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ଲୁକ ଭ୍ରୀସାମାନ ିନନଗିସଦି
୧  ୧ ରଜÍଡାଗାଟରି ତରିଅେରିଲ,

ମାଇ ମାରଦÑ ଆନରିଆନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାମାରନ 
ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଭ୍ୀସାରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ଡୁଞ୍ାମାରନରୁ।

୨
 ଏତୋନାକା ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ତÉରୁÔରନ ଟÌଣ୍ାରଡଲରିରନ 

ରମହାମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ଏଆନରିତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
େÌକ୍ ସାନା ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରନରୁ, ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏତେରି କାତା ଅÉମ ୁଗ୍ରÉମବୋନାମ ୁଏ ଗୁରଲÑÑ ର ରଡଃଙ୍ରିରନ ଏଆରୁ 
ଭ୍ୀସାମାରନରୁ। ୩

 ଅ ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବା, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଟÌଣ୍ରିତରି ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଅÉନୁ ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ ମÉରୁ ମÉରୁନା 
ଦାହାମÈଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୀ ରସÍଲୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ରକÔରଟÑ 
ରଣ୍È ରଣ୍È ଗରିଆନା ର େୁତରି ରଡØଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିରତÑ। ୪ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ଭ୍ୀସାଡ଼Èଇ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ 
ଏଙ୍ା ନୀରଙ୍ ଏତେÈଗୁରଲÑÑ ଗ୍ରÉମବୋ ସୀଭା ଅÉଜାମାରନ, ଏÌରରି 
ଉରଜÑତାରରି।

ଜକିରିଅ ଏଙ୍ା ଏଲିସାନବତ୍
୫

 ରହରଦ ଜରିହୂଦା ଦରିନାତାନରିÔ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ମାସରି ରଡଲରିତାନରିÔ 
ଜରିକରରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ‘ଅବରିୟ’ େୁଟାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କୁଡ଼ାନରି ୋଦା 
ଏଲରିସାରବତ ମାରସ। ଏଲରିସାରବତ ହାରଣ କୂଲୁତାରରି ମାରସ। 
୬

 ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ରନଗରି ଲÌକୁ ମାସୁ। ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି 
ରେÍନୁତÈ ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ମÉନରି ଆଇମାସୁ। ଲÌକୁ େÉଲରିଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ରଭସାମାସରି ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି ମÉନରି 
ଆଇମାସ।ୁ ଏÌଭାସାନାରରି ଆନରିରଭÑ ବୂଲ ସରିଡÈରତ। ୭ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÌଭାସାଣ୍ ମୀଡାବÌଦା ସରିଡÈତୁ। ଏଲରିସାରବତ ଭାଞ୍ାଗାଟାରରି 
ମାରସ। ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି, ଜରିକରରିଅ ଏଙ୍ା ଏଲରିସାରବତ ବୁଡାବୁଡାଲରି 
ଅÉଜାମାସୁ।

୮
 ଜରିକରରିଅ ତାଡ଼ାେୁଟା େÉଡ଼ାଟରି ଇଅÈଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାନରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇଡୁତାନରିÔ ଲÉକାକାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଲÉକାକାବାଡ଼ରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଏଆନରି େୁଟା େÉଡ଼Èଟରି େÉଲରି 
ଦରିଆରସ। ୯ ସାଦାଲରି ବ୍Ìଡ଼୍ ୋରସÑଲୁ ଲÉକାଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି 
ର ଲÉକାଗାଟାନରିÔଇ ଅÉସ୍କାଈମାରସରୁ। ଜରିକରରିଅଈ ଲÉକାରସÍଲୁ 
ଅÉସ୍କାଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରିକରରିଅ ରେÍନୁଇଡୁ କରି ସାଦାଲରି 
ବ୍Ìଡ଼୍ ୋରସÍଲୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରାହାତାନରିÔ ଗÉରମ ଲÌକୁ 
ଊଜାମାରସରୁ। ସାଦାଲରି ବ୍Ìଡ଼୍ େରି ମାସାଭାନରିÔ ଏଆରୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିମାରସରୁ।

୧୧
 ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଜରିକରରିଅ ନÌକରିÔଟରି ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ର ସଗ୍ 

ଦୁତ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗଟରି ତରିନରି ରଭଞ୍Ôଟରି 
ନରିସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଜରିକରରିଅ ସଗ୍ ଦୁତଈ ରମଃୋଡାରଣ୍Ñ 
ଆକାଜାକା ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି ଆଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ସଗ୍ଦୁତ ଏଆନରିÔଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଜରିକରରିଅ! 

ଆଜା କୂନା, ନୀନ୍ାରÈ ଜÉୋ ରେÍନୁ ରଭଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ନୀ କୁଡ଼ା 
ଏଲରିସାରବତ ର ଅÉେ ମୀଡାଈ ମÉରରିରନ। ଈରୁ ଏଆନରିତାରÈ 
ୋଦା ଜହନ ଇଞ୍ରି  ଇଟରିରଦରୁ। ୧୪

 ଈରୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା 
ଅÉରଦରୁ। ଏଆନରି ଗÉଡ଼ରିଅÉଭାଡ଼ାଈ ଗÉରମ ଲÌକୁତାକା ରରହା 
ଅÉରନରୁ। ୧୫

 ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ଜହନ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସÑକାରଭÑ ଡ୍ÉକÈନୀରୁ ଅÉରତÑକା କାଲୁ ଉରନÑଞ୍ଜୁ। ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଭାରଡଲରିଡ଼ାଈରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼ାଈ େରୂରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 “ଜହନ ଗÉରମ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଈ ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÍÓୋ 

ରସÍଲୁ ସାହାଯ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୭
 ଜହନ ତÉନୁÔରନ ନÌକାଗାଟାନରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ସାଲ୍ ଭା ରଭÍରଲÑରନ ସାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଲରିଅ ରଡଃଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଲରିଅତାରÈ 
ଜରିଉ େÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ମୀଡାକାନରି ବାଃତା 
ଲତୁରଜÍଡା ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ମୂଲÈରେÍନୁଈ ମÉନରି ଆଇସରିଡÈନରି 
ଗÉରମ ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଈ ତୀରରିତାକା ଏÌଲୁଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଉରଜÑ 
ୋରହରରିତାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଅତାରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ରରିରହଗରିଭÉଭା 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ମÉଟ୍ ରନଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଜରିକରରିଅ ସଗ୍ଦୁତଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ 

ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି, ଈରରି ସତ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଆନÈଗରିଆନା େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂଇ? ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ବୁଡା ଲÌକୁତାନୁ ଏଙ୍ା ନାଇ କୁଡ଼ାରଭÑ 
ବୁଡାଲରି ଅÉରତରଡÑ।”

୧୯
 ସଗ୍ଦୁତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ରତନୁ। ଅÉନୁ 

ମୂଲÈରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ନରିସାଦୁଃେରିମାଈ। ନୀରକ କାତାବÉତ୍ା 
ଅÉଭାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଈ ରନଗରିସଦରି ସୀଭାରସÍଲୁ ମୂଲÈରେÍନୁ 
ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଇରଦÑ ରଭଞ୍ାମ!ୁ ଈନୁ ନାଇ 
କାତାତରିନରିÔ େରତ୍ ଗରିଭା କୂତରି। ଅÉରତÑକÈରଭ ଟରି କ୍ନÈ ରଡଲରି 
ଭÉରତÑକା ଈରରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ଉରଗ୍। ଇରଦÑ ଈନୁ ରବÍଡା 
ଅÉଦରି। ଏରସରରିରବÍÎଲା ଟୁକ୍ ନÈ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଈ ଉଗ୍ ଜାସରିଡÔ, ଏ 
ରଡଲରିଟୁକ୍ ନÈ ଈନୁ ଅÉସ୍ ୋ େ୍Éୋ ଗରିଭା ମଅୂÈଇ।”

୨୧
 ଇ ରଡଲରିତା ଲÌକୁ ରାହାତା ଜରିକରରିଅଈ କÉେରି ମାରସରୁ। 

ଇରସ ଟୁକ୍ ନÈ ଜରିକରରିଅ ରେÍନୁଇଡୁ ଲାଇ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ରାହରି ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
୨୨

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଜରିକରରିଅ ଅÌରଡ଼Ñକରି ସ୍ଡଃÕତାରତଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈରଭÑ ରଭସ୍ ୋ ମେୂରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁଇଡୁ ଲାଇ ରେÍନୁତାରÈ ଆନାରÈସରିକରି ରମହାମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ େୁରସରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଡାଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭାରରି 
କାକାଡ଼Èଇ ତÌସାନା ରଭସ୍ େରିରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଜରିକରରିଅତାଡ଼ା ଲÉକା 
କାବାଡ଼ରି ରଡଲରି ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏରବÑଅଟରି ଜରିକରରିଅ କୁଡ଼ା ଏଲରିସାରବତ ଟୂଟୁତା ଅÉରତ, 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଲରିସାରବତ େÉଞ୍ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଅÌରଡ଼Ñକରି ସ୍ଡଃÕୋକୂରତ। 
ଏଲରିସାରବତ ଇରସ, ୨୫

 “ରମଃଦୁ, ଭରିହାରଡଲରିତାନରିÔ ମଲୂÈରେÍନୁ 
ନÉରଙ୍ ରଜÍଡା ନଆରତଞ୍ଜୁ”।



77 ଲୁକ ୧:୫୫
କନଗରି ଲÉË ମରିଅମ

୨୬
 
–୨୭

 ଏଲରିସାରବତ ଟୂଟୁତା ଅÉଜାନା ଛଅ ଡÉଞ୍ଜୁ 
ଆଇମାରସ। ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାନରିÔ ନାଜରରିତ ଇସରି ର ନÉଜୁତାନରି 
ରାହରିଆଇମାସରି ର କରଗରରି ଲÉËନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ମଲୂାରେÍନୁତାଡ଼ା 
ଦୁତ ଗାବ୍ରିଏଲଈ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଦାଉଦ ସୀରୁତାଞ୍ଜୁ ଜରସେ 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିରକÑ ଏ ଲÉËନାରା ରସÍଡ଼ରିଗରିଭା 
ଅÉଜାମାରସ। ଏଆଡ଼ରିନରି ୋଦା ମରରିଅମ। ୨୮

 ସଗ୍ଦୁତ ଏ 
ଲÉËନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜହାରରି। ପ୍ରବୁ ନୀରଙ୍ 
ରଜÍଡାନଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରକÑ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୯
 ସଗ୍ଦୁତ ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା ମରରିଅମ ଗÉରମÑ 

ବୁମବେଜୁଅÉରତ। ଏଆନରିତାରରି ଈରରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି କାତା ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ 
କାତା ଏÌଲୁଗରିଆନା ଏÌରରି ବରିକାଲରିତାନରିÔ ଦୀକାରତ।

୩୦
 ସଗ୍ଦୂତ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମରରିଅମ! 

ଆଜା କୂନା, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୂଲÈରେÍନୁ ନୀରଙ୍ 
ରଜÍଡାନଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 ରଭଞ୍ାମୁ, ଈନୁ ଟୂଟୁତା ଅÉଜାନା ର ଅÉେଈ ମÉରରିଦରି। 

ଈନୁ ଏଆନରି ୋଦା ଜୀସୁ ଇଞ୍ରି  ଇଟରିଦରି। ୩୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 

େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିÔଇ 
ଗୁରଲÑÑତରିକରି ମୂଲÈରସଣ୍ ମାନରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇରନରୁ ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ମୂଲÈରେÍନୁ ଏଆନରିÔଇ ତାଡ଼ା ସୀରୁତାଞ୍ଜୁ ଦାଉଦତାରÈ 
ରÉଜାଗାଦରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ 
ଜାକୁବ ସୀରୁତାକାରରିÔ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁେÖଣ ଗରିନାରରି 
ଏରସÑକାରଭÑ ଭରିରହÑ।”

୩୪
 ମରରିଅମ ସଗ୍ଦୁତଈ ରଭରସ, “ଈ କାତା ଇସରିଙ୍ରି  

ଗରିଆନା ଅÉଭା ମୂରନ? ଅÉନୁ ତ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔଇ 
େୁଞ୍ÈସରିରଡÑନୁ?”

୩୫
 ସଗ୍ଦୁତ ମରରିଅମÔନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ନୀ 

ବାଃତା ରାହରିଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ। ଈËରଡଃଙ୍ରିଡ଼ÈଇÔ ଗÉଡ଼ରିଆଇମାନରି 
ଅÉେମୀଡା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିÔଇ ମୂଲÈରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇନ୍  ମବୋ ଅÉରନ। ୩୬

 ନୀ କୁଟୁମରିତାରରି ଏଲରିସାରବତରବÑ 
ଟୂଟୁତା ମାରନ। ଗÉରମ ବୁଡାଲରି ଅÉଜାସାକାରଭÑ ଏÌରରି ଇରଦÑ 
ର ଅÉେମୀଡାଈ ମÉରରିରନ। ଗୁରଲÑÑତାକା ଏÌଲୁଗରିେରିରସରୁ, ଏÌରରି 
ଇରଦÑ ଅରଟÑÑ ମୀଡାବÌଦା େÉନ୍  ମବୋ ମଏୂÒ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଇରଦÑ 
ଛଅ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୂଟୁତା ଅÉଜା ମାରନ। ୩୭

 ମଲୂÈରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑ ଗରିଭା 
ମନୂାଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିରସÍଲୁ ଗରିଭା ମËୂନାରରି ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡÑ।”

୩୮
 ମରରିଅମ ଇରସ, “ଅÉନୁ ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ। 

ଈନୁ ନÉରଙ୍ ରଭତୋତରିରଡଃଙ୍ରି , ନାଇରସÍଲୁ ଏÌରରିÔରନ ଆଡÈ 
ଅÉଜାକାରରି।” ଏମବୋଡ଼Èଇ ସଗ୍ଦୁତ ଏଆଡ଼ରିନରି ବାହାଡ଼ାଈ 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

ମରିଅମ, ଜକରିଅ ଐଙ୍ା ଏଲିସାନବତନ ିବାଃତାଙି୍ ସାନସ
୩୯

 ଏ ଡାରଣ୍Ñ ମରରିଅମ ତÌଲ ଅÉରତ ଏଙ୍ା ସରୁାବାରା ଜୀହୁଦା 
ଦରିନା ସÌକ୍ା ବାହାତା ମାସରି ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕରତ। ୪୦

 ଏÌରରି 
ଜରିକରରିଅ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଲରିସାରବତÔନରି ଜହାରରି ଗରିରତ। 
୪୧

 ମରରିଅମନରି ଜହାରରି ଗରିତାରÈ ରଭନ୍ ମବୋଡାରଣ୍Ñ ଏଲରିସାରବତନରି 
ଟୂଟୁତାମାସରି ମୀଡା ଲୁଟୁକ୍ ଲୁଟୁକ୍ ଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଲରିସାରବତ 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାନା ନରିଙ୍ରିରତ।

୪୨
 ଏଲରିସାରବତ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ରଭରତେ, “ଈନୁ 

ଗୁରଲÑÑ ଅÉସାସାନରି ମାରଦÑ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ସÉରÛକରି ରମÍଲା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାତରି। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେରି ମୀଡାତରିନରିÔ 
ଈନୁ ମÉରାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାଞ୍ରି , ମୂଲÈରେÍନୁ ଏଆନରିଈ 
ରମÍଲାଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୪୩

 ଈନୁ ନାଇ ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ଟାଡରିଣ୍ରି 
ଏଙ୍ା ଈନୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାଞ୍ରି! ନାଇ ରସÍଲୁ ଈରସ 
ରନଗରି କାତା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଅÉରତ? ୪୪

 ଅÉନୁ ନୀ ଜହାରରି 
ଗରିଆତାରÈ ଗୀରା ରଭନ୍ ମବୋଡାରଣ୍Ñ ନାଇ ଟୂଟୁତା ମାଞ୍ାନରି 
ମୀଡା ରରହାଡ଼Èଇ ଏÌନ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ଈନୁ ଦଃୋ େÌଙ୍ା େÉଣ୍ରି। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ନୀରଙ୍ ରଭସାମାଞ୍ା ତରିରଡଃଙ୍ରି  
ଈନୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ େରତ୍ ଗରିତରି। ଏ କାତା ଉରଜÑରନ ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  
ଇନୁ େରତ୍ ଗରିଆମାଞ୍ରି ।

ମରିଅମ ଗÉଡ ିଏÌସିଏÌସି ମଲୂÈନପÍନୁଈ ଦଃତାରି
୪୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ମରରିଅମ ଇରସ,

“ନÉରନ୍ ଜରିଉ ପ୍ରବୁଈ ଦଃେରିମାରନ।
 ୪୭ ନÉରନ୍ ଜରିଉ ରରହାଡ଼ା େୂରରିଅÉଜାଞ୍ାରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ମଲୂÈରେÍନୁ ନାଇ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ।
 ୪୮ ନÉରନ୍ ଆନରିରଭÑ େÌଙ୍ା ସରିରଡÑ,

ଏÌËକରିରଭÑ ମଲୂÈରେÍନୁ ନାଇରଡଃଙ୍ରି  ର କରଗରରି 
ଆଲରିଆଗାଟାଡ଼ରିନରିÔ ଏÌଲୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ରନÍଞ୍ଜୁଡ଼ାଈ ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉରଙ୍ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାରରି 
ଇଞ୍ାରନରୁ।

 ୪୯ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମେୂାଗାଟରି ମଲୂÈରେÍନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ

ଏଆନରିୋଦା ‘ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ’ ଅÉୋକାରରି।
 ୫୦ ଏତେÈକା ଏଆନରି ବାଃତା ଲÉକରିରନରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ

ଏଆ ତÉରାଗÉଡ଼ରି େୂରୁଗÉଡ଼ରି ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ।
 ୫୧ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାଜୁତାରÈ ଡÉଟା ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ଅହମାରରିଗାଟା ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଗରିଆନା ଏଆରରି 
ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଗରିଆମାନÈ ତୁହା ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୫୨ ମଲୂÈରେÍନୁ ରÉଜାଙ୍ାନରିଇ ରÉଜାଗାଦରିଡ଼ାଈ ରନÍରଡÑକରି 
ଜÉପ୍ ରତଞ୍ଜୁ

ଏଙ୍ା କରଗରରି ଲÌକୁ ରସଣ୍Ôକରି ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ।
 ୫୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ସାକରିଗାଟାରରିକରି ରନଗରି ରନଗରି ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆନା 

ୋଞ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ,
ଏÌËକରିରଭÑ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରରିଈ ଏଙ୍ା ଲÌବାଗାଟା ଭାରରି 

କାକାଡ଼ାଈ ରେହାମାରନଞ୍ଜୁ।
 ୫୪ ଏଆ ଲÉକାରସÍଲୁ ଏÌଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁÔରନ ଅÉସ୍କାମାନରି 

ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁ ବାରା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ତÉନ୍ାରÈ ରଜÍଡାନÌଭା 

ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
 ୫୫ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ସୀରୁତାକାରରି

଼
ଇ, ଅବ୍ାହାମ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

ମୀଡାକାନରି
଼
 କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ ରଜÍଡାନÌଭା 

ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ରଭÍରଲÑରନ
ଏଆନରି

଼
 ଅÉଞ୍ାମାନାରÈ େୂରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।”
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୫୬
 ମରରିଅମ ତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏଲରିସାରବତସାଣ୍ 

ରାହରିଅÉଜାନା ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÍÓରତ।

ଜେନ ଗÉଡ ିଅÉତାରି
୫୭

 ଏଲରିସାରବତନାରରି ଟୂଟୁ ରମଃୋ ରଡଲରି ଅÉଭÈରନ ଏÌରରି ର 
ଅÉୋମୀଡାଈ ମÉରରିରତ। ୫୮

 ଏଆଡ଼ରିନରି ନÉଜୁଗୁଡ଼ାତାକା ଏଙ୍ା 
କୁଟୁମରିତାକା ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଇରସରୁ, ପ୍ରବୁ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଗÉରମ 

ରଜÍଡା ନଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଲରିସାରବତନରି ରସÍଲୁ ରରହା 
ଅÉରତରୁ।

୫୯
 ଅÉେ ମୀଡା ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଆଟ ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆରୁ 

ମୀଡାତାରÈ ୋଣ୍ା କ୍ÉୋରସÍଲୁ ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ମୀଡାତାରÈ ୋଦା ତାଞ୍ରିତାରÈ ୋଦା ଡ଼Éପ୍ ସରିସରି ଜରିକରରିଅ 
ଇଞ୍ରି  ଇଟାମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ୬୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରି ଟାଡରି ଇରସ, 
“ଅÉଏÒ, ମୀଡାତାରÈ ୋଦା ଜହନ ଇଞ୍ରି  ଇଟାଅÉରନ।”

୬୧
 ଲÌକୁତାକା ଏଲରିସାରବତÔନରି ରଭରତେରୁ, “ମୀ କୁଟୁମରିତାନରି

଼
 

ଏମବୋଈରଭÑ ଈ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୬୨
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏଆରୁ 

ଡÈଉ ଏଆନରି ତାଞ୍ରି Ô ରଭରସରୁ, “ଈନୁ ଈ ମୀଡାତାରÈ ଆନରିୋଦା 
ସୀଭା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

୬୩
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜରିକରରିଅ ଭ୍ୀସାରସÍଲୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଣ୍ା 

ୋଟା ଜÉସାନା ଏମବେÈ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ୋଦା 
‘ଜହନ’। ୬୪

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏମବୋଡ଼ାଈ 
ଏଡାରଣ୍Ñ ଜରିକରରିଅତାରରି ସୁଡା ଏÌଗରିରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାତାରଭସ୍ ୋ 
ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଦଃୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୬୫

 ଏଆନରିତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ Ñ ନÉଜୁଗୂଡ଼ାତାକା ଆଜରିରତରୁ। 
ଜରିହୁଦାଦରିନା ଲÌକୁତାକା ଈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭନ୍ ରମବେରରି ଅÉରତରୁ। 
୬୬

 ଈ କାତା ଏତେÈକା ରଭରସରୁ, ଏଆରୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
“ଲÌକୁ ଏÌଲୁଗରିରତରୁ, “ଈ ମୀଡା ଇସରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ? 
ପ୍ରବୁତÈଈ କାକା ମୀଡାକୁÛଇଟରି ମାନୁ, ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ଏÌଲୁଗରିରତରୁ।

ଜକିରିଅ ମଲୂÈନପÍନୁଈ ଦଃତାରି
୬୭

 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜହନ ତାଞ୍ରି  ଜରିକରରିଅ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉଜାନା ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େୁନ୍  ମବୋଗରିଆମାସାରÈ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

 ୬୮ “ଇସ୍ାଏଲ ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଈ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ବାରାଗରିଭାତାଙ୍ରି  

ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଈେରିଃୋ ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁତାକା 

ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।
 ୬୯ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟରି ଦାଉଦ 

ସୀରୁତାନାନରି
଼
ଇ,

ର ଡÉଟାଗାଟରି ଏଃୋଗାଟାନରି
଼
 ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

 ୭୦ ସକୂାରହÑ ଲଃେରିମାସରି ତାଡ଼ା ତୀରରିଗାଟରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ବାହରିଡÈଇ ମଲୂÈରେÍନୁ

ଈରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ।
 ୭୧ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ମାଇ କÉରସଙ୍ାନରିବାହାଡ଼Èଇ

ଏଙ୍ା ମÉରଙ୍ ରୂଗୁ ଆଇମାଞ୍ାନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

 ୭୨ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ େୁବ୍È ଆରକଞ୍ାକାରରି
଼
ଇ ତÉନ୍È ରଜÍଡାନÌଭା 

ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁଇଞ୍ରି  ରଭସାରସଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ ଅÉଞ୍ାମାନରି ତୀରରିସÉଜା 

ଏÌଲୁତା ଇଟାରନଞ୍ଜୁ।
 ୭୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ େୁବ୍È ଆରକଞ୍ା ଅବ୍ାହାମଈ ଅÉଞ୍ାମାସରି 

ରଡଃଙ୍ରି ।
 ୭୪ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ମାଇ କÉରସଙ୍ାନରି ଡÉଟା ବାହାଡ଼Èଇ 

ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଆଜÈଡ଼ାଈ ରେÍନୁତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା 

ମନୂାସ।ୁ
 ୭୫ ଅÉଜୁ ନୀମବୋମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ମଲୂÈରେÍନୁ ନକରି

଼
ଟରି ରନଗÈସ ୁ

ଏଙ୍ା ତୀରରିତାସ ୁଅÉଜାନା ରାହରିଅÉନା।

 ୭୬ “ଏଙ୍ା ଈନୁ ଅÌ ରେÍରଡ଼ଞ୍ଦ୍  ମୀଡାତରି! ଈନୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑତରିକରି ମଲୂÈ ରସଣ୍ମାନରି ରେÍନୁତାଡ଼ା 
େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ରିଦରି।

ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ଭÉଭାରସÍଲୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ତÌଲଗରିଭା ରସÍଲୁ 

ପ୍ରବୁ ଭÉଭା ରଭÍରଲÑରନ ଈନୁ ନÌକରିରି ସାଜରି।
 ୭୭ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇଡ଼ାଇ େରିଃୋ େÉଣ୍  ଞ୍ାନା ଏଆରୁ

ଏଃୋ େÉରନରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଈନୁ 

େୁନ୍  ମବୋଗରିଦରି।

 ୭୮ “ମାଇ ମଲୂÈରେÍନୁତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌଭାଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନÈକରି,

ସଗ୍ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନରି ର େୂନରି ନÉଡରିସରିରଡଲରି ତାରରି 
େୂନରି ଉଜାଡ଼ରି ମାରଙ୍ ଉଜାଡ଼ରି ଗରିଆରନ।

 ୭୯ ସÉଭାତରିନରି
଼
 ଆଜାନା ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ଲଃେରିମାନରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ମଲୂÈରେÍନୁ ବାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ଲତୁରଜÍଡା ୋରହରରିଆ 

ତÉକାଗରିଆନା ଡୂତାରନଞ୍ଜୁ।”

୮୦
 ମୀଡା ଈËରଡଃଙ୍ରି  ବାଡରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉଡ଼Èଇ 

ସÉରÛକରି ଡÉଟା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଇସ୍ାଏଲତାନରିÔ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଡÉଟା 
େÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜହନ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିବାହାଡ଼ାଈ ଦୁରୁ ମାନରି ର 
ସରିଃେରିମାସରି ବାହାତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଗÉଡ ିଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୧:୧୮–୨୫)

୨  ୧ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ରÌମ ସରକାର େÌଣଗରିେରିମାସରି ଦରିନାଡାଣ୍Ô 

ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ କାଇସର ଅଗସ୍ ଟ ରଣ୍È ବାଗଗି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ବାଗଗି ଆଇରନ, ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିଭାରସÍଲୁ 

ତÉନ୍Èତାନ୍È ୋଦା ଭ୍ୀସାଗରିରନରୁ। ୨
 ଈରରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗÉଡ଼ରି 

ଗରିନାରÈ ଟÌଣ୍ାସାରରି ମାରସ। ସୁରରିଆଦରିନାତାନରି
଼
 କୁରରିଣରିଅ 

ଲÉଟସାଇବ େÌଣ ଗରିେରିମାସାଭାନରି
଼
 ଈରରି ଅÉରତ। ୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଆରଙ୍Ñ ଗÉଡ଼ରିତାକା ତÉË ତÉË ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସାଗରିଭାରସÍଲୁ 
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ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାରସରୁ। ୪

 ଜରସେ, ଦାଉଦତାଡ଼ା 
ସୀରୁତାଞ୍ଜୁ ମାସÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରିଦରିନା ନାଜରରିତ ନÉଜୁଡ଼ାଈ 
ଜରିହୁଦା ଦରିନା ରବତଲରିହରିମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ରବତଲରିହରିମ 
ନÉଜୁ ଦାଉଦତାରରି ନÉଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରସ। ୫ ଜରସେ 
ମରରିଅମରଙ୍Ñ ୋଦା ଭ୍ୀସା ଗରିଭାଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ମରରିଅମରଙ୍Ñ ଏଆନରିତାରÈ ରସÍଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜା ମାରସ। ମରରିଅମ 
ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଟୂଟୁତାମାରସ। ୬

 ଜରସେ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ 
ରବତରଲହରିମତାନରି

଼
 ମାସାଭାନରି

଼
 ମରରିଅମନାରରି ଟୂଟୁରମଃୋ 

ରଡଲରି ଭÉରତ। ୭
 ଏÌରରି ତାଡ଼ା ରସଣ୍ାଗାଟରି ଅÉେମୀଡÈଇ 

ମÉରରିରତ। ଦୁରୁଦରିନାତାକା ରାହରିଆଇମାସରି ଇଟ୍ କÈନରି ଏÌଭାସାନରି 
ରାହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ବାହା ସରିଡÈରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମରରିଅମ 
ମୀଡାତରିନରି

଼
 ଜୀଦା ସରିଣ୍Èଙ୍ା େେ୍ାଗରିଆନା ଗରହଲରିଆ କÌଡରିଙ୍ା 

ଡଙ୍ାତାନରି
଼
 ରତ୍Íପ୍ ରତ।

ନମÍଣି୍ଗାଉଡାଙ୍ା ଜରୀସୁ ଗÉଡଅିÉ୍ା ସଦ ିପÉନଟରୁ
୮

 ଏ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଏସÛନାକା ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା 
ୋଙ୍ାଙ୍ାନରିÔ ନÉଡÈଙ୍ରିଜାକ ଜÌେରିମାରସରୁ। ୯

 ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ର ଦୂତ 
ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ନରିକରି

଼
ଟରି ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାତାରରି 

ଅÌରତେରରି ଏଆରରି ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି ତÌଞ୍ାଅÉରତ। ୧୦
 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ଗÉରମÑ 

ଆଜରିରତରୁ। ସଗ୍ଦୂତ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହାତାରୀ 
ରନଗରିସଦରି ତାସାଜରିଆଞ୍ାଈ। ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ରଦରରି 
ରରହାତାରନ।” ୧୧

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରନÍଞ୍ଜୁ ଦାଉଦ ରÉରଜÑନରି 
ନÉଜୁତାନରି

଼
 ମୀ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। 

୧୨
 ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଈରରି ଆଇରନ ମ୍ଡରିÓଉ: “ଈରୁ ର 

ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡାତରିନରି
଼
 ସରିଣ୍È େେ୍ାଗରିଆନା କÌଡରିଙ୍ା ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 

ରତ୍ÍୋଅÉଜାଦୁଃନାରÈ ରମଃରଦରୁ।”
୧୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ସଗ୍ଡ଼ାଈ ଗÉରମÑଦÉଲା ସଗ୍ ଦୂତଙ୍ା 

ଭÉଜାନା ଏ ସଗ୍ଦୂତରକÑ ଆଡରିରତରୁ। ଗୁରଲÑÑ ସଗ୍ଦୁତଙ୍ା 
ଇହରିଙ୍ରି  ମଲୂÈରେÍନୁଈ ଦଃେରିମାରସରୁ:

 ୧୪ “ସଗ୍ତାନରି
଼
 ଲଃେରିମାନରି ମଲୂÈରେÍନୁ ଦଃୋଫÌଙ୍ା 

େÉନାକାଞ୍ଜୁ,
ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ଏତେରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ତÉନ୍È 

ରଜÍଡା ଇଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିବାଃତାଙ୍ରି  
ଲତୁରଜÍଡା ଭÉୋକାରରି।

୧୫
 ସଗ୍ ଦୁତଙ୍ା ଗାଉଡ଼ାଙ୍ାବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସଗ୍ତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÍÓରତରୁ। ଗାଉଡାଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉଜୁ ରବତଲରିହରିମତାଙ୍ରି  ସାନା ଏଙ୍ା ଏତେÈରରି ଅÉଜାମାରନ 
ଇଞ୍ରି  ପ୍ରବୁ ମÉରଙ୍ େୁନ୍ ମବୋଗରିଆରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ରମଃକାନା।”

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ସୁରାବାରା ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ 

ଅରଟÑÑ ଜରସେଈ ଦାହାନା େÉରଟରୁ। ଏ ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡା 
ଗରହଲରି ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 ସସୁ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ମୀଡାତରିନରି

଼
 ରମଃରତରୁ। ଏ ମୀଡାତାରÈ 

ଏତେରିକାତା ସଗ୍ଦୁତଙ୍ା ରଭସାରସରୁ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭରତେରୁ। ୧୮

 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା 

ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୧୯
 ଏÌËକରିରଭ ମରରିଅମ ଏ 

ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁତା ଇଟାନା, ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଗରି 
ଏÌଲୁଗରି ରାହରି ଅÉରତ। ୨୦

 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗଟାଙ୍ା 
ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋରÈ ରଭଞ୍ାରସରୁ ଅରଟÑÑ 
ରମହାରସରୁ, ଏÌ ଗୁରଲÑÑରସÍଲୁ ମଲୂÈରେÍନୁଈ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସାନା 
ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିରତରୁ। ଦୁତଙ୍ା ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ 
ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରମଃରତରୁ।

୨୧
 ମୀଡା ଆଠ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଭÈରନ ମୀଡାତାରÈ ୋଣ୍ା 

କ୍ÉୋଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ ଜୀସ ୁଇଞ୍ରି  ୋଦା ଇଟାଅÉରତ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଟୂଟୁତା େ୍ୀତରିରଭÍରଲÑରନ ଦୂତ ଏଆନରି
଼
ଇ ଈ ୋଦା 

ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁଈ ନପÍନୁଇଡୁତାଙି୍ ଅତାରି
୨୨

 ମÌସା ଇଟାଜରିଆମାସରି ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି  ଆନାରରି a 
ରଡଲରି ଭÉରତ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜରସେ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ ଜୀସୁଈ 
ପ୍ରବୁ ମୂଲÈରେÍନୁବାଃତା ସେଗିଗରିଭାରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ସାସ।ୁ ୨୩

 ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା  ‘ସÉଜା’ b େୁତରି’ତାନରି
଼
 ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ: 

“ର ଇଡୁ ତାନରି
଼
 ରସଣ୍ାମୀଡା ଗÉଡ଼ରିଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ‘ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ 

ସେଗିଗରିଭା’ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।” ୨୪
 ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ସÉଜାତାନରି

଼
 ଅରଟÑÑରଭÑ 

ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ: “ମୀରଙ୍ ଜÌରଡ଼କା ଗୂଗୁରରିେଟା ଅÉରତÑକା 
ଜÌରଡ଼Ñକା ୋରୂେଟାଙ୍ାରଭÑଏ ଲÉକାରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉରନ।” 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈ ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକାରସÍଲୁ ଜରସେ ଏଙ୍ା 
ମରରିଅମ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାସ।ୁ

ସିମିଅନ ଜରୀସୁଈ ନମଃକାନତଞ୍ଜୁ
୨୫

 ସରିମରିଅନ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଇସ୍ାଏଲତରିନରି

଼
 

ତÉଡ଼ାଗରିଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏରସÑକା ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏÌ ରଡଲରିତରିନରି
଼
 

କÉସାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆନରି ବାଃତା ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ମୂଲÈରେÍନୁ ବାହାଡ଼ାଈ ଭାଇମାନରି କ୍ୀସ୍ଚଈ 
ରମହÈସରିଡÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିତାରରି ସÉଭା ଭÉଏÔ ଇଞ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ 
ଏଆନରି

଼
ଇ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ସରିମରିରୟାନଇ 
ଡୂୋନା ରେÍନୁଇଡୁତାଙ୍ରି  ଏରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାରରି 
ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଜରସେ, ମରରିଅମ 
କରଗରରିମୀଡା ଜୀସୁଈ ତÉରକÑ ଅସାନା ରେÍନୁଇଡୁତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ସରିମରିରୟାନ କରଗରରି ମୀଡା ଜୀସଈୁ କ୍Éତଗରିଆନା 
ମଲୂÈରେÍନୁଈ ଦହରି ଦହରି ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ:

 ୨୯ “ପ୍ରବୁ, ଇରଦÑ ଈନୁ ରଭସାମାଞ୍ାତରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଈ ସÉଭାରସଲୁ 

ସୀମ।ୁ
 ୩୦ ଆନୁ ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ାଡ଼Èଇ ନୀ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଏଃୋ 

ରମହାମÈଇ।
a ୨:୨୨ ମÌସା ସÉଜାନଡଃଙି୍ ସୁପାଡ ି ଅÉବା ମÌସା ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ରରଣ୍ ମୀଡମାରାନାରରି ଅÉସାମୀଡା ରରିକÛଡ଼ରି ଦରିନା ରଭଅଟରି ରଣ୍ା 
େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ରଣ୍ା େବ୍ େÉଲରି ଗରିରତକା ସେୁାଡ଼ରି ଅÉବÈମରୂନ।
b ୨:୨୩ ‘ସÉଜା’ ଏତୋରା ‘ସÉଜା’ ରେÍନୁ ମÌସାଇ ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।



80ଲୁକ ୨:୩୧
 ୩୧ ଇନୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ନÌକରି

଼
ଟରି ତÌଲ ଗରିଆମାଞ୍ରି ।

 ୩୨ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରରି
଼
 ନୀ ୋରହରରି ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 

ଉଜାଡ଼ରି ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 

ତାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୩
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ସରିମରିରୟାନ ସଡୁାଡ଼ÈଇÔ 

ଈକାତା ରଭଞ୍ାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉତୁ। ୩୪
 ଏÌ ରବଅÔଟରି ସରିମରିରୟାନ 

ଏÌଭାସାନରି
଼
 ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରରିଅମନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ 

ଅÉୋ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଦÉଲା ଜରିହୁଦୀଲÌକୁତାରରି ଏଃୋ େÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ମୁହ ରି ଅÉରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂଲÈରେÍନୁ ରସÍଲୁ ର ମ୍ଡରିÓଉ 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇଆନରି

଼
ଇ ଲÌକୁତାକା େରତ୍ ଗରିଭା 

କୂରନରୁ। ୩୫
 ଲÌକୁ ଏÌଲୁତାନରି

଼
 ମÉଗ୍ାନା ମାନରିଲÈଇନରି କାତା ତÌଞ୍ା 

ଅÉନୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑ କାତାଙ୍ା ନୀ ରଜÍଡାତାନରି ବରିକାଲରି ତାରନ।”

ୋନ୍ା ଜରୀସୁଈ ନମଃକାନତ
୩୬

 ଏମବେÈ ହାନ୍ା ୋଜାତାରରି ର ଆଜା ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି ରେÍନୁଇଡୁ ଲÈଇ ମାରସ। ଏÌରରି ଆରସର 
କÉ୍ମବେଜୁ େରିନୂରୟଲ ମାର ମାରସ। ହାନ୍ା ଗାରମ ବୁଡା ଅÉଜାମାରସ। 
ଡ଼Éଞ୍ାନା ସÉତ ବାସାରରି ଟୁକ୍ ନÈ ଏÌରରି ତାଡ଼ା ଜÉମାରକÑ ଆଡାନା 
ରାହରିଅÉଜାରସ। ୩୭

 ଏ ରଭÑଅଟରି ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÌରରି ଭାଟା ଅÉଜାନା ରରଣ୍Ñରନ ରାହରିଆଇରସ। ଇରଦÑ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 

ଚଉରାଅସରି ବାସାରରି ସୂକÈ ଆଜାମାରସ। ହାନା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି 
ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାରସ। ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌରରି ରେÍନୁଇଡୁ 

େରିହାନା ସାଜÈସରିଡÈରତ। ଏÌରରି ସାରକÑଲାକା ମାଞ୍ାନା ଏଙ୍ା 
ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉସାନା ମଲୂÈରେÍନୁଈ କୂରାନା 
ଜହାରରି ଗରିେରିମାରସ।

୩୮
 ଏÌରରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ମୀଡା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  

ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଏÌରରି ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଦହରିଦହରି (ଜହାରରି) 
ସରିରତ। ଏତେÈକା ଜରିରୁସାଲମତାରÈ ଏଃୋ ଜÌସାନା ମାରସରୁ, ଏÌ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଏÌରରି ଜୀସ ୁକାତା ରଭରତେ।

ଜନସପ ଏଙ୍ା ମରିଅମ ନÉଟÛକ ିନ୍ଡେÍÓତାରି
୩୯

 ଜରସେ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରି ଭରିହାଗରିତୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÌଭରି ଗାଲରିଲରିଦରିନା ନାଜରରିତ 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍ Óତୁ। ୪୦

 କରଗରରି ମୀଡା ଦୀରରÑ ଦୀରରÑ 
ବାଡରି ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରନଗରି 
ବୁଦରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା ମଲୂÈରେÍନୁତାରରି 
ରମÍଲା େୂରରିଅÉଜାନା ମାରସ।

ଲÉନ୍Ñଞ୍ଜୁ ଆଇମାସି ଜରୀସୁ
୪୧

 ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାବÌଜରି େÉଲରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଟାଡରିତାଞ୍ରି  
ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସୁ। ୪୨

 ଜୀସ ୁ
ବÉରବାସାରରି ସକୂÈତାଞ୍ଜୁ ଆଇସାଭା ରନÍରକÑରରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଏÌଭରି 
ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାବÌଜରି େÉଲରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ସାସ।ୁ ୪୩

 ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାବÌଜରି 
ରନମବେÈରନ ଏÌଭରି ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÍÓେରିମାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଜୀରୁସାଲମତାନରି

଼
ରନ ରାହରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ଟାଡାତାଞ୍ରି  ଏÌରÈ 

କାତା େୁଞ୍ÈସରିଡÈତୁ। ୪୪
 ରବÍଗାରରିରକÑ ଅÉେ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଜରସେ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ ରନରି
଼
ସରିତାରÈ ୋରହରରି 

ସାଲ୍ ବା ମସୂାମାସ।ୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÌଭରି ତାଡ଼ା କୁଟୁମ୍ ଲÌକୁ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଜୂଟୁଗାରରିବାଃତା ଜୀସୁଈ ଦାଃତୁ। ୪୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭରି 
ଜୀସୁଈ େÉନ୍ ମବୋ ମୂËତୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌଭରି ଜୀସୁଈ ଦାହରିଦାହରି 
ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି Ôରନ ରଭ୍ଡÍÓତୁ।

୪୬
 ତୀନରିଦରିନା ରବÑଅଟରି ଏÌଭରି ଜୀସୁଈ େÉଟୁ। ଜୀସ ୁ

ରେÍନୁଇଡୁ ଲÈଇ ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିରକÑ କକ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ େ୍Éୋ 
ଅÉସ୍ ୋ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ୪୭

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରିତାରÈ କାତା 
ରଭଞ୍ରିମାରସରୁ। ଏଆନରି େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ େ୍Éୋ ଅÉସ୍ ୋ 
ଗରିେରିସାରÈ ରଭଞ୍ାନା ଏÌଭରି ବ୍ଡଁÉ ଇସ।ୁ ୪୮

 ଜୀସତୁାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  
ଏଆନରି

଼
 ରମହାନା ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଅÉତୁ। ଏଆନରି ଟାଡରି ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଇରସ, “ମ୍ୀଏନରିତରି! ଈନୁ ମÉରଙ୍ ଇସାରÈରଭÑ ଗରିଆତରି? ନୀ 
ଅÉବା ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦାହରି ଦାହରି ଗÉରମÑ ବୁମବେଜୁ ଆଇସାମ।ୁ”

୪୯
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଏÌଭାସାନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉରଙ୍ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଦାଃେରିମାଞ୍ାରତରୁ? ଏତୋଭାନରି
଼
 ନାଇ ଅÉବାତାରରି 

କାବାଡ଼ରି ମାରନ, ଅÉନୁ ଏÌମବେÈ ରାହରିଅÉଜାଦୁହରି
଼
 ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

େୁନÈସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ?” ୫୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭରି ଜୀସୁ ରଭତୋରÈ 

ବୁଜରି ଅÉଭା ମËୂତୁ।
୫୧

 ଜୀସୁ ଏÌଭାସାରଙ୍Ñ ନାଜରରିତତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍÓରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଟାଡରି ତାଞ୍ରିତାରÈ ଗୁରଲÑÑବାଗଗି ମÉନରି ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ମରରିଅମ ଏ ଗୁରଲÑତାରÈ କାତା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁତାନରି

଼
 ଇଟାନା 

ରାହରିଅÉରତ। ୫୨
 ଜୀସୁ ଏÌଲୁ େÉଡ଼Èଟରି, ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି ଅରଟÑÑ 

ମଲୂÈରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ବାଡରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ମଞୁ୍ା ଗି୍ାଗାଟ ିଜେନ ପÌକ୍ାରି
(ମାତରିଉ ୩:୧–୧୨; ମÉକ୍ ୧:୧–୮; ଜହନ ୧:୧୯–୨୮)

୩  ୧ ତରିବରିରରିଅ କାଇସର େÌଣ ଗରିତରି େନ୍ର ବାସାରରି 
ଆଇମାସରି ରଡଲରିତାରରି କାତା।

ଜରିହୁଦାଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଲÉଟ ସାଇବ େନ୍ରିୟ େରିଲାତ,
ଗାଲରିଲରିତାଞ୍ଜୁ ଲÉଟ ସାଇବ ରହରଦ, ଇତୁରରିଆ ଏଙ୍ା 

ତ୍ାକନରିତରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଲÉଟ ସାଇବ।
ରହରଦ ତାରମବେସା େରିଲରିେ ଏଙ୍ା ଅବରିଲରିନରିତାଞ୍ଜୁ ଲÉଟ 

ସାଇବ ଲୁସାନରିଆ,
ଈ ଗୁରଲÑÑତାକା କାଇସର ରନÍରଡÑଟରି ମାଞ୍ାନା େÌଣ 

ଗରିେରିମାରସରୁ।

୨
 ହାନାନ ଏଙ୍ା କୟାୋ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଜାନା 

ମାରସରୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜରିକରରିଅ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  

ମଲୂÈରେÍନୁତାରରି ରରଣ୍ ରଭସ୍ ୋ ଭÉରତ। ଜହନ ସରିଃେରି ମାନରି 
ବÉଲୁ ୋଙ୍ା ତାନରି ଲଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆରୁ ତÉନ୍ାରÈ ଏÌଲୁ 
ଏଙ୍ା ଗରିଭାନୀମବୋ ତରିଃୋକାରୁ ଏଙ୍ା ସରିରୁତାନରି

଼
 ମୁଞ୍ାକାରୁ, 

ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ ଗୁରଲÑÑ େରିଃୋ ଅÉରନ 
ଇଞ୍ରି  ଜହନ ଜଦ୍ନ ଜÌଡ଼ରି ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିମାସରି ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍ କାନରି

଼
 ବୂଲରିଆଇ 



81 ଲୁକ ୩:୨୫
ବୂଲରିଆଇ ଲÌକୁରରି ବାଃତା େÌକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ଈË ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାଇଅ େୁତରିତାନରି

଼
 ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ। 

ଏମବେÈ ଭ୍ୀସାଅÉଜାରସ:

“ସରିଃେରିମାନରି ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରିÔ ରÛଆଞ୍ଜୁ କୂକ୍ ସାନା 
ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ:

‘ପ୍ରବୁରସÍଲୁ ୋରହରରି ତÌଲ ଗରିଦୁ।
ଏଆନରିତାରÈ ୋରହରରି ସାର୍ ଇସ୍ ଦୁ।

 ୫ ଗୁରଲÑÑ େÉକାଲାକା େୂରରିଗରିଭା ଅÉରନ।
ଗୁରଲÑÑ କୁପ୍ ଡ଼ାଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସÌକ୍ା ଡ଼ାଜାନା ର ସରରÑଗରିଭା 

ଅÉରନ।
କରିଣ୍ରିÔଡ଼ରି କଣ୍Ôଡ଼ରି ୋରହରାକା ସାର୍ ଇସ୍ ୋ ଅÉରନ।

ଏଙ୍ା ଡରିକରି
଼
ଲରି ଡୂକୁÔଲରି ୋରହରାକା ରÌସ୍ ୋଆରନ।

 ୬ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ମଲୂÈରେÍନୁତାରÈ ଏଃୋ ରମଃରନରୁ।’ ”
 ଜରିଶାଇୟ ୪୦:୩–୫

୭
 ସରିରୁତା ମୁଞ୍ା ରସÍଲୁ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଭÉରତରୁ। 

ଜହନ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ବରିସ େୂରରିଅÉଜା ମାନରି ସ୍Éସ ୁ

ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ। ମୂଲÈରେÍନୁ ଏତେରି ଡଣ୍ ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁରଡÑ 
ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ୋରଣ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ମୀରଙ୍ ଏମବୋଈ 
ରଭତୋରତ? ୮ ଈରୁ ଉରଜÑରନ ମୀ ଡ଼ÌଇଡÈଇ ଏÌଲୁ ତରିହାରଞ୍ରୁ 
ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ରନଗରିକାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଦୀରନ। ‘ଅବ୍ାହାମ 
ତ ମାଇ େୂବ୍Èତାଞ୍ଜୁ ଅÉବା’ ଇଞ୍ରି  େÌଣ ଡ଼ାଈ ରଭସ୍ ୋ 
କୂନା।” ମୂଲÈରେÍନୁ ଭାଡରିଙ୍ାନରିÔରଭÑ ମ୍ରିକ୍ ସାନା ଅବ୍ାହାମ 
ରସÍଲୁ ମୀଡାକାନରି

଼
 ସ୍ଡÓØୋ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ୯ ରନଗରି େÌଲ ଅÉଗାଈ ସରିଡÈନରି ଗୁରଲÑÑ ମ୍ାଃକା, 
ସୀକ୍ାଡ଼ାମ୍ନÈ କାତ୍ କାନା ନÉଡ଼ରି

଼
ତାନରି

଼
 ଇବ୍ ଗାରସÍଲୁ ଇରଦÑରଭÑ 

କୁରÈଡ଼ରି ମÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ।”
୧୦

 ଲÌକୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉମ ୁ

ଆନÈ ଗରିନାମ?ୁ”
୧୧

 ଜହନ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ନୀ ବାଃତା 

ଜÌରଡ଼Ñକା ଅଙ୍ରିଙ୍ା ମାନୁ ଇରସÑକା ରଣ୍È ଅଙ୍ରି  ଏରମବେରରିତାରରି 
ସରିରଡÑ ଏଆନରି

଼
କରି ସୀମୁ। ରଗରଟ ନୀ ବାଃତା ତରିନ୍ ମବୋମାରନ, 

ଇରସÑକା ଏରମବେରରିବାଃତା ସରିରଡÑ ଏଆନରିରକÑ ୋହାନା ତରିନୁମ।ୁ”
୧୨

 ଏସÛନାକା ସରିତେଜୁ  ଉସ୍ ୋଗାଟାକା ମୁଞ୍ାତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଜହନଈ ରଭରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି! ଅÉମୁ ଆନÈ 
ଗରିନାମ?ୁ”

୧୩
 ଜହନ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀରଙ୍ ଏସÛଲରି ଅÌଭା ରସÍଲୁ 

ରଭସ୍ ୋଅÉଜାମାରନ, ଏ ସÉରÛକରି ଲÌକୁରରିଭାହାଡ଼ାଈ ସରିତେଜୁ  ଅÌଭା 
କୂନା।”

୧୪
 ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ େ୍Éରତରୁ, “ଅÉମ ୁଆନÈଗରିନାମ?ୁ” 

ଜହନ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏରମବେରରିତÈରଭÑ ଡାବୁୋଇ 

ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା କୂନା। ରÛଆନରି
଼
ଇ ଦାୋଡ଼Èଇ ଉଡା କୂନା। ଏସÛଲରି 

ବତ୍ନ େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ ଏÌରସଡ଼Èଇ ରରହା ଅÉଦୁ।”
୧୫

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନାରÈ କÉସାନା ମାରସରୁ। 
ଜହନଈ ରମହାନା ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ରସନÈ।”

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜହନ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 

ତ ମୀରଙ୍ ସରିରୁତାନରି
଼
 ମୁଞ୍ା ଗରିେରିମାଞ୍ାଈ, ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ 

ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିତÈ 
ସÌରତÑଡ଼ାକା ସ୍ରିପ୍ କାଜରିଭାତାଙ୍ରିରଭÑ ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୀରଙ୍ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି

଼
ଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 

୧୭
 କ୍ାଇ ଜୀଞ୍ାରସÍଲୁ ଏଆନରି କାଜୁତାନରି

଼
 ରସÍସରିମାରନ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ସାଟ୍ କା ଏଙ୍ା କୁଡରିଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି କୁଡରିଙ୍ା ଗ୍ରÉସାନା ରଡÍଭାତାନରି

଼
 ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। 

ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାଟ୍ କା ଅରଟÑÑ ଏÌରÈନାରÈ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ଃନÈ ରୀମାନରି 
ନÉଡ଼ରି

଼
ତାନରି

଼
 ମ୍ଡÓÝØରନଞ୍ଜୁ।” ୧୮

 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଜହନ ଲÌକୁରରିବାଃତା 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାରÈଡÈଇ 
ଗ୍ରÉୋଈରସଞ୍ଜୁ।

ଜେନତାରି କାବାଡ ିଡାଊ ଇସିଙି୍ ୍େିନିତ
୧୯

 ରହରଦ ଲÉଟସାଇବ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା କୁଡ଼ା ରହରଦରିËନରି 
ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଡ଼ÌଈରଭÑ ଗରିେରିସାକରି 
ଜହନ ଏଆନରି

଼
ଇ ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ରହରଦ 
ଅରଟÑÑରଣ୍È ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନଈ ବନ୍ରି 
ଗରିଆନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସ ଡ଼Ìଈ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ 
ଈ ଡ଼ÌଈରଭÑ ମୀସାଅÉରତ।

ଜେନ ଜରୀସୁଈ ମଞୁ୍ାଗିତାରି
(ମାତରିଉ ୩:୧୩–୧୭; ମÉକ୍ ୧:୯–୧୧)

୨୧
 ଜହନ ବନ୍ରିଇଡୁତାନରି ବନ୍ରିଅÉବା ରଭÍରଲÑରନ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ 

ଜହନବାହାଡ଼Èଇ ମୁସ୍କରିରସରୁ। ଏରବÑଅଟରି ଜୀସୁରଭÑ ଭÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସରିରୁତା ମୁଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିସାଭା ମରୂଡଙ୍ରି  ଏÌଗରିରତ। ୨୨

 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଜÉତାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୂଗୁରୁରଡଃଙ୍ରି  
ତÌସ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ôଟରି ଇହରିଙ୍ରି  ଗୀରା ଭÉରତ: “ଈନୁ ନାଇ 
ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀଏନରିତରି, ଅÉନୁ ନୀ ବାଃତା ଗÉପ୍ ସରି ସଆୁରରି।

ଜନସପ ତାଡା ସରୀରୁତାରି ଇତେିାସ
(ମାତରିଉ ୧:୧–୧୭)

୨୩
 ଜୀସ ୁତÉନ୍ାରÈ କାବାଡ଼ରି ଟÌଣ୍ରିତାଭା ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିରରିସରି ବାସାରରି 

ସୂକÈତାଞ୍ଜୁ ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁ ଏÌଲୁଗରିେରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ଜରସେ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ।

ଜରସେ ଏଲରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।
 ୨୪ ଏଲରି ମତ୍ ତାତ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

ମତ୍ ତାତ ରଲÍବରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରଲÍବରି ମଲ୍ କରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମଲ୍ କରି ନଇଂଥ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ନଇଂଥ ଜରସେ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୨୫ ଜରସେ ତରିତରିଆ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ତରିତରିଆ ଆମସ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଆମସ ନାହୂମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ନାହୂମ ରହସ୍କୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରହସ୍ୀ ନଗଇଅ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।



82ଲୁକ ୩:୨୬
 ୨୬ ନଗଇଆ ମହତ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

ମହତ ତରିତରିଆ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ତରିତରିଆ ସରିମଇ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ସରିମଇ ଜରସକ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରସକ ଜÌଦା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୨୭ ଜÌଦା ଜହନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜହନ ରରସା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରରସା ଜରିରୁବ୍ ବାରବଲ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରିରୁବ୍ ବାରବଲ ସଲ୍ ଟରିଏଲ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ସଲ୍ ଟରିଏଲ ରନରରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୨୮ ରନରରି ମଲ୍ କରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମଲ୍ କରି ଅÌଦରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅÌଦରି କସାମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଏଲଦାନ ଏର ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୨୯ ଏର ଜରିହସଇୂଅ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରିହସଇୂଅ ଏଲରିଏଜର ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଏଲରିଏଜର ଜରରିମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରରିମ ମତ୍ ତାତ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମତ୍ ତାତ ରଲÍବରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୦ ରଲÍବରି ସରିମରିଅନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ସରିମରିଅନ ଜରିହୂଦା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରିହୁଦା ଜରସେ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରସେ ଜନାମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜନାମ ଏଲରିଆକୀମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୧ ଏଲରିଆକୀମ ମଲାହ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମଲାହ ମନା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମନା ମତତା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମତତା ନାତନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ନାତନ ଦାଉଦ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୨ ଦାଉଦ ଜରିସଇଅ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜରିସଇଅ ଅରବଦ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅରବଦ ବଆଜ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ବଆଜ ରସଲହ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରସଲହ ନହସନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୩ ନହସନ ଅମରିନାଦାବ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅମରିନାଦାବ ଅଦ୍ ମରିନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅଦ୍ ମରିନ ଅର୍୍ୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅର୍୍ୀ ରହସ୍ ରଣ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରହସ୍ ରଣ ରେରସ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରେରସ ଜରିହୂଦା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୪ ଜରିହୂଦା ଜାକୁବ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଜାକୁବ ଇସ୍ ହାକ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଇସ୍ ହାକ ଅବ୍ାହାମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅବ୍ାହାମ ରତରହ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରତରହ ନାହର ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୫ ନାହର ସରୁଗ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ସରୁଗ ରଗୁ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

ରଗୁ ରେଲଗ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରେଲଗ ଏବର ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଏବର ରସଲହ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୬ ରସଲହ ରକନାନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରକନାନ ଅେ୍କଦ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଅେ୍କଦ ରସମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରସମ ନହ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ନହ ରଲମକ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୭ ରଲମକ ମତୁରସଲହ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମତୁରସଲହ ହନକ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ହନକ ରଜରଦ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରଜରଦ ମହଲରଲଲ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ମହଲରଲଲ ରକନାନ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

 ୩୮ ରକନାନ ଏନସ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଏନସ ରସତ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରସତ ଆଦମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଆଦମ ମଲୂÈରେÍନୁ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

ସଇତାନ ବାୋଡÈଇ ଜରୀସୁ କାଞ୍ାଡ ିପÉଟାରି
(ମାତରିଉ ୪:୧–୧୧; ମÉକ୍ ୧:୧୨–୧୩)

୪  ୧ ଜୀସୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ଜଦ୍ନ 
ଜÌଡ଼ରିଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ଏଆନରି

଼
ଇ ସରିଃେରିମାନରି 

ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏମବେÈ ସଇତାନ ଚାଲରିସରି 

ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିଈ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 

ଜୀସୁ ଆନÈରଭÑ ତରିନÈରରିରକÑ ଉନÈରରିରକÑ ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଡଲରିଗୁରଲÑÑ ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସଈୁ ଗÉରମ ସାକରିସÉରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ସଇତାନ ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରଗରଟ ମୂଲÈରେÍନୁ 

ମ୍ୀଏନରିତରି ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈ ଭାଡରିତରିନରି
଼
 ରଭସୁମୁ, ଈରରି 

ରୁଟରିେରିଟÛ ମ୍ୀୋକାରରି।”
୪

 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେତୁରିତାନରି

଼
 

ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଭାରରି ରୁଟରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।’ ” 
 ରରିରହଗରି ସÉଜା ୮:୩

୫
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ସଇତାନ ଏଆନରି

଼
ଇ ଗÉରମÑ ରସଣ୍ରିକରି ଅସାନା 

ଗÉରଡ଼କାତରିକରି େତୂଗିତÈ ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଙ୍ା ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ୬
 ସଇତାନ 

ଜୀସଈୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଏମବେÈମାନÈ 
ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ ନୀରଙ୍ ସୀËଇ। ଇଭÈ ଗୁରଲÑÑ ନÉରଙ୍ 
ସୀଭାଅÉଜାମାରନ। ଅÉନୁ ଏରମବେରରି

଼
ଇ ମÉଣ୍ରିÔ ଏଆନରିକରି ଇଭÈ ଗୁରଲÑÑ 

ସୀଭା ମଈୂ। ୭
 ଅÉରତÑକା ଈନୁ ରଗରଟ ନÉରଙ୍ କୂରାନା ଜହାରରି 

ଗରିଆଦରି, ଏରହଙ୍ରି ଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ନୀରଙ୍ ସୀËଇ।”
୮

 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେୁତରିତାନରି
଼
 ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ଈନୁ ଭାରରି ନୀ ପ୍ରବୁ ମଲୂÈରେÍନୁଈ କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିମୁ
ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ଆଡÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିମ।ୁ’ ” 

 ରରିରହଗରି ସÉଜା ୬:୧୩
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୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ମାସରି ରେÍନୁଇଡୁ ତୂଲରି ଟୀେÔତାନରି

଼
 ନରିସାଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଈନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଇମବୋଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି େÉଞ୍ାମୁ।” 
୧୦

 ରେÍନୁେୁତରିତାନରି
଼
 ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

‘ନୀରଙ୍ ରନଗାଡ଼ାଈ ଲେ୍ା ରସÍଲୁ ମଲୂÈରେÍନୁ
ତାଡ଼ା ଦୂତଙ୍ାନରି

଼
 ବାଗଗି ସୀରନଞ୍ଜୁ।’ 

  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୯୪:୧୧

୧୧
 ଅରଟÑÑରଭÑ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାକାଡ଼Èଇ ନୀରଙ୍ ରଡÍସାନା 
ଆଃତାରନରୁ,

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆନରିଅÉରତÑକା ଭାଡରିଙ୍ାନରି
଼
 ନୀ କାଟ୍ କା 

ଉଗÛ।’ ”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୯୧:୧୨

୧୨
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେୁତରିତାନରି

଼
 ଈ କାତାରଭÑ 

ବ୍ୀÐସାଅÉଜାମାରନ, ‘ଈନୁ ପ୍ରବୁ ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଏରସÑକାରଭÑ 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଭା କୂନା।’ ”

୧୩
 ସଇତାନ ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼Èଟରି ଜୀସୁଈ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଅରଟÑÑ ଈରକÑ ରନଗରି ରଡଲରି େÉଈÔ ଇଞ୍ରି  ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ େରିହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଲÌକୁରିଈ ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉତୋରି
(ମାତରିଉ ୪:୧୨--୧୭; ମÉକ୍ ୧:୧୪–୧୫)

୧୪
 ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉତାରÈ ଡÉଟା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସତୁାରରି କାତା ଗରିଲରିଲୀ ଦରିନାଡାଣ୍Ô ଗୁରଲÑÑ ୋଜକରି 
ବ୍Éଡରିରତ। ୧୫

 ଜୀସୁ ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରି
଼
ଇ ଦଃେରିରସରୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ରାେଆିଇମାସି ନÉଜୁତାଙି୍ ସାନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୩:୫୩–୫୮; ମÉକ୍ ୬:୧–୬)

୧୬
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ନାଜରରିତତାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ କରଗରରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ବାଡରି 

ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ରନÍରକÑରରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରି 
ଗÉଲାଦରିନା ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁେୁତରି େÌଡ଼ରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାଇଅତାରÈ େୁତରି ଏଆନରିକରି ସୀଭା 
ଅÉରତ। ଜୀସୁ େୁତରି ଏÌକ୍ ସାନା ର ବାହାତାନରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା 

ଅÉଜାସାରÈ େÉରଟଞ୍ଜୁ:

 ୧୮ “ପ୍ରବୁତାରରି ଜରିଉ ନାଇବାଃତା ମାଞ୍ାରନ।
େÉନÈନାକାରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାରସÍଲୁ 

ମଲୂÈରେÍନୁ ନÉରଙ୍ ଅÉସ୍କା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
ବନ୍ରି ଦରିଆନାକା େରିଃୋ େÉରନରୁ,

ଈ ସଦରି ରଭନ୍ ଭାଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ରମଃୋ 

ମଆୂସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରିବାଃତା ରମଃୋ ମରୂନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍ ୋ ରସÍଲୁ,

ବରିକାଲରିଡ଼Èଇ ମାନରି ଲÌକୁରରିତାରା ବରିକାଲରି ତୁହାଜରିଭା ରସÍଲୁ
 ୧୯ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁତାରରି ଜ୍ଡÓÞପ୍ ନାରରି ରଡଲରି ଏସାମାଞ୍ାରନ 

ଇଞ୍ରି  େÌେ୍ାତାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ନÉରଙ୍ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ଜରିଶାଇୟ ୬୧:୧–୨

୨୦
 ଜୀସୁ େୁତରି େ୍ାକ୍ ସାନା ଏÌରÈ ଇଟାରଃୋ 

ଗରିେରିମାସାନରିକରି ରବ୍ଡÍÓପ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ କରତେଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଏ ଇଡୁତାନରି

଼
 ମାସାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମହାନା ରାହରିଅÉରତରୁ। ୨୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ େୁତରିଡ଼Èଇ ଏତୋରÈ ଇରଦÑ େÌଡ଼ରି ଅÉରତÑ, 
ଏÌରÈ ଈରୁ ରଭଞ୍ରିସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
ରନ ଈ ରଭସ୍ା ଇରଦÑ 

ସରରÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଉଗ୍ ରଦ।”
୨୨

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଜୀସୁଈ ଦଃରତରୁ। ଜୀସୁ ସୁଡାଡÈଇ ଏତେରି 
ସÉଞ୍ାମାନରି ରଭସ୍ା ସ୍ଡଃÕେରିଞ୍ାରତ, ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗୁରଲÑÑତାକା 
ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଆଇମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଜରସେ 
ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ?”

୨୩
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉରଙ୍ ସୂଟାନା 

ଇହରିଙ୍ରି  ଡÌଗ ଗରିଆରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାମÈଇ, 
‘ଅ ଅÌସÛଗାଟାତରି, ରଭÍରଲÑରନ ନରିଣ୍Èନରି କାର୍ ଇସୁମୁ।’ ଈରୁ 
ରଭସ୍ା ମÉଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ, କେନ୍ାହୁମତାନରି

଼
 ଈନୁ ଏତେÈଏତେÈ 

ଗରିଆଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ରଭଞ୍ାମାନାମୁ, ଏ ଗୁରଲÑତÈ ଇରଦÑ 
ନୀ ନÉଜୁତାନରି

଼
ରଭÑ ଗରିମୁ।” ୨୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ନÉଜୁତାନରି

଼
 

ରଜÍଡା େÉରନÑଞ୍ଜୁ।
୨୫

 “ଅÉନୁ ଈ କାତା ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏଲରିଅ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ତୀନରିବାସାରରି ଛଅ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ େରିଜୁ 

ଦରିଆରାËରତ ଏଙ୍ା ଦରିନାଡାଣ୍Ô ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ଜୁଗା ଦରିରତ, 
ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଇସ୍ାଏଲ ଦରିନାତାନରି

଼
 ଦÉଲା ଭାଟାଗାଟାଈ 

ମାସୁ। ୨୬
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଲରିଅଈ ଏÌଭାସାନରି ମାରଦÑ ଏରମବେରରି 

ବାଃତାଙ୍ରିରଭÑ ୋଣ୍ା ଅÉËରତ। ଏଲରିଅଈ ସରିଦନ ଦରିନା ସାରରିେତ 
ନÉଜୁ ତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାସରି ର ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି ସାଣ୍Ôକରି ଭାରରି ୋଣ୍ା 

ଅÉରତ।
୨୭

 “ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବେ ାଗରିଭାଗାଟରି ଇଲୀସାଇଅ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇସ୍ାଏଲ ଦରିନାତା ଦÉଲା କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୂଗଗାଟାକା 

ଲଃେରିମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏରମବେରରି
଼
ଇରଭÑ 

କାର୍ ଇସ୍ ୋ ଅÉËସରିଡÈରତ। ସୁରରିଆ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ନାମାନ୍ 
ଆଡÈ କାର୍ ଇଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ନାମାନ୍ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।”

୨୮
 ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଡୁତାନରି

଼
 ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଜୀସ ୁ

ରଭତୋରÈ ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
୨୯

 ଲÌକୁତାକା ନରିଙ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସଈୁ ନÉଜୁଡ଼ାଇ ରଜଜରି ରଜଜରି 
ଅÌରଡ଼Ñକରି ଅରତରୁ। ଏଆରରିତାରରି ନÉଜୁ ର କୁପ୍ ଡା କୁÛଇଟରି ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାରସ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ କୁପ୍ ଡ଼ା ରରÍେରିତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି ଇବ୍ ଗାରସÍଲୁ 
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ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ୩୦

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

ପରୀନଦÑରି ଆୋମାସାନଈି ଜରୀସୁ ନନଗି ଗିତାରି
(ମÉକ୍ ୧:୨୧–୨୮)

୩୧
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିଦରିନା କେନ୍ାହୂମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏମବେÈ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆନରି 
ଗ୍ରÉୋଈମାସାରÈ ରଭଞ୍ାନା ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଆଇମାରସରୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାତା ରଭସ୍ େରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୩୩
 ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଏ ଇଡୁତାନରି

଼
 ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

େୀରଦÑରରି ସÌଲ୍ ଜାନା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩୪

 “ଅÌ ନାଜରରିତ ଜୀସୁ! ଈନୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଆନÈ ଦାଃେରିମାଞ୍ରି? ମÉରଙ୍ ମୁହରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଗରିନÈ ଈନୁ 
ଇମବେÈଙ୍ରି  ଭÉତରି? ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମÈଇ ଈନୁ ଏମବୋଇ, ଈନୁ ମଲୂÈ 
ରେÍନୁତାରÈ ତୀରରିଗାଟରି ସଦରି ସୀଭାଗାଟାତରି।” ୩୫

 ଜୀସୁ ଏ 
େୀରଦରରÑନରି

଼
ଇ ବାଗଗିସରିଆନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରିନରି ଇନୁମ,ୁ 

ଇଆନରି ବାହାଡ଼ାଈ ସ୍ଡଃÕତାମ।ୁ” ଏ ଡ଼ÉଏÒ େୀରଦÑରରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ 

ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ନÌକରି
଼
ଟରି ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରଦ ଏଙ୍ା ଆନÈରଭÑ 

ଗରି
଼
ଆରÈଏ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସ।
୩୬

 ଲÌକୁତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭସ୍ା ରଭସ୍ରି 
ଅÉରତରୁ, “ଈରରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି କାତା? ଇଆଞ୍ଜୁ େÌଣ ଏଙ୍ା 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରିକରି ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ଏଆନରି ରଭସ୍ରିରଡଃଙ୍ରିରନ ସ୍ଡÓହାନା ସାଜରିରନରୁ।” 
୩୭

 ଏ ନÉଜୁତା ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ବାହାତାନରି
଼
 ଜୀସ ୁଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିସରିକାତା ବ୍Éଡରିରତ।

ଜରୀସୁ ପିତରତାଡା ଟାଡ ିବÌରÈନ ିକାର୍ ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୮:୧୪–୨୭; ମÉକ୍ ୧:୨୯–୩୪)

୩୮
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଈଦଃନରି ଇଡୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସରିମନ ରରିତÛକରି 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ସରିମନ ଟାଡରିବÌରÈନରି ଆଜାଞ୍Éୋ ନÌରମରରି 
ଆହାମାରସ। ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 କାର୍ ଇସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 

ରଭରତେରୁ। ୩୯
 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନା ନÌରମବେରରି େରିଃୋ 

ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ନÌରମବେର୍ େରିଃରତ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ଏÌରରି ନରିଙ୍ାନା ଏଆରରିରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ତÌଲ ଗରିଆଜରିରତ।

ଜରୀସୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରି
଼
ଇ କାର୍ ଇତୋରି

୪୦
 ରଭÍଲା କ୍ଡଜୁତରି ରବÑଅଟରି ଲÌକୁ, ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ ମାଏÒ 

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଏତେÈକା ରୂଗଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜୂଗାଇରସରୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋରତରୁ। ଏଆରରିବାଃତା ରବଗାଲରି ରବଗାଲରି 
ରୂଗଙ୍ା ମାସୁ। ଜୀସୁ ତାନ୍ା କାଜୁ ଏଆରରି କÛଇଟରି ଇଟାନା 
ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÑ 
ମାସରି ଦÉଲା ଲÌକୁ ବାହାଡÈଇ େୀରଦରାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନା ସାରସରୁ। 
େୀରଦରାଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରି  କୀ୍ରରି କୀ୍ରରି ଇଞ୍ରିରସରୁ, “ଈନୁ ମଲୂÈରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି।” ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ େୀରଦରାଙ୍Èନରି କରିନରି ଇଞ୍ାନା 
ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସ ୁ
ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ଏÌ େୀରଦରାଙ୍ା େୁଞ୍ରିରସରୁ।

ନବÍଗାଲି ନÉସ୍ାଣି୍କ ିଜରୀସୁ ସାସାରି
(ମÉକ୍ ୧:୩୫–୩୯)

୪୨
 ଏ ରଭଈତରି ନÉଡରି

଼
ସରି ଜୀସ ୁରÛଆରଞ୍Ñ ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ଏ 

ନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ରବଗାଲରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଲÌକୁ ଏଆନରିଈ ଦାଃରତରୁ। ଜୀସ ୁଏତୋଭାନରି

଼
 ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଦାହରି ଦାହରି ଏମବେÈରଙ୍Ñ ଏରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ େରିହାନା 

ଏରମବେÑକରିରଭÑ ସାଲÈକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ େରିହÈରତରୁ। ୪୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମଲୂÈରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କÈନରିରଭÑ େÌେ୍ାରସÍଲୁ ସାଲ୍ ବାଦୀରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଆଡÈ ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାରନ।”

୪୪
 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁଜୀହୂଦା ଦରିନାତାମାସରି ରେÍନୁଈ ଦଃନରି 

ଇଟ୍ କା ବାଃତା େÌେ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ପିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜେନ ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାସାରି
(ମାତରିଉ ୪:୧୮–୨୨; ମÉକ୍ ୧:୧୬–୨୦)

୫  ୧  ଜୀସୁ ଗରିରନସରତ ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁତାନରି
଼
 

ନରିସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ଊଜାନା ଲÌକୁ 
ନାସରିଡୁଡରି ଆଇରସରୁ। ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରÈ କାତା 
ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଲÌକୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ୨

 ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁତାନରି
଼
 

ଜÌରଡ଼Ñକା ଡଙ୍ାଙ୍ା ମାସାରÈ ଜୀସ ୁରମଃରତଞ୍ଜୁ। ରକଉଟାଙ୍ା ଏÌ 
ଡଙ୍ାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜÉସାନା ତÉË ଜାଲରି

଼
ଙ୍ା ନବ୍ ଗରିମାରସରୁ। ୩ ଜୀସ ୁ

ଏ ମାରଦÑ ର ଡଙ୍ାତାନରି
଼
 କକରିକାରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଡଙ୍ା  ସରିମନତାରରି a 

ମାରସ। କୁଡୁଡ଼Èଇ ଈରକÑ ରସକÔକରିଗରିସରି ସରିରୁରଭଞ୍Ûକରି ଡଙ୍ା 
ଅÌଭାରସÍଲୁ ଜୀସୁ ସରିମନଈ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଡଙ୍ାତାନରିÔ କକ୍ ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 ମାଞ୍ାନା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।
୪

 ଗ୍ରÉୋ ଭରିହାଗରିଆନା ଜୀସ ୁସରିମନଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଡଙ୍ାତରିନରି
଼
 

ଗÉଡାସରିରୁ ରଭଞ୍Ôକରି ଅÌମୁ। ସରିରୁତାନରି
଼
 ଈରୁ ରଗରଟ ମୀË 

ଜାଲରି
଼
ଙ୍ା ଇଗ୍ ରଦରୁ, ଇରସÑକା ମରିନ୍ ଙ୍ା େÉରଣ୍ରୁ।”

୫
 ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁ

ନÉଡÈଙ୍ରି ରଭÍଗରି ଗÉରମÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଆନÈରଭÑ େÉନÈତାମୁ। ଇରଦÑ ଈନୁ ଜାଲରି

଼
 ଇବ୍ ଗାରସÍଲୁ 

ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଜାଲରି
଼
 ଇଗରି

଼
।” ୬

 ରକଉଟାଙ୍ା 
ତÉË ଜାଲରି

଼
ଙ୍ା ସରିରୁତାନରି

଼
 ଇଗ୍ ରଦରୁ। ଏଆରରି ଜାଲରି

଼
ଙ୍ା 

ମରିନ୍ ଙ୍ାଡÈଇ େୂରରିଅÉତୁ ଏଙ୍ା ଜାଲରି
଼
ଙ୍ା େ୍ଡଜୁଙ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉତୁ। 

୭
 ଏଆରୁ ତÉରକÑ ଆଡାତାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 ମାସରି ତାଡ଼ା 

ଜୂଟୁଗାଟାରରି
଼
ଇ ଅÉରତରୁ୍। ଜୂଟୁଗାଟାକା ଭÉରତରୁ। ଜÌରଡ଼Ñକା ଜାକÔ 

ଡଙ୍ାଙ୍ାନରି
଼
 ମରିନ୍ ଙ୍ା ରଲଦରି ଗରିଆନା େୂରରି ଗରିଭÈରନ ଡଙ୍ାଙ୍ା 

ସରିରୁତାନରି
଼
 କ୍ଡଜୁମବେରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉତୁ।

୮
 
–୯

 ସରିମନ େରିତର ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରକଉଟାଙ୍ା ଗÉରମÑ 
ମରିନ୍ ଙ୍ା ରସଃତÈକରି ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ସରିମନ େରିତର 
ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉତାରÈ ରମହାନା ଜୀସୁ କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା 
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଈନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାଜାମ।ୁ ଅÉନୁ 
ରÛଆନୁ ଡ଼Ìଈଗାଟାନୁ।” ୧୦

 ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ରରିËରୁ ଜାକୁବ 

a ୫:୩ ସିମନ ସରିମନ ତାରରି ରବÍଗାଲରି ୋଦା େରିତର।



85 ଲୁକ ୫:୩୩
ଏଙ୍ା ଜହନରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ସରିମନରକÑ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିସରିରସରୁ।

ଜୀସୁ ସରିମନଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା। ଇରଦÑଡ଼Èଇ 
ଈରୁ ମରିନ୍ ଙ୍ା େରିହାନା ଲÌକୁରରିଈ ଆଃୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ।” 
୧୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ତÉË ଡଙ୍ାଙ୍ା କୁଡୁତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ ତୁହାନା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ର କÌଡଙି୍ାଗାଟାନି
଼
ଇ ଗଡେିÓସ୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୮:୧–୪; ମÉକ୍ ୧:୪୦–୪୫)
୧୨

 ସରଟÑକା ଜୀସୁ ର ନÉଜୁତାନରି
଼
 ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗୁରଲÑÑ କରିଡ଼ରିଙ୍ାଅÉଜାସାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଈୁ ରମହାନା ଏଆନରି କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା ଡ଼ୀଡ଼ରି ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ପ୍ରବୁ, ନÉରଙ୍ ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇତୋମ।ୁ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମÈଇ ରଗରଟ ଈନୁ 
ମÉଣ୍ରିଦରି ଇରସÑକା ନÉରଙ୍ ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇସ୍ ୋ ମତୂାଦରି।”

୧୩
 ଜୀସୁ କାଜୁ କହାନା ଏଆନରି

଼
ଇ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମÈଇ ଈନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇନୁମୁ।” ଏ ଡାରଣ୍Ñ 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୂଗ ସାରସ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡରିÓସ୍ 
ଇରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ କÉଡ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ କାତା 

ଈନୁ ଏରମବେରରି
଼
ଇରଭÑ ରଭସ୍ ୋ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଲÉକାଗାଟାନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାମ।ୁ ନୀନ୍ାରÈ ଗାଣ୍ରି ଏଆନରି
଼
ଇ ତÌସମୁ।ୁ ଈନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି 

ଇଞ୍ାନାକରି ମÌସା ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ମଲୂÈରେÍନୁ ବାଃତା 
ରାସାନା ଲÉକରିକାମ।ୁ ଈନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇଞ୍ାନାରÈ ଈ କାତା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ତÌସ୍ ରନ।”
୧୫

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁତାରରି କାତା ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଏରନ 
ଆନା ବ୍Éଡରିରତ। ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା ରୂଗଡ଼ାଈ କାର୍ ଇନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭାଇରସରୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ରଡଲରିତାନରିÔ ସରିଃେରିମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ।

ଗାଣି୍ ପାେÈଡାକା ସÉଜାସାନାନି
଼
ଇ ଜରୀସୁ କାର୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୯:୧–୮; ମÉକ୍ ୨:୧–୧୨)
୧୭

 ରନରି
଼
ସରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ୋରୁସୀଙ୍ା 

ଅରଟÑÑ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜରିହୂଦରିଙ୍ାରଭÑ କକ୍ ସାମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଗାଲରିଲରିତାନରି

଼
 ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାଡÈଇ ଏଙ୍ା ଜରିହୂଦା 

ଅରଟÑÑ ଜରିରୁସାଲମଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସରୁ। ସÉଭା କୂରାମାସାରରି
଼
ଇ 

କାରରି ଇସ୍ ୋରସÍଲୁ ପ୍ରବୁତାରରି ଡÉଟା ଜୀସୁ ବାଃତା ମାରସ। 
୧୮

 ଏÌ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏସÛନାକା ରÛଆନରି

଼
ଇ ଗାଣ୍ରିୋହÈଡାକା 

ସÉଜାମାସାନରି
଼
ଇ କାରଟÑତା ରଡଃକାନା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। 

ଏଆନରି
଼
ଇ ଇଡୁ ଲାଈକରି ଅସାନା ଜୀସୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ଇଟା ରସÍଲୁ 

ଏଆରୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବେÈ ଲÌକୁ େସୃଇୁଞ୍ାସାକରି 

ଏଆରୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାହା େÉନÈରତରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତୂଲରିରସଣ୍Ôକରି ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ତୂଲରିତÈ ଏସÛଲରି 
ଟାଇଲାକା କଟ୍ କରିରତରୁ ଏଙ୍ା ବାଙ୍ା ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏ 
ବାଙ୍ାଡÈଇ ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରି

଼
ଇ କାରଟÑ ମାରକÑ 

ଜୀସୁ ସାରମÑ ମାରଦÑତାଙ୍ରି  ଜÉରପ୍ରୁ। ୨୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିତାରÈ 

େରତ୍ ରମହାନା ଜୀସୁ ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରିଈ 
ରଭÑରତେଞ୍ଜୁ, ‘ତÌରଡ଼ଞ୍ା!, ନୀନ୍ାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ ଅÉରତ।’ ”

୨୧
 ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଗଦଗି ଅÉରତରୁ, 

“ଇ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋନାଞ୍ଜୁ? ମଲୂÈରେÍନୁ ଆଡÈ ଲÌକୁତାରÈ ଡ଼Ìଈ 
େରିଃୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ?”

୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିମାରନରୁ 

ଜୀସୁ ଏÌରÈ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ୨୩

 ଏତୋରÈ 
ଇନ୍ ମବୋ ଡ୍ଡÜÝରହÑ? ‘ନୀନ୍ାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ ଅÉରତ’ ଇଞ୍ରି  
ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରି

଼
ଇ ରଭସ୍ ୋ ଗରିନା ‘ଈନୁ ନରିଙ୍ାମ ୁ

ଏଙ୍ା ତÉକାମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ?’ ୨୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 

ରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରରି େÌଣ ମାରନ, ଈରÈ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ତÌତୋଇ।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ: ନରିଙ୍ାମ।ୁ ନୀନ୍ାରÈ 
କାରଟÑ ରଡଃକାମ ୁଏଙ୍ା ମୀରେÑକରି ସାଲାମ।ୁ”

୨୫
 ଏ ଡାରଣ୍Ñ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ନÌକରିÔଟରି ଟୁଙ୍ଦ୍  ଡ଼ ଗରିଆନା 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏତେରି କାରଟÑତାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÌସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ରଡଃକାନା ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଦହରି ଦହରି ତÉରେÑକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୬

 ଏମବେÈ ଏତୋନାକା ମାରସରୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଦଃରତରୁ। ମୂଲÈରେÍନୁତାରÈ 
ଡÉଟା ରମହାନା ଏଆରରିତାରରି ରଜÍଡା ରେÍନୁଈ ଦଃୋ ରସÍଲୁ 
େୂରରିଅÉରତ। ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉଜୁ ଗÉରମ 
ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ରମଃତାସ।ୁ”

ନଲÍବ ିଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାସାରି
(ମାତରିଉ ୯:୯–୧୩; ମÉକ୍ ୨:୧୩–୧୭)

୨୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏ ଇଡୁଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟରି 

ରଲÍବରି ୋଦାତାନାନରି
଼
ଇ ସରିତେଜୁ  ଇସ୍ େରିମାସରି ଇଡୁତା କକ୍ ସାନା 

ମାସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ 

ରବÑଅଟରି ଭÉମୁ।” ୨୮
 ରଲÍବରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତÈ 

ତୁହାନା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ।
୨୯

 ରଲÍବରି ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ତÉରେ ରଣ୍È ରଦରରି ବÌଜରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଦÉଲା ସରିତେଜୁ  ଉସ୍ ୋଗାଟାକା, ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ରବÍଗାକାରଭÑ ଆଡାନା 
ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାରସରୁ। ୩୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି 
ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ଇହରିଙ୍ରି  
ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ସରିତେଜୁ  ଉସ୍ ୋଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାକାରରିରକÑ ମୀସାଅÉଜାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ?”

୩୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ରନଗରିମାନାରରି ରସÍଲୁ 

ଅÌସÛଗାଟାନରି
଼
ଇ ଲୂଡା ସରିରଡÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଭା କୂରାମାନାରରି 

ରସÍଲୁ ଅÌସÛଗାଟାନରିତାରରି ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୩୨
 ଅÉନୁ ତୀରରିତାକା 

ଏÌଲୁ ତରିଃୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଭÉËସରିରଡÑନୁ। ଅÉନୁ ଡ଼Ìଈତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ଭÉଜାମÈଇ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ 
ତରିଃୋକାରୁ।”

ସାନକÑ ରାେଅିÉନ ିକାତା ଜରୀସୁ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୯:୧୪–୧୭; ମÉକ୍ ୨:୧୮–୨୮)

୩୩
 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେରୁ, “ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ସାରକÑ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିମାରନରୁ। 



86ଲୁକ ୫:୩୪
ୋରୁସରିଙ୍ାନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିେରିରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିରନରୁ।”

୩୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜÉମା, ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରିତାନରି

଼
 

ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକÑ ମାରଞ୍Ñ ମାରଞ୍Ñ ଈରୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ସାରକÑ ଇଟା 

ମରୂଦରୁ ଗରିନÈ? ୩୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ରଡଲରି ଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା 

ଜÉମାଈ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅୋ ଅÉରନ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ସାରକÑ 
ରାହରିଅÉରନରୁ।”

୩୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑ ଇହରିଙ୍ରି  ରଣ୍È ତÌସରିସରିକାତା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ରËଞ୍ଜୁ ର େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍Èତାନରି
଼
 େÉସାନା ଅସାରସÍଲୁ 

ର େୂନରି ସରିଣ୍Èତରିନରି
଼
 ମୃପ୍ କା କୂରନଞ୍ଜୁ,। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  

ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି େୂନାରରି ମଙୃ୍ରିରନ ଏଙ୍ା େୂନରି ସରିଣ୍Èତାରରି 
କ୍ଡଜୁÓମବେଜୁ େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍ÈତରିରକÑ ଆରଡÑ। ୩୭

 ଏମବୋଈରଭÑ େ୍ଡÓÉଡରି ୋଣ୍ା 
ମÌଡ଼ରି

଼
ତାନରି

଼
 େୂନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁତରିନରି

଼
 କୀଏÒ। ରଗରଟ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  

ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା େୂନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ୋଣ୍ାମÌଡ଼ରିତରିନରି
଼
 

ନାହରିକରି ଗରିରନ। ଡ୍ÉକÈନୀରୁ ଗୁରଲÑÑ ଭÉଙ୍ରିରନ ଏଙ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
ରଭÑ 

ନାହରିକରି ଅÉରନ। ୩୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି େୂନରି 

ଡ୍ÉକÈନୀରୁÛ େୂନରି ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
ତାନରି

଼
 ଇଟରିରନରୁ। ୩୯

 େ୍ଡÓÉଡରି 
ଡ୍ÉକାନୀରୁÛ ଉଣ୍ ଞ୍ାନା ଏମବୋଈରଭÑ େୂନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁÛ ଉନ୍ ମବୋ 
ମାରଣ୍Ñ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରନଞ୍ଜୁ, “େ୍ଡÓÉଡରି 
ଡ୍ÉକÈନୀରୁÛ ଆଡÈ ରସନାରରି।”

ଜରୀସୁ ଜÉମ୍ିନଗିÉଲାତାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ
(ମାତରିଉ ୧୨:୧–୮; ମÉକ୍ ୨:୨୩–୨୮)

୬  ୧ ସରଟÑକା ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ମାରସ। ଏମବେÈ ତÉସାଗରିଭା 
ଅÉଜାମାସରି ରନÍରଡଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉସାତÈ ସୀସÈଙ୍ା ସ୍ରିେ୍ାନା ରୀ କାକାଡ଼Èଇ 
ରନÍରାନା ତରିରସରୁ। ୨ ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଜÉମବେରିନରି 
ଗÉଲା ଈରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମୂଏÒରୁ ଇଞ୍ରି  ସÉଜା ଏତେÈରା 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରନ, ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଏÌରÈ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ?”

୩
 ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଦାଉଦ ଏଙ୍ା ତÉରକÑ ମାସାକା 

ସାକରି ସାଇମାସାଭାନରି ଦାଉଦ ଆନÈ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ? ଏ କାତା 
ଈରୁ େÌଡ଼ରି ଅÉËସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ?” ୪ ଦାଉଦ ରେÍନୁ ଇଡୁଲÈଇ 
ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁକରି ତÌସ୍ ୋ ଅÉଜାମାସାରÈ ରୁଟରି େରିଟÛ ତÉନୁ 
ତରିଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉରକÑ ମାସାକାରରି

଼
ଇରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି ମÌସା ସÉଜା ରଲକ୍ନାରରି ମାରସ। ମÌସା 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଏଃନ୍ରି ରୁଟରି େରିଟÛ ଭାରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ତୁହାନା 
ଅରଟÑÑ ଏମବୋଈରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋକାତା ସରିଡÈରତ। ୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ୋରୁସରିଙ୍ାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା 

ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା, କାଜୁ ୍ାସାମାସାନି
଼
ଇ କାର୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୧୨:୯–୧୪; ମÉକ୍ ୩:୧–୬)
୬

 ଅରଟÑÑ ର ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି
଼
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଈଦଃନରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 

ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି ତରିନରିକାଜୁ ସÉଜାମାରସ। 
୭

 ଏମବେÈ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସ ୁ

ଜÉମବୋନରିଗÉଲାତାନରି
଼
 ଏରମବେରରି

଼
 ଆରତÑକା କାର୍ ଇରସ୍ଞ୍ଜୁଗରିନା ଅÉଏÒ 

ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ େରିେଗି ମାରସରୁ। ଜୀସ ୁଆନରିଅÉରତÑକା ଦୂସ 
ଗରିରତÑକା ଏଆନରିତାରÈ ଏ ଦୂସ ଇସରିଙ୍ରି  ଆଃୋ ମରୂନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ରମଃୋ ଦାଃେରିରସରୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ନରିମାରନରୁ, ଏÌରÈ ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତେରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରରି କାଜୁ ଭାସାମାରସ, ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ନÌକରି
଼
ଟରି ନରିସାମ।ୁ” ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା 

ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ନÌକରି ନରିସରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୯
 ଏମବୋଡ଼Éଇ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାଈ, ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି
଼
 

ରÛଆନରିତାରÈ ରନଗରିଗରିଭା ରନଗରି ଗରିନା ରÛଆନରିତାରÈ ନାହରିକରି 
ଗରିଭା ରନଗରି? ରÛଆନରିତାରÈ େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ରନଗରି ଗରିନା 
େରାଣରି ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ରନଗରି?”

୧୦
 ଜୀସ ୁକାନ୍ ଙ୍ା ରତ୍ହରିସରି ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନୀନ୍ାରÈ କାଜୁ 

ସାର୍ ଇସମୁ।ୁ” ଏଆଞ୍ଜୁ କାଜୁ ସାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରରି 
କାଜୁ ରଭÍରଲÑ ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରନଗରିଅÉରତ। ୧୧

 ୋରୁସରିଙ୍ା 
ଏଙ୍ା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରିଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ କାତାବÉତ୍ା ଅÉରତରୁ, “ଜୀସୁଈ ଆନÈ 
ଗରିନାସ?ୁ”

ଜରୀସୁ ତାଡା ବÉରଗାଣି୍ ପାଣ୍ା ଅÉନାରି
଼
ଇ ଅÉସି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୧୦:୧–୪; ମÉକ୍ ୩:୧୩–୧୯)
୧୨

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ ର 

ସÌରୁ ରସଣ୍Ôକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରରମବୋ ନÉଡÈଙ୍ରି  ରଭÍଗରି 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌ ରଭଈତରି ନÉଡରିÔସରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ବÉରଗାଣ୍ରିତାକାରରି
଼
ଇ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଈ ‘ୋଣ୍ା 

ଅÉଜାମାନାକା’ ଇଞ୍ରି  ୋଦା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୧୪ ଏଆରୁ ଆଇମାରନରୁ: ସରିମନ ଏତୋନରି
଼
ଇ ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତର 

ଇଞ୍ରିରଭÑ ୋଦା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।
ସରିମନ ତାରମବେସା ଆନ୍ଦ୍ ରି ଆ,
ଜାକୁବ ଏଙ୍ା
ଜହନ
େରିଲରିେରି ଏଙ୍ା
ବାତ୍ଲମରି,

 ୧୫ ମାତରିଉ,
ରତାମା,
ଆଲ୍ େରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ,
ସରିମନ ଏରମବେରରି

଼
ଇ କାରାକାସାଗାଟÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନରୁ।

 ୧୬ ଜାକୁବ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜରିହୂଦା ଏଙ୍ା ଇସ୍କାରରିଅତ ଜରିହୂଦା। ଡ଼Èଉ 
ଈ ଜରିହୂଦା ଜୀସଈୁ କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକÈନରି ଆଃୋ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଲÌକୁରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉତୋରି ଏଙ୍ା କାର୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୪:୨୩–୨୫; ୫:୧–୧୨)
୧୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିରକÑ ଆଡାନା ରନÍÍରଡÑକରି ଭ୍ଡ ରିÓଆନା 



87 ଲୁକ ୬:୩୭
ର ସରରÑ ଅÉଜାମାସରି ୋଙ୍ାତାନରି

଼
 ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଗÉରମÑ 

ଦÉଲା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରରି
଼
ଇ େରିହାନା 

ଜରିହୂଦା ଦରିନା ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନାକା, ଜରିରୁସାଲମ, ସମଦୁ୍ର କୁଡୁଡା 
ମାସରି ସÌର ଏଙ୍ା ସରିଦନ ଦରିନାତାକା ଗÉରମÑ ଦÉଲାଲÌକୁରଭÑ ଏମବେÈ 
ଊଜାମାରସରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା କାରରି ଇନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉଜାରସରୁ। ଏତୋନାକାରରି

଼
 

େୀରଦରାଙ୍ା ଜୂେ୍ରିରସରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାକାରଭÑ ଏମବେÈଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା କାର୍ ଇରସରୁ। ୧୯

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରି
଼
ଇ ଡୀଗାରସÍଲୁ 

ତୁସ୍କରିରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରରି 
ଡÉଟା ସ୍ଡଃÕେରିରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

“ଅ େÉନÈନାରତରୁ, ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିମାରଞ୍ରୁ

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନା ମୀରନ୍।
 ୨୧ ଈରୁ, ଏମବୋଈ ଇରଦÑ ସାକରି ସାଇମାରଞ୍ରୁ,

ଈରୁ ରମÍଲାେÉନମବୋ ଆବ୍ ଗରିମାରଞ୍ରୁ।
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା 

ୋଞ୍ରିରଦରୁ।
ଈରୁ ଇରଦÑ ଡ଼ୀଭାଈ ମାନାରତରୁ, ଈରୁ ରମÍଲା 

େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରି ମାରଞ୍ରୁ।
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉରଦରୁ।

୨୨
 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିରସÍଲୁ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। 

ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। ମୀରଙ୍ ସଇଅÉଜାରÈଏରୁ, 
ଈରୁ ଡ଼Ìଈତାରତରୁ ଇଞ୍ାନା ମୀରଙ୍ ସଇଅÉଜାରÈଏରୁ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉରନ, ଏମବୋ ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିମାନାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ୨୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ରରହାଡ଼Èଇ 

ଏÌନ୍ାଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସଗ୍ତାନରି
଼
 ମୀ ରସÍଲୁ ରଦରରି 

େରୁସ୍କାର ଇଟାଅÉଜାମାରନ। କାରହÑ ଏଆରରି ତାଡ଼ା ଆରକରୁରଭÑ 
ଏ ରଡଲରିତାମାସରି ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି

଼
ଇ ଇସରିଙ୍ରି  

ଗରିଆମାରସରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଇରଦÑ ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ରଭÑ ଏÌଭÈ 
ଗରିଆନା ତÌସ୍ େରିଞ୍ାରନରୁ।

 ୨୪ “ଏÌËକରିରଭÑ ଅ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାନାରତରୁ।
ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ବରିକାଲରିତାରରି ମାରନ।
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତÈ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଭ୍ଡÓÌସ୍ା 

ମାରଞ୍ରୁ।
 ୨୫ ମୀ ରସÍଲୁ ଇରଦÑ ବରିକାଲରିତାରରି ମାରନ,

ଏତୋନାରତରୁ ଇରଦÑ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିଞ୍ାନାମାରଞ୍ରୁ 
ଈରୁ ସାକରି ସÉରଦରୁ।

ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ମାରନ, ଏତୋନାରତରୁ 
ଇରଦÑ କାେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ,

ଈରୁ ବରିକାଲରି ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉରଦରୁ।

୨୬
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ‘ରନଗÈରତରୁ’ ଇଞ୍ରି  

ଦଃତାରନରୁ ଏମବେÈ ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉଏÒ। 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି ତାଡ଼ା ଆରକରୁରଭÑ ଦାେÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟା ରନଗÈକା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ େରିରସରୁ।

ନରୀ କÉନସÑଙ୍ାନି
଼
 ନଜÍଡାଗିଦୁ

(ମାତରିଉ ୫:୩୮–୪୮; ୭:୧୨)
୨୭

 “ଈରୁ ଏତୋନାରତରୁ ନÉନ୍ାରÈ ରଭସ୍ ୋ ରଭଞ୍ରି  ମାଞ୍ାରଦରୁ, 
ଅÉନୁ ଏÌଅରରି

଼
ଇ ରଭସ୍ େରିମÈଇ, ନୀ କÉରସÑନରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିମୁ। 

ମୀରଙ୍ ଏତେÈନାକା ରୂଗୁଆଇମାଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରରିତାରÈ ରନଗରି 
ଅÉନାରÈ ଗରିଦୁ। ୨୮

 ଏତେÈକା ମୀରଙ୍ ଆଗଗି ଆଇମାଞ୍ାରନରୁ, 
ପ୍ରବୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରମÍଲାଗରିମୁ ଇଞ୍ାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। 

ଏତେÈକା ମୀରଙ୍ େÉସ୍କାଈନାରନରୁ, ଈରୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। ୨୯

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଗାଲାତାନରି
଼
 

ସÉୋଡ଼ାଙ୍ା ରଭÍତାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିକରି ଅରଟÑÑ ରକÔଟରିତାରÈରଭÑ 
ଗାଲା ଅଗାଜରିଦୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରÈ ଅଙ୍ରି  ଅଇମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିକରି ମୀନ୍ାରÈ ଦୁତରିରଭÑ ସୀଦୁ। ୩୦

 ରଗରଟ ଏମବୋଈ ମୀରଙ୍ 
ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ଜÉତାରନ, ଏÌରÈ ଏଆରରିକରି ସୀଦୁ। ରଗରଟ 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରÈ ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ଅÌରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏÌରÈ ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ ୋ କୂନା। ୩୧

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରÈ େÉନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଈରୁରଭÑ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈରନ ଗରିଆଜରିଦୁ।

୩୨
 “ଏତୋନାକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ, ଈରୁ 

ରଗରଟ ଭାରରି ଏଆରରିଈ ଆଡÈ ରଜÍଡାଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ ରମÍଲା ପ୍ରÉରଣ୍ରୁ? ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଡ଼ÌଈତାକାରଭÑ ତ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନରୁ ଏତୋନାକା 

ତାଡ଼Èନରି ରଜÍଜାଗରିେରିମାରନରୁ। ୩୩
 ଏତୋନାକା ମୀନ୍ାରÈ 

ରନଗରି ଗରିଆଜରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ ଈରୁ ରଗରଟ ଏଆରରିତାରÈ 
ଆଡÈ ରନଗାରÈ ଗରିଆଜରିରଦରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉମ ୁ
ରଦରÈମୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ ମୀରନ୍ ଏତୋଭା ରାହରିଅÉରତ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଡ଼ÌଈତାକାରଭÑ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଗରିେରିରନରୁ। 
୩୪

 ଏତୋନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଲା ସରିଆ ଦୁଃନÈ େÉନାରରି ଅÉସା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଈରୁ ରଗରଟ ଭାରରି ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ତାକାରରିକରି ଆଡÈ 
ଟÉକାଙ୍ା ଜୂଲା ସୀରଦରୁ, ଇରସÑକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ 
ରମÍଲା େÉରଣ୍ରୁ? ଡ଼ÌଈତାକାରଭÑତ ରତଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଡ଼Ìଈତାକାରରିକରି ଜୂଲା ସୀପ୍ କରିମାରନରୁ।

୩୫
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ କÉରସÑଙ୍ାନରି

଼
 ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ 

ରନଗରି ଆନାରÈ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ରତଃୋ େÉନାରÈ ରଦରରି େୁରସ୍କାର 
େÉରଣ୍ରୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରସଣ୍ମାନରି ରେÍନୁ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ 
ଅÉରଦରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ସରିଡÈନାକାରରି 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡାଡ୍ରିଗାଟାରରି ରସÍଲୁରଭÑ ର ସରରÑ ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ମୀ ରସଣ୍ମାନରି ଅÉବା ଇସରିଙ୍ରି  ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା 
ତÌସ୍ େରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଈରୁରଭÑ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରବÍଗାରରି

଼
 ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଗରିଦୁ।

ନଣି୍Èନ ିନମଃଦୁ
(ମାତରିଉ ୭:୧–୫)

୩୭
 “ଈରୁ ଏରମବେରରି

଼
ରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭା କୂନା। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 



88ଲୁକ ୬:୩୮
ମୀରଙ୍ରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉଏÒ। ଏରମବେରରି

଼
ଇରଭÑ ଦୂସଗାଟାରତରୁ 

ଇନ୍ ମବୋ କୂନା, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ମୀରଙ୍ରଭÑ ଦୂସଗାଟାରତରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଏÒ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିଦୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀନ୍ାରÈରଭÑ ଦୂସ େରିଃୋଅÉରନ। 
୩୮

 ଲÌକୁରରିକରି ସୀଦୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। ମୀରଙ୍ 
ଗÉରମÑ ସୀଭା ଅÉରନ। ଈରୁ ଏରସ ଆଃୋ ମରୂଦରୁ, ଏ ସÉରÛକରି 
ଗÉରମ ମୀ କାଜୁତାନରି

଼
 ସୀଭା ଅÉରନ। ମୀରଙ୍ ଈରସ ଗÉରମ 

ସୀଭା ଅÉରନ, ଏଆଡ଼Èଇ ଗÉରମ ସÉରାନା ରନÍରଡ ଦୀନୁ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରବÍଗାରରି

଼
 ସୀରଦରୁ, ରେÍନୁରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 

ମୀରଙ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।”
୩୯

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଣ୍È ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ 

କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ର କÉଣାଙ୍ାଈ ୋରହରରି ତÌସ୍ ୋ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା?” ଅÉଏÒ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଏଆରୁ 
ରରିËରୁଡାଣ୍Ô କୁଟରିତାନରି

଼
 ଦୀକାରନରୁ। ୪୦

 ର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରନଗÈଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋ ରନରପ୍Ñକା 
ଆଡÈ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିରକ ସରରÑତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୪୧
 “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନୀ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦା କାନୁତାନରି

଼
 

ଦରିଆମାନରି ର କରଗରରି ୋକÈ ରଭଞ୍Ôକରି ରମଃେରିରଞ୍ରୁ? ନୀ 
କାନୁତା ମାଞ୍ାନରି ଟୂଣୁତରିନରି

଼
 ଈରୁ ଆନÈ ରମଃେରିସରିରଡÑରୁ? 

୪୨
 ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ନୀ କାନୁତା ମାଞ୍ାନରି ଟୂଣୁତରିନରି

଼
 ରମଃୋ 

ମୂେରିସରିଡÈଈ, ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ନୀ ଆରମବେସା ଦÉଦାଈ ଏମବେÈ 
ରଭସ୍ ୋ ମୂଦରି: ଭÉମୁ ନୀ କାନୁତାନରି

଼
 ଦରିଆମାନାରÈ ୋକÈ 

କଡାଜÈଇ। ଅ କୁତୁରୁେୁ ଗାଟାତରି! ରଭÍରଲÑ ନୀ କାନୁତାମାନରି 
ଟୂଣୁତରିନରି

଼
 କଡରିଦରି ଇରସÑକା ଈନୁ ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃୋ ମଦୂରି ଏଙ୍ା 

ନୀ ଆରମବେସା ଦÉଦା କାନୁତାମାନରି ୋକÈ କଡା ମଦୂରି।”

ରରୀ ୍ାକÈତତିାରି ପÌଲ
(ମାତରିଉ ୭:୧୭–୨୦; ୧୨:୩୪–୩୫)

୪୩
 “ର ରନଗରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଡ଼ÌËନÈରÈ େÌଲ ଅÉରଗÑ। ଏରହଙ୍ରି Ôରନ 

ଏତେÈରରି ରନଗରିମ୍ାହୁଣ୍ରି ଅÉËରତ ଏÌରରି ରନଗରି େÌଲ ଅÉରଗÑ। 
୪୪

 ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି
଼
 ଅÉଗାଈମାନରି େÌଲଡ଼Èଇ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି 

ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ। ଲÌକୁ ସÉେୁ ମ୍ାହୁଣ୍ରିଡ଼Èଇ ତÌଗÈ ଏÌସ୍ ୋ 
ମଏୂÒରୁ ଅÉରତÑକା ସÉେ ୁଜାଡାଡ଼Èଇ ଡ୍ÉକÈ େÌଲ ଏସ୍ େରିସରିରଡÑରୁ। 
୪୫

 ର ରନଗରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଲÈଇ ରନଗÈ ରହାନା 
ଇଟାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଲÈଇଡÈଇ ରନଗÈରÈ 
ସ୍ଡÓÌୋଈମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ର ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଡ଼ÌଈତÈ ରହାନା ଇଟା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଡ଼ÌଈତÈ ସ୍ଡÓÌୋଈମାରନଞ୍ଜୁ। ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାତାନରି

଼
 ଏତେÈରରି 

େୂରରି ଅÉଜାନାମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏÌରÈରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ ରନଞ୍ଜୁ।

ରରୀ ୍ାକÈତ ିତାକା ଲÌକୁ
(ମାତରିଉ ୭:୨୪–୨୭)

୪୬
 “ଈରୁ ନÉରଙ୍ ‘ପ୍ରବୁ’, ଇଞ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ଅÉେଗିମାଞ୍ାରଦରୁ? 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏତୋରÈ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ତ ଈରୁ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ? ୪୭

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଭସ୍ େରିନାରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ 

ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୪୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ର ଇଡୁ ରଡÍସ୍ ୋଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 
ଗÉଡାଗରିଆନା ଟÉଣା କÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟରି ଭାଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ 
େୁନାଦରି ଇଗ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଜÌଡ଼ରି ରନଞ୍ରିରନ ଏଙ୍ା 
ୋଟାଲାଃୋନା ସାନରି ରଭହୁଭÉରୁ ଏ ଇଡୁତରିନରି

଼
 ରେଁÍନା ଅÌଭାରସÍଲୁ 

ଦକା ସୀେ୍ରିରନ, ଅÉରତÑକାରଭÑ ଇଡୁତରିନରି
଼
 ଦୃଙ୍ଜୁରଭÑ ଇସ୍ ୋ ମଏୂÒ। 

ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ ରଡÍସ୍ ୋ ଅÉଜାଦୁଃରନ।
୪୯

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଭସ୍ େରିନାରÈ 
ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାଡରିକୁÛଇଟରି େୁନାଦରି ରଡÍସାରÈଏ 
ଭାରରି ବÉଲୁ କୁÛଇଟରି ଇଡୁ ରଡÍସ୍ ୋଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭଲା ଏ ଇଡୁତରିନରି

଼
 ରଭହୁଭÉରୁ ଦକା ସୀେ୍ରିରନ ଏମବେÈ 

ଏ ଇଡୁ ଡାରଣ୍Ñ ଭ୍ଡୀରନ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାରରି ମହୁ ରିଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ର ଆଲିଆଗାଟାନଈି କାର୍ ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୮:୫–୧୩; ଜହନ ୪:୪୩–୫୪)

୭  ୧ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଏତେରିକାତା ରଭସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ, 

ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାତା ରଭସ୍ ୋ ମତୂରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
କେନ୍ାହୁମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 କେନ୍ାହୁମ 

ନÉଜୁତା ରଅÈଞ୍ଜୁ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁମାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ସÉଭା କୂରାମାରସଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑରଭ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଦହÈରନ ଅÉଜାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 

୩
 ସରହ ସରିୋଇଙ୍ନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁତାରÈ ସଦରି 

ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରସଗାଣ୍ରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରାରରି
଼
ଇ 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଲÌକୁତାକା ସାଜାନା 
ଜୀସୁ ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ରଭସ୍ ୋକାରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ଭÉଜାନା 
ଅÉଲରିଆଗାଟାନରିତାରÈ ଜରିଉ ନୀୋକାଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏ ଜରିହୂଦୀଙ୍ାନରି 
ରଦରÈକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏଆରୁ େÉୋ ଡÌସାନା 
ଜୀସୁଈ ରଭରତେରୁ, “ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ନୀନ୍ାରÈ ରଜÍଡାନÌଭା େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମାଇରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ 

ଦଃନରିଇଡୁ ରଣ୍È ଗÉଡ଼ରିଗରିଆଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”
୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆରରିରକÑ ସାଲ୍ ବାତାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕରତଞ୍ଜୁ। 
ଜୀସୁ ଏଆନରି ଇଡୁ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏେରି ମାସାଭାନରି

଼
 ସରହ 

ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନାଇ ରସÍଲୁ ଈନୁ ଈରସ ବାÏହାକୂନା। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ନାଇ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑନୁ। ୭ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ନାଇ ଭÉଭା 
ଆବ୍ ଗରି ସରିଡÈନାରÈରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ। ଈନୁ ଭାରରି କାତା 
େରଦÑକା ଆଡÈ ରଭସୁମୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ କାରରି 
ଇରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରÈ େÌଣ କାତା େୁଞ୍ାମÈଇ। ଅÉନୁରଭÑ 
ନାଇ େÌଣଗାଟରି ରଦରÈରରି ରନÍରଡÑଟରି ମÈଇ ଏଙ୍ା ନାଇ ରନÍରଡÑଟରି 
ଏସÛନାକା ସରିୋଇଙ୍ା ମାଞ୍ାରନରୁ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ରÛଆନରି

଼
ଇ 

ରଭସରି
଼
, ‘ସାଲାମୁ’ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ 

ରଗରଟ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି
଼
ଇ ରବÎସରି

଼
 ‘ଭÉମୁ’ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
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ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ରଭସରି

଼
 

‘ଈଆ ଗରିମ’ୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।”
୯

 ଜୀସ ୁଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
କରିରରି ଇଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସରି ଦÉଲା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଆନୁ 
ଇସ୍ାଏଲତାକାରରି ଭାଃତାରଭÑ ଈ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ େରତ୍ େÉନÈ 
ସରିରଡÑନୁ।”

୧୦
 ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତେରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାରସ, 

ଏଆରୁ ନÉଟÛକରି ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ କାର୍ ଇଞ୍ାସାରÈ 
ରମଃରତରୁ।

ଜରୀସୁ ସÉଜାସାନାନି
଼
ଇ ନରୀତୋରି

୧୧
 ଏ ରଭଈତରି ଜୀସ ୁନାଇନ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିରକÑ 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଦÉଲାଲÌକୁରଭÑ ସାଜରିମାରସରୁ। 
୧୨

 ଜୀସୁ ଏ ନÉଜୁ ସÌଲ୍ ନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଏେରିସାଭା ର 
ସÉଜାମାସାନରି

଼
ଇ ଅଇସାରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଭାଟାଗାଟରି ଟାଡରିନରି ରସÍଲୁ ରଆରଞ୍Ñଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ମରିରରÑନରି

଼
ଇ ଅଇସାଭା ଏମବେÈ ନÉଜୁତାକା ଦÉଲା ଲÌକୁ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍Ñ 

ସାଜରିମାରସରୁ। ୧୩
 ଏ ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି

଼
 ରମହାନା ଜୀସ ୁେÉେଣ୍ରି 

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଡ଼ୀଭା କୂନା”। 

୧୪
 ଜୀସୁ ମÌଡ଼Ô ରଡଃକାମାସରି କାରଟÑ ସÌଡ଼Ôଟରିଥାଙ୍ରି  ସାଜାନା 

ଏÌରÈ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ। କାରଟÑ ରଡଃକାମାସାକା ନରିସରିରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ସÉଜାମାସାନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଲÉରଭÑନରିତରି, ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ନରିଙ୍ାମୁ।” ୧୫
 ସÉଜାମାସାଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା 

କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ 

ଟାଡରିନରି କାଜୁତା ଆଃୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
୧୬

 ଏÌରÈ ରମହାନାଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରେÍନୁଈ ଦଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ରଦରରି ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଅÉଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।” 
ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ବାରା 

ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”
୧୭

 ଜୀସତୁାରରି ଈ କାତା ଜରିହୂଦା ଦରିନାଡାଣ୍Ô ଏଙ୍ା ଏ ସÌଡ଼ରିÔଟରି 
ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ବାହାତାନରି

଼
 ବ୍Éଡରିରତ।

ଜେନ ରଣ୍È କାତା ନ୍ନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୧:୨–୧୯)

୧୮
 ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଜହନଈ 

ରଭରତେରୁ। ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରଦÑଡ଼Èଇ ରରି
଼
ଆରରି

଼
ଇ 

ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ୧୯
 ଜହନ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ମାରନ, ଈନୁ ଏଆନରିତରି
଼
ରନ 

ଗରିନା ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ରବÍଗାନରି
଼
ଇ କÉନାମ?ୁ”

୨୦
 ଏଆରୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 

ରଭରସରୁ, “ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ନୀରଙ୍ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ମÉରଙ୍ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ: ‘ଏତୋଞ୍ଜୁ ଭÉଭାତାଙ୍ରି  
ମାରନ, ଈନୁ ଏଆନରିତରି

଼
ରନ ଗରିନା ଅÉମୁ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାନରି

଼
ଇ 

କÉନାମ?ୁ’ ”
୨୧

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଦÉଲା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ତାଡ଼ା ରୂଗଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ରନଗରିଗରିଭା, ଜୂଗାଇମାସାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା େୀରଦରାଙ୍ା 

ଆହାମାସାରରି
଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉଲା କାଣାଙ୍ଦ୍  

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ରମଃୋ ମୂନରି ଡÉଟା ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ଜୀସୁ ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଭ୍ଡÓ Íଦୁ 

ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏତୋରÈ ରମଃରତରୁ ଅରଟÑÑ ରଭରସରୁ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଜହନଈ ରଭସ୍ ଦୁ। କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାକା ରମଃୋ 
ମୂେରିରନରୁ, ରଲୋଙ୍ାଗାଟାକା ତÉକା ମୂେରିରନରୁ, କÌଡ଼ରିଙ୍ା 
ଦୀପ୍ କାନାକା ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇଞ୍ରିରନରୁ, କାଲାଙ୍ାଗାଟାକା ରଭନ୍ ମବୋ 
ମୂେରିରନରୁ, ସÉଜାମାନାକା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋଈମାରନରୁ 
ଏଙ୍ା େÉନାନାକାରରିବାଃତା ରେÍନୁ ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରଭନ୍ ମବୋଗରିବାÏଆଇମାରନ। ୨୩

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇବାଃତା େରତ ୍
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୨୪
 ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭ୍ଡÓ Íତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଜହନତାରÈ କାତା ରଭସ୍ ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: “ଈରୁ 

ସରିଃେରିମାନରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି
଼
 ଆନÈ ରମଃୋ ସାଜାରସରୁ? 

ଭରିଲୁଡ଼Èଇ ଦ୍ରଡୂ ଙ୍ାରମାସରି ଟାଣ୍ରି ସÌଲାତରିନରି
଼
 ଗରିନÈ? ୨୫

 ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉËରତକା, ଈରୁ ଆନÈ ରମଃୋ ସାଜାରସରୁ? ରନଗରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାମାନାନରି

଼
ଇ ଗରିନÈ? ଏତେÈକା ରନଗରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା 

ଟÉଟରିରନରୁ ଏଙ୍ା ରରହା ଲÉବାଡÈଇ ରାହରିଆଇମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ତ ରÉଜାଙ୍ା ରାହରିଆଇମାନରି ରଦରରି ରଦରରି ଇଟ୍ କÈନରି 
ରାହରିଅÉରନରୁ। ୨୬

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉËତାକା ଈରୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  
ଆନÈ ରମଃୋ ସାଜାମାରସରୁ? ରେÍନୁତାରÈ ର େୁନ୍ 
ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରି

଼
ଇ ଗରିନÈ? ଆଁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍       େରିମାଞ୍ାଈ। 

ଜହନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ େନୁ୍     ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଜହନତାରÈ କାତା ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ରମଃଦୁ, ଅÉନୁ ନୀ ନÌକରି ନାଇ ଦୂତÔଈ ୋଟ୍      କରିମାଞ୍Èଇ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ରସÍଲୁ ରଭÍରଲÑରନ ୋରହରରି 

ରÌସାଜରିଆରନଞ୍ଜୁ।’  ମଲାକରି ୩:୧

୨୮
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ଆଜାନରି ଟୂଟୁଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 

ଅÉଜାମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ଜହନ ସÉରÛକରି ଏମବୋଈରଭÑ 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମଲୂÈ କଗÈଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ।”
୨୯

 ରେÍନୁତାରରି ଗ୍ରÉୋ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରନଗÈରରି ଇଞ୍ରି  ଜୀସତୁାରÈ 
ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ରିମାସରି ଗୁରଲÑତାକା ଅÉଞ୍ରିରତରୁ। ମଲୂÈଗରିସରି ସରିତେଜୁ  
ଉସ୍     ୋଗାଟାକାରଭÑଏ ଈ କାତାତାନରି

଼
 ରÌ ଏÌଲୁ ଆରତରୁ। ଏ 

ଗୁରଲ ÑÑତାକା ରଭÍରଲÑରନ ଜହନ ବାହାଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା େÉଣ୍    
  ଞ୍ାରସରୁ, ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋରୂସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ଏଆରରିରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିତାରÈ ଆଃୋ କୂରତରୁ ଏଙ୍ା ଜହନ 
କାଜୁଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା କୂରତରୁ।

୩୧
 “ଇହରିଙ୍ରିଅÉରତକା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଈ ରଡଲରିତାକାରରି 

କାତା ଆନÈ ରଭତୋଈ? ଅÉନୁ ଏରମବେରରିରକÑ ଏଆରରି
଼
ଇ ସରର 

ଗରି
଼
ଇ? ଏଆରୁ ଏରମବେରରିରଡଃଙ୍ରିତାକା ଅÉରନରୁ? ୩୨

 ଏଆରୁ 
ଅÉଟାତାନରି

଼
 କକ୍      ସାମାନରି ଏ ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା, ଏତେÈକା 

ର େୁଟÈତାକା ଅରଟ ÑÑ  ର େୁଟÈତାକାରରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍       େରି 

ଦୁଃରନରୁ:



90ଲୁକ ୭:୩୩
‘ଅÉମ ୁମୀ ରସÍଲୁ େରିରÛଡ଼ରି ଭୀକା ଜରିଆତାମ,ୁ

ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ ଏÌନ୍ା କୂରତରୁ।
ଅÉମ ୁଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରିଗରି ଗÉଡ଼ରିଗରି 

ଡ଼ରିତାମ,ୁ
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ଡ଼ୀଭା କୂରତରୁ।’

୩୩
 ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 

ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତରିଞ୍ରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ କରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔରଭÑ ଉନ୍    ମବେରି 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇରସରୁ, “ଏଆନରି ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

େୀରଦରାଙ୍ା ସÌଲ୍     ଜାରନରୁ।” ୩୪
 ଅରଟÑÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 

ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ ଉରଟଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑÑ ଈରୁ ରଭସ୍  େରିରଞ୍ରୁ, ‘ରମଃଦୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଆହୁରରÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ। ସରିତେଜୁ  ଊସ୍  ୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଈତାକା ଇଆନରିତାଡ଼ା ଜୂଟୁଗାଟାକା।’ ୩୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ େୁନ୍  ମବୋ-ଏÌଲୁ ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍  େରିମାରନ।”

ପାରୂସି ସିମନ
୩୬

 ୋରୁସୀଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ 
ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଜୀସୁଈ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏ ୋରୂସରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  କକ୍  ରତଞ୍ଜୁ।

୩୭
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏ ନÉଜୁତାନରି

଼
 ରରଣ୍ ଡ଼Ìଈଗାଟରି ଅÉସାମୀଡା 

ଲଃେରିମାରସ। ଜୀସୁ ୋରୂସରିରରିତ ତରିନ୍  ମବୋ କକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌରରି େୁରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ର ଲÌଙ୍ରିଭାଡରି କୁଣ୍ାତାନରି

଼
 

ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରÈ ନରିଜୁ ଆହାନା ଭÉରତ। ୩୮
 ଏÌରରି ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି 

ଏଆନରି କÉଟ୍  କା ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ନରିସରିକାରତ। ଏÌରରି ଡ଼ୀ ମାରସ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ଏÌରରି ତାଡ଼ା କାଣ୍ରୃ Ôକାଡ଼Èଇ ଜୀସୁତÈ କÉଟ୍  କା ନଗ୍  ଜାଜରିରତ। 
ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ତ୍Éରମବେରାକାଡ଼Èଇ ଜୀସତୁÈ କÉଟ୍  କା ତÉସ୍କାଜରିରତ। 
ଏଆନରିତÈ କÉଟ୍  କା ଗÉରମÑେÉଲୁ ନସ୍କରିରତ ଏଙ୍ା କÉଟ୍  କÈନରି ଏ 
ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରÈ ନରିଜୁ କରିଆଜରିରତ।

୩୯
 ଏତେରି ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାରସଞ୍ଜୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ ଇହରିଙ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଜୀସୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା, ଇରସÑକା ଏତେରି 
ଅÉସାମୀଡା ଇଆନରି

଼
ଇ ଡୀଗରିରତ ଏÌରରି ଏରସ ଡ଼Ìଈଗାଟାରରି ଏÌରÈ 

େୁରନଞ୍ଜୁ ମା।”
୪୦

 ଜୀସ ୁୋରୁରସÑନରିÔ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସରିମନ, ଅÉନୁ ରଣ୍È କାତା 
ନୀରଙ୍ ରଭସ୍  ୋ ମÉଟ୍ ରିମÈଇ।”

ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ନÉରଙ୍ 
ରଭତୋମୁ।”

୪୧
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ର ସାହୁକାରତÈ ଡ଼ାକା ଅÉଜାମାସାକା 

ରରି
଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋଞ୍ସହ ରୂୋଟÉକା ଜୂଲା 

ଅଆରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ େଚାସଟା ରୂୋଟÉକା 
ଅଆରସଞ୍ଜୁ। ୪୨

 ଏଆରରିବାଃତା ଟÉକାଙ୍ା ସରିଡÈତାକରି ଏଆରୁ 
ଜୂଲା ରତଃୋ ମୂେରି ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସାହୁକାର 
ରରି

଼
ଆରରିତÈଡାଣ୍Ô ଜୂଲା େରିହାଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକା ଈ ରରି

଼
ଆରରି 

ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ସାହୁକାରଈ ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ?
୪୩

 ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଈ ସାହୁକାର 

ଏତୋନରିତÈ ଗÉରମÑ ଟÉକାଙ୍ା େରିହା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 
ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ।”

ଜୀସ ୁସରିମନଈ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ରଭସାମାଞ୍ାଦରି।” 
୪୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରଭଞ୍Ôକରି କରିର୍ ଇଞ୍ାନା 
ସରିରମାମଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଈ ଅÉସାମୀଡÈନରି ରମଃେରିମାଞ୍ରି? 
ଅÉନୁ ମୀରେÑକରି ବÎÉରତÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ କÉଟ୍  କା 
ନବ୍  ଗାରସÍଲୁରଭÑ ସରିରୁ ସରିଆଜÈଆତରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ତାଡ଼ା 
କାଣ୍ଜୁ Ôକାଡ଼Èଇ ନÉË କÉଟ୍  କା ନଗ୍  ଦାରତ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ 
ତ୍ାରମବେÑରାକାଡ଼Èଇ ତÉସ୍କାରତ। ୪୫

 ଈନୁ ନÉରଙ୍ ନଞ୍ାରାËତରି 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇମବେÈଙ୍ରି  ଭÉତରି ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଇରଦÑ 
ଟୁକ୍ନÈ ଈରରି ନÉË କÉଟ୍  କା ନସ୍କାଈମାଞ୍ାରନ। ୪୬

 ଈନୁ ନାଇ 
ତ୍ାଉତାନରି

଼
 ନରିଜୁ ମୀତୋଜÈଆତରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ନÉË 

କÉଟ୍  କା ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାନରି ନରିଜୁ ମୀତୋରତ। ୪୭
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ ଏଆଡ଼ରିନାରÈ ଗÉରମÑ ଡ଼Ìଈ 
େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନ। ଈ କାତା ଉରଜÑତାରରି ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈରରି ରଦରରି ରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ାରନ। ଏତେÈନାଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 
ଅÉଭାରସÍଲୁ ଈରକ ଆଡÈ ଅଟ୍  ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 
ଅÉନାଭାନରି

଼
 ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ।”

୪୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀନ୍ାରÈ 

ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ ଅÉରତ।”
୪୯

 ଏତେÈନାକା ଜୀସୁରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ କକ୍  ସାମାରସରୁ, 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ତÉରଙ୍ ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିପ୍  କରିରନଞ୍ଜୁ? ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ?”

୫୦
 ଜୀସୁ ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ େରତ ୍

ଗରିଆସରିବÉଗା ଡ଼Ìଈ ଡ଼ାଈ ଏଃୋ ୋଣ୍  ଞ୍ାମାଞ୍ରି । “ଲତୁ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ସାଲାମ।ୁ”

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିନକÑ ଜରୀସୁ

୮  ୧  ଏÌ ରବÑଅରଟÑ ଜୀସୁ ରତ୍Íଜରିରତ୍Íଜରି ନÉସ୍କାଗÉଡ଼ରି 
ରେÍନୁଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭନ୍  ମବୋଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

ବାରଗାଣ୍ରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରିରକÑ ସାଜରିରସରୁ। 
୨

 ଗରନ୍Ñକା ଆଜାସାକାରଭÑ ଏଆନରିରକÑ ସାଜରିସ।ୁ ଏÌଭାସାନରି
଼
 ଜୀସ ୁ

େୀରଦରାଙ୍ା ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ରୂଗ ଡ଼Èଇ କାର୍ ଇସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌଭାସାନରି ମାରଦÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନାରରି ୋଦା ମରରିଅମ ମାରସ। ଏÌରରି 
ମଗ୍ ଦଲା ରଦରରିନÉଜୁତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାରସ। ଏଆଡ଼ରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ 

ସÉତଗଟା େୀରଦରାଙ୍Èନରି ରେହା ଅÉଜାମାରସ। ୩
 ରହରଦତÈ 

ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ କୁଜା ତାଡ଼ାକୁଡ଼ା ଜହାନା, ସସାନା, 
ଏଙ୍ା ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ଦÉଲା ଆଜାସାକାରଭÑ ସାଜରିସ।ୁ ଏÌଭରି 
ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଦନ ସରିଆନା 
ବାରା ଗରିେରିମାସ।ୁ

ବନିେନ ିମାଟନି ିତÌସିସି କାତା
(ମାତରିଉ ୧୩:୧–୧୭; ମÉକ୍ ୪:୧–୧୨)

୪
 ଦÉଲା ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଊଜରିରତରୁ। ର ନÉଜୁ ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ର 

ନÉଜୁଡ଼Èଇ ଲÌକୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ଈ 

ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ।
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୫

 “ର ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି ମାଟାରସÍଲୁ ସ୍ଡଃÕରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବରିରହନରି ମାଟ୍ ରିସାଭା ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ୋରହରରିତାନରି

଼
 ଦୀକାତ। 

ଏଭÈ ଲÌକୁ ଡୁଡା ଭରିଃୋ ଗରିରତରୁ ଅରଟÑÑ େଟାଙ୍ା ଏଭÈ ରେଗ୍ ଦୁ। 
୬

 ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ରାେୁଡ଼ରି ଟÉଣାତାନରି
଼
 ଦରିତୁ। ଏÌଭରି 

ରନÍଜରିତୁ ଏÌËକରିରଭÑ ସରିରୁ େÉନÈତାକରି କୃସ୍ ଇସୁ। ୭
 ଗରନ୍Ñକା 

ବରିରହନରି ସÉେ୍ା ଜାଡାଙ୍ା ମାରଦÑ ଦରିତୁ। ବରିରହନରି ରନÍଜାନା 
ବାଡରିଆତୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉେ୍ା ଜାଡାଙ୍ାରଭÑ ବରିରହନରିତରିରକÑ 
ଆଡ଼୍ ରସÑ ବାଡରି ଅÉଜାନା ରନÍଜାମାସରି ବରିରହନରିତରିନରି

଼
 ସାେ୍ନÈ ଆଃତୁ। 

୮
 ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ରନଗରି ଟÉଣାତାନରି

଼
 ଦରିତୁ। ଏÌଭରି ବାଡରି ଅÉଜାନା 

ସରହ ଦୁଗୁଡ଼ରି େÌଲ ଅÉଗରିତୁ।”
ଈ ତÌସରିସରି କାତା ରଭସ୍ା ମସୂାନାଙ୍ା ଜୀସ ୁରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 

ରଭତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ମୀଈ କ୍ୀକା ମାଞ୍ାନୁ ଇରସÑକା କରିରୁ 
ରକÍସ୍ାନା ରଭଞ୍ାଦୁ।”

୯
 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ରଭରସରୁ, “ଈ ତÌସରିସରି 

କାତାତାରରି ନୂଡ଼ରିକାତା ଆନାରରି?”
୧୦

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାରÈ ଲÈଇମାନରି 
ନୂଡ଼ରିକାତା େୁନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍଗାଲରିତାକାରରି

଼
ଇ ଈ ନୂଡ଼ରିକାତା ରଭସ୍ାରସÍଲୁ 

ତÌସରିସରି କାତାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉୋ ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ ଈË ଗରିେରିମÈଇ

‘ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ମÉଣ୍ରିତାକାରଭÑ
ରମଃୋ ମଏୂÒରୁ,

ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରିସାକା
ରଭÑେୁନ୍  ମବୋ ମଏୂÒରୁ।’  ଜରିସାଇଅ ୬:୯

ବନିେନ ିମାଟାଗାଟାନତିାରÈ ଲÈଇନକିାତା ପୁନ୍  ମ୍ାଗିତାରି
(ମାତରିଉ ୧୩:୧୮–୨୩; ମÉକ୍ ୪:୧୩–୨୦)

୧୧
 “ତÌସରିସରି କାତାତାରରି ଲÈଇମାନରି ନୂଡ଼ରିକାତା ଆଇମାରନ ଈରରି: 

ବରିରହନରି ଇରସÑକା ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ। ୧୨
 ଏତେରି ବରିରହନରି ୋରହରରି 

ରରÍେରିତା ଦରିଆରସ, ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏତେÈକା 
ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ରଭଞ୍ରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରବÑଅଟରି ସଇତାନ 
ଭÉଜାନା ଏଆରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରି

଼
 ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ରେÍନୁ ରଭସ୍  ୋତରିନରି

଼
 

କଡାନା ଅଆଜରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଲÌକୁତାକା େରତ୍ଗରିଭା 
ମୂଏÒରୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋ େÉରନÑରୁ। ୧୩

 ଏତେରି ବରିରହନରି ରାେୁଡ଼ରି 
ଟÉଣାତା ଦରିଆମାସୁ, ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏତେÈନାକା 
ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ରଭରନରୁ ଏଙ୍ା ରରହାଡ଼Èଇ ଆଃରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ବାଃତା ସୀକ୍ା ରଜÍଡାଲÈଇ ସÌଲ୍ ବା ମଅୂÒ। 
ଏଆରୁ ଈରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ େରତ୍ ଗରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ରଡଲରି ଭÉରତÑକା ଏଆରୁ େରତ୍ଗରିଭା କୂରନରୁ। ଏଆରୁ 
େରତ୍ ବÉଡ଼ାଗରିଆନା ରାହରିଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ରସକÔକରି ସାରନରୁ।

୧୪
 “ଏତେରି ବରିରହନରି ସÉପ୍  କା ଜାଡାଙ୍ାମାରଦÑ ଦରିଆମାରସ, 

ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏତେÈକା ରେÍନୁ ରଭସ୍  ୋ ରଭରନରୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ େÉନ୍  ମବୋଅÉନାରରି ଏÌଲୁ, ଦନ ବରିତ, ଏଙ୍ା େୁତଗିରରହା 
ରନଗରି େÌଲ େÉନ୍  ମବୋ ଗରିଅÒ। ୧୫

 ଏଙ୍ା ଏତେରି ବରିରହନରି ରନଗରି 
ଟÉଣାତାନରି

଼
 ଦରିଆମାରସ, ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି, ଏତେÈନାକା 

ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ତୀରରି ରଜÍଡାଡ଼Èଈ ରଭଞ୍ରିରନରୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

ରଜÍଡାତାନରି
଼
 ଇଟ୍ରିରନରୁ, ଅରଟÑ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ 

ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା େÌଲ ଆଗାଈରନରୁ।

ବୁଜଅିÉ୍ାନସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ
(ମÉକ୍ ୪:୨୧–୨୫)

୧୬
 “ଏମବୋଈରଭÑ ରଟକରି େ୍ାକ୍  ସାନା ଇଟାତାଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

କାରଟÑ ଲÈଈ ଆଡ଼୍  ସାନା ଇଟାତାଙ୍ରି  ଡୁବରି ରୁରତ Ñ। ରଟÍରଣ୍Ñ 
ଡୁବରିତରିନରି

଼
 ଡୀୋରସଣ୍ ଇଟରିରନ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏମବୋଈ 

ଇଜÔକରି ସÌଡାରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଉଜାଡ଼ରି ରମଃୋ ମୂରନରୁ। 
୧୭

 ଅÉଡ଼୍ ୋଅÉଜାଦୁଃନÈ ଗୁରଲÑ Ñ େୁନ୍  ମବୋଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଉଜାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉରନ। ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଆନରିରଭÑ େ୍ାକ୍  ସାନା 
ଇଟାଅÉଜାଦୁଃନାରରି ସରିରଡÑ, ଏତୋରÈ କ୍ାର୍ ଇସ୍  ୋ ଅÉଏÒ 
ଏଙ୍ା ଇଡାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉଏÒ। ୧୮

 ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା 
ରଭଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଏ ରସÍଲୁ ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏରମବେରରିତରି େନୁ୍  ମବୋ 
ଏÌଲୁ ଈରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଆଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏରମବେରରିତରି େୁନ୍  ମବୋ ଏÌଲୁ ସରିଡାଦୁରହÑ, ଏଆନରିତାରରି ଏରସରଭÑ 
େନୁ୍  ମବୋ ଏÌଲୁ ମାରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରଭÑ 
ଗୁରଲÑ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ କୁଡ଼୍  ସାନା ଅÌଭାଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ଟାଡ ିଏଙ୍ା ତାନମ୍ସାକା
(ମାତରିଉ ୧୨:୪୬–୫୦; ମÉକ୍ ୩:୩୧–୩୫)

୧୯
 ଜୀସ ୁଟାଡରି ଅରଟÑÑ ତାରମବେସାକା ଏଆନରି

଼
 ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଊଜାମାସÈକରି ଏÌଭରି ଏଆନରି ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  

ସାଲ୍  ବା ମୂେରିସରିଡ଼Èତୁ। ୨୦
 ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନୀ ଆଜା ଏଙ୍ା ନୀ ଆରମବେସାକା ଅÌରଡ଼ ନରିସାନାମାନୁ। ଏÌଭରି 
ନୀରଙ୍ େୂଣ୍ା ମÉଟ୍ରିମାନୁ।”

୨୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏମବେÈ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 

“ନାଇ ଆଜା ଏଙ୍ା ଆରମବେସାକା ଆଇରନରୁ ଏଆରୁ, ଏତୋନାକା 
ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ରଭଞ୍ରି ରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ।”

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା ଜରୀସୁତାରÈ ଡÉଟା ନମଃନତରୁ
(ମାତରିଉ ୮:୨୩–୨୭; ମÉକ୍ ୪:୩୫–୪୧)

୨୨
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ର ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 

କକରିକାରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସାଣ୍ଜୁ , ଅÉଜୁ ଈ 

ରଦରରିମୁଣ୍ା ଅରନନରି େÉଡ଼Èକରି ସାନାସୁ।” ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଡଙ୍ା ତହାସାରÈ ଭ୍ରିରତେରୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ ଡଙ୍ା ଅଇସାଭା 
ଜୀସୁ ସୁଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ଊଦାରେ ରଦରରିମୁଣ୍ାତାନରି

଼
 ରଦରରି ଭରିଲୁ 

ନରିଙ୍ରିରତ। ଡଙ୍ାତା ସରିରୁ େୂରରି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଏଆରୁ ରଦରରି 
ଆଜାଞ୍Éୋତାନରି

଼
 ଦରିରତରୁ। ୨୪

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ ନରିକ୍  ସାନା ଇରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, 

ଅÌ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଅÉଜୁ ସରିରୁତା କ୍ଡଜୁମବେରିନାସ।ୁ”
ଜୀସ ୁନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରିଭରିଲୁ ଅରଟÑÑ ଆଜାଞ୍ାୋଡ଼Èଇ 

ତ୍Éଙ୍ାଈମାସରି ରଦରରି ମୁଣ୍ାତରିନରି
଼
 ଲତୁ ଇନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ବାଗଗି 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଭରିଲୁ ଟାଟରି ଅÉରତ। ରଦରରିମଣୁ୍ା ଲତୁ ଇରସ। ୨୫
 ଜୀସ ୁ

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ମୀରନ୍ େରତ୍ ଏରମବେÑକରି ସାରସ?”

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 



92ଲୁକ ୮:୨୬
ଏଆରୁ କାତାବାତା୍ ଅÉରତରୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ? ଇଆଞ୍ଜୁ 
ରଦରରି ଭରିଲୁତରିନରି

଼
 ଅରଟÑÑ ସରିରୁତରିନରିÔରଭÑ ବାଗଗି ସୀେ୍ରିସାକÈ ଏÌଭରି 

ଇଆନରିତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନ୍  ମବେରିମାନୁ।”

ପରୀନଦରାଙ୍ା ଆୋମାସାନି
଼
ଇ କାରି ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୮:୧୮–୩୪; ମÉକ୍ ୫:୧–୨୦)
୨୬

 ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ରଦରରିମଣୁ୍ା 
ଅରନନରି େÉଡ଼Èକରି ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଗରାସୀଅ ଲÌକୁ 
ରାହରିଆଇମାସରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ୨୭

 ଜୀସୁ ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ 
ଜÉେରିନାତାଭାନରି

଼
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଇଆନରି ବାଃତା େୀରଦରାଙ୍ା ସÌଲ୍  ଜାରସରୁ। ଗÉରମÑ ଦରିନାଟୁକ୍ନÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍  କରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇଜରଭÑ 
ରାହରିଆଇସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ମସୁ୍  ୋ ବାହାଙ୍ରିନରି

଼
 ରାହରି 

ଆଇରସଞ୍ଜୁ।
୨୮

 
–୨୯

 େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ େÉଲୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ 

ଆହାନା ଜୂପ୍  କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଈ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆନରି

଼
ଇ କାକÈନରି 

ଲହା ସରିକାଲାଙ୍ା ଏଙ୍ା କÉଟ୍  କÈନରିରଭÑ ସରିକାଲାଙ୍ା ତଃୋନା 
ଇଟାଆଇମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑଙ୍ଦ୍  ଗୁତା 
ଏଭÈ ଗୁରଲÑÑ କରିତରିକତ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

ରାହରିଆଇମାସରି େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ରାହରିଆଇସରିଡÈନରି ସରିଃେରିମାସରି 
ବାହାତାଙ୍ରି  ଏଆନରି

଼
ଇ ଅେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼ାଈ 

ସ୍ଡÓହାନା ସାଲ୍  ବାରସÍଲୁ ଜୀସ ୁଏ େୀରଦରରÑନରିÔ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ନÌକରିÔଟରି କୂରାନା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କ୍ୀରରି 
କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରସଣ୍ମାନରି ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି ଜୀସ!ୁ ଈନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନÈ ଦାଃେରିଞ୍ରି? ଅÉନୁ 
ନୀବାଃତା ଜÉେରିଞ୍ାଈ, ନÉରଙ୍ ଜୂତୋଜÈ।”

୩୦
 ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ୋଦା ଆନରି ୋଦା?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଦÉଲାେଣୂ୍ଜୁ ” a ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଦÉଲା 
େୀରଦରାଙ୍ା ଏଆନରିବାଃତା ସÌଲ୍  ଜାରସରୁ। ୩୧

 େୀରଦରାଙ୍ା 
ଜୀସ ୁବାଃତା ଜÉରତରୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଡ଼ଃନାରୀମାନରି 

ନକ୍ତାଙ୍ରି  ୋରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ସÌରୁରରୋତା ରରଣ୍ 

ରଦରରି ୋଜରିଗଟା କÉରା ଗରିେରିମାରସ। େୀରଦରାଙ୍ା ଜୀସ ୁବାଃତା 
ଜÉରତରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ୋଜରିଙ୍ାବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜୁ 

ଇରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଏରହରଙ୍Ñ ଅÉୋକାରରି ଇରସଞ୍ଜୁ। 

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି େୀରଦରାଙ୍ା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓତାତୁ 

ଏଙ୍ା ୋଜରିଗଟାତାନରି
଼
 ସÌଲ୍  ଗାତୁ। ଏ ଗଟାତÈଇ ଗୁରଲÑÑ ୋଜରିଙ୍ା 

ଏ ସÌରୁଡ଼Èଇ ରଦରରିମୁଣ୍ାତାଙ୍ରି  ରଦଗରିତୁ ଏଙ୍ା ରରହÑଭାଙ୍ା 
କ୍ଡରିÓେରିକ୍ଡଜୁେୁନା ଦୀେ୍ାନା ସÉଭରିତୁ।

୩୪
 ଈ ଗୁରଲÑÑତା ରମହାନା ୋଜରିଗଟା ଅÉଙ୍ାଈମାସାକା 

ଏଆଡÈଇ ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ସାଜାନା ନÉସ୍କÈନରି ମାସରି ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଈ କାତା ରଭରତେରୁ। ୩୫
 ଏମବେÈ ଆନÈଆନÈ ଅÉଜାମାରସ 

ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ଲÌକୁ ସାରସରୁ। ଜୀସୁ କÉଟ୍  କା ରନÍରଡ 
ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ କକ୍  ସାସାରÈ ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରରି ଏÌଲୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍  ନÈ ରବÍଗାଲରି 
a ୮:୩୦ ଦÉଲାପୁଣ୍ଜୁ  ଇମବୋତାରରି ଅଥ୍ ଗÉରମÑ। େ୍ଡÓÉଡରି ରÌମୀ 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରରଣ୍ େୁଣ୍ଜୁ  ତାନରି ଗÉପ୍ ସରି ଅÉରତÑକା ୫୦୦୦ ସରିୋଇଙ୍ା 
ରାହରି ଆଇମାରସରୁ।

ଅÉଜାରସ। ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନା 
ସାଜାରସରୁ। ଏÌରÈ ରମହାନା ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଜରିରତରୁ। 
୩୬

 ଏତୋନାକା ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମହାରସରୁ, ଏଆରୁ 
େୀରଦରାଙ୍ା ଆହାମାସରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରିଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ 
ଏ କାତା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭରସ୍ରରି ଅÉରତରୁ। ୩୭

 ଏ ଦରିନା 
ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ମାସାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ଏ ବାହା ତୁହାନା ସାଲାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ।

ଏଆରୁ ଗÉପ୍  ସରି ଆସ୍କରିରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଡଙ୍ାତା 
କକ୍  ସାନା ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÓÍÎରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନା ସାଜାରସରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସରୁକÑ 
ସାଲ୍  ବା ରସÍଲୁ ଜୀସଈୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: ୩୯

 “ଈନୁ ଇଜÔକରି 
ରଭ୍ଡÓÍମ।ୁ ରେÍନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରି

଼
ଈ 

ରଭସମୁ।ୁ”
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ 

ଆନÈଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ନÉଜୁଡାଣ୍Ô ଗୁରଲÑÑତାକାରରି
଼
ଇ 

ରଭସ୍  ରେରରିଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ସÉଜାମାସି ବୁଡିÔନ ିନରୀତୋରି ଏଙ୍ା ର  
ଅÉସାମରୀଡÈନ ିନନଗି ଗିତାରି

(ମାତରିଉ ୯:୧୮–୨୬; ମÉକ୍ ୫:୨୧–୪୩)
୪୦

 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍ Óତରି ରବÑଅଟରି ଲÌକୁ ଏଆନରି
଼
ଇ 

ରରହାଡ଼Èଇ େୂଣ୍ରିକାରତରୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରି
଼
ଇ କÉସାନା 

ମାରସରୁ। ୪୧
 ଜାଇରସ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଜାଇରସ ଏ ନÉଜୁତାନରି
଼
 ମାସରି, ରେÍନୁଈ ଦଃନରି 

ଇଡୁତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁ କÉଟ୍  କÈନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉରେÑକରି ସାଲ୍  ବାରସÍଲୁ 
ଏଆନରି

଼
ଇ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୪୨

 ଜାଇରସତ ରରଣ୍Ñଗାଟାରରି 
ତାଡ଼ାମାର ମାରସ। ଏÌରରି ବÉର ବାସାରରି ସକୂÈତାରରି ଅÉଜାମାରସ। 
ଏÌରରି ସÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ରହହÈରନ ଅÉଜାମାରସ। ଜୀସୁ ଜାଇରସ 
ତÔକରି ସାଜରିସାଭା ଗାରମÑଦÉଲା ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି 
ଊଜରିରତରୁ।

ଲÌକୁ ନାସରିଡୁଡରି ଆଇସାଭା ଜୀସୁ ଏ ମାରଦÑ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୪୩

 ଏÌରରମବେÈ ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ମାରସ। ଏÌରରି ବÉର ବାସାରରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗÉରମÑଲାକା ଦରିନା ସୂଡ଼୍  କରିମାରସ। ଏÌରରି ତÉË ଗୁରଲÑÑ 
ଡାବୁୋଇ ଅÌସେୀଡ଼Ô ରସÍଲୁ ଭରିହାଗରିଆମାରସ। ଅÉରତକାରଭÑ 
ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଏତେରି ଅÌସଗାଟାଞ୍ଜୁରଭÑ କାର୍ ଇସ୍  ୋ ମËୂସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। 

୪୪
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଏଆନରିତାରÈ 

ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ା ଡୀଗରିରତ। ଏ ଡ଼ÈଏÒ ଏଆଡ଼ରିନାରରି ଦରିନାସୂଡ଼ା 
ଟାଟରି ଅÉରତ। ୪୫

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉରଙ୍ ଏମବୋଈ 
ଡୀଗାରତ?”

ଗୁରଲÑÑତାକା ରଭରତେରୁ, ଏଆରୁ ଏଆନରି
଼
 ଡୀଗÈ ସରିରଡÑରୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନୀ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ 
ଗ୍ରଡୂ ସାନା ମାଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ନୀ ରଭଞ୍Ôକରି ନାସ୍କରିମାଞ୍ାରନରୁ।”

୪୬
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏମବୋଇସରିକରି ନÉରଙ୍ 

ଡୀଗାରତ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ ବାହାଡ଼Èଈ ଡÉଟା 
ସ୍ଡÓହାନା ସାସାରÈ ଅÉନୁ େୁରସÑ।” ୪୭

 ଏÌରରି ଅରଟÑÑ ମÉଗ୍ାନା 
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ରାହରି ଅÉଭା ମଏୂÒ ଇଞ୍ରି  ଏ ଅÉସାମୀଡା େୁରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି 
ତରିଗଗି ତରିଗଗି ନÌକରିÔକରି ଭÉରତ। ଏÌରରି ଜୀସୁ ନÌକରିÔଟରି ତ୍ାଉ ସରିକରିରତ। 
ଏÌରରି ଆନÈଡ଼ରିକରି ଜୀସଈୁ ଡୀଗରିରତ ଏ କାତା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ନÌକରି

଼
ଟରି 

ରଭରତେ। ଏÌରରି ଇରସ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଏÌରରି ଜୀସଈୁ ଡୀଗରିରତ, ଏ 
ଡ଼ÉଏÒ ଏÌରରି ରନଗରିଅÉରତ। ୪୮

 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ବୁଡରି, 

ଈନୁ େରତ ୍ଗରିତରି ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନଗରିଅÉତରି। ଇରଦÑ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ 
ସାଲାମ।ୁ”

୪୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ଈରÈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି

଼
 ରେÍନୁଈ 

ଦଃନରି ଇଡୁତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଜାଇରସ ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ରËଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନୀ ମାର ସÉରତ। ଅÉବାଈ 
ଇରଦ ଅରଟÑÑ ଭାହାଗରିଭା କୂନା।”

୫୦
 ଜୀସୁ ଏ କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜାଇରସଈ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା। େରତ ୍ଗରିମ,ୁ ନୀ ମାର ରନଗରିଅÉରନ।”
୫୧

 ଜୀସୁ ଇଜÔକରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି େରିତର, ଜହନ 
ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ବୁଡରି ମୀଡାନରି ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  ଏଆନରିରକ ଇଡୁ 
ଲÈଈକରି ସÌଲ୍ ବା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୫୨

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏ ବୁଡରିନରି ସÉଜାସାକରି 
ଡ଼ୀ ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଆଇମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଡ଼ୀଭାକୂନା, ମୀଡା ସÉËସରିରଡÑ, ଏÌରରି ଭାରରି 
ସସୁ୍କରିମାରନ।”

୫୩
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଲÌକୁତାକା କାରତେରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏÌରରି ସÉଜାମାରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ରନଗÈଡ଼Èଇ 
େୁଞ୍ାରସରୁ। ୫୪

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 କାଜୁତା 

ଆହାନା େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଏ ବୁଡରି, ନରିଙ୍ାମ।ୁ” ୫୫
 ଏ ଡ଼Èଏ ଏଆଡ଼ରିନରି 

ଗାଣ୍ରିତାଙ୍ରି  ଜରିଉ ଭÉରତ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଟୁଙ୍ଦ୍ଡ଼ ଗରିଆନା ନରିଙ୍ରିରତ। 
ଜୀସୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ, “ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ଆନÈଅÉରତÑକା ଈରକ 
ତରିନ୍ ମବୋ ସୀଦୁ।” ୫୬

 ଏଆଡ଼ରିନରି ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ମଲୂÈ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। 
ଈ କାତା ଏରମବେରରି

଼
ଇରଭÑ ରଭସ୍ ୋ କୂନା ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁଏÌଭାସାନରିÔ 

ବାଗଗିସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ବÉରଗାଣି୍ ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରି
଼
ଇ ପାଣି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୧୦:୫–୧୫; ମÉକ୍ ୬:୭–୧୩)

୯  ୧ ଜୀସୁ ବÉର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ର ବାଃତାରଙ୍Ñ 

ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡ Ó Ìପ୍ ସାନା 
ରେହାରସÍଲୁ ଏଆରରିକରି ଡÉଟା ଏଙ୍ା େÌଣ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ରୂଗଗାଟାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇସ୍ ୋରସÍଲୁରଭÑ ଡÉଟା 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନାତାରÈ 

କାତା େÌେ୍ାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ସÉଭାକୂରାନାକାରରି
଼
ଇ କାର୍ 

ଇସ୍ ୋରସÍଲୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ୋରହରରିରସÍଲୁ ମୀରକÑ ଆନାରÈରଭÑ ଅÌଭା କୂନା। 
ଡୂଡ଼ା, ଜÉୋମÌଡ଼ରି, ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ, ଡାବୁୋଇ କରି ଗÉପ୍ ସରି 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଆନÈରଭÑ ଅÌଭାକୂନା। ଭାରରି କରିଆମାନରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍È 
ତୁହାନା ଆନÈରଭÑ ଅÌଭାକୂନା। ୪ ଈରୁ ଏତେରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ, 
ଏ ବାହା େରିଃୋ ରଡଲରି ଅÉଆ ସରିଡÈନରିଟୁକ୍ନÈ ଏରନÑରନ 
ରାହରିଅÉଦୁ। ୫

 ରଗରଟ ନÉଜୁତାକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ 
ଆଃତାଜÈଏରୁ, ଇରସÑକା ଏ ନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଜୁ ଏଙ୍ା 
ମୀ କÉଡାଦୂଲରିରଭÑ ଏମବେÈ ଜାଡ଼ା୍ଜରିଦୁ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତକା ଏÌରରି 
ଏଆରରିରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ନାରରି ଅÉରନ।”

୬
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସ୍ଡଃÕରତରୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉସ୍କାଗÉଡ଼ରି 

ରତ୍Íରତରୁ। ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରି ରଭନ୍ ମବୋଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 
ବାଃତା ସÉଭା କୂରାସାକାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେରୁ।

ଜରୀସୁ କାତା ନ୍ଞ୍ାନା ନେରଦ ବୁମ୍ଜୁ ଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୧୪:୧–୧୨ ମÉକ୍ ୬:୧୪–୨୯)

୭
 ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଗାଲରିଲରି ଦରିନା େÌଣ ଗରିେରିମାସରି ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 

ଈ ଗୁରଲÑÑ ଆଇସାରÈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏସÛନାକା ରଭସ୍ େରିରସରୁ, “ମଞୁ୍ାଗରିବାÏଗାଟରି 
ଜହନ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋ ମାରନଞ୍ଜୁ।” ୮ ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା 
ରବÎସ୍ରିରସରୁ, “ଏଲରିଅ ମାଇବାଃତା ତÌଞ୍ା ଅÉଜାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” 
ରବÍଗÈକାରଭÑ ରଭସ୍ରିରସରୁ, “େୁବ୍Èତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ 
େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ।” ୯ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରହରଦ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜହନତାରÈ ତ୍ାଉ ରାସ୍ ୋ 
ଗରିଆମÈଇ। ଅÉରତÑକା ଏତୋନରିତାରÈ ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଅÉନୁ 
ରଭଞ୍ରିମÈଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ?” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ 
ରମଃୋ ଦାଃେରିରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ପÉଞ୍ଚ େଜାର ଲÌକୁରି
଼
ଇ ତରୀତୋରି

(ମାତରିଉ ୧୪:୧୩–୨୧; ମÉକ୍ ୬:୩୦–୪୪;  
ଜହନ ୬:୧–୧୪)

୧୦
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରଭ୍ଡÓÍସାନା ତାଡ଼ା ସାଜାସାନରି

଼
 ଆନÈ 

ଆନÈ ଗରିଆରସରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଜୀସଈୁ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତରୁ। 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଆହାନା ଏଆଡ଼Èଇ 

ରବତ୍ ସାଇଦା ଇସରି ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ରବଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏକଡ଼ରି ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁ େୁରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଦାଇ ଗରିରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ କାତା ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÌରମବେର୍ 
ଗÌରରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ରଭÍଲା ଡ଼Ìଡ଼Ì ଇଞ୍ରିସାନରି

଼
 ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରଭରତେରୁ, “ଈରରି ଆନାରରିରଭÑ 
ରମÍଲରି ଅÉËନରି ବାହା। ଈନୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଇରଦÑ େରିଃମ।ୁ ଏଆରୁ 

ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ମାନରି ନÉସ୍କାଣ୍Ôକରି ସାଜାନା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଡÌୋବାହା ଏଙ୍ା 

ତରିନ୍ ମବୋତାରÈ ରମଃୋକାରୁ।”
୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁÔରନ 

ଏଆରରିକରି ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ଈରକÑ ସୀଦୁ।”
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ମାଇବାଃତା ତ ଭାରରି େÉଞ୍ଗଟା 

ରୁଟରି େରିଟÛକା ଅରଟÑÑ ଜÌରଡ଼Ñକା ମରିନ୍ ଙ୍ା ତୁହାନା ଅରଟÑÑ 
ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡÑ। ଅÉମୁ ସାଜାନା ଈ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ କଡାନା ତାନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ କରି ମାଞ୍ରି  ଗରିନା?” 
୧୪

 ଏମବେÈ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଭାରରି ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା େÉଞ୍ ହଜାର 
ମାରସରୁ।

ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁରରି

଼
ଇ େଚାସ 

ଗାଣ୍ରିଲାକା ରରÍଙ୍ା ରରÍଙ୍ା ଗରିଆନା କେ୍ା ଗରିଦୁ।”
୧୫

 ଏଆରୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକାରରି
଼
ଇ 

କେ୍ାଗରିରତରୁ। ୧୬
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ େÉଞ୍ଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା 



94ଲୁକ ୯:୧୭
ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ôକରି ରମହାନା 
ଏÌଭÈରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ ରରେ୍ାନା 
ଲÌକୁରରିକରି ୋହାଜରିଭା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଗÉରମÑ 
ତରିନ୍ ମବୋ ସÉରରିରତ। ସÉରାମାସରି ଗୁଣ୍ ଦÈଙ୍ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ରେସ୍କାନା ବÉର ବÌଗା େୂରରି ଗରିରତରୁ।

ପିତର କି୍ସ୍ଟଈ ଅÉଞି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୧୬:୧୩–୧୯; ମÉକ୍ ୮:୨୭–୨୯)

୧୮
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ରÛଆରଞ୍Ñ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମୀସାଅÉଜାନା ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଈ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ଆନÈ 

ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ?”
୧୯

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଜାହରିତାକା ନୀରଙ୍ ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି 
ଜହନ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। ଗରନ୍Ñକାତାକା ଏଲରିଅ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା େୂବ୍Èତାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  କାତା ଆଇରନରୁ।” ୨୦

 ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଈ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଆନÈ 

ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାରଦରୁ?”
େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି କ୍ରିସ୍ଟତରି।”
୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈ କାତା ଈରୁ ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରିରଭÑ ରଭସ୍ ୋ 
କୂନାଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ କÉଡ଼୍ ସାନା ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଉନଜÑନନ ସÉନନଞ୍ଜୁ ଇଞି୍ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୧୬:୨୧–୨୮; ମÉକ୍ ୮:୩୦–୯:୧)

୨୨
 “ଈ କାତା ସତ, ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ 

ଅÉରନ ଆଡÈ। ଜରିହୁଦରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ମÉନରି ଅÉଏÒରୁ। 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉରନ। ଅÉରତକାରଭÑ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀନରିଦରିନା ଗÉଲା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ସÉଭା ମୂସାନା 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 

ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ମୁସ୍ାନା 
ଗୁରଲÑÑତÈ େରିଃୋ ଦୀରନ। ଏଆନରିକରି ସରିଆମାନରି କ୍ଡୂ ସ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି 
ରଡଃକା ଦୀରନ, ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭାଅÉରନ। 
୨୪

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େରାଣରି 
ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଜ୍ଡÓÞରେ୍ନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ରଗରଟ ରËଞ୍ଜୁ 
େତୁଗିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଭରିହାରଡଲରିତା ସÉରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା 
ତାଡ଼Èନରି ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଆନରି ଲÉବା େÉରନଞ୍ଜୁ? 
୨୬

 ରଗରଟ ରËଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ ଅÉରତÑକା ନାଇ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ 
ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁରଭÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ଲାଜାଅÉଈÔ। ଏରସରରିରଭÍଲା ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ, ଅରଟÑÑ 
ଅÉବା ରେÍନୁତାରÈ ଅରଟÑÑ ତୀରରିଗାଟରି ଦୁତଙ୍ାନରି ଅରତେରରିଡ଼Èଇ 
ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୨୭

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଇମବେÈ ଏସÛନାକା 

ମାଞ୍ାରନରୁ, ଏସÛନାକା ସÉଭା ରଭÍରଲÑରନ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 
ଦରିନା ରମଃରନରୁ।”

ମÌସା ଏଙ୍ା ଏଲିଅନକÑ ଜରୀସୁ
(ମାତରିଉ ୧୭:୧–୮; ମÉକ୍ ୯:୨–୮)

୨୮
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା ରଭସାନା ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଆଟ 

ଦରିନ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ େରିତର, ଜହନ ଏଙ୍ା ଜାକୁବଈ ତÉରକÑ 
ଅସାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ ର ସÌରୁ ରସଣ୍Ôକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଜୀସୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିସାଭା ତÉରନ୍ ମହୁୁଭାନା ରବÍଗାଲରି 
ମ୍ୀରତ। ଏଆନରିତÈଇ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି େରିଅେରିଅନା ଲÌଙ୍ରି  
ରଭÍତୁ। ୩୦

 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଏମବେÈ ରରି
଼
ଆରୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ଜୀସୁରକÑ 

କାତାବÉତ୍ା ଆଇରସରୁ। ଏଆରୁ ମÌସା ଏଙ୍ା ଏଲରିଅ ମାରସରୁ। 
୩୧

 ଏଆରରିତାରରି ମହୁୁଭାନାରଭ ଅÌସ୍ େରିମାରସ। ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 

ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସରି ଏଆନରିତାରÈ ସÉଭା କାତା ଆହାନା 
ଏଆରୁ ଏଆନରିରକÑ ବÉସରି ଆଇରସରୁ। ୩୨

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 

େରିତର ଏଙ୍ା ରବÑଗÈକା ସୁସ୍କରିମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ତ୍ରିକ୍ ଇରସରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁତାରÈ ଅÌରତେରରି ରମଃରତରୁ। ଜୀସୁରକÑ 
ରରି

଼
ଆରୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ନରିସାସାରÈରଭÑ ରମଃରତରୁ। ୩୩

 ମÌସା ଏଙ୍ା 
ଏଲରିଅ ସାଜରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 େରିତର ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ମାଇ ଇମବେÈମାନାରରି ଏରସ ରନଗରିକାତା। 
ଅÉମୁ ଇମବେÈ ତୀନରିଗଟା କୂଡ଼ରିଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିନାମୁ। ରଣ୍È ନୀ 
ରସÍଲୁ, ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ମÌସା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ଏଲରିଅ 
ରସÍଲୁ।”

୩୪
 େରିତର ଈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି

଼
 ରରଣ୍ ମୂରଡଙ୍ରି  

ନରିଙ୍ାନା ଭÉରତ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରି
଼
ଇ େ୍ାଙ୍ରିରତ। ମରୂଡଙ୍ରି  

ଏଆରରି
଼
ଇ େ୍ାଙ୍ରିତାକରି େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ଆଜରିରତରୁ। 

୩୫
 ଏÌ ରଡÍଲରିତାନରି

଼
 ଏ ମୂରଡଙ୍ରିଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ଗୀରା ରରଣ୍ 

ଭÉରତ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଇଆନରି
଼
ଇ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କାମÈଇ। 

ଇଆନରିତାରÈ ରଭସ୍ ୋ ଆଃଦୁ।”
୩୬

 ରସଣ୍Ûନରି ଗୀରା ରଭସରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଅରଟÑ 
ଏରମବେରରି

଼
ଇରଭÑ ରମହାରତରୁ। ଜୀସ ୁରଆରଞ୍ ମାରସଞ୍ଜୁ। େରିତର, 

ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଆନା ରମହାରସରୁ ଏÌରÈ ଏରମବେରରିଈରଭÑ ରଭସାରତରୁ।

ପରୀନଦନରÑଞ୍ଜୁ ଆୋମାସି ର ଅÉପଈ ଜରୀସୁ କାର୍ ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୧୭:୧୪–୧୮; ମÉକ୍ ୯:୧୪–୨୭)

୩୭
 ଏ ରଭÑଇତରି ଜୀସ,ୁ େରିତର, ଜହନ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ସÌରୁଡ଼Èଇ 

ଭ୍ଡ ରିÓଆନା ଭÉରତରୁ। ଦÉଲା ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଜୀସୁଈ େୂଣ୍ରିରତରୁ। 
୩୮

 ଏଆରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ରଜÍଡାନଆନା ନାଇ ମରିରରÑନରି

଼
ଇ ଈରକÑ 

ରମହାଜରିଭାମୁ। ୩୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ ରÛଆରଞ୍Ñଗାଟାଞ୍ଜୁ। 

ସଇତାନ ବାହାଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଏଆନରି
଼
ଇ 

ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି ମୀଡା କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ରନଗାଡ଼Èଇ ଇଟା ମେୂରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ 
ଦୀେ୍ାଈଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ସଡୁାଡ଼Èଇ ରେÍଣÈ ଉେଗିମାରନ। ଏ 
େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଟରିକରିଟାକ୍ନÈ ଗାହାଙ୍ା ଅÉଭା ଗରିେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ େରିଃେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।” ୪୦

 ଈ େୀରଦରରÑନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା 



95 ଲୁକ ୯:୬୨
ରେହାଜରିଭାରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଡ଼ୀଡ଼ରି ରଭରତେÑ, 

ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆରୁ ମËୂରତରୁ।”
୪୧

 ଏରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େରତ୍ ସରିଡÈନାନÈନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ନୀମବୋଈରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ଈ ୋରହରରି ସାଜରିରଞ୍ରୁ। 
ଅରଟÑÑ ଏରସଦରିନା ଅÉନୁ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଈ?” ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଜୀସୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ମରିରରÑନରି

଼
ଇ ଇମବେÈଙ୍ରି  

ଅତାମ।ୁ”
୪୨

 ମୀଡା ଭାଇସାଭା େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ସରିସ୍Èକାନା 

ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ। ମୀଡା କୂରରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିଗଗିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁେୀରଦରରÑନରି

଼
ଇ ବାଗଗି ସରିଆନା ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି ମୀଡା ରନଗରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ ତାଞ୍ରି  କାଜୁତା 

ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୩
 ଊଜା ମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକା ରେÍନୁତାରÈ ଡÉଟା 

ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉନାରÈ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୧୭:୨୨–୨୩; ମÉକ୍ ୯:୩୦–୩୧)

ଜୀସ ୁଗରିେରିମାସରି ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଇରସରୁ, ୪୪

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଇରଦÑ ଏତୋରÈ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭତୋଈ, ଏÌରÈ ବୁଡ଼୍ ଜା 
କୂନା। ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି

଼
ଇ ଲÌକୁରରି କାକÈନରି ସେଗି ଗରିରନରୁ।” 

୪୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏମବୋତାରÈ ନୂଡରିକାତା 

େୁନ୍ ମବୋ ମୂËରତରୁ। ଇମବୋତାରÈ ଲÈଇନରି କାତା ଏଆରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ 
ଈ କାତା ବୁଜରିଅÉଭା ମËୂରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏ କାତା 
ଜୀସଈୁ ରଭନ୍ ମବୋ ଆଜରିରତରୁ।

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମଲୂÈ ନଦରÈଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୮:୧–୫; ମÉକ୍ ୯:୩୩–୩୭)

୪୬
 ସରଟÑକା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ 

ଟଟା ଟଟରି ଅÉଜାନା ଇରସରୁ, ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏମବୋଈ ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ? ୪୭

 ଏଆରରି ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାସରି କାତା ଜୀସ ୁେୁରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି ମୀଡାତରିନରି

଼
 ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି 

ନରିସାଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଗରଟ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈଃନ୍ରି ମୀଡାଈ ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ନÉରଙ୍ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁଈ 
ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି କÌେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ମଲୂÈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ।”

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମରୀ କୁÛଇଟ ିନଙି୍ାଈ  
ସିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମରୀନକÑତାଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୯:୩୮–୪୦)
୪୯

 ଜହନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରିଅÉବା, ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ୋଦାଡÈଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେହାଈସାରÈ 
ଅÉମୁ ରମଃତାମୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା 

କୂଭା ରସÍଲୁ ରଭତୋମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି େୁଟÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ।”

୫୦
 ଜୀସ ୁଜହନଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ କୂଭା ଗରି

଼
ଆଦୁ। 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଈ ସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରକÑତାଞ୍ଜୁ।”

ସମିରଣ ନÉଜୁ
୫୧

 ଜୀସ ୁେୁତଗି େରିହାନା ସଗ୍ତାଙ୍ରି  ଅୋରଡଲରି ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ଆଇରସ। 

ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ୫୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସାଲ୍ ବା ରଭÍରଲରନ ଏସÛନାକାରରି
଼
ଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁ

ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ତÌଲ ଗରିଆଜରିଭାତାଙ୍ରି  ସମରିରଣତା ମାସରି ର 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ୫୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ସାଜରିସାରÈ ରମହାନା ଏମବେÈତାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା 

ଅÉରÈରତରୁ। ୫୪
 ଜୀସୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା 

ଜହନ ଏÌରÈ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ପ୍ରବୁ, ସଗ୍ଡ଼Èଇ 
ନÉଡ଼ରି

଼
 ଭÉଜାନା ଇଆରରି

଼
ଇ ମ୍ଡÓÝØୋରସÍଲୁ ଅÉମ ୁେ୍Éନାମ ୁଇଞ୍ରି  

ଈନୁ ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି   ଗରିନା?” a
୫୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି ରଭଞ୍Ôକରି କରିର୍ ଇଞ୍ାନା 
ଏଆରରି

଼
ଇ ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। b ୫୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାନାକା
(ମାତରିଉ ୮:୧୯–୨୨)

୫୭
 ଏଆରୁ ୋରହରରିଆ ନÌକରି

଼
କରି ସାଜରିମାରସରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏରମବେÑକରି ସାଜରି, ଅÉନୁ ନୀ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି 
ଭÉଈ।”

୫୮
 ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ବରିଲଙ୍ାନାଈ ରାହରିଅÉଭାତାଙ୍ରି  

ଗାରÈଙ୍ା ମାନୁ ରସଣ୍ େÉସ୍ କରିମାନରି େଟାଙ୍ାନାଈ ଜଜଗି
଼
ଙ୍ାମାନୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରରି ତ୍ାଉ ଡୁେ୍ାରସÍଲୁ 
ଏତୋଭାନରି

଼
ରଭÑ ବାହାସରିରଡÑ।”

୫୯
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ 

ରବÑଅଟରି ଭÉମ।ୁ”
ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ରଭÍରଲÑରନ 

ସାଜାନା ନାଇ ଅÉବାଈ ମସୁ୍ ୋତାଙ୍ରି  ନÉରଙ୍ ୋବରି ସରିଆମ।ୁ”
୬୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସାଜାନାକାରରି

଼
ଇ 

ସÉଜାନାକା ମରୁସ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ସାଜାନା ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 
ଦରିନାତାରÈ କାତା େÌକୁମ।ୁ”

୬୧
 ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ଅÉନୁ ନୀ 

ରବÑଅଟରି ଭÉଈ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରଭÍରଲ ମÉରେନାକାରରି
଼
ଇ ଜହାରରି 

ଗରିକାଈସÈ।”
୬୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ଲରି ତାନରି 
କାଜୁ ସରିଆନା ରବÑଅକରି ରମଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁେÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନା ରସÍଲୁ ଆନାଭାନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ଭÉଏÒଞ୍ଜୁ।”

a ୯:୫୪ ଏÛରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରି ତାନରି ଈରା ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ-
‘ଏଲରିଅରଭ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି ’।
b ୯:୫୫ ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ଇ ୋଠରଭ ରମଲରି ଆଇରନ: 
ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େୁଞ୍ାସରିରଡରୁ ଗରିନÈ ଈରୁ ଆନରି ଜରିଉ 
ୋଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ! ୫୬ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଲÌକୁତାରା ଜରିଉ ତରିନରି ନାହିଁ 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉଏ। ଅÉରତÑକା ଏଆରରିଇ ଏଃୋ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ!



96ଲୁକ ୧୦:୧
ଜରୀସୁ ବÉତେରିଗାଣି୍ତାକାରି

଼
ଇ ପାଣି୍ତାରି

୧୦  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ପ୍ରବୁ ଅରଟÑÑ ବÉତେରରି ଗାଣ୍ରିତାକାରରି
଼
ଇ 

ଅÉସ୍କରି ରତଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଏତେରି ନÉସ୍କାଣ୍Ôକରି ଏଙ୍ା 
ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ସାଲ୍ ବା ରଭÍରଲÑ 
ଏଆରରି

଼
ଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨ ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“କଆନାରା 

ଲସାଗରିଭାତାଙ୍ରି  ତÉସା ରସ୍Íଡୁ Ô ଅÉଜାନାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମୁଲରିଆଙ୍ା ମୂଲÈ ଈକÔନାକ ମାରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତÉସା 
ରଦରାନରି

଼
ଇ ନୂଡ଼ରିଆହାନା ଜÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉË ତÉସା 

କରିଭାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ୋଇଟରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଦÉଲା ମୁଲରିଆଙ୍ାନରି
଼
 

ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।
୩

 “ସାଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ କÉସରି 
ନାଃକା ବାଃତାଙ୍ରି  ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା ୋଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ୋଟ୍ ରିମାଞ୍Èଇ। 
୪

 ମୀରକÑ ଟÉକାଙ୍ା, ମÌଡ଼ରି
଼
ଙ୍ା ଅÉରତÑକା ସÌରତଡ଼ାକା ଅରଟÑÑ 

ଆନÈରଭÑ ଅÌଭା କୂନା। ୋରହରରିତାନରି
଼
 ଏରମବେରରିରକÑ ଅÉରତÑକା 

କାତାବÉତ୍ା ରସÍଲୁ ରାହରିଅÉଭା କୂନା। ୫ ଏତେରି ଅÉରତÑକା ଇଡୁ ତାନରି
଼
 

ସÌଲ୍ ରଜଡାରଣ୍Ô ରଭÍରଲÑରନ ରଭସ୍ ଦୁ,‘ଈ ଇଡୁତାନରି
଼
 ଲତୁରଜÍଡା 

ୋହାକାରରି।’ ୬ ରଗରଟ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଲଃୋ ମÉଟ୍ କରିମାନାଞ୍ଜୁ 
ଏରନ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଲତୁରଜÍଡା 
ଏଙ୍ା ରମÍଲା ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରିଅÉରନ। ରଗରଟ ଏÌରରମବେÈ 
ଏମବୋଇରଭÑ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଲଃୋ ମÉଟ୍ କରିନାଞ୍ଜୁ ସରିଡାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରମÍଲା ମୀ 
ବାଃତାରଙ୍Ñ ରଭ୍ଡÓÍତାରନ। ୭

 ଈରୁ ଲତୁରଜÍଡା ମାନରି ଇଡୁତାନରି
଼
 

ରାହରିଅÉଦୁ। ଏ ଇଡୁତରି ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ଆନାରÈ ସରିଆନୁ ଏÌରÈ 
ତରିଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଉଣ୍ଜୁ । ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାଗାଟାନରିକରି 
ମୁଲ ସୀଭାଅÉରନ। ରବଗାଲରି ଇଡୁତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ଏ 

ଇଡୁ େରିହାନା ସାଲ୍ ବା କୂନା।
୮

 “ରଗରଟ ଈରୁ ଏତେରି ଅÉରତÑକା ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ ଏଙ୍ା 
ଏମବେÈ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃତାରନରୁ, ଇରସÑକା 
ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ଆନରି ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆରନରୁ, ଏÌରÈ ତରିଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏ 
ନÉଜୁତା ରାହରିଆଇମାନରି ସÉଭା କୂରାଦୁଃନାରରି

଼
ଇ କାରରି ଇସ୍ ଦୁ। ଏ 

ରବÑଅÒଟରି ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭସ୍ ଦୁ, “ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନା ମୀବାଃତାଙ୍ରି  

ଉରତÑଗରିସରି ଏେରିମାଞ୍ାରନ।”
୧୦

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ଏତେରିଅÉରତÑକା ର 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ସାହରିଅÉରଜÑରୁ 
ଇରସÑକା ଈରୁ ଏ ନÉଜୁ ରାହାତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍   ଦୁ, 
୧୧

 ମାଇ କÉଟ୍   କÈନରି ମାନରି କÉଡାଦୂଲରିରଭÑ ଅÉମୁ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଇମବେÈ ଜାଡ଼୍   ସାଜରିଆତାମ।ୁ” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, “ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଉରତÑଗରିସରି ଏେରିମାଞ୍ାରନ।” ୧୨

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଈ ତୂକରି ଗରିନରି ଗÉଲା ଏÌ ନÉଜୁ ଲÌକୁ ତାକା ସଦମ 
ଲÌକୁ ସÉରÛକରି ବରିକାଲରିତାନରି ଦୀରନରୁ।’

ପନତ୍ଡ ସିଡÈନାକାରି
଼
ଇ ଜରୀସୁ କÉଡ଼୍   ତାରି

(ମାତରିଉ ୧୧:୨୦–୨୪)
୧୩

 “ଆଇଗନା କରାଜୀନ୍! ଆଇଗନା ରବତ୍ ସାଇଦା! a ମୀ 
a ୧୦:୧୩ ନକାରାଜରୀନ୍ ଏଙ୍ା ନ୍ଥ୍ ସାଇଦା ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର 
କୁଡୁତାନରିମାସରି ଜÌରଡ଼କା ଦରିନାଙ୍ା, ଏÌରରମବୋ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ରÉୋଇମାରସଞ୍ଜୁ।

ମାରଦÑ ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ତÌସାମାଞ୍ାଈ। 
ଏÌଭÈ ରଗରଟ ସÌର ଏଙ୍ା ସରିଦନତାନରି

଼
 ମାନରି ଲÌକୁରରିବାଃତା ଗରିଭା 

ଅÉଜାଦୁଃରନମା ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଏରସସରିକରି ରଭÍରଲÑରନ ତାଡ଼ା 
ଏÌଲୁ ତରିହା ଦୁଃରନରୁମା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି େରିହାଦୁଃରନରୁମା। 
ଏଆରୁ ଡ଼Ìଈଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିହାନାରÈ ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ଆକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ତÌଲଗରିଆମାନରି ଡ଼ୀଭା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟରିରନରୁମା 
ଏଙ୍ା ତ୍Éଉତା ନÉଡ଼ରିଦୂଲରି କରିଆଦୁଃରନରୁମା। ୧୪

 ତୂକରି ଗରିନରିଗÉଲା 
ଈରୁ ସÌର ଏଙ୍ା ସରିଦନ ଲÌକୁରରି ସÉରÛକରି ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୫

 ଅରଟÑÑ ଅ କେନ୍ାହୂମତରି! ସଗ୍ ଏରସ ରସଣ୍ମାରନ ଏÌରସ 
ରସଣ୍Ôକରି ଗରିନÈ ନୀରଙ୍ ରଡÍସ୍ ୋ ଅÉରନ? ଗରିନା, ନକ୍ ଏରସ 
ରନÍରଡ ମାରନ ଏÌରସ ରନÍରଡÑକରି ନୀରଙ୍ ଇବ୍ ଗାଅÉରନ।

୧୬
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀ ରଭସ୍ େରିମାନାରା 

ରବଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଆଃେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑରନ ନÉରଙ୍ ଆଃେରିସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏରସରରିରଭÍଲା 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ଆଃେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ନÉରଙ୍ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁଈ ଆଃୋ କୁଇମାରନଞ୍ଜୁ।”

ସଇତାନ ମେୁଅିÉତାରି
୧୭

 ଏରସରରିରଭÍଲା  ବାତେରରି b ଗାଣ୍ରି ରତ୍Íଜାନା ରଭ୍ଡÓÍତାରତରୁ, 
ଏଆରୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହାଈ ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ପ୍ରବୁ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଆମୁ ନୀ ୋଦାଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସରିତାମୁ, ଏମବେÈ 
େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ମାନ୍ାରÈ କାତା ମÉନରି ଅÉଜାରତରୁ।”

୧୮
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ସଇତାନଈ 

ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଡ୍ଡୂ ଁମରିଲ୍ ଇସ୍ରିରଡଃଙ୍ରି  ଦରିଆତାରÈ ରମଃରତÑ। 
୧୯

 ରଭଞ୍ାଦୁ, ସ୍Éସ୍କା ଏଙ୍ା କରିସ୍କାଙ୍ଦ୍  ଟÛଏରାକା କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ 
ଦÌଲରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େÌଣ ସରିଆମାଞ୍Èଇ। ଅÉନୁ 
ମୀ କÉରସÑନରି ବାଃତା ମାନରି ଡÉଟା ସÉରÛକରି ମୀରଙ୍ ଡÉଟା 
ସରିଆଞ୍Èଇ। ଆନାରରିରଭÑ ମୀରଙ୍ ଆନÈରଭÑ ଗରିଭା ମତୂାଜÈଏ। 
୨୦

 ଆଁ, େୀରଦରାଙ୍ା ମୀନ୍ାରÈ କାତା ମÉନରି ଆଇଞ୍ାରନରୁ। 
ଈରୁ ରରହା ଅÉଦୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ବାଃତା ଏ 
ଡÉଟା ମାନରିବÉଗା ଅÉଏÒ, ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀË ୋଦାଙ୍ା ସଗ୍ତାନରି

଼
 

ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନÈକରି ରରହାଅÉଦୁ।”

ଜରୀସୁ ଅÉବାନପÍନୁବାଃତା ଜÉତାରି
(ମାତରିଉ ୧୧:୨୫–୨୭; ୧୩:୧୬–୧୭)

୨୧
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଜୀସଈୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା, ସଗ୍ ଏଙ୍ା େୁତଗିରସÍଲୁ ପ୍ରବୁତରି! 
ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦଃେରିମାଞ୍ାଈ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ଈ 
ଗୁରଲÑÑ କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁଗାଟାରରି ଏଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାସାକାରଭÑ ରେÍରଡ଼ଞ୍ରିମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ 
ବାଃତା ତÌସାମାଞ୍ରି । ଆଁ ଅÉବା! ଈନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  
ମÉଣ୍ରିତରିବÉଗା ଈନୁ ଈରÈ ଗରିତରି।

୨୨
 “ନାଇ ଅÉବା ନÉରଙ୍ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ ଏÌରÈ ଅÉବାଈ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏମବୋଈରଭÑ 
b ୧୦:୧୭ ବାତେରି ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ସତୁରରିଗଟା ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାରନ।
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େୁଞ୍ରିସରିରଡÑ ଏଙ୍ା ଅÉବା ଏମବୋଈ ଏÌରÈ ମ୍ୀଏନରି

଼
ଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ 

ଏମବୋଈରଭÑ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑ। ଏତୋନାକାରରି
଼
ଇ ଅÉବାଈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭା 

ରସÍଲୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଆଡÈ ଅÉବାଈ େୁରନରୁ।”
୨୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସତୁାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭଞ୍Ôକରି ମହୁୁ କରିର୍ 
ଇରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସରୁକÑ ଏମବେÈ ଭାରରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। 
ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉବ୍ ଗରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ରମଃୋ େÉରଟରୁ। 
୨୪

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈରୁ ଇରଦÑ ଏତୋରÈ 
ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରÈ ଦÉଲା 
େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରÉଜାଙ୍ା ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତÈ ରମଃୋ େÉନÈରତରୁ। ଈରୁ ଇରଦ 
ଏତୋରÈ ରଭଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରÈ ଦÉଲା 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରାଜାଙ୍ା ମÉଟ୍  କରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଏÌ ଗୁରଲÑÑତÈ ରଭନ୍ ମବୋ ମËୂରତରୁ।”

ନନଗି ସମିରଣତାନାନ ିତÌସିସି କାତା
୨୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରÈ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ଅÉନÈ ଗରିÔଇ?”

୨୬
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 

“ସÉଜାେୁତରିତାନରି
଼
 ଆନÈ ଭ୍ୀସାଅÉଜାରନ? ଏମବୋତାରÈ ଈନୁ 

ଆନÈ େÌଡ଼ରିଆଇମାଞ୍ରି?”
୨୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ ‘ନୀ ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ 
ଜରିଉଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ନୀ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁଈ ରଜÍଡା ଗରିମୁ’ ଏଙ୍ା, ‘ଈନୁ ନରିଣ୍Èନରି 
ରଜÍଡାଗରିେରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାରରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିମ।ୁ’ ”

୨୮
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

ରଭସାମାଞ୍ାଦରି। ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈନୁ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରÈ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ମଦୂରି।”

୨୯
 ତÉନୁ ତାଡ଼Èନରି ଉରଜÑଡ଼Èଇ ନୀମବୋଈରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏତୋନାକାରରି

଼
ଇ 

ରଜÍଡାଗରି
଼
ଇ, ଏଆରୁ ଏମବୋଈ?”

୩୦
 ଈ କାତା ତାରÈ ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରËଞ୍ଜୁ 

ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମଡ଼Èଇ ଜରିରୀହତାଙ୍ରି ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ। ୋରହରରିଆ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ା କାକÈନରି ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିତÈ 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଗୁରଲÑÑ ମପୃ୍ କାନା କଡରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ 

ସÉନରିସÉନରି ରସରତରସ୍ଡଃÕନÈ ରଭÍସାନା ଇଗ୍ ଜାନାଇ ସାରସରୁ।
୩୧

 “ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ, ରËଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ 
ୋରହରରି ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ରମହାନା ୋରହରରି 

ଏÌଜାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ରËଞ୍ଜୁ  ରଲÍବରି a ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 

ଏ ୋରହରରିଡ଼ାଈରନ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ 

ରମଃରତକାରଭÑ ଏଆନରି
଼
ଇ ବାରାଗରିଭାତାଙ୍ରି  ରାହରିଅÉËରରିରକÑ 

ସାରସଞ୍ଜୁ।
a ୧୦:୩୨ ନଲÍବ ି ରଲÍବରି କୁଟୁମୀ ତାରା ଲÌକୁ। ଈଆରୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାନରି ଜରିହୁଦରି ଲÉକାଗାଟାରରିଇ କାବାଡ଼ରିତାନରି ଆଟ୍ କରିମାରସରୁ।

୩୩
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ସମରିରଣ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଏ ୋରହରରିଡ଼Èଇ 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ରଭÍୋଆଜାମାସାଞ୍ଜୁ ଏତେÈଭାନରି କୂରାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔ ରମହାନା ଗÉପ୍ ସରି 
ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଡା ରଭÍୋଅÉଜାମାସାନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଗାହାଙ୍ାନରି

଼
 ନରିଜୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 

କରିଆଜରିଆନା ଏଭÈ ତଃୋଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା ରରଣ୍ 
ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଡା ୋଣ୍ ଞ୍ାନା କୂରାମାସାନରି

଼
ଇ 

ତାଡ଼ା ରମÍକରି ଗÌଡ଼ାତାନରି
଼
 କପ୍ କାଗରିଆନା ଦୁରୁଦରିନାତାକା ରାହରିଅÉନରି 

ର ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଡା ୋଣ୍ ଞ୍ାସାନାନରି
଼
ଇ 

ଲରତେଞ୍ଜୁ। ୩୫
 ରଭଈତରି ସମରିରଣତାଞ୍ଜୁ ଜÌରଡ଼Ñକା ରୂୋଟÉକାଙ୍ା 

ସରିଆନା ଦୁରୁଦରିନାତାକା ରାହରିଆନରି ଇଡୁ ରମଃେରିମାନାନରି
଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
 ଲକୁମ।ୁ ରଗରଟ ଇଆନରିରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ 

ଗÉପ୍ ସରି ଟÉକାଙ୍ା ମହୁ ରିଅÉଜାଦୁଃନୁ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ରବ୍ଡÓÍତାନାଭା 
ଏÌ ଗୁରଲÑÑତÈ ନୀରଙ୍ ରତଃତାଈ।”

୩୬
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ରଭତୋମୁ, 

ରେ୍ଡÓÍକÔରାଙ୍ାନରିବାଃତା ଦରିଆନା ସÉଭା ସରରÑ ମାସରି ରମ୍ଡÓÍରହÑନରି
଼
ଇ 

ଈ ତୀନରିଗାଣ୍ରି ମାରଦÑ ଏମବେÈଇ ରଜÍଡା ତÌରତେ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ 
ଏÌଲୁଗରିେରିଞ୍ରି?”

୩୭
 ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏତେÈଞ୍ଜୁ କୂରାମାସରି 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
 ରଜÍଡା ନରତଞ୍ଜୁ।”

ଏÌ ରବÑଟରି ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି ÔଅÉରତÑକା ଈନୁ 

ସାଲାମ,ୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରସÍଲୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିକାମ।ୁ”

ମରିଅମ ଏଙ୍ା ମାତ୍ଡା
୩୮

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ୋରହରରିଆ 
ସାଜରିସାଭାନରିÔ ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବେÈ ମାତ୍ାଇଞ୍ରି  
ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଆଜା ଜୀସୁଈ ତÉରେÑକରି ନÉଜୁ ଅÉରତ୍। 
୩୯

 ମରରିଅମ ୋଦାତାରରି ମାତ୍ାନରି ଆଙ୍ରି  ରରଣ୍ ମାରସ। 
ମରରିଅମ ଜୀସ ୁକÉଟ୍ କା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି କକ୍ ସାନା ଏଆନରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 

ରଭଞ୍ରିମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ମାତ୍ା ଇଜନାରÈ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାରସ। ୪୦

 ମାତ୍ାନରିଙ୍ରି  ଗÉରମÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଦୀପ୍ କରିସରି 
ବÉଗା ଏÌରରି ରÉଗ ଅÉରତ। ଏÌରରି ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା 
ଇରସ,“ପ୍ରବୁ! ସୀଭାକଃୋତାରÈ ଗୁରଲÑÑ ବÉରରି ନାଇ ଆଙ୍ରି 
ନାଇ କୁଈଟରି ଇଃୋ ଗରିଆମାଞ୍ାନାରÈ ଈନୁ ଈରକÑରଭÑ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିସରିଡାଈ ଗରିନÈ? ନÉରଙ୍ ବାରା ଗରିଭାରସÍଲୁ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଈରକÑ 

ରଭସାଜରିଆମ।ୁ”
୪୧

 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମାତ୍ା, ଅÌ ମାତ୍ା, ଈନୁ 

ଏÌରÈନÉରÈରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ବୁମବେଜୁ ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଆଇମାଞ୍ରି ।
୪୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଭାରରି ରରଣ୍Ñରନ ମୂଲÈ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
ମରରିଅମ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାମାରନ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌଭା ଅÉଏÒ।”

ନପÍନୁବାଃତା ଜÉନାରÈ ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉତୋରି
(ମାତରିଉ ୬:୯–୧୫)

୧୧  ୧  ରନରି
଼
ସରି ଜୀସୁ ର ବାହାତାନରି ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ 
ଭରିହାଗରିଭÈରନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, 
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“ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋଅÉରନ ଏÌରÈ ଜହନ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ, ଏÌରÈ ଈନୁ ମÉରଙ୍ରଭÑ 

ଗ୍ରÉପ୍ାମ।ୁ
୨

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉଦୁ:

‘ଅ ରସଣ୍ମାନରି ମାଇ ଅÉବାତରି, ଅÉମ ୁଜÉେରିମାଞ୍ାନାମ,ୁ
ନୀ ୋଦା ଡ଼ଃନÈ ତୀରରିଡ଼Èଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଭା 

ଅÉୋକାରରି।
ଅÉମ ୁଜÉେରିମାଞ୍ାନାମ ୁନୀ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଭÉୋକାରରି।

 ୩ ମାଇ ଲୂଡ଼ାଅÉନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଈନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ସରିଆମ।ୁ
 ୪ ମାଇ ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଈ େରିଃତାମ।ୁ

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ମାଇ କୁଈଟରି ଦୂସ 
ଗରିଆମାରନରୁ,

ଅÉମରୁଭÑ ଏ ଆରଙ୍Ñ ଗÉଡ଼ରିତାକାରରିତାରÈ ଦୂସ 
େରିହାଜରିେରିମାନାମ।ୁ

ମÉରଙ୍ ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନରି କାଞ୍ାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ଅତାଜÈ।’ ”

ନରୀ ଲୂଡାଆଇନାରÈ ପÉନ୍ ମ୍ା ନସÍଲୁ ନପÍନୁବାଃତା ଜÉନାରି
(ମାତରିଉ ୭:୭–୧୧)

୫
 
–୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ମୀ 

ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମାଏÒଞ୍ାତÔକରି ଗÉପ୍ ସରି ନÉଡÈଙ୍ା 
ସାଜାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ‘ରବÍଗାଲରି ନÉଜୁଡ଼Èଇ ରËଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ା ନÉରଙ୍ େୂଣ୍ା ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି

଼
ଇ ସୀଭାରସÍଲୁ 

ନାଇବାଃତା ଆନରିରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ ସରିରଡÑ। ରଜÍଡାନଆନା ନÉରଙ୍ 
ତୀନରିଗଟା ରୁଟରିେରିଟÛକା ସରିଆମୁ।’ ୭

 ନୀ ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଇଜÛରଟÑ 
ମାଞ୍ାନା ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ସାଲାମ।ୁ ନÉରଙ୍ ରୁସମୁରି 
ଗରିଆଜÈ। ଦÉରା କÉଟାଗରିଆତାମୁରଡÑ। ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ନାଇ 
ମୀଡାକା ସୁଞ୍ରିତାମୁରଡÑ, ନୀରଙ୍ ରୁଟରି େରିଟÛକା ସୀଭାରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ଇରଦÑ ନରିଙ୍ା ମଏୂÒନୁ।’ ୮

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଅÉଜାନା ନୀ ନରିକ୍ନାଭାନରି

଼
 ନରିଙ୍ÈତାକÈରଭÑ ଏଙ୍ା 

ରୁଟରି େରିଟÛକା ସରିଆଜÈତାକାରଭÑ, ଈନୁ ରଗରଟ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା 
ଜÉଦରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନୀରଙ୍ ଲୂଡ଼ାଅÉନÈ 
ଗୁରଲÑÑ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୯ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 
ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ଜÉେରିଦୁଃଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଦାଃଦୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। ଦÉରା ଟଲ୍ ଟଲ୍ 
ଇସ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ମୀ ରସÍଲୁ ଦÉରା ଦÉସାଜରିଭା ଅÉରନ। ୧୦

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ଜÉରନରୁ, ଏଆରରିକରି ସୀଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଏତୋକା ଦାଃରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା େÉରନରୁ। ଏତୋନାକା ଦÉରା 
ଡ଼ାରସ୍ରୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ ଦÉରା ଦÉସାଜରିଭାଅÉରନ। ୧୧

 ମୀ ମାରଦÑ 
ଏରମବେରରିତର ଅÉେ ମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ନୀରଙ୍ ନୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 
ମୀନୁÔ ଜÉତାତାକÈ ଈନୁ ଆନÈ ଗରିଦରି? ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 
ମୀନୁ ଜÉରତÑକା ଏଆନରିକରି ସ୍Éସ ୁସୀରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଅÉଏÒ ଈରୁ 
ଏଆନରିକରି ମୀନୁÔ ସୀରଦରୁ। ୧୨

 ଅÉରତÑକା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ରଗରଟ 
ରଣ୍È ଭାଟÈ ଜÉରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆନରି କାଜୁତାନରି

଼
 ଈରୁ 

କରିସ୍କାଙ୍ଦ୍  ଟÛଏରରି ସୀରଦରୁ ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ। ୧୩
 ଈରୁ ଡ଼Ìଈତାରତରୁ 

ଅÉରତକାରଭÑ ମୀ ମୀଡାକାନ୍ ଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗÈ ସୀଭାଅÉରନ 

ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ସଗ୍ତାମାନରି ମୀ 
ଅÉବା ଏଆନରି

଼
ଇ ଜÉେରିମାନାରରିକରି ସÉରÛକରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଇସରିଙ୍ରି  

ସୀଭାଅÉରନ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନାଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ବାଃତା ନପÍନୁତାରି ଡÉଟା
(ମାତରିଉ ୧୨:୨୨–୩୦; ମÉକ୍ ୩:୨୦–୨୭)

୧୪
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ରÛଆନରି

଼
ଇ ରବÍଡା ଅÉଭାଗରିଆମାସରି 

େୀରଦରରÑନରି
଼
ଇ ରେହାଇରସଞ୍ଜୁ। େୀରଦରରି ରବÍଡାଅÉଜାମାସରି 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲ୍ ବାଡାରଣ୍Ñ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
କାତା ରବÎସ୍ ୋ ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା ଊଜାମାସାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିମାରଦÑ ଏସÛନାକା ଇରସରୁ, 
“ଜୀସୁ େୀରଦରାଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ବÉଆଲ୍ ଜରିବୁଲ୍ ବାରାଡ଼Èଇ 
େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଈମାରନଞ୍ଜୁ। େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ରେହାରସÍଲୁ ଏଆରରି

଼
ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ଜୀସୁଈ େରରିକ୍ା ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏଆରୁ ସଗ୍ତାରÈ ରଣ୍È ମ୍ଡରିÓଉ ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ରଭରତେରୁ। ୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିସାରÈ ଜୀସ ୁ
େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ର ଦରିନାତାକା ବରିରଙ୍Ñ 
ବାଙ୍È ଅÉଜାନା ଡାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ କÉଲା ନରିରକ୍ନରୁ ଏଙ୍ା 
ଭରିହାରଡଲରିତା ମୁହ ରି ଅÉରନରୁ। ର ଇଡୁତରି ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ମାରଦÑ କÉଲା ନରିଙ୍ରିତାକା ଏ ଇଡୁରଭÑ ବ୍ରିÎଙ୍ରିରନ। ୧୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରଗରଟ ସଇତାନ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ କÉଲା ନରିରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ତÉରନ୍ ଦରିନା ନରିହ ରିରନ? ଅÉନୁ ବÉଆଲ୍ ଜରିବୁଲ୍ 
ବାରାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଈମାଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରଗରଟ ବÉଆଲ୍ ଜରିବୁଲ୍ 
ବାରାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଈମÈଇ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀ ଲÌକୁ ଏରମବେରରି ବାରାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ସ୍ଡÓ Ìପ୍ ସାନା ରେହାଈମାରନରୁ? ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀ 
ଲÌକୁତାକÈରନ ମÉସ୍କରିମାନାରÈ େଡୂ଼୍ ୋନା ତÌସ୍ େରିରନରୁ। ୨୦

 ଅÉନୁ 
େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରÈ ଡÉଟା 
ଜÉେରିମÈଇ। ଈରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ମୀ ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  
ଏତାରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  କ୍Éଣ୍È ତÌସ୍କରିମାରନ।

୨୧
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଟାଙ୍ରି  ଭରିଡୁ 

ଆହାନା ତÉନ୍ାରÈ ଇଡୁ ଜÌରନଞ୍ଜୁ, ଏରଡଲରିତା ଏଆନରି ଇଡୁତା 
ମାନାଈ ଗୁରଲÑÑ ରନଗାଡ଼Èଇ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ। ୨୨

 ଐÌËକରିରଭÑ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ତÉରଙ୍ ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା 
ଏଆନରିରକÑ କÉଲାନରିରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏ 

ଇଡୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ଟାଙ୍ରି  ଭରିଡୁ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟାରସଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ 
ଗୁରଲÑÑ ଏ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀଞ୍ାନା ଅÌରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତÈ 
ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ ତାଡ଼ା ମÌନ ରଡଃଙ୍ରି  ବୀÐତରିଲÉଞ୍ା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୩
 “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ ଆଇସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 

କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଈମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ ୋଇଟରି 
ଗରିେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ ବରିରାସାକାଲରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

ଆନÈନ୍Ñ ଇଟାସିଡÈନ ିନମଡେÓନେÑଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୨:୪୩–୪୫)

୨୪
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ର େୀରଦରରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
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ସ୍ଡÓହାନା ସାରନ, ଏ ରଡଲରିତା ଏ େୀରଦରରି ଜÉମବୋରସÍଲୁ ସରିରୁ 
ସରିଡÈନରି ବାହାଙ୍ା ଦାଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜÉମବୋରସÍଲୁ ଈରକରଭÑ 
ବାହା େÉନÈତାକା େୀରଦରରି ଇରନ, ‘ଅÉନୁ ଏତେରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାମÈଇ, ଅରଟÑÑସରଟÑକା ଏ ଇଡୁତାଙ୍ରି Ôରନ ଅÉନୁ ରଭ୍ଡÍÓଈ।’ 
୨୫

 ଏରସରରିରଭÍଲା େୀରଦରରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍସାନା 
ଏ ଇଡୁ ରୀେରିରୀେÈ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃନାରÈ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାରରି 
ସରରÑମାନାରା ରମଃରନ, ୨୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏ େୀରଦରରି ସାଜାନା 
ତÉରଙ୍ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଈଗାଟରି ଅରଟÑÑ ସÉତଗାଣ୍ରି େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ଅତରିକାରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିବାଃତା ସÌଲ୍  ଜାନା ଏମବୋ 
ଲଃରନରୁ। ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି 
ରଦରରି ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

ଈ ଲÌକୁ ଉନଜÑନନ ନରୋତାକା
୨୭

 ଜୀସୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍  େରିସାଭା ଉଜାମାସାରରି ମାରଦÑ 
ଇ ର ଅÉସାମୀଡା ନରିଙ୍ାନା ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ରଭରତେ, “ଏତେରି 
ଆଜା ନୀରଙ୍ ମÉରାମାଞ୍ାରନ ଏÌରରି ରମÍଲା େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନାରରି। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ନୀରଙ୍ ମÉରାମାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା େÉଡୁ 
ଊଡ଼୍  ସାମାଞ୍ାରନ।”

୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ,“ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରÈ 

ରଭସ୍  ୋ ରଭଞ୍ରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ଆଡÈ ଉରଜÑରନ ରମÍଲା 
େÉଣ୍  ଞ୍ାନାକା।”

ଆଦାଙି୍ତାରÈ ମଡେିÓଉ ତସ୍ାନସÍଲୁ ପ୍Éତାରି
(ମାତରିଉ ୧୨:୩୮–୪୨; ମÉକ୍ ୮:୧୨)

୨୯
 ଦୀରରÑ ଦୀରରÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଊଜରିରତରୁ। ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈ ରଡଲରିତାକା ଏରସ ଡ଼Ìଈତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରିତାରÈ a ରଣ୍È ମ୍ଡରିÓଉ ରମଃୋ ଦାଃେରିରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇଆରରି

଼
ଇ ଆନରିରଭÑ ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଆଦାଙ୍ରି  

କାବାଡ଼ରି ତÌସ୍  ୋ ଅÉଏÒ।  ଜୁନସ b ତାରÈ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଆଇମାରନ ରରଣ୍Ñରନ ମ୍ଡରିÓଉ। ୩୦

 ଜୁନସ ଇସରିଙ୍ରି  ନରିନରିବରିତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ର ମ୍ଡରି Óଉରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ରମ୍ଡ ÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑ ÑତାକାରରିରସÍଲୁ ର 
ମ୍ଡରିÓଉରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 “ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନରିଗÉଲା ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂନରିରଭଞ୍ନାରରି ରÉଜାଲରି c 

ନରିଙ୍ରିରନ ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ନୀମବୋନାମାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କାତା ନରିରକ୍ନ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିତାରÈ ଦୂସ ଆଃରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ 

a ୧୧:୨୯ ଅÉଦାଙି୍ କାବାଡ ି ରେÍନୁତାରା ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଗରିଭା ଆଇମାନରି 
ଅÉଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି।
b ୧୧:୨୯ ଜୂନସ େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା ତାନରି ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ନରିକରିନରିକାତା ରଭସ୍ ୋ ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ରରଣ୍Ñ ରଦରରି ମୀନୁ ଟୁଟୁ ଲÈଇ 
ଦରିନରି ଦରିନା ରାହରିଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଡ଼ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁ ସମାଧିଡ଼Èଇ ତରିନରିଦରିନାଗÉଲା ସÉଭା ଗ୍ଡÓÉଙ୍ଜୁଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।
c ୧୧:୩୧ ନ୍Íଲା କଡେରୂନ ିନ୍ଞ୍ନାରି ରÉଜାଲି ରେÍନୁତାରା େୂନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ସଲମନ ବାହାଡ଼ାଇ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏÌରରି ଏକ ହଜାରରି ମାଇଲ 
ୋରହରରି ରତ୍ଜାନା ଭÉଜାମାରସ ।

ରÉଜାଲରି ସଲମନତାରÈ େନୁ୍  ମବୋଏÌଲୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  
ଗÉରମÑ ଦୁରୁÔଟରି ଭÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, 
ସଲମନ ସÉରÛକରି ଅÉନୁ ରଦରÈନୁ।

୩୨
 “ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନରି ଗÉଲା ନରିନରିବରିତାକା ଲÌକୁ ଇରଦÑ 

ନୀମବୋନା ମାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଏଆରରିତାରÈ ଦୂସ 
ଆଃରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଜୁନସ େÌତୋରÈ 
ରଭଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ଗରିଭାନୀମବୋ ତରିହାରସରୁ। ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ ଜୁନସ ସÉରÛକରି ଅÉନୁ ରଦରÈନୁ।

ପୁତପିତାନି
଼
 ଉଜାଡ ିନଡଃଙି୍ ଅÉଦୁ

(ମାତରିଉ ୫:୧୫; ୬:୨୨–୨୩)
୩୩

 “ଏମବୋଈରଭÑ ଡୁବରି ରୁତାନା ଏÌରÈ ଅÉଡ଼୍  ସାନା ଅÉରତÑକା 
ରଟକରି େ୍ାକ୍  ସାନା ଇରଟÑ। ରଟÍରଣ୍Ñ ଇଜÔକରି ସÌଲ୍  ନାକା ଅÌରତେରରି 
ରମଃନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଡୀୋତାନରି

଼
 ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ମୀ 
କାନ୍  ଙ୍ା ମୀ ଗାଣ୍ରିରସÍଲୁ ଉଜାଡ଼ରି ମାରÈତÈଇ। ମୀଈ କାନ୍  ଙ୍ା 
ରନଗରିମାଞ୍ାତାକÈ ମୀରନ୍ ଗାଣ୍ରି ଉଜାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉରନ। 
କାନ୍  ଙ୍ା ରମଃୋ ମୂËତାକା ମୀ ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ଆନ୍ାରରି 
ଅÉରନ। ୩୫

 ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାନରି ଅରତେରରି ଇସରିଙ୍ରି  
ଆନ୍ାରରି ଅÉଏÒ। ୩୬

 ରଗରଟ ମୀ ଗାଣ୍ରିମÉରା ଅÌରତେରରିଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉରନ ଏଙ୍ା ର ବାହାତାନରି

଼
ରଭÑ ଆନ୍ାରରି ରାହରି ଅÉଏ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଗାଣ୍ରି ଅÌରତେରରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉରନ। 
ଡୁବରି ଉଜାଡ଼ରି ସୀପ୍  କରିମାଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ଅÌରତେରରି 
ଅÉରଦରୁ।”

ଜରୀସୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉପାଗାରିଟାତାରÈ ଦୂସ ଆଃତାରି
(ମାତରିଉ ୨୩:୧–୩୬; ମÉକ୍ ୧୨:୩୮–୪୦;  

ଲୁକ ୨୦:୪୫–୪୭)
୩୭

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା କାତା ରଭସ୍  ୋ ଏÌରସÑ ଗରିେରିସାଭା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ତÉରେ ରରହÑ ତରିନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଜୀସୁଈ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଲÈଇ ସରଟÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିନ୍  ମବୋରସÍଲୁ 
କକ୍  ରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଜୀସୁ ତରିନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ସାଲ୍  ବା ରଭÍରଲÑରନ 
ତÉË କାକାନଗ୍  ଜାସରିଡÈତରିବÉଗା ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ବ୍ଡଁÓÝ ଇରସଞ୍ଜୁ। 
୩୯

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ “ଈରୁ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ 

ମୀË ତାରଲଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ବଟ୍ରି
଼
ଙ୍ା କୁÔଇ କୁÔଇ ମାଜରି 

ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ଲÈଇ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଟକରିବଣ୍ରି 

ଗରିଆନା ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାରÈ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନÈ 
େୂରରିଗଆନା ଇଟାମାରଞ୍ରୁ। ୪୦

 ଅ ଏÌଲୁସରିଡÈନାରତରୁ! ଏତେରି 
ରେÍନୁ କୁÔଇନାରÈ ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÈଇନାରାରଭÑ 
ଗÉଡ଼ରିଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ଲÈଇମାନÈଗୁରଲÑÑତÈ 
ଈରୁ ରମଃଦୁ। ଏତେÈକା େÉନÈନାକା ଏଆରରି

଼
ଇ ବାରାଗରିଦୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଗୁରଲÑÑଡ଼Èଇ ତରିର୍ ଇରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ତୀରରି 
ଅÉରଦରୁ।

୪୨
 “ଅ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ 

ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ମାରନ! ଈରୁ ଗୁରଲÑÑଡ଼Èଇ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼Èଇ 
ବÉରଗÑକା ରେÍନୁକରି ସୀସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ। େଦରିନା ଅÉକା, ରତÍଜେତ୍ 
ଅରଟÑÑ ବÉଡ଼ାତାନରି

଼
 ମାନରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କରଗରରି 

େରିଲÔଙ୍ାଡ଼ÈଇରଭÑଏ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ବÉରଗÑକା ରେÍନୁକରି 



100ଲୁକ ୧୧:୪୩
ସୀପ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରଭÍଗାରରି

଼
ଇ ରଜÍଡାନÌଭା ତÌସ୍  ୋ 

ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡାଗରିନାରÈ ଲରିଲରିସରି ଆଇରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଈ 
ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରନଗରି।

୪୩
 “ଅ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋ 

ତାରରି ମାରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଟ୍  କÈନରି ରଦରରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଇଟା ଅÉଜାମାନରି ବାହାଙ୍ା 
େÉନ୍  ମବୋ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉଟାଙ୍ାନରି

଼
 ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 

ଜହାରରି େÉନ୍  ମବୋ ମÉଟ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ। ୪୪
 ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ 

ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ମÉଗ୍ାନାମାନରି ଏ ମୁସ୍  ୋ କ୍ଡÓÝଉଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ, ଏତେରି 
କୁÛଇଟରି ଲÌକୁତାକା େୁନÈରାରଭÑ ସାଲ୍  ବା ଭÉଭା ଗରିେରିରନରୁ।”

ସÉଜାଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନସÍଲୁ ଜରୀସୁତାରି ନ୍ସ୍  ପା
୪୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ୋରୁସରିଙ୍ା କାତା 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଦରି, ଏମବେÈ ମାଇ ଗଟÈତରିନରି

଼
ରଭÑ ଲାଜା 

ଗରିେରିମାଞ୍ାଦରି।”
୪୬

 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ! ମୀ ରସÍଲୁରଭÑ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି 
ମାରନ! ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସÉଜାତାରÈ 
ଈରସ ରଦରରି ବÉରରି ଇଃୋଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଈରÈ ମÉନରିଅÉଭା 
ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØେରିମାରନ। ଈ ଗୁରଲÑÑ ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରିଅÉଭାରସÍଲୁ 
ଈରୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭସ୍  େରିରଞ୍ରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏରସÑକାରଭÑଏ 

ଏମବୋତÈ ରଣ୍Èରଭରଲ ସÉଜା ମÉନରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  ସରିରଡÑରୁ। 
୪୭

 ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରିମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି

଼
ଇ ଜହାରରି 

ସୀଭାରସÍଲୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ମସୁାମାସରି ବାହାଙ୍ାନରି

଼
 ସÉଞ୍ାଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗାବାଗାଟାରରି
଼
ଇ ମୀ 

େୁବ୍È ଆରକଞ୍ାକା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାରସରୁ। ୪୮
 ଈରୁ ମୀ େୁବ୍È 

ଆରକଞ୍ାକା ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ମାରସ ଇଞ୍ରି  
ଈËଗରିଭାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ତÌସ୍ ୋଦାଃେରିରଞ୍ରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏଆରରି ମୁସ୍ ୋ ବାହା 
ସÉଞ୍ାଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୪୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାନୁ 
ଏଙ୍ା ୋଣ୍ାଅÉଜାମାନାରରି

଼
ଇ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରି Ô। 

ଗରନ୍Ñକାତାକାରରି
଼
ଇ ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରନରୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 

ଗରନ୍Ñକାତାକାରରି
଼
ଇ ଜୂରକ୍ନରୁ।’

୫୦
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େୁତଗି େ୍ୀତରିରଡଲରିଡ଼Èଇ ରଗରଟ ରେÍନୁତାଡ଼ା 

େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉଜାରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି 

ବÉଗା ଈ ରଡଲରିତାକାରରିକରି ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। ୫୧
 ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ।  ରହବଲଈ a ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତରି 

a ୧୧:୫୧ ନେବଲ ଏଙ୍ା ଜରିଖରରିଅ ବାଇବଲତାନରି େ୍ଡÓÉଡରିସÉଜାତାନରି 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÉକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରିମାରଦ 
ରହବଲ ଅÉଗତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିକରରିଅ ଡାଉ ଲÌକୁ ତାଞ୍ଜୁ।

ରଡଲରିଡ଼Èଇ  ଲÉକାଗଟରି b ଏଙ୍ା  ରେÍନୁଇଡୁ c ମାରଦÑ ଜରିକରରିଅଈ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତରି ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସÈକରି ଈ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ନୀମବୋନାମାନରି 

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଈ ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ।

୫୨
 “ଅ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ! ମୀ ରସଲୁ ଏରସ 

ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁତାରÈ କୁଞ୍ ରିୋକÈ ଅÉଡ଼୍ ରତରୁ। ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଈରୁ ଗ୍ରÉମବୋକୂରତରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 
ଗ୍ରÉମବୋରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରସରୁ ଏଆରରି

଼
ଇରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋସୀËରତରୁ।”

୫୩
 ଜୀସୁ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ ଗÉରମÑ 

ଜୂଗାସୀଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତÈ 
ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରିଭାହାଡ଼Èଇ ଏମବୋତାରÈ କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ଦାଃେରିରସରୁ। ୫୪

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଜୀସୁ କାତା 
ରଭସ୍ାଭାନରି

଼
 ମÉସରିନାରÈ ଆଃୋରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦାଃେରିରସରୁ।

ପାରୁସିଙ୍ାନନିଡଃଙି୍ ଅÉ୍ା କୂନା

୧୨  ୧ ହଜାର ହଜାର ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଊଜରିରତରୁ। ଏମବୋ 
ଲÌକୁତାକା ନାସରିଡୁଡରି ଆଇରସରୁ। ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭସ୍ ୋ 

ରଭÍରଲରନ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ୋରୁସରିଙ୍ାନରି 

ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରିନୀରୁÔଡ଼Èଇ ରସକ ରାହରିଅÉଦୁ। ନାଇ ରଭସ୍ ନାରରି 
ଲÈଇନରିକାତା ଆଇମାରନ, ଏଆରୁ ଆଇରନରୁ କୁତୁରୁେଗୁାଟାକା। 
୨

 ଅÉଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାମାନା ଗୁରଲÑÑ ତÌଞ୍ାଗରିଭାଅÉରନ। ମÉଗ୍ାନା 
ମାନରି ଗୁରଲÑÑତÈକୁÛଇ ତÌସ୍ ୋ ଅÉରନ। ୩

 ଈରୁ ଆନ୍ାରରିତାନରି
଼
 

ରଭସ୍ େରିଦୁଃନାରÈ କାତା ଉଜାଡ଼ରିତାନରି
଼
 ରଭସ୍ ୋଗରିଭା ଅÉରନ। 

ର ଭରିରଙ୍Ñମାନରି ବାକାରରିଲÈଇ ଏରମବେରରି କରିରୁତାନରି
଼
 ଅÉରତକାରଭÑ 

ରେ୍ଡÓÍରକÑ ଆନÈଅÉରତÑକା ମୀ ରଭସାନାରÈରଭÑ ଇଡୁ ତୂଲରି ରସଣ୍Ôଟରି 
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ େÌୋ୍ଅÉରନ।”

୍ାରି ନପÍନୁଈ ଆଜାଦୁ
(ମାତରିଉ ୧୦:୨୮–୩୧)

୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ନାଇ 

ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଆଜା କୂନା। ଲÌକୁ ଭାରରି ଗାଣ୍ରିତରିନରି
଼
 ମୁହ ରିଗରିଭା ମୂରନରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରସÑରନ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ମୀନ୍ାରÈ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି 
ଆନÈରଭÑ ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ। ୫ ଈରୁ ଏରମବେରରି

଼
ଇ ଆଜା ଅÉରନ ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ଏଆନରି
଼
ଇ ତÌତୋଈ, ମୀରଙ୍ ମୁହରିଗରିଆନା ନକ୍ତାନରି

଼
 

ବାବାଡ଼୍ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏରମବେରରିତାରରି ଡÉଟାମାରନ, ଈରୁ ଏ 
ରେÍନୁଈ ଆଜାଦୁ। ଆଁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଭାରରି 
ଏଆନରିଆଡÈ ଆଜାଦୁ।

୬
 “େଟାଙ୍ାନରି ପ୍ରÉନାଭାନରି

଼
 େÉଞ୍ଟା େଟାଙ୍ନାରରି ରକ୍ଉ ଈରକÑ 

ୋଇଙ୍ା ଆଇନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ମାରଦÑ ର 
େଟାତରିନରି

଼
ରଭÑ ବ୍ଡଜୁସ୍କରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୭

 ଆଁ, ମୀ ତ୍ାଉତାନରି
଼
 ଏରସଗଟା 

b ୧୧:୫୧ ଲÉକାଗଟ ି ରେÍନୁଇଡୁ ଅÌରଡ଼ ଇ ବାହାତାନରି ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ଜÌତଙ୍ା ରାସ୍ ୋ ଅÉଇମାରସ।
c ୧୧:୫୧ ନପÍନୁ ଇଡୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମତା 
ମାସରି ର ରଦରରି ଇଡୁ।
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ତ୍ÉରମବେÑରାକା ମାନୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତÈ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଆଜା 
କୂନା। ଗÉରମ ଦÉଲା େଟାଙ୍ା ସÉରÛକରି ଈରୁ ଗÉପ୍ ସରି 
ରକ୍ଉଗାଟାରତରୁ।

ଜରୀସୁ ନସÍଲୁ ଲାଜାଅÉ୍ା କୂନା
(ମାତରିଉ ୧୦:୩୨–୩୩; ୧୨:୩୨; ୧୦:୧୯–୨୦)

୮
 “ଆନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ନÌକରି

଼
ଟରି 

ନରିସାନା ନାଇ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏÒନ୍ ରତନୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ଦୂତଙ୍ାନରି ନÌକରି

଼
ଟରି ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସରି

଼
। 

୯
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ନÌକରି

଼
ଟରି ନରିସାନା ନାଇବାଃତା େରତ ୍

ଗରିେରିସରିରଡÑନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁରଭÑ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରି ନÌକରି

଼
ଟରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ନାଇ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 

ଅÉËରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସରି
଼
।

୧୦
 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି କୁÛଇଟରି ରଭସ୍ େରିମାନରି ଲÌକୁତାରÈ 

ଏ ଦୂସ େରିଃୋ ମୂୋଅÉରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ କୁÛଇଟରି 
ରଭସ୍ାନରି

଼
ଇ େରିଃୋ ମେୂାଅÉଏÒ।

୧୧
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍ କା 

ବାଃତାଙ୍ରି , େÌଣଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକ୍ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅତାରନରୁ, ଏÌ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ଆନÈ ଇଞ୍ାନା କାତା 

ରଭସ୍ ରଦରୁ, ଏଙ୍ା ଆନା ଇରଞ୍ରୁ, ଏ କାତା ରସÍଲୁ 
ଏରସÑକାରଭÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। ୧୨

 ଆନÈଡ଼ରିକରିଇରସÑକା ଈରୁ 
ଆନÈ ଆନÈ ରଭସ୍ ୋ ଦୀରନ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
ରନ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 

ଏÌରÈ ମୀରଙ୍ ଗ୍ରÉପ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

ଲÌବାଆଇନାକାରି ନସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ପିନାରି
୧୩

 ଦÉଲା ଲÌକୁରରି ମାରଦÑଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ମାଇ ଅÉବା ଇରଦÑ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଅÉବାତÈ 
ଦନବରିତ ମାଇ ମାରଦÑ ୋଃୋରସÍଲୁ ନାଇ ଆରମବେସାଈ 
ରଭସାଜରିଆମ।ୁ”

୧୪
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ମୀନ୍ାରÈ କାତା ତୂକରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଅÉରତÑକା ମୀ ଅÉବାତÈ ଦନବରିତ ମୀ ରରି
଼
ଆରରିମାରଦÑ 

ୋହାଜରିଭା ରସÍଲୁ ଏମବୋଈ ନÉରଙ୍ ରଭସାଞ୍ାରନ?” ୧୫
 ଜୀସ ୁ

ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଈରୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑଭାକÈତରି 
ଲÌବାଡ଼Èଇ ମରିଣ୍Èନରି ରସକ ଇଟାଦୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଅଜଗିଅÉଜାନା 
ଗÉପ୍ ସରି ଦନବରିତ ମାରସÑକାରଭÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଉରଜÑ ନୀମବୋତରିନରି

଼
 

େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।”
୧୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଣ୍È ତÌସରିସରି କାତା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ର େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରିତÈଇ ରନÍଡାଙ୍ା ମାସୁ। ଏ 
ରନÍଡାତାନରି

଼
 ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ତÉସା ଅÉରତÑ। ୧୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ 
ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଆନÈ ଗରି

଼
ଇ? ନାଇ ଈ 

ଗୁରଲÑÑ ତÉସାତା ଇଟା ରସÍଲୁ ମÉରେ ବାହା ସରିରଡÑ।
୧୮

 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ରନଗରି କାତା। ଆନÈ ଗରିବା 
ଅÉରନ, ଅÉନୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ାମÈଇ। ଅÉନୁ ରଭÍରଲରନ ରଡÍବାଙ୍ା 
ଭ୍ୀକ୍ ସାନା ରଦରÈ ଗÉଡ଼ରି ଗରି

଼
ଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ତÉସା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 

ଦନବରିତ ରÌ ବାହÈରନ େୂନରି ରଡÍବାÏଙ୍ାନରି
଼
 ଇଟରି

଼
। ୧୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଅÉନୁ ନାଣ୍Èନରି ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସରି

଼
, ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ରନଗରି ରନଗରି 

ତରିନ୍ ମବୋ ଗÉରମÑ ବାସାରରି ରସÍଲୁ ରହାନା ଇଟା ମÈଇ। ଇରଦÑ 
ଆନÈରଭÑ ଗରି

଼
ଆରÈଏ ରାହରିଆମୁ। ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା 

ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉମ।ୁ’
୨୦

 “ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ଈରକÑରଭÑ 

ଏÌଲୁ ସରିଡÈନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି! ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଈନୁ ସÉଦରି। ଈନୁ 
ନୀ ରସÍଲୁ ରହାନା ଇଟାମାନାଈ ଗୁରଲÑÑ ଆନÈ ଅÉନୁ? ଏ 
ଗୁରଲÑÑତÈ ଏମବୋଈ େÉରନ?’

୨୧
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭାରରି ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଦନ େୁଟାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଏଆନରିରସÍଲୁ ଈରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ରେÍନୁ ନÌକରି
଼
ଟରି ଏ ଲÌକୁ 

ଏରସÑକାରଭÑ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ।”

ନପÍନୁଦନିା ତନିିÔ ନÌକ ିଇଟନିା
(ମାତରିଉ ୬:୨୫–୩୪; ୧୯–୨୧)

୨୨
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଆନÈ ତରିଞ୍ାନା ନୀମବେରିନାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। ଗାଣ୍ରି ଟÉଟାେେ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏତେରି 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। 
୨୩

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋତରିକରି ସÉରÛକରି େରାଣରି ଏଙ୍ା 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍Èତରିକରି ସÉରÛକରି ଗାଣ୍ରି ନୂଡ଼ରିତାରରି। ୨୪

 େଟାଙ୍ାନରି
଼
 

ରମଃଦୁ, ଏÌଭରି ବରିରହନରି ମାଟ୍ ରି ସରିଡÔ, ଅÉରତÑକା ତÉସା କଇ 
ସରିଡÔ। ରହାନା ଇଟାରସÍଲୁ େଟାଙ୍ାନରି ବାଃତା ରଡÍବାÏଙ୍ା ସରିଡÔ 
ଅÉରତÑକା ବାକାରାକା ସରିଡÔ ଅÉରତକାରଭÑ ରେÍନୁ ଏÌଭାସାନରି

଼
 

ତୀସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ତ େଟାଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ଏରସସରିକରି 
ରକ୍ଉଗାଟାରତରୁ। ୨୫

 ମୀ ମାରଦÑ ଈତାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ ମାରନ, 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ରସÍଲୁ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ନୀମବୋ ଅରଟÑÑ 
ଇରକÑ ସ୍Éୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ? ୨୬

 ରଗରଟ ଈରୁ ଇରସ ସେÔତାରÈ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ ଇରସÑକା ରବÍଗାଲରି ରଦରରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ ଆଇରଞ୍ରୁ?

୨୭
 “ଗସା େୂଙ୍ା ରମଃଦୁ, ଏÌଭରି ଇସରିଙ୍ରି  େୂେରିମାନୁ? ଏÌଭରି 

ଆନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିଡÔ, କରି ନୂଟ୍ କା ରଭÍସାନା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଅସ୍କରିସରିଡÔ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋଗାଟରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ ସଲମନରଭÑ ଈ େୂଙ୍ା ମାରଦÑ ର 
େୂଜୁରତରସରଭÑ ସÉଞ୍ା ତÌସ୍କରି  ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ରେÍନୁ ୋଙ୍ା 
ସÌଲାତରିନରି

଼
ରଭÑ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ସÉଞ୍ା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ସÌଲା 

ରନÍଞ୍ଜୁ ଗÉସା ଦୁଃେରିମାରନ। ଏ ରଭÑଇତରି କୃସ୍ ଇଞ୍ରିସାକÈ ଏÌରÈ 
କାମବୋରସÍଲୁ ନÉଡ଼ରିତାନରି

଼
 ବାବାଡ଼୍ ଗରିଭାଅÉରନ। ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ 

ଏ ସÉରÛକରି ଗÉରମÑ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ରେÍନୁବାଃତା ମୀରନ୍ ଈରସରଭÑ ଗରିନÈ େରତ୍ 
ସରିଡାରÈଏ?

୨୯
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଆନÈ ତରିରଞ୍ରୁ, ଆନÈ ଉରଣ୍ରୁ ଈ 

ରସÍଲୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁଗରିଭା କୂନା। ଏରସକାରଭÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା 
କୂନା। ୩୦

 ଈ େୁତଗିତାନରି
଼
 ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ଦାଃେରିମାରନରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ମୀରଙ୍ ଲୂଡ଼ାମାନୁ ଇଞ୍ରି  ମୀ 
ରସଣ୍ମାନରି ଅÉବା େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଆନାରÈ ଆନାରÈ ଅଡ଼୍ ୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଏÌରରି ଆଇରନ ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଇରସÑକା ରସଣ୍ନରିଦରିନା। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀ 
ଲୂଡ଼ାଅÉନରି ଗୁରଲÑÑତାରÈ ମୀରଙ୍ ସୀଭା ଅÉରନ।



102ଲୁକ ୧୨:୩୨
ଦନବତି କୁÛଇଟ ିବାସ୍ଡା ଇଟା କୂ୍ା

୩୨
 “ଅ କରଗରରି ରମÍଣ୍ରିଗଟାରତରୁ! ଆଜାକୂନା ମୀ ଅÉବା 

ଏ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ମୀରଙ୍ ସୀଭାରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ମୀË ଦନବରିତ ଊସ୍ ୋଦୁ। ଈଭରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରାହରିଅÉନୁ। ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାନରି

଼
 ମୀ ଦନବରିତ 

ଏମବୋଈରଭÑ ରେ୍ଡÓÍକରିଅÌଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା େ୍ଡÓÞକା ମୁହ ରିଗରିଭା 
ମଅୂÒ। ୩୪

 ମୀ ଦନବରିତ ଏତୋଭାନରି
଼
 ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏମବେÈରନ ମୀରନ୍ 

ମÌନରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ।

ଗୁନଲÑÑନଡଲି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାନ୍ ମ୍ା
(ମାତରିଉ ୨୪:୪୨–୪୪)

୩୫
 “କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। 

ମୀË ଡୁବରିଙ୍ା ରୁତାନା ଇଟାଦୁଃଦୁ। ୩୬
 ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରିଡ଼Èଇ 

ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀରଙ୍ ତÌଲ ଅÉଜାନÈରା 
ରମଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଇଃତରି ଆଲରିଆଗାଟାରରିରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଅÉଦୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓ Íସାନା ଦÉରା 
ଡ଼ାସ୍ ୋଡାରଣ୍Ñ ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାକା ଏଆନରିରସÍଲୁ ଦÉରା 
ଦÉସାଜରିରନରୁ। ୩୭

 ଏ ଆଲରିଆଗାଟାକା ରମÍଲା େÉରନରୁ। 
ଏତୋରରିÔଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଏଆରୁ ତÌଲ ଅÉଜାରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ କÉେରିନାରÈ ରମଃରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁରଭÑ ତÉନୁÔରନ 
ଏଆରରି

଼
ଇ ରମଃୋସୂଡ଼ାଗରିବାରସÍଲୁ ତାଡ଼Èନରି ତÌଲ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ କପ୍ କାରସÍଲୁ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନୁÔରନ 

ତରିନ୍ ମବୋ ଜÌଙ୍ା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୮
 ଏ ଆଲରିଆଗାଟାରରି

଼
ଇ ଇଡୁ ରଦରÈନରି 

ରସÍଲୁ ତୁରଲÑ ନÉଡାଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଗÉପ୍ ସରି 
ରଡଲରି କÉୋ ଦରିରତÑକା ଦୀରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ରଭ୍ଡÍÓସାନା ଏଆରରି

଼
ଇ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ କÉସାନା 

ମାନାରÈ ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏଆରୁ ରରହା ଅÉରନରୁ।
୩୯

 “ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ରେ୍ଡÓÍକରରÑନରି 
ଭÉନାରÈ ରଡଲରି େୁଞ୍ରି  ଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେ୍ଡÓÍକରରÑନରି ଇଡୁଲÈଇ ସÌଲ୍ ବା ସୀଏÒଞ୍ଜୁମା। ୪୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈରୁରଭÑ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରମ୍ଡÓÍରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ର ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଭÉରନଞ୍ଜୁ, 

ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁ 
ଗରିଆଦୁରହÑରୁ।”

ଟକି୍Èତାଞ୍ଜୁ ଆଲିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମ୍ାଈ 
(ମÉକ୍ ୨୪:୪୫–୫୧)

୪୧
 େରିତର ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ! ଈ ତÌସରିସରିକାତା ଈନୁ ମାଇରସÍଲୁ 

ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି ଗରିନା ଗୁରଲÑÑତାକାରରିରସÍଲୁ?”
୪୨

 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ମଲୂÈ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÌଲୁଗାଟରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ? ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ଆଲରିଆଗାଟାରରିକରି ଟରିକ୍ନÈ ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ସୀଭାରସÍଲୁ ର 

ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ବÉରରି ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏÌତୋନରି
଼
ଇ ଈ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ବାସ୍ାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଈ? ୪୩

 ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଭÉରତÑକାରଭÑ 
ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ୋଇଟରି ଗରିେରିମାନାରÈ 

ରମଃରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୪୪

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ କୁÛଇଟରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଭା 
ରସÍଲୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଅÉସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ।

୪୫
 “ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଡ଼ÌËତାଞ୍ଜୁ 

ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ନାଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଉରତÑଗରିସରି ଭÉଏÒଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 
ଆନÈ ଅÉରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑ 

ଆଲରିଆଗାଟାସାନରି
଼
 ସାଃୋ କସ୍ ୋଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନୁ 

ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା ଅରଟÑÑ କାଲୁ ସÌସାନା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୪୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି ତାଡ଼ା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏତେରିଆରତÑକା ଦରିନାଗÉଲା ଭÉଜାନା ଏତାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଲ ଆଜାନା ସରିଡାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଭାଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ଉରତÑ ଏତାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଲୁ ଗରିଭାରଭÑ ମୂସାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଡ୍ଡÜÝØନରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବାଗଗି ଆହÈନରି 

ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି
଼
 ବାଃତାଙ୍ରି  ରେହରିରନଞ୍ଜୁ।

୪୭
 “ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁତାରରି ଏÌଲୁ 

ଆନାରରି ଏÌରÈ ରଭÍରଲÑରନ େୁଞ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏ 
ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି ତÌଲଆନାରରି ସରିରଡÑ, ଅÉରତÑକା ପ୍ରବୁ 
ତାଡ଼ା ମÌନରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ରଭÍସାନା ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। 

୪୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁତାରରି ଏÌଲୁ 

ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁଞ୍ାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରି

଼
ଇ ଏ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ, ତÉନ୍ା 

କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
ଇ ଏରସ ଡଣ୍ ସୀଭାକାତା, 

ଏଆନରି
଼
ଇ ଈରକÑଆକÈ ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଏତୋନରିକରି ଗÉରମÑ ସୀଭା ଅÉଜାରନ, ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ 
ଜÉୋ ଅÉରନ। ଏତୋନରିକରି ଏÌËଡ଼ରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ସୀଭାଅÉଜାଦୁଃରନ, 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଏରହÑଙ୍ରି Ôରନ ଗÉପ୍ ସରି ଅÉସା 
ଗରିଭାଆରନ।”

ଜରୀସୁନକÑ ଲÌକୁତାରି ଏÌଲୁ ର ନଡଃଙି୍ ଅÉଏÒ
(ମାତରିଉ ୧୦: ୩୪–୩୬)

୪୯
 ଜୀସ ୁରଭସ୍ ରେମାରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ନÉଡ଼ରି ରୁତା 

ଭÉଜାମÈଇ। ଈରରି ରଭÍରଲÑରନ ରଭରଲ ରୀ ଦୁଃୋକାରରିମା 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ ରିମÈଇ। ୫୦

 ଆନୁ ‘ର ଭାକÈତାରÈ  ମୁଞ୍ା’ a 
େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଈରରି ଅÉËସରିଡÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଅÉନୁ ନÌଭା 
େÉନ୍ ମବେରିମÈଇ। ୫୧

 ଅÉନୁ ଈ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା ଆହାନା 
ଭÉଜାମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ, ଅÉନୁ 
େୁତଗିତରିନରି

଼
 ବÉଗା ବÉଗା ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମÈଇ। ୫୨

 ଇରଦଡÈଇ 
ର ଇଡୁତାନରି

଼
 େÉଞ୍ଗାଣ୍ରି ମାଞ୍ାସାକÈ ଏଆରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି 

କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ତୀନରିଗାଣ୍ରି ରରିÔଆରରି କୁÛଇଟରି ଆରତÑକା ରରିÔଆରୁ 
ତୀନରିଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ।

a ୧୨:୫୦ ‘ର ୍ାକÈତାରÈ ମଞୁ୍ା’ ଇରରିମବୋ ରେÍନୁରଭସ୍ାତାରରି ରରଣ୍ 
ନୂଡ଼ରି ଶବ୍ଦ “ମଞୁ୍ା” କରିମବୋ ଦୁଃଖଡ଼Èଇ କ୍Éର୍୍ା େ୍ାଙ୍ା।
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 ୫୩ ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କୁÛଇଟରି
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି  କୁÛଇଟରି

ଟାଡରି ତାଡ଼ା ମାରନରି କୁÛଇଟରି
ମାର ଟାଡରିନରି କୁÛଇଟରି

ଟାଡରିବÌରା କୁଡ଼ାମୀଡାନରି କୁÛଇଟରି
ଏଙ୍ା କୁଡ଼ା ମୀଡା ଟାଡରିବÌରାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରି ନୁ।”

ନଡଲି ପୁନ୍ ମ୍ା କାତା
(ମାତରିଉ ୧୬:୨–୩)

୫୪
 ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑରଭÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରଭÍଲାକ୍ଡଡୂଇନରି 

ରଭଞ୍Ôଟରି ମରୂଡଙ୍ରି  ନରିଙ୍ାନାରÈ ରମଃରତକା ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ,‘େରିଜୁ 
ଦରିଆରନ’ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଆଇମାରନ। ୫୫

 ଦକରିଣ 
ରବଞ୍Ôଟରି ଭରିଲୁ ରଭÍରତକା ଈରୁ ଇଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ, ‘କାରା 
ଅÉରନ’। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଆଇମାରନ। ୫୬

 ଅ 
ବୁତ୍ାଗରିଭାଗାଟାରତରୁ! ଈରୁ ଭରିଲୁେରିଜୁ କାତା ତ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରନÍଞ୍ଜୁଭୀଏÒ ରଡଲରିଏତେÈରରି ଆଇମାରନ

ନରୀଦେÈ ଜୁଜୁରି ମÉଟୁମୁ
(ମାତରିଉ ୫:୨୫–୨୬)

୫୭
 “ଏତେÈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି, ଏÌË ଈରୁ ମୀସକÔ ଆନÈଡ଼ରିକରି େ୍ଡଜୁପ୍ କା 

ମେୂରିସରିରଡÑରୁ? ୫୮
 ରଗରଟ ଈରୁ ମୀ ବÉଦରିଗାଟାନରିରକÑ ରରହÑ 

ତୂକରିଗରିନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରଞ୍ରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ୋରହରରିତାନରି

଼
 ଏଆନରିରକ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଗରିËତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ତୂକରିଗରିନାନରିବାଃତାଙ୍ରି  
ରଜଜାନା ଅତାରନଞ୍ଜୁ। ତୂକରିଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ୋଇରକÑନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ବନ୍ରିଇଡୁତାନରି

଼
 

ଟୁଟ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫୯
 ଏତେରିଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ଡ଼ାକାତÈ ରÌର ୋଇ 

ସୀËସରିଡÈଇ, ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ େରିଃୋ 
େÉନାଈ।”

ଏÌଲୁ ତଃିଦୁ

୧୩  ୧ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜୀସୁ ବାଃତା ଇÌକÔନାକା ଲÌକୁ 

ମାରସରୁ। ଗାଲରିଲରିତାକାରରି ଏସÛନରି ଲÌକୁରସÍଲୁ 
ଅÉନାରରି ଅÉଜାରସ ଏ କାତା ଆହାନା ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁଈ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିେରିସାଭା  େରିଲାତ a ଏ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲÉକା ରସÍଲୁ ତାସା ଅÉଜାମାସରି 
ଜÌତଙ୍ାନାରÈ ରାକÈତରିରକÑ ଏଆରରିତାରÈ ରାକÈ ଆଡ଼୍ ୋରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏ ଲÌକୁତାକା ରବÍଗାଲରି ଗାଲରିଲରି 

ଲÌକୁରରିକରି ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଈତାକା ମାସରିବÉଗା ଏଆରରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 

ଆତାରରି ତÌସ୍କରିରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ? ୩ ଅÉଏÒ, 
ଏଆରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାକା ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରଗରଟ 
ମୀମୀ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଗରିଭାନୀମବୋଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓ ÍତାଜÈଏରୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଈରୁରଭÑ ସÉଭରିରଦରୁ। 
୪

 ସରିଲହତାନରି
଼
 େ୍ଡÓÞସାମାସରି ଇଡୁ ଭ୍ଡ ରିÓଆନା ଏତେରି ଅଟରଗାଣ୍ରି ଲÌକୁ 

a ୧୩:୧ ପିଲାତ ଖ୍ୀ.୨୬ ଡ଼Èଇ ଖ୍ୀ.୩୬ ଟୁକ୍ନÈ ଜରିହୁଦାତାନରି ରÌମୀୟ 
େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

ସÉରତରୁ, ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ଲଃେରିମାସାରରିକରି ସÉରÛକରି ଏଆରୁ 

ଡ଼Ìଈତାକା ମାରସରୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? 
୫

 ଅÉଏÒ ଏଆରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାକା ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈରୁ ରଗରଟ ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଈଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ଗରିଭାନୀମବୋଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍତାଜÈଏରୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈରୁରଭÑ 
ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉରଦରୁ।”

ଲୂଡା ସିଡÈନ ିମ୍ାେୁଣି୍
୬

 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ରନÍଡାତାନରି

଼
 ରଣ୍È ତÌଗÈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହାରସଞ୍ଜୁ। ମ୍ାହୁଣ୍ରିତା େÌଲ 

ଅÉଗାରନ ଗରିନା ଅÉଏÒ ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବେÈ ରଣ୍ÈରଭÑ େÌଲ େÉନÈରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରନÍଡା ଲେ୍ାଗାଟାନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃମ ୁତୀନରି 

ବାସାରରି ଅÉରତରଡÑ ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି
଼
 ତÌଗÈ ଅÉଗରିରନ ଇଞ୍ାନା 

ଜÌସାନା ଭାଇମÈଇ। ଅÉରତକାରଭÑ ରଣ୍ÈରଭÑ େÌଲ ଅÉନୁ େÉନ୍  ମବେରି 
ସରିରଡÑନୁ। ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି କାତାମ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ଆରରÑରନ ଭରିରÈତରିନରିÔ ନାହରିକରି ଗରିରନ?’ ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନÍଡା 
ଲେ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉବା, ଅରଟÑÑ ର ବାସାରରି ରସÍଲୁ 
େରିହାଜରିଆମ।ୁ ଅÉନୁ ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗÉଡା କÉସ୍ାନା 
କତÔ କରିଆଜରି

଼
ଇ। ୯ ଭÉନରି ବାସାରରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି

଼
 େÌଲ ଅÉଗରିତାକÈତ 

ରନଗରି ରଗରଟ ଅÉରଗÑ, ଇରସÑକା ଈରÈ କାତାନା ତୁଃଦରି।’ ”

ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା ଜରୀସୁ ର ଅÉସାମରୀଡÈନ ିକାର୍ ଇତୋରି
୧୦

 ସରଟÑକା ଜୀସ ୁଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ର ଇଡୁତାନରି
଼
 

ଗ୍ରÉୋଈ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୧
 ଏମବେÈ ଇଃତାରରି ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା 

ମାରସ, ଏରମବେରରି ଗାଣ୍ରିତାନରି
଼
 ର େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ସÌଲ୍   ଜାନା 

ମାରସଞ୍ଜୁ। େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ଅଟର ବାସାରରି 
ଟୁକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମେୂା ଗରିËରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଡୂକୁÔଲରି ଅÉଜାନା 
ରାହରିଆଇରସ। ଏÌରରି ସାର୍   ଇଞ୍ାନା ନରିସା ଭ୍ଡÓÝକ୍ନÈ ମେୂରି ସରିଡÈରତ। 
୧୨

 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ରମହାନା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଆଜା ନୀ େÉନ୍  ମବେରିମାସରି ଜୂଗା ଇରଦÑ ସାଜାମାରନ।” ୧୩
 ଜୀସ ୁ

ତାଡ଼ା କାଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି କୁÛଇଟରି ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏ ଅÉସାମୀଡା ସାର୍   ନÈ ନରିସା ମରୂତ। ଏÌରରି ରେÍନୁଈ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିରତ।

୧୪
 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଜୀସ ୁର ଅÉସାମୀଡÈନରି କାର୍ ଇତେରିବÉଗା 

ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଡୁତାନରି
଼
 କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ସÌଡÈଙ୍ରି  

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ର ଆଟାମାରଦÑ ଛଅ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ 
କାରରି ଇନ୍   ମବୋରସÍଲୁ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଭÉଦୁ। କାର୍ ଇନ୍   ମବୋରସÍଲୁ 

ଏରସÑକାରଭÑ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଭÉËଦୁ।”
୧୫

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ  ଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ବୁତ୍ ାଗରିଭାଗାଟାରତରୁ। ଈରୁ ଡ଼ଃନା ଇହରିଙ୍ରି  କରି 
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି

଼
ରଭÑ ମୀନ୍È ୋଇଟରି ଗରିେରିମାନରି କÌଡରି କÌରୁ 

େରିହାନା ସରିରୁ ଊଡ଼େରିମାରଞ୍ରୁ। ୧୬
 ଏତେରି ଅÉସାମୀଡÈନରି ଅÉନୁ 

କାରରି ଇରତେÑ ଏÌରରି ରରଣ୍ ମାଇ  ଜରିହୁଦରି b ଆଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

b ୧୩:୧୬ ଜେୁିଦ ି ଅÉଙ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମÉର।
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ବାଇ। ସଇତାନ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଅଟର ବାସାରରି ତଃୋନା 

ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ, ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଏଆଡ଼ରିରକÑ େରିଃୋ 

ଗରିଭା ଆନÈ ରନଗÈରରି ଅÉËରତ?” ୧୭
 ଜୀସ ୁଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 

ରଭସ୍   େରିମାସାଭାନରି
଼
 ଏତୋନାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ରନÍରଡ ଇଗ୍   ଜାନା 

କାତାଆଇରସରୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଲାଜା ଅÉରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ଏତେÈଗୁରଲÑÑ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଭÈ ରମହାନା 
ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ରରହା ଅÉରତରୁ।

ନପÍନୁପÌଣ ଗିନ ିଦନିା ଇସିଙି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୧୩:୩୧–୩୩; ମÉକ୍ ୪:୩୦–୩୨)

୧୮
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଇସରିଙ୍ରିତାରରି? 

ଅÉନୁ ଏÌରÈ ଆନÈତରିରଙ୍Ñ ସରରÑ ଗରିଭାମଈୂ? ୧୯
 ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 

ଦରିନା ର ସସ୍ ରେ୍ଡÓÌନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏ ସସ୍ରେ୍ଡÓÌନୁ ତାଡ଼ା 
ରନÍଡାତାନରି

଼
 ମୁରତେଞ୍ଜୁ। ରେ୍ଡÓÍନୁଡ଼Èଇ େÌକÈ ସ୍ଡÓହାନା ମ୍ାହୁଣ୍ରି 

ଅÉରତ। େଟାଙ୍ା ଭÉଜାନା ରଡÍଗାଙ୍ାନରି
଼
 ଜଜଗିଙ୍ା ରନଃତୁ।”

୨୦
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତରିନରି

଼
 

ଅÉନୁ ଆନÈତରିରଙ୍ ସରରÑ ଗରିଭା ମୂଇ? ୨୧
 ଏÌରରି ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି 

ନୀରୁÔରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ରୁଟରି େରିଟÛକା ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ର ରଦରରି ରଟକରିତାନରି

଼
 ମାସରି ଅଟାଗୁଣ୍ା ତରିରକÑ ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି 

ନୀରୁÔ ଆଡ଼୍  ରତ। ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି ନୀରୁÔ ଗୁରଲÑÑ ଗ୍ାହାମାନରି ଅଟାତରିନରିÔ 
ରଭ୍Íନ୍ାଗରିରନ।”

ଜୂପି
଼
 ଦÉରା

(ମାତରିଉ ୭:୧୩–୧୪; ୨୧–୨୩)
୨୨

 ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କÈନରି ସାଜାନା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉୋଈ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରଜÑ ସାରଜÑ ଜରିରୁସାଲମ ରଭଞ୍Ôକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୩

 ଏମବୋଈସରିକରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଏରସ ଲÌକୁ 
ଏଃୋ େÉରନରୁ? ଆନÈ ଈକÔନାକା?”

୨୪
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଜୂେରି

଼
 ଦÉରାଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାନରି

଼
 

ସÌଲ୍   ବା ରସÍଲୁ ମୂତରିମୂËତରି ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଦÉଲାତାକା ଏମବେÈ 
ସÌଲ୍   ବାରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ସÌଲ୍   ବା ମଏୂÒରୁ। 
୨୫

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍È ଇଡୁତାମାନରି ଦÉରା ଟୁଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଅÌରଡ଼ ନରିସାନା ଦÉରା ଡ଼ାସ୍ ରଦରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉରା ଦÉତାରÈଏଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରଭରତେରୁ, ‘ଆବା, 
ମାଇ ରସÍଲୁ ଦÉରା ଦÉତାମ।ୁ’ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
‘ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େଞୁ୍ରି  ସରିଡାଜÈଏନୁ। ଈରୁ ଏରମବେÑଟରି ଭÉଜାରଞ୍ରୁ?’ 
୨୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ରଭସ୍   ରଦରୁ, ‘ଅÉମ ୁନୀରକÑ ରରହÑ ତରିନ୍   ମବୋ 
ଉନ୍   ମବୋ ଗରିଆତାମୁ। ଈନୁ ମାଇ ନÉସ୍କÈନରି ଗ୍ରÉପ୍   ସାମାଞ୍ାଦରି।’ 
୨୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାରଙ୍ ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
େୁଞ୍ରିସରିଡାଜÈଏନୁ। ଈରୁ ଏରମବେÑଟରି ଭÉଜାରଞ୍ରୁ? ଈରୁ ଡ଼Ìଈ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିନରି ଲÌକୁତାରତରୁ। ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାଜାଦୁ।’

୨୮
 “ଈରୁ ଅବ୍ାହାମ, ଇସାକ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରÈ 

ରଭଗାଲରି େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 

ରମଃୋ ମୂରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଅÌରଡ଼ ରାହରିଅÉରଦରୁ।’ 
ଏÌ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ରÉଗ ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା ଆଜରିଭÉଗା ଡ଼ୀ 

ରଦରୁ। ୨୯
 ଲÌକୁ ରଭÍଲା ସ୍ଡଃÕନରି ରଭଞ୍Ôଟରି, ରଭÍଲା କ୍ଡଜୁନରି ରଭଞ୍Ôଟରି, 

ଉତର ଏଙ୍ା ଦକରିଣ ରଭଞ୍Ôଟରି ଭÉରନରୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ 

େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି
଼
 ତରିନ୍   ମବୋ କରକ୍ନରୁ। ୩୦

 ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁତାକା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନରୁ, ଏତୋକା େୁତଗିତାନରି ଗÉରମÑ ରନÍରଡ ମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରସଣ୍Ûନରି ବାହା 

େÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରବÑଅମାନାକା ଏସÛନାକା ନÌକରି ଅÉରନରୁ ଅରଟÑÑ 
ନÌକରି ମାନାକା ଏସÛନାକା ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରିÔ ମଲୂÈ ରବÑଅ 
ରାହରିଅÉରନରୁ।”

ଜରୁିସାଲମତାନି
଼
 ଜରୀସୁ ସÉନନଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୨୩:୩୭–୩୯)
୩୧

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଈନୁ ଇମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ଏରମବେଅÉରତÑକା ମÉଗଗିକାମ।ୁ ରହରଦ ନୀରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋତାଙ୍ରି  
ଦାଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସାଜୁ, ଏ ରକରକବରିଲତରିନରି

଼
 

ରଭସ୍        ଦୁ, ‘ରନÍଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭୀଏÒ ଅÉନୁ ଲÌକୁରରି ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ 
େୀରଦରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଜରିେରିମÈଇ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ କାର୍ 

ଇସ୍        ୋ ଭରିହାଗରିେରିମÈଇ। ଏÌ ରଭÑଇତରି ନÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ବରିହ ରିରନ। 
୩୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବୀଏÒ 
ଇସରିଙ୍ରିଅÉରତÑକାରଭÑ ଗରି

଼
ଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ସÈଇ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍        ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ 
ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋଆଇମାରନ।

୩୪
 “ଜରିରୁସାଲମ, ଅ ଜରିରୁସାଲମତରି! ଈନୁ ରେÍନୁତାରÈ 

େୁନ୍        ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭେରିମାଞ୍ରି । ଏତେରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରେÍନୁ 

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଏଆରରିÔଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍        କାନା ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍସାଞ୍ରି । ଅÉନୁ ଗÉରମÑ େÉଲୁ ନୀ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ବାରାଗରିଭାରସÍଲୁ 

ମÉଟ୍        କରିମÈଇ। ତାଲରିକଜୁ ସୀୋଙ୍ାନରି
଼
 ତାଡ଼ା ମÉରାଙ୍ାଲÈଇ ର 

ବାଃତÈରନ ଇଟରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ନୀ ମୀଡାକାନରି
଼
 ର ବାଃତÈରନ 

ଇଟା ମÉଟ୍        କରିରସÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା 
ଗରିଆଜÈଆତରି। ୩୫

 ଇରଦÑ ମୀନ୍ାରÈ ଇଡୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍        ନÈ େରିଃୋ ଅÉରନ। 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍        େରିମାଞ୍ାଈ, ଏତେରିରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଈ କାତା 
ରବସÈସରିରଡÑରୁ, ‘ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରି

଼
ଇ ରେÍନୁ ରମÍଲା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ନÉରଙ୍ 

ଅରଟÑÑ ରମଃୋ ମତୂାରÈଏରୁ।’ ”

ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା ଲÌକୁରି
଼
ଇ କାର୍        ଇସ୍        ପା ନନଗି ଗିନା?

୧୪  ୧ ରନରି
଼
ସରି ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଜୀସୁ ର ୋରୁସରିଙ୍ାନରି 

ରଦରାନରିତÔକରି ଏଆନରିରକÑ ରରହÑ ତରିନ୍        ମବୋ ରସÍଲୁ 
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକା ଜୀସୁଈ ମÉରୁ ମÉରୁନା 
ରମହାନା ମାରସରୁ। ୨ ଏମବେÈ ‘କାକାକÉଟ୍        କା କ୍ଡÓÞପ୍        କା aମାସାଞ୍ଜୁ’ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ତାୋଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଜୀସୁ ୋରୁସରିଙ୍ାନରି
଼
 

ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା 

କାର୍ ଇସ୍        ୋ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଗରିନା ଅÉଏÒ?” ୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 

ଆନÈରଭÑ ଇନÈରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ଆହାନÈ 

କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ, ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୫
 ଜୀସ ୁସÉଜା 

ଗÉୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ 

a ୧୪:୨ ‘କାକାକାଟ୍ କା କଡେÓÞପ୍ କା’ତ୍ପ୍ରିରୁଗ, କ୍ଡରିÓପ୍ କା ରୁଗ।



105 ଲୁକ ୧୪:୨୮
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ନୀ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କରି ନୀରନ୍ କÌଡରି ରରଣ୍ କୁଆତାନରି

଼
 

ଦରିରତÑକା ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନÈ ଏ ଡ଼ÉଏÒ ରଜଜାନା ଅÌରଡ଼Ñକରି 
କରଡÑରୁ ଗରିନÈ?” ୬ ଜୀସ ୁଆନÈ ରଭରସଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଆନÈରଭÑ 
ଇନ୍        ମବୋ ମËୂରତରୁ।

ନଣି୍Èନ ିନଦରÈନୁ ଇଞି୍ ଏÌଲୁଗି୍ା କୂନା
୭

 ଏସÛନାକା ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉେ୍ାଅÉଜାନାକା କପ୍        କା ରସÍଲୁ 
ରନଗÈ ରନଗÈ ବାହାଙ୍ା ଦାଃେରିମାନାରÈ ଜୀସୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଈ ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୮

 “ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ଡ଼Éଞ୍ାବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାହାତାନରି

଼
 କେ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଆନÈବୁନା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ସÉରÛକରି ରଦରÈନରି
଼
ଇରଭÑ 

ଅÉସ୍ା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ୯
 ଈନୁ ରଗରଟ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାହାତାନରି

଼
 

କକ୍ ସାଦୁଃଦରି, ଇରସÑକା ନୀରଙ୍ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାନା ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ଅÉବାକରି ଈରÈ ବାହା େରିହାଜରିମ।ୁ’ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈନୁ ଏÌଆଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନା ରବÑଅ ମାନରି ବାହାତାନରି

଼
 

କକରିସାକାଦରି। ଏ ନୀରନ୍ ମଃତ ସାଜାରନ।
୧୦

 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  
ଅÉତ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ଈନୁ କରଗରରି ବାହାତାନରି

଼
 କକରିସାକାମୁ। 

ଏମବେÈ ନୀରଙ୍ ଅÉସ୍ାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ନୀରଙ୍ ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
‘ମÈଏÒଞ୍ା, ଈନୁ ଈମବେÈ କକÈରରିରକÑ ଈରକÑ ନÌକରିକରି ଭÉଜାନା 
ରନଗରିବାହାତାନରି

଼
 କକରିଭÉମୁ।’ ଏ ରଭÍଗାଲରି ଅÉେ୍ାଅÉଜାମାନରି 

ନÉଜୁଗାଟାକା ନୀରଙ୍ ଦଃତାରନରୁ। ୧୧
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 

ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ରଡÍରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
ଇ କÌେ୍ା ଅÉରନ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ 

ତାଡ଼Èନରି କÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି
଼
ଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗରିଭାଅÉରନ।”

ଈନୁ ପୁରସ୍ାର ପÉଣି୍
୧୨

 ଜୀସୁ ଡାଡ଼Èନରି ଅÉସ୍ାମାସରି ୋରୁରସÑନରିÔ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଏରମବେରରି

଼
 ଅÉରତÑକା ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ଆୋକାରରି କରି ନÉଡÈଙ୍ରି  

ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଆନ୍ାଭାନରି
଼
 ଭାରରି ନୀ ଆରମବେସା ଦÉଦାରରି

଼
ଇ 

ଅÉରତÑକା ନୀ ବୀଡ଼ା ତÌଡୁତାକାରରି
଼
, ନୀ କୁଟୁମ୍ ଲÌକୁ ଏଙ୍ା 

ନÉଜୁତାମାନରି େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରରି
଼
 ଅÉେ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ରବÍଗାଲରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରୁରଭÑ ନୀରଙ୍ ତÉରକÑ ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 

ଅÉତ୍ାରନରୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଈନୁ ନୀ ସରିଆମାସାରÈ େÉଣ୍ରି। 

୧୩
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବÌଜରି ସୀନାଭାନରି

଼
 େÉନÈନାକାରରି

଼
, ମୂËନାକାରରି

଼
, 

ରଲୋଙ୍ାଗାଟାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅÉରୁମ।ୁ ୧୪

 ଈ 
ଲÌକୁରରିତାରରି ଆନାରରିରଭÑ ସରିଡÈନରିବÉଗା ଏଆରୁ ନୀରଙ୍ ତାଡ଼ା 
ତରିଞ୍ାନାରÈ ରତଃୋ ମତୂାଜÈଏରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୀ ରସÍଲୁ ଈରରି 
ରମÍଲାେÉନାରରି ଅÉରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ତୀରରିତାକା 
ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ମୀନ୍ାରÈ େରୁସ୍କାର 

େÉରଣ୍ରୁ।”

ନଦରି ବÌଜତିାରି
଼
 ତÌସିସିକାତା

(ମାତରିଉ ୨୨:୧–୧୦)
୧୫

 ଜୀସୁରକÑ ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାସରି ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରି

଼
 ବÌଜରି ତରିନାଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସରଟÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ର 

ନÉଡÈଙ୍ରି  ରସÍଲୁ ରଦରାଡ଼È ବÌଜରି ତÌଲ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦÉଲା ଲÌକୁରରି

଼
 ଅÉସ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ଅÉଭÈରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଗାଟାରରିବାଃତାଙ୍ରି  ଈ ସଦରି ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ ତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: ‘ଭÉଦୁ’ ତରିନ୍ ମବୋ ତÌଲ ଅÉରତରଡÑ।’ 

୧୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉେ୍ାଅÉଜାନାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ, 

ଏଆରୁ ସାଲ୍ ଭା ମଏୂÒରୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ରବଗାଲରି ରବଗାଲରି କାତା 
ରଭସାନାଦୂସ େରିଃତାଦୁ ଇଞ୍ରି  ରାହରିଅÉରତରୁ। ରଭÍରଲÑତାଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇରଦÑ ରଣ୍È ରନÍଡା କଡାମÈଇ। ଏ ରନÍଡା 
ରମଃୋରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ଇରଦÑରନ ସାଲ୍  ବା ଦୀରନ। ରଜÍଡା 
ନଆନା ନÉନ୍ାରÈ ଦୂସ େରିଃତାଦୁ। ୧୯

 ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ଇରଦÑ େÉଞ୍ ରସÍରୁ କÌଡରିଙ୍ା କଡାମÈଇ। ୨୦

 ଏÌଭରି ରସÍରୁ 
ସାଜରିନୁ ଗରିନା ଅÉଏÒ, ଏÌରÈ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ସ୍ଡଃÕରତÑରଡÑ।” 
ରଜÍଡାନଆନା ନାଇ ଦୂସ େରିଃତାଦୁ। ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ତ ଇରଦÑଗରିସରି ଡ଼Éଞ୍ାମÈଇ। ଭÉଭା ମଏୂÒନୁ।’

୨୧
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÍÓତାରତଞ୍ଜୁ। ଆନାରରିଗୁରଲÑÑ 

ଅÉଜାରସ, ଏ ଗୁରଲÑÑକାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ରଦରÈନରି
଼
 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନÉସ୍କା ୋରହରାକÈନରି ଏଙ୍ା 
ରାହାଙ୍ାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ଉରତÑ ରଦଗା ଏଙ୍ା େÉନÈନାକାରରି

଼
, 

ମୂËନାକାରରି
଼
, କÉଡ଼Ôଙ୍ାଗାଟାରରି

଼
 ଅରଟÑÑ ରଲୋଙ୍ଦ୍  ଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ଇମବେÈଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ଅତାମ।ୁ
୨୨

 “ଈରକÑମାଞ୍ାନା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଆବା, ନୀ ରଭସାମାଞ୍ାତରିରଡଃଙ୍ରି ରନ ଅÉନୁ ଗରିରତÑ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ଲÌକୁରସÍଲୁ ବାହାମାରନସÈ।” 
୨୩

 ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରୂଟ୍ କାନରି ଏଙ୍ା 

ନÉଜୁ ୋରହରରିତାଙ୍ରି  ସାଲାମୁ। ଏମବେÈମାନରି ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଭÉଭା 

ରସÍଲୁ ରଭସୁମୁ। ଅÉନୁ ମÉଟ୍  କରିମÈଇ, ନÉରନ୍ ଇଡୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍  ନÈ 
େସୃୁ ଇନାକାରରି। ୨୪

 ଏରମବେରରି
଼
ଇ ଅÉନୁ ରଭÍରଲÑ ଅÉସ୍ାମାରସÑ, 

ଏଆରରିମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁରଭÑ ନÉରକÑ ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ ବÌଜରି 
ତରିରନÑରୁ।’ ”

ନ Í୍ନଲÑନନ ଈନୁ ଏÌଲୁ ଗିମୁ
(ମାତରିଉ ୧୦:୩୭–୩୮)

୨୫
 ଦÉଲା ଲÌକୁ ଜୀସୁରକÑ ସାଜରିମାରସରୁ। ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨୬
 “ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ସÉରÛକରି ତାଡ଼ା ତାଞ୍ରି , ଟାଡରି
଼
ନରି, କୁଡ଼Èନରି, 

ମୀଡାବÌଦାତରିନରି
଼
 ଆରମବେସାଦÉଦାଈ, ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ାବାଇସାନରି

଼
 

ସÉରÛକରି ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ଏରସ 
ରଜÍଡାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏ ସÉରÛକରି ରବÍଗାନରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିଭା 

ଅÉରନ। ୨୭
 ରËଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅÒଟରି ଭÉନାଭାନରି

଼
 ଏଆନରି

଼
ଇ 

ସୀଭାଅÉଜାମାନରି କୃସ ରଡଃକାନା ଭÉËତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।

୨୮
 “ଈରୁ ରଗରଟ ରଣ୍È ରନଗରି ରଦରରି ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରିଗରିଭା 

ମÉଣ୍ରିରତରୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏÌରÈରସÍଲୁ ଏସÛଲରି ଡାବୁୋଇ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରବÍରଲÑରନ କକ୍  ସାନା ଏÌଲୁ ଗରିରଦରୁ। 



106ଲୁକ ୧୪:୨୯
କାବାଡ଼ରି ମୂଗା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନୀ ବାଃତା ଡାବୁୋଇ ମାନୁଗରିନା 
ଅÉଏÒ, ଏ ଗୁରଲÑÑ କାତା ରମଃୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୨୯

 ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଗରି

଼
ଆତାକÈ ଈରୁ େୁନାଦରି ଇଗ୍  ଜାନା କାବାଡ଼ରି ଟÌଣ୍ା ମୂରଦରୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇଡୁ ମୂେ୍ା ମୂଏÒରୁ ଇରସÑକା, ଏÌରÈ ରମହାନାକା 
ମୀରଙ୍ ଲÌକୁ କାତୋରନରୁ। ୩୦

 ଏଆରୁ ଇରନରୁ, “ଈଆଞ୍ଜୁ 
ଇସାରÈ ରଦରରି ଇଡୁ ରଡÍସ୍  ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମୂେ୍ା 
ମËୂରତଞ୍ଜୁ।

୩୧
 “ରଗରଟ ର ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ରÉରଜÑନରିରକ 

କÉଲା ଉବ୍ ଗାତାଙ୍ରି  ସାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑରନ 
କକ୍  ସାନା ଏÌଲୁଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏ ରÉରଜÑନରିତ ଭାରରି ଦସ 
ହଜାର ସରିୋଇଙ୍ା ମାରନରୁÔ, ଏରହÑଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ କୁଡ଼ରିଏ 
ହଜାର ସରିୋଇଙ୍ା ଆହାନା ଭାଇମାନରି ରଭÍଗାଲରି ରÉରଜନରି

଼
 କÉଲା 

ଉଗ୍  ଜାନା ମେୂା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ରବଗାଲରି ରÉରଜନରି

଼
 

କୁÛଇଟରି ମେୂା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 
ଦୁରୁ ମାନାଭାନରି

଼
ରନ ଏଆନରିଭାଃତାଙ୍ରି  ସମଦମ ଅÉଭାରସÍଲୁ 

ଏସÛନାକାରରି
଼
 ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୩୩
 “ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ରଭÍରଲÑରନ 

ଗୁରଲÑÑକାତା ଏÌଲୁ ଗରିରଦରୁ। ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭା 
ମÉଣ୍ରିତାକÈ ମୀନ୍ାରÈ ଗୁରଲÑÑ ମସୁ୍ା ଦୀରନ। ଈରୁ ରଗରଟ ଈରÈ 
ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଭା 
ମଏୂÒରୁ।

ନରୀଦୋରÈ ନସପା ମ୍Éପ୍ାକୂନା
(ମାତରିଉ ୫:୧୩; ମÉକ୍ ୯:୫୦)

୩୪
 “ସÉରୁ ତ ରନଗÈରରି। ସÉରୁÔ ରଗରଟ ତÉନ୍È ସାରାସ୍Éେ୍ା 

ମ୍Éରକ୍ନ ଇରସÑକା ଏମବୋତାରରି ଆନରିରଭÑ ମଲୁୁ ସରିରଡÑ। ଈରୁ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ଏମବୋତାରÈ ସାରାସ୍Éେ୍ା ରବ୍ଡÎÓÍପ୍  ସାନା ତାୋ ମଏୂÒରୁ। 
୩୫

 ଏÌରÈ ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  କରି ଟÉଣାରସÍଲୁ ଆରତÑକା କତÔଗଦା 
ରସÍଲୁରଭÑ ଇବ୍  ଗାମଏୂÒରୁ। ଲÌକୁ ଏÌରÈ ଅÌରଡ଼ ତୁଃକାରନରୁ।

“ମୀଈ କ୍ୀକା ମାଞ୍ାନାରତÑକା, କରିରୁ ରକÍସ୍ାନା ରଭଞ୍ାଦୁ।”

ସଗ୍ଡତାନି
଼
 ନରୋ

(ମାତରିଉ ୧୮:୧୨–୧୪)

୧୫  ୧  ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାକା “ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଈତାକା 
ଗÉପ୍ ସରି ଦÉଲାଲÌକୁ ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 

ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଭÉରତରୁ। ୨ ଏÌରÈ ରମହାନÈ ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଲାଇ ଲାଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଗଦଗି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, 
“ରମଃଦୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) ଡ଼Ìଈତାକାରରି

଼
 ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  

ଅÉେଗିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ ଆଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋରଭÑ 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୪

 ଆରରÑ 
ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ, ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆନରିତÈଇ ସରହଗଟା ରମÍଣ୍ରି 
ଅÌଡାଙ୍ା ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ମାରଦÑ ରରଣ୍ ରମÍଣ୍ରି 
ଅÌଡା ମ୍Éଙ୍ରିରନ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରନସ୍ୱତ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି 
ତୁହାନା ମ୍Éଙ୍ାସାରÈ ରମÍଣ୍ରିତରିନରି ଦାଃକାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ 
େÉନରିଟୁକ୍ନÈ ଏÌରÈ ଦାଃରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା େÉରଟÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ନରିେରିତା 

ରଡଃକାନା ଇଜÔକରି ତାରନଞ୍ଜୁ। ୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରରି

଼
 

ଅରଟÑÑ ନÉଜୁଗୂଡ଼ାତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରÈ ମ୍Éଙ୍ାମାସରି ରମÍଣ୍ରିଅÌଡା େÉଣ୍ଞ୍ାମÈଇ। 
ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ରରହା ଆଇମÈଇ। ଭÉଦୁ, ନÉରକÑ ଈରୁ ରରହା 
ଅÉଜାଦୁ। ୭

 ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ ଏÌଲୁ ତରିଃରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରିରସÍଲୁ ସଗ୍ତାନରି

଼
 ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରନ। ଏତେରି ଲÌକୁତାରରି 

ଏÌଲୁତରିଃୋ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଅରନସ୍ୱତ ରନଗରି ଲÌକୁ 
ରସÍଲୁ ରରହାଅÉନରି ସାରÛକରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ତରିଃରତÑକା 
ସÉରÛକରି ରରହା ଅÉଭା ଅÉରନ।

୮
 “ଆରର ଏÌଲୁଗରି ଦୁ, ରଣ୍ାଡ଼ରିନÈଇ ଦÌସଗଟା 

ରୁୋଟÉକାଙ୍ାମାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ମାରଦÑ ରରଣ୍ ମ୍Éଙ୍ରିରତ। 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏ ଅÉସାମୀଡା ଡୁବରି ରୁତାନା ଇଡୁ ଜାଣ୍Ô 
ରନଗାଡ଼Èଇ ରସÍେରିରନ ଏଙ୍ା ଟÉକା େÉନରିଟୁକ୍ନÈ ଡରିଣ୍ରି ପ୍ରରିକ୍ ସରି 
ଦାଃରନ। ୯

 ଏରସରରିରଭÍଲା ମ୍Éଙ୍ାସାରÈ ଟÉକା େÉରନ ଏÌରରି 
ତାଡ଼ା ରÌଗାସାନରି ଅରଟÑÑ ନÉଜୁଗୂଡ଼ାତାକାରରି

଼
ଇ ଅÉସ୍ାନା ରଭରସ୍, 

‘ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ରରହା ଆଇମÈଇ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ 
ମ୍Éକ୍ ସାସାରÈ ରୁୋଟÉକା ଅÉନୁ େÉରଟÑ। ଭÉଦୁ, ନÉରକ ରରହା 
ଅÉଜାଦୁ। ୧୦

 ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ 
ତରିଃରତÑକା ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ା ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରନରୁ।

ଇଡୁ ତୁୋନା ସାସି ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ
୧୧

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆନରି ମ୍ୀକା ରରି
଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। 

୧୨
 ରନରି

଼
ସରି କଗÈଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି Ô ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ଈନୁ ନÉରଙ୍ 

ନୀ ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତଡ଼Èଇ ନାଇ ବÉଗାତÈ ନÉରଙ୍ ସରିଆମୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀକାନରି ମାରଦÑ ତÉË ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ 
ୋହାଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୩
 “ଈରକÑ ଦରିନା ରବÑଅଟରି କଗÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବÉଗାତÈ ଗୁରଲÑÑ 

ଦନବରିତ ର ବାହÈ ଲସା ଗରିଆନା ର ଦୁରୁଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ବୁଦରିସରିଡÈନରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  କÉକାଲରି ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑ 
ଦନବରିତ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ରୂସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଗୁରଲÑÑ ବରିହାଗରିତରି ରବÑଅଟରି, 
ଏ ଦରିନାତାନରି

଼
 ଗୁରଲÑÑରବÎÑଞ୍ ରଦରରି ଜୂଗା ଦରିରତ। ଏଆନରିବାଃତା 

ଆନାରରିରଭÑ ସରିଡÈତାକରି ସାରକÑ ରାହରିଅÉଭା ଦରିରତ। ଏଆନରି 
ରସÍଲୁ ଡାବୁୋଇ ଲୂଡ଼ାଅÉରତ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଦରିନା 
ରÛଆନରିତ ଆଲରିଆ ରାହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ରୂଡରିସାକାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ୋଙ୍ାତାନରି

଼
 ୋଜରିଙ୍ା ଅÉଙ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆନରି

଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 

୧୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ସାକରିସÉତÈକରି ୋଜରିଙ୍ା ତରିଞ୍ରିମାସÈ ତରିଞ୍ାନା 

ତାଡ଼ା ଟୂଟୁ େୂରରିଗରିଭା ଦାଃେରିରସଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌËରଭÑ 
ଏଆନରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏମବୋଇରଭÑ ସୀËରତ।

୧୭
 “ଗÉପ୍ ସରି ବୁଦରିସରିଡÈନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଇରଦÑ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁଗରିରତଞ୍ଜୁ, ନାଇ 
ଅÉବା ବାଃତା ମାନରି ମଲୁରିଆ ଲÌକୁ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିଞ୍ାନାରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ 
ସÉକଗିମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇମବେÈ ସାକରିଡ଼Èଇ ସାଇମÈଇ। 
୧୮

 ଅÉନୁ ଈ ବାହା େରିହାନା ନାଇ ଅÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍଈ। 
‘ଅÉନୁ ଏଆନରି

଼
 ରଭସରି

଼
, ଅÉବା, ଅÉନୁ ରେÍନୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ଏଙ୍ା ନୀ 

ନÌକରି
଼
ଟରିରଭ ଡ଼Ìଈ ଗରିଆମÈଇ। ୧୯

 ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ନୀ ମରିରରÑନରିରତନୁ 
ଅÉଭା ଆବ୍ ଗରି ସରିରଡÑନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ରଜÍଡାନଆନା 
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ରବÍଗାଲରି ନୀ ମଲୁରିଆଙ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇଟାଜାମ।ୁ ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ 
ବାହା େରିହାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରିବାଃତାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕରତଞ୍ଜୁ।

ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ନ୍ଡେÓÍତାତାରି
“ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରସକ ମାସାଭାନରି

଼
ରନ ତାଞ୍ରି  ଏଆନରି

଼
 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମରିରରÑନରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମରିରରÑନରି

଼
 

େମବେରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧
 ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, 

ଅÉନୁ ରେÍନୁ ନÌକରି
଼
ଟରି ଏଙ୍ା ନୀ ନÌକରି

଼
ଟରି ଡ଼Ìଈ ଗରିଆମÈଇ। ଅÉନୁ 

ଅରଟÑÑ ନୀ ମରିରରÑନରିରତନୁ ଅÉଭା ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑନୁ।’
୨୨

 “ଏÌËକରିରଭÑ ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାରରି
଼
 ଅÉସ୍ାନା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଉରତÑ ସାଜୁ, ଗୁରଲÑତରିକରି ରନଗରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍È 
ତାସାନା ନାଇ ମରିରରÑନରି

଼
 ଟାଟାଗରିଦୁ। ତାଡ଼ା ବାÏଞ୍ଜୁତାନରି

଼
 ସନୁାମଦୁରି 

କରିଆଜରିଦୁ। କÉଟ୍ କÈନରି ରନଗରି ସÌରତÑଡ଼ାକା କୀେ୍ାଜରିଦୁ। 
୨୩

 ମÉନ୍ାରÈ ରଣ୍È ଗÉପ୍ ସରି ତୁଙ୍ଜୁ  ତୁଙ୍ଜୁତାରÈ ଜÌତ ତାଦୁ। ଅÉଜୁ 
ଏÌରÈ ରଭÍନା। ଏ ତରିନ୍ ମବୋ ମାଇ ରସÍଲୁ ଲାହୁରରିେୁହୁରରି ଅÉରନ। 
ଅÉଜୁ ରଣ୍È ବÌଜରିଗରିନା। ୨୪

 ନାଇ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ସÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍Éଙ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଇରଦÑ ଏଆନରି

଼
 େÉଣ୍ ଞ୍ାମÈଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ବÌଜରି ଗରିରତରୁ।

ନସଣ୍ାଗାଟ ିମିନରÑଞ୍ଜୁ ୍Éତାରି
୨୫

 “ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ତାଡ଼ା ରସଣ୍ାଗାଟରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 

ରନÍଡାତାନରି
଼
 ମାରସଞ୍ଜୁ। ଭÉଏÒ ଭÉଏÒ ଇଜÔକରି ଏେରିସାଭା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏÌନ୍ାକ୍ାହାଗରିନରି ସାଦା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୨୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ର ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ଅÉସ୍ାନା ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ଗୁରଲÑÑ ଆନÈ 

ଆଇମାରନ?” ୨୭
 ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ନୀ ଆରମବେସା 

ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ନୀ ଅÉବା ବÌଜରିରସÍଲୁ ତୁଙ୍ଜୁ ତୁଙ୍ଜୁତାରÈ ରଣ୍È ଜÌତ 
ରଭÍସାମାରନଞ୍ଜୁ। ନୀ ଆରମବେସା ରନଗାଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍସାମାଞ୍ାନରି 
ବÉଗା ନୀ ଅÉବା ଗÉରମÑ ରରହା ଆଇରନଞ୍ଜୁ।’

୨୮
 “ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଜÔକରି ସାଲ୍ ବା ମÉଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତାଞ୍ରି  ରସଣ୍ାଗାଟାନରି

଼
 ଇଜÔକରି ଅÉେ୍ାରସଲୁ ଅÌରଡ଼Ñକରି ସ୍ଡଃÕତାରତଞ୍ଜୁ। 

୨୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି Ô ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଇରସ ବାସାରରି ଅÉରତ ଅÉନୁ ର 

କଡାଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀନ୍ାରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନା ଭାଇମÈଇ। ନୀନ୍ାରÈ ବାଗଗି ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ମÉନରି 
ଅÉଜାମÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏରସକାରଭÑ ବÌଜରି 
ସୀଆସରିଡାରାଜÈଇ। ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ 
ସକାରରଡ଼ରିସାନରି ରସÍଲୁ ନୀË ଦନବରିତ ଗୁରଲÑÑ ରୂସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଇଆଞ୍ଜୁ ଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ଈନୁ ତୁଙ୍ଜୁ ତୁଙ୍ଜୁତାରÈ ଜÌତ ରଭÍସାନା ବÌଜରି ଗରିେରିମାଞ୍ରି ।’

୩୧
 “ଏÌËକରିରଭÑ ତାଞ୍ରି  ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ନାଇ 

ମରିରରÑନରିତରି, ଈନୁ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ନÉରକÑ ମାଞ୍ାଦରି। ନାଇ ବାଃତା 
ମାନÈଇ ଗୁରଲÑÑ ତ ନୀଈ। ୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ଆରମବେସା 
ସÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍Éଙ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା 
ଏଆନରି

଼
 େÉଟାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ରରହା ଅÉନା 

ଏଙ୍ା ବÌଜରିତରିନା।’ ”

ଉନଜÑ ଦନବତି

୧୬  ୧  ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଦନବରିତ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ରÛଆନରି

଼
 ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଦନବରିତ 

ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
 ବୁଦରିଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଡÈଉ 

େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସଦରି େÉରଟଞ୍ଜୁ। ୨
 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାନରି
଼
 ଅÉସ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀ 

କୁÛଇଟରି ଗÉରମÑ କାତା ରଭଞ୍ରିମÈଇ। ଈନୁ ନାଇ ଦନବରିତ ତାରÈ 
ରଲକା ନÉରଙ୍ ତÌତୋମ।ୁ ଇରଦÑଡ଼Èଇ ଈନୁ ଅରଟÑÑ ନÉË ଦନବରିତ 
ରମଃୋଗାଟାତରି ଅÉଭା ମËୂଇ।’

୩
 “ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସ ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 

‘ଇରଦÑ ଅÉନୁ ଆନÈଗରି
଼
? ନାଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ଅଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଭରିରÈ ଗÉଡାଙ୍ା କÉେ୍ାରସÍଲୁ ନÉରନ୍ ଡÉଟା 
ସରିଡାଜÈଏ। ଜÉସରି ଜÉସରି େହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ଲାଜା 
ଇତୋରନ।’ ୪

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ଆନÈଗରି
଼
 ଏÌରÈ ଅÉନୁ 

େୁରସÑ। ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ନାଇ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ କଡା େÉଈ 
ଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ତÉରେÑକରି ନÉରଙ୍ ଅÉତ୍ାରନରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରି

଼
ଇ।

୫
 “ଏରହଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଆନା ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଡୁ 

ରଦରାନରିତÈ ଡ଼ାକା ଅÉଜାମାସାରରି
଼
 ରÛଆନରିଲାକା ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତାନାନରି
଼
 ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ନାଇ ରଦରÈନରିତÈ ଏରସ 

ସୀଭା ମାରନ?’ ୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ସରହ େରିମ୍ା ନରିଜୁ।’ 

ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ନୀନ୍ାରÈ ଇ 

ରଲକା କାଗ୍ ଜ ଅÌମ।ୁ ଇମବେÈ କକ୍ ସାନା େଚାସ ଇଞ୍ରି  ଉରତÑଗରିସରି 
କକ୍ ସାନା ଭ୍ୀସାମ।ୁ’

୭
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି

଼
 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ଏସÛନରି ଡ଼ାକା ରତଃୋମାରନ? ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏକ ହଜାର ବତୋ ଗହମ’ ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ନୀନ୍ାରÈ ଈ ରଲକା କାଗ୍ ଜ ଅÌମୁ। ଇମବେÈ 

କକ୍ ସାନା ଅÉଟ ସହ ବତୋ ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସାମ।ୁ’
୮

 “ଡÈଉ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏ ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାନରିତାରÈ 
ଇହରିଙ୍ରିତାରÈ ବୁଦରି ରମହାନା ଏଆନରି

଼
 ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବୁଦରିଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
ୋଇଟରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିରକÑ କଡା 
ପ୍ରÉୋ ଗରିଭାତାନରି

଼
 ଈ େୁତଗି ଲÌକୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ସÉରÛକରି ଗÉପ୍ ସରି 

ବୁଦରିଗାଟାକା।
୯

 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ମୀରନ୍ ଆନାରରି ମାରନ 
ଏÌଭାଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକÑ ତÌରଡ଼ମÈଏ ଗରିଦୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏରସରରିରଭÍଲା 
େୁତଗି ଦନବରିତ ଭରିହ ରିନୁ, ଏÌମବେÈ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ନରିହ ରିନରି ଇଡୁତାନରି

଼
 

ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା ଆରନ। ୧୦
 ଈରକÑ ତାରାଡ଼ରିକରି 

ରଗରଟ ରÛଆନରି
଼
 େରତ ୍ଗରିଭା ଅÉରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆନରି

଼
 

ଗÉପ୍ ସରିତାରାଡ଼ରିକରିରଭÑ େରତଗ୍ରିଭା ମେୂା ଅÉରନ। ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଈରକÑତାରାଡ଼ରିକରିରଭÑ ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରିତାରÈଡ଼ରିକରିରଭÑ ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଈରୁ ରଗରଟ େୁତଗି 
ଦନ ରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ େରତ୍ ଗରିନାରÈ ତÌସ୍ ୋ ମଏୂÒରୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀରଙ୍ ଉରଜÑ ଦନ ରସÍଲୁ ଏମବୋଈ େରତ୍ ଗରିଆରନ? 
୧୨

 ଈରୁ ରଗରଟ ରବÍଗାଲରିତାନାନରିତାରÈ ଦନ ଇଟାରଃୋ 



108ଲୁକ ୧୬:୧୩
ରସÍଲୁ େରତ୍ଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସୋ ମËୂସରିରଡÑରୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଇଞ୍ରିନାରÈ ଦନରଭÑ ମୀରଙ୍ ସୀଭାଅÉଏÒ।

୧୩
 “ର ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରରି

଼
ଆରରି ରଦରାରରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ର ସରରÑ ଗରିଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି
଼
 ସଇଅÉଏÒଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରବÍଗାନରି
଼
 ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରିରକÑ 

ରସ୍ଟ୍ ନା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାନରି
଼
 ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନ È ରମଃରନଞ୍ଜୁ। 

ଈରୁ ରେÍନୁଈ ଏଙ୍ା ଦନ ରରହÑସାକାରଟÑ ରରି
଼
ଆରରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ।”

ନପÍନୁତାରି ସÉଜା ଡÉଟାଗାଟାରି
(ମାତରିଉ ୧୧:୧୨–୧୩)

୧୪
 ୋରୁସରିଙ୍ା ଈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭଞ୍ରିରସରୁ। ୋରୁସରିଙ୍ା ତÉË 

ଟÉକାଙ୍ା ରଜÍଡାଗରିେରିସରିବÉଗା ଜୀସଈୁ ଗଦଗି ଅÉରତରୁ। ୧୫
 ଜୀସ ୁ

ୋରୁସରିଙ୍ାନରିÔ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁରରି ନÌକରି
଼
ଟରି ମରିଣ୍Èନରି ରନଗÈମ ୁ

ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ େରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ରଜÍଡାଲÈଇ ଉରଜÑରନ 
ଆନାରରି ମାରନ, ଏÌରÈ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋରÈ ଲÌକୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟାରରି ଇଞ୍ରିରନରୁ ଏÌରରି ରେÍନୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ଈରକରଭÑ 

ରକ୍ଉ ସରିଡÈନାରରି।
୧୬

 “ମÌସା ସÉଜା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି 
ଭ୍ୀସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ତÉନ୍ାରÈ ଗରିଭାନୀମବୋ ସରର 
ଗରିୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମଞୁ୍ାଗରିଭାଗାଟରି 
ଜହନ ଭÉତରି ରବÑଅଟରିଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 

ସÌଲ୍ ବାରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଡୁସ୍କରିମାରନରୁ। ୧୭
 ସଗ୍ 

ଏଙ୍ା େୁତଗି ଆନÈବୁନା ମହୁ ରିଅÉନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜାେୁତରିତାରରି 
ସେÔନାଇତାରରିରଭÑ ରବÍଗÈଲରି ଅÉଏÒ।

ପିଃପାଅÉକୁ ଏଙ୍ା ଡÉଞ୍ା
୧୮

 “ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼Èନରି େରିଃୋଅÉକୁ ସରିଆନା ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗÈଲରି ଅÉସାମୀଡÈନରି ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ରଗÍକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଜÉମା କୁଆନାରାଡରିନରି

଼
 ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ରଗÍକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

ପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲାଜାର
୧୯

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ଗÉରମÑ ରନଗÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍ ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗÉରମÑ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାସାକରି ଡ଼ଃନÈ ରଦରରି ବÌଜରି ସୀଭାରସÍଲୁ 
ଏଆନରିତାରରି ଡÉଟାମାରସ। ୨୦

 ଲାଜାର ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗାରମÑ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ଗାଣ୍ରି ସÌସ୍କାଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉଜାରସ। ଲାଜାର ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରି 
ରଗÍଟୁଦÉରା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ମାଞ୍ାଦୁଃେରିରସଞ୍ଜୁ। ୨୧

 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ ମତୂରି ରବÑଅଟରି ଏଆନରିତାରÈ ଜୁଟା ତରିଈମା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅଡ଼୍ େରିରସଞ୍ଜୁ। ନାଃକା ବÎÉଜାନା ଏଆନରିତÈ ସÌସ୍କା ନÉକାଜରିେରିସ।ୁ

୨୨
 “ଏରସଦରିନା ରବÑଅଟରି ଲାଜାର ସÉରତଞ୍ଜୁ। ସଗ୍ଦୁତଙ୍ା 

ଏଆନରି
଼
 ଅସାନା ଅବ୍ାହାମ କ୍Éତତା କେ୍ାଗରିରତରୁ। 

େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁରଭÑ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
 ମୁସ୍ ୋଅÉରତ। 

୨୩
 ଏଆନରି

଼
 ନକ୍ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଅÉରତ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 

ଜୂଗା େÉରଟଞ୍ଜୁ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ôକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଲାଜାରଈ କ୍Éତତା କପ୍ କା ଗରିଆମାସରି ଅବ୍ାହାମଈ ଗÉରମÑ 
ଦୁରୁÔଟରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ କୂକ୍ ରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉବା, ଅବ୍ାହାମ, 
ନÉରଙ୍ ରଜÍଡା ନଆମୁ। ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରକÑ ଲାଜାରଈ 
ୋଣ୍ାଜାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବାଞ୍ଜୁ ସରିରୁତା ଡୁବ୍ ଇସାନା ନାଇ 
ଭାଙ୍ସରିତାନରି

଼
 ଟୁରେÑଲାକା ସରିରୁ ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଈ ନÉଡ଼ରିତାନରି

଼
 

ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିମÈଇ।
୨୫

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ମରିରରÑନରିତରି, ଈନୁ 
ଏରସରରିରଭÍଲା େୁତଗିତା ନୀମବୋନା ମାସରି ଏ ରଡଲରିତାରÈ କାତା 
ଇରକÑ ଏÌଲୁଗରିମୁ। ଈନୁ େୁତଗିତା ମାସାଭାନରି

଼
 ଗୁରଲÑÑ ରନଗÈ 

େÉଟରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଲାଜାର ଗୁରଲÑÑ ଭାକÈତରି ଜୂଗାବରିକାଲରି ଆଡÈ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବେÈ ରରହା ଡ଼Èଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଈନୁ ଆମବେÈ ଜୂଗାଈମାଞ୍ରି । ୨୬

 ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ କାତା ନୀ ମାଇ 
ମାରଦÑ ରରଣ୍ ରଦରରିଗÉଡା ମାରନ। ନୀରଙ୍ ବାରାଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ଈ ଗÉଡା ଗ୍ଡÓÉସାନା ଏମବୋଇରଭÑ ସାଲ୍ ବା ମଏୂÒରୁ’ ଏଙ୍ା ନୀ ବାହା 
େରିହାନା ଏମବୋଇରବÑ ଇମବେÈଙ୍ରି  ଭÉଭା ମଏୂÒରୁ।

୨୭
 “େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଅÉବା, 

ରଜÍଡାନଆନା େୁତଗିତାନରି
଼
ମାନରି ନାଇ ଅÉବା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଲାଜାରଈ 

ୋଣ୍ାଜରିଆମୁ। ୨୮
 ଏମବେÈ ନାଇ ଆରମବେସାକା ୋଞ୍ଗାଣ୍ରିତାକା 

ମାରନରୁ। ଲାଜାର ନାଇ ଆରମବେସାକାରରି
଼
 କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ଈ ଆଜାଞ୍Éୋ ଜୂଗାବାହାତାଙ୍ରି  
ଭÉଏÒରୁ।”

୨୯
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଏଆରରି ବାଃତା ମÌସା 

ସÉଜା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଭ୍ୀସାମାନÈଇ 
ଗୁରଲÑÑ େÌଡ଼ରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ମାନୁ। ଏଆରୁ ଏÌଭାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋକାରୁ।’

୩୦
 “େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉଏÒ, ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ! 

ରଗରଟ ଏମବୋଈ ଅÉରତÑକା ସÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସÑକା ରସନା ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିଃରନରୁ।’

୩୧
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ଅÉଏÒ, 

ରଗରଟ ନୀ ଆରମବେସାକା ମÌସା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ରି  ସରିରଡÑରୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନା 
ରଭସ୍କାତାକାରଭÑ ଏଆରରି କାତା ରଭରନÑରୁ।’ ”

ଡÌଈଗି୍ା କୂନା ଏଙ୍ା ଦୂସପିଃପା ନସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଦୁ
(ମାତରିଉ ୧୮:୬–୭; ୨୧–୨୨; ମÉକ୍ ୯:୪୨)

୧୭  ୧ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇସରିଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଉରଜÑରନ ଅÉରନ, 
ଏତେରି କାତାରସÍଲୁ ଲÌକୁ ଡ଼Ìଈ ଗରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଏÌଭା 
ଭÉଭା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିରସÍଲୁ ଈରରି ଗÉରମÑ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି 
କାତା ଅÉରନ। ୨ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ 
ରÛଆନରି

଼
 ଡ଼Ìଈ ଗରିଭାରସÍଲୁ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ରସÍଲୁ 

ଈରରି ଗÉରମ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି କାତା ଅÉରନ। ଡÌକାତାନରି
଼
 ଭାଡରି 

ତହାନା ସମଦୁ୍ରତାନରି
଼
 ଦରିଆନା ସÉରତÑକା ଏଆନରିରସÍଲୁ ଗÉରମÑ 

ସାଞ୍ରିରନମା।
୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁନା ରାହରି ଅÉଦୁ।



109 ଲୁକ ୧୭:୨୯
“ରଗରଟ ନୀ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦା ଡ଼Ìଈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ଈନୁ ଡ଼Ìଈ ଗରିେରିଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଏଆନରି
଼
 କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସମୁ।ୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଡ଼Ìଈ ଗରିÔଏଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆନରିତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିମୁ। ୪

 ରଗରଟ 
ନୀ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦା ରନରି

଼
ସରି ମାରଦÑ ମୀ ବÉଦରିଡ଼Èଇ ସÉତ 

େÉଲୁ ଟୁକ୍ନÈ ଦୂସ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୂସ ଗରିନରି ଗÉଡ଼ରି ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା “ଈ ଦୂସ ଗରିତରି ବÉଗା ଅÉନୁ ବରିକାଲରିଆଇମÈଇ ଏଙ୍ା 
ଏÌଲୁ ତରିହାମÈଇ” ଇଞ୍ରି  ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଏଆନରିତାରା ଦୂସ େରିହାଜରିମ।ୁ”

ନରୀ ପନତ୍ଡ ଏନସ ଡÉଟାଗାଟାରି
୫

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ପ୍ରବୁଈ ରଭରତେରୁ, “ମÉରଙ୍ ଗÉରମÑ 
େରତ୍ ସରିଆମ।ୁ”

୬
 ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ମୀରନ୍ େରତ୍ ର ସସ୍ ରେ୍ଡÓÍନୁ 

ରତରସÑରନ ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈରୁ ଈ 
ତୁତ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି

଼
 ଈନୁ ସୀକ୍ାମାରକÑ କ୍ ଜୁନ୍ଦ୍ଇଞ୍ାନା ସମଦୁ୍ରତାନରି

଼
 

ନରିସରିକାମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭରତେÑକା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ମୀନ୍ାରÈ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ାରନ।”
ରନଗରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ
୭

 “ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଦୁ: ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆନରିତ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀ ରନÍଡାତା 
ୋଇଟରି ଗରିଆନା ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରନÍଡାତା ରସÍରୁ 
ଡୁ଼ଆନା ଅÉରତÑକା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା ଅÉଙ୍ାନା ଇଜÔକରି ଭÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଇଟରି ଗରିଆନା ଭÉରଜÑଡାରଣ୍Ñ ଈରୁ ଏଆନରି

଼
 ଆନÈ 

ଇରଞ୍ରୁ? ଇଜÔକରି ଭÉମ ୁଏଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ କକୁମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭରତେରୁ 
ଗରିନÈ?’ ୮ ଅÉଏÒ, ଈରୁ ମୀ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ରଭସ୍ ରଦରୁ, ‘ନାଇ’ 

ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତÌଲ ଗରିମ।ୁ ନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋଗରିତରି ରବÑଅଟରି 
ଈନୁ ତରିଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ଉଣ୍ରି। ୯

 ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଦଃୋରଭÑ 
େÉନ୍ ମବୋକାତା ସରିରଡÑ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଆନÈ 
ଗରିଭାରସÍଲୁ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରନ ଆଡÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ମୀ ରନÍଡାତାନରି
଼
 ଏ ରÌ ଭାକÈତରି କାତା ଅÉରନ। ମୀରଙ୍ ସୀଭା 

ଅÉଜାମାନରି ୋଇଟରି ଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉମ ୁ
ଆନରିରଭÑ ରଦରରି ଦନ୍ବÉଦ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗÈନାମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଅÉମ ୁଆଗÈନରି ଆଲରିଆଗାଟାମ ୁଏଙ୍ା ଅÉମ ୁଆନÈ 
ଗରିଭା କାତା, ଭାରରି ଏÌରÈ ଆଡÈ ଗରିଆନାମ।ୁ’ ”

ଦନ୍ବÉଦ ସରୀ୍ା
୧୧

 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ସମରିରଣତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆନରି

଼
 ଦସଗାଣ୍ରି େୂଣ୍ା ଭÉରତରୁ। 

ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା କÌଡ଼ରିଙ୍ା ଦୀେ୍ାସାକରି ଏଆରୁ ଏମବୋଈରଭÑ ଜୀସ ୁ
ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ମËୂରତରୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ 
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ କୂରତେରୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ! ମÉରଙ୍ ଈରକÑ 
ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୧୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଈ ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ସାଜାନା 

ମୀନ୍È ଗାଣ୍ରି ଲÉକାଗାଟାରରି
଼
 ତÌସ୍ ଦୁ।”

ଏ ଦସଗାଣ୍ରିତାକା ଲÉକାଗାଟାକାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରି
଼
 

ଏଆରୁ ଗ୍ଡରି Óସ୍  ଇରସରୁ। ୧୫
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇସାରÈ 

ରମହାନା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଉମଙୁ୍ଜୁତାନା 
କୂରାନା ଜୀସୁଈ ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
ଏଆନରି

଼
 ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କÉଟ୍ କÈନରି 
ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
 ଦନ୍ବାଦ 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ସମରିରଣ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଜୀସ ୁରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଦସ 
ଗାଣ୍ରିତାକା ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅରଟÑÑ ନÌଅ ଗାଣ୍ରିତାକା 
ଏରମବେÑରୁ? ୧୮

 ଗ୍ଡରିÓସରି ଇସରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରଭ୍ଡÓÍସାନା 
ରେÍନୁଈ ଦନ୍ବାଦ େନୁ୍ ମବୋଗରିଭା ରସÍଲୁ ଆନÈ ଈ ସମରିରଣ ଲÌକୁ 
ଆଡÈ ମାରସଞ୍ଜୁ?” ୧୯

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନରିଙ୍ାମ।ୁ ଈନୁ ଇରଦÑ ସାଲାମ।ୁ ନୀ େରତ୍ ଗରିଆସରି ବÉଗା ଈନୁ 
ଗ୍ଡରିÓସରି ଇଞ୍ାଞ୍ରି ।”

ନପÍନୁ ପÌଣଗିନଦିନିା ମରୀ ବାଃତାମାଞ୍ାନନ
(ମାତରିଉ ୨୪:୨୩–୨୮; ୩୭–୪୨)

୨୦
 ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସ ୁଈ ରଭରସରୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 

ଦରିନା ଏରସÑକା ଭÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ମାରନ?”
ଜୀସ ୁଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଭାଇମାରନ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଭÉରନ, ଏÌË ଈରୁ କାନ୍ ଙ୍ାଡ଼Èଇ ରମଃୋ 
ମୂଏÒରୁ। ୨୧

 ଲÌକୁତାକା ରଭସ୍ ୋ ମୂଏÒରୁ, ‘ରମଃଦୁ ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଇମବେÈମାରନ, ଅÉରତÑକା ଆମବେÈମାରନ ଇଞ୍ରି । 
ଅÉଏÒ, ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ମୀ ବାଃତÈରନ ମାଞ୍ାରନ।”

୨୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଡଲରିଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରÈ 
ଗÉରମÑ ଦରିନାଙ୍ା ମାରଦÑ ରଣ୍È ଦରିନା ରଡଲରି ରମଃୋତାଙ୍ରି  
ଅଡ଼୍  ରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ରମଃୋ ମୂଏÒରୁ।’ ” ୨୩

 ଲÌକୁ 
ମୀରଙ୍ ଇଞ୍ାରନରୁ, ‘ରମଃଦୁ, ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା 
ଅମବେÈମାରନ!’ ‘ରମଃଦୁ, ଏÌରରି ଇମବୋମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏତୋବା ମାରଞ୍ରୁ ଏମବେÈରନ ରାହରିଆଦୁ। ଅÌରଡ଼Ñକରି ସାଜାନା 
ଦାଃୋ କୂନା।

୨୪
 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଭÉନରି ରଡଲରି 

ଈରୁ େୁନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। ଏତେରିଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ, 
ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେÑକା ଇସରିଙ୍ରି  ର ମଡୁ଼୍ ଗୁଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ର 
ମଡୁ଼୍ ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ ଅÌରସ୍ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ାଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑ ଗÉରମ ଜୂଗା 
େÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନÍଞ୍ଜୁ ଭୀଏÒତାକା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୬
 “ନହ ମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରସ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉନରିରଡଲରିତାନରି
଼
ରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରନ। ୨୭

 ନହ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
, ନହ ଜାହାଜତାନରି

଼
 କକରିକାତରି ଟୁକ୍ନÈ ଲÌକୁ ତରିନ୍  ମବୋ 

ଉନ୍  ମବୋ ଏଙ୍ା ଡ଼Éଞ୍ାକÉଣ୍ା ଗରିେରିରସରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ରଦରରିେରିଜୁ 
ଦରିଆରତ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
 ମହୁ ରିଗରିରତ।

୨୮
 “ଲÌଟ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରେÍନୁ ସଦମ ରଦରରିନÉଜୁତରିନରି

଼
 

ମ୍ଡÓÝØତାବÈନରି
଼
 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜାରସ, ଇରଦÑରଭÑ ଏ କାତା ଅÉରନ। 

ଏ ଲÌକୁତାକା ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ, କଡାପ୍ରÉୋ 

ଗରିେରିରସରୁ। ମ୍ାଃକା ଉହାଈମାରସରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଇଟ୍ା 
ଗÉଡ଼ରିଗରିେରିରସରୁ। ୨୯

 ଲÌଟ ରଦରରିନÉଜୁ େରିହାନା ସାନରି ଟୁକ୍ନÈରଭÑ 



110ଲୁକ ୧୭:୩୦
ଲÌକୁତାକା ଈ ଗୁରଲÑÑକାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÌରରମବୋ 
ରସଣ୍Ôଟରି ନÉଡ଼ରି

଼
 ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ ଦରିଆରତ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑଲÌକୁରରି

଼
 

ମ୍ଡÓÝØରତ। ୩୦
 ଏରସରରିରବÍଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ, 

ଏ ରଡଲରିତାନରିରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରନ।
୩୧

 “ଏÌସରି ଦରିନା ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତୂଲରିରସଣ୍ 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଲÈଇକରିସାଜାନା ଆନÈଅÉରତÑକାରଭÑ 
ତାୋରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି ରଡଲରି ଅÉଏÒ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା 
ରଗରଟ ରକତାତାନରି

଼
 ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 

ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଟÛକରି ରଭ୍ଡÓÍୋ ମୂତାରÈଏÒଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଲÌଟ କୁଡ଼ାନାରରି 

ଆନÈଅÉଜାରସ, ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ।
୩୩

 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋ ଡୁ଼ଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଜ୍ଡÓÞୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ନାଇ ରବ୍ଡÓÍÎୋରଡଲରିତା ର 
ବାକାରରିତାନରି

଼
 ରରି

଼
ଆରୁ ଡÌସାଦୁଃରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିମାରଦÑ 

ରÛଆନରିÔ ଅୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ରବÍଗାନରି
଼
 େରିଃୋଅÉରନ। ୩୫

 ରୀଣ୍ରି 
ଅÉସାସାକା ର ବାଃତÈରନ ଗୁର୍୍ାତାନରି

଼
 ଗୁଣ୍ା ରୂସ୍କରି  ଦୁଃନୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭାସାନରିମାରଦÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିÔ ଅୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି

଼
 େରିଃୋ ଅÉରନ।” ୩୬

  a
୩୭

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ଈ ଗୁରଲÑÑ ଏତୋଭାନରି 
ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ ପ୍ରବୁ?”

ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଗରିଦ୍ାଙ୍ା ଏରନଆନା େÉଞ୍ାଡ଼Èଇ 

ଲÌକୁତାକା େନୁ୍     ମବୋମେୂରିରନରୁ ଏମବେÈ ଆନରିଅÉରତÑକା ମÌଡ଼Ô ମାରନ।”

ନପÍନୁତାଡା ଲÌକୁରି
଼
 ନ୍ତୋରି

୧୮  ୧ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ 
ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିÔ ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଏରସÑକାରଭÑ ବାସ୍ା କÌପ୍     କାଅÉଏÒ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ଗ୍ରÉୋ 

ରସÌଲୁ ରଣ୍È ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨
 “ର ରଦରରିନÉଜୁତାନରି

଼
 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଈ 
ଆସ୍କରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି

଼
ତାରÈ 

ଆନÈ ଏÌଲୁଗରିେରିରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକରଭÑ ଦୃଙ୍ଜୁ  
ଇଞ୍ରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏ ରଦରରିନÉଜୁତାନରି
଼
 ରରଣ୍ ଭାଟାଗାଟାରରି 

ମାରସ। ଏ ଅÉସାମୀଡା ଈ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ 
େÉଲୁ ଭାଇମାରସ। ଏÌରରି ତୂକରିଗରିଭାଗାଟାନରି

଼
 ରଭସ୍     େରିରସ, ‘ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ନାଇ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ 
ରାହରିଅÉଭାଗରିଆମୁ।’ ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ 
ଅÉସାମୀଡÈନରି ଆନରିରଭÑ ବାରାଗରିଭା ମÉଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। ଏରସ 
ଦରିନା ସାସରିରବÑଅଟରି ତୂକରିଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 
‘ଅÉନୁ ରେÍନୁଈ ଆସ୍କରିସରିରଡÑନୁ ଅÉରତÑକା ଲÌକୁ ନାଇକାତା ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ, ଏ କାତା ନÉରଙ୍ ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇସ୍     େରିସରିଡାରÈଏ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଅÉସାମୀଡା ନÉରଙ୍ ଗୁରଲÑ Ñରଡଲରି 
ବାଇବୁମବେଜୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ଇଆଡ଼ରିନାରÈ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

a ୧୭:୩୬ ଏସÛଲରି ଗ୍ରୀକ୍ ତସ୍ାରରିତା ଲୁକତାରରି ଈରରି ୩୬ େଦ 
ତାନରିମାରନ: “ଅÉରତକା ର ରକତାତାନରି ରରିଆରୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିଦୁଃରନରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରରିମାରଦ ରରିଆନରିଇ ଅୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ରÛଆନରି େରିଃୋ ଅÉରନ।

େ୍ଡଜୁକ୍     ସାଜରିରତÑକା ଏÌରରି ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ଅରଟÑÑ ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଏÒ। 
ଏରହଙ୍ରିଅÉËତାକÈ ଏÌରରି ନÉରଙ୍ ଜଞ୍ାଲରି ଗରିେରିଦୁଃତାରନ।’ ”

୬
 ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଭଞ୍ାଦୁ, ଏ ଡ଼Ìଈଗାଟରି ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଆନÈ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଏ କାତାତାନରିÔ ରରଣ୍ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
୭

 ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କାଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି 
ଏଆନରିବାଃତା ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ଅÉେଗିମାରନରୁ। ଏତେÈରରି 
ଉରଜÑତାରରି, ଏÌରÈ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି

଼
 ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ସୀଆନା 

ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
 ଉତର ସୀଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ 

ଏରସÑକାରଭÑ କÉୋ ଗରି
଼
ଏଞ୍ଜୁ। ୮ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଈ, 

ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
 ଉରତÑଗରିସରି ବାରାଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରରିରହଗରି ଭÉନରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଈ େୁତଗିତା 

ତÉରଙ୍ େରତ୍ଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
 େÉରନଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ?”

ନପÍନୁନସÍଲୁ ଟକି୍ÈଡÈଇ ରାେଅିÉ୍ା
୯

 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ରନଗÈକା ଇଞ୍ରି  ଏସÛନାକା ଏÌଲୁଗରିେରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ତÉରଙ୍ ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ସÉରÛକରି ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି 
ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍   େରିରସରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଈ 

ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୧୦
 “ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍   ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ରରି
଼
ଆରୁ ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉୋରସÍଲୁ ରÛନରିସରି ରେÍନୁଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୧୧
 ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ 

ସରିତେଜୁ  ଊସ୍   ୋଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରସକ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉତାଭାନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ରେÍନୁ ଅÉନୁ 

ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଈତାନୁ ଅÉËସରିଡÈନାକରି ନୀରଙ୍ 
ଦନ୍ବାଦ ସୀପ୍   କରିମାଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ ରେ୍ଡÓÍକରି, ବୁତ୍ାଗରିଭା, ରଗÍକା, 
ରବÍଗାଲରି ଡ଼Ìଈ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ଅÉËରତନୁ। ଅÉନୁ 
ଈ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ େରିମାନାନରି ସÉରÛକରି ରନଗÈନୁ ଅÉଜାମାନÈକରିନୀରଙ୍ 
ଦନ୍ବାଦ ସୀପ୍   କରିଞ୍Èଇ। ୧୨

 ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ରନଗରି ଲÌକୁତାନୁ। 
ଅÉନୁ ର ଅÉଟାତାଙ୍ରି  ରରିରହ ସାରକÑ ମାଞ୍ାନା ନୀବାଃତା 
ଜÉେରିମାଞ୍ାଈ। ଅÉନୁ ନାଇ ଅଜଗିଆଇମାନÈ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼Èଇ 
ବÉରଗÑକା ନୀରଙ୍ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଈ।”

୧୩
 “ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାଞ୍ଜୁରଭ ରବÍଗାରଲÑ ରÛଆରଞ୍Ñ 

ନରିସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିସାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରସଣ୍ÔକରିରଭÑ ରମହÈରତଞ୍ଜୁ। ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
କÌକ୍ ସାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ରେÍନୁତରି, ନÉରଙ୍ 
ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମୁ। ଅÉନୁ ଡ଼Ìଈତାନୁ।” ୧୪

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉୋ ବରିÎହାଗରିଆନା ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରି

଼
ଟରି 

ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରି ସÉରÛକରି ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÉନୁ ଏÌଲୁଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି

଼
 କÌେ୍ାଅÉରନ, ଏÌËକରିରଭÑ 

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ତÉନୁ କଗÈନୁ ଇରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
 ରଦରÈଞ୍ଜୁ 

ଗରିଭା ଅÉରନ।”

ନପÍନୁ ପÌଣଗିନଦିନିାତାନି
଼
 ଏମ୍ାଈ ସÌଲ୍ ନନ

(ମାତରିଉ ୧୯:୧୩–୧୫; ମÉକ୍ ୧୦:୧୩–୧୬)
୧୫

 ଏସÛନାକା ତାଡ଼ା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି
଼
 ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
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ଅତାରତରୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏ ମୀଡାକାନରି

଼
 ଭାରରି ଡୀଗରିରନଞ୍ଜୁ। 

ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈରÈ ରମରହନା ଏରହଙ୍ରି  ଗରିଭା 
କୂଭାରସÍଲୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ରବରତେରୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏ 
କରଗରରି ମୀଡାକାନରି

଼
 ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରଗରରି ମୀଡାକା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉୋକାରୁ। ଏଆରରି
଼
 ଅÉଙ୍ାକୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରିଇରସÑକା ଏତେÈକା 

ଈ କରଗରରି ମୀଡାକା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନରୁ, ଏଆରୁ ଆଡÈ ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉଭା ମରୂନରୁ। ୧୭

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ା, ର କରଗରରି ମୀଡା ଆନÈଅÉରତÑକା ଆଃନରିରଡଃଙ୍ରି  
ଈରୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଆହÈତାକା ଏ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂÒରୁ।”

ର ପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜରୀସୁଈ ନ୍ସାରି
(ମାତରିଉ ୧୯:୧୬–୩୦; ମÉକ୍ ୧୦:୧୭–୩୧)

୧୮
 ର ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ରନଗରି 

ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ନÉରଙ୍ 
ଆନÈ ଗରିଭା ଦୀରନ?”

୧୯
 ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ରନଗÈତରି ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାଦରି? ଭାରରି ରେÍନୁଆଡÈ ରନଗÈଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନୀ ରଭଞ୍ାତାରÈ ରଭତେÈଈ। ‘ଈନୁ ରଗÍକା 
ଗରିଭାକୂନା, ଈନୁ ଏରମବେରରି

଼
ରଭÑ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ କୂନା, ଆନାରÈରଭÑ 

ରେ୍ଡÓÍକରିଗରିଭା କୂନା, ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି
଼
 ଏରସକାରଭÑ ଦାୋକାତା 

ରଭସ୍ ୋ କୂନା, ଈନୁ ନୀ ଆଜା ଅÉବାତରିନରି
଼
 ରଜÍଡାଡ଼Èଇ 

ମÉନରିଅÉମ।ୁ
୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନାଇ 
ମୀଡା ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଜାନା 
ଭାଇମÈଇ।”

୨୨
 ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଏ ଡୂୋଗାଟାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଅରଟÑÑ ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ନୀରନ୍ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ନୀରନ୍ ଆନାରରିମାରନ ଏÌË ଗୁରଲÑÑ ପ୍ରÉସାନା 
େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରିମ।ୁ ସଗ୍ତାନରି

଼
 ଈନୁ େୁରସ୍କାର େÉଣ୍ରି। 

ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈନୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉମୁ।” ୨୩
 ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦନ ଗୁରଲÑÑ ତାଡ଼ାବାଃତା ଇଟା 
ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏ ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାନରି

଼
 ବରିକାଲରି ଅÉତାରÈ ରମହାନା ଜୀସ ୁ

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି
଼
 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ସÌଲ୍ ବା 

ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝନାରରି ମାରନ। ୨୫
 ର ସୁସରିଗାରÈତାନରି

଼
 ଊଟ ବାରହÑ 

ସÌଲ୍ ଜାନା ସାଲ୍ ବା ମରୂନ ଏÌËକରିରଭÑର େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରିରସÍଲୁ 
ରେÌନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ସÌଲ୍ ବା ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØରନ।”

ଏମ୍ାଈ ଏଃପା ପÉନନ
୨୬

 ଲÌକୁତାକା ଈ କାତା ରଭସରି ରବÑଅଟରି ଇରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଏମବୋଈ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନ?”

୨୭
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରଭÑ 

ଗରିଭା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ରେÍନୁ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ।”
୨୮

 େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃମୁ, ଅÉମୁ ମÉË ଗୁରଲÑÑତÈ 
ତୁହାନା ନୀ ରବÑଅଟରି ଭାଇ ମାନାମ।ୁ”

୨୯
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑକାତା 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ରସÍଲୁ ତÉନ୍È 
ଇଡୁକୁମବେଜୁ, କୁଡ଼Èନରି, ଆରମବେସାଦÉଦାତରିନରି

଼
, ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ମୀଡାବÌଦାତରିନରି
଼
 ତୁହାମାରନଞ୍ଜୁ, ୩୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତୁହାମାନÈ 
ସÉରÛକରି େÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉନରି ରବÑଅଟରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକÑ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ସÉଜାନା ରିନେଗି ନରୀମ୍ିନନଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୦:୧୭–୧୯; ମÉକ୍ ୧୦:୩୨–୩୪)

୩୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 

ଈରକÑ ରସକÛକରି ଅସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଭଞ୍ାଦୁ, ଅÉଜୁ 
ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାସୁ। ଏମବେÈ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡÈଉ 
ଆନାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିରସÍଲୁ ଆନÈ 
ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ବ୍ୀସାରସÍଲୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଉରଗ୍। 
୩୨

 ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଏଆନରି
଼
 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରରି କାକÈନରି ସେଗି 

ଗରିରନରୁ। ଏଆନରି
଼
 ରଗ୍ରÍସ୍ ୋ ଅÉରନ। ଲÌକୁ ଏଆନରି

଼
 ଲାଜା ଗରିରନରୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ରଦÑଅଲାକା ସୂପ୍ କରିରନରୁ। ୩୩
 ଏଆରୁ 

ଏଆନରି
଼
 ୋଣ୍ାଡÌକ୍ାଡ଼Èଇ ସାଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଭରିହାରଡଲରିତା ଭ୍ଡÓÝକା 

ରଭÍରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜାନା ତୀନରି ଦରିନାଗÉଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ଜରିଉ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।” ୩୪

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଈ କାତା ବୁଜରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ବୁଜରିଅÉଭା ମୂËରତରୁ। ଇମବୋତାରÈ ଲÈଇନରିକାତା ଏଆରରି 
ବାଃତାଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାଅÉରତ।

ଜରୀସୁ କÉଣାଙ୍ାଗାଟାନି
଼
 ନମଃପା ଗିନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୨୦:୨୯–୩୪; ମÉକ୍ ୧୦:୪୬–୫୨)
୩୫

 ଜୀସୁ ଜରିରରିହ ନÉଜୁ ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 

ୋରହରରି ରରÍେରିତା ରÛଆଞ୍ଜୁ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ୋରହରରିଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସରି 
ଲÌକୁତାରÈ କାନାଡ଼ରିବଗାଡ଼ରି ରଭଞ୍ାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଇମବେÈ 
ଆନÈ ଆଇମାରନ?”

୩୭
 ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ, “ନାଜରରିତ ଜୀସୁ ଈ ୋରହରରିଡ଼Èଇ 

ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ।”
୩୮

 କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାକ୍ାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କୂରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି ଜୀସ ୁନÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୩୯
 ନÌକରି ସାଜରିମାସାକା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନରି

଼
 ପ୍ରଃରତରୁ ଏଙ୍ା 

ଆସ୍  ୋଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି
଼
 କରିନରି ଇନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ରଭରତେରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି, ନÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୪୦
 ଜୀସ ୁଏମବେÈ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରି

଼
 

ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାଦୁ।” ଏଆଞ୍ଜୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏେÈରନ ଜୀସ ୁ

ଏଆନରି
଼
 ରଭରସଞ୍ଜୁ, ୪୧

 “ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ ଗରିଆଜରି
଼
ଆଇ 

ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ରିମାଞ୍ରି?”
ଏ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ କାନ୍  ଙ୍ାରମଃୋ 

ମÉଟ୍ରିମÈଇ।”
୪୨

 ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରମଃମ।ୁ ନୀରନ୍ େରତ୍ 

ନୀରଙ୍ ରନଗରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ।”



112ଲୁକ ୧୮:୪୩
୪୩

 ଏ ଡାରଣ୍Ñ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ମରୂତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ଦହରିଦହରି ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ 
ରମହାନା ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ଦଃରତରୁ।

ଜକଅି

୧୯  ୧ ଜୀସ ୁଜରିରରିହ ନÉଜୁ ଏରାରାହା ସାଜରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଜରିରରିହ ତାନରି
଼
 ଜକରିଅ ଇଞ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍  ୋଗାଟାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ େÉନ୍  ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ 
ରମଃୋରସÍଲୁ ମÉଟ୍ ରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଗÉପ୍  ସରି ଲÌକୁତାକା 
ଜୀସୁଈ ରମଃୋ ମÉଟ୍ ରିରସରୁ। ଜକରିଅ ଟାଡ଼୍  ରେÑରାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାସÈକରି ଦÉଲା ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ମାଞ୍ାନା ଜୀସୁଈ ରମଃୋ 
ମୂେରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତେରି ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ର ବାହାତାଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ରମଃୋ ମେୂାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ର 
ତÌଗÈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରସଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୫
 ଜୀସ ୁଏ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ôକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଜକରିଅଇ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରସଣ୍ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଜକରିଅ! ଉରତÑ ରନÍରଡÑକରି ଜÉତାମ,ୁ ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ମୀରେ ରାହରିଅÉଭା ଦୀରନ।”

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜକରିଅ ଉରତÑ ଉରତÑ ରନÍରଡÑକରି ଜÉତାରତଞ୍ଜୁ। 

ଗÉପ୍  ସରି ରରହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଜହାରରି ଗରିଆନା 
ତÉରେÑକରି ଅରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏÌରÈ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଗଦଗି ଅÉଭାଟÌଣ୍ରିରତରୁ, “ରମଃଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିରକÑ ଜୀସ ୁ
ଲଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ଜକରିଅ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

୮
 ଜକରିଅ ପ୍ରବୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ମÌନ ଆଇମÈଇ। ଅÉନୁ ନÉË ଦନ ରୀ ବÉଗା 
ଗରିଆନା ବÉରଗÑକାତା େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରି

଼
ଇ। ରଗରଟ ଅÉନୁ 

ଏରମବେରରି
଼
ଅÉରତÑକା ବୁଦରିଗରିଆଦୁହରି

଼
, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆନରିଇ 

ସÉରରି ଦୁରୁଡ଼ରି ଗରିଆନା ଦନ ରଭ୍ଡÓÍେରି
଼
।”

୯
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି 

ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡ଼ÌଇÛଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବÉଡ଼ା ଅÉଜାମାନାରରି
଼
ଇ ଦାଃୋରସÍଲୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆରରି
଼
ଇ ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ସିଆମାଞ୍ାନାରÈ ଟକି୍ÈଡÈଇ ନବପାରିଗିନା
(ମାତରିଉ ୨୫:୧୪–୩୦)

୧୧
 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 

େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଉରତÑଭÉରନ ଇଞ୍ରି  ଏସÛନାକା ଏÌଲୁଗରିରତରୁ। 
୧୨

 ଲÌକୁ ଏକାତା ଏÌଲୁଗରିେରିସାରÈ ଜୀସୁ େୁନ୍ ମବୋମୂରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: 

“ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑନରି େÌଣ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 
ର ଦୁରୁ ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ଭାରସÍଲୁ ତÌଲ ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଦÌସଗାଣ୍ରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି
଼
 

ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି
଼
 ରଣ୍Èଲାକା 

ଟÉକାଙ୍ାମÌଡ଼ରି
଼
 ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ନାଇ ଭÉନରି 

ଟୁକ୍ନÈ ଈ ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ରବୋରରି ଗରିଦୁ।’ ୧୪
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
 ଏ 

ଦରିନାତାକା ଲÌକୁ ମକୁୃ ସଇଆଇସରିଡÈରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ 
ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଏରସ ଲÌକୁରରି

଼
 ଏମବେÈଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ। ଏମବେÈଙ୍ରି  

ସାଜାନା ଏ େୁଟÈତାକା ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ମÉଟ୍ ରିସରିଡÈମ।ୁ’

୧୫
 “ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 

ଏଆଞ୍ଜୁ, ଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
‘ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି

଼
 ଅÉନୁ ନÉË ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆମାରସÑ ଏଆରରି

଼
 

ଅÉଦୁ୍, ଏ ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ଏରସ ସÉରÛକରି ଲÉବା 
ଗରିଆରନରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ ରିମÈଇ।’ ୧୬

 ରଭÍରଲÑତାଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ଈନୁ ନÉରଙ୍ 
ସରିଆମାଞ୍ାତରି ଟÉକାଙ୍ା ରବୋରରି ଗରିଆନା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ 
ସÉରÛକରି ଦÌସ ମÌଡ଼ରି

଼
 ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମÈଇ।’ ୧୭

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିÔ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଗÉରମÑ ରନଗରିକାତା। ଈନୁ ରÛଆତରି 
ରନଗରି ଆଲରିଆଘାଟାତରି। ନୀରଙ୍ କରଗରରି କରଗରରି କାତା ରସÍଲୁ 
େରତ୍ ଗରିଭା ମୂୋଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦÌସଗଟା ରଦରରି ନÉସ୍କା କୁÛଇଟରି େÌଣଗରିଭାରସÍଲୁ 
ସୀËଇ।’

୧୮
 “ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ନୀ ସରିଆମାଞ୍ାତରି ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ରବୋରରି 
ଗରିଆନା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ େÉଞ୍ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମÈଇ।’ 
୧୯

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ େÉଞ୍ଗଟା 

ରଦରରି ନÉସ୍କା କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଦରି।’
୨୦

 “ଏ ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଜÔକରି 
ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ଈରରି ନୀରନ୍ 

ଟÉକାଙ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
। ଅÉନୁ ର ସରିଣ୍Èତାନରି

଼
 େଜାନା ଇଟାମାରସÑ। 

୨୧
 ଈନୁ ରଜÍଡା ସରିଡÈତାନରି

଼
 ଅÉନରିବÉଗା ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ 

ଆସ୍କରିମାଞ୍ାରତÑ। ଈନୁ ନୀ ଅଜଗି ଅÉËସରିଡÈନରି ଟÉକାଙ୍ା ଅÌନାତରି 
ଏଙ୍ା ମାଟÈ ସରିଡÈନାରÈ କÌନାତରି।’

୨୨
 “ଏ ରବÑଅଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

‘ଈନୁ ରନଗରି ଆଲରିଆଗାଟାତରି ଅÉËତରି। ଅÉନୁ ନୀ ରଭତୋତରିକାତା 
ଡ଼Èଇରନ ନୀରଙ୍ ତୂକରି ଗରି

଼
ଆଇ। ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ରଜÍଡାସରିଡÈନାନୁ 

ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି। ଅରଟÑÑରଭÑ ରଭସାଞ୍ାଦରି ନାଇ ମାଟା 
ସରିଡÈନାରା କÌନାନୁ।’ ୨୩

 ରଗରଟ ଇ କାତା ଉରଜତାରରି, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈନୁ ନÉË ଟÉକାଙ୍ା ବ୍ାଙ୍କତାନରି

଼
 ଇଟା ମସୂାଦୁଃଦରିମା 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକÈ ଅÉନୁ ଭÉଜାନା ନାଇ ଟÉକାଙ୍ାତରିରକÑ 
ଏସÛନରିଅÉରତÑକା କଲନ୍ର େÉଣ୍ ଞ୍ା ଦୁହରି

଼
ମା। ୨୪

 ଏମବେÈ ମାଞ୍ାନା 
ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ରମଃେରିମାସରି ଲÌକୁରରି

଼
 ରÉରଜଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈ 

ଆଲରିଆଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଟÉକାଙ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
 ଅଆନା ଦÌସ ମÌଡ଼ରି

଼
 

ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ସୀଦୁ।”
୨୫

 “ଲÌକୁ ରÉରଜÑନରି
଼
 ଇରସରୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ଆବା, ଏ 

ଆଲରିଆଗାଟାନରିବାଃତାତ ରଭÍରଲÑରନ ଦÌସ ମÌଡ଼ରି
଼
 ଟÉକାଙ୍ାମାନୁ।’

୨୬
 “ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରଗରଟ ରÛଆନରିବାଃତା 

ଆନାରରିଅÉରତÑକା ମାରନ ଏଙ୍ା ଏÌଭÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବୋରରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÉରÛକରି 
େÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରମବେରରିବାଃତା ଆନାରରିଅÉରତÑକା 
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ମାରନ, ଏଙ୍ା ଏÌଭÈ ରବୋରରି ଗରି

଼
ଏÒଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ 

ଏÌରÈରଭÑ ଅÌଭାଅÉରନ। ୨୭
 ଇରଦÑ ନାଇ କÉରସÑଙ୍ା ଏରମବେÑରୁ? 

ଅÉନୁ ଏଆରରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉËକାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏତେÈକା ମÉଟ୍ରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଏରମବେÑରୁ? ନାଇ କÉରସÑଙ୍ାନରି

଼
 ଇମବେÈଙ୍ରି  ଅତାଦୁ। ଏଆରରି

଼
 

ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ନÌକରି
଼
ଟରି ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍଦୁ।’ ”

ଜରୀସୁ ଜରୁିସାଲମତାଙି୍ ସାସାରି
(ମାତରିଉ ୨୧:୧–୧୧; ମÉକ୍ ୧୧:୧–୧୧;  

ଜହନ ୧୨:୧୨–୧୯)
୨୮

 ଜୀସୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ରଭସାନା ଜରିରୁସାଲମ ରବଞ୍Ôକରି 
ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ଜୀତ ସÌରୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିମାସରି ରବତୋଗରି 

ଏଙ୍ା ରବତନରିଆ ନÉଜୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ

ରରି
଼
ଆରରି

଼
 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, 

୩୦
 “ନÌକରି

଼
ଟରି ଏତେରି ନÉଜୁ ତÌସ୍କରିମାରନ, ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଜୁ। ଈରୁ 

ନÉଜୁତାନରି
଼
 ସÌଲ୍ ବାଡାରଣ୍Ñ ରଣ୍ା ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା ତଃୋ 

ଅÉଜାଦୁଃନାରÈ ରମଃରଦରୁ। ଏ ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡାକୁÛଇଟରି 
ଏମବେÈଇରଭÑ ଏରସÑକାସରିକରି କକ୍ ସାଦୁରହÑ। ଏÌରÈ ଭ୍ରିକ୍ ସାନା ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରଦରୁ। ୩୧

 ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରମକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା 
ଅଇରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଈ ଅÉରତÑକା ମୀରଙ୍ ରଭଞ୍ାତାକÈ ଈରÈ 
ପ୍ରବୁ ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରଭସ୍ ରଦରୁ।”

୩୨
 ରରି

଼
ଆରୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ, ଜୀସ ୁ

ଏଆରରି
଼
 ରଭସାମାସରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା ରମଃରତରୁ। 

୩୩
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମକରିଗÌଡ଼ା ଭ୍ରିପ୍ କରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏ 

ରମÍକରିଗÌଡ଼ା େହରିଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରମÍକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି

଼
 ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଭ୍ରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ?”
୩୪

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଈରରି ମାଇ ପ୍ରବୁରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା 
ଆଇମାରନ।” ୩୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି
଼
 

ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। ଏଆରୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଏÌଣ୍ ଞ୍ାଜରିରତରୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ରମକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା କୁÛଇଟରି କେ୍ା ଗରିରତରୁ। ୩୬

 ଜୀସୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା 
ମୀଡା କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାନା ଜରିରୁସାଲମ ରଭଞ୍Ôକରି ସାରସଞ୍। 
ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁ ସାଜରିମାସରି ୋରହରରିତାନରି

଼
 ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 

େÉସାଜରିରତରୁ।
୩୭

 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏେରିରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଜୀତସÌରୁ ରରÍେÈତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରରହା ରରହାନା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଈ ଦଃୋେÌଙ୍ାଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, ଏଆରୁ 
ଏତେÈ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ରମଃେରିରସରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଈ 
ଦହରି ଦହରି ଏÌସରିରତରୁ। ୩୮

 “ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦହାନା ଇରସରୁ:

“ ‘ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏତେରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଭାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି
଼
 

ରେÍନୁ ରମÍଲା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।’  
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୬

ସଗ୍ତାନରି
଼
 ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 

େÉନାକାଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ମାସରି ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁଈ 

ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ଈ ଗୁରଲÑÑ 

କାତା ରଭସ୍ ୋ କୂଭାରସÍଲୁ ରଭସମୁ।ୁ”
୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ରଭସ୍ ୋଅÉରନ। ରଗରଟ ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ 
ରବÎରସÑରୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈ ଭାଡରିଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲୁଗୁଲୁଗୁନା 
ଏÌËଗୁରଲÑÑ ରଭସ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଜରୁିସାଲମ ନସÍଲୁ ଡତିାରି
୪୧

 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ 

ରଦରରିନÉଜୁ ରମହାନା ଏଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୨
 ଜୀସ ୁ

ଜରିରୁସାଲମତରିନରି
଼
 ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈଗରିଆନା ଲତୁରଜÍଡା 

େÉଣ୍ରି, ଏÌରÈ ଈନୁ ରନÍଞ୍ଜୁରଭରଲ େୁନ୍ ମବୋ ମଦୂରିମା! ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈନୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂËଇ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ନୀ 
ବାଃତାଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାଅÉଜାରନ। ୪୩

 ନୀ ରସÍଲୁ 
ଇଆରଡÑØଙ୍ରିତାରରି ରଡଲରି ଭାଇରନ। ଏରସରରିରଭÍଲା ନୀ 
କÉରସÑଙ୍ା ନୀ ତୀଡ଼ରିମଜୁୁ ରଣ୍È କାନ୍ରି ନରିରକ୍ନରୁ। ନୀ କÉରସÑଙ୍ା 
ରଭ୍ଡÓÍସାନା ନୀରଙ୍ ଆଃତାରନରୁ। ୪୪

 ଏଆରୁ ନୀରଙ୍ ଏଙ୍ା ନୀ 
ଲÌକୁରରି

଼
 ମହୁ ରି ଗରିଆରନରୁ। ନୀ ରଦରରି ଇଡୁତାରା ର ଭାଡରି ଅରଟÑÑ ର 

ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ରାହରିଅÉଭା ଗରି
଼
ଏÒରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ନୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଭÉତରିରଡଲରିତାନରି
଼
 ଈନୁ ଏ 

ରଡଲରି େୁନ୍ ମବୋ ମËୂତରି।”

ଜରୀସୁ ନପÍନୁଇଡୁତାଙି୍ ସାସାରି
(ମାତରିଉ ୨୧:୧୨–୧୭; ମÉକ୍ ୧୧:୧୫–୧୯;  

ଜହନ ୨:୧୩–୨୨)
୪୫

 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁ ଲÈଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
କଡାପ୍ରÉୋ ଗରିେରିସାକାରରି

଼
 ଅÌରଡ଼Ñକରି ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୬

 ଜୀସ ୁ
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େତୁରିତାନରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଆଜାମାରନ: ନÉରନ୍ 

ଇଡୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉନରି ଇଡୁ ଅÉରନ।’ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏÌରÈ 
ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ାନରି ମÉଗଗିନରି ବାହା ଗରିଆରଞ୍ରୁ।”

୪୭
 ଜୀସ ୁଦରିନାଗÉଡ଼ରି ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଗ୍ରÉୋମାରସଞ୍ଜୁ। ରଦରରି 

ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି େÌଣ 
ଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ୪୮

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ମÌନ ସରିଆନା ରଭଞ୍ରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସୁତାରÈ କାତାରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା 
ତÌସ୍ େରିରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାକା ଆନÈଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଆନÈରଭÑ ଏÌଲୁ ଗରିଭା ମେୂରିସରିଡÈରତରୁ।

ଜେୁିଦ ିପÌଣଗାଟାକା ଜରୀସୁଈ ରଣ୍Èକାତା ନ୍ନସରୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୨୩–୨୭; ମÉକ୍ ୧୧:୨୭–୩୩)

୨୦  ୧  ରନରି
଼
ସରି ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁଲÈଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
 ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
 

ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍  େରିରସଞ୍ଜୁ। ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାକା 



114ଲୁକ ୨୦:୨
ଜୀସଈୁ ରଭନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଭÉରତରୁ। ୨ ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, “ମÉରଙ୍ 
ରଭତୋମୁ, ଏତେରି େÌଣଡ଼Èଇ ଈନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ଏମବୋଈ ନୀରଙ୍ ଈ େÌଣ ସରିଆମାଞ୍ାରନ?”

୩
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ରଣ୍È 

ରଭଞ୍ାଈ। ନÉରଙ୍ ରଭତୋଦୁ: ୪
 ଜହନ ଲÌକୁରରି

଼
 ଏରସରରିରଭÍଲା 

ମୁଞ୍ାଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସ ଗରିନା 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଭାଜାମାରସ?”

୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି 

େÌଣଗାଟାକା କାତାବÉତ୍ା ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ତÉରୁÔରନ ଇହରିଙ୍ରି  
କରିସ୍ାକସ୍ରି ଅÉରତରୁ, “ଜହନତାରରି ମୁଞ୍ା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାରସ ଇଞ୍ରି  ରଗରଟ ଅÉଜୁ ରଭସ୍ା, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ‘ଈରୁ ଜହନଈ ଆନÈଡ଼ରିକରି େରତ୍ 
ଗରି

଼
Ëରତରୁ?’ ୬ ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ରଗରଟ ରଭସ୍ା, ‘ଜହନତାରରି 

ମୁଞ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାରସ,’ “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ମାଇ କୁÛଇଟରି ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀେ୍ାନା ମÉରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍତାରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଜହନଈ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିରନରୁ।” ୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରି  ସରିଡÈମ।ୁ”

୮
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଅÉନୁରଭÑ 

ଏତେରି େÌଣଡ଼Èଇ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମÈଇ ଏÌରÈ 
ରଭତୋଜÈଏନୁ।”

ନପÍନୁ ତାଡା ମ୍ରୀଏନ ିପାଣ୍ାତାରି
(ମାତରିଉ ୨୧:୩୩–୪୬; ମÉକ୍ ୧୨:୧–୧୨)

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଈ ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରନÍଡାତା ଡ୍ÉକÈ ତÉସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ 
ରନÍଡାତରିନରି

଼
 ଏସÛନାକା ତÉସାଗରିଭା ଲÌକୁରରିକରି ବÉଗା ସରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଦରିନାରସÍଲୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଡ୍ÉକÈ କÉଙ୍ା ଏସ୍   ୋ ରଡଲରି ଭÉରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ର ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ଈ ବÉଗାତÉସା ଗରିଆମାସାରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ତÉସା ଗରିଭାଗାଟାକା ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ବÉଗାତÈ ଡ୍ÉକÈକÉଙ୍ା ଆଲରିଆଗାଟାନରି କାଜୁତାନରି

଼
 ସୀରନରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ବÉଗା ତÉସା ଗରିଆମାସାକା ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ସାହାନା 

ଆନÈରଭÑ ସୀËରÈଏ ୋଣ୍ରିରତରୁ। ୧୧
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 

ରÛଆନରି
଼
 ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ବÉଗା ତÉସାଗାଟାକା 

ଏଆନରି
଼
ରଭÑ ସାଃୋ କସ୍   ୋଗରିଆନା ଭାରରିକାକାଡÈଇ ୋଣ୍ରିରତରୁ। 

୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି

଼
 

ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। କÉଙ୍ାତÉସାଗାଟାକା ଏଆନରି

଼
 

ଆଜାଞ୍ାୋଡ଼Èଇ ରଭÍସାନା ଗାହାଙ୍ାଗରିଆନା ଅÌରଡ଼Ñକରି 
ବାବାଡ଼ରିଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ।

୧୩
 “ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଇରଦÑ ଅÉନୁ ଆନÈ ଗରି

଼
ଇ? 

ଅÉନୁ ନାଇ ମରିରରÑନରିÔ ୋଣ୍ରିÔ। ଅÉନୁ ନାଇ ମରିରରÑନରି
଼
 ଗÉରମ 

ରଜÍଡାଗରିେରିମÈଇ। ଏÌଲୁ ଗରିେରିମÈଇ ନାଇ ମରିରରÑନରି
଼
 ବÉଗା 

ତÉସାଗାଟାକା ମÉନରିଅÉରନରୁ।’ ୧୪
 ବÉଗାତାସାଗାଟାକା 

ରନÍଡାଗାଟାନରି ମରିରରÑନରି
଼
 ରମହାନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଇହରିଙ୍ରି  

କାତା ଅÉରତରୁ, ‘ଇଆଞ୍ଜୁ ତ ରନÍଡାଗାଟାନରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ। ଈ 
ରନÍଡାରଭ ତÉରନ୍Ñରନ ଅÉରନ। ଅÉଜୁ ଇଆନରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତÑକା 

ରନÍଡା ମÉରନ୍ ଅÉରନ।’ ୧୫
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବÉଗା ତÉସାଗାଟାକା 

ରନÍଡାଗାଟାନରି ମରିରରÑନରି
଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକÈରନÍଡା 

ଅÌରଡ଼Ñକରି ବାବାଡ଼୍   ଗରିରତରୁ।
“ଇରଦÑ ଡ୍ÉକÈରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆନÈଗରିରନଞ୍ଜୁ?” ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାନା ଏ ବÉଗା ତÉସାଗାଟାରରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରନଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ଏ ରନÍଡାତରିନରି
଼
 ରବÍଗାଲରି ତÉସା ଗରିଭାଗାଟାରରିକରି ବÉଗା 

ସୀରନଞ୍ଜୁ।”
ଲÌକୁ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଇରସରୁ, 

“ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରରି କାତା ଏରସÑକାରଭÑ ଅÉËକାରରି।” ୧୭
 ଜୀସ ୁ

ଏଆରରି
଼
 ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ରେÍନୁ 

େୁତରିତାନରି
଼
 ଈ କାତାତାରରି ଲÈଇନରି କାତା ଆନାରରି?

‘ଇଡୁ ରଡÍସ୍    ୋଗାଟାକା ଏତେରି ଭାଡରିତରିନରି
଼
 ମÌନ ଅÉËରତରୁ,

ଏ ଭାଡରି େୁନାଦରିତାନରି
଼
 ନୂଡ଼ରି ଭାଡରି ଅÉଜାମାରନ।’  

  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨୫

୧୮
 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଈ ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ଦୀରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାଈ କାକା 

କÉଟ୍    କା ଡ଼ରିଙ୍ଦ୍  ଡ଼ାଙ୍ଦ୍  ଅÉନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଭାଡରି ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରି 
ଦୀରନ, ଏÌରରି ଏଆନରି

଼
 କୃସ ୁଇରସ୍।”

୧୯
 ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଈ 

ତÌସରିସରି କାତା ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରଭରସରୁ। ଈ ତÌସରିସରି କାତା 
ଏଆରରି

଼
 ସଟୂାନା ରଭସ୍    ୋଅÉରତ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ େନୁ୍    ମବୋ ମରୂତରୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜୀସଈୁ ତଃୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 

ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଆନÈଅÉରତÑକା ଗରିଆରନରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଆସ୍କରିରସରୁ।

ଜରୀସୁଈ କାତାଡÈଇ ଆଃପାନସÍଲୁ ଜେୁିଦ ି 
ପÌଣଗାଟାକା ଡୁଞି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୨୨:୧୫–୨୨; ମÉକ୍ ୧୨:୧୩–୧୭)
୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଲÉକାଗାଟାକା 
ଜୀସୁଈ କାତାଡ଼Èଇ ଆଃୋ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ଜÌସାନା 
ରାହରିଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏସÛନାକାରରି

଼
 

ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ ରଭନ୍    ମବୋରସÍଲୁ ୋଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଈ 
ଲÌକୁରରି

଼
 ରନଗରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରିତÌଞ୍ାରସÍଲୁ ରଭସାମାରସରୁ। ଏଆରୁ 

ଜୀସୁ ରଭସ୍    େରିମାସରି କାତାତାନରି
଼
 ଆନରିଅÉରତକା ମÉସରି   ନାରÈ 

କାତା ଆଃୋରସÍଲୁ ଦାଃେରିରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସ ୁ
କାତାତାନରି

଼
 ଆନାରରି ଅÉରତÑକା ମÉସରିନାରÈ ରଗରଟ ରମଃୋ 

ମୂରନରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ଲÉଟସାଇବ 
ବାଃତା ସେଗି ଗରିରନରୁ। ୨୧

 ଏ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଈ ରବରତେରୁ, 
“ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ଏତୋରÈ ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଈମାଞ୍ରି  ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ ଈନୁ 
ଏରମବେରରିତାରÈରଭÑ ମହୁୁ ରମହାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିଡÈଇ। ଈନୁ 
ରେÍନୁ ମÉଟ୍   କରିମାନାରÈ କାତା ଏତୋରÈ ଗ୍ରÉୋଈମାଞ୍ରି , ଏÌରରି 
ଉରଜÑତାରରି। ୨୨

 ମÉରଙ୍ ରଭତୋମୁ, କାଇସରଈ ସରିତେଜୁ  ସୀଭା 
ମାଇରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉରନ ଗରିନା ଅÉଏÒ?”

୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି

଼
 କାତାଡ଼Èଇ ଆଃୋ 

ରସÍଲୁ ଦାଃେରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁେୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁ
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ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ୨୪

 “ନÉରଙ୍ ରଣ୍È ରୁୋଟÉକା ତÌତୋଦୁ, 
ଈ ଟÉକାତାନରି

଼
 ଏରମବେରରିତାରÈ ୋଦା ଏଙ୍ା ମୁହୁ ଉଃୋ 

ଅÉଜାମାରନ?”
ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “କାଇସରତାରା।”
୨୫

 ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

କାଇସରତÈଇ ଏତେÈଇ ଏÌଭÈ କାଇସରକରି ସୀଦୁ, ରେÍନୁତÈଇ 
ଏତେÈଇ ଏÌଭÈ ରେÍନୁକରି ସୀଦୁ।”

୨୬
 ଲÌକୁ ଜୀସୁ ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ଆନÈରଭÑ ରଭସ୍   ୋ ମËୂରତରୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି ନÌକରି

଼
ଟରି ଜୀସୁଈ କାତାଡ଼Èଇ ଆଃୋ ମËୂରତରୁ। ଜୀସ ୁ

ଈËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଆନରିକାତାରଭÑ ରଭସÈରତଞ୍ଜୁ, ଏତୋରÈ ବÉଗା 
ଏଆରୁ ଜୀସ ୁତାରା ଦୂସ ଆଃରନରୁ।

ଏସÛନାକା ସାଦୁକଙି୍ା ଜରୀସୁଈ  
କାତାଡÈଇ ଆଃପାନସÍଲୁ ଡୁଞି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୨୨:୨୩–୩୩; ମÉକ୍ ୧୨:୧୮–୧୭)
୨୭

 ଏସÛନାକା ସାଦୁକରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଲÌକୁ 
ସÉରତÑକା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଦୁକରିଙ୍ା େରତ ୍
ଗରିେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, ୨୮

 “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି! 
ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ମୀଡାବÌଦା ଅÉËରÈଏ 
ସÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆନରି ତାରମବେସା ସÉତାନରି 
କୁଡÈନରି ଡ଼Éଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÌସା ମାଇରସÍଲୁ ସÉଜାତାନରି

଼
 

ଭ୍ୀସାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ସÉତାନରି ଦÉଦା ରସÍଲୁ ଏ 
କୁଡ଼ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ମୀଡାବÌଦା େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ସରଟÑକା ସÉତ 
ତାରଜରରି

଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ମୀଡାବÌଦା 

ଅÉËରÈଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୦
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆନରି 

ରବÑଅଟରିତାଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ଡ଼Éଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ତୀନରିତାଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଡ଼Éଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ରଭÍଗାଲରି 

ଆରମବେସାକାନରି ରସÍଲୁରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରତ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ସÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏରମବେରରିତÈଇରଭÑ ମୀଡାବÌଦା 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉËସରିଡÈତୁ। ୩୨

 ବରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାରଭÑ 
ସÉରତ। ୩୩

 ସÉତ ତାରଜରରି
଼
ଆରୁ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଡ଼Éଞ୍ାରସରୁ। 

ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁ ସÉଜାନା ରରିରହଗରି ଜରିଉ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏମବେÈ ଏ ଅÉସାମୀଡା ଏରମବେରରି କୁଡ଼ା 
ଅÉରନ?”

୩୪
 ଜୀସ ୁସାଦୁକରିଙ୍ାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େୁତଗିତାନରି

଼
 ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରମ୍ଡÓହାଲରି ଡ଼Éସ୍କରିମାନୁ। ୩୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସÛନାକା ସÉଜାନା ଅରଟÑÑ 

ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭରି ନୀମବେରିତରି ରଭÑଅଟରିରଭÑ ନୀମବୋନା 
ରାହରିଅÉନୁ। ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏÌଭରି ଅରଟÑÑ ଡ଼Éଞ୍Ô। ୩୬

 ଏÌଭରି ସଗ୍ 
ଦୁତଙ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରିତÈଇ ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ ସÉଅÒ। 
ଏÌଭରି ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌଭରି ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାନୁ। ୩୭

 ଲÌକୁ ସÉଜାନା ଅରଟÑÑସରଟÑକା ନରିଙ୍ରି ରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ମÌସା କ୍ାର୍୍È େୂଟ୍   େÈଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ଏରସରରିରଭÍଲା 
‘ରୀମାନରି  ଡୁବÈ’ a କାତା ଭ୍ୀସରିରତଞ୍ଜୁ, ‘ପ୍ରବୁ (ରେÍନୁ) ଆଇରନଞ୍ଜୁ 

a ୨୦:୩୭ ‘ରରୀମାନ ିଡୁବÈ’ ସ୍ଡÓØୋ େୁତରି ୩:୧–୧୨ େÌଡ଼ରି ଅÉଦୁ।

ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ, ଇସାକ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ  ରେÍନୁ’ b ଇଞ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ରେÍନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ,  
ରଗରଟ  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆରୁ  
ଉରଜÑରନ ସÉଜାନାକ ଅÉଏରୁ। ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଭାରରି ନୀରଡ଼ମାନରି ଲÌକୁରରିତାରା ରେÍନୁ। ଏତୋନାକା 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ନୀରଡ଼ମାନାକା। 
୩୯

 ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ରଭରତେରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ 
ରନଗାରÈ ରଭତୋତରି।” ୪୦

 ଜୀସଈୁ ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ରଭନ୍   ମବୋରସÍଲୁ 
ଏମବୋଈରଭÑ ଡÉଟା େÉନÈରତ।

କି୍ସ୍ଟ ଆନÈ ଦାଉଦ ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୨:୪୧–୪୬; ମÉକ୍ ୧୨:୩୫–୩୭)

୪୧
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଟ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ରଭସ୍   େରିରନରୁ? ୪୨
 ଗୀତସଂହରିତାତାନରି

଼
 ଦାଉଦ 

ତÉନୁÔରନ ରଭସ୍   େରିରନଞ୍ଜୁ:

‘ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ନାଇ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ
ନାଇ ତରିନରିେÉଡ଼Èଟରି ନାଇ ସÌଡ଼ରିÔଟରି କକ୍   ସାଦୁଃତାମ।ୁ

 ୪୩ ଅÉନୁ ନୀ କÉରସÑଙ୍ାନରି
଼
 ନୀ ଡÉଟା ଲÈଇଟରି ଇଟରିÔ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି୧୧୦:୧

୪୪
 ଦାଉଦ କ୍ରିସ୍ଟଈ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟରଭÑ ଦାଉଦ 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଈ ଜÌରଡ଼କା କାତା ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା ଉରଜÑ ଅÉରନ?”

ସÉଜା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ବାୋଡÈଇ ମÉରୁମÉରୁ ଅÉ୍ା
(ମାତରିଉ ୨୩:୧–୩୬; ମÉକ୍ ୧୨:୩୮–୪୦;  

ଲୁକ ୨୨:୩୭–୫୪)
୪୫

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରବÎଞ୍ରିରସରୁ। ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୪୬

 “ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଗÉରମÑ ରଦରରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ରତ୍ÍବାରସÍଲୁ ଏଆରୁ ସଆୁରରି ଆଇଦୁଃରନରୁ। 
ଅÉଟାଙ୍ାନରି

଼
 ଲÌକୁତାକା ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଜହାରରି ଗରିଆକାରୁ 

ଇଞ୍ରି  ଅଡ଼୍   େରିଦୁଃରନରୁ। ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍   କÈନରି ନୂଡ଼ରି 
ବାହା େÉନ୍   ମବୋତାଙ୍ରି  ଏଆରୁ ମÉଟ୍   କରି ଦୁଃରନରୁ। ବÌଜରିଙ୍ାନରି

଼
 

ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାହାତାନରି
଼
 କପ୍   କାରସÍଲୁ ଏଆରୁ ସୁଆରରି 

ଆଇଦୁଃରନରୁ। ୪୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିସାନରି

଼
 

ଡ଼ନ୍ଦ୍   ନା ରମଃେରିଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଭାଟାଗାଟରି ଲÌକୁରରିତÈ ଇଡୁକୁମବେଜୁ 
ମୀଞ୍ାନା ଅଇଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଲାମବୋଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉସାନା ତାଡ଼Èନରି ରନଗÈମ ୁଇଞ୍ରି  ତÌସ୍   ୋ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନରୁ। ରେÍନୁ 
ଈ ଲÌକୁରରି

଼
 ରଦରରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ।”

ଉନଜÑ ସରୀ୍ା
(ମÉକ୍ ୧୨:୪୧–୪୪)

୨୧  ୧  ଏସÛନାକା େÉନ୍   ମବୋଗାଟାକା ରେÍନୁଇଡୁତା 
ମାସରି ଡାବୁଙ୍ା ଊସ୍ରି ରେÍଡ଼ରିତାନରି

଼
 ରେÍନୁରସÍଲୁ 

b ୨୦:୩୭ ‘ନପÍନୁ … ଜାକୁବତାଡା ନପÍନୁ’ ସÉଜା ରଡଲରିତାନରି 
ତରିନରିଗାଣ୍ରି ଜରିହୁଦରି ରସରଣ୍Ñଙ୍ା। ସ୍ଡÓØୋ େୁତରି ୩:୬।



116ଲୁକ ୨୧:୨
ତାଡ଼ାସୀନÈ ଇବ୍   ଗରିସାରÈ ଜୀସୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ଜୀସୁ ର 
ମଲୂÈ େÉନÈନରି ବାÏଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି

଼
 ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏ ବାÏଟାଗାଟାରରି 

ଡାବୁଙ୍ା ଊସ୍ରି ରେÍଡ଼ରିତାନରି
଼
 ଜÌରଡ଼Ñକା ତମବୋ ୋଇଙ୍ା ଇଗ୍   ରଦ। 

୩
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଈ, 

ଈ େÉନÈନରି ବାଟାଗାଟାରରି ଭାରରି ଜÌରଡ଼Ñକା ତମବୋ ୋଇଙ୍ା 
ଇଗ୍   ରଦ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଈ େÉନ୍   ମବୋଗାଟାରରିକରି ସÉରÛକରି 
ଗÉରମÑ ସରିଆମାରନ। ୪ େÉନ୍   ମବୋଗାଟାରରିତÈଇ ଗÉରମÑ ଟÉକାଙ୍ା 
ମାନୁ। ଏଅÉରୁ ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା ଅÉËନରି ଡାବୁଙ୍ା ସରିରତରୁ। 
ଈ ଅÉସାମୀଡା ଗÉରମÑ େÉନÈନାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ତÉË 
ମାସÈ ଗୁରଲÑÑ ସରିରତ। ଏ ୋଇଙ୍ା ତାଡ଼ା େହରିଆଭାରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା 
ମାରସ।”

ନପÍନୁଇଡୁ ମେୁ ିଅÉନାରି
(ମାତରିଉ ୨୪:୧–୧୪; ମÉକ୍ ୧୩:୧–୧୩)

୫
 ଏସÛନାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରେÍନୁଇଡୁତାରÈ କାତା 

ବÉସରିଆଇମାରସରୁ, ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈରରି ରରଣ୍ ସÉଞ୍ାନାରରି 
ରେÍନୁଇଡୁ। ଈରରି ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରନଗରି ବାÏଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିବାÏ 
ଅÉଜାମାରନ। ରମଃଦୁ ରେÍନୁକରି ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗାରÈ ସୀଭା 
ଅÉଜାମାରନ।”

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ଈରୁ ଇମବେÈ ଆନÈଆନÈ 

ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ରଡଲରି ଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଈ ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି 
ଅÉରନ। ଈ ରଦରରି ଇଡୁତାଇ ଗୁରଲÑÑ ଭାଡରିଙ୍ା ବ୍ଡୀÕÐନୁ। ରରଣ୍ରଭÑ 
ଭାଡରି ରବÍଗାଲରି ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ରୀନ୍ାନା ରାହରି ଅÉଏÒ।”

୭
 ଏସÛନାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 

ଅÉବା! ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଏରସÑକା ଅÉରନ? ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନରିରଡଲରି 
ଭÉରତÑରଡ଼Ñ ଇଞ୍ରି  ଆନରି ମ୍ଡରିÓଉଡ଼Èଇ େୁନ୍   ମବୋଅÉରନ?”

୮
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ! ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। 

ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଦÉଲାତାକା ଭÉରନରୁ। ଏଆରୁ ରଭତୋରନରୁ, 
“ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରତନୁ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈରଡଲରି ଭÉଜାମାରନ।” ଏÌଆକରିରଭÑ 
ଈରୁ ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ସାଲ୍  ବା କୂନା। ୯

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭÑଲା 
କÉଲା ଆଇନାରÈ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କରିଲାବରିଲାତାରÈ 
ରଭରଞ୍ରୁ, ଏମବେÈ ଆଜା କୂନା। ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ରଭÍରଲÑ ଅÉନୁ 
ଆଡÈ। ଏÌËକରିରଭÑ ଭରିହାରଡଲରି ସÌଡ଼ରିÔଟରି ଅÉରତରତÑ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍  ୋ 
ମେୂାଅÉଏÒ।”

୧୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ରଦÍସାଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 

କÉଲା ପ୍ରଃନୁ। ରଦରରି ରଦÍସାଙ୍ା ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି 
କÉଲା ନରିକ୍ନଜୁ। ୧୧

 ଆଜାଞ୍ାୋଡ଼Èଇ ଡÉଡ଼ରି ତାସ୍  ୋ, ରୂଗ ଏଙ୍ା 
ବରିକାଲରିତାରରି ଗÉରମ ବାହାଙ୍ାନରି ଅÉରନ। ଏସÛନରି ବାହାଙ୍ାନରି ଜୂଗା 
ଦୀରନ, ଲÌକୁତାକା ତରିନ୍  ମବୋ େÉରନÑରୁ। ଲÌକୁରରି

଼
 କÉଡ଼୍  ୋରସÍଲୁ 

ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଗÉରମ ଅÉଜାଞ୍ାୋତÈଇ ତÌଞ୍ରି ନୁ।
୧୨

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ଅÉଭÉରଭÍରଲÑ ଲÌକୁ 
ମୀରଙ୍ ଆହାନା ତଃୋରନରୁ ଏଙ୍ା ମୀରଙ୍ ଜୂତୋରବÑÎରନରୁ। 
ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍  କÈନରି ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ତୂକରି ଗରିଆରନରୁ ଏଙ୍ା 
ମୀରଙ୍ ବନ୍ୀ ଇଟ୍  କାନରିରବÑ ଇଟାରନରୁ। ରÉଜାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
େÌଣଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ମୀରଙ୍ ଅୋଅÉରନ। ଈରୁ ନାଇରବÑଅଟରି 
ଭାଇରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ଈËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଗରିଆରନରୁ। 
୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍  ୋରସÍଲୁ ଈରରି ଅÉରନ ମୀ 

ରସÍଲୁ ସÉଞ୍ାମାନରି ୋବରି। ୧୪
 ଈରୁ ମରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋରସÍଲୁ ଅÉମ ୁ

ଆନÈ ରଭସ୍ାମ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁଅÉଭା କୂନା। ୧୫
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

ରଭସ୍  ୋ ରସÍଲୁ େୁନ୍  ମବୋଏÌଲୁ ସୀËଇ। ଈରୁ ଆନା ରଭସ୍  ରଦରୁ, 
ମୀ କÉରସÑଙ୍ା ଏମବୋତାରÈ କାଟରିଗରିଭା ମରୂତÑରୁ। ୧୬

 ମୀ ଆଜା 
ଅÉବା, ମୀ ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ, ମୀ ରାକÈତାକା ଏଙ୍ା ମୀ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀ ମାରଦÑ 
ଏସÛନାକାରରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରନରୁ। ୧୭

 ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇନରି 
ବÉଗା ଗୁରଲÑÑତାକା ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। ୧୮

 ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ଉରଜÑରନ ଈଭାଡ଼ÈଇରଭÑ ମୀରନ୍ ଆନାରରିରଭÑ ନାହରିକରି ଅÉଏÒ। 
୧୯

 ଈ ଗୁରଲÑÑତାନରି
଼
 ଈରୁ ମୀନ୍ାରÈ େରତ ୍ଡÉଟା ଗରିରତÑକା ମରିଣ୍Èନରି 

ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମରୂଦରୁ।

ଜରୁିସାଲମ ମେୁ ିଅÉନାରି
(ମାତରିଉ ୨୪:୧୫–୨୧; ମÉକ୍ ୧୩:୧୪–୧୯)

୨୦
 “ଜରିରୁସାଲମ ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି କÉଲାଗରିନାକା ଗ୍ରଡୂ ସା ଦୁଃନାରÈ ଈରୁ 

ରମଃରଦରୁ। ଏମବେÈ ଜରିରୁସାଲମ ମୁହରିଅÉନାରରି ରଡଲରି ଏତାରତ 
ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। ୨୧

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜରିହୁଦାତାନରି

଼
 

ମାନରି ଲÌକୁତାକା ସÌକ୍ା ରଭଞ୍Ôକରି ସାଲ୍  ବା ଅÉରନ। ଜରିରୁସାଲମ 
ରଦରରିନÉଜୁ ଲÈଇ ମାନାକା ଉରତÑ ଉରତÑ ନÉଜୁ େରିହାନା 
ସାଲ୍  ବା ଅÉରନ। ରଗରଟ ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼ ମାଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ, 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ନÉଜୁ ଲÈଇକରି ସାଲ୍  ବା ଅÉଏÒ। 
୨୨

 ରେÍନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
 ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏ 

ରଡଲରିକାତା ଡÈଉ ଅÉନାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଗÉରମÑକାତା 
ଭ୍ୀସାମାରନରୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଏ ରଡଲରି କାତା ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ା, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଗୁରଲÑÑତାରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏÌରରି ଅÉରନ। 
୨୩

 ଟୂଟୁତା ଅÉଜାମାନରି ଅÉସାସାନରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  
ମୀଡା ମାନରି ଅÉସାସାନରି ରସÍଲୁରଭÑ ଏ ରଡଲରି ଗÉପ୍  ସରି 
ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଈ ଦରିନା କୁÛଇଟରି ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଭÉରନ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି 
ରେÍନୁ ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏସÛନାକାରରି
଼
 ସରିୋଇଙ୍ା 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରନରୁ। ଅରଟÑ ଏସÛନାକାରରି
଼
 ବନ୍ରି ଗରିଆନା ରବÍଗାଲରି 

ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରନ। ଏତେÈକା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ 
ଅÉËରତରୁ ଏଆରରିତାରରି ରଡଲରି ଭରିହ ରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜରିରୁସାଲମତରିନରି

଼
 

ଡୁଡାଭରିଃୋ ଗରିରନରୁ।

ଆଜା କୂନା
(ମାତରିଉ ୨୪:୨୯–୩୧; ମÉକ୍ ୧୩:୨୪–୨୭)

୨୫
 “ରଭÍଲା, ଡÉଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସୁକାଙ୍ାନରି

଼
 ଆଦାଙ୍ରିତÈଇ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା 

ତÌଞ୍ରି ନୁ। େୁତଗିତାନରି ଲÌକୁତାକା ବରିକାଲରି ଅÉରନରୁ। ସମୁଦ୍ର 
ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଆଜାଞ୍ାୋ ତÌଞ୍ରିରନ। ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଈËରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରତ ଲÌକୁତାକା େୁନ୍  ମବୋ ମୂଏÒରୁ। ୨୬

 େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭାଇମାନରି 
ଆଜାଞ୍ାୋତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଲÌକୁ ଆଜରିବÉଗା ବ୍Éର୍୍È 
ବ୍Éର୍୍È ଦୀପ୍  କରିକାରନରୁ। ମୂରଡଙ୍ରି  ରସଣ୍ମାନÈଈ ଗୁରଲÑÑ 
ରବÍଗÈଲରି ତÌଞ୍ରି ନୁ। ୨୭

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଲÌକୁତାକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ମ୍ୀଏନରି
଼
 ଡÉଟା ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ ମୂରଡଙ୍ରି  କୁÛଇଟରି 

ଭାଇନାରÈ ରମଃରନରୁ। ୨୮
 ଏରସରରିରଭଲା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ 

ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିନୁ, ଈରୁ ଆଜା କୂରଦରୁ। ରସଣ୍Ôକରି ରମହାନା ରରହା 
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ଅÉଦୁ, ଏରସÑକାରଭÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂରଦରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଭାଡ଼Èଇ ମୀରନ୍ ଏଃୋ େÉନାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି 

ଅÉରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ଜୁ।”

ନÉନଦେ ନ୍ସ୍  ପା କÉନଲଙ୍କÉଲା ନେିନିାରି
(ମାତରିଉ ୨୪:୩୨–୩୫; ମÉକ୍ ୧୩:୨୮–୩୧)

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ 

ମ୍ାØକା ରମଃଦୁ। ତÌଗÈ ମ୍ାହୁଣ୍ରିଡ଼Èଇ ରନଗରି ଗ୍ରÉମବୋ ମୂୋ 
ଅÉରନ। ୩୦

 ମ୍ାଃକÈନରି ଏରସରରି ରଭÍଲା େୁନରି ଅÉକା ଗୁନ୍ରିନୁ, 
କାରା ରଡଲରି ଏତାରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ। ୩୧

 ଏ 
ରଡଃଙ୍ରିରନÑ ଅÉନୁ ଏତୋରÈ ରଭସାମାଞ୍Èଇ ଏ ଗୁରଲÑÑତÈଇ 
ଅÉନୁ। ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
େୁରଞ୍ରୁ।

୩୨
 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, ରନÍଞ୍ଜୁ ଭୀଏÒ 

ରଡଲରିତାନରି
଼
 ମାନରି ଲÌକୁ ନୀମବୋମାନରି ରଡଲରିତାନରି

଼
ରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ 

ଅÉନୁ। ୩୩
 େୁତଗି ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରି  ବାରହÑ ମହୁ ରିଆନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ନÉରନ୍ ରଭସ୍  ୋ ଏରସÑକାରଭÑ ମୁହ ରି ଅÉଏÒ। ନÉରନ୍ ରଭସ୍  ୋ 
କÉରଲଙ୍ଦ୍   କÉଲା ନରିହ ରିନାରରି।

ଗୁନଲÑÑନଡଲି ତÌଲଅÉଜାନା ମାଞ୍ଜୁ
୩୪

 “ମÉରୁ ମÉରୁନା ରାହରିଅÉଦୁ, ଈରୁ କାଲୁ ଉଣ୍  ଞ୍ାନା ଏଙ୍ା 
ସÌସାନା ମୀନ୍È ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଭାକୂନା। ଈ େୁତଗିତାମାନରି 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତÈ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଲÌବାଗରିଭା କୂନା। 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଈରୁ ରବÍଡାଙ୍ଦ୍  ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁଗରିଭା ମୂଏÒରୁ। ଈରୁ ତÌଲ 
ଅÉËସରିଡÈନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଭରିହାରଡଲରି ଏତାରନ। ୩୫

 େୁତଗିତାନରି
଼
 

ଲଃେରିନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଈରରି ରରଣ୍ ରୁହୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ଭÉରନ। ୩୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। 
ଏତେÈଇ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ସାଜରିନୁ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ସÉଞ୍ାଡ଼Èଇ 

ସାଲ୍  ବାରସÍଲୁ ଡÉଟା େରତଡ୍Èଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ନÌକରିÔଟରି ନରିସା 
ମେୂାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ।”

୩୭
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଲÌକୁରରି

଼
 ଗ୍ରÉୋଈ 

ମାରସଞ୍ଜୁ। ନÉଡÈଙ୍ରି  ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଡ଼Èଇ 

ରସକÔକରି ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡÈଙ୍ରିଜାକÔ ଜୀତ ସÌରୁତାନରି
଼
 

ରାହରିଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୮
 ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 

ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ନÉଡରିରସÑ 
ନରିଙ୍ାଈମାରସରୁ।

ଜେୁିଦ ିନଦରÈକା ଜରୀସୁଈ ୍ଡେÓÝକାନ୍ÍପାନସÍଲୁ ମÉଣି୍ନତରୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୧–୫; ୧୪–୧୬; ମÉକ୍ ୧୪:୧–୨; ୧୦–୧୧;  

ଜହନ ୧୧:୪୫–୫୩)

୨୨  ୧  ରଭ୍Íନ୍È ସରିଡÈନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ତରିଞ୍ାନା 
ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା, ଏତୋରÈ ଗ୍ଡÓÉସାନା ସାସାରରିରଭÑ 

ଇନ୍ ମବୋଆଇମାରନ, ଏÌରÈ େÉଲରିଗରିନାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିÔଟରି 
ଏେରିମାଞ୍ାରତ। ୨

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡ ÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ୋରହରରି 
ଦାଃେରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଆସ୍କରିରସରୁ।

ଜରୀସୁଈ ଆଃପାଗି୍ାନସÍଲୁ ଜେୁିଦା ଅÉଞି୍ତାରି
୩

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ମାରଦÑ ରÛଆନରିତାରରି 
ଇସ୍କାରରିଅତ ଜରିହୁଦା ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ସଇତାନ 
ଜରିହୁଦା ବାଃତା ସÌଲ୍ ଜାନା ଏଆନରି

଼
 ର ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ଏÌଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୪
 ଜରିହୁଦା ସାଜାନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁଇଡୁ ଜÌେରିମାସରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈରରିରକÑ କାତାବÉତ୍ା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସଈୁ ଏଆରରି କାଜୁତାନରି

଼
 ସେଗି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଜରିହୁଦା 

ଏଆରରିରକÑ ବÉସରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୫
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଏଆରୁ ରରହା 

ଅÉରତରୁ। ଜୀସୁଈ ଏଆରରି କାଜୁତାନରି
଼
 ସେଗି ଗରିରତÑକା ଏଆରୁ 

ଜରିହୁଦାକରି ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ୬
 ଜରିହୁଦା ଏÌରÈ ଆଁ 

ଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ଏଆରରି କାଜୁତାନରି
଼
 ଆଃୋଗରିଭାରସÍଲୁ 

ରଣ୍ା ରନଗରି ୋବରି ଜÌରତଞ୍ଜୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଏମବୋଈରଭÑ 
ସରିଡାଦୁରହÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ଜରିହୁଦା ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ।

ଜଡେÓÞ୍ାଲÉକା ବÌଜ ିତନି୍ ମ୍ାନସÍଲୁ ଜରୀସୁ ତÌଲଗିତାରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୧୭–୨୫; ମÉକ୍ ୧୪:୧୨–୨୧;  

ଜହନ ୧୩:୨୧–୩୦)
୭

 ରଭ୍Íନ୍È ସରିଡÈନରି ରୁଟରି େରିଟÛ  ବÌଜରି a ଦରିନା ଏତାରତ। ଈ ଦରିନାତାନରି
଼
 

ଜରିହୁଦା ଲÌକୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା 
ରାସ୍ ୋନା ଲÉକା ଆଇରସ। ୮

 ଜୀସୁ େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ସାଜାନା ମାଇ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ବÌଜରି 
ତÌଲ ଗରିକାଦୁ।”

୯
 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଜୀସୁଈ ରଭରସରୁ, “ଈ ତରିନ୍ ମବୋ 

ଏତୋଭାନରି
଼
 ଅÉମ ୁତÌଲ ଗରିକାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ୧୦

 “ରଭଞ୍ାଦୁ, ଈରୁ ରଦରରିନÉଜୁତାନରି
଼
 

ସÌଟରି ରବÑଅଟରି ରÛଆନରି
଼
 ରଟକରିତା ସରିରୁ ଅଇନାରÈ ରମଃରଦରୁ। 

ଈରୁରଭÑ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରଜରୁ। ଏÔଆଞ୍ଜୁ ର ଇଡୁ ଲÈଇକରି 
ସÌଲ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ରକÑ ସାରଜରୁ। ୧୧

 ଈରୁ ଏ ଇଡୁଗାଟାନରି
଼
 

ରଭରଞ୍ରୁ, ‘ମାଇ ଗ୍ରÉୋଗାଟରିଅÉବା ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜ୍ଡÓÞଭା  ଲÉକାବÌଜରି b ଏତୋଭାନରି

଼
 

ତରିରନରୁ, ଈନୁ ଏÌରÈ ବାହା ମÉରଙ୍ ତÌତୋମ।ୁ’ ୧୨
 ଏÌ ରବÑଅଟରି 

ଇଡୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ରସଣ୍Ûନରି ମହଲାତାରÈ ରଣ୍ା ରଦରରି 
ବାକାରରି ତÌତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏ ବାକାରରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି 

ତÌଲ ଗରିଦୁ।’
୧୩

 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ସ୍ଡଃÕରତରୁ। ଜୀସୁ ଟରିକ୍ନÈ 
ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରତ। ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି 
ତÌଲ ଗରିରତରୁ।

a ୨୨:୭ ନ୍୍ÍଦେÈ ସିଡÈନ ିରୁଟ ିପିଟÛ ବÌଜ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ ନୂଡ଼ରି 
ତାରରି ବÌଜରି। େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜାଡ଼Èଇ ଈରରି ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା ବÌଜରି ରବÑଇଟରି ଦରିନା 
ଟଟ୍ କରିମାରସ। ଡାଉରକ ଜÌରଡ଼କା ବÌଜରି ମୀସା ଅÉଜାନରି ରରଣ୍Ñରନ 
ଆଇମାରନ।
b ୨୨:୧୧ ଜଡେÓÞ୍ା ଲÉକାବÌଜ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ ମଲୂା ତୀରରିତାରରି 
ଦରିନା। ଈ ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆରୁ ବାସାରରିଗÉଡ଼ରି ରରଣ୍Ñ ବÌଜରି ଗରିେରିମାରସରୁ। 
ମÌସା ମାସରି ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ମରିସର ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଏ ବÌଜରି ଗରିେରିମାରନରୁ।
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(ମାତରିଉ ୨୬:୨୬–୩୦; ମÉକ୍ ୧୪:୨୨–୨୬;  
୧ କରରିନ୍ରିଅ ୧୧:୨୩–୨୫)

୧୪
 ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ଅÉରତ। ଜୀସ ୁଏଙ୍ା 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କରତେରୁ। ୧୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉନୁ ନାଇ ସÉଭା ରଭÍରଲÑରନ ମୀରକÑ ଆଡାନା ଈ ଜ୍ଡÓÞଭା 
ଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଅଡ଼୍ େରିମାରସÑ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ଇମବୋତାରÈ 

ନୂଡ଼ରିକାତା କ୍Éର୍È୍ ତÌଞ୍Èନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରÈ ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ 
ତରିରନÑନୁ।”

୧୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ର ଉନ୍ ମବୋ ବଟ୍ରି

଼
ତାନରି

଼
 ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 

କରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରÈରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଈ ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ବଟ୍ରି

଼
ଅÌଦୁ, ଏମବେÈମାନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 

ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ସୀଦୁ।” ୧୮
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 

ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଭÉËନରି ଟୁକ୍ନÈ ଅÉନୁ ଈ ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 
ଇରଦÑଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଉରନÑନୁ।”

୧୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏସÛନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ଆଃରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ରୁଟରି େରିଟକାÔ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରୁଟରିେରିଟÛ ରରେ୍ାନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ସରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ରୁଟରି ନÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି। ଈରÈ 
ମୀ ରସÍଲୁ ସୀପ୍ କରିମÈଇ। ନÉରଙ୍ ଏÌଲୁଗରିଭାରସÍଲୁ ଈରÈ 
ଗରିଦୁ।” ୨୦

 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରୁଟରିେରିଟÛ ତରିନ୍ ମବୋ ମୂତରିରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔମାସରି ବଟ୍ କରି ଆହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଲÌକୁରରିରକÑ ଅÉଞ୍ାମାନରି ର େୂନରିସÉଜା ଇଞ୍ରି  ଈ ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 
ତÌସ୍ରିରନ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ା ନାଇ ରାକÈଡ଼Èଇ ଈ 
ଅÉଞ୍ା ଟÌଟ୍ ରିମାରନ।” a

ଜରୀସୁ କୁÛଇଟ ିଏମ୍ାଈ ନଙିି୍ନନ?
୨୧

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍, କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡା ତÌସାନା ଲÈଇଟରି ସୀରୁ କ୍Éତାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
କାଜୁ ନାଇ କାଜୁ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ଈ ରମଜାତାନରି

଼
 ମାରନ। ୨୨

 ରେÍନୁ 
େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାନରିରଡଃଙ୍ରି , ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ସÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି

଼
 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ସÉଭାରସÍଲୁ 

କÉରସÑଙ୍ା କାଜୁତାନରି
଼
 ସେଗି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିରସÍଲୁ ଏରସସରିକରି 

ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଜୂଗÉ ଭÉରନ।”
୨୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ରଭନ୍ ମବୋ ରଭନ୍ ମବେରି ଅÉରତରୁ, “ମାଇ ମାରଦÑ ଏମବୋଈ ଜୀସୁଈ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଗରିଭାରସÍଲୁ ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ?”

ର ଆଲିଆଗାଟାନ ିନଡଃଙି୍ ଅÉଦୁ
୨୪

 ଏଆରରି ମାରଦÑ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ଏମବୋଈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏ କାତା 
ଆହାନା ଏଆରୁ ତାଡ଼ାମାରଦÑ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ମାନରି 

ରଦÍସାଙ୍ାନରି
଼
 ରÉଜାଙ୍ା ତାଡ଼ା କ୍Éମବେଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
 େÌଣ ଗରିେରିରନରୁ। 

ଏତେରି ଲÌକୁରରିତାରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣମାରନ, ଏଆରୁ 
a ୨୨:୨୦ ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି େଦ-୧୯ତାରା ରଶସ େଦ ଏଙ୍ା 
େଦ-୨୦ ସୀରଡ।

ରବÍଗାଲରି କÉ୍ମବେଜୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ବାରା ସୀନାକା ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ରିରନରୁ।” 
୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉËରତରୁ। 
ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀ ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତରିକରି କଗÈନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଈ? ରମଜାତା ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ କକ୍ ସାନାଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଏଆନରି

଼
 

ତରିନ୍ ମବୋ ୋଃେରିନାଞ୍ଜୁ? ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାନାଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିଦୁଃରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମାରଦÑ ଅÉନୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ମÈଇ।

୨୮
 “ଗÉରମÑ ଜୂଗା ବରିକାଲରି େÉନ୍ ମବେରି ମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଈରୁ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରଦରୁ। ୨୯
 ନାଇ ଅÉବା ନÉରଙ୍ ରଣ୍È 

େÌଣଗରିନରିଦରିନା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ନÉରକÑ ଈରୁରଭÑ ଏÌରÈ େÌଣ 
ଗରିଭାରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଡÉଟା ସରିଆମାଞ୍ାଈ। ୩୦

 ନାଇ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 ନÉରକÑ ରମଜାତା କକ୍ ସାନା ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ 

ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆରଦରୁ। ଈରୁ ସରିଂହାସନଙ୍ାନରି
଼
 କକ୍ ସାନା  ଇସ୍ାଏଲ b 

ବÉର କ୍Éମବେଜୁ ତାକାରରି
଼
 ଗୁରଲÑÑ ତୂକରି ଗରିରଦରୁ।

ମରୀଦୋରÈ ପନତ୍ଡ ମ୍Éପ୍ କା କୂନା
(ମାତରିଉ ୨୬:୩୧–୩୫; ମÉକ୍ ୧୪:୨୭–୩୧;  

ଜହନ ୧୩:୩୬–୩୮)
୩୧

 “ତÉସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÉË ଗହମ ରସÍସରିଡ଼Èଇ କ୍ଡÓହାନା 
ଏÌସ୍ରିରଡଃଙ୍ରି  ସଇତାନ ମୀରଙ୍ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
 ଏÌସ୍ ୋରସÍଲୁ େÌଣ 

େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ସରିମନ ଅ ସରିମନ, ୩୨
 ଅÉନୁ ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉସାମÈଇ ନୀରନ୍ େରତ ୍କÌଗÈଜାଆକାରରି। ଈନୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଭÉନାଭାନରି

଼
 ନୀ ଆରମବେସାକାରରି

଼
 େରତ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟା 

ଅÉଭାରସÍଲୁ ବାସ୍ା ସୀଦରି।”
୩୩

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ 
ନୀରକÑରନ ବନ୍ୀ ଦୀଭାରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମÈଇ।”

୩୪
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “େରିତର, ଭୀଏÒ ନÉଡରିସରି କଜୁ କ୍Éୋ 

ରଭÍରଲÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ େୁନÈସରିରଡÑନୁ ଇଞ୍ରି  ତୀନରି େÉଲୁ 
ରଭସ୍ ଦରି।”

ବକିାଲି ନଡଲିନସÍଲୁ ତÌଲଅÉଜାନା ମାଞ୍ଜୁ
୩୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆନୁ 

ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ୋଣ୍ାନାରତÑ। ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଟÉକାଙ୍ା, ମÌଡ଼ରି

଼
ଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÌରତÑଡାକା ସୀËରÈଏ 

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତÑ। ମୀରନ୍ ଆନାରରି ଅÉରତÑକା କÌଗା ମାଞ୍ାରତ 
ଗରିନÈ?”

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଅÉଏÒ।”
୩୬

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ରଗରଟ ମୀ 

ବାଃତା ଟÉକାଙ୍ା ଅÉରତÑକା ମÌଡ଼ରି
଼
ଙ୍ା ମାନୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ଏÌଭÈ ମୀରକÑ ଅÌଦୁ। ରଗରଟ ମୀ ବାଃତା କଣ୍ା ସରିଡାଦୁରହÑ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ମୀନ୍ାରÈ କୂଟୁରଭÑ ପ୍ରÉସାନା କଣ୍ା 
କଡାଦୁ। ୩୭

 ରେÍନୁେୁତରି ରଭସ୍ େରିରନ:

b ୨୨:୩୦ ଇସ୍ାଏଲ ରବÑରଲ ଇସ୍ାଏଲ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରାଷ୍ଦ୍  ମାରସ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈ ୋଦା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାରନ।



119 ଲୁକ ୨୨:୬୦

‘ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ରଭରତେରୁ।’ 
 ଜରିସାଇଅ ୫୩:୨

ଈ ରେÍନୁେୁତରିତାରରି ରଭସ୍ ୋ ଉରଜÑରନ ଉରଗ୍, ଈରÈ ନାଇ 
ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ଈରରି ଉବ୍ ଗରିରନ।”

୩୮
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭରତେରୁ, ରମଃମ ୁପ୍ରବୁ, ଇମବେÈ ଜÌରଡ଼Ñକା 

କଣ୍ାଙ୍ା ମାନୁ। ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଅÉସରନÑ ଅÉୋକÈଇ।”

ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରି
଼
 ନପÍନୁବାଃତା 

 

ଜÉପାନସÍଲୁ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୩୬–୪୬; ମÉକ୍ ୧୪:୩୨–୪୨)

୩୯
 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ରଦରରିନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ଜୀତ ସÌରୁତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମÑ େÉଲୁ ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିରକÑ ସାରସରୁ। ୪୦

 ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏସାନା 
ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ କାଞ୍ାଡ଼ରିତାନରି

଼
 ଇସରିଙ୍ରି  

ଦୀଏÒରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ।”
୪୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି 
େଚାସ ମରିଟର ଦୁରୁÔକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା 
ରେÍନୁବାଃତା ଇହରିଙ୍ରି  ଜÉରତଞ୍ଜୁ, ୪୨

 “ଆବା, ରଗରଟ ଈନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା ବରିକାଲରି ‘ଜୂଗରିନରି ଈ ଉନ୍ ମବୋବଟ୍ରି’ a 
ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌସାଜରିଆମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରÈ 
ଆଡÈ ଅÉୋକାରରି। ନାଇ ମାଣ୍ାଡ଼Èଇ ଅÉଏÒ।” ୪୩

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ସଗ୍ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଭÉଜାନା ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ସଗ୍ 
ଦୁତଈ ଜୀସୁଈ ବାସ୍ା ସୀବାତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାରସ। 
୪୪

 ଜୀସୁ ସÉରÛରକÑ ତାଡ଼ା ରଜÍଡା କÉଡ଼ାଗରିଆନା ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ମହୁୁତାନରି

଼
 କାରା ଉସ୍ାନା ରାକÈ 

ରଡଃଙ୍ରି  ରନରଡÑକରି ଜÉତାରତ। ୪୫
 ଜୀସୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ 

ଭରିହାଗରିଆନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ସୁସ୍କରିମାରସରୁ। ଏଆରରିତାରରି ବରିକାଲରି ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଗÉରମÑ ଭାହାଗରିଆମାରସ। ୪୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ସୁସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ? ନରିଙ୍ାଦୁ ଏଙ୍ା କାଞ୍ାଡ଼ରିତାନରି
଼
 

ଦୀËନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଡÉଟା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉଦୁ।”

ଜରୀସୁ ବଦେରୀ ଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୪୭–୫୬; ମÉକ୍ ୧୪:୪୩–୫୦;  

ଜହନ ୧୮:୩–୨୨)
୪୭

 ଜୀସୁ ଈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି
଼
 ଦÉଲା ଲÌକୁ 

ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭାରତରୁ। ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି

଼
 ଡୂେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା। ଜୀସୁଈ 

ନଞ୍ାରସÍଲୁ ଜରିହୁଦା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ।
୪୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜରିହୁଦା, ଈନୁ ଆନÈ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିÔ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ାନରି କାଜୁତା ଆଃୋଗରିବା 

a ୨୨:୪୨ ‘ଜୂଗିନ ିଈ ଉନ୍ମ୍ାବଟ୍’ି ଜୀସୁ ତାଡ଼ାକୁÛଇଟରି ବÉବାରସÍଲୁ 
ମାନରି ଜୂଗା କାତା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଉନ୍ ମବୋମଆୁନରି ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରା 
ଉନ୍ ମବୋବଟ୍ରି ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØହାନାରରି ନୀରୁ।

ରସÍଲୁ ତÌରଡ଼ ମÈଏଞ୍ାକରି ସୀନରି ନଞ୍ାତରିନରି
଼
 ଅÉସ୍କରିତରି?” ୪୯

 ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏମବେÈ ନରିସାମାରସରୁ। ଆନାରରି ଏମବେÈ 
ଆଇମାରସ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ଏଆରୁ ରମଃେରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ 
ରଭରତେରୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉମୁ କଣ୍ାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଇଆରରି

଼
 ରାସ୍ େରିନାମ ୁ

ଗରିନା?” ୫୦
 ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ କଣ୍ା କଡରିରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ଆଲରିଆତାରÈ ତରିନରି କରିରୁ କତ୍ନÈ କାତା 
ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୫୧
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉରସÑରନ” ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏ 

ଆଲରିଆଘାଟାନରିତାରÈ କରିରୁ ଟାଁ ଇସାଜରିଆନା କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ।
୫୨

 ଜୀସୁଈ ବନ୍ୀ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଏତେÈକା ଭÉଜାରସରୁ, ଏମବେÈ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ରସରଣ୍Ñଙ୍ା, ଜରିହୁଦରି େÌଣଗରିଭାଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ସରିୋଇଙ୍ା ମାରସରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“କଣ୍ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡୂଡ଼ାଙ୍ା ଆହାନା ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଭÉଜାରଞ୍ରୁ? ଅÉନୁ ର ରେ୍ଡÓ ÍକରରÑନରିରତନୁ ଇଞ୍ରି  ଗରିନÈ 
ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ୫୩

 ରେÍନୁଇଡୁତାନରି
଼
 ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ଅÉନୁ 

ତ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାରତÑ। ଏମବେÈ ନÉରଙ୍ ବନ୍ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଈରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ତୁଞ୍ା କୂରତରୁ? ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଭÉଜାରଞ୍ରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଆନ୍ାରରିତାରରି ଡÉଟା ଇରଦÑ େÌଣ 
ଗରିେରିରନ।”

ଜରୀସୁଈ ପୁଞ୍ାମÈଇ ଇଞି୍  
ନ୍ସ୍ ପାନସÍଲୁ ପିତରତାରି ଆଜି

(ମାତରିଉ ୨୬:୫୭–୫୮, ୬୯–୭୫; ମÉକ୍ ୧୪:୫୩–୫୪,  
୬୬–୭୨; ଜହନ ୧୮:୧୨–୧୮, ୨୫–୨୭)

୫୪
 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିତÔକରି 

ଅରତରୁ। େରିତର ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  ସାଜରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୫୫

 ସରିୋଇଙ୍ା 
ରାହାମାରଦÑ ନÉଡ଼ରି

଼
 ଏସ୍ାନା ର ବାଃତା କସାରସରୁ। େରିତରରଭÑ 

ଏଆରରିରକÑ କକରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୫୬
 ରରଣ୍ ଆଲରିଆଗାଟରି ଲÉË 

େରିତର ଏମବେÈ କକ୍ ସାସାରÈ ରମଃରତ। ଏÌରରି ନÉଡ଼ରି
଼
 ଉଜାଡ଼ରିଡ଼Èଇ 

େରିତରଈ ରମଃୋ ମରୂତ। ଏÌରରି େରିତର ମହୁୁତରିନରି
଼
 ଡ୍ଡୂ ଁନÈ ରମହାନା 

ରାହରିଅÉରତ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଇରସ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରଭÑ 
ଜୀସରୁକÑ ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୫୭
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଏ କାତାତରିନରି

଼
 ଅଙ୍ଦ୍ରି  ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏÒ ନାଇ ଆଙ୍ରି , ଅÉନୁ ଏଆନରି
଼
 

େୁଞ୍ାସରିରଡÑନୁ।” ୫୮
 ଈରକÑ ମାଞ୍ାନା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରିତରଈ 

ରମହାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସରି ଲÌକୁ ମାରଦÑ 
ଈନୁରଭÑ ରÛଆତରି।”

ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏÒତ, ଅÉନୁ ଅÉËରତନୁ।”
୫୯

 ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଗରଣ୍Ñକା ସାସରିରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ଉରଜÑରନ। ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑରନ ଏଆନରିରକÑ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ।” ଈମବେÈ ଅରଟÑÑ ରୀ ରଜÍଡା 
ଗରିନାରରି ସରିରଡÑ ଇଞ୍ରି  ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୬୦
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏÒ ଆରମବେସା। ଈନୁ 

ଆନÈ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଦରି ଆନୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑନୁ।
େରିତର ଈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି

଼
 ଏ ଡାରଣ୍Ñ କଜୁ କ୍Éରତ। 
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୬୧

 ଏÌରବÑଅଟରି ପ୍ରବୁ କରିର୍ ଇଞ୍ାନା େରିତରଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ପ୍ରବୁ ରଭÍରଲÑ ରଭସାମାସରିକାତା େରିତର ଏÌଲୁତା ଦରିରତ ଇରସÑକା, 
“ନÉଡରିସରି କଜୁ କ୍Éନରି ରଭÍରଲÑରନ ଈନୁ ନÉରଙ୍ େୁରନÑନୁ ଇଞ୍ରି  
ତୀନରି େÉଲୁ ଅÉଞ୍ା କୂଦରି।” ୬୨

 ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିତର ଅÌରଡ଼Ñକରି 
ସାଜାନା ରଜÍଡାକÉଡ଼ା ଗରିଆନା ରବ୍Íରବ୍Íନା ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ।

ଲÌକୁ ଜରୀସୁଈ ନଗ୍ରÍତୋରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୬୭–୬୮; ମÉକ୍ ୧୪:୬୫)

୬୩
 
–୬୪

 ଏସÛନାକା ଜୀସୁଈ ଜÌେରିମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ରଗ୍ରÍରତେରୁ। ଜୀସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିÔ ରମଃୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ଏଆନରିତାରÈ ମୁହୁ େ୍ାକ୍ ସାଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ସାଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି

଼
 ରଭରସରୁ, “ଈନୁଗÔ ଡÈଉଅÉନାରÈ 

େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାତରି। ରଭତୋମୁ ତ, ଇରଦÑ ନୀରଙ୍ ଏମବୋଇ 
ରଭÍତାରତ? ୬୫

 ଲÌକୁ ଜୀସୁଈ ଗÉରମÑ ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ 
ଇରସରୁ।

ଜେୁିଦ ିନଦରÈରି ନÌକି
଼
ଟ ିଜରୀସୁ

(ମାତରିଉ ୨୬:୫୯–୬୬; ମÉକ୍ ୧୪:୫୫–୬୪;  
ଜହନ ୧୮:୧୯–୨୪)

୬୬
 ଏ ରଭÑଇତରି ନÉଡରିସରି, ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା 

ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ର ବାଃତÈରନ ଊଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଜୀସୁଈ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। 
୬୭

 ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ରଗରଟ ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତରି ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏ କାତା ମÉରଙ୍ ରଭତୋମ।ୁ”

ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ରଗରଟ ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ରଭତୋଈ, ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉରଙ୍ େରତ୍ ଗରିଆରÈଏରୁ। 
୬୮

 ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରଗରଟ ମୀରଙ୍ ରଭଞ୍ାଈ, ଇରସÑକାରଭÑ 
ଈରୁ ନÉରଙ୍ ଅÉତୋଜÈଏରୁ। ୬୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑଡ଼Èଇରନ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ସରିଂହାସନ ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି 
କରକ୍ନଞ୍ଜୁ।”

୭୦
 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଇରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈନୁ 

ରେÍନୁ ମରିରରÑନରିତରି ଗରିନା?” ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ଆଁ, ଈରୁ 

ଆନÈ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ, ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି।”
୭୧

 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମÉରଙ୍ 
ଇରଦÑ ଅରଟÑÑ ସÉକରି ଆନରି ଲୂଡ଼ା? ଅÉଜୁ ତ ତାଡ଼ା ସୁଡାଡ଼Èଇ 
ରଭତୋତାରÈ ରଭଞ୍ାମାନାସ।ୁ”

ପିଲାତ ଜରୀସୁଈ ନ୍ସାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୧–୨, ୧୧–୧୪; ମÉକ୍ ୧୫:୧–୫;  

ଜହନ ୧୮:୨୮–୩୮)

୨୩  ୧  ଗୁରଲÑÑତାକା ନରିଙ୍ରି ରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। ୨

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ଉଡରିରତରୁ। ଏଆରୁ େରିଲାତଈ ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ଲÌକୁରରି

଼
 

ଗ୍ Ìପ୍ କାରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାସାଭାନରି
଼
 ଅÉମୁ ଇଆନରି

଼
 ଆହାନା 

ତଃୋମାନାମୁ। କାଇସରଈ ସରିତେଜୁ  ସୀଭା କୂନା ଇଞ୍ରି  ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରି

଼
 ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି କ୍ରିସ୍ଟ, ଇରସÑକା ର 

ରÉରଜÑନରିରତନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩
 େରିଲାତ ଜୀସଈୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିତରି 

ଗରିନÈ?”
ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ଈରରି ଟରିକ୍ନÈ କାତା।”
୪

 େରିଲାତ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି
଼
 ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରÈ ଅÉନୁ ଆନରିରଭÑ ଦୂସ େÉନ୍ ମବେରି ସରିରଡÑନୁ।”
୫

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରଭରତେରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଗ୍Ìପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦା ଦରିନାଡାଣ୍Ô 

ଇଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
 ଗ୍ରÉୋଈମାରନଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗାଲରିଲରିତାନରି

଼
 

ଟÌଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଇଆଞ୍ଜୁ ଇମବେÈଙ୍ରି  ଏସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

ପିଲାତ ଜରୀସୁଈ ନେରଦ ବାଃତାଙି୍ ପାଣି୍ତାରି
୬

 େରିଲାତ ଏ କାତା ରଭଞ୍ାନା ରଭରସଞ୍ଜୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରି 
ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ? ୭

 ଜୀସୁ ରହରଦ େÌଣଗରିେରିମାସରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େରିଲାତ େରୁସଞ୍ଜୁ। ରହରଦ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 

ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରିଲାତ ଜୀସୁଈ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୮
 ରହରଦ ଜୀସୁଈ ରମହାନା ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 

ରହରଦ ଜୀସୁତାରÈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଗÉରମÑ 
ଦରିନାଡ଼Èଇ ଜୀସୁଈ ରମଃୋରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତାରÈ 
ରଣ୍È ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରମଃୋରସÍଲୁ ରହରଦ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉସା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ, ତାଡ଼ାନÌକରିÔଟରି ଜୀସ ୁ
ଆନରିଅÉରତÑକା ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ୯

 ରହରଦ ଜୀସୁଈ 
ଗÉରମÑ ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ 
ଏଆନରି

଼
 ଅÉସÈରଭÑରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏମବେÈ ନରିସାମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରଦହÈରନ କ୍ୀରରି 
କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା ଜୀସୁଈ ଉଡରିରତରୁ। ୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଈ ଡ଼ନ୍ନÈ ରମହାନା ଏଆନରି

଼
 

ରଗ୍ରÍରତେରୁ। ଏଆନରି
଼
 ରÉଜାଅଙ୍ରି  କରିଆଜରିଆନା ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 

କାକ୍ ରତରୁ। ଏÌ ରବÑଅଟରି ରହରଦ େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଜୀସୁଈ 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ରଭÍରଲÑ କାରହÑ େରିଲାତ ଏଙ୍ା ରହରଦ ରରିÔଆରୁ 
କÉରସÑଙ୍ା ଅÉଜାନା ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌସରିଗÉଲାଡ଼Èଇ 
ଏଆରୁ ରରି

଼
Ëରୁ ତÌରଡ଼ ମÈଏ ଅÉରତରୁ।

ଜରୀସୁନସÍଲୁ ସÉ୍ା ଡଣ୍ ପଡେଜୁକ୍ାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୧୫–୨୬; ମÉକ୍ ୧୫:୬–୧୫; 

ଜହନ ୧୮:୩୯–୧୯:୧୬)
୧୩

 େରିଲାତ, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି
଼
 ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ 

ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି
଼
 ର ବାଃତାରଙ୍Ñ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ୧୪

 େରିଲାତ ଏଆରରି
଼
 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଜୀସୁଈ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାମାଞ୍ାରଦରୁ। 
ଈ ରମ୍ଡ ÓରହÑଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଗ୍ Ìପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀ ଗୁରଲÑÑ ନÌକରି
଼
ଟରି 

ଇଆନରି
଼
 େରରିକ୍ା ଗରିଆନା ରମହାମÈଇ। ଇଆନରିବାଃତା ଅÉନୁ 

ଆନରିରଭ ଦୂସ େÉନÈରତନୁ। ଈରୁ ଆନÈ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ, 
ଜୀସୁ ତାରରି ଏଃତାରରି ଆନରିରଭÑ ଦୂସ ସରିରଡÑ। ୧୫

 ରହରଦରଭÑ 
ଇଆନରିବାଃତା ଆନରିରଭÑ ଦୂସ ରମହÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରହରଦ 
ଜୀସୁଈ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ରମଃଦୁ, ଜୀସୁଈ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଏÒ। ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଇଆନରି
଼
 ଭାରରି 
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ଈରକÑଗରିସରି ତଣ୍ସରିଆନା ଅÉନୁ ଇଆନରି

଼
 େରିହ ରି

଼
 ଏଙ୍ା ସାଲ୍ ଭା 

ରସÍଲୁ ରଭସରି
଼
।” ୧୭

  a
୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑତାକା ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂରତେରୁ, “ଇଆନରି
଼
 

ଭ୍ଡ ÓÝକାରଭÍଦୁ। ବାରବାଈ େରିହାଜରିଆମୁ।” ୧୯
 ଈ ବାରବା 

ରଦରରିନÉଜୁତାନରି
଼
 କରିଲାବରିଲା ନରିେ୍ରିମାସÈକରି ଏଙ୍ା ଏସÛନାକାରରି

଼
 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାସାକରି ବନ୍ରିଦରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।
୨୦

 େରିଲାତ ଜୀସୁଈ େରିଃୋ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ େରିଃରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅରଟÑÑସରଟÑକା େରିଲାତ ଏଆରରିÔ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
କୂରତେରୁ, “ଏଆନରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକା ରଭୋଗରିମୁ। ଏଆନରି

଼
 କ୍ଡୂ ସତାନରି

଼
 

ରଡ଼ସାନା ସÉେୁମ।ୁ”
୨୨

 ତୀନରି େÉଲୁତାନରି
଼
 େରିଲାତ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆନÈଡ଼ରିକରି, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ତ ଆନରିରଭÑ ଦୂସ ଗରି
଼
ËସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି

଼
 ସÉଭାଡଣ୍ 

ସୀଭା ରସÍଲୁ ଆନରିରବÎÑ ଦୂସ େÉନ୍ ମବୋ ମËୂରତନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆନରି

଼
 ଭାରରି ଈରକÑରଡଃଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସୀନରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଏଆନରି

଼
 

େରିହ ରି
଼
।”

୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ େ୍Éରତରୁ। 

ଜୀସଈୁ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ସରିଡ୍ରିଗରିଆନା ନୂଡ଼ରିଆଃରତରୁ। ଏଆରରିତାରରି କରିଲାବରିଲା ଗÉରମÑ 
ନରିଙ୍ରିରତ। ୨୪

 େରିଲାତ ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଲÌକୁତାକା ବାରବାଈ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ବାରବା 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଏଙ୍ା େÌଣଗରିେରିମାନାରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିନାରÈ ଦୂସ 
ଗରିଆନା ବନ୍ରି ଅÉଜାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ବାରବାଈ େରିଃୋ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ଜୀସଈୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଲÌକୁରରି କାଜୁତାନରି

଼
 

ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁତାକା ଏÌରÈରନ ମÉଟ୍ ରିରସରୁ।

ଜରୀସୁ କ୍ରୂ ସତା ସÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୩୨–୪୪; ମÉକ୍ ୧୫:୨୧–୩୨;  

ଜହନ ୧୯:୧୭–୧୯)
୨୬

 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଅରତରୁ। ଟରିକ୍ନÈ ଏ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି ନÉଜୁଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍସାନା 

ରଦରରିନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଭାଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ୋଦା ସରିମନ। ଈ 
ସରିମନ କୁରରିଣରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁତାରÈ 
କ୍ଡୂ ସ ରଡଃକାନା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ସରିମନÔଈ ଅÌଟ 
ଆଃରତରୁ।

୨୭
 ଗÉରମÑ ଲÌକୁତାକା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାଜରିରସରୁ। ଗରନ୍Ñକା 

ଅÉସାସାକା ଏଆନରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇସୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ୀ 
ମାସୁ। ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଏÌଭାସାନାରରି ରଜÍଡା କÉଡ଼୍ କରି ମାରସ। 
୨୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁକରିର୍ ଇଞ୍ାନା ଏÌଭାସାନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ 

ଜରିରୁସାଲମ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ! ନାଇ ରସÍଲୁ ଡ଼ୀଭା କୂନା। ଈରୁ 
ମୀ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମୀ ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଡ଼ୀଦୁ। ୨୯

 ଇରଦÑ 
ରଡଲରି ଭାଇମାରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁତାକା ରଭରସ୍ରୁ, ‘ଏତେରି 
ଅÉସାମୀଡାସାନÈଇ ମୀଡାବÌଦା ସରିଡÔ, ଏÌଭରି ରରହାଗାଟାଈ। 
ଏତୋଈ ଭାଞ୍ାଗାଟାଈ, ଏÌଭରି ଦଃୋ େÉନାଈ। ଏତେÈଇ ମୀଡାବÌଦା 
a ୨୩:୧୭ ଲୁକତାରରି ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି ଈରା େଦ ରମÍଲରି 
ଅÉଜାମାରନ: “ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଜ୍ଡÓÞÕଭା ଲÉକାବÌଜରିତାନରି େୀଲାକ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ବନ୍ୀଈ େରିଃେରି ମାରସଞ୍ଜୁ।”

ମÉରାସରିଡÔ ଏଙ୍ା ମୀଡାକାନରି
଼
 ରମଃୋସଡୂ଼ା ଗରି

଼
ଆସରିଡÔ, ଏÌଭରି ଦଃୋ 

େÉନାଈ।’ ୩୦
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଲÌକୁତାକା ସÌକ୍Èନରି ରଭରସ୍ରୁ, 

ମାଇ କୁÛଇଟରି ଦରିଆଦୁ, ଲÌକୁ କୁେ୍ଡାଙ୍ାନରି
଼
 ରଭରସ୍ରୁ, “ମÉରଙ୍ 

େ୍ାଙ୍ାରାଦୁ।’ ୩୧
 ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏରସରରିରଭÍଲା ରନଗାଡ଼Èଇ 

ନୀମବୋଆଇରନ, ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଲÌକୁ ରଗରଟ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିଆରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ଡ଼Ìଈ ରଡଲରି ଭÉରନ, ଏÌମବେÈ 
ଆନÈ ଅÉରନ?” ଇହରିଙ୍ରିରଭÑ ରଭସ୍ ୋଅÉରନ, “ଏରହଙ୍ରି  କÌଡୁ 
ଗୁତ୍ କରିମାନରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି

଼
 ରଗରଟ ଲÌକୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଭାସରିରନ, ଏÌମବେÈ 
ଆନÈ  ଅÉରନ? b

୩୨
 ଜୀସୁରକÑ କ୍ଡୂ ସତା ରଡସାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ 

ରରି
଼
ଆରରି

଼
 ଆଜାଞ୍ାୋତÈ ଦୂସ ଗରିଆମାସାରରି

଼
ରଭÑ ଅୋଆଇରସ। 

୩୩
 ‘ତ୍ାଉଡÉକରି’ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏଙ୍ା 

ଏ ରରି
଼
ଆରରିÔ ଅୋ ଅÉରତ। ଏମବେÈ ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଈ କ୍ଡୂ ସତା 

ରଡ଼ରତରୁ। ଏଆରୁ ଏ ଦୂସଗାଟାରରି
଼
ରଭÑ ରÛଆନରି

଼
 ଜୀସୁତାଡ଼ା 

ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି
଼
 ରଦବା େÉଡ଼Èଟରି କ୍ଡୂ ସଙ୍ାନରି

଼
 

ରଡ଼ରତରୁ।
୩୪

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା, ଏତେÈକା ନÉରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍେରିନାରନରୁ, ଇଆରରିତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଆନÈଗରିେରିରନରୁ, ଏÌରÈ ତÉରୁ େଞୁ୍ରିସରିରଡÑରୁ।” c

ସରିୋଇଙ୍ା ଗୁଲରି ଇଗ୍ ଜାନା ଜୀସତୁÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ୋଃରତରୁ। ୩୫

 ଲÌକୁ ଏମବେÈ ନରିସାନା ଜୀସୁଈ ରମଃେରିରସରୁ। 
ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ରଗ୍ରÍସ୍ େରିରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରି ରସରୁ, “ରଗରଟ ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି 
କ୍ରିସ୍ଟ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ତାଡ଼Èନରି ଜ୍ଡÓÞୋକାଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରିତାକାରରି

଼
 ଜ୍ଡÓÞୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉଏÒ ଗରିନÈ?”

୩୬
 ସରିୋଇଙ୍ାରଭÑ ଜୀସଈୁ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
 

େÉସ୍କରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ବÉÐରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
 

ସ୍ାଃନରି ନୀରୁ ଉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଅÌଟ ଗରିରତରୁ। ୩୭
 ସରିୋଇଙ୍ା 

ଇରସରୁ, “ଈନୁ ରଗରଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିତରି, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ନରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ।ୁ” ୩୮

 କ୍ଡୂ ସ ରସଣ୍Ôଟରି ଭ୍ୀସା ଆଜାରସ: 
“ଇଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ରଡ଼ୋଅÉଜାମାସରି ରଦରରି ଦୂସ ଗରିଆମାନାରରିମାରଦÑ 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାନା େÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଅÉËତରି ଗରିନା? ଇରଦÑ ଈନୁ ନରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ ୁଏଙ୍ା ମÉରଙ୍ÑରଭÑ 
ଜ୍ଡÓÞପ୍ାମ।ୁ”

୪୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍଗÈଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିଆସାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  

ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ ରେÍନୁଈରଭÑ ଆସ୍କରି  ସରିଡାଈ? ଅÉଜୁ 
ତ ଉରତÑ ସÉଭାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାସୁ। ୪୧

 ଈନୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ 
ରରି

଼
ଆସୁରଭÑ ରଦରରି ଦୂସ ଗରିଆମାନାସୁ। ଅÉଜୁ ଦୂସଗରିଆନା 

ଆଃୋ ଅÉତାସ।ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଆନÈ େÉନ୍  ମବୋ ଆବ୍  ଗରିମାରନ 

b ୨୩:୩୧ ଲÌକୁ … ଆନÈ ଅÉନନ? ଇହରିଙ୍ରିରଭÑ ରଭସ୍ୋଅÉରନ, 
“ଏରହଙ୍ରି  କÌଡୁ ଗୁତ୍ କରିମାନରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି

଼
 ରଗରଟ ଲÌକୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଭାସରିରନ, ଏÌମବେÈ ଆନÈ 
ଅÉରନ?
c ୨୩:୩୪ “ଅ ଅÉବା… ପୁଞି୍ସିନଡÑରୁ।” ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି 
ଈରା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାସରିରଡÑ।
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ଏÌରÈରନ େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଆନରିରଭÑ 
ଦୂସ ଗରି

଼
ଆସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।” ୪୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, 
“ଜୀସ,ୁ ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ରÉରଜÑନରି େÌଣ େÉଣ୍  ଞ୍ାନା ନୀନ୍È 
େÌଣ ଟÌଣ୍ରିଦରି। ଏମବେÈ ନÉରଙ୍ ଈରକÑ ଏÌଲୁ ଗରିଆମ।ୁ”

୪୩
 ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଭଞ୍ାମୁ, ଅÉନୁ ଆନÈ 

ରଭସ୍  େରିଞ୍ାଈ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି। ରନÍଞ୍ଜୁ ଈନୁ ନÉରକÑ 
ୋରଦୀସତାଙ୍ରି a ବÉଦରି।”

ଜରୀସୁ ସÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୪୫–୫୬; ମÉକ୍ ୧୫:୩୩–୪୧;  

ଜହନ ୧୯:୨୮–୩୦)
୪୪

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଗÉପ୍  ସରି କÌକ୍  ସରି ଉଜାଡ଼ରି ବÉରଟା ଅÉଜାମାରସ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ରଭଣ୍ା ତୀନରି ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନା ଡାଣ୍Ô କଣ୍ କଣÈ 
ଆନ୍ାରରି ଅÉରତ। ୪୫

 ରଭÍଲା ତÌସ୍କରି  ସରିଡÈରତ। ରେÍନୁଇଡୁ 
ଲÈଇ ମାସରି ରଦରରି ୋଦ୍ା ରୀ ସୀରା ଅÉରତ। ୪୬

 ଜୀସ ୁ
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ଇହରିଙ୍ରି  କୂରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା, ଅÉନୁ ନାଇ 
ଜରିଉ ନୀରଙ୍ ସୀପ୍  କରିମାଞ୍ାଈ।” ଈରÈ ରଭସ୍ରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୪୭
 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଆନାରରି ଆନାରରି ଅÉରତ, 

ଏÌରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ କାତା ରଭସାନା ରେÍନୁଈ 
ଦଃରତଞ୍ଜୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ।”

୪୮
 ଦÉଲାତାକା ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ରଦରରିନÉଜୁଡ଼Èଇ 

ଭÉଜାରସରୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ରମହାନା ଏଆରୁ ଗÉପ୍  ସରି ବରିକାଲରି 
ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଭରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ୪୯

 ଜୀସୁତାଡ଼ା 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଏମବେÈ ମାରସରୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ରବÑଅଟରି ଭÉଜାମାସରି ଦÉଲା ଆଜାସାକାରଭÑ ଏମବେÈ ମାସୁ। ଏÌଭରି 
କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ଈରକÑ ଦୂରୁÔଟରି ନରିସାନା ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମଃେରିମାସ।ୁ

ଆରାମାତଆି ତାଞ୍ଜୁ ଜନସପ
(ମାତରିଉ ୨୭:୫୭–୬୧; ମÉକ୍ ୧୫:୪୨–୪୭;  

ଜହନ ୧୯:୩୮–୪୨)
୫୦

 
–୫୧

 ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରିତାରରି ଆରାମାତରିଆ ଇଞ୍ରି  ମାସରି ରଦରରି 
ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଲଃେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି 
ୋଦା ଜରସେ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରରି ସବାତାନରି

଼
 ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ରନଗÈଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତରିନରି

଼
 

ଜÌସାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରି ରଦରÈକା ଜୀସୁଈ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍  ତାଭାନରି

଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରକÑ ଆଡÈ 

ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୫୨
 ଜରସେ େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଜୀସୁତାରÈ 

ଗାଣ୍ରି ଜÉରତଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ଜରସେ ରଭତୋରÈ ଆଁ ଇରସଞ୍ଜୁ। 
୫୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରସେ ଜୀସତୁାରÈ ଗାଣ୍ରି କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି 
ଜÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ର ସରିଣ୍Èଡ଼Èଇ ରତରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସତୁାରÈ ଗାଣ୍ରି ଅଆନା କୁେ୍ଡÓÝତାନରି

଼
 େସ୍  ୋ ଅÉଜାମାସରି ଏଙ୍ା 

a ୨୩:୪୩ ପାରଦରୀସତାଙି୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ-‘ୋରାଦୀଶ’ ଇରସÑକା ରରଣ୍ 
ରମÍଲା ମାନାରରି ସÉଞ୍ାନାରରି ବାହା, ଇମବୋ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ସÉତରି େÌରର 
ସାରନରୁ।

ରଭÍରଲÑ ଏମବେÈ ଏରମବେରରି
଼
ଇରଭÑ ଇଟା ଅÉËସରିଡÈତରି କ୍ଡÓÝଉତାନରି

଼
 

ଇଟରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୫୪
 ଏÌସରିଗÉଲା ତÌଲ ଅÉନରିଦରିନାତାରରି ଭରିହାରଡଲରି 

ମାରସ। ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଟÌଟ୍ ରିମାରସ।
୫୫

 ଏତେରି ଆଜାସାକା ଜୀସୁଈ କÌେÉନା ଏଆନରିରକÑ ଆଡାନା 
ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ଭÉଜାସ,ୁ ଏÌଭରି ଜରସେ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାସ।ୁ 
ଏÌଭରି ସାଜାନା ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ ରମଃତୁ। ଲÈଇ ଏତେରି ବାହାତାନରି

଼
 

ଗାଣ୍ରି ଇଟାଅÉରତ, ଏ ବାହାରଭÑ ଏÌଭରି ରମଃତୁ। ୫୬
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଏ 

ଆଜାସାକା ଜୀସ ୁଗାଣ୍ରିତାନରି
଼
 ମୀସ୍  ୋରସÍଲୁ ଗÌବ୍  ଗÌବ୍ାରÈ ତÌଲ 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାସ।ୁ
ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଏÌଭରି ଜÉମବେରିତୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମÌସା 

ସÉଜାତାନରି
଼
 ଲÌକୁରରି

଼
 ଈË ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ବାଗଗିସୀଭା ଅÉଜାରନ।

ଜରୀସୁ ସÉ୍ା ମସୂାନା ନଙିି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୨୮:୧–୧୦; ମÉକ୍ ୧୬:୧–୮;

 ଜହନ ୨୦:୧–୧୦)

୨୪  ୧ ରବରିବାର ଗÉଲା ୋରରିୋରରିତାନରି
଼
 ଏ ଆଜାସାକା 

ଏତୋଭାନରି
଼
 ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି ଇଟାଅÉଜାମାରସ 

ଏ ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। ଏÌଭରି ତÉଇÔରନ ତÌଲ ଗରିଆମାସରି ଗÌବ୍    ଗÌବ୍ 
ତାରÈ ତÉରକÑ ତାସାସ।ୁ ୨ କ୍ଡÓÝଉଗାରÈ ଆଡାଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏମବେÈ 
ସÌଲ୍    ନରି ବାଃତା ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼Èଭାଡରି ଇଟାଅÉଜାମାରସ। ଭାଡରିତରିନରି

଼
 

ତ୍େ୍ା ଅÉଜାସାରÈ ଆଜାସାକା ରମଃତୁ। ୩
 ଏÌଭରି ଲÈଇକରି ସାସ।ୁ 

ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରÈ ଗାଣ୍ରି ଏମବେÈ େÉନÈତୁ। ୪ ଆଜାସାକା 
ଇମବୋତାରÈ ଲÈଇନରି କାତା ଆନÈରଭÑ ବୁଜରିଅÉଭା ମୂËତୁ। ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମହାନା ଆକ୍    ଣାଙ୍ଦ୍  ଅÉଜାମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

େରିଅେରିଅତÈ ଅÌସ୍    େରିମାସରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ରରି
଼
ଆରୁ ସଗ୍ଦୂତଙ୍ା 

ଏÌଭାସାନରି ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ନରିସରିରତରୁ। ୫

 ଆଜାସାକା ଗÉରମÑ ଆଜରିତୁ। 
ଏÌଭରି ତÉË ତ୍Éକାସରିକା ଗରିତୁ। ଏ ରରି

଼
ଆରୁ ଦୂତଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି

଼
 

ରଭରସରୁ, “ଈରୁ ର ସାଜାମାନାନରି
଼
ଇ ଇମବେÈ ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ? ଈରରିତ ସÉଜାନାକାରରିତାରରି ବାହା। ୬ ଜୀସ ୁଇମବେÈ 
ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡÈଇ ନୀମବୋନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲରିଲରିତାନରି

଼
 ମାସାଭା ମୀରଙ୍ ଆନÈ ରଭସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, 

ଏÌË ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ? ୭
 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି

଼
ଇ 

ଡ଼Ìଈ ଲÌକୁରରି କାକାଡ଼Èଇ କ୍ଡୂ ସତାନରି
଼
 ଭ୍ଡ ÓÝକାରଭୋରସÍଲୁ 

ଇସରିଙ୍ରିଅÉରତÑକାରଭÑ ସୀଭାଅÉରନ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ତୀନରି ଦରିନାଗÉଲା ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଜୀସୁ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ।” ୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଆନÈ ଆନÈ 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଜାସାକା ଏÌଲୁଗରିତୁ।

୯
 ଏ ଆଜାସାକା ଏ ବାହା େରିହାନା ଏଗାରଗାଣ୍ରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିବାଃତାରଭÑ 

ଏକାତୁ। କ୍ଡÓÝଉ ଲÈଇ ଅÉଜାସାରÈ ଗୁରଲÑÑ ରଣ୍È ରଣ୍È ଗରିଆନା 
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍    ତୁ। ୧୦

 ଏ ଆଜାସାନରି ମାରଦÑ ମଗ୍    ଦଲରିନରି 
ମରରିଅମ, ଜହାନା, ଜାକୁବଟାଡରି ମରରିଅମ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି 
ଅÉସାସାକାରଭÑ ମାସୁ। ଏÌଭରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑ କାତା 

ରଭସ୍    ତୁ। ୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ଆଜାସାନାରÈ 

କାତା ତାନରି
଼
 ଭ୍ଡÓÝକା େରତ୍ ଗରି

଼
ଆରତରୁ। ଏଆରରି

଼
ଇ ଈ କାତା 

ବାଇ ଲÌକୁରରିକାତା ରଡଃଙ୍ରି  ଇସ୍    ରତ। ୧୨
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ସତ ଗରିନା ଅÉଏÒ, ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ 
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ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଡÓÝଉତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÈଇକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଜୀସୁ ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି େେ୍ାଗରିଆମାସରି 
ସରିଣ୍È ଏମବେÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତାରରି ଗାଣ୍ରି ଏମବେÈ ସରିଡÈରତ। 
ଆନାରରି ଅÉଜାମାରସ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 
ରÛଆରଞ୍ ମାନ୍    ମବୋରସÍଲୁ ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଇମାଉ ନÉଜୁତାଙି୍ ତÉକତିÉକ ିସାଜସିାରି
(ମÉକ୍ ୧୬:୧୨–୧୩)

୧୩
 ଏÌସରିଗÉଲା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରରି

଼
ଆରୁ ଇମାଉ 

ଇଞ୍ରିମାନରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସରୁ। ଏ ବାହା ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ 
ଗÉପ୍    ସରି କÌକ୍    ସରି ଏଗାର କରିଲମରିଟର ଦୁରୁ। ୧୪

 ଏତେÈରରି ଗୁରଲÑÑ 
ଅÉଜାମାରସ, ଏଆରୁ ଏ କାତା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଭÉସରିଆଇରସରୁ। 
୧୫

 ଏÌ ଗୁରଲÑÑକାତା ଏଆରୁ ବÉସରିଆଇସାଭା ଜୀସୁ ତÉନୁÔରନ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ ଆଡାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରରି

଼
ଇ ଜୀସଈୁ େୁନ୍    ମବୋରସÍଲୁ 

ସୀଭାଅÉËରତ। ୧୭
 ଏରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

“ଈରୁ ଏରମବେରରିକାତା ବÉସରି ଆଇମାରଞ୍ରୁ?
ଏ ରରି

଼
ଆରୁଜାକÔ ନରିସରିରତରୁ। ଏଆରରି ମଃୁକା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି 

ତÌସ୍କରିମାସୁ। ୧୮
 ଏରରି

଼
ଆରରି ମାରଦÑ ରକ୍ଅୋ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ରାହରିଆଇମାନରି ରÛËରତÑଏ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି ମାଞ୍ରି  ଏମବେÈଇ ସାସରି ଏରସଦରିନା ମାରଦÑ ଅÉଜାମାନରି 
କାତା ତାରÈ ଆନÈରଭÑ େୁଞ୍ÈସରିଡÈଇ।”

୧୯
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନରିକାତା 

ରଭସ୍    େରିଞ୍ାରଦରୁ?”
ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ, “ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁକାତା। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମୂଲÈରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ରେÍନୁତାରÈ 
ରଭସ୍    ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା େÌଣଗରିଭାଗାଟାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ସÉଭାଡଣ୍ 

ସୀଭାରସÍଲୁ ସେଗି ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ କ୍ଡୂ ସତାନରି

଼
 ରଡ଼ସାନା 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ। ୨୧
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରÛଆରଞ୍Ñ ଇସ୍ାଏଲତରିନରି

଼
 

ଜ୍ଡÓÞପ୍    ରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ଅÉସା ଇଟାସାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଅÉରତ।

“ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ତୁହାନା ଇରଦÑ ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍତାରରି 
ତୀନରିଦରିନା ଅÉରତରଡÑ। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନÍଞ୍ଜୁ ମାଇ 
େଟୁÈତାମାନରି ଏସÛନାଇ ଆଜାସାକା ମÉରଙ୍ ରଣ୍È ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ 
କାତା ରଭତୋତୁ। ଏତେରି କ୍ଡÓÝଉଗାରÈତାନରି

଼
 ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି 

ଇଟା ଅÉଜାମାରସ, ଏ ବାହାତାଙ୍ରି  ଏÌଭରି ୋରରିୋରରିତାନରି
଼
 

ସାଜାମାସୁ। ୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭରି ଏମବେÈ ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି 

େÉନ୍    ମବୋ ମËୂତୁ। ଏÌଭରି ଏମବେÈ ସଗ୍ ଦୂତÔଇ ରମଃତାରÈ କାତାରଭÑ 
ରଭ୍ଡÓÍସାନା ମÉରଙ୍ ରଭତୋତୁ। ସଗ୍ ଦୂତଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି

଼
 ଜୀସ ୁ

ନୀମବେରିତରିକାତା ରଭସାରସରୁ। ୨୪
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ମାଇ େଟୁÈଡ଼ÈଇରଭÑ 

ଏରସଗାଣ୍ରିତାକା ଗାଣ୍ରି ଇଟା ଅÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 
ଆଜାସାକା ରଭତୋତରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଏ ବାହାତାନରି

଼
 ଗାଣ୍ରି ସରିଡÈରତ। 

ଏଆରୁ ଲÈଇକରି ରମଃରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ତାରÈ ଗାଣ୍ରି 
ଏମବେÈ େÉନÈରତରୁ।”

୨୫
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏ ରରି

଼
ଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏÌଲୁ 

ସରିଡÈନାରତରୁ। ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଏତୋରÈ 
ଗୁରଲÑÑ ରଭସାରସରୁ, ଏ ଉରଜÑକାତା ତରିନରି

଼
 ଏରସ ଲରିଲରିସରିଡÈଇ 

େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୨୬
 ଜୀସ ୁତÉନ୍ାରÈ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା େÉନ୍    ମବୋ 

ରଭÍରଲÑରନ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍    ମବୋଗାଟାକା ରଭସାରସରୁ।” ୨୭

 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରେÍନରି 
େୁତରିତାନରି

଼
 ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଏତୋରÈଗୁରଲÑÑ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ, 

ଏÌ ଗୁରଲÑÑ ରଣ୍È ରଣ୍È ଗରିଆନା ବୁଜାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ମÌସା 
େୁତରିଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନା ରବÍଗାଲରି ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍    ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରିତାରÈ ଆନÈ ରଭସାରସରୁ, ଜୀସ ୁ
ଏଭÈଗୁରଲÑÑ ବୁଜାଇଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏତେରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏଆରରିତାରରି ସାଲ୍    ଭା ମାରସ, 

ଏଆରୁ ଏ ନÉଜୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଇହରିଙ୍ରିତାରÈ ତÌରତେଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିତାରରି ନÌକରି
଼
କରି ସାନାରରି 

ମାରନ। ୨୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ରରହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁଈ 

ନୂଡ଼ରିଆଃରତରୁ, “ମÉରକÑ ରାହରିଅÉଜାମ।ୁ ବରିଲୁÔଡ଼ରି ଅÉରତରଡÑ ଏଙ୍ା 
ଇରଦÑ ଆନ୍ାରରି ଅÉରନରଡÑ।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁଏଆରରିରକÑ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଇଜÔକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ।

୩୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିରକÑ ତରିନ୍    ମବୋରସÍଲୁ କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

କାଜୁତାନରି
଼
 ରୁଟରିେରିଟÛ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିନ୍    ମବୋରସÍଲୁ 

ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରୁଟରିେରିଟÛ ରରପ୍    କାନା ଏଆରରି
଼
ଇ 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୧
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରରି

଼
ଆରରିତÈଆ କାନ୍    ଙ୍ା ଦରିର୍ 

ଇସ୍    ୋଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ େରୁସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ ମ୍Éଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ମାରଦÑ ଇହରିଙ୍ରି  ବÉସରି ଅÉରତରୁ, “ଏରସରରିରଭÍଲା ଜୀସ ୁମÉରକÑ 
ୋରହରରିଆ କାତାବÉତ୍ା ଆଇମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ମାଇ ରଜÍଡା 
ଲÈଇ ନÉଡ଼ରି

଼
 ରୀନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇସ୍    େରିମାଞ୍ାରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ 

ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁେୁତରିତାରÈ ଗ୍ରÉେÈଇମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି 
ମÉରଙ୍ କÉନ୍ା ଗରିେରିମାଞ୍ାରତ।”

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ନରିଙ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ଏଆରୁ ଜୀସତୁାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ଏଙ୍ା ଏଗାର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ର ବାଃତÈରନ ମାସାରÈ 

ରମଃରତରୁ। ୩୪
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଉରଜÑରନ, 

ପ୍ରବୁ ସÉଭା ମସୂାନା ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିମନÔଇ ତÌଞ୍ା 
ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୫
 ଏ ରଭଅଟରି ଏ ରରି

଼
ଆରୁ ୋରହରରିଆ ଆନÈ ଆନÈ 

ଅÉଜାମାରସ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେରୁ। ଏଆରୁ 

ରଭରତେରୁ, ଜୀସୁ ରୁଟରିେରିଟÛ ୋଃେରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରୁ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁÔଇ େୁରସରୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗÉମ୍ାଗାଟାରି
଼
ଇ ତÌଞ୍ା ଅÉତାରି

(ମାତରିଉ ୨୮:୧୬–୨୦; ମÉକ୍ ୧୬:୧୪–୧୮; 
ଜହନ ୨୦:୧୯–୨୩; କାବାଡ଼ରି ୧:୬–୮)

୩୬
 ରରି

଼
ଆରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାତା ରଭସ୍  େରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଜୀସୁ ତÉନୁÔରନ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଲତୁରଜÍଡା େÉଣ୍ଜୁ ।”

୩୭
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆହାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ େୀରଦରରÑନରି ରମଃେରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିରତରୁ। 



124ଲୁକ ୨୪:୩୮
୩୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ 
ଆଇରଞ୍ରୁ? ଆନÈ ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ଏମବେÈ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରୀ 
ରଜÍଡାଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ? ୩୯

 ନାଇ କାକା ରମଃଦୁ। ନାଇ କÉଟ୍  କା 
ରମଃତାଦୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିରତନୁÔରନ! ନÉରଙ୍ ଡୀଗାଜାଦୁ, ନÉରନ୍ 
ଈରରି ନୀରଡ଼Ñମାନରି ଗାଣ୍ରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରମଃତାଦୁ। ଈରୁ ନÉରଙ୍ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରଦରୁ, େୀରଦରରÑନରିତାରରି ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ଗାଣ୍ରି ଅÉËରତ।

୪୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଈ କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏଆରରି
଼
ଇ ତାଡ଼ା କାକା ଏଙ୍ା କÉଟ୍  କାନÈଆ ଗାହାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 

ଏଆରରି
଼
ଇ ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତÑରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ନୀରଡ଼Ñମାନରି ଗାଣ୍ରି ତାନରି

଼
 ରମହାନା 

ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତÑରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଅÉନÈ 
ରମଃରତରୁ, ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିଭା ମËୂରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା ଆନରି ଅÉରତÑକା ତରିନ୍  ମବୋ ମାରନ ଗରିନା?” 
୪୨

 ଏଆରୁ ଜୀସୁକରି ରରଣ୍Ñ ଭାଜାଅÉଜାସାରÈ ମୀନୁÔ କରଣ୍Ñକା 
ଜୀସୁଈ ସରିରତÑରୁ। ୪୩

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମଃେରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 

ଜୀସ ୁଏ ମୀନୁÔ ଆହାନା ତରିରସଞ୍ଜୁ।
୪୪

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାରÈ 

କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍Ñ ରଭସାମାଞ୍ାରତÑ, “ମÌସା 
ସÉଜାତାନରି

଼
, ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି େୁତରିଙ୍ାନରି

଼
 ଅରଟÑÑ 

ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ତାନରି
଼
 ନାଇ କାତା ଏତୋରÈ ଗୁରଲÑÑ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, 

ଏ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି ।”
୪୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରେÍନୁ 

େୁତରିତାରÈ କାତା ବୁଜାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରÈ ଏତୋରÈ 
ଗୁରଲÑÑ କାତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ, ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑକାତା 

ବୁଜାଇଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଟଈ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଏଙ୍ା ସÉଜାନା ତରିନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଅରଟÑ ସରଟÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିନରି କାତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ। ୪୭

 
–୪୮

 ଈରୁ ଈ 
ଗୁରଲÑÑ କାତା ଅÉତାରÈ ରମଃରତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑତାକା ରସÍଲୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ସÉକରିଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ 
ଲÌକୁରରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋଗରିଭା 
ମେୂାଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍  ଦୁ। ଏଆରୁ ତÉନ୍ାରÈ ଏÌଲୁ 

ତରିଃୋକାରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଈ ରସÍଲୁ ରଜÍଡାକÉଡ଼ାଗରିୋକାରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍  ଦୁ। ରଗରଟ ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରେÍନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ 
େÌକ୍  ରଦରୁ। ଈ ରନଗରିସଦରି ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ 

ଗୁରଲÑÑତାକାରରି
଼
ଇ ରଭନ୍  ମବୋଗରିଭା ଅÉରନ। ୪୯

 ରଭଞ୍ାଦୁ, ନାଇ 
ଅÉବା ମୀରଙ୍ ଆନÈ ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଏÌË ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଜÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ସଗ୍ଡ଼Èଇ ଏ ଡÉଟା 
େÉନÈନରିଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉରଦରୁ।”

ଜରୀସୁ ସଗ୍ଡତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୬:୧୯–୨୦; କାବାଡ଼ରି ୧:୯–୧୧)

୫୦
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଜୀରୁସାଲମଡ଼Èଇ 

ରବତନରିଆତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁକାକା କହାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ 

ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୫୧
 ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ରମÍଲା ଗରି

଼
ଏ ଗରି

଼
ଏ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍  ୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ 

ସଗ୍ତାଙ୍ରି  ଅୋଅÉରତ। ୫୨
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏମବେÈ ଏଆନରି

଼
ଇ 

କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତରୁ। ୫୩

 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ରଡଲରି ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ।




