
i

The First Epistle of Paul to the
Thessalonians

େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର

େଲଖକ
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଅଟି େବାଲି ଏହି ପତ୍ର

(ପ୍ର .େଥସ. 1:1; 2:18) ଦୁଇ ଥର ପ୍ର କାଶ କେର। େଯେତେବେଳ
ମ ଳୀ ାପିତ େହଲା େସେତେବେଳ ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି
(ପ୍ର .େଥସ. 3:2,6) ପାଉଲ ସହିତ ି ତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ା
କରୁ ଥିେଲ (େପ୍ର ରି. 17:19) େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ପେର ଅ
ମାସ ମଧ୍ୟେର େସ ଏହି ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର
ବି ାସୀମାନ ୁ େଲଖିଥିେଲ। େଥସଲନୀକୀୟେର ପାଉଲ
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ େକବଳ ଶର୍ କରିଥିଲା, ତାହା ନୁେହଁ
ମାତ୍ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଶର୍ କରିଥିଲା। ମ ଳୀେର ଅେନକ
ବିଜାତିମାେନ ମୂ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଥିେଲ, ଯାହା େସହି ସମୟେର
ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ନି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା (ପ୍ର .େଥସ.
1:9)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 51 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ତାହା ର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର

କରି ସହରରୁ େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ 1:1 “େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର

େଲାକମାନ ୁ ”, େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ ପ୍ର ଥମ
ପତ୍ର ର ମୁଖ୍ୟ ପାଠକମାେନ େବାଲି ପ୍ର କାଶ କେର, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ
ଭାେବ ଏହା ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଥିବା ଖ୍ର ୀ ର େଲାକମାନ ୁ
େଲଖାଯାଇଥିଲା।
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ଉେ ଶ୍ୟ
ନୂତନ ବି ାସୀମାନ ୁ େସମାନ ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର ଉ ାହ

େଦବାକୁ (ପ୍ର .େଥସ. 3:35)ଧାମ କଜୀବନଯାପନକରିବା ନିମେ
ଉପେଦଶ େଦବାକୁ (ପ୍ର .େଥସ. 4:1-12) ଏବଂ େଯଉଁ ବି ାସୀମାେନ
ଖ୍ର ୀ ଆସି ବା ପୂବର୍ ରୁ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କରି େସମାନ ର ଭବିଷ୍ୟତ
ଭରସା େଦବା ନିମେ (ପ୍ର .େଥସ. 4:13-18), େନୖତିକ ଏବଂ
ବ୍ୟାବହାରିକ ସ ୀୟ କିଛି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ସଂେଶାଧନ କରିବା
ନିମେ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ମ ଳୀ ନିମେ ଚି ା

ରୂ ପେରଖା
1. କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ — 1:1-10
2. େପ୍ର ରିତିକ କାଯର୍ ୍ୟର ପ୍ର ତିରକ୍ଷା — 2:1-3:13
3. େଥସଲନୀକୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ ଉପେଦଶ — 4:1-5:22
4. େଶଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ଆଶୀବର୍ ାଦ — 5:23-28

ଅଭିବାଦନ
1ପାଉଲ, ସି ଲ୍ଵ ାନ ଓ ତୀମଥି, ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର

ଥିବା େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥିବା ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ; ଅନୁଗ୍ର ହ
ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

େଥସଲନୀକୀୟ ବି ାସୀମାନ ର ଜୀବନ ଓ ବି ାସ
2 ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଛାମୁେର ଆେ ମାେନ

ତୁ ମାନ ବି ାସର କମର୍ , େପ୍ର ମର ପରିଶ୍ର ମ ଓ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ ୀୟ ତୁ ମାନ ଭରସାର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟ
ନିର ର ରଣ କରି,

3 ଆ ମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ମାନ ନାମ ଉେ ଖପୂବର୍ କ
ସମ ନିମେ ସବର୍ ଦା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ;

4କାରଣ େହ ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ , ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ,
ତୁ େ ମାେନ ମେନାନୀତ େଲାକ,
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5 େଯଣୁ ଆ ମାନ ସୁସମାଚାର େକବଳ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଶି , ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ ଅତ୍ୟ ନି ୟତା ସହ ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହାଇଥିଲା ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମୟେର
ତୁ ମାନ ସହିତ ଆେ ମାେନ କି ପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ,
ତାହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ।

6 ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନବହୁ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗମଧ୍ୟେରପବିତ୍ର ଆ ାଦ
ଆନ ସହ େସହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରି ଆ ମାନ ଓ ପ୍ର ଭୁ ର
ଅନୁକାରୀ େହାଇଥିଲ,

7 େଯପରିକି ତୁ େ ମାେନ ମାକିଦନିଆ ଓଆଖାୟା ନିବାସୀ ସମ
ବି ାସୀ ପ୍ର ତି ଆଦଶର୍ ରୂ ପ େହାଇଥିଲ।

8 କାରଣ ତୁ ମାନ ାରା ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େଯ େକବଳ
ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାେର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ବି ାସର ବିଷୟ ସବର୍ ତ୍ର ଏପରି
ବ୍ୟା େହାଇଅଛି େଯ, େସ ସ େର ଆ ମାନ ର କିଛି କହିବା
ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ।

9 େଯଣୁ େଲାକମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଆ ମାନ ସ େର
କହିଥାଆି େଯ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆ ମାନ ଆଗମନ
ସମୟେର କଅଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କିପରି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ତିମାସବୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ର େସବା କରିବା ନିମେ ,

10 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େଯଉଁ ପୁତ୍ର ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇେଲ, ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ ଆ ମାନ େସହି ଉ ାରକ ର୍ ା
ଯୀଶୁ ଗର୍ ରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବା ନିମେ
ଈ ର ପ୍ର ତି େଫରିଲ।

2
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ପାଉଲ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ଜାଣ େଯ, ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟକୁ ଆ ମାନ ଆଗମନ ବୃଥା େହାଇ ନାହିଁ।

2 ମାତ୍ର େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ, ଆେ ମାେନ େସଥିପୂେବର୍
ଫିଲି ୀେର ଦୁଃଖ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର େଭାଗ କଲା ଉ ାେର ତୁ ମାନ
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ନିକଟେର ଅତିଶୟ ପ୍ର ାଣପଣ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା
ନିମେ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ାରା ସାହସ ପ୍ର ା େହାଇଥିଲୁ।

3 କାରଣ ଆ ମାନ ଉପେଦଶ ଭ୍ର ମ ଅବା ଅଶୁଚିତାମୂଳକ
କିଅବା ଛଳଯୁ ନ ଥିଲା,

4 କି ୁ ଆ ମାନ ହ େର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରର ଭାର
ସମପ ତ େହବା ନିମେ ଆେ ମାେନ େଯରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ାରା
େଯାଗ୍ୟ ଗଣିତ େହାଇଅଛୁ, େସହିରୂ େପ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର
କରୁ ଅଛୁ; ଅତଏବ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟର ପରୀକ୍ଷକ େଯ ଈଶ୍ବ ର,
ବରଂ ଆେ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ ୁ ନ କରି ଈଶ୍ବ ର ୁ ସ ୁ
କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହା କରୁ ଅଛୁ।

5 ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ େଯ, ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାର
ଚାଟୁ ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହଁୁ , କିଅବା େଲାଭର ଛଳନା କ ବାକ୍ୟ
କହିନାହଁୁ , ଈଶ୍ବ ର ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ।

6 ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତ ରୂ େପ ଆେ ମାେନ ସ ମ
ଦାବି କରିପାରିଥାଆ ୁ, ତଥାପି ତୁ ମାନ ଠାରୁ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ
କାହାରିଠାରୁ େହଉେକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େଗୗରବପାଇବାକୁ େଚ ା
କରି ନାହଁୁ ।

7 କି ୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମୃଦୁଶୀଳ େହାଇ,
ମାତା େଯପରି ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ଲାଳନପାଳନ କେର,

8 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ େ ହ ଥିବାରୁ
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର େକବଳ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ ସୁଧା ଇ ୁକ ଥିଲୁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହାଇଥିଲ।

9 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପରିଶ୍ର ମ ଓ କଠିନ କାଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ମାନ ରଣେର ଅଛି; େଯପରି ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
କାହାରି ଭାର ରୂ ପ ନ େହଉ, ଏଥିନିମେ ଦିବାରାତ୍ର କେଠାର
ପରିଶ୍ର ମ କରି ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର
କରିଥିଲୁ।
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10 ବି ାସୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆେ ମାେନ
କିପରି ପବିତ୍ର , ଧାମ କ ଓ ଅନି ନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ,
େସଥିର ତୁ େ ମାେନ ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ।

11 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ, ପିତା େଯପ୍ର କାେର ଆପଣା
ସ ାନମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି , େସହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ ତୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଉପେଦଶ ଓ ଉ ାହ େଦଇ ଏକା ଅନୁେରାଧ
କରିଥିଲୁ,

12 େଯପରି ତୁ ମାନ ଆ ାନକାରୀ ଈଶ୍ବ ର େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ
କରି, ତାହା ରାଜ୍ୟ ଓ େଗୗରବର ଅଂଶୀ େହାଇପାର।

13 ଆଉ, ଏହି କାରଣରୁ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ନିର ର ଈଶ୍ବ ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଅଛୁ େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ
ାରା ପ୍ର ଚାରିତ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କଲ, େସେତେବେଳ େସହି

ବାକ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟରବାକ୍ୟରୂ େପଗ୍ର ହଣନକରିବରଂଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲ, ଆଉ ବା ବେର ତାହା ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ଅେଟ, ପୁଣି, ବି ାସୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ଅ ରେର ତାହା
ମଧ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛି।

14 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ଥିବା ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ-ସମୂହର ଅନୁକାରୀ
େହାଇଅଛ, େଯଣୁ େସମାେନ ଯିହୁ ଦୀମାନ ାରା େଯଉଁ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟମାନ
ାରା େସହିସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛ।
15 େସହି ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ , ପୁଣି,

ଭାବବାଦୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଆ ମାନ ୁ ତାଡ଼ନା
କେଲ; େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଅସେ ାଷପାତ୍ର ଓ ସମ ମାନବଜାତିର
ବିପକ୍ଷ,

16 କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ େସମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ େସମାେନ ସବର୍ ଦା ଆ ମାନ ୁ ବାଧା
ଦିଅି , ପୁଣି, େସମାେନ ପାପେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରିପୂ ର୍
କରୁ ଥାଆି ; େସମାନ ଉପେର େକ୍ର ାଧ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବ ଲାଣି।
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ପୁନଃ ଯାତ୍ର ା ପାଇଁ ପାଉଲ ଆଗ୍ର ହ
17 କି ,ୁ େହ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ହୃ ଦୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର

ଶରୀରେର ଅ ସମୟ ପାଇଁ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ବି ି େହାଇଥିବାରୁ
ତୁ ମାନ ମୁଖ େଦଖିବାକୁ ଅତ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ସହକାେର ଅଧିକ
େଚ ା କରିଥିଲୁ।

18ଏନିମେ ଆେ ମାେନତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ
କରିଥିଲୁ, ବିେଶଷେର ମୁଁ ପାଉଲ ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ମନ
କରିଥିଲି, କି ୁ ଶୟତାନ ଆ ମାନ ୁ ବାଧା େଦଲା।

19କାରଣଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହା
ଛାମୁେର ଆ ମାନ ଭରସା, ଆନ କି ଦପର୍ ର ମୁକୁଟ କଅଣ?
ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ନୁହଁ?

20 ତୁ େ ମାେନ ତ ଆ ମାନ େଗୗରବ ଓ ଆନ ର କାରଣ
ଅଟ।

3
ତୀମଥି ୁ ପଠାଇବା

1ଅତଏବଆେ ମାେନଆଉସହିନପାରିବାରୁ ଆଥିନୀ ସହରେର
ଏକାକୀ ପଛେର ରହିବା ପାଇଁ ି ର କଲୁ;

2 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ବି ାସ ସ େର ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହ
େଦବାକୁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ ସୁି ର କରିବାକୁ, ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର
କାଯର୍ ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର ସହକମର୍ ୀ ଆ ମାନ ଭାଇ ତୀମଥି ୁ
ପଠାଇଲୁ,

3 େଯପରି େକହି ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ ମଧ୍ୟେର ବିଚଳିତ ନ ହୁ ଏ।
କାରଣ ଆେ ମାେନ ଏଥିନିମେ ନିରୂ ପିତ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ତ
ଜାଣ।

4 ଆ ମାନ ୁ େଯ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ଏହା
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ସହିତ ଥିବା ସମୟେର ହିଁ ତୁ ମାନ ୁ
ପୂବର୍ ରୁ ଥରକୁଥର କହିଥିଲୁ, ପୁଣି, େସହିପରି ଘଟିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
ତାହା ଜାଣ।

5 ଏଥିନିମେ , କାେଳ ପରୀକ୍ଷକ ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଓ
ଆ ମାନ ପରିଶ୍ର ମ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇଯିବ, ଏହା ଚି ା କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ



୧ େଥସଲନୀକୀୟ 3:6 vii ୧ େଥସଲନୀକୀୟ 3:13

ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ତୁ ମାନ ବି ାସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ
େଲାକ ପଠାଇଲି।

ତୀମଥି ଉ ାହଜନକ ବିବରଣ
6 କି ୁ ଏେବ ତୀମଥି ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ

େଫରିଆସି ତୁ ମାନ ବି ାସ ଓ େପ୍ର ମ ସ େର, ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ,
େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ ସବର୍ ଦା ଆ ମାନ ୁ ରଣେର ରଖି େଯ
ଆ ମାନ ୁ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ, ଏହି ବିଷୟେର ଆ ମାନ ୁ
ସୁସମାଚାର େଦଇଅଛି ;

7 ଏଥିନିମେ , େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ବି ାସ ାରା
ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ସମ ସ ଟ ଓ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗେର
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ସା ନାପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ;

8 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଏେବ ଜୀବିତ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ସୁି ର େହାଇଥାଅ।

9 ହଁ, ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ତୁ ମାନ ପାଇଁ
ଆେ ମାେନ େଯ, ସମେ ଆନ େରଆନ ି ତ େହଉଅଛୁ, େସଥିର
ପ୍ର ତିଦାନ ରୂ େପ ତୁ ମାନ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ୁ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଇପାରୁ ?

10 ତୁ ମାନ ବି ାସର ଯାହା କିଛି ଉଣା ଅଛି, ତାହା ସ ୂ ର୍
କରିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ସହିତ େଯପରି ସାକ୍ଷାତ
କରିପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ।

11ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ନିେଜ ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆ ମାନ ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ କର ୁ;

12 ଆଉ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର େଯପରି େପ୍ର ମ,
େସହିପରି ପର ର ସହିତ ଓ ସମ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ େପ୍ର ମ ପ୍ର ଭୁ
ଆହୁ ରି ଅଧିକ ରୂ େପ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ୁ।

13 େସ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ସୁି ର କରି ରଖ ,ୁ େଯପରି
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ସମ ସାଧୁ ସହିତ ଆଗମନ
କରିବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା
ଛାମୁେର ପବିତ୍ର ତାେର ଅନି ନୀୟ େଦଖାଯିବ।
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4
ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ସେ ାଷଜନକ ଜୀବନ

1 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଅବେଶଷେର କି ପ୍ର କାର ଆଚରଣ
କରି ଈଶ୍ବ ର ୁ ସ ୁ କରିବା ଉଚିତ, େସ ସ େର ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ଠାରୁ େଯପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ,ଆଉତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ େଯପ୍ର କାର ଆଚରଣ କରୁ ଅଛ, ତଦନୁସାେର ଆହୁ ରି ଅଧିକ
ଅଗ୍ର ସର େହବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେର
ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରି ଉ ାହ େଦଉଅଛୁ।

2ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ାରା ତୁ ମାନ ୁ କି କି
ଆେଦଶ େଦଇଥିଲୁ, ତାହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 3 କାରଣ

ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର ହୁ ଅ, ଏହା ହିଁଈଶ୍ବ ର ଇ ା,ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ୍ ରୁ ହ,

4ଆଉ, େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ସ େର ଅଜ୍ଞ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି
କାମାଭିଳାଷୀ ନ େହାଇ,

5 ପ୍ର େତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଓ ସମାଦର ଭାବେର ଆପଣା ଆପଣା
ଶରୀରକୁ ବଶ କରିବାକୁ ଜାଣ,

6 ପୁଣି, େଯପରି େକହି ଏହି ବିଷୟେର ସୀମା ଅତିକ୍ର ମ କରି
ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ର ବ ନା ନ କେର, େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଏସମ ବିଷୟେର
ଦ ଦାତା, େଯପରି ଆେ ମାେନ ପୂେବର୍ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥିଲୁ।

7କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ ଅଶୁଚିତାେର ଜୀବନଯାପନ କରିବା
ନିମେ ଆ ାନ ନ କରି ପବିତ୍ର େହବା ନିମେ ଆ ାନ କରିଅଛି ।
8ଅତଏବ, େଯ ଏହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ଅ ରେର ଆପଣା ପବିତ୍ର
ଆ ା ପ୍ର ଦାନ କରି , ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର।

9ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ ସ େରତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ
ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ନିମେ
ଈଶ୍ବ ର ାରା ନିେଜ ଶିକି୍ଷତ େହାଇଅଛ,
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10 ପୁଣି, ପ୍ର କୃତେର ସମୁଦାୟ ମାକିଦନିଆେର ଥିବା ସମ
ଭାଇ ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ ତାହା କରୁ ଅଛ। ତଥାପି, େହ ଭାଇମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆହୁ ରି ଅଧିକ ରୂ େପ ତାହା କର,

11 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆ ମାନ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଶାି େର ବାସ କରି ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର
ଲାଗିବାକୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହାତେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ମଯର୍ ୍ୟାଦାର
ବିଷୟମେନକର, ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ
କରୁ ଅଛୁ,

12 େଯପରି ବାହାର େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ ସଦାଚାରୀ
ହୁ ଅ ଆଉ ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ଅଭାବ ନ ହୁ ଏ।

ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ
13େହଭାଇମାେନ,ଭରସାହୀନଅନ୍ୟସମ ପରିତୁ େ ମାେନ

େଯପରି େଶାକାକୁଳ ନ ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା
େଲାକମାନ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ େଯ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା
ଆ ମାନ ଇ ା ନୁେହଁ।

14କାରଣଯଦିଆେ ମାେନ ବି ାସ କରୁ େଯ,ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କରି ପୁନବର୍ ାର ଉଠିଅଛି , େତେବ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଯୀଶୁ ାରା
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ େସହି ପ୍ର କାେର ତାହା ସା େର
ଆଣିେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରିବା ଉଚିତ।

15 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ମାନ ୁ ଏହା
କହୁ ଅଛୁ, ଆେ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ
ଜୀବିତ ରହି ଅବଶି ଥିବୁ, ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହବୁ ନାହିଁ।

16 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆେପ ଆେଦଶ େଦଇ ପ୍ର ଧାନ ଦୂତ ର ଓ
ଈଶ୍ବ ର ତୂ ରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କରିେବ, େସଥିେର
େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥାଇ ମରିଅଛି , େସମାେନ ପ୍ର ଥମେର
ଉଠିେବ;

17 ପେର ଆେ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶି
ଥିବୁ,ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକରିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ େସମାନ
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ସହ େମଘମାଳାେର ଶୂନ୍ୟମ ଳକୁ ନୀତ େହବୁ; ଏହି ପ୍ର କାେର
ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ରହିବୁ।

18 ଅତଏବ, ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ ାରା ତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ
ସା ନା ଦିଅ।

5
ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ

1 କି ୁ, େହ ଭାଇମାେନ, କାଳ ଓ ନି ସମୟ ସ େର
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,

2କାରଣ ରାତି୍ର େର େଚାର ଆସି ଲା ପରି ପ୍ର ଭୁ ଦିନ େଯ ଆସି ବ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଉ ମ ରୂ େପ ଜାଣ।

3 େଯେତେବେଳ େଲାେକ ଶାି ଓ ନିରାପଦ େବାଲି କହୁ ଥିେବ,
େସେତେବେଳଗଭର୍ ବତୀର ପ୍ର ସବେବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ ହଠାତ୍ େସମାନ
ବିନାଶ ଉପି ତ େହବ, ଆଉ େସମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ରକ୍ଷା
ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

4 କି ,ୁ େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଅ କାରେର ନାହଁ େଯ
େସ ଦିନ େଚାର ପରି ଅନେପକି୍ଷତ ଭାବେର ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହବ,

5 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଆେଲାକ ଓ ଦିବସର ସ ାନ।
ଆେ ମାେନ ରାତି୍ର କି ଅ କାରର ସ ାନ େନାହଁୁ ;

6 ଅତଏବ ଆସ ଆେ ମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ନିଦି୍ର ତ ନ
େହଉ, ମାତ୍ର ଜାଗ୍ର ତ େହାଇ ସେଚତନ ରହିବା।

7 େଯଣୁ େଯଉଁମାେନ ନିଦ୍ର ା ଯାଆି , ଆଉ େଯଉଁମାେନ ମାତାଲ
ହୁ ଅି , େସମାେନ ରାତି୍ର େର ମାତାଲ ହୁ ଅି ।

8 କି ୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଦିବସର ସ ାନ େହବାରୁ ବି ାସ
ଓ େପ୍ର ମରୂ ପ ଊର ାଣ ପରିଧାନ କରି, ପରିତ୍ର ାଣର ଭରସା ରୂ ପ
ଶିର ାଣ ମ କେର େଦଇ ସେଚତନ ରହିଥାଉ।

9 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହବା ନିମେ
ନିରୂ ପଣ ନ କରି ବରଂ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା
ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି ।
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10 େସ ଆ ମାନ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େଯପରି
ଆେ ମାେନ ଜାଗ୍ର ତ ଥାଉ କି ା ନିଦି୍ର ତ ଥାଉ ତାହା ସହିତ ଜୀବିତ
ରହିବୁ।

11 ଏଣୁ େଯପରି କରୁ ଅଛ, େସହିପରି ପର ରକୁ ସା ନା ଦିଅ,
ପୁଣି, ପର ରର ନି ା ଜନ୍ମ ାଅ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ ଏବଂ ଆଶିଷ
12 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ

କରୁ ଅଛୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପରିଶ୍ର ମ କରି
ଓ ପ୍ର ଭୁ େସବାେର ତୁ ମାନ େନତା ରୂ େପ ନିଯୁ େହାଇ
ତୁ ମାନ ୁ େଚତନା ଦିଅି , େସମାନ ୁ ମାନ୍ୟ କର,

13 ପୁଣି, େସମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ସକାେଶ େସମାନ ୁ େପ୍ର ମେର ଅତ୍ୟ
ଆଦର କର। ପର ର ସ େର ଶାି େର ରୁ ହ।

14 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନିେବଦନ
କରୁ ଅଛୁ, ଅବିହିତ ଆଚରଣ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ େଚତନା
ଦିଅ, ସାହସ ହୀନମାନ ୁ ସା ନା ଦିଅ, ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କର,
ସମ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁ ହୁ ଅ।

15 ସାବଧାନ, େକହି କାହାରି ପ୍ର ତି ଅପକାର ବଦଳେର ଅପକାର
ନ କରୁ , ବରଂ ତୁ େ ମାେନ ସବର୍ ଦା ପର ରର ଓ ସମ ର ମ ଳ
କରିବାକୁ ସେଚ ା ହୁ ଅ।

16ସବର୍ ଦା ଆନ କର; ନିର ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର;
17ସବୁ ଅବ ାେର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ;
18 କାରଣ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଏହା

ଈଶ୍ବ ର ଅଭିମତ।
19ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ନିବର୍ ାଣ ନ କର;
20ଭାବବାଣୀ ତୁ କର ନାହିଁ; 21ବରଂ ସମ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା

କର;
22 ଯାହା ଉ ମ ତାହା ଧରି ରଖ; ସମ ପ୍ର କାର ମ ତା ଠାରୁ

ପୃଥକ୍ େହାଇଥାଅ।
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23 ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ୟଂ ତୁ ମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପବିତ୍ର
କର ୁ, ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ନିମେ
ତୁ ମାନ ଆ ା, ପ୍ର ାଣ, ଶରୀର ସ ୂ ର୍ ନିେ ର୍ ାଷ ରୂ େପ ରକି୍ଷତ
େହଉ।

24 େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି , େସ ବି , େସ
ତୁ ମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।

25 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।
26ସମ ଭାଇ ୁ ପବିତ୍ର ଚୁ ନ େଦଇ ନମ ାର କର।
27ସମ ଭାଇ ନିକଟେର ଏହି ପତ୍ର ପାଠ କରାଇବା ନିମେ ମୁଁ

ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ତୁ ମାନ ୁ ଶପଥ େଦଇ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି।
28ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ

େହଉ।
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