୍ଦାମାେନ, ସାରା ପୃଥିବୀର କିଏ ନ ଜାେଣ େଯ,
ଏଫିସ ନଗର, ଆେତ୍ତର୍ମୀ ମହାେଦବୀ ଓ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପଡ଼ଥିିବା ପବତି୍ର ଶିଳାର
ମନି୍ଦରର ରକ୍ଷକ ଅେଟ? 36 ଏ କଥା େକହ ିଅସତ୍ୟ େବାଲ ିକହପିାରିେବ
ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାନ୍ତ ରହବିା ଉଚତି୍। ପ୍ରଥେମ କିଛ ିନଭାବି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିକରିବା ଅନୁଚତି୍।

37 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣଛି, େସମାେନ
େକୗଣସ ିମନି୍ଦର ଲୁଟ କରି ନାହାନି୍ତ ବା ଆମ୍ଭ େଦବୀଙ୍କର ଅପମାନ କରି
ନାହାନି୍ତ। 38 େସ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭରାଳୟ ଅଛ ିଓ ବଗି୍ଭରକମାେନ
ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ। ଯଦ ିକାହାରି ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୀମୀତି୍ରୟ ବା ତା’ର
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କାରିଗରମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭେିଯାଗ ଥାଏ, େସମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ
ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଆଣ ିପାରନି୍ତ।

39 “ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଦ ିଆଉ କିଛ ିବଷିୟ ଅଛ,ି େତେବ ତାହା
ନୟିମିତ ଜନସଭାେର ବଗି୍ଭର କରାଯାଇ ପାରିବ। 40 ଆଜିର ଜନ
ସଭାେର ଆେନ୍ଦାଳନ ସକାେଶ ଆେମ୍ଭ େଦାଷୀ େହାଇପାରୁ, େଯେହତୁ
ଆମ୍ଭପାଖେର ଏହାର େକୗଣସ ିଯଥାଥର୍ କାରଣ ନାହିଁ।” 41 ଏହା କହି
େସ ସଭା ଭାଙି୍ଗେଲ। ତା’ପେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ
କହେିଲ। ସମେସ୍ତ ଗ୍ଭଲଗିେଲ।

ପାଉଲଙ୍କ ମାକିଦନଆି ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ଯାତ୍ରା

ଉେତ୍ତଜନା ଶାନ୍ତ େହବା ପେର ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଡ଼କାଇ ପାଠାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କେଲ। ତା’ପେର
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନଇ େସ ମାକିଦନଆିକୁ ଯାତ୍ରା

କେଲ। 2 େସହ ିଅଞ୍ଚଳ େଦଇ ଯିବା େବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ
କଥା କହେିଲ। ତା’ପେର େସ ଗ୍ରୀସ୍େର ପହଞ୍ଚେିଲ। 3 େସଠାେର େସ
ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ।
େସଠାରୁ ସୁରିଆକୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ

ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିବାରୁ େସ ମାକିଦନଆିକୁ େଫରି ଯିବା
ପାଇଁ ସି୍ଥର କେଲ। 4 ତାହାଙ୍କ ସହତି େବରୟା ନଗରର ପୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର
େସାପାତ୍ର, େଥସଲନୀକୀୟର ଆରିସ୍ତାଖର୍ ଓ େସକୂନ୍ଦ, ଦବର୍ାର ଗାୟ ଓ
ତୀମଥି, ଏସଆିର ତୁଖିକ ଓ ତ୍ରଫିମ ଗେଲ। 5 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ଆେଗ
ଯାଇ େତ୍ରାୟା ନଗରେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କେଲ। 6 ଖମୀରବହିୀନ
େରାଟୀର ପବର୍ ପେର ଆେମ୍ଭ ଫିଲପି୍ପୀ ନଗରରୁ ଜଳପଥେର େସମାନଙ୍କ
ପାଖେର େତ୍ରାୟାେର ପହଞ୍ଚଲୁି। ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରହଲୁି।

ପାଉଲଙ୍କର େତ୍ରାୟା ଯାତ୍ରା

7 ଆେମ୍ଭ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନି ପ୍ରଭୁେଭାଜର େରାଟୀ ଭାଙି୍ଗବା ପାଇଁ
ଏକାଠି େହବା େବେଳ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହବିା ଆରମ୍ଭ
କେଲ। କାରଣ େସ ତହିଁଆର ଦନି ଗ୍ଭଲଯିିବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରି
ମଧ୍ୟରାତି୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ। 8 ଆେମ୍ଭ େଯଉଁଠି
ଏକାଠି େହାଇଥିଲୁ, େସହ ିଉପର ଘେର ଅେନକଗଡୁ଼ଏି ଦୀପ ଥିଲା। 9

ଇଉତୁଖ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବକ ଝରକା କଡ଼େର ବସ ିଖୁବ୍ ନଦିେର େଶାଇ
ପଡ଼ଥିିଲା। ପାଉଲ କହ ିଗ୍ଭଲଥିିଲାେବେଳ େସ ନେିଘାଡ଼ ନଦିେର େଶାଇପଡ଼ି
ତନି ିମହଲାରୁ ଖସ ିପଡ଼ଲିା। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହାକୁ ଉଠାଇେଲ,
େସ ମରିସାରିଥିଲା।

10 ପାଉଲ ତଳକୁ ଆସ ିଆେଣ୍ଠଇ ପଡ଼େିଲ, ଓ ତାହାକୁ ନଜି ହାତେର
େଟକିେନେଲ ଓ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। େସ ଏେବ
ଜୀବତି େହବ।” 11 ତା’ପେର ପାଉଲ ଉପରକୁ ଯାଇ େରାଟୀ ଭାଙି୍ଗ
ଖାଇେଲ। େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅଧିକ ସମୟ ପାହାନି୍ତଆ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 12 େସମାେନ ଯୁବକକୁ ଜୀବତି ପାଇ
ଘରକୁ େନଇଗେଲ ଓ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ େହେଲ।

େତ୍ରାୟାରୁ ମିତୁଲୀନୀକୁ ଯାତ୍ରା

13 ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାରୁ ଜାହାଜେର ଆସସ୍ ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ।
େସଠାରୁ ପାଉଲଙୁ୍କ େନବା ପାଇଁ ଭାବଥିିଲୁ। େସ ସ୍ଥଳ ମାଗର୍େର ଗ୍ଭଲ ିଯିବା
ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। 14 ପେର ପାଉଲ ଆମ୍ଭ ସହତି ଆସସ୍ ନଗରେର
େଦଖା େଦେଲ। େସ ଆମ୍ଭ ସହତି ଜାହାଜେର ଚଢ଼େିଲ ଓ ମିତୁଲୀନୀ
ନାମକ ବନ୍ଦର ନଗରକୁ ଆସଲୁି। 15 ତହିଁ ଆରଦନି ଆେମ୍ଭ େସଠାରୁ
ଜାହାଜେର ଖିଅ ଉପଦ୍ୱ ୀପ ସାମନାେର ଆସ ିପହଞ୍ଚଲୁି। ତା’ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଦନି ଆେମ୍ଭ ମିଳିତ ନଗରେର ପହଞ୍ଚଲୁି। 16 ପାଉଲ ଏସଆିେର ଅଧିକ

ସମୟ ରହବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିେଲ। େସ ଏଫିସେର ନ ଅଟକିବା
ପାଇଁ ନଣି୍ଣର୍ୟ କେଲ। ସମ୍ଭବ େହେଲ େସ େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ଦନି ସୁଦ୍ଧା
ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ତର ତର େହଉଥିେଲ।

ପାଉଲଙ୍କର ଏଫିସ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନ େଲାକଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା

17 ପାଉଲ ମୀଲୀତଠାରୁ ଏଫିସକୁ େଲାକ ପଠାଇ ମଣ୍ଡଳୀର
ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ।

18 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆସ ିପହଞ୍ଚବିା ପେର କହେିଲ, “ମୁଁ ଏସଆିେର
ପହଞ୍ଚବିାର ପ୍ରଥମ ଦନିଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ରହଲିା େବେଳ ମୁଁ କିଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ।
19 ଯିହୂଦୀମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
େମାେତ ବହୁତ ଅସୁବଧିାେର ପକାଇଛନି୍ତ। ତଥାପି ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନମ୍ରତାର
ସହତି ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିଛ।ି 20 େଯଉଁସବୁ ବଷିୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଜନକ, େସହସିବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମୁଁ
ବନିା ସେଙ୍କାଚେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଛ।ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମନାେର ଓ ଘେର
ଘେର ବୁଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଇଛ।ି 21 ମୁଁ ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ
ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସବିା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େଚତାଇ େଦଇଅଛ।ି

22 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହାଇ ଯିରୁଶାଲମକୁ
ଯାଉଛ।ି ମୁଁ ଜାଣ ିନାହିଁ, େମାର େସଠାେର କ’ଣ େହବ। 23 େମାେତ
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଜଣାଉଅଛନି୍ତ େଯ ପ୍ରତ ିନଗରେର ମୁଁ କାରାବରଣ ଓ ଅସୁବଧିା
େଭାଗ କରିବ।ି 24 କିନୁ୍ତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ସୁସମାଗ୍ଭର େଘାଷଣା କରିବାର େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ଓ େସବା
ପଦ ପାଇଅଛ,ି ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଣପେଣ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।ି
ଏଥିପାଇଁ େମା’ ନଜିର ଜୀବନକୁ ନତିାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମଣୁଅଛ।ି

25 “ମୁଁ େଯଉଁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର
େଘାଷଣା କରିଥିଲ,ି ଅଥର୍ାତ୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହେିହେଲ
ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ େମାେତ ଆଉ େକେବ େହେଲ େଦଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ,
ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ। 26 େତଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି କଥା କହୁଛ।ି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ େଦାଷର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଅେଟ। 27 କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଗେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବନିା ସେଙ୍କାଚେର
ଜଣାଇ ସାରିଛ।ି 28 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ନେିଜ ନେିଜ ସାବଧାନ
ରୁହ। ପୁଣ ିପବତି୍ରଆତ୍ମା େଯଉଁ େମଷପଲ ଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମଷପାଳକ
ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସତକର୍ ରୁହ; ଓ େଯଉଁ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ରକ୍ତେର କ୍ରୟ କରିଅଛନି୍ତ ତାହାର ଯତ୍ନ
ନଅି। 29 ମୁଁ ଜାେଣ, େମା’ ଗଲାପେର ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧିଆ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟକୁ ଆସେିବ। େସମାେନ ଏହ ିେମଷ ପଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରିେବ। 30 ଏପରିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ମଧ୍ୟ େକେତଜଣ େଲାକ
ବାହାରିେବ ଓ ଭୁଲ୍ କଥା ଉପେଦଶ େଦଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନଜି ଆଡ଼କୁ
ଆକଷିର୍ତ କରିେବ। 31 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାବଧାନ େହାଇ ରୁହ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନପକାଅ େଯ, ମୁଁ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର
ରହ ିଆଖିର ଲୁହେର ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଦନିରାତ ିସତକର୍ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଥିଲ।ି

32 “ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଓ ତାହାଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ବାକ୍ୟ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ।ି ଏହ ିବାକ୍ୟ ହିଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। 33 ମୁଁ
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲ,ି େସେତେବେଳ ମୁଁ େକେବ କାହାର
ଟଙ୍କା ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ିେଲାଭ େଦଖାଇ ନାହିଁ। 34 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣଛି େଯ, ମୁଁ ନେିଜ େମାର ଓ େମା’ ସହତି ରହଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଜି ହାତେର କାଯର୍୍ୟ କରିଛ।ି 35

େମାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଦଶର୍ େଦଖାଇଅଛ ିେଯ,
ଏହପିରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆେମ୍ଭ ଗରିବମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 19:39 874 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 20:35
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ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ମେନ ରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ,
‘ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଦାନ େଦବା ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଅେଟ।’”

36 ଏ କଥା କହବିାପେର ପାଉଲ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ ିବସେିଲ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସହତି ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 37 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବହୁତ କାନି୍ଦେଲ ଓ
ପାଉଲଙୁ୍କ କୁେଣ୍ଢଇ ଧରି ଚୁମ୍ୱନ େଦେଲ। 38 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଆଉ
େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ େବାଲ ିପାଉଲ କହଥିିବା କଥା େସମାନଙୁ୍କ ବହୁତ
ଦୁଃଖ େଦଇଥିଲା। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଜାହାଜ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ବିାକୁ
ଯାଇ ବଦିାୟ େଦେଲ।

ପାଉଲଙ୍କ ଯିରୁଶାଲମ ଯାତ୍ରା

ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନଲୁ। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ
ସଧିା େକାସ୍ ଉପଦ୍ୱ ୀପକୁ ଜଳଯାତ୍ରା କଲୁ। ତହିଁ ଆରଦନି
ଆେମ୍ଭ େସଠାରୁ େରାଦା ଉପଦ୍ୱ ୀପକୁ ଆସଲୁି। ପୁଣ ିେସଠାରୁ

ଆେମ୍ଭ ପାତାରାେର ପହଞ୍ଚଲୁି। 2 ପାତାରାେର େଫୖନକିୀଆକୁ ଯାଉଥିବା
େଗାଟଏି ଜାହାଜ ପାଇ ଆେମ୍ଭ େସଥିେର ଚଢ଼ଲୁି ଓ ଯାତ୍ରା କଲୁ।

3 ଆେମ୍ଭ ଯାଇ କୁପ୍ର ଉପଦ୍ୱ ୀପ ପାଖେର ପହଞ୍ଚ ିତା’ର ବାମ ପେଟ
ସୁରିଆକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆେମ୍ଭ େସାର ନଗରେର ଓେହ୍ଲଇଲୁ, କାରଣ
େସଠାେର ଜାହାଜରୁ ମାଲ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଥିଲା। 4 ଆେମ୍ଭ େସଠାେର
ଯୀଶୁଙ୍କର େକେତକ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ। େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାତ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲୁି। େସମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପାଉଲଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମ
ନଯିବା ପାଇଁ େଚତାବନୀ େଦେଲ। 5 ସମୟ ପୁରିଗଲା ପେର ଆେମ୍ଭ
େସଠାରୁ ବଦିାୟ େନଲୁ। େସେତେବେଳ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ,
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତି ନଗର ବାହାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭ ସହତି ଆସେିଲ। ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ସମୁଦ୍ର  କୂଳେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲୁ। 6 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ପରସ୍ପରଠାରୁ ବଦିାୟ େନଇ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ଲୁି। ଶିଷ୍ୟମାେନ ନଜି ନଜି
ଘରକୁ େଫରିଗେଲ।

7 େସାର ନଗରରୁ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଓ
ପତଲମାଇେର ପହଞ୍ଚଲୁି। େସଠାେର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜେଣଇ
େସମାନଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ଦନି ରହଲୁି। 8 ଆେମ୍ଭ ତହିଁ ଆରଦନି
କାଇସରୀଆ ନଗରେର ପହଞ୍ଚଲୁି। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭରକ
ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ଘେର ପ୍ରେବଶ କଲୁ। େସ ସାତ ଜଣ ବେିଶଷ େସବକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ରହଲୁି। 9 ତାହାଙ୍କର
ଗ୍ଭେରାଟ ିଅବବିାହତିା ଝଅି ଥିେଲ। େସମାେନ ଭାବବାଦନିୀ ଥିେଲ।

10 େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ବହୁତ ଦନି ରହଲିା ପେର ଯିହୂଦା େଦଶରୁ
ଆଗାବ ନାମେର ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। 11 େସ
ଆମ୍ଭପାଖକୁ ଆସ ିପାଉଲଙ୍କ କଟୀବନ୍ଧନ ମାଗି େନଇ ନଜି ହାତ େଗାଡ଼
ବାନି୍ଧ ପେକଇେଲ ଓ କହେିଲ, “ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଏପରି କହନି୍ତ ଏହି
କଟୀବନ୍ଧନ ଯାହାର ଅେଟ, ‘ତାହାଙୁ୍କ ଯିରୁଶାଲମେର ଯିହୂଦୀମାେନ
ଏହପିରି ବାନି୍ଧ । େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ।’”

12 ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିପାଉଲଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବହୂତ ଅନୁେରାଧ କଲୁ। 13 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି କାନୁ୍ଦଛ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏପରି
େମାେତ ଦୁଃଖିତ କରୁଛ? ଯିରୁଶାଲମେର ମୁଁ ବନ୍ଧା େହବା ପାଇଁ େଯ
େକବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ମରିବା
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି”

14 େସ ଆମ୍ଭ କଥାେର ପ୍ରଭାବତି ନ େହବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଚୁପ୍
ରହଲୁି। ଆେମ୍ଭ କହୁଲୁ, “ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ େହଉ।”

15 ଏହ ିସମସ୍ତ ଦନି ବତିଗିଲା ପେର ଆେମ୍ଭ ନଜିର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କଲୁ ଓ ଯିରୁଶାଲମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 16 କାଇସରୀଆେର ଥିବା
ଯୀଶୁଙ୍କ େକେତକ ଶିଷ୍ୟ ଆମ୍ଭ ସହତି ଆସେିଲ। େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କୁପ୍ର
ଉପଦ୍ୱ ୀପର ମନାେସାନ (ଯିଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

ଜେଣ) ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ େନଇଗେଲ। େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ରାତି
କଟାଇବା କଥା ଥିଲା।

ପାଉଲ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ମିଳନ

17 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚବିା ମାେତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ ଭାଇମାେନ
ଖୁସୀେର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇେଲ। 18 ତା’ ପରଦନି ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ଯାକୁବଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଗେଲ। ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ
େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ। 19 ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ
ଜଣାଇେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ମାଧ୍ୟମେର
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁସବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ , େସସବୁ େସ
େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି କହେିଲ।

20 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। େସମାେନ
ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭାଇ, ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଛ େଯ, ହଜାର ହଜାର
ଯିହୂଦୀମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ େହାଇ ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ମେନ କରନି୍ତ େଯ,
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। 21 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଶୁଣଛିନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ େଦଶେର ରହୁଥିବା
ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ, େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଓ
ଯିହୂଦୀ ରୀତନିୀତ ିଗଡୁ଼କୁି ନ ମାନବିା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଛ।

22 “େତଣୁ ଆମ୍ଭକୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍? ତୁେମ୍ଭ େଯ ଏଠାକୁ ଆସଛି,
ଏହା େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେବ। 23 େତଣୁ ଆମ୍ଭ କହବିା
ଅନୁସାେର କାମ କର। ଆମ୍ଭ ପାଖେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ମାନତ
କରିଥିବାର ଗ୍ଭରି ଜଣ େଲାକ ଅଛନି୍ତ। 24 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େନଇ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାକୁ ଶୁଚ ିକର ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ
ଲଣ୍ଡା େହବା ପାଇଁ ଖଚ୍ଚର୍ ଦଅି। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ସମେସ୍ତ ଭାବେିବ େଯ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ ଶୁଣଛିନି୍ତ ତାହା ମିଥ୍ୟା। େସମାେନ
େଦଖିେବ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଜୀବନେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ ିଚଳୁଛ।

25 “ଆେମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର େଲଖିଛୁ। ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ େଲଖିସାରିଛୁ:

‘ମୂତ୍ତିର୍କୁ ସମପିର୍ତ େହାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ।
ରକ୍ତ ଖାଅ ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାରର େଯୗନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପାପ କାଯର୍୍ୟ କର
ନାହିଁ।’”

ପାଉଲଙୁ୍କ ଗିରଫ କରାଗଲା

26 େତଣୁ ପାଉଲ ତହିଁ ଆରଦନି େସହ ିଗ୍ଭରି ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େନଇ ଆପଣାକୁ ଶୁଚ ିକେଲ। ତା’ପେର େସ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ େକଉଁ ଦନି
କି୍ରୟା ସମାେରାହର ଦନି ପୁରି ଯିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ପାଇଁ
ଦାନ ଦଆିଯିବ, େସହ ିବଷିୟେର େଘାଷଣା କେଲ।

27 ସାତ ଦନି ପୁରି ଯିବା ଦନି ଏସଆିର େକେତକ ଯିହୂଦୀମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦରେର େଦଖିେଲ। େସମାେନ ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଧରି ପେକଇେଲ। 28 େସମାେନ
ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, “େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ,
ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ େଲାକ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଆମ୍ଭ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ସବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ।ି େସ
ବତ୍ତର୍ମାନ େକେତକ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଆଣଛି ିଓ
ଆମ୍ଭର ଏହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅପବତି୍ର କରିଛ।ି” 29 େସମାେନ ଆଗରୁ
ଏଫିସର ତ୍ରଫିମ ସହତି ପାଉଲଙୁ୍କ େଦଖିଥିେଲ। ତ୍ରଫିମ ଜେଣ ଗ୍ରୀକ୍
େଲାକ ଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଅନୁମାନ କରିେନେଲ େଯ, ପାଉଲ
ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣଥିିେବ।

30 ପୁରା ନଗରଟାେର ଉେତ୍ତଜନା ସୃଷି୍ଟ େହାଇଗଲା। େଲାକମାେନ
ଏକାଠି େଦୗଡ଼ ିଯାଇ ପାଉଲଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ଭତିରୁ ଟାଣ ିେନଇଗେଲ। ସେଙ୍ଗ
ସେଙ୍ଗ ଦ୍ୱ ାର ଗଡୁ଼କି ବନ୍ଦ େହାଇଗଲା। 31 େଲାକମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ହତ୍ୟା
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କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟେର େରାମୀୟ େସନାପତଙି୍କ
ନକିଟେର ଏହ ିଖବର ପହଞ୍ଚଲିା। େସ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ସମଗ୍ର
ଯିରୁଶାଲମେର ଉେତ୍ତଜନା େଖଳି ଯାଇଛ।ି 32 େସ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
େକେତକ େସୖନ୍ୟ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। େସ
ପାଉଲଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ େହଉଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଗେଲ। େସମାେନ େସନାପତ ିଓ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙୁ୍କ େଦଖି ପାଉଲଙୁ୍କ ମାଡ଼
ମାରିବା ବନ୍ଦ କେଲ।

33 ତା’ପେର େସନାପତ ିପାଖକୁ ଆସେିଲ ଓ ପାଉଲଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କେଲ।
େସ ପାଉଲଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ିଶିକୁଳିେର ବାନି୍ଧ େଦବା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ
େଦେଲ। ତା’ପେର ପାଉଲ କିଏ ଓ େସ କ’ଣ କରିଛନି୍ତ େବାଲ ିେସନାପତି
ପଗ୍ଭରିେଲ। 34 େଲାକ ଗହଳି ଭତିରୁ େଲାେକ ଚତି୍କାର କରି ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ
କଥା କହେିଲ। େସନାପତ ିଏପରି େକାଳାହଳ େଦଖି କାହାର କଥା ସତ୍ୟ
ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେର ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ପାଉଲଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟ
ନବିାସକୁ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ସବୁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ଚତି୍କାର କରି ଯାଉଥିେଲ। 35 େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଂିସ୍ରକ
େହାଇ ଉଠିବାରୁ ପାହାଚ ନକିଟେର େସୖନକିମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ େଟକି
େନଇଗେଲ। 36 ତଥାପି େଲାକସମୂହ ତାହାଙ୍କ ପଛେର ଯାଉ ଯାଉ ପାଟି
କେଲ, “ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟାକର।”

37 େସନାନବିାସକୁ େନବା ସମୟେର େସନାପତଙୁି୍କ ପାଉଲ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ କିଛ ିକହବିା ଅଧିକାର ଅଛ ିକି?”
େସନାପତ ିତାହାଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଜାଣ? 38

େତେବ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସ ମିଶରୀୟ େଲାକ ନୁହଁ, ଯିଏ କିଛ ିବଷର୍ ପୂେବର୍
ସରକାରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ କରିଥିଲା ଓ ଗ୍ଭରି ହଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ
େନଇ ମରୁଭୂମିକୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଥିଲା।”

39 ପାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ କିଲକିିଆର ତାଷର୍ ନଗରର ଜେଣ ଯିହୂଦୀ।
େଗାଟଏି ପ୍ରଧାନ ନଗରର ମୁଁ ଜେଣ ନାଗରିକ। େତଣୁ ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କଥା କହବିା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତ ିଗ୍ଭହୁଁଛ।ି”

40 ପାଉଲ େସନାପତଙି୍କଠାରୁ ଅନୁମତ ିପାଇ ପାହାଚ ଉପେର ଠିଆ
େହାଇଗେଲ। େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହାତେର ସେଙ୍କତ କରିବା େହତୁ ସମେସ୍ତ
ଅତ ିଶାନ୍ତ େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର କହେିଲ।

ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷଣ

ପାଉଲ କହେିଲ, “ଭାଇମାେନ ଓ ପିତାମାେନ, େଯେହତୁ ମୁଁ
େମାର ନଜି ସପକ୍ଷେର କଥା କହୁଛ,ି େତଣୁ ଆପଣମାେନ
େମା’ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ।”

2 େସମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ ଭାଷାେର କହବିାର ଶୁଣ ିଆହୁରି ଅଧିକ
ଶାନ୍ତ େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର ପାଉଲ କହେିଲ,

3 “ମୁଁ ଜେଣ ଯିହୂଦୀୟ େଲାକ। େମାର ଜନ୍ମ  କିଲକିିଆ େଦଶର ତାଷର୍
ନଗରେର। କିନୁ୍ତ ଏହ ିନଗରେର େମାର ଲାଳନପାଳନ େହାଇଥିଲା। ମୁଁ
ଆମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନୟିମ ଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଗରୁୁ ଗମଲୀେୟଲଙ୍କ ପାଖରୁ
ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାେର ତାଲମି ପାଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅତ ିଉତ୍ସାହୀ ଥିଲ।ି 4 ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥେର
ଯାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା ଓ କଷ୍ଟ େଦଉଥିଲ।ି ମୁଁ ପୁରୁଷ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରେର ରଖିଥିଲ।ି

5 “ମହାଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପରିଷଦ ଏ
କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନି୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେମ୍ମସକେର ଥିବା େସମାନଙ୍କର
ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର େନଇ ଯାଇଥିଲ।ି େସଠାେର ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
ଯିରୁଶାଲମକୁ େନଇ ଆସବିା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲ।ି

ପାଉଲ ନଜି ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ବଷିୟେର କହେିଲ

6 “ମୁଁ ଦେମ୍ମସକର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲାେବେଳ ହଠାତ୍ େଗାଟଏି ଘଟଣା
ଘଟଲିା। ଦେମ୍ମସକେର ପହଞ୍ଚବିା େବେଳ ପ୍ରାୟ ଦି୍ୱ ପ୍ରହର େହାଇଥିଲା।

େସେତେବେଳ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ େଗାଟଏି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକ େମା’
ଗ୍ଭରିପାଖେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। 7 ମୁଁ ତେଳ ପଡ଼ଗିଲ।ି େସେତେବେଳ
େମାେତ େଗାଟଏି ବାଣୀ ଶୁଭଲିା, ‘ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ
ତାଡ଼ନା କରୁଛ?’

8 “ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି ‘ଆପଣ କିଏ, ପ୍ରଭୁ?’ େସ େମାେତ କହେିଲ, ‘ମୁଁ
େସହ ିନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ।’ 9 େମା’
ସହତି ଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିଆେଲାକ େଦଖି ପାରିେଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େମାେତ କୁହାଯିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିବୁଝ ିପାରିେଲ ନାହିଁ।

10 “ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି ‘ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ’ଣ କରିବ?ି’ ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
‘ଉଠ ଦେମ୍ମସକ ନଗରକୁ ଯାଅ।’ େଯଉଁସବୁ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ମେନାନୀତ କରାଯାଇଛ,ି ତାହା େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ କୁହାଯିବ। 11 ମୁଁ କିଛି
େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିଲ,ି କାରଣ େସହ ିଆେଲାକର େତଜ େମାେତ ଅନ୍ଧ କରି
ପକାଇଥିଲା। େସଥିପାଇଁ େମାର ବନୁ୍ଧମାେନ େମା’ ହାତ ଧରି ଦେମ୍ମସକ
େନଇଗେଲ।

12 “ହନନୟି ନାମକ ଜେଣ ଭକ୍ତ ଦେମ୍ମସକ ନଗରେର ଥିେଲ। େସ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନୁଥିେଲ। େସଠାେର ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀୟମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଉଥିେଲ। 13 ହନନୟି େମା’ ପାଖେର ଆସ ିଠିଆ
େହାଇ କହେିଲ, ‘େହ ଭାଇ ଶାଉଲ, ତୁେମ୍ଭ ପୁଣ ିଥେର େଦଖିବାକୁ ପାଅ।’
ମୁଁ େସହ ିମୁହୂତ୍ତର୍େର ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିଲ।ି

14 “େସ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ, ଓ େସହ ିଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଦଖିବା ଓ
ତାହାଙ୍କ ମୁଖର କଥା ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରି ଅଛନି୍ତ।
15 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ
େହବ। ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଛ ଓ ଶୁଣଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହବି।
16 ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆଉ ଅେପକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଉଠ ଓ ବାପି୍ତଜିତ
ହୁଅ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭର ପାପରୁ େଧାଇ ହୁଅ।’

17 “ତା’ପେର ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରି ଆସଲି।ି େସଠାେର ମନି୍ଦରେର
ଦେିନ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ମୁଁ େଗାଟଏି ଦଶର୍ନ େଦଖିଲ।ି 18 େସହି
ସମୟେର ମୁଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କଲ।ି େସ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ସେଙ୍ଗ ଯିରୁଶାଲମ ଛାଡ଼ଦିଅି, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବଷିୟେର ଯାହା କହବି,
େସମାେନ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ।’

19 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ କହଲି,ି ପ୍ରଭୁ, ଏ େଲାକମାେନ ତ ସମେସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ େଯ
ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସମାଜଗହୃକୁ ଯାଇ େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲ ିଏବଂ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲ।ି 20 ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ
ସି୍ତଫାନଙ୍କ ରକ୍ତ ବହଯିାଉଥିବା ସମୟେର ମୁଁ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ େସହି
କାଯର୍୍ୟକୁ ସମଥର୍ନ କରୁଥିଲ।ି ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର
ଲୁଗାପଟାକୁ ଜଗିଥିଲ,ି ଏସବୁ କଥା େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ।’

21 “କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ଦୂର
ଅଣଯିହୂଦୀ େଦଶଗଡୁ଼କୁି ପଠାଇବ।ି’”

22 ପାଉଲ ଏ କଥା କହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ ଶୁଣୁଥିେଲ।
ତା’ପେର େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମିଶି ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ପାଟ ିକରି କହେିଲ, “ଏ
େଲାକକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କର। କାରଣ େସ ବଞ୍ଚରିହବିା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ
ନୁହଁ।” 23 େସମାେନ ଚତି୍କାର କରି ନଜି ନଜି ଲୁଗାପଟା ବାହାର କରି
େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ ଓ ଶୂନ୍ୟକୁ ଧୂଳି େଫାପାଡ଼େିଲ। 24 ତା’ପେର
େସନାପତ ିପାଉଲଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟ ନବିାସ ଭତିରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦେଲ। କାହିଁକି େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏଭଳି ପାଟତୁିଣ୍ଡ
କରୁଥିେଲ, ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଦ୍ୱ ାରା ପାଉଲଙୁ୍କ
ପଗ୍ଭରିବା ନମିେନ୍ତ େସ େସୖନକିମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ। 25 େସମାେନ
ପାଉଲଙୁ୍କ େକାରଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ବାନୁ୍ଧଥିବା ସମୟେର ପାଉଲ େସଠାେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା ଜେଣ େସନା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ େରାମୀୟ
ନାଗରିକ, େଯ କି େଦାଷୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହାଇ ନାହିଁ, ତାହାକୁ
େକାରଡ଼ା ମାରିବା କ’ଣ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ଅେଟ?”

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 21:32 876 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 22:25



23

26 ଏ କଥା ଅଧିକାରୀ ଶୁଣ ିେସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। ଅଧିକାରୀ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରୁଛ? ଏ େଲାକ ଜେଣ େରାମୀୟ
ନାଗରିକ?”

27 େତଣୁ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଇ ପାଉଲଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିେଲ, “େମାେତ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରକୃତେର ଜେଣ େରାମୀୟ ନାଗରିକ?”
ପାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ହଁ।”
28 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜେଣ େରାମୀୟ ନାଗରିକ େହବା ପାଇଁ

ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା େଦଇଥିଲ।ି।”
ପାଉଲ କହେିଲ, “କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜେଣ େରାମୀୟ ନାଗରିକ ଭାେବ ଜନ୍ମ

େନଇଥିଲ।ି”
29 ପାଉଲ ଜେଣ େରାମୀୟ ନାଗରିକ େବାଲ ିଜାଣବିା ପେର ତାହାଙୁ୍କ

ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ େବତ୍ରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ
ଆେଦଶ େଦଇଥିବାରୁ ଡ଼ରିଗେଲ।

ପାଉଲ ଯିହୂଦୀ େନତାମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ

30 ତହିଁ ଆର ଦନି େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ, ଯିହୂଦୀମାେନ
ପ୍ରକୃତେର ପାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କ’ଣ େଦାଷାେରାପ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ େସ
ପାଉଲଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ ସମଗ୍ର
ଯିହୂଦୀ ମହାସଭା ଏକାଠି େହବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ତା’ପେର େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ
ପାଉଲଙ୍କର ଶିକୁଳି େଖାଲ ିେଦେଲ। େସ ପାଉଲଙୁ୍କ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖେର
ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଠିଆ କରାଇେଲ।

ପାଉଲ ଏକ ଲୟେର ମହାସଭାକୁ ଗ୍ଭହିଁ କହେିଲ, “େହ େମାର
ଭାଇମାେନ! ମୁଁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବେିବକ ଅନୁସାେର କମର୍
କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନ ଅତବିାହତି କରିଛ।ି”

2 ଏହା ଶୁଣ ିମହାଯାଜକ ହନାନୟି ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁେର ଗ୍ଭପୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ।
3 ପାଉଲ ହନାନୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ
କରିେବ। ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ମଇଳା କାନ୍ଥ ପରି ଯାହା ଉପେର ଧଳା ରଙ୍ଗ
େବାଳା ଯାଇଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ େମାର ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ
ବସଛି,ି କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧେର େମାେତ ଆଘାତ େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦଉଛ। ଏହା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧ।”

4 ପାଉଲଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଯାଜକଙୁ୍କ େସପରି କଥା କହପିାରିବ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ
ଏପରି କହ ିତାହାଙୁ୍କ ଅପମାନ କରୁଛ।”

5 ପାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ମହାଯାଜକ
େବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି ଏହା ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ,ି ‘ତୁମ୍ଭର ନଜି
େଲାକଙ୍କ େନତା ବଷିୟେର ଖରାପ କଥା କହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।’ ”

6 ସଭାେର େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକ େଲାକ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଓ ଅନ୍ୟ
େକେତକ ଫାରୂଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିେଲ। ଏହା ପାଉଲ ଜାଣ ିପାରିେଲ। େତଣୁ େସ
ଖୁବ୍ େଜାର୍େର କହେିଲ, “େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ଓ େମା’
ପିତା ମଧ୍ୟ ଫାରୂଶୀ ଥିେଲ। ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନେର
ବଶି୍ୱାସ କେର। ଏହ ିବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାେର ଏହ ିବଗି୍ଭରର
ସମ୍ମୁଖୀନ େହଉଛ।ି”

7 ପାଉଲ ଏପରି କହବିା ମାେତ୍ର ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବହୁତ ତକର୍-ବତିକର୍ େହଲା। ସଭା ଦୁଇ ଦଳେର ଭାଗ େହାଇଗଲା। 8

ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ େଯ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୁଏ
ନାହିଁ କି େକୗଣସ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ କିଅବା ଆତ୍ମା େକହ ିନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ଫାରୂଶୀମାେନ ଏ ଦୁଇଟ ିବଷିୟକୁ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ। 9 େତଣୁ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଭୀଷଣ ପାଟତୁିଣ୍ଡ କେଲ। ଫାରୂଶୀ ଦଳର େକେତଜଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକ ଠିଆ େହାଇ ପାଉଲଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଯୁକି୍ତ କେଲ। େସମାେନ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏ େଲାକର କିଛ ିେଦାଷ େଦଖିବାକୁ ପାଉ ନାହୁଁ। ହୁଏତ
େକୗଣସ ିଆତ୍ମା କି ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏ େଲାକ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହାଇଥିେଲ।”

10 ଧୀେର ଧୀେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ ବଢ଼ ିହଂିସ୍ରକ େହାଇଉଠିଲା। େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବେିଲ, େବାେଧ େଲାେକ ପାଉଲଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇେବ । େତଣୁ
ପାଉଲଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ େନଇଆସ ିେସୖନ୍ୟ ନବିାସ ଭତିରୁ େନଇ
ଯିବା ନମିେନ୍ତ େସୖନକିମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ।

11 େସହ ିରାତେିର ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,
“ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବଷିୟେର ଯିରୁଶାଲମେର େଯପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଛ ଠିକ୍ େସହପିରି େରାମେର ମଧ୍ୟ େଦବ।”

ପାଉଲଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ େକେତକ ଯିହୂଦୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

12 ତହିଁ ଆରଦନି େକେତକ ଯିହୂଦୀ େଗାଟଏି େଯାଜନା କେଲ।
େସମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। ତାହାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ନ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଅନ୍ନଜଳ ସ୍ପଶର୍ କରିେବ ନାହିଁ େବାଲ ିଶପଥ
କେଲ। 13 ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯିହୂଦୀ ଏହ ିଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କେଲ। 14

େସମାେନ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛୁ େଯ, ପାଉଲଙୁ୍କ ବଧ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିେଭାଜନ
ସ୍ପଶର୍ କରିବୁ ନାହିଁ। 15 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହ ିକାମ କରିବ।
ତୁେମ୍ଭ ନଜି ତରଫରୁ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀୟ େନତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ସମ୍ୱାଦ େଦବ। ତୁେମ୍ଭ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ କହବି େଯ ତୁେମ୍ଭ ପାଉଲଙୁ୍କ ବାହାରକୁ
ଆଣବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ତାହାଙୁ୍କ ଅେନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାର
ଅଛ।ି ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଏଠାେର ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ ବାଟେର ହତ୍ୟା କରିବା
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।”

16 ପାଉଲଙ୍କର ଭଣଜା ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ। େସ
େସନାମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟନବିାସକୁ ଯାଇ ପାଉଲଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟେର କହେିଲ।
17 ତା’ପେର ପାଉଲ ଜେଣ େସନା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଏହି
ଯୁବକକୁ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଯାଅ। ତା’ର ତାହାଙୁ୍କ କିଛ ିକହବିାର
ଅଛ।ି” 18 େତଣୁ େସନା ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନକଟକୁ
େନଇଗଲା ଓ କହଲିା, “ବନ୍ଦୀ ପାଉଲ ଏ ଯୁବକକୁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇଛନି୍ତ। େସ ଆପଣଙୁ୍କ କିଛ ିକହବିାକୁ ଗ୍ଭହଁ।”

19 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବକର ହାତ ଧରି ନେିରାଳା ସ୍ଥାନକୁ େନଇ ପଗ୍ଭରିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କ’ଣ କହବିାକୁ ଗ୍ଭହଁ?”

20 େସ କହଲିା, “ଯିହୂଦୀମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ
ପଗ୍ଭରିବାର ବାହାନାେର ଆସନ୍ତା କାଲ ିତାହାଙ୍କର ମହାସଭାକୁ ଆଣବିା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣଙୁ୍କ କହବିାକୁ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ। 21 କିନୁ୍ତ ଆପଣ
େସମାନଙ୍କ କଥା ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ନାହିଁ। ଗ୍ଭଳିଶ୍ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯିହୂଦୀୟ
ଲୁଚଛିନି୍ତ ଏବଂ ପାଉଲଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ନ ମାରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନଜଳ ସ୍ପଶର୍ କରିେବ ନାହିଁ େବାଲି
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ , ଏେବ େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମତକୁି ଅେପକ୍ଷା କରି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନି୍ତ।”

22 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ େସହ ିଯୁବକଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଏ
କଥା କହଛି ିେବାଲ ିକାହାକୁ େଯପରି ନ କୁେହ, “ଓ ଏହା କହ ିତାହାଙୁ୍କ
ପଠାଇେଦେଲ।”

ପାଉଲଙୁ୍କ କାଇସରୀଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ

23 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇଜଣ େସନାପତଙୁି୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଆଜି ରାତି
ନ’ଟା େବେଳ କାଇସରୀଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ 200 ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ, 70
ଜଣ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, 200 ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 24 ନରିାପଦେର
ଯିବା ପାଇଁ େକେତକ େଘାଡ଼ାକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ
େଫଲୀକ୍ସଙ୍କ ପାଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଅ।” 25 େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟପାଳଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ପତ୍ର େଲଖିେଲ, ପତ୍ରର ମମର୍ େହଲା;
26 “ମହାମହମି ରାଜ୍ୟପାଳ େଫଲୀକ୍ସଙୁ୍କ
କ୍ଳ ାଉଦଅି ଲୂସୟିାଙ୍କର ନମସ୍କାର।
27 ଯିହୂଦୀମାେନ ଏହ ିେଲାକକୁ ଧରି େନଇ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଥିେଲ। ମୁଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳେର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ପହଞ୍ଚଲି ିଓ ତାହାଙୁ୍କ
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ରକ୍ଷା କଲ।ି ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲ ିେସ ଜେଣ େରାମୀୟ ନାଗରିକ। 28

ମୁଁ ଏହ ିେଲାକକୁ େସମାନଙ୍କର ମହାସଭାକୁ େନଇ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିବା
ଅଭେିଯାଗ ଜାଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ।ି 29 ତା’ପେର ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ପାଇଲ ିେଯ,
େସ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିେର ଅଭଯିୁକ୍ତ େହାଇଛ।ି
କିନୁ୍ତ େସ କାରାଦଣ୍ଡ ବା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବାର େକୗଣସ ିେଦାଷ କରି ନାହିଁ।
30 ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରାଯାଇଥିବାର ଖବର
ପାଇଲ।ି େତଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲ।ି ମୁଁ
ତା’ର ଅଭେିଯାଗକାରୀମାନଙୁ୍କ କହଲି ିେଯ, େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର
ଅଭେିଯାଗ କରନୁ୍ତ।

31 େତଣୁ ତାହାଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର, େସୖନକିମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଧରି
େନେଲ ଏବଂ ରାତି୍ରୀେର ଆନି୍ତପାତି୍ର ନଗରକୁ ଆଣେିଲ। 32 ତହିଁ ଆରଦନି
ପାଉଲଙୁ୍କ କାଇସରୀଆେର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ  ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ େଦଇ
ପଦାତକି େସୖନ୍ୟମାେନ େସୖନ୍ୟ ନବିାସକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 33 େସମାେନ
କାଇସରୀଆେର ପହଞ୍ଚ ିରାଜ୍ୟପାଳକୁ ପତ୍ରଟ ିେଦେଲ। ତା’ପେର େସମାେନ
ପାଉଲଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ କେଲ।

34 ରାଜ୍ୟପାଳ ପତ୍ର ପଢ଼ ିପାଉଲ େକଉଁ ପ୍ରେଦଶର େଲାକ େବାଲି
ପଗ୍ଭରିେଲ। େସ ଜାଣବିାକୁ ପାଇେଲ େଯ ପାଉଲ କିଲକିିଆର େଲାକ। 35

ରାଜ୍ୟପାଳ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଅଭେିଯାଗକାରୀମାେନ ଏଠାେର ପହଞ୍ଚବିା
ପେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣବି।ି” େସ ପାଉଲଙୁ୍କ େହେରାଦଙ୍କର
ପ୍ରାସାଦେର ରଖିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ।

ପାଉଲଙ୍କ ଉପେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ

ମହାଯାଜକ ହନାନୟି ପାଞ୍ଚ ଦନି ପେର େକତକ ଯିହୂଦୀୟ
େନତା ଓ ତତୁ୍ତର୍ଲ୍ଲ  ନାମକ ଜେଣ ଓକିଲଙୁ୍କ େନଇ
କାଇସରୀଆେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସଠାେର େସମାେନ

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାମନାେର ପାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କେଲ। 2

େତଣୁ ପାଉଲଙୁ୍କ ଡ଼କା େହଲା। ତତୁ୍ତର୍ଲ୍ଲ  ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରି
କହେିଲ,
“େହ ମହାମାନ୍ୟ େଫଲୀକ୍ସ! ଆମ୍ଭ େଲାକମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସକାେଶ

ବହୁତ ଶାନି୍ତେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନି୍ତ , େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଉଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷି୍ଟ େଯାଗୁଁ ଏ ଜାତ ିନମିେନ୍ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତକିର
କାଯର୍୍ୟ େହାଇ ପାରୁଛ।ି 3 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରକାର ଓ ସବର୍ଦା
ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ। 4 ଏେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ
ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି, ସଂେକ୍ଷପେର ଆମ୍ଭ କଥା କହବି।ି
େତଣୁ ଆପଣ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ। 5 ଏ ବ୍ୟକି୍ତ ଜେଣ
ଗଣ୍ଡେଗାଳକାରୀ। େସ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିଦ୍ର ାହ
ସୃଷି୍ଟ କରୁଛ ିଓ ଆେନ୍ଦାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମତାଉଛ।ି େସ ନାଜରିତୀୟ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜେଣ ମୁଖ୍ୟ େନତା। 6 ଏପରିକି େସ ମନି୍ଦରକୁ ଅପବତି୍ର
କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। 7 କିନୁ୍ତ େସତକିିେବେଳ ଆେମ୍ଭ
ତାହାକୁ ଧରିେନଲୁ। 8 ଆପଣ ନେିଜ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହାଠାରୁ
ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭେିଯାଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣି
ପାରିେବ।” 9 ତା’ପେର ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ ଏହ ିଅଭେିଯାଗ ସତ୍ୟ
େବାଲ ିକହେିଲ।

େଫଲୀକ୍ସ ଆଗେର ଗେଲ ନଜିକୁ ବଞ୍ଚାଇେଲ

10 ରାଜ୍ୟପାଳ େଯେତେବେଳ ପାଉଲଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦେଲ, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ େଯ
ଆପଣ ଅେନକ ବଷର୍ ଧରି ଏ ଜାତରି ବଗି୍ଭରକତ୍ତର୍ା ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ
କରିଆସୁଛନି୍ତ। େତଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ ଆନନ୍ଦେର େମାର
ପକ୍ଷସମଥର୍ନ କରୁଅଛ। 11 ଆପଣ ନେିଜ ଜାଣ ିପାରିେବ େଯ ମୁଁ େକବଳ
ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ବାରଦନି ପୂବର୍ରୁ ଯିରୁଶାଲମେର ପହଞ୍ଚଥିିଲ।ି
12 େସମାେନ େମାେତ ମନି୍ଦରେର ବା େକୗଣସ ିସମାଜଗହୃେର ବା
ସହରେର କାହାରି ସହ ଯୁକି୍ତତକର୍ କରିବା ବା ଭଡି଼ ଜେମଇବାର େଦଖି

ନାହାନି୍ତ। 13 ଏହ ିେଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅଭେିଯାଗ
କରୁଛନି୍ତ , ତାହାର ପ୍ରମାଣ େସମାେନ େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

14 “କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଗାଟଏି କଥା ଆପଣଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ଏମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ‘ଦଳ’ େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସହ ିମତାନୁଯାୟୀ ମୁଁ େମାର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କେର। କିନୁ୍ତ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, ଓ ଭାବବାଦୀ ପୁସ୍ତକେର ଯାହାସବୁ
େଲଖାଅଛ,ି େସ ସବୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ବଶି୍ୱାସ କେର। 15 ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଭଳି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଏହ ିଭରସା ରଖିଛ ିେଯ,
ଉଭୟ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହବ। 16

େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱର ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହା ଠିକ୍ େବାଲି
ଅନୁଭବ କେର, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା େଚଷ୍ଟା
କେର।

17 “ମୁଁ ବହୁତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୁଶାଲମରୁ ଦୂରେର ଥିଲ।ି ତା’ପେର
େମା’ ଦରିଦ୍ର  ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍ ସାହାଯ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପାଖେର ଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ େଫରିଲ।ି 18 ମୁଁ
ମନି୍ଦରେର ନଜିକୁ ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ।ି ଶୁଚକିରଣ ଉତ୍ସବ
ସରିଗଲାପେର େକେତକ ଯିହୂଦୀମାେନ େସଠାେର େମାେତ େଦଖିେଲ। ମୁଁ
େସଠାେର େକୗଣସ ିଗଣ୍ଡେଗାଳ ସୃଷି୍ଟ କରି ନାହିଁ କି େମା’ ସହତି େକୗଣସି
େଲାକ ମଧ୍ୟ ନ ଥିେଲ। 19 େସ ସମୟେର ଏସଆିର େକେତକ ଯିହୂଦୀ
େସଠାେର ଥିେଲ। ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିଆପତି୍ତ ଥାଏ
େତେବ େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ଉଚତି୍, 20

ନେଚତ୍ ଆପଣ ଏଠାେର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା ଯିହୂଦୀୟମାନଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରନୁ୍ତ,
େସମାନଙ୍କ ପରିଷଦ ସଭାେର, େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ େଯେତେବେଳ
ଠିଆେହଲ,ି େସେତେବେଳ େସମାେନ େମା’ଠାେର କ’ଣ ସବୁ େଦାଷ
େଦଖିେଲ? 21 ମୁଁ େକବଳ େଗାଟଏି କଥା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହାଇ େଜାର୍େର କହଥିିଲ ିେଯ, ‘ମୃତୁ୍ୟରୁ େଲାକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ
େହବ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ େମାର ଆଜି ସଭା ସମ୍ମୁଖେର ବଗି୍ଭର
େହଉଛ।ି’”

22 େଫଲୀକ୍ସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଗର୍ ବଷିୟେର ଭଲ ଭାବେର ଜାଣଥିିବାରୁ
ଶୁଣାଣ ିସ୍ଥଗିତ ରଖିେଲ। େସ କହେିଲ, “େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୂସୟିା ଆସବିା ପେର
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭର କରିବ।ି” 23 େଫଲୀକ୍ସ୍ ଶତେସନାପତଙି୍କ
ଜିମାେର ପାଉଲଙୁ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ
ନଜରବନ୍ଦୀେର ରଖି କିଛ ିସ୍ୱାଧୀନତା େଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
ପାଉଲଙ୍କ ବନୁ୍ଧମାେନ ଯଦ ିତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େକୗଣସ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନଷି
େନଇ ଆସନି୍ତ , େତେବ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧା ନ େଦବା ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ େସ
େସହ ିଶତେସନାପତଙୁି୍କ ଆେଦଶ େଦେଲ।

େଫଲୀକ୍ସ୍ ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି ପାଉଲଙ୍କର କଥା

24 କିଛ ିଦନି ପେର େଫଲୀକ୍ସ୍ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୁ ସଲି୍ଲ ାଙୁ୍କ େନଇ
ଆସେିଲ। େସ ଯିହୂଦୀ ଥିେଲ। େଫଲୀକ୍ସ୍ ପାଉଲଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ। 25 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ
େଯେତେବେଳ ଧାମିର୍କ ଜୀବନ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବଗି୍ଭର ବଷିୟେର
କହେିଲ, େସେତେବେଳ େଫଲୀକ୍ସ୍ ଭୟଭୀତ େହାଇଗେଲ। େଫଲୀକ୍ସ୍
କହେିଲ, “ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ। େମାର ସମୟ େହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଡ଼ାକିବ।ି” 26 କିନୁ୍ତ େଫଲୀକ୍ସ୍ ପାଉଲଙ୍କ ସହତି କଥା େହବାର ଆଉ
େଗାଟଏି କାରଣ ଥିଲା। େସ ଆଶା କରିଥିେଲ େଯ ପାଉଲ ତାହାଙୁ୍କ ଟଙ୍କା
ଲାଞ୍ଚ େଦେବ। େତଣୁ େସ ପାଉଲଙୁ୍କ ଅେନକଥର ଡ଼କାଇ କଥା
େହଉଥିେଲ।

27 କିନୁ୍ତ ଏହପିରି ଦୁଇ ବଷର୍ ବତିଗିଲାପେର ପକିର୍ୟ େଫଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ
େହେଲ। େଫଲୀକ୍ସ୍ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦେର ରହେିଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
େଫଲୀକ୍ସ୍ ଯିହୂଦୀୟମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
ଅବସ୍ଥାେର କାରାଗାରେର ରଖି ଗ୍ଭଲଗିେଲ।
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ପାଉଲଙ୍କର କାଇସରୀଆ େଦଖିବା ଇଚ୍ଛା

ତା’ପେର େଫଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ େହେଲ। େସ େସହ ିପ୍ରେଦଶେର
ତନି ିଦନି ରହେିଲ ଓ ତା’ପେର କାଇସରୀଆରୁ ଯିରୁଶାଲମ
ଗ୍ଭଲଗିେଲ। 2 େସଠାେର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଓ ଅନ୍ୟ

ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
େସମାନଙ୍କର ଅଭେିଯାଗ ଆଗତ କେଲ। 3 େସମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ପଠାଇେଦବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ। କାରଣ
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ରାସ୍ତାେର ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିଥିେଲ। 4

କିନୁ୍ତ େଫଷ୍ଟ କହେିଲ, “ପାଉଲ କାଇସରୀଆେର ରହେିବ ଓ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ
ପହଞ୍ଚବି।ି 5 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େନତା ମଧ୍ୟ େମା’ ସହତି
ଗ୍ଭଲନୁ୍ତ। ଯଦ ିପାଉଲ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରିଛନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଆଣନୁ୍ତ।”

6 ତା’ପେର େଫଷ୍ଟ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆଠ ଦଶ ଦନି ରହି
କାଇସରୀଆକୁ ଗ୍ଭଲଗିେଲ। ତହିଁ ଆରଦନି େସ ବଗି୍ଭର ଆସନେର ବସେିଲ,
ଓ ପାଉଲଙୁ୍କ ଡ଼କାଇ ପଠାଇେଲ। 7 ପାଉଲ େକାଠରୀକୁ ଆସବିା ପେର
ଯିରୁଶାଲମରୁ େଯଉଁ ଯିହୂଦୀମାେନ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଗ୍ଭରିପାେଖ ଠିଆ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବହୁଗରୁୁତର
ଅଭେିଯାଗମାନ କେଲ, କିନୁ୍ତ କିଛ ିପ୍ରମାଣ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 8

ପାଉଲ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯିହୂଦୀୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ମନି୍ଦର କି କାଇସରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିେଦାଷ କରି ନାହିଁ।”

9 କିନୁ୍ତ େଫଷ୍ଟ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଗ୍ଭରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିଅଭେିଯାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବଗି୍ଭର କରାଯିବା ପାଇଁ ଯିରୁଶାଲମ
ଯିବା ପାଇଁ କି?”

10 ପାଉଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ କାଇସରଙ୍କ ବଗି୍ଭର ଆସନ
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଛ।ି ଏଠାେର ହିଁ େମାର ବଗି୍ଭର େହବ। ମୁଁ
ଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ।
11 ମୁଁ ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଦାଷ କରିଥାଏ, ଓ ମୃତୁ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ
କରିଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ଯଦି
ଏ ଅଭେିଯାଗକାରୀ ମାନଙ୍କର କଥାେର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ େତେବ େମାେତ
େକହ ିେସମାନଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। େତଣୁ ମୁଁ
କାଇସରଙ୍କ ନକିଟେର ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଆେବଦନ କରୁଛ।ି”

12 େଫଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ପରାମଶର୍ ଦାତାମାନଙ୍କ ସହତି ଏ ବଷିୟେର କଥା
େହେଲ। େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାଇସରଙ୍କ ନକିଟେର ଆେବଦନ କରିଛ।
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ।”

ପାଉଲ େହେରାଦ ଆଗି୍ରପ୍ପାଙ୍କ ସାମନାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ

13 କିଛ ିଦନି ପେର ଆଗି୍ରପ୍ପା ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବଣ୍ଣର୍ୀକୀ େଫଷ୍ଟଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େଦଖା କରିବାକୁ କାଇସରୀଆ ନଗରକୁ ଗେଲ। 14 େସମାେନ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ବହୁତ ଦନି ରହେିଲ। େଫଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ଆଗେର ପାଉଲଙ୍କ
ଅଭେିଯାଗ ବଷିୟେର କହେିଲ। େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଠାେର ଜେଣ
େଲାକ ଅଛ।ି େଫଲୀକ୍ସ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ରଖି ଯାଇଛନି୍ତ। 15 ମୁଁ
ଯିରୁଶାଲମେର ରହବିା ସମୟେର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଓ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଚୀନମାେନ େମା’ ନକିଟେର ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ। 16 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି
‘େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇଁ ଅଭଯିୁକ୍ତ ହୁଏ, େସ
ନଜି ଅଭେିଯାଗକାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖାମୁଖି ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ନଜି
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଗତ ଅଭେିଯାଗର ଉତ୍ତର ନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େରାମୀୟମାେନ
େସହ ିେଲାକକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।’

17 “େତଣୁ ଏହ ିଯିହୂଦୀୟମାେନ ବଗି୍ଭର ପାଇଁ କାଇସରୀଆକୁ
ଆଣବିାର ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତହିଁ ଆରଦନି ବଗି୍ଭର ସ୍ଥାନେର ବସଲିି
ଓ େସହ ିେଲାକକୁ ବଗି୍ଭରାଳୟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଲ।ି 18

ଯିହୂଦୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ େଦାଷୀ କେଲ। କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିଖରାପ

ଅପରାଧ ପାଇଁ େସମାେନ ତାକୁ ଅଭଯିୁକ୍ତ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 19 ତା’
ପରିବେତ୍ତର୍ େସମାେନ େକବଳ ନଜି ଧମର୍ ଓ ଯୀଶୁ ନାମକ ଜେଣ ମୃତ
ବ୍ୟକି୍ତ ବଷିୟେର ଯୁକି୍ତତକର୍ କେଲ। କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜୀବତି େବାଲି
ଦାବୀ କେଲ। 20 ମୁଁ ଏ ସବୁ ବଷିୟେର େବଶି ଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି େତଣୁ ମୁଁ
କିଛ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିଲ ିନାହିଁ। ମୁଁ ପାଉଲଙୁ୍କ ପଗ୍ଭରିଲ,ି ‘ଏହି
ଅଭେିଯାଗଗଡୁ଼କିର ବଗି୍ଭର ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଯିରୁଶାଲମ ଯିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ କି?’
21 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ବନ୍ଦୀଗହୃେର ରହବିା ପାଇଁ ଓ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଗି୍ଭର
େହବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। େତଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ
ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀଗହୃେର ରହବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦଲ।ି”

22 ତା’ପେର ଆଗି୍ରପ୍ପା େଫଷ୍ଟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େସହ ିେଲାକଠାରୁ
ନେିଜ ଶୁଣବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।”
େଫଷ୍ଟ କହେିଲ, “ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲ ିତା’ଠାରୁ ଶୁଣେିବ।”
23 ତହିଁ ଆରଦନି ଆଗି୍ରପ୍ପା ଓ ବଣ୍ଣର୍ୀକୀ ମହାଆଡ଼ମ୍ୱେର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ

ସାମରିକ କମର୍ଗ୍ଭରି ତଥା ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି ବଗି୍ଭରାଳୟେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ। େଫଷ୍ଟଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଉଲଙୁ୍କ େସଠାକୁ
ଅଣାଗଲା।

24 ତା’ପେର େଫଷ୍ଟ କହେିଲ, “େହ ରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପା ଓ ଉପସି୍ଥତ ଭଦ୍ର
ବ୍ୟକି୍ତ ବୃନ୍ଦ, ଏ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିେଲାକ, ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଉଭୟ
ଯିରୁଶାଲମ ଓ ଏଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀୟ େଲାକମାେନ େମା’
ନକିଟେର ଚତି୍କାର କରି ଆେବଦନ କରିଛନି୍ତ େଯ, ତାହାକୁ ଆଉ
ବଞ୍ଚରିହବିାକୁ ଦଆି ନ ଯାଉ। 25 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତାହାଙ୍କର
ବଗି୍ଭର କଲ ିେସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କର କିଛ ିଭୁଲ୍ େଦଖିଲ ିନାହିଁ। ତାହାଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଦଲା ଭଳି େକୗଣସ ିକାରଣ େଦଖିଲ ିନାହିଁ। େସ ସମ୍ରାଟଙ୍କ
ନକିଟେର ବଗି୍ଭରିତ େହବା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ େରାମ୍
ପାଠାଇବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କଲ।ି 26 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ଜାଣ ିପାରୁ ନାହିଁ,
ସମ୍ରାଟଙୁ୍କ ତା’ ବଷିୟେର କ’ଣ େଲଖିବ?ି େତଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଓ େହ ରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପା ବେିଶଷକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣଛି।ି
େମାର ଆଶା, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରି ପାରିେବ, ଓ କାଇସରଙୁ୍କ େଲଖିବା
ପାଇଁ େମାେତ କିଛ ିକହେିବ। 27 େତଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ଜେଣ ବନ୍ଦୀ
ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିଅଭେିଯାଗ ନ େଲଖି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା
େମାର ମୂଖର୍ାମୀ େହବ।”

ରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାଉଲ

ଆଗି୍ରପ୍ପା ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭକୁ ନଜି ସପକ୍ଷେର କହବିା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଗଲା।” ତା’ପେର ପାଉଲ ନଜି ହାତ
ପ୍ରସାରିତ କରି ନଜି ପକ୍ଷେର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 େହ

ରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପା, “ମୁଁ ନଜିକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ମେନ କରୁଛ,ି କାରଣ ମୁଁ ଆଜି
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭେିଯାଗ ବରୁିଦ୍ଧେର େମା’
ପକ୍ଷେର ଉତ୍ତର େଦବା ପାଇଁ ସମଥର୍ େହାଇପାରିଛ।ି 3 ଏ କଥା ସତ୍ୟ
େଯ, ଆପଣ ଯିହୂଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ େସମାେନ ଯୁକି୍ତ କରୁଥିବା ବଷିୟେର
ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନି୍ତ। େତଣୁ େମାର କଥା େଧୖଯର୍୍ୟ ସହକାେର ଶୁଣବିା ପାଇଁ
ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ।ି

4 “ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀୟମାେନ େମାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ ବଷିୟେର ଜାଣନି୍ତ।
ମୁଁ ପିଲାଦନିରୁ ନଜି େଦଶେର ଓ ପେର ଯିରୁଶାଲମେର କିପରି ବାସ
କରିଥିଲ,ି ତାହା େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ। 5 େସମାେନ େମାେତ ବହୁତ ଦନିରୁ
ଜାଣନି୍ତ। େସମାେନ ଯଦ ିଗ୍ଭହାନି୍ତ େତେବ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ପାରନି୍ତ େଯ, ମୁଁ
ଜେଣ ଉତ୍ତମ ଫାରୂଶୀ ଥିଲ।ି ଯିହୂଦୀୟ ଧମର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫାରୂଶୀମାେନ
ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଯିହୂଦୀୟ ଦଳର େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବେର
ମାନନି୍ତ। 6 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟେର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଉପେର ନଭିର୍ର କରିଥିବାରୁ େମାର ଆଜି
ବଗି୍ଭର େହଉଛ।ି 7 େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଟ ିେଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଶା କରନି୍ତ , ଓ ଏହାରି ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ଦନିରାତି
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ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପୂଜା କରନି୍ତ , ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆଶା କରିଛ।ି େହ ରାଜା! େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଉପେର େମାର ଆଶା ଓ ବଶି୍ୱାସ
ଥିବାରୁ ଯିହୂଦୀମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରୁଛନି୍ତ। 8

ପରେମଶ୍ୱର େଯ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରି ପାରିେବ, ଏ
କଥା ଆପଣମାେନ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ େବାଲ ିଭାବୁଛନି୍ତ?

9 “ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଫାରୂଶୀ ଥିଲ,ି େସେତେବେଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ କାଯର୍୍ୟ କରିବ ିେବାଲ ିଭାବୁଥିଲ।ି
10 ଏ ଭଳି କରୁଥିବା େବେଳ ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରେର ରଖିଥିଲ।ି ଯୀଶୁଙ୍କ
ଅନୁସରଣକାରୀଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ ଦଆିଯାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ େବାଲ ିଭାବ ିେସଥିେର ପୂଣ୍ଣର୍ ସମ୍ମତ େହାଇଥିଲ।ି ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧରି ଆଣ ିକାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ
କରି ରଖୁଥିଲ,ି କାରଣ ଏପରି କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ମହାଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ
କ୍ଷମତା ପାଇଥିଲ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃ ସବୁେର ଦଣ୍ତ େଦଇଥିଲ।ି
11 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ।ି ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏେତ ଭୀଷଣ ଭାବେର ରାଗି ଯାଇଥିଲ ିେଯ
େସମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବେିଦଶୀ ନଗର ଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ
ଯାଇଥିଲ।ି

ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିଥିବା ବଷିୟେର ପାଉଲଙ୍କ ବଣ୍ଣର୍ନା

12 “ଥେର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାେନ େମାେତ ଦେମ୍ମସକ ନଗରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଓ କ୍ଷମତା େଦେଲ। 13 ମୁଁ ଦେମ୍ମସକକୁ ଯାଉଥିଲ।ି
େସେତେବେଳ ଖରାେବଳ େହାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆକାଶେର େଗାଟଏି
ଆେଲାକ େଦଖିଲ।ି େସହ ିଆେଲାକ ସୂଯର୍୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ଥିଲା। ତାହା େମାର ଓ େମା’ ସହତି ଯାଉଥିବା େଲାକଙ୍କ ଗ୍ଭରିପେଟ ଝଲକୁ
ଥିଲା। 14 ଆେମ ସମେସ୍ତ ତେଳ ପଡ଼ଗିଲୁ। େସେତେବେଳ ମୁଁ ଏବ୍ର ୀ
ଭାଷାେର େଗାଟଏି ସ୍ୱର େମାେତ କହୁଥିବାର ଶୁଣଲି,ି ‘ଶାଉଲ, ଶାଉଲ,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା େଦଉଛ? କଣ୍ଟାମୁନେର େଗାଇଠା ମାରିବା
ତୁମ୍ଭପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅେଟ।’

15 “ମୁଁ ପଗ୍ଭରିଲ,ି ‘ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ?’
“େସ କହେିଲ, ‘ମୁଁ େସହ ିଯୀଶୁ, ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ନା କରୁଛ।’ 16

ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଠିଆହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜେଣ େସବକରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର େଦଖା େଦଇଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବଷିୟେର ଯାହା
େଦଖିଲ, ଓ ଯାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ,ି ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ସାକ୍ଷୀେହବ। 17

ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ନଜି ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି
େସମାନଙ୍କର ଆଖି େଖାଲ ିେଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଉଛ।ି 18 ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ପଥ େଦଖାଇବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାରରୁ
ଆେଲାକକୁ ଆଣବି। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶୟତାନର ଶକି୍ତ ନକିଟରୁ ଦୂେରଇ
େନଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣବି। େତେବ େସମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା
କରାଯିବ। େଯଉଁମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରି ପବତି୍ର େହାଇଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ସ୍ଥାନ ପାଇେବ।’”

ପାଉଲଙ୍କ ନଜି କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କହବିା

19 ପାଉଲ କହେିଲ, “େହ ମହାରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପା, ମୁଁ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ୀୟ
ଦଶର୍ନର ବାଧ୍ୟ େହଲ।ି 20 ମୁଁ ପ୍ରଥେମ ଦେମ୍ମସକ ନଗରେର, ପେର
ଯିରୁଶାଲମେର ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା ଓ ଅଣଯିହୂଦୀ େଦଶମାନଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର
କଲ।ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁତାପ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରିବା ପାଇଁ
କହଲି।ି େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ ପାଇଁ ଉଚତି୍ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ କହଲି।ି

21 “ଏଥିପାଇଁ ମନି୍ଦରେର ଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦୀମାେନ େମାେତ ବନ୍ଦୀ
କେଲ, ଓ ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 22 କିନୁ୍ତ େମାେତ ପରେମଶ୍ୱର
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। େସ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ମୁଁ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଛ।ି ଉଭୟ

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସାଧାରଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ମୁଁ େଦଖିଥିବା କଥା କହୁଛ।ି ମୁଁ
କିଛ ିନୂଆ କଥା କହୁ ନାହିଁ। େମାଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାେନ ଯାହାସବୁ ଘଟବି
େବାଲ ିକହଛିନି୍ତ , ମୁଁ େସହ ିକଥା କହୁଛ।ି 23 େସମାେନ କହଛିନି୍ତ , ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିେବ ଓ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହଉଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକି୍ତ
େହେବ। େମାଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାେନ କହଛିନି୍ତ , େକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିହୂଦୀ ଓ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଆେଲାକ େଦଖାଇେବ।”

ପାଉଲଙ୍କର ଆଗି୍ରପ୍ପାଙ୍କ ଧାରଣା ବଦେଳଇବାର େଚଷ୍ଟା

24 ପାଉଲ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହସିବୁ କଥା କହଲିା େବେଳ, େଫଷ୍ଟ
ଖୁବ୍ େଜାର୍େର କହେିଲ, “ପାଉଲ, ତୁେମ୍ଭ ପାଗଳ। ବହୁତ ପଢ଼ବିା
କାରଣରୁ ତୁେମ୍ଭ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଛ।”

25 ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣ ିଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ ମହାମାନ୍ୟ େଫଷ୍ଟ, ମୁଁ
ପାଗଳ ନୁେହଁ। େମାର ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ଓ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ। 26 ରାଜା
ଆଗି୍ରପ୍ପା ଏସବୁ କଥା ଜାଣନି୍ତ। ତାହାଙୁ୍କ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର କହ ିପାରିବ,ି
କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ବାଦ୍ ଯାଇ
ନାହିଁ, େଯେହତୁ ଏହସିବୁ େକୗଣସ ିଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର କରାଯାଇ ନାହିଁ। 27

େହ ରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପା, ଆପଣ କ’ଣ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ େଲଖାେର ବଶି୍ୱାସ
କରନି୍ତ କି? ମୁଁ ଜାେଣ, ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ।”

28 ଆଗି୍ରପ୍ପା ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏେତ ସହଜେର
େମାେତ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ କରିେଦବ େବାଲ ିଭାବୁଛ?”

29 ପାଉଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ପରେମଶ୍ୱର କରନୁ୍ତ, ଶୀଘ୍ର ବା ବଳିମ୍ୱେର
େହଉ, ଆପଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସମେସ୍ତ, େମା’ କଥା ଶୁଣ,ି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନୁ୍ତ ଓ
େକୗଣସ ିବନ୍ଧନ ବନିା େମା’ ପରି ହୁଅନୁ୍ତ।”

30 ତା’ପେର ରାଜା, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଣୀ ବଣ୍ଣର୍ୀକୀ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ
ସମେସ୍ତ ଠିଆ େହେଲ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 31 େସମାେନ ବଗି୍ଭର ଗହୃ
ଛାଡ଼ଲିା େବେଳ ପରସ୍ପର ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହେଲ। େସମାେନ କହେିଲ,
“ଏହ ିେଲାକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କି ବନ୍ଦୀ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସ
ପ୍ରକୃତେର କିଛ ିଖରାପ କାଯର୍୍ୟ କରି ନାହିଁ।” 32 ଆଗି୍ରପ୍ପା େଫଷ୍ଟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକକୁ ମୁକି୍ତ େଦଇପାରିଥା’ନୁ୍ତ, କିନୁ୍ତ େସ ଯଦି
କାଇସରଙୁ୍କ ଆେବଦନ କରି ନ ଥା’ନ୍ତ ା।”

ପାଉଲଙ୍କର େରାମକୁ ଜଳଯାତ୍ରା

ଇତାଲଆିକୁ ଜାହାଜେର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର େହବାରୁ
ପାଉଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ  ଯୂଲଅି ନାମକ
ଶତେସନାପତଙି୍କ ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରାଗଲା। େସହ ିଯୂଲଅି

ସମ୍ରାଟଙ୍କର େସନାବାହନିୀେର ଗ୍ଭକିରୀ କରୁଥିେଲ। ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆଦ୍ର ାମୁତ୍ତୀୟରୁ େଗାଟଏି ଜାହାଜେର ଉଠିଲୁ। 2 େସହ ିଜାହାଜଟ ିଏସଆି
ଉପକୂଳବତ୍ତର୍ୀ ବନ୍ଦରଗଡୁ଼କୁି ଯାଉଥିଲା। େଥସଲନକିୀର ଆରିସ୍ତାଖର୍ ନାମକ
ଜେଣ ମାକିଦନଆି ଅଧିବାସୀ ଆମ୍ଭ ସହତି ଥିେଲ।

3 ତହିଁ ଆରଦନି ଆେମ୍ଭ ସୀେଦାନେର ପହଞ୍ଚଲୁି। ଯୂଲଅି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦୟା େଦେଖଇ ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ। ପାଉଲଙ୍କ ବନୁ୍ଧମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂଣ୍ଣର୍
କେଲ। 4 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ସୀେଦାନ ନଗର ଛାଡ଼ଲୁି। େସ ସମୟେର
ପ୍ରତକୂିଳ ପବନ ବହୁଥିଲା। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ସାଇପ୍ରସ୍ ଉପଦ୍ୱ ୀପ ନକିଟ େଦଇ
ଜଳଯାତ୍ରା କଲୁ। 5 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ କିଲକିିୟା ଓ ଫଫୁଲଆି କୂେଳ
କୂେଳ ଯାଇ ଲୁକିଆ େଦଶର ମୁରା ନଗରୀେର ପହଞ୍ଚଲୁି। 6 େସଠାେର
ଯୂଲଅି ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡି୍ରୟାର ଜାହାଜଟଏି ଇତାଲଆିକୁ ଯାଉଥିବାର ପାଇେଲ
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସଥିେର ଚଢ଼ାଇ େଦେଲ।

7 ଆେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଦନି ଧୀେର ଧୀେର ଯାତ୍ରା କଲୁ। େଶଷେର ବହୁତ
ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ କି୍ନଦ ପହଞ୍ଚଲୁି। କିନୁ୍ତ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ପବନ
ବହୁଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ସାେଲ୍ମ ାନୀର
ନକିଟ କ୍ର ୀତୀ ଦ୍ୱ ୀପ ଉପକୂଳ େଦଇ ଯାତ୍ରା କଲୁ। 8 ଆେମ୍ଭ କୂେଳ କୂେଳ
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ବହୁତ କଷ୍ଟେର ଯାତ୍ରା କଲୁ। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ଲାସାୟା ନଗର ପାଖ
‘ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦର’ ନାମକ ସ୍ଥାନେର ପହଞ୍ଚଲୁି।

9 ଏହପିରି ବହୁତ ସମୟ ବତିଗିଲା। େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀୟ
ଉପବାସ ଦବିସର ପରବତ୍ତର୍ୀ ସମୟ େହାଇ ଥିବାରୁ, ଦୀଘର୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ
ପାଗ ବପିଦପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େତଣୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ସାବଧାନ
କେରଇ କହେିଲ, “େହ ବନୁ୍ଧଗଣ! ମୁଁ ଭାବୁଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଗକୁ
ଯାତ୍ରା କରିବା ବପିଦଜନକ େହବ। 10 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଯ େକବଳ ଜାହାଜ
ଓ ଜିନଷିପତ୍ରର କ୍ଷତ ିଘଟବି ତାହା ନୁେହଁ, ହୁଏତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ
ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭଲଯିାଇପାେର।” 11 କିନୁ୍ତ େସନାଧିକାରୀ, ପାଉଲଙ୍କ କହଥିିବା କଥା
ଅେପକ୍ଷା ଜାହାଜର କ୍ୟାପେଟନ୍ ଓ ମାଲକିଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ। 12 େସହ ିବନ୍ଦରଟ ିଶୀତ କେଟଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା।
େତଣୁ ଜାହାଜର ଅଧିକାଂଶ ନାବକି େଫୖନୀକ୍ସ୍େର ପହଞ୍ଚବିା ଆଶାେର
େସଠାେର ଆମ୍ଭ ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ଓ ଶୀତଋତୁ କେଟଇବା ପାଇଁ
ପରାମଶର୍ େଦେଲ। େଫୖନୀକ୍ସ୍ କ୍ର ୀତ ିଉପଦ୍ୱ ୀପର େଗାଟଏି ନଗର।
େଫୖନୀକ୍ସ୍ େଗାଟଏି ବନ୍ଦର। ତାହା ଉଭୟ ଉତ୍ତରପୂବର୍ ଓ ଦକି୍ଷଣ ପୂବର୍
ଦଗିକୁ ଥିଲା।

େତାଫାନ

13 ତା’ପେର ପ୍ରବଳ ପବନ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିରୁ େବାହଲିା। ଜାହାଜେର ଥିବା
େଲାକମାେନ ଭାବେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ପବନ ବହବିା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ,
ତାହା ଆେମ୍ଭ ପାଇଲୁ।” େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଲଙ୍ଗର ଉେଠଇ କ୍ର ୀତ ିଉପଦ୍ୱ ୀପର
କୂେଳକୂେଳ ଯାତ୍ରା କଲୁ। 14 ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ହଠାତ୍ ପାଗ
ବଦଳିଗଲା। “ଉତ୍ତର ପୂବର୍ୀୟ” ନାମକ ପବନ, ଦ୍ୱ ୀପଆଡ଼ଡ଼ୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େବଗେର
େବାହବିାକୁ ଲାଗିଲା। 15 ଏହା ଜାହାଜକୁ ଆଘାତ କରି ସମୁଦ୍ର  ଭତିରକୁ
େଠଲ ିେନଲା। ଜାହାଜ ପବନେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହ ିନ ପାରିବାରୁ ଆେମ୍ଭ
ତାକୁ ଭାସଯିିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିେଦଲୁ।

16 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ କ୍ଳ ାଉଦ ନାମକ ଉପଦ୍ୱ ୀପ ଉହାଡ଼େର ଜାହାଜ
ଚଲାଇଲୁ। େସଠାେର େଗାଟଏି ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଡ଼ଙ୍ଗାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟେର
ଆେମ୍ଭ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ସମଥର୍ େହଲୁ। 17 େକବଳ ତାହାକୁ
ଜାହାଜ ଭତିରକୁ େନଲୁ। ତାହାକୁ ଏକାଠି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାହାଜର
ଗ୍ଭରିପେଟ ଦଉଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େଦେଲ। ନାବକିମାେନ େଗ୍ଭରାବାଲେିର ଜାହାଜ
ଲାଗିଯିବାର ଭୟ କେଲ। େତଣୁ େସମାେନ ଉପର ପାଲଗଡୁ଼କି ଖେସଇ
ପବନେର ଜାହାଜଟକୁି ଭେସଇ େଦେଲ।

18 ତହିଁ ଆରଦନି େସମାେନ ଝଡ଼ ପ୍ରବଳ େବଗେର ବଢ଼ବିାରୁ
ମାଲଗଡୁ଼କି ସମୁଦ୍ର େର ପେକଇ େଦେଲ। 19 ତୃତୀୟ ଦନି େସମାେନ ନଜି
ହାତେର ଜାହାଜର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ପାଣକୁି େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ। 20 ଆେମ୍ଭ
ବହୁତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ କି ତାରା କିଛ ିେଦଖି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ
ଝଡ଼ ବତାସର େବଗ କମିଲା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର
ସମସ୍ତ ଆଶା ହେରଇ ବସଲୁି। ଆେମ୍ଭ ଭାବଲୁି, ଆମ୍ଭର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟବି।
ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େକହ ିକିଛ ିଖାଇ ନ ଥିଲୁ।

21 େଶଷେର ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବନୁ୍ଧଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ ିେମା’ କଥା ଶୁଣ ିକ୍ର ୀତ ିଉପଦ୍ୱ ୀପରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ ିନ ଥା’ନ୍ତ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା ଓ ଏେତ କ୍ଷତ ିଘଟ ିନ
ଥା’ନ୍ତ ା। 22 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େମାର କଥାଶୁଣ ଓ ସାହସ ଧର। କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। େକବଳ ଜାହାଜଟ ିନଷ୍ଟ
େହାଇଯିବ। 23 ମୁଁ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କେର, ତାହାଙ୍କର
ଜେଣ ଦୂତ ଗତକାଲ ିରାତେିର େମା’ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, 24

‘ଭୟ କର ନାହିଁ, ପାଉଲ! ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବ।
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ େହତୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା
କରିେବ।’ 25 େତଣୁ ବନୁ୍ଧଗଣ! ଖୁସୀ ହୁଅ। ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କେର। ତାହାଙ୍କ ଦୂତ େମାେତ େଯପରି କହଛିନି୍ତ , ଠିକ୍ େସହପିରି ଘଟବି।
26 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଉପଦ୍ୱ ୀପ କୂଳେର ଖଣ୍ଡ ବଖିଣ୍ଡ େହାଇ ପଡ଼ବୁି।”

27 ଝଡ଼ର ଚଉଦ ଦନିେର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତି୍ର ସମୟେର ଆମ୍ଭ ଜାହାଜ
ଆଦି୍ର ୟା ସମୁଦ୍ର ର ପାଖେର ଭାସୁଥିଲା। ଆମ୍ଭ ନାବକିମାେନ େକୗଣସ ିସ୍ଥଳ
ଭାଗେର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଛନି୍ତ େବାଲ ିସେନ୍ଦହ କେଲ। 28 େସମାେନ
େଗାଟଏି କଡ଼େର ଓଜନ ଓହଳିଥିବା ଦଉଡ଼ ିସାହାଯ୍ୟେର ମାପ କରି
େସଠାେର ଜଳର ଗଭୀରତା 120 ଫୁଟ େବାଲ ିେଦଖିେଲ। କିଛ ିସମୟ
ପେର େସମାେନ ପୁଣ ିମାପି ତାହା 90 ଫୁଟ ଗଭୀର ଥିବାର େଦଖିେଲ।
29 େସମାେନ ଭୟ କେଲ, େଯ କାେଳ ଜାହାଜ ଭାସ-ିଭାସ ିଯାଇ
ପଥରେର ଧକ୍କା େହାଇଯିବ। େତଣୁ େସମାେନ ଜାହାଜର ପଛପେଟ
ଗ୍ଭେରାଟ ିଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଦନି େହବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେଲ। 30

େକେତକ ନାବକି ଜାହାଜ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଯିିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। େତଣୁ େସମାେନ
ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଡ଼ଙ୍ଗାକୁ ପାଣେିର ଖେସଇ େଦେଲ। ଯାହା ଫଳେର
ଅନ୍ୟମାେନ ଭାବେିବ େଯ, ନାବକିମାେନ ଜାହାଜ ସାମନାେର ଅଧିକ ଲଙ୍ଗର
ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ। 31 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ େସନାଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଓ
େସୖନକିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏମାେନ ଯଦ ିଜାହାଜେର ନ ରହେିବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକହ ିରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।” 32 େତଣୁ େସୖନକିମାେନ
ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଡ଼ଙ୍ଗାର ଦଉଡ଼ ିକାଟ ିେଦେଲ ଓ ତାହାକୁ ପାଣେିର ପେକଇ
େଦେଲ।

33 ପାହାନି୍ତଆ ସମୟର ଠିକ୍ ପୂବର୍ରୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍କଣ୍ଠାର
ସହତି ଅେପକ୍ଷା କରିଛ ଓ ଆଜିକୁ ଚଉଦ ଦନି ଧରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଦ୍ୟ
ସ୍ପଶର୍ କରି ନାହଁ। 34 ବତ୍ତର୍ମାନ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବା ନହିାତ ିଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ମୁଣ୍ଡର େଗାଟଏି
ବାଳ ମଧ୍ୟ, ନଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ।” 35 ଏତକିି କହବିା ପେର ପାଉଲ କିଛି
େରାଟୀ େନଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ, ଓ
େସଥିରୁ ଖେଣ୍ଡ ଛେିଣ୍ଡଇ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 36 ଏଥିେର େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ଉତ୍ସାହତି େହେଲ ଓ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କେଲ। 37

ଜାହାଜେର ସବର୍ େମାଟ 276 ଜଣ ଥିେଲ। 38 ଆେମ୍ଭ ଯେଥଷ୍ଟ
ପରିମାଣେର ଖାଇବା ପେର ଜାହାଜେର ଥିବା ଗହମକୁ େସମାେନ
ସମୁଦ୍ର େର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଜାହାଜ ହାଲୁକା େହାଇଗଲା।

ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା

39 ଦନି େହଲା, ମାତ୍ର ନାବକିମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନଟ ିଚହି୍ନ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ। େସମାେନ େଗାଟଏି ଉପସାଗର କୂଳେର ବାଲତିଟ େଦଖିେଲ। ସମ୍ଭବ
େହେଲ େସହ ିକୂଳେର ଜାହାଜ ଲେଗଇବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କେଲ। 40

େସମାେନ ଲଙ୍ଗରଗଡୁ଼କି କାଟ ିସମୁଦ୍ର େର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ। େସମାେନ ମଙ୍ଗର
ଦଉଡ଼ ିଫିେଟଇ ପବନେର ସାମନା ପାଲଟ ିଉଠାଇେଲ। ତା’ପେର
େସମାେନ ବାଲତିଟ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 41 କିନୁ୍ତ ଜାହାଜଟ ିଦୁଇଟି
ସମୁଦ୍ର ର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନେର େଗାଟଏି ବାଲଚିଡ଼ାଠାେର ଧକ୍କା ଖାଇ
ଲାଗିଗଲା। େତଣୁ ଜାହାଜର ଆଗ ଅଂଶ ଅଚଳ େହାଇଗଲା ଓ ପଛ ଭାଗ
ଲହରୀ ଧକ୍କାେର ଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇଗଲା।

42 ବନ୍ଦୀମାେନ କାେଳ ପହଁରି ଖସ ିଗ୍ଭଲଯିିେବ, େସଥିପାଇଁ
େସୖନ୍ୟମାେନ ଭୟେର େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କେଲ। 43

କିନୁ୍ତ େସନା ଅଧିକାରୀ ଯୂଲଅି ପାଉଲଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ।
େତଣୁ ବନ୍ଦୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ େସ େସୖନକିମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତି
େଦେଲ ନାହିଁ। େସ ପହଁରି ଜାଣଥିିବା େଲାକଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର କୁ େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ ିପହଁରି
ପହଁରି କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 44 େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଜାହାଜର େକୗଣସ ିକାଠ ପଟା ବା ଭଙ୍ଗା ଅଂଶକୁ ଧରି ବା େଭଳା
ସାହାଯ୍ୟେର କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହେିଲ। ଏହପିରି ଭାବେର ସମେସ୍ତ
ନରିାପଦେର କୂଳେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିଲ। କାହାର ମୃତୁ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 27:9 881 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 27:44
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େମଲିତୀ ଦ୍ୱ ୀପେର ପାଉଲ

ଆେମ୍ଭ ନରିାପଦେର କୂଳେର ପହଞ୍ଚବିା ପେର ଜାଣଲୁି େଯ,
େସହ ିଉପଦ୍ୱ ୀପର ନାମ େମଲତିୀ େସେତେବେଳ ବଷର୍ା
େହଉଥିଲା। 2 ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗଥୁିଲା, ଦ୍ୱ ୀପର

ବାସନି୍ଦାମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହୁତ ଦୟା େଦଖାଇେଲ। େସମାେନ
ଆମ୍ଭପାଇଁ ନଆିଁ ଜେଳଇ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କେଲ। 3 ପାଉଲ ବଡି଼ାଏ କାଠ
ଏକତ୍ର କରି ନଆିଁେର ପକାଇେଲ। େସେତେବେଳ ନଆିଁର ଉତ୍ତାପ େହତୁ
େଗାଟଏି ବଷିାକ୍ତ ସାପ ବାହାରି ପାଉଲଙ୍କ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ ିେଦଲା। 4

େସଠାର ବାସନି୍ଦାମାେନ ତାହାଙ୍କ ହାତେର ସାପ ଝୁଲୁ ଥିବାର େଦଖିେଲ।
େସମାେନ ନଜି ନଜି ଭତିେର କୁହା କୁହ ିେହେଲ, “ଏ େଲାକଟରି ନଶି୍ଚୟ
ମୃତୁ୍ୟ େହବ। ଯଦଓି ଏ େଲାକ ସମୁଦ୍ର ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା, କିନୁ୍ତ ନ୍ୟାୟ
ଏହାକୁ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ େଦଲା ନାହିଁ।”

5 ମାତ୍ର ପାଉଲ ହାତ ଛଞି୍ଚାଡ଼ ିସାପଟକୁି ନଆିଁେର ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ।
ଏଥିେର ତା’ର କିଛ ିକ୍ଷତ ିେହଲା ନାହିଁ। 6 େଲାେକ ଆଶା କରିଥିେଲ େସ
ଫୁଲ ିଯିବ ବା ତେଳ ପଡ଼ ିମରିଯିବ। କିନୁ୍ତ ବହୁତ ସମୟ ପେର ମଧ୍ୟ
ତାହାଙ୍କର କିଛ ିକ୍ଷତ ିେହବାର େସମାେନ େଦଖିେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ ପାଉଲଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା। ତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲି
ଭାବେିଲ।

7 େସହ ିଅଞ୍ଚଳ ନକିଟେର ଦ୍ୱ ୀପର ଜେଣ ମୁଖ୍ୟ େଲାକଙ୍କର େକେତ
ଖଣ୍ଡ ିଜମି ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ନାମ ପୁବି୍ଳ ୟ। େସ ତାହାଙ୍କ ଘରକୁ େନଇ
ଆମ୍ଭକୁ ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରଖି ଅତଥିି ସତ୍କାର କେଲ। 8 େସହି
ସମୟେର ପୁବି୍ଳ ୟଙ୍କ ପିତା ଜ୍ୱର ଓ ଝାଡ଼ାେର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ। ପାଉଲ
ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ପ୍ରାଥର୍ନା ପେର େସ ତାହାଙ୍କ ଉପେର
ହାତ ରଖି ତାହାଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିେଦେଲ। 9 ଏପରି େହବାର େଦଖି ଦ୍ୱ ୀପେର
ଥିବା ଅନ୍ୟ ପୀଡ଼ତି େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସ ିସୁସ୍ଥ େହେଲ।

10 େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ବହୁତ ଉପହାର ସହତି ସମ୍ମାନ େଦେଲ। ଆେମ୍ଭ
େସଠାେର ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲୁି। ଆେମ୍ଭ ଜଳଯାତ୍ରାେର ବାହାରିବା
ସମୟେର େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନଷିମାନ ମଧ୍ୟ େଦେଲ।

ପାଉଲଙ୍କ େରାମକୁ ଗମନ

ଆେମ୍ଭ ତନି ିମାସ ପେର ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡି୍ରୟା ନଗରୀେର େଗାଟଏି
ଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିପୁଣ ିଯାତ୍ରା କଲୁ। ତା’ର ନାମ ମିଥୁନ ଥିଲା। ଏହି
ଜାହାଜଟ ିେମଲତିୀ ଦ୍ୱ ୀପେର ଶୀତକାଳ ବତିାଇଥିଲା। 12 ଆେମ୍ଭମାେନ
େସଥିେର ସୁରାକୂସା ନଗରୀେର ପହଞ୍ଚ ିେସଠାେର ତନି ିଦନି ରହଲୁି। 13

େସଠାରୁ ବାହାରି ଆେମ୍ଭ େରଗିୟ ନଗରେର ପହଞ୍ଚଲୁି। େସଠାେର େଗାଟଏି
ଦନି ରହବିା ପେର ଦକି୍ଷଣା ପବନ ବହଲିା। ଆେମ୍ଭ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି
ପୁେତଅଲୀ ନଗରେର ପହଞ୍ଚଲୁି। 14 େସଠାେର ଆେମ୍ଭ େକେତକ
ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଭଟଲୁି। େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େସଠାେର ସାତ ଦନି ରହବିାକୁ
ଅନୁେରାଧ କେଲ। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େରାମକୁ ଆସଲୁି। 15 େରାମେର
ଥିବା ଭାଇମାେନ ଆମ୍ଭ ଆସବିା ବଷିୟେର ଖବର ପାଇଥିେଲ। େସମାେନ
“ଆପ୍ପିୟଙ୍କ ହାଟ” ଓ “ତନି ିସେରଇ ଘର” ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ
େଭଟବିାକୁ ଆସଥିିେଲ। େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦେଲ ଓ ଉତ୍ସାହତି େହେଲ।

େରାମେର ପାଉଲ

16 ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ େରାମ ଗଲୁ, ପାଉଲଙୁ୍କ େରାମେର ଏକାକୀ
ରହବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିମିଳିଲା। କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ଜେଣ େସୖନକି
ସବୁେବେଳ ଜଗି ରହଲିା।

17 ପାଉଲ ତନି ିଦନି ପେର ଯିହୂଦୀେନତାମାନଙୁ୍କ ଡ଼କାଇେଲ।
େସମାେନ ଏକତି୍ରତ େହଲା ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭାଇମାେନ,
ମୁଁ ଯଦ ିଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବା ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ

ପରମ୍ପରା ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକରି ନ ଥିଲ,ି ତଥାପି େମାେତ ଯିରୁଶାଲମେର
ବନ୍ଦୀ କରି େରାମୀୟମାନଙ୍କ ପାଖେର ସମପିର୍ତ କରାଗଲା। 18

େରାମୀୟମାେନ େମାେତ ଅେନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
େମା’ଠାେର ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇେଲ ନାହିଁ। େତଣୁ
େସମାେନ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରି େଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 19 କିନୁ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଏ ନଷି୍ପତି୍ତେର ଆପତି୍ତ କେଲ। େତଣୁ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ
ନକିଟେର ଆେବଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ େହଲ।ି େମାର କିନୁ୍ତ ନଜି
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିଆପତି୍ତ ଅଭେିଯାଗ ନାହିଁ। 20

ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ କଥା େହବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହିଁଲ।ି ଇସ୍ରାଏଲର ଭରସାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େହତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି
ଶିକୁଳିେର ବନ୍ଧା େହାଇଛ।ି”

21 ଯିହୂଦୀ େନତାମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଯିହୂଦା େଦଶରୁ େକୗଣସ ିପତ୍ର ପାଇ ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ
ଯିରୁଶାଲମରୁ ଆସଥିିବା ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିଖବର ବା
ମନ୍ଦ ସୂଚନା ପାଇ ନାହୁଁ। 22 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ବଗି୍ଭରଗଡୁ଼କି
ବଷିୟେର ଶୁଣବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ଏହ ିଦଳର ନନି୍ଦା
ସବୁଠାେର େହଉଛ।ି”

23 େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିା ପାଇଁ େଗାଟଏି ଦନି ସି୍ଥର
କେଲ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ରହବିା ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ।
ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ପ୍ରମାଣ ସହତି ସବୁ
କଥା ବୁଝାଇ େଦେଲ। େସ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟ ବୁଝାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରାଇବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 24 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ ଜଣ ଯିହୂଦୀ
ପାଉଲଙ୍କ କଥା ବଶି୍ୱାସ କେଲ, କିନୁ୍ତ େକେତକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 25

େସମାେନ େଶଷେର ନଜି ନଜି ଭତିେର ତକର୍ବତିକର୍ କରି ବଦିାୟ େନେଲ।
େସେତେବେଳ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଭାବବାଦୀ
ଯିଶାଇୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କଥା କହଥିିେଲ।
େସ କହେିଲ,

26 ‘ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବି,
କିନୁ୍ତ ବୁଝବି ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ଭହୁଁଥିବ, ଓ େଦଖୁଥିବ
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖିବ, ତାହା ବୁଝବି ନାହିଁ।
27 ହଁ, ଏଠାେର ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ମନ କେଠାର େହାଇ ଯାଇଛ।ି
ଏ େଲାକମାନଙ୍କର କାନ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ଏମାେନ ଶୁଣପିାରୁ ନାହାନି୍ତ।
ଏମାେନ ସତ୍ୟ କଥା େଦଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି େଦଉଛନି୍ତ।

ନ େହେଲ ହୁଏତ େସମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଆଖିେର େଦଖି ପାରେନ୍ତ,
କାନେର ଶୁଣ ିପାରେନ୍ତ ଓ ବୁଝ ିପାରେନ୍ତ।

ଏହା ଦ୍ୱ ାରା, େସମାେନ ମନ େଫରାଇ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ ଓ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ।’

ଯିଶାଇୟ 6:9-10
28 “େତଣୁ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିରଖ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର

ତାହାଙ୍କର ଏହ ିପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ୱାଦ ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପଠାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ତାହାକୁ ଶୁଣେିବ, ପୁଣ ିଗ୍ରହଣ କରିେବ।” 29

30 ପାଉଲ ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜିର ଭଡ଼ା ଘେର ରହେିଲ। 31

େଯେତେଲାକ ପାଉଲଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିେଲ, େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସ
ସ୍ୱାଗତ କେଲ ଓ ପାଉଲ ମୁକ୍ତ ଭାବେର, ବନିା ବାଧାେର ପୁଣ ିଅତି
ସାହସର ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର
ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। ପୁଣ ିେସହ ିଶିକ୍ଷା େଦବାରୁ େକହେିହେଲ ତାହାଙୁ୍କ
ଅଟକାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ ନାହିଁ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 28:2 882 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ବବିରଣ 28:31
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େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ କ୍ର ୀତଦାସ ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ନମସ୍କାର।
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ତାହାଙ୍କର େପ୍ରରିତ ଭାବେର ଡ଼ାକିେଲ।

ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ମୁଁ ବଛା
େହଲ।ି 2 ପରେମଶ୍ୱର, ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ନଜି େଲାକଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ
ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ
ବ୍ୟବହାର କରି ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ପବତି୍ର ଶାସ୍ତ୍ରେର
େଲଖା େହାଇଛ।ି 3 ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଅେଟ। 4 େସ ଦାଉଦଙ୍କ
ବଂଶେର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ, ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା
ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ େସ ମହାନ ଶକି୍ତ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର
ରୂେପ େଘାଷିତ େହେଲ।

5 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ବାତ୍ତର୍ାବହ େହବାର
ବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ େଦଇଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର, ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ଜାତରି
େଲାକଙ୍କ ମନେର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇବା ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମାନବିା
ପାଇଁ ଏହ ିକାମ େମାେତ େଦେଲ। ମୁଁ ଏହ ିକାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ
କରୁଛ।ି 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େହବା ପାଇଁ ଡ଼କା ଯାଇଛ।

7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ େବାଲ ିବଛା ଯାଇ
ଥିବାରୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପତ୍ର େଲଖୁଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ
ଶାନି୍ତପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।
ଆମ୍ଭ ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ

ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଳୁ।

ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଥର୍ନା

8 ସବର୍ପ୍ରଥେମ ମୁଁ କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ େମାର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଛ।ି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଛ ିକାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ସାରା ସଂସାର
ଚଚ୍ଚର୍ା କରୁଛ।ି 9 ପ୍ରତଥିର ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ
କରୁଛ।ି 10 ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ ଏହା ସତ୍ୟ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ
ବଷିୟେର ସୁସମାଗ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େମା’ ଅନ୍ତରର ସହ ଉପାସନା କରୁଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତ ିମିଳୁ। ପରେମଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କେଲ ଏହା
ସମ୍ଭବ େହବ। 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କେର।
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଆତ୍ମିକ ଅନୁଗ୍ରହଦାନ େଦଇ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରାଇବା େମାର
ଇଚ୍ଛା। 12 େମାର କହବିାର ଅଥର୍ ଏହ ିେଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକଆେରକକୁ
ନଜି ନଜିର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େମାେତ
ଓ େମା’ ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

13 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ,
ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଛ,ି କିନୁ୍ତ
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ ବାଧା ପାଇଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ବଢ଼ବିାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସବିାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରିଥିଲ।ି ଅନ୍ୟ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େଯପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ,ି
େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ।

14 ମୁଁ ଗ୍ରୀକ୍ ବା ବବର୍ର, ବୁଦି୍ଧମାନ ବା ମୂଖର୍ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସବା କରିବାକୁ
ଉଚତି୍ ମେନ କେର। 15 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େରାମେର ରହୁଥିବା ତୁମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ।ି

16 ମୁଁ ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର
େହଉଛ ିଶକି୍ତ , ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ। ପ୍ରଥେମ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଓ ପେର
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ। 17 ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ କିପରି ତାଙ୍କ
ପାଇଁ ଧାମିର୍କ କରନି୍ତ ତାହା ସୁସମାଗ୍ଭର ଦଶର୍ାଇ ଥାଏ। ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଧାମିର୍କତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ବଶି୍ୱାସେର େଶଷ ହୁଏ।
େଯପରି ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର କୁହାଯାଇଛ,ି “ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଅନନ୍ତକାଳ
ଜୀବତି ରେହ।”

ସମେସ୍ତ ପାପ କରିଛନି୍ତ

18 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଛ।ି େଲାକମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁକମର୍ ଓ
ମନ୍ଦକମର୍ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧ କରନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ସତ୍ୟ
ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଜିର ମନ୍ଦ ଜୀବନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ଲୁଗ୍ଭନି୍ତ। 19

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟକ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରା ଯାଇ
ସାରିଥିବାରୁ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ େଦଖାନି୍ତ। ପ୍ରକୃତେର,
ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ବଷିୟେର ଯାହା ଜଣାଇବା କଥା େସ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେର େଦଖାଇ େଦଇଛନି୍ତ।

20 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର େକେତକ ତଥ୍ୟ େଲାେକ େଦଖି ପାରିେବ
ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରତ୍ୱ  ତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଥା। କିନୁ୍ତ ଜଗତର ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ
େସଗଡୁ଼କି େଲାକମାନଙ୍କ ବୁଝବିା ପାଇଁ ସହଜ କରାଯାଇଛ।ି ଏଗଡୁ଼କି
ପରେମଶ୍ୱର ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ େହାଇ ଥାଏ। େସଥିପାଇଁ
ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର େକୗଣସ ିବାହାନା ନାହିଁ।

21 େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େଗୗରବ େଦେଲ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇେଲ ନାହିଁ। େଲାକଙ୍କ
ଚନି୍ତ ାଧାରା ନରିଥର୍କ େହଲା। େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରେର ଭରିଗଲା।
22 େଲାେକ ନଜିକୁ ବୁଦି୍ଧମାନ େବାଲ ିକହେିଲ କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ
ମୂଖର୍ େହାଇଗେଲ। 23 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ମହମିାକୁ
ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। େଲାେକ େସହ ିମହମିାକୁ ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା ଦ୍ୱ ାରା େବପାର କେଲ।
େଲାେକ ଏହ ିମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଓ ପରୀସୃପ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

24 େଲାେକ ସବର୍ଦା ମନ୍ଦ କମର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। େସମାେନ
ପାପେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନଜିର ପାପ ମାଗର୍େର ଯିବା
ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ େଯୗନପାପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ
ଓ ନଜି ନଜି ଶରୀରକୁ ପରସ୍ପର ସହତି ମନ୍ଦ କମର୍େର ନେିୟାଜିତ ରଖିେଲ,
ଯା’ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଶରୀର ନନିି୍ଦତ େହଲା। 25 େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସତ୍ୟ ବଦଳେର ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ। େସମାେନ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କିର
ଉପାସନା ଓ େସବା କେଲ। େସମାେନ ଏହ ିବସ୍ତୁ ଗଡୁ଼କିର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କେଲ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ପ୍ରଶଂସାର
ପାତ୍ର। ଆେମନ୍।

26 େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଲଜ୍ଜ ାଜନକ କାଯର୍୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। 27 େସହଭିଳି ପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ସ୍ୱାଭାବକି ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ିପରସ୍ପର ଭତିେର କାମନାେର ଲପି୍ତ େହେଲ।
ପୁରୁଷମାେନ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଅେଶାଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କେଲ।
ନଜିର ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େସମାେନ ନଜି େଦହେର ଦଣ୍ଡ େଭାଗିେଲ।
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28 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ େଲାେକ
ଗରୁୁତ୍ୱ  େଦେଲ ନାହିଁ। େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ବକୃିତ ଚନି୍ତ ାେର ରହବିାକୁ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ ଓ େସମାେନ ଅନୁଚତି୍ କମର୍କରି
ରହେିଲ। 29 େସହ ିେଲାକମାେନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପ, ମନ୍ଦଭାବନା,
ସ୍ୱାଥର୍ ଓ ଘୃଣାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ। େସମାେନ ହତ୍ୟା, ଝଗଡ଼ା, ମିଛ, ଚ୍ଛନ୍ଦ-
କପଟତା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚନି୍ତ ାେର ବୁଡ଼ ିରହନି୍ତ। 30 େସମାେନ
ପରଚଚ୍ଚର୍ା କରନି୍ତ , ପରନନି୍ଦା କରନି୍ତ ଓ ଏକ ଆେରକ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦକଥା
କୁହନି୍ତ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ। େସମାେନ ଉଦ୍ଧତ,
ଆତ୍ମଗବର୍ୀ ଓ ଅହଂକାରୀ। େସମାେନ ମନ୍ଦକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ େଖାଜୁ
ଥା’ନି୍ତ। 31 େସମାେନ ନଜିର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ମାନନି୍ତ ନାହିଁ । େସମାେନ
ମୂଖର୍ େସମାେନ ନଜିର କଥା ରଖନି୍ତ ନାହିଁ ଓ େସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଭାବ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 32 େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନି୍ତ। େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁେହ, େଯଉଁ େଲାକ ଏହଭିଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ,ି େସ ମରିବା
ଉଚତି୍। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଏହ ିମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ଗଡୁ଼କି କରି ଗ୍ଭଲନି୍ତ। େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଏହଭିଳି କାମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ସମଥର୍ନ
କରନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ବଗି୍ଭର କରନୁ୍ତ

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କର
ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରି ପାରିବ ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କରୁଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ପାପର େଦାଷୀ। ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର

ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର କରୁଛ, େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପରି ମନ୍ଦ କାମ
କରୁଛ। ଅତଏବ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରୁଛ,
େସେତେବେଳ ପ୍ରକୃତେର ନଜିକୁ ଅପରାଧୀ େବାଲ ିନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରୁଛ।
2 ପରେମଶ୍ୱର, େଯଉଁମାେନ ଏପରିକି ମନ୍ଦକମର୍ କରନି୍ତ ତାହାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ
ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ। ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ
ବଗି୍ଭର ଠିକ୍ ଅେଟ। 3 ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲକାମ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କର
ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରୁଛ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଭୁଲକାମ କରୁଛ।
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ତୁମ୍ଭର
ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରିେବ। ତୁେମ୍ଭ ବଗି୍ଭରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 4

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅତ ିଦୟାଳୁ। େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଧୖଯର୍୍ୟବାନ।
ପରେମଶ୍ୱର ଅେପକ୍ଷା କରିଛନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ବଦଳି ଯାଅ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙ୍କର ଦୟାଳୁତା ବଷିୟେର ଆେଦୗ ଭାବୁ ନାହଁ। ଏହା େହାଇପାେର
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ଭବତଃ ବୁଝପିାରୁ ନାହଁ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ନଜିର ହୃଦୟ ଓ
ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ େଦବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହାଇଛନି୍ତ।

5 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କଠିନ ଓ ଅନୁତାପବହିୀନ। ତୁେମ୍ଭ ବଦଳିବା ପାଇଁ
ନାରାଜ। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଦଣ୍ଡକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଉଛ।
େଯଉଁ ଦନି ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର େକ୍ର ାଧ େଦଖାଇେବ, େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିଦଣ୍ଡ ପାଇବ। େସହ ିଦନି େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଠିକ୍
ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର େଦଖିେବ। 6 ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ନଜି ନଜିର
କମର୍ ଅନୁସାେର ପୁରସ୍କାର ବା ଦଣ୍ଡ େଦେବ। 7 େକେତକ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା, ସମ୍ମାନ ଓ ପରେମଶ୍ୱର େଦବାକୁ ଥିବା ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ସବର୍ଦା ଭଲ କାମ କରି େଧୖଯର୍୍ୟପୂବର୍କ
ଏହ ିଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। 8 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସ୍ୱାଥର୍ପର ଓ
ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରନି୍ତ ଓ ମନ୍ଦ ମାଗର୍ ଅବଲମ୍ୱନ
କରନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ। 9 ମନ୍ଦକାମ କରୁଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଓ ସଙ୍କଟେର । ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଥେମ, ପେର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ। 10 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, ଭଲ
କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ େଗୗରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରିେବ। ପ୍ରଥେମ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଓ ପେର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ। 11

ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମାନ ଭାବେର ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର
କରନି୍ତ।

12 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣଛିନି୍ତ ଓ େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟେର ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ , ପାପ କମର୍ କଲାେବେଳ ସମେସ୍ତ ସମାନ।
େଲାେକ େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ ଓ ପାପ କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ
ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯିେବ ଓ େସହପିରି, େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣଛିନି୍ତ ଓ ପାପ
କରୁଛନି୍ତ , ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର େହବ। 13

ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ େକବଳ ଶୁଣଥିିେଲ େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେର ପାଳନ କେଲ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କେର।

14 ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ସ୍ୱାଭାବକି ଭାବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନ ଜାଣ ିମଧ୍ୟ କାମ
କରନି୍ତ , େସେତେବେଳ େସଗଡୁ଼କି ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହାଇଯାଏ। େସମାନଙ୍କର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। 15 େସମାେନ ହୃଦୟେର ଜାଣି
ପାରନି୍ତ େଯ କ’ଣ ଠିକ୍ ଓ କ’ଣ ଭୁଲ୍। ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ଭେହଁ।
େସମାେନ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ୍ ବଷିୟେର ଯାହା ଅନୁଭବ କରନି୍ତ , ତାହା େଦଖାଇ
ମଧ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ। େବେଳେବେଳ େସମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭର େସମାନଙୁ୍କ କୁେହ େଯ,
େସମାେନ ମନ୍ଦ କାମ କେଲ, େସମାେନ େଦାଷୀ ହୁଅନି୍ତ ଓ େବେଳେବେଳ
େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର େସମାନଙୁ୍କ କୁେହ େଯ, େସମାେନ ଉତ୍ତମ କାମ କେଲ,
େସମାେନ ନଜିକୁ େଦାଷୀ ବେିବଚତି କରନି୍ତ ନାହିଁ।

16 େଯଉଁ ଦନି ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କ ଭତିେର ଥିବା ଗପୁ୍ତକଥା
ଗଡୁ଼କିର ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରିେବ େସହ ିଦନି ଏହ ିକଥା ଘଟବି। ମୁଁ େଯଉଁ
ସୁସମାଗ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି ତାହା କୁେହ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା, େଲାକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର କରିେବ।

ଯିହୂଦୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା

17 ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର କ’ଣ? ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ। ତୁମ୍ଭର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପେର ଭରସା ଅଛ ିଓ ଗବର୍ କର େଯ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ଅଛ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବ େବାଲି
ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ େକଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖିଛ। 19 ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ େଯ,
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସତ୍ୟ ମାଗର୍ ବଷିୟେର ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ମାଗର୍ ଦଶର୍କ। ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ େଯ, େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର
ଅଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆଲୁଅ ସଦୃଶ। 20 ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ େଯ,
େଯଉଁମାେନ ମୁଖର୍, େସମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ େଦଖାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ
େଯ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଏେବ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, େସମାନଙ୍କର ତୁେମ୍ଭ
ଶିକ୍ଷକ। ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ,ି େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଭାବୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ
ସବୁକିଛ ିଜାଣଛି ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ସତ୍ୟ ଅଛ।ି 21 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ
େଲାକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ। େସ ଦୃଷି୍ଟରୁ ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି େଦଉ
ନାହଁ? ତୁେମ୍ଭ େଲାକଙୁ୍କ କହୁଛ େଗ୍ଭରି କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େଗ୍ଭରି
କରୁଛ। 22 ତୁେମ୍ଭ କହୁଛ େଲାେକ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ କରିବା କଥା ନୁେହଁ।
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େସହ ିପାପେର େଦାଷୀ। ତୁେମ୍ଭ ମୂତ୍ତିର୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାଅ।
23 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ମନି୍ଦରରୁ େଗ୍ଭରି କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଇଁ ଗବର୍ କରୁଛ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଲଜ୍ଜ ା େଦଉଛ। 24 ପବତି୍ର-ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ,ି “ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନି୍ତ।”

25 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛ, ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ନ ତ
େହବାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ କରୁଛ ତା’େହେଲ
ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ନ ତ ନ େହବା ସହତି ସମାନ। 26 ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ସୁନ୍ନ ତ
ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଯଦ ିବ୍ୟବସ୍ଥା କହବିା ଭଳି ଆଚରଣ କରନି୍ତ ,
ତା’େହେଲ େସମାେନ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ଭଳି େହେଲ। 27 ତୁମ୍ଭ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ ିଓ ସୁନ୍ନ ତ ମଧ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ କରୁଛ। ଅତଏବ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ସୁନ୍ନ ତ ନ େହାଇ
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ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବା େଲାେକ େଦଖାଇ େଦେବ େଯ ତୁେମ୍ଭ େଦାଷୀ
ଅଟ।

28 ଜେଣ େକବଳ ଶରୀରେର ଯିହୂଦୀ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର ଯିହୂଦୀ ନୁେହଁ।
ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନ ତ େକବଳ ବାହାର ଶରୀରେର ନୁେହଁ। 29 ଜେଣ େଲାକ ଯଦି
ପ୍ରକୃତେର ଯିହୂଦୀ େସ ଅନ୍ତରରୁ ଯିହୂଦୀ ଅେଟ। ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନ ତ ହୃଦୟେର
ହିଁ କରା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା କରାଯାଇ ଥାଏ। ଆକ୍ଷରିକ
ଭାବେର ନୁେହଁ। େଯଉଁ େଲାକ ହୃଦୟେର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥାଏ
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ମଣଷିମାନଙ୍କଠାରୁ ନୁେହଁ।

ଅତଏବ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାେର କ’ଣ ଅଧିକ ଅଛ ିଯାହା ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ନାହିଁ? ଅସୁନ୍ନ ତ େହବାେର କ’ଣ ବେିଶଷ
ମୂଲ୍ୟ ଅଛ?ି 2 ହଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାେର ଅେନକ କିଛ ିବେିଶଷ

ବଷିୟ ଅଛ।ି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ କଥା ଏହ ିେଯ, େସମାନଙୁ୍କ ସବର୍ପ୍ରଥେମ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପେଦଶ ଗଡୁ଼କୁି ସମପିର୍ତ କେଲ। 3 ଏହା ସତ୍ୟ
େଯ, େକେତକ ଯିହୂଦୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ଅବଶି୍ୱସ୍ତତା କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନଜି ପ୍ରତଜି୍ଞା ରଖିବାେର ବାଧା
େଦବ? 4 େକେବ ନୁେହଁ। ଯଦ ିପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଅସତ୍ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ
ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ସତ୍ୟ େହାଇ ରହେିବ। ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ ିେଯ:
“ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କରୁଥିବା ବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହବ
ଓ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର େହଲାେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବଜିୟଲାଭ କରିବ।”

ଗୀତସଂହତିା 51:4
5 ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଭୁଲ୍ କରୁ, େସଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ଜଣା

ପେଡ଼ େଯ ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଠିକ୍। େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର
େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ , କ’ଣ ଆେମ୍ଭ କହ ିପାରିବା େଯ, େସ
ଅନ୍ୟାୟୀ? ମୁଁ େକେତକ େଲାକଙ୍କ ଭାବବିାର ଢ଼ଙ୍ଗ ବଷିୟେର କହୁଛ।ି 6

ନା! ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସ
ସଂସାରର ବଗି୍ଭର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

7 ଜେଣ େଲାକ କହପିାେର, “େଯେତେବେଳ ମୁଁ ମିଛ କେହ ତାହା
ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଧିକତର ମହମିା ପ୍ରଦାନକେର, କାରଣ େମା’
ମିଛ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କେର।” େସଥିପାଇଁ େମାେତ ପାପୀ
େବାଲ ିକାହିଁକି ବଗି୍ଭର କରାଗଲା? 8 ଏହ ିସମାନ କଥା କହବିା େହଲା,
“ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମନ୍ଦକାମ କରିବା, କାରଣ ତା’ ଦ୍ୱ ାରା ଭଲ ଆସବି।”
ଅେନକ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ସମାେଲାଚନା କରନି୍ତ ଓ ମିଛେର କୁହନି୍ତ େଯ
ଆେମ୍ଭ େସହ ିଶିକ୍ଷା େଦଉଛୁ। େଯଉଁମାେନ ଏ ଭଳି କଥା କୁହନି୍ତ େସମାେନ
ଠିକ୍ ନୁହନି୍ତ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ଉଚତି୍।

ସମେସ୍ତ େଦାଷୀ

9 େସଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ଯିହୂଦୀଗଣ କ’ଣ ଭଲ?
ନା। ଯିହୂଦୀ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀ ସମେସ୍ତ ସମାନ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଆଗରୁ କହି
ସାରିଛୁ। େସମାେନ ସମେସ୍ତ ନଜି ନଜି ପାପ ପାଇଁ େଦାଷୀ। 10 ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଏହପିରି େଲଖା ଅଛ,ି
“େକହେିହେଲ ଧାମିର୍କ ନାହିଁ,
ଜେଣ ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ!
11 ବୁଝବିା େଲାକ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ,
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତେର େଖାଜୁଥିବା େଲାକ ଜେଣ ନାହିଁ।
12 ସମେସ୍ତ ସତ୍ୟ ମାଗର୍ ଭୁଲ ିଯାଇଛନି୍ତ
ଓ ସମେସ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ େହାଇ ଯାଇଛନି୍ତ।

େସଠାେର େକହ ିନାହିଁ ଯିଏ ଭଲ କେର।
ଏପରିକି ଜେଣ ମଧ୍ୟ ନୁେହଁ।”

ଗୀତସଂହତିା 14:1-3
13 “ମଣଷିମାନଙ୍କର ମୁହଁ େଖାଲା କବର ଭଳି ଅେଟ,
େସମାେନ ମିଛ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ।”

ଗୀତସଂହତିା 5:9
“େସମାନଙ୍କର କଥା ସପର୍ର ବଷି ଭଳି ଅେଟ।”

ଗୀତସଂହତିା 140:3
14 “ଅଭଶିାପ ଓ କଟୁତାେର େସମାନଙ୍କର କଥା ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ।”

ଗୀତସଂହତିା 10:7
15 “େଲାେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଓ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ
16 େସମାେନ ବନିାଶ କରିବା ଓ େକ୍ଳଶ େଦବା ପାଇଁ ସବର୍ତ୍ର ଯାଆନି୍ତ।

17 େଲାେକ ଶାନି୍ତର ମାଗର୍ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”
ଯିଶାଇୟ 59:7-8

18 “େସମାନଙ୍କର ଆଖିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟ ବା ସମ୍ମାନ ଭାବ
ନାହିଁ।”

ଗୀତସଂହତିା 36:1
19 ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଯଉଁ କଥାଗଡୁ଼କି କୁହାଯାଇଛ,ି ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ

ରହଥିିବା େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାଜନ। ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କି ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀ
େଲାକଙୁ୍କ ଆଳ େଦଖାଇବାରୁ ଅଟକାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାରର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭରକୁ ଆେଣ। 20 ଏହାର କାରଣ
େହଲା, େକୗଣସ ିେଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସହତି ଧାମିର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା େକବଳ ଆମ୍ଭର ପାପ ବଷିୟେର
ଆମ୍ଭକୁ ସାବଧାନ କରାଏ।

ପରେମଶ୍ୱର ମଣଷିମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ କିପରି କରନି୍ତ?

21 କିନୁ୍ତ ବନିା ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ କରିବା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗାଟଏି ନୂତନ ମାଗର୍ ଅଛ।ି େସ ଆମ୍ଭକୁ େସହ ିନୂତନ
ପଥ େଦଖାଇ େଦଇଛନି୍ତ। ଏହ ିନୂତନ ପଥ ବଷିୟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆମ୍ଭକୁ କହୁଛନି୍ତ। 22 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ କରନି୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରନି୍ତ। ସବୁ େଲାେକ
େହଉଛନି୍ତ ସମାନ। 23 ସମେସ୍ତ ପାପ କରିଛନି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା
ପାଇବାେର ଊଣା ପଡ଼ଛିନି୍ତ। 24 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା େଲାେକ
ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ ହୁଅନି୍ତ। ଏହା ବନିା ମୂଲ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଅେଟ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ ହୁଅନି୍ତ। 25 େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଜରିଆେର, ପାପରୁ
କ୍ଷମା କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଥ ଭାବେର
େଦଇଥିେଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବା ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନି୍ତ।
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦବା ଦ୍ୱ ାରା ଏହା ପ୍ରମାଣତି କେର େଯ ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା
ନ୍ୟାୟ କରନି୍ତ। 26 ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରହଥିିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନ େଦଇ ଉଚତି୍ କାଯର୍୍ୟ
କରିଥିେଲ। େସ ନଜିର ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏେବ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େଯ, ନେିଜ ନ୍ୟାୟବାନ ତାହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖି ଥିବା େଯେକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଧାମିର୍କ କେଲ।

27 ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭର ଗବର୍ କରିବାର କିଛ ିଅଛ ିକି? ନା! କାହିଁକି
ନୁେହଁ? କାରଣ, ବଶି୍ୱାସର ମାଗର୍ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗବର୍ କରିବା
ବଷିୟକୁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛ।ି 28 ଏହାର କାରଣ େହଲା ଜେଣ େଲାକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ ବରଂ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ ଗଣତି ହୁଏ। ଏ କଥାେର ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁ। 29

ପରେମଶ୍ୱର େକବଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ।
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ େସ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 30 ପରେମଶ୍ୱର
େହଉଛନି୍ତ ମାତ୍ର ଜେଣ, େସ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଆଧାରେର
ତାହାଙ୍କ ସହତି ଧାମିର୍କ କରିେବ। ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ େସ ଧାମିର୍କ କରିେବ। 31 ଏଠାେର ପ୍ରଶ୍ନ ଉେଠ େଯ ଆେମ୍ଭ
କ’ଣ ବଶି୍ୱାସର ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି?
ନା! ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଯାହା ଆଶାକେର, ତାହା
େହବା ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ ଆମ୍ଭକୁ ସୁେଯାଗ ପ୍ରଦାନ କେର।

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 2:28 885 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 3:31
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ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଉଦାହରଣ

ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭର ଜାଗତକି ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଷିୟେର
କ’ଣ କହ ିପାରିବା? 2 େସ ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର କ’ଣ ଶିଖିେଲ?
ଅବ୍ରହାମ ଯଦ ିନଜିର କମର୍ ପାଇଁ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଧରା େହେଲ,

ତା’େହେଲ, େସଥିେର ତାହାଙ୍କର ଗବର୍ କରିବା କଥା। କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଗବର୍ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 3 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ,
“ଅବ୍ର ହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅବ୍ର ହାମ ଧାମିର୍କ
େହେଲ।”

4 କାମ କରୁଥିବା େଲାକକୁ ମଜୁରୀ ବା ଦରମା େଦବା ଦାନ ନୁେହଁ।
େସ ମଜୁରୀ ବା ଦରମା ଅଜର୍ନ କେର। 5 କିନୁ୍ତ ଜେଣ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େହବା ଭଳି କାମ କରି ପାେର ନାହିଁ। ତାହାର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ ରହବିା ଉଚତି୍। ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର େସ
େଲାକର ବଶି୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ଓ ଏହା ତାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି
ଧାମିର୍କ କେର। ପରେମଶ୍ୱର ମନ୍ଦ େଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ଧାମିର୍କ କରି ପାରନି୍ତ। 6

ଦାଉଦ େସହ ିକଥା କହୁଛନି୍ତ , ମଣଷି ଯାହା କରିଛ ିତାହାର ହସିାବ ନ କରି
ପରେମଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ତାହାକୁ ଧାମିର୍କ ହସିାବେର ଗଣନା କରନି୍ତ , େସ
େଲାକ ହିଁ ପ୍ରକୃତେର ଧନ୍ୟ:

7 “େଲାେକ ପ୍ରକୃତେର ଧନ୍ୟ,
େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରାଯାଏ,
ଓ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କୁି ଢ଼ାଙି୍କ ଦଆି ଯାଏ!
8 ଓ େସ େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଧନ୍ୟ,
େଯେତେବେଳ ପାପରହତି ଭାେବ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି

େନଇଛନି୍ତ।”
ଗୀତସଂହତିା 32:1-2

9 େତେବ ଏହ ିଖୁସୀ କ’ଣ େକବଳ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅେଟ? ବା େଯଉଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅେଟ? ଆେମ୍ଭ କହ ିସାରିଛୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ େସହ ିବଶି୍ୱାସ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ କଲା। 10 ଏହା ଘଟଲିା କିପରି? ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ
ସୁନ୍ନ ତ େହବାପେର ଗ୍ରହଣ କେଲ, ନା ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ?
େସ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ସାରିଲା ପେର ଏହା ପ୍ରକୃତେର ଘଟ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସ
ସୁନ୍ନ ତ ନ େହାଇଥିଲାେବେଳ ଏହା ଘଟଛି।ି 11 ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରି
େନଇଛନି୍ତ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରିବା ଲାଗି ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ପେର ସୁନ୍ନ ତ
କରାଯାଇ ଥିଲା। ଏହ ିସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛ ିେଯ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପୂବର୍ରୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ ଧାମିର୍କ ଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ, େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ଓ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ଅଟନି୍ତ। େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ଓ ଏହି
କାରଣରୁ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିନରୂିପିତ ହୁଅନି୍ତ।
12 ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରହାମ। ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥିବା
କାରଣରୁ ଅବ୍ରହାମ େସମାନଙ୍କର ପିତା ନୁହନି୍ତ। ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପୂବର୍ରୁ
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା, ଯଦ ିେସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିବଶି୍ୱାସ
ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , ତା’େହେଲ ଅବ୍ରହାମ େସମାନଙ୍କର ପିତା।

ବଶି୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ

13 ଅବ୍ରହାମ ଓ ତାହାଙ୍କର ବଂଶଜମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ମିଳିଥିଲା େଯ
େସମାେନ ସଂସାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହେବ। କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ ଏହ ିପ୍ରତଶି୍ରୁତି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ମିଳି ନ ଥିଲା। ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ େହାଇଥିବାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରତଶି୍ରୁତି
ମିଳିଥିଲା। 14 ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା େଦଇଥିେଲ ତାହା ପାଏ, ତା’େହେଲ ବଶି୍ୱାସର
କିଛ ିଅଥର୍ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞାର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। 15 କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଆଣଥିାଏ। କିନୁ୍ତ
ଯଦ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥା’ନ୍ତ ା, ତା’େହେଲ ଅବାଧ୍ୟ େହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ।

16 େସଥିପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଆନି୍ତ।
ପ୍ରତଜି୍ଞା େଯପରି ଏକ ବନିା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ େହାଇପାେର େସଥିପାଇଁ ଏପରି
ଘେଟ, ଯଦ ିବନିା ମୂଲ୍ୟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦାନ ମିେଳ ତା’େହେଲ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ
ବଂଶର ସବୁ େଲାେକ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଇବା ସୁନଶିି୍ଚତ। ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା େକବଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ରହଥିିବା େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁେହଁ। ଅବ୍ର ହାମ ଭଳି ବଶି୍ୱାସ
ପୂବର୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ରହଛି।ି
ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। 17 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ,ି “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
(ଅବ୍ର ହାମ) ଅେନକ ଗଡୁ଼ଏି ଜାତରି ପିତା େଘାଷିତ କରିଛ।ି” ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଗେର ଏହା ସତ୍ୟ ଅେଟ। ଅବ୍ରହାମ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କରିଥିେଲ, େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ମୃତ େଲାକଙୁ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ଓ
େଯଉଁ ଘଟଣା ଅଦ୍ୟାପି ଘଟ ିନାହିଁ େସଗଡୁ଼କି ଘଟବିା କଥା ନଣି୍ଣର୍ୟ କରନି୍ତ।

18 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହବାର ଆଶା ନ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ ଭରସାକୁ ବଜାୟ ରଖିେଲ। େସଥିପାଇଁ
େସ ଅେନକ ଜାତରି ପିତା େହେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ:
“ତୁମ୍ଭର ଅଗଣତି ବଂଶଧର େହେବ।” 19 ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ 100 ବଷର୍ ବୟସ
େହାଇଥିଲା, ଅତଏବ ପିଲାପିଲ ିେହବା ସମୟ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କରି ପାରିେବ ନାହିଁ, ଅବ୍ର ହାମ ଏ କଥା
ଭାବଥିିେଲ। 20 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଦୁବର୍ଳ
େହଲା ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଯାହା ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଛନି୍ତ ତାହା େସ
କରିବାେର ସମଥର୍ ଏଥିେର ଅବ୍ରହାମ ଟେିକ େହେଲ ସେନ୍ଦହ କେଲ ନାହିଁ।
ବରଂ ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ େହଲା ଓ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େଗୗରବ େଦେଲ। 21 ଅବ୍ରହାମ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଅନୁଭବ କେଲ େଯ
ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଛନି୍ତ , ତାହା କରିବାେର େସ ସକ୍ଷମ
ଥିେଲ। 22 େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର, “ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ
କେଲ। େସ ବଶି୍ୱାସ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ କରି
ରଖିଥିଲା।” 23 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କେଲ, ଏହି
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି େକବଳ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପାଇଁ େଲଖା ଯାଇ ନ ଥିଲା। 24 ଏହି
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଲଖା ଯାଇଥିଲା। ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା
େଯାଗୁଁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିେବ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କରୁ ଯିଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କେଲ। 25 ଆମ୍ଭର
ପାପ ଲାଗି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସମପିର୍ତ କରାେହଲା। ଆମ୍ଭକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ କରିବା ଲାଗି ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ

ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ
କରାଯାଇଛ।ି େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଅଛୁ। ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ କେଲ। 2 ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଏହି
ଅନୁଗ୍ରହେର ରହଛୁି ଓ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିମହମିାେର ଭାଗୀଦର
େହାଇଥିବା ଆଶାେର ଆନନି୍ଦତ। 3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େକ୍ଳଶଗଡୁ଼କି
ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆନନି୍ଦତ। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକଷ୍ଟଗଡୁ଼କି ପାଇଁ କାହିଁକି ଆନନି୍ଦତ?
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ଏହ ିକଷ୍ଟଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭକୁ ଅଧିକ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ
କରାଏ। 4 ଏହ ିେଧୖଯର୍୍ୟ ପ୍ରମାଣ କେର େଯ, ଆେମ୍ଭ ବଳବାନ ଓ ଏହି
ପ୍ରମାଣ ଆମ୍ଭକୁ ଭରସା ପ୍ରଦାନ କେର। 5 ଏହ ିଭରସା ଆମ୍ଭକୁ େକେବ
େହେଲ ନରିାଶ କରିବ ନାହିଁ। କ’ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର
ହୃଦୟଗଡୁ଼କୁି ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର େପ୍ରମ ଢ଼ାଳି େଦେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମେର ତାହାଙ୍କର େପ୍ରମ େଦଇଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଭାବେର
ଆସଥିିେଲ।
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6 ଆେମ୍ଭ ଅଧାମିର୍କ ଥିବା େବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମରି ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ତଥାପି ଯଥାଥର୍
ସମୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମରିଥିେଲ। 7 ଅନ୍ୟ େଲାକ େଯେତ ଭଲ
େହେଲ ମଧ୍ୟ, ଖୁବ୍ କମ୍ େଲାକ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ
କରିେବ। ଯଦ ିେଲାକଟ ିଧାମିର୍କ େହାଇ ଥାଏ, େତେବ ତା’ ନମିେନ୍ତ କିଏ
ଜେଣ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ। 8 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ପାପୀ ଥିବା ସମୟେର ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ। ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରମାଣତି କେଲ େଯ, େସ ଆମ୍ଭକୁ ବହୁତ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ।

9 ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େହାଇଛୁ।
େସଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧରୁ ନଶିି୍ଚତ
ଭାେବ ରକ୍ଷା ପାଇବା। 10 େମା’ କହବିା ଅଥର୍ େଯ ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ, େସ ନଜି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭ ସହତି ବନୁ୍ଧତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ ଏେବ େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମେର
ଆମ୍ଭକୁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ରକ୍ଷା କରିେବ। 11 ଆେମ୍ଭ େଯ େକବଳ ରକ୍ଷା
ପାଇବୁ ତା’ ନୁେହଁ, ବରଂ ଏେବ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନି୍ଦତ େହତୁ େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଆଜି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ଅଟୁ।

ଆଦମ ଓ ଯୀଶୁ

12 ଜେଣ େଲାକ ଆଦମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ପାପ ଆସଲିା। ପାପ ଦ୍ୱ ାରା
ମୃତୁ୍ୟ ଆସଲିା। େସଥିପାଇଁ ସମେସ୍ତ ନଶି୍ଚୟ ମରିେବ, କାରଣ ସମେସ୍ତ ପାପ
କରିଛନି୍ତ। 13 େମାଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦବା ପୂବର୍ରୁ ପାପ ସଂସାରେର ଥିଲା।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା କାରଣରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପେର
ପାପୀ ମାନ ିନ ଥିେଲ। 14 କିନୁ୍ତ ଆଦମଙ୍କ ସମୟରୁ େମାଶାଙ୍କ ସମୟ
ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ଲିା। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆେଦଶ
ଅମାନ୍ୟ କରି ପାପ କରିଥିବା େହତୁ ଆଦମ ମଲା। କିନୁ୍ତ, େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଆଦମ ଭଳି ପାପ କରି ନ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ
େହଲା।
ଭବଷି୍ୟତେର େଯଉଁ ଜଣଙ୍କର (ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର) ଆସବିା କଥା,

େକେତକାଂଶେର େସ ଆଦମଙ୍କ ଭଳି। 15 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଆଦମର ପାପ ପରି ନୁେହଁ। ଜେଣ େଲାକର ପାପ କାରଣରୁ
ଅେନକ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଲାେକ
େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇେଲ, ତାହା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅେନକ େଲାକ
ଜେଣ େଲାକର ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ ଜୀବନରୂେପ ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ପାଇେଲ। 16

ଆଦମ ଥେର ପାପ କଲା ପେର େସ େଦାଷୀ େବାଲ ିସାବ୍ୟସ୍ତ େହଲା। କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଏହାଠାରୁ ଭନି୍ନ  ଅେଟ। ଅେନକ ପାପ ପେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଆସଲିା। ଓ ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହଦାନ େଲାକଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ କରାଇଲା। 17 ଜେଣ େଲାକ ପାପ କଲା,
େସଥିପାଇଁ େସ ଜଣକ ଲାଗି, ମୃତୁ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା। କିନୁ୍ତ
ଏେବ କିଛ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୟା ଓ ତାହାଙ୍କର ‘ଧାମିର୍କ’ େହବା
ଭଳି ବରିାଟ ଅନୁଗ୍ରହଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ। ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ େସ
େଲାକମାେନ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିେବ, ଓ େସହ ିେଲାକମାେନ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶାସନ କରିେବ।

18 ଅତଏବ େଯପରି ଆଦମର େଗାଟଏି ପାପ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟେର ଦଣ୍ଡତି କଲା, େସହଭିଳି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିବା େଗାଟଏି ଧାମିର୍କ
କାମ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ କରି ରଖିବ। ଓ ତାହା
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆଣ ିେଦବ। 19 ଜେଣ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କଲା ଓ ଅେନକ େଲାକ ପାପୀ େହାଇ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ
େସହପିରି ଜେଣ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନଲିା ଓ ଅେନକ େଲାକ ଧାମିର୍କ
େହାଇଯିେବ। 20 େଲାକମାେନ ଅଧିକ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆସଲିା, କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େଲାେକ ଅଧିକ ପାପ କେଲ, ପରେମଶ୍ୱର

େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାେର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 21

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପାପ ଥେର ମୃତୁ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କେଲ ଯାହାଦ୍ୱ ାରା
ଅନୁଗ୍ରହ ଶାସନ କଲା ଓ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େହାଇ
ରହେିଲ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣଲିା।

ପାପ ପାଇଁ ମୃତ, କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଜୀବତି

ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ େଯ ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ପାପ କରି
ଗ୍ଭଲ ିଥିବା ଯାହା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ
ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିେବ? 2 ନା! ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୁରାତନ

ପାପ ପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ ପ୍ରତ ିମରିଯାଇଛୁ। ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ଆଉ ପାପ କରି
ଗ୍ଭଲପିାରିବା କି? 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ମେନ ରଖିଛ କି େଯେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ବାପି୍ତଜିତ େହଲୁ, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଂଶ
େହାଇଗଲୁ। ଆମ୍ଭର ବାପି୍ତଜିତ େହବାେର ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟର ମଧ୍ୟ
ଭାଗୀଦାର େହଲୁ। 4 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ବାପି୍ତଜିତ େହଲୁ,
ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭତିେର ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଗଲୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟର
ଭାଗୀଦାର େହଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି କବରସ୍ଥ େହବା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ
ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହାଇ ନୂତନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପରମପିତାଙ୍କର
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି େହେଲ, େସହଭିଳି
ଏହା ଘଟଲିା।

5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ ଓ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହବା ଭଳି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହାଇ ତାହାଙ୍କ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହବା। 6 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ
େଯ, ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶ ଉପେର ତାହାଙ୍କ ସହତି
ମୃତ େହାଇ ଯାଇଛ।ି ଆମ୍ଭର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଆମ୍ଭ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  ନ
କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଲିା। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ପାପର ଦାସ େହବୁ ନାହିଁ।
7 େଯଉଁ େଲାକ ମରିଯାଇଛ,ି େସ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯାଇଛ।ି

8 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଛୁ, ତା’େହେଲ ଜାଣୁ
େଯ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଜୀବତି ରହବିା। 9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ଉଠିଥିେଲ ଓ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ େସ ପୁନଃ ମରିେବ ନାହିଁ। ଏେବ ମୃତୁ୍ୟର
ତାଙ୍କ ଉପେର ଆଉ େକୗଣସ ିକତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ନାହିଁ। 10 େଯେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ମୃତୁ୍ୟ କେଲ, େସ ପାପର ଶକି୍ତକୁ ଥେର ମାତ୍ର ହରାଇବା ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ
କେଲ, ଏହା ସବୁ ଦନି ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏେବ େସ େଯଉଁ
ଜୀବନଯାପନ କରନି୍ତ ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରନି୍ତ। 11 େସହଭିଳି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପାପର ଶକି୍ତ ବଷିୟେର ନଜିକୁ ମୃତ େବାଲ ିଭାବବିା
ଉଚତି୍। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବତି
େବାଲ ିଅନୁଭବ କର।

12 କିନୁ୍ତ ପାପ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ରାଜତ୍ୱ  ନ କରୁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶାସତି ନ
ହୁଅ। 13 ପାପର େସବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରର
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କିକୁ ଅନୁମତ ିଦଅି ନାହିଁ। ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ
ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତା’ ପରିବେତ୍ତର୍ ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ସମପର୍ଣ କର। େଯଉଁମାେନ ମରି ଥିେଲ ଓ ଏେବ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ େସ
େଲାକଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ। ନଜି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସମପର୍ଣ କର। 14 ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ େହବ
ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନେର ନୁହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ଜୀବତି ଅଛ।

ଧାମିର୍କତାର ଦାସ

15 ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍? ଆେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ
େନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ େବାଲ ିକ’ଣ ପାପ କରି ଗ୍ଭଲଥିିବା?
ଅବଶ୍ୟ ନୁେହଁ! 16 ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାସ ଭଳି ନଜିକୁ ସମପର୍ଣ କର,
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େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର େସହ ିେଲାକର ଦାସ ଅଟ। େଯଉଁ
େଲାକକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାନବି େସ େହଉଛ ିତୁମ୍ଭର ମାଲକି। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାପର ଗ୍ଭକର େହାଇ ପାରିବ ବା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନବି। ପାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ମୃତୁ୍ୟ ଆଣ ିଦଏି। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନେିଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଗଣତି ହୁଅ। 17 ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଥିଲା। କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି, େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦଆିଗଲା
ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ସହତି ପାଳନ କଲ। 18 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରାେହଲା ଓ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କତାର ଦାସ େହାଇଛ।
19 େଲାେକ ଜାଣଥିିବା େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ େଦଇ ମୁଁ ଏ କଥା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଉଛ।ି ଏହାକୁ ବୁଝବିା କଷ୍ଟକର େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ
ଏହଭିଳି ବୁଝାଉଛ।ି ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି
ପାପର ଦାସ େହବାକୁ ଓ ମନ୍ଦ କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିଲ। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲ। ଠିକ୍
େସହଭିଳି ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗଡୁ଼କୁି ଭଲ କାମ କରିବା
ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କର। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ
ବଞ୍ଚବି।

20 ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପର ଦାସ ଥିଲ ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୟିନି୍ତ୍ର ତ କରି ନ ଥିଲା। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦ କାମ
କରୁଥିଲ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଭଳି କମର୍ ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ। େସ କାମଗଡୁ଼କି
କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ନା, େସ କମର୍ ଗଡୁ଼କି େକବଳ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତୁ୍ୟ ଆଣଥିାଏ। 22 କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଓ ଏହା େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ଆଣ ିେଦବ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାକାଳ
ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। 23 ପାପର ସ୍ୱାଭାବକି ପରିଣତ ିମୃତୁ୍ୟ।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହଭାଗୀତାେର ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦଅିନି୍ତ।

ବବିାହର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ େଯ େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ଜୀବତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା
ତାହାକୁ ନୟିନି୍ତ୍ର ତ କର। 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ

େଦଉଛ।ି ଜେଣ ବବିାହତିା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବତି ଥିବା ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ ସହତି ଆବଦ୍ଧ େହାଇ ରହଥିାଏ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ତାହାର
ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଏ େସ ବବିାହର ନୟିମରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯାଏ। 3 କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବତି ଥିବା ଅବସ୍ଥାେର,
ଆଉ ଜଣକୁ ବବିାହକେର, ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁେହ େଯ, େସ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର େଦାଷେର
େଦାଷୀ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିବବିାହର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯାଏ। ଅତଏବ, ଯଦି
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସ୍ୱାମୀର ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଆଉ ଜଣକୁ ବବିାହକେର, େସ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର େଦାଷେର ଆଉ େଦାଷୀ ହୁଏ ନାହିଁ।

4 ଠିକ୍ େସହଭିଳି, େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା
ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ  ମରିଯାଇଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ
ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯାଇଛ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟ। ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ,
େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେର ନେିୟାଜିତ େହାଇ ପାରିବା।
5 ଅତୀତେର, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା ନୟିନି୍ତ୍ର ତ
େହଉଥିଲୁ। ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କାମ କରାଉ ଥିଲା। ଓ ଏହି
ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କାମସବୁ ଆମ୍ଭର ଶରୀରକୁ ନୟିନି୍ତ୍ର ତ କରୁଥିଲା। ଅତଏବ ଏହି
କମର୍ ଆମ୍ଭର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତୁ୍ୟ ଘଟାଉ ଥିଲା। 6 ଅତୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀ ଭଳି ବାନି୍ଧ ରଖି ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର ପୁରୁଣା ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ  ଏେବ
ମରି ଯାଇଛ ିଓ ଆେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ସାରିଛୁ। ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତ ିଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରୁ

ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂତନ ପଦ୍ଧତେିର ଆତ୍ମାେର େସବା କରୁଅଛୁ।

ପାପ ସହତି ଆମ୍ଭର ସଂଘଷର୍

7 ତୁେମ୍ଭ ଭାବ ିପାର େଯ, ମୁଁ କହୁଛ ିପାପ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହଉଛ ିଏକା
କଥା। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହଉଛ ିଏକମାତ୍ର ଉପାୟ
ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ପାପର ଅଥର୍ ଜାଣ ିପାରିଲ।ି ମୁଁ େକେବ େହେଲ ଜାଣ ିପାରି
ନ ଥା’ନି୍ତ , “େଲାଭ କରିବା” ଅଥର୍ କ’ଣ। କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହଲିା,
“ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ େକେବ େହେଲ େଲାଭ କର ନାହିଁ।” 8

ଏହ ିଆେଦଶ ଅନୁସାେର େମା’ ଭତିେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି
ପାପ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା। େସଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଆେଦଶ େହତୁ ପାପ େମା’
ପାଖକୁ ଆସଲିା। କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିା ପାପର େକୗଣସ ିଶକି୍ତ ନାହିଁ। 9

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣବିା ପୂବର୍ରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିା ମୁଁ ଜୀବତି ଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆେଦଶ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଲିା, େସେତେବେଳ
ପାପ ଜୀବତି େହଲା ଓ ପାପ େହତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ
କଲ।ି 10 ଆେଦଶର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଜୀବନ ଦାନ କିନୁ୍ତ େମା’ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
ଆଣଲିା ମୃତୁ୍ୟ। 11 ଏହ ିଆଜ୍ଞାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାପ େମାେତ ମୂଖର୍
ପ୍ରମାଣତି କରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ପାଇଲା। େମାେତ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ମୃତ
କରାଇବାେର ପାପ ଏହ ିଆଜ୍ଞାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା।

12 ଅତଏବ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହଉଛ ିପବତି୍ର ଓ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର, ଠିକ୍ ଓ
ଉତ୍ତମ। 13 ଏହାର କ’ଣ ଏହ ିଅଥର୍ େଯ ଯାହା ଭଲ, ତାହା ହିଁ େମା’
ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ଆଣଲିା? କିନୁ୍ତ ଯାହା ଭଲ ପାପ ତାହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି
େମା’ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ଆଣଲିା। ଏହା େହଲା, େଯପରି ମୁଁ ଜାଣ ିପାରିବ ିପାପ
କ’ଣ? ପାପ େହଉଛ ିଅତଶିୟ ମନ୍ଦ, ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଲିା
ଓ ଆଜ୍ଞାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େହଲା।

ମଣଷିର ଦ୍ୱନ୍ଦ

14 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହଉଛ ିଆତ୍ମିକ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ନୁେହଁ।
ପାପର ଦାସ ଭଳି ମୁଁ ତା’ ପାଖେର ବକିି୍ର  େହାଇ ଯାଈଛ।ି ମୁଁ ଯାହାକେର
ତାହା ମୁଁ ବୁେଝ ନାହିଁ। 15 େଯଉଁ ଭଲ କାମ ମୁଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର,
ମୁଁ କେର ନାହିଁ। ଓ େଯଉଁ ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କେର, େସହି
କାମ କେର। 16 େଯଉଁ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ, ଯଦ ିମୁଁ ତାହା
କେର, ତାହାର ଅଥର୍ େଯ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ େବାଲ ିସମଥର୍ନ ମୁଁ କେର। 17

କିନୁ୍ତ ମୁଁ, ପ୍ରକୃତେର ଏହ ିମନ୍ଦ କମର୍ କରି ନ ଥାଏ। େମା’ ଭତିେର ଥିବା
ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଏହସିବୁ କାମ କେର। 18 ମୁଁ ଏହା ଜାେଣ େଯ େମା’
ଭତିେର କିଛ ିଭଲ ନାହିଁ। େମା’ କହବିା ଅଥର୍ େଯ, େମାର ଶରୀରେର
େକୗଣସ ିଭଲ ବଷିୟ ନାହିଁ। 19 ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏହା କେର ନାହିଁ। 20 ମୁଁ ମନ୍ଦ କାମ କେର ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ
ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ। ତାହାର ଅଥର୍ ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ଏସବୁ କେର ନାହିଁ। େମା’
ଭତିେର ଥିବା ପାପ ଏହସିବୁ କାମ କେର।

21 େସହଭିଳି ମୁଁ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାଟ ିଶିଖିଛ:ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଭଲ କାମ
କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, ମନ୍ଦ େମା’ ପାେଖ ଉପସି୍ଥତ ଥାଏ। 22 େମା’
ମନେର, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ସୁଖୀ। 23 କିନୁ୍ତ େମା’
ଶରୀରେର ମୁଁ ଆଉ େଗାଟଏି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରୁଥିବାର େଦଖୁଛ।ି
େସମାେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହତି େମା’ ଶରୀରର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଂଘଷର୍ କରୁଛ।ି େମା’ ଶରୀରେର କାମ କରୁଥିବା ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାଟ ିପାପର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ, ଓ େସାହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା େମାେତ ବନ୍ଦୀ କରି ପକାଏ। 24

ଏହା ଭୟଙ୍କର ଅେଟ! େମାେତ ଏହ ିଶରୀରରୁ, ଯାହା େମା’ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ
ଆେଣ, କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ। 25

ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ।
ଅତଏବ-େମା’ ମନ ସହତି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ। କିନୁ୍ତ

ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱଭାବେର ମୁଁ ପାପଯୁକ୍ତ ନୟିମର ଦାସ।

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 6:17 888 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 7:25
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ଆତ୍ମାେର ଜୀବନ

ଅତଏବ ଏେବ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ େଦଷୀ େବାଲ ିବଗି୍ଭରିତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ। 2 ମୁଁ େଦାଷୀ
େବାଲ ିବଗି୍ଭରିତ େହଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଆତ୍ମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନ ଦଏି ଓ ତାହା େମାେତ ମୁକ୍ତ
କରିଛ।ି ପାପ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏହା େମାେତ ମୁକ୍ତ କରିଛ।ି
3 ଆମ୍ଭର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶକି୍ତ ହୀନ େହାଇପାେର।
କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରି ପାରି ନ ଥିଲା, ତାହା ପରେମଶ୍ୱର କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପୁତ୍ରକୁ େସଇ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରି ପୃଥିବୀକୁ
ପଠାଇେଲ, େଯଉଁ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟମାେନ ପାପ କାମେର ଲଗାନି୍ତ। ପାପର
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସଥିପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱର ପାପକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର
କେଲ। 4 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭକୁ େଯପରି େହବା ପାଇଁ ଗ୍ଭେହଁ, େସହଭିଳି
େହବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କେଲ। ଆେମ୍ଭ ଏେବ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ମାନବ
ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାେର ନୁେହଁ ବରଂ ଆତ୍ମା ଅନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ।

5 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଅନୁସାେର
ଜୀବନଯାପନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସବୁେବେଳ ତାହାଙ୍କ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କଥା
ଅନୁସାେର ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆତ୍ମା ଅନୁସାେର
ଜୀବନଯାପନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସବର୍ଦା ଆତ୍ମା ଅନୁସାେର ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ।
6 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକର ବଗି୍ଭର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା ନୟିନି୍ତ୍ର ତ ହୁଏ,
ତା’େହେଲ ଆତ୍ମିକ ମୃତୁ୍ୟ ହୁଏ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜଣକର ବଗି୍ଭର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା
ନୟିନି୍ର ତ ହୁଏ, ତା’େହେଲ େସଠାେର ଜୀବନ ଓ ଶାନି୍ତ ଅଛ।ି 7 ଏହା
କାହିଁକି ସତ୍ୟ? କାରଣ ଯଦ ିଜେଣ େଲାକର ବଗି୍ଭର ତାହାର ପାପପୂଣ୍ଣର୍
ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା ନୟିନି୍ତ୍ର ତ ହୁଏ, ତା’େହେଲ େସ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ବେିରାଧୀ। େସ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ ମନା କେର।
ପ୍ରକୃତେର େସ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିା ପାଇଁ ଅସମଥର୍।
8 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା ଶାସତି
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

9 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା ଶାସତି ନୁହଁ। ଯଦି
ପ୍ରକୃତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଅଛ,ି ତା’େହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଶାସତି େହଉଛ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ
ଭତିେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁେହଁ। 10

ପାପ େହତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ସବୁେବେଳ ମୃତ େହାଇ ରହବି। କିନୁ୍ତ
ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଅଛନି୍ତ , ତା’େହେଲ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି
ଧାମିର୍କ କରିଛନି୍ତ। 11 ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଛନି୍ତ।
ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଅଛ,ି ତା’େହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ େସ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ
ପ୍ରଦାନ କରିେବ।

12 ସୁତରାଂ, େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଆମ୍ଭ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର
ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଶାସତି େନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା
ଅଧୀନେର େନାହୁଁ। 13 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର
ଅନୁସାେର ମନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତା’େହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମିକ ରୂପେର ମରିଯିବ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ
ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେର ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ େରାକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର,
ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇବ।

14 େଯଉଁମାେନ ନଜି ଜୀବନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ େନତୃତ୍ୱ
ଦଅିନି୍ତ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। 15 େଯଉଁ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ ପାଇଛୁ, େସ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭକୁ ଆଉ ଦାସ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ କି
ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଭୟର କାରଣ େହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ଭତିେର େଯଉଁ ଆତ୍ମା
ଅଛନି୍ତ େସ ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରି ଦଅିନି୍ତ। ଓ େସହି
ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହତି ଆେମ୍ଭ କହୁ, ‘ପିତା, ପି୍ରୟ ପିତା।’ 16 ଆେମ୍ଭ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ େବାଲ ିକହବିା ଲାଗି େସହ ିଆତ୍ମା ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମା
ସହତି େଯାଡ଼ ିହୁଅନି୍ତ। 17 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ,
ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ଆଶୀବର୍ାଦ
ରଖିଛନି୍ତ , ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ମିଳିବ। ଆେମ୍ଭ ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଇବୁ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବୁ। କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି
ଆେମ୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର। ତାହାେହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ମହମିାର ଅଧିକାରୀ େହବା।

ଆମକୁ ଭବଷି୍ୟତେର ମହମିା ମିଳିବ

18 ଆେମ୍ଭ ଦୁଃଖ େଭାଗ କରୁଛୁ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଗୗରବ ଆମ୍ଭକୁ
ଭବଷି୍ୟତେର ମିଳିବ ତା ତୁଳନାେର ଆମ୍ଭର ବତ୍ତର୍ମାନର ଦୁଃଖ କିଛ ିନୁେହଁ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକିଛ ିସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ , େସହସିବୁ ବଡ଼ ଆଶାେର
େସହ ିସମୟକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଚନି୍ତ େଯ େକେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର
ସଂସାରକୁ ଜଣାଇ େଦେବ େଯ, େକଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନି୍ତ।
ସମଗ୍ର ସଂସାର ଏହ ିଘଟଣା ଘଟବିା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁ ରହଛି।ି 20 ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହାକିଛ ିସୃଷି୍ଟ କରିଥିେଲ ତାହା ଅସାର େହାଇଗଲା। ଏହା ସଂସାରର
ପସନ୍ଦ ନ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ।
କିନୁ୍ତ ଏହ ିଭରଷା ଥିଲା: 21 େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ବନିାଶରୁ ମୁକ୍ତ େହବ। ଏହ ିଭରସା ଥିଲା େଯ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକିଛ ିନମିିର୍ତ େହାଇଛ ିେସଗଡୁ଼କି
େସହ ିସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ମହମିାର ଭାଗୀ େହେବ।

22 ଆେମ୍ଭ ଯାଣୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିିର୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ, ଏେବ
ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ  େଦବା ପ୍ରସବ େବଦନା ସହତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ଭଳି ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛ।ି 23 େକବଳ ଜଗତ ନୁେହଁ, ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
େସହପିରି େବଦନାପୂବର୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞାର
ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆେମ୍ଭ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲୁ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା
କରିଛୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କର ନଜି ସନ୍ତାନ ଭାେବ ସୃଷି୍ଟ
କରିବା କାମ ସମାପ୍ତ କରନୁ୍ତ। ଅଥର୍ାତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ମୁକି୍ତ
ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଛୁ। 24 ଆେମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲୁ ଓ ଆମ୍ଭର ଏହି
ଭରଷା ଅଛ।ି ଯାହା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଭରଷା କରିଛୁ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
େଦଖି ପାରୁ, ତା’େହେଲ ତାହା ପ୍ରକୃତେର ଭରସା ନୁେହଁ। ମଣଷି, ଯାହା
ତା’ ପାଖେର ଏେବ ଅଛ,ି େସ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଭରସା କେର ନାହିଁ। 25

କିନୁ୍ତ ଯାହା ଆମ୍ଭ ପାଖେର ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ତା’ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଭରସାେର
ଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଏହା ପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟପୁବର୍କ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହଛୁି।

26 ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଅତ ିଦୁବର୍ଳ କିନୁ୍ତ
ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭର ଦୁବର୍ଳତାେର ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। କ’ଣ ଓ କିପରି
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉଚତି୍ ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ନାହୁଁ। କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମା ନଜି
ତରଫରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ନେିବଦନ କରନି୍ତ। ଆତ୍ମା େଯେତ ଗଭୀର ଭାବନା
ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କୁହନି୍ତ ତାହା ଶବ୍ଦେର ବଣର୍ନା କରା ଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ। 27 େଲାକମାନଙ୍କର ହୃଦୟେର କ’ଣ ଅଛ ିପରେମଶ୍ୱର ତାହା
େଦଖି ପାରନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ଆତ୍ମାର ମନେର କ’ଣ ଅଛ ିତାହା ଜାଣନି୍ତ ,
କାରଣ ଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱର େଜପରି ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସହଭିଳି ତାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନି୍ତ।

28 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତକ ବଷିୟେର ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମ ାନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ , କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାହାଙ୍କର େଯାଜନା ଥିଲା। 29

ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇଥିେଲ। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ନଣିର୍ୟ କରିଥିେଲ େଯ େସହି
େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଭଳି ହୁଅନୁ୍ତ। ତା’େହେଲ ଯୀଶୁ ଅେନକ ଭାଇ
ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭତିେର ପ୍ରଥମଜାତ େବାଲ ିଧରା େହେବ। 30

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଜନା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େହଲା େଯ େସମାେନ ତାହାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଭଳି େହେବ। େସ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
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େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ କେଲ। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନଜି
ପ୍ରତ ିଧାମିର୍ କେଲ, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମହମିାନି୍ୱ ତ କେଲ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ

31 େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିବଷିୟେର କ’ଣ କହବିା? ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭ ସହତି ଅଛନି୍ତ , ତାହାେହେଲ େକୗଣସ ିେଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ପରାଜିତ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ। 32 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁକିଛକିରିେବ। ପରେମଶ୍ୱର
ନଜି ପୁତ୍ରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଧରି ରଖିେଲ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
େଦଇେଦେଲ। ଏଣୁ େସ ତାଙ୍କ ସହ ଆମ୍ଭକୁ ସବୁ ବଷିୟ େଦେବ। 33

ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ , େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଏ ବା ଅଭଯିୁକ୍ତ କରି
ପାରିବ? େକହ ିନୁେହଁ! ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ
କରନି୍ତ। 34 କିଏ କହ ିପାରିବ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ େଦାଷୀ?
େକହ ିନୁେହଁ। ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ, କିନୁ୍ତ ତାହା ହିଁ
ସବୁକିଛ ିନୁେହଁ। େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବତି େହେଲ। େସ ଏେବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପଟେର ଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ନେିବଦନ କରୁଛନି୍ତ। 35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରମଠାରୁ ଆମ୍ଭକୁ କିଏ କ’ଣ ଅଲଗା
କରିପାେର? ନା! କଷ୍ଟ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରମରୁ ଅଲଗା
କରିପାେର?ନା! ସମସ୍ୟା ବା ତାଡ଼ନା କ’ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଆଘାତ
ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରମରୁ ଅଲଗା କରିପାେର? ନା! ଯଦ ିଆମ୍ଭ ପାଖେର
ଖାଦ୍ୟ ବା ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ତାହା କ’ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରମରୁ
ଆମ୍ଭକୁ ଅଲଗା କରିପାେର? ନା! ବପିଦ ବା ମୃତୁ୍ୟ େହଉନା କାହିଁକି ତାହା
କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରମରୁ ଅଲଗା କରିପାେର? ନା! 36 ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଏହପିରି େଲଖା ଅଛ:ି
“ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ) ଚରିଦନି ଆେମ୍ଭ ନହିତି େହଉଅଛୁ।
େଲାକ ଭାବୁଛନି୍ତ , ଆମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ ବଳି େହବାକୁ ଥିବା େମଣ୍ଢାମାନଙ୍କଠାରୁ

ଅଧିକ କିଛ ିନୁେହଁ।”
ଗୀତସଂହତିା 44:22

37 କିନୁ୍ତ ଏସବୁେର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ ପ୍ରଦଶିର୍ତ କରିଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ପୂଣ୍ଣର୍ ବଜିୟୀ। 38 ହଁ, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, େକୗଣସ ିବଷିୟ
ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମରୁ ବଞ୍ଚତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତୁ୍ୟ ନୁେହଁ,
ଜୀବନ ନୁେହଁ, ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ନୁହନି୍ତ , ଆତ୍ମିକ ଶକି୍ତ ଗଡୁ଼କି ନୁହନି୍ତ , ଏେବ
କିଛ ିନୁେହଁ, ଭବଷି୍ୟତେର କିଛ ିନୁେହଁ, େକୗଣସ ିଶକି୍ତ ନୁେହଁ, ଉଚ୍ଚେର କିଛି
ନୁେହଁ, ଗଭୀରେର କିଛ ିନୁେହଁ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟ ଜଗତେର କିଛ ିନୁେହଁ; ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ େପ୍ରମଠାରୁ ଆମ୍ଭକୁ େକହି
ଅଲଗା କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଯିହୂଦୀ େଲାେକ

ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି ଓ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ମୁଁ ମିଛ କହୁ
ନାହିଁ। ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା େମାର ଭାବନା ନୟିନି୍ତ୍ର ତ। ଏହ ିଭାବନା
େମାେତ କୁେହ େଯ ମୁଁ ମିଛ କୁେହ ନାହିଁ। 2 େମାର ଅେଶଷ

ଦୁଃଖ ଅଛ,ି ଓ ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛ।ି 3

େସମାେନ େମାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। େସମାେନ ଏହ ିସଂସାରେର େମାର
ପରିବାର। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାେର। ମୁଁ ନେିଜ ଅଭଶିପ୍ତ େହବା
ପାଇଁ ଇଛୁକ, ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହ ିଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହାଇପାେର। 4

େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଛାଯାଇଥିବା
ସନ୍ତାନ। େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଅଛ ିଓ େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କରିଥୀବା ଚୁକି୍ତର ସହଭାଗୀ।
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉପାସନାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି
େଦଇଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତଶି୍ରୁତମିାନ େଦଇଛନି୍ତ।
5 େସମାେନ ଆମ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଅଟନି୍ତ। େସମାେନ
ସଂସାରେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାର। ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ। ତାହାଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କର ଆେମନ୍।

6 ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ।ି ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ େବାଲ ିନୁେହଁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର
େକବଳ ଅଳ୍ପ କିଛ ିେଲାକ ହିଁ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକ। 7

ଅବ୍ର ାହମଙ୍କ େକବଳ ଅଳ୍ପ କିଛ ିସନ୍ତାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ସନ୍ତାନ। ଅବ୍ର ାହମଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ: “ଇସ୍ହାକ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ବଧିି
ସଙ୍ଗତ ବଂଶବୃଦି୍ଧ େହବ।” 8 ଏହାର ଅଥର୍ େଯ ଅବ୍ର ାହମଙ୍କ ବଂଶର
ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ନୁହନି୍ତ। େକବଳ େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େହାଇଥିେଲ
େସହମିାେନ ଅବ୍ର ାହମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ େହେଲ। 9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ଏହପିରି ଥିଲା: “ଉଚତି୍ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ମୁଁ େଫରିବ ିଓ ସାରା
ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କରିବ।”

10 େକବଳ ଏତକିି ନୁେହଁ। ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ ପୁରୁଷ ଇସ୍ହାକଙ୍କଠାରୁ
ରିବକିା ଦୁଇଟ ିସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିେଲ। 11 ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହବା
ପୂବର୍ରୁ ଓ େସମାେନ େକୗଣସ ିଭଲ ବା ମନ୍ଦ କାମ କରି ନଥୀବା ପୂବର୍ରୁ
ପରେମଶ୍ୱର ରିବକିାକୁ କହଥିିେଲ, ବଡ଼ ପୁତ୍ରଟ ିସାନଟରି େସବା କରିବ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୟନ ତାହାଙ୍କ େଯାଜନା ଉପେର ଆଧାରିତ ଥିଲା ଓ
ଯାହା େସ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ େସହ ିକାରଣରୁ େହଲା। 13 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ମୁଁ
ଯାବକକୁ ଭଲ ପାଇଲ ିକିନୁ୍ତ, ଏେଷୗକୁ ନୁେହଁ।”

14 ତା’େହେଲ ଏ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ କ’ଣ କହବିା? କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱର
ଅନ୍ୟାୟୀ? 15 ନା, ଆେମ୍ଭ ଏପରି କହ ିପାରିବା ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର
େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ଆେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା,
ଆେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇବା। ଆେମ୍ଭ ଯାହାକୁ କରୁଣା େଦଖାଇବା
ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ କରୁଣା େଦଖାଇବା।” 16 ଅତଏବ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଉପେର ଏହା ନଭିର୍ର କେର, ଜେଣ େଲାକର ଇଚ୍ଛା
ବା େଚଷ୍ଟା ଉପେର ନୁେହଁ । 17 ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର
ଫାେରାକୁ କହନି୍ତ: “ତୁମ୍ଭକୁ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଏକ ମାତ୍ର ଉେଦ୍ଧଶ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ରାଜା କରିଛୁ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଶକି୍ତ େଦଖାଇ
ପାରିବା ଓ ଅତଏବ ଆମ୍ଭ ନାମ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱେର େଘାଷିତ େହଉ େବାଲି
ଆମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା।” 18 ଅତଏବ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଦୟା େଦଖାଇବାକୁ
ଗ୍ଭହାନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ େସ ଦୟା େଦଖାନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ କେଠାର
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େସ କେଠାର କରନି୍ତ।

19 ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାର େଯ “େସ ଆମ୍ଭର
େଦାଷ କାହିଁକି ଧରନି୍ତ?” 20 ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଜେଣ ମଣଷି।
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓଲଟ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭରିବାର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ। ମାଟି
କଳସୀଟ ିକୁମ୍ଭାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେର ନାହିଁ େଯ “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏପରି ଭାେବ
କାହିଁକି ଗଢ଼ଲି?” 21 କୁମ୍ଭାରର ଅଧିକାର ରହଛି ିେଯ େସ ମାଟ ିପିଣ୍ତୁଳାଟି
େନଇ ବେିଶଷ ପ୍ରେୟାଜନ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରେୟାଜନ
ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରଟଏି ତଆିରି କରିବ।

22 ଠିକ୍ େସହଭିଳି ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନଜିର େକ୍ର ାଧ ଓ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦଶର୍ନ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। େସ ଖୁବ୍ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଓ
ବନିାଶ ପାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ସହ ିେନଇଥିେଲ। 23 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର
ଦୟାପାତ୍ର ମାନଙୁ୍କ ନଜି ମହମିାର ଧନ େଦଖାଇବା ଲାଗି େଧୖଯର୍୍ୟପୂବର୍କ
ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ। 24 େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ମହମିା େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। 25 ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଲାକ। ପରେମଶ୍ୱର େକବଳ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ
ମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। େହାେଶୟ ପୁସ୍ତକେର ଏହପିରି େଲଖା ଅଛ:ି
“େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର ନ ଥିେଲ
େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଡ଼ାକିବା

ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େପ୍ରମ କରୁ ନ ଥିଲୁ,
େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପି୍ରୟ େବାଲ ିଡ଼ାକିବା।”

େହାେଶୟ 2:23
26 ଏବଂ
“େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ,

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 8:31 890 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 9:26
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‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକ ନୁହଁ’-
େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ

େବାଲାଇେବ।”
େହାେଶୟ 1:10

27 ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର ଯିଶାଇୟ େଘାଷଣା କରି କୁହନି୍ତ :
“ସମୁଦ୍ର ର ବାଲକିଣକିା ପରି
ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ।

କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ େଲାକ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ।
28 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନଜି ନ୍ୟାୟ ବଳେର ବଗି୍ଭର କରି ପୃଥିବୀର େଲାକଙୁ୍କ

ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିେଦେବ।”
29 ଯିଶାଇୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହଥିିେଲ:
“ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ।
େସ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ

ରଖିେଲ।
େସ ଏପରି କରି ନ ଥିେଲ
ଆମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଏେବ ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା ଭଳି େହାଇ ଯାଇ ଥା’ନ୍ତ ା”

ଯିଶାଇୟ 1:9
30 ତା’େହେଲ ଏସବୁର ଅଥର୍ କ’ଣ? ଏହାର ଅଥର୍ େଯ,

ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଧାମିର୍କ େହବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଶୀଳ
ନୁହନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଜି ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଧାମିର୍କ
େହେଲ। 31 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ଧାମିର୍କ େହବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ
କରି ମଧ୍ୟ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହେଲ ନାହିଁ। 32 କାରଣ େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନ
ଥିଲା େଯ େସମାେନ ନଜିର କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ େହବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କେଲ େତଣୁ େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବିା ପଥରେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିଲ। 33

ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର େସ ପଥର ବଷିୟେର କୁେହ:
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନଠାେର ପଥରଟଏି ରଖିଛୁ ଏହ ିପଥରଟି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ପକାଇ ଦଏି।
ଏହ ିପଥରଟ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଏ

କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ େସ ପଥରଟେିର ବଶି୍ୱାସ କେର
େସ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ।”

ଯିଶାଇୟ 8:14; 28:16
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିଓ
ଏକାନ୍ତ ଭାବେର ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ିେଯ, ଯିହୂଦୀ େଲାେକ ରକ୍ଷା
ପାଆନୁ୍ତ। 2 ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ ପୂବର୍କ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର

କହପିାେର, େଯ େସମାେନ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ କିନୁ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। 3 େସମାେନ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ
େଯ, ପରେମଶ୍ୱର କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ କରନି୍ତ।
େସମାେନ ଧାମିର୍କ େହବା ପାଇଁ ନଜିର ଉପାୟ ଦ୍ୱ ାରା େଚଷ୍ଟା କେଲ।
ଅତଏବ େସମାେନ ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍ର
ଅନୁସରଣ କେଲ ନାହିଁ। 4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କେଲ େଯପରି,
ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ
େହାଇ ପାରିବ।

5 ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ େହବା ବଷିୟେର େମାଶା କହଛିନି୍ତ :
“େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କେର, େସ ନଜିର କାଯର୍୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।” 6

କିନୁ୍ତ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ େହବା ବଷିୟେର ଶାସ୍ତ୍ର ଏହପିରି କୁେହ: “ନେିଜ
ନଜିକୁ ପଗ୍ଭର ନାହିଁ େଯ ‘ସ୍ୱଗର୍କୁ କିଏ ଯିବ?’”(ଅଥର୍ାତ୍ “କିଏ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣବି?”) 7 “ଓ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ େଯ, ‘ପାତାଳକୁ
କିଏ ଯିବ?’” (ଅଥର୍ାତ୍ “ମୃତମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଉପରକୁ କିଏ
ଆଣବି?”)

8 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ଅଛ;ି ଏହା ତୁମ୍ଭ
ମୁହଁେର ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଅଛ।ି” ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଘାଷଣା
କରୁଥିବା େସହ ିଶିକ୍ଷାଟ ିବଶି୍ୱାସର ଶିକ୍ଷା ଅେଟ। 9 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନଜି

ମୁହଁେର କୁହ, “ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ ,” ଓ ତୁମ୍ଭର ମନ ବଶି୍ୱାସ କେର େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ଉଠାଇ ଆଣଥିିେଲ; େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇଯିବ। 10 ହୃଦୟେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି
ଧାମିର୍କ େହଉ ଓ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା କହ ିବଶି୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କେଲ ଆେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର
ପାଉ।

11 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ଯିଏ ତାହାଙୁ୍କ (ଖ୍ରଷ୍ଟଙୁ୍କ) ବଶି୍ୱାସ କେର େସ ଲଜି୍ଜତ
େହବ ନାହିଁ।” 12 ଏଠାେର “ଯିଏ” ର ଅଥର୍ ଯିହୂଦୀ ଓ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭତିେର େଭଦ ନ ଥିବା ସୂଗ୍ଭଏ। ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର
ଜେଣ ପ୍ରଭୁ। େଯଉଁ େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ଅେନକ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ। 13 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ।”

14 କିନୁ୍ତ େଲାେକ ବଶି୍ୱାସ କଲା ପେର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ଼ାକି
ପାରିେବ। ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣ ିସାରିଲା ପେର ହିଁ, େଲାେକ ତାହାଙ୍କ
ବଷିୟେର ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେବ। କିଏ ଜେଣ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା ପେର ହିଁ
େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣ ିପାରିେବ। 15 ଏହ ିଉପେଦଶ େଦବା
େଲାକ ଜଣକୁ କାହା ଦ୍ୱ ାରା ନ ପଠାଗେଲ ବା େସ କିପରି ଉପେଦଶ
େଦବ? ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି “ସୁସମାଗ୍ଭର େଦବା ପାଇଁ ଆସବିା େଲାକର
ପାଦ େକେତ ସୁନ୍ଦର ଅେଟ।”

16 ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନି୍ତ। ଯିଶାଇୟ
କହନି୍ତ: “େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ଉପେଦଶ ଗଡୁ଼କି କିଏ କ’ଣ ବଶି୍ୱାସ କଲା?”
17 ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣେିଲ ବଶି୍ୱାସ ହୁଏ ଓ ଜେଣ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର
କହେିଲ େଲାେକ ଶୁଣନି୍ତ।

18 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପଗ୍ଭରୁଛ:ି “କ’ଣ େଲାେକ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ?” ହଁ
େସମାେନ ଶୁଣଛିନି୍ତ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େସମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଜଗତର ସବର୍ତ୍ର େଖଳିଗଲା।
େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରାନ୍ତରର େଶଷଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଖଳିଗଲା।”

ଗୀତସଂହତିା 19:4
19 ପୁନବର୍ାର ମୁଁ ପଗ୍ଭରୁଛ:ି “କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ବୁଝ ିପାରି ନ
ଥିେଲ?” ହଁ େସମାେନ ବୁଝଥିିେଲ। ପ୍ରଥେମ େମାଶା କହଛିନି୍ତ :
“ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ନ ଥିବା େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ୱ ଭତିେର ଈଷର୍ା ଜାତ

କରାଇବ।ି
ନେିବର୍ାଧ େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େକ୍ର ାଧ ଜାତ କରାଇବ।ି”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ ି32:21
20 ଏହା ପେର ଯିଶାଇୟ ନଭିର୍ୟ େହାଇ କହନି୍ତ:
“େଯଉଁ େଲାକମାେନ େମାେତ େଖାଜୁ ନ ଥିେଲ
େସମାେନ ପାଇେଲ।

େଯଉଁମାେନ େଖାଜି ନାହାନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନଜିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲ।ି”
ଯିଶାଇୟ 65:1

21 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଦନିସାରା ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ ମଧ୍ୟ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ମାନେିଲ ନାହିଁ ଓ ଅନୁସରଣ କେଲ ନାହିଁ।”

ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲି ନାହାନିଁ୍ତ

ତା’େହେଲ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ:ି “କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱର ନଜି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ କି?” ନା! ମୁଁ ଜେଣ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ। ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ପରିବାରର ଅେଟ।

ବନି୍ୟାମିନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀେର ଜାତ। 2 େସମାେନ ଜନ୍ମ  େହବା ପୂବର୍ରୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ବାଛଥିିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନି୍ତ। ଏଲୟି େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶାସ୍ତ୍ର
ଯାହା କୁେହ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି? 3 ଏଲୟି କହଥିିେଲ: “ପ୍ରଭୁ, େଲାେକ
ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣକୁ ବଧ କରିଛନି୍ତ , ଓ ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦୀ ସବୁ
ଭାଙି୍ଗଛନି୍ତ। େକବଳ ମୁଁ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବଞ୍ଚଛି,ି େସମାେନ େମାେତ
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ମଧ୍ୟ ମାରି େଦବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ।” 4 କିନୁ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତର କ’ଣ ଥିଲା? “ବାଆଲ ଆଗେର ଆଣୁ୍ଠମାଡ଼ ିନ
ଥିବା ସାତହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ଏେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନଜି ପାଇଁ ରଖିଛ।ି”

5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ଏେବ ମଧ୍ୟ େକେତକ
େଲାକ ଅଛନି୍ତ। 6 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ େସମାନଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ , ତା’େହେଲ େଲାକମାେନ ନେିଜ କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ
େହତୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େହାଇ ନାହାନି୍ତ। ଯଦ ିକାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା
େହଇଥା’ନ୍ତ ା େତେବ ଅନୁଗ୍ରହର କ’ଣ ବା ଅଥର୍ େହବ? ତା’େହେଲ କ’ଣ
େହଲା?

7 ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ଯାହା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ େହବା
େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ସଫଳ େହେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ବଛା ଯାଇଥିବା େଲାେକ ଧାମିର୍କ େହେଲ। ଅନ୍ୟ ସମେସ୍ତ ଜଡ଼ େହାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ମନା କେଲ। 8 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଯପରି
େଲଖା ଅଛ:ି
“ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମାେଦେଲ।”

ଯିଶାଇୟ 29:10
“େସମାେନ ସତ୍ୟକୁ େଦଖି ନ ପାରନି୍ତ େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର

େସମାନଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ,
େସମାେନ ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣ ିନ ପାରନୁ୍ତ େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର

କାନ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ।
ଏହ ିଦଶା ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ରହଛି।ି”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣୀ 29:4
9 ଦାଉଦ କୁହନି୍ତ:
“େସ େଲାକମାେନ ନଜିର େଭାଜନେର ଚ୍ଛନି୍ଦ ଓ ବାନି୍ଧ େହାଇ ଯାଆନୁ୍ତ,
ତାହାଙ୍କର ପତନ େହଉ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ।
10 େସମାନଙ୍କର ଆଖି ସତ୍ୟକୁ େଦଖି ନ ପାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ

େହାଇଯାଉ।
ସବର୍ଦା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ପଡ଼ଡ଼ୁ।”

ଗୀତସଂହତିା 69:22-23
11 ତା’େହେଲ ମୁଁ କହୁଛ:ି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପତନ େସମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ

କରିଥିଲା କି। ବରଂ େସମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁକି୍ତ
ଆଣଲିା। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭତିେର ଉତ୍ସାହ ଭାବ ଜାଗତୃ େହଲା।
12 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ତୃଟୀ ଏହ ିସଂସାର ପାଇଁ ଆଶୀବର୍ାଦର ଧନ ସ୍ୱରୂପ
େହଲା, େସମାେନ ଯାହା ହରାଇେଲ, ତାହା ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଆଶୀବର୍ାଦର ଧନ ଆଣ ିେଦଲା। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ େସହି
ଅନୁସାେର ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯିହୂଦୀମାେନ େଯେତେବେଳ ଗ୍ଭଲେିବ,
େସେତେବେଳ ସଂସାର ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ଅଧିକ ମାତ୍ରାେର ଆଶୀବର୍ାଦର ଧନ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ!

13 ଏେବ ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ।ି କାରଣ ମୁଁ ବେିଶଷ
ଭାବେର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହାଇଛ।ି ମୁଁ ପୂଣ୍ଣର୍ ମନ
ପ୍ରାଣେର ଏହ ିକାମ କରିବ।ି 14 ମୁଁ ଆଶାକେର େଯ ନଜି େଲାକ ମାନଙ୍କ
ଭତିେର ଉଦ୍େଯାଗ ଆଣ ିତାହାଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି
ପାରିବ।ି 15 ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅସ୍ୱୀକାର କରି େଦଲାପେର,
େସ ଜଗତର ଅନ୍ୟେଲାକ ମାନଙ୍କ ସହତି େମୖତ୍ରୀ କେଲ। ଅତଏବ,
ଯିହୂଦାମାନଙୁ୍କ ପୁନଃ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଥର୍ ଜଗତର ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବନ ଆଣବିା। 16 ଆମ୍ଭ େଭାଜନର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି
ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରାଯାଏ, ତା’େହେଲ ସମସ୍ତ େଭାଜନ
ପବତି୍ର ହୁଏ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିଗଛର େଚର ପବତି୍ର, ତା’େହେଲ େସହ ିଗଛର
ସମସ୍ତ ଡ଼ାଳ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର।

17 ଧରିନଅି େଗାଟଏି ଜୀତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ ଯାଇଛ।ି
େଗାଟଏି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀତଗଛର ଶାଖାଗଡୁ଼କି ଆଣ ିପ୍ରଥମ ଗଛ ସହତି
ସଂଯୁକ୍ତ କରାେହଲା। ତୁେମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ େସହ ିଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀତଗଛ
ଭଳି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପ୍ରଥମ ଗଛମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକି୍ତ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ

କରୁଛ। 18 େସଥିପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଗଛର େସ ଭଙ୍ଗା ଡ଼ାଳଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗବର୍ କରିବାର େକୗଣସ ିକାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଥମ ଗଛର େଚରକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁ ନାହଁ, ବରଂ େସହ ିେଚର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ।ି 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହ ିପାର, “େସ
ଗଛର ଡ଼ାଳଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବିାରୁ ମୁଁ ତା’ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହଲ।ି” 20

ଏହା ସତ୍ୟ କିନୁ୍ତ େସ ଡ଼ାଳଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବିାର କାରଣ େହଉଛି
େସମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱାସ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସହି
ଗଛର ଅଂଶୀ େହାଇ ପାରିଛ। ଅତଏବ ଗବର୍ କରିବା ପରିବେତ୍ତର୍ ଭୟ
କରିବା ଦରକାର। 21 ବଶି୍ୱାସ ନ କରିବା େହତୁ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ
ଗଛର ଶାଖାଗଡୁ଼କୁି ଭାଙି୍ଗେଦେଲ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ ନ
ରଖି ପାରିେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଛିନି୍ନ  କରିେଦେବ।

22 ଅତଏବ ବୁଝବିା ଦରକାର େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଅତ ିଦୟାଳୁ, କିନୁ୍ତ
େସ ଅତ ିକେଠାର ମଧ୍ୟ େହାଇପାରିେବ। ପରେମଶ୍ୱରତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ ନ
କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ତ ଦଅିନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହେର ରହେିଲ େସ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ ହୁଅନି୍ତ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ ନ କର ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
କଟାଯାଇ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଯିବ। 23 ଯିହୂଦୀମାେନ ଯଦ ିପୁନଃ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , ତା’େହେଲ େସ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପୁନଃ ଗ୍ରହଣ କରିେନେବ।
େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ପୂବର୍ ସ୍ଥାନ େଦବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ସମଥର୍ େହେବ। 24

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀତଗଛର କଟାଯାଇଥିବା ଶାଖା। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲ
ଜୀତଗଛ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇଛ। କିନୁ୍ତ ଏହା ସ୍ୱାଭାବକି। ଅତଏବ, େସହି
ଯିହୂଦୀମାେନ ପ୍ରକୃତେର ନଜିର ବୃକ୍ଷ ସହତି ପୁନବର୍ାର ସଂଯୁକ୍ତ
େହାଇପାରିେବ।

25 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଏହ ିନଗିଢୂ଼ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯ ପରି ଅଜଣା ରହ ିଯାଅ; ଏ କଥା ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ । ଏହ ିସତ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣବିାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଜ୍ଞ ନୁହଁ।
ଏହ ିକଥା ସତ୍ୟ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଟଏି ଅଂଶର େଲାକଙୁ୍କ ଅବାଧ୍ୟ
କରାଯାଇଛ।ି େଯେତେବେଳ ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣଯିହୂଦୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜି
େଲାକ େହାଇ ଯିେବ, ତା’େହେଲ ଏହ ିସି୍ଥତେିର ପରିବତ୍ତର୍ନ ଘଟବି। 26

ଏହଭିଳି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
“ସେିୟାନ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଆସେିବ।
େସ ଯାବୁକ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ଗଡୁ଼କୁି ଦୂର କରିେବ।
27 ଓ ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କୁି ହରଣ କଲା ପେର
ଏହ ିଚୁକି୍ତ କରିବା।”

ଯିଶାଇୟ 59:20-21; 27:9
28 ଯିହୂଦୀମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବାରୁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଶତ୍ରୁ । ଏହା ତୁମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।ି କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ
ଏେବ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମେନାନୀତ େଲାକ। ତାହାଙ୍କ ପୂବର୍ଜ ମାନଙୁ୍କ
େଦଇଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା େହତୁ, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
29 ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକନି୍ତ ଓ େଯଉଁ ଦାନଗଡୁ଼କି ଦଅିନି୍ତ ;
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ମନ େକେବ େହେଲ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରନି୍ତ ନାହିଁ। 30 ଆଗରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲ।
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁଗ୍ରହ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। 31 ଏେବ ଯିହୂଦୀମାେନ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନି୍ତ , କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତଏହା ଘଟଲିା, େଯେହତୁ
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ପାରିେବ। 32 ସବୁ
େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନି୍ତ। ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସ ଅବାଧ୍ୟ ସି୍ଥତେିର
ପକାଇଛନି୍ତ େଯପରି େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇ ପାରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ

33 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ ବହୁତ ମହାନ୍! ତାଙ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନର ସୀମା
ନାହିଁ! େସ ନଷି୍ପତି୍ତ କିପରି ନଅିନି୍ତ େକହ ିବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 34

େକହେିହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ସବୁ ବୁଝ ିପାରିେବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 11:4 892 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 11:34
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“ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ କିଏ ଜାଣଛି?ି
କିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦଇ ପାରିବ କି?”

ଯାଶାଇୟ 40:13
35 “କିଏ େକେବ େହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କ’ଣ ବା େଦଇଛ?ି
େଯ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତୁ୍ୟପକାରେର କିଛ ିେଦେବ।”

ଆୟୁବ 41:11
36 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କ

ମାଧ୍ୟମେର ଓ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରହଛି।ି ତାହାଙ୍କର େଗୗରବ ସବର୍ଦା େହଉ।
ଆେମନ୍।

ନଜି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କର

େସଥିପାଇଁ େହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ଜୀବନକୁ, ଏକ
ଜୀବନ୍ତ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କର। ଏହା

େକବଳ ତାହାଙୁ୍କ ସମପିର୍ତ େହବ। ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅତ ିପ୍ରସନ୍ନ  କରିବ।
ଏହ ିସମପର୍ଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ଅେଟ।
2 ଏହା ପେର ଏହ ିସଂସାରର ରୀତ ିଅନୁସାେର ଆଚରଣ କର ନାହିଁ,
ବରଂ ନୂତନ ଚନି୍ତନ ମାଗର୍େର ନଜିର ଅନ୍ତରକୁ ପରିବତ୍ତିର୍ତ କର। େତେବ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି
ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ, େକଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଭଲ,
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପି୍ରୟ ଓ ସଦି୍ଧ।

3 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ େମାର
ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହବିା କଥା େଯ, ନଜିକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭଲ ଭାବ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ପ୍ରକାରର ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଛନି୍ତ , େସହ ିଅନୁସାେର
ତୁମ୍ଭ ନଜିକୁ ନମ୍ର ମେନ କର। 4 େଯପରି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରଟଏି
ଅଛ ିଓ ଏହ ିଶରୀରେର ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ଅଛ।ି ଏହ ିଅଙ୍ଗ ଗଡୁ଼କି
ଏକା ଭଳି କାମ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 5 େସହଭିଳି ଆେମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟାେର ଅେନକ
େଲାକ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆେମ୍ଭ ଏକ ଶରୀରର ବଭିନି୍ନ  ଅଙ୍ଗ ଭଳି
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅନ୍ୟର ପରିପୂରକ।

6 ଏହଭିଳି ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ବଭିନି୍ନ  ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ
ଦାନମାନ ମିଳିଛ।ି ଜେଣ ତା’ଠାେର ଥିବା ବଶି୍ୱାସ ଅନୁସାେର ତାହାକୁ
ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯଦ ିକାହାକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ଦାନ ମିଳିଛ,ି ତା’େହେଲ
େସ ନଜିର ବଶି୍ୱାସ ଅନୁସାେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କରୁ। 7 ଯଦ ିକାହାକୁ
େସବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମିଳିଛ ିେତେବ େସ ନଜିକୁ େସବା
ପାଇଁ ଅପର୍ଣ କରୁ। ଯଦ ିକାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ବା ଉପେଦଶ େଦବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ
ମିଳିଛ,ି ତା’େହେଲ େସ ନଜିକୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କାଯର୍୍ୟେର ଲଗାଇ େଦଉ। 8 ଯଦି
କାହାକୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମିଳିଛ,ି
ତା’େହେଲ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଉ। ଯଦ ିକାହାକୁ ଦାନ େଦବା
ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମିଳିଛ ତା’େହେଲ େସ େଖାଲା ମନେର ଦାନ କରୁ। ଯଦି
କାହାକୁ େନତୃତ୍ୱ  େନବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମିଳିଛ,ି ତା’େହେଲ େସ ମନ
ପ୍ରାଣ ଢ଼ାଳି େନତୃତ୍ୱ  େଦଉ। ଯଦ ିକାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇବା
ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମିଳିଛ ିତା’େହେଲ େସ ଆନନ୍ଦ ମନେର ଦୟା େଦଖାଉ।

9 ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ନଷି୍କପଟ େହଉ। ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କର। 10 ଭଲ
କାଯର୍୍ୟେର ଜଡ଼ତି ହୁଅ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ସମପିର୍ତ ରହ ିଜେଣ
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୟାର ସହ େପ୍ରମ କରୁ। ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େଯତକିି ସମ୍ମାନ
ଗ୍ଭହଁ, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଏହ ିଭାଇଭଉଣୀ ମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 11

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିବାେର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କର। ତାଙ୍କ େସବା
କାଯର୍୍ୟେର ଆଳସ୍ୟ କର ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କଲାେବେଳ ଆତ୍ମିକ
ଭାବେର ଉଦ୍େଯାଗ ହୁଅ। 12 ଭରସା ଥିବାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ  ରୁହ। ଅସୁବଧିାର
ସମ୍ମୁଖୀନ େହବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧର। ନରିନ୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା କର। 13

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କର କାମେର ସାହାଯ୍ୟ କର। େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖ, ନଜି ଘରକୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଅତଥିି ଭାବେର ସ୍ୱାଗତ କର।

14 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରୁଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଭଲ ଆଚରଣ କର। େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ, ବରଂ
େସମାନଙୁ୍କ ଭଲ କଥା କୁହ। 15 େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟମାେନ ପ୍ରସନ୍ନ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାେନ ଦୁଃଖିତ
ଥିଲାେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଦୁଃଖିତ ହୁଅ। 16 ନଜି ଭତିେର
ମିଳିମିଶି ଶାନି୍ତେର ରୁହ। ଗବର୍ କର ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ନୁହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାଙ୍ଗ େହବା ପାଇଁ ଇଚୁ୍ଛକ
ହୁଅ। ନଜିକୁ ବୁଦି୍ଧମାନ େବାଲ ିଭାବ ନାହିଁ।

17 ମନ୍ଦ ପ୍ରତବିଦଳେର କାହାରି ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସବୁ
େଲାକ ଭଲ େବାଲ ିଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ େସହଭିଳି କାମ କରିବା ତୁମ୍ଭର ଲକ୍ଷ
େହଉ। 18 େଲାକଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର ରହବିା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ େଚଷ୍ଟା
କର। 19 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୁଲ୍ କରିଥିବା େଲାକକୁ ନଜି ତରଫରୁ ଦଣ୍ତ
ଦଅି ନାହିଁ। ତାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣି୍ତତ େହବା ଲାଗି
ଅେପକ୍ଷା କର। ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ ,
“ଦଣ୍ତ େଦବା େମାର କାମ।
ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିାନ େଦବ।ି”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣୀ-32:35
20 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କରିବା ଉଚତି୍:
“ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  େଭାକେର ଅଛ,ି
ତାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଅି,

ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ  ତୃଷିତ ଅଛ,ି
ତାହାକୁ ପିଇବାକୁ ଦଅି।

ଏପରି କେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଲଜି୍ଜତ କରି ପାରିବ।”
ହେିତାପେଦଶ 25:21-22

21 ମନ୍ଦ ଦ୍ୱ ାରା ହାରି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଭଲ କାମ କରି ମନ୍ଦକୁ
ହରାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର।

ତୁମ୍ଭ ସରକାରଙ୍କ ନୟିମ ମାନ

ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ସରକାରୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅଧୀନତା
ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଏହ ିକ୍ଷମତା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁମାେନ

ଅଧିକାରୀ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛ।ି 2 ଅତଏବ ଅଧିକାର ବେିରାଧ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ
ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବେିରାଧୀ। ଏପରି ବେିରାଧ କରୁଥିବା
େଲାକ, ନଜି ପାଇଁ ଦଣ୍ତ ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। 3 େଯଉଁମାେନ ଠିକ୍
କାମ କରନି୍ତ , ଶାସକଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାର େକୗଣସ ିକାରଣ େସମାନଙ୍କଠାେର
ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦ ବା ଭୁଲ୍ କାମ କରନି୍ତ େସମାେନ ଭୟ
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଭୟରୁ ମୁକି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର
ଉପାୟ େହଉଛ ିଭଲ କାମ କରିବା। ଭଲ କାମ କେଲ ଶାସକମାେନ
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।

4 ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େସବକ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କେଲ ଭୟ କରିବ। ଶାସକର ଦଣ୍ତ େଦବା
କ୍ଷମତା ଅଛ,ି େସ େସହ ିକ୍ଷମତାର ପ୍ରେୟାଗ କରି ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିବା
େଲାକକୁ ଦଣ୍ତ େଦେବ। 5 େସଥିପାଇଁ ଶାସକଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ
ତୁେମ୍ଭ ବାଧ୍ୟ। ପାଳନ ନ କରିବା କାରଣରୁ େଯ ଦଣି୍ତତ େହବ, େସଥିପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ନାହିଁ। ଅଧିକନୁ୍ତ ଶାସନକୁ ମାନବିା ଠିକ୍ କାମ େବାଲି
ଜାଣଥିିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କରିବା ଉଚତି୍।

6 ଏହ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସରକାରକୁ କର ମଧ୍ୟ ଦଅି। େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେର ରହଛିନି୍ତ , ଏବଂ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ନଜିର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସମୟ େଦଉଛନି୍ତ। 7 ସମାଜେର ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ
ତାହାଙୁ୍କ ତାହା ଦଅି। ଯାହାଙୁ୍କ ଶୁଳ୍କ  େଦବା କଥା ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର
ଶୁଳ୍କ  େଦଇ ଦଅି। ଯାହାଙୁ୍କ ଭୟ ସହତି ଆଦର କରିବା କଥା େସମାନଙୁ୍କ

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 11:35 893 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 13:7
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ଭୟ ଓ ଆଦର କର। ଯାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା କଥା େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
ଦଅି।

ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେଟ

8 କାହାର ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିେପ୍ରମର ଋଣେର
ଋଣୀ ହୁଅ। େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରତବିାସକୁି େପ୍ରମ କେର େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମାନଛି।ି 9 ମୁଁ ଏପରି କହୁଛ,ି କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁେହ: “ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କର
ନାହିଁ, କାହାକୁ ବଧ କର ନାହିଁ, େକୗଣସ ିଜିନଷି େଗ୍ଭରି କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ
େଲାକର ଜିନଷି ପ୍ରତ ିେଲାଭ ରଖ ନାହିଁ।” ଏହ ିସମସ୍ତ ଆେଦଶ ଗଡୁ଼କି ଓ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆେଦଶ ଗଡୁ଼କି ସାରାଂଶ ଭାେବ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତଗର୍ତ
ଅେଟ, ଯଥା: “ନଜିକୁ େପ୍ରମ କଲା ଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତବିାସକୁି େପ୍ରମ କର।”
10 େପ୍ରମ ଅନ୍ୟ େଲାକକୁ ଆଘାତ କେର ନାହିଁ, ଅତଏବ େପ୍ରମ କରିବା
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନର ସମକକ୍ଷ।

11 ମୁଁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହୁଛ,ି କାରଣ ଆମ୍ଭର ଏହ ିସମୟଟ ିଅତି
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େହବାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି ଆରମ୍ଭ
କାଳେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ତୁଳନାେର ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସମୟର
ନକିଟତର େହାଇଛୁ। 12 ‘ରାତ’ି ପ୍ରାୟ କଟ ିଗଲାଣ।ି ‘ଦନି’ ପ୍ରାୟ
ଏହଠିାେର। ଅତଏବ ଅନ୍ଧକାରେର କରୁଥିବା ପାପ କାମ ଆେମ୍ଭ ବନ୍ଦ
କରିବା ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକାଶେର େହଉଥିବା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହବିା ଉଚତି୍। 13 ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ େଲାକଙ୍କ ଭଳି, ଦବିସର
େଲାକଙ୍କ ଭଳି ଠିକ୍ ଭାବେର ରହବିା ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ ଖଚ୍ଚର୍ାନ୍ତ ରଙ୍ଗରସେର
ମାତବିା ଠିକ୍ ନୁେହଁ। ମାତାଲ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େଯୗନଗତ ପାପକମର୍
ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଭାଗ ବଳିାସେର ଲପି୍ତ େହବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ। ଯୁକି୍ତତକର୍
କରିବା ଓ ଈଷର୍ାଳୁ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 14 ନଜିର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱାଥର୍ପର
ଇଚ୍ଛାକୁ ତୃପି୍ତ କରିବାେର ଲାଗି ନ ରହ ିଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପରିଧାନ
କରିବା ଉଚତି୍।

ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କର ନାହିଁ

େଯଉଁ େଲାକର ବଶି୍ୱାସ ଦୁବର୍ଳ, େସ େଲାକକୁ ନଜି ଦଳ
ଭତିେର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କର ନାହିଁ। େସହି
େଲାକର ଭନି୍ନ  ମତ ପାଇଁ, ତା’ ସହତି ଯୁକି୍ତତକର୍ କର ନାହିଁ।

2 ଜେଣ େଲାକ େକୗଣସ ିପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ
କରିପାେର। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଅନ୍ୟ ଜଣକର ବଶି୍ୱାସ ଦୁବର୍ଳ, େସ େକବଳ
ଶାକାହାରୀ େଭାଜନ ଖାଏ। 3 େଯଉଁ େଲାକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇପାେର େସ ଗବର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ େଯ, େସ ଶାକାହାରୀ
େଲାକଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। େସହପିରି ଶାକାହାରୀ େଲାକ ସି୍ଥର ନ କରୁ େଯ,
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େଭାଜନ କରୁଥିବା େଲାକ ମନ୍ଦ ଅେଟ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଲାକର ଗ୍ଭକରକୁ ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ।
ତାହାର ମାଲକି େକବଳ ଜାଣପିାେର େଯ ଗ୍ଭକରଟ ିଭଲ କି ମନ୍ଦ। ଏବଂ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକମାେନ େଯାଗ୍ୟ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
େଯାଗ୍ୟ ବେିବଚତି କରିଛନି୍ତ।

5 ଜେଣ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କରିପାେର େଯ, େଗାଟଏି ଦନି, ଅନ୍ୟ ଦନି
ଗଡୁ଼କି ତୁଳନାେର ବଶିିଷ୍ଟ ଅେଟ। େସହପିରି ଅନ୍ୟ ଜେଣ େଲାକ ସମସ୍ତ
ଦନି ଗଡୁ଼କି ସମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ  ପ୍ରଦାନ କରିପାେର। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜିର
ବଶି୍ୱାସ େନଇ ମନେର ନଶିି୍ଚତ େହବା ଉଚତି୍। 6 େଯଉଁ େଲାକ େଗାଟଏି
ଦନିକୁ ଅନ୍ୟ ଦନି ଗଡୁ଼କି ତୁଳନାେର ବେିଶଷ ମହତ୍ତ୍ୱ  ଦଏି, ତାହା େସ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ େସହପିରି କେର। େଯଉଁ େଲାକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ,
ତାହା େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେର। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଏ। େଯଉଁ େଲାକ େକେତକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ
କେର, ତାହା େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ େସହପିରି କେର, ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଏ।

7 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ନଜି ପାଇଁ ନୁେହଁ କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବତି ବା
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରୁ। 8 ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ରହେିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବତି ରହୁ

ଓ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରୁ। ତା’େହେଲ
ଜୀବତି ରହୁ ବା ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରୁ, ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ। 9

େସଥିପାଇଁ ଖ୍ରଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ ଓ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୂନଃ ଜୀବତି େହେଲ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି କରିବାର କାରଣ େଯ, େଯଉଁମାେନ ମରି ସାରିଛନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ େହାଇ ପାରିେବ।

10 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଭାଇଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ। ନଜିକୁ ନଜି
ଭାଇଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ େବାଲ ିଭାବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ନ୍ୟାୟବଗି୍ଭର
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହବା, ଓ େସ ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭର
କରିେବ। 11 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି
“ପ୍ରଭୁ କହଛିନି୍ତ : ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
େମା’ ଆଗେର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ ିବସବି।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େମାେତ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିକହବି।
ମୁଁ ଜୀବତି ଥିବା େଯପରି ସତ୍ୟ, େସହପିରି ଏହା ଘଟବି।”

ଯିଶାଇୟ 45:23
12 ଅତଏବ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମନାେର ନଜି
ଜୀବନର ହସିାବ େଦବାକୁ େହବ।

େକୗଣସ ିେଲାକର ପାପର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ

13 ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ଏକଆେରକକୁ େଦାଷ େଦବା ବନ୍ଦ କରିବା
ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ େନବା ଦରକାର, େଯପରି ଆମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ନଜି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ପାପେର ପଡ଼େିବ ନାହିଁ। 14 ମୁଁ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ରହଥିିବାରୁ, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ନଶି୍ଚୟ େକୗମସ ିେଭାଜନ
ଆେପ ଆେପ ଅଶୁଚ ିହୁଏ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟକୁ
ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କେର, େସହ ିଖାଦ୍ୟ ତା’ ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିହୁଏ।

15 ତାହାକୁ େସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚତି୍। ତୁମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭାଇର ବଶି୍ୱାସକୁ ଆଘାତ େଦଉଛ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରକୃତେର େପ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା ପରିଗ୍ଭଳିତ ବ୍ୟକି୍ତ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହଁ। େସ
ମନ୍ଦ ଭାବୁଥିବା େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ବଶି୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ
କର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସ େଲାକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 16

ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଭଲ େବାଲ ିଗଣତି କମର୍ର େକୗଣସ ିବଷିୟକୁ ଅନ୍ୟମାେନ ମନ୍ଦ
େବାଲ ିନ କୁହନୁ୍ତ। 17 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ
ନୁେହଁ। େସଠାେର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ କଥା େହଲା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଧାମିର୍କ
ଜୀବନ କାଟବିା, ଶାନି୍ତ ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାେର ଆନନ୍ଦ କରିବା। 18

େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବାେର ରହ ିଏହ ିପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରନି୍ତ। େଲାେକ ମଧ୍ୟ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ଓ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ।

19 ଅତଏବ ଆସ, ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ଆଣୁଥିବା କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ପରିଶ୍ରମ
ପୂବର୍କ କରିବା। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାଯର୍୍ୟମାନ କରିବା।
20 ଖାଦ୍ୟ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ ନ କେର। ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ। କିନୁ୍ତ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭୁଲ୍,
ଯଦ ିତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପାପେର ପଡ଼ଯିିବାର କାରଣ େହାଇଥାଏ। 21

ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀକୁ ତୁମ୍ଭର ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ଦ୍ୱ ାରା,
ପାପକମର୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେର, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ମାଂସ ନ ଖାଇବା ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନ ପିଇବା ଅଧିକ ଭଲ। ଏପରି େକୗଣସ ିକାମ କରିବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ ଯଦ ିତାହା ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙୁ୍କ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ
ଦଏି।

22 ନଜିର ଏହଭିଳି ବଶି୍ୱାସ ଗଡୁ଼କୁି ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭ ନଜି ଭତିେର
େଗାପନୀୟ ଭାେବ ରଖ। େଯଉଁ େଲାକ ନେିଜ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା କମର୍ମାନ
କଲାେବେଳ ନଜିକୁ େଦାଷୀ େବାଲ ିଭାେବ ନାହିଁ, େସହ ିେଲାକ ବାସ୍ତବେର
ସୁଖୀ ଓ ଧନ୍ୟ। 23 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ, େସ ଠିକ୍ କାମକରୁଛ ିେବାଲି
ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ନ ଜାଣ ିେଭାଜନ କେର, ତା’େହେଲ େସ ନଜିକୁ େଦାଷୀ
କେର। କାରଣ େସ ବଶି୍ୱାସେର େଭାଜନ କେର ନାହିଁ। ଯଦ ିଜେଣ ଠିକ୍

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 13:8 894 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 14:23
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ନୁେହଁ େବାଲ ିଜାଣପିାରି ମଧ୍ୟ େକୗଣସ ିକାମ କେର, ତା’େହେଲ େସ ପାପ
କରୁଛ।ି

ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ ବଳବାନ୍ ଅଟୁ। ଅତଏବ, ଦୁବର୍ଳ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍ ଏବଂ
େସମାନଙ୍କର ଦୁବର୍ଳତାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆେମ୍ଭ

େକବଳ ନଜିକୁ ଖୁସୀ ରଖିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 2

ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ଉଚତି୍।
େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ବଢ଼ାଇବା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଭଲ ତାହା ଭାବବିା ଉଚତି୍। 3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଜିକୁ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରି ନ ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶାସ୍ତ୍ର
କୁେହ: “େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅପମାନ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ େମାର ବି
ଅପମାନ କରିଛନି୍ତ।” 4 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଯଉଁ କଥା ମାନ େଲଖା ଅଛ,ି
େସଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ଶକି୍ତ ବେଢ଼ ଓ ଆେମ୍ଭ ଭରସା ଲାଭ
କରୁ। 5 େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ଶକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଗର୍େର
ମିଳିମିଶି ରୁହ। 6 ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର ଭାବେର ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମହମିା ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ। 7

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ , ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ
ଗ୍ରହଣ କର। 8 ଏହ ିକମର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମହମିା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଛି ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ ତାହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରିବା
ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େସବକ େହେଲ। 9 ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାେକ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କରୁଣା ପାଇଁ, ତାହାଙୁ୍କ ମହମିା ପ୍ରଦାନ କରି
ପାରିେବ େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ େସ ଏହା କେଲ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାକଙ୍କ ଭତିେର ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ

ଜଣାଇବ,ି
ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ମହମିା ଗାନ କରିବ।ି”

ଗୀତସଂହତିା 18:49
10 ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଭଳି ମଧ୍ୟ କୁେହ,
“ତୁେମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଛା େହାଇଥିବା େଲାକଙ୍କ

ସହତି ପ୍ରସନ୍ନ  ରହବିା ଉଚତି୍।”
ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 32:43

11 ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଭଳି ମଧ୍ୟ କୁେହ,
“ତୁେମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର,
ସମସ୍ତ େଲାେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚତି୍।”

ଗୀତସଂହତିା 117:1
12 ଯିଶାଇୟ ମଧ୍ୟ କୁହନି୍ତ ,
“ଯିଶୟ ଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜେଣ ପ୍ରକାଶିତ େହବ।
େସହ ିେଲାକ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିେବ,

ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ େସହ ିେଲାକ ପାଇଁ ଭରସା ଲାଭ କରିେବ।”
ଯିଶାଇୟ 11:10

13 ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭରସାର େସ୍ରାତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛି
େଯ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଆନନ୍ଦ ଓ
ଶାନି୍ତ ଆଣ ିଦଅିନୁ୍ତ। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ଭରସା ଲାଭ କରିବ ଓ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନେର ଝରିବ।

ପାଉଲ ନଜି କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ

14 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲ
ଗଣୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ। 15 କିନୁ୍ତ ପୁନବର୍ାର ମେନ ପକାଇବା
ପାଇଁ ମୁଁ େଖାଲାେଖାଲ ିଭାେବ େକେତକ ବଷିୟେର େଲଖିଥିଲ।ି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ପାଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ଏପରି କଲ।ି
16 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ େସବକ େହାଇ

ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକି୍ତ କେଲ। େସ େମାେତ
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶିକ୍ଷା େଦବାର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକି୍ତ କେଲ। ଏପରି
କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େହଲା େଯ, ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଉତ୍ସଗର୍ଦାନ ସ୍ୱରୂପ େହେବ
ଯାହାକି ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିେବ। ଏହ ିଦାନ େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ର କରାଗଲା।

17 ମୁଁ ଗବର୍ କେର େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ରହ ିମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େସବା କରିଛ।ି 18 ମୁଁ ନେିଜ କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର କିଛ ିକହବିି
ନାହିଁ। ମୁଁ େକବଳ େସହ ିକଥା ଗଡୁ଼କି କହବି,ି ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ େମା’
ଦ୍ୱ ାରା କରିଛନି୍ତ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ େହେବ।
େସମାେନ େମା’ କଥା ଓ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନଛିନି୍ତ। 19

େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ଓ ଅଦ୍୍ଦଭୂତ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମେର ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର
ଶକି୍ତେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନଛିନି୍ତ। ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମଠାରୁ ଇଲୁ୍ଲରିକ ଗ୍ଭରିପଟ
ଅଞ୍ଚଳେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କଲ ିଓ େମାର େସହ ିକାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
କଲ।ି 20 ମୁଁ େସହ ିଜାଗାମାନଙ୍କେର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େଯଉଁଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ
ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ। ଏପରି କରିବା ଉେଲଖ୍ୟ େଯ, ଅନ୍ୟ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ଆରମ୍ଭ
କରା ଯାଇଥିବା ମୂଳଦୁଆ ଉପେର କାଯର୍୍ୟକୁ େଯପରି ମୁଁ ଆଉଥେର ନ
କେର। 21 କିନୁ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହପିରି େଲଖା େହାଇଛ:ି
“େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, େସମାେନ

ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିେବ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ , େସମାେନ ବୁଝେିବ।”

ୟଶାଇୟ 52:15

ପାଉଲଙ୍କର େରାମ ଯିବା େଯାଜନା

22 େସଥିପାଇଁ ଅେନକ ଥର େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିା ପାଇଁ
ଅଟକାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି

23 ଏେବ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳେର ମୁଁ େମାର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସାରିଛ।ି
ବଗିତ ଅେନକ ବଷର୍ଧରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଥିଲ।ି 24 ଅତଏବ ମୁଁ େଯେତେବେଳ େସ୍ପନକୁ ଯିବ,ି େସେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖା କରିବ।ି ଆଶାକେର େଯ େସ୍ପନକୁ ଯିବାବାଟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖା କରିବ ିେସଠାେର ରହବି ିଓ ଆନନ୍ଦ ଉପେଭାଗ କରିବ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େମାର ଯାତ୍ରାେର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ।

25 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ େସବାେର ଏେବ ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମ ଯାଉଛ।ି
26 ଯିରୁଶାଲମଠାେର ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ ଗରିବ ଅଟନି୍ତ ,
ଏବଂ ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟାର ବଶି୍ୱାସୀ େଲାେକ ଅଥର୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
ପାଇଁ ସି୍ଥର କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ସହାୟ
େହାଇପାରିେବ। 27 େସମାେନ ଖୁସୀେର ଏହା କରିଛନି୍ତ। ଏହା
େସମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅେଟ। କାରଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ
ଆଶୀବର୍ାଦର ଅଂଶ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ପାଇଛନି୍ତ। ଅତଏବ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ଜାଗତକି ଆଶୀବର୍ାଦକୁ
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚତି୍। 28 ଅତଏବ, ମୁଁ ଏହ ିେସବାମୂଳକ କମର୍
ଏକାଠି େଶଷ କରିସାରିବା ପେର ଏବଂ ଏହ ିଧନକୁ ସୁରକି୍ଷତ ଭାବେର
ଯିରୁଶାଲମର ଗରିବମାନଙୁ୍କ େଦଲା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗର ବାଟ େଦଇ
େସ୍ପନ ଯିବ।ି
ଗଲା ବାଟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖା କରିବ ିଓ େସଠାେର ରହବି।ି 29

ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି,ି
େସେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଆଶୀବର୍ାଦ େନଇ ଆସବି।ି

30 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମେର ଅନୁେରାଧ କେର େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େମା’
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଓ ଆତ୍ମାର େପ୍ରମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏପରି କର। 31 ପ୍ରାଥର୍ନା
କର େଯ, ମୁଁ ଯିହୂଦାଠାେର ଅବଶି୍ୱାସୀେଲାକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବ।ି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ଯିରୁଶାଲମଠାେର ଯାହା

େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 15:2 895 େରାମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 15:31
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ତା’ପେର ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ତା’େହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆନନ୍ଦର ସହ ଆସବି ିଓ ବଶି୍ରାମ େନବ।ି 33 ଶାନି୍ତଦାତା ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଥାଆନୁ୍ତ। ଆେମନ୍।

ପାଉଲଙ୍କ େକେତକ ଅନି୍ତମ କଥା

ମୁଁ, ତୁମ୍ଭକୁ େକେଙ୍କ୍ରୟା ନଗରୀର ମଣ୍ତଳୀର ବେିଶଷ େସବକିା,
ଆମ୍ଭର ଧମର୍ ଭଉଣୀ େଫୖବୀଙୁ୍କ ସୁପାରିଶ କରୁଛ।ି 2 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ ିତାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି

ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, େସଗଡୁ଼କି
ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। େସ େମାେତ ଓ ଅନ୍ୟ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ
ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।

3 ପ୍ରୀସ୍କା ଓ ଆକି୍ୱଲାଙୁ୍କ େମାର ନମସ୍କାର। େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
କାମେର େମାର ସହକମର୍ୀ ଅଟନି୍ତ। 4 େସମାେନ େମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା
ଲାଗି ନଜି ଜୀବନକୁ ବପିଦେର ପକାଇ ଥିେଲ। ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କୃତଜ୍ଞ। େକବଳ ମୁଁ ନୁେହଁ ସମସ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀୟ ମଣ୍ତଳୀର େଲାକମାେନ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃତଜ୍ଞ।
5 ତାଙ୍କ ଘେର େହଉଥିବା ମଣ୍ତଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର।
େମାର ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ ଏପାଇେନତଙୁ୍କ ନମସ୍କାର। େସ ସମଗ୍ର ଏସଆି େର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବାେର ପ୍ରଥମ େଲାକ।
6 ମରିୟମଙୁ୍କ ନମସ୍କାର। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ
କରିଛନି୍ତ।
7 ଆନ୍ଦ୍ରନକି ଓ ଯୂନୟିାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର। େସମାେନ େମାର ଜ୍ଞାତ,ି ଓ
େସମାେନ େମା’ ସହତି ବନ୍ଦୀ େହାଇ କାରାଗାରେର ଥିେଲ। େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ ିପ୍ରସଦି୍ଧ କାଯର୍୍ୟକତ୍ତର୍ା ଓ େମା’ଠାରୁ ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସୀ ଥିେଲ।
8 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସି୍ଥତ େମାର ପି୍ରୟ ମିତ୍ର ଆମି୍ପ୍ଲୟାତାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର। 9

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବା ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର ସହକମର୍ୀ ଉବର୍ାଣ ଓ େମାର ପି୍ରୟତମ
ମିତ୍ର ଆରିସ୍ତାଖୁଙୁ୍କ େମାର ନମସ୍କାର। 10 ଆେପଲ୍ଲ ାଙୁ୍କ େମାର ନମସ୍କାର,
ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବାେର ପରୀକି୍ଷତ ଓ ପ୍ରମାଣତି। ଆରିସ୍ତବୁଲଙ୍କ
ପରିବାରଜନଙୁ୍କ େମାର ନମସ୍କାର। 11 େମାର ଜ୍ଞାତ ିେହେରାଦେିୟାନଙୁ୍କ
େମାର ନମସ୍କାର। ନାକିର୍ସଙ୍କ ପରିଜନମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର େଯଉଁମାେନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନି୍ତ। 12 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଶ୍ରମୀ କାଯର୍୍ୟକତ୍ତର୍ା କ୍ରୁ େଫଣା ଓ
କୁେଫାସାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର। େମାର ପି୍ରୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାେର ପରିଶ୍ରମକାରିଣୀ
ପଶିର୍ଙୁ୍କ ନମସ୍କାର।
13 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶିିଷ୍ଟ େସବକ ରୂେପ ଓ ତାହାଙ୍କର ମାଙୁ୍କ େଯ େମାର
ମାତା ଭଳି ତାହାଙୁ୍କ େମାର ନମସ୍କାର।
14 ଅସୁଙି୍କ୍ରତ, େଫ୍ଳ େଗାନ୍, ହମର୍ୀସ୍, ପାତ୍ରବା ଓ ହମର୍ାସ୍, ଏବଂ
େସମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହ ଅଛନି୍ତ ନମସ୍କାର।

15 ଫିଲଲଗ, ଯୁଲୟିା, ନୀରୂସ୍ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଅଲୁମ୍ପା ଓ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁ-ସନ୍ଥମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର।
16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ ଏକଆେରକକୁ
ଅଭବିାଦନ ଜଣାଅ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ତଳୀ ବା ବଶି୍ୱାସୀ ସମୂହ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭବିାଦନ
ଜଣାଉଛନି୍ତ।
17 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛାକେର େଯ,

େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଭତିେର ଦଳେଭଦ ଓ ବଘି୍ନ ଆଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସତକର୍ ରୁହ। େଲାକମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସକୁ ଭାଙି୍ଗବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସତକର୍ ରୁହ। ଏଭଳି େଲାେକ
ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବରୁିଦ୍ଧେର ଥା’ନି୍ତ। 18 ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ଏଭଳି େଲାେକ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େସବା ନ କରି େକବଳ ନଜି ସୁଖେର ମାତ ିଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ
ଆକଷର୍ଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କଥା କହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େବାକା କରନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦ ବଷିୟେର ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାନି୍ତ। 19

ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ; ସମେସ୍ତ ଏହା ଶୁଣଛିନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ବହୁତ ଖୁସୀ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକେର େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲ ପାଇଁ ବୁଦି୍ଧମାନ
େହାଇ ରୁହ ଓ ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଜାଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ।

20 ଶାନି୍ତର େସ୍ରାତ ପରେମଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଶୟତାନକୁ ହରାଇେବ ଓ ତା’
ଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିେବ।
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହୁ।
21 େମାର ସହକାରୀ ତୀମଥି ଓ େମାର ସ୍ୱଜାତୀୟ ଯିହୂଦୀମାେନ

ଲୂକିୟ, ଯାେସାନ୍ ଓ େସାସପିାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ।
22 ଏହ ିପତ୍ରର େଲଖକ ମୁଁ ତତ୍ତିର୍ୟ ଅେଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ନମସ୍କାର କରୁଅଛ।ି
23 େମାେତ ଓ ସମଗ୍ର ମଣ୍ତଳୀକୁ ଆତଥି୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଗାୟ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନି୍ତ। ଏରାଷ୍ଟ ନାମକ, ଏହ ିନଗରର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଓ କ୍ୱ ାତ୍ତର୍ ନାମକ ଜେଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ। 24

25 ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପାରନି୍ତ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼
େଦବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ ିେସହ ିସତ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ
ଗପୁ୍ତ ଭାବେର ଥିଲା। 26 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ
ଆେଦଶ େଦଇଛନି୍ତ। ଏହ ିଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ଏେବ ଆମ୍ଭକୁ ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ
କରାଯାଇଛ।ି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର େଲଖା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପ୍ରକାଶିତ
େହଲା। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଶି୍ୱାସ
ଓ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବଢ଼ ିପାରିବ। 27 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆେର ଏକ ମାତ୍ର
ଜ୍ଞାନବାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହୁ।
ଆେମନ୍।
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1

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର

ପାଉଲ ଏହ ିପତ୍ର େଲଖିଛନି୍ତ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ
େପ୍ରରିତ ରୂେପ ଆହୂତ େହଲ।ି ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର
ସାଧିତ େହଲା। ଆମ୍ଭର ଜେଣ ଭାଇ େସାସି୍ଥନା ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର

ଜଣାନି୍ତ।
2 କରିନ୍ଥଠାେର ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପବତି୍ର କରାଯାଇଛନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିପତ୍ର େଲଖା
ଯାଉଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ େହବା ନମିେନ୍ତ ଆହୂତ
େହାଇଅଛ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ସବର୍ତ୍ର େଯଉଁମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ଏପରି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବଶି୍ୱାସୀଙ୍କ ସହତି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆହୂତ
େହାଇଅଛ।

3 ଆମ୍ଭର ପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍। ପାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ।

ପାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅିନି୍ତ

4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ
ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ସବର୍ଦା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ କଥା ଓ
ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦେର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଲାଭ କରିଛ। 6

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟକ ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାେର ପ୍ରମାଣତି େହାଇଛ।ି 7 ଅତଏବ
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସବିା ପାଇଁ
ଅେପକ୍ଷା କରୁଛ େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ
ଦାନ ପାଉଛ। 8 େସ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିେବ,
ଏବଂ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସବିା ଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
େଦଖାଯିବ। 9 ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଟନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଜୀବନେର ସହଭାଗୀ େହବା ପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବାଛଛିନି୍ତ।

କରିନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀେର ସମସ୍ୟା

10 େହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ନାମେର ମୁଁ ନେିବଦନ କେର େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ସହତି ଏକମତ
ହୁଅ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର େକୗଣସ ିବଭିାଜନ େହବ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ାଧାରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ େହବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ।

11 େହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ଖ୍ଳୟୀଙ୍କ ପରିବାରର େକେତକ େଲାକ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାେତ କହଛିନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର
ପରସ୍ପର ବାଦବବିାଦ ଅଛ।ି 12 ମୁଁ ଏହା କହବିା ଅଥର୍: ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
ଜେଣ କୁେହ, “ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ,” ଆଉଜେଣ କୁେହ “ମୁଁ
ଆପଲ୍ଲଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ,” ଅନ୍ୟ ଜେଣ କୁେହ, “ମୁଁ େକଫାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ,”
ଓ ଅନ୍ୟଜେଣ କୁେହ: “ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ!” 13 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଭାଗଭାଗ
କରାଯାଇ ନ ପାେର। ପାଉଲ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଉପେର
ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ କି? ନା! ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପାଉଲଙ୍କ ନାମେର
ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଛ?ି ନା! 14 ମୁଁ କ୍ର ୀଷ୍ପ ଓ ଗାୟଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବାପି୍ତଜିତ ନ େଦଇ ଥିବାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ

ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି। 15 ଏଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଛ ିେଯ, େକହେିହେଲ
େମା’ ନାମେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାପି୍ତଜିତ ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିକହ ିପାରିବ ନାହିଁ।
16 ମୁଁ ସି୍ତଫାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାପି୍ତଜିତ କରିଛ,ି କିନୁ୍ତ ଆଉ
େକଉଁମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜିତ କରିଛ,ି ତାହା ମେନ ପଡ଼ଡ଼ୁ ନାହିଁ। 17 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
େମାେତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡୁ଼ବନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇ ନ ଥିେଲ। େସ
େମାେତ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇ ଥିେଲ। େକୗଣସ ିପ୍ରକାର
ଜାଗତକି ଜ୍ଞାନର ପୂଣ୍ଣର୍ତାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମାେତ
ପଠାଇ ନ ଥିେଲ; ନେଚତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶେର ଥିବା ମହାଶକି୍ତ ବ୍ୟଥର୍
େହାଇଯିବ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନ

18 େଯଉଁମାେନ ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯାଇଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଲାଗି କ୍ରୁଶର ବାତ୍ତର୍ା
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଖର୍ତା ଅେଟ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ସ୍ୱରୂପ। 19 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି
“ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦବ।ି
ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିବ।ି”

ଯିଶାଇୟ 29:14
20 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ? ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକ େକଉଁଠାେର

ଅଛନି୍ତ? ବତ୍ତର୍ମାନ ଯୁଗର ଦାଶର୍ନକି େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ? ପରେମଶ୍ୱର
ଜାଗତକି ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଖର୍ତା େବାଲ ିଦଶର୍ାଇଛନି୍ତ। 21 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ଜ୍ଞାନେର ଏହା ଗ୍ଭହିଁେଲ େଯ, ଜଗତ କଦାପି ନଜି ଜ୍ଞାନ ବଳେର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। େତଣୁ େଯଉଁ ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ଜଗତ
ମୂଖର୍ତା େବାଲ ିକୁେହ, େସହ ିବାତ୍ତର୍ା େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛନି୍ତ , ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ।

22 ଯିହୂଦୀୟମାେନ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ଓ
ଗ୍ରୀକ୍ମାେନ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। 23 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛୁ: “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
କ୍ରୁଶେର ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ।” ଏ କଥା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଧାଜନକ
ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୂଖର୍ତା ଅେଟ। 24 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଆହୂତ ଉଭୟ ଯିହୂଦୀ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ। 25 ଏପରିକି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ‘ମୂଖର୍ତା’ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ। େସହପିରି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁବର୍ଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଶକି୍ତଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ।

26 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଭାବ ିେଦଖ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କେଲ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ
େକେତକ ଜାଗତକି ଭାବେର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ କମ୍
େଲାକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ େଲାକ
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସଥିିଲ। 27 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା
େଦବା ନମିେନ୍ତ ଜଗତର ମୂଖର୍ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ମେନାନୀତ କେଲ। ଜଗତର
ବଳବାନମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଜଗତର ଦୁବର୍ଳ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି
ମେନାନୀତ କେଲ। 28 ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତ ଦୃଷି୍ଟେର ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କୁି ମେନାନୀତ ନ କରି ନୀଚ୍ଚ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ମେନାନୀତ
କେଲ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତ ଦୃଷି୍ଟେର ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ବନିାଶ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 29 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି କରିବାର କାରଣ
େହଉଛ ିେଯ, େକୗଣସ ିେଲାକ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଗବର୍ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। 30 େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
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ସହଭାଗିତାେର ଅଂଶୀ କରାଇଛନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଧାମିର୍କ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇ ପବତି୍ର େହାଇଛୁ। 31

ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହପିରି େଲଖାଅଛ:ି “ଯଦ ିକାହାର ଗବର୍ କରିବାକୁ ଥାଏ।
ତା’େହେଲ େସ େକବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଗବର୍ କରିବା ଉଚତି୍।”

କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ବାତ୍ତର୍ା

ପି୍ରୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସଥିିଲ,ି େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର
କହଥିିଲ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ େକୗଣସ ିବାକ୍ଗ୍ଭତୁରୀ ବା ଜ୍ଞାନର କଥା କହି

ନ ଥିଲ।ି 2 କାରଣ ସି୍ଥର କରିଥିଲ ିେଯ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିବା ସମୟେର, ମୁଁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁଶେର ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟସବୁ କଥା
ଭୁଲଯିିବ।ି 3 ଏଣୁ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ ଓ ଭୟେର ଥରି ଥରି େସଠାକୁ ଆସଥିିଲ।ି
4 େମାର କଥା ଓ ଶିକ୍ଷା େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇବା ଭଳି ଜାଗତକି ଜ୍ଞାନର
କଥା ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର େମାହର ଶିକ୍ଷା ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଶକି୍ତର ପ୍ରମାଣ
ଅେଟ। 5 ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ନ େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଶକି୍ତେର େହଉ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି କଲ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ

6 େଯଉଁମାେନ ଅଭଜି୍ଞ ଆେମ୍ଭ େସହମିାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦଉ। କିନୁ୍ତ
ଏହ ିଜ୍ଞାନ ସଂସାରରୁ ନୁେହଁ, ଏହା ବତ୍ତର୍ମାନ ଯୁଗର େନତା ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ
ନୁେହଁ। ଏହ ିେନତାମାେନ ଆପଣା ଶକି୍ତ ହରାଉ ଅଛନି୍ତ। 7 କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଢୂ଼ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛୁ। ଜଗତର ସୃଷି୍ଟ
େହବା ପୂବର୍ରୁ ଆମ୍ଭର ମହମିା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଜ୍ଞାନର େଯାଜନା
କରିଥିେଲ। 8 ଏହ ିଜଗତର େକୗଣସ ିେନତା ଏହାକୁ ବୁଝ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ। ଯଦ ିେସମାେନ ବୁଝ ିଥାଆେନ୍ତ, ତାହାେହେଲ େଗୗରବମୟ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ କରି ମାରି ନ ଥା’େନ୍ତ। 9 କିନୁ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କେର ଏହପିରି େଲଖା
ଅଛ:ି
“େକୗଣସ ିଆଖି େଦଖି ନାହିଁ।
େକୗଣସ ିକାନ ଶୁଣ ିନାହିଁ।

େକହେିହେଲ କଳ୍ପନା କରି ନାହିଁ;
େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନି୍ତ।”
ଯିଶାଇୟ 64:4

10 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଏହ ିନଗିଢୂ଼ ବଷିୟମାନ ଆମକୁ
େଦଖାଇ େଦଇଛନି୍ତ।
ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଣନି୍ତ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ ିେଗାପନୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ

ଜାଣନି୍ତ। 11 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ମନକଥା ଜାଣପିାେର
ନାହିଁ। େକବଳ ମଣଷି ଭତିେର ଥିବା ଆତ୍ମା ତା’ର ମନକଥା ଜାଣ ିପାରନି୍ତ।
େସହଭିଳି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକଥା ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ କିଏ ଜାଣି
ପାରିବ? 12 ଆେମ୍ଭ ଜଗତର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କୁି ଜାଣ ିପାରିବା।

13 େସ ଗଡୁ଼କୁି କହଲିା େବେଳ ମନୁଷ୍ୟର କଳି୍ପତ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ କହୁ
ନାହୁଁ, ବରଂ ଆେମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଶିଖିଥିବା ବାକ୍ୟ କହୁ। ଆେମ୍ଭ ଆତ୍ମିକ
ବଷିୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। 14 େଯଉଁ
େଲାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁେହଁ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରହଣ
କେର ନାହିଁ। େସ ଏହସିବୁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ମୁଖର୍ାମୀ େବାଲ ିଭାେବ। େସ
ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ବୁଝପିାେର ନାହିଁ, କାରଣ େସଗଡୁ଼କୁି େକବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଭାବେର ବଗି୍ଭର କରି େହବ। 15 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ େଲାକ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟର ଉଚତି୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ପାରିବ। ମାତ୍ର େସ ନେିଜ କାହାରି ଦ୍ୱ ାରା
ବଗି୍ଭରିତ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 16 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କିଏ ଜାଣ ିଅଛ?ି
କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ େବାଲ ିପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କିଏ କହବି?”

ଯିଶାଇୟ 40:13
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପାଇଅଛୁ।

ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପୂବର୍େର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମିକମନା
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ଭଳି କହ ିପାରି ନ ଥିଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଜାଗତକି େଲାକ ଭଳି କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର

ଶିଶୁ ଭଳି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି।ି 2 େସେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗରୁୁପାକ
ଖାଦ୍ୟ ନ େଦଇ କ୍ଷୀର େଦଲ।ି ଏପରି କରିବାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗରୁୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲ, ଏେବ ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗରୁୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମିକ
ଜୀବନେର ଏେବ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଭଳି ଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ଈଷର୍ା
କରୁଛ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର କଳହ କରୁଛ। ଏଥିରୁ ଜଣାପେଡ଼ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏେବ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ନୁହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଗତକି େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ
କରୁଛ। 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଜେଣ କହୁଛ,ି “ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ
ଅନୁଗାମୀ,” ଆଉ ଜେଣ କହୁଛ ି“ମୁଁ ଆପଲ୍ଲଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ,” ଏଭଳି କହବିା
ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଗତକି ମଣଷି ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛ।

5 ଆପଲ୍ଲ  କ’ଣ ବଶିିଷ୍ଟ େଲାକ ଅଟନି୍ତ ନା! ପାଉଲ ମହାନ୍ ଅଟନି୍ତ?
ନା! ଆେମ୍ଭ େକବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ ଅଟୁ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରିବାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା
କାମ ହିଁ ଆେମ୍ଭ ସମ୍ପନ୍ନ  କରିଛୁ। 6 ମୁଁ ଗଛଟଏି ଲଗାଇଲ।ି ଆପଲ୍ଲ
ଗଛେର ପାଣ ିେଦେଲ, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ବଢ଼ବିାେର ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। 7 େତଣୁ ଗଛ ଲେଗଇଥିବା ବା ପାଣ ିେଦଇଥିବା େକହ ିନୁେହଁ,
କିନୁ୍ତ ଗଛକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ପରେମଶ୍ୱର େକବଳ ପ୍ରଧାନ ଅଟନି୍ତ। 8 ଅତଏବ
ଗଛ ଲଗାଇଥିବା େଲାକ ଓ ତାକୁ ପାଣ ିେଦଇଥିବା େଲାକ, ଦୁହିଁଙ୍କର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସମାନ ଓ ଦୁେହଁ ତାହାଙ୍କର କାମ ଲାଗି ପ୍ରତଫିଳ ପାଇେବ। 9

ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ମିଳି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛୁ, ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ଭଷଜମି ଅଟ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଅଟ। 10 ଜେଣ ଦକ୍ଷ

ଗହୃନମିର୍ାଣକାରୀ ଭଳି ମୁଁ େସ ଘରର ଭତିି୍ତ ସ୍ଥାପନ କଲ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଁ େସଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲ।ି ଅନ୍ୟମାେନ େସହ ିଭତିି୍ତଭୂମି
ଉପେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିେବ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନମିର୍ାଣ କଲାେବେଳ
େସ କିପରି ନମିର୍ାଣ କରୁଛ।ି ଏବଷିୟେର ସତକର୍ େହବା ଉଚତି୍। 11

ତଆିରି େହାଇଥିବା ମୂଳଦୁଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ େକହ ିପକାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 12 ଏହ ିମୂଳଦୁଆ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ। ଜେଣେଲାକ
େସହ ିମୂଳଦୁଆ ଉପେର ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା
ନଡ଼ା, ଯାହାକିଛ ିବ୍ୟବହାର କରି ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିବ। 13 କିନୁ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର କାମ େସହ ିଦନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ପ୍ରକାଶିତ େହବ। େସହି
ଦନିଟ ିନଆିଁ େଦଇ ଆସବି, ଓ େସହ ିନଆିଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର କାଯର୍୍ୟକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବ। 14 ଯଦ ିେସ ମୂଳଦୁଆ ଉପେର ନମିିର୍ତ େଲାକର ଗହୃ
ଠିଆ େହାଇ ରହଥିିବ। ତା’େହେଲ େସ େଲାକ ତା’ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ।
15 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକର କାଯର୍୍ୟ ନଆିଁେର ଭସ୍ମ େହାଇଯିବ, େସ କ୍ଷତି
ସହବି। େସ େଲାକ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନୁ୍ତ େସ େସହ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ନଆିଁରୁ େଯପରି
ଉଦ୍ଧାର େହଲା ଭଳି େହବ।

16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦର ଅଟ, ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରନି୍ତ।
17 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ନଷ୍ଟକେର,
ତାହାେହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦର େହଉଛ ିପବତି୍ର। େସହ ିପବତି୍ର ମନି୍ଦର ତୁେମ୍ଭମାେନ।

18 ନଜିକୁ ଠକ ନାହିଁ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଭାେବ େଯ, େସ ଏହି
ଯୁଗ ଅନୁସାେର ଜ୍ଞାନୀ ଅେଟ, ତା’େହେଲ ତାକୁ ମୂଖର୍ େହବାକୁ ପଡ଼ବି,
ତହିଁେର େସ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇପାରିବା 19 କାହିଁକି କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଜାଗତକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତେର ମୂଖର୍ତା ଅେଟ। ଶାସ୍ତ୍ର
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କୁେହ; “େଯେତେବେଳ ଜ୍ଞାନୀମାେନ ନଜି ଚତୁରତାେର ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ ,
ପରେମଶ୍ୱର େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଧରନି୍ତ।” 20 ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହା ମଧ୍ୟ
େଲଖାଅଛ:ି “ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମନକଥା ଜାଣନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଚନି୍ତ ାଧାରା େଯ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏହା ମଧ୍ୟ େସ ଜାଣନି୍ତ।” 21 େସଥିପାଇଁ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗବର୍ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, କାରଣ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର। 22 ପାଉଲ, େକଫା ବା ପିତର; ଜଗତ
ଜୀବନ ବା ମୃତୁ୍ୟ; ବତ୍ତର୍ମାନ ବା ଭବଷି୍ୟତ ସମସ୍ତ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର। 23

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟନି୍ତ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରରିତଗଣ

ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର େଲାକମାନଙ୍କର ଭାବବିା ଦରକାର େଯ, ଆେମ୍ଭ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େସବକ। ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର େଗାପନୀୟ ସତ୍ୟଗଡୁ଼କୁି
ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଭରସା ରଖି ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ। 2 େଯଉଁ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦାୟିତ୍ୱ  ଦଆିଯାଇଛ ିେସମାେନ େଯ ଏଥିର େଯାଗ୍ୟ
ଏହା ଦଶର୍ାଇବା ଉଚତି୍। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମାର ବଗି୍ଭର କର କିଅବା
େକୗଣସ ିଅଦାଲତ, ଯଦ ିେମାର ବଗି୍ଭର କେର, େତେବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆେଦୗ
ଖାତରିି କେର ନାହିଁ। ଏପରି କି େମା’ ନଜିର ବଗି୍ଭର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେର ନାହିଁ।
4 ମୁଁ େଯ, େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ କରି ନାହିଁ କିନୁ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ େମାେତ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
ପ୍ରମାଣତି କରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକି୍ତ ଯିଏ କି େମାର
ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ। 5 ଅତଏବ, ଠିକ୍ ସମୟ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଥର୍ାତ୍
ପୁନରାଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େକୗଣସ ିକଥାର ବଗି୍ଭର କରିବା ଅନୁଚତି୍। େସ
ଅନ୍ଧକାରେର ରହଥିିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣେିବ।
େସ ମଣଷିର ହୃଦୟ ଭତିେର ଥିବା ଗପୁ୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରକାଶ
କରିେବ। େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା
ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିେବ।

6 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଏ ସମସ୍ତ କହଲିା େବେଳ ମୁଁ ଆପଲ୍ଲ ଙୁ୍କ ଓ
ନଜିକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ିେଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ
ଶବ୍ଦ ଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଜାଣ ିପାରିବ, “େତେବ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା
େଲଖା ଯାଇଛ ିେକବଳ ତହିଁର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଣକ
ନମିେନ୍ତ ଗବର୍ କରିବ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ।” 7 କିଏ
କହୁଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାେର ଭଲ? ଯାହାକିଛି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଛ,ି ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯାଇଛ।ି େତେବ ଯଦ ିସମସ୍ତ
ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଛ।ି ତାହା ତୁମକୁ ଦଆିଯାଇଛ।ି େତେବ ଯଦି
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଛ,ି ତା’େହେଲ େସଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜି ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପାଇଛ େବାଲ ିଗବର୍ କରୁଛ।

8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଷିୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିମେନ କରୁଛ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବନିା ରାଜା େହାଇ ଯାଇଛ େବାଲ ିଭାବୁଛ। ହଁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ରାଜା େହାଇଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। ତା’େହେଲ
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରାଜତ୍ୱ  କରିଥାଆନୁ୍ତ। 9 କିନୁ୍ତ େମାର
ମେନ ହୁଏ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ସବର୍େଶଷେର
ରଖିଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡେର ଦଣ୍ଡତି କରା େହାଇଛୁ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏହା େଦଖୁଛନି୍ତ। ସମଗ୍ର ଜଗତ, ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଏକ ନାଟକ କରୁଛୁ। 10

ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଖର୍ େହାଇଛୁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବୁଦି୍ଧମାନ୍ େବାଲ ିଭାବୁଛ। ଆେମ୍ଭ ଦୁବର୍ଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ
ବଳବାନ ମେନ କରୁଛ। େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ କିନୁ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ। 11 ଏପରିକି ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆେମ୍ଭ
େଭାକ ଓ େଶାଷେର ଅଛୁ, ଓ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭକୁ ଅଧିକାଂଶ
ସମୟେର ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛ।ି ଆମ୍ଭର ଘର ନାହିଁ। 12 ଆମ୍ଭର ଲାଗି
ଆେମ୍ଭ ହାତେର କାମ କରୁଛୁ, ଅତ ିକଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। 13

େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭଶିାପ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରୁଛୁ। େଲାେକ ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ସହୁଛୁ। ଏପରିକି

େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ମିଥ୍ୟାପବାଦ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନମ୍ରଭାେବ
କଥା କହୁ। ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାେକ ଆମ୍ଭକୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମଇଳା ଧୂଳି
ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନି୍ତ।

14 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା େଲଖୁ ନାହିଁ। ବରଂ
ନଜିର ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନ େବାଲ ିଭାବ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସେଚତନ କରାଉଛ।ି 15

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଶ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଥାଇ ପାରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ ପିତା ନାହାନି୍ତ , ସୁସମାଗ୍ଭର ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସକାେଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା େହାଇଛ।ି 16 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କେର େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପରି ହୁଅ। 17 େସଥିପାଇଁ
ତୀମଥିଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛ।ି େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର େମାହର ସନ୍ତାନ।
ମୁଁ ତୀମଥିଙୁ୍କ ଭଲ ପାଏ। େସ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ
କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ ିତାହା େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଇ
େଦେବ। ମୁଁ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀେର ସବର୍ତ୍ର ଏହ ିଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ।ି

18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଅେନକ ଅହଂକାରୀ େହାଇ ଯାଇଛ। ଏହାଭାବି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗବର୍ କର େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ େକେବ ଯିବି
ନାହିଁ। 19 କିନୁ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ,ି ଓ ଅହଂକାର
କରୁଥିବା େଲାକମାେନ କ’ଣ ଅଧିକ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛନି୍ତ ତାହା ମୁଁ େଦଖିବାକୁ
ଗ୍ଭେହଁ। 20 ଏହା ମୁଁ େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକେର, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
େକବଳ କଥାେର କହବିା ବଷିୟ ବସ୍ତୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶକି୍ତର ବଷିୟ ଅେଟ।
21 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଗ୍ଭହଁ: ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଣ୍ଡ େନଇ ଆସବି,ି
ନା େପ୍ରମ ଓ େକାମଳତା ସହ ଆସବି?ି

ମଣ୍ଡଳୀେର େନୖତକି ସମସ୍ୟା

େଲାେକ ପ୍ରକୃତେର କହୁଛନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର
େଯୗନଗତ ପାପ ଅଛ।ି ଏହ ିପାପ ଏପରିକି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନ
ଜାଣଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ମଧ୍ୟ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। େଲାେକ

କହୁଛନି୍ତ େଯ, ଜେଣ େଲାକ ନଜି ବାପାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ବାସ କରୁଛ,ି 2

ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ପାଇଁ ଗବର୍ୀ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଥିପାଇଁ
ଦୁଃଖିତ େହବା ଉଚତି୍। ଯିଏ ଏପରି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିଛ,ି ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ
ଦଳରୁ ବାହାର କରି େଦବା ଉଚତି୍। 3 ମୁଁ ସ୍ୱଶରୀରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେର ନାହିଁ କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ,ି ଓ େଯଉଁ େଲାକ
ଏହ ିପାପକମର୍ କରିଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିେଲ ତାହାର େଯପରି ବଗି୍ଭର
କରିଥା’ନି୍ତ , େସହପିରି ମୁଁ ବଗି୍ଭର କରି ସାରିଛ।ି 4 ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ନାମେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ହୁଅ। 5 ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଉପସି୍ଥତ ଥିବ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ତେର ଏହ ିେଲାକକୁ
ଶୟତାନ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଦଅି, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତା’ର ପାପର ଶରୀର ନଷ୍ଟ
େହାଇଯିବ। ତା’େହେଲ ତା’ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନିେର ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ।

6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗବର୍ ଓ ଅହଂଙ୍କାର ଭଲ ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଉକି୍ତ
ବଷିୟେର ଜାଣଛି େଯ, “ଅଳ୍ପ ଟକିିଏ ଖମୀର ସମସ୍ତ େଗାଳାମଇଦାକୁ
ଫୁଲାଇ ଦଏି।” 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ନୂତନ ଗଳୁା େହବାଲାଗି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଥିବା ପୁରୁଣା ଖମୀରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ବାହାର କରି
ଦଅି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଖମୀରଶୂନ୍ୟ ନସି୍ତାରପବର୍ର େରାଟୀ ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଆମ୍ଭର ନସି୍ତାରପବର୍ ସୂଚକ େମଣ୍ଢା େଯ କି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବଳି େହାଇ
ଯାଇଛନି୍ତ। 8 ଅତଏବ, ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ନସି୍ତାରପବର୍ର େରାଟୀକୁ
େଭାଜନ କରିବା କିନୁ୍ତ େସହ ିପୁରୁଣା ଖମୀରଯୁକ୍ତ େରାଟୀ ନୁେହଁ। େସହି
ପୁରୁଣା ଖମୀର ପାପ ଓ ମନ୍ଦର ଖମୀର। କିନୁ୍ତ ଆସ େସହ ିେରାଟୀ
ଖାଇବା େଯଉଁଥିେର ଖମୀର ମିଶା େହାଇ ନ ଥାଏ। ଏହ ିେରାଟୀ ଉତ୍ତମ
ଓ ସତ୍ୟର େରାଟୀ।

9 େମାର ପୂବର୍ ପତ୍ରେର ମୁଁ େଲଖିଥିଲ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯୗନଗତ
ପାପ କରିଥିବା େଲାକଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ ନାହିଁ। 10 କିନୁ୍ତ େମାର
କହବିା ଅଥର୍ ନ ଥିଲା େଯ, ଜଗତର ପାପୀମାନଙ୍କ ସହତି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମ୍ପକର୍ କାଟ ିେଦବ। ଜଗତର େସହ ିେଲାକମାେନ େଯୗନଗତ ପାପ କରନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ସ୍ୱାଥର୍ପର େସମାେନ ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜକ ଏମାନଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ନ

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 3:20 899 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:10
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ରଖିବା ଅଥର୍ େହବ, ଏହ ିସଂସାରରୁ ଆମ୍ଭକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ବି। 11

େମାର େଲଖିବାର ଅଥର୍ ଥିଲା, େଯ େଯଉଁ େଲାକ ନଜିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାଇ
େବାଲ ିେଘାଷଣା କରି ଏେବ ମଧ୍ୟ େଯୗନଗତ ପାପ କରୁଛ ିକିଅବା ସ୍ୱାଥର୍,
ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜକ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ମନ୍ଦ କଥା କୁେହ, କିମ୍ୱା ମଦୁଆ କି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଠକୁଛ।ି େସହଭିଳି େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖିବ
ନାହିଁ। ଏହପିରିକି ଏଭଳି େଲାକ ସହତି ବସ ିେଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର
ନାହିଁ।

12 େଯଉଁମାେନ େକୗଣସ ିମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ନୁହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭର
କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ। କିନୁ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ଅଟନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କର।
ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଦଳରୁ ମନ୍ଦ େଲାକକୁ ଅଲଗା କରିଦଅି।”

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦର ମୀମାଂସା

େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ
ଥାଏ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ବଗି୍ଭରାଳୟର
ବଗି୍ଭରପତ ିନକିଟକୁ ଯାଅ? ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସମାେନ

ଧାମିର୍କ ନୁହନି୍ତ। େତଣୁ ସୁବଗି୍ଭର ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ନକିଟକୁ ନ
ଯାଇ ବଜିାତୀୟ େଲାକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ ହୁଏ ନାହିଁ କି? 2

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣଛି େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାେନ ଜଗତର
ବଗି୍ଭର କରିେବ। ଅତଏବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଗତର ବଗି୍ଭର କରିବ,
ତା’େହେଲ ଏହଭିଳି େଛାଟ େଛାଟ କଥାଗଡୁ଼କିର ବଗି୍ଭର କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ? 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ, ଭବଷି୍ୟତେର
ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭର କରିବା। ତା’େହେଲ ନଶିି୍ଚତେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଜାଗତକିି ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିର ବଗି୍ଭର କରି ପାରିବ। 4

ଅତଏବ, ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର କିଛ ିବବିାଦ ଅଛ,ି ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରର େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ େସଥିର
ମୀମାଂସା ପାଇଁ ଯିବ? ଏହ ିେଲାକମାେନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୃଷି୍ଟରୁ ନଗନ୍ୟ। 5 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା ପାଇଁ ଏପରି କହୁଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ବବିାଦର ବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର କ’ଣ ଜେଣ
େହେଲ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ନାହିଁ? 6 କିନୁ୍ତ ଏେବ ଜେଣ ଭାଇ ଅନ୍ୟଭାଇ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଦାଲତକୁ ଯାଉଛ,ି ଓ ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙୁ୍କ ବବିାଦ ସମାଧାନ
ପାଇଁ ସୁେଯାଗ େଦଉଛ।ି

7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଥିବା ଆଇନଗତ ବବିାଦଗଡୁ଼କି ଦଶର୍ାଇ ଦଏି
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରାଜିତ େହାଇ ସାରିଛ। ତା’ ଅେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ େକହି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଠକିଥିେଲ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଥିେଲ ଭଲ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। 8 ତା’ ପରିବେତ୍ତର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନଜି ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ
କରୁଛ ଓ ଠକୁଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ
ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ।

9 ଅଥବା, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମନ୍ଦ
କମର୍ କରନି୍ତ , େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହେବ
ନାହିଁ। ନଜିକୁ ପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ େଯୗନଗତ ପାପ କରନି୍ତ ,
ପୁଣ ିମୂତ୍ତିର୍ପୂଜକ, ବ୍ୟଭଗି୍ଭରୀ, ସମଲଙି୍ଗୀ, ସ୍ୱାଥର୍ପର, େଗ୍ଭର, ମଦୁଆ,
ପରନନି୍ଦକ ଓ ଠକୁଆ, େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
େହେବ ନାହିଁ। 11 ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକ ଏହପିରି ଥିଲ।
କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ େଧୗତ େହାଇଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
କରାଯାଇଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଓ ଆମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ କରାଯାଇଛ।ି

ନଜି ଶରୀରକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିାେର ଲଗାଅ

12 “ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତ ିମିଳିଛ।ି”
କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ଭଲ ନୁେହଁ। “ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ
େମାେତ ଅନୁମତ ିମିଳିଛ”ି କିନୁ୍ତ େମା’ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ
େଦବ ିନାହିଁ। 13 “ଖାଦ୍ୟ େପଟ ପାଇଁ ଓ େପଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅେଟ।” ଏ

କଥା ଠିକ୍, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଏ ଦୁହିଁକୁ ନାଶ କରିେବ। ଶରୀର େଯୗନଗତ
ପାପ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ପାଇଁ
ଅଟନି୍ତ। 14 ପରେମଶ୍ୱର େକବଳ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରି
ନାହାନି୍ତ , ବରଂ ନଜିର ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିେବ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ିନାହଁ େଯ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରଗଡୁ଼କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଙ୍ଗବେିଶଷ? ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି େନଇଯିବ,ି ଓ େସଗଡୁ଼କୁି
େକୗଣସ ିେବଶ୍ୟାର ଅଙ୍ଗ କରିେଦବ?ି େକେବ ନୁେହଁ। 16 ଶାସ୍ତ୍ରେର
େଲଖାଅଛ ି“ଉଭୟ ଏକ େହେବ।” ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବିା ଉଚତି୍
େଯ େବଶ୍ୟାଗମନ କରୁଥିବା ଜେଣ େଲାକ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ତା’ ସହତି
ଏକ ହୁଏ। 17 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରେହ େସ ଆତ୍ମାେର
ତାହାଙ୍କ ସହତି ଏକ ହୁଏ।

18 ଅତଏବ େଯୗନଗତ ପାପଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ଜେଣ େଲାକ ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପ, ନଜି ଶରୀରର ବାହାେର କେର। କିନୁ୍ତ େଯୗନଗତ
ପାପ ଦ୍ୱ ାରା େସ ନଜି ଶରୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ମନି୍ଦର
ଅେଟ। ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଅନ୍ତରେର ଅଛନି୍ତ। ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନଜିର ନୁହଁ। 20 କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ କିଣଛିନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ ନଜି ଶରୀର
ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ ଦଅି।

ବବିାହ ବଷିୟେର

ଏେବ ମୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲଖିଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିେର ଉତ୍ତର
େଦଉଛ।ି ପୁରୁଷ ପେକ୍ଷ ବବିାହ ନ କରିବା ଭଲ। 2 କିନୁ୍ତ
େଯୗନଗତ ପାପ ବଡ଼ ବପିଦଜନକ। ଅତଏବ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର

ନଜିର ପତ୍ନୀ ଥିବା ଉଚତି୍। େସହଭିଳି ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀର ନଜି ସ୍ୱାମୀ ଥିବା
ଉଚତି୍। 3 ପତ ିଆପଣାର ପତ୍ନୀକୁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ େଦବା ଉଚତି୍। 4

ପତ୍ନୀର ତା’ ନଜି ଶରୀର ଉପେର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା’ର ଶରୀର
ଉପେର ତା’ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ଅଛ।ି େସହଭିଳି ସ୍ୱାମୀର ତା’ ନଜି ଶରୀର
ଉପେର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା’ର ଶରୀର ଉପେର ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀର
ଅଧିକାର ଅଛ।ି 5 ନଜିର ଅଧିକାରରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚତି କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ େହାଇ ଅଳ୍ପ
ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ହୁଅ। ତା’ପେର ପୁନବର୍ାର ଏକାଠି ହୁଅ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁବର୍ଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେଲାଭତି
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 6 େମାର ଏହା ଆେଦଶ ନୁେହଁ, ବରଂ କିଛ ିସମୟ
ପାଇଁ ପୃଥକ ରହବିାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଉଛ।ି 7 ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ,
ସମେସ୍ତ େମା’ ଭଳି ରୁହନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଏକ ବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଛ।ି ଯଦ ିଜଣକର େଗାଟଏି ପ୍ରକାର
ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ତା’େହେଲ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର
ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଅଛ।ି

8 ଏେବ ମୁଁ ଅବବିାହତି ଓ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ଯଦ ିେସମାେନ
େମା’ ଭଳି ଏକାକୀ ରହ ିପାରିେବ, ତା’େହେଲ ଭଲ। 9 କିନୁ୍ତ ଯଦି
େସମାେନ ନଜି ଶରୀର ଉପେର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପାରିେବ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ
େସମାେନ ବବିାହ କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ କାମ ବାସନାର ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ି
େହବା ଅେପକ୍ଷା ବବିାହ କରିବା ଉତ୍ତମ।

10 େଯଉଁମାେନ ବବିାହତି େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଏହ ିଆେଦଶ େଦଉଛ-ିଏହି
ଆେଦଶ େମା’ଠାରୁ ନୁେହଁ ବରଂ, ପ୍ରଭୁ ନେିଜ ଏହ ିଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ। 11

େଯ, ପତ୍ନୀ ନଜି ପତକୁି େକେବ େହେଲ ଛାଡ଼ବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଯଦି
ପତ୍ନୀ ନଜି ପତକୁି ଛାେଡ଼, ତା’େହେଲ ପୁନଃ ବବିାହ ନ କରି ରହବିା ଉଚତି୍
ବା ନଜି ପତ ିସହତି ମିଶିଯିବା ଉଚତି୍। ଠିକ୍ େସହଭିଳି ପତ ିମଧ୍ୟ ନଜି
ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

12 ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହା କେହ (ଏହା େମାର କଥା,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁେହଁ): ଯଦ ିେକୗଣସ ିଖ୍ରୀଷି୍ଟୟ ଭାଇଙ୍କର ଏପରି ପତ୍ନୀ ଅଛ ିଓ

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:11 900 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 7:12



8

େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସନିୀ ନୁେହଁ ମାତ୍ର ପତ ିସହତି ରହବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ, ତା’େହେଲ
ପତ ିତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 13 ଯଦ ିେକୗଣସ ିପତ୍ନୀର ପତି
ଅଛ,ି ଓ େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େସ ପତ୍ନୀ ସହତି ରହବିା ପାଇଁ
ଇଚୁ୍ଛକ, ତା’େହେଲ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦବା ଅନୁଚତି୍। 14

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ପତ,ି ତା’ର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପତ୍ନୀ
ମାଧ୍ୟମେର ପବତି୍ର କରାଯାଇଅଛ।ି େସହଭିଳି ବଶି୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ପତ୍ନୀ,
ତା’ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପତ ିମାଧ୍ୟମେର ପବତି୍ର କରାଯାଇ ଅଛ।ି ଯଦ ିଏହା
ସତ୍ୟ େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା, ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ କଦାପି ଶୁଚି
େହାଇ ନ ଥା’େନ୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଏେବ ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।

15 ତଥାପି ଯଦ ିଜେଣ ଅବଶି୍ୱାସୀ, ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀଠାରୁ ଅଲଗା
େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, ତା’େହେଲ େସ ଅଲଗା େହାଇପାେର। େଯେତେବେଳ
ଏପରି ଘଟବି, ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବବିାହ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହେବ।
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତେର ରହବିାକୁ ଆହ୍ୱାନ େଦଇଛନି୍ତ। 16

ପତ୍ନୀଗଣ ହୁଏତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ; ପତଗିଣ! ହୁଏତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ପତ୍ନୀକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ। ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ
ଘଟବି, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଜାଣ ିନାହଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କର

17 ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲାେବେଳ େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭଳନା େଦଉଛନି୍ତ , ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େସହଭିଳି ଜୀବନଯାପନ
କରିବା ଉଚତି୍। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହ ିନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଦଏି। 18

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇବା ପୂବର୍ରୁ ଯଦ ିକାହାର ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ଯାଇଛ,ି
େସ ତାହା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଯଦ ିଜେଣ ଆହ୍ୱାନ ପାଇବା
େବେଳ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନାହିଁ, ତା’ର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 19

ଜେଣ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଛ ିବା ନାହିଁ, ତାହା ବଡ଼ ବଷିୟ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ମାନବିା ବଡ଼ ବଷିୟ। 20 ପରେମଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ
କଲାେବେଳ େଯ େଯଉଁ ଅବସ୍ଥାେର ଥିଲ, େସ େସଭଳି ଥାଉ। 21 ଯଦି
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ର ୀତଦାସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାେର ଡ଼ାକିଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ
ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱାଧୀନ େହାଇପାର,
ତାହାେହେଲ େସହ ିସୁେଯାଗର ବ୍ୟବହାର କର। 22 କାରଣ େଯଉଁ
େଲାକକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲାେବେଳ କ୍ର ୀତଦାସ ଥିଲା, ଏେବ େସ
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସ୍ୱାଧୀନ େଲାକ। େସହ ିପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ େଲାକ ଥିଲାେବେଳ
ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କେଲ, େସ ଏେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ର ୀତଦାସ ଅେଟ। 23

ପରେମଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଣଛିନି୍ତ। େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
କ୍ର ୀତଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ। 24 ଅତଏବ ମଣଷିମାନଙ୍କର ଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ।
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଆହ୍ୱାନ େହଲାେବେଳ େଯ େଯଉଁ ଅବସ୍ଥାେର
ଥିଲା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରି, େସ େସହପିରି
କାଯର୍୍ୟ କରୁ।

ବବିାହ କରିବା ବଷିୟକ ପ୍ରଶ୍ନ

25 ଏେବ ମୁଁ ଅବବିାହତି େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଛ।ି ଏ
ବଷିୟେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େମାେତ େକୗଣସ ିଆେଦଶ ମିଳି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇ ଥିବାରୁ ଓ ମୁଁ ବଶି୍ୱାସଭାଜନ େହାଇ ଥିବାରୁ, ମୁଁ
େମାର ମତାମତ େଦଉଛ।ି 26 ଏହା ସଙ୍କଟର ସମୟ। ଅତଏବ, େମା’
ମତେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଅଛ େସହପିରି ରହବିା ଉତ୍ତମ। 27 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବବିାହତି, େତେବ ପତ୍ନୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବବିାହ େହାଇ ନାହିଁ, େତେବ ପତ୍ନୀଟଏି େଖାଜିବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। 28 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ
ମନସ୍ଥ କରିଛ, େତେବ ଏହା ପାପ ନୁେହଁ। ଜେଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ବବିାହ
କେଲ ପାପ କେର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ବବିାହ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଏହି
ଜୀବନେର କଷ୍ଟ ପାଇେବ। ଏହ ିକଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେର।

29 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! େମାର କହବିା କଥା େଯ, ସମୟ ବହୁତ
କମ୍ ଅଛ।ି ଅତଏବ, ଏହା ପେର, େଯଉଁମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନି୍ତ େସମାେନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦଅିନୁ୍ତ, େଯପରି େସମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାହିଁ। 30

େଯଉଁମାେନ ଦୁଃଖୀ େସମାେନ ଦୁଃଖୀ ନ େହଲା ଭଳି ରୁହନୁ୍ତ। େଯଉଁମାେନ
ସୁଖୀ, େସମାେନ ଏପରି ରୁହନୁ୍ତ େଯପରି ସୁଖୀ ନୁହନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ଜିନଷି
ପତ୍ର କିଣ ିପାରନି୍ତ େସମାେନ ନଜି ପାଖେର କିଛ ିନ ଥିଲା ଭଳି ରୁହନୁ୍ତ।
31 େଯଉଁମାେନ ସାଂସାରିକ େଭାଗ-ବଳିାସର ସାମଗ୍ରୀ ଗଡୁ଼କି ବ୍ୟବହାର
କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ଏପରି ରୁହନୁ୍ତ େଯପରି େସ ଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଆେଦୗ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ନୁେହଁ। ଏହପିରି ଭାବେର ରୁହ, କାରଣ ଜଗତର
ବାହ୍ିୟକ ବଷିୟ ସବୁ ଶୀଘ୍ର େଲାପ ପାଇବ।

32 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଚନି୍ତ ା ନ କର ଏହା େମାର ଇଚ୍ଛା। ଅବବିାହତି
େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମେର ଲାଗିଥାଏ ଓ େସ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କେର। 33 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ବବିାହତି, େସ ସାଂସାରିକ
ବଷିୟେର ଲପି୍ତ ରହ ିତା’ର ପତ୍ନୀକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହଥିାଏ।
ଅତଏବ େସ ଦୁଇଟ ିବଷିୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅି: ପତ୍ନୀକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା। ଜେଣ ଅବବିାହତିା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥର୍ାତ୍ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାଇଁ ସମୟ ଦଏି। 34 େସ ତା’ର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସମପିର୍ତ କରିପାେର। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ବବିାହତିା ସ୍ତ୍ରୀ,
ଜାଗତକିତାେର ମାତ ିରହ,ି ନଜି ସ୍ୱାମୀକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାେର ବ୍ୟସ୍ତ ରୁେହ।
35 ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର େକୗଣସ ିକଡ଼ା ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୁେହଁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିକୁ େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ କାମେର ନ ଲଗାଇ, ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାବେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସମପର୍ଣ କର।

36 ଯଦ ିେକହ ିନଜିର କନ୍ୟା ଗତବୟସ୍କା େହବାର େଦଖି ଭାେବ େଯ,
େସ ନଜି କୁମାରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରତ ିଉଚତି୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ, ଓ ଭାେବ
େଯ କନ୍ୟାର ବବିାହ ଆବଶ୍ୟକ, େତେବ େସ େଯପରି ଗ୍ଭେହଁ େସହପିରି
କରିପାେର। େସମାନଙ୍କର ବବିାହ କରିେଦବା ଉଚତି୍। ଏହା ପାପ ନୁେହଁ।
37 କିନୁ୍ତ ଆଉ ଜେଣ େଲାକ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ମନା ଥାଇପାେର େଯ ବାହା
େହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ େସ ଯାହା ଗ୍ଭେହଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛ।ି ଯଦ ିେସ ଗ୍ଭେହଁ ତାହାର ମନେର େଯ େସ ତାହାର
କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ େଦବ ନାହିଁ, େସ ଉଚତି୍ କରୁଛାି 38 ଅତଏବ ଯିଏ
ନଜିର କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ବବିାହ କରାଉଛ,ି େସ ଭଲ କରୁଛ ିଓ ଯିଏ
କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ବବିାହ କରାଉ ନାହିଁ, େସ ଅଧିକ ଭଲ କରୁଛ।ି

39 ଜେଣ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତା’ ସହତି ରହବିା ପାଇଁ
ବାଧ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପେର େସ େଯେକୗଣସ ିଅନ୍ୟ େଲାକ ସହତି
ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅେଟ। କିନୁ୍ତ େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଶି୍ୱସ୍ତ
େହବା ଉଚତି୍। 40 ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦ ିପୁନଃ ବବିାହ ନ କେର, ତା’େହେଲ
େସ ଅଧିକ ସୁଖୀ ରହବି। ଏହା େହଉଛ ିେମାର ମତ। ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କେର
େଯ େମା’ ପାଖେର ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛ।ି

ମୂତ୍ତିର୍ଠାେର ଉତ୍ସଗର୍ େହାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ

ଏେବ ମୁଁ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କିଠାେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ମାଂସ ବଷିୟେର କହବି।ି
ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ “ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେର ଜ୍ଞାନ ଅଛ।ି” କିନୁ୍ତ
“ଜ୍ଞାନ” ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅହଂକାରୀ କରିଦଏି। 2 କିନୁ୍ତ େପ୍ରମ

ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେର। ଯଦ ିକିଏ
ଭାେବ େଯ, େସ କିଛ ିଜାେଣ ତା’େହେଲ େସ େଯ ମୂଖର୍ ଏହା ଜାଣି
ରଖିବା ଉଚତି୍। 3 କିନୁ୍ତ ଯିଏ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର, ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାର ପରିଚୟ ନଅିନି୍ତ।

4 ଅତଏବ ମାଂସ ଖାଇବା ବଷିୟେର ମୁଁ ଏହା କେହ େଯ, ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ େଯ ଜଗତେର ପ୍ରକୃତେର ପ୍ରତମିା େବାଲ ିକିଛ ିନାହିଁ। ଏବଂ ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ େଯ ଜେଣ ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ। 5 ଆକାଶ ବା ପୃଥିବୀେର
ଅେନକଗଡୁ଼ଏି ତଥା-କଥିତ େଦବତା ଥାଇ ପାରନି୍ତ (େଲାେକ ଅେନକ ବସ୍ତୁକୁ
“େଦବଗଣ” ଓ “ପ୍ରଭୁଗଣ” େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 7:13 901 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 8:5
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ନୁେହଁ।) 6 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭର
ପରମପିତା। ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆେସ, ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ
ଜୀବତି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ େକବଳ ଜେଣ। େସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ, ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ
େଦଇଛନି୍ତ।

7 କିନୁ୍ତ ଏହ ିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେର ନାହିଁ। େକେତକ େଲାକ ପୂବର୍
ଅଭ୍ୟାସ େଯାଗୁଁ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ମୂତ୍ତିର୍ ଉପାସନା କରନି୍ତ। ଏବଂ ମାଂସ ଖାଇବା
େବେଳ, ତାହା ମୂତ୍ତିର୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଏ ପ୍ରସାଦ େବାଲ ିମେନ
କରନି୍ତ। ଏହ ିମାଂସ ଖାଇବା ଉଚତି୍ କି ନୁେହଁ, ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର
ନଶିି୍ଚତ େବାଧ ନାହିଁ। ଅତଏବ, ଖାଇଲା େବେଳ ନେିଜ ନଜିକୁ େଦାଷୀ
ମେନ କରନି୍ତ। 8 ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଏ
ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପକର୍େର
କ୍ଷତ ିହୁଏ ନାହିଁ, ଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର କିଛ ିଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।

9 କିନୁ୍ତ ନଜିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଷିୟେର ସାବଧାନ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏହ ିସ୍ୱାଧୀନତା, ଦୁବର୍ଳ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ପାପେର ନ ପକାଉ। 10

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହତିାହତି ଜ୍ଞାନ ଅଛ।ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଦବ ମନି୍ଦର େଭାଜନ
ଶାଳାେର ବସ ିଖାଇବା ପାଇଁ ଉଚତି୍ ମେନ କରିପାର। କିନୁ୍ତ େକୗଣସି
ଦୁବର୍ଳ ବଶି୍ୱାସୀ, େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖି ମୂତ୍ତିର୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ସାହସ ପାଇବ। େସ ଏପରି କରିବା ଭୁଲ୍
ଜାଣ ିମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବ। 11 ଅତଏବ େସହ ିଦୁବର୍ଳ ବଶି୍ୱାସୀ ଯାହା
ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ , ତାହାର ଆତ୍ମିକ ପତନ ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ଦାୟୀ େହବ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରୁଛ, ଓ େସମାେନ ଭୁଲ୍ େବାଲ ିଅନୁଭବ କରୁଥିବା
କାମଗଡୁ଼କି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରି େସମାନଙ୍କ ବେିବକକୁ ଆଘାତ
େଦଉଛ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛ।
13 ଯଦ ିେମାର ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱ ାରା େମା’ ଭାଇ ପାପେର ପଡ଼ବି,
ତା’େହେଲ ମୁଁ ଭବଷି୍ୟତେର ଆଉ ମାଂସ ଖାଇବ ିନାହିଁ। ଏପ୍ରକାେର ମୁଁ
େମା’ ଭାଇର ବଘି୍ନର କାରଣ େହବ ିନାହିଁ।

ଅଧିକାର ଯାହା ପାଉଲ ବ୍ୟବହାର କେଲ ନାହିଁ

ମୁଁ ଜେଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକି୍ତ। ମୁଁ ଜେଣ େପ୍ରରିତ। ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିଛ।ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମା’ କାଯର୍୍ୟର ଫଳ
ସ୍ୱରୂପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହାଇଛ। 2 ଅନ୍ୟମାେନ

େମାେତ େପ୍ରରିତ େବାଲ ିଗ୍ରହଣ ନ କରି ପାରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
େପ୍ରରିତ େବାଲ ିନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ମୁଁ େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ
େପ୍ରରିତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଥିର ପ୍ରମାଣ ଅଟ।

3 େକେତକ େମାର ବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େମାର ଉତ୍ତର ଏହ ିେଯ, 4 ଆମ୍ଭର ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ କ’ଣ
ଅଧିକାର ନାହିଁ? 5 ଜେଣ ବଶି୍ୱାସନିୀ ପତ୍ନୀକୁ ଯାତ୍ରା େବେଳ ସଙ୍ଗେର
େନଇ ଯିବା ପାଇଁ କ’ଣ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ େପ୍ରରିତମାେନ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଓ େକଫାତ ଏପରି କରୁଛନି୍ତ। 6 ଆଉ େକବଳ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ମୁଁ ନଜି ନଜିର ଜୀବକିା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବୁ? 7

େସନାବାହନିୀେର େକୗଣସ ିେସୖନକି କ’ଣ ନଜି ଖଚ୍ଚର୍େର ଯୁଦ୍ଧ କେର?
େକୗଣସ ିେଲାକ କ’ଣ ଅଙୁ୍ଗର ବଗିଗ୍ଭ ଲଗାଏ ଓ ନେିଜ ଏହାର ଫଳ ଖାଏ
ନାହିଁ। ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛ,ି େଯ େମଷପାଳନ କରି ନଜି ପାଇଁ
େମଷଦୁଧ ନଏି ନାହିଁ?

8 ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି େକେତକ ମନୁଷ୍ୟର ଚନି୍ତ ାଧାରା ନୁେହଁ ମାତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ େସହ ିକଥା କୁେହ। 9 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର
େଲଖା ଅଛ:ି “ଖଳାେର େବଙ୍ଗଳା ବୁଲାଇଲା େବେଳ ବଦଳର ମୁହଁ ବାନ୍ଧ
ନାହିଁ।” ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କ’ଣ େକବଳ ବଳଦଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ?
ନା। 10 ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ େଲଖାଯାଇଛ।ି କାରଣ
ହଳ କରୁଥିବା ଓ ଶସ୍ୟ ପାଛୁଡ଼ଡ଼ୁ ଥିବା େଲାକ, ଉଭୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା
େହତୁ, ପାଇେବ େବାଲ ିଆଶା କରିଥା’ନି୍ତ। 11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ

ଆତ୍ମିକ ବୀଜ ବୁଣଅିଛୁ, େତଣୁ ଜୀବକିା ନବିର୍ାହ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପାଥିର୍ବ ଧନରୁ
କିଛ ିପାଇବାକୁ କ’ଣ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏହା ଆମ୍ଭର ପ୍ରାପ୍ୟ। 12

ଯଦ ିଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁମ୍ଭଠାେର ଏହ ିଦାବୀ ଅଛ,ି େତେବ ଆମ୍ଭର କ’ଣ
ଏଥିେର ଅଧିକ ଦାବୀ ନାହିଁ? କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଅଧିକାର ପ୍ରେୟାଗ କରି
ନାହୁଁ। ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ କାେଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସହ୍ୟ କରିଅଛୁ। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ,
େଯଉଁମାେନ ମନି୍ଦରର େସବକ େସମାେନ ମନି୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ରୁ କିଛ ିଆଣ ିନଜିର ଜୀବକିା ନବିର୍ାହ କରନି୍ତ। ଓ େଯଉଁମାେନ
େବଦୀର େସବାେର ନଯିୁକ୍ତ େସମାେନ େବଦୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା େନୖେବଦ୍ୟରୁ
କିଛ ିଭାଗ ପାଆନି୍ତ। 14 େସହ ିପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ। େଯ
ସୁସମାଗ୍ଭର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭରକମାନଙ୍କର
ପ୍ରତ ିେପାଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ  େନେବ।

15 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରଗଡୁ଼କିରୁ େଗାଟଏି ମଧ୍ୟ େକେବ େହେଲ
ପ୍ରେୟାଗ କରି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛ ିପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ। ଏହି
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ଏହା େଲଖି ନାହିଁ। େକହ ିେମାହର ଏହ ିଗବର୍ର ଅଧିକାର
େମା’ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ େନଇଗେଲ ବରଂ େମାର ମରିଯିବା ଭଲ। 16

ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ େମାର ଗବର୍ କରିବା କିଛ ିନାହିଁ। ଏହା
େମାହର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦ ିସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର ନ କରିବ,ି େତେବ େମା’
ଜୀବନ ଧିକ୍। 17 ତା’ପେର ମଧ୍ୟ ଯଦ ିମୁଁ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରୁଛ,ି େତେବ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ। କିନୁ୍ତ ତାହା ତ
ନୁେହଁ। ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ
େଦଇଛନି୍ତ , େକବଳ ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ।ି 18 ତା’େହେଲ େମାର
ପୁରସ୍କାର କ’ଣ? େମାର ପୁରସ୍କାର ଏହା େଯ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କଲାେବେଳ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଭାବେର ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ େଦଇ ପାରିବ?ି ଏହପିରି
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର ପାଇଁ େଯଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ େମାର ପାଇବା କଥା, ତାହା ମୁଁ
ଦାବୀ କେର ନାହିଁ।

19 ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନଜିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାସ କରିଛ।ି ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ
ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ।ି 20 ଯିହୂଦୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲାଭ
କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯିହୂଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି େହଲ।ି ମୁଁ ନେିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଧୀନ ନ େହେଲ ମଧ୍ୟ େଯପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ,ି
େତଣୁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ େଲାକଙ୍କ ଭଳି େହଲ।ି 21

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁେହଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଧୀନ। ତଥାପି ମୁଁ େଯପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହିୀନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିପାେର, େତଣୁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହିୀନ େଲାକପରି
େହଲ।ି 22 େଯଉଁମାେନ ଦୁବର୍ଳ େସହ ିଦୂବର୍ଳମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୂବର୍ଳ େହଲ।ି େଯେହତୁ େଯଉଁ ଉପାୟେର େହଉ ପେଛ ମୁଁ
େଯପରି ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ ିେସଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରକାରର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ େସହ ିପ୍ରକାରର େହଲ।ି 23 ଏହା ସବୁ
ମୁଁ ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ କରୁଛ,ି ସୁସମାଗ୍ଭର ଆଶୀବର୍ାଦେର େମାର ମଧ୍ୟ କିଛି
ଅଂଶ ରହବି।

24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ, େଦୗଡ଼ ପ୍ରତେିଯାଗିତାେର ସମେସ୍ତ େଦୗଡ଼ନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ ଭତିରୁ ମାତ୍ର ଜଣକୁ ପୁରସ୍କାର ମିେଳ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ଜିତବି, େସପ୍ରକାର େଦୗଡ଼। 25 େଖଳେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରତ ିେଯାଗୀକୁ
କେଠାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ େନବାକୁ ହୁଏ। େସମାେନ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା
କରନି୍ତ। ଏହ ିମୁକୁଟ ଏକ ଜାଗତକି ଓ କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ବଷିୟ। କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁ। 26 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ
ଲକ୍ଷ୍ୟେର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଅଛ।ି ମୁଁ ମୁଷି୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କଲାପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ,ି
ବାୟୁ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ନାହିଁ। 27 ମୁଁ େମାର ନଜି ଶରୀରକୁ ଆଘାତ
କରୁଛ।ି ମୁଁ ଏହାକୁ େମାର କ୍ର ୀତଦାସ କରୁଛ।ି ମୁଁ ଏହା କରୁଛ ିେଯପରି ମୁଁ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପେର ନେିଜ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଲା ପେର େଯପରି ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ହୁଏ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େମା’ ଶରୀରକୁ
ବଶେର ରଖୁଅଛ।ି
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ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ, ଆମ୍ଭର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି(େଯଉଁମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିଥିେଲ) କ’ଣ େହଲା ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିରଖ।

ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େମଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ସୁଫ ସାଗରକୁ ପାର
କରାଇଥିେଲ। 2 େସମାେନ େମଘ ଓ ସମୁଦ୍ର େର େମାଶାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ
ଭାେବ ଡୁ଼ବତି େହାଇଥିେଲ। 3 େସମାେନ ଏକମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ େଶୖଳ
ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ଆତ୍ମିକ େଭାଜନ କରିଥିେଲ। 4 ଓ ସମେସ୍ତ
ସମାନ ଆତ୍ମିକ ପାନୀୟରୁ ପାନ କରିଥିେଲ। େସମାେନ େସହ ିଆତ୍ମିକ
ପଥରରୁ ବାହାରିବା ପାଣ ିପିଇଥିେଲ। େସହ ିପଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିେଲ। 5 କିନୁ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଅଧିକଙ୍କ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ  ନ ଥିେଲ।
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ମରିଗେଲ।

6 ଏହ ିଘଟଣାଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଛ,ି ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ। 7

େସମାନଙ୍କ ଭତିେର େକେତକଙ୍କ ଭଳି ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େଲାେକ ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ବସେିଲ ଓ ନାଚବିା ପାଇଁ ଉଠିେଲ।”
8 େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େଯପରି େକେତକ େଯୗନଗତ ପାପ କେଲ, ଆେମ୍ଭ
େସଭଳି େକେବ କରିବା ନାହିଁ। େସମାେନ ପାପ କରିଥିବା େହତୁରୁ
େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ 23,000 େଲାକ େଗାଟଏି ଦନିେର ମରିଗେଲ। 9

େସମାନଙ୍କ ଭଳି ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ସାପ କାମୁଡ଼ାେର ମେଲ। 10 େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
େକେତକଙ୍କ ଭଳି ଆପତି୍ତ ଅଭେିଯାଗ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଏହି
ଅଭେିଯାଗକାରୀମାେନ ବନିାଶକାରୀ (ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ)ଙ୍କ ହାତେର ମେଲ।

11 େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟଲିା, ତାହା ଆମପାଇଁ ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଇତହିାସେର ଅନି୍ତମ ସମୟେର, ଆେମ୍ଭ ଜୀବନଧାରଣ
କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଚତନା େଦବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଲଖା ଯାଇଛ।ି
12 ଅତଏବ, େଯଉଁ େଲାକ ଭାବୁଛ ିେଯ, େସ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଠିଆ
େହାଇଛ,ି େଯପରି େସ ଖସ ିନ ପେଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ସତକର୍ ରହୁ। 13

େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଅଛ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ଆସଥିାଏ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କରିପାର। େସ େକେବ େହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାେର
ପଡ଼ବିାକୁ େଦେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେଲାଭନର
(ପରୀକ୍ଷାର) ସମ୍ମୁଖୀନ େହବ, େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ େଦଖାଇ େଦେବ।

14 ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ କିଛ ିସହ ିପାରିବ। େମାର ପି୍ରୟ
ବନୁ୍ଧଗଣ! େଶଷେର ମୁଁ କହୁଛ ିେଯ, ମୂତ୍ତିର୍ ପୂଜାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। 15

ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଦି୍ଧମାନ, େତଣୁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛ।ି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ। 16 େଯଉଁ ଆଶୀବର୍ାଦର ପିଆଲା
ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣ କରୁ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର
ସହଭାଗୀ େହଉ ନାହୁଁ କି? େଯଉଁ େରାଟୀ ଆେମ୍ଭ ଭାଙୁ୍ଗ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଶରୀରେର ଅଂଶ ନୁେହଁ କି? 17 େକବଳ େଗାଟଏି େରାଟୀ ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ େଲାକ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େସହ ିେଗାଟଏି
େରାଟୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଖାଉ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େଗାଟଏି
ଶରୀର।

18 ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବ। େସମାେନ ବଳି ପ୍ରାପ୍ତ ପଶୁ
ମାଂସ େଭାଜନ କରି କ’ଣ େବଦୀର ଅଂଶୀଦାର ନୁହନି୍ତ? 19 ମୁଁ କହୁ
ନାହିଁ େଯ ମୂତ୍ତିର୍ ବା ମୂତ୍ତିର୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଗରୁୁତ୍ୱ  ଅଛ।ି
ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁ ନାହିଁ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍। 20 କିନୁ୍ତ େମା’
କହବିା କଥା େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟେର
ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ନ କର। କିନୁ୍ତ ମୁଁ କୁେହ ଯାହା ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କୁି ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଶୟତାନକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଇଥାଏ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କରୁ
ନୁେହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୟତାନ ସହତି ଅଂଶୀଦାର ହୁଅ

ନାହିଁ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଆଲାରୁ ଓ ଶୟତାନର ପିଆଲାରୁ ମଧ୍ୟ
ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। େସହପିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ େମଜ ଓ ଶୟତାନର େମଜ
ଉଭୟର ଅଂଶୀଦାର େହାଇ ବସ ିପାରିବ ନାହିଁ। 22 ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ବରିକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ? ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ?
ନା!

ପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବ ପାଇଁ ନଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବହାର କର

23 “ଆେମ୍ଭ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ।” କିନୁ୍ତ ସବୁ ବଷିୟ
ଭଲ ନୁେହଁ। “ଆେମ୍ଭ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ।” କିନୁ୍ତ
େକେତକ ବଷିୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର
ନାହିଁ। 24 େକୗଣସ ିେଲାକ େକବଳ ନଜିର ସ୍ୱାଥର୍ ପାଇଁ ଚନିି୍ତତ େହବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, ବରଂ େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚନି୍ତ ା କରିବା ଉଚତି୍।

25 ବଜାରେର ଯାହା ବକିି୍ର  େହଉଛ ିେସସବୁ ମାଂସ ତୁେମ୍ଭ ଖାଇପାର।
ନଜି ବେିବକ ସକାେଶ ଏହ ିମାଂସ ଖାଇବା ଉଚତି୍ କି ନୁେହଁ, େସ
ବଷିୟେର େକୗଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଗ୍ଭର ନାହିଁ। 26 ତୁେମ୍ଭ ଖାଇପାର କାରଣ
“ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ।”

27 ଜେଣ ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ ପାଇଁ ଡ଼ାକିପାେର।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବାକୁ ସି୍ଥର କଲ, ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଥୁଆ
େହାଇଛ,ି ତାହା ଖାଅ। 28 ଏହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ େକୗଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି
ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କର। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜେଣ କୁେହ: “ଏହ ିଖାଦ୍ୟ
ମୂତ୍ତିର୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାଇଛ।ି” ତାହାେହେଲ େସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ
ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ େହଲା, ଯିଏ ଏହା କହଛି ିତା’ର ବଶି୍ୱାସକୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଘାତ ନ େଦବା ପାଇଁ ଖାଅ ନାହିଁ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ କାରଣ େହଲା
ଏହ ିମାଂସ ବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଅନୁଚତି୍ େବାଲ ିେକେତକ ମତ ଦଅିନି୍ତ।
29 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ବେିବଚନା କର େବାଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁ
ନାହିଁ କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ େଲାକ ଏହାକୁ ବେିବଚନା କରୁ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି
ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମେନାଭାବ େହତୁ େମା’ ନଜିର ସ୍ୱାଧୀନତାେର ଆଞ୍ଚ
ଆଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ। 30 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ
ସାରି େଭାଜନ କରିଥିବା େଯାଗୁଁ ମୁଁ ସମାେଲାଚତି େହବା ଅନୁଚତି୍।

31 ଅତଏବ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଅ, ପିଅ ବା ଅନ୍ୟ
ଯାହାକିଛ ିକର, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ପାଇଁ କରିବା ଉଚତି୍। 32 ଏଭଳି
େକୗଣସ ିକାମ କର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ଯିହୂଦୀ ବା ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାେକ ବା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଧା ପାଇେବ। 33 ମୁଁ ଏହ ିନୀତ ିଅନୁସରଣ
କେର। ମୁଁ ନଜିକୁ ଖୁସୀ ରଖିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ମୁଁ ଅେନକଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ ଚନି୍ତ ାକେର ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିେବ।

ମୁଁ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି
ଅନୁସରଣ କର।

ଅଧୀନେର ରହବିା

2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ିକାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ମେନ ପକାଉ ଅଛ। ମୁଁ େଯଉଁ ଉପେଦଶ ଗଡୁ଼କି
େଦଇଥିଲ ିେସ ଗଡୁ଼କୁି ସ୍ମରଣେର ରଖି ପାଳନ କରୁଛ। 3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେର: ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷେଲାକର ମସ୍ତକ
େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ମସ୍ତକ େହଉଛନି୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ମସ୍ତକ େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର।

4 େଯେକୗଣସ ିପୁରୁଷେଲାକ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପ୍ରାଥର୍ନା କେର ବା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କେହ, େସ ନଜି ମସ୍ତକର ଅପମାନ କେର। 5 ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉଚତି୍।
ଯଦ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ପ୍ରାଥର୍ନା କେର ବା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କେହ, େସ ନଜିର ମସ୍ତକର ଅପମାନ କେର। ଏହା େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ମୁଣ୍ଡେର ବାଳ ନ ଥିବା ସମାନ। 6 ଯଦ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ
ଆଚ୍ଛାଦନ କେର ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ଏହା େସ ମସ୍ତକର େକଶ
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କାଟପିକାଇବା ସେଙ୍ଗ ସମାନ। ମାତ୍ର େକଶ କାଟବିା ଓ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ
କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷେର ଲଜ୍ଜ ାଜନକ, େତଣୁ େସ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା
ଉଚତି୍।

7 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ପୁରୁଷ ନଜିର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଅନୁଚତି୍,
କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ସୃଷି୍ଟ ତାହାଙ୍କର େଗୗରବ ଅେଟ।
କିନୁ୍ତ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। 8 ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ଆସ ିନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ଆସଛି।ି 9 ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସୃଷି୍ଟ େହାଇ ନ
ଥିଲା; ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସୃଷି୍ଟ େହାଇଥିଲା। 10 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ଅଧୀନତାର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚତି୍।
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ େସ ଏହା କରିବା ଉଚତି୍।

11 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର, ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନୁେହଁ, ଓ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ପୁରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନୁେହଁ। 12 କାରଣ, େଯପରି ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସଛି,ି
େସହପିରି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି ପ୍ରକୃତେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।ି

13 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବା କ’ଣ ଉଚତି୍ କି? ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନଣି୍ଣର୍ୟ କର। 14

ପ୍ରକୃତ ିକ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ନାହିଁ େଯ, େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ବଡ଼ ବଡ଼
ବାଳ ରଖିବ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ କଥା? 15 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଲମ୍ୱା ବାଳ
ଅଛ,ି ଏହା ତା’ ପାଇଁ େଗୗରବର ବଷିୟ। ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୀଘର୍ େକଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 16 ଯଦ ିକିଏ ଏହ ିବଷିୟେର
ଯୁକି୍ତତକର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ ଆେମ୍ଭ କହବୁି େଯ,
େଲାକମାନଙ୍କ ଏପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟକଳାପଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱୀକୃତ େଦବ ନାହିଁ।

ପ୍ରଭୁେଭାଜ

17 ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େଯଉଁ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ,ି େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମେବତ ସଭାଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରିବେତ୍ତର୍ କ୍ଷତକିାରକ େହଉଛ।ି 18 ପ୍ରଥେମ
ମୁଁ ଶୁଣଛି ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାେର ସମେବତ େହଲାେବେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦଳେଭଦ ଘେଟ। 19 େକେତକାଂଶେର ମୁଁ ଏହାକୁ
ବଶି୍ୱାସ କେର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମତେଭଦ େହବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁମାନଙ୍କ ମତ ଠିକ୍ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂେପ ଜଣାଯିବ।

20 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ମଣ୍ଡଳୀେର ସମେବତ ହୁଅ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ପ୍ରଭୁେଭାଜ ପାଳନ କରି ନ ଥାଅ। 21 କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଇଲା େବେଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା ନ କରି ନଜି
ନଜିର େଭାଜ ଖାଅ। ଫଳତଃ, େକହ ିେକହ ିଯେଥଷ୍ଟ ଖାଇବା ଓ ପିଇବାକୁ
ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ, ଅପରପକ୍ଷେର ଅନ୍ୟମାେନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇପିଇ ମାତାଲ
େହାଇଯା’ନି୍ତ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ଘେର ଖାଇ ପିଇ ପାରିବ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର େଯପରି ଗରୁୁତ୍ୱ  ନାହିଁ, ଏହି
କାଯର୍୍ୟରୁ ଜଣାପେଡ଼। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର  େଲାକଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦଉଛ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ବା କହବି?ି ଏହ ିକାମ ପାଇଁ କ’ଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଶଂସା କରିବ?ି ନା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ିନାହିଁ।

23 େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ,ି େସହ ିସମାନ ଶିକ୍ଷା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲ।ି େଯଉଁ ରାତି୍ରେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧରାଇ
ଦଆିଯାଇଥିଲା। େସହ ିରାତି୍ରେର େସ େରାଟୀ େନେଲ ଓ ତା’ ପାଇଁ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥିେଲ। 24 ତା’ପେର େସହ ିେରାଟୀକୁ ଛଣି୍ଡାଇ େସ
କହେିଲ: “ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାର ଶରୀର। େମାେତ ସ୍ମରଣ
କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା କର।” 25 େସହପିରି େସମାେନ ଖାଇ
ସାରିଲା ପେର, େସ ପାନପାତ୍ର େନେଲ ଓ କହେିଲ: “ଏହ ିପାନପାତ୍ର
େମାହର ରକ୍ତେର ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ଚୁକି୍ତର ନଦିଶର୍ନ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତଥର
ଏହ ିପାତ୍ରକୁ ପାନ କରିବ, େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା କରିବ।”
26 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ଏହ ିେରାଟୀ ଖାଇଲା େବେଳ ଓ ଏହ ିପାନପାତ୍ରରୁ

ପାନ କଲାେବେଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟର େଘାଷଣା
କରୁଥିବ।

27 ଅତଏବ, େଯଉଁ େଲାକ େରାଟୀ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଆଲାରୁ ଅନୁଚତି୍
ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କେର, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଓ ରକ୍ତର ଅବମାନନା
କେର। 28 ପ୍ରେତ୍ୟକେଲାକ େରାଟୀ ଖାଇବା ପୂବର୍ରୁ ଓ ପିଆଲାରୁ ପିଇବା
ପୂବର୍ରୁ ନଜି ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିେନବା ଦରକାର। 29 ଯଦ ିଜେଣ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବେିଶଷ ନ ମଣ ିଏହ ିେରାଟୀକୁ ଖାଏ ଓ ଏହ ିପିଆଲାରୁ
ପିଏ, ତା’େହେଲ େସ ଏହା ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
ହୁଏ। 30 େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଦୁବର୍ଳ ଓ େରାଗୀ
ଅଛନି୍ତ ଓ ଅେନକ ମୃତ େହେଲଣ।ି 31 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ନଜିକୁ ପରୀକ୍ଷା
କରି େନବା, ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଗି୍ଭରିତ େହବାକୁ ପଡ଼ବି
ନାହିଁ। 32 ପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ , େସ ଠିକ୍ ବାଟ
େଦଖାଇବା ଲାଗି ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡ ବଧିାନ କରନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଜଗତର
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବୁ ନାହିଁ, େସଥିଲାଗି େସ
ଏପରି କରନି୍ତ।

33 ଅତଏବ, େହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ େଯେତେବେଳ େଭାଜନ
କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକାଠି ଆସଛି, ପରସ୍ପର ଏକଆେରକ ଲାଗି
ଅେପକ୍ଷା କର। 34 ଯଦ ିକାହାକୁ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗଛୁ,ି େସ ଘେର
ଖାଇେଦବା ଉଚତି୍, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁେଭାଜ ସଭାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଚରଣ
େହତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଗି୍ଭରିତ େହବ ନାହିଁ। ମୁଁ େଯେବ ଆସବି,ି ଅବଶିଷ୍ଟ
ବଷିୟେର କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ କହବି।ି

ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଦାନ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଆତ୍ମିକ ଦାନଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ।ି 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମେନପକାଅ େଯ ବଶି୍ୱାସୀ େହବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି

ବପିଥଗାମୀ େହାଇ ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 3 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
କହୁଛ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକ “ଯୀଶୁ ଅଭଶିପ୍ତ” େବାଲି
କଦାପି କହବି ନାହିଁ। ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବନିା େକୗଣସ ିେଲାକ
“ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ” େବାଲ ିକହବି ନାହିଁ।

4 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଅେନକ ପ୍ରକାରର, କିନୁ୍ତ େସଗଡୁ଼କି େସହ ିଏକ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିାଏ। 5 େସବା ମଧ୍ୟ ଅେନକ ପ୍ରକାରର, ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ଯାହାଙ୍କର େସବା କରୁ, େସହ ିପ୍ରଭୁ ଏକ ଅଟନି୍ତ। 6 ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅେନକ ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର େଯ ଏସମସ୍ତ
କରନି୍ତ , େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନି୍ତ।

7 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଠାେର ଆତ୍ମାର ବେିଶଷ ଗଣୁ ଗଡୁ଼କି େଦଖିବାକୁ
ମିେଳ। 8 ଏଗଡୁ଼କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଜେଣ େଲାକକୁ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବୁଦି୍ଧେର କଥା କହବିାକୁ ଦକ୍ଷତା ଦଆି େହାଇଛ,ି ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣକୁ େସହ ିଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାନର କଥା କହବିାକୁ େଯାଗ୍ୟତା ଦଆି
େହାଇଛ।ି 9 େସହ ିଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜେଣ େଲାକକୁ ବଶି୍ୱାସ ଓ
ଅନ୍ୟଜଣକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା ଶକି୍ତ ଦାନ କରନି୍ତ। 10 ଆତ୍ମା
ଅନ୍ୟଜଣକୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ କରିବା ଶକି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ
ଆତ୍ମା ଭତିେର ପାଥର୍କ୍ୟ େଦଖି ପାରିବା ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। କାହାକୁ
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ  ପ୍ରକାରର ଭାଷା କହପିାରିବା ଶକି୍ତ ଦଆିଯାଇଛ,ି ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ
େସହ ିଭାଷାଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ କରିବାର ଶକି୍ତ ଦଆିଯାଇଛ।ି 11 େସହି
ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଏହ ିସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। େସହି
ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ କ’ଣ ଦଆିଯିବ, ତାହା ସି୍ଥର କରନି୍ତ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର

12 ଆମ୍ଭର ଶରୀର େହଉଛ ିଏକ, କିନୁ୍ତ ତାହାର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅେନକ।
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଶରୀର େହଉଛ ିଏକ।
େସହପିରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ। 13 ଆମ୍ଭ ଭତିରୁ େକେତକ େହଉଛୁ ଯିହୂଦୀ,
େକେତକ ଅଣଯିହୂଦୀ, ଆମ୍ଭ ଭତିରୁ େକେତକ କ୍ର ୀତଦାସ ଓ େକେତକ
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ସ୍ୱାଧୀନ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େଗାଟଏି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ଶରୀର
େହବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାପି୍ତଜିତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଅଛୁ। ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଗାଟଏି
ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି

14 ମାନବ ଶରୀର ତ ଏକଅଙ୍ଗ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅେନକ ଗଡୁ଼ଏି ଅଙ୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ। 15 ଯଦ ିେଗାଡ଼ କୁେହ: “ମୁଁ ହାତ ନୁେହଁ, ଅତଏବ, ମୁଁ
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁେହଁ।” କିନୁ୍ତ ଏହା କହବିା ଦ୍ୱ ାରା କ’ଣ େସ ଶରୀରର
ଅଙ୍ଗ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ କି? 16 କାନ କହପିାେର: “ମୁଁ ଆଖି ନୁେହଁ,
ଅତଏବ େମାର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁେହଁ,” କିନୁ୍ତ ଏହା କହବିା ଦ୍ୱ ାରା କ’ଣ
େସ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ କି? 17 ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର େଗାଟଏି
ଆଖି େଦଇଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ େସ ଶରୀର ଶୁଣପିାରନ୍ତା କିପରି? ଯଦ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଶରୀରଟ ିେଗାଟଏି କାନ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା ତା’େହେଲ ଶରୀର ଶୁଙି୍ଘବା ପାଇଁ
ସମଥର୍ ହୁଅନ୍ତା କିପରି? 18 ଯଦ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ େକବଳ େସହି
େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ ମାତ୍ର େହାଇଥା’ନ୍ତ ା ତା’େହେଲ ଶରୀର ନ ଥା’ନ୍ତ ା। କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଠିକ୍ ମେନ କେଲ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଙ୍ଗକୁ ଶରୀରେର
େସହଭିଳି ସ୍ଥାନ େଦେଲ। 20 େତଣୁ ପ୍ରକୃତେର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅେନକ,
କିନୁ୍ତ ଶରୀର େଗାଟଏି।

21 ଆଖି ହାତକୁ େକେବ େହେଲ କହ ିପାରିବ ନାହିଁ େଯ, “େତା’ଠାେର
େମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।” େସହଭିଳି ମୁଣ୍ଡ ପାଦକୁ କହ ିପାରିବ ନାହିଁ
େଯ, “େତା’ଠାେର େମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।” 22 ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର
ଶରୀରର େଯଉଁ ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଦୁବର୍ଳ େବାଲ ିେବାଧହୁଏ, େସହସିବୁ
ପ୍ରକୃତେର ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। 23 ଶରୀରର େଯଉଁ ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି ଆେମ
କମ୍ ଆଦରର େବାଲ ିଭାବୁ, େସଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଆେମ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ େଦଉ।
େଯଉଁ ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି ଅନ୍ୟମାେନ ନ େଦଖନୁ୍ତ େବାଲ ିଆେମ ଗ୍ଭହୁଁ, େସ
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଆେମ ବେିଶଷ ଧ୍ୟାନ େଦଉ। 24 ଆମ୍ଭ ଶରୀରର ସୁନ୍ଦର
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦବା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇ ନ ଥାଏ। କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଦରକାରୀ ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ େଦଇ ଶରୀରକୁ
ଗଠନ କରିଛନି୍ତ। 25 ଆମ୍ଭର ଶରୀରେର େଯପରି େକୗଣସ ିବେିଭଦ ନ
େହଉ, େସହ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କରିଛନି୍ତ। େଦହର ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି
ପରସ୍ପର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହୁଅନି୍ତ େବାଲ ିପରେମଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କେଲ।
26 ଯଦ ିଶରୀରର େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ କଷ୍ଟ ପାଏ, ତା’ସହତି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପା’ନି୍ତ। ଯଦ ିଶରୀରର େକୗଣସ ିଅଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ ପାଏ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ତାହା ସହତି ଏକତ୍ର େହାଇ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ।

27 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େସହି
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। 28 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀେର ପ୍ରଥେମ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ,
ଦି୍ୱ ତୀୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ, ତୃତୀୟେର ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ, ସ୍ଥାନ
େଦଇଛନି୍ତ। ତା’ପେର, ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ, ତା’ପେର
ପେରାପକାରୀଙୁ୍କ ତା’ପେର େନତୃତ୍ୱ  େନଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ, ତା’ପେର ବଭିନି୍ନ
ଭାଷା କହ ିପାରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ େଦଇଛନି୍ତ। 29 ସମସ୍ତ େଲାକ କ’ଣ
େପ୍ରରିତ? ସମସ୍ତ େଲାକ କ’ଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା? ସମେସ୍ତ କ’ଣ ଶିକ୍ଷକ?
ସମେସ୍ତ କ’ଣ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକ? 30 ସମେସ୍ତ କ’ଣ
ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶକି୍ତ ପାଇଅଛନି୍ତ? ସମେସ୍ତ କ’ଣ ବଭିନି୍ନ  ଭାଷା
କହନି୍ତ? ସମେସ୍ତ କ’ଣ ଏହ ିଭାଷାଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ କରି ପାରନି୍ତ କି? 31

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଆତ୍ମାଙ୍କ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଦାନଗଡୁ଼କି ପାଇବା ପାଇଁ
ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରିବା ଉଚତି୍ । ଏେବ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାଗର୍ ଅେପକ୍ଷା ଅତି
ଉତ୍ତମ ମାଗର୍ େଦଖାଇବ।ି

ଯଦ ିମୁଁ ମଣଷିମାନଙ୍କର ବଭିନି୍ନ  ଭାଷାେର ବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ
ଭାଷାେର କହପିାେର, ମାତ୍ର େମା’ଠାେର େପ୍ରମ ନାହିଁ,
ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କାରକ ପିଟା ଘଣ୍ଟା ବା ଝାଞ୍ଜ ଭଳି

ଅେଟ। 2 େମା’ ପାଖେର ଭାବବାଣୀ କହବିାର ଶକି୍ତ ଥାଇପାେର, ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣ ିଥାଇପାେର, େମାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ
ଥାଇପାେର, ପବର୍ତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନମିେନ୍ତ େମାହର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଶି୍ୱାସ
ଥାଇପାେର, କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେମା’ଠାେର େପ୍ରମ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ମୁଁ କିଛି
ନୁେହଁ। 3 ଯଦ ିମୁଁ େମାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଦରିଦ୍ର କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଦାନ

କରି େଦଇପାେର, ବା ନଜି ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ େହବା ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କରି
େଦଇପାେର, ମାତ୍ର େମାହର େପ୍ରମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ କିଛ ିପାଇବି
ନାହିଁ।

4 େପ୍ରମ ଦୀଘର୍ ସହଷି୍ଣୁ। େପ୍ରମ ଦୟାବାନ। େପ୍ରମେର ଈଷର୍ା ନ ଥାଏ।
େସ ଗବର୍ କେର ନାହିଁ, େସ ଅହଂକାରୀ ନୁେହଁ। 5 େପ୍ରମ ଅନୁଚତି୍
ବ୍ୟବହାର କେର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଥର୍ େଚଷ୍ଟା କେର ନାହିଁ। ସହଜେର ବରିକ୍ତ ହୁଏ
ନାହିଁ। େପ୍ରମ େକେବ େହେଲ ତା’ ପ୍ରତ ିେହାଇଥିବା ଅପକାରକୁ ମନରେଖ
ନାହିଁ। 6 େସ ଅଧମର୍େର କଦାପି ଆନନ୍ଦ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ସତ୍ୟେର
ଆନନ୍ଦ କେର। 7 େପ୍ରମ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସହ୍ୟ କେର। େପ୍ରମ ସମସ୍ତ
ବଶି୍ୱାସ କେର; ସମସ୍ତ ଭରସା କେର, ସବୁ ବଷିୟେର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରେହ।

8 େପ୍ରମ କଦାପି େଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦ ିଭାବବାଣୀ ଥାଏ, ତାହା
େଲାପ େହବ, ଅେନକ ଭାଷା କହବିା ଶକି୍ତ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ; ଯଦ ିଜ୍ଞାନ
ଥାଏ ତାହା େଲାପ େହବ। 9 କାରଣ ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
ଆଂଶିକ େହବାରୁ ଏହା େଲାପ େହବ। 10 କିନୁ୍ତ ସଦି୍ଧ ବଷିୟ ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ ସମସ୍ତ ଆଂଶିକ ବଷିୟ େଲାପ େହବ।

11 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଶିଶୁଥିଲ,ି ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କହୁଥିଲ,ି ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି
ବଗି୍ଭର କରୁଥିଲ,ି ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି େଯାଜନା କରୁଥିଲ।ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ
ବୟସ୍କ େହଲ,ି ମୁଁ େସହ ିଶିଶୁ େବଳର କଥାଗଡୁ଼କୁି ଛାଡ଼ ିେଦଲ।ି 12

େସହ ିପ୍ରକାର ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଦପର୍ଣ ସାହାଯ୍ୟେର େଦଖୁଛୁ, କିନୁ୍ତ
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ପୁଷ୍ପ େଦଖିବା। ମୁଁ ଏେବ େକବଳ ଆଂଶିକଭାବେର
ଜାଣଛି,ି କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଯପରି ଜାଣଛିନି୍ତ ,
େସହପିରି ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଜାଣବି।ି 13 ଅତଏବ ବଶି୍ୱାସ, ଭରସା ଓ
େପ୍ରମ ସ୍ଥାୟୀ ଅେଟ। ଉକ୍ତ ତେିନାଟ ିମଧ୍ୟରୁ େପ୍ରମ େହଉଛ ିସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନଗଡୁ଼କୁି ମଣ୍ଡଳୀ େସବାର ଲଗାଅ

େପ୍ରମର ଅନୁସରଣ କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କର, ବେିଶଷ ଭାବେର ଭାବବାଣୀ କହବିାକୁ
ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କର। 2 ମୁଁ ବୁଝାଇ କହୁଛ:ି େଯଉଁ େଲାକ

ବଭିନି୍ନ  ଭାଷାେର କଥା କହବିାକୁ ଦାନ ପାଇଛ,ି େସ ପ୍ରକୃତେର ମନୁଷ୍ୟର
ସହତି ନୁେହଁ ବରଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେର। େକହେିହେଲ
ତା’କଥା ବୁଝ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ, େସ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ କେହ। 3

କିନୁ୍ତ ଯିଏ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ତା, ଉତ୍ସାହ ଓ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର କଥା କେହ। 4 େଯଉଁ େଲାକକୁ ବଭିନି୍ନ  ଭାଷାେର କହବିା ଶକି୍ତ
ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛ,ି େସ ନଜିକୁ ନଷି୍ଠା ଜନ୍ମ ାଏ; କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ଭାବବାଣୀ
କେହ, େସ ମଣ୍ଡଳୀର ନଷି୍ଠା ଜନ୍ମ ାଏ।

5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଅେନକ ଗଡୁ଼ଏି ଭାଷା କୁହ, ଏହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା
କେର, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା େମାହର ଅଧିକ
ଇଚ୍ଛା। େଯଉଁ େଲାକ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ବଭିନି୍ନ  ଭାଷା କହ ିପାରିବା
େଲାକଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ। କିନୁ୍ତ େସ ଯଦ ିେସହ ିଭାଷାଗଡୁ଼କିର ଅଥର୍ କରି
ପାରୁଥିବ େତେବ େସ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବା େଲାକ ସହତି ସମାନ। ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ େହବ।

6 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର
ଅନ୍ୟଭାଷାେର କଥା କେହ, ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭର ବା କ’ଣ ଲାଭ େହବ?
େକବଳ ଯଦ ିମୁଁ େକୗଣସ ିନଗିଢୂ଼ କଥା ବା କାଯର୍୍ୟ ବା କିଛ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ
ବା କିଛ ିଉପେଦଶର କଥା କୁେହ େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତେର ଲାଭ
େହବ। 7 ଅନ୍ୟଥା େମାର କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକୗଣସ ିନଜିର୍ୀବ
ବଂଶୀ ବା ବୀଣାର ଧ୍ୱନ ିତୁଲ୍ୟ େହବ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର
ସ୍ୱରଗଡୁ଼କିେର ପାଥର୍କ୍ୟ ନ ରହବି, ତା’େହେଲ ଜେଣ କିପରି ଜାଣ ିପାରିବ
େଯ, ବଂଶୀ ବା ବୀଣା କ’ଣ ବାଜୁଅଛ?ି 8 ଯୁଦ୍ଧେର ଯଦ ିତୂରୀଟ ିସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେର ନ ଶୁେଭ ତା’େହେଲ େସୖନକିଗଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବାର
ସମୟ ଜାଣ ିପାରିେବ ନାହିଁ।

9 େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱ ାରା ଯଦ ିସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର କଥା ନ
କହବି, ତା’େହେଲ େକୗଣସ ିେଲାକ କିଛ ିବୁଝ ିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 12:14 905 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 14:9
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ପବନେର କଥା କହଲିାପରି େହବ। 10 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, ସଂସାରେର
ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଅଛ ିଓ େସ ସବୁଗଡୁ଼କି ଅଥର୍ପୂଣ୍ଣର୍। 11 ଅତଏବ,
ଯଦ ିଜଣକର କଥା ଶୁଣ ିତାହା ବୁଝ ିନ ପାେର ତା’େହେଲ େସହ ିକଥା
େମାେତ ଅଦ୍ଭୂତ ମେନ େହବ। 12 ତୁମ୍ଭପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଜୁଜ୍ୟ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ ିଉତୁ୍ସକ। ଅତଏବ,
ମଣ୍ଡଳୀର ନଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ପାଇବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କର।

13 ଅତଏବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର କହୁଛ,ି େସ େଯପରି ତାହା ବୁଝାଇ
ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉଚତି୍। 14 ଯଦ ିମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି ତା’େହେଲ େମାର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, େମାର ବୁଦି୍ଧ କିଛି
କେର ନାହିଁ। 15 ତାହାେହେଲ େମାର କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍? ମୁଁ େମାହର
ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ିଓ ବୁଦି୍ଧଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି ପୁଣି
ଆତ୍ମାଦ୍ୱ ାରା ସ୍ତୁତଗିାନ କରିବ ିଓ ବୁଦି୍ଧସହ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତଗିାନ କରିବ।ି 16

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, େତେବ
ସାଧାରଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭକଥା ନ ବୁଝବିାରୁ କିପରି ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦେର
“ଆେମନ୍” କହେିବ? 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତେର ଭଲ
ଭାବେର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ, କିନୁ୍ତ ତା’ଦ୍ୱ ାରା ଅନ୍ୟ େଲାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ
ପାଉ ନାହିଁ।

18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂେପ ବଭିନି୍ନ  ଭାଷାଗଡୁ଼କିେର
କଥା କହବିାର ଦାନ ପାଇଛ ିେବାଲ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଛ।ି
19 କିନୁ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀେର ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର ହଜାର ହଜାର କଥା କହବିା
ଅେପକ୍ଷା ବରଂ େସମାେନ ବୁଝୁଥିବା ପାେଞ୍ଚାଟ ିକଥା କହବିାକୁ ଭଲ ପାଏ।
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ନେିଜ ବୁଝ ିପାରିବ ିଓ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ପାରିବ।ି

20 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ବୁଦି୍ଧେର ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ
ବରଂ ମନ୍ଦ ବଷିୟେର ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ ଓ ବୁଦି୍ଧେର ପୂଣ୍ଣର୍ ବୟସ୍କ ହୁଅ। 21

ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି
“ବେିଦଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଓ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା

ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା କହବିା,
ତଥାପି ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।”

ୟିଶାୟ 28:11-12
ଏହା ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ

22 ଏଣୁ ବଭିନି୍ନ  ଭାଷାେର କଥା କହବିା ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚହି୍ନ
ସ୍ୱରୂେପ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚହି୍ନସ୍ୱରୂେପ, ଭାବବାଣୀ
କହବିା ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ। 23 ଯଦ ିସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ
ସମେବତ ହୁଅନି୍ତ ଓ ସମେସ୍ତ ଅନ୍ୟଭାଷାେର କଥା କହନି୍ତ , ପୁଣ ିସାଧାରଣ
ଓ ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାେନ ଆସନି୍ତ , େସମାେନ ଯଦ ିବୁଝ ିନ ପାରନି୍ତ ,
ତାହାେହେଲ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କହେିବ। 24 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିସମେସ୍ତ
ଭାବବାଣୀ କହନି୍ତ , ଜେଣ ଅବଶି୍ୱାସୀ ବା ସାଧାରଣ େଲାକ ଆେସ େତେବ
ତା’ର େଦାଷ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଦ୍ୱ ାରା େସ ବଗି୍ଭରିତ େହବ।
25 ତାହାର ହୃଦୟର ଗପୁ୍ତ ବଷିୟସବୁ ପ୍ରକାଶିତ େହବ, େସଥିେର େସ
ମସ୍ତକ ନତକରି ପରେମଶ୍ୱର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା
ସ୍ୱୀକାର କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବ।

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଭାଗଡୁ଼କି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍

26 ତା’େହେଲ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍?
ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଏକାଠି େହଉଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିଗୀତ
ବା ଶିକ୍ଷା ବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂତନ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟଭାଷା ବା ଭାଷାର ଅଥର୍
କହଥିାଏ। ସମସ୍ତ ବଷିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ନଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ କରାଯାଉ। 27 ଯଦି
କିଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର କହୁଛ,ି ତା’େହେଲ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ େଲାକ
ଏପରି କହବିା ଉଚତି୍ ଓ ଅନ୍ୟଜେଣ େସମାେନ ଯାହାସବୁ କେହ ତା’ର
ଅନୁବାଦ କରିବା ଉଚତି୍। 28 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଜେଣ ଅନୁବାଦକାରୀ ନାହାନି୍ତ ,

ତା’େହେଲ େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର କହବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାେର ଚୁପ୍ ରହବିା ଉଚତି୍। େସ େକବଳ
ନେିରାଳାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କଥା କହବିା ଉଚତି୍।

29 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େକବଳ ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ, ଭାବବାଦୀ କହବିା
ଉଚତି୍। ଅନ୍ୟମାେନ େସମାେନ ଯାହା କହୁଛନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କୁି ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଉଚତି୍। 30 ଯଦ ିେସଠାେର ବସଥିିବା ଜେଣ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ ପାଏ, ତା’େହେଲ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତ ା ଚୁପ୍ େହାଇଯିବା ଉଚତି୍।
31 ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଜଣକପେର ଜେଣ ଭାବବାଣୀ କହି
ପାରିବ। େସପରି େହେଲ, ସମେସ୍ତ ଶିଖି ପାରିେବ ଓ ଉତ୍ସାହତି େହାଇ
ପାରିେବ। 32 ଏପରିକି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ଥା’ନି୍ତ। 33 ପରେମଶ୍ୱର ବଶିୃଙ୍ଖଳାର ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ େସ ଶାନି୍ତର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।

34 ମଣ୍ଡଳୀର ସଭାମାନଙ୍କେର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଚୁପ୍ ରହବିା ଉଚତି୍।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀେର ଏହ ିନୟିମ ଲାଗ ୁଅଛ।ି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇ ନାହିଁ। େମାଶାଙ୍କ
ନୟିମାନୁଯାୟୀ େସମାେନ ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରହବିା ଉଚତି୍। 35 ଯଦି
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛ ିଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତା’େହେଲ େସମାେନ ନଜି
ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ ଘେର ପଗ୍ଭରି ବୁଝ ିପାରିେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ
ପେଛ କିଛ ିକହବିା ଲଜ୍ଜ ାଜନକ ଅେଟ।

36 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିଲା କି? ନା।
ଅଥବା େସହ ିବାକ୍ୟ କ’ଣ େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚଥିିଲା? ନା।
37 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ନଜିକୁ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ିମେନ କେର ବା େସ
ନଜିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନର ଅଧିକାରୀ େବାଲ ିଭାେବ, ତା’େହେଲ େସ ବୁଝି
ପାରିବା ଉଚତି୍ େଯ, ମୁଁ ଯାହାକିଛ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ,ି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆେଦଶ ଅେଟ। 38 ଯଦ ିେସ ଏହା ଜାେଣ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଜଣା ଅେଟ।

39 ଅତଏବ, େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହବିା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କର। କିନୁ୍ତ ବଭିନି୍ନ  ଭାଷାେର
କହବିାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବାଧା ଦଅି ନାହିଁ। 40 ପ୍ରେତ୍ୟକ କାମ ଠିକ୍
ଭାବେର ଓ କ୍ରମାନୁସାେର କରିବା ଉଚତି୍।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ରୁ ମେନ ପକାଇ
େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ,
ଓ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରି ରଖିଛ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। କିନୁ୍ତ େମା’ କହଥିିବା କଥାଗଡୁ଼କୁି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରି ଗ୍ଭଲବିା ଉଚତି୍। ନେଚତ୍ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଥର୍େର ବଶି୍ୱାସୀ
େହାଇଥିଲ।

3 ମୁଁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲ।ି ଏହ ିପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ ିେଯ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭର
ପାପ ପାଇଁ ମେଲ। 4 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କବର ଦଆି େହଲା ଓ ତୃତୀୟ
ଦନିେର େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠିେଲ। 5 େସ େକଫାଙୁ୍କ ଓ ତା’ପେର ବାରଜଣ
େପ୍ରରିତଙୁ୍କ େଦଖା େଦେଲ। 6 ତା’ପେର େସ ଏକା ଥରେକ 500ରୁ
ଅଧିକ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଖାେଦଇଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକ
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବତି। କିନୁ୍ତ େକେତକ ମରି ଯାଇଛନି୍ତ। 7 ତା’ପେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯାକୁବ ଓ ପେର ସମସ୍ତ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଆଉଥେର େଦଖା େଦେଲ। 8

ଯଥା ସମୟ ପୂବର୍ରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା ଶିଶୁଟଏି ଭଳି େଯ ମୁଁ, େସ େମାେତ
ସବର୍ େଶଷେର େଦଖା େଦେଲ।

9 ମୁଁ ସମସ୍ତ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ। ଏପରିକି
େମାର େପ୍ରରିତ େବାଲ ିଡ଼କା ଯିବାର େଯାଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ
ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଛ।ି 10 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହା େହାଇପାରିଛ।ି େମା’ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
ବଫିଳ େହାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େପ୍ରରିତଙ୍କ ତୁଳନାେର କେଠାର
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ପରିଶ୍ରମ କରିଛ।ି ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର େଯ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ ଏହା କରିପାରିଛ।ି 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରଗ୍ଭର କେର ବା ଅନ୍ୟମାେନ ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ , େସଥିେର କିଛ ିଯାଏ ଆେସ
ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସମାନ ବଷିୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥାଉ। ଆଉ ଏହି
ପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ େହାଇଅଛ।

ଆେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି େହବା

12 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ େହାଇଥିେଲ, ଏହା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ
େହାଇଛ,ି ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତଜଣ କାହିଁକି କୁହନି୍ତ େଯ,
େଲାେକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ। 13 ଯଦ ିେଲାକମାେନ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ େହେବ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ
େହାଇ ନାହାନି୍ତ , 14 ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ ,
ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
15 ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ମିଛ କହଥିିବା ଅପରାଧେର
ଅପରାଧୀ। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଛୁ େଯ,
େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନି୍ତ। ଯଦ ିମୃତମାେନ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନି୍ତ ,
ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ନାହାନି୍ତ। 16 ଯଦି
ମୃତମାେନ ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ
େହାଇ ନାହାନି୍ତ। 17 ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠି ନାହାନି୍ତ , ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭ
ବଶି୍ୱାସର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜି ନଜି ପାପେର
ଅଛ। 18 ପୁଣ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଉ େଯଉଁମାେନ ମରିଛନି୍ତ , େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ଯାଇ ଅଛନି୍ତ। 19 ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ଭରସା
େକବଳ ଏହ ିସଂସାରର ଜୀବନ ପାଇଁ, ତା’େହେଲ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
ତୁଳନାେର ଆେମ୍ଭ ଅଧିକ ହତଭାଗ୍ୟ।

20 କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବ କଥା ଏହ ିେଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ
କରାଯାଇଛ।ି େସ େହଉଛନି୍ତ ମୃତ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ପ୍ରଥମ
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। 21 ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େହତୁ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୃତୁ୍ୟ
ଆସଲିା। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହଲା।
22 ଆଦମ େଯାଗୁଁ ସମସ୍ତ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରନି୍ତ , େସହଭିଳି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େଯାଗୁଁ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ପୁନଜର୍ୀବତି େହେବ। 23 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ କ୍ରମାନୁସାେର ପୁନଃ ଜୀବତି େହେବ। ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ତା’ପେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଆଶି୍ରତମାେନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ
େହେବ। 24 ତା’ପେର ଯୁଗାନ୍ତ େହବ। ସମସ୍ତ ଶାସକ, କ୍ଷମତା ଓ
ଶକି୍ତଗଡୁ଼କୁି େଲାପ କରିବା ପେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ
ସମପର୍ଣ କରିେବ।

25 କିନୁ୍ତ େଯେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ପଦତେଳ ନ ରଖିଛନି୍ତ , େସେତଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ। 26

େଶଷ ଶତ୍ରୁ  ଭାବେର ମୃତୁ୍ୟକୁ େଲାପ କରାଯିବ। 27 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ତାହାଙ୍କର ପାଦତେଳ ରଖିଛନି୍ତ।”
େଯେତେବେଳ ଏହା କୁେହ େଯ, େସ “ସମସ୍ତ ବଷିୟ” ତାହାଙ୍କ ପାଦତେଳ
ବଶୀଭୂତ କେଲ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ନେିଜ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କେଲ ଓ େସ େସହସିବୁେର ପରେମଶ୍ୱର
ଅନ୍ତଗର୍ତ ନୁହନି୍ତ। 28 ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଶୀଭୂତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ େହେବ। େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଶୀଭୂତ କେଲ, େସହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବଶୀଭୂତ େହେବ ଓ ଏହଭିଳି ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱର
ଶାସନ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ କରିେବ।

29 ଯଦ ିେଲାକମାେନ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଆେଦୗ ଉତ୍ଥିତ େହେବ ନାହିଁ,
ତା’େହେଲ େଯଉଁମାେନ ମୃତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଛନି୍ତ , େସମାେନ
କ’ଣ କରିେବ? ଯଦ ିମୃତମାେନ ଆେଦୗ ଉତ୍ଥିତ େହେବ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ
କାହିଁକି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜିତ କରାଯାଇଥାଏ?

30 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମୁହୂତ୍ତର୍େର କ’ଣ ପାଇଁ ବପିଦର ସମ୍ମୁଖୀନ େହଉ?
31 ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ

େଯଉଁ ଗବର୍ କରିଥାଏ, େସଥିର ଶପଥ କରି କହୁଛ,ି ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ମେର।
32 ଯଦ ିମୁଁ ଏଫିସଠାେର େମାର ଗବର୍ ରକ୍ଷାେଥର୍ ବନ୍ୟପଶୁମାନଙ୍କ ସହ
ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ,ି ତା’େହେଲ ମୁଁ କ’ଣ ବା ପାଇଲ?ି ଯଦ ିମୃତ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ଉତ୍ଥିତ େହବ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ “ଆସ ଖାଇବା, ପିଇବା, ମଉଜ କରିବା
କାରଣ କାଲ ିମରିବାକୁ େହବ।”

33 ମୂଖର୍ଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। “ମନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀମାେନ ଭଲ
ଅଭ୍ୟାସଗଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ।” 34 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଓ
ପାପ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା ପାଇଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛ।ି

ଆେମ୍ଭ େକଉଁ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇବା?

35 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ପଗ୍ଭରି ପାେର: “ମୃତଗଡୁ଼କି କିପରି ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନି୍ତ?
36 େସମାେନ େକଉଁ ଭଳି େଦହ ଧାରଣ କରିେବ?” ଏଗଡୁ଼କି େହଉଛି
ନେିବର୍ାଧ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀେର େପାତା ଯାଇଥିବା ବୀଜଟ ିନେିଜ ନ ମରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଜୀବ ହୁଏ ନାହିଁ। 37 ବୁଣଲିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ବୁଣ,
ବକିଶିତ େହଲା ପେର ତାହା େସହ ି“ଶରୀର” ଧାରଣ କେର ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହମ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଶସ୍ୟ େହଉ, େକବଳ
ବୀଜଟ ିବୁଣ। 38 ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,
େସହପିରି ଶରୀର ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବୀଜ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ତାହାର ନଜି ଶରୀର ଦଅିନି୍ତ। 39 ଶରୀରରୁ ଜାତ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ନ ଥାଏ। ମଣଷିମାନଙ୍କର
ଶରୀର ଏକ ପ୍ରକାରର ତ ଚେଢ଼ଇମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଓ
ମାଛମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। 40 ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଶରୀର
ଅଛ,ି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର
େହବ, ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀରର ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର େହବ। 41 ସୂଯର୍୍ୟର
େଜ୍ୟାତଃି େଗାଟଏି ପ୍ରକାରର, ଚନ୍ଦ୍ରର େଜ୍ୟାତଃି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଓ
ତାରାମାନଙ୍କର େଜ୍ୟାତଃି ଆହୁରି ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର, େଗାଟଏି ତାରାର
େଜ୍ୟାତଃି, ଅନ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା।

42 ମୃତମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଏହ ିକଥାଟ ିପ୍ରଜୁଯ୍ୟ।
େଯଉଁ ଶରୀରଟ ିେପାତ ିଦଆି େହଲା, ତାହା ନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ। କିନୁ୍ତ େସହି
ଶରୀରଟ ିେଯଉଁ ନୂତନ େଦହ ଧାରଣ କରିବ, ତାହା ନଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ।
43 ଶରୀରଟ ିଅନାଦରେର “ବୁଣାଯାଏ”, କିନୁ୍ତ ମହମିାେର ତାହା ଉତ୍ଥିତ
ହୁଏ। େଯେତେବେଳ ଦୁବର୍ଳତାେର ଶରୀରଟ ି“ବୁଣାଯାଏ” ଏହା ଶକି୍ତର
ସହତି ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। 44 ପ୍ରାକୃତକି ଶରୀରଟ ି“ବୁଣାଯାଏ”, ଆତ୍ମିକ
ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ।
ଯଦ ିପ୍ରାକୃତକି ଶରୀର ଅଛ,ି ତା’େହେଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି

45 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ:ି “ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ (ଆଦମ) ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ,”
କିନୁ୍ତ େଶଷ ଆଦମ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ) ଜେଣ ଜୀବନଦାତା ଆତ୍ମା। 46 ମାତ୍ର ଯାହା
ଆତ୍ମିକ, ତାହା ପ୍ରଥମ ନୁେହଁ। ମାତ୍ର ଯାହା ପ୍ରାକୃତକି, ତାହା ପ୍ରଥମ, ପେର
ଆତ୍ମିକ ଆେସ। 47 ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟଟ ିପୃଥିବୀର ମାଟରୁି ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିଲା; କିନୁ୍ତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସଥିିେଲ। 48 ଜଗତର
ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅଟନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ସ୍ୱଗର୍ର, େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଗତ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। 49 ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜଗତରୁ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ନମିିର୍ତ େହାଇଅଛୁ। ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱଗର୍ର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା।

50 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ କଥା କହୁଛ ିେଯ, ମାଂସ ଓ
ରକ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷୟ
ଅକ୍ଷୟକୁ ଅଧିକାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 51 କିନୁ୍ତ ଶୁଣ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ନଗିଢୂ଼ କଥା କହୁଛ:ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମେସ୍ତ ମରିବା ନାହିଁ,
ବରଂ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହବା। 52 ଏହା େକବଳ ମୁହୂତ୍ତର୍କ
ମଧ୍ୟେର ଆଖି ପିଛୁଳାେକ, ଘଟ ିଯିବ। େଯେତେବେଳ ତୂରୀ ବାଜିବ, ଓ
େଯେତ ସବୁ ବଶି୍ୱାସୀ ମରିଯାଇଛନି୍ତ େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ
ଉତ୍ଥିତ େହେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ ,

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 15:11 907 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର 15:52
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େସମାେନ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହେବ। 53 ଏହ ିବନିାଶ େଦହ ଅନନ୍ତ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର
ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ ଓ ଏହ ିମତ୍ତର୍୍ୟ େଦହ ଅମରରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ
କରିବାକୁ େହବ। 54 କିନୁ୍ତ ଏହ ିକ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଏହି
ମତ୍ତର୍୍ୟ େଦହ ଅମରତ୍ୱ  ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲାପେର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିକଥା
ସଫଳ େହବ।
“ଜୟ ମୃତୁ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରି େଦଲା”

ଯିଶାଇୟ 25:8
55 ମୃତୁ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଜିୟ େକଉଁଠାେର ଅଛ?ି
କବର ତୁମ୍ଭର ଆଘାତ କରିବା ଶକି୍ତ େକଉଁଠାେର ଅଛ”ି

େହାେଶୟ 13:14
56 ମୃତୁ୍ୟର ଆଘାତ କରିବା େହଉଛ ିପାପ। ପାପର ବଳ େହଉଛି
ବ୍ୟବସ୍ଥା। 57 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି େଯ, େସ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆମ୍ଭକୁ ବଜିୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।

58 ଅତଏବ, େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଦୃଢ଼ ଭାବେର ସି୍ଥର ରୁହ।
େକୗଣସ ିବଷିୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅସି୍ଥର ନ କରୁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ
କରାଯାଇଥିବା ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ କଦାପି ବ୍ୟଥର୍ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ
କାଯର୍୍ୟେର ସବର୍ଦା ନଜିକୁ ନେିୟାଜିତ କର।

ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ

ବତ୍ତର୍ମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଥର୍
ସଂଗ୍ରହ ବଷିୟେର ମୁଁ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ସମ୍ପକର୍ େଦଇ
ଥିବା ନେିଦ୍ଦର୍ଶମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବା

ଉଚତି୍। 2 ପ୍ରେତ୍ୟକ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ନଜି ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ େଯତକିି ସମ୍ଭବ ନଶି୍ଚୟ ସଞ୍ଚୟ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହାକୁ େଗାଟଏି ବେିଶଷ ସ୍ଥାନେର ରଖି ଥାଅ। ଏପରି କେଲ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚଲିା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି
ନାହିଁ। 3 େସଠାେର ପହଞ୍ଚଲିା ପେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ
ବାଛବି, ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ
ଯିରୁଶାଲମକୁ ପଠାଇ େଦବ।ି 4 ଯଦ ିେମାର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ହୁଏ େସମାେନ
ମଧ୍ୟ େମା’ ସହତି ଯିେବ।

ପାଉଲଙ୍କ େଯାଜନା

5 େମାର ମାକିଦନଆି ବାଟ େଦଇ ଯିବା କାଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅଛ।ି ମାକିଦନଆି
ବାଟ େଦଇ ଗଲା ପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି।ି 6

େସେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କିଛ ିସମୟ ଅତବିାହତି କରିବ,ି
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବା ଶୀତକାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହବି।ି ତା’ପେର, େମା’
ଯାତ୍ରାେର, ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରି
ପାରିବ। 7 ମୁଁ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଦଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ
ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ
ରହବିା ପାଇଁ ଆଶା କେର। 8 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏଫିସ ନଗରଠାେର େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ
ପବର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି।ି 9 କାରଣ େସଠାେର ଫଳପ୍ରଦ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ

େମା’ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ୍ ସୁେଯାଗର ଦ୍ୱ ାର େଖାଲା େହାଇଛ।ି େସଠାେର
େମାର ଅେନକ ବପିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ।

10 ତୀମଥି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପାରନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େସ େଯପରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର ରୁହନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି
ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅ। େମା’ ଭଳି େସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନି୍ତ।
11 ଅତଏବ ତୀମଥିଙୁ୍କ େକହ ିେଯପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା ନ କେର।
େସ େଯପରି େମା’ ପାଖେର ଆସ ିପହଞ୍ଚେିବ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ
ପୂବର୍କ ଯିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କ
େଫରିବା ବାଟକୁ ଗ୍ଭହିଁ ବସଛି।ି

12 ଆପଲ୍ଲ  ଭାଇଙ୍କ ବଷିୟେର େଲଖୁଛ।ି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ବହୁତ
ଅନୁେରାଧ କଲ ିକିନୁ୍ତ ଏେବ ଯିବା ପାଇଁ େସ ଆେଦୗ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ସୁେଯାଗ େହବ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିେବ।

ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରର େଶଷ ଅଂଶ

13 ସାବଧାନ ରୁହ। ଦୃଢ଼ ଭାେବ ନଜି ବଶି୍ୱାସେର ଅଟଳ ରୁହ। ସାହସୀ
ହୁଅ, ବଳବାନ ହୁଅ। ପ୍ରେତ୍ୟକ କମର୍ େପ୍ରମେର ସାଧିତ କର।

15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସି୍ତଫାନର ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ଜାଣଛି। େସମାେନ ଆଖାୟା
େଦଶର ପ୍ରଥମ ବଶି୍ୱାସୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ
େସବାେର ନଜିକୁ ସମପିର୍ତ କରିଛନି୍ତ। 16 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ିେଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି େସବା କରୁଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ।

17 ମୁଁ ସି୍ତଫାନ, ଫତୂ୍ତର୍ନାତ ଓ ଆଖାୟିକଙ୍କ ଆଗମନେର ଆନନ୍ଦ
କରୁଛ।ି କାରଣ େମା’ ପାଇଁ ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ କରି ପାରି ନାହଁ, ତାହା
େସମାେନ କରି ପାରିେଲ। 18 େସମାେନ େମା’ ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ
ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଭଳି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚତି୍।

19 ଏସଆିର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭବିାଦନ ଜଣାନି୍ତ। ଆକି୍ୱଲା
ଓ ପ୍ରୀସ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଅେନକ ଅଭବିାଦନ ପଠାନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ଘେର
ମିଳିତ େହଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭବିାଦନ ଜଣାଏ। 20

ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର। େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର େହଉଛ, ପରସ୍ପରକୁ ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ ଅଭବିାଦନ
ଜଣାଅ।

21 ମୁଁ ପାଉଲ , ନଜି ହାତେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର େଲଖି ଜଣାଉଛ।ି
22 ଯଦ ିକିଏ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସ େଲାକ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହାଇ େସ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ବନିଷ୍ଟ େହବ।
ମାରାନାଥା ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନି୍ତ।
23 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ।
24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମାର େପ୍ରମ ଭାବ

ରହଥିାଉ।
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କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ ପାଉଲଙ୍କର ନମସ୍କାର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ମୁଁ ଜେଣ େପ୍ରରିତ େହାଇଛ।ି ଆମ୍ଭ ଭାଇ
ତୀମଥି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁେଭଚ୍ଛା ଜଣାନି୍ତ।

କରିନ୍ଥୀଠାେର ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସମଗ୍ର ଆଖାୟା
ପ୍ରେଦଶର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର।

2 ଆମ୍ଭର ପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।

ପାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନି୍ତ

3 ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା େହଉ।
େସ ପିତା ଅଟନି୍ତ , େସ କରୁଣାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଦାତା ପରେମଶ୍ୱର। 4 ଆମ୍ଭ ଅସୁବଧିା ସମୟେର େସ ଆମ୍ଭକୁ
ସବର୍ଦା ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର
ଅସୁବଧିା ସମୟେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବା। ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅିନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହମିାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବା। 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅେନକ ଦୁଃଖ େଭାଗର ଆେମ୍ଭ
ସହଭାଗୀ ଅଟୁ। େସହଭିଳି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଆମ୍ଭକୁ
ମିେଳ ତାହାର ସୀମା ନାହିଁ। 6 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ କଷ୍ଟେର ରହଛୁି, େସଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଉଦି୍ଧଷ୍ଟ। ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
ପାଇଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅେଟ। ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଯାତନା
ସହୁ, େସହ ିଯାତନା େଧୖଯର୍୍ୟ ପୂବର୍କ ସହବିା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ। 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ଭରସା ଅଛ।ି ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଯାତନାେର ଭାଗୀ। ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ
େଯ, େସହଭିଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ ଅଛ।ି

8 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଏସଆି େଦଶେର ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଯାତନା
ସହଲୁି ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ େଯପରି େସହ ିବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣ।
ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ଲୁି। ଏପରିକି ଏହା ଏେତ ଅଧିକ ଥିଲା
େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇଥିଲୁ। େସହ ିଭାର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହନ କରିବା ଶକି୍ତଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। 9 ଆେମ୍ଭ ଅନୁଭବ
କରୁଥିଲୁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ମରିଯିବୁ। ଏପରି ଘଟବିାର କାରଣ େହଲା େଯ,
ଆେମ୍ଭ ନଜି ଉପେର ଭରସା ନ ରଖି ମାତ୍ର େଯ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ
ଉତ୍ଥିତ କରନି୍ତ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚତି୍।
10 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ଏହ ିଭୟଙ୍କର ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ଦା ଏପରି ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ
ଉପେର, ଆଶାବାନ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 11

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପ୍ରାଥର୍ନା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାର। ଅେନେକ
ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେବ, େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରଦାନ କେଲ।

ପାଉଲଙ୍କ େଯାଜନାେର ପରିବତ୍ତର୍ନ

12 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟର ସହ କହପିାରୁ େଯ, ଏହ ିଜଗତେର
ଆେମ୍ଭ ଯାହାକିଛ ିକରୁଛୁ, ତାହା ସବୁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା
ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅକପଟ ହୃଦୟେର କହୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଗବିର୍ତ। ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରା ଯାଇଥିବା କାଯର୍୍ୟ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏହା ଅଧିକ ସତ୍ୟ।

କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏହା ଜାଗତକି ଜ୍ଞାନେର ନୁେହଁ ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ
କରୁଛୁ। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ କଥାଗଡୁ଼କି ପଢ଼ ିପାରିବ ଓ ବୁଝ ିପାରିବ,
େକବଳ େସହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖିଛୁ। 14 େଯପରିକି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର କିଛ ିକଥା ଆଗରୁ ବୁଝ ିସାରିଛ, େସଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଆଶା କରୁ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବୁଝି
ପାରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ କଥା ବୁଝ ିପାରିବ େଯ, େଯପରି ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଗବର୍ କରୁଛ, େସହପିରି ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସବିା ଦନି,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗବର୍ କରି ପାରିବୁ।

15 େମାହର ଏହ ିବଶି୍ୱାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆସବିା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲ।ି ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଇଥର ଆଶୀବର୍ାଦ
ଲାଭ କରିବ। 16 ମାକିଦନଆି ଯିବା ବାଟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା
ପାଇଁ େଯାଜନା କଲ।ି ମାକିଦନଆିରୁ େଫରିଲା େବେଳ ମଧ୍ୟ ପୁନବର୍ାର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ଯିହୂଦା େଦଶକୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।ି 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ, ଏହ ିେଯାଜନାଗଡୁ଼କୁି
କଲାେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ଚନି୍ତ ା କରି ନ ଥିଲ?ି ବା ଜାଗତକି ଜ୍ଞାନେର
କରିଥିଲ,ି େଯ ଏକା ସମୟେର “ହଁ, ହଁ” କହୁଥିବା ଓ “ନା, ନା” ମଧ୍ୟ
କହୁଥିବ।ି

18 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିପାର େଯ, ଆେମ୍ଭ ଯାହା କହୁ ତାହାର ଉତ୍ତର
“ହଁ” ଓ “ନା” ଉଭୟ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 19 ମୁଁ ଏବଂ ସଲି୍ୱ ାନ୍ ଓ
ତୀମଥିଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ “ହଁ’ ଓ
“ନା’ ଏକ ସମୟେର କହନି୍ତ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସବର୍ଦା “ହଁ”
କଥା “ହଁ” ହୁଏ। 20 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଛନି୍ତ , େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େସ ସବୁଗଡ଼କି “ହଁ” େହାଇଛ।ି େସଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର “ଆେମନ୍” େବାଲି
କହଥିାଉ। 21 େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ କରି ରଖନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବେିଶଷ
ଆଶୀବର୍ାଦ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। 22 େସ ଆମ୍ଭଠାେର ନଜି ଅଧିକାରର
େମାହର ଲଗାଇଛନି୍ତ , ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ
କରିଛନି୍ତ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦଏି େଯ, େସ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ , ତାହା
ନଶି୍ଚୟ େଦେବ।

23 ମୁଁ କରିନ୍ଥୀକୁ ଆଉ ଥେର ଆସ ିନ ଥିଲ ିକାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଘାତ େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲ।ି 24 ପରେମଶ୍ୱର ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ।
େମା’ କହବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ନୁେହଁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସକୁ ନୟିନି୍ତ୍ର ତ
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକମର୍ୀ।

େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲ,ି ଏହଥିର ଗେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯପରି କଷ୍ଟ ନ ଦଏି। 2 ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖିତ କେର,
େତେବ କିଏ େମାେତ ସୁଖୀ କରିବ। େକବଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ

େମାେତ ସୁଖ େଦଇ ପାରିବ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ପୂବର୍ରୁ ଦୁଃଖ େଦଇଛ।ି 3

େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର େଲଖିଲ,ି େଯେହତୁ ମୁଁ େଯେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି,ି େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା
କଥା, େସମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଦୁଃଖ ନ ମିଳୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େମାର
ବଶି୍ୱାସ ଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସହତି ଆନନ୍ଦ କରିବ। 4 ପୂବର୍ରୁ
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ େଲଖିଥିଲ,ି େସେତେବେଳ େମା’ ହୃଦୟେର ଅଧିକ

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 1:2 909 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 2:4



3
4

େବଦନା ଓ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଖିେର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ େଲଖିଥିଲ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦବା େମାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ନ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େମାର େପ୍ରମର ମାତ୍ରା େକେତ ଅଧିକ, ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି
ପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଏହା େଲଖିଲ।ି

ମନ୍ଦ କରିଥିବା େଲାକକୁ କ୍ଷମା ଦଅି

5 ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ କିଏ ଜେଣ େମାେତ ଦୁଃଖିତ କରିଛ,ି େସ
େକବଳ େମାେତ ଦୁଃଖିତ କରି ନାହିଁ, ବରଂ କିଛ ିନା କିଛ ିମାତ୍ରାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କରିଛ।ି 6 ଏହ ିେଲାକକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଶି ଯାହା ଦଣ୍ଡ
େଦଇଛ, ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ େହଲାଣ।ି 7 କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ
କ୍ଷମା େଦବା ଉଚତି୍ ଓ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା
ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବ ଓ େସ ଅଧିକ ଦୁଃଖେର ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 8

େସଥିପାଇଁ େମାର ଅନୁେରାଧ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତା’ ପ୍ରତ ିପୁନବର୍ାର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମଭାବ େଦଖାଅ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ସମସ୍ତ କଥାର
ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହଉଛ ିନା ନାହିଁ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଲଖିଲ।ି 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକାହାକୁ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ
କ୍ଷମା କରି ଥାଏ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସି୍ଥତେିର
କ୍ଷମା କରିଛ।ି 11 ଏପରି କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େଯ, ଶୟତାନ ଆମଠାରୁ
ବଜିୟ ନ େହଉ। ଆେମ୍ଭ ଶୟତାନର େଯାଜନାଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଅତ ିଭଲ
ଭାବେର ଜାଣୁ।

େତ୍ରାୟାେର ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍େବଗ

12 ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା ପାଇଁ େତ୍ରାୟା
ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲ।ି ପ୍ରଭୁ େସଠାେର େମାେତ ଭଲ ସୁେଯାଗଟଏି େଦେଲ।
13 େସଠାେର େମା’ ଭାଇ ତୀତସକୁ ନ ପାଇ ମୁଁ େମା’ ମନେର ଶାନି୍ତ
ହରାଇଲ।ି େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନଇ ମୁଁ ମାକିଦନଆିକୁ
ଗଲ।ି

14 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ଧନ୍ୟ। େସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆମ୍ଭ
ବଜିୟ ଅଭଯିାନେର ସବର୍ଦା ମାଗର୍ ଦଶର୍ନ କରାନି୍ତ। ଆମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର େସ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ମଧୁର ସୁଗନି୍ଧ ପ୍ରସାର କରନି୍ତ। 15

ଆମ୍ଭର ଉତ୍ସଗର୍ ବଳି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ େହଉଛ ିଏହା: େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନି୍ତ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ପାଇ ନାହାନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ସୁଗନି୍ଧ। 16 େଯଉଁମାେନ
ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯାଇଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ
ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଲାଗି
ଜୀବନର ସୁଗନି୍ଧ ଅଟୁ। ଅତଏବ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା େଯ, ଏହ ିକାମ କରିବା ପାଇଁ
କିଏ ସମଥର୍? 17 ଅେନକ େଯପରି କରନି୍ତ , େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ନଜି ଲାଭ
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବକି୍ର ୀ କରୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଇ ସତ୍ୟ କହୁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େପ୍ରରିତ େଲାକ ଭଳି କଥା କହୁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂତନ ଚୁକି୍ତର େସବକ

ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ପୁନବର୍ାର ନଜି ପ୍ରଶଂସା ନେିଜ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରିଅଛୁ? ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର େନବା ଦରକାର କି? େକେତକ େଲାକ ଏପରି

କରନି୍ତ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ଅଟ। ଏହା ଆମ୍ଭ
ହୃଦୟେର େଲଖି େହାଇ ରହଛି।ି ଏହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜଣା ଓ ସମେସ୍ତ ତାହାକୁ
ପଢ଼ ିପାରିେବ। 3 ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
େପ୍ରରିତ ଏକ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏହ ିଚଠିିଟ ିକାଳିେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା େଲଖା ଯାଇଛ।ି ଏହା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଉପେର
େଖାଦତି ନୁେହଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟେର ଲଖିିତ।

4 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ନଶିି୍ଚତ ଭରସା
ଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ଏହା କହ ିପାରୁ। 5 ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କମର୍
କରି ପାରୁ, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିସାମଥର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଛ।ି 6 େସ ଆମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ନୂତନ ଚୁକି୍ତର େସବକ େହବା
ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ ବେିବଚତି କରିଛନି୍ତ। ଏହା ଲଖିିତ ନୟିମ ନୁେହଁ, ବରଂ
ଆତ୍ମାର େଗାଟଏି ଚୁକି୍ତ ଅେଟ। ଲଖିିତ ନୟିମ ମୃତୁ୍ୟ ଆେଣ। କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମା
ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କେର।

ନୂତନ ଚୁକି୍ତ ଅଧିକ ମହମିା ଆେଣ

7 ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ େସବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳା େଲଖା େହାଇ ଥିଲା। ଏହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିାେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କ େଚେହରା ଏେତ
େତଜସ୍ୱୀ େହଲା େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ ତାହାଙ୍କ େଚେହରାକୁ େଦଖି
ମଧ୍ୟ ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏହ ିେତଜ ପେର େଲାପ ପାଇଗଲା। 8 ତା’େହେଲ
ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନଦାୟକ େସବା େକେତ ଅଧିକ ମହମିାଯୁକ୍ତ ନ େହବ? 9

ଯାହା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ ପ୍ରମାଣତି କେର େସଭଳି େସବାେର ଯଦି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ଅଛ;ି ତା’େହେଲ େଯଉଁ େସବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ ଗଣତି କେର, ତାହାର ମହମିା ନଶିି୍ଚତଭାେବ
ଅଧିକ େହବ। 10 ପୁରାତନ େସବାେର ମହମିା ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଅଧିକ
ମହମିାଯୁକ୍ତ ନୂତନ େସବା ସହତି ତୁଳନା କେଲ, େସହ ିପ୍ରଥମ ମହମିା କିଛି
ନୁେହଁ। 11 େଯଉଁ େସବା ଅଦୃଶ୍ୟ େହଲା, ତାହା ଯଦ ିମହମିା ସହତି
ଆସଥିିଲା, ତା’େହେଲ ଏହ ିଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ େସବା ଅତ୍ୟଧିକ ମହମିାମୟ
େହବା ସ୍ୱାଭାବକି।

12 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଏହ ିପ୍ରକାରର ଭରସା ରଖିଥିବା େହତୁ ଆେମ୍ଭ
ଅତ ିସାହସୀ। 13 ଆେମ୍ଭ େମାଶାଙ୍କ ଭଳି େନାହୁଁ। େସ ନଜି ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ
ଉପେର େଗାଟଏି ଆବରଣ ପକାଇଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲର େଲାେକ େଯପରି
ତାହାଙ୍କ ମୁହଁକୁ େଦଖି ନ ପାରିେବ େତଣୁ େମାଶା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିଥିେଲ। ତହିଁର ମହମିା କମି କମି ଯାଉଥିଲା, ଓ େଲାେକ ଏହ ିେସବାର
ଅନ୍ତ େଦଖନୁ୍ତ, େମାଶା ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିେଲ। 14 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର
ମନଗଡୁ଼କି ଅବରୁଦ୍ଧ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ େସମାେନ
େଯେତେବେଳ ପୁରାତନ ଚୁକି୍ତ କୁ ପଢ଼ନି୍ତ େସହ ିଆବରଣଟ ିଅଥର୍କୁ ଲୁଗ୍ଭଇ
ରେଖ। େସ ଆବରଣ କଢ଼ା ଯାଇ ନାହିଁ। େକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏହି
ଆବରଣ ଦୂର କରିଛନି୍ତ। 15 କିନୁ୍ତ ଏପରି କି ଆଜି େଯେତେବେଳ ଏହି
େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନୟିମକୁ ପଢ଼ନି୍ତ , େସହ ିଆବରଣ େହତୁ େସମାେନ
ଏଥିର ଅଥର୍ ବୁଝ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ। 16 କିନୁ୍ତ ଜେଣ େଲାକ େଯେତେବେଳ
ପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୁଏ ଓ େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କେର, େସହ ିଆବରଣଟି
ବାହାର କରିଦଆି ଯାଏ। 17 ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନି୍ତ। େଯଉଁଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆତ୍ମା ବଦି୍ୟମାନ, େସହଠିାେର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ।ି 18 ଆମ୍ଭ
େଚେହରାଗଡୁ଼କି ଆଚ୍ଛାଦତି ନୁେହଁ। ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା
ପ୍ରତଫିଳିତ କରି ପାରୁ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ଭଳି େହବାକୁ ନଜିକୁ ପରିବତ୍ତିର୍ତ
କରୁ। ଏହ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ଆମ୍ଭ ଭତିେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହମିା ଆଣଦିଏି।
ଉକ୍ତ ମହମିା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅଥର୍ାତ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।

ମାଟପିାତ୍ର ଭତିେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧନ

ପରେମଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେସବା କାଯର୍୍ୟ
େଦଇଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ବିା ନାହିଁ। 2 ଆେମ୍ଭ
ଲଜ୍ଜ ାପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଗପୁ୍ତ କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଛାଡ଼ ିେଦଇଛୁ। ଆେମ୍ଭ କପଟ

କରୁ ନାହୁଁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରୁ ନାହୁଁ, ବରଂ ଆେମ୍ଭ
ସତ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବେର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙ୍କଠାେର
ଆେମ୍ଭ ନଜିର ବ୍ୟକି୍ତତ୍ୱ  ପ୍ରତପିାଦନ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ସମେସ୍ତ ନଜି
ହୃଦୟେର ଜାଣ ିପାରିେବ େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଅଛୁ। 3 ସୁସମାଗ୍ଭର ଯଦ ିଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଥାଏ,
େତେବ େସହ ିଆଚ୍ଛାଦନ େକବଳ େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ବନିାଶ
ମାଗର୍େର ରହଛିନି୍ତ। 4 ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜଗତପତ ିଶୟତାନ ଅନ୍ଧ
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କରି େଦଇଛ।ି େତଣୁ େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭରର ଆେଲାକ େଦଖି
ପାରନି୍ତ ନାହିଁ। 5 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ
ପ୍ରତରୂିପ। ଆେମ୍ଭ ନଜିର ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ
ରୂେପ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛୁ। ନଜି ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ କହୁ େଯ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େସବକ। 6 ଥେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ: ‘‘ଅନ୍ଧକାର
ମଧ୍ୟରୁ ଆେଲାକ ପ୍ରକାଶିତ େହବ।” େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ହୃଦୟେର ତାହାଙ୍କର ଆେଲାକ େଦଖାଇଛନି୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁହଁେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ େଗୗରବମୟ ଆେଲାକ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ େସହି
ଆେଲାକ େସ ଆମକୁ େଦେଲ।

7 ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଧନ ପାଇଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ମାଟପିାତ୍ର
ସଦୃଶ େକବଳ ଏହ ିଭଣ୍ଡାରକୁ ଧରିଛୁ। ଏହା ପ୍ରମାଣତି କେର େଯ, ଏହି
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଶକି୍ତ ଆମ୍ଭର ନୁେହଁ, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେଟ। 8 ଆମ୍ଭ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଗ୍ଭପି ପକାଇଛ,ି କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ହାରି ଯାଇ ନାହୁଁ।
ଅେନକ ସମୟେର କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରୁ ନାହୁଁ।
9 ଆେମ୍ଭ ନଯିର୍୍ୟାତତି େହଉଛୁ, କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ଦିଅିନି୍ତ
ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େକେତ ଥର ଆଘାତ ପାଇଛୁ, କିନୁ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ନାହୁଁ।
10 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭ ଶରୀର ସବର୍ଦା ମୃତୁ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ
େଯପରିକି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଭତିେର ପ୍ରକାଶିତ େହବ। 11

ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ େହତୁ ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ମୃତୁ୍ୟ ସଙ୍କଟର
ସମ୍ମୁଖୀନ େହଉଛୁ। ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ୍ଭର ମରଣଶୀଳ ଶରୀର
ମଧ୍ୟେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦଖି ପାରିବା। 12 ଅତଏବ ଆମ୍ଭ ଭତିେର ମୃତୁ୍ୟ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଜୀବନ ସକି୍ରୟ ଅେଟ।

13 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି “ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କଲ,ି ଏଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହଲି।ି”
ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଅେଟ। ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁ, େସଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ କହୁ। 14 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟର ପୁନରୁତ୍ଥିତ କେଲ, େସ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ପୁନରୁତ୍ଥିତ
କରିେବ। 15 େସ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନଜି ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
କରିେବ। ଏହ ିବଷିୟକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରା ଯାଉଛ।ି ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ଅେନକ େଲାକ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ପାରିେବ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣ
କରାଯିବ।

ବଶି୍ୱାସେର ଜୀବନ କାଟବିା

16 େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ ନରିାଶ ନ େହଉ, ଯଦଓି
ଆମ୍ଭର ବାହ୍ିୟକ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ େହାଇ ଯାଉଛ,ି କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା
ଦନିକୁ ଦନି ନୂତନରୁ ଅତ ିନୂତନ େହାଇ ଯାଉଅଛ।ି 17 ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖୀନ େହଉଥିବା େଛାଟ େଛାଟ କ୍ଷଣକି ଅସୁବଧିାଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ
ଅତୁଳନୀୟ, ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ତ ମହମିା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରୁଛ।ି ଏହ ିଅତୁଳନୀୟ
ମହମିା ଅସୁବଧିାଗଡୁ଼କି ତୁଳନାେର ଅତ ିମହାନ୍। 18 ଆମ୍ଭର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ
ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଉପେର ନ ରହ,ି ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ ଉପେର େକନ୍ଦ୍ର ୀଭୂତ
େହଉ। କାରଣ ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ େଦଖା ଯାଉଛ,ି ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଓ ଯାହା
ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଚରିସ୍ଥାୟୀ।

ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ଆମ୍ଭର ଶରୀରରୂପ ତମ୍ୱୁ େଯଉଁଥିେର
ଆେମ୍ଭ ରହଛୁି, ତାହା ନଷ୍ଟ େହବ। ଏପରି ଘଟଲିା ପେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗହୃ ଆମ୍ଭକୁ

େଦେବ। ଏହା ମଣଷି ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ନୁେହଁ। 2 ଏହା ସ୍ୱଗର୍େର ସ୍ଥାପିତ
ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଗହୃ ଅେଟ। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପୃଥିବୀର ଘରଟେିର ରହ ିଥକି
ଯାଇଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ
ଘରଟ ିଦଅିନୁ୍ତ। 3 ଏହ ିଘରଟ ିପାଇଲା ପେର, ଏହା ଆମ୍ଭକୁ ଆବୃତ
କରିବ, ଓ ଆେମ୍ଭ ଉଲଗ୍ନ େଦଖାଯିବୁ ନାହିଁ। 4 ଏହ ିଶରୀରରୂପ ତମ୍ୱୁେର
ରହଲିା େବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ଅଭେିଯାଗ କରୁ। େମାର
କହବିା ଅଥର୍ ନୁେହଁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିତମ୍ୱୁକୁ ଦୂର କରି େଦବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ।
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଘର ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ତା’େହେଲ

ଯାଇ ଏହ ିମର ଶରୀର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ଜୀବନ ଦ୍ୱ ାରା େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ
ପାରିବ। 5 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନି୍ତ , ଓ େସ ଯାହା
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଦାନ କରିେବ େବାଲ ିଆତ୍ମା ଏଥିର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି।

6 ଅତଏବ ଆମ୍ଭର ପୂଣ୍ଣର୍ ଆଶା ଅଛ।ି ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଦହେର ଅଛୁ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛୁ।
7 ଆେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖୁ, ତା’ ସାହାଯ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ପରିଗ୍ଭଳିତ େହଉ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁେହ େଯ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛ।ି
8 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଶରୀରରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ
େହବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁ। 9 ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରିବା। ଆେମ୍ଭ ଏହଠିାେର ବାହ୍ିୟକ ଶରୀର ଧାରଣ
କରି ରହୁ ବା େସଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ରହୁ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ
କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ। 10 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ବଗି୍ଭରିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ନ୍ୟାୟାସନ ଆଗେର ଅବଶ୍ୟ ଠିଆ େହବୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ,
ଏହ ିପାଥିର୍ବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲାେବେଳ ଯାହାକିଛ ିଭଲ ବା ମନ୍ଦ
କରିଛୁ, ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରତଦିାନ ପାଇବ।

ପେରାପକାରୀ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ହୁଅନି୍ତ

11 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା ଅଥର୍ କ’ଣ ଅେଟ।
େସଥିପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ବୁଝାଉ।
ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର କ’ଣ ଓ ମୁଁ ଆଶାକେର,
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇ ପାରିବ। 12 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ନଜିର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନାହୁଁ। ବରଂ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସୁେଯାଗ େଦଉଛୁ େଯପରି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରି
ପାରିବ। ତା’େହେଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦଶିୁଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଗବର୍ କରୁଥିବା
େଲାକକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ। େସ େଲାକମାେନ ଜଣକର
ହୃଦୟେର କ’ଣ ଅଛ,ି ତହିଁ ପାଇଁ େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
13 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିପାଗଳ, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। 14 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ
ଠିକ୍ ମନେର ଅଛୁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମ ଆମ୍ଭକୁ
ନୟିନି୍ତ୍ର ତ କେର। କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ଜେଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଛନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ ସମେସ୍ତ ମରିଛନି୍ତ। 15 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େହଉଛ ିେଯ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଜୀବତି, ଏହା ପେର େସମାେନ
ନଜି ପାଇଁ ଜୀବତି ନ ରୁହନି୍ତ , ବରଂ ଯିଏ ମରି ଯାଇଥିେଲ ଓ ପୁନବର୍ାର
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ େହେଲ, େସହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବତି ରୁହନୁ୍ତ।

16 ଏହ ିସମୟ ପେର, ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଜାଗତକି ଦୃଷି୍ଟରୁ
େଦଖିବା ନାହିଁ। ଅତୀତେର ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଗତକି ଦୃଷି୍ଟେର
ବୁଝଥିିଲୁ। କିନୁ୍ତ ଏେବ ଆେମ୍ଭ େସହପିରି ଭାବୁନାହୁଁ। 17 ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି େସ ନୂତନ ଭାବେର ସୃଷି୍ଟ େହାଇ ଅଛ।ି
ପୁରୁଣା ବଷିୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଅଛ,ି ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ନୂଆ େହାଇ
ଯାଇଛ।ି 18 ଏହସିବୁ ବଷିୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ନେିଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିଛନି୍ତ। ଓ
େଲାକମାେନ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିେବ, ଏହି
ଦାୟିତ୍ୱ  ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। 19 େମା’ କହବିା କଥା େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କୁି ଗଣନା ନ କରି,
ନଜିକୁ ଜଗତର େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ପୁନମିର୍ଳିତ କରୁଛନି୍ତ। େକବଳ
େସତକିି ନୁେହଁ ମାତ୍ର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନମିର୍ଳନର ସମ୍ୱାଦ
କହବିା ଭାର େଦଇଛନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ଭାେବ
କାମ କରୁଛୁ। 20 େସ ଆମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମେର ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକୁଛନି୍ତ। େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି
ପୁନମିର୍ଳିତ େହବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରୁ, 21 ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
କହୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କିଛ ିପାପ ନ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତାହାଙୁ୍କ ପାପ ରୂେପ ଗନ୍ୟ କେଲ, େଯପରି ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହାଇପାରିବା।

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 4:5 911 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 5:21
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ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କାମ କରୁଥିବା େହତୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିତ ିକରୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ
ଅନୁଗ୍ରହ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇଛ, ତାହା େଯପରି ବ୍ୟଥର୍ ନ ଯାଏ।

2 ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ :
“ମୁଁ ଉଚତି୍ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣଲିି
ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଦନିେର ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସଲି।ି”

ଯିଶାଇୟ 49:8
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ,ି େଦଖ, ଏହା େହଉଛ ି“ଉଚତି୍ ସମୟ।” ଏହା
“ପରିତ୍ରାଣର ଦନି” ଅେଟ।

3 ଆମ୍ଭ କାମେର େଲାେକ ନନି୍ଦା କରନୁ୍ତ, ଏହା ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହୁଁ।
େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଏପରି କାମ କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷି୍ଟ କରିବ। 4 ବରଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ରୂପେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭାବେର ନଜିକୁ ଭଲ ପ୍ରମାଣତି କରୁ ଓ ଦୁଃଖ,
କଷ୍ଟ ତଥା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ଅେନକ କେଠାର ତଥା େଧୖଯର୍୍ୟପୂବର୍କ
ସହୁ। 5 ଆମ୍ଭକୁ ମାଡ଼ ଦଆିଯାଏ, କାରାଗାରେର ରଖାଯାଏ। େଲାେକ
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ କେଠାର ପରିଶ୍ରମ କରୁ, େବେଳେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ଅନଦି୍ର ା ରହୁ, ଓ େଭାକଉପାସେର ରହୁ। 6 ଆମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ, େଧୖଯର୍୍ୟ,
ଦୟା, ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ପବତି୍ର ଜୀବନ ଧାରଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େସବକ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରୁ। ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ତାେର, ପ୍ରକୃତ
େପ୍ରମ ପ୍ରକାଶିବା ଦ୍ୱ ାରା, ପୁଣ ିସତ୍ୟ କଥା କହ ିଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତର
କାଯର୍୍ୟ କରି ଏହାର ପରିଚୟ େଦଇଥାଉ। 7 ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାେର ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ଧାମିର୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରକ୍ଷା ଢ଼ାଲ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରୁ।

8 େକେତକ େଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େକେତ େଲାକ
ଆମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଦଅିନି୍ତ। େକେତ େଲାକ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କୁହନି୍ତ , େକେତ
ଭଲ କଥା କୁହନି୍ତ। େକେତ େଲାକ କୁହନି୍ତ େଯ, ଆେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟ କହୁ। 9 ଆେମ୍ଭ ଜନପି୍ରୟ େହାଇ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ
େକେତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା। ଆମ୍ଭକୁ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଧରା ଯାଏ, କିନୁ୍ତ େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ରହଛୁି। ଆମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଆି ଯାଏ, କିନୁ୍ତ ମାରି ଦଆି ଯାଏ
ନାହିଁ। 10 ଆମ୍ଭର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛ ିକିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ  ରହୁ।
ଆେମ୍ଭ ଗରିବ, କିନୁ୍ତ ଅେନକଙୁ୍କ ଧନୀ କରୁ। ଆମ୍ଭର କିଛ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଆମ୍ଭର ସବୁକିଛ ିଅଛ।ି

11 େହ କରିନ୍ଥୀବାସୀ! ଆେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଖାଲା ମନେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି କଥା େହାଇଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଖାଲି
େଦଇଛୁ। 12 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର େପ୍ରମ ପ୍ରଦଶର୍ନ ଆେମ୍ଭ ବନ୍ଦ କରି
ନାହୁଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ ପ୍ରଦଶର୍ନ ବନ୍ଦ କରି େଦଇଛ।
13 େମା’ ନଜିର ସନ୍ତାନ େବାଲ ିଭାବ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଁ କହୁଛ ିେଯ, ଉଚତି୍
ପ୍ରତଦିାନ ସ୍ୱରୂେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ନଜିର ହୃଦୟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାବେର େଖାଲା ରଖିବା ଉଚତି୍।

ଅଣଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସତକର୍ ବାଣୀ

14 େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ସମାନ ନୁହଁ। ଅତଏବ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ
ଏକାଠି ରୁହନି୍ତ ନାହିଁ। ଆେଲାକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟେର କି ସହଭାଗିତା
ଅଛ?ି 15 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ବଲିୟିାର୍ ଭତିେର ଚୁକି୍ତ େହାଇପାେର କି?
ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ଜେଣ ଅବଶି୍ୱାସୀଙ୍କ ଭତିେର କ’ଣ କିଛ ିେମଳ
େହାଇପାେର? 16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଓ ମୂତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟେର ଚୁକି୍ତ
େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର।
େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ :
“ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହବିି
ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଗ୍ଭଲବି,ି

ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବି
ଓ େସମାେନ େମାର େଲାକ େହେବ।”

େଲବୀୟ ପୁସ୍ତକ 26:11-12

17 “େସଥିପାଇଁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିବାହାରି ଆସ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ଅଲଗା କରି ରଖ,

ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧ, ତାହାକୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ,
ତା’େହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ।ି”

ଯିଶାଇୟ 52:11
18 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା େହବି
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପୁଅ ଓ ଝଅି େହବ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଏହା କୁହନି୍ତ।”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 7:14, 7:8
ଅତଏବ, ଆସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭକି୍ତ ଥିବାରୁ ଆମ୍ଭ
ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀେର ନଜିକୁ ପବତି୍ର କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭ
ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଅପବତି୍ର କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ଦୂର

କରିବା।

ପାଉଲଙ୍କ ଆନନ୍ଦ

2 ନଜି ହୃଦୟେର ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାନ ଦଅି। ଆେମ୍ଭ କାହାରି ପ୍ରତ ିେକୗଣସି
ଭୁଲ୍ କରି ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ କାହାରି ବଶି୍ୱାସେର ଆଞ୍ଚ ଆଣ ିନାହୁଁ, କାହାକୁ
େଘାଷଣା କରି ନାହୁଁ। 3 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନନି୍ଦା େଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁ
ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ କହଛି ିେଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏେତ ଭଲ
ପାଉ େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମରିବା ଓ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ। 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାର ଏହ ିଦୃଢ଼େବାଧ ଅଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ବହୁତ ଗବିର୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ େଦଇଥାଅ।
େସଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାତନା ଭତିେର ମଧ୍ୟ େମାର ଆନନ୍ଦ କହେିଲ ନ ସେର।

5 େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ମାକିଦନଆି ଆସଥିିଲୁ, େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭ
ପାଇଁ ବଶି୍ରାମ ମିଳି ନ ଥିଲା। ଆମ୍ଭର ଗ୍ଭରି ପେଟ ଅସୁବଧିାମାନ େଘରି
ରହଥିିଲା। ବାହାରର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଭତିରର ଭୟ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ଥିଲୁ। 6

କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ଭାଙି୍ଗ ପଡ଼ଥିିବା େଲାକକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅିନି୍ତ , େସ
ତୀତସଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନ କେଲ। 7

େସ ଆସବିା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇଲୁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଇଥିବା
ସୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କଲୁ। ତୀତସ କହେିଲ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ରୁ
କରିଥିବା ବଷିୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଅତ ିମାତ୍ରାେର
ଗ୍ଭହୁଁଛ। ଏହା ଶୁଣଲିା ପେର ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ  େହଲ।ି

8 ଯଦଓି ପତ୍ର େଲଖି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର ଦୁଃଖ େଦଲ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ଏହା େଲଖିଲ ିେବାଲ ିମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନୁେହଁ। ମୁଁ ଜାେଣ େଯ େସହ ିପତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଲା େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କିନୁ୍ତ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ େଦଲା। 9 ଏେବ ମୁଁ ଖୁସୀ ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୁଃଖୀ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ନୁେହଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ହୃଦୟକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସୀ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖୀ େହଲ। ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ଆଘାତ ପାଇ ନାହଁ। 10 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର
େଯଉଁ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲ ଓ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଲ,
େସଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜାଗତକି ଦୁଃଖ ମୃତୁ୍ୟ
ଆଣଥିାଏ। 11 େଦଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଯଉଁ
ଦୁଃଖ ପାଇଲ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍େଯାଗୀ କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ୍େର
ନ ଥିଲ େବାଲ ିଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିଛ।ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା େକ୍ର ାଧ,
ଭୟ ଆଣଛି,ି ଏବଂ ଆମ୍ଭ ସହତି ମିଶିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଇଚ୍ଛା
ଜାଗ୍ରତ କରିଛ।ି ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ସମପିର୍ତ କରିଛ,ି ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାେର
ପ୍ରମାଣତି କରି େଦଇଛ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସମସ୍ୟାର େକୗଣସ ିଅଂଶ
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ େଦାଷୀ ନ ଥିଲ। 12 ମୁଁ ଅପରାଧୀ େଲାକ ପାଇଁ, ବା ଯାହା
ପ୍ରତ ିଅପରାଧ େହାଇଥିଲା, ତାହା ପାଇଁ େଲଖି ନ ଥିଲ,ି ବରଂ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ େକେତ ଚନି୍ତ ା ଅଛ,ି ଏହା

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 6:2 912 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 7:12
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ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େଦଖି ପାର, େସଥିପାଇଁ େଲଖିଥିଲ।ି 13 ଏହି
କାରଣରୁ ଆେମ୍ଭ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲୁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୀତସଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର େଦଖାଇ ଥିବାରୁ ତୀତସ

ଖୁସୀ ଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆନନି୍ଦତ େହଲୁ। 14

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ କଥା କହଥିିଲ,ି
େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜ ା ପାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରମାଣତି କଲ।
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ତୀତସଙ୍କଠାେର କରିଥିବା
ଗେବର୍ାକି୍ତଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ଭୟ ସହକାେର
କିପରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲ ଓ କିପରି ତାହାଙୁ୍କ
ପାେଛାଟ ିେନଇଥିଲ, ଏସବୁ କଥା ମେନ ପକାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କର େପ୍ରମ ଅଧିକ େହଲା। 16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଭରସା
ରଖି ପାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନି୍ଦତ ଅେଟ।

ସହଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପରେମଶ୍ୱର ମାକିଦନଆିର
ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ , େସହି
ବଷିୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। 2 େସହି

ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ମହାେକ୍ଳଶ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ। ଏବଂ େସମାେନ
ଅତ ିଗରିବ। କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମହାନନ୍ଦ େହତୁ େସମାେନ ପ୍ରଚୁର
ଉଦାରତାର ଦାନ େଦଇଥିେଲ। 3 ମୁଁ କହପିାେର େଯ, େସମାେନ େଯେତ
େଦଇ ପାରିବା କଥା ତାହ େଦଇଛନି୍ତ। ଏତକିି ନୁେହଁ, େସମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର
ନଜି ସାମଥର୍୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ େଦଇଛନି୍ତ। େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଏହା କରିବା
ପାଇଁ କହ ିନାହିଁ। 4 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆଗ୍ରହ ପୂବର୍କ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେସବା କାଯର୍୍ୟେର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ୱାର ଅନୁନୟ କରୁଥିେଲ। 5 େସମାେନ
େଯଉଁଭଳି ଭାବେର େଦେଲ ଆେମ୍ଭ ତାହା େକେବ ଭାବ ିନ ଥିଲୁ।
େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅଥର୍ େଦବା ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରଥେମ ନଜିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଓ
ଆମ୍ଭଠାେର ସମପର୍ଣ କେଲ।

6 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୀତସକୁ କହଲୁି
େଯ େସ ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ କାଯର୍୍ୟକୁ େଯପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ, େସହପିରି
ଏହ ିବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହର କାଯର୍୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
ମଧ୍ୟ କରନୁ୍ତ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର, ଜ୍ଞାନ, ଉପକାର
କରିବାର ଉତ୍ସାହ, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଖିଥିବା େପ୍ରମ, ଆଜି ସବୁ
ଗଡୁ଼କିେର ଧନୀ ଅଟ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁ େଯ, ଏହ ିଦାନ
େଦବା େସବାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନୀ ହୁଅ।

8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଉ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ
େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ, ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମ ସତ୍ୟ ଅେଟ।
ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େଦଖାଉଥିବା ଉତ୍ସାହ ବଷିୟେର
କହ ିଏହା ମୁଁ େଦଖାଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସହତି ପରିଚତି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧନୀ େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସ ଗରିବ
େହେଲ। ତାହାଙ୍କର ଗରିବ େହବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଧନୀ ହୁଅ,
େସଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି କେଲ।

10 ଏହ ିବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଜିର ପରାମଶର୍ େଦଉଛ।ି ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ। ଗତ ବଷର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥେମ ଦାନ େଦବା
ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ଓ ପ୍ରକୃତେର ପ୍ରଥେମ ଦାନ ମଧ୍ୟ େଦଇଥିଲ। ଅତଏବ
େଯଉଁ କାମଟକୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ତାହାକୁ େଶଷ କର। 11

ତା’େହେଲ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର “କରିବା” ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର “ଇଚ୍ଛା କରିବା”
ସହତି ସମାନ େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ ିତହିଁରୁ ଦାନ କର।
12 ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ େଦବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛ,ି ତା’େହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ ଗ୍ରହଣୀୟ େହବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି

େସହ ିଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାନ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯିବ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର
ଯାହା ନାହିଁ, େସ ଅନୁସାେର ନୁେହଁ। 13 ଅନ୍ୟମାେନ ଆରାମେର ରହୁଥିବା
େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାେର ରୁହ, ଏକ କଥା ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହୁଁ;
ବରଂ ଆେମ୍ଭ ସବୁ ବଷିୟେର ସମାନତା ଇଚ୍ଛା କରୁ। 14 ବତ୍ତର୍ମାନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ବହୁତ ଅଛ।ି ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଛ,ି ଯଦ ିଦଅି,
ତାହାେହେଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ େହବ। ତା’ପେର
େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ େହବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକତାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। 15 ଶାସ୍ତ୍ରେର ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛ:ି
“ଯିଏ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାହା ପାଖେର ଅଧିକ ରହଲିା ନାହିଁ,
ଓ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାହା ପାଖେର ଅତ ିଅଳ୍ପ ରହଲିା ନାହିଁ।”

ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16:18

ତୀତସ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାେନ

16 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ ିେଯ ତୀତସଙ୍କ ମନେର
େମା’ ଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ ଭାବ ରହଛି।ି 17 ଆମ୍ଭର
ଅନୁେରାଧକୁ ତୀତସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିେଲ, ଓ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ
ଏଠାରୁ ଯାଉଛନି୍ତ। 18 ତାଙ୍କ ସହତି ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କିେର
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କାଯର୍୍ୟେର ସୁନାମ ଥିବା ଜେଣ ଭାଇଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛୁ।
19 ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭ ସହତି ଏହ ିଦାନସମୂହ େନଇ ଯିବା କାଯର୍୍ୟେର
ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ଏହ ିେସବା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା
େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରକୃତେର ପେରାପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଏହା
ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

20 ଏହ ିବହୁ ପରିମାଣର ଧନ ଦାନକୁ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଭାବେର େନଉଛୁ,
ତା’ ପାଇଁ େଲାେକ େଯପରି ଆମ୍ଭର ସମାେଲାଚନା ନ କରିେବ, ଏ
ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ ସାବଧାନ ଅଛୁ। 21 ଯାହା ଠିକ୍, ଆେମ୍ଭ ତାହା କରିବା
ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଯାହାସବୁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ େବାଲ ିଧରନି୍ତ , ଓ େଲାେକ ଠିକ୍
େବାଲ ିଭାବନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତାହା କରୁ।

22 େସମାନଙ୍କ ସହତି ସବର୍ଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା
ଆମ୍ଭର ଆଉ ଜେଣ ଭାଇଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପଠାଉଛୁ। ଅେନକ ଘଟଣାେର େସ
ଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କ ମନେର ଅସୀମ ବଶି୍ୱାସ
ଥିବାରୁ, େସ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି ଅଛନି୍ତ।

23 ତୀତସଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହା କୁେହ େଯ, େସ େମାର ସହକମର୍ୀ ଓ
େସ େମା’ ସହତି କାଯର୍୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। ଅନ୍ୟ
ଭାଇମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା କ େହ େଯ, େସମାେନ ବଭିନି୍ନ
ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କିରୁ ପଠା ଯାଇଛନି୍ତ , ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ। 24

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର େଯ ପ୍ରକୃତେର େପ୍ରମ ଅଛ ିଏହା େଦଖାଅ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏେତ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ କରି େଦଖାଅ। ତା’େହେଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା େଦଖି
ପାରିେବ।

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙ୍କ ଦାନ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିେସବା ବଷିୟେର ଏପରି
େଲଖିବା େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତେର ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ। 2 ମୁଁ ଜାେଣ
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େକେତ ଆଗ୍ରହୀ।

ମାକିଦନଆିର େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ଗବର୍ ସହତି ମୁଁ କୁେହ େଯ,
ଆଖାୟାର େଲାେକ ଗତ ବଷର୍ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ
େଦଖି ଏଠିକାର ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ଉତ୍ସାହତି େହାଇ ଦାନ େଦବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନି୍ତ। 3 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େହଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ଗବର୍
ତାହା ବ୍ୟଥର୍ ନ େହଉ। 4 େଯପରି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରହବିାକୁ କହୁଥିଲ,ି ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଯଦି
େକେତକ େଲାକ ମାକିଦନଆିରୁ େମା’ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 7:13 913 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 9:4
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ପହଞ୍ଚେିବ, ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା େଦଖିେବ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଥିବା େହତୁରୁ ଆେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ
କରିବୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଲଜି୍ଜତ େହବ। 5 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବଲି ିେଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ େସହ ିଭାଇମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯିବା ପାଇଁ କହବି।ି ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦାନ େଦବା ପାଇଁ
ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଥିଲ, ତାହା େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିେବ। ଆେମ୍ଭ ଆସଲିା
େବେଳ େସହ ିଦାନଗଡୁ଼କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହ ିଦାନ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ
େହଉ, କୃପଣମୂଳକ ନ େହଉ।

6 ଏହ ିକଥାଟ ିମେନରଖ; େଯଉଁ େଲାକ ଅଳ୍ପ ବୁଣବି, େସ ଅଳ୍ପ
କାଟବି। େଯଉଁ େଲାକ ଅଧିକ ବୁଣବି, େସ ଅଧିକ କାଟବି। 7 ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ଆପଣା ହୃଦୟେର ସି୍ଥର କରିଥିବା ଅନୁସାେର ଦାନ କରୁ, ମନେର
େକୗଣସ ିଦୁଃଖ ରଖି ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାେର ଦାନ ନ େଦଉ, ଆନନି୍ଦତ
ମନେର ଦାନ କରିଥିବା େଲାକକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନି୍ତ। 8

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଇ
ପାରିେବ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁେବେଳ ସବୁ ବଷିୟ ପ୍ରଚୁର ଭାେବ
ପାଇବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ େଦବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେର ପ୍ରଚୁର ଥିବ। 9 ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହା େଲଖା ଅଛ:ି
“ଯିଏ ଉଦାର ଭାବେର ଗରିବମାନଙୁ୍କ ଦଏି
ତା’ର ଦୟା ସବର୍ଦା ପାଇଁ ରହ ିଥାଏ।”

ଗୀତସଂହତିା 112:9
10 ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ବୁଣବିା େଲାକ ପାଇଁ ବୀଜ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ
େଯାଗନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୀଜ େଯାଗାଇେବ ଓ ତାହା ବୃଦି୍ଧ କରାଇେବ।
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଲ କାମ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ବପିୁଳ ଫସଲ େହବାକୁ େଦେବ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟେର ଧନୀ କରିେବ, ଫଳ
ସ୍ୱରୂପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁେବେଳ ଉଦାର ମନେର ଦାନ େଦଇ ପାରିବ। ଆମ୍ଭ
ମାଧ୍ୟମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଲାେକ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦେବ।

12 ଏହ ିେସବା େଯଉଁଥିେର କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଭାଗ ରହଛିି
ତା’ଦ୍ୱ ାରା େକବଳ େଯ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ, ତା’
ନୁେହଁ ବରଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିହୃଦୟ ଧନ୍ୟବାଦେର ଉଚୁ୍ଛଳି ଉେଠ। 13

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିେସବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ ଅେଟ। ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ
େକବଳ ବଶି୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ତା’ ନୁେହଁ, ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ବ୍ୟବହାରିକ ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାର ଭାେବ ଦାନ କରୁଥିବାରୁ େଲାେକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ। 14 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହବିା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା
କରିେବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁରୁ
େସମାେନ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିେବ। 15 ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଓ ଅବଣ୍ଣର୍ନୀୟ
ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉ।

ପାଉଲ ନଜି େସବାକାଯର୍୍ୟର ପକ୍ଷସମଥର୍ନ କେଲ

ମୁଁ ପାଉଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମୃଦୁଭାବେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନେିବଦନ କେର। େକେତକ େଲାକ କୁହନି୍ତ , ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଥିଲାେବେଳ ନମ୍ର ଥାଏ କିନୁ୍ତ ଦୂରେର ଥିଲାେବେଳ ସାହସୀ ବା

ନଭିର୍ୟ ଅେଟ। 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁନୟ କେର େଯ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛ,ି େସେତେବେଳ େସଭଳି ସାହସକିତା େଦଖାଇବାକୁ
େମା’ ଉପେର ଗ୍ଭପ ପକାଇବ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ ଭାବନି୍ତ େଯ ଆେମ୍ଭ
ଜାଗତକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାହସୀ େହବ।ି 3

ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜଗତେର ରହୁଛୁ। କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ଜାଗତକି େଲାକଙ୍କ ଭଳି
ସଂଗ୍ରାମ କରୁ ନାହୁଁ। 4 ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ସାହାଯ୍ୟେର ସଂଗ୍ରାମ
କରୁ େସଗଡୁ଼କି ଜାଗତୀକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁେହଁ। ଆମ୍ଭର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ନହିତି ଅଛ।ି ଏହ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଡୁ଼କି ଶତ୍ରୁ ର ଶକି୍ତଶାଳୀ

ସ୍ଥାନ ଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ କରିପାେର। ଏହ ିଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଡୁ଼କି ସାହାଯ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ
େଲାକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୁକି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠୁଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗବର୍ର କଥା ଖଣ୍ଡନ କରୁ। 5 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର
ଚନି୍ତ ାଧାରାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରୁ ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହବା
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ଚନି୍ତ ାଧାରାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରୁ ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁ। 6

େଯଉଁ େଲାକ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାେନ ନାହିଁ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥମେର ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ତାହାଙୁ୍କ ମାନ।

7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଥିବା ତଥ୍ୟ ଗଡୁ଼କୁି େଦଖ। ଯଦ ିଜେଣ ନଶିି୍ଚତ
ଭାବେର ଅନୁଭବ କେର େଯ, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅେଟ, ତାହାେହେଲ େସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଭଳି ସମ
ଭାବେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ। 8 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ଅଧିକାର ବଷିୟେର ଅତ୍ୟଧିକ ଗବର୍ର କଥା କେହ, କିନୁ୍ତ େସ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି
ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନିାଶ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଭାବେର ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। 9 ଏହ ିଗେବର୍ାକି୍ତ
ପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କେର ନାହିଁ। ମୁଁ େମା’ ପତ୍ରଗଡୁ଼କି ମାଧ୍ୟମେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବ
ନାହିଁ। 10 େକେତକ େଲାକ କୁହନି୍ତ “ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରଗଡୁ଼କି ଶକି୍ତସମ୍ପନ୍ନ  ଓ
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େସ ଆମ୍ଭ ସହତି ଥା’ନି୍ତ େସ ଦୁବର୍ଳ ଓ
ତାଙ୍କର କଥା ଗଡୁ଼କି ଏେତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ନାହିଁ।” 11 ଏଭଳି କହବିା
େଲାକ ଜାଣ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ: ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏେବ ନାହୁଁ,
ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା ଗଡୁ଼କି ପତ୍ରେର େଲଖିଛୁ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆେମ୍ଭ େଦଖାଇ େଦବୁ େଯ, ଆମ୍ଭ ପତ୍ରଟି
େଯଉଁ ଶକି୍ତ ଧାରଣ କରିଛ ିେସହ ିସମାନ ଶକି୍ତ ଆେମ୍ଭ ଧାରଣ କରିଛୁ।

12 େଯଉଁମାେନ ନଜିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମେନ କରୁଛନି୍ତ , େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ସମାନ ସ୍ତରେର ନଜିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା
ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସାହସ କରୁ ନାହୁଁ। େସମାେନ ନଜିକୁ
ତୁଳନାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ନଜି ସହ ତୁଳନା କରନି୍ତ
ଓ ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ , ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ େଯ େକେତ ମୂଖର୍, ଜଣାପେଡ଼।

13 ଆମ୍ଭକୁ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ଦଆିଯାଇଛ,ି ତହିଁର ସୀମାଲଙ୍ଘନ କରି
କଦାପି ଗବର୍ର କଥା କହବୁି ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ କାମ ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଏହ ିକାମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର
କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ କେର। 14 ଆେମ୍ଭ ଅଧିକ ଗବର୍ କରୁ ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସ ିଥିେଲ ଆେମ୍ଭ ମିଛଟାେର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା
େନଇଥା’ନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବକିତା ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର ସହତି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚଛୁି। 15 ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କରା
ଯାଇଥିବା କାମ ପାଇଁ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େକବଳ ନେିଜ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ
ଗବର୍ କରୁଛୁ। ଆେମ୍ଭ ଆଶା କରୁ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ବଢ଼ବିା ସହତି
ଆମ୍ଭ କାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେର ବଢ଼ବିାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
16 ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହରର ସୀମା ବାହାର
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରି ପାରିବୁ। ଅନ୍ୟ
େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଆଉ କାହା ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ କାମ େହାଇ ସାରିଛ,ି େସହି
କାମେର ଆେମ୍ଭ ଗବର୍ କରୁ ନାହୁଁ। 17 େଯପରି ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ଯଦ ିକିଏ
ଗବର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ େକବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଗବର୍ କରିବା
ଉଚତି୍।” 18 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଦ୍ୱ ାରା ଭଲ େବାଲ ିଗହୃୀତ
ହୁଏ, େସହ ିେଲାକ ଭଲ େବାଲ ିସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ, କିନୁ୍ତ ଯିଏ ନେିଜ ନଜିକୁ
ଭଲ େବାଲ ିମେନ କେର, େସ େଲାକ ଭଲ େବାଲ ିସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ।

ପାଉଲ ଓ ଭଣ୍ଡ େପ୍ରରିତ

ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଟକିଏ ମୂଖର୍ତା ସହ ିେନଇଥିେଲ ଭଲ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସତେର େମା’ ପ୍ରତ ିସହଷି୍ଣୁ ଅଛ।
2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କରିଲ,ି ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 9:5 914 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 11:2
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ମେନାଭାବ। ମୁଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ ିେଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବତି୍ର
ସତୀକନ୍ୟା େହବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ସମପିର୍ତ କରିବ।ି 3 େସ େକବଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ େହେବ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛ ିେଯ, େଯପରି ହବା
ସପର୍ର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭାବତି େହାଇଥିଲା, େସହଭିଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ
ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସତ୍ୟ ଓ ପବତି୍ର ସମପର୍ଣଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗ୍ଭଲ ିଯିବ। 4

କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଛୁ, ତାହାଠାରୁ ଭନି୍ନ  କଥା େକହି
ଯୀଶୁଙ୍କର ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ, ଅଥବା ଆମ୍ଭଠାରୁ େଯଉଁ ପବତି୍ରଆତ୍ମା
ବା ସୁସମାଗ୍ଭର ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଛି, ତା’ଠାରୁ ଭନି୍ନ  ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା
ବା ସୁସମାଗ୍ଭର ବଷିୟେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ କୁହନି୍ତ , େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟ ପୂବର୍କ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛ।

5 ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ େଯ, େସହ ି“ମହାନ େପ୍ରରିତମାେନ” େମା’ଠାରୁ
େକୗଣସ ିଗଣୁେର ଅଧିକ। 6 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ ମୁଁ ପ୍ରଶିକି୍ଷତ ବକ୍ତ ା ନୁେହଁ,
କିନୁ୍ତ େମାର ଜ୍ଞାନ ଅଛ।ି ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକଥାଟକୁି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାେର
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର େଦଖାଇ େଦଇଛୁ।

7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର େଦଇଛ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମହତପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନମ୍ର େହାଇ ଯାଇଥିଲ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲ?ି 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େସବାକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଥର୍ (ବା େସମାେନ ଦରିଦ୍ର
େହେଲ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଥର୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା) ଗ୍ରହଣ କରିଛ।ି 9

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା େବେଳ, େମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହଇରାଣ କରି ନାହିଁ। େଯଉଁ ଭାଇମାେନ ମାକିଦନଆିରୁ
ଆସଥିିେଲ େସମାେନ େମାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗଡୁ଼କୁି ପୂରଣ କେଲ। ମୁଁ
େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େବାଝ େହାଇ ନାହିଁ ଓ ଭବଷି୍ୟତେର
ମଧ୍ୟ କଦାପି େହବ ିନାହିଁ। 10 ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଇ ସତ୍ୟକହୁଛ,ି
େସହ ିବଷିୟେର ଗବର୍ ପୂବର୍କ କହବିା ପାଇଁ େମାେତ ସମଗ୍ର ଆଖାୟାେର
େକହ ିଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 11 ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େବାଝ
େହଉ ନାହିଁ? ଏହା କ’ଣ ଏଥିପାଇଁ େଯ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ?
ନା, ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଏ।

12 ମୁଁ ଯାହା କରୁଛ,ି ତାହା କରି ଗ୍ଭଲ ିଥିବ।ି େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
ଗବର୍ କରିବା ପାଇଁ େଯପରି େକୗଣସ ିକାରଣ ରହବି ନାହିଁ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଏପରି କରିଗ୍ଭଲଥିିବ।ି 13 େସମାେନ ସବୁେବେଳ େଦଖାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରନି୍ତ େଯ, େଯଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଗବର୍ କରୁଛୁ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ
େସଥିପାଇଁ ଗବର୍ କରନି୍ତ। େସମାେନ ଭଣ୍ଡ େପ୍ରରିତ। େସମାେନ ପ୍ରତାରକ।
େଲାେକ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରରିତ େବାଲ ିଭାବେିବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ନଜିର େବଶ ବଦଳାଇଥା’ନି୍ତ। 14 ଏହା ଆମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଲାଗୁ
ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କି ଶୟତାନ ନେିଜ ମଧ୍ୟ େତଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତର ରୂପ
ଧାରଣ କେର। 15 ଅତଏବ, ତା’ର େସବକମାେନ ଯଦ ିଧାମିର୍କତାର
େସବକରୂପ ଧାରଣ କରନି୍ତ , ଏହା କ’ଣ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର କଥା? କିନୁ୍ତ େଶଷେର
େସମାେନ ତାଙ୍କ କମର୍ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ।

ପାଉଲଙ୍କ ଯାତନା

16 ମୁଁ ପୁନବର୍ାର କହୁଛ,ି େକହ ିେମାେତ ମୂଖର୍ େବାଲ ିଭାବବିା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ମୂଖର୍ େବାଲ ିଭାବ, ତା’େହେଲ
ମୂଖର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲାଭଳି େମାେତ ଗ୍ରହଣ କର। 17 ତା’େହେଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ସାମାନ୍ୟ ଗବର୍ କରି ପାରିବ।ି େଯପରି ପ୍ରଭୁ କହଥିା’େନ୍ତ, େସପରି ମୁଁ କହୁ
ନାହିଁ। ମୁଁ ଜେଣ ମୂଖର୍ ଭଳି ଗବର୍ କେର। 18 ଅେନକ େଲାକ ତାହାଙ୍କର
ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗବର୍ କରନି୍ତ , େସହଭିଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗବର୍ କରୁଛ।ି
19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନୀ େହାଇଥିବାରୁ ଖୁସୀେର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସହନଶୀଳ ହୁଅ। 20 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ ଭଳି ବ୍ୟବହାର
କରୁଥିବା, ଫାନ୍ଦେର ପକାଇ ଧରୁଥିବା, ନଜିକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ େବାଲି
କହୁଥିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗାଲେର ଗ୍ଭପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସହନଶୀଳ େହାଇଛ। 21 ଏହା କହବିା େମା’ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ। କିନୁ୍ତ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି କରିବା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତ ି“ଦୁବର୍ଳ”
େହାଇଯାଇଛୁ।
ମୁଁ ମୂଖର୍ତା ପୂବର୍କ କହୁଛ ିେଯ, ଯଦ ିଜେଣ ଗବର୍ କରିବାେର ସାହସୀ,

ତା’େହେଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗବର୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହସୀ େହବ।ି 22 େସମାେନ
େକବଳ କ’ଣ ଏବ୍ର ୀ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ। 23 େସମାେନ କ’ଣ େକବଳ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ। େସମାେନ କ’ଣ େକବଳ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଧାର?
ମୁଁ ମଧ୍ୟ। େସମାେନ କ’ଣ େକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବକ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କ’ଣ
ପାଗଳ େସଥିପାଇଁ ଏପରି ଦପର୍ କରୁଛ?ି େସମାନଙ୍କ ତୁଳନାେର ମୁଁ ଅଧିକ
କେଠାର ପରିଶ୍ରମ କରିଛ।ି ମୁଁ ଥରକୁ ଥର କାରାବରଣ କରିଛ।ି େମାେତ
ଥରକୁ ଥର ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛ।ି ଅେନକ ଥର ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟର ସନି୍ନ କଟ
େହାଇଛ।ି

24 ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଥରେର ଅଣଗ୍ଭଳିଶ୍ ଥର ଗ୍ଭବୁକ ମାଡ଼
ଖାଇଛ।ି 25 ମୁଁ ତନିଥିର େବତ ମାଡ଼ ଖାଇଛ,ି ଥେର ପଥର ଆଘାତ
ସହଛି।ି ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତନିଥିର ଜାହାଜ ଭାଙି୍ଗବା େବେଳ େସଥିେର ଥିଲ,ି
ତା’ମଧ୍ୟରୁ ଥେର ରାତ ିଓ ତା ଆର ଦନି ଯାକ ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼ ିରହଥିିଲ।ି
26 ମୁଁ ଅେନକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଛ।ି ଏହ ିଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କେର ନଦୀେର
ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାର ନଜି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ,
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବପିଦେର ଥିଲ।ି ନଗରମାନଙ୍କେର, ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନ
ଗଡୁ଼କିେର, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର େର, ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବପିଦେର ପଡ଼ଥିିଲ।ି େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ମିଛେର ଭାଇ େବାଲାଉ ଥିେଲ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବପିଦେର
ପଡ଼ଥିିଲ।ି

27 ମୁଁ କେଠାର ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଳ ାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନଯାପନ କରିଛ।ି
ଅେନକ ଥର ମୁଁ େଶାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନାହାର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗତ ିକରିଛ।ି
ଅେନକ ଥର େମା’ ପାଖେର ଖାଇବାକୁ କିଛ ିନ ଥାଏ। ଲୁଗାପଟା ବନିା
ଥଣ୍ଡାେର ମୁଁ ରହଛି।ି 28 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଗଡୁ଼ଏି ସମସ୍ୟା େଦଇ ମୁଁ
ଗତ ିକରିଛ।ି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହଲା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ା,
ପ୍ରତଦିନି େସହ ିଚନି୍ତ ାେର ମୁଁ ରହୁଛ।ି 29 ଯଦ ିଜେଣ େକହ ିଦୁବର୍ଳ, ମୁଁ
ମଧ୍ୟ ଦୁବର୍ଳ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ପାପେର ଗ୍ଭଲବିା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ,
େତେବ ମୁଁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କେର।

30 ଯଦ ିେମାର ଦପର୍ (ଗବର୍) କରିବା କଥା, ତା’େହେଲ ମୁଁ େମା’ ନଜିର
ଦୁବର୍ଳତା ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଗବର୍ କରିବ।ି 31 ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ, ମୁଁ
ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ। େସ େହଉଛନି୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତା। 32 େସ
ସବର୍ଦା ପ୍ରଶଂସତି େହବା କଥା। ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଦେମ୍ମସକଠାେର ଥିଲ,ି
ଅରିତସ୍ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ନଗରର ଗ୍ଭରିପେଟ ପ୍ରହରୀମାନଙୁ୍କ ରଖି
େମାେତ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ। 33 କିନୁ୍ତ ସହର
ପାେଚରୀେର ଥିବା େଗାଟଏି ଝରକା ବାଟ େଦଇ, େଗାଟଏି ବାକ୍ସ େର ବସାଇ
େମାେତ େକେତକ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଆି ଯିବାରୁ ମୁଁ
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଗଲ।ି

ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନେର ବେିଶଷ ଆଶୀବର୍ାଦ

ମୁଁ ଗବର୍ କରି ଗ୍ଭଲ ିଥିବ।ି ଏହା ଦ୍ୱ ାରା କିଛ ିଲାଭ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ‘ଦଶର୍ନ’ ଓ ‘ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ’ ବଷିୟେର
କହବି।ି 2 ମୁଁ ଚଉଦ ବଷର୍ ପୂବର୍ରୁ ଘଟ ିଥିବା େଗାଟଏି

ଘଟଣା କହୁଛ।ି ଜେଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର ଥିବା େଲାକକୁ ମୁଁ ଜାେଣ (ସ୍ୱେଦହେର କି
େଦହରହତି େହାଇ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ) ଯାହାଙୁ୍କ
ତୃତୀୟ ସ୍ୱଗର୍କୁ ନଆିଗଲା। 3 ମୁଁ ଜାେଣ ତାହାଙୁ୍କ ପାରଦୀଶକୁ ନଆିଗଲା।
(ସ୍ୱେଦହେର କି େଦହରହତି େହାଇ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱର
ଜାଣନି୍ତ)। 4 େସ ଏପରି ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ ଯାହା େସ ବୁେଝଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ। େସ କିଛ ିବଷିୟ ଶୁଣେିଲ, 5 ଯାହା େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତକୁ କହବିା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହଭିଳି େଲାକ ପାଇଁ ଗବର୍ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନଜି ପାଇଁ ଗବର୍ କରିବ ିନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାହର
ଦୁବର୍ଳତାେର ଦପର୍ କରିବ।ି

କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 11:3 915 କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର 12:5



13

6 ଯଦଓି ମୁଁ ନଜି ଉପେର ଗବର୍ କରିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଲ ିତଥାପି ମୁଁ ମୂଖର୍
ନୁେହଁ, କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟକଥା କେହ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନଜି ପାଇଁ ଗବର୍ କରିବ ିନାହିଁ
କାରଣ େଲାେକ େମା’ ବଷିୟେର ଯାହା େଦଖିଛନି୍ତ ଓ ଶୁଣଛିନି୍ତ ତା’ଠାରୁ
ଅଧିକ େବାଲ ିେମାେତ ଭାବନୁ୍ତ, ଏହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ।

7 େମାେତ ଦଆିଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶଗଡୁ଼କି ପାଇଁ
କାେଳ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗବର୍ କରିବ,ି େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଶରୀରେର
ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏକ କଣ୍ଟକ ଦଆି େହଲା। ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂେପ ଏହା
େମାେତ ଦଆିଯାଇଛ ିଓ ମୁଁ େଯପରିକି ଅଧିକ ଗବର୍ ନ କେର। େମାେତ
ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ େସଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପଠାଯାଇଛ।ି 8 ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ତନିଥିର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିେଯ େସ ଏହ ିକଣ୍ଟକଟକୁି େମା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ
ନଅିନୁ୍ତ। 9 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େମାର ଅନୁଗ୍ରହ
ଯେଥଷ୍ଟ। େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଦୁବର୍ଳ, େସେତେବେଳ େମାର ଶକି୍ତ
ତୁମ୍ଭଠାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ତା ଭାେବ େଦଖା ଦଏି।” ଅତଏବ ମୁଁ େମାର ଦୁବର୍ଳତା
ପାଇଁ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରିବାେର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକି୍ତ
େମା’ଠାେର ରହଥିିବ। 10 ଅତଏବ େମା’ଠାେର ଦୁବର୍ଳତା ଥିେଲ ମୁଁ
ଆନନି୍ଦତ ହୁଏ। େକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାେଶ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଅପମାନତି
ହୁଏ, ମୁଁ କଠିନ ସମୟ େଦଇ ଗତ ିକେର, େଯେତେବେଳ େମାର କଷ୍ଟ
ଥାଏ ବା େଯେତେବେଳ େମାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ
କେର। େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ଅତି
ସବଳ, ଏଥିପାଇଁ ଅତଶିୟ ଆନନ୍ଦ କେର।

କରିନ୍ଥୀଠାେର ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପାଉଲଙ୍କ େପ୍ରମ

11 ମୁଁ ମୂଖର୍ଙ୍କ ଭଳି କହଗି୍ଭଲ ିଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ଏପରି କହବିା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େହଉଛ େସହେିଲାକ,
େଯଉଁମାେନ େମା’ ସପକ୍ଷେର ଭଲକଥା କହବି। ମୁଁ କିଛ ିନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
ତଥାକଥିତ େସହ ି“ମହାନ୍ େପ୍ରରିତ”ମାେନ େମା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ନୁହନି୍ତ।
12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା େବେଳ, ଜେଣ େପ୍ରରିତ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି
କରୁଥିବା କାମ ମୁଁ କରିଥିଲ।ି ମୁଁ ନାନାଦ ିଚହି୍ନ, ଅଦ୍ଭୂତ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ
କାମ େଦଖାଇଥିଲ।ି ଏ ସବୁ ମୁଁ ଅେନକ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି କରିଥିଲ।ି 13

ଅତଏବ, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କି ଯାହା ପାଇ ଥିେଲ ତା’ସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ପାଇଛ। େକବଳ େଗାଟଏି କଥା ତନ୍ମ ଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା: ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
େକେବ େହେଲ ଭାରସ୍ୱରୂପ ନ ଥିଲ।ି ଏଥିପାଇଁ େମାେତ କ୍ଷମା କରି ଦଅି।

14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୃତୀୟ ଥର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଓ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରସ୍ୱରୂପ େହବ ିନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଥିବା ସମ୍ପତି୍ତରୁ ମୁଁ
କିଛ ିଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ। ପ୍ରତବିଦଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ଭେହଁ।
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନଜି ପିତାମାତା ଲାଗି େକୗଣସ ିସଞ୍ଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନ
ଥାଏ, କିନୁ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ପିତାମାତା ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ। 15 ଏଣୁ
େମା’ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ନଜିକୁ ମଧ୍ୟ େଦଇେଦବ।ି ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ
ଭଲ ପାଏ ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ େମାେତ େସ୍ନହେର ଊଣା କରିବ?

16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଭାରସ୍ୱରୂପ େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ
ଏହା ନଶିି୍ଚତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ମୁଁ ଛଳ ଭାବେର ମିଥ୍ୟା କହି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଲେର ପକାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ।ି 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ମାଧ୍ୟମେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛ ିକି? ନା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ,
ଏସବୁ ମୁଁ କଦାପି କରି ନାହିଁ। 18 ମୁଁ ତୀତସଙୁ୍କ ଓ ଆମର ଜେଣ ଭାଇଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ସହତି ପଠାଇଥିଲ।ି ତୀତସ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇଦା
ଉଠାଇଥିେଲ କି? ନା! ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ ତୀତସ ଓ ମୁଁ ଦୁେହଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେର ଓ ସମାନ ଉତ୍ସାହେର କାମ କରିଛୁ।
େସହ ିପବତି୍ରଆତ୍ମାର େପ୍ରରଣେର ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ କାମ କରିଥିଲୁ।

19 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ ଆେମ୍ଭ ଏେତ ସମୟ ଧରି ଆମ୍ଭ
ପକ୍ଷେର ଯୁକି୍ତ ବାଢୁ଼ ଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀ ହସିାବେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର କହଥିିଲୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ମିତ୍ର। ଆେମ୍ଭ

ଯାହାକିଛ ିକହୁଛୁ ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେର ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବ
େବାଲ ିକହୁଛୁ। 20 ଏଭଳି କହବିାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େଯ, େମାର ଭୟ
େହଉଛ:ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ିେସେତେବେଳ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଭାବଛି,ି ଠିକ୍ େସହ ିରୂପେର ନ ପାଇ ପାେର ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େମାେତ ଯାହା ଭାବଛି ଠିକ୍ େସହ ିରୂପେର ପାଇ ନ
ପାର। େମାର ଭୟ େଯ, କାେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କଳହ, ଈଷର୍ା,
େକ୍ର ାଧ, ସ୍ୱାଥର୍ପରତା, ପରଚଚ୍ଚର୍ା, କାନକୁହାେକାହ,ି ଗବର୍ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ େଦଖିବାକୁ
ମିଳିବ। 21 ମୁଁ ଭୟ କରୁଛ ିେଯ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯିବ,ି େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର େମାର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ଲଜ୍ଜ ା ନ ଦଅିନୁ୍ତ। େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଅେନେକ ପାପ କରିଥିବାରୁ,
ମୁଁ ଦୁଃଖିତ େହବ।ି କାରଣ େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପାପର
ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ, ଓ ଅନୁତାପ କରି ନ ଥିବାରୁ,
େସମାନଙ୍କର େଯୗନଗତ ପାପ କାରଣରୁ ଏବଂ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରୁ
ଥିବାରୁ, େମାେତ େଶାକ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।

େଶଷ ସତକର୍ ବାଣୀ ଓ ଶୁେଭଚ୍ଛା

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୃତୀୟ ଥର ଆସୁଛ।ି ମେନରଖ:
“ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଭେିଯାଗ ପାଇଁ ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ ସାକ୍ଷୀ େଦବା
ଦରକାର େଯ େସମାେନ ତାହାର ସତ୍ୟତା ବଷିୟେର

ଜାଣଛିନି୍ତ।” 2 ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ପାଇଁ
ଯାଇଥିଲ,ି ମୁଁ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରି େଦଇଥିଲ।ି ମୁଁ ଏେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛ ିଓ ଅନ୍ୟ ପାପୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରି
େଦଉଛ ିେଯ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ
ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି 3 େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନି୍ତ କି ନାହିଁ, ଏଥିର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ଭହୁଁଛ। େମାର ପ୍ରମାଣ ଏହ ିେଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାେର ଦୁବର୍ଳ ନୁହନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଶକି୍ତଶାଳୀ ଅଟନି୍ତ। 4 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, େଯେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ
ଉପେର ଚଢ଼େିଲ େସେତେବେଳ େସ ଦୁବର୍ଳ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଏେବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଶକି୍ତେର େସ ଜୀବତି। ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ଦୁବର୍ଳ ଅଟୁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତେର ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବତି
େହାଇ ଉଠିବା। ନଜିକୁ ତନ୍ନ  ତନ୍ନ  କରି େଦଖ।

5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସେର ଜୀବନ କାଟୁଛ କି ନାହିଁ? ନଜି ନଜିକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିେର ଅଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପରୀକ୍ଷାେର ବଫିଳ ହୁଅ,
ତାହାେହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ରହୁ ନାହାନି୍ତ ତାହା ଜାଣ। 6 ମୁଁ
ଆଶାକେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପରୀକ୍ଷାେର ବଫିଳ େହାଇ ନାହୁଁ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିବ। 7 ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଭୁଲ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ପରୀକ୍ଷାେର ଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍
େହାଇଛୁ, ଏ କଥା େଲାକମାେନ େଦଖିବାେର କିଛ ିଲାଭ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ବଫିଳ େହାଇଛୁ େବାଲ ିଯଦ ିେଲାକଙୁ୍କ େଦଖାଯାଏ,
ତାହାେହେଲ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବା ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍।
8 ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟର ବପିରୀତ େକୗଣସ ିକାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େକବଳ
ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଛ ିକରି ପାରିବା। 9 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ ଆେମ୍ଭ
ଦୁବର୍ଳ େହବାେର ଆନନି୍ଦତ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ଯାଅ। 10 ମୁଁ ଏେବ ଏହ ିଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ ିକାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ତାହା
େହଉଛ ିେଯ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଆେସ, େସେତେବେଳ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ
େମାେତ େମା’ ଶକି୍ତର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ଡ଼ୁ। ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ବିା ପାଇଁ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁେହଁ।

11 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ଏେବ ବଦିାୟ େନଉଛ।ି ସଦି୍ଧ େହବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କର। ମୁଁ େଯପରି କହଛି ିେସହପିରି କାମ କରୁଥାଅ। ସମେସ୍ତ ଏକ
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ମନେର ଓ ଶାନି୍ତେର ରୁହ। େକେବ ଶାନି୍ତ ଓ େପ୍ରମର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହେିବ।

12 ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ ଦ୍ୱ ାରା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଅ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମସ୍ତ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭବିାଦନ ଜଣାଉଛନି୍ତ।

13 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ,
ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ।
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ଗାଲାତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

େପ୍ରରିତ ପାଉଲଙ୍କ ନକିଟରୁ ପତ୍ର। ମୁଁ େପ୍ରରିତ େହବା ପାଇଁ
ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ବଛା ଯାଇ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପଠାଯାଇ
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା

େପ୍ରରିତ ଭାେବ ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଛ।ି େସହ ିପରମପିତା ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ। 2 େମା’ ସହତି ଥିବା ଏବଂ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହ ିପତ୍ରଟି
ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ େଲଖା ଯାଉଅଛ।ି

3 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ଆମ୍ଭ ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଳୁ। 4 ପରମପିତା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ରହୁଥିବା ପାପ ସଂସାରରୁ ଆମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନଜିକୁ
ସମପିର୍ତ କେଲ। 5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ସଦାସବର୍ଦା େହଉ। ଆେମନ୍।

ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଗ୍ଭର େଗାଟଏି ମାତ୍ର

6 ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଡ଼ାକିଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ଏେବ ମୁଁ ଏହା ଜାଣ ିଅତ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଲ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ, େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ବଶି୍ୱାସ
କରୁଛ। 7 ପ୍ରକୃତେର ଆଉ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିସୁସମାଗ୍ଭର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
େକେତକ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ର ାନ୍ତ କରାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ। 8 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବା ଅନ୍ୟ
େକୗଣସ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଯଦ ିଆମ୍ଭଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ ସୁସମାଗ୍ଭରଠାରୁ ଭନି୍ନ  ଅନ୍ୟ
େକୗଣସ ିସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେର, ତା’େହେଲ େସମାେନ ଦଣ୍ଡ ଓ ନନି୍ଦାର
ପାତ୍ର। 9 ଏହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହଥିିଲ,ି ଏେବ ପୁନବର୍ାର କହୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଗ୍ଭର ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛ। ଯଦ ିପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ େକହି
ବ୍ୟକି୍ତ କିଛ ିଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବଷିୟେର କେହ ତା’େହେଲ େସ ଦଣ୍ଡ ଓ
ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର ଅେଟ।

10 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଭାବୁଛ େଯ, େଲାେକ େମାେତ େଯପରି ଗ୍ରହଣ
ଓ ସମଥର୍ନ କରନି୍ତ େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ?ି ନା! ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଛନି୍ତ , ମୁଁ େକବଳ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।ି ମୁଁ ଯଦି
ମଣଷିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥା’ନି୍ତ , େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
େସବକ େହାଇ ନ ଥା’ନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଉଲଙ୍କ ଅଧିକାର

11 ଭାଇମାେନ! ମୁଁ କହ ିେଦବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଇଲ ିତାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁେହଁ। 12 ମୁଁ େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର
ମଣଷିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇ ନାହିଁ। େକୗଣସ ିମଣଷି େମାେତ ତାହା ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର େମା’ ଆଗେର ପ୍ରକାଶିତ
କେଲ।

13 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପୂବର୍ ଜୀବନ ବଷିୟେର ଶୁଣଛି। ମୁଁ ଯିହୂଦୀ
ଧମର୍ର ଥିଲ।ି ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲ।ି ମୁଁ
ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରି େଦବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିଲ।ି 14 ମୁଁ ଯିହୂଦୀ
ଧମର୍ର ଜେଣ େନତା େହାଇ ଉଠୁଥିଲ।ି ମୁଁ େମା’ ବୟସର ତୁଳନାେର ଅନ୍ୟ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗଆୁଥିଲ।ି ପୁରାତନ ନୟିମଗଡୁ଼କି ପାଳନ କରିବା

ପାଇଁ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ।ି ଏହ ିନୟିମ ଗଡୁ଼କି ପରମ୍ପରାଭାେବ
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲୁ।

15 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଜନ୍ମ  ପୂବର୍ରୁ େମାେତ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବାଛି
େନଇଥିେଲ। େସ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ େଯ, ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର କହବି।ି 16 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ
ବଷିୟେର କହେିଲ। େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଡ଼ାକିେଲ, ମୁଁ
େକୗଣସ ିମଣଷିର ପରାମଶର୍ ବା ସାହାଯ୍ୟ େନଇ ନ ଥିଲ।ି 17 େମା’
ଆଗରୁ େପ୍ରରିତ େହାଇ ସାରିଥିବା ଯିରୁଶାଲମର େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ
ଗଲ ିନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଅେପକ୍ଷା ନ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥେମ ଆରବ ଗଲ ିଓ ତା’ପେର
ଦେମ୍ମସକ ନଗରକୁ େଫରିଗଲ।ି

18 ତନି ିବଷର୍ ପେର ମୁଁ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗଲ।ି ମୁଁ ପିତର ଙୁ୍କ େଦଖା
କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ।ି 19 ପିତରଙ୍କ ସହତି ମୁଁ ପନ୍ଦର ଦନି ରହଲି।ି ମୁଁ
େସଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସ ିେପ୍ରରିତଙୁ୍କ େଦଖା
କଲ ିନାହିଁ। 20 ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ, ମୁଁ ଏଥିେର ଯାହାକିଛି
େଲଖୁଛ,ି ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ। 21 ତା’ପେର ମୁଁ ସୁରିଆ ଓ କିଲକିିୟା
ଅଞ୍ଚଳଗଡୁ଼କୁି ଗଲ।ି

22 ଯିହୂଦାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କି େମାେତ ପୂବର୍ରୁ
େଦଖି ନ ଥିବାରୁ େମାେତ ଚହି୍ନ ିନ ଥିେଲ। 23 େସମାେନ େକବଳ େମା’
ବଷିୟେର ଶୁଣଥିିେଲ େଯ, “ପୂବର୍ରୁ ଏହ ିେଲାକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା
କରୁଥିଲା, ଏେବ େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଶି୍ୱାସମତକୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଅଛ,ି ଯାହାକୁ େସ
ପୂବର୍ରୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିଲା।” 24 େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହା
ଘଟଲିା, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଲ।

ଅନ୍ୟ େପ୍ରରିତମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ

ମୁଁ ଚଉଦ ବଷର୍ ପେର ପୁଣ ିଥେର ଯିରୁଶାଲମକୁ ଗଲ।ି ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା
ଓ ତୀତସଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଥିଲ।ି 2 ଯିରୁଶାଲମ ଯିବା
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ େସଠାକୁ

ଯାଇଥିଲ।ି ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା େନତୃସ୍ଥାନୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲ।ି େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକାନ୍ତେର
ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଥିବା ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଇଲ।ି
ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଇ ସାରି ଥିଲ।ି ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲ ିେଯ, ମୁଁ େଯଉଁ କାମ ପୂବର୍ରୁ କରି ସାରିଥିଲ ିଓ ଏେବ
ଯାହା କରୁଛ,ି େଯପରି େସ ସବୁ ବଫିଳ ନ ହୁଏ।

3 ତୀତସ େମା’ ସହତି ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାକ ଥିେଲ।
କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୀତସଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ
ନାହିଁ। 4 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସମସ୍ୟା ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େହବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ
ମେନ କରୁଥିଲୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭ ଦଳ ଭତିରକୁ େକେତକ ଭଣ୍ତ ଭାଇ
ଲୁଚଛିପି ପଶି ଆସଥିିେଲ, ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ଆମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତା
ଉପେର େଗାଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଆମ୍ଭକୁ ଦାସ କରି ରଖିବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଥିେଲ। 5 କିନୁ୍ତ େସହ ିଭଣ୍ଡ ଭାଇମାେନ ଯାହା କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ,
େସଥିେର ଆେମ୍ଭ େକୗଣସମିେତ ସମ୍ମତ େହଲୁ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କଲୁ
େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ସୁସମାଗ୍ଭର ସତ୍ୟ ରହଥିାଉ।

6 କିନୁ୍ତ େସହ ି“ପ୍ରତଷିି୍ଠତ” େଲାକମାେନ ମୁଁ କହଥିିବା ସୁସମାଗ୍ଭରର
ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ। େମା’ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ବା ନୁେହଁ, ତାହାର
କିଛ ିଅଥର୍ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସମେସ୍ତ ସମାନ। 7 ଏହି
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େଲାକମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ଭଳି େମାେତ େଗାଟଏି
ବେିଶଷ କାମ େଦଇଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା
ପାଇଁ ପିତରଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା କାମ େଦଇଛନି୍ତ। 8 ପରେମଶ୍ୱର
ପିତରଙୁ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ ରୂପେର କାମ କରିବା ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିେଲ।
େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଜେଣ େପ୍ରରିତ। ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ମଧ୍ୟ ଜେଣ
େପ୍ରରିତ ଭାବେର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େପ୍ରରିତ ଅେଟ। 9 ଯାକୁବ, ପିତର ଓ େଯାହନ
େନତା ରୂେପ ପରିଗଣତି େହଉଥିେଲ। େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ,
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଏହ ିବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ
େସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ େମାେତ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗୀତାର ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ
ପ୍ରଦାନ କେଲ। ଯାକୁବ, ପିତର ଓ େଯାହନ କହେିଲ, “ପାଉଲ ଓ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜି ଅଛୁ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ।”
10 େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି କଥା କହବିା ଉପେର େଜାର୍ େଦେଲ
େଯ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଅଭାବେର ଥିବା ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା କଥା ମେନରଖୁ। ଏହ ିକାମଟ ିକରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େଯ େକବଳ ଇଚ୍ଛା
କରୁଥିଲ ିତା’ ନୁେହଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ େମାର ଉଦ୍େଯାଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ପାଉଲ ପିତରଙ୍କ ଭୂଲ୍ େଦଖାଇ େଦେଲ

11 ପିତର ଆନି୍ତୟଖିଆ ନଗରକୁ ଆସେିଲ। େସ େସଠାେର କିଛ ିଭୂଲ୍
କାମ କେଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଧିାସଳଖ କହଲି,ି କାରଣ େସ େଦାଷୀ
ଥିେଲ। ଘଟଣାଟ ିଏହା: 12 େଯେତେବେଳ ପିତର ପ୍ରଥମ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ
ଆସଥିିେଲ, େସ ଅଣଯିହୂଦୀଙ୍କ ସହତି ଖିଆପିଆ କରୁଥିେଲ ଓ ସଂମ୍ପକର୍
ରଖିଥିେଲ। ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ ଯାକୁବଙ୍କ ନକିଟରୁ େକେତକ
ଯିହୂଦୀେଲାକ ଆସେିଲ, େସମାେନ ଆସଲିା ପେର ପିତର
ଅଣଯିହୂଦୀେଲାକଙ୍କ ସହତି ଖିଆପିଆ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ, ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଦୂରେର ରହେିଲ। ସୁନ୍ନ ତ େହବା କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ଭୟେର ପିତର ଏପରି ଆଚରଣ କେଲ। 13 ଅତଏବ ପିତର ଜେଣ
କପଟାଗ୍ଭରୀ ଭାବେର ଛଳନା ପୂବର୍କ ଆଚରଣ କେଲ। ପିତରଙ୍କ ସହତି
ଅନ୍ୟ ଯିହୂଦୀ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଯାଗେଦେଲ। େସଠାେର େସମାେନ
ମଧ୍ୟ କପଟାଗ୍ଭରୀ ଭାବେର ଛଳନା ପୂବର୍କ ଆଚରଣ କେଲ। େସଠାେର
େସମାେନ ଯାହା କେଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବତି େହାଇଗେଲ।
14 ଏହ ିଯିହୂଦୀମାେନ ଯାହା ଯାହା କେଲ, ମୁଁ େଦଖିଲ।ି େସମାେନ
ସୁସମାଗ୍ଭର ସତ୍ୟର ପାଳନ କରୁ ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଶୁଣ ିପାରିବା ଭଳି ମୁଁ ପିତରଙୁ୍କ କହଲି:ି “ପିତର! ତୁେମ୍ଭ
ଜେଣ ଯିହୂଦୀ! କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ଯିହୂଦୀଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁ
ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ। ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ, ଯିହୂଦୀେଲାକଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ
କିପରି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ?”

15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୂଦୀ ରୂେପ ଜନ୍ମ  େହାଇଛୁ, ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପାପୀ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରି େନାହୁଁ। 16 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ନୟିମ
ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଧାମିର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ଧାମିର୍କ ହୁଏ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଧାମିର୍କ େହବା
ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ ନୟିମ ପାଳନ ପାଇଁ
ନୁେହଁ ବରଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି
ଧାମିର୍କ େହାଇଛୁ। େକବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିେଲାକ ଧାମିର୍କ
େହାଇପାେର ନାହିଁ।

17 ଆେମ୍ଭ ଯିହୂଦୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େହବା ପାଇଁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପାପୀ। ଏହାର ଅଥର୍ କ’ଣ
ଏହା େଯ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭକୁ ପାପୀ କରୁଛନି୍ତ? ନା! 18 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କୁି ଆେମ୍ଭ ଛାଡ଼ ିେଦଇ ସାରିଛୁ, ମୁଁ ଯଦ ିେସହଗିଡୁ଼କିର ପୁନଃ ପ୍ରଗ୍ଭର

ଆରମ୍ଭ କେର, ତା’େହେଲ ଏହା ଭୂଲ େହବ। 19 ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ
ବଞ୍ଚ ିରହ ିନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟାଇଲା। କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ,ି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶ
ଉପେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିସାରିଛ।ି 20 ଅତଏବ ଏେବ ମୁଁ ନେିଜ ଜୀବତି
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମା’ ମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ। େମାର ଶରୀର
ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଅଛ ିଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର
େମାର ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବତି ଅଛ।ି େସ େମାେତ ଭଲ ପାଇେଲ। େସ
େମା’ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନଜିକୁ ସମପିର୍ତ କରି େଦଇଛନି୍ତ। 21 ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ
େହଉଛ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏହା େମା’ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ।
କାରଣ ଯଦ ିନୟିମ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବା ସମ୍ଭବ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା,
ତା’େହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନିା କାରଣେର ନଜିର ପ୍ରାଣ ବସିଜର୍ନ କରି ନ
ଥାଆେନ୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ମିେଳ

େହ ଗାଲାତୀୟ େଲାେକ! ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କିପରି ଭାବେର କ୍ରୁଶ
ଉପେର ମୃତୁ୍ୟ ଦଆିଗଲା, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର କୁହା
ଯାଇଥିଲା। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୂଖର୍। ତୁେମ୍ଭ କାହାର ଛଳନାେର

ପଡ଼ଗିଲ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଗାଟଏି କଥା କୁହ: ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ କିପରି ଭାେବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ? କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନ କରି ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପାଇଥିଲ? ନା! ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣ ିଓ
ବଶି୍ୱାସ କରି ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମାଙ୍କ
ସହତି “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲ।” ଏେବ କ’ଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବୁଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ଶକି୍ତ ବଳେର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଚଳି ପାରିବ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଏେତ େବାକା? 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ
କଥା ଅନୁଭବ କରିଛ। କ’ଣ େସ ସବୁ ବଫିଳ େହାଇଗଲା? ନା! 5 େସ
ସବୁ ବଫିଳ େହାଇ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର େବାଲ ିକ’ଣ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ? ନା! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ , ତାହା କ’ଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ନା! ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର
ଶୁଣ ିେସଗଡୁ଼କିେର ବଶି୍ୱାସ କଲ େବାଲ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର
ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କମର୍ମାନ କରିଛନି୍ତ।

6 ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଷିୟେର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହ ିକଥା କୁେହ: “ଅବ୍ର ହାମ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନଜି ସହତି
ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ।” 7

ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିରଖ େଯ, ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାେକ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। 8 ଶାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ଏହା ମଧ୍ୟ କେହ େଯ,
ଭବଷି୍ୟତେର କ’ଣ େହବ? େଲଖାଅଛ,ି ପରେମଶ୍ୱର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ ଧାମିର୍କ କରିେବ। ସୁସମାଗ୍ଭର ଅବ୍ର ାହମଙୁ୍କ
ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର କେହ: “ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିେବ।” 9

ଅବ୍ରହାମ ଏହାକୁ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ଓ େସଥିପାଇଁ େସ ଆଶୀବର୍ାଦ ଲାଭ
କେଲ। େସହପିରି େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପରି
ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଆନି୍ତ।

10 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଉପେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଅଭଶିାପଗ୍ରସ୍ତ। କାରଣ, େଯପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କେର େଲଖାଅଛ:ି
“ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା େର େଲଖାଅଛ ିେସ ସବୁକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ପାଳନ କରିବା
ଉଚତି୍, ନ େହେଲ େସ େଲାକ ଅଭଶିାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ।” 11 ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
େଯ, େକୗଣସ ିେଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କ
େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କେହ: “ବଶି୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି
ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଜୀବତି ରହବି।”

12 କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଶି୍ୱାସ ଉପେର ଆଧାରିତ ନୁେହଁ, ପ୍ରତବିଦଳେର
ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଧିିଗଡୁ଼କି ପାଳନ କେର, େସ
େସଗଡୁ଼କି ମାଧ୍ୟମେର ବଞ୍ଚବି।” 13 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଅଭଶିାପ ନେିଜ
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ଗ୍ରହଣ କେଲ ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭଶିାପରୁ ମୁକ୍ତକେଲ। ଶାସ୍ତ୍ର
କୁେହ: “େଯଉଁ େଲାକର ଶରୀରକୁ ଗଛେର ଟାଙି୍ଗ ଦଆି ଯାଏ, େସ
େଲାକଟ ିଅଭଶିାପଗ୍ରସ୍ତ।” 14 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ଥିଲା, େଯପରି େଯଉଁ ଆଶୀବର୍ାଦସବୁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା,
ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ
ଏବଂ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଦଆିଯାଇଥିବା
ଆତ୍ମା ପାଇ ପାରିବା।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା

15 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ େଦଉଛ:ି ଜେଣ
େଲାକ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସହତି କରିଥିବା ଚୁକି୍ତ ବଷିୟେର ଭାବ। େସହ ିଚୁକି୍ତଟି
ଅନୁେମାଦତି େହାଇଗଲା ପେର, େସଥିେର େକୗଣସ ିପରିବତ୍ତର୍ନ
େହାଇପାେର ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିହୁଏ ନାହିଁ ଓ େସଥିେର େଯାଡ଼ା
ଯାଇପାେର ନାହିଁ। 16 େସ ଚୁକି୍ତ କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ େଦଇ ହୁଏ ନାହିଁ।
େସହପିରି ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମ “ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ” ପ୍ରତଶିୃତି
େଦଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ “େସ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶଧର” ପାଇଁ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
େଦଇ ନ ଥିେଲ। ତା’ର ଅଥର୍ ଜେଣ ମାତ୍ର ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା
ଏବଂ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଜଣକ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 17 େମା’ କହବିାର ଅଥର୍
େଯ, େଯଉଁ ଚୁକି୍ତଟକୁି ପରେମଶ୍ୱର ପୂବର୍ରୁ ଅନୁେମାଦନ କରିସାରିଥିେଲ,
ତାହା ଗ୍ଭରିଶହ ତରିିଶ୍ ବଷର୍ ପେର ଆସଥିିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ମୂଲ୍ୟହୀନ
େହାଇ ଗଲା ନାହିଁ। େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ େସହ ିଚୁକି୍ତର ପ୍ରଭାବକୁ ହୀନ କରି
ପାରିଲା ନାହିଁ।

18 ଯଦ ିଉତ୍ତରାଧିକାର “ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରିତ” ଅେଟ, େତେବ ତାହା
‘‘ପ୍ରତଶିୃତ ିଆଧାରିତ” େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ପ୍ରତଶିୃତ ିମାଧ୍ୟମେର ମୁକ୍ତ ଭାବେର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିେଲ।

19 ତା’େହେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରେୟାଜନ କ’ଣ? େଲାକମାନଙ୍କ ଭୂଲ୍
କାମଗଡୁ଼କୁି େଦଖାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ସହତି େଯାଗ
କରାଯାଇଥିଲା। ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବେିଶଷ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜାରି ରହବିାର ଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଶିୃତ ିଏହ ିସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କି ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ଜରିଆେର ଦଆିଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ େମାଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 20

େଗାଟଏି ପଟ ଥିେଲ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ପରେମଶ୍ୱର
େହଉଛନି୍ତ ମାତ୍ର ଜେଣ।

େମାଶାଙ୍କ ନୟିମର ପ୍ରେୟାଜନ

21 ଏହାର ଅଥର୍ କ’ଣ ଏହା େଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞାଗଡୁ଼କିର ବେିରାଧୀ ଅେଟ? େଲାକଙ୍କ ଭତିେର ଜୀବନ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯଦ ିଦଆିଯାଇ ପାରିଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସହତି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଧାମିର୍କ େହାଇ ପାରିଥାଆନୁ୍ତ। 22 କିନୁ୍ତ ଏହା
ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର େଘାଷଣା କେର େଯ, ସବୁ େଲାକ ପାପର ଅଧୀନ
ଅଟନି୍ତ। ଏଭଳି େଘାଷଣାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େହଲା େଯ, ବଶି୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିୃତ ିଦଆିଯିବ। େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କରନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିୃତ ିଦଆିଯିବ।

23 ଏହ ିବଶି୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦୀ
ଓ ପରିଗ୍ଭଳିତ େହାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ଭର େସେତେବେଳ େକୗଣସ ିସ୍ୱାଧୀନତା ନ
ଥିଲା। 24 ଅତଏବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂବର୍ରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ
ଥିଲା। ତା’ପେର ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଧାମିର୍କ
େହଲୁ। 25 ଏେବ ବଶି୍ୱାସର ରାସ୍ତା ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭ ଏଣକିି
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ େନାହୁଁ।

26 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣ ଅଟ। 27 ତୁେମ୍ଭ େଯେତେଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବାପି୍ତସ୍ମ ଗ୍ରହଣ
କରିଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ରରୂେପ ପରିଧାନ କରିଛ। 28 ଅତଏବ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏକ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍,
ଦାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନେଲାକ, ପୁରୁଷ ଓ ମହଳିା କାହାରି ଭତିେର େକୗଣସ ିେଭଦ
ରହଲିା ନାହିଁ। 29 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟ, େତେବ
ସ୍ୱଭାବତଃ ତୁେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଜ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଓ ପରେମଶ୍ୱର
ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଯଉଁ ପ୍ରତଶିୃତ ିେଦଇଥିେଲ, େସହ ିପ୍ରତଶିୃତରି ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ।

ମୁଁ କହୁଛ ିେଯ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜେଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶିଶୁ
ଅବସ୍ଥାେର ଅଛ,ି େସ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତର ମାଲକି େହାଇଥିେଲ ମଧ୍ୟ,
ଜେଣ ଦାସଠାରୁ େବଶି ଭନି୍ନ  ନୁେହଁ। 2 କାରଣ େସହ ିଶିଶୁ

ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଶିି୍ଚତ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଭଭିାବକ
ଓ ତା’ର ଯତ୍ନ ନ୍ୟସ୍ତ କରା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଅଧୀନେର ଥାଏ। 3

ଠିକ୍ େସହପିରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଶିଶୁଥିବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର
ଅନୁପେଯାଗୀ ନୀତନିୟିମଗଡୁ଼କିର ଦାସ ଥିଲୁ। 4 କିନୁ୍ତ ଉଚତି୍ ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ େହବାରୁ ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। େସ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନେର ଜୀବନଯାପନ
କରୁଥିେଲ। 5 ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା
ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂେପ ଗଢ଼ ିେତାଳିବା ନମିେନ୍ତ
େସ ଏପରି କରିଥିେଲ।

6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, େସଥିପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ହୃଦୟ ଭତିେର ନଜି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାପିତ କେଲ। େସହ ିଆତ୍ମା “
ଆବ୍ବା , ପି୍ରୟ ପିତା” େବାଲ ିଡ଼ାକନି୍ତ। 7 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ଭଳି
ଏେବ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ େହାଇଥିବାରୁ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାେବ ସବୁ ପ୍ରତଜି୍ଞାତ
ବଷିୟ ପ୍ରଦାନ କରିେବ।

ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପାଉଲଙ୍କ େପ୍ରମ

8 ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା
େଦବତାମାନଙ୍କର ଦାସ ଥିଲ। 9 କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ। ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପରିଚୟ ପାଇଅଛ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ରୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୁବର୍ଳ
ଓ ଅଦରକାରୀ ନୟିମଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ପୁଣ ିଆକୃଷ୍ଟ େହଉଛ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପୁଣ ିଦାସ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର? 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏେବ ମଧ୍ୟ ବେିଶଷ ଦନି, ମାସ, ଋତୁ ଓ ବଷର୍ଗଡୁ଼କି ବଷିୟକ ନୀତି
ନୟିମର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରୁଛ। 11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁସବୁ
େଚଷ୍ଟା ଓ କାମ କରିଛ,ି ତାହା କାେଳ ବଫିଳ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡ଼ରୁଛ।ି

12 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲ,ି ଅତଏବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ େମା’ ପରି ହୁଅ। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପାଇଁ
ଖୁବ୍ଭଲ ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ ପକାଅ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିଥିଲ।ି େଯେହତୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲ।ି େସ ସମୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିଥିଲ।ି 14 େମାର ଅସୁସ୍ଥତା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରି
ନ ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଛାଡ଼ଯିିବାକୁ କହ ିନ ଥିଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଆସବିା ଭଳି େମାେତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱାଗତ
ଜଣାଇ ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଭଳି େମାେତ ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସେତେବେଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନି୍ଦତ ଥିଲ।
ଏେବ େସ ଆନନ୍ଦ କୁଆେଡ଼ ଗଲା? େମାର ମେନ ପେଡ଼, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟମେତ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ
ଆସଥିିଲ। ସମ୍ଭବ େହାଇଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ଆଖି ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ି
େମାେତ ପ୍ରଦାନ କରି େଦଇଥାଆନ୍ତ। 16 କିନୁ୍ତ ଏେବ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େହାଇଗଲ?ି

17 ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା େଦଖାଉଛନି୍ତ , ମାତ୍ର
ତାହା ଠିକ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୁେହଁ। କାରଣ, ତାହାଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ େନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ
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ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଛନି୍ତ। 18 କିନୁ୍ତ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଯଦ ିଭଲ େହାଇଥାଏ, େତେବ େକବଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଥିବା େବେଳ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସବୁେବେଳ େସଥିେର ଉଦ୍େଯାଗୀ େହବା
ଉଚତି୍। 19 େମା’ ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନଗଣ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ ିଥେର
ଜେଣ ମା’ ପରି ପ୍ରସବେବଦନା ଅନୁଭବ କରୁଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରକୃତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ନ େହାଇଛ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପ୍ରକାର କଷ୍ଟ
ଅନୁଭବ କରୁଥିବ।ି 20 େମାର ଇଚ୍ଛା େହଉଛ ିମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ େସଠାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଥା’ନି୍ତ କି, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଭନି୍ନ
ପ୍ରକାେର କଥା େହାଇପାରନି୍ତ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କ’ଣ
କରାଯିବ, ମୁଁ କିଛ ିଜାଣପିାରୁ ନାହିଁ।

ସାରା ଓ ହାଗାରର ଉଦାହରଣ

21 ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନେର
ରହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ କୁେହ? 22

ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ, ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର ଥିେଲ। େଗାଟଏି ପୁଅର ମା ଜେଣ
ଦାସୀ। ଅନ୍ୟଟରି ମା ଜେଣ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀ। 23 ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଦାସୀପୁତ୍ର
ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବର ପଦ୍ଧତେିର ଜନ୍ମ  େହଲା। କିନୁ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ େଯଉଁ
ପୁତ୍ରଟ ିଜନ୍ମ  େହଲା, ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର
େସ ଜାତ େହଲା।

24 ଏହ ିସତ୍ୟ କାହାଣୀ େଗାଟଏି ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କେର। ଦୁଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚୁକି୍ତ କୁ ଦଶର୍ାନି୍ତ। େଗାଟଏି ଚୁକି୍ତ ସୀନୟ ପବର୍ତଠାେର
େହାଇଥିଲା। ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଜନ୍ମ  ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ କ୍ର ୀତଦାସ ଭଳି। ଏହ ିଚୁକି୍ତ ହାଗାର ନାମ୍ନୀ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି
ସଂଯୁକ୍ତ। 25 ହାଗାର ଆରବ େଦଶସି୍ଥତ ସୀନୟ ପବର୍ତର ପ୍ରତୀକ। ଏେବ
ତାହା ଆଜିର ଯିରୁଶାଲମକୁ ସଂେକତ କେର। ଏହା ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ସହତି ଦାସତ୍ୱ େର ପଡ଼ଅିଛ।ି 26 କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ଯିରୁଶାଲମ ସ୍ୱାଧୀନ ଅେଟ।
େସ ଆମ୍ଭର ମାତା। 27 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େହ ବନ୍ଧ୍ୟା! ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ, ତୁେମ୍ଭ କାହାରିକୁ ଜନ୍ମ  େଦଇ ନାହଁ;
ଖୁବ୍ େଜାର୍େର ହଷର୍ନାଦ କର,

ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସବେବଦନା
େକେବ େହେଲ ଅନୁଭବ କରି ନାହଁ।

େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା,
ତା’ର ଅଗଣତି ସନ୍ତାନ ସଧବା (ପତଥିିବା) ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ େବଶୀ େହେବ।”

ଯିଶାଇୟ 54:1
28 ଏବଂ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବେର ଜନ୍ମ  େହଲା।

ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଜାତ େହଲା। େମା’ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ହାକ ଭଳି ପ୍ରତଶିୃତରି ସନ୍ତାନ ଅଟ।
ସାଧାରଣ ଭାବେର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୁତ୍ରଟ ିଇସ୍ହାକ ସହତି ମନ୍ଦ
ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଅବସ୍ଥା। 30 କିନୁ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ
କୁେହ? “ଦାସୀ ନାରୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦଅି। ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର
ପୁତ୍ର ପିତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ। କିନୁ୍ତ ଦାସୀପୁତ୍ର କିଛି
ପାଇବ ନାହିଁ।” 31 ଅତଏବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଆେମ୍ଭ ଦାସୀପୁତ୍ର
େନାହୁଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ।

ସ୍ୱାଧୀନ ରହଥିାଅ

ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏେବ ସ୍ୱାଧୀନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନି୍ତ।
ଦୃଢ଼ ଭାବେର ରହଥିାଅ। ପୁଣ ିଥେର ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ନକିଟେର
ନଜି ନଜିକୁ ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ। 2 ଶୁଣ! ମୁଁ ପାଉଲ କହୁଛ,ି

ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକିଟକୁ େଫରି ଯିବ, ତା’େହେଲ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ େହେବ ନାହିଁ। 3 ମୁଁ ପୁଣ ିଥେର
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇ େଦଉଛ:ି ଯଦ ିଜେଣ େକହ ିସୁନ୍ନ ତକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବ, ତା’େହେଲ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
େହବ। 4 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି

ଧାମିର୍କ େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ, ତା’େହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଜୀବନ ସମାପ୍ତ େହଲା, ଏହାର ଅଥର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ। 5 ମୁଁ ଏହା କେହ କାରଣ ଆେମ ଆଶା କରୁ େଯ, ବଶି୍ୱାସ
ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ େହବୁ। 6 ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ଆେମ
ଏଥିପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରି ରହଛୁି। ଯଦ ିେକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି
ତା’େହେଲ େସ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଛ ିନା ନାହିଁ, ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ନୁେହଁ।
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ବଷିୟ େହଲା, େପ୍ରମଜନକ ବଶି୍ୱାସ, ଯାହା କାଯର୍୍ୟେର
ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ।

7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତେିଯାଗିତାେର ଭଲ ଭାବେର େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଥିଲ। କିଏ
େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାେର ବାଧା େଦଲା? 8

ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବତ୍ତର୍ନା ଦଆିଯାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, େସହ ିପ୍ରବତ୍ତର୍ନା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସ ିନାହିଁ, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। 9

ସାବଧାନ ରୁହ, “ଅଳ୍ପ ଟକିିଏ ଖମୀର ଜନ୍ତା େହାଇଥିବା ସବୁ ମଇଦାକୁ
ଫୁଲାଇ ଦଏି।” 10 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େମାର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହଭିଳି ଭନି୍ନ  ମତାମତକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଚିଳିତ କରୁଛ,ି େସ ଯିଏ େହଉ ନା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।

11 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇ ନାହିଁ େଯ,
େଲାେକ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ନହିାତ ିଆବଶ୍ୟକ। ଯଦ ିମୁଁ ଏହା ଶିଖାଇଛ,ି
ତା’େହେଲ େମାେତ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା ଆସୁଛ?ି ମୁଁ ଯଦ ିଏହା ପ୍ରଗ୍ଭର
କରିଥିଲ,ି ତା’େହେଲ କ୍ରୁଶ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େମାର ଶିକ୍ଷା େଲାକଙୁ୍କ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ
କରି ପକାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା। 12 ମୁଁ କାମନା କେର େଯ, େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ନଜିର ସୁନ୍ନ ତ କରିବା ସହତି
ଚକ୍ଷୁକୁ ଇନି୍ଦ୍ରୟହୀନ କରୁ ନାହାନି୍ତ କାହିଁକି?

13 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ
ରହବିା ପାଇଁ ବାଛଛିନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର
ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ବରଂ
ଏକଆେରକର େପ୍ରମ ପୂବର୍କ େସବା କର। 14 ସମସ୍ତ ନୟିମ େଗାଟଏି
ଆେଦଶର ସାର ଭାବେର ସମାହତି େହାଇଛ:ି “ନଜିକୁ େପ୍ରମ କଲା ପରି
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର।” 15 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏକଆେରକକୁ
ଆଘାତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଅ, ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଗ୍ଭଲ,
ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯିବ।
େତଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ।

ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଓ ମାନବ ପ୍ରକୃତି

16 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛ:ି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନଯାପନ
କର। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବର ଇଚ୍ଛାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା
ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 17 ଆମ୍ଭର ପାପମୟ
ସ୍ୱଭାବର ଇଚ୍ଛା ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କର ବେିରାଧୀ ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ପାପମୟ
ସ୍ୱଭାବର ବେିରାଧୀ ଅଟନି୍ତ। ଏହ ିଦୁଇ ବଷିୟ ପରସ୍ପରର ବେିରାଧୀ ଅଟନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତାହା କରି
ପାର ନାହିଁ। 18 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଗ୍ଭଳିତ ପଥେର
ଚଳୁଛ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ।

19 ଆମ୍ଭର ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱ ାରା େହଉଥିବା ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କି୍ରୟାଗଡୁ଼କି
ବଷିୟେର ସମେସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ। େସଗଡୁ଼କି େହଲା: େଯୗନ ପାପାଗ୍ଭର,
ଅପବତି୍ରତା, େଭାଗବଳିାସ, 20 ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା, ଯାଦୁବଦି୍ୟା, ଘୃଣା, ଝଗଡ଼ା,
ଈଷର୍ା, େକ୍ର ାଧ, ସ୍ୱାଥର୍ପରତା, ବଭିାଜନ କରିବା, ଦଳୀୟ ମେନାଭାବ, 21

ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ନଶିାସକ୍ତ େହବା, ମଉଜ ଓ ଏହପିରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ।
ମୁଁ ପୂବର୍ ଭଳି ଏେବ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଉଛ ିେଯ, େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଏଭଳି କମର୍େର ଲପି୍ତ ରୁହନି୍ତ , େସମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ। 22 ମାତ୍ର
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଆମ୍ଭକୁ ଏହଗିଡୁ଼କି ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ: େପ୍ରମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନି୍ତ ,
େଧୖଯର୍୍ୟ, ଦୟାଭାବ, ଉଦାରତା, ବଶି୍ୱସ୍ତତା, 23 ଭଦ୍ରତା ଓ ଆତ୍ମ-ସଂଯମ।
ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଠିକ୍ ନୁେହଁ େବାଲ ିେକୗଣସ ିନୟିମ କହପିାରିବ ନାହିଁ।
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24 େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, େସମାେନ ନଜିର ମନର ଆେବଗ ଓ
ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବକୁ କ୍ରୁଶେର ବଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିର ସ୍ୱାଥର୍ପର
ମେନାଭାବ ଓ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ। 25 େସହି
ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ ଆତ୍ମାଙ୍କର
ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍। 26 ଆେମ୍ଭ ବୃଥାଭମିାନୀ େହବା ନାହିଁ।
ଏକଆେରକକୁ ଅସୁବଧିାେର ପକାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ପରସ୍ପରକୁ ଈଷର୍ା
କରିବା ନାହିଁ।

ଏକଆେରକର ସାହାଯ୍ୟ କର

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକୗଣସ ିେଲାକ
ହୁଏତ କିଛ ିଭୁଲ୍ କରିପାେର। େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମିକ
େଲାକ େହାଇଥିବାରୁ, ଭଦ୍ରତା ସହକାେର ଭୁଲକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା

େଲାକଟକୁି ସଂେଶାଧନ େହବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍। କିନୁ୍ତ
ସାବଧାନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନେିଜ େକୗଣସ ିପାପ କରିବା ପାଇଁ
ପରୀକ୍ଷାେର ପଡ଼ ିନ ଯାଅ। 2 ନଜିର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ
ପ୍ରକୃତେର ପାଳନ କରି ପାରିବ। 3 ଯଦ ିଜେଣ ଅତ ିନଗନ୍ୟ େହାଇଥିେଲ
େହଁ ନଜିକୁ ମହାନ୍ େବାଲ ିଭାେବ, େତେବ େସ ନଜିକୁ ପ୍ରତାରଣା କେର।
4 ଜେଣ େଲାକ ନଜିକୁ ଅନ୍ୟ ସହତି ତୁଳନା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ମାତ୍ର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜିର କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କୁି ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍।
ତା’େହେଲ େସ ନଜିର କାମ ପାଇଁ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ। 5

ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ନଜିର ଦାୟିତ୍ୱ  ବହନ କରିବା ଉଚତି୍।

ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କର

6 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କରୁଛ,ି େସ ନଜିର
ଶିକ୍ଷକଙୁ୍କ ତା’ ନକିଟେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିର ସହଭାଗୀ
କରାଉ।

7 ନଜିକୁ ପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଠକି
ପାରିବ ନାହିଁ। ଜେଣ େଲାକ େଯପରି ବୁଣବି, େସହପିରି କାଟବି। 8

େଯଉଁ େଲାକ ନଜିର ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଣବି, େସ
ବନିାଶ ଦାୟକ ଫସଲ କାଟବି। କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଯଦ ିଆତ୍ମାଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା

ପାଇଁ ବୁଣବି, େସ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପକ ଶସ୍ୟ କାଟବି। 9

ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବାେର ଥକିଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ
ଆସଲିା ପେର ଆମ୍ଭକୁ ତା’ର ଫଳ ମିଳିବ। 10 େତଣୁ େଯେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ କାହାର ଉପକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ସୁେଯାଗ ପାଉ, ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ
ତାହା କରିବା ଉଚତି୍। କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ ଅଟନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭକୁ ବେିଶଷ ଧ୍ୟାନ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି।

ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରର ସମାପି୍ତ

11 େଦଖ! ମୁଁ ନଜି ହାତେର ଓ େକେତ ବଡ଼ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପତ୍ରଟ ିେଲଖିଛ।ି 12 େକେତକ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। ଯିହୂଦୀମାେନ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ଏହା କରୁଛନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପାଇଁ କାେଳ
େସମାନଙୁ୍କ ନଯିର୍୍ୟାତନା ସହବିାକୁ େହବ, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଭୟ
କରୁଛନି୍ତ। 13 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ନେିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁ ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହପିରି
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି, େସମାେନ ଗବର୍ କରି ପାରିେବ।

14 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ହିଁ େମାର ଗବର୍ର ଏକମାତ୍ର
କାରଣ। ମୁଁ ଆଶାକେର େଯ, ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ଆଉ େକଉଁଠାେର ଗବର୍ କରିବି
ନାହିଁ। କ୍ରୁଶ ଉପେର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େମା’ ପାଇଁ ଏହି
ଜଗତ ମୃତ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ମୃତ। 15 ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୁନ୍ନ ତ
େହଉ ବା ଅସୁନ୍ନ ତ େହଉ, େସଥିେର କିଛ ିଗରୁୁତ୍ୱ  ନାହିଁ। େକବଳ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୃଷ୍ଟ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ େହବା ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍। 16

େଯଉଁମାେନ ଏହ ିନୟିମ ପାଳନ କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ଓ ଦୟା ମିଳୁ।

17 ଅତଏବ େମାେତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦଅି ନାହିଁ। େମା’ ଶରୀରେର ପୂବର୍ରୁ
କ୍ଷତ ଚହି୍ନମାନ ଅଛ।ି ମୁଁ େଯ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅେଟ, ତାହା ଏହି
କ୍ଷତଚହି୍ନଗଡୁ଼କି ପ୍ରମାଣତି କରନି୍ତ।

18 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହତି ସଦାସବର୍ଦା ରହଥିାଉ।
ଆେମନ୍।
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ଏଫିସୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର େପ୍ରରିତ ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଏଫିସୀୟଠାେର ରହୁଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର
େଲାକ

ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁଁ େପ୍ରରିତ େହାଇଛ।ି
2 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀବର୍ାଦ

3 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା େହଉ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଥିବା େହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱଗର୍େର ସମସ୍ତ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଇଛନି୍ତ। 4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର, ଜଗତର ସୃଷି୍ଟ ପୂବର୍ରୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପବତି୍ର ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବା ପାଇଁ
ଆଦରେର ବାଛ ିଥିେଲ। 5 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷି୍ଟ ପୂବର୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ନଜିର ସନ୍ତାନ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ
ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। 6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାେଶ
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ। ଯାହାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସହି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆମ୍ଭକୁ େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ମୁକ୍ତ ଭାବେର େଦଇଥା’ନି୍ତ।

7 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଥିବା େହତୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମେର
ମୁକ୍ତ େହାଇଛୁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ପାପରୁ
ଆେମ୍ଭ କ୍ଷମା ପାଇପାରୁ। 8 ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଓ
ମୁକ୍ତ ଭାବେର େଦଇଛନି୍ତ। 9 ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ ଓ େବାଧ
ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଆମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ଏହା
ଗ୍ଭହୁଁଥିେଲ ଏବଂ େସ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରିଥିେଲ। 10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯାଜନା ଥିଲା େଯ ଉଚତି୍ ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର
ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କୁି ଏକତ୍ର କରିେବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତହିଁର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େହେବ।

11 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଯାଜନା ଓ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ଘଟଣା
ଘଟାନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ
ତାହାଙ୍କର େଲାକ େହବା ପାଇଁ ବାଛେିଲ। ଏ କଥା େସ ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
ଅନାଦ ିକାଳରୁ ଠିକ୍ କରି ରଖିଥିେଲ। 12 ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ପ୍ରଥମ େଲାକ
େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଭରସା ପ୍ରତଷିି୍ଠତ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମହମିାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲାଗି ଆମ୍ଭକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା। 13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମୁକି୍ତ ଆଣ ିେଦଉଥିବା ସୁସମାଗ୍ଭରର ସତ୍ଶିକ୍ଷା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଲି।
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣଲିା ପେର ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ। ପରେମଶ୍ୱର
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମ୍ଭ ଉପେର ତାହାଙ୍କର ବେିଶଷ ଚହି୍ନ େଦଇ
ଚହି୍ନତି କେଲ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆଗରୁ େଦଇଥିବା ପ୍ରତଶିୃତ ିରକ୍ଷା
କରିଥିେଲ। 14 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଲାକଙୁ୍କ େଯସମସ୍ତ ବଷିୟ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତଶିୃତ ିେଦଇଛନି୍ତ , ତାହା େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ
ପାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ପବତି୍ରଆତ୍ମା େହଉଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଭିର୍ରଯୁକ୍ତ
ପ୍ରତଶିୃତ।ି େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକ ଅଟନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଏହା ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣେିଦବ। ଏହାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମହମିାର ପ୍ରଶଂସା େହବ।

ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

15 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ
ବଷିୟେର ଶୁଣଲି,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନରିନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ
ଅପର୍ଣ କଲ।ି 16 ନଜିର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନ ପକାଉଛ।ି
17 ମୁଁ ମହମିାମୟ ପିତା, ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ସବୁେବେଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବଜି୍ଞତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ
କରନୁ୍ତ। େସହ ିଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ବଷିୟକ ସମସ୍ତ
ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିେଦବ, ଯାହା ଫଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାବେର ଜାଣ ିପାରିବ।

18 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େବାଧଶକି୍ତ ପାଇପାର, ଏଥିପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭର ମନରୂପକ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲି
ଦଅିନୁ୍ତ। ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝ ିପାରିବ େଯ, େକଉଁ ବଷିୟେର ଭରସା
ରଖିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଛ ିଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝି
ପାରିବ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ପବତି୍ରୀକୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁସବୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, ତାହା େକେତ ମହମିାମୟ ଓ
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝ ିପାରିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ
େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କାମ କରୁଥିବା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ େକେତ ମହାନ୍। 20 ଏହ ିଶକି୍ତ େହଉଛ ିେସହ ିଶକି୍ତ ,
େଯଉଁ ଶକି୍ତ ବଳେର ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଥିେଲ।
ସ୍ୱଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପଟେର ବସାଇ
ଅଛନି୍ତ। 21 ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଶାସକ, ଅଧିକାରୀ, ଶକି୍ତ ଓ
ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ପଦ େଦଇଅଛନି୍ତ। ଏହ ିସଂସାର କି
ପରବତ୍ତର୍ୀ ସଂସାରେର ଥିବା େଯେକୗଣସ ିକ୍ଷମତା ପୂଣ୍ଣର୍ ଶକି୍ତ ଅେପକ୍ଷା
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକି୍ତ ଅତ ିଅଧିକ ଅେଟ। 22 ପରେମଶ୍ୱର ସବୁକିଛ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଅଧୀନେର ରଖିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ରୂେପ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନି୍ତ।
23 ମଣ୍ଡଳୀ େହଉଛ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାରା ପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଅଛ।ି େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପାୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ।

ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ

ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭର ପାପ େହତୁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବାଧା େଦଉଥିବା
ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ େହତୁ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମୃତ ଥିଲା। 2

ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପାପ କାଯର୍୍ୟ ସହତି ଜଡ଼ତି ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭ
ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲ। ପୃଥିବୀେର ମନ୍ଦ ଶକି୍ତର ଶାସକକୁ
ତୁେମ୍ଭ ଅନୁସରଣ କରୁ ଥିଲ। େସହ ିମନ୍ଦ ଶକି୍ତ ଏେବ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କ ଭତିେର କାମ କରୁଛ।ି 3 ଅତୀତେର ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ େସହଭିଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପାପଭରା
ମେନାଭାବର କାମନା ସବୁ ପୂରଣ କରିବାେର େଚଷି୍ଟତ ଥିଲୁ। ଯାହା ଆମ୍ଭ
େଦହ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲା ଓ ମନ ଭାବୁଥିଲା, େସହ ିକାଯର୍୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ
ମନ୍ଦେଲାକ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନ ଲାଗି ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହାଇ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ
କରିଥା’ନୁ୍ତ।
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4 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଅତଶିୟ େପ୍ରମ କେଲ କାରଣ ତାହାଙ୍କ
ଦୟା ଅତ ିମହାନ୍। 5 େସ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ମୃତ ଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସ ଆମ୍ଭକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି
ପୁନରୁତ୍ଥିତ କେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ସ୍ଥାନେର ବସାଇ ଅଛନି୍ତ।
7 ଭବଷି୍ୟତେର ତାହାଙ୍କ କୃପାର ମହାନ୍ ସମ୍ପଦକୁ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବା
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କେଲ। ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ।

8 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ବଳେର ପାଇଛ। ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରି ନାହଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। 9 ତୁେମ୍ଭ
ନଜି କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ନାହଁ। େଯପରି େକୗଣସ ିେଲାକ ଆେପ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିଗବର୍ ନ କରୁ। 10 ଆେମ୍ଭ ଯାହା, ତାହା େକବଳ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଅଛୁ। ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଭଲ କାମ କରି ପାରୁ,
େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନୂତନ ବ୍ୟକି୍ତ
କେଲ। ଏହ ିଭଲ କାମଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ େସ ଆମ୍ଭପାଇଁ ପୂବର୍ରୁ େଯାଜନା କରି
ରଖିଅଛନି୍ତ। େସ ହିଁ େଯାଜନା କରିଛନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଭଲକାମ କରି
ଜୀବନଯାପନ କରିବା।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଏକ େହବା

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀରୂେପ ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯିହୂଦୀମାେନ “ଅସୁନ୍ନ ତ” େବାଲ ିକହନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିକୁ “ସୁନ୍ନ ତ”
େବାଲ ିକହନି୍ତ। ଏହା ଏକ କାଯର୍୍ୟ, ଯାହାକୁ କି େସମାେନ ନଜି ଶରୀର
ଉପେର କରିଥା’ନି୍ତ। 12 ମେନରଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବହିୀନ
ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକ ନ ଥିଲ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନୟିମ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇ ନ ଥିଲ। ତୁମ୍ଭର ଆଉ କିଛ ିଆଶା ଭରସା ନ ଥିଲା, କି ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିଲ। 13 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଥିଲ। କିନୁ୍ତ ଏେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
ଥିବା େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନକିଟତର େହାଇଛ।

14 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଶାନି୍ତେର ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିହୂଦୀ ଓ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କେଲ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝେିର କାନ୍ଥଟଏି ଥିଲା ଭଳି
େସମାେନ ଅଲଗା ଥିେଲ। େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ନଜି ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସହ ିଘୃଣାର କାନ୍ଥଟକୁି ଭାଙି୍ଗ େଦେଲ।
15 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଅେନକ ଗଡୁ଼ଏି ଆେଦଶ ଓ ନୟିମାବଳୀ
ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟକୁି ସମାପ୍ତ କେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏହ ିଦୁଇଦଳର େଲାକଙୁ୍କ ଏକାଠି କରି ତାହାଙ୍କଠାେର
ନୂତନ େଲାକ କରାଇବା। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଯୀଶୁ େଯପରି ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି
ପାରନି୍ତ। 16 କ୍ରୁଶ ଉପେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରି େସ ଦୁଇ ଦଳ ଭତିେର
ଥିବା ଏହ ିଘୃଣାକୁ ସମାପ୍ତ କେଲ। େସହ ିଦୁଇଟ ିଦଳକୁ େଗାଟଏି
ଶରୀରେର ପରିଣତ କରିବା ପେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି
ମିଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 17 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶେର ଆପଣା ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ଏହା ସାଧନ କେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୂରେର ଥିଲ େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଗ୍ଭର କେଲ। 18 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମେର ହିଁ, ଏକ ଆତ୍ମା େହାଇ ପରମପିତା ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର
ଆମ୍ଭକୁ ମିଳିଲା।

19 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ବେିଦଶୀ ଅବା ଅପରିଚତି ବ୍ୟକି୍ତ ନୁହଁ
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକଙ୍କ ସହତି ସହନାଗରିକ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜି ପରିବାରର େଲାକ ଅଟ। 20 େପ୍ରରିତ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଏକ ଭବନ େହାଇ

ଠିଆ େହାଇଛ। ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ମାଲକି ଅଟନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ େସହି
ଭବନର େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର ଅଟନି୍ତ। 21 ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭବନଟି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ପରସ୍ପର ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇ ନମିର୍ାଣ େହାଇଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େସ
ଭବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଗାଟଏି ପବତି୍ର ମନି୍ଦର େହବା ପାଇଁ ବୃଦି୍ଧ
କରାଉଛନି୍ତ। 22 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଏକତ୍ର ନମିିର୍ତ େହଉଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି େଗାଟଏି ମନି୍ଦର ରୂେପ
ନମିିର୍ତ େହଉଛ, େଯଉଁଠାେର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ବାସ
କରନି୍ତ।

ଅଣଯିହୂଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ

ଅତଏବ, ମୁଁ ପାଉଲ, ତୁମ୍ଭ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଅେଟ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଥିିବ, ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହେର େମାେତ ଏହ ିବେିଶଷ କାଯର୍୍ୟ

େଦଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାେର। 3

ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ନକିଟେର ତାହାଙ୍କର ଗପୁ୍ତ େଯାଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ।
େସ େମାେତ ଯାହା େଦଖାଇଛନି୍ତ , େସ ବଷିୟେର ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛ ିେଲଖି
ସାରିଛ।ି 4 େସଗଡୁ଼କି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପଢ଼, ତା’େହେଲ େଦଖିବ େଯ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର ମୁଁ ପ୍ରକୃତେର ବୁଝଛି।ି 5

ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମୟର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର କୁହାଯାଇ ନ
ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଏେବ ନଜିର ପବତି୍ର େପ୍ରରିତ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େସହ ିଗପୁ୍ତ
ସତ୍ୟଟ ିପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ। 6 େସହ ିଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟଟ ିେହଲା: ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ସହତି ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟର ଅଧିକାରୀ
େହେବ। ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହତି େସହ ିଏକ ଶରୀରଭୁକ୍ତ
ଅଟନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱର େଯ ସମସ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େହତୁ େସହ ିସମସ୍ତର ସହଭାଗୀ
ଅଟନି୍ତ। ସୁସମାଗ୍ଭର େହତୁରୁ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଏହସିବୁର ଅଧିକାରୀ
ଅଟନି୍ତ।

7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ସୁସମାଗ୍ଭର
କହବିା ପାଇଁ ଜେଣ େସବକ େହଲ।ି ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟକାରୀ
ଶକି୍ତ ବଳେର େମାେତ ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କେଲ। 8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ଭତିେର ମୁଁ ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  େଲାକ ଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହଦାନ େଦେଲ େଯପରି ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟପୂଣ୍ଣର୍ ସୁସମାଗ୍ଭର କହବି।ି େସହ ିଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ଏେତ ମହାନ େଯ
ତାହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବୁଝବିା ସମ୍ଭବପର ନୁେହଁ। 9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପୁ୍ତ
ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହବିା ଦାୟିତ୍ୱ  ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
ଏହ ିନଗିଢୂ଼ ସତ୍ୟ ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭତିେର ଗପୁ୍ତ ରହଥିିଲା। 10 ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବହୁବଧି ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଗର୍ର କତ୍ତର୍ାପଣ ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଜଣାଇବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା। େସମାେନ ମଣ୍ଡଳୀ େଯାଗୁଁ
ଏହା ଜାଣ ିପାରିେବ। 11 ସମୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ
େଯାଜନା ଅଛ,ି ଏହା ତାହା ସହତି େମଳ ଖାଉଛ।ି ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ  କେଲ। 12 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା, ନଭିର୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର
ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ।ି 13 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁେହ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ
ଯାତନା େଭାଗ ୁଥିବାରୁ ହେତାତ୍ସାହତି ହୁଅ ନାହିଁ। େମାର ଏହି
ଯାତନାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େଗୗରବଜନକ େହବ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମ

14 େସଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ଆଗେର ନତମସ୍ତକ ହୁଏ।
15 ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରକୃତ ନାମ
କରଣ କରନି୍ତ। 16 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, େଯପରି େସ
ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମହମିା ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମିକଭାେବ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ େହବା
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ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। 17 ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ତୁମ୍ଭ
ହୃଦୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ କରନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ େପ୍ରମେର ଶକି୍ତଶାଳୀ େହଉ
ଏବଂ େପ୍ରମେର ଗଢ଼ ିଉଠୁ। 18 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମର ମହାନତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ରୀକୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବୁଝବିା
ଶକି୍ତ ମିଳୁ। େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝ ିପାର େଯ, େସହ ିେପ୍ରମ
େକେତ ଓସାର, େକେତ ଲମ୍ୱା, େକେତ ଉଚ୍ଚ ଓ େକେତ ଗଭୀର। 19

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମ ମନୁଷ୍ୟର େପ୍ରମଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ୍। କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେପ୍ରମ ବଷିୟେର
ଜାଣବିା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅ, େତେବ ଯାଇ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇ ଯିବ।

20 ଆମ୍ଭ ଭତିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ଶକି୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହା
ଆମ୍ଭର ମାଗିବା ବା ଭାବବିାଠାରୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ କରି ପାରନି୍ତ। 21 ମଣ୍ଡଳୀେର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସଦାସବର୍ଦା ତାହାଙ୍କର ମହମିା େହଉ। ଆେମନ୍।

ଶରୀରର ଏକତା

ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର େହାଇ ଥିବାରୁ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀରୂେପ ଅଛ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଲାକ େବାଲ ିବାଛଛିନି୍ତ। ଅତଏବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ େଯଉଁଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା

ଉଚତି୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହଭିଳି ଜୀବନଯାପନ କର। 2 ସବୁେବେଳ ନମ୍ର,
ଭଦ୍ର , େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ହୁଅ। ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମେର ଗ୍ରହଣ କର। 3 ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶାନି୍ତର ବନ୍ଧନେର ଏକତ୍ର େହାଇ ରୁହ।
ଏହଭିଳି ରହବିା ପାଇଁ ପାରୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କର। ଆତ୍ମାଦତ୍ତ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ବାନି୍ଧ ରଖୁ। 4 ଶରୀର ଏକ, ପବତି୍ରଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ। ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଭରସା ପାଇବା ପାଇଁ ଡ଼ାକି ଥିେଲ। 5 ପ୍ରଭୁ ଏକ,
ବଶି୍ୱାସ ଏକ ଓ ବାପି୍ତସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ। 6 ପରେମଶ୍ୱର ଜେଣ ଓ େସ
େହଉଛନି୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟର ପିତା। େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶାସନ କରନି୍ତ , ଓ
ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନି୍ତ। େସ ସବୁଠାେର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଅଛନି୍ତ।

7 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ େଗାଟଏି ବେିଶଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ େଦଇଛନି୍ତ।
8 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର େସହ ିଦାନ ପାଇଛନି୍ତ। ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େସ ଆକାଶର ଉଚ୍ଚକୁ ଗେଲ;
େସ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ନଜି ସହତି େନେଲ,
ଓ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ େଦଲ।’’

ଗୀତସଂହତିା 68:18
9 “ଉଚ୍ଚକୁ ଗେଲ” କହବିାର ଅଥର୍ େଯ, େସ ପ୍ରଥେମ ପୃଥିବୀର ନୀଚ୍ଚ

ସ୍ଥାନକୁ ଆସଥିିେଲ। 10 େଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୀଚ୍ଚକୁ ଆସଥିିେଲ େସ ହିଁ ଉଚ୍ଚକୁ
ଗେଲ। େସ ଉଚ୍ଚତମ ଆକାଶକୁ ଗେଲ େଯପରି େସ ନଜିକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ।
11 ଏବଂ େସହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାନ େଦଲ ଅଥର୍ାତ୍ େକେତକ
େଲାକଙୁ୍କ େସ େପ୍ରରିତ େହବା ପାଇଁ, େକେତକଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବା
ପାଇଁ, େକେତକଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା ପାଇଁ ଓ େକେତକଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ। 12

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଶରୀରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେବ େବାଲ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ
ଦାନ େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରସ୍ୱରୂପ ଆେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ େହବା। 13 ସମସ୍ତ େଲାେକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ
ବଷିୟକ ସମାନ ବଶି୍ୱାସ ଓ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ସହତି ଏକତ୍ର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏହ ିକାମ ଗ୍ଭଲଥିିବା ନତିାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ
ସଦି୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନ େହାଇଛୁ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ପୂଣ୍ଣର୍ବୟସ୍କ
େହବାକୁ ପଡ଼ବି।

14 ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ଆଉ ଶିଶୁ େହାଇ ରହବିା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର େର
ଜାହାଜ ଲହରୀ େହତୁ ସ୍ଥାନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କଲା ଭଳି ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରତାରଣା

କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ନୂତନ
ଉପେଦଶ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଏେଣେତେଣ ଆଉ ଭାସ ିଯିବା ନାହିଁ। ଏଭଳି
େଲାେକ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ େଲାକଙୁ୍କ ଛଳ ଓ ଧୂତ୍ତର୍
େଯାଜନାେର ଚ୍ଛନ୍ଦନି୍ତ , 15 ନା! ଆେମ୍ଭ େପ୍ରମ ସହକାେର ସତ୍ୟ କହବିା।
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ବୃଦି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ େହବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭର
ମସ୍ତକ ଓ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର। 16 ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳ। ଶରୀରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି େଯାଡ଼ି
େହାଇ ରହଛିନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ନଜି ନଜିର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ସମଗ୍ର ଶରୀର େପ୍ରମେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଏ।

କିଭଳି ଜୀବନ-ଯାପନ କରିବା ଉଚତି୍

17 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ ସତକର୍ କରି େଦଉଛ ିେଯ ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙ୍କ
ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କର ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭରର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
18 େସମାେନ କିଛ ିବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ କି କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ
ବୁଝବିା ପାଇଁ ମନା କରନି୍ତ। େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନ
େସମାେନ ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। 19 େସମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ା ନାହିଁ। େସମାେନ
ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରନି୍ତ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦ କାମ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂେପ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। 20 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା ଶିଖିଲ, େସଗଡୁ଼କି ଏହ ିମନ୍ଦ
କାମଠାରୁ ଭନି୍ନ । 21 ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣଛି।
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କଠାେର ଅଛ, େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଆିଯାଇଛ।ି
େସହ ିସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି 22 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଦଆିଯାଇଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଣା ଆଚରଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ର ଜୀବନଯାପନ
ଛାଡ଼ଦିଅି। କାରଣ େଲାକମାେନ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରବଞ୍ଚତି ହୁଅନି୍ତ ଓ ତାହା ଫଳେର ପୁରୁଣା ରୂପ ଦ୍ୱ ାରା ମନ୍ଦ ଆହୁରି
େହାଇଯାଏ। 23 ମାତ୍ର, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହୃଦୟେର ଓ ଭାବନାେର ନୂତନ
େହବାକୁ ପଡ଼ବି। 24 ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୂତନ ବ୍ୟକି୍ତ ସ୍ୱରୂପ େହାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତେର ଭଲ ଓ ପବତି୍ର େହବାକୁ ପଡ଼ବି।

25 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ ମିଛ କହବିା ବନ୍ଦ କର। ସବର୍ଦା ପରସ୍ପରକୁ ସତ୍ୟ
କୁହ, େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େଗାଟଏି େଦହର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ। 26

େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ଅତ ିେକ୍ର ାଧୀ େହାଇ
ପାପ କର ନାହିଁ। 27 ଦନିସାରା େକ୍ର ାଧ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭକୁ ପରାସ୍ତ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶୟତାନକୁ ସୁେଯାଗ ଦଅି ନାହିଁ। 28 େଗ୍ଭର େଗ୍ଭରି
କରିବା ବନ୍ଦ କରୁ। େସ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଓ ନଜି ହାତକୁ ଭଲ
କାମେର ଲଗାଉ। ତା’େହେଲ େସ ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ
କରି ପାରିବ।

29 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କଥାବାତ୍ତର୍ା କର, େସେତେବେଳ େକୗଣସି
ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କୁହ, ଯାହା
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ ଥିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ
ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା
ଶୁଣନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ। 30 ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଦୁଃଖ ଦଅି ନାହିଁ।
ତୁେମ୍ଭ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟ ଏହା େସ ଆତ୍ମା ପ୍ରମାଣ ଦଅିନି୍ତ। ଉଚତି୍
ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିେବ।
ଏହା ଦଶର୍ାଇବା ପାଇଁ େସ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ। 31 େକେବ
େହେଲ କଟୁ ହୁଅ ନାହିଁ, ରାଗ ନାହିଁ, େକ୍ର ାଧ କର ନାହିଁ, ଉେତ୍ତଜିତ ହୁଅ
ନାହିଁ। େକ୍ର ାଧେର ପାଟ ିକର ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ େଦଲାଭଳି
କଥା କୁହ ନାହିଁ। େକେବ େହେଲ ମନ୍ଦ କାମ କର ନାହିଁ। 32 ପରସ୍ପର
ପ୍ରତ ିଦୟାଭାବ ଓ େପ୍ରମ ଭାବ ରଖ। େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କେଲ, େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦଅି।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନ। ଅତଏବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। 2 େପ୍ରମପୂଣ୍ଣର୍
ଜୀବନଯାପନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭକୁ େଯପରି େପ୍ରମ କରିଛନି୍ତ ,

ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
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ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ େଦେଲ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ମଧୁର-ସୁଗନି୍ଧ-ଯୁକ୍ତ େଭଟ ିଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ।

3 ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େକୗଣସ ିେଯୗନ-ପାପ, େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାମ,
ଏବଂ େଲାଭ ଆେଦୗ ନ ରହୁ। କାରଣ ଏଗଡୁ଼କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁେହଁ। 4 ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େକୗଣସ ିମନ୍ଦ
କଥା, ମୂଖର୍ତାପୂଣ୍ଣର୍ କଥାବାତ୍ତର୍ା ବା ଅସତ୍ ପରିହାସ େଯପରି ନ ହୁଏ।
ଏଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁଚତି୍। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଥିବା ଉଚତି୍। 5 େଗାଟଏି ବଷିୟ ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର
ଜାଣଥିାଅ େଯ, େଯଉଁ େଲାକ େଯୗନ ପାପଗଡୁ଼କିେର ଲପି୍ତ ରୁେହ, ମନ୍ଦ
କମର୍ କେର ବା ଅତଶିୟ େଲାଭ କେର, େସ େଲାକ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େକୗଣସ ିସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ସବର୍ଦା
ନଜି ନମିେନ୍ତ େକବଳ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେର, େସ ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କେର।

6 ମିଥ୍ୟାକଥା କହ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତାରଣା ନ କରୁ। ଏ ବଷିୟେର
ସେଚତନ ରୁହ। େଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କମର୍ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ ହୁଅନି୍ତ। 7 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମନ୍ଦ କମର୍ େସହ ିଅବଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କ ସହତି କର ନାହିଁ। 8

ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାରେର ଥିଲ, କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆେଲାକେର ଅଛ। ଅତଏବ ଆେଲାକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ
କର। 9 ଆେଲାକ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମ ଭାବ, ଉଚତି୍
ଜୀବନଯାପନ ଓ ସତ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର। 10 େକଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେନ୍ତାଷ ଜନ୍ମ ାଏ, େସଗଡୁ଼କି ଶିଖିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ଧକାରେର
େଲାେକ େଯଭଳି କାମ କରନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କୁି କର ନାହିଁ। େସଗଡୁ଼କି କରିବା
ଦ୍ୱ ାରା କିଛ ିଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ସବର୍ଦା ଭଲ କାମ କରି, ଅନ୍ଧକାରର
କମର୍ଗଡୁ଼କିର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣତି କର। 12 ଅନ୍ଧକାରେର େଯ େଲାେକ
େଯଉଁ ଗପୁ୍ତ କମର୍ ସବୁ କରନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କି କହବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜ ା ଲାେଗ।
13 କିନୁ୍ତ ଆେଲାକ ସମ୍ମୁଖେର ଏଗଡୁ଼କୁି ରଖିେଲ, ଏସବୁ କମର୍ର ସମସ୍ତ
ମନ୍ଦତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାେବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। 14 ଯାହା ସହଜେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ,
ତାହା ଆେଲାକ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ କହୁ:
“େହ! େଶାଇଥିବା େଲାକ, ଜାଗି ଉଠ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସ,

ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଲାକିତ କରିେବ।”
15 ଅତଏବ କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଅଛ, ଏବଷିୟେର ବେିଶଷ ସାବଧାନ

ରୁହ। ନେିବର୍ାଧ େଲାକଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ
େଲାକଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କର। 16 ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦ ସମୟ େହାଇ
ଥିବାରୁ, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା େକୗଣସ ିସୁେଯାଗକୁ ଛାଡ଼
ନାହିଁ। 17 ଅତଏବ ମୂଖର୍ପରି ଜୀବନ ନ କାଟ ିପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାରୁ
କ’ଣ ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ଏହା ଜାଣବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। 18 ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୁଅ
ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ଆତ୍ମିକ ଭାେବ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବନିାଶ ଘଟାଇବ ବରଂ
ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅ। 19 ସ୍ତୁତ,ି ଭଜନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ସହତି
ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟ ସହତି ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷି୍ଟ କରି ଗୀତ ଗାଉ ଥାଅ। 20 ପ୍ରେତ୍ୟକ
କଥା ପାଇଁ ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି, ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣ କର।

ପତ ିଓ ପତ୍ନୀ

21 ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିବାଧ୍ୟ େହବା ପାଇଁ ଇଚୁ୍ଛକ ହୁଅ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା କର।

22 େହ ପତ୍ନୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶୀଭୂତା
େହାଇଛ, େସହପିରି ନଜି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। 23 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
େଯପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ସ୍ୱାମୀ େସହପିରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ। ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟ ମଣ୍ଡଳୀ
େହଉଛ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଓ େସହ ିଶରୀରର ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
24 ମଣ୍ଡଳୀ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅେଟ, େସହପିରି େହ

ପତ୍ନୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାେର ନଜି ପତଙି୍କର ବଶୀଭୂତା
େହବା ଉଚତି୍।

25 େହ ପତଗିଣ! ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ େପ୍ରମ କରି ତା’ ପାଇଁ ନଜି
ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ନଜି ନଜିର
ପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର। 26 ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପବତି୍ର କରିବା ଲାଗି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରିଥିେଲ। େଯପରି ସୁସାମାଗ୍ଭରର ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ଦ୍ୱ ାରା
େଧୗତ କରି ସଫା କରିବା ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ମାଧ୍ୟମେର େସ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୁଚ ିପବତି୍ର କରି ପାରନି୍ତ। 27 େଯପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମହମିା
(େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ)ର ସହତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଜିଠାେର ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂେପ
ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇପାରନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କେଲ। ମଣ୍ଡଳୀ
ମଧ୍ୟେର େଯପରି େକୗଣସ ିମନ୍ଦ କମର୍, ପାପ କି ଭୁଲ୍ କାଯର୍୍ୟ େଦଖା ନ
ଯାଏ, ମାତ୍ର ତହା ପବତି୍ର, ନଖିୁଣ ଓ ନନି୍ଦାଶୂନ୍ୟ େହାଇପାେର, ଏଥିପାଇଁ
େସ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ େଦେଲ।

28 ଠିକ୍ େସହଭିଳି ପତମିାେନ ନଜି-ନଜି ପତ୍ନୀଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା କଥା।
ନଜି ଶରୀରକୁ େପ୍ରମ କରିଲା ଭଳି େପ୍ରମ କରିବା କଥା। େଯଉଁ େଲାକ
ନଜି ପତ୍ନୀକୁ େପ୍ରମ କେର, େସ ନଜି ଶରୀରକୁ େପ୍ରମ କେର। 29

େକୗଣସ ିେଲାକ ନଜି ଶରୀରକୁ େକେବ େହେଲ ଘୃଣା କେର ନାହିଁ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜିର ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଓ ଶରୀରର ଯତ୍ନ
ନଏି। ଠିକ୍ ଏହ ିକଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରନି୍ତ। 30 କାରଣ
ଆେମ୍ଭ େହଉଛୁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ। 31 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ଅତଏବ
ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଜି ପିତା ଓ ମାତାକୁ ଛାଡ଼ ିତା ପତ୍ନୀ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ।
ଓ େସ ଦୁଇଜଣ ଏକ େହାଇ ଯାଆନି୍ତ।” 32 ଏହ ିସତ୍ୟଟ ିଅତି
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ବଷିୟେର ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛ।ି 33 ଯାହା
େହଉନା କାହିଁକି, ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ନଜିକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଭଳି
ନଜି ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚତି୍ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପତ୍ନୀ ନଜିର ପତକୁି
ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚତି୍।

ସନ୍ତାନ ଓ ପିତାମାତା

େହ ସନ୍ତାନଗଣ! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ପିତା-ମାତାଙ୍କ କଥାର
ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। କାରଣ ଏହ ିପ୍ରକାର କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍।
2 କାରଣ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଆଜ୍ଞା େହଉଛ,ି “ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କର।’ ଏହ ିଆଜ୍ଞାଟ ିସହତି ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା ମଧ୍ୟ
ସଂଯୁକ୍ତ। 3 ପ୍ରତଜି୍ଞାଟ ିଏହ:ି “ଏହା କେଲ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ଦୀଘର୍ ଜୀବନ
ପାଇବ ଓ ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଲାଭ କରିବ।’

4 େହ ପିତାମାେନ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ରଗାଅ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଉପେଦଶ ଓ ଶିକ୍ଷା େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କର।

ଦାସ ଓ ମାଲିକ

5 େହ ଦାସମାେନ! ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭ ମାଲକିମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଭୟ ଓ
ସମ୍ମାନ ସହତି, ନଷି୍ଠାପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟେର ପାଳନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କଲା ଭଳି ତୁେମ୍ଭ ଏହା କର। 6 ମାଲକି ଉପସି୍ଥତ ଥିଲାେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରିବା ପାଇଁ େକବଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ େହବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କାଯର୍୍ୟ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର ସବୁ
ସମୟେର କରିବାକୁ େହବ। ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହାଇଛ, ଠିକ୍
େସହପିରି ନଜି ମାଲକିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ େହବ। ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟର ସହତି
ଯାହା ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରିବ। 7 ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
କତ୍ତର୍ବ୍ୟକୁ ଖୁସୀ ମନେର କର ଓ ଏପରି ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କର େଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ମଣଷିମାନଙ୍କର ନୁେହଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା ମଧ୍ୟ
କରୁଛ। 8 ମେନରଖ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିବା
େହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ପୁରସ୍କାର େଦେବ। ଦାସ େହଉ କି ସ୍ୱାଧୀନ େହଉ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ନଜିର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ପୁରସ୍କତୃ େହବ।

9 େହ ମାଲକିଗଣ! ଠିକ୍ େସହଭିଳି ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ
ବ୍ୟବହାର କର। ତାହାଙୁ୍କ ଧମକ େଦଇ ଭୟଭୀତ କଲା ଭଳି କଥା କୁହ
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ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ, ତୁମ୍ଭର ଓ ତାହାଙ୍କର େସହ ିସମାନ ମାଳିକ େଯ
କି ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ। େସହ ିମାଲକି (ପରେମଶ୍ୱର) େକୗଣସ ିପକ୍ଷପାତ
ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧସାଜ ପିନ୍ଧ

10 ଏହ ିପତ୍ର ସମାପ୍ତ କଲା ସମୟେର ମୁଁ କୁେହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଓ
ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଶକି୍ତେର ବଳବାନ ହୁଅ। 11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆତ୍ମରକ୍ଷଣ ଅସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ। ଏହା ପିନି୍ଧବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଶୟତାନର ମନ୍ଦ
ଚତୁରତା ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂଘଷର୍ କରି ପାରିବ। 12 ଆମ୍ଭର ସଂଘଷର୍ ଏହି
ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ଶକି୍ତ ,
ପରାକ୍ରମୀ ଅଧିପତ ିଓ ଶାସକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର। ଆକାଶସ୍ଥ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭ ସଂଘଷର୍ କରୁଛୁ। 13 େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଯୁଦ୍ଧସାଜ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପିନି୍ଧବା ଆବଶ୍ୟକ ଅେଟ। େତେବ ଯାଇ ମନ୍ଦଶକି୍ତର
ରାଜତ୍ୱ  େବଳେର ତୁେମ୍ଭ ଦୃଢ଼ତା ସହକାେର ପ୍ରତେିରାଧ କରି ଅଟଳ େହାଇ
ରହପିାରିବ। ପ୍ରତେିରାଧ କରିସାରିଲା ପେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଅଟଳ େହାଇ
ରହବି।

14 ଅତଏବ, ଅଣ୍ଟାେର ସତ୍ୟର କଟବିନ୍ଧ ବାନି୍ଧ, ବକ୍ଷେର ଧାମିର୍କ
ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ବୁକୁପଟା ପିନ୍ଧ। 15 େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଅଟଳ
ଭାବେର ଠିଆ େହାଇ ରୁହ, ଏଥିପାଇଁ, ପାଦେର ଶାନି୍ତ ଦାୟକ
ସୁସମାଗ୍ଭରର େଜାତା ପିନ୍ଧ। 16 ଏହା ସହତି ବଶି୍ୱାସର ଢ଼ାଲ ମଧ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କର। ତାହାଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତୀରଗଡୁ଼କୁି
ଅଟକାଇ ପାରିବ। 17 ପରେମଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ରୂେପ
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ଗ୍ରହଣ କର, େସହ ିଖଡ଼୍ଗ େହଉଛ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଉପେଦଶ। 18 ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ସବର୍ଦା ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ତୁମ୍ଭର ଯାହାକିଛ ିଅଭାବ ଥାଏ ତାହା ପାଇଁ ମାଗ।
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ଏବଂ େସଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ
ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାଥର୍ନା କର।

19 େମା’ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ମୁଁ େଯପରି ନଭିର୍ୟ େହାଇ,
ସୁସମାଗ୍ଭରର ନଗିଢୂ଼ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାେର, େସଥିନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 20 େମାର କାମ େହଉଛ,ି
ସୁସମାଗ୍ଭର ନମିେନ୍ତ କହବିା। ଏେବ ମୁଁ ତାହା ଏହ ିବନ୍ଦୀ ଘେର ମଧ୍ୟ
କରୁଅଛ।ି େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ, େଯପରିକି ମୁଁ େଯେତେବେଳ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କେର, େସେତେବେଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନଭିର୍ୟତାର ସହ ତାହା
କରିପାେର।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

21 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ଭାଇ ତୁଖିକଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି େସ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମେର ଜେଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ େସବକ। େମା’ ସହତି ଯାହା ଘଟୁଛ,ି େସ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ େସ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ
ମୁଁ କିପରି ଅଛ ିଓ କ’ଣ କରୁଛ।ି 22 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
ପଠାଉଛ।ି ଆେମ୍ଭ କିପରି ଅଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବିା କଥା।
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି

23 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ , େପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ। 24 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଅେଶଷ େପ୍ରମ ଭାବ ରଖିଥିବା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହ େହଉ।
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1

ଫିଲିପ୍ପୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବକ ପାଉଲ ଓ ତୀମଥି, ଫିଲପି୍ପୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ
ଏବଂ ବେିଶଷ େସବକମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର।

2 ଆମ୍ଭ ପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ।

ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

3 େଯେତଥର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନପକାଏ, େସେତଥର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଆନନ୍ଦ ସହକାେର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି। 5 େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣାଇଲା େବେଳ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି। ବଶି୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରଥମଦନିଠାରୁ ଏେବ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛ। 6 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ
କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍ତ ଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଛନି୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଆଗମନ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସହ ିକାମ ସାଧନ କରି ସମାପ୍ତ କରିେବ। ମୁଁ
ଏଥିେର ନଶିି୍ଚତ ଅେଟ।

7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାର ଏପରି ଭାବବିା ଉଚତି୍, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ େମା’ ହୃଦୟେର ସ୍ଥାନ ପାଇଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
କୃପାେର େମାର ଭାଗୀଦାର। ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ ବନ୍ଦୀଘେର ଅଛ,ି େଯେତେବେଳ
ମୁଁ ସୁସମାଗ୍ଭରର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରୁଛ ିଓ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ସୁସମାଗ୍ଭରର
ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣତି କରୁଛ,ି େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସହତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସହଭାଗୀ ଅଟ। 8 ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ େକେତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର
େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର।

9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଏହ ିେଯ:
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଉ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଓ େବାଧଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ; 10 େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର
ପାଥର୍କ୍ୟ େଦଖି ପାରିବ ଓ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ ବାଛ ିପାରିବ। ତହିଁେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
େଯଉଁଦନି ଆସେିବ, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଦ୍ଧ ଓ େଦାଷଶୂନ୍ୟ େହବ; 11 ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମହମିା ଓ ପ୍ରଶଂସା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟେର ଅେନକ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବ।

ପାଉଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟ କେର

12 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେର େଯ େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହାକିଛ ିଘଟଛି,ି ତାହା ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 13 ସମଗ୍ର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାେନ ଜାଣନି୍ତ େଯ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ େହାଇଥିବାରୁ
ବନ୍ଦୀଘେର ରଖାଯାଇଛ।ି 14 ମୁଁ ଏେବ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଘେର ଅଛ ିକିନୁ୍ତ
ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଇମାେନ, ଅଧିକ ଉତ୍ସାହତି େହାଇ ସାହସ
ପୂବର୍କ ନଭିର୍ୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନି୍ତ।

15 ଏହା ସତ୍ୟ େଯ େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତଜଣ କେଠାର ଓ
ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହାଇ ବବିାଦ ମେନାଭାବ େନଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରୁଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ ସଦ୍ଭାବେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରୁଛନି୍ତ। 16 େସମାେନ େପ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ
ଜାଣନି୍ତ େଯ, ସୁସମାଗ୍ଭରର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର

େମାେତ ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇଛନି୍ତ। 17 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ବଷିୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛନି୍ତ କାରଣ େସମାେନ ସ୍ୱାଥର୍ପର। େସମାେନ ମନ୍ଦ
ଅଭପି୍ରାୟେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରନି୍ତ। େସମାେନ ବନ୍ଦୀଘେର େମା’ ପାଇଁ ବପିଦ ସୃଷି୍ଟ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। 18 ଯଦ ିେସମାେନ େମା’ ପାଇଁ ବପିଦ ସୃଷି୍ଟ
କରନି୍ତ , ମୁଁ େସଥିପାଇଁ ଚନିି୍ତତ ନୁେହଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା େହଲା େଯ େସମାେନ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଛନି୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭେହଁ େଯ େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ବଷିୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ। େସମାେନ ଭଲ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ରଖି େସହପିରି
କରନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଭଲ େହଉ ବା ମନ୍ଦ, ପ୍ରଗ୍ଭର ତ ଯୀଶୁଙ୍କର
େହଉଛ,ି େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନି୍ଦତ।
ମୁଁ ଆନନି୍ଦତ େହଉଥିବ ିମଧ୍ୟ। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କରୁଛ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନି୍ତ। ଅତଏବ ମୁଁ
ଜାେଣ େଯ ଏହ ିବଷିୟ େମା’ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ େହବ। 20 େମାର
ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ଭରସା େଯ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କଦାପି ହରାଇବ ିନାହିଁ। ବରଂ, ମୁଁ
ନଶିି୍ଚତ େଯ ମୁଁ ସାହସୀ େହବ ିଏବଂ ମୁଁ ମୃତ ବା ଜୀବତି ଥାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ମହାନତା େମା’ ଶରୀରେର ପ୍ରକାଶିତ କରିବ।ି 21 େମାର ବଞ୍ଚ ିରହବିାର
ଅଥର୍ େହଉଛ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୃତୁ୍ୟ ମଧ୍ୟ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭ ଅେଟ।” 22

ଯଦ ିମୁଁ ଶରୀରେର ଜୀବତି ରୁେହ, ତା’େହେଲ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି
ପାରିବ।ି ଜୀବନ ବା ମୃତୁ୍ୟ ତହିଁରୁ ତାହାକୁ ବାଛବି, ମୁଁ ଏହା ଜାେଣନା?
23 ଜୀବନ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟକୁି ବାଛବିା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଏହି
ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ରହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର। ଏହା ଅଧିମ ଭଲ।
24 କିନୁ୍ତ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େମାର ଶରୀରେର ବଞ୍ଚ ିରହବିା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ।
25 ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଗ୍ଭହୁଁଛ। େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ରହବି ିେବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ। ବଶି୍ୱାସେର ତୁମ୍ଭର ବୃଦି୍ଧ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି 26 ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
େଫରିଯାଏ, େତେବ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର େମା’ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକ
ଗବର୍ର କାରଣ େହବ।

27 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର େଯାଗ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼
ସଂକଳ୍ପ ହୁଅ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭକୁ େଦେଖ ବା
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ; ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣବି ିେଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର, ଏକମନ େହାଇ, ସୁସମାଗ୍ଭରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ ଦୃଢ଼
ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ। 28 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଛନି୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଆଗତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶତ୍ରୁ ମାେନ ବନିାଶ େହେବ। 29 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସୁେଯାଗ େଦଇଛନି୍ତ ା ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ େଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁେଯାଗ
େଦଇଛନି୍ତ। ଏହ ିଉଭୟ ବଷିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କେର। 30

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ସୁସମାଗ୍ଭର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିବା େଲାକଙ୍କ ସହତି ସଂଘଷର୍ କରିବା େଦଖିଛ। ତୁେମ୍ଭ ଏେବ
ଶୁଣୁଛ େଯ ମୁଁ ଏଠାେର ସଂଘଷର୍ରତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଏେବ
ସଂଘଷର୍ରତ ଅଛ।
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ଏକତାବଦ୍ଧ େହାଇ ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନଅି

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥାଇ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହପିାେର କି? ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରମପୂଣ୍ଣର୍ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇପାର
କି? ଆେମ୍ଭ ଏକତ୍ର ଆତ୍ମାର ସହଭାଗୀତାେର ଅଛୁ କି? ତୁମ୍ଭଠାେର

କରୁଣା ଓ ଦୟା ଅଛ ିକି? 2 ଯଦ ିଏଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ,ି ତା’େହେଲ
େମା’ ପାଇଁ କିଛ ିକର େବାଲ ିମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ, ଏହା େମାେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ
କରିବ। ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକମନା େହାଇ ସମ ବଷିୟେର
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିସମ େପ୍ରମଭାବ ରଖ ଏବଂ
ଏକ ଆତ୍ମାେର ଏବଂ ସମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକତ୍ର ବାସ କର। 3

ସ୍ୱାଥର୍ପରତା ଓ ଗବର୍ େହତୁ େକୗଣସ ିକାମ କର ନାହିଁ। ନମ୍ର ହୁଅ ଓ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଜିଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦଅି। 4 େକବଳ ନଜି ଜୀବନ
ବଷିୟେର ଆଗ୍ରହୀ ନ େହାଇ, ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଷିୟେର
ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ନସି୍ୱାଥର୍ପର େହବା ଶିଖ

5 ନଜି ଜୀବନେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଚନି୍ତ ା ଓ ଆଚରଣ କର।
6 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେିଜ ସେବର୍ାତଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସମାନ େହାଇ ରହବିା ବଷିୟକୁ ସମ୍ପତି୍ତ ଭାବେର

ଜାବୁଡ଼ ିଧରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ।
7 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଥିବା ନଜି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ ିଦାସ ରୂପ ଗ୍ରହଣ

କରିଥିେଲ।
େସ ମାନବ ରୂପେର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରି ଦାସ ଭଳି େହେଲ।

ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କଲାେବେଳ,
8 େସ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞକାରୀ େହାଇ ନଜିକୁ ନମ୍ର

କେଲ।
ଏପରିକି କ୍ରୁଶେର ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜିକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ନମ୍ର କେଲ।
9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ େହେଲ, େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅତି

ଉନ୍ନତ କେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ

କେଲ।
10 ଏପରି କରିବାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଥିଲା େଯ ସ୍ୱଗର୍ର, ପୃଥିବୀର ଓ

ପାତାଳର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
େଯପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆଗେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁେବ।
11 ଅତଏବ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ, “ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ ପ୍ରଭୁ” ଏହା ସ୍ୱୀକାର

କରିେବ।
ଏହା େସମାେନ କହବିା ଦ୍ୱ ାରା ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ େହବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ହୁଅ

12 େମା’ ପି୍ରୟ ମିତ୍ରଗଣ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ
େହାଇଛ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥିଲାେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ
େହାଇଛ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ନ ଥିଲାେବେଳ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ େହବା
ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ େଯ େମା’
ସାହାଯ୍ୟ ବନିା ତୁେମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ଓ
ଭୟ ରଖି ଏପରି କର। 13 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଛନି୍ତ।
ତାହାଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ
ଦଅିନି୍ତ ଓ ତାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ।

14 ଅଭେିଯାଗ ବା ବାଦାନୁବାଦ ନ କରି ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟ କର। 15

େତେବ ଯାଇ ତୁେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େକୗଣସ ିଭୁଲ୍ ରହବି
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ପୁତ୍ର େହବ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଷ୍ଟ
େହାଇ ଯାଉଥିବା ମନ୍ଦ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହୁଛ। କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଭତିେର
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଅନ୍ଧକାରପୂଣ୍ଣର୍ ଜଗତେର େଜ୍ୟାତଃି ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ େହଉଛ।

16 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦଅି। େତଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଆଗମନେର ମୁଁ ଖୁସୀ େହବ,ି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣବି ିେଯ େମାର କାମ ବଫିଳ
େହାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣବି ିେଯ େଦୗଡ଼ ପ୍ରତେିଯାଗିତାେର େଦୗଡ଼ ିଜିତଛି।ି

17 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେର, ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ବଳିଦାନ
ରୂେପ େସବା କରିବା ପାଇଁ େପ୍ରରଣ େଯାଗଏ। ହୁଏତ ତୁମ୍ଭର ବଳିଦାନ
ରୂପ େସବାେର େମାେତ େମାର ନଜି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
ପଡ଼ପିାେର। ଯଦ ିତାହା ଘେଟ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆନନ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଓ ଖୁସୀ େହବ।ି 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େମା’ ସହତି ଖୁସୀ ହୁଅ ଓ
ଆନନ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅ।

ତୀମଥି ଓ ଏପାଫ୍ର ାଦତିଙ୍କ ବଷିୟେର ସମ୍ୱାଦ

19 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ମୁଁ ଆଶାକେର େଯ ତୀମଥିଙୁ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି ଅଛ ଜାଣ ିମୁଁ ଆନନି୍ଦତ
େହବ।ି 20 ତୀମଥିଙ୍କ ଭଳି େମା’ ପାଖେର ଆଉ େକହ ିେଲାକ ନାହାନି୍ତ।
21 େସ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମେନାେଯାଗୀ। ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ େକବଳ
ତାଙ୍କ ନଜି ଜୀବନ ବଷିୟେର ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର
େସମାେନ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନି୍ତ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ ତୀମଥି କି
ପ୍ରକାରର େଲାକ। ପୁତ୍ର େଯପରି ପିତାର େସବା କେର, େସହପିରି େସ
େମା’ ସହତି ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା ସମୟେର େମାର େସବା କରିଛନି୍ତ; ଏ
କଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ। 23 ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇବା େଯାଜନା
କରୁଛ।ି େମା’ ସହତି କ’ଣ ଘଟବିାକୁ ଯାଉଛ,ି ଜାଣଲିା ପେର, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ
ପଠାଇବ।ି 24 ମୁଁ ନଶିି୍ଚତ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।

25 ଏପାଫ୍ର ାଦତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େମାର ଭାଇ। େସ େମା’ ସହତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-
ବାହନିୀର ଜେଣ େସବକ ଓ କାଯର୍୍ୟକାରୀ। େମା’ ଦରକାର େବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େମା’ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛ ିଏେବ
ପୁନବର୍ାର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରାଇ େଦବ।ି 26 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚୁ୍ଛକ, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି େସ ଅସୁସ୍ଥ
ଥିେଲ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିଥିବା େହତୁ େସ ଚନିି୍ତତ ଥିେଲ। 27 େସ ଅସୁସ୍ଥ
ଥିେଲ ଓ ମୃତୁ୍ୟର ଦ୍ୱ ାର େଦଶେର ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଓ
େମାେତ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ, େଯପରି େମା’ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ନ
ଘେଟ। 28 େତଣୁ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇବାକୁ ଅତଶିୟ ଇଚ୍ଛା କେର। ତୁେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ ଖୁସୀ େହବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ାମୁକ୍ତ
େହବ।ି 29 େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦର ସହତି ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ
ଜଣାଅ। ଏପାଫ୍ର ାଦତିଙ୍କ ଭଳି େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ମାନ ଦଅି। 30

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାମ ପାଇଁ େସ ମୃତପ୍ରାୟ େହାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ମାନତି େହବା
ଉଚତି୍। େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େସ ନଜି ଜୀବନକୁ ବପିଦେର
ପକାଇଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଥିବା େସବାେର ଯାହା କମ୍ ରହ ିଯାଇଥିଲା,
େସତକିି େସ ପୂରଣ କରିେଦଇଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ମହାନ

ଆଉ ଏେବ େହ େମାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆନନ୍ଦ କର। ତୁମ୍ଭକୁ ଥରକୁ ଥର େସହ ିଏକାକଥା େଲଖିବାେର,
େମାେତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକ

ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହବି।
2 େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦକମର୍େର ଲପି୍ତ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇ

ରୁହ, େସମାେନ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପରି। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ
େହବା ପାଇଁ ଦାବୀ କରନି୍ତ। 3 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ସୁନ୍ନ ତ
େହାଇଥିବା େଲାକ ଅଟୁ। ଆେମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା
କରୁ। ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଗବର୍ କରୁ। ଆେମ୍ଭ ନେିଜ କିଛ ିକରି
ପାରିବା େବାଲ ିନଜି ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁ ନାହୁଁ। 4 ଯଦଓି ମୁଁ ନଜି
ଶକି୍ତେର ବଶି୍ୱାସ ରଖି ପାରିବ ିତଥାପି ମୁଁ ନଜି ଶକି୍ତ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖୁ
ନାହିଁ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଭାେବ େଯ ନଜି ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରିବାର
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ତା’ର କାରଣ ଅଛ,ି ତା’େହେଲ ମୁଁ କହବି ିେଯ ତା’ ଅେପକ୍ଷା େମାର ନଜି
ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କାରଣ ଅଛ।ି ଏହା େସ ଜାଣବିା
ଉଚତି୍। 5 େମାର ଜନ୍ମ  େହବାର ଆଠ ଦନିପେର, େମାର ସୁନ୍ନ ତ
କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜେଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ। ମୁଁ ବନି୍ୟାମିନଙ୍କ ବଂଶଧର।
ଏବ୍ର ୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଜନି୍ମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ ଅେଟ। େମା’
ପାଇଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍, େସ ଦୃଷି୍ଟରୁ ମୁଁ ଜେଣ ଫାରୂଶୀ।
6 ଯିହୂଦୀଧମର୍ ପାଇଁ େମାର ଏେତ ଅଧିକ ଉଦ୍େଯାଗ ଥିଲା େଯ ମୁଁ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲ।ି ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା େଦଉଥିଲ।ି ମୁଁ
େଯପରି ଭାବେର େମାଶାଙ୍କ ନୟିମ ପାଳନ କରୁଥିଲ,ି େକହେିହେଲ
େମା’ଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇ ନ ଥିେଲ।

7 ସମୟ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ଏଗଡୁ଼କି େମା’ ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।
କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସି୍ଥର କଲ ିେଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ େସଗଡୁ଼କିର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। 8

ମୁଁ େମାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣବିାର ମହାନତା େହତୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ
ବଷିୟକୁ ଏେବ ତୁଚ୍ଛ ମେନକେର, େସଗଡୁ଼କି େମା’ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବୁଥିଲ,ି ମୁଁ ସବୁ
ତ୍ୟାଗ କରିଛ।ି ମୁଁ ଏେବ ଜାେଣ େଯ େସଗଡୁ଼କି ମୂଲ୍ୟହୀନ ସଢ଼ାକୁଟା
ପରି। 9 ଏହା େମାେତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ରହବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଧାମିର୍କତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିନୁ୍ତ ଏହ ିଧାମିର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନର ଫଳ ନୁେହଁ।
ବରଂ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ। ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମାେତ ସଦି୍ଧ କରିବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େମାର ବଶି୍ୱାସକୁ
ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। 10 ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣବିାକୁ ଓ ମୃତୁ୍ୟରୁ େସ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହାଇ ଉଠିଥିବା ଶକି୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ
େଭାଗେର ଅଂଶୀ େହବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗେର ତାହାଙ୍କ ପରି
େହବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। 11 େସହପିରି ଭାବେର ମୁଁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହାଇପାେର, ଏ ଭରସା େମାର ଅଛ।ି

ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର ପହଞି୍ଚବା ଲାଗି ଯତ୍ନ କରିବା

12 ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େଯପରି େହବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ,
ମୁଁ ଠିକ୍ େସହପିରି େହାଇସାରିଛ।ି ମୁଁ େସହ ିଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି
ପାରି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାର େଚଷ୍ଟା ଅବରିତ ଜାରି ରଖିଛ,ି ଯାହାଦ୍ୱ ାରା
େସହ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରିବ।ି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ ମୁଁ େସହି
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାେର, େସଥିପାଇଁ େସ େମାେତ ନଜିର କରିଛନି୍ତ। 13 ଭାଇ
ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ମୁଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ
ପାରି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଏହ ିେଗାଟଏି କାଯର୍୍ୟ କେର: ମୁଁ ଅତୀତର
ବଷିୟସବୁ ଭୁଲ,ି େମା’ ଆଗେର ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖିେର ରଖି
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେର। 14 ମୁଁ ସବୁେବେଳ
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେର ପହଞ୍ଚ ିପୁରସ୍କାରଟ ିପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥାଏ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ ଡ଼ାକିଛନି୍ତ।

15 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େଯଉଁମାେନ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ସଦି୍ଧ େହବା
ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହଭିଳି ଭାବବିା ଦରକାର। ଯଦ ିଏଥିେର
େକୗଣସ ିକଥାେର ତୁମ୍ଭର ଭନି୍ନ  ମତ ଥାଏ, ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିେଦେବ। 16 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ ସତ୍ୟ
ଜାଣଛୁି, େସହ ିସତ୍ୟ ମାଗର୍େର ଅବରିତ ଗ୍ଭଲବିା ଉଚତି୍।

17 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େମା’ ଭଳି ଜୀବନ-ଯାପନ
କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଛୁ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େଯଉଁମାେନ େସହ ିଅନୁସାେର ଜୀବନ-ଯାପନ କରୁଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କର। 18 ଅେନକ େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ-ଯାପନ କରୁଛନି୍ତ। ମୁଁ ଅେନକଥର ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହଛି।ି ଏେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାନି୍ଦକାନି୍ଦ େସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର କହୁଛ।ି 19 େସମାେନ େଯପରି ଜୀବନ-ଯାପନ କରୁଛନି୍ତ ,
ତା’ର ପରିଣତ ିବନିାଶ ଅେଟ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କରିବା

ପରିବେତ୍ତର୍ ନଜିକୁ ଖୁସୀ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ। େସମାେନ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ
କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ଓ େସଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଗବର୍ କରନି୍ତ ଓ େସମାେନ େକବଳ
ପାଥିର୍ବ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କିର ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ। 20 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭର ଜନ୍ମ ଭୂମି େହଉଛି
ସ୍ୱଗର୍। ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ। 21 େସ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଆସେିବ ଏବଂ େଯଉଁ ଶକି୍ତ ବଳେର ସବୁ ବଷିୟକୁ ନଜି ଅଧୀନସ୍ଥ କରନି୍ତ ,
େସହ ିଶକି୍ତ ବଳେର େସ ଆମ୍ଭର େହୟ, େଦହଗଡୁ଼କୁି ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ତାଙ୍କ
ନଜିର େଦହ ଭଳି େଗୗରବମୟ କରିେଦେବ।

େକେତକ ବ୍ୟବହାରିକ କଥା

େମା’ ପି୍ରୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ
େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର। ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆନନ୍ଦ ଓ େମାର ଗବର୍।
ମୁଁ କହଥିିଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଗ୍ଭଲଥିାଅ।

2 ଇୟଦଆି, ଓ ସୁନୁ୍ତଖୀ ଉଭୟଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଏକମତ େହବାକୁ ମୁଁ
ନେିବଦନ କେର। 3 େହ ବନୁ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ େଯେହତୁ େମା’ ସହତି ବଶି୍ୱସ୍ତ
ଭାବେର େସବା କରୁଛ, େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ମୁଁ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କଲାେବେଳ େମା’ ସହତି ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର
େବାଲ ିତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ନେିବଦନ କେର। େସମାେନ େକ୍ଳେମନ୍ସ ଏବଂ େମାର
ଅନ୍ୟ ସହକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ନାମ
“ଜୀବନ-ପୁସ୍ତକ” େର େଲଖାଅଛ।ି

4 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସବର୍ଦା ଆନନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଆଉ ଥେର କେହ, ଆନନ୍ଦ
କର।

5 ସମେସ୍ତ େଦଖନୁ୍ତ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଶାନ୍ତ ଓ ଦୟାଳୁ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନି୍ତ। 6 େକୗଣସ ିକଥା ପାଇଁ ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଯାହା
ଦରକାର, ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ମାଗ। ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ସଦା
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି। 7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ
ମନଗଡୁ଼କୁି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି
ଶାନି୍ତ େକେତ େଯ ମହାନ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ବୁଝ ିପାରୁ।

8 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଯାହା ସତ୍ୟ, ସମ୍ମାନଜନକ, ଯଥାଥର୍, ଶୁଦ୍ଧ,
ଆଦରଣୀୟ, ପ୍ରୀତଭିାଜନ ଓ େକୗଣସ ିସଦ୍ଗଣୁ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଥାଏ, େସହି
ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିେର ମେନାେଯାଗ କର। 9 େମା’ଠାରୁ ଯାହାସବୁ ଶିଖିଛ ିଓ
ପାଇଛ, ତାହା କର। ମୁଁ ଯାହା କହଛି ିଓ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହାସବୁ
କରିଥିବା େଦଖିଛ, େସଗଡୁ଼କୁି କର। ଶାନି୍ତଦାତା ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ରହେିବ।

ଫିଲିପ୍ପୀୟ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙୁ୍କ ପାଉଲଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ

10 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ଚନିି୍ତତ େହାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆନନି୍ଦତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରୁଥିଲ, କିନୁ୍ତ ତାହା
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ପାଇ ନ ଥିଲ। 11 ମୁଁ ଏପରି କହବିାର
କାରଣ ନୁେହଁ େଯ ମୁଁ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଗ୍ଭହୁଁଛ।ି କାରଣ େମାରବତ୍ତର୍ମାନ
ଯାହା ଅଛ ିଏବଂ ଯାହା େମା’ ପାଇଁ ଘଟୁଛ,ି େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ରହବିାକୁ ମୁଁ
ଶିଖିଛ।ି 12 ଅଭାବେର ମୁଁ ଚଳିବା ଜାଣଛି।ି ପ୍ରଚୁରତାେର କିପରି ରହବିାକୁ
ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାେଣ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ସମୟେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଘଟଣାେର
ଆନନି୍ଦତ େହବାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଜାେଣ। େଯେତେବେଳ େମାର ଖାଇବା ପାଇଁ
ଯେଥଷ୍ଟ ଥାଏ କିଅବା େଯେତେବେଳ ଯେଥଷ୍ଟ ନ ଥାଏ, େଯେତେବେଳ
େମାର ପ୍ରଚୁର ଥାଏ ବା େଯେତେବେଳ େମାର ଅଭାବ ଥାଏ, େସେତେବେଳ
କିପରି ଆନନି୍ଦତ େହାଇପାରିବ,ି ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ। 13 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ
େମାେତ ଶକି୍ତ , ପ୍ରଦତ୍ତ େହାଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ମୁଁ ସବୁକିଛି
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।

14 କିନୁ୍ତ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲାେବେଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭଲ କରିଛ। 15 ମୁଁ େଯେତେବେଳ େସଠାେର ସୁସମାଗ୍ଭର
ପ୍ରଗ୍ଭର ଆରମ୍ଭ କଲ,ି େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଫିଲପି୍ପୀବାସୀ, ତାହା ମେନ
ରଖିଛ। ମୁଁ େଯେତେବେଳ ମାକିଦନଆି ଛାଡ଼ଲି,ି େସେତେବେଳ େକବଳ
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ତୁମ୍ଭର ମଣ୍ଡଳୀ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ େଦଇଥିଲା। 16 େଥସଲନୀକୀ
ନଗରେର ଥିଲାେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ଥର େମାର ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ କରିବାକୁ ଜିନଷିମାନ ପଠାଇଛ। 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପହାର ପାଇଁ
ଲାଳାୟିତ ନୁେହଁ କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ, େଦବା ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଲାଭ ମିେଳ,
ତାହା ତୁେମ୍ଭ ପାଅ। 18 େମାରସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନଷି େମା’ ପାଖେର
ଅଛ।ି ଏପାଫ୍ର ାଦତିଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପହାରମାନ ପଠାଇଥିବାରୁ େମା’
ପାଖେର େମାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହଛି।ି ତୁମ୍ଭର ଉପହାରଗଡୁ଼କି
ସୁଗନି୍ଧ ବଳି ରୂେପ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ କରାଯାଇଛ।ି 19 ପରେମଶ୍ୱର
େସଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ଓ ତାହା ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କେର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଧନେର
େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଅତ ିଧନୀ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାଗଡୁ଼କୁି ପୂରଣ

କରିବା ଲାଗି ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତାଙ୍କ ଧନର ବ୍ୟବହାର
କରିେବ। 20 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା େଗୗରବ ସଦାସବର୍ଦା େହଉ।
ଆେମନ୍!

21 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବତି୍ର େଲାକକୁ ନମସ୍କାର।
େମା’ ସହତି ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଛନି୍ତ। 22 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ବେିଶଷ ଭାବେର
େଯଉଁମାେନ କାଇସରଙ୍କ ପ୍ରାସାଦେର ଅଛନି୍ତ , େସହ ିବଶି୍ୱାସୀମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନି୍ତ।

23 ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ
ରହଥିାଉ।
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1

କଲସୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ ମୁଁ ପାଉଲ ଓ
ଆମ୍ଭ ଭାଇ ତୀମଥିଙ୍କଠାରୁ

2 କଲସୀେର ରହୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ପବତି୍ର ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ:ି
ଆମର ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି

ରହୁ।
3 ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଆେମ୍ଭ ସବୁେବେଳ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ

ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। 4 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା
ଅଟନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଥିବା େପ୍ରମ ବଷିୟେର ଶୁଣ ିଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। 5 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା େହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଓ ସାଧୁମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଭରସା କରୁଛ, ତାହା ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁରକି୍ଷତ
ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ବା ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣଥିିଲ,
େସେତେବେଳ ଏହ ିଭରସା ବଷିୟେର ଜାଣଥିିଲ। 6 ବଶି୍ୱେର ସବର୍ତ୍ର
ସୁସମାଗ୍ଭର ଆଶୀବର୍ାଦ ଆଣୁଛ ିଓ ବୃଦି୍ଧ ଲାଭ କରୁଛ।ି େଯଉଁ ଦନିଠାରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣଲି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସତ୍ୟ ବୁଝଲି,
େସହ ିଦନିଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ ଲାଭ କରୁଛ। 7

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବଷିୟେର ଏପାଫ୍ର ାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣଲି।
ଏପାଫ୍ର ା ଆମ୍ଭ ସହତି କାମ କରନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉ।
େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ େସବକ। 8 ଏପାଫ୍ର ା, ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ
ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ କହଛିନି୍ତ।

9 େସଥିପାଇଁ େଯଉଁଦନିଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା
ଶୁଣଲୁି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରିନ୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ। ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ:
େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଜାଣବି; େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିେର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ େବାଧଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ; 10

େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଗୗରବ ଆଣଲିା ଭଳି ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ଙ୍ଗେର
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କଲା ଭଳି ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନ-
ଯାପନ କରିବ; େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭଲ କାମ କରିବ
ଓ ପରେମଶ୍ୱର ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର ବକିାଶ ଲାଭ କରିବ; 11 େଯପରି
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମହାନ୍ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରନୁ୍ତ;
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ େହବ ଓ କଷ୍ଟ ପଡ଼େିଲ, ପଳାୟନ କରିବ
ନାହିଁ, େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ।
ତା’େହେଲ ଯାଇ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନ  େହବ 12 ଓ ପିତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।

େସ େଯଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କି ପାଇବା
ପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ଛିନି୍ତ। େଯଉଁ ସାଧୁମାେନ
ଆଲୁଅେର ବାସ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଲାଗି େସ ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ସୃଷି୍ଟ
କରିଛନି୍ତ 13 ଅନ୍ଧକାରର ଶକି୍ତରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନି୍ତ।
େସ ଆମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କ ପି୍ରୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣଛିନି୍ତ। 14 େସହି
ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭ ପାପରୁ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା ମିଳିଛ।ି

େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େଦଖୁ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖୁ

15 େକୗଣସ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ପାେର ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିକ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିର ଶାସକ ଅଟନି୍ତ।
16 ତାହାଙ୍କର ଶକି୍ତେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିର ଉତ୍ପତି୍ତ
ସ୍ୱଗର୍ର ଓ ପୃଥିବୀର ବଷିୟ, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ ସବୁ,

ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକି୍ତ ,
ଅଧିକାରୀଗଣ, ପ୍ରଭୁଗଣ ଓ ଶାସକଗଣ।
17 ସବୁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଓ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନମିିର୍ତ।

ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିେଲ।
ସମସ୍ତ ବଷିୟର ଅସି୍ତତ୍ୱ , ତାହାଙ୍କ େହତୁ ରହଛି।ି
18 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରୂପ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିାଏ।

େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନର୍ରୁଥିତ ଏକମାତ୍ର ପୁନର୍ରୁଥିତ ଈଶ୍ୱର େହାଇଥିବା ପ୍ରଭୁ।
ଅତଏବ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବର୍ାେପକ୍ଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟନି୍ତ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କେଲ।
20 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ପୁଣ ିଥେର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର

ବଷିୟ େହଉ ବା ସ୍ୱଗର୍ର ବଷିୟ େହଉ ନଜି ସହତି ମିଳିତ କରିବାକୁ
ପସନ୍ଦ କେଲ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ଶାନି୍ତ ଆଣେିଲ।
21 ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦ କାମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ବେିରାଧୀ ଥିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  ଥିଲ। େସଥିପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥିଲ। 22 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣ ିଥେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର କରି େଦଇଛନି୍ତ। ତାଙ୍କ ମାଂସମୟ
ଶରୀରେର, ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଏହା କରିଛନି୍ତ। ନଷି୍କଳଙ୍କ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
ଭାବେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ େସ ଏହା
କେଲ। 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଥିିବା ସୁସମାଗ୍ଭର ଉପେର ବଶି୍ୱାସ ରଖି
ପାରିେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହ ିକାମ କରି ଗ୍ଭଲେିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ବଶି୍ୱାସେର
ଦୃଢ଼ତା ଓ ନଶିି୍ଚତ େବାଧ ରଖିଥିବ। ସୁସମାଗ୍ଭର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଭରସା
େଦଇଛ ିେସଥିରୁ ବଚିଳିତ େହବ ନାହିଁ। େସହ ିସମାନ ସୁସମାଗ୍ଭର ସମଗ୍ର
ବଶି୍ୱେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଛ।ି ମୁଁ ପାଉଲ, େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର କହବିାେର
ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ।ି

ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ କାମ

24 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ େଯଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛ,ି େସଥିପାଇଁ େମାେତ
ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ େଦହ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମେର
େକେତକ କଷ୍ଟ େଭାଗିବା ବାକି ଥିଲା। େସଗଡୁ଼କିରୁ ଦୁଃଖ େଭାଗ କରିବା
ପାଇଁ ଥିବା େମାର ଅଂଶ ମୁଁ େମା’ େଦହେର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ।ି 25

ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ମଣ୍ଡଳୀର ଜେଣ େସବକ େହବା ପାଇଁ ଏକ ବେିଶଷ
କାମ େଦଇଛନି୍ତ। ଏହ ିକାମ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ।ି େମା’ କାମ
େହଉଛ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
26 ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ିଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟଟ ିସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
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େଗାପନୀୟ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଏେବ େସହ ିଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଗଲା। 27 ଏହ ିମହାନ୍ ସତ୍ୟଟ ିସମସ୍ତଙ୍କ
ପାଇଁ ଅେଟ। ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିମହାନ୍ ଓ େବୖଭବପୂଣ୍ଣର୍ ସତ୍ୟକୁ ନଜି
େଲାକଙୁ୍କ ଜଣାଇ େଦବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କେଲ। ଏହ ିସତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭତିେର ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେିଜ ଅଟନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା
ପାଇଁ, େସ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। 28 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର େଲାକଙୁ୍କ କହ ିଗ୍ଭଲଛୁି। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦବା ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଖଟାଉଛୁ। ଏପରି
କରି ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତ କରି ପାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
29 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମାେତ େଦଇଥିବା ମହାନ୍ ଶକି୍ତ ବଳେର ସଂଘଷର୍ କରି ମୁଁ ଏହି
କାମଟ ିକରୁଛ।ି ଏହ ିଶକି୍ତ େମା’ ଜୀବନେର କାମ କରୁଛ।ି

ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣରିଖ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ।ି ଏବଂ ଲାଅଦକିୀଆେର
ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ େମାେତ େଦଖି ନ ଥିବା ଅନ୍ୟ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ।ି 2 ମୁଁ ଇଚ୍ଛା
କେର େଯ େସମାେନ େପ୍ରମେର ବାନି୍ଧ େହାଇ ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅନୁ୍ତ। ମୁଁ ଏହା
ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ େସମାେନ େବାଧଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସେର
ଧନୀ ହୁଅନୁ୍ତ। େମାର ଇଚ୍ଛା େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାତ
କରାଯାଇଥିବା ଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଜାଣ। 3

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଜ୍ଞାନ ଓ ବଜି୍ଞତାର ଭଣ୍ଡାର ସୁରକି୍ଷତ ରଖା େହାଇଛ।ି
4 େମାର ଏପରି କହବିା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି େକହି

ଭଲ େବାଲ ିଜଣା ପଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଅସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ବଭି୍ର ାନ୍ତ କରି ନ େଦଉ।
5 ମୁଁ େମା’ ଶରୀରେର ତୁମ୍ଭ ସହତି େସଠାେର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େମାର ଆତ୍ମା
େସଠାେର ଅଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଳିଷ୍ଠ ବଶି୍ୱାସ େଦଖି ପ୍ରସନ୍ନ  ଅେଟ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ରହଥିାଅ:

6 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଅତଏବ େକୗଣସି
ଅସି୍ଥରଚତି୍ତ ନ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଗ୍ଭଲ। 7 ତୁେମ୍ଭ େକବଳ
ତାଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କର। ଜୀବନ ଓ ଶକି୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆେସ। ତୁମ୍ଭକୁ
ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦଆିଯାଇଛ।ି େସହ ିସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପେର ତୁମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା
ରହଥିିବା ଉଚତି୍। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଥାଅ।

8 ସାବଧାନ ରୁହ, େଯପରି େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଅନଥର୍କ, ଅସତ୍ୟ ଚନି୍ତ ାଧାରା
ଓ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଭ୍ର ାନ୍ତ ନ କରୁ। ଏହଭିଳି ଧାରଣାସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ନୁେହଁ,
ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ। ଏହ ିଧାରଣାଗଡୁ଼କି େହଉଛ ିସଂସାରର
େଲାକମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧାରଣା। 9 ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ପାଥିର୍ବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବାସ କେଲ। 10 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟ। ତୁମ୍ଭର ଆଉ କିଛ ିଦରକାର ନାହିଁ। େସ େହଉଛନି୍ତ
ଶାସକମାନଙ୍କର ଓ ଶକି୍ତଗଡୁ଼କିର ଶାସକ ବା ପ୍ରଧାନ।

11 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ଭନି୍ନ  ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଛ।
ଏହ ିସୁନ୍ନ ତ େକୗଣସ ିମଣଷିର ହାତ କରି ନାହିଁ। ଅଥର୍ାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର
ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଶକି୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହଭିଳି ସୁନ୍ନ ତ କରନି୍ତ। 12

ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିଲ, ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବର ମୃତୁ୍ୟ
େହଲା ଓ ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହଲ। େସହ ିବାପି୍ତସ୍ମେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତେର ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବା େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସହତି ପୁଣ ିପୁନରୁତ୍ଥିତ େହଲ। େଯେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହେଲ, େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ େଦଖା ଯାଇଥିଲା।

13 ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ପାପ େହତୁରୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସ୍ୱଭାବ େହତୁ
ସ୍ୱାଧୀନ ନ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ମୃତ ଥିଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ପୁନଜର୍ୀବତି କେଲ। ଏହା ସହତି ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କେଲ। 14 ନୟିମଗଡୁ଼କି ପାଳନ ନ କରି
ପାରିବା ଦ୍ୱ ାରା, ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଲଖା ଯାଇଥିବା ଚଠିାଟକୁି ପରେମଶ୍ୱର

ବ୍ୟଥର୍ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରି, ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା କେଲ। ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାତ୍ମକ
େସହ ିଚଠିାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େନଇଗେଲ ଓ କ୍ରୁଶ ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇ େଦେଲ।
15 ପରେମଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଶାସକ ଓ ଶକି୍ତଗଡୁ଼କୁି ପରାଜିତ କେଲ। କ୍ରୁଶ
ଦ୍ୱ ାରା େସ ଏମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ କେଲ ଓ ନେିଜ ବଜିୟୀ େହେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର ସଂସାରକୁ େଦଖାଇ େଦେଲ େଯ େସମାେନ ଶକି୍ତହୀନ ଅଟନି୍ତ।

ମନୁଷ୍ୟନମିିର୍ତ ନୟିମଗଡୁ଼କୁି ମାନ ନାହିଁ

16 େତଣୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଓ ପିଇବା କିଅବା ବଧିିବଧିାନ,
(ଅଥର୍ାତ୍ ଉତ୍ସବଗଡୁ଼କି ମାସର ପ୍ରତପିଦାଗଡୁ଼କି, ବା ବଶି୍ରାମବାରଗଡୁ଼କି)
ବଷିୟେର େକୗଣସ ିେଲାକ େଯପରି ନୟିମ ତଆିରି ନ କରୁ। 17 ପୂବର୍
କାଳେର ଏଗଡୁ଼କି ଭବଷି୍ୟତେର ଘଟବିାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାଗଡୁ଼କିର ଛାୟା
ମାତ୍ର ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଯାହାସବୁ ଘଟବିାକୁ ଥିଲା, େସଗଡୁ଼କିର ବାସ୍ତବରୂପ
େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 18 େକେତକ େଲାକ, ନଜିକୁ ନମ୍ର େବାଲ ିେଦଖାନି୍ତ ଓ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ। େସମାେନ ସବୁେବେଳ
େଦଖିଥିବା ଦଶର୍ନ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରନି୍ତ। ଏଭଳି େଲାକଙୁ୍କ କହବିାକୁ
ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଅି ନାହିଁ େଯ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶର୍ନ କରୁ ନାହଁ, ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ
ପୂଜା କରୁ ନାହଁ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍।” ଏହ ିେଲାକ ପ୍ରକୃତେର େକବଳ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଗି୍ଭରେର ବୁଡ଼ ିରହଥିିବାରୁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବଗି୍ଭର
ନ କରୁଥିବାରୁ ବୃଥାେର ଗବର୍ କରନି୍ତ। 19 େସମାେନ ନଜିକୁ ମସ୍ତକ ରୂପ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନେର ରଖନି୍ତ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପେର
ନଭିର୍ରଶୀଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରନି୍ତ ଓ ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ। ଏହା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କୁି
ଏକାଠି ଧରି ରେଖ ଓ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେର। ଅତଏବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଶରୀର ବୃଦି୍ଧ ପାଏ।

20 ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରିଛ ଓ ଜଗତର ଅସାର
ନୟିମଗଡୁ଼କିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ନଜିକୁ ଜଗତର େଲାକ
େବାଲ ିଭାବ ିକାହିଁକି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ତୁେମ୍ଭ ନମି୍ନ
ନୟିମଗଡୁ଼କି କ’ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛ: 21 “ଏହା ଖାଅ ନାହିଁ।”,
“ତାହା ଗ୍ଭଖ ନାହିଁ।”, “େସ ଜିନଷିକୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ।” 22 ଏହ ିଜାଗତକି
ନୟିମଗଡୁ଼କି େସହସିବୁ ବଷିୟେର ଅେଟ, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର େହବା ପେର
ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଆନି୍ତ। େସହ ିଆେଦଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନୁେହଁ। 23 ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାଗଡୁ଼କି ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍ ଜଣା
ପଡ଼ଡ଼ୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଧମର୍ର େଗାଟଏି
େଗାଟଏି ଅଂଶ, ଯାହାଦ୍ୱ ାରା େଲାେକ ନମ୍ର େବାଲ ିଛଳନା କରନି୍ତ ଓ ନଜିର
ଶରୀରକୁ ତାଡ଼ନା କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏହ ିନୟିମଗଡୁ଼କି େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର
ପାପ ସ୍ୱଭାବ ଓ ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟରୁ ଦୂରେର ରହବିା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେର
ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ନୂତନ ଜୀବନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହାଇଛ। ଅତଏବ
ସ୍ୱଗର୍େର ଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ।
େଯଉଁଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣେର ବସଛିନି୍ତ। 2

ସବୁେବେଳ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ର ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ମତ୍ତର୍୍ୟର ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ନୁେହଁ। 3 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱଭାବର ମୃତୁ୍ୟ
େହାଇଯାଇଛ ିଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୂତନ
ଜୀବନ ସୁରକି୍ଷତ ଅଛ।ି 4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହଉଛନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ। େତଣୁ
େଯେତେବେଳ େସ ଆଉ ଥେର ଆସେିବ, ତାହାଙ୍କ ମହମିାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଂଶ ପାଇବ।

5 ଅତଏବ, େଯୗନ ପାପଗଡୁ଼କି କରିବା, ମନ୍ଦକମର୍ କରିବା, କାମନାର
ବାଶୀଭୂତ େହବା, ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଓ ସବର୍ଦା େଲାଭୀ େହାଇ ରହବିା,
ଯାହା ଏକ ମିଥ୍ୟା େଦବତାକୁ ପୂଜା କରିବା ସଦୃଶ, େସଭଳି ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି
ନଜି ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେର ରଖ। ଏହଭିଳି ଇଚ୍ଛାଗଡୁ଼କି ଥିବାର ଅଥର୍ େହଲା
େଯ, ଜେଣ ମିଥ୍ୟା େଦବତାର େସବା କରୁଛ।ି 6 ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
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ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧିତ କେର। 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ ପାପପୂଣ୍ଣର୍
ଜୀବନେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକାମଗଡୁ଼କି କରିଥିଲ।

8 କିନୁ୍ତ ଏେବ, ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ନଜି ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦଅି:
େକ୍ର ାଧ, ଉେତ୍ତଜନା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କାଯର୍୍ୟ କରିବା ବା କଥା
କହବିା, କହଲିା େବେଳ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 9 ପରସ୍ପରକୁ ମିଛ
କଥା କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ ଜୀବନର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଆଚରଣ
ଛାଡ଼ ିେଦଇଛ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ନୂତନ
ଜୀବନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୂଆ େହଉଅଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହି
ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଭଳି େହାଇଯାଉଛ। ଏହ ିନୂତନ ଜୀବନ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଛ। 11 ଏହ ିନୂତନ
ଜୀବନେର ଯିହୂଦୀ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିତଫାତ୍ ନାହିଁ।
ସୁନ୍ନ ତ େଲାକ ବା ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକ, ବେିଦଶୀ ବା ସ୍କଥୁୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େକୗଣସ ିତଫାତ୍ ନାହିଁ। କ୍ର ୀତଦାସ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭତିେର ମଧ୍ୟ ତଫାତ୍
ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେର ଅଛନି୍ତ। ଯାହା ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଅଟନି୍ତ।

ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ଜୀବନ

12 ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ ଓ ନଜିର ପବତି୍ର େଲାକ େବାଲି
ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସବର୍ଦା ନେିମ୍ନାକ୍ତ କାଯର୍୍ୟମାନ କର: େଲାକଙୁ୍କ ଦୟା କର, କରୁଣାମୟ ହୁଅ,
ନମ୍ର ହୁଅ, ଭଦ୍ର  ହୁଅ, େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ହୁଅ। 13 ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ କର
ନାହିଁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦଅି। ଯଦ ିଜେଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭୁଲ୍ କାମ
କେର, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦଅି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା କରିଛନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା ଦଅି। 14 ଏହସିବୁ କର,
କିନୁ୍ତ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବଷିୟ େହଲା, ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା। େପ୍ରମ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତାେର ଏକାଠି ବାନି୍ଧ ରେଖ। 15 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ଶାନି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ବଗି୍ଭରକୁ ସଂଯମ କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ
େଗାଟଏି ଶରୀରେର ଡ଼କା େହାଇଛ। ସବୁେବେଳ ଧନ୍ୟବାଦୀ ରୁହ।

16 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭଠାେର ପ୍ରଚୁର ଭାବେର ରହଥିାଉ। ପରସ୍ପରକୁ
ଶିକ୍ଷା େଦବା ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କର।
ନଜି ହୃଦୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ସଂଗୀତ, ଭଜନ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତମାନ ଗାଅ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହୁଛ, ଯାହାକିଛ ିବା
କରୁଛ, େସ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କର ଏବଂ ଏହ ିସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟେର ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଅ।

ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଗହୃେର

18 ପତ୍ନୀଗଣ! ତୁମ୍ଭର ପତଙି୍କ ପ୍ରତ ିବଶୀଭୂତା ରୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହା କରିବା ଉଚତି୍ ଅେଟ।

19 ପତଗିଣ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର। େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭଦ୍ର
ବ୍ୟବହାର କର।

20 ସନ୍ତାନଗଣ! ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାେର ପିତା-ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର।
ଏହା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କେର।

21 ପିତାଗଣ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ। ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକ ଆଶା କର, ତା’େହେଲ େସମାେନ ହତାଶ େହାଇଯିେବ।

22 େସବକଗଣ! ଏହ ିପୃଥିବୀେର ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାେର ନଜିର
ମାଲକିମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। େଯେତେବେଳ ମାଲକି େଦଖୁ ନାହାନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟ ଓ ସବର୍ଦା ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଏପରି କରିବା
ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁ
ନାହଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଉଥିବାରୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଷି୍ଠାପର ସହତି
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। 23 ସମସ୍ତ କାମଗଡୁ଼କି କଲାେବେଳ ସବୁଠାରୁ ଭଲ
କରିବ ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରୁଛ, େଲାକମାନଙ୍କର ନୁେହଁ
େବାଲ ିଭାବ ିକାମ କର। 24 ମେନରଖ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇବ। େସ ତାଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଯାହା ପ୍ରତଶିୃତି
େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବା
କରୁଛ। 25 ମେନରଖ! ଭୁଲ୍ କମର୍ ପାଇଁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।
ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ସମାନ ଭାବେର େଦଖନି୍ତ।

ମାଲକିମାେନ! ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଓ ଯଥାଥର୍ ତାହା ତୁମ୍ଭ
େସବକମାନଙୁ୍କ ଦଅି। ମେନରଖ େଯ ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ଜେଣ ମାଲକି ଅଛନି୍ତ।

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙୁ୍କ ପାଉଲଙ୍କ ପରାମଶର୍

2 ସବୁେବେଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥାଅ। ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ସବର୍ଦା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି। 3 ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସୁେଯାଗ ପ୍ରଦାନ
କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁ ଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ , ତାହାକୁ େଯପରି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଗ୍ଭର କରି
ପାରୁ, େସଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ଏହ ିସତ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛ ିେବାଲ ିମୁଁ
କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ। 4 ମୁଁ େଯପରି ଏହ ିସତ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ପାରିବ,ି େସଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ମୁଁ ତାହା କରିବା ଉଚତି୍।

5 ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟବହାର କଲାେବେଳ ବୁଦି୍ଧ ସହ
ବ୍ୟବହାର କର। େଯେତ ଭଲ ଭାବେର ପାରିବ ନଜିର ସମୟର
ସଦୁପେଯାଗ କର। 6 କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲାେବେଳ, ସବୁେବେଳ ଦୟାଭାବ
ରଖ ଓ ବେିବକୀ ହୁଅ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉଚତି୍ ଉତ୍ତର
େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ େହବ।

ପାଉଲଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର

7 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ େମାର ପି୍ରୟ ଭାଇ ତୁଖିକ, ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ
େସବକ ଓ େମା’ ସହତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ େସବକ ଅଟନି୍ତ। େମା’ ସହତି
ଏଠାେର ଯାହାକିଛ ିଘଟୁଛ,ି େସହ ିସମସ୍ତ କଥା େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ।
8 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ
କିପରି ଅଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ। 9 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି
କରିେବ। ମୁଁ ଅନୀସମିଙ୍କ ସହତି ତାଙୁ୍କ ପଠାଉଛ।ି ଅନୀସମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ଥିବା ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ପି୍ରୟ ଭାଇ ଅଟନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର
ଅଟନି୍ତ। ତୁଖିକ ଓ ଅନୀସମି, ଏଠାେର ଘଟଥିିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହେିବ।

10 ଅରିସ୍ତାଖର୍ଙ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛ।ି େସ େମା’ ସହତି ଜେଣ
ସହବନ୍ଦୀ। ବଣ୍ଣର୍ବାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ୱୀୟ ଭାଇ ମାକର୍ ନମସ୍କାର କରୁଛନି୍ତ। (ମୁଁ
ଆଗରୁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହ ିସାରିଛ।ି େସ ଯଦ ିଆସନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ
ସ୍ୱାଗତ କରିବ। 11 ଯୁସ୍ତ ନାମେର ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ, (ଯୀଶୁ) ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ। ଯିହୂଦୀ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ଏମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ େମା’ ସହତି କାମ କରନି୍ତ। େସମାେନ
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର କାରଣ େହାଇଛନି୍ତ।

12 ଏପାଫ୍ର ା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କରୁଛନି୍ତ। େସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ଜେଣ େସବକ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର େଲାକ। େସ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେର ପରିପକ୍ୱ  ହୁଅ, ଓ
ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକିଛ ିଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସ ଭଳି ହୁଅ େବାଲ ିେସ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରନି୍ତ। 13 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଅଦକିୀଆ ଏବଂ ହଏିରାପଲରି
େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ। 14 ଦୀମା
ଓ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ ନମସ୍କାର କରୁଛନି୍ତ।

15 ଲାଅଦକିୀଆର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ନୁମ୍ଫା
ଓ ତାଙ୍କ ଘେର ମିଳିତ େହଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। 16 ଏହି
ପତ୍ରଟ ିତୁମ୍ଭ ପାଖେର ପଢ଼ା ଯାଇ ସାରିଲା ପେର, ଲାଅଦକିୀଆର ମଣ୍ଡଳୀକୁ
ଏହ ିପତ୍ରଟ ିପଢ଼ବିାକୁ ଦଅି। ଲାଅଦକିୀଆକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ମୁଁ େଲଖୁଛ,ି ତାକୁ
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଢ଼। 17 ଆଖିର୍ପ୍ପଙୁ୍କ କୁହ: “ପ୍ରଭୁ େଯଉଁ କାମ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େହାଇ କର।”
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18 ମୁଁ ପାଉଲ , ନଜି ହସ୍ତାକ୍ଷରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛ।ି
େମାର ବନ୍ଦୀଦଶା ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ
ରହୁ। ଆେମନ୍।
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େଥସଲନୀକୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର

ପାଉଲ, ସଲି୍ୱ ାନ୍ ଓ ତୀମଥିଙ୍କଠାରୁ େଥସଲନୀକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ
ନକିଟକୁ ପତ୍ର।
ଏହ ିମଣ୍ଡଳୀଟ ିପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ େହଉ।

େଥସଲନୀକୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ବଶି୍ୱାସ

2 ପ୍ରାଥର୍ନା କଲାେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମେନ ପକାଉ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉ। 3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ନେିବଦନ କଲାେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଯାହା କରିଛ, େସଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ େହତୁ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ
କରିଛ, େସଥିପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା େହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ େହାଇ ରହଛି
େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣ କରୁଛୁ।

4 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ େଯ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଜିର େବାଲ ିବାଛଛିନି୍ତ। 5

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର କହଛୁି। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େକବଳ ଶବ୍ଦ
ବ୍ୟବହାର କରି ନାହୁଁ। େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ଆେମ୍ଭ ଶକି୍ତ ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମା
ସହତି ଆଣଛୁି। ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଜାଣଛୁି େଯ, ତାହା ସତ୍ୟ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲାେବେଳ କିଭଳି
ଜୀବନ ବତିାଉଥିଲୁ, େସଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲୁ। 6 ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଭଳି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଭଳି େହାଇ ଯାଇଛ। ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିଶିକ୍ଷାକୁ ଆନନ୍ଦେର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ।

7 ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟାର ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆଦଶର୍ େହାଇଥିଲ। 8 ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାରିତ େହାଇଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ ପରିଚତି େହାଇଛ।ି ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର କିଛ ିକହବିାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 9 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲାେବେଳ, େଯପରି ଭଲ ଭାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, େସ ବଷିୟେର ସବର୍ତ୍ର େଲାକମାେନ
କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା ବନ୍ଦ କରି, ଜୀବତି ଓ
ପ୍ରକୃତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା ପାଇଁ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହଲ, େସ
ବଷିୟେର େସମାେନ କହନି୍ତ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସବିା ସମୟକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ମୂତ୍ତିର୍ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଥିଲ।ି
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧପୂଣ୍ଣର୍ ବଗି୍ଭରରୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।

େଥସଲନୀକୀଠାେର ପାଉଲଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବୃଥା ନ ଥିଲା। 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ ଫିଲପି୍ପୀଠାେର ଆେମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନ

ପାଇଥିଲୁ। ଏହ ିବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି। ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, େସେତେବେଳ ଅେନକ େଲାକ
ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆେମ୍ଭ ସାହସୀ
େହାଇ ପାରିଲୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା ପାଇଁ େସ
ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 3 ଆେମ୍ଭ େଲାକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉ। େକହ ିଆମ୍ଭକୁ
ପ୍ରବଞ୍ଚତି କରି ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ମନ୍ଦ େନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛଳନା
କରି ନାହୁଁ। କିନୁ୍ତ ଏଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ନୁେହଁ। 4

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଓ ବଶି୍ୱାସ କରି ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା
ଦାୟିତ୍ୱ  େଦଇଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କରୁଛୁ। ଅତଏବ
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ କିଛ ିକହୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲାପରି ନୁେହଁ,
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଖୁସୀ କରିବା ଆମ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଅେଟ। ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର
ହୃଦୟ ଗଡୁ଼କୁି ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।

5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, େକେବ େହେଲ ଆେମ୍ଭ େଖାସାମଦଆି
କଥା କହ ିତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଭାବତି କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରି ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁ ନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭ
ନଜିର େକୗଣସ ିସ୍ୱାଥର୍ପର ଭାବ ଗପୁ୍ତ ରଖି ନାହୁଁ। ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ େଯ,
ଏହା ସତ୍ୟ। 6 ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ।

7 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରରିତ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଥିଲାେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କାମ କରାଇବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭ ଅଧିକାର ପ୍ରେୟାଗ କରି ପାରିଥାଆନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଭଦ୍ର  ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ଜେଣ ମା ନଜି ଶିଶୁମାନଙ୍କର େଯପରି ଯତ୍ନ
ନଏି, ଆେମ୍ଭ ଠିକ୍ େସହପିରି କଲୁ। 8 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଭଲ
ପାଇଲୁ। ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭରର
ଅଂଶୀ କଲୁ ତାହା ନୁେହଁ, ବରଂ ନଜିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ବାଣି୍ଟ େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। 9 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମେନ ପକାଅ େଯ, ଆେମ୍ଭ େକେତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଆେମ୍ଭ
ଦନିରାତ ିକାମ କରିଛୁ। ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କଲାେବେଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ିେଦଇ ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅ, େସ କଥା
ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁଲୁ ନାହିଁ।

10 ବଶି୍ୱାସୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହଣେର ରହଥିିଲାେବେଳ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର, ଧାମିର୍କ ଓ ତ୍ରୁ ଟ ିରହତି ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲୁ। 11

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ଏହା ସତ୍ୟ। ପିତା ନଜି
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସ୍ନହ କଲା ଭଳି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େସ୍ନହପୂବର୍କ
ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। 12 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା େଦଲୁ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ
ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କହଛୁି। ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଜି ରାଜ୍ୟ
ଓ ମହମିା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡ଼ାକୁଛନି୍ତ।

13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣଥିିବା ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ମଣଷିମାନଙ୍କର
ନୁେହଁ ବରଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ େବାଲ ିଭାବ ିଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ, ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନବରତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏହା ପ୍ରକୃତେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଏହ ିଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ବଶି୍ୱାସୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଛି।ି 14 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯିହୂଦାେର ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କିର
େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି େହାଇଛ। ଯିହୂଦାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ
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ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାତନା େଭାଗ କରିଥିେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି େଦଶର
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଯାତନା ପାଇଛ। 15 େସ
ଯିହୂଦୀମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମାରିେଦେଲ। େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ ମାରିେଦେଲ। େସହ ିଯିହୂଦୀମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େସହ ିଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ
ବାଧ୍ୟ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହନି୍ତ। େସମାେନ
ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତରି ବେିରାଧୀ। 16 େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଅଟକାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରନି୍ତ। ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନୁ୍ତ, ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉ। କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ ପୂବର୍ରୁ କରିଥିବା ପାପଗଡୁ଼କିର
ସୂଚୀ, ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ ିଗ୍ଭଲଛି।ି ଏେବ ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆସ ିପଡ଼ଲିାଣ।ି

ପାଉଲ ପୁଣ ିଥେର େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାକରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ

17 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖରୁ ଦୂରେର ଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଶାରୀରିକ ଭାବେର େସଠାେର ନ ଥିେଲ
ମଧ୍ୟ, ଆମ୍ଭର ଚନି୍ତ ାଗଡୁ଼କି େସଠାେର ଅଛ।ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା
ଲାଗି ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲୁ ଓ େସଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। 18 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ପାଉଲ ନେିଜ େକେତ
ଥର ଆସବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଛ,ି କିନୁ୍ତ ଶୟତାନ ଆମ୍ଭକୁ ବାଧା େଦଇଛ।ି 19

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଶା, ଆମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁକୁଟ।
େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସେିବ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରିବୁ। 20 ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ମହମିା
ଓ ଆମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ଅଟ।

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସପିାରି ନ ଥିଲୁ, କିନୁ୍ତ ଅଧିକ
ଅେପକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। 2 ଅତଏବ
ଆଥୀନୀେର ଏକା ରହ ିଯାଇ, ତୀମଥିଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ

ପଠାଇବାକୁ ଆେମ୍ଭ ସି୍ଥର କଲୁ। ତୀମଥି ଆମ୍ଭର ଭାଇ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଲାଗି େମା’ ସହତି କାମ କରନି୍ତ। େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର
କରନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସେର ଶକି୍ତ ଉତ୍ସାହ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତୀମଥିଙୁ୍କ ପଠାଇଥୁଲୁ। 3 ଆେମ୍ଭ ଏେବ େଯଉଁ ଅସୁବଧିାେର ଅଛୁ,
େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େକହ ିେଯପରି ବବି୍ର ତ ନ ହୁଅ, େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତୀମଥିଙୁ୍କ ପଠାଇଲୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଥିିଲ େଯ ଆେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟତେର
ଏଭଳି କଷ୍ଟ ନଶି୍ଚୟ ପାଇବା। 4 େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଥିଲୁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲୁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ଅସୁବଧିାଗଡୁ଼କିର ସମ୍ମୁଖୀନ
େହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, ଆେମ୍ଭ େଯଭଳି କହଥିିଲୁ,
େସହଭିଳି ସବୁ ଘଟଛି।ି 5 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ଜାଣ ିପାରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ତୀମଥିଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲ।ି ଅଧିକ
ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ େଧୖଯର୍୍ୟ ନ ଥିବାରୁ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଠାଇଥିଲ।ି େମାର
ଭୟ ଥିଲା େଯ, କାେଳ ପ୍ରେଲାଭନକାରୀ ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେଲାଭନ
ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ କରିଥିବ। ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭର କେଠାର ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟଥର୍
େହାଇଯିବ।

6 କିନୁ୍ତ ତୀମଥି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି
ଆସଛିନି୍ତ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମର ସୁଖବର ଆମ୍ଭକୁ
େଦଇଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ସବର୍ଦା ମେନ ପକାଉଛ େବାଲ ିତୀମଥି
ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଗଭୀର
ଭାବେର ଗ୍ଭହଁ େବାଲ ିେସ ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ। ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟ େସହ ିଇଚ୍ଛା।
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହୀ। 7 ଅତଏବ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାେନ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗୁଁ ଆେମ୍ଭ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଲାଭ କଲୁ।
ଆମ୍ଭର ଅେନକ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଥିେଲ ମଧ୍ୟ, ଆେମ୍ଭ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଲାଭ
କରିଛୁ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ ରହେିଲ, ଆମ୍ଭର ଜୀବନ
ପ୍ରକୃତେର ସଫଳ ହୁଏ। 9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଗେର ଆମ୍ଭର ମହାନ୍ ଆନନ୍ଦ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣ କରୁଛୁ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଯେତ ଆନନ୍ଦ

ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, େସହ ିଅନୁପାତେର ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ପାରିବୁ
ନାହିଁ। 10 ଦନିରାତ ିଆେମ୍ଭ ଅତ ିଦୃଢ଼ତାର ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ଗ୍ଭଲଛୁି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସେର ଯାହାକିଛ ିଅଭାବ ଅଛ,ି ତାହା େଯାଗଇ େଦବା
ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ ଓ େଦଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଛୁ।

11 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ପରମପିତା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ମାଗର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନୁ୍ତ େବାଲ,ି ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ। 12 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ ବୃଦି୍ଧ େହଉ େବାଲ,ି ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ। ପରସ୍ପର ନମିେନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଛୁ। ଆେମ୍ଭ େଯଭଳି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉ, େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭଲ ପାଅ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ। 13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ହୃଦୟ ଦୃଢ଼ େହଉ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ। େତେବ େଯେତେବେଳ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନଜିର ସମସ୍ତ ପବତି୍ର େଲାକଙ୍କ ଗହଣେର ଆସେିବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ପବତି୍ର ଭାବେର ଓ
େଦାଷରହତି େହାଇ ଠିଆ େହାଇପାରିବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରୁଥିବା ଜୀବନ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମାର େକେତକ
ଅନ୍ୟ କଥାଗଡୁ଼କି କହବିାକୁ ଅଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରି
ପାରୁଥିବା ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇଛୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହଭିଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େସହଭିଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛୁ ଓ ଉତ୍ସାହତି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣଛି େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କରିବା ପାଇଁ କହଛୁି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିକଥାଗଡୁ଼କି କହଛୁି।
ପରେମଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ହୁଅ। 3 େସ ଗ୍ଭହାନି୍ତ
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯୗନଗତ ପାପଗଡୁ଼କିରୁ ଦୂରେର ରୁହ। 4

“ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଜି ଶରୀରକୁ ସଂଯମ
କରିବାକୁ ଶିଖ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଶରୀରକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର େଯ,
ତାହା ପବତି୍ର େହବ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶରୀରକୁ କାମାସକ୍ତର ବଶବତ୍ତର୍ୀ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। 5 େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାେନ ନଜି ଶରୀରର ଏପରି ବ୍ୟବହାର
କରନି୍ତ। 6 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସି
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ ଓ ଏହ ିବଷିୟେର ତାହାଙୁ୍କ ଠକ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ
ଏଭଳି କାମ କରିେବ, େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ େଦେବ। ଆେମ୍ଭ ଏ
ବଷିୟେର ଆଗରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଛୁି ଓ ସତକର୍ କରିଛୁ। 7 ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର େହବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ପାପେର
ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ। 8 ଅତଏବ େଯଉଁ େଲାକ
ଏହ ିଶିକ୍ଷାକୁ ଅବମାନନା କେର, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବମାନନା କେର,
ମଣଷିକୁ ନୁେହଁ। ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି
ଥା’ନି୍ତ।

9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େପ୍ରମଭାବ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ
ଶିଖାଇଛନି୍ତ। 10 ସମଗ୍ର ମାକିଦନଆିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଭଲ ପାଅ। େହ ଭାଇଭଉଣୀମାେନ ଆେମ୍ଭ ଏେବ,
େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରୁଛୁ।

11 ଶାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ, ତାହା କର। ନଜି
କାଯର୍୍ୟର ଯତ୍ନ ନଅି। ନଜି ହାତେର କାମ କର। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ କହଛୁି। 12 େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ
ନାହିଁ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ, ଏପରି କାମ କରିବା ଓ ଜୀବନଯାପନ େଦଖି
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ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦେବ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଜି ଆବଶ୍ୟକତାଗଡୁ଼କି
ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ

13 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୃତମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଜ୍ଞାତ
ରୁହ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ। ଭରସା ପାଇ ନ ଥିବା ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ
ଭଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହୁଁ। 14 ଆେମ୍ଭ
ବଶି୍ୱାସ କରୁ େଯ, ଯୀଶୁ ମେଲ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁ େଯ, ଯୀଶୁ
ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହେଲ। ଅତଏବ, ଯୀଶୁଙ୍କ େହତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ମୃତ
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏକାଠି ଆଣେିବ।

15 ଆେମ୍ଭ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଜି ଶିକ୍ଷା କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ
ପୁନବର୍ାର ଆସବିା େବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େଯଉଁମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଜୀବତି, େସମାେନ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ରହଥିିେବ। ଆେମ୍ଭ େଯଉଁମାେନ
ଜୀବତି ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ରହବୁି ଏହା ସତ୍ୟ; କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ମରି
ଯାଇଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ତାହାଙ୍କ ଉପସି୍ଥତ ିମଧ୍ୟକୁ ଯିେବ।
16 ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପ୍ରଭୁ ନେିଜ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିବ। େସେତେବେଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
ଏକ ଆେଦଶ େହବ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୂରୀନାଦ
ମାଧ୍ୟମେର ଏହ ିଆେଦଶ ଦଆି େହବ। େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଇ
ମରିଛନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରଥମେର ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହେବ। 17 ତା’ପେର େସ
ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା େଲାେକ ମୃତେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏକାଠି
ରୁଣ୍ଡ େହବା। ଆମ୍ଭକୁ େମଘମାଳା ଭତିରକୁ ନଆିଯିବ ଓ େସଠାେର
ବାୟୁମଣ୍ଡଳେର ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। 18 ଏବଂ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସହତି ସବୁ ଦନି ପାଇଁ ରହବୁି। ଅତଏବ ଏହସିବୁ କଥା କହ ିପରସ୍ପରକୁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ସମୟଗଡୁ଼କି ଓ ତାରିଖଗଡୁ଼କି
ବଷିୟେର ଏେବ କିଛ ିେଲଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 2

କାରଣ ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଭଲ ଭାେବ ଜାଣ େଯ, ଜେଣ େଗ୍ଭର
ରାତେିର ଆସବିା ଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ଦନିଟ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ
େହବ। 3 େଲାେକ କହେିବ: “ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ପାଇଛୁ ଓ ସୁରକି୍ଷତ ଅଛୁ।”
େସହ ିସମୟେର ଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସବ-େବଦନା େହଲା ଭଳି, ହଠାତ୍
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବନିାଶ ଆସବି ଓ େସମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

4 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େସହ ିଦନିଟ ିେଗ୍ଭର
ଆସବିା ଭଳି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର କଥା େହବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅନ୍ଧକାରେର ବାସ କରୁ ନାହଁ। 5 ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େହଉଛ ଆେଲାକର
ସନ୍ତାନ ଓ ଦନିର ସନ୍ତାନ। ଆେମ୍ଭମାେନ ରାତି୍ରେର କିମ୍ୱା ଅନ୍ଧକାରେର ନାହୁଁ।
6 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି େଶାଇ ରହବିା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। ଆେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ରହବିା ଦରକାର। ନଜି ଉପେର ଆମ୍ଭର ସଂଯମ
ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଶୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ରାତେିର
ଶୁଅନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ ମାତାଲ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ରାତେିର ମାତାଲ ହୁଅନି୍ତ।
8 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଦନିର େହାଇଥିବାରୁ ନଜିକୁ ସଂଯମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମର ସାଞ୍ଜ ୁପିନି୍ଧବା ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଭରସାକୁ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ରୂେପ
ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର।

9 େଯେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ବଷିୟ େହବା ପାଇଁ
ବାଛ ିନାହାନି୍ତ। ବରଂ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ମୁକି୍ତ ପାଇବା
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ବାଛଛିନି୍ତ। 10 ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି
ରହ ିପାରିବା େବାଲ,ି େସ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମେଲ। େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ
ଆସେିବ, େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ରହବିା କି ମରିଯାଇଥିବା, ତାହା
ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ ନୁେହଁ। 11 ଅତଏବ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି, ଜେଣ ଅନ୍ୟ
ଜଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେର ଗଢ଼ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାେର ନଷି୍ଠା ଜନ୍ମ ାଅ। ତୁେମ୍ଭ
ଏେବ ମଧ୍ୟ େସଇଆ କରୁଛ।

େଶଷ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଓ ଅଭନିନ୍ଦନ

12 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କେଠାର
ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନି୍ତ , ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ େନତୃତ୍ୱ  େଦଉଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ
ଉପେଦଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ନେିବଦନ କରୁଛୁ। 13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାମ କରୁଥିବା େଯାଗୁଁ,
େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବେିଶଷ ସମ୍ମାନ େଦଖାଅ।
ପରସ୍ପର ଶାନି୍ତେର ରୁହ। 14 େଯଉଁମାେନ କାମ କରୁ ନାହାନି୍ତ , ଭାଇ ଓ

ଭଉଣୀମାେନ, େସମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରିଦଅି। େଯଉଁମାେନ ଭୟେର ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କର। ଦୁବର୍ଳ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ହୁଅ। 15 େଦଖ, େଯପରି େକହ ିଅପକାର
ବଦଳେର ଅପକାର ନ କରୁ। ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ
ଉତ୍ତମ ବଷିୟ, ସବୁେବେଳ କରିବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା େଚଷ୍ଟା କର।

16 ସଦାସବର୍ଦା ଆନନି୍ଦତ ରୁହ। 17 କଦାପି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ବନ୍ଦ
କର ନାହିଁ। 18 ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥାଅ।
ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ।

19 କଦାପି ପବତି୍ରଆତ୍ମାର କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। 20

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର କଥାଗଡୁ଼କୁି ତୁଚ୍ଛ େବାଲ ିମେନକର ନାହିଁ। 21

କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାହା ଭଲ ତାହାକୁ ଧରି
ରଖ। 22 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ।

23 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େଯ, େସହ ିଶାନି୍ତର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରନୁ୍ତ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ତାହାଙ୍କ ନଜିର
କରି ନଅିନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େଯ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସଲିା
େବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅସି୍ତତ୍ୱ -ଅଥର୍ାତ୍ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର-
ମନ୍ଦରହତି େହାଇ ସୁରକି୍ଷତ ରହୁ। 24 େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଭରସା ରଖ। ଯିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିଛନି୍ତ , େସ ସବୁକିଛ ିକରିେବ।

25 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। 26 ଏକତି୍ରତ
େହଲାେବେଳ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ
ନମସ୍କାର କର। 27 ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ଏହ ିପତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ
ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ପଢ଼ ିଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ।ି 28 ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସହତି ରହଥିାଉ।
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େଥସଲନୀକୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର

ପାଉଲ, ଶୀଲା ଓ ତୀମଥିଙ୍କଠାରୁ େଥସଲନୀକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ
ନକିଟକୁ ଏହ ିପତ୍ର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ରହଛି।
2 ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ

ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ରହଥିାଉ।
3 ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ

ଜଣାଉଛୁ। ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏଭଳି କରିବା ଠିକ୍ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଉଚତି୍ ମେନ
କରୁଛୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େଯେହତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛ,ି ଏହା
ଠିକ୍ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହଉଛ।ି 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିଥିବା
େପ୍ରମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଛ।ି ଅତଏବ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ
ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କଠାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗବର୍ ଅନୁଭବ କରୁ।
େଯପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ ରହଛି ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ରହଛି,ି ଆେମ୍ଭ
ଏହା ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଡୁ଼କିେର କହୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଅେନକ ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ େହଉଛ; କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଜିର ଦୃଢ଼ତା ଓ ବଶି୍ୱାସ ଆେଦୗ ନ ହରାଇ ଆେଗଇ ଗ୍ଭଲଛି।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପକର୍େର ପାଉଲ କହନି୍ତ

5 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବଗି୍ଭରେର ଠିକ୍ େବାଲ ିଏହା ପ୍ରମାଣତି
କେର। ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ ପାଇଁ
େଯାଗ୍ୟ ହୁଅ, େଯଉଁଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ
େହଉଛ। 6 ଯାହା ଠିକ୍ ପରେମଶ୍ୱର ତାହା କରିେବ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ ଦଅିନି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦେବ। 7 ଦୁଃଖ
ପାଇଥିବା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। େସ ଆମ୍ଭକୁ
ମଧ୍ୟ ଶାନି୍ତ େଦେବ। େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନଜିର ଶକି୍ତଶାଳୀ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସେିବ, େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର
ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରିେଦେବ। 8 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଗ୍ଭରକୁ ମାନନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦବା ଲାଗି େସ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ସହତି ଆସେିବ। 9 େସହି
େଲାକମାେନ ଅନନ୍ତ ବନିାଶ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡତି େହେବ। େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସହତି ରହବିାକୁ ଦଆି ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନଶକି୍ତଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଦୂରେର ରଖାଯିବ। 10 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସବିା ଦନିର ଏହ ିଘଟଣା
ଘଟବି। ନଜି ପବତି୍ର େଲାକଙ୍କ ଗହଣେର ମହମିା ମଣ୍ଡତି େହବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ
ଆସେିବ। େଯଉଁମାେନ ସମେସ୍ତ ବଶି୍ୱାସ କରିଛନି୍ତ , େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି
ବସିି୍ମତ େହେବ। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେମ୍ଭ କହଥିିବା କଥାଗଡୁ଼କୁି ବଶି୍ୱାସ
କରିଛ, େସଥିପାଇଁ େସହ ିବଶି୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଥିବ।

11 େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ।
ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି
ଭାବେିବ, େସଭଳି ଧାମିର୍କ ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଥିବା ଭଲ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ଇଚୁ୍ଛକ କରୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଥିବା ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ କାମ
କର। ଉକ୍ତ କାମଗଡୁ଼କି ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର େବାଲ ିପରେମଶ୍ୱର
ନଜି ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ।
12 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ମହମିାନି୍ୱ ତ େହଉ। ଏହା

ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାେର ମହମିାନି୍ୱ ତ
େହାଇପାରିବ। ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟାରୁ େସହି
ମହମିା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

ମନ୍ଦ ଦୁଘର୍ଟଣାମାନ ଘଟବି

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସବିା
ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର କିଛ ିକହବିାକୁ ଅଛ।ି େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ମିଶି ତାହାଙୁ୍କ େଭଟବିା, େସହ ିସମୟ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ଗ୍ଭହୁଁ। 2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ େଯ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହି
ଦନିଟ ିଆସଗିଲାଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚନି୍ତ ାେର ସହଜେର ବବି୍ର ତ େହାଇ ଯାଅ
ନାହିଁ କି ଭୟ କର ନାହିଁ। େକେତଜଣ ଏହାକୁ େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ବା
େକୗଣସ ିସମ୍ୱାଦ େବାଲ ିକହ ିପାରନି୍ତ , କିମ୍ୱା େକେତକ େଲାକ ଏହାକୁ
ଆମ୍ଭର ଏକ ଚଠିି େବାଲ ିକହ ିପାରନି୍ତ ଓ ଦାବ ିକରି ପାରନି୍ତ େଯ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିପତ୍ର େଲଖାଯାଇଅଛ।ି 3 ଏପରି ଭାବେର,
େକୗଣସ ିେଲାକକୁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଠକିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ ସଂଘଟତି ନ େହଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
େସହ ିଦନିଟ ିଆସବି ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତର େଦଖା ନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହି
ଦନିଟ ିଆସବି ନାହିଁ। େସହ ିମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତ ନରକର ଅେଟ। 4 େସହ ିମନ୍ଦ
ବ୍ୟକି୍ତ , ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କିମ୍ୱା ଏପରି କିଛ ିଯାହା େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉପାସତି,
ଏହପିରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟର ବେିରାଧୀ କେର। େସ ନଜିକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକଠାରୁ
ଉଚ୍ଚ େବାଲ ିେଦଖାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଓ ପୂଜା ପାଉଥିବା
ସମସ୍ତଙ୍କର େସ ବେିରାଧ କେର। େସ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ
ଯାଇ, ସଂିହାସନେର ବସ ିନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିେଘାଷଣା କେର।

5 ମୁଁ ପୂବର୍ରୁ କହଥିିଲ ିେଯ ଏହ ିଘଟଣାଗଡୁ଼କି ଘଟବି। 6 ମେନ ଅଛି
କି? ଏେବ ମନ୍ଦବ୍ୟକି୍ତକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ରଖିଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି।
େଯେତେବେଳ ଉଚତି୍ ସମୟ ଆସବି, େସ ନଜିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ େବାଲି
ତାହାକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଛ।ି 7 ସଂସାରେର ଏେବ ମନ୍ଦ
ବ୍ୟକି୍ତର ଗପୁ୍ତ ଶକି୍ତ କାମ କରୁଛ।ି କିନୁ୍ତ ଜେଣ ମାତ୍ର ଅଛନି୍ତ ଯିଏ, ମନ୍ଦ
ବ୍ୟକି୍ତର ଗପୁ୍ତ ଶକି୍ତକୁ ଅଟକାଉଛନି୍ତ। େସ ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଦୂେରଇ ନ ଯିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଶକି୍ତକୁ ପ୍ରତେିରାଧ କରୁଥିେବ, 8 ତା’ପେର ଯାଇ ମନ୍ଦ
ବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶିତ େହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ େସହ ିମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତକୁ, ତାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ
ନଗିର୍ତ େହଉଥିବା ନଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନଜିର
ମହମିାମୟ ଆଗମନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିେଦେବ। ମନ୍ଦ ବ୍ୟକି୍ତ
ଶୟତାନର ଶକି୍ତ େନଇ ଆସବି।

9 ତା’ର ମହାନ ଶକି୍ତ ଥିବ ଓ େସ ଅସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ
କାଯର୍୍ୟ, ଚହି୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୂତ କାଯର୍୍ୟମାନ ଘଟାଇବ। 10 େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ହଜିଯାଇଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଠକିବାକୁ ଏହ ିମନ୍ଦବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର
ମନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ସୃଷି୍ଟ କରିବ। କାରଣ େସମାେନ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ
ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ, ଯାହା ଦ୍ୱ ାର େସମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥା’େନ୍ତ। 11

ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ େସମାେନ ମନା କରିବାରୁ, ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂେରଇ େନଇ ଯିବା ଭଳି ଏକ ଶକି୍ତକୁ
ପଠାନି୍ତ। ଅସତ୍ୟକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଲାଗି ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
େସହ ିଶକି୍ତ ପଠାନି୍ତ। 12 ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟକୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁ
ନାହାନି୍ତ , େସମାେନ େଦାଷୀ େବାଲ ିବଗି୍ଭରିତ େହେବ। େସମାେନ ସତ୍ୟକୁ
ମାନ ିନାହାନି୍ତ ଓ ମନ୍ଦ କମର୍ କରିବାେର ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନି୍ତ।
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୁକି୍ତ ପାଇଁ ମେନାନୀତ

13 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ବାଛଛିନି୍ତ। ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ଉଚତି୍। ଆତ୍ମା
ତୁମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର କରିବା େଯାଗୁଁ ଓ ସତ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଥିବା
େଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ। 14 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିମୁକି୍ତ େଦବା
ଲାଗି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଗ୍ଭରିତ ସୁସମାଗ୍ଭର ମାଧ୍ୟମେର
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହମିାେର
ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ। 15 ଅତଏବ,
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଠିଆ ହୁଅ ଓ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଦଆି
ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ଅବରିତ ବଶି୍ୱାସ କର। ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି କହି
ଓ ଚଠିି ମାଧ୍ୟମେର େଲଖି, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇଛୁ।

16 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଉତ୍ତମ କଥା କହବିା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ େହବ। େସଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେିଜ ଓ ଆମ୍ଭର ପରମପିତା ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ
ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅିନୁ୍ତ, େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। ନଜି ଅନୁଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମେର େସ ଆମ୍ଭକୁ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍ତମ ଭରସା େଦଇଛନି୍ତ।

ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଏେବ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାରିତ େହବ।
ପ୍ରାଥର୍ନା କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁଭଳି େସହ ିଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ

େଦଲ, ଠିକ୍ େସହଭିଳି େଲାେକ େସହ ିଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ େଦେବ। 2

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େଯ ଆେମ୍ଭ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
େଯପରି ସୁରକି୍ଷତ ରହୁ। (କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ନ
ଥାଏ।)

3 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ବଶି୍ୱସନୀୟ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରିେବ ଓ େସହ ିଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। 4 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କୁହାଯାଇଥିବା କାମସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କରୁଛ େବାଲ ିପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ
ନଶିି୍ଚତ ଭାେବ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଜାଣଛୁି େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିକାମ ସବୁ କରି ଗ୍ଭଲଥିିବ। 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େପ୍ରମ ପଥେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଗ୍ରସର େହବା ନମିେନ୍ତ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିଗ୍ଭଳିତ କରିେବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛୁ।

କମର୍ର ବାଧ୍ୟତା

6 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଧିକାର
ବଳେର, କାମ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର

ରହବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦଉଛୁ। େକୗଣସ ିକାମ କରିବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନ ଥିବା େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି
ମାନୁ ନାହାନି୍ତ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, ଆମ୍ଭ ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ରହବିା ଉଚତି୍। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲାେବେଳ ଆେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ
କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରି ନ ଥିଲୁ। 8 ମୂଲ୍ୟ ନ େଦଇ ଆେମ୍ଭ
କାହାରି ଘେର େଭାଜନ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହୁଁ। ଆେମ୍ଭମାେନ କାହାରି ଉପେର
ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ େହବୁ େବାଲ ିସବର୍ଦା କମର୍ରତ ରହୁଥିଲୁ। 9 ଆେମ୍ଭ
ଦନିରାତ ିକାମ କରୁଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର
ଅଧିକାର ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ନଜିର ଯତ୍ନ ନେିଜ େନବା ପାଇଁ କାମ
କରୁଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି ଆଦଶର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ଏପରି କରିଥିଲୁ। 10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିଲାେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ନୟିମ ଶିଖାଇଥିଲୁ: “ଯଦ ିଜେଣ କାମ ନ
କରିବ, ତା’େହେଲ େସ ଖାଇବ ନାହିଁ।”

11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳେର େକେତ ଜଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା
କରୁଛନି୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି। େସମାେନ କିଛ ିକରୁ ନାହାନି୍ତ। େସମାେନ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନେର ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିବାେର ସମୟ ଅତବିାହତି କରନି୍ତ।
12 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦଉଛୁ େଯ, େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରିବା ଛାଡ଼ଦିଅିନୁ୍ତ। େସମାେନ କମର୍ କରି ନଜିର ଖାଦ୍ୟ
ପାଇଁ ଉପାଜର୍ନ କରନୁ୍ତ। ଏଭଳି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର
ଆେମ୍ଭ ଅନୁେରାଧ କରୁଛୁ େଯ, େସମାେନ ଏପରି କରନୁ୍ତ। 13 ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାେନ! ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ େକେବ େହେଲ କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।

14 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପତ୍ରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହଛୁି, ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ତାହା ପାଳନ କେର ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସହ ିେଲାକଠାରୁ ସତକର୍
ରୁହ। ତା’ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖ ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ େସ ଲଜି୍ଜତ େହବ। 15

କିନୁ୍ତ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ  ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରି, ଭାଇ ଭଳି େଚେତଇ ଦଅି।

େଶଷ କଥା

16 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େଯ, ଶାନି୍ତର ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରନୁ୍ତ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େଯ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବୁେବେଳ ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େକ୍ଷତ୍ରେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସହତି ଥାଆନୁ୍ତ।

17 ମୁଁ ପାଉଲ, େମା’ ନଜି ହାତେର େଲଖିଥିବା ଏହ ିପତ୍ର େମା’
ଦସ୍ତଖତ କରି ସମାପ୍ତ କରୁଛ।ି ପତ୍ରଗଡୁ଼କି େମାର େବାଲ ିଜଣାଇ େଦବା
ପାଇଁ ମୁଁ େମାର ସମସ୍ତ ପତ୍ରେର ଦସ୍ତଖତ କରିଛ।ି େମା’ େଲଖିବାର ଢ଼ଙ୍ଗ
ଏହପିରି।

18 ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି
ରହଥିାଉ।
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ତୀମଥିଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଥମ ପତ୍ର

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ େପ୍ରରିତ, ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ନମସ୍କାର। ଆମ୍ଭର
ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ ଏବଂ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ।

2 ଏହ ିପତ୍ର ତୀମଥିଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ େମାର ପ୍ରକୃତ
ପୁତ୍ର ଅଟ।
ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ,

ଦୟା ଓ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।

ଅସତ୍ୟ ଉପେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତକର୍ତା

3 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଏଫିସଠାେର ରୁହ। ମାକିଦନଆି ଯିବା େବେଳ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କରି କହଥିିଲ।ି ଏଫିସଠାେର
େକେତ େଲାକ ଭ୍ର ାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି େଦଉଛନି୍ତ। ଏଫିସଠାେର ରହ ିତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ େଦବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇ ପାରିବ। 4

େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, େସମାେନ ଅସତ୍ୟ କଥାଗଡୁ଼କି କହ ିଓ ବଂଶାବଳୀର
ଲମ୍ୱା ନାମସୂଚୀଗଡୁ଼କି େଦଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ େସଗଡୁ଼କି
ଦ୍ୱ ାରା େକବଳ ତକର୍ବତିକର୍ ହୁଏ। େସଗଡୁ଼କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ
ସାହାଯ୍ୟ କେର ନାହିଁ। େକବଳ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ସାଧନ
େହାଇଥାଏ। ଏହ ିଆେଦଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ େଯ, େଲାକମାେନ େପ୍ରମ ଗ୍ରହଣ
କରନୁ୍ତ। 5 ଏହ ିେପ୍ରମ ପାଇବା ଲାଗି େଲାକଙ୍କର ପବତି୍ର ହୃଦୟ ଥିବା
ଆବଶ୍ୟକ ଓ େସମାେନ ଯାହା ଠିକ୍ େବାଲ ିଜାଣନି୍ତ ତାହା ନଶି୍ଚୟ କରିବା
ଦରକାର ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ ତାହାଙ୍କଠାେର ଥିବା ଦରକାର।
6 େକେତ େଲାକ ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ନ େଦଇ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ
େହାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ଏେବ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାଗଡୁ଼କି କୁହନି୍ତ। 7 େସହି
େଲାକମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାଦାତା େହବାକୁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ କ’ଣ
କହୁଛନି୍ତ , ତାହା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ େଯଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ନଶିି୍ଚତ
ଭାେବ ଜାଣବିା ଭଳି େଜାର୍ େଦଇ କହୁଛନି୍ତ , େସହ ିଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି େସମାେନ
ନେିଜ ମଧ୍ୟ ବୁଝ ିନ ଥା’ନି୍ତ।

8 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ, ଯଦ ିେଲାେକ ଠିକ୍ ଭାବେର
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। 9 ଆେମ୍ଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣଛୁି େଯ, ଭଲ
େଲାକଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେିରାଧୀ ଓ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନୁହନି୍ତ , େସହମିାନଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନମିିର୍ତ େହାଇଛ।ି େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ ଏବଂ ପାପୀ,
ଅପବତି୍ର, ଧମର୍ବହିୀନ, ପିତାମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ତଥା ନରହତ୍ୟାକାରୀ,
10 େଯୗନ ପାପାଚରଣ କରୁଥିବା େଲାେକ, ସମଲଙି୍ଗୀ େଯୗନ ଅଭଳିାଷୀ,
ଦାସମାନଙ୍କ ବେିକ୍ରତା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ମିଥ୍ୟା ଶପଥ େନଉଥିବା େଲାେକ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ଶିକ୍ଷାର ବେିରାଧାଚରଣ କରୁଥିବା େଯେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ
ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। 11 ଏହ ିଉପେଦଶ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବାକୁ େଦଇଥିବା ସୁସମାଗ୍ଭରର ଅଂଶବେିଶଷ। ଏହ ିମହମିାମୟ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପରମଧନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଛି।ି

ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ

12 େମା’ ପ୍ରତ ିଭରସା ରଖି ଏହ ିେସବା କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ
ମୁଁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି। େସ େମାେତ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରନି୍ତ। 13 ଅତୀତେର ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହଛି,ି ତାହାଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା

େଦଇଛ ିଓ ତାହାଙୁ୍କ ଆଘାତ େଦବା ଭଳି କାଯର୍୍ୟମାନ କରିଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ
କ’ଣ କରୁଛ ିେବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିବାରୁ, ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦୟା କେଲ।
ଅବଶି୍ୱାସୀ ଥିଲାେବେଳ ମୁଁ େସପରି କରିଥିଲ।ି 14 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ
େମାେତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାେବ ମିଳିଲା। େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ସହତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମ ମଧ୍ୟ େମାେତ ମିଳିଲା।

15 ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ସତ୍ୟ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍ େଯ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ
ଜଗତକୁ ଆସଥିିେଲ। ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ।
16 କିନୁ୍ତ େମାେତ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଲା। େମାେତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଆିଗଲା,
ଯାହାଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପ୍ରମାଣତି କେଲ େଯ େସ େମା’ ପ୍ରତ ିଅସୀମ
େଧୖଯର୍୍ୟ େଦଖାଇଛନି୍ତ। େମା’ ଭଳି ବଡ଼ ପାପୀ ପ୍ରତ ିେସ େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳତା
େଦଖାଇେଲ। େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ
କରିେବ। େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ େଯପରି ଆଦଶର୍ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, େସଥିପାଇଁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ। 17 େସହ ିଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର େଗୗରବ ଓ
ସମ୍ଭ୍ରମ େହଉ। େସ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ। େଗୗରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆେମନ୍।

18 ତୀମଥି! ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପୁତ୍ର ଭଳି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆେଦଶ
େଦଉଛ।ି ଅତୀତେର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଯାହାସବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କୁହା
ଯାଇଥିଲା, ତା’ସହତି ଏହ ିଆେଦଶଟ ିଏକମତ ଅେଟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏଗଡୁ଼କି
କହୁଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ଅନୁସରଣ କରିବ ଓ
ବଶି୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଲେଢ଼ଇ ଲଢ଼ ିପାରିବ। 19 ବଶି୍ୱାସ ଜାରି ରଖ। ଯାହା
ଠିକ୍ େବାଲ ିଭାବୁଛ, ତାହା କର। େକେତ େଲାକ ଏହା କରି ନାହାନି୍ତ।
େତଣୁ େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନଷ୍ଟ େହାଇଛ।ି 20 ହୁମନାୟ ଓ
ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଅଟନି୍ତ। ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଶୟତାନ ହାତେର େଦଇଛ,ି ଯାହା ଫଳେର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଉ ନ କହବିାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ ଆେମ ପ୍ରେତକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ

ସବର୍ପ୍ରଥେମ ସବୁ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଛ।ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କୁହ। େଲାକମାନଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ କୁହ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି। 2 ତୁେମ୍ଭ

ରାଜା ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉଚତି୍। େତେବ ଆେମ୍ଭ
ଏକ ଶାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍, ସି୍ଥର ଜୀବନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ଭକି୍ତ ଭରା
ଜୀବନ ବେିତଇ ପାରିବା। 3 ଏହା ଉତ୍ତମ ଓ ଏହା ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେର।

4 ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ ସମେସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନୁ୍ତ ଓ ସତ୍ୟକୁ
ଜାଣନୁ୍ତ। 5 େକବଳ ଜେଣ ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ। ମଣଷି ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବିା ନମିେନ୍ତ ଜେଣ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନି୍ତ।
େସହ ିମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ। େସ ଜେଣ ମଣଷି। 6 ଯୀଶୁ ସବୁ
େଲାକଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ନଜିକୁ ଦାନ କରିେଦଇଥିେଲ। ଯୀଶୁ ନେିଜ େହଉଛନି୍ତ
ଏହାର ପ୍ରମାଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଗ୍ଭହାନି୍ତ। 7

େସ ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସଥିିେଲ। େସଥିପାଇଁ ସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା ପାଇଁ ମୁଁ
ମେନାନୀତ େହାଇଥିଲ।ି ମୁଁ େପ୍ରରିତ ରୂେପ ମଧ୍ୟ େସଥିପାଇଁ ମେନାନୀତ
େହାଇଥିଲ।ି ମୁଁ ମିଛ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛ।ି ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
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ଶିକ୍ଷକ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ େହାଇଥିଲ।ି ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଓ ସତ୍ୟକୁ
ଜାଣବିା ପାଇଁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଏି।

ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଶିକ୍ଷାଦାନ

8 ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ସବର୍ତ୍ର େଲାେକ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ପ୍ରାଥର୍ନା ପାଇଁ ହାତ ଉେଠଇେବ, େସମାେନ ପବତି୍ର େହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
େସମାେନ ରାଗି ଯିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ଓ ଯୁକି୍ତତକର୍େର ପ୍ରବୃତ୍ତ େହବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ।

9 ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଏପରି େପାଷାକ ପିନ୍ଧନୁ୍ତ,
ଯାହା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଉତ୍ତମ ମେନାଭାବ ସହତି ସମ୍ମାନନୀୟ
ଭାବେର ନଜିକୁ ସଜାନୁ୍ତ। ନଜିକୁ ସୁନ୍ଦର େଦଖାଇବା ଲାଗି େବଣୀ ବାନ୍ଧନୁ୍ତ
ନାହିଁ, ସୁନା, ରତ୍ନ ଓ ଦାମିକା ଲୁଗାର ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। 10 ଭଲ
କାମ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ନଜିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାେବ ସୁେଶାଭତି କରନୁ୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛୁ େବାଲ ିକହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାେକ ନଜିକୁ
ଏହରୂିପେର ସୁନ୍ଦର ଭାେବ ସଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

11 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ନୀରବ ଭାବେର ଶୁଣ ିଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ
ତାହାର ବାଧ୍ୟ େହଉ। 12 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ ଉପେଦଶ େଦବା
ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତ ିଦଏି ନାହିଁ। ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଣ ପୁରୁଷ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କରୁ, ଏହା ମୁଁ ଅନୁମତ ିଦଏି ନାହିଁ। ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ନୀରବ େହାଇ
ରହବିା ଦରକାର। 13 କାରଣ ଆଦମ ପ୍ରଥମେର ସୃଷି୍ଟ େହେଲ। ହବା
ପେର ସୃଷି୍ଟ େହେଲ। 14 ଆହୁରି ଶୟତାନ ପ୍ରଥେମ ଆଦମକୁ ପ୍ରତାରଣା
କରି ନ ଥିଲା। ହବା ପ୍ରତାରିତ େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସ ଜେଣ ପାପିନୀ
େହାଇଥିଲା। 15 କିନୁ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ
ପାଇେବ। େସମାେନ ନରିନ୍ତର ବଶି୍ୱାସ, େପ୍ରମ, ପବତି୍ରତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ
ସହତି ଜୀବନଯାପନ କେଲ, ମୁକି୍ତ ପାଇେବ।

ମଣ୍ଡଳୀର େନତାଗଣ

ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ସତ୍ୟ: ଯଦ ିେକହ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କେର, େତେବ େସ ଭଲ କାଯର୍୍ୟ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ। 2 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ବ୍ୟକି୍ତ ଜଣକ ଏେତ ଭଲ େହବା ଦରକାର େଯ େଲାେକ

ପ୍ରକୃତେର ତାହାଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ େହେବ। ତାହାଙ୍କର
ନଶି୍ଚୟ େଗାଟଏି ମାତ୍ର ପତ୍ନୀ ଥିବା ଉଚତି୍। ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଯମ ଥିବା
ଦରକାର ଓ େସ ବୁଦି୍ଧମାନ େହବା ଦରକାର। େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବା ଦରକାର। ନଜି ଘେର ସ୍ୱାଗତ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ େସ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। େସ ଜେଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାତା
େହାଇଥିବା ଦରକାର। 3 େସ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
େସ କଳହ ମେନାବୃତି୍ତର େଲାକ ନ େହାଇଥିବା କଥା। େସ ନମ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ
େହବା ଦରକାର। 4 େସ ଧନ େଲାଭୀ େହାଇ ନ ଥିେବ, େସ ନଜି
ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେର େନତୃତ୍ୱ  େଦଇପାରୁଥିେବ। ତା’ର ଅଥର୍ େଯ
ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ ସମ୍ମାନ ସହତି ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ
େହଉଥିେବ। 5 ଯଦ ିଜେଣ ପରିବାରର େନତୃତ୍ୱ  େଦଇ ଜାଣ ିନାହିଁ, େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ େନଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

6 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ନ ଥିେବ। ନୂତନ
ବଶି୍ୱାସୀଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଗେଲ, ତାହା ତାହାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ଗବର୍ୀ କରିପାେର।
ଏଭଳି ପରିସି୍ଥତେିର ତା’ର ଗବର୍ ଲାଗି େସ ଶୟତାନ ଭଳି େଦାଷୀ େହାଇ
ଦଣ୍ଡତି େହବ। 7 େଯଉଁମାେନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ନୁହନି୍ତ , ବାହାରର େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଭାବ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତହିଁେର େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମାେଲାଚତି େହେବ ନାହିଁ କି ଶୟତାନର
ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼େିବ ନାହିଁ।

ମଣ୍ଡଳୀର େସବକଗଣ

8 େସହପିରି ମଣ୍ଡଳୀେର ନଯିୁକି୍ତ ପାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  େସବକଗଣ ଏଭଳି
େଲାକ େହାଇଥିବା କଥା, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଲାେକ ସମ୍ମାନ କରୁଥିେବ।
େସମାେନ ଯାହା କହନି୍ତ , ତାହା ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ େହବା ଉଚତି୍। ଅଧିକ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାେର ନଜି ସମୟ କାଟବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ସବୁେବେଳ
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଠକି ଧନୀ େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପରି
େସମାେନ େହାଇ ନ ଥିେବ। 9 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ
ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରୁଥିେବ ଓ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବନି୍ତ ,
ତାହା କରୁଥିେବ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥେମ େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ।
ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ ଭତିେର େକୗଣସ ିଦୁଗୁର୍ଣ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସମାେନ
ବେିଶଷ େସବକ ଭାେବ େସବା କରି ପାରିେବ।

11 େସହପିରି ବେିଶଷ େସବକିା େହବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର। େସମାେନ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା ଆେଦୗ କହୁ ନ ଥିେବ। େସମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମା ସଂଯମ ଥିବା ପ୍ରେୟାଜନ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥାେର େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ।

12 େଯଉଁମାେନ ବେିଶଷ େସବକ େହେବ, େସମାନଙ୍କର େକବଳ
େଗାଟଏି ପତ୍ନୀ ଥିବ। େସମାେନ ନଜି ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଓ ପରିବାରକୁ ଭଲ
େନତୃତ୍ୱ  େଦଇପାରୁଥିେବ। 13 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଭଲ ଭାବେର େସବା
କରନି୍ତ , େସମାେନ ନଜି ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନି୍ତ ଏବଂ
େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତାହାଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ସମ୍ପକର୍େର ଦୃଢ଼ ନଶି୍ଚୟତା
େବାଧ ପାଆନି୍ତ।

ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ

14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ିେବାଲ ିଆଶା କେର। 15 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ଏେବ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ େଲଖୁଛ।ି ଯଦ ିମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନ ଯାଏ, େତେବ
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରେର
େଲାକମାେନ କ’ଣ କ’ଣ କରିବା ଅବଶ୍ୟକ। େସହ ିପରିବାର ଜୀବତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅେଟ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟର ଅବଲମ୍ୱନ
କେର ଓ ମୂଳଦୁଆ ଅେଟ। 16 ଏଥିେର ସେନ୍ଦହ ନାହିଁ େଯ ଆମ୍ଭ ଧମର୍ର
ମହାନ ଗପୁ୍ତ ସତ୍ୟ ଏହା େଯ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣଷି ଶରୀରେର ଆମ୍ଭକୁ େଦଖା େଦେଲ;
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କେଲ

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସ େଦଖାଗେଲ;
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହଲା;

ସଂସାରେର େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ;
େସ ସ୍ୱଗର୍କୁ ମହମିାମୟ େହାଇ ନଆିଗେଲ।

ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସତକର୍ ବାଣୀ

ପବତି୍ରଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର କୁହନି୍ତ େଯ ପରବତ୍ତର୍ୀ କାଳେର
େକେତ େଲାକ ସତ୍ୟ ବଶି୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ। େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପେଦଶଗଡୁ଼କୁି

ମାନେିବ। 2 ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରିେବ। େସହି
ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ପ୍ରତାରକ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେସ।
େସମାେନ କ’ଣ ଭଲ ଓ କ’ଣ ମନ୍ଦ, ତାହା ଜାଣ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର
େବାଧ ଶକି୍ତ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଥାଏ। 3 େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବବିାହ
କରିବା ଅନୁଚତି୍ େବାଲ ିକହନି୍ତ। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ
କୁହନି୍ତ େଯ େକେତକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛ,ି ଯାହାକୁ ଆେଦୗ ଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
କିନୁ୍ତ େସ ଖାଦ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ପରେମଶ୍ୱର ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ। ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ
ବଶି୍ୱାସୀ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ
େସହ ିଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିେବ। 4 ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାସବୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ ,
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େସ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଅେଟ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା ପେର, ତାହାଙ୍କ
ସୃଷ୍ଟ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିବା
କଥା ଦ୍ୱ ାରା ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ର େହାଇଥାଏ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭଲ େସବକ ହୁଅ

6 େସଠାେର ଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା କୁହ। ଏପରି
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭଲ େସବକ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି
େହବ। ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ କରିବ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ବଶି୍ୱାସର
ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇଛ। 7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ସହତି
େମଳ ନ ଖାଉଥିବା ନେିବର୍ାଧ କାହାଣୀମାନ େଲାେକ କୁହନି୍ତ। ଏଭଳି
କାହାଣୀଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତ ଭାବେର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କରିବା ଲାଗି ନଜିକୁ ଶିକି୍ଷତ କର। 8 ନଜି ଶରୀର
ସାଧନା ଅେନକାଂଶେର ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର।
ଏହା ବତ୍ତର୍ମାନର ଜୀବନେର ଓ ଭବଷି୍ୟତେର ଜୀବନେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଆଶୀବର୍ାଦ ଆେଣ। 9 ମୁଁ ଯାହା କହୁଛ ିତାହା ସତ୍ୟ, ଓ ତୁେମ୍ଭ ଏହାକୁ
ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍। 10 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ କାମ ଓ
ସଂଘଷର୍ କରୁଛୁ; ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖିଥାଉ।
େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ଏବଂ ବେିଶଷ ଭାବେର, େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ େସମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା।

11 ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ଶିକ୍ଷା ଦଅି। 12 ତୁେମ୍ଭ ଯୁବକ, କିନୁ୍ତ େକହି
ତୁମ୍ଭକୁ େଯପରି ତୁଚ୍ଛ େବାଲ ିଭାବ ିତୁମ୍ଭ ସହତି କୁବ୍ୟବହାର ନ କେର।
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, େସମାେନ କିପରି ରହବିା କଥା ତାହା େଦଖାଇବାକୁ
ତୁେମ୍ଭ ଆଦଶର୍ବାନ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭର କଥା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ େପ୍ରମ, ବଶି୍ୱାସ,
ପବତି୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତାହା େଦଖାଇ ଦଅି।

13 େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ ିଶୁଣାଇବା ଜାରି ରଖ। ବଳ
(ଆତ୍ମିକ) ଓ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। େସମାନଙୁ୍କ
ଉପେଦଶ େଦବା କାଯର୍୍ୟ ଜାରି ରଖ ଏବଂ ମୁଁ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏପରି
କରୁଥାଅ। 14 ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନଟ ିଅଛ,ି ତାହାକୁ
ବ୍ୟବହାର କରିବାେର ଅବେହଳା କର ନାହିଁ। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମେର
େଯେତେବେଳ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ଦଳ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ହାତ ରଖିେଲ,
େସେତେବେଳ େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆି ଯାଇଥିଲା। 15

େସଗଡୁ଼କି କରୁଥାଅ। ଉକ୍ତ କାମଗଡୁ଼କୁି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସଗର୍
କର। ତହିଁେର ସବୁ େଲାେକ େଦଖିେବ େଯ, ତୁମ୍ଭ କାମେର ଉନ୍ନତ ିେହଉଛି
ଓ ଗ୍ଭଲଛି।ି 16 ତୁମ୍ଭ ନଜି ଜୀବନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ସତକର୍
ରୁହ। ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଓ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ।

ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ବୟସ୍କ େଲାକ ସହତି ରାଗେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କର
ନାହିଁ। ନଜି ପିତା େବାଲ ିଭାବ ିତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା କୁହ।
ସାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଜି ଭାଇ ଭଳି ଆଚରଣ କର। 2 ବୟସ୍କା

ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ମା ଭଳି ଓ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭଉଣୀ ଭଳି
ଆଚରଣ କର। ସବର୍ଦା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପବତି୍ରତାର ସହତି ଆଚରଣ କର।

ବଧିବାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବା

3 ପ୍ରକୃତେର ଏକୁଟଆିଥିବା ବଧିବାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଅି। 4 କିନୁ୍ତ ଯଦି
ଜେଣ ବଧିବାର ପୁଅଝଅି ବା ନାତନିାତୁଣୀ ଥାଏ, େସମାେନ ପ୍ରଥମେର ନଜି
ପରିବାର ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନଭାବ େଦଖାଇବା ଉଚତି୍। େସମାେନ ତାଙ୍କର
ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚତି୍। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ
ନଜିର ପିତାମାତା ଓ ପିତାମହ ଓ ମାତାମହୀଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିାନ କରି ଥା’ନି୍ତ।
ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କେର। 5 ଯଦ ିଜେଣ ବଧିବା ପ୍ରକୃତେର
ଏକୁଟଆି ଓ ନରିାଶାେର ରହଥିାଏ, ତା’େହେଲ େସ ତା’ ପ୍ରତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଉପେର ଭରସା କେର। େସହ ିବଧିବାଟି

ରାତଦିନି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ
କେର। 6 କିନୁ୍ତ ଏଭଳି ବଧିବା ଯାହାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ େକବଳ ନଜିକୁ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା, େସ ବଞ୍ଚ ିଥାଉଥାଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତେର ମୃତ। 7 େସଠାେର
ଥିବା ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିକାମଗଡୁ଼କି କରିବା ପାଇଁ କୁହ,
ତା’େହେଲ େକହ ିକହେିବ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ ଭୁଲ୍ କରୁଛନି୍ତ। 8 ନଜିର
ଆତ୍ମୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବା ଜେଣ େଲାକର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ଅେଟ। ଏପରିକି
ଆଉ ମଧ୍ୟ େସ ନଜି ପରିବାରର ଯତ୍ନ େନବା ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍। ଯଦି
ଜେଣ େଲାକ େସହପିରି କରୁ ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସ େଲାକ ସତ୍ୟ
ବଶି୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକ ଜେଣ ଅବଶି୍ୱାସୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଖରାପ।

9 ବଧିବା ତାଲକିା (େସବାକାଯର୍୍ୟେର) ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େଯାଗ
କରାଯାଇପାେର େଯ େସ ନଶିି୍ଚତରୂେପ ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ
ବୟସର େହାଇଥିେବ। େସ େକବଳ ସ୍ୱାମୀର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥିେବ। 10

େସ ଜୀବନେର ଭଲ କାମ କରିଥିେବ। େଯପରି ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିବା,
ଘେର ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ସତ୍କାର କରିବା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର େଗାଡ଼
େଧାଇବ, କଷ୍ଟେର ପଡ଼ଥିିବା େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ନଜି ଜୀବନେର
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭଲ କାମ କରିବା।

11 କିନୁ୍ତ ଯୁବତୀ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ େସହ ିତାଲକିାଭୁକ୍ତ କର ନାହିଁ।
େସମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସମପିର୍ତ େହବା ପେର ମଧ୍ୟ ନଜିର ପ୍ରବଳ
କାମାଭଳିାଷ େଯାଗୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଆକଷିର୍ତ େହାଇ ପାରନି୍ତ।
ତା’ପେର େସମାେନ ପୁଣ ିଥେର ବବିାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। 12

େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର େହବ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ଅନୁସାେର, କାମ ନ କରିବା େଯାଗୁଁ େସମାେନ ବଗ୍ଭରିତ େହେବ। 13

େସହ ିଯୁବତୀ ବଧିବାମାେନ ଘରକୁ ଘର ଅଯଥାେର ବୁଲାବୁଲ ିକରି ସମୟ
ନଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖନି୍ତ। େସମାେନ ବଚସା କରିବା ଓ ଅନ୍ୟେଲାକଙ୍କ ଜୀବନ
ବଷିୟେର ଚଚ୍ଚର୍ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନି୍ତ। ଅନୁଚତି୍ କଥାଗଡୁ଼କି କୁହନି୍ତ। 14

ଅତଏବ ଯୁବତୀମାେନ ବବିାହ କରନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପିଲା-ଛୁଆ ହୁଅନୁ୍ତ
ଏବଂ େସମାେନ ନଜି ଘରର ଯତ୍ନ ନଅିନୁ୍ତ, ମୁଁ ଏହା ଗ୍ଭେହଁ। ଯଦ ିେସମାେନ
ଏପରି କରିେବ, ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସମାେଲାଚନା
କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିକାରଣ ପାଇେବ ନାହିଁ। 15 ଏଥିପୂବର୍ରୁ େକେତ
ଜଣ ଯୁବତୀ ବଧିବା ଶୟତାନର ପଥେର ଯାଇଛନି୍ତ।

16 ଯଦ ିଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପରିବାରେର ବଧିବାମାେନ ଅଛନି୍ତ ,
ତା’େହେଲ େସମାନଙ୍କର େସ ନେିଜ ଯତ୍ନ େନବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ
ଏଥିପାଇଁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ତା’ପେର ମଣ୍ଡଳୀ େକବଳ
ପରିବାର ବହିୀନ ବଧିବାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବାେର ସକ୍ଷମ େହବ।

ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିର ଶିକ୍ଷାଦାନ

17 ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ତମରୂେପ ଆେଗଇ େନଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଚୀନମାେନ
ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଉଚତି୍। େଯଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ପ୍ରଗ୍ଭର ଓ
ଉପେଦଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ
ଅଟନି୍ତ। 18 କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “େଯେତେବେଳ ବଳଦ ଅମଳ ପାଇଁ
ଘୁରୁଥାଏ, େସେତେବେଳ ତା’ର ମୁହଁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ଓ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଖାଇବା
ପାଇଁ ଅଟକାଅ ନାହିଁ।” ଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁେହ: “ଜେଣ କାମ କରୁଥିବା
େଲାକ ତା’ର ଦରମା ପାଇବା ଉଚତି୍।”

19 େଯଉଁ େଲାକ ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦା କେର, ଓ ତା’
ସହତି ଯଦ ିଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ େଲାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକ ଭୁଲ୍
କରିଛନି୍ତ େବାଲ ିକୁହନି୍ତ , ତା’େହେଲ ଯାଇ େସ େଲାକର କଥା ତୁେମ୍ଭ
ଶୁଣବି। 20 େଯଉଁମାେନ ପାପ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍
େଦଖାଇଦଅି। ମଣ୍ଡଳୀର େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହା କର। େସହପିରି
କେଲ, ଅନ୍ୟମାେନ ସତକର୍ େହେବ।

21 ପରେମଶ୍ୱର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏବଂ ମେନାନୀତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ଆଗେର
ଏଗଡୁ଼କି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ େଦଉଛ।ି ସତ୍ୟ ଜାଣବିା ପୂବର୍ରୁ
େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବ େଦଖାଅ।
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22 ଜେଣ େଲାକକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ଭାେବ ତା’ଉପେର ହାତ
େଥାଇବା ସମୟେର ଖୁବ୍ ସତକର୍ ଭାେବ ଚନି୍ତ ା କର। ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାପେର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ନଜିକୁ ସବର୍ଦା ପବତି୍ର ରଖ।

23 ତୀମଥି, ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ପାଣ ିପିଉଛ। ତାହା ବନ୍ଦ କରି କିଛି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମଧ୍ୟ ପିଅ। ଏହା ତୁମ୍ଭ େପଟ ପାଇଁ ଦରକାର, ଓ ତୁେମ୍ଭ
ବାରମ୍ୱାର େବମାର ପଡ଼ବି ନାହିଁ।

24 େକେତ ଜଣଙ୍କ ପାପ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ େହାଇ େଦଖାଯାଏ କାରଣ
େସମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର େହବ େବାଲ ିେସମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି ଆଗତୁରା
େଦଖାଯାଏ। କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ େକେତ ଜଣଙ୍କ ପାପ ପେର ଜଣାପେଡ଼। 25

େଲାକମାନଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। େଲାକଙ୍କ ଭଲ କାମ ସହଜେର
େଦଖାଯାଏ। କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େସହ ିଭଲ କାମଗଡୁ଼କି େଦଖାଯାଏ ନାହିଁ,
େସଗଡୁ଼କି ଲୁଚ ିରେହ ନାହିଁ।

କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଶିକ୍ଷାଦାନ

କ୍ର ୀତଦାସମାେନ ନଜି ମାଲକିକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ ସମ୍ମାନ େଦବା ଉଚତି୍।
େସମାେନ େସହପିରି କେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ
ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ ଉପେଦଶଗଡୁ଼କି ସମାେଲାଚତି େହବ ନାହିଁ। 2

େକେତକ କ୍ର ୀତଦାସମାନଙ୍କ ମାଲକିମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ ଅଟନି୍ତ। ଅତଏବ େସହି
ଦାସମାେନ େସହ ିମାଲକିମାନଙୁ୍କ ଭାଇ େବାଲ ିଭାବ ିେସମାନଙୁ୍କ କମ୍
ସମ୍ମାନ େଦଖାଇବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ଏପରିକି େସହ ିଦାସମାେନ ନଜି
ମାଲକିମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭଲେରେସବା କରିବା ଉଚତି୍। କାରଣ େସହପିରି
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଭଲ ପାଉଥିବା ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରୁଛନି୍ତ।

ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକୃତ ଧନ

3 ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା େଦବା
ଓ କହବିା ଉଚତି୍। େକେତ େଲାକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା େଦେବ। େସମାେନ ଆମ୍ଭ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହତି ଏକମତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବାର ସତ୍ମାଗର୍ ସହତି ମିଳି ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା
େସମାେନ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ; 4 େଯଉଁ େଲାକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, େସ
ଗବର୍ୀ ଓ କିଛ ିବୁଝ ିନ ଥାଏ। େସହ ିେଲାକ ଶବ୍ଦର ଅଥର୍କୁ େନଇ ଯୁକି୍ତତକର୍
କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହୀ େହାଇଥାଏ ଓ େସ ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ କେର।
ଏଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା କଳି, ଈଷର୍ା, ଅପମାନ ଓ ସେନ୍ଦହ ଆସଥିାଏ। 5 ତାହା
ମନ୍ଦ ମନ ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ସୀମାହୀନ ଯୁକି୍ତତକର୍ ଆରମ୍ଭ
କେର। କୁତକର୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମନି୍ତ୍ର ତ କେର। େସହ ିେଲାକମାେନ ସତ୍ୟକୁ
ହରାଇ ବସଛିନି୍ତ। େସମାେନ ଭାବନି୍ତ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା
େହଉଛ ିଧନୀ େହବାର ଏକ ଉପାୟ।

6 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ତା’ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି େସତକିିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
ରେହ, ତା’େହେଲ ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିେଲାକ
ବହୁତ ଧନୀ େହାଇଯାଏ। 7 ପୃଥିବୀକୁ ଆସଲିା େବେଳ ଆେମ୍ଭ କିଛ ିଆଣି
ନ ଥିଲୁ ଓ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ମରିଯିବା ଏଠାରୁ କିଛ ିେନଇ ଯାଇ
ପାରିବା ନାହିଁ। 8 ଅତଏବ ଯଦ ିଆମ୍ଭର ଖାଇବା ଓ ପିନି୍ଧବା ଜିନଷି ଅଛ,ି
ଆେମ୍ଭ େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ରହବିା। 9 େଯଉଁମାେନ ଧନୀ େହବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ପ୍ରେଲାଭନ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ ିଯାଆନି୍ତ। ଅେନକ ମୂଖର୍ତାପୂଣ୍ଣର୍ ଓ
ଦୁଃଖ େଦଉଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପାଇଁ େସମାେନ ଇଚ୍ଛା େପାଷଣ କରନି୍ତ।
େସଗଡୁ଼କି େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦଏି। 10 ଧନର
େଲାଭ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦର କାରଣ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପାଇବା

େଲାଭେର େକେତ େଲାକ ସତ୍ୟ ବଶି୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
େସହପିରି କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ନଜି ଉପରକୁ ଅେନକ ଦୁଃଖ ଟାଣି
ଆଣଛିନି୍ତ।

େକେତାଟ ିମେନ ରଖିବା କଥା

11 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକ। ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ
େସହସିବୁ ବଷିୟଠାରୁ ଦୂରେର ରହବିା କଥା। ଧାମିର୍କ ଭାବେର ରହବିା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କର। ତୁମ୍ଭ ଜୀବନେର
ବଶି୍ୱାସ, େପ୍ରମ, େଧୖଯର୍୍ୟ, ଭଦ୍ର  ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର। 12

ବଶି୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବା େଗାଟଏି େଦୗଡ଼ ପ୍ରତେିଯାଗିତା ଭଳି। େକୗଣସମିେତ
େସହ ିପ୍ରତେିଯାଗିତା ଜିତବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କର।
ତୁମ୍ଭକୁ େସଥିପାଇଁ ଡ଼କା ଯାଇଛ।ି ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ତୁେମ୍ଭ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ମହାନ୍ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ। 13 ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆେଦଶ େଦଉଛ।ି ପନି୍ତୟ
ପୀଲାତଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ େସହ ିଏକା
ମହାନ୍ ସତ୍ୟଟକୁି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିେଲ। ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। 14 ଏେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ:ି ତୁମ୍ଭକୁ
ଦଆି ଯାଇଥିବା ଆେଦଶଗଡୁ଼କି ପାଳନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ପୁନରାଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିକାମଗଡୁ଼କି ନଭୁିର୍ଲ ଭାବେର ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ
ଭାବେର କର। 15 ପରେମଶ୍ୱର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସେିଲ, ତାହା ସାଧନ
କରିେବ। ପରେମଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପରମଧନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ୍। େସ ରାଜାମାନଙ୍କର
ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। 16 ପରେମଶ୍ୱର ଅମର ଅଟନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଏେତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରନି୍ତ େଯ େଲାେକ
ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରନି୍ତ ନାହିଁ। େକହ ିେକେବ େହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େଦଖି ନାହିଁ। େକହ ିେକେବ େହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ନାହିଁ। େକହି
େକେବ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ
ଓ ଶକି୍ତ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଆେମନ୍।

17 ଏହ ିଆେଦଶ େସହମିାନଙୁ୍କ ଦଅି, େଯଉଁମାେନ ଏ ପୃଥିବୀେର ଧନୀ
ଅଟନି୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ ଗବର୍ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହ। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ
େସମାେନ ନଜି ଧନର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ େନବା
ଉଚତି୍। ଧନ ଉପେର ଆସ୍ଥା ରଖ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁ
ଯେଥଷ୍ଟ ପରିମାଣେର ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। େସ େଭାଗ କରିବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିନଷି ଦଅିନି୍ତ। 18 ଧନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ
େସମାେନ ଭଲ କାମ କରନୁ୍ତ। େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, ଭଲ କାମ କରିବାେର
େସମାେନ ଧନୀ ହୁଅନୁ୍ତ। 19 େସହପିରି କରି େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍େର ନଜି
ପାଇଁ ସମ୍ପତି୍ତ ଜମା ରଖିେବ। େସହ ିସମ୍ପତି୍ତ େହଉଛ ିଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଯାହା
ଉପେର େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତ୍ ଜୀବନ ଠିଆ େହାଇପାରିବ। ତା’େହେଲ
େସମାେନ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହାଇ ପାରିେବ।

20 ତୀମଥି, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଅେନକ ବଷିୟର ଭାର
େଦଇଛନି୍ତ। େସଗଡୁ଼କୁି ସୁରକି୍ଷତ ରଖିଥାଅ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ନ ଥିବା ଅସାର କଥା କହୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ସତ୍ୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁକି୍ତତକର୍ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ଏହାକୁ
େସମାେନ ମିଛେର “ଜ୍ଞାନ” େବାଲ ିକହଥିା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ
ନୁେହଁ। 21 େକେତ େଲାକ କୁହନି୍ତ େଯ େସମାନଙ୍କର େସହ ି“ଜ୍ଞାନ” ଅଛ।ି
େସମାେନ ସତ୍ୟ ବଶି୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ରହୁ।
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ତୀମଥିଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ, ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ନମସ୍କାର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ମୁଁ େପ୍ରରିତ େହାଇଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା ଜୀବନର ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଷିୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ

କହବିା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପଠାଇେଲ।
2 ଏହ ିପତ୍ର ତୀମଥିଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ େମା’ ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର

ଭଳି।
ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ

ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଓ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।

ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା

3 ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଦନିରାତ ିେମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ତୁମ୍ଭକୁ ମେନ ପକାଉଛ।ି
େସହ ିପ୍ରାଥର୍ନାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି
େମାର ପୂବର୍ଜମାେନ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କରିଥିେଲ। ମୁଁ ଯାହା
ଠିକ୍ େବାଲ ିଜାେଣ ତାହା କରି ସବର୍ଦା ତାହାଙ୍କର େସବା କରିଛ।ି 4

ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ କାନି୍ଦଛ େବାଲ ିମୁଁ ମେନ ରଖିଛ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି
ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ ିଇଚୁ୍ଛକ। ତୁମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ମୁଁ ମେନପକାଏ।
5 ପ୍ରଥମେର େସହ ିବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭର ମାତାମହୀ େଲାୟୀ ଓ ମାତା
ଇଉନୀକୀଙ୍କଠାେର ଥିଲା। 6 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ ତୁମ୍ଭଠାେର େସହ ିସମାନ
ବଶି୍ୱାସ ଅଛ।ି େସଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁେହ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଥିବା
ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ମେନ ପକାଅ। େଯେତେବେଳ ମୁଁ େମାର ହାତଦ୍ୱୟ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ରଖିଲ,ି େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଅନୁଗ୍ରହଦାନ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଥିେଲ। ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କର
ଓ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଉ େଯପରି ସାନ ଅଗି୍ନଶିଖା ଏକ
ଜ୍ୱ ାଳାେର ପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୁଏ। 7 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଭୟର ଆତ୍ମା େଦଇ
ନାହାନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତ , େପ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ
କରିଛନି୍ତ।

8 ଅତଏବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର କହବିା ପାଇଁ
ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ରହଛି ିେମା’ ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େମା’ ସହତି ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ କଷ୍ଟ
ସହ୍ୟ କର। ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତ ଦଅିନି୍ତ।

9 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନଜିର ପବତି୍ର େଲାକ କରିଛନି୍ତ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି ବଳେର ତାହା େହାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ପରେମଶ୍ୱର ନେିଜ
ଇଚ୍ଛାକରି ଓ ନଜିର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନି୍ତ ଓ ନଜି
େଲାକ କରିଛନି୍ତ। େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆମ୍ଭକୁ ଅନାଦି
କାଳରୁ ମିଳିଛ।ି 10 େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ
େଦଖାଯାଉ ନ ଥିଲା। ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସବିା ପେର
ତାହା ଆମ୍ଭଠାେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କେଲ ଓ
ଆମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ପାଇବାର ପଥ େଦଖାଇେଲ। ସୁସମାଗ୍ଭର ମାଧ୍ୟମେର େସ
ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଗର୍ େଦଖାଇେଲ।

11 େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର କହବିା ପାଇଁ ମୁଁ ମେନାନୀତ େହଲ।ି ମୁଁ
ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ ପ୍ରଗ୍ଭରକ, େପ୍ରରିତ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଭାେବ ମେନାନୀତ େହଲ।ି
12 େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର କହଥିିବାରୁ ଏେବ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ଲଜି୍ଜତ ନୁେହଁ। ମୁଁ ଯାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଛ,ି ତାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ଜାେଣ। େମାର
ପୂଣ୍ଣର୍ ଆଶା ଅଛ ିେଯ, େସ େସହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି େସହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା
କରିେବ, େଯଉଁଗଡୁ଼କିର ଦାୟିତ୍ୱ  େସ େମା’ ଉପେର ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିେଲ।

13 େମା’ଠାରୁ ଶୁଣଥିିବା ସତ୍ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କର। େସହି
ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମ। େସହି
ଉପେଦଶଗଡୁ଼କି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ ଓ ତାହା ଦଶର୍ାଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ
କିପରି ଉପେଦଶ େଦବା ଉଚତି୍। 14 ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛ,ି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କର। ପବତି୍ରଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟେର େସଗଡୁ଼କୁି
ରକ୍ଷା କର। େସହ ିପବତି୍ରଆତ୍ମା ଆମ୍ଭ ଭତିେର ରହନି୍ତ।

15 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ ଏସଆି ପ୍ରେଦଶର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େମାେତ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ। ଏପରିକି ଫୁେଗଲ ଓ ହମର୍େଗନା ମଧ୍ୟ େମାେତ
ଛାଡ଼ଗିେଲ। ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ଅନୀସଫିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା
େଦଖାନୁ୍ତ। ଅନୀସଫିର େମାେତ ଅେନକ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। 16 ମୁଁ
େଜଲ୍େର ରହବିା ଦ୍ୱ ାରା େସ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ। 17 େସ େରାମକୁ
େଯେତେବେଳ ଆସେିଲ, େମାେତ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଅତ ିଯତ୍ନ
ସହକାେର େମାେତ େଖାଜି ଥିେଲ। 18 ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର
େଯ େସ େସହ ିମହାଦନିେର ଅନୀସଫିରକୁ ଦୟା ଦାନ କରନୁ୍ତ। ଅନ୍ୟ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁେମ୍ଭ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣ େଯ ଏଫିସଠାେର ଅେନକ
ପ୍ରକାେର େସ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ବଶି୍ୱସ୍ତ େସୖନକି

ତୀମଥି, ତୁେମ୍ଭ େମାର ଜେଣ ପୁତ୍ର ଭଳି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଗ୍ରହେର ଶକି୍ତଶାଳୀ ହୁଅ। 2 ମୁଁ ଶିକ୍ଷା
େଦଇଥିବା କଥାସବୁ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଛି। ଅେନକ ଅନ୍ୟ େଲାକ ମଧ୍ୟ

େସହ ିକଥା ଶୁଣଛିନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଶିକ୍ଷାେଦବା ଉଚତି୍।
େଯଉଁ େକେତକଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିବ, େସମାନଙୁ୍କ େସହି
ଉପେଦଶଗଡୁ଼କି ଦଅି। ତା’େହେଲ େସମାେନ ଅନ୍ୟେଲାକମାନଙୁ୍କ େସହି
ଉପେଦଶଗଡୁ଼କି େଦଇ ପାରିେବ। 3 ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟେର ଭାଗୀ ହୁଅ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ ଅନୁଗତ ଓ ପ୍ରକୃତ େସୖନକି ଭାବେର େସହି
କଷ୍ଟଗଡୁ଼କି ସହଯିାଅ। 4 ଜେଣ େସୖନକି ତା’ର ନାୟକକୁ ଖୁସୀ କରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କେର। ଅତଏବ େଦୖନକି ଜୀବନର ଘଟଣାେର େସ ନଜିର ସମୟ
ଅତବିାହତି କେର ନାହିଁ। 5 ଜେଣ େଖଳାଳୀ ପୁରସ୍କାର ଜିଣବିା ପାଇଁ
େଦୗଡ଼ର ସମସ୍ତ ନୟିମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। 6 ଜେଣ ଗ୍ଭଷୀ ନଜିର
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି େଯଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛ,ି େସ ପ୍ରଥମେର େସହି
ଉତ୍ପାଦନରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଉଚତି୍। 7 ମୁଁ େଯଉଁ କଥା କହୁଛ,ି ତାହା
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥାଗଡୁ଼କି ବୁଝବିା ପାଇଁ
ଶକି୍ତ େଦେବ।

8 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମେନ ପକାଅ। େସ ଦାଉଦ ଙ୍କ ପରିବାରର ଅଟନି୍ତ।
ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟପେର ପୁନଃ ଜୀବତି େହାଇଉଠିେଲ। 9 ଏହ ିସୁସମାଗ୍ଭର ମୁଁ
େଲାକଙୁ୍କ ଶୁଣାଏ। େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର କହଥିିବାରୁ ମୁଁ ଯାତନା େଭାଗ
କରୁଛ।ି ଏପରିକି ଜେଣ ଅପରାଧୀ ଭଳି ମୁଁ ଶିକୁଳିେର ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ େହାଇଛ।ି
10 ଅତଏବ ମୁଁ େଧୖଯର୍୍ୟପୂବର୍କ ଉକ୍ତ କଷ୍ଟଗଡୁ଼କୁି ସହ ିେନଉଛ।ି
ପରେମଶ୍ୱର େଯେତ େଲାକଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଏପରି କରୁଛ।ି ମୁଁ ଏଗଡୁ଼କି ସହ ିେନବାର କାରଣ େଯ, େସହି
େଲାକମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାରିେବ। େସହି
ପରିତ୍ରାଣ େଗାଟଏି ଅସୀମ ମହମିା ସହତି ଆେସ।

11 ଏହ ିଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟ ଅେଟ:
ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ସହତି ମରୁ,
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ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ସହତି ବଞ୍ଚବିା।
12 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଯାତନା ସହବିା,
ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହତି ଶାସନ କରିବା।

ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା,
ତା’େହେଲ େସ ଆମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିେବ।
13 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ େହଉ,
ତଥାପି େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ରହେିବ।
କାରଣ େସ ନଜି ପାଇଁ ଅସତ୍ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ।

ଜେଣ ଅନୁେମାଦତି କାଯର୍୍ୟକାରୀ

14 ଉକ୍ତ କଥାଗଡୁ଼କୁି େଲାକମାନଙୁ୍କ ସବର୍ଦା କୁହ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଗେର ସତକର୍ କରିଦଅି େଯ, େସମାେନ ଅଯଥା ବାଦାନୁବାଦ କରନୁ୍ତ
ନାହିଁ। ଯୁକି୍ତତକର୍ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା କାହାରିକୁ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ
ଏହା ଶୁଣନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିଦଏି। 15 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ େହବା ଲାଗି ଯଥାସାଧ୍ୟ େଚଷ୍ଟା କର। ନଜିକୁ ତାହାଙ୍କଠାେର
ସମପର୍ଣ କର। ତାହାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ ନ କରି
ଏପରି େସବକ ହୁଅ ଯିଏ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେର କାମେର ଲଗାଉଛ।ି

16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସ ିନ ଥିବା ନରିଥର୍କ କଥାଗଡୁ଼କି କହୁଥିବା
େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ। େସଭଳି କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ଦୂେରଇ େନବ। 17 ଶରୀର ଭତିେର େରାଗ ବ୍ୟାପିଲା ଭଳି
େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପି ଯିବ। ହୁମନାୟ ଓ ଫିଲୀତ େହଉଛନି୍ତ
େସହଭିଳି େଲାକ। 18 େସମାେନ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ
କୁହନି୍ତ େଯ ମୃତୁ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଠି ଆସବିା ଘଟଣା ଘଟସିାରିଛ।ି େସହି
ଦୁଇଜଣ େଲାକ କିଛ ିେଲାକଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ େସହଭିଳି ରହଛି।ି

19 େସହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି େସହ ିମୂଳଦୁଆ ଉପେର େଲଖା େହାଇଛ:ି
“େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ, େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ।” ନୟିମ ଲଖିିତ
ଶବ୍ଦଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ଉପେର େଲଖାଯାଇଛ:ି “େଯଉଁ େଲାକ ଦାବୀ
କେର େଯ େସ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ମନ୍ଦ କାମ ନ କରୁ।”

20 େଗାଟଏି ବଡ଼ ଘେର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଜିନଷି ସହତି ମାଟ ିଓ
କାଠର ଜିନଷି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। େକେତକ ଜିନଷି ବେିଶଷ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇଁ
ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। େକେତକ ଜିନଷି ନୀଚ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।
21 ଯଦ ିଜେଣ ନଜିକୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଜିନଷିରୁ ଅଲଗା କରି ପରିଷ୍କାର
ହୁଏ, ତା’େହେଲ େସ ମୂଲ୍ୟବାନ କାମ ପାଇଁ ବେିଶଷ ଉପେଯାଗୀ େହବ।
େସ େଲାକ ପବତି୍ର େହବ। ମୁନବି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିେବ। େସ
େଯେକୗଣସ ିଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହବି।

22 ଯୁବକମାେନ େଯଉଁସବୁ ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,
େସଗଡୁ଼କିରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ଧାମିର୍କ ଭାବେର ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
କର। ବଶି୍ୱାସ, େପ୍ରମ ଓ ଶାନି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର। େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ,
େସମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି ଉକ୍ତ ଆଚରଣ କର। 23 ମୂଖର୍ ଓ ଅଥର୍ହୀନ
ତକର୍ବତିକର୍ରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ େସହ ିଯୁକି୍ତତକର୍ଗଡୁ଼କି
ବଢ଼ଯିାଇ ବଡ଼ ବବିାଦ ସୃଷି୍ଟ କେର। 24 ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବକ ଯୁକି୍ତ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସ ସବୁ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହବା ଉଚତି୍। େସ ଜେଣ
ଭଲ ଶିକ୍ଷକ େହବା ଉଚତି୍। େସ ସହନଶୀଳ େହଉ। 25 େଯଉଁମାେନ
ତାଙୁ୍କ ବେିରାଧ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଭଦ୍ର  ଭାବେର ଶିଖାଇବା ଉଚତି୍। ହୁଏତ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର େଗାଟଏି ପରିବତ୍ତର୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ,
ଯାହାଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେବ। 26 ଶୟତାନ େସମାନଙୁ୍କ
ଫାନ୍ଦେର ପକାଇଛ ିଓ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର କାମ କରାଉଛ।ି େହାଇପାେର
େଯ େସମାେନ ସଜାଗ େହେବ ଓ ଶୟତାନର େସହ ିକାଯର୍୍ୟ େଦଖିେବ।
ତା’ପେର େସମାେନ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ େହେବ।

େଶଷ ଦନିଗଡୁ଼କିେର

ଏହା ମେନରଖ େଯ େଶଷ ଦନିଗଡୁ଼କିେର ଅେନକ କଷ୍ଟକର
ପରିସି୍ଥତ ିଆସବି। 2 େସହ ିସମୟେର େଲାେକ େକବଳ ନଜି
ନଜିକୁ ଓ ଧନକୁ ଭଲ ପାଇେବ। େସମାେନ ଅହଂକାରୀ ଓ

ଉଦ୍ଧତ େହେବ। ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦାକଥା କହେିବ।
ପିତାମାତାଙୁ୍କ ମାନେିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ବଶି୍ୱାସଘାତକ େହେବ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିେବ ନାହିଁ। 3

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି େପ୍ରମଭାବ ରଖିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମା େଦବା ପାଇଁ ମନା କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଖରାପ କଥା
କହେିବ। ଆତ୍ମସଂଯମୀ େହେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େକ୍ର ାଧୀ ଓ ହୀନମନା
େହେବ ଓ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ଘୃଣା କରିେବ। 4 େଶଷ ଦନିେର
େଲାେକ ନଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିେବ। ବଗି୍ଭର ନ କରି ମୂଖର୍ତାପୂଣ୍ଣର୍
କାଯର୍୍ୟମାନ କରିେବ। ଆତ୍ମବଡ଼ମିା କରିେବ ଓ ଗବର୍ୀ େହେବ। େଲାେକ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଯେତ ଭଲ ପାଆନି୍ତ , ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଆେମାଦ ପ୍ରେମାଦକୁ
ଭଲ ପାଇେବ। 5 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ େହବାର ଛଳନା
କରିେବ। କିନୁ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନପଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱ ାରା ଜଣା ପଡ଼ବି େଯ େସମାେନ
ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରୁ ନାହାନି୍ତ। ତୀମଥି, ତୁେମ୍ଭ େସହି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ।

6 ଏମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତଜଣ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଦୁବର୍ଳମନା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବଶୀଭୂତ କରିେବ। େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ପାପେର ପୂଣ୍ଣର୍।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱ ାରା ପରିଗ୍ଭଳିତ େହଉଥିବା େଯାଗୁଁ ଏହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ପାପେର ପଡ଼ନି୍ତ। 7 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି
ଶିଖିବାକୁ ସବର୍ଦା େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସମାେନ େକେବ େହେଲ ସତ୍ୟକୁ
ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବୁଝ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ। ଯନ୍ନ ୀସ୍ ଓ ଯମ୍ୱ୍ରୀସ୍ କଥା ମେନପକାଅ।
8 େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ ବେିରାଧ କରିଥିେଲ। େସହଭିଳି ଏହ ିେଲାକମାେନ
ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ବେିରାଧ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ମନ ବପିଥଗାମୀ। ଈଶ୍ୱର
ବଶି୍ୱାସର ଅନୁସରଣ କରିବାେର ଏମାେନ ବଫିଳ େହାଇଛନି୍ତ। 9 କିନୁ୍ତ
ନଜି କମର୍େର େସମାେନ ସଫଳକାମ େହେବ ନାହିଁ। ସମେସ୍ତ େଦଖିେବ େଯ
େସମାନଙ୍କର ମୂଖର୍ତା ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଛ।ି ଯନ୍ନ ୀସ୍ ଓ ଯମ୍ୱ୍ରୀସ୍ ସହତି ମଧ୍ୟ
ଏହା ଘଟଥିିଲା।

େଶଷ ଶିକ୍ଷା

10 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େମାେତ ଜାଣଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣଛି େଯ ମୁଁ
କ’ଣ ଶିକ୍ଷା (ଉପେଦଶ) ଦଏି ଓ କିପରି ରୁେହ। େମା’ ଜୀବନର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି। ତୁେମ୍ଭ େମାର ବଶି୍ୱାସ, େଧୖଯର୍୍ୟ, େପ୍ରମ
ବଷିୟେର ଜାଣଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣଛି େଯ ମୁଁ େକେବ େହେଲ େଚଷ୍ଟା
କରିବାରୁ ବରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପ୍ରତି
ନଯିର୍୍ୟାତନାଗଡୁ଼କି ଓ େମାର ଦୁଃଖଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଜାଣଛି। ଆନି୍ତୟଖିଆ,
ଇକନୟି ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାେର େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହାସବୁ ଘଟଲିା, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଜାଣଛି।
େସହ ିସ୍ଥାନଗଡୁ଼କିେର ମୁଁ କିପରି ନଯିର୍୍ୟାତନା େଭାଗ କଲ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣଛି। କିନୁ୍ତ େସହସିବୁ କଷ୍ଟରୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ। 12

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସପୂବର୍କ ଜୀବନ
ଅତବିାହତି କରିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଯିର୍୍ୟାତତି େହେବ। ମନ୍ଦ
େଲାେକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଠକୁଥିବା େଲାେକ ମନ୍ଦରୁ ମନ୍ଦ େହାଇଯିେବ।
13 େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରାଇେବ ଓ ନେିଜ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହେବ।

14 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଉପେଦଶ ଶିଖିଛ, େସଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରି
ଗ୍ଭଲ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ େସହ ିଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ସତ୍ୟ। େଯଉଁମାେନ େସହି
ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ପ୍ରଦାନ କେଲ ତାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିବ। 15

ପିଲାେବଳୁ ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଶାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ଜାଣଛି। େସହ ିଶାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ
ଜ୍ଞାନୀ କରି ପାରିବ ଓ େସହ ିଜ୍ଞାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମେର
ମୁକି୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇେନବ। 16 ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏବଂ ତୃଟ ିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ୍ ସଂେଶାଧନ କରିବା
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ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଭାବେର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା
ଉପେଯାଗୀ ଅେଟ। 17 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ, ଶାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କିର ବ୍ୟବହାର
ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସକ୍ଷମ େହବ ଓ ତା’ର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ବଷିୟ ପାଇବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି
ଆେଦଶ େଦଉଛ।ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବତି ଓ ମୃତଉଭୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ ଅଛି

ଓ େସ ଆଉଥେର ଆସୁଛନି୍ତ। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆେଦଶ େଦଉଛ।ି
2 େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କର। ସବୁେବେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ।
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ େସମାେନ କ’ଣ କରିବା ଉଚତି୍, େସମାେନ ଭୁଲ୍
କଲାେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କର ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦଅି। ଅତି
େଧୖଯର୍୍ୟ ସହକାେର ଓ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ କର।

3 ସମୟ ଆସୁଛ,ି େଯେତେବେଳ େଲାେକ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ େଲାେକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନଜି ମନ ପସନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ସଂଗ୍ରହ କରିେବ, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲାଭଳି କଥା କହେିବ।
4 େଲାେକ ସତକଥା ଶୁଣବିା ବନ୍ଦ କରିେଦେବ। ମିଛ କାହାଣୀର
ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ େସମାେନ ଆରମ୍ଭ କରିେବ। 5 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ନଜିକୁ ସଂଯମ କର। େକ୍ଳଶ ଆସେିଲ େସଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରହଣ
କର। ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭର କାମ କରି ଗ୍ଭଲଥିାଅ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେଣ
େସବକ ଭାବେର ସମସ୍ତ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କରୁଥାଅ।

6 େମା’ ଜୀବନ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେଦଇଛ।ି େମା’ ପାଇଁ ଏ
ସଂସାର ଛାଡ଼ବିାର ସମୟ ଆସଯିାଇଛ।ି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ଛି।ି 7 ମୁଁ
େଦୗଡ଼ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିସାରିଛ।ି ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିଛ।ି 8 ଏେବ ବଜିୟ
ମୁକୁଟ େମା’ ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଧାମିର୍କ େହାଇଥିବାରୁ
ମୁଁ େସହ ିମୁକୁଟଟ ିପାଇବ।ି ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ।
େସହ ିମହାଦନିେର େସ େମାେତ ବଜିୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇେବ। େକବଳ
େମାେତ ନୁେହଁ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା
କରୁଛନି୍ତ , ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସ ବଜିୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇେବ।

ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସମ୍ୱାଦ

9 େଯେତଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ େମା’ ସହତି େଦଖା କରିବାକୁ ଆସବିା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କର। 10 ଦୀମା ଏହ ିସଂସାରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ େମାେତ
ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସ େଥସଲନୀକୀକୁ ଯାଇଛନି୍ତ। େକ୍ରସ୍େକନ୍ସ୍

ଗାଲାତୀଆକୁ, ତୀତସ୍ ଦଲ୍ମ ତଆିକୁ ଯାଇଛନି୍ତ। 11 ଏେବ େମା’ ସହତି
େକବଳ ଲୂକ ଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ଆସଲିା େବେଳ ମାକର୍ଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସହତି େନଇ
ଆସବି। େସ ଏଠାେର େମା’ କାମେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
େହାଇପାରିେବ। 12 ତୁଖିକଙୁ୍କ ମୁଁ ଏଫିସ ନଗରକୁ ପଠାଇଅଛ।ି

13 ମୁଁ େଯେତେବେଳ େତ୍ରାୟାେର ଥିଲ,ି ମୁଁ କାପର୍ଙ୍କ ପାଖେର େମାର
ଏକ ଭଲ ଜାମା ଛାଡ଼ ିଆସଥିିଲ।ି ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଆସବି,
ତାହା େମା’ ପାଇଁ େନଇ ଆସବି। େମା’ ବହଗିଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ଆଣବି। ଚମର୍ପତ୍ର
ଉପେର ଲଖିିତ ବହଗିଡୁ଼କି ବେିଶଷଭାବେର େମାର ଦରକାର।

14 କ’ଣ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡାର େମାର ବହୁତ ଅନଷି୍ଟ କରିଛ।ି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ଲାଗି ଦଣ୍ଡ େଦେବ। 15 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସତକର୍ ରୁହ,
େଯପରି େସ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିନ କେର। େସ ଆମ୍ଭ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କିର େଘାର
ପ୍ରତେିରାଧ କରିଥିଲା।

16 ପ୍ରଥମଥର ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦାଲତେର ଠିଆ
େହଲାେବେଳ େକୗଣସ ିେଲାକ େମାେତ ସମଥର୍ନ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସି
ନ ଥିଲା। ସମେସ୍ତ େମାେତ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର େଯ, ପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରନୁ୍ତ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ େମା’ ସହତି ଥିେଲ।
17 ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା େବେଳ
ପ୍ରଭୁ େମାେତ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ। ସମସ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀ େଲାେକ ସୁସମାଗ୍ଭର
ଶୁଣନୁ୍ତ େବାଲ ିପ୍ରଭୁ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ। ମୁଁ ସଂିହ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲ।ି 18

େଯେତେବେଳ େକୗଣସ ିେଲାକ େମାର କ୍ଷତ ିକରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ,
ପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ। େସ େମାେତ ନରିାପଦେର ତାହାଙ୍କର
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟକୁ େନଇଯିେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ସଦାସବର୍ଦା ପାଇଁ ରହଥିାଉ।

େଶଷ ଅଭନିନ୍ଦନ

19 ପ୍ରୀସ୍କା ଓ ଆକି୍ୱଲାଙୁ୍କ ତଥା ଅନୀସଫିରଙ୍କ ପରିବାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
େମାର ନମସ୍କାର ଜଣାଇବ। 20 ଏରାଷ୍ଟ କରିନ୍ଥ ନଗରଠାେର ରହଛିନି୍ତ
ଏବଂ ତ୍ରଫିମଙୁ୍କ ମୁଁ ମୀଲୀତଠାେର ଛାଡ଼ ିଆସଛି ିକାରଣ େସ ଅସୁସ୍ଥ
ଥିେଲ। 21 ଶୀତଦନି ପୂବର୍ରୁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ପୂଣ୍ଣର୍ େଚଷ୍ଟା
କର।
ଇଉବୁଲ, ପୁେଦନ୍ସ୍, ଲନି, େକ୍ଳ ୗଦୟିା ଓ ଅନ୍ୟସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀ

ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନି୍ତ।
22 ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସହତି ପ୍ରଭୁ ରୁହନୁ୍ତ। ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର

ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହୁ।
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ତୀତସଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ, ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରରିତ
ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ପଠାଯାଇଛ।ି ସତ୍ୟ

ଜାଣବିା ପାଇଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ
ପଠାଯାଇଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଲାେକ କିପରି େସବା କରିେବ, ତାହା େସହି
ସତ୍ୟ େଦଖାଇ ଥାଏ। 2 ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଆଶାରୁ େସହି
ବଶି୍ୱାସ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆସଛି।ି ସମୟ ଆରମ୍ଭ େହବା ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହି
ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତଶିୃତ ିେଦଇଥିେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ମିଛ କହନି୍ତ ନାହିଁ।
3 ଉଚତି୍ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଜୀବନ ବଷିୟେର ସଂସାରକୁ
ଜଣାଇେଲ। ପ୍ରଗ୍ଭର ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତକୁ କହେିଲ। ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ େସହ ିକାମର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦେଲ। ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱର
ଆେଦଶ େଦଇଥିବାରୁ ମୁଁ େସଗଡୁ଼କିର ପ୍ରଗ୍ଭର କଲ।ି

4 ଏହ ିପତ୍ର ତୀତସଙୁ୍କ େଲଖାଯାଉଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ସମବଶି୍ୱାସେର େମାର
ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ଭଳି।
ଆମ୍ଭର ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାରୁ

ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।

କ୍ରୀତୀଠାେର ତୀତସଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ର ୀତୀଠାେର ଏେବ ସୁଦ୍ଧା େଯଉଁ କାମ ବାକି ରହ ିଯାଇଛ,ି
େସଗଡୁ଼କୁି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିଆସଥିିଲ।ି ମୁଁ େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ିଆସଥିିଲ ିେଯ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର ପ୍ରାଚୀନ
େହବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଛ ିପାରିବ। 6 ଏକ ପ୍ରାଚୀନ େହବା ପାଇଁ ଜେଣ
େଲାକର େଯଉଁ ଗଣୁ ଥିବା ଦରକାର, େସଗଡୁ଼କି େହଲା େସ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
ଥିେବ। ତାହାଙ୍କର ଜେଣ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିେବ। ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ
େହାଇଥିେବ। େସମାେନ ହଂିସ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁ ନ ଥିେବ ଓ
ଅନୁଶାସନହୀନ ନ ଥିେବ। 7 ଏହ ିପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର କାମ େହଉଛି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାମର ଯତ୍ନ େନବା, ଅତଏବ େସ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବା କଥା।
େସ ଗବର୍ୀ, ସ୍ୱାଥର୍ୀ ଓ ଶୀଘ୍ର େକ୍ର ାଧୀ େହାଇ ନ ଥିେବ। େସ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟ
ପାନ କରୁ ନ ଥିେବ। େସ କଳହ ପି୍ରୟ େହାଇ ନ ଥିେବ। ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଠକି ଧନୀ େହବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା େଚଷ୍ଟା କରୁ ନ ଥିେବ। 8 ନଜି ଘେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେବ। େସ
ଉତ୍ତମ ବଷିୟକୁ େପ୍ରମ କରୁଥିେବ, ଜ୍ଞାନୀ େହାଇଥିେବ, ଧାମିର୍କଭାେବ
ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିେବ, ପବତି୍ର େହାଇଥିେବ ଓ ନଜିକୁ ସଂଯମ କରି
ପାରୁଥିେବ। ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟର େଯଉଁ ରୂପେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଜେଣ
ପ୍ରାଚୀନ, ନଷି୍ଠାପର ଭାବେର ତାହା ପାଳନ କରୁଥିେବ। 9 ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ
ବ୍ୟବହାର କରି ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାେର ସକ୍ଷମ
େହାଇଥିେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ବେିରାଧୀମାନଙୁ୍କ େସ େଯପରି େଦଖାଇ
େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେବ େଯ େସମାେନ ଭୁଲ୍ ଅଟନି୍ତ।

10 ଅେନକ େଲାକ ଏପରି ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ମାନବିାକୁ ମନା
କରନି୍ତ , ଅବାନ୍ତର କଥାମାନ କୁହନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ବାଟେର
ପରିଗ୍ଭଳିତ କରନି୍ତ। ମୁଁ ବେିଶଷ ଭାବେର େସ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
କହୁଛ,ି େଯଉଁମାେନ ସମସ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ େହବା ପାଇଁ କହନି୍ତ।
11 ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ େସମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ ବଷିୟେର ତାହାଙୁ୍କ ଅବଗତ
କରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିେବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଅବାନ୍ତର କଥା କହବିାରୁ
ବନ୍ଦ କରାଇପାରୁଥିେବ। େସହ ିେଲାକମାେନ କୁଶିକ୍ଷାର ଉପେଦଶ େଦଇ

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପରିବାରଗଡୁ଼କୁି ନଷ୍ଟ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ େକବଳ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଠକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ କାରଣ େସମାେନ ଧନ ଅଜର୍ନ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ। 12 ତାହାଙ୍କ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଯିଏ କି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, କହଛିନି୍ତ : “କ୍ର ୀତୀର େଲାେକ ସବର୍ଦା ମିଛ କୁହନି୍ତ।
େସମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଓ ଅଳସୁଆ। େସମାେନ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି
କରନି୍ତ ନାହିଁ।” 13 େସହ ିଭାବବାଦୀଙ୍କ କଥା ସତ। ଅତଏବ େସମାନଙୁ୍କ
କୁହ େଯ େସମାେନ ଭୁଲ୍ କରୁଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଠାର େହବା
ଉଚତି୍। ତା’େହେଲ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ େହେବ। 14 ତା’େହେଲ
େସମାେନ ଯିହୂଦୀ ଗପଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ କି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ
ନ ଥିବା େଲାକଙ୍କ ଆେଦଶ ପାଳନ କରିେବ ନାହିଁ।

15 େଯଉଁମାେନ ପବତି୍ର, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛ ିପବତି୍ର। କିନୁ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ପାପୀ ଓ ଅବଶି୍ୱାସୀ, େସମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛ ିେହେଲ ପବତି୍ର
ନୁେହଁ। େସମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ା ପାପେର ଦୂଷିତ େହାଇଯାଇଛ ିଓ ଠିକ୍ କ’ଣ,
େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯାଇଛ।ି 16 େସ
େଲାକମାେନ କୁହନି୍ତ େଯ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣଛିନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
େଯଉଁସବୁ ମନ୍ଦ କାମ େସମାେନ କରୁଛନି୍ତ , େସଥିରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ଭୟଙ୍କର େଲାକ,
ଆଜ୍ଞା ବେିରାଧୀ ଓ େକୗଣସ ିଭଲ କାମ ପାଇଁ ଅେଯାଗ୍ୟ।

ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସରଣ

ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା (ଉପେଦଶ)ର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
େଲାକଙୁ୍କ କହବିା କଥା। 2 ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅି େଯ
େସମାେନ ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ଗମ୍ଭୀର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନୁ୍ତ। େସମାେନ

ବଶି୍ୱାସେର, େପ୍ରମେର ଓ େଧୖଯର୍୍ୟେର ଦୃଢ଼ େହବା ଉଚତି୍।
3 ବୃଦ୍ଧା ନାରୀମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅି େଯ େସମାେନ ଜୀବନପ୍ରଣାଳୀେର

ପବତି୍ର ହୁଅନୁ୍ତ। େସମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁହନୁ୍ତ ନାହିଁ ଓ ଅଧିକ
ମାତ୍ରାେର ମଦ୍ୟପାନର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନୁ୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ଭଲ କଥାର ଶିକ୍ଷା
ଦଅିନୁ୍ତ। 4 ଏପରି ଭାବେର େସମାେନ ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ
ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇ ପାରିେବ। 5 େସମାେନ
ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇ ପାରିେବ େଯ େସମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପବତି୍ର ହୁଅନୁ୍ତ,
ନଜି ଘରର ଯତ୍ନ ନଅିନୁ୍ତ, ଦୟାଳୁ ହୁଅନୁ୍ତ ଏବଂ ନଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ହୁଅନୁ୍ତ। ତା’େହେଲ େକୗଣସ ିେଲାକ ଆମ୍ଭକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସମାେଲାଚନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

6 େସହଭିଳି ଯୁବକମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ େସମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନୁ୍ତ। 7

ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭାବେର ଆଦଶର୍ େହବା ପାଇଁ
ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା େଦବାେର ତୁେମ୍ଭ ସେଚ୍ଚାଟ ଓ
ଗମ୍ଭୀର ରହବିା ଉଚତି୍। 8 ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ସମାେଲାଚତି ନ ହୁଅ,
େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ସତ କୁହ। ତା’େହେଲ ଜେଣ ବେିରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ
କରିବ କାରଣ େସ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ବଷିୟ ପାଇବ ନାହିଁ।

9 ଦାସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ମାଲକିମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବର୍ଦା
ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହ। େସମାେନ ମାଲକିମାନଙୁ୍କ ଖୁସୀ ରଖିେବ,
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତତକର୍ କରିେବ ନାହିଁ। 10 ମାଲକିଙ୍କର େଗ୍ଭରି
କରିେବ ନାହିଁ, ଏବଂ େସମାେନ ପ୍ରମାଣତି କରିେବ େଯ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ
େଯାଗ୍ୟ ଅଟନି୍ତ। ଦାସମାେନ ନଜିର ପ୍ରେତ୍ୟକ କାମେର ଏହା ପ୍ରମାଣତି
କରିେବ େଯ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଅେଟ।
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11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଥୁବାରୁ ଆେମ୍ଭ େସହଭିଳି
ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଥା। େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିପାେର। 12 େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭକୁ ମିଳିଛ।ି େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ ନ େହବା ଓ ସଂସାର ଗ୍ଭହୁଁ ଥିବା ମନ୍ଦକାମ ନ
କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି। େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ଏହ ିସଂସାରେର ଜ୍ଞାନେର ଧାମିର୍କ
ଓ ନ୍ୟାୟ ମାଗର୍େର ରହବିା ଶିଖାଏ। 13 ଆମ୍ଭର ମହାନ୍ ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସବିା ବାଟକୁ ଗ୍ଭହିଁ ରହଥିିଲାେବେଳ ଆେମ୍ଭ
ଏହଭିଳି ରହବିା ଦରକାର। େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାନ୍ ଭରସା ଓ େସ
େଗୗରବେର ଆସେିବ। 14 େସ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ନଜିକୁ େଦେଲ। ଆମ୍ଭକୁ
ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ଜେଣ ପବତି୍ର ଜାତ ିଓ
େକବଳ ତାହାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକି୍ତସମୂହ ଭାବେର ଗଢ଼ବିା ପାଇଁ େସ ମେଲ। ଏହି
ପବତି୍ର େଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ।

15 େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି କୁହ। ତୁମ୍ଭର ପୂଣ୍ଣର୍ କ୍ଷମତା ରହଛି,ି
େତଣୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓ େସମାେନ ଯାହା କରୁଛନି୍ତ ,
ତାହା ଭୁଲ୍ େବାଲ ିକହବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କର।
େକୗଣସ ିେଲାକ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କେର, ଯାହାକି
ତୁମ୍ଭକୁ ଗରୁୁତ୍ୱହୀନ କରିେଦବ।

ଜୀବନଯାପନର ଉତ୍ତମ ରୀତି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଏହଗିଡୁ଼କି କରିବା ପାଇଁ ମେନ ରଖିବାକୁ
କୁହ: େସମାେନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନେର ରୁହନୁ୍ତ,
େସମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନୁ୍ତ ଓ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନୁ୍ତ; 2 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଖରାପ କଥା କହନୁ୍ତ ନାହିଁ,
ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତ ଶାନି୍ତେର ରୁହନୁ୍ତ; େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ଓ ସବୁ େଲାକଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଭଦ୍ରତା ପ୍ରଦଶର୍ନ କରନୁ୍ତ। ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ କୁହ।

3 ଅତୀତେର ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମୂଖର୍ ଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାପାଳନ କରୁ ନ
ଥିଲୁ, ଭୁଲ୍ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କାମନା ଓ
େଭାଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଈଷର୍ାଳୁ ଓ େଦ୍ୱଷପୂଣ୍ଣର୍ ଜୀବନଯାପନ
କରୁଥିଲୁ। େଲାେକ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ ଓ ଆେମ୍ଭ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା
କରୁଥିଲୁ। 4 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା
ଓ େପ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା, େସେତବେଳ େସ ନଜି କୃପା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ
ରକ୍ଷା କେଲ। 5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସୁସମ୍ପକର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି େହତୁ ଆେମ୍ଭ ରକ୍ଷା ପାଇ ନ ଥିଲୁ। େସ

ଆମ୍ଭକୁ େଧାଇ କରି ନୂଆ ମଣଷି କରିଅଛନି୍ତ। ଏହ ିଉଦ୍ଧାର ଓ ନୂତନତା
ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଆସଥିିଲା। 6 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େସହ ିପବତି୍ରଆତ୍ମାକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ଭାବେର ଆମ୍ଭ ଉପେର
ଢ଼ାଳିେଲ। 7 ତାହାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କ
େହଲୁ। ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ, େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭକୁ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦାନ କେଲ। 8 ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭର ଭରସା। ଏହି
ଶିକ୍ଷା ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ।
ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ େଲାେକ ଏହ ିବଷିୟ ବୁଝନୁ୍ତ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ ହୁଅ।

ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାେକ, ଭଲ କାମଗଡୁ଼କି
କରିବା ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନକୁ ନେିୟାଜିତ କରିବା ବଷିୟେର ଆଗ୍ରହୀ
େହେବ। ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ଭଲ ଓ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

9 ମୂଖର୍ତାପୂଣ୍ଣର୍ ତକର୍ବତିକର୍, ବଂଶାବଳୀ ବଷିୟେର ଯୁକି୍ତ , ଝଗଡ଼ା,
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ବଷିୟକ ସଂଘଷର୍ଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହ।
େସଗଡୁ଼କି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେର ନାହିଁ। 10 ଯଦି
କିଏ ତକର୍ବତିକର୍ କେର, ତା’େହେଲ ତାହାକୁ ସତକର୍ କରିଦଅି। େସ ଯଦି
ତକର୍ବତିକର୍ ଗ୍ଭଲୁ ରେଖ, ତା’େହେଲ ତାହାକୁ ଆଉ ଥେର ସତକର୍ କର। 11

ଯଦ ିତା’ପେର ମଧ୍ୟ େସ ପୁନଃ ତକର୍ବତିକର୍ କେର, ତା’ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିରଖ େଯ େସଭଳି େଲାକ ମନ୍ଦ ଓ ପାପୀ। ତାହାର
ପାପ ପ୍ରମାଣତି କେର େଯ େସ େହଉଛ ିେଦାଷୀ।

ମେନ ରଖିବା ପାଇଁ େକେତାଟ ିକଥା

12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆେତ୍ତର୍ମା ଓ ତୁଖିକଙୁ୍କ ପଠାଇବ।ି
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା ପେର ତୁେମ୍ଭ ନକିପଲଠିାେର େମା’ ପାଖକୁ ଆସବିା
ପାଇଁ ପ୍ରାଣପେଣ େଚଷ୍ଟା କରିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛ ିେଯ ଶୀତକାଳ େସଠାେର
କଟାଇବ।ି 13 ଓକିଲ ଜୀନା ଓ ଆପଲ୍ଲ  େସଠାରୁ ଆସୁଛନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ
ଆସବିା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁେମ୍ଭ ସତକର୍ ହୁଅ
େଯ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭାବ ନ ଘଟୁ। 14 ନଜି ଜୀବନକୁ
ସତ୍କମର୍େର ଲଗାଇବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
େଯଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତେର ଦରକାର, େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର।
ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭ େଲାେକ ବଫିଳ ଜୀବନଯାପନ କରିେବ ନାହିଁ।

15 େମା’ ସହତି ଏଠିକାର ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ।
େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସେର ଆମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଇବ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ରହୁ।
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ଫିଲୀେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ େହାଇଥିବା ପାଉଲ ଓ ଆମ୍ଭର ଭାଇ
ତୀମଥିଙ୍କଠାରୁ 2 ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ମିତ୍ର ଓ ସହକମର୍ୀ ଫିଲୀେମାନ,
ଆମ୍ଭର ଭଉଣୀ ଆପ୍ପିୟା, ସାଥୀ େସୖନକି ଆଖିର୍ପ୍ପ, ଓ ତୁମ୍ଭ

ଘରଠାେର ଏକତି୍ରତ େହଉଥିବା ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଛୁ।
3 ଆମ୍ଭର ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର

ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ।

ଫିଲୀେମାନଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱାସ

4 େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାମାନଙ୍କେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କେର। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ସବର୍ଦା ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି। 5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ
ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭର
ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ମୁଁ ଶୁଣଛି ିଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସହ ିେପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି 6 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ଆମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଭଲ କଥାଗଡୁ଼କି ବୁଝପିାରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସର ସହଭାଗିତା
ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ େବାଲ ିମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର। 7 େହ ଭାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ େପ୍ରମଭାବ େଦଖାଇଛ, େସମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ କରିଛ। ଏହା େମାେତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା େଦଲା।

ଅନୀସମିକୁ ଭାଇ ଭଳି ସ୍ୱୀକାର କର

8 େକେତଗଡୁ଼ଏି କଥା ତୁମ୍ଭର କରିବା ଉଚତି୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର ଭାଇ
ହସିାବେର ସତ୍କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ େଦବାର େମାର
ଅଧିକାର ଅଛ।ି 9 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମେର ନେିବଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେର। ମୁଁ ପାଉଲ, ବୁଢ଼ା େହାଇ ଗଲଣି ିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ
େହାଇଛ।ି 10 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୀସମି ପାଇଁ ନେିବଦନ କରୁଛ।ି ମୁଁ ବନ୍ଦୀ
ଗହୃେର ଥିଲାେବେଳ େସ େମାର ସନ୍ତାନ େହାଇଥିଲା। 11 ଅତୀତେର େସ
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ େମା’ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ
ବଡ଼ ଉପେଯାଗୀ ଅେଟ।

12 ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େଫରାଇ େଦଉଛ।ି ତା’ ସହତି େମାର
ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା େହାଇଛ।ି 13 ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଗହୃେର ଥିବା ସମୟେର
େମାେତ ସୁସମାଗ୍ଭର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ େବାଲ ିତାହାକୁ େମା’ ସହତି
ରଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ।ି େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସ ତୁମ୍ଭର େସବା

କରିଥା’ନ୍ତ ା। 14 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥେମ ନ ପଗ୍ଭରି ମୁଁ କିଛ ିକରିବା
ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ ିନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଭଲ କାମ ନଜି ଇଚ୍ଛାେର େହଉ,
େମାର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାେର ନ େହଉ େବାଲ ିମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ।

15 ଅନୀସମି କ୍ଷଣକି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହା ଏପରି
ଘଟଥିାଇପାେର ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସବୁଦନି ପାଇଁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇପାରିବ। 16 ଦାସ େହବା ପାଇଁ ନୁେହଁ, ବରଂ ଦାସଠାରୁ ବଳି ଏକ
ପି୍ରୟ ଭାଇ ଭଳି। ମୁଁ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆହୁରି
ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଜେଣ ମଣଷି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଜେଣ
ଭାଇ ଭଳି ଭଲ ପାଇବ।

17 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମିତ୍ର େବାଲ ିଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତା’େହେଲ
ଅନୀସମିଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଗ୍ରହଣ କର। େମାେତ େଯପରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥା’ନ୍ତ,
େସହପିରି ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। 18 ଯଦ ିଅନୀସମି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଭୁଲ୍
କରିଛ ିବା ତା’ର ତୁମକୁ କିଛ ିେଦବାକୁ ଅଛ ିେତେବ ତାହା େମା’ ଖାତାେର
ପକାଇ ଦଅି। 19 ମୁଁ ପାଉଲ, ଏହ ିକଥା େମା’ ହାତେର େଲଖୁଛ।ି
ଅନୀସମିର ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିେଦବାକୁ ଅଛ,ି ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ
େଦବ।ି ନଜି ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େଯ େମା’ଠାେର େକେତ ଋଣୀ, େସ
ସମ୍ପକର୍େର ମୁଁ କିଛ ିକହବି ିନାହିଁ। 20 େତଣୁ େହ େମାର ଭାଇ!
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ କିଛ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଷିୟ କର େବାଲ,ି
ମୁଁ କୁେହ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େମା’ ହୃଦୟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଅି। 21 ମୁଁ ଯାହା
କହଛି,ି େସଗଡୁ଼କି କରିବ େବାଲ ିଜାଣ ିମୁଁ ଏହ ିଚଠିି େଲଖୁଛ।ି ମୁଁ ଜାେଣ
େଯ ମୁଁ େଯତକିି କେହ, ତୁେମ୍ଭ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବ।

22 େମା’ ରହବିା ପାଇଁ େଗାଟଏି ବଖରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୁଁ
ଆଶାକେର େଯ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିବ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ
ଯିବାକୁ ସମଥର୍ େହାଇ ପାରିବ।ି

େଶଷ ଅଭନିନ୍ଦନ

23 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏପାଫ୍ର ା େହଉଛନି୍ତ େମାର ସହବନ୍ଦୀ। େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ। 24 ମାକର୍, ଆରିସ୍ତାଖର୍, ଦୀମା ଓ ଲୂକ
ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ।

25 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା
ସହତି ରହଥିାଉ।

ଫିଲୀେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 1:2 950 ଫିଲୀେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପତ୍ର 1:25
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ଏବ୍ର ୀ

ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମେର କଥା କହଛିନି୍ତ

ଅତୀତେର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ  ସମୟେର
ବଭିନି୍ନ  ଭାବେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କଥା
କହଥିିେଲ। 2 କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଶଷ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା

ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର କଥା କହଅିଛନି୍ତ। େସ ନଜି ପୁତ୍ରଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସାରା ବଶି୍ୱ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। େସ ନଜି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ। େସହ ିପୁତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ। 3 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିାର
ଅବକିଳ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍। େସହ ିପୁତ୍ର ନଜିର ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଷିୟକୁ ଧରି ରଖିଛନି୍ତ। େସହ ିପୁତ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କେଲ। ତା’ପେର େସ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ମହାମହମି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଡ଼ାହାଣପଟେର ବସେିଲ। 4 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ନାମ େଦେଲ, େତଣୁ େସ େଯେକୗଣସି
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହାନ୍ େହାଇଅଛନି୍ତ।

5 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସ େକୗଣସ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ କହ ିନ ଥିେଲ େଯ:
“ତୁେମ୍ଭ େମାର ପୁତ୍ର;
ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତା େହଲୁ।”

ଗୀତସଂହତିା 2:7
ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ ଏହା କହ ିନାହାନି୍ତ େଯ,
“ମୁଁ ତା’ର ପିତା େହବ,ି
େସ େମାର ପୁତ୍ର େହବ।”

2 ଶାମୁେୟଲ 7:14
6 ଓ େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ପୁନବର୍ାର
ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେିବ, େସହ ିସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େସ କହନି୍ତ:
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରନୁ୍ତ।”
7 ନଜିର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ :

“ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବାୟୁସ୍ୱରୂପ କରନି୍ତ ,
ଓ ଆପଣା େସବକମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନର ଶିଖା ସ୍ୱରୂପ କରନି୍ତ।”

ଗୀତସଂହତିା 104:4
8 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପୁତ୍ର ବଷିୟେର କୁହନି୍ତ:
“େହ ପରେମଶ୍ୱର! ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ,
ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟେର ରାଜ୍ୟଶାସନ କରିବ
9 ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କତାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଓ ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲକୁ ଘୃଣା କର।
ଅତଏବ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ।”

ଗୀତସଂହତିା 45:6-7
10 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ:
“େହ ପ୍ରଭୁ! ତୁେମ୍ଭ ଆରମ୍ଭେର ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କଲ,
ଓ ତୁମ୍ଭର ହାତ ଆକାଶ ନମିର୍ାଣ କଲା।
11 ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି େଲାପ ପାଇବ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ।
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ବସ୍ତ୍ରଭଳି ପୁରୁଣା େହାଇଯିବ।
12 ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭଦର ଭଳି େସହସିବୁ ଗଡୁ଼ାଇବ
ଓ େସମାେନ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହେବ।

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କଦାପି ବଦଳିବ ନାହିଁ,

ଓ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନର େଶଷ େହବ ନାହିଁ।”
ଗୀତସଂହତିା 102:25-27

13 ପରେମଶ୍ୱର େକେବ େହେଲ େକୗଣସ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତକୁ କହଛିନି୍ତ କି େଯ:
“େଯେତେବଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ େର ନ

ଆଣଛି,ି
େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମା’ ଡ଼ାହାଣେର ବସଥିାଅ।”

ଗୀତସଂହତିା 110:1
14 ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଆତ୍ମା ଅଟନି୍ତ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା
କରନି୍ତ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ

ଅତଏବ, ଆମ୍ଭକୁ ଶିଖା ଯାଇଥିବା କଥାଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରିବା
ବଷିୟେର ଅଧିକ ମେନାେଯାଗୀ େହବା ଦରକାର, ନେଚତ୍
ସତ୍ୟମାଗର୍ରୁ ବଚିଳିତ େହାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ େହବୁ। 2

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିବା ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟ େବାଲି
େଦଖାଇ ଦଆିଗଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ
କରି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସହ ିଶିକ୍ଷାକୁ େସମାେନ ଅବମାନନା
କେଲ, େସମାେନ ଦଣ୍ଡତି େହେଲ। 3 ଆମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ମହା ପରିତ୍ରାଣ
ଅବେହଳା କେଲ, ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଭାବେର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହଉଛନି୍ତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକି୍ତ , ଯିଏ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପରିତ୍ରାଣ
ବଷିୟେର କହେିଲ। େଯଉଁମାେନ ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଏହାର
ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରି େଦଖାଇ େଦେଲ। ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍, ନାନାଦ ିଚହି୍ନ ଓ
ଅେନକ ପ୍ରକାରର ଅଦ୍ଭୂତ 4 କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହାର
ପ୍ରମାଣ େଦେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନ ଦ୍ୱ ାରା ଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିଅଛନି୍ତ।

େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ େଦହ ଧାରଣ
କେଲ

5 େଯଉଁ ଭାବୀଜଗତ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ ଆେଲାଚନା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ
ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବାଛ ିନାହାନି୍ତ। 6 ଶାସ୍ତ୍ରେର
େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଏପରି େଲଖା ଅଛ:ି
“ପରେମଶ୍ୱର!
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର?

ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚନିି୍ତତ ହୁଅ?
େସ କ’ଣ ସତେର ମହାନ ଅଟନି୍ତ େଯ
7 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କଠାରୁ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁ୍ୟନ କରିଅଛ?
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େଗୗରବ ଓ ସମ୍ମାନର ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଅଛ,
8 ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ତା’ ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ରଖିଅଛ।”

ଗୀତସଂହତିା 8:4-6
ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ତା’ର ବଶୀଭୂତ କେଲ, ତାହାେହେଲ
ଏପରି େକୗଣସ ିବଷିୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନୁେହଁ। କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟ ଉପେର ତାହାଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା
େଦଖି ପାରୁ ନାହୁଁ। 9 ଅତ ିଅଳ୍ପ ସମୟ ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କଠାରୁ ନମି୍ନ ସ୍ତରେର ରଖା ଯାଇଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଏେବ ଆେମ୍ଭ

ଏବ୍ର ୀ 1:2 951 ଏବ୍ର ୀ 2:9
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େଦଖୁଛୁ େଯ, େସ େଗୗରବ ଓ ସମ୍ମାନର ରାଜମୁକୁଟ ପିନି୍ଧଛନି୍ତ। ଏହାର
କାରଣ, ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ମୃତୁ୍ୟ ଅେଟ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
େହତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ।

10 ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ। ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ଅେନକ େଲାକ େଯପରି ତାହାଙ୍କ
େଗୗରବେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଭାଗ
ମାଧ୍ୟମେର ସଦି୍ଧ କେଲ, ତହିଁେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ମାଗର୍
େଦଖାଇେଲ।

11 େତଣୁ ଯିଏ ପବତି୍ର କରନି୍ତ , ଓ େଯଉଁମାେନ ପବତି୍ର ହୁଅନି୍ତ ଦୁେହଁ
େଗାଟଏି ପରିବାରର ଅଟନି୍ତ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀ ଡ଼ାକିବାେର ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 12 ଯୀଶୁ କୁହନି୍ତ :
“େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ େମାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର

କହବି।ି
ତୁମ୍ଭର ସବୁେଲାକ (ସାଧୁ) ମାନଙ୍କ ଆଗେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା

ପାଇବ।ି”
ଗୀତସିଂହତିା 22:22

13 େସ ଆହୁରି କହନି୍ତ:
“ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବ।ି”

ଯିଶାଇୟ 8:17
ଓ େସ କୁହନି୍ତ:
“ମୁଁ ଏହଠିାେର ଅଛ,ି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ େମା’

ସହତି ଅଛନି୍ତ।”
ଯିଶାଇୟ 8:18

14 େସହ ିସନ୍ତାନମାେନ ରକ୍ତମାଂସ ବଶିିଷ୍ଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନି୍ତ।
ଅତଏବ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଭଳି ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଧାରଣ କେଲ।
େସହପିରି କରିବା ଦ୍ୱ ାରା, ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟ ଶକି୍ତର ନଦିାନ ଶୟତାନକୁ ବନିଷ୍ଟ
କେଲ। 15 ମୃତୁ୍ୟ ଭୟେର ସାରା ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଗ୍ରସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମାନବରୂପ ଧାରଣ କରି ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ। 16

କାରଣ ପ୍ରକୃତେର ଯୀଶୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନେଯାଗୀ ନ େହାଇ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ। 17 ଅତଏବ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର େସ ଆପଣା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରି େହବାକୁ ପଡ଼ଲିା।
େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେର େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
ସାଧନ ପାଇଁ ଦୟାଳୁ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ମହାଯାଜକ ହୁଅନି୍ତ। 18 ଯୀଶୁ ପରୀକି୍ଷତ
େହାଇ ଦୁଃଖ େଭାଗ କରିଥିବାରୁ ପରୀକି୍ଷତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ସକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ।

େମାଶାଙ୍କଠାରୁ ଯୀଶୁ ମହାନ

ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ମନ ଦଅି।
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭପାଖକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭ
ବଶି୍ୱାସର ମହାଯାଜକ। େମା’ ପବତି୍ର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ମୁଁ

ଏ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଛ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଆହ୍ୱାନ କରିଛନି୍ତ। 2 ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂେପ ଆମ୍ଭ
ପାଖକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ। େମାଶାଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ
ଥିେଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ େସ
କେଲ। 3 େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ଘରଟଏି ତଆିରି କେଲ, େଲାେକ
ଘର ତୁଳନାେର େସହ ିେଲାକକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦଅିନି୍ତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଏହା ପ୍ରଜୁଜ୍ୟ। େମାଶାଙ୍କ ତୁଳନାେର ଯୀଶୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର େଯାଗ୍ୟ। 4

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଘର େକୗଣସ ିେଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ। 5 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର େମାଶା ଜେଣ
େସବକ ରୂେପ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଭବଷି୍ୟତେର ଯାହାକିଛି
କହେିବ, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିକଥା କହଥିିେଲ। 6 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁତ୍ର
ଭାେବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ। ଆେମ୍ଭ
ବଶି୍ୱାସୀଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପରିବାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ଯଦ ିଆେମ୍ଭ େସହି

ମହତ୍ ଆଶାର ଅେପକ୍ଷାେର ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ରହବିା, ତା’େହେଲ ଆମ୍ଭ
ଅନ୍ତରେର ପରେମଶ୍ୱର ବାସ କରିେବ।

ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଗ୍ଭଲିଥିବା

7 ଅତଏବ ପବତି୍ରଆତ୍ମା କୁହନି୍ତ :
“ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ “ଆଜି’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,

8 େତେବ ମରୁଭୂମିେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦନି
େଯପ୍ରକାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଥିେଲ,
େସପ୍ରକାର ପୂବର୍ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର।
9 ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍ ଧରି ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିେର େମାର କାଯର୍୍ୟ

ଗଡୁ଼କି େଦଖିେଲ।
ତଥାପି େସମାେନ େମା’ େଧୖଯର୍୍ୟର ପରୀକ୍ଷା େନେଲ।
10 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ ଥିଲ।ି
ମୁଁ କହଥିିଲ,ି େସ େଲାକମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ାଧାରା ସବର୍ଦା ଭୁଲ୍ ଅେଟ।
େସମାେନ େମାର ମାଗର୍ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ।
11 ଅତଏବ ମୁଁ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହଥିିଲ ି–
‘େସ େଲାକମାେନ େକେବ େହେଲ େମାର ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ

କରିେବ ନାହିଁ।’”
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12 ଅତଏବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େକହ ିପାପ ନ
କର, ଅବଶି୍ୱାସୀ ନ ହୁଅ, ଓ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବମିୁଖ ନ ହୁଅ,
ଏଥିପାଇଁ ସାବଧନା ରୁହ। 13 କିନୁ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତଦିନି ଉତ୍ସାହତି କର।
“ଆଜିଦନିେର” ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନ ଦଅି। ପାପର ଛଳନାପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରେଲାଭନେର
ପଡ଼ ିେଲାେକ େଯପରି ହୃଦୟ କଠିନ ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କର। 14 କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା,
ତାହା ଯଦ ିେଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବ, ତାହାେହେଲ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସମସ୍ତ ଅଧିକାରେର ସହଭାଗୀ େହବ। 15 ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁେହ:
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଆଜି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ତା’େହେଲ ଅତୀତେର େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲ, େସହପିରି ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର।”
ଗୀତସଂହତିା 95:7-8

16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିେକଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ
କରିଥିେଲ? େଯଉଁମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମିଶର େଦଶରୁ ବାହାରି
ଆସଥିିେଲ, ଏମାେନ େସହ ିେଲାକ ଅଟନି୍ତ। 17 ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭଳିଶ୍ ବଷର୍
ଧରି ତାହା ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ କରିଥିେଲ? େଯଉଁମାେନ ପାପ କରିଥିେଲ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ମରୁଭୂମିେର
ମେଲ। 18 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କର
ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ େବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ?
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅବାଧ୍ୟ େହଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େସ ଏହା
କହଥିିେଲ। 19 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ େଦଖୁଛୁ େଯ, େସମାେନ ନଜି ଅବଶି୍ୱାସ
େହତୁ େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମଥର୍ େହେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଥିବା
ସ୍ଥେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେଯପରି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚତି ନ
େହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସତକର୍ତାର ଜୀବନ କାଟବିା ଉଚତି୍। 2

କାରଣ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯପରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େସହପିରି
ସୁସମାଗ୍ଭର କୁହାଯାଇଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଶୁଣ ିମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବଶି୍ୱାସପୂବର୍କ
ନଜିସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସୁସମାଗ୍ଭର ଲାଭଜନକ େହଲା
ନାହିଁ। 3 ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାେନ ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ
ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର କହଅିଛନି୍ତ:
“ମୁଁ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହଥିିଲ;ି
େସ େଲାକମାେନ େକେବ େହେଲ େମାର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ

କରିେବ ନାହିଁ।”
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ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହେିଲ। କିନୁ୍ତ ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ କରିବା ଦନିଠାରୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। 4 ଶାସ୍ତ୍ରର େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର
ପରେମଶ୍ୱର ସପ୍ତାହର ସପ୍ତମ ଦନି ବଷିୟେର କହଛିନି୍ତ : “ସପ୍ତମ ଦନିେର
ପରେମଶ୍ୱର ନଜିର ସମସ୍ତ କାମରୁ ବଶି୍ରାମ େନେଲ।” 5 ପରେମଶ୍ୱର
ଆଉ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରେର କହଛିନି୍ତ : “େସହ ିେଲାକମାେନ େକେବ େହେଲ େମାର
ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ।”

6 େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଗରୁ ସୁସମାଗ୍ଭର ଶୁଣା ଯାଇ ଥିଲା, ନଜିର
ଅବଜ୍ଞା େଯାଗୁଁ େସମାେନ ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ
ଏେବ ମଧ୍ୟ େକେବ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ
ବାକି ଥିବାରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆଉ େଗାଟଏି ବେିଶଷ ଦନି ଅଥର୍ାତ୍ ‘ଆଜିଦନି’
ନରୂିପଣ କେଲ। 7 ଏହ ିଦନିଟ ିବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର ବହୁତ ଦନି
ପେର ଦାଉଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର କହଛିନି୍ତ। େସହ ିଶାସ୍ତ୍ରେର ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ରୁ
କହଛୁି:
“ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ‘ଆଜି’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣଛି,
ତାହାେହେଲ ପୂବର୍ପରି ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର।”

ଗୀତସଂହତିା 95:7-8
8 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାକୃତ
ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳକୁ େନଇଯାଇ ନ ଥିେଲ। ଯଦ ିେସ େନଇଥା’େନ୍ତ, େତେବ
ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ରାମ ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟଏି ଦନି ‘ଆଜି’ େବାଲ ିେଘାଷଣା
କରି ନ ଥା’େନ୍ତ। 9 ଏହା ପ୍ରମାଣତି କେର େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସପ୍ତମ ଦନିର ବଶି୍ରାମ େଭାଗିବାର ବାକି ଅଛ।ି 10

ପରେମଶ୍ୱର ନଜି କାମ ସମାପ୍ତ କଲା ପେର ବଶି୍ରାମ କେଲ। େସପ୍ରକାର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲାପେର ବଶି୍ରାମ
ପାଇଥାଏ। 11 ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ େଚଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ରାମସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରନି୍ତ
ନାହିଁ, େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପଦାନୁସରଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େଯପରି ପଡ଼ ିନ ଯାଆନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

12 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାଯର୍୍ୟସାଧକ ଅେଟ। ତାହାଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େଯେକୗଣସ ିଦି୍ୱ ଧାର ଖଡ଼୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧାରୁଆ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, ହାଡ଼ ଓ ମଜ୍ଜ ାର ସନି୍ଧସ୍ଥଳ େଭଦ କରିପାେର।
ଏହା ହୃଦୟର ଚନି୍ତ ା ଓ ଭାବର ବଗି୍ଭର କେର। 13 ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େକୗଣସ ିକଥା ଲୁଚ ିରହ ିପାେର ନାହିଁ। େସ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେର ସବୁକିଛ ିେଦଖି ପାରନି୍ତ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ଅନାବୃତ। ଆେମ୍ଭ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିଛୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ତହିଁର
ହସିାବ େଦବାକୁ େହବ।

ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ େହବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ

14 ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ରହବିା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ
ଯାଇଛନି୍ତ। େସ େହଉଛନି୍ତ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ। 15 ଅତଏବ
ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ ରହବିା ଉଚତି୍। ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ
ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦୁବର୍ଳତା ଜାଣନି୍ତ। ଜଗତେର ଥିବା େବେଳ େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଭାବେର ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ। 16 ଆେମ୍ଭମାେନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ଦୟା
ଓ କୃପାପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ସଂିହାସନ ନକିଟରୁ
ଆମ୍ଭର ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭରସାର ସହ ଯାଇପାରିବା।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯିହୂଦୀ ମହାଯାଜକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ମେନାନୀତ
ହୁଅନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆପଣା ପାପ ନମିେନ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିମହାଯାଜକ େଲାକମାନଙୁ୍କ

ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ। 2 ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି ମହାଯାଜକର ମଧ୍ୟ
ଦୁବର୍ଳତା ରହଛି,ି େତଣୁ େସ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ର ାନ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସହାନୁଭୂତ ିେଦଖାଇବାକୁ ସମଥର୍। 3 ମହାଯାଜକ ଅନ୍ୟେଲାକମାନଙ୍କ ପାପ

ନମିେନ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ନଜିର ମଧ୍ୟ ଦୁବର୍ଳତା ଥିବା
େହତୁରୁ େସ ମଧ୍ୟ ନଜି ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଉଚତି୍।

4 ମହାଯାଜକ େହବା ଏକ ସମ୍ମାନର ବଷିୟ। କିନୁ୍ତ େକହ ିେହେଲ
ନେିଜ ଏହ ିକାମ ପାଇଁ ବାେଛ ନାହିଁ। ଜଣଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହୂତ
େହବାକୁ ପଡ଼ବି, େଯପରି ହାେରାଣ ଆହୂତ େହାଇଥିେଲ। 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ
େସହ ିଡ଼କା େହାଇଥିେଲ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସ ମେନାନୀତ
େହାଇଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ:
“ତୁେମ୍ଭ େମାର ପୁତ୍ର;
ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତା େହଲୁ।”

ଗୀତସଂହତିା 2:7
6 ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର କୁହନି୍ତ :
“ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ପରି
ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”

ଗୀତସଂହତିା 110:4
7 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତେର ଥିଲାେବେଳ େଯ, ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ

ସମଥର୍, େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆକୁଳ ଭାବେର ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ
ବନିତ ିଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିେଲ। େଯେହତୁ ଯୀଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
କାମ କରୁଥିେଲ ଓ ନମ୍ର ଥିେଲ, େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାେର
ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର େଦଇଥିେଲ। 8 ଯୀଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ତଥାପି
ଦୁଃଖ େଭାଗ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞା ବହତା ଶିଖିେଲ। 9 ପୁଣ ିଯୀଶୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
ଥିେଲ। ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ େସମାେନ ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ପାଇ ପାରିେବ। 10 ପରେମଶ୍ୱର ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଭଳି ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ମହାଯାଜକ ରୂେପ ବାଛେିଲ।

ପତନ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତକର୍ ବାଣୀ

11 ଏ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅେନକ କଥା କହବିା ପାଇଁ
ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବୁଝା େହଉଛ, ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା
କଷ୍ଟକର। 12 ବତ୍ତର୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯତକିି ସମୟ ଅତବିାହତି େହାଇ
ଗଲାଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପେଦଶକ େହାଇ ସାରନ୍ତଣ।ି କିନୁ୍ତ ଯାହା ଜଣା
ପେଡ଼, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକ େମୗଳିକ ପାଠଗଡୁ଼କୁି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ ଦରକାର। ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ କ୍ଷୀର ଦରକାର
େହଲା ଭଳି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
କଠିନ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ନାହଁ। 13 େଯ େକବଳ
କ୍ଷୀର ଖାଇ ବେଞ୍ଚ, େସ ଶିଶୁପରି। େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଉଚତି୍ ଶିକ୍ଷା କ’ଣ ତାହା
ଜାଣ ିନାହିଁ। େସମାେନ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପାଥର୍କ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗଡୁ଼କି ଲାଭ କରିଛନି୍ତ। 14 କିନୁ୍ତ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ
େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଶିଶୁପରି ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରି େଦଇଛନି୍ତ।
ଏହା େସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଆତ୍ମାେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଛନି୍ତ।

ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶିକ୍ଷାର ସମାପି୍ତ ଘଟାଇବା
ଦରକାର। ଆେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ,
ତହିଁରୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ େହବା ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦକମର୍ରୁ
ବମିୁଖ େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କଲୁ। 2 େସେତେବେଳ
ଆେମ୍ଭ ବାପି୍ତସ୍ମ ବଷିୟେର େଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ତାପର୍ଣ କରିବା ବଷିୟେର, ମୃତୁ୍ୟରୁ
ପୁନରୁତ୍ଥିତ େହବା ବଷିୟେର ଓ େଶଷ ବଗି୍ଭର ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା
ପାଇଥିଲୁ। କିନୁ୍ତ ଏେବ ଆେମ୍ଭ ସଦିି୍ଧଲାଭ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର େହବା ଉଚତି୍।
3 ହଁ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର ଅନୁମତ ିଦଅିନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏପରି କରିବା।

4 େଲାକମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଗର୍ ଛାଡ଼ ିେଦଲା ପେର କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଜୀବନ େକେବ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ପାରିବ? େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟର
ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସାରିଛନି୍ତ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହୁଛ।ି େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି, ଓ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗୀ େହାଇଛନି୍ତ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବୀଜଗତର
ମହାନ୍ ଶକି୍ତ ଗଡୁ଼କୁି େଦଖିଥିେଲ। େସମାେନ ତହିଁର ଉତ୍ତମତା ଜୀବନେର

ଏବ୍ର ୀ 4:4 953 ଏବ୍ର ୀ 6:4



7

ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ତା’ପେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଗର୍
ଛାଡ଼ଛିନି୍ତ। େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ କଣ୍ଟା ମାରୁଛନି୍ତ।
େସମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରୁଛନି୍ତ।

7 େସ େଲାକମାେନ େହଉଛନି୍ତ ପ୍ରଚୁର ବୃଷି୍ଟ େହଉଥିବା େକ୍ଷତ୍ର ସଦୃଶ।
କୃଷକ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରର
ରକ୍ଷଣ େବକ୍ଷଣ କେର। ଯଦ ିେସହ ିେକ୍ଷତ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ
ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର, ତାହା, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଏ। 8 କିନୁ୍ତ
ଯଦ ିେସହ ିେକ୍ଷତ୍ର କଣ୍ଟା ଓ ଅନାବନା ଘାସ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର, ତା’େହେଲ
ତାହା ଅକାମୀ ଅେଟ। େସହ ିଭୂମି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହାଇ
ଅଭଶିପ୍ତ ହୁଏ, ଓ େଶଷେର ତାହା ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହବ।

9 ପି୍ରୟ ମିତ୍ରଗଣ! ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହୁଛୁ। କିନୁ୍ତ
ପ୍ରକୃତେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ ଆଶା କରୁ।
ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣର କଥା ଆମ୍ଭକୁ କହବି।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି େଯଉଁ େପ୍ରମଭାବ
ପ୍ରଦଶିର୍ତ କରିଛ, େସହ ିଭଲ କାମକୁ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାସବର୍ଦା ମେନ
ରଖିେବ। 10 ପରେମଶ୍ୱର େହଉଛନି୍ତ ନ୍ୟାୟୀ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗ୍ଭଲଛି, ଏ କଥା େସ ମେନ ରଖିେବ। 11

ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜୀବନସାରା େସହଭିଳି
କେଠାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଅ। େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମହତ୍
ବଷିୟ ଲାଭ କରିବ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ନ େହାଇ
େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାତ ବଷିୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ପରି ହୁଅ, ଏ କଥା ଆେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ
େହତୁରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଅଧିକାରୀ େହଉଛନି୍ତ।

13 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା େଦଇଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ମହାନ େଲାକ ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ। ଅତଏବ ପରେମଶ୍ୱର ନଜି
ନାମେର ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ , ତାହା ସାଧନା କରିେବ େବାଲ ିକହଛିନି୍ତ।
14 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ: “ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବ।ି” 15 ଅବ୍ରହାମ େଧୖଯର୍୍ୟପୂବର୍କ ଏହା
ଘଟବିା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେଲ। ଓ ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

16 ମନୁଷ୍ୟମାେନ ନଜି ଅେପକ୍ଷା ମହତ୍ େଲାକର ନାମ େନଇ ଶପଥ
କରିଥା’ନି୍ତ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣତି ହୁଏ ଓ
େସମାନଙ୍କ ବବିାଦର ନଷି୍ପତି୍ତ ହୁଏ। 17 ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପ୍ରତଜି୍ଞାର
ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାର
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରମାଣତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେର ବୁଝାଇ େଦବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ େଯ ତାଙ୍କର
େଯାଜନାେର େକୗଣସ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ଘେଟ ନାହିଁ। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା
କହନି୍ତ , ତାହା ନଶିି୍ଚତ େହବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣତି କରିବାକୁ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ସହ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରନି୍ତ। 18 ଉକ୍ତ ଦୁଇଟ ିଯାକ ଅପରିବତ୍ତର୍ନୀୟ।
େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର କିଛ ିକହନି୍ତ େସ ମିଛ କହ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ, ପୁଣି
େକୗଣସ ିଶପଥ କଲାେବେଳ ମଧ୍ୟ େସ ମିଛ କହ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ନଜିର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷି୍ଟରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ

ଆସଛିନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଉକ୍ତ କଥା ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନକେର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଭରସାେର ସି୍ଥର ରହବିା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କେର। 19 ଆମ୍ଭର
େସହ ିଭରସା େଗାଟଏି ଲଙ୍ଗର ଭଳି ନଶିି୍ଚତ ଓ ସୁଦୃଢ଼। ଏହା ମନି୍ଦରର
ପରଦା ଆଢ଼ଡ଼ୁଆଳେର ଥିବା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରି ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମାକୁ
ସୁରକି୍ଷତ ରେଖ। 20 ଯୀଶୁ ଆଗରୁ େସଠାକୁ ଯାଇ ସାରିଛନି୍ତ , ଓ ଆମ୍ଭ
ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଭଳି ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ମହାଯାଜକ ଅଟନି୍ତ।

ଯାଜକ ମଲ୍କୀେଷଦକ

ମଲ୍କୀେଷଦକ ଶାେଲମର ରାଜା ଥିେଲ, ଓ ସେବର୍ାଚ୍ଚ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ଥିେଲ। ଅବ୍ରହାମ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପରାଜିତ

କରି େଫରିଲା େବେଳ ମଲ୍କୀେଷଦକ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଦଖାକେଲ। େସ
ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 2 ଯୁଦ୍ଧେର ଜିତ ିଅବ୍ର ହାମ ଯାହା
ପାଇଥିେଲ ତା’ର ଏକ ଦଶମାଂସ େସ ମଲ୍କୀେଷଦକଙୁ୍କ େଦେଲ।
ମଲ୍କୀେଷଦକ ନାମର ଅଥର୍: ପ୍ରଥମଟ ିେହଉଛ ି“ଧମର୍ରାଜା” ଓ

ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିେହଲା “ଶାେଲମର ରାଜା” ଅଥର୍ାତ୍ “ଶାନି୍ତର ରାଜା”। 3

େକହେିହେଲ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ପିତା କି ମାତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
ପୁଣ ିେସ େକଉଁଠାରୁ ଆସଛିନି୍ତ , େସ େକେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଲ, ଓ େକେବ
ମେଲ ତା’ମଧ୍ୟ େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ମଲ୍କୀେଷଦକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଭଳି, ଓ େସ ସଦା ସବର୍ଦା ପାଇଁ ଯାଜକ େହାଇ ରହଛିନି୍ତ।

4 ମଲ୍କୀେଷଦକ େକେତ ମହାନ୍ ବ୍ୟକି୍ତ , ଭାବ ିେଦଖ। ମହାନ ପିତା
ଅବ୍ର ହାମ ଯୁଦ୍ଧେର ଯାହାକିଛ ିଜିତ ିଥିେଲ ତା’ର ଏକ ଦଶମାଂଶ
ମଲ୍କୀେଷଦକଙୁ୍କ େଦେଲ। 5 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର େଲବୀ ବଂଶର
ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକଦଶମାଂଶ ପାଇବା କଥା।
ଯାଜକମାେନ ଏହ ିଅଂଶ ନଜିେଲାକ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ େନଉଥିେଲ,
ଯଦଓି ଯାଜକ ଓ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାେନ ସମେସ୍ତ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଂଶଜ
ଅଟନି୍ତ। 6 ମଲ୍କୀେଷଦକ େଲବୀ ବଂଶର ନ ଥିେଲ। ତଥାପି େସ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କଠାରୁ ଏକଦଶମାଂଶ ପାଇେଲ। ଓ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାର
ଅଧିକାରୀ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 7 ସମେସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ସାନ
ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।

8 ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକଦଶମାଂଶ ପାଆନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବଞ୍ଚ ିପରିେଶଷେର ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରନି୍ତ।
କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କଠାରୁ ଏକଦଶମାଂଶ ପାଇଥିବା ମଲ୍କୀେଷଦକ ଶାସ୍ତ୍ର
ଅନୁସାେର ଏେବ ମଧ୍ୟ ଜୀବତି। 9 େଲବୀ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ଏକଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ କହପିାରିବା େଯ, େଯେତେବେଳ
ଅବ୍ରହାମ ମଲ୍କୀେଷଦକଙୁ୍କ ଦଶମାଂଶ େଦେଲ, ତା’ର ଅଥର୍ େଲବୀ ମଧ୍ୟ
ତାହା େଦେଲ। 10 େଲବୀ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ  ନ େହାଇଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା
ଅବ୍ର ହାମ ମଲ୍କୀେଷଦକଙୁ୍କ େଭଟବିା ସମୟେର େଲବୀ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରେର ଥିେଲ।

11 େଲବୀ ପରିବାରବଗର୍ଙ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତ ିଅନୁଯାୟୀ
େଲାକଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଏହ ିଯାଜକମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି
ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେର ସଦି୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
ଅତଏବ, ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକର ଆସବିା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହାେରାଣଙ୍କ
ଭଳି ନୁେହଁ ମାତ୍ର ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକ
ଥିଲା। 12 େଯେତେବେଳ ଯାଜକର ପରିବତ୍ତର୍ନ ହୁଏ େସେତେବେଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ। 13 ଆେମ୍ଭ ଏହି
କଥାଗଡୁ଼କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଛୁ। େସ ଅନ୍ୟ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକ
ଥିେଲ। େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀର େକହ ିେକେବ େହେଲ ଆଗରୁ ଯାଜକ ଭାେବ
େବଦୀ େର େସବା କରି ନ ଥିେଲ। 14 କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ େଯ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯିହୂଦାଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀେର ଜାତ। ମାତ୍ର େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀର
ଯାଜକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାଶା କହନିାହାନି୍ତ।

ଯୀଶୁ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଭଳି ଜେଣ ଯାଜକ

15 ଏହ ିକଥା ଗଡୁ଼କି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ େଯ, ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଭଳି
ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକ ଅଛନି୍ତ। 16 େସ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା
ଯାଜକ େହାଇ ନ ଥିେଲ। ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଯାଜକ
େହେଲ। 17 ଶାସ୍ତ୍ରେର ତାଙ୍କ ବଷିୟେର କୁହାଯାଇଛ:ି “ତୁେମ୍ଭ
ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଭଳି ଜେଣ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”

18 ପୂବର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁବର୍ଳ ଓ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇଥିବାରୁ େଲାପ କରି ଦଆି
େହଲା। 19 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େକୗଣସ ିବଷିୟ ସଦି୍ଧ କରି ନ ଥିଲା।
ଏେବ ଆମ୍ଭକୁ ମିଳିଥିବା େଶ୍ରଷ୍ଠତର ଭରସାେର ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିପାରିବା।

20 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମହାଯାଜକ କଲାେବେଳ, ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ଶପଥ
କରିଥିେଲ, ଏହା ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ଅନ୍ୟମାେନ ଯାଜକ

ଏବ୍ର ୀ 6:7 954 ଏବ୍ର ୀ 7:20



8 9

େହାଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ େକୗଣସ ିଶପଥ େହାଇ ନ ଥିଲା। 21 କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରିଥିବା େହତୁରୁ ଯୀଶୁ ଯାଜକ େହାଇଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ:
“ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଛନି୍ତ
ଓ େସ ନଜି ନଣି୍ଣର୍ୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ ନାହିଁ,

‘ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।’”
ଗୀତସଂହତିା 110:4

22 ଏହାର ଅଥର୍ େହଲା େଯ େସହ ିପ୍ରକାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜି
େଲାକଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା େଶ୍ରଷ୍ଠତର ନୟିମର ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଜେଣ
ଜାମିନ୍ଦାର।

23 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େଯେତେବେଳ େସହ ିଅନ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ମରିଗେଲ,
େସମାେନ ଆଉ ଯାଜକ େହାଇ ରହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ େସହି
ଯାଜକମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଅେନକ େସଠାେର ଥିେଲ। 24 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଅମର।
େସ େକେବ େହେଲ ଯାଜକ େସବାରୁ ଅବ୍ୟାହତି େହେବ ନାହିଁ। 25

ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣ େଦଇ ପାରିେବ। େସ ନତି୍ୟ ଜୀବତି େହବାରୁ,
େଲାେକ େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିବ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
ସବର୍ଦା ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିେବ।

26 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ମହାଯାଜକ ଆମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ
ଥିଲା। େସ ପବତି୍ର, ତାହାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିପାପ ନାହିଁ। େସ ପବତି୍ର ଓ
ପାପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭାବତି ନୁହନି୍ତ। ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ
ନଆି ଯାଇଛ।ି 27 େସ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହନି୍ତ। ଅନ୍ୟ
ଯାଜକମାେନ ପ୍ରତଦିନି ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରଥେମ ନଜି
ପାଇଁ ଓ ପେର ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପାପ ଲାଗି େସମାନଙୁ୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ପଡ଼ଡ଼ୁଥିଲା। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ ିନାହିଁ। ଯୀଶୁ
ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ଏକାଥରେକ ବଳୀକୃତ େହେଲ। େସ ନଜିକୁ ସମପିର୍
େଦେଲ। 28 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁବର୍ଳତା ବଶିିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦେର
ନଯିୁକ୍ତ କେର। ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ଶପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପେର କରିଥିେଲ,
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହାଯାଜକ ପଦେର
ନଯିୁକି୍ତ ପାଇେଲ।

ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭର ମହାଯାଜକ

ଆେମ୍ଭ ଯାହାକିଛ ିକହୁଛୁ, ତା’ର ସାରମମର୍ େହଲା େଯ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଛନି୍ତ , େଯ ସ୍ୱଗର୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସ ିଅଛନି୍ତ। 2

ଆମ୍ଭର ମହାଯାଜକ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େର େସବା କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। େସ
େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ ସ୍ଥାନେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ନମିିର୍ତ େସହ ିଉପାସନା ସ୍ଥଳେର େସବା କରନି୍ତ।

3 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦାନ ଓ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ମହାଯାଜକଙ୍କ
କାମ ଅେଟ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭର ମହାଯାଜକ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କିଛ ିଉତ୍ସଗର୍
କରିବା କଥା। 4 ଯଦ ିଆମ୍ଭର ମହାଯାଜକ ପୃଥିବୀେର ଏେବ ଜୀବତି
ଥାଆେନ୍ତ, ତା’େହେଲ େସ ଯାଜକ େହାଇ ପାରି ନ ଥା’େନ୍ତ। େମାର
କହବିାର କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିବା ଯାଜକମାେନ
ଅଛନି୍ତ। 5 ଏହ ିଯାଜକମାେନ େଯଉଁ କାମ କରନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରକୃତେର
ସ୍ୱଗର୍େର ଥିବା କାମଗଡୁ଼କିର ଛାୟା ଓ ନମୁନା ମାତ୍ର। େସଥିପାଇଁ େମାଶା
ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦଇ
କହଥିିେଲ: “ପବର୍ତ ଉପେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନମୁନା େଦଖାଇ ଥିଲ,ି
ତଦନୁସାେର ସମସ୍ତ ନମିର୍ାଣ କର।” 6 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଯଉଁ କାମ
କରିବାକୁ ଦଆି େହାଇଛ ିତାହା େସହ ିଯାଜକମାନଙ୍କ କାମଠାରୁ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର।
େସପ୍ରକାେର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତି
କରିଥିବା ନୂତନ ନୟିମ ପୁରାତନ ନୟିମ ଅେପକ୍ଷା ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଅେଟ। ଏହି
ନୂତନ ନୟିମ ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତଜି୍ଞା ସମ୍ୱଳିତ ଅେଟ।

7 ଯଦ ିପ୍ରଥମ ନୟିମେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ନ ଥା’ନ୍ତ ା ତା’େହେଲ
େସଠାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ନୟିମର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥା’ନ୍ତ ା। 8 କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ତୃଟ ିେଦଖିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ:
“ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ସମୟ ଆସୁଛ,ି
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ଯିହୂଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ

ସହତି ନୂତନ ଚୁକି୍ତ କରିବ।ି
9 ତାହାଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସହତି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିଲୁ
େସ ଅନୁସାେର େହବ ନାହିଁ।

େସହ ିନୟିମ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ହାତ ଧରିଲା େବେଳ
ଓ ମିଶର େଦଶରୁ ଆଣଥିିଲାେବେଳ କରିଥିଲ।ି

ପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ : ମୁଁ େଦଇଥିବା ଚୁକି୍ତ େସମାେନ ପାଳନ କରିବା ବନ୍ଦ
କରିେଦେଲ,

ଓ ମୁଁ ନଜିକୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂେରଇ ଆଣଲି।ି
10 ଏହ ିନୂତନ ନୟିମଟ ିମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକଙ୍କ ସହତ କରିବ,ି
ଏହ ିନୟିମଟ ିମୁଁ ଭବଷି୍ୟତେର କରିବ ିପ୍ରଭୁ କୁହନି୍ତ :

ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମନେର ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦବି
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର େସହସିବୁ େଲଖିବ।ି

ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େହବ,ି
ଓ େସମାେନ େମାର େଲାକ େହେବ।
11 ଏହା ପେର ପୁନବର୍ାର େକହ ିନଜି ଭାଇ ବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଅନ୍ୟେଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ କିଛ ିକହବିା ଆବଶ୍ୟକ େହବ ନାହିଁ,

କାହିଁକି?
କାରଣ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ େମାେତ ଜାଣେିବ।
12 ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କରିଥିବା େଦାଷ ସବୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିେଦବ,ି
ଏବଂ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପାପଗଡୁ଼କୁି ଆଉ ଅଧିକ ମେନ ରଖିବ ିନାହିଁ।”

ଯିରିମିୟ 31:31-34
13 ପରେମଶ୍ୱର ଏହାକୁ ନୂତନ ନୟିମ େବାଲ ିକହ,ି ପ୍ରଥମ ନୟିମଟକୁି

ପୁରାତନ ନୟିମ କରି ଅଛନି୍ତ। େଯଉଁ ବଷିୟସବୁ ପୁରାତନ ଓ ଅକାମୀ
େହାଇଯାଇଛ,ି ତାହା ଅତଶିୀଘ୍ର େଲାପ ପାଇଯିବ।

ପୁରାତନ ନୟିମର ଉପାସନା

ପ୍ରଥମ ନୟିମେର ଉପାସନାର ନୟିମାବଳୀ ଥିଲା। ଏନମିେନ୍ତ
ମଣଷି ନମିିର୍ତ େଗାଟଏି ଉପାସନା ଗହୃ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 2 ଏହି
ସ୍ଥାନଟ ିେଗାଟଏି ତମ୍ୱୁ ଭତିେର ଥିଲା। ଏହ ିତମ୍ୱୁର ପ୍ରଥମ

ଭାଗେର ଦୀପ, େମଜ ଓ ତହିଁ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େରାଟୀ
ଥିଲା। ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ‘ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ’ େବାଲ ିକୁହା ଯାଇଥିଲା। 3 ଦି୍ୱ ତୀୟ
ପରଦା ପଛ ପଟେର େଯଉଁ ବଖରାଟ ିଥିଲା ତାହାକୁ ‘ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ’
କୁହାଯାଉଥିଲା। 4 ଏଠାେର ସୁଗନି୍ଧତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େପାଡ଼ବିା ପାଇଁ େଗାଟଏି
ସୁନାର େବଦୀ ଥିଲା। ‘ପୁରାତନ ନୟିମ େଗାଟଏି ପବତି୍ର ବାକ୍ସ  ଭତିେର
ଥିଲା। ବାକ୍ସ  ସୁନାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା। େସହ ିବାକ୍ସ  ଭତିେର ସୁନାେର
ତଆିରି ମାନ୍ନ ା ରଖା େହାଇଥିବା େଗାଟଏି ପାତ୍ର ଥିଲା। ହାେରାଣର ବାଡ଼ଟିି
େଯଉଁବାଡ଼ ିଉପେର ନୂଆ େହାଇ ପତ୍ର କଅଁଳି ଥିଲା । େସହ ିବାକ୍ସ େର
ପୁରାତନ ନୟିମର ଦଶଆଜ୍ଞା େଲଖାଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
5 ବାକ୍ସ  ଉପେର କିରୁବ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରଦଶିର୍ତ
କରୁଥିେଲ। ଏମାେନ ‘ଦୟାର ଆସନ’ େର ଉପବଷି୍ଟ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ଏେବ ବସି୍ତାର ପୂବର୍କ େସ ବଷିୟେର କହ ିପାରିବୁ ନାହିଁ।

6 େମାର କହବିା ଅନୁଯାୟୀ େସହ ିତମ୍ୱୁେର ସମସ୍ତ କିଛ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ରଖା ଯାଇଥିଲା। ଯାଜକମାେନ ଉପାସନା କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ
ବଖରାଟକୁି ପ୍ରତଦିନି ଯାଆନି୍ତ। 7 କିନୁ୍ତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଖରା ଭତିରକୁ େକବଳ
ବଷର୍େର ଥେର ମହାଯାଜକ ଯାଇ ପାରୁଥିେଲ। ମହାଯାଜକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର
ରକ୍ତ ନ େନଇ କଦାପି େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ ନାହିଁ। ଯାଜକ ନଜିର

ଏବ୍ର ୀ 7:21 955 ଏବ୍ର ୀ 9:7
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େଲାକମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନକୃତ ପାପ ନମିେନ୍ତ େସହ ିରକ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅପର୍ଣ
କରୁଥିେଲ।

8 ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ େଯ, ପ୍ରଥମ
ବଖରାଟ ିଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅତପିବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର ପଥ
େଖାଲା େହାଇ ନାହିଁ। 9 ଏହା ଆଜି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା
ସୂଗ୍ଭଇ ଦଏି େଯ, େଯଉଁ ଦାନ ଓ ବଳିଗଡୁ଼କି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍
କରାଯାଏ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଉପାସକ ପାପରୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଧୗତ େହାଇପାେର ନାହିଁ।
ଉକ୍ତ ବଳି େହତୁ େସ ସଦିି୍ଧଲାଭ କରିପାେର ନାହିଁ। 10 େସଗଡୁ଼କି ଖାଦ୍ୟ,
େପୟ ଓ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାରର େଶୗଚକି୍ରୟା େକବଳ ଶାରୀରିକ ବଧିିବଧିାନ
ଅେଟ, ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ହୃଦୟର ପରିବତ୍ତର୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂତନ
ଚୁକି୍ତର ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସହସିବୁ ନୟିମ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ।

ନୂତନ ନୟିମର ଉପାସନା

11 କିନୁ୍ତ ଏେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାଯାଜକ ରୂେପ ଆସଅିଛନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହଉଛନି୍ତ
ଆମ୍ଭ ପାଖେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ମହାଯାଜକ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଭଳି ତମ୍ୱୁେର ଆପଣା େସବାକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ମହତ୍ତର ଓ େଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଥଳେର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ
ଏବଂ ଏହ ିସ୍ଥାନଟ ିମଣଷିମାେନ ତଆିରି କରି ନାହାନି୍ତ। 12 ଏହ ିସ୍ଥାନଟି
ଏହ ିଜଗତର ନୁେହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େଛଳି ବା େଗାବତ୍ସର
ରକ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ନଜି ରକ୍ତ େଘନ ିଏକାଥରେକ ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ସବୁ
ଦନି ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ମୁକି୍ତ ଦାନ କେଲ।

13 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଉପାସନାସ୍ଥଳେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆଉ ପବତି୍ର ନୁହନି୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଛଳି, ବଳଦର ରକ୍ତ ଓ ଗାଈର
ପାଉଁଶ ଛଞି୍ଚା ଯାଉଥିଲା। େସହ ିରକ୍ତ ଓ ପାଉଁଶ େସ େଲାକମାନଙ୍କ
ଶରୀରକୁ ପୁନବର୍ାର ପବତି୍ର କରୁଥିଲା। 14 ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ
ବହୁତ କିଛ ିଅଧିକ କରିପାେର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ
ନଖିୁଣ ବଳିସ୍ୱରୂେପ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ, ଆମ୍ଭର
ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ ଆମ୍ଭକୁ େଧାଇ ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଶୁଚ ିକରିେଦବ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ
ଆମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର କରିବ। ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର େହାଇ ଜୀବନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରି ପାରିବା।

15 ଅତଏବ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଗାଟଏି ନୂତନ
ନୟିମ ଆଣେିଲ। ଏହ ିନୂତନ ନୟିମର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଆହୂତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଅଧିକାରୀ େହେବ।
େସମାେନ ଅନନ୍ତକାଳ ଏହ ିଅଧିକାର େଭାଗ କରିେବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ
ନୟିମ କାଳେର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ପାପସବୁ କରିଥିେଲ, ତହିଁର
ପ୍ରତଦିାନେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ।

16 େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେର େସ େଗାଟଏି
ଉଇଲ୍ ଛାଡ଼ ିଯାଏ। କିନୁ୍ତ େଲାେକ େସହ ିେଲାକଜଣକର ମୃତୁ୍ୟ ପ୍ରମାଣତି
କରିବା ଉଚତି୍। 17 ଚୁକି୍ତ େଲଖିଥିବା େଲାକ ଯଦ ିଜୀବତି, ତା’େହେଲ
େସହ ିଉଇଲ୍ଟ ିକାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣଷିଟ ିମରିଗଲା
ପେର ଯାଇ ଉଇଲ୍ଟ ିଲାଗ ୁେହାଇ ପାରିବ। 18 ପରେମଶ୍ୱର ଓ େଲାକଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େହାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନୟିମ ଠିକ୍ େସହଭିଳି। ପ୍ରଥମ ନୟିମ ମଧ୍ୟ
ରକ୍ତଦ୍ୱ ାରା କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥିଲା। 19 ପ୍ରଥମେର, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞା େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। ତା’ପେର େମାଶା
ବାଛୁରିଗଡୁ଼କିର ରକ୍ତ ସହତି ଜଳ ମିଶାଇେଲ। ତା’ପେର େସ ଲାଲ ରଙ୍ଗ
ଓ ଏେସାବର ଡ଼ାଳଟଏି େନଇ ଜଳ ମିଶି୍ରତ ରକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତଥା
ସବୁେଲାକଙ୍କ ଉପେର ଛଞି୍ଚେିଲ। 20 ତା’ପେର େମାଶା କହେିଲ, “େଯଉଁ
ନୟିମଗଡୁ଼କୁି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଛନି୍ତ , େସହ ିନୟିମର ରକ୍ତ ଏହ।ି” 21 େମାଶା ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ ଉପେର
େସହ ିରକ୍ତ ଛଞି୍ଚେିଲ। ଉପାସନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁ
ଉପେର ମଧ୍ୟ େସ େସହ ିରକ୍ତ ଛଞି୍ଚେିଲ। 22 ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁେହ େଯ,

ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଶୁଦ୍ଧ େହାଇ ପାରିବ। ଓ ବନିା ରକ୍ତେର
ପାପଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାପଗଡୁ଼କୁି େଧାଇ ଦଏି

23 ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିର ପ୍ରତକୃିତଗିଡୁ଼କି ପଶୁବଳି ଦ୍ୱ ାରା ଶୁଦ୍ଧ
କରାଯାଏ। କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ବଷିୟେର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ବଳି
ଦରକାର। 24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଭତିରକୁ ଗେଲ। କିନୁ୍ତ େସ
ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତନମିିର୍ତ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ ନାହିଁ। ଏହ ିପରମ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନଟ ିପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନର ପ୍ରତକୃିତ ିମାତ୍ର। ଯୀଶୁ ସ୍ୱଗର୍ ଭତିରକୁ ଗେଲ।

25 ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େସଠାେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ଅଛନି୍ତ। ମହାଯାଜକ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ବଷର୍କୁ
ଥେର ମାତ୍ର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ। ପୁଣ ିଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ରକ୍ତ େନଇ
ଯାଆନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ନଜିର ରକ୍ତ ସମପର୍ଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ମହାଯାଜକ େଯପରି ଥରକୁ ଥର ରକ୍ତ ସମପର୍ଣ କରନି୍ତ , ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଜିକୁ
େସଭଳି ଥରକୁ ଥର ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର ପ୍ରେବଶ କରି ନ
ଥିେଲ। 26 ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଜିକୁ ଅେନକ ଥର ସମପର୍ଣ କରି ଥାଆେନ୍ତ,
ତା’େହେଲ ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ େହବା ଦନିଠାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ଅେନକ ଥର ଯାତନା
ସହବିାକୁ ପଡ଼ଥିା’ନ୍ତ ା। କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥେର ମାତ୍ର ଆସେିଲ ଓ ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟେର ଆପଣାକୁ ବଳିରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଯୀଶୁ
ସମସ୍ତ ପାପ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସଥିିେଲ।

27 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଥେର ମରିବା ଦରକାର। ଜେଣ ମଲାପେର
ତାହାର ବଗି୍ଭର ହୁଏ। 28 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥେର ବଳି ଭାବେର ସମପିର୍ତ େହେଲ,
େଯପରି ଅେନକ େଲାକଙ୍କର ପାପ ଦୂର କରି ପାରିେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିେବ, େସମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତ ପାଇଁ ଆସେିବ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କେର

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭକୁ ଭବଷି୍ୟତେର ଘଟବିାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତମ ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କିର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚତି୍ର ପ୍ରଦାନ କେର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତ ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କିର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଚତି୍ର ନୁେହଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମାନ

ବଳିଗଡୁ଼କୁି ପ୍ରତବିଷର୍ ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁେହ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସନି୍ତ , େସହ ିବଳି ସମପର୍ଣ କାଯର୍୍ୟ
କରି ଗ୍ଭଲଥିା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା େକେବ େହେଲ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ସଦି୍ଧ କରି ନ ଥାଏ। 2 ଯଦ ିବ୍ୟବସ୍ଥା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସଦି୍ଧ
କରିଥା’ନ୍ତ ା ତା’େହେଲ େସହ ିବଳିଗଡୁ଼କି ବନ୍ଦ େହାଇ ଯାଇ ସାରିଥା’ନ୍ତ ା।
େସହ ିେଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ଶୁଦ୍ଧ େହାଇଯାଇ ସାରିଥା’େନ୍ତ। େସମାେନ
ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ନଜି ପାପ ପାଇଁ ନଜିକୁ େଦାଷୀ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥା’େନ୍ତ।
କିନୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଦାପି ତାହା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 3 େସମାେନ େଯଉଁ ବଳି
ଗଡୁ଼କି ଦଅିନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତବିଷର୍ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ପାପଗଡୁ଼କି ସ୍ମରଣ
କରାଇ ଦଏି। 4 ଏହାର କାରଣ େହଲା େଯ, ବଳଦମାନଙ୍କ ଓ
େଛଳିମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପାପ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନି୍ତ।

5 ଅତଏବ େଯେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଂସାରକୁ ଆସେିଲ େସ କହେିଲ:
“ତୁେମ୍ଭ ବଳି ଓ ସମପର୍ଣ ଗ୍ଭହଁ ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ଶରୀରଟଏି ନମିର୍ାଣ କରିଛ,
6 େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳେର ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ ହୁଅ ନାହିଁ।
ବଳି ଦ୍ୱ ାରା ପାପହରଣ କଥାର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ ନୁହଁ।
7 ତା’ପେର ମୁଁ କହଲି:ି ‘ପରେମଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଛି
ଏଠାେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକେର େମା’ ବଷିୟେର େଲଖା ଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହିଁ ଥିବା କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି’”

ଗୀତସଂହତିା 40:6-8
8 ଏହ ିଶାସ୍ତ୍ରେର େସ ପ୍ରଥେମ କହଥିିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟମାନ
ଗ୍ଭହଁ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ େହାମବଳି ଦ୍ୱ ାରା ବା ପାପହରଣ େହବା ପାଇଁ
ଦଆିଯାଉଥିବା ବଳିଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅ ନାହିଁ।” ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦଏି
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ଏହ ିବଳିଦାନ ପାଇଁ। 9 ତା’ପେର େସ କହେିଲ “ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ
ଏଠାେର ଅଛ।ି ମୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭହୁଁଥିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସଛି।ି” ଅତଏବ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଳିଦାନ ପ୍ରଥା ସମାପ୍ତ କରି ନୂତନପ୍ରଥା
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 10 ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହିଁଥିବା କମର୍ମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଲ। ଓ
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ଶରୀରର ବଳିଦାନ େହତୁ ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର େହଲୁ। ଯୀଶୁ
ସବୁଦନି ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ େହଲା ଭଳି ଥେରମାତ୍ର େସହ ିବଳିଦାନ କେଲ।

11 ଯାଜକମାେନ ପ୍ରତଦିନି ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କ େସବା
କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। େସହ,ି ସମାନ ବଳିଗଡୁ଼କି େସମାେନ ବାରମ୍ୱାର ସମପର୍ଣ
କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସହଭିଳି ବଳି େକେବ େହେଲ ପାପହରଣ କରିପାେର ନାହିଁ।
12 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଥେର ମାତ୍ର ବଳିଦାନ ରୂେପ ସମପିର୍ତ
କରିଥିେଲ, ଓ େସହ ିବଳିଦାନ ସବୁଦନି ପାଇଁ ପଯର୍୍ୟାପ୍ତ ଅେଟ। 13

ତା’ପେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ ବସେିଲ। େସଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଏେବ ନଜି ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ତ ତେଳ ରହବିା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷାେର
ଅଛନି୍ତ। 14 ମାତ୍ର େଗାଟଏି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱ ାରା ଯୀଶୁ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସବର୍ଦା ପାଇଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସଦି୍ଧ କରିେଦେଲ। େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
କରାଯାଇଛ।ି

15 ପବତି୍ରଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ବଷିୟେର କୁହନି୍ତ। ପ୍ରଥମେର େସ
କୁହନି୍ତ:

16 “ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଭବଷି୍ୟତେର େମା’ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି
ମୁଁ ଏହ ିଚୁକି୍ତ କରିବ।ି

ମୁଁ େମା’ ନୟିମଗଡୁ଼କୁି େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ରଖିବ।ି
ମୁଁ େମା’ ନୟିମଗଡୁ଼କୁି େସମାନଙ୍କ ମନେର େଲଖିବ।ି”

ଯିରିମିୟ 31:33
17 ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନି୍ତ:
“ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପାପ ଓ କରୁଥିବା ମନ୍ଦକାମଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରିେଦବ,ି
ମୁଁ େସଗଡୁ଼କୁି ପୁଣ ିେକେବ େହେଲ ମେନ ପକାଇବ ିନାହିଁ।”

ଯିରିମିୟ 31:34
18 ଓ ଏହସିବୁଗଡୁ଼କୁି କ୍ଷମା କରି ଦଆିଗଲା ପେର, ଆଉ ପାପଗଡୁ଼କି
ପାଇଁ ବଳିଦାନର େକୗଣସ ିଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ

19 ଅତଏବ େହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଆେମ୍ଭ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ କାରଣରୁ
ଆେମ୍ଭ ନଭିର୍ୟେର ଏପରି କରି ପାରିବା। 20 ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଖାଲ ିଦଆି
ଯାଇଥିବା େଗାଟଏି ନୂତନ ବାଟ େଦଇ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବା। ଏହା
ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପଥ। ଏହ ିନୂତନ ପଥଟ ିପରଦା ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଏ ଯାହାକି
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଅେଟ। 21 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭଳି
ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଛନି୍ତ। 22 ଆମ୍ଭର େଦହ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେର
ସ୍ନାନ କରିଛ।ି ଅତଏବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସତ୍ୟନଷି୍ଠା ହୃଦୟେର ଆସ।
ଆମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତତା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚତି୍। 23

ଆମ୍ଭର ଭରସାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରି ରଖ। ଆେମ୍ଭ ନଜିର ଭରସାକୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ େରାକିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। େସ ଯାହା
ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ, ତାହା କରିେବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରି ପାରିବା।

ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୃଢ଼ ହୁଅ

24 ଆେମ୍ଭ ପରସ୍ପର ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ
ପାଇବା ଓ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ଉଚତି୍। 25 କିଛି
େଲାକ େଯପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହପିରି
ଏକାଠି ମିଳିତ େହବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ତା’ ପରିବେତ୍ତର୍, େସହି
ଦନିଟ ିନକିଟତର େହଉଛ ିେଦଖି ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକାଠି ମିଳିତ େହାଇ
ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ଉଚତି୍।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନଅି ନାହିଁ

26 ସତ୍ୟକୁ ଜାଣଲିା ପେର ମଧ୍ୟ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ପାପକାମ କରି ଗ୍ଭଲବିା
ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତା’େହେଲ ସଦି୍ଧାନ୍ତ େନଉ, ପାପ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆଉ େକୗଣସ ିବଳିଦାନ ନାହିଁ। 27 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିପାପ କରି ଗ୍ଭଲଥିିବା,
ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ େଯ, ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବଗି୍ଭରର ଭୟଙ୍କର ଆଶଙ୍କା
ରହଛି,ି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗି୍ନ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ରହଛି।ି 28 େଯଉଁ
େଲାକ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ ମନା କଲା, ତାହାକୁ େଦାଷୀ ପ୍ରମାଣତି
କରିବା ଲାଗି ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିେଲ। କ୍ଷମା ଦଆି ନ
ଯାଇ, ତାହାକୁ ବଧ କରାଯାଉଥିଲା। 29 ତା’େହେଲ େଯଉଁ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତ ିଘୃଣା ପ୍ରଦଶିର୍ତ କେର, ତା’ ପାଇଁ କ’ଣ
ଦଣ୍ଡବଧିାନ େହବା ଉଚତି୍? ଏହା ନଶିି୍ଚତ େଯ ତା’ର ଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ଖରାପ
ପ୍ରକାରର େହବ। ନୂତନ ନୟିମ ଆରମ୍ଭ କରି ଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ
େଲାକ ଅସମ୍ମାନଭାବ ପ୍ରଦଶିର୍ତ କରିଛ,ି ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଆତ୍ମା ପ୍ରତ ିଘୃଣାଭାବ
ପ୍ରଦଶିର୍ତ କରିଛ,ି େସହ ିେଲାକର ଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରକାରର େହବ
କାରଣ େସହ ିରକ୍ତ େସହ ିେଲାକକୁ ଥେର ପବତି୍ର କରିଥିଲା। 30 ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ: “ମନ୍ଦ କାମ କରିଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ମୁଁ
ଦଣ୍ଡ େଦବ,ି ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିାନ େଦବ।ି” ପରେମଶ୍ୱର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
କହଥିିେଲ: “ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ।” 31 ଜୀବତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତେର ଜେଣ ପାପୀ ପଡ଼ଯିିବା, େଗାଟଏି ଭୟଙ୍କର କଥା।

ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାହସ ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ

32 ପ୍ରଥମଥର ସତ୍ୟ ଜାଣବିା ଦନିଗଡୁ଼କୁି ମେନ ପକାଅ। ଅେନକ
ପ୍ରକାରର ଯାତନା ସହତି ତୁେମ୍ଭମାନ ସଂଘଷର୍ କରିଥିଲ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୃଢ଼ ରହଥିିଲ। 33 େସେତେବେଳ େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣାପୂଣ୍ଣର୍
କଥାମାନ କହଥିିେଲ, ଓ ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପଦସ୍ତ
କରିଥିେଲ। େବେଳେବେଳ ଏହଭିଳି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗତି
କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। 34 େଯଉଁମାେନ
ବନ୍ଦୀଘେର ରଖା ଯାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିାଗଡୁ଼କିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଭାଗେନଲ, ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ-ସମ୍ପତି୍ତ ସବୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େନଇ ଯିବା ପେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଥିଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦେର ରହଥିିଲ, କାରଣ ଜାଣଥିିଲ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେର ଯାହାକିଛ ିଅଛ ିତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ। ଏବଂ ତାହା ସବୁଦନି ପାଇଁ
ରହବି।

35 ଅତଏବ ପୂବର୍ରୁ ଥିବା ସାହସ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହରାଅ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାେର ପୁରସ୍କାର
ପାଇବ। 36 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ େହବା ଦରକାର। ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସହସିବୁ କାମ କରି ସାରିଲା ପେର, େସ ଯାହା
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ , େସ ସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇବ। 37 ଆଜି ଅଳ୍ପ
ସମୟେର,
“ଯାହାଙ୍କ ଆସବିା କଥା େସ ଆସେିବ,
ତାହାଙ୍କର େଡ଼ରି େହବ ନାହିଁ।
38 େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ସହତି ଧାମିର୍କ,
ତା’ର ବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସ ଜୀବତି ରହବି।

କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ େଲାକ ଭୟେର ମୁହଁ େମାେଡ଼,
ମୁଁ ତା’ ଉପେର ପ୍ରସନ୍ନ  େହବ ିନାହିଁ।”

ହବକୂକ୍ 2:3-4
39 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପରି େନାହୁଁ େଯଉଁମାେନ ବମିୁଖ
ହୁଅନି୍ତ ଓ ହଜିଯାଆନି୍ତ। େଯଉଁମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ରହଛି,ି ଓ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇଛନି୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଟୁ।

ଏବ୍ର ୀ 10:9 957 ଏବ୍ର ୀ 10:39
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ବଶି୍ୱାସ

ବଶି୍ୱାସର ଅଥର୍ େହଉଛ ିଆେମ୍ଭ ଭରସା କରୁଥିବା ବଷିୟ ପ୍ରତି
ସୁନଶିି୍ଚତତା। ବଶି୍ୱାସ ଏଭଳି ସୁନଶିି୍ଚତ େବାଧ େଯ, ଆେମ୍ଭ
ଯାହା ନ େଦଖୁ, ତାହା ବାସ୍ତବ େବାଲ ିଜାଣୁ। 2 ପ୍ରାଚୀନ

କାଳେର, େଲାକମାନଙ୍କର ଏହଭିଳି ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା େବାଲ,ି ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରସନ୍ନ  ଥିେଲ।

3 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ବୁଝଛୁି େଯ ସମଗ୍ର ସୃଷି୍ଟର ରଚନା ପରେମଶ୍ୱର
ନଜି ଆଜ୍ଞା ବଳେର କରିଥିେଲ। ଏହାର ଅଥର୍ େଯ, ଆମ୍ଭକୁ ଦଶିୁଥିବା ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କିର ସୃଷି୍ଟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଛ।ି

4 କୟିନ ଓ େହବଲ ଦୁେହଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। କିନୁ୍ତ
ବଶି୍ୱାସ ଥିବା େହତୁ େହବଲ ଭଲ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର
କହେିଲ, େଯ, େସ େହବଲ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିବା ବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ  ଥିେଲ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େହବଲର ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ତାହାକୁ ଭଲ େଲାକ େବାଲି
କହେିଲ। େହବଲ ମରି ଯାଇଛ ିକିନୁ୍ତ ନଜି ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା େସ
କଥା କହୁଛ।ି

5 ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ହେନାକଙୁ୍କ ଏହ ିପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଇ ନଆି େହଲା। େସ
େକେବବ ିମୃତୁ୍ୟ ଅନୁଭବ କେଲ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ େଯ, ହେନାକଙୁ୍କ
ଉଠାଇ େନଇ ଯିବା ପୂବର୍ରୁ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିଥିେଲ। ପେର
େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ହେନାକଙୁ୍କ
ନଜି ସହତି ରହବିା ଲାଗି େନଇଗେଲ। 6 ବଶି୍ୱାସ ବନିା ଜେଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କରିବା ଉଚତି୍। ଯିଏ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବି େସ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର େଯ ଯିଏ
ପ୍ରକୃତେର ତାହାଙୁ୍କ େଖାେଜ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ।

7 େକେତକ େଦଖି ନ ପାରୁ ଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱର
େନାହଙୁ୍କ ସତକର୍ କରିେଦଇଥିେଲ। େନାହଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ
ଓ ଭକି୍ତଭାବ ଥିଲା। ଅତଏବ େନାହ ନଜି ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ
ବଡ଼ ଜାହାଜଟଏି ତଆିରି କେଲ। ନଜି ବଶି୍ୱାସ ବଳେର େନାହ େଦଖାଇେଲ
େଯ, ଜଗତ େଦାଷୀ ଥିଲା। େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ ବଳେର
ଧାମିର୍କ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େନାହ ଜେଣ ଥିେଲ।

8 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ବିାକୁ, ଓ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡ଼ାକିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶ େଦବା
ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ। େସ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , ତାହା ଅବ୍ର ହାମ
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ହାମ ନଜି ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ମାନେିଲ, ଓ େସହି
ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 9 ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର ଅବ୍ରହାମ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହେିଲ। େସ ଜେଣ ଯାତ୍ରୀ ଭଳି ରହେିଲ, ଜେଣ ବାସନି୍ଦା
ଭଳି ନୁେହଁ। ବଶି୍ୱାସ ଥିବା େହତୁ େସ ଏପରି କେଲ। ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ଅବ୍ରହାମ ତମ୍ୱୁେର ରହେିଲ। ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଇଥିେଲ।। ଅବ୍ର ହାମ ସୁଦୃଢ଼
ମୂଳଦୁଆ ଥିବା ନଗରୀ ର ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ େସହି
ନଗରୀଟରି େଯାଜନା ଓ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ।

11 ପିଲାପିଲ ିେହବା ପାଇଁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ
େହାଇଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାରାର ପିଲାପିଲ ିେହାଇ ପାରି ନ ଥିଲା।
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା, ଅତଏବ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନ େହବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରିବା ବଷିୟେର ଅବ୍ରହାମ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ବଶି୍ୱାସ
ରଖିଥିେଲ। 12 ଏହ ିେଲାକ ଜଣକ ଏେତ ବୃଦ୍ଧ ଥିେଲ େଯ େସ ମୃତବତ
ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ େସହ ିଜେଣ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ର
କୂଳର ବାଲ ିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଲ।

13 େସହ ିସମସ୍ତ ମହାନ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଜିର ବଶି୍ୱାସ ସହତି
ଜୀବତି ରହେିଲ। ପରେମଶ୍ୱର ନଜି େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା ବସ୍ତୁମାନ
େସହ ିେଲାକମାେନ ପାଇେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଖାଲ ିେଦଖିେଲ େଯ, େସହି

ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ସୁଦୂର ଭବଷି୍ୟତେର ଆସବି, ଓ େସମାେନ (େସତକିିେର)
ଖୁସୀ େହେଲ। େସମାେନ ଗ୍ରହଣ କରି େନେଲ େଯ େସମାେନ ଏହି
ପୃଥିବୀେର ଯାତ୍ରୀ ଓ ଅପରିଚତି ବ୍ୟକି୍ତ ଅଟନି୍ତ। 14 େଯଉଁ େଲାକମାେନ
େସହଭିଳି କଥା ମାନ ିନଅିନି୍ତ , େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜିର େଗାଟଏି
େଦଶ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷାରତ ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିପ୍ରଦଶିର୍ତ କରନି୍ତ। 15 ଯଦି
େସମାେନ ପୂବର୍ରୁ ଛାଡ଼ ିଥିବା େଦଶ ବଷିୟେର ଭାବୁ ଥିେଲ, େସମାେନ
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରିବାକୁ େଗାଟଏି ସୁେଯାଗ େଖାଜି ପାଇ ପାରି ଥା’େନ୍ତ।
16 କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବକି େସମାେନ େଗାଟଏି ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଭଲ େଦଶ ପାଇଁ
ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ, ଯାହାକି େଗାଟଏି ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େଦଶ। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱର
ସେଙ୍କାଚ କେଲ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଭାବେର ପରିଚତି େହବା
ପାଇଁ। େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି ନଗର ତଆିରି
କରି ରଖି ଅଛନି୍ତ।

17 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିେଲ। ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିେଲ େଯ, ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ବଳିରୂେପ ସମପିର୍ତ କରିବ।
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଥିବାରୁ େସ ତାହା ମାନେିଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଅବ୍ର ହାମ ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଇଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହି
ସାରିଥିେଲ େଯ, “ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାେନ ଆସେିବ।”
କିନୁ୍ତ ନଜିର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ େସ ସମପିର୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଥିେଲ। ବଶି୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଅବ୍ର ହାମ ଏପରି କେଲ। 19 ଅବ୍ରହାମ ବଶି୍ୱାସ
କରିଥିେଲ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଆଣି
ପାରିେବ। ପ୍ରକୃତେର େଯେତେବେଳ େସ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ
ଗଲାେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଅଟକାଇ େଦେଲ। େସେତେବେଳ
ଅବ୍ରହାମ େଯପରି ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ େଫରି ପାଇେଲ।

20 ବଶି୍ୱାସ କାରଣରୁ ଇସ୍ହାକ, ଯାକୁବ ଓ ଏେସୗଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟତ ବଷିୟେର ଆଶୀବର୍ାଦ େଦେଲ। 21 ବଶି୍ୱାସ କାରଣରୁ ହିଁ,
ମଲାେବେଳ ଯାକୁବ, େଯାେଷଫଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
େସ ନଜିର ବାଡ଼ ିଉପେର ନଇଁ ପଡ଼ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କେଲ।

22 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ହଁ, ନଜିର େଶଷ ସମୟ ନକିଟ େହବା ପୂବର୍ରୁ
େଯାେଷଫ ଇସ୍ରାଏଲ ନବିାସୀମାନଙ୍କର ମିଶର େଦଶରୁ ନଗିର୍ମନ ବଷିୟେର,
ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ତାହାଙୁ୍କ କିପରି କବର େଦେବ, େସ ବଷିୟେର
କହଥିିେଲ।

23 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ, େମାଶାଙ୍କର ମା ଓ ବାପା େମାଶାଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଲା
ପେର ତନି ିମାସ ଧରି ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ। କାରଣ େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ
େମାଶା ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଟଏି। େସମାେନ ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଭୟ କରି
ନ ଥିେଲ।

24 େମାଶା ବଡ଼ େହାଇ ମଣଷି େହେଲ। େସ ଫାେରାଙ୍କ ଝଅିର ପୁତ୍ର
େହବା ପାଇଁ ମନା କେଲ। 25 େସ ପାପର କ୍ଷଣକି ସୁଖେଭାଗ କରିବା
ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ। ତା’ ପରିବେତ୍ତର୍ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଅସହ୍ୟ
େହଉଥିବା ଦୁବର୍୍ୟବହାର ସହବିା ପସନ୍ଦ କେଲ। ନଜିର ବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସ
ଏପରି କେଲ। 26 ମିଶର େଦଶର ସମସ୍ତ ଧନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା
ବଦଳେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହନ କରିବା, େମାଶା ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଭଲ
ମେନ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭବଷି୍ୟତେର ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତଦିାନ
ପାଇଁ େସ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେଲ।

27 ନଜି ବଶି୍ୱାସ କାରଣରୁ େମାଶା ମିଶର େଦଶ ଛାଡ଼େିଲ। େସ
ରାଜାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରତ ିଭୟଭୀତ ନ ଥିେଲ। େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିଲା ଭଳି ନଜି ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ ଥିେଲ। 28

େମାଶା ନସି୍ତାର େଭାଜି (ପବର୍) କରି ଦ୍ୱ ାର ମାନଙ୍କେର ରକ୍ତ ସଞି୍ଚନ କେଲ।
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ଦୂତ େଯପରି ମାରି
ପାରିେବ ନାହିଁ, େସଥିପାଇଁ େମାଶା ଏପରି କେଲ। େମାଶାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ
ଥିବାରୁ େସ ଏପରି କେଲ।

29 ବଶି୍ୱାସଥିବା େହତୁ ହିଁ େମାଶାଙ୍କ େନତୃତ୍ୱ େର ସମେସ୍ତ ସୁଫସାଗର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁ ଥିଲା ଭଳି ଗ୍ଭଲଗି୍ଭଲ ିପାର େହାଇଗେଲ।
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େଯେତେବେଳ ମିଶରେଦଶର େଲାେକ ସୁଫସାଗର େଦଇ ଯିବା ପାଇଁ
େଚଷ୍ଟା କେଲ େସମାେନ ବୁଡ଼ ିଗେଲ।

30 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଯିରୀେହା ନଗରର
ପାେଚରୀଗଡୁ଼କି େସମାେନ ସାତ ଦନି ପରିକ୍ରମା କଲାପେର, ଭାଙି୍ଗ
ପଡ଼ଗିଲା।

31 ନଜିର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା, ରାହବ ନାମ୍ନୀ େବଶ୍ୟା, ଇସ୍ରାଏଲର
ଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ ମିତ୍ର ଭଳି ସ୍ୱାଗତ କଲା, ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଓ
ଅନ୍ୟ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମାନବିାକୁ ମନା କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସହତି
ମୃତ େହଲା ନାହିଁ।

32 ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ କ’ଣ କହବି,ି ଓ କି ଉଦାହରଣମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ?ି ଗିଦେିୟାନ, ବାରାକ, ଶାମ୍େଶାନ୍, ଯିପ୍ତହ ଦାଉଦ, ଶାମୁେୟଲ, ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହବିା ପାଇଁ େମା’ ପାଖେର ଅଧିକ
ସମୟ ନାହିଁ, 33 େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା। େସହି
ବଶି୍ୱାସ ବଳେର େସମାେନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ପରାସ୍ତ କରିଥିେଲ। େସମାନ
ସମେସ୍ତ ଧାମିର୍କ କାଯର୍୍ୟ କେଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ପାଇେଲ। େସମାେନ ନଜି ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସଂିହମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କେଲ।
34 େସହ ିବଶି୍ୱାସ ବଳେର େକେତ ଜଣ ଅଗି୍ନର ଶକି୍ତ ବନ୍ଦ କେଲ, ଓ
େକେତ େଲାକ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ମରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ। ବଶି୍ୱାସ କାରଣରୁ
ଦୁବର୍ଳ େଲାକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେଲ। େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ
ଶତ୍ରୁ  େସନାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ। 35 ମୃତୁ୍ୟରୁ େଲାକମାେନ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହାଇ ପରିବାରେର ନଜି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ। ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଯାତନା ଦଆି େହଲା, େସମାେନ ସ୍ୱାଧୀନ େହବାକୁ ଗ୍ଭହିଁେଲ ନାହିଁ କାରଣ
େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବନ ଲାଭ କରି େଗାଟଏି ଅଧିକ ଭଲ ଜୀବନ
ପାଇ ପାରିେବ େବାଲ ିଭାବ ିଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ। 36 େକେତ
େଲାକ ହାସ୍ୟର ପାତ୍ର େହେଲ ଓ େକାରଡ଼ା ଆଘାତ ପାଇେଲ। ଅନ୍ୟମାେନ
ବନ୍ଧା େହେଲ, ଓ ବନ୍ଦୀଘେର ରଖା ଗେଲ। 37 େସମାନଙୁ୍କ ପଥର ମାରି
ଦଆି େହଲା, ଓ କରତେର ଦୁଇଫାଳ କରି ଚରିି ଦଆି େହଲା। େକେତକଙୁ୍କ
ଖଡ଼୍ଗଦ୍ୱ ାରା ମାରି ଦଆି େହଲା। େସମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକେତ ଜଣ େମଷ ଓ
େଛଳିର ଚମଡ଼ା ପିନି୍ଧେଲ। େସମାେନ ଗରିବ ଥିେଲ, ନଯିର୍୍ୟାତତି େହେଲ, ଓ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ପାଇେଲ। 38 ଏହ ିମହାନ୍
େଲାକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୃଥିବୀ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲା। େସମାେନ ମରୁଭୂମିେର ଓ
ପାହାଡ଼େର ବୁଲେିଲ ଓ ଗମୁ୍ପା ଏବଂ ଭୂମିେର ଥିବା ଗାତମାନଙ୍କେର ନଜିକୁ
ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ।

39 ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ନଜିର ବଶି୍ୱାସ ପାଇଁ ଜଣା ଶୁଣା। କିନୁ୍ତ
ଏମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକହେିହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ୍ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଇପାରି ନ
ଥିେଲ। 40 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ କିଛ ିଅେପକ୍ଷାକୃତ ଭଲ େଦବା ପାଇଁ
େଯାଜନା କରିଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଜନା ଥିଲା େଯ, େସମାେନ
େକବଳ ଆମ୍ଭ ସହତି ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ।

ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚତି୍

ଆମ୍ଭର ଗ୍ଭରିପେଟ, ବଶି୍ୱାସଧାରୀ ଆମ୍ଭର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ
ରହଛିନି୍ତ। ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ୍ଭକୁ
କହଥିାଏ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଭଳି େହବା ଉଚତି୍।

ଆେମ୍ଭ ଜୀବନେର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକିଛ ିବାଧା ଅଛ,ି େସଗଡୁ଼କୁି
ଆେମ୍ଭ ଆେଡ଼ଇ େଦବା ଉଚତି୍ ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା େଦୗଡ଼େର
େଦୗଡ଼ବିା ଉଚତି୍। ପ୍ରେଚଷ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର। ଆମ୍ଭକୁ ସହଜେର ବାନି୍ଧ
ରଖୁଥିବା ପାପକୁ ଆେମ୍ଭ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚତି୍। 2 ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍। ଆମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସର େନତା ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସକୁ ସଦି୍ଧ କରନି୍ତ। େସ କ୍ରୁଶ ଉପେର
ମୃତୁ୍ୟର ଯାତନା େଭାଗିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସ କ୍ରୁଶର ଲଜ୍ଜ ାକୁ ଏକ ଅଥର୍ହୀନ
ବଷିୟ େବାଲ ିମେନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ େସ ତାହା କେଲ।
ଏେବ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନର ଡ଼ାହାଣେର ବସଛିନି୍ତ। 3 ଯୀଶୁଙ୍କ

ବଷିୟେର ଭାବ ିେଦଖ। େଯେତେବେଳ ପାପୀ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକରୁଥିେଲ, େସ ଅତ ିେଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି ସବୁଗଡୁ଼କୁି ଗ୍ରହଣ
କେଲ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ହୁଅ। େଚଷ୍ଟା କରିବାରୁ
ନରୁିତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱର ପିତାତୁଲ୍ୟ

4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛ, କିନୁ୍ତ େସହ ିସଂଗ୍ରାମ
ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟର କାରଣ େହାଇପାରି ନାହିଁ। 5

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର ବାକ୍ୟ କୁହନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଭୁଲ ିଯାଇଛ:
“େହ େମାର ପୁତ୍ର! େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ ଭାବ ନାହିଁ

େଯ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ,
ଓ େଯେତେବେଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସଂେଶାଧନ କରନି୍ତ େଚଷ୍ଟା କରିବାେର

ନରୁିତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ।
6 ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ ,
ଓ ପୁତ୍ର ଭାବେର ମାନଥିିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ େସ ଶାସି୍ତ ଦଅିନି୍ତ।”

ହେିତାପେଦଶ 3:11-12
7 ଅତଏବ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯାତନାକୁ ପିତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ େବାଲ ିଭାବ ିଗ୍ରହଣ

କର। ଜେଣ ପିତା ତା’ର ପୁତ୍ର ପ୍ରତ ିେଯଭଳି ବ୍ୟବହାର କେର,
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହପିରି ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। 8 ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପୁତ୍ର ପିତା ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଥାଏ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ ଦଣ୍ଡ ପାଇ
ନାହଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚତି୍, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅେବୖଧ ପୁତ୍ର ଅଟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ନୁହଁ। 9 ଏହ ିପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପାମାେନ ଥିେଲ ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ।
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବାପାମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ େଦଖାଇଲୁ। ଅତଏବ ଏହା
ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ େଯ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାଗଡୁ଼କିର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଉଚତି୍। ଏପରି କେଲ ଆେମ୍ଭ ଜୀବନ ପାଇବା। 10 ଆମ୍ଭର
ପୃଥିବୀର ପିତାମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଦଣ୍ଡ େଦେଲ। େସମାେନ
େଯପରି ଭଲ ଭାବେିଲ, େସହପିରି ଦଣ୍ଡ େଦେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର,
ତାହାଙ୍କ ନଜିଭଳି ଆମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର େହବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନି୍ତ। 11 ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା େବେଳ ଆେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ
ନାହୁଁ। ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଅେଟ। କିନୁ୍ତ ପରବତ୍ତର୍ୀ କାଳେର, ଦଣ୍ଡ
ପାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ଶିଖିବା ପେର, ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ଲାଭ କରୁ ଓ ଧାମିର୍କ ଜୀବନ
ବତିାଉ।

ଜୀବନ ପଦ୍ଧତ ିବଷିୟେର ସାବଧାନ ରୁହ

12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ଯାଇଛ। ଅତଏବ ନଜିକୁ ପୁନବର୍ାର
ଶକି୍ତଶାଳୀ କର। 13 ଧାମିର୍କ େହାଇ ଜୀବନଯାପନ କର, େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁବର୍ଳତା ଗଡୁ଼କି ନଷ୍ଟ େହବାର କାରଣ େହବ ନାହିଁ, ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ।

14 ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର ରହବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। ପାପରହତି
ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର। ଯଦ ିଜଣକର ଜୀବନ ପବତି୍ର
ନୁେହଁ, ତା’େହେଲ େସ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େକେବ େହେଲ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। 15

ସାବଧାନ ରୁହ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
ପାଇବାେର ବଞ୍ଚତି େହବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରୁହ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
େକୗଣସ ିେଲାକ ତକି୍ତତାମୂଳକ ନ େହଉ। େସଭଳି େଲାକ ସମୁଦାୟ ଦଳକୁ
ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ। 16 ସାବଧାନ ରୁହ େଯପରି େକହେିହେଲ େଯୗନ
ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ନ କେର। ସାବଧାନ ରୁହ େଯପରି େକହ ିଏେଷୗ ଭଳି ନ
େହଉ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କେର ନାହିଁ। ଏେଷୗ
େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ଥିଲା, ଓ େସ ତା’ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛ ିଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
ଭାବେର ପାଇଥା’ନ୍ତ ା। କିନୁ୍ତ ଥରକର େଭାଜନ ବଦଳେର େସ ସବୁକିଛ ିବକିି୍ର
କରି େଦଲା। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଛି େଯ, ଏପରି କରି ସାରିଲା ପେର,
ଏେଷୗ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହିଁଲା। େସ ଆଶୀବର୍ାଦ

ଏବ୍ର ୀ 11:30 959 ଏବ୍ର ୀ 12:17
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ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏେତ ବ୍ୟାକୁଳ େହଲା େଯ, େସ ବହୁତ କାନି୍ଦଲା। କିନୁ୍ତ
ତା’ବାପା ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ପାଇଁ ମନା କେଲ, କାରଣ ଏେଷୗ
ଯାହା କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିଉପାୟ ପାଇ ପାରିଲା
ନାହିଁ।

18 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସଛି। ଏହ ିସ୍ଥାନଟି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଆସଥିିବା ପବର୍ତ ଭଳି ଜାଗା ନୁେହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଗାଟଏି ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ଓ ନଆିଁେର ଜଳୁଥିବା ପବର୍ତ ପାଖକୁ ଆସ ିନାହଁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଝାପ୍ସା ଓ ଝଡ଼ େହଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିନାହଁ।
19 େସଠାେର ତୂରୀର ଧ୍ୱନ,ି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନ ିନାହିଁ।
େଯେତେବେଳ େଲାେକ େସ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ େଯ,
ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଶବ୍ଦ େଯପରି ନ ଶୁଣନି୍ତ। 20 େସମାେନ ଆେଦଶକୁ ସହି
ପାରିେଲ ନାହିଁ: “ଯଦ ିକିଏ, େକୗଣସ ିପଶୁ ମଧ୍ୟ ପବର୍ତକୁ ଛୁଏଁ ତା’େହେଲ
ତାହାକୁ ପଥର ଆଘାତ ଦ୍ୱ ାରା ମାରି େଦବାକୁେହବ।” 21 େସହି
େଲାକମାେନ ଯାହା େଦଖିେଲ, େସଗଡୁ଼କି ଏେତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା େଯ,
େମାଶା କହଥିିେଲ: “ମୁଁ ଭୟେର ଥରୁଛ।ି”

22 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ଜାଗାକୁ ଆସନିାହଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଆସଛି, ତାହାର ନାମ ସେିୟାନ ପବର୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜୀବନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀକୁ ଆସଛି, ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଯିରୁଶାଲମକୁ ଆସଛି।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିବା ଓ ଆନନ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହଜାର ହଜାର
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ପାଖେର ଆସ ିପହଞ୍ଚଛି। 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମିଳନ ସ୍ଥଳେର ଆସ ିପହଞ୍ଚଛି।ି େସମାନଙ୍କ ନାମ
ସ୍ୱଗର୍େର େଲଖା ରହଛି।ି ସବୁେଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭରପତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସଛି। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ସଦି୍ଧ େହାଇ ସାରିଛନି୍ତ , େସହଭିଳି
ଭଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସଛି। 24

ତୁେମ୍ଭମାେନ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ନୟିମ ନଜି େଲାକଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆଣଥିିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସଛି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େହବଲଙ୍କ ରକ୍ତ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଭଲ ବାକ୍ୟ କହ ିପାରୁଥିବା ରକ୍ତ େସଚନ ନକିଟକୁ ଆସଛି।

25 ସାବଧାନ ରୁହ, ଓ ପରେମଶ୍ୱର କଥା କହଲିା େବେଳ ଶୁଣବିାକୁ
ମନା କର ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ େସ ପୃଥିବୀର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସତକର୍
କେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ। ଏେବ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ରୁ କହୁଛନି୍ତ।
ଅତଏବ, ଏେବ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନି୍ତ ,
ତାହା େସମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ ିଖରାପ େହବ। 26 ଆଗରୁ େଯେତେବେଳ
େସ କହେିଲ, ତାହା ପୃଥିବୀକୁ କମ୍ପାଇ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଛନି୍ତ , “ଆଉ ଥେର ମୁଁ କମ୍ପାଇବ ିେକବଳ ପୃଥିବୀକୁ ନୁେହଁ ବରଂ ମୁଁ
ସ୍ୱଗର୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାଇବ।ି” 27 “ଆଉ ଥେର” କହବିା ଅଥର୍ େଯ ଯାହାକିଛି
ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା, େସ ସବୁ ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯିବ। େସହଗିଡୁ଼କୁି ଟଳମଳ
କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ େଯଉଁ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ଟଳମଳ କରାଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ େସଗଡୁ଼କି ରହେିବ।

28 ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା କଥା େଯ, େଯଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ଆମ୍ଭକୁ ଦଆିଯାଇଛ,ି ତାହା ଟଳମଳ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପର୍ଣ କରିବା ଉଚତି୍, ଓ ଏପରି ପଦ୍ଧତେିର ଉପାସନା କରିବା
କଥା େଯ େସ େଯପରି ପ୍ରସନ୍ନ  ରହେିବ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଉପାସନା
କରିବା, ଓ ଭୟ ସହତି ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା। 29 କାରଣ ଆମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନଭଳି ଅଟନି୍ତ।

ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେର

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
େପ୍ରମଭାବ ରଖିଥାଅ। 2 ନଜି ଘେର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସବର୍ଦା
େଲାକଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମେନରଖ। େକେତେବେଳ

ଏହପିରି କରି ଅଜଣାତେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନି୍ତ। 3

ବନ୍ଦୀଘେର ଥିବା େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଯାଅ ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ
ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଘେର ଥିବା ଭଳି େସମାନଙୁ୍କ ମେନରଖ। େଯଉଁମାେନ ଯାତନା

ପାଉଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ନାହିଁ। ମେନରଖ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଭବଷି୍ୟତେର ରହପିାର।

4 ବବିାହକୁ ସବୁେଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବବିାହକୁ େକବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭତିେର ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ରଖିବା ଉଚତି୍।
େଯଉଁମାେନ େଯୗନଗତ ପାପ ଓ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରୁଛନି୍ତ ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ େବାଲ ିବଗି୍ଭର କରିେବ। 5 ନଜି ଜୀବନକୁ ଧନର
େଲାଭରୁ ମୁକ୍ତ ରଖ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି େସଥିେର ସେନ୍ତାଷ
ଲାଭ କର। ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ :
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େକେବ େହେଲ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େକେବ େହେଲ ଦୂେରଇ ଯିବ ିନାହିଁ।”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ 31:6
6 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ ନସିେନ୍ଦହ ଭାବେର କହପିାରିବା:
“ପ୍ରଭୁ େହଉଛନି୍ତ େମାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ,
ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ,

ମନୁଷ୍ୟ େମାର କିଛ ିକରି ପାରିବ ନାହିଁ।”
ଗୀତସଂହତିା 118:6

7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େନତାମାନଙୁ୍କ ମେନ ପକାଅ। େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ କିପରି
ଜୀବନଯାପନ କରିଥିେଲ, ଓ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କେଲ ତାହା ମେନ ପକାଅ,
ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସର ଉଦାହରଣକୁ ଅନୁସରଣ କର। 8 ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗତକାଲ,ି ଆଜି ଓ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟନି୍ତ। 9 ନାନା
ପ୍ରକାରର ଅଜଣା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ଭୁଲ୍ ବାଟେର ପରିଗ୍ଭଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖାଦ୍ୟର ନୟିମ ଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, ବରଂ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ଶକି୍ତଶାଳୀ େହବା ଉଚତି୍। ଏହଭିଳି
ନୟିମଗଡୁ଼କି ମାନବିା ଦ୍ୱ ାରା କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ ମିେଳ ନାହିଁ।

10 ଆମ୍ଭର ବଳିଟଏି ଅଛ।ି ପବତି୍ର ତମ୍ୱୁ େର େସବା କରୁଥିବା
ଯାଜକମାେନ ଆମ୍ଭ ବଳିରୁ ଖାଇପାରିେବ ନାହିଁ। 11 ମହାଯାଜକ
ପଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଅତ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ େନଇ ଯାଆନି୍ତ , ଓ ପାପ ପାଇଁ
େସ ରକ୍ତକୁ ସମପର୍ଣ କରନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଶିବରି ବାହାେର ପଶୁମାନଙ୍କର
ଶରୀରଗଡୁ଼କୁି େପାଡ଼ ିଦଆିଯାଏ। 12 େସହଭିଳି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସହର
ବାହାେର ଯାତନା ପାଇେଲ। ନଜି ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମେଲ। 13 ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭ ଶିବରିର ବାହାରକୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁ ପାଇଥିବା ସମାନ ଲଜ୍ଜ ା
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍। 14 ଏହ ିପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭର େକୗଣସ ିଚରିସ୍ଥାୟୀ
ନଗର ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି ନଗର ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛ, ଯାହା
ଭବଷି୍ୟତେର ଆସବି। 15 ଅତଏବ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ବଷିୟ ଆେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ ବନ୍ଦ କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଶଂସାପୂବର୍କ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ େସହି
‘ବଳି’ ଅେଟ। 16 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା େକେବ
େହେଲ ଭୁଲ ିଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହା ଅଛ ିଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଅଂଶୀ କର। ଏହପିରି ବଳିଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର
ପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅନି୍ତ।

17 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େନତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପାଳନ କର। େସମାନଙ୍କର
ଅଧୀନେର ରୁହ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଅତଏବ,
େସମାେନ ସବୁେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗି ଥା’ନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପାଳନ କର େଯପରି ଏହ ିକାମଟ ିେସମାେନ ଖୁସୀ
ମନେର କରିେବ, ଦୁଃଖେର ନୁେହଁ। େସମାନଙ୍କର କାମ କଠିନ େହେଲ,
ତା’ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଲାଭ େହବ ନାହିଁ।

18 ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥାଅ। ଆେମ୍ଭ ସବୁେବେଳ ସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ କାମ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ, ଆେମ୍ଭ କରୁଥିବା କାମଗଡୁ଼କି ଠିକ୍ େବାଲି
ଅନୁଭବ କରୁ। 19 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ, େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ପଠାନୁ୍ତ। ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିକଥା ଅେପକ୍ଷା ଏହା ମୁଁ ବେିଶଷ ଭାବେର ଗ୍ଭେହଁ।
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20 ମୁଁ ଶାନି୍ତର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ିେଯ, ତାହାଙ୍କର
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କାମ କରିବା ପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ। ମହାନ୍ େମଷପାଳକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ େହତୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କେଲ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ନୂତନ ଚୁକି୍ତ
ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହ ିନୂତନ ଚୁକି୍ତ ଚରିନ୍ତନ ଅେଟ। ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ,ି େଯ
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କଲାଭଳି କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା କରାଉ
ଥାଆନୁ୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େସ ଏପରି କରନୁ୍ତ େବାଲ ିମୁଁ କହୁଛ।ି
ସଦାସବର୍ଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ମହମିା େହଉ। ଆେମନ୍!

22 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମୁଁ କହଥିିବା କଥାଗଡୁ଼କୁି
େଧୖଯର୍୍ୟପୂବର୍କ ଶୁଣ େବାଲ ିମୁଁ ଅନୁେରାଧ କେର। ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କହଛି।ି ଏହ ିଚଠିିଟ ିବହୁତ ଲମ୍ୱା
ନୁେହଁ। 23 ଆମ୍ଭ ଭାଇ ତୀମଥି ବନ୍ଦୀଗହୃରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଅଛନି୍ତ , ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େବାଲ ିେମାର ଇଚ୍ଛା। ଯଦ ିେସ େମା’ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର
ଆସନି୍ତ , ତା’େହେଲ ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସବୁି।

24 େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ େନତାମାନଙୁ୍କ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମର ନମସ୍କାର ଜଣାଇବ। ଇତାଲଆି
େଦଶର ସମସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର।

25 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ରହଥିାଉ।
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1

2

ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ େସବକ ଯାକୁବ,
ସାରା ପୃଥିବୀେର ବ୍ୟାପି େହାଇ ରହଥିିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ।

ବଶି୍ୱାସ ଓ ଜ୍ଞାନ

2 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ପ୍ରକାରର
ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମୁଖୀନ େହବ। କିନୁ୍ତ ଏପରି େହଲାେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକ
ଖୁସୀ େହବା ଉଚତି୍। 3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ, ଏହ ିଅସୁବଧିାଗଡୁ଼କି
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କେର, ଓ ଏଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭର େଧୖଯର୍୍ୟ ଜନ୍ମ ାଏ। 4

ତୁମ୍ଭ କାମଗଡୁ଼କିେର ତୁମ୍ଭର େଧୖଯର୍୍ୟକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପ୍ରକାଶିତ େହବାକୁ
ଦଅି। େତେବ ଯାଇ ତୁେମ୍ଭ ସଦି୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଆବଶ୍ୟକ ବଷିୟ ତୁେମ୍ଭ ପାଇବ।

5 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ ଯଦ ିେକହ ିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ କେର, ତା’େହେଲ
ତୁେମ୍ଭ ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାଗିବା ଉଚତି୍। ପରେମଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ
ଅଟନି୍ତ। େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ େଦବାେର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନି୍ତ। ଅତଏବ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ େଦେବ। 6 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାଗିଥାଅ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି।
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସେନ୍ଦହ କର ନାହିଁ। ସେନ୍ଦହୀ େଲାକ ସମୁଦ୍ର ର େଢ଼ଉ ଭଳି।
ପବନ େଢ଼ଉକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ ଓ ତଳକୁ ପକାଏ, ସେନ୍ଦହୀ େଲାକ
େସହ ିେଢ଼ଉ ଭଳି। 7 ସେନ୍ଦହୀ େଲାକ ଏକାଥରେକ ଦୁଇଟ ିକଥା
ଭାେବ। େତଣୁ େସ କରୁଥିବା େକୗଣସ ିବଷିୟେର ନଷି୍ପତି୍ତ େନଇପାେର
ନାହିଁ। େସଭଳି େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିପାଇବ େବାଲ ିଆଶା କରିବା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।

ପ୍ରକୃତ ଧନ

9 ଯଦ ିଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ ଗରିବ େହାଇଥାଏ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାେବ ଧନୀ କରିଥିବାରୁ, େସ ଗବର୍ କରିବା ଉଚତି୍। 10

େସହପିରି ଜେଣ ଧନୀ ବଶି୍ୱାସୀ େଯ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ଗରିବ, ତାହା
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ େଦଖାଇ େଦଇଥିବାରୁ, େସ ଗବର୍ କରିବା ଉଚତି୍।
ଧନୀେଲାକ ଜଣକ ଘାସର ଫୁଲ ଭଳି ଝଡ଼ପିଡ଼ ିମରିଯିବ। 11 ସୂଯର୍୍ୟ
ଉଦୟ େହାଇ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କେର। ସୂଯର୍୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଗ୍ଭରା ଗଛଟକୁି
ଶୁେଖଇ ଦଏି। ଫୁଲ ଝଡ଼ ିଯାଏ। େସହ ିଫୁଲ ଅତ ିସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନୁ୍ତ
ଏେବ ତାହା ମୃତ େହଲା। ଧନୀେଲାକର କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ େସହଭିଳି। େସ
ତାହାର ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି େଯାଜନା କରୁଥିବା େବେଳ ମରିଯିବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆେସ ନାହିଁ

12 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ଦୃଢ଼ ରହ ିପାେର, େସ ଖୁସୀ େହବା
କଥା। କାରଣ, େସ ତାହାର ବଶି୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରି ସାରିଲା
ପେର, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର େଦେବ।
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଥିବା ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
େଦଇଛନି୍ତ। 13 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ପରୀକି୍ଷତ ହୁଏ, େସ କହବିା
ଉଚତି୍ ନୁେହଁ େଯ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନି୍ତ।” କାରଣ
ମନ୍ଦତା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱର ନେିଜ
କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ। 14 ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ତା’ର ନଜିର ମନ୍ଦ

ପ୍ରବୃତି୍ତ େଯାଗୁଁ ପରୀକି୍ଷତ ହୁଏ। ତାହାର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ଭସାଇ ନଏି ଓ
ବାନି୍ଧ ରେଖ। 15 ଏହ ିଇଚ୍ଛା ହିଁ ପାପକୁ ଜାତ କେର। ଏହ ିପାପ ବଢ଼ି
ମୃତୁ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ  ଦଏି।

16 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଏହ ିବଷିୟେର େକୗଣସ ିପ୍ରକାର
ମୂଖର୍ାମୀେର ପଡ଼ ନାହିଁ। 17 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ ଓ ସଦି୍ଧ ଦାନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିାଏ। େଯଉଁ ପରମପିତା ଆକାଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ
େଜ୍ୟାତଃିଗର୍ଣ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର , ତାରାଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କରିଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହି
ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଆେସ। ପରେମଶ୍ୱର ପରିବତ୍ତର୍ନ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, େସ
ସବର୍ଦା ସମାନ ଅଟନି୍ତ। 18 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ଦାନ
େଦବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କେଲ। ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସବର୍ାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା।

ଶୁଣବିା ଓ ପାଳନ କରିବା

19 େମା’ ପି୍ରୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, କହବିା ଅେପକ୍ଷା ଶୁଣବିାେର
େବଶି ଇଚୁ୍ଛକ ହୁଅ। ସହଜେର ରାଗି ଯାଅ ନାହିଁ। 20 କାରଣ ଜେଣ
ମଣଷିର େକ୍ର ାଧ ତାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁେମାଦତି ଧାମିର୍କ ଜୀବନ
କାଟବିାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର ନାହିଁ। 21 େତଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଓ ମନ୍ଦ କମର୍କୁ କାଢ଼ ିପକାଅ। ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟେର
ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ନମ୍ରତାର ସହତି ଗ୍ରହଣ କର।
ଏହ ିଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ।

22 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗଡୁ଼କି ପାଳନ କର, େକବଳ େଯ ଶୁଣବି
ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର େଦଖାଇବା ଦରକାର। େକବଳ ବସ ିରହି
ଶୁଣବିା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ନଜିକୁ ଠକୁଛ। 23 ଯଦ ିଜେଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ େକବଳ ଶୁେଣ ଓ କିଛ ିକେର ନାହିଁ, େସ େଲାକ
ଦପର୍ଣେର ନଜି ମୁହଁ େଦଖିଲା ଭଳି ଅେଟ। 24 େସ ଦପର୍ଣେର ନଜିକୁ
େଦେଖ ଓ ଦୂେରଇ ଗ୍ଭଲଯିାଏ ଓ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲଯିାଏ େଯ, େସ କିପରି
ଦଶିୁଥିଲା। 25 କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ େଲାକ ଯତ୍ନ ସହକାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସଦି୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କେର ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥାଏ।
େସ ସବର୍ଦା ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାଏ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁେଣ
ଓ େସହ ିଶୁଣଥିିବା ବଷିୟ ଭୁଲଯିାଏ ନାହିଁ। ତା’ପେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େସହ ିଶିକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କେର। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସ ସୁଖୀ ହୁଏ।

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ମାଗର୍

26 ଜେଣ େଲାକ ଭାବପିାେର େଯ, େସ ନେିଜ ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ
ଅେଟ। କିନୁ୍ତ େଯଉଁସବୁ କଥା କହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, ତାହା କହବିା ଦ୍ୱ ାରା
େସ ନଜିକୁ ଠେକ। େତଣୁ ତା’ର “ଧମର୍”ର କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ରେହ ନାହିଁ। 27

ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ଧମର୍କୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ , ତାହା େହଲା: ଅନାଥ, ବଧିବା ଓ
ଅସହାୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ େନବା ଓ ନଜିକୁ ଏହ ିସଂସାରର ମନ୍ଦ
ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା। ଏହ ିପ୍ରକାର ଧମର୍କୁ ପରେମଶ୍ୱର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶୁଦ୍ଧ ଓ
ଉତ୍ତମ େବାଲ ିଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ।

ସମସ୍ତଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର

େମା’ ପି୍ରୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଆମ୍ଭର ମହମିାମୟ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କର। ଅତଏବ େକେତକ
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େଲାକଙୁ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାେର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂଣ୍ଣର୍ େବାଲ ିଭାବ ନାହିଁ।
2 ମେନକର, ଜେଣ େଲାକ ଖୁବ୍ ଦାମିକା ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାପଟା ଓ ସୁନା ମୁଦି
ପିନି୍ଧ ତୁମ୍ଭର ସଭାକୁ ଆେସ ଓ ଅନ୍ୟ ଗରିବ େଲାକ ଜେଣ ମଇଳା ପୁରୁଣା
ଲୁଗା ପିନି୍ଧ େସତକିିେବେଳ ଆେସ। 3 ତୁେମ୍ଭ ଦାମିକା ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାପଟା
ପିନି୍ଧଥିବା େଲାକକୁ ଡ଼ାକି ବେିଶଷ ଅଭ୍ୟଥର୍ନା ଜଣାଇ କହଥିାଅ: “ଏହ ିଭଲ
ଆସନେର ବସନୁ୍ତ।” କିନୁ୍ତ ଗରିବ େଲାକଟକୁି କହଥିାଅ: “ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର
ଠିଆ ହୁଅ” ବା “େମା’ େଗାଡ଼ ପାଖର ଭୂଇଁେର ବସ।” 4 ତୁେମ୍ଭ ଏ
କ’ଣ କରୁଛ? ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ତୁଳନାେର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ  ପ୍ରଦାନ କରୁଛ! ମନ୍ଦ ଅଭପି୍ରାୟ ରଖି ତୁେମ୍ଭ
ନଣି୍ଣର୍ୟ କରୁଛ େଯ, େକଉଁ େଲାକଟ ିଅଧିକ ଭଲ।

5 େମା’ ପି୍ରୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଶୁଣ! ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସେର
ଧନୀ େହବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଗରିବ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ। େଯଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େସ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥଇେଲ, େସଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ବାଛଛିନି୍ତ। 6 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଗରିବ େଲାକଙୁ୍କ େକୗଣସ ିସମ୍ମାନ େଦଉ ନାହଁ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ,
ଧନୀ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନି୍ତ ଓ
େସହମିାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କେଚରୀକୁ ଟାଣ ିେନଇ ଯାଆନି୍ତ। 7 ଏବଂ େଯଉଁ
ମହତ ନାମେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାମିତ େହାଇଅଛ ଓ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆପଣାର କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ନନି୍ଦା କରନି୍ତ।

8 େଗାଟଏି ନୟିମ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୟିମଗଡୁ଼କିର ଉପେର ଆଧିପତ୍ୟ
କେର। ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହ ିରାଜକୀୟ ନୟିମଟ ିମିେଳ: “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର।” ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହ ିନୟିମ ପାଳନ
କରୁଛ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କରୁଛ। 9 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ
ଜଣକ ତୁଳନାେର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ  େଦଉଛ, ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ପାପ କରୁଛ।
େସହ ିରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମାଣତି କେର େଯ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରିବାେର େଦାଷୀ ଅଟ।

10 ଜେଣ େଲାକ ହୁଏତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ
କରୁଥାଇପାେର, କିନୁ୍ତ େସ ଯଦ ିେଗାଟଏି ଆଜ୍ଞାର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତା’େହେଲ
େସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବା େଦାଷେର େଦାଷୀ ହୁଏ। 11

ପରେମଶ୍ୱର କହଛିନି୍ତ , “ବ୍ୟଭଗି୍ଭରର ପାପ କର ନାହିଁ।” େସହ ିପରେମଶ୍ୱର
ପୁନଃ କହଛିନି୍ତ , “ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ।’’ ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବ୍ୟଭଗି୍ଭର
ପାପ କରି ନାହଁ କିନୁ୍ତ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙି୍ଗବା େଦାଷେର େଦାଷୀ େହଲ।

12 େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭର
େହବ। ପ୍ରେତ୍ୟକ କଥା କହଲିା େବେଳ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କାମ କଲାେବେଳ,
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା ମେନ ରଖିବା ଉଚତି୍। 13 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ନଶି୍ଚୟ ଦୟା େଦଖାଇବା ଉଚତି୍। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଦୟା ନ େଦଖାଇବ,
ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ବଗି୍ଭର କଲାେବେଳ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସ ଦୟା
େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାର
ବଗି୍ଭର େହଲାେବେଳ ନଭିର୍ୟେର ଠିଆ େହବ।

ବଶି୍ୱାସ ଓ ସତ୍କମର୍

14 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ଯଦ ିଜେଣ କୁେହ, େଯ, େସ ଜେଣ
ବଶି୍ୱାସୀ, କିନୁ୍ତ କିଛ ିକମର୍ କେର ନାହିଁ, ତା’େହେଲ ତାହାର ବଶି୍ୱାସ
ମୂଲ୍ୟହୀନ। କ’ଣ ଏହଭିଳି ବଶି୍ୱାସ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ? ନା! 15

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜେଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ପିନି୍ଧବାକୁ ଲୁଗା
ବା ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାେର। 16 ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
କହୁଛ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଥାଆନୁ୍ତ! ତୁେମ୍ଭ ଉଷ୍ମ ରୁହ ଓ ଖାଇବାକୁ
ପ୍ରଚୁର ପାଅ।” ତୁେମ୍ଭ ଏଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଖାଲ ିକହୁଛ, କିନୁ୍ତ ତାହାର
ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜିନଷି ତାହାକୁ େଦଉ ନାହଁ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରୁ ନାହଁ, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭର କଥାଗଡୁ଼କି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅେଟ।
17 ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ େସହ ିକଥା ଅେଟ। ଯଦ ିବଶି୍ୱାସ କିଛି
କାଯର୍୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ କେର, େତେବ େସ ବଶି୍ୱାସ ମୃତ ଅେଟ।

18 ଜେଣ େଲାକ କହପିାେର, “ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ,ି ପୁଣ ିେମା’
ପାଖେର କମର୍ ଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ କମର୍ବନିା ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ େମାେତ େଦଖାଅ,
ଆଉ ମୁଁ େମା’ କମର୍ଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା େମା’ ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ।ି” 19

ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କର େଯ, େକବଳ ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ; ଭଲ କଥା
କିନୁ୍ତ ଭୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ଓ ଭୟେର ଥରହର ହୁଅନି୍ତ।

20 େହ ମୂଖର୍ େଲାକ! କମର୍ଗଡୁ଼କି ବନିା ବଶି୍ୱାସ େଯ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅେଟ,
ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହୁଁଛ? 21 ଅବ୍ରହାମ ଆମ୍ଭର
ପିତା। େସ ନଜିର କମର୍ଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଧାମିର୍କ
ଭାେବ ଗଣାଗେଲ। େସ େବଦୀ ଉପେର ନଜି ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ବଳି
ରୂପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 22 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ େଦଖ
େଯ, ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଓ କମର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେର କାମ କରୁଥିଲା।
ତାହାଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱ ାରା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ସଦି୍ଧ େହଲା। 23 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ େଯ: “ଅବ୍ରହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ। ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ। େସହ ିବଶି୍ୱାସ
ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଧାମିର୍କ କଲା।” “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମିତ୍ର” େବାଲ ିଅବ୍ର ହାମ ଡ଼କାଗେଲ। 24 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ େଦଖ େଯ, କମର୍
ଦ୍ୱ ାରା ଜେଣ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଧାମିର୍କ େହାଇପାରୁଛ।ି େସ
େକବଳ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।

25 ଆଉ େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ େହଉଛ,ି ରାହାବ। େସ ଜେଣ େବଶ୍ୟା
ଥିଲା। କିନୁ୍ତ େସ ନଜି କମର୍ଗଡୁ଼କି କାରଣରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ଧାମିର୍କା େହଲା। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ନଜି ଘେର ସ୍ୱାଗତ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ବାଟେଦଇ େସମାନଙୁ୍କ
ପଳାୟନ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କଲା।

26 ଆତ୍ମା ନ ଥିେଲ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରଟ ିମୃତ େହାଇଯାଏ।
େସହପିରି ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଏହ ିକଥାଟ ିସତ। କମର୍ ନ ଥିେଲ
ବଶି୍ୱାସ ମୃତ ଅେଟ।

କଥା କହବିାେର ସଂଯତ େହବା

େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ ଅେନକ
ଶିକ୍ଷକ େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ, ଆେମ୍ଭ
ଶିକ୍ଷକମାେନ, ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ କେଠାର

ଭାବେର ବଗି୍ଭରିତ େହବୁ।
2 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଅେନକ ଭୁଲ୍ କରୁ। ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ େକୗଣସି

ଭୁଲ୍ କଥା କହ ିନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସ ଜେଣ ସଦି୍ଧ ମଣଷି ଅେଟ। େସ
ନଜି ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ କରି ପାରିବ। 3 େଘାଡ଼ାମାନଙୁ୍କ ନଜି
ବଶେର ରଖିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ମୁହଁେର ଆେମ୍ଭ ଲଗାମ ଲଗାଇଥାଉ।
ଆେମ୍ଭ ଏହପିରି ଭାବେର େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶରୀରକୁ ବଶୀଭୂତ
କରିଥାଉ। 4 ସମୁଦ୍ର ର ଜାହାଜ େକ୍ଷତ୍ରେର ମଧ୍ୟ େସହପିରି େହାଇଥାଏ।
ଜାହାଜଟ ିଆକାରେର ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଏହା ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ଭଳିତ
େହାଇଥାଏ। କିନୁ୍ତ େଛାଟ ମଙ୍ଗଟ ିେସହ ିବଡ଼ ଜାହାଜଟକୁି ନୟିନି୍ତ୍ର ତ
କରିଥାଏ। େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିଯନ୍ତ୍ରଟକୁି ଗ୍ଭଳନା କେର, େସ ସି୍ଥର କେର
େଯ, ଜାହାଜଟ ିେକଉଁଠାକୁ ଯିବ। େସ େଲାକ େଯଉଁଠାକୁ ଗ୍ଭେହଁ, ଜାହାଜଟି
େସଠାକୁ ଯାଏ। 5 ଆମ୍ଭ ଜିହ୍ୱା ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବଷିୟ ସମାନ ଅେଟ।
ଜିହ୍ୱାଟ ିଶରୀରର ଏକ ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ଅଙ୍ଗ, କିନୁ୍ତ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାେର
ଗବର୍ କରିଥାଏ।
େଯଉଁ େଛାଟ ଅଗି୍ନଶିଖାଟ ିେଗାଟଏି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲେର ନଆିଁ ଲେଗଇ େଦଇ

ପାରିବ। 6 ଜିହ୍ୱା େହଉଛ ିଏକ େଛାଟ ଅଗି୍ନଶିଖା ଭଳି। ଆମ୍ଭ ଶରୀରର
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଭତିେର ଜିହ୍ୱା େହଉଛ ିସବୁଠାରୁ ମନ୍ଦ। କିପରି? ଜିହ୍ୱା ଆମ୍ଭ
ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେର ନଜିର ମନ୍ଦତା ପ୍ରସାର କେର। ଏହା ଏପରି ଅଗି୍ନ ସୃଷି୍ଟ
କେର େଯ, ତାହା ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବତି କେର। ଜିହ୍ୱା ଏହ ିଅଗି୍ନକୁ
ନରକରୁ ପାଇଥାଏ।

7 ମଣଷି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାର ହଂିସ୍ର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ ମାଛକୁ
ବଶବତ୍ତର୍ୀ କରିପାେର ଓ କରିଛ ିମଧ୍ୟ। 8 କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିମଣଷି ଜିହ୍ୱାକୁ
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ବଶୀଭୂତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହା ଅତ ିଦୁଦ୍ଦର୍ାନ୍ତ ଓ ମନ୍ଦ ଅେଟ। ଏହା ଏକ
ବଷିଯୁକ୍ତ ଘାତକ ଅେଟ। 9 ଏହ ିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଓ
ପିତାଙ୍କ ଗଣୁଗାନ କରୁ, କିନୁ୍ତ ତା’ପେର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନଜି ସାଦୃଶ୍ୟେର ତଆିରି କରିଛନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଉ।
10 ଗଣୁଗାନ ଓ ଅଭଶିାପ େସହ ିେଗାଟଏି ମୁହଁରୁ ବାହାେର! େମା’ ଭାଇ
ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଏଭଳି େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। 11 େଗାଟଏି ସମାନ
ଝରଣାରୁ ଉଭୟ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ପାଣ ିକ’ଣ ଝରି ଆସପିାେର? ନା! 12

େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଡ଼ମିିରିଗଛେର କ’ଣ ଜିତ ଫଳ ଫେଳ? ନା!
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା କ’ଣ ଡ଼ମିିରି ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିପାେର? ନା! େଗାଟଏି ଲୁଣଆି ପାଣରି
କୂଅ େକେବ ମିଠା ପାଣ ିେଦଇପାେର ନାହିଁ।

ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ

13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ କିଏ ଅଛ?ି
ତା’େହେଲ େସ ଧାମିର୍କ ଜୀବନଯାପନ କରି ନଜିର ବଜି୍ଞତା େଦଖାଉ। େସ
ନମ୍ର ଭାବେର ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚତି୍। ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଗବର୍ କେର ନାହିଁ।
14 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନହିାତ ିସ୍ୱାଥର୍ପର ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଈଷର୍ାଭାବ ଅଛ,ି
ତା’େହେଲ ତୁମ୍ଭର ଗବର୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛ ିକାରଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଅହଂକାର
େକବଳ ମିଛ, ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟକୁ େଘାଡ଼ାଇ ଦଏି। 15 ଏହ ିପ୍ରକାର
“ଜ୍ଞାନ” ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହ ି“ଜ୍ଞାନ” ସଂସାରରୁ
ଆେସ। ଏହା ଆତ୍ମିକ ନୁେହଁ। ଏହା ଶୟତାନଠାରୁ ଆସଛି।ି 16

େଯଉଁଠାେର ଈଷର୍ାଭାବ ଓ ସ୍ୱାଥର୍ପର ମେନାଭାବ ଅଛ,ି େସହଠିାେର ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ବଶିୃଙ୍ଖଳା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦତା େଦଖାଯାଏ। 17 କିନୁ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିିବା “ଜ୍ଞାନ” ଏହପିରି: ପ୍ରଥମେର ଏହା ପବତି୍ର,
ଶାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍, ଭଦ୍ର  ଓ ପ୍ରସନ୍ନ  ଅେଟ। େଯଉଁମାେନ ଅସୁବଧିା ବା କଷ୍ଟେର
ପଡ଼ଛିନି୍ତ , ଏହ ିଜ୍ଞାନ େସମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଥାଏ ଓ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କେର। ଏହ ିଜ୍ଞାନ ସବର୍ଦା ନରିେପକ୍ଷ
ଓ ନଷି୍ଠାପର ଅେଟ। 18 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଶାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ଶାନି୍ତ
ପାଇଁ କାମ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧାମିର୍କ ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ୱ ାରା େସଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ଉତ୍ତମ ବଷିୟମାନ ପାଆନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସମପିର୍ତ ହୁଅ

ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣଛି କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର ଝଗଡ଼ା ଓ ଯୁକି୍ତତକର୍
କାହିଁକି ହୁଏ? ତୁମ୍ଭର ଝଗଡ଼ା ଓ ଯୁକି୍ତତକର୍ ସ୍ୱାଥର୍ପର ଇଚ୍ଛାରୁ
ଆେସ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ ସୃଷି୍ଟ କରିଥାଏ? 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଅେନକ ବଷିୟ ଇଚ୍ଛା କର, କିନୁ୍ତ ପାଅ ନାହିଁ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ। ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ପାଇ ପାର ନାହିଁ। େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ତକର୍ବତିକର୍ କରିଥାଅ ଓ ବବିାଦ କରିଥାଅ। େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭର ଦରକାରୀ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ମାଗି ନ ଥାଅ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଗଡୁ଼କି ପାଇ ନ ଥାଅ। 3 ବା େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ମାଗ, ତାହା ପାଅ
ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ େଯଉଁ କାରଣରୁ ତୁେମ୍ଭ ମାଗ, ତାହା ଭୁଲ୍ ଥାଏ।
ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଅଭଳିାଷ ପାଇଁ େଯପରି େସଗଡୁ଼କୁି ବ୍ୟବହାର କରିପାର,
େସଥିପାଇଁ େସହସିବୁ ମାଗିଥାଅ।

4 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିରଖିବା ଉଚତି୍ େଯ, ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଘୃଣା କରିବା ବଷିୟ ସମାନ। ଅତଏବ ଯଦ ିେକହ ିଏହ ିସଂସାରର ଅଂଶୀ
େହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  କରି
ପକାଏ। 5 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଭାବୁଛ କି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥର୍ କିଛ ିନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ର
କୁେହ: “ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ
େଦଇଛନି୍ତ , େସ ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗ୍ଭହାନି୍ତ।”
6 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଅତ ିମହାନ ଅେଟ।
େଯପରି ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ: “ପରେମଶ୍ୱର ଅହଂକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କର ବେିରାଧୀ,
କିନୁ୍ତ େସ ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରନି୍ତ।”

7 ଅତଏବ ନଜିକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସମପିର୍ତ କର। ଶୟତାନକୁ
ବାଧା ଦଅି, ତା’େହେଲ େସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବ। 8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ, େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପୀ ଅଟ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର
କର। ତୁେମ୍ଭ ଏକା ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ସଂସାର, ଉଭୟର
ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମ୍ଭର ଚନି୍ତ ାଧାରାକୁ ପବତି୍ର କର। 9

ଦୁଃଖୀ ହୁଅ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର! ତୁମ୍ଭର ହାସ୍ୟକୁ
କ୍ରନ୍ଦନେର ବଦଳାଇ ଦଅି। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାକୁ ଦୁଃଖେର ବଦଳାଅ। 10

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ନମ୍ର ହୁଅ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାନ୍ କରିେବ।

ତୁେମ୍ଭ ବଗି୍ଭରପତ ିନୁହଁ

11 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକୁହ ନାହଁ।
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଭାଇର ସମାେଲାଚନା
କରୁଛ ବା ବଗି୍ଭର କରୁଛ; ତା’େହେଲ େସ େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ତା’ର ସମାେଲାଚନା କରୁଛ। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର ଥିବା ଜେଣ
ଭାଇର ବଗି୍ଭର କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େସ ପାଳନ କରୁଥିବା
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଗି୍ଭର କରୁଛ। ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଗି୍ଭର କରୁଛ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନ କରୁ ନାହଁ। ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ତାହାର
ବଗି୍ଭରପତ ିେହାଇଗଲ। 12 େକବଳ ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଚନା
କରନି୍ତ। େସ େହଉଛନି୍ତ ଏକମାତ୍ର ବଗି୍ଭରପତ।ି େସ େକବଳ ରକ୍ଷା କରି
ପାରନି୍ତ ଓ ବନିାଶ ମଧ୍ୟ କରି ପାରନି୍ତ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକର
ବଗି୍ଭର କରିବାର ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଠିକ୍ ନୁେହଁ।

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଜୀବନର େଯାଜନା କରନୁ୍ତ

13 ତୁମ୍ଭ ଭତିେର େକହ ିେକହ ିକୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଆଜି ବା କାଲି
େକୗଣସ ିସହରକୁ ଯିବୁ। ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ବେଷର୍ ରହବୁି ଓ ବ୍ୟବସାୟ
କରି ଧନ ଅଜର୍ନ କରିବୁ।” ଶୁଣ! ଏହ ିବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର: 14 ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ିନାହଁ, ଆସନ୍ତା କାଲ ିକ’ଣ ଘଟବି! ତୁମ୍ଭ ଜୀବନଟ ିେଗାଟଏି କୁହୁଡ଼ି
ତୁଲ୍ୟ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି େଦଖି ପାରିବ, ତା’ପେର େସ
ଗ୍ଭଲଯିାଏ। 15 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭ କହବିା ଉଚତି୍: “ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ରହବୁି ଓ ଏହା କରିବୁ ବା ତାହା କରିବୁ।”
16 କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଅହଂକାର କରି ଗବର୍ କରୁଛ। ଏହ ିପ୍ରକାର
ଅହଂକାର କରିବା ଅନୁଚତି୍ ଅେଟ। 17 ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ ଭଲ କାମ
କରିବାକୁ ଜାଣ ିସୁଦ୍ଧା ତାହା କେର ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସ ପାପ କରିଥାଏ।

ସ୍ୱାଥର୍ପର ଧନୀେଲାକ ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ

ଧନୀ େଲାେକ! ଶୁଣ! କ୍ରନ୍ଦନ କର ଓ ଅତ ିଦୁଃଖିତ ହୁଅ। କାରଣ
ଅତ୍ୟଧିକ େକ୍ଳଶ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ମାଡ଼ ିଆସୁଛ।ି 2 ତୁମ୍ଭର
ଧନସବୁ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଛ ିଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ େହାଇ ପଡ଼ଛି।ି ତୁମ୍ଭର

େପାଷାକ େପାକ ଖାଇ ଯାଇଛନି୍ତ। 3 ତୁମ୍ଭର ସୁନା ଓ ରୂପାେର କଳଙି୍କ
ଲାଗି ଯାଇଛ।ି ଏହା ନଷ୍ଟ େହାଇ ପ୍ରମାଣ କରୁଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ଭୁଲକାଯର୍୍ୟ
କରିଛ। େସହ ିକଳଙ୍କ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରକୁ ଅଗି୍ନ ଭଳି ଗ୍ରାସ କରି େଦବ।
େଶଷଦନିଗଡୁ଼କିେର ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। 4 େଲାେକ ତୁମ୍ଭ
େକ୍ଷତମାନଙ୍କେର କାମ କେଲ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ
େଦଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନି୍ତ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କେଲ। ଏେବ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େସନାବାହନିୀର ପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ଚତି୍କାର ଶୁଣଛିନି୍ତ।

5 ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ବଳିାସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଇଚ୍ଛା
କରିଥିଲ, ତାହା ପୂରଣ କରି ନଜିକୁ ଆନନି୍ଦତ କଲ। ତୁେମ୍ଭ ବଳି ଦବିସ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଏକ ପଶୁପରି ନଜିକୁ େମାଟା କଲ। 6 ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଦୟା େଦଖାଇଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବେିରାଧୀ
ନ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛ।
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େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ହୁଅ

7 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, େଧୖଯର୍୍ୟ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସେିବ। େସହି
ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରୁହ। 8 ଗ୍ଭଷୀ େଯପରି ନଜି େକ୍ଷତର
ମୂଲ୍ୟବାନ ଶସ୍ୟ ବଢ଼ ିଉଠିବାକୁ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି ଆଶାରଖି, ଆରମ୍ଭ ଓ
େଶଷ ବଷର୍ା ପଡ଼ବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି ଅେପକ୍ଷା କେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହଭିଳି େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ େହବା ଉଚତି୍। ନଜିର ଆଶା ଛାଡ଼ଦିଅି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନି୍ତ। 9 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗ କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଅଭେିଯାଗ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କେଲ, ନେିଜ
େଦାଷୀ େବାଲ ିବଗି୍ଭରିତ େହବ। ବଗି୍ଭରପତ ିଆସବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନି୍ତ।

10 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବବାଣୀ କହଥିିବା
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କର। େସମାେନ ଅେନକ ଯାତନା
ସହ ିଥିେଲ େହଁ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ ଥିେଲ। 11 ଆେମ୍ଭ କହୁଛୁ େଯ, େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଅସୁବଧିାଗଡୁ଼କୁି େଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି ଗ୍ରହଣ କେଲ, େସମାେନ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଖୁସୀେର ଅଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆୟୁବଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ କଥା ଶୁଣଛି।
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ, ଆୟୁବ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହାଇ ସାରିଲା ପେର
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିେଲ। ଏହା ଦଶର୍ାଏ େଯ, ପ୍ରଭୁ
କରୁଣାେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ।

ସାବଧାନ ରହ ିକଥା କୁହ

12 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ମେନରଖ େଯେକୗଣସ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
କଲାେବେଳ ଶପଥ କର ନାହିଁ। ଏହା ଅତ ିଗରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। ତୁମ୍ଭର
କଥାକୁ ସତ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍, ପୃଥିବୀ ବା ଅନ୍ୟ
କିଛରି ନାମ ନଅି ନାହିଁ। “ତୁମ୍ଭର ହଁ କଥା ହଁ େହଉ, ଏବଂ ନା କଥା ନା
େହଉ। ଏପରି କେଲ ତୁେମ୍ଭ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ େହବ ନାହିଁ।”

ପ୍ରାଥର୍ନାର ଶକି୍ତ

13 ଯଦ ିେକହ ିସଙ୍କଟେର ପଡ଼ଛି,ି ତା’େହେଲ େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ। ଯଦି
େକହ ିଖୁସୀ ଅଛ,ି ତା’େହେଲ େସ ଗୀତ ଗାଉ। 14 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିଜେଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ,ି େତେବ େସ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଡ଼ାକିବା
ଦରକାର। େସମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତାହାଙୁ୍କ େତଲ ମଖାଇେବ ଓ
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ। 15 ବଶି୍ୱାସେର କରାଯାଇଥିବା େସହି
ପ୍ରାଥର୍ନା େରାଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିେଦବ। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିେବ। ଯଦ ିଏହି
େଲାକଟ ିପାପ କରିଥାଏ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ।

16 ତୁେମ୍ଭ କରିଥିବା ପାପଗଡୁ଼କୁି ପରସ୍ପର ନକିଟେର ସ୍ୱୀକାର କର।
ତା’ପେର ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ
କରିଦଅିନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ ଏପରି କର। ଜେଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ
େଯେତେବେଳ ନରିନ୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, େସେତେବେଳ ମହାନ ଘଟଣାମାନ
ଘଟଥିାଏ। 17 ଏଲୀୟ ଆମ୍ଭ ଭଳି ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ ଥିେଲ। େସ
ବଷର୍ା ନ େହବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ଏବଂ ଭୂମି ଉପେର ତନି ିବଷର୍
ଛଅମାସ ଧରି ବଷର୍ା େହଲା ନାହିଁ 18 ତା’ପେର ଏଲୀୟ ବଷର୍ା େହବା
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ଆକାଶରୁ ବଷର୍ା େହଲା ଓ ପୃଥିବୀେର ପୁନଃ ଶସ୍ୟ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା।

ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା କରିବା

19 େମା’ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ! ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ ଯଦ ିଜେଣ ସତ୍ୟରୁ
ବଚିଳିତ େହାଇଯାଏ, େତେବ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ତାହାକୁ ସତ୍ୟକୁ େଫରାଇ
ଆଣବିା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। 20 ଏହା ମେନରଖ: େଯଉଁ େଲାକ ମନ୍ଦ
ମାଗର୍ରୁ ଜେଣ ପାପୀକୁ େଫରାଇ ଆେଣ, େତେବ େସ ମୃତୁ୍ୟରୁ ତାହାର
ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କେର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା, େସହ ିେଲାକ ଅେନକ ପାପ
କ୍ଷମାର କାରଣ େହାଇପାରିଥାଏ।
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1

ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ େପ୍ରରିତ ପିତରଙ୍କଠାରୁ ପନ୍ତ, ଗାଲାତଆି,
କାପ୍ପାଦକିଆ, ଆସଆି ଓ ବୀଥୂନଆି ଅଞ୍ଚଳେର ସବର୍ତ୍ର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର। 2

ପରେମଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକ େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରିଥିେଲ। ତୁମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର କରିବା
ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ଅେଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ର େହାଇ ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ଏହା େସ ଗ୍ଭହିଁଥିେଲ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଭରସା

3 ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତା ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଅପାର, ଓ ଏହ ିକରୁଣା (କୃପା) ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆମ୍ଭକୁ
େଗାଟଏି ନୂତନ ଜୀବନ େଦଇଛନି୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି
େହବା ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିନୂତନ ଜୀବନ ଆମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ଜୀବନ୍ତ ଭରସା
େଦଇଛ।ି 4 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିବା
ଆଶୀବର୍ାଦ ଆେମ୍ଭ ଏେବ ପାଇବାକୁ ଭରସା କରୁ। େସହ ିଆଶୀବର୍ାଦଗଡୁ଼କି
ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁରକି୍ଷତ। େସହ ିଆଶୀବର୍ାଦଗଡୁ଼କି କଦାପି ନଷ୍ଟ େହବ
ନାହିଁ, ବା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ନାହିଁ କିଅବା େସଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ
ହରାଇେବ ନାହିଁ।

5 ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣର ସମୟ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ
ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। େସହ ିପରିତ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଛି ିଏବଂ ଯୁଗର େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ ଏହା ପାଇବ।
6 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ। କିନୁ୍ତ ଏେବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅେନକ
ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଃଖୀ କରୁଥାଇପାେର। 7 ଏହ ିସମସ୍ୟାଗଡୁ଼କି
କାହିଁକି ହୁଏ? େକବଳ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣତି କରିବା ଲାଗି
ଏପରି ଘେଟ। ଏହ ିବଶି୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସୁନାର
ବଶିୁଦ୍ଧତା ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ ହୁଏ, କିନୁ୍ତ ତାହା ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଯୀଶୁ ପୁନଃ
ଆସବିା େବେଳ, ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସର ପବତି୍ରତା େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସା, ମହମିା ଓ
ସମ୍ମାନ ପାଇବ।

8 ତୁେମ୍ଭ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ନ େଦଖି ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କରୁଛ। ଏେବ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙୁ୍କ ନ େଦଖି ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭ ଅତୁଳନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ।
େସହ ିଆନନ୍ଦ ମହମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। 9 ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସର େଗାଟଏି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅଛ।ି ତାହା େହଲା ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର। ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍ ଉଦ୍ଧାର
ପାଉଛ।

10 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମେନାେଯାଗ ସହକାେର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହି
ଉଦ୍ଧାର ବଷିୟେର ଜାଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆଗତ ଅନୁଗ୍ରହ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ। 11 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କିପରି କଷ୍ଟ
େଭାଗିବାକୁ େହବ ଓ ତା’ପେର କିପରି ମହମିା ପ୍ରକାଶିତ େହବ, େସହି
ବଷିୟେର ‘ଆତ୍ମା’ କଥା କହୁଥିେଲ। େସହ ିଆତ୍ମା ଯାହା େଦଖାଉଥିେଲ,
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ତାହା ଶିଖିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। େସମାେନ
ଜାଣବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ େଯ େକେତେବେଳ ଏହସିବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟବି
ଏବଂ େସେତେବେଳ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କିପରି େହାଇଥିବ।

12 େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ େସମାନଙ୍କ ନଜି ପାଇଁ
ନୁେହଁ େବାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ ଦଆି େହଲା। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ

ତୁମ୍ଭର େସବା କରୁଥିେଲ। େସମାେନ େସବା କଲାେବେଳ ଯାହା କହଥିିେଲ
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଣଛି। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିସୁସମାଗ୍ଭର
କହେିଲ, େସମାେନ ହିଁ ତାହା କହଥିିେଲ। ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପଠାଯାଇଥିବା
ପବତି୍ରଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟେର େସମାେନ କହଥିିେଲ। େଯଉଁ କଥାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ
କୁହାଯାଇଛ,ି େସଗଡୁ଼କୁି ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣବିା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ।

ପବତି୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଡାକରା

13 ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହୁଅ ଓ ନଜି ମନକୁ େସବାକାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସବିା େବେଳ, େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବତ୍ତିର୍ବ, େସଥିେର
ତୁମ୍ଭର ପୂଣ୍ଣର୍ ଭରସା ରହବିା ଉଚତି୍। 14 ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା
ବୁଝ ିନ ପାରି, ନଜି ଇଚ୍ଛାେର େସହସିବୁ ମନ୍ଦ କାମ କରିଥିଲ କିନୁ୍ତ ଏେବ
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଅତଏବ ଅତୀତର ମନ୍ଦ
ଜୀବନଯାପନ କର ନାହିଁ। 15 ନେିଜ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାମେର,
ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ପବତି୍ର, େସହପିରି ପବତି୍ର ହୁଅ। ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିେଲ। 16 ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ:ି “ପବତି୍ର ହୁଅ,
କାରଣ ମୁଁ େହଉଛ ିପବତି୍ର।”

17 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ ଓ ପିତା େବାଲ ିଡ଼ାକୁଛ।
ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ତାହାର କାଯର୍୍ୟ ଅନୁସାେର ସମାନ ଭାବେର
ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀେର ବଞ୍ଚ ିରହଛି, ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟ ରଖି ବଞ୍ଚବିା ଉଚତି୍। 18 ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଛି େଯ
ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ନରିଥର୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲ। ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍
ବଂଶଧରମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ େସହପିରି ଜୀବନ କାଟବିାକୁ ଶିଖିଥିଲ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ େସହପିରି ଜୀବନ କାଟବିାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ସୁନା ଓ ରୂପା
ଭଳି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନଷି ବଦଳେର ନୁେହଁ, 19 ବରଂ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ପବତି୍ର
େମଷଶାବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ କିଣା େହାଇଅଛ।
20 ଜଗତ ଆରମ୍ଭ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ଏହ ିେଶଷ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େସ ଜଗତେର ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ।
21 ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର। ପରେମଶ୍ୱର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କେଲ। ତା’ପେର େସ ତାହାଙୁ୍କ ମହମିା ପ୍ରଦାନ
କେଲ। େତଣୁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଓ ଭରସା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି

22 ଏେବ, ସତ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିକୁ ପବତି୍ର
କରିଛ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ
େପ୍ରମ େଦଖାଇ ପାରିବ। ଅତଏବ, ପୂଣ୍ଣର୍ ହୃଦୟ ସହତି ଗଭୀର ଭାବେର
ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର। 23 ତୁେମ୍ଭ ପୁନଜର୍ନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଏହ ିନୂତନ
ଜୀବନ ମରଣଶୀଳ ବଷିୟରୁ ଆସ ିନାହିଁ କିନୁ୍ତ ଯାହାକିଛ ିେକେବ ମେର
ନାହିଁ, େସଠାରୁ ଆସଛି।ି ଯାହା ସବୁଦନି ପାଇଁ ରୁେହ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହି
ଜୀବନ୍ତ ସୁସମାଗ୍ଭର େଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଥେର ଜନ୍ମ  ଗ୍ରହଣ କରିଛ। 24

ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନତି୍ୟଜୀବୀ ନୁହନି୍ତ , େସମାେନ ଘାସ ଭଳି,
େସମାନଙ୍କର ମହମିା ଏକ ବନ୍ୟଫୁଲ ଭଳି।

ଘାସ ଶୁଖି ଯାଏ,
ଫୁଲ ଝଡ଼ ିଯାଏ।
25 କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ

ଯିଶାଇୟ 40:6-8
ଏବଂ ଏହ ିଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆି ଯାଇଥିଲା।”

ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 1:2 966 ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 1:25
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ଜୀବନ୍ତ ପଥର ଓ ପବତି୍ର େଦଶ

ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲାଭଳି େକୗଣସ ିକାମ କର
ନାହିଁ। ମିଛ କୁହ ନାହିଁ, େଲାକଙୁ୍କ ଠକ ନାହିଁ, ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ ହୁଅ
ନାହିଁ, େଲାକମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା କର ନାହିଁ। ନଜି ଜୀବନରୁ ଏଗଡୁ଼କୁି

ଦୂର କର। 2 ନୂତନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଶିଶୁ ଭଳି ହୁଅ। ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାକୁ
ପରିତୃପ୍ତ କରୁଥିବା ବଶିୁଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଲାଳାୟିତ ହୁଅ।
ଏହାକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। 3

ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମତାର ସ୍ୱାଦ ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ଭଖି ସାରିଛ।
4 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଜୀବନ୍ତ “ପଥର”। ଜଗତର େଲାକମାେନ

େସହ ିପଥରଟ ିଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିପଥରଟକୁି
ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। 5

ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ଭଳି।
ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରୁଛନି୍ତ। େସହ ିମନି୍ଦରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଗହୃୀତ େହବା ଭଳି
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରି ପବତି୍ର ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ, ନଜିକୁ
ନେିୟାଜିତ କର। 6 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େଦଖ, ସେିୟାନଠାେର, େଗାଟଏି ମୂଲ୍ୟବାନ େକାଣ-ପଥର ବାଛି
ମୁଁ ରଖିଛ;ି

େଯଉଁ େଲାକ ଏହାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବ େସ େକେବ େହେଲ ଲଜି୍ଜତ େହବ
ନାହିଁ।”

ଯିଶାଇୟ 28:16
7 ତୁମ୍ଭ ଭଳି ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି େସ ପଥରଟ ି(ଯୀଶୁ) ଅତି
ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି:
“ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପଥରଟକୁି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ
େସହ ିପଥରଟ ିଅତ ିବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର େହାଇଗଲା।”

ଗୀତସଂହତିା 118:22
8 େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ େସମାନଙ୍କ ଲାଗି:
“େସହ ିପଥର େଲାକଙ୍କ ଝୁଣି୍ଟବା କାରଣ ହୁଏ
େସହ ିପଥର େଲାକଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହୁଏ।”

ଯିଶାଇୟ 8:14
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଅବମାନନା କରିବା େହତୁ େଲାେକ ଝୁଣ୍ଟନି୍ତ। େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି େଯାଜନା କରିଥିେଲ।

9 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାନୀତ େଲାକ ଅଟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କର
ଯାଜକ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଜାତ ିଅଟ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ। ପରେମଶ୍ୱର କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଘଟଣାମାନ କହବିା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଛନି୍ତ। େସ ଅନ୍ଧକାରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜନକ ଆେଲାକକୁ ଆଣଛିନି୍ତ।

10 ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ନ ଥିଲ।
କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଅଟ।

ଅତୀତେର ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ନ ଥିଲ।
କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଛ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବତି ରୁହ

11 ପି୍ରୟ ମିତ୍ରଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଜଗତେର ବେିଦଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ
େଲାକ ଭାବେର ଅଛ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନ୍ଦ
କାମଗଡୁ଼କିରୁ ଦୂରେର ରୁହ। ଏହ ିକାମଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ବରୁିଦ୍ଧେର
ସଂଘଷର୍ କରନି୍ତ। 12 ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗ୍ଭରିପେଟ ଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ କହ ିପାରନି୍ତ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଖରାପ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ। ଅତଏବ ଉତ୍ତମ
ଜୀବନଯାପନ କର। ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କରୁଥିବା ଭଲ କାମଗଡୁ଼କୁି
େସମାେନ େଦଖିେବ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସବିା ଦନି େସମାନ ତାହାଙୁ୍କ
ମହମିା େଦେବ।

କ୍ଷମତାେର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର

13 ଏହ ିଜଗତେର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଲାଗି ଏହା କର। ସେବର୍ାଚ୍ଚ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। 14

ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ େନତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ମନ୍ଦ କାମ
କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା ଓ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା
କରିବା ଲାଗି େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଯାଇଥାଏ। 15 ଅତଏବ ଭଲ କାମ କରିବା
ଦ୍ୱ ାରା, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ନେିବର୍ାଧ କଥାଗଡୁ଼କି କୁହନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ େହାଇଯିବ। 16 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନ
େଲାକ ଭଳି ବଚିରଣ କର। କିନୁ୍ତ ମନ୍ଦ କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେର ଜୀବନ
କାଟ। 17 ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅି। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଭଲ ପାଅ। ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର ଓ ରାଜାଙୁ୍କ
ସମ୍ମାନ ଦଅି।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ େଭାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

18 େହ କ୍ର ୀତଦାସଗଣ! ତୁମ୍ଭ ମାଲକିର ଶାସନକୁ ସମ୍ମାନର ସହତି
ଗ୍ରହଣ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲ ଓ ଭଦ୍ର  ମାଲକି ଏବଂ ମନ୍ଦ ମାଲକିର ମଧ୍ୟ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଉଚତି୍। 19 ଜେଣ େଲାକ ଭୁଲ୍ ନ କରିଥିେଲ ମଧ୍ୟ
େସ ଦୁଃଖ ପାଇ ପାେର। ଯଦ ିେସ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଚନି୍ତ ା
କେର ଓ କଷ୍ଟକୁ ସହ ିଯାଏ ତା’େହେଲ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅନି୍ତ। 20

କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଭୁଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡତି ହୁଅ, ତା’େହେଲ େସହ ିଦଣ୍ଡ
ସହଥିିଲ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର େକୗଣସ ିକାରଣ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଭଲ କାମ କରି, ଯାତନା ସହ ିେଧୖଯର୍୍ୟବାନ ରୁହ, ତାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ  କେର। 21 ଏହା କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଉଦାହରଣ େଦଖାଇ
େଦଇଯାଇଛନି୍ତ। େସ ଯାହା କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା କରିବା ଉଚତି୍। େସ
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାତନା ସହ ିଥିବାରୁ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ େଭାଗିଲା େବେଳ
େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ େହବା ଉଚତି୍।

22 “େସ େକୗଣସ ିପାପ କରି ନ ଥିେଲ
ଓ େକୗଣସ ିମିଛ କଥା ମୁହଁେର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନ ଥିେଲ।”

ଯିଶାଇୟ 53:9
23 େଲାେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମନ୍ଦ କଥା କହେିଲ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ମନ୍ଦ
କଥା କହ ିନାହାନି୍ତ। ଯୀଶୁ ଯାତନା ସହେିଲ, କିନୁ୍ତ େସ େଲାକଙୁ୍କ ଧମକ
େଦଇ କିଛ ିକହ ିନ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଯତ୍ନ େନବା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ରଶୀଳ େହେଲ। 24 ପରେମଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର
କରନି୍ତ। କ୍ରୁଶ ଉପେର ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭ ପାପଗଡୁ଼କୁି ସ୍ୱେଦହେର ବହନ କେଲ।
େସ ଏହା କେଲ, େଯପରି ଆେମ୍ଭ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ େହଇ, ଯାହା ସତ୍ୟ
ତାହା ପାଇଁ ଜୀବତି ରହବିା। ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷତଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସ୍ଥ
େହାଇଛ। 25 େମଣ୍ଢା ଭଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲ୍ ରାସ୍ତାେର ଗ୍ଭଲ ିଯାଇଥିଲ।
କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର େମଷପାଳକ ଓ ରକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ େଫରି
ଆସଛି।

ପତ ିପତ୍ନୀ

ଠିକ୍ େସହଭିଳି ପତ୍ନୀମାେନ ନଜି ନଜିର ପତମିାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ମାନବିା ଉଚତି୍। ତା’େହେଲ, ଯଦ ିପତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତଜଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାନୁ ନାହାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବା

ପାଇଁ ମନାଇପାରିବ। ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିକହବିା ଦରକାର େହବ ନାହିଁ। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ େଦଖି ପ୍ରଭାବତି େହେବ। 2 ତୁମ୍ଭ ପତି
େଦଖିେବ େଯ ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ, ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ
େଦଉଛ। 3 ତୁମ୍ଭର େକଶ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଉପେର
ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ନଭିର୍ର କେର ନାହିଁ। 4 ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ଅନ୍ତରରୁ

ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2:2 967 ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 3:4
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ବାହାରି ନମ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ଗଣୁର ପରିଚୟ େଦବା ଉଚତି୍। ଏହ ିେସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ
େକେବ େହେଲ ସମାପ୍ତ େହବ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ
ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ମେନ କରନି୍ତ।

5 ବହୁ ପୂବର୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପବତି୍ର
ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ହିଁ ଘଟଥିିଲା। ଏହପିରି ଭାବେର େସମାେନ
ନଜିକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ଥିିେଲ। େସମାେନ ନଜି ପତମିାନଙ୍କ ଅଧୀନେର
ଥିେଲ। 6 ମୁଁ ‘ସାରା’ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ।ି େସ ନଜି ପତି
ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ମାନେିଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମାଲକି େବାଲ ିଡ଼ାକିେଲ। ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ, ଯଦ ିଧାମିର୍କ କାମ କର ଓ ନଭିର୍ୟ ରୁହ, ତା’େହେଲ
ସାରାର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ଅଟ।

7 ଠିକ୍ େସହଭିଳି ତୁେମ୍ଭ ପତମିାେନ! ତୁମ୍ଭ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହତି ଭଲ
ବୁଝାମଣାେର ଜୀବନଯାପନ କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ପତ୍ନୀକୁ ସମ୍ମାନ
େଦଖାଇବା ଉଚତି୍। େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୁବର୍ଳ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ
ଭଳି େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ ଦାନ କରନି୍ତ , ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ
ଦାନ କେର। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନାେର େକୗଣସ ିଅସୁବଧିା ନ ଘଟବିା ଲାଗି
ଏହାସବୁ କର।

ସତ୍କମର୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ େଭାଗ

8 ଅତଏବ ସମେସ୍ତ ମିଳିମିଶି ଶାନି୍ତେର ରହବିା ଉଚତି୍। ପରସ୍ପରକୁ
ବୁଝବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର। ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଅ।
ସଦୟ ଓ ନମ୍ର ହୁଅ। 9 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ କାମ କରିଥିବା େଲାକକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େକୗଣସ ିେଲାକ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦ କାମ କର
ନାହିଁ। ବା ତୁମ୍ଭକୁ ଖରାପ କଥା କହଥିିବା େଯାଗୁଁ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ତା’
ବଦଳେର ମନ୍ଦ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତା’ ବଦଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯ, େସ ତାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଆଶୀବର୍ାଦ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥିବାରୁ ଏପରି କର। 10 ଶାସ୍ତ୍ର କୁେହ:
“େଯଉଁ େଲାକ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ
ଓ ଭଲ ଦନିଗଡୁ଼କୁି ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ

େସ ମନ୍ଦକଥା କହବିା
ଓ ମିଛ କଥା କହବିା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚତି୍।
11 େସ ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ ନଶି୍ଚୟ ବନ୍ଦ କରୁ ଓ ଭଲ କାମ କରୁ।
େସ ଶାନି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି େଚଷ୍ଟା କରିବା ଉଚତି୍।
12 ଭଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ େଦଖନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ସବୁ େସ ଶୁଣନି୍ତ।

କିନୁ୍ତ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଥିବା େଲାକଙ୍କର େସ ବେିରାଧୀ ଅଟନି୍ତ।”
ଗୀତସଂହତିା 34:12-16

13 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସବୁେବେଳ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥାଅ,
ତା’େହେଲ େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 14 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ େଭାଗିପାର। ଯଦ ିଏପରି ଘେଟ, ତା’େହେଲ
ତୁେମ୍ଭ େହଉଛ ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର। “େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାତନା
ଦଅିନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ।” 15 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଭାବେର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ନଜି ହୃଦୟେର ଧରି ରଖ। ତୁମ୍ଭର
ଭରସାର କାରଣ ବଷିୟେର େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେଲ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବା
ପାଇଁ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହଥିାଅ। 16 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭଦ୍ର  ଭାବେର
ଓ ନମ୍ର ଭାବେର ବୁଝାଅ। ତୁେମ୍ଭ ସବୁେବେଳ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚତି୍ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛ। ଏପରି କେଲ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ
କଥା କହୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଇ
ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟୁଥିବାରୁ େସମାେନ ମନ୍ଦ କଥାଗଡୁ଼କି କୁହନି୍ତ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ମନ୍ଦ କଥା କହଥିିବା େହତୁ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

17 ଭଲ କାମ କରି ଯାତନା ସହବିା ମନ୍ଦ କାମ କରିବାଠାରୁ ଉତ୍ତମ।
ଏହା ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, େତେବ ଏହା ହିଁ ଭଲ।

18 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେିଜ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମେଲ।
େସହ ିମୂଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ପାପ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ େଦଲା।

େସ ନେିଜ େଦାଷୀ ନ ଥିେଲ
କିନୁ୍ତ େଦାଷୀ େଲାକଙ୍କ ଲାଗି ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କେଲ।
େସ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଏପରି କେଲ।

ତାହାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବଧ କରାଗଲା,
କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମାେର େସ ପୁନଜର୍ୀବତି େହେଲ,

19 ଏବଂ ଆତ୍ମାେର େସ ଗେଲ ଓ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ ପ୍ରଦାନ
କେଲ। 20 ବହୁ ପୂବର୍ରୁ େନାହଙ୍କ ସମୟେର ଏହ ିଆତ୍ମାଗଡୁ଼କି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ। େନାହ ତାହାଙ୍କ ଜାହାଜ ତଆିରି କଲା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େଧୖଯର୍୍ୟ ସହତି ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ। େସହ ିଜାହାଜେର
ଅଳ୍ପ େକେତ ଜଣ, ମାତ୍ର ଆଠ ଜଣ ଜଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେଲ। 21

େସହ ିଜଳ ବାପି୍ତସ୍ମ ସଦୃଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଏେବ ରକ୍ଷା କରୁଛ।ି ଶରୀରର ମଇଳା
ସଫା କରିବା ବାପି୍ତସ୍ମ ନୁେହଁ। ମାତ୍ର ବାପି୍ତସ୍ମ େହଉଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଏକ
ହୃଦୟ ମାଗିବା। ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହାଇଥିବାରୁ ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା
କରୁଛ।ି 22 ଏେବ ଯୀଶୁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଗେଲଣ।ି େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଡ଼ାହାଣେର
ବରିାଜମାନ। େସ େସଠାେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ ଶକି୍ତଗଡୁ଼କିର
ଶାସକ ଅଟନି୍ତ।

ପରିବତ୍ତିର୍ତ ଜୀବନ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଜି ଶରୀରେର ଥିଲାେବେଳ ଯାତନା ପାଇେଲ। ଅତଏବ
ତାହାଙ୍କର େଯଭଳି ଚନି୍ତ ାଧାରା ଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାକୁ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ କର। େଯଉଁ େଲାକ ନଜି ଶରୀରେର ଯାତନ

େଭାଗ କଲା; େସ ପାପରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଛ।ି 2 ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଭାବେର
ନଜିକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କର, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
ଜୀବନଯାପନ କରିବ, େଲାକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର, ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି
ଜୀବନଯାପନ କରିବ ନାହିଁ। 3 ଅତୀତେର ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକଙ୍କ କଥାେର
କାମ କରି ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛ। ତୁେମ୍ଭ େଯୗନପାପ
କରୁଥିଲ। ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ମନ୍ଦକାମ କରୁଥିଲ। ତୁେମ୍ଭ ମାତାଲ
େହଉଥିଲ, ନାନାଦ ିହଂିସ୍ରକ ଓ ଧ୍ୱଂସର କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିଲ, ମଦ୍ୟପାନ
ଦଳେର େଯାଗ େଦଉଥିଲ, ଓ ମୂତ୍ତିର୍ମାନଙୁ୍କ ଉପାସନା କରି ମନ୍ଦକାମ
କରୁଥିଲ।

4 େସହ ିଅବଶି୍ୱାସୀମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଉଛନି୍ତ େଯ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଭଳି ହଂିସ୍ରକ ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ କାମମାନ କରୁ ନାହଁ। 5 ଅତଏବ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ମନ୍ଦକଥା କହୁଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
କୃତ କମର୍ ଲାଗି ଉତ୍ତର େଦବାକୁ େହବ। େଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ ଓ ଜୀବନ
ଉଭୟର ବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ
କମର୍ର ହସିାବ େଦବାକୁ େହବ। 6 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୃତ,
େସମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର କୁହାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସବୁ େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର
େହବା ଭଳି େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଗି୍ଭର େହବ। େସମାେନ ଜୀବତି
ଥିଲାେବେଳ ଯାହାକିଛ ିକରିଥିେଲ, େସହ ିଅନୁସାେର ବଗି୍ଭରିତ େହେବ।
କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମାେର ଜୀବତି େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଗ୍ଭର ପ୍ରଗ୍ଭରିତ େହାଇଥିଲା।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନଗଡୁ଼କିର ଭଲ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ହୁଅ

7 ସବୁ ବଷିୟ ସମାପ୍ତ େହବାର ସମୟ ନକିଟତର େହଲାଣ।ି ଅତଏବ
ନଜିର ମନକୁ ଶୁଚ ିରଖ ଏବଂ ନଜିକୁ ସଂଯତ କର। ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 8 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା େହଲା େଯ,
ପରସ୍ପରକୁ ନବିଡି଼ ଭାେବ େପ୍ରମ କର। 9 େପ୍ରମ ଅେନକ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦତି
କେର। େକୗଣସ ିପ୍ରକାରର ଆପତି୍ତ ନ ଉଠାଇ ପରସ୍ପରକୁ ନଜି ଘରକୁ
ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଅ। 10 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଦାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛ। ପରେମଶ୍ୱର ଅେନକ ପ୍ରକାେର ତାହାଙ୍କର
ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇଛନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ଦାନଗଡୁ଼କୁି ଦାୟିତ୍ୱପୂଣ୍ଣର୍
ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କର। ଅତଏବ ଭଲ
େସବକ େହାଇ ପରସ୍ପରର େସବାେର େସଗଡୁ଼କୁି ଲଗାଅ। 11 େଯଉଁ
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େଲାକ କହବିାକୁ ଗ୍ଭେହଁ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥା କହୁ। େଯଉଁ
େଲାକ େସବା କରିବ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକି୍ତ ସାହାଯ୍ୟେର େସବା
କରୁ। ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କାମ ଏପରି ଭାବେର କରିବା ଉଚତି୍ େଯ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମେର େଯପରି ପରେମଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ପ୍ରଶଂସା ପାଇେବ।
କ୍ଷମତା ଓ ମହମିା ସଦାସବର୍ଦା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଅେଟ। ଆେମନ୍।

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ ଭାବେର ଯାତନା ସହବିା

12 େମା’ ମିତ୍ରଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନର ଦୁଃଖ ସହୁଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
ମେନକର ନାହିଁ। ଏହ ିଦୁଃଖ େଭାଗ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ।ି
ଭାବ ନାହିଁ େଯ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କଥା ଘଟୁଛ।ି 13 ବରଂ ତୁେମ୍ଭ
ଖୁସୀ େହବା ଉଚତି୍ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାତନାର ସହଭାଗୀ େହାଇଛ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଜିର ମହମିା ପ୍ରକାଶ କଲାେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଖୁସୀ େହବ ଓ ଆନନ୍ଦେର
ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 14 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛ େବାଲ ିେଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ
ମନ୍ଦକଥା କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିଜାଣବି। ତୁମ୍ଭ ଭତିେର
େଗୗରବମୟ ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ। ତାହା ହିଁ େହଉଛି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା। 15 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ େକହ ିହତ୍ୟାକାରୀ ବା
େଗ୍ଭର ବା ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାରବାରେର ମୁଣ୍ଡ େଖଳାଇଲା
ଭଳି େଲାକ ନ ଥାଉ। େସହଭିଳି କାମ କେଲ, ଜେଣ ଦୁଃଖ େଭାଗିବ।
ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ େକହ ିଏପରି କାଯର୍୍ୟ କରି ଯାତନା ନ େଭାଗ।ୁ କିନୁ୍ତ ଜେଣ
େକହ ିଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ େହବାରୁ ଯାତନା ପାଇେଲ, ଲଜି୍ଜତ ନ େହଉ। 16

ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ ନାମଟ ିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି। 17

ଏେବ ବଗି୍ଭରର ସମୟ ଆସଛି।ି ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ େହବ। ଯଦ ିେସହ ିବଗି୍ଭର ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ
େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଗ୍ଭର ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର
କି ଅବସ୍ଥା େହବ?

18 “ଉତ୍ତମ େଲାକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବଡ଼ କଠିନ।
ତା’େହେଲ େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ ଓ ପାପେର ପୂଣ୍ଣର୍

େସମାନଙ୍କର କ’ଣ େହବ?”
ହେିତାପେଦଶ 11:31

19 ଅତଏବ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଯାତନା
େଭାଗ କରୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଶି୍ୱାସପୂବର୍କ
ସମପର୍ଣ କରିେଦବା ଉଚତି୍। ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଗଠନ କରିଛନି୍ତ ଓ
େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରିେବ। ଅତଏବ େସମାେନ ଭଲ
କାମ କରି ଗ୍ଭଲବିା ଉଚତି୍।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େମଷପଲ

ତୁମ୍ଭ ଦଳେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଏେବ େମାର କିଛ ିକହବିାର
ଅଛ।ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଜି
ଆଖିେର େଦଖିଛାି ଆମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ମହମିା ଭବଷି୍ୟତେର େଦଖାଇ

ଦଆିଯିବ, େସଥିେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଗ େନବ।ି 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେରାଧ କେର
େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ େମଷଗଣର ଦାୟିତ୍ୱ େର ତୁେମ୍ଭ ରହଛି, େସହି
େମଷ ସମୂହର ତୁେମ୍ଭ ଯତ୍ନ େନବା ଉଚତି୍। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େମଷପଲ। ତୁେମ୍ଭ ବାଧ୍ୟବାଧକତାେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାେର ପ୍ରତପିାଳନ

କର। ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ େସବା କରିବାେର ଆନନ୍ଦ
ପାଉଛ େବାଲ ିେସହପିରି କର, ଧନ େଲାଭେର ତାହା କର ନାହିଁ। 3

େଯଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ  ତୁେମ୍ଭ େନଇଛ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର ହୁଅ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆଦଶର୍ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। 4 େଯେତେବେଳ ମୁଖ୍ୟ
େମଷପାଳକ ଆସେିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ମୁକୁଟ ପାଇବ। େସହି
ମୁକୁଟଟ ିଅତ୍ୟନ୍ତ େଗୗରବମୟ େହାଇଥିବ ଓ ଏହା େକେବ େହେଲ ନଜିର
େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ହରାଇବ ନାହିଁ।

5 ଯୁବକଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମାର କିଛ ିକଥା ମଧ୍ୟ କହବିାକୁ ଅଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠମାନଙ୍କ କଥା ମାନବିା ଉଚତି୍। ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିବନିମ୍ର
ଭାବ ରଖିବା ଉଚତି୍।
“ପରେମଶ୍ୱର ଗବର୍ୀ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ବନିମ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରନି୍ତ।”

ହେିତାପେଦଶ 3:34
6 ଅତଏବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ତେଳ ନଜିକୁ ନମ୍ର କର।
ତା’େହେଲ ଠିକ୍ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ କରିେବ। 7

ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଚନି୍ତ ା ତାହାଙ୍କ ଉପେର ରଖ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ
ନଅିନି୍ତ।

8 ନଜିକୁ ସଂଯତ କର ଓ ସାବଧାନ ରୁହ। ଶୟତାନ େହଉଛ ିତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ । େସ ଗଜର୍ନ କରୁଥିବା ସଂିହ ଭଳି କାହାକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େଖାଜି ବୁଲୁଛ।ି 9 ଶୟତାନର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। ନଜି
ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ େହାଇ ରୁହ। ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱେର ସବର୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାେନ ସମାନ ଭାବେର ତୁମ୍ଭ ଭଳି ଯାତନା ପାଉଛନି୍ତ , ଏ କଥା
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ।

10 ତୁେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାତନା ପାଇବ। କିନୁ୍ତ ତା’ପେର
ପରେମଶ୍ୱର ସବୁ ଠିକ୍ କରିେଦେବ। େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ କରିେବ। େସ
ତୁମ୍ଭର ଭାର ବହନ କରିେବ ଓ ପଡ଼ବିା େବେଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଠାଇେବ। େସଇ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଅିନି୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତାହାଙ୍କ
ମହମିାେର ଅଂଶୀଦାର େହବା ଲାଗି େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକି ଅଛନି୍ତ। େସହି
ମହମିା ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ରହବି। 11 ସଦାସବର୍ଦା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା
ତାହାଙ୍କର ଅେଟ, ଆେମନ୍।

େଶଷ ଅଭନିନ୍ଦନ

12 ସଲିାନ୍ ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ ଏହ ିେଛାଟ ପତ୍ରଟ ିେଲଖିଲ।ି େସ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର ଜେଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭ୍ର ାତା େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ। ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
େଦବା ଓ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େଲଖିଥିଲ।ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ
ଗ୍ଭହିଁଥିଲ ିେଯ ଏହା େହଉଛ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। େସହ ିଅନୁଗ୍ରହେର
ଦୃଢ଼ େହାଇ ରୁହ।

13 ବାବେିଲାନ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ ଭଳି
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ମେନାନୀତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଶି୍ୱାସୀ େମା’ ପୁତ୍ର ମାକର୍
ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନି୍ତ। 14 େଯେତେବେଳ େଦଖା ସାକ୍ଷାତ େହଉଛ,ି
ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ ଚୁମ୍ୱନ ଦ୍ୱ ାରା ନମସ୍କାର କର।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ ମିଳୁ। ଆେମନ୍।

ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 4:12 969 ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:14
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ପିତରଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବକ ଓ େପ୍ରରିତ, ଶିମିେୟାନ ପିତର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଅତ ିବହୁମୂଲ୍ୟ, ଏହ ିପତ୍ରଟି
େଲଖୁଅଛ।ି

ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାମିର୍କତା େହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବଶି୍ୱାସ ପାଇଅଛ। ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତାହା
କରନି୍ତ।

2 ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଚୁର ଭାେବ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଳୁ। ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରକୃତେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣଥିିବାରୁ
ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ପାଇବ।

ପରେମଶ୍ୱର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଷିୟ େଦଇଛନି୍ତ

3 ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅଛ।ି ଆମ୍ଭର ଜୀବନଯାପନ
ପାଇଁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକିଛ ିଦରକାର େସ ସବୁ
ଆପଣା ଶକି୍ତେର ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣଛୁି େବାଲି
ଏହାସବୁ ପାଇଛୁ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମହମିା ଓ ଉତ୍ତମତାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଡ଼ାକିଛନି୍ତ। 4 ଯୀଶୁ ନଜି ମହମିା ଓ ଉତ୍ତମତା େହତୁ, ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା
ଅତ ିମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଓ ମହତ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଛନି୍ତ। େସହି
ଦାନଗଡୁ଼କି ସାହାଯ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଚରଣର ଅଂଶ
େହାଇପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତେର ଥିବା ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ
ନଷ୍ଟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

5 େଯେହତୁ ଏହ ିଆଶୀବର୍ାଦଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ,ି େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ନଜି
ଜୀବନେର ଏଗଡୁ଼କି ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ପାରୁପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା
ଉଚତି୍। ନଜି ବଶି୍ୱାସେର ଉତ୍ତମ ଗଣୁ, ନଜି ଉତ୍ତମଗଣୁେର ଜ୍ଞାନ, 6

ଜ୍ଞାନେର ଆତ୍ମସଂଯମତା, ଆତ୍ମସଂଯମତାେର େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା, 7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଭାବ, ଓ ଏହ ିଦୟାେର େପ୍ରମକୁ େଯାଗ କର।
8 ଯଦ ିଏସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭ ଭତିେର ଅଛ ିଓ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଗ୍ଭଲଛି,ି
ତା’େହେଲ ତୁେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ ଶିଥିଳ େହବ ନାହିଁ। େସଗଡୁ଼କି ଆମ୍ଭ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ େକେବ
େହେଲ ତୁମ୍ଭକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ। 9 ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକଠାେର ଏଗଡୁ଼କି ନାହିଁ, ତା’େହେଲ େସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାେବ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ। େସ େଲାକ ଅନ୍ଧ। େସ ପୂବର୍କୃତ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛ ିେବାଲି
ଭୁଲଯିାଇଛ।ି

10 େମା’ ଭାଇ ଭଉଣୀମାେନ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଡ଼ାକି ମେନାନୀତ
କରି ନଜିର କରିଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭର ସେବର୍ାତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣତି କରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କର େଯ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଡ଼କା ଯାଇଛ ଓ ବଚ୍ଛା
ଯାଇଛ ଏବଂ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ ତୁେମ୍ଭ େକେବ େହେଲ ଝୁଣି୍ଟବ ନାହିଁ।
11 ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ
କରାଯିବ। େସହ ିରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଅେଟ।

12 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା ଜାଣ। ତୁମ୍ଭଠାେର ବତ୍ତର୍ମାନ ଥିବା ସତ୍ୟେର,
ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିଦୃଢ଼ ଅଟ। କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି
ମେନପକାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ।ି 13 ମୁଁ ଶରୀରେର ବଞ୍ଚଥିିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଏ କଥା ତୁମ୍ଭକୁ ମେନ ପକାଉଥିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ,ି ଏହା
ଉଚତି୍ େବାଲ ିମୁଁ ମେନ କେର। 14 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର େମାର
ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ।ି ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମାେତ ତାହା

େଦଖାଇଛନି୍ତ। 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହକିଥା ସବର୍ଦା ମେନରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ପାରୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରିବ।ି ମୁଁ ଗ୍ଭଲଗିଲା ପେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଏ
କଥା ମେନ ରଖିବ, ଏହା ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ।

ଆେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହମିା େଦଖିଲୁ

16 ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକି୍ତ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଛୁି। ତାହାଙ୍କର ଆସବିା ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଛୁି। େସଗଡୁ଼କି
େଲାକମାନଙ୍କ ବଜି୍ଞାନ ପାଇଁ ମନଗଢ଼ା ଗଳ୍ପ ନୁେହଁ। ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ନଜି
ଆଖିେର ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନତା େଦଖିଛୁ। 17 େଯେତେବେଳ ପରମପିତା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଯୀଶୁ ସମ୍ମାନ ଓ ମହମିା ପାଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ
ଯୀଶୁ ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାେଗୗରବଯୁକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣଥିିେଲ। େସହ ିସ୍ୱର
କହଥିିଲା: “ଏ େମାର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କେର। ମୁଁ ତା’ ଉପେର
ଅତ ିପ୍ରସନ୍ନ ।” 18 ଆେମ୍ଭ େସହ ିବାଣୀ ଶୁଣଛୁି। ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ଥିଲାେବେଳ ଏହ ିବାଣୀ ଆକାଶରୁ ଆସଥିିଲା।

19 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହଥିିବା କଥାଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ସୁନଶିି୍ଚତ େହବା
ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କେର। ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଯାହା ଯାହା
କହଛିନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କୁି ଯଥାସମ୍ଭବ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ।
େସମାେନ ଯାହା କହଛିନି୍ତ ତାହା ଅନ୍ଧକାରେର େଜ୍ୟାତଃି ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ
େହଲା। ସକାଳ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ତୁମ୍ଭ ମନେର ନୂତନ
େଜ୍ୟାତଃି ନ ଆଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତୁମ୍ଭ ପାଖେର େସହ ିେଜ୍ୟାତଃି ଅଛ।ି 20

ଶାସ୍ତ୍ରର େକୗଣସ ିଭାବବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ନଜିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁେହଁ। 21

େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟର ନଜିର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ େହାଇ ନାହିଁ।
କିନୁ୍ତ େଲାକମାେନ ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ଭଳିତ େହାଇ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ପ୍ରାପ୍ତ କଥା କହ ିଅଛନି୍ତ।

ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଗଣ

ଅତୀତକାଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ। ଏେବ ମଧ୍ୟ େସହଭିଳି ଅଛନି୍ତ। ତୁମ୍ଭ
ଦଳେର େକେତ ଜଣ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ରହେିବ। େସମାେନ ଏପରି

ଭୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା େଦେବ େଯ, େଲାେକ ନଜିକୁ ହଜାଇ େଦେବ। େସମାେନ
ଏଭଳି ଭାବେର ଶିକ୍ଷା େଦେବ େଯ େସମାେନ େଯ ଭୁଲ୍ କରୁଛନି୍ତ , ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବିା କଠିନ େହବ। େସମାେନ ମୁକି୍ତଦାତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିେବ। େସପ୍ରକାେର େସମାେନ ନଜିକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ
କରିେଦେବ। 2 େସମାେନ କହୁଥିବା ମନ୍ଦ କାମକୁ ଅେନକ େଲାକ
ଅନୁସରଣ କରିେବ। େସମାନଙ୍କ େହତୁରୁ ଅନ୍ୟ େଲାେକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ମାଗର୍
ବଷିୟେର ସମାେଲାଚନା କରିେବ। 3 େସହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ େକବଳ
ତୁମ୍ଭର ଧନ ଗ୍ଭହାନି୍ତ। େସମାେନ ଖାଲ ିମିଛ କଥା କହ ିତୁମ୍ଭର ମନ େନେବ।
ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବଗି୍ଭର ବହୁ ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଛି।ି
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିେଦେବ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇେବ ନାହିଁ।

4 େଯେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ପାପ କେଲ, ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡ ନ େଦଇ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଦୂତମାନଙୁ୍କ ନରକକୁ
ପଠାଇେଦେଲ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାରର ଗମୁ୍ଫାମାନଙ୍କେର ପକାଇ
ରଖିେଲ। ବଗି୍ଭର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ େସଠାେର ପଡ଼ଥିିେବ।
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5 ଅତ ିପୂବର୍କାଳେର ରହୁଥିବା ମନ୍ଦ େଲାକଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ
େଦଇଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ବେିରାଧୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟା ଆଣଥିିେଲ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େନାହ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ
ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ।
େଲାକମାନଙୁ୍କ େନାହ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟବିାକୁ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ।

6 ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂେପ ଦୁଷ୍ଟ ନଗରୀ ସେଦାମ ଓ ଗେମାରାକୁ
େପାଡ଼ ିପାଉଁଶ କରିେଦଇଥିେଲ। େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ’ଣ ଘଟବି, ଏହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ତାହାର ଉଦାହରଣ
ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। 7 କିନୁ୍ତ େସହ ିନଗର ମଧ୍ୟରୁ ପରେମଶ୍ୱର େଲାଟକୁ ରକ୍ଷା
କେଲ। େସ ଜେଣ ଅତ ିଭଲେଲାକ ଥିେଲ। େଲାକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ
େହତୁ େସ ଦୁଃଖ ପାଉଥିେଲ। 8 େଲାଟ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ। କିନୁ୍ତ
ପ୍ରତଦିନି େସହ ିମନ୍ଦେଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ
ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି େଦଖି ଓ ଶୁଣ ିେସ ହୃଦୟେର ଆଘାତ ପାଉଥିେଲ।

9 ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ େସବା କରୁଛନି୍ତ , ପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ।
ସମସ୍ୟାେର ପଡ଼ଥିିଲାେବେଳ େସ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ। ଏହା ସହତି,
ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର ଦନିେର ଦଣ୍ଡ େଦେବ। 10 େଯଉଁମାେନ
ନଜିର ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରକୃତଗିଡୁ଼କିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ କରି
ଜୀବତି ରହଛିନି୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ କୁ ଅବମାନନା କରନି୍ତ , େସମାେନ
ଏଭଳି ଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ।
ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ମନମୁତାବକ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ଓ ଆପଣା

ବଷିୟେର ଗବର୍ର କଥା କହନି୍ତ। େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ
କଥା କହବିାକୁ ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 11 ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ
ତୁଳନାେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ ବଳବାନ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େକେବ େହେଲ ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନି୍ତ
ନାହିଁ ବା େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ କଥା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହନି୍ତ ନାହିଁ।

12 କିନୁ୍ତ ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନ ନେିଜ ବୁଝ ିନ ଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମନ୍ଦକଥା କୁହନି୍ତ। ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଚନି୍ତ ା କରିବାର ଶକି୍ତ
ନ ଥିବା ପଶୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରନି୍ତ , ପୁଣ ିବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି
ଧରାଯାଇ ମରା ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଜନ୍ମ  େହାଇଛନି୍ତ। େସହ ିପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି
ଏହ ିଭଣ୍ଡଶିକ୍ଷକମାେନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହେବ। 13 ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ
ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଇଛନି୍ତ। ଅତଏବ େସମାେନ ନେିଜ ଦୁଃଖ
ପାଇେବ। େସମାେନ କରିଥିବା କାମର ଏହା େହଉଛ ିପ୍ରତଦିାନ।
ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଭାବନି୍ତ େଯ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର େଖାଲାେଖାଲି

ଭାେବ ମନ୍ଦ କାମ କରିବା େଗାଟଏି ଆନନ୍ଦର ବଷିୟ ଅେଟ। ମନ୍ଦ କାମ
କରି େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉପେଭାଗ କରନି୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜି
ଉତ୍ସବେର ସମ୍ମିଳିତ େହବା େବେଳ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ମଇଳା ଦାଗ
ଓ କଳଙି୍କ ଦାଗ ଭଳି ଲଜ୍ଜ ାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ। 14 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଥର
େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େଦଖିେଲ, େସମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର କରିବା ପାଇଁ
ଗ୍ଭହାନି୍ତ। ଏହଭିଳି ଭାବେର େସମାେନ ସବୁେବେଳ ପାପ କରୁଥା’ନି୍ତ।
େସମାେନ ଦୁବର୍ଳ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପର ଫାନ୍ଦେର ପକାଇ ଦଅିନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟଗଡୁ଼କି ସ୍ୱାଥର୍ପରତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େସମାେନ ଅଭଶିପ୍ତ।

15 ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଉତ୍ତମ ପଥ ଛାଡ଼ ିେଦଇଛନି୍ତ ଓ ବେିୟାରର
ପୁତ୍ର ବଲିୟିାମର ଭୁଲ୍ ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ କରିଛନି୍ତ। େସ ମନ୍ଦ କାମ କରି
ଧନ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। 16 କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି ଗଧ ତାହାକୁ କହଲିା
େଯ େସ ଭୁଲ୍ କରୁଛ।ି ଗଧ ସାଧାରଣ ଭାବେର କଥା କହପିାେର ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ େସହ ିଗଧଟ ିମଣଷିର ଭାଷାେର କଥା କହଲିା ଓ ବଲିୟିାମର ବକୃିତ
ଚନି୍ତ ାଧାରାରୁ ତାହାକୁ ବରିତ କଲା।

17 ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ପାଣ ିନ ଥିବା ନଈ ଭଳି, େସମାେନ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼େର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା େମଘଗଡୁ଼ାକ ଭଳି, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଘାର
ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ରଖା ଯାଇଅଛ।ି 18 େସହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ନରିଥର୍କ
କଥାଗଡୁ଼କି ପାଇଁ ଗବର୍ କରନି୍ତ। େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ ରାସ୍ତାେର
କଢ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ। ମନ୍ଦ ଭାବେର ରହୁଥିବା େଲାକଙ୍କଠାରୁ ବାହାରି ଆସ ିଭଲ

ମାଗର୍େର ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ଏମାେନ ଆକଷିର୍ତ କରନି୍ତ।
ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ଆତ୍ମାେର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାଗଡୁ଼କୁି ଜାଗତ୍ର କରାଇ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ
ଏପରି କରନି୍ତ। 19 ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକି୍ତର
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦଅିନି୍ତ। ମାତ୍ର ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ ନେିଜ ମୁକି୍ତ ପାଇ ନାହାନି୍ତ।
େସମାେନ ନେିଜ ବନିଷ୍ଟ ବଷିୟର ଦାସ ଅଟନି୍ତ। ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଯାହାଦ୍ୱ ାରା
ନୟିନି୍ତ୍ର ତ ହୁଏ, େସ େସଥିର ଦାସ ଅେଟ।

20 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂସାରର ମନ୍ଦ ବଷିୟରୁ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣବିା ଦ୍ୱ ାରା
େସମାେନ ମୁକି୍ତ ପାଇଥିେଲ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସମାେନ ପୁନବର୍ାର ମନ୍ଦ ବଷିୟ
ଗଡୁ଼କି ପ୍ରତ ିଆକଷିର୍ତ େହାଇ ତାହାର ବନ୍ଧନେର ବାନି୍ଧ େହାଇଯିେବ, େତେବ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ବତ୍ତର୍ମାନର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ
େହବ। 21 ଯଦ ିେସମାେନ ମୂଳରୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଜାଣ ିନ ଥା’େନ୍ତ,
େସମାନଙ୍କ ପେକ୍ଷ ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। ଉତ୍ତମ ମାଗର୍ ଜାଣ,ି ପବତି୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର
ଶିକ୍ଷାରୁ ବମିୁଖ େହବା ଅେପକ୍ଷା ତାହା ନ ଜାଣଥିିେଲ, ଅଧିକ ଭଲ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। 22 େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟଲିା, ତାହା ନମି୍ନ
ସତ୍ୟ ପ୍ରବାଦ ଭଳି: “କୁକୁର ବାନି୍ତ କଲା ପେର ପୁନବର୍ାର ତା’ ବାନି୍ତ
ଖାଇବାକୁ ଆେସ” ଓ “ଘୁଷୁରିଟକୁି େଧାଇ ପରିଷ୍କାର କଲା ପେର େସ
ପୁନବର୍ାର ଯାଇ ପଙ୍କେର ଗେଡ଼।”

ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର ଆସେିବ

େମା’ ମିତ୍ରଗଣ, ଏହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଲଖୁଅଛ।ି ତୁମ୍ଭକୁ
େକେତଗଡୁ଼ଏି ବଷିୟ ମେନ ପକାଇ େଦବା ଲାଗି ମୁଁ ଦୁଇଟ ିପତ୍ର
େଲଖିଛ।ି 2 ପବତି୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅତୀତେର ଯାହାକିଛି

କହ ିଯାଇଛନି୍ତ ମୁଁ ଗ୍ଭେହଁ େଯ, େସଗଡୁ଼କୁି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ ପକାଅ।
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଛନି୍ତ , େସଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ମେନ
ପକାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର େସ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ।

3 ପ୍ରଥେମ, େଶଷ ଦନିଗଡୁ଼କିେର କ’ଣ କ’ଣ ଘଟବି, େସଗଡୁ଼କି
ବୁଝବିା ତୁମ୍ଭର ଦରକାର। େଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିେବ। େସମାେନ
ନଜି ଇଚ୍ଛାେର ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ କରି ଜୀବନଧାରଣ କରିେବ। 4 େସମାେନ
କହେିବ, “ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର ଆସବିା ପାଇଁ କହଥିିେଲ। େସ କାହାନି୍ତ? ଆମ୍ଭର
ପିତାମାେନ ମରିଛନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ େହଲା େବଳୁ େସହପିରି ଭାବେର
ଗ୍ଭଲଛି।ି”

5 ସୁଦୂର ଅତୀତେର କ’ଣ ଘଟଥିିଲା, େସମାେନ ତାହା ମେନ
ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ନାହିଁ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ପରେମଶ୍ୱର
ପାଣରୁି ଓ ପାଣ ିଦ୍ୱ ାରା ଜଗତକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ଏହା ସାଧିତ େହଲା। 6 ତାହା ପେର େସହ ିସଂସାର ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟା
ଜଳ ଦ୍ୱ ାରା ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା। 7 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ବତ୍ତର୍ମାନର ଜଗତ ରହଅିଛ।ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ
ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ ରକି୍ଷତ ଅଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ
ବେିରାଧୀ େଲାକମାେନ ପୁଣ ିଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ବଗି୍ଭର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁରକି୍ଷତ ଥିେବ।

8 ପି୍ରୟ ମିତ୍ରଗଣ, କିନୁ୍ତ ଏହ ିବେିଶଷ କଥା ଭୁଲ୍ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଲାଗି େଗାଟଏି ଦନି ହଜାର ବଷର୍ ଭଳି ଓ ହଜାର ବଷର୍ େଗାଟଏି ଦନି ଭଳି
ଅେଟ। 9 ଯଦଓି କିଛ ିେଲାେକ ଏହାକୁ େଡ଼ରି େବାଲ ିଭାବୁଛନି୍ତ , ତଥାପି
ପରେମଶ୍ୱର ନଜି ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରିବାେର େଡ଼ରି କରିେବ ନାହିଁ। ବରଂ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଧୖଯର୍୍ୟବାନ େହଉଛନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସି
େଲାକ ନଷ୍ଟ େହଉ େବାଲ ିଗ୍ଭହାନି୍ତ ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ଭହାନି୍ତ େଯ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜିର ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରୁ ଓ ପାପ କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ
େହଉ।

10 କିନୁ୍ତ େଗ୍ଭର ଆସବିା ଦନିପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସବିା ଦନିଟ ିପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କରିବ। ଭୟଙ୍କର ଗଜର୍ନ ସହତି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅଦୃଶ୍ୟ
େହାଇଯିବ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଗି୍ନେର ଧ୍ୱଂସ େହାଇଯିବ। ଜଗତ
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ଏହାର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସହତି ଜଳିଯିବ। 11 ମୁଁ କହଲିା ଭଳି, ଏପରି
ଭାବେର ସବୁକିଛ ିନଷ୍ଟ େହାଇଯିବ। ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭ କିପରି େଲାକ େହବା
ଉଚତି୍? ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା
ଉଚତି୍। 12 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନିଟ ିଆସବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର ରହବିା
ଉଚତି୍। େସହ ିଦନି ଆସେିଲ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶ ନଷ୍ଟ େହାଇ ଯିବ ଓ
ଆକାଶେର ଥିବା ସବୁ େମୗଳିକ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ଉତ୍ତାପେର ତରଳି ଯିବ। 13

କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ିେଦଇଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ଜଗତର
ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ। ତାହା ଧାମିର୍କତାର ବାସସ୍ଥଳୀ େହବ।

14 ପି୍ରୟ ମିତ୍ରଗଣ, ଏହ ିଘଟଣା ଘଟବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର
ଅଛୁ। ଅତଏବ ପାପ ଓ େଦାଷ ନ କରିବା ପାଇଁ କେଠାର ପରିଶ୍ରମ କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର ରହବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର। 15 ପ୍ରଭୁ
େଧୖଯର୍୍ୟବାନ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଏହା ମେନରଖ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବଳେର ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ଭାଇ ପାଉଲ ତୁମ୍ଭକୁ େଲଖିଲା େବେଳ
େସ େସହ ିକଥା କହଥିିେଲ। 16 ନଜିର ସମସ୍ତ ପତ୍ରଗଡୁ଼କିେର ପାଉଲ
ଏହକିଥା େଲଖନି୍ତ। େବେଳେବେଳ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରେର େକେତକ କଥା
ବୁଝବିା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। େକେତେଲାକ େସହ ିକଥାଗଡୁ଼କୁି ଭୁଲ୍
ଭାବେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନି୍ତ। େସମାେନ ମୂଖର୍ ଓ ବଶି୍ୱାସେର ଦୁବର୍ଳ। େସହି
େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କୁି ମଧ୍ୟ ଭୁଲଭାେବ ବୁଝାଇଥା’ନି୍ତ। କିନୁ୍ତ ଏପରି
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ନଜିର ଅନଷି୍ଟ କରୁଛନି୍ତ।

17 ପି୍ରୟ ମିତ୍ରଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଷିୟେର ଆଗରୁ ଜାଣ। ଅତଏବ
ସାବଧାନ ରୁହ। େସହ ିମନ୍ଦ େଲାକମାେନ କରୁଥିବା ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ
ନଜିକୁ ପ୍ରଭାବତି େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। ନଜି ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସରୁ ବଚିଳିତ ନ
େହବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ। 18 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଗ୍ରହେର ବୃଦି୍ଧ ପାଅ। ତାହାଙ୍କର ମହମିା ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ
ସଦାସବର୍ଦା ରହଥିାଉ। ଆେମନ୍।
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େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର

ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ ବଷିୟେର କହବିାକୁ
ଯାଉଛୁ, ତାହା ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା
ଶୁଣଲୁି, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିଲୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ

ଏହା ନରିୀକ୍ଷଣ କଲୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ହସ୍ତେର ସ୍ପଶର୍ କଲୁ।
ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ି“ବାକ୍ୟ” (ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ) ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ େଲଖୁଛୁ, ଯାହା
ଜୀବନ ଦାନ କେର। 2 େସହ ିଜୀବନ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା।
ଆେମ୍ଭ ତାହା େଦଖିଲୁ। ଆେମ୍ଭ ଏ ସମ୍ପକର୍େର ପ୍ରମାଣ େଦଇପାରୁ। ବତ୍ତର୍ମାନ
ଆେମ୍ଭ େସହ ିଜୀବନ ସମ୍ପକର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛୁ। ଏହ ିଜୀବନ ସଦାକାଳ
ରହଛିନି୍ତ। ପୂବର୍ରୁ ଏହା ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଥିଲା। ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିଜୀବନ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରକାଶିତ କେଲ। 3 ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହି
ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହବୁି ଯାହା ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଛୁ ଓ ଶୁଣଛୁି। କାରଣ ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସହଭାଗୀ େହାଇପାରିବ। ପରମପିତା ଓ
ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ। 4

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ତା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଏସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଲଖୁଛୁ।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପାପ କ୍ଷମା କରନି୍ତ

5 ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ସତ୍ୟଶିକ୍ଷା ଶୁଣଅିଛୁ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛୁ। ପରେମଶ୍ୱର େଜ୍ୟାତଃିସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାେର
ଆେଦୗ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। 6 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ କହୁ, ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସହତି ସହଭାଗିତା ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଅବରିତ ଅନ୍ଧକାରେର ଜୀବନଯାପନ କରୁ,
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହୁଁ। 7

ପରେମଶ୍ୱର ଆେଲାକେର ବାସ କରନି୍ତ , େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆେଲାକେର
ବାସ କରିବା ଉଚତି୍। ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଆେଲାକେର ଜୀବନଯାପନ କରୁ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ପରସ୍ପର ସହଭାଗୀ େହାଇପାରିବା। ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ଆେଲାକେର ରହୁ, େତେବ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ପାପ େଧାଇଦଏି।

8 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ କହୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିପାପ ନାହିଁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ
ନେିଜ ନଜିକୁ ଠକୁଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ। 9 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ନଜି
ନଜିର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା
କରିେବ। କାରଣ େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ
ଅଧମର୍ରୁ ପରିଷ୍କାର କରିେବ। 10 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିକହୁ େଯ ଆେମ୍ଭ କିଛ ିପାପ
କରି ନାହୁଁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ
ସତ୍ୟଶିକ୍ଷା ଆେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହୁଁ।

ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟକ

େମାର ପି୍ରୟ ପିଲାମାେନ, ମୁଁ ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଅଛି
େଯପରି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପ ନ କର। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିପାପ
କେର, ଆମ୍ଭର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ କି ଧାମିର୍କ ଓ ଯିଏ ପିତାଙ୍କ

ଛାମୁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ; େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
2 ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ପଥ ଓ ଆମ୍ଭର ସବୁ ପାପ ବହନିଅିନି୍ତ। େକବଳ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ମଧ୍ୟ େସ ବହନିଅିନି୍ତ।

3 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସୁନଶିି୍ଚତ େଯ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣଛୁି। 4 ଯଦି

କିଏ କୁେହ, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାେଣ,” କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କେର ନାହିଁ, େତେବ େସ ଜେଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ତାହାଙ୍କଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ।
5 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଳନ କେର, ତା’ଠାେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସାଧିତ େହାଇଛ।ି ଏହଭିଳି ଭାେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ େବାଲ ିଜାଣ ିପାରିବା। 6

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ େବାଲ ିଦାବ ିକରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚତି୍।

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭଲ ପାଅ

7 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧଗଣ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େକୗଣସ ିନୂତନ ଆଜ୍ଞା
ବଷିୟେର େଲଖୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା େସହ ିପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇଅଛ। େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ତାହା ହିଁ େସହି
ଆଜ୍ଞା। 8 ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ବଷିୟେର
େଲଖୁଛ,ି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନେର ମଧ୍ୟ
େଦଖି ପାରିବ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଘୁଞ୍ଚ ିଯାଉଅଛ ିଓ ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତଃି
ପ୍ରକାଶିତ େହଲାଣ।ି

9 େଯଉଁ େଲାକ ଆେଲାକେର ଅଛ ିେବାଲ ିକୁେହ କିନୁ୍ତ ନଜି ଭାଇକୁ
ଘୃଣା କେର, େତେବ େସ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରେର ରହଛି।ି 10 ନଜି
ଭାଇକୁ େପ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଆେଲାକେର ବାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ
ତା’ଠାେର ଭୁଲ୍ କାମ କରିବାର େକୗଣସ ିକାରଣ ନ ଥାଏ। 11 କିନୁ୍ତ ନଜି
ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଅନ୍ଧକାରେର ଥାଏ। େସ ଅନ୍ଧକାରେର ବାସ
କେର। େସ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଏ, ନେିଜ ଜାଣପିାେର ନାହିଁ; କାରଣ ଅନ୍ଧକାର
ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିେଦଇଥାଏ।

12 ପି୍ରୟ ପିଲାମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କ୍ଷମା
କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ

ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ।ି
13 ପିତାମାେନ!
େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣଥିିବାରୁ ମୁଁ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ।ି
ଯୁବକମାେନ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପାତ୍ମାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ।ି
14 ପିଲାମାେନ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରମ ପିତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନସିାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଛ।ି

ପିତାମାେନ!
େସ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଥିିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

େଲଖୁଛ।ି
ଯୁବକମାେନ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ

ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପାପାତ୍ମାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

େଲଖୁଛ।ି
15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଂସାରକୁ ବା େସଥିେର ଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ଭଲ

ପାଅ ନାହିଁ। ଯଦ ିେକହ ିସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଏ, େତେବ ପିତାଙ୍କ େପ୍ରମ
ତାହାଠାେର ନାହିଁ। 16 ସଂସାରର ଏହ ିବଷିୟ ଗଡୁ଼କି ମନ୍ଦ ଅେଟ। ଯଥା:
ଆମ୍ଭର ପାପ ପ୍ରକୃତକୁି ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବଭିନି୍ନ  ଆକଷର୍ଣୀୟ ବଷିୟ

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 1:2 973 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2:16



3

ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା; େଯଉଁସବୁ ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଆମ୍ଭର ଦୃଷି୍ଟେଗାଚର ହୁଏ, ତାହା
ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା; ତଥା ଆମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ,ି ତହିଁ ପାଇଁ ଗବର୍ କରିବା। ଏ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏହ ିସଂସାରରୁ ଆସଅିଛ।ି
17 ସଂସାର କ୍ଷୟ ପାଉଅଛ।ି ଏଥିସହତି ସଂସାରେର ଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି
ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛ।ି ମାତ୍ର େଯ େକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କେର,
େସ ଅନନ୍ତକାଳ ଜୀବତି େହାଇ ରହବି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ

18 ପିଲାମାେନ! ବତ୍ତର୍ମାନ େଶଷକାଳ ଆସ ିପହଞ୍ଚଲିାଣ।ି ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି ଶୁଣଥିିଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  ଆସୁଛନି୍ତ , ଏେବ େସହପିରି ଅେନକ
ସଂଖ୍ୟାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେିରାଧୀମାେନ େଦଖା େଦେଲଣ।ି ଏଥିରୁ ଆେମ୍ଭ ଜାଣି
ପାରୁଛୁ େଯ, ପ୍ରକୃତେର େଶଷ କାଳ ଆସ ିପହଞ୍ଚଛି।ି 19 ଏହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆମ୍ଭ ଦଳେର ଥିେଲ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ। େସମାେନ
ପ୍ରକୃତେର ଆମ୍ଭ ନଜିର ନ ଥିେଲ। ଯଦ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭ ନଜିର
େହାଇଥା’େନ୍ତ, େତେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ସହତି ରହଥିା’େନ୍ତ। େସମାେନ
ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ େତଣୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂେପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା େଯ,
େସମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଆମ୍ଭର ନୁହନି୍ତ।

20 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ପାଇଥିବାରୁ,
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣଛି। 21 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ େଲଖିବାର
କାରଣ କ’ଣ? ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ ିନାହଁ େବାଲ ିକ’ଣ ମୁଁ ଏହା େଲଖୁଛ?ି
ନା, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସତ୍ୟ ଜାଣଥିିବାରୁ ମୁଁ ଏହ ିପତ୍ର େଲଖୁଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ଜାଣଛି ସତ୍ୟରୁ େକେବ େହେଲ େକୗଣସ ିମିଥ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ ନାହିଁ।

22 େତେବ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିଏ? ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , ଏହା େଯ
ଅସ୍ୱୀକାର କେର, େସ େହଉଛ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀ। େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ । େସ
ପରମ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କେର। 23 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପୁତ୍ରକୁ
ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ, ପିତା ତାହାଙ୍କଠାେର ବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କେର, ତାହାଙ୍କଠାେର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ।

24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ, ତାହା ପାଳନ କର।
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେସହ ିଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟବି, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ପିତା
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ରହବି। 25 ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଅନନ୍ତ
ଜୀବନ େଦେବ େବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଛନି୍ତ।

26 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ପଥେର କଢ଼ାଇ େନବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା େଲଖୁଛ।ି 27

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ବେିଶଷ ଦାନ େଦଇଛନି୍ତ , ତାହା ତୁମ୍ଭଠାେର
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା େନବା ଆବଶ୍ୟକ
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େସହ ିଦାନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା
େଦଉଛ।ି େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଥିବା େସହ ିଦାନ ସତ୍ୟ ଅେଟ, ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ।
େତଣୁ ତାହାଙ୍କର େସହ ିଦାନର ଶିକ୍ଷାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ଆଉ ଜୀବନଯାପନ କର।

28 ପି୍ରୟ ପିଲାମାେନ, ତାହାଙ୍କଠାେର ରୁହ। ଏହା କେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
େଯଉଁଦନି ଆସେିବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଭରସାଯୁକ୍ତ େହାଇ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ।
େଯଉଁଦନି େସ ଆସେିବ, େସହ ିଦନି ଆମ୍ଭକୁ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ କିମ୍ୱା
ଆତ୍ମେଗାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 29 େସ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ
ଜାଣଛି। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣରିଖ େଯ, ଧମର୍ାଚରଣ କରୁଥିବା
ସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନି୍ତ।

ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ

ପରମପିତା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ େପ୍ରମ କେଲ। ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂେପ ନାମିତ େହବା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
ତାଙ୍କର ମହାନ୍ େପ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ତାଙ୍କର

ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କିନୁ୍ତ ଏ ଜଗତ (େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ)
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରି ନ ଥିବାରୁ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ
େବାଲ ିଚହି୍ନ ିପାରୁ ନାହିଁ। 2 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଆେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନୁ୍ତ ଭବଷି୍ୟତେର ଆେମ୍ଭ କ’ଣ େହବା ତାହା
ଆମ୍ଭକୁ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଏହା ଜାଣଛୁି େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ପୁନରାଗମନ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଭଳି େହାଇଯିବା। େସ
େଯପରି, ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିରୂପେର େଦଖିବା। 3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବତି୍ର। େଯ
େକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆଶା ରେଖ, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ନଜିକୁ ପବତି୍ର
ରେଖ।

4 େଯଉଁ େଲାକ ପାପ କେର, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନୟିମ ଭାେଙ୍ଗ।
କାରଣ ନୟିମର ଲଙ୍ଘନ େହଉଛ ିପାପ। 5 ତୁେମ୍ଭ ତ ଜାଣଛି,
େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଂସାରକୁ ଆସଥିିେଲ।
ତାହାଙ୍କ ଭତିେର େକୗଣସ ିପାପ ନାହିଁ। 6 ତାହାଙ୍କଠାେର ରହୁଥିବା େଲାକ
ପାପ କେର ନାହିଁ। ପାପ କରୁଥିବା େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ କଦାପି ଜାଣ ିନାହିଁ କି
ବୁଝ ିପାରି ନାହିଁ।

7 ପି୍ରୟ ପିଲାମାେନ, େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମନ୍ଦ ପଥେର ଯିବା ପାଇଁ ନ
ଭୁଲାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ। େତଣୁ େଯେକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତମ
େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ଉଚତି୍ କମର୍ କରୁ। 8 ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ
ପାପ କରି ଆସୁଅଛ।ି େଯଉଁ େଲାକ ପାପ କେର, େସ ଶୟତାନର ଅେଟ।
େତଣୁ ଶୟତାନର ପାପ କାମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଏହ ିସଂସାରକୁ ଆସଛିନି୍ତ।

9 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହବା େଲାକ ଆଉ ପାପ କେର ନାହିଁ,
କାରଣ େଯଉଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକକୁ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା
ତା’ଠାେର ଥାଏ। େତଣୁ େସ ଆଉ ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ େଯେହତୁ େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇସାରିଥାଏ। 10 େତଣୁ େକଉଁମାେନ
ପରେମଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଓ େକଉଁମାେନ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ ିପାରିବ। େଯଉଁମାେନ ସତ୍କମର୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନି୍ତ , େଯ େକହ ିନଜି ଭାଇକୁ େପ୍ରମ କେର
ନାହିଁ, େସ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁେହଁ।

ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚତି୍

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ିଶିକ୍ଷା ଶୁଣଛି, ଆମ୍ଭର ପରସ୍ପରକୁ
ନଶି୍ଚୟ େପ୍ରମ କରିବା ଉଚତି୍। 12 ଆେମ୍ଭ କୟିନ ଭଳି େହବା ଉଚତି୍
ନୁେହଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର ପାପାତ୍ମା ଥିଲା। େସ ନଜି ଭାଇ େହବଲକୁ
ହତ୍ୟା କଲା। େସ ତା’ର ଭାଇକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା? େସ ଏପରି କଲା,
କାରଣ ତା’ର କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ମନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ତା’ ଭାଇର କମର୍ଗଡୁ଼କି ଭଲ
ଥିଲା।

13 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ, ଯଦ ିଜଗତ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କେର, େତେବ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। 14 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ମୃତୁ୍ୟର ସୀମା ପାରି
େହାଇ ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ କରିଛୁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ନଜି ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ। େଯଉଁ େଲାକ େପ୍ରମ କେର ନାହିଁ, େସ ମୃତୁ୍ୟ
ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଥାଏ। 15 ନଜି ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ନେିଜ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅେଟ। ତୁେମ୍ଭ ତ ଜାଣଛି େଯ, େକୗଣସି
ହତ୍ୟାକାରୀଠାେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ।

16 ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନ େଦଇଛନି୍ତ। ଏଥିରୁ ପ୍ରକୃତ
େପ୍ରମ କ’ଣ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣଛୁି। ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ଉଚତି୍। 17 େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସୀ ଜଗତର ସମସ୍ତ
ଧନେର ଧନୀ, କିନୁ୍ତ ନଜି ଭାଇକୁ ଅଭାବ ଅବସ୍ଥାେର େଦଖି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କେର ନାହିଁ, ତା’ ହୃଦୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େପ୍ରମ ନାହିଁ। 18

ପି୍ରୟ ପିଲାମାେନ, ଆମ୍ଭର େପ୍ରମ େକବଳ ଶବ୍ଦ ଓ କଥା ମଧ୍ୟେର ସୀମିତ
ରହବିା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟେପ୍ରମ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ
ଆଚରଣେର ଆେମ୍ଭ ଏହା େଦଖାଇବା ଉଚତି୍।

19 ଏହପିରି ଭାବେର ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟମାଗର୍େର ଅଛୁ େବାଲ ିଜାଣି
ପାରିବା। ପୁଣ ିଯଦ ିେକୗଣସ ିବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦାଷୀ କେର, େତେବ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଶାନ୍ତ
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ରହ ିପାରିବା, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟଠାରୁ ମହାନ ଓ େସ
ସବୁ ଜାଣନି୍ତ।

21 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ ନ
କେର, ତାହାେହେଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭରସା
ଅଛ।ି 22 ଆେମ୍ଭ ଯାହା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମାଗ,ୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ପାଇଥାଉ। ଆେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଆେଦଶ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଆେମ୍ଭ େସହି
କାମଗଡୁ଼କି କରୁ, ଯାହା ତାହାଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେର। 23 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଏହା ଆେଦଶ: ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ
କରିବା ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା। 24 େଯଉଁ େଲାକ ତାହାଙ୍କ
ଆେଦଶଗଡୁ଼କି ପାଳନ କେର, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ରୁେହ ଓ
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଲାକଠାେର ରୁହନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େଯ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି ଜାଣବିା?
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଜାଣି
ପାରିବା।

ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାବଧାନ

ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଏ ଜଗତର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ବହୁତ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛନି୍ତ। େତଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆତ୍ମାକୁ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ,
ବରଂ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ କି ନା, ଏହା

ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ। 2 ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆତ୍ମାକୁ ଚହି୍ନ ିପାରିବ: ଏକ ଆତ୍ମା କହବି େଯ, “ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କେର େଯ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ ଓ େସ ଏ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି
ଆସଥିିେଲ,” େସହ ିଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ। 3 ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଏପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ, େସହ ିଆତ୍ମା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସ ିନାହିଁ, େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ
ଆସବିା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଛି ଏବଂ େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିସଂସାର
ଭତିେର ରହଛି।ି

4 ପିଲାମାେନ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟ। େସଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ (ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ) ପରାସ୍ତ କରିଛ କାରଣ ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର େଯ ଅଛନି୍ତ , େସ ଜାଗତକି େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ଥିବା
ଶୟତାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ୍। 5 େସହ ିେଲାକମାେନ ଜଗତର ଅଟନି୍ତ।
େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର କଥାଗଡୁ଼କି ଜାଗତକି ଅେଟ। ଏବଂ ଜଗତ
େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁେଣ। 6 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର। େତଣୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣଥିିବା େଲାକ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁେଣ। େଯଉଁ େଲାକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁେହଁ, େସ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁେଣ ନାହିଁ। ଏହପିରି ଭାବେର
ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଭି୍ର ାନ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଚହି୍ନି
ପାରିବା।

େପ୍ରମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ

7 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଆେମ୍ଭ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚତି୍,
କାରଣ େପ୍ରମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ। େଯଉଁ େଲାକ େପ୍ରମ କେର, େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଏ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣପିାେର। 8 େଯଉଁ େଲାକ
େପ୍ରମ କେର ନାହିଁ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର
ତ େପ୍ରମ। 9 ଏହପିରି ଭାବେର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ େପ୍ରମ
େଦଖାଇଛନି୍ତ। େସ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନି୍ତ।
େଯପରି ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେର ଜୀବନ ପାଇ ପାରିବା। 10

ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲୁ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ, ଏହା େହଉଛ ିପ୍ରକୃତ େପ୍ରମ। ପୁଣ ିଆପଣା
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରି ପଠାଇେଲ:

11 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ୍ େପ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।
େତଣୁ ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ନଶି୍ଚୟ େପ୍ରମ
କରିବା। 12 େକହ ିେକେବ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆେମ୍ଭ

ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିେବ ଓ ତାହାଙ୍କର େପ୍ରମ ଆମ୍ଭଠାେର ସଦି୍ଧ େହବ।

13 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ରହଛୁି ଓ େସ
ଆମ୍ଭଠାେର ଅଛନି୍ତ। ଆେମ୍ଭ ଏହା ଜାଣୁ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙୁ୍କ େଦଇଛନି୍ତ। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛୁ େଯ
ପରେମଶ୍ୱର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ େଯ ନଜିର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାଇଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ। ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େସହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଅଛୁ। 15 ଯଦ ିେକହ ିବଶି୍ୱାସ କେର େଯ, “ଯୀଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ ,” େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ତା’ଠାେର ରହନି୍ତ ଓ େସ ମଧ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ରେହ। 16 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମକୁ
ଜାଣଛୁି ଓ ତହିଁେର ଭରସା ରଖିଛୁ।
ପରେମଶ୍ୱର ତ େପ୍ରମ। େଯଉଁ େଲାକ େପ୍ରମେର ସି୍ଥର ରେହ, େସ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସି୍ଥର ରେହ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଠାେର ବାସ କରନି୍ତ।
17 ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହୁ, େତେବ
ତାହାର ବଗି୍ଭର ଦନିେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଭରସାଯୁକ୍ତ େହାଇ ନଭିର୍ୟେର ରହି
ପାରିବା। ଏହ ିଜଗତେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ) ଭଳି
େହାଇଥିବାରୁ, ନଭିର୍ୟେର ରହପିାରିବା। 18 େପ୍ରମେର ଭୟ ନ ଥାଏ।
ବରଂ ପରେମଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଦି୍ଧ େପ୍ରମ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦଏି। ଭୟ ସହତି
ଦଣ୍ଡର ସମ୍ପକର୍ ଥାଏ। େତଣୁ ଯାହାର ଭୟ ଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ
ତାହାଠାେର ସଦି୍ଧ େହାଇ ନାହିଁ।

19 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଥେମ େପ୍ରମ କରିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କରିଲୁା 20 ଯଦ ିେକହ ିକେହ “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର,”
କିନୁ୍ତ ନଜି ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େତେବ େସ େହଉଛ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀ, କାରଣ
େଯଉଁ େଲାକ ତାହାର େଦଖିଥିବା ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, େତେବ େଯଉଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ, ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। 21 ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛୁ େଯ େଯେକହି
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର, େସ ନଜି ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କେର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜଗତ ବରୁିଦ୍ଧେର ଜୟଲାଭ କରନି୍ତ

ଯୀଶୁ େହଉଛନି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲ ିେଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନି୍ତ। ପରମ ପିତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କେର। 2

ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ େବାଲ ିକିପରି ଜାଣପିାରୁ?
ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ
ଜାଣପିାରୁ େଯ, ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। 3 କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାର ଅଥର୍, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଆଉ
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅତଶିୟ କଠିନ ନୁେହଁ। 4 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର କ୍ଷମତା
ଅଛ।ି 5 ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଜଗତକୁ ଜିତଛୁି। ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ
ଜଗତକୁ ଜୟ କେର। େଯଉଁ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେର େଯ ଯୀଶୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, େସ ଜଗତେର ବଜିୟୀ ହୁଏ।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଷିୟେର କହେିଲ

6 ଯିଏ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସେିଲ, େସ େହଉଛନି୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ସହତି ଆସଥିିେଲ। େକବଳ ଜଳ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଉଭୟ ସହତି ଯୀଶୁ ଆସଥିିେଲ। େସହ ିଆତ୍ମା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। 7

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ତନି ିଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ; 8 ପବତି୍ରଆତ୍ମା, ଜଳ
ଓ ରକ୍ତ। ଏହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଅେଟ।

9 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସତ୍ୟକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତାହା ବଶି୍ୱାସ
କରିଥାଉ। କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହନି୍ତ , ତାହା ତ ଅଧିକ ବଶି୍ୱାସ
େଯାଗ୍ୟ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଷିୟେର ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ନଜି ହୃଦୟେର
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େସହ ିବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଅଛ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିବା
ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଦଏି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯାହା କହଛିନି୍ତ , େସ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ। 11

ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହନି୍ତ: ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
େଦଇଛନି୍ତ ଓ େସ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି 12 ଯିଏ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ପାଇଅଛ ିେସ ଜୀବନ ପାଇଅଛ।ି କିନୁ୍ତ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପାଇ
ନାହିଁ, େସ ଜୀବନ ପାଇ ନାହିଁ।

ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭ ପାଖେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି

13 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା
େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଜାଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ପାଇଅଛ, ଏଥିନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲଖିଲ।ି 14

ଆେମ୍ଭ ନସିେନ୍ଦହେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭର ଏହ ିଭରସା ଅଛ ିେଯ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙୁ୍କ େକୗଣସ ିବଷିୟ ମାଗ ୁେସ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣନି୍ତ।
15 ପ୍ରେତ୍ୟକ ସମୟେର େସ ଆମ୍ଭର ମାଗଣୁ ିଶୁଣନି୍ତ। େତଣୁ ଆେମ୍ଭ
ତାହାଙୁ୍କ ଯାହା ମାଗ,ୁ ତାହା େସ େଦେବ େବାଲ ିଜାଣୁ।

16 ଯଦ ିେକହ ିନଜି ଭାଇକୁ କିମ୍ୱା ଭଉଣୀକୁ ଏଭଳି ପାପ କରୁଥିବାର
େଦେଖ ଆଉ େସହ ିପାପ ମୃତୁ୍ୟଜନକ, େତେବ େସ ପାପ କରୁଥିବା ନଜି

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଉଚତି୍। ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। ମୁଁ ଏପରି େଲାକମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର କହୁଛ,ି େଯଉଁମାେନ ଏପରି ପାପେର ଲପି୍ତ ଅଛନି୍ତ ଯାହା
େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ ପାଖକୁ େନଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ପାପ
ମଧ୍ୟ ଅଛ,ି ଯାହାର ପରିଣାମ ମୃତୁ୍ୟ ଅେଟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହପିରି ପାପ
ବଷିୟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ। 17 ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାମ ପାପ
ଅେଟ। କିନୁ୍ତ ଏପରି ପାପ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛ ିଯାହା ଅନନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ
େନଇଯାଏ ନାହିଁ।

18 ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ଆଉ
ପାପେର ଲପି୍ତ ରେହ ନାହିଁ। ବରଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ରକ୍ଷା
କରନି୍ତ ଏବଂ ପାପାତ୍ମା ତା’ର କିଛ ିକ୍ଷତ ିକରିପାେର ନାହିଁ। 19 ଆେମ୍ଭ
ଜାଣୁ, େଯ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟୁ ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୟତାନର
ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ଅଛ।ି 20 ଆେମ୍ଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଆସଅିଛନି୍ତ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୁଝବିା ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ। େତଣୁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣପିାରୁ। େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ସତ୍ୟ
ଅଟନି୍ତ। େସହ ିସତ୍ୟମୟ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛ।ି 21 େତଣୁ ପି୍ରୟ ପିଲାମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ନଜି ନଜିକୁ ଭଣ୍ଡ େଦବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ରଖ।
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1

େଯାହନଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପତ୍ର

ପ୍ରାଚୀନ େଯ ମୁଁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତା ମହଳିା ଓ
ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିପତ୍ର େଲଖୁଛ:ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସତ୍ୟେର ରହ ିେପ୍ରମ କେର।

ସତ୍ୟକୁ ଜାଣଥିିବା ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। 2

ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର େଯଉଁ ସତ୍ୟ ରହଛି,ି େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରୁଛୁ। ଏହ ିସତ୍ୟ ଆମ୍ଭ ପାଖେର ସବୁଦନି ପାଇଁ ରହବି।

3 ପରମପିତା ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦୟା,
ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ଆମ୍ଭ ସହତି ରହବି। ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା
ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଆଶୀବର୍ାଦ ଲାଭ କରୁ।

4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େକେତକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣ ିଖୁସୀ େହଲ।ି ମୁଁ
ଅତଶିୟ ଆନନି୍ଦତ େଯ, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ସତ୍ୟପଥ
ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ। 5 ପି୍ରୟ ମହାଶୟା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛ:ି ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା ଉଚତି୍। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ନୁେହଁ।
ଏହା େସହ ିଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛ।ି 6

େପ୍ରମର ଅଥର୍ େହଉଛ,ି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କରିବା।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏହ:ି ତୁେମ୍ଭ ଏକ େପ୍ରମର ଜୀବନ ବତିାଅ। ତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣଛି।

7 ଏ ଜଗତେର ବତ୍ତର୍ମାନ ଅେନକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ବାହାରିେଲଣ।ି ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହ ିଜଗତକୁ ଆସଛିନି୍ତ , ଏହା େସମାେନ ଅସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ। ଏହି

ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ଜେଣ ଜେଣ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଓ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ । 8 ସାବଧାନ ରୁହ, େଯପରି ତୁମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟର ପୁରସ୍କାର
ହରାଇ ନ ଦଅି। େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ,
େସଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ।

9 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ େକବଳ ଅନୁସରଣ କରିବା
ଉଚତି୍। ଯଦ ିେକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେର, େତେବ େସହି
େଲାକ ପାଖେର ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଅନୁସରଣ କେର, େତେବ େସହ ିେଲାକ ପାଖେର ଉଭୟ ପରମପିତା ଏବଂ
ପୁତ୍ର ଅଛନି୍ତ। 10 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େକହ ିଆେସ କିନୁ୍ତ ଏହ ିଶିକ୍ଷା ନ
ଦଏି, େତେବ ତାହାକୁ ଗହୃେର ସ୍ୱାଗତ ଓ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। 11 ତୁେମ୍ଭ
ତାହାକୁ ଯଦ ିଗ୍ରହଣ କର, େତେବ ତାହାକୁ ମନ୍ଦକମର୍ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ
କରୁଛ।

12 େମାର ତୁମ୍ଭକୁ କହବିା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ କାଗଜ
ଏବଂ କଲମେର ତାହା େଲଖୁ ନାହିଁ। ତାହା ବଦଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛ,ି େତେବ ଆେମ୍ଭ ମୁହଁାମୁହିଁ େହାଇ କଥାବାତ୍ତର୍ା
େହାଇପାରିବା। ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ଅତଶିୟ ଆନନି୍ଦତ କରିବ। 13

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମେନାନୀତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନି୍ତ।
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1

େଯାହନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ର

ପ୍ରାଚୀନ େଯ ମୁଁ, ମୁଁ େମାର ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ ଗାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଲଖୁଛ।ି ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ସତ୍ୟେର ରହ ିେପ୍ରମ କେର।

2 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ, ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା କୁଶଳେର ଅଛ।ି
େତଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଭଲେରଥିବ। ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଛ।ି 3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର େକେତକ ଭାଇମାେନ
ଏଠାକୁ ଆସେିଲ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ସମ୍ପକର୍େର କହେିଲ।
େସମାେନ େମାେତ କହେିଲ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଅବରିତ ସତ୍ୟ ପଥ ଅନୁସରଣ
କରୁଛ। ଏହା ଶୁଣ ିମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହଲ।ି 4 ମୁଁ େଯେତେବେଳ
ଶୁେଣ େଯ େମାର ପିଲାମାେନ ସତ୍ୟର ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ , ତାହା
େମାେତ ବେିଶଷ ଆନନ୍ଦ ଦଏି।

5 େମାର ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ, ଏହା ଉତ୍ତମ େଯ ତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟେର ଥିବା
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ତୁେମ୍ଭ ଅପରିଚତି ଭାଇମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। 6 େସହ ିଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହଛିନି୍ତ। ଦୟାକରି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାେର
ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କର, େଯପରି ତାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବ। 7 େସହ ିଭାଇମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େସବା
ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ। େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
କିଛ ିଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 8 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଭାଇମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ଉଚତି୍। ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟେର ଭାଗୀଦାର େହାଇପାରିବା।

9 ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ େଗାଟଏି ପତ୍ର େଲଖିଥିଲ।ି କିନୁ୍ତ ଦୟିତ୍ରଫା ଆମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣବିା ପାଇଁ ରାଜି ନୁେହଁ। େସ ସବର୍ଦା େସଠାେର େନତା େହାଇ ରହବିା
ପାଇଁ ଗ୍ଭେହଁ। 10 ମୁଁ େସଠାରୁ ଆସେିଲ, ଦୟିତି୍ରଫାର କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବ।ି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା ଓ ମନ୍ଦ କଥାମାନ
କହୁଛ।ି ଏହାଛଡ଼ା, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ େସବା କରୁଥିବା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ। େଯଉଁମାେନ େସହ ିଭାଇମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ
ଗ୍ଭହାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସ ମନା କରୁଛ।ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରୁ
ବାହାର କରିଦଏି।

11 େମାର ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ, ମନ୍ଦ ବଷିୟକୁ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସଥିାଏ। କିନୁ୍ତ ମନ୍ଦ କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ।

12 ଦୀମୀତି୍ରୟଙ୍କ ବଷିୟେର ସମେସ୍ତ ଭଲକଥା କହନି୍ତ। େସମାେନ
ଯାହା କହନି୍ତ , ସତ୍ୟ ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି। ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଷିୟେର
ଭଲକଥା କହୁ, ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅେଟ।

13 େମାର ତୁମ୍ଭକୁ କହବିା ପାଇଁ ବହୁତ ବଷିୟ ଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହା
କାଳି ଏବଂ କଲମେର େଲଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଭହୁଁ ନାହିଁ। 14 େମାର ତୁମ୍ଭ ସହତି
ଶୀଘ୍ର େଦଖା େହବ େବାଲ ିଆଶା କରୁଛ।ି େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଏକାଠି
େହାଇ କଥା େହବା। 15 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ େହଉ। େମାର ଏଠାେର ଥିବା
ବନୁ୍ଧମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ େସମାନଙ୍କର େପ୍ରମ ଜଣାଉଛନି୍ତ। ଦୟାକରି ଆମ୍ଭର
େପ୍ରମ େସଠାେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।
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1

ଯିହୂଦାଙ୍କ ପତ୍ର

ମୁଁ ଯିହୂଦା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ େସବକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କର ଭାଇ
ଅେଟ।
େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନି୍ତ

େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖୁଛ।ି ପରମ ପିତା ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁରକି୍ଷତ ଭାେବ ରଖାଯାଇଛ।

2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, େପ୍ରମ ଓ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଚୁର ଭାବେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଭାଗ କର।

ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ େଦେବ

3 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର
େହାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଲଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ।ି
କିନୁ୍ତ ତାହା ବଦଳେର ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛା କଲ;ି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ ସକାେଶ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରିବାକୁ
ଗ୍ଭେହଁ। ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିବଶି୍ୱାସ
େଦଇଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଏକାଥରେକ ଏହ ିବଶି୍ୱାସ େଦଇଛନି୍ତ ଓ ଏହା
ସବୁଦନି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ। 4 େକେତକ େଲାକମାେନ ଗପୁ୍ତ ଭାବେର ତୁମ୍ଭ
ଦଳେର ପ୍ରେବଶ କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ େଦାଷୀ
ବେିବଚତି େହାଇ ସାରିେଲଣ।ି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େଲଖିଥିେଲ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ବେିରାଧୀ। େସମାେନ ପାପପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନି୍ତ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର କତ୍ତର୍ା ଓ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହାନି୍ତ।

5 ତୁେମ୍ଭ ଆଗରୁ ଜାଣଥିିବା େକେତକ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ। ମେନରଖ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର
େଲାକଙୁ୍କ ମିଶର େଦଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। କିନୁ୍ତ ପେର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ
ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିେଦେଲ। 6 ତୁେମ୍ଭ େସହି
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ବଷିୟ ମେନ ପକାଅ, େଯଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ତାହାକୁ ରଖିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ନଜି ନଜି ଘର ଛାଡ଼ି
େଦେଲ। େତଣୁ ପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାରେର ରଖିଛନି୍ତ। େସମାେନ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବନ୍ଧନେର ବନ୍ଧା େହାଇଛନି୍ତ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ମହାବଗି୍ଭର
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନି୍ତ। 7 ସେଦାମ, ଗେମାରା ଓ ତା’ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ
ନଗରଗଡୁ଼କୁି ମେନ ପକାଅ। େସମାେନ ଠିକ୍ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି।
େସହ ିନଗରଗଡୁ଼କି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବକି କାମୁକତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। େସମାେନ ଅନନ୍ତ ଅଗି୍ନ ଦଣ୍ଡେର ଦଣ୍ଡତି େହେଲ। େସମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରହଛି।ି

8 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିବା େଲାକମାେନ ଠିକ୍ ଏହପିରି।
େସମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ପରିଗ୍ଭଳିତ ହୁଅନି୍ତ। େସମାେନ ନଜି ଶରୀରକୁ ପାପ
କାଯର୍୍ୟେର ଦୂଷିତ କରନି୍ତ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ କୁ ଅସ୍ୱୀକାର
କରନି୍ତ ଓ େଗୗରବମୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବହୁତ ମନ୍ଦ କଥା
କହନି୍ତ। 9 ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ମୀଖାେୟଲ ମଧ୍ୟ ଏହା କରି ନ ଥିେଲ। େସ
େମାଶାଙ୍କ ଶରୀର େନବା ବଷିୟେର ଶୟତାନ ସହତି ଯୁକି୍ତ କରିଥିେଲ।
କିନୁ୍ତ ମୀଖାେୟଲ ସମାେଲାଚନାମୂଳକ କଥା କହ ିତାହାକୁ େଦାଷୀ କରିବାକୁ
ସାହସ କେଲ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସ କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଅିନୁ୍ତ।”

10 କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଲାକମାେନ େଗାଟଏି କଥା ନ ବୁଝ,ି େସ ବଷିୟେର
ସମାେଲାଚନା କରନି୍ତ। େସମାେନ ଅଳ୍ପ କିଛ ିବୁଝନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଚନି୍ତ ା

ନ କରି ବୁଝନି୍ତ। େକବଳ ମୂକ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ପଶର୍ କରି ବୁଝନି୍ତ। ଏହି
ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି େହତୁ େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। 11 ଏହା େସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଖରାପ ଅେଟ। ଏହ ିେଲାକମାେନ କୟିନର ପଥ ଅନୁସରଣ
କରିଛନି୍ତ। େସମାେନ ଅଥର୍ େଲାଭ ସକାେଶ ବଲିୟିାମ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ପଥ
ଅନୁସରଣ କରିଛନି୍ତ। ଏହ ିେଲାକମାେନ େକାରହ ପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଚରଣ କରିଛନି୍ତ। େକାରହ ପରି େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ
େହେବ।

12 ଏମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମେଭାଜିର କଳଙ୍କ ପରି। େସମାେନ
ନଭିର୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ସହତି େଭାଜନ କରନି୍ତ। େସମାେନ େକବଳ ନଜିର ଯତ୍ନ
ନଅିନି୍ତ। େସମାେନ ବଷର୍ା ବହିୀନ େମଘ ଖଣ୍ଡମାନ। ପବନ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ
ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ ଉଡ଼ନି୍ତ। େସମାେନ େହମନ୍ତ କାଳେର ଫଳ ନ ଥିବା ଗଛ ପରି
ଓ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପୁଡ଼ ିଯାଆନି୍ତ। େସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଥର ମୃତୁ୍ୟ ହୁଏ।
13 େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଏହ ିତରଙ୍ଗ େଫଣ ସୃଷି୍ଟ
କେର। ତରଙ୍ଗ େଫଣ ସୃଷି୍ଟ କଲା ଭଳି ଏହ ିେଲାକମାେନ ଲଜ୍ଜ ାଜନକ
କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆକାଶେର ଏେଣେତେଣ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା
ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚରିକାଳ ପାଇଁ େଘାର
ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଅଛ।ି

14 ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷେର ଜାତ ହେନାକ
ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ: “େଦଖ ପ୍ରଭୁ
ତାହାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି ଆସୁଛନି୍ତ। 15

ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର କରିେବ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କରିବାକୁ ଓ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ଆସୁଛନି୍ତ। େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦେବ। େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧୀ, େସହ ିପାପୀମାନଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ େଦେବ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦକଥା କହବିା
େହତୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।”

16 ଏହ ିେଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର େଦାଷ ବାହାର କରନି୍ତ। େସମାେନ
ସବୁେବେଳ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ମନ୍ଦ କମର୍ମାନ କରି ଥା’ନି୍ତ। େସମାେନ
ନଜି ବଷିୟେର ଅହଙ୍କାର କରି କଥା କୁହନି୍ତ। େସମାେନ ନଜି ସ୍ୱାଥର୍ ହାସଲ
କରିବା ପାଇଁ େକବଳ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଭଲକଥା କୁହନି୍ତ।

େଗାଟଏି ସତକର୍ ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବଷିୟ

17 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
େପ୍ରରିତମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁସବୁ କଥା କହଛିନି୍ତ , ତାହା ସ୍ମରଣ
କର। 18 େପ୍ରରିତମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିେଲ, “େଶଷ କାଳେର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପହାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଉଠିେବ।” ଏହି
େଲାକମାେନ େକବଳ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। 19 ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦଳେଭଦ
ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିର ପାପ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
କରନି୍ତ। େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ନାହାନି୍ତ।

20 କିନୁ୍ତ େମାର ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜିର ପବତି୍ର ବଶି୍ୱାସ
ଉପେର ନଜି ନଜି ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଗଢ଼। ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର। 21 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େପ୍ରମେର ନଜି ନଜିକୁ
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ସି୍ଥର କରି ରଖ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟାର ଅେପକ୍ଷା କର।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ।

22 ସେନ୍ଦହେର ପଡ଼ଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। 23 ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷାକର। େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନରୁ ଟାଣ ିଆଣ। କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଦୟା େଦଖାଇବା େବେଳ ସାବଧାନେର ରୁହ।
ପାପେର କଳଙି୍କତ େହାଇଥିବା େସମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର

24 ପରେମଶ୍ୱର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ନଜିର େଗୗରବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ିପାରିେବ ଓ
ତୁମ୍ଭକୁ ମହାନନ୍ଦ େଦଇ ପାରିେବ। 25 େସ ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର। େସ
େକବଳ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ। ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅତୀତ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ଚରିଦନି ପାଇଁ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ,
ମହମିା, କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର େହଉ। ଆେମନ୍।
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େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ

େଯାହନଙ୍କର ଏହ ିପୁସ୍ତକ ବଷିୟେର କହନି୍ତ

ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଶୀଘ୍ର
ଘଟବି, େସ ବଷିୟେର ତାହାଙ୍କ େସବକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଏସବୁ େଦଇଥିେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର

ଦୂତଙୁ୍କ ଏସବୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦାସ େଯାହନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ। 2 େଯାହନ ଯାହାସବୁ େଦଖିେଲ, ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ େସ
େଦେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େଯାହନଙୁ୍କ କୁହାଗଲା। 3 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ପଢ଼ନି୍ତ , ଓ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଏହ ିଭାବବାଣୀକୁ ଶୁଣନି୍ତ ଓ ଏଥିେର
େଲଖାଥିବା ବଷିୟ ଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସମୟ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ।

େଯାହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାତ୍ତର୍ା ମଣ୍ଡଳୀମାନଙୁ୍କ େଲଖନି୍ତ

4 ଏସଆି ପ୍ରେଦଶର ସାେତାଟ ିମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ, େଯାହନ, ଏହା େଲଖୁଅଛ:ି
େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅତୀତେର ଥିେଲ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛନି୍ତ ଓ ଭବଷି୍ୟତେର

ଆସୁଛନି୍ତ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଓ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ। 5 ଯୀଶୁ
େହଉଛନି୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ମୃତୁ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚ ିଉଠିଥିବା େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଥମ
ଓ େସ ଏହ ିଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା।
େସହ ିଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। େସହ ିଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ

େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। 6 ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି
ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କରିଛନି୍ତ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପିତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େସବାେର ଯାଜକ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କର େଗୗରବ ଓ
ପରାକ୍ରମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ। ଆେମନ୍।

7 େଦଖ, ଯୀଶୁ େମଘମାଳାେର ଆସୁଅଛନି୍ତ। ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଚକ୍ଷୁ
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିବ ଏପରିକି ତାହାଙୁ୍କ ବଦି୍ଧ କରିଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିେବ। ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତରି େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଆଗମନେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େରାଦନ କରିେବ। ହଁ, ଏହା ଘଟବି। ଆେମନ୍।

8 ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ମୁଁ “ଆରମ୍ଭ ଓ େଶଷ” (‘‘ଆଲ୍ଫା” ଓ
“ଓେମଗା”) ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛ,ି ଅତୀତେର ଥିଲ ିଓ ଭବଷି୍ୟତେର ମଧ୍ୟ
ରହଥିିବ।ି ମୁଁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ।”

9 ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ େଭାଗ ରାଜ୍ୟ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ
ଭାଇ ମୁଁ େଯାହନ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ
େହବା େହତୁ ନବିର୍ାସତି େହାଇ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱ ୀପେର ଥିଲ ିକାରଣ ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ଭର କଲ।ି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଲ।ି
10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନିେର ପବତି୍ରଆତ୍ମା େମାେତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅଧିକାର କରି
େନେଲ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି।ି ଏହ ିଶବ୍ଦ
ତୂରୀନାଦ ପରି ଥିଲା। 11 େସହ ିସ୍ୱର େମାେତ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା
େଦଖୁଛ, ସବୁ େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକେର େଲଖ ଓ ତାହାକୁ ସାେତାଟ ିମଣ୍ଡଳୀ
ଏଫିସ, ସ୍ମୁଣ୍ଣର୍ା, ପଗର୍ମ, ଥୁୟତୀରା ସାଦ୍ଦର୍ୀ, ଫିଲାେଦଲ୍ଫିଆ ଓ
ଲାଅଦକିୀଆକୁ ପଠାଅ।’’

12 ମୁଁ ବୁଲପିଡ଼ ିେଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭହିଁଲ ିେଯ, କିଏ େମାେତ ଏହକିଥା
କହୁଛନି୍ତ। ମୁଁ େଯେତେବେଳ ବୁଲପିଡ଼ଲି,ି େସେତେବେଳ ସାେତାଟ ିସୁନାର

ଦୀପରୂଖା େଦଖିଲ।ି 13 େସହ ିସାେତାଟ ିସୁନାର ଦୀପରୂଖା ମଝେିର:
“ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି” ଜେଣ ଠିଆ େହାଇଛନି୍ତ। େସ େଗାଟଏି ଲମ୍ୱା
େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିେଲ। େସ ତାହାଙ୍କ ଛାତେିର େଗାଟଏି ସୁନାର ପଟୁକା
ପିନି୍ଧଥିେଲ। 14 ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବାଳ ଶୁଭ୍ର ପଶମ ଓ ହମି ପରି ଶୁଭ୍ର
ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ଆଖି ଅଗି୍ନଶିଖା ପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା। 15 ତାହାଙ୍କ ପାଦ
େଯପରି, ପିତ୍ତଳ ନଆିଁ ଭାଟେିର େଦଖାଯାଏ େସହପିରି ଶୁଦ୍ଧ
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ବନ୍ୟାଜଳର ଗଜର୍ନ ଭଳି ଥିଲା। 16 େସ
ତାହାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ହାତେର ସାେତାଟ ିନକ୍ଷତ୍ର ଧରିଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖ
ଭତିରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୁଇଧାର ଯୁକ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ ବାହାରି ଆସଲିା। େସ ମଧ୍ୟାହ୍ନ
ସୂଯର୍୍ୟଭଳି େତେଜାମୟ େଦଖାଯାଉଥିେଲ।

17 ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି, ତାହାଙ୍କ ପାଦତେଳ େଗାଟଏି ମୃତ ମଣଷି ପରି
ପଡ଼ଗିଲ।ି େମା’ ଉପେର ଆପଣା ଡ଼ାହାଣ ହାତ ରଖି େସ କହେିଲ, “ଭୟ
କର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ।” 18 ମୁଁ ଜୀବତି। ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲି
କିନୁ୍ତ େଦଖ, ମୁଁ ସବୁେବଳ ପାଇଁ ଜୀବତି େହାଇଅଛ।ି େମା’ ପାଖେର ମୃତୁ୍ୟ
ଓ ପାତାଳର ଗ୍ଭବ ିରହଛି।ି 19 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଥିବା କଥା େଲଖ।
ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାହା ଘଟୁଛ ିଓ ଭବଷି୍ୟତେର ଯାହା ଘଟବି, େସ ସବୁ େଲଖ।
20 େମାର ଡ଼ାହାଣ ହାତେର େଯଉଁ ସାେତାଟ ିନକ୍ଷତ୍ର େଦଖିଲ, ତାହାର ଓ
ସାେତାଟ ିସୁନାର ଦୀପରୂଖାର ନଗିଢୂ଼ ଅଥର୍ ଏହପିରି ଅେଟ: ସାତ ଦୀପରୂଖା
େହଉଛ ିସାେତାଟ ିମଣ୍ଡଳୀ। ସାତ ନକ୍ଷତ୍ର େହଉଛନି୍ତ ସାେତାଟ ିମଣ୍ଡଳୀର
ଦୂତ।”

ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

“ଏଫିସ ନଗରର ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙୁ୍କ ଏହା େଲଖ:
“ଯିଏ ଡ଼ାହାଣ ହାତେର ସାେତାଟ ିନକ୍ଷତ୍ର ଧରିଛନି୍ତ ଓ ସାେତାଟି

ସୁନାର ଦୀପରୂଖା ମଧ୍ୟେର ଗ୍ଭଲନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥାମାନ
କହୁଛନି୍ତ।

2 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ େଯ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଓ
ଅସୀମ େଧୖଯର୍୍ୟଧରି ରଖିଥାଅ। ତୁେମ୍ଭ େଯ ମନ୍ଦ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର
ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାେଣ। େଯଉଁମାେନ ପ୍ରକୃତେର େପ୍ରରିତ ନ େହେଲ
େହଁ ନଜିକୁ େପ୍ରରିତ େବାଲ ିକହନି୍ତ; େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ
ଏବଂ େସମାେନ େଯ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଚହି୍ନ ିପାରିଛ। 3

ମୁଁ ଜାେଣ ତୁମ୍ଭର ବହୁତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଅଛ ିକାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନାମ ନମିେନ୍ତ
କଷ୍ଟ ସହଛି ିଓ ଏସବୁ କରିବାେର ତୁେମ୍ଭ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ପଡ଼ ିନାହଁ।

4 “କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାର ଏହ ିକଥା ଅଛ:ି ତୁମ୍ଭର ଆରମ୍ଭେର
େଯଉଁ େପ୍ରମ ଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେପ୍ରମ ହରାଇଛ। 5 େତଣୁ େକଉଁଠାରୁ
ତୁମ୍ଭର ପତନର ଆରମ୍ଭ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ମେନ ପକାଅ। ହୃଦୟ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ଅନୁତାପ କର ଓ ପୂବର୍ରୁ କରୁଥିବା କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି କର।
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବଦଳିବ ନାହିଁ େତେବ ମୁଁ ଆସ ିତୁମ୍ଭର ଦୀପରୂଖାକୁ ତା’ର
ସ୍ଥାନରୁ ଅଲଗା କରିେଦବ।ି 6 ତୁେମ୍ଭ େକେତକ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ ନକିଲାୟତୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କଳାପକୁ ଘୃଣା କର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟକୁ ଘୃଣା କେର।

7 “ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ ଅଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା କହୁଥିବା
କଥା ସବୁ େସ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।”
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ସ୍ମୁଣ୍ଣର୍ା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

8 “ସ୍ମୁଣ୍ଣର୍ା ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙୁ୍କ ଏହା େଲଖ:
“େଯ ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ, େଯ ମୃତ େହାଇ ପୁଣ ିଥେର ଜୀବତି

େହାଇଥିେଲ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା କହୁଛନି୍ତ ,
9 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟ ଜାେଣ। ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ ଗରିବ। କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର

ତୁେମ୍ଭ ଧନୀ। ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପବାଦ ମୁଁ ଶୁଣଛି।ି େସହ ିମନ୍ଦକଥା କହବିା
େଲାକମାେନ ଯିହୂଦୀ ଅଟନି୍ତ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପ୍ରକୃତ ଯିହୂଦୀ ନୁହନି୍ତ।
େସମାେନ ଶୟତାନର ଦଳର େଲାକ। 10 ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େଯଉଁସବୁ ଦୁଃଖ
ଆସୁଛ,ି େସଥିପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିରୁ
େକେତ ଜଣଙୁ୍କ ଶୟତାନ କାରାଗାରେର ରଖିବ। େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ
ସହବି। କିନୁ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୁହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ହୁଏତ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବାକୁ
ପଡ଼ପିାେର। ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ରହବି, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନରୂପକ
ମୁକୁଟ େଦବ।ି

11 “ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ ଅଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା
କହୁଥିବା କଥା ସବୁ େସ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍। େଯ ବଜିୟୀ ହୁଏ, େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆେଦୗ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ େହବ ନାହିଁ।”

ପଗର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

12 “ପଗର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୂତଙୁ୍କ ଏହା େଲଖ:
“ଯାହାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦି୍ୱ ଧାରଯୁକ୍ତ ଖଡ଼୍ଗ ଅଛ,ି େସ ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛନି୍ତ।
13 “ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ଶୟତାନର ସଂିହାସନ େଯଉଁଠାେର ରହଛି,ି େସହି

ନଗରେର ତୁେମ୍ଭ ବାସ କରୁଛ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିନଷି୍ଠାବାନ
େହାଇଅଛ ଏପରିକି, ଶୟତାନ ବାସ କରୁଥିବା େସହ ିନଗରେର େମାର
ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଆନି୍ତପାଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ
େମା’ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ େବାଲ ିଅସ୍ୱୀକାର କରି ନ ଥିଲା।

14 “ତଥାପି େମାର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକହବିାକୁ ଅଛ:ି ତୁମ୍ଭ ଦଳ
ଭତିରୁ େକେତକ େଲାକ ବଲିୟିାମର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ। ଏହି
ବଲିୟିାମ ବାଲାକ ପ୍ରତମିାକୁ ଅପିର୍ତ େହାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓ
େଯୗନଗତ ପାପ କରି ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାପ କରିବା ପାଇଁ
ଶିଖାଇଥିଲା। 15 େସହପିରି ତୁମ୍ଭ ଦଳର େକେତକ େଲାକମାେନ
ନୀକଲାୟତୀୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରୁଛନି୍ତ। 16 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବ ନାହିଁ, େତେବ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସବି ିଓ େମାର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖଡ଼୍ଗେର
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ।ି

17 “ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ ଅଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା
କହୁଥିବା କଥାସବୁ େସ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।
“େଯ ବଜିୟୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଗପୁ୍ତ ମାନ୍ନ ା େଦବ।ି “ମୁଁ ତାହାକୁ

େଗାଟଏି ଧଳା ପଥର େଦବ,ି ଯାହା ଉପେର େଗାଟଏି ନୂତନ ନାମ
େଲଖାଥିବ। େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିପଥର ପାଇବ, ତାହାଛଡ଼ା େକୗଣସ ିେଲାକ
ଏହ ିନୂତନ ନାମ ବଷିୟେର ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”

ଥୟୁତୀରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

18 “ଥୁୟତୀରା ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙୁ୍କ ଏହା େଲଖ:
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ଅଗି୍ନଶିଖା ପରି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଓ

ପାଦ ଦୁଇଟ ିପିତ୍ତଳ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ :
19 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ଜାେଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ, ବଶି୍ୱାସ,

େସବା, ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଜାେଣ। ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ ଆରମ୍ଭେର
କରିଥିବା କାଯର୍୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ କାଯର୍୍ୟ କରୁଛ। 20 କିନୁ୍ତ େମାର ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିକଥା ଅଛ:ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଯିେଜବଲ ନାମ ଧାରିଣୀ
ମହଳିାକୁ ତା’ର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େଦଉଛ। େସ ନଜିକୁ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ େବାଲ ିକେହ। େସ ତା’ର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା େମାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଭୁଲାଉଅଛ।ି େସ େମାର ଦାସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ କରିବାକୁ ଓ
ପ୍ରତମିାକୁ ଦଆି ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଛ।ି 21 ମୁଁ
ତାହାକୁ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ଓ ପାପ ପଥରୁ ଦୂେରଇ ଯିବା ପାଇଁ
ସମୟ େଦେଲ େହଁ େସ ନଜିକୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ।

22 “େତଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂଣ୍ଣର୍ ଶଯ୍ୟାେର ପକାଇ େଦବ।ି ତା’ସହତି
େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପକମର୍ କରିେବ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ େଭାଗିେବ।
େସମାେନ ଯଦ ିତା’ର ମନ୍ଦକାଯର୍୍ୟରୁ ନଜିକୁ େଫରାଇ ନ ଆଣେିବ, େତେବ
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବ।ି 23 ମୁଁ ତା’ର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ
ଦ୍ୱ ାରା ବଧ କରିବ।ି େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀବଗର୍ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ,
େଲାକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ବଗି୍ଭର ଗଡୁ଼କି ଜାେଣ ଓ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା
କେର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର କମର୍ ଅନୁସାେର ଫଳ େଦବ।ି

24 “କିନୁ୍ତ ଥୁୟତୀରାର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ତା’ର ଶିକ୍ଷା
ଅନୁସରଣ କରି ନାହାନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର କହବିା ଶୟତାନର ନଗିଢୁ଼ତତ୍ତ୍ୱ
ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନି୍ତ , “ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହୁଛ:ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ଭାର ଲଦବି ିନାହିଁ। 25 ମୁଁ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାେବ ଧରି ରଖିଥାଅ।

26 “େଯ ବଜିୟୀ ହୁଏ ଓ େଶଷପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମା’ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ
କାଯର୍୍ୟେର ଲାଗିରେହ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାତଗିଡୁ଼କି ଉପେର ଶାସନ କରିବାର
ଶକି୍ତ େଦବ।ି 27 “େସ େଲୗହଦଣ୍ଡେର େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବ। େସ
େସମାନଙୁ୍କ ମାଟପିାତ୍ର ଭଳି ଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ-ଖଣ୍ଡ କରିେଦବ।”

ଗୀତସଂହତିା 2:9
28 ମୁଁ େମାର ପରମପିତାଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିକ୍ଷମତା ପାଇଥିଲ।ି ମୁଁ େସହି

େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଭାତୀତାରା ମଧ୍ୟ େଦବ।ି 29 ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ
ଅଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା କହୁଥିବା କଥାସବୁ େସ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।

ସାଦ୍ଦର୍ୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

“ସାଦ୍ଦର୍ୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙୁ୍କ ଏହା େଲଖ:
“ଯାହାଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସାେତାଟ ିଆତ୍ମା ଓ ସାେତାଟି

ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି େସ ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛନି୍ତ ,
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କମର୍ ବଷିୟେର ଜାେଣ। େଲାକମାେନ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ନାମକୁ

ମାତ୍ର ଜୀବତି, କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର ମୃତ। 2 ଜାଗି ଉଠ! ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି େଲାପ ପାଇଯାଉଅଛ ିେସଗଡୁ଼କି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମରିଯିବା
ପୂବର୍ରୁ େସସବୁ ଦୃଢ଼ କର। କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁମ୍ଭର କମର୍କୁ
ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ପାଇ ନାହିଁ। 3 େତଣୁ ପ୍ରଥମେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲ ଓ ଶୁଣଥିିଲ, ତାହା ମେନ ପକାଅ। େସଗଡୁ଼କିର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। ନଜି
ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନେଚତ୍ ମୁଁ
େଗାଟଏି େଗ୍ଭରପରି ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସବି ିଓ େକେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ ହତବୁଦି୍ଧ କରିେଦବ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ ନାହିଁ।

4 “ତଥାପି ସାଦ୍ଦର୍ୀେର େକେତକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ େଯଉଁମାେନ ନଜିର
ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ନାହାନି୍ତ। େସହ ିେଲାକମାେନ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ େମା’
ସହତି ଗମନାଗମନ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ େସଥିପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ
ଅଟନି୍ତ। 5 େଯ ବଜିୟୀ ହୁଏ, େସ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଭଳି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର
ପିନି୍ଧବ। ମୁଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ େସହ ିେଲାକର ନାମ କଦାପି େଲାପ କରିବି
ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାର ନାମକୁ େମାହର ପରମପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର
ଦୂତମାନଙ୍କ ସାମନାେର ସ୍ୱୀକାର କରିବ।ି 6 ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ
କାନ ଅଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା କହୁଥିବା କଥାସବୁ େସ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।

ଫିଲାେଦଲ୍ଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

7 “ଫିଲାେଦଲ୍ଫିଆସି୍ଥତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙୁ୍କ ଏହା େଲଖ:
“େଯ ପବତି୍ର ଓ ସତ୍ୟ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା େଲଖୁଛନି୍ତ। େସ

ଦାଉଦଙ୍କ ଗ୍ଭବ ିହାତେର ଧରିଛନି୍ତ। େସ ଯାହା େଖାଲ ିଦଅିନି୍ତ , ତାହା ବନ୍ଦ
େହାଇପାେର ନାହିଁ।

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:8 982 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:7
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8 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସବୁକାଯର୍୍ୟ ଜାେଣ। େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି
ଦ୍ୱ ାର େଖାଲା ରଖିଛ।ି େକହ ିତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାେଣ,
ତୁେମ୍ଭ ଦୁବର୍ଳ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିଛ। ତୁେମ୍ଭ େମା’
ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ େକେବ ଭୟ କରି ନାହଁ। 9 ଶୁଣ! ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର ଶୟତାନର େଗାଟଏି ଦଳ ଅଛ।ି େସମାେନ ନଜିକୁ ଯିହୂଦୀ େବାଲି
କହନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େସମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। େସମାେନ ବାସ୍ତବେର
ଯିହୂଦୀ ନୁହନି୍ତ। ମୁଁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବି ିଓ ତୁମ୍ଭ ପାଦ
ତେଳ େସମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ।ି େତେବ େସମାେନ ଜାଣେିବ େଯ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିଛ।ି 10 ତୁେମ୍ଭ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହତି େମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରିଛ। େତଣୁ ଜଗତନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମଗ୍ର
ଜଗତ ଉପେର ଦାରୁଣ ତାଡ଼ନା ଓ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।ି

11 “ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ।ି ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାେବ
ଧରିରଖ। େତେବ େକହ ିତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟ ହରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 12

େଯ ବଜିୟୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ମୁଁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େଗାଟଏି
ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ରଖିବ।ି େସ କଦାପି େସଠାରୁ ସ୍ଥାନଚୁ୍ୟତ େହବ ନାହିଁ। ମୁଁ
େସହ ିେଲାକ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ େଲଖିବ।ି େମା’
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗରର ନାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା’ ଉପେର େଲଖିବ।ି ଏହି
ନଗରର ନାମ “ନୂତନ ଯିରୁଶାଲମ”। େସହ ିନଗର େମାହର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସୁଅଛ।ି ମୁଁ େମାର ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟ େସହି
େଲାକ ଉପେର େଲଖିବ।ି 13 ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ ଅଛ,ି
ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା କହୁଥିବା କଥାସବୁ େସ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।

ଲାଅଦକିୀଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ର

14 “ଲାଅଦକିୀଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା େଲଖ:
“େଯ ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛନି୍ତ , େସ ଆେମନ୍ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ

ଅଟନି୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର ସୃଷି୍ଟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟର ଶାସକ। େସ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ:

15 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଜାେଣ। ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତପ୍ତ ନୁହଁ ବା ଶୀତଳ ନୁହଁ।
ମୁଁ ଆଶାକେର, ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତପ୍ତ କିମ୍ୱା ଶୀତଳ େହାଇଥିେଲ ଭଲ େହାଇ
ଥା’ନ୍ତ ା। 16 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତପ୍ତ କିମ୍ୱା ଶୀତଳ ନ େହାଇ ନାତଶିୀତେଷ୍ଣା
େହବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରି ବାହାର କରିେଦବ।ି 17 ତୁେମ୍ଭ
କୁହ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଧନୀ। ତୁମ୍ଭର ବହୁତ ଧନ ଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସି
ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଅଭାଗା,
ଦୟନୀୟ, ଦରିଦ୍ର  ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ। 18 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରାମଶର୍
େଦଉଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ଅଗି୍ନେର ଖାଣି୍ଟ େହାଇଥିବା ସୁନା କିଣ।
ତା’ପେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ଧନୀ େହାଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା କହୁଛ:ି ଧଳା
ବସ୍ତ୍ର କିଣ। େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ଲଜ୍ଜ ାପୂଣ୍ଣର୍ ଉଲଗ୍ନତାକୁ େଘାେଡ଼ଇ
ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଔଷଧ କିଣ ିଆଖିେର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛ।ି
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େଦଖି ପାରିବ।

19 “ମୁଁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂେଶାଧନ କେର ଓ
ଦଣ୍ଡ ଦଏି। େତଣୁ କଠିନ େଚଷ୍ଟା କର। ନଜି ହୃଦୟ ଓ ନଜି ଜୀବନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। 20 େଦଖ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ ିଓ ଦ୍ୱ ାର ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇ ଆଘାତ କରୁଛ।ି ଯଦ ିଜେଣ େଲାକ େମା’ ସ୍ୱର ଶୁେଣ ଓ ଦ୍ୱ ାର
ଫିଟାଏ, େତେବ ମୁଁ ଭତିରକୁ ଆସ ିେସହ ିେଲାକ ସହତି ଖାଇବ।ି େସ
େଲାକ ମଧ୍ୟ େମା’ ସହତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ।

21 “େଯ ବଜିୟୀ ହୁଏ, ମୁଁ ତାହାକୁ େମା’ ସହତି ସଂିହାସନେର
ବସାଇବ।ି େଯପରି ମୁଁ ବଜିୟୀ େହାଇ େମାର ପରମପିତାଙ୍କ ସହ ତାହାଙ୍କ
ସଂିହାସନେର ବସଥିିଲ,ି େସ େସହପିରି େମା’ ସହତି ବସବି। 22 ଯାହାର
ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ ଅଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଆତ୍ମା କହୁଥିବା କଥାସବୁ େସ
ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।’’

େଯାହନଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍ େଦଖିବା

ଏହା ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱଗର୍ର େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର
େଖାଲା େହାଇଅଛ।ି ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ୱର ପୂବର୍ରୁ ଶୁଣଥିିଲ,ି େସହ ିସ୍ୱର
ପୁଣ ିଶୁଣଲି।ି ଏହ ିସ୍ୱର ତୂରୀନାଦର ଶବ୍ଦ ପରି ମେନେହଲା।

େସହ ିସ୍ୱର କହଲିା, “ଏଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ ଏବଂ ଭବଷି୍ୟତେର
ଯାହା ଘଟବି, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ।ି” 2 ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆତ୍ମା
େମାେତ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ େନଇଗେଲ। ସ୍ୱଗର୍େର େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି
ସଂିହାସନ ଥିଲା। େସହ ିସଂିହାସନେର ଜେଣ ବସଥିିେଲ। 3 ସଂିହାସନେର
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ବସଥିିେଲ, ତାହାଙ୍କର ରୂପ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତମଣ ିଓ
ପଦ୍ମରାଗମଣ ିଭଳି େଦଖାଯାଉଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନକୁ ମରକତମଣରି
େଶାଭା ସଦୃଶ େଗାଟଏି େମଘଧନୁ େଘରି ରହଥିିଲା।

4 େସହ ିସଂିହାସନର ଗ୍ଭରିପାଖେର ଆଉ ଚବଶି୍ଟ ିସଂିହାସନ ଥିଲା।
େସହ ିଚବଶି୍ଟ ିସଂିହାସନେର ଚବଶି ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ବସଥିିେଲ। େସମାେନ
ଶୁଭ୍ରବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିେଲ ଏବଂ ମସ୍ତକେର ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନି୍ଧଥିେଲ। 5

ସଂିହାସନରୁ ବଜୁିଳିର ଆେଲାକ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ସଂିହାସନ
ସାମନାେର ସାେତାଟ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ ଥିଲା। ଏହ ିଦୀପଗଡୁ଼କି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସାେତାଟ ିଆତ୍ମା ଅଟନି୍ତ। 6 େସହ ିସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର
କିଛ ିେଗାଟଏି କାଚର ସମୁଦ୍ର  ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଫଟକିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଥିଲା।
େସହ ିସଂିହାସନର ଗ୍ଭରିପେଟ ଗ୍ଭେରାଟ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ଥିେଲ। େସହି

ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଗ ଓ ପଛ ଉଭୟ ପେଟ ଚକ୍ଷୁ ଭରି େହାଇରହଥିିଲା।
7 ପ୍ରଥମ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀର ଆକୃତ ିସଂିହପରି। ଦି୍ୱ ତୀୟ ପ୍ରାଣୀ େଗାଟଏି
େଗାରୁ ସଦୃଶ। ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଭଳି। ଚତୁଥର୍
ପ୍ରାଣୀଟ ିେଗାଟଏି ଉଡ଼ନ୍ତା ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଥିଲା। 8 ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର
ଛଅଟ ିେଲଖାଏଁ େଡ଼ଣା ଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭତିର ଓ ବାହାର
ଗ୍ଭରିପାଖ ଆଖିେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। େସମାେନ ଦନିରାତ ିଅବରିତ
କହୁଥିେଲ:
“ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ର, ପବତି୍ର, ପବତି୍ର।
େସ ସବର୍ଦା ଅତୀତେର ଥିେଲ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛନି୍ତ ଏବଂ ଭବଷି୍ୟତେର

ରହଥିିେବ।”
9 ଏହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାେନ ସଂିହାସନେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଗୗରବ,

ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅିନି୍ତ। େସ ସବୁଦନି ପାଇଁ ଜୀବତି ଅଟନି୍ତ ଏବଂ
ଏହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାେନ ସବର୍ଦା ଏହଭିଳି କରନି୍ତ। 10 ଚବଶିଜଣ
ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକି୍ତ ସଂିହାସନେର ବସଥିିବା େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଣ୍ଡ
ନୁଆଁଇ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଜିର
ମୁକୁଟ ରଖି କହନି୍ତ:

11 “େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର!
ତୁେମ୍ଭ େଗୗରବ, ସମ୍ମାନ ଓ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ

ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଏସବୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।
ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ବଷିୟର ସୃଷି୍ଟ େହାଇଛ ିଓ ଅସି୍ତତ୍ୱ

ପାଇଅଛ।ି”
ତା’ପେର ମୁଁ ସଂିହାସନେର ବସଥିିବା େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ଚମର୍ପତ୍ର ଥିବାର େଦଖିଲ।ି େସହ ିଚମର୍ପତ୍ରଟରି
ଉଭୟ ପେଟ େଲଖା େହାଇଥିଲା। େସହ ିଚମର୍ପତ୍ରଟ ିସାେତାଟି

ମୁଦ୍ର ାେର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ମୁଁ ଜେଣ ମହାଶକି୍ତଶାଳୀ ଦୂତଙୁ୍କ
େଦଖିଲ।ି େସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ଏହ ିଚମର୍ପତ୍ରର ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗ ତାହା
ଫିଟାଇବା ନମିେନ୍ତ କିଏ େଯାଗ୍ୟ ଅଟନି୍ତ?” 3 କିନୁ୍ତ େସହ ିଚମର୍ପତ୍ରକୁ
ଫିଟାଇବାକୁ ଓ ତା’ଭତିର େଦଖିବାକୁ ସ୍ୱଗର୍, ମତ୍ତର୍୍ୟ ବା ପାତାଳେର କାହାରି
ସାଧ୍ୟ ନ ଥିଲା। 4 େତଣୁ ମୁଁ ଆକୁଳ ଭାବେର କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିଲ,ି କାରଣ
େସହ ିଚମର୍ପତ୍ରକୁ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ୱା େଦଖିବା ପାଇଁ େସଠାେର େକହି
ସକ୍ଷମ ନ ଥିେଲ। 5 କିନୁ୍ତ େସହ ିପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ
କହେିଲ, “କାନ୍ଦ ନାହିଁ! ଯିହୂଦା ବଂଶଜାତ ସଂିହ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ) ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ
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କରିବାକୁ ବଜିୟୀ େହାଇଛନି୍ତ। େସ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧର। େସ ଏହ ିଚମର୍ପତ୍ର
ଓ ଏହାର ସାେତାଟ ିମୁଦ୍ର ା ଫିଟାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ।”

6 େସେତେବେଳ ମୁଁ ସଂିହାସନର ମଝେିର ଜେଣ େମଷଶାବକଙୁ୍କ
େଦଖିଲ।ି ତାହାଙ୍କ ଗ୍ଭରିପାେଖ ଗ୍ଭେରାଟ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ
େଘରି ରହଥିିେଲ। ବଳି ଦଆିଯାଇଥିବା ପରି େସ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ।
ତାହାଙ୍କର ସାେତାଟ ିଶିଙ୍ଗ ଓ ସାେତାଟ ିଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ଏହ ିସାେତାଟ ିଚକ୍ଷୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସାେତାଟ ିଆତ୍ମା, ଯାହାଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରିଆେଡ଼ େପ୍ରରିତ
କରାଯାଇଥିଲା।

7 େସହ ିେମଷଶାବକ ସଂିହାସନେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣହସ୍ତରୁ ଚମର୍ପତ୍ର େନେଲ। 8 େସ ଚମର୍ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାପେର, ଗ୍ଭରିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଚବଶିଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ନଇଁପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କେଲ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ବୀଣା ଧରି
ଥିେଲ। େସମାେନ ସୁଗନି୍ଧତ ଧୂପର ସୁନାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧରିଥିେଲ। େସହି
ସୁଗନି୍ଧତ ଧୂପପାତ୍ରଗଡୁ଼କି େହଉଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା। 9 େସମାେନ େମଷଶାବକଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ
କେଲ:
“ତୁେମ୍ଭ ଚମର୍ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ
ଏବଂ ମୁଦ୍ର ା େଖାଲବିାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ,

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ହତ େହାଇଥିଲ;
ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତେର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ, ଭାଷା, ବଂଶ ଓ ଜାତ ିମଧ୍ୟରୁ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଣଥିିଲ
10 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଓ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜକଗଣ କରିଅଛ।
େସମାେନ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।”
11 ତା’ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ ିଓ ଅେନକ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତମାେନ ସଂିହାସନ, ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଗ୍ଭରିପାଖେର
ଥିେଲ। ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି େସଠାେର 10,000ର
10,000 ଗଣୁ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଥିେଲ। 12 େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଏହା
କହୁଥିେଲ:
“େମଷଶାବକ
େଯ ବଳିକୃତ ଥିେଲ,

େସ କ୍ଷମତା, ଧନ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଶକି୍ତ , ସମ୍ମାନ, ମହମିା
ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ।”
13 ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍, ମତ୍ତର୍୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ

ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି:ି
“େଯ ସଂିହାସନେର ବସଛିନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କର ଓ େମଷଶାବକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, େଗୗରବ, ସମ୍ମାନ ଓ କ୍ଷମତା

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ।”
14 ଗ୍ଭରି ଜଣ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ କହେିଲ, “ଆେମନ୍!” ଏବଂ ଚବଶି ଜଣ
ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକି୍ତ ନଇଁପଡ଼ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ ଉପାସନା କେଲ।

ତା’ପେର ମୁଁ େମଷଶାବକଙୁ୍କ ପୁସ୍ତକର ସାତମୁଦ୍ର ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ
ମୁଦ୍ର ାକୁ ଭାଙି୍ଗବାର େଦଖିଲ।ି େସହ ିଗ୍ଭରି ଜଣ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ବଜ୍ର  ପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ଆସ” 2

େସଥିେର ମୁଁ େମାର ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି ଧଳା େଘାଡ଼ା େଦଖିଲ।ି େସହି
େଘାଡ଼ାର ଆେରାହୀଜଣକ େଗାଟଏି ଧନୁ ଧରିଥିେଲ। ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି
ମୁକୁଟ ଦଆିଗଲା। େସ ବଜିୟୀ େହାଇ ଆହୁରି ଜୟ କରିବାକୁ
ବାହାରିଗେଲ।

3 ତା’ପେର େମଷଶାବକ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ। ମୁଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି “ଆସ”। 4 ତା’ପେର ଆଉ େଗାଟଏି
ଲାଭ େଘାଡ଼ା ଆସଲିା। େସହ ିେଘାଡ଼ାର ଆେରାହୀଙୁ୍କ େଗାଟଏି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା
ଦଆିଗଲା। ତାହାଙୁ୍କ ଜଗତରୁ ଶାନି୍ତ େଲାପ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା।
େଲାକମାେନ େଯପରି ପରସ୍ପରକୁ ମାରିେଦେବ, େସଥିପାଇଁ େସ ଅନୁମତ ିଓ
ଶକି୍ତ ପାଇେଲ।

5 ତା’ପେର େମଷଶାବକ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ। େସେତେବେଳ
ତୃତୀୟ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଏହା କହବିାର ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି “ଆସ।”
େସେତେବେଳ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି କଳାରଙ୍ଗର େଘାଡ଼ା ଥିଲା।
ତାହାର ଆେରାହୀଙ୍କ ହାତେର େଗାଟଏି ତରାଜୁ ଥିଲା। 6 ତା’ପେର ଗ୍ଭରି
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ କହଲିା ପରି େମାେତ େଗାଟଏି ସ୍ୱର
ଶୁଭଲିା। େସ ସ୍ୱର କହୁଥିଲା, “େଗାଟଏି ଦନିକର ମଜୁରୀ ଏକ କିେଲା
ଗହମ, େଗାଟଏି ଦନିକର ମଜୁରୀ ତନି ିକିେଲା ଯବ େହବ। କିନୁ୍ତ େତଲ ଓ
ଅଙୁ୍ଗରରସର କ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ।”

7 େମଷଶାବକ ଚତୁଥର୍ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ। ମୁଁ ଚତୁଥର୍ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର
କହବିାର ଶୁଣଲି,ି “ଆସ।” 8 ଆଉ, ମୁଁ ଧୂସରରଙ୍ଗର େଗାଟଏି େଘାଡ଼ା
େଦଖିଲ।ି ତାହାର ଆେରାହୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ‘ମୃତୁ୍ୟ’। ପାତାଳ ତାହାଙ୍କର
ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଏକ ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଉପେର େସମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମତା ଦଆିଯାଇଥିଲା। େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ଼୍ଗ, ଅନାହାର, େରାଗ ଓ ପୃଥିବୀର
ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦବାକୁ ଶକି୍ତ ଦଆିଗଲା।

9 େମଷଶାବକ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ର ା ଫିଟାଇେଲ। େସେତେବେଳ ମୁଁ େବଦୀ
ତେଳ େକେତକ ଆତ୍ମାକୁ େଦଖିଲ।ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ
ଥିବାରୁ ଓ େସମାେନ େଦଉଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ େହତୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ମାରିଦଆିଯାଉଥିଲା, େସଗଡୁ଼କି େହଉଛ,ି େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା।
10 େସହ ିଆତ୍ମାମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କେଲ, “େହ ପବତି୍ର, ଓ
ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ! ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଏ ପୃଥିବୀର
େଲାକମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର କର। େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାକୁ ଆଉ େକେତ କାଳ
ଆମ୍ଭକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ବି?” 11 ତା’ପେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ
େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଧଳା ରାଜ େପାଷାକ ଦଆିଗଲା। େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଅଳ୍ପ
ସମୟ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା େସମାନଙ୍କର
ଅନ୍ୟସବୁ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ
କୁହାଗଲା। ଅତଏବ, ଏହ ିହତ୍ୟାର ସବୁକିଛ ିସରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା।

12 ତା’ପେର ମୁଁ େମଷଶାବକଙୁ୍କ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗବାର େଦଖିଲ।ି
େସେତେବେଳ ଭୀଷଣ ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା। ସୂଯର୍୍ୟ େଲାମେର ତଆିରି
େହାଇଥିବା କଳାକମ୍ୱଳ ପରି କଳାବଣ୍ଣର୍ େହାଇଗଲା। ପୂଣ୍ଣର୍ଚନ୍ଦ୍ର  ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାବେର ରକ୍ତ ପରି ଲାଲବଣ୍ଣର୍ େହାଇଗଲା। 13 ପ୍ରବଳ ଝଡ଼େର େଦାହଲି
ଡ଼ମିିରିଗଛରୁ ଅପକ୍ୱ ଡ଼ମିିରି ଫଳ ଝଡ଼ ିପଡ଼ଲିା ପରି ଆକାଶର ତାରାଗଣ
ପୃଥିବୀେର ଝଡ଼ ିପଡ଼େିଲ। 14 ଆକାଶ ଭାଗଭାଗ େହାଇଗଲା ଓ ଚମର୍ପତ୍ର
ଭଳି ଗେୁଡ଼ଇ େହାଇଗଲା। ପବର୍ତ ଓ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନରୁ
ସ୍ଥାନଚୁ୍ୟତ େହାଇଗେଲ।

15 ତା’ପେର ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ ଗମୁ୍ଫା ଓ ପବର୍ତର ପଛପେଟ
ଲୁଚେିଲ। େସମାନଙ୍କ ଭତିେର ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ, ଶାସକମାେନ,
େସନାପତମିାେନ, ଧନୀେଲାକମାେନ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତ , ଦାସ ଓ ମୁକ୍ତ େଲାକମାେନ ନଜିକୁ ଲୁଗ୍ଭଇ ରଖିେଲ। 16

େଲାକମାେନ ପବର୍ତ ଓ ଶିଳାଗଡୁ଼କୁି କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ଉପେର ଖସ ିପଡ଼।
ସଂିହାସନେର ଯିଏ ବସଛିନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲୁଗ୍ଭଅ। 17 େସମାନଙ୍କର େକ୍ର ାଧର ମହାଦନି ଆସ ିଗଲାଣ।ି
ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିଠିଆ େହାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।”

ଇସ୍ରାଏଲର 144,000 େଲାକ

ଏହସିବୁ ଘଟବିା ପେର ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରି େକାଣେର ଗ୍ଭରି ଜଣ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲ।ି େସହ ିଦୂତମାେନ ପୃଥିବୀର
ଗ୍ଭରି ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଧରିଥିେଲ। େଯପରି ପୃଥିବୀ କିମ୍ୱା ସମୁଦ୍ର

ଉପେର କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିଗଛେର ପବନ ନ ବେହ। 2 ତା’ପେର ମୁଁ ଅନ୍ୟ
ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ଆସବିାର େଦଖିଲ।ି ଏହ ିଦୂତଙ୍କ ପାଖେର
ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ର ା ଥିଲା। େସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ଗ୍ଭରି ଜଣ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ର କ୍ଷତି

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:6 984 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7:2
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କରିବାକୁ କ୍ଷମତା େଦଇଥିେଲ। 3 େସ ଗ୍ଭରି ଦୂତଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର କପାଳେର
ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର  େକୗଣସି
ବୃକ୍ଷର କିଛ ିକ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ।”

4 ଏହପିରି ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହବା େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି
େସମାେନ 144,000 ଜଣ ଥିେଲ। େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ ିପରିବାର
ବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଥିେଲ।

5 ଯିହୂଦା ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
ରୁେବନ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
ଗାଦ୍ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
6 ଆେଶର ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
ନପ୍ତାଲ ିପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
ମନଃଶି ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
7 ଶିମିେୟାନ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
େଲବୀ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
ଇସାଖର ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
8 ସବୁଲୂନ୍ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
େଯାେଷଫ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000
ବନି୍ୟାମିନ ପରିବାରବଗର୍ରୁ 12,000

ବଶିାଳ ଜନତା

9 ତା’ପେର ମୁଁ ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି େସଠାେର ଏେତେଲାକ
ଥିେଲ େଯ, େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଗଣ ିପାରିବ ନାହିଁ। େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜାତ,ି େଗାଷ୍ଠୀ, ବଂଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀର େଲାକ ଥିେଲ। େସହି
େଲାକମାେନ ସଂିହାସନ ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଧଳା ରାଜ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର ହାତେର
ଖଜୁରି ବାହୁଙ୍ଗା ଥିଲା। 10 େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ପାଟକିରି କହୁଥିେଲ,
“ବଜିୟ (ପରିତ୍ରାଣ) ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଓ
େମଷଶାବକଙ୍କର।”

11 ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଓ ଗ୍ଭରି ଜଣ ପ୍ରାଣୀ େସଠାେର ଥିେଲ। ସବୁ
ଦୂତମାେନ େସମାନଙ୍କର ଓ ସଂିହାସନର ଗ୍ଭରିପାଖେର େଘରି ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପାସନା କେଲ। 12 େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମନ୍! ପ୍ରଶଂସା, ମହମିା,
ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ଓ ଶକି୍ତ ସଦାସବର୍ଦା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେଟ। ଆେମନ୍!”

13 ତା’ପେର ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ େମାେତ କହେିଲ, “ଧଳା ରାଜ େପାଷାକ
ପିନି୍ଧଥିବା ଏ େଲାକମାେନ କିଏ? େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ?”

14 ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି “େମା’ ପ୍ରଭୁ! ଆପଣ ତାହା ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ
କିଏ।
ପ୍ରାଚୀନ ଜଣକ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଭତିରୁ

ଆସଛିନି୍ତ। େସମାେନ େମଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତେର ଆପଣା ଆପଣାର େପାଷାକ
ପରିଷ୍କାର ଓ ଧଳା କରିଅଛନି୍ତ। 15 େତଣୁ ଏହ ିେଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛନି୍ତ। େସମାେନ ଦନିରାତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମନି୍ଦରେର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନି୍ତ। ସଂିହାସନେର
ବସଥିିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିେବ। 16 େସହି
େଲାକମାେନ ଆଉ େକେବ କ୍ଷୁଧିତ େହେବ ନାହିଁ। େସମାେନ କଦାପି ତୃଷାତ୍ତର୍
େହେବ ନାହିଁ। ସୂଯର୍୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ କି େକୗଣସ ିଉତ୍ତାପ
େସମାନଙୁ୍କ ଜାଳି ପାରିବ ନାହିଁ । 17 ସଂିହାସନର ମଧ୍ୟେର ଥିବା
େମଷଶାବକ େସମାନଙ୍କର େମଷପାଳକ େହେବ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ
ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜଳର ନଝିର୍ର ପାଖକୁ କେଢ଼ଇ େନଇଯିେବ। ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ସବୁ ଲୁହ େପାଛ ିେଦେବ।’’

ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ର ା

େମଷଶାବକ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ର ା େଖାଲେିଲ। େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍େର
ଅଧଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ଥିଲା। 2 ତା’ପେର ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମନାେର ସାତ ଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଠିଆ

େହାଇଥିବାର େଦଖିଲ।ି େସମାନଙୁ୍କ ସାେତାଟ ିତୂରୀ ଦଆିଗଲା।
3 ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ଆସ ିେବଦୀ ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ସହତି ପ୍ରଚୁର ସୁଗନି୍ଧ
ଧୂପ, ସୁନାର ବଳିେବଦୀ ଉପେର ଅପର୍ଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ହାତେର
େଗାଟଏି ସୁନାର ଧୂପଦାନୀ ଥିଲା। 4 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନାଯୁକ୍ତ ଧୂପକୁ
େବଦୀ ଉପେର ପକାେନ୍ତ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପରକୁ ଉଠିଲା।
5 ତା’ପେର ଦୂତ େବଦୀର ଅଗି୍ନ େନଇ ଧୂପଦାନୀ ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ ତାହା
ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ନେିକ୍ଷପ କେଲ। େତଣୁ େସଠାେର ବଜ୍ରପାତ, େମଘ
ଘଡ଼ଘଡ଼,ି ବଜୁିଳି, େକାଳାହଳ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା।

ସାତ ଜଣ ସ୍ୱଗର୍ ଦୂତଙ୍କର ତୂରୀନାଦ

6 ତା’ପେର ସାତ ଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସାେତାଟ ିତୂରୀ ଧରି ବଜାଇବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ।

7 ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀ
ଉପେର ରକ୍ତ ମିଶି୍ରତ ଅଗି୍ନ ଓ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହଲା। ଏହ ିକାରଣରୁ ପୃଥିବୀର
ଏକ ତୃତୀୟାଂଶେର ନଆିଁ ଲାଗି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବୃକ୍ଷ ଓ ସବୁଜ ଘାସସବୁ
େପାଡ଼ଗିଲା।

8 ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତୂରୀ ବଜାଇଲା ପେର େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ପବର୍ତ ପରି ଦଶିୁଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼ଲିା। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ସମୁଦ୍ର ର
ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳ ରକ୍ତେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗଲା। 9 ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ଏକ
ତୃତୀୟାଂଶ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମରିଗେଲ ଓ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ
େହାଇଗଲା।

10 େଯେତେବେଳ ତୃତୀୟ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ, େସେତେବେଳ
ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ତାରା ମଶାଲପରି ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାେର ଆକାଶରୁ
ଖସପିଡ଼ଲିା। ଏହା ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ନଦୀ ଓ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳ ନଝିର୍ର
ଗଡୁ଼କି ଉପେର ପଡ଼ଲିା। 11 େସହ ିତାରାର ନାମ ‘ନାଗଦଅଣା’ ଥିଲା।
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳଭାଗ ପିତା େହାଇଗଲା। ଏହି
ପିତା ଜଳ ପାନକରି ଅେନକ େଲାକ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ।

12 େଯେତେବେଳ ଚତୁଥର୍ ଦୂତ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ, ଏକତୃତୀୟାଂଶ
ସୂଯର୍୍ୟ, ଏକତୃତୀୟାଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ଏକତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି ଆଘାତ
ପାଇେଲ। େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ
େହାଇଗଲା। ଦନି ଓ ରାତି୍ରର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆେଲାକବହିୀନ େହଲା।

13 ମୁଁ େସେତେବେଳ େଗାଟଏି ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀକୁ ଆକାଶର
ଉପରଭାଗେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବାର େଦଖିଲ,ି େସ ଖୁବ୍ େଜାର୍େର କହଲିା, “ହାୟ,
ହାୟ! ପୃଥିବୀ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଭୟଙ୍କର େକ୍ଳଶ ଆସୁଅଛ।ି କାରଣ
ଆହୁରି ତନି ିଜଣ ଦୂତ ତୂରୀ ବଜାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ।”

ପ୍ରଥମ ତୂରୀର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କ

ଏହା ପେର ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। େସେତେବେଳ ମୁଁ
ଆକାଶରୁ େଗାଟଏି ତାରା ପୃଥିବୀ ଉପେର ପଡ଼ବିାର େଦଖିଲ।ି
େସହ ିତାରାକୁ ପାତାଳ ଅତଳ ଗହ୍ୱରର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର ଗ୍ଭବି

ଦଆିଗଲା। 2 େସହ ିତାରା ପାତାଳର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର େଖାଲଲିା କ୍ଷଣି
ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭାଟରୁି ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଭଳି େସହ ିଅତଳଗଭର୍ ଭତିରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା।
େସହ ିଧୂଆଁ ଦ୍ୱ ାରା ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହାଇଗଲା

3 ଓ ଧୂଆଁ ଭତିରୁ ପଙ୍ଗପାଳମାେନ ବାହାରି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସେିଲ। େସମାନଙୁ୍କ ବଚି୍ଛା ଭଳି ଦଂଶନକାରୀ ଶକି୍ତ ଦଆିଗଲା। 4

ପୃଥିବୀର ଘାସ କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିଲତା କିମ୍ୱା ଗଛର କ୍ଷତ ିନ କରିବା ପାଇଁ

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7:3 985 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9:4
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ପଙ୍ଗପାଳଙୁ୍କ କୁହାଗଲା। େଯଉଁମାନଙ୍କର କପାଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ର ା
ନାହିଁ, େକବଳ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ
କୁହାଗଲା। 5 କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳଙୁ୍କ କ୍ଷମତା
ଦଆି ଯାଇ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦବା
ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇଥିଲା। େସହ ିଯନ୍ତ୍ରଣା ଜେଣ େଲାକକୁ
କଙ୍କଡ଼ାବଛିାର ଦଂଶନ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ େହବ। 6 େସହ ିସମୟେର
େଲାକମାେନ ମରଣ ଗ୍ଭହିଁେବ, କିନୁ୍ତ ମରିପାରିେବ ନାହିଁ। ମରଣ େଖାଜିବା
ସେତ୍ତ୍ୱ  ମରଣ େସମାନଙୁ୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ।

7 େସହ ିପଙ୍ଗପାଳମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁସଜି୍ଜତ ଅଶ୍ୱପରି ଥିେଲ।
େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟ ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିବା କିଛ ିଥିଲା।
େସମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମଣଷି ପରି ଥିଲା। 8 ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର େକଶ ପରି
େସମାନଙ୍କର େକଶ ଥିଲା। େସମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସଂିହ ଦାନ୍ତ ପରି ଥିଲା। 9

େସମାେନ ଛାତେିର ଲୁହାର ସାଞ୍ଜ ୁପିନି୍ଧଲା ଭଳି ଦଶିୁଥିେଲ। େସମାନଙ୍କର
େଡ଼ଣାର ଶବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧକୁ େଦୗଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ଅେନକ େଘାଡ଼ା ଓ ରଥର ଶବ୍ଦ ଭଳି
ଥିଲା। 10 ବଛିାର ନାହୁଡ଼ ଭଳି େସମାନଙ୍କ ଲାଙୁ୍ଗଡ଼େର ନାହୁଡ଼ ଥିଲା।
ପାଞ୍ଚମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
କ୍ଷମତା ଦଆିଯାଇଥିଲା, ତାହା େସମାନଙ୍କ ଲାଙୁ୍ଗଡ଼େର ଥିଲା। 11

ପାତାଳସ୍ଥ େସହ ିଅତଳ ଗହ୍ୱରର ଦୂତ ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିେଲ।
ତାହାଙ୍କର ନାମ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ‘ଅବେଦ୍ଦାନ୍’ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାେର
‘ଅପଲି୍ଲ େୟାନ୍’ (ବନିାଶକ) ଥିଲା।

12 ପ୍ରଥମ େକ୍ଳଶଟ ିେଶଷ େହାଇଗଲା, ଏହା ପେର ଆହୁରି ଦୁଇଟି
ବଡ଼ େକ୍ଳଶ ଆସବି।

ଷଷ୍ଠ ତୂରୀ ବେିସ୍ଫାରଣ

13 ତା’ପେର ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ସୁନା େବଦୀର ଗ୍ଭରି ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି
14 ଏହ ିସ୍ୱର ତୂରୀ ଧରିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, “ଫରାତ୍
ମହାନଦୀେର ବନ୍ଧା େହାଇ ରହଥିିବା ଗ୍ଭରି ଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଦଅି।”
15 େତଣୁ େଯଉଁ ଗ୍ଭରି ଜଣ ଦୂତଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ େସହ ିଘଣ୍ଟା, ଦନି, ମାସ ଓ େସହି
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା।
16 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ େକାଡ଼ଏି େକାଟ ିେବାଲ ିମୁଁ ଶୁଣବିାକୁ ପାଇଲ।ି

17 େମା’ ଦଶର୍ନେର ମୁଁ ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି
େସମାେନ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିତୁଲ୍ୟ େଲାହତି, ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିତୁଲ୍ୟ ନୀଳ ଓ
ଗନ୍ଧକ ପରି ହଳଦଆି ବଣ୍ଣର୍ର ସାଞ୍ଜ ୁଛାତେିର ପିନି୍ଧଥିେଲ। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର
ମୁଣ୍ଡ ସଂିହର ମୁଣ୍ଡ ପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନ, ଧୂଆଁ ଓ
ଗନ୍ଧକ ବାହାରୁଥିଲା। 18 େସମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହ ିତେିନାଟି
ମହାମାରୀ ଅଗି୍ନ, ଧୂଆଁ ଓ ଗନ୍ଧକ େହତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତରି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ
ପ୍ରାଣ ହରାଇେଲ। 19 େସହ ିଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ ଶକି୍ତ େକବଳ
ମୁହଁେର ନ ଥାଇ ଲାଙୁ୍ଗଳେର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। େସମାନଙ୍କର ଲାଙୁ୍ଗଳ ସାପ ପରି,
ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଂଶନ ଓ ଅନଷି୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।

20 ପୃଥିବୀର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଏହ ିମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା
ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ତଥାପି େସମାନଙ୍କର ମନ ଓ ଜୀବନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ତହାଙ୍କ ହାତ ତଆିରି କମର୍ଗଡୁ଼କିଠାରୁ
ମଧ୍ୟ ନଜିକୁ ଦୂେରଇ େଦେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଦୃଷ୍ଟାତ୍ମାଗଡୁ଼କିର ପୂଜା କେଲ
ଓ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ପଥର, କାଠେର ତଆିରି, େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିବା,
ଶୁଣ ିପାରୁ ନ ଥିବା ବା ଗ୍ଭଲ ିପାରୁ ନ ଥିବା ପ୍ରତମିାଗଡୁ଼କିର ପୂଜା କରିବା
ବନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ। 21 ଏହା ବ୍ୟତୀତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ନରହତ୍ୟା,
ଗଣୁବିଦି୍ୟା, େଯୗନଗତ ପାପ କିମ୍ୱା େଗ୍ଭରି ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ନାହିଁ କି
େସଥିରୁ ମନ େଫରାଇ ଅନୁତାପ କେଲ ନାହିଁ।

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର  ପୁସ୍ତକ

ତା’ପେର ମୁଁ ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଦୂତଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସବିାର
େଦଖିଲ।ି େସ େମଘ ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ
ମସ୍ତକେର େମଘଧନୁ େଶାଭା ପାଉଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂଯର୍୍ୟ

ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ପାଦ ଦୁଇଟ ିଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଥିଲା। 2 େସହ ିଦୂତଙ୍କ
ହାତେର େଗାଟଏି କ୍ଷୁଦ୍ର  େଖାଲା ଚମର୍ପତ୍ର ଥିଲା। େସ ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ
ପାଦ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଓ ବାମ ପାଦ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପେର ରଖିଥିେଲ। 3

େସ ସଂିହ ଗଜର୍ନ ପରି େଜାର୍େର ପାଟ ିକେଲ। େସ ପାଟ ିକରେନ୍ତ ପେର
ସାତ ବଜ୍ର  ତାହାର ଉତ୍ତର େଦେଲ।

4 ମୁଁ ଏହା େଲଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲ।ି େସେତେବେଳ େମାେତ
ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଭଲିା, “ସାତ ବଜ୍ର  ଯାହା କହେିଲ, ତାହା େଲଖ ନାହିଁ।
େସଗଡୁ଼କି ଗପୁ୍ତ ରଖ।”

5 ତା’ପେର େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େଯକି ସମୁଦ୍ର  ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର
ପାଦେଦଇ ଠିଆ େହାଇଥିବାର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େସ ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ
ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉଠାଇେଲ। 6 େଯ ନତି୍ୟଜୀବତି, େଯ ଆକାଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ
ସକଳ ବଷିୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଛନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କ ନାମେର େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଶପଥକରି କହେିଲ, “ଆଉ ଅଧିକ ବଳିମ୍ୱ
େହବ ନାହିଁ। 7 କିନୁ୍ତ ସପ୍ତମ ଦୂତ େସହ ିଦନିମାନଙ୍କେର ତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େସବକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ କହଥିିବା ବାକ୍ୟ
ଅନୁସାେର ତାହାଙ୍କର ଗପୁ୍ତ େଯାଜନା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।”

8 ତା’ପେର ମୁଁ େସହ ିସ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପୁଣ ିଥେର ଶୁଣଲି।ି େସ ସ୍ୱର
େମାେତ କହଲିା, “ଯାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର  ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ଦୂତଙ୍କ ହାତରୁ େଖାଲା ଚମର୍ପତ୍ରଟ ିନଅି।”

9 େତଣୁ ମୁଁ ଦୂତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଚମର୍ପତ୍ରଟ ିମାଗିଲ।ି େସ
େମାେତ କହେିଲ, “ଏହାକୁ ନଅି ଓ ଏହା ଖାଅ। ଏହା ତୁମ୍ଭ େପଟକୁ ଖଟା
ଲାଗିବ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମୁହଁକୁ ମହୁ ପରି ମିଠା ଲାଗିବ।” 10 େତଣୁ ମୁଁ
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଚମର୍ପତ୍ର େନଲ ିଓ ଖାଇଲ।ି େମା’ ପାଟକୁି ତାହା
ମିଠା ଲାଗିଲା, କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଏହାକୁ େଢ଼ାକିଲ,ି େପଟେର ଏହା
ଖଟା ଲାଗିଲା। 11 ତା’ପେର େସମାେନ େମାେତ କହେିଲ, “ଅେନକ
େଦଶ, ଜାତ,ି ଭାଷା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆହୁରି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହବିାକୁ ପଡ଼ବି।”

ଦୁଇଜଣ ସାକ୍ଷୀ

ତା’ପେର େମାେତ ବୁଲାବାଡ଼ ିଲମ୍ୱର େଗାଟଏି ମାପଦଣ୍ଡ
ଦଆିଗଲା। େମାେତ କୁହାଗଲା, “ଯାଅ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ମନି୍ଦର, େବଦୀକୁ ମାପ, ଏବଂ େସଠାେର ଉପାସନା କରୁଥିବା

େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କର। 2 କିନୁ୍ତ ମନି୍ଦରର ବାହାର ଅଗଣା
ମାପ ନାହିଁ। ତାହାକୁ େସହପିରି ଛାଡ଼ଦିଅି, କାରଣ ତାହା ଅଣଯିହୂଦୀୟ
େଦଶଗଡୁ଼କିର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଛ।ି େସହ ିେଲାକମାେନ ବୟାଳିଶ୍
ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର ନଗରକୁ ପଦଦଳିତ କରିେବ। 3 ମୁଁ େମାର ଦୁଇ
ସାକ୍ଷୀଙୁ୍କ କ୍ଷମତା େଦବ।ି େସମାେନ 1260 ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଖା ପିନି୍ଧ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହେିବ।”

4 ଏହ ିଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ େହଉଛନି୍ତ , ପୃଥିବୀେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ଦୁଇ ବୀଜ ବୃକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ଦୀପରୂଖା। 5 ଯଦ ିେକହି
େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ଗ୍ଭେହଁ, ତା’େହେଲ େସମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ
ବାହାରୁଥିବା ଅଗି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ
େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର, େସ ଏହପିରିଭାେବ ମୃତୁ୍ୟ
େଭାଗ କରିବ। 6 ଏହ ିଦୁଇଜଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ କହବିା େବେଳ େଯପରି
ବଷର୍ା ନ ହୁଏ, େସଥିନମିେନ୍ତ ଆକାଶକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର
କ୍ଷମତା ଅଛ।ି ଜଳକୁ ରକ୍ତେର ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା େସମାନଙ୍କର
ଅଛ।ି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା କଷ୍ଟ େଦବାର
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କ୍ଷମତା େସମାନଙ୍କର ଅଛ।ି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାେର
େଯେତଥର ଗ୍ଭହିଁେବ, େସତଥର ଏହା କରି ପାରିେବ।

7 େସମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ସମୟ ସରିଯିବା ପେର େସହ ିପଶୁ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପାତାଳର ଅତଳ ଗଭର୍ରୁ ଉପରକୁ
ଆସୁଥିବା ପଶୁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। େସ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରି ହତ୍ୟା କରିବ। 8 ଏହ ିଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଶରୀର ମହାନଗରୀର
ରାସ୍ତାେର ପଡ଼ରିହବି। ଏହ ିନଗରର ନାମ ‘ସେଦାମ’ ଓ ‘ମିଶର’। ନଗରର
ନାମଗଡୁ଼କିର ବେିଶଷ ଅଥର୍ ରହଛି।ି ଏହ ିନଗରେର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ମାରି ଦଆିଯାଇଥିଲା। 9 ସାେଢ଼ ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ମଣଷି ଜାତ,ି ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଭାଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶବ େଦଖିେବ। କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ସମାଧିସ୍ଥ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ। 10 େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟେର ପୃଥିବୀର
େଲାେକ ଖୁସୀ େହେବ। େସମାେନ େଭାଜି କରିେବ ଓ ପରସ୍ପର ଭତିେର
ଉପହାର ଦଆିନଆି କରିେବ। େସମାେନ ଏପରି କରିେବ, କାରଣ ଏହି
ଦୁଇଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀବାସୀଙୁ୍କ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଇଥିେଲ।

11 କିନୁ୍ତ ସାେଢ଼ ତନି ିଦନି ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନୀ ଶକି୍ତ
େସହ ିଦୁଇଜଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କଲା। େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପାଦେର ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା
େଲାକମାେନ ବହୁତ ଭୟ କେଲ। 12 ତା’ପେର େସହ ିଦୁଇଜଣ ସାକ୍ଷୀ
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସୁଥିବା େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣ ିପାରିେଲ, “ଏଠାକୁ ଉଠି
ଆସ।” ଏହା ଶୁଣ ିଦୁଇଜଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େମଘ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ୱଗର୍କୁ ଗେଲ।
ଏହା େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େଦଖୁଥିେଲ।

13 ଠିକ୍ େସହ ିସମୟେର ଏକ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା। ନଗରର ଏକ
ଦଶମାଂଶ ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା। ସାତ ହଜାର େଲାକ ପ୍ରାଣ ହରାଇେଲ। ପ୍ରାଣ
ହରାଇ ନ ଥିବା େଲାକମାେନ ଅଧିକ ଭୟ କେଲ। େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦେଲ।

14 ଦି୍ୱ ତୀୟ େକ୍ଳଶ ଦୂର େହଲା। ତୃତୀୟ େକ୍ଳଶଟ ିଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ।ି

ସପ୍ତମ ତୂରୀ

15 ସପ୍ତମ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। ସ୍ୱଗର୍େର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରମାନ
ଶୁଣାଗଲା। େସମାେନ କହେିଲ,
“ଏହ ିପୃଥିବୀ ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ

େହଲା।
େସ ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।”

16 ତା’ପେର ଚବଶି ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କେଲ। ଏହ ିପ୍ରାଚୀନମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ସଂିହାସନେର ବସନି୍ତ। 17 େସହ ିପ୍ରାଚୀନମାେନ
କହେିଲ:
“େହ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଅଟ।
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛ,

ଓ ଅତୀତେର ଥିଲ।
ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମହାଶକି୍ତ ପ୍ରେୟାଗ କରି ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରିଛ,
େସଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ।
18 ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ,
ମୃତମାନଙ୍କର ବଗି୍ଭର ସମୟ ଆସଛି;ି

ତୁମ୍ଭ େସବକମାନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପୁରସ୍କାର େଦବାର ସମୟ
ଆସଛି,ି

ଏବଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ସାନବଡ଼ ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ପୁରସ୍କାର
େଦବାର ସମୟ ଆସଛି।ି
ପୃଥିବୀକୁ ବନିାଶ କରୁଥିବା ବନିାଶକାରୀଙ୍କର ବନିାଶର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ

େହାଇଛ।ି”

19 ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର େଖାଲଗିଲା ଓ େସହି
ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ନୟିମସନୁି୍ଦକ େଦଖାଗଲା। ଏହ ିପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକେର େସହି
ଚୁକି୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ। ତା’ପେର
େସଠାେର ବଜୁିଳିର ଆେଲାକ ଝଲସ ିଉଠିଲା, ତଥା ମହା େକାଳାହଳ, ବଜ୍ର
ନାଦ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବୃଷି୍ଟ େହଲା।

ନାରୀ ଓ ମହାସପର୍

ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍େର ଏକ ବଚିତି୍ର ଚହି୍ନ େଦଖାଗଲା। ମୁଁ ଜେଣ
ନାରୀଙୁ୍କ ସୂଯର୍୍ୟଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ରରୂେପ ଧାରଣ କରିବାର େଦଖିଲ।ି ଚନ୍ଦ୍ର
ତାହାଙ୍କ ପାଦତେଳ ଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ବାରଟି

ନକ୍ଷତ୍ରର ମୁକୁଟ ଥିଲା। 2 େସହ ିନାରୀ ଜଣକ ଗଭର୍ବତୀ ଥିେଲ। ପ୍ରସବ
େବଦନାେର େସ ଚତି୍କାର କେଲ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସବ କରିବା ସମୟ
େହାଇଯାଇଥିଲା।

3 ସ୍ୱଗର୍େର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚହି୍ନ େଦଖାଗଲା। େସଠାେର େଗାଟଏି ବରିାଟ
ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାପ ମୁଁ େଦଖିଲ।ି ତା’ର ସାେତାଟ ିମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତି
ମୁଣ୍ଡେର ସାେତାଟ ିମୁକୁଟ ଥିଲା। ତା’ର ଦଶଟ ିଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 4

ତାହାର ଲାଙୁ୍ଗଳ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତୃତୀୟାଂଶ ତାରାକୁ
ଟାଣଆିଣ ିପୃଥିବୀେର ନେିକ୍ଷପ କଲା। େସହ ିସାପ, ପ୍ରସବ କରିବାକୁ
ଯାଇଥିବା େସହ ିନାରୀଙ୍କ ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇ ରହଲିା। ତାହାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  େହବା ମାେତ୍ର ତାହାକୁ ଖାଇବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇଗଲା।

5 େସହ ିନାରୀ େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ। େସ ସମଗ୍ର
ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡୁ଼କୁି େଗାଟଏି େଲୗହଦଣ୍ଡେର ଶାସନ କରିେବ। ତା’ର ଶିଶୁଙୁ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ପାଖକୁ ଉଠାଇ ନଆିଗଲା। 6 େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମରୁଭୂମିର
େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଭଲଗିଲା। େସଠାେର ତା’ର ଯତ୍ନ 1260 ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ନଆିଯିବ।

7 ଏହପିରି ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍େର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା। ମୀଖାେୟଲ ଓ
ତାହାଙ୍କର ଦୂତଗଣ େସହ ିସାପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ। ସାପ ତା’ର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତ ପ୍ରତଯିୁଦ୍ଧ କଲା। 8 କିନୁ୍ତ ବଶିାଳ
ସାପ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ନ ଥିବାରୁ େସ ଓ ତାହାର ଦୂତମାେନ ପରାସ୍ତ
େହେଲ ଓ ସ୍ୱଗର୍େର ସ୍ଥାନ ହରାଇେଲ। 9 ବଶିାଳ ସାପକୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ପୃଥିବୀେର ନେିକ୍ଷପ କରାଗଲା। (େସହ ିବଶିାଳ ସାପ େହଉଛ ିେସହି
ଅତୀତର ପୁରୁଣା ସାପ, ଯାହାକୁ ଶୟତାନ କୁହାଯାଏ। େସ ପୃଥିବୀ
ବାସୀଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ରାସ୍ତାେର ନଏି। ସାପକୁ ତା’ର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି
ସଦଳବଳେର ପୃଥିବୀେର ନେିକ୍ଷପ କରାଗଲା।

10 ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନ ିଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି
“ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଜିୟ, କ୍ଷମତା, ଓ ରାଜତ୍ୱର ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ। ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାସନ କରିବା ଅଧିକାର ସମୟ ମଧ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହାଇଛ।ି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଅଭେିଯାଗକାରୀକୁ
ବାହାେର ନେିକ୍ଷପ କରାଯାଇଛ।ି େସ ଦନିରାତ ିଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଅଭେିଯାଗ କରୁଥିଲା। 11 ଆମ୍ଭ
ଭାଇମାେନ େମଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଗ୍ଭର ଦ୍ୱ ାରା
ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନି୍ତ , କାରଣ େସମାେନ ନଜି ନଜିର ଜୀବନକୁ
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରି ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ େଭାଗ କରିଥିେଲ। 12 େତଣୁ େହ
ସ୍ୱଗର୍ ଓ ସ୍ୱଗର୍ବାସୀଗଣ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କର। କିନୁ୍ତ ହାୟ! ଏହା ପୃଥିବୀ ଓ
ସମୁଦ୍ର  ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟ, େଯେହତୁ ସମୟ ଅତ ିଅଳ୍ପ , େବାଲି
ଜାଣ ିଶୟତାନ ଭୀଷଣ େକ୍ର ାଧେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଯାଇଅଛ।ି’’

13 ବଶିାଳ ସାପ ନଜିକୁ ପୃଥିବୀେର ନେିକ୍ଷପ େହବାର େଦଖିଲା। େତଣୁ
େସ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଥିବା ନାରୀ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ଲିା। 14 କିନୁ୍ତ
େସହ ିନାରୀକୁ ବୃହତ୍ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟ ିପକ୍ଷ ଦଆିଗଲା। େତଣୁ େସ
ମରୁଭୂମିେର ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ଯିାଇ ପାରିଲା।
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େସଠାେର ସାପଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାେଢ଼ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର
ଯତ୍ନ ନଆିଯିବ। 15 ତା’ପେର ସାପ ନଜି ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ପାଣି
ବାହାର କଲା। େସ େସହ ିନାରୀର ପଛପଟରୁ ଜଳ ଛାଡ଼ଲିା ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ
ଜଳ େସ୍ରାତ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ଭସାଇ େନଇ ପାରିବ। 16 କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପୃଥିବୀ ତା’ର ମୁଖ େଖାଲଲିା ଓ ବଶିାଳ
ସାପ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ନଦୀକୁ ଗିଳି େଦଲା। 17 େତଣୁ ସାପ
େସହ ିନାରୀ ଉପେର ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। େସ ତା’ର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କି ପାଳନ କରନି୍ତ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ
େସହମିାେନ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ।

18 େସହ ିବଶିାଳ ସାପ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର  କୂଳେର ଠିଆ େହଲା।

ଦୁଇଟ ିପଶୁ

ତା’ପେର ମୁଁ େଗାଟଏି ପଶୁକୁ ସମୁଦ୍ର  ଭତିରୁ ଉପରକୁ
ଆସବିାର େଦଖିଲ।ି ଏହାର ଦଶଟ ିଶିଙ୍ଗ ଓ ସାେତାଟ ିମୁଣ୍ଡ
ଥିଲା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶିଙ୍ଗେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ମୁକୁଟ ଥିଲା।

ପ୍ରେତ୍ୟକ ମସ୍ତକେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରୁଥିବା ଖରାପ ନାମ ସବୁ
େଲଖାଯାଇଥିଲା। 2 ଏହ ିପଶୁ ଚତିାବାଘ ଭଳି ଥିଲା। କିନୁ୍ତ ତା’ର ପାଦ
ଭାଲୁ ପରି ଓ ପାଟ ିସଂିହ ପରି ଥିଲା। େସହ ିବଶିାଳ ସାପ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର
ରହ ିତା’ର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା, ସଂିହାସନ ଓ ମହାନ ଅଧିକାର ତାହାକୁ
େଦଲା।

3 ତାହାର ମସ୍ତକଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ମସ୍ତକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଥିବା ପରି ଓ ମରାଯାଇଥିବା ପରି େଦଖାଗଲା। କିନୁ୍ତ ତା’ର
ମାରାତ୍ମକ କ୍ଷତ ଭଲ େହାଇଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁ େଲାକମାେନ
ତାହାକୁ େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ ଓ େସହ ିପଶୁର ଅନୁଗମନ କେଲ। 4

େଲାକମାେନ େସହ ିସାପକୁ ପୂଜା କେଲ, କାରଣ େସ ତା’ର କ୍ଷମତା ପଶୁକୁ
ଦାନ କରିେଦଇଥିଲା। େଲାକମାେନ େସହ ିପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କେଲ।
େସମାେନ କହେିଲ, “ଏହ ିପଶୁ ଭଳି ଶକି୍ତଶାଳୀ କିଏ ଅଛ?ି ତା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ?”

5 େସହ ିପଶୁକୁ ଗବର୍ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଖରାପ କଥା କହବିା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିଦଆିଗଲା। ତାକୁ ବୟାଳିଶ୍ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ର କ୍ଷମତା ପ୍ରେୟାଗ
କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଗଲା। 6 େସହ ିପଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଖରାପ କଥା କହବିା ପାଇଁ ମୁହଁ େଖାଲଲିା। େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ବରୁିଦ୍ଧେର, ତାହାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ
େଯଉଁମାେନ ସ୍ୱଗର୍େର ରହୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖରାପ କଥାମାନ
କହଲିା। 7 ତାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା। ତାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ
େଗାଷ୍ଠୀ, ଜାତ,ି ପ୍ରଜାତ ିଓ େଦଶଗଡୁ଼କି ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା
ଦଆିଗଲା। 8 ପୃଥିବୀେର ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକମାେନ େସହ ିପଶୁକୁ
ପୂଜା କରିେବ। ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ନାମ
େମଷଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା େହାଇ ନାହିଁ। ଏହି
େମଷଶାବକଙୁ୍କ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା।

9 ଯାହାର ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ କାନ ଅଛ,ି େସ ଏହାକୁ ଶୁଣବିା ଉଚତି୍।
10 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତର ବନ୍ଦୀ େହବାର ଅଛ,ି
େତେବ େସ ବନ୍ଦୀ େହବ।

େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତର ମୃତୁ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱ ାରା େହବାର ଅଛ,ି
େତେବ େସ େଲାକ ଖଣ୍ଡାେର ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ।

ଏହ ିସମୟେର, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ
ବଶି୍ୱାସ ରହବିା ଉଚତି୍।

ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରୁ ପଶୁ

11 ତା’ପେର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଶୁକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସବିାର
େଦଖିଲ।ି ତା’ର େମଷ ପରି ଦୁଇଟ ିଶିଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ େସ ଏକ ସାପ ଭଳି

ଭୟଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲା। 12 ଏହ ିପଶୁ ପ୍ରଥମପଶୁ ସାମନାେର ଠିଆ
େହଲା ଓ ପ୍ରଥମପଶୁଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଭଳି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର
କଲା। େସ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ
କଲା। େସହ ିପ୍ରଥମପଶୁର ମାରାତ୍ମକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ େହାଇଯାଇଥିଲା। 13

ଏହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ କେର। େଲାକମାେନ
େଦଖୁଥିଲାେବେଳ େସ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଅଗି୍ନବଷର୍ା କେଲ।

14 ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁ ପୃଥିବୀର େଲାକଙୁ୍କ େବାକା ବନାଏ। ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କାଯର୍୍ୟ
େଦଖାଏ। େସ େଯଉଁ କ୍ଷମତା ପାଇଥିଲା, ତା’ ସହତି େସ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହସିବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ମାନ କେର। ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁ ପ୍ରଥମ
ପଶୁକୁ ସମ୍ମାନ େଦବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ମୂତ୍ତିର୍ ତଆିରି
କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଲା। ଏହ ିପଶୁ ଖଣ୍ଡାେର ଆଘାତ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା
ମରି ନ ଥିଲା। 15 ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ପ୍ରତମିାକୁ ଜୀବନ
େଦବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦଆି ଯାଇଥିଲା। ତା’ପେର େସହ ିପ୍ରତମିା କଥା
କହବି ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ପୂଜା ନ କରିେବ, େସ େସମାନଙୁ୍କ
ମୃତୁ୍ୟଦଣ୍ଡର ଆେଦଶ େଦବ। 16 ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁ ସବୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଡ଼
ଓ ସାନ, ଧନୀ ଓ ଗରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ନବିିର୍େଶଷେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହାତେର କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କ କପାଳେର େଗାଟଏି ଚହି୍ନ
ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। 17 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ େସହ ିପଶୁର ନାମ
କିମ୍ୱା ତାହାର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରି ନ ଥିବ, େସ େକୗଣସ ିଜିନଷି
କିଣାବକିା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

18 େଯଉଁ େଲାକର ବୁଦି୍ଧ ଅଛ,ି େସ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟାର ଅଥର୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପ
େଦଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦି୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହ ିସଂଖ୍ୟା େଗାଟଏି
ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା। ତାହାର ସଂଖ୍ୟା େହଉଛ ି666।

ମୁକ୍ତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକଙ୍କର ଗୀତ

ତା’ପେର ମୁଁ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େମଷଶାବକଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି େସ
ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉପେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ସହତି
144,000 େଲାକ ଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ କପାଳେର

େମଷଶାବକ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରମପିତାଙ୍କ ନାମ େଲଖାଥିଲା।
2 ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ମହାଜଳପ୍ରପାତ ଓ ମହାବଜ୍ରନାଦ ଭଳି ଏକ ଏକ ସ୍ୱର

ଶୁଣଲି।ି ଏହା ବୀଣାବାଦକମାେନ େସମାନଙ୍କର ବୀଣାବାଦନ କରିବାପରି
ମେନ େହଲା। 3 ଏହ ିେଲାକମାେନ ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ଗ୍ଭରି ଜଣ
ଜୀବନ୍ତ ପଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି ନୂତନ
ଗୀତ ଗାଇେଲ। ପୃଥିବୀରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା େକବଳ 144,000 ଜଣ
େଲାକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା େକହେିହେଲ ଏହ ିଗୀତ ଶିଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

4 ଏହ ି144,000 ଜଣ େଲାକମାେନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସି
ବ୍ୟଭଗି୍ଭରପାପ କରି ନାହାନି୍ତ। େସମାେନ ନଜିକୁ କୁମାରୀକନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ପବତି୍ର
କରି ରଖିଛନି୍ତ। େମଷଶାବକ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନି୍ତ , େସମାେନ
ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ। ଏହ ି144,000 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟଜାତ ିମଧ୍ୟରୁ
ମୁକି୍ତ ପାଇଛନି୍ତ। େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱର ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପ୍ରଥମଫଳ ସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାଇଛନି୍ତ। 5 େସମାେନ େକେବ ମିଥ୍ୟା
କହନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାେନ ସବର୍ଦା ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ।

ତନି ିଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ

6 ତା’ପେର ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଦୂତଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବାର
େଦଖିଲ।ି ପୃଥିବୀର ସକଳ ବାସନି୍ଦାମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶ, ଜାତ,ି ଭାଷା ଓ
ପ୍ରଜାତରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦବା ପାଇଁ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ପାଖେର
ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁସମାଗ୍ଭର ଥିଲା। 7 େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙୁ୍କ ମହମିା ପ୍ରଦାନ କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କରିବା ସମୟ ଉପସି୍ଥତ।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କର। େସ ସ୍ୱଗର୍, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ
ଜଳଉତ୍ସଗଡୁ଼କିର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।”
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8 ତା’ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତ ଜଣକ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରି
କହେିଲ, “େଯଉଁ ମହାନଗରୀ ବାବଲି ସମସ୍ତ ଜାତରି େଲାକଙୁ୍କ େଲାଭ
େଦଖାଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଗ୍ଭର କାମ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ରୂପକ ସୁରା ପାନ
କରାଇଛ,ି େସ ନଷ୍ଟ େହାଇଯାଇଛ।ି”

9 ତା’ପେର ତୃତୀୟଦୂତ ଜଣକ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଦୂତଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
ଅନୁସରଣ କରି କହେିଲ, “ଯଦ ିେକହ ିେଲାକ େସହ ିପଶୁକୁ ଓ ତାହାର
ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କେର ଓ ତା’ ନଜି କପାଳେର ଓ ହାତେର ତା’ର ଚହି୍ନ
ଧାରଣ କେର, 10 େସହ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ସୁରା ପାନ
କରିବ। ଏହ ିସୁରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ରେର ଅମିଶି୍ରତ ଭାେବ ଢ଼ଳା
େହାଇଛ।ି େସ ପବତି୍ର ଦୂତଗଣ ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ଗନ୍ଧକେର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। 11 େସମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂଆଁ ସବୁେବଳ
ପାଇଁ ଉଠୁଥିବ। େସମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦନିରାତ ିେକେବ େହେଲ ଆରାମ
ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ େସହ ିପଶୁକୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା
କରିଛନି୍ତ ଓ ତାହାର ନାମର ଚହି୍ନ ଧାରଣ କରିଛନି୍ତ। 12 ଏହାର ଅଥର୍
େହଉଛ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟବାନ୍ ହୁଅନୁ୍ତ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନବିା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେର ବଶି୍ୱାସ
ରଖୁଥିବା ଉଚତି୍।

13 ତା’ପେର ମୁଁ େଗାଟଏି ସ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଶୁଣଲି।ି େସହ ିସ୍ୱର କହଲିା,
“ଏହା େଲଖିରଖ: ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖି େଯଉଁମାେନ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।”
ଆତ୍ମା କହନି୍ତ , “ହଁ, ତାହା ସତ୍ୟ। େସହ ିେଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର

କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ବଶି୍ରାମ େନେବ କାରଣ େସମାେନ କରିଥିବା କାମ
େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଯିବ।”

ପୃଥିବୀରୁ ଶସ୍ୟ କଟା େହବ

14 ତା’ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି ଧଳା େମଘ
ଥିଲା। େସହ ିେମଘ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବସଥିିେଲ।
ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର େଗାଟଏି ସୁନାର ମୁକୁଟ ଓ ହାତେର େଗାଟଏି ମୁନଆି
ଦାଆ ଥିଲା। 15 ତା’ପେର ମନି୍ଦରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି ଆସେିଲ।
େସ େମଘ ଉପେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ଦାଆ ଲଗାଇ
ଶସ୍ୟ ଅମଳ କର, କାରଣ ଶସ୍ୟ ଅମଳର ସମୟ େହାଇ ଗଲାଣ।ି
ପୃଥିବୀର ଫଳ ପାଚଗିଲାଣ।ି” 16 େତଣୁ େମଘ ଉପେର ଯିଏ ବସଥିିେଲ,
େସ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟେର ଦାଆ ଲଗାଇେଲ। ଏହପିରି ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ
କଟାଗଲା।

17 ତା’ପେର ଆଉ ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ ଦୂତ ସ୍ୱଗର୍ର ମନି୍ଦର ଭତିରୁ ଆସେିଲ।
ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ େଗାଟଏି ଧାରୁଆ ଦାଆ ଥିଲା। 18 ତା’ପେର ଆଉ ଜେଣ
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େବଦୀରୁ ଆସେିଲ। େସହ ିଦୂତଙ୍କର ଅଗି୍ନ ଉପେର କ୍ଷମତା ଥିଲା।
େସ ଧାରୁଆ ଦାଆ ଧରିଥିବା ଦୂତଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡ଼ାକି କହେିଲ, “ପୃଥିବୀର
ଅଙୁ୍ଗର େପନ୍ଥାଗଡୁ଼କି ଦାଆ ବ୍ୟବହାର କରି କାଟ ିପକାଅ, କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷା
ପାଚଗିଲାଣ।ି” 19 ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ପୃଥିବୀ ଉପେର ନଜିର ଦାଆ
ବୁଲାଇେଲ ଓ ପୃଥିବୀରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଗଡୁ଼କୁି ଏକାଠି କେଲ। େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ରୂପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷା କୁଣ୍ଡେର େସଗଡୁ଼କୁି ପକାଇ େଦେଲ। 20 ନଗର
ବାହାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଫଳ ସବୁ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷା କୁଣ୍ଡେର ଚପିୁଡ଼ା େହଲା।
େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ େବାହଲିା। ଏହା େଘାଡ଼ାମାନଙ୍କ ଲଗାମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉପରକୁ ଉଠି 300 କିେଲାମିଟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ େସ୍ରାତ େହାଇ ବହବିାେର
ଲାଗିଲା।

ଦୂତଙ୍କର େଶଷ ମହାମାରୀ

ଏହା ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜନକ
ଲକ୍ଷଣ େଦଖିଲ।ି େସଠାେର ସାତ ଜଣ ଦୂତ େସମାନଙ୍କ
ହାତେର ସାେତାଟ ିେଶଷ ମହାମାରୀ ଧରିଥିେଲ। ଏହା ଘଟବିା

ପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ସମାପି୍ତ ଘଟବି।

2 ମୁଁ େମା’ ସାମନାେର ଅଗି୍ନ ମିଶି୍ରତ କାଚ ପରି ଏକ ସମୁଦ୍ର  େଦଖିଲ।ି
େଯଉଁ େଲାକମାେନ େସହ ିପଶୁ, ତାହାର ପ୍ରତମିା, ଓ ତାହାର ନାମର
ସଂଖ୍ୟା ଉପେର ଜୟଲାଭ କରିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିସମୁଦ୍ର  କୂଳେର
ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲ।ି େସମାନଙ୍କ ହାତେର ପରେମଶ୍ୱର େଦଇଥିବା
ବୀଣା ଥିଲା। 3 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବକ େମାଶାଙ୍କର ଓ
େମଷଶାବକଙ୍କର ଗୀତ େବାଲୁଥିେଲ:
“େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର!
ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼କି ମହାନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟପୂଣ୍ଣର୍

େହ ଜାତ ିସମୂହର ରାଜା,
ତୁମ୍ଭର ପଥଗଡୁ଼କି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ସତ୍ୟ।
4 େହ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ ନ କରିବ?
ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟ।
କାରଣ େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ପବତି୍ର;

ସମସ୍ତ ଜାତଗିଡୁ଼କି ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସେିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଉପାସନା କରିେବ।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଏହା ଜଗେତ ବଦିତି।”
5 ଏହା ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସି୍ଥତରି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର

ମନି୍ଦର େଖାଲା େହବାବାର େଦଖିଲ।ି 6 େସହ ିମନି୍ଦର ଭତିରୁ ସାତ ଜଣ
ଦୂତ ସାେତାଟ ିମହାମାରୀଗଡୁ଼କୁି ଧରି ବାହାରି ଆସେିଲ। େସମାେନ ଶୁଦ୍ଧ,
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମସୀନା, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିେଲ। େସମାନଙ୍କ ବକ୍ଷେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ବନ୍ଧନୀ
ଥିଲା। 7 ତା’ପେର ଗ୍ଭରି ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପ୍ରାଣୀ ସାତ
ଦୂତଙୁ୍କ ସାେତାଟ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର େଦେଲ। େସହ ିପାତ୍ର ନତି୍ୟଜୀବୀ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 8 େସହ ିମନି୍ଦର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ଓ କ୍ଷମତାର ଧୂଆଁେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଗଲା। ସାତ
ଜଣ ଦୂତଙ୍କର ସାେତାଟ ିମହାମାରୀ େଶଷ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସି
େଲାକ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର ସାେତାଟ ିପାତ୍ର ପୂଣ୍ଣର୍

ତା’ପେର ମୁଁ ମନି୍ଦର ଭତିରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣଲି।ି ତାହା
ସାେତାଟ ିଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯାଅ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର
ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିବା ସାେତାଟ ିପାତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ଉପେର

ଢ଼ାଳିଦଅି।”
2 ତହୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ମନି୍ଦରରୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀ ଉପେର ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରକୁ

ଢ଼ାଳି େଦେଲ। ତା’ପେର େଯଉଁମାେନ େସହ ିପଶୁର ଚହି୍ନ ଧାରଣ କରିଥିେଲ
ଓ ତା’ର ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କରୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ଶରୀରେର ଅତି
କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ସାଂଘାତକି ଧରଣର ଘା ବାହାରି ପଡ଼ଲିା।

3 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦେଲ।
େସଥିେର ସମୁଦ୍ର  ଜଳ ମୃତ େଲାକର ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ େହାଇଗଲା।
ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମରିଗେଲ।

4 ତୃତୀୟ ସ୍ୱଗର୍ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରକୁ ନଦୀ ଓ ଜଳ ନଝିର୍ରଗଡୁ଼କି
ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ। ନଦୀ ଓ ଜଳ ନଝିର୍ରଗଡୁ଼କିର ଜଳ ରକ୍ତ େହାଇଗଲା।
5 ତା’ପେର ମୁଁ ଜଳ ସମୂହର ଅଧିକାରୀ ଦୂତଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହବିାର
ଶୁଣଲି:ି
“େହ ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େକବଳ ଅତୀତେର ସବର୍ଦା ଥିଲ ଓ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଗି୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ନ୍ୟାୟ କରିଅଛ।
6 େଲାକମାେନ େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର େଲାକ
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିଥିେଲ,

ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ େଦଇଛ।
େସମାେନ ଏହା ହିଁ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ।”

7 ମୁଁ େବଦୀକୁ ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି
“େହ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ହଁ, ତୁମ୍ଭର ବଗି୍ଭରଗଡୁ଼କି ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ।”

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:8 989 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:7
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8 ଏହା ପେର ଚତୁଥର୍ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ର ସୂଯର୍୍ୟଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ।
େସଥିେର ସୂଯର୍୍ୟକୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିେଦବାର କ୍ଷମତା
ଦଆିଗଲା। 9 େଲାକମାେନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପେର ଜଳି େପାଡ଼ଗିେଲ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅଭଶିାପ େଦେଲ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର
େକବଳ ଏହ ିସମସ୍ତ ମହାମାରୀ ଉପେର ନୟିନ୍ତ୍ରଣର ଅଧିକାର ଥିଲା।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ କି,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଗାନ କେଲ ନାହିଁ।

10 ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ର େସହ ିପଶୁର ସଂିହାସନ ଉପେର
ଢ଼ାଳିେଲ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପଶୁର ରାଜ୍ୟେର ଅନ୍ଧକାର େଘାଟଗିଲା।
େଲାକମାେନ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ଜିଭ କାମୁଡ଼େିଲ। 11 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଓ ଘା ସକାେଶ ସ୍ୱଗର୍େର ଥିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନନି୍ଦା କେଲ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ ଓ ନଜିର ମନ୍ଦ କାମ
ପାଇଁ ଅନୁତାପ କେଲ ନାହିଁ।

12 ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ର ଫରାତ ମହାନଦୀର ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ।
ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ନଦୀ ଜଳ ଶୁଖିଗଲା ଓ ପୂବର୍ ଦଗିରୁ ଆସବିାକୁ ରାଜାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବାଟ ତଆିରି କଲା। 13 ତା’ପେର ମୁଁ ତେିନାଟ ିଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାଙୁ୍କ
େଦଖିଲ।ି େସମାେନ େବଙ୍ଗ ପରି େଦଖାଯାଉଥିେଲ। େସମାେନ େସହି
ଭୟଙ୍କର ସପର୍ ମୁଖରୁ, ପଶୁ ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମୁଖରୁ ବାହାରି
ଆସେିଲ। 14 େସମାେନ ଭୂତର ଆତ୍ମା ଓ େସମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। େସମାେନ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମହାଦନିର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନି୍ତ।

15 “େଦଖ! ମୁଁ େଗାଟଏି େଗ୍ଭର ଭଳି ଆସବି।ି େଯ େମା’ ଅେପକ୍ଷାେର
ଗ୍ଭହିଁ ରେହ ଓ ନଜିର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାଏ, େସହ ିେଲାକ ସୁଖୀ।
େତେବ ତାହାକୁ ଉଲଗ୍ନ େହାଇ ଗ୍ଭଲବିାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ ଓ େଲାକମାେନ
ତାହାର ଲଜ୍ଜ ା େଦଖିେବ ନାହିଁ।’’

16 େସହ ିଭୂତାତ୍ମାମାେନ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର କୁହା ଯାଉଥିବା
‘ହମିର୍ଗିେଦ୍ଦାନ୍’ ନାମକ ସ୍ଥାନେର ଏକାଠି କେଲ।

17 ତା’ପେର ସପ୍ତମ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ପାତ୍ରକୁ ବାୟୁେର ଢ଼ାଳିେଲ ଓ
ମନି୍ଦର ଭତିରୁ ସଂିହାସନଠାରୁ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଆସଲିା। େସହ ିସ୍ୱର
କହଲିା, “ଏହା ସମାପ୍ତ େହଲା।” 18 ତା’ପେର େସଠାେର ବଜୁିଳି
ଚମକିଲା, େକାଳାହଳ, ବଜ୍ରନାଦ ଓ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା।
ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଇତହିାସେର େକେବ େହାଇ ନ ଥିଲା।
19 ମହାନଗରୀ ତନି ିଭାଗେର ବଭିକ୍ତ େହଲା। େଦଶଗଡୁ଼କିର ନଗରସବୁ
ନଷ୍ଟ େହାଇଗଲା। ପରେମଶ୍ୱର ମହାନଗରୀ ବାବେିଲାନକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ପାଇଁ
ଭୁଲେିଲ ନାହିଁ। େସ ତାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୂପ ମଦରିା ପାତ୍ରରୁ
ପାନ କରାଇେଲ। 20 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ୀପ ଉେଭଇ ଗଲା ଓ େସଠାେର
େଗାଟଏି େହେଲ ପବର୍ତ ରହଲିା ନାହିଁ। 21 ଆକାଶରୁ େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁଆପଥରମାନ ପଡ଼ଲିା। ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁଆପଥରର ଓଜନ
ପ୍ରାୟ 50 କିେଲାଗ୍ରାମ ଥିଲା। େଲାକମାେନ େସହ ିକୁଆପଥର ମହାମାରୀ
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କେଲ। ଏହ ିେକ୍ଳଶ ଅତ ିଭୟାନକ ଥିଲା।

ପଶୁ ଉପେର ନାରୀ

ସାତଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ସାେତାଟ ିପାତ୍ର ଧାରଣ
କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସି
େମାେତ କହେିଲ, “ଆସ ପ୍ରସଦି୍ଧ େବଶ୍ୟାକୁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ

ଦଆିଯିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ।ି େସ ବହୁତ ଜଳରାଶି ଉପେର
ବସଛି।ି 2 ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ତା’ସହତି େଯୗନପାପ (ବ୍ୟଭଗି୍ଭର)
କରିଛନି୍ତ। ପୃଥିବୀର େଲାକମାେନ ତା’ର ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ରୂପ ସୁରାେର ମାତାଲ୍
େହାଇଛନି୍ତ।”

3 ତା’ପେର ଦୂତ େମାେତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ମରୁଭୂମିକୁ ବହ ିେନଇଗେଲ।
େସଠାେର ମୁଁ େଗାଟଏି ନାରୀକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଶୁ ଉପେର ବସଥିିବାର
େଦଖିଲ।ି େସ ପଶୁର ସବର୍ାଙ୍ଗ ଶରୀର ଉପେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନନି୍ଦା କରୁଥିବା

ନାମସବୁ େଲଖା ଯାଇଥିଲା। େସହ ିପଶୁର ସାେତାଟ ିମସ୍ତକ ଓ ଦଶଟି
ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା। 4 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିବାଇଗଣ ିଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର
ପିନି୍ଧଥିଲା। େସ ପିନି୍ଧଥିବା ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ମଣମିୁକ୍ତ ା େଯାଗୁଁ
ଝଲକୁଥିଲା। ତା’ ହାତେର େଗାଟଏି ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ଥିଲା। େସହ ିପାତ୍ରଟି
ଘୃଣ୍ୟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କିେର ଓ ତା’ର ନଜିର େଯୗନଗତ ପାପର ଆବଜର୍ନାେର
ପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 5 ତା’ର କପାଳେର ଏକ ଗପୁ୍ତ ଅଥର୍ ଥିବା ଉପାଧି େଲଖା
େହଲା:

ମହାନ୍ ବାବଲି, େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କର
ଓ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଘୃଣ୍ୟ
ବଷିୟସକଳର ମାତା।

6 ମୁଁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକଙ୍କର ରକ୍ତ ଓ
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ
ପିଇଥିବାର େଦଖିଲ।ି
ମୁଁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େଦଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଗଲ।ି 7 ତା’ପେର

େସ ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଉଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ରହସ୍ୟ କହବି ିଓ ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ ଦଶଶିଙ୍ଗ ବଶିିଷ୍ଟ ତା’ର
ବାହନ ପଶୁ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ କହବି।ି 8 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପଶୁକୁ େଦଖିଲ,
େସ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ େସ ଜୀବତି ନାହିଁ। କିନୁ୍ତ େସ ବଞ୍ଚବି
ଏବଂ ଗଭୀର ଗହ୍ୱରରୁ ଉଠି ଆସ ିଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଜଗତ ଆରମ୍ଭରୁ େଯଉଁ
େଲାକମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର ଆେଦୗ େଲଖା େହାଇ ନାହିଁ,
େସହ ିେଲାକମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେବ, କାରଣ େସ
ଅତୀତେର ଥିଲା, ବତ୍ତର୍ମାନ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ ପୁଣ ିବଞ୍ଚବି।

9 “ଏହାକୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ିପଶୁର
ସାେତାଟମିସ୍ତକ େହଉଛ ିସାେତାଟ ିପବର୍ତ, ଯାହା ଉପେର େସ ବେସ।
ତାହା ସାତ ଜଣ ରାଜାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। 10 ଏହା ଭତିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ
ରାଜା ମରିସାରିେଲଣ।ି ଜେଣ ରାଜା ବତ୍ତର୍ମାନ ବଞ୍ଚଛିନି୍ତ ଏବଂ େଶଷ ରାଜା
ଆସୁଛନି୍ତ। େସ େଯେତେବେଳ ଆସେିବ, େସ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହେିବ।
11 େଯଉଁ ପଶୁ େକେବ ଜୀବତି ଥିଲା, ବତ୍ତର୍ମାନ ନାହିଁ, େସ ଅଷ୍ଟମ
ରାଜା। େସ ପ୍ରଥମ ସାତ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। େସ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ
ପାଇବ।

12 “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦଶଶିଙ୍ଗ େଦଖିଲ, ତାହା ଦଶ ଜଣ ରାଜା। ଏହି
ଦଶ ଜଣ ରାଜା ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇ ନାହାନି୍ତ। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ େସହ ିପଶୁ ସହତି େଗାଟଏି ଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ
କ୍ଷମତା ପାଇେବ। 13 ଏହ ିଦଶ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସମାନ।
େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର େସହ ିପଶୁକୁ େଦେବ। 14

େସମାେନ େମଷପାଳକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। କିନୁ୍ତ େମଷଶାବକ
େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିେବ। କାରଣ େସ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ
ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। େସ ଡ଼ାକିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ତାହାଙ୍କର
ମେନାନୀତ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶି େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରିେବ।”

15 ତା’ପେର େସ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଜଳରାଶୀ
ଉପେର େବଶ୍ୟା ବସୁଥିବାର େଦଖିଲ, େସହ ିଜଳରାଶୀ େହଉଛ ିବଭିନି୍ନ
େଲାକ, ବଭିନି୍ନ  େଦଶ ଓ ଭାଷାମାନ। 16 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପଶୁ ଓ ଦଶ
ଶିଙ୍ଗ େଦଖିଲ, େସମାେନ େସହ ିେବଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିେବ। େସମାେନ ତା’ର
ସବୁ େନଇଯିେବ ଓ ତାହାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଛାଡ଼ ିେଦେବ। େସମାେନ ତାହାର
ଶରୀରର ମାଂସ ଖାଇେବ ଓ ତାହାକୁ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିେଦେବ। 17

େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷମତା େସହ ିପଶୁକୁ େଦବା ପାଇଁ େଯପରି
ରାଜି ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମନେର ଏକ ଇଚ୍ଛା
େଦେବ। ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର କହଥିିବା ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ଶାସନ କରିେବ। 18 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖିଲ, େସ
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିବା, େସହ ିମହାନଗରୀକୁ
ବୁଝାଏ।”

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:8 990 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17:18
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ବାବଲିର ଧ୍ୱଂସ

ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ଓହ୍ଲାଇବାର େଦଖିଲ।ି
େସହ ିଦୂତଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ମହମିା
ପୃଥିବୀେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। 2 େସ ଦୂତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ

ସ୍ୱରେର ପାଟକିରି କହେିଲ:
“ତା’ର ପତନ େହଲା।
ମହାନଗରୀ ବାବଲିର ପତନ େହାଇଗଲା।

ତାହା ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ େହଲା।
ତାହା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭୂତାତ୍ମା,

ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀ
ଏବଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଶୁଚ ିତଥା ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ େହଲା।
3 ପୃଥିବୀର ସବୁ େଲାକମାେନ
ତା’ର ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧର ସୁରାପାନ

କରିଛନି୍ତ।
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ତା’ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ କାଯର୍୍ୟ କରିଛନି୍ତ।
ସଂସାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ତାହାର ଧନେର ଧନବାନ୍ େହାଇଛନି୍ତ।”
4 ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣଲିି

“େହ େମାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିନଗରରୁ ବାହାରି ଆସ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାରି ଆସେିଲ, ତା’ର ପାପେର ଭାଗୀଦାର େହବ ନାହିଁ

ଓ ତାହାର େକ୍ଳଶର ସହଭାଗୀ େହବ ନାହିଁ।
5 ସ୍ୱଗର୍ େଯେତ ଉଚ୍ଚ, ତହାର ପାପକାଯର୍୍ୟ େସତକିି ଉଚ୍ଚ େହଲାଣ।ି
ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ଭୁଲ୍ କାମଗଡୁ଼କି ଭୁଲ ିନାହାନି୍ତ।
େସ ତା’ର କୁକମର୍ ସବୁ ମେନ ପକାଇଲାଣ।ି
6 େସ ନଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର େଯପରି କ୍ଷତ ିକରିଛ,ି ତାହାର େସହି

ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ିେହବ।
ତା’ର କୁକମର୍ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଗଣୁ ଅଧିକ ପ୍ରତଫିଳ ଦଆିଯିବ।

େସ ନଗର ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଯପରି ସୁରା େଦଇଛ,ି
ତା’ନମିେନ୍ତ ତା’ ଅେପକ୍ଷା ଦୁଇଗଣୁ ଅଧିକ ନଶିାଯୁକ୍ତ ସୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରାଯିବ ଓ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦଆିଯିବ।
7 େସ େଯପରି ନେିଜ େଭାଗବଳିାସ ଓ ଆେମାଦ ପ୍ରେମାଦେର ଜୀବନ

ବତିାଇଛ,ି
େସହପିରି ତାହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣେର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବ୍ୟଥା େଭାଗିବାକୁ

ଦଆିଯିବ।
େସ ନେିଜ ଗବର୍େର କେହ, ‘ମୁଁ ରାଣୀ ପରି ସଂିହାସନେର ବସଛି।ି
ମୁଁ ବଧିବା ନୁେହଁ,
ମୁଁ େକେବ େଶାକ କରିବ ିନାହିଁ।’
8 େସଥିପାଇଁ େଗାଟଏି ଦନି ଭତିେର ଏହ ିେକ୍ଳଶ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ:
ମୃତୁ୍ୟ, ଦୁଃଖଦାୟକ କ୍ରନ୍ଦନ, ମହା କ୍ଷୁଧା।

େସ ଅଗି୍ନେର ଜଳିଯିବ,
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତା’ର ବଗି୍ଭର କରିଛନି୍ତ ଏବଂ େସ

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଅଟନି୍ତ।
9 “ଜଗତର େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ତା’ ସହତି ବ୍ୟଭଗି୍ଭର ପାପ କାଯର୍୍ୟେର

ଲପି୍ତ ଥିେଲ ଓ ତା’ଧନେର ଭାଗୀଦାର ଥିେଲ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ
ତାହାର ଦହନର ଧୂଆଁ େଦଖିେବ, େସମାେନ ତା’ର ମୃତୁ୍ୟ କାରଣରୁ
କାନି୍ଦେବ ଓ ଦୁଃଖିତ େହେବ। 10 େସହ ିରାଜାମାେନ େଯେତେବେଳ
ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଖିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଭୟ କରିେବ ଏବଂ
ତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର ରହେିବ। େସମାେନ କହେିବ:
“େହ ମହାନଗରୀ, େହ ଶକି୍ତଶାଳୀ ନଗରୀ ବାବଲି!
ଏହା ଭୟାନକ! ଏହା ଭୟାନକ!

ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆସଲିା।”
11 “ଏହ ିଜଗତର ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ତା’ ପାଇଁ ବଳିାପ ଓ ଦୁଃଖ

କରିେବ। େସମାେନ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିେବ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର

ବାଣଜି୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଏହା ପେର େକହ ିକିଣେିବ ନାହିଁ। 12 େସମାେନ ସୁନା,
ରୂପା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ମୁକ୍ତ ା, ସୂକ୍ଷ୍ମ େରଶମବସ୍ତ୍ର, ବାଇଗଣ ିରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର;
େରଶମୀ ଓ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର; ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାରର ଚନ୍ଦନ ଆଦ ିସୁବାସତି କାଠ
ଜିନଷି; ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପଦାଥର୍ମାନ, ମୂଲ୍ୟବାନ୍ କାଠ, ପିତ୍ତଳ, େଲୗହ ଓ
ମମର୍ର ପଥରେର ନମିିର୍ତ ଶିଳ୍ପଦ୍ର ବ୍ୟ; 13 ଦାରୁଚନି ିପ୍ରଭୃତ ିସୁଗନି୍ଧ ମସଲା;
ଅତର, ଧୂପ, ମଲମ, ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ, ମଦ୍ୟ, ଜୀତେତୖଳ, ମଇଦା, ଗହମ,
ଗହୃପାଳିତ ତୃଣେଭାଜୀ ପଶୁ, େମଷ, େଘାଡ଼ା, ରଥ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର
ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣ ସବୁ ବକି୍ର ୀ କରନି୍ତ। େତଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ କାନି୍ଦେବ ଓ
କହେିବ:

14 ‘େହ ବାବଲି! ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ ଜିନଷି ଗ୍ଭହୁଁଥିଲ,
େସସବୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗ୍ଭଲଯିାଇଛ।ି
ତୁମ୍ଭର ସବୁ େସୗଖିନ ଓ ମେନାହରୀ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉେଭଇ

ଯାଇଛ।ି
ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ ଆଉ େକେବ ପାଇବ ନାହିଁ।’
15 “ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ତା’ର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଖି ଭୟ କରିେବ ଓ

ତା’ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହେବ। େସହ ିେଲାକମାେନ ତାହାକୁ େସହି
ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଜିନଷି ବକିି୍ରକରି ଧନୀ େହାଇଥିେଲ। େତଣୁ େସମାେନ କାନି୍ଦେବ
ଓ ଦୁଃଖ କରିେବ। 16 େସମାେନ କହେିବ:
‘େହ ମହାନଗରୀ! ଭୟାନକ! ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା େକେତ ଭୟାନକ:
େଯଉଁ ମହାନଗରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ େରଶମ, ବାଇଗଣ ିଓ ଘନଲାଲ ବଣ୍ଣର୍ର ବସ୍ତ୍ର

ପିନି୍ଧଥିଲା,
ସୁନା, ମଣ ିଓ ମୁକ୍ତ ାେର ଝଟକୁଥିଲା,
17 ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିସମସ୍ତ ବଶିାଳ ସମ୍ପତି୍ତ ନଷ୍ଟ କରି ଦଆିଗଲା।’
“ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର  କପ୍ତାନ, ସମୁଦ୍ର  ଯାତ୍ରୀ, ନାବକି, େନୗବାଣଜି୍ୟ କରୁଥିବା

ସମସ୍ତ େଲାକ ବାବଲିଠାରୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ। 18 େସମାେନ ତା’ର
ଜଳୁଥିବାର ଧୂଆଁ େଦଖିେଲ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ଏହି
ମହାନଗରୀ ପରି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିନଗରୀ ନାହିଁ।” 19 େସମାେନ ନଜି
ନଜି ମସ୍ତକ ଉପେର ଧୂଳି ଫିଙି୍ଗେଲ। େସମାେନ କାନି୍ଦେଲ ଓ ବହୁତ
ଦୁଃଖିତ େହେଲ। େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ:
‘େହ ମହାନଗରୀ! ଭୟାନକ! ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା େକେତ ଭୟାନକ!
ଏହ ିମହାନଗରୀର ଧନେର ସମୁଦ୍ର େର ବାଣଜି୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା

େଲାକମାେନ ଧନୀ େହାଇଥିେଲ।
କିନୁ୍ତ ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟେର େସ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଗଲା।
20 େହ ସ୍ୱଗର୍! େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାେନ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଏବଂ େପ୍ରରିତଗଣ!
ମହାନଗରୀର ଧ୍ୱଂସେର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କର।

େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ କଷ୍ଟ େଦଇଛ,ି େସଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ
େଦଇଛନି୍ତ।’”

21 ତା’ପେର ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଦୂତ େଗାଟଏି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପଥର
ଉଠାଇେଲ। ଏହ ିପଥରଟ ିେଗାଟଏି ଚକିପଥର ପରି ବହୁତ ବଡ଼। େସହି
ଦୂତ ଜଣକ ପଥରଟକୁି ସମୁଦ୍ର  ଭତିରକୁ ଫିଙି୍ଗ େଦେଲ ଏବଂ କହେିଲ:
“ଏହପିରି ଭାବେର ମହାନଗରୀ ବାବଲିକୁ ତଳକୁ ନେିକ୍ଷପ କରାଯିବ।
ତାହାକୁ ଆଉ େକେବ େକହ ିେଦଖି ପାରିେବ ନାହିଁ।
22 େତା’ଠାେର େକହେିହେଲ ଆଉ େଲାକମାନଙ୍କର ବୀଣାର ସଙ୍ଗୀତ ଓ

ବଂଶୀ, ତୂରୀ ଭଳି
ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ଶୁଣେିବ ନାହିଁ।

େତା’ଠାେର େକୗଣସ ିଶିଳ୍ପର କାରିଗରମାେନ
ଆଉ େଦଖାଯିେବ ନାହିଁ।

େତା’ଠାେର ଚକିେପଷାର ଶବ୍ଦ
ଆଉ େକେବ େହେଲ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।
23 େତା’ ପାଖେର ଦୀପର ଆେଲାକ
ଆଉ ଜଳିବ ନାହିଁ।

େତା’ ପାଖେର ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି

େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18:2 991 େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18:23



19

20

ଆଉ େକେବ େହେଲ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।
େତା’ର ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ମହାନ୍ େଲାକ ଥିେଲ।
ସମସ୍ତ େଦଶଗଡୁ଼କି େତା’ର ଯାଦୁ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଥିେଲ।
24 େସ (ବାବଲି) ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପବତି୍ର

େଲାକମାନଙ୍କର
ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ମାରି ଦଆିଯାଇ ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଇଁ

ଦାୟୀ ଅେଟ।”

ସ୍ୱଗର୍ବାସୀମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର ଅେନକ େଲାକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଭଳି ଏକ
ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି େସମାେନ କହୁଥିେଲ:
“ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା!

ବଜିୟ, ମହମିା ଓ କ୍ଷମତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେଟ।
2 ତାହାଙ୍କର ବଗି୍ଭରଗଡୁ଼କି ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାଥର୍।

େସ ମହା େବଶ୍ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇଛନି୍ତ।
େସହ ିେବଶ୍ୟା ତା’ର େଯୗନଗତ ପାପେର ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି

େଦଇଅଛ।ି
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ େସବକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ େହତୁ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ

େଦଇଛନି୍ତ।”
3 େସମାେନ ପୁଣ ିକହେିଲ:

“ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା!
େସ େବଶ୍ୟା ଜଳି ଯାଉଛ।ି
ତାହାର ଧୂଆଁ ସବର୍ଦା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ।”
4 ତା’ପେର ଚବଶି ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଗ୍ଭରି ଜଣ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ

ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେର ନଇଁେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର
ଉପାସନା କେଲ। େସମାେନ କହେିଲ:
“ଆେମନ୍! ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା!”
5 ତା’ପେର ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନ ିଆସଲିା। େସହ ିଧ୍ୱନି

କହଲିା:
“େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବକମାେନ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର!

େହ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ୍ େଲାକମାେନ!
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଓ

ତାହାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଅି।”
6 ତା’ପେର ମୁଁ ଅେନକ େଲାକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି ଏହା

ଜଳପ୍ରପାତର ଧ୍ୱନପିରି ଏବଂ ବରିାଟ େମଘ ଗଜର୍ନର ଶବ୍ଦ ପରି ଥିଲା।
େସମାେନ କହୁଥିେଲ:
“ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା!
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ  କରୁଛନି୍ତ।
େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ।
7 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦବା!

େଯେହତୁ େମଷଶାବକଙ୍କର ବବିାହ ଉତ୍ସବର ସମୟ ଆସ ିଉପସି୍ଥତ
ଓ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ନଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛ;ି େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ

ତାହାଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦବା।
8 କନ୍ୟାକୁ ପିନି୍ଧବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଶୁଭ୍ର
ଓ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଦଆିଯାଇଛ।ି”

(ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରର ଅଥର୍ େହଉଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ
କାଯର୍୍ୟ, ଯାହାସବୁ େସମାେନ କରିଥିେଲ।)

9 ତା’ପେର ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା େଲଖ: େମଷଶାବକଙ୍କ
ବବିାହ େଭାଜିକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଧନ୍ୟ!” େସ ଦୂତ ପୁଣ ିକହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅେଟ।”

10 ତା’ପେର ମୁଁ ଦୂତଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦତେଳ
ପଡ଼ଗିଲ।ି କିନୁ୍ତ େସ େମାେତ କହେିଲ, “େମାେତ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ େସବକ ମାତ୍ର। େତଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉପାସନା
କର! କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େହଉଛ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ମୂଳ ଆତ୍ମା
ସ୍ୱରୂପ।’’

େଶ୍ୱତ ଅଶ୍ୱର ଆେରାହୀ

11 ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ େଖାଲଯିିବାର େଦଖିଲ।ି େସଠାେର େଗାଟଏି
େଶ୍ୱତ ଅଶ୍ୱ, ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱାେରାହୀଙ୍କ ନାମ ‘ବଶି୍ୱସ୍ତ’ ଓ
‘ସତ୍ୟବାନ’। େସ ନ୍ୟାୟପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ବଗି୍ଭର କରନି୍ତ ଓ ଲଢ଼ନି୍ତ। 12

ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଅେନକ
ଗଡୁ଼ଏି ମୁକୁଟ ଅଛ।ି ତାହାଙ୍କ କପାଳେର େଗାଟଏି ନାମ େଲଖା ଯାଇଥିଲା,
କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକହ ିେସ ନାମ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 13 େସ
ରକ୍ତଭଜିା େଗାଟଏି ରାଜ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିେଲ। ତାହାଙ୍କ ନାମ
‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ’। 14 ସ୍ୱଗର୍ର େସନାବାହନିୀଗଣ ତାହାଙ୍କର
ଅନୁଗମନ କରୁଥିେଲ। େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଶ୍ୱତଅଶ୍ୱ ଉପେର ବସଥିିେଲ।
େସମାେନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଷ୍କତୃ, ଶୁଭ୍ରବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିେଲ। 15 େସହ ିଅଶ୍ୱାେରାହୀଙ୍କ
ମୁଖରୁ େଗାଟଏି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା ବାହାରି ଥିଲା। େସ ଜାତଗିଣଙୁ୍କ ଦମନ
କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିଖଣ୍ତାର ପ୍ରେୟାଗ କରିେବ। େସ େଲୗହଦଣ୍ଡେର
େସମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିେବ। େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େକ୍ର ାଧରୂପ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷା କୁଣ୍ଡକୁ ଦଳି ପକାଇେବ। 16 ତାହାଙ୍କ େପାଷାକ ଓ
ଜଘଂେଦଶେର ଏହା େଲଖାଥିଲା:

ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ
17 ତା’ପେର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ସୂଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲ।ି

େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ଆସ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା େଭାଜି ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅ। 18 ଆସ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏକାଠି େହାଇ ରାଜା, େସନାପତ ିଓ ପ୍ରସଦି୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ଶରୀରର ମାଂସ
ତଥା ଅଶ୍ୱ ଓ େସମାନଙ୍କର ଆେରାହୀଙ୍କର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ, ସାନ
ଓ ବଡ଼, ସବୁ େଲାକମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବ।”

19 ତା’ପେର ମୁଁ େସହ ିପଶୁ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି
େସମାନଙ୍କର େସନାବାହନିୀଗଣ, ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ େସମାନଙ୍କର
େସନାବାହନିୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର େହେଲ। 20 କିନୁ୍ତ
େସହ ିପଶୁ ବନ୍ଦୀ େହଲା ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ େହଲା।
ଏହ ିଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସହ ିପଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ କାଯର୍୍ୟ
କରିଥିଲା। ଏହ ିପଶୁ, ଯିଏ କି ପଶୁର ଚହି୍ନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଓ ତାହାର
ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିଥିଲା, େସ ବନ୍ଦୀ େହଲା।
େସହ ିଭଣ୍ଡ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ପଶୁଙୁ୍କ ଗନ୍ଧକ ଜଳୁଥିବା ଅଗି୍ନପୂଣ୍ଣର୍ ହ୍ରଦେର
ଜୀବନ୍ତ ଫିଙି୍ଗ ଦଆିଗଲା। 21 େସମାନଙ୍କର େସନାବାହନିୀଗଣ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଖଡ଼୍ଗେର ନହିତ େହେଲ। ସମସ୍ତ
ପକ୍ଷୀଗଣ େସମାନଙ୍କର ଏହ ିଶରୀରଗଡୁ଼କୁି େପଟ ପୁରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଖାଇେଲ।

ଏକ ହଜାର ବଷର୍

ତା’ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଜେଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ଓହ୍ଲାଇବାର େଦଖିଲ।ି
ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ପାତାଳର ଅତଳ ଗହ୍ୱରର ଗ୍ଭବ ିଥିଲା।
ତାହାଙ୍କ ହାତେର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଶିକୁଳି ଥିଲା। 2 ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ

େସହ ିବଶିାଳକାୟ ପୁରୁଣା ସାପକୁ ଧରିପକାଇେଲ। େସହ ିସାପ େହଉଛି
ଶୟତାନ। ଦୂତ ତାହାକୁ ଏକହଜାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶିକୁଳିେର ବାନି୍ଧ
େଦେଲ। 3 େସ ତାହାକୁ ଗଭୀରତମ ଗହ୍ୱରେର େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ ଓ
ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ। ଦୂତ େସହ ିଗହ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଦ୍ର ା
ବସାଇେଲ, େଯପରି େସ ହଜାରବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
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ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ହଜାର ବଷର୍ ପେର ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ
ସମୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

4 ତା’ପେର ମୁଁ େକେତାଟ ିସଂିହାସନ ଓ ତା’ଉପେର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବସଥିିବାର େଦଖିଲ।ି େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ବଗି୍ଭର କରିବାର ଶକି୍ତ
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ େହବା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଗ୍ଭର କରିବା େହତୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମାରି ଦଆିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ େଦଖିଲ।ି େସହ ିେଲାକମାେନ ପଶୁକୁ କିମ୍ୱା
ତାହାର ପ୍ରତମିାକୁ ପୂଜା କରି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ କପାଳେର ବା
ହାତେର େସହ ିପଶୁର ଚହି୍ନ ଧାରଣ କରି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ପୁନବର୍ାର
ଜୀବତି େହେଲ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଏକହଜାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ
କେଲ। 5 (ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ େଲାକମାେନ ଏକହଜାର ବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍ ନ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ ିଉଠିେଲ ନାହିଁ।)
ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। 6 ଏହ ିପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନେର

େଯଉଁମାେନ ଅଂଶୀ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ ଓ ପବତି୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଉପେର
ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୃତୁ୍ୟର େକୗଣସ ିକ୍ଷମତା ନାହିଁ। େସହ ିେଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜକ େହେବ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଏକହଜାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିେବ।

ଶୟତାନର ପରାଜୟ

7 ଏକ ହଜାର ବଷର୍ େଶଷ େହବାପେର ଶୟତାନକୁ ତା’ର ଗଭୀରତମ
ଗହ୍ୱରର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକି୍ତ ମିଳିବ। 8 େସ ପୃଥିବୀର ଗ୍ଭରି େକାଣକୁ
ଯାଇ ସବୁ େଦଶମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିବ, ଓ େସହ ିସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିପରି
ଅସଂଖ୍ୟ େଗାଗ୍ ଓ ମାେଗାଗ୍ଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିବ।

9 ଶୟତାନର େସନାବାହନିୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କ ଶିବରିଗଡୁ଼କୁି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରୟ
ନଗରକୁ େଘରିଗେଲ। କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅଗି୍ନ ଆସଲିା ଓ ତା’ର େସନାବାହନିୀକୁ
ବନିାଶ କରିେଦଲା। 10 େସେତେବେଳ ଶୟତାନ (ଯିଏ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିଥିଲା), େସହ ିପଶୁ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ସହତି ଗନ୍ଧକେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟକୁ ନେିକ୍ଷପ କରାଗେଲ।
େସମାେନ େସଠାେର ଦନିରାତ ିସବାସବର୍ଦା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇେବ।

ପୃଥିବୀର େଲାକଙ୍କର ବଗି୍ଭର

11 ତା’ପେର ମୁଁ େଗାଟଏି ବରିାଟ ଶୁଭ୍ର ସଂିହାସନ େଦଖିଲ।ି ମୁଁ ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େସହ ିସଂିହାସନେର ବସଥିିବାର େଦଖିଲ।ି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ
ତାହାଙ୍କ ପାଖରୁ େଦୗଡ଼ ିଗ୍ଭଲଗିେଲ ଓ ଉେଭଇ ଗେଲ। 12 ମୁଁ ବଡ଼ଠାରୁ
ସାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୃତବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଂିହାସନ ସାମନାେର ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲ।ି
ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ େଖାଲାଥିଲା। େସଠାେର ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟ
େଖାଲାଥିଲା। ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କର ନଜି ନଜି କମର୍ ଅନୁସାେର ବଗି୍ଭର
େହଲା। େସହ ିପୁସ୍ତକଗଡୁ଼କିେର ଏସବୁ ବଷିୟ େଲଖାଯାଇଥିଲା।

13 ସମୁଦ୍ର  ଭତିେର େଯଉଁ ମୃତ େଲାକମାେନ ଥିେଲ, େସ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଇେଦଲା। ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପାତାଳ ନଜି ପାଖେର ଥିବା ମୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦଇେଦଲା, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତା’ର କମର୍ଗଡୁ଼କି ଅନୁସାେର ବଗି୍ଭର
କରାଗଲା। 14 ତା’ପେର ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦକୁ ନେିକ୍ଷପ
କରାଗଲା। ଏହ ିଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୃତୁ୍ୟ ଅେଟ। 15 େଯଉଁ
େଲାକର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା େହାଇଥିବାର େଦଖାଗଲା ନାହିଁ,
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦେର ନେିକ୍ଷପ କରାଗଲା।

ନୂତନ ଯିରୁଶାଲମ

ଏହା ପେର ମୁଁ େଗାଟଏି ନୂତନ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ
େଦଖିଲ।ି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଅଦୃଶ୍ୟ
େହାଇଯାଇଥିଲା। େସଠାେର ଆଉ ସମୁଦ୍ର  ନ ଥିଲା। 2

ତା’ପେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପବତି୍ର ନଗରୀ ତଳକୁ ଆସବିାର

େଦଖିଲ।ି ଏହ ିପବତି୍ର ନଗରୀ ନୂତନ ଯିରୁଶାଲମ ଅେଟ। ବର ପାଇଁ କନ୍ୟା
େଯପରି ସୁସଜି୍ଜତା େହାଇଥାଏ, ଠିକ୍ େସହପିରି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା।

3 ମୁଁ ସଂିହାସନରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣଲି।ି େସହ ିସ୍ୱର କହଲିା,
“ବତ୍ତର୍ମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଛ।ି େସ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହେିବ। େସମାେନ ତାହାଙ୍କର େଲାକ େହେବ।
ପରେମଶ୍ୱର ନେିଜ େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହେିବ ଓ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େହେବ। 4 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ସମସ୍ତ ଲୁହ େପାଛ ିେଦେବ।
ଆଉ ଅଧିକ ମୃତୁ୍ୟ, ବଷିାଦ, କ୍ରନ୍ଦନ ବା କଷ୍ଟ ରହବି ନାହିଁ। ସବୁ ପୁରାତନ
ବଷିୟ େଲାପପାଇଛ।ି”

5 ସଂିହାସନ ଉପେର ଯିଏ ବସଥିିେଲ, େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ନୂତନ କରୁଅଛ।ି” ତା’ପେର େସ କହେିଲ, “ଏହା େଲଖି ରଖ,
କାରଣ ଏହ ିକଥାସବୁ ବଶି୍ୱାସ େଯାଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ।”

6 ସଂିହାସନେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା ସମାପ୍ତ
େହାଇଯାଇଛ।ି ମୁଁ େହଉଛ ିପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ। ମୁଁ ତୃଷାତ୍ତର୍ େଲାକକୁ ବନିା
ମୂଲ୍ୟେର ଜୀବନ୍ତଜଳ ନଝିର୍ରରୁ ପାନ କରିବାକୁ େଦବ।ି 7 େଯ ବଜିୟୀ
େହବ, େସ ଏହସିବୁ ପାଇବ। ମୁଁ ତାହାର ପରେମଶ୍ୱର େହବ ିଓ େସ
େମାର ପୁତ୍ର େହବ। 8 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଭୀରୁ, ଅବଶି୍ୱାସୀ,
ଘୃଣାକାଯର୍୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, େଯୗନଗତ ପାପ, ମନ୍ଦ କୁହୁକ କରନି୍ତ ଓ
ପ୍ରତମିାପୂଜକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େସମାେନ ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍ଧକ ଜଳୁଥିବା
ହ୍ରଦେର ସ୍ଥାନ ପାଇେବ। ଏହା ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୃତୁ୍ୟ।’’

9 ତା’ପେର ସାତ ଜଣ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେର
ସାେତାଟ ିେଶଷ େକ୍ଳଶର ସାତ ପାତ୍ର ଥିଲା, େସହମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େମା’ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। େସହ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “େମା’ ସହତି
ଆସ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧୂକୁ େଦଖାଇବ।ି େସ େମଷଶାବକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। 10 େସ
ଦୂତ େମାେତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା େଗାଟଏି ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତକୁ
େନଇଗେଲ। େସ େମାେତ ପବତି୍ର ନଗରୀ ଯିରୁଶାଲମ େଦଖାଇେଲ। ମୁଁ
େସହ ିନଗରୀକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆସବିାର େଦଖିଲ।ି

11 େସହ ିନଗରୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବେର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େହାଇ
ଝଲକୁଥିଲା। ଏହା ସ୍ଫଟକି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। 12 ନଗରୀର େଗାଟଏି ବଡ଼
ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ଥିଲା। ଏହାର ବାରଟ ିପ୍ରେବଶଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। େସହି
ଦ୍ୱ ାରମାନଙ୍କେର ବାରଟ ିସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଥିେଲ। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରେର
ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଟ ିପରିବାରର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଦଳର ନାମ େଖାଦତି
ଥିଲା। 13 େସଠାେର ପୂବର୍ ଦଗିେର ତେିନାଟ ିପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରା, ଉତ୍ତରେର
ତେିନାଟ ିପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର, ଦକି୍ଷଣେର ତେିନାଟ ିପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର ଏବଂ ପଶି୍ଚମ
ଦଗିେର ତେିନାଟ ିଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 14 ନଗରୀର କାନ୍ଥସବୁ ବାରଟ ିମୂଳଦୁଆ
ପଥର ଉପେର ଥିଲା। େସହ ିପଥର ଉପେର େମଷଶାବକଙ୍କର ବାରଜଣ
େପ୍ରରିତଙ୍କର ନାମ େଲଖାଯାଇଥିଲା।

15 େମା’ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା େହଉଥିବା ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙ୍କ ହାତେର େଗାଟଏି
ସୁନାର ମାପଦଣ୍ଡ ଥିଲା। େସ ନଗର, ଏହାର ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର ଏବଂ ଏହାର
କାନ୍ଥ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିମାପଦଣ୍ଡ ନଜି ହାତେର ରଖିଥିେଲ। 16

େସହ ିନଗରୀଟ ିଗ୍ଭରି େକାଣଆି ଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ୱା ଓ ଚଉଡ଼ା ସମାନ।
େସହ ିଦୂତ ମାପଦଣ୍ଡେର ନଗରୀକୁ ମାପିେଲ। ନଗରୀର ଲମ୍ୱା 12,000
ଷ୍ଟାଡ଼ଆି, ଚଉଡ଼ା 12,000 ଷ୍ଟାଡ଼ଆି ଓ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 12,000 ଷ୍ଟାଡ଼ଆି
ଥିଲା। 17 େସ ଦୂତ କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ମାପିେଲ ଏହା 144 ହାତ
େହଲା। ଦୂତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବ୍ୟବହୃତ ମାନଦଣ୍ଡେର ମାପିଥିେଲ।
18 େସହ ିନଗରୀର କାନ୍ଥ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତମଣେିର ତଆିରି େହାଇଥିଲା। େସହି
ନଗରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛକାଚ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଖାଣି୍ଟ ସୁନାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା।

19 ନଗରୀ କାନ୍ଥର ମୂଳଦୁଆ ପଥରେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣ ିଖଚତି ଥିଲା।
ପ୍ରଥମ େକାଣ ପଥରଟ ିହୀରକମଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିନୀଳକାନ୍ତମଣ,ି ତୃତୀୟ
େବୖଦୂଯର୍୍ୟମଣ,ି ଚତୁଥର୍ଟ ିମରକତମଣ ିଥିଲା। 20 ପଞ୍ଚମେର ପୁଲକମଣ,ି
ଷଷ୍ଠ ମାଣକି୍ୟମଣ,ି ସପ୍ତମଟ ିପୁଷ୍ପରାଗମଣ,ି ଅଷ୍ଟମେର ଫିେରାଜମଣ,ି
ନବମେର େଗାେମଦକମଣ,ି ଦଶମେର ଲଶୁନୀୟମଣ,ି ଏକାଦଶେର
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ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣ,ି ଓ ଦ୍ୱ ାଦଶେର ସୁଗନ୍ଧମଣ ିଖଚତି ଥିଲା। 21 ବାରଟି
ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର େହଉଛ ିବାର େଗାଟ ିମୁକ୍ତ ା। ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାର
େଗାଟଏି େଲଖା ମୁକ୍ତ ାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା। ନଗରର ରାଜପଥ ନମିିର୍ତ
କାଚପରି, ଖାଣି୍ଟ ସୁନାେର ତଆିରି େହାଇଥିଲା।

22 ମୁଁ େସହ ିନଗରୀ ଭତିେର େକୗଣସ ିମନି୍ଦର େଦଖିଲ ିନାହିଁ।
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ୍ ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଓ େମଷଶାବକ େହଉଛନି୍ତ େସହ ିନଗରର
ମନି୍ଦର। 23 େସହ ିନଗରୀକୁ ଆେଲାକ େଦବା ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହମିା ନଗରୀକୁ ଆେଲାକ ଦଏି।
େମଷଶାବକ େସହ ିନଗରୀର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ।

24 ନଗରୀର ଆେଲାକେର ଜାତସିମୂହର େଲାକମାେନ ଗ୍ଭଲେିବ।
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଏହ ିନଗରୀକୁ େଦେବ। 25

େସହ ିନଗରୀର ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କି େକୗଣସ ିଦନି ବନ୍ଦ ରହବି ନାହିଁ, କାରଣ
େସଠାେର େକେବ େହେଲ ରାତ ିେହବ ନାହିଁ। 26 େସହ ିନଗରକୁ
ଜାତସିମୂହର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଓ ମହମିା ଅଣାଯିବ। 27 େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିଜିନଷି
ତା’ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜ ାପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟ କରିବା େଲାକ ଓ
ମିଥ୍ୟା କହବିା େଲାକ ତା’ ଭତିେର ପଶିପାରିେବ ନାହିଁ। େମଷଶାବକଙ୍କ
ଜୀବନପୁସ୍ତକେର ନାମ େଲଖା େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ େସହ ିନଗରୀ
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ।

ତା’ପେର ଦୂତ େମାେତ ଜୀବନଜଳର ନଦୀ େଦଖାଇେଲ। େସ
ନଦୀଟ ିସ୍ଫଟକି ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। େସହ ିନଦୀ ପରେମଶ୍ୱର
ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ସଂିହାସନରୁ ପ୍ରବାହତି େହଉଛ।ି 2 ଏହା

ନଗରୀର ରାଜପଥ େଦଇ ତଳକୁ େବାହଯିାଏ। ନଦୀର ଦୁଇ ପେଟ ଜୀବନ
ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଏହ ିବକ୍ଷେର ପ୍ରତବିଷର୍ ବାର ଥର ଫଳ ଫେଳ। ଏହା
ପ୍ରତମିାସ ଫଳ ଦଏି। ଏହ ିଗଛର ପତ୍ରଗଡୁ଼କି ଜାତସିମୂହର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ
ଅେଟ।

3 େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଗି୍ଭରିତ େଦାଷୀ ବଷିୟ ରହବି
ନାହିଁ। ପରେମଶ୍ୱର ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ସଂିହାସନ େସଠାେର ରହବି।
ତାହାଙ୍କର େସବକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉପାସନା କରିେବ। 4 େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ମୁଖ େଦଖିେବ। େସମାନଙ୍କ କପାଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ
େଲଖାେହବ। 5 େସଠାେର ଆଉ େକେବ ରାତ ିେହବ ନାହିଁ। େଲାକମାେନ
ପ୍ରଦୀପର କିମ୍ୱା ସୂଯର୍୍ୟର ଆେଲାକ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କରିେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆେଲାକ େଦେବ। େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ପରି
ସଦାସବର୍ଦା ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।

6 େସ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିକଥାଗଡୁ଼କି ସତ୍ୟ ଓ ବଶି୍ୱାସ
େଯାଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। ଯାହା
ଶୀଘ୍ର ଘଟବି, ତାହା ତାହାଙ୍କ େସବକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର
ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇଛନି୍ତ। 7 ‘ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ! ଏହ ିପୁସ୍ତକେର
େଲଖାଥିବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କୁି େଯଉଁ େଲାକ ପାଳନ କରିବ,
େସ ଧନ୍ୟ େହବ।’”

8 ମୁଁ େଯାହନ। ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣଛି ିଓ େଦଖିଛ।ି ପୁଣ ିକଥା ଶୁଣବିା ଓ
େଦଖିବା ପେର ମୁଁ ଏସବୁ କହବିାଦୂତଙ୍କ ପାଦତେଳ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ
ପଡ଼ଗିଲ।ି 9 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “େମାେତ ପ୍ରଣାମ କର
ନାହିଁ! ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରି, ଓ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପରି ଜେଣ
େସବକ। ମୁଁ େସହମିାନଙ୍କ ପରି ଜେଣ େସବକ ଯିଏ, ଏହ ିପୁସ୍ତକର
ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ପାଳନ କେର। େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କର।”

10 ତା’ପେର ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଥିବା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କୁି େଗାପନୀୟ ରଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟବିାର
ସମୟ ପାେଖଇ ଆସଲିାଣ।ି 11 େଯ ମନ୍ଦ କରୁଛ,ି ତାହାକୁ ମନ୍ଦ
କରିବାକୁ ଦଅି। େଯ ଅଶୁଚ,ି େସ ଅଶୁଚ ିେହାଇ ରହୁ। େଯ ଭଲ କରୁଛ,ି
ତାହାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଦଅି। େଯ ପବତି୍ର, ତାହାକୁ ପବତି୍ର େହାଇ ରହବିାକୁ
ଦଅି।”

12 “ଶୁଣ! ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ଆେମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ପୁରସ୍କାର େନଇ
ଆସବିା। ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ତା’ର କମର୍ ଅନୁସାେର ପ୍ରତଦିାନ
େଦବା। 13 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ; କ ଓ କ୍ଷ, ଆଦ ିଓ ଅନ୍ତ।”

14 “େଯଉଁ େଲାକମାେନ ନଜିର ରାଜ େପାଷାକ େଧାଇଛନି୍ତ , େସମାେନ
ଧନ୍ୟ େହେବ। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ରହଛି।ି େସମାେନ ନଗରୀ ଭତିରକୁ ନଗରୀ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରି
ପାରିେବ। 15 କିନୁ୍ତ କୁକୁରମାେନ, ମନ୍ଦ କୁହୁକ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ,
େଯଉଁମାେନ େଯୗନଗତ ପାପ କରନି୍ତ , ନରହନ୍ତାମାେନ, ପ୍ରତମିାପୂଜକଗଣ,
ମିଥ୍ୟାପି୍ରୟ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାେନ ନଗରର ବାହାେର ରହେିବ।”

16 “ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁ଼କୁି ଏହ ିସମସ୍ତ କହବିା ପାଇଁ
େମାର ଦୂତଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ପଠାଇଛ।ି ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର
ବଂଶଜାତ। ଆେମ୍ଭ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା।”

17 ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନି୍ତ , “ଆସ!” ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ମଧ୍ୟ କହୁ, “ଆସ!” େଯ ତୃଷାତ୍ତର୍, େସ ଆସୁ; େଯ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ
ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ଜୀବନର ଜଳପାନ କରିପାେର।

18 ଏହ ିପୁସ୍ତକର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କୁି ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ମୁଁ ସତକର୍ କରିଦଏି। େକହ ିଯଦ ିଏହ ିବାକ୍ୟଗଡୁ଼କି ସହତି କିଛି
େଯାଗକେର େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର େଲଖାଥିବା
େକ୍ଳଶଗଡୁ଼କି େଦେବ। 19 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀର ବାକ୍ୟଗଡୁ଼କିରୁ କିଛ ିକାଢ଼ ିଦଏି, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଜୀବନବୃକ୍ଷ ଓ ପବତି୍ର ନଗରୀରୁ ତାହାର ଅଧିକାର
କାଢ଼େିନେବ।

20 ଯୀଶୁ ହିଁ ଏସବୁ ସତ୍ୟ କହନି୍ତ। ବତ୍ତର୍ମାନ େସ କହନି୍ତ , “ହଁ, ଆେମ୍ଭ
ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ।”
ଆେମନ୍। େହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନୁ୍ତ।
21 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ରହଥିାଉ।

ଆେମନ୍।
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