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The First Epistle General of
Peter

ପିତର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର
େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ର ଥମ ପଦ ଦଶର୍ ାଏ େଯ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତ

ପିତର ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ଅଟି । ଯିଏ ନିଜକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର
େପ୍ର ରିତଭାବେରପ୍ର କାଶକରି (ପ୍ର . ପିତ. 1:1)।ତାହା ବାର ାର
ଯୀଶୁ କ ଏବଂ ତାଡ଼ନା ଉେ ଖ କରିବା (ପ୍ର . ପିତ. 2:21-
24; 3:18; 4:1; 5:1) ଏହା ପ୍ର କାଶ କେର େଯ ତାହା ର ମନେର
େସହି ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଥିବା ଦାସର ମୁଖମ ଳ ଗଭୀର ଭାବେର
ରହିଥିଲା। େସ ମାକର୍ ୁ ନିଜ “ସ ାନ” ଭାବେର ସେ ାଧନ କରି
(ପ୍ର . ପିତ. 5:13), (େପ୍ର ରି. 12:12) େର ଉେ ଖିତ ଯୁବା
ଏବଂ ପରିବାର ନିମେ ତାହା ର େ ହକୁ ରଣ କରାଏ। ଏହି
ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ାଭାବିକ ଭାବେର ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ର କାଶ କେର େଯ
େପ୍ର ରିତ ପିତର ହିଁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-64 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
5:13 େର େଲଖକ ବାବିଲ ମ ଳୀରୁ ଅଭିବାଦନ ପଠାି ।
ପ୍ର ାପକ
ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଉ ର ପ୍ର େଦଶେର ଛି ଭି େହାଇଥିବା

ଏକ ଖ୍ର ୀି ୟାନ େଗା ୀକୁ ପିତର ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସ
ଏହିପରି ଏକ େଗା ୀକୁ େଲଖିଥିେଲ େଯଉଁ େଗା ୀେର ଉଭୟ
ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ପିତର ର ପାଠକମାେନ ଯିଏ ବି ାସ େହତୁ ତାଡ଼ନା ପାଉଥିେଲ

େସମାନ ୁ ଉ ାହ େଦବାକୁ େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସ ଏହା
ଚାହଁୁ ଥିେଲ େଯେସମାେନଏହି ବିଷୟେର ନିି ତହୁ ଅ ୁ କି େସମାେନ
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ଖ୍ର ୀି ୟାନ ବି ାସେରହିଁେକବଳଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହପାଇପାରିେବ
ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ବି ାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର ୁ। େଯପରି ଏହା
(ପ୍ର . ପିତ. 5:12) େର ଉେ ଖିତ, ପରେମ ର ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହ
େଯ ଏହି ପ୍ର କାର, ଏହି ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହ
େଦବା ନିମେ , ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ପତ୍ର େଲଖିଲି। ତୁ େ ମାେନ ଏହି
ଅନୁଗ୍ର ହେର ସୁି ର େହାଇଥାଅ। ଏଥିେର ପ୍ର ମାଣ ହୁ ଏ େଯ ତାହା ର
ପାଠକମାେନ ତାଡ଼ନା ପାଉଥିେଲ। ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଉ ର
ପ୍ର େଦଶେର ଖ୍ର ୀି ୟାନ େଗା ୀର ତାଡ଼ନାକୁ ପିତର ର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର
ପ୍ର ତିବି ନ କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ତାଡ଼ନା ପ୍ର ତି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-2
2. ଏକ ଜୀବ ଭରସା ନିମେ ପୁନଜର୍ ାତ — 1:3-12
3. ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିମେ ଉପେଦଶ — 1:13-5:12
4. େଶଷ ସ ାଷଣ — 5:13, 14

ଅଭିବାଦନ
1 ପିତର, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ପ , ଗାଲାତୀୟ,

କା ାଦକିଆ, ଏସି ଆ ଓ ବୀଥୂନିଆ ଅ ଳଗୁଡ଼ିକେର ଛି ଭି େଯଉଁ
ପ୍ର ବାସୀମାେନ, 2 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ପୂବର୍ ଜ୍ଞାନାନୁସାେର ଆ ା ାରା
ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇ ଆଜ୍ଞାବହ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ର େର ସି ି ତ
େହବା ନିମେ ମେନାନୀତ େହାଇଅଛି , େସମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର
େଲଖୁଅଛି। ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି େହଉ।

ଏକ ଜୀବ ଭରସା ନିମେ ପୁନଜର୍ ାତ
3 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ; େସ

ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପୁନରୁ ାନ ାରା ଜୀବନଦାୟକ
ଭରସା ପ୍ର ାି ନିମେ , 4 ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ଅକ୍ଷୟ, ଅକଳି ତ,
ଅଜର ଅଧିକାର ତୁ ମାନ ନିମେ ଗର୍ େର ସି ତ େହାଇଅଛି,
ତାହା ପାଇବା ନିମେ ଆପଣାର ମହାଦୟାେର ଆ ମାନ ୁ ନୂତନ
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ଜନ୍ମ େଦଇଅଛି । 5 େଯଉଁ ପରିତ୍ର ାଣ େଶଷକାଳେର ପ୍ର କାଶିତ
େହବା ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ େହାଇଅଛି, େସଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଶି େର ବି ାସ ାରା ସୁରକି୍ଷତ େହଉଅଛ। 6 ଏଥିେର ତୁ େ ମାେନ
ଆନ କରୁ ଅଛ, ତଥାପି ବ ର୍ ମାନ ଅ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା
ପରୀକ୍ଷା ାରା ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଆବଶ୍ୟକ
ହୁ ଏ, 7 େଯପରି ଅି ାରା ପରୀକି୍ଷତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େଯ ତୁ ମାନ ର ପରୀକ୍ଷାସି ବି ାସ, ତାହା
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ସମୟେର ପ୍ର ଶଂସା, େଗୗରବ ଓ
ସ ମର କାରଣ େହବ। 8 ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ନ େଦଖି େପ୍ର ମ
କରୁ ଅଛ, ପୁଣି, ଏେବ ସୁ ା ନ େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ଠାେର
ବି ାସ କରି ଅକଥନୀୟ ଓ େଗୗରବଯୁ ଆନ େର 9 ଆନି ତ
େହାଇ ତୁ ମାନ ବି ାସର ଫଳ େଯ ଆ ାର ପରିତ୍ର ାଣ, ତାହା
ପାଉଅଛ। ଭାବବାଦୀମାେନ ତୁ ମାନ ନିମେ ନିରୂ ପିତ ଅନୁଗ୍ର ହ
ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ ପ୍ର କାଶ କେଲ, 10 ପୁଣି, େସହି ପରିତ୍ର ାଣ
ସ େର ଯ ସହକାେର ଅେନ୍ଵ ଷଣ ଓ ଅନୁସ ାନ କେଲ।
11ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ତ ରବ ର୍ ୀ େଗୗରବ ବିଷୟେର ପୂବର୍ ରୁ
ପ୍ର ମାଣଦାତା େଯ େସମାନ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଖ୍ର ୀ ର ଆ ା, େସ
େକଉଁ କାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅଛି , ତାହା େସମାେନ ଅନୁସ ାନ
କେଲ। 12ଏହି ସମ ବିଷୟେର େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣାର
େସବା ନ କରି ତୁ ମାନ ର େସବା କରୁ ଥିେଲ, ଏହା େସମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଥିଲା, ଆଉ, େସହି ସମ ବିଷୟ ଗର୍ ରୁ
େପ୍ର ରିତ ପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାରକମାନ ାରା ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି;
େସହିସବୁ ବିଷୟ ଦୂତମାେନମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣକରିବାକୁଇ ା କରି ।

ପବିତ୍ର ତା ନିମେ ଆ ାନ
13ଅତଏବ,ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂ ପ କଟି ବ ନ କରି ସେଚତନ

ଥାଅ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ସମୟେର େଯଉଁ
ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ବ ବ, େସଥିେର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ଭରସା ରଖ। 14ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁଅଭିଳାଷର
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ଅନୁରୂ ପୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ, 15 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଆ ାନକ ର୍ ା
େଯପରି ପବିତ୍ର , ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସ ାନମାନ ପରି
ସମ ଆଚରଣେର େସହିପରି ପବିତ୍ର ହୁ ଅ। 16 େଯଣୁ ପବିତ୍ର
ଶା େର େଲଖାଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ହୁ ଅ, କାରଣ ଆେ
ପବିତ୍ର । 17 ଆଉ େଯ ମୁଖାେପକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର
କମର୍ ାନୁସାେର ବିଚାର କରି , ତାହା ୁ ଯଦି ପିତା େବାଲି ସେ ାଧନ
କରୁ ଅଛ, େତେବ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ର ବାସକାଳ ଭୟ ସହକାେର
େକ୍ଷପଣ କର; 18 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େଯ, ତୁ ମାନ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ା ପର ରାଗତ ନିରଥର୍ କ ଆଚାର-
ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂ ପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବ ୁ ାରା ମୁ ନ
େହାଇ 19 ବରଂ ନିଖୁ ଓ ନି ଳ େମଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ର ୀ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ର େର ମୁ େହାଇଅଛ। 20 େସ ଜଗତର ପ ନ
ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପିତ େହାଇ ତୁ ମାନ ନିମେ ଏହି େଶଷକାଳେର
ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି ; 21େଯଉଁଈଶ୍ବ ରତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇ େଗୗରବାନି୍ଵ ତକରିଅଛି , େସହିଈଶ୍ବ ର ଠାେରତୁ େ ମାେନ
ତାହା ାରା ବି ାସ କରୁ ଅଛ, ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ବି ାସ
ଓ ଭରସାର ାନ ଅଟି । 22 ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ
େହାଇ ନି ପଟ ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ଆ ାକୁ
ଶୁଚି କରିଥିବାରୁ ଅ ର ସହ ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ
କର; 23 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁେହଁ, ବରଂ
ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ଜୀବ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ବାକ୍ୟ
ାରା ନୂତନୀକୃତ େହାଇଅଛ। 24 କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା େର େଯପରି

େଲଖାଅଛି,
“ସମ ମ ର୍ ୍ୟ ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ,

ତାହାର ସମ େଶାଭା ତୃ ଣର ପୁ ସଦୃଶ;
ତୃ ଣ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ିପେଡ଼,

25 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଅନ କାଳ ାୟୀ।”
ଏହା େସହି ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି।



୧ ପିତର 2:1 v ୧ ପିତର 2:9

2
ଜୀବ ପ୍ର ର ଏବଂ ପବିତ୍ର େଗା ୀ

1 ଅତଏବ ପ୍ର ଭୁ େଯ ମ ଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆ ାଦନ କରିଅଛ,
2 ତାହାେହେଲ ସମ ପ୍ର କାର ଦୁ ତା, ଛଳ, କପଟ, ଈଷର୍ ା ଓ
ପରନି ା ପରିତ୍ୟାଗ କରି 3 ନବଜାତ ଶିଶୁତୁ ଲ୍ୟ ପାରମାଥ କ
ଅମିଶି୍ର ତ ଦୁ ପାନ କରିବାକୁ ଇ ା କର, େଯପରି ତ ାରା
ପରିତ୍ର ାଣାେଥର୍ ବୃ ି ପାଇପାର। 4 ଜୀବ ପ୍ର ର ରୂ ପ େଯ େସହି
ପ୍ର ଭୁ , େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହେଲ ସତ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟେର ମେନାନୀତ ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଟି , 5ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ
ଆି କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ପବିତ୍ର ଯାଜକବଗର୍ େହବା ପାଇଁ
ଜୀବ ପ୍ର ର ରୂ ପ େହାଇ େଗାଟିଏ ଆି କ ଗୃହରୂ ପେର ନିମ ତ
ହୁ ଅ। 6କାରଣ ଶା େର ଲିଖିତ ଅଛି,
“େଦଖ, ଆେ ସି େୟାନେର େଗାଟିଏ ମେନାନୀତ,

ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର ାପନ କରୁ ଅଛୁ,
ଆଉ େଯ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରିବ,

େସ ଲି ତ େହବ ନାହିଁ।”
7ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯ ବି ାସ କରୁ ଅଛ, େସହି ମହାମୂଲ୍ୟର ଅଂଶୀ
ଅଟ, କି ୁ େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କରି ନାହିଁ,
“ଗୃହନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର ରକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,

ତାହା େସମାନ ନିମେ େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର,”
8 ପୁଣି,
“ବାଧାଜନକ ପ୍ର ର ଓ ବି ଜନକ ପାଷାଣ ରୂ ପ େହଲା;”
ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ େହବାରୁ େସମାେନ ବାଧା ପାଆି , ଆଉ
ଏନିମେ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ନିରୂ ପିତ େହାଇଥିେଲ।

9 କି ୁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଅ କାରରୁ ଆପଣା ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଆେଲାକ
ମଧ୍ୟକୁ ଆ ାନ କରିଅଛି , ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହା ଗୁଣ
କୀ ର୍ ନ କର, ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଏକ ମେନାନୀତ ବଂଶ,
ରାଜକୀୟ ଯାଜକବଗର୍ , ପବିତ୍ର ଜାତି ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ନିଜ ପ୍ର ଜା
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େହାଇଅଛ। 10 ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଜା ବାଚ୍ୟ ନ ଥିଲ, କି ୁ
ଏେବ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଜା େହାଇଅଛ, ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ଦୟା ପାଇ
ନ ଥିଲ, ମାତ୍ର ଏେବ ଦୟା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ। 11 େହ ପି୍ର ୟମାେନ,
ତୁ େ ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ େବାଲି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ
କରୁ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ, େସଗୁଡ଼ିକ
ଆ ାର ବିରୁ େର ଯୁ କେର। 12ତୁ େ ମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ସଦାଚରଣ କର, େଯପରି େସମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର
ତୁ ମାନ ୁ ଦୁ ମର୍ କାରୀ େବାଲି ନି ା କରି , ତୁ ମାନ ର ସୁକମର୍
େଦଖି େସହି ବିଷୟେର କୃପାଦୃି ଦିନେର ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ
କରିେବ।

ଅଧିକାରୀମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ େହବା
13 ପ୍ର ଭୁ ସକାେଶ ସମେ ମାନବୀୟ ବିଧାନର ବଶୀଭୂ ତ

ହୁ ଅ, 14 ସବର୍ ପ୍ର ଧାନ ରାଜା େହଉ ୁ କିଅବା ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ୁ
ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ନିମେ ଓ ସ ମର୍ କାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା
ନିମେ ତାହା ାରା େପ୍ର ରିତ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ େହଉ ୁ,
େସମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ। 15 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େଯ ସ ମର୍
କରି ନିେବର୍ ାଧମାନ ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବ କର, ଏହା ଈଶ୍ବ ର ଇ ା;
16 ତୁ େ ମାେନ ାଧୀନ େହେଲ େହଁ ତୁ ମାନ ର ାଧୀନତାକୁ
ଦୁ ତାର ଆବରଣ ରୂ େପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଦାସ
େହାଇ ସ ମର୍ କର। 17ସମ ୁ ସମାଦର କର, ଭାଇମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କର, ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କର, ରାଜା ୁ ସମାଦର କର।

ଖ୍ର ୀ ଆମର ଆଦଶର୍
18େହଦାସମାେନ,ତୁ େ ମାେନଭୟସହକାେରଆପଣାଆପଣା

କ ର୍ ା ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ, େକବଳ ଉ ମ ଓ ଦୟାଳୁ କ ର୍ ାମାନ ର
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ନି ର୍ ୟମାନ ର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ। 19 କାରଣ
େକହି େଯେବ ଈଶ୍ବ ର ୁ ବି ାସ କରିବାରୁ ଅନ୍ୟାୟେର ଦୁଃଖେଭାଗ
କରି କ ସହ୍ୟ କେର, େତେବ ତାହା ପ୍ର ଶଂସାର ବିଷୟ। 20 େଯଣୁ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦାଷ େହତୁ ଯଦି ପ୍ର ହାର ସହ୍ୟ କର,
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େତେବ େସଥିେର ଅବା କଅଣ ସୁଖ୍ୟାତି? କି ୁ ଯଦି ସ ମର୍ କରି
ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର, େତେବ ତାହା ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ଶଂସାର
ବିଷୟ। 21 ଏଥିନିମେ ହିଁ ତୁ େ ମାେନ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର ପଦଚି େଦଇ ଗମନ
କର, େସଥିପାଇଁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିମେ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି
ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇେଦଇ ଯାଇଅଛି ;
22 “େସ େକୗଣସି ପାପ କେଲ ନାହିଁ,

କିଅବା ତାହା ମୁଖେର େକୗଣସି ଛଳକଥା ନ ଥିଲା।”
23 େସ ନି ା ପାଇବା ବଦଳେର େଫରି ନି ା କେଲ ନାହିଁ;
ଦୁଃଖେଭାଗ ସହ୍ୟ କରିବା ବଦଳେର ପ୍ର ତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ
େଦଖାଇେଲ ନାହିଁ, କି ୁ ନ୍ୟାୟବିଚାରକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ହ େର
ସମ ବିଷୟ ସମପର୍ ଣ କେଲ; 24ଆେ ମାେନ େଯପରି ପାପ ପ୍ର ତି
ମୃତ େହାଇ ଧାମ କତା ନିମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ , ଏଥିନିମେ
େସଆେପକଶଉପେର ନିଜଶରୀରେରଆ ମାନ ରସମ ପାପ
ବହନ କେଲ; ତାହା ପ୍ର ହାରେର ତୁ େ ମାେନ ସୁ େହାଇଅଛ।
25 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େମଷ ତୁ ଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଥିଲ, କି ୁ
ଏେବ ତୁ ମାନ ଆ ାର ପାଳକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି
ଆସି ଅଛ।

3
ୀ ଏବଂ ାମୀମାନ ପ୍ର ତି

1 େସହିପରି, େହ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ାମୀ ର ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ, 2 େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ େହେଲ ସୁ ା ତୁ ମାନ ର ସଭୟ
ସଦାଚରଣ େଦଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଆଚରଣ
ାରା ପରିବ ତ େହେବ। 3 ପୁଣି, େକଶେବଶ, ସୁବ ର୍ ଆଭରଣ

ଓ ସୁ ର ବ ପରିଧାନ, ଏପରି େଯଉଁ ବାହ୍ୟ ଭୂ ଷଣ, ତାହା
ତୁ ମାନ ର ଭୂ ଷଣ ନ େହାଇ, 4 ହୃ ଦୟର େଯଉଁ େକାମଳ ଓ
ଶାି ଯୁ ଗୁ ଭାବ ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ
ତୁ ମାନ ର ଅକ୍ଷୟ ଭୂ ଷଣ େହଉ। 5 କାରଣ ପୂବର୍ କାଳେର ସା ୀ
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ୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଭରସା ରଖି ଆପଣା ଆପଣା
ାମୀ ର ବଶୀଭୂ ତା େହାଇ ଏହି ପ୍ର କାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଭୂ ଷିତା କରୁ ଥିେଲ। 6 େସହିପରି ସାରା ଅବ୍ର ହାମ ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହି
ତାହା ର ଆଜ୍ଞାବହ େହେଲ; ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟେର
ଭୀତ ନ େହାଇ ସଦାଚରଣ କର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ହିଁ
ତାହା ର ସ ାନ। 7 େସହି ପ୍ର କାେର, େହ ାମୀମାେନ, ତୁ ମାନ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର େଯପରି ବାଧା ନ ଜେନ୍ମ , ଏଥିନିମେ ୀମାନ ୁ
ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଦୁବର୍ ଳା-ପାତ୍ର ୀ ଓ ଆପଣାମାନ ସହିତ ଜୀବନରୂ ପ
ଅନୁଗ୍ର ହଦାନର ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣି େସମାନ ୁ ସମାଦର କର,
ପୁଣି, ଜ୍ଞାନେର େସମାନ ର ସହିତ ବାସ କର।

ଧାମ କତା ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ
8 େଶଷ କଥା ଏହି, ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଏକମନା, ପର ରର

ସୁଖଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ, ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମୀ, େକାମଳ ହୃ ଦୟ
ଓ ନମ୍ର ଚି ହୁ ଅ; 9 ଅନି ପରିବେ ର୍ ଅନି କିଅବା ନି ାର
ପରିବେ ର୍ ନି ା ନକରିଅନ୍ୟପକ୍ଷେରବରଂଆଶୀବର୍ ାଦକର,କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରିଆଶୀବର୍ ାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ ଆହୂ ତ
େହାଇଅଛ। 10 େଯଣୁ,
“େଯ ଜୀବନେର ସୁଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି,

ମ ଳର ଦିନ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କେର,
େସ ମ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଜି ାକୁ,

ଆଉ ପ୍ର ବ ନା ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓ ାଧରକୁ ବ କରୁ ;
11 େସ ମ ରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ସ ମର୍ କରୁ ; େସ ଶାି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି

େସଥିର ଅନୁଗାମୀ େହଉ। 12କାରଣ ଧାମ କମାନ ପ୍ର ତି
ପ୍ର ଭୁ ଦୃି ଅଛି,

େସମାନ ବିନତି ପ୍ର ତି ତାହା କ ର୍ ଉନ୍ମୁ ଅେଟ,
କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ର ମୁଖ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ପ୍ର ତିକୂଳ।”

13 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ଉ ମ ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ
ହୁ ଅ, େତେବ କିଏ ତୁ ମାନ ର ଅନି କରିବ? 14 ପୁଣି, ଯଦିବା
ଧାମ କତା ସକାେଶ ତୁ ମାନ ୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପେଡ଼,
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ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ। େସମାେନ ଭୟ େଦଖାଇେଲ
ଭୀତ କିଅବା ଉଦ୍ ବି ହୁ ଅ ନାହିଁ; 15 କି ୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଭୁ
େବାଲି ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ କର।
ତୁ ମାନ ଠାେର ଥିବା ଭରସାର କାରଣ ସ େର େଯ େକହି
ପ୍ର ଶ୍ନ କେର, ତାହାକୁ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର େଦବାକୁ ପ୍ର ୁତ ରୁ ହ, କି ୁ
ନମ୍ର ଭାବେର ଓ ସଭୟେର ଉ ମ ବିେବକ ସହ ଉ ର
ଦିଅ, 16 େଯପରି ତୁ ମାନ ନି କମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର
ତୁ ମାନ ର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଆଚରଣର େଦାଷାେରାପ କରି , େସଥିେର
େସମାେନ ଲି ତ େହେବ। 17କାରଣ ଦୁ ମର୍ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରିବାଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ର ଇ ା ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ
ସ ମର୍ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ଭଲ। 18 େଯଣୁ ଆ ମାନ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଧାମ କ େହାଇ
ଅଧାମ କମାନ ନିମେ ପାପ େହତୁ ଥେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ।
େସ ଶରୀରେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ ସତ, କି ୁ ଆ ାେର ଜୀବିତ
େହେଲ; 19 େସଥିେର ମଧ୍ୟ େସ ବ ୀ ଆ ାମାନ ନିକଟକୁ
ଯାଇ ପ୍ର ଚାର କେଲ; 20 ପୂବର୍ କାଳେର େନାହ ସମୟେର ଜାହାଜ
ନିମ ତ େହଉଥିବା େବେଳ, େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ଦୀଘର୍ ସହି ୁ
େହାଇ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ, େସହି ସମୟେର େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ
େହାଇଥିେଲ। େସହି ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କରି ଅ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଆଠ ପ୍ର ାଣୀ, ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ; 21 େସଥିର ପ୍ର ତିରୂ ପ
ବାି ଅଥର୍ ାତ୍ ଶରୀରରମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁେହଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟେର ଶୁଚି ବିେବକ ପାଇବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ପୁନରୁ ାନ ାରା ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରୁ ଅଛି; 22 େସହି
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଗର୍ ାେରାହଣ କରି ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି
ଅଛି , ଆଉ ଦୂତମାେନ, କ୍ଷମତାବାନ ଓ ଶି ଶାଳୀମାେନ ତାହା
ବଶୀଭୂ ତ େହାଇଅଛି ।

4
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଭ ାରଘରିଆ
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1 ଖ୍ର ୀ ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିବାରୁ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହିପରି ମନ ଧରି ଆପଣାମାନ ୁ ସୁସି ତ କର, କାରଣ େଯ,
ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଅଛି, େସ ପାପରୁ ନିବୃ େହାଇଅଛି,
2େଯପରିତୁ େ ମାେନଜାଗତିକଜୀବନରଅବଶି କାଳମନୁଷ୍ୟର
କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର େକ୍ଷପଣ ନ କରି ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର
େକ୍ଷପଣ କର। 3 େଯଣୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଇ ାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି ତୁ େ ମାେନ େଯେତକାଳ କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ,
ର ରସ, ମ ତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ର ତିମାପୂଜା କରୁ ଥିଲ, ତାହା ଯେଥ ;
4 ଏପ୍ର କାର ଉ ୃ ଳ ପ ାେର ତୁ େ ମାେନ େଯ େସମାନ ସହିତ
ଧାବମାନ େହଉ ନାହଁ, ଏହା େସମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ମଣି ତୁ ମାନ ର
ନି ା କରି ; 5 କି ୁ େଯ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ େଲାକମାନ ର
ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, େସହି ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର େସମାନ ୁ
ହିସାବ େଦବାକୁ େହବ। 6 କାରଣ ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମୃତମାନ
ନିକଟେର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରିତ େହଲା, େଯପରି େସମାେନ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ସଦୃଶ ଶରୀରେର ବିଚାରିତ େହେଲ ହଁ ଈଶ୍ବ ର
ସଦୃଶ ଆ ାେର ସଜୀବ େହେବ। 7 ମାତ୍ର ସମ ବିଷୟର ଅି ମ
ସମୟ ସି କଟ। ଅତଏବ ସୁବୁ ି ହୁ ଅ, ପୁଣି, ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ
ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ, 8 ବିେଶଷେର ପ୍ର ଗାଢ଼ େପ୍ର ମେର ପର ରକୁ େପ୍ର ମ
କରୁ ଥାଅ, କାରଣ େପ୍ର ମ ବହୁ ଳ ପାପ ଆ ାଦନ କେର। 9 କୁି ତ
ନ େହାଇ ପର ରର ଆତିଥ୍ୟ କର; 10 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ େଯଉଁପରି
ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ପାଇଅଛ, େସହି ପ୍ର କାେର ଈଶ୍ବ ର ବହୁ ବିଧ
ଅନୁଗ୍ର ହରଉ ମଭ ାରଘରିଆ ରୂ େପ ତ ାରା ପର ରର େସବା
କର; 11 େକହି ଯଦି ପ୍ର ଚାର କେର, େତେବ େସ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟର
ପ୍ର ଚାରକ ପରି ପ୍ର ଚାର କରୁ ; େକହି ଯଦି େସବା କେର, େତେବ େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଶି ପ୍ର ା େଲାକ ପରି େସବା କରୁ , େଯପରି ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ାରା ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହେବ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ
ଓ ପରାକ୍ର ମ ତାହା ର। ଆେମନ୍ ।

ଖ୍ର ୀି ୟାନ ଭାବେର େ ଶେଭାଗର ସ ୁଖୀନ
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12 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିମେ େଯଉଁ
ଦୁଃଖେଭାଗରୂ ପ ଅି ଉପି ତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଅୁ ତ ଘଟଣା
େବାଲି ମେନ କରି ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ; 13 ବରଂ େଯଉଁ
ପରିମାଣେର ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ େହଉଅଛ, େସହି
ପରିମାଣେରଆନ କର, େଯପରି ତାହା ମହିମା ପ୍ର କାଶିତ େହବା
ସମୟେରମଧ୍ୟତୁ େ ମାେନମହାନ େରଆନ ି ତ େହବ। 14ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ନାମ ସକାେଶ ନି ି ତ ହୁ ଅ, ତାହାେହେଲ
ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େଗୗରବମୟ ଆ ା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର
ଆ ା, ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଧି ାନ କରୁ ଅଛି । 15 ଏଣୁ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି ହତ୍ୟାକାରୀ କି େଚାର, କି ଦୂରାଚାରୀ, କି ଅନଧିକାର
ଚ ର୍ ାକାରୀ େହାଇ ଦ େଭାଗ ନ କରୁ ; 16 କି ୁ େକହି ଯଦି
ଖ୍ର ୀି ୟାନ େହବାରୁ ଦ େଭାଗ କେର, ତାହାେହେଲ େସ ଲ ା
େବାଧ ନ କରୁ , ବରଂ ଏହି ନାମ େହତୁ ରୁ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ
କରୁ । 17 କାରଣ, ଈଶ୍ବ ର ଗୃହଠାରୁ ଆର କରି ବିଚାର କରିବା
ସମୟ ଉପି ତ; ଆଉ ଯଦି ପ୍ର ଥମେର ଆ ମାନ ଠାରୁ ଆର
ହୁ ଏ, େତେବ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାରର ଅନାଜ୍ଞାବହ,
େସମାନ ର େଶଷ ଦଶା ଅବା କଅଣ ନ େହବ! 18 ପୁଣି,
“ଧାମ କ ବ୍ୟି ଯଦି କ େର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଏ,

େତେବ ଅଧାମ କ ଓ ପାପୀ େଲାକ େକଉଁଠାେର ମୁହଁ
େଦଖାଇବ?”

19 ଅତଏବ, େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଇ ାମେତ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରି , େସମାେନ ବି ସୃି କ ର୍ ା ର ହ େର ଆପଣା ଆପଣା
ଆ ାକୁ ସମପର୍ ଣ କରି ସ ମର୍ େର ନିବି ରହ ୁ।

5
ଈଶ୍ବ ର ପଲର ପ୍ର ତିପାଳନ

1 ଅତଏବ, ଜେଣ ସହ-ପ୍ର ାଚୀନ ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗର
ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ମୁଁ େଯ ଆଗାମୀ େଗୗରବର ଅଂଶାଧିକାରୀ, ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, 2 ତୁ ମାନ
ତ ାବଧାନେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ପଲକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କର, ବାଧ୍ୟ
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େହାଇ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁଯାୟୀ ମନେର, ଅନ୍ୟାୟ
ଲାଭ ନିମେ ନୁେହଁ, କି ୁ ଆଗ୍ର ହ ସହକାେର ତାହା କର; 3 ପୁଣି,
େଯଉଁମାନ ର ଦାୟି ଭାର ତୁ ମାନ ହ େର ସମପ ତ ଅଛି,
େସମାନ ଉପେର କ ର୍ ାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦଶର୍ ରୂ ପ େହାଇ
ତାହା କର। 4 େସଥିେର ପ୍ର ଧାନ ପାଳକ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ସମୟେର
ତୁ େ ମାେନ େଗୗରବର ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ। 5 େସହିପରି,
େହ ଯୁବକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ।
ସମେ ପର ର ପ୍ର ତି ନମ୍ର ତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କର, କାରଣ,
“ଈଶ୍ବ ର ଅହ ାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି,

ନମ୍ର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ।”
6 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ବଳବ ହ ତେଳ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ
କର, େଯପରି େସ ତୁ ମାନ ୁ ଯଥା ସମୟେର ଉ ତ କରିେବ;
7 ତୁ ମାନ ସମ ଚି ାର ଭାର ତାହା ଉପେର ପକାଅ,
କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ଚି ା କରି । 8 ସେଚତନ େହାଇ
ଜାଗ୍ର ତ ରୁ ହ। ତୁ ମାନ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସି ଂହପ୍ର ାୟ ଗ ର୍ ନ
କରି କାହାକୁ ଗ୍ର ାସି ବ, ଏହା େଖାଜି ବୁଲୁଅଛି; 9 ବି ାସେର ି ର
ରହି ତାହାର ପ୍ର ତିେରାଧ କର, ପୁଣି, ଏହା ଜାଣ େଯ, ଜଗତେର
ଥିବା ତୁ ମାନ ଭାଇମାନ ପ୍ର ତି ଏହି ପ୍ର କାର ଦୁଃଖେଭାଗ
ଘଟୁ ଅଛି। 10 ସମ ଅନୁଗ୍ର ହର ଆକର େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
ଅନ େଗୗରବର ସହଭାଗୀ େହବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା
ତୁ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି , େସ ତୁ ମାନ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖେଭାଗ
ଉ ାେର ତୁ ମାନ ୁ ସି , ସୁି ର, ସବଳ ଓ ସଂ ାପିତ କରିେବ।
11ପରାକ୍ର ମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର। ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ସ ାଷଣ
12 ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହ େଯ ଏହି ପ୍ର କାର, ଏହି ବିଷୟେର

ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହ େଦବା ନିମେ ସି ଲ୍ଵ ାନ ାରା
ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ପତ୍ର େଲଖିଲି; େମାʼ େବାଧେର େସ ଜେଣ
ବି ଭ୍ର ାତା। ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହେର ସୁି ର େହାଇଥାଅ।
13ତୁ ମାନ ସହିତମେନାନୀତବାବିଲ ମ ଳୀ ଓ େମାହର ପୁତ୍ର
ମାକର୍ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 14 େପ୍ର ମ ଚୁ ନ େଦଇ
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ପର ରକୁ ନମ ାର କର। ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଶାି େହଉ।
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