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The Epistle to the Hebrews
ଏବ୍ର ୀମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏବ୍ର ୀ ପତ୍ର ର େଲଖକ ବିଷୟ ରହସ୍ୟମୟ ଅେଟ। କିଛି

ପି ତମାନ ାରା ପାଉଲ େଲଖକ େବାଲି କୁହାଯାଏ କି ୁ
ବା ବିକ େଲଖକ ଅଜ୍ଞାତ ଅେଟ। ଖ୍ର ୀ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ର
ମହାଯାଜକ, ହାେରାଣ ଯାଜକତ୍ବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଏବଂ ବ୍ୟବ ା
ଓ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ସଫଳକାରୀ େବାଲି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପୁ କ
ପରିଭାଷିତ କେର ନାହିଁ। ଖ୍ର ୀ ବି ାସର ରଚୟିତା ଏବଂ
ସି ଦାତା ଅଟି ଏହା ଏହି ପୁ କ ଉପ ାପନ କେର (ଏବ୍ର ୀ 12:2)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 64-70 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏବ୍ର ୀ ପୁ କ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଏହାର ଂସ ପୂବର୍ ରୁ ଏବଂ

ଖ୍ର ୀ ର ଆେରାହଣ ପେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପତ୍ର ଯିହୁ ଦୀ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା

େଯଉଁମାେନ ପୁରାତନ ନିୟମସହିତ ସୁପରିଚିତ ଥିେଲ ଏବଂ ଯିହୁ ଦୀ
ଧମର୍ କୁ େଫରି ଆସି ବାକୁ କି ା ସୁସମାଚାରକୁ ଯିହୁ ଦୀ କରିବାକୁ
ପ୍ର େଲାଭିତ େହଉଥିେଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାବିତ କରାଯାଏ େଯ
ଏହାର ପ୍ର ାପକମାେନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକଗଣ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ
ବି ାସେର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିେଲ (େପ୍ର ରିତ 6:7)।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଏବ୍ର ୀ ପତ୍ର ର େଲଖକ ତାହା ର ପାଠକମାନ ୁ ଉ ାହ େଦଇ

କହୁ ଛି େଯ େସମାେନ ାନୀୟ ଯିହୁ ଦୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କର ୁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ରହି ଯୀଶୁ ହିଁ ମହାନ,
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଦୂତ ଠାରୁ , ଯାଜକ ଠାରୁ , ପୁରାତନ ନିୟମର
େନତା ଠାରୁ କି ା େକୗଣସି ଧମର୍ ଠାରୁ ଉ ମ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ
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କର ୁ। କଶୀୟ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ାରା ଏବଂ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ଉଠିବା ାରା
ଯୀଶୁ ବି ାସୀମାନ ର ଉ ାର ଏବଂ ଅନ ଜୀବନ ନିି ତ କରି ,
ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ ଖ୍ର ୀ ର ବଳିଦାନ ନିଖୁଣ ଓ ସଂପୂ ର୍
ଥିଲା, ବି ାସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ସ ୁ କେର, ଆ ମାନ ର ଆଜ୍ଞାକାରିତା
ାରା ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ର ବି ାସକୁ ପ୍ର କାଶ କରୁ ।
ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ର ମହାନତା

ରୂ ପେରଖା
1. ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ଦୂତ ଠାରୁ ମହାନ — 1:1-2:18
2. ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ବ୍ୟବ ା ଓ ପୁରାତନ ନିୟମରଆଜ୍ଞାଠାରୁ ମହାନ

— 3:1-10:18
3. ବି ନିମେ ଆ ାନ ଏବଂ କ କୁ ସହ୍ୟ— 10:19-12:29
4. େଶଷ ଉପେଦଶ ଏବଂ ନମ ାର — 13:1-25

ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େଶ୍ର ତା
1 ଈଶ୍ବ ର ଅତୀତେର ବିଭି ାନେର ଓ ବିଭି ପ୍ର କାେର

ଭାବବାଦୀମାନ ାରା ଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ କଥା କହି,
2 ଏହି େଶଷକାଳେର ତାହା ପୁତ୍ର ାରା ଆ ମାନ ୁ କଥା
କହିଅଛି ; େସ ସମ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁ କେଲ
ଓ ତାହା ାରା ମଧ୍ୟ ସମ ବି ସୃି କେଲ; 3 େସହି ପୁତ୍ର
ତାହା ମହିମାର ପ୍ର ଭା ଓ ତାହା ତ ର ପ୍ର ତିମୂ , େସ ଆପଣା
ଶି ଯୁ ବାକ୍ୟ ାରା ସମ ବିଷୟ ଧାରଣ କରି , ପୁଣି, ପାପ
ମାଜର୍ ନା କଲା ଉ ାେର ଊ ର୍ ମହାମହିମ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର
ଉପେବଶନ କରିଅଛି , 4 େସ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଦୂତମାନ
ଅେପକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଉୃ ନାମର ଅଧିକାରୀ େହାଇଅଛି , େସହି
ପରିମାଣେର େସ େସମାନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହାନ େହାଇଅଛି ।
5 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ େକେବ ଏହା
କହିଅଛି ,
“ତୁ େ ଆ ର ପୁତ୍ର ,

ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଇଅଛୁ?”
ପୁନ ,
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“ଆେ ତାହା ର ପିତା େହବା,
ଆଉ େସ ଆ ର ପୁତ୍ର େହେବ?”

6 ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର େସ ପ୍ର ଥମଜାତ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଜଗତ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରାଇେବ, େସହି ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େସ
କହି ,
“ଈଶ୍ବ ର ର ସମ ଦୂତ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କର ୁ।”
7ଏକ ପକ୍ଷେର େସ ଦୂତମାନ ବିଷୟେର କହି ,
“େସ ଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ ବାୟୁ ରୂ ପ କରି ,

ପୁଣି, ଆପଣା େସବକମାନ ୁ ଅି ଶିଖା ରୂ ପ କରି ,”
8ଅପର ପକ୍ଷେର େସ ପୁତ୍ର ବିଷୟେର କହି ,
“େହ ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ସି ଂହାସନ ଅନ କାଳ ାୟୀ,

ପୁଣି, ନ୍ୟାୟର ଦ ତୁ ର ରାଜ୍ୟର ଦ ଅେଟ।”
9 “ତୁ େ ଧାମ କତାକୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାମ କତାକୁ ଘୃଣା

କରିଅଛ,
େତଣୁ ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ସ ୀମାନ ଅେପକ୍ଷା,
ତୁ କୁ ଅଧିକ ଆନ ରୂ ପ େତୖଳେର ଅଭିେଷକ କରିଅଛି ।”

10ଆହୁ ରି,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆର ରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ ାପନ

କରିଅଛ,
ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ ତୁ ହ କୃତ କମର୍ ।”

11 “େସହି ସବୁ ବିନ େହବ, କି ୁ ତୁ େ ଚିର ାୟୀ;
ଆଉ େସହିସବୁ ବ ପରି କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ,”

12 “ପୁଣି, ତୁ େ ଚାଦର ପରି,
ହଁ ବ ପରି େସହିସବୁ ଗୁଡ଼ାଇବ,

ଆଉ େସହିସବୁ ପରିବ ତ େହବ।
କି ୁ ତୁ େ ସବର୍ ଦା ସମାନ, ପୁଣି, ତୁ ର ବଷର୍ ସମୂହ େକେବ
େଶଷ େହବ ନାହିଁ।”

13ଆଉ “ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଶତମାନ ୁ ,
ତୁ ର ପାଦପୀଠ କରି ନାହଁୁ ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ,”
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ଏହା େସ ଦୂତମାନ ମଧ୍ୟେର କାହାକୁ େକେବ କହିଅଛି ?
14 ଏମାେନ ସମେ କଅଣ େସବାକାରୀ ଆ ା ନୁହଁି , ପୁଣି,

ପରିତ୍ର ାଣର ଭାବି ଅଧିକାରୀମାନ ର େସବା କରିବାକୁ କି େସମାେନ
େପ୍ର ରିତ େହାଇ ନାହାି ?

2
ମହାପରିତ୍ର ାଣର ଅବେହଳା

1ଅତଏବ, ଶୁଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତି ଅଧିକମେନାେଯାଗୀ
େହବା ଆ ମାନ ର ଉଚିତ, େନାହିେଲ କାେଳ ଆେ ମାେନ
ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ର େହବୁ। 2 କାରଣ ଦୂତମାନ ାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି
ଅଟଳ େହାଇ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା
ଯଥାଥର୍ ଦ ପାଇଲା, 3 େତେବ ଏପରି ମହାପରିତ୍ର ାଣ ଅବେହଳା
କେଲ ଆେ ମାେନ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ର ଥମେର
ପ୍ର ଭୁ ାରା କଥିତ େହାଇ ଶ୍ର ବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟି ମାନ ାରା
ଆ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ମାଣସି େହଲା; 4 େସ ସ େର ଈଶ୍ବ ର
ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ନାନା ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ପୁଣି, ବିବିଧ
ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନ ାରା ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଅଛି ।

ପରିତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ
5କାରଣ ଯାହା ଭାବି ଜଗତର କଥା ଆେ ମାେନ କହୁ ଅଛୁ, ତାହା

ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ ଅଧୀନ କରି ନାହାି । 6 କି ୁ ଜେଣ େକୗଣସି
ାନେର ଏହି କଥା କହି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ,

“ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, େଯ ତୁ େ ତାହାକୁ ରଣ କରିଥାଅ?
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ କିଏ, େଯ ତୁ େ ତାହାର ଯ େନଇଥାଅ?

7ତୁ େ ଦୂତମାନ ଠାରୁ ତାହାକୁ ଅ ନୂ୍ୟନ କରିଅଛ,
ତୁ େ ତାହାକୁ େଗୗରବ ଓ ସ ମରୂ ପ ମୁକୁଟେର ଭୂ ଷିତ
କରିଅଛ,

8 ତୁ େ ତାହାର ଅଧୀନ କରି ସମ ବିଷୟ ପାଦ ତେଳ
ରଖିଅଛ।”
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ପ୍ର କୃତେର େସ ସମ ବିଷୟକୁ ତାହାର ବଶୀଭୂ ତ କରିବାେର
େକୗଣସି ବିଷୟକୁ ତାହାର ବଶୀଭୂ ତ ନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାି ।
ଆେ ମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସମ ବିଷୟ ତାହାର ବଶୀଭୂ ତ
େହାଇଥିବାର େଦଖୁ ନାହଁୁ ସତ, 9 କି ୁ ଦୂତମାନ ଅେପକ୍ଷା େଯ
ଅ ସମୟ ନୂ୍ୟନୀକୃତ େହାଇଥିେଲ, ତାହା ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯୀଶୁ ୁ
ମୃତୁ ୍ୟର ଦୁଃଖେଭାଗ େହତୁ େଗୗରବ ଓ ସ ମରୂ ପ ମୁକୁଟ
ପରିଧାନ କରିଥିବାର େଦଖୁଅଛୁ, େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ େସ ମୃତୁ ୍ୟ ଆ ାଦନ କରି । 10 କାରଣ
ଯାହା ନିମେ ଓ ଯାହା ାରା ସମ ସୃ , ଅେନକ ସ ାନ ୁ
େଗୗରବେର ପ୍ର େବଶ କରାଇବାେର େସମାନ ପରିତ୍ର ାଣର କ ର୍ ା
ଯୀଶୁ ଦୁଃଖେଭାଗ ାରା ସି କରିବା ଈଶ୍ବ ର ର ଉପଯୁ
ଥିଲା। 11 େଯଣୁ େଯ ପବିତ୍ର କରି ଓ େଯଉଁମାେନ ପବିତ୍ର ୀକୃତ
ହୁ ଅି , େସମାେନ ସମେ ଏକ ପିତା ର ସ ାନ; େସଥିନିମେ େସ
େସମାନ ୁ ଭ୍ର ାତା େବାଲି କହିବାକୁ ଲି ତ ନୁହଁି , 12 େଯପରି େସ
ଈଶ୍ବ ର ୁ କହି ,
“ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟେର ତୁ ନାମ େଘାଷଣା କରିବି,

ସଭା ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି,”
13 ପୁନ କହି ,
“ମୁଁ ତାହା ଠାେର େମାହର ବି ାସ ରଖିବି।”
ପୁନବର୍ ାର,
“ଏହି େଦଖ, ମୁଁ ଓ ଈଶ୍ବ ର ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା େମାହର

ସ ାନମାେନ।”
14ଅତଏବ, ସ ାନମାେନ ର -ମାଂସର ସହଭାଗୀ େହାଇଥିବାରୁ

ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିେଜ େସହିପରି େସଥିର ସହଭାଗୀ େହେଲ, େଯପରି
ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ମୃତୁ ୍ୟର ଅଧିକାରୀକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ
କରିପାରି ; 15 ପୁଣି, ମୃତୁ ୍ୟର ଭୟେର େଯଉଁମାେନ ଯାବଜୀବନ
ଦାସ ର ବ ନେର ଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ଉ ାର କରି ।
16କାରଣ ପ୍ର କୃତେର େସ ତ ଦୂତମାନ ଯ ନ େନଇ ଅବ୍ର ହାମ
ସ ାନମାନ ଯ ନିଅି । 17 ଅତଏବ, ସମ ବିଷୟେର ଆପଣା
ଭ୍ର ାତାମାନ ସଦୃଶ େହବା ତାହା ର ଉଚିତ୍ ଥିଲା, େଯପରି େସ
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େଲାକମାନ ପାପର ପ୍ର ାୟି କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର େସବା
ସ େର ଜେଣ ଦୟାଳୁ ଓ ବି ମହାଯାଜକ ହୁ ଅି । 18 କାରଣ
େସ ନିେଜ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିବାରୁ ପରୀକି୍ଷତ
େହଉଥିବା େଲାକମାନ ଉପକାର କରିବା ନିମେ ସକ୍ଷମ ଅଟି ।

3
ଯୀଶୁ େମାଶା ଠାରୁ ମହାନ

1 ଅତଏବ, େହ ଗର୍ ୀୟ ଆ ାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ୍ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ,
ଆ ମାନ ବି ାସ ମତାନୁସାେର େପ୍ର ରିତ ଓ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ
ବିଷୟ ବିେବଚନା କର; 2 େମାଶା େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର ବି
ଥିେଲ,ଯୀଶୁ େସହିପରି ଆପଣା ନିେଯାଗକ ର୍ ା ପ୍ର ତି ବି ଥିେଲ।
3 ଗୃହ ଅେପକ୍ଷା ଗୃହର ାପନକ ର୍ ା େଯପରି ଅଧିକ ସମାଦର ପ୍ର ା
ହୁ ଅି , େସହିପରି େମାଶା ଅେପକ୍ଷା େସ ଅଧିକ େଗୗରବର େଯାଗ୍ୟ
େବାଲି ଗଣିତ େହାଇଅଛି । 4 େଯଣୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗୃହ େକୗଣସି ନା
େକୗଣସି ବ୍ୟି ାରା ନିମ ତ େହାଇଥାଏ, କି ୁ ସମ ବିଷୟର
େଯ ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା, େସଈଶ୍ବ ର। 5ପରବ ର୍ ୀ ବ ବ୍ୟ ବିଷୟସ େର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ େମାଶା ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟେର େସବକ
ରୂ େପ ପ୍ର କୃତେର ବି ଥିେଲ। 6 କି ୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଗୃହ
ଉପେର ପୁତ୍ର ରୂ େପ ବି ଅଟି ; ଯଦି ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ
ସାହସ ପୁଣି, ଦପର୍ ର କାରଣ େଯ ଆ ମାନ ଭରସା, ତାହା ଦୃଢ଼
ଭାବେର େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରଖୁ, ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ ତ
ତାହା ଗୃହ ରୂ ପ।

ଈଶ୍ବ ର େଲାକମାନ ନିମେ ବିଶ୍ର ାମ
7ଅତଏବ ପବିତ୍ର ଆ ା ଶା େର େଯପରି କହି ,

“ଆଜି ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାଣୀ ଶୁଣ
8ପ୍ର ା ରେର ପରୀକ୍ଷା ଦିନେର

ଓ ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବା ାନେର େଯପରି ଘଟିଥିଲା,
େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ ନ କର,”
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9 “େସହି ପ୍ର ା ରେର ତୁ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ କୁ ପରୀକ୍ଷା
କରି ଆ ର ଅନୁସ ାନ କେଲ,

ଆଉ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖିେଲ।”
10 “େତଣୁ ଆେ ଏହି ବଂଶ ପ୍ର ତି ବିର େହାଇ କହିଲୁ,

େସମାେନ ସବର୍ ଦା ହୃ ଦୟେର ଭ୍ର ା ଅଟି ,
େସମାେନ ଆ ର ମାଗର୍ ସବୁ ଜାଣି ନାହାି ।

11ଏଣୁ ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଶପଥ କଲୁ,
େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ।”

12 େହ ଭାଇମାେନ, ସାବଧାନ, େଯପରି ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ
ବିମୁଖକାରୀ ଦୁ , ଅବି ାସୀ ହୃ ଦୟ ତୁ ମାନ ର କାହାରିଠାେର
ନ ଥାଏ। 13 କି ୁ କାେଳ ପାପର ପ୍ର ବ ନା ାରା ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି କଠିନମନା ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଆଜି ସୁେଯାଗ ଥାଉ
ଥାଉ ପ୍ର ତିଦିନ ପର ରକୁ ଉ ାହ ଦିଅ; 14 କାରଣ ଆର େର
ଆ ମାନ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଥିଲା, ତାହା ଯଦି େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଧରି ରଖୁ, ତାହାେହେଲ ଖ୍ର ୀ ସହଭାଗୀ େହାଇ
ରହିବୁ। 15 େଯପରି ଶା େର ଉ ଅଛି,
“ଆଜି ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାଣୀ ଶୁଣ,

େଯପରି ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବା ାନେର ଘଟିଥିଲା,
େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ ନ କର।”

16 େତେବ େକଉଁମାେନ ଶୁଣି ବିରି ଜନ୍ମ ାଇେଲ? େମାଶା
ାରା ମିସର େଦଶରୁ େଯଉଁମାେନ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ, େସ

ସମେ କଅଣ ନୁହଁି ? 17 ଆଉ େକଉଁମାନ ଉପେର ଚାଳିଶ
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ବିର େହାଇଥିେଲ? େଯଉଁମାେନ ପାପ
କରିଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ଶବ ପ୍ର ା ରେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କଅଣ
େସମାନ ଉପେର ନୁେହଁ? 18 େଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ,
େସମାନ ବିନାଆଉ େକଉଁମାନ ବିରୁ େର େସଶପଥକରିଥିେଲ
େଯ, େସମାେନ ତାହା ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ?
19ଆେ ମାେନ େଦଖୁ େଯ, ଅବି ାସ େହତୁ େସମାେନ ବିଶ୍ର ାମେର
ପ୍ର େବଶ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।
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4
1 ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଭୟ କରୁ , କାେଳ ତାହା

ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିବାର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଥିବା େଳ ସୁ ା ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି େସଥିରୁ ବି ତ େହଲା ପରି େଦଖାଯାଏ। 2 କାରଣ
େସମାନ ନିକଟେର େଯପରି, ଆ ମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ
େସହିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, କି ୁ େଶ୍ର ାତାମାେନ
ବି ାସ ାରା ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିଜ ନ କରିବାରୁ ତାହା େସମାନ
ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ େହଲା ନାହିଁ। 3 େଯଣୁ ବି ାସ କରିଅଛୁ
େଯ ଆେ ମାେନ, େକବଳ ଆେ ମାେନ େସହି ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ
କରିବା, େଯପରି େସ କହିଅଛି ,
“ଏଣୁ ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଶପଥ କଲୁ,

‘େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ।’ ”
କି ୁ ଜଗତର ପ ନ ସମୟଠାରୁ ସମ କମର୍ ସମା େହାଇଥିଲା;
4 କାରଣ ସ ମ ଦିନ ସ େର େସ ଶା େର ଏହା କହିଅଛି ,
“ଈଶ୍ବ ର ସ ମ ଦିନେର ଆପଣାର ସମ କାଯର୍ ୍ୟରୁ ବିଶ୍ର ାମ କେଲ;”
5 ଆଉ ଏହି ାନେର େସ ପୁନ କହିଅଛି , “େସମାେନ ଆ ର
ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ।” 6 ଅତଏବ, େକେତକ ର
େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରିବାର ବାକି ଥିବାରୁ , ପୁଣି, େଯଉଁମାନ
ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପୂବର୍ େର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଥିଲା, େସମାେନ
ଅବାଧ୍ୟତା େହତୁ ପ୍ର େବଶନକରିବାରୁ େସ ପୁନବର୍ ାର 7ଆଉେଗାଟିଏ
ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆଜି ଦିନ ନିରୂ ପଣ କରି ଏେତ କାଳ ପେର ଦାଉଦ
ଗ୍ର େର କହି , େଯପରି ପୂବର୍ େର କୁହାଯାଇଅଛି,
“ଆଜି ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାଣୀ ଶୁଣ,

ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ ନ କର।”
8କାରଣଯଦି ଯିେହାଶୂୟେସମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଥାଆେ , େତେବ
େସ ପେର ଅନ୍ୟ ଦିନର କଥା କହି ନ ଥାଆେ । 9ଅତଏବ ଈଶ୍ବ ର
େଲାକମାନ ନିମେ ବିଶ୍ର ାମବାର େଭାଗ କରିବାର ବାକି ଅଛି।
10 େଯଣୁ େଯ ତାହା ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
କାଯର୍ ୍ୟରୁ େଯପରି ବିଶ୍ର ାମ କେଲ, େସପରି େସ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
କାଯର୍ ୍ୟରୁ ବିଶ୍ର ାମ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି। 11 ଏଣୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ
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େସହି ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଯ କରୁ , େଯପରି େକୗଣସି
େଲାକ ଅବାଧ୍ୟତାର େସହି ଦୃ ା ଅନୁସାେର ପତିତ ନ ହୁ ଏ।
12 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଜୀବ ଓ କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ପୁଣି, ି ଧାର
ଖ ଠାରୁ ତୀ ତର, ଆଉ ପ୍ର ାଣ ଓ ଆ ା, ଗ୍ର ି ଓ ମ ାର ବିେ ଦ
ପଯର୍ ୍ୟ ପରିେଭଦକ ଏବଂ ହୃ ଦୟର ଚି ା ଓ ଭାବର ସୂ ବିଚାରକ
ଅେଟ। 13 ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀ ଅପ୍ର କାଶିତ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଯାହା ଛାମୁେର ଆ ମାନ ୁ ନିକାଶ େଦବାକୁ େହବ, ତାହା
ଦୃି େର ସମ ବିଷୟ ଉଲ ଓ ଅନାବୃତ ଅେଟ।

ପ୍ର ଧାନ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ
14 ଅତଏବ ଗର୍ ସମୂହ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରିଅଛି େଯ

ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, େସଆ ମାନ ରପ୍ର ଧାନମହାଯାଜକେହବାରୁ
ଆସ,ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ବି ାସମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧାରଣ
କରୁ । 15 କାରଣ େଯ ଆ ମାନ ଦୁବର୍ ଳତାେର ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ସହାନୁଭୂ ତି େଦଖାଇବାକୁ ଅସମଥର୍ , ଆ ମାନ ର ଏପରି
ମହାଯାଜକ ନାହାି , ବରଂ େସ ପାପରହିତ େହାଇ ଆ ମାନ ପରି
ସବର୍ େତାଭାେବ ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ। 16 ଅତଏବ ଆସ, କୃପାପ୍ର ାି
ନିମେ ପୁଣି, ଉପଯୁ ସମୟେର ଉପକାରକ ଦୟା ପାଇବା
ନିମେ ଆେ ମାେନ ସାହସେର ଅନୁଗ୍ର ହ ସି ଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ।

5
1କାରଣପ୍ର େତ୍ୟକମହାଯାଜକ େଯପରିପାପ ନିମେ େନୖେବଦ୍ୟ

ଓ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିପାରି , େସଥିପାଇଁ େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ନୀତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର େସବା ସ େର ମନୁଷ୍ୟମାନ ପକ୍ଷେର
ନିଯୁ ହୁ ଅି । 2 େସ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ର ା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ସହାନୁଭୂ ତି
େଦଖାଇବାକୁ ସମଥର୍ , କାରଣ େସ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଦୁବର୍ ଳତା ବିଶି ;
3 ଏଥିସକାଶୁ େଲାକମାନ ନିମେ େଯପରି, ଆପଣା ନିମେ
ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ତାହା ଆବଶ୍ୟକ।
4 ଆଉ େକହି ଏହି ସ ା ପଦ ନିେଜ ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ,
କି ୁ ହାେରାଣ େଯପରି ଆହୂ ତ, େସପରି ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆହୂ ତ
େହବା ଆବଶ୍ୟକ। 5 େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପଦର
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େଗୗରବ ନିେଜ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ନ ଥିେଲ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ େସହି
େଗୗରବର ପଦ େଦଇଥିେଲ, କାରଣ େସ ତାହା ୁ କହିଥିେଲ,
“ତୁ େ ଆ ର ପୁତ୍ର ,

ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଇଅଛୁ।”
6 ପୁଣି, େସ ଅନ୍ୟ ାନେର ମଧ୍ୟ କହି ,
“ତୁ େ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ

ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”
7ଈଶ୍ବ ର ଯିଏ ତାହା ୁ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍ , େସଆପଣା

ପାଥ ବ ଜୀବନେର ଥିବା ସମୟେର, ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ବଳ
ଆ ର୍ ନାଦ ଓ ଅଶ ସହକାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ଉ ଗର୍ କରିଥିେଲ,
ଆଉ ଉ ର ରୂ େପ ଆଶ ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ 8 ପୁତ୍ର େହେଲ େହଁ
ଦୁଃଖେଭାଗ ାରା ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିଖିେଲ, 9 ପୁଣି,
ସି େହାଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନ ପ୍ର ତି ଅନ ପରିତ୍ର ାଣର କାରଣ
ରୂ ପ େହେଲ; 10 ଏେହତୁ େସ ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ମଲ୍ କୀେଷଦକ
ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ େବାଲି ନାମ ପ୍ର ା େହେଲ।

ବି ାସ ବଜର୍ ନ ବିଷୟେର ସତକର୍ ବାଣୀ
11 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର ଆ ମାନ ର ଅେନକ କଥା

କହିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିବାେର ଶିଥିଳ େହାଇଥିବାରୁ
େସଥିର ଅଥର୍ ବୁଝାଇବା କ କର। 12କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଏେତ ସମୟ
ମଧ୍ୟେରତୁ ମାନ ର ଶିକ୍ଷକ େହବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା,ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟର ପ୍ର ାଥମିକ େମୗଳିକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ େକହି େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
ଦିଏ, ଏହା ପୁନବର୍ ାର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ ଅଛି; ଗୁରୁ ପାକ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର େୟାଜନ ନ େହାଇ ଦୁ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ। 13 େଯ
ଦୁ ପାୟୀ, େସ ତ ଧାମ କତାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର ଜାେଣ ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ଶିଶୁମାତ୍ର । 14 କି ୁ ବୃ େଲାେକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ
ଜ୍ଞାେନ ି ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ାରା ଭଲ ମ ନିରୂ ପଣ କରିବାକୁ
ସକ୍ଷମ, େସମାନ ନିମେ ଗୁରୁ ପାକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର େୟାଜନ।



ଏବ୍ର ୀ 6:1 xi ଏବ୍ର ୀ 6:12

6
1 ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ ପ୍ର ାଥମିକ

ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ କମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ, ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ବି ାସ, 2 ନାନା ବାି ସ ୀୟ ଶିକ୍ଷା, ହ ାପର୍ ଣ, ମୃତମାନ
ପୁନରୁ ାନ ଓ ଅନ ବିଚାର ରୂ ପ ଭି ି ମୂଳ ପୁନବର୍ ାର ନ ବସାଇ
ସି ି ଲାଭ କରିବା ନିମେ ଅଗ୍ର ସର େହଉ। 3 ହଁ, ଈଶ୍ବ ର ଅନୁମତି
େହେଲ ଆେ ମାେନ ଏହା କରିବା। 4 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର
ଆେଲାକ ପ୍ର ା କରିଅଛି , ଗର୍ ୀୟ ଦାନର ଆ ାଦ ପାଇଅଛି ,
ପବିତ୍ର ଆ ା ର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛି , 5 ଈଶ୍ବ ର ଉ ମ
ବାକ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଶି ଆ ାଦନ କରିଅଛି , 6 େସମାେନ
ଯଦି ସତ୍ୟଭ୍ର ହୁ ଅି , ତାହାେହେଲ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନିମେ
େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ, େଯଣୁ େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ , ପୁଣି, କଶାପର୍ ଣ
କରି ପ୍ର କାଶ୍ୟେର ତାହା ୁ ନି ାର ପାତ୍ର କରି । 7 କାରଣ େଯଉଁ
ଭୂ ମି ଆପଣା ଉପେର ବାର ାର ପତିତ ବୃି ଜଳ ପାନ କେର,
ଆଉ େଯଉଁମାନ ନିମେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ, େସମାନ ର
ଉପେଯାଗୀ ଶସ୍ୟ ଉ କେର, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 8 କି ୁ ତାହା ଯଦି କ ା ଓ ଅଗରା ଗଛ ଉ
କେର, େତେବ ତାହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇ ଅବିଳେ ଶାପଗ୍ର ହୁ ଏ,
ପୁଣି, ତାହାର େଶଷ ଦଶା ଅି ଦାହ। 9 କି ୁ େହ ପି୍ର ୟମାେନ,
ଆେ ମାେନ ଯଦ୍ୟପି ଏହିପରି କହୁ ଅଛୁ, ତଥାପି ତୁ ମାନ ଅବ ା
େଯ ତାହାଠାରୁ ଉ ମ ଓ ପରିତ୍ର ାଣସଂଯୁ , ଏହା ଆେ ମାେନ
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ବି ାସ କରୁ ଅଛୁ। 10 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର
କମର୍ , ଆଉ ସାଧୁେଲାକମାନ ର େସବା କରିଥିବା ାରା ଓ ଯାହା
ଏେବ ମଧ୍ୟ କରୁ ଥିବା ାରା ତାହା ନାମ ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର େଯ ଭୁ ଲିଯିେବ, ଏପରି
ଅନ୍ୟାୟକାରୀ େସ ନୁହଁି । 11ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର ଏକା ଇ ା େଯ,
ତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟେକ େଶଷପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଦୃଢ଼ଭରସା ସହ େସହି
ପ୍ର କାର ଯ ବାନ ହୁ ଅ, 12 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଶିଥିଳ ନ େହାଇ,
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େଯଉଁମାେନ ବି ାସ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ାରା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହର ଅଧିକାରୀ,
ବରଂ େସମାନ ର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ।

ଈଶ୍ବ ର ଅଟଳ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
13 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର େଯେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର

ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଆଉ େକୗଣସି ମହାନ
ନାମ ନ ପାଇବାରୁ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରି କହିଥିେଲ,
14 “ଆେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ଓ ତୁ ବଂଶର
ଅତିଶୟ ବୃି କରିବା।” 15ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାେର ଦୀଘର୍ ସହି ୁ େହାଇ
ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ। 16 ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ
େସମାନ ଠାରୁ ମହାନ ନାମେର ଶପଥ କରିଥାଆି , ଆଉ କଥା
ି ର କରିବା ନିମେ େସମାନ ର ସମ ବିବାଦର ନି ି ଶପଥ
ାରା ହୁ ଏ। 17 ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀମାନ ନିକଟେର

ଆପଣା ସଂକ ର ଅଟଳତା ଅଧିକ ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ
ଇ ା କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ସହ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରିଥିେଲ, 18 େଯପରି
େଯଉଁ ଦୁଇ ଅପରିବ ର୍ ନୀୟ ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର ମିଥ୍ୟା କହିବା
ଅସ ବ, ତ ାରା ସ ୁଖ ଭରସାକୁ ଧରିବା ନିମେ ଆଶ୍ର ୟ ଳକୁ
ପଳାୟନ କରିଅଛୁ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆେ ମାେନ ଦୃଢ଼ ଉ ାହ
ପ୍ର ା େହଉ। 19 େସହି ଭରସା ଆ ମାନ ଆ ାର ଲ ର ରୂ ପ,
ତାହା ବିେ ଦବ ାବୃତ ାନେର ପ୍ର େବଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ
େହାଇଅଛି, 20ଆଉ, ଯୀଶୁ େସହି ାନେର ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ
ଅନ କାଳୀନ ମହାଯାଜକ େହାଇ ଆ ମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ରୂ େପ
ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି ।

7
ମଲ୍ କୀେଷଦକ ଯାଜକପଦ

1 ଏହି ମଲ୍ କୀେଷଦକ ଶାେଲମର ରାଜା ଓ ପରା ର ଈଶ୍ବ ର
ଯାଜକ ଥିେଲ। େସ ଅବ୍ର ହାମ, ରାଜାମାନ ୁ ସଂହାର କରି
ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ କରିବା ସମୟେର, େସ ତାହା ସେ ସାକ୍ଷାତ କରି
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଥିେଲ; 2 ଅବ୍ର ହାମ ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ସମ ପଦାଥର୍ ରୁ
ଦଶମାଂଶ େଦଇଥିେଲ। ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହା ନାମର ପ୍ର ଥମ
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ଅଥର୍ ଧମର୍ ରାଜା, ି ତୀୟ, ଶାେଲମର ରାଜା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶାି ରାଜା।
3 ଏହା ର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀର କିଅବା ଆୟୁ ର ଆର
ଓ ଜୀବନର ଅ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ; େସ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର
ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ େହାଇ ରହିଅଛି । 4ଭାବି
େଦଖ, ଏହି ବ୍ୟି କିପରି ମହାନ। ପିତୃ କୁଳପତି ଅବ୍ର ହାମ ତାହା ୁ
ଯୁ ରୁ ଆଣିଥିବା ସେବର୍ ା ୃ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସୁ ା େଦଇଥିେଲ।
5 େଲବୀ ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଯାଜକପଦ ପ୍ର ା
ହୁ ଅି , େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାନୁସାେର େଲାକମାନ ଠାରୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ଭାଇମାନ ଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ା େହାଇଥାଆି େସମାେନ ଅବ୍ର ହାମ ଔରସଜାତ େହେଲ
େହଁ େସମାନ ଠାରୁ ଏହା ଗ୍ର ହଣ କରି ; 6 କି ୁ ମଲ୍ କୀେଷଦକ,
େଲବୀୟ ବଂଶାବଳୀର ଅ ଗର୍ ତ ନୁହଁି , େସ ଅବ୍ର ହାମ ଠାରୁ
ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣକରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଥିେଲ।
7 ସାନ େଯ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା ହୁ ଏ, ଏହା ୀକାଯର୍ ୍ୟ। 8 ଏ
ଳେର ମ ର୍ ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ କରିଥାଆି , କି ୁ
େସ ଳେର ଗ୍ର ହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟି ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ
େଯ, େସ ଅମର। 9 ପୁଣି, କହିବାକୁ ଗେଲ େଯଉଁ େଲବୀ ଦଶମାଂଶ
ଗ୍ର ହଣ କରି , େସ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ାରା ଦଶମାଂଶ େଦଇଅଛି ;
10 କାରଣ ଅବ୍ର ହାମ ସହିତ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ସମୟେର େଲବୀ ଜନ୍ମ େହାଇ ନ ଥିେଲ। 11ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, େଯଉଁ
େଲବୀୟ ଯାଜକ ଅଧୀନେର େଲାକମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ପ୍ର ା େହେଲ, େସହି ଯାଜକ ାରା ଯଦି ସି ି ଲାଭ ହୁ ଅ ା,
ତାହାେହେଲ ହାେରାଣ େଶ୍ର ଣୀ ଅନୁସାେର ଗଣିତ ନ େହାଇ
ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଯାଜକ ଉ େହବାର ଆଉ
କଅଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? 12 କାରଣ ଯାଜକ ଯଦି ପରିବ ତ
ହୁ ଏ, େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବ ର୍ ନ ଘେଟ।
13 େଯଣୁ ଯାହା ସ େର ଏହି ସମ କୁହାଯାଏ, େସ ଅନ୍ୟ
ଏକ େଗା ୀର େଲାକ, େଯଉଁ େଗା ୀର େକହି େକେବ େବଦିର
କମର୍ କରି ନାହାି । 14 କାରଣ ଏହା େଯ, ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ
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ଯିହୂ ଦା େଗା ୀରୁ ଉ େହାଇଅଛି , େଯଉଁ େଗା ୀର ଯାଜକ
ସ େର େମାଶା କିଛି କହି ନାହାି ।

ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ ଯୀଶୁ
15 ଆଉ ଏହା ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ସୁ ହୁ ଏ,

ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସାଦୃଶ୍ୟେର ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକ ଉ
େହାଇଅଛି , 16 େସ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ନିଯୁ ନ େହାଇ
ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ଶି ଅନୁସାେର ନିଯୁ େହାଇଅଛି । 17 କାରଣ
ତାହା ସ େର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ,
“ତୁ େ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ

ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”
18 ଏଥିେର ଏକ ପକ୍ଷେର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁବର୍ ଳ ଓ ନି ଳ

େହବାରୁ ତାହାର େଲାପ େହାଇଅଛି; 19 (କାରଣ େମାଶା
ବ୍ୟବ ା େକୗଣସି ବିଷୟ ସି କରି ନ ଥିଲା), ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର
େଶ୍ର ତରଭରସା ପ୍ର େବଶକରିଅଛି,ତ ାରା ଆେ ମାେନଈଶ୍ବ ର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉ। 20 ଆଉ ଏହା େଯପ୍ର କାେର ବିନା ଶପଥେର
େହଲା ନାହିଁ, 21 େଯଣୁ େସମାେନ ତ ବିନା ଶପଥେର ଯାଜକ
େହାଇଅଛି , କି ୁ େଯ ତାହା ବିଷୟେର ଏହା କହିଅଛି ,
“ପ୍ର ଭୁ ଶପଥ କରିଅଛି ,

ଆଉ େସ ଅନୁତାପ କରିେବ ନାହିଁ,
‘ତୁ େ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ତାହା ାରା େସ ଶପଥ
ସହକାେର ଯାଜକ େହାଇଅଛି ।’ ”

22 େସହି ପ୍ର କାେର ଯୀଶୁ େଶ୍ର ତର ନିୟମର ମଧ୍ୟ େହାଇଅଛି ।
23 େସହି ଯାଜକମାେନ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ନିଯୁ େହାଇଅଛି ,
କାରଣ ମୃତୁ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଚିର ାୟୀ େହବାକୁ େଦଇ ନାହିଁ,
24 କି ୁ େସ ନିତ୍ୟ ାୟୀ େହବାରୁ ଅପରିବ ର୍ ନୀୟ ଯାଜକ ପ୍ର ା
କରିଅଛି । 25 ଅତଏବ, ତାହା ାରା େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅି , େସମାନ ୁ େସ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପରିତ୍ର ାଣ େଦବାକୁ
ସକ୍ଷମ ଅଟି , େଯଣୁ େସମାନ ନିମେ ନିେବଦନ କରିବା
ପାଇଁ େସ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। 26 କାରଣ ଏହି ପ୍ର କାର ମହାଯାଜକ
ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ଉପଯୁ , େଯ କି ପବିତ୍ର , ନିେ ର୍ ାଷ, ନି ଳ ,
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ପାପୀମାନ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ ଉପେର
ଉ ୀକୃତ। 27 େସହି ମହାଯାଜକମାନ ସଦୃଶ ପ୍ର ତିଦିନ ପ୍ର ଥମେର
ଆପଣାର ପାପ ପାଇଁ ଓ ପେର େଲାକମାନ ପାପ ପାଇଁ ବଳି
ଉ ଗର୍ କରିବା ତାହା ର ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ
ଉ ଗର୍ କରିବା ାରା େସ ଏକାଥରେକ ଏହା କରିଅଛି । 28 େଯଣୁ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଦୁବର୍ ଳତାବିଶି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦେର
ନିଯୁ କେର, କି ୁ େଯଉଁ ଶପଥବାକ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପେର
େହାଇଥିଲା, ତାହା ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ସି ି ପ୍ର ା ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ
ନିଯୁ କେର।

8
ଯୀଶୁ ଏକ େଶ୍ର ତର ନିୟମର ମହାଯାଜକ

1 ଆେ ମାେନ ଯାହା କହୁ ଅଛୁ, େସଥିର ପ୍ର ଧାନ ବିଷୟ ଏହି,
ଆ ମାନ ର ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଛି , େଯ ଗର୍ େର
ମହାମହିମ ସି ଂହାସନର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି େହାଇଅଛି ;
2 େସ ମହାପବିତ୍ର ାନର ପୁଣି, େଯଉଁ ଯଥାଥର୍ ତ ୁ ମନୁଷ୍ୟ ାରା
ାପିତ ନ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ାରା ାପିତ େହାଇଅଛି, େସଥିର େସବକ
ଅଟି । 3 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମହାଯାଜକ ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ
ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ନିଯୁ ହୁ ଅି , ଅତଏବ ଏହି ମହାଯାଜକ ର
ମଧ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ କିଛି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 4 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
େଯେବ ପୃଥିବୀେରଥାଆେ ,ତାହାେହେଲଯାଜକ ସୁ ା େହାଇପାରି
ନ ଥାଆେ , କାରଣ େଯଉଁମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର
ଦାନ ଉ ଗର୍ କରି , ଏପରି ଯାଜକମାେନ ଅଛି ; 5 େସମାେନ
ଯାହାର େସବା କରି , ତାହା ଗର୍ ୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃ ା
ଓ ଛାୟାମାତ୍ର , ତ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହବା ସମୟେର
େମାଶା େଯପରି ଆେଦଶପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ; କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
କହିଥିେଲ, ସାବଧାନ, ପବର୍ ତେର ତୁ କୁ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇ
ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର ସମ ନିମର୍ ାଣ କର। 6 କି ୁ ଏେବ
େଯଉଁ ପରିମାଣେରଖ୍ର ୀ ଉ ୃ ତରପ୍ର ତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକଉପେର ାପିତ
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େଶ୍ର ତର ନିୟମରମଧ୍ୟ େହାଇଅଛି , େସହି ପରିମାଣେର ମଧ୍ୟ
ଉୃ ତର େସବକପଦ ପ୍ର ା କରିଅଛି । 7 କାରଣ ପ୍ର ଥମ ନିୟମ
ଯଦି େଦାଷରହିତ େହାଇଥାଆ ା, େତେବ ି ତୀୟ ନିୟମର କଥା
ଉଠି ନ ଥାଆ ା। 8 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର େସଥିର େଦାଷ ପ୍ର କାଶ କରି
େସମାନ ୁ କହି ,
“ପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ସମୟଆସୁଅଛି,

େଯେତେବେଳ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ଓ ଯିହୂ ଦା ବଂଶ ସହିତ େଗାଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ାପନ କରିବା;

9 େଯଉଁ କାଳେର ଆେ େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ହ ଧରି
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲୁ,
େସହି ସମୟେର େସମାନ ସହିତ ଆେ େଯଉଁ ନିୟମ
କରିଥିଲୁ,

ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁେହଁ;
େଯଣୁ େସମାେନ ଆ ନିୟମେର ି ର ରହିେଲ ନାହିଁ,
ଆଉଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କଲୁ ନାହିଁ,
ଏହା ପ୍ର ଭୁ କହି ।

10କାରଣ ପ୍ର ଭୁ କଥା ଏହି,
େସହି ସମୟ ଉ ାେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସହିତ େଯଉଁ
ନିୟମ ାପନ କରିବା,

ତାହା ଏହି, ଆେ େସମାନ ମନେର ଆପଣା ବ୍ୟବ ା େଦବା,
େସମାନ ହୃ ଦୟେର େସହିସବୁ େଲଖିବା,

11 ଆେ େସମାନ ଈଶ୍ବ ର େହବା, େସମାେନ ଆ ର େଲାକ
େହେବ,

ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ୁ ଜାଣ େବାଲି କହି େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ସହନଗରବାସୀ ୁ ,

ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ,
େଯଣୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ସମେ ଆ କୁ
ଜାଣିେବ।

12କାରଣ ଆେ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ପ୍ର ତି ସଦୟ େହବା,
ପୁଣି, େସମାନ ରପାପସବୁଆଉ ରଣେରଆଣିବା ନାହିଁ।”
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13 େସ “ନୂତନ ନିୟମ” େବାଲି କହିବା ାରା ପ୍ର ଥମକୁ ପୁରାତନ
କରିଅଛି ; ଆଉ ଯାହା ପୁରାତନ ଓ ଜୀ ର୍ େହାଇଯାଉଅଛି, ତାହାର
େଲାପ େହବାର ସମୟ ସି କଟ।

9
ପାଥ ବ ପବିତ୍ର ାନ

1 ପ୍ର କୃତେର େସହି ପ୍ର ଥମ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ସ ୀୟ
ନାନା ବିଧିବିଧାନ ଓ େଗାଟିଏ ପାଥ ବ ପବିତ୍ର ାନ ଥିଲା। 2କାରଣ
େଗାଟିଏ ତ ୁ ନିମ ତ େହାଇଥିଲା, େସଥିର ପ୍ର ଥମ ଭାଗେର
ଦୀପବୃକ୍ଷ, େମଜ ଓ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ରୁ ଟି ଥିଲା ତାହାକୁ ପବିତ୍ର ାନ
େବାଲି କହି ।

3 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଯବନିକାର ପ ାତେର ତ ୁର େଯଉଁ ଭାଗ ଥିଲା,
ତାହାକୁ ମହାପବିତ୍ର ାନ େବାଲି କହି ; 4 େସଠାେର ସୁବ ର୍ ର
ଧୂପେବଦି ଓ ଚତୁ ଃପା ର୍ ସୁବ ର୍ ମି ତ ନିୟମ-ସି ୁ କ ଥିଲା। େସହି
ନିୟମ-ସି ୁ କେର ମା ା ରଖାଯାଇଥିବା େଗାଟିଏ ସୁବ ର୍ ର ପାତ୍ର ,
ହାେରାଣ ମ ରିତ ଯି ଓ ନିୟମର ଦୁଇ ପ୍ର ରଫଳକ ଥିଲା,
5 ଆଉ ତାହା ଉପେର ପାପା ାଦନକୁ ଛାୟା କରୁ ଥିବା ଈଶ୍ବ ର
େଗୗରବସୂଚକ ଦୁଇଟି କିରୂ ବ ଥିେଲ; େସହିସବୁ ବିଷୟେର ଏେବ
ଆେ ମାେନ ସବିେଶଷ କହି ନ ପାରୁ । 6 ଏହିସବୁ ଏହି ପ୍ର କାେର
ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିବାରୁ ଯାଜକମାେନଉପାସନା କରିବା ନିମେ ତ ୁର
ପ୍ର ଥମ ଭାଗେର ସବର୍ ଦା ପ୍ର େବଶ କରି , 7 କି ୁ ି ତୀୟ ଭାଗେର
େକବଳ ମହାଯାଜକ ବଷର୍ କୁ ଥେର ପ୍ର େବଶ କରି , ଆଉ େସ
ଆପଣାର ଓ େଲାକମାନ ର ଅଜ୍ଞାନକୃତ ପାପ ନିମେ ଉ ଗର୍
କରିବାର ର ନ େନଇ ପ୍ର େବଶ କରି ନାହିଁ।

8 ଏଥିେର ପବିତ୍ର ଆ ା ଏହା ପ୍ର କାଶ କରି େଯ, ପ୍ର ଥମ
ତ ୁ ରହିଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବାର ପଥ
ପ୍ର କାଶିତ େହାଇ ନାହିଁ। 9 ଏହି ପ୍ର ଥମ ତ ୁ ବ ର୍ ମାନ ସମୟ
ନିମେ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପ, ଆଉ ତଦନୁସାେର ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ
ଉ ଗର୍ କରାଯାଏ, କି ୁ ଏହିସବୁ ଉପାସକକୁ ବିେବକଗତ ସି ି ଦାନ
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କରିପାେର ନାହିଁ; 10 ଏହି ସମ ଖାଦ୍ୟ, େପୟ ଓ ବିବିଧପ୍ର କାର
ଶୁଚିକି୍ର ୟା ସଂେଶାଧନର ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ପାଳନୀୟ ଶାରୀରିକ
ବିଧିବିଧାନମାତ୍ର ।

ଯୀଶୁ ର େର ମୁି ସାଧନ
11 କି ୁ ଖ୍ର ୀ ବ ର୍ ମାନ ଉ ମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ରୂ େପ

ଉପି ତ େହାଇ ଏହି ସୃି ରୁ ଭି ଅହ କୃତ ମହତ୍ ଓ େଶ୍ର ତର
ତ ୁ େଦଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ େଗାବ ର ର ନୁେହଁ, 12ମାତ୍ର ଆପଣାର
ର େଘନି ଏକାଥରେକ ମହାପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରି ଅନ
ମୁି ସାଧନ କରିଅଛି । 13 କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନ ର
ପୁଣି, ଅଶୁଚିମାନ ଉପେର େସଚିତ ଗାଭୀଭ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର
କେର, 14 େତେବ େଯଉଁ ଖ୍ର ୀ ଚିର ନ ଆ ା ାରା ଆପଣାକୁ
ନିଖୁ ବଳି ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେରଉ ଗର୍ କେଲ, ତାହା ର
େକେତଅଧିକପରିମାଣେରଜୀବିତଈଶ୍ବ ର େସବା କରିବା ନିମେ
ମୃତ କମର୍ ରୁ ଆ ମାନ ବିେବକକୁ ଶୁ ନ କରିବ!

15 ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ େସ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ
େହାଇଅଛି , େଯପରି ପ୍ର ଥମ ନିୟମକାଳୀନ ଅପରାଧ ମାଜର୍ ନାେଥର୍
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ଆହୂ ତ େଲାକମାେନ ଅନ
ଅଧିକାର ସ ୀୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା ହୁ ଅି । 16 କାରଣ ଚୁ ି
କରାଯାଇଥିେଲ ଚୁ ି କରିଥିବା ବ୍ୟି ମୃତୁ ୍ୟର ପ୍ର ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ।

17େଯଣୁ ମୃତୁ ୍ୟ ଘଟିେଲଚୁ ି ବଳବ ହୁ ଏ,କାରଣଚୁ ି କରିଥିବା
େଲାକଜୀବିତ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା କଦାପିକାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ହୁ ଏନାହିଁ।
18 ଏଥିନିମେ ପ୍ର ଥମ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବିନା ର େର ପ୍ର ତିି ତ େହାଇ
ନ ଥିଲା।

19 କାରଣ େମାଶା େଲାକମାନ ନିକଟେର ବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀ
ସମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର କାଶ କଲା ଉ ାେର ଜଳ, େଲାହିତବ ର୍ େମଷେଲାମ
ଓ ଏେଜାବ ସହିତ େଗାବ ଓ ଛାଗର ର େଘନି ନିୟମପୁ କ
ଓ ସମ େଲାକ ଉପେର େସଚନ କରି କହିେଲ, 20 ଈଶ୍ବ ର
ତୁ ମାନ ସ େର େଯଉଁ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି , େସହି
ନିୟମର ର ଏହି। 21 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ େସ ତ ୁ ଓ ଯାଜକୀୟ
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ପରିଚଯର୍ ୍ୟାର ସମ ପାତ୍ର ଉପେର େସହିପରି ର େସଚନ କେଲ।
22 ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ପ୍ର ାୟ ସମ ବିଷୟ ର
ାରା ଶୁଚିକୃତ ହୁ ଏ, ଆଉ ର ପାତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହୁ ଏ ନାହିଁ।

23 ଅତଏବ, ଗର୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃ ା ସମ ଏହିସବୁ ାରା
ଶୁଚିକୃତ େହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କି ୁ ଗର୍ ୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ତ ଏହି ସବୁଠାରୁ େଶ୍ର ତର ବଳିଦାନ ାରା ଶୁଚିକୃତ େହବାର
ଆବଶ୍ୟକ।

24 କାରଣ ପ୍ର କୃତ ବିଷୟର ପ୍ର ତିରୂ ପ େଯ ହ କୃତ ମହାପବିତ୍ର
ାନ, େସଥିେର ଖ୍ର ୀ ପ୍ର େବଶ ନ କରି ବରଂ ଆ ମାନ ନିମେ
ଏେବ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ ଗର୍ େର ପ୍ର େବଶ
କରିଅଛି । 25ମହାଯାଜକ େଯପରି ଅନ୍ୟରର େଘନି ବଷର୍ କୁ ବଷର୍
ମହାପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରି , େସହିପରି େସ େଯ ଥରକୁଥର
ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କରିେବ, ତାହା ନୁେହଁ;

26ତାହାେହେଲ ଜଗତର ପ ନ ସମୟଠାରୁ ଥରକୁଥର ତାହା ୁ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ େହାଇଥାଆ ା; କି ୁ ଏେବ େସ ଯୁଗା
ସମୟେର ଆପଣାକୁ ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବା ାରା ପାପ
ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି । 27 ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିମେ
େଯପରି ଥେର ମାତ୍ର ମୃତୁ ୍ୟ, 28ଆଉ, ତାହା ପେର ବିଚାର ନିରୂ ପିତ
ଅଛି, େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମେ
ଥେର ମାତ୍ର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହେଲ, କି ୁ ି ତୀୟ ଥର ପାପ ସକାେଶ
ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାେନ ତାହା ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛି , େସମାନ
ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଦଶର୍ ନ େଦେବ।

10
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ ୂ ର୍ ବଳିଦାନ

1 ଅତଏବ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଆଗାମୀ ଉ ମ ବିଷୟର ଛାୟା
ରୂ ପ େହାଇ େସହିସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ର ତିମୂ ନ େହବାରୁ
ଯାଜକମାନ ର ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ େସହି ଏକ-ପ୍ର କାର ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା
ାରା ଉପାସକମାନ ୁ କଦାପି ସି କରିପାେର ନାହିଁ। 2େସହିସବୁ
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ବଳିର ଉ ଗର୍ କଅଣ ନିବୃ େହାଇ ନ ଥାଆ ା ଯଦି ଉପାସକମାେନ
ଥେର ଶୁଚିକୃତ େହାଇ ବିେବକେର ଆଉ ପାପର େବାଧ ପାଇ ନ
ଥାଆେ ? 3 କି ୁ େସହିସବୁ ବଳିେର ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ପାପ ରଣ
କରାଯାଏ; 4କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ର େଯ ପାପ ହରଣ କରିବ,
ଏହା ଅସ ବ। 5 େସଥିପାଇଁ ଖ୍ର ୀ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହି ,
“ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ନ େଲାଡ଼ି

େମାʼ ନିମେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ର ୁତ କଲ;
6 େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍ କ ବଳିେର

ତୁ େ ସ ୁ େହଲ ନାହିଁ।”
7 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହିଲି, େଦଖ, ଶା େର େମାʼ ବିଷୟେର

େଲଖାଅଛି,
“େହ ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସି ଅଛି।”

8 ଏସବୁ ଊ ର୍ େର େସ କହି , ବଳିଦାନ, େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି
ଓ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ତୁ େ େଲାଡ଼ିଲ ନାହିଁ, କି ା େସଥିେର ତୁ ର
ସେ ାଷ ନ ଥିଲା (ଯାହାସବୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ଉ ଗର୍
କରାଯାଏ) 9 ତ େର େସ କହି , “େଦଖ, ତୁ ର ଇ ା ସାଧନ
କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସି ଅଛି।” ି ତୀୟ ନିୟମକୁ ାପନ କରିବା ନିମେ
େସ ପ୍ର ଥମ ନିୟମକୁ େଲାପ କରି । 10 ଦି୍ବ ତୀୟ ନିୟମେର ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ଏକାଥରେକ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହବା ାରା େସହି ଇ ା
େହତୁ ଆେ ମାେନ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଅଛୁ। 11 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯାଜକ ପ୍ର ତିଦିନ େସବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଥରକୁଥର
େସହି ଏକ-ପ୍ର କାର ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହାଇଥାଆି ;
ଏହିସବୁ େକେବ ପାପ ହରଣକରିପାେର ନାହିଁ। 12ମାତ୍ର େସ ପାପ
ନିମେ େକବଳ ଏକ ବଳି ଉ ଗର୍ କଲା ଉ ାେର ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପେବଶନ କେଲ; 13 େସହି ଦିନାବଧି
ତାହା ର ଶତମାେନ ତାହା ପାଦପୀଠ କରାଯାଇ ନ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି । 14 କାରଣ େକବଳ ଏକ ବଳିର ଉ ଗର୍
ାରା େସପବିତ୍ର ୀକୃତ େହଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଚିରକାଳପାଇଁ ସି

କରିଅଛି ।
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15 ଆଉ ପବିତ୍ର ଆ ା ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ େସ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦିଅି ;
16 “କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,

େସହି ସମୟଉ ାେରଆେ େସମାନ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ
ାପନ କରିବା, ତାହା ଏହି,

ଆେ େସମାନ ହୃ ଦୟେର ଆପଣା ବ୍ୟବ ା େଦବା, ପୁଣି,
େସମାନ ମନେର େସହିସବୁ େଲଖିବା,”

17ଏହା କହିଲା ଉ ାେର େସ କହି ,
“େସମାନ ପାପ ଓ େସମାନ ଅପରାଧସବୁ

ଆେ ଆଉ ରଣ କରିବା ନାହିଁ।”
18 ଏହି ସମ କ୍ଷମା େହବା େଳ ପାପ ନିମେ ଆଉ ବଳି ଉ ଗର୍
କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ।

ଈଶ୍ବ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା
19ଅତଏବ, େହଭାଇମାେନ,ଯୀଶୁ ବିେ ଦବ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆପଣା

ର ାରା େଯଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆ ମାନ
ନିମେ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି , 20 େସହି ପଥେର ଯୀଶୁ ର ାରା
ମହାପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ନିମେ ଆ ମାନ ର ସାହସ
ଥିବାରୁ 21 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଗୃହ ଉପେର ନିଯୁ ଆ ମାନ ର ଜେଣ
ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ 22ଆସ, ଆେ ମାେନ ହୃ ଦୟ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ାରା
କଳୁଷିତ ବିେବକରୁ ଶୁଚିକୃତ ଓ ନିମର୍ ଳ ଜଳେର େଧୗତ-ଶରୀର
େହାଇ ସରଳ ହୃ ଦୟ ସହ ପୂ ର୍ ବି ାସେର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ
େହଉ; 23 ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ଭରସା ୀକାର କରୁ ଅଛୁ, ତାହା
ଅଟଳ ଭାବେର ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁ , କାରଣ େଯ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ,
େସ ବି ; 24 ପୁଣି, େପ୍ର ମ ଓ ସତ୍ କି୍ର ୟାେର ପ୍ର ବ ର୍ ାଇବା ନିମେ
ପର ର ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରୁ , 25 ଆଉ େକହି େକହି
େଯପରି ଆ ମାନ ମ ଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଆି ,
ଆେ ମାେନ େସପରି ନ କରୁ ; ବରଂ ପର ରକୁ ଉ ାହ କରିବା,
ବିେଶଷ ଭାବେର େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର
ଦିନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ ଆସୁଅଛି େବାଲି େଦଖୁଅଛ। 26 କାରଣ
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ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପେର ଯଦି ଆେ ମାେନ େ ାପୂବର୍ କ
ପାପ କରୁ ଥାଉ, େତେବ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଆଉ ଅବଶି ନ ଥାଏ,
27 ବରଂ ବିଚାରର ଏକ-ପ୍ର କାର ଭୟ ର ପ୍ର ତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନ ୁ
ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ର ପ୍ର ଚ ତା ଅବଶି ଥାଏ। 28 େକହି େମାଶା
ବ୍ୟବ ାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେଲ, େସ ଦୟା ପ୍ର ା ନ େହାଇ ଦୁଇ କି ା
ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ର ମାଣେର ହତ ହୁ ଏ; 29 େତେବ ଭାବି େଦଖ,
େଯ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର େଯଉଁ ର
ାରା େସ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଅପବିତ୍ର େବାଲି ମେନ

କରିଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ର ହଦାତା ଆ ା ୁ ଅବମାନନା କରିଅଛି, େସ
େକେଡ଼ ଅଧିକ ଗୁରୁ ତର ଦ ର େଯାଗ୍ୟ ନ େହବ! 30 କାରଣ
“ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା ଆ ର ଅଧିକାର, ଆେ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା”,
େଯ ଏହି କଥା କହିଅଛି , ତାହା ୁ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; ପୁନ ,
“ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିେବ।” 31 ଜୀବିତ
ଈଶ୍ବ ର ହ େର ପଡ଼ିବା ଭୟ ର ବିଷୟ। 32 କି ୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ା
େହଲାଉ ାେର େଯେତେବେଳତୁ େ ମାେନନାନା ଦୁଃଖେଭାଗରୂ ପ
କେଠାର ସଂଗ୍ର ାମ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ, େସହି ପୂବର୍ ସମୟକୁ ରଣେର
ଆଣ; 33 ଏକ ଦିଗେର ତିର ାର ଓ େ ଶ ାରା େକୗତୁ କା ଦ
େହାଇଥିଲ, ଅନ୍ୟ ଦିଗେର େସହି ପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର ପାଉଥିବା
େଲାକମାନ ର ସହଭାଗୀ େହାଇଥିଲ। 34 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ବ ୀମାନ ସହିତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିଲ, ଆଉ ତୁ ମାନ
ନିଜର େଯ ଅଧିକ ଉ ମ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ସ ି ଅଛି, ଏହା
ଜାଣି ଆନ େର ତୁ ମାନ ସ ି ର ଲୁ ନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ।
35 ଅତଏବ, ତୁ ମାନ ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, େସଥିର
ମହା ପୁର ାର ଅଛି।

36 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ସାଧନ କରି
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା େହାଇପାର, ଏଥିନିମେ ତୁ ମାନ ର
େଧୖଯର୍ ୍ୟଶୀଳ େହବା ପ୍ର େୟାଜନ। 37 େଯପରି ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅ ସମୟ ମାତ୍ର ,

ଯାହା ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, େସ ଆଗମନ କରିେବ
ଓ ବିଳ କରିେବ ନାହିଁ।”
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38 ପୁଣି,
“ଆ ର ଧାମ କ ବ୍ୟି ବି ାସ ାରା ବି ବ,

କି ୁ ଯଦି େକହି ପ ାତ୍ ପଦ ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲ ଆ ର ଆ ା ତାହାଠାେର ସ ୁ ନୁେହଁ।”

39 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ବିନାଶ ନିମେ ପ ାତ୍ ପଦ ହୁ ଅି ,
ଆେ ମାେନ େସମାନ ଦଳର େଲାକ େନାହଁୁ , କି ୁ େଯଉଁମାେନ
ଆ ାର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ବି ାସ କରି , ଆେ ମାେନ େସମାନ
ଦଳର େଲାକ ଅଟୁ ।

11
ବି ାସର ଆଦଶର୍

1 ବି ାସ ପ୍ର ତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂ ମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର
ନିି ତ ଜ୍ଞାନ। 2 ତ ାରା ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କେଲ।
3 ବି ାସ ାରା ଆେ ମାେନ ବୁଝୁ େଯ, ସମ ବି ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ାରା ରଚିତ, ଅତଏବ େକୗଣସି ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ

ଉ େହାଇ ନାହିଁ। 4 ବି ାସ ାରା େହବଲ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର
କୟିନ ଅେପକ୍ଷା ଉୃ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ ଓ ତ ାରା େସ ଧାମ କ
େବାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟପାଇେଲ;ଈଶ୍ବ ର ନିେଜତାହା ଦାନସ େରସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦେଲ,ଆଉେସ ମୃତ େହେଲ େହଁ ବି ାସ ାରା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ କଥା
କହୁ ଅଛି । 5 ବି ାସ ାରା ହେନାକ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ନ କରି ଉ ର୍ ୍ବକୁ
ଉି ତ େହେଲ; େସ ଆଉ େଦଖାଗେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ତାହା ୁ ଅ ହ ତ କରିଥିେଲ। େସ େଯ ଈଶ୍ବ ର ର ସେ ାଷପାତ୍ର ,
ଅ ହ ତ େହବା ପୂେବର୍ େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ; 6ଆଉ
ବି ାସ ବିନା ତାହା ସେ ାଷପାତ୍ର େହବା ଅସ ବ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
େଯ ଅଛି , ଆଉ େସ େଯ ତାହା ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାନ ର
ପୁର ାରଦାତା, ଏହା ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସି ବା େଲାକର ବି ାସ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 ବି ାସ ାରା େନାହ େସ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟ ସ େର ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପାଇ ଭି ସହକାେର
ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମେ େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନିମର୍ ାଣ କେଲ,
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ପୁଣି, େସହି ବି ାସ ାରା େସ ଜଗତକୁ େଦାଷୀ କରି ବି ାସାନୁଯାୟୀ
ଧାମ କତାର ଅଧିକାରୀ େହେଲ। 8 ବି ାସ ାରା ଅବ୍ର ହାମ ଆ ାନ
ପ୍ର ା ହୁ ଅେ , େଯଉଁ େଦଶ େସ ଅଧିକାର ରୂ େପ ପାଇବାକୁ
ଯାଉଥିେଲ, ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇ େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି, େସ
େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି ,ତାହା ନ ଜାଣି ସୁ ା ବାହାରିଗେଲ। 9 ବି ାସ
ାରା େସ ବିେଦଶୀ ରୂ େପ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ େହାଇ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସହାଧିକାରୀ ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ସହିତ ତ ୁେର ବାସ
କେଲ; 10 କାରଣ େଯଉଁ ନଗର ଭିି ମୂଳବିଶି , ପୁଣି, ଯାହାର
ଶି ୀ ଓ ନିମର୍ ାତା ୟଂ ଈଶ୍ବ ର, ଅବ୍ର ହାମ ତହିଁର ଅେପକ୍ଷାେର
ଥିେଲ। 11 ବି ାସ ାରା ସାରା ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକାରୀ ୁ ବି
ଜ୍ଞାନ କରି ଗତବୟ ା େହେଲ େହଁ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶି ପ୍ର ା
େହେଲ; 12ଏେହତୁ ରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଠାରୁ ଆକାଶର
ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ
ଏକ ଜାତି ଉ େହଲା। 13 ଏସମେ ବି ାସେର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ
କେଲ; େସମାେନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ଫଳପ୍ର ା େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ
ତାହା େଦଖି ଅଭିନ ନ କେଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ଆପଣାମାନ ୁ
ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ େବାଲି ୀକାର କେଲ। 14କାରଣ େଯଉଁମାେନ
ଏହିପରି କଥା କହି , େସମାେନ େଯ ନିଜର େଗାଟିଏ େଦଶ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି , ଏହା ପ୍ର କାଶ କରି । 15 ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶରୁ
େସମାେନ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ, ଯଦି ପ୍ର କୃତେର େସହି େଦଶକୁ
ରଣ କରିଥାଆେ , ତାହାେହେଲ େସମାନ ର ବାହୁ ଡ଼ି ଯିବାକୁ
ସୁେଯାଗ ଥିଲା। 16 କି ୁ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଉୃ ତର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଗର୍ ୀୟ େଦଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ; ଏେହତୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ
ଈଶ୍ବ ର େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବାକୁ େସମାନ ସ େର ଲି ତ ନୁହଁି ,
କାରଣ େସ େସମାନ ନିମେ େଗାଟିଏ ନଗର ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ।
17 ବି ାସ ାରା ଅବ୍ର ହାମ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଉ ଗର୍
କେଲ, ହଁ, େଯଉଁ ବ୍ୟି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହ ପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ, ଯାହା ୁ
କୁହାଯାଇଥିଲା େଯ, 18 ଇସ୍ ହାକ ଠାରୁ ତୁ ର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ
େହବ, େସହି ବ୍ୟି ଆପଣାର ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ୁ ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ
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ଯାଉଥିେଲ, 19 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା
ଉ ାପନ କରିବାକୁ ସମଥର୍ , ଆକ୍ଷରିକ ଭାେବ, େସ ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ
ଦୃ ା ଭାେବ ମୃତୁ ୍ୟରୁ େଫରି ପାଇେଲ। 20 ବି ାସ ାରା ଇସ୍ ହାକ
ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।
21 ବି ାସ ାରା ଯାକୁବ ମୃତୁ ୍ୟ ସମୟେର େଯାେଷଫ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପୁତ୍ର ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଯି ର ଅଗ୍ର ଭାଗେର
ଆଉଜିପଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 22 ବି ାସ ାରା େଯାେଷଫ ମୃତୁ ୍ୟ
ସମୟେରଇସ୍ର ାଏଲସ ାନମାନ ରପ୍ର ାନ ବିଷୟଉେ ଖକେଲ,
ପୁଣି, ଆପଣା ଅି ସ େର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 23 ବି ାସ ାରା
େମାଶା ପିତାମାତା ତାହା ଜନ୍ମ େହବା ସମୟେରତାହା ୁ େଗାଟିଏ
ସୁ ର ପିଲା େବାଲି େଦଖି ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଭୟ ନ କରି ତିନି ମାସ
ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ େଗାପନେର ରଖିେଲ। 24 ବି ାସ ାରା େମାଶା
ବୟସପ୍ର ା େହଲା ଉ ାେର ଫାେରା ର କନ୍ୟା ପୁତ୍ର େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହବାକୁ ନାି କେଲ; 25ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖେଭାଗ ଅେପକ୍ଷା
ଈଶ୍ବ ର େଲାକମାନ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େସ
ପସ କେଲ, 26 ପୁଣି, ମିସରରସମ ଧନଅେପକ୍ଷାଖ୍ର ୀ ନି ାର
ସହଭାଗୀ େହବା େଶ୍ର ତର ଧନ େବାଲି ମେନ କେଲ, କାରଣ େସ
ଭାବି ପୁର ାର ଦାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କେଲ। 27 ବି ାସ ାରା େସ
ରାଜା େକ୍ର ାଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିସର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, େଯଣୁ
େଯ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ କଲା ପରି ସୁି ର ରହିେଲ। 28 ବି ାସ
ାରା େସ ନି ାର ପବର୍ ଓ ର େସଚନ ବିଧି ପାଳନ କେଲ, େଯପରି

ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ରସଂହାରକ େସମାନ ୁ ଶର୍ ନ କରି । 29 ବି ାସ
ାରା େସମାେନ ଶୁ ଭୂ ମି ପାର େହଲା ପରି ସୂଫ ସାଗରର ଭିତର

େଦଇ ପାର େହେଲ, କି ୁ ମିସରୀୟମାେନ ପାର େହବାକୁ େଚ ା
କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମେଲ। 30 ବି ାସ ାରା ଯିରୀେହା ପ୍ର ାଚୀରସାତ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଘରିଲା ଉ ାେର ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା। 31 ବି ାସ ାରା
ରାହାବ େବଶ୍ୟା ଗୁ ଚରମାନ ୁ ଆଶ୍ର ୟ େଦବାରୁ ଅନାଜ୍ଞାବହମାନ
ସହିତ ବିନ େହେଲ ନାହିଁ। 32 ଆଉ ଅଧିକ କଅଣ କହିବି?
ଗିଦିେୟାନ, ବାରକ, ଶାମ୍ େଶାନ୍ , ଯି ହ, ଦାଉଦ, ଶାମୁେୟଲ ଓ
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ଭାବବାଦୀମାନ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ବ ର୍ ନା କେର, େତେବ ସମୟ
ଅି ବ ନାହିଁ; 33 ବି ାସ ାରା େସମାେନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୟ
କେଲ,ଧମର୍ ସାଧନକେଲ,ପ୍ର ତିଜ୍ଞାରଫଳପ୍ର ା େହେଲ,ସି ଂହମାନ
ମୁଖରୁ ବି ତ େହେଲ, 34ଅି ର େତଜ ନିବାରଣ କେଲ, ଖ ଧାରରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇେଲ, ଦୁବର୍ ଳ ସମୟେର ସବଳ େହେଲ, ଯୁ େର ବିଜୟୀ
େହେଲ, ପୁଣି, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ବିତାଡ଼ିତ କେଲ।
35 ୀେଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନ ୁ ପୁନରୁ ାନ ାରା
ପ୍ର ା େହେଲ; ଅନ୍ୟମାେନ ଉୃ ତର ପୁନରୁ ାନ ପ୍ର ା େହବା
ନିମେ ଉ ାର ପାଇବାକୁ ଇ ା ନ କରି ମହାଯ ଣା େଭାଗ କେଲ।
36 ଅନ୍ୟମାେନ ବିଦପ, େକାରଡ଼ା ପ୍ର ହାର, ହଁ, ବ ନ ଓ କାରାବାସ
ାରା ସୁ ା ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ; 37 େକହି ଅବା ପ୍ର ରାଘାତେର

ହତ, େକହି ଅବା ନିଯର୍ ୍ୟାତିତ, େକହି କରତ ାରା ି ଖି ତ, ପୁଣି,
େକହି ଅବା ଖ ାରା ନିହତ େହେଲ, େକହି େକହି େମଷ ଓ
ଛାଗଳର ଚମର୍ େର ଆ ାଦିତ, ଅଭାବଗ୍ର , ି ଓ ତାଡନାପ୍ର ା
େହାଇ 38 ପ୍ର ା ର, ପବର୍ ତ, ଗୁହା, ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ଗ ର ଭ୍ର ମଣ
କେଲ; ଜଗତ େସମାନ ର େଯାଗ୍ୟ ନ ଥିଲା। 39 ବି ାସ ାରା
ଏହି ସମେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ସୁ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା େହେଲ
ନାହିଁ, 40 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ନିମେ ଉୃ ତର ବିଷୟ
ପ୍ର ୁତ କରି ରଖିଥିେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆ ମାନ ବିନା ସି
ଲାଭ ନ କରି ।

12

ବି ାସର ଆଦିକ ର୍ ା ଓ ସି ଦାତା ଯୀଶୁ
1 ଅତଏବ, ଏେଡ଼ ବୃହତ୍ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନ ାରା

େବି ତ େହବାରୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭାର ଓ ସହଜେର
େବ ନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବି ାସର େନତା ଓ ସି ଦାତା
ଯୀଶୁ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର ଆ ମାନ ଗ ବ୍ୟ ପଥେର
ଧାବମାନ େହଉ। 2େସଆପଣା ସ ୁଖ ଆନ ନିମେ ଅପମାନକୁ
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ସହ୍ୟ କେଲ ଏବଂ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହ କଶୀୟ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର ସି ଂହାସନର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି େହାଇଅଛି ।

ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଶାସନର ସୁଫଳ
3 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ଶ୍ର ା ା ନ

ହୁ ଅ; ଏଥିପାଇଁ େଯ ପାପୀମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁ େର ଏେଡ଼
ପ୍ର ତିକୂଳାଚରଣ ସହ୍ୟ କେଲ, ତାହା ବିଷୟ ବିେବଚନା କର।
4 ତୁ େ ମାେନ ପାପ ବିରୁ େର ଯୁ କରି ଏଯାଏଁ ର -ବ୍ୟୟ
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ନାହଁ, 5ଆଉ ପୁତ୍ର ମାନ ପରି ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଉ ଏହି ଉ ାହବାକ୍ୟ ଭୁ ଲିଅଛ,
“େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ପ୍ର ଭୁ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ,

କି ା ତାହା ାରା ଅନୁେଯାଗପ୍ର ା େହେଲ ା ହୁ ଅନାହିଁ;
6କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ େପ୍ର ମ କରି , ତାହାକୁ ଶାସନ କରି ,

ପୁଣି, େଯଉଁ ପୁତ୍ର କୁ େସ ଗ୍ର ହଣ କରି , ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର
କରି ।”

7 ଶାସନ ଉେ ଶ୍ୟେର ତ ତୁ େ ମାେନ େ ଶ ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛ
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅଛି , କାରଣ
ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରି , ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? 8 କି ୁ
େଯଉଁ ଶାସନର ସମେ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େସଥିର
ଅଂଶୀ ନୁହଁ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ପୁତ୍ର ନ େହାଇ ଜାରଜ ଅଟ।
9 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଆ ମାନ ଶାସନକାରୀ ଆ ମାନ ଶାରୀରିକ
ପିତୃ ଗଣ ୁ ଆେ ମାେନ ସମାଦର କଲୁ, େତେବ ଆ ାମାନ
ପିତା ର ବରଂ େକେତ ଅଧିକ ରୂ େପ ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ ଜୀବନ ପ୍ର ା
ନ େହବୁ? 10 କାରଣ େସମାନ ୁ େଯପରି ବିହିତ େବାଧ େହଲା,
ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଅ ଦିନ ନିମେ ଆ ମାନ ୁ ଶାସନ
କେଲ; କି ୁ ଆେ ମାେନ େଯପରି ତାହା ପବିତ୍ର ତାର ସହଭାଗୀ
େହଉ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଆ ମାନ ମ ଳ ନିମେ ଶାସନ କରି ।
11 ଶାସନ ବ ର୍ ମାନ ଆନ ଜନକ େବାଧ ନ େହାଇ ଦୁଃଖଜନକ
େବାଧ ହୁ ଏ ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ତ ାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା କରିଅଛି ,
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ତାହା ପେର େସମାନ ୁ ଶାି ର ଫଳ ରୂ ପ ଧାମ କତା ପ୍ର ଦାନ
କେର।

12ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ଦୁବର୍ ଳ ହ ଓ ଅବଶଜାନୁ ସବଳକର,
13 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମେ ସଳଖ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର
େଯପରି ଯାହା ଖ , ତାହା ଅଧିକ ବିକୃତ ନ େହାଇ ବରଂ ସୁ ହୁ ଏ।

14 ସମ ସହିତ ଶାି େର ରହିବାକୁ େଚ ା କର, ପୁଣି, େଯଉଁ
ପବିତ୍ର ତା ବିନା େକହି ପ୍ର ଭୁ ଦଶର୍ ନ ପାଇବ ନାହିଁ, େସଥିର
ଅନୁସରଣ କର, 15 କାେଳ େକହି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହରୁ ପତିତ
ହୁ ଏ ଅବା େକୗଣସି ତି ତାର ମୂଳ ଅ ୁ ରିତ େହାଇ ବଢ଼ି ଉଠି
ତୁ ମାନ ର ଅନି କେର, ଆଉ ତ ାରା ଅେନେକ କଳୁଷିତ
ହୁ ଅି ; 16 କିଅବା େକହି ପାରଦାରିକ, ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ
ଆପଣା େଜ୍ୟ ାଧିକାର ବିକ୍ର ୟକାରୀ େଯ ଏେଷୗ, ତାହା ପରି
ବିଧମର୍ ାଚାରୀ ହୁ ଏ, ଏହି ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 17 ତୁ େ ମାେନ
ତ ଜାଣ େଯ, ପେର େସ ଆଶୀବର୍ ାଦର ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ
ଇ ା କେଲ ସୁ ା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଲା, ପୁଣି, ଅନୁତାପ କରିବା ନିମେ
ଅଶପାତ ସହ ଯ େର େଚ ା କେଲ େହଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ
ସୁେଯାଗ ପାଇଲା ନାହିଁ।

ଏକ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ
18 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ୃଶ୍ୟ ପବର୍ ତ ଓ ପ୍ର ଳିତ ଅି ନିକଟକୁ

ପୁଣି, ନିବିଡ଼ େମଘ, ଅ କାର, ଝଡ଼, 19 ତୂ ରୀ ନୀ ଓ ବାକ୍ୟର
ଶ ନିକଟକୁ ଆସି ନାହଁ, େଶ୍ର ାତାମାେନ େସହି ଶ ଶୁଣି େଯପରି
େସମାନ ୁ ଆଉ େକୗଣସି ବାକ୍ୟ କୁହା ନ ଯାଏ, ଏହା ନିେବଦନ
କରିଥିେଲ; 20 “େଯଣୁ େକୗଣସି ପଶୁ ସୁ ା ଯଦି େସହି ପବର୍ ତ
ଶର୍ କେର, େତେବ େସ ପ୍ର ରାଘାତେର ହତ େହବ”, ଏହି େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ସହ୍ୟ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ;
21 ଆଉ େସହି ଦୃଶ୍ୟ ଏପରି ଭୟ ର ଥିଲା େଯ, େମାଶା ହିଁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ଅତ୍ୟ ଭୀତ ଓ କି ତ େହଉଅଛି।” 22 କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ଓ ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ନଗର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଗର୍ ୀୟ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତବାହିନୀ ମେହା ବ, 23 ଗର୍ େର
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ଲିଖିତ ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ର ମ ଳୀ, ସମ ବିଚାରକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର,
ସି ି ପ୍ର ା ଧାମ କମାନ ଆ ାଗଣ, 24 ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ
ଯୀଶୁ, ପୁଣି, େଯଉଁ େସଚନର ର େହବଲ ର ଅେପକ୍ଷା
ଉୃ ତର ବାକ୍ୟ କେହ, ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛ। 25 ସାବଧାନ,
େଯ ବାକ୍ୟ କହୁ ଅଛି , ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ
େମାଶା ପୃଥିବୀେର ଆେଦଶ େଦେଲ, ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବାରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକମାେନ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ, େତେବ
େଯ ଗର୍ ରୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି , ତାହା ଠାରୁ ବିମୁଖ େହେଲ
ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା େଯ ଅଧିକ
ସୁନିି ତ! 26େସେତେବେଳଈଶ୍ବ ର ର ପୃଥିବୀକୁ ଟଳମଳକଲା,
କି ୁ ଏେବ େସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରି କହିଅଛି , “ପୁନବର୍ ାର ଆେ େଯ
େକବଳ ପୃଥିବୀକୁ କ ାଇବା, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ
କ ାଇବା।” 27 ପୁନବର୍ ାର େବାଲି କହିବା ାରା ଏହା ବୁଝାଯାଏ େଯ,
ଅଟଳ ବିଷୟସବୁ ରହିବା ନିମେ ଟଳମଳ ବିଷୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସୃ
ବିଷୟସବୁର ପରିବ ର୍ ନ େହବ। 28 ଅତଏବ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ା
େହବାରୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ କୃତଜ୍ଞ େହାଇ ଭୟ ଓ ଭି ସହକାେର
ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ । 29 କାରଣ ଆ ମାନ ର
ଈଶ୍ବ ର ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ରୂ ପ।

13
ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷଜନକ ବଳିସମୂହ

1 ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟେର େପ୍ର ମ ି ର େହାଇ ରହିଥାଉ।
2 ଆତିଥ୍ୟସ ାର ନ ପାେସାର, େଯଣୁ ତ ାରା େକହି େକହି
ଅଜ୍ଞାତସାରେର ଦୂତମାନ ୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିଅଛି । 3 ଆପଣାମାନ ୁ
ବ ୀମାନ ସହବ ୀ ରୂ େପ ଜ୍ଞାନ କରି ପୁଣି, ନିେଜ େଦହଧାରୀ
ଅଟ େବାଲି ଜାଣି େ ଶେଭାଗ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ରଣ
କର। 4 ବିବାହ ସମ ମଧ୍ୟେର ଆଦରଣୀୟ େହଉ ଓ ତାହାର
ଶଯ୍ୟା ଶୁଚି ଥାଉ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନ
ବିଚାର କରିେବ। 5 ଆଚାର-ବ୍ୟବହାରେର ଧନେଲାଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁ ଅ,
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ତୁ ମାନ ର ଯାହା କିଛି ଅଛି, େସଥିେର ସ ୁ ଥାଅ, କାରଣ େସ
ନିେଜ କହିଅଛି ,
“ଆେ ତୁ କୁ େକେବ େହଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ,

ଆେ ତୁ କୁ େକେବ େହଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।”
6ଅତଏବ ଆେ ମାେନ ସାହସପୂବର୍ କ କହି ପାରୁ ,
“ପ୍ର ଭୁ େମାହର ସହାୟ, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ।

ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କଅଣ କରିବ?”
7 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହିଥିେଲ,

ତୁ ମାନ ଏପରି େନତାମାନ ୁ ରଣ କର; େସମାନ
ଜୀବନଯାତ୍ର ାର େଶଷ ଗତି ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖି େସମାନ ବି ାସର
ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ। 8 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ କାଲି, ଆଜି ଓ ଅନ କାଳ ସମାନ
ଅଟି । 9 ବିବିଧ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷାେର ବିଚଳିତ ନ
ହୁ ଅ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟପଦାଥର୍ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ର ହ ାରା
ହୃ ଦୟ ି ରୀକୃତ େହବା ଭଲ; େଯଉଁମାେନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ଥା
ପାଳନ କରି , େସମାନ ର କିଛି ଲାଭ େହବ ନାହିଁ। 10 େଯଉଁ
େବଦିର ସାମଗ୍ର ୀ ତ ୁର ଉପାସକମାନ ର େଭାଜନକରିବା ନିମେ
ଅଧିକାର ନାହିଁ,ଆ ମାନ ର ଏପରି ଏକ େବଦି ଅଛି। 11କାରଣ
େଯଉଁ ସବୁ ପଶୁରର ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ମହାଯାଜକ ାରା
ମହାପବିତ୍ର ାନକୁ ଅଣାଯାଏ, େସହିସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣୀର
ବାହାେର ଦ ହୁ ଏ। 12 ଏଥିସକାେଶ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ର
ାରା େଯପରି େଲାକ ୁ ପବିତ୍ର କରି , ଏଥିପାଇଁ ନଗର ାରର

ବାହାେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ। 13 ଅତଏବ, ଆସ, ଆେ ମାେନ
ତାହା ପରି ନି ା ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣୀର ବାହାେର ତାହା ନିକଟକୁ
ଯାଉ। 14କାରଣ ଏଠାେରଆ ମାନ ର ଚିର ାୟୀ ନଗର ନାହିଁ,
କି ୁ ଆେ ମାେନ ଭବିଷ୍ୟତେର ଚିର ାୟୀ ନଗରର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରୁ ଅଛୁ। 15 ଏଣୁ ଆସ, ତାହା ାରା ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସାରୂ ପ ବଳି, ଅଥର୍ ାତ୍ ତାହା ନାମ ୀକାରକାରୀ
ଓ ାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରୁ । 16 ପେରାପକାର ଓ ଦାନ
କରିବାକୁ ପାେସାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିେର ଈଶ୍ବ ର ର
ପରମ ସେ ାଷ। 17 ତୁ ମାନ େନତାମାନ ର ବାଧ୍ୟ େହାଇ
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େସମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ, କାରଣ େଯଉଁମାନ ୁ ନିକାଶ େଦବାକୁ
େହବ, େସମାନ ସଦୃଶ େସମାେନ ତୁ ମାନ ଆ ା ସ େର
ପ୍ର ହରୀକମର୍ କରି , େଯପରି େସମାେନ ତାହା ଦୁଃଖେର ନ କରି
ଆନ େର କରିପାରି ; ଦୁଃଖେର କେଲ, ତୁ ମାନ ର କିଛି
ଲାଭ ନାହିଁ। 18 ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, କାରଣ
ଆ ମାନ ର ବି ାସ େଯ, ଆ ମାନ ର ସୁବିେବକ ଅଛି, େଯଣୁ
ସମ ବିଷୟେର ସଦାଚରଣ କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ଇ ା
କରୁ ଅଛୁ। 19ଆଉ ମୁଁ େଯପରି ଶୀଘ୍ର ତୁ ମାନ ନିକଟେରଉପି ତ
େହାଇପାରିବି, ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ତୁ ମାନ ୁ ବିେଶଷ
ଭାବେର ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି।

େଶଷ ଆଶିଷ
20 େଯଉଁ ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ଅନ କାଳ ାୟୀ ନିୟମର ର

େହତୁ ପ୍ର ଧାନ େମଷପାଳକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ; 21 ତାହା ଦୃି େର ଯାହା
ସେ ାଷଜନକ, ତାହା େସ ଆ ମାନ ଅ ରେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ାରା ସ କରି ତାହା ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁ ମାନ ୁ

ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ମର୍ େର ସି କର ।ୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହା ର।
ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
22 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏହି

ଉପେଦଶ ସହ୍ୟ କର, େଯଣୁ ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ତୁ ମାନ ୁ
େଲଖିଅଛି। 23ଆ ମାନ ର ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି ମୁ େହାଇ ଯଦି େସ
ଶୀଘ୍ର ଆସି , େତେବତାହା ସ େର ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆସି ବି। 24 ତୁ ମାନ ର ସମ େନତା ଓ ସାଧୁସମ ୁ
ନମ ାର ଜଣାଅ। େଯଉଁମାେନ ଇତାଲିଆ େଦଶରୁ ଆସି ଅଛି ,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 25 ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ
ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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