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The Second Epistle of Paul the
Apostle to Timothy

ତୀମଥି ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ି ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
ପାଉଲ େରାମ କାରାଗାରରୁ ମୁକୁଳିବା ପେର ଏବଂ ତାହା ର

ଚତୁ ଥର୍ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ା ସମୟ ମଧ୍ୟେର ପତ୍ର ପ୍ର ଥମ ତୀମଥି
େଲଖିଥିେଲ, ି ତୀୟ ତୀମଥି େଲଖିବା ସମୟେର ପାଉଲ ସମ୍ର ାଟ
ନିେରା ାରା ପୁଣିଥେର ବ ୀ କରାଯାଇଥିେଲ। ତାହା ର ପ୍ର ଥମ
କାରାଗାର ସମୟେର େସ ନିଜର ଭଡ଼ାଘେର ରହୁ ଥିେଲ (େପ୍ର ରି.
28:30), କି ୁ ବ ର୍ ମାନ େସଏକଭୂ ଗଭର୍ ବ ୀଶାଳାେର ( ି .ତୀମ.
4:13), ଏକ ଶିକୁଳି ାରା େଦାଷୀ ଭାବେର ବ ା େହାଇଛି
( ି .ତୀମ. 1:16; 2:9)। ପାଉଲ ଜ୍ଞାତ ଥିେଲ େଯ ତାହା ର
କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହାଇଯାଇଅଛି ଏବଂ ତାହା ର ଜୀବନ ପ୍ର ାୟ େଶଷ
ସୀମାେର ପହି ଆସି ଅଛି।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 66-67 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ି ତୀୟଥର େରାମ କାରାଗାରେର ଥିେଲ

େସେତେବେଳ େସ ନିଜର ପ୍ର ାଣାହୁ ତିକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ଏହି ପତ୍ର
େଲଖିଥିେଲ।

ପ୍ର ାପକ
ି ତୀୟ ତୀମଥି ପୁ କର ପ୍ର ାଥମିକ ପାଠକ ତୀମଥି ଥିେଲ, କି ୁ

େସ ମ ଳୀେର ମଧ୍ୟ ପତ୍ର କୁ ପାଠ କରିଥିେଲ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ତୀମଥି ୁ େଶଷ ଉ ାହ େଦବାକୁ ଏବଂ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ

ପାଉଲପ୍ର ଦାନକରିଥିେଲ େସହି କାଯର୍ ୍ୟକୁ ସାହସରସହିତ ( ି .ତୀମ.
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1:3-14), େକ ି ତ ( ି .ତୀମ. 2:1-26), ଏବଂ ଦୀଘର୍ ସହି ୁ
( ି .ତୀମ. 3:14-17; 4:1-8) େହାଇ ଆଗକୁ େନବା ନିମେ
ଉପେଦଶ େଦବାକୁ େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଏକ ବି େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଦାୟି

ରୂ ପେରଖା
1. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ େପ୍ର ରଣା — 1:1-18
2. େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ଆଦଶର୍ — 2:1-26
3. ଭୁ ଲ୍ ଶିକ୍ଷା ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ — 3:1-17
4. ଉ ାହ ଏବଂ ଆଶୀବର୍ ାଦ — 4:1-22

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା ଜୀବନ ସ ୀୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

ଅନୁସାେରଈଶ୍ବ ର ଇ ା ାରା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜେଣେପ୍ର ରିତ, 2 ପି୍ର ୟ
ପୁତ୍ର ତୀମଥି ନିକଟକୁ ପତ୍ର ; ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ, ଦୟା ଓ ଶାି ତୁ ପ୍ର ତି େହଉ।

ତୀମଥି ୁ ଉ ାହ ପ୍ର ଦାନ
3 ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ମତ ଅନୁସାେର ଶୁ ବିେବକେର ମୁଁ େଯଉଁ

ଈଶ୍ବ ର ର ଉପାସନା କେର, ଦିନରାତି େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ସବର୍ ଦା
ତୁ ର ନାମ ରଣ କରି ମୁଁ ତାହା ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥାଏ; 4 ମୁଁ
େଯପରି ଆନ େର ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ତୁ ର େଲାତକ
ରଣ କରି ତୁ କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଏକା ଇ ା କରୁ ଅଛି; 5କାରଣ
େଯଉଁ ନି ପଟ ବି ାସ ତୁ ର େଜେଜମା େଲାୟି ଓ ତୁ ର ମାଆ
ଇଉନୀକୀ ଠାେର ଥିଲା, ପୁଣି, ତୁ ଠାେର ମଧ୍ୟ ଅଛି େବାଲି
େମାହର ଦୃଢ଼ ବି ାସ, ତୁ ର େସହି ନି ପଟ ବି ାସ ବିଷୟେର ମୁଁ
ଖବର ପାଇଅଛି। 6 ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁ କୁ ରଣ କରାଉଅଛି
େଯ,ତୁ ଠାେରଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ଅଛି,ତାହା ପୁନବର୍ ାର
ପ୍ର ଳିତ କର। 7 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ ଭୟର ଆ ା େଦଇ
ନାହାି , ମାତ୍ର ଶି , େପ୍ର ମ ଓ ସୁବୁ ି ର ଆ ା େଦଇଅଛି ।
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8 ଅତଏବ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ
କିଅବା ତାହା ନିମେ ବ ୀ େଯ ମୁଁ, େମା ବିଷୟେର ଲି ତ
ହୁ ଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଶି ଅନୁସାେର ସୁସମାଚାର ନିମେ
େମା ସହିତ େକ୍ଲ ଶ ସହ୍ୟ କର; 9 େସ ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ
କରିଅଛି ଓ ପବିତ୍ର ଆ ାନେର ଆ ାନ କରିଅଛି ; ଆ ମାନ
କମର୍ ଅନୁସାେର େସ ତାହା କରି ନାହାି , ମାତ୍ର ତାହା ନିଜ ସଂକ
ଓ ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର କରିଅଛି ; େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ ଜଗତର ସୃି
ପୂେବର୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଆ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 10 କି ୁ
ଏେବ ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଆଗମନ େହବା
ାରା ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି; େସ ମୃତୁ ୍ୟକୁ େଲାପ କରିଅଛି , ପୁଣି,

ସୁସମାଚାର ାରା ଜୀବନ ଓ ଅମରତାକୁ ଆେଲାକେର ପ୍ର କାଶ
କରିଅଛି ; 11 େସହି ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜେଣ ପ୍ର ଚାରକ, େପ୍ର ରିତ
ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂ େପ ନିଯୁ େହାଇଅଛି। 12 ଏହି କାରଣ େଯାଗୁଁ ମୁଁ
ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛି; ତଥାପି ମୁଁ ଲି ତ ନୁେହଁ,
କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଠାେର ବି ାସ କରିଅଛି, ତାହା ୁ ଜାେଣ, ପୁଣି, ମୁଁ
ତାହା ହାତେର ଯାହା ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି, ତାହା ମହାଦିନ* ପଯର୍ ୍ୟ
ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ େସ େଯ ସମଥର୍ ଅଟି , ଏହା ଦୃଢ଼ରୂ େପ ବି ାସ
କରୁ ଅଛି। 13 େମାʼଠାରୁ େଯଉଁ ସବୁ ହିତଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛ,
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସ ୀୟ ବି ାସ ଓ େପ୍ର ମେର ତାହା ଆଦଶର୍ ରୂ େପ
ଧରି ରଖ। 14ତୁ ହ େର ସମପ ତ େଯଉଁ ଉ ମ ବିଷୟ, ତାହା
ଆ ମାନ ଠାେରବାସକରୁ ଥିବା ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ସୁରକ୍ଷା କର,
15ଏସି ଆ ଅ ଳରସମ େଲାକ େଯ େମା ପ୍ର ତି ବିମୁଖ େହାଇଅଛି ,
ଏହା ତୁ େ ଜାଣ; ଫୁେଗଲ ଓ ହମର୍ େଗନା େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅ ଗର୍ ତ। 16 ଅନୀସି ଫର ପରିବାରକୁ ପ୍ର ଭୁ ଦୟା କର ୁ, କାରଣ
େସ ବାର ାର େମାେତ ସା ନା େଦଇଅଛି , ପୁଣି, େମାହର ବ ୀ
ଅବ ା ପାଇଁ ଲି ତ େହାଇ ନାହାି , 17ବରଂ େସ େରାମ ସହରେର
ଥିବା ସମୟେର େମାେତ ଯ ସହକାେର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି େମା ସହିତ
ସାକ୍ଷାତକେଲ, 18ମହାଦିନେର େସ େଯପରିପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଦୟା ପ୍ର ା

* 1:12 ମହାଦିନ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିଚାର ଦିନ
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ହୁ ଅି , ଏହା ପ୍ର ଭୁ ତାହା ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ କର ,ୁ ଆଉ ଏଫିସେର
େସ କିପରି ଅେନକ େସବା କରିଅଛି , ତାହା ତୁ େ ଉ ମ ରୂ େପ
ଜାଣିଅଛ।

2
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଉ ମ େଯା ା

1ଅତଏବ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହେର
ବଳବାନ ହୁ ଅ, 2ଆଉ ଅେନକ ସାକ୍ଷୀମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ସବୁ
ବାକ୍ୟ େମାʼଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ, େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
େଦବାକୁ ସମଥର୍ , ଏପରି ବି େଲାକମାନ ନିକଟେର େସହିସବୁ
ଅପର୍ ଣ କର। 3 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ ଉ ମ େଯା ା ପରି େମା
ସହିତ େକ୍ଲ ଶ ସହ୍ୟ କର। 4 େକୗଣସି େଲାକ େସୖନ୍ୟକାଯର୍ ୍ୟ କରି
ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଜକୁ ଆବ କେର ନାହିଁ, େଯପରି
େସୖନ୍ୟପଦେର ନିେଯାଗକ ର୍ ା ୁ େସ ସ ୁ କରିପାେର। 5 ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟଯଦିଜେଣେଲାକ େଖଳେରଭାଗ ନିଏ, େସ ନିୟମଅନୁସାେର
ତାହା ନକେଲ ମୁକୁଟପାଏନାହିଁ। 6େଯଉଁ କୃଷକପରିଶ୍ର ମକେର,
େସ ପ୍ର ଥେମ ଫଳର ଅଂଶ ପାଇବା ଉଚିତ। 7 ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି,
ତାହା ଚି ା କର; ପ୍ର ଭୁ ସମ ବିଷୟେର ତୁ କୁ ବୁ ି େଦେବ।
8 େମା ାରା ପ୍ର ଚାରିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉି ତ ଓ ଦାଉଦ ର ବଂଶଜାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ରଣ କର। 9 େସହି
ସୁସମାଚାର ନିମେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ପରି ବ ାଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ େକ୍ଲ ଶ
େଭାଗ କରୁ ଅଛି; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଆବ ନୁେହଁ। 10 ଅତଏବ,
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି ଅନ େଗୗରବ ସହିତ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଦ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆି , ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନ
ନିମେ ସମ ବିଷୟ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛି। 11 ଏହି ବାକ୍ୟ
ବି ାସେଯାଗ୍ୟ,
ଯଦି ତାହା ସହିତ ମରିଅଛୁ,

େତେବ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ବା;
12ଯଦି ଆେ ମାେନ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ ,

େତେବ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା;
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ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଅ ୀକାର କରୁ ,
େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ଅ ୀକାର କରିେବ;

13 େଯେବ ଆେ ମାେନ, ଅବି େହଉ,
େତେବ ସୁ ା େସ ସବର୍ ଦା ବି ,
କାରଣ େସ ଆପଣାକୁ ଅ ୀକାର କରିପାରି ନାହିଁ।

ଏକ ପରୀକ୍ଷାସି କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ
14 ଏହି ସମ କଥା ରଣ କରାଇ େଶ୍ର ାତାମାନ ର ଅହିତକର

ଓ ବିନାଶଜନକ ବାଦାନୁବାଦ ନ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଭୁ
ସାକ୍ଷାତେର ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆେଦଶ ଦିଅ। 15ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ
ବ୍ୟବହାର କରି, େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ଲ ା େବାଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
ନୁେହଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷାସି
େଦଖାଇବାକୁ ଯ କର। 16 କି ୁ ଅସାର କଥାବା ର୍ ାରୁ ଦୂରେର ରୁ ହ;
କାରଣ େଯଉଁମାେନ େସଥିେର ଲି େହେବ, େସମାେନ ଅଧମର୍ େର
ଅଧିକ ବୃି ପାଇେବ, 17 ଆଉ େସମାନ ର କଥା ପଚା ଘା ପରି
ଖାଇଯିବ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର ହୁ ମନାୟ ଓ ଫିଲୀତ ଅନ୍ୟତମ;
18 େସମାେନ ପୁନରୁ ାନ େହାଇଗଲାଣି େବାଲି କହି ସତ୍ୟଭ୍ର
େହାଇଅଛି , ପୁଣି, େକେତକ ର ବି ାସ ଓଲଟାଇ ପକାଉଅଛି ।
19 ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ାପିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭି ି ମୂଳ ଅଟଳ ରହିଅଛି,
ଆଉ ତହିଁ ଉପେର ଏହା ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛି, ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ଜାଣି , ଆଉ, େଯ େକହି ପ୍ର ଭୁ ର ନାମ ଧେର, େସ
ଅଧମର୍ ରୁ ଦୂରେର ରହୁ । 20 େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘେର େଯ େକବଳ ସୁନା ଓ
ରୂ ପାର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର କାଠ ଓ ମାଟିର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ
ଥାଏ; େକେତକ ସମାଦର ଓ େକେତକ ଅନାଦର ନିମେ ଥାଏ।
21 ଅତଏବ, ଯଦି େକହି େସହି ସମ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଶୁଚି ରେଖ,
ତାହାେହେଲ େସ ପବିତ୍ର ୀକୃତ, କ ର୍ ା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁ ,
ପୁଣି, ସମ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ପ୍ର ୁତ, ଏପରି ଏକ ସମାଦରର
ପାତ୍ର େହବ। 22 କି ୁ ତୁ େ େଯୗବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ
କରି, େଯଉଁମାେନ ଶୁଚି ହୃ ଦୟେରପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ,
େସମାନ ସହିତ ଧାମ କତା, ବି ାସ, େପ୍ର ମ ଓ ଶାି ର ଅନୁଗାମୀ
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ହୁ ଅ। 23 ଅଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୂଖର୍ ମାନ ର ଯୁି ତକର୍ େଯ ବିେରାଧ ଜନ୍ମ ାଏ,
ଏହା ଜାଣି େସହିସବୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କର। 24 ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ ବିେରାଧ
କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମ ପ୍ର ତି େକାମଳ, ଶିକ୍ଷା େଦବାେର
ନିପୁଣ ଓ ସହି ୁ େହବା ଏବଂ ବିେରାଧ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ମୃଦୁ
ଭାବେର ଉପେଦଶ େଦବା ଉଚିତ; 25ତାହାେହେଲ େକଜାଣି ଈଶ୍ବ ର
େସମାନ ୁ ସତ୍ୟ ସ େର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନରୂ ପ
ବର େଦେବ, 26 ଆଉ, େଯଉଁ ଶୟତାନ େସମାନ ୁ ତାହାର ଇ ା
ସାଧନ କରିବା ନିମେ ବ ୀ କରିଅଛି, ସେଚତନ େହାଇ ତାହାର
ଫା ରୁ ମୁ େହେବ।

3
େଶଷକାଳେର ଅଧାମ କତା

1 କି ୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ େଯ, େଶଷକାଳେର ଭୀଷଣ ସମୟ
ଉପି ତ େହବ; 2 କାରଣ େଲାକମାେନ ଆ ପି୍ର ୟ, ଧନେଲାଭୀ,
ଆ ଗବର୍ ୀ, ଅହ ାରୀ, ନି କ, ପିତାମାତା ର ଅବାଧ୍ୟ, 3 ଅକୃତଜ୍ଞ,
ଅପବିତ୍ର , େ ହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନପି୍ର ୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିେତ ି ୟ,
ପ୍ର ଚ , ଉ ମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, 4 ବି ାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ,
ଦାି କ େହେବ ଓ ଈଶ୍ବ ରପି୍ର ୟ ନ େହାଇ ବରଂ ବିଳାସ-ପି୍ର ୟ େହେବ;
5 େସମାେନ ଭି ର େବଶ ଧରି , କି ୁ େସଥିର ଶି କୁ ଅ ୀକାର
କରି ; ଏପରି େଲାକମାନ ଠାରୁ ଅ ର ହୁ ଅ। 6 କାରଣ ଏମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏପରି େଲାକ ଅଛି , େଯଉଁମାେନ ଘେର ଘେର ପଶି
ପାପେର ଭାରାକ୍ର ା ଓ ବିଭି କୁଅଭିଳାଷେର ଚାଳିତ ନିେବର୍ ାଧ
ୀମାନ ୁ ଆପଣାରବଶବ ର୍ ୀ କରି ; 7ଏହି ୀେଲାକମାେନସବର୍ ଦା
ଶିକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମଥର୍ ହୁ ଅି
ନାହିଁ। 8ଆଉ େଯପରି ଯି ସ୍ ଓ ଯ ୍ରୀସ୍ େମାଶା ର ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିଥିେଲ, େସହିପରି ଏହି ପୁରୁ ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ର ତିେରାଧ
କରି , ଏମାେନ ମନେରଭ୍ର େହାଇ ବି ାସ ସ େର ପ୍ର ମାଣସି
ନୁହଁି । 9 କି ୁ େସମାେନ*ଆଉଅଧିକଆଗକୁ ଯିେବନାହିଁ;କାରଣ

* 3:9 େସମାେନ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯି ସ୍ ଓ ଯ ୍ରୀସ୍
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େସହି ଦୁଇ ଜଣ ର ମୂଖର୍ ତା େଯପରି ପ୍ର କାଶ ପାଇଥିଲା, େସହିପରି
ଏମାନ ର ମଧ୍ୟ ସମ ନିକଟେର ଜଣାପଡ଼ିବ।

ସମ ଶା ଈଶ୍ବ ର ନି ସି ତ
10 କି ୁ ତୁ େ େମାହର ଶିକ୍ଷା,ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର, ସ , ବି ାସ,

ସହି ୁତା, େପ୍ର ମ, େଧୖଯର୍ ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଓ ଦୁଃଖେଭାଗର ଅନୁଗାମୀ
େହାଇଅଛ। 11 ଆି ୟଖିଆ, ଇକନୀୟ ଓ ଲୁ ା ସହରମାନ େର
େମାʼ ପ୍ର ତି େସହିପରି ତାଡ଼ନା ଘଟିଥିଲା; ମୁଁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିଥିଲି,
ଆଉ ପ୍ର ଭୁ େମାେତ େସସବୁରୁ ଉ ାର କରିଥିେଲ। 12 ପ୍ର କୃତେର
େଯଉଁମାେନଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେରଧାମ କଜୀବନଯାପନ
କରିବାକୁ ଇ ା କରି , େସମାେନ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରିେବ। 13 କି ୁ
ଦୁ େଲାେକ ଓ ଠକ େଲାକମାେନ ଭ୍ର ାି ଜନ୍ମ ାଇ ଓ ଭ୍ର ା େହାଇ
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁ େହାଇ ଉଠିେବ। 14 କି ୁ ତୁ େ ଯାହା
ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ ଆଉ େଯ ସମ ବିଷୟେର ନିି ତ ବି ାସ
କରିଅଛ, େସସବୁେର ି ର େହାଇରହିଥାଅ,କାରଣତୁ େ ଜାଣୁଅଛ,
େକଉଁମାନ ଠାରୁ େସହିସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; 15 ପୁଣି, େଯଉଁ
ଧମର୍ ଶା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ ାରା ତୁ କୁ ପରିତ୍ର ାଣଜନକ
ଜ୍ଞାନ େଦବାକୁ ସମଥର୍ , ତାହା ତୁ େ ବାଲ୍ୟ କାଳଠାରୁ ଜାଣିଅଛ।
16 ସମ ଶା ଈଶ୍ବ ର ନି ସି ତ ଲିଖିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁେଯାଗ,
ସଂେଶାଧନ ଓ ଧାମ କତା ସ ୀୟ ଶାସନ ନିମେ ଉପକାରୀ,
17 େଯପରି ଈଶ୍ବ ର େଲାକ ସି େହାଇ ସମ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ
ନିମେ ସୁସି ତ ହୁ ଏ।

4
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାରେର ଉଦ୍ େଯାଗ

1 ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର, ଆଉ େଯଉଁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ
ମୃତ ଉଭୟ ର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , ତାହା ସାକ୍ଷାତେର
ପୁଣି ତାହା ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ େଦଇ ତୁ କୁ
ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି, 2 ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର, ସମୟେର କି
ଅସମୟେର େସଥିେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ହୁ ଅ, ପୂ ର୍ ସହି ୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା
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େଦଇ ଅନୁେଯାଗ କର, ପୁଣି, ଧମକ ଓ ଉ ାହଦାନ କର। 3କାରଣ
ସମୟ ଆସି ବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହି
ପାରିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶତିମଧୁର କଥାେର ସ ୁ େହାଇ ନିଜର
ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର ନିଜ ନିଜ ନିମେ ଅେନକ ଶିକ୍ଷକ ୁ ସଂଗ୍ର ହ
କରିେବ, 4 ପୁଣି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ନ େଦଇ କି ତ କାହାଣୀ
ପ୍ର ତି ମନ େଦେବ। 5 କି ୁ ତୁ େ ସମ ବିଷୟେର ସେଚତନ ହୁ ଅ,
େକ୍ଲ ଶ ସହ୍ୟ କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କର, କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କର,
ତୁ େସବାର କାଯର୍ ୍ୟ ସଫଳ କର। 6 କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାହର
ପ୍ର ାଣ ଆହୂ ତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, େମାହର ମହାପ୍ର ୟାଣର ସମୟ
ଉପି ତ। 7 ମୁଁ ଉ ମ ଯୁ େର ପ୍ର ାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂ ପିତ ପଥର
େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ େଦୗଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବି ାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି; 8 ବ ର୍ ମାନ
େମା ନିମେ ଧାମ କତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା େସହି
ମହାଦିନେର ନ୍ୟାୟବାନ୍ ବିଚାରକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ େମାେତ େଦେବ, ପୁଣି,
େକବଳ େମାେତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକ ତାହା ଆଗମନକୁ
ଆଗ୍ର ହେର ଅେପକ୍ଷା କରି , େସ ସମ ୁ େଦେବ।

ବ୍ୟି ଗତ ନିେ ର୍ ଶ
9 ଶୀଘ୍ର େମା ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ େଚ ା କର; 10 କାରଣ ଦୀମା

ଏହି ବ ର୍ ମାନ ସଂସାରକୁ େପ୍ର ମ କରି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି
ଓ େଥସଲନୀକୀ ସହରକୁ ଯାଇଅଛି େକ୍ର ସ୍ େକନସ୍ ଗାଲାତୀୟ
ଅ ଳକୁ ଓ ତୀତସ ଦ ତିଆ ଅ ଳକୁ ଯାଇଅଛି । 11 େକବଳ
ଲୂକ େମା ସହିତ ଅଛି । ମାକର୍ ୁ ତୁ ସ େର େନଇଆସ, କାରଣ
େମାହର େସବା ନିମେ େସ ଉପକାରୀ। 12 ତୁ ଖିକ ୁ ମୁଁ ଏଫିସକୁ
ପଠାଇଅଛି। 13 େତ୍ର ାୟା ସହରେର କାପର୍ ପାଖେର ମୁଁ େଯଉଁ
ଉ ରୀୟ ବ ଛାଡ଼ି ଆସି ଅଛି, ତୁ େ ଆସି ବା ସମୟେର ତାହା ଏବଂ
ପୁ କଗୁଡ଼ିକ, ବିେଶଷତଃ ଚମର୍ ପୁ କଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବ। 14 କଂସାରି
ଆେଲକ୍ ଜା ର େମାହର ବହୁ ତ ଅନି କରିଅଛି; ପ୍ର ଭୁ ତାହାର କମର୍
ଅନୁସାେର ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ; 15 ତୁ େ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ
ସାବଧାନ ଥାଅ, କାରଣ େସ ଆ ମାନ ବାକ୍ୟର େଘାର ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିଥିଲା। 16 େମାହର ବିଚାରର ପ୍ର ଥମ ଶୁଣାଣି େବେଳ େକହି
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େମାହର ସପକ୍ଷ େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ
କେଲ; ଏହା େସମାନ ବିରୁ େର ଗଣିତ ନ େହଉ। 17 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ
େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ େମାେତ ବଳବାନ୍ କେଲ, ପୁଣି, ମୁଁ ସି ଂହ
ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି, େଯପରି େମା ାରା ସୁସମାଚାର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇପାେର ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସମେ ତାହା ଶୁଣି ପାରି ;
18ପ୍ର ଭୁ େମାେତ ସମ ମ କମର୍ ରୁ ଉ ାର କରିେବ ଏବଂ େମାେତ
ରକ୍ଷା କରି ଆପଣା ଗର୍ ୀୟ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରାଇେବ; ଯୁେଗ
ଯୁେଗ ତାହା ର ମହିମା େହଉ, ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
19 ପ୍ର ୀ ା* ଓ ଆି ଲା ପୁଣି, ଅନୀସି ଫର ପରିବାରକୁ େମାହର

ନମ ାର ଜଣାଅ। 20 ଏରା କରି ସହରେର ରହିଅଛି , କି ୁ
ତ୍ର ଫିମ ପୀଡ଼ିତ େହବାରୁ ମୁଁ ତାହା ୁ ମୀଲୀତ ସହରେର ଛାଡ଼ିେଦଇ
ଆସି ଅଛି। 21 ତୁ େ ଶୀତକାଳ ପୂବର୍ ରୁ ଆସି ବାକୁ େଚ ା କର।
ଇଉବୁଲ୍, ପୁେଦନସ୍, ଲିନ େକ୍ଲ ୗଦିୟା ଓ ଭାଇମାେନ ସମେ ତୁ କୁ
ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 22 ପ୍ର ଭୁ ତୁ ଆ ାର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ।
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ବ ର୍ୁ ।

* 4:19 ପ୍ର ୀ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ୀ ୀ ା
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