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The First Epistle of Paul the
Apostle to Timothy

ତୀମଥି ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ପାଉଲ ଅଟି , ପ୍ର ଥମ ତୀମଥି ପତ୍ର

ବ୍ୟ କେର େଯ ଏହି ପତ୍ର େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ାରା ଲିଖିତ
“ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର
ଜେଣ େପ୍ର ରିତ” (ପ୍ର .ତୀମ. 1:1)। ଆଦ୍ୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାେନ
ଏହି ପତ୍ର କୁ ହୃ ଦୟର ସହ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 62-64 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ତୀମଥି ୁ ଏଫିସୀୟେର ଛାଡ଼ି

ମାକିଦନିଆକୁ ଗେଲ, େସେତେବେଳ େସ ତାହା ୁ ଏହି ପତ୍ର
େଲଖିଥିେଲ। (ପ୍ର .ତୀମ. 1:3; 3:14,15)।

ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ ତୀମଥି ଥିେଲ ଯିଏ ପାଉଲ ର ସହକମର୍ ୀ

ଓ ତାହା ର ମିଶନାରୀ େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ସହଯାତ୍ର ୀ ଥିେଲ। ଉଭୟ
ତୀମଥି ଓ ସ ୂ ର୍ ମ ଳୀ ପ୍ର ଥମ ତୀମଥି ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ ଅଟି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଈଶ୍ବ ର ପରିବାରର ଆଚରଣ କିପରି େହବା ଉଚିତ୍ (ପ୍ର .ତୀମ.

3:14,15) ଏବଂ ଏହି ଉପେଦଶକୁ ତୀମଥି କିପରି ପାଳନ କରିେବ
େସହି ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ଥମ ତୀମଥିର ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲ ର ଅଭିେପ୍ର ତ ଅଥର୍ କୁ
ପ୍ର କାଶ କେର। ଈଶ୍ବ ର ପରିବାର, ଯାହା ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର
ମ ଳୀ ଅେଟ, ଯାହାର ଓ ମୂଳଦୁଆ ସତ୍ୟ ଅେଟ, େସଥିେର
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େଲାକମାେନ କିପରି ଆଚରଣ କରିେବ େସହି ବିଷୟେର େସମାେନ
ଜାଣ ୁ େବାଲି େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି ।
ମ ଳୀଗଣକୁ କିପରି ାପନ ଏବଂ ମଜଭୁ ତ କରାଯିବ େସହି
ବିଷୟେର ତୀମଥି ୁ ପାଉଲ ଉପେଦଶକୁ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ର କାଶ
କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ଏକ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟ ନିମେ ଉପେଦଶ

ରୂ ପେରଖା
1. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଆଚରଣ — 1:1-20
2. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସି ା — 2:1-3:16
3. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଦାୟି — 4:1-6:21

ଅଭିବାଦନ
1ପାଉଲ,ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଏବଂ

ଭରସାଭୂ ମି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଅନୁସାେର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, 2 ବି ାସେର
ଆପଣା ପୁତ୍ର ତୀମଥି ୁ ପତ୍ର ; ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ, ଦୟା ଓ ଶାି ତୁ ପ୍ର ତି େହଉ।

ଭ୍ର ା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ର ତି ସତକର୍ ତା
3 ମୁଁ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ସମୟେରତୁ କୁ େଯପ୍ର କାର ଅନୁେରାଧ

କରିଥିଲି, େସହିପରି ତୁ େ ଏଫିସେର ରହି େକେତକ େଲାକ
େଯପରି ଭି ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅି 4 କି କି ତ ଗ ଓ ଅେଶଷ
ବଂଶାବଳୀେର ମେନାେଯାଗ ନ କରି , ଏଥିନିମେ େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା ଦିଅ; େସହିସବୁ ତ ବି ାସ ସ ୀୟ ଈଶ୍ବ ର କାଯର୍ ୍ୟର
ଉପକାରୀ ନ େହାଇ ବରଂ ଯୁି ତକର୍ ସୃି କେର। 5 କି ୁ ଶୁ
ହୃ ଦୟ, ଶୁଚି ବିେବକ ଓ ନି ପଟ ବି ାସରୁ ଜାତ େଯଉଁ େପ୍ର ମ,
6ତାହା ଧମର୍ ଶିକ୍ଷାର ଉେ ଶ୍ୟ ଅେଟ; େକହି େକହି ଏସମ ବିଷୟ
ପ୍ର ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅସାର କଥାେର ଆସ େହାଇ ପଥଭ୍ର
େହାଇଅଛି ; 7 େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଶିକ୍ଷକ େହବାକୁ
ଇ ା କରି , ମାତ୍ର ଯାହା କହି , କି େକଉଁ ବିଷୟେର ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା
ଦିଅି , ତାହା ନିେଜ ବୁଝି ନାହିଁ। 8 କି ୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା
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ଧାମ କ େଲାକ ନିମେ ନିରୂ ପିତ ନ େହାଇ େ ାଚାରୀ ଓ
ଅବାଧ୍ୟ, ଅଧାମ କ ଓ ପାପୀ, ଅଶୁଚି ଓ ଧମର୍ େ ଷୀ, ପିତୃ ହ ା
ଓ ମାତୃ ହ ା, 9 ନରହ ା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ, ମନୁଷ୍ୟ-
େଚାର, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥକାରୀମାନ ନିମେ ପୁଣି,
ଉ ମ ଶିକ୍ଷାର ବିପରୀତେର େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଥାଏ, ତାହା
ନିମେ େଯ ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି, 10ଏହା ଜାଣି ଯଦି େକହି େମାଶା
ବ୍ୟବ ାର ଉଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର କେର, େତେବ ତାହା େଯ ଉ ମ,
ଏହା ଅ◌ାେ ମାେନ ଜାଣୁ; 11 ଏହା ତ େମା ନିକଟେର ସମପ ତ
ପରମଧନ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ
ଅେଟ।

ପାପୀ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ
12 ଆ ମାନ ର େଯଉଁ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େମାେତ େଯାଗ୍ୟ

କରିଅଛି ,ତାହା ୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି େଯ, େସ େମାେତ ବି
ମେନ କରି େସବକପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛି , 13ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପୂେବର୍
ନି କ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲି; କି ୁ ମୁଁ ଅବି ାସ େହତୁ
ଅଜ୍ଞାନ ପଣେର ତାହା କରିଥିଲି େବାଲି ଦୟା ପାଇଲି; 14 ଆଉ,
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ବି ାସ
ଓ େପ୍ର ମ ସହକାେର େମା ପ୍ର ତି ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର େହଲା। 15ପାପୀମାନ ୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େଯ ଜଗତକୁ ଆସି େଲ; ଏହି
ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସବର୍ େତାଭାେବ ଗ୍ର ହଣ େଯାଗ୍ୟ; େସହି
ପାପୀମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ପ୍ର ଧାନ। 16ତଥାପି େଯଉଁମାେନଭବିଷ୍ୟତ
କାଳେରଅନ ଜୀବନପାଇବା ନିମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ
କରିେବ, େସମାନ ନିକଟେର ଏକଉଦାହରଣ େହବା ପାଇଁ ପ୍ର ଧାନ
ପାପୀ େଯ ମୁଁ, େମାʼଠାେର େସ େଯପରି ଆପଣା ପୂ ର୍ ଚିରସହି ୁତା
ପ୍ର କାଶ କରି , ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଦୟା ପ୍ର ା େହଲି। 17 ଅକ୍ଷୟ,
ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅି ତୀୟ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଅନ କାଳୀନ ରାଜା, ତାହା ସ ମ
ଓ େଗୗରବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ। ଆେମନ୍ । 18 େହ ବ ତୀମଥି,
ତୁ ବିଷୟେର ପୂବର୍ େରଏହି ସମ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାେର ମୁଁ ତୁ କୁ
ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, େଯପରି ତୁ େ େସହି ସମ ଭାବବାଣୀ
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ସାହାଯ୍ୟେର ଉ ମ ଯୁ କରିପାର; 19 ବି ାସ ଓ ଶୁଚି ବିେବକ ଧରି
ରଖ; ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ େକେତକ ର ବି ାସରୂ ପ ଜାହାଜ
ଭାି ଯାଇଅଛି, 20େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ହୁ ମନାୟ ଓଆେଲକ୍ ଜା ର
ଅନ୍ୟତମ; ଏମାେନ େଯପରି ଶାସନ ପାଇ ଈଶ୍ବ ର ନି ା ନ କରି ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନ ୁ ଶୟତାନ ହାତେର ସମପର୍ ଣ କଲି।

2
ମ ଳୀର ଉପାସନା ବିଧି

1 ଆେ ମାେନ େଯପରି ସବର୍ େତାଭାେବ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା
ଓ ଭଦ୍ର ତା ସହ ଶାି ଓ ବାଧାହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ ,
2 ଏଥିନିମେ ସବର୍ ସାଧାରଣ େଲାକ ପାଇଁ, ରାଜା ଓ ଶାସନକ ର୍ ା
ସମ ପାଇଁ ନିେବଦନ, ପ୍ର ାଥର୍ ନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉ ଗର୍
କରିବା ନିମେ ମୁଁ ସବର୍ ପ୍ର ଥେମ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 3 ଏହା
ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଉ ମ ଓ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଅେଟ;
4ସମେ େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ ଓ ସତ୍ୟ ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପାରି ,
ଏହା େସ ଇ ା କରି । 5 କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଅଛି , ଆଉ
ଈଶ୍ବ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି , େସ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ, ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ; 6 େସ ସମ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପ
ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଠିକ୍ ସମୟେର େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ।
7 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେଣ ପ୍ର ଚାରକ, େପ୍ର ରିତ ପୁଣି, ବି ାସ ଓ ସତ୍ୟ
ବିଷୟେର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଜେଣ ଶିକ୍ଷକଭାେବ ନିଯୁ େହଲି,
ମୁଁ ସତ କହୁ ଅଛି, ମିଛ କହୁ ନାହିଁ। 8 ଏଣୁ େମାହର ଇ ା,
ପୁରୁ ଷମାେନ ଶୁଚି ହ ଉେ ାଳନକରି େକ୍ର ାଧ ଓ ବିତକର୍ ବିନା ସବର୍ ତ୍ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ୁ। 9 େସହିପରି ମଧ୍ୟ ୀମାେନ େକଶବିନ୍ୟାସ ଏବଂ
ସୁନା କି ମୁ ା କି ମୂଲ୍ୟବାନ ବ େର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତା ନ
କରି ଲ ା ଓ ଉ ମ ବୁି ର ସହକାେର ପରିପାଟୀ ପରି ଦ ପି ି
10ଧମର୍ ପରାୟଣା ୀମାନ ଉପେଯାଗୀ ଉ ମକମର୍ ରୂ ପଭୂ ଷଣେର
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତା କର ୁ। 11 ୀ ପୂ ର୍ ବଶ୍ୟତା ୀକାର କରି
ନୀରବେର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କରୁ । 12 ମୁଁ ୀକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଅବା
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ପୁରୁ ଷଉପେରକ ର୍ ାପଣକରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦଉନାହିଁ,ମାତ୍ର
େସ ନୀରବେରରହୁ । 13କାରଣପ୍ର ଥେମଆଦମ ସୃ େହେଲ,ତାହା
ପେର ହବା; 14ଆଉ ଆଦମ ପ୍ର ବି ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ନାରୀ
ପ୍ର ବି ତା େହାଇ ଆଜ୍ଞାଲ ନ େଦାଷେର େଦାଷୀ େହେଲ; 15 କି ୁ
େସମାେନ ଉ ମ ବୁି ର ସହ ବି ାସ, େପ୍ର ମ ଓ ପବିତ୍ର ତାେର ି ର
ରହିେଲ େସ ସ ାନ ପ୍ର ସବ କରିବା ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇେବ।

3
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦର େଯାଗ୍ୟତା

1 ଏହି କଥା ସତ୍ୟ, େକହି ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା
କରି , େତେବ େସ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ବା ା କରି । 2 ଅତଏବ,
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ର ଅନି ନୀୟ େହବା ଆବଶ୍ୟକ, େସ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ୀର
ାମୀ, ଆ ସ ମ, ଉ ମ ବୁି , ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ୍ୟପି୍ର ୟ ଓ
ଶିକ୍ଷାଦାନେର ନିପୁଣ େହେବ, 3 ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ-ପି୍ର ୟ ନ
େହାଇ ବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ, ନିବ େରାଧ ଓ ନିେଲର୍ ାଭ େହେବ, 4 ନିଜ
ପରିବାରକୁ ଉ ମ ରୂ େପ ଶାସନ କରିେବ, ଗା ୀଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର
ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ବଶୀଭୂ ତ କରି ରଖିେବ। 5 େକହି େଯେବ
ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, େତେବ େସ
କିପରି ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀର ଦାୟି େନବ? 6 େସ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ
େହାଇ ନ ଥିେବ,କାେଳ ଅସାରଗବର୍ ୀ େହାଇ ଶୟତାନଭଳି ଦ ଗ୍ର
େହେବ। 7 ତାହା ର ମଧ୍ୟ ବାହାର େଲାକ ଠାରୁ ସ ାନ ପ୍ର ା
େହବା ଆବଶ୍ୟକ, କାେଳ େସ ନି ା ପାଇ ଶୟତାନର ଫା େର
ପଡ଼ିେବ।

େସବକ (ଦୀକନ) ପଦର େଯାଗ୍ୟତା
8 େସହି ପ୍ର କାେର େସବକମାନ ର ଶୁ ବିେବକେର ବି ାସର

ନିଗୂଢ଼ତ ଅବଲ ନ କରି ଗ ୀର, ଛଳନାବାକ୍ୟରହିତ,
9 ମଦ୍ୟପାନେର ଅନାସ ଓ କିୁ ତ ଧନଲାଭେର ନିେଲର୍ ାଭ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ; 10 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଥେମ ପରୀକି୍ଷତ େହଉ ୁ, ପୁଣି,
ନିେ ର୍ ାଷ େଦଖାଗେଲ େସବକ ପଦେର ନିଯୁ େହଉ ୁ। 11 େସହି
ପ୍ର କାେର ୀମାନ ର ମଧ୍ୟ ପରନି ାକାରିଣୀ ନ େହାଇ ଗ ୀର,
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ମିତାଚାରିଣୀ ଓ ସମ ବିଷୟେର ବି େହବା ଆବଶ୍ୟକ।
12 େସବକମାେନ ଏକ ଏକ ୀର ାମୀ େହଉ ୁ, ପୁଣି, ନିଜ ନିଜ
ସ ାନମାନ ୁ ଓପରିବାରକୁଉ ମରୂ େପଶାସନକର ୁ। 13କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଉ ମ ରୂ େପ େସବକ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି , େସମାେନ
ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଉ ମ ଖ୍ୟାତି ଓ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସମୂଳକ
ଅଧିକ ସାହସ ପାଇେବ।

ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତାର ନିଗୂଢ଼ ତ
14 ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁ ନିକଟକୁ ଯିବି େବାଲି ଆଶା କରୁ ଅଛି;

15 ମାତ୍ର େଯେବ େମାହର ବିଳ ହୁ ଏ, େତେବ ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟର ଓ ଭିି ମୂଳ ରୂ ପ ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର
ମ ଳୀେର, କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା େଯପରି
ତୁ େ ଜାଣି ପାର, ଏେହତୁ ଏହି ସମ ତୁ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି।
16 ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତାର ନିଗୂଢ଼ତ େଯ ମହତ୍, ଏହା ସମେ
ୀକାର କରି । ତାହା ଏହି,
େସ େଦହବ େହାଇ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ,

ଆ ାେର ଧାମ କ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହେଲ,
ଦୂତମାନ ାରା େଦଖାଗେଲ,

ଜାତିମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚାରିତ େହେଲ,
ଜଗତେର ବି ାସପାତ୍ର େହେଲ,

େଗୗରବେର େସ ଗର୍ କୁ ଉି ତ େହେଲ।

4
ଭ ଶିକ୍ଷକ

1 ପବିତ୍ର ଆ ା ରୂ େପ କହୁ ଅଛି , େଶଷ କାଳେର େକହି
େକହି ଭ୍ର ବିେବକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଲାକମାନ କପଟପଣେର
2 ପ୍ର ତାରଣାପୂ ର୍ ଆ ାମାନ ପ୍ର ତି ଓ ଭୂ ତମାନ ଶିକ୍ଷା
ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରି ବି ାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ; 3 େସହି
ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାେନ ବିବାହ ନିେଷଧ କରି , ପୁଣି, ବିଭି ଖାଦ୍ୟ
ପଦାଥର୍ ରୁ ଅଲଗା ରହିବା ନିମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି । ବି ାସୀ ଓ ସତ୍ୟ
ଜାଣିଥିବା େଲାକମାନ ାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ େଭାଜନ କରାଯିବା
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ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଏସବୁ ତ ସୃି କରିଅଛି । 4କାରଣଈଶ୍ବ ର ସମ
ସୃ ବ ୁ ଉ ମ, ପୁଣି, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ର ହଣ କେଲ େକୗଣସି
ବିଷୟ ଅଗ୍ର ହଣୀୟ ନୁେହଁ, 5 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାରା
ତାହା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ।

ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଉ ମ େସବକ
6 ଏହି ସମ ବିଷୟ ତୁ େ ଭାଇମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ଖ୍ର ୀ

ଯୀଶୁ ର ଜେଣ ଉ ମ େସବକ େହବ, ପୁଣି, ତୁ େ େଯଉଁ
ବି ାସ ଓ ଉ ମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆସି ଅଛ, େସହି
ବାକ୍ୟ ାରା ପରିପୁ େହବ; 7 କି ୁ ବୟ ା ୀେଲାକମାନ ର
ଅସାର କହାଣୀସବୁ ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣ
ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମେ ଅଭ୍ୟାସ କର, 8 କାରଣ ଶାରୀରିକ
ବ୍ୟାୟାମ ଅ ବିଷୟେର ଲାଭଜନକ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା
ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳେର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ େହାଇ ସମ ବିଷୟେର
ଲାଭଜନକ ଅେଟ। 9 ଏହି ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସବର୍ େତାଭାେବ
ଗ୍ର ହଣ େଯାଗ୍ୟ; 10 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ତ ଆେ ମାେନ
ପରିଶ୍ର ମ ଓ ପ୍ର ାଣପଣ କରୁ ଅଛୁ, କାରଣ େଯଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର
ସମ ମନୁଷ୍ୟ ର, ବିେଶଷତଃ ବି ାସୀମାନ ର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା,
ତାହା ଠାେର ଆ ମାନ ର ଭରସା ଅଛି। 11 ତୁ େ ଏହି ସମ
ବିଷୟଆଜ୍ଞା େଦଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। 12ତୁ ର େଯୗବନ ଅବ ା ସକାେଶ
େକହି ତୁ କୁ ତୁ ନ କରୁ , କି ୁ ବାକ୍ୟେର,ଆଚରଣେର, େପ୍ର ମେର,
ବି ାସେର ଓ ପବିତ୍ର ତାେର ବି ାସୀମାନ ର ଉଦାହରଣ ରୂ ପ
ହୁ ଅ। 13 ମୁଁ ନ ଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଶା ପାଠ, ଉପେଦଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର
ମେନାେଯାଗ କର। 14 ଭାବବାଣୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ର ହ ାପର୍ ଣ
ାରା ତୁ କୁ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ଅବେହଳା

ନ କର। 15 ତୁ ର ଉ ତି େଯପରି ସମ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅ, େସହି
ସବୁେର ପ୍ର ବୃ ଥାଅ। 16 ଆପଣା ବିଷୟେର ଓ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା
ବିଷୟେର ସତକର୍ ହୁ ଅ, ଏହି ସମ ବିଷୟେର ଲାଗି ରୁ ହ, କାରଣ
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ତାହା କେଲ ତୁ େ ଆପଣା ପରିତ୍ର ାଣ ଓ ତୁ ର େଶ୍ର ାତାମାନ ର
ପରିତ୍ର ାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ।

5
ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ଆେଦଶ

1 ତୁ େ ବୃ ବ୍ୟି ୁ ଭ ର୍ ନା କର ନାହିଁ, କି ୁ ତାହାକୁ
ପିତା େବାଲି ଭାବି ଆଚରଣ କର; ଯୁବକମାନ ୁ ଭାଇ ପରି,
2 ବୃ ା ୀମାନ ୁ ମାଆ ଓ ଯୁବତୀମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଭାବେର ଭଉଣୀ
େବାଲି ଭାବି େସହି ପ୍ର କାର କର। 3 ନିରାଶ୍ର ୟ ବିଧବାମାନ ୁ ସ ାନ
କର। 4 କି ୁ େଯେବ େକୗଣସି ବିଧବାର ପୁଅଝିଅ ବା ନାତିନାତୁ ଣୀ
ଥାଆି , େତେବ େସମାେନ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ପରିବାର ପ୍ର ତି ଭି
େଦଖାଇବାକୁ ଓ ପିତାମାତା ପ୍ର ତି ଉପକାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା
କର ୁ; କାରଣ ଏହା ତ ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଗ୍ର ହଣୀୟ ଅେଟ।
5 େଯଉଁ ବିଧବା ନିରାଶ୍ର ୟ ଓ ଅସହାୟ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଉପେର
ଭରସା ରଖି ଦିନରାତି ନିେବଦନ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଲାଗି ରହିଥାଏ;
6 କି ୁ େଯ େଭାଗଭିଳାଷେର ଆସ , େସ ଜୀବିତ ଥିେଲ େହଁ
ମୃତ। 7 େସମାେନ େଯପରି ଅନି ନୀୟ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ ଏହି
ସମ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। 8 କି ୁ ଯଦି େକହି ଆପଣା
ଆ ୀୟ, ବିେଶଷେର ଆପଣା ପରିବାରର ଦାୟି ନ ନିଏ, େସ
ବି ାସମତ ଅ ୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ େସ ଅବି ାସୀଠାରୁ ଅଧମ
ଅେଟ। 9 େଯଉଁ ବିଧବାର ବୟସ ଷାଠିଏ ବଷର୍ ରୁ କମ୍ ନୁେହଁ,
10ଆଉ େଯ ଏକ ାମୀର ୀ ଓ ସ ମର୍ େହତୁ ଜଣାଶୁଣା, ଅଥର୍ ାତ୍ 
େସ ଯଦି ସ ାନମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ, ଆତିଥ୍ୟସ ାର, ସାଧୁମାନ
ପାଦପ୍ର କ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ, ପୁଣି, ସମ
ସ ମର୍ େର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହାର ନାମ ବିଧବା
ତାଲିକାେର େଲଖାଯାଉ। 11 କି ୁ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ
କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ କାମାଭିଳାଷେର ଆସ େହାଇ
ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇ ା କରି ;
12 େସମାେନ େସମାନ ର ପୂବର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଲ ନ କରିବାରୁ ଦ ନୀୟ
ହୁ ଅି । 13 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଳସୁଆ
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େହବାକୁ ଶିଖି , ଆଉ େକବଳ ଆଳସ୍ୟ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅସାର
କାହାଣୀ ଓ ପରଚ ର୍ ା କରି ଅନୁଚିତ କଥାବା ର୍ ା କରି । 14ଅତଏବ,
େମାହର ଇ ା, ଯୁବତୀ ବିଧବାମାେନ ବିବାହ କର ୁ, ସ ାନ ପ୍ର ସବ
କର ୁ, ଗୃହକାଯର୍ ୍ୟ ପରିଚାଳନା କର ୁ, ନି ା କରିବା ପାଇଁ ଶତକୁ
େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ନ ଦିଅ ୁ; 15 କାରଣ ଏେବ ମଧ୍ୟ େକହି େକହି
ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଦୂର େହାଇ ଶୟତାନର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛି ।
16 ଯଦି େକୗଣସି ବି ାସି ନୀ ମହିଳା ଘେର ବିଧବାମାେନ ଥାଆି ,
େତେବ େସ େସମାନ ର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ,ୁଆଉମ ଳୀ ଭାରଗ୍ର
ନ େହଉ, େଯପରି ମ ଳୀ ନିରାଶ୍ର ୟ ବିଧବାମାନ ର ଦୁଃଖ ଦୂର
କରିପାେର। 17 େଯଉଁ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ଉ ମ ରୂ େପ ପରିଚାଳନା
କରି , ବିେଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର
ପରିଶ୍ର ମ କରି , େସମାେନ ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ
େବାଲି ଗଣିତ ହୁ ଅ ୁ। 18 କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା କେହ, “େବ ଳା
ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁେର ତୁ ି ଦିଅ ନାହିଁ।” ପୁଣି, “କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ
ଆପଣା େବତନର େଯାଗ୍ୟ।” 19 ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ବିନା
େକୗଣସି ପ୍ର ାଚୀନ ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ।
20 େଯଉଁମାେନ ନିର ର ପାପ କରିଥାଆି , େସମାନ ୁ ସମ
ସାକ୍ଷାତେର ଅନୁେଯାଗ କର, େଯପରି ଅନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ
େହେବ। 21 ଈଶ୍ବ ର , ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଓ ମେନାନୀତ ଦୂତମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତୁ େ ପୂବର୍ ଧାରଣା ାରା
ଚାଳିତ ନ େହାଇ ଏହି ସମ ପାଳନ କର, ପୁଣି, ପକ୍ଷପାତଭାବେର
େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କର ନାହିଁ। 22ହଠାତ୍ କାହାରି ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ
କର ନାହିଁ, କି ା ଅନ୍ୟମାନ ପାପର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖ। 23 ଆଉ େକବଳ ଜଳ ପାନ ନ କରି
ତୁ ର େପଟ େରାଗ ଓ ବାର ାର ଅସୁ ତା ସକାେଶ ଅ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ କର। 24କାହାରି କାହାରି ପାପ ବିଚାର ପୂବର୍ ରୁ ,କାହାରି କାହାରି
ଅବା ପେର ପ୍ର କାଶ ପାଏ। 25 େସହି ପ୍ର କାେର ମଧ୍ୟ ସ ମର୍ ପୂବର୍ ରୁ
ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ତାହା ଗୁ
ରଖାଯାଇପାେର ନାହିଁ।
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6
1 େଯେତ େଲାକ ଦାସ ରୂ ପ ଜୁଆଳିର ଅଧୀନେର ଅଛି ,

େସମାେନଆପଣାଆପଣା କ ର୍ ାମାନ ୁ ଯେଥାଚିତ ସ ାନପାଇବାର
େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଜାଣ ,ୁ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ନାମ ଓ ଶିକ୍ଷାର ନି ା
ନ ହୁ ଏ। 2 ଆଉ େଯଉଁମାନ ର କ ର୍ ାମାେନ ବି ାସୀ, େସମାେନ
େସମାନ ୁ ଭାଇ େବାଲି ଜାଣି ତୁ ନ କର ୁ, ବରଂ ଅଧିକ ଯ
ସହକାେର େସମାନ ର େସବା କର ୁ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ େସବା
ାରା ଉପକାର ପାଆି , େସମାେନ ବି ାସୀ ଓ ପି୍ର ୟପାତ୍ର । ଏହି

ସମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପେଦଶ ଦିଅ।
ଭ୍ର ା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧନେଲାଭ

3 େକହି ଯଦି ଭି ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ହିତଜନକ ବାକ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ ନ
କେର, 4 େତେବ େସ ଅସାରଗବର୍ ୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନ, ପୁଣି, ବାଦାନୁବାଦ ଓ
ଯୁି ତକର୍ େର ଲି ; େସଥିରୁ ଈଷର୍ ା, ବିବାଦ, ପରନି ା, ମ ସେ ହ,
5 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ େବାଲି
ମେନ କରି , ଏପରି ଭ୍ର ମନା ଓ ସତ୍ୟବଜ ତ େଲାକମାନ ର
ସବର୍ ଦା ବିେରାଧ ଜେନ୍ମ । 6 ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା ସେ ାଷଭାବଯୁ
େହେଲ ପ୍ର କୃତେର ବିେଶଷ ଲାଭଜନକ; 7 କାରଣ ଆେ ମାେନ
ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣି ନାହଁୁ , ପୁଣି, ଏଠାରୁ କିଛି େନଇଯାଇ ନ ପାରୁ ;
8 ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ବ ଥିେଲ ଆ ମାନ ନିମେ ଯେଥ । 9 ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ଧନୀ େହବାକୁ ଇ ା କରି , େସମାେନ ପରୀକ୍ଷା ଓ
ଫା େର, ପୁଣି, ଅେନକ ପ୍ର କାର ଭୁ ଲ୍ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷେର
ପଡ଼ି , ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଂସ ଓ ବିନାଶରୂ ପ ସାଗରେର ବୁଡ଼ାଇ
ଦିଏ। 10 କାରଣ ଧନେଲାଭ ସମ ମ ତାର ମୂଳ; େକହି େକହି
େସଥିେର ଆସ େହାଇ ବି ାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ର େହାଇଅଛି ,
ପୁଣି, ବହୁ ଦୁଃଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଦୁଃଖ କରିଅଛି ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ , ବି ାସର ଉ ମ େଯା ା
11 କି ୁ େହ ଈଶ୍ବ ର େଲାକ, ତୁ େ ଏହି ସମ ଠାରୁ ପଳାୟନ

କରି ଧାମ କତା, ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା, ବି ାସ, େପ୍ର ମ, େଧୖଯର୍ ୍ୟ,
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ସହି ୁତା ଓ ନମ୍ର ତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ। 12 ବି ାସର ଉ ମ ଯୁ େର
ପ୍ର ାଣପଣ କର, ଅନ ଜୀବନ ଧରି ରଖ; େସଥିପାଇଁ ତ ତୁ େ
ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ ଓ ଅେନକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷାତେର ଉ ମ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଅଛ। 13 ସମ ଜୀବନଦାତା ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର, ପୁଣି,
ପି ୟ ପୀଲାତ ସ ୁଖେର ଉ ମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ
ସାକ୍ଷାତେର, ମୁଁ ତୁ କୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି, 14 ତୁ େ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନପଯର୍ ୍ୟ ଧମର୍ ବିଧି ପାଳନ କରି ନି ଳ
ଓ ଅନି ନୀୟ େହାଇ ରୁ ହ। 15 େସ ପରମଧନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ର ାଟ,
େଯ ରାଜାମାନ ର ରାଜା ଓ ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ , 16 େଯ ଏକମାତ୍ର
ଅମରଓଅଗମ୍ୟ େଜ଼୍ୟାତିନ ବାସୀ,ଯାହା ୁ େକୗଣସି ମ ର୍ ୍ୟ େକେବ
େଦଖି ନାହିଁ ବା େଦଖି ପାେର ନାହିଁ, େସ ଉପଯୁ ସମୟେର
ତାହା ଦଶର୍ ାଇେବ; ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ସ ମ ଓ ପରାକ୍ର ମ
ପ୍ର କାଶିତ େହଉ। ଆେମନ୍ । 17 େଯଉଁମାେନ ଏହିକାଳେର ଧନୀ,
େସମାେନ େଯପରି ଅହ ାରୀ ନ େହାଇ ଏବଂ ଅ ାୟୀ ଧନ ଉପେର
ନିଭର୍ ର ନ କରି, ବରଂ ଉପେଭାଗ କରିବା ନିମେ ସମ ବିଷୟ
ପ୍ର ଚୁ ର ଭାେବ ଆ ମାନ ୁ ଦାନ କରି େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର, େସହି ଈଶ୍ବ ର
ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି , 18 ପୁଣି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ସମ
ସ ମର୍ େର ଧନୀ ହୁ ଅି ଆଉ ମୁ ହ େର ଓ ଉଦାର ଭାବେର ଦାନ
କରି , ଏଥିନିମେ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ; 19 ଏହି ପ୍ର କାର କେଲ
େସମାେନ ଭାବୀ ଜୀବନ ନିମେ ପ୍ର କୃତ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା
ପାଇଁ ସ ୟ କରିେବ, େଯପରି ପ୍ର କୃତ ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଅି । 20 େହ
ତୀମଥି, ତୁ ଠାେର ଯାହା ସମପ ତ େହାଇଅଛି, ତାହା ରକ୍ଷା କର;
ଅସାର ବକୁଆପଣ ଓ କଥା କଥାେର ଜ୍ଞାନର ଯୁି ତକର୍ ରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ;
21 େକହି େକହି ତାହା ପାଳନ ନ କରି ବି ାସ ବିଷୟେର ପଥଭ୍ର
େହାଇଅଛି । ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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