
i

The Second Epistle of Paul the
Apostle to the Corinthians
କରି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲ

ି ତୀୟ ପତ୍ର
େଲଖକ
ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁବର୍ ଳତା ସମୟେର ଏହି ପତ୍ର କୁ

େଲଖିଥିେଲ। ପାଉଲ କରି ୀୟ ମ ଳୀ ବିଷୟେର ଜାଣିପାରିେଲ
େଯ େସମାେନ ସଂଘଷର୍ କରୁ ଅଛି ଏବଂ େସ ମନ କେଲ େଯ
େସମାନ ାନୀୟ ବି ାସୀମାନ ଭିତେର ଏକତା ଆଣିେବ।
େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିେଲ, େସହି ସମୟେର େସ
େକ୍ଲ ଶ ଏବଂ ମାନସି କ େବଦନା େଦଇ ଗତି କରୁ ଥିେଲ େଯେହତୁ
କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ େସ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ। ଏହି
େବଦନା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ନ ଥିଲା, କି ୁ ଈ ର ପକ୍ଷରୁ ଥିଲା,
“େମାର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ପାଇଁ ଯେଥ , େମାହର ଶି ଦୁବର୍ ଳତାେର
ବଳବାନ କେର” ( ି .କରି. 12:7-10) ଏହି ପତ୍ର େର ପାଉଲ
ପ୍ର ବଳଭାବେରତାହା ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଓ େପ୍ର ରିତ ପଦରପ୍ର ତିରକ୍ଷା
କରିଥିେଲ। େସ ପତ୍ର ର ପ୍ର ାର େର ନିଜକୁ ଖ୍ର ୀ ର ଇ ାେର ମୁଁ
ଜେଣ େପ୍ର ରିତ େବାଲି ଦାବି କରି ( ି .କରି. 1:1) ପାଉଲ ଏହି
ପତ୍ର େପ୍ର ରିତ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସ ବିଷୟେର ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 55-56 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ମାକିଦନିଆ ପ୍ର େଦଶରୁ ପାଉଲ କରି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ

ି ତୀୟ ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପାଉଲ ାରା ଲିଖିତ ଏହି ପତ୍ର କରି ୀୟ ସହରେର ଈ ର

ମ ଳୀକୁ ଏବଂ ଆଖାୟାର ସମ ବି ାସୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇ ଥିଲା,
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ଯାହା େରାମ ପ୍ର େଦଶେର କରି ୀୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ( ି .କରି.
1:1)।

ଉେ ଶ୍ୟ
କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାେନ ପାଉଲ ଯ ଣାଦାୟକ

ପତ୍ର ର ଅନୁକୂଳ ପ୍ର ତିଉ ର େଦଇଥିେଲ େତଣୁ ଏହି ପତ୍ର କୁ େଲଖିବା
ସମୟେର ତାହା ମନେର ଅେନକଉେ ଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ( ି .କରି.
1:3-4; 7:8-9, 12:13), ଏସି ଆ ପ୍ର େଦଶେର କିପରି େସ ତାଡନାକୁ
ସହନ କରିଥିେଲ ତାହା େସମାନ ୁ ଜଣାଇବା ନିମେ ( ି .କରି.
1:8-11) ଅପମାନ କରୁ ଥିବା ଦଳକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ େସମାନ ୁ
କହିବା ନିମେ ( ି .କରି. 2:5-11) ଅବି ାସୀମାନ ସହିତ
ସହେଯାଗ ନ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ ସତକର୍ କରିବା ନିମେ ( ି .କରି.
6:14; 7:1), ଖ୍ର ୀି ୟାନ େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ସତ୍ୟ ଆଚରଣ ଓ ମହାନ
ଆ ାନ ବିଷୟେର ବ ର୍ ନା କରିବା ନିମେ ( ି .କରି. 2:14-7:4),
ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ସହଦାନକରିବା ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦବା
ନିମେ ଏବଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ରହୁ ଥିବା ଗରିବ ଖ୍ର ୀ ୀୟ
ବି ାସୀମାନ ପ୍ର ତି ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ କରି ରଖିବା ନିମେ ।

ବିଷୟବ ୁ
ପାଉଲ ନିଜ େପ୍ର ରିତ ପଦର ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରି ।

ରୂ ପେରଖା
1. ନିଜର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର ପାଉଲ ବ ର୍ ନା — 1:1-
7:16

2. ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଗରିବ ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଦାନ
ଆଦାୟ — 8:1-9:15

3. ପାଉଲତା ରଅଧିକାରକୁ ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରି — 10:1-13:10
4. ତି୍ର ଏକ ଆଶିଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସହିତ ସମା — 13:11-14

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ,

ଆଉ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି, କରି ସହରେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ, ପୁଣି,
ସମୁଦାୟ ଆଖାୟାେର ଥିବା ସମ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ;
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2ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ
ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ସମ ସା ନାଦାତା ଈଶ୍ବ ର
3 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ,

େସ ଦୟାମୟ ପିତା ଓ ସମ ସା ନାଦାତା ଈଶ୍ବ ର; 4 ଈଶ୍ବ ର
ାରା େଯଉଁ ସା ନାେର ଆେ ମାେନ ସା ନାପ୍ର ା େହଉଅଛୁ,

େସହି ସା ନା ାରା େଯପରି ସମ ପ୍ର କାର େ ଶ େଭାଗୁଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ସା ନା େଦଇପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ େସ ଆ ମାନ
ସମ େ ଶେର ଆ ମାନ ୁ ସା ନା ପ୍ର ଦାନ କରି । 5 କାରଣ
ଖ୍ର ୀ ସକାେଶ ଆ ମାନ ଦୁଃଖେଭାଗ େଯପରି ପ୍ର ଚୁ ର,
େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ାରା ଆ ମାନ ର ସା ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର।
6 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ତାହା ତୁ ମାନ ର
ସା ନା ଓ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ; କି ା ଆେ ମାେନ ସା ନାପ୍ର ା
େହେଲ ତାହା ତୁ ମାନ ର ସା ନା ନିମେ ; ଆେ ମାେନ େଯଉଁ
ପ୍ର କାର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ , େସହି ପ୍ର କାର ଦୁଃଖେଭାଗ େଧୖଯର୍ ୍ୟ
ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାେର େସହି ସା ନା କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛି।
7ଆଉ, ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଆ ମାନ ଭରସା ଅଟଳ, େଯଣୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ, େସହିପରି ମଧ୍ୟ
ସା ନାର େଯ ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 8କାରଣ,
େହ ଭାଇମାେନ, ଏସି ଆେର ଆ ମାନ ଉପେର ଘଟିଥିବା େ ଶ
ସ େର ତୁ େ ମାେନ େଯ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆ ମାନ ର ଇ ା
ନୁେହଁ; ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ଶି ରୁ ଅତିରି ରୂ େପ ଭାରଗ୍ର
େହାଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ;
9 ହଁ, ଆେ ମାେନ ମୃତୁ ୍ୟେର ସମପ ତ େହାଇଅଛୁ େବାଲି ନିଜ
ନିଜ ମନେର େବାଧ ପାଇଥିଲୁ, େଯପରି ଆେ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଉପେର ନିଭର୍ ର ନ େଦଇ ବରଂ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତମାନ ୁ
ଉଠାି , ତାହା ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ; 10 େସ ଆ ମାନ ୁ ଏପରି
ଭୟାନକ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ଉ ାର କେଲ ଓ ଉ ାର କରିେବ, ପୁଣି, େସ େଯ
ଭବିଷ୍ୟତେର ସୁ ା ଉ ାର କରିେବ, ତାହା ଠାେର ଆ ମାନ ର
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ଏହି ଭରସା ଅଛି; 11 ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯାଗ େଦଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର
ଆ ମାନ ର ଉପକାର କରୁ ଅଛ, େଯପରି ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ
ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, େସଥିନିମେ ଅେନକ ମୁଖରୁ
ଆ ମାନ ସକାେଶ ବହୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଏ।

ପାଉଲ େଯାଜନାେର ପରିବ ର୍ ନ
12 ଜଗତେର, ବିେଶଷତଃ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି, ଆେ ମାେନ

ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନେର ଆଚରଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର,
ତାହା ପବିତ୍ର ଓ ସରଳ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ େବାଲି
ଆ ମାନ ର ବିେବକ େଯ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି, ଏହା ଆ ମାନ
ଦପର୍ ର ବିଷୟ। 13 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ପାଠ କରି
ବୁଝିପାର, େସହିସବୁ ବିନା, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ଆଉ କିଛି େଲଖୁ ନାହଁୁ , 14 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ େଯପ୍ର କାେର ଆ ମାନ ଦପର୍ ର କାରଣ,
େସହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ େଯ ତୁ ମାନ ଦପର୍ ର କାରଣ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆ ମାନ ବିଷୟେର ଆଂଶିକ ଭାବେର
ବୁଝିଅଛ, େସପରି େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ବୁଝୁ ଥିବ େବାଲି ମୁଁ ଭରସା
କରୁ ଅଛି। 15 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ି ତୀୟ ଥର ଅନୁଗ୍ର ହ
ଲାଭ କରିପାର, 16 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ନିକଟ େଦଇ ମାକିଦନିଆକୁ
ଯାଇ ଓ ପୁନବର୍ ାର ମାକିଦନିଆରୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି
ତୁ ମାନ ସାହାଯ୍ୟେର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶକୁ ଯାତ୍ର ା କରିପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସହି ବି ାସେର ପ୍ର ଥମେର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଇ ା କରୁ ଥିଲି। 17 େତେବ ଏହି ପ୍ର କାର ଇ ା କରିବାେର
ମୁଁ କଅଣ ଅି ର ଭାବେର ଆଚରଣ କରିଥିଲି? ଅବା, ମୁଁ ଯାହା
ସ କରିଥାଏ, ତାହା କଅଣ ସାଂସାରିକ ଭାବେର କରିଥାଏ େଯ,
େମାହର କଥା ହଁ ଓ ନା ଉଭୟ ହୁ ଏ? 18 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବି ,
ଏଣୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ବାକ୍ୟ ହଁ ଓ ନା ହୁ ଏ ନାହିଁ।
19 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ, େଯ ଆ ମାନ ାରା,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାʼ ାରା ଏବଂ ସି ଲ୍ଵ ାନ ଓ ତୀମଥି ାରା ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚାରିତ େହେଲ, େସ ହଁ ଓ ନା େହାଇ ନାହାି , ବରଂ
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ତାହା ଠାେର ହଁ େହାଇଅଛି। 20 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ର େଯେତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା,
େସସମ ର ହଁତାହା ଠାେରଅଛି;ଏଥିସକାେଶମଧ୍ୟତାହା ାରା
ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆେ ମାେନ ଆେମନ୍ କହିଥାଉ।
21 ପୁଣି, େଯ ଆ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ ସହିତ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ି ର
କରି , ପୁଣି,ଆ ମାନ ୁ ଅଭିେଷକ କରିଅଛି , େସ ଈଶ୍ବ ର; 22 େସ
ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ମୁଦ୍ର ା ି ତ କରିଅଛି ଓ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର
ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ବଇନା ରୂ େପଦାନକରିଅଛି । 23 କି ୁ ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ
ସାକ୍ଷୀ ମାନି େମାʼ ପ୍ର ାଣର ଶପଥ କରୁ ଅଛି େଯ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଦୟା ବହି ମୁଁ କରି ସହରକୁ ପୁନବର୍ ାରଯାଇନାହିଁ। 24ତୁ ମାନ
ବି ାସ ଉପେର େଯ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ବରଂ
ତୁ ମାନ ର ଆନ ନିମେ ତୁ ମାନ ର ସହକମର୍ ୀ ଅଟୁ େଯଣୁ
ବି ାସେର ତୁ େ ମାେନ ି ର େହାଇ ରହିଅଛ।

2
1 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େମାହର ଯିବା େଯପରି ପୁନବର୍ ାର

ଦୁଃଖଜନକ ନ ହୁ ଏ, ଏହା ମୁଁ ମନେର ି ର କଲି। 2 େଯଣୁ
ମୁଁ ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, େତେବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ
ଦିଏ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େମାେତ ଆନ େଦବ? 3 ପୁଣି,
େଯଉଁମାନ ଠାରୁ େମାହର ଆନ ପାଇବା ଉଚିତ, େସମାନ ଠାରୁ
ମୁଁ ଆସି େଯପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଏହି କଥା
େଲଖିଥିଲି, େଯଣୁ େମାହର ଆନ େର େଯ ତୁ ମାନ ର ଆନ ,
ଏହା ତୁ ସମ ବିଷୟେର େମାହର ବି ାସ। 4 କାରଣ ବହୁ ତ
େ ଶ ଓ ହୃ ଦୟର େବଦନାେର ବହୁ -ଅଶପାତ ସହିତ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େଲଖିଥିଲି େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁ ଅ, ଏପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େମାହର େଯ ଅଧିକ ପ୍ର ଚୁ ର େପ୍ର ମ ଅଛି, ଏହା
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ।

େଦାଷୀକୁ କ୍ଷମା
5 କି ୁ ଯଦି େକହି ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି, େସ େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇ

ନାହିଁ, ମାତ୍ର େକେତକ ପରିମାଣେର (ମୁଁ ଅଧିକ କଠିନ େହବାକୁ
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ଇ ା କରୁ ନାହିଁ) ତୁ ସମ ୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି। 6 ଅଧିକାଂଶ
ାରା ଏପରି େଲାକ େଯଉଁ ଶାି ପାଇଅଛି, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା

ଯେଥ ; 7ଏଣୁ କାେଳ ଏପରି େଲାକ ଅତିରି ଦୁଃଖେର ବୁଡ଼ିଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ବରଂ କ୍ଷମା କର ଓ ସା ନା ଦିଅ।
8 ଅତଏବ, ତାହା ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ ବ୍ୟବହାର ାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 9 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସମ
ବିଷୟେର େଯ ବାଧ୍ୟ ଅଟ, ତୁ ମାନ ବିଷୟେର େସଥିର ପ୍ର ମାଣ
େଯପରି ମୁଁ ପାଏ, ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ େଲଖିଥିଲି। 10 କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା
କେର; କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି, େତେବ ଯାହା କ୍ଷମା
କରିଅଛି, ତାହା ଖ୍ର ୀ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ମାନ ସକାେଶ କ୍ଷମା
କରିଅଛି, 11 େଯପରି ଶୟତାନ ଆ ମାନ ର ଅପକାର କରିବାକୁ
ସୁେଯାଗପ୍ର ା ନ ହୁ ଏ। କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହାର ସମ ଦୁ
କ ନା ସ େର ଅଜ୍ଞ େନାହଁୁ ।

ଖ୍ର ୀ ାରା ବିଜୟ
12 ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େତ୍ର ାୟାକୁ

ଆସି ଲା ଉ ାେର ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସୁେଯାଗରୂ ପ ାର ମୁ
େହେଲ େହଁ, 13 େମାହର ଭାଇ ତୀତସ ୁ ନ େଦଖି ଆ ାେର
ଶାି ନ ପାଇବାରୁ େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େଘନି ମାକିଦନିଆକୁ
ପ୍ର ାନ କଲି। 14 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ, େସ ସବୁେବେଳ
ଆ ମାନ ୁ େଘନି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛି , ଆଉ
ସବୁ ାନେର ତାହା ଜ୍ଞାନରୂ ପ ସୁବାସ ଆ ମାନ ାରା ପ୍ର କାଶ
କରୁ ଅଛି , 15 କାରଣ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ େହଉଥିବା
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଖ୍ର ୀ ର
ସୁଗ ରୂ ପ, 16 ଏକ ପକ୍ଷର େଲାକ ପ୍ର ତି ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ
ପକ୍ଷେର େଲାକ ପ୍ର ତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ରୂ ପ। ଆଉ ଏହି
ସମ ନିମେ କିଏ ସମଥର୍ ? 17 େସହି ଅେନକ େଲାକ େଯପରି
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ବିକୃତ କରି , ଆେ ମାେନ ତ େସମାନ ପରି
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କରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ସରଳ ଭାବେର ଈଶ୍ବ ର ଆେଦଶକ୍ର େମ ତାହା
ସାକ୍ଷାତେର ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥାଇ କଥା କହୁ ଅଛୁ।

3
ନୂତନ ନିୟମର େସବକ

1 ଆେ ମାେନ କି ପୁନବର୍ ାର ଆ ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଆର
କରୁ ଅଛୁ? କି ା କାହାରି କାହାରି ପରି କଅଣ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ବା ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସାପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ?
2 ତୁ େ ମାେନ ତ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଲିଖିତ ଏବଂ ସମ
େଲାକ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ଆ ମାନ ପତ୍ର - ରୂ ପ; 3 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ େଯ ଆ ମାନ େସବାେର ଲିଖିତ ଖ୍ର ୀ ପତ୍ର -
ରୂ ପ, ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଉଅଛି; ତାହା କାଳିେର ଲିଖିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା ଲିଖିତ, ପ୍ର ରଫଳକେର ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃ ଦୟରୂ ପ ଫଳକେର। 4 ଆଉ, ଖ୍ର ୀ ାରା
ଈଶ୍ବ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖି ଆ ମାନ ର ଏହି ପ୍ର କାର ବି ାସ
ଅଛି। 5ଆେ ମାେନ େଯ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଉ ାବନ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ,
ଏପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର ସାମଥର୍ ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ; 6 େସ ତ
ଆ ମାନ ୁ ଅକ୍ଷରର େସବକ କରି ନାହାି , ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆ ା ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର େସବକ େହବାକୁ ସାମଥର୍ ୍ୟ େଦଇଅଛି ;
କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆ ା ଜୀବନଦାୟକ;
7 ଆଉ, ଯଦି ଅକ୍ଷରେର ପ୍ର ର ଉପେର େଖାଦିତ ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ
ବ୍ୟବ ାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଏପରି େଗୗରବେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଥିଲା
େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ େମାଶା ମୁଖର କ୍ଷଣ ାୟୀ େତଜ
ସକାେଶ ତାହା ମୁଖପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁ ପାରିେଲ ନାହିଁ,
8 େତେବ ଆି କ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ େକେତ ଅଧିକ େଗୗରବଯୁ ନ
େହବ? 9କାରଣଯଦି ଦ ାଜ୍ଞାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ େଗୗରବଯୁ , େତେବ
ଧାମ କତାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ବରଂ ଆହୁ ରି ଅଧିକ େଗୗରବଯୁ ।
10େଯଣୁ ଯାହା େଗୗରବଯୁ େହାଇଥିଲା,ତାହା େସଥିରୁ ଅତି ଅଧିକ
େଗୗରବଯୁ ବିଷୟର ତୁ ଳନାେର େଗୗରବବିହୀନ େହାଇଅଛି।
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11 କାରଣ ଯଦି କ୍ଷଣ ାୟୀ ବିଷୟ େଗୗରବଯୁ େହଲା, େତେବ
ଚିର ାୟୀ ବିଷୟଆହୁ ରି ଅଧିକ େଗୗରବେର ଅବି ତ। 12ଅତଏବ,
ଏହି ପ୍ର କାର ଭରସା ପ୍ର ା େହାଇ ଆେ ମାେନ ଅତି ସାହସି କ ଅଟୁ ,
13ଆଉ,ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ େଯପରି େସହି କ୍ଷଣ ାୟୀ େଗୗରବ
େଲାପ ପାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ର ତି ି ରଦୃି ନ କରି , େସଥିପାଇଁ େମାଶା
େଯପ୍ର କାେର ଆପଣା ମୁଖେର ଆବରଣ େଦଉଥିେଲ, ଆେ ମାେନ
େସପ୍ର କାର କରୁ ନାହଁୁ । 14 କି ୁ େସମାନ ର ଜ୍ଞାନଚକୁ୍ଷ ଜଡ଼ୀଭୂ ତ
େହାଇଅଛି, କାରଣ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ ସମୟେର
େସହି ଆବରଣ ପୂବର୍ ପରି ରହିଅଛି, ଆଉ ଖ୍ର ୀ ଠାେର େସହି
ଆବରଣର େଯ େଲାପ େହଉଅଛି, ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଉ ନାହିଁ।
15ମାତ୍ର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଠ କରାଯିବା ସମୟେର
େସମାନ ହୃ ଦୟ ଆବରଣେର ଆ ାଦିତ ଥାଏ, 16 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ତି େଫରିେଲ େସହି ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୁ ଏ। 17 ପ୍ର ଭୁ ଆ ା
ଅଟି ; ଆଉ େଯଉଁଠାେର ପ୍ର ଭୁ ଆ ା େସଠାେର ାଧୀନତା।
18 କି ୁ ଆେ ମାେନ ସମେ ଅନା ାଦିତ ମୁଖେର ଦପର୍ ଣେର
େଦଖିବା ପରି ପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ େଦଖୁ େଦଖୁ େଗୗରବଯୁ ଅବ ାରୁ
ଅଧିକ େଗୗରବଯୁ ଅବ ା ପ୍ର ା େହାଇ ତାହା ପ୍ର ତିମୂ େର
ପରିବ ତ େହଉଅଛୁ; େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଯିଏଆ ା ଅଟି ,ତାହା ଠାରୁ
ଏହିସବୁ େହଉଅଛି।

4
ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ

1 ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ଦୟା ପ୍ର ା େହାଇ ଏହି େସବକପଦ
ପାଇବାରୁ ସାହସବିହୀନ େନାହଁୁ , 2 ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଲ ାଜନକ
ଗୁ ବିଷୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ଧୂ ର୍ ତାେର
ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁୁ ଅବା ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଛଳେର ବ୍ୟବହାର
କରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ସତ୍ୟ ପ୍ର କାଶ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ବିେବକ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ
େଦଖାଉଅଛ। 3 କି ୁ ଯଦ୍ୟପି ଆ ମାନ ସୁସମାଚାର ଆ ାଦିତ
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ଥାଏ, ତାହା ବିନାଶପ୍ର ା ମାନ ପକ୍ଷେର ଆ ାଦିତ; 4 ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ତିମୂ େଯଖ୍ର ୀ ତାହା େଗୗରବମୟ ସୁସମାଚାରରଆେଲାକ
େଯପରି ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ
ଏହି ଜଗତ୍ ପତି ଅବି ାସୀମାନ ର ଜ୍ଞାନଚକୁ୍ଷ ଅ କରିଅଛି।
5 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ର ଚାର କରୁ ନାହଁୁ , ମାତ୍ର
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େଯ ପ୍ର ଭୁ , ପୁଣି, ଯୀଶୁ ସକାେଶ ଆେ ମାେନ େଯ
ତୁ ମାନ ର େସବକ, ଏହା ପ୍ର ଚାର କରୁ । 6 େଯଣୁ ଅ କାରରୁ
ଦୀି ପ୍ର କାଶ ପାଉ େବାଲି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର, େସ
ଖ୍ର ୀ ମୁଖେର ପ୍ର କାଶିତ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବମୟ ଜ୍ଞାନର ଆେଲାକ
େଦଖାଇବା ନିମେ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଆେଲାକ ପ୍ର କାଶ
କରିଅଛି ।

ମୃ ି କା ପାତ୍ର େର ଧନ
7 ମାତ୍ର ମହାଶି େଯ ଈଶ୍ବ ର ର, ପୁଣି, ତାହା େଯ

ଆ ମାନ ଠାରୁ ଉ ନୁେହଁ, ଏହା େଯପରି ପ୍ର କାଶ ପାଏ,
ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନ ଏହି ଧନ ମୃ ି କା ପାତ୍ର େର ପାଇଅଛୁ;
8 ଆେ ମାେନ ସବର୍ ପ୍ର କାେର େ ଶେଭାଗ କରୁ ଅଛୁ, ତଥାପି
ଅବରୁ େନାହଁୁ ; ହତବୁି େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ନିରାଶ େନାହଁୁ ;
9 ତାଡ଼ନା ପ୍ର ା େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟ େନାହଁୁ ; ଅଧଃପତିତ
େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ବିନ େନାହଁୁ ; 10ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା ଯୀଶୁ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ଶରୀରେର ଅନୁଭବ କରୁ ଅଛୁ, େଯପରି ଯୀଶୁ
ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ଶରୀରେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ। 11 କାରଣ
ଯୀଶୁ ଜୀବନ େଯପରି ଆ ମାନ ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀରେର ପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଜୀବିତ େହେଲ େହଁ ସବର୍ ଦା ଯୀଶୁ
ସକାେଶ ମୃତୁ ୍ୟମୁଖେର ସମପ ତ େହଉଅଛୁ। 12 ଏହି ପ୍ର କାେର
ଆ ମାନ ଠାେର ମୃତୁ ୍ୟ, କି ୁ ତୁ ମାନ ଠାେର ଜୀବନ କାଯର୍ ୍ୟ
ସାଧନ କରୁ ଅଛି। 13 “ମୁଁ ବି ାସ କଲି, ଏଣୁ କଥା କହିଲି,” ଶା େର
ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େସହି ବି ାସଜନକଆ ା ପାଇଥିବାରୁ
ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରୁ , ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ ; 14 କାରଣ
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ େଯ ଉଠାଇେଲ, େସ ଆ ମାନ ୁ



୨ କରି ୀୟ 4:15 x ୨ କରି ୀୟ 5:6

ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସହିତ ଉଠାଇେବ ଓ ତାହା ଛାମୁେର ତୁ ମାନ
ସହିତ ଉପି ତ କରିେବ। 15 େଯଣୁ ସମ ବିଷୟ ତୁ ମାନ
ସକାେଶ େହଉଅଛି, େସହିପରି ଅେନକ େଲାକ ଠାେର ଅନୁଗ୍ର ହ
ଅତ୍ୟଧିକ ବୃି ପାଇ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବାେଥର୍ ବହୁ ଳ ଧନ୍ୟବାଦର
କାରଣ େହଉ। 16 େତଣୁ ଆେ ମାେନ ା େହଉ ନାହଁୁ , କି ୁ
ଆ ମାନ ର ବାହି୍ୟକ ପୁରୁ ଷ କ୍ଷୟ ପାଇେଲ ସୁ ା ଆ ମାନ
ଆ ରିକ ପୁରୁ ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ େହଉଅଛି। 17କାରଣ ଏହି
କ୍ଷଣକାଳ ାୟୀ ଲଘୁ େ ଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁ ଲ୍ୟ ରୂ େପ ଆ ମାନ
ନିମେ ଅନ କାଳ ାୟୀ ମହା େଗୗରବ ସାଧନ କରୁ ଅଛି; 18 େଯଣୁ
ଆେ ମାେନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ର ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ର ତି
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅଛୁ; କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ାୟୀ, କି ୁ ଅଦୃଶ୍ୟ
ବିଷୟ ଅନ କାଳ ାୟୀ।

5
ଆମର ଗର୍ ୀୟ ଗୃହ

1 କାରଣ ଯଦି ଆ ମାନ ର ଏହି ତ ୁରୂ ପ ପାଥ ବ ଗୃହ
ଭାି ଯାଏ, େତେବ ଈଶ୍ବ ରକୃତ ଅହ ନିମ ତ ଆ ମାନ ର ଏକ
ଅନ କାଳ ାୟୀ ଗୃହ େଯ ଗର୍ େର ଅଛି, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ।
2 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ତ ଆ ମାନ ଗର୍ ୀୟ ଗୃହରୂ ପ ବ େର
ପରିହିତ େହବାକୁ ଏକା ଇ ା କରି ଏହି ଗୃହେର ଥାଉ ଥାଉ
ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛୁ; 3 ଏହିପରି ପରିହିତ େହେଲ ଆେ ମାେନ
ଉଲ େଦଖାଯିବା ନାହିଁ। 4 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଏହି ତ ୁେର
ବାସ କରି ଭାରଗ୍ର େହାଇ ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛୁ; େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
େଯ ପରି ଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ , ତାହା ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଜୀବନ
େଯପରି ମ ର୍ ୍ୟକୁ ଗ୍ର ାସ କେର, ଏଥିନିମେ ଏହି ପରି ଦ ଉପେର
ଅନ୍ୟ ବ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ। 5ଆଉ
େଯ ଏଥିନିମେ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି , େସ ଈଶ୍ବ ର, େସ
ଆ ମାନ ୁ ବଇନା ରୂ େପ ପବିତ୍ର ଆ ା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି ।
6ଅତଏବ ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା ସାହସୀ ଅଟୁ , ଆଉ ଏହି ଶରୀରେର
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େଯପଯର୍ ୍ୟ ନିବାସ କରୁ ଅଛୁ, େସପଯର୍ ୍ୟ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଦୂରେର
ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛୁ, ଏହା ଜାଣୁ। 7 (କାରଣ ଆେ ମାେନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ
େଦଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବି ାସେର ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଅଛୁ),
8 ହଁ, ଆେ ମାେନ ସାହସୀ ଅଟୁ , ଆଉ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରେର ବାସ
କରିବରଂପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ନିବାସକରିବାେରଆ ମାନ ରଅଧିକ
ସେ ାଷ। 9 ଏଣୁ ମଧ୍ୟ ନିବାସୀ େହଉ ବା ପ୍ର ବାସୀ େହଉ, ତାହା
ନିକଟେର ସେ ାଷପାତ୍ର େହବା ଆ ମାନ ର ଏକା ବାସନା।
10କାରଣଭଲେହଉବାମ େହଉ,ପ୍ର େତ୍ୟକଜଣଆପଣାଶରୀର
ାରା କୃତ କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳ ପାଇବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ବିଚାରାସନ

ଛାମୁେର ଆ ସମ ୁ ଉପି ତ େହବାକୁ େହବ।

ଖ୍ର ୀ ସହ ସି ଳନର େସବକ
11 ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାତ େହବାରୁ ଆେ ମାେନ

ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ମଣାଉଅଛୁ, କି ୁ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର
ପ୍ର କାଶିତ ଅଟୁ ଏବଂ ତୁ ମାନ ବିେବକ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ େଯ
ପ୍ର କାଶିତ ଅଟୁ , ଏହା ମୁଁ ଆଶା କେର। 12 ଆେ ମାେନ ପୁନବର୍ ାର
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଆ ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ େଯଉଁମାେନ
ଆ ରିକ ବିଷୟେର ଦପର୍ ନ କରି ବାହ୍ୟ ବିଷୟେର ଦପର୍ କରି ,
େସମାନ ୁ େଯପରି ଉ ର େଦଇପାରୁ , ଏଥିନିମେ ଆ ମାନ
ସପକ୍ଷେର ଦପର୍ କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ସୁେଯାଗ େଦଉଅଛୁ।
13 େଯଣୁ ଯଦି ଆେ ମାେନ ନିେବର୍ ାଧ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ନିମେ ;
କିଅବା ଯଦି ସୁେବାଧ,ତାହା ତୁ ମାନ ନିମେ । 14କାରଣଖ୍ର ୀ
େପ୍ର ମ ଆ ମାନ ୁ ବଶେର ରଖି ଚଳାଉଅଛି, େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
ଏହି ବିଚାର କରିଅଛୁ େଯ, ଜେଣ ସମ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କରିଥିବାରୁ ସମେ ମୃତ େହେଲ; 15 ଆଉ େସ ସମ ନିମେ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େଯପରି େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତ, େସମାେନ ଆଉ
ଆପଣାଆପଣା ନିମେ ଜୀବନଯାପନନକରି ବରଂ େଯ େସମାନ
ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ ଓ ଉି ତ େହେଲ, ତାହା ନିମେ
ଜୀବନଯାପନ କରି ।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ନୂତନ ସୃି
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16ଅତଏବଆଜିଠାରୁ ଆେ ମାେନ ଶରୀର ଅନୁସାେର କାହାରିକୁ
ଜାଣୁ ନାହଁୁ ; ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ର ୀ ୁ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆେ ମାେନ
ଜାଣିଅଛୁ, ତଥାପି ଏେବ ଆଉ ତାହା ୁ େସହି ପ୍ର କାେର ଜାଣୁ ନାହଁୁ ।
17 ଏଣୁ ଯଦି େକହି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଅଛି, େତେବ େସ ନୂତନ
ସୃି େହାଇଅଛି ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ େଲାପ ପାଇଅଛି, େଦଖ,
ନୂତନ ବିଷୟସବୁ େହାଇଅଛି। 18 କି ୁ ସମ ବିଷୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ
େହାଇଅଛି; େସ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆପଣା ସହିତ ଆ ମାନ ୁ
ସି ଳିତ କରିଅଛି ଓ େସହି ସି ଳନର େସବକପଦ ଆ ମାନ ୁ
େଦଇଅଛି ; 19 େସହି ସି ଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି,ଈଶ୍ବ ର ଖ୍ର ୀ ଠାେର
ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସି ଳିତ କରୁ ଥିେଲ; େସ ଜଗତବାସୀ ର
ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି େସହି ସି ଳନର ବାକ୍ୟ ଆ ମାନ
ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି । 20 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ
ାରା ଆ ାନକରୁ ଥିବାରୁ ଆେ ମାେନଖ୍ର ୀ ପକ୍ଷେରରାଜଦୂତର

କମର୍ କରୁ ଅଛୁ; ଖ୍ର ୀ ପକ୍ଷରୁ ଆେ ମାେନ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛୁ,
ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ସି ଳିତ ହୁ ଅ। 21 ଯାହା ଠାେର
ପାପର େଲଶମାତ୍ର ନ ଥିଲା, ତାହା ୁ େସ ଆ ମାନ ନିମେ ପାପ
ରୂ ପ କେଲ, େଯପରି ଆେ ମାେନ ତାହା ାରା ଈଶ୍ବ ର ର
ଧାମ କତା ରୂ ପ େହଉ।

6
1 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାି େଯପରି

ତୁ ମାନ ଠାେର ବୃଥା ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ସହିତ ଏକତ୍ର
କମର୍ କରୁ କରୁ ଆେ ମାେନ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛୁ। 2 କାରଣ େସ
କହି ,
“ଆେ ଅନୁଗ୍ର ହର ସମୟେର ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶ୍ର ବଣ କଲୁ,

ଆଉ ପରିତ୍ର ାଣର ଦିନେର ଆେ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ।”
େଦଖ, ଏେବ ମହା-ଅନୁଗ୍ର ହର ସମୟ; େଦଖ, ଏେବ ପରିତ୍ର ାଣର
ଦିନ। 3 େଯପରି ଆ ମାନ େସବକପଦ ନି ି ତ ନ ହୁ ଏ,
େସଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ବିଷୟେର ବାଧା ନ େଦଉ,
4 ବରଂ ବହୁ େଧୖଯର୍ ୍ୟେର, େ ଶେର, ଦୁ ର୍ ଶାେର, ସ ଟେର,
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5ପ୍ର ହାରେର,କାରାବାସେର, ବି ବେର,ପରିଶ୍ର ମେର,ଜାଗରଣେର,
ଉପବାସେର, 6 ପବିତ୍ର ତାେର, ଜ୍ଞାନେର, ଦୀଘର୍ ସହି ୁତାେର,
େକାମଳଭାବେର, ପବିତ୍ର ଆ ା ଠାେର, ନି ପଟ େପ୍ର ମେର,
7 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେର, ଈଶ୍ବ ର ଶି େର, ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମହ େର
ଧାମ କତାର ଅ ଶ ାରା, 8 େଗୗରବ ଓ ଅନାଦର ାରା,
ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ାରା, ପ୍ର ତାରକ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥବା ସତ୍ୟବାଦୀ,
9 ଅପରିଚିତ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥବା ସୁପରିଚିତ, ମୃତକ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥବା
େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଜୀବିତ, ଶାି ପ୍ର ା ତୁ ଲ୍ୟ, 10 ଅଥବା ନିହତ
େନାହଁୁ , ଦୁଃଖିତ ତୁ ଲ୍ୟ, କି ୁ ସବର୍ ଦା ଆନ ି ତ, ଦୀନହୀନର
ତୁ ଲ୍ୟ, କି ୁ ଅେନକ ପ୍ର ତି ଧନଦାୟକ, ଅକି ନ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥବା
ସବର୍ ାଧିକାରୀ; ଏହି ସମ େର ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର େସବକ
ସଦୃଶ ଆପଣା ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛୁ। 11 େହ
କରି ୀୟମାେନ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର ମୁଖ ଉନ୍ମୁ
େହାଇଅଛି, ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଶ େହାଇଅଛି। 12 ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର େ ହ ସ ୁ ଚିତ ନୁେହଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ ର େ ହ
ସ ୁ ଚିତ। 13 ନିଜର ସ ାନମାନ ୁ କହିବା ପରି ମୁଁ କହୁ ଅଛି, ଅନୁରୂ ପ
ପ୍ର ତିଦାନ ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଶ ମନା ହୁ ଅ।

ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର
14 ଅବି ାସୀମାନ ସହିତ ଅସମାନ ରୂ େପ େଯାଚା ନ ଯାଅ,

କାରଣ ଧମର୍ ଓ ଅଧମର୍ ମଧ୍ୟେର କି ସହଭାଗିତା? ଅବା ଅ କାର
ସହିତ ଆେଲାକର କି ସହଭାଗିତା? 15 ବିଲିୟାର୍ * ସହିତ ଖ୍ର ୀ ର
କି ମିଳନ? କି ା ଅବି ାସୀ ସହିତ ବି ାସୀର କି ଅଂଶ? 16 ପ୍ର ତିମା
ସହିତ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରର କି ସ ? କାରଣ ଆେ ମାେନ ଜୀବିତ
ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର ଅଟୁ , େଯପରି ଈଶ୍ବ ର କହିଅଛି ,
“ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା, ଆଉ େସମାନ

ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ମଣ କରିବା;
ଆେ େସମାନ ଈଶ୍ବ ର େହବା,

ଆଉ େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ।”
17ଏଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ,
* 6:15 ବିଲିୟାର୍ ବିଲିୟାର୍ ର ଅଥର୍ ଶୟତାନ
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“ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ,
ଆଉ ପୃଥକ ହୁ ଅ, ଆଉ,
ଅଶୁଚି ପଦାଥର୍ ଶର୍ କର ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା”

18 “ଆେ ତୁ ମାନ ର ପିତା େହବା,
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା େହବ,
ଏହା ସବର୍ ଶି ମାନ ପ୍ର ଭୁ କହି ।”

7
1 ଅତଏବ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଏହି ସମ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପ୍ର ା େହବାରୁ

ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆ ାର ସମ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି
କରୁ , ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ର ତାେର ସି େହଉ।

ପାଉଲ ଆନ
2 ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଆ ମାନ ୁ ାନ ଦିଅ; ଆେ ମାେନ

କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହଁୁ , କାହାକୁ ନ କରି ନାହଁୁ , କାହାରି କ୍ଷତି
କରି ନାହଁୁ । 3 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଦାଷ େଦବା ନିମେ ଏହା କହୁ
ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ପୂବର୍ େର କହିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ
ହୃ ଦୟେର ଏପରି ାନ ପାଇଅଛ େଯ, ମେଲ ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର
ମରିବା, ପୁଣି, ବି େଲ ଏକତ୍ର ବି ବା। 4ତୁ ମାନ ଠାେର େମାହର
ସ ୂ ର୍ ବି ାସ ଅଛି,ତୁ ମାନ ବିଷୟେର େମାହରଅତ୍ୟ ଦପର୍ ; ମୁଁ
ସା ନାେର ପରିପୂ ର୍ ,ଆ ମାନ ସମ େ ଶେର େମାହରଆନ
ଉଛୁଳିପଡ଼ୁଅଛି। 5କାରଣମାକିଦନିଆେରଉପି ତ େହଲାଉ ାେର
ମଧ୍ୟ ବାହାେର ଯୁ ଓ ଭିତେର ଭୟ, ଏହିପରି ସବର୍ ପ୍ର କାେର
େ ଶେଭାଗ କରିବାରୁ ଆ ମାନ ଶରୀରସୁ ା ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା
ନାହିଁ। 6 ତଥାପି ଭେ ା ାହମାନ ୁ ସା ନା ଦିଅି େଯ ଈଶ୍ବ ର,
େସ ତୀତସ ଆଗମନ ାରା ଆ ମାନ ୁ ସା ନା େଦେଲ, 7ଆଉ,
େକବଳତାହା ଆଗମନ ାରା ନୁେହଁ, କି ୁ େଯଉଁସା ନା ାରା େସ
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ସା ନାପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ, ତାହା ାରା ମଧ୍ୟ
ସା ନା େଦେଲ, କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ, ତୁ ମାନ
ବିଳାପ, େମାʼ ସପକ୍ଷେର ତୁ ମାନ ଆଗ୍ର ହ ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ
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ଜଣାଇେଲ; େସଥିେର ମୁଁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଆନ ି ତ େହଲି। 8 େଯଣୁ
େମାହର ପତ୍ର ାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଦୁଃଖ େଦଲି, ତଥାପି
ମୁଁ େସଥିସକାେଶ ଦୁଃଖିତ ନୁେହଁ; େସହି ପତ୍ର ତୁ ମାନ ୁ ଅ କାଳ
ନିମେ ସୁ ା ଦୁଃଖ େଦଇଥିବାର େଦଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିେଲ
ସୁ ା 9 ଏେବ ଆନ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େଯ ଦୁଃଖିତ େହଲ,
େସଥିପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଦୁଃଖ େଯ ତୁ ମାନ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନର କାରଣ େହଲା, ଏଥିପାଇଁ; େଯଣୁ ଆ ମାନ ର
ାରା ତୁ ମାନ ର େଯପରି େକୗଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁ ଏ, େସଥିପାଇଁ

ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ଦୁଃଖପ୍ର ା େହଲ। 10 କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର େଯଉଁ ଦୁଃଖ,ତାହା ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଏପରି
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ଜନ୍ମ ାଏ, ଯାହା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପେଡ଼
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତୁ ୍ୟ ଜନ୍ମ ାଏ। 11 େଯଣୁ େଦଖ,
ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି େଯଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ,
ତାହା ତୁ ମାନ ଠାେର େକେତ ଉ ାହ, ହଁ, େକେତ ଅଭିେଯାଗ
ଖ ନ, ହଁ, େକେତ ବିରି , ହଁ, େକେତ ଭୟ, ହଁ େକେତ ଆଗ୍ର ହ,
ହଁ, େକେତ ଉଦ୍ େଯାଗ, ହଁ, େକେତ ପ୍ର ତିକାର ଜନ୍ମ ାଇଅଛି। ଏହି
ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ସ ୂ ର୍ ନିେ ର୍ ାଷ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ େଦଇଅଛ।
12 ଏଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି, ତଥାପି େଯ
ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି, ବା େଯ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଅଛି, ତାହା ନିମେ େଯ
େଲଖିଲି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ମାନ ନିମେ ତୁ ମାନ
ଆଗ୍ର ହ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ େଲଖିଲି। ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ସା ନାପ୍ର ା
େହାଇଅଛୁ। 13 ପୁଣି,ଆ ମାନ ସା ନାେରଆେ ମାେନତୀତସ
ଆନ େହତୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଆନ କଲୁ, କାରଣ ତାହା ଆ ା
ତୁ ସମ ାରା ସ ୀବିତ େହାଇଅଛି। 14 େଯଣୁ ଯଦି େକୗଣସି
ବିଷୟେର ତୀତସ ନିକଟେର ତୁ ମାନ ସ େର ମୁଁ ଦପର୍
କରିଅଛି, େତେବଲି ତ େହାଇନାହିଁ,ବରଂ େଯପରିଆେ ମାେନ
ସମ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲୁ, େସହିପରି ତୀତସ
ସ ୁଖେର ଆ ମାନ ଦପର୍ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ େବାଲି ଜଣାଯାଇଅଛି।
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15 ଆଉ, କିପରି ଭୟ ଓ କ େର ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ
କରି ସମେ ତା ର ବାଧ୍ୟ େହଲ, ଏହା ରଣ କରି ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ତାହା ଅ ରର େ ହ ଅଧିକ ବୃି ପାଇଅଛି। 16 ମୁଁ େଯ
ସବର୍ ବିଷୟେରତୁ ମାନ ଠାେର ପୂ ର୍ ବି ାସ କରିପାେର,ଏଥିପାଇଁ
ଆନ କରୁ ଅଛି।

8
ଉଦାରତାର ଦାନ ନିମେ ଆ ାନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମାକିଦନିଆର ମ ଳୀ-ସମୂହ ମଧ୍ୟେର
ଈଶ୍ବ ର ଦ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ତାହା
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ; 2 େସମାେନ ମହା େ ଶରୂ ପ
ପରୀକ୍ଷାେର ପଡ଼ିେଲ େହଁ େସମାନ ର ମହାନ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ର ତା
ମଧ୍ୟେର ସୁ ା ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉ କରିଅଛି।
3 କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି େଯ, େସମାନ ଶି ଅନୁସାେର,
ବରଂ େସମାନ ଶି ର ଅତିରି ଭାବେର େସମାେନ ଦାନ
କେଲ; 4ସାଧୁମାନ େସବାର ସହଭାଗିତାରୂ ପ ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହବା
ନିମେ େସମାେନ େ ାେର ବହୁ ତ ବିନତି ସହ ଆ ମାନ ୁ
ନିେବଦନ କେଲ; 5 ଏଥିେର େସମାେନ େଯ େକବଳ ଆ ମାନ
ଆଶାନୁସାେର କେଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ାରା
ଚାଳିତ େହାଇ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ଏବଂ ଆ ମାନ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 6 ଏଣୁ ତୀତସ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ କାଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ଆର
କରିଥିେଲ, େସହି ପ୍ର କାେର ତାହା େଯପରି ସମା ମଧ୍ୟ କରି ,
ଏଥିନିମେ ତାହା ୁ ଉ ାହ େଦଲୁ। 7 ଆଉ, ବି ାସ, ବ ାପଣ,
ଜ୍ଞାନ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଉଦ୍ େଯାଗ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ
େପ୍ର ମର ପ୍ର ଭାବ, ଏହିପରି ସମ ବିଷୟ େଯପରି ତୁ ମାନ ଠାେର
ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ େଦଖାଯାଉଅଛି, େସହିପରି ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ କାଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ଠାେର ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ େଦଖାଯାଉ। 8 ମୁଁ ଆେଦଶ େଦଲା
ପରି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ ଉେ ଖ କରି
ତୁ ମାନ େପ୍ର ମର ସରଳତା ମଧ୍ୟ ସପ୍ର ମାଣ କରିବା ନିମେ
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କହୁ ଅଛି। 9 କାରଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହା ଦରିଦ୍ର ତା ାରା
ଧନବାନ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଧନୀ େହେଲ େହଁ କିପରି ତୁ ମାନ
ନିମେ ଦରିଦ୍ର େହେଲ। 10 ଏ ସ େର େମାହର ମତ ଏହି,
ତାହା ତ ତୁ ମାନ ନିମେ ହିତଜନକ, େଯଣୁ ଗତ ବଷର୍ ରୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯ ପ୍ର ଥମ କରି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କଲ, ତାହା
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ନିମେ ପ୍ର ଥମେର ଇ ା ସୁ ା କରିଥିଲ;
11 ଏେବ େସହି କମର୍ ମଧ୍ୟ ସମା କର, େଯପରି ଇ ା କରିବାେର
େଯପ୍ର କାର ଆଗ୍ର ହଭାବ ଥିଲା, େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ଅବ ା
ପ୍ର ମାେଣ କାଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମା େହବ। 12 କାରଣ ଯଦି ଆଗ୍ର ହଭାବ
ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଜଣକର ଅଭାବାନୁସାେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ନୁେହଁ,
ବରଂ ତାହାର ଯାହା ଅଛି, ତଦନୁସାେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଏ। 13 େଯଣୁ
ଅନ୍ୟମାେନ େଯପରି ସୁଖ ପାଆି , ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େ ଶ ପାଅ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁ ନାହିଁ; 14 ମାତ୍ର ସାମ୍ୟଭାବ େଦଖାଯିବା
ନିମେ ବ ର୍ ମାନ ସମୟେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଚୁ ଯର୍ ୍ୟ ାରା େସମାନ
ଅଭାବ ପୂରଣ େହଉଅଛି, େଯପରି େସମାନ ପ୍ର ାଚୁ ଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ, ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାେର ସାମ୍ୟଭାବ
େଦଖାଯିବ, 15 ଶା େର େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯ ଅଧିକ ସଂଗ୍ର ହ
କଲା,ତାହାର ବଳିଲା ନାହିଁ,ଆଉ େଯଅ ସଂଗ୍ର ହ କଲା,ତାହାର
ଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ।”

ତୀତସ ପ୍ର ଶଂସା
16 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ, େସ ତୁ ମାନ ନିମେ

ତୀତସ ହୃ ଦୟେର ସମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ ଜନ୍ମ ାଇଅଛି ; 17 କାରଣ
େସ େଯ େକବଳଆ ମାନ ଅନୁେରାଧ ଗ୍ର ହଣକେଲ,ତାହା ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର େସ ନିେଜ ଅତ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇ େ ାେର ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି । 18 ପୁଣି, ତାହା ସେ ଆେ ମାେନ
ଆଉ ଜେଣ ଭାଇ ୁ ପଠାଉଅଛୁ; ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର ସ େର
ତାହା ପ୍ର ଶଂସା ସମୁଦାୟ ମ ଳୀେର ବ୍ୟାପିଯାଇଅଛି, 19 େକବଳ
ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ର େସବା ାରା ସାଧିତ
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ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ କାଯର୍ ୍ୟ ସ େର ପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ ଓ ଆ ମାନ
ଆଗ୍ର ହଭାବ ନିମେ ଆ ମାନ ର ସହଯାତ୍ର ୀ େହବା ପାଇଁ ମ ଳୀ-
ସମୂହ ାରା ନିଯୁ େହାଇଅଛି ; 20ଆ ମାନ ାରା ସାଧିତ ଏହି
େସବା ରୂ ପ ପ୍ର ଚୁ ର ଦାନ ବିଷୟେର େକହି େଯପରି ଆ ମାନ ୁ
େଦାଷୀ ନ କେର, େସଥିପାଇଁ ସାବଧାନ େହଉଅଛୁ; 21 କାରଣ
େକବଳ ପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ନୁେହଁ, କି ୁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଦୃି େର
ମଧ୍ୟ ଯାହାସବୁ ଉ ମ, େସହିସବୁ ଆେ ମାେନ ବିେବଚନା କରୁ ।
22 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ର ଆଉ ଜେଣ ଭାଇ ୁ ମଧ୍ୟ
େସମାନ ସେ ପଠାଉଅଛୁ, ତାହା ୁ ଆେ ମାେନ ଅେନକ
ବିଷୟେର ଅେନକ ଥର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ ପାଇଅଛୁ,
ପୁଣି, ତୁ ମାନ ଠାେର ଦୃଢ଼ ବି ାସ କରିବାରୁ େସ ଏେବ ଆହୁ ରି
ଅଧିକ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇଅଛି । 23 ତୀତସ ବିଷୟେର ଯଦି
େକହି ପଚାେର, େସ େମାହର ସହଭାଗୀ ଓ ତୁ ମାନ ନିମେ
େମାହରସହକମର୍ ୀ; କିଅବା ଯଦିଆ ମାନ ଭାଇମାନ ସ େର
ପଚାେର, େସମାେନ ମ ଳୀ-ସମୂହ ାରା େପ୍ର ରିତ, ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ
େଗୗରବ ରୂ ପ। 24 ଅତଏବ, ତୁ ମାନ େପ୍ର ମ ଓ ତୁ ମାନ
ବିଷୟେର ଆ ମାନ ଦପର୍ ର ପ୍ର ମାଣ ମ ଳୀ-ସମୂହର ସ ୁଖେର
େସମାନ ୁ େଦଖାଅ।

9
ଅନ୍ୟ ମ ଳୀର ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ନିମେ ସାହାଯ୍ୟ

1 ପ୍ର କୃତେର ସାଧୁମାନ େସବା ସ େର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
େଲଖିବା େମାʼ ପକ୍ଷେର ବାହୁ ଲ୍ୟମାତ୍ର ; 2 କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର
ଆଗ୍ର ହ ଜାେଣ, ଆଉ େସ ସ େର ମାକିଦନିଆ େଲାକମାନ
ନିକଟେର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ମୁଁ ଦପର୍ କେର େଯ, ଆଖାୟାର
ବି ାସୀମାେନ ଗତ ବଷର୍ ରୁ ପ୍ର ୁତ େହେଲଣି, ପୁଣି, ତୁ ମାନ
ଉଦ୍ େଯାଗ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ୁ ଉ ାହିତ
କରିଅଛି। 3 ତଥାପି ମୁଁ ଭାଇମାନ ୁ ପଠାଉଅଛି, େଯପରି ଏ
ସ େର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଆ ମାନ ଦପର୍ ବ୍ୟଥର୍ ନ
ହୁ ଏ, ପୁଣି, େମାହର କଥାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ,
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4 କାେଳ ମାକିଦନିଆର େକୗଣସି େଲାକ େଯେବ େମାʼ ସା େର
ଆସି ତୁ ମାନ ୁ ଅପ୍ର ୁତ େଦଖି , େତେବ (ତୁ ମାନ କଥା
େତେଣ ଥାଉ) ଆେ ମାେନ ଏହି ଦୃଢ଼ ବି ାସ ବିଷୟେର ଲି ତ
େହବା। 5ଏଣୁ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଦାନ େଯପରି
କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ େହାଇ ତାର ବିଷୟ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ
ପୂବର୍ ରୁ େସହିଦାନସଂଗ୍ର ହରଆେୟାଜନକରିବାକୁଆେଗତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ
ମେନ କଲି।

ହୃ ଚି ଦାତା
6 କି ୁ ଏହା ସତ୍ୟ, େଯ ଅ ବୁେଣ, େସ ମଧ୍ୟ ଅ କାଟିବ;

ଆଉ େଯ ପ୍ର ଚୁ ର ବୁେଣ, େସ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର କାଟିବ। 7 ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର େଯପରି ସଂକ କରିଅଛି, େସହିପରି କରୁ ,
କୁି ତ ଭାବେର ନୁେହଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା େହତୁ ରୁ ନୁେହଁ; କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ହୃ ଚି ଦାତାକୁ ଭଲପାଆି । 8ଆଉ,ସମ ବିଷୟସବର୍ ଦା
ଯେଥ ରୂ େପ ପାଇ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ସମ ଉ ମ କମର୍
ନିମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାର, ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର
ତୁ ମାନ ୁ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ଚୁ ର ଭାବେର େଦବାକୁ ସମଥର୍
ଅଟି , 9 େଯପରି ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“େସ ମୁ ହ େର ବିତରଣ କରିଅଛି, େସ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦାନ

େଦଇଅଛି,
ତାହାର ଧାମ କତା ଅନ କାଳ ାୟୀ।”

10ଆଉ, େଯ ବୀଜବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ େଭାଜନ ନିମେ ଆହାର
େଯାଗାି , େସ ବୁଣିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ବୀଜ େଯାଗାଇେବ
ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇେବ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ଧାମ କତାର ଫଳ ବୃି
କରିେବ; 11 ଏହିପରି ତୁ େ ମାେନ ସବୁ ବିଷୟେର ଧନୀ େହାଇ
ସବର୍ ପ୍ର କାର ବଦାନ୍ୟତା େଦଖାଇପାରିବ, ଆଉ ତାହା ଆ ମାନ
ାରା ଈଶ୍ବ ର ଧନ୍ୟବାଦରକାରଣ େହବ। 12କାରଣଏହିଦାନରୂ ପ

େସବା େଯ େକବଳ ସାଧୁମାନ ର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁ ଅଛି, ତାହା
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତ ାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ
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ଉଛୁଳି ଉଠୁ ଅଛି, 13ଅଥର୍ ାତ୍ ଏହି େସବା କମର୍ ର ପ୍ର ମାଣ ପାଇ େଲାେକ
ତୁ ମାନ ୀକାର କରୁ ଥିବା ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ତି ବାଧ୍ୟତା,
ପୁଣି, ସାଧୁମାନ ଓ ସମ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ସହଭାଗିତାର
ସରଳତା ସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରୁ ଅଛି , 14 ଆଉ,
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଈଶ୍ବ ର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ର ହ େହତୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ କରୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁର
ଅଟି । 15ଈଶ୍ବ ର ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଯାହା ତାହା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ।

10
ଆପଣା େସବକ ସପକ୍ଷେର ପାଉଲ ଉ ର

1 ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନମ୍ର , କି ୁ
ଅସାକ୍ଷାତେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ସାହସି କ େଯ ମୁଁ ପାଉଲ, ମୁଁ ନିେଜ
ଖ୍ର ୀ ମୃଦୁ ଓ େକାମଳଭାବ ରଣକରାଇତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ
କେର; 2 ହଁ, ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି େଯ, ଆେ ମାେନ ଶାରୀରିକ
ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ ଅଛୁ େବାଲି େଯଉଁମାେନ ମେନ କରି ,
ଏପରି କାହାରି କାହାରି ବିରୁ େର ସାହସ େଦଖାଇବା ନିମେ ମୁଁ
େଯଉଁ ସଂକ କରିଅଛି, ଉପି ତ େହାଇ େଯପରି େମାେତ େସହି
ପ୍ର କାର ସାହସ େଦଖାଇବାକୁ ନ ହୁ ଏ; 3 କାରଣ ଆେ ମାେନ
ଶରୀରେର ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁ ଅଛୁ ସତ୍ୟ, କି ୁ ଆେ ମାେନ
ଶାରୀରିକ ଭାବେର ଯୁ କରୁ ନାହଁୁ , 4 (େଯଣୁ ଆ ମାନ ଯୁ ର
ଅ ଶ ଶାରୀରିକ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବା ନିମେ
ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର େସହିସବୁ ଶି ଯୁ ଅେଟ); 5 ଆେ ମାେନ
ତକର୍ ବିତକର୍ ସବୁ ଓ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନ ବିରୁ େର ଉି ତ ସମ ଉ
ବିଷୟ ଭୂ ମିସାତ୍ କରୁ , ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ କ ନାକୁ ଖ୍ର ୀ ବାଧ୍ୟ
େହବା ନିମେ ବ ୀ କରୁ , 6 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବାଧ୍ୟ େହବ, େସେତେବେଳ ସମ ଅବାଧ୍ୟତାର
ପ୍ର ତିକାର କରିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ୁତ ଅଛୁ। 7ତୁ େ ମାେନ
ବାହ୍ୟ ବିଷୟସବୁ େଦଖୁଅଛ। ଯଦି େକହି ଆପଣାକୁ ଖ୍ର ୀ ର
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େବାଲି ବି ାସ କେର, େତେବ େସ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର, ଆେ ମାେନ
ମଧ୍ୟ େଯ େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ର, ଏହା େସ ପୁଣି, ଆେପ ବିେବଚନା
କରୁ । 8କାରଣଆ ମାନ ଅଧିକାର ସ େର ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ଦପର୍
କେଲ ସୁ ା ଲ ା ପାଇବି ନାହିଁ; ତୁ ମାନ ୁ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବା
ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ଏହି ଅଧିକାର ନ େଦଇ ତୁ ମାନ ର
ଗଠନ ନିମେ େଦଇଅଛି ; 9 େମାହର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ାରା ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଭୟମାତ୍ର େଦଖାଉଅଛି େବାଲି େବାଧ ନ େହଉ।
10 କାରଣ େକେତେକ କହି , ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରୁ ଭାବପୂ ର୍ ଓ
ଶି ଯୁ , ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର ଶରୀର ଦୁବର୍ ଳ ଓ ତାହାର
ବାକ୍ୟ ତୁ ନୀୟ। 11ଆେ ମାେନ ଅନୁପି ତ ଥିବା ସମୟେର ପତ୍ର
ାରା ବାକ୍ୟେର େଯପରି,ଉପି ତ ଥିବା ସମୟେରକାଯର୍ ୍ୟେର ମଧ୍ୟ

େସହିପରି, ଏହା ଏହିପରି େଲାେକ ବୁଝ ୁ। 12 କାରଣ େଯଉଁମାେନ
ଆ ପ୍ର ଶଂସା କରି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ସା େର
ନିଜର ଗଣନା ବା ତୁ ଳନା କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ସାହସ କରୁ
ନାହଁୁ ; କି ୁ େସମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ନିଜ ାରା ନିଜର ପରିମାଣ
ଓ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ତୁ ଳନା କରି ନିେବର୍ ାଧତା ପ୍ର କାଶ କରି ।
13 କି ୁ ଆେ ମାେନ ସୀମା ଲ ନ କରି ଦପର୍ କରିବୁ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ସୀମାର ଅ ଭର୍ୁ େହବା
ପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ନିମେ ପରିମାଣ ରୂ େପ େଯଉଁ ସୀମା
ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି , େସଥିର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଦପର୍ କରିବ।
14 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ସୀମାର ଅ ଭର୍ୁ ନ ଥିଲା
ପରି ଆେ ମାେନ େଯ ସୀମା ଲ ନ କରୁ ଅଛୁ, ତାହା ନୁେହଁ, େଯଣୁ
ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ କରୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ପ୍ର ଥେମଯାଇଥିଲୁ; 15ଆେ ମାେନପରିମାଣଅତିକ୍ର ମ
କରି ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ର ମ ବିଷୟେର ଦପର୍ କରୁ ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ତୁ ମାନ
ବି ାସର ବୃି ସେ ସେ ଆ ମାନ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର
ଆ ମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ାରା େଯପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର
ବି ାରିତ େହବ, 16 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟେର
ତାହାର କୃତ କମର୍ ବିଷୟେର ଦପର୍ ନ କରି ତୁ ମାନ ପରବ ର୍ ୀ
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ଅ ଳଗୁଡ଼ିକେର େଯପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିପାରିବା, ଏହା
ଭରସା କରୁ ଅଛୁ। 17 କି ୁ େଯ ଦପର୍ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦପର୍
କରୁ । 18କାରଣ େଯ ନିଜରପ୍ର ଶଂସା କେର, େସପରୀକ୍ଷାସି ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ ଯାହାର ପ୍ର ଶଂସା କରି , େସ ପରୀକ୍ଷାସି ।

11
ପାଉଲ ଏବଂ ଭ େପ୍ର ରିତ

1 ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େମାହର ଅ ନିେବର୍ ାଧତା ସହ୍ୟ କର !
ହଁ, ତୁ େ ମାେନ ତ େମାʼ ପ୍ର ତି ସହି ୁ। 2 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ବିଷୟକଉଦ୍ େଯାଗେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ ଉଦ୍ େଯାଗୀ, େଯଣୁ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ାମୀଠାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଖ୍ର ୀ ଠାେର, ସମପର୍ ଣ କରିବା ନିମେ ବାଗ୍ ଦାନ କରିଅଛି। 3 କି ୁ
ସପର୍ ଆପଣା ଧୂ ର୍ ତାେର ହବା ୁ େଯପରି ଭୁ ଲାଇଲା, େସହିପରି
କାେଳ ତୁ ମାନ ମନ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ର ତାରୁ ଭ୍ର
ହୁ ଏ, େମାହର ଏହି ଭୟ େହଉଅଛି। 4 କାରଣ େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ
ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ ୁ ଯଦି େକହି
ଆସି ପ୍ର ଚାର କେର, ବା େଯଉଁ ଆ ା ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ା େହଲ
ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆ ା ପ୍ର ା ହୁ ଅ, ଅବା େଯଉଁ ସୁସମାଚାର
ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ହଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ା ହୁ ଅ,ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନତବଡ଼ସହି ୁ। 5କାରଣେସହି
େଶ୍ର ତର େପ୍ର ରିତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ େଯେକୗଣସି ପ୍ର କାେର କୁ୍ଷଦ୍ର ନୁେହଁ,
ଏହା ମେନକରୁ ଅଛି। 6 କି ୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବ ୃତାେରପାର ମ ନୁେହଁ,
ତଥାପି ମୁଁ ଜ୍ଞାନେର ଅପାର ମ ନୁେହଁ ପ୍ର କୃତେର ଆେ ମାେନ
ସମ ପ୍ର କାେର ସମ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହା ପ୍ର କାଶ
କଲୁ। 7 ଅବା ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଉ ତ ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ
ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି େଯ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କଲି, ଏଥିେର କଅଣ ପାପ କଲି?
8ତୁ ମାନ ରେସବାକରିବା ନିମେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମ ଳୀ-ସମୂହରୁ
େବତନ ଗ୍ର ହଣ କରି େସମାନ ୁ ଲୁ ନ କଲି, 9 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ
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ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଅଭାବଗ୍ର େହାଇଥିଲି,
େସେତେବେଳ ମୁଁ େକୗଣସି େଲାକର ଭାର ରୂ ପ େହାଇ ନ ଥିଲି,
କାରଣ ମାକିଦନିଆରୁ ଭାଇମାେନ ଆସି େମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ
କରିଥିେଲ, ପୁଣି, େକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଭାର ରୂ ପ
ନ େହବାକୁ ଆପଣା ବିଷୟେର ଜାଗ୍ର ତ େହାଇଥିଲି, ଆଉ ଜାଗ୍ର ତ
େହାଇ ରହିବି। 10 େମାʼ ଠାେର ଥିବା ଖ୍ର ୀ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ମୁଁ
କହୁ ଅଛି େଯ, ଆଖାୟାର ଅ ଳସମୂହେର େମାହର ଏହି ଦପର୍ େକହି
ଖ ନ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? 11 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ
ନ ଥିବାରୁ ? ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି । 12 କି ୁ ଦପର୍ ର ବିଷୟେର ଆ ମାନ
ପରି େଦଖାଯିବା ନିମେ େଯଉଁମାେନ ସୁେଯାଗ ଅେନ୍ଵ ଷଣକରି , ମୁଁ
େଯପରି େସମାନ ୁ ସୁେଯାଗ ନ ଦିଏ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଯାହା କରୁ ଅଛି,
ତାହା କରୁ ଥିବି। 13 କାରଣ ଏହିପରି େଲାେକ ଭ େପ୍ର ରିତ ଓ
ଶଠ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ, େସମାେନ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତମାନ େବଶ ଧାରଣ
କରି । 14 ଆଉ ଏହା ଆ ଯର୍ ୍ୟ ନୁେହଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିେଜ
ଦୀି ମୟ ଦୂତର େବଶ ଧାରଣ କେର। 15 ଅତଏବ, ଯଦି ତାହାର
େସବକମାେନ ମଧ୍ୟ ଧାମ କତାର େସବକମାନ େବଶ ଧାରଣ
କରି , େତେବ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁେହଁ; େସମାନ େଶଷ ଦଶା
େସମାନ କମର୍ ଅନୁସାେର ଘଟିବ।

େପ୍ର ରିତ ରୂ େପ ପାଉଲ ର େ ଶେଭାଗ
16 ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର କହୁ ଅଛି, େକହି େମାେତ ନିେବର୍ ାଧ ମେନ

ନ କରୁ ; କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େସପରି ମେନ କର, େତେବ
ସୁ ା େମାେତ ନିେବର୍ ାଧ ପରି ଗ୍ର ହଣ କର, େଯପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଅ ଦପର୍ କରିପାେର। 17 ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି, ତାହା ପ୍ର ଭୁ
ମତାନୁସାେର କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିେବର୍ ାଧ ତୁ ଲ୍ୟ ଏପରି ଅତ୍ୟ
ସାହସେର ଦପର୍ କରି କହୁ ଅଛି। 18 ଅେନକ ସାଂସାରିକ ଭାବେର
ଦପର୍ କରୁ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦପର୍ କରିବି। 19 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ବୁି ମାନ ଦାସ େବାଲି ସି ନା ଆନ େର ନିେବର୍ ାଧମାନ ପ୍ର ତି
ସହି ୁ େହଉଅଛ। 20 େଯଣୁ ଯଦି େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଦାସ କରି
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ରେଖ, ତୁ ମାନ ସ ି ଗ୍ର ାସ କେର, ତୁ ମାନ ୁ ଫା େର
ପକାଇ ଧେର, ଅହ ାର କେର ବା ତୁ ମାନ ମୁହଁେର ଚାପୁଡ଼ା
ମାେର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ସହିଥାଅ। 21 ମୁଁ ଲ ା ସହ
ୀକାର କରୁ ଅଛି େଯ, ଆେ ମାେନ ତ ଦୁବର୍ ଳ େହାଇଅଛୁ। ତଥାପି
େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର େକହି ସାହସୀ ଅେଟ (ମୁଁ ନିେବର୍ ାଧତାେର
କହୁ ଅଛି), ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ। 22 େସମାେନ କି ଏବ୍ର ୀୟ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଏବ୍ର ୀୟ। େସମାେନ କି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ।
େସମାେନ କି ଅବ୍ର ହାମ ସ ାନ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ସ ାନ।
23 େସମାେନ କି ଖ୍ର ୀ େସବକ? (ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁ ଅଛି),
ମୁଁ ଅଧିକ ରୂ େପ ଖ୍ର ୀ ର େସବକ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ର ମ କରିବାେର,
ଅଧିକ କାରାବାସ େଭାଗେର, ଅପରିମିତ ପ୍ର ହାର ସହ୍ୟ କରିବାେର,
ବାର ାର ମୃତୁ ୍ୟର ସ ୁଖୀନ େହବାେର; 24 ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ
ପା ଥର ଅଣଚାଳିଶ ପ୍ର ହାର ପାଇଅଛି, 25 ତିନି ଥର େବତ୍ର ାଘାତ,
ଥେର ପ୍ର ରାଘାତ, ତିନି ଥର ଜାହାଜଭ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ
ଜଳେର ଦିବାରାତ୍ର େକ୍ଷପଣ କରିଅଛି, 26 ଅେନକ ଥର ଯାତ୍ର ା
କରିବାେର, ନଦୀର ବିପଦେର, ଡକାଇତ ବିପଦେର, ଜାତିଠାରୁ
ବିପଦେର, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ ବିପଦେର, ନଗରର ବିପଦେର,
ପ୍ର ା ରର ବିପଦେର, ସମୁଦ୍ର ର ବିପଦେର, 27ଭ ଭାଇମାନ ଠାରୁ
ବିପଦେର,ପରିଶ୍ର ମ ଓ କ େଭାଗେର, ଅେନକ ଥରଉଜାଗରେର,
କୁ୍ଷଧା ଓ ତୃ ାେର, ଅେନକ ଥର ଉପବାସେର, ଶୀତ ଓ ଉଲ ତାେର
ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। 28 ଅବଶି ସମ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ େଗାଟିଏ
ବିଷୟ ପ୍ର ତିଦିନ େମାʼ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛି, ଅଥର୍ ାତ୍ ମ ଳୀ-
ସମୂହ ନିମେ ଚି ା। 29 େକହି ଦୁବର୍ ଳ େହେଲ ମୁଁ କଅଣ ଦୁବର୍ ଳ
ନୁେହଁ? େକହି ବି ପାଇେଲ ମୁଁ କଅଣ ଉ ହୁ ଏ ନାହିଁ?
30ଯଦି େମାହର ଦପର୍ କରିବାରଆବଶ୍ୟକ ହୁ ଏ, େତେବ ମୁଁ େମାହର
ଦୁବର୍ ଳତା ବିଷୟେର ଦପର୍ କରିବି। 31 ମୁଁ େଯ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ,
ଏହା ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଜାଣି ; େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ।
32 ଦେ ଶକେର ହାେରତା ରାଜା ଶାସନକ ର୍ ା େମାେତ ଧରିବା
ନିମେ ଉ ସହରେର ପ୍ର ହରୀମାନ ୁ ଜଗାଇଥିେଲ, 33 ଆଉ
େଟାକାଇେର େଗାଟିଏ ଝରକା ବାେଟ ପ୍ର ାଚୀର େଦଇ େମାେତ ଓ ାଇ
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ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା ହ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି।

12
ପାଉଲ ଗର୍ ୀୟ ଦଶର୍ ନ ଏବଂ କ କ

1 ଯଦ୍ୟପି ଦପର୍ କରିବା ହିତକର ନୁେହଁ, ତଥାପି େମାେତ ଦପର୍
କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି; ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଦଶର୍ ନ ଓ ପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟ କହିବି।
2 ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତ ଜେଣ େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ ଚଉଦ ବଷର୍ ପୂେବର୍
ତୃ ତୀୟ ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ନୀତ େହଲା, (େସ ଶରୀରେର ଥିଲା କି
ଶରୀରର ବାହାେର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି )।
3 ହଁ, ମୁଁ ଏହିପରି ଜେଣ େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ ପାରଦୀଶକୁ ନୀତ
େହଲା (େସ ଶରୀରେର ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥିଲା, ମୁଁ
ଜାେଣ ନାହିଁ; ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି )। 4 ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେର
କହିବା ବିେଧୟ ନୁେହଁ, ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କଲା।
5 ଏହିପରି ଜଣକ ବିଷୟେର ମୁଁ ଦପର୍ କରିବି, କି ୁ େମାʼ ନିଜ
ବିଷୟେର େମାହର ଦୁବର୍ ଳତା ବିନା ଆଉ କାହିଁେର ଦପର୍ କରିବି
ନାହିଁ। 6 ଆଉ ଦପର୍ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ େହଁ ମୁଁ ନିେବର୍ ାଧ
େହବି ନାହିଁ, େଯଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି କି ୁ କାେଳ େକୗଣସି େଲାକ
େମାେତ େଯପ୍ର କାର େଦେଖ କି ା େମାʼଠାରୁ େଯପ୍ର କାର ଶୁେଣ, େମାʼ
ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟେର ଅତ୍ୟଧିକ େଶ୍ର ତା େହତୁ େଯପରି େମାʼ
ବିଷୟେର ଅଧିକ େବାଧ ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷା େହାଇଥାଏ।
7 ଏଣୁ ମୁଁ େଯପରି ଅତିଶୟ ଗବର୍ ୀ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ େମାହର
ଶରୀରେରେଗାଟିଏକ କ ଦିଆଗଲା, େମାେତପ୍ର ହାରକରିବା ପାଇଁ
ଶୟତାନର ଦୂତକୁ ପଠାଗଲା, େଯପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗବର୍ ୀ ନ ହୁ ଏ।
8 େଯପରି ତାହା େମାʼଠାରୁ ଦୂର ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ୁ େସ
ବିଷୟେର ତିନି ଥର ବିନତି କଲି। 9ଆଉ, େସ େମାେତ କହିଅଛି ,
“ଆ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ନିମେ ଯେଥ , କାରଣ ଦୁବର୍ ଳତାେର
ଆ ର ଶି ସି ହୁ ଏ।” ଅତଏବ, େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଶି େମା
ଉପେରଅବ ାନକେର,ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତିଆନ େରବରଂ େମାହର
ଦୁବର୍ ଳତାେର ଦପର୍ କରିବି। 10 େତଣୁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ ଦୁବର୍ ଳତାେର,
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ଅପମାନେର, ଦୁ ର୍ ଶାେର, ତାଡ଼ନାେର, ସ ଟେର ମୁଁ ସ ୁ ହୁ ଏ;
କାରଣ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ବଳବାନ।

କରି ମ ଳୀ ନିମେ ପାଉଲ ର େବାଝ
11 ମୁଁ ନିେବର୍ ାଧ େହାଇଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବାଧ୍ୟ କଲ,

କାରଣ େମାହର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ତୁ ମାନ ର ଉଚିତ୍ ଥିଲା; େଯଣୁ
ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁେହଁ, ତଥାପି େକୗଣସି ବିଷୟେର େସହି େଶ୍ର ତମ
େପ୍ର ରିତମାନ ଅେପକ୍ଷା ଊଣା ନୁେହଁ। 12 େଯ ସମ ଚି ଓ ଅୁ ତ
କମର୍ ପୁଣି, ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ େପ୍ର ରିତ ଲକ୍ଷଣ ରୂ ପ, େସହିସବୁ
ପ୍ର କୃତେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସ ୂ ର୍ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର ସାଧିତ
େହାଇଅଛି। 13 କାରଣ ମୁଁ ନିେଜ େଯ ତୁ ମାନ ର ଭାର ରୂ ପ
େହାଇ ନାହିଁ, ଏହି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅବଶି ମ ଳୀ-
ସମୂହଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁେର ନିକୃ େହାଇଅଛ? େମାହର
ଏହି େଦାଷ କ୍ଷମା କର। 14 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା
ନିମେ ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ପ୍ର ୁତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର
ଭାର ରୂ ପ େହବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ଧନ
ନ େଖାଜି ତୁ ମାନ ୁ େଖାଜୁଅଛି। େଯଣୁ ସ ାନସ ତିମାନ ର
ପିତାମାତାମାନ ନିମେ ସ ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ ପିତାମାତା ର ସ ୟ କରିବା ଉଚିତ।
15ଆଉ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ଆ ା ନିମେ ମହାନ େର ବ୍ୟୟ କରିବି,
ହଁ, େମାହର ପ୍ର ାଣ ସୁ ା ବ୍ୟୟ କରିବି। ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅଧିକ
ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛି େବାଲି କଅଣ ଊଣା େପ୍ର ମ ପ୍ର ା
େହଉଅଛି? 16 କି ୁ ଯାହା େହଉ, ମୁଁ ନିେଜ ତୁ ମାନ ୁ ଭାରଗ୍ର
କଲିନାହିଁ,ମାତ୍ର ଧୂ ର୍ େହାଇ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଛଳେରଧରିଲି! 17 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଯଉଁମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି ଜଣକ ାରା କି ତୁ ମାନ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛି?
18 ମୁଁ ତୀତସ ୁ ଯିବା ନିମେ ଅନୁେରାଧ କରିଥିଲି, ପୁଣି, ତାହା
ସହିତ େସହି ଭାଇ ୁ ପଠାଇଥିଲି। ତୀତସ କି ତୁ ମାନ ଠାରୁ କିଛି
ଲାଭ କରିଅଛି ? ଆେ ମାେନ କଅଣଏକଆ ାେରଆଚରଣକରି
ନାହଁୁ ? ଆେ ମାେନ କଅଣ ଏକ ପଦଚି େର ଗମନ କରି ନାହଁୁ ?
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19 ଏପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଭାବୁଅଛ େଯ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ନିକଟେରେଦାଷକଟାଉଅଛୁ।ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେରଖ୍ର ୀ େସବକ
ରୂ େପ ଆେ ମାେନ କଥା କହୁ ଅଛୁ। କି ୁ େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ସମ
ବିଷୟ ତୁ ମାନ ନି ା ନିମେ କହୁ ଅଛୁ। 20କାରଣ କାେଳ ଅବା
ମୁଁ ଉପି ତ େହେଲ,ତୁ ମାନ ୁ େଯପରି େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି,
େସପରିତୁ ମାନ ୁ ନ େଦେଖ,ଆଉ,ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଯପରି
େଦଖିବାକୁ ଇ ା ନ କର, େସପରି େମାେତ େଦଖ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଭୟ କରୁ ଅଛି; କାେଳ ଅବା ବିବାଦ, ଈଷର୍ ା, େକ୍ର ାଧ, ଦଳାଦଳି,
ପରନି ା, କାନକୁହାେକାହି, ଦାି କତା, ଗ େଗାଳ ହୁ ଏ; 21 କାେଳ
ମୁଁ ପୁନବର୍ ାରଉପି ତ େହେଲେମାହରଈଶ୍ବ ରତୁ ମାନ ସ େର
େମାେତ ପୁନବର୍ ାର ଅବନତ କରି , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ େର ପାପ
କରିଅଛି , ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅଶୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ
କାମୁକତା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରି ନାହାି , ଏପରି ଅେନକ େଲାକ
ନିମେ ମୁଁ େଶାକ କେର।

13
େଶଷ ଅନୁେଯାଗ

1ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। “ଦୁଇ ବା
ତିନି ସାକ୍ଷୀ ମୁଖେର ସମ କଥା ି ର କରାଯିବ।” 2 େଯଉଁମାେନ
ପୂବର୍ େର ପାପ କରିଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଓ ଅବଶି ସମ ୁ ମୁଁ
େଯପରି ପୂେବର୍ ି ତୀୟ ଥର ଉପି ତ ଥିବା ସମୟେର କହିଥିଲି,
ଏେବ ଅନୁପି ତ ଥାଇ େସହିପରି ପୂବର୍ ରୁ କହୁ ଅଛି େଯ, ଯଦି ମୁଁ
ପୁନବର୍ ାର ଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ; 3 େଯଣୁ
େଯଉଁ ଖ୍ର ୀ େମାʼ ଠାେର କଥା କହୁ ଅଛି , ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର
ପ୍ର ମାଣ େଖାଜୁଅଛ; 4 କି ୁ େସ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୁବର୍ ଳ ନୁହଁି ,
ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଶି ମାନ ଅଟି । କାରଣ ଯଦ୍ୟପି
େସ ଦୁବର୍ ଳତା େହତୁ କଶାପ ତ େହେଲ, ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ଶି
େହତୁ େସ ଜୀବିତ। ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠାେର ଦୁବର୍ ଳ, ମାତ୍ର
ଈଶ୍ବ ର ଶି େହତୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ସହିତ
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ଜୀବିତ େହବା। 5 ତୁ େ ମାେନ ବି ାସେର ଅଛ କି ନାହିଁ, େସ
ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଆପଣା ଆପଣାର
ବିଚାର କର କି ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଛି , ଏହା
କି ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ଜାଣ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ନ
ହୁ ଏ,ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନ ପରୀକ୍ଷାସି ନୁହଁ। 6 କି ୁ ମୁଁ ଭରସା
କେର, ଆେ ମାେନ େଯ ପରୀକ୍ଷାସି , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।
7ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ମ କମର୍ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ; ଆେ ମାେନ
େଯପରି ପରୀକ୍ଷାସି େବାଲି େଦଖାଯାଉ, ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ
ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାସି ନ େହବା ପରି େଦଖାଗେଲ ସୁ ା େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ କର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ।
8 କାରଣ ଆେ ମାେନ ସତ୍ୟ ବିପକ୍ଷେର କିଛି କରିପାରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ
ସତ୍ୟ ପକ୍ଷେର କରିପାରୁ । 9 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ
ଦୁବର୍ ଳ ଓ ତୁ େ ମାେନ ସବଳ, େସେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ଆନ
କରୁ ; ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ସି ହୁ ଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ । 10 ଏଥିନିମେ ଅନୁପି ତ େହାଇ ମୁଁ ଏହିସବୁ
େଲଖୁଅଛି, େଯପରି ଉପି ତ େହାଇ, ପ୍ର ଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଅଧିକାର
ଭ କରିବା ନିମେ ନ େଦଇ ଗଠନ କରିବା ନିମେ େଦଇଅଛି ,
େସହି ଅଧିକାର ଅନୁସାେର କେଠାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ େମାେତ
ନ ହୁ ଏ। 11 େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ, ଆନ କର, ସି ହୁ ଅ,
ପର ରକୁ ଉ ାହିତ କର, ଏକମନା ହୁ ଅ, ଶାି େର ବାସ କର, ଆଉ
େପ୍ର ମଓଶାି ରଈଶ୍ବ ରତୁ ମାନ ସହିତରହିେବ। 12ପବିତ୍ର ଚୁ ନ
େଦଇ ପର ରକୁ ନମ ାର କର।

13ସମ ସାଧୁ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାରଜଣାଉଅଛି । 14ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ,ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମଓପବିତ୍ର ଆ ା ସହଭାଗିତା ତୁ
ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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