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The Epistle of Paul the
Apostle to the Romans

େରାମୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
ପାଉଲ ପତ୍ର

େଲଖକ
େରାମୀୟ 1:1 ପଦ ଅନୁସାେର ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ପାଉଲ

ଥିେଲ, 16 ବଷର୍ ବୟସେର ନିେରା ରାଜା େରାମକୁ ଶାସନ
କରିବା ପାଇଁ ସି ଂହାସନ ଗ୍ର ହଣ କରିବାର 3 ବଷର୍ ପେର କରି ର
ଗ୍ର ୀକ ସହରରୁ େରାମେର ଥିବା ବି ାସୀମାନ ୁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର
େଲଖିଥିେଲ। େସହି ସୁପ୍ର ସି ସହର ସମ ପ୍ର କାର ବ୍ୟଭିଚାର
ଓ ମୂ ପୂଜାେର ପରିପୂ ର୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। େତେବ େଯେତେବେଳ
ପାଉଲେରାମୀୟ ପୁ କେରମନୁଷ୍ୟମାନ ରପାପ ବିଷୟେର କି ା
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଶି ସ ୂ ର୍ ଭାବେର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା
ସାମଥର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର େଲଖିେଲ, େସ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିେଲ
ଯାହା େସ କହୁ ଥିେଲ। ପାଉଲ ର ବିଷୟବ ୁ ଓ ସଂକି୍ଷ ବିବରଣୀ
ସୁସମାଚାରଉପେରଆଧାରିତ।ଈଶ୍ବ ର ପବିତ୍ର ତା,ମନୁଷ୍ୟରପାପ,
ଏବଂ ଯୀଶୁ ାରା ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 57 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର କରି ରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ାନ େରାମ େହଇପାେର।
ପ୍ର ାପକ
େରାମେର ଥିବା ସମ ଈ ରେପ୍ର ମୀ ଏବଂ ଭ ଏବଂ ତାହା

ପବିତ୍ର େଲାକ େହବା ନିମେ ଆହୂ ତ, େସମାେନ େହଉଛି େରାମ
ସାମ୍ର ାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀେର ଥିବା େରାମୀୟ ମ ଳୀର ସମ ବି ାସୀ
(େରାମୀୟ 1:7)।

ଉେ ଶ୍ୟ



େରାମୀୟ 1:1 ii େରାମୀୟ 1:3

େରାମୀୟ ପତ୍ର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପେର ଏବଂ ପ୍ର ଣାଳୀବ
ଭାେବ ଲିପିବ ଅେଟ। ପାଉଲ ମଣିଷର ପାପ ବିଷୟରୁ ଆର
କରିଅଛି ।ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପକୁଆେଲାଚନା କରି ପାଉଲ
ଆର କରି । ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ଆ ମାନ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ
େହତୁ ସମ େଲାକ ଦି ତ େହାଇଛି । ତଥାପି, ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
ଅନୁଗ୍ର ହେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଆ ମାନ ୁ
ନ୍ୟାଯ୍ୟତା ପ୍ର ତିପାଦନ କରିଛି । େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ାରା ବିଚାରିତ େହଉ, ଆେ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଉ
କାରଣ ଖ୍ର ୀ ର ଆ ମାନ ର ପାପକୁ ଢାେ । କିପରି ଜେଣ
ବ୍ୟି ନିଜ ପାପର ଶି ଏବଂ ଦ ରୁ ମୁି ପ୍ର ା କରିବ େସହି
ସମସ୍ୟା ବିଷୟେରପାଉଲ ନିଜରଉପଚାରର ସ ୂ ର୍ ଏକ ଯୁି ତକର୍
ଉପ ାପନ କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତା

ରୂ ପେରଖା
1. ପାପ ଦ ର ଅବ ା ଏବଂ ଧାମ କତାର ଆବଶ୍ୟକତା —
1:18-3:20

2. ଧାମ କତା ଆେରାପ, ନ୍ୟାୟ — 3:21-5:21
3. ଧାମ କତା ପ୍ର ଦାନ, ପବିତ୍ର ୀକରଣ — 6:1-8:39
4. ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଈ ରୀୟ ବ୍ୟବ ା — 9:1-11:36
5. ଧାମ କତା ପ୍ର ଥାର ପାଳନ — 12:1-15:13
6. ଉପସଂହାର: ବ୍ୟି ଗତ ବା ର୍ ା — 15:14-16:27

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଦାସ ଓ ଆହୂ ତ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ପୁଣି,

ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ େର
ନିଜର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଧମର୍ ଶା େର ଆପଣା ଭାବବାଦୀମାନ
ାରା ପୂବର୍ େର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହି ସୁସମାଚାର ନିମେ

ପୃଥକୀକୃତ, 2 େସ େରାମେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟ ଓ ଆହୂ ତ ସମ
ସାଧୁ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି। 3 େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଶରୀର



େରାମୀୟ 1:4 iii େରାମୀୟ 1:14

ସ େର ଦାଉଦ ବଂଶଜାତ, 4 କି ୁ ଧମର୍ ମୟ ପବିତ୍ର ଆ ା
ସ େର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ ାରା ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର
େବାଲି ଶି ସହ ନି େହେଲ 5ଆଉ, େଯଉଁଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛ,
6 ତାହା ନାମର େଗୗରବ ନିମେ େସହି ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସମେ
େଯପରି ବି ାସ କରି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନ
ତାହା ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହଓ େପ୍ର ରିତପଦପାଇଅଛୁ। 7ଆ ମାନ ପିତା
ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
େହଉ।

େରାମକୁ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା
8 ପ୍ର ଥମେର, ତୁ ମାନ ବି ାସର ସୁସ ାଦ େଯ ସମୁଦାୟ

ଜଗତେର ଶୁଣାଯାଉଅଛି, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ସମ ସକାେଶ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା େମାହର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି।
9 କାରଣ େଯପରି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଏେତ ଦିନ ପେର ଈଶ୍ବ ର
ଇ ା େହେଲ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥେର ସୁେଯାଗ
ପାଇପାେର, 10 ଏଥିନିମେ ମୁଁ କିପରି ନିର ର ତୁ ମାନ ନାମ
ଉେ ଖ କରି େମାହର ସମ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ସବର୍ ଦା ନିେବଦନ
କରିଆସୁଅଛି, େସ ବିଷୟେର େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ ମୁଁ େମାହର ଆ ା
େଦଇ ତାହା ପୁତ୍ର ସୁସମାଚାରେର େସବା କେର, େସ େମାହର
ସାକ୍ଷୀ ଅଟି । 11େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ି ରୀକୃତ େହାଇପାର,
େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େକୗଣସି ଆି କ ଦାନ େଦବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏକା ଇ ା କରୁ ଅଛି,
12ବରଂ େଯପରି ତୁ ମାନ ର ଓ େମାହର, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବି ାସ
ାରା ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ସହିତ ଉ ାହ ପ୍ର ା

ହୁ ଏ। 13 େହ ଭାଇମାେନ, ଅବଶି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର
େଯପ୍ର କାେର,ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁ ା େସହି ପ୍ର କାେର ମୁଁ େଯପରି
କିଛି ଫଳପ୍ର ା େହାଇପାେର, େସଥିନିମେ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ େଯ ଥରକୁଥର ମନ କରିଥିଲି, କି ୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ
ବାଧାପ୍ର ା େହାଇ ଆସି ଅଛି; େସ ବିଷୟେର େଯ ତୁ େ ମାେନ ଅଜ୍ଞ
ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ। 14 ଗ୍ର ୀକ୍ କି ବବର୍ ର, ଶିକି୍ଷତ କି
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ଅଶିକି୍ଷତ, ସମ ନିକଟେର ମୁଁ ଋଣୀ। 15 ଅତଏବ, େରାମବାସୀ
େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ୁକ ଅେଟ।

ସୁସମାଚାରର ଶି
16 କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସ େର ଲ ାେବାଧ କେର ନାହିଁ,

େଯଣୁ ତାହା ବି ାସ କରୁ ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ର ାଣ
ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଶି ଅେଟ, ପ୍ର ଥମତଃ ଯିହୁ ଦୀ ପକ୍ଷେର, ଆଉ
ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ ପକ୍ଷେର। 17 େସଥିେର ତ ଈଶ୍ବ ରଦ ଧାମ କତା
ପ୍ର କାଶିତ େହଉଅଛି, ତାହା ବି ାସମୂଳକ ଓ ବି ାସଜନକ, େଯପରି
େଲଖାଅଛି, “ଧାମ କ ବି ାସ ାରା ବି ବ।”

ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ପାପ
18 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଧମର୍ େର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ର ତିେରାଧ

କରି , େସମାନ ର ସମ ଅପବିତ୍ର ତା ଓ ଅଧମର୍ ବିରୁ େର ଗର୍ ରୁ
ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର କାଶିତ େହଉଅଛି 19 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ସ େର
ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ତାହା େସମାନ ଅ ରେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି;
ଈଶ୍ବ ର ତ େସମାନ ନିକଟେର ତାହା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ।
20 ଜଗତର ସୃି କାଳାବଧି ତାହା ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣସମୂହ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ତାହା ର ଅନାଦି ଅନ ଶି ଓ ଈଶ୍ବ ର , ସୃ ବ ୁଗୁଡ଼ିକ ାରା
େବାଧଗମ୍ୟ େହାଇ ରୂ େପ ପ୍ର ତୀୟମାନ େହଉଅଛି, େଯପରି
େସମାନ ର ଉ ର େଦବାର ବାଟ ନ ଥାଏ। 21 କାରଣ େସମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାଣି ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର େବାଲି େଗୗରବ େଦେଲ ନାହିଁ
କି ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ନାହିଁ, କି ୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର
ତକର୍ ବିତକର୍ େର ଜଡ଼ିତ େହେଲ ଓ େସମାନ ର ଅେବାଧ ମନ
ଅ କାରମୟ େହଲା; 22 ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି ମେନ କରି
େସମାେନ ମୂଖର୍ େହେଲ, 23 ପୁଣି, ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବକୁ
କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁ ଦ ପ୍ର ାଣୀ, ସରୀସୃପାଦି
ଆକୃତିଯୁ ପ୍ର ତିମାେର ପରିଣତ କେଲ। 24 ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ
ହୃ ଦୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର େସମାନ ୁ ଅଶୁଚିତାେର ସମପର୍ ଣ
କେଲ, େଯପରି େସମାନ ଶରୀର ପର ର ାରା କଳୁଷିତ ହୁ ଏ।
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25କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ପରିବେ ର୍ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କେଲ
ଓ ସୃ ବ ୁର ପୂଜା ଓ େସବା କେଲ ମାତ୍ର ସୃି କ ର୍ ା ୁ କେଲ
ନାହିଁ; େଯ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ। ଆେମନ୍ । 26 ଏହି କାରଣରୁ
ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ପ୍ର ବୃ ି େର ସମପର୍ ଣ କେଲ, କାରଣ
େସମାନ ୀମାେନ ାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବେ ର୍ ଅ ାଭାବିକ
ବ୍ୟବହାର କେଲ, 27 ପୁଣି, େସହିପରି ପୁରୁ ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ାଭାବିକ
ୀସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପର ର ଆପଣା ଆପଣା କାମନାେର ଦ
େହେଲ, ପୁରୁ ଷ ସହିତ ପୁରୁ ଷ କିୁ ତ କମର୍ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା
ଆପଣାଠାେର ନିଜ ନିଜ ଭ୍ର ତାର ସମୁଚିତ ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇେଲ।
28ଆଉ, େଯପରି େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ
ଅ ୀକୃତ େହେଲ, େସହିପରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଚିତ କମର୍ କରିବା ନିମେ
େସମାନ ୁ ଭ୍ର ମତିେର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 29 େସମାେନ ସବର୍
ପ୍ର କାର ଅଧମର୍ , ଦୁ ତା, େଲାଭ, ହିଂସା, ଈଷର୍ ା, ବଧ, ବିବାଦ, ଛଳ
ଓ ମ ତାେର ପରିପୂ ର୍ ; 30 େସମାେନ ଚୁ ଗୁଲିଆ, ନି କ, ଈଶ୍ବ ର
ଘୃଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାି କ, ଅହ ାରୀ, ଦୁ କମର୍ ର ଉ ାଦକ,
31 ପିତାମାତା ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନିେବର୍ ାଧ, ନିୟମ ଭ କାରୀ, ାଭାବିକ
େ ହ-ରହିତ ଓ ନି ର୍ ୟ ଅଟି । 32 େଯଉଁମାେନ ଏହିପରି ଆଚରଣ
କରି , େସମାେନ େଯ ମୃତୁ ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ,ଈଶ୍ବ ର ର ଏହି ବିଧିବିଧାନ
େସମାେନ ଜାଣିେଲ ସୁ ା େକବଳ େଯ ଏହି ପ୍ର କାର ଆଚରଣ କରି
ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ପକ୍ଷ
ଆନ େର ସମଥର୍ ନ କରି ।

2
ଈଶ୍ବ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର

1 ଅତଏବ, େହ ମନୁଷ୍ୟ, େଯ ତୁ େ ବିଚାର କରୁ ଥାଅ, ତୁ େ
େଯ େକହି ହୁ ଅ, ତୁ ର ଉ ର େଦବାର ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ
େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁ େ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁ ଥାଅ, େସହି ବିଷୟେର
ତୁ େ ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ କରୁ ଥାଅ, େଯଣୁ ତୁ େ େଯ ବିଚାର
କରୁ ଥାଅ, େସହି ପ୍ର କାର କମର୍ ମଧ୍ୟ କରୁ ଥାଅ। 2ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
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ଏହି ପ୍ର କାର କମର୍ କରି , େସମାନ ବିରୁ େର ଈଶ୍ବ ର ବିଚାର
େଯ ନ୍ୟାୟସ ତ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 3 ଆଉ, େହ ଭାଇ,
େଯଉଁମାେନ ଏହି ପ୍ର କାର କମର୍ କରି , େସମାନ ର ବିଚାର କରି
ଆେପ େସହି ପ୍ର କାର କରୁ ଥାଅ େଯ ତୁ େ , ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର
ନ୍ୟାୟବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିପାର େବାଲି କଅଣ ମେନ କରୁ ଅଛ?
4 କି ା ଈଶ୍ବ ର କୃପା େଯ ତୁ କୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ଆଡ଼କୁ
େଘନିଯିବାକୁ େଚ ା କେର, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁ େ କି ତାହା ର
ଉ ମତା, େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚିରସହି ୁତାରୂ ପ ଧନସବୁ ତୁ କରୁ ଅଛ?
5 କି ୁ ତୁ େ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବ ତ ହୃ ଦୟ ଅନୁସାେର,
େଯଉଁ ଦିନ ଈଶ୍ବ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର ପ୍ର କାଶ ପାଇବ, େସହି େକ୍ର ାଧର
ଦିନେର ନିଜ ପାଇଁ େକ୍ର ାଧ ସ ୟ କରୁ ଅଛ; 6 େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ନିଜ ନିଜ କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳ େଦେବ; 7 େଯଉଁମାେନ
େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହିତ ଉ ମ କମର୍ କରି େଗୗରବ, ସ ାନ ଓ ଅମରତା
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାନ ୁ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ଦାନ କରିେବ,
8 କି ୁ େଯଉଁମାେନ ାଥର୍ ପର, ପୁଣି, ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର
ଅଧାମ କତାରଆଜ୍ଞାବହ, େସମାନ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ଘଟିବ।
9ପ୍ର ଥମେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ ,ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୁ ମର୍ କାରୀ େଲାକର
ପ୍ର ାଣ ଉପେର େ ଶ ଓ ସ ଟ ଘଟିବ, 10ମାତ୍ର ପ୍ର ଥମେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ
ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ମର୍ କାରୀ ପ୍ର ତି େଗୗରବ, ସ ାନ ଓ ଶାି
ଘଟିବ। 11କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ।

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଈଶ୍ବ ର ବିଚାର
12 େଯଣୁ େଯେତ େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େହାଇ ପାପ

କରିଅଛି , େସମାେନ ମଧ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବିନା ବିନ େହେବ;
ଆଉ, େଯେତ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ା େହାଇ ପାପ କରିଅଛି ,
େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେବ, 13 କାରଣ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର େଶ୍ର ାତାମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ଧାମ କ
ନୁହଁି , କି ୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନକାରୀମାେନ ଧାମ କ
ଗଣିତ େହେବ। 14 େଯଣୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର େସହି ବ୍ୟବ ା
ନ ଥିେଲ ସୁ ା, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ାଭାବିକ ଭାବେର
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ବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀ କମର୍ କରି , େସେତେବେଳ େସମାେନ ବ୍ୟବ ା
ନ ପାଇେଲ େହଁ ଆେପ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତି ବ୍ୟବ ା ରୂ ପ
ଅଟି ; 15 କାରଣ େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କମର୍ ଆପଣା
ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଲିଖିତ େବାଲି େଦଖାି , େସମାନ ବିେବକ
ମଧ୍ୟ େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ େସମାନ ମନର ତକର୍ ବିତକର୍
େସମାନ ୁ େଦାଷୀ କିଅବା ନିେ ର୍ ାଷ କେର; 16 େଯଉଁ ଦିନେର
ଈଶ୍ବ ର, ମୁଁ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିବା ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ାରା ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଗୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିେବ, େସହି

ଦିନ ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଇବ। 17 କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ଯିହୁ ଦୀ ନାମ ବହନ
କରି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ଅଛ ଓ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ଗବର୍ କରୁ ଅଛ, 18 ଆଉ େମାଶା ବ୍ୟବ ାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହାଇ
ତାହା ଇ ା ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି, ଭଲ ମ ର ପ୍ର େଭଦ ବୁଝୁ ଅଛ,
19 ଆଉ େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ବା ବେର
ନିହିତ ଅଛି, ତାହା ପାଇଥିବାରୁ , 20 ଯଦି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଅ ର
ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ, ଅ କାରବାସୀ ର ଆେଲାକ, ମୂଖର୍ ର ସଂେଶାଧକ ଓ
ଶିଶୁମାନ ର ଶିକ୍ଷକ େବାଲି ବି ାସ କରୁ ଅଛ, 21 େତେବ ଯଦି
ତୁ େ େଯ ପରକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ, ତୁ େ କଅଣ ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା
େଦଉ ନାହଁ? େଚାରି କର ନାହିଁ େବାଲି ପ୍ର ଚାର କରି ତୁ େ କି
େଚାରି କରୁ ଅଛ? 22 ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ େବାଲି କହି ତୁ େ
କି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ ଅଛ? ତୁ େ େଯ ପ୍ର ତିମା ଘୃଣା କରୁ ଅଛ, କଅଣ
ମ ି ର ଲୁ ନକରୁ ଅଛ? 23େମାଶା ବ୍ୟବ ାେରଗବର୍ କରୁ ଅଛ େଯ
ତୁ େ , େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ ାରା ତୁ େ କି ଈଶ୍ବ ର ୁ ଅନାଦର
କରୁ ନାହଁ? 24 କାରଣ େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ତୁ ମାନ େହତୁ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର ନାମ ନି ି ତ େହଉଅଛି।”
25 ଯଦି ତୁ େ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କର, େତେବ ପ୍ର କୃତେର
ସୁ ତ ଲାଭଜନକ, କି ୁ ଯଦି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କର,
େତେବ ତୁ ର ସୁ ତ ଅସୁ ତେର ପରିଣତ ହୁ ଏ। 26ଅତଏବ, ଯଦି
ଅସୁ ତ େଲାକ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କେର,
େତେବ ତାହାର ଅସୁ ତ କଅଣ ସୁ ତ େବାଲି ଗଣିତ େହବନାହିଁ?
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27 ପୁଣି, ାଭାବିକ ଅସୁ ତି େଲାକ ଯଦି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ
କେର, େତେବ ଲିଖିତ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ସୁ ତ ବିଧି ପ୍ର ା େହାଇ
ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ , େସ ତୁ ର
ବିଚାରକରିବ। 28କାରଣବାହାେର େଯ ଯିହୁ ଦୀ, େସ ଯିହୁ ଦୀ ନୁେହଁ,
କିଅବା ବାହାର ଶରୀରେର େଯ ସୁ ତ, ତାହା ସୁ ତ ନୁେହଁ; 29 କି ୁ
ଅ ରେର େଯ ଯିହୁ ଦୀ, େସ ଯିହୁ ଦୀ, ପୁଣି,ଆକ୍ଷରିକଭାବେର ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଆି କ ଭାବେର ହୃ ଦୟର େଯ ସୁ ତ, ତାହା ପ୍ର କୃତ ସୁ ତ।
ଏପରି େଲାକ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ା ହୁ ଏ ନାହିଁ, କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା ହୁ ଏ।

3
ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତାର ଯଥାଥର୍ ତା

1 େତେବ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକର ବିେଶଷ କଅଣ? ସୁ ତର ବା
ଉପକାର କଅଣ? ସବୁ ପ୍ର କାେର ବହୁ ତ। 2 ସବର୍ ପ୍ର ଥେମ, ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ େସମାନ ଠାେର ସମପ ତ େହାଇଥିଲା। 3 େତେବ କଅଣ?
ଯଦି ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଅବି େହେଲ,
େସମାନ ରଅବି ତା କଅଣଈଶ୍ବ ର ବି ତାକୁ ନି ଳକରିବ?
4 ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ
େହେଲ େହଉ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ େବାଲି ୀକାର କରାଯାଉ,
େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟେର ଧାମ କ େବାଲି ଜଣାଯିବ,

ପୁଣି, ବିଚାରିତ େହବା ସମୟେର ବିଜୟୀ େହବ।”
5 କି ୁ ଯଦି ଆ ମାନ ର ଅଧାମ କତା ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତା

ପ୍ର ମାଣ କେର, େତେବ ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର
େକ୍ର ାଧେର ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅି , େସ କି ଅଧାମ କ? ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର
ବିଚାର ଅନୁସାେର କହୁ ଅଛି। 6ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, କାରଣ
ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ବ ର କିପରି ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ? 7 କି ୁ ଯଦି
େମାହର ମିଥ୍ୟା ାରା ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ତାହା େଗୗରବ ନିମେ
ପ୍ର ଚୁ ରଭାବେର ବୃି ପାଇଲା,ତାହାେହେଲ ମୁଁମଧ୍ୟଆଉକାହିଁକି
ପାପୀ େବାଲି ବିଚାରିତ େହଉଅଛି? 8 ଆଉ, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା
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ନିମେ ଆସ,ମ କମର୍ ,ଏହାଆେ ମାେନକହୁ ଅଛୁ େବାଲି େଯପରି
େକହି େକହି ଆ ମାନ ର ାନି କରି କହି , େସପରି ବା କାହିଁକି
ନ କରିବା? ଏମାନ ର ଦ ଯଥାଥର୍ ।

େକହି ଧାମ କ ନୁେହଁ
9 େତେବ କଅଣ? ଆେ ମାେନ କି ଅନ୍ୟମାନ ଠାରୁ େଶ୍ର ?

ନା, େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ନୁେହଁ, କାରଣ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ସମେ
େଯପାପର ଅଧୀନ,ଆେ ମାେନ ପୂବର୍ େର ଉଭୟ ବିରୁ େର ଏହି
ଅଭିେଯାଗ କରିଅଛୁ, 10 େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ଧାମ କ େକହି ନାହିଁ, ନା, ଜେଣ ସୁ ା ନାହିଁ,

11 େଯ ବୁେଝ, ଏପରି େକହି ନାହିଁ;
େଯ ଈଶ୍ବ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର, ଏପରି ଜେଣ ନାହିଁ;

12 େସମାେନ ସମେ ବିପଥେର ଯାଇଅଛି ,
ଏକସା େର ଅକମର୍ ଣ୍ୟ େହାଇଅଛି

େଯ ସ ମର୍ କେର, ଏପରି େକହି ନାହିଁ, ନା,
ଏପରି ଜେଣ େହେଲ ନାହିଁ।

13 େସମାନ କ ଉନ୍ମୁ ସମାଧି,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜି ାେର ଛଳନା କରିଅଛି ,

େସମାନ ଓ ତେଳ କାଳସପର୍ ର ବିଷ ଅଛି,
14 େସମାନ ମୁଖ ଅଭିଶାପ ଓ କଟୁ ତାେର ପୂ ର୍ ;

15 େସମାନ ପାଦ ର ପାତ କରିବାକୁ ଦତଗାମୀ,
16 େସମାନ ପଥେର ବିନାଶ ଓ େ ଶ,

17 ପୁଣି, ଶାି ର ପଥ େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ।
18ଈଶ୍ବ ର ଭୟ େସମାନ ଆଖି ଆଗେର ନ ଥାଏ।”

19 ଆଉ, ଆେ ମାେନ ତ ଜାଣୁ େଯ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଯାହା
ଯାହା କୁେହ, େସହିସବୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଧୀନ େଲାକମାନ ୁ କୁେହ,
େଯପରି ପ୍ର େତ୍ୟକ ମୁଖ ବ କରାଯିବ ଓ ସମ ଜଗତ ଈଶ୍ବ ର
ବିଚାରେର ଦ ନୀୟ େହବ; 20 କାରଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର
କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀ ତାହା ଛାମୁେର ଧାମ କ ଗଣିତ
େହବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ
ଜେନ୍ମ ।
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ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତା
21 କି ୁ ଏେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବ୍ୟତୀତଈଶ୍ବ ର ରଧାମ କତା

ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ତାହା ବିଷୟେର େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ
ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି, 22ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଈଶ୍ବ ର ର
େଯଉଁ ଧାମ କତା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ କରିବା ାରା ସମ
ବି ାସୀ ପ୍ର ତି ବେ ର୍ ,କାରଣ େକୗଣସି ପ୍ର େଭଦନାହିଁ, 23ସମେ
ତ ପାପ କରିଅଛି , ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବରହିତ େହାଇଅଛି ,
24 ପୁଣି, େସମାେନ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେର, ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାେର େଯଉଁ ମୁି ଅଛି, ତ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଅି ।
25 ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ସହି ୁତାେର ପୂବର୍ କୃତ ପାପସବୁ ଉେପକ୍ଷା
କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ ତାହା ୁ ଏବଂ
ତାହା ର େର ବି ାସ ାରା, ପ୍ର ାୟି ବଳି ରୂ େପ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ
କରିଅଛି , 26 ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ କାଳେରଆପଣା ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶ
କରିବା ନିମେ େସ ଏହା କରିଅଛି , େଯପରି େସ ୟଂ ଧାମ କ
ଓଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସୀକୁ ଧାମ କ ଗଣନାକାରୀ େବାଲି ପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଅି । 27 େତେବ ଗବର୍ େକଉଁଠାେର? ତାହା ଦୂରୀକୃତ େହଲା।
େକଉଁ ପ୍ର କାର ବ୍ୟବ ା ାରା? କଅଣ କି୍ର ୟାକମର୍ ର ବ୍ୟବ ା ାରା?
ନା, କି ୁ ବି ାସର ବ୍ୟବ ା ାରା। 28 େତେବ ଆ ମାନ ମୀମାଂସା
ଏହି, ମନୁଷ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ ବ୍ୟତୀତ ବି ାସ ାରା
ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଏ। 29 କି ା ଈଶ୍ବ ର କି େକବଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ଈଶ୍ବ ର? େସ କି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି ? ହଁ,
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମଧ୍ୟ। 30 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତ ଏକ, ଆଉ
େସ ବି ାସ େହତୁ ସୁ ତିକୁ ଓ ବି ାସ ାରା ଅସୁ ତିକୁ ଧାମ କ
ଗଣିେବ। 31 େତେବ, ଆେ ମାେନ କି ବି ାସ ାରା େମାଶା
ବ୍ୟବ ାକୁ େଲାପ କରୁ ଅଛୁ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ
ଆେ ମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାକୁ ସଂ ାପନ କରୁ ଅଛୁ।

4
ଅବ୍ର ହାମ ଆଦଶର୍
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1 େତେବ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ
କଅଣ ପାଇଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ କହିବା? 2କାରଣ ଅବ୍ର ହାମ
ଯଦି କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହେଲ, େତେବ ତାହା
ଗବର୍ ର କାରଣ ଅଛି; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ନୁେହଁ। 3 କାରଣ
ପବିତ୍ର ଶା କଅଣ କୁେହ? ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ କେଲ,
ଆଉ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା।
4 େଯ କମର୍ କେର, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହାର େବତନ ଅନୁଗ୍ର ହ ରୂ େପ
ଗଣିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଦୟ େବାଲି ଗଣିତ ହୁ ଏ। 5 କି ୁ େଯ
କମର୍ ଉପେର ନିଭର୍ ର କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାମ କକୁ ଧାମ କ
େବାଲି େଯ ଗଣନା କରି , େତେବ, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହାର ବି ାସ
ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ ହୁ ଏ। 6 ଏହି ପ୍ର କାେର େଯଉଁ େଲାକ
ପକ୍ଷେର ଈଶ୍ବ ର କି୍ର ୟାକମର୍ ବ୍ୟତୀତ ଧାମ କତା ଗଣନା କରି ,
ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ େବାଲି କହି , ଯଥା,
7 “େଯଉଁମାନ ର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା େହାଇଅଛି,

ଆଉ େଯଉଁମାନ ର ପାପସବୁ ଆ ାଦିତ େହାଇଅଛି,
େସମାେନ ଧନ୍ୟ।

8ପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଲାକର ପାପ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ,
େସ ଧନ୍ୟ।”

9 ତାହାେହେଲ ସୁ ତିମାନ ୁ ଏପରି ଧନ୍ୟ େବାଲି କୁହାଯାଏ,
ନା ଅସୁ ତିପ୍ର ା ମାନ ୁ କୁହାଯାଏ? େଯଣୁ ଆେ ମାେନ କହୁ ,
ଅବ୍ର ହାମ ବି ାସ ତାହା ପକ୍ଷେର ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ
େହଲା। 10 େତେବ, ତାହା କିପରି ଗଣିତ େହଲା? ତା ର ସୁ ତି
ଅବ ାେର ନା ଅସୁ ତି ଅବ ାେର? ସୁ ତି ଅବ ାେର ନୁେହଁ,
କି ୁ ଅସୁ ତି ଅବ ାେର। 11 ଆଉ, େସ ଅସୁ ତି ଅବ ାେର
ବି ାସ ସକାେଶ ଧାମ କ ଗଣିତ େହାଇ େସଥିର ମୁଦ୍ର ା ରୂ େପ
ସୁ ତ ଚି ପାଇେଲ, େଯପରି ଅସୁ ତି ଅବ ାେର ଥିବା ସମ
ବି ାସୀ ପକ୍ଷେର ଧାମ କତା ଗଣନା କରାଯିବା ନିମେ େସ
େସମାନ ର ପିତା ହୁ ଅି , 12 ପୁଣି, େଯପରି େସ ସୁ ତିମାନ ର
ପିତା େହାଇପାରି , ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁମାେନ ସୁ ତପ୍ର ା , େକବଳ
େସମାନ ର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅସୁ ତି ଅବ ାେର ଆ ମାନ



େରାମୀୟ 4:13 xii େରାମୀୟ 4:23

ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଥିଲା େସଥିର ପଦଚି େଦଇ
େଯଉଁମାେନ ଗମନ କରି , େସମାନ ର ମଧ୍ୟ।

ବି ାସ ାରା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପ୍ର ା
13 କାରଣ ଅବ୍ର ହାମ କି ା ତାହା ବଂଶକୁ ଜଗତର ଅଧିକାରୀ

େହବା ନିମେ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବ୍ୟବ ା ାରା ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର
ବି ାସର ଧାମ କତା ାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 14 େଯଣୁ ଯଦି
ବ୍ୟବ ାବଲ ୀମାେନ ଅଧିକାରୀ ହୁ ଅି , ତାହାେହେଲ ବି ାସ ବ୍ୟଥର୍
କରାଯାଇଅଛି ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ନି ଳ କରାଯାଇଅଛି। 15କାରଣ ବ୍ୟବ ା
େକ୍ର ାଧ ଜନ୍ମ ାଏ, କି ୁ େଯଉଁଠାେର ବ୍ୟବ ା ନାହିଁ, େସଠାେର
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 16 ଏଣୁ ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ବି ାସ େହତୁ ପ୍ର ା ହୁ ଏ, େଯପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର ହୁ ଏ,
ଆଉ ତ ାରା ସମ ବଂଶ ପକ୍ଷେର, େକବଳ ବ୍ୟବ ାବଲ ୀ ବଂଶ
ପକ୍ଷେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ ବି ାସାବଲ ୀ ବଂଶ ପକ୍ଷେର
ସୁ ା େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରେହ; 17 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ େସ ବି ାସ
କେଲ, େଯ ମୃତମାନ ୁ ଜୀବିତ କରି ଓ ନ ଥିବା ବ ୁକୁ ଥିବା
ବ ୁ ପରି ଡାକି , େସହି ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର େସ ଆ ସମ ର
ପିତା ଅଟି , େଯପରି େଲଖାଅଛି, ଆେ ତୁ କୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା
କରିଅଛୁ। 18 “ଏହିପରି ତୁ ର ବଂଶ େହବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା
କୁହାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର େସ େଯପରି ବହୁ ଜାତିର ପିତା ହୁ ଅି ,
େସଥିନିମେ ଆଶା ନ ଥିେଲ ସୁ ା ଆଶା ରଖି େସ ବି ାସ କେଲ।
19 ତାହା ବୟସ ପ୍ର ାୟ ଏକ ଶତ ବଷର୍ େହବାରୁ େସ ଆପଣା
ଶରୀରକୁ ମୃତବତ୍ ଓ ସାରା ଗଭର୍ କୁ ମୃତ େବାଲି ବିେବଚନା କେଲ
ସୁ ା ବି ାସେର ଦୁବର୍ ଳ େହେଲ ନାହିଁ, 20 ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି ଅବି ାସ େହତୁ ସେ ହ କେଲ ନାହିଁ, 21 କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମେ ମଧ୍ୟ
େସ େଯ ସକ୍ଷମ, ଏହା ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଜାଣି ତାହା ୁ େଗୗରବ େଦଇ
ବି ାସେର ବଳବାନ େହେଲ। 22 ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାହା
ପକ୍ଷେରଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା। 23ତାହା ପକ୍ଷେର େଯ
ଗଣିତ େହଲା, ଏହା େକବଳତାହା ନିମେ ଲିଖିତ େହାଇ ନାହିଁ,
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24 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ନିମେ ମଧ୍ୟ େଲଖା େହାଇଅଛି; କାରଣ
େଯ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାପନ କେଲ,
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛୁ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ
ପକ୍ଷେର ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ େହବ; 25 େସହି ଯୀଶୁ ଆ ମାନ
ଅପରାଧ ନିମେ ସମପ ତ େହେଲ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଧାମ କ
ଗଣିତ େହବା ନିମେ ପୁନରୁ ି ତ େହେଲ।

5
ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସହ ଶାି

1ଅତଏବ, ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାରୁ ଆେ ମାେନ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ଶାି େର
ଅଛୁ; 2 େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହର ଅବ ା ମଧ୍ୟେର ଆେ ମାେନ ଅଛୁ,
େସଥିେର ତାହା ାରା ବି ାସେର ପ୍ର େବଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛୁ; ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବର ଭରସାେର ଦପର୍ କରୁ ଅଛୁ।
3 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ସମ େ ଶେର ମଧ୍ୟ ଦପର୍ କରୁ ଅଛୁ, େଯଣୁ
େ ଶରୁ େଧୖଯର୍ ୍ୟ, େଧୖଯର୍ ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂ ତି, 4 ପୁଣି, ଅନୁଭୂ ତିରୁ ଭରସା େଯ
ଜେନ୍ମ , ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 5ଆଉ,ଭରସା ଲ ା ଦିଏ ନାହିଁ,
କାରଣ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଆ ମାନ
ହୃ ଦୟେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ପ୍ର ବାହିତ େହାଇଅଛି। 6 କାରଣ
େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ନିରୂ ପାୟ ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଖ୍ର ୀ
ଉପଯୁ ସମୟେର ଅଧାମ କମାନ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କେଲ। 7ଧାମ କ େଲାକ ନିମେ ପ୍ର ାୟ େକହି ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବ
ନାହିଁ, ଉ ମ େଲାକ ନିମେ ଅବା େକହି ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ ସାହସ
କରିପାେର। 8 କି ୁ ଆେ ମାେନ ପାପୀ ଥିବା ସମୟେର ସୁ ା ଖ୍ର ୀ
େଯ ଆ ମାନ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େସଥିେର ଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା େପ୍ର ମ ସପ୍ର ମାଣ କରୁ ଅଛି । 9 ଅତଏବ,
ଏହା ଆହୁ ରି ସୁନିି ତ େଯ, ଆେ ମାେନ ଏେବ ତାହା ର
ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାରୁ ତାହା ାରା ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧରୁ

ରକ୍ଷା ପାଇବା। 10 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଶତ ଥିବା ସମୟେର
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ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ତାହା ପୁତ୍ର ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ମିଳିତ େହଲୁ,
ତାହାେହେଲ, ଆେ ମାେନ ମିଳିତ େହାଇ ତାହା ଜୀବନ ାରା
ନି ୟ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା। 11 ପୁଣି, େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ
ଆ ମାନ େଯଉଁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆେ ମାେନ ଏେବ
ମିଳନ ଲାଭ କରିଅଛୁ; ତାହା ାରା ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ଦପର୍ ମଧ୍ୟ କରୁ ଅଛୁ।

ଆଦମ ାରା ମୃତୁ ୍ୟ, ଖ୍ର ୀ ାରା ଜୀବନ
12 ଅତଏବ, େଯପରି ଜେଣ େଲାକ ାରା ପାପ ଓ ପାପ ାରା

ମୃତୁ ୍ୟ ଜଗତେର ପ୍ର େବଶ କଲା, ଆଉ େସହି ପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟ ସମ
େଲାକ ପ୍ର ତି ଘଟିଲା, େଯଣୁ ସମେ ତ ପାପ କେଲ। 13 କାରଣ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ା କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ପାପ ଜଗତେର ଥିଲା, କି ୁ
ବ୍ୟବ ା ନ ଥିେଲ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ; 14 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ
ଆଦମ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସଦୃଶ ପାପ କରି ନ ଥିେଲ, ଆଦମ ଠାରୁ
େମାଶା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ଉପେର ସୁ ା ମୃତୁ ୍ୟ ରାଜ କରିଥିଲା;
ଯାହା ଆଗମନର କଥା ଥିଲା,ଆଦମ ତାହା ର ପ୍ର ତିରୂ ପ। 15 କି ୁ
ଅପରାଧ େଯପରି, ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ମଧ୍ୟ େଯ େସହିପରି, ତାହା
ନୁେହଁ, କାରଣ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧ ାରା ଅେନେକ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କେଲ, ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ , ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦ ଦାନ ଅେନକ ପ୍ର ତି ଅଧିକ ପ୍ର ଚୁ ର
େହଲା। 16 ଆଉ, ଜେଣ ପାପ କରିବାରୁ େଯପରି ଫଳ େହଲା,
ଏହି ଦାନର ଫଳ େସପରି ନୁେହଁ, କାରଣ ଜଣକ େହତୁ େଯଉଁ
ବିଚାର, େସଥିର ଫଳ ଦ ାଜ୍ଞା େହଲା, କି ୁ ଅେନକ ଅପରାଧ
େଳ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ, େସଥିର ଫଳ ଧାମ କଗଣନା େହଲା;

17 େଯଣୁ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧେର େସହି ଜଣକ ାରା ମୃତୁ ୍ୟ
ରାଜ କଲା, େତେବ େଯଉଁମାେନ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଧାମ କତା ଦାନର
ପ୍ର ଚୁ ରତା ପ୍ର ା ହୁ ଅି , େସମାେନ ଏକ ବ୍ୟି , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ାରା ଆହୁ ରି ଅଧିକରୂ େପଜୀବନେରରାଜ କରିେବ। 18ଅତଏବ,

ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳ ରୂ େପ େଯପରି ସମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି
ଦ ାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାମ କତାର କମର୍ ର
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ଫଳ ରୂ େପ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି ଜୀବନଦାୟକଧାମ କଗଣନା
ଘଟିଲା। 19କାରଣ େଯପରିଜଣକରଅନାଜ୍ଞାବହତା ାରା ଅେନେକ
ପାପୀ େହେଲ, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ାରା
ଅେନେକ ଧାମ କ େହେବ। 20ଏହା ଛଡ଼ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ମଧ୍ୟ
ପ୍ର େବଶ କଲା, େଯପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁ ଏ; କି ୁ େଯଉଁଠାେର
ପାପ ଅଧିକ େହଲା, େସହିଠାେର ଅନୁଗ୍ର ହ ଆହୁ ରି ଅତି ଅଧିକ
େହଲା, 21 େଯପରି ପାପ େଯପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟେର ରାଜ କରିଥିଲା,
େସହିପରି ଅନୁଗ୍ର ହ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା
ଅନ ଜୀବନଦାୟକ ଧାମ କତା ଦାନ କରି ରାଜ କରିବ।

6
ପାପ ପ୍ର ତି ମୃତ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ସଜୀବ

1 େତେବ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ର ହ େଯପରି
ପ୍ର ଚୁ ର ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପେର ରହିଥିବା? 2 ତାହା େକେବ େହଁ
ନ େହଉ। ପାପ ପ୍ର ତି ମୃତୁ ୍ୟ େଯ ଆେ ମାେନ, କିପରି େସଥିେର
ଆଉ ଆେ ମାେନ ଜୀବନ କାଟିବା? 3 ଆେ ମାେନ େଯେତ
େଲାକ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବାି ଜିତ େହାଇଅଛୁ, ସମେ େଯ
ତାହା ମରଣେର ବାି ଜିତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ ନାହିଁ? 4 ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ବାି ାରା ମରଣେର
ତାହା ସହିତ ସମାଧି ପାଇଅଛୁ, େଯପରି ଖ୍ର ୀ ପିତା େଗୗରବ
ାରା ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ଉ ାପିତ େହେଲ,

ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାେର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବେର
ଆଚରଣ କରୁ ; 5 କାରଣ ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହା ମୃତୁ ୍ୟର
ସାଦୃଶ୍ୟେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରି ତାହା ସହିତ ଏକୀଭୂ ତ େହାଇଅଛୁ,
ତାହାେହେଲ ନି ୟତାହା ପୁନରୁ ାନର ସାଦୃଶ୍ୟେରମଧ୍ୟଉି ତ
େହାଇ ତାହା ସହିତ ଏକୀଭୂ ତ େହବା। 6 େଯପରି ଆେ ମାେନ
ଆଉ ପାପର ଦାସ େର ନ ରହୁ , ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନ
େହବା ନିମେ ଆ ମାନ ର ପୁରାତନ ଭାବ େଯ ତାହା ସହିତ
କଶେର ହତ େହାଇଅଛି, 7ଏହା ତ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ େଯ
ମରିଅଛି, େସ ପାପରୁ ମୁ େହାଇଅଛି। 8 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଯଦି
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ଖ୍ର ୀ ସହିତ ମରିଅଛୁ, ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ େଯ ତାହା
ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ବା, ଏହା ଆେ ମାେନ ବି ାସ କରୁ । 9 ଖ୍ର ୀ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାପିତ େହବାରୁ େଯ ଆଉ େକେବ ମରିେବ
ନାହିଁ, ଏହା ତ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; ତାହା ଉପେର ମୃତୁ ୍ୟର
ଆଉ କ ର୍ୃ ନାହିଁ। 10 କାରଣ େସ େଯଉଁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
ତ ାରା େସ ଥେର ହିଁ ପାପ ପ୍ର ତି ମୃତ େହେଲ; କି ୁ େସ େଯଉଁ
ଜୀବନେର ଜୀବିତ, େସଥିେର େସ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ଜୀବିତ ଅଟି ।
11 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ
ପ୍ର ତି ମୃତ, କି ୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି
ଜୀବିତ େବାଲି ଗଣନା କର। 12 ଅତଏବ ପାପ ତୁ ମାନ ମ ର୍ ୍ୟ
ଶରୀରେର ରାଜ ନ କରୁ , ତାହା କେଲ, ତୁ େ ମାେନ େସଥିର
କୁଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ାକର ବଶବ ର୍ ୀ େହବ; 13 କି ା ଆପଣା ଆପଣାର
ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ ଅଧାମ କତାର ଅ ଶ ରୂ େପ ପାପ ନିକଟେର
ସମପର୍ ଣ କର ନାହିଁ, କି ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ େହଲା ପରି
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କର, ପୁଣି, ଆପଣା
ଆପଣା ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ ଧାମ କତାର ଅ ଶ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କର। 14 କାରଣ ପାପ ତୁ ମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କରିବ ନାହିଁ, େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର
ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଅଧୀନ ଅଟ।

ଧାମ କତାର ଦାସ
15 େତେବ କଅଣ? ଆେ ମାେନ େଯ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର

ଅଧୀନ େନାହଁୁ , ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଅଧୀନ ଅଟୁ , ଏଥିନିମେ କି
ପାପ କରିବା? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 16 ମୃତୁ ୍ୟଜନକ
ପାପ କି ା ଧାମ କତାଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା
ନିକଟେର ତୁ େ ମାେନ ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନିମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଦାସ ରୂ େପ ସମପର୍ ଣ କର, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର,
ତାହାର େଯ ତୁ େ ମାେନ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ?
17 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ରଧନ୍ୟବାଦ େହଉ େଯ,ତୁ େ ମାେନ, େଯଉଁମାେନ
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କି ପୂବର୍ େର ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ଏେବ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦଶର୍
ନିକଟେର ସମପ ତ େହାଇଅଛ, ହୃ ଦୟ ସହ େସଥିର ଆଜ୍ଞାବହ
େହାଇଅଛ, 18 ପୁଣି, ପାପରୁ ମୁ େହାଇ ଧାମ କତାର ଦାସ
େହାଇଅଛ। 19 ତୁ ମାନ ମାନବୀୟ ଦୁବର୍ ଳତା େହତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ
ଭାବେର କହୁ ଅଛି; ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ନିମେ ଆପଣା
ଆପଣା ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ ଅଶୁଚିତା ଓ ଅଧମର୍ ନିକଟେର ଦାସ ରୂ େପ
ସମପର୍ ଣ କରିଥିଲ, େସହିପରି ଏେବଆପଣା ଆପଣା ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ
ପବିତ୍ର ତା ନିମେ ଧାମ କତା ନିକଟେର ଦାସ ରୂ େପ ସମପର୍ ଣ
କର। 20 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟେର
ଧାମ କତା ସ େର ାଧୀନ ଥିଲ। 21 େତେବ, େସହି ସମୟେର
ତୁ ମାନ ର କି ଫଳ ଥିଲା? େଯ ସମ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ
ଏେବ ଲ ାେବାଧ କରୁ ଅଛ, େକବଳ େସତିକି ମାତ୍ର ; େସହି ସମ ର
ପରିଣାମ ତ ମୃତୁ ୍ୟ। 22 କି ୁ ଏେବ ପାପର ଅଧୀନତାରୁ ମୁ େହାଇ
ଈଶ୍ବ ର ଦାସ େହବାରୁ ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ତା ଉେ ଶ୍ୟେର ଫଳ
ପାଉଅଛ, ଆଉ ଏଥିର ପରିଣାମ ଅନ ଜୀବନ। 23କାରଣ ପାପର
େବତନ ମୃତୁ ୍ୟ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ।

7
େମାଶା ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ
ବ୍ୟବ ା େଯ ତାହାର ଉପେର କ ର୍ୃ କେର, ଏହା ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଜାଣିଥିବା
େଲାକମାନ ୁ କହୁ ଅଛି। 2 ାମୀ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଥାଏ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ୀ ାମୀ ସହିତ ବ୍ୟବ ା ାରା ଆବ ଥାଏ, କି ୁ
ାମୀ ମରିଗେଲ ୀ ବିବାହ ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ ହୁ ଏ। 3 ଅତଏବ,
ାମୀ ବି ଥାଉ ଥାଉ ୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ସଂଯୁ
ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ େବାଲି କୁହାଯିବ; କି ୁ
ଯଦି ାମୀ ମରିଯାଏ, େତେବ ୀ ବିବାହ ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ ହୁ ଏ,
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ଆଉ ଯଦି େସ ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ
େସ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 4 ଏଣୁ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ,
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ାରା ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି
ମୃତ େହାଇଅଛ, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଅ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନିମେ ଫଳ ଉ କରିବା ପାଇଁ
େଯ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ଉ ାପିତ େହାଇଅଛି , ତାହା ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଅ।
5 କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ଶରୀରର ବଶେର ଥିଲୁ,
େସେତେବେଳ ବ୍ୟବ ା ାରା ପାପାଭିଳାଷଗୁଡ଼ାକ ଆ ମାନ
ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ମୃତୁ ୍ୟ ନିମେ ଫଳ ଉ କରିବାକୁ
କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଥିଲା, 6 କି ୁ େଯପରି ଆେ ମାେନ ଆବ
ଥିଲୁ, େସଥିପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇ ଆେ ମାେନ ବ ର୍ ମାନ ବ୍ୟବ ାରୁ
ମୁ େହାଇଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ଆକ୍ଷରିକ ପୁରାତନ ଭାବେର
ଦାସ୍ୟକମର୍ ନ କରି ଆ ାେର ନୂତନ ଭାବେର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରୁ ଅଛୁ।

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ପାପ
7େତେବ,ଆେ ମାେନ କଅଣକହିବା? େମାଶା ବ୍ୟବ ା କଅଣ

ପାପ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। ବରଂ ପାପ କଅଣ, ତାହା
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବିନା ମୁଁ ଜାଣି ନ ଥାଆି ; କାରଣ େଲାଭ କର
ନାହିଁ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଏହା କହି ନ ଥିେଲ, େଲାଭ କଅଣ,
ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନ ଥାଆି । 8 କି ୁ ପାପ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ାରା
େମାʼ ଠାେର ସବୁପ୍ର କାର େଲାଭ ଜନ୍ମ ାଇଲା; କାରଣ ବ୍ୟବ ା ବିନା
ପାପ ମୃତ। 9 ଆଉ, ମୁଁ ଏ କ ସମୟେର ବ୍ୟବ ା ବିନା ଜୀବିତ
ଥିଲି, କି ୁ ଆଜ୍ଞା ଆସେ ପାପ ଜୀବିତ େହଲା, ପୁଣି, ମୁଁ ମୃତ
େହଲି; 10େସଥିେରଜୀବନଦାୟକେଯଉଁଆଜ୍ଞା,ତାହା େମାʼପକ୍ଷେର
ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ େବାଲି ଜଣାଗଲା। 11 କାରଣ ପାପ ସୁେଯାଗ ପାଇ
ଆଜ୍ଞା ାରା େମାେତପ୍ର ତାରଣା କଲା, ପୁଣି,ତାହା ାରା େମାେତବଧ
କଲା। 12ଅତଏବ,ବ୍ୟବ ାପବିତ୍ର , ପୁଣି,ଆଜ୍ଞାପବିତ୍ର ,ନ୍ୟାୟସ ତ
ଓ ଉ ମ। 13 େତେବ, ଯାହା ଉ ମ, ତାହା କି େମାʼ ପକ୍ଷେର
ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ େହଲା? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। କି ୁ ପାପ
ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ େହଲା, େଯପରି ଯାହା ଉ ମ, ତାହା େଦଇ େମାʼ
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ପ୍ର ତି ମୃତୁ ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ାରା ପାପ, ପାପ େବାଲି ପ୍ର କାଶ ପାଏ,
ପୁଣି, େଯପରି ଆଜ୍ଞା ାରା ପାପ ଅତିଶୟ ପାପମୟ ହୁ ଏ। 14 େଯଣୁ,
େମାଶା ବ୍ୟବ ା େଯ ଆି କ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; କି ୁ ମୁଁ
ଶାରୀରିକ, ପାପର କ୍ର ୀତଦାସ। 15 କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କେର, ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ; େଯଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଇ ା କେର, ତାହା କେର ନାହିଁ,
ବରଂ ଯାହା ମୁଁ ଘୃଣା କେର, ତାହା ହିଁ କେର। 16 କି ୁ ଯାହା ମୁଁ
ଇ ା କେର ନାହିଁ,ତାହା ଯଦି କେର, େତେବ ବ୍ୟବ ା େଯଉ ମ,
ତାହା ମୁଁ ୀକାର କେର। 17 ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାହା କରୁ ନାହିଁ, କି ୁ
େମାʼ ଠାେର ବାସ କରୁ ଥିବା ପାପ ତାହା କରୁ ଅଛି। 18 କାରଣ େମାʼ
ଠାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାʼ ଶରୀରେର େଯେକୗଣସି ଉ ମ ବିଷୟ ବାସ
କେର ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ, େଯଣୁ ମୁଁ ଇ ା କରିପାରୁ ଅଛି, କି ୁ
ଯାହା ଉ ମ, ତାହା କରିବା ନିମେ େମାହର ସାମଥର୍ ୍ୟ ନାହିଁ।
19କାରଣ େଯଉଁ ଉ ମ କମର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କେର, ତାହା କେର
ନାହିଁ, କି ୁ େଯଉଁ ମ କମର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କେର ନାହିଁ,
ତାହା କେର। 20 କି ୁ ଯାହା ମୁଁ ଇ ା କେର ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି
କେର, େତେବ ମୁଁ ନିେଜ ତାହା ଆଉ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାʼ
ଠାେର ବାସ କରୁ ଥିବା ପାପ ତାହା କେର। 21 ଅତଏବ, ଉ ମ କମର୍
କରିବାକୁ ଇ ୁକ େଯ ମୁଁ, େମାʼ ନିକଟେର େଯ ମ ଉପି ତ, ଏହି
ବ୍ୟବ ା େମାʼଠାେର କାଯର୍ ୍ୟ କେର, ତାହା ମୁଁ େଦଖୁଅଛି। 22 କାରଣ
ଆ ରିକ ପୁରୁ ଷର ଭାବାନୁସାେର ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାେର ଆନ
କେର, 23 କି ୁ ମୁଁ େମାହର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ େର େଗାଟିଏ ଭି ବ୍ୟବ ା
େଦେଖ,ତାହା େମାହରମନରବ୍ୟବ ା ବିପକ୍ଷେର ଯୁ କେର,ଆଉ
େମାହର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ େର େଯଉଁ ପାପର ବ୍ୟବ ା ଅଛି, େମାେତ
େସଥିର ବ ୀ କରିଦିଏ। 24ହାୟ, ଦୁଭର୍ ାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ େଯ ମୁଁ, େମାେତ
ଏହି ମୃତୁ ୍ୟର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉ ାର କରିବ? 25ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଉ ାର େହତୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ।
ଅତଏବ, ମୁଁ ନିେଜମନ ାରା ଈଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାରଦାସ, କି ୁ ଶରୀର
ାରା ପାପ ବ୍ୟବ ାର ଦାସ ଅେଟ।
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ଆଧ୍ୟାି କ ଜୀବନ
1 ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଛି , େସମାନ

ପ୍ର ତି ବ ର୍ ମାନ େକୗଣସି ଦ ାଜ୍ଞା ନାହିଁ। 2 କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ
ଆ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ତୁ କୁ ପାପ ଓ ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ
ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ କରିଅଛି। 3 େଯଣୁ ଶରୀର ସକାେଶ ଦୁବର୍ ଳ
େହବାରୁ ବ୍ୟବ ା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା
ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ ପାପମୟ ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟେର ପାପ
ବିନାଶ ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରି ଶରୀରେର ପାପକୁ ଦ ାଜ୍ଞା େଦବା
ାରା କେଲ, 4 େଯପରି ଆେ ମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର

ଆଚରଣ ନ କରି ଆି କ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରିଥାଉ,
ଆ ମାନ ଠାେର ବ୍ୟବ ାର ଧମର୍ ବିଧି ସଫଳ ହୁ ଏ। 5 କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକମନା, େସମାେନ ଶାରୀରିକ ବିଷୟେର
ମେନାେଯାଗ କରି , କି ୁ େଯଉଁମାେନ ଆି କମନା, େସମାେନ
ଆି କ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରି । 6 କାରଣ ଶାରୀରିକ ମନ
ମୃତୁ ୍ୟଜନକ, କି ୁ ଆି କ ମନ ଜୀବନ ଓ ଶାି ଦାୟକ; 7 େଯଣୁ
ଶାରୀରିକ ମନ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ଶତତା; କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ବ ର
ବ୍ୟବ ାର ବଶୀଭୂ ତ ନୁେହଁ, ପୁଣି, ବଶୀଭୂ ତ େହବା ଅସ ବ;
8 େଯଉଁମାେନ ଶରୀରର ବଶେର ଅଛି , େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ର
ସେ ାଷପାତ୍ର େହାଇପାରି ନାହିଁ। 9 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ଯଦି
ତୁ ମାନ ଠାେରବାସକରି ,ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନଶରୀରର
ବଶେର ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆ ା ବଶେର ଅଛ। ଯଦି େକହି ଖ୍ର ୀ
ଆ ା ପାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ର ନୁେହଁ। 10 କି ୁ ଯଦି
ଖ୍ର ୀ ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଆି , ତାହାେହେଲ ଶରୀର ପାପ େହତୁ
ମୃତ ଅେଟ, ମାତ୍ର ଆ ା ଧାମ କତା େହତୁ ଜୀବିତ ଅେଟ। 11ଆଉ
େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହା ର ଆ ା ଯଦି
ତୁ ମାନ ଠାେର ବାସ କରି , େତେବ େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ୁ ଉଠାଇେଲ, େସ ତୁ ମାନ ଠାେର ବାସ କରୁ ଥିବା
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ଆପଣା ଆ ା ାରା ତୁ ମାନ ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ
କରିେବ।

ଖ୍ର ୀ ସହ ଉ ରାଧିକାରୀ
12ଅତଏବ, େହଭାଇମାେନ,ଆେ ମାେନଋଣୀ, କି ୁ ଶାରୀରିକ

ଭାବାନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର ନିକଟେର
ନୁେହଁ; 13 କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ
ଜୀବନଯାପନ କର, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କି ୁ ଯଦି ଆ ା
ାରା ତୁ େ ମାେନ ଶରୀରର କମର୍ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର, େତେବ

ଜୀବିତ େହବ। 14 େଯଣୁ େଯେତ େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା
ଚାଳିତ ହୁ ଅି , େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ। 15କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ପୁନବର୍ ାର ଭୟ କରିବା ନିମେ ଦାସ ର ଆ ା ପାଇ ନାହଁ, କି ୁ
ପୁତ୍ର ର ଆ ା ପାଇଅଛ; ତ ାରା ଆେ ମାେନ ଆ ା, ପିତଃ େବାଲି
ଡାକିଥାଉ। 16 ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େବାଲି େସହି ପବିତ୍ର
ଆ ା ୟଂ ଆ ମାନ ଆ ା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କରି , 17ଆଉ
ଯଦି ସ ାନ, େତେବ ଉ ରାଧିକାରୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସହିତ
େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ମଧ୍ୟ େହବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ତାହା ସା େର
ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ , େତେବ ଈଶ୍ବ ର ଉ ରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ର ୀ ସହ
ଉ ରାଧିକାରୀ ଅଟୁ ।

େଗୗରେବା ଳ ଭବିଷ୍ୟତ
18 କାରଣ େମାʼ ବିଚାରେର, େଯଉଁ େଗୗରବ ଆ ମାନ

ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହବ, ତାହା ତୁ ଳନାେର ଏହି ବ ର୍ ମାନ କାଳର
ଦୁଃଖେଭାଗ କିଛି ହିଁ ନୁେହଁ। 19 େଯଣୁ ସୃି ର ଏକା ଆକାଂକ୍ଷା
ଈଶ୍ବ ର ସ ାନମାନ ର ପ୍ର କାଶ ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି।
20କାରଣ ସୃି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂ ତ େହଲା, ତାହାର ନିଜ ଇ ାରୁ
ନୁେହଁ, କି ୁ େଯ ତାହାକୁ ବଶୀଭୂ ତ କେଲ, ତାହା ଇ ାରୁ ; 21ଆଉ
ତାହା ଭରସାଯୁ େହାଇ ବଶୀଭୂ ତ େହଲା, େଯଣୁ ସୃି ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ଈଶ୍ବ ର ସ ାନମାନ େଗୗରବମୟ ଅବ ା ସ ୀୟ ାଧୀନତା
ପ୍ର ାି ନିମେ କ୍ଷୟର ଦାସ ରୁ ମୁ େହବ। 22 କାରଣ ସମ
ସୃି େଯ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଏକସ େର ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛି ଓ ପ୍ର ସବ
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େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛି, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 23ଆଉ
େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ େପ ଆ ା ୁ ପାଇଅଛୁ
େଯ ଆେ ମାେନ, ଆେ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁି ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା
ଆପଣା ଅ ରେର ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛୁ। 24 କାରଣ ଭରସାେର
ଆେ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଅଛୁ; କି ୁ ଦୃି େଗାଚର େଯଉଁ ଭରସା,
ତାହା ଭରସା ନୁେହଁ, େଯଣୁ ଯାହା ଜେଣ େଦଖୁଅଛି, େସଥିନିମେ
େସ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ? 25 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଯାହା
େଦଖୁ ନାହଁୁ , ଯଦି ତାହା ନିମେ ଭରସା କରୁ , ତାହାେହେଲ େଧୖଯର୍ ୍ୟ
ସହକାେର ତାହାର ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଉ। 26 ଆଉ, େସହି ପ୍ର କାେର
ପବିତ୍ର ଆ ା ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ଦୁବର୍ ଳତାେର ସାହାଯ୍ୟ କରି ;
କାରଣ କଅଣ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ
ନାହଁୁ , କି ୁ ଆ ା ୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆ ର୍ ନାଦେର ଆ ମାନ
ନିମେ ନିେବଦନ କରି ; 27 ପୁଣି, େଯ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ
ଅନୁସ ାନ କରି , େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ଭାବ କଅଣ, ତାହା
ମଧ୍ୟ ଜାଣି , କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ସାଧୁମାନ
ନିମେ ନିେବଦନ କରି । 28 େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କରି ,
େଯଉଁମାେନତାହା ସଂକ ଅନୁସାେରଆହୂ ତ େହାଇଅଛି ,ଈଶ୍ବ ର
େଯ ସମ ବିଷୟେର େସମାନ ର ମ ଳ ସାଧନ କରି , ଏହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 29କାରଣ େଯଉଁମାନ ୁ େସ ପୂବର୍ ରୁ ଜାଣିଥିେଲ,
େସମାନ ୁ ତାହା ପୁତ୍ର ପ୍ର ତିମୂ ର ଅନୁରୂ ପ େହବା ନିମେ େସ
ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିେଲ, େଯପରି େସ ଅେନକ ଭ୍ର ାତା
ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ର ଜ ହୁ ଅି । 30ଆଉ, େଯଉଁମାନ ୁ େସ ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପଣ
କରିଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଆ ାନ କେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ୁ
େସ ଆ ାନ କେଲ, େସମାନ ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣିେଲ,
ଆଉ େଯଉଁମାନ ୁ େସ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣିେଲ, େସମାନ ୁ େସ
ମଧ୍ୟ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କେଲ।

ଈଶ୍ବ ର ଚିର ନ େପ୍ର ମ
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31 େତେବ ଏସମ ଦୃି େର ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? ଯଦି
ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ସପକ୍ଷ, େତେବ ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷ କିଏ?
32 େଯ ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ ସୁ ା ରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆ
ସମ ନିମେ ତାହା ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ, େସ କିପରି ତାହା ସହିତ
ମଧ୍ୟ ସମ ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ଦାନ ନ କରିେବ?
33 ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ବିରୁ େର କିଏ ଅଭିେଯାଗ
କରିବ? ଈଶ୍ବ ର ତ େସମାନ ୁ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣନା କରି ।
34 କିଏଦ ାଜ୍ଞା େଦବ? ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ତ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗକେଲ,ବରଂ େସ
ଉ ାପିତ େହେଲ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଅଛି , େସ ମଧ୍ୟ
ଆ ମାନ ନିମେ ନିେବଦନକରୁ ଅଛି । 35ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ମରୁ କିଏ
ଆ ମାନ ୁ ବି ି କରିବ? କି େ ଶ, କି ସ ଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି
ଦୁଭ କ୍ଷ, କି ଉଲ ତା, କି ବିପଦ, କି ଖ ? 36 େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ତୁ ନିମେ ଆେ ମାେନ ସମ ଦିନ ନିହତ େହଉଅଛୁ;

ଆେ ମାେନ ବଧେଯାଗ୍ୟ େମଷ ପରି ଗଣିତ େହାଇଅଛୁ।”
37 ତଥାପି େଯ ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ, ତାହା ାରା
ଆେ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ସବର୍ େତାଭାେବ ବିଜୟୀ
ଅଟୁ । 38 କାରଣ ମୃତୁ ୍ୟ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କ ର୍ ାପଣ, ବ ର୍ ମାନ କି
ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ର ମ, 39ଉ ବିଷୟ କି ନୀଚ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ସୃ ବ ୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା ପ୍ର କାଶିତ
ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମରୁ େଯ ଆ ମାନ ୁ ବି ି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା
ମୁଁ ନି ୟ ଜାେଣ।

9
ଈଶ୍ବ ର ଉୃ ମେନାନୟନ

1 େମାହର ହୃ ଦୟେର େଯ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିର ର େବଦନା
େହଉଅଛି, 2 ଏହା ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ସାକ୍ଷାତେର ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା
କହୁ ନାହିଁ, େମାହର ବିେବକ ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ଭାବେର େମାʼ
ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 3 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାେବ
େମାହର ଆ ୀୟ, ଏପରି େମାହର ଭାଇମାନ ନିମେ ମୁଁ ନିେଜ
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ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହି ଶାପଗ୍ର େହବା ପାଇଁ ଇ ା କରିପାରି ।
4 େସମାେନ ତ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ; ପୁତ୍ର , େଗୗରବ, ନିୟମସମୂହ,
େମାଶା ବ୍ୟବ ାପ୍ର ଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଉପାସନା ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହ
େସମାନ ର; 5 ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ େସମାନ ର, ଆଉ ଶାରୀରିକ-
ଭାେବ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ର ୀ ଉ ; େସହି ସବର୍ ାଧିପତି ଈଶ୍ବ ର
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ, ଆେମନ୍ । 6 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ େଯ ବିଫଳ
େହାଇଅଛି, ଏପରି ନୁେହଁ। କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶେର
ଜାତ, େସମାେନ େଯ ସମେ ଇସ୍ର ାଏଲ, 7 କିଅବା ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶ
େବାଲି େଯ ସମେ ସ ାନ, ତାହା ନୁେହଁ; କି ୁ “ଇସ୍ ହାକ ଠାେର
ତୁ ର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ େହବ।” 8 ଏହାର ଅଥର୍ େଯ, େଯଉଁମାେନ
ଶାରୀରିକ ଭାେବ ସ ାନ, େସମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ, ତାହା
ନୁେହଁ, କି ୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସ ାନ ବଂଶ ରୂ େପ ଗଣିତ ହୁ ଅି । 9 କାରଣ
ଏହା ତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ, ଏହି ଋତୁ େର ଆେ ଆସି ବା, ଆଉ ସାରା
େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ା େହବ। 10 ଆଉ େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ
ରିବିକା ମଧ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟି ାରା, ଅଥର୍ ାତ୍ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ
ଇସ୍ ହାକ ାରା ଗଭର୍ ବତୀ େହଲା ଉ ାେର, 11 େଯେତେବେଳ
ସ ାନମାେନଜନ୍ମ େହାଇନ ଥିେଲ,ଆଉଭଲକି ାମ କିଛିକରିନ
ଥିେଲ, େସେତେବେଳ କମର୍ େହତୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ାନକାରୀ ଇ ା
େହତୁ ନିବର୍ ାଚନ ଅନୁସାେର ଈଶ୍ବ ର ସଂକ େଯପରି ି ର ରେହ,
12ଏଥିନିମେ ଏହି କଥା ତାହା ୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, “େଜ୍ୟ କନି ର
ଦାସ େହବ; 13 େଯପରି େଲଖାଅଛି, ‘ଯାକୁବକୁ ଆେ େପ୍ର ମ କଲୁ,
କି ୁ ଏେଷୗକୁ ଘୃଣା କଲୁ।’ ” 14େତେବଆେ ମାେନକଅଣକହିବା?
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର କି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ।
15କାରଣ େସ େମାଶା ୁ କହି ,

“ଯାହା ଉପେର ଆ ର ଦୟା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆେ ଦୟା କରିବା,
ଆଉ ଯାହା ଉପେର ଆ ର କୃପା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆେ କୃପା
କରିବା।”

16 ଅତଏବ, େଯ ଇ ା କେର, କି ା େଯ େଚ ା କେର, ତାହାଠାରୁ
ଏହା ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ହୁ ଏ। 17 େଯଣୁ
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ଈଶ୍ବ ର ଶା ାରା ଫାେରାକୁ କହି , “ଆେ େଯପରି ତୁ ଠାେର
ଆ ରଶି େଦଖାଉ,ଆଉେଯପରିସମ ପୃଥିବୀେରଆ ରନାମ
େଘାଷିତ ହୁ ଏ, ଏହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ତଆେ ତୁ କୁ ଉ ାପନ କଲୁ।”
18 ଅତଏବ, େସ ଯାହାକୁ ଇ ା କରି , ତାହାକୁ ଦୟା କରି , ପୁଣି,
ଯାହାକୁ ଇ ା କରି , ତାହାକୁ କଠିନ କରି ।

ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ ଏବଂ ତାହା ଦୟା
19 ଏଥିେର ତୁ େ େମାେତ କହିବ, େତେବ େସ ଆଉ େଦାଷ

ଧରି କାହିଁକି? କାରଣ ତାହା ର ଇ ା କିଏ ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିପାେର? 20 କି ୁ େହ ଭାଇ, ତୁ େ କିଏ େଯ ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ତିବାଦ କର? ନିମ ତ ବ ୁ କି ନିମର୍ ାତା ୁ କହିବ, େମାେତ ଏପରି
ଗଢ଼ିଲ କାହିଁକି? 21 କି ା େଗାଟିଏ ମାଟିପି ୁଳାରୁ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର
ଆଦର ନିମେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅନାଦର ନିମେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ମାଟି
ଉପେର କୁ କାରର ଅଧିକାର ନାହିଁ? 22 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ କରିବା ନିମେ ଓ ଆପଣା ଶି ଜ୍ଞାତ କରାଇବା
ନିମେ ଇ ା କେଲ ସୁ ା ଯଦି ବିନାଶାେଥର୍ ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିବା
େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ସହ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରିଅଛି ,
23 ଆଉ, ଯଦି େଗୗରବ ନିମେ ତାହା ାରା ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ୁତ
େହାଇଥିବା ଦୟାର ପାତ୍ର େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ନିକଟେର
ଆପଣା େଗୗରବରୂ ପ ଧନ ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ ତାହା କରିଅଛି ;
ତାହାେହେଲତୁ େ କଅଣକହିବ? 24େସଥିନିମେ ତ େସ େକବଳ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ସୁ ା ଆ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି , 25 େଯପରି େସ େହାେଶୟ
ପୁ କେର ମଧ୍ୟ କହି ,
“େଯଉଁମାେନ ଆ ର େଲାକ ନ ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଆେ ଆ ର

େଲାକ େବାଲି କହିବା;
ଆଉ, େଯ ଅପି୍ର ୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ପି୍ର ୟ େବାଲି କହିବା।”

26 ପୁଣି,
“େଯଉଁ ାନେର
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‘ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ ନୁହଁ େବାଲି େସମାନ ୁ
କୁହାଯାଇଥିଲା,

େସହି ାନେର େସମାେନ ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଗଣ େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହେବ।’ ”

27 ପୁଣି, ଯିଶାଇୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ େର ଉ ରେର କହି ,
“ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ପରି େହେଲ

ସୁ ା େକବଳ ଅବଶି ାଂଶ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହେବ;
28 େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀେରଆପଣା ବାକ୍ୟ ସାଧନ କରିେବ, େସ ତାହା

ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ସଂକି୍ଷ େର କରିେବ।”
29 ପୁଣି, େଯପରି ଯିଶାଇୟ ପୂେବର୍ କହିଅଛି ,
“ବାହିନୀମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯଦି ଆ ମାନ ନିମେ

େଗାଟିଏ ଅବଶି ାଂଶ ରଖି ନ ଥାଆେ ,
େତେବ ଆେ ମାେନ ସେଦାମ ପରି େହାଇଥାଆ ୁ,

ଓ ଗେମାରା ତୁ ଲ୍ୟ କରାଯାଇଥାଆ ୁ।”

ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବି ାସ
30 େତେବ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? େଯଉଁ

ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଧାମ କତାର ଅନୁଗମନ କରୁ ନ ଥିେଲ,
େସମାେନ ଧାମ କତା, ଏପରିକି ବି ାସମୂଳକ ଧାମ କତା
ଲାଭ କରିଅଛି । 31 କି ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଧାମ କତାର ବ୍ୟବ ା
ଅନୁଗମନ କରୁ କରୁ େସହି ବ୍ୟବ ା ପଯର୍ ୍ୟ ପହି ଲା ନାହିଁ।
32କାହିଁକି? କାରଣ େସମାେନ ବି ାସ ାରା ତାହା ନ େଖାଜି କମର୍
ାରା େଖାଜୁଥିେଲ। େସମାେନ େସହି ବାଧାଜନକ ପ୍ର ରେର ଝୁ ି

ପଡ଼ିେଲ, 33 େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“େଦଖ, ଆେ ସି େୟାନେର େଗାଟିଏ ବାଧାଜନକ ପ୍ର ର ଓ

ବି ଜନକ ପାଷାଣ ାପନ କରୁ ଅଛୁ,
ଆଉ, େଯ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ ଲି ତ େହବ
ନାହିଁ।”
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10
1 େହ ଭାଇମାେନ, େସମାେନ େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆି , ଏହା

େମାହର ହୃ ଦୟର ବା ା ଏବଂ େସମାନ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର
େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା। 2 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟେର େଯ େସମାନ ର
ଉଦ୍ େଯାଗ ଅଛି, ଏହା ମୁଁ େସମାନ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି,
କି ୁ େସହି ଉଦ୍ େଯାଗ ଜ୍ଞାନଯୁ ନୁେହଁ। 3 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ରଦ
ଧାମ କତା ବିଷୟେର ଅଜ୍ଞ େହାଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମ କତା
ାପନ କରିବାକୁ େଚ ା କରି େସମାେନ ଈଶ୍ବ ରଦ ଧାମ କତାର
ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ ନାହାି । 4 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବି ାସୀ ପକ୍ଷେର
ଧାମ କ ଗଣିତ େହବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ବ୍ୟବ ାର େଶଷ ଅଟି ।

ସମ ନିମେ ପରିତ୍ର ାଣର ସ ାଦ
5 କାରଣ େମାଶା େଲଖି , େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବ ାମୂଳକ

ଧାମ କତା ସାଧନ କେର, େସ ତ ାରା ବି ବ। 6 କି ୁ ବି ାସମୂଳକ
ଧାମ କତା ଏପରି କେହ, “ମେନ ମେନ କୁହ ନାହିଁ, କିଏ
ଗର୍ ାେରାହଣ କରିବ (ଅଥର୍ ାତ୍ , ଖ୍ର ୀ ୁ ଓ ାଇ ଆଣିବା ନିମେ )?”

7 “ଅବା ‘କିଏ ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ କରିବ’ ” (ଅଥର୍ ାତ୍ , ଖ୍ର ୀ ୁ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଆଣିବା ନିମେ )? 8 କି ୁ ତାହା କଅଣ
କେହ? “ବାକ୍ୟତୁ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ,ତୁ ମୁଖେରଓତୁ ହୃ ଦୟେର
ଅଛି,” ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ବି ାସ ସ ୀୟ ବାକ୍ୟ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର
କରୁ , େସହି ବାକ୍ୟ। 9 େଯଣୁ ତୁ େ ଯଦି ମୁଖେର ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଭୁ
େବାଲି ୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇଅଛି େବାଲି ହୃ ଦୟେର ବି ାସ କରିବ, େତେବ ପରିତ୍ର ାଣ
ପ୍ର ା େହବ; 10କାରଣଧାମ କତାପ୍ର ାି ନିମେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃ ଦୟେର
ବି ାସ କେର ଓ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ାି ନିମେ ମୁଖେର ୀକାର କେର।
11 େଯଣୁ ଶା କେହ, େଯ େକହି ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ
ଲି ତ େହବ ନାହିଁ। 12 କାରଣ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମଧ୍ୟେର କିଛି
ପ୍ର େଭଦ ନାହିଁ; େଯଣୁ ସମ ର ତ ଏକ ପ୍ର ଭୁ , ଆଉ େଯେତ
େଲାକ ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , େସ ସମ ପ୍ର ତି େସ
ଅନୁଗ୍ର ହର ନିଧି ରୂ ପ। 13 କାରଣ େଯ େକହି ପ୍ର ଭୁ ନାମ ଧରି
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ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହବ। 14 େତେବ ଯାହା ୁ
େସମାେନ ବି ାସ କରି ନାହାି , ତାହା ନିକଟେର କିପରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିେବ? ପୁଣି, ଯାହା କଥା େସମାେନ ଶୁଣି ନାହାି , କିପରି
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରିେବ? ଆଉ ପ୍ର ଚାରକ ବିନା େସମାେନ
କିପରି ଶୁଣିେବ? 15 ପୁଣି, େପ୍ର ରିତ ନ େହେଲ କିପରି ପ୍ର ଚାର
କରିେବ? େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯଉଁମାେନ ଶୁଭ ବିଷୟର
ସୁସମାଚାରଆଣି , େସମାନ ରପାଦ କିପରି େଶାଭାଯୁ ।” 16 କି ୁ
ସମେ ସୁସମାଚାରରବଶୀଭୂ ତ େହେଲନାହିଁ।କାରଣ ଯିଶାଇୟ
କହି , “େହ ପ୍ର ଭୁ , କିଏ ଆ ମାନ ସ ାଦ ବି ାସ କରିଅଛି?”
17 ଅତଏବ, ବି ାସ ଶ୍ର ବଣରୁ ଜାତ ହୁ ଏ ଓ ଶ୍ର ବଣ ଖ୍ର ୀ ବାକ୍ୟ
ାରା ହୁ ଏ। 18 କି ୁ ମୁଁ କେହ,

“େସମାେନ କି ଶୁଣି ନାହାି ? ହଁ, ନି ୟ;
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର େସମାନ ର, ଆଉ ଜଗତର ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା।”

19 କି ୁ ମୁଁ କେହ,ଇସ୍ର ାଏଲ କଅଣ ଜାଣି ନାହାି ? ପ୍ର ଥମେର େମାଶା
କହି ,
“ଆେ ନଗଣ୍ୟ ଜାତି ାରା ତୁ ମାନ ର ଈଷର୍ ା ଜନ୍ମ ାଇବା,

େଗାଟିଏ ନିେବର୍ ାଧ ଜାତି ାରା ତୁ ମାନ ୁ େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ
କରିବା।”

20ତାହା ପେର ଯିଶାଇୟ ସାହସେର କହି ,
“େଯଉଁମାେନ ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ନ ଥିେଲ,

େସମାେନ ଆ କୁ ପ୍ର ା େହେଲ; େଯଉଁମାେନ ଆ ବିଷୟ
ପଚାରୁ ନ ଥିେଲ, େସମାନ ନିକଟେର ଆେ ପ୍ର କାଶିତ
େହଲୁ।”

21 କି ୁ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର କହି ,
“ଆେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଓ ପ୍ର ତିକୂଳବାଦୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି

ଦିନଯାକ ହ ବି ାର କରିଅଛୁ।”

11
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶ
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1 େତେବ ମୁଁ କେହ, ଈଶ୍ବ ର କି ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଅଛି ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶଜାତ ବିନ୍ୟାମୀନ େଗା ୀର ଜେଣ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକ। 2ଈଶ୍ବ ରଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ପୂବର୍ ରୁ ଜାଣିଥିେଲ,
େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହାି ; ଏଲୀୟ ବିବରଣେର ଶା
କଅଣ କେହ, ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? େସ
କିପରି ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ନିେବଦନ କରି ,
3 “ପ୍ର ଭୁ , େସମାେନ ତୁ ର ଭାବବାଦୀମାନ ୁ ବଧ କରିଅଛି ,
ତୁ ର େବଦିଗୁଡ଼ିକ େଖାଳି ପକାଇଅଛି ,ଆଉ ମୁଁ ଏକାକୀ ଅବଶି
ରହିଅଛି, ପୁଣି, େସମାେନ େମାହର ପ୍ର ାଣ େନବାକୁ େଖାଜୁଅଛି ।”
4 କି ୁ ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର କଅଣ ଉ ର ଦିଅି ? “େଯଉଁମାେନ
ଅନ୍ୟ ବାଆଲ୍ େଦବତା ସ ୁଖେର ଆ ୁ ପକାଇ ନାହାି , ଏପରି
ସାତ ହଜାର େଲାକ ଆେ ଆପଣା ନିମେ ଅବଶି ରଖିଅଛୁ।”
5 େସହିପରି ଏହି ବ ର୍ ମାନ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହର ନିବର୍ ାଚନ
ଅନୁସାେର େଗାଟିଏ ଅବଶି ଅଂଶ ରହିଅଛି। 6 କି ୁ ଯଦି ତାହା
ଅନୁଗ୍ର ହେର ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା ଆଉ କି୍ର ୟାକମର୍ େହତୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ;
େନାହିେଲ ଅନୁଗ୍ର ହ ଆଉ ଅନୁଗ୍ର ହ ନୁେହଁ। 7 େତେବ କଅଣ?
ଇସ୍ର ାଏଲଯାହା େଖାଜୁଅଛି,ତାହା ପାଇନାହିଁ; କି ୁ ନିବର୍ ାଚିତମାେନ
ତାହା ପାଇଅଛି , ଆଉ ଅବଶି ମାେନ ଜଡ଼ କରାଗେଲ; 8 େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“ଈଶ୍ବ ର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଜଡ଼ତାର ଆ ା େଦଇଅଛି ,
ଏପରି ଚକୁ୍ଷ େଦଇଅଛି ,

େଯପରି େସମାେନ େଦଖିେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପରି କ ର୍
େଦଇଅଛି ,

େଯପରି େସମାେନ ଶୁଣିେବ ନାହିଁ।”
9 ପୁଣି, ଦାଉଦ କହି ,
“େସମାନ ର େଭାଜନ ଫା ଓ ଫାଶ ପରି େହଉ,

ପୁଣି, େସମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ବି ଓ ପ୍ର ତିେଶାଧ ରୂ ପ େହଉ।
10 େଯପରି େସମାେନ େଦଖି ନ ପାରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଚକୁ୍ଷ

ଅ େହଉ,
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ଆଉ, ତୁ େ େସମାନ ପୃ ସବର୍ ଦା କୁବ୍ ଜା କରି ରଖ।”

ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପରିତ୍ର ାଣ
11 େତେବ ମୁଁ ପଚାେର, କଅଣ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ବିନ

େହବା ନିମେ ଝୁ ି େଲ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ
େସମାନ ୁ ଉଦ୍ େଯାଗୀ କରିବା ନିମେ େସମାନ ପତନ ାରା
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ପରିତ୍ର ାଣ ଉପି ତ େହାଇଅଛି।
12ଯଦି େସମାନ ରପତନଜଗତରଧନ ରୂ ପ,ଆଉେସମାନ ର
ହ୍ର ାସ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଧନ ରୂ ପ େହାଇଅଛି, ତାହାେହେଲ
େସମାନ ପୂ ର୍ ତା ଆହୁ ରି େକେତ ଅଧିକ ଧନ ରୂ ପ ନ େହବ!
13 କି ୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି। ମୁଁ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ େପ୍ର ରିତ େହବାରୁ େମାʼ େସବକପଦର
େଗୗରବ କରୁ ଅଛି, 14 େଯପରି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େମାହର
ଜାତିମାନ ୁ ଉଦ୍ େଯାଗୀ କରାଇ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କରିପାେର। 15 କାରଣ ଯଦି େସମାନ ର ତୁ କରିବା
ାରା ସଂସାରର ମିଳନ ଘଟିଲା, େତେବ େସମାନ ଗ୍ର ହଣ ାରା

କଅଣ ନି ୟ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ଲାଭ ନ େହବ? 16ଆଉ
ଯଦି ପ୍ର ଥମ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ଅଂଶ ପବିତ୍ର , ତାହାେହେଲ ସମ ପିେଠାଉ
ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ; ପୁଣି, ଯଦି ମୂଳ ପବିତ୍ର , େତେବ ଶାଖାସବୁ ମଧ୍ୟ
ପବିତ୍ର । 17 କି ୁ ଯଦି ଘେରାଇ ଜୀତବୃକ୍ଷର େକେତକ ଶାଖା ଉି
େହଲା ଓତୁ େ ବନ୍ୟଜୀତବୃକ୍ଷରଶାଖା େହେଲେହଁ େସହିଘେରାଇ
ଜୀତବୃକ୍ଷେର କଲମ କରାଗଲ, ପୁଣି, େସମାନ ସହିତ ଜୀତବୃକ୍ଷ
ମୂଳରରସରଅଂଶୀ େହଲ, 18େତେବ େସହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୁ େର
ଗବର୍ କର ନାହିଁ; କି ୁ ଯଦି ଗବର୍ କର, ତୁ େ େଯ ମୂଳକୁ ଧରି ନାହଁ,
ମାତ୍ର ମୂଳ ତୁ କୁ ଧରିଅଛି, ଏହା ଜାଣିଥାଅ। 19 େତେବ ତୁ େ
କହିବ, ମୁଁ େଯପରି କଲମ େହାଇପାେର, ଏଥିନିମେ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ
ଉି େହାଇଅଛି। 20 ଭଲ କଥା, େସମାନ ର ଅବି ାସ େହତୁ
େସମାେନ ଉି େହେଲ, ଆଉ ବି ାସ େହତୁ ତୁ େ ାନ ପ୍ର ା
େହାଇଅଛ। ଗବ ତମନା ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି ୁ ଭୟ କର; 21କାରଣ
ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ାଭାବିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ନାହିଁ, େତେବ
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ତୁ କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିେବ ନାହିଁ। 22 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ଦୟା ଓ
କେଠାରତା ବୁଝ; େଯଉଁମାେନ ପତିତ େହେଲ, େସମାନ ପ୍ର ତି
କେଠାରତା, କି ୁ ତୁ େ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ଦୟାର ଶରଣାପ େହାଇ
ରହିଥାଅ, ତାହାେହେଲ ତୁ ପ୍ର ତି ତାହା ଦୟା; େନାହିେଲ ତୁ େ
ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ। 23ଆଉ, େସମାେନ ଯଦି ଅବି ାସେର ନ ରୁ ହି ,
େତେବ େସମାେନ ମଧ୍ୟ କଲମ କରାଯିେବ, କାରଣ େସମାନ ୁ
ଆଉ ଥେର କଲମ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ସମଥର୍ ଅଟି । 24କାରଣ
ଯାହା ଭାବତଃ ବନ୍ୟ ଜୀତବୃକ୍ଷ, ଯଦି େସଥିରୁ ତୁ େ କଟାଯାଇ
ଅ ାଭାବିକଭାେବ ଉ ମ ଜୀତବୃକ୍ଷେର କଲମ କରାଗଲ, େତେବ
ାଭାବିକ ଶାଖା େଯ ଏମାେନ, ଏମାେନ େକେତ ଅଧିକ ଭାବେର
ନିଜ ଜୀତବୃକ୍ଷେର କଲମ କରାଯିେବ!

ଇସ୍ର ାଏଲର ପରିତ୍ର ାଣର ନିଗୂଢ଼ତ
25 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ବୁ ି ମାନ େବାଲି ମେନ ନ କର ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ
େଯଏହି ନିଗୂଢ଼ତ ସ େରଅଜ୍ଞରୁ ହ, ଏହା େମାହରଇ ା ନୁେହଁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯପଯର୍ ୍ୟ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ପୂ ର୍ ସଂଖ୍ୟାେର ପ୍ର େବଶ
କରି ନାହାି , େସପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଅଂଶକ୍ର େମ କଠିନ େହାଇଅଛି;
26ଆଉ,ଏହି ପ୍ର କାେରସମ ଇସ୍ର ାଏଲପରିତ୍ର ାଣ ପାଇେବ, େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“ସି େୟାନରୁ ଉ ାରକ ର୍ ା ଆଗମନ କରିେବ,

େସ ଯାକୁବଠାରୁ ଅଧମର୍ ଦୂର କରିେବ।
27 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ର ପାପସବୁ ହରଣ

କରିବା,
େସେତେବେଳ ଏହା େସମାନ ସହିତଆ ର ନିୟମ େହବ।”

28 ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ବିଚାର କେଲ େସମାେନ ତୁ ମାନ
ସକାେଶ ବିେରାଧର ପାତ୍ର , କି ୁ ନିବର୍ ାଚନ ବିଷୟ ବିଚାର କେଲ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ସକାେଶ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର । 29 କାରଣ,
ଈଶ୍ବ ର ଦାନସମୂହ ଓ ଆ ାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁ ଏ ନାହିଁ। 30 େଯଣୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପୂେବର୍ ଈଶ୍ବ ର ଅନାଜ୍ଞାବହ ଥିଲ, କି ୁ
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ଏେବ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ାରା ଦୟା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ,
31 େସହିପରି ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଏେବ ଅନାଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛି ,
େଯପରି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ଦୟା ାରା ଏମାେନ ସୁ ା ଏେବ
ଦୟା ପ୍ର ା ହୁ ଅି । 32କାରଣ ସମ ୁ ଦୟା କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର
ସମ ୁ ଅନାଜ୍ଞାବହତାେର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।
33ଆହା! ଈଶ୍ବ ର ବୁି ଓ ଜ୍ଞାନରୂ ପ ନିଧି େକେଡ଼ ଗଭୀର!

ତାହା ର ବିଚାରସବୁ କିପରି େବାଧର ଅଗମ୍ୟ
ଓ ତାହା ପଥସବୁ କିପରି ରହସ୍ୟାବୃତ!

34 “କାରଣ, ପ୍ର ଭୁ ର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି?
କି ା ତାହା ର ପରାମଶର୍ ଦାତା କିଏ େହାଇଅଛି?”

35 “ଅବା କିଏ ତାହା ୁ ପ୍ର ଥମେର ଦାନ କରିଅଛି,
ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଦାନ କରାଯିବ?”

36 “େଯଣୁ ସମ ବିଷୟ ତାହା ଠାରୁ , ତାହା ାରା ଓ ତାହା
ନିମେ ;

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହା ର। ଆେମନ୍ ।”

12
ଏକ ସଜୀବ ବଳି

1ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଦୟା େହତୁ
ବିନତି କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ,
ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ବ ର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କର, ଏହା ତ
ତୁ ମାନ ର ଯୁି ଯୁ ଉପାସନା। 2 ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବ ର୍ ମାନ
ଯୁଗର ଅନୁରୂ ପୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି ୁ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଇ ା କଅଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଉ ମ, ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ ସି ବିଷୟ କଅଣ,
ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣି ପାର, ଏଥିନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର
ନୂତନୀକରଣ ାରା ପରିବ ତ ହୁ ଅ।

ଅନୁଗ୍ର ହର ଦାନ
3କାରଣ େମାେତ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହ ାରା ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର

ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ କହୁ ଅଛି, ଆପଣା ବିଷୟେର େଯପରି ମେନ
କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମେନ ନ କର; କି ୁ
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ଈଶ୍ବ ର ଯାହାକୁ େଯ ପରିମାଣେର ବି ାସ ବିତରଣ କରିଅଛି , େସହି
ଅନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ସୁେବାଧର ପରି ଆପଣା ବିଷୟେର ମେନ
କର। 4 କାରଣ େଯପରି ଏକ ଶରୀରେର ଆ ମାନ ର ଅେନକ
ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅଛି, କି ୁ ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ର କାଯର୍ ୍ୟ ଏକ-ପ୍ର କାର
ନୁେହଁ, 5 େସହିପରି ଅେନକ େଯ ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଏକ
ଶରୀର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ପର ର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ । 6ଆଉ, ଆ ମାନ ୁ
ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର ଆେ ମାେନ ବିଭି ଦାନ ପାଇଅଛୁ;
ଏଣୁ େସହି ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁ ଏ, ଆସ, ଆେ ମାେନ ବି ାସର
ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଭାବବାଣୀ କହୁ ; 7 କି ା ତାହା ଯଦି େସବକ
କମର୍ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ଆସ, ଆ ମାନ େସବକ କମର୍ େର ନିବି
ରହୁ ; 8 ଅବା େଯ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, େସ ଶିକ୍ଷାଦାନେର, ବା େଯ ଉପେଦଶ
ଦିଏ, େସ ଉପେଦଶ ଦାନେର ନିବି ରହୁ ; େଯ ଦାନ କେର, େସ
ଉଦାର ଭାବେର ଦାନ କରୁ ; େଯ ତ ାବଧାନ କେର, େସ ଯ
ସହକାେର ତ ାବଧାନ କରୁ ; େଯ ଦୟା କେର, େସ ହୃ ଚି େର
ତାହା କରୁ ।

ପ୍ର କୃତ ଖ୍ର ୀ ବି ାସୀର ଲକ୍ଷଣ
9 େପ୍ର ମ ନି ପଟ େହଉ। ଯାହା ମ , ତାହା ଘୃଣା କର; ଯାହା

ଉ ମ, େସଥିେର ଆସ ହୁ ଅ; 10 ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମେର ପର ର ପ୍ର ତି
େପ୍ର ମଶୀଳ ହୁ ଅ; ସମାଦରେର ପର ରକୁ େଶ୍ର ଜ୍ଞାନ କର;
11 ଉଦ୍ େଯାଗେର ଶିଥିଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ଆ ାେର ଉ ହୁ ଅ;
ପ୍ର ଭୁ େସବା କର; 12 ଭରସାେର ଆନ କର; େ ଶେର ସହି ୁ
ହୁ ଅ, ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ନିବି ଥାଅ; 13ସାଧୁମାନ ଅଭାବ
େମାଚନ କର; ଆତିଥ୍ୟ ସ ାରେର ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ। 14 େଯଉଁମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ତାଡ଼ନା କରି , େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର; ଆଶୀବର୍ ାଦ
କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। 15 େଯଉଁମାେନ ଆନ କରି ,
େସମାନ ସହିତ ଆନ କର; େଯଉଁମାେନ େରାଦନ କରି ,
େସମାନ ସହିତ େରାଦନ କର। 16 ପର ର ପ୍ର ତି ଏକମନା ହୁ ଅ;
ଉ ାଭିମାନୀ ନ େହାଇ ଦୀନ େଲାକମାନ ର ସ ୀ ହୁ ଅ। ଆପଣା
ଆପଣା ବୁ ି େର ବୁ ି ମାନ ନ ହୁ ଅ। 17 ମ ବଦଳେର କାହାରି
ମ କର ନାହିଁ; ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃି େର ଯାହା ଯାହା ଉ ମ,
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େସହିସବୁ ଚି ା କର; 18 ସ ବ େହେଲ, ତୁ ର େଯେତ ପଯର୍ ୍ୟ
ସାଧ୍ୟ, ସମ େଲାକ ସହିତ ଶାି େର ରୁ ହ। 19 େହ ପି୍ର ୟମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ପ୍ର ତିେଶାଧ ନିଅ ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
େକ୍ର ାଧ ପାଇଁ ାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାରଣ େଲଖାଅଛି,
“ପ୍ର ଭୁ କହି , ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା ଆ ର ଅଧିକାର, ଆେ ପ୍ର ତିଫଳ

େଦବା।”
20 “ବରଂଯଦି ତୁ ରଶତ କୁ୍ଷଧିତ, େତେବତାହାକୁ େଭାଜନକରାଅ;

ଯଦି େସ ତୃ ଷିତ ତାହାକୁ ପାନ କରାଅ;
କାରଣ ଏହିପରି କେଲ ତୁ େ ତାହାର ମ କ ଉପେର ଳ ା

ଅ ାର ଗଦା କରିବ।”
21 କୁକମର୍ େର ପରାଜିତ ନ େହାଇ ସ ମର୍ େର କୁକମର୍ କୁ ପରାଜୟ
କର।

13
ଶାସନକ ର୍ ା ପ୍ର ତି ଆନୁଗତ୍ୟ

1 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଅଧିକାରପ୍ର ା ଶାସନକ ର୍ ା ବଶୀଭୂ ତ େହଉ,
କାରଣ ଅଧିକାର େକବଳ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆେସ, ଆଉ େଯ ସମ
ଅଧିକାରପ୍ର ା ଶାସନକ ର୍ ା ଅଛି ; େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ାରା
ନିଯୁ । 2 ଅତଏବ, େଯ ଅଧିକାର ପ୍ର ତିେରାଧ କେର, େସ
ଈଶ୍ବ ର ବିଧାନର ପ୍ର ତିେରାଧ କେର; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ତିେରାଧ
କରି , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର ଦ ଘଟାଇେବ।
3 କାରଣ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ସଦାଚାରୀ ପ୍ର ତି ଭୟଜନକ ନୁହଁି ,
କି ୁ ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ର ତି ଭୟଜନକ। ତୁ େ କି ଅଧିକାରପ୍ର ା
ଶାସନକ ର୍ ା ନିକଟେର ନିଭର୍ ୟ େହବାକୁ ଇ ା କର? େତେବ
ସଦାଚାରକର,ତାହାେହେଲତାହା ଠାରୁ ପ୍ର ଶଂସା ପାଇବ, 4କାରଣ
େସ ମ ଳ ନିମେ ତୁ ପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର େସବକ। କି ୁ ଯଦି
ଅସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ ଭୀତ ହୁ ଅ, େଯଣୁ େସ ନିରଥର୍ କ
ଖ ଧାରଣ କରି ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର େସବକ ରୂ େପ
ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ ଦ ଦାତା ଅଟି ।
5 ଅତଏବ, େକବଳ େକ୍ର ାଧର ଭୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବିେବକ
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େହତୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂ ତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 େଯଣୁ ଏହି କାରଣରୁ
ତୁ େ ମାେନ ରାଜ ମଧ୍ୟ େଦଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର
େସବକ ରୂ େପ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟେର ପ୍ର ବୃ ରହି । 7 ଯାହା ର ଯାହା
ପ୍ର ାପ୍ୟ, ତାହା ୁ ତାହା ଦିଅ; ଯାହା ୁ ରାଜ େଦବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ୁ
ରାଜ ଦିଅ; ଯାହା ୁ ଶୁ େଦବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ୁ ଶୁ ଦିଅ; ଯାହା ୁ
ଭୟ କରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ୁ ଭୟ କର;ଯାହା ୁ ସମାଦର କରିବାକୁ
ହୁ ଏ, ତାହା ୁ ସମାଦର କର।

େପ୍ର ମ ାରା ବ୍ୟବ ାର ସଫଳତା
8ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହିଁେର କାହାରିଠାେର

ଋଣୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ େଯ ପରକୁ େପ୍ର ମ କେର, େସ ବ୍ୟବ ା
ସଫଳ କରିଅଛି। 9 କାରଣ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା
କର ନାହିଁ, େଚାରି କର ନାହିଁ, େଲାଭ କର ନାହିଁ, ପୁଣି,
ଯଦି ଆଉ େକୗଣସି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ, ତାହା ସାରଭାେବ ଏହି ବାକ୍ୟର
ଅ ଗର୍ ତ ଅେଟ,ଯଥା, ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର। 10 େପ୍ର ମ
ପ୍ର ତିବାସୀର ଅନି କେର ନାହିଁ; ଅତଏବ, େପ୍ର ମ ବ୍ୟବ ା ସଫଳ
କେର। 11 ପୁଣି, ଏେବ ତୁ ମାନ ର ନିଦ୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ର ତ େହବାର
ସମୟ େଯ ଉପି ତ, ଏହା ଜାଣି ଏହିସବୁ କର; କାରଣ ଆ ମାନ
ବି ାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବ ର୍ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣ ଆ ମାନ ର
ଅଧିକ ସି କଟ। 12 ରାତି୍ର ପାହା ା େହଉଅଛି, ଦିବସ ସି କଟ;
ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଅ କାରର କମର୍ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଆେଲାକର ସ ା ପରିଧାନ କରୁ । 13 ର ରସ ଓ ମ ତାେର,
ଲ ଟତା ଓ କାମୁକତାେର, ବିବାଦ ଓ ଈଷର୍ ାେର ଆଚରଣ ନ କରି
ଆସ, ଆେ ମାେନ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ । 14 ପୁଣି,
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ତୁ େ ମାେନ ବ ରୂ େପ ପରିଧାନ କର, ଆଉ
କୁଅଭିଳାଷ ତୃ ି କରିବା ସକାେଶ ଶରୀର ନିମେ ଆେୟାଜନ କର
ନାହିଁ।

14
ପର ରର ବିଚାର ନ କରୁ
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1 ବି ାସେର େଯ ଦୁବର୍ ଳ, ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କର, କି ୁ ବିଭି ମତ
ସ େର ତକର୍ ବିତକର୍ କରିବା ନିମେ ତାହା କର ନାହିଁ। 2ସମ
ପଦାଥର୍ େଭାଜନ କରିବା ନିମେ ଜେଣ େଲାକର ବି ାସ ଅଛି, କି ୁ
େଯ ବି ାସେର ଦୁବର୍ ଳ, େସ େକବଳ ଶାକ େଭାଜନ କେର। 3 େଯ
େଭାଜନ କେର, େସ େଭାଜନ ନ କରିବା େଲାକକୁ ତୁ ନ କରୁ ;
ପୁଣି, େଯ େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, େସ େଭାଜନ କରିବା େଲାକର
ବିଚାର ନ କରୁ , କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି । 4ତୁ େ
କିଏ େଯ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁ ଅଛ? େସ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ି ର ରୁ େହ ବା ପତିତ ହୁ ଏ; ହଁ, ତାହାକୁ ି ର ରଖାଯିବ,
କାରଣ ତାହାକୁ ି ର ରଖିବାକୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଶି ଅଛି। 5ଜେଣ େଲାକ
ଏକ ଦିନ ଅେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କେର, ଆଉ ଜେଣ
ସବୁ ଦିନକୁ ସମାନ ରୂ େପ ମାନ୍ୟ କେର। ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
ମନେର ି ର େବାଧ କରୁ । 6 େଯ ବିେଶଷ ଦିନ ମାେନ, େସ ପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହା ମାେନ; ଆଉ େଯ େଭାଜନ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଭାଜନ କେର, କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଏ; ପୁଣି, େଯ େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, େସ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େଭାଜନ କେର ନାହିଁ ଓ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 7 କାରଣ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହିଆପଣାଉେ ଶ୍ୟେରବେ ନାହିଁଏବଂ
ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର ମେର ନାହିଁ। 8 େଯଣୁ, ଯଦି ଆେ ମାେନ
ବ ୁ , େତେବ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବ ୁ , କି ା ଯଦି ମରୁ , େତେବ
ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମରୁ । ଅତଏବ, ଯଦି ଆେ ମାେନ ବ ୁ କି ା
ମରୁ , ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ର ଅଟୁ । 9କାରଣ ଖ୍ର ୀ େଯପରି ମୃତ ଓ
ଜୀବିତ ଉଭୟ ପ୍ର ଭୁ ହୁ ଅି , େସହି ଉେ ଶ୍ୟେର େସ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କେଲ, ପୁଣି, ପୁନଜର୍ ୀବିତ େହେଲ। 10 କି ୁ ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା
ଭାଇର ବିଚାର କରୁ ଅଛ? କି ା ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ
ତୁ କରୁ ଅଛ? ଆେ ମାେନ ସମେ ତ ଈଶ୍ବ ର ବିଚାରାସନ
ଛାମୁେର ଠିଆ େହବା। 11 େଯଣୁ େଲଖାଅଛି,
“ପ୍ର ଭୁ କହି , ‘ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ,’
‘ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ୁ ଆ ଛାମୁେର ନତ େହବ,

ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜି ା ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ।’ ”
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12ଅତଏବ,ଆ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ନିଜ
ନିଜର ହିସାବ େଦବାକୁ େହବ।

ଅନ୍ୟର ବି ର କାରଣ ନ େହଉ
13 ଏଣୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଆଉ ପର ରର ବିଚାର ନ କରୁ ;

ମାତ୍ର େକହି େଯପରି ଆପଣା ଭାଇର ବାଟେର ବାଧାଜନକ କି ା
ବି ଜନକ ବିଷୟ ନ ରେଖ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ବିଚାର କର।
14 ମୁଁ ଜାେଣ ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ନି ୟ ଜ୍ଞାନ କେର େଯ,
େକୗଣସି ବିଷୟ ନିେଜ ଅଶୁଚି ନୁେହଁ, କି ୁ େଯଉଁ ଜଣ େକୗଣସି
ପଦାଥର୍ କୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ଜ୍ଞାନ କେର, େକବଳ ତାହାରି ପ୍ର ତି ତାହା
ଅଶୁଚି। 15 କାରଣ ତୁ ର ଭାଇ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ େହତୁ ଦୁଃଖିତ ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲ ତୁ େ ଆଉ େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁ। ଯାହା
ନିମେ ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତାହାକୁ ତୁ େ ତୁ ର ଖାଦ୍ୟ
ାରା ବିନାଶ କର ନାହିଁ। 16 ଏଣୁ ତୁ ମାନ ର ଉ ମ ବିଷୟ

ନି ି ତ ନ େହଉ; 17 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଭାଜନପାନ ନୁେହଁ,
କି ୁ ଧାମ କତା, ଶାି ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା ଠାେର ଆନ ଅେଟ।
18 େଯଣୁ େଯ ଏହି ବିଷୟେର ଖ୍ର ୀ ର େସବା କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିକଟେର ପରୀକ୍ଷାସି ହୁ ଏ।
19ଅତଏବଆସ, େଯ େଯ ବିଷୟଶାି ଜନକ,ଆଉ େଯ େଯ ବିଷୟ
ାରା ପର ରର ନି ା ହୁ ଏ, େସହି ସବୁର ଆେ ମାେନ ଅନୁଗମନ

କରୁ । 20ଖାଦ୍ୟ ସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ର କମର୍ ନ କର ନାହିଁ। ସମ
ବିଷୟଅବଶ୍ୟ ଶୁଚି;ତଥାପି େଯଉଁ େଲାକଯାହା େଭାଜନକରିବାଧା
ପାଏ, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ମ । 21ମାଂସ େଭାଜନ କି ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନଅବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟେରତୁ ରଭାଇରବାଧା ଜେନ୍ମ ,ତାହା
ନ କେଲଭଲ। 22ତୁ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ଅ ରେର ଧରି ରଖ। େଯ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାସି
େବାଲି ବିେବଚନା କେର, େସ ଯଦି େସଥିେର ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ ନ
କେର, େତେବ େସଧନ୍ୟ। 23 କି ୁ େଯସେ ହକରି େଭାଜନକେର,
େସ ଦ ନୀୟ ହୁ ଏ, କାରଣ େସ ବି ାସେର େଭାଜନ କେର ନାହିଁ;
ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ାସରୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ତାହା ପାପ।
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15
ଖ୍ର ୀ ଆଦଶର୍ ର ଅନୁକରଣ

1 ବି ାସେର ବଳବାନ େଯଆେ ମାେନ, ଦୁବର୍ ଳମାନ ଦୁବର୍ ଳତା
ସହିବା ଆ ମାନ ର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ େଚ ା
କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। 2ଆସ ଆ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀର ନି ା ନିମେ ମ ଳ ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ େଚ ା
କରୁ । 3 କାରଣ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ େଚ ା କରି ନ ଥିେଲ;
କି ୁ େଯପରି େଲଖାଅଛି, ତୁ ନି କମାନ ର ନି ା େମାʼ ଉପେର
ପଡ଼ିଲା। 4 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯପରି ଶା ଅନୁସାେର େଧୖଯର୍ ୍ୟ
ଓ ସା ନା ାରା ଭରସା ପ୍ର ା େହଉ, ଏଥିନିମେ ପୂବର୍ କାଳେର
ଯାହା ଯାହା େଲଖା େହାଇଥିଲା, େସହିସବୁଆ ମାନ ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ
େଲଖା େହାଇଅଛି। 5 େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ସା ନାଦାତା ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଅନୁରୂ ପେର ପର ର ଏକମନା େହବାକୁ ଦିଅ ୁ,
6 େଯପରି ଏକଚି େର ଏକ ମୁଖେର ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପିତା ର େଗୗରବ କର। 7ଅତଏବ
ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ନିମେ ଖ୍ର ୀ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପର ରକୁ ଗ୍ର ହଣ କର।

ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଭରସା ଖ୍ର ୀ ହିଁ
8 କାରଣ ମୁଁ କେହ, ଖ୍ର ୀ , ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ନିମେ ସୁ ତିପ୍ର ା

େଲାକମାନ ର େସବକ କରାଯାଇଅଛି , େଯପରି େସ
ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ପ୍ର ଦ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସକଳ ି ର କରି , 9 ପୁଣି, େଯପରି
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଦୟା ନିମେ ତାହା ର େଗୗରବ
କରି ; େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି,

ଆଉ ତୁ ନାମର କୀ ର୍ ନ କରିବି।”
10 ପୁନ େସ କହି ,
“େହ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା େଲାକମାନ ସହିତ

ଆନ କର।”
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11 ପୁନ , “େହ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସମେ ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଶଂସା କର, ଆଉ,
େଲାକମାେନ ସମେ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ।” 12 ପୁନବର୍ ାର
ଯିଶାଇୟ କହି ,
“ଯିଶୀ ମୂଳ ରହିବ,

ଆଉ େଯ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ଉଠିେବ,
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ଉପେର ଭରସା ରଖିେବ।”

13 େସହି ଭରସାର ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ବି ାସ ାରା ସମ
ଆନ ଓ ଶାି େର ପରିପୂ ର୍ କର ,ୁ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର
ଆ ା ଶି େର ଭରସାର ପ୍ର ଚୁ ରତା ଅନୁଭବ କର।

ପାଉଲ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ଯୀଶୁ େସବକ
14 ଆଉ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯ ଆେପ

ଆେପ ଉ ମତା ଓ ସମ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂ ର୍ ; ପୁଣି, ପର ରକୁ
େଚତନା େଦବା ନିମେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ, ଏହା ମୁଁ ନିେଜ ସୁ ା
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ନି ୟ େବାଧ କରୁ ଅଛି। 15ତଥାପି େମାେତ
ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ର ହ େହତୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ପୁନବର୍ ାର ରଣ କରାଇବା ନିମେ େକେତକ ପରିମାଣେର
ଅଧିକ ସାହସ ସହିତ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। 16 କାରଣ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ପବିତ୍ର ୀକୃତ
େହାଇ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ େସମାନ
ନିକଟେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େସବକ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାରର
ଯାଜକ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ ଦ େହାଇଅଛି।
17 ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର େସବା ବିଷୟେର େମାହର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ଦପର୍ କରିବାର ଅଛି। 18କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା
ନିମେ ଖ୍ର ୀ େମାʼ ାରା ବାକ୍ୟେର ଓ କମର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ ନାନା
ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ େର, ପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େର ଯାହା ଯାହା
ସାଧନ କରି ନାହାି , ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ
କରିବି ନାହିଁ। 19 ଏହି ପ୍ର କାେର ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ଇ ୁ ରିକ େଦଶ
ପଯର୍ ୍ୟ ଚତୁ ଗେର ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପ୍ର ଚାର
କରିଅଛି, 20 ହଁ, େଯପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଲାକର ମୂଳଦୁଆ ଉପେର ନ
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ଗେଢ଼, ଏଥିନିମେ େଯଉଁ ାନେର ଖ୍ର ୀ ନାମ ଉ ାରିତ େହାଇ
ନାହିଁ, ଏପରି ାନେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ଆସି ଅଛି; 21 େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“େଯଉଁମାେନ ତାହା ସ ାଦ ପାଇ ନାହାି , େସମାେନ େଦଖିେବ,

ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି ନାହାି , େସମାେନ ବୁଝିେବ।”

େରାମ ଯିବା ନିମେ ପାଉଲ ସ
22 ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେ

ଅେନକ ଥର େରାକାଯାଇଅଛି; 23 କି ୁ ଏେବ ଏହିସବୁ ଅ ଳେର
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ାନ ନ ଥିବାରୁ ପୁଣି, ଅେନକ ବଷର୍ େହଲା
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାରୁ ,
24 ମୁଁ େ ନ େଦଶକୁ ଯିବା ସମୟେର ଆସି ବି; କାରଣ ବାଟେର
ତୁ ମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ର ଥମେର ତୁ ମାନ ସହଭାଗିତାେର
େକେତକ ପରିମାଣେର ତୃ ି ଲାଭ କଲା ଉ ାେର େସ ାନକୁ ଯିବା
ନିମେ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବାଟ ବଳାଇେଦବ େବାଲି ଆଶା
କରୁ ଅଛି। 25 କି ୁ ଏେବ ସାଧୁମାନ ର େସବା କରିବା ନିମେ
ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛି। 26 କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସାଧୁମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଦରିଦ୍ର , େସମାନ ନିମେ
ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାର ମ ଳୀ-ସମୂହ ସହଭାଗିତାସୂଚକ କିଛି
ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ଭଲ ମଣିଅଛି । 27 ହଁ, େସମାେନ ଏହା
ଭଲମଣିଅଛି ସତ, େହେଲ େସମାେନ େସମାନ ନିକଟେରଋଣୀ
ମଧ୍ୟ ଅଟି ; କାରଣ ଯଦି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େସମାନ ଆି କ
ବିଷୟର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛି , େତେବ େସମାେନ ସାଂସାରିକ
ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ େସମାନ ର େସବା କରିବା ନିମେ ଋଣୀ।
28 ଅତଏବ, ଏହି କମର୍ ସ କଲା ଉ ାେର ଓ ଏହି ସଂଗୃହୀତ
ଧନରୂ ପ ଫଳ େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା ପେର ତୁ ମାନ
ନିକଟ େଦଇ େ ନକୁ ଯିବି। 29 ଆଉ ମୁଁ ଜାେଣ, େଯେତେବେଳ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବି, େସେତେବେଳ ଖ୍ର ୀ
ଆଶୀବର୍ ାଦର ପୂ ର୍ ତାେର ଉପି ତ େହବି। 30 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େହତୁ ଓ ଆ ା େପ୍ର ମ େହତୁ
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େମାʼ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର େମାʼ ସହିତ ଯ ସହକାେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ ବିନତି କରୁ ଅଛି, 31 େଯପରି
ମୁଁ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ଅନାଜ୍ଞାବହ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଉ ାର
ପାଏ, ଆଉ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ େମାହର େଯଉଁ େସବା, ତାହା
େଯପରି ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଏ, 32 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର
ଇ ାେର ମୁଁ େଯପରି ଆନ େର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହାଇ ତୁ ମାନ ସହିତ ଆରାମ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 33ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର
ତୁ ସମ ସହିତ ଥାଆ ,ୁ ଆେମନ୍ ।

16
ବ୍ୟି ଗତ ଅଭିବାଦନ

1 େକେ ୍ରୟା ସହରେର ଥିବା ମ ଳୀର େସବିକା ଆ ମାନ
ଭଉଣୀ େଫୖବୀ ସପକ୍ଷେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି,
2 ତୁ େ ମାେନ ସାଧୁମାନ ୁ ଯଥାେଯାଗ୍ୟ ଭାବେର ତାହା ୁ
ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଗ୍ର ହଣ କରିବ, ଆଉ େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ତା ର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, େସ ବିଷୟେର
ତାହା ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; କାରଣ େସ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ର ଓ
େମାʼ ନିଜର ଉପକାର କରିଅଛି ।

3 “ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ କାଯର୍ ୍ୟେର େମାହର ସହକମର୍ ୀ ପ୍ର ୀ ା* ଓ
ଆି ଲା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ; 4 େସମାେନ େମାହର ପ୍ର ାଣ
ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ବିପଦଗ୍ର କେଲ; େକବଳ
ମୁଁ େଯ େସମାନ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମ ଳୀ-ସମୂହମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଉଅଛି ;

5ଆଉ େସମାନ ଗୃହେର ଥିବା ମ ଳୀକୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
େମାହର ପି୍ର ୟ ଏପାଇେନତ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ, େସ ଖ୍ର ୀ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏସି ଆର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ ପ ଅଟି ।

* 16:3 ପ୍ର ୀ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ୀ ୀ ା
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6 ମରୀୟମ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ, େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ବହୁ
ପରିଶ୍ର ମ କରିଥିେଲ।

7 େମାହର ଜାତୀୟ ଓ ସହବ ୀ ଆ ନିକ ଓ ଯୂନିୟା ୁ
ନମ ାରଜଣାଅ; େସମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟେର ବିଖ୍ୟାତ
ଓ େମାହର ପୂବର୍ େର ସୁ ା ଖ୍ର ୀ ଆଶି୍ର ତ େହାଇଅଛି ।

8ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାହର ପି୍ର ୟ ଆି ୍ଳୟାତା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
9ଖ୍ର ୀ େସବାେର ଆ ମାନ ସହକମର୍ ୀ ଉବର୍ ାଣ ୁ ଓ େମାହର
ପି୍ର ୟ ାଖୁ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

10 ଖ୍ର ୀ ଠାେର ପରୀକ୍ଷାସି ଆେପ ା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
ଆରି ବୂଲ ପରିବାର େଲାକମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

11 େମାହର ଜାତୀୟ େହେରାଦୀେୟାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
ନାକ ସ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଆଶି୍ର ତ
ଅଛି , େସମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

12ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଥିବା କେଫଣା ଓ କେଫାସା ୁ
ନମ ାର ଜଣାଅ।

ପି୍ର ୟ ପଶ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ, େସ ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ବହୁ
ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି ।

13 ପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ରୂ ଫ ୁ ଓ ତା ର ମାତା ୁ ନମ ାର
ଜଣାଅ, େସ ମଧ୍ୟ େମାହର ମାତା ରୂ ପ।

14 ଅସୁି ୍ରତ, େଫ୍ଳ େଗାନ୍ , ହମର୍ ୀସ୍ , ପାତ୍ର ବା, ହମର୍ ାସ୍, ଆଉ
େସମାନ ସା େର ଥିବା ଭାଇମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

15 ଫିଲଲଗ ଓ ଯୂଲିଅ, ନୀରୂ ସ୍ ଓ ତାହା ଭଉଣୀ; ପୁଣି, ଅଲୁ ା
ଓ େସମାନ ସା େର ଥିବା ସମ ସାଧୁ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

16ପବିତ୍ର ଚୁ ନ େଦଇ ପର ରକୁ ନମ ାର କର।
ଖ୍ର ୀ ସମ ମ ଳୀ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।”

େଶଷ ନିେ ର୍ ଶ ଓ ସ ାଷଣ
17 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ,

େସଥିର ବିପରୀତ େଯଉଁମାେନ ଦଳେଭଦ ଓ ବି ର କାରଣ
ଘଟାି , େସମାନ ୁ ଚିି ରଖି େସମାନ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହିବା
ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି; 18 କାରଣ ଏହିପରି
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େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ର ଦାସ ନୁହଁି , କି ୁ ଆପଣା
ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟି , ପୁଣି, ମି ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାେର
ସରଳ ହୃ ଦୟ େଲାକ ର ମନ ଭୁ ଲାି । 19 େଯଣୁ ତୁ ମାନ
ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଯାଇଅଛି;
ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ ଆନ କରୁ ଅଛି, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ସତ୍ ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟେର ଅମାୟିକ
ହୁ ଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା। 20ଆଉ ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ଶୟତାନକୁ
ଶୀଘ୍ର ତୁ ମାନ ପଦ ତେଳ ଦଳିପକାଇେବ। ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ। 21 େମାହର
ସହକମର୍ ୀ ତୀମଥି, ପୁଣି, େମାହର ଜାତୀୟ ଲୂକୀୟ, ଯାେସାନ
ଓ େସାସି ପାତ୍ର ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 22 ଏହି ପତ୍ର
େଲଖକ େଯ ମୁଁ ତ ର୍ ୀୟ, ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି। 23 େମାହର ଓ ସମ ମ ଳୀର ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାୟ
ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ଏହି ନଗରର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଏରା ଓ ଭାଇ ା ର୍ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।
24 [ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ। ଆେମନ୍ ।]

ବଗାନ
25 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର େମାହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ

ପ୍ର ଚାର ଅନୁସାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ତ ଅନାଦିକାଳରୁ
ଗୁ ଥିଲା, 26 ମାତ୍ର ଏେବ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ବି ାସ
କରି ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନିମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଭାବବାଦୀମାନ ଶା ସାହାଯ୍ୟେର ସମ ମାନବଜାତି ନିକଟେର
ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଅଛି, େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ର ପ୍ର କାଶ ଅନୁସାେର
ତୁ ମାନ ୁ ସୁି ର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟି , 27ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା
ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସହି ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବାନ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ େହଉ।
ଆେମନ୍ ।
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