
ମÉକ୍ଡ ଭ୍ରୀସାମାନ ିନନଗିସଦି
ଜରୀସୁ ବÎÉବା ନସÍଲୁ ତÌଲ ଆବା

(ମାତରିଉ ୩:୧–୧୨; ଲୁକ ୩:୧–୯; ୧୫–୧୭;  
ଜହନ ୧:୧୯–୨୮)

୧  ୧ ଈରରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରନଗରିସଦରି ଟÌଣ୍ରିନାରରି। 
୨

 ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାୟ େୁତରିତାନରି 
ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

“ରବÎନୁମ,ୁ ଅÉନୁ ନାଇ ସଦରି ସୀଭାଗାଟାନରିଇ ନୀ ନÌକରି 
ୋଟ୍  କରିମାଇ,

ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ରସÍଲୁ ୋରହରରି ରÌସା ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ।” 
 ମଲାକରି ୩:୨

 ୩ “ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
କୂପ୍  କରିରନଞ୍ଜୁ;

‘ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଦୁ,
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ୋରହରରି ରÌସ୍  ଦୁ।’ ”  ଜରିସାଇଅ ୪୦:୩

୪
 ଏÌସରିବÉଗା ମୁଞ୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  

ବÎÉଜାନାଙ୍ା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ମଞୁ୍ା ଗରିପ୍  କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ମୀ ଏÌଲୁ ତରିଃୋତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍  କରିନରି ବÉଗା ମଞୁ୍ା 
େÉନ୍ ଡୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ମୀନ୍ାରାଆ ଡ଼ÌଇଗୁରଲÑÑ େରିଃୋଅÉରନ। 
୫

 ଏଆକରି ଜରିହୁଦରି ଦରିନାତାକା ଏଙ୍ା ଜୀରୁସାଲମତାକା ଗୁରଲÑ 
ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉରତରୁ। ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଅÉଞ୍ାନାଇ ଜର୍ନ୍ 
ଜÌଡ଼ରିତାନରି ଏଆରୁ ମୁଞ୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ବାହାଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା 
େÉରଟରୁ।

୬
 ଜହନ ଊଟ ବୂରରିଙ୍ା ସରିଣ୍È ଟÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରଡÍଟରି ତାନରି 

ୋଣ୍ା ସÉରେଡ଼ରି ତଃେରିରସଞ୍ଜୁ। କୋଟÌଣାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗସା େୂକରିÔ 
ଏଆନରିତାରରି ତରିନ୍  ମବୋ ମାରସ।

୭
 ଜହନ ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ େÌପ୍  କରିମାରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରବÑଅଟରି 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭାଇରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ େରିଲ୍  ଗାନାଇ 
ଏଆନରିତାଆ ସÌରତଡ଼ାକା ଭ୍ରିପ୍  କା ଜରିବାÏ ତାଙ୍ରିରଭÑ ଆବ୍  ଗରିସରିରଡନୁ। 
୮

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସରିଡୃ ତାନରିÔ ମଞୁ୍ା ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଲÈଇ ମଞୁ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁତାରି ମଞୁ୍ା ପÉନ୍  ମ୍ା
(ମାତରିଉ ୩:୧୩–୧୭; ଲୁକ ୩:୨୧–୨୨)

୯
 ଏ ରଡଲରି ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତା ମାନରି ନାଜରରିତ ନÉଜୁ 

ଡ଼Èଇ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଜହନ ଜୀସଇୁ ଜର୍୍ନ ଜÌଡ଼ରି 
ତାନରି ମଞୁ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଜୀସ ୁସରିଡୃ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕେରିମାସରି ରଡଲରି 
ମୂରଡଙ୍ରି  ଏÌଗାନାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଗୂଗୁରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୧
 ରସଣ୍Ûଟରି ଗୀରା ଭÉରତ, “ଅ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି, 

ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ରଜÍଡା ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଗÉରମ ମÌନ 
ଆଇମାଞ୍ାଇ।”

ଜରୀସୁ ସଇତାନ ବାୋଡÈଇ କାଞ୍ାଡ ିପÉଟାରି
(ମାତରିଉ ୪:୧–୧୧; ଲୁକ ୪:୧–୧୩)

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଡାରଣ୍ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଜୀସୁଇ ସରିଃେରିମାସରି 

ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ରÛଆନରିଇରନ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩
 ଜୀସ ୁଏÌରରମବୋ 

ଚାଲରିସରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉଜାନାଇ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିରସଞ୍ଜୁ; ଏÌରରମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ସଇତାନ ବାହାଡ଼Èଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି 
େÉନ୍  ମବେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ବାÏଜାନା ଜୀସୁଇ 
ଲରତେରୁ।

ଜରୀସୁ ଗାଲିଲି ତାନ ିତÉଦୋ  
କାବାଡ ିଟÌଣି୍ନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୪:୧୨–୨୨; ଲୁକ ୪:୧୪–୧୫)
୧୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜହନଇ ବନ୍ୀ ଇଡୁତା ଇଟାଅÉରତ। 
ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ବÎÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି େÌରତେଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦ ନୂଡ଼ରି ରଡଲରି 
ବÎÉଜାମାରନ। ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତ, ଈରୁ ଏÌଲୁ 
ତରିଃଦୁ, ଏଙ୍ା ରନଗରିସଦରି େରତ୍ ଗରିଦୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ଅÉସି୍ନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୪:୧୮–୨୨; ଲୁକ ୫:୧–୧୧)

୧୬
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର କୁଡୁକୁଡୁ ସାଜରିସାବା ସରିରମାନ 

ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାରମବେସା ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ସରିରମାନ, 
େରିତରତାରରି ଈରରି ରରଣ୍ ରବÍଗାଲରି ୋଦା। ଏ ରରିÔଆରୁ ମରିନ୍  ଙ୍ା 
ଆଃୋଗାଟାରୁ ମାରସରୁ। ମରିନ୍  ଙ୍ା ଆଃୋତÉଙ୍ରି  ସମୁଦ୍ର ତାନରି 
ଜାଲରି ଇବ୍  ଗରିରସରୁ। ୧୭

 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନାଇ 
ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭÉଦୁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ର ରବÍଗାଲରିତାଆ ମରିନ୍  ଙ୍ା 
ଆଃୋ ଗ୍ରÉପ୍ାଇ। ଈରୁ ମରିନ୍  ଙ୍ା ମÉସ୍କାନା ଲÌକୁରରିଇ ରÌବାହା 
ଗରିରଦରୁ।” ୧୮

 ଏÌସରିବÉଗା ସରିରମାନ ଏଙ୍ା ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ ଏ ଡାରଣ୍ 
ଜାଲରିଙ୍ା ଇସ୍କାନାଇ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ।

୧୯
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର କୁଡୁକୁଡୁ ତÉକରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରକÑ 

ନÌକରିକରିଗରିସରି ସାନରି ରବÑଅଟରି, ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ତାରମବେସା ଜହନଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଡଙ୍ା ତାନରି ଜାଲରିଙ୍ା 
ଅସ୍କାଇରସରୁ। ୨୦

 ଏଆରରିରକ ଡଙ୍ାତାନରି ଏଆରରି ତାଞ୍ରି  
ରଜବଦରି ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ବୁତରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସରୁ। ଏ ରରିଆରରିଇ 
ରମଃୋ ଡାରଣ୍ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ତାଞ୍ରି  
ରଜବଦରିଇ ଏଙ୍ା ବୁତରିଗାଟାରରିରକ ଡଙ୍ା ତାନରିରନ ତୁହାନାଇ 
ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ।

47



48ମÉକ୍ଡ ୧:୨୧
ଡÌଇ ପରୀନଦÑନରଏଞ୍ଜୁ ଆୋମାସାନଇି ଜରୀସୁ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୮:୧୪–୧୭; ଲୁକ ୪:୩୮–୪୧)
୨୧

 ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କେନ୍ାହୁମ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସରୁ। ଜÉମବେରିନରି  ଗÉଲା a ଜୀସୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଜାନାଇ ଏÌରରମବୋ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଜୀସୁତାରା 
ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନାଇ ଏମବୋଡ଼ରିତାକା ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ, 
ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗ୍ରÉେÈଡ଼Èଇ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ େÌଣ େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୩

 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି  ଇଡୁ b ତାନରି ମାସାଭାନରି ଏÌରରମବୋ 
ଇଆରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏତୋନରିଇ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦÑରରି ଆହାମାରସ, ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନାଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨୪

 “ଅ ନାଜରରିତ ଜୀସୁ, ଈନୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉନା ମÉଟ୍  କରିମାଞ୍ରି? ଈନୁ ଅÉନା ମÉଙ୍ରି  ମୁହ ରି ଗରିଭା ଗରିନା 
ବÎÉତରି? ଈନୁ ଇମବେÈଇ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିଞ୍ାଇ, ଈନୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ତୀରରିଗାଟାତରି।”

୨୫
 ଜୀସ ୁଆସ୍ା ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରିନରି ଇନୁମ,ୁ ଇଆନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲାମୁ।” ୨୬
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ 

ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ତ୍ୀସାନା, ଏ ରବÑଅଟରି ଗÉରମÑ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି 
ଇଞ୍ାନାଇ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଏÌରÈ ରମହାନା ଲÌକୁତାକା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ାସ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ଆଇକୀ 
ଈରରିÔମବୋ ଈରରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି ଆଇମାରନ? ଇଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
େୂନରିକାତା ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣଡ଼Èଇ 
ଗ୍ରÉୋଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରିକରି େÌଣଡ଼Èଇ ବାଗଗି 
ସୀପ୍  କରିମାରସକା ଏଆରୁ ଏÌରÈ ଆଃେରିରନରୁ।” ୨୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଜୀସୁତାରରି କାତା ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ତାନରି ଡାରଣ୍ ଡାରଣ୍ ଗୁରଲÑÑ 
ବାହାଙ୍ାନରି େÌଙ୍ରିରତ।

ଜରୀସୁ ଦÉଲାତାକାରିଇ କାରି ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୮:୧୪–୧୭; ଲୁକ ୪:୩୮–୪୧)

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନାଇ 

ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନରକ ଆଡାନା ଡÉଣ୍ଜୁ  ସରିରମାନ ଏଙ୍ା ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୩୦

 ସରିରମାନ ଟାଡରିବÌରା ନÌରମରରି କୂରାନା 
ଡÌସାମାରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରମବୋ ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଏÌରÈଡ଼ରିନରି 
କାତା ଜୀସୁଇ େୁନ୍  ମବୋ ଗରିରତରୁ। ୩୧

 ଜୀସୁ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ସÌଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିନାରା କାଜୁ ଆହାନାଇ 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ନରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ନÌରମରରି େରିଃରତ, ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏÌରରି ଏଆରରି ରସÍଲୁ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ତÌଲ ଗରିଆଜରିରତ।

୩୨
 ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂତରି ରବÑଅଟରି ଏ ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା, 

ସÉଭା କୂରାସାକାରରିଇÔ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଆହାମାସାରରିଇ 
ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଡଃକାନାଇ ଅତାରତରୁ ୩୩

 ନÉଜୁଜାଣ୍ତାକା 
ଏ ଇଡୁ ଦÉରା ସÌଡ଼ରିଟରି ଊଜରିରତରୁ। ୩୪

 ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗ 
ଡ଼Èଇ ସÉବା କୂରାମାସରି ଦÉଲାତାକାରରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

a ୧:୨୧ ଜÉମ୍ିନ ିଗÉଲା ଜରିହୁଦୀ ଅÉଟା ତାରା ସାତ ଦରିନା ଗÉଲା। ଈରରି 
ଦରିନା ଏଆରରିରସÍଲୁ ର ନୂଡ଼ରି ତୀରରିତାରରି ଦରିନା।
b ୧:୨୩ ନପÍନୁଇ ଦଃନ ିଇଡୁ ଇମବୋ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ସÉଜା, 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଏଙ୍ା ଊଜÉନା କାତା ଆଇରସରୁ।

ଅରଟÑÑ ରବÑଏ ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଦÉଲା ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରÉଙ୍ାନରି 
ସ୍ଡÓÌପ୍  ସାନା ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋଇ ଇଞ୍ରି  
େୀରଦÑରାଙ୍ା ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ରିସାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରିକରି 
କାତା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ରଡଲରି ସୀଆରତଞ୍ଜୁ।

ଦÉଲାତାକାରିଇ ନନଗିସଦ ିପÌପ୍ାନସÍଲୁ  
ଜରୀସୁତାରି ତÌଲଅÉବା
(ଲୁକ ୪:୪୨–୪୪)

୩୫
 ଏ ରବÑଇତରି ନାଡରିରସÍ ଜୀସୁ ଡାରଣ୍ଗରିସରି ନରିଙ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। 

ୋରରି ଇନ୍  ମବୋ ରଭÍରଲÑରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଡୁ ତୁହାନାଇ ସରିଃେରିମାସରି 
ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରରମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। 
୩୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ସରିରମାନ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଜୁଟୁଗାଟାକା ଜୀସୁଇ 
ଦାଃୋରସÍଲୁ ସାରସରୁ। ୩୭

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ େୂଣ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ଲÌକୁତାକା ନୀଙ୍ରି  ଦାଃେରିଞ୍ାରନରୁ।”

୩୮
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାନରି 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାଲ୍  ବା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ଏÌରରମବୋ ଏଆରରିଇରବÑଏ େÌକରିଇ, ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରିରନ ବÎÉଜାମାଇ।” ୩୯

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ଇଟ୍  କାନରି େÌରତେଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÓପ୍  ସାନା ରେହାନା ଗାଲରିଲରି ଦରିନାଡାଣ୍ 
ରତ୍ରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ର କÌଡଙି୍ାଗାଟାନଇି ଗଡେିÓସି ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୮:୧–୪; ଲୁକ ୫:୧୨–୧୬)

୪୦
 ରÛଆଞ୍ଜୁ କÌଡ଼ରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଜୀସ ୁନକରିଟରି ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନାଇ କୂରାନାଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ନୀ 
ମÉଣ୍ରିତାକା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଗ୍ଡରି Óସରି ଇସ୍ା ମୂତାଦରି। ଏÌରରି ଡÉଟା ନୀ 
ବାଃତାମାରନ।”

୪୧
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଜୀସତୁାରରି ରଜÍଡା କÉଡ଼ରିରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

କାଜୁ କହାନାଇ ଏଆନରିଇ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ନୀଙ୍ରି  କାରରି ଇସ୍ା ମÉଟ୍  କରିମାଇ ଇନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇନୁମ।ୁ” ୪୨

 ଏଆନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୁଗ ଏÌଜରିରତ, ଏଙ୍ା ଏ ଡାରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ଡରିÓସରି ଇରସଞ୍ଜୁ।

୪୩
 ଜୀସୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ସାଲ୍  ବା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରି  କÉଡ଼୍  ରତଞ୍ଜୁ। ୪୪
 “ଅÉନୁ 

ନୀ ରସÍଲୁ ଏତୋରା ଗରିଆମାଇ ଏ କାତା ଈନୁ ଏରମବେରରିଇରଭÑଏ 
ରଭସ୍  ୋ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଭାରରି ଲାକାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଜାନା, ନୀନ୍ା ଗାଣ୍ରି ତÌସ୍କାମୁ। ଈନୁ ଗ୍ଡରି Óସରି ଇଞ୍ାନାକରି ମÌସା 
ସରିଆମାଞ୍ାନରି ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଏତୋରା ରେÍନୁକରି ସୀଭÈତାଙ୍ରି  
ମାରନ, ଏÌରÈ ସୀମ।ୁ ନୀ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇଞ୍ାନାରା ଲÌକୁରରିଇ େୁନ୍  ମବୋ 
ଗରିମ।ୁ” ୪୫

 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏ ବାହା ଏଜÉନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ଏତୋନରିଇ ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇସାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି , ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସତୁାରରି କାତା ଏରନ ଅÈନା ବ୍Éଡରିରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି ରମହା ରମହା ଅରଟÑÑ ଏତେରି ଅÉରତକା ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍  ବା ମୂËରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ସରିଡାନରି ବାହାଙ୍ାନରି ଭାରରି 
ଅÌରଡ଼ ଅÌରଡ଼ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି 
ନÉସ୍କା ଡ଼Èଇ ଦÉଲାତାକା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭରିରତରୁ।
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ଗାଣି୍ମÉରା ସÉଜାମାସାନଇି ଜରୀସୁ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୯:୧–୮; ଲୁକ ୫:୧୭–୨୬)

୨  ୧ ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଅରଟÑ ରରିରହଗରି କେନା୍ହୁମ 
ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁର ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ 

ଇଞ୍ରି  ସଦରି ଅÉରତ। ୨
 ଦÉଲାତାକା ଜୀସତୁାରା ଗ୍ରÉୋ ରବÎନ୍ ବା 

ତାଙ୍ରି  ଏÌରରମବୋ େସୃ୍ା ଊଜରିରତରୁ। ଇଡୁତାନରି େରୂରି ଅÉଜାନା ଦÉରା 
ତାନରିରଭÑ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ବାହା ଅÉଆରତ। ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରେÍନୁ କାତା 

ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୩
 ଇଁØତରି ରଡଲରି ଗାଣ୍ରିମÉରା ସÉଜାମାସାନରିଇ, ଚାରରି 

ଗାଣ୍ରିତାକା ରଡଃକା ଗରିଆନା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। 
୪

 ଲÌକୁ େୃସୁ ଇଞ୍ାମାସାକରି ଏଆରୁ ସାଇମାସାନରିଇ ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ମୂËରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଜୀସୁ ମାସରି 
ସାରମଏ ତୂଲରି ଭ୍ରିକ୍ ସାନାଇ ବାଙ୍ା ଗରିରତରୁ, ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରିମÉରା 
ସÉଜାମାସାନରିଇ କାରଟ ଆଡ଼୍ ରସ ରନÍରଡକରି ଜÉରପ୍ରୁ। ୫ ଜୀସ ୁ
ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏ ଲÌକୁତାକାରରିତାରରି ଗÉରମÑ େରତ୍ ମାରନ, 
ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ଗାଣ୍ରିମÉରା ସÉଜାମାସାନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ଅÉେ ନୀ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଅÉରତÑ।”

୬
 ଏସÛନାକା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏମବୋ କକ୍ ସାରସରୁ, 

ଜୀସତୁାରÈ କାବାଡ଼ରି ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସ 
ଗଦଗି ଅÉରତରୁ। ୭ “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  କାତାବÉତ୍ା 
ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ? ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହାନା କାତା 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ତୁହାନା ଅରଟÑ ଏମବୋଇ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ 
ମରୂନ?”

୮
 ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଇହରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାସ ଗଦଗି ରା ଜୀସ ୁ

ଡାରଣ୍ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମୀସÛଅ ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ? 
୯

 ଈ ଗାଣ୍ରିମÉରା ସÉଜାମାନାନରିଇ ଏତୋରା ଇନ୍ ମବୋ ଡ୍ଡÜÝରହଏ? 
‘ନୀ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଅÉରତ ଇନ୍ ମବୋ’ ଗରିନା ‘ଈନୁ ନରିଙ୍ାନାଇ ନୀ 
କାରଟ ରଡଃକାନା ସାଲାମ ୁଇନ୍ ମବୋ?’ ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ, “ଅÉନୁ 
ମୀ ନÌକରିଟରି େୂଡ଼୍ ୋ ଗରିଆଇ, େୁତଗିତାନରି ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ତାଙ୍ରି  
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରରି

଼
 ଡÉଟା ମାରନ।” ଏ ରବÑଅଟରି ଗାଣ୍ରିମÉରା 

ସÉଜାମାନାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୧୧
 “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, 

ନରିଙ୍ାମ,ୁ କାରଟ ରଡଃକାନା ମୀରେକରି ସାଲାମ।ୁ”
୧୨

 ଗାଣ୍ରିମÉରା ସÉଜାମାସାଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନାଇ ତାଡ଼ା କାରଟ 
ରଡଃକାନା ଏ ଇଡୁଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡଃÕତାରତଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଅÉଜୁ ଇଁØତାରÈ 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଏରସକାରଭÑ ରମହାସରିଡାତାସ।ୁ”

ମାତଉି ଜରୀସୁଈ ଦାଇ ଗିନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୯:୯–୧୩; ଲୁକ ୫:୨୭–୩୨)

୧୩
 ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଜୀସ ୁସମଦୁ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା 

ଲÌକୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତÑରୁ, ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। 

୧୪
 ଜୀସ ୁସାଜରିମାସରି ରଡଲରି କରିତେରି ଊସ୍ରି ଇଡୁତା ଆଲେରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 

ରଲÍବରିଇ କକ୍ ସାସାରା ରମହାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ 
ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭାମୁ।” ଏ ରବÑଅଟରି ରଲÍବରି ନରିଙ୍ାନାଇ 
ଏଆନରି

଼
ଇ ଦାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ରଲÍବରି ଇଡୁତା ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାସରି ରଡଲରି, ଏଆରରିରକ ଦÉଲା 
କରିତେରି ଊସ୍ ୋଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାକାରଭÑ ରରହ କକ୍ ସାମାରସରୁ 
ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସରି ଦÉଲାତାକାରଭÑ 
ଏମବୋ ମାରସରୁ। ୧୬

 ଜୀସୁ କରିତେରି ଊସ୍ାଗାଟାରରିରକÑ ଏଙ୍ା 
ଡ଼ÌଇତାକାରରିରକÑ ରÛରହ ତରିଞ୍ରିସାରା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ୋରୁସରିଙ୍ା ରମହାନା, ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରସରୁ, 
“ଜୀସ ୁକରିତେରି ଊସ୍ାଗାଟାରରିରକÑ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାକାରରିରକ ଆଡାନାଇ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ତରିଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ?”

୧୭
 ଜୀସୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରନଗରି 

ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଅÌସÛ ଗାଟାନରିଇ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÔ, ଭାରରି ସାଇମାନାରରି 
ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଅÉନୁ ତୀରରିତାକାରରି

଼
ଇ ଅÉେ୍ା ତାଙ୍ରି  ବÎÉË 

ସରିରଡନୁ, ଅÉନୁ ଭାରରି ଡ଼Ìଇତାକାରରି
଼
ଇ ଅÉେ୍ାତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାଇ।”

ଜରୀସୁ ନବÍଗାଲି ସÉଜାଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନଡଃନେଙି୍ତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏ
(ମାତରିଉ ୯:୧୪–୧୭; ଲୁକ ୫:୩୩–୩୯)

୧୮
 ଜହନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ାରଭÑ ସାରକÑ 

ରାହରି ଆଇମାରସରୁ। ଏସÛନାକା ଜୀସଇୁ ଭାଜାନାଇ ରଭରତେରୁ, 
“ଜହନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସାରକÑ ରାହରି ଅÉଇମାରନରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ସାରକÑ ରାହରି 
ଅÉଏରୁ?”

୧୯
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରି ରଡଲରିତା ଜÉମା ତାଡ଼ା 

ଲÌକୁରରି
଼
ରକ ମାରଞ୍Ñ ମାରଞ୍Ñ ଏଆରୁ ବରିକାଲରି ଅÉଏରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଜÉମା ଏଆରରି
଼
ରକ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଜÉମା ଏମବୋ ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉଭା ମଏୂÒରୁ। 
୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ରଡଲରି ବÎÉରନ ଜÉମାଇ ଏଆରରି ବାଃତାଡ଼Èଇ 
ଅୋ ଅÉରନ ଏ ରଡଲରି ତାନରି

଼
 ଏଆରୁ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉରନରୁ।

୨୧
 “ଏମବେÈଇରଭÑ େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍È ତାନରି େନୂରି ସରିଣ୍Èତାରା କ୍ଡଡୂରମବେକା 

େÉସାନା ଅÌରସ୍କଏ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତକା େନୂରି ସରିଣ୍Èତାରରି କ୍ଡଡୂÓମବେଜୁ େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍Èତରିନରିଇ ରଗଜ୍ ଇରସ୍, 
ଏଙ୍ା େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍È ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ମଙୃ୍ରିରନ। ୨୨

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ଇମବେÈଇରଭÑ େୂନରି ଡ୍Éକା ନୀରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରିଙ୍ାନରିଇ 
ଇରଟଏ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏÌରÈ ଇଟରିତାକା, େୂନରି ନୀରୁ େ୍ଡÓÉଡରି 
ମÌଡ଼ରିଙ୍ାନରିଇ ରେରହÑ ଇରସ୍, ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରିଙ୍ାରଭÑ ନାହରିକରି 
ଅÉନୁ ଏÌସରିବÉଗା େୂନରି ନୀରୁ େୂନରି ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରିଙ୍ାନରିଇ ଇଟା 
ସÉଞ୍ରିରନ।”

ଜରୀସୁଇ ଏଙ୍ା ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ  
ଏସÛନାକା ଜେୁିଦଙି୍ା ପÉସି୍ନତରୁ

(ମାତରିଉ ୧୨:୧–୮; ଲୁକ ୬:୧–୫)
୨୩

 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ତାନରି ଜୀସ ୁତÉସା ଗରିଆମାସରି ରନÍଡାଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରି

଼
ରକÑ 

ସାଜରିମାରସରୁ। ସାରଜÑ ସାରଜÑ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତରିନ୍  ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ତÉସା ରନÍଡାଙ୍ାନାଆ, ରତମାଙ୍ା ସ୍କରିପ୍  କାଇରସରୁ। 
୨୪

 ୋରୁସରିଙ୍ା ଏÌରÈ ରମହାନା ଜୀସୁଇ ରଭରସରୁ, “ନୀ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ଗରିପ୍  କରିରନରୁ? ଜÉମବେରିନରି 
ଗÉଲା ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ସÉଜାତରିନରି 
ବÉଦରିଗରିନାରରି ଅÉରନ।”

49 ମÉକ୍ଡ ୨:୨୪



50ମÉକ୍ଡ ୨:୨୫
୨୫

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଦାଉଦ କାତା େÌଡ଼ରି ଅÉଆସରିରଡରୁ 
ଗରିନା? ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକ ମାସାକା ତରିନ୍  ମବୋ େÉନାରାଏ 
ସାରକÑ ସାଇସାଭାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉନÈ ଗରିରତଞ୍ଜୁ? ୨୬

 ଈରୁ 
ଅÉନÈ େÌଡ଼ରି ଅÉËସରିରଡରୁ ଇରସÑକାରନ ଅବରିୟାତର ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାସାଭାନରି

଼
 ଦାଉଦ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି

଼
 ସÌଲ୍  ଜାନା 

ରେÍନୁରସÍଲୁ ଏତେରି ତରିନ୍  ମବୋ ଇଟା ଜରିଭା ଅÉଜାରସ, ଏଙ୍ା ମÌସା 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକାଗାଟାକା ଭାରରି ଏ ତରିନ୍  ମବୋ, ତରିନ୍  ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ଏଆରରିଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ତରିନ୍  ମବୋ 
ରସÍଲୁ ମାଡୁ ଗରିଭା ଅÉଜାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ଦାଉଦ ଏÌଭା ତÉନୁ 
ତରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକ ମାସାରରିକରିରଭÑ ସରିରତଞ୍ଜୁ।”

୨୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ୋରୁସରିଙ୍ାନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ରସÍଲୁ ଅÉËସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଙ୍ା କୁÛଇଟରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା କୁÛଇଟରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ରÛ କାଜୁ ୍ାସାମାସାନି
଼
ଇ ନନଗି ଗିନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୨:୯–୧୪; ଲୁକ ୬:୬–୧୧)

୩  ୧  ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଜୀସୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ କାଜୁ 

ଭାସାମାସାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏମବେÈ ଏରସ ଲÌକୁ େÌେଗିମାରସରୁ, 

ଜୀସ ୁଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏଆନରିଇ କାରରି ଇରସ୍ଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ଜୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ରଡଲରି େÉନାମୁ ଇଞ୍ରିରସରୁ। 
୩

 ଜୀସ ୁଏମବୋ ମାସରି କାଜୁ ସÉଜାମାସାନରିଇ, ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇମବେÈ 
ନରିସାମ,ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀରଙ୍Ñ ଗୁରଲÑÑତାକା ରମଃୋ ମତୂାରନରୁ।”

୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏତେରି 

କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ସÉଞ୍ରିରନÑ? ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି? 
ରÛଆନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ରନଗାରରି ଗରିନା ସÉୋ?” ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ କରିନରି 
ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ।

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି ରଭଞ୍କରି ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାକା ଅÉଜାସାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ 

କାଜୁ ନÉରଙ୍ ତÌତୋମୁ।” ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ରଭଞ୍Ôକରି କାଜୁ 
କÌØରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୬

 ଏଆନରିତାରରି କାଜୁ ରନଗରି ଅÉରତÑ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ୋରୁସରିଙ୍ା ଏମବେÈଡ଼Èଇ ସାଲ୍  ବରିରତରୁ ଏଙ୍ା ରହରଦ 
େୁଟାତାକାରରିରକ ଆଡାନା ଜୀସୁଇ ଇସରିଙ୍ରି  ମହୁ ରି ଗରିଭା ଅÉରନ 
ଏÌରÈ ବାସରି ଅÉରତରୁ।

ଦÉଲା ଲÌକୁ ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାନସରୁ
୭

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଗାଲରିଲରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ଦÉଲା 
ଲÌକୁରଭÑ ସାରସରୁ। ୮

 ଜରିହୁଦା, ଜରିରୁସାଲମ, ଇରଦାମ, ଜର୍୍ନ 
ଜÌଡ଼ରି ଅରନନରି େÉଡ଼ାଟରି ତୁର୍ ଏଙ୍ା ସୀରଦାନ ସÉରରିମଜୁୁ ଡ଼Èଇ 
ଦÉଲାତାକାରଭÑ ଏତାରତରୁ।

୯
 ଏÌରରମବୋ ଦÉଲାତାକା ଊଜାମାସାକରି, ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  

ମାଗ୍  ଦାରନରୁ ରସନା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନାଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁ ଡଙ୍ା ରଣ୍È ମÉଡ଼୍  ୋ ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 

୧୦
 ଜୀସୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗÔ ଡ଼Èଇ ସାଇମାସାରୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ଡୀଗା 

ତାଙ୍ରି  ନାସରିଡୁଡରି ଆଇରସରୁ। ୧୧
 ଏରସ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ସÌଲ୍  ଜାରସରୁ। ଏÌରସରରିରଭÍଲା ଏ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦÑରାଙ୍ା ଜୀସଇୁ ରମଃେରିରସରୁ, ଏଆରୁ ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି 
କୂରାନାଇ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଈନୁ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି।” ୧୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ତାଡ଼ାନରି ଲÌକୁରରି 

ବାØତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା କୂବା ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସରିଆନା 
କÉଡ଼୍  ରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ବÉର ଗାଣି୍ ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରିଇ a ଅÉସି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୧୦:୧–୪; ଲୁକ ୬:୧୨–୧୬)

୧୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରÛ ସÌରୁ କୁଇÔକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି 

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୧୪
 ଜୀସ ୁଏଆରରି 

ମାରଦÑ ବÉରଗାଣ୍ରିତାକାରରିଇ ଅÉସ୍କାନାଇ େÌପ୍  କା ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାକା ଇଞ୍ରି  ୋଦା ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁମÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ 
ଏଆନରିରକÑ ରାହରି ଅÉରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ େÌପ୍  କା ରସÍଲୁ 

ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୧୫
 ଲÌକୁରରି 

ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ରେହରିନାରା େÌଣ ଏଆରରିତରି 
ରାହରିଅÉରନ। ୧୬

 ଜୀସ ୁଅÉସ୍କାମାସରି ବÉର ଗାଣ୍ରିତାକାରରି ୋଦାଙ୍ା 
ଈବରି;

ସରିରମାନ (ଏତୋନରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତର ଇଞ୍ରି  ୋଦା 
ସରିରତଞ୍ଜୁ)।

 ୧୭ ରଜବଦୀ ମ୍ୀକା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାରମବେସା ଜହନ, 
(ଏତୋରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବାଆରନଗଗିସ୍ ଇଞ୍ରି  ୋଦା 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ରବାଆରନଗଗିସ୍ ଇରସÑକାରନ, “ଟ୍ଡÓÞରଜରରି 
ଇନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ମ୍ୀକା”)।

 ୧୮ ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ,
େରିଲରିେରି,
ବାତ୍ଲମ,
ମାତରିଉ,
ରତାମା,
ଆଲେରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ,
ତର୍ୀୟ,
କରିଣାନ ସରିରମାନ,  ଜରିରଲାଟ b।

 ୧୯ ଅରଟÑÑ ଇସ୍କାରରିରୟାତ ଜରିହୁଦା, ଈ ଜରିହୁଦା ଜୀସଇୁ 
କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଗାଣି୍ତା ଡÌଇ ପରୀନଦÑନରଞ୍ଜୁ ମାନନଞ୍ଜୁ  
ଇଞି୍ ଏନସ ଲÌକୁତାକା ନବନତେରୁ

୨୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈରଭÑ ଦÉଲାଲÌକୁ 

a ୩:୧୩ ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରିଇ ଇଆରରିଇ ଜୀସ ୁରବÍଗାଲା ଗରିଆନା 
ତÉରଙ୍ ବାରା ଗରିଭା ରସଲୁ ଅÉସ୍କାମାରସଞ୍ଜୁ।
b ୩:୧୮ ଜନିଲାଟ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାରା ରରଣ୍ ରÌସାନା ମାନରି 
ରାଜରନୈତରିକ ଦଳ ମାରସ।
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ଊଜା ମାରସରୁ। ଏମବେÈ ଦÉଲାତାକା ଊଜରିତାକରି ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରିରଭÑ ଭ୍ଡÓÈକ୍   ନା ୋବରି େÉନାରତରୁ। 
୨୧

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ, ଜୀସୁଇ ଅସାନା 
ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସୁ ବାଇ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁତାକା କାତା ଆଇରସରୁ ୨୨

 ଜରିରୁସାଲମ 
ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାସରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକାରଭÑ ଇରସରୁ, “ଜୀସ ୁ
ଲÈଇ ବାଲ୍   ଜରିବୁଲ୍ ସÌଲ୍ ଜାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁଏ ରÉରଜÑନରି 
େÌଣ ଡ଼Èଇ ଆଡାଆ େୀରଦରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÌପ୍   ସାନା ରେହା 
ମେୂରିରନଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅÉର୍   ରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ତÌସରିସରି କାତା ଡ଼Èଇ ଏଆରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ, “ସଇତାନ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ସଇତାନଇ ସ୍ଡÓÌପ୍   ସାନା ରେହା ମୂରନଞ୍ଜୁ?” 
୨୪

 ଅÉରତÑକା ର ରÉରଜÑନରି ଦରିନାତାକା ବରିରଙ୍ବାଙ୍ା ଅÉଜାନାଇ 
ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ତÉରୁରନ ନରିଙ୍ରିତାକା ଏ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଭା ମଏୂ। 
୨୫

 ଏତେରିଅÉରତÑକା ର ଇଡୁତାକା ବରିରଙ୍ବାଙ୍ା ଅÉଜାନାଇ ତାଡ଼ା 
କୁÛଇଟରି ତାରୁରନ ନରିଙ୍ରିତାକା ଏ ଇଡୁରଭÑ ରାହରି ଅÉଭା ମୂଏ। 
୨୬

 ଏରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ସଇତାନ, ବÉଗା ବÉଗା 
ଅÉଜାନା ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ତÉରୁରନ ନରିଙ୍ାଇସାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିହା 
ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ ମହୁ ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 “ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ର ଡÉଟାଗାଟାନରି ଇଡୁ ତାନରି

଼
 

ସÌଲ୍   ଜାନା ତାଡ଼ା ଦନଦବ୍ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା ମÉଟ୍   କରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ରଭÍରଲÑରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟାନରି

଼
ଇ ତଃୋ ଲୂଡ଼ା 

ଅÉରନ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟାନରି ଇଡୁତା ସÌଲ୍   ଜାନା 
ଗୁରଲÑÑ ଦନଦବ୍ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୨୮
 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଲÌକୁ ଏତୋରା 

ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିେ୍ରିରନରୁ, ଏÌଭା େରିଃୋ ଅÉରନ। ଏଙ୍ା ଲÌକୁ 
ରେÍନୁଇ ରଭସାଦୁଃନରି ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ÌଇତାËରଭÑ େରିଃୋ ଅÉରନ। 
୨୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍    ନା ରମହାନା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରÈ ଡ଼Ìଇ 
ଏରସକାରଭÑ େରିଃୋ ଅÉଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଏ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ 
ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

୩୦
 ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁଇ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଞ୍ଜୁ 

ଅÉହାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାସାକରି ଜୀସ ୁଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିଦାଇଗିପ୍ିନାକା ଉନଜÑନନ  
ତାଡା ଇଜÔନାକା

(ମାତରିଉ ୧୨:୪୬–୫୦; ଲୁକ ୮:୧୯–୨୧)
୩୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଟାଡରି ଏଙ୍ା ତାରମବେସାକା ଏମବେÈଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ। ଏÌଭରି ଅÌରଡ଼ ନରିସ୍କରି ତୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ରÛଆନରିଇ ଜୀସୁଇ 
ଅÌରଡ଼Ñକରି ଭÉଭାରସÍଲୁ ଅÉେ୍ା ୋଣ୍ରିତୁ। ୩୨

 ଏ ରଡଲରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି ଦÉଲାଲÌକୁ ଇଡୁତା କକ୍   ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ 

ରଭରତେରୁ, “ନୀ ଆଜା ଏଙ୍ା ନୀ ଆରମବେସାକା, ନୀଙ୍ରି  ଅÌରଡ଼ 
ଜÌେରିମାଞ୍ାନୁ।”

୩୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇମବେÈଇ ନାଇ ଆଜା? ଏତୋନାକା 

ନାଇ ଆରମବେସାକା? ୩୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି 

କକ୍   ସାମାସାରରି ରଭଞ୍Ôକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଈ ଲÌକୁତାକା ଆଇରନରୁ ନାଇ ଆଜା ଏଙ୍ା ଆରମବେସାକା।” 

୩୫
 ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏଆରୁ 

ଆଡାଆ ନାଇ ଆରମବେସାକା, ଆଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଜା।”

ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବନିେନ ିମାଟତି ିତÌସିସି କାତା
(ମାତରିଉ ୧୩:୧–୯; ଲୁକ ୮:୪–୮)

୪  ୧ ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାନରି ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବେÈ ଏଆନରିବାଃତା ସÉରରି ମଜୁୁ ଦÉଲାଲÌକୁ ଊଜରିରତରୁ। 

ଏÌସରିବାଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ସମଦୁ୍ର ତାନରି ର ଡଙ୍ାତାନରି କକରିସାକାରତଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାକା ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ସମଦୁ୍ର କୁଡୁତାନରି ନରିସ୍କାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। 
୨

 ଜୀସୁ ଡଙ୍ାତାନରି ମାଞ୍ାନାଇ ଲÌକୁତାକାରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତÌସରିସରି 

ତାଆ କାତାଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋଇସାଭା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

୩
 “ରଭଞ୍ାଟୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି ମାଟାତାଙ୍ରି  

ସ୍ଡØÕରତଞ୍ଜୁ।” ୪
 ଏରସରରିରଭଲା ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି 

ମାଟ୍   କରିରସଞ୍ଜୁ, ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗରନ୍କା ବରିରହନରି ୋରହରରି ତାନରି ଦରିତୁ 
ଏଙ୍ା େଟାଙ୍ା ଭÉଜାନା ଏÌଭା ତରିସ।ୁ ୫ ଅରଟÑÑ ଗରନ୍କା ବରିରହନରି, 
ଇରକÑ ଭରିରା ମାସରି ରାେୁଡ଼ରି ଟÉଣାତାନରି ଦରିତୁ। ଗÉରମÑ ଭରିରା ଏମବେÈ 
ସରିଡାତାକରି ଏÌଭରି ଡାରଣ୍ ରନÍଜରିତୁ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଭÍଲା ସ୍ଡÓତାନରି 
ରବÑଅଟରି ଗÉରମÑ କାରା ଅÉଭାରନ ଏÌଭରି କୃସୁ ଇସୁ। ଭରିରାଲାଇ 
ସୀକା୍ ତÌଗାସରିଡାତାକରି ସÉତୁ। ୭ ଅରଟÑÑ ଗରନ୍କା ବରିରହନରି ସÉପ୍   କା 
ବାହାତାନରି ଦରିତୁ, ସÉପ୍   କା ବାଡରି ଅÉଜାନାଇ ଏଭା ସାେ୍ନା ଆØତୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭରି ନୀଲାତୁ। ୮

 ଅରଟÑÑ ଗରନ୍କା ବରିରହନରି ରନଗରି 
ଭରିରା ତାନରି ଦରିତାକରି, ଏÌଭରି ମ୍ାଃକା ଅÉତୁ, ମ୍ାଃକା ରନଗାଡ଼Èଇ 
ବାଡରି ଅÉତୁ ଏଙ୍ା ନୀଟୁ, ଏସÛନରି ମ୍ାଃକାନରି ତରିରରିସରି ଦୁଗୁଡ଼ରି ଏଙ୍ା 
ସାଟରିଏ ଦୁଗୁଡ଼ରି ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏରସ ମ୍ାଃକାନରି ସରହ ଦୁଗୁଡ଼ରି େÌଲ 
ଅÉଗରିତୁ।”

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ମାରଦÑ ଏତୋନାରତରୁ 

ରଭ  ଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଏଆରତରୁ ରଭଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଆନÈଡକି ିତÌସିସିତାଆ  
ନକÍରଣ୍ାକାଡÈଇ ଗ୍ରÉପାଇନସଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୩:୧୦–୧୭; ଲୁକ ୮:୯–୧୦)
୧୦

 ଏରସÑରରିରଭÍଲା ଜୀସୁ ରଆରଞ୍ରନ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 
ଏଆନରିତାଡ଼ା ବÉର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରବÍଗାକା ତ୍ଡÓÉରକ 
ମାସାରୁ ଆଡାନାଇ ଏଆନରିଇ ଏ ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକାନାଆ 
ଲାଇନରି କାତାଙ୍ା ଜୀସଇୁ ରଭରସରୁ।

୧୧
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଭାରରି ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 

ଦରିନାତାରା ଲାଇ ମାନରି ନୂଡ଼ରିକାତା େୁନ୍   ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ସୀଭା 
ଅÉଜାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅÌରଡ଼ନାକାରରି ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଭାରରି 
ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିମାଇ। ୧୨

 ଅÉନୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିେ୍ରିମାଇ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା:

‘ଏଆରୁ ଭାରରି ରମଃେରିଦୁଃରନରୁ,
ଏÌËକରିରଭÑ ଆନÈରଭÑ ରମଃୋ ମେୂରିଦୁରହରୁ।’ ”

ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ରମଃୋ ମରୂନରୁ ଏଙ୍ା େୁନ୍   ମବୋ 
ମରୂନରୁ ଇରସÑକା
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ଏଆରୁ ମ୍ୀରନରୁ ଏଙ୍ା େରିଃୋ େÉନ୍   ମବୋ ମରୂନରୁ। 

 ଜରିସାଇଅ ୬:୯–୧୦

ଜରୀସୁ ବନିେନ ିମାଟତି ିତÌସିସି ନକÍରଣି୍ତାରା  
ଲାଇନ ିକାତା ଗ୍ରÉନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୩:୧୮–୨୩; ଲୁକ ୮:୧୧–୧୫)
୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଈ ତÌସରିସରି 

ରକÍରଣ୍ରିତାରା ଲାଇନରି କାତା େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଗରିନା? ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା, ରବÍଗାଲରି ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକାନାଆ ଇସରିଙ୍ରିଆନା 
େୁରଞ୍ରୁ? ୧୪

 ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ଏÌଲୁ ଲାଇ ରେÍନୁତାରÈ 
ରଭସ୍ା ମାଟ୍   କରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏରସକା ଏରସକା 
ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ୋରହରରିଆ ଦୀକାରନ। ଏରସ ଲÌକୁ ଏ 
ୋରହରଟÉଣା ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା 
ରଭରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସଇତାନ ଏ ଡାରଣ୍ ଭÉଜାନା ଏଆରରି 
ମାରଦÑ ମାଟାଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁ ରଭସ୍ାତରିନରିଇ ଅÌରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 “ଅରଟÑÑ ଏସÛନାକା ମାଟା ଅÉଜାମାନରି ରାେୁଡ଼ରି ଟାଣା 

ରଡଃଙ୍ରିତାକା ଏଆରୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଭରନରୁ ଏଙ୍ା ଏ ଡାରଣ୍ 
ରରହା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଆଃରନରୁ। ୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ବାଃତା 
ସୀକ୍ା ତÌଗାସରିଡାନାକରି ଭାରରି ଈରକÑ ରଡଲରି ଆଡାଆ ଏଆରୁ 
ରେÍନୁ ରବÍସ୍ା ଆଃରନରୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଜୂଗା ଅÉରତÑକା ଜୂପ୍ କା ଭÉରନ, ଏÌରରମବୋ ଏଆରୁ ଏ ଡାରଣ୍ 
ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିଭା ତୁଃରନରୁ।

୧୮
 “ଅରଟÑÑ ଏସÛନାକା ବରିରହନରି ମାଟା ଅÉଜାମାନରି ସÉପ୍   କା 

ବାହା ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଭରନରୁ, 
୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ଏÌଲୁତା େୁତଗି ଜୁଜୁରରି, େÉନ୍   ମବୋ ଅÉନରି 
ରରହା, ଏଙ୍ା ଇସାନାଣ୍ାତାଆ େÉନ୍   ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍   ୋ, ଈ 
ଗୁରଲÑତାଇ ଏଆରରି ଏÌଲୁ ତାନରି ସÌଲ୍   ଜାନା ରେÍନୁ ରଭସ୍ାତରିନରିଇ 
ସାେ୍ନା ଆଃନୁ ଏÌସରିବାଗା ଏଆରୁ ରେÍନୁ ରବସ୍ା ତାରା େÌଲ 
ଅÉରଗÑରୁ।

୨୦
 “ଏସÛନାକା ରନଗରି ଭରିରାତା ମାଟା ଅÉଜାମାନରି ବରିରହନରି 

ରଡଃଙ୍ରିତାକା ଏଆରୁ ରେÍନୁ ରବସ୍ା ରଭରନରୁ, ଏଙ୍ା ଏÌରÈ 
ଆØରନରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ବାଡରି ଅÉଜାନା େÌଲ ଅÉଗରିରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଏରସÑକା ଏରସÑକା ତରିରରିସରି ଦୁଗୁଡ଼ରି, ସାଟରିଏ ଦୁଗୁଡ଼ରି 
ଅÉରତÑକା ସରହ ଦୁଗୁଡ଼ରି ଟୁକ୍ନÈ େÌଲ ଅÉଗରିରନରୁ।

ଏତୋରି ମରୀ ବାଃତା ମାନନ ଏÌରÈ ମÉସ୍ ଦୁ
(ଲୁକ ୮:୧୬–୧୮)

୨୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରଟକରି 

ଲାଇ ଅÉରତÑକା କାରଟ ଲାଇ ଡୁବରି ରୁତାନାଇ ଇଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ 
ଗରିନÈ? ଏÌରÈ ରସଣ୍ ଡୀୋତାନରି ଇଟାଦୁ। ୨୨

 ଇରସÑକାରନ 
ଏତୋଇଗୁରଲÑÑ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ତÌମବୋଇ ସରିଡ ଏÌଭରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ତÌମବେରିନୁ। ଏତୋରା 
ଅÉଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାମାରନ ଏÌରରି ତÌମବେରିରନ। ୨୩

 ମÉନ୍ା ରଭଞ୍ରିମାନରି 
ଲÌକୁତାକା ରଭଞ୍ାଟୁ। ୨୪

 “ଈରୁ ଏତୋରା ରଭଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ତୂକରି ଗରିଦୁ। ଈରୁ ଆନÈ 
ଡ଼Èଇ ରବÍଗାନରିକରି ଡÉସା ଜରିରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼Èଇରନ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।” 
୨୫

 ଏରମବେରରି ବାଃତା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏଆନରିକରି ଅରଟÑÑ ଗÉରମ 

ସୀଭା ଅÉରନ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଇରମବେରରିତରି ସରିଡାଦୁରହ, ଏଆନରି 
ବାଃତା ମାଞ୍ାଦୁଃନାରାରଭÑ ଅÌବା ଅÉରନ।

ବନିେନତିାରା ତÌସିସି ନକÍରଣି୍ କାତା ଜରୀସୁ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୨୬

 ଜୀସୁ ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ବରିରହନରି 
ମାଟ୍ କରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୨୭

 ବରିରହନରି ରନÍଜାନାଇ େ୍ାହା 
ସ୍ଡÌÓସାନାଇ ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ବାଡରି ଅÉରନ। ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଉଜାଡରି 
ରମହାଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ କରି ନÉଡାଙ୍ରି  ସୁଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଅÉନାରଭÑ 
ଅÉରନ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ବରିରହନରି େ୍ାହା ରନÍଜାନାଇ ଊରତ ବାଡରି 
ଅÉରନ। ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ କରି ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା 
ବାଡରିଆଇରନ ଏÌରÈରଭÑ େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଟÉଣା ତÉନୁରନ 
େÌଲ ଅÉଗା ଗରିରନ। ରଭÍରଲÑରନ େ୍ାହା, ଏମବୋଡ଼Èଇ ନୀଲ୍ ବରିନରି 
ରତମା, ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍ ଞ୍ାମାନରି େÌଲ। ୨୯

 ଏରସରରିରଭÍଲା 
େÌଲ ରସଡ଼୍ ରନ, ଏମବେÈ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରସ୍Íଡୁ ଅÉତାରା ରମହାନାଇ 
ରକÍରଲ ଡ଼Èଇ କÌକାରନଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରରି ଅଡାଆ 
କÌକାନାରରି ନୂଡ଼ରି ରଡଲରି।”

ନପÍନୁ ପÌଣ ଗିନ ିଦନିା ସସ୍ଡନପଡେÓÍନୁ ମÉରାତାରି
(ମାତରିଉ ୧୩:୩୧–୩୨; ୩୪–୩୫; ଲୁକ ୧୩:୧୮–୧୯)

୩୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା କାତା 

ଅÉନା ରଭÍସାନା ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଗ୍ରÉପ୍ାଇ? ଅÉନୁ ଏତେରି ତÌସରିସରି 
ରକÍରଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଗ୍ରÉପ୍ାଇ? ୩୧

 ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା 
ର ସସ୍ ରେ୍ଡÓÍନୁ ମÉରାତାରରି। ଏ ସସ୍ ରେ୍ଡÓÍନୁ ମୀ ମାଟ୍ କରିମାନରି 
ରେ୍ଡÓÍକାନରିମାରଦ ମୂଲା କଗାରରି। ୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈରୁ ମାଟରିନରି 
ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ରେ୍ଡÓÍନୁ ରନÍଜାନାଙ୍ା ବାଡରି ଅÉଜାନାଇ ମୀ ବÉଡ଼ାତା 
ରବÍଗାଲରି ଗୁରଲÑÑ କୁସା ମ୍ାଃକାନରିକରିରଭÑ ଗÉପ୍ ସରି େ୍ଡରିÓØରନ। ଏଙ୍ା 
ତÉଇ ରଡÍଗାଙ୍ାରଭÑ ରଦରାଇ ୋହାନା ବାଡରି ଅÉନୁ। େଟାଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଡୂଗା ତାନରି ଲଃୋ ମନୁୂ।

୩୩
 ଜୀସ ୁଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକା 

ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ ରେÍନୁ କାତା ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆରରି େୁନ୍ ମବୋ ମନୂରି 
ରତରସ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଗ୍ରÉୋଇମାସରି ରଡଲରି ଗୁରଲÑÑ ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକା ଡ଼Èଇ 
ଭାରରି ଏଆରରିଇ ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁରକ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉରୁ ତÉରୁ ମାଞ୍ାଦୁଃନାଭା ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାରା ଲାଇନରି କାତା କ୍Éର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିପ୍ କରି ମାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ୍ଲୁିତନିଇି ଲତୁ ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୮:୨୩–୨୭; ଲୁକ ୮:୨୨–୨୫)

୩୫
 ଏÌସରି ଗÉଲା ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାନ୍ ଡ୍ଡୂ , ଅÉଜୁ ଅରନନରିୋଡ଼ାକରି ସାନାସୁ। 
୩୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏମବୋ ମାସରି ଦÉଲାତାକାରରିଇ 
ତୁହାନାଇ ଏତେରି ଡଙ୍ାତାନରି ରଭÍରଲÑ ଜୀସୁ କକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ସାଜାନା ଏମବେÈ କପ୍ କରିସାକାରତରୁ। ଏମବୋ 
ରବÍଗାଇ ଡଙ୍ାଙ୍ାରଭÑ ମାସୁ। ୩୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ସମୁଦ୍ରତା 
ଅÉଜାଞ୍ାୋତାରରି ଭରିଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତ। ଡଙ୍ା ରଭଞ୍କରି 
ସରିଲ୍ କାରଭÍରତ। ଡଙ୍ା ତାନରି ସରିଡୃ େୂରରି ଅÉରତ। ୩୮

 ଜୀସ ୁଡଙ୍ା 
ରବÑଅନରି ରଭଞ୍ଟରି ର ଜÌମବୋ ତÉନରି ତÉ୍ଉ ଏÌଣ୍ଞ୍ାନା ସୁସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। 



53 ମÉକ୍ଡ ୫:୨୨
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଏଆନରିଇ 
ତରିସ୍ ରତେରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ 
ଅÉନା ମାଇ କାତା ଇରକରଭÑ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିସରିଡାଇ ଗରିନା, ଇରଦÑ 
ଅÉମ ୁସରିରୁ ଲାଇ କ୍ଡଡୂÓଭରିନାମ।ୁ”

୩୯
 ଜୀସୁ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଭରିଲୁତରିନରିଇ ଟାଟରି ଅÉଭା 

ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ତରିନରିଇରଭÑ କରିନରି 
ଇଞ୍ାନାଇ ଲତୁ ଇନୁମୁ ଇରସଞ୍ଜୁ।” ଏ ଡାରଣ୍ ଭରିଲୁ ଟÉଟରି 
ଅÉରତ। ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରରଭÑ ଲତୁ ଇରସ।

୪୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସ ଆସ୍କରିରଞ୍ରୁ? ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ମୀନ୍ରି ଏÌରସ ଗରିନା 
େରତ୍ ସରିଡାଜାଏ?”

୪୧
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଆଜାନାଇ ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 

ତାଡ଼ାସ ରଭନ୍ ମବୋ ରଭନ୍ ମବେରି ଅÉରତରୁ, “ଆଇଗ ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଇସାଞ୍ଜୁରଭÑ ଭରିଲୁ ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରରଭÑ ଇଆନରି ବାଗଗି ଆଃେରିମାନୁ।”

ଜରୀସୁ ର ଡÌଇ ପରୀନଦÑରାଙ୍ା  
ଆୋମାସାନଇି କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୮:୨୮–୩୪; ଲୁକ ୮:୨୬–୩୨)

୫  ୧  ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସମୁଦ୍ର 
ଅରନନରି େÉଡ଼ା ରଗରାସୀୟ ତାକାରରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  

ଏରତରୁ। ୨
 ଜୀସୁ ଡଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି ଜÉୋରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ମୁସ୍ା ବାହା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØହାନା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆନରିଇ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଆହାମାସୁ। ୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁସ୍ା 
ବାହାତା ଲଃେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକା ତଃୋ 
ମେୂରିସରିଡାରତରୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼ÈଇରଭÑ ଏଆନରିଇ 
ତଃୋମୂେରିସରିଡାରତରୁ। ୪

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରିଇ 
ଗÉରମÑ େÉଲୁ ଗାଗଲାକା ଏଙ୍ା ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ତଃୋ 
ଅÉଜାମାରସ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଗଲାକା ଡ଼ରିଙ୍ଦ୍  ନା ଡ଼ରିଙ୍ଦ୍  ନା 
ରଲପ୍ କାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସରିକାଲାଙ୍ାରଭÑ କରିତରିକତ ଗରିପ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ, 
ଇରମବେରରିତାରରିରଭÑ ଏଆନରିଇ ନଇଲରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଡାରତ। 
୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଡ଼ଃନା ମୁସ୍ା ବାହା ତାନରି ଏଙ୍ା 
ସÌକ୍ାନରି ରାହରି ଅÉଜାନାଇ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାନରି 
ଭାଡରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ କସ୍ାଇରସଞ୍ଜୁ।

୬
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ରସକଟରି ରମହାନାଇ ଏଆନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିÔରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 
–୮

 ଜୀସ ୁଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରନରିତରି; 
ଇଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲାମୁ।” ଜୀସୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଭାଡ଼Èଇ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କୀ୍ରରି କୀ୍ରରି ଇଞ୍ାନା 
କୂରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ମୂୋଗାଟରି ମୂଲÈ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି 
ଜୀସତୁରି, ଈନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନା ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି? ନୀଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
େ୍Éେରିଞ୍ାଇ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଜୂତୋଜାଆ।”

୯
 ଜୀସୁ ଏଆନରି ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ୋଦା ଆନାରରି?” 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ୋଦା  ଲରିଜନ a ବା ଦÉଲାେୂଣ୍ଜୁ  
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉମ ୁଦÉଲାତାମ।ୁ ୧୦

 ଜୀସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 

a ୫:୯ ଲିଜନ ଈରା ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି। ରରାମୀୟ ସୀୋଇଙ୍ାନୀ 
ରରଣ୍ ଲରିଜନରର ୫୦୦୦ ସୀୋଇଙ୍ା ରାହରି ଆଇମାରସରୁ।

େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ରେରହଏଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଇୁ ଇରଦଙ୍ଜୁତା ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏÌମବୋ ସÌରୁ ରରେରି ତାନରି ରରଣ୍Ñ ରଦରରି ୋଜରି ଗଟା କÉରା 

ଗରିପ୍ କରିରସ। ୧୨
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଜୀସୁଇ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତରୁ, 

“ମÉଙ୍ରି  ୋଜରିଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଜାମୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଅÉମୁ ଏÌଭାସାନରି ବାଃତା ସÌଲ୍ ଗାନାମୁ।” ୧୩

 ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ରସÍଲୁ ୋବରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦÑରାଙ୍ା ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନାଇ ୋଜରିଙ୍ାନରିଇ 
ସÌଲ୍ ଗାରତରୁ। ଏମବୋ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଦୁଇ ହଜାର ୋଜରିଙ୍ା 
ମାସୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑ ୋଜରିଙ୍ା ଡୁ଼ଜୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରÛରହଭାଙ୍ା 
ରଗହାନାଇ ସମଦୁ୍ର ତାନରି କ୍ଡରିÓେରି କ୍ଡଜୁେୁ ଅÉଜାନା ସÉଭରିତୁ।

୧୪
 ୋଜରି ଗଟା ଅÉଙ୍ାଗାଟାକା ରଦÑଗାନାଇ ତାଡ଼ା ନÉଜୁ ତାନରି 

ଈ କାତା ରଭରତେରୁ। ଲÌକୁ ଆନÈ ଅÉଜାମାରନ ଇଞ୍ରି  ରମଃୋ 
ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୧୫

 ଏଆରୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଏସାନା ରମଃରତରୁ 
ଏତୋନରିଇ ଦÉଲାଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଆହାମାସୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଣ୍È 
ଟÉଟାନାଇ ରନÍଗରି ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରନÍଗରି ଏÌଲୁ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନଗରି ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ରମହାନାଇ ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। ୧୬

 ଏମବେÈ ଏସନାକା ମାରସରୁ, 
ଏତୋନାକା ଜୀସୁତାରା କାବାଡ଼ରି ରମଃହାମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
େୀରଦÑରାଙ୍ା ଆହାମାସାନରିତାରା ଏଙ୍ା ୋଜରିଙ୍ାନାରାରଭÑ 
ଗୁରଲÑÑ କାତା ଏଆରରିଇ ରଭରତେରୁ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ଲÌକୁତାକା 
ଜୀସୁଇ ଏ ଦରିନାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା 
େ୍Éରତରୁ।

୧୮
 ଜୀସ ୁଡଙ୍ାତା କକ୍ ସାନା ସାଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଆହାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁରକ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ତ୍ଡÉରକ ସାଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ୋବରି ସୀଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ମୀରେÑକରି ସାଲାମୁ, ଏଙ୍ା ନୀ 
କୁଟୁମୁ ବୀଡ଼ାତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାମୁ। ଏତେରି ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡାନଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ ଆନÈ 
ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିମ ୁ
ଏତେରି ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାନଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୦
 ଏଆକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା  ରଦକାେଲରି b ଦରିନା ତାନରି 

ଲÌକୁରରିଇ େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରି ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଈରସ 
ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏ କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଗୁରଲÑÑତାକା 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

ଜରୀସୁ ସÉଜାମାସି ବୁଡମିରୀଡାନନିରୀନତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା  
ଜୂଗାଇମାସି ର ଅÉସାମରୀଡାନ ିକାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୯:୧୮–୨୫; ଲୁକ ୮:୪୦–୫୬)
୨୧

 ଜୀସୁ ଡଙ୍ାତା କକ୍ ସାନାଇ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ଡÓÉସାନା ଅରନନରି 
େÉଡ଼ାକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ସମୁଦ୍ର କୁଡୁତା ଦÉଲା 
ଦÉଲାତାକା ଏଆନରି ବÉØତା ଊଜରିରତରୁ। ୨୨

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
b ୫:୨୦ ନଦକାପଲି ଇରା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଇରାନାରରି ଅଥ୍ ଦସ ନÉଜୁ। 
ଇରରି ଦରିନା ଗାଲରିଲରି ହ୍ରଦ େବୂ ୍ଦରିଗ ତାନରି ମାରସ। ର ରଡଲରି ଏରରମବୋ ଦସ 
ରଗାଟା ମଲୂା ନÉଜୁ ମାରସ।



54ମÉକ୍ଡ ୫:୨୩
ଏଆନରି ୋଦା ଜାଇରସ ମାରସ। ଜାଇରସ ଜୀସୁଇ ରମଃୋ 
ଡାରଣ୍ ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ ନୂଡ଼ରି 
ଆହାନା ଜୀସୁଇ ଜÉୋ ଜÉରତଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ମାର ସÉରନରଡÑ। 
ରଜÍଡାନଆନାଇ ଈନୁ ଭାଜାନା ଏଆଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି ନୀ କାକା ଇଟରି 
ଭÉମ ୁଇରସÑକା ଏÌରରି କାରରି ଇଞ୍ାନା ନୀମବେରିରନ।”

୨୪
 ଜୀସ ୁଜାଇରସରକ ସ୍ଡÓØରତଞ୍ଜୁ। ଗÉରମ ଦÉଲା ନାସରିଡୁଡରି 

ଅÉଜାନା ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ଗÉରମÑ ଊଜା 
ମାସାକରି ଲÌକୁ ଜୀସ ୁରଭଞ୍କରି ମାବ୍ ଗରିରସରୁ।

୨୫
 ଏମବୋ ଲÌକୁ ମାରଦÑ ର ଅÉସାମୀଡା ମାରସ। ଏÌରରି ବÉର 

ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନା ସୂଡ଼୍ କରିମାରସ। ୨୬
 ଦÉଲା ଅÌସଗାଟାରରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଲପ୍ କା େÉଣ୍ ଞ୍ାନାରଭÑ ଏÌରରି ରନଗରି 
ଅÉଆସରିଡାରତ। ଏÌରରି ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିରସ, ଏଙ୍ା 
ଏଆଡ଼ରିନାଇ ଗୁରଲÑÑ ମଦୁୁଲରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ବରିହାମାସ।ୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏÌରରି 
ରନଗରି ଅÉଆସରିଡାରତ, ରଟÍରଣ୍ ସÉରÛକରି ଏÌରରି ଜୂଗାଇ ମାରସ।

୨୭
 ଏÌରରି ଅÉସାମୀଡା ଜୀସୁତାରା ରଭଞ୍ାମାସାକରି ଦÉଲା 

ଲÌକୁରରିରକ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସ। ଏÌରରି ରବÑଅଟରି 
ଭÉଜାନା ଜୀସୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରା ସରିଣ୍È 
ଡୀଗରିରତ। ୨୮

 ଏÌରରି ଏÌଲୁ ଲାଇ ଇଞ୍ରିମାରସ, “ରଗରଟ ଅÉନୁ 
ଭାରରି ଈରକ ଏଆନରିତାରା ସରିଣ୍ାରଭÑରଲ ଡୀଗା େÉରଟକା କାରରି 
ଇଇମା।” ୨୯

 ଏÌରରି ଜୀସତୁାରା ସରିଣ୍È ଡୀଗା ଡାରଣ୍ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି 
ଦରିନା ସଡୂ଼ା ଟାଟରି ଅÉରତ, ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ରୂଗଡ଼Èଇ କାରରି ଇସାରା 
ଏÌରରି େୁରସ। ୩୦

 ଏ ରଡଲରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବାହାଡ଼Èଇ ଡÉଟା 
ସାସାରା େୁଞ୍ାନା କରିରରି ଇଞ୍ାନାଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, 
“ନÉନ୍ା ସରିଣ୍È ଇମବୋଇ ଡୀଗାରତ?”

୩୧
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଇ ଇରସରୁ, “ଇମବୋତ ଦÉଲାତାକା 

ନୀଙ୍ରି  ଗ୍ରଡୂ ସାନା ନରିସରିଡୁଡରି ଆଇମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈନୁ 
େ୍Éେରିଞ୍ାଦରି, “ନÉଙ୍ରି  ଇମବୋଇ ଡୀଗାରତ?”

୩୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁତାଡ଼ାନରି ଇମବୋଇ ଡୀଗରିରତ ଏÌରÈ େନୁ୍ ମବୋ 

ତାଙ୍ରି  ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରମଃେରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୩
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ତାଡ଼ା 

କାରରି ଇସାରା େୁଞ୍ାମାରସ, ଏÌସରିବÉଗା ଏÌରରି ନକରିକରି ଭÉଜାନା 
ଜୀସଇୁ କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଆଜରିଭÉଗା ତରିଗଗିଇରସ 
ଏÌରରି ଜୀସୁଇ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭରତେ। ୩୪

 ଜୀସୁ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ବୁଡରି ନୀ; େରତ୍ ନୀଙ୍ରି  ରନଗରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ, 
ଈନୁ ଈ ରୂଗ ଡ଼Èଇ କାରରି ଇଞ୍ାନା ଳତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ସାଲାମ।ୁ”

୩୫
 ଜୀସ ୁଏମବୋ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରିସରି ରଡଲରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ 

ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜାଇରସ ଇଜÛଟରି ଏରସ ଲÌକୁ ଭÉଜାନା 
ଏଆନରି ରଭରତେରୁ, “ନୀ ମାର ସÉରତରଡÑ, ଇରଦ ଈନୁ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବାଇ ଅରଟÑÑ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଭାହା ଗରିେରିଞ୍ରି?”

୩୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ 
ଆଜାକୂନା, ଭାରରି େରତ୍ ଗରିମ।ୁ”

୩୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ତୁହାନା ଭାରରି 

େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଜହନଇ ଆଡÈ ତ୍ଡÓÉରକ 
ଅରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଏଆରୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ 
ରଦରାନରିତକରି ସାରସରୁ। ଏମବୋ ଲÌକୁତାକା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଆଇସାରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଗÉରମÑ 
କରିଲାବରିଲା ଆଇମାରସ। ୩୯

 ଜୀସୁ ଇଜÔ ସÌଲ୍ ଜାନା ଲÌକୁରରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑ କରିଲାବରିଲା ଏଙ୍ା 
ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଆଇରଞ୍ରୁ? ମୀଡା ସÉଆସରିରଡÑ, ଏÌରରି ଭାରରି 
ସସୁ୍କରିମାରନ।” ୪୦

 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଜୀସଇୁ କାତେଜୁ ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାକାସାନରିଇ ଇଜÔଟରି ଅÌରଡ଼କରି 

ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଭାରରି ବୁଡରିନରି, ଟାଡରି 
ତାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ତÉରକÑ ଭÉଜାମାସରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ବୁଡରିନରି 
ରତ୍Íପ୍ ସାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୪୧

 ଏÌମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ବୁଡରିନାରା କାଜୁ ଆହାନା ଏଆଡ଼ରିନରି ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଟାଲରିତା, 
କୂମ୍” ଇରସÑକାରନ ଅ ବୁଡରି ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ନରିଙ୍ାମ।ୁ 
୪୨

 ବୁଡରି ଏ ଡାରଣ୍Ñ ନରିଙ୍ାନାଇ ରତ୍Íବା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଏ ବୁଡରିନରି 
ବାର ବାସାରରି ଅÉଜାମାରସ। ବୁଡରିନରି ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ଅÉଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୪୩

 ଜୀସୁ ଈ କାତା 
ଲÌକୁତାକାରରିଇ ରଭସ୍ାକୂଭା ତାଙ୍ରି  ବୁଡରିନରି ଟାଡରି ତାଞ୍ରିଇ ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ କÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ଏ ବୁଡରିଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗÉଡ ିଅÉତ ିଦନିାତାଙି୍ ସାନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୩:୫୩–୫୮; ଲୁକ ୪:୧୬–୩୦)

୬  ୧ ଜୀସ ୁଏ ବାହା ତୁହାନା ତାଡ଼ା ଗÉଡ଼ରିଅÉତରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁରଭÑ ଏଆନରିରକ 

ସାରସରୁ। ୨
 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଜୀସୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ 

ଦଃନରି ଇଡୁତାନରି ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିତାରା ଗ୍ରÉୋ 
ରଭଞ୍ାନାଙ୍ା ଅÉଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଇରସÑରୁ, 
“ଇଆଞ୍ଜୁ ଏତୋଭାଡ଼Èଇ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା େÉରଟଞ୍ଜୁ? ଈସାରା 
ଏÌଲୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା େÉରଟଞ୍ଜୁ? ଏଙ୍ା ଇଆନରି କାଜୁଡ଼Èଇ 
ଈରସ ଆଦାଙ୍ରିତାଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଭା ମୂେରିମାନୁ। ୩

 ଇଆଞ୍ଜୁ ଏ 
ରଭସ୍କା କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଇଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ମରରିୟମନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ଜାକୁବ, ରଜାସରି, ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା 
ସରିରମାନ ତାଡ଼ା ଦÉଦା ଅÉËରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଏÌସରିବÉଗା ଏ 
ଲÌକୁତାକା ଜୀସଇୁ ଅÉଞ୍ା ମËୂରତÑରୁ।

୪
 ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ଲÌକୁତାକାରରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରବÍଗାକା 

ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନରି ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିରନରୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଦରିନା ତାନରି ଅÉରତÑକା କୁଟୁମ୍ ବୀଡ଼ା ମାରଦÑ 
ଅÉରତÑକା ତÉରେନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଦଃୋ େÉରନଏଞ୍ଜୁ।” 
୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏ ବାହାତାନରି ଆନରିରଭÑ ରଦରରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ମËୂରତÑଞ୍ଜୁ। ଭାରରି ଈକÔନାକାରରିଇ ସÉବା କୂରାମାସାରରିଇ 
ଡୀଗରିନା କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୬

 ଈ ଲÌକୁତାକାରରିତାରରି, ଈରକରଭÑ 
େରତ୍ ସରିଡାତାକରି ଜୀସ ୁଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ଜୀସୁ ଏ ଦରିନା େରିହାନା ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କା ଗୁରଲÑÑ ରତ୍Íଜରି ରତ୍Íଜରି 
ଏମବୋ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ପାଣ୍ାଅÉଜାମାସାରିଇ କାବାଡ ି 
ପୂରି ଗି୍ାନସÍଲୁ ପାଣି୍ନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୦:୧, ୫–୧୫; ଲୁକ ୯:୧–୬)
୭

 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ବାରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରÛଭାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରରିଆରରିଲାକା ଜୂଟୁ ଗରିଆନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÓÌପ୍  ସାନା ରେହା ତାଙ୍ରି  ଏଆରରିକରି 
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େÌଣ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ କÉଡ଼୍  ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ୋରହରରି ରସÍଲୁ ଭାରରି ଡୂଡ଼ା ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରୁଟରି 
ଅÉରତÑକା ମÌଡ଼ରି ଅÉରତÑକା ଅଙ୍ରି  ତାନରି ଡାବୁୋଇ ଆନାରାରଭÑ 
ଅÌଭାକୂଭାତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୯

 ଈରୁ ସÌରତÑଡ଼ାକା କୀପ୍  କା 
ମରୂଦÑରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଭାରରି କୀପ୍  କାନାଆ ଅଙ୍ରିଙ୍ା ତୁହାନା ଅରଟÑÑ 
ଅÉନÈରଭÑ ଅÌଭା କୂନା। ୧୦

 ଏତେରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ ଏ ଦରିନା 
େରିଃନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏ ଇଡୁ ତାନରିରନ ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ୧୧

 ଅÉରତÑକା ଏତେରି 
ନÉଜୁ ତାନରି ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ସÌଇ ଅÉଜାଜାଆତାକା, ଅÉରତÑକା ମୀ 
କାତା ରଭଞ୍ାଜାଆତାକା ଈରୁ ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାଟୁ। ଏÌଜରିନାଭା 
ସÉକରି ସୀଭା ରସÍଲୁ ମୀ କÉଡାଦୂଲରି ଜାଡ଼୍  ଦୁ।”

୧୨
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ 

ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାନରି କାତା େÌରତେରୁ। ୧୩
 ଏଆରୁ 

ଦÉଲା େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÓ Ìପ୍ ସାନା ରେହରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଦÉଲାତାକାରରିରଭÑ ସÉଭା କୂରାମାସାରରିଇ ନରିଜୁ ମୀସାନା କାରରି 
ଇରତେରୁ।

ଜରୀସୁ ଆଇମାନନଞ୍ଜୁ ମଞୁ୍ାଗି୍ାଗାଟ ିଜେନ ଇଞି୍  
ନେନରାଦ ଏÌଲୁଗିପିମାନସଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୪:୧–୧୨; ଲୁକ ୯:୭–୯)
୧୪

 ରହରରାଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ୋଦା େÌଙ୍ାଇ ମାସାରା ସଦରି 
ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁରଭÑ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରିରସରୁ, ଇଆରଞ୍ରନ ମଞୁ୍ା 
ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିପ୍  କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଇଆନରି ବାଃତା ଇଁØତରି ଗÉପ୍  ସରି ମେୂାଡÉଟା ତÌସ୍କରିମାରନ।”

୧୫
 ରବÍଗାଲରିତାକା ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଏଲରିୟ।”

ଅରଟÑÑ ଜାହରିତାକା ଇଞ୍ରିମାରସରୁ, “ଜୀସରୁଭÑ ଊରଡ଼ରି ତାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ରହରରାଦ ଜୀସତୁାରା ଗୁରଲÑÑ କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜହନ ତାରା ତ୍Éଉ ରାସ୍ା ଗରିଆମାଇ ଇରଦÑ 
ଜହନ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ନରିପ୍  କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”

ମଞୁ୍ା ଗି୍ାଗାଟ ିଜେନ ଇସିଙି୍ଆନା  
୍ଡେÓÝକା ନ୍Íପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ

୧୭
 ରହରରାଦ ତÉନୁରନ ଜହନଇ ବନ୍ରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 

ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ଭାଗଗି ସରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଜହନଇ ବନ୍ରି ଇଡୁତା ଇଟା 
ଅÉଜାମାରସ। ରହରରାଦ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ରହରରାଦରିଆନରି ରରହା 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଈରା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ରଭÍରଲ ରହରରାଦରିଆ 
ରହରରାଦ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା େରିଲରିେରି କୁଡ଼ାମାରସ ଏ ରବÑଅଟରି 
ରହରରାଦ ଏଆଡ଼ରିନରି ଡ଼Éଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଜହନ ରହରରାଦଇ 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନୀ ଆରମବେସା କୂଡ଼ାନରି ଡ଼Éଞ୍ା ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ 
ସÉଞ୍ରି ନାରରି ଅÉଅÉରତÑ।” ୧୯

 ଏÌସରିବÉଗା ରହରରାଦରିଆ 
ଜହନଇ ରୂଗୁ ଅÉଜାନାଇ ରମଃେରିମାରସ। ଏÌରରି ଜହନଇ 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ମÉଟ୍  କରିମାରସ ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏÌରରି ରହରରାଦଇ 
ରଭସ୍ାମୂେରିସରିଡାରତ। ୨୦

 ରହରରାଦ ଜହନଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
ଆସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ଜହନଇ 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରହରରାଦ 
ଜହନଇ ଜ୍ଡÓÞୋଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଜହନତାରା ଗ୍ରÉୋଇସାରରି 
ରଭନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ରହରରାଦ ଗÉରମÑ ମÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ 

ଜହନ ଗ୍ରÉୋଇସାରୀ ରହରରାଦଇ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ବୁମବେଜୁ 
ଗରିେରିମାରସ।

୨୧
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ରହରରାଦତାରରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉତରି ଗÉଲା 

ଏୋରନ ଜହନଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋଗରିଭା ରସÍଲୁ ରହରରାଦରିଆ 
ତାଡ଼ା ଅଡ଼୍  େରିମାସରି ୋବରି େÉରଟ। ରହରରାଦ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
େÌଣଗାଟାରରିଇ, ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାରରିଇ ଏଙ୍ା ଗାଲରିଲରି ଦରିନା 
ରଦରାରରିଇରଭ ଏÌସରିଗାଲା ନÉଡାଙ୍ରି  ବÌଜରି ସୀେ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ରହରରାଦରିଆନରି ମାର ଲାଇକରି ଭÉଜାନା ଏÌନ୍ରିରତ। ଏÌଆଡ଼ରିନରି 
ଏÌନ୍ାଡ଼Èଇ ବÌଜରିତାନରି କକ୍ ସାମାସାକା ଏଙ୍ା ତÉନୁ ରହରରାଦରଭÑ 
ଗÉରମÑ ରରହାଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ରହରରାଦ ତାଡ଼ା ମାରନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇନୁ ନୀ 
ମÉଟ୍  କରିମାନାରା ନÉରଙ୍ ଜÉତାମୁ। ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଏÌରÈ 
ସୀଆଇ।” ୨୩

 ରହରରାଦ ସାଡ଼୍ା ଆହାନାଇରଭÑ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଅରଟÑÑ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନାରା ଅÉରତÑକା ନୀ ମÉଟ୍  କରିନାରା ଜÉତାଦରି 
ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏÌରÈ ସୀଆଇ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ନାଇ’ େÌଣ ଗରିେରିମାନରି 
ଦରିନା ୋହାଡ଼ାକା ଜÉତା ତାକାରଭÑ ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ସୀଭା ମତୂାଇ।”

୨୪
 ବୁଡରି ମୀଡା ଟାଡରିନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରଭରସ, 

“ରÉରଜନରିଇ ରହରରାଦଇ ଅÉନୁ ଅÉନÈ ଜÉଇ?”
ବୁଡରିନରି ଟାଡରି ରଭରତେ, “ମଞୁ୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନତାରା ତ୍ାଉ 

ଜÉମ।ୁ”
୨୫

 ବୁଡରି ମୀଡା ସାଁଇ ଗରିଆନା ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। 
ଏÌରରି ରÉରଜନରି ରଭରତେ, “ନÉଙ୍ରି  ମଞୁ୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ତାରା 
ତ୍ାଉ ର ତାରଲଡ଼ରିଆ ଇଟାନା ଇରଦରନ ସରିଆମ।ୁ”

୨୬
 ରÉରଜଞ୍ଜୁ ରହରରାଦ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ବୁଡରିନରି ମÉଟ୍ କରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରÈଡ଼ରିଙ୍ରି  
ସୀଭାତାଙ୍ରି  ତÉନୁରନ ସାଡ଼୍ା ଆହାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ରହରରାଦରକÑ 
ତରିନ୍  ମବୋ କକ୍  ସାମାସାକାରଭÑ ରହରରାଦ ସାଡ଼୍ା ଆହାମାସରି କାତା 
ରଭଞ୍ାମାରସରୁ ଏÌସରିବÉଗା ତାଡ଼ା ମାର ଅÉନÈ ଜÉରତ ଏÌରÈ 
ସୀଭାତାଙ୍ରି  ରହରରାଦ ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ଅÉଏ ଇନ୍  ମବୋ ମËୂରତÑଞ୍ଜୁ। 
୨୭

 ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଜହନତାରା ତ୍ାଉ ତାୋ ତାଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ବାଗଗି ସରିଆନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ସାଜାନାଇ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରି 
ଏଆନରିତାରା ତ୍ାଉ ରାରତେଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଜହନତାରା ତ୍ାଉ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ର ତାରଲଡ଼ରିଆ ତାସାନାଇ ବୁଡରିଙ୍ରି  ସରିରତଞ୍ଜୁ। ବୁଡରି ଏÌରÈ ତ୍ାଉ 
ଅଆନା ଟାଡରିଙ୍ରି  ସୀକାରତ। ୨୯

 ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଜହନ 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭଞ୍ାନା ଭÉଜାନାଇ ଜହନତାରା ଗାଣ୍ରି 
ମସୁ୍କାରତରୁ।

ଜରୀସୁ ପାଞ୍ଚ େଜାର ଗାଣି୍ ତଙିି୍ନ୍Ñ  
ସÉରÛକ ିଲÌକୁରିଇ ତନିତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୪:୧୩–୨୧; ଲୁକ ୯:୧୦–୧୭;  
ଜହନ ୬:୧–୧୪)

୩୦
 ଏÌତେରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଜୀସ ୁୋଣ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ 

ରଭ୍ଡÍÓତାରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁବାଃତା ତରିଡ଼ରିଗ୍ରଜୁ ସରି ଊଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଆନÈ ଆନÈ ଗରିଆମାରସରୁ ଏଙ୍ା ଆନÈ ଆନÈ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ରÉପ୍  ସାମାରସରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ। 
୩୧

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ଦÉଲାତାକାରରି 
ମାରଦÑ ମାରସରୁ। ଏମବୋ ଦÉଲାଲÌକୁ ମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 



56ମÉକ୍ଡ ୬:୩୨
ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତରିନ୍  ମବୋ ତାଙ୍ରିରଭÑ ରଡଲରି 
େÉନ୍  ମବେରିସରିଡାରତରୁ। ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ନÉରକ’ ର ଲÌକୁ ସରିଡାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଡ୍ଜୁ ଁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଅÉଜୁ 
ଇରକÑ ଜÉମବେରିନାସ।ୁ”

୩୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ର ଡଙ୍ାତା କକ୍  ସାନା ର ସରିଃେରିମାସରି 

ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୩୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଦÉଲାତାକା ଏଆରରି 

ସାଜରିମାସାରା ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି
଼
ଇ େରୁସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ସାଜରିମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  
ରଭÍରଲÑରନ ଏକାରତରୁ। ଜୀସ ୁଏମବୋଙ୍ରି  ଏୋ ରଭÍରଲÑରନ ଏଆରୁ 
ଏକାରତରୁ। ୩୪

 ଜୀସୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଏମବୋଙ୍ରି  ଏକାରତଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଦÉଲାଲÌକୁ ଜÌେରିମାରସରୁ। ଜୀସ ୁ
ଏËରରିରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିଡାନରି ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରସରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଗÉରମÑ କାତା ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

୩୫
 ଏÌରରମବୋ ଗÉରମ ରଡଲରି ଅÉଜାରସ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଇରସରୁ, “ଈରରି 
ରରଣ୍ ସରିଃେରିମାନରି ବାହା ଏଙ୍ା ରଡଲରିରଭÑ ଗÉରମÑ ଅÉରତ।” 
୩୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁରରିଇ ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି ମାନରି ନÉସ୍କାଣ୍କରି ୋଣ୍ାମ ୁ
ଇରସÑକା ଇଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ତରିନ୍  ମବୋ ଇÔକଲାକା କଡା 
ତାଙ୍ରି  ମରୂନରୁ।”

୩୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁରନ 

ଇଆରରିକରି ତରିନ୍  ମବୋ ସୀଦୁ।”
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭତେରୁ, “ଆମୁ ଅÉନÈ ସାଜାନା େରିଟÛକା 

କଡାନା ତାସାନା ଏଆରରିଇ ତରିନ୍  ମବୋ ସୀନାମୁ ଗରିନା? 
େରିଟÛକା କଡାତରିଙ୍ରି  ଏÌସନରି ଡାବୁଙ୍ା ଊପ୍ା ଅÉରତÑକା ମÉଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ର ଡÉଞ୍ଜୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଦୀରନ।”

୩୮
 ଜୀସ ୁଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ସାଜାନା ରମଃଦୁ, ମୀ 

ବାଃତା ଏସÛନରି େରିଟÛକା ମାନୁ?”
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େରିଟÛକା ଗÉଡ଼ରିଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସଇୁ ରଭରତେରୁ, 

“ମାଇ ବାଃତା ୋଞ୍ଟା େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ମରିନ୍  ଙ୍ା ମାନୁ।”
୩୯

 ଜୀସ ୁବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁରରିଇ ରନରଡ ରରÍଙ୍ା ରରÍଙ୍ା 
ଗରିଆନା କଡ଼୍  ଗରି ସÌଲାତାନରି କପ୍  କା ଗରିଦୁ।” ୪୦

 ଲÌକୁତାକା ଏ 
ରଡଃଙ୍ରିରନ ସରହ ଏଙ୍ା େଚାସ ଗାଣ୍ରିଲାକା କରତେରୁ।

୪୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁୋଞ୍ଟା େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ମରିନ୍  ଙ୍ା 

ଆହାନାଇ ରସଣ୍ ରମହାନା େରିଟÛକା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଟÛକା ରରପ୍  କାନାଇ ୋହା ଜରିବା ତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ମରିନ୍  ଙ୍ରଭÑ ଏରହରଙ୍ରନ 
ୋହା ଜରିବାତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୪୨
 ଗୁରଲÑÑତାକା ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ୪୩

 ଗୁରଲÑÑତାକା ତରିନ୍  ମବୋ 
ମତୂରିରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସÉରରିତାଆ େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ମରିନ୍  ଙ୍ା 
ଗୁଣ୍ ନ୍ାଙ୍ା ବାର ବÌଗା ରେÍସ୍କାନା େୂରରି ଗରିରତରୁ। ୪୪

 ଏତୋନାକା 
େରିଟÛକା ତରିଞ୍ାରସରୁ ଏଆରରି ମାରଦÑ ଭୀରରି ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ୋଞ୍ ହଜାରରି 
ଗାଣ୍ରି ମାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ସମଦୁ୍ର ସିରୁ କୁÛଇଟ ିତÉକନିତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୪:୨୨–୩୩; ଜହନ ୬:୧୬–୨୧)

୪୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଡଙ୍ା ଲାଇକରି 

ସାଲ୍  ବାତାଙ୍ରି  ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ସମୁଦ୍ର 
ଅରନନରି େÉଡ଼ା ମାନରି ରବତ୍  ସାଇଦା ତାଙ୍ରି  ରଭÍରଲÑରନ 
ସାଲ୍  ବାତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ରବÑଅଟରି ଭÉଇ 
ଇଞ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÍୋରସÍଲୁ 
ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରାହରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୪୬

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ରମÍଡରିଗରିତରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ସÌରୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ।

୪୭
 ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଆତରି ରବÑଅଟରିରଭÑ ଡଙ୍ା ସମୁଦ୍ର ମାରଦÑ 

ମାରସÑ। ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁରÛଆରଞ୍ ସÌରୁ ତାନରି ମାରସଞ୍ଜୁ।” ୪୮
 ଜୀସ ୁ

ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଡଙ୍ାତା ନÌକରିଟରି ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରିମାସାକରି 
ଡଙ୍ା ଅÌଭା ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØେରିରସ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏରଡଲରିତା 
ଭରିଲୁ ନÌକରିଟରି ଜୀସ୍କରିମାରସ। କଜୁ କ୍Éୋ ଇରସÑକା ତରିନରିଟାଡ଼Èଇ 
ଛଅଟା ରବଞ୍Ûକରି ଜୀସ ୁସମଦୁ୍ର କୁÛଇଟରି ତÉକରି ତÉକରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ସÌଡ଼ରିରଟଏ ନÌକରିକରି 
ସାଜରିସାଭା ୪୯

 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରି ସମୁଦ୍ର କୁÛଇଟରି 
ତÉକାଇ ମାସାରା ରମହାନା ଏଆନରିଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ଏଆାରୁ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇରସରୁ। ୫୦

 ଗୁରଲÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି ରମଃରତରୁ, ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। 
ଜୀସ ୁଏ ଡାରଣ୍ ଏଆରରିଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଆଜାଆଟୁ” ଅÉନୁଗଅ, 
ଆଜାଟୁ।” ୫୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଡଙ୍ାତା 
ରସଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭରିଲୁ ଟାଟରିଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୫୨

 ଏଆରୁ େରିଟÛକା ତରିସରି ଲାଇନରି କାତା 
େୁନ୍  ମବୋ ମଆୂସରିଡାରତରୁ। ଏଆରରିତରି ଏÌରସ ଏÌଲୁ ସରିଡାରତ।

ଜରୀସୁ ଦÉଲାଲÌକୁରିଇ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୪:୩୪–୩୬)

୫୩
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସମୁଦ୍ର ଗ୍ଡÉÕସାନା 

ଗରିରନ୍ସରତ୍ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏଆରୁ ଡଙ୍ା ଏମବୋ ତୁØରତରୁ। 
୫୪

 ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜÉୋରନ ଲÌକୁ ଜୀସୁଇ ରମହାନା େୁରସରୁ। 
୫୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜୀସୁ ଭÉଜାନାରା ସଦରି ଲÌକୁରରିଇ 
ରଭସ୍ାରସÍଲୁ ଏ ଦରିନାଡାଣ୍ ଗୁରଲÑÑ ବାହାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତରୁ। 
ଜୀସୁ ଏତେରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ସଦରି ବ୍ାଡରିରତ। ଏଙ୍ା 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ସାଇମାସାରରିଇ କାରଟକାନରି ରଡଃକରି ରଡଃକରି 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। ୫୬

 ଜୀସ ୁଏତେରି ଏତେରି ବାହାଙ୍ାନରି 
ରତ୍Íବରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନରି ଏଙ୍ା ଅÉଟାଙ୍ାନରିରଭÑ 
ଲÌକୁ ସାଇମାସାରରିଇ ତାସାନା ଇଟରିରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରା 
ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ାରଭରଲ ଡୀଗା େÉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ 
ଡ଼ରିଆନାଇ େ୍Éରତରୁ। ଏମବୋ ଏସÛନାକା ଏଆନରିଇ ଡୀଗରିରତରୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାକା କାରରି ଇରସରୁ।

ନପÍନୁତାରି ସÉଜା ଏଙ୍ା ନମଡେÓନେÑଙ୍ାନ ିସÉଜାଙ୍ା
(ମାତରିଉ ୧୫:୧–୨୦)

୭  ୧ ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ 
ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନା ଜୀସୁ ବାଃତା ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି 

ଊଜରିରତରୁ। ୨ ଏଆରୁ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ଗରନ୍କାତାକା 
କାକା ନଗାରାଏ ତରିଞ୍ରିସାରା ରମଃରତରୁ। ୩

 ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାରଭÑ େୂବ୍ାତାକାରରି ଇଟାମାନରି ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  



57 ମÉକ୍ଡ ୭:୨୯
ରନଗରିନାଙ୍ା କାକା ନଗାତାକା ତରିରନÑଏରୁ। ୪

 ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଟାଡ଼Èଇ ତାୋଆଇମାନରି ତରିନ୍ ମବୋରଭÑ ତରିଞ୍ାନାଆରଭÑ 
ନଗÈଡ଼Èଇ ତରିରନÑରୁ ଏଙ୍ା ବଟ୍ କରିଙ୍ା, ମତୁାଙ୍ା, େରିତଲ ଦବ୍ଙ୍ା 
ସରିରୁତାନରି ଇଃୋନାଇ ନବ୍ ଗା, ଇହରିଙ୍ରି  ଇସାନାଣ୍ାତାଆ େୁବ୍ା 
ସÉଜାଙ୍ା ଆହାନାଇ ବାଇମାରନରୁ।

୫
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଜୀସଇୁ 

େ୍Éରତରୁ, “ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େୂବ୍ାତାକାରରି ଇଟାମାନରି ସÉଜା 
ଆନÈଡ଼ରିକରି େÉଲରି ଗରିେ୍ରିସରିରଡରୁ। ଏଆରୁ ସପ୍ରା କାକା ଡ଼Èଇ 
ତରିଞ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ଗରିେ୍ରିରନରୁ।”

୬
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀରଡଃଙ୍ରି  ବୁର୍୍ା ଗରିଭାଗାଟାକା 

ରସÍଲୁ ଜରିସାଇଅ ଏତୋରା ନÌକରିନରି କାତା ରଭÍରଲରନ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈ, କାତା ଜରିସାଇଅ ଭ୍ୀସାରସଞ୍ଜୁ:

‘ଈ କ୍Éମବେଜୁତାକା ଭାରରି ସଡୁାଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କରିଞ୍ାରନରୁ,
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ନାଇବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ 

ରସକ ମାରନ।
 ୭ ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ରସÍଲୁ ଲÉକାଇମାଞ୍ାନାରରି ଆରଡ୍ ତାରରି।

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି 
ଇଟାମାନରି ସÉଜାଙ୍ା ମଲୂା ନୂଡ଼ରିÔତାଇ ଇଞ୍ରି  
ଗ୍ରÉୋଇମାରନରୁ।’  ଜରିସାଇଅ ୨୯:୧୩

୮
 ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଗଗି ତୁହାମାରଞ୍ରୁ। ଇରଦÑ ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି 

ଇଟାମାନରି ସÉଜାଙ୍ା ଆଃେରିରଞ୍ରୁ।”
୯

 ଜୀସ ୁଅରଟÑÑ ଏଆରରିଇରଭÑରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ଇଟାମାନରି ସÉଜାଙ୍ା 
ନରିହା ଗରିଭା ରସÍଲୁ, ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଗଗି ରବÍଣ୍ରି ଗରିଆନାଇ ଆସ୍କାରଟ 
ମାରଞ୍ରୁ। ୧୦

 ମÌସା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈରୁ ମୀ ଆଜା 
ଅÉବାତରିନରିଇ ମÉନରି  ଅÉଦୁ’। a ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑରଭÑÔ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, 
‘ଏତୋଞ୍ଜୁ ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇତାରା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି’। b ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଗ୍ରÉୋଇରଞ୍ରୁ, 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଟାଡରି ତାଞ୍ରିତରିନରି ରଭସ୍ାମରୂନÑଞ୍ଜୁ। ନÉନ୍ରି ଏତୋରା 
ସୀଭା ଡ଼Èଇ ମୀନ୍ରି ଲÉବା ଅÉଜାଦୁଃରନମା। ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମୀ 
ରସÍଲୁ ସୀଭା ମଏୂନୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ଅÉନୁ ରେÍନୁ 
ରସÍଲୁ ସୀପ୍ କରିମାଇ।” ୧୨

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଆନରିଇ ତାଡ଼ା ଟାଡରି 
ତାଞ୍ରିତରିଙ୍ରି  ଆନÈରଭÑ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଈରୁ ୋବରି ସୀେ୍ରିସରିରଡÑରୁ। 
୧୩

 ମୀ ସÉଜାଙ୍ା ଆØୋ ଗÉରମÑ ନୂଡ଼ରିତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା 
ଈରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଏÌଭା ଆØୋତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ 
ରେÍନୁ ବାଗଗି ଆଃୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି ଆଏ ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ାନାଇ ରେÍନୁ 
ରଭସ୍ା ମସୁାଲରି ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରିତାଆ ଈରୁ ଗÉରମÑ 
ଗରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ।”

୧୪
 ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅÉରତ୍Ñଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ାଟୁ 
ଏଙ୍ା େୁଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଇଆରେଃଙ୍ରିତାରରି ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡ ଏତୋରରି 
ଅÌରଡ଼ନାରରି ଆନାରରି ଅÉରତÑକାରଭÑ ରÛଆନରି ଲାଇ ସÌଲ୍ ଜାନାଇ 

a ୭:୧୦ ସ୍ଡÓØୋେୁତରି ୨୦:୧୨ ରରିରହଗରି ସÉଜା ୫:୧୬ ଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାରନ।
b ୭:୧୦ ସ୍ଡÓØୋେୁତରି ୨୧:୧୭ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ।

ଏଆନରିଇ ମÉସରି ଗରିଭା ମୂରନ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆନରି ଲାଇଟରି 
ସ୍ଡÓØତାନାରରି ଆଡାଆ ଏଆନରିଇ ମÉସରି ଗରିରନ।” ୧୬

  c
୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନାଇ 
ଇଡୁ ଲାଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ତÌସରିସରି 
କାତା ରଭରସରୁ। ୧୮

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁରଭÑ ଗରିନÈ 
ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  େୁନାନାରତରୁ? ଈରୁ ଆନÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ମେୂରି

଼
ସରିରଡରୁ ଗରିନÈ? ରÛଆନରି ଲାଇ ସÌଲ୍ ନାରରି ଏଆନରିଇ ମÉସରି 

ଗରିଭାମଏୂ। ୧୯
 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ଏଆନରି ରଜÍଡାଲାଇ 

ସÌଲାଡ଼Èଇ ଟୂଟୁତାନରି ସÌଲ୍ ଗାରନ। ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓହାନା 
ସାରନ।” ଈ କାତା ଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ତରିନ୍ ମବୋ ତୀରରିତାରରି ଇଞ୍ରି  
େୁନ୍ ମବୋଗରିରତଞ୍ଜୁ।”

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଲାଇଟରି 

ଏତୋରରି ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓØତାରନ, ଏÌରରିରନ ଏଆନରିଇ ମÉସରି ଗରିରନ। 
୨୧

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଲାଇ, ଏଆନରି ଏÌଲୁତାନରି, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ତାରରି 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉରନ; ଡ଼Ìଇ ତୂକରି ଗରିଭା, ରଗÍକା ଗରିନରି ଡ଼Ìଇ, ରେ୍ଡÓÍକରି ଏଙ୍ା 
ଭ୍ଡÓÉକାରଭÍୋ। ୨୨

 କÉକାଲରି, ଲÌବା, ଡ଼ÌଇଏÌଲୁ, ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା, ବୁର୍୍ା, ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ, ଲÌକୁରରିଇ େÉସ୍କା, ଅହମାରରି ଏଙ୍ା 
ଏÌଲୁ ସରିଡାନାରରି। ୨୩

 ଈ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇତାଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗାଣ୍ରି ଲାଇଟରି  
ସ୍ଡÓØହାନାଇ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉନୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑତାଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ମÉସରି 
ଗରିନୁ।”

ଜରୀସୁ ର ନବÍଗାଲି କୂଲୁ ଅÉସାମରୀଡାନ ିନଜÍଡାନନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୫:୨୧–୨୮)

୨୪
 ଜୀସ ୁଏ ବାହା ଏÌଜାନାଇ ତୂର୍ ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ 

ଜୀସ ୁର ଇଡୁ ଲÈଇକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଇରଭÑ ଏଆନରି ଭÉଜାନାରା 
ସଦରି େନୁାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରିସରିଡାରତଞ୍ଜୁ, ଅÉରତକାରଭÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଗ୍ା ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ଜୀସ ୁ
ଭÉଜାନାରା ସଦରି ରଭÍନ୍ ମବୋ େÉରଟ। ତାଡ଼ା ମାରନରି ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ ଆହାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏ ଡାରଣ୍Ñ ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତ। ୨୬

 ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାରରି ମାରସ। ଏÌରରି ସରୁ ରେୈନୀକୀୟା 
ଦରିନାତାନରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାରସ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା ମାରନରି ଆହାମାସରି 
େୀରଦÑରରଏନରିଇ ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହା ଜରିଭା ତାଙ୍ରି  ଜୀସଇୁ େ୍Éରତ।

୨୭
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଭÍରଲÑ ମୀଡାକା 

ୋଞ୍ାକାରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀଡାକାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ନାଃକାନରିକରି ସୀଭା ସÉରଞ୍Ñଏ।”

୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଅÉସାମୀଡା ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସ,“ଆଁ ଗ 

ବା, ଅÉରରି ଉରଜÑ କାତା, ଅÉରତÑକାରଭÑ ମୀଡାକା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିଞ୍ରି ଦୁଃନାକା ରନÍରଡକରି ଦୀପ୍ କାଇଦୁଃନରି ଜୁଟା ରମଜା ରନÍରଡଟରି 
ମାନରି ନାଃକାରଭÑ ତରିଞ୍ରି ଦୁଃନୁ।”

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈରରି ଉରଜରନ ନୂଡ଼ରି ରଭସ୍ା। ଇରଦÑ ଈନୁ ଇଜÔକରି ସାଲାମୁ। 
ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ନୀ ମାରନରି ବାହାଡ଼Èଇ େୀରଦÑରରଞ୍ଜୁ 
ଏÌଜରିରତଞ୍ଜୁରଡÑ।”

c ୭.୧୬ ଏରସÑ ଗ୍ରୀକ୍ ରଟାଣ୍ା କାତା ତାନରି େଦ ୧୬ ମୀସା ଗରିଭା 
ଅÉଜାରନ। “ଈରୁ, ଏମବୋଇ ରଭନ୍ଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ରଭନ୍ଞ୍ାଦୁ।”
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୩୦

 ଏÌରରି ଅÉସାମୀଡା ତÉରେÍକରି ସାଜାନା ରମଃରତ ତାଡ଼ା ମାର 
ରନଗାଡ଼Èଇ କାରଟ ତାନରି ଡÌସାମାରସ। ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରି ତୁହାନା ସାଜାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ର କାଲାଙ୍ା ଏଙ୍ା  
ନବÍଡାଙ୍ାଗାଟାନ ିନନଗି ଗିନତଞ୍ଜୁ

୩୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତୂର୍ ଦରିନା ସଡ଼ରିଟରି ନÉସ୍କା ତୁହାନା 

ରଦକାେଲରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସରିରଦାନ ନÉଜୁ ଅÉଜାନା ଗାଲରିଲରି 
ସମୁଦ୍ର ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏମବେÈ ଏସÛନରି ଲÌକୁ ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ରÛଆନରି ଅତାରତରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଡାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
କାଲାଙ୍ା ଅÉଜାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତÉନ୍ା କାଜୁ ଏଆନରି

଼
ଇ 

କୁÛଇଟରି ଇଟାନା ଏଆନରି
଼
 କାର୍ ଇସ୍ା ରସÍଲୁ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଇ 

ନୂଡ଼ରି ଅÉØରତରୁ।
୩୩

 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରକକରି ଅସାନାଇ 
ଏଆନରି କ୍ୀକାନରି ତାଡ଼ା ଭାସ୍କାକା ସÌଡ଼୍ ସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦଅଲାକା ସୁେ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଭାଙ୍ସରି ତରିନରି 
ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରସଣ୍ ରମହାନାଇ 
ଊକଡ଼ରି ରନÍଞ୍ାନାଙ୍ା ଏଆନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩୫

 “ଇପ୍ପ ଥØ” 
ଇରସÑକାରନ ‘ଏÌଗାଟୁ’। ଈରା ଇନ୍ ମବୋଡାରଣ୍ ଏଆନରିତାଇ କ୍ୀକା 
ଏÌଗରିତୁ ଏଙ୍ା ଭାଙ୍ସରି ମ୍ୀରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍Éର୍୍ା କାତାରଭସ୍ା 
ମୂରତÑଞ୍ଜୁ।

୩୬
 ଏ କାରତ ଇରମବେରରିଇରଭÑ ରଭସ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ

ଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ଗୁରଲÑ Ñରଡଲରି ଲÌକୁରରିଇ 
କÉଡ଼୍ େରିରସଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ରବÍଗାରରିଇ ତାଡ଼ା କାତା ଇରକରଭÑ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରଭରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏରସ କୂଭା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଏÌରସ ସÉରÛରକରନ େÌରତେରୁ। ୩୭

 ଲÌକୁତାକା 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, 
“ଜୀସୁ ଗୁରଲÑÑ ରୂଗଡ଼Èଇ କାରରି ଇସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ କାଲାଙ୍ଦ୍  ଗାଟାରରିକରି ରଭନ୍ ମବୋତରିକରି ଏଙ୍ା ରବÍଡାଙ୍ଦ୍  
ଗାଟାରରିକରି ରଭସ୍ାତରିକରି ଡÉଟା ସୀପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଚାରି େଜାରତଙିି୍ନ୍Ñ ଗÉପ୍ ି 
ଲÌକୁତାକାରିକ ିତନି୍ ମ୍ା ସିନତÑଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୫:୩୨–୩୯)

୮  ୧ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଜୀସୁରକÑ ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ମାରସରୁ। 
ଏଆରରି ବାଃତା ଈରକÑରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଡାରତ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
୨

 “ଈ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମÑ ୋେଣ୍ରି ଇସ୍ରିଞ୍ାରନ। 
ଏଆରୁ ତୀନରି ଦରିନା ଅÉରତରଡÑ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରନରୁ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଇରଦÑ ଏଆରରି ବାଃତା ଅÉନÈରରିରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ 
ସରିରଡ। ୩

 ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ସାରକÑରନ, ତÉରେକରି ୋଣ୍ରିତାକା, 
ଆନÈେୁନା ଏଆରୁ ୋରହରରିଆ ସାକରି ଡ଼Èଇ କୀଡ଼ରି କÌଡ଼ 
ଅÉରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜାହରିତାକା ତ ଗÉରମÑ ରସÑକଟରି 
ଭÉଜାରନରୁ।”

୪
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସÑରୁ, “ଅÉମୁ ଇଁØତରି 

ସରିଃେରିମାନରି ବାହାତାନରି ଏଆରରିଇ ତୀସ୍ାରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଏମବୋ 
ଭାନରି େÉନାମ?ୁ”

୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା ଏସÛନରି େରିଟÛକା 

ମାନୁ?”
ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ଭାଃତା ସାତୁଟା ମାନୁ।”
୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଇ ରନÍରଡ କୋ୍ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
ଏ ସାତୁଟା େରିଟÛକା ଅଆନା ଏଙ୍ା ଏÌଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା। 
ଦହାନା େରିଟÛକା ରରପ୍ କାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ୋହାଜରିଭାତାଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତରୁ। 
୭

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାରଭÑ ଈକଲରି କଗାଇ ମରିନ୍ ଙ୍ା ମାସ।ୁ ଜୀସ ୁ
ମରିନ୍ ଙ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦହାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ଏÌଭା ଲÌକୁରରିକରି 
ୋଃୋ ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୮
 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ଏମବେÈଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 

ସÉରରିତାରା ଗୁଣ୍ ନ୍ାଙ୍ା ରେସ୍କାନାଇ ସାତ ବÌଗା େୂରରି ଗରିରତରୁ। 
୯

 ଏମବେÈ ଗÉପ୍ ସରି କକ୍ ସରି ଚାରରି ହଜାର ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ତରିଞ୍ାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋମତୂରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରମÍଡରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଡଙ୍ାତା 
କକ୍ ସାନାଇ ଡାଲ୍ ମନୂତା ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୋରୁସରିଙ୍ା 
ଜୀସଇୁ େରରିକ୍ା ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ରିରତରୁ।

ପାରୁସିଙ୍ା ଜରୀସୁଇ ପରିକ୍ା ଗିନତରୁ
(ମାତରିଉ ୧୬:୧–୪)

୧୧
 ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଜୀସଇୁ େରରିକ୍ା ଗରିଭା 

ତାଙ୍ରି  କାତାଙ୍ା ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ େରରିକ୍ାଗରିଭାତାଙ୍ରି  
ମÉଟ୍   କରିରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାରସÍଲୁ ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ରଭରତେରୁ। ୧୨

 ଜୀସୁ ମÌଡୁ଼ ଇଞ୍ାନା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରମଃୋ 
ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ? ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ମୀଙ୍ରି  
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନÈରଭÑ ମ୍ଡରିÓଉ ତÌସ୍ା ଅÉଏ।” ୧୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଜୀସୁ ୋରୁସରିଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନାଇ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ଡଙ୍ା ଲାଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ଡଙ୍ାତା କକ୍   ସାନା ସମୁଦ୍ର 
ଅରନନରିେÉଡ଼ାକରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀେୁଦରୀ ନସÍନଣ୍ଙ୍ାନ ିବÉଗା ଜରୀସୁତାରି କÉଡ଼୍   ପା
(ମାତରିଉ ୧୬:୫–୧୨)

୧୪
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ତରିନ୍   ମବୋ ତାୋ ବୁଡ଼୍   ଜାମାରସରୁ ଜୀସ ୁ

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତା ରରଣ୍ରନ ଆଡାଆ େରିଟÛ ମାରସ। 
୧୫

 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍   ସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ” 
ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ରହରରାଦତାରା ରଭ୍ନ୍ା ଗରିନରି  ନୀରୁ a ଡ଼Èଇ 
ରସକକରି ରାହରିଅÉଦୁ।”

୧୬
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏମବୋଡ଼Èଇ ଲାଇନରି କାତା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ 

ଏଆରୁ ଏଆନରି ଇରସରୁ, “ମାଇବାଃତା େରିଟÛକା ସରିଡାନାକରି ଜୀସ ୁ
ଈରା କାତା ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ।”

୧୭
 ଏଆରୁ ଆନା କାତାବÉର୍୍ା ଆଇମାରନରୁ ଏÌରÈ ଜୀସ ୁ

େୁ  ଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େରିଟÛକା 

a ୮:୧୫ ନ୍୍ଦୋଗିନ ିନରୀରୁ ଇମବୋ ରଭ୍ନ୍ାଗରିନରି ନୀରୁ ଶବ୍ଦତାରରି ପ୍ରରୟାଗ 
ପ୍ରବାତତାରା ପ୍ରତୀକ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆ ଅÉଜାମାରନ।



59 ମÉକ୍ଡ ୯:୨
ସରିଡଅ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ମୀ ମୀସÛ କରିସ୍ାକସ୍ରି ଆଇରଞ୍ରୁ? 
ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈରଭÑ ରମଃୋ ମେୂରିସରିରଡରୁ, ଅÉରତକା େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ 
ଗରିନା? ୧୮

 ମୀନ୍ରି ଏÌଲୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ଗରିନା ମ୍Éଙ୍ାଞ୍ାରନ? ମୀଇ 
କାନ୍   ଙ୍ା ମାଞ୍ାନୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ରମଃୋମୁେରିସରିରଡରୁ 
ଗରିନା? ମାଇ ବାଃତା ଏରସରରିରଭÍଲା ତରିନ୍   ମବୋ ତାଙ୍ରି  େୂରରି େୂରରି 
େରିଟÛକା ସରିଡÈତୁ, ଅÉନୁ ଏÌରରମବୋ ଅÉନÈ ଗରିଆମାରସÑ ଈରୁ ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିପ୍   କରିସରିରଡରୁ? ୧୯

 ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା େÉଞ୍ ହଜାର 
ଲÌକୁରରିକରି େÉଞ୍ଟା େରିଟÛକା ରରପ୍   କାନା ମୀରଙ୍ ସରିଆମାଞ୍ାରତÑ, 
ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ, ଏମବୋ ଈରୁ ଏରସ ବÌଗା ଗୁଣ୍   ନ୍ାଙ୍ା ରେସ୍କରିରତରୁ?”

ଏଆରୁ ଇରସÑରୁ, “ବାର ବÌଗା।”
୨୦

 “ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÑଲା ଚାରରି ହଜାର ଲÌକୁରରିକରି 
ସାତୁଟା େରିଟÛକା ରରପ୍   କାନା ସରିଆମାରସÑ, ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ, ଈରୁ 
ଏରସ ବÌଗା ଗୁଣ୍   ନ୍ାଙ୍ା ସÉରାସାଆ ରେସ୍କରିରତରୁ?”

ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ସାତ ବÌଗା।”
୨୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏତୋରା 
ଗରିଆରସÑ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ଈରୁ ଏÌଲୁତା ଇଟାରଞ୍ରୁ। ଅÉରତÑକା 
ଇରଦÑରଭÑ ଈରୁ ଈରକÑରଭÑ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡରୁ?”

ନବତ୍            ସାଇଦା ତାନ ିକÉଣିଙ୍ାଗାଟାନଇି କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
୨୨

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ରବତ୍            ସାଇଦା ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏମବୋ 
ଏରସ ଲÌକୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ର କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନରିଇ ଅତାରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ େ୍Éରତରୁ, ଏଆନରିଇ ଭାରରି ଡୀଗାଜରିଆମୁ। 
୨୩

 ଜୀସ ୁକÉଣାଙ୍ାଇ କାଜୁ ଆହାନାଇ ଏ ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ଅରଡ଼Ñକରି 
ଅÌରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କାନ୍      ଙ୍ାନରି ରଦଅଲାକା ସୂପ୍      କା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋଡ଼Èଇ କାକା ଇଟାନାଇ ଏଆନରି େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ 
ଅÉନÈରଭରଲ ରମଃେରିଞ୍ରି  ଗରିନା?”

୨୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରସÍଣ୍କରି ରମଃହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 

ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରମଃେରିମାଇ। ଏଆରୁ ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରତ୍ବରିନରି 
ମ୍ାଃକା ରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିଞ୍ାରନରୁ।”

୨୫
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଏଆନରିତାରÈ କାନ୍      ଙ୍ା ଡୀଗା 

ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆନରିତାଇ କାନ୍      ଙ୍ା କ୍Éର୍୍ା ରନଗରି ଅÉଜାମାସ ୁଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତÈ ତୃୋ୍ ରମଃୋମେୂରିରସଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ 
ତÉରେÑକରି ୋଣ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଜୁତାନରି ସÌଲାରାଏ ଇରଦÑ 
ଈନୁ ଡୁଜ୍      ନା ସାଲାମ।ୁ”

ଜରୀସୁ ଆଇନନଞ୍ଜୁ କି୍ସ୍ଟ, ଏÌରÈ ପିତର ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୬:୧୩–୨୦; ଲୁକ ୯:୧୮–୨୧)

୨୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କାଇସରୀଆ 

େରିଲରିେରି ଦରିନାତା ମାସରି ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାରସରୁ। ୋରହରରିଆ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ 
ତାକା ଆନÈ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ?”

୨୮
 ଏଆରୁ ଇରସÑରୁ, “ଜାହରିତାକା ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ ଈନୁ 

ମୁଞ୍ାଗରିଭା ଗାଟରି ଜହନ; ରବÍଗାଲରିତାକା ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ ଈନୁ 
ଏଲରିୟ; ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏସÛନାକା ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ ଈନୁ ରÛଆତରି 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍      ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାତରି।”

୨୯
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

ଆନÈ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରଦରୁ?”

େରିତର ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟତରି।”
୩୦

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍      ସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରିଇରଭÑ ରଭସ୍      ୋ କୂନା।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉ୍ା କାତା ପୂନ୍      ମ୍ାଗିନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୬:୨୧–୨୮; ଲୁକ ୯:୨୨–୨୭)

୩୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା, 
ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ଏଆନରିଇ 
ଆଃରନରୁ ଉରଜÑରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୁଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ତୀନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।” ୩୨

 ଏତୋରରିଗୁରଲÑÑ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ମାରସ ଏ ଗୁରଲÑÑ 
କାତା ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ କ୍Éର୍୍ା ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକରଭରଲ 
ଅÉଟାରତଞ୍ଜୁ।

େରିତର ଜୀସଇୁ ରÛକକରି ଅସାନାଇ ଏଗୁରଲÑÑ ରଭତେରି କାତାତରିକରି 
ଏଆନରି ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଜୀସୁ ରବÑଅକରି କରିରରି ଇଞ୍ାନାଇ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭ     ଞ୍କରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େରିତରଇ ପ୍ରହାନା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସଇତାନ, ନାଇବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାରାମୁ। ଈନୁ 
ରେÍନୁତାରା ଏÌଲୁଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିପ୍      କରିସରିଡାଇ, ଲÌକୁତାକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେ୍ରିରନରୁ ଈନୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିଞ୍ରି ।”

୩୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  

ଆର୍      ରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିରକ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏମବୋ 
ମାରସରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭÉଭା ମÉଟ୍      କରିରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ମÉଟ୍ କରିନାଅÈ ଗୁରଲÑÑ ମୁସ୍ାନା ତାଡ଼ା କ୍ଡୂ ସକବା ରଡଃକାନା 
ନାଇ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୩୫

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
େÉରନÑଏଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
େରାଣରି ଗୁରଲÑÑ ଦରିନା ରସÍଲୁ ଜ୍ଡÓÞରେ୍ନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଅÉରତକା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େୁତଗି ଗୁରଲÑÑ େÉଣ୍      ଞ୍ାନାଇ ତÉନୁ ମହୁ ରି ଅÉରତକା ଆନରି ଲÉବା 
ମାରନ? ୩୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବୋଇରଭÑ ଏସÛନରି ଡାବୁଙ୍ା 
ସରିରତକାରଭÑଏ ଏଆଡ଼Èଇ ତÉନ୍ା େରାଣରି ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
େÉନ୍      ମବୋ ମଏୂରୁ। ୩୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଇଁØତରି ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା 
ରବÍଣ୍ରିଗାଟାରରି କ୍Éମବେଜୁତାନରି ନାଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ରଭସ୍ା 
ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରସରରିରଭÑଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ତୀରରିଦୂତଙ୍ାନ୍      ରଙ୍ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

୯  ୧ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ 
ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇÔମବୋ ଏତୋନାକା ନରିସାରନରୁ, ମୀ ମାରଦÑ 

ଏସନାକା ତାଡ଼ା ସÉଭା ରଭÑରଲରନ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା 
ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉନାରା ରମØରନରୁ। ରେÍନୁ ଦରିନା ତାଡ଼ା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଆହାନା ସÌଲ୍ ଜାନା ଭÉରନ।”

ଜରୀସୁନକÍ ମÌସା ଏଙ୍ା ଏଲିୟ
(ମାତରିଉ ୧୭:୧–୧୩; ଲୁକ ୯:୨୮–୩୬)

୨
 ଛଅ ଦରିନା ରବÑଅଟରି, ଜୀସୁ େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନଇ 



60ମÉକ୍ଡ ୯:୩
ତÉରକÑ ଅସାନା ର େ୍ଡÓÞସାମାସରି ସÌରୁ କୁÔଇକରି ସାରସରୁ। ଏମବୋ 
ଭାରରି ଏଆରୁ ମାରସରୁ। ଏÌରରମବୋ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଇ 
ରମଃେରିମାସରି ରଡଲରି ଜୀସୁ ରବÍଗାଲରି ମ୍ୀରତÑଞ୍ଜୁ। ୩

 ଜୀସୁତାଇ 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି େରିଅ େରିଅନା ଅÌତେଜୁ । ଏÌଭରି ଇରସ ଅସ୍ରିରସ 
ଏଙ୍ା ସୂକାଲରି ମାସୁ, େୁତଗି ତାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ଅÉରତÑକା ଲÌକୁ 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ସୂକାଲରି ଗରିଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଲରିୟ ଏଙ୍ା  ମÌସା,a 
ଜୀସୁରକÍ ତÌଞ୍É ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁରକÍ କାତାବÉର୍୍ା 
ଗରିେରିରସରୁ।

୫
 େରିତର ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଗÉରମÑ 

ରନଗରିଅÉରତ ଅÉଜୁ ଇମବୋ ମାନାମୁ। ଅÉମୁ ଇମବୋ ତରିନରି ଗଟା 
କୂଡ଼ରିଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିନାମୁ, ନୀ ରସÍଲୁ ରଣ୍ା, ମÌସା ରସÍଲୁ ରଣ୍ା 
ଏଙ୍ା ଏଲରିୟ ରସÍଲୁ ରଣ୍ା। ୬ େରିତର େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରିସରିଡାରତଞ୍ଜୁ, 
ଆନÈ ଇଞ୍ାନା ରଭସ୍ାସÉଞ୍ରି ରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାକା ରରି

଼
ଆରୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଦହାରନ 

ଆସ୍କରିମାରସରୁ।
୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ର ମରୂଡଙ୍ରି  ଭÉରତ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ଜ୍ ଜୁମ୍ନା 
େ୍ାରତେ, ଏଙ୍ା ଏମବୋଡ଼Èଇ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରରଣ୍ ଗୀରା ରଭÍନ୍ ମବୋ 
ଅÉରତ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଇଆନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଇ, ଈରୁ ଇଆନରି ତାରା କାତା ରଭଞ୍ଜୁ!”

୮
 ଏଙ୍ା ଏ ରଡÍଲରିତା େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ଏ 

ଡାରଣ୍ ଏରନ ଅÉନÈ ରମଃେରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏÌରରମବୋ 
ଏଆରୁ ତ୍ଡÓାରକÍ ଭାରରି ଜୀସୁଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରିଇରଭÑ 
ରମହାରତରୁ।”

୯
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସÌରୁ ଡ଼Èଇ 

ଭ୍ଡୀÕମାଞ୍ାରତରୁ, ଏମବୋ ଏଆରୁ ସÌରୁ ରସÍଣ୍ ଆନÈ ଆନÈ ଗୁରଲÑÑ 
ରମଃରତରୁ, ଏÌରÈ ଇରମବେରରିଇରଭÑ ରଭସ୍ାକୂନା ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ସÉବାଡ଼ା ନରିଙ୍ାନରିଇ ଟୁକ୍ନÈ ଜÌଦୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭା ମରୂନରୁ ଇରସଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌସରିବÉଗା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସତୁାରା କାତା ଆଃରତରୁ। 

ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଆନÈ ଆନÈ ରମଃରତରୁ ଏÌରÈ ଇରମବେରରିଇରଭÑ 
ରଭସାÔରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ଇରସÑକା ଆନାରରି 
ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ କାତା ଆଇମାରସରୁ? ୧୧

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ 
ରଭରସରୁ, “ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ରଭସ୍ରିମାରନରୁ, 
“ଏଲରିୟ ଉରଜÑରନ ରଭÍରଲÑ ଭÉରନଞ୍ଜୁ?”

୧୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ 

ରଭସ୍ରିରନରୁ। ଗୁରଲÑÑତାଆ ରରିରହଗରି ନରିଲ୍ ୋ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏଲରିୟ 
ରଭÍରଲÑରନ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଅÉରତକାରଭÑ, ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି 
ରସÍଲୁ ସÉଜା େୁତରିତା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକ୍ ନା 
ଇ ଅÉଏରୁ। ୧୩

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇରସÑକା ଏଲରିୟ 
ଇରଦÑ ଭÉରତଞ୍ଜୁରଡÑ। ଏଙ୍ା ଲÌକୁତାକା ଏତୋରା ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ସÉଞ୍ାଆନାରା ଗରିଆମାରନରୁ। 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭାଅÉରନ ଇଞ୍ରି  େୁତରିତା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାରନ।”

a ୯:୪ ଏଲିୟ ଓ ମÌସା େ୍ଡÓ।ଡରି ସÉଜା ତାରା ମଲୂା ଲÌକୁତାକାରୁ।

ଜରୀସୁ ର ବୁଡନି ିସÉ୍ାକୂରା ୍ାୋଡÈଇ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୭:୧୪–୨୦; ଲୁକ ୯:୩୭–୪୩)

୧୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ରବÍଗାଲରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ କରି 
ଦÉଲାତାକା ତୀଡ଼ରିଗ୍ରରୃ ସରି ଉଜାମାସାରା ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÍ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଟଟାଟଟରି ଆଇସାରା ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। 
୧୫

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଇ ରମଃରତରୁ, ଏଆରୁ 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ରଗହରିରତରୁ।

୧୬
 ଜୀସୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିରକ ଅÉନÈ 

ରସÍଲୁ ଟଟାଟଟରି ଆଇରଞ୍Íରୁ?”
୧୭

 ଊଜାମାସାରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଅÉନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅସାଞ୍ାରତÑ। ଏଆନରିଇ ରବÍଡାଙ୍ାଗାଟରି େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ 
ଆହାନାଇ କାତା ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ସୀେ୍ରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦÑରରଐଞ୍ଜୁ ଅÉେଇ ଆଃେରିସାକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 
ଆଃେରିନାଭା ତ୍ୀସାନାଇ ରନÍରଡ ଇବ୍ ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉେ ସୁଡା 
ଡ଼Èଇ ରେÍଣା ଉେଗିମାରନ, ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଟ୍ କା ଟ୍ରମଟ୍ରମନା 
ରମ୍Íଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନୁ ଡାଣ୍ା ଡାଣ୍ା ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଏ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏନରିଇ ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା 
ରେହା ଜରିଭାତାଙ୍ରି  େ୍Éରତଏ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ 
ସ୍ଡÓÌୋ ମୂଆରତରୁ।

୧୯
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି େରତ ୍ଗରିେରିସରିରଡରୁ? 

ଏରସ ରଡଲରି, ଅÉନୁ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଇ? ଏରସ ରଡଲରି 
ଅÉନୁ ମୀନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାଇ? ଏଆନରିଇ ଅÉେଇ ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାଦୁ।”

୨୦
 ଏମବୋ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ଅÉେଇ ଜୀସୁ ଭାଃତାଙ୍ରି  

ଅରତରୁ। ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ ରମଃୋଡାରଣ୍Ô ଅÉେଇ 
ଅÉଜାଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ତ୍ୀରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଅÉେ ରନÍରଡ କୂରରିରତଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରି ସଡୁାଡ଼Èଇ ରେÍଣା ଉରର୍୍।

୨୧
 ଜୀସୁ ଅÉେ ତାଞ୍ରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏରସ ଦରିନା ଅÉରତ 

ଇଆଞ୍ଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ?”
ମୀଡା ତାଞ୍ରି  ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ମୀଡା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  

ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ।” ୨୨
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ ଇଆନରିଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା 

ତାଙ୍ରି  ରଭଲାଗୂଡ଼ରି ନÉଡ଼ରି ତାନରି ଏଙ୍ା ସରିଡୃ ତାନରି ଇବ୍ ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈନୁ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଅÉନÈରଭରଲÑ ଗରିଭା ମୂରତକା, 
ରଜÍଡାନଆନା ରନଗରି ଗରିଆ ଜରିଆମ।ୁ”

୨୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ମୂରତକା ଇଞ୍ରି  େ୍Éେରିଞ୍ାଦରି? 

େରତ୍ଗାଟାନରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ ମେୂାଅÉରନ।”
୨୪

 ମୀଡା ତାଞ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
େରତ୍ ଗରିପ୍ କରିମାଇ। ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମÑ େରତ୍ ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ରଜÍଡାନଆମୁ।”

୨୫
 ଜୀସ ୁରମଃରତଞ୍ଜୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଦÉଲାତାକା 

ତାଡ଼ା ୋଜାକରି ନାସରିଡୁଡରି ଅÉଜାନା ଭାଇମାରନରୁ। ଏÌସରିବାଗ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏନରିଇ ଆସ୍ା ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଐନରିତରି, ଈନୁ ଇ ମୀଡାଇ ରବÍଡାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
କାଲାଙ୍ା ଗରିଆମାଞ୍ରି । ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ 
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ଇଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲାମ।ୁ ଇଆନରି ବାହାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ 
ଏରସକାରଭÑ ସÌଲ୍ ବାମଆୂଇ।”

୨୬
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା, ମୀଡାଇ 

ରନÍରଡ ଡ୍ ଗା ଗରିଆନା ସ୍ଡÓହାନାଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ଅÉେ 
ସÉଜାନରିରଡଃଙ୍ରି  ତÌମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା ଲÌକୁ ଇରସରୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ।” ୨୭

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁ ମୀଡାଇ କାଜୁ ଆହାନାଇ 
ନରିକ୍ ସାନା ନରିସାଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ମୀଡା ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇଡୁ ଲାଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଭାରରି ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିରକ ଏÌରରମବୋ ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି 
ରଭରସରୁ, “ଅÉମ ୁଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏନରିଇ ଆନÈଡ଼ରିକରି ସ୍ଡÌÓପ୍ ସାନା 
ରେହା ମଆୂତାମ?ୁ”

୨୯
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଁØତରି ଡ଼Ìଇ 

େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ଭାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା 
ରେହା ମେୂାଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉ୍ା କାତା ରିନେଗି ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୭:୨୨–୨୩; ଲୁକ ୯:୪୩–୪୫)

୩୦
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ବାହାତୁହାନା 

ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ସÌଲ୍ ଜାନା ସାଜରିରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଏତେରି ବାହାତା ମାରନରୁ ଇ କାତା ଅରଟÑÑ ଇମବୋଇରଭÑ େୁନÈକାରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଜୀସତୁାରରି ମÌନ ମାରସ। ୩୧

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଗସାନା ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି 
କାକାନରି ସେଗି ଗରିଭା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍରନରୁ। ଆରତÑରଭÑ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାନା ତୀନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।” ୩୨

 ଜୀସୁ ଇ କାତା 
ରଭତୋରା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େୁନ୍ ମବୋମୂଆରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଇ ଏ କାତା େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ରଭନ୍ ମବୋରଭÑ ଆଜରିରତରୁ।

ଜରୀସୁ ନ୍Íନତେଞ୍ଜୁ ଗୁନଲÑÑତକି ିମଲୂା ନଦରାଞ୍ଜୁ ଇମ୍ାଇ?
(ମାତରିଉ ୧୮:୧–୫; ଲୁକ ୯:୪୬–୪୮)

୩୩
 ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କେନ୍ାହୁମ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  

ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ର ଇଡୁ ଲାଇକରି ସାରସରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ରନଞ୍ଜୁ ୋରହରରିଆ ଭାଇସାବାନରି 
ଆନରିକାତା ଈରୁ ଟଟାଟଟୀ ଆଇମାରସରୁ?” ୩୪

 ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କରିନରି ଇରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଏଆରୁ 
ୋରହରରିଆ ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇମବୋଇ 
ଇଞ୍ରି  ଟଟାଟଟୀ ଆଇମାରସରୁ।

୩୫
 ଜୀସୁ କକ୍ ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବÉର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 

ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅÉର୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାରରିଇ 
ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରଦରାକା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ଲପ୍ କାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ।”

୩୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ର ମୀଡାଇ ଅସାନା ଏଆରରି ନÌକରିଟରି 

ନରିସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ କ୍Éତ ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩୭

 “ନାଇ’ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ର ମୀଡାଇ 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ। 

ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ନÉଙ୍ରି  ଆଡÈ 
ଅÉଏ ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନାନାନରିଇରଭÑ 
ଆଃରନଞ୍ଜୁ।”

ମାଇ କୁÛଇଟ ିଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନଙି୍ାଇସିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ  
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉନକÑତାଞ୍ଜୁ
(ଲୁକ ୯:୪୯–୫୦)

୩୮
 ଜହନ ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ନୀ ୋଦା 

ଆହାନା ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି 
ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଇମାସାରା ଅÉମ ୁରମଃତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏଆନରିଇ 
କୂଭାଗରିତାମ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରିଇ କୂଭା ଗରିଆଟୁ, 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆରତÑକା ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ 
ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ 
ସÉଞ୍ାଆନାରା କାତା ରଭସ୍ାମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ୪୦

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମାଇ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାଇସରିଡାରାଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରକÑତାଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ାନାଙ୍ା 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ବଟ୍  ରକକା ସରିରୁ ଉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିକରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ ତାଡ଼ା େୁରସ୍କାର ସୀଭା ଅÉରନ।

ଡÌଇ ଗି୍ା ନସÍଲୁ କାଞ୍ାଡ ିକାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୮:୬–୯; ଲୁକ ୧୭–୧–୨)

୪୨
 “ଅÉରତÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିପ୍  କରିଞ୍ାନରି ଈ 

ମୀଡାକାନରି ମାରଦÑ ରଆନରିଇ ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଗÉରମ ସÉଞ୍ାଆନାରରି ଅÉରନ। ଏଆନରିଇ ଡÌକା 
ତାନରି ର ରଦରରି ଗୁର୍୍ାଭାଡରି ରଡ଼ସା ଜରିଆନାଇ ସମୁଦ୍ର ତାନରି 
ଇଗ୍  ରଦକା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉରନ। ୪୩

 ଅÉରତÑକା ନୀ 
କାଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାତାକା ଏÌରÈ ରାସାନାଇ 
ତୁଃମ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜÌରଡ଼କା କାକା ମାଞ୍ାନାଇ ନକ୍ 
ଇରସÑକା ଏରସକାରବଏ ଲୁମବୋଆନରି ନÉଡ଼ରି ତାନରି ଦୀନରି ବÉଗା 
ରଟÍରଣ୍ ର କାଜୁ ଟୁଟରିଙ୍ା ଅÉଜାନାଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
େÉନ୍  ମବୋ ନୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ରନଗାରରି। ୪୪

  a ୪୫
 ଅÉରତÑକା 

ନୀ କÉଡୁ ନୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାତାକା ଏÌରÈ 
ରାସାନାଇ ତୁଃମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜÌରଡ଼କା କÉଟ୍  କା 
ମାଞ୍ାନା ନକ୍ ତାନରି ଦୀନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍ ର କÉଡୁ ଗୂଡ୍ାଙ୍ଦ୍  
ଅÉଜାନାଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ନୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ 
ରନଗାରରି। ୪୬

  b ୪୭
 ଅÉରତÑକା ନୀ କାନୁ ନୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା 

ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାତାକା ଏÌରÈ କ୍ଡଜୁହାନାଇ ତୁଃମ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଜÌରଡ଼କା କାନ୍  ଙ୍ା ମାଞ୍ାନାଇ ନକ୍ ତାନରି ଦୀନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍ 
ର କାନୁ କÉଣରିଙ୍ା ଅÉଜାନାଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ନୀ ରସÍଲୁ 
ଗÉରମÑ ରନଗାରରି। ୪୮

 ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ତରିଞ୍ରିନାଇ ନକ୍ତାଇ େ୍ଡÓÞକା 
ସÉଅ ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରିରଭÑଏ ଏରସକାରଭÑ ଲୁରମବେଏ।

a ୯:୪୪ ୪୪ େଦ ମÉକ୍ତାରÈ ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ ଅÉତୁ ତାନରି ମୀସା 
ଅÉଜାରନ। ଇରରି େଦ ଏଙ୍ା ୪୮ ୋହାଡ଼ରି ର ସରର ତାରରି।
b ୯:୪୬ େଦ ୪୬ ମÉକ୍ତାରÈ ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ ଅÉକୁ ତାନରି ମୀସା 
ଅÉଜାମାରନ। ଈରରି େଦ ଏଙ୍ା ୪୮ େଦ ର ସରର ତାରରି।
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୪୯

 “ନÉଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ସାରା ସ୍Éପ୍ କା ଗରିଭା 
ଅÉରନ।

୫୦
 “ସÉରୁ ରନଗାରରି, ଏÌËକରିରଭÑÑ ସÉରୁତାରରି ସାରାସ୍Éପ୍  କା 

ସାରସକା ଏÌରÈ ଅରଟÑÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ସାରାସ୍ାପ୍  କା ଗରିଭା ମେୂା 
ଅÉରନ? ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରନଗରି ସÉରୁଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଦୁ। ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଆଡାନା ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ।”

ଡÉଞ୍ା କୂନ ିକାତା ଜରୀସୁତାରି ଗ୍ରÉପା
(ମାତରିଉ ୧୯:୧–୧୨)

୧୦  ୧ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏ ବାହା ଏÌଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜରିହୁଦା ଦରିନା ଏଙ୍ା ଜର୍୍ନ ଜÌଡ଼ରି ଅରନନରି ୋଡ଼ାକରି 

ସାରସଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଦÉଲାତାକା ଏଆନରି ବାଃତା ଊଜରିରତରୁ। 
ରନÍରକରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

୨
 ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ 

ଜୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃୋରସÍଲୁ ଦାଃେରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ 
େରରିକ୍ା ଗୀସରି େ୍Éରତରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି 
କୂଭାଅÉକୁ ସରିଆନା କୂନାରା ସÉଜାତାନରି ମାରନ ଗରିନା?”

୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÌସା ମୀଙ୍ରି  ଅÉନରି ବାଗଗି 

ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ?”
୪

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ କୂଭାଅÉକୁ ଭ୍ୀସାନା 
କୁଡ଼ାନରି କୂଭା ରସÍଲୁ ମÌସା ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÌସା ମୀ ରସÍଲୁ ଈରା 

ବାଗଗି ଭ୍ୀସାରସଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରା 
ରଭସ୍ା ଆଃେରିସରିରଡରୁ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ରେÍନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା 
େୁତଗି େରିଲ୍  ରତଞ୍ଜୁ, ‘ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଲରି ଗରିଆନା 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।’ a ୭

 ‘ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଟାଡରି 
ତାଞ୍ରି  ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ାନାଇ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାରଙ୍ ରଜÍଡାେÉଡ଼ା 
ଆଟ୍  ରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏଙ୍ା ଏÌଭରି େÌଣ୍ଦ୍ରି ରରିଣ୍ରି ର ଗାଣ୍ରିରନ  ଅÉନୁ।’ b 
ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି ଅÉଆରାଏ ର ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉଜାମାନୁ।

୯
 ରେÍନୁ ଏତୋରା ରୀଣ୍ାସାନରି ଆଟ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 

ଇମବୋଇରଭÑ ରଗସÈକାଞ୍ଜୁ।”
୧୦

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇଜÛକରି ରବ୍ଡÓÍ Îତରି ରବÑଅଟରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି କୂଭାଅÉକୁ କାତା ରଭରସରୁ। 
୧୧

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି କୂଭାଅÉକୂ 
ସରିଆନା ରବÍଗାଲରିନରିଇ ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୂଡ଼ାନରି 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗÍକାଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଙ୍ା ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉସାମୀଡାରଭÑ ତାଡ଼ା 
ଜÉମାଇ ରଗରଟ କୂଭାଅÉକୁ ସରିଆନାଇ ରବÍଗାନରିଇ ଡ଼ାଞ୍ରିତାକା, 
ଏÌରରିରଭÑ ରଗÍକାଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଦୂସଗାଟାରରି ଅÉରନ।”

ମରୀଡାକାନଇି ଜରୀସୁ ନମÍଲା ଗିନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୯:୧୩–୧୫; ଲୁକ ୧୮:୧୫–୧୭)

୧୩
 ଅରଟÑÑ ଲÌକୁତାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି 

ଅÌତାରତରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁ ମୀଡାକାନରିଇ ଡୀଗାନାଇ ରମÍଲା 

a ୧୦:୬ ଟÌଣ୍ା େୁତରି ୧:୨୭ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ।       
b ୧୦:୮ ଟÌଣ୍ାେୁତରି ୨:୨୪ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରନ।

ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିଇ ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ତÉଆକାରୁ ଇଞ୍ରି । ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଲÌକୁରରିଇ ପ୍ରØରତରୁ; ୧୪

 ଏÌରÈ ରମହାନା ଜୀସ ୁଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରଗରରି କରଗରରି 
ମୀଡାକା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉୋକାରୁ। ଏଆରରିଇ ଅÉଙ୍ାଆଟୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଇଆରରିରଡଃଙ୍ରି  
ତାକାରରି ରସÍଲୁତାରରି। ୧୫

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ନରିଆଡ଼ରି ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ଗୁରଲÑÑତÈ ଆଃନରିରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଆଃୋ 
ଦୀରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା ଈରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ଏରସକାରଭÑ 
ସÌଲ୍  ବା ମଏୂÒରୁ।” ୧୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁମୀଡାକାନରିଇ କÉତତାଙ୍ରି  
ରଡÍସାନା ଅରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଭାସାନରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା କାକା 
ଇଟାନାଇ ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାଲ୍  ବାତାଙି୍ ରÛଆଞ୍ଜୁ  
ପÉନ୍  ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ପ୍Éନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୯:୧୬–୩୦;ଲୁକ ୧୮:୧୮–୩୦)
୧୭

 ଜୀସୁ ସାଜରିମାସରିରଡଲରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦଗାନାଙ୍ା ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁନÌକରିଟରି ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ରନଗରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି କÉରଲଙ୍କÉଲା-
ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÉନÈ ଗରିଇ?”

୧୮
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗାତରି ଇଞ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାଦରି? ଭାରରି ରେÍନୁଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଇମବୋଇରଭÑ 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, 
ଈନୁ ତ ରେÍନୁ ବାଗଗିଙ୍ା େଞୁ୍ରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକାରନ, ଇରମବେରରିଇରଭÑ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭୋ କୂନା ରଗÍକା ଗରିଆ, ରେ୍ଡÍÓକରି ଗରିଆ, ଦାୋ ସÉକରି 
ସୀଆ, ବୁର୍୍ା ଗରିଆ, ନୀ ଆଝା ଅÉବା ତରିନରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରି 
ଅÉମ।ୁ

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, 

ଅÉନୁ ନାଇ ମୀଡା ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଗରିଆନା 
ଭାଇମାଇ।”

୨୧
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 

ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀରନ୍ ଇରଦÑରଭÑ 
ରରଣ୍ କÌଗାମାରନ। ଈନୁ ସାଲାମ,ୁ ନୀ ବାଃତା ମାନାଆ ଗୁରଲÑÑ 
ପ୍ରÉସାନାଇ େÉନାନାକାରରିକରି ଏ ଦନ ସୀପ୍  କାମୁ, ଏଙ୍ା ଈନୁ 
ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ତାନରି ଦନ ଦବ୍ େÉଣ୍ରି। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଭÉମ ୁଏଙ୍ା 
ନାଇ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିଆମ।ୁ”

୨୨
 ଜୀସୁ ତାରା କାତା ରଭÑଞ୍ାନା ଏଆନରିତରି ମହୁୁ ଭାସରିରତ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ବରିକାଲରି ଅÉଜାନାଇ ରଭ୍ଡÍÓରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ େÉନ୍  ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ତÉନ୍ା ଦନ 
ତାଡ଼ା ବାଃତା ଇଟାରସÍଲୁ ମÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ।

୨୩
 ଜୀସ ୁତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରମହାନାଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େÉନ୍  ମବୋଗାଟାକା ଏରସ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େÌଣ 
ଗରିନରି ଦରିନାତାନରି ସÌଲ୍ ରନରୁ।”

୨୪
 ଜୀସୁତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଦାଙ୍ରି  

ଅÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ତାନରି 



63 ମÉକ୍ଡ ୧୦:୪୭
ସÌଲ୍  ବା ଏରସ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି।” ୨୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍  ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
େÌଣ ଦରିନା ତାନରି ସÌଲ୍  ନାରାଡ଼ରିକରି ସସୁରି ଗାରା ତାନରି ଊଟ ସÌଲ୍  ବା 
ଡ୍ଡÜÝରହଏ।

୨୬
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତÑରୁ, “ଏଆରୁ ତÉରୁରନ 

ତାରୁନ୍ ବÉସରି ଅÉରତରୁ। ଏରହÑଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଇମବୋଇ ଏଃୋ 
େÉନ୍  ମବୋ ମରୂନ?”

୨୭
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମହାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି 

ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ଅÉଭାମଆୂନାରରି ଏÌËକରିରଭÑÑ ରେÍନୁ 
ରସÍଲୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଏ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତÈ 
ଗରିଭା ମନୂାଞ୍ଜୁ।”

୨୮
 େରିତର ଜୀସଇୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭାଭା 

ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଗୁରଲÑÑତÈ ତୁହାମାନାମ।ୁ”
୨୯

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ, ନାଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ତାନ୍ାରା 
ଇଡୁ, ଅÉରତÑକା ଆରମବେସାକାରରିଇ, ଆଙ୍ରିସାନରିଇ, ଅÉବାଇ, 
ଆଜାନରି, ମ୍ୀକା, ମାରସାନରିଇ କରି ରକତା ରନÍଡା ତୁହାମାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ ତାଡ଼ା ତୁହାନାଆ ଇରଦÑ 
ନୀରଡ଼ମାନାଭାନରିରନ ଜୁପ୍  କା େÉରଣ୍ଞ୍ େÉରଣ୍ଞ୍ ସରହ ଦୁଗୁଡରି 
ଇଟ୍  କା, ଆରମବେସାକାରରିଇ, ଆଙ୍ରିସାନରିଇ, ଆଜାସାନରିଇ, ମ୍ୀକା, 
ମାରସାନରିଇ ଏଙ୍ା ରକତା ରନÍଡାରଭÑ େÉରନଞ୍ଜୁ। ଏ କୁÛଇଟରି ସÉନରି 
ରବÑଅଟରି କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଇରଦÑ ଏତୋନାକା 
ନÌକା ମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଭÉନରି ଦରିନାତା ରବÑଅ ଅÉରନରୁ। ଏଙ୍ା 
ଇରଦÑ ଏତୋନାକା ରବÑଅଅÉଜା ମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଭÉନରି ଦରିନାତା 
ନÌକରିରନରୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉ୍ା କାତା ଅନଟÑÑ ରିନେଙି୍ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୦:୧୭–୧୯; ଲୁକ ୧୮:୩୧–୩୪)

୩୨
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଡ ÓÉରକ ଲÌକୁତାକା ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  

ସାଜରିରସରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି ନÌକରି ନÌକରି ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ତାଡ଼ା 
ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସାକା ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ବାରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରକକରି ଅÉସ୍ାନାଇ ଜରିରୁସାଲମତାନରି 
ଆନାରରିଗୁରଲÑÑ ଅÉରନଏÑ କାତା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଜୀସ ୁ
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଭ ଞ୍ାଟୁ, ଅÉଜୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିନାସୁ, 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି କାକାନରି ସେଗି ଗରିଭା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁ ତାକାରରି କାକାନରି 
ସେଗି ଗରିରନରୁ। ୩୪

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରଗ୍ରÍରସ୍ରୁ, ଏଙ୍ା ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ରଦଅଲାକା ସପୂ୍  କରିରନରୁ, ଏଆନରିଇ ୋଣ୍ା ଡÌକ୍ା ଡ଼Èଇ 
ସାଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଡ଼Èଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ସÉବାଡ଼Èଇ ତୀନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।”

ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜେନ ନସÍଲୁ ନଜÍଡାନÌ୍ା ଜÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୦:୨୦–୨୮)

୩୫
 ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉଜାନାଇ େ୍Éରତରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ରଣ୍ା ଗରିଆଜରିଆମ ୁଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମÉଟ୍  କରିମାନାମ।ୁ”

୩୬
 ଜୀସୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ 

ଆନÈ େÉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ?”
୩୭

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ନୀ େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା େÉନ୍  ମବୋ ରଡଲରି 
ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ତାନରି ମାଇ ମାରଦÑ ରÛଆମୁ ନୀ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆମ ୁରଦବା େÉଡ଼ାଟରି କପ୍  କା ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  େÌଣ 
ସରିଆମ।ୁ”

୩୮
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନାରା ଜÉେରିଞ୍ାରଦରୁ ଏÌରÈ 

େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ ଅÉନୁ ଏÌତେରି ଜୂଗା େÉନ୍  ମବେରିମାଇ ଈରୁରବÑ ଆନା 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା ମଣୁ୍ରିଅÉବା ମରୂଦରୁ ଗରିନା? ଅÉନୁ ଏÌତେରି ମଞୁ୍ା 
େÉନ୍  ମବେରିମାଇ ଏÌରÈ ଈରୁ େÉନ୍  ମବୋ ମରୂଦରୁ ଗରିନା?

୩୯
 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଆଁ ଅÉମ ୁମନୂାମ।ୁ”

ଏଆକରି ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏତେରି 
ଜୂଗାଡ଼Èଇ ଜୂଗରିଇ, ଈରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗରିରଦରୁ। ଅÉନୁ ଏÌତେରି 
ମୁଞ୍ା େÉନ୍  ମବେରିମାଇ ଈରୁରଭÑ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା େÉରଣ୍Ñରୁ। 
୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ଅÉରତÑକା ରଦବା େÉଡ଼ାଟରି 
କପ୍  କା ଗରିନାରରି ନାଇ କାତା ଅÉଆରତ। ଏତୋନାକାରରି ରସÍଲୁ ଏ 
ବାହା ମÉଡ଼୍  ୋ ଅÉଜାମାରନ ଏଆରୁ ଆଡାଆ ଏମବୋ କକ୍  ରନରୁ।

୪୧
 ରବÍଗାକା ଦସ ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାସାକା ଏÌରÈ 

ରଭÍରସରୁ। ଏଆରୁ ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ୪୨

 ଜୀସୁ ଗୁରଲÑÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ରÛବାହାଙ୍ରି  
ଅÉର୍  ରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି ମାରଦÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ମାରନରୁ ଏତୋନାକା 
େÌଣଗାଟାକା ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରନରୁ। ଈରୁ 
େୁ ଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଈ େÌଣଗାଟାକା ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ତÌସ୍ାତାଙ୍ରି  
ମÉଣ୍ରିରନରୁ। “ଏଙ୍ା ରଦରାକାରଭÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ୪୩

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ମୀ ମାରଦÑ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ତାରରି ଅÉଭା ରନÍଗରିଅÉଆରତ। ଅÉରତÑକା ମୀ ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍  କରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଲପ୍  କାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଲପ୍  କାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୪୪

 ଏଙ୍ା ମୀ ମାରଦÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି 
ନକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ ରବÍଗାକାବାହାଡ଼Èଇ ଲପ୍  କାେÉନ୍  ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଭÉଆସରିରଡଞ୍ଜୁ, ରଟÍରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲପ୍  କାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉଲାତାକାରରି ରସÍଲୁ 
ଜ୍ଡ ÓÞେ୍ନରିରକ୍ଉ ଅÉଜାନାଇ ତାଡ଼ା େରାଣରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ର କାଣିଙ୍ାଇ ନମଃପାଗିନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୦:୨୯–୩୪; ଲୁକ ୧୮:୩୫–୪୩)

୪୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜରିରୀରହା ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସ ୁ

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଦÉଲାତାକା ଏ ଜରିରୀରହା ଦରିନା 
ତୁହାନା ସାଜରିମାସରିରଡଲରିତା ଟୀମାୟ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବାଟ୍ୀମୟ 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ କÉଣରିଙ୍ା ଜÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ୋରହରରି 
ରକÍରରିତା କକ୍  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନାରଡଲରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଜÉୋ ଜÉେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୪୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ନÉଜରରିତ 
ଜୀସୁ ଈ ୋରହରରିଡ଼Èଇ ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ 
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ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂରତେଞ୍ଜୁ “ଅ ଜୀସ ୁଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି, ନÉଙ୍ରି  ଈରକÑ 
ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୪୮
 ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିଇ ଜÉମା ରସÍଲୁ ରଭରତେରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏ କାଣରିଙ୍ା ଜÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ. ଗÉରମÑ ରଦରରି 
ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି ଜୀସ,ୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି 
ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୪୯
 ଜୀସ ୁନରିସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରିଇ ରଭସ୍  ଦୁ 

ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÐୋକାଞ୍ଜୁ।”
ଲÌକୁତାକା କÉଣରିଙ୍ାଇ ଅÉସ୍ାନା ରଭରତେରୁ, “ରଜÍଡା  କÌକାଆ, 

ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଜୀସ ୁନୀଙ୍ରି  ଅÉେଗିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫୦
 କÉଣରିଙ୍ା ଏ ଡାରଣ୍ 

ତÉନ୍ା େସ୍ାମାସରି ସରିଣ୍È ବାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା େରିଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ।

୫୧
 ଜୀସ ୁଏ କାଣରିଙ୍ାଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ 

ଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍  କରିମାଞ୍ରି?”
କÉଣରିଙ୍ା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଅÉନୁ ରମଃୋ 

ଦାଃେରିମାଇ।”
୫୨

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାଲାମ।ୁ ଈନୁ ରନଗରି ଅÉତରି, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈନୁ େରତ୍ଗରିତରି। ଏ ଡାରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ କାନ୍  ଙ୍ା 
ରମଃୋମୂରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ୋରହରରି ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି 
ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ର ରÉନଜଞ୍ଜୁନଡଃଙି୍ ଜରୁିସାଲମତାଙି୍ ସÌନଟଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୧–୧୧; ଲୁକ ୧୯:୨୮–୪୦;

 ଜହନ ୧୨:୧୨–୧୯ )

୧୧  ୧ ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜରିରୁସାଲମ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀତସÌରୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 

ରବତ୍  ୋଗୀ ଏଙ୍ା ରବତନରିଆ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରରିÔଆରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, 
୨

 “ନÌକରିଟରି ତÌସ୍କରିମାନରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। ନÉଜୁ ସÌଲ୍  ରଜଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ର ରମÍକରି ଗÌଡ଼ା ତଃୋ ଅÉଜାଦୁଃନାରା ରମଃରଦରୁ। ଏ ରମÍକରିଗÌଡ଼ା 
ମୀଡା କୁÛଇଟରି ଇମବୋଇରଭÑ ଏରସକାସରିକରି କକ୍  ସାସରିରଡÑ। ଏÌରÈ 
ଭ୍ରିକ୍  ସାନା ନାଇ’ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାସାନା ଭÉଦୁ। ୩ ଇମବୋଇଅÉରତÑକା 
ମୀଙ୍ରି  ରମକରି ଗÌଡ଼ା ମୀଡା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଆହାନା ସାଜରିରଞ୍ରୁ 
ଇଞ୍ରି  ରଭଞ୍ାରନରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ଏଆରରିଇ ରଭସ୍  ଦୁ, ‘ପ୍ରବୁ 
ରସÍଲୁ ଈରରି ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରନ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଡାରଣ୍Ñ 
ସରିଆରନରୁ।’ ”

୪
 ଏଆରୁ ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ର ରାହାତାନରି ଦÉରା ସÌଡ଼ରିଟରି 

ରଣ୍È ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା ତଃୋ ଅÉଜାମାସାରା ରମଃରତରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଭ୍ରିକ୍  ରତରୁ। ୫

 ଏରସ ଲÌକୁ ଏÌରରମବୋ ନରିସା ମାରସରୁ 
ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରମହାନା େ୍Éରତରୁ, ଈରୁ ଇ ରମÍକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଭ୍ରିପ୍  କରିରଞ୍ରୁ? ୬

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଜୀସୁ ଆନÈ 
ରଭସ୍ାରସÍଲୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ, ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଲÌକୁରରିଇ ଏÌଆ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରଭରତେରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଲÌକୁତାକା ରମକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା 
ତରିରଙ୍ ଏଆରରିଇ େରିଃରତରୁ।

୭
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। 

ଏଙ୍ା ରମକରିଗÌଡ଼ା କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଏÌଣ୍ଞ୍ାଜରିରତରୁ। 
ଜୀସୁ ଏ କୁÛଇଟରି କରତେଞ୍ଜୁ। ୮

 ଦÉଲାଲÌକୁ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା 

ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ୋରହରରିଆ େÉସ୍ା ଜରିରତରୁ। ଅରଟÑÑ 
ଗରନ୍କାତାକା ଗÌପ୍ କା ତାସାନା ରନÍରଡ େÉରତେରୁ। ୯

 ଏରସ 
ଲÌକୁ ଜୀସୁ ନÌକରିନÌକରି ସାଜରିମାରସରୁ, ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଜାହରିତାକା 
ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାରସରୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ରଦରରି 
ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂେ୍ରି ରସରୁ।

“ ‘ରହାସାନ୍ା! a
ପ୍ରବୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଦଃୋ େÉନାକାଞ୍ଜୁ।’ ”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୫–୨୬

 ୧୦ “ମାଇ ଅÉବା ଦାଉଦ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଭାଇମାନାରରି ଦଃୋ 
େÉନାକାରରି।

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ରହାସାନ୍ା ଅÉୋକାରରି।”

୧୧
 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରେÍନୁ  ଇଡୁ b

ଜରୀସୁ ତÌଗା ମ୍ାଃନୁ ସÉନନ ଇନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୧୮–୧୯)

୧୨
 ରଭଇତରି ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ରବତନରିଆଡ଼Èଇ 

ସ୍ଡÓØେରିମାରସରୁ, ଏମବୋ ଜୀସ ୁଗÉରମÑ ସାକରି ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩
 ଜୀସ ୁ

ଅÉକା ଜ୍ ଜୁମୁ ଇଞ୍ାମାସରି ରଣ୍È ତÌଗା ମ୍ାଃନୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ମ୍ାଃନୁତାନରି ଇସଙ୍ରିରଭÑରଲ େÌଲ ମାଞ୍ାଧୁଃରନ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍ାଃନୁ ତୁମବେରିତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ଏÌରରମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍ାଃନୁତାରା ରଣ୍ାରଭÑ େÌଲ 
େÉନାରତଞ୍ଜୁ। ମ୍ାଃନୁତା ଅÉକା ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଆନାରରିରଭÑ 
ସରିଡାରତ। ଏÌରରି ତÌଗା ରଡଲରି ଅÉଆସରିଡାରତ। ୧୪

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଜୀସ ୁମ୍ାଃନୁତରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁତାକା ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ 
ଏରସକାରଭÑ େÌଲ ତରିରନଏରୁ। ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସତୁାରା ଇହରିଙ୍ରି  
ଇସାରାଆ ରଭରସରୁ।

ଜରୀସୁ ନପÍନୁ ଇଡୁତା ସÌନଟଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୧୨–୧୭; ଲୁକ ୧୯:୪୫–୪୮;  

ଜହନ ୨:୧୩–୨୨)
୧୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଜୀସ ୁରେÍନୁ 
ଇଡୁ ଲାଇ ସÌଲ୍ ବାଡାରଣ୍ ଏମବୋ କଡା ପ୍ରÉୋ ଗରିପ୍ କରିମାସାରରିଇ 
ଅÌରଡ଼କରି ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଆ 
ଡାବୁଙ୍ା ମÉସ୍କାଗାଟାରରିତାଆ ରମଜାଙ୍ା ମରିଲ୍ ୋ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ଗୂଗୁରାକା ପ୍ରÉୋଗାଟାରରିତାଆ ଜÌମବୋଙ୍ାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମରିଲ୍ ୋ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରମବେରରିରଭÑ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଲାଇକରି 

a ୧୧:୯ ନୋଶାନ୍ା ରରଣ୍ ଏବ୍ୀୟ ଶବ୍ଦ। ଜ୍ଡÓÞÕବା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିନାବା ରଭରଲ ଈରରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରରୟାଗ ଆଇମାରସ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈରରିମବୋ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ େÌଙ୍ାରଭଙ୍ା ଗରିଆନା ରରହା 
ତÌସ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଈରରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରରୟାଗ ଅÉଜାମାରନ।
b ୧୧:୧୧ ନପÍନୁ ଇଡୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ବାହା। ଳÈଇ 
ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ଗୁରଲÑÑତାରା ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋ ଗÉରମ ରଡଲରି ଅÉଜାମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ବାରଗାଣ୍ରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ରବତନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।



65 ମÉକ୍ଡ ୧୨:୫
ଆନାରାରଭÑ ଅÌଭା ସୀଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େୁତରିତା ଈ କାତା 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ, ‘ନାଇ’ ଇଡୁ ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନରି ଇଡୁ  ଅÉରନ।’ a ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈରୁ ଈରା 
‘ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ାନରି ରାହରି ଅÉନାରା ବାହା ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ।’ b

୧୮
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ଈରା କାତା ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ 
ୋରହରରି ଦାଃରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏÌରରମବୋ ଊଜାନାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁ ଜୀସତୁାରା ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାସାକରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଜୀସଇୁ ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ୧୯

 ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଅÉରତ। 
ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଅÉଭାରନ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ପନତ୍ଡତାରା ଡÉଟା ତÌନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୨୦– ୨୨)

୨୦
 ଏ ରଭଇତରି ଡାଇରସÑ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ 

ଏ ତÌଗା ମ୍ାଃନୁ ମାସରି ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ତÌଗା 
ମ୍ାଃନୁ ତୁମବେରିଡ଼Èଇ ଭାସାନାଇ ସÉଜାନାରା ରମଃରତରୁ। ୨୧

 ଏମବୋ 
େରିତର ତÌଗା ମ୍ାଃନୁତରିନରି ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସଇୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ରମଃମ;ୁ ରରିଇସରି ଈନୁ ଏତେରି ତÌଗା ମ୍ାଃନୁତରିନରି 
ମ୍ୀସାମାସରି ଏÌରରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଭାସାନା ସÉଜାରନ।”

୨୨
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାଦୁ।” 

୨୩
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ: ‘ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈ 

ସÌରୁତରିନରିଇ ଈନୁ କ୍ ଡୂନ୍ଜୁ  ଇଞ୍ାନା ସମଦୁ୍ରତାନରି ଦୀକାମ।ୁ’ ଇରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ଏÌଲୁତା ରଜÍଡା କÌକାରାଏ େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋରା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈ ଉରଗ୍। 
ରେÍନୁ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଏÌରÈ ଗରିଆଜରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉନାଭାନରି ଏତୋରାଆ 
ଜÉଫରି ରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ େÉଟାମୁ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଦୁ ଇରସÑକା 
ଉରଜÑରନ ଏÌରÈ ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। ୨୫

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭଲା 
ରେÍନୁ ବାଃତାଜÉୋତାଙ୍ରି  ନରିସରିରଦରୁ, ଏମବୋ ମୀରନ୍Ñ ଏରମବେରରି 
କୁÛଇଟରି ଆନରିରଭÑରଲ କାତା ମାରସକା ଈରୁ ଏÌରÈ େରିଃଦୁ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରସଣ୍ମାନରି ମୀ ଅÉବାରଭÑ ମୀନ୍ାରା ଡ଼Ìଇ 
ତୁହାଜରିରନଞ୍ଜୁ।” ୨୬

  c

ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ିନଦରାକା ଜରୀସୁତାରା ପÌଣ  
ନସÍଲୁ ରରୀ ନଜÍଡା ଅÉନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୧:୨୩–୨୭; ଲୁକ ୨୦:୧–୮)
୨୭

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଜୀସ ୁରେÍନୁଇଡୁ ଲାଇ ରତ୍Íରସଞ୍ଜୁ। 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରୁ, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 

a ୧୧:୧୭ ଜରିଶାଇୟ ୫୬:୭ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ। 
b ୧୧:୧୭ ଜରିରରିମରିୟ ୭:୧୧ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ।
c ୧୧:୨୬ ଏରସ େ୍ଡÓ।ଡରି ଗ୍ରୀକ୍ ଅÉକୁତାନରି େଦ ସଂଖ୍ା ୨୬ ତାରା 
ୋଠ ଇହରିଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାମାରନ : “ଏÌËକରିରଭÑÑ ରଗରଟ ଈରୁ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁ ତାରା ଦୂସ େରିରହରୁ ଇରସÑକା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ରାହରି ଆଇମାନରି 
ମାଇ ମଲୂା ଅÉବା ନରିନ୍ାରା ଡ଼Ìଇ ଗୁରଲÑ େରିରହଞ୍ଜୁ।

ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୨୮
 ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ 

େ୍Éରତରୁ, “ମÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ ଏତେରି େÌଣ ଡ଼Èଇଈନୁ ଈଗୁରଲÑତାରା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ରି? ଈ ଗୁରଲÑÑ ତାଆ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏମବୋଇ 
ନୀଙ୍ରି  େÌଣ ସରି

଼
ଆରତ?”

୨୯
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରଭÑ ମୀଙ୍ରି  ରଣ୍ା କାତା ରଭଞ୍ାଇ, 

ନାଇ କାତାତାରା ରଭତୋତାକା, ଅÉନୁ ଈଗୁରଲÑତାଆ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିପ୍ କରିମାଇ ଏÌରÈ ମୀଙ୍ରି  ରଭତୋଇ ୩୦

 ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋଟୁ, 
ଏରସରରିରଭଲା ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ମଞୁ୍ା ଗରିପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାରସ ଗରିନା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜାମାରସ?”

୩୧
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରଦରାକା ଜୀସୁ ରଭସରିକାତା ରସÍଲୁ ତÉରୁରନ 

ତାରୁରନ କରିସ୍ାକସ୍ରି ଅÉରତରୁ। “ଅÉଜୁ ଏÌରରି ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଇଞ୍ରି  ରଭରତେକା, ଜୀସୁ ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଜହନଇ େରତ୍ ଗରିଆରତରୁ?” ୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ରଗରଟ ଅÉରତÑକା ଅÉଜୁ ରଭସ୍ ନାସୁ, ‘ଜହନତାରରି ମୁଞ୍ା 
ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସ, ଇରସÑକା ଲÌକୁତାକା 
ମାଇ କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାରନରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଗÉରମÑ 
ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଜହନ ଉରଜÑରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଇରସÑକା ଗୁରଲÑକାତା େରତ ୍
ଗରିପ୍ କରିମାରସରୁ।

୩୩
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ରଭରତେରୁ, “ଏÌରÈ ଅÉମ ୁ

େୁଞ୍ରିସରିଡାମ।ୁ”
ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ଏତେରି େÌଣ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାଇ 
ଅÉନୁରଭÑ ମୀଙ୍ରି  ରଭତୋଜାଏନୁ।”

ନପÍନୁ ତାଡା ମ୍ରୀଏନଇି ପାଣି୍ନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୩୩–୪୬; ଲୁକ ୨୦:୯–୧୯)

୧୨  ୧ ଜୀସୁ ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକା ଡ଼Èଇ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ; ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È 

ଡ୍Éକା ରନÍଡା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଆଡ଼୍ା ରନଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଡ୍Éକା ନୀରୁ  େୀସା d ରସÍଲୁ ରଣ୍ା ଗÉଡା କÉସ୍ାନାଇ କୁଣ୍ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÌୋରସÍଲୁ ରଟଙ୍ା କୁଡ଼ରିରଭÑ ରଣ୍ା ଲାଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ରନÍଡା ତÉସାଗାଟାରରିକରି ବÉଗା ସରିଆନା 
ତÉନୁ ଦୁରୁ ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨
 “ଏ ରବÑଅଟରି ଏରସରରିରଭÍଲା ଡ୍Éକା େÌଲ ରଡଲରିତା 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ର ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ 
ରନÍଡାତାରା େÌଲ ବÉଗା ତାପ୍ କା ରସÍଲୁ ତÉସାଗାଟାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌËକରିରଭÑ Ñ ତÉସାଗାଟାକା 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ ଆହାନା ସାØରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ଆନÈରଭÑ 
ସରିଆରାଏ ରେହରିରତରୁ। ୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରିତାରା ତ୍ାଉ େଟ୍ ନା ରଭÍରତରୁ। ଏଙ୍ା 
ଏଆନରିଇ ଲାଜା ଗରିରତରୁ। ୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
d ୧୨:୧ ଡ୍ରÉକା ନରୀରୁ ପରୀସା ମଳୂ ଶବ୍ଦ ଔନ-ପ୍ରରସ। ଈରା ବାଡରି ତାନରି 
କାର୍ ସା ଅÉଜାମାନରି ରରଣ୍ ବାହା। ଇରରିମବୋ ଡ୍Éକା ତରିନରି େୀସାନା ନୀରୁ 
କଡାଅÉରନ।



66ମÉକ୍ଡ ୧୨:୬
ରÛଆନରିଇ ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ତÉସାଗାଟାକା ଏ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
ଦÉଲାତାକାରରିଇ ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ତÉସାଗାଟାକା ଏଆରରିରଭÑ ଗରନ୍କାତାକାରରିଇ ସାଃରତରୁ ଅରଟÑÑ 
ଏସÛନାକାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ।

୬
 “ଏଆନରି ବାଃତା, ତÉସାଗାଟାକା ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରସÍଲୁ 

ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ତାଡ଼ା 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉସାଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ମ୍ୀଏନରିଇ 
ୋଣ୍ାତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତÉସାଗାଟାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭାରରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑଞ୍ଜୁ, ‘ତÉସାଗାଟାକା ନାଇ ମ୍ୀଏନରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ମÉନରି ଅÉରନରୁ।’

୭
 “ଏÌËକରିରଭÑ Ñ ତÉସାଗାଟାକା ତÉରୁରନ ତÉରୁରନ 

‘ଇହରିଙ୍ରିଇରସରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍଡାଗାଟାନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ, ରନÍଡା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÌଙ୍ରିନାଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଇଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତକା ରସନା 
ରନଡା ମÉରନ୍ରନ ଅÉରନ। ୮

 ଏÌସରିବÉଗା ତÉସାଗାଟାକା 
ରନÍଡାଗାଟାନରି ମ୍ୀଏନରିଇ ଆହାନା ଜରିଉଡ଼Èଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକାରନÍଡା ଅÌରଡ଼କରି ତୁଃରତରୁ।

୯
 “ଇରଦÑ ଡ୍ÉକାରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଭÉଜାନା ଏ ତÉସାଗାଟାରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକାରନÍଡା 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିକରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଈରୁ ଅÉନÈ ରେÍନୁ େୁତରି େÌଡ଼ରି 
ଅÉଆସରିରଡରୁ ଗରିନା?

‘ଏତେରି ଭାଡରିତରିନରିଇ ଇଡୁ ରଡÍସ୍ାଗାଟାକା କୁଆମାରସରୁ,
ଏÌରରି ଭାଡରି ମଜୁୁତାରରି ମଲୂା ନୂଡ଼ରି  ଭାଡରି a ଅÉଜାମାରନ।

 ୧୧ ପ୍ରବୁ ଈରା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ,
ଏଙ୍ା ଈରରି ମାଇରସÍଲୁ ମଲୂା ଆଦାଙ୍ରି  ତାରରି।’ ” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨–୨୩

୧୨
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରଦରାକା ଜୀସୁତାରା ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ରି 

ରଭରସରୁ। ଈରା ଏଆରରିଇ ସଟୂାନାଇ ରବÎତୋରÈ ଏଆରୁ େନୁ୍ ମବୋ 
ମରୂତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସଇୁ ଆଃୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ 
ଜୀସଇୁ ତୁହାନା ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃପାତାଙି୍ ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ି 
ନଦରାକା ଡୁଞି୍ନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୨:୧୫–୨୨; ଲୁକ ୨୦:୨୦–୨୬)
୧୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରଦରାକା ଏସÛନାକାରରିଇ 
ୋରୁସରିଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ରହରରାଦ େଟୁାତାକାରରିଇ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତରୁ ଏଆରୁ ଜୀସତୁାରା ଦୂସ ଆଃୋତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। 
୧୪

 ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ରହରରାଦ େୁଟାତାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଜାନା େ୍Éରତରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଅÉମୁ େୁଞ୍ାମାନାମ ୁ
ଈନୁ ଗÉରମÑ ରନÍଗାତରି। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ନୀ କାତା ଆନÈ ଏÌଲୁ 
a ୧୨:୧୦ ମଜୁୂତାରା ମଲୂା ନୂଡ ିତାରି ବାଡ ି ରଦରରି ଇଡୁତାରା ପ୍ରଥମ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑବÉଗା ମଲୂା ତାରରି ବାଡରି।

ଗରିେ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ଏରସକାରଭÑ ବରିକାଲରି ଆଇସରିଡାଇ। 
ଗୁରଲÑÑତାକା ନୀ ରସÍଲୁ ରÌରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଈନୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାନରି 
ନୀମବୋ ୋରହରରି କାତା ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି । ମÉରଙ୍ ରଭତୋମ,ୁ 
କାଇସରକରି କରିତେରି ସୀଭା କାତା ଗରିନା ଅÉଏ?”

୧୫
 ଜୀସ ୁଏଆରରିତାରରି କୁତୁରୁେୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 

ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରନÍଗରି କାତା ରଭସାନାଇ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଦୂସ ଆଃୋରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ? ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ରୁୋ ଟÉକା 
ରଣ୍ା ତାଦୁ ଅÉନୁ ଏÌରÈ ରମହରିଇ।” ୧୬

 ଏଆରୁ ରୁୋଟÉକା 
ତାସାନା ଭÉରତରୁ। ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭÍରସଞ୍ଜୁ, “ଈ ମହୁୁ ଏଙ୍ା 
ୋଦା ଇରମବେରରିତରି?” ଏଆରୁ ଇରସରୁ. “ଈରରି କାଇସରତାରରି 
ଭାନା ଏଙ୍ା କାଇସରତାରରି ୋଦା।”

୧୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ଏତୋରରି କାଇସରତାରରି ଏÌରÈ କାଇସରକରି ସୀଦୁ, 
ଏଙ୍ା ଏତୋରରି ରେÍନୁତାରରି ଏÌରÈ ରେÍନୁକରି ସରିଦୁ” ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା 
ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

ଜରୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃପାନସÍଲୁ ଏସÛନାକା  
ସାଦ୍ଜୁକଙି୍ାନରୀଟ ିଗିନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୨: ୨୩–୩୩; ଲୁକ ୨୦:୨୭–୪୦)
୧୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏସÛନାକା ସାର୍ଜୁକରିଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ। ସାର୍ଜୁକରିଙ୍ା ଡÉଟା ଡ଼Èଇରଭରତେରୁ ଦାବରି ଗରିରତରୁ। 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ସÉନରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରରିରହଙ୍ରି  ନରିରଙ୍ଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏଆରୁ 
ଇରସରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ମÌସା ମାଇରସÍଲୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା 
ଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ଡ଼Éଞ୍ାନା 
ମୀଡାବÌଦା ଅÉଆରାଏ ସÉରତÑକା ତାରମବେସା ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି 
ଡ଼Éଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ଦÉଦାତାରା କÌରା ନରିସା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ରମÍØମୁ, ସାତ ତାରଜରରିÔଆରୁ ମାରସରୁ। ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ Ñ ମୀଡାବÌଦା 
ଅÉଆରାଏ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରି ରବÍଅଟରିତାଞ୍ଜୁ 
ତାରମବେସା ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମୀଡାବÌଦା 
ଅÉଆରାଏ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରବÑଅଟରିତାଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ 
ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଏରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ସାତ ଗାଣ୍ରି 
ଆରମବେସାକା ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÑଅଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଇଟରିରତରୁ ଏଙ୍ା ସÉଭରିରତରୁ। ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏମବୋଇରଭÑ 
ମୀଡାବÌଦା ଅÉଆରତ ମୂଲା ରବÑଅଟରି ଏ ଅÉସାମୀଡାରଭÑ 
ସÉରତ। ୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ସାତ ଗାଣ୍ରିଜାକତ ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ 
ଡ଼Éଞ୍ାମାରସରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିନାଭା ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ଏତୋନରି କୁଡ଼ା ଅÉରନ?”

୨୪
 ଜୀସୁ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ େୁତରିଙ୍ା ରେÍନୁତାରା 

ଡÉଟା କାତା ଅÉନÈ ରଭÍସ୍ରିନୁ, ଈରୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ 
ଗରିନÈ? ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ମÉସ୍କରିରଞ୍ରୁ। ୨୫

 ଲÌକୁତାକା 
ଏରସରରିରଭÍଲା ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏÌରରମବୋ ଏରମବେରରିରଭÑ 
ଡ଼ାରଞ୍ଏରୁ। ଅÉରତÑକା ଡ଼Éଅ, ରଟÍରଣ୍ ଗୁରଲÑÑତାକା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉନୁ। ୨୬

 ସÉଜାନାକା ନରିଙ୍ରିନରି 
କାତା ଈରୁ ଆନÈ ମÌସା ଭ୍ୀସାମାନରି ଡବା କାତାତାରା େÌଡ଼ରି 
ଅÉଆସରିରଡରୁ ଗରିନା? ଏମବୋ ରେÍନୁ ମÌସାଇ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ 
ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ରେÍନୁରତନୁ, ଇସ୍ ହାକ ତାଡ଼ା ରେÍନୁରତନୁ, 
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ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ରେÍନୁରତନୁ।’ a ୨୭

 ଅÉରତÑକା ରେÍନୁ 
ରଭସାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଉରଜÑରନ ଏ ଲÌକୁତାକା ସÉଆସରିରଡରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାନାକାରରି ରେÍନୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ରଟÍରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନୀରଡ଼ତାକାରରି ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।” ସାର୍ଜୁକୀଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରା ଈରୁ 
ଗÉରମÑ ମÉସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ।”

ଏତୋରି ବାଗପି ଗÉନମÑ ନୁଡତିାରି
(ମାତରିଉ ୨୨:୩୪–୪୦; ଲୁକ ୧୦: ୨୫–୨୮)

୨୮
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ସାର୍ଜୁକରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁରକ ଟଟାଟଟରି ଆଇସାରÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ 
କାତାତାରା ରନଗାଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଏତୋରରି ବାଗଗି ଗୁରଲÑତରିକରି ଗÉରମÑ 
ନୁଡ଼ରିତାରରି?”

୨୯
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାଗଗି ଈରରି, “ଅ 

ଇସ୍ାଏଲ ରଭଞ୍ାମୁ, ‘ମାଇ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ରÛଆରଞ୍ରନ ପ୍ରବୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ ଜରିଉଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ 
ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଈନୁ ନୀ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁଇ 
ରଜÍଡା  ଗରିମ।ୁ’ b ୩୧

 ରରିରହଗରିତାରରି ନୂଡ଼ରି ବାଗଗି ଆଇମାରନ ଈରରି, 
‘ଈନୁ ନରିଣ୍ାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେ୍ରିମାଞ୍ରି , ନୀ ନÉଜୁତାନାନରିଇରଭÑ 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିମ।ୁ’ c ଈ ଜÌରଡ଼କା ଭାଗଗିଙ୍ା ତୁହାନା ଅରଟÑ 
ରଦରରି ବାଗଗିଙ୍ା ଏତୋଇରଭÑ ସରିଡଅ।”

୩୨
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ରÛଆରଞ୍ଏ, ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ତୁହାନା ଅରଟÑ ଇମବୋଇରଭଐ ସରିରଡ, ଈରା ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈ 
ରଭସାମାଞ୍ାଦରି। ୩୩

 ଉରଜÑରନ ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡା, ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଅÉରନ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାରରିରଭÑ 
ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରଜÍଡା ଗରିଭା ମାରନ। ଅÉମ ୁରେÍନୁଇ ଏରସ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÉକା ସÌକା ଗରିରତକାରଭÑ ଈଭରି ଜÌରଡ଼କା ବାଗଗିଙ୍ା ଗÉରମÑ 
ନୂଡ଼ରିତାଇ।”

୩୪
 ଜୀସୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 

େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଭତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ରଦହା ରସକ 
ସରିଡାଇ।” ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଇମବୋଇରଭÑ ଜୀସଇୁ ଆନÈ ଆରତକା 
ରଭନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ବାସ୍ା ଗରିଆରତ।

କି୍ସ୍ଟ ଦାଉଦ ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୨:୪୧–୪୬; ଲୁକ ୨୦:୪୧–୪୪)

୩୫
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁ ତାନରି ଗ୍ରÉୋଇମାସାବା ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ରଭସ୍ରିମାରନରୁ? ୩୬

 ତÉନୁରନ ଦାଉଦ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ
a ୧୨:୨୬ ଟÌଣ୍ା େୁତରି ୩:୬ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ।
b ୧୨:୩୦ ରରିରହଗରି ସÉଜା ୬:୪–୫ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ।
c ୧୨:୩୧ ରଲÍବରିୟ ୧୯–୧୮ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନ।

‘ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ନାଇ ପ୍ରବୁଇ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ,
ଈନୁ ନାଇ ବାଃତା ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି କକ୍ ସାଦୁଃତାମୁ

ଅÉନୁ ନୀ କÉରସଙ୍ାନରିଇ ନୀ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି ତାଙ୍ରି  
ତାଇ।  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୧

୩୭
 ଦାଉଦ ତାନୁରନ କ୍ରିସ୍ଟଇ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ରି  ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂରନଞ୍ଜୁ?” 
ଊଜାମାସରି ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁତାରା ଗ୍ରÉୋ ଗÉରମÑ ରରହାଡ଼Èଇ 
ରଭଞ୍ରିମାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରିତାରା ଦୂସ ଆଃନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୩:୧–୩୬; ଲୁକ ୨୦:୪୫–୪୭)

୩୮
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସÉଜା 

ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏଆରୁ ବ୍ ଡୂର୍ 
ବ୍ ଜୁର୍ ନା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନାଇ ଏରନଆନÈ ରତ୍Íଭାତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ 
ସୁଆରରି ଅÉରନରୁ। ଏଆରୁ ଅÉଟାଙ୍ାନରି ଜହାରରି େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  
ମନ ଆଇ ଦୁଃରନରୁ। ୩୯

 ରେÍନୁ ଇଟ୍ କାନରି ଏଆରୁ ନୂଡ଼ରି ନୂଡ଼ରି 
ବାହାଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ତÉଗାତÉଗା ଅÉରନରୁ। ଅରଟÑÑ ବÌଜରିଙ୍ାନରି 
ନୂଡ଼ରି ବାହାତା କକ୍ ୋରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ମନ ଆଇ 
ଦୁଃରନରୁ।” ୪୦

 ଏଆରୁ ବାÏଟାଗାଟାସାନରି ଇଟ୍ କା ମୀଞ୍ାନା 
ଅଆନାଇ ଭାରରି ଲÌକୁରରିଇ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଲାମବୋ 
ଗରିଆନା ଜÉରନରୁ ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ରେÍନୁ ସÉରÛକରି ଦଣ୍ 
ସୀରନଞ୍ଜୁ।

ରÛ ପÉନÈନ ି୍ାଟାଗାଟାରି ନପÍନୁକ ିସିତାରି
(ଲୁକ ୨୧:୧–୪)

୪୧
 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ଟÉକାଙ୍ା ଊସ୍ରିବାହା ସÌଡ଼ରିଟରି 

କକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଟÉକାଙ୍ା ଊସ୍ରି ରେÍଡ଼ରି ତାନରି 
ଟÉକାଙ୍ା ଇବ୍ ଗରିମାରସରୁ, ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଦÉଲା େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଏମବୋ ଗÉରମÑଲାକା ଟÉକାଙ୍ା 
ଇବ୍ ଗରିମାରସରୁ। ୪୨

 ରବÑଅଟରି ରରଣ୍ େÉନାଆନରି ଭାଟାଗାଟାରରି 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଏଙ୍ା ଏÌରରମବୋ ଏÌରରି ଭାରରି ଜÌରଡ଼କା ତମବୋ 
ୋଇଙ୍ା ଇଗ୍ ରଦ।

୪୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  

ଆସ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ 
ଈ, “ଗୁରଲÑÑ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ସରିଆମାନରି କୁÛଇଟରି ଈରରି 
େÉନÈନରି ଭାଟାଗାଟାରରି ଉରଜÑରନ ଗÉରମÑ ସରିଆମାରନ। 
୪୪

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ବାଃତା ଗÉରମÑ 
ମାନୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗÉପ୍ ସରି ଦନଡ଼Èଇ ଭାରରି ଈକଲାକା 
ଆଡାଆ ଇଗ୍ ଜାମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈ ଆଜା େÉନÈନାରରି 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ତାଡ଼ା େହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ମାସାରା ଗୁରଲÑÑ 
ଇଗ୍ ଜାରନ।”

ନପÍନୁ ଇଡୁ ମେୁ ିଆନ ିକାତା ଜରୀସୁ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୪:୧–୪୪; ଲୁକ ୨୧:୫–୩୩)

୧୩  ୧ ଜୀସୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ସ୍ଡÓହାନା ସାଜରିମାସାଭାନରି 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 
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ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ରମଃମ ୁଈ ଇଟ୍ କା ଏÌରସରଭÑ 
ସÉଞ୍ାମାନୁ ଏଙ୍ା ଏÌସାଇ ଏÌସାଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଈରସରଭÑ ଏ 
ସÉଞ୍ାମାନୁ।

୨
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଈ ରଦରରି ଇଟ୍ କା ରମଃେରିଞ୍ରି? 

ଈ ଗୁରଲÑÑ ଇଟ୍ କା ଭ୍ଡÓÞନୁ, ଗୁରଲÑÑ ଭାଡରିଙ୍ା ଟÉଣାତା ଦୀକାନୁ 
ଇମବୋତାଇ ରରଣ୍ରଭରଲ ଭାଡରି ଅରଟÑ ର ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ରତଙ୍ାଡ଼ରି 
ଅÉଜାନା ରୀରନ୍ଏ।”

୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇଡୁ ସାରମÑ ମାସରି ଜୀତ  ସÌରୁ a ତାନରି 

କକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ତ୍ଡÉରକ େରିତର, ଜାକୁବ, ଜହନ ଏଙ୍ା ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ 
ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ରଭରସରୁ, ୪ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଏରସÑକା 
ଅÉରନ? ମÉଙ୍ରି  ରଭତୋମୁ। ଈ ଗୁରଲÑ ଉବ୍ ଗା ତାଙ୍ରି  ରଡଲରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତକା ଆନରି ମ୍ଡରିÓଉ ତÌଞ୍ରିରନ?

୫
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଇସରିଙ୍ରି  

ବୁଦରି ଗରିଭା ମୂତାଜାଏରୁ ଏÌସରିବÉଗା। ୬
 ଦÉଲାତାକା ବÉରନରୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନାଇ ୋଦା ଆØରନରୁ ଏଆରୁ ରଭରସ୍ରୁ ଅÉନୁ 
ଏଆନରିରତନୁରନ ଇଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ଦÉଲାତାକାରରିଇ ବୁଦରି ଗରିରନରୁ। 
୭

 ଈରୁ କÉଲା ପ୍ରଃନରି ସାଦା କାତା ଏଙ୍ା କÉଲା ଆଇଦୁଃନାରା 
ସଦରି ରଭଞ୍ାନା ଏମବୋ ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉଆଟୁ। ବରିÎହାରଡଲରି 
ଅÉଭାରବରଲରନ ଏ ଗୁରଲÑତାରରି ଅÉରନ। ୮

 ର କ୍Éମବେଜୁ କୁÛଇଟରି 
ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁ ନରିଙ୍ରିରନ। ଏଙ୍ା ର ଦରିନା ଅରଟÑÑ ର ଦରିନା କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ରିରନ। ଏରନ ଅÉନÈ ଡÉଡ଼ରି ତାରସ୍। ଲÌକୁରରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ରମÍଲରି 
ଅÉଏ ଜୁଗା ଦୀରନ। ଈଭରି ବାÏରରି େୂନରି ମୀଡା ଗÉଡ଼ରିଆନରି ଟÌଣ୍ା 
ଜୂଗା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ।

୯
 “ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ମÉଡ଼୍ ଦୁ। ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିନରି 

ବାହାଙ୍ାନରି ସେଗି ଗରିଆରନରୁ, ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଟ୍ କାନରି ସାଃୋ କସ୍ା ଗରିଆରନରୁ। ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଅÉଜାନାକରି ଈରୁ ଲÉଟ୍  ସାଇବଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରÉଜାଙ୍ାନରି 
ନÌକରିଟରି ନରିସା ଗରିଭା ଅÉରଦରୁ, ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ସÉକରି 
ସୀରଦରୁ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନରି ରଭÍରଲରନ ଗୁରଲÑÑ 
କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି ବାଃତା  ରନଗରିସଦରି b େÌପ୍ କା ଅÉରନ। ୧୧

 ଏଆରୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଅସାନା ଆଃୋଗରିଆରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଅତାତାକା ଏମବୋ ଈରୁ ଅÉନÈ ରଭସ୍ାମୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରଲରନ 
ବୁମବେଜୁ ଅÉଆଟୁ। ଏ ରଡଲରି ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଆନାରା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଦୀରନ ଏÌରÈ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ରଡଲରି 
ଉରଜÑରନ ଈରୁ କାତା ରଭରସÔରୁ ଅÉରତକାରଭÑ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ 
କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ।

୧୨
 “ଦÉଦା ତାଡ଼ା ଆରମବେସାଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଏଙ୍ା ତାଞ୍ରିତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ, ସÉଭା ରସÍଲୁ ଆଃୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ମ୍ୀକା ମÉରସାକାରଭÑ ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନାଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଗରିନୁ। ୧୩

 ଈରୁ ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉନାକରି 

a ୧୩:୩ ଜରୀତ ସÌରୁ ଜରିରୁଶାଲମରଡ଼ େୂବ୍ ଦରିଗ ତାନରି ରରଣ୍ ସÌରୁ, 
ଏମବୋ ରେÍନୁ ଇଡୁତାରା ଚୂଳ ରମଃୋ ଅÉରନ।
b ୧୩:୧୦ ନନଗିସଦ ି ରନଗରିସଦରି ତାରା ରବସ୍ାରରି ଈରରି, ମଲୂା ରେÍନୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ରୂଟୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭା ଅÉରନ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ଏଆର ତାରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଖମା 
ରମÍଲରିଅÉରନ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ମଲୂା ରେÍନୁରକ ରାହରି ଅÉରନରୁ। ଏତେରି ଲÌକୁ 
ଈ ସÉଭା ତାଙ୍ରି  ଆଃରନରୁ, ମଲୂÈ ରେÍନୁ ଏରହଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ।

ଗୁରଲÑତାକା ମୀଙ୍ରି  ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଭରିହା ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ମଣୁ୍ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜ୍ଡÓÞଭା 
େÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 “ଈରୁ, ‘ମୁହ ରିଗରିନରି ସପ୍ରାଗାଟରି େୁତ୍ାତରିନରିଇ’ c ଏତେରିବାହା 

ତାନରି ମାନ୍ ମବୋ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ସÉରଞ୍,Ñ ଏ ବାହାତାନରି ଇଟା ଅÉଜାନାରା 
ରମଃରଦରୁ। ଏତୋନାକା ଈରା େÌଡ଼ରି ଆରନରୁ, ଏଆରୁ େୁନ୍ ମବୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ ଇମବୋଡ଼ରିତାରରି ଲାଇନରି କାତା ଆନାରରି। ଏ ରଡଲରି 
ଜରିହୁଦରି ଦରିନା ତାନରି ମାଞ୍ାଦୁଃନାକା ସÌକ୍ାଣ୍କରି ରଗହାକାରୁ। 
୧୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇଡୁ ତୂଲରି ରସଣ୍ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଡୁ 
ଲାଇକରି ସାଲ୍ ବା ଆନା ଅÉରତÑକା ଅÌଭାତାଙ୍ରି  ରନÍରଡକରି 
ଜÉଆକାଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉରତକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÌରଡ଼ ରନÍଡା ତାନରି 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ସରିଣ୍È ତାପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଇÔଜକରି 
ରଭ୍ଡÓÍଆକାଞ୍ଜୁ।

୧୭
 “ଏ ରଡଲରି ଟୂଟୁତା ମାଞ୍ାଦୁଃନାଇ ଆଜାସାକା ଏଙ୍ା େÉଡୁ 

ଉଡ଼୍ େରିଦୁଃନାଇରଭÑ ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନୁ। ୧୮
 ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ, 

ଇସରିଙ୍ରି  ଈ ଗୁରଲÑ ରେନରି ରଡଲରି ତାନରି ଦୀଏ। ୧୯
 ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏ ରଡଲରିତାନରି ଏତେରି ରଦରରି ଜୂଗା ଭାରନ ଏରହଙ୍ରିତାରରି 
ଏରସକାସରିକରି, ରେÍନୁ େୁତଗି େରିଲ୍   ତରି ରଡଲରିଡ଼Èଇ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
ଭÉଆସରିରଡÑ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ ଅÉଏ। ୨୦

 ଏ 
ଆଜାନ୍ ଜÉୋ ରଡଲରିତରିନରିଇ କÌକ୍ ସାସରିଡାତାକା ଇମବୋଇରଭÍ 
ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରନÑମା। ଏÌËକରିରଭÑÑ ରେÍନୁ ଏତୋରରିଇ ଅÉସ୍କାରନଞ୍ଜୁ 
ଭାରରି ଏଆରରିରସÍଲୁ ଆଡାଆ ଏ ରଡଲରି କÌକ୍ ୋ ଅÉରନ।

୨୧
 “ଏ ଦରିନାଙ୍ାନରି ଏରସ ଲÌକୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭତୋରନରୁ, 

ରମଃଦୁ ଇମବୋ ଜୀସୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉରତÑକା ରମଃଦୁ ଅÌରମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏଆରରିଇ େରତ୍ ଗରିଆଟୁ। ୨୨

 ବୁର୍୍ା 
ଗରିଭାଗାଟରି କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ା ଏଙ୍ା ଦାୋ େÌପ୍ କାଗାଟାକା ସ୍ଡÓØରନରୁ; 
ଏଆରୁ ଆଦାଙ୍ରିତାଆ କାବାଡ଼ରି ତÌତୋରନରୁ। ମୂରତକା, ପ୍ରବୁ 
ଅÉସ୍କାମାନାରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିଆନା ରେÍନୁ ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଏÌସ୍ାତାଙ୍ରି  
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ମ୍ଡରି Óଉଙ୍ା ତÌରସ୍ରୁ। ୨୩

 ଏସରିବÉଗା 
ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଈ ଗୁରଲÑତାରା ରଭÍରଲରନ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
େୁନ୍ ମବୋଗରିଆରତଏ।

୨୪
 “ଏ ଦରିନାଙ୍ାନରି ଏ ରଦରରି ଜୂଗା ରଡଲରି ଭରିହ ରିନରିରବÑଅଟରି

ରଭÍଲା ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା କଣ୍ କଣା ଅÉରନ,
ଡÉଞ୍ଜୁରଭÑ ଅÌରସଐ।

 ୨୫ ରସଣ୍Ûଟରି ସକୁାଙ୍ା ଜ୍ଜୁ ଆନୁ, ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରିଆ ମାନରି
ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଗାଟାଇ ରଦରଙ୍ ରଦରଙ୍ନା ଦୃପ୍ କା 

ଅÉନୁ।  ଜରିଶାଇୟ ୧୩:୧୦; ୩୪:୪

୨୬
 “ଏମବୋ ଲÌକୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଦରରି େÌଣ ଏଙ୍ା 

ଅÌରତେରରିଡ଼Èଇ ମରୂଡଙ୍ରି  କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାନା ଭÉନାରା ରମଃରନରୁ। 
୨୭

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ େୁତଗି ମୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରିଇ 
ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଅÉସ୍କାମାନରି ଲÌକୁରରିଇ େୁତଗିତା 
ସÉରରିମଜୁୁ ଡ଼Èଇ ଲସା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

c ୧୩:୧୪ ‘ମୁେଗିିନ ିସପ୍ରାଗାଟ ି ପୁତ୍ାତନିଇି’ ଦାନରିଏଲ ୯:୨୭; 
୧୨:୧୧



69 ମÉକ୍ଡ ୧୪:୧୧
୨୮

 “ତÌଗା ମ୍ାଃମ ୁମÉଙ୍ରି  ରÛଣ୍ା ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନ। ଏରସରରି 
ରଭÍଲା ତÌଗା ମ୍ାଃନୁ ତାଇ ରଡଲାଙ୍ା ସÌଲାଜÌଙ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା କଡ଼୍ ଗାଇ 
ଅÉଜାନା େୂନାଇ ଅÉକା ଗୁନ୍ରିନୁ, ଏମବୋ ଈରୁ କାରା ରଡଲରି 
ଭାଇମାରନ ଇଞ୍ରି  େୂଞ୍ ୨୯

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏତୋରା ରଭତୋରତÑ, 
ଟରିକ୍ନÈ ଏÌରରି ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଅÉନାରା ରମଃରଦରୁ ଏମବୋ ଏÌରରି ‘ରଡଲରି 
 ସÌଡ଼ରିଟରି’ a ତାଙ୍ରି  ଏତାରତରଡଏ ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଈ େରୁୂତାକା ନୀମବୋନାମାନରି ରଡଲରିତାନରି 
ଅÉଡାଆ ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉରନ। ୩୧

 େୁତଗି ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରିବାରହ ମହୁ ରି 
ଅÉନୁ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ନାଇ ରଭସାମାନରି କାତା ଏରସକାରଭÑ ମହୁ ରି 
ଅÉଏ।

୩୨
 “ଏ ଦରିନା ଅÉରତକା ଏ ରଡଲରି ଇମବୋଇରଭÑ େୁଞ୍ାସରିରଡରୁ। 

ରସÍଣ୍ ଦୁତଙ୍ା ଅÉରତକା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ େୁଞ୍ାସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
ଭାରରି ଏ କାତା ଅÉବାରେÍନୁ ଅÉଡାଆ େୁଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ମÉରୁ 
ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଗୁରଲÑରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ରଡଲରି ଏରସକା ଏତାରନ ଏÌରÈ ଈରୁ 
େୁଞ୍ାସରିରଡରୁ।

୩୪
 “ଈରରିରଭÑ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଅÉରନ ଇସରିଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଏତେରି ଅÉରତକା ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରଡଲରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି 
କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ଇଡୁତାରା େÌଣ ସରିଆଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 
ଆଲରିଆଗାଟାରରିକରି ତାନ୍ା ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ସୀରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
ଦÉରା ଜÌୋଗାଟାନରିଇରଭÑ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରନଞ୍ଜୁ। * ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତ ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ େୁଞ୍ରି  ମାରଞ୍ରୁ। ୩୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁରଭÑ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି 
ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
େୁଞ୍ାସରିରଡରୁ। ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଉରତÑ ଏରସରରିରଭଲା ଭÉଜାନା 
ଏତାରନଞ୍ଜୁ ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା, ଗରିନା ତୁରଲତାନରି, କଜୁ କ୍ାୋ 
ଅÉରତକା ରଭÍଗାଡÉଞ୍ଜୁ, ଏରସରରିରଭଲାସରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଭା 
ମୁରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରତରଭÑଏ ଭÉଭା ମୁରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଏରସକାରଭÑଏ ସୁସ୍କରିମାନାରାଆ ରମଃୋ 
ମୂତାଜାଏଞ୍ଜୁ। ୩୭

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏତୋରାଆ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, 
ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇରଭÑ ରଭସ୍ରିମାଇ, ଈରୁ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ତÌଲ 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ।

ଜରୀସୁଇ ୍ଡେÓÝକାନ୍Íପା ତାଙି୍ ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ି 
ନଦରାକା ଏÌଲୁ ଗି୍ା

(ମାତରିଉ ୨୬:୧–୫; ଲୁକ ୨୨:୧–୨; ଜହନ ୧୧:୪୫–୫୩)

୧୪  ୧ ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ଗÉଲା ଏଙ୍ା ରଭ୍Íନ୍ାଆନରି େରିଟକା 
ବÌଜରି ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ରରିନରିସରି ମାରସ। ରଦରରି 

ଲÉକାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଜୀସଇୁ ବୁଦରି ଗରିଆନା 
ଆହାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍନାରା ୋରହରରି ଦାଃେରିମାରସରୁ। ୨

 ଏଆରୁ 

a ୧୩:୨୯ ‘ନଡଲି ସÌଡିଟ’ି ଇମବୋ ଜୀସୁ ଏତେରି ରଡଲରି କାତା 
ରବସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ରଡଲରି ଆଇମାରନ, ଏରସରରିରଭଲା ଆନରି 
ଅÉରତକା ମୂଲÈ କାବାଡ଼ରି ଅÉରନ। ‘ଲୁକ ଭ୍ୀସାମାନରି ରନଗରିସଦରି’ 
(୨୧:୩୧) ତାନରି ଜୀସ ୁରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରିରନ ଆଇମାରନ ରେÍନୁ 
ଦରିନା ଭÉନାରରି ରଡଲରି।

ଇଞ୍ରିରସରୁ, “ଅÉଜୁ ଲÉକାରଡଲରିତାନରି ଜୀସଇୁ ଆଃୋ ମଆୂସ।ୁ 
ଏ ରଡଲରିତାନରି ଅÉରତକା ଆନାବୁନା ଲÌକୁତାକା ସÌଡାଙ୍ରିଅÉରତକା 
ତାଡ଼ା ମାରଦÑ କରିଲାବରିଲା ନରିଙ୍ରିରନ।

ରଅÉସାମରୀଡାନାରି  
ନୂଡ ିକାବାଡି

(ମାତରିଉ ୨୬: ୬–୧୩; ଜହନ ୧୨:୧–୮)
୩

 ଜୀସ ୁରବତନରିଆ ନÉଜୁତା କÌଡ଼ରିଙ୍ାଗାଟରି ସରିରମାନ ଇଡୁ ତାନରି 
ତରିନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  କକ୍  ସାମାସରି ରଡଲରିତା ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଏÌରରି ର ଲÌଙ୍ରି  ଭାଡରିକୁଣ୍ା ତାନରି ଗÉରମ 
ରକ୍ଉଗାଟରି ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି ମଲୂା ନାଡ୍ ନରିଜୁ ଆହାନାଇ 
ଭÉରତ। ଏ ଅÉସାମୀଡା ଏÌରÈ ତାସାନା ଜୀସୁ ତ୍ାଉ ତାନରି 
ଭÉକ୍  ସା ଜରିରତ।

୪
 ଏÌରÈ ରମହାନା ଏମବୋ ଉଜାମାସରି ଗରନ୍କାତାକା ଗÉରମ 

ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ାସ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ଈ 
ନରିଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ଆରରରନ ନାହରିକରି ଗରିଭା ଅÉରତ? 
୫

 ଈରରି ନରିଜୁ ରÛଆନରିତରି ରସାରରି କାବାଡ଼ରିତାରରି ମୁଲୁତରିରଙ୍ଏ 
ସରରତାରରି। ଈରା ପ୍ରÉୋଅÉଜାଦୁଃରନମା ଏଙ୍ା ଟÉକାଙ୍ା 
େÉନାନାକାରରିକରି ୋହା ଜରିବାÏ ଅÉଜାଦୁଃରନମା। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ଗÉରମÑ ପ୍ରଃରତରୁ।

୬
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ପ୍ରହାଟୁ, 

ଏÌରÈଡ଼ରିନରି େରିଃଦୁ, ଏÌରରି ନାଇରସÍଲୁ ରଣ୍ା ଗÉରମÑ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନ। ୭

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା େÉନାନାକାତ 
ଗୁରଲÑ Ñରଡଲରି ମୀ ବାଃତା ରାହରିଅÉଜାରନରୁ। ଈରୁ 
ଏରସରରିରବÍÎଲା ମÉଣ୍ରିରଦରୁ ଏମବୋ ଏଆରରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ା 
ମରୂଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଗୁରଲÑରଡଲରି େÉରଣ୍ଏରୁ। 
୮

 “ଈରରି ଅÉସାମୀଡା ନାଇ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ମୂନରି ରତରସ 
ଗରିଆମାରନ, ମସୁ୍ାରସÍଲୁ ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରି ତÌଲ ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଏÌରରି ନାଇ ଗାଣ୍ରିତା ସÉଭା ରଭÍରଲରନ ନରିଜୁ ଭÉକ୍  ସାମାଞ୍ାରନ। 
୯

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଇ, େୁତଗିଡାଣ୍ ଲÌକୁରରି 
ମାରଦÑ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍  କା ଅÉରନ, ଏତେରି ଏତେରି ବାହାଙ୍ାନରି 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍  କା ଅÉରନ ଏ ଏ ବାହାଙ୍ାନରି ଈ ଅÉସାମୀଡାନରି 
ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି କାତା ରଭସ୍ାଅÉରନ। ଲÌକୁତାକା ଏରାଡ଼ରିନରି 
ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ।”

ଜେୁିଦା ଜରୀସୁଇ ଆଃପା ଗି୍ା  
ନସÍଲୁ ଅÉଞି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୨୬:୧୪–୧୬; ଲୁକ ୨୨:୩–୬)
୧୦

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ବÉର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରିରକ କାତା ଅÉଭାତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାରରି ୋଦାମାରସ ଇସ୍କାରରିରୟାତ ଜରିହୁଦା। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ମÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଜରିହୁଦା 
କାତାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତରୁ। ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା 
ଏଆରୁ ଜରିହୁଦାକରି ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭାତାଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଜରିହୁଦା ଜୀସୁଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ୋବରି ଦାଃରତଞ୍ଜୁ।



70ମÉକ୍ଡ ୧୪:୧୨
ଜଡେÓÞ୍ାଲÉକା ବÌଜି

(ମାତରିଉ ୨୬:୧୭–୨୫; ଲୁକ ୨୨:୭–୧୪, ୨୧–୨୩;  
ଜହନ ୧୩:୨୧–୩୦)

୧୨
 ରଭ୍Íନ୍ାଆନରି େରିଟÛକା ବÌଜରି ଟÌଣ୍ରିନରି ଗÉଲା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 

‘ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରସÍଲୁ ରମÍଣ୍ରି  ମୀଡାକା’ a ରାସାନା ଲÉକାଇରସରୁ, 
ଏÌସରିଗÉଲା, ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ବÉÐଜାନା 
ରଭରସରୁ, “ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକା ବÌଜରି ନୀ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଅÉମ ୁ
ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍  କରିମାଞ୍ରି?”

୧୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରରିÔଆରରିଇ 

ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଦରରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସÈଜୁ, ଈରୁ ରÛଆନରି ସରିରୁ ରଟକରି 
ଅଇଦୁଃନାନରି ରମØରଦରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÐରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ତାଡ଼ା ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରଜରୁ। ୧୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ର ଇଡୁତାନରି 
ସÌଲ୍  ରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁରଭÑ ସାଜାନା ଏ ଇଡୁ ରଦରାନରିଇ ରଭସ୍  ରଦରୁ, 
‘ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉଭା ରଭÍସାନା ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ନାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଏତେରି ବାହା ତାନରି ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ଭÌଜରି ତରିଇ, 
ଏ ବାକାରରି ଏରମବେ ତÌତୋମ?ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 
ଅÉଭା ଈରା େୁନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍  କରିମାରନଞ୍ଜୁ।’ ୧୫

 ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ମୀଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûନରି େୂରୁତାରା ରଣ୍ା ରଦରରି ବାକାରା ରନଗାଡ଼Èଇ 
ତÌଲ ଅÉଜାଦୁଃନାରା ତÌତୋରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏÌରରମବୋ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ତରିନ୍  ମବୋ ତÌଲ ଗରିଦୁ।”

୧୬
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସାଜାନା ଏ ରଦରରି ନÉଜୁତାନରି 

ସÌରଟରୁ। ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରିରନ, ଗୁରଲÑÑକାତା 

ଏମବୋ ଅÉରତ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞବାÏଲÉକା ବÌଜରି ତÌଲ ଗରିରଦରୁ।
୧୭

 ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଜୀସ ୁବାର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଏମବୋଙ୍ରି  
ଏରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ତରିଞ୍ରିସାଭା ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇରଦÑ ନÉରକ ତରିଞ୍ରିମାନରି ମାରଦÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  କÉରସଙ୍ାନରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ଏÌରÈ ରଭ ଞ୍ାନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି 

ଅÉରତରୁ। “ଅÉନୁ ଗରିନା ଏଆନରିରତନୁ ଇଞ୍ରି  ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି 
ଏଆନରିଇ ରଭନ୍  ମବେରିରତରୁ।”

୨୦
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ 

ବାରଗାଣ୍ରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ କରି ଇରଦÑ ନÉରକ ତରିନ୍  ମବୋ 
ତାରଲଡ଼ରିଆ କାଜୁ ଦÌେ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ୨୧

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଉରଜରନ ସÉବାÏ ଦୀରନ। ଈରରି ଆÉରନ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁେୁତରିତା 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏତୋନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଆଃୋ ଗରିଭା ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଆସରିଡାତାକା 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉଜାଦୁଃରନମା।”

ପ୍ରବୁ ବÌଜି
(ମାତରିଉ ୨୬:୨୬–୩୦; ଲୁକ ୨୨:୧୫–୨୦; 

୧ କରରିନ୍ରି ୧୧:୨୩–୨୫)
୨୨

 ଏଆରରି ତରିଞ୍ରିମାସାଭାନରି ଜୀସୁ ରଣ୍ା େରିଟÛ ଅÌରତଞ୍ଜୁ। ଏ 

a ୧୪:୧୨ ‘ଜଡେÓÞ୍ା ଲÉକା ନସÍଲୁ ନମÍଣି୍ ମରୀଡାକା’ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÌକା ବÌଜରି 
େÉଲରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ରରଣ୍ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡାତରିନରି ରେÍନୁ ସେଗି ଗରିଭା ଅÉନାରରି 
ସÉଜା ତାନରି ମାରସ। ସ୍ଡÓØୋ େୁତରି ୧୨:୩–୯

େରିଟÛରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦହାନା େରିଟÛ ରରପ୍  କାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି 
ସରିଆନା ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ େରିଟÛ ଇନ୍ାଟୁ, ଈରରି ନାଇ ଗାଣ୍ରି।”

୨୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଉନ୍  ମବୋ ବଟ୍  କରି ଆହାନାଇ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ରେÍନୁଇ ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାକା ଏମବୋତାରା ଉରଟରୁ। ୨୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ଏ ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜାତାରରି ନାଇ 
ରାକାÔ ଈରା ଦÉଲାତାକାରରି ରସÍଲୁ ଜୀରରି ଗରିଭା ଆଇମାରନ। 
୨୫

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭÍସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଅÉନୁ ଏରସ ଟୁକ୍ନÈ 
ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରି େୂନରି ଡ୍Éକା ନୀରୁ ଉରନÑନୁ ଏ ଦରିନା 
ଟୁକ୍ନÈ ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ ଡ୍Éକା ନୀରୁ ଉରନଏନୁ।”

୨୬
 ଗୁରଲÑÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଡାନା ରଣ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଏସରିରତରୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀତ ସÌରୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାଜସିାକା  
ଗୁନଲÑÑତାକା ଏଆନ ିତୁଃନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୬:୩୧–୩୫; ଲୁକ ୨୨:୩୧–୩୪;  
ଜହନ ୧୩:୩୬–୩୮)

୨୭
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 

ମୀନ୍ା ରଜÍଡା ରଲକ୍  ରଦରୁ। ଈରା ରେÍନୁ େୁତରିତା 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ଅÉନୁ ଅÉଙ୍ାଗାଟାନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍଇ,
ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ବରିରାସାକାଲରି ଅÉନୁ।’ 

 ଜରିକରରିୟ ୧୩:୭

୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅÉନୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିପ୍  କା ଅÉଇ। ଏ ରବÑଅଟରି 

ଅÉନୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଇ। ଈରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ସÌଲ୍  ବା 
ରବÍରଲରନ ଅÉନୁ ଏମବୋ ମାଞ୍ାଦୁହରି।”

୨୯
 େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑତାକା ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା 

ରଲÑରତେକାରବÎଏ ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରା େରତ୍ ଏରସକାରବÎଐ 
କÌରକନୁ।”

୩୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ 

ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  କଜୁ ରରିରହ କ୍Éନରି ରଭÍରଲରନ 
ଈନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ। ଏଆନରିଇ େୁରନÑନୁ ଇଞ୍ାନା ତୀନରି େÉଲୁ 
ଅÉଞ୍ା କୂଦରି।”

୩୧
 ଏ କାତା ରଭ ଞ୍ାନା େରିତର ଅରଟÑÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନÉଙ୍ରି  ନୀରକ ସÉଭାତାଙ୍ରି  ଦରିରତକାରଭÑ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
େୁରନÑନୁ ଇଞ୍ରି  ଏରସକାରଭÑ ରଭରସଏନୁ।” ରବÍଗାକା ଗୁରଲÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏରହରଙ୍ରନ ଇରସରୁ।

ଜରୀସୁ ରÛଆନଞ୍ନନ ନପÍନୁବାଃତା ଜÉପିନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୩୬–୪୬; ଲୁକ ୨୨:୩୯–୪୬)

୩୨
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଗତ୍ ସରିମନୀ ଇସରି ର 

ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଜୀସ ୁଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିଦୁଃନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଇମବୋରନ କକ୍  ସାଦୁଃଦୁ।” 
୩୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତର, ଜାକୁବ, ଏଙ୍ା ଜହନଇ ତ୍ଡÓÉରକ ଅରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଗÉରମ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇଞ୍ାନା ସÉକଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ, 
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୩୪

 ଜୀସୁ, େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ 
ରଜÍଡା ଗ୍ାଃେରିମାଞ୍ାରନ, ମଲୂା ସÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଇସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। 
ଈରୁ ଇମବୋରନ ଜତାଟୁ ଏଙ୍ା ତରିଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ।

୩୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ ଇରକÑ ରସକକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁରନÍରଡ କୂରାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ, 
ଅ ଅÉବା ଅÉଭାମରୂତକା ଈ ବରିକାଲରି ରଡଲରି ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏÌଜାରାୋକାରରି।” ୩୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବାତରି ଈନୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରା ମୂନାତରି, ଈ ଊନ୍  ମବୋ  ବଟ୍  କରି a ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏÌସା ଜରିଆମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑÑ ନାଇ ମÉଣ୍ରି ନାରରି ଅÉଆରାଏ ଭାରରି 
ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରରି ଅÉୋକାରରି।

୩୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍସାନା 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ସୁସ୍କରିମାସାରାଆ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସରିରମାନ, ଈନୁ ସସୁ୍କରିମାଞ୍ରି? ଈନୁ 
ର ଗଣ୍ା ରସÍଲୁରଭÑରଲ ତରିଜାନାଇ ରାହରି ଅÉଭା ମଆୂତରି।” ୩୮

 ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  କାଞ୍ାଡ଼ରି ତାନରି ଦୀଏରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନାଇ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ଏତୋରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ମୀନ୍ରି ଉରଜÑରନ ଜରିଉ 
ଅଡ଼୍  େରିମାରନ ଏÌËକରିରଭÑÑ ଗାଣ୍ରିତାରରି ଡÉଟା ସରିରଡ।

୩୯
 ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁରବ୍ଡÓÎÍରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭÍରଲ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରେÍନୁ 

ବାଃତା ଜÉକାରତଞ୍ଜୁ। ୪୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ରବ୍ଡÓÎÍସାନା ବÉÐରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ 
ଅରଟÑÑ ସୁସ୍କରିମାରସରୁ। ଏଆରୁ କଟ୍ରଙ୍ଦ୍  ଆଇସାକରି ଏଆନରିଇ 
ଅÉନÈରଭÑ ଇନ୍ ମବୋ େୁନାରତରୁ।

୪୧
 ଜୀସୁ ତୀନରି ୋଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉତରି ରବÑଅଟରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦରଭÑ ଈରୁ ସସୁ୍କରିମାରଞ୍ରୁ? ରଡଲରି ଅÉରତରଡÑ 
ଇରଦ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାକାରରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିଭା 
ଅÉନାରରି ରଡଲରି ଅÉରତରଡÑ। ୪୨

 ନରିଙ୍ାଟୁ, ଅÉଜୁ ସାନା, ରମଃଦୁ 
ନÉଙ୍ରି  କÉରସଙ୍ାନରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ 
ଏତାରତଞ୍ଜୁରଡÑ।”

ଜରୀସୁଇ ଆଃତାରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୪୭–୫୬; ଲୁକ ୨୨:୪୭–୫୩;  

ଜହନ ୧୮:୩–୧୨)
୪୩

 ଜୀସୁ ଏ କାତା ରଭସ୍ରିମାସରି ରଡଲରିତା ଜରିହୁଦା ବÉÐଜାନା 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ବାରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି 
ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିରକ ଦÉଲାଲÌକୁ ମାରସରୁ। 
ଏ ଲÌକୁରରିଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରୁ, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତରୁ। ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ଏ ଲÌକୁରରି କାକାନରି 
ସରୂ୍, କୂରଡ଼କା, ଡୂଡ଼ାଙ୍ା ଆହାରସରୁ।

୪୪
 ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ଗରିତରି, ଜରିହୁଦା ଏ ଲÌକୁରରିଇ ମ୍ଡରି Óଉ 

ତÌସାନା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏତୋନରିଇ ନଞ୍ରିଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରଞ୍ରନ। ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଆଃଦୁ ଏଙ୍ା ମÉରୁ ମÉରୁନା 
ରସକକରି ଅରଦରୁ।” ୪୫

 ଜରିହୁଦା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ, 

a ୧୪:୩୬ ଉନ୍ ମ୍ା ବଟ୍ କ ି ଜୀସୁ ଏତେରି ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ, ଇରରିମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସୂଟାନା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ଗÉରମ ଜୂଗରି ନାରୀ। 
ଈରର ରସେରିସରିଡାନାରରି େୂରରି ବଟ୍ ରକକା ଉନ୍ ମବୋ ରଡଃଙ୍ରି  ଇରାନରି ଉନ୍ ମବେ 
ଗÉରମ କସ୍ଟ ତାରରି।

ଇରସଞ୍ଜୁ “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି!” ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦା ଜୀସୁଇ 
ନଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୬

 ଏ ରଡଲରିତା ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଇ ଆହାନା 
ଅରତରୁ। ୪୭

 ଜୀସରୁକÑ ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାସାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ତÉନ୍ା ସୂର୍ କୂରଡ଼ ଉନ୍ାନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆତାରା କରିରୁ କତ୍ ନା କ୍Éସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୪୮
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଅÉନÈ ର 

ରେ୍ଡÍକରରଏନରିରତନୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ସୂର୍ କୂରଡ଼କା ଡୂଡ଼ାଙ୍ା 
ତାସାନା ନÉଙ୍ରି  ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରଞ୍ରୁ? ୪୯

 ଦରିନାଗାଡ଼ରି 
ରେÍନୁଇଡୁତା ଗ୍ରÉୋଇମାସରି ରଡଲରି ଅÉନୁ ମୀରକ ମାଞ୍ାରତÑ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏ ରଡଲରି ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଆହାସରିଡାରାଜାରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନାରରି ଉବ୍ ଗା ରସÍଲୁ 
ଆଡାଆ ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ଆଇମାରନ।” ୫୦

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ତୁହାନା ରଗହରିରତରୁ।

୫୧
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÉରଭÑଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଜୀଦା ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ଲÌକୁତାକା ଏ 
ଲÉରଭନରିଇ ଆଃୋରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ୫୨

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ 
ଆଃୋରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ସରିଣ୍È ତୁହାନାଇ କୁନ୍ାଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ରଗହରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ିନଦରାରି ସବା ନÌକଟି ିଜରୀସୁଇ ତୂକ ିଗିନତରୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୫୭–୬୮; ଲୁକ ୨୨:୫୪–୫୫, ୬୩–୭୧; 

ଜହନ ୧୮:୧୩–୧୪; ୧୯–୨୪)
୫୩

 ଏ ଲÌକୁତାକା ଜୀସଇୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÉକାଗାଟାକା, ରସÍରଣ୍ଙ୍ା, ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ 
ଊଜରିରତରୁ। ୫୪

 େରିତର ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରସକଟରି ଅÉଜାନାଇ 
ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାଜାନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି 
ରାହାତାନରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ସରିୋଇଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ କକ୍ ସାନା 
ନÉଡ଼ରି କÉଗାଇମାରସଞ୍ଜୁ।

୫୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ସବାତାକା 

ଜୀସୁଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ସÉକରି ଦାଃରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ େÉନାରତରୁ। ୫୬

 ଦÉଲାଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଜୀସ ୁକୁÛଇଟରି 
ଦାୋ ସାକରି ସରିରତରୁ। ଅÉରତÍକାରଭÑ ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ରଭରତେରୁ। ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁତାରରିରଭÑ ସÉକରି ର ସରର 
ଉବ୍ ଗା ମଆୂରତ।

୫୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏସÛନାକା ନରିଙ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 

ଦାୋ ସÉକରି ସରିଆନା ରଭÍରତେରୁ। ୫୮
 “ଅÉମ ୁଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ 

ଈ କାତା ରଭସ୍ରିମାସାରÈ ରଭÍଞ୍ାନାମୁ, ‘ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆମାନରି ଈ ରେÍନୁଇଡୁ ଅÉନୁ ଭ୍ୀକ୍ ସାନାଙ୍ା ତୀନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆସରିଡାନାରା ଅରଟÑ ରଣ୍ା ଇଡୁ ରଡÍସରିଇ।” 
୫୯

 ଈରାଡ଼ÈଇରଭÑ ଏଆରରି ସÉକରି ସରର ଉବ୍ ଗା ମଆୂରତ।
୬୦

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈ ଲÌକୁତାକା 
ନୀ କୁÛଇଟରି ଏତୋଆ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭରତେରୁ, ନୀ କୁÛଇଟରି 
ଉଟ୍   କରିମାଞ୍ାନାଭା ଈନୁ ଆନÈରଭÑରଲ ରଭସ୍ାରରି ମାରନ 
ଗରିନା? ଏଆରୁ ଅÉନÈ ଉରଜÑ କାତା ରଭÍସ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ ଗରିନା? 
୬୧

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସ ୁଆନାରଭ ଇନାରାଏ କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି 
ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ।



72ମÉକ୍ଡ ୧୪:୬୨
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉନÈରଭÑ ରଭସାରତଞ୍ଜୁ। ରଦରରିଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଜୀସୁଇ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା କାତା େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ଆନÈ ଏ 
ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି କ୍ରିସ୍ଟତରି?”

୬୨
 ଜୀସ ୁରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏÒରତନୁ। ଅରଟÑÑ 

ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଇ, ମେୂା, େÌଣଗାଟାନରି ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି 
କକ୍ ସାଦୁଃନାରା ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûଟରି ମୂରଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଭÉନାରା 
ରମଃରଦରୁ।”

୬୩
 ରଦରରିଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ କାତା ରଭÍଞ୍ାନାଙ୍ା ଗÉରମ 

ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ମପୃ୍ କାନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମାଇ ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ 
ଆନରି ସÉକରି ଲୂଡ଼ାମାରନ?”

୬୪
 ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହାନା ଏତୋରାଆ ଗୁରଲÑÑ 

ରଭତୋରାଆ ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ରଭରସରୁ। ଇରଦÑ ଈରୁ ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ।

ଗୁରଲÑÑତାକା ଜୀସଇୁ ଦୂସ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ସÉଭା ତାଙ୍ରି  ଆଡାଆ ଆବ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିରତରୁ। ୬୫

 ଏମବୋ 
ଜାହରିତାକା ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି ରଦଅଲାକା ସୂପ୍ କରିରତରୁ, ଏସÛନାକା 
ଜୀସୁତାରୀ ମୁହୁ େ୍Éକ୍ ସାଜରିଆନା ଏଆନରିଇ ବୁଟୁ ସୀ ସୀ 
ରଭÍରତରୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏସÛନାକା ରଗ୍ରÍସାନା ରଭÍରତେରୁ, “ଇରଦÑ 
ଈନୁ ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋମୁ ଈନୁ ଅÉନÈ ରେÍନୁତାରା କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାତରି ଗରିନା?” ଏମବୋଡ଼Èଇ ସରିୋଇଙ୍ାରଭÑ ଏଆନରିଇ 
ଅସାନା ସÉୋଡ଼ାଙ୍ା ରଭÍରତରୁ।

ପିତର ଜରୀସୁଇ ପୁଞ୍ାନାରା ଅÉଞ୍ାକୂନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୬୯–୭୫; ଲୁକ ୨୨:୫୬–୬୨; 

ଜହନ ୧୮:୧୫–୧୮, ୨୫–୨୭)
୬୬

 ଏ ରଡଲରିତା େରିତରରଭÑ ରନÍରଡ ରାହା ତାନରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 
େରିତର ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦରରିଲÉକାଗାଟାନରିତ ମାସରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି 
ରରଣ୍ ଭାରତ। ୬୭

 ଏÌରରି େରିତରଇ ନÉଡ଼ରିସÌଡ଼ରିଟରି କÉଗାଇସାରା 
ରମଃରତ। ଏÌରରି େରିତରଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମହାନାଇ ଏଆନରିଇ ରଭରତେ, 
“ଈନୁରଭÑ ନÉଜରରିତ ଜୀସରୁକ ମାସରି।”

୬୮
 େରିତର ଅÉଞ୍ା କୂରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିରକ ଏରସକାରଭÑ 

ସରିଡାରତନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏରମବେରରି କାତା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି, ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋମେୂରିସରିରଡନୁ।” ଏ ରବÑଅଟରି 
େରିତର ଅÌରଡ଼ନରି ଦÉରା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। a

୬୯
 ଏ ଆଲରିଆଗାଟାରରି ଅରଟÑÑ େରିତରଇ ରମହାନା ଏମବୋ 

ନରିସାମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରକତାଞ୍ଜୁ।” 
୭୦

 ଅରଟÑ ସରଟକା େରିତର ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ଇ କାତା ଉରଜÑତାରରି 
ଅÉଆରତ ଈରକ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଏମବୋ ନରିସାମାସାରୁ େରିତରଇ 
ରଭରତେରୁ, “ଈନୁ ଉରଜÑରନ ଆକାଆ ଏଆରରିମାରଦÑ ରÛଆତରି। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁରଭ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ଭÉଜାଞ୍ରି ।”

୭୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିତର ଅଟ୍ କାନାଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 

ୋଦାଡ଼Èଇ ସାଡ଼୍ା ଆହାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏତୋନରି କାତା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାରଦରୁ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଗ୍ଡଜୁନା େୁନାସରିରଡନୁ।”

୭୨
 େରିତର ଈ କାତା ରଭÍସ୍ ୋଡାରଣ୍ ରରିରହଗରି କଜୁ କ୍Éରତ। 

a ୧୪:୬୮ ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ ଅÉକୁ ତାନରି ଇରା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ମାରନ 
(ଈରସର୍ ରଭÍଲା କସ୍କା ରରଣ୍ ଡ଼ୀରତ)

ଜୀସୁତାରା ଏ ଗୁରଲÑ କାତା ଏ ରଡଲରି େରିତର ଏଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ: 
“କଜୁ ରରିରହ କ୍Éନରି ରଭରଲରନ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାସରିରଡନୁ 
ଇଞ୍ରି  ତୀନରି େÉଲୁ ଅÉଞ୍ା କୁଦରି।” ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିତର ଗÉରମÑ 
ରଜÍଡାକÉଡ଼ା ଗରିଆନା ଏ କାତା ଏÌଲୁ ଗୀ ଏÌଲୁ ଗୀ ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ।

ପରୀଲାତ ଜରୀସୁଇ ପ୍Éନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୭:୧–୨, ୧୧–୧୪; ଲୁକ ୨୩:୧–୫)

୧୫  ୧ ନÉଡରିସରି ଅÉଭା ଡାରଣ୍ ରଦରରିଲÉକାଗାଟାକା, 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ସଭାତାନରି କପ୍ କରିମାସରି ଗୁରଲÑ ରବÍଗାଲରିତାକାରଭÑ 
ଆଡାନାଇ ଜୀସୁରସÍଲୁ ଆନÈ ତୂକରି ଗରିଭାଅÉରନ ଏÌରÈ ନୀଟରି 
ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ତଃୋନାଙ୍ା େୀଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କାଜୁତା ସେଗି ଗରିକାରତରୁ।

୨
 େୀଲାତ ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 

ରÉରଜନରିତରି?”
ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏତୋରା ରଭÑସ୍ରିଞ୍ାଦରି ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି।”
୩

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ନରିକ୍  ସାନା ଏଆନରି ଉଡରିରତରୁ। ୪ େୀଲାତ ଅରଟÑÑ ରରିରହଙ୍ରି  
ଜୀସଇୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଇନୁ ଅÉନÈରଭରଲ ରଭତୋଜାଆଇଗରିନା? 
ରମଃମୁ, ଏଆରୁ ନାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÑଗାଲରି କାତା ନରିକ୍  ସାନା 
ଉଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ।”

୫
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସ ୁଭ୍ଡÓÝକ୍  ନା ଅÉସାରତଞ୍ଜୁ। େୀଲାତ ଏରାଡ଼Èଇ 

ଗÉରମ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇରସଞ୍ଜୁ।

ପରୀଲାତ ଜରୀସୁଇ ଜଡେÓÞପା ମଆୂନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୭:୧୫–୩୧; ଲୁକ ୨୩:୧୩–୨୫;  

ଜହନ ୧୮:୩୯–୧୯:୧୬)
୬

 ବାସାରରିଗାଡ଼ରି ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରଡଲରି, େୀଲାତ 
ର ବନ୍ରିଗାଟାନରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ବନ୍ୀ ଗାଟାନରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ଲÌକୁତାକା ମÉଟ୍  କରିରସରୁ ଭାରରି ଏ ବନ୍ୀଇ େୀଲାତ 
େରିହା ଜରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏ ରଡଲରି ବନ୍ରି ଇଡୁତା ବାରବÈ ଇଞ୍ରି  
ୋଦା ତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ, ରଭÍରଲ ଏତୋରୁ ରÉରଜନରି କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାମାରସରୁ, ଏଆରରିରକ 
ତାଞ୍ଜୁମାରସଞ୍ଜୁ।

୮
 ଲÌକୁତାକା େୀଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 

େ୍Éରତରୁ ରନÍରକରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରଡଲରିରଭÑ ଏଆରରିରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରିଇ ବନ୍ରିଇ େରିହାଜରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୯ େୀଲାତ ଲÌକୁରରିଇ 
ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈ ମÉଟ୍  କରିରଞ୍ରୁ? ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିଇ େରିହାଜରିଆଇ ଗରିନା?” ୧୦

 େୀଲାତ ଇ 
କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ େୁ  ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଡÉଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଜୀସଇୁ ତାଡ଼ା କାଜୁତା ସେଗି 
ଗରିଆମାରନରୁ। ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଲÌକୁରରିଇ 
କୁଡା ଗରିରତରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େୀଲାତ ଜୀସଇୁ କୁଆନାଇ ବାରାବÈଇ 
େରିହା ଜରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 େୀଲାତ ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ଏତୋନରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ଆନÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଈରୁ ମÉଟ୍   କରିମାରଞ୍ରୁ?”
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୧୩

 ଲÌକୁତାକା ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂରତେରୁ, “କ୍ଜୁ ସ କବାତାନରି ରଡ଼ୋ 
ଗରିମ।ୁ”

୧୪
 େୀଲାତ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଆନÈଡ଼ରିକରି? ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଇଆରଡଃଙ୍ରିତାରା ଆନରି ଦୁସ ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ?”
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଲÌକୁତାକା ଅରଟÑÑ ଗÉପ୍ ସରି ଲୁଗୁଲୁଗୁ ଇଞ୍ାନା 

ରଭରତେରୁ, “କ୍ଜୁ ସକବାତା ରଡ଼ୋ ଗରିମ।ୁ”
୧୫

 େୀଲାତ ଲÌକୁରରିଇ ରରହା ଗରିଭାରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ବାରବÈଇ େରିହା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ଜୀସଇୁ ୋଣ୍ା ଡÌକା୍ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ଗରିଆନା କ୍ଜୁ ସ କବା ତାନରି 
ରଡ଼ୋ ରସÍଲୁ ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ

୧୬
 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ େÌଣଗାଟାନରି ଇଜÔନରି ରାହାତାଙ୍ରି  

ଇରସÑକା ଏଆନରି ରଦରରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଜୀସଇୁ ଅସାନାଇ ଏଆରରି 
େୁଟାତା ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ଅÉରର୍୍ରୁ। 
୧୭

 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍È ଟÉଟା ଗରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ ରଣ୍ା ସÉପ୍  କା ଟରେରରି ଆଲ୍  ସାନାଙ୍ା ଏଆନରି ତ୍ାଉ 
ତାନରି େ୍Éକ୍  ସା ଜରିରତରୁ। ୧୮

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ 
ରଗ୍ରÍସାନା େ୍Éରତରୁ, ଅ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିତରି ଜହାରରି 
ଇଞ୍ରି  କୁରରିରତରୁ। ୧୯

 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସଇୁ ତ୍ାଉତାନରି ରଭÍରତରୁ 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ରଦଅଲାକା ସପୂ୍  କରିରତରୁ। ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନାଇ 
ଏଆନରିଇ ଜହାର ଗରିପ୍  କରିରତରୁ। ୨୦

 ରଗ୍ରÍତେରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ 
ଜୀସୁ ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଏ ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ା ସରିଣ୍È କ୍ଡଜୁହାନାଇ ଅରଟÑÑ 
ଏଆନରିଇ ତÉଆରନ ଟÉଟା ଗରିରତରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ 
କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରି ରଡ଼ୋ ରସÍଲୁ ଇଜଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି ଅÌରତରୁ।

କ୍ଜୁ ସ ନସଣ୍ ଜରୀସୁଇ ନଡନତରୁ
(ମାତରିଉ ୧୭:୩୨–୪୪; ଲୁକ ୨୩:୨୬–୪୩;  

ଜହନ ୧୯:୧୭–୧୯)
୨୧

 ଏ ରଡଲରି କୂରୀଣୀ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ସରିରମାନ, ନÉଜୁଡ଼Èଇ ବÉÐଜାନା 
ଏ ୋରହରରି ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରଲକ୍  ଜାଣ୍ର ଏଙ୍ା ରୁେସ୍ 
ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ। ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସତୁାରା କ୍ଜୁ ସକବା ରଡଃକାତାଙ୍ରି  
ଏଆନରି ରବÎରତେରୁ। ୨୨

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ଗଲ୍  ଗଥା 
ଇ ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। ଗଲ୍  ଗଥା ଇରସÑକାରନ “ତ୍ାଉ ଡÉକରି” 
ଇଞ୍ରିମାସରି ବାହା। ୨୩

 ଏମବୋ ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ଅÌସକରିଆମାସରି 
ଡ୍Éକା ନୀରୁ ଉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ସରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁ ଏÌରÈ 
ଉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  କୂରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ 
କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରି ରଡ଼ରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସତୁାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଏତୋରରି 
ଇରମବେରରିକରି ଦୀରନ, ଏÌରÈ ଗୁଲରିବାଣ୍ କାହାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାନା 
ୋଃରତରୁ।

୨୫
 ଜୀସୁଇ କ୍ଜୁ ସ କବାତାନରି ରଡ଼ୋରସÍଲୁ ନÉଡରିସରି ନ ଗଣ୍ା 

ଅÉରତ। ୨୬
 ଜୀସଇୁ ଉଟ୍  କରିମାସାରା ରଣ୍ା ଅÉକୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା 

ଅÉରତ, “ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ” ୨୭
 ଜୀସରୁକ ଅରଟÑÑ ରରିÔଆରରିଇ 

ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ÈନରିରଭÑ କ୍ଜୁ ସକବାତାନରି ରଡ଼ରତରୁ। ରÛଆନରିଇ ସତୁାଡ଼ା 
ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିଇ ରଦବା େÉଡ଼ାଟରି କ୍ଜୁ ସ 
କବାଙ୍ାନରି ରଡ଼ରତରୁ। ୨୮

  a

a ୧୫.୨୮ ୨୮ େଦ ଇରହଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ “ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି କାତା ଉଗ୍ ରଦ : ଏଆନରି ଡ଼Ìଇ 
ତାକାରରିରକ ସରର ଗରିଭା ଅÉରତ।”

୨୯
 ଜୀସୁ ସÌଡ଼ରିଟରିଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସାକା ଏଆନରିଇ େÉସ୍କାଇ 

ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ତ୍ାଉ ଦୃକ୍  ସନା ଇଞ୍ରିରସରୁ। “ଏÌକା, ଈନୁ 
ଗଅ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଭ୍ରିକ୍   ସାନା ତୀନରି ଦରିନା ମାରଦÑ ଅରଟÑ ନରିକରିଇ 
ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାସରି।” ୩୦

 ଇରଦÑ କ୍ଜୁ ସ ରସଣ୍Ûଟରି ରନÍରଡକରି ବÉÐଜାନା 
ନରିନ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ।ୁ”

୩୧
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକାରଭÑ 

ଏମବୋ ମାରସରୁ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରଗ୍ରସ୍ରିରସରୁ 
ଏଆରୁରଭÑ ଟରିକ୍ନÈ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଜୀସୁଇ ରଗ୍ରସ୍ରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ାସ ବାସରି ଅÉଇମାରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ତାକାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋଇରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ଇରଦÑ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ 
ମେୂରିସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଅÉରତÑକା ଉରଜÑରନ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ, ଇସ୍ାଏଲ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସାକା ଇରଦÑ ଇଆଞ୍ଜୁ, କ୍ଜୁ ସକବା ରସଣ୍ଡ଼Èଇ 
ରନÍରଡକରି ଜÉତାକାଞ୍ଜୁ, ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋକାଞ୍ଜୁ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତକା 
ଅÉମୁ ଏÌରÈ ରମଃନାମୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିନାମୁ। 
ଏତୋନାକା ଜୀସୁରକ କ୍ଜୁ ସକବାତାନରି ରଡ଼ୋ ଅÉଜାରସରୁ 
ଏଆରୁରଭÑ ଜୀସଇୁ େÉସ୍କରିରତରୁ।

ଜରୀସୁତାରି ସÉ୍ା
(ମାତରିଉ ୨୭:୪୫–୫୬; ଲୁକ ୨୩:୪୪–୪୯;  

ଜହନ ୧୯:୨୮–୩୦)
୩୩

 ତ୍Éରରିଟରିରଭଲାଡ଼Èଇ ରଭଣ୍ା ତୀନରି ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନାଡାଣ୍ 
ଆନ୍ାରରି ଅÉରତ। ୩୪

 ଏ ରଡଲରିତାନରି ଜୀସୁ ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ 
କୂକ୍   ସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରଲାହୀ, ଏରଲାହୀ, 
ଲମାଶବକ୍  ଥାନୀ।” ଇରସÑକାରନ, “ଅ ନାଇ ରେÍନୁତରି, ଅÌ ନାଇ 
ରେÍନୁତରି, ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ତୁଃତାତରି?”

୩୫
 ଏମବୋ ନରିସାସାକା ଜାହରିତାକା ଏÌରÈ ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ 

ଇରସରୁ, “ରଭ ଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଲରିୟଇ ଅÉେଗିରନଞ୍ଜୁ।”
୩୬

 ଏମବୋଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦଗାନାଇ ସ୍ାଃନରି ନୀରୁ ତାନରି ସ୍ଞ୍ 
ଇହାନାଇ ତୂଡ଼ା ତାନରି ତଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ଜୂସାନା ଉନ୍  ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି କଃରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଏ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଇରଦÑ ଅÉଜୁ ଜନା ଏଙ୍ା ଏଲରିୟ ଭÉଜାନା ଏଆନରିଇ 
କ୍ଜୁ ସକବାଡ଼Èଇ ରନÍରଡକରି ଜÉୋ ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଆନା 
ଏÌରÈ ରମଃନାସ।ୁ”

୩୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂକ୍ ସାନା ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୩୮
 ଜୀସୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ରେÍନୁ ଇଡୁତା 

ମାସାରରି ରଦରରି ୋର୍୍ା ରସଣ୍ରଟଏ ରନÍରଡ ଟୁକ୍ନÈ ରୀସୀରା 
ଅÉରତ। ୩୯

 କ୍ଜୁ ସ ନÌକରିଟରି ନରିସାସାଞ୍ଜୁ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ଇସରିଙ୍ରିଆନା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑରନ ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୪୦
 ଏସÛନାଇ ଆଜାସାକା କ୍ଜୁ ସ କବାଡ଼Èଇ ଈରକ ରସକକରି 

ନରିସାନା ରମଃେରିମାସ।ୁ ଏÌଭାସାନରି ମାରଦÑ ମଗ୍ ଦଲା, ନÉଜୁତାରରି 
ମରରିୟମ, କରଗରରି ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ରଜାସରି ଟାଡରି ମରରିୟମ 
ଏଙ୍ା ସରଲାମୀ ମାସୁ। ୪୧

 ଈ ଆଜାସାକା ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିତାନରି 
ମାସାବାନରି ଏଆନରିରକ ମାସ।ୁ ଏÌଭରି ଏଆନରିଇ ଲପ୍ କରିମାସ।ୁ ଅରଟÑ 
ରବÍଗାଇ ଦÉଲା ଆଜାସାକାରଭÑ ଏଆନରିରକ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାମାସ।ୁ



74ମÉକ୍ଡ ୧୫:୪୨
ଜରୀସୁ ଗାଣି୍ ୍ାଡ ିଗାରା ଲାଇ ଇଟାଅÉନତ

(ମାତରିଉ ୨୭:୫୭–୬୧; ଲୁକ ୨୩:୫୦–୫୬;  
ଜହନ ୧୯:୩୮–୪୨)

୪୨
 ବରିଲାଡ଼ାଙ୍ା ଅÉଜାମାରସ। ଏÌସରିଗÉଲା ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ବÌଜରି 

ତÌଲ ଗରିନରିଗÉଲା (ଜାମବେରିନରିଗÉଲା ରବÍÎରଲଗÉଲା) ମାରସ। 
୪୩

 ହାରାମାଥୀଆ ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ରଜାରସେ, ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରରି 
ସବାତାନରି ର ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ବÉÐୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଜÈରାଏ େୀଲାତଇ ଜୀସ ୁତାରା ଗାଣ୍ରି ଜÉକାରତଞ୍ଜୁ।

୪୪
 ଜୀସୁ ଇରସ ଉରତରନ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୀଲାତ 

ରଭÍଞ୍ାନାଇ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁଇ ଜÌେରିମାସରି ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାନରିଇ 
ଅÉେ୍ାୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। େୀଲାତ ଏଆନରିଇ ଜୀସୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା 
ଅÉଏ ଇରସଞ୍ଜୁ? ୪୫

 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ େୀଲାତଇ ଜୀସ ୁସÉତରିକାତା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ େୀଲାତ ରଜାରସେଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସତୁାରରି ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ସାଲ୍ ବା 
ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୪୬
 ରଜାରସେ ରଣ୍ା ଜରିଦା ସରିଣ୍È କଡରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ କ୍ଜୁ ସକବା 

ରସଣ୍ଡ଼Èଇ ରନÍରଡକରି ଜÉପ୍ ସାନାଇ ଏ ଗାଣ୍ରିତରିନରି ସରିଣ୍Èଡ଼Èଇ 
ଗ୍ଡଜୁମ୍ନ ରତରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି େସ୍ା ଅÉଜାମାସରି ର ଭାଡରି 
ଗାରାତାନରି ଏଆନରିଇ ରତ୍Íପ୍ କାରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରଣ୍ା ରଦରରି 
ଭାଡରି ତ୍କ୍ ସାନାଇ ଅÌରଡ଼ଟରି ଆଡା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୭

 ମଗ୍ ଦଲୀନୀ 
ମରରିୟମ ଏଙ୍ା ରଜାସରି ଟାଡରି ଜୀସୁଇ ଏତୋଭାନରି ଇଟାଅÉରତ, 
ଏÌରÈ ବାହା ରମଃତୁ।

ଜରୀସୁ ସÉ୍ାଡÈଇ ନଙିି୍ନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୮:୧–୮; ଲୁକ ୨୪:୧–୧୨; ଜହନ ୨୦:୧–୧୦)

୧୬  ୧ ଜÉମବେରିନରିଗଲା ରବÑଅଟରି ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରରିୟମ 
ଜାକୁବ ଟାଡରି ମରରିୟମ ଏଙ୍ା ସରଲାମୀ 

ଜୀସତୁାରା ଗାଣ୍ରି ମୀସ୍ା ରସÍଲୁ ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି ନରିଜୁ କÌଡରିତୁ। 
୨

 ରବରିବାର ଗÉଲା ଡାଇରସଏ ରଭÍଲା ସ୍ଡÓØୋରଭÍରଲରନ ଏÌଭରି 
ଗାଣ୍ରି ଇଟା ଅÉଜାସରି ବାହତାଙ୍ରି  ସାସୁ। ୩

 ମୁସ୍ା ଅÉଜାମାନା 
ବାହାତା ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼ା ଭାଡରି ଆଡା ଗରିଭାଅÉଜାମାରନ, 
“ଇମବୋଇ ଏÌରÈ ଭାଡରି ତ୍କ୍ ସା ଜରିଆରନ ଇଞ୍ରି  ଏÌଭରି ତାଡ଼ାତାଡ଼ା 
ବÉସରି ଆଇମାସ।ୁ”

୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÌଭରି ଏ ରଭଞ୍କରି କରିରରିଇନ୍ ମବୋରନ ରମଃତୁ ଏ 

ରଦରରି ବାଡରି ଏମବୋଡ଼Èଇ ତ୍ପ୍ କା ଅÉଜାମାରନ। ୫
 ଏÌଭରି ଲାଇ 

ସÌଟୁ, ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଏÌଭରି ସକୂାଲରି ସରିଣ୍È ଟÉଟାମାସରି ର ଲÉରଭନରିଇ 
ରମଃତୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି କକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌଭରି ଏଆନରିଇ 
ରମଃୋରନ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇଞ୍ାନା ଆଜରିତୁ।

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÉରଭଞ୍ଜୁ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜÈଅÈଟୁ। ଈରୁ 

କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରି ରଡ଼ୋ ଅÉଜାମାସରି ନÉଜରରିତ ଜୀସୁଇ 
ଦାଃେରିମାରଞ୍ରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇମବୋ ସରିରଡଞ୍ଜୁ ରମଃଦୁ, ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଈ ବାହାତା 
ଇଟାମାରସରୁ। ୭

 ଇରଦÑ ଈରୁ ସାଜାନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 
ଏଙ୍ା େରିତର ଇ ରଭସ୍ ଦୁ, ମୀ ରଭÍରଲରନ ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି 
ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭÍରଲ ଇସରିଙ୍ରି  

ରଭସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଏÌରରମବୋ 
ରମଃରଦରୁ।”

୮
 ଏ ଆଜାସାକା ଆଜରି ବÉଗା ରଡ଼ରମ ରଡ଼ରମନା 

ତରିଗ୍ାଇମାସ।ୁ ଏÌଭରି ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ରଗହରିତୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ଆଜରି ଆଜରି ସାଜରିମାସରିବÉଗା ଏ ଗୁରଲÑ କାତା ଏÌଭରି ଇଏରମବେରରିରଭÑ 
ରଭସାତୁ। ଏରସ େ୍ଡÓÉଡରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ଅÉଠ େଦ ଡ଼Èଇରନ 
ମÉକ୍ ଭ୍ୀସାମାନରି ରନଗରିସଦରି ବରିହା ମାରନ।

ଜରୀସୁଇ ଏସÛନାକା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରୁ ନମଃନତରୁ
(ମାତରିଉ ୨୮:୯–୧୦; ଜହନ ୨୦:୧୧–୧୮;  

ଲୁକ ୨୪:୧୩–୩୫)
୯

 ରବରିବାର ଗÉଲା ମୂଲା ନÉଡରିରସଏ ଜୀସୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାନାଇ ରଭÍରଲରନ ମଗ୍ ଦଲା ମରରିୟମନରି ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସାତଗଟା େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି 
ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହା ଜରିଆମାରସÑଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ମରରିୟମ ଜୀସଇୁ ରମଃତରି 
ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏ କାତା 
ରଭରତେ। “ଏ ରଡଲରି ଏଆରୁ ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା ଡ଼ୀମାରସରୁ। 
୧୧

 ମରରିୟମ ଏଆରରିଇ ରଭରତେ, ଜୀସ ୁନୀରଡ଼ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ 
ଜୀସଇୁ ରମହାମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆଡ଼ରିତାରÈ 
କାତା େରତ୍ ଗରିଆରତରୁ।

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ରରିଆରୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ର ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  

ସାଜରିମାସାଭାନରି ଜୀସ ୁଏଆରରି ସÌଡ଼ରିଟରି ରବÍଗାଲରି ତାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ରରିÔଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନା 
ରବÍଗାଲରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଏ କାତା ରଭରତେରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ଏÌରÈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ େରତ୍ ଗରିଅÉରତରୁ।

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିନକ ଜରୀସୁ ବÉସିଅÉନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୮:୧୬–୨୦; ଲୁକ ୨୪:୩୬–୪୯; 

ଜହନ ୨୦:୧୯–୨୩; କାବାଡ଼ରି୧:୬–୮)
୧୪

 ଏରସ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଗାର ଗାଣ୍ରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତରିନ୍ ମବୋ ତରିଞ୍ରି ରସରୁ ଏମବୋ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ତÌଞ୍ା 
ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏଆରରି ତାରରି େରତ୍ ସରିଡାତାକରି 
ଏଙ୍ା ଭାଡରି ରଜÍଡା ଅÉଜାମାସାକରି ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ଜୀସୁଇ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ରମହାମାରସରୁ ଏଆରରିଇ ଈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େରତ ୍
ଗରିଅÈସରିଡାରତରୁ।

୧୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “େୁତଗି ତୀଡ଼ରି ମୁଡ୍ ଗୁଙ୍ରି  ସାଜୁ 

ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ଦୁ। ୧୬
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ, 

େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ େରତ୍ ଗରିଭା କୂରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡଣ୍ 
େÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏତୋନାକା ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆରନରୁ। ଏଆରୁ 
ମ୍ଡରି Óଉଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ଇଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ମୂରନରୁ: 
ଏଆରୁ ଲÌକୁବାହାଡ଼Èଇ ନାଇ ୋହାଡ଼Èଇ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି 
ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାମୁରନରୁ। ଏରସକାରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋସରିଡାନରି େୂନରି 
େୂନରି କାତାଡ଼Èଇ ବÉସରିଅÉରନରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାକାଡ଼Èଇ 
ସ୍ାସ୍କାନରି ଅÉØରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆରରିତରି ଅÉନÈରରିରଭÑ 
ନାହରିକରି ଅÉଏ ଅରଟÑÑ ଏଆରୁ ଆନରିଅÉରତÑକା ବରିସ ଉରଟକାରଭÑ 
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ଏଆରରିତରି ଆନÈରରିରଭÑଏ ନାହରିକରି ଅÉଏ। ଅରଟÑ ଏଆରୁ 
ସାଇମାନାରରି କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟରିତାକା ଏଆରୁ କାରରି ଇରନରୁ।”

ଜରୀସୁ ନସଣ୍କ ିଅପାଅÉନତଞ୍ଜୁ
(ଲୁକ ୨୪:୫୦–୫୩; କାବାଡ଼ରି୨:୯–୧୧)

୧୯
 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଈ ଗୁରଲÑ କାତା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭତେରି ରବÑଅଟରି 

ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ଅÌୋ ଅÉରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି 

େÉଡ଼ାଟରି କରତେଞ୍ଜୁ। ୨୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକ େୁତଗିଡାଣ୍ 

ଗୁରଲÑ ବାହାଙ୍ାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଲÌକୁରରିବାଃତା ରନଗରିସଦରି 
େÌରତେରୁ। ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଏଆରରିଇ ବାରା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ କ୍Éର୍୍ା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏତେରି ରନଗରିସÌଦରି େÌକ୍ କରି 
ମାରସରୁ ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈ ତାରରି। ପ୍ରବୁ ଏଆରରିଇ ଆଦାଙ୍ରିଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ସରିଆନା ରେÍନୁରଭସ୍ା ଉବ୍ ଗା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।




