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The Second Epistle of Paul the
Apostle to the Thessalonians
େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ି ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପରି, ଏହି ପତ୍ର

ପାଉଲ, ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି ାରା େଲଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ପତ୍ର ର
େଲଖକ ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା
ପାଉଲ େଲଖିଥିେଲ େସଗୁଡ଼ିକର େଲଖିବା େଶୖଳୀକୁ ଏହି ପତ୍ର େର
ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ପ୍ର ମାଣ କେର େଯପାଉଲ ମୁଖ୍ୟ େଲଖକ
ଥିେଲ।ଶୀଲା ଏବଂତୀମଥିଅଭିବାଦନେରସାମିଲହୁ ଅି ( ି .େଥସ.
1:1)। ଅଧିକାଂଶ ପଦେର “ଆେ େଲଖୁ,” ପ୍ର କାଶ କେର େଯ
ପାଉଲ, ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି ପର ର ସହିତ ଏକମତ ଥିେଲ।
ହାତେଲଖା େଶୖଳୀ ପାଉଲ ର ନ ଥିଲା େଯେହତୁ େସ େକବଳ
େଶଷ ନମ ାର ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା େଲଖିଥିେଲ। ( ି .େଥସ. 3:17) ଏହା
ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର କୁ େଲଖିବା ନିମେ ଶୀଲା ଏବଂ
ତୀମଥି ୁ ନିେ ର୍ ଶ େଦଇଥିେବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 51-52 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ି ତୀୟ େଥସଲନୀକୀୟ ପତ୍ର କରି େର େଲଖିଥିେଲ,

େଯଉଁ ାନେର େସ ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ି ତୀୟ େଥସଲନୀକୀୟ 1:1 “େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର

େଲାକମାନ ୁ ”, େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ ି ତୀୟ
ପତ୍ର ର ମୁଖ୍ୟ ପାଠକମାେନ େବାଲି ପ୍ର କାଶ କେର।

ଉେ ଶ୍ୟ
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“ପ୍ର ଭୁ ଦିନ” ବିଷୟେର େଯଉଁ ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ
ସଂେଶାଧନ କରିବା ନିମେ ଏହା େଲଖାଯାଇଥିଲା। ବି ାସେର
ବି ାସୀମାନ ୁ ଦୃଢ଼ କରି େସମାନ ୁ ପ୍ର ଶଂସା ଏବଂ ଉ ାହ କରିବା
ନିମେ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େଶଷ ସମୟ ବିଷୟେର ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା
େଦଉଥିେଲ େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରିବା ନିମେ େଯେହତୁ
େସମାେନ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲେଯପ୍ର ଭୁ ଦିନ ପୂବର୍ ରୁ ଆସି ଥିଲା େତଣୁ
ପ୍ର ଭୁ ଶୀଘ୍ର େଫରିେବ େବାଲି ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମେର
େସମାେନ ନିଜ ନିଜର ାଥର୍ ପୂରା କରୁ ଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଆଶାେର ଜୀବିତ

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1, 2
2. ଦୁଃଖ ସମୟେର ଆ ାସନା — 1:3-12
3. ପ୍ର ଭୁ ଦିନ ବିଷୟେର ସଂେଶାଧନ — 2:1-12
4. େସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟେର ାରକ — 2:13-17
5. ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଷୟ ନିମେ ଉପେଦଶ — 3:1-15
6. େଶଷ ଶୁେଭ ା — 3:16-18

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ସି ଲ୍ଵ ାନ ଓ ତୀମଥି ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା େଥସଲନୀକୀ ସହରର ମ ଳୀ ନିକଟକୁ
ପତ୍ର ;

2 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ
3 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ୁ ସବର୍ ଦା

ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ଆ ମାନ କ ର୍ ବ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ଉପଯୁ
ଅେଟ। କାରଣ ତୁ ମାନ ବି ାସ ଅତିଶୟ ବୃି ପାଉଅଛି,
ପୁଣି, ପର ର ପ୍ର ତି ତୁ ସମ ପ୍ର େତ୍ୟକର େପ୍ର ମ ବଢ଼ୁଅଛି,
4 ଏପରିକି ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ସମ ତାଡ଼ନା ଓ କ େଭାଗୁଅଛ,
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େସଥିମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ର ସହି ୁତା ଓ ବି ାସ ନିମେ
ଆେ ମାେନ ନିେଜ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ-ସମୂହେର ତୁ ମାନ
ବିଷୟେର ଗବର୍ କରିଥାଉ।

ଖ୍ର ୀ ଆଗମନକାଳୀନ ବିଚାର
5ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖ େଭାଗୁଅଛ,

େସଥିର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଗଣିତ େହବା ପାଇଁ ଏହା ତ ଈଶ୍ବ ର ଉଚିତ୍
ବିଚାରର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ର ମାଣ, 6 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ
ଆପଣା ଶି ମାନ ଦୂତମାନ ସହିତ ଜଳୁଥିବା ଅି ସହ ଗର୍ ରୁ
ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, 7 େସେତେବେଳ ତୁ ମାନ ୁ କ େଦଉଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଭାବେର େ ଶ େଦବା ଓ କ େଭାଗ
କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ଆ ମାନ ସହିତ ବିଶ୍ର ାମ
େଦବା, ଏହା ତ ଈଶ୍ବ ର ପକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ; 8 େଯଉଁମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର
ମାନି ନାହିଁ, େସମାନ ୁ େସ େସେତେବେଳ ଦ େଦେବ,
9 ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ଦିନ େସ ଆପଣା ସାଧୁମାନ ାରା େଗୗରବାନି୍ଵ ତ
େହବାକୁ ଓ ବି ାସ କରିଥିବା େଲାକସମ ାରା ଚମ ାରର
ଦୃଶ୍ୟ ରୂ ପ େହବାକୁ ଆସି େବ (କାରଣ ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ଆ ମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରିଅଛ), 10 େସହି ଦିନ
େସମାେନ ଦ ପାଇେବ, ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ ଓ ତାହା
ପରାକ୍ର ମର େଗୗରବରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ଅନ ବିନାଶ େଭାଗ
କରିେବ। 11 ଏଣୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା
ଆ ାନର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଗଣନା କରି , ପୁଣି ସମ ଉ ମତା ଓ
ବି ାସର କମର୍ ଶି େର ସି କରି , େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ
ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ; 12 ତାହାେହେଲ
ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ତୁ ମାନ ଠାେର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ
େହବ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଠାେର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବ।
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2
ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷର ପ୍ର କାଶ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ଓ
ତାହା ନିକଟେରଆ ମାନ ଏକତ୍ର େହବା ବିଷୟେରତୁ ମାନ ୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛୁ, 2 ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ ଉପି ତ େହଲାଣି
େବାଲି ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ଆ ା କି ବାକ୍ୟ କି ଆ ମାନ ାରା
େଲଖାଯାଇଅଛି େବାଲି ମେନ କରି େକୗଣସି ପତ୍ର ାରା ଶୀଘ୍ର
ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ ବି ନ ହୁ ଅ; 3 େକହି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ୁ
ପ୍ର ତାରିତ ନ କରୁ , କାରଣ ପ୍ର ଥେମ ଧମର୍ ଚୁ ୍ୟତି ଘଟିବ, ଆଉ ବିନାଶର
ସ ାନ େସହି ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ; ନ େହେଲ
ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ ଉପି ତ େହବ ନାହିଁ। 4 ଏ େସହି ଅଧମର୍
ପୁରୁ ଷ େଯ ପୂଜିତ କି ା ଈଶ୍ବ ର ବିେରାଧ କେରଏବଂ ସମ ଠାରୁ
ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ର ଶଂସା କେର, ଏପରିକି ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରେର ବସି
େସ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ବ ର େବାଲି େଦଖାଏ। 5 ମୁଁ ତୁ ମାନ ସ େର
ଥିବା ସମୟେର ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଯ ତୁ ମାନ ୁ କହିଥିଲି, ତାହା
କଅଣ ତୁ ମାନ ର ମେନ ନାହିଁ? 6 ଆଉ େସ ନିରୂ ପିତ
ସମୟେର ପ୍ର କାଶିତ େହବା ନିମେ କଅଣ ବାଧା େଦଉଅଛି, ତାହା
ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 7 କାରଣ ଅଧମର୍ ର ନିଗୂଢ଼ତ ବ ର୍ ମାନ
ସୁ ା କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି, ବାଧା େଦଉଥିବା ବ୍ୟି ବାହାର ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଥିବ। 8 େସେତେବେଳ େସହି ଅଧମର୍
ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶିତ େହବ, ତାହାକୁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନି ାସ
ାରା ସଂହାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ର କାଶ ାରା ବିନାଶ

କରିେବ। 9 ଶୟତାନର ଶି ଅନୁସାେର ସମ ପ୍ର କାର ମିଥ୍ୟାଶି ,
ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ , ପୁଣି ବିନାଶ-ପାତ୍ର ମାନ ନିକଟେର ସମ
ପ୍ର କାର ଅଧମର୍ ଛଳନା ସହକାେର େସହି ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷର ଆଗମନ
େହବ, 10 କାରଣ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା ନିମେ େସମାେନ ସତ୍ୟର
େପ୍ର ମକୁ ତୁ ମେନ କେଲ। 11ଆଉ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େଯପରି
ମିଥ୍ୟାେର ବି ାସ କରି , େସଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ନିକଟକୁ
ଭ୍ର ାି ଜନକଶି ପଠାଇଅଛି , 12େଯପରିକି େଯଉଁମାେନସତ୍ୟେର
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ବି ାସ ନ କରି ଅଧମର୍ େର ସ ୁ େହାଇଅଛି , େସମାେନ ସମେ
ଦ ର ପାତ୍ର େହେବ।

ବି ାସେର ି ର ରହିବା
13 କି ୁ, େହ ପ୍ର ଭୁ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ

ନିମେ ସବୁେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ଆ ମାନ ର
କ ର୍ ବ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର, ଆ ା ପବିତ୍ର ତା ଓ ସତ୍ୟେର ବି ାସ
ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଥମ ଫଳଭାେବ

ବାଛି ଅଛି ; 14 େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ େସ ଆ ମାନ ସୁସମାଚାର
ାରା ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଗୗରବ ପାଇବା ନିମେ

ତୁ ମାନ ୁ ଡାକିଅଛି । 15 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ି ର ଥାଅ,
ପୁଣି, ଆ ମାନ ବାକ୍ୟ କି ା ପତ୍ର ାରା ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା
ପାଇଅଛ, େସହିସବୁ ଧରି ରଖ। 16 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ନିେଜ, ଆଉ ଆ ମାନ େଯଉଁ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କରି ଅନୁଗ୍ର ହେର ଆ ମାନ ୁ ଅନ ସା ନା ଓ ଉ ମ ଭରସା
େଦଇଅଛି , 17 େସ ନିେଜ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟକୁ ସା ନା େଦଇ
ତୁ ମାନ ୁ ସମ ଉ ମ କମର୍ ଓ ବାକ୍ୟେର ସୁି ର କର ୁ।

3
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଅନୁେରାଧ

1 େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର,
େଯପରିପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରେଯଉଁରୂ େପବ୍ୟାପିଅଛି,
େସହିରୂ େପ ସବର୍ ତ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇ େଗୗରବପ୍ର ା େହବ, 2 ପୁଣି,
େଯପରି ଆେ ମାେନ ଅବିେବଚକ ଓ ଦୁ େଲାକମାନ ଠାରୁ
ଉ ାର ପାଇବୁ; କାରଣ ସମ ର ବି ାସ ନାହିଁ। 3 କି ୁ
ପ୍ର ଭୁ ବି , େସ ତୁ ମାନ ୁ ି ର କରି ମ ରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
4 ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛୁ, େସହିସବୁ େଯ
ତୁ େ ମାେନ କରୁ ଅଛ ଓ କରିବ, ଏହା ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆ ମାନ ର ଦୃଢ଼ ବି ାସ। 5ଆଉ ପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ହୃ ଦୟକୁ ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଓ ଖ୍ର ୀ ସହି ୁତା ରୂ ପ ପଥେର କଢା ୁ।
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ଆଳସ୍ୟତା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ
6 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର

ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ, େଯେକୗଣସି ଭାଇ
ଆ ମାନ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ଆଚରଣ ନ କରି
ଆଳସ୍ୟେର ଜୀବନ କାେଟ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅଲଗା
କର। 7କାରଣ କିପରିଆ ମାନ ୁ ଅନୁସରଣକରିବା ତୁ ମାନ ର
ଉଚିତ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ଜାଣୁଅଛ; େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଳସ୍ୟର ଜୀବନ କାଟି ନ ଥିଲୁ, 8 କିଅବା
ବିନାମୂଲ୍ୟେର କାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନ ଥିଲୁ, ବରଂ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାରଭାର ରୂ ପ ନ େହବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ର ମ ଓ କ ସହିତ
ଦିନରାତି କାମ କରିଥିଲୁ; 9 ତୁ ମାନ ଠାରୁ କିଛି ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ
େଯ ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁସରଣ କର; ଏନିମେ ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆଦଶର୍ ରୂ େପ େଦଖାଇବା
ପାଇଁ େସପରି କଲୁ। 10କାରଣ ତୁ ମାନ ସହିତ ଥିବା ସମୟେର
ହିଁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, େଯ େକହି କାଯର୍ ୍ୟ
କରିବାକୁ ଇ ା କେରନାହିଁ, େସ େଭାଜନମଧ୍ୟନକରୁ । 11େଯଣୁ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି େକହି ଆଳସ୍ୟର ଜୀବନ କାଟୁ ଅଛି
ଓ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ ନ କରି ଅନଧିକାରଚ ର୍ ାେର ବ୍ୟ ଅଟି େବାଲି
ଆେ ମାେନ ଶୁଣୁଅଛୁ। 12ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ୁ ଶା ଭାବେର
କାଯର୍ ୍ୟ କରି ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଆଜ୍ଞା ଓ େଚତନା େଦଉଅଛୁ। 13 କି ୁ େହ
ଭାଇମାେନ, ସ ମର୍ କରିବାେର ତୁ େ ମାେନ ା ହୁ ଅ ନାହିଁ।
14ଆଉଯଦି େକହି ଏହି ପତ୍ର େର େଲଖାଯାଇଥିବା ଆ ମାନ କଥା
ନ ମାେନ, େତେବ େସହି େଲାକକୁ ଚିି ରଖ, ପୁଣି, େସ େଯପରି
ଲି ତହୁ ଏ,ଏଥିନିମେ ତାହା ସହିତସ କର୍ ରଖନାହିଁ; 15ତଥାପି
ତାହାକୁ ଶତ େବାଲି ଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭାଇ େବାଲି ଭାବି
ସତକର୍ କରାଅ।

େଶଷ ଆଶିଷ
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16ଶାି ଦାତା ପ୍ର ଭୁ ନିେଜ ତୁ ମାନ ୁ ସବର୍ ଦା ଓ ସବୁପ୍ର କାର ଶାି
େଦଉ ।ୁ ପ୍ର ଭୁ ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ। 17 ମୁଁ ପାଉଲ
େମାହର ନିଜ ହ େର େଲଖି ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି; ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପତ୍ର େର ଏହା ଚି ରୂ ପ, ମୁଁ ଏହିପରି େଲେଖ। 18ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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