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

ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର
େଲଖକ
ପାଉଲ ୁ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ େବାଲି ୀକାର କରାଯାଏ

(ପ୍ର .କରି. 1:1-2; 16:21) ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ପାଉଲ ପତ୍ର ଭାବେର
ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। େସ େଯେତେବେଳ ଏଫିସେର ଥିେଲ କି ା ତାହା
ପୁବର୍ ରୁ େସ କରି ୀୟ ମ ଳୀକୁ ଏକ ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ ଯାହା
ପ୍ର ଥମ କରି ୀୟ ପତ୍ର (ପ୍ର .କରି. 5:10-11) ପୂବର୍ ରୁ ଆସି ଥିଲା ଏବଂ
କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାେନ େସହି ପତ୍ର କୁ ଭୁ ଲ ବୁଝିଥିେଲ
ଯାହା ଫଳେର େସହି ପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। “ପୂବର୍ ପତ୍ର ର” ସୂଚୀ
(େଯପରି ଏହା ଆହୂ ତ) ସ ୂ ର୍ ଭାବେର ଅଜ୍ଞାତ, ପ୍ର ଥମ କରି ୀୟ
ପତ୍ର େହଉଛି ପାଉଲ କରି ୀୟ ବି ାସୀମାନ ଠାରୁ ପାଇଥିବା
ପତ୍ର ର ପ୍ର ତିଉ ର ପତ୍ର ଅେଟ, ଯାହା େସମାେନ ପାଉଲ ପୂବର୍
ପତ୍ର ର ଉ ର ଭାବେର େଲଖିଥିେଲ।
ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 55-56 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପତ୍ର ଏଫିସ ସହରରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି (ପ୍ର .କରି. 16:8)।
ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ଥମ କରି ୀୟ ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ େହେଲ “କରି ୀୟ ସହରେର

ଥିବା ଈ ର ମ ଳୀ” (ପ୍ର .କରି. 1:2), ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ
ତାହା ର ପାଠକମାନ ୁ ଅ ଭର୍ୁ କରିି “ସବର୍ ତ୍ର , େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି (ପ୍ର .କରି. 1:2)।”
ଉେ ଶ୍ୟ
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ପାଉଲ ଭି ଭି ମାଧ୍ୟମେର କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବ ର୍ ମାନର
ଅବ ା ବିଷୟେର ସୂଚନା ପାଇଥିେଲ। ମ ଳୀର ଦୁବର୍ ଳତା ଏବଂ
ପୁନରୁ ାର କରିବା, ବିେଶଷ ଭାବେର ମ ଳୀେର ଦଳେଭଦ
ସମସ୍ୟାରୁ ପୁନରୁ ାର କରିବା (ପ୍ର .କରି. 1:10-4:21), ପୁନରୁ ାନ
(ପ୍ର .କରି. 15), ବ୍ୟଭିଚାର (ପ୍ର .କରି. 5, 6:12-20), ଏବଂ
ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ପ୍ର ତି ଅପବ୍ୟବହାର ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା େଦବା ବିଷୟେର
(ପ୍ର .କରି. 11:17-34) ଶିକ୍ଷା େଦବା ଉେ ଶ୍ୟେର େସ ଏହି
ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। କରି ୀୟ ମ ଳୀକୁ ଅେନକ ଆି କ ବରଦାନ
ଦିଆଯାଇଥିଲା (ପ୍ର .କରି. 1:4-7) ମାତ୍ର େସମାେନ ଅପରିପ ଏବଂ
ଅନାି କ ଥିେଲ (ପ୍ର .କରି. 3:1-4), େତଣୁ ମ ଳୀର ପାପ ସ କର୍ ୀୟ
ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବେର ସମାଧାନ କରିପାରିେବ, େସଥିପାଇଁ
ପାଉଲ ଏକ ଉ ମ ଆଦଶର୍ ପ୍ର ଦାନ କରିଥିେଲ। ମ ଳୀେର
ଦଳେଭଦଏବଂ ସମ ପ୍ର କାରର ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଉେପକ୍ଷା ନ କରି େସ
ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସି ଧାସଳଖ ସମାଧାନ କେଲ।
ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସୀମାନ ର ଆଚରଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ— 1:1-9
2. କରି ୀୟ ମ ଳୀେର ଦଳେଭଦ— 1:10-4:21
3. େନୖତିକ ମତା ର— 5:1-6:20
4. ବିବାହ ସ କ ତ ନୀତି— 7:1-40
5. େପ୍ର ରିତମାନ ଶିକ୍ଷାର ତ ତା— 8:1-11:1
6. ଉପାସନା ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା— 11:2-34
7. ଆି କ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ— 12:1-14:40
8. ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା— 15:1-16:24

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଆହୂ ତ ଜେଣ

େପ୍ର ରିତ, ଓ ଭ୍ର ାତା େସାି ନା, 2 କରି ସହରେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର
ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ; େଯଉଁମାେନ ସବର୍ ତ୍ର , େସମାନ ଓ
ଆ ମାନ ାନେର, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର
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ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , େସସମ ସହିତଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେରପବିତ୍ର ୀକୃତ
ଓ ଆହୂ ତ ସାଧୁ େଯ ତୁ େ ମାେନ, 3 ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି େହଉ।

ଖ୍ର ୀ ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ
4ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେରତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ

ଅନୁଗ୍ର ହ, େସଥିନିମେ ମୁଁ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର ୁ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି, 5 କାରଣ ତାହା ଠାେର ସମ ବିଷୟେର,
ବିେଶଷତଃ ସମ ପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷାଦାନେର ଓ ସମ ପ୍ର କାର ଜ୍ଞାନେର
ତୁ େ ମାେନ ଧନବାନ େହାଇଅଛ; 6ଏହି ପ୍ର କାେର ଖ୍ର ୀ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ି ରୀକୃତ େହାଇଅଛି। 7 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ରପ୍ର କାଶ ନିମେ ଅେପକ୍ଷାେରଥାଇ
େକୗଣସି ଅନୁଗ୍ର ହଦାନର ଊଣା ପଡ଼ୁ ନାହଁ; 8ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଦିବସେର େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଅନି ନୀୟ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ
େସ ତୁ ମାନ ୁ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ ି ର ରଖିେବ। 9ଈଶ୍ବ ର ବି ,
ଯାହା ାରା ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ର ସହଭାଗିତା ନିମେ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ।

ମ ଳୀେର ବିଭାଜନ
10 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର

ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସମେ
ଏକ କଥା କୁହ, ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଦଳେଭଦ ନ ହୁ ଏ,
କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଏକ ମନେର ଓ ଏକ ବିଚାରେର ସି ଳିତ ହୁ ଅ।
11 କାରଣ, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଖ୍ଳ ୟୀ ପରିଜନ ଠାରୁ
ତୁ ମାନ ସ େର େମାʼ ନିକଟେର ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଇଅଛି େଯ,
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାଦବିବାଦ ଅଛି। 12 େମାʼ କଥାର ଭାବ
ଏହି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହି , ମୁଁ ପାଉଲ ର,
େକହି େକହି କହି , ମୁଁ ଆପ ର, େକହି େକହି କହି , ମୁଁ
େକୖଫା ର, ଆଉ େକହି େକହି କହି , ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ର। 13 ଖ୍ର ୀ
କି ବିଭ େହାଇଅଛି ? ତୁ ମାନ ନିମେ କି ପାଉଲ କଶେର
ହତ େହାଇଥିଲା? କି ା ତୁ େ ମାେନ କି ପାଉଲ ନାମେର ବାି ଜିତ
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େହାଇଥିଲ? 14 କାେଳ ତୁ େ ମାେନ େମାହର ନାମେର ବାି ଜିତ
େହାଇଅଛ େବାଲି େକହି କହିବ, 15 ଏଥିପାଇଁ କ୍ର ୀ ଓ ଗାୟ ବିନା
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ କାହାରିକୁ ବାି େଦଇ ନାହିଁ େବାଲି
ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 16 ଆଉ ି ଫାନ ପରିଜନ ୁ ମଧ୍ୟ
ବାି େଦଇଅଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବାି େଦଇଅଛି
େବାଲି େମାହର ମେନ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। 17 କାରଣ ଖ୍ର ୀ େମାେତ
ବାି େଦବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରିନାହଁାି , ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରିବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ; ତାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ
ଆଡ଼ ରେର ନୁେହଁ, କାେଳ କଶେର ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟ ବ୍ୟଥର୍ ହୁ ଏ।
ଈଶ୍ବ ର ଶି ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ଖ୍ର ୀ

18 କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ର ା େହଉଥିବା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କଶର
କଥା ମୂଖର୍ ତା ମାତ୍ର , କି ୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହଉଥିବା ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଶି ଅେଟ। 19 େଯଣୁ ଏହା େଲଖାଅଛି,
“ଆେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ର ଜ୍ଞାନ ନ କରିବା,

ଆଉ ବୁି ମାନମାନ ର ବୁି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବା।”
20 ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁ? ଶା ୀ କାହିଁ? ଏହି ଯୁଗର ତାକ କ

କାହିଁ? ଈଶ୍ବ ର କି ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଖର୍ ତା େବାଲି ପ୍ର କାଶ
କରି ନାହାି ? 21 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଥିେଲ
େହଁ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ାରା ଈଶ୍ବ ର ୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ର ଚାରିତ
ପ୍ର ସ ର ମୂଖର୍ ତା ାରା ବି ାସୀମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣକରିବା ପାଇଁଈଶ୍ବ ର
ସ ୁ େହେଲ। 22 କାରଣ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଚି େଲାଡ଼ି , ଆଉ
ଗ୍ର ୀକ୍ ମାେନ ଜ୍ଞାନ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , 23 କି ୁ ଆେ ମାେନ କଶେର
ହତ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଚାର କରୁ , େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ବି ରୂ ପ
ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ମୂଖର୍ ତା ରୂ ପ, 24 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀ େହଉ
ବା ଗ୍ର ୀକ୍ େହଉ, େଯଉଁମାେନ ଆହୂ ତ, େସମାନ ନିମେ ଖ୍ର ୀ
ଈଶ୍ବ ର ଶି ଓ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନ ରୂ ପ ଅଟି । 25 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର
ମୂଖର୍ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂ ର୍ , ଆଉ
ଈଶ୍ବ ର ଦୁବର୍ ଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ।
26କାରଣ, େହଭାଇମାେନ,ତୁ ମାନ ଆ ାନ ବିଷୟଭାବି େଦଖ,
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ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାେର ଅେନକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅେନକ କ୍ଷମତାପ ବା
ଅେନକ କୁଳୀନ ଆହୂ ତ େହାଇ ନାହାି ; 27 କି ୁ େଯପରି େକୗଣସି
ମ ର୍ ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ଗବର୍ ନ କେର, 28 ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର
ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ ଲ ା େଦବା ନିମେ ଜଗତର ମୂଖର୍ ମାନ ୁ ମେନାନୀତ
କେଲ, ପୁଣି, ବଳବାନମାନ ୁ ଲ ା େଦବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଜଗତର
ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ, 29 ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକୁ୍ଷେର
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, େସ ସବୁକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଜଗତର ନୀଚ
ଓତୁ େଲାକମାନ ୁ , ହଁ,ନଗଣ୍ୟ େଲାକମାନ ୁ ମେନାନୀତକେଲ।
30 କି ୁ ତାହା େହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଛ,
େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆ ମାନ ନିମେ ଜ୍ଞାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଧାମ କତା,
ପବିତ୍ର ତା ଓ ମୁି - ରୂ ପ େହାଇଅଛି । 31 ଅତଏବ, େଯପରି
େଲଖାଅଛି, “େଯ ଦପର୍ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦପର୍ କରୁ ।”

2
କଶବି ଖ୍ର ୀ ବିଚାର

1 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆସି ଥିଲି, େସେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ ତ ବ ୃତା
କି ା ଜ୍ଞାନର ଉୃ ତା ସହିତ େଯ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର
କରିଥିଲି, ତାହା ନୁେହଁ। 2କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ଅଥର୍ ାତ୍ କଶେର ହତ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିନା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟ ନ
ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନ କଲି। 3 ପୁଣି, ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳତା, ଭୟ ଓ ମହାକ
ସହ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିଲି; 4 ତୁ ମାନ ବି ାସ େଯପରି
ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପେର ାପିତ ନ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ଶି ଉପେର
ାପିତ ହୁ ଏ, 5 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଶିକ୍ଷା ଓ େମାହର ପ୍ର ଚାର, ଜ୍ଞାନର
ମେନାହରବାକ୍ୟଯୁ ନ େହାଇପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େରପ୍ର ମାଣଯୁ
େହାଇଥିଲା।
ଆ ା ର ଜ୍ଞାନ

6 ତଥାପି ଆେ ମାେନ ପରିପ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନର
କଥା କହୁ , କି ୁ ତାହା ଏହି ଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ନୁେହଁ କି ା ଏହି ଯୁଗର
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ନ କ େନତାମାନ ଜ୍ଞାନ ନୁେହଁ, 7ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ନିଗୂଢ଼ତ
ରୂ ପ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ ଅଛୁ େସହି ଗୁ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ େଗୗରବ ନିମେ ଜଗତର ପୂେବର୍ ନିରୂ ପଣ କରିଥିେଲ।
8 ଏହି ଯୁଗର େନତାମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ତାହା ଜାଣି ନାହାି ,
କାରଣ ଯଦି େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଥାଆେ , େତେବ
େଗୗରବମୟ ପ୍ର ଭୁ ୁ କଶେର ହତ କରି ନ ଥାଆେ ; 9 କି ୁ େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“ଚକୁ୍ଷ ଯାହା େଦଖି ନାହିଁ,

କ ର୍ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ,
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃ ଦୟେର ଯାହା ଜାତ େହାଇ ନାହିଁ,

େଯ ସମ ବିଷୟ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା େପ୍ର ମକାରୀ େଲାକମାନ
ନିମେ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ।”

10 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ନିମେ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା େସ
ସମ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି େଯଣୁ େସହି ଆ ା ସମ ବିଷୟ, ହଁ,
ଈଶ୍ବ ର ର ଗଭୀର ବିଷୟସବୁ ଅନୁସ ାନ କରି । 11 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାେର ଥିବା ଆ ା ବିନା ଆଉ କିଏ
ଜାେଣ? େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟସବୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା
ବିନା ଆଉ େକହି ଜାେଣ ନାହିଁ। 12 େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ାରା
ଆ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେ ମାେନ
ଜାଣି ପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଜଗତରଆ ା ନ ପାଇ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ା ପାଇଅଛୁ। 13 େସହି ସମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ
ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ାରା ବାକ୍ୟେର କହି ନ ଥାଉ, ମାତ୍ର
ଆି କ ବିଷୟସବୁ ଆି କ ବିଷୟ ାରା ବୁଝାଇ ଆ ା ାରା
ଶିକି୍ଷତ ବାକ୍ୟେର କହିଥାଉ। 14 କି ୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ,କାରଣ େସହିସବୁ ତାହା
ନିକଟେର ମୂଖର୍ ତା, ପୁଣି, େସ େସହିସବୁ ବୁଝି ପାେର ନାହିଁ, େଯଣୁ
େସହିସବୁକୁ ଆି କ ଭାବେର ବିଚାର କରାଯାଏ। 15 ମାତ୍ର େଯ
ଆି କମନା, େସ ସମ ବିଷୟ ବିଚାର କେର,ତଥାପି େକହି ତାହାର
ବିଚାର କେର ନାହିଁ। 16 େଯପରି ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“କାରଣ, କିଏ ପ୍ର ଭୁ ମନ ଜାଣିଅଛି େଯ,
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େସ ତାହା ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାେର?”
କି ୁ ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ମନ ପାଇଅଛୁ।

3
ମ ଳୀେର ବିଭାଜନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଆି କମନା େଲାକ ୁ କହିଲା ପରି
ତୁ ମାନ ୁ କହି ପାରିଲି ନାହିଁ, କି ୁ ଶାରୀରିକମନା େଲାକ ୁ
ଓ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଶିଶୁମାନ ୁ କହିଲା ପରି ତୁ ମାନ ୁ କହିଲି।
2 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଦୁ ପାନ କରାଇ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ େଦଲି ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ନ ଥିଲ, ଆଉ
ଏେବ ମଧ୍ୟ ସମଥର୍ େହାଇ ନାହଁ, 3 େଯଣୁ, ଏପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ
ଶାରୀରିକ ଅଟ। କାରଣ େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ଈଷର୍ ା ଓ ବିବାଦ ରହିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଓ
ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଅନୁସାେର କି ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁ? 4 େଯେହତୁ
େଯେତେବେଳ ଜେଣ କୁେହ, ମୁଁ ପାଉଲ ର, ପୁଣି, ଆଉ ଜେଣ
କୁେହ, ମୁଁ ଆପ ର, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ କି ଶାରୀରିକ
ନୁହଁ? 5 ଆପ କିଏ? ପାଉଲ ବା କିଏ? େସମାେନ ତ େସବକ
ମାତ୍ର , େଯଉଁମାନ ାରା, ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ପ୍ର ଭୁ େଯପରି େଦଇଅଛି ,
ତଦନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରିଅଛ। 6 ମୁଁ େରାପଣ କରିଅଛି,
ଆପ ଜଳ େସଚନ କରିଅଛି , କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବୃ ି ସାଧନ
କରିଅଛି । 7ଅତଏବ, େଯ େରାପଣ କେର କି ା େଯ ଜଳ େସଚନ
କେର, େସ କିଛି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବୃ ି ସାଧନ କରି େଯ ଈଶ୍ବ ର, େସ
ସାର। 8 େଯ େରାପଣ କେର ଓ େଯ େସଚନ କେର, େସ ଦୁେହଁ ଏକ,
କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମ ଅନୁସାେର ନିଜର ପୁର ାର
ପାଇବ। 9 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସହକମର୍ ୀ ତୁ େ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର େକ୍ଷତ୍ର ,ଈଶ୍ବ ର ଗୃହ। 10 େମାେତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବ ର
ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର ମୁଁ ଜେଣ ବୁି ମାନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ ତୁ ଲ୍ୟ
ଭି ି ମୂଳ ାପନ କେର, ଅନ୍ୟ ଜେଣ ତାହା ଉପେର ନିମର୍ ାଣ କେର।
କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ଉପେର କିପରି ନିମର୍ ାଣ କେର, େସ
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ସ େର ସାବଧାନ େହଉ। 11 କାରଣ େଯଉଁ ଭି ି ମୂଳ ାପିତ
େହାଇଅଛି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭି ି ମୂଳ େକହି ାପନ କରିପାେର
ନାହିଁ, େସହି ଭି ି ମୂଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ । 12 କି ୁ ଯଦି େକହି େସହି
ଭି ି ମୂଳ ଉପେର ସୁନା, ରୂ ପା, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା
ଛଣ େଦଇ ନିମର୍ ାଣ କେର, 13 ତାହାେହେଲ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର କମର୍
କି ପ୍ର କାର, ତାହା ପ୍ର କାଶ ପାଇବ, କାରଣ େସହି ଦିନ ତାହା ପ୍ର କାଶ
କରିବ, େଯଣୁ େସହି ଦିନଅି ସହିତପ୍ର କାଶିତ େହବ,ଆଉପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକର କମର୍ କି ପ୍ର କାର, େସହି ଅି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। 14 େଯ
ଯାହା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି କମର୍ ଯଦି ରହିବ, େତେବ
େସ ପୁର ାର ପାଇବ; 15 ଯଦି କାହାରି କମର୍ େପାଡ଼ିଯିବ, ତାହାର
କ୍ଷତି େହବ, ତଥାପି େସ ନିେଜ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କି ୁ ତାହା ଅି ମଧ୍ୟ
େଦଇ ଗମନ କଲା ପରି େହବ। 16 ତୁ େ ମାେନ କି ଜାଣ ନାହିଁ
େଯ,ତୁ େ ମାେନଈଶ୍ବ ର ମ ି ର,ଆଉଈଶ୍ବ ର ଆ ା ତୁ ମାନ
ଅ ରେର ବାସ କରି ; 17ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରକୁ
ନ କେର, େତେବ ଈଶ୍ବ ର ତାହାକୁ ନ କରିେବ କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ମ ି ର ପବିତ୍ର , େସହି ମ ି ର ତୁ େ ମାେନ। 18 େକହି ଆପଣାକୁ
ପ୍ର ବ ନା ନ କରୁ । ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଏହି ଯୁଗେର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେରଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ େସ େଯପରି
ଜ୍ଞାନୀ େହାଇପାେର, ଏଥିପାଇଁ େସ ମୂଖର୍ େହଉ। 19 କାରଣ ଏହି
ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ମୂଖର୍ ତା। େଯଣୁ ପବିତ୍ର ଶା େର
େଲଖାଅଛି, “େସ ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ େସମାନ ର ଧୂ ର୍ ତାେର ଧରି ,”
20 ପୁନ , “ଜ୍ଞାନୀମାନ ରତକର୍ ବିତକର୍ ଅସାର େବାଲି ପ୍ର ଭୁ ଜାଣି ।”
21 ଅତଏବ, େକହି ମନୁଷ୍ୟଠାେର ଗବର୍ ନ କରୁ ; 22 କାରଣ ସମ
ବିଷୟ ତୁ ମାନ ର ପାଉଲ କୁହ କି ଆପ କୁହ କି େକୖଫା କୁହ,
ଜଗତ କୁହ କି ଜୀବନ କୁହ କି ମରଣ କୁହ, ବ ର୍ ମାନ ବିଷୟ କୁହ
କି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ କୁହ, ସମ ହିଁ ତୁ ମାନ ର, 23 ଏବଂ
ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ର, ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ର।

4
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େପ୍ର ରିତମାନ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ

1 େଲାେକ ଆ ମାନ ୁ ଖ୍ର ୀ ର ପରିଚାରକ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର
ନିଗୂଢ଼ତ ର ଭ ାରଘରିଆ େବାଲି ମେନ କର ୁ। 2 ଆଉ,
ଭ ାରଘରିଆ ବିଷୟେର ଏହା ନିତା ଆବଶ୍ୟକ, େଯପରି େସ
ବି େଦଖାଯାଏ। 3 କି ୁ ତୁ ମାନ ାରା କି ା େକୗଣସି
େଲୗକିକ ବିଚାରସଭା ାରା ବିଚାରିତ େହବା େମାʼ ପକ୍ଷେର ଅତି
ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ, ଏପରିକି ମୁଁ ନିେଜ ସୁ ା ନିଜର ବିଚାର କେର
ନାହିଁ। 4 କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ବିରୁ େର କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ, ତଥାପି
ଏଥିେର ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହାଇ ନାହିଁ କି ୁ େଯ
େମାହର ବିଚାର କରି , େସ ପ୍ର ଭୁ । 5 େତଣୁ, ସମୟର ପୂେବର୍
ପ୍ର ଭୁ ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ
େସ ଅ କାରର ଗୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେଲାକେର େଦଖାଇେବ,
ପୁଣି, ହୃ ଦୟର ସଂକ ସମ ପ୍ର କାଶ କରିେବ େସେତେବେଳ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପ୍ର ଶଂସା ପାଇବ। 6 େହ ଭାଇମାେନ,
ମୁଁ ତୁ ମାନ ଶିକ୍ଷା ନିମେ ଏହିସବୁ କଥା େମାʼ ନିଜକୁ ଓଆପ ୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୃ ା େଦଲି, େଯପରି ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା
ଅତିକ୍ର ମ କର ନାହିଁ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା
କର, ପୁଣି, େଯପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଜଣକର ସପକ୍ଷ
ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ବିପକ୍ଷ େହାଇ ଗବର୍ ୀ ନ ହୁ ଅ। 7 କାରଣ କିଏ
ତୁ କୁ େଶ୍ର କରିଅଛି? ଆଉ, ଯାହା ତୁ େ ଦାନ ରୂ େପ ପାଇ
ନାହଁ, ଏପରି ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ତାହା ଦାନ
ରୂ େପ ପାଇଅଛ, େତେବ ତାହା ଦାନ ରୂ େପ ପାଇ ନ ଥିଲା
ପରି କାହିଁକି ଗବର୍ କରୁ ଅଛ? 8 ଇତିମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ପରିତୃ େହାଇଗଲଣି? ଇତିମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ଧନବାନ େହାଇଗଲଣି? ଆ ମାନ ବିନା ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ରାଜା େହାଇଅଛ? ହଁ, ତୁ େ ମାେନ ରାଜା େହାଇଥିେଲ
ଭଲ େହାଇଥାଆ ା, େଯପରି ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ
ସହିତ ରାଜ କରିପାରିଥାଆ ।ୁ 9 କାରଣ େମାହର ମେନ ହୁ ଏ,
ଆେ ମାେନ େଯ େପ୍ର ରିତ, ଆ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତୁ ୍ୟମୁଖେର
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ସମପ ତ ସବର୍ େଶଷର େଲାକମାନ ସଦୃଶ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ କରିଅଛି ,
େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ଜଗତ, ଦୂତ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିକଟେର
େକୗତୁ କର ବିଷୟ େହାଇଅଛୁ। 10 ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ନିମେ
ମୂଖର୍ , କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବୁି ମାନ; ଆେ ମାେନ
ଦୁବର୍ ଳ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ; ତୁ େ ମାେନ େଗୗରବପ୍ର ା ,
କି ୁ ଆେ ମାେନ ଅନାଦୃତ। 11 ଏ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା
ଆେ ମାେନ କୁ୍ଷଧିତ ଓ ତୃ ଷିତ, ବ ହୀନ ଓ ପ୍ର ହାରିତ େହଉଅଛୁ,
ପୁଣି, ନିରାଶ୍ର ୟ େହାଇ ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ 12 ହ େର କମର୍ କରି
ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ, ନି ି ତ େହାଇଆଶୀବର୍ ାଦ କରୁ ଅଛୁ, ତାଡ଼ନା ପ୍ର ା
େହାଇସହ୍ୟକରୁ ଅଛୁ, 13ଅପବାଦିତ େହାଇ ମିଳନରକଥାକହୁ ଅଛୁ;
ଏପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଆେ ମାେନ ଜଗତରଆବଜର୍ ନା, ସମ ର କଳ
ରୂ ପ େହାଇଅଛୁ।
େଚତାବନୀ

14 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଲ ା େଦବା ନିମେ ଏହି ସମ ବିଷୟ
େଲଖୁ ନାହିଁ, କି ୁ େମାହର ପି୍ର ୟ ସ ାନ େବାଲି ମେନ କରି
ତୁ ମାନ ୁ େଚତନା େଦବା ନିମେ ଏହି ସମ େଲଖୁଅଛି।
15 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଦଶ ସହସ୍ର
ଶିକ୍ଷକ ଥାଆେ , ତଥାପି ତୁ ମାନ ର ଅେନକ ପିତା ନାହାି ;
କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସୁସମାଚାର ାରା ଜନ୍ମ
େଦଇଅଛି। 16 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କେର, ତୁ େ ମାେନ
େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ। 17 ଏଥିସକାେଶ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ତୀମଥି ୁ ପଠାଇଅଛି, େସ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାହର ପି୍ର ୟ ଓ ବି
ସ ାନ; େଯପରି ମୁଁ ସବର୍ ତ୍ର ସମ ମ ଳୀେର ଶିକ୍ଷା େଦଇଥାଏ,
େସହିପରି େସତୁ ମାନ ୁ େମାହରଖ୍ର ୀ ୀୟଆଚରଣସମ ରଣ
କରାଇେବ। 18 ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ େବାଲି ମେନ
କରି େକହି େକହିଗବର୍ େର ପୂ ର୍ େହାଇଅଛି । 19 କି ୁ ଯଦିପ୍ର ଭୁ ଇ ା
କରି , ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ବି; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
ଗବର୍ କରୁ ଅଛି , େସମାନ ର ବାକ୍ୟ ନୁେହଁ, କି ୁ ଶି ବୁଝିେନବି!
20କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶି େର ପ୍ର କାଶ
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ପାଏ। 21 ତୁ ମାନ ର ଇ ା କଅଣ? ମୁଁ େବତ େଘନି ତୁ ମାନ
ପାଖକୁ ଆସି ବି ନା େପ୍ର ମ ଓ ମୃଦୁତାର ଆ ା େଘନି ଆସି ବି?

5
ମ ଳୀର କଳୁଷତା-ବ୍ୟଭିଚାର

1ପ୍ର କୃତେର ଶୁଣାଯାଉଅଛି େଯ,ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରବ୍ୟଭିଚାର
ଅଛି, ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟଭିଚାର, ଯାହାକି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର
ସୁ ା ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଜେଣ ଆପଣା ପିତାର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ
ରଖିଅଛି। 2 ପୁଣି, େଯ ଏହି କମର୍ କରିଅଛି, େସ େଯପରି ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରାଯାଏ, ଏଥିନିମେ େଶାକା ର୍ ନ େହାଇ ବରଂ କି
ଗବର୍ କରୁ ଅଛ? 3 କି ୁ ମୁଁ ଶରୀରେର ଅନୁପି ତ େହେଲ ସୁ ା
ଆ ାେର ଉପି ତ ଥାଇ, େଯ ଏହି ପ୍ର କାର କମର୍ କରିଅଛି, ଉପି ତ
ଥିଲା ପରି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେର ତାହାର ବିଚାର କରିସାରିଅଛି,
4 ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ ମାେନ ଓ େମାହର ଆ ା ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଶି ସହକାେର ସମେବତ େହାଇ ଏହା ି ର କରିଅଛୁ େଯ, 5ଏପରି
େଲାକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମେ ଶୟତାନର ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବା ଉଚିତ, େଯପରି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେର ତାହାର ଆ ା ରକ୍ଷା
ପାଇ ପାେର। 6 ତୁ ମାନ ର ଏପରି ଗବର୍ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ।
ତୁ େ ମାେନ କି ଜାଣ ନାହିଁ େଯ, ଅ ଖମୀର ସମ ମଇଦା
ପି ୁଳାକୁ ଖମୀରମୟ କରିଦିଏ? 7 ତୁ େ ମାେନ ତ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ
େଲାକ, ଏଣୁ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ନୂଆ ପି ୁଳା େହାଇପାର,
ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁ ଣା ଖମୀର ବାହାର କରିପକାଅ; କାରଣ ଆ ମାନ
ନି ାର ପବର୍ ର େମଷଶାବକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ , ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ
େହାଇଅଛି । 8 ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ପୁରାତନ ଖମୀର
କିଅବା ଦୁ ତା ଓ କୁକମର୍ ରୂ ପ ଖମୀର ାରା ପବର୍ ପାଳନ ନ କରି
ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟରୂ ପ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ାରା ପବର୍ ପାଳନ କରୁ ।
9 ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନ ସହିତ ସ କର୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େମାହର ପତ୍ର େର େଲଖିଥିଲି; 10 ଏହି ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି
ଧନେଲାଭୀ କି ପରଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁ ନକାରୀ କି ପ୍ର ତିମାପୂଜକମାନ
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ସହିତ େଯ ଆେଦୗ ସ କର୍ ନ ରଖିବ, ତାହା ନୁେହଁ; ତାହାେହେଲ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଗତରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; 11 କି ୁ େମାହର
େଲଖିବାରଭାବ ଏହା ଥିଲା େଯ,ଯଦି େକୗଣସି େଲାକଭ୍ର ାତା େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହାଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନେଲାଭୀ କି ପ୍ର ତିମାପୂଜକ କି ନି କ
କି ମତୁ ଆଳ କି ପରଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁ ନକାରୀ ହୁ ଏ, େତେବ ଏପରି େଲାକ
ସହିତ ସ କର୍ ରଖ ନାହିଁ, ପୁଣି, ତାହା ସା େର େଭାଜନ ସୁ ା
କର ନାହିଁ। 12 କାରଣ ମ ଳୀ ବାହାର େଲାକମାନ ର ବିଚାର
କରିବାେର େମାହର କଅଣ ଅଛି? ମ ଳୀ ଭିତେର େଯଉଁମାେନ
ଅଛି , େସମାନ ର ବିଚାର କି ତୁ େ ମାେନ କର ନାହିଁ? 13 କି ୁ
େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ଅଛି , େସମାନ ବିଚାର ଈଶ୍ବ ର କରିେବ।
େସହି ଦୁ େଲାକକୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ।

6
ଭାଇମାନ ବିରୁ େର ମକ ମା

1 ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବିରୁ େର କଥା
ଥିେଲ େସ କି ବିଚାର ନିମେ ସାଧୁମାନ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ
ଅଧାମ କମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କେର? 2 ଅବା
ସାଧୁମାେନ େଯ ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ, ଏ କଥା କି ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁ ମାନ ାରା ବିଚାରିତ
ହୁ ଏ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ କି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଚାର
କରିବାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ? 3 ଆେ ମାେନ େଯ ଦୂତମାନ ର ବିଚାର
କରିବା, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? 4 େତେବ ଐହିକ
ଜୀବନର କଥା ବା କଅଣ? ଅତଏବ, ଯଦି ବିଚାର ନିମେ
ତୁ ମାନ ର ଐହିକ ଜୀବନ ସ ୀୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ଥାଏ,
େତେବ ମ ଳୀେର େଯଉଁମାେନ ନଗଣ୍ୟ, େସମାନ ୁ କଅଣ ବିଚାର
କରିବା ନିମେ ନିଯୁ କର? 5 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଲ ା କରାଇବା ପାଇଁ
ଏହା କହୁ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟେର ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମଥର୍ ,
ଏପରି କଅଣ ଜେଣ େବାଲି ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ପ୍ର କୃତେର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ନାହିଁ? 6 ମାତ୍ର ଜେଣ ବି ାସୀ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ବି ାସୀ
ଭାଇ ବିରୁ େର ବିଚାରାଳୟେର ଅଭିେଯାଗ କେର, ତାହା ପୁଣି,
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ଅବି ାସୀମାନ ନିକଟେର! 7ତୁ େ ମାେନ େଯପର ର ବିରୁ େର
ବିଚାରାଳୟେରଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛ, େସଥିେରତୁ େ ମାେନ ନିତା
େଦାଷୀ। ବରଂ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ସହୁ ନାହଁ? ବରଂ କାହିଁକି
କ୍ଷତି ଅ ୀକାର କରୁ ନାହଁ? 8 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ
ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତି କରୁ ଅଛ, ପୁଣି, ତାହା ଭାଇମାନ ପ୍ର ତି କରୁ ଅଛ।
9ଅବା, ଅଧାମ କମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ
ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ର ା ହୁ ଅ ନାହିଁ,
ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ର ତିମାପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ୀବତ୍ ଆଚାରୀ
10 କି ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ କି େଚାର କି ଧନେଲାଭୀ କି ମତୁ ଆଳ
କି ନି କ କି ପରଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁ ନକାରୀ, ଏମାେନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର
ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ। 11 ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହି ଏହି ପ୍ର କାର ଥିଲ; କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଓ
ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା ତୁ େ ମାେନ େଧୗତ େହାଇଅଛ,
ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଅଛ ଓ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣିତ େହାଇଅଛ।

ବ୍ୟଭିଚାରଠାରୁ ପଳାୟନ
12ସମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାହର ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ

ସମ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁେହଁ। ସମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ
େମାହର ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ ମୁଁ େକୗଣସି ବିଷୟରବଶୀଭୂ ତ େହବି
ନାହିଁ। 13 ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମେ , ପୁଣି, ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ;
କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଉଭୟକୁ େଲାପ କରିେବ। ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର ନିମେ
ନୁେହଁ, କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ନିମେ , ଆଉ ପ୍ର ଭୁ ଶରୀର ନିମେ ; 14ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ଭୁ ୁ ଉଠାଇେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଶି ାରା ଆ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ
ଉଠାଇେବ। 15ତୁ ମାନ ଶରୀର େଯ ଖ୍ର ୀ ଅ ରୂ ପ, ଏହା
କି ଜାଣ ନାହିଁ? େତେବ ମୁଁ କଅଣ ଖ୍ର ୀ ଅ େଘନିଯାଇ
େବଶ୍ୟାର ଅ କରିବି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 16 କି ା
େଯ େବଶ୍ୟା ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଏ, େସ ତାହା ସହିତ ଏକ ଶରୀର
ହୁ ଏ, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? କାରଣ ଉ ଅଛି,
“େସ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ।” 17 କି ୁ େଯ ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ସଂଯୁ
ହୁ ଏ, େସ ତାହା ସହିତ ଏକ ଆ ା ହୁ ଏ। 18 ବ୍ୟଭିଚାରଠାରୁ



୧ କରି ୀୟ 6:19 xiv ୧ କରି ୀୟ 7:10

ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଯେକୗଣସି ପାପ କେର, ତାହା
ଶରୀରର ବହିଭର୍ୂ ତ; କି ୁ େଯ ବ୍ୟଭିଚାର କେର, େସ ଆପଣା ନିଜ
ଶରୀର ବିରୁ େର ପାପ କେର। 19 ଅବା ତୁ ମାନ ଶରୀର େଯ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା ତୁ ମାନ ର ଅ ବର୍ ାସୀ ପବିତ୍ର ଆ ା ମ ି ର,
ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିଜର
ନୁହଁ; 20 ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ବିେଶଷ ମୂଲ୍ୟେର କିଣିଅଛି ; ଏଣୁ
ତୁ ମାନ ଶରୀରେର ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ପ୍ର କାଶ କର।

7
ବିବାହ ସ କର୍ ୀୟ ନିୟମ

1ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ େଲଖିଅଛ, େସହି ସବୁରଉ ର
ଏହି, ୀେଲାକକୁ ଶର୍ ନ କରିବା ପୁରୁ ଷ ପକ୍ଷେର ଭଲ; 2 କି ୁ
ବ୍ୟଭିଚାର ଭୟ େହତୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷର ନିଜର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥାଉ,
ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀର ନିଜର ାମୀ ଥାଉ। 3 ାମୀ ୀକୁ ତାହାର
ପ୍ର ାପ୍ୟ େଦଉ, ପୁଣି, େସହି ପ୍ର କାେର ମଧ୍ୟ ୀ ାମୀକୁ ତାହାର ପ୍ର ାପ୍ୟ
େଦଉ। 4 ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଆପଣା ଶରୀର ଉପେର ଅଧିକାର ନାହିଁ,
କି ୁ ାମୀର ଅଛି; େସହି ପ୍ର କାେର ମଧ୍ୟ ାମୀର ଆପଣା ଶରୀର
ଉପେର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କି ୁ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଅଛି। 5ପର ରକୁ ବି ତ
ନ କର; େକଜାଣି ପ୍ର ାଥର୍ ନା ନିମେ ଅବକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ
ଏକପରାମଶର୍ େହାଇ ଅ କାଳ ପୃଥକରହି ପାର;ଆଉ,ତୁ ମାନ
ଇ ି ୟଦମନଅଭାବ େହତୁ ଶୟତାନ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା
ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର ଏକତ୍ର ହୁ ଅ। 6 କି ୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା
ପରି ନ କହି ପରାମଶର୍ େଦଲା ପରି ଏହା କେହ। 7ତଥାପି, େଯପରି
ସବୁ େଲାକ େମାହରି ପରି ହୁ ଅି , ଏହା େମାହର ଇ ା। ମାତ୍ର େକହି
ଏପ୍ର କାର, େକହି େସପ୍ର କାର, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଦାନ
ପାଇଅଛି। 8 କି ୁ ମୁଁ ଅବିବାହିତ ଓ ବିଧବାମାନ ୁ କେହ, େସମାେନ
େମାʼପରିରହିେଲ େସମାନ ପକ୍ଷେରଭଲ। 9ମାତ୍ର ଯଦି େସମାେନ
ଇ ି ୟ ଦମନ କରି ନ ପାରି , େତେବ ବିବାହ କର ୁ କାରଣ
କାମାନଳେର ଦ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବିବାହ କରିବା ଭଲ। 10 କି ୁ
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ବିବାହିତମାନ ୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଏ, ମୁଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅି ,
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆପଣା ାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ , 11 (କି ୁ ଯଦି େସ
ାମୀଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଆଉ ବିବାହ ନ କରୁ , ଅଥବା
ଆପଣା ାମୀ ସହିତ ମିଳିତ େହଉ), ପୁଣି, ାମୀ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 12 କି ୁ ଅନ୍ୟ ସମ ୁ ମୁଁ କେହ (ପ୍ର ଭୁ କହି
ନାହିଁ), ଯଦି େକୗଣସି ଭାଇର ଅବି ାସି ନୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥାଏ, ଆଉ
େସ ତାହାର ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ସ ତ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ େସ
ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 13 ପୁଣି, େଯଉଁ ୀର ଅବି ାସୀ ାମୀ
ଥାଏ, ଆଉ େସ ତାହାର ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ସ ତ ହୁ ଏ, େସ
ଆପଣା ାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 14 କାରଣ ଅବି ାସୀ ାମୀ
ବି ାସୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା େହତୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଅଛି, ଆଉ ଅବି ାସି ନୀ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ବି ାସୀ ାମୀ େହତୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଅଛି; ତାହା ନ େହେଲ
ତୁ ମାନ ସ ାନମାେନ ଅଶୁଚି ହୁ ଅେ , କି ୁ ଏେବ େସମାେନ
ପବିତ୍ର । 15 ତଥାପି ଯଦି ଅବି ାସୀ ପୃଥକ୍ େହବାକୁ ଇ ା କେର,
େତେବ େସ ପୃଥକ୍ େହଉ; ଏପରି େଳ େସହି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ
ଆବ ନୁହଁି ; ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େର ଆଚରଣ କରିବାକୁ
ଆ ାନ କରିଅଛି । 16 େଯଣୁ େହ ୀ, ତୁ େ େଯ ଆପଣା ାମୀର
ପରିତ୍ର ାଣର କାରଣ େହବ, ଏହା କଅଣ ଜାଣ? କି ା େହ ାମୀ,
ତୁ େ େଯଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ପରିତ୍ର ାଣର କାରଣ େହବ, ଏହା କଅଣ
ଜାଣ?

େଯପରି ଆ ାନ େସପରି ଆଚରଣ
17 େକବଳ ପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ େଯପରି ଦାନ ବିତରଣ କରିଅଛି ,

ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ େଯଉଁ ଅବ ାେର ଆ ାନ କରିଅଛି , େସ
େସହିପରି ଆଚରଣ କରୁ । ମୁଁ ସମ ମ ଳୀେର ଏହି ପ୍ର କାର
ଆେଦଶ ଦିଏ। 18 େକହି କି ସୁ ତ ଅବ ାେର ଆହୂ ତ େହାଇଅଛି?
େସ ଅସୁ ତି ପରି େଦଖାଯିବାକୁ େଚ ା ନ କରୁ । େକହି କି ଅସୁ ତ
ଅବ ାେର ଆହୂ ତ େହାଇଅଛି? େସ ସୁ ତି ନ େହଉ। 19 ସୁ ତ
କିଛି ନୁେହଁ, ପୁଣି, ଅସୁ ତ କିଛି ନୁେହଁ, େକବଳ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ ହିଁ ସାର। 20 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ େଯଉଁ ଅବ ାେର ଆହୂ ତ
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େହାଇଅଛି, େସ େସଥିେର ଥାଉ। 21 ତୁ େ କି ଦାସ େହାଇ ଆହୂ ତ
େହାଇଅଛ? ଚି ା କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯେବ ମୁ େହାଇପାର,
େତେବ ବରଂ ସୁେଯାଗ ଅବଲ ନକର। 22କାରଣ େଯ ଦାସ େହାଇ
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆହୂ ତ େହାଇଅଛି, େସ ପ୍ର ଭୁ ମୁ େଲାକ; େସହି
ପ୍ର କାେର େଯ ମୁ େହାଇ ଅ◌ାହୂ ତ େହାଇଅଛି, େସ ଖ୍ର ୀ ଦାସ।
23 ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ବିେଶଷ ମୂଲ୍ୟେର କିଣିଅଛି , େସଥିପାଇଁ
ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହୁ ଅ ନାହିଁ। 24 େହ ଭାଇମାେନ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
େଯଉଁ ଅବ ାେର ଆହୂ ତ େହାଇଅଛି, େସ ଈଶ୍ବ ର ସହଭାଗିତାେର
େସହି ଅବ ାେର ଥାଉ।

ଅବିବାହିତ ଓ ବିଧବା ପ୍ର ସ
25 କୁମାରୀମାନ ବିଷୟେର ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େକୗଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଇ

ନାହିଁ; କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଦୟାେର ବି ାସପାତ୍ର େହାଇ ନିଜର ମତ
େଦଉଅଛି। 26 ମୁଁ ମେନ କେର େଯ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଅଛି, ଆସ
ଦୁ ର୍ ଶା େହତୁ େସହିପରି ରହିବା ଭଲ। 27 ତୁ େ କି ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତ
ଆବ ? େତେବ ମୁ େହବା ପାଇଁ େଚ ା କର ନାହିଁ। ତୁ େ
କି ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାରୁ ମୁ ? େତେବ ଭାଯର୍ ୍ୟା ପାଇବାକୁ େଚ ା କର
ନାହିଁ। 28 କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ବିବାହ କରିଅଛ, ତାହାେହେଲ ସୁ ା
ପାପ କରି ନାହଁ; ଆଉ ଯଦି କୁମାରୀ ବିବାହ କରିଅଛି, ତାହାେହେଲ
େସ ପାପ କରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏପରି େଲାେକ ଶରୀରେର େ ଶ
େଭାଗିେବ ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େସଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ, ଏହା
େମାହର ଇ ା। 29 କି ୁ େହ ଭାଇମାେନ, େମାʼ କଥାର ଭାବ ଏହି,
ସମୟ ଅତି ଅ , ଏଣୁ େଯଉଁମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅଛି, େସମାେନ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ନ ଥିଲା ପରି ହୁ ଅ ୁ। 30 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େରାଦନ
କରି , େସମାେନ େରାଦନ ନ କରିବା େଲାକ ପରି ହୁ ଅ ;ୁ ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନ ଆନ କରି , େସମାେନ ଆନ ନ କରିବା େଲାକ
ପରି ହୁ ଅ ୁ; େଯଉଁମାେନ କ୍ର ୟ କରି , େସମାେନ ଅନଧିକାରୀ
େଲାକ ପରି ହୁ ଅ ୁ; 31ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଜଗତର ବିଷୟ େଭାଗ
କରି , େସମାେନ େଭାଗ ନ କରିବା େଲାକ ପରି ହୁ ଅ ୁ; କାରଣ
ଏହି ଜଗତର ରୂ ପ ପରିବ ତ େହଉଅଛି। 32 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
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େଯପରି ଚିି ତ ନ ହୁ ଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା। େଯ ଅବିବାହିତ, େସ
କିପରି ପ୍ର ଭୁ ର ସେ ାଷପାତ୍ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟ େଘନି
ଚିି ତ ହୁ ଏ; 33 କି ୁ େଯ ବିବାହିତ, େସ କିପରି ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର
ସେ ାଷପାତ୍ର େହବ, େସଥିପାଇଁ େସ ସଂସାର ବିଷୟ େଘନି ଚିି ତ
ହୁ ଏ, ଆଉ ତାହାର ମନ ବିଭ ହୁ ଏ। 34ଅବିବାହିତ ୀ ଓ କୁମାରୀ
ଶରୀର ଓ ଆ ାେର ପବିତ୍ର େହବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟ େଘନି
ଚିି ତ ହୁ ଅି ; କି ୁ େଯ ବିବାହିତା, େସ କିପରି ଆପଣା ାମୀର
ସେ ାଷପାତ୍ର େହବ, େସଥିପାଇଁ ସଂସାର ବିଷୟ େଘନି ଚିି ତ ହୁ ଏ।
35ଏହି କଥା ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିଜ ହିତ ନିମେ କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ୁ
ବ ନେର ଆବ କରିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ଶି ାଚରଣକରିଏକାଗ୍ର ମନେରପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିବି ଥାଅ,
ଏଥିପାଇଁ କହୁ ଅଛି। 36 କି ୁ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ବିବାହ ପାଇଁ
ନିଜ ବାଗ୍ ଦ ା କନ୍ୟାର େଯୗବନାବ ା ଗତ େହାଇଅଛି, ଆଉ େସ
ତାହା ପ୍ର ତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାରକରୁ ଅଛି େବାଲି ମେନକେର, େତେବ
ଆବଶ୍ୟକ େବାଧ କେଲ େସ ଯାହା ଇ ା, ତାହା କରୁ ; େସଥିେର
ପାପ ନାହିଁ; େସମାେନ ବିବାହ କର ୁ। 37 କି ୁ େଯ ହୃ ଦୟେର ି ର
ଥାଏ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା େବାଧ ନ କେର, ପୁଣି, ଯାହାର ଆପଣା
ଇ ାନୁସାେର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଆଉ େଯ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ
କୁମାରୀ ରଖିବା ନିମେ ହୃ ଦୟେର ି ର କରିଥାଏ, େସଭଲକେର।
38ଏଣୁ େଯଆପଣା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦିଏ, େସ ଭଲ କେର,
ପୁଣି, େଯ ବିବାହ ନ ଦିଏ, େସଆହୁ ରି ଭଲ କେର। 39 ାମୀ ଜୀବିତ
ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆବ ଥାଏ; କି ୁ ଯଦି ାମୀ ମୃତ, େତେବ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସୀ ଯାହାକୁ ଇ ା, ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା
ପାଇଁ ାଧୀନ। 40 କି ୁ େସ ଅବିବାହିତ େହାଇ ରହିେଲ ଅଧିକ ସୁଖୀ
େହବ, ଏହା େମାହର ମତ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ପାଇଅଛି
େବାଲି ମେନ କେର।

8
େଦବ ପ୍ର ସାଦ ପ୍ର ସ
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1 େଦବପ୍ର ସାଦ ସ େର େମାହର ଉ ର ଏହି,ଆ ସମ ର
ଜ୍ଞାନ ଅଛି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଯାହା କହୁ ଅଛ, ତାହା ଆେ ମାେନ
ଜାଣୁ। ଜ୍ଞାନ ଅହ ାର ଜନ୍ମ ାଏ, କି ୁ େପ୍ର ମରୁ ନି ା ଜାତ ହୁ ଏ। 2ଯଦି
େକହି େକୗଣସି ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ
ତାହାର େଯପରି ଜାଣିବା ଉଚିତ୍, େସ ଏପଯର୍ ୍ୟ େସପରି ଜାଣି
ନାହିଁ; 3 କି ୁ ଯଦି େକହିଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମକେର, େସହି ଜଣତାହା
ପରିଚିତ। 4 ଏଣୁ େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ
ଜାଣୁ େଯ, ଜଗତେର େଦବତା େବାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ
ଈଶ୍ବ ର ବିନା ି ତୀୟନାହିଁ। 5କାରଣ ଗର୍ େର େହଉବା ପୃଥିବୀେର
େହଉ, େଯଉଁମାନ ୁ େଦବତା େବାଲି କୁହାଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ
ଥାଇ ପାରି (ଏପରି ତ ଅେନକ େଦବତା ଓ ଅେନକ ପ୍ର ଭୁ ଅଛି ),
6ତଥାପି ଆ ମାନ ର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ପିତା ଠାରୁ
ସମ ବିଷୟ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ନିମେ
େହାଇଅଛୁ, ପୁଣି, ଏକମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ତାହା
ାରା ସମ ବିଷୟ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ତାହା ାରା ଆେ ମାେନ
େହାଇଅଛୁ। 7ତଥାପି ସମ ର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ; କି ୁ େକେତକ
େଲାକ ଏପଯର୍ ୍ୟ େଦବତା ଅଛି େବାଲି ଭାବି େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ
କରି , ଆଉ େସମାନ ର ବିେବକ ଦୁବର୍ ଳ ଥିବାରୁ କଳୁଷିତ ହୁ ଏ।
8 କି ୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ କି
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରାଏ ନାହିଁ; େଭାଜନ ନ କେଲ ଆ ମାନ ର କ୍ଷତି
ହୁ ଏ ନାହିଁ, କି ା େଭାଜନ କେଲ ଆ ମାନ ର ଲାଭ ହୁ ଏ
ନାହିଁ। 9 କି ୁ ସାବଧାନ, କାେଳ ତୁ ମାନ ର ଏହି ଅଧିକାର
ଦୁବର୍ ଳମାନ ରଝୁ ି ବାର କାରଣହୁ ଏ। 10କାରଣଜ୍ଞାନୀ େଯତୁ େ ,
ତୁ କୁ ଯଦି େକହି ପ୍ର ତିମାର ମ ି ରେର େଭାଜନେର ବସି ବାର
େଦେଖ, େତେବ େସ ଦୁବର୍ ଳ େହାଇଥିେଲ ତାହାର ବିେବକ କଅଣ
େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ ସାହସି କ େହବ ନାହିଁ? 11 ଏଣୁ
େଯଉଁ ଦୁବର୍ ଳ ଭ୍ର ାତା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େସ ତୁ
ଜ୍ଞାନ ାରା ନ େହଉଅଛି। 12ଏହିପ୍ର କାେରଭାଇମାନ ବିରୁ େର
ପାପ କରି ଓ େସମାନ ଦୁବର୍ ଳ ବିେବକକୁଆଘାତ କରି ତୁ େ ମାେନ
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ଖ୍ର ୀ ବିରୁ େର ପାପ କରୁ ଅଛ। 13 ଅତଏବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
େମାହରଭାଇର ବି ରକାରଣହୁ ଏ, େତେବେମାହରଭାଇେଯପରି
େମାʼ ାରା ବି ନ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦାପି ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ।

9
େପ୍ର ରିତ ଅଧିକାର ଓ କ ର୍ ବ୍ୟ

1 ମୁଁ କଅଣ ାଧୀନ ନୁେହଁ? ମୁଁ କଅଣ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ
ନୁେହଁ? ମୁଁ କଅଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ ଦଶର୍ ନ କରି
ନାହିଁ? ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାହର କୃତ କମର୍
ନୁହଁ? 2 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନ ନିକଟେର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ
ନୁେହଁ, ତଥାପି ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଅବଶ୍ୟ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ,
କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ତୁ େ ମାେନ େମାହର େପ୍ର ରିତପଦର ମୁଦ୍ର ା
ରୂ ପ। 3 େମାହର ସମାେଲାଚକମାନ ୁ େମାହର ଉ ର ଏହି।

4 େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ କଅଣ ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ?
5 ଅନ୍ୟ ସମ େପ୍ର ରିତ, ପ୍ର ଭୁ ଭ୍ର ାତୃ ବଗର୍ ଓ େକୖଫା ପରି
ବି ାସି ନୀ ୀ ବିବାହ କରି ସ େର େଘନି ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ କଅଣ
ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ? 6 କି ା ଜୀବିକା ନିବର୍ ାହର ପରିଶ୍ର ମ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଅଣ େକବଳ େମାହର ଓ ବ ର୍ ା ର
ଅଧିକାର ନାହିଁ? 7 କିଏ ନିଜ ବ୍ୟୟେର େକେବ େସୖନିକବୃ ି
କେର? କିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି େସଥିର ଫଳ େଭାଜନ ନ କେର?
ଅବା କିଏ ପଶୁପଲ ପାଳନ କରି ପଲର ଦୁ ପାନ ନ କେର? 8 ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର କଅଣ ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଅଛି? େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ମଧ୍ୟ କଅଣ ଏହିସବୁ କଥା କୁେହ ନାହିଁ? 9 କାରଣ େମାଶା
ବ୍ୟବ ାେର ଏହା େଲଖାଅଛି, “େବ ଳାେର ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର
ମୁହଁେର ତୁ ି ଦିଅ ନାହିଁ।” ଈଶ୍ବ ର କଅଣ ବଳଦ ବିଷୟେର
ଚି ା କରି ? 10 େସ କଅଣ େକବଳ ଆ ମାନ ନିମେ ଏହା
କହି ନାହିଁ? ହଁ ଆ ମାନ ନିମେ ଏହା ଲିଖିତ େହାଇଅଛି,
େଯପରି େଯ ଚାଷ କେର, ଆଶାେର ତାହାର ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ୍,
ଆଉ େଯ େବ ଳା ପକାଏ, ଭାଗ ପାଇବା ଆଶାେର ତାହାର
େବ ଳା ପକାଇବା ଉଚିତ୍। 11 ଯଦି ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
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ନିମେ ପାରମାଥ କ ବୀଜ ବୁଣିଅଛୁ, େତେବ ତୁ ମାନ ର
ଐହିକ ଶସ୍ୟ େଛଦନ କେଲ କଅଣ ଗୁରୁ ତର ବିଷୟ? 12 ଯଦି
ଅନ୍ୟମାେନ ତୁ ମାନ ଅଂଶାଧିକାରୀ ଅଟି , େତେବ ଆେ ମାେନ
କଅଣ ଆହୁ ରି ଅଧିକ େନାହଁୁ ? ତଥାପି ଆେ ମାେନ େସହି
ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି ନାହଁୁ ; କି ୁ େଯପରି ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ
ସୁସମାଚାରର େକୗଣସି ବାଧା ନ ଜନ୍ମ ାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମ ସହ୍ୟ
କରୁ ଅଛୁ। 13 େଯଉଁମାେନ ମ ି ରେର େସବା କରି , େସମାେନ େଯ
ମ ି ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆି , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େବଦିର େସବାେର
ନିବି ରହି , େସମାେନ େଯ େବଦୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୁ ଅି , ଏହା
କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? 14 େସହି ପ୍ର କାେର େଯଉଁମାେନ ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରି , େସମାେନ େଯ ସୁସମାଚାର ାରା ଜୀବନ ନିବର୍ ାହ
କରିେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି । 15 କି ୁ ମୁଁ ଏହିସବୁ
ବିଷୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ, ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ତି େଯ ଏହିପରି
କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ େଲଖୁ ନାହିଁ; କାରଣ େକହି
େମାହର ଏହି ଦପର୍ ବ୍ୟଥର୍ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ େମାହର ମରିବା
ଭଲ। 16 କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେର, େସଥିେର
େମାହର ଦପର୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, େଯଣୁ ତାହା କରିବା ନିମେ
ମୁଁ ବାଧ୍ୟ; ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର ନ କେର, େତେବ
ହାୟ, ମୁଁ ଦ ର ପାତ୍ର । 17 କାରଣ ଯଦି ମୁଁ େ ାେର ଏହା
କେର, େତେବ େମାହର ପୁର ାର ଅଛି; କି ୁ ଯଦି େ ାେର ନ
କେର, େତେବ େହଁ େସବକପଦର ଭାର େମାʼ ଠାେର ସମପ ତ
େହାଇଅଛି। 18 େତେବ େମାହର ପୁର ାର କଅଣ? ତାହା ଏହି େଯ,
େଯପରି ମୁଁ ସୁସମାଚାରେର ଥିବା େମାହର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର ନ
କରି ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରକରୁ କରୁ େସହି ସୁସମାଚାରକୁ ବିନାମୂଲ୍ୟର
ପ୍ର ଚାର କେର। 19 କାରଣ େଯପରି ମୁଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ
ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ଅଧୀନ ନ େହେଲ େହଁ
ନିଜକୁ ସମ ଦାସ କଲି। 20 େଯପରି ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଲାଭ
କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀ ପରି
େହଲି; େଯପରି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅଧୀନେର ଥିବା େଲାକମାନ ୁ
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ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ ନ
େହେଲ ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅଧୀନ େଲାକମାନ ନିକଟେର
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅଧୀନର ପରି େହଲି। 21 େଯପରି ମୁଁ େମାଶା
ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େଲାକମାନ ୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଈଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାବିହୀନ ନ େହାଇ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ବ୍ୟବ ାର ଅନୁଗତ
େହେଲ େହଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େଲାକମାନ ନିକଟେର
େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ ପରି େହଲି। 22 େଯପରି ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ
ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳମାନ ନିକଟେର ଦୁବର୍ ଳ
ପରି େହଲି; େଯପରି ମୁଁ େଯେକୗଣସି ପ୍ର କାେର େକେତକ ୁ ରକ୍ଷା
କରିପାେର,ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ ନିକଟେରସବୁପ୍ର କାର େହାଇଅଛି।
23 ମୁଁ େଯପରି ସୁସମାଚାରରଆଶୀବର୍ ାଦର ସହଭାଗୀ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମେ ସବୁ କେର।

ପ୍ର ଭୁ ନିମେ େଦୗଡ଼
24 େଯଉଁମାେନ ର ଭୂ ମିେର େଦୗଡ଼ି , େସମାେନ ସମେ

େଦୗଡ଼ି ସତ, କି ୁ େକବଳ ଜେଣ େଯ ପଣ ପାଏ, ଏହା କି
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପଣ ପାଇବ,
ଏଥିପାଇଁ େସହିପରି େଦୗଡ଼। 25 େଯ େକହି କ୍ର ୀଡ଼ାେର ପ୍ର ତି ି ତା
କେର, େସ ସମ ବିଷୟେର ପରିମିତେଭାଗୀ ହୁ ଏ; େସମାେନ
କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମେ ତାହା କରି ; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ
ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମେ ତାହା କରୁ । 26 ଅତଏବ ମୁଁ
େଦୗଡ଼ୁଅଛି, କି ୁ ବିନାଲକ୍ଷ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମୁଁ ମୁି ଯୁ କରୁ ଅଛି, କି ୁ
ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା େଲାକ ପରି ନୁେହଁ। 27ଅନ୍ୟ େଲାକମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରି କାେଳ ମୁଁ ନିେଜ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େମାହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କ େଦଇ ବଶେର ଦାସ
କରି ରଖୁଅଛି।

10
ଇସ୍ର ାଏଲର ଇତିହାସରୁ େଚତାବନୀ
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1 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ସମେ
େମଘ ତେଳ ଥିେଲ, 2 ଆଉ ସମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ
କେଲ, ପୁଣି, ସମେ େମଘ ଓ ସମୁଦ୍ର େର େମାଶା ଉେ ଶ୍ୟେର
ବାି ଜିତ େହେଲ, 3 ଆଉ ସମେ ଏକ ପାରମାଥ କ ଖାଦ୍ୟ
େଭାଜନ କେଲ 4 ଓ ସମେ ଏକ ପାରମାଥ କ େପୟ ପାନ
କେଲ (େଯଣୁ େସମାେନ େସମାନ ଅନୁବ ର୍ ୀ ପାରମାଥ କ
େଶୖଳରୁ ପାନ କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସହି େଶୖଳ ଖ୍ର ୀ ), 5 ତଥାପି
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଠାେର ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷ ନ ଥିଲା,
େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ର ା ରେର ମେଲ, ଏସମ କଥା େଯ ତୁ େ ମାେନ
ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ। 6 େସମାେନ େଯପ୍ର କାର
ମ ବିଷୟେର ଅଭିଳାଷୀ େହାଇଥିେଲ, ଆେ ମାେନ େଯପରି
େସପ୍ର କାେର ଅଭିଳାଷୀ ନ େହଉ, ଏଥିନିମେ ଏହି ସମ ବିଷୟ
ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ଦୃ ା ରୂ ପ େହାଇଅଛି। 7 େଯପରି
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ େହେଲ, େସପରି
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ ହୁ ଅ ନାହିଁ; େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ବସି େଲ, ଆଉ ନୃତ୍ୟ
କରିବାକୁ ଉଠିେଲ।” 8 େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ
ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଏକ ଦିନେର େତଇଶ ହଜାର ମରିଗେଲ, େସପରି
ଆେ ମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରୁ । 9 େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟେର
େକେତକ ପ୍ର ଭୁ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସପର୍ ାରା ବିନ େହେଲ,
େସପରି ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ । 10 େଯପରି
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ବଚସା କରି ସଂହାରକ
ାରା ବିନ େହେଲ, େସପରି ତୁ େ ମାେନ ବଚସା କର ନାହିଁ।

11 ଏହି ସମ ଦୃ ା ରୂ େପ େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଲା, ଆଉ
େଯଉଁମାନ ସମୟେର ଯୁଗା କାଳ ଉପି ତ େହାଇଅଛି,
ଏପରି େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ େଚତନା ନିମେ େସହିସବୁ
େଲଖାଯାଇଅଛି। 12 ଏଣୁ େଯ ଆପଣାକୁ ି ର େବାଲି ମେନ କେର,
େସ େଯପରି ପତିତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ େସ ସାବଧାନ େହଉ।
13ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷା ାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ
ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟି ନାହିଁ; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବି ,
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େସ ତୁ ମାନ ୁ େକୗଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାେର ପରୀକି୍ଷତ େହବାକୁ
େଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସହ୍ୟ କରିପାର,
ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସେ ସେ େସ ଉ ାରର ପଥ ମଧ୍ୟ
ପ୍ର ୁତ କରିେବ।
ପ୍ର ତିମାପୂଜା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ

14 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟମାେନ, ପ୍ର ତିମାପୂଜାରୁ ପଳାୟନ
କର। 15 ମୁଁ ବୁ ି ମାନ େଲାକ ୁ କହିଲା ପରି କହୁ ଅଛି; ମୁଁ ଯାହା
କହୁ ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ବିଚାର କର। 16 େଯଉଁ
ଆଶୀବର୍ ାଦରପାତ୍ର କୁ ଆେ ମାେନଆଶୀବର୍ ାଦ କରୁ ,ତାହା କି ଖ୍ର ୀ
ର ର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ? େଯଉଁ ରୁ ଟି ଆେ ମାେନ ଭା ୁ , ତାହା
କି ଖ୍ର ୀ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ? 17 କାରଣ ରୁ ଟି ଏକ
େହବାରୁ ଆେ ମାେନ ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଏକ ଶରୀର ରୂ ପ,
େଯଣୁଆେ ମାେନ ସମେ େସହି ଏକରୁ ଟିର ଅଂଶୀ। 18ଶାରୀରିକ
ଜନ୍ମ ାନୁସାେର େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ, େସମାନ ୁ େଦଖ;
େଯଉଁମାେନ ବଳିମାଂସ େଭାଜନ କରି , େସମାେନ କି େବଦିର
ସହଭାଗୀ ନୁହଁି ? 19 େତେବ େଦବପ୍ର ସାଦ େବାଲି େଯ କିଛି
ଅଛି ବା ପ୍ର ତିମା େବାଲି େଯ କିଛି ଅଛି, ଏହା କି ମୁଁ କହୁ ଅଛି?
20 ନା, କି ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି େଯ, ଯାହା ଯାହା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ବଳି
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରି , େସହିସବୁ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉ ଗର୍ ନ କରି ଭୂ ତମାନ ଉେ ଶ୍ୟେରକରି ।ଆଉ,ତୁ େ ମାେନ
େଯ ଭୂ ତମାନ ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ।
21 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ପାନପାତ୍ର ଓ ଭୂ ତମାନ ପାନପାତ୍ର
ଉଭୟେର ପାନ କରିପାର ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ େମଜ ଓ
ଭୂ ତମାନ େମଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ େହାଇପାର ନାହିଁ। 22 ଅଥବା
ଆେ ମାେନ କଅଣ ପ୍ର ଭୁ ୁ ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବା? ଆେ ମାେନ କି
ତାହା ଠାରୁ ବଳବାନ?
ସମ ବିଷୟର କାରଣ-ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ

23 ସମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ ସମ
ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁେହଁ।ସମ ବିଷୟସାଧନକରିବାକୁ ାଧୀନତା
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ଅଛି, କି ୁ ସମ ବିଷୟରୁ ନି ା ଜାତ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 24 େକହି ନିଜର
ାଥର୍ େଚ ା ନ କରୁ , ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ମ ଳ େଚ ା
କରୁ । 25 ବଜାରେର ଯାହା ବିକ୍ର ୟ ହୁ ଏ, ବିେବକ ସକାେଶ କିଛି ନ
ପଚାରି ତାହା େଭାଜନ କର, 26 କାରଣ ପୃଥିବୀ ଓ େସଥିେର ଥିବା
ସମ ବିଷୟ ପ୍ର ଭୁ ର। 27 ଅବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଯଦି
ତୁ ମାନ ୁ ନିମ ଣ କେର, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଯିବାକୁ ଇ ା କର,
େତେବ ଯାହା କିଛି ତୁ ମାନ ୁ ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ, ବିେବକ
ସକାେଶ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା େଭାଜନ କର। 28 କି ୁ େକହି
ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ କେହ, ଏହା ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହାଇଅଛି,
େତେବ େଯ ଏହା ଜଣାଇଲା, ତାହାର ସକାେଶ ଓ ବିେବକ ସକାେଶ
ତାହା େଭାଜନ କର ନାହିଁ; 29ତୁ ନିଜ ବିେବକ ସକାେଶ େବାଲି
ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ,ମାତ୍ର ତାହାର ବିେବକସକାେଶ। େମାହର ାଧୀନତା
କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବିେବକ ାରା ବିଚାରିତ ହୁ ଏ? 30 ଯଦି ମୁଁ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ େଭାଜନ କେର, େତେବ ଯାହା ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଏ,ତାହା ନିମେ ନି ି ତହୁ ଏକାହିଁକି? 31ଅତଏବ,ତୁ େ ମାେନ
େଭାଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର,ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ
ନିମେ ସବୁକର। 32 ଯିହୁ ଦୀ ବା ଗ୍ର ୀକ୍ ବାଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ,କାହାରି
ଝୁ ି ବାର କାରଣ ହୁ ଅ ନାହିଁ, 33 େଯପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାହର ାଥର୍
େଚ ା ନ କରି ଅେନକ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ େସମାନ ମ ଳ
େଚ ା କେର, ପୁଣି, ସବୁ ବିଷୟେର ସମ ୁ ସ ୁ କରିବାକୁ ଯ
କେର।

11
1 ମୁଁ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଅନୁକାରୀ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି

େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ।
ମ କ ଆ ାଦନ

2 ତୁ େ ମାେନ େଯ ସମ ବିଷୟେର େମାେତ ରଣ କରିଥାଅ
ଏବଂ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯ ସମ ବିଧି େଦଇଅଛି, େସହିସବୁ ପାଳନ
କରୁ ଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଅଛି। 3 କି ୁ ଖ୍ର ୀ
େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷର ମ କ ରୂ ପ ଏବଂ ପୁରୁ ଷ େଯ ୀର ମ କ
ରୂ ପ ଓ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଖ୍ର ୀ ର ମ କ ରୂ ପ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ
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ଜାଣ େବାଲି େମାହର ଇ ା। 4 େଯେକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ମ କ
ଆ ାଦନ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର କି ା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା
ମ କର ଅପମାନ କେର। 5 କି ୁ େଯେକୗଣସି ୀ ଆପଣା ମ କ
ଆ ାଦନ ନ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର କି ା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ
ଆପଣା ମ କର ଅପମାନ କେର, େଯଣୁ ତାହା ତାହାର ମ କ
ମୁ ନ େହବା ସେ ସମାନ। 6କାରଣ ଯଦି ୀ ମ କଆ ାଦନ ନ
କେର, େତେବ େସ େକଶ ମଧ୍ୟ କାଟିପକାଉ; କି ୁ ଯଦି ୀ ପକ୍ଷେର
େକଶ କାଟିବା ବା ମ କ ମୁ ନ କରିବା ଲ ାଜନକ, ତାହାେହେଲ
େସ ମ କ ଆ ାଦନ କରୁ । 7 ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ ଓ
େଗୗରବ ରୂ ପ େହବାରୁ ପ୍ର କୃତେର ତାହାର ମ କ ଆ ାଦନ
କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, କି ୁ ୀ ପୁରୁ ଷର େଗୗରବ ରୂ ପ। 8କାରଣ
ପୁରୁ ଷ ୀଠାରୁ ଉ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ୀ ପୁରୁ ଷଠାରୁ ଉ
େହାଇଅଛି। 9 ଆଉ ୀ ନିମେ ତ ପୁରୁ ଷର ସୃି େହଲା ନାହିଁ;
କି ୁ ପୁରୁ ଷ ନିମେ ୀର ସୃି େହଲା। 10 ଏଥିପାଇଁ ଦୂତମାନ
ସକାେଶ ୀର ଆପଣା ମ କେର ଅଧିକାରର ଚି େଘନିବା ଉଚିତ।
11ତଥାପି ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ପୁରୁ ଷଠାରୁ ୀ ତ ନୁେହଁ କି ା ୀଠାରୁ
ପୁରୁ ଷ ତ ନୁେହଁ। କାରଣ ୀ େଯପରି ପୁରୁ ଷଠାରୁ ଉ ,
12 ପୁରୁ ଷ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ୀ ାରା ଉ କି ୁ ସମ ବିଷୟ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଉ । 13 ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ବିଚାର କର,
ମ କ ଆ ାଦନ ନ କରି ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ୀ
ପକ୍ଷେର କଅଣ ଉପଯୁ ? 14 ପ୍ର କୃତି ନିେଜ କି ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
ଦିଏ ନାହିଁ େଯ, ପୁରୁ ଷ ଦୀଘର୍ େକଶ ରଖିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା
ଅପମାନଜନକ, 15 କି ୁ ୀ ଦୀଘର୍ େକଶ ରଖିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର
ତାହା େଗୗରବଜନକ? କାରଣ ଆବରଣ ରୂ େପ ତାହାର େକଶ
ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। 16 କି ୁ େକହି ବିବାଦ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ
େସଜାଣୁ େଯ,ଆ ମାନ ରଏପ୍ର କାର ରୀତି ନାହିଁ, କି ା ଈଶ୍ବ ର
ମ ଳୀ-ସମୂହର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।

ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ
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17 କି ୁ ତୁ ମାନ ର ସମାଗମ େଯ ହିତକର ନ େହାଇ ବରଂ
ଅହିତକର େହଉଅଛି, ଏଥିେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରି
ନ ପାରି ଏହି ଆେଦଶ େଦଉଅଛି। 18 କାରଣ ପ୍ର ଥମେର ମୁଁ
ଶୁଣୁଅଛି େଯ, ମ ଳୀ ରୂ େପ ତୁ ମାନ ର ସମାଗମ ସମୟେର
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଦଳେଭଦ ଘଟିଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ େକେତ
ପରିମାଣେର ଏହା ବି ାସ କରୁ ଅଛି। 19 େଯପରି ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ପରୀକ୍ଷାସି େଲାକମାେନ ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରତଦଳେଭଦ ନି ୟଘଟିବ। 20ତୁ ମାନ ର
ସମାଗମ େହବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ପାଳନ କରି
ନ ଥାଅ; 21 କାରଣ େଭାଜନ ସମୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଅନ୍ୟର
ଅେପକ୍ଷା ନ କରି ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସଥିପାଇଁ
ଜେଣ କୁ୍ଷଧାେର ରେହ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ମାତାଲ ହୁ ଏ। 22 କଅଣ?
ତୁ ମାନ ର କି େଭାଜନପାନ କରିବା ନିମେ ଘର ନାହିଁ? କି ା
ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁ ଅଛ, ପୁଣି,
େଯଉଁମାନ ରନାହିଁ, େସମାନ ୁ ଲ ା େଦଉଅଛ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କଅଣ କହିବି? କଅଣ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି? ଏହି
ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ନାହିଁ। 23 କାରଣ ମୁଁ
ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ପ୍ର ା େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ କରିଅଛି, ତାହା
ଏହି, ଶତ ହ େର ସମପ ତ େହବା ରାତି୍ର େର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ରୁ ଟି
େଘନି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା ଭାି କହିେଲ, 24 “ଏହା ତୁ ମାନ
ନିମେ େମାହର ଶରୀର; େମାେତ ରଣ କରିବା ନିମେ ଏହା
କର।” 25 େସହିପରି େଭାଜନ ଉ ାେର େସ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ
େଘନି କହିେଲ, “ଏହି ପାନପାତ୍ର େମାହର ର େର ାପିତ ନୂତନ
ନିୟମ; ତୁ େ ମାେନ େଯେତ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, େସେତ ଥର
େମାେତ ରଣ କରିବା ନିମେ ଏହା କର।” 26 କାରଣ େଯେତ
ଥର ତୁ େ ମାେନ ଏହି ରୁ ଟି େଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତ୍ର ରୁ
ପାନ କର, େସେତ ଥର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହା ମୃତୁ ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛ। 27 ଅତଏବ, େଯ େକହି ଅେଯାଗ୍ୟ
ଭାବେର ପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ରୁ ଟି େଭାଜନ କେର କି ା ଏହି ପାତ୍ର ରୁ
ପାନ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଶରୀରର ଓ ର ର ଦାୟୀ େହବ। 28 କି ୁ



୧ କରି ୀୟ 11:29 xxvii ୧ କରି ୀୟ 12:8

ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ , ଆଉ େସହିପରି ଭାେବ ଏହି ରୁ ଟି
େଭାଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ର ରୁ ପାନ କରୁ । 29 କାରଣ େଯ ପ୍ର ଭୁ
ଶରୀରକୁ ବିେଶଷ ନ ଜାଣି େଭାଜନ କେର ଓ ପାନ କେର, େସ
ଆପଣା ଦ ନିମେ େଭାଜନ କେର ଓ ପାନ କେର। 30 ଏହି
େହତୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ ଦୁବର୍ ଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି,
ଅେନେକ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା ଅଟି । 31 କି ୁ ଯଦି ଆେ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର ବିଚାର କର ୁ, େତେବ ବିଚାରିତ େହଉ ନ ଥାଆ ।ୁ
32ଆଉ, ଜଗତ ସହିତ େଯପରି ଦ ାଜ୍ଞା ପ୍ର ା ନ େହଉ, ଏଥିନିମେ
ପ୍ର ଭୁ ାରା ବିଚାରିତ େହାଇ ଆେ ମାେନ ଶାି େଭାଗ କରୁ ଅଛୁ।
33 ଅତଏବ, େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବା
ନିମେ ସମେବତ େହବା ସମୟେର ପର ର ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର।
34 ତୁ ମାନ ସମାଗମ େଯପରି ଦ ନିମେ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ଯଦି େକହି କୁ୍ଷଧିତ, େତେବେସଘେରେଭାଜନକରୁ ,ଅବଶି ସମ
ବିଷୟ ମୁଁ ଗେଲ ବୁଝିବି।

12
ଆି କ ଦାନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ଆି କ ଦାନ ସ େର େଯ ତୁ େ ମାେନ
ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ। 2 ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ
େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଥିଲ, େସେତେବେଳ
େଯପରି ପରିଚାଳିତ େହଉଥିଲ, େସହିପରି ଭ୍ର ା ଭାବେର ଚାଳିତ
େହାଇ ମୂକ ପ୍ର ତିମାମାନ ଅନୁଗତ ଥିଲ। 3 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ପ୍ର ା େହାଇ କଥା କହିବା
େକୗଣସି େଲାକ “ଯୀଶୁ ଅଭିଶ ” େବାଲି କୁେହ ନାହିଁ, ପୁଣି,
େକୗଣସି େଲାକ ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା ନ େହାଇ “ଯୀଶୁ ପ୍ର ଭୁ ” େବାଲି
କହିପାେର ନାହିଁ। 4ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ବିଭି ପ୍ର କାର, କି ୁ ଆ ା ଏକ;
5 େସବା ବିଭି ପ୍ର କାର, ଆଉ, ପ୍ର ଭୁ ଏକ; 6 କାଯର୍ ୍ୟ ବିଭି ପ୍ର କାର,
କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଏକ, େସ ସମ ଠାେର ସମ ସାଧନ କରି । 7 କି ୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆ ା ଗୁଣପ୍ର କାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମେ
ପ୍ର ଦ ହୁ ଏ। 8 କାରଣ ଜଣକୁ ଆ ା ାରା ବୁ ି ର ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟ
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ଜଣକୁ େସହି ଆ ା ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, 9 ଅପର ଜଣକୁ
େସହି ଆ ା ାରା ବି ାସ, ଆଉ ଜଣକୁ େସହି ଏକ ଆ ା ାରା
ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶି , 10 ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନାନା ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ
ସାଧନ କରିବାର, ଆଉ ଜଣକୁ ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ
ଭି ଭି ଆ ା ଚିି ବାର, ଆଉ ଜଣକୁ ବିଭି ପରଭାଷା କହିବାର,
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅଥର୍ କରିବାର ଶି ଦାନ କରାଯାଏ। 11 କି ୁ
େସଏକମାତ୍ର ଆ ାଆପଣାଇ ାନୁସାେରପ୍ର େତ୍ୟକଜଣକୁ ଭି ଭି
ରୂ େପ ଦାନ ବିତରଣ କରି ଏହି ସମ କମର୍ ସାଧନ କରି ।

ଅେନକ ଅ ବିଶି ଏକ ଶରୀର
12 କାରଣ େଯପରି ଶରୀର ଏକ, ଆଉ େସଥିର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ

ଅେନକ, ମାତ୍ର ଶରୀରର ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅେନକ େହେଲ େହଁ
ଏକ ଶରୀର ଅେଟ, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ର ୀ । 13 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
ଯିହୁ ଦୀ େହଉ ବା ଗ୍ର ୀକ୍ େହଉ, ଦାସ େହଉ ବା ାଧୀନ େହଉ,
ସମେ ତ ଏକ ଆ ା ାରା ଏକ ଶରୀର େହବା ଉେ ଶ୍ୟେର
ବାି ଜିତ େହାଇଅଛୁ; ଆଉ ସମେ ଏକ ଆ ାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ।
14 କାରଣ ଶରୀର ତ ଏକ ଅ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅେନକ। 15 ପାଦ
ଯଦି କେହ, ମୁଁ ହାତ ନୁେହଁ, େତଣୁ ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ, େତେବ
ଏଥିସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ, ତାହା ନୁେହଁ।
16 ପୁଣି, କାନ ଯଦି କେହ, ମୁଁ ଆଖି ନୁେହଁ, େତଣୁ ଶରୀରର ଅ
ନୁେହଁ, େତେବ ଏଥିସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ,
ତାହା ନୁେହଁ। 17 ସମ ଶରୀର ଯଦି ଚକୁ୍ଷ ହୁ ଏ, େତେବ ଶ୍ର ବଣ
େକଉଁଠାେର? ସମ ଶରୀର ଯଦି କ ର୍ ହୁ ଏ, େତେବ ଶୁଂଘିବା
େକଉଁଠାେର? 18 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି
ଶରୀରେର ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ଖି ଅଛି । 19 ଆଉ, ଯଦି େସ
ସମ େଗାଟିଏ ଅ େହାଇଥାଆ ା, େତେବ ଶରୀର େକଉଁଠାେର?
20 କି ୁ ପ୍ର କୃତେର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅେନକ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଏକ।
21 େତାʼଠାେର େମାହର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ େବାଲି ଆଖି ହାତକୁ
କହିପାେର ନାହିଁ, କିଅବା େତାʼଠାେର େମାହର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ
େବାଲି ମ କ ପାଦକୁ କହିପାେର ନାହିଁ। 22 ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର
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ଶରୀରର େଯସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁବର୍ ଳ େବାଲି େବାଧ ହୁ ଏ,
େସହିସବୁ ଏକା ପ୍ର େୟାଜନୀୟ; 23 ପୁଣି, ଶରୀରର େଯଉଁ ସବୁ
ଅ ଅଧିକ ଆଦରହୀନ େବାଲି ଆ ମାନ ୁ େବାଧ ହୁ ଏ, େସହିସବୁ
ଅ କୁ ଆେ ମାେନ ଅଧିକତର ସମାଦରେର ଭୂ ଷିତ କରୁ ; ଆଉ
ଆ ମାନ ଅନାଦର ଅ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର େଶାଭାଯୁ ହୁ ଏ,
24 କି ୁ ଆ ମାନ ର ସୁ ର ଅ ଗୁଡ଼ିକର େଶାଭାଯୁ େହବା
ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ। 25 ମାତ୍ର େଯପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ବିେଭଦ
ନ ଘେଟ, ବରଂ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ସମଭାବେର ପର ରର ମ ଳ
ଚି ା କରି , ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ଆଦରହୀନ ଅ କୁ ଅଧିକତର
ସମାଦର େଦଇ ଶରୀରକୁ ସ ଠନ କରିଅଛି । 26ଆଉ, େଗାଟିଏ
ଅ ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ତାହାର ସହିତ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରି , କି ା େଗାଟିଏ ଅ େଗୗରବପ୍ର ା େହେଲ
ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ତାହାର ସହିତ ଆନ କରି । 27ତୁ େ ମାେନ
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର,ଆଉଏକଏକଜଣଏକଏକଅ ରୂ ପ। 28 ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀେର ପ୍ର ଥମେର େପ୍ର ରିତ, ି ତୀୟେର ଭାବବାଦୀ,
ତୃ ତୀୟେର ଶିକ୍ଷକ, ଏହିପରି ବିଭି ବ୍ୟି ୁ ନିଯୁ କରିଅଛି ;
ପେର ଆ ଯର୍ ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ, ତ େର ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶି ,
ପେରାପକାରିତା, ପରିଚାଳନାର କ୍ଷମତା ଓ ବିଭି ପରଭାଷା ଦାନ
କରିଅଛି । 29 ସମେ କି େପ୍ର ରିତ? ସମେ କି ଭାବବାଦୀ?
ସମେ କି ଶିକ୍ଷକ? ସମେ କି ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ? 30ସମେ କି
ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶି ପାଇଅଛି ? ସମେ କି ପରଭାଷାେର
କଥା କହି ? ସମେ କି ଭାଷାର ଅଥର୍ କରି ? 31 କି ୁ େଶ୍ର
ଦାନସମ ପାଇବା ନିମେ ଏକା େଚ ା କର। ଅଧିକ ୁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଉୃ ତର ପଥ େଦଖାଉଅଛି।

13
େପ୍ର ମର ପରିଚୟ

1 ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଓ ଦୂତମାନ ଭାଷାେର କଥା କେହ,
କି ୁ େମାହର େପ୍ର ମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ଠଣ୍ ଠଣ୍ ଶ କାରକ
ପିତଳ ଘ ା କି ା ଝମ୍ ଝମ୍ ଶ କାରୀ ଝା ରୂ ପ େହାଇଅଛି।
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2 ଆଉ, ଯଦି େମାହର ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶି ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ
ସମ ନିଗୂଢ଼ତ ଓ ସମ ଜ୍ଞାନେର ପାରଦଶର୍ ୀ େହାଇଥାଏ, ପୁଣି,
ପବର୍ ତକୁ ାନା ର କରିବା ନିମେ େମାହର ସ ୂ ର୍ ବି ାସ ଥାଏ,
କି ୁ େମାହର େପ୍ର ମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ କିଛି ନୁେହଁ। 3 ପୁଣି,
ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ େଭାଜନ କରାଇବା ନିମେ େମାହର ସବର୍
ବିତରଣ କେର, ପୁଣି, ଯଦି ମୁଁ େମାହର ଶରୀରକୁ ଦ େହବା
ନିମେ ସମପର୍ ଣ କେର, କି ୁ େମାହର େପ୍ର ମ ନ ଥାଏ, େତେବ
େମାହର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। 4 େପ୍ର ମ ଦୀଘର୍ ସହି ୁ େପ୍ର ମ ହିତଜନକ,
ଈଷର୍ ା କେର ନାହିଁ, ଆ ବଡ଼ିମା କେର ନାହିଁ, ଅହ ାର କେର
ନାହିଁ, 5 ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କେର ନାହିଁ, ାଥର୍ େଚ ା କେର
ନାହିଁ, ବିର ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ରଣେର ରେଖ ନାହିଁ,
6 ଅଧମର୍ େର ଆନ କେର ନାହିଁ, କି ୁ ସତ୍ୟେର ଆନ କେର;
7 ସମ ସହ୍ୟ କେର, ସମ ବି ାସ କେର, ସମ ଭରସା କେର,
ସମ ବିଷୟେର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରେହ। 8 େପ୍ର ମ କଦାପି େଶଷ ହୁ ଏ
ନାହିଁ; କି ୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ଥାଏ, ତାହା େଲାପ େହବ; ଯଦି
ପରଭାଷା ଥାଏ, େସହିସବୁ ନିବୃ େହବ; ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ତାହା
େଲାପ େହବ। 9 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଆଂଶିକ ଭାେବ ଜାଣୁ ଓ
ଆଂଶିକ ଭାେବ ଭାବବାଣୀ କହୁ । 10 କି ୁ ସି ବିଷୟ ଉପି ତ
େହେଲ ଆଂଶିକ ବିଷୟର େଲାପ େହବ। 11 ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟେର
ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁ ଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର
କରୁ ଥିଲି; ବୟସପ୍ର ା ହୁ ଅେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କଲି। 12 କାରଣ ଏେବ ଆେ ମାେନ ନିଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟରୂ ପ ଦପର୍ ଣର
ସାହାଯ୍ୟେର େଦଖୁଅଛୁ, କି ୁ େସେତେବେଳ ମୁଖାମୁଖି େହାଇ
େଦଖିବା େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର ଆସି େବ; ଏେତେବେଳ ମୁଁ
ଆଂଶିକଭାେବ ଜାଣୁଅଛି, କି ୁ େସେତେବେଳ, ମୁଁ େଯପରି ପରିଚିତ,
େସହିପରି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବି। 13 ଅତଏବ ବି ାସ, ଭରସା,
େପ୍ର ମ, ଏହି ତିନି ାୟୀ ଅେଟ, ଆଉ ଏମାନ ମଧ୍ୟେର େପ୍ର ମ
ଉୃ ।
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14
ଭାବବାଣୀ ଏବଂ ପରଭାଷା

1 େପ୍ର ମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି, ଆି କ ଦାନସବୁ ପାଇବା
ନିମେ , ବିେଶଷତଃ େଯପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଏଥିନିମେ
ଏକା େଚ ା କର। 2 କାରଣ େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ
ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କେହ ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ୁ କେହ, େଯଣୁ େକହି
ତାହା ବୁେଝ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ
କେହ। 3 କି ୁ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ନି ା,
ଉ ାହ ଓ ସା ନାଜନକ କଥା କେହ। 4 େଯ ପରଭାଷାେର କଥା
କେହ, େସ ନିଜର ନି ା ଜନ୍ମ ାଏ, କି ୁ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ
ମ ଳୀର ନି ା ଜନ୍ମ ାଏ। 5ତୁ େ ମାେନ ସମେ େଯ ପରଭାଷାେର
କଥା କୁହ, ଏହା େମାହର ଇ ା, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯ ଭାବବାଣୀ
କୁହ, ଏହା େମାହର ଅଧିକ ଇ ା; େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ,
େସ ଯଦି ମ ଳୀର ନି ା ପ୍ର ାି ନିମେ ଭାଷାର ଅଥର୍ ନ କେର,
େତେବ ତାହା ଅେପକ୍ଷା େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ େଶ୍ର । 6ଏପରି
େଳ େହଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଯଦି ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ର କାଶିତ
ବାକ୍ୟ, ବା ଜ୍ଞାନ, ବା ଭାବବାଣୀ, ବା ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହି େକବଳ
ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ େସଥିେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ର
କଅଣ ଉପକାର କରିବି? 7 ବଂଶୀ େହଉ ବା ବୀଣା େହଉ, ନିଜର୍ ୀବ
ବାଦ୍ୟଯ ବାଜିେଲ ସୁ ା ଯଦି ରେର ପାଥର୍ କ୍ୟ ନ ଥାଏ, େତେବ
ବଂଶୀେର କଅଣ ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାେର କଅଣ ବାଜୁଅଛି, ତାହା
କିପରି ଜଣାଯିବ? 8 ପୁଣି, ତୂ ରୀ ଯଦି ଅ ନି କେର, େତେବ
କିଏ ଯୁ ନିମେ ପ୍ର ୁତ େହବ? 9 େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ଯଦି ଜି ା ାରା ସହଜ େବାଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, େତେବ କଅଣ
କହୁ ଅଛ, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଶୂନ୍ୟକୁ
କହିବା ପରି େହବ। 10ଜଗତେର େହାଇପାେର ଅେନକପ୍ର କାର ଶ
ଅଛି, ପୁଣି େକୗଣସି ଶ ଅଥର୍ ଶୂନ୍ୟ ନୁେହଁ। 11 ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି େସହି
ଶ ର ଅଥର୍ ନ ବୁେଝ, େତେବ େଯ କେହ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି ବବର୍ ର
ପରି େହବି, ଆଉ େସ େମାʼ ନିକଟେର ବିେଦଶୀୟ ପରି େହବ।
12 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆି କ ଦାନସବୁ ପାଇବାକୁ
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ଏକା େଚ ା କରୁ ଥିବାରୁ ମ ଳୀର ନି ା ନିମେ େସହିସବୁ ପ୍ର ଚୁ ର
ପରିମାଣେରପାଇବାକୁ େଚ ାକର। 13ଅତଏବ, େଯପରଭାଷାେର
କଥାକେହ, େସ େଯପରିଅଥର୍ କରିପାେର,ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ।
14 କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର, େତେବ େମାହର
ଆ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର, କି ୁ େମାହର ମନ ଫଳହୀନ ହୁ ଏ। 15 େତେବ
କ ର୍ ବ୍ୟ କଅଣ? ମୁଁ ଆ ା ାରା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି; ପୁଣି, ବୁ ି ସହିତ
ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି; ଆ ା ାରା ୁତିଗାନ କରିବି, ପୁଣି, ବୁ ି
ସହିତ ମଧ୍ୟ ୁତିଗାନ କରିବି। 16 ନତୁ ବା ତୁ େ ଯଦି ଆ ା ାରା
ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, େତେବ ସାଧାରଣ େଲାକ ତୁ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ
କିପରି ତୁ ଧନ୍ୟବାଦେରଆେମନ୍ କହିବ? 17 େଯଣୁ ତୁ େ ଉ ମ
ରୂ େପଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛସତ, କି ୁ େସହି ଅନ୍ୟଜଣରଉ ତିହୁ ଏ
ନାହିଁ। 18 ମୁଁ ତୁ ସମ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂ େପ ପରଭାଷାେର
କଥା କେହ େବାଲି ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି; 19 ତଥାପି
ମୁଁ େଯପରି ଅନ୍ୟମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାେର, ଏଥିନିମେ
ମ ଳୀେର ପରଭାଷାେର ଦଶ ହଜାର କଥା କହିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
ବୁ ି ସହିତପାେ ାଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲପାଏ। 20େହଭାଇମାେନ,
ବୁ ି େର ବାଳକ ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ, ବରଂ ମ ବିଷୟେର ଶିଶୁ ପରି
ହୁ ଅ, କି ୁ ବୁ ି େର ପୂ ର୍ -ବୟ ହୁ ଅ। 21ବ୍ୟବ ାେର େଲଖାଅଛି,
“ପ୍ର ଭୁ କହି ,

ବିେଦଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀମାନ ାରା ଓ ବିେଦଶୀୟମାନ
ମୁଖ ାରା

ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ୁ କଥା କହିବା,
ତାହାେହେଲ ସୁ ା େସମାେନ ଆ ର କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ।”

22 ଏଣୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ବି ାସୀମାନ
ନିମେ ଚି ରୂ ପ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅବି ାସୀମାନ
ନିମେ ଚି ରୂ ପ; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଭାବବାଣୀ କହିବା
ଅବି ାସୀମାନ ନିମେ ଚି ରୂ ପ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଚି ରୂ ପ। 23ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସମ
ମ ଳୀ ଯଦି ସମେବତ ହୁ ଏ ଓ ସମେ ପରଭାଷାେର କଥା
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କହି , ପୁଣି, ସାଧାରଣ ବା ଅବି ାସୀ େଲାକମାେନ ଆସି ,
ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ପାଗଳ େବାଲି କଅଣ େସମାେନ
କହିେବ ନାହିଁ? 24 କି ୁ ଯଦି ସମେ ଭାବବାଣୀ କହି ,
ପୁଣି, ଜେଣ ଅବି ାସୀ ବା ସାଧାରଣ େଲାକ ଆେସ, େତେବ
େସ ସମ ାରା େଦାଷୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ ହୁ ଏ, ସମ
ାରା ବିଚାରିତ ହୁ ଏ, 25ତାହାର ହୃ ଦୟର ଗୁ ବିଷୟସବୁ
ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ; େସଥିେର େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଓ ଈଶ୍ବ ର
େଯ ନି ୟ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି , ଏହା ୀକାର
କରି ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ।

ଶୃ ଳିତ ଉପାସନା
26 େହ ଭାଇମାେନ, େତେବ କ ର୍ ବ୍ୟ କଅଣ? ତୁ େ ମାେନ

ସମେବତ େହବା ସମୟେର ଗୀତ, ବା ଶିକ୍ଷା, ବା ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ,
ବା ପରଭାଷା ବା ଭାଷାର ଅଥର୍ , ଏପରି ପ୍ର େତ୍ୟକର କିଛି ନା କିଛି
ଅଛି। ସମ ବିଷୟ ନି ା ନିମେ କରାଯାଉ। 27 ଯଦି େକହି
ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ ଦୁଇ ଅବା ଅଧିକ େହେଲ ତିନି
ଜଣ ପାଳି ଅନୁସାେର କହ ୁ, ଆଉ ଜେଣ ଅଥର୍ କରୁ । 28 କି ୁ
ଯଦି େକୗଣସି ଅଥର୍ କାରକ ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ େସ ମ ଳୀେର
ନୀରବ ରହୁ ଓ ନିେରାଳାେର ଈଶ୍ବ ର ୁ କହୁ । 29 ଆଉ, ଦୁଇ ବା
ତିନି ଜଣ ଭାବବାଣୀ କହ ୁ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାେନ ବିଚାର କର ୁ।
30 କି ୁ ଉପବି ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ର ତି ଯଦି େକୗଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ପ୍ର ଥମ ଜଣକ ନୀରବ େହଉ। 31 କାରଣ
େଯପରି ସମେ ଶିକ୍ଷା ପାଆି , ପୁଣି, ସମେ େଚତନା ପ୍ର ା ହୁ ଅି ,
ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ
କହିପାର। 32 ଭାବବାଦୀମାନ ଆ ା ଭାବବାଦୀମାନ ର
ବଶୀଭୂ ତ। 33 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ବିଶୃ ଳତାର ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି ,
ମାତ୍ର ଶାି ର ଈଶ୍ବ ର। 34 ସାଧୁମାନ ସମ ମ ଳୀେର େଯପରି
େହାଇଥାଏ, େସହିପରି ୀେଲାକମାେନ ମ ଳୀେର ନୀରବ ରହ ୁ,
େଯଣୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଅନୁମତି ପାଇ ନାହାି , ବରଂ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଉି ଅନୁସାେର େସମାେନ ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ
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ରହ ୁ। 35 େସମାେନ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଇ ା କରି ,
େତେବ ଘେର ଆପଣା ଆପଣା ାମୀମାନ ୁ ପଚାର ୁ, କାରଣ
ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର କଥା କହିବା ୀେଲାକ ପକ୍ଷେର ଲ ାଜନକ।
36କଅଣ? ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କି ତୁ ମାନ ଠାରୁ ବାହାରିଅଛି? ଅବା
େକବଳ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି? 37 େକହି ଯଦି ଆପଣାକୁ
ଭାବବାଦୀ ବା ଆି କ ଦାନ ପ୍ର ା େବାଲି ମେନ କେର, ତାହାେହେଲ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା େଲଖୁଅଛି, େସହିସବୁ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା,
ଏହା େସ ଜ୍ଞାତ େହଉ। 38 କି ୁ େକହି ଯଦି ଜ୍ଞାତ ନ ହୁ ଏ, େତେବ େସ
ଅଜ୍ଞାତରହୁ । 39ଏଣୁ େହ େମାହରଭାଇମାେନ,ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ
ଏକା େଚ ା କର; ପୁଣି, ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ମନା ନ
କର। 40 କି ୁ ସମ ବିଷୟ ସୁ ରତାେର ଓ ଶୃ ଳତାନୁସାେର
କରାଯାଉ।

15
ଖ୍ର ୀ ର ପୁନରୁ ାନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲି, ଯାହା ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲ, ଯହିଁେର
ମଧ୍ୟ ି ର େହାଇରହିଅଛ, ମୁଁ େକଉଁପ୍ର କାେରତୁ ମାନ ନିକଟେର
ତାହା ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲି, ଏହା ତୁ ମାନ ୁ ରଣ କରାଉଅଛି; 2ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରିଥାଅ, େତେବ ତାହା ାରା
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଉଅଛ, େନାହିେଲ ତ ତୁ େ ମାେନ ବ୍ୟଥର୍ େର ବି ାସୀ
େହାଇଥିଲ। 3କାରଣ େଯଉଁ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, େସଥିମଧ୍ୟରୁ
ଏହି ପ୍ର ଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ କରିଥିଲି ଯଥା, ଖ୍ର ୀ
ଶା ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
4 ସମାଧିପ୍ର ା େହେଲ, ଶା ଅନୁସାେର ତୃ ତୀୟ ଦିବସେର ଉି ତ
େହେଲ; 5 େସ େକୖଫା ୁ , ଆଉ, ତାହା ପେର ାଦଶ ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ; 6ଏଉ ାେର ଏକାଥେରପା ଶହଠାରୁ ଅଧିକଭାଇମାନ ୁ
ଦଶର୍ ନ େଦେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ
ଅଛି , କି ୁ େକହି େକହି ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା କରିଅଛି । 7 ତ େର
େସ ଯାକୁବ ୁ , ଆଉ, ପେର ସମ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ;
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8ଅବେଶଷେର ଅକାଳଜାତ ପରି ଜେଣ େଯ ମୁଁ, େସ େମାେତ ମଧ୍ୟ
ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 9 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ
େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ, ପୁଣି, େପ୍ର ରିତ ନାମେରଖ୍ୟାତ
େହବାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ। 10 କି ୁ ମୁଁ ଯାହା େହାଇଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ବ ର
ଅନୁଗ୍ର ହେର େହାଇଅଛି, ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଦ ତାହା ର େସହି
ଅନୁଗ୍ର ହ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇ ନାହିଁ,ମାତ୍ର ମୁଁ େସ ସମ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ନୁେହଁ, କି ୁ େମାʼ ସହିତ ଥିବା ଈଶ୍ବ ର
ଅନୁଗ୍ର ହ ତାହା କରିଅଛି। 11 ଅତଏବ ମୁଁ ହୁ ଏ, ବା େସମାେନ ହୁ ଅ ୁ,
ଏହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥାଉ, ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାେର
ତୁ େ ମାେନ ବି ାସୀ େହାଇଥାଅ।

ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ
12 ଏଣୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହାଇଅଛି ,

ଏହା ଯଦି ପ୍ର ଚାର କରାଯାଉଅଛି, େତେବ ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ
ନାହିଁ େବାଲି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି େକହି କିପରି କହି ?
13 ଯଦି ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ ନାହିଁ, େତେବ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ
ଉି ତ େହାଇ ନାହାି ; 14 ଆଉ, ଯଦି ଖ୍ର ୀ ଉି ତ େହାଇ
ନାହାି , େତେବ ତ ଆ ମାନ ପ୍ର ଚାର ବୃଥା, ତୁ ମାନ ବି ାସ
ମଧ୍ୟ ବୃଥା, 15 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ େର େଯ
ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଏ। କାରଣ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥାଆ ୁ େଯ, େସ ଖ୍ର ୀ ୁ ଉଠାଇଅଛି
ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାେନ ଉି ତ ନ ହୁ ଅି , େତେବ େସ ତାହା ୁ
ଉଠାଇ ନାହାି ; 16 େଯଣୁ ଯଦି ମୃତମାେନ ଉି ତ ନ ହୁ ଅି ,
େତେବ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଉି ତ େହାଇ ନାହାି ; 17 ଆଉ, ଯଦି
ଖ୍ର ୀ ଉି ତ େହାଇ ନାହାି , େତେବ ତୁ ମାନ ର ବି ାସ
ନି ଳ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର
ଅଛ। 18 ତାହାେହେଲ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା
କରିଅଛି , େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବିନ େହାଇଅଛି । 19ଯଦି େକବଳ
ଏହି ଜୀବନ ନିମେ ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଭରସା ରଖିଅଛୁ,
େତେବ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆେ ମାେନ ଦୟନୀୟ ଅଟୁ । 20 କି ୁ
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ପ୍ର କୃତେର ଖ୍ର ୀ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକମାନ ର ପ୍ର ଥମ ଫଳ
ରୂ େପ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହାଇଅଛି । 21 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟ ାରା ମୃତୁ ୍ୟ ଉପି ତ େହାଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ାରା ମଧ୍ୟ
ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ ଉପି ତ େହାଇଅଛି। 22 େଯଣୁ ଆଦମ
ାରା େଯପରିସମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗକରି , େସହିପରିମଧ୍ୟଖ୍ର ୀ
ାରା ସମେ ସଜୀବ େହେବ। 23 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା କ୍ର ମାନୁସାେର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ ପ ଖ୍ର ୀ , ପେର ଖ୍ର ୀ
ଆଗମନ ସମୟେର ତାହା ଆଶି୍ର ତମାେନ; 24 ତ େର ଯୁଗା
ଉପି ତ େହବ, େସ ସମୟେର େସ ସମ କ ର୍ ାପଣ, ସମ କ୍ଷମତା
ଓ ଶି େଲାପ କଲା ଉ ାେର ଈଶ୍ବ ର ପିତା ୁ ରାଜ ସମପର୍ ଣ
କରିେବ। 25 କାରଣ େସ ସମ ଶତ ୁ ନିଜର ପାଦ ତେଳ ନ
ରଖିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜ କରିବାକୁ େହବ। 26 େଶଷ
ଶତ ରୂ େପ ମୃତୁ ୍ୟକୁ େଲାପ କରାଯିବ; 27 କାରଣ େସ ସମ
ବିଷୟ ତାହା ପାଦ ତେଳ ବଶୀଭୂ ତ କେଲ। େଯେତେବେଳ େସ
କହି , ସମ ବିଷୟ ବଶୀଭୂ ତ କରାଯାଇଅଛି, ଏହା , ସମ
ବିଷୟ େଯ ତାହା ର ବଶୀଭୂ ତ କେଲ, େସ େସହି ସବୁର ଅ ଗର୍ ତ
ନୁହଁି । 28ଆଉସମ ବିଷୟ ପୁତ୍ର ବଶୀଭୂ ତକରାଗଲାଉ ାେର,
େଯ ସମ ବିଷୟ ତାହା ର ବଶୀଭୂ ତ କେଲ, ୟଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
ତାହା ର ବଶୀଭୂ ତ େହେବ, େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ସେବର୍ ସବର୍ ା ହୁ ଅି ।
29 ମୃତମାନ ଉ ାନ ନ େହେଲ, େଯଉଁମାେନ ମୃତମାନ ନିମେ
ବାି ଜିତହୁ ଅି , େସମାେନକଅଣକରିେବ? ଯଦି ମୃତମାେନଆେଦୗ
ଉି ତ ନ ହୁ ଅି , େତେବ େସମାନ ନିମେ େସମାେନ କାହିଁକି
ବାି ଜିତ ହୁ ଅି ? 30 ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଦ େର ବିପଦରସ ୁଖୀନ େହଉ? 31େହଭାଇମାେନ,ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ମୁଁ େଯଉଁ ଦପର୍
କରିଥାଏ, େସଥିର ଶପଥ କରି କହୁ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କରୁ ଅଛି। 32 ଯଦି େଲାକାଚାର ଅନୁସାେର ମୁଁ ଏଫିସେର ବନ୍ୟ-
ପଶୁମାନ ସଦୃଶ େଲାକମାନ ସହିତ ଯୁ କରିଅଛି, େତେବ
େସଥିେର େମାହର ଲାଭ କଅଣ? ଯଦି ମୃତମାେନ ଉି ତ ନ ହୁ ଅି ,
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େତେବ େଯପରି ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି, “ଆସ, ଆେ ମାେନ
େଭାଜନପାନ କରୁ , କାରଣ କାଲି ଆେ ମାେନ ମରିବା।” 33 ଭ୍ର ା
ନ ହୁ ଅ, କୁସଂସଗର୍ ଶି ାଚାର ନ କେର। 34ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ଜାଗ୍ର ତ
ହୁ ଅ,ପାପନକର;କାରଣକାହାରି କାହାରି ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟେରଜ୍ଞାନ
ନାହିଁ; ମୁଁ ତୁ ମାନ ଲ ା ନିମେ ଏହି କଥା କହୁ ଅଛି।
ପୁନରୁ ି ତ ଶରୀର

35 କି ୁ େକହି କହିବ, ମୃତମାେନ କିପରି ଉି ତ ହୁ ଅି ? କି
ପ୍ର କାର ଶରୀରେର େସମାେନ ଆସି ? 36 େହ ନିେବର୍ ାଧ, ତୁ େ
ନିେଜ ଯାହା ବୁଣ, ତାହା ନ ମେଲ ସଜୀବ ହୁ ଏ ନାହିଁ, 37 ଆଉ,
ଯାହା ତୁ େ ବୁଣ, ତାହା ଶରୀର ନୁେହଁ ଯାହା ଉ େହବ, କି ୁ
ତାହା େକବଳ ଦାନାମାତ୍ର ଅେଟ, ତାହା ଗହମ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ଶସ୍ୟ େହଉ। 38 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ତାହାକୁ
ଶରୀର ଦିଅି , ଆଉ ସମ ବୀଜ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ତାହାର
ନିଜ ଶରୀର େଦଇଥାଆି । 39 ସମ ଶରୀର ଏକ-ପ୍ର କାର ଶରୀର
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ଏକ-ପ୍ର କାର ଶରୀର, ପଶୁମାନ ର
ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ଶରୀର, ପୁଣି, ପକ୍ଷୀମାନ ର ଆଉ ଏକ-ପ୍ର କାର
ଶରୀର ଓ ମ ୍ୟମାନ ର ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ଶରୀର। 40 ଆକାଶ
ଶରୀର ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କି ୁ ଆକାଶ ଶରୀରର
ଏକ-ପ୍ର କାର େତଜ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର େତଜ।
41 ସୂଯର୍ ୍ୟର ଏକ-ପ୍ର କାର େତଜ, ଚ ର ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର େତଜ ଓ
ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାର ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର େତଜ କାରଣ େତଜେର େଗାଟିଏ
ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ଭି । 42 ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ ମଧ୍ୟ
େସହି ପ୍ର କାର। କ୍ଷୟେର ବୁଣାଯାଏ, ଅକ୍ଷୟ େହାଇ ଉି ତ ହୁ ଏ;
43 ଅନାଦରେର ବୁଣାଯାଏ, େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହାଇ ଉି ତ ହୁ ଏ;
ଦୁବର୍ ଳତାେର ବୁଣାଯାଏ, ଶି ାରା ଉି ତ ହୁ ଏ; 44 ପ୍ର ାକୃତିକ
ଶରୀର ବୁଣାଯାଏ, ଆି କ ଶରୀର ଉି ତ ହୁ ଏ। ଯଦି ପ୍ର ାକୃତିକ
ଶରୀର ଅଛି, େତେବ ଆି କ ଶରୀରସୁ ା ଅଛି। 45 ଏହିପରି
ଶା େର ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛି, ପ୍ର ଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀ
େହେଲ େଶଷ ଆଦମ ଜୀବନଦାୟକ ଆ ା େହେଲ। 46ମାତ୍ର ଯାହା
ଆି କ, ତାହା ପ୍ର ଥମ ନୁେହଁ, କି ୁ ଯାହା ପ୍ର ାକୃତିକ, ତାହା ପ୍ର ଥମ,
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ପେର ଆି କ। 47 ପ୍ର ଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାଥ ବ, ମୃ ି କାେର ନିମ ତ,
ି ତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ ରୁ ଆଗତ। 48 େଯଉଁମାେନ ମୃ ି କାେର
ନିମ ତ, େସମାେନ ମୃ ି କାେର ନିମ ତ େସହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ,
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଗର୍ ୀୟ, େସମାେନ ଗର୍ ରୁ ଆଗତ େସହି ବ୍ୟି
ତୁ ଲ୍ୟ। 49ଆଉ, ଆେ ମାେନ େଯପରି ମୃ ି କାେର ନିମ ତ େସହି
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ତିମୂ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, େସପରି େସହି ଗର୍ ୀୟ
ବ୍ୟି ପ୍ର ତିମୂ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା।

ପୁନରୁ ାନର ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ଏବଂ ବିଜୟ
50େହଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏହା କହୁ ଅଛି,ର -ମାଂସଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ

ଅଧିକାରକରିପାେରନାହିଁ, କି ା କ୍ଷୟଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାରକେର
ନାହିଁ। 51 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁ ଅଛି,
ଆେ ମାେନ ସମେ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େହବା ନାହିଁ, 52 କି ୁ ଏକ
ମୁହୂ ର୍ େର, ଚକୁ୍ଷର ପଲକେର, େଶଷ ତୂ ରୀ ନୀେର ଆେ ମାେନ
ସମେ ପରିବ ତ େହବା;କାରଣତୂ ରୀ ବାଜିବ,ଆଉ ମୃତମାେନ
ଅକ୍ଷୟ େହାଇ ଉି ତ େହେବ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ପରିବ ତ
େହବା। 53କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ
କରିବାକୁ େହବ, ଆଉ ଏହି ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତାରୂ ପ ବ
ପରିଧାନକରିବାକୁ େହବ। 54 କି ୁ ଏହିକ୍ଷୟଶରୀରଅକ୍ଷୟରୂ ପବ
ଓ ଏହି ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କଲା ଉ ାେର
ଶା େର ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବ, 55 “ଜୟ ମୃତୁ ୍ୟକୁ ଗ୍ର ାସ
କରିଅଛି।”
“େର ମୃତୁ ୍ୟ, କାହିଁ େତାର ଜୟ? େର ମୃତୁ ୍ୟ,

କାହିଁ େତାର ନାହୁ ଡ଼?”
56 ମୃତୁ ୍ୟର ନାହୁ ଡ଼ ପାପ, ଆଉ ପାପର ବଳ େମାଶା ବ୍ୟବ ା;
57 କି ୁ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା
ଆ ମାନ ୁ ଜୟ ପ୍ର ଦାନ କରି , ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ।
58 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ଭାଇମାେନ, ପ୍ର ଭୁ େସବାେର
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ତୁ ମାନ ପରିଶ୍ର ମ ନି ଳ ନୁେହଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର
ସୁି ର ଓ ଅଟଳ ରହି ସବର୍ ଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯ ବାନ ହୁ ଅ।

16
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଉେ ଶ୍ୟେର ଦାନ

1 ସାଧୁମାନ ନିମେ ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ ସ େର େଯପରି ମୁଁ
ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀ-ସମୂହକୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ େସହିପରି କର। 2 ମୁଁ ଗେଲ େଯପରି ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ
ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥିନିମେ ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁବିଧା ଅନୁସାେର ନିଜ ନିଜ
ନିକଟେର କିଛି କିଛି ସ ୟ କରି ରଖ। 3ଆଉ, ମୁଁ ଉପି ତ େହେଲ
ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁମାନ ୁ େଯାଗ୍ୟ ମେନ କରିବ, ମୁଁ େସମାନ ୁ ପତ୍ର
େଦଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ତୁ ମାନ ଦାନ େଘନିଯିବା ନିମେ
େପ୍ର ରଣ କରିବି; 4 ପୁଣି, ଯଦି େମାହର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଉପଯୁ ହୁ ଏ,
େତେବ େସମାେନ େମାʼ ସା େର ଯିେବ।
ପାଉଲ ଯାତ୍ର ାର େଯାଜନା

5 କି ୁ ମୁଁ ମାକିଦନିଆ ଅ ଳ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରିବା ପେର
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବି; େଯଣୁ ମୁଁ ମାକିଦନିଆ େଦଇ ଯିବି,
6 ଆଉ, େହାଇପାେର ତୁ ମାନ ସା େର କିଛି ସମୟ ରହିବି,
କି ା ଶୀତକାଳ ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରିବି, େଯେତେବେଳ ମୁଁ େଯଉଁ
ାନକୁ ଯିବି, େସହି ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବାଟ
ବଳାଇେଦବ। 7କାରଣଏଥରବାଟେର ଯିବା ସମୟେରତୁ ମାନ
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ, େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ
ଅନୁମତି େଦେଲ ତୁ ମାନ ସା େର କିଛି କାଳ ରହିବାକୁ ଆଶା
କରୁ ଅଛି। 8 କି ୁ ମୁଁ େପି କ ପଯର୍ ୍ୟ ଏଫିସେର ରହିବି; 9କାରଣ
ଫଳପ୍ର ଦ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ େମାʼ ପାଇଁ ପ୍ର ଶ ାର ଉନ୍ମୁ ରହିଅଛି,
ବିପକ୍ଷମାେନମଧ୍ୟ ଅେନକଅଛି । 10ଯଦି ତୀମଥି ଯାଆି , େତେବ
େଯପରି ନିଭର୍ ୟେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ରୁ ହି , େସ ବିଷୟେର
ମେନାେଯାଗ କର, କାରଣ ମୁଁ େଯପରି, େସ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପ୍ର ଭୁ
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କାଯର୍ ୍ୟ କରି , 11 ଏଣୁ େକହି ତାହା ୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ । କି ୁ େସ
େଯପରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରି , ଏଥିପାଇଁ ତାହା ୁ ଶାି େର
ବାଟ ବଳାଇଦିଅ; କାରଣ େସ ଭାଇମାନ ସହିତ ଆସି େବ େବାଲି
ମୁଁ ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛି। 12 କି ୁ ଭ୍ର ାତା ଆପ ସ େର କହୁ ଅଛି,
ଭାଇମାନ ସହିତ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ୁ
ବହୁ ତ ଅନୁେରାଧ କଲି, କି ୁ ଏେବ ଯିବାକୁ ତା ର ଆେଦୗ ଇ ା
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ େସ ଯିେବ।
େଶଷ ନିେ ର୍ ଶ

13 ତୁ େ ମାେନ ଜାଗ୍ର ତ ରହି ବି ାସେର ି ର େହାଇଥାଅ,
ସାହସି କ େହାଇ ବଳବାନ ହୁ ଅ। 14 ତୁ ମାନ ର ସମ
କମର୍ େପ୍ର ମେର ସାଧିତ େହଉ। 15 େହ ଭାଇମାେନ, ି ଫାନ
ପରିଜନବଗର୍ େଯ ଆଖାୟା ଅ ଳର ପ୍ର ଥମ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କରିଥିବା ରୂ ପ; ପୁଣି, ସାଧୁମାନ େସବାେର ବ୍ର ତୀ େହାଇଅଛି ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ; 16 ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ର, ପୁଣି,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ସହକମର୍ ୀ ଓ ପରିଶ୍ର ମୀ େଲାକ ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ,
ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 17 ି ଫାନା, ଫ ର୍ୂ ନାତ ଓ
ଆଖାୟିକ ଆଗମନେର ମୁଁ ଆନ କରୁ ଅଛି, କାରଣ ତୁ ମାନ
ଅନୁପି ତ େହତୁ େମାହର େଯଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ
ପୂରଣ କରିଅଛି , 18 େଯଣୁ େସମାେନ େମାହର ଓ ତୁ ମାନ
ଆ ାକୁ ସ ୀବିତ କରିଅଛି ; ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପ୍ର କାର
େଲାକମାନ ୁ େଯାଗ୍ୟ ଜାଣି ମାନ୍ୟ କର।
ସ ାଷଣ

19ଏସି ଆର ମ ଳୀ-ସମୂହ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।
ଆି ଲା ଓ ପ୍ର ୀ ା* େସମାନ ଗୃହି ତ ମ ଳୀ ସହିତ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର
ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 20 ଭାଇମାେନ ସମେ
ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାରଜଣାଉଅଛି ।ପବିତ୍ର ଚୁ ନ େଦଇପର ରକୁ
ନମ ାର କର। 21 ମୁଁ ପାଉଲ ନିଜ ହାତେର େଲଖି ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି। 22 ଯଦି େକହି ପ୍ର ଭୁ ୁ େପ୍ର ମ ନ କେର, େତେବ େସ
* 16:19 ପ୍ର ୀ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ୀ ୀ ା
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ଶାପଗ୍ର େହଉ। 23ମାରାନାଥା†।ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ
ସହବ ର୍ ୀ େହଉ; 24 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର େମାହର େପ୍ର ମ ତୁ
ସମ ସହବ ର୍ ୀ।

† 16:23 ମାରାନାଥା ମାରାନାଥାର ଅଥର୍ ପ୍ର ଭୁ ଆସୁଅଛି
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