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ମାର୍କସେ ଲେଖକାଚିକା ସୁସମାଚାର

୧

ଯୀଶୁସେ ଆଗମନତା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କାମାନାର୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟସେ ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ କାମ୍
ଚାର୍। ୨ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଯୀଶାୟସେ ବହିନୁ ଲେଖାଆତଲି:
୧ ଇବ

“ମେନା, ଏମ୍ ଏମ୍ଭେ ଦୁ ତସିନ୍ ନିମ୍ଭେ ଆଘଲିନ୍ତି
ତାୟାଦାମ୍ ତାନ୍ନିମାଲାଗାନ୍ ପାବୁ କାମସ୍।” 

ମଲାଖି ୩:୧

୩ “ମରୁଭୁମିନୁ

ଅଣ୍ଟା ଆଲାସ୍ ପାଟିକାମାୟା ତେଙ୍ଗାଦାସ୍;
‘ପ୍ରଭୁସେଲାଗି ପାବୁ କାମା,
ତାଙ୍ଘେ ଲାଗିନ୍ ପାବୁ ସମତଳ୍ କାମା।’ ” 

ଯିଶାଇୟ ୪୦:୩

୪ ହେଲେ ବାପ୍ତିଜକ
ି ଯ�ୋହନ ମରୁଭୁମି ଅଞ୍ଚଳଗେ ବାରଚାଷ୍ ଆଲାରିନ୍ ବାପ୍ତି ସ୍ମ
ଚିଆଲି ଆର। ତାନ୍ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ନିମଗୁଠଆ
ି ର୍ ନିଜର୍ ହୃ ଦୟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍
କାମାଗେ ଚାହାଁଦାର୍ ବାକେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ୍ କାମା। ତା’ଙ୍ଘେ ପାଛିଲି ନିମ୍ଭେଗୁଠଆ
ି ରେ
ପାପଗୁଠି କ୍ଷମା ମାନକ�ୋ। ୫ଯୀହୁ ଦା ଆଉ ଯୀରୁଶାଲମତା ସବୁ ଆଲାର୍ ଯ�ୋହନସେ
ପାଖିଗେ ବାରଚାଷ୍। ନିଜର୍ ନିଜର୍ ପାପ ସ୍ୱୀକାର୍ କାମା, ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀନୁ ତାମ୍
ଯ�ୋହନସେ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜତ
ି ମାଞ୍ଚାର୍।
୬ଯ�ୋହନ ଓଟଗେ ଚାପଟାନୁ ତିଆରି ମାଞ୍ଚାକାଚିକା ଚିଢା କୁ ରାଲିଆସ୍ ଆଉ କାଳମାଗେ
ଚାରିପାଖି ଚାପଟାଗେ ପଟି ହିଁଆଲିଆସ୍। ପଙ୍ଗପାଳ ଆଉ ତିନ ି ତାଙ୍ଘେ ଖାଦ୍ୟରାଚା।
୭ ଯ�ୋହନ ଆଲାରେ ଆଘଲି କାଳେ ଘ�ୋଷଣା କାମାଲି ଆର୍;। “ଏଙ୍ଘେ’ ପାଛଲି ଅଣ୍ଟା
ଶକ୍ତିଶାଳି ଆଲୁ ବାରାଦାସ୍; ଏନ୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରାୟା ତାଙ୍ଘେ ଚଟିଖଲ
ୁ ାଗେ ସରିମାଲ୍ଲା।
୮ ଏନ୍ ନୀମାନ୍ ଗୁଠଆ
ି ରି ଆମ୍ମୁନୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚିଆଦାନ୍ ହେଲେ ତାନ୍ ନିମାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍
ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଗେ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚିଅସ।”

ମାର୍କସେ ୧:୯
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ଯୀଶୁସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ୍
ସମୟନୁ ଯୀଶୁ ଗାଲି ଲୀନ୍ତା ନାଜରିତଗେ ଯ�ୋହନସେ ପାଖିଗେ ବାରଚାଷ୍।
ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁସନ୍
ି ଯର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀନୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚିଚାଷ୍। ୧୦ଯୀଶୁ ଆମ୍ମୁନ୍ତି ଉରଖିନାସମୟନୁ
ସ୍ୱର୍ଗ ଖୁଲାମାଞ୍ଚକା ଏରିଆସ୍। ତାନ୍ ଏରିଆସ୍ ଯେ, ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ତାଙ୍ଘେ ମିଆଁ ପୁରରା
ଲେଖା ଏତୀଆବାରଚା। ୧୧ଆକାଶତି ବାଣିମାଞ୍ଚା: “ହେ ଏଙ୍ଘେ ହାଦୁ , ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା ଭଲ୍
ହାଖାଦାନ୍, ଏନ୍ ନିଙ୍ଘେ ମିଆଁ ବାଗେ ଖୁସ।ି ”
୯ ହୁ

ଯୀଶୁସେ ଶଇତାନଗେ ପରିକ୍ଷା

୧୨ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁସନ୍
ି ମରୁଭୂମିଗେ ଅଥାସିନ୍ ତାୟାଚାଷ୍।
୧୩ ଯୀଶୁ ହୁ ସାନ୍ ଚାଳିଷ ଦିନ୍ ଜାକେ ପ୍ରାଥନା ଆଉ ଉପାସ୍ ରାଚାଷ୍। ହୁ ସାନ୍ ତାନ୍

ଶଇତାନଗେ ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ଷୀତ୍ ମାଞ୍ଚାଷ୍। ତାଙ୍ଗେ ପାଛଲି ସ୍ୱର୍ଗତା ଦୂ ତଗୁଠିଆର୍
ବାରଚାରା୍ ଯୀଶୁସେ ସେବାକାମଚାର୍।
ଯୀଶୁ ନିଅଁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ଚାଜିଆସ୍

୧୪ଇଦଗେ ପାଛଲି ଯ�ୋହନସିନ୍ ଜେହେଲ୍ନୁ ବନ୍ଦିକାମାୟା ଇୟାଖାତ୍ରା। ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀଗେ
ବାରଚାଷ୍ ଆଉ ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାମାଗେ ଲାଗିଆସ୍। ୧୫ଯୀଶୁ

ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଆକୁ ନ୍ ଭଲ୍ ସମୟ୍ ବାର୍କିଚ ି ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ପାଖିମାଞ୍ଚାକେରାଦି।
ନିମ୍ଭେ ଗୁଠଆ
ି ରେ ହୃ ଦୟ ପରିବତ୍ତନ କାମା। ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କାମା।
ଯୀଶୁ ନିଅଁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରି ଚାଜିଆସ୍
ଗାଲିଲୀ ହ୍ରଦଚିଆୟା କାନାସମୟନୁ ସିମନ ଆଉ ତାଙ୍ଘେଭାଇ ଆନ୍ଦୟ
୍ରି ସିନ୍
ଏରିଆସ୍। ସିମନ, ପିତରସେ ଇବ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ନାମେ। ତାମ୍ ଦୁ ଇଲ�ୋକ୍ କେଉଟ
ରାଚାର୍। ଇଞ୍ଜ ଧାରାଗେ ଲାଗିନ୍ ତାମ୍ ହ୍ରଦ ଉଲାଗେ ଜାଲ୍ଲି ଟାଣାଲିଆର୍। ୧୭ଯୀଶୁ
ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଅସ୍, “ନିମଗୁଠଆ
ି ର୍ ବାରା ଆଉ ଏଙ୍ଗା ଅନୁ ସରଣ କାମା। ଏନ୍ ନିମା
ଅଲଗା ପ୍ରକାର୍ ଇଞ୍ଜ ଧାରନା ଶିଖାବନ୍। ନିମଗୁଠଆ
ି ର୍ ଇଞ୍ଜ ବାଦ୍ଲା ଆଲାରିନ୍ ଅଣ୍ଟାନୁ
କାମର୍। ୧୮ହେଲେ ସିମନ ଆଉ ଆନ୍ଦୟ
୍ରି ତାମ୍ଭେ ଜାଲ୍ଲି ଆମ୍ଆ
ବି ରା, ଯୀଶୁସନ୍
ି ଅନୁ ସରଣ
କାମଚାର୍।
୧୯ ଯୀଶୁ ଗାଲି ଲୀ ହ୍ରଦ ପାଖିନୁ ଏକାଗେ ଲାଗି ଆସ୍। ନିଅଁଗେଛା୍ କାନାଗେ,
ଜେବ�ୋଦିଗେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯାକୁ ବ ଭାଇ ଯ�ୋହନସି ଏରିଆସ୍। ତାମ୍ ଦୁ ଇଭାଇ ଡଙ୍ଗାନୁ
୧୬ ଯୀଶୁ
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ମାର୍କସେ ୧:୨୯

ଅକିଆରା ଇଞ୍ଜ ଧାରାଗେ ଲାଗିନ୍ ଜାଲ୍ଲି ସାଜାବାଲିଆର୍। ୨୦ହୁ ଦୁ ଇଭାଇର୍ ଗାନେ,
ଡଙ୍ଗାନୁ ତାମ୍ଭେ ବୁ ଆସ୍ ଜେବଦୀ ଆଉରିନ୍ ଏରିଆସ୍ ବାକେ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ବାରାଗେ
ଅନୁ ର�ୋଧ କାମଚାଷ୍। ତାମ୍ ତାମ୍ଭେ ବୁ ଆ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଆମ୍ବିଆସା,
ଯୀଶୁସନ୍
ି ଅନୁ ସରଣ କାମଚାଷ୍।
ଯୀଶୁ ଦୁ ଷ୍ଟ ଆତ୍ମାନ୍ ସୁସ୍ଥ କାମ୍ଚାଷ୍
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି କଫର୍ନାହୁ ମଗେ’ କେରାର୍। ରଇବାର୍ ଉଲା 1
ଯୀଶୁ ସମାଜ୍ ଆଳ୍ପାନୁ କେରାସା ଆଲାରିନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚିଚାର୍। ୨୨ଯୀଶୁସେ ଶିକ୍ଷା ମେଞ୍ଚାର
ଆଲାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଞ୍ଚାର୍ କେରାର୍। ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ଶିକ୍ଷା ମାହ୍ଲି
ଚିଚାଷା। ଅରତୁ ଅଧିକାର ହାକଚିକା ଆଲୁ ଲେଖା ଶିକ୍ଷା ଚିଚାଷ୍। ୨୩ଯୀଶୁ ସାମାଜ୍
ଆଳ୍ପାନୁ 2 ରାନାସମୟନୁ ହୁ ସାନ୍ ଏହେଦି ଅଣ୍ଟା ଆଲୁ ରାଚାଷ୍, ନେଖେ ମେଦୁ ନୁ ଭୁତୁ
ଅଣ୍ଟା କର୍ଚାଦା ରାଚା। ହୁ ଆଲାସ୍ ପାଟି କାମଚାଷ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ୨୪“ହେ ନାଜରିତୟ
ି
ଯୀଶୁ, ନିମ୍ ଏମ୍ଭେସତିନ୍ ଏନ୍ଦେ ଚାହାଁଦାର୍? ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ଏମାନ୍ ଧ୍ୱଂସ କାମାଗେ
ବାରକାଦାର? ନିମ୍ ନେର, ନିମ୍ ନେର୍ ଏନ୍ ହୁ ବ ଆହାଦାନ୍ ନିମ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ
ପବିତ୍ର ଆଲୁ ୍ ।”
୨୫ଯୀଶୁ ଉର୍ସନା କାମଚାଷ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଚୁପ୍ କାମା ଇସେ, ମେଦୁ ନ୍ତି ଉରଖାକାଲା।”
୨୬ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା ଆଲାସିନ୍ ଦାହାଲି ଆଚା, ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ବାଗେ ଜ�ୋରସେ
ଚିରାରାଦା ହୁ ଆଲାସେ ଉଲତି ଉରଖିଆକେରା।
୨୭ ଇବ ଏରିଆରାଆଲାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଞ୍ଚାରକେରାର୍। ତାମ୍ ତେଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ମାଞ୍ଚାର୍,
“ଇସାନ୍ ଏନ୍ଦେ ସବୁ ଘଟାଲି ? ଇଆଲାସ୍ ଏମାନ୍ ଅଲଗା ପୁନାଶିକ୍ଷା ଚିଆଦାସ୍।
ତାନ୍ ଭୁତୁ ଗୁଠିଆରୀମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚିଆଦାସ୍ ଆଉ ଭୁତୁ ଗୁଠିଆର୍ ତାଙ୍ଘେ କାଥା
ମେନାନାର୍।” ୨୮ ହେଲେ ଯୀଶୁ ସେ ବିଷୟନୁ ଗାଲିଲୀଅଞ୍ଚଳତା ଚାରିପାଖି ଚାଣ୍ଡେ
ଖବର୍ ଆହାଁତଆ
ି କେରା।
୨୧ ଯୀଶୁ

୨୯ ତା’ଙ୍ଘେ

ଯୀଶୁ ନିଅ ଆଲାରୀନ୍ସୁସ୍ଥକାମ୍ଚାଷ୍
ପାଛଲି ତାମ୍ ସାମାଜ୍ ଆଳ୍ପାତି ଉରଖିଆରା ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନସେ

1 ୧:୨୧ ବିଶ୍ରାମ୍ଉଲ୍ଲା  ଯୀହୁ ଦ ି ସପ୍ତାନୁ ସାତେଟା ଉଲ୍ଲା। ଇ ଉଲ୍ଲା ବିଶେଷ୍ପବିତ୍ର ଉଲ୍ଲା।
2 ୧:୨୩ ସାମାଜ୍ ଆଳ୍ପା ଇସାନ୍ ଯୀହୁ ଦ ି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଢ୍ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସାଧାରଣ

ସଭା ଲାଗି ଅଣ୍ଟାନୁ ମାନ୍ନାର୍।
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ସାଙ୍ଗେ ସିଧା ଶିମ�ୋନ ଆଉ ଆନ୍ଦ୍ରିୟସେ ଆଳ୍ପା କେରାସ୍। ୩୦ ଶିମ�ୋନସେ ଶାଶୁ
ନାଣିନ୍ତି ବିଛଣାନୁ ଖାତରିକଚ
ି ା। ହେଲେ ହୁ ସାନ୍ ରାଚକା ଆଲାର୍ ତାଙ୍ଘେ ବିଷୟନୁ
ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ୩୧ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ବିଛଣା ପାଖିଗେ କେରାସ୍। ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ହେଖା
ଧାରଚାଷ୍ ତାଙ୍ଗା ଇଲାଗେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କାମଚାଷ୍। ତାଙ୍ଘେ ନାଣୀ, ଛାଳ୍ରାକେରା ଆଉ ସୁସ୍ଥ
ମାଞ୍ଚାକେରା। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ତାମାନ୍ ବେଭାର କାମାଗେ ଲାଗିଆ।
୩୨ ବିଳ ି ପୁତଆ
ି କେରାବାକେ, ହୁ ମାହାନୁ ଆଲାର୍ ନିଅଁ ଅସୁସ୍ଥ ଆଲାରିନ୍ ଯୀଶୁସେ
ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରାରା ବାର୍ଚାର୍। ଏକା ଆଲାରେ ମେଦୁ ଉଲା ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା କରଚାଦା ରାଚା,
ତାମାନଭି ଆଲାର୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରାର। ୩୩ସହରତା ସବୁ ଆଲାର୍ ହୁ ଆଳ୍ପାନ୍ତା
ଚାଲିନୁ ଜାମାମାଞ୍ଚାର୍ କେରାର୍। ୩୪ଅଲଗାପ୍ରକାର ରଗୁନୁ ପିଡତ
ି ନିଅ ଆଲାରିନ୍ ଯୀଶୁ
ସୁସ୍ଥ କାମଚାଚାଷ୍। ତାନଭି ଆଲାରେ ମେଦୁ ନ୍ତି ନିଅଁ ଭୁତୁ ଆତ୍ମା ଉରଖିୟା କାନା ଭି ବାଧ୍ୟ
କାମଚାଷ୍, ହେଲେ ତାନ୍ ନେରବ�ୋଲି ଭୁତୁ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆକ୍କାଚାର୍ ଯୁଗୁରୁ ତାନ୍ ତାମାନ୍
ପଦେ ହେଲେ ତେଙ୍ଗାଗେ ସୁଯ�ୋଗ ମାହ୍ଲିଚଚ
ି ାର୍।
ଆଲାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାମାଗେ ଯୀଶୁସେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ଆଘଲି ଉଲା ପାଇରି ଯୀଶୁ ଖୁବ୍ ଚାଣ୍ଡେ ଉସ୍କାରାସ୍ କେରାସ୍। ମାହାଁ
ରାନୁ ରାନୁ ତାନ୍ ଅଣ୍ଟା ଆଳ୍ପା ଆମ୍ବିଆସା ଅଣ୍ଟା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ କେରାସ୍। ହୁ ସାନ୍
ତାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମଚାଷ୍। ୩୬ପାଛଲି ଶିମ�ୋନ୍ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ସାଥିଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି
ଖୁଲାଗେ କେରାର୍। ୩୭ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ହାଖିଆର୍ ଆଉ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ଆଲାର୍
ନିମାନ୍ ବେଦାନାର୍।”
୩୮ ଇବ ମେଞ୍ଚାସା ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏମ୍ ଅଲଗା ପାଖିନଗରଗେ କାନା ଉଚିତ୍,
ଯେନ୍ତି ଏନ୍ ହୁ ସାନ୍ ତାମାନ୍ ଉପଦେଶ ଚିଆ ଆଙ୍ଗନ୍, ଏନଖାଲି ଇଦଗେ ଲାଗାନ୍
ବାରକାଦାନ୍।” ୩୯ଇହାଦି ଭାବନୁ ତାନ୍ ସାମାଜ୍ ଆଳ୍ପାଗୁଠନ
ି ୁ ଉପଦେଶଚିଚାଷା ଆଉ
ଆଲାରେନ୍ତି ଭୁତୁ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଖେଦାୟା ଗାଲିଲୀତା ସବୁ ଜାଗାନୁ କୁ ଦଆ
ି ସ୍।
୩୫ ତାଙ୍ଘେ

ଅଣ୍ଟା କୁ ଷ୍ଠର�ୋଗିସନ୍
ି ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କାମ୍ଚାଷ୍
କୁ ଷ୍ଠରୁଗି ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ବାରଚାଷ୍। ତାନ୍ ଯୀଶୁସେ ଆଘଲି କାଲେ
ଆଣ୍ଠୁମାଳଚାଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କାମଚାଷ୍, “ନିମ୍ ଇଛା କାମଚୁକୁ ନ୍ ଏଙ୍ଗା ଭଲକାମା ଆଙ୍ଗର୍
ହୁ ଶକ୍ତି ନିମ୍ଭେ ଆତଲି।”
୪୧ ହୁ ଆଲାସେ ମିଆଁ ଯୀଶୁସେ କରୁଣା ଜାତ୍ ମାଞ୍ଚା। ତାନ୍ ହେଖା ବାଢାବାଚାଷ୍
୪୦ ଅଣ୍ଟା
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ଆଲାସିନ୍ ଏସରାଚାଷ୍। ଆଉ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏନ୍ ନିମାନ୍ ସୁସ୍ଥକାମାଗେ ଚାହାଁଦାନ୍,
ନିମ୍ ସୁସ୍ଥ ମାଞ୍ଚାକାଦାର୍।” ୪୨ତାଙ୍ଘେ କୁ ଷ୍ଠରୁଗ୍ ଚାଣ୍ଡେ ଛାଳରାକେରା ଆଉ ତାନ୍ ସୁସ୍ଥ
ମାଞ୍ଚାସ୍।
୪୩ ଯୀଶୁ ଆଲାସିନ୍ ଏକା କାଲାଗେ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ହେଲେ ତାଙ୍ଗା ଚେତାବନି ଚିଚାଷା
ତେଙ୍ଗି ଆସ୍। ୪୪ “ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା ଲାଗାନ୍ ଯାହା କାମଚିକାନ୍ ହୁ କାଥା ନେକାଭି ଆମ୍କେ
ତେଙ୍ଗା। ହେଲେ ଯାଜକସେ ପାଖିଗେ କାଲାୟା, ନିଜର ମେଦୁ ବ ଏଦା। ନିମ୍ ସୁସ୍ଥ
ମାଞ୍ଚାକାଦାର ମ�ୋଶାସେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାନୁ , ପରମେଶ୍ୱରସେ ନ�ୈବେଦ ଅର୍ପଣକାମା।
ନିମ୍ ସୁସ୍ଥ ମାଞ୍ଚାକାଦାୟ ବ�ୋଲି ଆଲାରେ ପାଖିନୁ ପରମାଣ ରଦ୍।” ୪୫ ଆଲାସ୍
ହୁ ଜାଗା ଆମ୍ବିଆସା କେରାସ୍; ଆଉ ନେକା ଏରିଆସ୍ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ଆସ୍ ଯେ, ଯୀଶୁ
ତାଙ୍ଗା ସୁସ୍ଥ କାମକାଦାସ୍। ହେଲେ ହୁ ଦଗେ ଲାଗି ଯୀଶୁସେ ବିଷୟନୁ ଚାରିପାଖି
ଖବର ଡାବଚାକେରା। ହେଲେ ଆଲାର୍ କାଢେ ଏରା ଆଙ୍ଗର୍, ହେଲେ ଯୀଶୁ ଏକା
ନଗରୀଗେ ମାହ୍ଲିକେରାସ୍। ତାନ୍ ଆଲାର୍ ମାହ୍ଲି ରାଚକା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାନୁ ରାଗେ
ଲାଗିଆସ୍। ହେଲେ ସବୁ ନଗରତା ଆଲାର୍ ଯୀଶୁ ରାଚକା ଜାଗାଗେ ସବୁ ର ବାରାଗେ
ଅକିଆର୍।
ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତି ରୁଗିସନ୍
ି ସୁସ୍ଥ କାମ୍ଚାଷ୍
ପାଛଲି, ଯୀଶୁ କଫର୍ନାହୁ ମ୍ଗେ କିରଆ
ି ସ୍ ବାରଚାଷ୍। ଯୀଶୁ ଆଳ୍ପାଗେ
କିରଆ
ି ସ୍ ବାରକାଦାସ୍ ବ�ୋଲି ହୁ ଲିମାଞ୍ଚାକେରା। ୨ ଅନେକ୍ ଆଲୁ ଯୀଶୁସେ
ଉପଦେଶ ମେନାଗେ ଜାମରାର କେରାର୍। ଆଳ୍ପାବ ନିନ୍ଆ
ଦି କେରା ଆଳ୍ପାନୁ କା, ବାହାରି
ଇଜାଣେ ଜାଗାମାଲ୍ଲାରୁ। ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ୍ ଉପଦେଶ ଚିଆଲି ଆସ୍। ୩ ହୁ ସମୟନୁ
ନିଆଁ ଆଲୁ ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ଅଣ୍ଟା ପକ୍ଷାଘାତ ରୁଗମାଞ୍ଚିକାଚା ଅନ୍ଦରାର୍। ର�ୋଗିସନ୍
ି
ଚାରଲ�ୋକ୍ ଆଲୁ ଚେଡାରା ଅନ୍ଦରାର୍। ୪ଆଲୁ ଭିଳମାନାକାନା ଯୁଗୁରୁ ତାମ୍ ର�ୋଗୀ
ସିନ୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରା ପଲ୍ଲିଆର୍, ହେଲେ ତାମ୍ ଯୀଶୁ ରାଚକା ଆଳ୍ପାବନ୍ କାଣା
କାମଚାର ଆଉ ବିଛଣାନୁ ଖାତରାକାଚିକା ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୁଗିସନ୍
ି ହୁ କାଣାବାଟେ ଯୀଶୁ
ରାଚକା ଜାଗା ଯାକେ ତାଳିଗେ ଝୁ ଲଚାଚାର୍। ୫ ଯୀଶୁ ଏରିଆସ୍ ଯେ, ହୁ ଆଲାରେ
ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆତଲି। ହେଲେ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତି ରୁଗିସନ୍
ି ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହେ ଯହାଁୟ,
ନିଘେ ପାପଗୁଠି କ୍ଷମା କାମାମୁଞ୍ଜରା।”
୬ ନିଅଟା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ହୁ ସାନ୍ ଅକ୍କାଚାର୍, ଯୀଶୁ ସେ ନାଲଖୁ ତାମ୍ ଏରିଆର୍। ତାନ୍
ନିଜର ନିଜର ଉଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଞ୍ଚାର, “ଇ’ଆଲାସ୍ ଏନ୍ଦେଗେ ଏହେଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା

୨
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୭ ତାନ୍
୭୭ତାନ୍
କାମାଦାସ୍?
କାମାଦାସ୍?
କାମାଦାସ୍?
ତାନ୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ
ପରମେଶ୍ୱରସେ
ପରମେଶ୍ୱରସେ
ବିରବି
ବି
ଦ୍ଧନୁ
ର
ରଦ୍ଧନୁ
ଦ୍ଧନୁ
ନିନ୍ଦାନି
ନିକାମାଦାସ୍
ନ୍
ନ୍ଦାଦା କାମାଦାସ୍
କାମାଦାସ୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ
ପରମେଶ୍ୱରସେ
ପରମେଶ୍ୱରସେ
ବିନା
ବି
ଅଲଗା
ବି
ନ
ନାା ଅଲଗା
ଅଲଗା
ଆଲାର
ଆଲାର
ଆଲାର
ପାପକ୍ଷମା
ପାପକ୍ଷମା
ପାପକ୍ଷମା
କାମାକାମା
କାମା
ପଲନାର୍?”
ପଲନାର୍?”
ପଲନାର୍?”
୮୮ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରି
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରି ଗୁ
ଗୁଠ
ଠଆ
ିଆ
ି ର୍
ର୍ ତାଙ୍ଘେ
ତାଙ୍ଘେ ବି
ବିଷ
ଷୟନୁ
ୟନୁ ହୁହୁବ
ବଳାସବୁ
ଳାସବୁ ଭାବନାର୍
ଭାବନାର୍ ବ�ୋଲି
ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ଚାଣ୍ଡେ
ଚାଣ୍ଡେ
କି
କିର
ରି ି ଆଖାସ୍
ଆଖାସ୍ କେରାସ୍।
କେରାସ୍। ହେଲେ
ହେଲେ ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ତାମାନ୍
ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍,
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ନି
“ନିମ୍
ମ୍ ମ�ୋନନୁ
ମ�ୋନନୁ ଇସବୁ
ଇସବୁ କାଥା
କାଥା
ଏନ୍ଦେଗେ
ଏନ୍ଦେଗେ ଭାବାଦାର୍?
ଭାବାଦାର୍? ୯୯ଇ’ପକ୍ଷାଘାତି
ଇ’ପକ୍ଷାଘାତି ଆଲାସେ
ଆଲାସେ ଏକା
ଏକା କାଥା
କାଥା ତେଙ୍ଗାଗେ
ତେଙ୍ଗାଗେ ସହଜ?
ସହଜ?
‘ନି
‘ନିମ୍ଭେ
ମ୍ଭେ ପାପଗୁ
ପାପଗୁଠ
ଠି ି କ୍ଷମାକାମାଚି
କ୍ଷମାକାମାଚିଆ
ଆ ଖାତରା।’
ଖାତରା।’ ନା’ତାଙ୍ଗା
ନା’ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗତ୍:
ତେଙ୍ଗତ୍: ‘ଇଲା
‘ଇଲା ଆଉ
ଆଉ ନି
ନିମ୍ଭେ
ମ୍ଭେ
୧୦ହେଲେ,
ବି
ବିଛଛଣା
ଣା ଧାରାୟା
ଧାରାୟା ଏକା?’
ଏକା?’ ୧୦
ହେଲେ, ଏନ୍
ଏନ୍ ନି
ନିମ୍ଭେ
ମ୍ଭେ ଆଘଲି
ଆଘଲିକ
କାଳେ
ାଳେ ପରମାଣ୍
ପରମାଣ୍ କାମନ୍
କାମନ୍ ଚନ୍
ଚନ୍
ଯେ,
ଯେ, ଇ’ପୃ
ଇ’ପୃଥି
ଥିବୀନୁ
ବୀନୁ ଆଲୁ
ଆଲୁ ହାଦୁ
ହାଦୁସସେ
େ ପାପକ୍ଷମା
ପାପକ୍ଷମା କାମାଗେ
କାମାଗେ ଶକ୍ତି
ଶକ୍ତି ଆତଲି
ଆତଲି,, ତାଙ୍ଘେ
ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ପାଛଲି
୧୧“ଏନ୍
ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା
ଅଣ୍ଟା ପକ୍ଷାଘାତି
ପକ୍ଷାଘାତି ଆଲାସି
ଆଲାସିନ୍
ନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍।
ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ୧୧
“ଏନ୍ ନି
ନିମ
ମାନ୍
ାନ୍ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍,
ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇଲା
ଇଲା
ବି
ବିଛଛଣା
ଣା ଧାରା
ଧାରା ଆଉ
ଆଉ ଆଳ୍ପା
ଆଳ୍ପା କାଲା।”
କାଲା।”
୧୨
୧୨ପକ୍ଷାଘାତି
ପକ୍ଷାଘାତି ଆଲାସ୍
ଆଲାସ୍ ଇଜ୍ୱାସ୍।
ଇଜ୍ୱାସ୍। ବି
ବିଛଛଣା
ଣା ଧାରଚାଷ୍
ଧାରଚାଷ୍ ଆଉ
ଆଉ ଆଳ୍ପା
ଆଳ୍ପା ଉଲତି
ଉଲତି ବାହାରି
ବାହାରିଗେ
ଗେ
ଉରଖିଆସ୍
ଉରଖିଆସ୍ କେରାସ୍।
କେରାସ୍। ସବୁ
ସବୁ ଆଲାର୍
ଆଲାର୍ ତାଙ୍ଗା
ତାଙ୍ଗା ଏରା
ଏରା ଆଙ୍ଗି
ଆଙ୍ଗିଆର୍।
ଆର୍। ତାମ୍
ତାମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ମାଞ୍ଚାରକେରାର୍
ମାଞ୍ଚାରକେରାର୍ ଆଉ
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରସେ
ପରମେଶ୍ୱରସେ ମହି
ମହିମ
ମାା ଗି
ଗିତ
ତୁ ୁ ପାଳି
ପାଳିଆ
ଆର,
ର, ତାମ୍
ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍,
ତେଙ୍ଗିଆର୍,
“ଏମ୍
“ଏମ୍ ଏର୍ହିଦି
ଏର୍ହିଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା
ଘଟଣା ଏକଲାଭି
ଏକଲାଭି ମାଲ୍ଲା
ମାଲ୍ଲା ଏର
ଏରୁ ୁ ମ୍।”
ମ୍।”

ମାଥିଉ
ମାଥିଉ ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁସ
ସନ୍
ି ନ୍
ି ଅନୁ
ଅନୁଶ
ଶରଣ
ରଣ କାମଚାଷ୍
କାମଚାଷ୍
ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ
ହ୍ରଦ ପାଖି
ପାଖି ଚି
ଚିଚ
ଚାଷା
ାଷା କେରାସ୍।
କେରାସ୍। ନି
ନିଅ
ଅ ଆଲୁ
ଆଲୁ ତାଙ୍ଘେ
ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ
ପାଖିଗେ
୧୪ଯୀଶୁ
ବାରଚାର୍।
ବାରଚାର୍। ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ତାମାନ୍
ତାମାନ୍ ଶି
ଶିକ୍ଷା
କ୍ଷା ଚି
ଚିଚ
ଚାଷ୍।
ାଷ୍। ୧୪
ଯୀଶୁ କାନା
କାନା ସମୟନୁ
ସମୟନୁ କର
କର ଆଦାୟ
ଆଦାୟ
ଜାଗାନୁ
ଜାଗାନୁ ଅକ୍କାଚି
ଅକ୍କାଚିକ
କାା ଆଲଫି
ଆଲଫିସସେ
େ ହାଦୁ
ହାଦୁଶ୍
ଶ୍ ଲେବି
ଲେବିସ
ସନ୍
ି ନ୍
ି ଏରି
ଏରିଆ
ଆସା
ସା ତାନ୍
ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍,
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏଙ୍ଗା
“ଏଙ୍ଗା
ଅନୁ
ଅନୁସ
ସରଣ
ରଣ କାମା।”
କାମା।” ତାଙ୍ଘେ
ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ପାଛଲି ଲେବି
ଲେବି ଇଜ୍ୱାସା
ଇଜ୍ୱାସା ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁସ
ସନ୍
ି ନ୍
ି ଅନୁ
ଅନୁସ
ସରଣ
ରଣ କାମଚାଷ୍।
କାମଚାଷ୍।
୧୫
୧୫ପାଛଲି
ପାଛଲି ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ଆଉ
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁ
ଚେଲାଗୁଠ
ଠଆ
ିଆ
ି ର୍
ର୍ ଲେବି
ଲେବିସସେ
େ ଆଳ୍ପାନୁ
ଆଳ୍ପାନୁ ଅନ୍ନାବାକେ,
ଅନ୍ନାବାକେ,
ତାମ୍ଭେ
ତାମ୍ଭେ ସାଙ୍ଗେ
ସାଙ୍ଗେ ନି
ନିଅ
ଅ କରଆଦାୟକାରି
କରଆଦାୟକାରି ଆଉ
ଆଉ ନି
ନିଅ
ଅ ଦୁଦୁଷ୍ଟ
ଷ୍ଟ ଆଲାରଭି
ଆଲାରଭି ଅନାଲି
ଅନାଲିଆ
ଆର।
ର। ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁସ
ସନ୍
ି ନ୍
ି
୧୬ଯୀଶୁ
ଅନୁ
ଅନୁସ
ସରଣ
ରଣ କାମନା
କାମନା ନି
ନିଅ
ଅ ଆଲୁ
ଆଲୁ ଭି
ଭି ହୁହୁସ
ସାନ୍
ାନ୍ ରାଚାର୍।
ରାଚାର୍। ୧୬
ଯୀଶୁସ
ସୀନ୍
ୀନ୍ କରଆଦାୟାକାରି
କରଆଦାୟାକାରି
ଆଉ
ଆଉ ଦୁଦୁଷ୍ଟ
ଷ୍ଟ ଆଲାର୍
ଆଲାର୍ ଗାନେ
ଗାନେ ଆକି
ଆକିଆ
ଆସା
ସା ଅନ୍ନାବନ୍
ଅନ୍ନାବନ୍ ଏରି
ଏରିଆ
ଆରା,
ରା, ଧାର୍ମେଶାସ୍ତ୍ରୀ
ଧାର୍ମେଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ
ଆଉ
ଫାର
ଫାରୁ ୁ ଶୀଗୁ
ଶୀଗୁଠ
ଠଆ
ିଆ
ି ର,
ର, ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁସସେ
େ ଚେଲାଗୁ
ଚେଲାଗୁଠ
ଠଆ
ିଆ
ି ରି
ରିନ୍
ନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍,
ମେଞ୍ଚାର୍, “ଯୀଶୁ
“ଯୀଶୁ କରଆଦାୟକାରୀ
କରଆଦାୟକାରୀ
ଆଉ
ଆଉ ପାପି
ପାପିଗ
ଗୁଠ
ିଆ
ି ର୍ଗାନେ
ର୍ଗାନେ ଏନ୍ଦେଗେ
ଏନ୍ଦେଗେ ଅନାଦାସ୍?”
ଅନାଦାସ୍?”
ୁଠଆ
୧୭
୧୭ଯି
ଯିଶ
ଶୁ ୁ ଇବ
ଇବ ମେଞ୍ଚାସା
ମେଞ୍ଚାସା ତାମାନ୍
ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍,
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ସୁ
“ସୁସ୍ଥସ୍ଥ ଆଲାସେ
ଆଲାସେ ଡାକ୍ଟ
ଡାକ୍ଟର
ର ଦରକାର
ଦରକାର ମାଲ୍ଲା
ମାଲ୍ଲା,,
ଖାଲୀ
ଖାଲୀ ର�ୋଗି
ର�ୋଗି ଆଲାରେ
ଆଲାରେ ଡାକ୍ଟ
ଡାକ୍ଟର
ର ଦରକାର୍,ଏନ୍
ଦରକାର୍,ଏନ୍ ଧାରର୍ମିକଗୁ
ଧାରର୍ମିକଗୁଠ
ଠଆ
ିଆ
ି ରି
ରିନ୍
ନ୍ ନି
ନିମ
ମନ୍ତ୍ରଣ
ନ୍ତ୍ରଣ ଚି
ଚିଆ
ଆଗେ
ଗେ
ମାଲ୍ଲା
ମାଲ୍ଲା ବାର
ବାରୁ ୁ ନ୍।
ନ୍। ଏନ୍
ଏନ୍ ଖାଲି
ଖାଲି ପାପି
ପାପି ଗୁ
ଗୁଠ
ଠଆ
ିଆ
ି ରି
ରିନ୍
ନ୍ ନି
ନିମ
ମନ୍ତ୍ରଣ
ନ୍ତ୍ରଣ କାମାଗେ
କାମାଗେ ବାରକାଦାନ୍।”
ବାରକାଦାନ୍।”
୧୩
୧୩ଆଉଥରେ
ଆଉଥରେ
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ଯୀଶୁ ଅଲଗା ଧର୍ମେ ଗୁରୁଗୁଠଆ
ି ର୍ନ୍ତି ଅଲଗା
ସେ ଚେଲା ଆଉ ଫାରୁସୀଗୁଠଆ
ି ର୍ ଉପାସ୍ କାମାଲି ଆର୍ ନିଅ ଆଳୁ
ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ବାର୍ଚାଷା ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଯ�ୋହନସେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଉପାସ୍
କାମାନାର୍, ହେଲେ ନିମ୍ଭେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏନ୍ଦେଗେ ଉପାସ୍ ମାହ୍ଲି କାମାଗେ?”
୧୯ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ବେଞ୍ଜାବାକେ ସମୟନୁ ବରଯାତ୍ରୀଗୁଠଆ
ି ର୍ ଦୁ ଃଖିତ୍ ମାହ୍ ଲି
ମାନ୍ନାର, ହେଲେ ବରକୁ କ୍କସ୍ ତାମ୍ଭେ ସାଙ୍ଗେରେ ରାନା’ର୍। ହେଲେ ବରକୁ କ୍କସ୍
ହୁ ସାନ୍
୍
ରାନାଯାକେ ତାମ୍ ଉପାସ୍ କାମା ପଲ୍ଲନାର୍।” ୨୦ ହେଲେ ସମୟବାର, ବରସିନ୍
ତାମ୍ଭେସ୍ତି ନ୍ ଗେଛା କାମାଚିଆ ଖାତରା।ହୁ ବାକେ ତାମ୍ (ବର ଯାତ୍ରି ଗୁଠଆ
ି ର )ଉପାସ୍
କାମର୍।
୨୧ “ନେର ଏକଲାଭି ପାଚା ଚିଢାଗେ ପୁନା ଚିଢାଗେ ତାଳି ମାହ୍ ଲି ହେବଲି । ଯଦି
ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ କାମି, ହେଲେ ପୁନା ଚିଢା ତାଳି ଆରବଚିଅଦ୍। ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଲାଗିନ୍
ଟାଣରଦା ପାଚା ଚିଢାଗେ ଚିହ୍ନ କହାମାନକ�ୋ। ୨୨ ହୁ ହାଦି ଲେଖା ନେର ଏକଲାଭି
ପୁନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେ ପାଚା ଚାପଟା ଜିନଷ
ି ନୁ ମାହ୍ଲି ଇଦ୍। ଯଦିହୁବ କାମି ହେଲେ ପୁନା
ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେ ପାଚା ଚାପଟା ଜିନଷ
ି ବନ୍ ହଟଚ। ଚାପଟା ଜିନଷ
ି ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେଭି
ଖରାପ୍ ମାନକ। ହୁ ନୁନୁ ପୁନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେ ପୁନା ଚାପଟା ଜିନଷ
ି ନୁ ହିଁ ଇୟାଖାତରୀ।”
୧୮ ଯ�ୋହନ

ନିଅ ଯୀହୁ ଦ ି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ସମାଲ�ୋଚନା କାମଚାର୍
ଉଲା ଯୀଶୁ ହେସୁ-ହାଲୁ ଚିଚାଷା କାଲିଆସ୍ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରଭି
ତାଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ କାଲିଆର୍। କାନୁ କାନୁ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ମହାଁଗେ ଲାଗି ହେସୁ
ହାଲୁ ନ୍ତି ହେସୁ-କେଣ୍ଡା ହାଚିଆର୍। ୨୪ ଫାରୁସୀ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ହୁ ବ ଏରିଆରା ଯୀଶୁସନ୍
ି
ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ନିମ୍ଭେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏହେଦି ଏନ୍ଦେଗେ କାମାନାର୍?” ରଇବାରଉଲା
ଏହେଦି ନାଲଖୁ ଯୀହୁ ଦ ି ନିୟମ୍ ବିରୁଦ୍ଧିନୁ କାଲି।”
୨୫ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ନିମ୍ ଦାଉଦସେ ବିଷୟନୁ ପାଢକାଦାର୍ ଯେ, ତାନ୍ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
ସାଙ୍ଗେ ରାଚକା ଆଲାର କିଳାନୁ ରାନାବାକେ ଆଉ ଆଲାର ଦରକାର ରାନାବାକେ
ଏନ୍ଦେ କାମାଲି ଆର? ୨୬ ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ଏନ୍ଦେମାଲ୍ଲା ପାଢୁଳର୍ ଯେ, ଅବିୟାଥର
ମହାଯାଜକ ରାନା ସମୟାନୁ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରସେ ମନ୍ର
ଦି ନୁ କରାୟା ପରମେଶ୍ୱରସେ
ଅରପଣ କାମ୍କାଚିକା ଖାଦ୍ୟବନ୍ ଅନା ଚିଆଲିଆସ୍? ମ�ୋଶାସେ ନିୟମ୍ ଅନୁ ଶାନୁ
ଯାଜକଗୁଠଆ
ି ର ଖାଲି ହୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନା ଆଙ୍ଗର୍ ତାଙ୍ଘେ ଛଳା ଆଉ ନେକେଭି ହୁ ଖାଦ୍ୟ
ଅନାଗେ ଅଧିକାର ମାଲ୍ଲାଦ,ି ହେଲେ ଆଲାରେଭି ଅନାଗେଭି ଚିଆଦାଆର୍।”
୨୩ ରଇବାର

ମାର୍କସେ ୨:୨୭
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୨୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଫାରୁ ଶୀଗୁ ଠି ଆ ରି ନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଆଲାରି ନ୍
ସାହାର୍ଯ୍ୟକାମାଗେ, ବିଶ୍ରାମ୍ଉଲା୍ଲ ସୃଷ୍ଟି ମାଞ୍ଚିକଚ
ି ।ି ବିଶ୍ରାମ୍ ଉଲ୍ଲାଲାଗି ପରିଚାଲି ତ
ମାନାଗେଲାଗି ଆଲାର ସୃଷ୍ଟି ମାଲ୍ଲାମାନୁ ରୁ। ୨୮ହେଲେ ଆଲୁ ହାଦୁ ସବୁ ଦନ୍
ି ତା ମାଲ୍ଲିକ୍,
ଏହେଦିଭି ବିଶ୍ରାମ୍ ଉଲ୍ଲାତାଭି।”

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ଖଞ୍ଜ ଆଲାସେ ଦେଖା ସୁସ୍ଥକାମଚାଷ୍
ଯୀଶୁ ଯୀହୁ ଦ ି ଗୁଠଆ
ି ରେ ସାମାଜ୍ ଆଳ୍ପାଗେ କେରାକାଚାର୍।
ହୁ ସାନ୍ ଅଣ୍ଟା ଖଞ୍ଜ ଆଲାସ୍ ରାଚାଷ୍। ୨ହୁ ସାନ୍ ନିଅ ଆଲ ଜାଗଚାରା ରାଚାର୍
ଯେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ହୁ ଆଲାସିନ୍ ବିଶ୍ରାମ୍ ଉଲ୍ଲାନୁ ସୁସ୍ଥ କାମଚାଷ୍। ହେଲେ ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି
ଦ�ୋଷ ଚିଆଗେ ଆଙ୍ଗର୍। ୩ଯୀଶୁ ହୁ ସ୍ତା ରାଚକା ଖଞ୍ଜ ଆଲାସି ଆଦେଶ୍ ଚିଚାଷ୍ ଇସାନ୍
ଇଜା ଯେନ୍ତି ନିଙ୍ଗା ସବୁ ର୍ ଏରା ଆଙ୍ଗର୍।
୪ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଆଲାର୍ ମେଞ୍ଚାର୍, ବିଶ୍ରାମ୍ ଉଲ୍ଲା ଏକା ନାଲଖୁ କାମନାଠିକ୍।
ଭଲ୍ ନାଲଖୁ ନା’ମନ୍ଦ ନାଲଖୁ ଅରତୁ ସେ ଜିଆ ଇନା ଠିକ୍ କା’ଜିଆ ନଷ୍ଟ କାମନାଠିକ୍
ହେଲେତାମ୍ ନିରବ ମାଞ୍ଚାରା ରାଚାର।
୫ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଆଲାରେତ୍ରା ରାଗୁନୁ ଏରିଆସ୍, ହେଲେ ତାମ୍ଭେ ହୃ ଦୟନୁ କଠିନ୍ତା
ଏରିଆସା ବାଗେ ଦୁ ଃଖ୍ କାମଚାଷ୍। ଯୀଶୁ ହୁ ଆଲାସି ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ନିମ୍ଭେ ହେଖା ଏଙ୍ଗା
ଏଦା। ଆଲାସ୍ ଯୀଶୁ ସେତ୍ରା ହେଖାବ ଚିଚାଷ୍। ୬ତାଙ୍ଘେ ହେଖା ଭଲ୍ ମାଞ୍ଚାକେରା।
ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଫାରୁସି ଗୁଠିଆର୍ ହୁ ସତିନ୍ ଭୁଙ୍ଗାରକେରାର୍ ଆଉ ହେରଦିୟ
ଗୁଠଆ
ି ରେଗାନେ ମେସରାରା ଯୀଶୁସନ୍
ି ପିଟାଗେ ସଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରକାମଚାର୍।

୩

୧ ଆଉଥରେ

ନିଅ ଆଲ ଯୀଶୁସନ୍
ି ଅନୁ ସରଣ କାମଚାର୍
ନିଜର ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗାଲି ଲୀ ହ୍ରଦ ପାଖିଗେ କେରାର୍। ତାଙ୍ଘେ
ପାଛଲି ଗାଲିଲୀତା ନିଅ ଆଲଭି ବାରଚାର୍। ୮ଯୀହୁ ଦା, ଯୀରୁଶାଲମ୍, ଇଦ�ୋମ୍, ଯର୍ଦ୍ଦନ
ନଦୀଗେ ଆରଖାଣ୍ଡି ସ�ୋର ଆଉ ସୀଦ�ୋନଗେ ଚାରିପାଖି ନିଅ ନିଅ ଆଲ ବାରଚାରା
ଆହାଁତଆ
ି ର୍। ଇଆଲାର୍ ବାରନା କାରଣ ମାନାଲି, ଯୀଶୁ ଯାହାସବୁ କାମାଲିଆସ୍ ହୁ ସବୁ
କାଥା ତାମ୍ ମେନା ମୁଞ୍ଜକାଚାରି।
୯ ଯୀଶୁ ଯାଯା ଆଲାରିନ୍ ଏରିଆସ୍, ଭିଳ ମାଞ୍ଚା କେରାବାକେ ଆଲାର ଯେନ୍ତି ତାଙ୍ଘେ
ତାରା ଯେନ୍ତି ମାହ୍ଲିକର୍, ହୁ ଦଗେ ଲାଗିନ୍ ତାନ୍ ନିଜର ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ଅଣ୍ଟା କାଟିଟେ
ଡଙ୍ଗା ତାମ୍ଭେ ଲାଗିନ୍ କାମାଗେ ତେଙ୍ଗିଆର୍। ୧୦ଯୀଶୁ ନିଅ ଆଲାରିନ୍ ସୁସ୍ଥ କାମଚାଷ୍।
୭ ଯୀଶୁ
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ହେଲେ ସବୁ ରୁଗିଗୁଠଆ
ି ର୍ ତାଙ୍ଗା ଏସ୍ରାଗେ ତାଙ୍ଘେ ତାରା ମାଳା ବାରାଲି ଆର୍।
୧୧ ହତକ ଆଲରେ ମେଦୁ ନୁ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା କରଚିକଚ
ି ା। ହେଲେ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମାଗୁଠି ଯୀଶୁସନ୍
ି
ଏରିଆସ୍ ତାମ୍ ତାଙ୍ଘେ ଆଘଲୀକାଳେ ଖାତ୍ରାୟା ପାଟିକାମାୟା ତେଙ୍ଗାଲି ଆ ନିମ୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ ତାଙ୍ଗଦାୟ। ୧୨ହେଲେ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଦୃ ଢ ଭାବନୁ ଆଜ୍ଞାଚିଚାଷ୍ ଯେ
ତାନ୍ ନେର୍, ଇବ’ଆଲାର ତାମାନ୍ ଯେନ୍ତି ମାହ୍ଲି ତେଙ୍ଗନାର୍।
3

ଯୀଶୁ ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତ ରିନ୍ ମନନିତ କାମଚାର୍

୧୩ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ପାରତା ମିଆଁ କେରାସ୍। ତାନ୍ ଏକା ଆଲାରିନ୍ ଚାହାଁଚାର,
ତାମାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ବାରାଗେ ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ୧୪ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେ ମାଝାନ୍ତି ବାରଜଣ

ରିନ୍ ଚାଜିଆସ୍ ପ୍ରେରିତ ବ�ୋଲି ମନନୀତକାମଚାସ। ଯୀଶୁ ଚାହାଁଲିଆସ୍ ଯେ ତାମ
ତାଙ୍ଘେଗାନେ ରସ। ତାନ୍ ତାମାନ୍ ପ୍ରାଚାର ଉଦେଶନୁ ଅଲଗା ଯାଗାଗୁଠନ
ି ୁ ତାୟାସ୍।
୧୫ ଆଉ ଆଲାରେ ମେଦୁ ନ୍ତି ଭୁତୁ ଗୁଠି ଖେଦାଚାଗେ ଲାଗି ତାମ୍ଭେ ଅଧିକାରରଦ୍।
୧୬ ଯୀଶୁ ମନନୀତ୍ କାମକାଚିକା ବାରଜଣ ରେ ନାମେ ଏହେଦି,
ଶିମ�ୋନ (ନେକା ତାନ ପିତର ବ�ୋଲି ନାମେ ଚିଚାଷ୍)।
ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯାକୁ ବ ଆଉ ତାଙ୍ଗେ ଭାଇ ଯ�ୋହନ (ନେକାନ୍ ତାନ୍
ବିନେରିଗ�ୋସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ “ବାଦ୍ ଲି ଗାର୍ ଜାର୍ନାତା ହାଦୁ ସ୍” ନାମେ ଚିଚାସ୍)।
୧୮ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ,
ଫି ଲିପ୍ପ
,
ବାର୍ଥଲମି,
ମାଥିଉ,
ଥ�ୋମା,
ଆଲଫି ସେ ତାଙ୍ଗଦାସ ଯାକୁ ବ,
ଥଦ୍ଦୀୟ,
4
କିଣାନୀୟ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଶିମ�ୋନ ଜଲ�ୋ
ି ଟ।
୧୯ ତଥା ଇଷ୍କାରିୟ�ୋଥ ଯିହୂଦା ଇବ ଯିହୂଦା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କାମଚାଷ୍ ଯୀଶୁ ସୀନ୍ ଶତ୍ରୁସେ
ହେଖାନୁ ସମର୍ପଣ କାମଚାଷ।
୧୭	ଜେବଦିଗେ

3 ୩:୧୩
4 ୩:୧୮

ପ୍ରେରିତ ଏକା ଆଲାରିନ୍ଯୀଶୁ ସତ୍ନୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କାରି ରୁପେ ମନ�ୋନିତ୍କାମ୍କାଚ୍ଚାର୍।
ଜିଲ�ୋଟ ଯିହୁଦୀଗୁଠଆ
ି ରେ ଅଣ୍ଟା ରଖ୍ୟାକାମ୍କା ରାଜନ�ୈତକ୍
ି ଦଳ୍।
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ଯୀଶୁସେ ମେଦୁ ନୁ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା ଆତ୍ ଲି ବ�ୋଲି ନିଅ ଆଳୁ ତେଙ୍ଗି ଆର୍
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଳ୍ ପାଗେ କିରଆ
ି ସ କେରାସ୍। ହୁ ସାନ ଭି ନିଅ ଆଲୁ ଜାମା
ମାଞ୍ଚାରକେରାର ହୁ ସାନ୍ ନିଅ ଆଲୁ ରାଚାରଯେ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର
ପଲ୍ଲୀଆର। ୨୧ଯୀଶୁସେ ପରିବାରତା ଆଲାର ଇ କାଥା ମେଞ୍ଚାର ତାମ୍ ଯୀଶୁ ସୀନ୍
ଅନ୍ଦାରାଗେ କେରାର, କାରଣ ଆଲାର୍ ତେଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗୀ ମାନାଲିଆରଯେ ଯୀଶୁସେ ମତି
ଭ୍ରମମାଞ୍ଚାଦି।
୨୨ ଯୀରୂଶାଲମତି ବାରକାଚିକା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଠଆ
ି ର ତେଙ୍ଗିଆର, ଯୀଶୁ ସେ ମେଦୁ ନୁ
“ବାଆଲଜିବୁଲ” କରଚା କେରକିଚ।ି ହୁ ଦଗେଲାଗିନ୍ ଯୀଶୁ ଭୁତୁ ଗୁଠଆ
ି ଗେ ମୁଖିଆଗେ
ଶକ୍ତି ସାହାର୍ଯ୍ୟନୁ ଭୁତୁ ଗୁଠନ୍
ି ଖେଦାଚାଦାସ୍।
୨୩ ହେଲେ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ପାଖିଗେ ମେହିଁଆସ ଆଉ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମାନୁ ତାମାନ୍
ବୁ ଝାବାଚାର, ଶୟତାନ୍ ଏସେକେ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଶୟତାନ୍ ଖେଦାଆଙ୍ଗ। ୨୪ଯଦି ନେଖେ
ରାଜି ନିଜର ଉଲା ଯୁଦ୍ଦକମୀ, ହେଲେ ହୁ ବ ଆଉ ତିଷ୍ଠା ପଲ୍ଲି। ୨୫ଯଦି ଏକା ପରିବାର
ନିଜର ଉଲା ଭାଗୁ ମାନିକାଇ, ହେଲେ ହୁ ପରିବାର ତିଷ୍ଠାରା ପଲ୍ଲି। ୨୬ହୁ ଦାଦି ଯଦି ଅଣ୍ଟା
ଶୟତାନ ଦୁ ଇ ଭାଗ ମାନଦା ନିଜର ବିରୁଦ୍ଦନୁ ଲଢେଇକାମ, ହେଲେ ତାନଭି ତିଷ୍ଠାର
ପଲୀ୍ଲ ବରଂ ତାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତମାନକ�ୋ।
୨୭ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଆଲାସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲସେ ଆଳ୍ପାନୁ କରାୟା ତାଙ୍ଘେ
ସଂମ୍ପତ୍ତି ଲୁ ଟାୟା ହୁ ୟାଗେ ଚାହଁସ, ହେଲେ ପହିଲାନୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲାସିନ୍ ହିଁଆଖାତ୍ର।
ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲାସେ ଆଳ୍ପା ଲୁ ଟାୟା ସବୁ ଜିନଷ
ି ହୁ ଆ ଆଙ୍ଗସ୍।
୨୮ ଏନ୍ ନିମାନ୍ ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ଆଲାର ଏକା ସବୁ ପାପ କାମାନାର, ହୁ ବଲାସବୁ
କ୍ଷମା କାମଚିଆଖତରା। ଆଲାର ପରମେଶ୍ୱରସେ ବିରୁଦ୍ଦନୁ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ୍ କଥା
ତେଙ୍ଗାନାର, ହୁ ବୁଲାସବୁ କ୍ଷମା କାମଚିଆଖତରା। ୨୯ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଗେ ବିରଦ୍ଦନୁ
ଏକା ଆଲାସ ଏନ୍ଦେ ତେଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍ଗା ଏକାଲାଭି କ୍ଷେମା ମାହ୍ଲି ହାଖରି ତାନ୍ ସବୁ ବାକେ
ହୁ ପାପତା ଦୁ ସମ
ି ାନସ୍।
୩୦ ଧର୍ମେଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁ ସେ ମେଦୁ ନୁ ଦୁ ଷ୍ଟାଆତ୍ମା ଆତଲି ବ�ୋଲି ତେଙ୍କାଚାର
ବାକେ ଯୀଶୁ ଇସବୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍।
୨୦ ତାଙ୍ଘେ

ଯୀଶୁସେ ଅନୁ ସରଣକାରୀ ଗୁଠଆ
ି ର ତାଙ୍ଘେ ପ୍ରକୃ ତ ପରିବାର୍ ମାନର୍
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ସେ ତାଙ୍ଗିୟ ଆଉ ଭାଇଗୁଠଆ
ି ର ହୁ ସାନଗେ ବାରଚାର୍।
ତାମ୍ ବାହାରି ଇଜ୍ଜାର ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଆଲିସ ଯୀଶୁ ସୀନ୍ ମେହାଁଗେ ତାୟାର। ୩୨ହୁ ବାକେ
୩୧ ତାଙ୍ଘେ
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ଯୀଶୁସେ ଚାରିପାଖି ଆଲାର ଘେରଚାର ଅକ୍କାଚାର। ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍, ନିମ୍ଭେ
ମା ଆଉ ନିମ୍ଭେ ଭାଇଗୁଠଆ
ି ର୍ ନିମାନ୍ ବାହାରି ଜାଗକାନାର୍।
୩୩ ଯୀଶୁ ମେଞ୍ଚାସ୍, ନେରେ ଏଙ୍ଘେ ମା’ ଆଉ ନେର ଏଙ୍ଘେ ଭାଇ। ୩୪ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ଚାରିପାଖି ଅକ୍କାଚିକା ଆଲାରିନ୍ ଏରିଆସ୍। ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ଇ ଆଲାର
ଏଙ୍ଘେ ମା ଆଉ ଭାଇ। ୩୫ନେର ପରମେଶ୍ୱରସେ ଇଛାବନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାମ୍ନାର,
ତାମ୍ ଏଙ୍ଘେ ଭାଇ ଭଉଣୀ।
ଚାଷିଶ ହେସୁ ଚାହାନ୍ ବିଷୟନୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ କାଥା
ଭାଷଣ ଚିଆଗେ ଆରମ୍ଭ କାମଚାଷ୍। ହୁ ଜାଗାନୁ
ତାଙ୍ଘେ ଚାରିପାଖି ବାଗେ ଆଲୁ ଗୁଠଆ
ି ର କେରାର୍। ତାନ୍ ହ୍ରଦ ତା ରାଚକା ଅଣ୍ଟା
ଡଙ୍ଗାନୁ କେରାସ୍ ଅକ୍ଆ
କି ସ୍। ଆଉ ସାଫା ଆଲାର୍ ହ୍ରଦ ପାଖିନୁ ଇଜ୍ଜାରା ରାଚାର୍। ୨ଯୀଶୁ
ଡଙ୍ଗାନୁ ରାଚାଶା ଆଲାରିନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚିଚାଶ୍। ତାନ୍ ହୁ ବୁଡା ରିନ୍ ଉପଦେଶ, ଚିଆଗେ
ଲାଗିନ୍ ବାଗେ୍ ଗୁଡେ କାଥାଣୀନ୍ତା କାଥା ମେସାୟା। ତାଙ୍ଘେ ଶିକ୍ଷାନୁ ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍।
୩ମେନା ଅଣ୍ଟା ଚାଷିସ୍ ବିହନ
ି ି ଚାହାଗେ ଉରୁଖିଆସ୍। ୪ଯେତେବେଳେ ଚାଷିସ୍ ବିହନ
ି ି
ଚାହାଲିଆସ୍, ହୁ ନ୍ତ
ି
ନୁ ି ଆଧା ବିହନି ପାବୁ ନୁ ଖାତାରା। ଅଳା ଗୁଠି ବାରଚାରା ହୁ ବୁଡାଗୁଠନ୍
ମଖାର ଚାର୍। ୫ଆଉ ଅଧା ବିହନ
ି ି ରୁଗୁଳି ହାଜ୍ଜୁନୁ ଖାତାରା। ହୁ ହାଲୁ ନୁ ବାଗେ ହାଜ୍ଜୁ
ମାଲ୍ଲାରୁ। ବାଗେ ହାଜ୍ଜୁ ମାହ୍ର
ଲି ାନା ଶୁଖର
ି ି ଗୁଠି ଚାଣ୍ଡେ ଗାଜା ମାଞ୍ଚାକେରା।
ୁ ୁ ହୁ ବିହନ
୬ହେଲେ ବିଳ ି ଆକାଶ୍ ନୁ ଆରଗନା ପରେ ପରେ ଗରମ୍ ଲାଗି ଗାଜା ଗୁଠି ଅଲିଆକେରା।
ହାଜ୍ଜୁ ଉଲାଗେ ଚେରୁ ଗାହିର୍ ଗେ କାଲା ପଳକାନ୍ତି ମାନ୍ନୁ ଚାରା ଗୁଠି ହାଇୟା କେରା।
୭ଅଧା ବିହନ
ି ି ଆଚୁ ଉଲା ଖାତାରା କେରା। ଆଚୁ ମାନୁ ଗୁଠି ପାରାଦାଗେ ଲାଗିଆ,
ହେଲେ ଆଚୁ ମାନୁ ଗୁଠି ମାନୁ ଚାରା ଗୁଠନ୍
ି କୁ ଲିଆଚା, ହୁ ଦ୍ ଗେ ଲାଗିନ୍ ହୁ ବଳା ଗୁଠି
ବନେକରି ପାରାଦା ପଲ୍ଲିଆ। ହେଲେ ହୁ ନୁ ଫାଳୁ ମାହ୍ ଲି ମାଞ୍ଚା। ୮ନିଅଁ ବିହନ
ି ି ଗୁଠି ଭଲ
ହାଜୁ ନୁ ଖାତାରା। ହୁ ନୁ ମାନୁ ମାଞ୍ଚା। ମାନୁ ଭଲ ପାରଦିଆ ଆଉ ଫାଳୁ ଆଉନିଅ ମାନୁ ନୁ
ତିରଷ
ି ଗୁଣ୍ ଆଉ ଷାଠିଏ ଗୁଣ୍ ଆଉ ଏହେଦି ଭି ନିଅଁ ମାନୁ ନୁ ଶହେ ଗୁଣଜାକେ
୍
ଫାଳୁ
ମାଞ୍ଚା। ୯ତା’ ପରେ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ‘ ’ନିମ୍ଭେ ଉଲ୍ଲା ନେର ମେନାନାର, ତାମ୍ମେନାର୍।”

୪

୧ଯୀଶୁ ଆଉଥରେ ହ୍ରଦ ପାଖିନୁ

ଯୀଶୁସୁ ଏନ୍ଦେଗେ କାଥାଣି ମିଶାୟା ତେଙ୍ଗଦାସ୍
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁସ୍ ଅଥାସି ରାଚାଷ୍, ହୁ ସମୟନୁ ତାଙ୍ଘେ ବାରଜଣ ଜାକ
ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଅଲଗା ଚେଳା ଗୁଠଆ
ି ର୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଇକାଥାଗେ ସମନ୍ଦନୁ ମେନଚାର।
୧୦ ପରେ

ମାର୍କସେ ୪:୧୧

12

୧୧ ଯୀଶୁସ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଖାଲି ନିମାନ ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜିନୁ ଉଳତାକଥା
ବୁ ଝର
ି ାଗେ ଲାଗି ଶକ୍ତି ଚିଚକା ଦାସ୍। ହେଲେ, ଅଲଗା ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଏନ୍ କାଥାଣୀ
ମାଝାନୁ ସବୁ କାଥା ତେଙ୍ଗନ୍। ୧୨ଏନ୍ ଏହେଦି କାମ୍ନା କାରଣ ବ�ୋ:

“ହୁ ବୁଳାର ଖାଲି ଚାହାଁ ବେନ୍ଦରସିନା ହେଲେ ଏନେ୍ ଧରି ଏରା ପଲ୍ଲର।
ହୁ ବୁଡାରଖାଲି ମେନା ବେନ୍ଦର୍ସିନା ହେଲେ ବୁ ଝୁରାପଲ୍ଲର।
’ଯଦି ହୁ ବୁଡାର ଏରାଆଙ୍ଗର ଆଉ ବୁ ଝୁରା,
ଆଙ୍ଗର ହେଲେ ହୁ ବୁଡାର ବାଦାଲାରର୍କର ଆଉ କ୍ଷେମା ହାଖର କର।’ ”

ଯିଶାଇୟ ୬:୯–୧୦
ଯୀଶୁସ୍ ବିହନ
ି ି ଚାଦାନା କାଥାଣୀନ୍ତା କଥା ବୁ ଝାବାଚାଷ୍
ଯୀଶୁ ହୁ ବୁ ଳାରିନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ନିମ୍ ଗୁ ଠିଆ ର୍ ଇ’କାଥାଣୀ
ବୁ ଝରାଦାରକା? ୧୪ ଚାଷିସ୍ ଆଲାରିନ୍ ମନ ମାଝାନୁ ପରମେଶ୍ୱରସେ ଉପଦେଶ
ଚାହାଗେ ଆଳୁ ସ୍ ଏହେଦି। ୧୫ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପାବୁ ନୁ ଖାତିରୀ କାଇ। ଅଧା
ଆଲାର ଏହେଦି ପାବୁ ନୁ, ହୁ ବୁଡା ଆଲାର ପରମେଶ୍ୱରସେ ବାକ୍ୟ ମେନାର ହେଲେ
ଶଇତାନ୍ ଚାଣ୍ଡେ କରି ବାରିଦା ହୁ ବୁଡାରେ ମାଝାନୁ ଚାହାକାଚିକା ବାକ୍ୟ ବ�ୋ’ହୁ ଇ
କାଇ।
୧୬ ଆଉ ଅଧା ଆଲୁ ଚାଚାନ୍ତା ହାଲୁ ନୁ ଚାହାକାଚିକା ବିହନ
ି ି ଏହେଦି, ହୁ ବଲାର୍ ବାକ୍ୟ
ମେନ୍ନାର ଆଉ ଚାଣ୍ଡେ ଖୁସନ
ି ୁ ହୁ ବ�ୋ ଗ୍ରହଣ କାମ୍ନାର। ୧୭ହେଲେ ତାଙ୍ଘେ ଚେରୁ ତାମ୍ଭେ
ହୃ ଦୟ ଉଳାଗେ କରାପଲ୍ଲି, ହେଲେ କିଛ ି ସମୟନୁ ହୁ ବୁଡାର ବାକ୍ୟନୁ ଧାରାନାରା
ଇନାର। ପାଛଲି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଯୁଗୁରୁ ବିପଦ ବାରି ଆଉ ହୁ ବୁଡାର ହୁ ଡା
ମହନାର, ହୁ ସମୟନୁ ହୁ ବୁଡାର ଚାଣ୍ଡେ ବିଶ୍ୱାସ ହାରାବନାର।
୧୮ ଆଉ ଅଧା ଆଲ୍ଳାର ଆଚୁ ମାଝାନୁ ଖତାରକା ଚିକା ବିହନ ଲେଖା। ଇବୁ ଡାର
ବାକ୍ୟ ମେନାର। ୧୯ହେଲେ ତାମ୍ଭେ ମନୁ ଜିଆତା ଚିନ୍ତା, ଧନ ସମ୍ପତି ନୁ ଲ�ୋଭ ଆଉ
ଅଲଗା ଜିନଷ
ି ଲାଭ କାମାଗେ ଲାଡସାବାରି ଆଉ ହୁ ବୁଡା ଗୁଠି ବାକ୍ୟବ�ୋ କୁ ଲିଚ ି
ଦେଲେ ହୁ ବୁଡା ତାମ୍ଭେ ଜିଆନୁ ଫାଳୁ ହିନ ମାନ୍ନି।
୨୦ ଅଧା ଆଲୁ , ଭଲ ହାଜ୍ଜୁନୁ ଚାହାକାଚିକା ବିହନ
ି ି ଲେଖା, ହୁ ବୁଡାର ପାରଦ�ୋରା
ଫାଳୁ ମାନ�ୋର ହୁ ବୁଡା ଏକଲା ଏକଲା ତିରଶ
ି ଗୁଣ, ଶାଠିଏ ଗୁଣ, ଆଉ ଶହେ ଗୁଣ
ଯାକେ ଫାଳୁ ମାନି।”
୧୩ ତାରପରେ
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ଯାହା ନିମ୍ଭେ ପାଖିନୁ ଆତିଲି ହୁ ବୁଳା ନାଲଖୁନୁ ଲାଗାବା
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ହୁ ବୁଳାରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ନିମ୍ଭେ ଏନ୍ଦେ କାଟୁ ତାଳି କା ଖଟ୍ରୁ
ତାଳି ଚିଙ୍ଗି ନିବ�ୋ ଇଦାର କା?” ନିମ୍ ଚିଙ୍ଗି ନିବ�ୋ ଚିଙ୍ଗି ନି ରୁଖା ମିୟା ଚିଙ୍ଗି ନି ଇୟା।
୨୨ ହେଲେ, ଯାହା କିଛ ି ନୁ ହୁରୟ
ି ା ଦା ଆତ୍,ଲି ହୁ ବ�ୋ ଭଲ ମାନକ। ଯାହା କିଛ ି ନୁ ହୁରୟ
ି ା
ଦା ଆତ୍ ଲି ହୁ ବ�ୋ ସବୁ ବାହାରି ଉରଖ। ୨୩ଯଦି ନେଖେ ମେନାଗେ ହେବଦା ଆତିଲି
ତାନ୍ ସେନନାସ୍। ୨୪ ନିମ ଯାହା ମେନାଦାର୍ ହୁ ବୁଳା ମିୟାଁ ସାବଧାନ ମାନାୟାରା
ବିଚାର କାମା। ନିମ ଏହିଦ ି ଭାବନୁ ଅଲଗାସେ ଚିଆଦାର। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର
ନିମାଗେ ଆହାରି ବାଗେ ଚିଅସ। ୨୫ନେଖେ ପାଖିନୁ ଯାହା ଆତିଳ,ି ହୁ ବ�ୋ ଆଉ ବାଗେ
ଚିଆ ଖାତର। ହେଲେ ନେଖେ ପାଖିନୁ ବାଗେ କମ୍ ଆତିଲି ହୁ ବ�ୋ ଭି ତାନ୍ ହାରା ବଷ।
୨୧ ତା’ଙ୍ଘେ

ବିହୀନି ବିଷୟନୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାମଚାର
ଆଉ ଥରେ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି, ହାଲ୍ଲୁ ନୁ ବିହନ
ି ି ଚାହାନା
ଆଲୁ ଅଣ୍ଟା ଲେଖା। ୨୭ବିହନ
ି ି ତି ଗାଜା ଉରଖିଦା ଉଲ୍ଲା ମାହାଁ ପାରାଦେଗେ ଲାଗି।
ହୁ ବୁଳା ଆଲାର ଉଲ୍ଲା ବାକେ ଚେତା ରାନାରା କା ମାହାଁ ବାକେ ଚୁତକା ରାନାରା, ହୁ ନ୍ନୁ
ଏମ୍ଭେ ଏନ୍ତେ କାଲି ବାରାଲି। ହେଲେଭି ଗାଜାବ ନିଜେ ଛାଇନୁ ପରଦାଲାଗି। ହୁ ଆଲ୍ଲାସ
ଆହା ପଲଦାସ୍ ଯେ ଗାଜା ବ�ୋ ଏସକେ ପର୍ଦାଲି। ୨୮ନିକ୍ଷେଭି ସାହାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ହୁ ନୁ
ନିଜେ ନିଜେ ଫାଳୁ ମାନି ଆଘଲି ଗାଜା ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି କେଣ୍ଡା ମାନି। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
କେଣ୍ଡାଗେ ପୁରା ପୁରି ହେସୁ ମାନି। ୨୯ଯେତେବେଳେ ହେଶୁ ପାନିକାଇ ହୁ ସମୟନୁ
ଆଲାସ୍ ତାଆଁତାର ହୁ ଦାସା ହ�ୋଇଦାସ। ହେଲେ ଇ’ବ�ୋହି ଅମଳ କାମାଗେ ଭଲ
ସମୟ।
୨୬ ଯୀଶୁ

ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ଅଣ୍ଟା ମାନି ଦାନା ଲେଖା
ଆଉଥରେ ତାନ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ସମ୍ପର୍କନୁ ଏନ୍ଦେ
ତେଙ୍ଗନା ଏନ ନିମା ବୁ ଝାବନ। ୩୧ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ଅଣ୍ଟା ମାନି ବିହନ
ି ି ଲେଖା।
ଇବ�ୋ ମାନି ବିହନ
ି ,ି ନିମ୍ଭେ ହାଳୁ ନୁ ଚାହାକାଚିକା ବିହନ
ି ି ଗୁଠିନ୍ତି ସବୁ ନ୍ତି ଛଟେ।
୩୨ ହେଲେ ନିମ୍ଭେ ମେନା ପାଛେଲି ଇ’ମାଜୀ ପାରଦ�ୋଦା ନିମ୍ଭେ ବଗ୍ଚାନ୍ତା ଆଉ ଅଣ୍ଟା
ମାନୁ ଗୁଠନ୍
ି ତି ସବୁ ନ୍ତି କହା ମାନକ�ୋ। ତାଙ୍ଘେ ସାକ୍ଷା ଗୁଠି କହା ମାଞ୍ଚାକେରା। ଅଳା ଗୁଠି
ବାରଦା ତାଙ୍ଘେ ଛାଇନୁ ବାସା କାମ।”
୩୩ଯୀଶୁ ଏହେଦି ଜା ଯା କାଥାଣିନ୍ତା କଥା ମାଝାନୁ ହୁ ବଳାରିନ୍ ଉପଦେଶ ଚିଆଲିଆସ୍।
୩୦ ହେଲେ
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ହୁ ବୁଲାରେ ହୁ ଝୁରା ଆଙ୍ଗାନା ଲେଖା ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗଲିଆସ୍। ୩୪ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ୍
ଉପଦେଶ ଚିନା ବାକେ ସବୁ ବାକେ କଥାଣୀନ୍ତା କଥା ତେଙ୍ଗାଲିଆସ୍। ହେଲେ ଯୀଶୁସେ
ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍ଗେ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର୍ଅଥାରି ରାନା ବାକେ, ହୁ ସମୟନୁ ଯୀଶୁ ହୁ ବୁଳାରିନ୍
ସବୁ କଥାତା ଅର୍ଥ ଭଲ ଭାବନୁ ବୁ ଝାବା ଚିଆଲିଆସ୍।
ଯୀଶୁ ତାକା ବନ୍ଦ କାମଚାଚାଷ୍
ଉଳ୍ଲା ମାହାଁ ବାକେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ଚେଳା ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଗୁଚା
ଆରଖାଣ୍ଡିକତ୍।” ୩୬ହେଲେ ହୁ ବୁଲା ସବୁ ଆଲାରିନ୍ ହୁ ସାନ୍ ବିଥରାଚାର। ଏକା ଡଙ୍ଗାନୁ
ଯୀଶୁ ଆଘିଲିନ୍ତି ଅକାଚାଷ୍, ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ଭି କେରାରା ଅକିଆର୍। ହୁ ସାନ୍ ଅଳଗା
ଡଙ୍ଗା ଗୁଠଭ
ି ି ରାଚା। ୩୭ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ହ୍ରଦନୁ ଅଣ୍ଟା ଭୟକର ତାକା ଚେପୁ ମାଞ୍ଚା।
ଡଙ୍ଗା ଆଘଲିଗେ ଢେଉ ମାରା ମାରା ବାରଚା। ଡଙ୍ଗାନୁ ଆମ୍ମୁଗୁଠି ଭର୍ତି ମାଞ୍ଚକେରା।
୩୮ ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗା ଉଲା ପାଛିଲିତା ମଙ୍ଗୋନୁ ଅଣ୍ଟା ତକିଆନୁ କୁ କୁଚଚ
ି ାଷା ହାନ୍ଦ୍ରାଶଚାଷ୍।
ତାଙ୍ଘେ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ତାଙ୍ଘେପାଖିଗେ କେରାରା ତାଙ୍ଗା ଚଦିଆର। ହୁ ବୁ କାର
ତେଙ୍ଗିଆର, “ଗୁରୁ, ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ଏମ୍ଭେ କାଥାବ�ୋ ଚିନ୍ତା କାମା ଦାରାକା ମାଲ୍ଲା, ଆକୁ ନ
ଏମ୍ ମୁଲ୍ହମ୍ କମ୍।”
୩୯ ଯୀଶୁ ଉସକାରସ କେରାସ୍, ତାନ ତାକା ବ�ୋନ୍ ଧମକ ଚିଚାଷା ଆଉ ଢେଉ
ବନତେଙ୍ଗିଆସ୍, ଶାନ୍ତି ମାନଚା କେରା।
୪୦ ତାଙ୍ଘେ ପାଛିଲି ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁ ଠିଆ ରିନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ନିମ୍ ଏନ୍ଦେଙ୍ଗେ
ଏଲଚାଦାର୍? ଆକ୍କୁଯାକେ ଏ‘ନ୍ଦେ ନିମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ୍ ଆର୍ଗି ମାନା?”
୪୧ ହୁ ବୁଳାର ହେଲେ ବାଗେ ଏଲଚିଆର କେରକାର ଚାର। ହୁ ବ୍ଲାର ନିଜର ମାଝାନୁ
ମେନା ମୁନ ି ମାନଚାରସ, “ଇଶ ଏକା ପରକାରତା ଆଲାସ୍? ଏହିଦଭ
ି ି ଆମୁ ଆଉ ତାକା
ତାଙ୍ଘେ କଥା ମେନାଲି।”
୩୫ ହୁ

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ଆଲାସିନ୍ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାତି ମୁକ୍ତି କାମଚାଷ୍
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲା ଗୁଠିଆର ହ୍ରଦନ୍ତା ଆରପାଖିନୁ ଗରାସିୟ
ଗୁଠଆ
ି ରେ ଦେଶନୁ ଆହାନ୍ତିଆର। ୨ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗଗେ ବାହାରି ବାରଚାଷା ଅଣ୍ଟା
ମାସାଣାନ୍ତି ଉର୍ଖିଆସ୍ ତାଙ୍ଗେ ପାଖି ବାରଚାସ। ତାଙ୍ଘେ ମେଦୁ ନୁ ଦୁ ଷ୍ଟାÉା କରଚଦା
ରାଚା। ୩ ହୁ ଆଲାସ ମାସାଣାନୁ ରାଲିଆସ। ତାଙ୍ଗା ନେଧୀଭି ହିଆଁ ପଲ୍ଲା ଲିଆର।
ଏହିଦଭ
ି ି ସିକଲ
ି ିନୁ ଭି ତାଙ୍ଗା ହିଆଁ ପଲ୍ଲିଆର। ୪କାରଣ ବ�ୋ ମାନାଲି ତାଙ୍ଗା ବାଗେ

୫

୧ ଯୀଶୁ

15

ମାର୍କସେ ୫:୧୫

ସମୟନୁ ହାତକଡି ଚିଚାର ଆଉ ତାଙ୍ଗେ ଗାନେ ହିଆଁଚଆ
ି ଲି ଆର। ହେଲେ ତାନ୍
ହାତ କଡି ବ�ୋ ହାଚାୟା ଖୁଲାଚିଆଲୀଆସ୍ ଆଉ ସିକଲ
ି ିବ�ୋ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାମଚାସା
ହାଚାଚିଆଲାସ ନେଧୀ ହେଲେଭି ତାଙ୍ଗା ଧାରାୟା ଇୟା ପଲ୍ଲା ଲିଆର। ୫ହୁ ଲା ମାହାଁ
ସଦାବେଲେ ମାଶାଣାଗେ ଆଉ ପାରାତାନୁ ରାଚାସା ଚିରାରାଲିଆସ୍ ଆଉ ତାନ୍ ନିଜେ
ନିଜେ ଚା ଚା ନୁ ଖାଦି କାମଲିଆସ୍।
୬ ଆଲାସ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଗେଛାନ୍ତି ଏରିଆସା ତାଙ୍ଗେ ପାଖିଗେ କୁ ଧୀଆରା କେରାସ
ଆଉ ପାଦୁ କଆ
ି ଖାତରା ସା ତାଙ୍ଗେ ଆଗଲି କାଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରଚାସ। ୭- ୮ଯୀଶୁ
ହୁ ଆଲାସିନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ, “ଏ ଦୃ ଷ୍ଟତ୍ମା, ଇଆଲାସେ ମେଦୁ ନ୍ତି ଉରୁଖୁୟା ଭୁଙ୍ଗୁ କାଲ୍।
ଯୀଶୁ ଏହେଦି ତେଙ୍ଗନାଗେ ହୁ ଆଲାସ୍ ବାଡେପାଟିନୁ ଚ୍ଚିରାରାସା ତେଙ୍ଗିଆସ, “ସବୁ ନ୍ନ୍
ତି
କ�ୋହା ପରମେଶ୍ୱରସେ ହାଦୁ ହେ ଯୀଶୁ, ନିନ୍ ଏଙ୍ଗେସ୍ତି ଏନ୍ଦେ ଚାହାଦାର? ଏନ ନିମାର
ବିନତି କାମା ଦାନ୍, ନିନ୍ ଏଙ୍ଗା ଆମାଆଇତା।”
୯ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ମେନ୍ଚାସ, “ନିମ୍ଭେ ନାମେ ଏନ୍ଦେ?”
ଆଲସ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଏଙ୍ଘେ ନାମେ ଲିଜନ 5 ଆଉ ବାହିନୀ ଭୁତୁ ।ହେଲେ ଏମ୍ ବାଗେ
ଆତଦାସ।”
୧୦ ହୁ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା ଆହୁ ରୀ ଆହୁ ରୀ କାଲକୂ ତ ମାନିଦା ଭିକ ନିଚା ହୁ ସ ହୁ ବଲାରି ହୁ
ପାଦାନ୍ତା ବାହୀରିଗେ ତାୟା ମାଲ୍ଲିଚଚ
ି ାସ୍।
୧୧ ଇ ପାରତାଗେ ଲାତାନୁ ହୁ ସମୟନୁ ଘୁଷୁରି ଗୁଠି କହା ଭିଲଅଣ୍ଟା ମେନାଲି ଆର।
୧୨ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା ଗୁଠି ଯୀଶୁ ସିନ୍ ବିନତି କାମ୍ଚା, ଏମାନ୍ ଘୁଷୁରି ପାଖିଗେ ତାୟାଚା,
ହେଲେ ଏମ୍ ଦୁ ବଲାରେ ମେଦୁ ଉଲା କରମ୍ କମ୍। ୧୩ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଏହେଦି, କାମଗେ
ଅନୁ ମତି ଚିଚକାଚାର। ହେଲେ ଦୁ ଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଗୁଠି ହୁ ଆଲାସେ୍ ମେଦୁ ନ୍ତି ଉରଖି ଦା ଘୁଷୁରି
ଗୁଠଗେ
ି ମେଦୁ ନୁ କରଚାକେରା, ହୁ ଘୁଷୁରି ଭିଲିନୁ ରାଚ୍କା ଦୁ ଇ ହାଜାର ଘୁଷୁରି ରାଚାର,
ତାନ୍ ସବୁ ଯାକ ଘୁଷୁରି ପାରତା ଇତାଗେ ଖୁବ ବେଗେ କୁ ଧିଆରାଚିଚା ଆଉ ହ୍ରଦ
ଉଲାଗେ ଖାତରା ଚିଚା। ସବୁ ଘୁଷୁରି ଗୁଠି ଆମ୍ମୁନୁ ମୁହ୍ଆ
ଲି କେରା।
୧୪ ଘୁଷୁରି ପଲନ୍ତା ଜଗୁାଆ ଗୁଠଆ
ି ର ଭୁଙ୍ଗାର କେରାର ସହରନୁ ଇ କାଥା ବିଷୟନୁ
ତେଙ୍ଗିଆସ, ଆଲର ଏନ୍ଦେ ମାଞ୍ଚା, ବ�ୋଲି ଏରାଗେ ବାରଚାର। ୧୫ହୁ ବୁଡା ର ଯୀଶୁସେ
ପାଖିଗେ ଆହାଁନ୍ତି ଆରା ଏରିୟାରଯେ ନେଖେ ମେଦୁ ନୁ ବାହିନଭ
ି ୁ ତୁ 6 କରକିଚା, ହୁ
5 ୫:୯

ଲି ଜନ ଇବ ବାଗେ ଅଧିକ୍। ରମିୟ ସେନାବାହିନନ
ି ୁ ଅଣ୍ଟା ଲି ଜନ୍ନୁ ୫୦୦୦ ସ�ୈନ୍ୟ
ରାଲିଆର୍।
6 ୫:୧୫ ବାହିନୀଭତୁ ନିଅଁ ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା।
ୁ
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ଆଲସ୍ ଚିଢାପାଟା କୁ ରଆ
ି ସା ଭଲ୍ ସେ ଅକାଦାସ୍। ତାଙ୍ଘେ ମନବ�ୋ ଭଲ ମାନ୍ଞ୍ଚା
କେରକିଚା। ଇବ�ୋ ଏରୀଆର ହୁ ବୁଲାର ଏଲଚିଆର କେରାର। ୧୬ହୁ ସାନ୍ ନିଅ ଆଲୁ
ରାଚାର, ହୁ ବୁଲାର ଯୀଶୁ ସେ ନାଲଖୁ ଏର୍କାଚର। ହୁ ବୁଲାର ଅଲଗା ଆଲାରେ ଆଘଲି
କାଲେ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା 7 ଭୁତୁ ବାରଚିକା ଆଲାସିନ୍। ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଠଗେ
ି ଏନ୍ଦେ ମାଞ୍ଚିକଚ
ି ା,
ହୁ ବୁଳା ସବୁ ତେଙ୍ଗିଆସ। ୧୭ ତାଙ୍ଗେ ପାଛିଲି ହୁ ଆଲାର ଯୀଶୁସେ ପାଦା ଆମ୍ଭିଆରା
କାଲା ଗେ ବିନତି କାମଚାର।
୧୮ ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକ୍କିଆସା କାଲାଗେ ରେଡି ମାଞ୍ଚାର୍। ନେଖେ ଆଘ୍ଲିନ୍ ତି ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା
ଲାକିଚା, ତାନ୍ ଯୀଶୁସେ ସାଙ୍ଗେ କାଲାଗେ ଲାଗି ତାଙ୍ଗା ବିନ୍ତି କାମଚାଷ୍। ୧୯ହେଲେ
ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା କାଲାଗେ ଅନୁ ମତି ମାହ୍ଲିଚଚ
ି ାଷ୍। ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ନିମ୍ ନିମ୍ଭେ ଆଳ୍ପା,
ଆତ୍ୟ
ମି ଆଲାରେ ପାଖିଗେ କାଲା। ପରଭୁ ନିମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ ଯାହା କାମ୍କାଦାସ୍,
ହୁ ବ୍ଲାସବୁ କାଥା ହୁ ବ୍ଲାରିନ୍ ତେଙ୍ଗା।
୨୦ ହେଲେ ତାନ୍ ଭୁଙ୍ଗାସ୍ ଆଉ ଦେକାପଲି 8 ପାଦାନୁ ଆଲାରିନ୍ ତେଙ୍ଗାଗେ ଲାଗିଆସ୍
ଯେ, ଯୀଶୁ ଏସ୍କେ ତାଙ୍ଘେ ଲାଗାନ୍ କହାନାଲଖୁ କାମକା ଦାସ୍। ସବୁ ଆଲାର୍ ଇକଥା
ମେଞ୍ଚାରା ଚାମ୍କାଚାର୍କେରାର୍।
ଯୀଶୁ କେଚକା ଚିକା କୁ କାଇନ୍ ଜିଆ ଚିଚାସ୍ ଆଉ
ଅଣ୍ଟା ଅସୁସ୍ତ ମୁକ୍କାନ୍ ସୁସ୍ତ କାମଚାଷ୍
୨୧ ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକିଆସା ହ୍ରଦନ୍ତା ମିଆଁ ପାବୁ ନୁ କିରଆ
ି ସ୍ କେରାସ୍। ହେଲେ ହ୍ରଦ
ପାଖିନୁ ତାଙ୍ଘେ ଚାରିପାଖି ବାଗେ ଆଲୁ ଯାମ୍ରାର୍ କେରାର୍। ୨୨ଯୀହୁ ଦ ି ସାମାଜ୍ ଆଳ୍ପାତା
ଅଣ୍ଟା ଅଧିକାରିସ୍ ହୁ ସାନଗେ ବାର୍ଚାଷ୍। ତାଙ୍ଘେ ନାମେ ଯାଇରସ୍ ରାଚା। ଯାଇରସ୍
ଯୀଶୁସନ୍
ି ଏର୍କା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍ଘେ ପାଦୁ ତାଳି ଖାତ୍ରାସ୍ କେରାସ୍। ୨୩ ତାନ୍ କାକୁ କ୍ତି
କାମଚାଷ୍ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଭିକ୍ଷ ନିଚାଷ୍, ଏଙ୍ଘେ କାଟେ ହାଦୁ ଖିନା ମିଆ।ଁ ଦୟା କାମାୟା ନିମ୍
ବାରାୟା ତାଙ୍ଘେମିଆଁ ହେଖାଇୟା, ହେଲେ ତାନ୍ ସୁସ୍ଥ ମାନକ�ୋ ଆଉ, ଜିଆ ହାଖଦ୍।
୨୪ ଯୀଶୁ ଯାଇରସେ ସାଙ୍ଗେ ଉର୍ଖିଆସା କେରାସ୍। ଅଧା ଆଲାର ଯୀଶୁସେ ପାଛିଲି
ପାଛିଲି କେରାସ୍। ଭିଳି୍ ମାଞ୍ଚକା ହେତୁ ଆଲଗ୍ ଆଘ୍ଲିଗେ ଭୁଙ୍ଗା ବାରାଲିଆର୍।
୨୫ହୁ ସାନ୍ ଆଲାରେ ଉଲା ଅଣ୍ଟା ମୁକ୍କା ରାଚା କେର୍କା ବାରବରସ୍ ମାଞ୍ଚାଦା ତାଙ୍ଘେ
7 ୫:୧୬
8 ୫:୨୦

ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମା  ଇବ ଭୁତୁ ବ୍ନ୍ବୁ ଝାବି।
ଦେକାପଲି ଇବ ଅଣ୍ଟା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଇଦଗେ ଅର୍ଥ ଦାଶେଟା ନଗର୍। ଇ ଅଞ୍ଚଳ୍ ଗାଲି ଲୀ
ହ୍ରଦନ୍ତା ପୂର୍ବ କାଳେ ରାଚା। ଖାଲି ହୁ ସାନ୍ ଦାଶେଟା ବାଳେ ବାଳେ ନଗର୍ରାଚା।
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ଋତୁ ଶ୍ରାବ ମାନାଲିଆ। ୨୬ନିଅଁ ଡାକ୍ଟର୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ରେ ଏଦା ମୁଞ୍ଜି ଆରା ନିରାଶା ମାଞ୍ଚାର୍
କେର୍କାଚାର୍, ତାନ୍ ବାଗେ କଷ୍ଟ ହାଖାଲିଆ। ତାଙ୍ଘେ ସବୁ ପାଇସା ଖର୍ଚା ମାଞ୍ଚାକେରା।
ହେଲେ ଜିଆନୁ ଏକ୍ଲାଭି ଉନ୍ମତ ି ମାଲ୍ଲା ଘଟୁ। ହେଲେ ତାଙ୍ଘେ ମେଦୁ ବାଗେ ଖରାପ୍ ରାଚା।
୨୭ ହୁ ମୁକ୍କା ଆଲି ଯୀଶୁ ସେ ବିଷୟନୁ ମେନା ମୁଞଆ
ି ବାକେ ଆଲାରେ ସାଙ୍ଗେ
ତାନଭୀ ବେଦିଆ, ତାନ୍ ପାଛଲି କାଲତି୍ ବାରଚାଦା ଯୀଶୁ ସେ ପାଖି ପାଖି ମାଞ୍ଚା ଆଉ
ଚିଢାବ ଏଁସରା ଚିଚା। ୨୮ ତାନ୍ ମନେ ମନେ ତେଙ୍ଗାଲି ଆ, ଯଦି ଏନ୍ ଖାଲି ଟିକେ
ତାଙ୍ଘେ ଚିଢା ଏଁସରା ଆଙ୍ଗନ୍ ହେଲେ ଏନ୍ ଭଲମାନନ୍ କନ୍। ୨୯ତାନ୍ ଯୀଶୁ ସେ ଚିଢା
ଏଁସରା ଚିଚା ଯେତେବେଲେ ତାଙ୍ଘେ ଋତୁ ଶ୍ରାବବନ୍ଦ ମାଞ୍ଚାକେରା ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ମେଦୁ ନ୍ତା
ର�ୋଗୁ ସୁସ୍ଥମାଞ୍ଚାକେରା ବ�ୋଲି ତାନ୍ ଭାବଚା। ୩୦ହୁ ସମୟନୁ ଯୀଶୁ ଭାବଚାଷ୍ ଯେ
ତଙ୍ଘେସତିନ୍ ଶକ୍ତି ଉରଖିଆକେରା,ତାନ୍ ଇଜ୍ଜାସ୍ କେରାସ୍ ଆଉ ପାଛଲିଗେ କିରରିଆସା
ଏରିଆସ ଆଉ, ତାନ୍ ଇଜ୍ଜାସ୍ କେରାସ୍ ଆଉ ପାଛଲିଗେ କିରରିଆସା ଏରିଆସ ଆଉ
ମେଞ୍ଚାସ୍ ଏଙ୍ଘେ ଚିଢା ନେରା ଏସଁରାର୍।
୩୧ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁ ସିନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆର, ଇସାନ୍ତ ନିଅ ଆଲୁ ନିମ୍ଭେ ପାଛଲି
ଠେଲରାରା କାନାରା। ହେଲେ ନିମ୍ ମେନେଦାର୍, ଏଙ୍ଗାନେର ଏଁସ୍ରାର।
୩୨ ହେଲେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ଏକା ଆଲାସ ଏଁସରାସ୍ ସବୁ ତାରା ଏରିଆସ୍। ୩୩ ହୁ
ମୁକ୍କା ଆଲି ଆଖାକେରାଯେ ତାନ୍ ଭଲ ମାଞ୍ଚା କେରକିଚ,ି ହେଲେ ତାନ୍ ଆଘଲି ଗେ
ବାରଚାଦା ଯୀଶୁସେ ପାଦୁ କିୟା ଖାତରାକେରା, ତାନ୍ ଏଲଚାକାତି ଆସରିଲିଆ। ତାନ୍
ଯୀଶୁ ସିନ୍ ସବୁ କାଥା ତେଙ୍ଗିଆ।
୩୪ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗିଆସ,
“ଏ ମୁକ୍କା, ନିଙ୍ଘେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଙ୍ଗା ସୁସ୍ଥ କାମଚିକଚ
ି ।ି ଶାନ୍ତିନୁ କାଲ୍ ଆଉ ନିଙ୍ଘେ ର�ୋଗୁନ୍ତି
ମୁକ୍ତିମାନୁ ।”
୩୫ ଯୀଶୁ ହୁ ସାନ୍ ଇସବୁ ତେଙ୍ଗନା ସମୟନୁ ଯି ହୁଦୀ ସାମାଜତା ଅଧିକାରୀ
ଯାଇରସସେ ଆଳପାନ୍ତି ନିଅ ଆଲୁ ବାରଚରା ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ଆସ, ନିମ୍ଭେ ଝିଅ
କେଚାକେରାଦି, ଆକୁ ନ୍ ନୀମ୍ ଗୁରୁସୀନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଦେଗେ ଆଇତାଦାର।
୩୬ ହେଲେ ହୁ ବଲାରେ କାଥା ମେନା ମୁଞୀଆସା ଯି ହୂଦୀ ସମାଜ୍ ଆଲପାନ୍ତା
ଅଧିକାରୀ ସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, ଆମା ଏଲଚା ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କାମା।
୩୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ସବୁ ରନ୍
ି ଆମ୍ବିଆସା ଖାଲି ପିତର, ଯାକୁ ବ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ଅଚାଷ। ୩୮ହୁ ବଲାର ଯିହୂଦ ି ସାମାଜ୍ ଆଳ୍ପାନ୍ତା ଅଧିକାରୀ ସେ ଆଲ୍ପାଗେ
କେରାସ୍। ତାନ୍ ହୁ ସାନ ଆଲାରିନ୍ ବାଗେପାଟିନୁ ଅହ୍ଲାନାର ଏରୀଆସ, ହୁ ସାନ୍ ବାଗେ
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ହୁ ଲୀ ମାନାଲିଆର। ୩୯ ଯୀଶୁ ଆଳପା ଉଲା କରଚାଷା ଆଲାରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ,ନିମ୍
ଏନ୍ଦେଗେ ସବୁ ର ହୁ ଲି କାମାଦାର ଆଉ ଅହ୍ଲାଅହ୍ଲି କାମାଦାର? ଇ’ ଆଲସ୍ ମାଲ୍ଲା
ଖିଉସ୍, ତାନ୍ ଖାଲି ଚୁତକା ଦାସ୍। ୪୦ ଇ କାଥା ମେଞ୍ଚାର ସବୁ ଆଲର ଯୀଶୁ ସୀନ୍
ଆଲଖିଆର ଚିଚାର।
ହେଲେ ତାନ୍ ସବୁ ରୀନ୍ ଆଳ୍ପାଗେ ବାହାରି ତାୟାର ଚାର। ଖାଲି କୁ କାୟ ମା,
ବୁ ଆ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଗାନେ ବାର୍କାଚିକା ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ସାଙ୍ଗେ ଅଚାର କୁ କାୟ ଏକା
ବାଖରାନୁ ରାଚା, ହୁ ବାଖରାଗେ କେରାର।
୪୧ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ କୁ କାୟଗେ ହେଖାଧାରଚାସା ତାଙ୍ଗାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ,
“ଟଲି ଥା,କୂ ମ୍” ହେଲେ ଏ ଝିଅ ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗାଦାନ୍ ଉସକାରୁ। ୪୨ କୁ କାୟା
ଚାଣ୍ଡେକରି ଉସକାରଦା ଇଜନା ଆଉ ଏକାଗେ ଆରାମ୍ କାମଚାସ, କୁ କାୟଗେ
ବାରବରଷ ମାନାଲି ଆ, ତାଙ୍ଘେ ମା-ବୁ ଆ ଆଉ ଚେଲାଗୁଠିଆର ବାଗେ ଚକିତ୍
ମାଞ୍ଚାକେରାର। ୪୩ ଯୀଶୁ ଇକାଥା ଆଲାରୀନ୍ ମାହ୍ ଲି ତେଙ୍ଗାଗେ କୁ କାୟଗେ ବୁ ଆମା’ରିନ୍ ଶକ୍ତ ଭାବନୁ ନିରଦେଶ ଚିଚାଷ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି କୁ କାୟଗେ ବୁ ଆ-ମା’ରିନ୍
ତେଙ୍ଗିଆସ୍ କୁ କାୟଗେ ଏନ୍ଦେ ହେଲେ ମହାଁ ଅନାଗେ ଚିଆ।
ଯୀଶୁ ନିଜର ଜନମ୍ ସହରଗେ କେରାସ
ହୁ ଜାଗାବ�ୋ ବିଥାରସା ନିଜର ଜନମ୍ ସହୁ ରଗେ କେରାସ୍।
ତାଙ୍ଘେଗାନେ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ତାଙ୍ଘେଗାନେ କେରାର। ୨ ବିଶ୍ରାମ ଉଲ୍ଲା
ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀୟ ସାମାଜଗେ ଆଡପାନୁ ଶିକ୍ଷା ଚିଚାଷା। ବାଗେ ଆଲୁ ତାଙ୍ଘେ ଶିକ୍ଷା
ମେନଚାର ଚକିତ ମାନଚାରକେରାର। ହୁ ବୁଲାର ତେଙ୍ଗିଆର, ଇଆଲସ ଇବଳା ସବୁ
ଶିକ୍ଷା ଏକାସନ୍ତିନ୍ ହାକ୍ଷିୟାସ? ଆଲାସେ ଏହେଦି ଭଲ ବିଚାର କାମନା ଶକ୍ତି ନେର
ଚିଚାର? ଚକିତ ମାନକା ନାଲଖୁ କାମାଗେ ଇଶ ଏକାସ୍ଥିନ୍ ଶକ୍ତି ହାକ୍ଷିଆସ୍। ୩ଇସ
ଏନ୍ଦେ ହୁ ବଢେଇ ମାଲ୍ଲିଆସ୍? ଇସ ଏନ୍ଦେ ହୁ ମରିୟମଗେ ତାଙ୍ଗାଦା, ଆଉ ଯାକୁ ବ,
ଯ�ୋସି, ଯିହୂଦା ଆଉ ଶିମ�ୋନ ସେ ଭାଇ ମଲ୍ଲି ଆସକା୍? ତାଙ୍ଘେ ବହୁ ନୀ ଗୁଠଆ
ି ର
ଏନ୍ଦେ ହୁ ଇସାନ୍ ଏମ୍ଭେ ସାଙ୍ଗେ ମାଲ୍ଲା ରାକେ? ହେଲେ ଯୀଶୁ ସୀନ୍ ସ୍ୱୀକାର କାମାଗେ
ଇଆଲାର ବାଧା ହାଖିଆର।
୪ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ ତେଙ୍ଗି ଆସ,ଅଲଗା ଆଲାର ଅଣ୍ଟା ପୁରୁଖାପାଚିସୀନ୍
ସମ୍ମାନ ଚିନାର। ହେଲେ ତାଙ୍ଘେ ନିଜର ସହରତା ଆଲାର, ତାଙ୍ଘେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁଠଆ
ି ର
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ନିଜର ପରିବାରନ୍ତା ଆଲାର ତାଙ୍ଗାନ ସମ୍ମାନ ମାଲ୍ଲି କାମନାର। ୫ହେଲେ
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ହୁ ସାନ୍ ଯୀଶୁ ଏନ୍ଦେ ଭି ଚକିତ ନାଲାଖୁ କାମା ପଲ୍ଲିଆସ୍। ଖାଲି ନିଅ ରୁଗି ଗୁଠଆ
ି ରେ
ଲେଖା ଇଆସତାନ୍ ହୁ ବୁଲା ରିନ୍ ଭଲ୍ କାମ ଚାଷ। ୬ ଇଆଲାରି ଏନ୍ଦେ ଭି ବିଶ୍ୱାସ
ମାଲିରାନାର ଯୁଗୁର ଯୀଶୁ ବାଗେ ଚକିତ ମାଞ୍ଚାସ୍ କେରାସ। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ହୁ
ଅଞ୍ଚଳତା ଅଲଗା ପାଦାଗେ କେରାସା ହୁ ଜାଗାନୁ ଶିକ୍ଷା ଚିଚାସ।
ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ପ୍ରେରିତ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ନାଳଖୁ ବନ୍ଦକାମାଗେ ତାୟାର୍
ମେଁହଆ
ି ର। ତାନ୍ ହୁ ବ୍ଲାରିନ୍ ଦୁ ଇ ଲ�ୋକ କାମାୟା
ବାହାରୀଗେ ତାୟାର୍। ତାନ୍ ହୁ ବ୍ଲାରୀନ୍ ଦୁ ଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଗୁଠି ମିଆଁ କ୍ଷମତା ଚିଆ ଆଙ୍ଗର୍।
୮ ତାନ୍ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ନିମ୍ ପାବୁ ନୁ କାଲା ବାକେ ସଟା ଅଣ୍ଟା ଛଳା ଆଉ
ଏନ୍ଦେ ଭି ଆମକେ ହୁ ଆ। ରୁଟି, ଝୁ ଲା କା’ ପକେଟନୁ ଏନ୍ଦେ ହେଲେ ପାଇସା ଆମକେ
ହୁ ଆ। ୯ନିମ୍ ଚଟି ଆତା ଆଙ୍ଗର୍। ହେଲେ ଖାଲି ଆତ୍କାଚିକା ଚିହ୍ନାପାଟା ଛଳା ଏନ୍ଦେ
ଭି ବାଗେ ଚିହ୍ଲାପାଟା ଆମକେ ହୁ ଆ। ୧୦ଏକା ଆଳ୍ପାନୁ କରଚକୁ ନ୍ ହୁ ସହର ଆମ୍ବନା
ଯାକେ ହୁ ଆଳ୍ପାନୁ ରାକେ। ୧୧ଯଦି ଏକା ସହରନୁ ହୁ ବ୍ଳ
 ାର୍ ନିମାନ୍ ମେହେଁନାର ଆଉ
ହୁ ବ୍ଲାର ନିମ୍ଭେ କାଥା ମାହ୍ଲି ମେନ୍ନାର, ହେଲେ ହୁ ସହର୍ବ ଆମ୍ବାୟା କାଲା। ମେହେନା
ବାକେ ନିମ୍ଭେ ପାଦୁ ନ୍ତି ଧୁଲି ହେତାଚିଆ। ହୁ ବ ହୁ ବ୍ଳାର୍ ଚେତା ହାଖର୍କର।
୧୨ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ହୁ ଜାଗାନ୍ତି ଭୁଙ୍ଗାର୍କେରାର୍। ହୁ ବ୍ଳାର୍ ଡିଙ୍ଗରା ଚିଚ୍ଚାର୍ ଯେ ଆଲାର୍
ଅନୁ ଭବ କାମ୍ନାର୍। ହୃ ଦୟବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ କାମ୍ନାର୍। ୧୩ତାମ୍ ଆଲାର୍ଗେ ମେଦୁ ନ୍ତି ଯାଯା
ଭୁତୁ ଗୁଠନ୍
ି ଖେଚାର୍ଚାର୍ ତାମ୍ ନିଅଁ ରୁଗିରନ୍
ି ଇସୁନ୍ ଚିଚ୍ଚାରା ସୁସ୍ଥ କାମଚାଚାଷ୍।
୭ ଯୀଶୁ ବାରଟା ଚେଲାରିନ୍ ଅଣ୍ଟାନୁ

ହେରଦ ଭାବାଲି ଆସ୍ ଯୀଶୁ ମାନାଦାସ୍ ବାପ୍ତିଜକ
ି ଯ�ୋହନ
ହେରଦ ଯୀଶୁ ସେ ବିଷୟନୁ ମେଞ୍ଚାସ୍। ହେଲେ ଆକ୍କୁନ୍ ଯୀଶୁ ସେ ନାମେ
ଚାରିପାଖେ ଡାବଚାକେରକିଚା, ନିଆଁ ଆଲାର ତେଙ୍ଗାଲି ଆର, “ଯୀଶୁ ମାନାଦାସ୍
ବାପ୍ତିଜକ
ି ଯ�ୋହନ। ତାନ୍ କେଚକାତିନ୍ ଉସକାରକାଚାସ। ହୁ ଯୁରୁରୁ ଚକିତ ନାଲାଖୁ
କାମା ଆଙ୍ଗାଦାସ।”
୧୫ ଅଲଗା ଗୁଠଆ
ି ର ତେଙ୍ଗାଲିଆର, “ତାନ ମାନ୍ ଦାସ ଏଲିୟ।”
ଆଉ ନିଅ ତେଙ୍ଗାଲି ଆର୍, “ଯୀଶୁ ମାନାଦାସ୍ ପୁରଖାପାଚି, ଆଘଲି କାଳ୍ତା
ପୁରଖାପାଚିରି ଲେଖା ତାନ୍ ଭି ଅଣ୍ଟା ପୁରଖାପାଚି।”
୧୬ ହେର�ୋଦ ଯୀଶୁ ସେ ଇ ସବୁ କଥା ମେଞ୍ଚାସ୍। ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଏନ୍ ଯ�ୋହନ
ସେ କୁ କ୍ କୁ ମୁର୍କନା ପିଟନ୍। ଆକୁ ନ୍ ଯ�ୋହନ କେଚାଷା ଆଉଥରେ ଉଜିଆସ୍।”
୧୪ ରାଜା
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ବାପ୍ତିଜକ
ି ଯ�ୋହନ ଏସ୍କେ୍ କେଚାସ୍
ହେର�ୋଦ ଯ�ୋହନ ସୀନ୍ ବନ୍ଦି କାମାଗେ ତାଙ୍ଘେ ସଇନ ଗୁଠିଆରିନ୍
ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ଜେହେଲେ ଖନାନୁ ଇକାଚାର। ହେର�ୋଦ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
ମୁକ୍କା ହେର�ୋଦିଆସି ଖୁସି କାମାଗେ ଇବ ତାନ୍ ତେଙ୍କି ଚା। ପହିଲନୁ ହେର�ୋଦିଆ
ହେର�ୋଦାସେ ଭାଇ ଫି ଲିପ୍ ସେ ମୁକ୍କା ରାଚା। ପାଛଲି ହେର�ୋଦ ତାଙ୍ଗା ବେନ୍ଜର
ି ାସ୍।
୧୮ ଯ�ୋହନ ହେରଦସିନ୍ ତେଙ୍କାଚାଷ, ନିମ୍ଭେ ଭାଇସେ ମୁକ୍କାନ୍ ବେନ୍ଜରାନ୍ ଠିକ ମାଲ୍ଲି।
୧୯ ହେଲେ ହେର�ୋଦିଆ ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ଶତୃ ଭାବଚାଷା ଏରାଲି ଆସ। ତାନ୍ ଯ�ୋହନ
ସିନ୍ ପିଟାଗେ ଚାହାଁଲିଆସ୍ ହେଲେ ତାନ୍ ଇଦଗେ ଲାଗି ହେର�ୋଦ ସିନ୍ ପୁଲକା
ପଲିଆସ୍। ୨୦ହେର�ୋଦ ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ପିଟାଗେ ଏଲଚାଲିଆସ୍ ତାନ ଆକ୍କାଚାଷ ଯେ
ସବୁ ଆଲାର ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ଅଣ୍ଟା ଭଲ୍ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆଲୁ ସ୍ ଭାବାଲିଆର, ହେଲେ
ହେରଦ ଯ�ୋହନ୍ ସିନ୍ ରକ୍ଷା କାମାଲିଆସ। ଯ�ୋହନ ସେ ଉପଦେଶ ମେନାଗେ ବାଗେ
ଭଲ ଦାଖିଲିଆସ୍। ତଥାବି ଯ�ୋହନ ସେ ଉପଦେଶ ହେର�ୋଦ ସିନ୍ ସବୁ ବାକେ ରାଗୁ
କାମାଲିଆସ।
୨୧ ନିଅ ଉଲା କେରକା ପାଛଲି ହେର�ୋଦସେ ଜନମ୍ ଉଲ୍ଲାନୁ ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ପିଟାଗେ
ଲାଗିନ୍ ହେର�ୋଦିଆ ସିନ୍ ଅଣ୍ଟା ସୁଯ�ୋଗ ହାଖିଆସ। ତାଙ୍ଘେ ବାଲା ଅଧିକାର
ସେନାପତି ଗୁଠଆ
ି ର ଆଉ ଗାଲିଲିନ୍ତା କହା ଆଲାରିନ୍ ହେରଦ ମାହାଁ ସମୟନୁ ଭୁଜି
ଚିଚାସ୍। ୨୨ ହେର�ୋଦିଆସେ କୁ କାୟା ଉଲାଗେ ବାରଚଦା ନାଡା ତାଙ୍ଘେ ନାଟୁନୁ
ପାହୀଯାକର ଆଉ ହେରଦ ବାଗେ ଖୁସି ମାଞ୍ଚାର। “ହେର�ୋଦ କୁ କ୍କାଇନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ
ନିଙ୍ଘେ ଯାହା ଦର୍କାର୍ନିନ୍ ଏଙ୍ଗା ନିଉଁ। ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା ହୁ ବ ଚିଅନ୍।”
୨୩ ହେରେଦ ଶପଥ କାମନା ଲେଖା ତେଙ୍ଗିଆସ, ନିନ୍ ଯାହା ନିଅୟ ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା
ଚିଅନ୍। ଏହେଦି ଭି ଏଙ୍ଘେ ରାଜି ଅଧାଭାଗୁ ଚିଅନଲାଗନ୍।
୨୪ କୁ କାୟା ତାଙ୍ଘେ ମା’ଗେ ପାଖିଗେ କେରାଦା ମେଞ୍ଚା, “ରାଜା ହେରଦ ସିନ୍ ଏନ୍
ଏନ୍ଦେ ନିଅନ୍?”, ତାଙ୍ଘେ ମା’ ତେଙ୍ଗିଆ, “ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନସେ କୁ କ୍ନ
ି ୁ ।”
କୁ ୟ
୨୫ କୁ କାୟା ଚାଣ୍ଡେ ରାଜାସେ ପାଖିଗେ କେରା। ତାନ୍ ରାଜା ସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆ, “ଏଙ୍ଗା
ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନସେ କେଚକା କୁ କ୍ କୁ ଅଣ୍ଟା ଥାଲିନୁ ଇୟାୟା ଏଙ୍ଗା ଚିଆ।”
୨୬ ରାଜା ହେର�ୋଦସେ ବାଗେ ଦୁ ଖଃ କାମଚାଷ ହେଲେ ତାନ୍ କୁ କ୍କାୟାଗେ ଇଛାନୁ
ଦାନ୍ ଚିଅନ୍ ବଲି ତେଙ୍ଗା ମୁନ୍ଜକ
ି ାଚାଷ୍ ଶପଥ କାମ୍କାଚାଷ। ହୁ ସାନ୍ ହେର�ୋଦ ସେ
ପାହିଗୁଠଆ
ି ରଭି ତାଙ୍ଘେ ଶପଥ ବିଷୟନୁ ମେଞ୍ଚାକାଚାର। ହେଲେ ଯାହା ନିକଚ
ି ା, ତାହା
ହେରଦ ଚିଆଗେ ମାନା କାମା ପଲ୍ଲିଆସ, ମନ ଭି ମାହ୍ଲିକାମଚାଷ।
୧୭ ନିଜେ
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୨୭ ହେଲେ ରାଜା ଯ�ୋହନସେ କୁ କ୍ କୁ ଅନ୍ଦାରାଗେ ଆଦେସ୍ ଚିଚ୍ୱାସ ଚାଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଟା
ସଇନସିନ୍ ତାୟାର, ତାନ୍ ଯେ ଜେହେଲେ ଖାନାନୁ ଯ�ୋହନସେ କୁ କ୍ କୁ ମୁରକିଆସା
ଚିଚାଷ। ୨୮ଯ�ୋହନସେ ହୁ କୁ କ୍ କୁ ତାନ୍ ଅଣ୍ଟା ଥାଲିନୁ ଅଚାଷା ହୁ କୁ କାୟଗେ ଚିଚାଷ।
ହୁ କୁ କାୟ କୁ କ୍ କୁ ଆଚାଦା ତାଙ୍ଘେ ମାଗେ ଚିଚାଦ୍। ୨୯ଇ ସବୁ ଘାଟଣା ଯ�ୋହନସେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ମେଞ୍ଚାର, ତାମ୍ ବାରଚରା ଯ�ୋହନସେ କେଚକା ମେଦୁ ନ୍ ମାସାଣାଗେ
ଅଚାରା ମାଣ୍ଡିଆର।

ଯିଶୁ ପାଞ୍ଚହାଜାରନ୍ତି ବାଗେ ଆଲାରିନ୍ ଆନ୍ତିଆସ୍
ପ୍ରେରିତ ଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁ ତାୟାକାଚାସ, ହୁ ବୁଲାର ଫେରିବାରଚା। ହୁ ବୁଲାର
ଯୀଶୁ ସେ ଚାରିପାଖି ଅଣ୍ଟାନୁ ମାଞ୍ଚାର ତାମ୍ ଯାହା କାମକାଚାର। ଆଉ ଆଲାରିନ୍
ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଚିଚକାଚାର, ହୁ ସବୁ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ଆସ୍। ୩୧ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ବାଗେ ଭିଳ ଉଲା ରାଚାର। ହୁ ସାନବାଗେ ଆଲରାଚାର ହେଲେ ଯୀଶୁ
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ହୁ ସାନ୍ ଅନାଗେ ଭି ଟିକେ ସମୟ ମାହ୍ଲି ହାଖଲିଆର,
ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ନିମ୍ ସବୁ ର ଏଙ୍ଘେ ଗାନେ ଅଣ୍ଟା ଆଳୁ ମାହ୍ ଲି
ରାଚକା ଯାଗାଗେ କତ୍ ଆଉ ହୁ ସାନ୍ ନାମ୍ ଟିକେ ସାନ୍ଥରତ୍।”
୩୨ ହେଲେ ତାମ୍ ଅଣ୍ଟା ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକିଆରା ଅଣ୍ଟା ନେଧିମାହ୍ ଲି ରାଚକା ଜାଗାଗେ
କେରାର। ୩୩ ହେଲେ ବାଗେ ଆଲୁ ତାମାନ୍ ଏକ୍ନା କାନାବ ଏରିଆର ଆଉ ଚିହ୍ନାଚା
ଚାର। ହେଲେସବୁ ନଗରତି ଆଲାର ହାକ୍କୁ ପାବୁ ଚିଚାରା ଯୀଶୁ କେରକାଚିକା ଜାଗାନୁ
ଆହାଁତଆ
ି ର, ଯୀଶୁ ଆହାଁତନ
ି ା ଆଘଲିନ୍,ତି ତାମ୍ ହୁ ସାନଗେ ଆହାଁତଆ
ି ର କେରାର।
୩୪ ଯୀଶୁ ଏକାବାକେ ହୁ ସାନ୍ ଆହାଁତଆ
ି ସ, ତାନ୍ ଏରିଆସ ଯେ ବାଗେ ଆଲୁ ଅକିଆରା
ଆତନାର ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେ ଲାଗି ଦୁ ଖଃୁ ଅନୁ ଭବ କାମଚାର। ହେଲେ ତାମ୍ ଚରିଆ ମାହ୍ଲି
ରାଚକା ମେଣ୍ଡି ଲେଖା ରାଚାର। ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ବାଗେ ଉପଦେଶ ଚିଚାଷ।
୩୫ ହୁ ବାକେ ଉଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲାକାଲି ଆ। ହେଲେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ
ବାରଚଷା ତେଙ୍ଗି ଆସ, “ଇବ ଅଣ୍ଟା ଆଲୁ ମାହ୍ ଲି ରାଚକା ଜାଗା ଉଲ୍ଲା ଭୁଙ୍ଗାକାଲି ।
୩୬ ହେଲେ ଆଲାରିନ୍ ଆଖ-ପାଖ ପଲ୍ଲି ପାଦା ଅଣ୍ଟା ରାଚା ହୁ ସାନ୍ ଗେ ତାୟା ତାଙ୍ଗେ
ପାଛଲି ହୁ ସାନ୍ ଗେ ତାମା ଅନ୍ତାଗେ, ହେଲେ ଅଧା ମାଣ୍ଡି ଅନ୍ଦରରା ଅନର।”
୩୭ ହେଲେ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ, “ନିମ୍ ତାମାଗେ ଅନାଗେ ଚିଆ।”
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ମେଞ୍ଚାର, “ଏମ୍ ଏନ୍ଦେ ରୁଟି ହେନ୍ଦମା ଅନ୍ଦ୍ରମ୍ ଆଉ ଅନାଗେ, ମହାଁଗେ
ଚିଅମ?” ରୁଟି ହେନ୍ଦାଗେ ଲାଗି ଏମା ସବୁ ରନ୍
ି ମାସେ ନାଲଖୁ କାମାଗେଖାତ୍ର।
୩୦ ଏକା
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୩୮ ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ମେଞ୍ଚାର, “କାଲାୟା ଏରା ନିମ୍ଭେ ପାଖିନୁ ନିୟଟା ରୁଟି
ଆତଲି?” ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ହିସାବ୍ କାମା ମୁଞ୍ଜି ଆରା ଯୀଶୁ ସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆର, “ଏମ୍ଭେ
ପାଖିନୁ ପାଞ୍ଚେଟା ରୁଟି ଆଉ ଜୁ ଳେ ଇଞ୍ଜ ଆତଲି।”
୩୯ ଯୀଶୁ ଆଦେଶ ଚିଚାଷ, “ଆଲାରିନ୍ ପାଳିଆନୁ ଦଳ ଦଳ କାମା ଅକ୍ତାଚା।”
୪୦ ଆଲାର ଅଣ୍ଟା ଦଲନୁ ପଚାଶ ପଚାଶ ଆଉ ଶହେ ଶହେ ମଞ୍ଚାରା ଅକିଆର।
୪୧ ତା’ ପରେ ଯୀଶୁ ପାଞ୍ଚେଟା ରୁଟି ଆଉ ଜୁ ଳେ ଇଞ୍ଜନ୍ ଟେକଚାଷା ସ୍ୱର୍ଗ ତାରା ମୁହ ିଁ
କାମଚାଷା ପରମେଶ୍ୱରସିନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଚିଚାଷ। ତାନ୍ ରୁଟି ଗୁଠନ୍
ି ହାଚିଆସା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
କାମଚାଷା ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହାଟାଗେ ଚିଚାଷ। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଇଞ୍ଜନ୍ ଭି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
କାମଚାଷ ଆଉ ଆଲାରେ ମାଝାନୁ ହୁ ହାଦି ହାଟିଆର୍ ଚାର।
୪୨ ସବୁ ର ପେଟପୁରା ଅଣ୍ଡାରା ମଖାରା ଖୁସମ
ି ାଞ୍ଚାର ୪୩ସବୁ ର ଅନା ମହାଁ ମୁଞ୍ଜନା
ପାଛଲି ଚେଲାଗୁଠିଆର ବଳକାଚିକା ରୁଟି ଆଉ ଇଞ୍ଜ ଗୁଠି ବାରଟା ଗହଁଣୀନୁ
ଫୁ ଲକାମଚାର। ୪୪ ନେର୍ ନେର୍ ରୁଟି ମକାଚାର ତାମ୍ଭେ ମାଝାନୁ ଖାଲି ଆଣପରେ
ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ରାଚା।

ଯୀଶୁ ଆମ୍ମୁନୁ ଏକିଆସ୍
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଡଙ୍ଗା ଉଲାଗେ କାଲାଗେ ତେଙ୍ଗିଆର।
ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହ୍ରଦନ୍ତା ଆରଖାଣ୍ଡିନୁ ରାଚକା ବେଥିସାଇଦା ଗେ ଆଘ କାଲାଗେ
ତେଙ୍ଗି ଆସ ଆଉ ତାନ୍ ନିଜେ ପାଛଲି କନ୍ ବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗି ଆସ। ହୁ ସ୍ତାନ୍ତା ରାଚକା
ଆଲାରିନ୍ ଆଳପା କାଲାଗେ ତେଙ୍ଗିଆସ ଆଉ ରାଚାସ।
୪୬ ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ୍ ଖେଦା ମୁଞ୍ଜକାତିନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମାଗେ ପାର୍ତା ମିଆଗେ
ଁ କେରାସ।
୪୭ ମାହା ମାନାଗେ ପରେ ଭି ଡଙ୍ଗାବ ହ୍ରଦ ମାଝାନୁ ରାଚା ଆଉ ଯୀଶୁ ହାଜ୍ଜୁ ନୁ ଅଥାସୀ
ରାଚାଷ। ୪୮ଯୀଶୁ ଏରୀଆସ ଯେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ଡଙ୍ଗାନୁ ଆହୁ ଲା ମାରାଗେ ବାଗେ
ଅସୁବଧ
ି ା ମାନାଲୀ। ହେଲେ ହୁ ବାକେ ତାକା ତାମ୍ଭେ କାନା ବାଟେ ମାରାଲି ଆ।
ପାଇରିନ୍ତି ଯେ ତିନଟା ତିନ୍ ଛଅଟା ଗେ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦନୁ ଏକା ଏକା ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ
ପାଖିଗେ ବାରଚାର। ତାନ୍ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିନ୍ତି ଆଘଗେ କାଲିଆର। ୪୯ହୁ ବାକେ
ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ତାଙ୍ଗା ଅମ୍ମୁନୁ ଏକନା ଏରିଆରା ତାଙ୍ଗା ଭୁତୁ ବ�ୋଲି ଭାବଚାର,
ତାମ୍ ପାଟିକାମାଗେ ଲାଗିଆର। ୫୦ସବୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ଜେନ୍ତି ତାଙ୍ଗାନ୍ ଏରିଆର
ଏଲଚିଆର କେରାର। ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ସାହସ ଧାରା ଇବ
ଏନ୍, ଆମା ଏଲଚା।” ୫୧ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକିଆର।
୪୫ ତାଙ୍ଘେ

23

ମାର୍କସେ ୭:୬

ତାକା ବନ୍ଦ ମାଞ୍ଚାକେରା ଇନ୍ନୁ ତାମ୍ ଚକିତ ମାଞ୍ଚାକେରାର। ୫୨ତାମ୍ ରୁଟି ବିଷୟନୁ ଚକିତ୍
ନାଲଖୁବ ବୁ ଝୁରା ପଲ୍ଲାଲିଆର। ତାମ୍ଭେ ବୁ ନ୍ ଧି ଜଳ ମାଞ୍ଚାକେରକିଚା।
ଯୀଶୁ ବାଗେ ଆଲାରିନ୍ ସୁସ୍ଥ କାମଚାଷ୍
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ହ୍ରଦ ଖାଣ୍ଡି ଗିନ୍ନେସରତନୁ ଆହାଁତଆ
ି ର।
ତାମ୍ ଡଙ୍ଗାନ୍ ହୁ ସାନ ହିଁଚାର୍ ଚାର୍। ୫୪ଡଙ୍ଗାନ୍ତି ଏତିଆରା ବାହାରିଗେ ବାରନାଗେ
ଆଲାର ଯୀଶୁସନ୍
ି ଏରିଆରା ଚିହ୍ନଚା ଚାର। ୫୫ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାମ୍ ଯୀଶୁ ବାରକାଚିକା
ଖବର ଆଲାରେ ଚିଆଗେ ହୁ ଅଞ୍ଚଲତା ସବୁ ଜାଗାଗେ କୁ ଧୀଆରା ର୍କେରାର।ଯୀଶୁ
ଏକା ଜାଗାରେ କେରାର,ହୁ ସାନ୍ ଖବର ଡାବଚାକେରା ଆଉ ହୁ ସାନ ଆଲାର, ରୁଗି
ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଖଣ୍ଟନୁ ଧାରା ଧାରା ବାରଚାର୍। ୫୬ଯୀଶୁ ହୁ ଅଞ୍ଚଲତା ନଗର, ପାଦା ଆଉ
ପୁରପଲ୍ଲି ଏକାତାରା କେରକୁ , ଆଲର ରୁଗି ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ସତା ହାଟେ ବାଜାରାନୁ ଇନାର
ଚିନାର ଆଉ ତାଙ୍ଗା ବିନତ
ି ି କାମାଲିଆର, ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ଚିଢାନ୍ତି ତାମାନ୍ ଏଁସରା ଚିଆଗେ
ସୁଯ�ୋଗ ଚିଆ, ନେର ତାଙ୍ଗା ଏଁସରା ଆଙ୍ଗିଆର ତାମ ସବୁ ର ସୁସ୍ଥ ମାଞ୍ଚାର କେରାର୍।
୫୩ ଯୀଶ

ପରମେଶ୍ଵରସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଆଲାର୍ କାମ୍କାଚିକା ନିୟମ୍
ଫାରୁଶି ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ରି ଯୀରୁଶାଲମ୍ ତି ବାରଚାରା ଯୀଶୁସେ
ଚାରିପାଖିନୁ ଠୁଳିଆରାର୍ କେରାରି। ୨ ହୁ ବ୍ଳାର୍ ଯୀଶୁସେ ନିଅକେତେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଅପବିତ୍ର ହେଖାନୁ ଆଉ ମାଞ୍ଚିକାଚିକା ପଦ୍ଧତିନୁ ହେଖା ମାଲହି
ନରିଆରା ଅନାଲି ଆର ବାକେ ଏରିଆର। ୩ ଫାରୁଶୀ ଆଉ ସବୁ ଯିହୁଦ ି ଗୁଠଆ
ି ର
ମାଞ୍ଚିକାଚିକା ପଦ୍ଧତିନୁ ହେଖା ମାଲହି ନରିଆର ହେଲେ ମାଲହି ଅନାଲିଆର୍। ତାମ୍
ତାଙ୍ଘେ ମହାନ୍ ବାଡେଆଲାରେ ଯ�ୋଗୁ ଚାଲରକା ପରମ୍ପରା ମାନାଗେ ଲାଗି ଇବ�ୋ
କାମାଲେଆର୍। ୪ଏହେଦି ଭି ହାଟେନ୍ତା ଆନ୍ଦକା ଚିକା ଆମ୍ଭିଆଡା ଜିନଷ
ି ବ ମାଞ୍ଚାକାଚିକା
ପାନ୍ଧତିନୁ ମାଲି ନରିଆର୍ ହେଲେ ମାଲି ନରନାରା ଗିନା, କାଟୁ, ତାମ୍ବା ଜିନଷ
ି ଆଉ
ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଜନା ନଣନା ଲେଖା ଭି ପରମ୍ପରା ତାମ୍ ପାଳନ କାମାଲିଆର୍।
୫ ହେଲେ ଫାରୂଶୀ ଆଉ ଧାର୍ମେଗୁରୁଗୁଠିଆର ଯୀଶୁ ସିନ୍ ମେଞ୍ଚାର, “ନିମ୍ଭେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ପୂର୍ବାପୁରୁଷତା ପରମ୍ପରା ଯାକ ଏନ୍ଦେଗେ ମାଲହି ମାନାଗେ? ତାମ୍
ଅପବିତ୍ର ହେଖାନୁ ଅନାନାର, ତାମ୍ ଏହେଦି ଏନ୍ଦେଗେ କାମାନାର?”
୬ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ନିମ୍ ହେଲେ କପଟିୁ ଗୁଠଆ
ି ରେ ସମ୍ବଦ୍ଧନୁ ଯୀଶାଇୟ ପୂର୍ଖା
ପାଚିଶ୍ ଯାହା ତେଙ୍ଗାଦାସ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଯୀଶାଇୟ ଲେକାଚାଷ,

୭
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‘ଇ’ ଆଲାର ଖାଲି ମୁହନ
ି ୁ ଏଙ୍ଘେ ସାମନା କାମନାର
ହେଲେ ତାମ୍ଭେ ମନବ�ୋ ଏଙ୍ଘେସ୍ତି ବାଗେ ଗେଚ୍ଛା।
୭ ତାମ୍ଭେ ଉପାସନା ଏଙ୍ଘେ ଲାଗିନ୍ କାମ୍ମାହ୍ଲିଚ,ି
ହେଲେ ହୁ ବୁଡାର ଆଲାରିନ୍ ତାମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ବ�ୋନ ଆଲାର କାମନା ନିୟମ୍
ବ�ୋ ମାନଗେ ଲାଗିନ୍ ଉପଦେଶ ଚିନାର।’ 
ଯିଶାଇୟ ୨୯:୧୩
୮ନିମଗୁଠଆ
ି ର ପରମେଶ୍ୱରସେ ଆଦେଶ ଆମ୍ବକା ଚିକାର। ଆକୁ

ନିମଗୁଠଆ
ି ର ଆଲାର
କାମ୍କାଚିକା ପରମ୍ପରା ବ�ୋ ଧାରାୟା ଇୟାଦାର।”
୯ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ନିଜର ପରମ୍ପରା ମାନାଗେ ଲାଗିନ୍ ନିମଗୁଠଆ
ି ର
ପରମେଶ୍ୱରସେ ଆଦେଶବ�ୋ ମାହ୍ଇ
ଲି କାର ଆଉ ନିଜ�ୋର୍ ବୁ ଦ୍ଧିନୁ ଚାଲରନ୍ ବ�ୋଲି
ଭାବାଦାର। ୧୦ ମ�ୋଶା ତେଙ୍କାଚାଷ, ନିମ୍ ନିମ୍ଭେ ବୁ ଆମାରିନ୍ ସମ୍ମାନ୍ କାମା ତାନ୍
ଭି ତେଙ୍କାଚାଷ୍ ଏକା ଆଲାସ ନିଜର ବୁ ଆ ମା’ରିନ୍ ଖରାପ୍ କାଥା ତେଙ୍ଗାଦାସ ତାଙ୍ଗା
ପିଟନାଚିନା କାଥା। ୧୧ହେଲେ ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ଉପଦେଶଚିଆଦାର ଯେ ଅଣ୍ଟା ଆଲୁ
ତାଙ୍ଗେ ବୁ ଆମାରିନ୍ ତେଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗସ ଏଙ୍ଘେ ଏକା ଜିନଷ
ି ନୁ ନିମ୍ଭେ ଲାଭ ମାଞ୍ଚିକୀ
ରଦେନ, ହୁ ଜିନଷ
ି ବ ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ ବେଭାର କାମା ପଲନ୍, ହେଲେ ହୁ ଗ�ୋ
ଏନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସରପନ ଞ୍ଚନ। ୧୨ଏହେଦି ଲେଖା ହୁ ଆଲାସିନ୍ ତାଙ୍ଗେବୁ ଆ
ମା’ରିନ୍ ଏନ୍ଦେରି କାମାଗେ ନିମଗୁଠଆ
ି ର ଅନୁ ମତି ମାହ୍ଲିଚଆ
ି ଗେ। ୧୩ନିଜର ନିୟମ୍
ବ�ୋ ମାନାଗେ ଲାଗିନ୍ ବାଗେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ�ୋଲି ମନେ କାମାଦାର୍ ନିମଗୁଠଆ
ି ର
ଆଲାରିନ୍ ମାନାଗେଲାଗିନ୍ ହୁ ବ ଉପଦେଶ ଚିଆଦାର। ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ପରମେଶ୍ୱରସେ
ଆଦେଶ ବ�ୋ ମାନାଗେ ଲାଗିନ୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲ୍ଲି ବ�ୋଲି ଉପଦେଶ ଚିଆୟା ହୁ ବ�ୋ
ଠେଲାଚାଦାର ଏହେଦି ଲେଖା ନିୟ ନାଲଖୁ ନିମଗୁଠଆ
ି ର କାମଦାର।“
୧୪ ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ୍ ଆଉଥରେ ପାଖିଗେ ମେହିଆସ। ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗିଆସ ସବୁ ଆଲାର
ଏଙ୍ଘେ କାଥାମେନା ଆଉ ବୁ ଝୁରା। ୧୫ “ଏହେଦି ଲେଖା ନିଅ ଜିନଷ
ି ଆତଲି ଯାହା
ବାହାରିନ୍ତା ଆଲାସି ଉଲା କରିଦା ତାଙ୍ଗା ଅଶୁଚ ି କାମଚ ହେଲେ ଏକା ଜିନଷ
ି ଆଲାସେ
ଉଲତି ଉରଖି କାଇ ହୁ ବ�ୋ ହିଁ ତାଙ୍ଗା ଅଶୁଚ ି କାମା ଆଙ୍ଗ।“
୧୬ 9 ୧୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଲାରି ବିଥରାସା ଆଳ୍ପା କେରାସ। ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର
ତାଙ୍ଗା ଇକାଥାଣୀନ୍ତା କାଥା ବିଷୟନୁ ମେଞ୍ଚାର। ୧୮ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ରଭି
9 ୭:୧୬

ନିଅଁ ଗ୍ରୀକ୍ ମୂଲି ଭଷାନୁ ପଦ ୧୬ ଯ�ୋଗ କାମାଖାତ୍ରକ
ି ଚ
ି ।ି “ ନିମ୍ଗୁଠଆ
ି ର୍, ନେର୍
ମେରାଦାର୍, ମେନା।”

25

ମାର୍କସେ ୭:୨୯

ଅଲଗା ଆଲାରିନ୍ ଲାଗି ଏନ୍ଦେ ବୁ ଝୁଲା ପାଲ୍ଲାଦାର?” ନିମଗୁଠଆ
ି ର ଏନ୍ଦେ ବୁ ଝୁରା
ପାଲ୍ଲଦାର ଯେ ଆଲାସେ ଉଲତା ବାହାରିନ୍ତି ଏନ୍ଦେରି ଜିନଷ
ି କେରା ହେଲେ ହୁ ବ
ହୁ ଆଲାସିନ୍ ଖରାପ କାମାପଲ୍ଲି। ୧୯ ହେଲେ ଅନ୍ନାମହନାବ�ୋ ତାଙ୍ଗେ ହୃ ଦୟଗେ
ମାହ୍ଲିକାଇ ଆଉ କୁ ଲୁଉଲା କାଇ ଆଉ ପିକୁ ଲେଖା ବାହାରିକାଇ। ଇବ ତେଙ୍ଗିଆସ
ଯୀଶୁ ସବୁ ମହନା ଅନ୍ନା ଜିନଷ
ି ବ ଶୁଚଦ
ି ି ବ�ୋଲି ପରମାଣା କାଞ୍ଚାଚାଷ।
୨୦ ତାନ୍ ଆଉଥରେ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଆଲାରେ ଉଲାନ୍ଯ
ତି ାହା ବାହାରି ଉଖି, ତାହା ତାଙ୍ଗା
ଅଶୁଚ ି କାମିଚ।ି ୨୧ଆଲାଶେ ଉଲା, ତାଙ୍ଘେ ମ�ୋନନୁ , ଇବ ଖରାପ୍ ଜିନଷ
ି ଜନମ କାମି,
ମନ୍ଦ ବିଚାର ମେଦୁ ନ୍ତା ପାପ,ହାଡନା ପିଟନା।
୨୨ ବେଶ୍ୟା, ଲାଡସା, ଆଉ ଲ�ୋଭ, ଦୁ ଷ୍ଟତ୍ମା ମନ୍ଦନାଲଖୁ କାମା ଗେ, ତେଙ୍ଗି, ହାଁକାର
ଚୁଗୁଲି, ଆଉ ମୁର୍ଖତା। ୨୩ଇବଲା ସବୁ ଜିନଷ
ି ଖରାପ ଆଲାସ୍ତି ବାହାରି ଗେ ଉରଖି
ଇବଳା ସବୁ ଆଲାରିନ୍ ଅଶୁଚ ି କାମଚି।“
ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ଅଣ ଯୀହୁ ଦୀ ମୁକାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କାମଚାଷ୍
ହୁ ଜାଗା ବିଥରାଶା ସରଗେ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ୍ ଗେ କେରାଶ୍ ହୁ ଶାନ୍ ଯୀଶୁ
ଅଣ୍ଟା ଆଳ୍ ପାଉଲା କେରାଶ୍। ତାନ୍ ମାଲ୍ଲା ଚାହୁ ଶ
ଁ ଯେ ଏକା ଆଲାରଭି ତାଙ୍ଗେ ବାର୍ଚିକା
ଖବର ବ�ୋ ଆହନାର। ହେଲେ ତାନ୍ ହୁ ଶାନ୍ ନୁ ହୁରା ପଲ୍ଲିଆସ। ୨୫ଅଣ୍ଟା ମୁକ୍କା ଆଲି
ଯୀଶୁ ସେ ବାରଚିକା କାଥା ମେଞ୍ଚା ହାଖିଆ। ତାଙ୍ଗେ କୁ କାୟଗେ ମେଦୁ ନୁ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା
କରଚାଦା ରାଚା ହେଲେ ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ଯୀଶୁ ସେ ପାଖିଗେ ବାର୍ଚ୍ଚାଦା ତାଙ୍ଘେ ପାଦୁ ତାଲି
ଖାତରା କେରା। ୨୬ହୁ ସୁକ୍କା ଆଲି ଗ୍ରୀକତା ରାଚା ତାନ୍ ସୁର ଫ�ୈ ନୀକିୟୀନୁ ଜନମ୍
ମାଞ୍ଚାକିଚା ତାନ୍ ତାଙ୍ଗେ କୁ କାୟଗେ ଉଲତୀ ଭୁତୁ ବନ୍ ଅଥରା ଚିଆଗେ ଯୀଶୁ ସିନ୍
ପ୍ରାର୍ଥନା କାମଚା।
୨୭ ଯୀଶୁ ତାମା ତେଙ୍ଗିଆସ, “ପହିଲ୍ନୁ ନିମ୍ଭେ ହାଦୁ ରେ କୁ ଲୁ ଉଳ୍ନା କାମାଗେ ଚିଆ,
ହେଲେ ଆହୁ ରେ ରୁଟି ହୁ ଆୟା ଆଲ୍ଲାଗୁଠଗେ
ି
ଆଘଲି କାଳେ ହେବଳନା ଚିନା ଠିକ
ମାଳ୍।ଲି ”
୨୮ ହୁ ମୁକ୍କା ଉତ୍ତର ଚିଚା, ହେ “ପର୍ଭୁ ହୁ ବ ସତୁ , ହେଲେ ହାଦୁ ବଚର୍ଅନ୍ନା ମହନା
ସମୟନୁ ତାଳି ଖାତାରକାଚିକା ମାଣ୍ଡି ଟିକେ ଟିକେ ଟେବୁ ଲ୍ ତାନି ଆଲ୍ଲା ଗୁଠି ଭି ଅଣ୍ଡିକୀ
ରାଇ।”
୨୯ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ହୁ ମୁକ୍କାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଇବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆକୁ ନ୍ ନିମ୍
ଆଲ୍ପା କାଲାଆଙ୍ଗର। ଦୁ ଷ୍ଟତ୍ମା ନିମ୍ଭେ କୁ କାୟନ୍ ଆମ୍ବିଆଦା କେରାଦି।”
୨୪ ଯୀଶୁ

ମାର୍କସେ ୭:୩୦
୩୦ ହୁ ମକ୍
ୁ କା
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ଆଲି ଆଲ୍ପା କେରାଦା ଏରିଆଜେ ତାଙ୍ଗେ କୁ କାୟ ଖଟ୍ରୁନୁ ଚୁତୁ କିଚ।ି

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ମୁକ ବଧିର ଆଲାସିନ୍ ସୁସ୍ଥକାମଚାଷ୍
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ସରଗେ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଲ ବିଥ୍ରାଶା ଦେବାପଲ୍ଲି ପାଦାନୁ
ସିଦନ୍ ମାଞ୍ଚାଷା ଗାଲୀଳି ହ୍ରଦ ପାଖିଗେ ବାରଚାଷ୍। ୩୨ ହୁ ସାନ୍ ନିୟଆଲୁ ଯୀଶୁସେ
ପାଖିଗେ ଅଣ୍ଟା ଆଲାସିନ୍ ଅନ୍ଦ୍ରାରାର ହୁ ଆଲସ ମୁକ ଆଉବଧିର ରାଚାଷ ଆଲାର
ଯୀଶୁସିନ୍ ଅନୁ ର�ୋଧ କାମଚାର ଯେ ତାମ୍ ତାଙ୍ଘେ ହେଖା ଆଲାସେ ମିୟାଁ ଭଲ
କାମାଚା।
୩୩ ଯୀଶୁ ହୁ ଆଲାସିନ୍ ଆଲୁ ଭିଳତି ଟିକେ ଗେଛା ଗେ ଅଚାଷ କେରାସ୍ ହେଲେ ତାନ୍
ହୁ ଆଲାସେ ହେବଦାନୁ ଆଙ୍ଗଟି ମାଂଖ୍ୟାସା ଇଆଷ। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ତୁ ଫାଲ
ଚିଚାଷ୍ ଆଉ ଆଲାସେ ତାଥାବ ଏଁସରାସ। ୩୪ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ସରଗତାରା ଏରିଆସା
ଦୀର୍ଘନିଶ୍ୱାସ ଅଚାଶ। ତାନ ଆଲାଶି ତେଙ୍ଗିଆସ; ୩୫‘ଇପଥଃ’ ତାଙ୍ଘେ ଅର୍ଥ ଖୁଲୁରୁକାଲ୍।
ଚାଣ୍ଡେକେରି ତାଙ୍ଘେ ହେବଦା ଖୁଲୁରା କେରା। ତାଥାନ୍ତା ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୁଲୁରାକେରା ତାନ୍ ଭଲ୍
ଭାବନୁ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗିଆସ।
୩୬ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଆଜ୍ଞାଚଚ
ି ାଷ ଯେ ଇ ବିଷୟନୁ ନେକା ଭି ଏନ୍ଦେରି ଆମକେ ତେଙ୍ଗା।
ଯୀଶୁ ସଦାବେଲେ ଆଲାରିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚିଆଲିଆସ ଯେ ହୁ ବୁଡାର ଅଲଗାରୀନ୍ ଏକା
ତାମ୍ଭେ ବିଷୟନୁ ଏନ୍ଦରି ମାହ୍ଲି ତେଙ୍ଗନାର। ହେଲେ ଇଦଗେ ପରିଣାମ୍ ବ�ୋ ଆଲାର
ତାଙ୍ଘେ ବିଷୟନୁ ବାଗେ ବାଗେ ପ୍ରଚାର କାମାଲିଆର। ୩୭ଆଲାଗୁଠଆ
ି ର ସତୁ ନୁ ଚକିତ
ମାନାକାଲିୟାର। ତାନ୍ ତେଙ୍ଗା ଲିୟାର୍, ଯୀଶୁ ସବୁ ମୁକଆଲାରିନ୍ ସୁସ୍ଥକାମା ଦାସ,
ଏହେଦି ଭି ବଧିର ଆଲାସେ ମେନାଗେ ଶକ୍ତି ଆଉ ମୁକ ଆଲାସେ ତେଙ୍ଗା ଗେ ଶକ୍ତି
ଚିଆଦାସ।
୩୧ ତାଙ୍ଘେ

ଯୀଶୁ ଚାରହଜାର ତି ବାଗେଆଲାରେ ଅନାଗେ ଚିଚାଷ୍
ରାଚାର। ତାମ୍ଭେ ଏନ୍ଦେ ଭି ମହାଁଗେ
ମାଲ୍ଲାରୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରି ପାଖିଗେ ମେହ୍ୟାଶା ତେଙ୍ଗିଆସ।
୨ “ଇଆଲାରେ ଲାଗିନ୍ ଏଙ୍ଗା ବାଡେ ଦୁ ଖଃୁ ଲାଗାଲୀ। ହୁ ବୁଡାର୍ ତିନ୍ ଦିନ୍ ମାଞ୍ଚାବି
ଏଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ନାର୍ ହେଲେ ଆକୁ ନ୍ ମହାଅନାଗେ ଏନ୍ଦେରି ମାଲ୍ଲା। ୩ ଏନ୍ଦେରି
ମାହ୍ଲି ଚିଚ୍କୁନା ହୁ ବଲାରିନ୍ ଯଦି ତାୟାକାଚିକାତ୍ ହେଲେ ତାମ୍ ମୁର୍ଛା ମାନ�ୋରା ପାବୁ କୁ
ଖାତର�ୋର୍କର୍। ନିଅ ଆଲାର୍ବାଗେ ଗେଚ୍ଛାନ୍ତି ବାର୍ଚିକାନାର୍।”

୮

୧ଆଉଥରେ ଯୀଶୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ବାଗେଆଲୁ
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୪ ଯୀଶୁ ସେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ତେଙ୍ଗିଆର, “ଏମ୍ ଇ’ଜନହିନ୍ ଅଞ୍ଚଲନୁ ଇବ୍ଲାରିନ୍
ଅନ୍ତାମହତାଗେ ବାଗେ ମାଣ୍ଡିଆଢା ଏକାସ୍ତି ହାଖସ?”
୫ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ମେଞ୍ଚାର, “ନିମ୍ଭେ ପାଖିନୁ ନିଅଟା ରୁଟି ଆତଲି ?” ତାମ୍ ଉତ୍ତର
ଚିଚାର, “ଏମ୍ଭେ ପାଖି ସାତେଟା ଆତଲି|”
୬ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ୍ ଅକାଗେ ତେଙ୍ଗି ଆସ| ହୁ ସାତେଟା
ରୁଟି ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ୍ ହୁ ଦଗେଲାଗି ପରମେଶ୍ୱରସେ ଚିକାସ୍| ରୁଟି ଗୁଠି ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କାମାୟା ଆଲାରେ ହାଟା ଚିଆଗେ ଚେଲା ଗୁଠିଆରି ତେଙ୍ଗି ଆସ ତାମ୍
କାମଚାର। ୭ ଚେଲାଗୁଠିଆରେ ପାଖିନୁ ଟିକେ କେତେ କାଟି ଇଞ୍ଜ ରାଚା|
ଯୀଶୁ ଇଞ୍ଜ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଚିକାସା ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ବ ହାଟା ଚିଆଗେ
ତେଙ୍ଗି ଆସ|
୮ ସବୁ ଆଲାର ଅଣ୍ଡାର ମଖାରା ଶାନ୍ ତି ମାଞ୍ଚକା ପାଛଲି ତାମ୍ ବଲକାଚିକା କାଟି
କାଟି ତକ ସାତେଟା ଗହଣିନୁ ଫୁ ଲକାମଚାର। ୯ହୁ ସାନ୍ ଖାଲି ଚାର ହଜାର ଆଣପର
ମଖରା ଅଣ୍ଡାରା ତାମ୍ ମକ୍କା ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାମନ୍ ବିଦାୟ ଚିଚାଷ। ୧୦ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକିଆସା (ଦଲମୁନୁଥା) ଅଞ୍ଚଳଗେ ଗେରାସ। ଫାରୂଶୀ
ଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁ ସେ ପରିକ୍ଷା କାମାଗେ ଚାହାଚର।

ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁ ସୀନ୍ ପରିକ୍ଷା କାମ୍ଚାର୍
ଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ବାରଚାର ଯୀଶୁ ସିନ୍ ପରିକ୍ଷା କାମାଗେ
ପ୍ରଶ୍ନ ମେଞ୍ଚାର୍। ହୁ ବୁଡା ଯୀଶୁ ସେ ପରିକ୍ଷା କାମାଗେ ଚାହାଁଲିଆର। ହେଲେ ତାମ୍
ଯୀଶୁ ସିନ୍ ହୁ ସ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପାଖିଗେ ବାର୍ଚକ
ି ା ଦାସ ବ�ୋଲି ସତୁ କାମାଗେ
ଲାଗିନ୍ ଚକିତ୍ନାଲଖୁ କାମାଗେ ଲାଗିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ୧୨ଯୀଶୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚଶା
ଦୁ ଃଖ କାମ୍ଚାସ ତେଙ୍ଗିଆସ୍ନିମ୍ ଯଦି ପରମାଣ କାମାଗେ ଲାଗିନ୍ ଆଶ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଲଖୁ
ଏରାଗେ ଲାଗି ଚାହାଁଦାର? ଏନ୍ ନିମା ସତୁ ତେଙ୍ଗା ଦାନ୍, ନିମା ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ହାଦି
ଏନ୍ଦେ ଭି ପରମାଣ ଚିଆ ମାହ୍ଲି ଖାତରି| ୧୩ତାଙ୍ଗେ ପଛଲି ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍
ବିଥ୍ରାସା ଆଉ ଥରେ ଡଙ୍ଗା ଉଲା ଅକିଆସା କେରାସ୍| ତାମ୍ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକିଆସା ହ୍ରଦନ୍ତା
ଆରପାଖିଗେ କେରାସ୍|
୧୧ ଫାରୂଶୀ

୧୪ ତାମ୍

ଯୀହୁ ଦ ି ନେତା ଗୁଠଆ
ି ରେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଯୀଶୁସେ ଚେତାବନୀ
ମହାଁଗେ ବାଗେ ଅନ୍ଦାରାଗେ ଲାଗି ମଦ୍ରାଚାର୍ ଯୀଶୁ ସେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ
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ପାଖିନୁ ଖାଣ୍ଡେଖାଲି ମାତ୍ର ରୁଟି ରାଚ୍ଚା| ୧୫ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଚେତାବନୀ ଚିଚ୍ଚାସ୍ ତେଙ୍ଗାଗେ
ତିଙ୍ଗି ଆସ ସାବଧାନ୍, ଫାରୁଶୀ ଆଉ ହେରଦ ସେ, ଖମୀରତି 10 ଗେଛାନୁ ରା|
୧୬ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ଇଦଗେ ଅର୍ଥ ବିଷୟନୁ ଆଲ�ୋଚନା କାମ୍ଚର୍| ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର,
“ଏମ୍ଭେ ପାଖିନୁ ରୁଟି ମାଲ୍ଲାଦି ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ ଇକାଥା ତେଙ୍ଗିଆସ୍|”
୧୭ ତାମ୍ ଏନ୍ଦେ କାଥା ବାରତା ମାନାନାର ହୁ ବ ଯୀଶୁ ଆଖାସ୍ କେରାସ୍, ହେଲେ ତାନ
ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ “ରୁଟି ମାଲ୍ଲାଦି ବ�ୋଲି ନିମ୍ ଏନ୍ଦେଗେ ତର୍କ ବିତର୍କ ମାନାଦାର?
ଆକ୍ କୁ ଯାକେ ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ଏରା ପଲ୍ଲାଦାର୍କା ବୁ ଝୁରା ପଲ୍ଲାଦାର୍? ୧୮ନିମ୍ଭେ ଗୁଠଆ
ି ରା
ଏନ୍ଦେ ବୁ ଦ୍ଧି ଏପ୍ସାରା କେରକିଚ?
ି ନିମ୍ଭେ ଗୁଠଆ
ି ରେ ହାନ୍ନୁ ଆତଲି ହେଲେ ଭି ନିମ୍
ଏରାର ପଲ୍ଲାଦାର? ନିମ୍ଭେ ଗୁଠଆ
ି ରେ ହାନୁ ଆତଲି ହେଲେ ନିମ୍ ଏରା ପଲ୍ଲାଦାର ନିମ୍
ଗୁଠଆ
ି ରେ ହେବଦା ଆତଲି, ତଥାପି ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ମେନା ପଲ୍ଲାଦାର? ଏମ୍ଭେ ପାଖିନୁ
ଯେତେବେଲେ ମହାଁଗେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୁଟି ମାଲ୍ଲାରୁ ହୁ ବାକେ ଏନ୍ଦେ କାମ୍କାଚିକାନ୍ ନିମ୍ଭେ
ଗୁଠଆ
ି ରେ ଏନ୍ଦେ କାମ୍କାଚିକାନ୍ ନିମ୍ଭେ ଗୁଠଆ
ି ରେ ଏନ୍ଦେ ହୁ ବ୍ ମନେ ମାଲ୍ଲାଦୀ|” ୧୯ଏନ୍
ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ହାଜାର ଆଲାରେ ଲାଗି ପାଞ୍ଚେଟା ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାମାୟା ନିମା
ଚିଚ୍କା ଚିକାନ୍, ମନେ କାମା ତ’ ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ରେ ନିଅଟାଡାଲାନୁ ବଲକାଚିକା, ରୁଟି
ଯକ ନିଅଁଟା ଡାଲାନୁ ବଳକାଚିକା ଭରକାଚିକାର?
ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର, “ବାରଟା ଡାଲାନୁ |”
୨୦ “ଆଉ ଏନ୍ ଯେତେବେଲେ ଚାର ହାଜାର ଆଲାରେ ଲାଗି ରଟି କିଚକ୍
ି କାନା
ଚିଚକାଚିକାନ୍, ମନେ କାମାତ, ନିମ୍ଗଠ
ି ର୍ନିଅଟ
ଁ ା ଡାଲାନୁ ଭରତି କାମ୍ଚକାଚିକାର୍?
ୁ ଆ
ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର ସାତେଟା ଡାଲାନୁ |”
୨୧ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏନ୍ ଯାହା କାମ୍ଚକ
ି ାନ୍, ହୁ ବୁଳା
ସବୁ ନମ୍
ି ଗୁଠିଆର ମନେଇକାଦାର୍। ହେଲେ ଆକ୍କୁନ୍ ଯାକେ ଏନ୍ଦେ ଭି ବୁ ଝୁରା
ପଲ୍ଲାଦାର୍?”
ବେଥ୍ ସାଇଦାନ୍ତା ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ଅନ୍ଧସିନ୍ ହାନ୍ନୁ ଦାନ କାମ୍ଚାଷ୍।
ପାଛଲି ତାମ ବେଥସାଇଦା ଭୁଙ୍ଗାର କେରାର୍, ହୁ ସାନ୍ ନିଅଁ ଆଲାର ଯୀଶୁ
ସେ ପାଖିଗେ ଅଣ୍ଟା କାଣାସିନ୍ ଅନ୍ଦରାର, ତାମ୍ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ପ୍ରାଥନା କାମଚାର୍, ଯେ
ଇକାଣା ସିନ୍ ଖାଲି ଏଁସରାଚା। ୨୩ଯୀଶୁ କାଣା ଆଲାସେ ହେଖା ଧାରଚାସ ତାଙ୍ଗା
୨୨ ତାଙ୍ଘେ

10 ୮:୧୫

ଖମୀର ଇସାନ୍ ଖମୀର ଶବ୍ଦବ ପ୍ରୟ�ୋଗ କାମ୍ନା ପ୍ରଭାବ୍ତା ପ୍ରତିକ ରୁପନୁ ବ୍ୟବହାର୍
କାମା ଖାତର୍କଚ
ି ।ି
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ପାଦାଗେ ବାହାରି ଅଚାସ୍ କେରାସ। ତାନ୍ କାଣାସେ ହାନ୍ନୁନୁ ତୁ ଫାଲ ଚିଚାସ, ତାଙ୍ଘେ
ମିଆଁ ହେଖା ଇୟାସା ତାଙ୍ଗା ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ଏରା ଆଙ୍ଗାଦାର?”
୨୪ ହୁ ଆଲାସ ମିୟାଗେ ଏରିଆସା ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଏନ୍ ଆଲାରିନ୍ ଏରା ଆଙ୍ଗାଦାନ୍।
ତାମ୍ ଚାରିପାଖିନୁ ଏକନା ମାନ୍ନୁ ଲେଖା ଏଥିରା ଦାନ୍।”
୨୫ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ କାଣା ସେ ହାନୁ ନୁ ହେଖା ଇୟାସା। ତାଙ୍ଘେ ହାନ୍ନୁ ଭଲ୍ ମାଞ୍ଚା
୍
କେର କିଚା ଆଉତାନ୍ ସବୁ କଛ
ି ି ଭଲ ଭାବୁ ନୁ ଏରା ଆଙ୍ଗାଲିଆସ୍। ୨୬ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା
ଆଳ୍ପା ତାୟାଚାସ୍ ଆଉ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ପାଳା ଉଲାଗେ ଆକ୍କୁନ୍ ନିମ୍ ମୁଟେ ଆମକେ
କାଲା।”
ପିତର୍ ତେଙ୍ଗାଦାସ୍ ଯେ ଯୀଶୁ ମାନାଦାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର କାଇସରିଆ ଫି ଲ୍ଲିପୀ ଅଞ୍ଚଲନ୍ତା
ପାଦାଗୁଠଗେ
ି କେରାର୍, ପାବୁ ନୁ ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ମେଞ୍ଚାର, “ଏନ୍ ନେର
ବ�ୋଲି ଆଲାର ମେନାନାର?”
୨୮ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର, “ନିଅ ଆଲୁ ତେଙ୍ଗାନାର, ନିମ୍ ବାପ୍ତିଜକ ଯ�ୋହନ; ଆଉ ଆଲାର
ତେଙ୍ଗାନାର ନିମ ଏଲିୟା; ଆଉ ନିଅ ଆଲାର ତେଙ୍ଗାନାର ପୁରୁଖା ପାଚିଗୁଠଆ
ି ରତି ନିମ୍
ଅଣ୍ଟା।”
୨୯ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏନ ନେର ବ�ୋଲି ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ତେଙ୍ଗାଦାର?”
ପିତର ଉତ୍ତର୍ଚିଚାଷ୍, “ନିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।”
୩୦ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଚେତାବନି ଚିଚାର ତେଙ୍ଗିଆର, “ଏନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ�ୋଲି
ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ନେକା ଭି ଏନ୍ଦେ ଭି ଆମାତେଙ୍ଗା।”
୨୭ ତାଙ୍ଘେ

ନିଜର ଖିନା ବିଷୟନୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆଘଲି ନ୍ତା କାଥା
ପାଛଲି ତାନ୍ ତାମାନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚିଆଗେ ଆରମ୍ କାମଚାର, “ଆଲୁ ହାଦୁ ସ୍
ବାଗେ ଜାତନା ମାନସ୍ ବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗି ଆସ ପାଚା ଆଉ ଯିହୂଦୀ ନେତା ଗୁଠଆ
ି ର,
କହା ଯାଜକ ଆଉ ଧରମେ ଗୁରୁ ଗୁଠଆ
ି ର ତାଙ୍ଗାନ୍ ସୀକାର ମାହ୍ଲୀ କାମ୍ନାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ରୁପନୁ ତାଙ୍ଗାନ୍ ପିଟାଚିଆ ଖାତର ଆଉ କେଚକା ତିନ୍ ଦିନ୍ ଉଲ୍ଲାନୁ ଆଉଥରେ ତାନ୍
କେଚ୍କାତିନ୍ ଉସକାରସ୍।” ୩୨ ଯାହାସବୁ ଘଟ୍କାଚିକା ହୁ ସବୁ କାଥା ଯୀଶୁ ତାମାନ୍
ତେଙ୍ଗିଆସ, ତାନ୍ ଏନ୍ଦେ ଭି ମାଲା ନୁ ଳୁସା ଇୟୁ ସ।
ପିତର ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖିଗେ ଅଲଗା ଅଚାସ ଇବଳା ସବୁ ତେଙ୍ଗା ଗେ ଲାଗିନ୍
୩୧ ତାଙ୍ଘେ
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ତାଙ୍ଗା ସାମାଧାନ୍ କାମଚାଷ। ୩୩ ଯୀଶୁ ପାଛଲି ତାର କିରିଆସ ଚେଲାଗୁଠିଆରି
ଏରିଆସା ଆଉ ପିତର ସିନ୍ ସାମାଧାନ୍ କାମଚାସ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଶୟତାନ୍ ଏଙ୍ଘେସତିନ୍
ଦୁ ରମାନୁ । ନିମ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ବିଚାର ଲେଖା ବିଚାର ମାହ୍ ଲି କାମାଗେ। ଆଲୁ ଗୁଠଆ
ି ର
ଏହେଦି ବିଚାର କାମାନାର, ନିମ୍ ହୁ ହାଦି ଭାବଦାର।”
୩୪ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ସବୁ ଆଲାରିନ୍ ପାଖିଗେ ମେଇ ହାଁସା। ତାଙ୍ଘେ ଗାନେ
ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ଭି ହୁ ସାନ୍ ରାଆଚାର। ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଏକା ଆଲାସ ତିନ୍
ଏଙ୍ଘେ ପାଛଲି ପାଛଲି କାଲାଗେ ଚାହାଁଦାସ, ଯାହା କିଛ ି ତାନ୍ ଚାହାଁଦାସ, ହୁ ବଳା ସବୁ
ଆମ୍ବୋସା, ନିଜର କୃ ଶବନ୍ କୁ ମ�ୋସା ଏଙ୍ଗେ ପାଛଲି ପାଛଲି ବାରନାସ। ୩୫ହେଲେ
ଏକା ଆଲାସ ନିଜର ଜିଆବନ୍ ବଞ୍ଚାବାଗେ ଚାହଁସ, ତାନ୍ ହୁ ବ�ୋ ହାରବ�ୋସ। ଏକା
ଆଲାସ୍ ଏଙ୍ଘେ ଲାଗି ଆଉ ସୁଭ�ୋ ସମାଚାର ଲାଗି ନିଜର ଜିଆବ ବିଛର୍ଚସା, ତାନ୍
ତାଙ୍ଘେ ଜିଆବନ୍ ସବୁ ଦନ୍
ି ଲାଗି ରକ୍ଷା ହାକ୍ଷସ। ୩୬ଯଦି ଏକା ଆଲାସ ସବୁ ପୃଥୀବିନ୍
ଲାଭକାମ୍ଦାସ ହେଲେ ନିଜର ଜିଆବ ହାରା ବାଗେ ଓକଦାସ୍, ହେଲେ ହୁ ନୁ ଏନ୍ଦ ଲାଭ
ଆତଲି? ୩୭ ହେଲେ, ଏକା ଆଲାସ ଯେତେ ପଏସା ଚିଚକୁ ନ୍ ଭି ତାଙ୍ଘେ ବାଦଲା
ନିଜର ଜିଆ ଆଉଥରେ ମାଲିହ ି ହାଖଦାସ? ୩୮ଇ ଜୁ ଗୁନ୍ତା ଆଲାର ଆକୁ ନ୍ ତା ପାପ�ୋ
ଆଉ (ବ୍ୟଭିଚାର) ଖାରାପ ସମୟନୁ ରାନା। ଯଦି ଏକା ଆଲାର ଏଙ୍ଘେ ନାମେନୁ
ଆଉ ଏଙ୍ଘେ ଉପଦେଶ ଲାଗି ଲାଜେ କାମ୍ଦାସ ହେଲେ ଆଲୁ ହାଦୁ ସ ଯେତେବେଲେ
ସ୍ୱର୍ଗଦୂ ତ ଗୁଠଆ
ି ର ଗାନେ ନିଜର ବୁ ଆସେ ମହିମା ଗାନେ ବାରସ୍ ହୁ ବାକେ ତାନ୍
ଲାଜେ କାମସ୍।”
୧ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଏନ୍ ନିମା ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇସାନ୍
ନେର ଇଜକାନାର, ନିମ୍ଭେ ଗୁଠିଆରେ ମାଝାନ୍ତି ନିଅଁଲଗ୍ ନିଜର କାନା
ଆଘାଲିନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ଇସାନ୍ ଗେ ବାରନା ଏରର୍। ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି
ତାଙ୍ଘେ କ୍ଷମତାହୁ ଅଦା ବାର।”

୯

ଯୀଶୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ମ�ୋଶା ଆଉ ଏଲ୍ଲିୟ
ଦିନ୍ ଗେ ପାଛଲି, ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ନିଜର ସାଙ୍ଗେ
ଅଚାସ ଅଣ୍ଟା ମେଛା ପାରତା ମିୟାଁଗେ କେରାର। ହୁ ଁସାନ୍ ଖାଲି ହୁ ଆଲାର ରାଚାର।
ହୁ ସାନ୍ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଏରନା ସମୟନୁ ଯୀଶୁ ସେ ଲେଖା ବାଦାଲାର
କେରାର। ୩ ଯୀଶୁ ସେ ଚିଢା ଧବଲା ଚକ ଚକ ମାଞ୍ଚା କେରାର। ହୁ ବ ଏନ୍ନେ କିରି
ବିଲି ଯେ ଆଉ ଧବଲା ରାଚାଯେ ପୃଥୀବିନ୍ତା ଏକା ଆଲସ ଭି ଏହେଦି ଧବଲା କାମା
୨ ଛଅ
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ପଲ୍ଲସ। ୪ ଏଲିୟ ଆଉ ମ�ୋଶା 11 ଯୀଶୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ବାରଚା। ତାମ୍ ଯୀଶୁ
ସାଙ୍ଗେ କାଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନାଲିୟା।
୫ ପିତର ଯିଶୁ ସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଗୁରୁ ବାଗେ ଭଲମାଞ୍ଚା ଏମ୍ ଇସାନ୍ ଆତଦାସ।
ଏମ୍ ଇସାନ୍ ମୁଣ୍ଟା ତମ୍ବୁ କାମତା ଇୟମ୍ ଅଣ୍ଟା ନିମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍; ଅଣ୍ଟା, ମଶାସେ ଲାଗି
ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଏଲିୟ ସେ ଲାଗି।” ୬ପିତର ଆହା ପଲାଲିୟାସ ଯେ ଏନ୍ଦେ ତେଙ୍ଗା ଗାଗେ
ଖାତର। ହେଲେ ତାନ୍ ଆଉ ଦୁ ଇ ଲଗ ଚେଲା ବାଗେ ଏଲ୍ଚଆ
ି ର୍କେରାର।
୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଚାଣ୍ଡେ ବାଦଲି ଭାସରାଦା ବାର୍ଚା ଆଉ ସବୁ ରନ୍
ି କୁ ଲିଆଚା। ବାଦଲି
ଉଲତି ଏହେଦି କାଥା ମେନଦ୍ରା ଯେ, “ଏ ଏଙ୍ଘେ ହାଦୁ , ଏନ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ଭଲ ଆଖାଦାନ୍।
ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ତାଙ୍ଘେ କଥା ମାନା!”
୮ ହେଲେ ହୁ ସମୟନୁ ପିତର ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନ ଚାରି ପାଖି କେରାର ଏରିଆ,
ହେଲେ ହୁ ସାନ୍ ତାନ ତାଙ୍ଘେ ଗାନେ ଯୀଶୁସେ ଛଡାଆଉ ନେକାଭି ମାଲହିଏରିଆରା।
୯ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ପାରତା ମିତ ି ତାଲିଗେ ଏତିଆରା ବାରଚାର।
ଯୀଶୁ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ରେ ଆଦେଶ ଚିଚାସ। ଯେ ତାମ୍ ପାରତା ମିୟାଁ ଯାହାସବୁ
ଏରିଆର ହୁ ବ ନେଖେ ଆଘଲି କାଲେ ଆମକେ ତେଙ୍ଗା ଆଉ ଆଲୁ ହାଦୁ ସ କେଚକାତି
ମାହ୍ଲି ଉସକାର ନା ଯାକେ ଟାକା ରାକ�ୋ। ତାଙ୍ଗେ ପାଛଲି ତାମ୍ ଆଲାର ଆଘଲି କାଲେ
ତେଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗାର।
୧୦ ହେଲେ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁସେ କାଥା ମେଞ୍ଚାର୍ଆଉ ତାମ୍ ଜାହା ଏର୍କାଚାର୍
ହୁ ବ ନେଖେ ଆଘଲି କାଡ଼େ ମାଲିତେଙ୍ଗି ଆର। ହେଲେ ତାନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନାଲିଆର
କେଚକାଦି ଉସକାରସ ଯେ ହୁ ଦୁଗେ ଅର୍ଥ ଏନ୍ଦେ?
୧୧ ତାମ୍ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ମେନଚାର ଯେ, “ଧାର୍ମେ ଗୁରୁ ଗୁଠଆ
ି ର ଏନ୍ଦେଗେ ତେଙ୍ଗା
ନାରାଯେ ଏଲିୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବନୁ ଅଘଲି ବାରସ୍?”
୧୨ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ହଁ ତାମ୍ ଠିକ ତେଙ୍ଗାନାର। ସବୁ ବିଷୟ ଭଲସେ
କାମାଗେ ଏଲି ୟ ହିଁ ଆଗଲି ବାରାସ। ହେଲେ ଆଲୁ ହାଦୁ ସେ ସମନ୍ଧନୁ ଶାସ୍ତ୍ରନୁ
ଏନ୍ଦେଗେ ଲେଖା ଆତଲି ଯେ ତାନ ତାଗେ ଯାତନାଭୁଗ କାମସ ଆଉ ଆଲାର ତାଙ୍ଘେ
ଗାନେ ମାହ୍ଲିମାନଚକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନର। ୧୩ଏନ୍ ନିମାନ୍ ତେଙ୍ଗା ଦାନ ଯେ ଏଲିୟ
ଆକୁ ନ୍ ବାରା ମୁଞ୍ଜକା ଦାସି, ଆଉ ଆଲାର ଯାହା ଚାହାନାର ତାଙ୍ଘେ ଗାନେ ଏହେଦି
11 ୯:୪
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ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କାମନାର। ତାଙ୍ଘେ ଗାନେ ଏହେଁଦ ି ବ୍ୟବହାର କାମର ବଲି ଶାସ୍ତ୍ରନୁ
ଲେଖା ଆତଲଗି।”
ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ଅସୁସ୍ଥ ଲୁ କସିନ୍ ସୁସ୍ଥ କାମ୍ଚାର୍
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନ ଅଲଗା ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ରେ
ପାଖିଗେ କେରାର। ତାମ୍ ଏରିଆରା ଯେ ବାଗେ ଆଲୁ ତାମାନ୍ ଘେରା କାମ୍କାନାର।
ତାମ୍ଭେ ଗାନେ ଧାର୍ମେ ଗୁରୁ ଗୁଠଆ
ି ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାମନାର।
୧୫ ଯେତେବେଲେ ଆଲାର ଯୀଶୁ ସୀନ୍ ଏରିଆରା, ତାମ୍ ଆଶ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ଚାର
କେରାର। ତାମ ତାଙ୍ଗାନ୍ ମେହାଁ ଆନ୍ଦ୍ରାଗେ ତାଙ୍ଗେ ପାଖିଗେ କୁ ଧିଆରାର କେରାର।
୧୬ ଯୀଶୁ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ଧାର୍ମେ ଗୁରୁ ଗୁଠଆ
ି ର ଗାନେ ଏକା ବିଷୟ
ଯୁକ୍ତିତର୍କ, କାମାଲିଆର?”
୧୭ ଭିଳ୍ ଉଲ୍ତ ି ଆଣ୍ଟା ଆଲୁ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ହେ ଗୁରୁ ଏନ ଏଙ୍ଗାଦାସିନ୍ ନିମ୍ଭେ ପାଖିଗେ
ଆନ୍ଦ୍ରୁକାଚିକାନ୍, ତାଙ୍ଘେ ମେଦୁ ନୁ ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା କରଚାକେରାଦା ତାଙ୍ଗା କାଥା ତେଙ୍ଗାଗେ
ମାହ୍ଲି ଚିଆଗେ। ୧୮ଦୁ ଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏନ୍ଏଙ୍ଗଦାସିନ୍ ହଇରାଣ କାମାଲି। ତାନ୍ ହଇରାଣ
କାମନା ବାକେ ଏଙ୍ଗଦା ସିନ୍ ତାଳି କାଚଳା ଚିଆଲୀ। ଏଙ୍ଗଦାସେ ମୁଁହନ୍
ି ତି ତୁ ଫାଲ�ୋ
ଉରଖାଲି ଆଉ ପାଲ୍ଲୁବନ୍ ପାରମା ଚିଆଲି ଆଉ ହାୟା କାଲି , ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ଚେଲା
କୁ ଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ଦୁ ଷ୍ଟ ଆତ୍ମାବନ୍ ବାହାରି ଅଥରା ଚିଆଗେ ଅନୁ ର�ୋଧ କାମ୍କାଚିକାନ୍
ହେଲେ ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ବାହାରି ଅଥରା ପଲ୍ଲିଆର।”
୧୯ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଚିଚାଷ୍, “ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏନ୍ଦେଗେ ବିଶ୍ୱାସ କାମାଗେ ମାଲ୍ଲା? ନିଆଁ
କାଳ୍ ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍? ନିଅଁ କାଳ ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ଗୁଠଆ
ି ରେ ସବୁ ସାହାବେନ୍ଦନ?
ହୁ କୁ କ୍କସି ଏଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରା।”
୨୦ ହେଲେ ଚେଲାଗୁଠିଆର୍ କୁ କ୍କସିନ୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରା। ଦୁ ଷ୍ଟଆତ୍ମା
ଯୀଶୁସନ୍
ି ଏରିଆ ବାକେ କୁ କ୍କସନ୍
ି ହଇରାଣ କାମ୍ଚା। ହେଲେ ହୁ କକ୍କସ୍ ତାଳି ଖାତ୍ରାସା
ଗର୍ଗଳ୍ରାସ୍କେରାସ୍। ତାଙ୍ଘେ ମୁହନ୍
ିଁ ତି ତୁ ଫାଲ ବଟେ ଉର୍ଖିଆ।
୨୧ ଯୀଶୁ କୁ କ୍କସେ ବୁ ଆସିନ୍ ମେଞ୍ଚାସ, “ନିଅ ଉଲ୍ଲା ମାଞ୍ଚାଦି କୁ କ୍କସେ ଏହେଦି
ମାନାଲୀ?” ତାମ୍ବାସ୍ ତେଙ୍ଗୀଆସ୍, “କୁ କ୍କସ୍ ଉଲ୍ଲାନ୍ତି ଏହେଦି ମାନାଦାସ୍।” ୨୨ଦୁ ଷ୍ଟାଆତ୍ମା
ତାଙ୍ଗା ପିଟାଗେ, ନିଅ ବାକେ ବାକେ ଆମ୍ମୁନୁ ଆଉ ନିଅଁ ବାକେ ଚୁଚୁ ଉଲାଗେ ଖେବ୍ଲା
ଚାଲୀ। ନିମ୍ ଯଦି ତାଙ୍ଘେ ଲାଗାନ୍ କିଛ ି କାମାଆଙ୍ଗର, ହେଲେ ଏମ୍ଭେ ଲାଗି ଦୟାମାନ
ଆଉ ଏମା ସାହାର୍ଯ୍ୟ ମାନ।
୧୪ ତାଙ୍ଘେ
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୨୩ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ନିମ୍ ତେଙ୍କାର୍, ନିମ୍ ଯଦି ଆଙ୍ଗର୍ ହେଲେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ମାନ।
ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଲାରେ ସବୁ କଛ
ି ି ସମ୍ଭବ।”
୨୪ କୁ କ୍କସେ ତାମ୍ବାସ୍ କହା ପାଟିନୁ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଏନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କାମାଦାନ୍, ଏଙ୍ଗା
ବାଗେ ବିଶ୍ୱାସ କାମାଗେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କାମା।”
୨୫ ଯୀଶୁ ଏରିଆସ୍ ଯେ ଇ ଘଟ୍ଣା ଏରାଗେ ଲାଗି ଅଲାର୍ ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ
ମାଳାବାରାନାର୍। ହେଲେ ତାନ୍ ଅଶୁଚ ି ଆତ୍ମାନ୍ ଧମକ ଚିଚାଷା ତେଙ୍ଗି ଆସ୍,
“ହେ ଦୁ ଷ୍ଟାଆତ୍ମା ନିନ୍ କ୍କ
ି ଦ
ି ନ୍
ି । ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା
କୁ ସୀନ୍ କାଲା ଆଉ ଭାଇରା କାମିଚକ
ଆଦେଶ ଚିଆଦାନ୍, କୁ କ୍କସେ ମେଦୁ ନ୍ତି ଉର୍ଖୁକାଲ୍। ଇସେ ମେଦୁ ନୁ ଆଉ ଏକ୍ଲାଭି
ଆମକେରା।”
୨୬ ଅଶୁଚ ି ଆତ୍ମା ନୁ ଞ୍ଜନାନୁ ପାଟିକାମ୍ଚା। କୁ କ୍କସନ୍
ି ଥରେ ତାଳି ହେବିଳଆ
ି ଚା।
ଆଉ ଥରେ କୁ କ୍କସନ୍
ି ତାଳି କାଚ୍ଆ
ଳି ଚା ଅଶୁଚ ି ଆତ୍ମା ତାଙ୍ଘେ ମେଦୁ ନ୍ତି ବାହାରି ଉରଖିଆ
ବାରଚା। ଇ’ କୁ କ୍କସ୍ ଖିନାକାନା ଲେଖା ଏଥ୍ରାଳିଆସ୍। ନିଅଁ ଆଲାର୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ତାନ୍
କେଚାସ୍ କେର୍କାଦାସି।” ୨୭ହେଲେ ଯୀଶୁ କୁ କ୍କସେ ହେଖା ଧାରଚାଷା ଚଦିଆସା ଇଳ୍
ତିଆସ୍। ହୁ କୁ କ୍କସ୍ ଇଜ୍ଜାସ୍।
୨୮ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଳ୍ପାଉଲା କେରାସ୍। ଖାଲୀ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର୍
ତାଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ହୁ ସାନ୍ ରାଚାର। ତାମ୍ ତାମାନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଏମ୍ଦୁ ଷ୍ଟାଆତ୍ମାନ୍ ଏନ୍ଦେଗେ
ବାହାର୍ କାମା ପଲ୍ଲକାମ୍?” ୨୯ ଇବ ମେଞ୍ଚାସା ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଇ’
ପର୍କାର୍ଅଶୁଚଆ
ି ତ୍ମାନ୍ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟନୁ ବାହାରିକାମା ଖାତର୍।”

ନିଜର ଖିନା ସମନ୍ଧନୁ ଯୀଶୁସେ କାଥା
ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଗେ ଚେଲାଗୁଠିଆର୍ ହୁ ଜାଗା ଆମ୍ବିଆରା
ଭୁଙ୍ଗାର୍ କେରାସ୍। ତାମ୍ ଗାଲି ଲୀ ଚିଚାରା କାଲି ଆର୍। ତାମ୍ ଏକାସାନ୍ ଅତନାର୍
ହୁ ବ ଆଲାର୍ ମାହ୍ ଲି ଆହାନାର ବ�ୋଲି ଯୀଶୁ ମାଲ୍ଲା ଚାହୁ ଁସା। ୩୧ ହେଲେ ତାନ୍
ନିଜର୍ ଚେଲାଗୁଠିଆରିନ୍ ଅଥାରି ଅଲ୍ଗା ଉପଦେଶ ଚିଆଗେ ଚାହାଁଲିଆସ୍।
ତାନ୍ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଆଲୁ ହାଦୁ ସିନ୍ ଆଲାରଗେ ହେଖାନୁ ସରର୍ପରା
ଚିଅର। ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ପିଟର୍। ହେଲେ କେର୍କାଉଲା ତିନଦ
ି ନ୍
ି ପାଛଲି ତାନୁ
ଆଉଥରେ କେଚକାତିନ୍ ଉସ୍କାରସ୍।” ୩୨ ଯୀଶୁସେ ଇକଥା ତେଙ୍ଗି ନା ଅର୍ଥ
ଚେଲାଗୁଠିଆର୍ ବୁ ଝୁ ରା ପଲ୍ଲିଆର୍। ତାମ୍ ତାଙ୍ଘେ ଇଦ୍ ଗେ ଅର୍ଥ ମେନାଗେ
ଲାଗିନ୍ ଏଲ୍ଚଆ
ି ର୍।
୩୦ ତାଙ୍ଘେ
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ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗଦାସ୍ ସବୁ ର୍ତିନ୍ କହା ନେର୍
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠିଆର୍ କଫର୍ନାଦୁ ସଗେ ବାରଚାର। ତାମ୍ ଅଣ୍ଟା
ଆଳ୍ପା ଉଲାଗେ କେରାର୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଇନ୍ନା
ପାବୁ ନୁ ବାରନାବାକେ ଏକା ବିଷୟଲାଗି ନିମ୍ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କାମାଲ୍କାର?” ୩୪ହେଲେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରାଚାର। ହେଲେ ତାମ୍ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମାନାଲିଆର୍ ଯେ
ତାମ୍ଭେ ଉଲତି ନେର କହା?
୩୫ ଯୀଶୁ ଅକ୍କିଆସା ଆଉ ବାରଜଣ୍ ପ୍ରେରିତରିନ୍ ପାଖିଗେ ମେହିଁୟାର୍। ଯୀଶୁ
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଯଦି ନେର ସବୁ ରନ୍ତି କହା ମାନାଗେ ଚାହାଁନାର୍ ହେଲେ ତାନ୍ ଅଲଗା
ସବୁ ରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ନିଜର ଅପେକ୍ଷା କହା ଭାବନାସ୍, ଆଉ ସବୁ ରେ ସେବା କାମ୍ନା।”
୩୬ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା କାଟି କୁ କ୍କସିନ୍ ଅଚାଷା ତାମ୍ଭେ ଆଘଲି କାଳେ
ଇଲ୍ତଆ
ି ର୍। ହୁ କୁ କ୍କସନ୍
ି କଳୁ ଗେ ଅଚାଷା ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ୩୭ “ଏଙ୍ଘେ ନାମେନୁ ଏକା
ଆଲାସ୍ ଅଣ୍ଟା କୁ କ୍କସନ୍
ି ଏହେଦି ଗ୍ରହଣ କାମ୍ଦାସ୍, ତାନ୍ ଏଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କାମ୍ଦାସ୍। ଏକା
ଆଲାସ୍ ଏଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କାମଦାସ୍, ଆଉ ମାଲ୍ଲା। ହେଲେ ତାନ୍ ଏଙ୍ଘେ ପ୍ରେରଣ୍କର୍ତାସିନ୍
ଭି ଗ୍ରହଣ କାମଦାସ।”
୩୩ ଯୀଶୁ

ନାମାନ୍ ବିରଧ ମାହ୍ଲି କାମନା ଆଲୁ ନାମ୍ଭେ ନିଜର ଆଲୁ
ଯୀଶୁସୀନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ହେ ଗୁରୁ ନିମ୍ଭେ ନାମେ ହୁ ଆୟା ଆଲାରେ
ମେଦୁ ନ୍ତି ଦୁ ଷ୍ଟାଆତ୍ମା ବାହାରକାମନା ଅଣ୍ଟା ଆଲାସୀ ଏମ୍ ଏର୍କାମ୍। ଏମ୍ ତାଙ୍ଗା ମାନା
କାମ୍କାମ୍, ହେଲେ ତାନ୍ ନାମ୍ଭେ ଆଲାସ୍ ମାଲ୍ଲିଆସ୍।”
୩୯ ହେଲେ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ତାଙ୍ଗା ମାନା ଆମା କାମା ହେଲେ ଏକାଆଲାସ୍
ଏଙ୍ଘେ ନାମେନୁ ଶକ୍ତିତା ନାଲ୍ଖୁ କାମା ଆଙ୍ଗାଦାସ୍, ତାନ୍ ଏଙ୍ଘେ ନାମେନୁ ଆଉ ଖରାପ୍
କାଥା ତେଙ୍ଗା ପଲ୍ଲସ୍।” ୪୦ଏକା ଆଲାସ୍ ନାମ୍ଭେ ବିର�ୋଧ ମାହ୍ଲିକାମାଗେ, ତାନ୍ ନାମ୍ଭେ
ପାଖିଗେ ଆଲାସ୍। ୪୧ଏନ୍ ନିମା ସତୁ ତେଙ୍ଗା ଦାନ୍, ନିମ୍ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସେ ଆଲୁ
ବ�ୋଲି ଯଦି ନେର୍ ଅଣ୍ଟା ଗିନା ଆମ୍ମୁ ହାପାଗେ ଚିଚାଷ୍ ହେଲେ ତାଙ୍ଗା ଇଦଗେ ଲାଗି
ନିଶ୍ଚୟ ପୁରଷ୍କାର ହାଖର୍।
୩୮ ଯ�ୋହନ

ଯୀଶୁ ପାପ�ୋଗେ କାରଣ ବିଷୟନୁ ସତର୍କ କାମ୍ଚାଷ୍।
ଇଆଲାସ୍ ଛଟେ ଆବ�ୋଧ କୁ କ୍କରେ ମାଝାନୁ ଏଙ୍ଗାନେର୍ ବିଶ୍ୱାସ କାମାନାର
ହେଲେ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଆଲୁ ହୁ କୁ କ୍କନ୍ ପାପ ନାଲଖୁନୁ ମ�ୋହ କାମ୍ଦାସ୍। ହେଲେ ହୁ
୪୨ ଯଦି
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ଆଲାସେ ଇବ ବାଗେ ଖାରାପ୍ମାନ। ହୁ ଆଲାସେ ହଣ୍ଟନୁ ଚକିଚାଚା ଟାଙ୍ଗାୟା ତାଙ୍ଗା
ସମୁଦ୍ରନୁ ହେବଲ୍ନା ଚିନା ତାଙ୍ଗାଲାଗି ଭଲ୍ମାନୁ ।
୪୩ ଯଦି ନିମ୍ଭେ ହେଖା ନିମା ପାପ କାମ୍ତ,ି ହେଲେ ତାଙ୍ଗା ମୁରୁକା ଚା। କାରଣ
ଜୁ ଳେ ଦେଖା ରାନା ଅନନ୍ତ କାଳ୍ ଲାଘ୍ରା ବେଦ୍ଦନା ନର୍କନ୍ତା ଚୁଚୁ ଉଲା ନିମାନ୍ ଖେବ୍ନା
ଲ୍
ଚିନା ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ ନିମ୍ ପଙ୍ଗୁ ମାନାୟା ଅନନ୍ତ ଜିଆ ଲାଭକାମ୍ନା ଭଲମାନ। ୪୪ 12
୪୫ ଯଦି ନିମ୍ଭେ ପାଦୁ ନିମା ପାପ କାମତି, ହେଲେ ତାଙ୍ଗା ମୁର୍କ
 ାଚା। ଜୁ ଳେ ପାଦୁ ରାନା
ଆଉ ନର୍କନୁ ନିମା ଖେବ୍ଲ୍ନା ଚିନା ଅପେକ୍ଷା, ଛୁ ଟା ମାମାୟା ଅନନ୍ତ ଜିଆ ଲାଭ କାମନା
ଭଲ୍ମାନ। ୪୬ 13 ୪୭ଯଦି ନିମ୍ଭେ ହାନ୍ନୁ ନିମା ପାପ କାମ୍ତ,ି ହେଲେ ତାଙ୍ଗା ଟାଳାଚା
ଜୁ ଳେ ହାନ୍ନୁ ରାୟା ନର୍କନୁ ଖେବ୍ଲାନା ଚିନା ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ ଅଣ୍ଟା ହାନ୍ନତି ଅନନ୍ତ
ଜିଆ ଲାଭ କାମ୍ନା ଭଲ୍। ୪୮ଆଲାରିନ୍ ମହାଗେ ପକୁ ଗୁଠି ଏକ୍ଲାଭି ମାହିଁଖିକା ନର୍କନ୍ତା
ଚୁଚୁ ଏକ୍ଲାଭି ମାହ୍ଲି ଲିଉରି।
୪୯ “ଚୁଚୁନୁ ସବୁ ଆଲାରିନ୍ ଦଣ୍ଡ ଚିଆଖାତର୍।”
୫୦ “ବେକୁ ଭଲ ଜିନଷ
ି , ହେଲେ ବେକୁ ଯଦି ତାଙ୍ଘେ ଲୁ ଣିଆ ଗୁଣ୍ବ ହାରାବାଗେ ଅକ୍କି,
ତାଙ୍ଗା ଆଉ ଥରେ ଏମକେ ଲୁ ଣିଆ କାମର୍? ହେଲେ ନିମ୍ ଭଲ୍ ଗୁଣନୁ ପରିପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ମାନା
ସବୁ ର୍ ମେସ୍ରାୟା ଶାନ୍ତିନୁରା।”
ବେଞ୍ଜା-ହଟରନା ସମ୍ପର୍କନୁ ଯୀଶୁ ସେ ଶିକ୍ଷା
ଯୀଶୁ ହୁ ଯାଗା ବିଥିରାଚାଷ୍। ତାନ୍ ଯିହୁଦା ଅଳତା ଯର୍ଦ୍ଦନ
ନଦୀମିତା ପାଖିଗେ କେରାସ୍। ହେଲେ ବାଗେ ଆଲ ହୁ ଜାଗାନୁ ଜାମା
ମାଞ୍ଚାର୍ କେରାର୍। ସବୁ ସମୟତା ଲେଖା ଯୀଶୁ ଆଲାରିନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚିଚାଷ୍।
୨ ନିଅଁ ଫାରୁସି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁ ସେ ପାଖିଗେ କେରାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ଭୁଲ୍
ଧାରାଗେ କେରାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ପରିକ୍ଷା କାମାଗେ ଲାଗି ତାଙ୍ଗାନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “
ଅଣ୍ଟା ଆଲସେ ତାଙ୍ଘେ ମୁକ୍କାନ୍ଛାଳ୍ପତର୍ ଚିକା ଆଇନ୍ ତା ନାଲ୍ଖୁ ମାନକା?”
୩ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ମ�ୋଶା ନିମାନ୍ ଏନ୍ଦେ ଆଦେଶ୍ ଚିଚ୍କାଦାସ୍?”

୧୦
12 ୯:୪୪

୧ ତା’ପରେ

ପଦସଂଖ୍ୟା ୪୪ ମାର୍କସେ ନିଅଁ ଗ୍ରିକ୍ ଚିଠନ
ି ୁ ଯ�ୋଳା ଖାତରିକଚ
ି ।ି ଇ ପଦବ ପଦ ସଂଖ୍ୟା
୪୮ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ।
13 ୯:୪୬ ପଦସଂଖ୍ୟା ୪୬ ମାର୍କସେ ନିଅଁ ଗ୍ରିକ୍ ଚିଠନ
ି ୁ ଯ�ୋଳା ଖାତରିକଚ
ି ।ି ଇ ପଦବ ପଦ ସଂଖ୍ୟା
୪୮ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ।
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୪ ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ପସ୍ ଛାଳ୍ପତର୍ ଲାଗି ପରମାଣ୍ପତର୍ ଲେଖଚସ୍
ତା’ପରେ ନିଜର ମୁକ୍କାନ୍ ଆମ୍ବାଆଙ୍ଗସ୍ ବ�ୋଲି ମ�ୋଶା ତେଙ୍କାଚାସ୍।”
୫ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ମ�ୋଶା ନିମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ ଇ ଆଦେଶ୍ ଲେଖ କାଚାଷ୍,
ହେଲେ ନିମ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ଆଦେଶ୍ ବ�ୋ ମାନାଗେ ମାନା କାମ୍ଚାକାର୍। ୬ହେଲେ
ପରମେଶ୍ୱର ଏକାବାକେ ଜଗତ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କାମ୍ଚାଷ୍, ତାନ୍ ଆଲାରିନ୍ ଆଣ୍ପା ଆଉ
ମୁକ୍କା କାମ୍ଚାଷା ସୃଷ୍ଟି କାମଚାଷ। ୭ ହେଲେ ଅଣ୍ଟା ଆଣପସ୍ ନିଜର ବୁ ଆ-ମା’ରିନ୍
ଆମ୍ଭସା ନିଜର ମୁକ୍କାଗେ ମେସ୍ରସ୍। ୮ଆଉ ତାମ୍ ଅଣ୍ଟାମାନର୍କର୍। ହେଲେ ତାମ୍ ଦୁ ଇଲକ୍
ମାଲ୍ଲିଆର୍ ବଂର ଅଣ୍ଟାମାନର୍କର୍। ୯ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଇ ଦୁ ଇଲ�ୋକ ଆଲାରିନ୍ ଅଣ୍ଟାନୁ
କାମ୍କାନାର୍, ତାମାନ୍ ଏକା ଆଲାସ୍ ଭି ଅଲଗା କାମନା ଠିକ୍ ମାଲ୍ଲି।”
୧୦ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ଆଉ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆଳ୍ପାଗେ କିର୍ନାବାକେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍
ଯୀଶୁସନ୍
ି ଆଉଥରେ ଛାଳପତର୍ ବିଷୟନୁ ମେଞ୍ଚାର୍।
୧୧ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗୀଆସ୍, “ଏକା ଆମ୍ପଶ୍ ନିଜର ମୁକାନ୍ ଛାଳପତର୍ ଚିୟାୟା ଅଲ୍ଗା
ମୁକ୍କାଅଣ୍ଟା ବେଞ୍ଜରାଦାସ୍। ହୁ ଆଣପଶ୍ ତାଙ୍ଘେ ମୁକ୍କା ପ୍ରତି ପାପକାମ୍ନା ଯ�ୋଗୁ ଦୁ ସି
ମାନ୍ଦାସ୍। ତାନ୍ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପଲାଗି ଦୁ ସି ମାନ୍ଦାସ୍। ୧୨ଆଉ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ମୁକ୍କା ନିଜର
ମେତାସିନ୍ ଛାଳପତର ଚିଦା ଅଲ୍ଗା ଅଣ୍ଟା ମେତାସିନ୍ ବେଞ୍ଜରି ହେଲେ ତାନ୍ଭି
ବ୍ୟଭିଚାର ପାପନୁ ଦୁ ସମ
ି ାନି।

ହାଦାରିନ୍ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କାମ୍ଚାଷ
ଆଲାର୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ତାମ୍ଭେ ଛଟେ ଛଟେ ହାଦାରିନ୍ ଅନ୍ଦରାର୍ ଏହେଦି
ଯୀଶୁ ହାଦାରୀନ୍ ଏଁସର୍ସା ଆଶିର୍ବାଦ କାମସ୍। ହେଲେ ଯୀଶୁସେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍
ଆଲାରିନ୍ ବାରଣ କାମ୍ଚାର ଯେ ତାମ୍ ତାମ୍ଭେ ହାଦୁ ବଚରିନ୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ
ମାହ୍ଲି ଅନ୍ଦରାର୍। ୧୪ ଇବ ଏରିଆସା ଯୀଶୁ ବାଗେ ରାଗିଆରା କେରାର୍। ଯୀଶୁ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “କାଟେ କାଟେ ହାଦାର୍ ଏଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ବାରନାର୍।
ତାମାନ୍ ମାନା ଆମା କାମା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ଇ ହାଦାରେ ଲେଖା ସରଳ
ଆଲାର୍ଗେ ଲାଗିନ୍। ୧୫ଏନ୍ ନିମାନ୍ ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍ ଅଣ୍ଟା କାଟି ହାଦୁ ସ୍ ସରଳ୍ ମନ୍ନୁ
ସବୁ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କାମ୍ନା ଲେଖା ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ଗ୍ରହଣ କାମନା
ଉଚିତ ମାଲ୍ଲା ହେଲେ ନିମ୍ ହୁ ସାନ୍ ଏକ୍ଲାଭି ପର୍ବେଶ କାମା ପଲ୍ଲାର।” ୧୬ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ଯୀଶୁ ହାଦାରିନ୍ କଲୁ ଗେ ଟେକ୍ଚାଷ୍ ଅଚାଷ୍। ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ମିଆଁ ଦେଖା ଇୟାସା
ଆଶିର୍ବାଦ କାମଚାଷ।
୧୩ ଆଉ
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ଯୀଶୁସନ୍
ି ଅନୁ ଶରଣ କାମନା ଅଣ୍ଟା ଧନୀ ଆଲାସେ ଅସ୍ୱୀକାର୍
ଅଣ୍ଟା ଆଲାସ୍ କୁ ଧିଆରା କୁ ଧିଆରା ବାରଚାଷ୍, ଆଉ ଯୀଶୁସେ
ଆଘଲି କାଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରାଚାଷା ଖାତ୍ରାସ୍। ତାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ହେ ଭଲ ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ
ଜୀଆତା ଅଧିକାରୀ ମାନାଗେ ଏନ୍ ଏନ୍ଦେକାମନ୍?”
୧୮ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର୍ ଚିଚ୍ଚାଷ୍, “ନିମ୍ ଏଙ୍ଗା ଏନ୍ଦେଗେ ଭଲ୍ ବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗାଦାର୍?” ଖାଲି
ପରମେଶ୍ୱରସେ ଛଳା ନେଧିଭି ଭଲ୍ ମାଲ୍ଲାରି। ୧୯ ହେଲେ ନିମ୍ଭେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଉତ୍ତର
ଚିଆଦାନ୍। ନିମ୍ ଆଦେଶ୍ ଗୁଠି ଆକାଦାର୍, ଆମାପିଟା, ବ୍ୟଭିଚାର ଆମାକାମା,
ଆମାଭାନ୍ତା, ମିଛନୁ ସାକ୍ଷୀ ଆମାଚିଆ, ଆମାଠାକା ନିଜର ବୁ ଆମାରିନ୍ ଆଦର କାମା।”
୨୦ ହୁ ଆଲାସ୍ ତେଙ୍ଗୀଆସ୍ ଯୀଶୁ, “ଗୁରୁ, ଏନ୍ ଇବ୍ଲାସବୁ କାଟିନ୍ତି ମାଳାୟା
ବାରାଦାନ୍।”
୨୧ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ଏରିଆସ୍ ଆଉ ସ୍ନେହ କାମ୍ଚାଷ୍। ତାନ୍ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ନିମ୍ଭେ
ଆକ୍କୁନ୍ଭି ଅଣ୍ଟାକାମାଗେ ଅଭାବ ଆତଲୀ। ନିମ୍ କାଲା ଯାହାକିଛ ି ନିମ୍ଭେ ପାଖିନୁ ଆତଲି
ହୁ ବ ସବୁ ବିଁସାୟା ଗରିବଗୁଠଆ
ି ରେ ହାଟାଚା। ସ୍ୱର୍ଗନୁ ନିଙ୍ଗାଧନ ହାଖର। ତଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ବାରା ଏଙ୍ଘେ ଅନୁ ଶରଣ କାମା।”
୨୨ ଯୀଶୁସେ କାଥା ମେଞ୍ଚାସା ଆଲାସେ ମନବ�ୋ ଦୁ ଃଖ୍ ମାଞ୍ଚାକେରା। ତାନ୍ ମନ୍
ଦୁ ଃଖନୁ କିରଆ
ି ସ୍ ବାର୍ଚାଷ। ତାନ୍ ବାଗେ ଧନୀରାଚାଷ୍ ଆଉ ଧନ ତାଙ୍ଘେ ପାଖିନୁ
ଇୟାଗେ ଚାହାଲିଆସ୍।
୨୩ ଯୀଶୁ ଚାରି ପାଖିତାରା ଏରିଆସା ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଧନୀ ଆଲାର୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜିନୁ କରାଗେ ବାଗେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ।”
୨୪ ଯୀଶୁସେ କାଥା ମେଞ୍ଚାରା ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ୍ ମାଞ୍ଚାର
କେରାର୍, ହେଲେ ତାମାନ୍ ଆଉଥରେ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ହେ ଏଙ୍ଘେ ହାଦୁ ଗୁଠଆ
ି ର,
ପରମେଶ୍ୱର ରାଜିନୁ କରାଗେ ପ୍ରକୃ ତ୍ନୁ ନିଅ କଠିନ୍। ୨୫ ଅଣ୍ଟା ଧନୀ ଆଲାସ୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜିନୁ କର୍ନା ଅପେକ୍ଷା, ଅଣ୍ଟା ଓଟ ଅଣ୍ଟା ଛୁ ଞ୍ଜୀନୁ ତୁ ର୍ଦାଗେ ସହଜ?”
୨୬ ତାମ୍ ଆହାରୀ ଚକିତ୍ ମାଞ୍ଚାର୍ କେରାର୍। ତାମ୍ ନିଜର୍ ନିଜର୍ ଉଲା ତେଙ୍ଗାତେଙ୍ଗି
ମାଞ୍ଚାର୍ ହେଲେ ନେର୍ ଉଦ୍ଧାର ହାଖର୍କାର୍।
୨୭ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ଏରୀଆସା ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଇବ ଆଲାର୍ଗେ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ
ପରମେଶ୍ୱରସେ ଲାଗିମାଲ୍ଲି। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କଛ
ି ି କାମା ଆଙ୍ଗର୍।”
୨୮ ପିତର ଯୀଶୁସନ୍
ି ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ନିମାନ୍ ଅନୁ ଶରଣ କାମାଗେ ଏମ୍ ସବୁ କଛ
ି ି
ଆମ୍ବକାମ୍ ଚିକାମ୍।”
୧୭ ଯୀଶୁ କାନା ସମୟନୁ
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୨୯ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଏନ୍ ନିମା ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ନେର ଏଙ୍ଘେ ଲାଗୀନ୍
ସୁସମାଚାର ଲାଗି ଆଳ୍ପାପାଲୀ, ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ହାଦୁ ବଚ, ବୁ ଆ-ମା’ ଆଉ ହାଲୁ ଗୁଠି
ଆମ୍ବା ଆଙ୍କାଦାସ୍। ୩୦ତାନ୍ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର୍ହୁ ବିଥିର୍କାଚିକା ବସ୍ତୁ ନ୍ତି ଶହେଗୁଣ୍ବାଗ୍ଗେ
ଇହକାଳନୁ ହାଖାଆଙ୍ଗର୍। ତାନ୍ବାଗେ ଆଳ୍ପାପାଲି, ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ମା, ହାଦୁ ବଚ ଆଉ
ହାଲ୍ଲୁ ଗୁଠି ହାଖ ଆଉ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସାଙ୍ଗେ ତାନ୍ଇ ସବୁ ଜିନଷ
ି ହାଖ କିନ୍ତୁ ଆଘ୍ଲି କାଳନୁ
ତାନ୍ ଅନନ୍ତ ଜିଆ ଲାଭକାମ। ୩୧ଅକୁ ନ୍ ଏକା ଆଲାର୍ ପହିଲା ଜାଗାନୁ ଆତନାର,
ତାମ୍ ଭବିଷ୍ୟତନୁ ଶେଷ୍ ଜାଗାଗେ ଭୁଙ୍ଗର୍ କର, ଆଉ ଆକୁ ନ୍ ନେର ଶେଷ୍ ଜାଗାନୁ
ଆତନାର୍, ତାମ୍ ଭବିଷ୍ୟତନୁ ପହିଲି ଯାଗାଗେ ଭୁଙ୍ଗର କର।”

ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ଖିନା ବିଷୟନୁ ଆଉଥରେ ତେଙ୍ଗାଦାସ୍

୩୨ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲାର୍ ଯିରୁଶାଲମ୍ତ ି କାଲିଆର୍। ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେ ଆଘ୍ଲି ଆଘ୍ଲି

କାଲିଆସ୍। ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଚକିତ୍ ମାଞ୍ଚାର କେରାର୍। ହେଲେ ତାଙ୍ଗା ଅନୁ ଶରଣ
କାମ୍କା ଆଲାର ଆଉ ବାରନା ଆଲାର୍ ଏଲ୍ଚଆ
ି ର୍ କେରାର୍। ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ବାରଜଣ
ପ୍ରେରିତରୀନ୍ ଅଲଗା ମେଁହୟ
ି ାସା ଯିରୁଶାଲମ ଯାହା ଘଟ୍କଚ
ି ା, ହୁ ବିଷୟନୁ ତେଙ୍ଗାଗେ
ଲାଗିଆସ୍। ୩୩ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ମେନା, ଏମ୍ ଯିରୁଶାଲମଗେ କାଦାମ୍। ଆଲୁ ହାଦୁ ସନ୍
ି
କହା ଯାଜକ ଆଉ ଧାର୍ମେ ଗୁରୁଗୁଠଆ
ି ର୍ ହେଖାନୁ ଚିଆ ଖାତର୍ ଆଉ ତାମ୍ ତାଙ୍ଗା ଖିନା
ଦଣ୍ଡଚିଆଗେ ଲାଗିନ୍ ଅଣଯିହୁଦ ି ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ସର୍ପରା ଚିଅର୍। ୩୪ତାମ୍ ତାଙ୍ଗା ଉପାସ୍
କାମର୍ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ମିଆଁ ତୁ ଫାଲ୍ ହେବଳର୍। ତାଙ୍ଗାନ୍ କ�ୋରଡାନୁ ଡେମର୍ ଆଉ
ଶେଷ୍ନୁ ପିଟର୍ଚର୍। ହେଲେ ଖିନାଉଲତି ମୁଣ୍ଟା ଉଲ୍ଲାନୁ ତାନ୍ ଆଉଥରେ ଉସୁକାରସ୍।”
ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନସେ ଅନୁ ଗ୍ରହତା ଅନୁ ର�ୋଧ
ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ବାରଚାଷା
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହେ ଗୁରୁ ନିମ୍ ଏମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ କିଛ ି କାମା ବ�ୋଲି ଏମ୍ ଚାହାଁ ଦାମ୍।”
୩୬ ଯୀଶୁ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନିମ୍ ଏଙ୍ଘେ ସ୍ତି ନ୍ ଏନ୍ଦେ ହାଖାଗେ ଚାହାଁଦାର୍?”
୩୭ ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ନିମ୍ଭେ ରାଜିନୁ ନିମ୍ଭେ ମହିମା ହାଖ୍ ନାବାକେ ଏମ୍ଭେ ତିନ୍ ଅର୍ତୁ
ନିମ୍ଭେ ଡେବା କାଳତି ଆଉ ଅରତୁ ନିମ୍ଭେ ବାମ ତାରତି ଅକ୍କାଗେ ଏମା ଅଧିକାର ଚିଆ।”
୩୮ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ନିଆଦ
ଁ ାର୍, ହୁ ବ ନିମ୍ ଆହା ପଲ୍ଲାଦାର୍। ଏନ୍ ଏକା
ଯାତନା ସାହକ, ନିମ୍ ଭି ଏନ୍ଦେ ହୁ ହାଦି ଯାତନା ସାହାଆଙ୍ଗର୍? ଏମ୍ ଯେନ୍ତି ବାପ୍ତିଜତ
ି
ମାଞ୍ଚକାନ୍, ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ବାପ୍ତିଜତ
ି ମାନା ଆଙ୍ଗର୍?”
୩୫ ଜେବଦୀଗେ
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୩୯ ତାମ୍ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ଆର୍, “ହଁ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗମ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାମାନ୍
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ଏନ୍ ଏକା ଯାତନା ସାହସ, ନିମ୍ ହୁ ବ ସାହର୍। ଏନ୍ ନେଖେସ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ
ମାନ୍ନ୍ ନିମ୍ଭୀ ତାଙ୍ଘେସ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ହୁ ଅର। ୪୦ହେଲେ ଏଙ୍ଘେ ଡେବା କା ତିନା ନେର ଅକ୍କର,
ହୁ ବ ଚାଜାଗେ ଅଧିକାର ଏଙ୍ଘେ ମାଲ୍ଲି, ନେଖେ ଲାଗାନ୍ ଇବ କାମା ଖାତରିକଛ
ି ।ି ଖାଲି
ତାମ୍ ହୁ ସାନ୍ ଅକ୍କା ଆଙ୍ଗର୍।”
୪୧ ଅଲଗା ଦଶ ଲ�ୋକ ପ୍ରେରିତ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଇବ ମେଞ୍ଚାର୍। ତାମ୍ ଯାକୁ ବ ଆଉ
ଯ�ୋହନସେ ମିଆଁ ରାଗୁ ମାଞ୍ଚାର କେରାର।
୪୨ ଯୀଶୁ ସବୁ ପ୍ରେରିତ ଗୁଠଆ
ି ରି ଅଣ୍ଟାନୁ ମେହିଁୟାର। ତାନ୍ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍,
“ଅଣ ଯି ହୁଦୀ ଗୁଠଆ
ି ରେ ଉଲା ବାଗେ ଆଳୁ ଆତନାର୍, ନେକାନ୍ ତାମ୍ ଶାସକ
ତେଙ୍ଗନାର। ନିମ୍ ଆହାଯେ, ଇ ଶାସକ ଗୁଠଆ
ି ର ଆଲାରେ ମିଆଁ ପ୍ରଭୂ ବ�ୋଲି ଏଦାଗେ
ଭଲ ହାଖନାର୍। ତାଙ୍ଘେ ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ନେତାଗୁଠଆ
ି ର୍ ମଧ୍ୟ ଆଲାରେ ମିଆଁ ତାଙ୍ଘେ
ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କାମାଗେ ଭଲ୍ ହାଖନାର୍। ୪୩ହେଲେ ନିମ୍ଭେ ମାଝାନୁ ଏହେଦି କିଛ ି
ମାନ୍ନା ଉଚିତ୍ ମାଲ୍ଲା। ଯଦି ନିମ୍ଭେ ଉଲତି ନେର କହାମାନାଗେ ଚାହାଁଲି, ହେଲେ ତାନ୍
ସେବକ ଲେଖା ସବୁ ରେ ସେବା କାମ୍ନା। ୪୪ଯଦି ନିମ୍ଭେ ଉଲତି ନେର ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ
ମାନା ଚାହାଁଲି, ହେଲେ ତାନ୍ ନିମ୍ଭେ ସବୁ ରେ ହେନ୍ଦକାଚିକା ଚାକର୍ ଲେଖା ସେବା
କାମ୍ନା। ୪୫ହୁ ହାଦି ଆଲୁ ହାଦୁ ସ୍ ଅଲ୍ଗା ଆଲାନ୍ତି ସେବା ହାଖାଗେ ମାଲ୍ଲା ବାରୁର, ବଂରୁ
ତାମ୍ ସେବାକାମାଗେ ବାର୍କାଦାସ୍। ତାନ୍ ବାଗେ ଆଲାରିନ୍ ଉଦ୍ଧାର କାମାନା ଉଦ୍ଧାର
କାମାଗେ ଆଉ ନିଜର ଜିଆ ଚିଆଗେ ବାରକାଦାସ୍।”

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା କାଣାସିନ୍ ହାନୁ ଦାନ୍ ଚିଚାଷ୍
ପାଛଲି ତାନ୍ ଯିରହ
ି ଗେ ବାରଚାଷ୍। ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଆଉ ବାଗେ
ଆଲାର୍ ଗାନେ ହୁ ସହର୍ ବିଥରାୟା କାନାବାକେ ହୁ ସମୟନୁ ଟୀମାୟସେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍
ବାଟୀମୟ ନାମେନୁ ଅଣ୍ଟା ଅନ୍ଧ ଭିକାରି ବାବୁ ପାଖିନୁ ଅକାଚାଷ୍। ତାନ୍ ସବୁ ବାକେ
ଆଲାରିନ୍ ଭିକ ନିଆଁଲିଆସ୍। ୪୭ତାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍ ଯେ ନାଜରୀତ ଯୀଶୁ ହୁ ପାବୁ ଚିଚାଷା
କାଲୀଆସ୍। ତାନ୍ ପାଟି କାମ୍ଚାଷା ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହେ ଗୁରୁ ଦାଉଦସେ ହାଦୁ ଯୀଶୁ:
ଏଙ୍ଘେ ମିୟା କୃ ପା କାମା।”
୪୮ ନିଅ ଆଳୁ ତାଙ୍ଗା କାଳେ କାଳେ ରାଗେ ଧମକ୍ ଚିଚାର୍। ହେଲେହୁ ଅନ୍ଧଭିକାରିସ୍
ବାଗେନ୍ତି ବାଗେ ପାଟି କାମ୍ଚାଷା ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହେ ଦାଉଦସେ ହାଦୁ ଯୀଶୁ, ଏଙ୍ଘେ
ମିଆଁ କୃ ପାକାମା।”
୪୬ ତାଙ୍ଘେ
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୪୯ ଯୀଶୁ ରାଚାସକେରାସ୍ ଆଉ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗା ଏଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ
ବାରସ୍।” ଆଲାର୍ ଅନ୍ଧ ଆଲାସିନ୍ ମେହିଁୟାରା ତେଙ୍ଗି ଆର୍, “ସାହାସ୍ ଧାରା ଆଉ
ଉସ୍କାରା। ଯୀଶୁ ନିଙ୍ଗାନ୍ ମେହାଦାସ୍।” ୫୦ଅନ୍ଧ ଆଲାସ୍ ଚାଣ୍ଡେକରି ତାଙ୍ଘେ ଚାଦରବ
ଖେବ୍ଆ
ଳି ସ୍ଚାଷ୍ ଆଉ ଡେଗ୍ଚାଚାଷ୍। ତାନ୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ବାରଚାଷ୍।
୫୧ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧ ଆଲାସିନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏନ୍ ନିଙ୍ଗାଲାଗାନ୍ ଏନ୍ଦେ କାମନ୍ ବ�ୋଲି ନିମ୍
ଚାହାଁଦାର୍?” ଅନ୍ଧସ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଗୁରୁ ଏନ୍ ଏରାଗେ ଚାହାଁଦାନ୍।”
୫୨ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “କାଲା, ନିମ୍ ଭଲମାଞ୍ଚକାର୍, କାରଣ୍ ନିମ୍ ବିଶ୍ୱା ସ୍
କାମ୍କାର୍।” ତା’ପରେ ଆଲାସ୍ ସବୁ କଛ
ି ି ଏରା ଆଙ୍ଗି ଆସ୍ ଆଉ ଯୀଶୁସେ ଅନୁ ଶରଣ
କାମ୍ଚାଷ୍।

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ଟା ରାଜା ଲେଖା ଯିରୁଶାଲମନୁ କରଚାଷ୍
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ପାଖିଗେ ମାଞ୍ଚାର। ତାମ୍ ଜିତପାରତା ପାଖିନୁ ବେଥ୍ଫାଗୀ ଆଉ ବେଥନିଆ ସହରନୁ ଆହାଁତଆ
ି ର୍।
ଯୀଶୁ ନିଜର ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ଉଲତି ଦୁ ଇଲ�ୋକ୍ରନ୍
ି ତେଙ୍ଗା ତାୟାସ୍, ୨ “ଆଧାନୁ
ଏଥ୍ରାଲି ଯେ ହୁ ପାଦାଗେ କାଲା। ପାଦା ଉଲା କେର୍କା ମାତ୍ରେ ନିମ୍ ଅଣ୍ଟା ଗଧହାଦୁ
ହିଁଚକ
ି ା ରାଚ୍କାଏରର୍। ହୁ ଗଧମିଆଁ ନେଧିବି ଆକ୍କୁ ଯାଗେ ଆର୍ଗାର୍ ଅକ୍କା। ତାଙ୍ଗା
ଖୁଲାୟା ଏଙ୍ଘେ’ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରା। ୩ ଯଦି ନିମାନେର ତେଙ୍ଗନାର ଗଧ ହାଦୁ ନ୍
ଏନ୍ଦେଗେ ଦୁ ଆଦାର୍ ବ�ୋଲି ମେଞ୍ଚାର ହେଲେ, ହେଲେ ନିମ୍ ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗର, ପରଭୁସେ
ଇବ ଦରକାର ଆତଲି। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ନିମା ଚାଣ୍ଡେ ଫେରାବର୍ ଚର୍।”
୪ ତାମ୍ ଭୁଙ୍ଗାରକେରାର। ତାମ୍ ଅଣ୍ଟା ଚାଲି ପାଖି ଖୁଳନ
ି ୁ ଅଣ୍ଟା ଗଧହାଦୁ ହିଁଚକ
ି ାଚିକା
ଏରିଆର୍। ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଖୁଲଚାଚାର୍। ୫ନିଅ ଆଲୁ ହୁ ସାନ୍ ଇଜ୍ଜକାଚାର୍। ତାମ୍ ଇବ
ଏରିଆରା ମେଞ୍ଚାର, “ନିମ୍ ଇଗଧ ହାଦୁ ବନ ଏନ୍ଦେଗେ ଖୁଲାଦାର?” ୬ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍
ଯୀଶୁ ଯାହା ତେଙ୍ଗାଗେ ତେଙ୍କାଚାର୍, ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆଲାରିନ୍ ହୁ କାଥା ତେଙ୍ଗିଆର୍।
ତା’ପରେ ଗଧ ହାଦୁ ସାଙ୍ଗେ ତାମାନ୍ ବିଥ୍ରାଚ୍ଚାର୍।
୭ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଗଧନ୍ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରାର୍ ଆଉ ଗଧଗେ ମିଆଁ ନିଜର
ଚିଢା ହେବଳିଆର୍ ଚାର୍। ଯୀଶୁ ତା’ପରେ ଅକ୍କିଆସ୍। ୮କେତେ ଆଲାର୍ ଯୀଶୁ ସେ
ଲାଗି ତାମ୍ଭେ ଚିଢା ପାବୁ ନୁ ବିଛାବାଚାର। ଅଲଗା ଆଲାର ଡାଳା ହନ୍ତାରା ପାବୁ ନୁ
ବିଛାବାଚାର୍। ୯ନିଅ ଆଲୁ ଯୀଶୁସେ ଆଘଲି ଆଘଲି କାଲିଆର୍ ଆଉ ନେର ନେର
ତାଙ୍ଘେ ପାଛିଲି ପାଛିଲି କାଲିଆର। ସବୁ ର୍ ପାଟିକାମ୍ଚାରା ତେଙ୍ଗିଆର୍,

୧୧

୧ ଯୀଶୁ

41

ମାର୍କସେ ୧୧:୧୬

14

“ହ�ୋଶାନ୍ନା,
‘ପ୍ରଭୁସେ ନାମେନୁ ଏକା ଆଲାସ୍ ବାରାଦାସ୍, ତାନ୍ ଧନ୍ୟ।’

ଗୀତସଂହିତା ୧୧୮:୨୫–୨୬
୧୦ “ଏମ୍ଭେ

ପିତା ଦାଉଦସେ ଆଘ୍ଲାନ୍ତା ରାଜି ଧନ୍ୟ,
ସ୍ୱର୍ଗନୁ ରାନାର୍ ପରମ୍ ପିତା ମାନାନାର ଧନ୍ୟ।”

୧୧ ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାଲମ୍ ବାରଚାର ମନ୍ର୍
ଦି ଉଲାଗେ କେରାସ୍। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର୍ଗେ ସବୁ
ବିଷୟଲାଗି ହାନ୍ନୁ ହେବ୍ଆ
ଲି ସ୍। ହୁ ବାକେ ବାଗେ ଡେରି ମାଞ୍ଚାକେର୍କିଚା। ହେଲେ ଯୀଶୁ
ବାରଜଣ୍ ପ୍ରେରିତ ଗୁଠଆ
ି ର୍ଗାନେ ବେଥନିଆଗେ କେରାର୍।

ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍ ଡିମ୍ବିରି ମାନ୍ନୁବ ଖିଅକ�ୋ
ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଉଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ତାମ୍ ବେଥନିଆ ନ୍ତି ବାହିରି
ଉରଖାଲି ଆର୍, ତାଙ୍ଗା ବାଗେ କିଳା ଲାଗିଆ। ୧୩ ଯୀଶୁ ଆଥାନୁ ଫୁ ଲ୍ମାଞ୍ଚାଦା ଅଣ୍ଟା
ଡିମ୍ବିରି ମାନ୍ନୁ ଏରିଆର୍। ମାନ୍ନୁନୁ ନିଅ ଡିମ୍ବିରି ଫାଳୁ ରଦ୍ ବ�ୋଲି ଭାବ୍ଚାଷ୍ ଡିମ୍ବିରି
ମାନ୍ନୁଗେ କେରା। ହୁ ମାନ୍ନୁଗେ ଆହାଁତଆ
ି ର୍ ଏରିଆର୍ ଯେ ଅଣ୍ଟା ଭି ଫାଳୁ ମାହ୍ଲି
ହାଖିଆର୍ ମାନ୍ନୁନୁ ଆଥା ଛଳା ଆଉ ଏନ୍ଦେ ଭି ମାଲ୍ଲାରୁ। ୧୪ ହେଲେ ଯୀଶୁ ମାନ୍ନୁବନ୍
ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଆଲାର୍ ନିମ୍ଭେ ଫାଲୁ ଆଉ ମାହ୍ ଲି ମହନାର।” ଚେଲାଗୁଠିଆର୍ ଯୀଶୁ
ସେ ଇକଥା ମେଞ୍ଚାର।
୧୨ ହେଲେ

ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରଗେ କରଚାଷ୍
ପାଛଲି ତାନ୍ ଯିରୁଶାଲମ୍ ଗେ କେରାସ୍। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରଗେ କର୍ଚକା ମାତ୍ରେ
ହୁ ସାନ୍ କିଣାବିକା କାମାଲିଆର ଯେ ହୁ ଆଲାରିନ୍ ଅଥରାଚାର। ତାନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା
ପରକାରନୁ ପାଇସା ବାଦଲାଲି ଆର ତାଙ୍ଘେ ମେଜବନ୍ ଭି ତାନ୍ ଉଲଟିଆରଚାର।
୧୬ ତାନ୍ ଭି ନେକାଭି ମନ୍ଦିରତା ପରିଶରନୁ କିଛ ି ହେଲେ ହୁ ଆକାଲାଗେ ଅନୁ ମତି
୧୫ ତାଙ୍ଘେ

14 ୧୧:୯

ହ�ୋଶାନ୍ନା  ଅଣ୍ଟା ଏବ୍ରୀୟ ଶଦ୍ଧ। ରକ୍ କାମାଗେ ପରମେଶ୍ୱରସିନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମାବାକେ
ପହିଲନୁ ଇ ଶଦ୍ଧବ ପ୍ରୟ�ୋଗ ମାନାଲିଆ। ହେଲେ ଇଶାନ ପରମେଶ୍ୱରକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୀନ୍ ପ୍ରଶଂସା
କାମାୟା ଖୁସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କାମାଗେ ଲାଗି ଇ ଶଦ୍ଧବ ପ୍ରୟ�ୋଗ କାମା ଖାତରି କିଚ।ି ମନ୍ଦିର ଯିହୂଦୀ
ଗୁଠଆ
ି ର ଉପାସନା ଜାଗା।
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ମାହ୍ଚ
ଲି ଚ
ି ାର। ୧୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଉପଦେଶ ଚିଚାଷା ତେଙ୍ଗାଗେ
ଲାଗିଆସ୍, “ଶାସ୍ତ୍ରନୁ ଇକାଥା ଲେଖା ଆଦଲି ଯେ, ‘ଏଙ୍ଘେ’ ଆଳ୍ପା ସବୁ ଜାତିତା ଆଲରେ
ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନାଆଳ୍ପା ତେଙ୍ଗରଲେ। ହେ ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ତ ତାଙ୍ଗା ଚରା ଗୁଠଆ
ି ରେ ଆଶ୍ରୟ
ସ୍ଥଳିନୁ ପରିଣତ କାମ୍କାଚିକଦାର।”
୧୮ ଧାର୍ମେଗୁ ରୁ, ଆଉ ପାର୍ଧାନ୍ଗୁରୁ ଇକାଥା ମେଞ୍ଚାର୍। ତାମ ଯୀଶୁ ସିନ୍
ପିଟାଗେ ଲାଗି ପାବୁ ବେଦାଲି ଆର। ହେଲେ ହୁ ସାନ ଜାମା ମାଞ୍ଚକା ସବୁ ଆଲାର
ଯୀଶୁସେ ଉପଦେଶ ମେଞ୍ଚାରା ରାଗୁ ମାଞ୍ଚାର କେରାର୍, ଧାର୍ମେଗୁରୁ ଗୁଠିଆର୍
ଯୀଶୁସନ୍
ି ଏଲ୍ଚଆ
ି ର। ୧୯ମାହାଁ ମାଞ୍ଚାକେରା। ମାହାଁ ମାଞ୍ଚାକେରାଯେ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ନଗରନ୍ତି ବାହାରୀ ଉରଖିଆର କେରାର୍।
ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ ଶକ୍ତି ଏଦିଆସ୍
ଆଘଲି ଉଲା ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ସାଙ୍ଗେ ହୁ ଡିମ୍ବିରି ମାନ୍ନୁ ରାନା
ପାବୁ ନୁ ବାରଚାର୍। ତାମ୍ ଡିମ୍ବିରି ମାନ୍ନୁବନ୍ ଏରିଆରରେଯ ମୁଲିନ୍ତି ହାୟାଦା କେଚା
କେରକିଚ।ି ୨୧ ହୁ ବାକେ ପିତର ଡିମ୍ବିରି ମାନ୍ନୁବନ ମନେ କାମଚାଷ୍ ଆଉ ଯୀଶୁସନ୍
ି
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହେ ଗୁରୁ, ଏରା; କେର୍କା ଉଲ୍ଲାନିମ୍ ଯ�ୋଉ ଡିମ୍ବିରି ମାନ୍ନୁନ୍ ଅଭିଷାପ
ଚିଚ୍କାଚିକାର୍, ହୁ ମାନ୍ନୁ ଇନ୍ନା ହାୟାଦା କେଚାକେରା।”
୨୨ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର୍ ଚିଚାଷ୍, “ପରମେଶ୍ୱରସିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ୍ କାମା। ୨୩ ଏନ୍ ନିମାନ୍ ସତୁ
ତେଙ୍ଗାଦାନ୍: ଯଦି ଏକା ଆଲାସ୍ ଇ ପାର୍ତାନ୍ ତେଙ୍ଗସ୍, ‘ନିନ୍ ଉଫ୍ଲାରୁୟା ସମୁଦ୍ରନୁ
ଖାତରୁକାଲ୍’, ଯଦି ଆଲାସେ ମନ୍ନୁ ଏକା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ମାହ୍ଲିରାଇ ଆଉତାନ୍ ବିଶ୍ୱାସ୍
କାମସ୍ ଯେ, ତାନ୍ ଯାହା ତେଙ୍କାଦାସ୍ ହୁ ବ ମାନ, ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍ଘେ ଲାଗାନ୍
ହୁ ବ କାମଚସ୍। ୨୪ ହେଲେ ଏମ୍ ନିମାନ୍ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍ ଯେ, ନିମ୍ଗୁଠଆ
ି ର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା
କାମ୍ନାବାକେ ଯାହା ନିଆଦାର, ବିଶ୍ୱାସ୍ କାମା ଯେ, ହୁ ବ ନିମା ହାଖରା କେର୍କିଚ,ି ହେଲେ
ନିମ୍ ହୁ ବ ସତେ ହାଖର୍। ୨୫- ୨୬ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମାଗେ
ଇଜ୍ଜକାରାକେ, ହୁ ବାକେ ଯଦି ନିମ୍ଭେ ମନେ ଖାତରିକାଇ ଯେ, ନିମ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯଦି
ନେଖେ ମିଆଁ ରାଗୁ କାମକାଦାର୍, ହେଲେ ହୁ ଆଲାସିନ୍ କ୍ଷମା କାମାଚା। ତା’ ହେଲେ
ସ୍ୱର୍ଗନୁ ରାଚାସ୍ଯେ ନିମ୍ଭେ ପରମ ପିତା ଭି ନିମ୍ଭେ ପାପସବୁ କ୍ଷମା କାମ୍ଚଷ୍।” 15
୨୦ ତାଙ୍ଘେ

15 ୧୧:୨୬

ନିଅଁ ପାଚ୍ଚା ଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିନୁ ପଦସଂଖ୍ୟା ୨୬ ତା’ ପାଠୁ ଇହାଦି ଚିଆ ଖାତରି କିଚ।ି
“ହେଲେ ଯଦି ନିମଗୁଠଆ
ି ର ଅନ୍ୟ ସିନ୍ ଖ୍ୟମା ମହ୍ଲିକାମର ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗନୁ ରାଚକାଚିକା ନିମ୍ଭେ
ଗୁଠଆ
ି ର ପରମପିତା ନିମ୍ଭେ ପାପଗୁଠି ଭି ଖ୍ୟମା ମହ୍ଲିକାମନାର।”
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ଯୀହୁ ଦ ି ନେତାଗୁଠଆ
ି ରେ କ୍ଷମତା ଲାଗି ସନ୍ଦେହ
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆଉଥରେ ଯିରୁଶାଲମଗେ କେରାର୍। ଯୀଶୁ
ମନ୍ଦିର ଉଲା କୁ ଦାଲିଆର୍। କହା ଯାଜକ ଧାର୍ମେଗୁରୁ ପୁରୁଖାପାଚି ଆଉନେତାଗୁଠଆ
ି ର
ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ବାରଚାର। ୨୮ ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ଏମାତେଙ୍ଗା” ଏକା
ଅଧିକାରନୁ ନିମ୍ ଇସବୁ ନାଲ୍ଖୁ କାମାଦାର୍? ଇସବୁ କାମାଗେ ନିମା ନେର ଅଧିକାର
ଚିଚାର?”
୨୯ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଚିଚାଷ୍, “ଏନ୍ ନିମାନ୍ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମେନନ୍। ଏଙ୍ଘେ’ ପ୍ରଶ୍ନତା ଉତ୍ତର
ଚିଚ୍କୁ ଏନ୍ ନିମାନ୍ ତେଙ୍ଗନ୍ ଯେ, ଏକା ଅଧିକାରନୁ ଏନ୍ ଇସବୁ ନାଳଖୁ କାମାଦାନ।
୩୦ ଏଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗା, ଯେତେବେଳେ ଯ�ୋହନ ଆଲାରିନ୍ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଚିଆଲି ଆର୍, ହୁ ବ
ପରମେଶ୍ୱରତି ବାରିଚକ
ି ାଚିକା ନା ଆଲାର୍ ତିନ୍ ବାର୍କିଚା? ଏଙ୍ଘେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଉତ୍ତର
ଚିଆ।” ୩୧ଯିହୁଦୀ ନେତାଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗି ଆଲ�ୋଚନା କାମ୍ଚାର୍। ତାମ୍
ତେଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ମାଞ୍ଚାର, “ନାମ୍ ଯଦି ତେଙ୍ଗତ୍ ଯେ, ‘ଯ�ୋହନସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରତି
ବାରକିଚା’, ହେଲେ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗସ୍, ‘ହେଲେ ନିମ୍ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏନ୍ଦେଗେ ଯ�ୋହନସି
ବିଶ୍ୱାସ୍ ମାହ୍ଲି କାମ୍ଚକ
ି ାର୍?’ ୩୨ହେଲେ ଯଦି ନାମଗୁଠଆ
ି ତ୍ ତେଙ୍ଗତ, ‘ଯ�ୋହନସେ
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଲାରନ୍ତି ବାରଚିକଚ
ି ା’ ହେଲେ ଆଲାର ନାମ୍ଭେ ମିଆଁ ରାଗୁ ମାନରକର।” ତାମ୍
ଆଲାରିନ୍ ବାଗେ ଏଲଚାଲିଆର୍। ହେଲେ ସବୁ ଆଲାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କାମାଲିଆର ଯେ,
ଯ�ୋହନ ପ୍ରକୃ ତନୁ ଅଣ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା।
୩୩ ହେଲେ ତାମ୍ ଯିଶୁସନ୍
ି ଉତ୍ତର ଚିଚାର୍, “ଏମ୍ ବାଲ୍ଦାମ୍।”
ହେଲେ ଯୀଶୁତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହେଲେ ଏନ୍ଭି ନିମାନ୍ ମାହ୍ଲି ତେଙ୍ଗଦାନ୍ ଯେ,
ଏକା ଅଧିକାରନୁ ଏନ୍ ଇସବୁ ନାଲ୍ଖୁ କାମାଦାନ୍।”
୨୭ ଯୀଶୁ

ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ହାଦୁ ସନ୍
ି ତାୟାସ୍
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମନୁ ଆଲାରିନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚିଚାଷ୍; ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍,
“ଅଣ୍ଟାଆଲୁ ଅଣ୍ଟା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ ଲାଗାବାଚାଷ୍। ତାଙ୍ଘେ ଚାରିପାଖି ବାଳା
16
ଚିଚାଲାଗିଆସ୍। ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେ ଅନ୍ଦରାଗେ ଲାଗିନ୍ ଅଣ୍ଟା କୁ ଣ୍ଡ କାମ୍ଚାଷ୍। ହୁ ସ୍ ଜଗିଆ
ଆଳ୍ପା ଅଣ୍ଟା କାମ୍ଚାଷ୍। ତାନ୍ ନିଅ ଚାଷିଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ବାଗ୍ଚାବ ଭାଗୁନୁ ବିଚାର୍,
ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ କୁ ଦାଗେ ଲାଗି ହୁ ଯାଗା ଆମ୍ବିଆସା ଭୁଙ୍ଗାର୍ କେରାର୍।

୧୨
16 ୧୨:୧

୧ ଯୀଶୁ

ଦ୍ରାଖ୍ୟାରାସେ ଅନ୍ଦରାଗେ  ମୁଲି ଶଦ୍ଧ ଔନ-ପ୍ରେସ। ଇବ ଚାଚାନୁ ଆରକାଚିକା ଅଣ୍ଟା ଜାଗା,
ହୁ ସାନ ଦ୍ରାଖ୍ୟାବନ୍ ଠେସାୟା ତାଙ୍ଘେ ରାସେ ସଂଗ୍ରହ କାମ୍ନାର।
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୨ “ପାଛଲି ଯେତେବେଳେ ହାକ୍ଷା ଫାଳୁ ଚହନାଗେ ସମୟ ମାଞ୍ଚାକେରା। ହୁ ବାକେ
ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେଅଣ୍ଟା ଚାକରସିନ୍ ତାଙ୍ଘେ ନିଜର ଭାଗୁବନ ଅନ୍ଦରାଗେ କୃ ଷି ଆଲାରେ
ପାଖିଗେ ତାୟାର। ୩ହେଲେ କୃ ଷକ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଚାକରସିନ୍ ଧାର୍ଚାର ଡେମ୍ଚାର ଆଉ
ତାଙ୍ଗା ଏନ୍ଦେରି ମାହ୍ଚ
ଲି ଚ
ି ାର୍ ଆଉ ତାଙ୍ଗା ଖେଦାରଚାର। ୪ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଆଲାସେ
ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଚାକର୍ ସିନ୍ ତାୟାସ୍। ତାମ୍ ଇ ଚାକରସେ କୁ କ୍ନ
କୁ ୁ ଡେମ୍ଚାର୍ ଆଉ
ହୁ ଳଚାର୍। ୫ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଚାକରସିନ୍ ତାୟାସ୍। କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ରଇ
ଚାକରସିନ୍ ଜିଆନ୍ତି ପିଟାର୍ଚାର। ହୁ ଆଲାସ୍ ଆଉ ବାଗେ ଚାକରସିନ୍ ପଠାବାଚାର୍,
ହେଲେ କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ର ଡେମ୍ଚାର୍ ନିଅ ଆଲାରିନ ଜିଆନ୍ତି ପିଟାଚାର।
୬ ଆଲାସେ ପାଖିନୁ କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିଗେ ତାୟାଗେ ଆଉ ଅଣ୍ଟାଖାଲି ବାକି
ରାଚାଷ୍। ହୁ ବ ମାନାଦାସ୍ ତାଙ୍ଘେ ତାଙ୍ଗାଦାସ୍। ହୁ ଆଲାସ୍ ତାଙ୍ଘେ ତାଙ୍ଗାସିନ୍ ବାଗେ
ଭଲ୍ ହାଖାଲିଆସ୍। ହେଲେ ତାନ୍ କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିଗେ ତାୟାସେ ତାନ୍ ଖାଲି ସ୍ତି ର
କାମଚାଷ୍। ହେଲେ କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିଗେ ତାୟାଗେ ଲାଗି ହାଦୁ ସ୍ ଖାଲି ଶେଷ୍
ଆଲୁ ରାଚାସ୍। ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍ କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ର ଏଙ୍ଘେ ହାଦୁ ସନ୍
ି ସମ୍ମାନ ଚିଅର୍।’
୭ ହେଲେ କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ର୍ ତେଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ମାଞ୍ଚାର୍, ଇ’ ଆଲାସ୍ ବଗ୍ଚାମାଲିକସେ
ତାଙ୍ଗଦାସ୍। ବଗିଚାନ୍ତା ତାନ୍ ଉତ୍ତରାଅଧିକାରି। ନାମ୍ ଯଦି ତାଙ୍ଗା ପିଟଚତ୍ ବଗିଚାବ
ନାମ୍ଭେ ମାନକ’। ୮ହେଲେ କୃ ଷକ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ମାଲିକସେ ହାଦୁ ସନ୍
ି ଅଚାରା। ଜିଆନ୍ତି
ପିଟାଚାର, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଖେତନ୍ତା ବାହାରିଗେ ଖେବଳିଆର୍ଚାର୍।
୯ ହେଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଖେତତ୍ତା ମାଲିକ୍ ଏନ୍ଦେକାମସ୍? ତାନ୍ ବାରଚାଷା କୃ ଷକଗୁଠଆ
ି ରିନ୍
ପିଟଚସ୍। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଖେତ୍ ବନ୍ ଅଲଗା କୃ ଷକସେ ଚିଅସ୍ ଲାଗସ୍। ୧୦ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍
ଏନ୍ଦେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଲ୍ଲା ପାଢୁର୍?

“ଏକା ଚାଚାବନ୍ କାରିଗର୍ଗୁଠିଆର୍ ଇବ ଦରକାର ମାହ୍ଲିମାନି ବ�ୋଲିଭାବ୍ଚାର, ହୁ
ଚାଚା
17
‘ହେଲେ କଣୁନ୍ତା ପାର ଧାନ୍ ଚାଚା ମାଞ୍ଚାକେରା।
୧୧ ପ୍ରଭୁ ତାନ୍ କାମ୍ଚାଷ୍,
ହେଲେ ଇବ ନାମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। 
ଗୀତସଂହିତା ୧୧୮:୨୨–୨୩
17 ୧୨:୧୦

କ�ୋଣତା କହା ମୁଲିଚାଚା କ�ୋଠା ଆଲ୍ପାତା ପହିଲ ଆଉ ସବୁ ସତିନ୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ ଚାଚା।
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୧୨ ଇ ଯୀହୁ ଦ ି ନେତାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ମେଞ୍ଚାର୍।, ଇବ ତାଙ୍ଘେ ଉଦେଶ ନୁ
ରାଚା ବ�ୋଲି ତାମ୍ ଆଖାର୍ କେରାର୍। ହେଲେ ଯୀଶୁସନ୍
ି ବନ୍ଦି କାମାଗେ ଲାଗିନ୍ ତାମ୍
ଉପାୟ ବେଦାଗେ ଅକିଆର। ହେଲେ ତାମ୍ ଆଲାରିନ୍ ଏଲଚାଲିଆର୍। ହେଲେ ତାମ୍
ଯୀଶୁସନ୍
ି ବିଥରାରା ଭଙ୍ଗାର କେରାର୍।

ଯୀଶୁସନ୍
ି ଫାସୁନୁ ହେବଳାଗେ ଯିହୁଦୀ ନେତାଗୁଠଆ
ି ରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ
ଯିହୁଦୀ ନେତାଗୁଠଆ
ି ର୍ ନିଅଁ ଫାରୁସି ଆଉ ହେରଦିୟଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁସେ
ପାଖିଗେ ତାୟାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁସେ ଭୁଲ୍ ଧାରାୟା ଯୀଶୁସନ୍
ି ଫାସୁନୁ ହେବଲାଗେ
ଚାହାଁଲିଆର୍। ୧୪ ଫାରୁସି ଆଉ ହେରଦିୟଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ କେରାରା
ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ଗୁରୁ, ଏମ୍ ଆକ୍କାଦାମି ଯେ, ନିମ୍ ବାଗେ ଭଲଆଲୁ ର୍। ଅଲଗା ଆଲାର୍
ନିମ୍ଭେ ନାମେନୁ ଏନ୍ଦେ ଭାବାନାର, ହୁ ବଷ
ି ୟନୁ ଚିନ୍ତା ଆମାକାମା। ସବୁ ଆଲାର୍ ନିମ୍ଭେ
ଲାଗିନ୍ ସାମାନ୍। ନିମ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାଁକାଚିକା ଜିଆନୁ ପାବୁ ବିଷୟନୁ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ୍
ଚିଆଦାର୍।ଏମା ତେଙ୍ଗା, କାଇସର ସିନ୍ କର ଚିଆଗେ ଉଚିତ୍ କା ମାଲ୍ଲି?”
୧୫ ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେ ଚାଲବାଜି ବୁ ଝୁରାସ୍ କେରାସ। ତାନ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନିମ୍
ଗୁଠିଆର୍ ଏଙ୍ଗା ଭଲ୍ କାଥା ତେଙ୍ଗାୟା ଏଙ୍ଗା ଏନ୍ଦେଗେ ଫାସୁନୁ ହେବ୍ଲାଗେ
ଚାହାଁଦାର? ଏଙ୍ଘେ’ ପାଖିଗେ ରୁପା ପାଇସା ଟଙ୍କେ ଅନ୍ଦରା, ଏନ୍ ତାଙ୍ଗା ଏରନ୍।
୧୬ ତାମ୍ ରୁପା ପଇସା ଟଙ୍କେ ଅନ୍ଦରାର୍। ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ପଇସାମିଆଁ
ନେଖେ ଫଟୁ ଆତଲି ? ତାଙ୍ଘେ ମିଆଁ ନେଖେ ନାମେ ଲେଖା ଆତଲି ?” ତାମ୍
ତେଙ୍ଗିଆର୍, ଇବ କାଇସରସ୍ ଫଟୁ ଆଉ କାଇସରସସେ ନାମେ।”
୧୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଯାହା କାଇସରସେ ତାହା
କାଇସରସେ ତାଙ୍ଗା ଚିଆ ଆଉ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରସେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରସେ ଚିଆ।”
ଇବ ମେଞ୍ଚାରା ସବୁ ର ଚକିତ୍ ମାଞ୍ଚାର କେରାର୍।
୧୩ ପାଛଲି

ଯୀଶୁସନ୍
ି ଫାସୁନୁ ହେବ୍ଲାଗେ ନିଅ ସାଧୁକୟ
ି ଗୁଠଆ
ି ରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ
ପାଛଲି ନିଅଁ ମାଦ୍ଧୁକି ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ବାରଚାର୍। ସାଦ୍ଧୁକିଗୁଠଆ
ି ର୍ ଦାବୀ
କାମ୍ନାର୍ ଯେ, ଆଲାର୍ ଖିଆମୁଞ୍ଜକୁ ନ୍ ଆଉ ମାହ୍ଲି ଉସ୍କାରାନର୍। ୧୯ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍,
“ଗୁରୁ, ମ�ୋଶା ଏମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ ଲେଖାକାଚିକାନାର୍ ଯେ, ଯଦି ଏକା ବେଞ୍ଜର୍କାଚିକା
ଆଲୁ ସସେ ହାଦୁ ବଚ୍ ମାହ୍ଲି ରାଚକାରର୍ ତାନ୍ ଖିଦାସ୍କାଦାସ୍, ହେଲେ ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ
ଭାଇସି୍ ହୁ ମକ୍
ୁ କା ବେଞ୍ଜର୍ନା ଉଚିତ୍। ହେଲେ କେଚ୍କା ଭାଇସେ ଲାଗି ବଂଶ କହାମାନା
୧୮ ତାଙ୍ଘେ
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ଆଙ୍ଗ। ୨୦ ଥରେ ସାତ୍ ଭାଇ ରାଚାର୍। ସବୁ ନ୍ତି କହାଭାଇସ୍ ବେଞ୍ଜରାସ୍। ହେଲେ
ହାଦୁ ବଗ୍ ମାଲ୍ଲା ମାନୁ ର ତାନ୍ କେଚାଶ୍ କେରାସ୍। ୨୧ହେଲେ ମାଝଲାଭାଇସ୍ ହୁ ମକ୍
ୁ କାନ୍
ବେଞ୍ଜରାସ୍। ତାନ୍ଭି ହାଦୁ ବଚ୍ ମାଲ୍ଲାମାନୁ ସ୍ କେଚାଶ୍ କେରାସ୍। ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭାଇସ୍
ଭି ହୁ ହାଦି ମାଞ୍ଚାସ୍। ୨୨ମାତ ଲ�ୋକ ଭାଇ ହୁ ମକ୍
ୁ କାନ୍ ଅର୍ତୁ ପରେ ଅରତୁ ବେଞ୍ଜାରାର୍
ଆଉ ଶେଷନୁ କେଚାର୍କେରାର୍। ତାମ୍ଭେଗୁଠଆ
ି ରେ ନେଖେ ହେଲେ ହାଦୁ ବଚ ମାଲ୍ଲାରୁର୍।
ଶେଷନୁ ହୁ ମୁକ୍କା କେଚାକେରା। ୨୩ହେଲେ ସାତେଟା ଭାଇଯାକର୍ ତାଙ୍ଗା ବେଞ୍ଜରକା
ଚାର୍। ହେଲେ ଉସକାରନା ସମୟନୁ , ହୁ ମକ
ୁ ା ନେଖେ ମୁକ୍କା ମାନ?”
୨୪ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏନ୍ଦେତେଙ୍ଗି , ପରମେଶ୍ୱରସେ ଶକ୍ତି ବିଷୟନୁ
ହୁ ବ ନିମ୍ ମାଲ୍ଲା ଆହୁ ର୍ କା? ହୁ ଦଗେ ଲାଗିନ୍ ନିମ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନ୍ଦାର୍। ୨୫ ଆଲାର୍
ଯେତେବେଳେ କେଚ୍କାତ ି ଉସ୍କାରର୍ ହୁ ବାକେ ଏକା ବେଞ୍ଜାଭି ମାହ୍ଲିମାନି ତାମ ନେକାଭି
ନେର୍ ମାହ୍ଲି ବେଞ୍ଜର୍ ନାର୍, ଆଉ ସବୁ ର୍ ସ୍ୱର୍ଗନ୍ତା ହୁ ତଲେଖାମାନର୍ କର। ୨୬ଉସ୍କାର୍ନା
ଆଲାରେ ବିଷୟନୁ ନିମ୍ଗ
 ୁଠଆ
ି ର୍ ଏନ୍ଦେ ମ�ୋଶାସେ ବହିନୁ ଲେକାଚିକା କାଥାବନ୍ ମାଲ୍ଲା
ପାଢୁର? ହୁ ନ୍ନୁ ପରମେଶ୍ୱର ମ�ୋଶାସିନ୍ ତେଙ୍କାନାର ଏନ୍ ଅବ୍ରାମସେ ପରମେଶ୍ୱର,
ଇସ୍ହାକସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାକୁ ବସେ ପରମେଶ୍ୱର। ୨୭ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତେଙ୍କାଦାସ୍
ଯେ, ତାନ୍ ତାମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେଲେ ପ୍ରକୃ ତ୍ନୁ ଇଆଲାର ମାଲ୍ଲାଖିଉର। କାରଣ ତାନ୍
କେଚ୍କା ଆଲାର୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଲୀଆସ୍ ବଂର ଉଜ୍ଜକା ଆଲାରେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ
ସାଧୁକି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ନିମ୍ ବାଗେ ଭ୍ରମନୁ ଖାତର୍କାଦାର।
ଏକା ଆଦେଶବ�ୋ ବାଗେ ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ

୨୮ ଅଣ୍ଟା ଧାର୍ମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ବାରଚାଷ୍। ସାଧୁକି ଆଉ ଫାରୁସିଗୁଠଆ
ି ରେ

ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାମ୍ନାବ ମେଞ୍ଚାର। ତାନ୍ ଏରିଆସ୍ ଯେ, ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଭଲ
ଉତ୍ତର ଚିଚ୍କାଦାସି। ହେଲେ ତାନ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏକା ଆଦେଶବ ବାଗେ
ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ?”
୨୯ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଚିଚାଷ୍, “ସବୁ ନ୍ ତି ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶବ ଇ ପ୍ରକାରନ୍ତା, ‘ହେ
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମେନା। ଏମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଣ୍ଟାଖାଲି ପ୍ରଭୁ। ୩୦ସବୁ ହୃ ଦୟନ୍ତି ସବୁ
ଆତ୍ମାନ୍,ତି ସବୁ ମନ୍ନ୍,ତି ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତିନୁ ନିମ୍ ନିମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରସି ପ୍ରେମ କାମା।’
୩୧ ଦ୍ୱିତୟ
ି ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ମାନାଲି ଇ ପରକାରନ୍ତା: ‘ନିମ୍ ନିଜଗେ ନିଜେ ଯେନ୍ତି
ପ୍ରେମ୍ କାମାଦାର୍, ନିଜର ପଡସି ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ଦାଗି ପ୍ରେମକାମା’ ଇ ଜୁ ଳେ ଆଦେଶ
ଛଳା ଆଉ କହା ଆଦେଶ୍ ମାଲ୍ଲାଦିନ୍।”
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୩୨ ହୁ ବ ମେଞ୍ଚାଶା ଧାର୍ମେଗୁରୁ ଅଣ୍ଟା ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ଗୁରୁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ, ଅଣ୍ଟା
ତାଙ୍ଘେ ଛଳା ଆଉ ଅନ୍ୟ ନେରଭିମାଲ୍ଲାରି, ଇବ ନିମ୍ଠକ୍
ି ତେଙ୍ଗାଦାର୍। ୩୩ପ୍ରକୃ ତ୍ନୁ
ଅଣ୍ଟା ଆଲାସେ ସବୁ ହୃ ଦୟ ସବୁ ମନ୍ ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତି ଚିଆୟା ପରମେଶ୍ୱରସିନ୍
ପ୍ରେମ୍କାମାଗେ ଖାତ୍ର। ତାନ୍ ଯେନ୍ତି ନିଜଗେ ନିଜେ ଭଲ ହାଖ୍ଦାସ୍, ହୁ ହାଦି ଅନ୍ୟସିନ୍
ଭଲ ହାଖାଗେ ଖାତ୍ର। ନାମ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ଯେତେ ପଶୁ ବଳି ଆଉ ଦାନଚିଆଦାତ୍,
ହୁ ବ୍ଲାନ୍ତି ଇଜୁ ଳେ ଆଦେଶବ୍ ବାଗେ ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ।”
୩୪ ଯୀଶୁ ଏରିଆସ୍ଯେ, ଆଲାସ୍ ବୁ ଝାରାସା ଜ୍ଞାନି ଲେଖା କାଥା ତେଙ୍ଗାଦାସ୍। ତାନ୍
ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗିଆସ୍,ନିମ୍ଭେସ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରରାଜି ଗେଛାନୁ ମାଲ୍ଲାଦ।ି ” ଇଦଗେ ପାଛଲି ଏକା
ଆଲାସଭି ଯୀଶୁସନ୍
ି ପ୍ରଶ୍ନ ମେନାଗେ ହୁ ଆଲାସ୍ ସାହାସ୍ ମାହ୍ଲି କାମ୍ଚାଷ୍।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦସେ ତାଙ୍ଗାଦାସ୍
ମନ୍ଦିରର୍ନୁ ଉପଦେଶ ଚିନାବାକେ ମେଞ୍ଚାଶ୍, “ଧାର୍ମେଗୁରୁ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏସ୍ କେ
ତେଙ୍ଗାନାର୍ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦସେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍? ୩୬ ନିଜେ ଦାଉଦ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାନ୍ତା
ସାହାର୍ଯ୍ୟଗେ ଲାଗିନ୍ ତେଙ୍କାଚାଷ୍,
୩୫ ଯୀଶୁ

ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଙ୍ଘେ ପ୍ରଭୁସିନ୍ ତେଙ୍କାଚାଷ୍:
ନିମ୍ ଏଙ୍ଘେ’ ପାଖି, ଏଙ୍ଘେ ତିନା ବାଟେ ଅକ୍କା,
ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ସତୃ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ନିମ୍ଭେ ପାଖିଗେ ଅନ୍ଦରନ୍ ଚିଅନ୍।’

ଗୀତସଂହିତା ୧୧୦:୧
୩୭ ଦାଉଦ

ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିନ୍ ‘ପ୍ରଭୁ’ ବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗା ଲି ଆସ୍। ହେଲେ ଏସ୍କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଦାଉଦସେ ହାଦୁ ମାନାଆଙ୍ଗସ୍?” ଜାମ୍ରକା ଚିକା ଆଲାର୍ ଯୀଶୁସେ ଉପଦେଶ
ଖୁସମ
ି ନ୍ନୁ ମେନାଲିଆର୍।
ଯୀଶୁ ବିଧି ପ୍ରଚାରକ ଆଲାରିନ୍ ସମାଲ�ୋଚନା କାମ୍ଚାର
ଶିକ୍ଷା ଚିଚାଷା ଭୁଙ୍ଗାସ୍ କେରାସ୍। ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଧାର୍ମେଗୁରୁ ଗୁଠଆ
ି ରନ୍ତି
ସାବଧାନ୍ ରା। ତାମ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାଜକୀୟ ଚିଢା ଆତରା ଇୟାହାୟା କୁ ଦାଗେ ଭଲ
ହାଖ୍ନାର୍, ତାମ୍ ଭଲ୍ ହାଖ୍ନାର୍ ଯେ, ଆଲାର୍ ତାମାନ୍ ହାଟେ ବଜାର୍ନୁ ସମ୍ମାନ ଚିନାର୍।
୩୯ ସାମାଜ ଆଳପାନୁ ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ନ୍ନୁ ଅକାଗେ ଭଲ ହାଖନାର। ଭୁଜିନୁ ତାମ୍,
୩୮ ଯୀଶୁ

ମାର୍କସେ ୧୨:୪୦

48

ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହାଖାଗେ ଭଲ ହାଖ୍ନାର। ୪୦ତାମ୍ ରାଣ୍ଡି ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ କାଟି ବେଭାର
ଏଦ୍ନାର୍। ତାମ୍ ରାଣ୍ଡି ଗୁଠଆ
ି ରେ ସମ୍ପତି ହୁ ନାର୍ କାନାର୍। ଭଲ ଦେଖେଇମାନାଗେ ତାମ୍
ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ୍ନାର। ଇହାଦି ଆଲାରିନ୍ ପରମେଶ୍ୱର କହା ଦଣ୍ଡ ଚିଅର୍।”
ଅଣ୍ଟା ରାଣ୍ଡିଗେ ପ୍ରକୁ ତ୍ତା ଦାନ୍
ମନ୍ଦିର୍ତା ଦାନବାକ୍ସ ମିଆଁ ଅକାଚାଷ୍। ଆଲାର୍ ଏଶ୍କେ ଭାବନୁ ଦାନ୍-ବାକ୍ସନୁ
ପଇସା ଭର୍ତ୍ତୀ କାମାନାର୍। ହୁ ବ�ୋ ତାନ୍ ଲଖ୍ୟ କାମା ଲିଆସ୍। ବାଗେ ଧନୀ ଆଲାର୍
ଦାନବାକ୍ସନୁ ବାଗେ ପଇସା ହେବ୍ଳା ଲିଆର୍। ୪୨ପାଛଲି ଗରିବ ରାଣ୍ଡିଅଣ୍ଟା ହୁ ସାନଗେ
ବାରଦା। ଆଉ ହୁ ସାନ୍ ତାନ୍ ମାତ୍ର ଜୁ ଳେ ତାମ୍ବା ପଇସା ହେବ୍ଆ
ଲି । ଇ ପାଇସାଗେ ମୁଲ୍ୟ
ଟଙ୍କେତିଭି ସମାନ୍ ମାଲ୍ଲି।
୪୩ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ନିଜ ର ଚେଲାଗୁ ଠିଆ ରିନ୍ ପାଖିଗେ ମେହିଁୟ ାସା
ତେଙ୍ଗିଆସ୍,” ଏନ୍ ନିମାନ୍ ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇସବୁ ଧନି ଆଲାର୍ ଚିଚକା ଦାନତି ଇ
ଗରିବ ରାଣ୍ଡି ପ୍ରକୃ ତନୁ ବାଗେ ଚିଚକ
ି ଚ
ି ୍ ।ି ୪୪ହେଲେ ଧନୀ ଆଲାରେ ପାଖିନୁ ବାଗେ
ଆତ୍।ଲି ତାମ୍ ତାମେହ ଦରକାର ମାହ୍ଲିରାଚ୍କା ପଇଶାତି ହି ଦାନ୍ ଚିଚ୍କାନାର୍। ହେଲେ
ଇ ରାଣ୍ଡି ବାଗେ ଗରିବ ଇଗରିବଗେ ପାଖିନୁ ଯାହା ରାଚା ଇବ ସବୁ ଚିଚାଲାଗିଆ ତାଙ୍ଘେ
ଚାଲ୍ରାଗେ ସେତକି ଖାଲି ସମ୍ବଳ ରାଚା।”
୪୧ ଯୀଶୁ

ମନ୍ଦିର୍-ହଟର୍ନା ସମ୍ପର୍କନୁ ଯୀଶୁସେ ଭାବବାଣୀ
ତାଙ୍ଘେ ଅଣ୍ଟା ଚେଲା ତାଙ୍ଗା
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଗୁରୁ, ଏରା,ଇ ମନ୍ଦିରତା ସୁନ୍ଦର ଆଳ୍ପା ଗୁଠି ଆଉ ତାଙ୍ଘେ
କହା ଚାଚା ଗୁଠି ନିଅଁ ସୁନ୍ଦର ମାଞ୍ଚଚିକଚ
ି ?
ି ”
୨ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ନିମ୍ ଇ ବିଶାଳ୍ ଆଲ୍ପାବନ୍ ଏରାଦାର୍? ଇ’ ଆଲପାଗୁଠି
ହଟରକ�ୋ। ସବୁ ଚାଚାଗୁଠି ହାଜ୍ଜୁନୁ କାଚଳାରଦା ଖାତର୍। ଅଣ୍ଟା ହେଲେ ଅଲଗା ଚାଚା
ଆଉ ଚାଚାମିଆଁ ରାପଲ।
୩ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର୍ ସାମାନ୍ତା ରାଚ୍କା ଜିତ ପାରତା 18 ମିଆଁ ଅକାଚାର। ତାଙ୍ଘେ
ସାଙ୍ଗେ ପିତର, ଯାକୁ ବ, ଯ�ୋହନ ଆଉ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଚାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ

୧୩

18 ୧୩:୩

ଆଙ୍ଗର୍।

୧ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ଉଲ୍ତି ବାହାରି କାନା ସମୟନୁ

ଜିତ ପାର୍ତ୍ତା  ଯୀରୁଶାଲମର ପୂର୍ବନ୍ତି ରାଚକା ଅଣ୍ଟା ପାର୍ତ୍ତା, ଏକାସାନ ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ଏରା
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ଭାବନୁ ମେଞ୍ଚାସ୍। ୪“ଇସବୁ ଏକ୍ଲା ଘଟ, ଏମା ତେଙ୍ଗା? ସବୁ ଘଟ୍କା ସମୟ ମାଞ୍ଚାକେରା
ବ�ୋଲି, ଏ’ନ୍ଦେ ଏ’ନ୍ଦେ ଚିହ୍ନ ଗୁଠି ଏରାଖାତର୍?”
୫ ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ସାବଧାନ୍! ନିମା ନେରଭି ପ୍ରତାରଣା କାମା
ପଲ୍ଲର। ୬ନିଅଁ ଆଲୁ ବାରର୍ ଆଉ ତାମ୍ ଏଙ୍ଘେ ନାମେ ବେଭାର କାମର୍। ତାମ୍ ଦାବି
କାମର୍, ‘ଏନ ହୁ ବ’। ତାମ୍ ବାଗେ ଆଲାରିନ୍ ପ୍ରତାରଣା କାମର୍। ୭ନିମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟନୁ
କା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲ୍ରାକାଚିକା ବିଷୟନୁ ଉଳ୍ରକାଚିକା ଖବର ମେନାୟା ଆମେକେ ଏଲଚା।
ଅନ୍ତିମ କାଳ ବାରନା ଆଘଲିନ୍ତି ଇ’ସବୁ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟ୍ର। ୮ଅଣ୍ଟା ଜାତି ଆଉ ଅଣ୍ଟା
ଜାତି ବିର�ୋଧନୁ , ଅଣ୍ଟା ରାଜି ଅନ୍ୟ ରାଜି ବିର�ୋଧନୁ ଲଢେଇ କାମର୍। ବାଗେ ଜାଗାନୁ
ଭୁମିକମ୍ପ ମାନ। ଆଲାରେ ଅନାଗେ ମାହ୍ ଲି ହାଖିରି। ଇବ ସବୁ ଏକାପୁନା ହାଦୁ ସେ ଜନମ୍
ଆଘ୍ଲିନ୍ତା ଛୁ ଆଲିମାନ୍ନା ଦୁ ଃଖୁ ବ�ୋଲି ମାନ।
୯ ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ସତର୍କ ରାକେ। ଆଲାର ନିମାନ୍ ବନ୍ଦିକାମରା ବିଚାର ଯାଗାଗେ
ସର୍ପର ଚିଅର୍। ତାମ୍ ନିମାନ୍ ତାମ୍ଭେ ସାମାଜ୍ ଆଳପାନୁ ଡେମର୍। ଏଙ୍ଘେ ଚେଲା ମାନ୍କ
ଚି ା
ଯୁଗୁରୁ ନିମା ଶାଶକ ଆଉ ରାଜାଗୁଠଆ
ି ରେ ଆଘଲି କାକେ ଇଲାଗେ ବାଧ୍ୟ କାମର୍।
ନିମ୍ ଏଙ୍ଘେ ବିଷୟନୁ ପରମାଣ ଚିଅର୍। ୧୦ହେଲେ ଇସବୁ ନାଲଖୁ ଘଟକା ଆଘଲିନ୍ତି
ସବୁ ଜାତିତା ଆଲାରଗେସାନ୍ ସୁସମାଚାର 19 ଚାହାଲାଗେ ତେଙ୍ଗାଗେ କାମର୍। ୧୧ତାମ୍
ନିମାନ୍ ବନ୍କ
ଦି ାମର ଜେରା କାମର। ତାମ୍ ନିମାନ୍ ବିଚାର କାମାଗେ ଯଦି ହୁ ନାର, ହେଲେ
ନିମ୍ ହୁ ସାନ୍ ଏନ୍ଦେ ତେଙ୍ଗର୍, ହୁ ବିଷୟନୁ ଆଘ୍ନ୍
ଲି ତି ଏକ୍ଲାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଆମାକାମା। ହୁ
ସମୟନୁ ନିମା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ତେଙ୍ଗାଗେ ଚିଅର୍, ହୁ ବ ନିମ୍ ତେଙ୍ଗର୍, କାରଣ
ହୁ ବାକେ ପ୍ରକୃ ତନୁ ନିମ୍ କାଥା ଆମ୍ କେ କାମା ହେଲେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା କାଥା ତେଙ୍ଗ।
୧୨ “ଭାଇ, ଭାଇରିନ୍ ମରଣମୁହଗେ
ି ଠେଲର୍ ଚର। ବୁ ଆ ତାଙ୍ଘେ ହାଦୁ ସେ ଖିଆଗେ
ଲାଗିନ୍ ଚିଅର ଲାଗର। ହାଦୁ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ବୁ ଆମାରେ ବିରୁଧନୁ ଇଜ୍ଜର ଆଉ ତାମ୍ ତାମାନ୍
ପିଟରଚର ୧୩ନିମ୍ଗ
 ୁଠଆ
ି ର୍ ଏଙ୍ଘେ ଚେଲା ମାନଚାକାଚିକା ଯ�ୋଗୁ ସବୁ ର୍ ନିମାନ୍ ଘୃଣା
କାମର୍। ହେଲେ ଏକା ଆଲାସ୍ ଶେଷ ଯାକେ ଧ�ୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରସା ଦୁ ଡ ମାନଶା ରସ, ତାନ୍
ରକ୍ଷା ହାଖର।
19 ୧୩:

୧୦ ସୁସମାଚାର ସୁସମାଚାରତା ଅଭିପ୍ରାୟ ମାନାଲି , ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟସେ ମାଝାନୁ
ଅଣ୍ଟା ପାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କାମକାନାର ଇବ ଆଲାରିନ୍ ଜାଣାବା। ହୁ ଦଗେ ଦ୍ୱାରା ଆଲାରିନ ତାମ୍ଭେ ପାପ
ଲାଗି୍ରୀଷ୍ଟସେ ମାଝାନୁ ଅଣ୍ଟା ପାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କାମକାନାର ଇବ ଆଲାରିନ୍ ଜାଣାବା | ହୁ ଦଗେ ଦ
ଖ୍ୟମାହାଖର ଆଉ ତାମ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ସାଙ୍ଗେ ରର୍। ଏକା ଆଲାସ ଇ ଖିନାବ�ୋ ସ୍ୱୀକାର କାମି,
ପରମେଶ୍ୱରସେ ଭି ତାଙ୍ଗାନ୍ ସ୍ୱୀକାର କାମନାର।
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୧୪ “ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍, ନିପାତ୍ କାମ୍ନା ଏଲ୍ଚାକା ଜିନଶ
ି ’ ଏକାସାନ୍ ମାହ୍ଲିରାନା କାଥା, ହୁ
ଜାଗାନୁ ରାନା ଏରର୍।” ନେର ଇବ ପାଡନାଅର, ତାମ୍ ବୁ ଝୁର୍ନା କାଥା ଯେ ଇଦଗେ ଅର୍ଥ
ଏନ୍ଦେ? ହୁ ବାକେ ଯୀହୁ ଦାତା ଆଲାର୍ ପାରତା ମିଆଁ କାନାକାଥା। ୧୫ଏକା ଆଲାସ୍
ଆଳ୍ପାନ୍ତା ଛାତ ମିଆଁ ରସ୍, ତାନ୍ ଆଳ୍ପା ଉଲା କାଲାୟା କିଛ ି ହେଲେ ହାଖାଗେ ତାଳିଗେ
ମାଲ୍ଲି ବାର୍ନା କାଥା। ୧୬ ଯଦି ନେର୍ ବାହାରି ପାଳିଆନୁ ରାଇ, ତାନ୍ ନିଜର ଚାଦର
ଅନ୍ଦରାଗେ ଲାଗିନ୍ ଆଳ୍ପା ମାହ୍ଲିଁ କିର୍ନା।
୧୭“ହୁ ସମୟନୁ କୁ ଲୁନୁ ରାଚକା ମୁକ୍କା ଆଉ କଳୁ ନୁ ଛଟେ ହାଦୁ ରାଚ୍କା ମୁକ୍କାଗଠ
ି ରେ
ୁ ଆ
ଲାଗି ବାଗେ ଶ�ୋଚନୀୟ ମାନ। ୧୮ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମା, ଯେ ଇ’ସବୁ ପାୟାଁ ଉଲ୍ଲାନୁ
ମାହ୍ଲିମାନି। ୧୯କାରଣ ହୁ ଉଲ୍ଲାଗୁଠି ବିପଦନୁ ମାଳବାର। ହୁ ବାକେ ଏହେଦି ଅଣ୍ଟା କହା
ବିପଦ୍ ମାଳବାର ଯେ, ହୁ ଦାଦି କଡ଼ା ବିପଦ ପରମେଶ୍ୱରସେ ସୃଷ୍ଟି କାମନା କାଳନ୍ତି ଇନ୍ନା
ଯାକେ ମା୍ଳ୍ଳାବା୍ରୁ କା ଭବିଷତ୍ ନୁ ଏକଲ ଭି ମାହ୍ବ
ଳି ାରି। ୨୦ହୁ ଏଲ୍ଚକା ସମୟନୁ କମା
ବାଗେ ଚିଆଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ୍ କାମ୍କାଚିକାନାର। ଯଦି ହୁ ସମୟ କମାବାଚିଆ ମାହ୍ ଲି
ଖାତର୍, ହେଲେ ନେର୍ ଭି ଉଜ୍ଜା ପଲ୍ଲର। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନେକା ନେକା ରାଚ୍
କାନାର୍, ଖାଲି ହୁ ବଳାରେ, ଲାଗି ହୁ ସମୟବ କାମାବର ଚିଅର୍।
୨୧ “ହୁ ଉଲ୍ଲାଗୁଠନ
ି ୁ ନିଅଁ ଆଲୁ ନିମାନ୍ ତେଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗର୍ ଯେ, ଏରା ଇସାନ୍ ଯୀଶୁ
ଆତଦାସ୍’, ହେଲ” ଏରା ଇଶାସ୍ ତାନ୍ ଆତଦାସ୍’ ନିମ୍ ହେଲେ ତାମାନ୍ ବିଶାସ୍ ଆମ୍କେ
କାମା। ୨୨ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଦେଖାଚିଆର୍ ତାମ୍
ଅଦ୍ଭୁତ ନାଲଖୁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାଲ୍ଖୁ କାମର୍। ସମ୍ଭବ ମାଞ୍ଚାହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର
ଚାଜ୍କାଚିକା ଆଲାରିନ୍ ପ୍ରତାରଣାକାମାଗେ ଚେଷ୍ଟା କାମର। ୨୩ ହେଲେ ସାବଧାନ
ରାଚକେ। ଇସବୁ ଘଟଣା ଆଘଲିନ୍ତି ଏନ୍ ନିମାନ୍ ଚେତା ଚିଆଲାଗାଦାନ୍।
୨୪ “ହୁ ଉଲ୍ଲାଗୁଠନ
ି ୁ ଇ କହା ବିପଦ୍ତ ସମୟବ ଭୁଙ୍ଗା କାନା ସମୟନୁ ।

‘ବିଳି ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ମାହାଁ ମାନକ�ୋ,
ଚାନ୍ଦ୍ ତା’ରା ବିଲ୍ଲି ମାହ୍ଲିଚ।ି
୨୫	ମିତ ି ତାରାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଖାତ୍ରର କର୍,
ମିତା ନକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଲିତା କହାଶକ୍ତି ଗୁଠି ଦାହାଲାର କ�ୋ।

ଯିଶାଇୟ ୧୩:୧୦; ୩୪:୪
୨୬ ହୁ ବାକେ ଆଲାର୍ ଆଲୁ ହାଦୁ ସନ୍
ି କହାଶକ୍ତି ଆଉ ମହିମା ସାଙ୍ଗେ ବାଦଲିନୁ ବାର୍ନାର
ଏରର୍। ୨୭ ଆଲୁ ହାଦୁ ସ୍ ପୃଥିବିନ୍ତା,ଚେରିପାଖି ତାରା ତାମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ-ଦୁ ତଗୁଠଆ
ି ରିନ୍
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ତାୟର, ତାମ୍ ତାଙ୍ଘେ ଲାଗାନ୍ ରାଚକାଚିକା ଆଲାରିନ୍ ପୃଥିବିନ୍ତା ସବୁ ଜାଗାନ୍ତି ଅନ୍ଦରରା
ଅଣ୍ଟାନୁ କାମର୍।
଼
୨୮“ଡିମ୍ର
ବି ି ମାନ୍ନୁ ନାମାନ୍ ଅଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ଚି। ଯେତେବେଳେ ଡ଼ିମର
୍ବି ି ମାନ୍ନୁତା ଡାଳା ଗୁଠି
ଶାଗୁଆ ଆଉ ନରମ ଖାତ୍ରିକାଇ ଆଉ ପୁନା ଆଥା ଉର୍ଖାଗେ ଆରମ୍ବ କାମି, ହୁ ବାକେ ନିମ୍
ଆହରକରେ ଯେ ବିଳନା୍ ଗାନ୍ଦ ବାର୍ଚାଦି। ୨୯ଏନ୍ ନିମାନ୍ ଯାହା ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ଠିକ୍ ଇବ ଏହେଦି
ଘଟ। ନିମ୍ଗଠ
ି ର୍ ଯେତେବେଳେ ଇହାଦି ଘଟର୍ନା ନିମ୍ ଏରର୍ ହୁ ବାକେ ବୁ ଝରାଯେ ହୁ
ୁ ଆ
ସମୟ 20 ପାଖିଗେ ହାଁତଆ
ି କେରାଦି। ୩୦ଏନ୍ନିର୍ମା ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍। ଇପିଢତ
ି ା ଆଲାର୍
ଉଜ୍ଜନା ସମୟନୁ ହିଁ ଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟର୍। ୩୧ପୃଥିବୀ ଆଉ ବିଳି ନଷ୍ଟମାନକ, ହେଲେ
ଏନ୍’ ତେଙ୍କାଚକ
ି ା ବାକ୍ୟ ଏକ୍ ଲାଭିନଷ୍ଟ ମାହ୍ଲିମାନି। ୩୨“ହୁ ଉଲା ଆଉ ହୁ ସମୟନୁ ନେକାଭି
ଏନ୍ଦେଭି ଜଣା ମାଲ୍ଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୁ ତ ଆଉ ଆଲୁ ହାଦୁ ସ୍ ନେରଭି ଏନ୍ଦେଭି ଆହା ପଲ୍ଲର, ଖାଲୀ
ଇକଥା ପରମପିତା ନାମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହାଦାସ୍। ୩୩ସାବଧାନ, ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ମାନାୟାରା। କାରଣ ହୁ ସମୟ ଏକାବାକେ ଆହଁତ, ହୁ ବ ନିମ୍ ବାଲ୍ଲର।
୩୪ “ଇ’ବ ଏନ୍ଦେଦ୍ଦି ଘଟଣା ଏହେଦି ଅଣ୍ଟା ଆଲୁ ଏକା ଜାଗା କାନା ବାକେ
ଚାକରଗୁଠଆ
ି ରେ ମିଆଁ ନିଜର୍ ଆଲ୍ପା ଦାୟି ତ୍ୱ ବିଥର୍ନାଚିନାର, ଆଉ ସବୁ ଆଲାର୍
ନିଜର ଆଳ୍ ପାନ୍ତା ଚାକରସେ ତାଙ୍ଘେ ନିଦ୍ଧୀଷ୍ଟ ନାଲଖୁ ଚିଚକ
ି ର
ି ାଇ ଆଉ ଚାଲୀ
ଯାଗୁନୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରାଗେ ଆଦେଶ ଚିଚ୍କାଦାସ୍। ୩୫ହେଲେ ନିମ୍ଗ
 ୁଠଆ
ି ର୍
ଭି ସବୁ ବାକେ ପ୍ରସ୍ତୁତମାନାୟା ରା। ହେଲେ ନିମ୍ ବାଲ୍ଦାର୍, ଆଳ୍ପାନ୍ତା ମାଲିକ ଏକା
ବାକେ ଯେ ଆହଁତସ୍କସ୍। ମାହାବାକେ, ଆଧା ମାହାନୁ , ପାହାନ୍ତିଆନୁ ଆଉ ପାଇରି,
ଏକା ସମୟନୁ ଆହାଁତା ଆଙ୍ଗର୍। ୩୬ ତାନ୍ ଖୁବ୍ ଚାଣ୍ଡେ ବାରା ଆଙ୍ଗଦାସ୍। ନିମ୍
ଯଦି ସବୁ ବାକେ ପ୍ରସ୍ତୁତରର୍। ନିମ୍ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ମାନାୟାରା ହେଲେ ନିମାନ୍ ତାମ୍
ଚୁତ୍ନା ଲେଖା ଏରା ପଲ୍ଲସ୍। ୩୭ଏନ୍ ନିମାନ୍ ଯାହା ତେଙ୍ଗାଦାନ୍, ସବୁ ରନ୍
ି ଅଣ୍ଟାକାଥା
ତେଙ୍ଗାଦାନ୍ ଯେ, ସବୁ ବାକେ ସଜବାଜ ମାନାୟାରା।”
ଯୀଶୁସନ୍
ି ପିଟାଚାଗେ ଲାଗିନ୍ ଯିହୁଦୀ ନେତାଗୁଠଆ
ି ରେ ଯ�ୋଜନା
୧ ନିସ୍ତାର ପର୍ବବାକେ ଆଉ ବିନା ବେକୁ ତା ରୁଟୀ ଆଉ ଜୁ ଳେ ଉଲ୍ଲା
ବାକିରାଚା। କହା ଯାଜକ ଆଉ ଯିହୁଦୀ ଧାର୍ମେ ଗୁରୁଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି

୧୪
20 ୧୩:

୨୯ ‘ହୁ ସମୟ’ ଇସାନ ଯୀଶୁ ଏକା ସମୟ ବିଷୟନୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କାମାନାର, ହୁ ସମୟ ମାନାଲି,
ଯେତେବେଳେ ଏକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ୱ ଘଟଣା ଘଟ। ‘ଲୁ କ ରଚିତ ସୁସମାଚାର’ (୨୧:୩୧) ରେ ଯୀଶୁ
ତେଙ୍ଗିଆସ ଯେ ହୁ ବ ମାନାଲି ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ବାରନା ସମୟ।
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କ�ୈସଳନୁ ବନ୍ଦି କାମ୍ଚାରା ପିଟାଚାଗେ ଉପାୟ ବେଦିୟାର୍। ୨ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ନାମ୍
ପର୍ବ ସମୟନୁ ଯୀଶୁସନ୍
ି ବନ୍ ଦି ଆମ୍ବତ୍କାମା। ହୁ ହାଦି କାମ୍କୁ ଆଲାର୍ ରାଗୁମାନରା ହଙ୍ଗାମା
କାମା ଆଙ୍ଗର୍।
ଅଣ୍ଟା ମୁକ୍କାଗେ ବିଶେଷ ନାଲଖୁ
କୁ ଷ୍ଠ ରୁଗୀ ଶିମନସେ ଆଳ୍ପାନୁ ଅନାଗେ଼ ଅକ୍ନା ସମୟନୁ ଅଣ୍ଟା ମୁକ୍କା
ତାଙ୍ଘେ ପାଖିଗେ ବାର୍ଚା। ତାନ୍ ଅଣ୍ଟା ଧବ୍ଲା ଚିକନ ସିଲ୍ଖଡି ଜିନଷ
ି ନୁ ବାଗେ ପାଇସାତା
ଉଶୁନ୍ ଭରତିକାମ୍ଚାଦା ଅନ୍ଦରିକଚ
ି ା। ହୁ ଉଶୁନ୍ ଖାଲୀ ଜଟା ଆହାଳାନ୍ତି ତିଆରି
ମାଞ୍ଚିକଚ
ି ା। ହୁ ମୁକ୍କା ଶିଶବ
ି ନ୍ ଖୁଲ୍ଚ
ଚ
ି ାଦା ସବୁ ଇଶୁନ୍ ଯୀଶୁସେ କୁ କୁନୁ ତୁ ନ୍ଦୀଆଚା।
୪ ଇବ ଏରିଆରା ହୁ ସାନ ରାଚକା ନିଅ ଆଳୁ ଖୁବ୍ ବିର୍ଝାର୍ କେରାର୍ ଆଉ ତେଙ୍ଗା
ତେଙ୍ଗି ମାଞ୍ଚାର, “ଇ ଉସୁନ୍ବ ଏନ୍ଦେଗେ ଏହେଦି ନଷ୍ଟ କାମାଲି?
୫ ଇ ଇସୁନବ ଅର୍ତୁସେ ସାରାବର୍ଷରେ ନାଲଖୁଗେ ମୁଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ୍। ଇବ ବିଶାଁ
ଆଙ୍କିରଦନେ ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ପାଇସା ଗରିବ ଆଲାଗେ୍ ହାଟାଗେ ଖାତରିକରଦନେ।”
ହେଲେ ତାମ୍ ମୁକ୍କାନ୍ ସାଫାର ତେଙ୍ଗାଗେ ଲାଗିଆର୍।
୬ ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ହୁ ମୁକ୍କା ଆଲି ନ୍ ହଇରାଣ ଆମା କାମା। ତାଙ୍ଗା ବିଛ୍ର
 ାଚା।
ତାନ୍ ଏଙ୍ଘେ’ ଲାଗିନ୍ ଅଣ୍ଟା ବାଗେ ଭଲ ନାଲ୍ଖୁ କାମାଲି। ୭ହେଲେ ଗରିବ ଗୁଠଆ
ି ରତ
ସବୁ ବାକେ ନିମ୍ଭେ ପାଖିନୁ ରର୍, ନିମ୍ ଏକାବାକେ ଚାହାଁର, ତାମାନ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟ
କାମାଆଙ୍ଗର। ହେଲେ ନିମ୍ ଏଙ୍ଗା ସଦାବେଳେ ହାଖାପଲ୍ଲର। ୮“ଇ’ ମୁକ୍କା ଆଲିଗେ
ଏଙ୍ଘେ ଲାଗିନ୍ ଯାହାକାମାଗେ ଶକ୍ତିରାଚା, ତାନ୍ ହୁ ବ କାମ୍ଚା, ସମାଧି ଲାଗିନ୍ ଏଙ୍ଘେ
ଲାଗିନ୍ କାମାଗେ ତାନ୍ ଏଙ୍ଘେ ମେଦୁ ନୁ ଏଙ୍ଘେ ଖିନା ଆଘ୍ଲିନ୍ତି ଇଶୁନ୍ ଦାଳିଆଚା। ୯ଏନ୍
ନିମାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ, ସାରା ଜଗତନୁ ଆଲାରେ ମାଝାନୁ ସୁସମାଚାର
ପର୍ଚାର୍ କାମର୍। ଏକା ଏକା ଯାଗାନୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରମାନ। ହୁ ହୁ ଜାଗାନୁ
ଇ’ମୁକ୍କାଗେ ଇନାଲଖୁ ବିଷୟନୁ ତେଙ୍ଗାଗେ ଖାତର। ଆଲାର ତାଙ୍ଗା ମନେ ହେବ୍ଲର।”
୩ ଯୀଶୁ ବେଥନିୟାନୁ

ଯୀଶୁସେ ଶତୃଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କାମାଗେ ଯୀହୁ ଦା ରାଜି
ପାଛଲି ବାରଜଣଯାକ ପ୍ରେରିତ ମାଞ୍ଚାଚକା ମାଝାନ୍ତି ଅରତୁ ପ୍ରେରିତ
ପ୍ରମୂଖ୍ୟ-ଯାଜକ ଗୁଠଆ
ି ର ସାଙ୍ଗେ କାଥା ବାରତା କାମାଗେ କେରାର୍। ଇ ପ୍ରେରିତସେ
ନାମେ ଇଷ୍କାରିୟ�ୋତ ଯିହୁଦା। ତାନ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି କହା ଯାଜକସେ ହେଖାନୁ ଚିଆଗେ
ଚାହାଲିଆସ୍। ୧୧କହା ଯାଜକ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯିହୁଦାସେ ଇ କାଥାନୁ ବାଗେ ଖୁସି ମାଞ୍ଚାର।
୧୦ ତାଙ୍ଘେ
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ଇ ନାଲ୍ଖୁ କାମକୁ ଚିକୁ ତାମ୍ ଯୀହୁ ଦାସେ ପାଇସା ଚିଅମ୍ ବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗି ଆର୍।
ହେଲେ ଯୀହୁ ଦା ଯୀଶୁସନ୍
ି କହା ଯାଜକସେ ହେଖାନୁ ଧାରାବା ଚିଆଗେ ସୁଯ�ୋଗଗେ
ଅପେକ୍ଷାନୁ ଚାଚାର୍।
ନିସ୍ତାର ପର୍ବଗେ ଭୁଜି
ମାହ୍ଚ
ଲି କ
ି ା ରୁଟୀ ପରବତା ପହିଲ୍ ଉଲା ଯିହୁଦ ି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ‘ନିସ୍ତାରପର୍ବତା ମେଣ୍ଡି
ହାଦୁ ନ୍’ 21 ବଳି ଚିନାର୍। ହୁ ଉଲା ଯୀଶୁସେ ପାଖିଗେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ବାର୍ଚାରା ମେଞ୍ଚାର,
କିଛ ି କାମାଗେ ଲାଗିନ୍ ଏମ୍ ଏକାଶାନଗେ କମ୍ ବ�ୋଲି ନିମ୍ ଭାବାଦାର୍।
୧୩ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ନିଜର ଦୁ ଇ ଲ�ୋକ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ନଗର ଗେ ତାୟାର, ଯୀଶୁ
ତାମା୍ନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, ନଗରଗେ କାଲା ନିମ୍ ଅଣ୍ଟା ଆଲାସ୍ ଆମ୍ମୁ ମାଠିଆ ହୁ ନାବ ଏରା,
ହୁ ଆଲାସ ନିମ୍ଭେ ପାଖିଗେ ବାରସ ନିମ୍ ତାମ୍ଭେ ପାଛଲି ପାଛଲି କଅର। ୧୪ହୁ ଆଲାସ
ଅଣ୍ଟା ଆଲ୍ପାନୁ କରସ୍, ନିମ୍ ଭି କରା ହୁ ଆଲପାନ୍ତା ମାଲିକସି ତେଙ୍ଗର ଯେ’ଗୁରୁ ତେଙ୍ଗା
ତାୟାଦାସ୍ ଏନ୍ ଏଙ୍ଘେ ଚେଲା ଗୁଠଆ
ି ର ସାଙ୍ଗେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୁଜି ଏକା ବାଖାରାନୁ
କାମମ୍, ହୁ ବାଖରାବ ଏଦା? ତାଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗାଯେ ଗୁରୁ ଇବ ଆହାଗେ ଚାହା ନାର।
୧୫ ଆଲପାନ୍ତା ମାଲି କ ନିମାନ୍ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ମିତା ମାହଲାନୁ ସବୁ କାମଚାକାଚିକା ଅଣ୍ଟା
ବାଳେଟେ ବାଖରା ଏଦର। ନିମ୍ ହୁ ସାନ୍ ନାମ୍ଭେ ଲାଗିନ୍ ଅନାଗେ ମାଣ୍ଡି ରୁଟି କାମା।”
୧୬ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ହୁ ସ୍ତୀନ୍ ନଗର୍ଗେ କେରାର। ଯୀଶୁ ତାମାନ୍
ଯାହା ତେଙ୍କାଚାର, ସବୁ କାଥା ହୁ ହାଦି ମାଞ୍ଚା, ହୁ ସାନ୍ ତାନ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବତା ଖାଦ୍ୟ
ବିତଆ
ି ର।
୧୭ ମାହାଁ ବାକେ ଯୀଶୁ ବାରଜଣ ଯାକ ପ୍ରେରିତରିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେରାର ହୁ ସାନ୍
ଗେ ଆହାଁତଆ
ି ର। ୧୮ତାମ୍ ଅନା ବେନ୍ଦନା ସମୟନୁ ତେଙ୍ଗିଆସ, “ଏନ୍ ନିମାନ ସତୁ
ତେଙ୍ଗା ଦାନ୍, ଆକ୍କୁନ୍ଏଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗରେ ଅନାଦାର ହେଲେ ନିମ୍ଭେସ୍ ତିନ୍ ଅରତୁ ’ ଏଙ୍ଘେ
ଗାନେ ବିଶ୍ୱାସ୍ଘାତାକ କାମସ୍।”
୧୯ ଇବ ମେଞ୍ଚାରା ଚେଲାଗୁଠୀଆର ବାଗେ ମନ୍ ଦୁ ଃଖ କାମ୍ଚାର। ସବୁ ର ଯୀଶୁ ସିନ୍
ତେଙ୍ଗିଆର, “ଏନ୍ ଇଆଲୁ ମାଲିଆନ୍।”
୨୦ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ, “ହୁ ଆଲାସ ନିମ୍ଭେ ବାରଜଣତି
ଅରତୁ ,ନେର୍ ଏଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ କାମର। ତାନ୍ ଏଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଟା ଗିନାନୁ
୧୨ ବେକୁ

21 ୧୪:୧୨

‘ନିସ୍ତାରପର୍ବତା ମେଣ୍ଡି ହାଦୁ ନ୍’ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ୍ କାମାଗେ ପରମ୍ପରା ଅଣ୍ଟା ମେଣ୍ଡି
ହାଦୁ ପରମେଶ୍ୱରସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ଅର୍ପଣ କାମ୍ନାର୍। ଯାତ୍ରା ୧୨:୩-୯
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ରୁଟି ଡୁବାବାଦସ୍। ୨୧ଆଲୁ ହାଦୁ ସ୍ କସା ଖିଆଗେ ଖାତର। ଇହାଦି ଘଟବଲି ଶାସ୍ତ୍ରନୁ
ଲେଖା ଆତଲି । ହେଲେ ନେର ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ କାମସ, ତାନ୍ ଜନମ୍ ମାହ୍ ଲି ମାନ୍ନା
ହେଲେ, ଠିକ ମାଞ୍ଚିକି ରଦନେ।”
ପ୍ରଭୁ ଭୁଜି
ମହାନ୍ ସମୟନୁ ଯୀଶୁ କିଛ ି ରୁଟି ଅଚାଷା, ହୁ ରୁଟି ଲାଗି ପରମେଶ୍ୱର ସିନ୍
ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଚାଷ। ରୁଟି ହାଚିଆସା ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ ଚିଚାଷ, “ଇ ରୁଟି
ହୁ ଆ। ଇବ ଏଙ୍ଘେ ମେଦୁ ।”
୨୩ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ଦ୍ରକ୍ଷାରାସେ ଗି ନାବନ୍ ଅଚାଷା। ତାଙ୍ଘେ ଲାଗି ନ୍
ପରମେଶ୍ୱରାସେ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଚିଚାସ। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ହୁ ବ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ଚିଚାଷ। ସବୁ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ହୁ ଗିନାତି ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେ ହାପିଆର। ୨୪ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତେଙ୍ଗିଆସ,
“ଇବ ଏଙ୍ଘେ ହେଁଶ।ୁ ଏଙ୍ଘେ ହେଁଶୁ ଅଣ୍ଟା ପୁନାନିୟମ୍ ଆରମ୍ କାମଚାର। ଇ’ନିୟମ୍ ବନ୍
ପରମେଶ୍ୱର ସେତି ତାମ୍ଭେ ଆଲାରେ ଲାଗିନ୍ ମାଞ୍ଚାକିଚ,ି ଇ’ହ�ୋଁଶୁ ଅନେକ ଆଲାରେ
ଚିଆଖାରିକଚ
ି ।ି ୨୫ଏନ୍ ନିମାନ ସତୁ ତେଙ୍ଗା ଦାନ୍, ଏନ୍ ଏକା ଯାକେ ପୁନା ଦ୍ରକ୍ଷାରସେ
ମାହ୍ଲି ହାପ୍ନା ଯାକେ, ହୁ ଉଲ୍ଲା ଯାକେ ଆଉ ଦ୍ରକ୍ଷା ରାସେ ଆମକେ ହାପା।”
୨୬ ସବୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ମେଁସରାର, ଅଣ୍ଟା ଗିତୁ ପାଲିଆର ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଜିତ
ପାର୍ତା ମିଆ ଭଙ୍ଘାରକେରାର।
୨୨ ତାମ୍

ଯୀଶୁସେ ଅନୁ ସରଣ କାମ୍କା ସବୁ ର୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଆମ୍ବି ଆରା୍
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରି ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, ନିମ୍ ସବୁ ର୍ ନିମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ୍ ହରାଆବାଗେ
ଅକ୍କର୍। ଇବ ଶାସ୍ତ୍ରନୁ ଲେଖା ଆତଲି,
୨୭ ଯୀଶୁ

‘ଏନ୍ ମେଣ୍ଡି ଚରିଆସିନ୍ ପିଟନ୍ ଚନ୍,
ହେଲେ ମେଣ୍ଡିଗୁଠଆ
ି ର୍ ଇଆହାୟା ଭୁଙ୍ଗର୍କର୍।’ 
୨୮ ହେଲେ

ଯିଖରିୟ ୧୩:୭

ଏନ୍ କେଚ୍କା ପରେ ଆଉଥରେ ଉସ୍ କାରନ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଏନ୍
ଗାଲିଲୀଗେ କନ୍। ନିମ୍ ହୁ ସାନ୍ ଗେ କାନା ଆଘଲିନ୍ତି ଏନ୍ କନାରନ୍|”
୨୯ ପିତର୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ଆଉ ଆଲଗା ସବୁ ଚେଲା ମାଲ୍ଲାତ ତାମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ୍ ହାରାବର୍।
ହେଲେ ଏନ୍ ଏଙ୍ଘେ ବିଶ୍ୱାସ୍ ଏକ୍ଲାଭି ମାହ୍ଲି ହାରାବାଦାନ୍।”
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୩୦ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଚିଚାଷ୍, “ଏନ୍ ନିଙ୍ଗା ସତୁ ତେଙ୍ଗାଦାନ୍; ଇନ୍ନା ମାହାନୁ ଁ ହେରୁ ଦୁ ଇଥର୍
ମେହ୍ନା ଆଘଲିନ୍ତି ଏଙ୍ଗା ମାଲ୍ଲା ଚିହ୍ନୁଉ ବ�ୋଲି ତିନ ି ଥର ତେଙ୍ଗାୟ।”
୩୧ ଇକାଥା ମେଞ୍ଚାସା ପିତର ଆହୁ ରି ବାଗେ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଏଙ୍ଗା ନିମ୍ଭେ ସାଙ୍ଗେ
ଖିଆଗେ ଖାତ୍ରା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏନ୍ ନିମା ମାଲ୍ଲାଚିହ୍ନୁ ବ�ୋଲି ଏକ୍ଲାଭି ମାହ୍ଲି ତେଙ୍ଗଦାନ୍।”
ଆଉ ସବୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ହୁ ହାଦି ତେଙ୍ଗିଆର୍।

ଯୀଶୁ ଅଥାସି ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ୍ଦାସ୍
ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଗେଥ୍ ଶିମାନି ନାମେନୁ ଅଣ୍ଟା ଜାଗାଗେ
ବାର୍ଚରା। ଯୀଶୁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ୍ନାଗେ ନିମ୍ ଇସାନ୍
ଅକ୍କାରା୍।” ୩୩ ତାନ୍ ପିତର୍, ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନ ସିନ ତାଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ବାରାଗେ
ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ବାଗେ ବିଚଲି ତ୍ ଆଉ ଦୁ ଃଖନୁ ଫୁ ଲ୍ ମାନାଗେ
ଲାଗିଆସ୍। ୩୪ଯୀଶୁ, ପିତର, ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନ ସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏଙ୍ଘେ ହୃ ଦୟବ
ଦୁ ଃଖନୁ ହଟ୍ରାକାଲି। ଏଙ୍ଘେ ଜିଆଉର୍ଖନାକାନା ଲେଖା ଦୁ ଃଖଲାଗାଲି। ଇସାନ୍ରା ଆଉ
ଚେତାମାନାୟାରା।”
୩୫ ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେସ୍ ତିନ୍ ଟିକେ ଗେଛା ଏକିଆସ୍ କେରାସ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ
ହାଜ୍ଜୁନୁ ଖାତରାର୍ କେରାର୍। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ୍ ଚାର ଯଦିମାନି, ଇ’ଦୁ ଃଖତା ସମୟବ
ଘୁଚାରନା କାନା। ୩୬ ତାନ୍ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଆବ୍ବ 22 ହେ ପରମ୍ ପିତା ନିମ୍ଭେ ସାନ୍
ସବୁ କଛ
ି ି ସମ୍ଭବ। ଏଙ୍ଘେସ୍ତି ଦୁ ଃଖଗେ ଗିନାବନ୍ 23 ଗେଛା କାମାଚା। ତଥାବି ଜାହା ନିମ୍ଭେ
ଇଚ୍ଛା, ହୁ ବ କାମା। ହେଲେ ଏଙ୍ଘେ ଇଚ୍ଛାନୁ ଏନେ୍ ଧରି ମାଲ୍ଲା।”
୩୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିଗେ ବାର୍ଚାଷ୍। ତାନ୍ ତାମାନ୍
ହାନ୍ଦରା ଚିନା
ଏରିଆସ୍। ତାନ୍ ପିତରସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଶିମ�ୋନ, ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ଚୁତ୍କାଚିକାର?
ନିମ୍ ଅଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଲାଗି ଚେତା ମାହ୍ଲିରା ଆଙ୍କାର୍। ୩୮ନିମ୍ ଚେତାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କାମାକା
ଯେ, ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର ଏକ୍ଲାଭି ପରିକ୍ଷାନୁ ଆମା ଖାତର୍। ଯାହାଠିକ୍ ହୁ ବନିମ୍ଭେ ଆତ୍ମା
କାମାଗେ ଚାହାଁଲି। ହେଲେ ନିମ୍ଭେ ମେଦୁ ହୁ ବନ ମାନାଲୀ।”
୩୨ ଯୀଶୁ

22 ୧୪:୩୬
23 ୧୪:୩୬

“ଆବ୍ବ” ଇବ ବୁ ଆସେ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ସମ୍ଵୋ�ଧନ୍ଶବ୍ଦ।
“ଯନ୍ତ୍ରଣାତା ଗିନା” ଯୀଶୁ ଏକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଗକାମସ୍, ଇସାନ୍ ତାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ବିଷୟନୁ
ସଙ୍କେତ୍ ଚିଆନାର୍। ଇବ ବାଗେ କଠ�ୋର। ବାଗେ ଖରାପ୍ ସ୍ଵାଦ-ଯୁକ୍ତ ପୁରା ଫୁ ଲ୍ ଆମ୍ମୁ
ହାପ୍ନାଲେଖା ଇବ ଗ୍ରହଣ କାମାଗେ ଅତି କଠିନ୍।
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୩୯ ଆଉଥରେ ଯି ଶୁ କିରିଆସ୍ ହୁ ହାଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ୍ଚାଷ୍। ୪୦ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରରେ ପାଖିଗେ ଆଉ ଥରେ କିରିଆର୍ ବାରଚାର୍। ଆଉ ଏରିଆର୍
ଯେ ତାମ୍ ଆଉଥରେ କିରଆ
ି ର୍ ବାର୍ଚାର୍, ତାମ୍ଭେ ହାନ୍ନୁ ଝୁ ମୁରାନୁ ମୁଧୁରାକାଲି ଆ,
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆହା ପଲ୍ଲାଲିଆରଯେ, ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ଏନ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଚିଆର୍।
୪୧ ଯୀଶୁ ତିନଥ
ି ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଞ୍ଜନାଗେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିଗେ ଆଉଥରେ
କିରଆ
ି ର୍ ବାର୍ଚାର୍ ଆଉ ତେଙ୍ଗି ଆର୍, “ନିମ୍ ଆକୁ ନ୍ଭିନମ୍
ି ଚୁତାୟା ସୁସ୍ତାରାଦାର୍?
ବାଗେ ସମୟ ମାଞ୍ଚାଦି| ଆକୁ ନ୍ନୁ ଆଲହାଦୁ ସେ ପାପୀଗୁଠଆ
ି ରେ ହେଖାନୁ ଧାରାବାନା
ସମୟ ଆହାଁତଆ
ି କେରା। ୪୨ଇଲା। ନାମ୍ ଆକୁ ନ୍କତ| ଏରା, ଏଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ
କାମ୍ଚାଷା ଧାରାବାଗେ ଆଲୁ ଆକୁ ନ୍ବାରାନାର୍।”

ଯୀଶୁ ବନ୍ଦି ମାଞ୍ଚାସ୍
ଇ’ କାଥା ତେଙ୍ଗନା ସମୟନୁ ଯୀହୂ ଦା ବାରଚଷା ହୁ ସାନ୍ ଆହାତିଆସ୍।
ତାନ୍ ବାରଜଣ ପ୍ରେରିତରେ ମାଝାନୁ ଅର୍ତୁ ରାଚାଷ। ତାଙ୍ଘେ ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ଆଲୁ
ରାଚାର। ହୁ ଆଲାରିନ୍ କହା ଯାଜକ, ଧାର୍ମେ ଗୁରୁ ଆଉ ପାଚା ଯୀହୂ ଦ ି ନେତାଗୁଠଆ
ି ର
ତାୟକାଚାର। ଯୀହୂ ଦା ଆଉ ହୁ ଆଲାର ହେଖାନ୍ତା ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ଧରକାଚାର।
୪୪ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ଯୀହୂ ଦା ହୁ ଆଲାରିନ୍ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଚିହ୍ନା ଚାଗେ ଅଣ୍ଟା ସଙ୍କେତ
ଚିଚକାଚାଷ। ତାନ୍ ତେଙ୍କାଚାଷ: “ଏକା ଆଲାସିନ୍ ଏନ୍ ଚୁମାଚିଆନ୍, ତାନ୍ ମାନାଦାସ
ଯୀଶୁ। ନିମ୍ ତାଙ୍ଗା ବନ୍ଦିକାମର ଆଉ ସାବଧାନନୁ ଗେଛାଗେ ହୁ ଅରକର।” ୪୫ ଯି ହୁଦା
ଯୀଶୁ ସେ କେରାର୍ ଆଉ ତେଙ୍ଗି ଆସ୍, “ଗୁରୁ!” ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯି ହୁଦା ଯୀଶୁସିନ
ଚୁମା ଚିଚାଷ୍। ୪୬ ଇ’ସମୟନୁ ଆଲାର୍ ଯୀଶୁସିନ୍ ଧାର୍ ଚାରା ବନ୍ଦିକାମ୍ଚାର୍ ଅଚାର୍।
୪୭ ଯୀଶୁ ପାଖି ଇଚ୍କାଚିକା ଅରତୁ ଚେଲା ତାଙ୍ଘେ ଖଣ୍ଡା ଅଥରାସା ମହା ଯାଜକସେ
ଅଣ୍ଟା ଚାକରସେ ମିଆଁ ଆଘାତ୍ କାମ୍ଚାଷ୍। ହୁ ଚାକରସେ ହେବ୍ଦା ମୁରୁକାରା କେରା।
୪୮ ଯୀଶୁ ହୁ ଆଲାରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏନ୍ ଏ’ନ୍ଦେ ଅଣ୍ଟା ଅପରାଧି ଯେ, ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍
ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ଆନ୍ଦର୍କାର୍ ଏଙ୍ଗା ଧାରା ହୁ ଆଗେ ବାର୍କାଦାର୍? ୪୯ସବୁ ଦିନ୍
ମନ୍ଦିରନୁ ଶିକ୍ଷା ଚିନା ସମୟନୁ ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ଗାନେ ରାଚ୍କାନ୍। ହେଲେ ହୁ ବାକେ ନିମ୍
ଏଙ୍ଗା ବନ୍ଦିମାହ୍ ଲି କାମ୍କାର୍। ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରନୁ ଯାହା ଲେଖା ଆତ୍ଲି ହୁ ବଯେନ୍ତି ସତୁ ମାନ୍ନା,
ହୁ ଦଗେଲାଗି ଏହାଦି ମାନାଲି।” ୫୦ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ସେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ତାଙ୍ଗାନ୍
ଆମ୍ବିଆରା କୁ ଧିଆର୍ଚାର୍।
୪୩ ଯୀଶୁ
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୫୧ ଅଣ୍ଟା ଯାହାଁସ୍ ଯିଶୁସନ୍
ି ଅନୁ ଶରଣ୍ କାମାଲିଆସ୍। ତାନ୍ ଖାଲି ଅଣ୍ଟା ସରୁ ରେଷମ୍
ଚିଢା କୁ ରୁକାଚାଷ୍। ହୁ ଆଲାର୍ ଯହାଁସନ୍
ି ଧାରାଗେ ଚେଷ୍ଟା କାମ୍ଚାର୍।
୫୨ ତାନ୍ ଚିଢାବ୍ ଏତିଆଚାଷ୍ ଆଉ ଲାଙ୍ଗଲା ମାଞ୍ଚାସା କୁ ଧିଆରା ଭୁଙ୍ଗିଆସ୍।

ଯିହୁଦୀ ନେତାସେ ଆଘଲି କାଳେ ଯୀଶୁ ସେ ବିଚାର୍
ଯୀଶୁସନ୍
ି ମହା ଯାଜକସେ ପାଖିଗେ ଅଚାର୍ କେରାର୍। ସବୁ ପାର୍ଧାନ୍
ଯାଜକ, ପାଚା ନେତାଗୁଠଆ
ି ର୍, ଆଉ ଧାରାମେ ଶାସ୍ତ୍ରି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଅଣ୍ଟାଇ ମାଞ୍ଚାର୍।
୫୪ ପିତର ଯୀଶୁ ସେତକି ଗେଛାନୁ ରାଚାସା ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ପାଛଲି ବାର୍ଚାଷା ମହା
ଯାଜକସେ ଚାଲିଉଲ୍ଲା ଆହାତିଆର୍। ତାନ୍ ହୁ ସାନ୍ ପ୍ରହରି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଗାନେ ଅକିଆସା
ଚିଚୁନୁ ସେକରାଲିଆସ୍।
୫୫ ପାର୍ଧାନ୍ ଯାଜକ ଆଉ ସବୁ ଯି ହୁଦୀ ମହାସଭା ଯୀଶୁସନ୍
ି ଖିନାଦଣ୍ଡ ଚିଆଗେ
ତାଙ୍ଘେ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଏନ୍ଦେଭି ଦଶୁ ଅଥରାଗେ ଚେଷ୍ଟା କାମ୍ଚାର୍, ହେଲେ ଖିନାଦଣ୍ଡ
ଚିଆଗେ ଲେଖା ଏନ୍ଦେଗି ଦଶୁ ମାଲୀ ହାଖିଆ। ୫୬ଅନେକ ଆଲୁ ବାର୍ଚାର୍ ଯୀଶୁ ସେ
ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଠାକା ସାକ୍ଷି ଚିଚାର୍। ହେଲେ ତାମ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଥା ତେଙ୍ଗିଆର୍।
ତାମ୍ଭେ ଗାନେ ନେରଭି ତାମ୍ଭେ ଉଳତିମମ୍ମତି ମାହ୍ଲି ରାଚାର୍।
୫୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ନିଅଁ ଆଲୁ ଇଜ୍ଜାରା ଯୀଶୁ ସେ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଠାକ୍ଚାରା ସାକ୍ଷି ଚିଚାର୍
ତେଙ୍ଗି ଆର୍। ୫୮ ଏମ୍ ଗୁଠଆ
ି ମ୍ ଯୀଶୁ ସେ ଇ କାଥା ତେଙ୍ଗନା ମେଞ୍ଚକାଦାମ୍, ‘ଇ
ଆଲାର୍ କାମ୍କାଚିକା ମନ୍ଦିରବନ୍ ଏନ୍ ହଟନ୍ଚନ୍ ଆଉ ତିନ୍ ଦିନ୍ ଉଲା ଆଉ ଅଣ୍ଟା
ମନ୍ଦିର କାମନ୍ ଚନ୍, ଯାହା ଆଲାରେ ହେଖାନୁ ତିଆରି ମାହ୍ଲି ମାଞ୍ଚକିର୍।” ୫୯ତଥାବି
ଇ ଆଲାର୍ ଯାହାସବୁ ତେଙ୍ଗିଆର, ତାଙ୍ଘେ ମାଝାନୁ ନେଖେ କାଥା ନେଖେ ଗାନେ
ମାହ୍ଲି ଖାତ୍ରା। ୬୦ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ସବୁ ରେ ଅଘଲି କାଲେ ମହା ଯାଜକନେ ଇଜ୍ଜାସ୍।
ତାନ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ତେଙ୍ଗିଆସ୍, ଇଆଲାର୍ ନିମ୍ଭେ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଅନେକ କାଥା ତେଙ୍କାଚାର।
ନିମ୍ଭେ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ନିଅଁ ଅଭିଯ�ୋଗ ଅନ୍ଦରା ଖାତ୍ରା, ହୁ ବିଷୟ ନିମ୍ଭେ ଏନ୍ଦେ ଅଭିଯ�ୋଗ
ଆତଲିକା? ଇ’ ଆଲାର ଏନ୍ଦେ ସତକାଥା ତେଙ୍ଗାନାର?
୬୧ ହେଲେ ଯୀଶୁ କାଲେ କାଲେ ରାଚାଷ| ତାନ୍ ଏନ୍ଦେ ଭି ଉତ୍ତର ମାହ୍ଲିଚଚ
ି ାଷ।
ମାହାଯାଜକ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମେଞ୍ଚାସ୍: “ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ମାହାନ ପରମେଶ୍ୱର
ତା’ଙ୍ଗଦାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ?”
୬୨ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଚିଚାଷ୍, “ହଁ ଏନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍ଗ ଦାନ୍ ଭବିଷ୍ୟତନୁ ନିମ୍ ଆଲୁ
ହାଦୁ ସନ୍
ି ହୁ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ୍ ସେ ଡେବା ତାରତି ଅକାରାନା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗନ୍ତା ବାଦିଲିନୁ
୫୩ ହୁ ଆଲାର୍
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ବାରନା ଏରର୍।” ୬୩ମହାଯାଜକ ଇ କାଥା ମେଞ୍ଚାସା ବାଗେ ରାରୁ ମାଞ୍ଚାସା କେରାସ୍।
ତାନ୍ ରାଗୁନୁ ନିଜର ଚିଢାବନ୍ଚାରି ଆସା ସବୁ ରନ୍
ି ତେଙ୍ଗିଆସ, “ନାମ୍ଭେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ
ଲାଗି ଏନ୍ଦେ ଦରକାର?” ୬୪ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଯାହା ସବୁ ତେଙ୍ଗିଆସ
ନିମ୍ ସବୁ ର ମେଞ୍ଚକାର। ଆକୁ ନ୍ ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ଭାବଦାର? ସବୁ ର ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଅପରାଧୀ
କାମଚାର ଆଉ ତାଙ୍ଗା ଖିନା ଦଣ୍ଡ ଚିଆବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗିଆର୍।
୬୫ ହୁ ସାନ୍ ରାଚକା୍ ନିଅ ଆଲାର ଯୀଶୁ ସେ ମିଆଁତୁଫାଲ ହେବଲି ଆର। ନିଅଁ
ଆଲାର ଯୀଶୁସେ ମୁହ ିଁ କୁ ଲ୍ଲି ଆରା ବିଧା ମାରଚାର, ଆଉ ନିଅଁ ଆଲାର୍ ଥଟା କାମଚାର
ତେଙ୍ଗିଆର, ଆକୁ ନ୍ ନିମ୍ ଏମା ଏଦାଚା ଯେ ନିମ ଅଣ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା।” ତାଙ୍ଘେ
ପାଛଲି ପ୍ରହରିଗୁଠଆ
ି ର ତାଙ୍ଗା ଅଚାରା ଡେମ୍ଚାର୍।
ପିତର ଯୀଶୁସନ୍
ି ଆକ୍କାକାଥା ଅସ୍ୱିକାର୍ କାମ୍ଚାଷ୍
ସମୟନୁ ପିତର ଭି ଚାଲିମାଝାନୁ ରାଚାର, ପିତର ସେ ପାଖିଗେ ମାହାଯାଜକ
ସେ ଅଣ୍ଟା ଚାକରାଣୀ ବାରଚା। ୬୭ ତାନ୍ ପିତର ସିନ୍ ଚିଚୁନୁ ସେକେର୍ନା କାନାବ�ୋ
ଏରିଆ। ତାମ୍ ପିତର ସିନ୍ ଭଲସେ ଏରିଆ। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଚିହ୍ନଚାଦା ତେଙ୍ଗିଆ,
“ନିନ୍ଭ
 ି ନାଜରୀତା ଯୀଶୁସେ ସାଙ୍ଗେ ରାଚକାୟ।“ ୬୮ପିତର ହେଲେ ତେଙ୍ଗିଆସ ଯେ,
ତାନ୍ ଏକ୍ଲା ଭି ଯୀଶୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ମାଲ୍ଲାରୁସ। ତାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ, ନିମ୍ ନେଖେ ବିଷୟନୁ
ତେଙ୍ଗାଦାରା, ଏନ୍ ଆହା ପଲ୍ଲାଦାନ୍ କା ବୁ ଝୁରା ପଲ୍ଲାଦାନ୍ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି, ପିତର ହୁ
ଜାଗା ଆମ୍ବିଆସା ଭୁଙ୍ଗାସ କେରାସ। 24
୬୯ ହୁ ଚାକରାଣି ଆଉ ଥରେ ପିତରସିନ୍ ଏରିଆଦା ଇଜ୍ଜକିଚା ଆଲାରିନ୍ ତେଙ୍ଗାଗେ
ଲାଗିଆ “ଇ ଆଲାସ ହୁ ବଲାରନ୍ତି ଅରତୁ ।” ୭୦ଆଉ ଥରେ ପିତର ତେଙ୍ଗିଆସ ଯେ,
କାଥା ସତୁ ମାଲ୍ଲି। କିଛ ି ସମୟନୁ ଇଜ୍ଜବାଚିକା ସମୟନୁ ଆଲ୍ଲାର ପିତରସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆର,
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବନୁ ନିମ୍ ତାମ୍ଭେ ଉଲତି ଅରତୁ । କାରଣ ନିନ୍ ଭି ଗାଲିଲିତ ି ବାରକାଦାୟ’।”
୭୧ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ପି ତର ଅଭି ଶାପ ଚିଆଗେ ଲାଗି ଆସ, ତାନ୍ ଦୃ ଢ ଭାବନୁ
ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏନ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ନାମେନୁ ଶପଥ କାମାୟା ତେଙ୍ଗାଦାନ୍ ଯେ, ନିମ୍
ଏକା ଆଲାସେ ବିଷୟନୁ ତେଙ୍ଗାଦାର, ଏନ୍ ମୁଟେ ମାଲ୍ଲା ଆହୁ ନୁ।”
୍
୭୨ ପିତର ଇ କାଥା ତେଙ୍ଗା ପାଛଲି ପାଛଲିଗେ ଅଣ୍ଟା ହେରୁ ଦୁ ଇଥର ମେହିଆ।
ଁ ଯୀଶୁ
ସେ ସବୁ କାଥା ଆକୁ ନୁ ପିତରସେ ମନେ ଖାତରା: “ହେରୁ ତିନଥ
ି ର ମେହନା ଆଘଲିନ୍ତି
୬୬ ହୁ

24 ୧୪:

୬୮ ପଦସଂଖ୍ୟା ୬୮ ନିଅଁ ଗ୍ରୀକ୍ପ୍ରତିନୁ ଇବ ଆତଲି(ହୁ ବାକେ ହେରୁ ଅଣ୍ଟା ମେହିଁଆ)।
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ନିନ୍ ମାଲ୍ଲା ଆହୁ ନ ବ�ୋଲି ତିନଥ
ି ର ଅସ୍ୱୀକାର କାମର।” ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ପିତର ବାଗେ
ଦୁ ଃଖନୁ ଭାଙ୍ଗାରାସା କେରାସ ଆଉ ଅହ୍ଲିଆସ।
ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପିଲାତ ଯୀଶୁସନ୍
ି ପ୍ରଶ୍ନ କାମ୍ଚାର୍
ମାନ୍ନା ବାକେ କହା ଯାଜକସ୍, ପାଚା ଯିହୁଦୀ ନେତାଗୁଠଆ
ି ର୍
ଆଉ ଧର୍ମେ ଶାସ୍ତ୍ରି ଆଉ ସବୁ ଯିହୁଦୀ ମହାସଭାନୁ ଯୀଶୁସେ ପ୍ରତି ଏନ୍ଦେ
ବିଚାର୍ କାମାଖାତର୍, ହୁ ବ ସ୍ଥିର୍ କାମ୍ଚା। ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ହିଚାଚାର୍ ଶାସନ କାମ୍ନା
ପିଲାତସେ ପାଖିଗେ ଅଚାର୍ କେରାର୍। ଆଉ ତାଙ୍ଘେ ହେଖାନୁ ସମର୍ପଣ କାମ୍ ଚାର୍।
୨ ପିଲାତ ଯୀଶୁସନ୍
ି ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନିମ୍ ଏନ୍ଦେ ଯିହୁଦୀ ଗୁଠଆ
ି ରେ ରାଜା?”
ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଚିଚାସ୍, “ନିମ୍ ଯାହା ତେଙ୍କାର୍ ହୁ ବ୍ ଶତୁ ।“
୩ ପାରଧାନ୍ ଯାଜକ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଅନେକ ବିଷୟନୁ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାମ୍ଚାର୍।
୪ ପିଲାତ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁସନ୍
ି ମେଞ୍ଚସ୍, “ନିମ୍ ଏନ୍ଦେଭି ମାହ୍ଲି ତେଙ୍ଗାଦାର୍? ଏରା,
ନିମାନ୍ ତାନ୍ ଅନେକ୍ ବିଷୟନୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାମାନାର୍।”
୫ ହେଲେଭି ଯୀଶୁ ଏନ୍ଦେଭି ଉତ୍ତର ମାହ୍ଲି ଚିଚାଷ୍, ପିଲାତ୍ ଇନ୍ନୁ ବାଗେ ଚକିତ୍ ମାଞ୍ଚାସ୍
କେରାସ୍।

୧୫

୧ ପାଇରି

ପିଲାତ ଯୀଶୁସନ୍
ି ମୁକ୍ତି ଚିଆଗେ ଅସମର୍ଥ ମାଞ୍ଚାସ୍
ବର୍ଷ ରିତନ
ି ୀତି ହିସାବନୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟନୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଣ୍ଟା ବନ୍ଦି ଆଲାସିନ୍
ମୁକ୍ତି ଚିନାର୍। ଏକା ବନ୍ଦିଆଲାସ୍ସି ମୁକ୍ତିକାମାଗେ ଚାହାଁର, ଖାଲି ହୁ ବନ୍ଦି ଆଲାସିନ୍
ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଚଦ
ି ାସ୍। ୭ହୁ ’ସମୟନୁ ବନ୍ଦିଶାଳାନୁ ବାରବବା ନାମେତା ଅଣ୍ଟା ଆଲୁ
ବିଦ୍ରୋହି ଗୁଠଆ
ି ର୍ଗାନେ ବନ୍ ଦି ମାଞ୍ଚାକାଚାଷ୍। ଇ ବିଦ୍ରୋହି ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଅଣ୍ଟା ବିଦ୍ରୋହି
ସମୟନୁ ଆଲ୍ପିତ୍ନା ଲାଗିନ୍ ଦୁ ଷମ
ି ାଞ୍ଚାକାଚାଷ୍।
୮ ଆଲାର୍ ପିଲାତସେ ପାଖିଗେ ବାର୍ଚାରା ତେଙ୍ଗିଆସ୍ ଯେ ସବୁ ଥର ଲେଖା ଇ’ଥରବି
ତାମାନ୍ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ବନ୍ଦିସିନ୍ ମୁକ୍ତି କାମାଚା। ୯ ପିଲାତ ଆଲାରିନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନିମ୍
ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏନ୍ଦେ ଚାହାଁଦାର୍ ଯେ ଏନ୍ ନିମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ ଯିହୁଦୀଗୁଠଆ
ି ରେ ରାଜାସିନ୍
ବିଥରନ ଚନ?” ୧୦ ପିଲାତ ଇ’କାଥା ତେଙ୍ଗନା କାରଣ ମାନାଲି , ତାନ୍ ଆକାଚାଷ୍
ଯେ ପାରଧାନ୍ ଯାଜକ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ହାଁକାର୍ ମାଞ୍ଚାରା ତାଙ୍ଘେ ହେଖାନୁ ସର୍ପିଆଇଚାର୍।
୧୧ ହେଲେ ପାର୍ଧାନ୍ ଯାଜକଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆଲାରିନ୍ ଫୁ ସୁଲିଆର୍ ଯେ, ତାମ୍ ପିଲାତସିନ୍
ତେଙ୍ଗନାର୍ ବାରବ୍ବାସିନ୍ ମୁକ୍ତ କାମାଗେ, ହୁ ଯୀଶୁସନ୍
ି ମାଲ୍ଲା।
୬ ସବୁ

ମାର୍କସେ ୧୫:୧୨

60

୧୨ ପିଲାତ ଆଲାରିନ୍ ଆହୁ ରିଥରେ ମେଞ୍ଚାର୍, “ନିମ୍ଗୁଠଆ
ି ର୍ ନେକାନ୍ ଯି ହୁଦୀ
ଗୁଠଆ
ି ରେ ରାଜା ବ�ୋଲି ତେଙ୍ଗାଦାର୍, ଏନ୍ ତାଙ୍ଘେ ପ୍ରତି ଏନ୍ଦେ କାମନବ�ୋଲି ନିମ୍
ଚାହାଁଦାର୍?”
୧୩ ଆଲାର ପାଟି କାମାୟା ତେଙ୍ଗିଆର୍, ତାଙ୍ଗା କୃ ଶନୁ ଚାଢାବା?”
୧୪ ପିଲାତ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏନ୍ଦେଗେ?” ତାନ୍ ଇ’ହାଦି ଏନ୍ଦେ ଭୁଲ୍ କାମ୍କାଦାସ୍?”
ହେଲେ ଆଲାର୍ ଆହୁ ରି ବାଗେ ପାଟିନୁ ତେଙ୍ଗିଆର୍ “ତାଙ୍ଗା କୃ ଶନୁ ଝୁ ଲାବା।”
୧୫ ପିଲାତ ଆଲାରିନ୍ ଖୁସି କାମାଗେ ଚାହାଁଚାର୍, ହେଲେ ତାନ୍ ତାମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍
ବାରବ୍ବାସିନ୍ ମୁକ୍ତି ଚିଚାଲାଗିଆସ୍ ଆଉ ଯୀଶୁସିନ୍ କରଡାନୁ ଡେମାଗେ ଲାଗିନ୍
ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ରେନ୍ ଆଦେଶ୍ ଚିଚାଷ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାନ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି କୃ ଶନୁ ଚାତାବାୟା
ପିଟାଗେ ଲାଗିନ୍ ତାମାନ୍ ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ରେ ହେଖାନୁ ଚିଚାଲାଗିଆସ୍।
୧୬ ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ଶାସନକର୍ତ୍ତାସେ ଆଳପା ଉଲାଗେ ଅଚାର କେରାର୍।
ତାମ୍ ଅଲଗା ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଅଣ୍ଟାନୁ ମେହିଁଆର୍। ୧୭ ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁସେ
ଭେଟାଙ୍ଗଲେଖା କଲରତା ଚିଢା କୁ ର୍ତଆ
ି ର୍। ତାମ୍ ଅଣ୍ଟା ଆଚୁଗେ ମ�ୋକୁ ଟ୍
କାମ୍ଚାରା ତାଙ୍ଘେ କୁ କୁନୁ ଆତି ଆର୍ଚାର୍। ୧୮ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାମ୍ ବର୍ଚାରା
ଅନ୍ଦରାର୍ ଆଉ ତେଙ୍ଗିଆର୍ ହେ ଯିହୁଦୀଗୁଠଆ
ି ରେ ରାଜା ତେଙ୍ଗିଆର୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଚାର୍।
୧୯ ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁସେ କୁ କୁନୁ ବାରୁମ୍ବାର୍ ଶଟାତି ଆଘାତ୍ କାମ୍ଚାର୍। ତାଙ୍ଘେ
ମିଆଁ ତୁ ଫାଲ୍ ହେବଲି ଆର୍। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡଚାରା ଅକ୍କିଆର୍ ମୁଣ୍ଡିଆମାର୍ଚାର। ୨୦ ଥଟ୍ଟା
କାମା ମୁଞ୍ଜୀ ଆର୍ବାକେ ତାମ୍ ଯୀଶୁସେ ମେଦୁ ନୁ ଭେଟାଙ୍ଗ ଲେଖା ଚିଢାବନ୍ ଖୁଲ୍ଚାରା
ଅଚାର ଆଉଥରେ ତାଙ୍ଘେ ଚିଢା କୁ ର୍ତିଆର୍ଚାର୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି କୃ ଶନୁ
ଚାଢାବାୟା ପିଟାଗେ ପ୍ରାସାଦଗେ ବାହାରିଅଚାର କେରାର୍।

କୃ ଶମିଆଁ ଯୀଶୁସନ୍
ି ପିଟାର୍ ଚାର୍
ଅଣ୍ଟା କୁ ରଣ
ି ୟତା ବାସିନ୍ଦା ସିମ�ୋନପଲ୍ଲିପାଦାଗେ ବାର୍ଚାଷା ହୁ ପାବନୁ
କାଲି ଆସ୍। ତାନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର୍ ଆଉ ରୁଫସେ ବୁ ଆରାଚାଷ୍। ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ର୍
ଯୀଶୁସେ କୃ ଶ ଚେଲାୟା ହୁ ଆଗେତାମ୍ ବାଧ୍ୟ କାମ୍ଚାର୍। ୨୨ତାଙ୍ଗେ ପାଛଲି ଯୀଶୁସନ୍
ି
ଗଲ୍ଗଥା ନାମେନୁ ଅଣ୍ଟା ଜାଗାଗେ ଅଚାର୍ କେରାର୍। ଗଲ୍ଗାଥାକେ ଅର୍ଥ “କାପେଲଗେ
ଜାଗା।” ୨୩ ହୁ ସାନ୍ତାସ୍ ଯୀଶୁ ସେ ଗାନ୍ଧିଆ ରାସେ ମେଷରିକଚ
ି ା ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରାସେ
ଗାନେ ହୁ ବ ତାମା ହାପାଗେ ଚିଚାର୍, ହେଲେ ଯୀଶୁ ହୁ ହାପାଗେ ମାନା କାମ୍ଚାର୍।
୨୪ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ସନ୍ୟଗୁଠଆ
ି ର୍ ଯୀଶୁ ସିନ୍ କୃ ଶନୁ ଟାଙ୍ଗା ବାଚାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁସେ
୨୧ ହୁ ବାକେ
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ଚିଢା ପାଟା ନିଜର ନିଜର ମାଝାନୁ ହାଟିଆରା ଅଚାର୍। ନେର୍ ଏ’ନ୍ଦେ ହାଖର୍, ତାମ୍
ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କାମାଗେ ଅକିଆରା। ୨୫ ଯୀଶୁ ସିନ୍ କୃ ଶନୁ ଟାଙ୍ଗାବା ବାକେ ପାଇରିନ୍ତା
ନଅଟା ମାଞ୍ଚିକାଚା। ୨୬ଯୀଶୁ ସେ ବିରୁଦ୍ଧନୁ ଅଣ୍ଟା ଅଭିଯ�ୋଗ ଆଥା ଫାଲୁ ନୁ ଲେଖା
ମାଞ୍ଚେକିଚା। ଇସ୍ “ଯିହୁଦୀ ଗୁଠଆ
ି ରେ ରାଜା।” ୨୭ଯୀଶୁସେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦୁ ଇଲ�ୋକ
ବାହାରି ନୁ ଭି କୃ ଶନୁ ଟାଙ୍ଗାବାଚାର୍, ଅର୍ତୁସିନ୍ ଡେବାନୁ ଆଉ ଅରତୁ ତିନାନୁ ତାମାନ୍
କୃ ଶନୁ ଟାଙ୍ଗାବାଚାର୍। ୨୮ 25
୨୯ଯୀଶୁସେ ପାଖିଚିଚାରା ଏକାକାଲୁ ଆଲାର୍ ତାଙ୍ଗା ହୁ ଲାଲିଆର୍। ତାମ୍ କୁ କ୍ କୁ ନୁ କା
ନୁ କା ତେଙ୍ଗାଲିଆସ୍, “ଆରେ ନିନ୍ବ ି ହୁ ଆଲାୟା ଯାହା ମନ୍ର
ଦି ବନ୍ ହଟାୟା ତିନଦ
ି ୀନ
ଉଲ୍ଲା କାମ୍ଚାଗେ ବେଦାଲକାୟା। ୩୦ଆକୁ ନ୍ କୃ ଶମିତ ି ଏତାୟା ନିଜର ଜିଆବନ୍ ଉଦ୍ଧାର୍
କାମା।” ୩୧ପାରାଧାନ୍ ଯାଜକ ଆଉ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରି ଗଠ
ି ର୍ ଭି ହୁ ସାନ୍ ରାଚାର୍। ଅଲଗା
ୁ ଆ
ଆଲାର୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ହୁ ହାଦି ଥଟ୍ଟା କାମାଲିଆର୍, ତାମ୍ଭି ହୁ ହାଦି ଯୀଶୁସନ୍
ି ଥଟ୍ଟା କାମାଲିଆର୍।
ତାମ୍ ତେଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ମନାଲିଆର୍ ଯେତାନ୍ ଅଲରା ଆଲାସିନ୍ ରକ୍ଷା କାମାଲିଆସ୍,
“ଆକୁ ନ୍ ତାନ୍ ନିଜେ ରକ୍ଷା ମାହ୍ ଲି ହକ୍ଷିଆସ୍। ୩୨ଯଦି ତାନ୍ ପ୍ରକୃ ତନୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ରାୟେଳ୍ନ୍ତା
ରାଜା, ହେଲେ ଆକୁ ମ୍ ତାନ୍ କୃ ଶମିତ ି ତାଳିଗେ ଏତନାସା ବାର୍ନାସ। ଆଉ ତାନ୍ ନିଜେ
ରକ୍ଷା ହାଖିନାସ୍। ହେଲେ ନାମ୍ ହୁ ଦ ି ଏରତ୍ ଆଉ ତାଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସ୍ କାମ୍ତ। ଏକା ଆଲାରିନ୍
ଯୀଶୁ ସେ ପାଖିନୁ କୃ ଶବିଦ୍ଧ କାମ୍ଚକ
ି ା ଖାତ୍ରିକିଚା ତାମ୍ ଭି ଯୀଶୁସନ୍
ି ହୁ ଳଚାର୍।
ଯୀଶୁସେ ଖିନା
ବାକେ ସବୁ ଦେଶନୁ ମାହାଁ ମାଞ୍ଚାକେରା। ଇ ମାହାଁ ଉଲ୍ଲାତା ତିନ୍ଟ
ା
ଯାକେ ରାଚ୍ଚା। ୩୪ହୁ ସମୟନୁ ଯୀଶୁ କହାପାଟିନୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ଏଲ�ୋହି, ଏଲ�ୋହି,
ଲାମାଶାବକ୍ ଥାନି।” ହେଲେ, ତାଙ୍ଘେ ଅର୍ଥ “ହେ ଏଙ୍ଘେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଏଙ୍ଘେ
ପରମେଶ୍ୱର, ନିମ୍ ଏଙ୍ଗା ଏନ୍ଦେଗେ ବିଥର କାର୍ଚିକା?”
୩୫ ହୁ ସାନ୍ ଇଜ୍ଜକାଚିକା ନିଅ ଆଲୁ ଇକାଥା ମେଞ୍ଚାର୍। ତାମ୍ ତେଙ୍ଗିଆର୍, “ମେନା,
ତାନ୍ ଏଲିୟସିନ୍ ମେହାଁ ଦାସ୍।”
୩୬ ହୁ ସ୍ତିନ୍ ଅରତୁ କୁ ଧିଆରାସା ଅମ୍ଳରାସେନୁ ଚାଇକାଚିକା ଅଣ୍ଟା ସ୍ପଞ୍ଜନୁ ଅନ୍ଦରାସ୍।
ସ୍ପଞ୍ଜବନ୍ ଅଣ୍ଟା ସଟାନୁ ହିଁ ଚାଷ୍। ଯୀଶୁସ୍ ସ୍ପଞ୍ଜତା ଅମ୍ଲରାସେ ହାପସବ�ୋଲି ତାନ୍ ସଟାନୁ
୩୩ ଦ୍ୱିପ୍ରହର
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ପଦସଂଖ୍ୟା ୨୮ ନିଅଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଚିଠନ
ି ୁ ପଦସଂଖ୍ୟା ୨୮ ଇହାଦି ଯ�ୋଳା ଖାତ୍ରକ
ି ଚ
ି ।ି
“ଇହାଦି ଭାବନୁ ଶାସ୍ତ୍ରନୁ ଲେଖାରାଚ୍କା ଇ କାଥା ସଫଳ୍ ମାଞ୍ଚା: ତାଙ୍ଗାନ୍ ‘ଅପରାଧିସେ ସାଙ୍ଗେ
ଇୟାଖାତ୍ରା’।”
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ସ୍ପଞ୍ଜ ହିଁଚକ
ି ାଚିକା ପାଖିନୁ ତାଙ୍ଗେ ତାରା ଚିଚାଷ୍। ଆଲାସ୍ ତେଙ୍ଗେଆସ୍, “ଆକୁ ନ୍ ନାମ୍
ପରୀକ୍ଷା କାମତ ଏଲିୟ ବାରସା ତାଙ୍ଗା କୃ ଶମିତ ତାଲିଗେ ଅନ୍ଦରସ୍କା ମାଲ୍ଲା, ଏରତ।”
୩୭ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ଯୀଶୁ ବାଲେ ପାଟିନୁ ତେଙ୍ଗିଆସ୍ କେଚାସ୍ କେରାସ୍।
୩୮ ଯୀଶୁ ହୁ ବାକେ କେଚାଷ୍, ହୁ ବାକେ ମନ୍ଦିରନ୍ତା ପରଦାବ ମିତନ୍
ି ତି ତାଲିଗେ ଦୁ ଇ
ଫାଲ ମାଞ୍ଚାଦା ଚାରିଆକେରା। ୩୯ କୃ ଶ ଆଘଲି କାଲେ ଇଜ୍ଜକାଚିକା ସେନାପତି
ଯୀଶୁ ଏସ୍କେ କେଚାସ, ହୁ ବ ଏରିଆସ୍। ତାନ ତେଙ୍ଗି ଆସ, “ପ୍ରକୃ ତନୁ ଇ’ଆଲାସ୍
ପରମେଶ୍ୱରସେ ହାଦୁ ରାଚାଷ୍।”
୪୦ ନିଅଁ ମାଇଝି ଆଲାର୍ କୃ ଶନ୍ତି ଗେଛାନୁ ରାଚାର୍ ଏରାଲି ଆର୍। ତାମ୍ଭେ ମାଝାନୁ
ମଗ୍ଦଲି ନ୍ ସହରନ୍ତି ବାର୍କାଚିକା ମରିୟମ୍, ସଲ�ୋମି, ଯାକୁ ବ ଆଉ ଯ�ୋହନସେ
ତାଙ୍ଗି ୟ ମରିୟମ୍ ରାଚାର୍। ଯାକୁ ବ ମରିୟମଗେ କାଟି ହାଦୁ ରାଚାର୍। ୪୧ ଇ’ମୁକ୍କା
ଆଲାର୍ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀନୁ ରାନା ବାକେ ଇବ କାଳେ ସାଙ୍ଗେ ରାଚାସ୍। ତାମ୍ ତାଙ୍ଘେ
ସେବା ଓ ଯତନ୍ କାମାଲିଆର୍। ଅଲଗା ନିଅଁ ମୁକ୍କାଗୁଠଆ
ି ର୍ଭି ହୁ ସାନ୍ ଚାଚାର୍। ତାମ୍
ଯୀଶୁସେ ସାଙ୍ଗେ ଯିରୁଶାଲମଗେ କେରାର୍।
ଯୀଶୁସନ୍
ି ସମାଧି ଚିଚାର୍

୪୨ମାହାଁମାଞ୍ଚା କେର୍କିଚା। ଇ’ଉଲ୍ଲା ଆୟ�ୋଜନ୍ ଉଲ୍ଲା (ରବିବାରନ୍ତା ଆଘଲି ଉଲ୍ଲା) ରାଚା।
୪୩ହାରା ମାରିୟମ୍ ଯିହୁଦୀ ଯ�ୋସେଫ ମହାସଭାନୁ ଅରତୁ ମହିମାନିତ୍ୱ ଏଲ୍ଚାଲିଆର

ଆଉ ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ରାଜି ବାରାନାବ�ୋଲି ଚାହାଁଲିଆର୍। ତାନ୍ ସାହାଁସନୁ
ପିଲାତସେ ପାଖିଗେ କେରାଦା ଯୀଶୁସେ ମେଦୁ ବନ୍ନିଚାର୍।
୪୪ ଯୀଶୁ ନିଅ ଚାଣ୍ଡେ କେଚାଷ୍ କେରାରି ହେଲେ ପିଲାତ ଚକିତ୍ ମାଞ୍ଚାସ୍ କେରାସ୍।
ତାନ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି ଜାଗାଗେ ସେନାପତିସନ୍
ି ମେହାଲି ଆର୍। ପିଲାତ ଯୀଶୁ କେଚକା
ଦାସିକା ମେନ୍ ଚାଷ୍। ୪୫ସେନାପତି ଅରତୁ ପିଲାତସିନ୍ ଯୀଶୁ ଖିନା ବିଷୟନୁ କାଥା
ତେଙ୍ଗିଆସ୍। ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ପିଲାତ ଯ�ୋଷେଫ୍ସିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍ ଯେ, ତାନ୍ ଯୀଶୁସେ
କେଚ୍କା ମେଦୁ ହୁ ଆଆଙ୍ଗର୍।
୪୬ ଯ�ୋଷେଫ୍ ଖାଣ୍ଡେ ଚିଢା ହେନ୍ଦିଆସ୍। ହୁ କେଚ୍କା ମେଦୁ ନୁ କ୍ରୁ ଶ ମିତ ି ତାଳିଗେ
ଏତିଆସ ଅନ୍ଦ୍ରାସ। ହୁ ମେଦୁ ବନ ଚିଢାନୁ କୁ ଲ୍ଲାସା ଆଉ ଚାଚା ମୁଚ୍କାଚିକା କାମ୍କାଚିକା
ଅଣ୍ଟା, କବରନୁ ତାଙ୍ଗା ଇଆର୍, ଅଣ୍ଟା କହାଚାଚା ଅନ୍ଦରାରା କବରଗେ ମୁହବ
ି ନ୍ ବନ୍ଦ୍
କାମ୍ ଚାଚାର୍। ୪୭ମଗ୍ଦଲିନ ି ମରିୟମ୍ ଆଉ ଯ�ୋଶିସେ ତାଙ୍ଗିୟା ଏକାସାନ୍ ଇୟାର୍,
ହୁ ଜାଗା ବନ୍ ଏରିଆସ୍।
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ଯୀଶୁ କେଚ୍କାତି ଉସ୍କାରାସ୍
ଉଲ୍ଲାନୁ ଆଦଗେ ଉଲ୍ଲାନୁ ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ୍ ଯାକୁ ବସେ
ତାଙ୍ଗି ୟ ମରିୟମ୍ ଆଉ ଶଲମୀ ଯୀଶୁସେ ଶରୀବନ୍ ଆଭି ସେକ୍
କାମାଗେ ଲାଗିନ୍ କିଛ ି ବାସ୍ନା ଇସୁନ୍ ଅନ୍ଦରାର୍। ୨ସପ୍ତାନ୍ତା ହୁ ପହିଲ୍ ଉଲ୍ଲା ଖୁବ୍ ଚାଣ୍ଡେ
ଠିକ୍ ବିଳି ଆର୍ଗିନା ପାଛଲି ପାଛଲି ତାମ୍ କବର ପାଖିଗେ କେରାର୍। ୩ତାମ୍ ନିଜର
ନିଜର ଉଲା ତେଙ୍ଗା ତେଙ୍ଗି ମାଞ୍ଚାର୍, “କବରଗେ ମୁହନ
ିଁ ୁ କହାଚାଚାନୁ ବନ୍ଦ୍ କାମ୍କାଚିକା
ଆତିଲି। ଚାଚାବନ୍ ନାମ୍ଭେ ଲାଗାନ୍ ନେର୍ ହୁ ସ୍ତି ଘୁଚାବଚାର?”
୪ ତାଙ୍ଘେ ପାଛଲି ତାମ୍ ହୁ ଜାଗାତାରା ଏରିଆର। ତାମ୍ ଏରିଆର ଯେ, ହୁ କହା
ଚାଚାବ ହୁ ସ୍ତି ଘୁଚାବା ଖାତରିକଚ
ି ।ି ୫ ତାମ୍ କବର ଉଲାଗେ କେରାର୍। ହୁ ସାନ୍
ତାମ୍ ଧଳା ଚିଢା କୁ ରୁକା ଅଣ୍ଟା ଆଲାସୀନ୍ ଏରିଆର୍। ତାନ୍ ସମାଧିଗେ ତିନାବାଟେ
ଅକି୍କଆସା ରାଚାଷ୍। ତାମ୍ ଏଲ୍ଚଆ
ି ର୍ କେରାର୍।
୬ ହେଲେ ଜହାଁସ୍ ତେଙ୍ଗୀଆସ୍, “ଆମାଏଲ୍ଚା। ନିମ୍ଗ
 ୁଠଆ
ି ର୍ କୃ ଶବିଦ୍ଧ ନାଜରତିୟ
ଯୀଶୁସନ୍
ି ବେଦାଦାର୍। ତାନ୍ କେଚକାତି ଉଚଚିକାରକା ଦାସି। ତାନ୍ ଇସାନ୍ ମାଲାସି।
ଏରା, ତାନ୍ ତାଙ୍ଗା ଇସାନ୍ ଇକାଚାର୍। ୭ଆକୁ ନ୍ କାଲା ତାଙ୍ଘେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଆଉ
ପିତର୍ ସିନ୍ ତେଙ୍ଗା ଜେ, ନିମ୍ଭେସତି ଆଗଲି ଯୀଶୁ ସେ ଗାଲିଲିଗେ କେରାସି। ତାନ୍
ନିମାନ୍ ଆଘଲିନ୍ତି ଜାହା ତେଙ୍କାଚାଷ୍, ନିମ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ତାମାନ୍ ହୁ ହାଦି ତାଙ୍ଗାନ୍ ଏରାର୍।
୮ ହୁ ମୁକ୍କାଆଲାର୍ ଏଲ୍ଚଆ
ି ର୍ କେରକାଚାର୍ ଆଉ ବିସ୍ମୟନୁ ଅଭିଭୁତ ମାଞ୍ଚାରା
କାଲିଆର୍। ତାମ୍ କବରନ୍ତି ଉର୍ଖିଆର୍ ବାହାରି କୁ ଧିଆର କେରାର, ହେଲେ ଏଲ୍ ଚିଆର୍
କେରକାଚାର୍ ଯେ ଇ’ ସବୁ କାଥା ନେକାଭି ମାହ୍ ଳି ତେଙ୍ଗିଆର୍। 26

୧୬

୧ ବିଶ୍ରାମ୍

ନିଅଁ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର ଯୀଶୁସନ
ି ଏରିଆର
ପହିଲ୍ ଉଲ୍ଲାଭ�ୋର୍ ପାଇରିଗେ ଯୀଶୁ କେଚଜାତି ଉସ୍କାରାସ୍। ସବୁ ତ ି
ପହିଲ୍ ତାନ୍ ମଗଦଲିନ ି ମରିୟମଗେ ଆଘଲିକାଳେ ନିଜେ ଦେଖାଚିଚାସ୍। ଆଘଲିନ୍ତି
ଥରେ ଯୀଶୁ ଇ’ମରିୟତି ସାତେଟା ଭୁତୁ ବନ୍ ଖେଦାସ୍ ଚିକା ଚାଷ୍। ୧୦ମରିମ୍ ଯୀଶୁସନ୍
ି
ଏରକା ପାଛଲି ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରେ ପାଖିଗେ କେରାଦା ଇ’ବିଷୟ ନୁ ତେଙ୍ଗିଆ। ହୁ ବାକେ
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ଦୁ ଃଖୁନୁ ମୁହ୍ଆ
ଲି ର୍ କେର୍କାଚାର୍ ଆଉ ଅହ୍ଲିଲି ଆର୍। ୧୧ ମରିୟମ୍
୯ ସପ୍ତାନ୍ତା

26 ୧୬:୮

ନିଅଁ ପାଚା ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିନୁ ପଦସଂଖ୍ୟା ଆଠନୁ ହିଁ ମାର୍କସେ ଲେଖ୍କାଚିକା ସୁସମାଚାର
ସମାପ୍ତ ମାଞ୍ଚିକଚ
ି ।ି
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ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆ ଯେ, ଯୀଶୁ ଉଜ୍ଜକାଦାସ୍ ଆଉ ଏନ୍ ନିଜେ ଯୀଶୁ ସିନ୍ ଏର୍କେଚନ୍।
ହେଲେ ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ତାଙ୍ଘେ କାଥାନୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ ମାଲ୍ଲିକାମ୍ଚା।
୧୨ ଇଦଗେ ପାଛଲି ଦୁ ଇଲ�ୋକ ଚେଲା ପାଲି ଆନୁ କାନା ସମୟନୁ ଯୀଶୁ ତାମ୍ଭେ
ପାଖିନୁ ଅଲଗା ରୁପନୁ ଦେଖାଚିଚାସ୍। ୧୩ଇ’ଚେଲା ଦୁ ଇଲ�ୋକ କରିଆ ବାର୍ଚରା ଅଲଗା
ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ଇକାଥା ଜାଣବାଚାର୍। ତଥାବି ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ତାମ୍ଭେ କାଥା ବନ୍
ବିଶ୍ୱାସ୍ ମାଲ୍ଲି କାମ୍ଚାର୍।
ପ୍ରେରିତ୍ ଗୁଠଆ
ି ର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଯେତେବେଳେ ଏଗାରଜଣ ପ୍ରେରିତ୍ ମହାଁଲିଆର୍, ହୁ ବାକେ ଯୀଶୁ
ତାମାନ୍ ଦେଖାଚିଚାର୍। ତାମ୍ ତାମାନ୍ ତାମ୍ଭେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ ଆଉ ମନନୁ ଲାଘର୍ ନାଲାଗି
ସମାଲ�ୋଚନା କାମ୍ଚାର୍। କାରଣ ଏକା ଆଲାର୍ ଯୀଶୁ ସିନ୍ କେଚ୍ କାତିନ୍ ଉସ୍କାର୍
କାଦାସ୍ ବ�ୋଲି ଏରିଆର, ତାମାନ୍ ଇ’ଚେଲାଗୁଠଆ
ି ର୍ ବିଶ୍ୱାସ୍ ମାଲ୍ଲା କାମୁର୍।
୧୫ ଯୀଶୁ ତାମାନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍, “ପୃଥିବୀନ୍ତା ଚାରିପାଖିଗେ କାଲା। ସବୁ ରନ୍
ି ଆଲାରିନ୍
ସୁସମାଚାର ମେନ୍ତା। ୧୬ ଏକା ଆଲାର୍ ବିଶ୍ୱାସ୍ କାମସ୍ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁ ଅସ୍, ତାନ୍
ଉଦ୍ଧାର ହାଖସ୍। ହେଲେ ଏକାଆଲାସ୍ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ କାମସ୍, ହେଲେ ତାନ୍ ଦ�ୋସି ମାନସ୍।
୧୭ ନେର୍ ଏଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସ୍ କାମର୍, ତାମ୍ ତାଙ୍ଘେ ପରମାଣ ଲେଖା ଇସବୁ ନାଲାଖୁ
କାମା ଆଙ୍ଗର୍: ତାମ୍ ଆଲାରତି ଏଙ୍ଘେ ନାମେନୁ ଭୁତୁ ଗୁଠି ଖେଦଚର୍, କେଭେବି
ମାହ୍ଲିସିଖିରିକର୍ ପୁନା ପୁନା ନିଅ ଭାଷାନୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାମର୍। ୧୮ତାମ୍ ନିଜର୍ ହେଖାନୁ
ପାପବନ୍ ଧାରର୍ ହେଲେ ତାମ୍ଭେ ଏନ୍ଦେଭି କ୍ଷେତି ମାହ୍ଲିମାନି। ତମ୍ ବିଷ ଭି ହାପରର୍ଚର,
ହେଲେ ତାମ୍ଭେ ଏନ୍ଦେରି ଖ୍ୟତି ମାହ୍ଲିମାନି। ଇ ଆଲାର୍ ରୁଗିଗୁଠଆ
ି ର୍ ମିଆଁ ହେଖାଇୟାର୍
ଆଉ ରୁଗିଗୁଠଆ
ି ର୍ ଭଲ୍ ମାନର୍ କର୍।”
୧୪ ପାଛଲି

ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗଗେ କେରାସ୍
ଯୀଶୁ ଇସବୁ କାଥା ପ୍ରେରିତ୍ ଗୁଠଆ
ି ରିନ୍ ତେଙ୍ଗିଆସ୍ ପାଛଲି ତାଙ୍ଗାନ୍ ସ୍ୱର୍ଗଗେ
ଅଚାର୍। ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରସେ ତିନା ବାଟେ ଅକ୍କିଆସ୍। ୨୦ତାଙ୍ଗେ’ ପାଛଲି ପ୍ରେରିତ୍
ଗୁଠଆ
ି ର୍ ପୃଥିବିନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାଗେ କେରାର୍ ଆଲାରିନ୍ ସୁସମାଚାର ଉପଦେଶ ଚିଚାର୍।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାମାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କାମ୍ଚାଷ୍। ପ୍ରଭୁ ପରମାଣ କାମ୍ଚାଚାସ୍ ଯେ, ପ୍ରେରିତ୍
ଗୁଠଆ
ି ର୍ ଏକା ସୁସମାଚାର୍ ପ୍ରଚାର୍ କାମାଲିଆର୍ ହୁ ବ�ୋ ସତୁ । ପ୍ରଭୁ ତାମାନ୍ ଚକିତ୍
ନାଲଖୁ କାମାଗେ ଶକ୍ତି ଚିଚ୍କାଚାର୍ ଇବ୍ ପରମାଣ୍ କାମ୍ ଚାଚାର୍।
୧୯ ପ୍ରଭୁ
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