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ଜେନ ଭ୍ରୀସାମାନ ିନନଗିସଦି
ପୁତପିତାନଇି ଜରୀସୁ ତÌଞ୍ା ଅÉତାରି

୧  ୧ େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଭÍରଲରନ  ରଭସ୍ା a ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଭସ୍ା 
ରେÍନୁରକଏ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଭସ୍ା ତÉନୁରନ ରେÍନୁ। 

୨
 ଏ ରଭସ୍ା େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଭÍରଲରନ ରେÍନୁରକଏ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

୩
 ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତାରରି େରିଲ୍ ୋ ଅÉଜାମାରନ। ଈ 

େୁତଗି ତାନରିଇ ଇହରିଙ୍ରିତାରରି ଆନରିସରିକରି ତାରରି ସରିରଡଏ, ଏÌତେÈରରି 
 ଏଆନରି b ବାହାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ ଅÉଜାସରିରଡଏ। ୪

 ଏଆନରିବାଃତା 
ନୀମବୋ ମାରସ। ଏ ନୀମବୋ େୁତଗି ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ଉଜାଡ଼ରି ମାରସ। 
୫

 ଏ ଉଜାଡ଼ରି ଆନ୍ାରରିତାନରିଇ ଅÌସ୍ରିମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଆନ୍ାରରି 
ଉଜାଡ଼ରିତରିନରିଇ ଲୁୋ ମଆୂସରିରଡÑଏ।

୬
  ଜହନ c ଇଞ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି

଼
ଇ 

ମଲୂାରେÍନୁ ୋଣ୍ାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୭ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ଅÌରତେରରିତାରÈ 
ସÉକରି ସୀଭାରସÍଲୁ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଅÌରତେରରି 
ସଦରି ଗୁରଲÑÍତାକା ରଭନ୍ ମବୋ ମୂରତରୁ। ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରିବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟରିରତରୁ। ୮

 ଜହନ ତÉନୁ ଅÌରତେରରି ସଦରି ରଭସ୍ା 
ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ୯

 ଉରଜÑ ଅÌରତେରରି େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭାଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଇ 
ମଲୂା ଅÌରତେରରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ଉଜାଡ଼ରି ତÌସ୍ାରସଲୁ େୁତଗିତାଙ୍ରି  
ଭÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏ ରଭସ୍ା େୁତଗିତାନରିଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ 

ଇ ଗୁରଲÑତାରରି େ୍ୀରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ େୁତଗି ଲÌକୁତାକା 
ଏଆନରି

଼
ଇ େୁନାରତରୁ। ୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ, 
ଅÉରତକାରଭÑ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ ମÉଣ୍ାରତରୁ। 
୧୨

 ଈକନÈକା ଆଡÈ ଏଆନରିଇ ଆଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟରିରତରୁ। ଏତୋନାକା ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିରତରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିକରି ମୂଲା ରେÍନୁମୀଡÈକା ଅÉନାରା େÌଣ 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏ ମୀଡାକା େୁତଗି ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବା-ଆଜାନରି 
ମାଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଅÉ ଆରÈଏ ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉରତରୁ।

୧୪
 ଏ ରଭସ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ମÉରକ ଲଃତାରତଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ରେÍନୁତାରା ରସଣ୍ନାରା େÌଣ 
ରମÍØତାମ।ୁ ଏ ରସଣ୍Ûନରି େÌଣ ମଲୂାରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତାରରି ମାରସ। 
ଏ ରଭସ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଉରଜÑଡ଼Èଇ େୂରରିଆଜାମାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୫

 ଜହନ ଏଆନରିତାରା ସଦରି େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ଏରମବେରରିକାତା ଆହାନା େÌକ୍ ସାଞ୍ାରତଏ, ଇଆଞ୍ଜୁରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରତଏ, ‘ନାଇ’ ରବÑଅଟରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 

a ୧:୧ ‘ନ୍ସ୍ା’ ଈରରି ଗ୍ରୀକ୍ ତାରରି ରରଣ୍ େଦ “ରଲାଗସ୍”ଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାମାରନ। ଇମବୋତାରରି ଅଥ୍ ଆଇମାରନ ସଦରି ବା ରରଣ୍ ଖବର। ଈରରି 
ସଦରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏତୋନରି ବାହାଡ଼Èଇ କରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ାନରି ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରିମାରଦ ତÌରତେଞ୍ଜୁ।
b ୧:୩ ଏଆନ ି ଇରସÑକା,ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ।
c ୧:୬ ଜେନ କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନାରା େÌପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ମାତରିଉ:୩, ଲୁକ:୩।

ଭାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି ’ ସÉରÛକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ। ଏÌଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ରଭÍରଲରନ ମାରସଞ୍ଜୁ।’ ”

୧୬
 ‘ରଭସ୍ା’ କ୍ରିସ୍ଟ ରଜÍଡାନଭା ଏଙ୍ା ଉରଜÑଡ଼Èଇ େୂରରି 

ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି ରମÍଲା 
େÉନ୍ ଞ୍ାନାସୁ। ୧୭

 ମÌସା ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ସÉଜା େÉଟାସୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରଜÍଡାନଭା ଏଙ୍ା 
ଉରଜÑତାରା ୋରହରରି େÉନ୍ଞ୍ାମାନାସୁ। ୧୮

 ଏମବୋଇରଭÑ 
ଏରସକାସରିକରି ମଲୂାରେÍନୁଇ ରମହାସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମରୂଗ୍ମାସରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ଆଡÈ ମଲୂାରେÍନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁରକÑ ରସ୍ଟ୍ ନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମାଙ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାରମଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁତାରÈ କାତା ଜେନ ଲÌକୁରି ନ୍ତୋରି
୧୯

 ଜରିରୁସାଲମଡ଼Èଇ ଜରିହୂଦୀଙ୍ା ଏସÛନାକା ଏଙ୍ା ରଲÍବରି 
ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତରୁ। “ଇନୁ ଏମବୋଇ?” ଈରା 

ରବÎନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆରୁ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୦
 ଜହନ କ୍Éର୍୍È 

ଏଆରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ ୋ କୂËରତଞ୍ଜୁ। 
ଜହନ ଟରିକ୍ନÈ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଅÉËରତନୁ।”

୨୧
 ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁ ଜହନଇ ରଭରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 

ଈନୁ ଏମବୋଇ? ଈନୁ ଏଲରିଅତରି  ଗରିନା?” d
ଜହନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ, ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ାଗାଟାନୁ 

ଅÉËରତନୁ।”
ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରଭରସରୁ,“ଈନୁ ଏ ନÛକରିନରି କାତା 

ରଭସ୍ାଗାଟାତରି e ଗରିନା?”
ଜହନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ, ଅÉନୁ ଏ ନÛକରିନରି କାତା 

ରଭସ୍ାଗାଟାରତନୁ ଅÉଆରତନୁ।”
୨୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରଭରସରୁ, “ଅÉରତକା 
ଇନୁ ଏମବୋଇ?ଈନୁ ନରି କାତା ମÉଙ୍ରି  ରଭତୋମୁ, ମÉଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନାକାରରିଇ ଅÉମ ୁସାଜାନା ଆନÈ ରଭସ୍କାନାମ,ୁ ଈନୁ 
ଏମବୋଇ ଏÌରÈ ମÉରଙ୍ ରଭତୋମ।ୁ”

୨୩
 ଜହନ ଏଆରରିଇ ରେÍନୁତାରÈ େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାଇଅ 

ଭ୍ୀସାମାସାରାଆ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ସରିଃେରିମାନରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତା ରÛଆନୁ ରଦରରି 
ଗୀରାରଡÍସାନା କୂେ୍ରିମାନରି ଗୀରା ରତନୁ :

‘ପ୍ରବୁରସÍଲୁ ରଣ୍È ସାର୍୍ÈତାରÈ ୋରହରରି ରସ୍ ଦୁ।’ ”      
         ଜରିସାଇଅ ୪୦:୩

d ୧:୨୧ ଏଲିଅ ଖ୍ୀ:େୂ ୮୫୦ ରଡଲରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÛକରିନରିକାତା 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ମଲାଖି ୪:୫–୬।
e ୧:୨୧ ନÛକନି ିକାତା ନ୍ସ୍ାଗାଟାତ ି ରରିରହଗରି ସÉଜା ୧୮:୧୫–୧୯।



126ଜେନ ୧:୨୪
୨୪

 ୋରୁସରିଙ୍ା ଇ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତରୁ। 
୨୫

 ଇଆରୁ ଜହନଇ ରଭରତେରୁ, “ଈନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି, ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟତରି 
ଅÉËତରି। ଇନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି, ଈନୁ ଏଲରିୟତରି ଅÉËତରି, ଅÉରତÑକା 
ଈନୁ ନÌକରିନରିକାତା ରଭସ୍ାଗାଟାତରି ଅÉËତରି, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଈନୁ ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁତାନରି  ମଞୁ୍ା a ଗରିେରିମାଞ୍ଜୁ?”

୨୬
 ଜହନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁତାନରି

଼
 

ମୁଞ୍ାଗରିେରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑÑ ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ 
ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ େୁନାସରିରଡରୁ। ୨୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇ 
ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ସÌରତଡ଼ାକାନÈଆ ସ୍ଜୁ ଟ୍ କା କ୍ଡଜୁଃୋଜରିଭାରଭÑ 
ଅÉନୁ ଆଗାନାନୁ।”

୨୮
 ଈ ଗୁରଲÑତାରରି କାବାଡ଼ରି, ଜର୍୍ନ ଜÌଡ଼ରି ଅରନନରି େÉଡ଼ାଟରି 

ମାସରି ରବତାନୀ ନÉଜୁତାନରି ଅÉଜାମାରସ। ଏମବୋ ଜହନ ଜÌଡ଼ରିତା 
ମଞୁ୍ାଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ଏ ରବÑÎଇତରି ଜହନ ଜୀସଇୁ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇସାରÈ 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜହନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରମଃଦୁ, ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ରମଣ୍ରିମରିଡାତରିନରିଇ। ଏତୋଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାରା ଡ଼ÌଇବÉରରି ରଡଃକାନା 
ଅÌରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଅÉନୁ ଇଆନରିକାତା ଅÉଗରନ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରତଏ। 
ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରତଏ, “ନÉଇ ରଭଅଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଆଡ଼ରିକରି ଗÉରମ ରଦରାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇଅÉଗରନ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଡ଼Øନା ର ସରର ମାନାଞ୍ଜୁ।’ ୩୧

 ଅÉନୁରଭÑ 
ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାସରିଡÈରତନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା 
ଜୀସୁ  କ୍ରିସ୍ଟଇ b ଇସରିଙ୍ରି  େୁରନରୁ, ଏସରିବÉଗା ଅÉନୁ ସରିରୁତାନରି 
ମଞୁ୍ାଗରିବାÏରସÍଲୁ ଭÉରତÑ।”

୩୨
 
–୩୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜହନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଟ ଏମବୋଇ 
ଅÉନୁରଭÑ ଏଆନରି

଼
ଇ େୁନାସରିଡାରତନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଏତେରି 

ରେÍନୁନÉଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁତାନରିଇ ମୁଞ୍ାଗରିଭାରସÍଲୁ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ 
ଏÌତୋନରି କୁÛଇଟରି ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉତାନାରÈ ରମଃଦରି, 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÉ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ାଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ରି ।’ ଜହନ ଏÌସରିବÉଗା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଇ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମହାମାଇ। ଏ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଗୂଗୁରରି 
େଟାରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 
କକ୍ ସାନା ରାହରିଆତାରÈଆ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ୩୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ରିମାଇ: ‘ଇଆଞ୍ଜୁ ଆଡା (ଜୀସୁ) ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ।’ ”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଊରଡ ିଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା
୩୫

 ଏ ରଭଇତରି ଜହନ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଏÌରରମବୋ ନରିସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆନରିରକÑ ରରିଆରୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସରୁ। 
୩୬

 ଏ ରଡଲରି ଏ ୋରହରରି ଜୀସ ୁସାଜରିସାରା ରମହାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ରମଃଦୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ରମଣ୍ରିମୀଡା।”

୩୭
 ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜହନତାରା କାତା 

ରଭରସରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ କÌେରିରତରୁ। ୩୮
 ଜୀସ ୁ

ରବÑଅକରି କରିର୍ ଇନ୍ ଞ୍ାନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ଏଆନରି 

a ୧:୨୫ ମଞୁ୍ା ସରିରୁ ତାନରି ମଞୁ୍ା।
b ୧:୩୧ କି୍ସ୍ଟ ମସୀହ।

ରବÑଅଟରି କÌୋଇରସରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଅÉନÈ ମÉଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ?”

ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବÈ, ଈନୁ 
ଏତୋଭାନରି

଼
 ରାହରି ଆଇଞ୍ରି?” (“ରାବ୍ ବୀ” ଇରସÑକା ‘ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 

ଅÉବା’)
୩୯

 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉରକ ଭାଦୁ, ଈରୁ 
ରମଃରଦରୁ।” ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ଜୀସୁରକÑ ସାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଏଆନରି ରାହରିଆଇନରି ବାହା ରମଃରତରୁ। ଏÌସରିଗÉଲା 
ଏଆରୁ ଜୀସୁରକଏ ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏ ରଡଲରି ଚାରରିଘଣ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରସ।

୪୦
 ଇଆରୁ ରରିଆରୁ ଜହନ ତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁ

ରବÑଅଟରି କÌୋରସରୁ, ଏ ରରିଆରରି ମାରଦÍ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ ସରିରମାନ େରିତରତାଡ଼ା ଆରମବେସା ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୪୧

 ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ ରଭÍରଲ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ସରିରମାନ ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିରମାନଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉମୁ ମସୀହଇ 
େୂଣ୍ରିତାମ।ୁ” (“ମସୀହ” ଇରସÑକା “କ୍ରିସ୍ଟ”)

୪୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ ସରିରମାନଇ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ତାରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ରମହାନାଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜହନ 
ମ୍ୀଏନରିତରି ସରିରମାନ। ନୀରଙ୍ ରକଫା ଇଞ୍ରି  ଅÉେ୍ା ଅÉରନ।” 
(“ରକଫା” ଇରସÑକା “େରିତର”)

୪୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଲରିେରିଇ ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାମ।ୁ” 
୪୪

 େରିଲରିେରିରଭÑ ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ ଏଙ୍ା େରିତର ରଡଃଙ୍ରି  ରବଥ୍ ସାଇଦା 
ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୪୫

 େରିଲରିେରି ନରିତନରିରୟଲଇ େୁଣ୍ାନା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÌସା ସÉଜାବାଗଗିତା ଏÌତୋରÈ ଭ୍ରିସାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁଗରିମୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÌସା ଭ୍ୀସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଭାନରିକାତା େୁନ୍ ମବୋଗରିବା ÏଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରି କାତା 
ଭ୍ୀସାମାରସରୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରିଇ େୂଣ୍ାନାମୁ। ଏଆନରି ୋଦା 
ଜୀସୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଜାରସେ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଜରରିତଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ।”

୪୬
 ନରିତନରିରୟଲ େରିଲରିେରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଜରରିତ, 

ନÉଜରରିତଡ଼ାଏ ଆନାରରି ରନଗାରରି ତାରରି ସ୍ଡÓØୋ ମରୂନଗରିନା?”
େରିଲରିେରି ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଭÉଜାନା ରମଃମ।ୁ”
୪୭

 ଜୀସ ୁନରିତନରିରୟଲ ତାଡ଼ାରଭଞ୍କରି ଭାଇସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଆଡÉ ଟରିକ୍ନÈ ରେÍନୁଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। 
ଇଆନରିବାଃତା ଆନରିସରିକରି ବୁର୍୍ାଗରିନାରରି ସରିରଡଏ।”

୪୮
 ନରିତନରିରୟଲ ଏଆନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  

େୁଞ୍ାତରି?” ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀ ତÌଗା ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ରନÍରଡଟରି ନରିସାସାରା ରମହାଞ୍ାରତଏ, େରିଲରିେରି ନାଇକାତା ନୀଙ୍ରି  
ରଭସ୍ାରଭÍରଲରନ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରମହାଞ୍ାରତଏ।”

୪୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ନରିତନରିରୟଲ ଜୀସୁଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ 

ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉଭା, ଈନୁ ଉରଜÑ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି। ଈନୁ ଇସ୍ାଏଲ 
ରାରଜÑନରିତରି।”

୫୦
 ଜୀସୁ ନରିତନରିରୟଲଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନରିଙ୍ରି  ତÌଗା 

ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଲାଇ ରମହାଞ୍ାରତ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ାରନ ଇÔନୁ ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ 
ଗରିେରିମାଞ୍ାଦରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଇରାଡ଼ରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
ରମଃଦରି।” ୫୧

 ସ୍ୱଗ୍ ଏÌଗରିନାରା ରମଃରଦରୁ। ଈରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା 
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ଦୁତଙ୍ାନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ a ବାଃତାଙ୍ରି  ଜାେରିଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ରସଣ୍Ôକରି ସାଜରିନାରÈ ରମଃରଦରୁ।”

କାନ୍ାନÉଜୁତା ଡÉଞ୍ାବÌଜି

୨  ୧ ରରିନରିସରି ରବÑଅଟରି ଗାଲରିଲରିଦରିନା କାନ୍ା ରଦରରିନÉଜୁତା 
ଡ଼Éଞ୍ାବÌଜରି ଆଇମାରସ। ଜୀସୁ ଟାଡରି ଏମବୋ ମାରସ। 

୨
 ଏ ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରି ତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ 

ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରସରୁ। ୩
 ଏ ଡ଼Éଞ୍ାବÌଜରିତା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 

ଡ୍Éକାନୀରୁ ସରିଡାରତ। ଡ୍Éକା ନୀରୁ ବରିÎହ ରିତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସଟୁାଡରି 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଜାନା ରଭରତେ, “ଏଆରରିତାରରି ଡ୍Éକାନୀରୁ 
ରନମବେରିରତ।”

୪
 ଜୀସ ୁେ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆଜା, ଆନା ଗରିଭାଅÉରନ, 

ଈରÉ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ରଭସ୍ ୋ ଲୂଡାସରିଡାରତ। ନÉନ୍ରି ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ରଡଲରି ଏସାସରିରଡଏ।”

୫
 ଜୀସୁ ଟାଡରି ଲପ୍ କରିମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେ, “ଜୀସୁ ମୀଙ୍ରି  

ରଭତୋନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ।”
୬

 ଏ ବାହାତା ଛଅଗଟା ରଦରାଇ ବାÏଡରି ମାଟାରଟକରିଙ୍ା 
ମାସୁ। ଜରିହୁଦୀଲÌକୁ ତାକା ତାଡ଼ା ତୀରରିସÉଜା େÉଲରିଗରିବାÏରସÍଲୁ 
ଏ ଭାଡରି ସରିରୁ ରଟକରିଙ୍ା ତÌଲ ଗରିେରିରସରୁ। ଏ ରର ଭାଡରି 
ରଟକରିଙ୍ାନରିଇ ସରହଡ଼ାଏ ସରହ େଚାସ ଲରିଟର ସରିରୁ 
ଆଃେରିମାରସ।

୭
 ଜୀସୁ ଏ ଲପ୍ କରିମାସାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏ ରଦରରି ଭାଡରି 

ତାମବୋଙ୍ାନରିଇ ସରିରୁ େୂରରିଗରିଦୁ।” ଏମବୋରଡ଼ଏ ଏ ଲପ୍ କାଗାଟାକା 
ଏ ରଟକରିଙ୍ାନରିଇ ସରିରୁ େୂରରିଗରିରତରୁ।

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ଏମବୋଡ଼ାଏ ଇକନରି 

ସରିରୁ ଅÌଦୁ। ଈ ସରିରୁ ଅଆନାଙ୍ା ବÌଜରିଗାଟାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜୁ।”
ଏଆରୁ ସରିରୁ ଏମବୋଡ଼ାଏ କଡାନାଇ ଏଆନରିବାଃତାଙ୍ରି  

ଏକାରତରୁ। ୯
 ଏମବୋ ବÌଜରିଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ଭାଣ୍ାନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 

ଏ ସରିରୁ ଡ୍Éକାନୀରୁ ମ୍ରିଆମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନାସରିଡାରତଞ୍ଜୁ 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ନାକ୍ ନରି ଡ୍Éକାନୀରୁ ଏରମବେଟରି ଭÉରତ? ଏÌËକରିରଭÑ 
ସରିରୁେୂରରି ଗରିଆମାସରି ଲପ୍ କାଗାଟାକା େୁଞ୍ାରସରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ବÌଜରି ତÌଲଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ବÌଜରି ଇଡୁତାନାନରିଇ ଡ଼Éଞ୍ା ଗାଟାନରିଇ 
ଆରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏଙ୍ା ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଡ଼ଃନା 
ରନଗରି ଡ୍Éକାନୀରୁ ରଭÑରଲ ଉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ସୀରନରୁ। ବÌଜରିତାଙ୍ରି  
ଅÉେ୍ା ଅÉଜାନାକା ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ଉନରିରବÑଅଟରି ବରିÎହାଡାଞ୍ଜୁ ଇରକ 
ମଲୂାତାରା ଡ୍Éକା ନୀରୁ ସୀରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
ଗÉପ୍ ସରି ନାକ୍ ନାରା ରନଗାରା ଡ୍Éକା ନୀରୁ ଇଟାମାଞ୍ରି ।”

୧୧
 ଇରରି ଜୀସୁତାରରି ଉରଡ଼ରିତାରରି ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ରି ମାରସ। 

ଜୀସୁ ଇ ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ରି ଗାଲରିଲରି କାନ୍ାରଦରରି ନÉଜୁତାନରି 
ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ତାନ୍ା େÌଣ ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ କେନ୍ାହୂମ ରଦରରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିରକÑ ଟାଡରି, ତାଡ଼ା ଆରମବେସାକା ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା 
କେନ୍ାହୂମତାନରିଇ ଈରକÑ ଦରିନା ରାହରିଅÉରତରୁ।

a ୧:୫୧ ନମଡେÓନେÑନ ିମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁଦାନରିଏଲ ୭:୧୩–୧୪।

ନପÍନୁଇ ଦଃନଇିଡୁ ତାନ ିଜରୀସୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୧୨–୧୩; ମÉକ୍ ୧୧:୧୫–୧୭;  

ଲୁକ ୧୯:୪୫–୪୯)
୧୩

 ଏ ରଡଲରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଲÉକାବÌଜରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି 
ଆଇମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୪

 ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଲÈଇ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ କÌଡରିଙ୍ା, 
ରମÍଣ୍ରିଅଡାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗୂଗୁରରି େଟାଙ୍ା ପ୍ରÉେରିସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏରସ ଲÌକୁତାକା ରମଜାସÌଡ଼ରିଟରି କକ୍ ସାସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଟÉକାଡାବୁଙ୍ା କଡାପ୍ରÉୋ ସୀଭାକଃୋ ରବୋରରି 
ଗରିେରିସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଜୀସୁ ରନÍରଡ ଦରିପ୍ କାସାଆ ଡର୍ କା 
ଆଡ୍ ସାନା ରଦରାଡ଼ା ଡÌରୁ ଗÉଡ଼ରିଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ଏÌମବୋମାସରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ, କÌଡରିଙ୍ା, ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 
ରେÍନୁଇଡୁ ଡ଼ାଇ ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭାକଃୋ 
ଗରିେରିମାସରି ଲÌକୁରରିତାଆ ଟÉକାଙ୍ା ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଗରିଆନା ରମÍଜାଙ୍ା 
ମ୍ରିପ୍ କାଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗୂଗୁରରି େଟାଙ୍ା 
ରବୋରରି ଗରିେରିସାକାରରିଇ ସାଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଗୁରଲÑÑ 
ଇମବୋଡ଼ାଏ ନରିକ୍ ସାନା ଅÌଦୁ। ନÉଇ ମଲୂାରେÍନୁ ଇଡୁ ତରିନରିଇ ଈରୁ 
ରବୋରରିଗରିନରି ଇଡୁ ଗରିଭାକୂନା।”

୧୭
 ଈ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଆଇସାନରି

଼
ଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ସÉଜାେୁତରିତା ଭ୍ରିସାସାରା ଇ ରଭସ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ:

“ନୀ ଇଡୁ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ରଜÍଡା ମକୁୃ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନ” 
 ଗÉଡରି େତୁରି ୬୯:୯

୧୮
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ େ୍Éରତରୁ, “ମÉଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରିତାରା 

କାବାଡ଼ରିଗରିଆନା ର ମ୍ଡରିÓଉ ତÌତୋମୁ। ଇ ଗୁରଲÑÑତାରା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ ନୀନ୍ରି େÌଣ ମାରନ ଇଞ୍ରି  ମାଙ୍ରି  ମ୍ଡରିÓଉ ତÌତୋମ।ୁ”

୧୯
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇ ଇଡୁ ଭ୍ୀକ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ 

ତୀନରିଦରିନାଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ନରିକରିଇ।”
୨୦

 ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା େ୍Éରତରୁ, “ଇ ରେÍନୁଇଡୁ 
ଗÉଡ଼ରିଗରିଭାରସÍଲୁ ଲÌକୁ ଛୟାଲରିସରି ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ୋଇଟରି 
ଗରିେରିରସରୁ। ଏଙ୍ା ଈନୁ ଈରା ତରିନରିଦରିନାଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିପ୍ କା 
ମଦୂରି ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିଞ୍ରି?”

୨୧
 (ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିମÉରାତରି ରେÍନୁଇଡୁ ତରିନରି 

ସଟୂାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ।
୨୨

 ଜୀସୁ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିତରି ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିରଭସାସାରା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିକାତା ସÉଜା େୁତରିତା 
ଭ୍ରିସାମାସାରାଆ, ଜୀସୁତାରା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରୁ େରତ୍ 
ଗରିରତରୁ।)

୨୩
 ଜୀସ ୁଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା େÉଲରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିଇ 

ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିବାଃତା େରତ ୍
ଗରିରତରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସ ୁଗରିଆମାସରି ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
କାବାଡ଼ରି ଏଆରୁ ରମହାମାରସରୁ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆରରି 
ବାଃତା ବାରା ଇଟାରତଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରିତାରା 
ଏÌଲୁକାତା ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଏÌଲୁତାନରି 
ଆନାରରିମାରନ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗÉଡ଼ା େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏସରିବÉଗା ଲÌକୁରରିକାତା ଏଆନରିଇ ରବÎସ୍ା ଲୂଡ଼ା ଆଇସରିଡାରତ।
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୩  ୧  ନୀକଦୀମ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋରୁରସଏଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଲÌକୁମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରନରିସରି ନÉଡାଙ୍ରି  ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ଅÉମ ୁ
େୁଞ୍ାନାମ ୁଈନୁ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବାତରି, ମଲୂା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ାଅÉଜାମାନାତରି। ଈନୁ ଏତେରି ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ାକା ଗରିେରିମାଞ୍ରି , 
ରେÍନୁ ନରିରକ ସରିଡାଜÉଆତାରକଏ ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଇଁØତରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।”

୩
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ନୀଙ୍ରି  

ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଈନୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ଦୀରନ। 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣ 
ଗରିନରିଦରିନା ଏରସକାରଭÑ ରମଃୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।”

୪
 ନୀକଦୀମ ଜୀସୁଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ରଗରଟ ବୁଡା ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରରିରହଗରି 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାସରିକରି ଆଜାନରି ଟୁଟୁତା 
ସଲ୍  ବା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁରଭÑ ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା 
ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।”

୫
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ 

ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିରୁଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଜରିଉଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଆତାକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁରଭÑ ରେÍନୁଦରିନାତା ସÌଲ୍  ବା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। 
୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ, ଗାଣ୍ରିୋଡ଼ାଟରି ଅÉବା-ଅÉଜାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଅÉରତକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜରିଉଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଭାକୂନା, ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭତୋରତଏ, ‘ଈନୁ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉଡ଼Èଇ 
ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରିଅÉଭା ଦରିରନ।’ ୮

 ବରିÎଲୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି 
ରଭଞ୍Ôକରି ଜରିଞ୍ରିରନ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମାଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ସାରନÑ। ଈନୁ 
ବରିÎଲୁ ଜରିସ୍   କରିନାରା ସାଦାରବÎଞ୍ରି , ଅÉରତକା ଏରମବେଟରି ଭାଇରନ 
ଏରମବେକରି ସାଜରିରନ ଏÌରÈ େୁନ୍   ମବୋମୂଆଇ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ଇରଡଃଙ୍ରିରନ।”

୯
 ନୀକଦୀମ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଆଭାମରୂନ?”

୧୦
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରଆତରି ଇସ୍ାଏଲ 

ତାକାରରିଇ ରଦରରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ଅÉଜାନାରଭÑ ଗରିନା ଇରା ଇନୁ 
େୁନ୍   ମବୋ ମୁେରିସରିଡାଇ?” ୧୧

 ଅÉନୁ ରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, 
ଅÉମୁ ଆନା େୁଞ୍ାନାମୁ ଏÌରÈ ରଭସ୍ରିନାମୁ, ଅÉମୁ ଆନÉ 
ରମହାନାମୁ ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍   େରିଞ୍ାନାମୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ମାଇ ରଭସ୍   େରିଞ୍ାନାରା େରତ୍ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ୧୨

 ଅÉନୁ ଇ 
େୁତଗିତାରା ଗୁରଲÑ ରଭସାଞ୍ାଇ। ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ ନାଙ୍ରି  
େରତ୍ଗରିେରି ସରିଡାଜାଏରୁ। ଆନୁ ରଗÍରଟ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାରା 
ରଭତୋଇ ଇରସÑକା ଈରୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ େରତ୍ ଗରିଏରୁ। ୧୩

 ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ a ରଆରଞ୍ଏ ଆଡା ସ୍ୱଗ୍ଦରିନାଡ଼Èଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ସ୍ୱଗ୍ତାଙ୍ରି  ସାଜାରନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 “ମÌସା ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରିଇ ସ୍Éସୁତରିନରିଇ 

a ୩:୧୩ ନମଡେÓନେÑନ ି ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଈରା ରରଣ୍ ୋଦା ଏତୋରା ଜୀସ ୁ
ତାନୁରନ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଇଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ଈରା ୋଦାତରିନରି ମସୀହରଭ ଇନ୍ ମବୋ 
ମେୂା ଅÉରନ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଏଃୋ ଗାଟାଞ୍ଜୁ।

ରସଣ୍କରି ରଡÍସାମାରସଞ୍ଜୁ। b ଏ ରେଃଙ୍ରି ରନ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ମ୍ୀଏନରିଇରଭÑ ରସଣ୍Ìକରି ରଡÍସ୍ାଅÉରନ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଆଁ, ମୂଲାରେÍନୁ ଇ େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ ଈ ରସ 

ରଜÍଡାଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଆରଞ୍ଏମାସରି ମ୍ୀଏନରିଇ 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ସରିତାକରି ଏତୋନାକା 
ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ମୁହ ରି 
ଅÉଆରାଏ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉ ନୀମବୋ େÉରନରୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୁର୍ରି 
ତୂକରିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋଣ୍ାସରିଡାଜାଆରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଇ େୁତଗି 
ଲÌକୁ ମ୍ୀଏନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଃୋୋନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
୧୮

 ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁ ଏରସକାରଭÑ 
ତୂକରି ଗରିବାÏଆଏରୁ। ଏÌଆକରିରଭÑ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡାନରି 
ଲÌକୁ ତୂକରିଗରିଭା ଅÉରତରୁରଡଏରନ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂରଗ୍ ରଆରଞ୍ଗାଟରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିବାଃତା େରତ ୍
ଇଟÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଲÌକୁରରିଇ ଈରାଡ଼ରିକରି ତୂକରି ଗରିଭାଅÉରନ: ଏ 
ଅରତେରରି େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉରତ; ଅÉରତକାରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଅÌରତେରରି 
ମାଣ୍Éରତରୁ, ଏଆରୁ ଆନ୍ାରରି ମÉଣ୍ରିରତରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ ମାଗ୍   ଜାରସରୁ। ୨୦

 ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ଉଜାଡ଼ରିତରିନରି ସଇଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାସରିକରି 
ଉଜାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ଭÉଏଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରିତାରରି 
ଡ଼ÌଇଗୁରଲÑ ଉଜାଡ଼ରିତାନରିଇ ତÌଞ୍ରିରନ। ୨୧

 ଏÌଆକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑ ୋରହରରିତÉକରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି ଉରଜÑରନ ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନାରରି ଇଞ୍ରି  
ତÌଞ୍ରିରନ। c

ଜରୀସୁ ଏଙ୍ା ମଞୁ୍ାସରୀପ୍ିମାସି ଜେନ
୨୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜରିହୁଦା 
ଦରିନାତାଙ୍ରି d ସାରସରୁ। ଏମବୋ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ 
ମାଞ୍ାନା ଲÌକୁରରିଇ ମଞୁ୍ା ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଜହନରଭÑ ଏରନାନ 
ନÉଜୁତାନରିଇ ଲÌକୁରରିଇ ମଞୁ୍ାଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏରନାନ ସାଲମ 
ରଦରରିନାଜୁ ସÌଡ଼ରିଟରିମାରସ। ଏÌରରମବୋ ଗÉରମ ସରିରୁମାସାକରି ଜହନ 
ଏମବୋ ମୁଞ୍ାଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଦÉଲାତାକା ଏମବୋଙ୍ରି  ମୁଞ୍ାରସÍଲୁ 
ସାଜରିମାରସରୁ। ୨୪

 ଜହନ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରି ରାହରିଅÉବାÏ ଅÉଗରନ 
ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ଅÉଜାମାରସ।

୨୫
 ଜହନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ର ଜରିହୁରଦଏଞ୍ଜୁ ଟଟାଟଟରି 

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଲÉକାସÌକା ଗରିବାÏରସÍଲୁ ତୀରରି ଅÉଭାକାତା 
ଆହାନା କରିସ୍ାକସ୍ରି ଆରତରୁ। ୨୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଭÉଜାନା ଜହନଇ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଜର୍୍ନ ଜÌଡ଼ରି 

b ୩:୧୪ “ମÌସା … ନଡÍସାମାନସଞ୍ଜୁ” ଏରସରରିରଭଲା ରେÍନୁଲÌକୁତାକା 
ସ୍ାସୁ କସ୍ାରଡ଼ ସାଇ ମାରସରୁ, ଏ ରଡଲରି ରେÍନୁ ମÌସାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ 
ର େରିତଳତାରା ସ୍ାସୁ ର କବାତାନରି ଇଟା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଇ ଏରା 
ରମଃରନ ଏଆରୁ କାରରି ଇରନରୁ। ଗÉଡ଼ରିଗରିଭା ୨୧:୪–୯।
c ୩:୨୧ ୧୬–୨୧ ପଦ ଜୀସତୁାରା ସଦରି ଇଞ୍ରି  ଏÛରସ େନୁ୍ ମବୋଗାଟାକା 
ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ।
d ୩:୨୨ ମଞୁ୍ା ଇରସÑକା ସରିରୁ ତାନରି ମଞୁ୍ା ଗରିଭା।
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ଅରନନରିେÉଡ଼ା ନୀରକ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁଗଅ ଏଆନରିଇ ଏÌଲୁ ଗରିମ।ୁ 
ଈନୁ ଏଆନରିକାତା ଆହାନା ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍   େରିମାସରି। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୁଞ୍ାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗÉରମଦÉଲା ଲÌକୁ ଏଆନରିବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଜରିରନରୁ I”

୨୭
 ଜହନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ରଆନରିକରି ଆନା ସୀରନଞ୍ଜୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରସରନ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୮
 ଈରୁ ନାଇରଭତୋତାରା 

ରଭଞ୍ାରଞ୍ରୁ, ‘ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଅÉଆରତନୁ ଇଞ୍ରି । ଏଆନରିରସÍଲୁ 
ୋରହରରି ରÌସ୍   ୋତାଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।’ 
୨୯

 ଲÉଆନରି ଡ଼Éଞ୍ାନାଞ୍ଜୁତ ଜÉମା, ଏÌËକରିରଭÑ ଜÉମା ସÌଡ଼ରିଟରି 
ନରିସରିନରିତÌରଡ଼ଞ୍ା, ଜÉମା ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ କÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜÉମାତାରା 
ଗୀରା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମ ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରରହା େÉନ୍   ମବେରିମାଇ। ଈରରି ନÉନ୍ରି ରରହାଅÉନରି ରଡÍଲରି। 
୩୦

 ଜୀସୁ ଉରଜÑରନ ସÉରÛକରି ବାଡରି ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ 
ଗÉପ୍   ସରି କÌଗାକାନୁ।

ନସଣ୍Ûନଦିନିା ଡÈଇ ବାଇମାନ ିର ନମଡେÓନେÑଞ୍ଜୁ
୩୧

 “ରସଣ୍Ûଟରି ଭÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ। 
େୁତଗିଡ଼Èଇ ଭÉଜାନାଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାରା 
କାତାଆହାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଏÌଆକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûଟରି 
ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନା ରମହାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରନ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆନରି ରଭସ୍ରିମାନରି କାତା ଇମବୋଇରଭÑ 
ଆଃେରିସରିରଡଏ। ୩୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ େରିମାନରି କାତାଙ୍ା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଆଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରବÎସ୍ରିନାରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏତୋରାଆ ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରନ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉଡ଼Èଇ େୂରରିଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୩୫

 ଅÉବାରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ ଗୁରଲÑତାରା େÌଣ 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ମ୍ୀଏନରିଇ େରତ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା-
ନୀମବୋ ୋରନଏଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମ୍ୀଏନରିଇ ମÉନରି ଅÉଆନାଞ୍ଜୁ 
ଏରସକାରଭÑ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ େÉରନଏଞ୍ଜୁ। ଏÌଆନରି କୁÛଇଟରି 
ରେÍନୁତାରରି ସÌଡାଙ୍ରି  ରାହରିଅÉରନ।”

ର ସମିନରାଣରୀୟା ଆଜାନନିଙ୍  
ଜରୀସୁତାରି କାତାବାତ୍ଡା ଅÉତାରି

୪  ୧  ଜହନକରି ସÉରରକÑ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ବÉଡରିଆଇରନରୁ ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ାଇମାରନରୁ ଇଞ୍ରି  

ୋରୁସରିଙ୍ା ରଭରସରୁ। ୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଉରଜÑରନ ତÉନୁ 

ମୁଞ୍ାଗରିେରିସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିରସÍଲୁ 
ମୁଞ୍ା ସୀେ୍ରିମାରସରୁ। ୋରୁସୀଙ୍ା ଇ କାତା ରଭଞ୍ାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଜୀସୁ େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା 
ଦରିନା ତୁହାନା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୪

 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରିଇ ସମରିରରାଣ ଦରିନା ଅÉଜାନା 
ସାଲ୍   ବାଦରିରତ।

୫
 ଜୀସ ୁସମରିରରାଣଦରିନା ସଖୁାର ଇଞ୍ରି  ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। 

ଇରରି ରଦରରିନÉଜୁ ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଜାରସେକରି ସରିଆମାସରି 
ରନÍଡା ସଡ଼ରିଟରି ମାରସ। ୬ ଜାକୁବତାରରି କୁଆ ଏମବୋ ମାରସ। ଜୀସ ୁ

ତÉକରି ତÉକରି ଭାହାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବାଗା ଏଆଞ୍ଜୁ କୁଆ ସÌଡ଼ରିଟରି 
କରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ମାରଦ ରଭÍଲା ଅÉଜାମାରସ। ୭

 ଏ ରଡଲରିର 
ସମରିରରାଣତାରରି ଆଜା ସରିରୁ ଅÌଭାରସÍଲୁ କୁଆ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। 
ଜୀସ ୁଏÌଆଡ଼ରିନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ଈକଲରି ସରିରୁ ଉନ୍   ମବୋରସଲୁ 
ସରିଆମ।ୁ” ୮ ଏ ରଡଲରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତରିନ୍   ମବୋ କÌଡାରସÍଲୁ 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜାରସରୁ।

୯
 ଏ ସମରିରରାଣତାରରି ଆଜା ଏଆନରିଇ ଇରସ, “ଅÉନୁ 

ଆଦାଙ୍ରିଆଇମାଇ, ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଉନ୍   ମବୋରସÍଲୁ ସରିରୁ ଜାେରିଞ୍ାଦରି। 
ଈନୁ ର ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାତରି ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ର ସମରିରରାଣ ଲÌକୁତାନୁ।” 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାତ ସମରିରରାଣତାକାରରିରକÑ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଏରୁ।

୧୦
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀରଙ୍ ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିଞ୍ାନାରା 

େୁଞ୍ାସରିଡାଇ। ନୀଙ୍ରି  ସରିରୁ ଜÉେରିମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଏମବୋଇ ଏÌରÈରଭÑ େୁଞ୍ାସରିଡାଇ। ଈନୁ ରଗÍରଟ ଇ 
ଗୁରଲÑତାରା େଞୁ୍ାଦୁଃଦରିମା ଇରସÑକା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଜÉସାଦୁଃତାଦରିମା 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନୀମବେରିନରିସରିରୁ ସରିଆଇମା।”

୧୧
 ଏÌରରି ଆଜା ଇରସ, “ଆବା, ଈନୁ ଏରମବେଟରି ଏ ନୀମବେରିନରିସରିରୁ 

େÉଣ୍ରି? କୁଆତ ଗÉରମ ଗÉଡା ଏଙ୍ା ସରିରୁ ରଜଲ୍   ବାତାଙ୍ରି  ନୀ 
ବାଃତା ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡଏ। ୧୨

 ଈନୁ ମାଇ େବୂ୍ା ଆରକଞ୍ାକରି 
ରଦରାତରିଗରିନା? ଜାକୁବ ଇ କୁଆ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତÉନୁ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ମୀଡାବÌଦା, ଅରଟÑ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ କÌଡରିଙ୍ା ଅÌଡାଙ୍ାରଭÑ ଇ 
କୁଆ ସରିରୁ ଉନ୍   ମବେରିମାସ।ୁ”

୧୩
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑତାକା ଇ ସରିରୁ 

ଉନରିରବÑଅଟରି ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଏÌସ୍କରି  ସାରନରୁ। ୧୪
 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଅÉନୁ ଏତେରି ସରିରୁ ସରିଆଇ, ଏ ସରିରୁ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସକାରଭÑ ଏÌସ୍କରି  ସÉଏଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏତେରି ନୀମବେରିନରି ସରିରୁ ସୀଇ, ଏ 
ସରିରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ସୀନରି ସଗୂା ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରି ବାଃତା 
ଡ଼ଃନାରଡଲରି ଉେଗିଦୁଃରନ।

୧୫
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ଜୀସଇୁ ଇରସ, “ଆବା, ନÉଙ୍ରି  ଏ ସରିରୁ 

ସରିଆମ।ୁ ଅÉନୁ ଅରଟÑ ଏÌସ୍କରି  ସÉଏନୁ। ଏଙ୍ା ଇରସ ଦୂରୁକରି ସରିରୁ 
ତାପ୍   କା ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉଭା ଲୂଡ଼ାଅÉଏ।”

୧୬
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାଲାମୁ, ନୀ ଜÉମାଇ 

ଇମବୋଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ଅତାମ।ୁ”
୧୭

 ଏ ଅÉସାମୀଡା ଇରସ, “ଆଏ, ନାଇଜÉମା ସରିରଡଞ୍ଜୁ।”
ଜୀସୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ଟରିକ୍ନÈ ରଭସାଞ୍ାଦରି ନୀ ଜÉମା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। 

୧୮
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ଜÉମାରୁ ୋଞ୍ଜୁଗାଣ୍ରି ମାରସରୁ। ଈନୁ 

ଇରଦ ଏତୋନରିରକ ମାଞ୍ରି , ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ନୀ ଜÉମା ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରା ରଭସାଞ୍ାଦରି।”

୧୯
 ଅÉସାମୀଡା ଇରସ, “ଆବା, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈନୁ 

ରଆତରି ରେÍନୁତାରା େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାତରି। ୨୦
 ମାଇ େୂବ୍ା 

ଆରକରୁ ଇମବୋ ସÌରୁତା ଲÉକାଇମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଇଞ୍ରିରନରୁ ଜରିରୁସାଲମ ଆଇରନ ଟରିକ୍   ନା ବାହା।”

୨୧
 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଆଜା, ନÉରଙ୍ େରତ୍ 

ଗରିଆମ।ୁ ଇଁØତରି ରଡÍଲରି ଭାଇରନ ଈରୁ ଅÉବାରେÍନୁଇ ଇ ସରୁତା 
ଅÉରତକା ଜରିରୁସାଲମତା ଲÉରକରୁ। ୨୨

 ଈରୁ ସମରିରରାଣ 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଈରୁ ଆନାରଭÑ େୁନÉରାଏ ଲÉକାଇମାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାମ ୁଅÉମ ୁଏÌରମବେରରି ଲÉକାଇନାମ ୁ
ଏÌରÈ କ୍Éର୍୍ା େୁଞ୍ାନାମ।ୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  
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ଏଃୋ ଭÉରନ। ୨୩

 ଇଁØତରି ରଡଲରି ଭାଇରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଉରଜଡ଼Èଇ ଲÉକରିନାକା ମଲୂାରେÍନୁଇ ଜରିଉ ଏଙ୍ା ଉରଜÑଡ଼Èଇ 
ଲÉକରିରନରୁ। ଏÌ ରଡଲରି ଇରଦରଭÑ ମାରନ। ମୂଲାରେÍନୁ ଇଁØତରି 
ଲÉକାଗାଟାରରିଇ ମÉଟ୍   କରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ରେÍନୁ ତାନୁରନ ଜରିଉ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମଲୂାରେÍନୁଇ ଜରିଉଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଉରଜଡ଼Èଇ ଲÉକା 
ଲୁଡ଼ାମାରନ।”

୨୫
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ଇରସ, “ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ, ମସୀହ 

ଭାଇରନଞ୍ଜୁ।” “ଏରସରରିରଭଲା ମସୀହ ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑତାରା ଗ୍ରÉପ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୬
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÍ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନୀରକ 

କାତାବାତ୍ା ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ ମସୀହ।”
୨୭

 ଏ ରଡଲରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ନÉଜୁଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÍÓତାରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସ ୁରଅÉସାମୀଡାନରିରଙ୍ କାତା ଆଇସାରା ରମହାନା 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏମବୋଇରଭÑ 
ରଭନÈରତରୁ, “ଈନୁ ଆନା ମାଟ୍   କରିଞ୍ରି?” ଅÉରତକା “ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇଆଡ଼ରିରଙ୍ ଈନୁ କାତା ଆଇଞ୍ରି?”

୨୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ଅÉସାମୀଡା ତÉନ୍ା ସରିରୁରଟକରି ଏମବୋ େରିହାନା 

ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍କାରତ। ୨୯
 “ଅÉନୁ ଆନÈ 

ଆନÈ ଗରିଆମାରସ, ଏ ଗୁରଲÑତାରା ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ଏଆନରିଇ ରମଃୋ ଭÉଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ।” 
୩୦

 ଏÌସରିବÉଗା ଲÌକୁତାକା ନÉଜୁ େରିହାନା ଜୀସଇୁ ରମଃୋରସÍଲୁ 
ସାରସରୁ।

୩୧
 ଏ ଆସାମୀଡା ନÉଟକରି ରଭ୍ଡÍ Óସାସାନରିଇ ଜୀସୁତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଅÉବା ଈନୁ ଈରକ ତରିନ୍   ମବୋ 
ଉନ୍   ମବୋ ଗରିମ।ୁ”

୩୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ’ ବାଃତା 

ଇଁØତାରରି ତରିନ୍   ମବୋ ମାରନ, ଈରୁ ଏÌରÈ େୁନÈସରିରଡÍରୁ।”
୩୩

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାନା ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ମାରଦÑ କାତା ଅÉରତରୁ, “ଇଆନରି ରସÍଲୁ ଏମବୋଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତାସାଜରିଆତୁ ଗରିନା?”

୩୪
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତେରି  ମୂଲାରେÍନୁ ନାଙ୍ରି  

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଗରିଭା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରି ମପୂ୍   କା ଆରନ ନÉନ୍ରି ତରିନ୍   ମବୋ। ୩୫

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା 
ମÉଟ୍   କରିରଞ୍ରୁ, ଏମବୋ ରଭସ୍   େରିରଞ୍ରୁ, ‘ଇରଦ ତାସା ରସଡ଼୍   ୋ 
ରସÍଲୁ ଚାରରିଡାଞ୍ଜୁ ମାରନସାଆ।’ ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଇ, ମୀ କାନୁ ଦରିରରି ଇସାନା ଲÌକୁରରିଇ ରମଃଦୁ। 
ଏଆରୁ ତÉସା ରସଡ଼୍   ସାମାନରି ରକତାରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାରନରୁ। 
୩୬

 ଇରଦÑରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତÉସା କÌରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁଲ 
େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ ରସÍଲୁ େÌଲ 
ଲସାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÌବାÏ 
ଗାଟାଞ୍ଜୁରଭÑ ଆଡାନା ରରହା ଅÉରନରୁ। ୩୭

 କାତାତାନରି ମାରନ 
‘ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ କÌରନଞ୍ଜୁ,’ 
ଈରରି କାତା ଉରଜÑତାରରି। ୩୮

 ମୀ ତÉସା ଗରିଆସରିଡାନାରÈ 
କÌଭାତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତଏ। ରବଗାଲରି ଲÌକୁତାକା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ, ଅÉରତÍକାରଭÑ ଈରୁ ଏଆରରି କାବାଡ଼ରିତାରା 
ଲÉବା େÉରଟÑରୁ।”

୩୯
 ଏ ରଦରରିନÉଜୁତା ମାସରି ସମରିରରାଣ ଲÌକୁତାକା ଦÉଲାତାକା 

ଜୀସୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ଏÌରରି ଏଆରରିଇ ରବÎସାମାସରି 
କାତାରସଲୁ ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ଏÌରରି ଏଆରରିଇ 
ରବÎସାମାରସ, “ଜୀସୁ ନାଇ ଗରିଆମାସରି ଗୁରଲÑତାରା କାତା 
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ।” ୪୦

 ସମରିରରାଣ ନÉଜୁତାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏରସଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ତାରକÍ ରାହରିଅÉଭାରସÍଲୁ 
ନୂଡ଼ରିଆଃରତରୁ। ୪୧

 ଜୀସୁତାରା ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମ 
ଦÉଲାଲÌକୁ ତାକା ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିରତରୁ।

୪୨
 ନÉଜୁତାକା ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ଇରସରୁ, “ରଭରଲ ଅÉମ ୁନୀ 

କାତା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସଇୁ େରତ୍ ଗରିେରିସାମ ୁଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦଏ 
ଅÉମ ୁଏଆନରିତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ ଗରିେରିନାମ।ୁ ଇରଦÍ 
ଅÉମ ୁେୁସାମ ୁଇଆଞ୍ଜୁ ଆଡÉ ଉରଜÑରନ େୁତଗି ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

ପÌଣଗାଟାନ ିମ୍ରୀଏନଇି ଜରୀସୁକାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୮:୫–୧୩; ଲୁକ ୭:୧–୧୦)

୪୩
 ଏମବୋ ଜୀସୁ ରରିନରିସରି ରାହରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି 

ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୪୪
 ଜୀସୁ ଅÉଗରନ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ 

ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଦରିନା ତାନରିଇ 
ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  
ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଦରିନାତାକା ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାତÌରତେରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁରଭÑ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକା ବÌଜରି ରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାସାନରି

଼
ଇ ଜୀସତୁାରା ଆଦାଙ୍ରିତାରା ରମହା ମାରସରୁ।

୪୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତା ଏତେରି ନÉଜୁତାନରିଇ ସରିରୁତରିନରିଇ 

ଡ୍Éକା ନୀରୁ ମ୍ୀବାÏ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ କାନ୍ା ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ରÉରଜନରିତ ୋଇଟରି ଗରିେରିମାସରି 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କେନ୍ାହୂମ ତାନରିଇ ସÉଭା କୂରାରସଞ୍ଜୁ। ୪୭

 ଜୀସ ୁ
ଜରିହୁଦା ଦରିନାଡ଼Èଇ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସଦରି 
ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଦହାରନ ଅÉଜାସାକରି ଏଆନରିଇ 
କାରରି ଇସ୍ାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ ଡ଼ରିଆନା େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ୪୮

 ଜୀସ ୁ
ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆଦାଙ୍ରିତାରା ରମହାତାକା ଈରୁ 
ଭ୍ଡÓÝକ୍ ନା ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଏରୁ।”

୪୯
 ରÉରଜନରିବାଃତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆବା 

ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ସÉନରି ରଭÍରଲରନ ମÉରେକରି ଇରକ ଭÉମୁ।” 
୫୦

 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ସାଲାମୁ ନୀ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”

ଜୀସୁ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉରେକରି 
ସାରସଞ୍ଜୁ। ୫୧

 ନÉଟକରି ରଭ୍ଡÓେରିସାଭା ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାକା 
ଏଆନୀଇ େୂଣ୍ାନା ଇରସରୁ, “ନୀ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରନଗରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁରଡଏ।”

୫୨
 ଅÉେ ଏତେରି ରଡଲରି କାରରି ଇରସଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଭନ୍ ମବୋରନ, “ରରିଇସରି ରଭଣ୍ାଏକ ଗଣ୍ା ରଡଲରିତା ନÌରମରରି 
େରିଃରତ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ।”

୫୩
 “ନୀ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ” ଇଞ୍ରି  ଏତେରି ରଡଲରିତା ଜୀସ ୁ

ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରିତାନରିରନ ଏଆନରିଇ ନÌରମରରି େରିଃରତ ଏÌରÈ 
ତାଞ୍ରି  େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏ ରÉରଜନରି କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଇଡୁ ଗୁରଲÑÑତାଇ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତୁ।

୫୪
 ଜରିହୁଦା ଦରିନାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଗାଲରିଲରି ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଜୀସ ୁଇ 

ରରିରହଗରିତାରା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।
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ବଦେ ସÌଡଟି ିଜରୀସୁ ରଆନଇି କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

୫  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରରଣ୍ ରଦରରିଲÉକରିନରି 
ରଡଲରି ମାସାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 

୨
 ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି ବନ୍ତା ୋଞ୍ଜୁଟା ସÉଲାଙ୍ା ମାସୁ। 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି କାତାଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ‘ରବରଥସ୍ ଦା ଇରସÑକା 
ରଜÍଡାନଭା ଇଡୁ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇରସ। ଏÌରରି ରମଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି 
ଦÉରା ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସ। ୩

 ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ରୂଗଜୂଗାଡ଼Èଇ 
ମାନରି ଲÌକୁ ଏ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡା ଦÉରା ସÌଡ଼ରିଟରି ଦରିନାଆ ରାହରିଆଇରସରୁ। 
ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏସÛନାକା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାକା, ରଲୋଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରକନରିୋକରିଟରି ଗାଣ୍ରିମÉରା ସÉଜାନାମାସାକା ରୂଗୀଙ୍ା ମାରସରୁ। 
୪

  a ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଜାହରି ଜାହରିତା ସ୍ୱଗ୍ଦୂତଭÉଜାନା ଏ 
ବନ୍ସରିରୁ ତ୍ାପ୍ କରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ସରିରୁ ତ୍Éଙ୍ାଇସାଭା ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଅÉଗ ଏ ସରିରୁ ଲାଇକରି ସÌଲ୍ ବରିରସଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। 
୫

 ଏରରମବୋ ରÛଆଞ୍ଜୁ କରଡ଼କା ଅଟର ବାସାରରି ଆଇମାସରି 
ଗାଣ୍ରିମାରା ସÉଜାସାଞ୍ଜୁ ଜୂଗାଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୬

 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ 
ଜୂଗାଇ ସାରା ରମହାନା ଏଆନରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
େୁରସଞ୍ଜୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମବାସାରରି ଜୂଗାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କାରରି ଇନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି  
ଗରିନା?”

୭
 ଏ ରୁଗୀ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଅÉବା, ସରିରୁ ତ୍ାଙ୍ରିନରି 

ରଡଲରିତାନରି ସରିରୁଲାଇକରି ନÉଙ୍ରି  ଅୋରସÍଲୁ ଏମବୋଇରଭÑ ସରିରଡଏ। 
ଅÉନୁ ସାଲ୍ ବା ଅÉଗରନ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ନÌକରି ସରିରୁତାଙ୍ରି  
ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ।”

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି, ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନରିଙ୍ାମ,ୁ ନୀନ୍ାରା କାରଟ 

ରଡଃକାନା ସାଲାମୁ।” ୯
 ଏ ଇନ୍ ମବୋ ଡାରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି 

ଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା କାରଟ ରଡଃକାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।
ଏÌସରିଦରିନା ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଅÉଜା ମାରସ। ୧୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା କାରରି ଇଞ୍ାମାନାନରିଇ ଇରସରୁ, “ରନÍଞ୍ଜୁ 
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା। ଇ ଜÉମବେରିନରିଗାଲାତା କାରଟ ରଡଃକାନା ସାଲ୍ ବା 
ସÉଜା କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉନରି କାବାଡ଼ରି।”

୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ଏତୋନାଞ୍ଜୁ କାରରି 

ଇତୋରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ନୀନ୍ାରା କାରଟ 
ଅଆନା ସାଲାମ।ୁ’ ”

୧୨
 ଜରିହୁଦୀଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, “ରନÍଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  

କାରଟ ରଡଃକାନା ସାଲାମ ୁଇଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋଇ?”
୧୩

 ଅÉରତକାରଭÑ କାରରି ଇଞ୍ାସାଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋଇ 
କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େୁନାସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରମବୋ ଗÉରମ 
ଦÉଲାଲÌକୁତାକା ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁରଭÑ ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ସାଜାମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ରେÍନୁଇଡୁ ସÌଡ଼ରିଟରି େୂଣ୍ାନା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃମ,ୁ ଈନୁ କାରରି ଇଞ୍ାଞ୍ରି । ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ ଗରି
଼
ଆ। 

ଡ଼Ìଇ ଗରିରତକାରନ ଈନୁ ଅରଟÑ ସÉରÛରକରନ ଜୂଗରିଦରି।”
୧୫

 ଏÌମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁରରିଇ ଜୀସୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗରି 
ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏରଭସ୍କାରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଜୀସୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଇ ଗୁରଲÑÑକାରରିଇସ୍ା କାବାଡ଼ରି 

a ୫:୪ ଈରରି େଦ ରକବଲ ଏସଲରି କାଜୁଡ଼Èଇ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନରି 
ଅÉକୁତାନରି ରମଲରିଆଇମାରନ।

ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ ରୂଗୁ ଅÉଭା 
ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନାଇ ଅÉବା ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ଗରିରେମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆକରି ଅÉନୁରଭÑ 
ଗରିେରିମାଇ।”

୧୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି (ଜୀସୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାକରି) 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ ଭ୍ଡÓÝ ÏକାରଭୋରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତରୁ। 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଇରସରୁ, “ରଭÍରଲ ଜୀସ ୁଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାରÈ ସÉଜା 
ରଲକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ରେÍନୁଇ ଅÉବା ଇଞ୍ରି  
ଆରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ରେÍନୁରକଏ ସÌରର ଗରିରତଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ବାଃତା ନପÍନୁତାରି ଡÉଟା ମାନସ
୧୯

 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ 
ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଇ, ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଆରଞ୍ଏରନ ଆନାରଭÑ ଗରିଭାମଏୂଞ୍ଜୁ। 
ଅÉବା ରେÍନୁ ଏତୋରÈ ଗରିେରିନାରା ରମଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ 
ଏରାରନ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉବାରେÍନୁ ଆନା 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଅÉବା 
ରେÍନୁମ୍ୀଏନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଅÉବା ତÉନୁ ଗରିେରିମାନାରା 
ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ମ୍ୀଏନରିଇରଭÑ ତÌସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଇ ରୁଗୀ କାରରି 
ଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରାଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ରଦରରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ମ୍ୀଏନରିଇ 
ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ମୂଲା ଅÉବାରେÍନୁ ସÉଜାମାନାରରି ନରିରତେଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିଉ ସରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ ତାଡ଼ା 
ମାଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ନୀରେ୍ନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 “ଅÉବା ଏÌରମବେରରିରଭÑ ତୂକରି ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମ୍ୀଏନରିଇ ତୂକରି ଗରିବାÏରସଲୁ ଗୁରଲÑÑତାରା େÌଣ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୩

 ରେÍନୁଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ମ୍ୀଏନରିଇରଭÑ 
ମÉନରି ଅÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉବାରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିକରି 
ଗୁରଲÑÑତାରା େÌଣ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏନରିଇ 
ମÉନରି ଅÉଜାନା ରଜÍଡାଗରିଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବାରେÍନୁଇରଭÑ 
ମÉନରିଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଅÉବାରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ 

ରଭସ୍ାରଭଞ୍ାନା ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାନାନରିଇ େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ େÉରଟଞ୍ଜୁରଡଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ 
ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା ଆଏଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡରିÓଆନା ନୀମବୋ େÉନ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ରରଣ୍ ଗÉପ୍ ସରି ନୂଡ଼ରି ରଡଲରି ଭାଇମାରନ। ଏଙ୍ା 
ଏÌରରି ରଡଲରି ଭÉରତରଡଏରନ। ସÉଜାନାକାରରି ମାରଦÑ ଏତୋନାକା 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତାରା ଗୀରା ରଭରନରୁ ଏଆରୁ ନୀମବେରିରନରୁ, 
କÉରଲଙ୍କÉଲା-ଜରିଉନୀମବୋ େÉରନରୁ। ୨୬

 ଅÉବା ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ନୀମବୋ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏÔନରିକରିରଭÑ ନୀମବୋ ସୀଭାରସଲୁ 
ଏଆନରିଇ େÌଣ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ b ଅÉତରିବÉଗା ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ତୂକରି 
ଗରିନାରା େÌଣ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୮
 “ଈରୁ ଏଆଡ଼ରିକରି ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଭାକୂନା। ଇଁØତରି ରଡଲରି 

ଭାଇମାରନ, ଏରସରରିରଭଲା ସÉଜାନାକା ରେÍନୁତାରା ଗୀରା 
b ୫:୨୭ ନମଡେÓନେÑନ ିମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଦାନରିଏଲ ୭:୧୩–୧୭ ଅନୁସାରର ଈରା 
ଜ୍ଡÓÞÕୋଗାଟାନରିଇ ସଟୂ୍ କରିମାରନ।



132ଜେନ ୫:୨୯
ରଭରନରୁ। ଏଆରୁ ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା କାରଲଙ୍କାଲା-ନୀମବୋ 
େÉରନରୁ। ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାକାରଭÑ। ୨୯

 ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ସÉଭାଗÉଡାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ରନଗରି କାବାଡ଼ରିଗରିଆନାକା 
ସÉଭାଗÉଡାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା-ଜରିଉ ନୀମବୋ 
େÉରନରୁ। ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରିଗରିଆନାକାରଭÑ ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ନୀମବେରିରନରୁ ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇଗାଟାରୁ ତୂକରି ଗରିଭାଅÉଜାନା ଡଣ୍ 
େÉରନରୁ।

୩୦
 “ଅÉନୁ ନାଇସÛକରନ ଆନାରଭÑ ଗରିଭାମୂଏନୁ। ଅÉନୁ 

ନÉଇ ଅÉବାÏ ରବସ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରିଗରିେରିମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ନାନ୍ରି ତୂକରିଗରିେରିନାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ 
ନାଇ ମାଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆଡ଼ାଏ, ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ଅÉବା 
ମାଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମÈଇ।

ଜରୀସୁ ଜରୀେୁଦରୀନସÍନଣ୍Íଙ୍ାନ୍ ନଙ୍ କାତାବÉର୍୍ଡାଗିତାରି
୩୧

 “ଅÉନୁରନ ନାଇକାତା ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେକା ଏଙ୍ା ନାଇ କାତା 
ଅÉନୁରନ ସÉକରି ସରିରତକା, ନÉନ୍ା କାତା ଏଆରୁ ଆଃରତÑରୁ। 
୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ କାତା 
ସÉକରି ସୀେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ନାଇ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନÈ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ଇରଜÍତାରରି।

୩୩
 “ଈରୁ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ରିରତରୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରÈ ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୪
 ଅÉନୁ’ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରା ସÉକରି ଦାଃେରିସରିରଡନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏଃୋ ୋରଣ୍ରୁ ଏÌରÈ ଦାଃେରିମାଇ। ୩୫

 ଜହନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରୀ 
ମାସରି ଡୁବରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÌସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଈରୁ ଈରକ ରଡଲରି ଏ 
ଅରତେରରିତାନରି ରରହା ଅÉଭା ମରୂତରୁ।

୩୬
 “ଅÉରତକାରଭÑ, ନାଇବାଃତା ରେÍନୁସରିଆଞ୍ାନାରରି 

କାବାଡ଼ରି ଜହନ ସÉକରିରସÍଲୁ ସÉରÛକରିତାରରି। ଅÉନୁ ଆନା 
ଗରିେରିମାଇ ଏ ଗୁରଲÑÑÑ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ତÌସ୍କରିମାରନ। ଅÉବାରେÍନୁ 
ଇ ଗୁରଲÑÑତାରା ଗରିଭାରସÍଲୁ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉବା ରେÍନୁ 
ନାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନ। 
୩୭

 ଅÉବାରେÍନୁ ନାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତÉନୁରନ ନାଇ 
କାତା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏଆନରିତାରା ଗୀରା 
ରଭନା ସରିରଡରୁ। ଏଆନରିତାରା ମୁହୁଭାନାରଭÑ ରମହାସରିରଡÑରୁ। 
୩୮

 ଈରୁ ଅÉବାରେÍନୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋରବÎସ୍ା ମୀ ରଜÍଡାଲାଇ 
ଇଟାସରିରଡରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଏଆନରି ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି 
ମ୍ୀଏନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆସରିରଡରୁ। ୩୯

 “ଈରୁ ରେÍନୁେୁତରି 
ରନଗାଡ଼Èଇ େÌଡ଼ରି ଆଇରଞ୍ରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା େÌଡ଼ରିଅÉବା 
ଡ଼Èଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ ୋନାମ ୁଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଏ ରେÍନୁ େୁତରିତାତ ନାଇ କାତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ।” 
୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇସରିରଡରୁ।

୪୧
 “ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିହାଡ଼Èଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ 

ଦାଃେରିସରିରଡନୁ। ୪୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ। ମୀ 

ରଜÍଡାଲାଇ ଈରକÑରଭÑ ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାସରିରଡଏ। ୪୩
 ଅÉନୁ 

ନାଇ ଅÉବା ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମÉଇ। ଅÉନୁ ଏଆନରି ରସÍଲୁ କାତା 
ରଭସ୍ େରିମାଇ। ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଅÉØେରି ସରିଡାଜାଏରୁ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଭାରରି ତାଡ଼ା କାତାରଭତୋତାକାରଭÑ 

ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଅÉରଦରୁ। ୪୪
 ଈରୁ ମୀ ମୀ ମାରଦ ରଆରତରୁ 

ରଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଦଃୋେÉନ୍ ମବୋ ମାଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ରଆରଞ୍ଏ ମାନରି ରେÍନୁସରିନରି ଦଃୋ େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନା 
ମÉଟ୍ କରିସରିରଡରୁ। ଇହରିଙ୍ରି  ଆରତକା ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଇ 
କାତା େରତ୍ ଗରିଭାମରୂଦରୁ। ୪୫

 ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମୀ 
କୁÛଇଟରି ଦୂସ ଇଃୋଗରିଆଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା କୂନା, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତେରି ମÌସା ବାଃତା ଈରୁ ବÉରା ଇଟାରଞ୍ରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଦୂସ ଇଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÌସା 
କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟାରଞ୍ରୁ। ୪୬

 ଈରୁ ଉରଜÑରନ ମÌସାଇ େରତ ୍
ଗରିଆସାକା ନÉଙ୍ରିରଭÑ େରତ୍ ଗରିଆଦୁଃତାରଦରୁମା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରା କାତା ଭ୍ୀସାରନଞ୍ଜୁ। ୪୭

 ଈରୁ ମÌସା 
ଭ୍ୀସାନାରା କାତା େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ନାଇ’ 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରାରଭÑ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଭା ମଏୂରୁ।”

ଜରୀସୁ ୫୦୦୦ କୁÛଇଟ ିସÉରÛକ ିଲÌକୁରିଇ ତରୀସାନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୪:୧୩–୨୧; ମÉକ୍ ୬:୩୦–୪୪;  

ଲୁକ ୯:୧୦–୧୭)

୬  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର (ଇରସÑକା 
ତରିବରିରରିଆ ସମୁଦ୍ର) ଗ୍ଡ ÓÉସାନା ଅରନନରି େÉଡ଼ାକରି 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା 

ଲÌକୁ ସÉଜରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ କÌେରିରତରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଜୀସୁ ସÉଜାସାକାରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରିଡ଼Èଇ କାରରି 
ଇସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରମହାରସରୁ। ୩

 ଜୀସୁ ସÌରୁ କୁପ୍ ଡ଼ାତାଙ୍ରି  
ରସଙ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ 
କରତେଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏ ରଡÍଲରି ଜୀହୁଦୀଙ୍ାନାରରି ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରଡଲରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉଜାମାରସ।

୫
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଦÉଲା ଲÌକୁ ଭାଇସାରା ରମହାନା 

େରିଲରିେରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େରିଲରିେରି, ଇଆରରି
଼
ଇ ତରିନ୍ ମବୋସୀଭାରସÍଲୁ 

ଅÉଜୁ ଏରମବେ ତରିନ୍ ମବୋ କଡରିନାସୁ?” ୬
 ଜୀସୁ େରିଲରିେରିଇ 

ଆନାଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, ଜୀସୁ ଆନÈ ଗରିଭାସାଜରିରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଅÉଗରନ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ।

୭
 େରିଲରିେରି ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇମବୋ କକ୍ ସାମାନରି 

ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରିତାକାରରିଇ ଈରକ ଈରକ ରୁଟରିେରିଟକା କଡାନା 
ୋଃୋରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ରÌଡÉଞ୍ଜୁ ଡାବୁଙ୍ା ଅଜଗିଅÉରତକା ଆଡା 
କଡାନା ସୀଭା ମନୂା।”

୮
 ଏÌମବୋ ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆନରି ୋଦା ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିରମାନ େରିତର ତାଡ଼ା 
ଆରମବେସା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୯

 “ଇମବୋ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
କରଗରରି ମୀଡା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିବାଃତା ୋଞ୍ଜୁଟା େରିଟÛକା ଏଙ୍ା 
ଜରଡ଼କା କଗାଇ ମରିନ୍ ଙ୍ା ମାନୁ। ଏÌଆକରିରଭÑ ଈରସ ଦÉଲା 
ଲÌକୁରରିଇ ଏନୁ ଗରିନା?”

୧୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ କପ୍ କା 

ଗରିଦୁ।” ଏÌରରମବୋ ଗÉରମ ସÌଲାମାରସ। ଏÌରରମବୋ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି 
ୋଞ୍ଜୁ ହଜାର ଭାରରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା କକ୍ ସାଦୁଃରତରୁ। ୧୧

 ଜୀସୁ ଏ 
ରୁଟରି ଆହାନା ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କକ୍ ସାମାସରି 
ଲÌକୁରରିଇ ୋଃୋରସÍଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମରିନ୍ ଙ୍ାରଭÑ ଏ 
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ରଡଃଙ୍ରିରନ ୋହାଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଟୂଟୂ େୂରରିଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏରସ ମÌନ 
ଏÌରସ ତରିରସରୁ।

୧୨
 ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ଏଆରୁ ତରିସରି 

ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାରାମାନା 
େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ମରିନ୍ ଙ୍ା ରବାଃତା ଲସା ଗରିଦୁ। ଏÌଭା ନାହରିକରି 
ଗରିଆଟୁ।” ୧୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସାରା ମାସା ତରିନ୍ ମବୋ 
ର ବାଃତା ଲସାଗରିରତରୁ। ଲÌକୁ ୋଞ୍ଜୁଟା େରିଟÛକାଡ଼ା ତରିନ୍ ମବୋ 
ଟÌଣ୍ାରସରୁ ଅÉରତକା ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ତରିନ୍ ମବୋ ମସୂାନା ଇରଦÑ ଏଆରୁ 
ବÉର ବÌଗା େୂରରି ଗରିରତରୁ।

୧୪
 ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁତାରା ଈ ଆଦାଙ୍କାବାଡ଼ରି 

ରମହାନା ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉଭାମାରସÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ ଇ ଲÌକୁତାକା ନÉଙ୍ରି  ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଗରିଭା 

ମÉଟ୍ କରିରନରୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଇଆନରିଇ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଗରିନା 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିରତରୁ, ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ବାହା େରିହାନା ରଆରଞ୍ଏ 
ସÌରୁକଲା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ସମଦୁ୍ରସିରୁ କୁÛଇଟ ିତÉକନିତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୪:୨୨–୨୭; ମÉକ୍ ୬:୪୫–୫୨)

୧୬
 ବରିଲୁଡ଼ରି ଅÉଭାରନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗାଲରିଲରି ସମଦୁ୍ରତାଙ୍ରି  

ସାରସରୁ। ୧୭
 ଆନ୍ାରରି ଅÉଜାମାରସ, ଅÉରତକାରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍ Óସା ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଡଙ୍ାତା 
କକ୍ ସାନା ସମଦୁ୍ର ଅରନନରି ୋଡ଼ାକରି କେନ୍ାହୂମ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 
୧୮

 ଏ ରଡଲରି ଜ୍ୀଁ ଜ୍ୀଁ ତାରରି େୀଜୁ ବରିÎଲୁ ବାଇମାରସ। ସମଦୁ୍ରସରିରୁ 
ତ୍Éଙ୍ାଇମାରସ। ୧୯

 ଏଆରୁ ଡଙ୍ା ତ୍ ରିସାନା ରରି କୁସୁରଡଃଙ୍ରି  
ସାଜାରସରୁ। ଏÌରରମବୋ ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ରମଃରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସମଦୁ୍ର କୁÛଇଟରି ତÉକରି ତÉକରି ଡଙ୍ାରଭଞ୍କରି ଭାଇରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ 
ରମହାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଜରିରତରୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଜାକୂନା, ଅÉନୁଗଅ।” ୨୧

 ଜୀସ ୁଇକାତା 
ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଜୀସଇୁ ଡଙ୍ାତା କପ୍ କା ଗରିଆନା ଗÉରମ ରରହା 
ଅÉରତରୁ। ଏଙ୍ା ଡଙ୍ା ଏଆରରି ସାଜରିମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଡାରଣ୍Ñରନ 
ଏକାରତ।

ଲÌକୁ ଜରୀସୁଇ ଦାଃନତରୁ
୨୨

 ଏ ରବÑÎଇତରି ଗରନ୍କା ଲÌକୁ ସମୁଦ୍ର ଅରନନରିେÉଡ଼ା 
ରାହରିଆରତରୁ। ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକଏ ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ 
ସାଲାସରିରଡଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ େୁଞ୍ା ସରିଡାରତରୁ। ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଜୀସୁଇ ଏକଡ଼ରି େରିହାନା ତÉରୁ ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ ସାରସରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରମବୋ ରରଣ୍ରନ 
ଡଙ୍ାମାରସ। ୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ତରିବରିରରିଆ ଡ଼Èଇ ଗରନ୍କା ତଙ୍ାଙ୍ା 
ଭÉଜାସୁ। ଏତେରି ଦରିନା ଦÉଲାଲÌକୁତାକା େରିଟÛକା ତରିଞ୍ାରସରୁ, 
ଏÌସରିଗÉଲା ଏଆରୁ ଡଙ୍ାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଭାଜାମାରସରୁ। ଏମବୋ ଜୀସ ୁ
ରୁଟରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉତରିରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ତରିଞ୍ାରସରୁ। 
୨୪

 ଏÌରରମବୋ ଜୀସଇୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରମହÈତାକରି 
ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ଦାଃୋରସÍଲୁ ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ କେନା୍ହୂମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  
ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ନରୀମ୍ାସରୀପ୍ କନି ିତନି୍ ମ୍ା
୨୫

 ଏଆରୁ ସମୁଦ୍ର ଅରନନରିୋଡାଟରି ଜୀସୁଇ େÉରଟରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ରବÎରସରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ଇମବୋଙ୍ରି  
ଏରସର୍ ରବଲା ଭାତରି?”

୨୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଅÉନାଡ଼ରିକରି 

ଦାଃେରିଞ୍ାରଦରୁ? ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ାକା ରମଃତାକରି ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃେରିସରିଡାଜାଏରୁ; ଏ 
କାତା ଅÉଆରତ। ଏÌËକରିରଭÑ େରିଟÛକା ତରିଞ୍ାନା ମୀ ଟୂଟ୍ କା 
େୂରରିଅÉଜାତାକରି ନÉଙ୍ରି  ଦାଃେରିଞ୍ାରଦରୁ। ୨୭

 େୁତଗିତାରରି ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ମୁହ ରିଆରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଟୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଇଁØତରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ ଏତୋରରି 
ନରିହ ରିରନ ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ଃନାରଡଲରି ରସÍଲୁ ନୀମବୋ ସରିଆରନ। 
ରେÍନୁମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରା ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିରକଏ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୮
 ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ରଭରସରୁ, “ଅÉମ ୁଆନା ଗରିନାମ ୁଇଞ୍ରି  

ରେÍନୁ ମାଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।”
୨୯

 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ଏÌରମବେରରିଇ 
ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିବାଃତା ଈରୁ େରତ୍ ଇଟାଟୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।”

୩୦
 ଅÉରତକାରଭÑ ଲÌକୁତାକା ରଭରସରୁ, “ନୀରଙ୍ ଅÉବାରେÍନୁ 

ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆମୁ ଇସରିଙ୍ରି  େୁନାମୁ, ଈନୁ ଏତେରି 
ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ରି ତସ୍ା ମତୁାଦରି? ୩୧

 ଈନୁ ଆନରିଅÉରତକା ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ତÌତୋଦରି ଇରସÑକା ଆମ ୁନୀରଙ୍ େରତ୍ ଗରିଆନାମ।ୁ ଈନୁ 
ଗରିଭାମଦୁରି ଗରିନା? େବୂା୍ ମାଇଆରକରୁ ସରିଃେରିମାନରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତା 
 “ମାନ୍ା” a ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆଞ୍ାରତରୁ। ଏÌଆ ଅÉବାରେÍନୁ ଏଆରରିଇ 
ସରିଆରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁେୁତରିତା ବ୍ରିÎସାଅÉଜାରନ; ରେÍନୁ ସ୍ୱଗ୍ଡ଼Èଇ 
ଏଆରରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆରସଞ୍ଜୁ।”

୩୨
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ 

ମÌସା ମୀଙ୍ରି  ସ୍ୱଗ୍ତାରା ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। ନାଇ 
ଅÉବାରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାରା ଉରଜÑତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ରେÍନୁତାରରି ତରିନ୍ ମବୋ ଆନାରରି? 
ରେÍନୁତାରରି ତରିନ୍ ମବୋ ଆଇରନ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗିରସଲୁ ତÉନ୍ା 
େରାଣରି ସୀଭାଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ।”

୩୪
 ଲÌକୁତାକା ରଭରତେରୁ, “ଅ ଅÉବା ଡ଼ଃନା ମୀଙ୍ରି  ଇ ତରିନ୍ ମବୋ 

ସରିଆମ।ୁ”
୩୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରନ ଏ ନୀମବୋସୀନରି 
ତରିନ୍ ମବୋରତନୁ। ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସକାରଭÑ ସାରକଏ ରାହରି ଆଏଞ୍ଜୁ। ନାଇବାଃତା େରତ ୍
ଇଟାନାଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÑ ଏÌସ୍କରି  ସÉଏଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ 
ମୀଙ୍ରି  ରଭÍରଲରନ ରଭସାଞ୍ାଇ I ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରମହାଞ୍ାରଦରୁ 
ଅÉରତକାରଭÑ ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡାଜାଏରୁ। ୩୭

 ନାଇ ଅÉବା 
ନାଇଲÌକୁରରିଇ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା 
ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରନରୁ। ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉନରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ଆହରିଇ। ୩୮

 ଅÉନୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିବାତାଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûଟରି ଭାଜାମାଇ। ଅÉନୁ ନାଇ 

a ୬:୩୧ ମାନ୍ା ଈରା ରରଣ୍ ତରିନ୍ ମବୋ।
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ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଭାଆ ସରିରଡÍନୁ। ୩୯

 ରେÍନୁ 
ନାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଅÉନୁ ଏରସକାରଭÑ ମ୍Éରକନୁ। 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ େୁତଗି ବରିÎହ ରିନରିଗÉଲା ରରିରହଗରି ନରିକରି, ଈରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ୪୦

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ ରମଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁତଗି ବରିÎହ ରିନରିଗÉଲା ନରିକରିଇ 
ଈରା ଅÉବା ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।”

୪୧
 “ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାଡ଼Èଇ ଜÉସାଞ୍ାନରି ତରିନ୍ ମବୋରତନୁ,” 

ଈରା ଜୀସୁ ରବÎସ୍ାରନ, ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑରଭଞ୍ େÌରତେରୁ। ୪୨

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସ।ୁ” ଅÉମ ୁଇଆନରି ଟାଡରିତାଞ୍ରିଇ େଞୁ୍ାନାମ।ୁ ଜୀସ ୁରଜାରସେ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ‘ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉସାଞ୍ାଇ ଇଞ୍ାନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ?’ ”

୪୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନାଇକୁÛଇଟରି 

ଗର୍ଗିଆଭା କୂÌନା। ୪୪
 ଅÉବାରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋନାକାରରିଇ ତାଡ଼ାବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରନ୍ଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଅÉନୁ େୁତଗିବରିÎହ ରିନରି ରଡଲରି ସÉଭା ଗÉଡାଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକରିଇ। 
ଅÉବାରେÍନୁ ଅÉତ୍ାତାକା ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  ରଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଭÉବାÏ 
ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ରେÍନୁେୁତରିତା ବ୍ୀÐସାଅÉଜାରନ, ‘ଅÉବାରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରେ୍ନଞ୍ଜୁ।’ ଖ ଏତୋନାକା ଅÉବାରେÍନୁ ତାରା 
କାତା ରଭରନରୁ, ଏଙ୍ା ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବେରିରନରୁ। 
ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରନରୁ। ୪୬

 ଅÉନୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ରେÍନୁଇ ରମହାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି 
ତୁହାନା ଏମବୋଇରଭÑ ରମହାସରିରଡଏ।

୪୭
 “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 

େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। 
୪୮

 ଅÉନୁରନ ଏ ନୀମବୋସୀନରି ତରିନ୍ ମବୋରତନୁ। ୪୯
 ମୀ ଆରକଞ୍ାକା 

ସରିଃେରିମାନରିୋଙ୍ା ତାନରିଇ ରେÍନୁସରିଆମାସରି ମାନ୍ା ତରିରସରୁ। 
ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆରୁ ସାଭରିରତରୁ। ୫୦

 ଅÉନୁ ରସଣ୍Ìଟରି 
ଭÉଜାମାନରି ନୀରଡ଼ମାନରି ତରିନ୍ ମବୋରତନୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÑ ସÉଏଞ୍ଜୁ। ୫୧

 ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା 
ସ୍ୱଗ୍ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଏ ନୀମବେରିନରି ତରିନ୍ ମବୋ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ଇ ତରିନ୍ ମବୋ ନାଇ 
ଗାଣ୍ରିତାଇ ଊଙ୍ା। ଅÉନୁ ନାଇ ଗାଣ୍ରି ସେଗିଗରିଇ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଇ 
େୁତଗି ଲÌକୁ ସÉଆନରି ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ।”

୫୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦଏ ଗର୍ଗି ଅÉଭା 

ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା 
ମାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତାଆ ଊଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ?”

୫୩
 ଜୀସୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ’ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ଗାଣ୍ରିତାଆ ଊଙ୍ା 
ତରିନାତାକାଆ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ରାକା ଉନାଆତାକା ଈରୁ ମଲୂା-
ନୀମବୋ େÉରନଏରୁ। ୫୪

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ ଊଙ୍ା ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ନାଇ’ ରାକÈ ଉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁତଗିବରିÎହ ରିନରିଗÉଲା ତାଡ଼ା ସÉଭା ଗାଡାଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିକରିଇ। ୫୫

 ନାଇ’ ଊଙ୍ା ତରିନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ରÉକÈ 
ଉନାଞ୍ଜୁ ନାରକÍ ଲାତ୍ ନା ରାହରିଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁରଭÑ 

ଏଆନରିବାଃତା ଲହରିଇ। ୫୬
 ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକା ନାଇ’ 

ଊଙ୍ା ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ରାକା ଉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରକ ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆନରିରକ 
ରାହରିଆଇ।

୫୭
 “ମଲୂା ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମଲୂା ରେÍନୁ ନୀରଡ଼ 

ମାନାଞ୍ଜୁ। ଏଆକରି ଅÉନୁରଭÑ ଏଆନରିରସÍଲୁ ନୀରଡ଼ମାନାନୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ତରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ 
ନୀମବୋନା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୫୮

 ଅÉନୁ ଏ ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଏ, 
ଏତୋରÈ ମୀ ଆରକଞ୍ା ଅÉବାକା ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି ତରିଞ୍ାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଏ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରସରୁ, ଅÉରତକାରଭÑଏ ରବଗାଲରି 
ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ସÉଭରିରତରୁ। ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଭÉଜାନାନୁ ମୂଲÈ 
ତରିନ୍ ମବୋରତନୁ। ଈ ତରିନ୍ ମବୋ ଏମବୋଇ ତରିରନ, ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା-
ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୫୯
 ଜୀସୁ କେନ୍ାହୂମତା ମାସରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରିଇଡୁତାନରି ଈ 

ଗୁରଲÑÑ କାତା ଗ୍ରÉୋଇମାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁଇ କÌପାଇସାକା ଦÉଲାତାକା  
ଏଆନ ିତୁୋନା ସାନସରୁ।

୬୦
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାତା ରଭରସରୁ। 

ଏଆରରିମାରଦ ଗରନ୍କାତାକା ଇରସରୁ, “ଇଁØତରି ଗ୍ରÉୋ ରବÎନ୍ ମବୋ 
ଆଃୋ ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØନରି କାତା। ଇ ଗ୍ରÉୋ ଇମବୋଇ ଆଃୋମରୂନÑ?

୬୧
 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  କରିସ୍ାକସ୍ରି 

ଆଇରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ, “ଇ ଗ୍ରÉୋ ମୀଙ୍ରି  ଡ୍ଡÜÝØନାରରି 
ଆଇଞ୍ାରନ ଗରିନା? ୬୨

 ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଭÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍÓନାରା ରମଃରତକାତ ମୀନ୍ରି 
ରଜଡା ଗÉରମ ଗ୍ଡÓÝØତାରନ। ୬୩

 ଗାଣ୍ରି ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଜରିଉ ସରିଏ। 
ଜରିଉ ଆଡÉ ନୀମବୋ ସୀରନ। ଅÉନୁ ଏତେରି କାତା ରଭତୋରତଏ 
ଏÌରରି ଜରିଉତାରରି, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ ଗୁରଲÑÑ ରଭସ୍ା ନୀମବୋ ସୀନାରରି। 
୬୪

 ଏÌËକରିରଭÑ, ଈରୁ ଜାହରିତାରତରୁ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡରୁ। 
ଜୀସ ୁେରତ୍ ଗରିେରିସରିଡାନାକାରରିଇ ଅÉଗରନ େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ଡାଉ ଜୀସୁଇ କÉରସଙ୍ାନରି କାକାନରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆଃୋଗରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈରଭÑ େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୬୫

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ମୀଙ୍ରି  ରଭତୋରତଏ, ଅÉବାରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଭାରସÍଲୁ ୋବରି ସୀଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉବାÏ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ।”

୬୬
 ଜୀସୁ ଇ କାତା ରଭତେରିରବÑଅଟରି, ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି 

ମାରଦÑ ଦÉଲାତାକା େରିହାନା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି 
ରବÑଅଟରି ଅରଟÑ ସାଲÈରତରୁ।

୬୭
 ଜୀସୁ ବାରଗାଣ୍ରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରଭÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈରୁରଭÑ ନାଙ୍ରି  େରିହାନା ସାଲ୍ ବା ମÉଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ?”
୬୮

 ସରିରମାନ େରିତର ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉମ ୁ
ଏରମବେରରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାନାମ?ୁ ନୀ ବାଃତାତ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
ମାରନ। ୬୯

 ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିେରିନାମ।ୁ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିମାନାମ ୁଈନୁ 
ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଗାଟାତରି।”

୭୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  

ବାରଗାଣ୍ରିତାକାରରିଇ ଅÉସ୍କାଞ୍ାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମାରଦ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ସଇତାନ ମାରନଞ୍ଜୁ।” ୭୧

 ଜୀସୁ ଇସ୍କାରରିୟତ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
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ଜରିହୁଦାଇ ସଟୂାନା ଈ କାତା ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ବାରଗାଣ୍ରି 
ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଡÉଉ ଏ ଜରିହୁଦା ଜୀସଇୁ କÉରସଙ୍ାନରି 
କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡା ଆନମ୍ସାକା

୭  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାନରି ରତ୍Íବା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା ଦରିନାତା ରତ୍Íବା ମାଟ୍ କରିସରିଡାରତଞ୍ଜୁ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏÌଆନରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକାରବÎÍୋରସଲୁ 

ଦାଃେରିରସରୁ। ୨
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାରରି ବାସାରାକାତରିଙ୍ରି  ସରଟକା 

କୂଡ଼ରିଙ୍ାନରି ଲଃେରିସରି ଲÉକା ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉଜାମାରସ। ୩
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଜୀସୁ ତାରମବେସାକା ଇଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଇ ବାହା େରିହାନା 
ଲÉକାେÉଲରିଗରିବାତାଙ୍ରି  ଜରିହୁଦା ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାଲାମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀ 
ଗରିେରିମାନରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମଃୋମରୂନରୁ। 
୪

 ଏÌତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ତÌସ୍ା ଦାଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି 
ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ। ଈ େତୁଗି ନÌକରିଟରି ନରିଣ୍ାନରି ତÌସମୁ।ୁ 
ନୀ ଗରିେରିମାନରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି େୁତଗିତାକା ରମଃତାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନରିଣ୍ାନରି ତÌସୁମୁ।” ୫

 (ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତାରମବେସାକାରଭÑ 
ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଇଟାସରିଡାରତରୁ)

୬
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଆରମବେସାକାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ନÉନ୍ରି 

ରଡଲରି ଏଆସରିରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀନ୍ରି ରଡଲରି ଏରସରରିରବÎÍଲା 
ରଭରଲ ମାରନ। ୭

 େୁତଗି ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଭା ମୂତାଜାଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, “ନÉଙ୍ରି ” ରୂଗୁ ଆଇରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ ଏଆରରିତାରରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ରବÎସ୍ େରିମାଇ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଏ ଲÉକା ତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। 
ଅÉନୁ ଇରଦ ଲÉକାତାଙ୍ରି  ସÉରଲÑନୁ। ନାଇରସÍଲୁ ଇରଦଟୁକ୍ନÈ 
ଟରିକ୍ ନାରଡଲରି େୂରରିଅÉଆସରିରଡଏ।” ୯

 ଈରା ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲରିଲରି ତାନରିରନ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁତାରମବେସାକା ଏ ଲÉକାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 

ଏଆରୁ ସାସରି ରବÑଅଟରି ଜୀସରୁଭÑ ସାରସଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ତÌଞ୍ା ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଈ ଲÉକା 
ରଡଲରି ତାନରିଇ ଜୀସଇୁ ଦାଃରତରୁ, ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, “ଏÌଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌରମବେÑଞ୍ଜୁ?”

୧୨
 ଏମବୋ ଗÉରମÑଦÉଲା ଲÌକୁ ମାରସରୁ। ଏଆରରି ମାରଦÑ 

ଗରନ୍କାତାକା କରିସ୍ାକସ୍ରି ଆଇମାରସରୁ। ଏସÛନାକା ଇରସରୁ, 
“ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗାଞ୍ଜୁ।” ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ, ରଆରୁସରିକରି କୁଇ 
ଏÌକ୍ ସାନା କାତାବÉର୍୍ା ଗରିଆରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଆସ୍କରିରସରୁ।

ଜରୁିସାଲମତାନ ିଜରୀସୁତାରି ଗ୍ରÉପା
୧୪

 ଲÉକା ତୁରଲ ବରିÎହାମାରସ। ଏ ରଡଲରିତା ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁ 
ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଆଦାଙ୍ଦ୍  
ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁତ ଇସ୍କଜୁଲ ତାଙ୍ରି  
ସÉଲାସରିରଡଞ୍ଜୁ େÉଟ େଡ଼ରି ଅÉଆଡ଼Èଇ ଇରସ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏÌତେରିକାତା ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ାଇ 

ଏÌରରି ନÉନ୍ରି ଅÉଆରତ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି 
ଏଆନରିତାରରି। ୧୭

 ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରିଗରିନାଞ୍ଜୁ, 

ନାଇ ଗ୍ରÉୋ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଗରିନା ଅÉନୁ ନାଇସଅ 
ଈରÈ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଏÌରÈ େୁରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଏଲୁଗରିେରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରାଆ 
େÌଙ୍ା ଦାଃରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉବାରେÍନୁତାରା 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଦାଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑତାରା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରିବାଃତା ଦାୋତାରରି ସରିରଡଏ। ୧୯

 ଈରରି ଉରଜÑକାତା, ମÌସା 
ମୀଙ୍ରି  ସÉଜାସରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ମୀ ମାରଦ 
ରଆରତରୁରଭÑ ସÉଜା ଆØେରି ସରିରଡରୁ। ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ଭ୍ଡÓÝÏକାରଭÍୋତାଙ୍ରି  ଦାଃେରି ମାଞ୍ାରଦରୁ?

୨୦
 ଲÌକୁତାକା ଇରସରୁ, “ନରି ବାଃତା ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରି ସଲ୍ ଜାନା 

ନରିରଙ୍ ବାଇ ଗରିଆଞ୍ାରନ। ଅÉମ ୁନୀଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭୋରସଲୁ ଦାଃେରି 
ସରିଡÉଜାଆମ।ୁ”

୨୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ର ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ରି 

ଗରିରତଏ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଆରତରୁ। ୨୨
 ମÌସା 

ମୀଙ୍ରି  ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ସÉଜା ସରିଆରତଞ୍ଜୁ (ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜÑରନ 
ମÌସା ମୀଙ୍ରି  ଈ ସÉଜା ସରିଆସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। ଈରରିତ ମÌସାରଭÍରଲ 
ମସରି ଲÌକୁରରିବାହାଡ଼ଡାଇ ଭÉଜାମାରନ।) ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ର 
କରଗରରି ମୀଡାତରିନରି ଜାମବେରିନରିଗÉଲା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ a ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
୨୩

 ଇରାଡ଼ାଏ େୁନ୍ ମବୋଆଇରନ, ମÌସାତାରା ସÉଜା ଆଃୋରସଲୁ 
ଈରୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଗରିଭାମେୂରିରଞ୍ରୁ। ଏଙ୍ା ଆନୁ 
ଜÉମବେରିନରିଗାଲା ରଆନରି ରୂଗତା ଦରିଆମାନାନରିଇ କାରରି ଇରତେକା 
ଈରୁ ସÌଡାଙ୍ରିଆଇଞ୍ାରଦରୁ? ୨୪

 ଭାରରି କୁÔଇ କୁÔଇ ରମହାନାଇ 
ତୂÔକରି ଗରିଆଟୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଟରିକ୍ ନାତାରା ରମହାନା କାତା 
େ୍ଡଜୁକ୍ ଦୁ।”

ଜରୀସୁ ଉନଜÑନନ କି୍ସ୍ଟ ଇଞି୍ଲÌକୁରିମାନଦ  
କସି୍ାକସି୍ ଅÉନତରୁ

୨୫
 ଜରିରୁସାଲମତା ଲଃେରିମାସରି ଏସÛନାକା ଇହରିଙ୍ରି  ଈରସରୁ, 

“ଇଆନରିଇ ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନରୁ। 
୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି େÌପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ଗୁରଲÑତାକା ରମଃେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରିରନରୁ। ରଆଞ୍ଜୁରଭÑ 
ଏଆନରିଇ େÌପ୍ କାକୂଭା ଗରିେରିସରିରଡÍଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଅÉରତକା ଅÉମ ୁ
େୁଞ୍ାନାମୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେଟରି ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଉରଜÑରନ କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ଭÉନରିରଡଲରି ଇମବୋଇରଭÑ 
େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂ।”

୨୮
 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ରେÍନୁ ଇଡୁତା ଗ୍ରÉରେ ଗ୍ରÉରେ ରଦରରି 

ଗୀରାଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ଈରୁନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାଞ୍ାରଦରୁ 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏତୋଭାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାଇ ଏÌରÈରଭÑ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନାଇ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଭÉଆସରିରଡନୁ। ମୂଲା 
ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାଇ। ଈରୁ ଏଆନରିଇ 
େୁନÈସରିରଡÑରୁ। ୨୯

 ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମÈଇ 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମÈଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

a ୭:୨୨ ପାଣ୍ାକ୍Éପା ନÛକରିନରି ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ସÉଜାତରିନରି ତÌସ୍ରିମାରନ। 
ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦରି ଅÉେମୀଡାକାନରି ଇରା ଗରିଭାଆଇମାରସ। ଈରା ରରଣ୍ 
ମ୍ଡରିÓଉରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଏତୋରା ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମରକରଭÑ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଟÌଣ୍ା 
େୁତରି ୧୭:୯–୧୪।
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୩୦

 ଜୀସୁ ଈ କାତା ରଭସ୍   େରିମାସାଭାନରିଇ ଏଆରୁ ଇଆନରିଇ 
ଆଃୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ରଆରୁରଭÑ ଏଆନରିଇ 
ଡୀଗା ମଆୂରତରୁ। ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝÏକାରବÎÍୋ ରଡଲରି ଏସାସରିଡାରତ। 
ଏମବୋ ୩୧

 ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ଜୀସୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିରତରୁ। 
ଅରଟÑରଭÑ ଦାଲାତାକା ଇରସରୁ, “ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନରିରଡଲରି 
କÉେରିନାମ।ୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, 
କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉରତକା ଅରଟÑ ସାରÛକରି ଆନା ଗରିରନଞ୍ଜୁ? ଅÉଏ, ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଆଡା କ୍ରିସ୍ଟରନ।”

ଜରୀସୁଇ ତଃପାନସଲୁ  
ଜେୁିଦରୀନସÍନଣ୍ଙ୍ା ଡୂଞି୍ନତରୁ

୩୨
 ଲÌକୁ ଇ କାତାବାତ୍ା ଗରିେରିସାରା ୋରୁସୀଙ୍ା ରଭରସରୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁଇ 
ତଃୋନା ଅୋରସÍଲୁ ଗରନ୍କା ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ୋଣ୍ରିରତରୁ। 
୩୩

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଅରଟÑ ଈରକରଡଲରି ରସÍଲୁ ମୀରକ 
ମାଞ୍ାଇ, ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାନାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରରିରହଗରି ରବ୍ଡÓÎÍଇ। 
୩୪

 ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃତାରଦରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନÉଙ୍ରି  େÉଣ୍ାଜାଏରୁ। 
ଅରଟÑ ନାଇ ସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରୁ ଭÉଭା ମଏୂରୁ।”

୩୫
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ତାଡ଼ାସକ ରବÎସ୍ାରବÎସ୍ରି ଅÉରତରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ 

ଇରମବେକରି ସାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉଜୁ ଇଆନରିଇ େଣୂ୍ା ମଆୂସରୁଗ? ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରୀକ୍ ନÉସ୍କାନରି ମାଇ ଲÌକୁତାକା ରାହରିଆଇରନରୁଗଅ ଏମବୋ 
ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ସାରନଞ୍ଜୁସରିନା? ୩୬

 ଇଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
“ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃତାରଦରୁ, ଅÉରତକାରଭÑ ନÉଙ୍ରି  େÉରଣ୍ରୁ।” 
ଅରଟÑରଭÑ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଏତୋବାÏନରି ରାହରି ଅÉଇ, ଈରୁ 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉଭା ମଏୂରୁ।’ ଈରରି ଅତ୍ ଆନାରରି?”

ଜରୀସୁ ସୁପାଡଜିଉି କାତା ଆୋନା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୩୭

 ଲÉକା ରଡଲରି ବରିÎହାଦରିନା ଅÉରତ। ଏ ରଦରରି ଦରିନାଗÉଲା 
ଜୀସ ୁନରିସାନା ରଦରରି ଗୀରା ରଡÍସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଏÌସ୍କରିସାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ’ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଉନାକାଞ୍ଜୁ। 
୩୮

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ’ ବାଃତା େରତ ୍ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ େତୁରିତା 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରି ରଜÍଡା ଲାଇ ଏରସକାରଭÑ 
ସÉଆନରି ସୂଗା ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିନରି ସରିରୁ ଉରର୍୍।” ୩୯

 ଜୀସ ୁ
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ କାତା ଆହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜୀସୁ କ୍ଜୁ ସତା ସÉଆ 
ସରିଡାତରିବÉଗା ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାସରିଡାତାକରି 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ସୀଭା ଅÉଆସରିଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତୋନାକା ଜୀସୁଇ େରତ୍ ଗରିରନରୁ, ଏଆରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
େÉରନରୁ।

ଜରୀସୁ କାତା ଆୋନା କଲିାବଲିା
୪୦

 ଜୀସୁତାରା ଈ କାତା ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁତାକା ଇହରିଙ୍ରି  
ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

୪୧
 ରବÍଗାକା ରବÎରତେରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ।”

ଗରନ୍କାତାକା ଇରସରୁ “କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଲରିଲରିଡ଼ାଇ ଭÉଏଞ୍ଜୁ। 
୪୨

 ରେÍନୁେୁତରି ରଭସ୍ରିମାରନ, କ୍ରିସ୍ଟ ଦାଉଦକୂଲୁଡ଼Èଇ 
ରବତଲରିହରିମ୍ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ।” ୪୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରବଗାଲରି ରବଗାଲରି 
ଲÌକୁତାକା ରୀ ବÉଗା ଅÉରତରୁ। ୪୪

 ଗରନ୍କାତାକା ଜୀସୁଇ 

ତଃୋନା ଅୋରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭାରସÍଲୁ ଡୂଞ୍ରିରତରୁ।

ଜେୁିଦରୀନସÍନଣ୍ଙ୍ା ପନତ୍ଡଗି୍ା କୂନତରୁ
୪୫

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଏତେରିବାହାତାନରି 
ମାରସରୁ, ରେÍନୁ ଇଡୁ ଜÌେରିମାସାକା ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆରରିବାଃତାଙ୍ରି  
ରବ୍ଡÎ Í Óରତରୁ। ଲÉକାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସୀଙ୍ା ଏଆରରିଇ 
ରଭରସରୁ, “ଈରୁ ଜୀସଇୁ ତଃୋନା ଆନାଡ଼ରିକରି ଅତାରତରୁ?”

୪୬
 ରେÍନୁଇଡୁ ଜେରିମାସାକା ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଇରସରୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି କାତା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ରଭସ୍ାଗ୍ରÉୋ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ାତରିଙ୍ରିରଭÑ ଗÉରମ ମଲୁୁତାରରି।”

୪୭
 ୋରୁସୀଙ୍ା ରବÎରସରୁ, “ଈରୁରଭÑ ଗରିନା ବାଇ ଅÉରତରୁ? 

୪୮
 ଏତୋନାକା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାରଭÑ ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିଆସରିରଡରୁ। 

ମାଇମାରଦ ୋରୁସୀଙ୍ା ଇମବୋଇ ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିଆରନରୁ? 
ଅÉଏ। ୪୯

 ଏତୋନାକା ବ୍ରିÎସାନାରା େରତ୍ ଗରିଏରୁ ଏଆରୁ ଆଗଗି 
େÉନ୍   ଞ୍ାନାକା।”

୫୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିମାରଦÑ ନୀକଦୀମ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଭÍରଲ ଜୀସବୁାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାରସଞ୍ଜୁ। a ୫୧
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ମାଇ ସÉଜାତା ମାରନ ଏରମବେରରିତାରାରଭÑ ରଭÍରଲ ରନଗାଡ଼Èଇ 
କାତା ରଭନାରାଇ ତୂକରିଗରିଭା ମଏୂରୁ।”

୫୨
 ଜରିହୁଦୀରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଈନୁରଭÑ 

ଗରିନା ଗାଲରିଲରି ତାକାରରିରକ ଅÉତରି? ରେÍନୁେୁତରି େÌଡ଼ରିଅÉରତକା 
େୁନ୍   ମବୋମୂଦରି ଭାଇନରିକାତା ରବÎସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରିଦରିନାଡ଼Èଇ 
ଭÉଏଞ୍ଜୁ।”

ନଗÍକାଗାଟ ିଅÉସାମରୀଡାନ ିଆଃପା ଅÉତାରି
୫୩

 ଏ’ ରବÑଅଟରି ଏ ବାହା େରିହାନା ଗୁରଲÑତାକା ଜରିହୁଦୀରସÍରଣ୍Íଙ୍ା 
ତÉରେକରି ତÉରେକରି ସାଲ୍   ବରିରତରୁ।

୮  ୧  ଜୀସୁ ଜୀତସÌରୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏ ରଭଇତରି 

ନÉଡରିରସଏରନ ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  
ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

୩
 ସÉଜା ଭ୍ୀସା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା, ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା 

ୋରୁସୀଙ୍ା ର ଅÉସା ମୀଡାନରି ରଗÍକାଗରିେରି ମାସରି ରଡଲରିତାନରିଇ 
ଆଃୋ େÉନ୍ଞ୍ାରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ଲÌକୁରରିମାରଦ ନରିସାରସଲୁ 
ନୂÔଡ଼ରିଆଃରତରୁ। ୪

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେରୁ, “ଅ, 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ଈରରି ଅÉସାମୀଡା ରଗÍକାଗରିେରିମାସରି ରଡଲରିତା 
ଆଃୋ ଅÉଜାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଜÉମା ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। 
୫

 ମÌସାତାରରି ସÉଜା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ ଇଁØତରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭୀପ୍ କାଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉମ ୁ
ଆନା ଗରିନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଈନୁ ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଦରି?”

୬
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃୋରସଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। 

ଇରସÑକା ଆଡା ଏଆନରିଇ ଉଡାମରୂନରୁ। ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁେରିଲ୍ ଗାନା 
ତାଡ଼ା କାଜୁଭାଙ୍ଜୁଡ଼Èଇ ରନÍରଡ ଭ୍ୀସାଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜରିହୁଦୀ 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରଭରଞ୍Í ଦୁଃୋରଙ୍ଏ ଜୀସୁ ନରିସାନା 
a ୭:୫୦ ନରୀକଦରୀମ … ସାଜାନସଞ୍ଜୁ ନୀକଦୀମ ଜୀସୁ ଭାଃତାଙ୍ରି  
ସାଜାନା କାତାବାତ୍ା ଅÉଭା ବରିଷୟ। ଜହନ ୩:୧–୨୧
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ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ମାରଦÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆସରିରଡଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲ ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ଭାଡରିଡ଼Èଇ ଭରିୋକାଞ୍ଜୁ।” 
୮

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଅରଟÑ ସରଟକା ରମଣ୍ା ଉତାନା ରନÍରଡ 
ଭ୍ୀସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏତୋନାକା ଜୀସୁତାରା ଇ କାତା ରଭରସରୁ, ଏଆରୁ 

ରଆରୁ ରଆରୁ ଗୁରଲÑ ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ରଭÍରଲ ବୁଡାଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି ଲÉରଭଙ୍ା ସାରସରୁ। ୧୦

 ଜୀସ ୁତା୍ଉ ରଡÍସାନା 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏଆରୁ ଏରମବେକରି ସାରସରୁ? ଇମବୋଇରଭÑ 
ନୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ସୀବାÏରସÍଲୁ ତୂÔକରି ଗରିଆରତରୁ ଗରିନା?

୧୧
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ଇରସ, “ଆଏ, ପ୍ରବୁ, ଏଆରରି ମାରଦ 

ଇମବୋଇରଭÑ ନÉଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆନାମ ୁଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଆରତରୁ।”
ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁରଭÑ 

ନୀଙ୍ରି  ତଣ୍ସରିଆଜାଏନୁ। ଏଆକରି ଈନୁ ସାଲାମୁ, ଇରଦଡ଼Èଇ 
ଅରଟÑ ଏରସକାରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିଭାକୂନା।

ଜରୀସୁ ପୁତପିନସଲୁ ଅÌନତେରି
୧୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ, ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ େତୁଗିରସÍଲୁ ଅÌରତେରରିରତନୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÑ କଣ୍  କଣା 
ଆନ୍ାରରିତାନରିଇ ରତ୍Íଏଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋସୀନରି ଅÌରତେରରି 
େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋରୁସୀଙ୍ା ଜୀସଇୁରଭରତେରୁ, “ଈନୁରନ ନୀ 

କାତା ରୂଡ଼୍ ୋଇମାଞ୍ରି , ଏÌସରିବÉଗା ନୀ େଡୂ଼୍ ୋଇନାରରି ଉରଜÑତାରରି 
ଅÉଏ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁଇ ଗୁରଲÑକାତା ଆଃୋ ମଆୂମ।ୁ”

୧୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇରସÍଲୁ ଅÉନୁରନ 

େଡୂ଼୍  ୋଇମାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏÔରମବେଟରି ଭÉଜାମାଇ 
ଏଙ୍ା ଏରମବେକରି ସାଇ ଏରା େଞୁ୍ାମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଆନା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌରÈ ଲÌକୁ ଆଃରନରୁ। ଅÉନୁ ମୀରଡଃଙ୍ରିତାନୁ 
ଅÉଆରତନୁ। ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ।” ୧୫

 େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ 
ତୂÔକରି ଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ତୂÔକରିଗରିେରିଞ୍ାରଦରୁ। ଅÉନୁ 
ଏରମବେରରିଇ ତୂÔକରିଗରିେରି ସରିରଡନୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ ତୂକରିଗରିଆସାକା 
ଗୁରଲÑÍ ଟରିକ୍  ନାତାରରି ଅÉରନମା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଅÉନୁ 
ରଆରନଏରନ ଅÉଆରତନୁ। ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଅÉବାରେÍନୁ 
ନÉରକଏ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରରିଆରରିତାରରି ସÉକରି ଉରଜତାରରି 
ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ମୀ ସÉଜାତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈରୁ ଏ କାତା ଆଃରଦରୁ। ୧୮

 ନାଇ ରଗÍଲୁ ଅÉନୁରନ ସÉକରି 
ସୀପ୍  କରିମାଇ ଏଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ସÉକରିଗାଟରିଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ଏଆକରି ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ରଭରସରୁ, “ନୀ ଅÉବା 

ଏରମବେଞ୍ଜୁ?”
ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାସରିଡାଜାଏରୁ, 

ଏଙ୍ା ନାଇ ଆବାଇରଭÑ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
େୁଞ୍ାଞ୍ାରତକା ନାଇ ଆବାଇରଭÑ େୁଞ୍ାଦୁଃରଦରୁମା।” ୨୦

 ଜୀସ ୁ
ଜରିରୁସାଲମ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ଗ୍ରÉୋଇମାସରି ରଡଲରି ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, 
ଜୀସ ୁଟÉକାଙ୍ା ଇବ୍ ଗରିନରିବାହା ସଡ଼ରିଟରି ନରିସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
ରଡଲରି ଏଆସରିଡାତରିବÉଗା ଏଆନରିଇ ଇମବୋଇରଭÑ ଆହାରତରୁ।

ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସକୁାତା େୁନ୍ ମବୋ ମଆୂରତରୁ

୨୧
 ଜୀସ ୁରରିରହଗରି ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େରିହାନା 

ସାଜରିମାଇ। ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃତାରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଇ 
ଡ଼Èଇ ସÉରଦରୁ। ଅÉନୁ ଏତୋବାÏଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ ଈରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  
ଇରଦ ସାଲ୍  ବା ମଏୂରୁ।”

୨୨
 ଏଆନରିଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ 

ତÉନୁରନ ତÉନ୍ାରା େରାଣରି ଅÌରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଏÌସରିବÉଗାରନ 
ସରିନା ଇଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଏତୋବାÏଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ ଈରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  
ଭÉଭା ମଏୂରୁ।’ ”

୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

େୁତଗିଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ ରସଣ୍Ôଟରି ଭÉଜାମାଇ। ଈରୁ 
ଇ େୁତଗିତାରତର, ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଇ େୁତଗିତାନୁ ଅÉଆରତନୁ। 
୨୪

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସାମାଞ୍ାଇ, ଈରୁମୀ ମୀ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇରନ 
ସÉରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏଆନରିରତନୁ ଈରା ଈରୁ େରତ ୍ଗରିଆତାକା 
ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇରନ ସÉଭରିରଦରୁ।”

୨୫
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରଭରସରୁ, “ଅÉରତକା ଈନୁ ଏମବୋଇ ମÉଙ୍ରି  

ରଭତୋମୁ।” ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରଭରଲରନ 
ନାଇକାତା ଆହାନା ଆନା ରଭସାମାଞ୍ାଇ ଏଆନରିରତନୁରନ। 
୨୬

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ କାତା ରଭସ୍ା ମାରନ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ତୂକରିଗରିଭାମତୂାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ରିମାଇ ଏଙ୍ା 
ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି।”

୨୭
 ଜୀସୁ ଏରମବେରରିକାତା ଆହାନା ରଭସ୍  େରିରସଞ୍ଜୁ 

ଏÌରÈ ଲÌକୁତାକା େୁନ୍  ମବୋ ମୂଆରତରୁ। ଜୀସୁ ଅÉବାକାତା 
ରଭସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରସଣ୍କରି 
ନରିପ୍  କାଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରରମବୋ ଅÉନୁରନ ଏଅÈନରିରତନୁ ଇÔଞ୍ରି  
ଡÉଡ଼ା େୁରଞ୍ରୁ। ଅÉନୁ ଆନା ଗରିେରିମାଇ ଏÌରÈ ନାଇଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ଗରିେରିସରିରଡନୁ। ଅÉବା ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍  ସାଞ୍ାନାରା ଅÉନୁ 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ଏÌରÈ ଡÉଡ଼ା େୁରଞ୍ରୁ। ୨୯

 ନÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇ 
ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡଃନା ନÉରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ 
ଡ଼ଃନା ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଏକଡ଼ରି େରିହା ସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ।” ୩୦

 ଜୀସୁ ଇ 
ଗୁରଲÑତାରା ରଭସ୍ାରନ ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

ଡÌଇଡÈଇ ଜଡେÓÞ୍ାପÉନ ିକାତା ଜରୀସୁ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୩୧

 ଜୀସୁ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ଗାଟାରରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନାଇ ଗ୍ରÉୋରଭସ୍ାରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ତÉକରିତାକÈ, 
ଈରୁ ନାଇ ଉରଜÑଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ୩୨

 ଈରୁ 
ଉରଜତରିନରି େୁରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏ ଉରଜÑ ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରନ।”

୩୩
 ଜୀହୁଦୀଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଅÉମ ୁଅବ୍ାହାମ କୁଟୁମବେରିଗାଟାମ।ୁ 

ଅÉମ ୁଏରସକାରଭÑ ଆଲରିଆଗାଟାମ ୁଅÉଆସରିଡାମ।ୁ ଈନୁ ମÉଙ୍ରି  
ଆନାଡ଼ରିକରି ଜ୍ଡÓÞଭାେÉରଣ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି?”

୩୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଟରିକ୍  ନାତାରା 

ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଗୁରଲÑତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିନାକା ଆଲରିଆଗାଟାରୁ। 
ଡ଼Ìଇ ଏଆନରିରସÍଲୁ ରେÍନୁ। ୩୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ କଡାଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆ 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ର ଇଡୁତାନରିଇ ରାହରିଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଅÉରତକା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ତÉରେ ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏÌସରିବÉଗା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ େରିଃରତକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍  ନା ଜ୍ଡÓÞଭାେÉରନଞ୍ଜୁ। 
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୩୭

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈରୁ ଅବ୍ାହାମକୂଲୁ ତାରତରୁ ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ମÉଟ୍  କରିରଞ୍ରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ ନାଇ ଗ୍ରÉୋ ଆଃେରିସରିରଡରୁ। ୩୮

 ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁ 
ଏତୋରାଆ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଅÉନୁ ରବÎସ୍  େରିମାଞ୍ାଇ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, ଈରୁ ମୀ ଅÉବା ରଭସାଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ।”

୩୯
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରଭରତେରୁ, “ଅବ୍ାହାମ ମାଇ ଅÉବା।”

ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଅÉଜାସାକା, 
ଅବ୍ାହାମ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଦୁଃରଦରୁମା। ୪୦

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରେÍନୁରଭସାମାଞ୍ାନାରା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
ମ୍ଜୁ ପ୍  କାରସÍଲୁ ଡୁସ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ। ଅବ୍ାହାମ ଇରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଈରୁ ମୀ ଅÉବାରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ।”

ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରଭରତେରୁ, “ଅÉମୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ମୀଡାକାନାମୁ ଅÉଆତାମୁ, ଏଆରୁ ଏଆରରି ଅÉବାଇ 
େୁନାସରିରଡରୁ। ଅÉବାରେÍନୁ ମାଇ ମୂଲାରେÍନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଆରଞ୍ଏ ମାଇ ରେÍନୁ।”

୪୨
 ଜୀସ ୁଏ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାରେÍନୁ ରଗରଟ 

ଉରଜÑରେÍନୁ ଇଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିଭା 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଅÉନୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମÉଇ। ଇରଦÑ ଇମବୋ 
ମାଇ। ଅÉନୁ ନାଇେÌଣଡ଼Èଇ ଭÉଆ ସରିରଡÍନୁ। ରେÍନୁ ନାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪୩

 ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରା ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉନ୍ା ଗ୍ରÉୋ ଆଃେରିସରିରଡରୁ। 
୪୪

 ସଇତାନ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ମୀ ଅÉବା। ଈରୁ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି  
ତାରତରୁ। ଏଆନରି ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁକାରହରନ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
ଏଆନରିବାଃତା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ସରିରଡଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑକାତାତରିନରି ରୂଗୁ 
ଅÉନାଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିବାଃତା ସରେରବÎÍରଲ ଉରଜÑତାରରି ସରିରଡଏ। 
ମରିସକାତା ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦାୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଦାୋତାଆ 
ମÉରରିନାଞ୍ଜୁ।

୪୫
 “ଅÉନୁ ସତ ରଭସ୍ାନୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ 

ଗରିେରିସରିଡାଜାଏରୁ। ୪୬
 ମୀ ମାରଦÑ ଈରୁ ରଆରତରୁ ରଭରଲ 

ସୂଟାନା ରଭସ୍ାମୁତାରଦରୁ, ଈନୁ ଡ଼Ìଇ ତାତରି ଇଞ୍ରି? ଅÉନୁ 
ଉରଜÑକାତା ରଭତୋତାକÈଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  େରତ ୍
ଗରିେରିସରିଡାଜାଏରୁ? ୪୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ, 
ଏଅÉଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା କାତା ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଆତାକରି, ରେÍନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାନାରା 
ଆଃେରିସରିରଡରୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡାକାତା ଏଙ୍ା ଅବ୍ାୋମକାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୪୮

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ ରଭରତେରୁ, “ଇନୁ ସମରିରରାଣୀୟ 
ଲÌକୁତାତରି ଏଙ୍ା ନୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରି ଆହାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା 
ନୀଙ୍ରି  ବାଇଗରିେରିଞ୍ାରନ ଇଞ୍ରି  ମାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି ଉରଜÑକାତା 
ଅÉଆରତ ଗରିନା?”

୪୯
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରି ଆହାସରିଡାଜାଏ, 

ଅÉନୁ ନାଇଅÉବାଇ ମÉନରି ଆଇମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ନାଙ୍ରି  ମÉନରି ଆଇସରିଡାଜାଏରୁ। ୫୦

 ଅÉନୁ ନାଣ୍Éନରି େÌଙ୍ା 
ରଭଙ୍ାଗରିବାରଭÑ ଦାଃେରିସରିରଡନୁ। ଅÉରତକାରଭÑ, ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ନାଇରସଲୁ ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତୂକରିଗରିନାଞ୍ଜୁ। ୫୧

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ନାଇ ଗ୍ରÉୋ ଆଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÑ ସÉଏଞ୍ଜୁ।”

୫୨
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ େ୍Éରତରୁ, “ଇରଦÑ ଅÉମୁ େୁସାମୁ, 

ନୀ ବାଃତା ର ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାମ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁତାରା େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରୁରଭÑ ଗୁରଲÑ ସÉଭରିରତରୁ। ଏଆକରି 
ଈନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି, ଏତୋଞ୍ଜୁ ‘ନାଇ’ କାତା ଆଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସକାରଭÑ ସÉଏଞ୍ଜୁ। ୫୩

 ଈନୁ ମାଇଅÉବା ଅବ୍ାହାମକରି 
ସÉରÛକରିତାତରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିଞ୍ରି? ଅବ୍ାହାମ ତ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରୁରଭÑ ସÉରତରୁ। ଈନୁ ନରିଣ୍ାନରି 
ଆନା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ରି?”

୫୪
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ଦଃରତକା, ଏÌରରି 

ଆରଡ୍ତାରରି ଅÉରନ। ନÉଙ୍ରି  େÌଙ୍ାଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ନାଇ ଅÉବା 
ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇଞ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଅÉବା। ୫୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏଆନରିଇ ଟରିକ୍ ନା େୁନାସରିରଡରୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାଇ। 
ଅÉନୁ ଏଆନରି େୁରନନୁ ଇଞ୍ାତାକା ଅÉନୁ ମୀ ରଡଃଙ୍ରି  
ଦାୋଗାଟାନୁ ଅÉଇ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ରିମାଇ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରା ରବସ୍ା ଆଃେରିମାଇ। ୫୬

 ମୀ ଅÉବା ନÉନ୍ାରା 
ରଡଲରି ରମଃୋରସÍଲୁ ଗÉରମ ରରହା ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ରଡଲରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”

୫୭
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ ରଭରତେରୁ, “ଈନୁ ଅବ୍ାହାମଇ 

ରମହାଞ୍ରି  ଗରିନା? ଈନୁତ େଚାସ ବାସାରରିରଭÑ ଆଇସରିଡାଇ।”
୫୮

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, 
ଅବ୍ାହାମ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ରଭÍରଲରନ ଅÉନୁ ମାଇ।” ୫୯

 ଜୀସ ୁଇ 
କାତା ରବÎସ୍ରିମାସରି ରଡÍଲରି ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ ରଭÍୋରସÍଲୁ ଭାଡରିଙ୍ା 
ରଡÍରତେରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁମÉଗ୍ାନା ରେÍନୁ ଇଡୁଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଗÉଡଅିÉତନିଡଲି ଡାଇ କÉଣିଙ୍ା  
ଅÉଜାମାସାନଇି କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

୯  ୧  ରନରିସରି ଜୀସୁ ର ରବÎଞ୍କରି ସାଜରିମାସାଭାନରିଇ 
ର କÉଣରିଙ୍ାଇ େୁଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉତରି 

ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ କାଣରିଙ୍ା ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଗÉଡ଼ରିଅÉତାଞ୍ଜୁରନ କÉଣରିଙ୍ା ଏÌËକରିରଭÑ ଇଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେରରି ଡ଼Ìଇ 
ରସÍଲୁ କÉଣରିଙ୍ା ଅÉଜାନା ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ? ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 
ଗରିନା ତାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ?”

୩
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ତାଡ଼ା ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ଅÉଏ 

ଅÉରତକା ଟÉଡରିତାଞ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ କÉଣରିଙ୍ା ଅÉଜାସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ତÌମବେରିରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଇଆଞ୍ଜୁ କÉଣରିଙ୍ା ଅÉଜାନା ଗÉଡ଼ରିଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଉଜାଡ଼ରି 
ମାରଞ୍ ମାରଞ୍ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନାନାନରି ତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ନÉଡାଙ୍ରି  ଭାଇମାରନ, ଏ ରଡଲରି ଏମବୋଇରଭÑ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାମୂଏ। ୫

 ଅÉନୁ େୁତଗିତା ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ େୁତଗି ରସÍଲୁ 
ଅÌରତେରରିରତନୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଉଜାଡରି ସୀେ୍ରିଦୁହ ରିଇ।”

୬
 ଜୀସ ୁଇ କାତା ରଭସାନା ରନÍରଡ ରଦଅଲାକା ସୂÔୋନାଇ 

ଏÌରÈ ବରିÎରÈ ଗ୍ାଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନରି କାନ୍ ଙ୍ାନରି ବରିÎରÈ 
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କାଃୋ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାଲାମୁ, 
ଈନୁ ସରିରଲାହ ବନ୍ତାନରିଇ ନଗରିସାକାମ।ୁ” (ସରିରଲାହ ଇରସÑକା 
ୋଣ୍ାଅÉଜାନାରରି)। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ବନ୍ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ନଗରିକାରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା କାନ୍ ଙ୍ା ଦୀର୍୍ା ରମଃୋମରୂତଞ୍ଜୁ।

୮
 ଏସÛନାକା ଇଆନରିଇ ରଭÍରଲ ଜÉୋ ଜÉେରିସାରା 

ରମହାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଙ୍ା ନÉଜୁଗୂଡ଼ାତାକା ଏଆନରିଇ ରମହାନା 
ଇରସରୁ, “ରମଃଦୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାନା ଜÉୋ ଜÉେରିରସଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା?”

୯
 ଗରନ୍କାତାକା ଇରସରୁ, “ଆଁ, ଇଆଞ୍ଜୁରନ।” ଏÌËକରିରଭÑ 

ଅରଟÑ ଏସÛନାକା ଇରସରୁ, “ଅÉଏ, ଇଆଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଇଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ।”

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରନ ରଭରଲ 
କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନୁ ମାରସଏ।”

୧୦
 ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, “ଆନା ଅÉରତ? ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  

କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋମତୂରି?”
୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁ ଏରମବେରରିଇ ଜୀସ ୁ
ଇଞ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦଅଲାକା ରନÍରଡ ସୂୋନା ରଗରଡ୍ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଇ କାନ୍ ଙ୍ାନରି କାଃୋରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ ସରିରଲାହ ବନ୍ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ନଗରିସାକାମ।ୁ 
ଅÉନୁ ଏଆନରିରଭସ୍ା ରଡଃଙ୍ରିରନ ସାଜାନା ନବ୍ ଗାରନ ଇରଦÍ 
ରମଃଫା ମେୂରିମାଇ।”

୧୨
 ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେ ମାରନଞ୍ଜୁ?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ େୁନାସରିରଡÑନୁ।”

ଜରୀସୁ କାରି ଇସାମାନାନଇି ଜେୁିଦରୀଙ୍ା ନ୍ନସରୁ
୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ ୋରୁସୀଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏଆନରିଇ ଅରତରୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲ ଗÉଡ଼ରିଅÉଭାରନ 
କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଜୀସୁ ରଗରଡ୍ ମୀସାନା 
ଇଆନରିଇ କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଇ କାବାଡ଼ରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ୋରୁସୀଙ୍ାରଭÑ 
ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, “ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋ ମତୂରି?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ାନରି ରଗରଡ୍ 
କାଃୋରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଇରଦ ରମଃୋମେୂରିମାଇ।”

୧୬
 ଏସÛନାକା ୋରୁସୀଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା 

ମÉନରି ଆଇସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବାଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ଭÉଆସରିରଡଞ୍ଜୁ।”

ଗରନ୍କାତାକା ରଭରତେରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଏରସକାରଭÑ ଗରିଭା ମୂଏଞ୍ଜୁ।” ଏÌସରିବାଗା 
ଏଆରରିମାରଦÑ ରୀ ରଜÍଡା ଅÉରତରୁ।

୧୭
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, 

“ଇଆଞ୍ଜୁ(ଜୀସୁ) ଏତୋଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  କାରରି ଇତୋରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈନୁ 
ରମଃୋ ମେୂରିଞ୍ରି , ଈନୁ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଆନା ଇଞ୍ରିଞ୍ରି?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭାନରି କାତା 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଜରିହୁଦୀ କାଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରମଃୋମରୂନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏଆରୁ 

େରତ ୍ଗରିଭା ମଆୂରତରୁ। ଏଆନରି ଟାଡରିତାଞ୍ରିଇ ଅÉସା୍ନା ରଭନାନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିଭାମଆୂରତରୁ। ୧୯

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଆନରି 

ଟାଡରିତାଞ୍ରିଇ ଅÉସ୍ାନା ରଭରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ନୀ ମୀରରଞ୍ଜୁ 
ଗରିନା? ଇଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରିଅÉଭାରନ କାଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଇରଦÑ 
ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରମଃୋ ମେୁରିରନଞ୍ଜୁ?”

୨୦
 ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଏଆରରିଇ ରଭତେଜୁ , “ଅÉମୁ େୁଞ୍ରିନାମୁ, ମାଇ 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରିଅÉବା ଡ଼Èଇରନ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଇଆଞ୍ଜୁ ରମଃୋମୁେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଇମବୋଇ ଇଆନରିତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା ଦରିରରି ଇସାଜରିରତ ଏÌରÈ 
େୁଞ୍ରିସରିଡାମୁ। ଏଆନରିଇ ରଭଞ୍ଜୁ।ଏଆଞ୍ଜୁ ତ ରଦରରି ସୂକାତାଞ୍ଜୁ 
ତÉନ୍ା କାତା ତÉନୁ ରଭସ୍ାକାଞ୍ଜୁ।” ୨୨

 ଜରିହୁଦୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି 
ଅÉଜରିବÉଗା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭତେଜୁ । ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ ମସରିହ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ଏଆରୁ 
ଡଣ୍ ସୀରନରୁ ଏଙ୍ା ଉଜାନେୁଟାଡ଼Èଇ ତୁଃରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଭରି 
ଅÉଗରନ େୁଞ୍ାନା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ା ଇଞ୍ରି  େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାସୁ। 
୨୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆଡା ଏÌଭରି ଇସ ୁ“ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÉରଭଞ୍ଜୁ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ, 
ଅÉନରିଇ ରଭଞ୍ଜୁ।”

୨୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରିହୁଦୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି କÉଣରିଙ୍ାଇ 

ଅÉରତ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରଭରସରୁ, “ଈନୁ ଉରଜÑତାରା ରଭସାନା ରେÍନୁ 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିମୁ। ଅÉମୁ େୁଞ୍ରିନାମୁ ଜୀସୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ।”

୨୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ କରି ରନଗାଞ୍ଜୁ, 

ଅÉନୁ, େୁନାସରିରଡନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ ରଭÍରଲ କÉଣରିଙ୍ା 
ମାରସଏ, ଇରଦ ରମଃୋମେୂରିମାଇ।”

୨୬
 ଜରିହୁଦୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ରଭରସରୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  

ଆନା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ କାନ୍ ଙ୍ାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି 
ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ?”

୨୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇ କାତା ଅÉଗରନ ମୀଙ୍ରି  

ରଭସାଞ୍ାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଈରୁ ନାଇକାତା ରଭଞ୍ାନା େରତଗ୍ରିେରି 
ସରିରଡରୁ। ଏଙ୍ା ଆନାଡ଼ରିକରି ନାଇକାତା ରଭନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ? 
ଈରୁରଭÑ ଏଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅÉଭା ମÉଟ୍ କରିରଞ୍ରୁଗରିନା?”

୨୮
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ଏଆନରିଇ 

ପ୍ରଃରତରୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ଈରୁ ଏଆନରି 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଏଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ। ୨୯

 ଆମ ୁେୁଞ୍ାନାମ ୁ
ରେÍନୁ ମÌସାଇ କାତା ରବÎସାରନଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ ଏଙ୍ା 
ଏରମବେଟରି ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରଭÑ ଅÉମ ୁେୁନାସରିଡାମ।ୁ”

୩୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ଆଦାଙ୍ରିତାରରି କାତା ଜୀସ ୁ

ଏରମବେଟରି ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଈରୁ େୁନାସରିରଡରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନÉଆ କାନ୍ ଙ୍ା ଦୀରରି ଇସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଅÉମୁ ଗୁରଲÑÑତାମ ୁ
େୁଞ୍ାନାମୁ ରେÍନୁ ର ଡ଼ÌଇଲÌକୁତାରା ଜÉୋ ରଭରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଦଃରନଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାତା ଆଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରି କାତା ରେÍନୁ ରଭରନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ରଆଞ୍ଜୁ 
ସରିକରି ର କÉଣରିଙ୍ାତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା ଏକ୍ ସାଜରିଆସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଇଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ। 
ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଆସରିଡାତାକା ଆନାରାରଭÑ ଗରିଭା 
ମସୁାଦୁଃରହଞ୍ଜୁମା।”

୩୪
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଈନୁ ତ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭାଡ଼Èଇରନ 

ଡ଼Ìଇତାତରି, ରଟÍରଣ୍ ଈନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋରସଲୁ ଡୂସ୍କରିମାଞ୍ରି?” ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସାନା ଏଆରୁ ରନଗରିଅÉଜାମାସାନରିଇ ରେହରିରତରୁ।
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୩୫
 ଜରିହୁଦୀରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରେହରିତାରା ଜୀସୁ ସଦରି 

ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଦାହାନାଙ୍ା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିଇ ରବÎରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଇ େରତ ୍
ଗରିେରିମାଞ୍ରି?”

୩୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ? ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋସାକା ଅÉନୁ ଏଆନରିବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଇ।”

୩୭
 ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇନୁ ଏଆନରିଇ ରମହାମାଞ୍ରି । 

ନୀରକ ଇରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ କାତାଆଇମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁରନ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ।”

୩୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ପ୍ରବୁ ଅÉନୁ େରତ୍ଗରିେରିଞ୍ାଇ” 

ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ।
୩୯

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କାନ୍ ଙ୍ା ରମହାନାକା ଇସରିଙ୍ରି  
ରମଃରନରୁ ଏଙ୍ା ରମଃେରିମାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏଲୁଗରିେରିନାକା କାଣରିଙ୍ା 
ଅÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାଇ।”

୪୦
 ଜୀସବୁାଃତା ଏସନÈକା ୋରୁସୀଙ୍ା ମାରସରୁ। ଜୀସ ୁଇ 

କାତା ରଭସ୍ରିସାରା ରଭଞ୍ାନା ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଆନା, ଅÉମରୁଭÑ 
କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାମ ୁଗରିନା?”

୪୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଉରଜÑରନ କÉଣରିଙ୍ା 

ଅÉଜାସାକା, ମୀନ୍ରି ଆନରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଅÉଏମା, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁ
ରମଃୋମେୁରିନାମ ୁଇଞ୍ରିନାକରି, ଈରୁ ଦୂସ ଗାଟାରତରୁ।”

ନମÍଣି୍ଅÌଡାଙ୍ା ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନମÍଣି୍ଅÌଡାଙ୍ା

୧୦  ୧ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ରଗÍରଟ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରମÍଣ୍ରିଗଟାତା 

ସଲ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉରାଡ଼Èଇ ସÌଲ୍ ବା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏଙ୍ା 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଗ୍ଡÓÉସାନା ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେ୍ଡÓÍକରରଏଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାନରିଇ ରେ୍ଡÓÍକରି ଅÌଭାରସÍଲୁ 
ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରମÍଣ୍ରିଅଡାଙ୍ାନରିଇ 
ଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉରାଡ଼Èଇ ସÌଲ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା 
ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୩

 ଦÉରା ଜÌୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରିରସÍଲୁ ଦÉରା 
ଦÉସା ଜରିରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା ଏଆନରିତାରରି ଗୀରା 
େୁନୁ। ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାତାରା ୋଦାଆହାନା 
କୁକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଡ଼Íକରି ଡୂୋ ଅରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲ 
ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରିଇ ଅରଡ଼Íକରି ସ୍ଡÓÌରେ୍ନଞ୍ଜୁ, ତÉନୁ ଏÌଭାସାନରି ନÌକରି 
ନÌକରି ସାରସକା ଏÌଭରି ଗୁରଲÑ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି 
ରବÑଅଟରି ସାନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ଏଆନରିତାରା 
ଗୀରା େୁନୁ। ୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା େୁନାସରିଡାନରି 
ଅÉଙ୍ାଗାଟାନରି ରବÑଅଟରି ସାଲଅ। ଏÌଭରି ଏÌଆନରିବାହାଡ଼Èଇ 
ରଗହରିନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରିତାରା ଗୀରା ଏÌଭରି େନୁÔଅ।”

୬
 ଜୀସ ୁଇ ରକÍରଣ୍ରି ତÌସରିସରି ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ଲÌକୁ ଇ ରକÍରଣ୍ରିତାରା ଲାଇ ମାନାରା େୁନାରତରୁ

ଜରୀସୁ ନନଗି ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ
୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 

ଦÉରାରତନୁ। ୮
 ନାଇ ରଭÍରଲ ଏସÛନାକା ଭାଜାରନରୁ ଏÌଆରୁ 

ଗୁରଲÑ ରେ୍ଡÍ Óକରାଙ୍ା ଏଙ୍ା ମୀଞ୍ରାଙ୍ା। ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା 
ଏଆରରିତାଆ କାତା ରଭନÉତୁ। ୯

 ଅÉନୁରନ ଦÉରାରତନୁ। 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ’ ଦÉରାଡ଼Èଇ ସÌଲ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଃୋ 
ୋରନÍଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଜକରି ଭÉଭାମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÌରଡ଼କରି 
ସାଲ୍ ବାମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ଲୂଡ଼ାତାରା ଗୁରଲÑ େÉନ୍ ମବୋମରୂନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରେ୍ଡÓÍକରରଏଞ୍ଜୁ ଭାରରି ରେ୍ଡÍ Óକରିଗରିଭା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଏଙ୍ା 
ମହୁ ରିଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ େରୂରିେରୂରି 
ଏଙ୍ା ରନଗରି ନୀମବୋ ସୀଭାରସÍଲୁ ଭÉଜାମାଇ।

୧୧
 “ଆନୁ ରନଗରି ଅÉଙ୍ାଗାଟାନୁ। ରନଗରିଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ରମÍଣ୍ରିମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ତÉନ୍ା େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
୧୨

 ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ଜÌୋରସଲୁ ଏତେରି ମଲୁସରିଆନା ଇଟାଅÉଜାରନ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ରନଗରି ଅÉଙ୍ାଗାଟାନରିରସÍଲୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନା ରବÍଗାଞ୍ଜୁ। 
ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ଜÌୋଗାଟାନରିତାଇ ଅÉଆତୁ। ୧୩

 ଏସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ କÉସରିନାଃକା ଭାଇନାରା ରମହାନା ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାନରିଇ 
େରିହରିରସଏରନ ରଦଗାନା ସାରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମଲୂେÉନାଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରିଇ ଲରକଞ୍ଜୁ।

୧୪
 “ଅÉନୁ ମଲୂା ରନÍଗରି ଅÉଙ୍ାଗାଟାନୁ। ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାନରିଇ 

ଲକ୍ନାନୁ। ଅÉନୁ ନାଇ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାତରିନରି େୁଇ, ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଅÉବାରେÍନୁ ନÉଙ୍ରିରଭÑ େୁଞ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଆନୁ ନାଇ ଅÉବାଇ 
ଇସରିଙ୍ରି  େୁଞ୍ାମାଇ, ଏ ରଡØଙ୍ରି  ନÉଇ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାରଭÑ 
ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାଞ୍ାନୁ। ଅÉନୁ ନାଇ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି 
ରସÍଲୁ ନାନ୍ା େରାଣରି ସୀଇ। ୧୬

 ନାଇ ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି 
ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାରଭÑ ମାନୁ। ଅÉରତକା ଏÌଭରି ଇ ଗଟାତା ସରିଡଅ। 
ଅÉନୁ ଏÌଭାସାନରିରଭÑ ଇମବୋରଙ୍ଏରନ ତାଇ। ଏÌଭରି ନାଇ ଗୀରା 
ରଭଞ୍ାନୁ। ଭÉନରିରଡÍଲରିତା ରରଣ୍ରନ ଗଟାଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ରଆରଞ୍ଏରନ ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ମୂଲାରେÍନୁ 
ନÉଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରା 
େରାଣରି ସୀପ୍ କରିମାଇ। ଅÉନୁ ନାଇ େରାଣରି ସୀେ୍ରିମÉଇ ଏଙ୍ା 
ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଏ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋମଇୂ। ୧୮

 ଇମବୋଇରଭÑ 
ନାଇ େରାଣରି ଅÌଭା ମୂଏ। ଅÉନୁ ନାଇସକରନ ସୀପ୍ କରିମାଇ। 
ଅÉନୁ ନାଇ େରାଣରି ସୀଭାରସÍଲୁ ନାନ୍ରି େÌଣ ମାରନ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରରିରହଗରି େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରିରଭÑ େÌଣ ମÉରନ। ଇ କାତା ନାଇ 
ଅÉବାରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ଇ ଗୁରଲÑତାରା କାତା ଜୀସୁ ରଭତେରିରବÑଅଟରି 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିମାରଦ ଅରଟÑ ସରଟକା ରୀ ବÉଗା ଅÉରତରୁ। 
୨୦

 ଏଆରରି ମାରଦଏ ଗରନ୍କାତାକା ଇରସରୁ, “ଇଆନରି ବାଃତା 
ର ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରି ସÌଲ୍ ଜାରନ ଏଙ୍ା ଇଆନରିଇ ବାଇଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆରନ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁତାରା କାତା ରବÎନ୍ ମବୋ ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ 
ସରିରଡଏ।”

୨୧
 ଅରଟÑ ରବଗାକା ଇରସÑରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏଞ୍ଜୁ 

ଆହାନାଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏଞ୍ଜୁ 
ଏରସକା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନରିଇ କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ? 
ଅÉଏ!”

ଜେୁିଦରୀଙ୍ା ଜରୀସୁ କୁÛଇଟ ିବÉଦଆିନତରୁ
୨୨

 ଏ ରଡÍଲରି ରେÍନରିରଡଲରି ମାରସ। ଜରିରୁସାଲମତା ରେÍନୁ 
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ଇଡୁତରିନରିଇ ରେÍନୁବାଃତା ସେଗିଗରିନରି ଲÉକା ରଡଲରି ମାରସ। 
୨୩

 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ଇଡୁସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି ସରଲାମନ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
େ୍ଡୀÕସାମାସରି ରଡୋତା ରତ୍Íବରିରସଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏମବୋ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଜୀସୁଇ ସÉରରିମଜୁୂ ଗ୍ରଡୂ ରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, “ଈନୁ ଏରସÑ 
ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ଅରଟÑ ବୁମବେଜୁ ଆଭା ଗରିଆଦରି? ଇନୁରନ କ୍ରିସ୍ଟତରି 
ଅÉରତକା ମÉଙ୍ରି  କ୍Éର୍୍ା ରଭତୋମ।ୁ”

୨୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସାଞ୍ାଇ 

ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡାଜାଏରୁ। ଅÉନୁ ନାଇ 
ଅÉବାୋଦାଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ାକା ଗରିଆମାଇ। ଏ 
ଆଦାଙ୍ କାବାଡ଼ାକାନାଙ୍ରି  ସଟୂାନା ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାନୁ, ଅÉନୁ ଏମବୋଇ 
ଇଞ୍ରି । ୨୬

 ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ ନାଇ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ଅÉଆରତରୁ। ୨୭

 ନାଇ’ 
ଗୀରା ନାଇ’ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ରଭଞ୍ାନୁ। ଅÉନୁ ଏÌଭାସାନରିଇ 
େୁଞ୍ାମାଇ ଏଙ୍ା ଏÌବରିÎ ନାଇ ରବÑଅଟରି କÌୋଇଞ୍ାନୁ। ୨୮

 ଅÉନୁ 
ନାଇ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ନାଇ’ େରାଣରି ସୀେ୍ରିମାଇ। ଏÌବରିÎ 
ଏରସକାରଭÑ ସÉଅ। ଏÌଭାସାନରିଇ ନାଇକାଜୁଡ଼Èଇ ଇମବୋଇରଭÑ 
କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌଭା ମୂଏ। ୨୯

 ନାଇ’ ଅÉବା ନାଇ ରମÍଣ୍ରିଙ୍ାନରି 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ରଦରାଞ୍ଜୁ। ନାଇ’ 
ଅÉବା କାଜୁଡ଼Èଇ ଏତୋନାଞ୍ଜୁସରିକରି ନାଇ ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ାନରିଇ 
ରେ୍ଡÓÍକରି ଅÌଭାମଏୂ। ୩୦

 ଅÉବାରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରÛଆରନଏ।”
୩୧

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସଇୁ ରବÍÎୋରସÍଲୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ରେଗ୍ ରଦରୁ। ୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ଅÉବାରେÍନୁ ରଭସାମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା 
ତÌସାମାଞ୍ାଇ। ଈରୁ ଏÌ ଗୁରଲ ରମହାରଞ୍ରୁ। ଅÉରତକା ଏତେରି 
କାବାଡ଼ରିରସÍଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଭାଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଭୀପ୍ କାଇମାଞ୍ାରଦରୁ?”

୩୩
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଅÉମୁ ନୀ 

ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ାକା ଗରିଆନାକରି ଭୀପ୍ କାଇସରିଡାଜାଆମୁ। 
ଆରତକା ଈନୁ ଆନÈରଭସ୍ରିମାଞ୍ରି  ଏÌରରି ରେÍନୁନÌକରିଟରି ସÉଞ୍ାନାରରି। 
ଈନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି ଅÉଜାନା ନରିଣ୍ାନରି ରେÍନୁରକଏ ସରର ଗରିେରିଞ୍ରି । 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁନୀଙ୍ରି  ଭାଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଭୀପ୍ କା ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ”

୩୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ସÉଜା େୁତରିତା 

ଭ୍ୀସାଅÉଜାରନ, ‘ଅÉନୁ ରବÎତୋରତÍଏ, ଈରୁ ରେÍନ୍ ଙ୍ାଗାରଣ୍ରୁ।’† 
୩୫

 ଈରା ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ,ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରା ସଦରି 
ଆଃରନରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ରେÍନ୍ ଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାରନ। 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େୁତରିତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାନାରରି ଗୁରଲÑରଡଲରି ଉରଜତାରରି। 
୩୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରଭÍସ୍ରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁନÌକରିଟରି ସାଞ୍ାନାରା ରଭÍସ୍ରିମÉଇ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ 
ନାଣ୍ାନରି, ‘ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିରତନୁ’ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ନÉଙ୍ରି  
ଅÉବାରେÍନୁ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ୩୭

 ନÉଇ 
ଅÉବା ଆନାଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ରଗରଟ ଏÌରÈ ଗରିଏନୁ, ଇରସÑକା 
ନାଇକାତା ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଆଟୁ। ୩୮

 ଏÌËକରିରଭÑ, ନାଇ ଅÉବା 
ଆନା ରବÎତୋରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଅÉନୁ ଗରିେରିମାଇ, ଇରସÑକା ଈରୁ 
ଏ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା େରତ୍ଗରିବାÏ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ଈରୁ 
ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆତାକାରଭÑ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ରଭରଲ 
େରତ୍ଗରିଦୁ I ଅÉବାରେÍନୁ ନÉରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁରଭÑ 
ଅÉବାରକ ମାନାରା ଈରୁ କ୍Éର୍୍ା େୁରଞ୍ରୁ।”

୩୯
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଆଃୋରସÍଲୁ ତÌଲ 

ଆଇରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

୪୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଜର୍୍ନ ଜÌଡ଼ରି ଅରନନରି ୋଡ଼ାକରି 

ଏକାରତଞ୍ଜୁ ଜହନ ରଭÍରଲ ଏତୋଭାନରି ମୁଞ୍ାଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏÌ 
ବାହାତାଙ୍ରି  ଭାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ଭÉରତରୁ। ଏଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଜହନ 
ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ରି ଗରିଆସରିଡାରତଞ୍ଜୁ, ଆରତକାରଭÑ ଇଆନରି କାତା 
ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ଉରଜÑତାରରି।” ୪୨

 ଏରରମବୋ ଜୀସୁଇ 
ଗÉରମ ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

ଲାଜାର ତାରି ସÉ୍ା

୧୧  ୧ ଲାଜାର ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ଅÉେ ସÉଭା କୂରାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରବତାନୀୟା ରଦରରି ନÉଜୁତାନରିଇ 

ଲଃେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରରମବୋ ମରରିୟମ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଆଙ୍ରି  ମାଥ୍ାରଭÑ 
ରରହ ଲଃେରିମାସ।ୁ ୨ ଏÌରରି ମରରିୟମ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକÉଟ୍ କାରନÍରଡ 
ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି ଗବୁଗବୁ ନୀଜୁ ଅଆନା ଜୀସ ୁ
କÉଟ୍ କାରନÍରଡ ମୀସାନା ତାଡ଼ା ତ୍ାଉଡ଼Èଇ ତÉସ୍କାଜରିଆମାରସ। 
ଏଆସାନରି ଆରମବେସା ଲାଜାର ସÉଭାକୂରାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌସରିବାଗା 
ମରରିୟମ ଏଙ୍ା ମାଥ୍ା ଜୀସୁଇ ଇ ସଦରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାରସÍଲୁ 
ରଆନରିଇ ୋଣ୍ାମାସୁ। ଏÌବରିÎ ରଭସାନା ୋଣ୍ରିତୁ, “ପ୍ରବୁ, ନୀ 
ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡାଗରିେରିମାସରି ମାଏଞ୍ା ଲାଜାର ସÉଭା କୂରାରନଞ୍ଜୁ।”

୪
 ଜୀସୁ ଇ ସଦରି ରଭଞ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇ ଜୂଗାଡ଼Èଇ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଏଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ଜୂଗାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େÌଙ୍ାଦଃୋ 
େÉରନଞ୍ଜୁ।” ୫

 ଜୀସୁ ମାଥ୍ନରି ତାଡ଼ା ଆଙ୍ରି  ମରରିୟମ ଏଙ୍ା 
ଲାଜାରଇ ଗÉରମ ରଜÍଡାଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜାର 
ସÉଭାକୂରାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସଦରି ରଭଞ୍ାନା ଏÌତୋଭାନରିମାରସଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑ ଏମବୋରରିନରିସରି ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଜୁ ଜରିହୁଦା ଦରିନାତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍନାସ।ୁ”

୮
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା ଜରିହୁଦା 

ଦରିନାତାନରିତ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ନୀରଙ୍ ଭାଡରିଙ୍ା ଭ୍ୀପ୍ କାରସÍଲୁ 
ତÌଲଆଇରସରୁ। ଈରରି ତ ଈରକ ଦରିନାରନ ଅÉଜାରନ। ଈନୁ ଅରଟÑ 
ଏମବୋଙ୍ାରନ ରବ୍ଡÎÓୋ ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

୯
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରନରିସରି ମାରଦÑ ବାର ଘଣ୍ା 

ଉଜାଡ଼ରି ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ  ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ତÉକରିନାଞ୍ଜୁ 
େୁଟୁଡ଼ରିଉରହଞ୍ଜୁ କରି ରନÍରଡ ଦୀରକଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଦରିନାତା ଉଜାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ରମଃୋମୂରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  ତÉକରିନାଞ୍ଜୁ େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃରନଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆନରି ରମହାନା ତÉକାରସଲୁ ଈରକରଭÑ ଉଜାଡ଼ରି 
ସରିଡାଦୁରହଏ।”

୧୧
 ଜୀସ ୁଇ କାତା ରବÎସ୍ା ରବÑଅଟରି ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମାଇ ତÌରଡ଼ଞ୍ା 

ଲାଜାର ଇରଦÑ ସୁସ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ନରିପ୍ କାରସÍଲୁ 

ଏମବୋଙ୍ରି  ସÉଜରିମାଇ।”
୧୨

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ସୁସ୍କରି ରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରନଗରିଅÉରନଞ୍ଜୁ।” 
୧୩

 ଜୀସୁ ରଭତୋରରି ଅତ୍ ଆଇରନ, ଲାଜାର ସାଜାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉରତକାରଭÑ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସ ୁରଭତୋରା େନୁାରତରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସସୁ୍କରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ।
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୧୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁକା୍ର୍ା୍ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲାଜାର ସÉଜାରନଞ୍ଜୁ, 
୧୫

 ଅÉନୁ ଏମବୋ ସରିଡାରତନୁ ଇଞ୍ରି  ରରହାଆଇମାଇ। ଅÉନୁ ମୀ 
ରସÍଲୁରଭÑ ରରହାଆଇମାଇ ଇରଦÑ ଈରୁ ନÉଇବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଆରଦରୁ। ସାଃ, ସାନା ଅÉଜୁ ଇରଦÑ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାନା।”

୧୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରତାମା ଏରମବେରରିଇ  ଦରିଦୁମ a ଇଞ୍ରିମାରସରୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାଃ ଅÉଜୁରଭÑ ଗୁରଲÑ 
ସÉନା ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଜୀସରୁକଏ ରରହ ସÉକାନା।”

ନବତାନରୀୟାତାନ ିଜରୀସୁ
୧୭

 ଜୀସୁ ରବତାନୀୟାତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, 
ଲାଜାର ମସୁ୍ା ଅÉଜାନା ଚାରରିଦରିନା ଅÉରତରଡଏ। ୧୮

 ରବତାନୀୟା 
ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ତରିନରି କରିରଲାମରିଟର ଦୂରୁ। ଏଆରୁ ମାଥ୍ା ଏଙ୍ା 
ମରରିୟମନରି ତାଡ଼ା ଗରିଭାଭÉଜାରସରୁ। ୧୯

 ଏସÛନାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ମାଥ୍ା ଏଙ୍ା ମରରିୟମନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ମାଥ୍ା 
ଏଙ୍ା ମରରିୟମଇ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଲାଜାର ରସÍଲୁ ତÉଡ଼ା ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଭÉଜାରସରୁ।

୨୦
 ଜୀସୁ ଭାଇରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମାଥ୍ା ରଭÍରସ। ଏÌରରି ଜୀସୁଇ 

େୂଣ୍ାତରିଙ୍ରି  ସାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ମରରିୟମ ଇଜÔରନ ରାହରିଅÉରତ। 
୨୧

 ଏମବୋ ମାଥ୍ା ଜୀସଇୁ ରଭରତେ, “ପ୍ରବୁ ଈନୁ ଇମବୋମାଞ୍ାସାକା 
ନାଇ ଆରମବେସା ସÉଜାଦୁଃରହଞ୍ଜୁମା। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ 
େୂଞ୍ାମାଇ, ଈନୁ ଆନା ଜÉଦରି ଏÌରÈ ଅÉବାରେÍନୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ଆରମବେସା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି 

ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”
୨୪

 ମାଥ୍ା ଇରସ, “ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଗୁରଲÑÑତାକା ନରିଙ୍ରିନାଭା 
ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ନରିଙ୍ରିରନÍଞ୍ଜୁ।”

୨୫
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରନ ଏଆନରିରତନୁ 

ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ନରିପ୍ କାଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା ମୂଲା ନୀମବୋରତନୁ। 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇବାଃତା େରତ ୍ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତକାରଭÑ 
ଅରଟÑ ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ନୀମବୋନା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୨୬

 ନାଇବାଃତା ରାହରିଅÉନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିଆନାଞ୍ଜୁ 
ଏରସକାରଭÑ ସÉଏଞ୍ଜୁ। ମାଥ୍ା ଈନୁ ଇକାତା େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  
ଗରିନା?”

୨୭
 ମାତ୍ା ଇରସ, “ଆଁ ପ୍ରବୁ ଈନୁରନ କ୍ରିସ୍ଟତରି ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 

େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ। ଈନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି। ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  
ଭÉଭାମାରସ, ଈନୁରନ ଏଆନରିତରି।”

ଜରୀସୁ ଡରୀନତଞ୍ଜୁ
୨୮

 ମାତ୍ା ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରଭତେରିରବÑଅଟରି ଏÌରରି ତାଡ଼ା ଆଙ୍ରି  
ମରରିୟମନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସ। ଏଙ୍ା ରରଣ୍ଏ କାତାବାତ୍ା 
ଗରିକାରତ। ଏÌରରି ଇରସ, “ଇମବୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ନୀଙ୍ରି  ଆେଗିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ୨୯

 ମରରିୟମ ଈରା ରବÎଞ୍ାନା 
ଟୁଙ୍ଦ୍ଡ଼ଗରିଆନା ନରିଙ୍ାନା ଜୀସୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସ। ୩୦

 ଜୀସୁ ଏ 
ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନÉଜୁତାନରି ସÌଜାସରିଡା ଜାଆରତଞ୍ଜୁ। ମାଥ୍ା ଏଆନରିଇ 
ଏÌତେରିବାହା େୂଣ୍ାରସ ଏମବୋରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ମରରିୟମନରିରଙ୍ ଇଜ ମାରସରୁ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ 
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ତÉଡ଼ାଗରିେରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଟୁଙ୍ଜୁ ଦ୍ଡୂଗରିଆନା ନରିଙ୍ାନା ଅÌରଡ଼କରି 
ସାସାରାଆ ମରରିୟମନରି ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିରତରୁ 
ଏÌରରି ଲାଜାରଇ ମୁସ୍ାଅÉଜାମାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଡ଼ୀଭାରସÍଲୁ 
ସÉଜରିମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁରଭÑ ଏÌଆଡ଼ରିନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି 
ସାରସରୁ। ୩୨

 ମରରିୟମ ଜୀସୁମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସ। ଏÌରରି 
ଜୀସଇୁ ରମହାନା ଏଆନରି କÉଟ୍ କାରନÍରଡ କୂରରିରତ। ମରରିୟମ 
ଜୀସୁଇ ଇରସ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ରଗରଟ ଇମବୋ ମାଞ୍ାସାକା ନାଇ 
ଆରମବେସା ସÉଜା ଦୁଃରହଞ୍ଜୁମା।”

୩୩
 ଜୀସୁ ମରରିୟମନାରା ଡ଼ୀଭା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦୀଙ୍ାରଭÑ 

ଏଆଡ଼ରିନରିରଙ୍ ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରଭÑ ଡ଼ୀସାରା ଜୀସ ୁ
ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସତୁାରରି ଗÉରମ ରଜÍଡା କÉଡ଼ରିରତ ଏଙ୍ା ଗÉରମ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଲାଜାରଇ 
ଏତୋଭାନରି ଇଟାରଞ୍ରୁ?”

ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ପ୍ରବୁ ରମହରିଭÉମ।ୁ”
୩୫

 ଜୀସ ୁଡ଼ୀରତଞ୍ଜୁ।
୩୬

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଇରସରୁ, “ରମଃଦୁ, “ଜୀସ ୁଲାଜାରଇ ଇରସ 
ରଜÍଡାଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ।”

୩୭
 ଅÉରତକାରଭÑ ଗରନ୍କାତାକା ଇରସରୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ 

କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନରିଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଦରିରରି ଇସାଜରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ 
ଲାଜାରଇ ସÉବାÏଗÉଡା ଡ଼Èଇ ନରିେ୍ାମୂଏଞ୍ଜୁମା, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଆନାରଭÑ ଗରିଭା ମଆୂରତଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ସÉଜାମାସି ଲାଜାରଇ ନରୀମ୍ା ସିନତଞ୍ଜୁ
୩୮

 ଜୀସୁ ରଜÍଡ଼ାକÉଡ଼ାଗରିଆନା ମୁସ୍ାଗÉଡାତାଙ୍ରି  ଭାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରରି େସ୍ା ଅÉଜାମାସରି ର ଗାରÈ ମାରସ। ଏÌରରମବୋର ରଦରରି 
ଭାଡରି ଆଡା ଗରିଭାଅÉଜାମାରସ। ୩୯

 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇ ବÉଡରି 
ତ୍କ୍ ଦୁ।”

ମାତ୍ା ଇରସ, “ପ୍ରବୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତ ସÉଜାନା ଚାରରିଦରିନା 
ଅÉରତରଡଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଗÉରମ ଗାନ୍ା ଆଇଦୁଃରନ।” ମାତ୍ା 
ସÉଜାମାସାନରି ତାଙ୍ରି  ମାରସ।

୪୦
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  

ଆନÉ ରଭସାଞ୍ାରତଏ ଏÌରÈ ଏÌଲୁଗରିମୁ। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ରଭସାମାଞ୍ାରତଏ, ଈନୁ ରଗରଟ େରତ୍ ଗରିଦରି ଇରସÑକା, ଈନୁ 
ରେÍନୁତାରା ଆଦାଙ୍ଦ୍  ତାରା ରମଃୋ ମଦୂରି।”

୪୧
 ଏଆକରି ଏଆରୁ ଭାଡରି ତ୍ରତେରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରସଣ୍କରି 

ରମହାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ନାଇଅÉବା, ନୀ ୋଦା ଦଃେରିଞ୍ାଇ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ନÉନ୍ାରା ଜÉୋ ରଭଞ୍ାଞ୍ାଦରି। ୪୨

 ଈନୁ 
ନÉନ୍ାରା ଜÉୋ ଡ଼ଃନା ରଭଞ୍ରିଞ୍ାଦରି ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଉରଜÑରନ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଦରି ଇଞ୍ରି  ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଜୁ ସରି 
ନରିସାଞ୍ାନାକା ଇସରିଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଈରା 
ରଭତୋରତଏ।” ୪୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ରଦରରି ଗୀରା ଗରିଆନା 
ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ, “ଲାଜାର, ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓØତାମ।ୁ” ୪୪

 ଏ ସÉଜାସାଞ୍ଜୁ 
ସ୍ଡÓØତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କାକା କÉଟ୍ କା ମୁସ୍ା ସରିଣ୍Èଙ୍ାଡ଼Èଇ 
ରତେ୍ା ଅÉଜାସ।ୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିମହୁୁରଭÑ ର ଗାମ୍ ସାଡ଼Èଇ ରତେ୍ା 
ଅÉଜାରସ।

ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରିତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଭ୍ରିପ୍ କା 
ଜରିଦୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ସୀଦୁ।”



143 ଜେନ ୧୨:୧୩
ଜରୀସୁଇ ୍ଡେÓÝକାନ୍ÍପାନସÍଲୁ ଜେୁିଦରୀଙ୍ା ତÌଲଆନତÍରୁ

(ମାତରିଉ ୨୬:୧–୫; ମÉକ୍ ୧୪:୧–୨; ଲୁକ ୨୨:୧–୨)
୪୫

 ଏମବୋ ମରରିୟମନରି େୁଣ୍ାରସÍଲୁ ଦÉଲାତାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଭÉଜାରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁତାରା ଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି 
ରମଃରତରୁ। ଏଆରରିମାରଦÑ ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ଜୀସୁଇ େରତ ୍
ଗରିରତରୁ। ୪୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସÛନାକା ସାଜାନା ଇ ଗୁରଲÑତାରା 
ୋରୁସୀଙ୍ାନରିଇ ରଭସ୍ କାରତରୁ। ୪୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସୀଙ୍ା ତାଡ଼ା ସବାତାନରିଇ ମାସାରରିଇ 
ଅÉସ୍ାନା ଇହରିଙ୍ରି  ବÉସରିଅÉରତରୁ, “ଇରଦÑ ଅÉଜୁ ଆନା ଗରିବାÏ 
ରନଗରିଆରନ? ଇଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। 
୪୮

 ଅÉଜୁ ଇଆନରିଇ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  େରିଃରତକା ଗୁରଲÑତାକା 
ଇଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନରୁ I ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା ରରାମ 
ଲÌକୁତାକା ଭÉଜାନା ମÉନ୍ାରା ରେÍନୁ ଇଡୁ ଏଙ୍ା ମାଇ କୁଲୁତରିନରି 
ଗୁରଲÑ ମହୁ ରିଗରିଆରନରୁ।”

୪୯
 ଏଆରରିମାରଦ କୟାଫା ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ବାସାରରିରସÍଲୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆଜାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ “ଈରୁ ଗୁରଲÑକାତା େନୁା ସରିରଡରୁ। ୫୦

 ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁ ମହୁ ରିଅÉନରିବÉଗା ରଆରଞ୍ଏରନ ଏଆରରିରସÍଲୁ ସÉରତକା 
ମୀ ରସÍଲୁ ରନଗରିଅÉରନ। ଅÉରତକା ଈରୁ ଇ କାତା ଏÌଲୁତାଙ୍ରି  
ଅଇସରିରଡରୁ।”

୫୧
 କୟାଫା ତାଡ଼ାସଅ ଇ କାତା ଏÌଲୁଗରିଆନା 

ରଭସାସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ଭÉନରିକାତା 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଜୀସ ୁଜରିହୁଦୀକୂଲୁ ରସÍଲୁ େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
୫୨

 ଆଁ, ଜୀସ ୁଜରିହୁଦୀକୂଲୁ ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁରଭÑ େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑରଭÑ େୁତଗିଜାଣ୍ଅ ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଅÉଜାନା ମÉନରି ରେÍନୁ 
ମୀଡାକାନରିଇ ଲÌସାଗରିଆନା ର ଲÌକୁରନ ଗରିଭାରସÍଲୁ ଜୀସ ୁ
େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ।

୫୩
 ଏÌସରିଗÉଲାଡ଼Èଇରନ ରଦରରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ 

ମ୍ଜୁ ପ୍ କାରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୫୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 

ରମହା ରମହା ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା ଗରିଭା କୂରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମ ତୁହାନାଇ ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାସÌଡ଼ରିଟରି 
ମାସରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ନÉଜୁ ୋଦା ଇଫ୍ରୟରିମ। ଏÌରରମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୫୫
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞÕବାÏଲÉକା େବ ୍ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉଭାରନ ଗରନ୍କା 

ଲÌକୁ ରଭÍରଲରନ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କାଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ 
ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା େÉଲରିଗରିଭାରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି 
ତୀରରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଅÉଗରନ ଭÉରତରୁ। ୫୬

 ଏଆରୁ ଏମବୋ ଜୀସଇୁ 
ଦାଃରଦରୁ। ଏଆରୁ ଜରିରୁସାଲମ ରେÍନୁ ଇଡୁ ବାହାତାନରି ନରିସାନା 
ତÉରୁରନ ତାରୁରନ ରବÎନ୍ ମବୋ ରଭନ୍ ମବେରି ଅÉରତରୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକାତାଙ୍ରି  ବÉÐଇରନଞ୍ଜୁ? ଈରୁ ଆନା ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ?” 
୫୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ୋରୁସୀଙ୍ା ଜୀସଇୁ 
େୂଣ୍ରିତାକା ମÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋଗରିଆଦୁ ଇଞ୍ରି  ବାଗଗିସରିଆରସରୁ। ଏଆରୁ 
ରଭସାରସରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋଭାନରି ଅÉରତକା ମାଞ୍ାଦୁଃନାରା 
ଇମବୋଇରବÎରଲ େୁରସକା ମାଙ୍ରି  ଉରତଏ ସଦରି ସୀଭାଅÉରନ। 
ଇରସÑକା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସୀଙ୍ା ଜୀସୁଇ 
ତଃୋନା ଅÌଭାମରୂନରୁ ଇଞ୍ରି  ବାଗଗିସରିଆରସରୁ।

ତାଡା ତÌନଡଞ୍ାକାରିନକ ନବଥନରୀୟାତାନ ିଜରୀସୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୬–୧୩; ମÉକ୍ ୧୪:୩–୯)

୧୨  ୧  ଜୀସୁ ଜ୍ଡ ÓÞଭାଲÉକା େÉଲରିଗରିବାÏ ଛଅଦରିନା 
ରଭÍରଲରନ ରବଥନରିୟାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 

ଲାଜାର ରବଥନରିୟାତାନରିଇ ରାହରିଆଇରସଞ୍ଜୁ। (ଏତୋନରିଇ 
ଜୀସୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିକ୍ାରସଞ୍ଜୁ) ୨

 ଏÌମବୋ ଜୀସୁ ରସÍଲୁର ବÌଜରି 
ତÌଲଗରିଭାଅÉଜାମାରସ। ମାଥ୍ା ସୀଭାକଃୋ ଗରିେରିମାରସ। 
ଜୀସରୁକÑ ରବÍଗାରୁରଭÑ ଲାଜାରରକ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିରସରୁ। 
୩

 ମରରିୟମ ଗÉରମ ରକ୍Íଉଗାଟରି ଗବୁ ଗବୁ ଇଞ୍ରିମାସରି ନରିଜୁ ଅଦ 
ଲରିଟର ରଡଃଙ୍ରି  ତାସାନା ଜୀସ ୁକÉଟ୍ କାନରି ବÉÐକ୍ ରତ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ତ୍ାଉ ତ୍ାରମବେରାକା ଡ଼Èଇ ତାସ୍କା ଜରିରତ। ଏ ଈଡୁ ତାନରି ନରିଜୁ ତାରରି 
ଗÌକରି ଗୁରଲÑରଭଞ୍ ବ୍Éଡ଼ରିରତ।

୪
 ଇରସ୍କାରରିୟଥ ଜରିହୁଦା ଏମବୋ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦା 

ଜୀସୁତାଡ଼ା ର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। (ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÉଡ଼ା 
ଜୀସୁଇ ପ୍ରÉରତଞ୍ଜୁ)। ଏ ଜରିହୁଦା ମରରିୟମନାରା ଇ କାବାଡ଼ରି 
ମÌନ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବରତେଞ୍ଜୁ, ୫

 “ଇ ରକ୍ଉଗାଟରି 
ନରିଜୁ ତରିନରିସହ ରୂୋଟÉକାଙ୍ା ରସÍଲୁଇଆ ପ୍ରÉସାନା ୋନÉନରି 
ଲÌକୁରରିକରି ସୀଭାଲୂଡ଼ାମାରସ।” ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦା େÉନାନରି 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇସରିଡÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ 
ର ରେ୍ଡÍÓକରରଏଞ୍ଜୁ ମାସÉକରି ଈ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିତାଆ ଗୁରଲÑ ଟÉକାଙ୍ା ରେÍଡ଼ରି ତାଡ଼ାବାଃତା 
ଇଟ୍ କରିମାରସÍଞ୍ଜୁ।

୭
 ଜୀସ ୁେ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ମରରିୟମନରି ଆନାରଭÑ ଇନ୍ ମବୋକୂନା। ଏÌରରି 

ଗବୁଗବୁ ନରିଜୁ ତାସାନାଇ ନାଇ ମସୁ୍ାଅÉନରି ଗÉଲାରସÍଲୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ମୀସ୍ରିଞ୍ାରନ। ୮ ମୀ ବାଃତା ଡ଼ଃନା େÉନାନରି ଲÌକୁ ରାହରିଅÉରନରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ମୀରକ ସରିଡାଦୁଃରତନୁ।”

ଲାଜାର କୁÛଇଟ ିଡÌଇତାରା ନରୀଟ ିଗିତାରି
୯

 ଜୀସୁ ରବତାନୀୟାତା ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗରନ୍କା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ରଭରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ ରମଃୋରସÍଲୁ ଏମବୋଙ୍ରି  
ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଲାଜାରଇରଭÑ ରମଃୋରସÍଲୁ ସାରସରୁ। 
ଲାଜାରଇ ଜୀସୁ ସÉଭାଗÉଡାଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାସାକରି, ରମଃୋ 
ମÉଟ୍ କରିରସରୁI ୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଲାଜାରଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରବÎÍୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଆଇରସରୁ। ୧୧

 ଦÉଲାତାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ରଦରରି ଲÌକୁରରିବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ାନା ଲାଜାର ରସÍଲୁ ଜୀସ ୁବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟାରସରୁ। ଏÌସରିବାଗା ଜରିହୁଦୀରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଲାଜାରଇରଭÑ 
ରବÎÍୋରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିରସରୁ।

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

ଲୁକ ୧୯:୨୮–୪୦)
୧୨

 ଏ ରଭଇତରି ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ଭାଇରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ 
ରଭରସରୁ। ଏମବୋ ଗÉରମ ଦÉଲାଲÌକୁତାକା ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାରସÍଲୁ 
ଭÉଜାମାରସରୁ। ୧୩

 ଏଆରୁ କାଜୁରୀ ରଡÍଗାଙ୍ା ଆହାନା ଜୀସଇୁ 
େୂଣ୍ାରସÍଲୁ ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂକ୍ ରତରୁ,

“ଆଆନରିଇ ଦଃୋେଙ୍ା ଗରିଦୁ,
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ଏତେÉଞ୍ଜୁ ରେÍନୁୋଦାଡ଼Èଇ ବାÏଇରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 

ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ।
ରେÍନୁ, ଇଆନରିଇ ରମÍଲାଗରିମ।ୁ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୫–୨୬
ରେÍନୁ, ଇସ୍ାଏଲ ରାରଜନରିଇ ରମÍଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୪
 ଜୀସୁ ର ରମÍକରିଗଡ଼ା େÉନ୍ ଞ୍ାନା ଏÌରÈଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି 

କରତେÍଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାସାରରି ଉଗ୍ ରଦ। ଏମବୋ 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ,

 ୧୫ “ଅ ସରିରୟାନ ରଦରରି ନÉଜୁତରି, ଈନୁ ଅÉଜା କୂନା।
ରମଃମ,ୁ ରମÍକରିଗଡ଼ାତା କକ୍ ସାନା ନୀ ରାରଜÍଞ୍ଜୁ 

ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ।  ଜରିଖରରିୟ ୯:୯

୧୬
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ାଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭÍରଲ େୁନ୍ ମବୋମୂଆରତରୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉଟରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଇ 
ଗୁରଲÑତାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା େୁରସରୁ।

୧୭
 ଜୀସୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଲାଜାରଇ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିରତେÍଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ସÉବାÏଗÉଡାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØହାନା ଭÉମୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ଏଆନରିରକÍ ଗÉରମ ଦÉଲା ଲÌକୁ ମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ଇ ଗୁରଲÑ ସଦରି ରବÎସ୍ େରିମାରସରୁ। 
୧୮

 ଇ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଜୀସୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭନ୍ ମବୋରନ 
ଏଆନରିଇ େୂଣ୍ାରସÍଲୁ ଦÉଲାଲÌକୁ ଭÉରତରୁ। ୧୯

 ଏÌସରିବାଗା 
ୋରୁସୀଙ୍ା ତÉରୁରନ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାନା କାତାବାତ୍ା ଅÉରତରୁ, 
“ରମଃଦୁ, ମÉନ୍ରି ଡୁସ୍କରିନାରରି ଆନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡଏ। 
ଗୁରଲÑ େୁତଗି ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରଡଏରନ।”

ସÉ୍ା ଏଙ୍ା ନରୀମ୍ରୀନ ିଜରୀସୁତାରି କାତା
୨୦

 ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରଡଲରି ରେÍନୁଇ ଦଃୋେଙ୍ା ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ସାଜରିମାସରି ଲÌକୁ ମାରଦÍ ଏସÛନାକା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାକା ମାରସରୁ। 
୨୧

 ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାକା େରିଲରିେରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ।  ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁତାକା ଏÌସରିରତରୁ, “ଅ ଅÉବା ଅÉମୁ ଜୀସୁଇ ରମଃୋ 
ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ” ୨୨

 େରିଲରିେରି ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟଇ ଇ କାତା ରଭସ୍କାରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଆନ୍ଦ୍ ରି ୟ ଏଙ୍ା େରିଲରିେରି ଜୀସଇୁ ସାଜାନା ରଭସ୍କାରତରୁ।

୨୩
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତାରରି 

େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ୋନାରରି ରଡÍଲରି ଏତାରତରଡଏ। ୨୪
 ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ 

ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। କୁଡରି ରରଣ୍ ଟÉଣାତା ଦରିଆନା ସÉଆତାକା ଏÌରରି 
ରରଣ୍ରନ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ସÉରତକା 
ଗÉରମ େÌଲ ଆØରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ସÉଆତାକା ଡ଼ଃନା 
ରରଣ୍ରନ ବରିରହନରି ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ୨୫

 ତାଡ଼ାନରି 
ରଜÍଡା ଗରିନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ମ୍Éକ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ଇ େୁତଗିନୀମବୋତରିନରି 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ସଇଅÉଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞରେ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ନାଇ କାବାଡ଼ରିଗରିଭା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ, ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭାରସÍଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଇ ଗରିଆକାଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ସରିନା ଅÉନୁ ଏତୋଭାନରି ମାଞ୍ାଦୁଃହରି, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ନÉରକ 
ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ 
ନାଇ ଅÉବା ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡାସÉ୍ା କାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୨୭

 “ଇରଦÑ ନÉନ୍ରିରଜÍଡା ଗ୍ାଃେରିମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ଆନÈଈଇ? 
‘ଅ ଅÉବା, ନÉଙ୍ରି  ଈନୁ ଇ ଡ୍ଡÜÝØେରିମାନରି ରଡଲରିଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞପ୍ାମ’ୁ, 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ଆନୁ ଆନା ଜÉତାଇ? ଅÉଏ, ଅÉନୁତ ଇ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁରନ ଭÉଜାମାଇ। ୨୮

 ଅ ଅÉବା, ନୀ େÉଦା 
େÌଙ୍ାଦଃୋ ଅÉୋକାରରି।”

ଇହରିଙ୍ରି  ଇନ୍ ମବୋଡାରଣ୍Í ରସଣ୍Ûଟରି ରରଣ୍ ଗୀରା ଭÉରତ, “ଅÉନୁ 
ଏ ୋଦା ରଡÍସାମାଇ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑରଭÑ ରଡÍସରି।”

୨୯
 ଏମବୋ ନରିସାମାସାକା ଇ ଗୀରା ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ ମରୂଡଙ୍ରି  

ଡ୍ଡଡୂ Ü ଡ୍ଡଡୂ Ü ଇଞ୍ରିରନ ଇରସରୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ, ଏସÛନାକା ଇରସରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ସ୍ୱଗ୍ଦୂତ ଜୀସରୁକ 

କାତା ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”
୩୦

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏ ଗୀରା ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଅÉଆରତ, ମୀ ରସÍଲୁ ମାରସ। ୩୧

 ଇରଦ େୁତଗି ତୂକରି ଗରିଭାରଡଲରି 
ଭÉଜାରନ ଇ େତୁଗି େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାନରିଇ ରେହା ଅÉରନ। ୩୨

 ଅÉନୁ 
ଇ େୁତଗିଡ଼Èଇ ରସଣ୍କରି ରଡÍସ୍ା ଅÉରତକା ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ତାଇ।” ୩୩

 ଜୀସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ସÉଭା ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ତÌସ୍ାରସଲୁ ଇ କାତା ରବÎରତେଞ୍ଜୁ।

୩୪
 ଲÌକୁତାକା ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ସÉଜାତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, 

ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ଅÉରତକା ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଦରି ‘ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରସଣ୍କରି ସାରନଞ୍ଜୁ?’ ଇ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ?”

୩୫
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀରକ ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି 

ମାରନ। ଏÌସରିବାଗା ଏ ଅÌରତେରରି ମାନାଭାନରିରନ ତÉକାଦୁ। 
ଇରସÑକା ମୀଙ୍ରି  ଆନ୍ାରରି ଆଃୋମୂରତÍ। ଆନ୍ାରରିତାନରିଇ 
ତÉକାଇନାଞ୍ଜୁ ଏରମବେକରି ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏଞ୍ଜୁ। 
୩୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÌରତେରରି ମୀରକ ମାଞ୍ାଦୁଃତାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଏ 
ଅÌରତେରରି ବାଃତା େରତ ୍ଇଟାଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଈରୁ ଅÌରତେରରି 
ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଅÉରଦରୁ।” ଜୀସ ୁଇ କାତା ରବÎସ୍ା ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବାହାତାନରିଇ ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏମବୋଇରଭÑ ଏଆନରିଇ 
େÉନ୍ ମବୋମଆୂରତ।

ଜେୁିଦରୀଙ୍ା ଜରୀସୁଇ ପନତ୍ଡଗି୍ା କୂନତରୁ
୩୭

 ଜୀସ ୁଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁ ଇ 
ଗୁରଲÑତାରା ରମହାସାକାରଭÑ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିଅÈରତରୁ। 
୩୮

 ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜରିଶାଇୟ ରଭସା ମାସାରରି 
ଉଗ୍ ରଦ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ,

“ଅ ପ୍ରବୁ, ନାଇ ରଭସାମାନାରା ଏମବୋଇ େରତ୍ 
ଗରିଆମାରନ?

ରେÍନୁତାରା ଡାଟା ଏମବୋଇ ରମହାରନ?” 
 ଜରିସାଇଅ ୫୩:୧

୩୯
 ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିଭା ମେୂରିସରିଡାରତରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଜରିସାଇଅ ଅରଟÑରଭÑ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ :

 ୪୦ “ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ କାଣରିଙ୍ାଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।
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ଏଆରୁ ଏଆରରିଇ ଭାଡରିରଜÍଡାଙ୍ା ଗରିଆଜରିଆରନଞ୍ଜୁ।

ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା କାନ୍ ଙ୍ାଡ଼Èଇ ରମରହÑରୁ ଅÉରତକା
ଏÌଲୁ ଡ଼Éଇ େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂରୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁରଭÑ ଏଆରରିଇ 

କାରରି ଇରସÑନୁ।
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରିତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ା 

ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୬:୧୦

୪୧
 ଜରିସାଇଅ ଈରା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ଅÌରତେରରି ରମହାମାରସଞ୍ଜୁ।
୪୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସଇୁ ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ଜରିହୁଦୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାରଭÑ ଏଆନରି ବାଃତା େରତ ୍
ଇଟରିରତରୁ। ଏଆରୁ ୋରୁସୀଙ୍ାନରିଇ ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିସାରା ତÌସ୍ାକୂରତରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରିଇ ରେÍନୁଇଡୁଡ଼Èଇ ରେହାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିରସରୁ। ୪୩

 ଏଆରୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ାଦଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋକୂଆନା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ାଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ମÉଟ୍ କରିରସରୁ।

ଜରୀସୁତାରି ଗ୍ରÉପା ଲÌକୁରିଇ ତୂକଗିିନନ
୪୪

 ଏ’ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଗୀରା ରଡÍସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ନାଇବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ନାଇବାଃତା 
ଅÉଆରତ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ଅÉବା ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନÉଙ୍ରି  େÉଣ୍ାମାଞ୍ାନାନାନରିଇରଭÑ ରମଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ୪୬

 ଅÉନୁ 
ଅÌରତେରରିରତନୁ ଅÉଜାନା ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମÉଇ। ଅÉନୁ 
ଏÌସରିବାଗା େତୁଗିତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାକା ନାଇବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆନାକା ଏରସÑକାରଭÑ ଆନ୍ାରରିତାନରିଇ ରାହରିଅÉଏରୁ।

୪୭
 ଅÉନୁ େୁତଗିତାକାରରିଇ ତୂକରିଗରିଭା ଭÉଆ ସରିରଡÑନୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇ େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ ଏØୋ ସୀଭାରସÍଲୁ ଭÉଜାମାଇ। 
ଏତୋନାକା ନାଇ ରଭସ୍ରିନାରା ରଭଞ୍ାନା ଏÌରÈ ଆଃୋ କୂÔରନରୁ, 
ଏଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଭÉଆସରିରଡନୁ। ୪୮

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି 
ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ଗ୍ରÉୋ, ରଭସ୍ା 
ଆଃେରିସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏÌଆଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗିବରିÎହା ରଡଲରି ତୂକରିଗରିବାÏ 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୪୯

 ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ ଏତୋରା ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାଇ ଏÌରରି 
ନÉନ୍ରି ଗ୍ରÉୋ ଅÉଆରତ। ନାଇ ଅÉବା ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ 
ଆନÈ ରଭସ୍ା ଆନÈ ଗ୍ରÉୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏÌରÈ ରଭସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୫୦

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ନାଇ ଅÉବା ଏÌତେରିବାଗଗି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରିତାରରି ବାଗଗି କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ ସୀନାରରି। ଏÌସରିବାଗା 
ଅÉନୁ ଆନÈ ଆନÈ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏÌରÈ ଅÉବାରେÍନୁ ନାଙ୍ରି  
ରଭସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିତାଆ କÉଟ୍ କା ନଗ୍ ଜା ଜନିତଞ୍ଜୁ

୧୩  ୧ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାରରି ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରଡଲରି ଅÉଭା 
ତାଙ୍ରି  ଈରକÑ ରଡଲରି ମାରସ। େୁତଗି ତୁହାନାଇ 

ଅÉବା ରେÍନୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାନରିରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତ ଇଞ୍ରି  
ଜୀସୁ େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  

ରବ୍ଡÓÎÍରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗିତାନରି
଼
ମାସରି ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଗାପ୍ ସରି ବରିÎହାନରି ରଦରରି 

ରଜÍଡା ତÌରତେÑଞ୍ଜୁ।
୨

 ରନରି
଼
ସରି ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ବରିଲୁଡ଼ରି ରଡଲରି 

ତରିନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  କକ୍ ସାମାରସରୁ। ସରିରମାନ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇସ୍କାରରିୟତ 
ଜରିହୁଦା ଏÌଲୁତାନରି ସଇତାନ ସÌଲ୍ ବା ମସୂାରସଞ୍ଜୁ। ୩ ଅÉବାରେÍନୁ 
ଜୀସୁଇ ଗୁରଲÑକୁÛଇଟରି େÌଣ ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏÌରÈ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବାରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଭାଜାମାଇ ଇଞ୍ରି  
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାବାଃତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÓÍ Îେରିମାଇ ଇଞ୍ରିରଭÑ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାସରି ରଡଲରି ଜୀସ ୁ
ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େସ୍ାମାସରି ଲାମବୋ ସରିଣ୍È କ୍ଡଜୁଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ରଡÍଟରିତା ଗାମ୍ ସା ତଃେରିରତଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ର ତସ୍ ଲାତାନରି ସରିରୁ େୂରରିଗରିଆନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିତାଆ 
କÉଟ୍ କା ନବ୍ ଗା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଡÍଟରିତା ତଃୋମାସରି 
ଗାମ୍ ସା କ୍ଡଜୁହାନା ଏଆରରିତାଆ କÉଟ୍ କା ତÉସ୍କାଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୬
 ଜୀସ ୁସରିରମାନ େରିତର ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 

େରିତର େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ନÉଆ କÉଟ୍ କା ନବ୍ ଗା 
ଲୂଡ଼ାସରିରଡଏ।”

୭
 ଜୀସୁ େରିତରଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଆନା ଗରିେରିମାଇ ଈନୁ 

ଇରଦÑ େୁନÈଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଡାଉ େୁଞ୍ରି ।”
୮

 େରିତର ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ ନÉଆ କÉଟ୍ କା ନବ୍ ଗାରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ଏରସÑକାରଭÑ ସରିଆଜାଏନୁ।”

ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀଆ କÉଟ୍ କା 
ନଗ୍ ଜାଜାଆତାକା, ନାଇବାଃତା ନୀନ୍ରି ଆନରିରଭÑ ବÉଗା 
ରାହରିଅÉରଜଏ।”

୯
 ସରିରମାନ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 

ଭାରରି କÉଟ୍ କା ଅÉଆରତ, ନÉଆ କାକା ଏଙ୍ା ତ୍ାଉରଭÑ 
ନଗ୍ ଦାମ।ୁ”

୧୦
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିରୁମୀଭା ରବÑଅଟରି ଏଆନରିତାରରି 

ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗୁରଲÑ ତୀରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ। ଏଆନରିତାରରି ଭାରରି 
କÉଟ୍ କା ଆଡା ନବ୍ ଗା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଈରୁ 
ଉରଜÑରନ ତୀରରି ଇଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଅÉଏ।” 
୧୧

 ଜୀସୁ େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ କÉରସଙ୍ାନରି 
କାକାନରି ଆଃୋଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ 
ମାରଦ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ତୀରରି ଇନାସରିରଡରୁ।

୧୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିତାଆ କÉଟ୍ କା ନବ୍ ଗା ମୂତରିରବÑଅଟରି 

ତÉନ୍ାରା ସରିଣ୍È େସ୍ାନା ଅରଟÑ କରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ 
ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଆନା ଗରିରତଏ, ଏÌରÈ ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋମୂରତରୁ ଗରିନା? ୧୩

 ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  “ଗ୍ରÉୋଗାଟରିଆବା” 
ଏଙ୍ା “ପ୍ରବୁ” ଇଞ୍ରିଞ୍ାରଦରୁ। ଆଁ ଉରଜÑରନ, ଏÌରÈ ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା 
ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁରନ ଏଆନରିରତନୁ।” 
୧୪

 ଅÉନୁ ମୀ ଗ୍ରÉୋଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଅÉଜାନା ମୀ କÉଟ୍ କା 
ନଗ୍ ଜାଞ୍ାଇ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁରଭÑ ରଆରତରୁ ରଆନରିତାଆ 
କÉଟ୍ କା ନଗ୍ ଜା ଜରିଭା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୫

 ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ତÌସରିସରି 
ଈରା ଗରିଆମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁରଭÑ ନାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଗରିଦୁ। 
୧୬

 ଅÉନୁ ଉରଜରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ପ୍ରବୁକରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାନାନରିଇ କାବାଡ଼ରିଗରିଭା 
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ରସÍଲୁ ୋଣ୍ାଅÉଜାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ୋଣ୍ାମାନାନରିକରି 
ସÉରÛରକ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଈରୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା 
େୁଞ୍ାନା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକାରନ ଈରୁ ରରହା େÉରଣ୍ରୁ।

୧୮
 “ଅÉନୁ ମୀ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରସଲୁ ରଭସ୍ରିସରିଡÉଜାଏନୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏÌରମବେରରିଇ ଅÉସ୍କାମାଇ ଏଆରରିଇ େୁଞ୍ାମାଇ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁେୁତରିତା ଆନା ଭ୍ୀସାଅÉଜାରନ, ଏÌରରିତ 
ଉରଗ୍ଆଡÉ। ‘ଏତୋଞ୍ଜୁ ନÉରକ ତରିଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ।’ ୧୯

 ଈରରି ଗୁରଲÑÑ ଉଗ୍ରି ରଡଲରିତାନରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ େରତ୍ ଗରିରଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀଙ୍ରି  ରଭÍରଲରନ 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୨୦

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ନÉଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାଞ୍ାନାନରିଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନାଙ୍ରି ରଭÑ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ। ନÉଙ୍ରି  ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାନାନରିଇରଭÑ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡାନ ିଆଃପାଗିନାନ ିକାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୨୦–୨୫; ମÉକ୍ ୧୪:୧୭–୨୧;  

ଲୁକ ୨୨:୨୧–୨୩)
୨୧

 ଜୀସୁ ଇ କାତା ରଭତେରିରବÑଅଟରି ଏଆନରିତାରରି ଗÉରମ 
ରଜÍଡାକÉଡ଼ରିରତ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ କ୍ାର୍୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ମୀ ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ନÉଙ୍ରି  କÉରସଙ୍ାନରି କÉଜୁତା ସÌେଗିଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

୨୨
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗୁରଲÑତାକା ତÉରୁରନ 

ତÉରୁରନ ରମହରି ରମହରି ସÉରତରୁ। ଏଆରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମଅୂÉରତରୁ 
ଜୀସୁ ଏରମବେରରିଇ ସୂଟାନା ଇ କÉତା ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଜୀସ ୁ
ସÌଡ଼ରିଟରି ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
ଏଆନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ସରିରମାନ େରିତର 
ଏଆନରିଇ କାଜୁ ଭାଡ଼୍ ସାନା, ପ୍ରବୁ ଏରମବେରରି ରସÍଲୁ ଇ କାତା 
ରଭସ୍ େରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କାକରିତାନରି ରଡÍରରି ଅÉଜାନା 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନୀଙ୍ରି  ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ?”
୨୬

 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀରୁ ତାନରିଇ େରିଟ ଡୁବୁ 
ଇସାନାଇ ଏତୋନରିକରି ସୀଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।” 
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଟ ଡୁବୁ ଇସାନାଇ ସରିରମାନ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଇରସ୍କାରରିରୟାଥ ଜରିହୁଦାକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୭

 େରିଟ େÉନ୍ ମବୋଡ଼ାଏ 
ଜରିହୁଦା ବାଃତା ସଇତାନ ସÌରଟଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ଜରିହୁଦାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଇନୁ ଏତୋରା ଗରିଭା କାତା ଏÌରÈ ଉରତÑଏ ଗରିକାମୁ।” ୨୮

 ଜୀସ ୁ
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ରମÍଜା ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଜୁ ସରି 
କକ୍ ସାନା ତରିଞ୍ରିସାକା ଏମବୋଇରଭÑ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆରତରୁ I 
୨୯

 ଜରିହୁଦା େୁଟାମାସରି ଟÉକାଙ୍ା-ରେÍଡ଼ରି ତାଡ଼ା ବାଃତା ଇଟ୍ କରି 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏସÛନାକା ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିରତରୁ, 
ଜରିହୁଦା ବାଃତା ଟÉକାଙ୍ା-ରେÍଡ଼ରି ମାନାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÉକା 
ରଡଲରିତାନରି ଆନାସରିକରି ଲୂଡ଼ା ମାନାରା କଡାରସଲୁ, ଅÉରତକା 
େÉନାନାକାରରିକରି ଡାବୁଙ୍ା ସୀଭାରସÍଲୁ ସରିନା ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ 
ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ।

୩୦
 ଜରିହୁଦା ଜୀସୁ ସରିଆମାସରି େରିଟÛ େÉନ୍ ଞ୍ାନାଇ ଅରଡ଼କରି 

ସ୍ଡÓØହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ନÉଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାରସ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉ୍ାକାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୩୧

 ଜରିହୁଦା ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓØହାନା ସାସରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଇରଦ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉବା ରେÍନୁରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ରେÍନୁ ରଗରଟ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉନ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁରଭÑ 
ଏଆନରି

଼
ଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାରନ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉନମବୋଗରିରନଞ୍ଜୁ।”

୩୩
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ନାଇ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ଭାରରି 

ଈରକÑ ରଡଲରି ଆଡାଆ ମୀରକ ରାହରି ଅÉଜାଇ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ଉରଜରନ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃତାରଦରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ 
ରଭସାସରିରଡଃଙ୍ରି  ଇରଦ ମୀଙ୍ରି ରଭÑ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ 
ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ ଈରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉଭା ମଏୂରୁ।

୩୪
 “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ର େୂନରି ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଈରୁ 

ରÛଆରତରୁ ରଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ୩୫
 ଈରୁ ରଗରଟ ରଆରତରୁ 

ରଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିରତକା ଇରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଉରଜÑରନ ନାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑତାକା େୁରନରୁ।”

ପିତର ଅÉଞ୍ା କୂନାରା ଜରୀସୁ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୩୧–୩୫; ମÉକ୍ ୧୪:୨୭–୩୧;  

ଲୁକ ୨୨:୩୧–୩୪)
୩୬

 ସରିରମାନ େରିତର ଜୀସଇୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଏତୋଭାଙ୍ରି  
ସାଜରିମାଞ୍ରି?” ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏତୋଭାଙ୍ରି  
ସାଜରିମାଇ ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଇରଦ ଭାବା ମଏୂରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଡାଅ ନାଇ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭÉରଦରୁ।”

୩୭
 େରିତର ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଇରଦ ଆନାଡ଼ରିକରି ନୀ 

ରବÑଅଟରି ଭÉଭା ମଏୂନୁ? ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ା େରାଣରିରଭÑ 
ସୀଭାରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାମାଇ।”

୩୮
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଉରଜÑରନ ନାଇ ରସÍଲୁ ନରିନ୍ାରା 

େରାଣରି ସୀଦରି? ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, “କଜୁ 
କ୍Éୋ ରଭÍରଲରନ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁରନନୁ ଇଞ୍ରି  ତୀନରି େÉଲୁ 
ନାଇରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା କୂଦରି।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ଜÉମ୍ା ଗିନତଞ୍ଜୁ

୧୪  ୧  ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା 
ଗ୍ାଃତାଜାଆ କାଇ। ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ ୍

ଗରିଦୁ। ଏଙ୍ା ନାଇବାଃତାରଭÑ େରତ ୍ଗରିଆଟୁ। ୨ ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁ 
ଇଡୁତାନରି ଗÉରମ ବାକାରାକା ମାନୁ, ସରିଡାତାକÈ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଭÍରଲରନ ରଭସାଦୁଃତାଇମା। ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ବାହା 
ରସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ। ୩

 ଅÉନୁ ମୀ ରସଲୁ ବାହା 
ରସାନା ଭÉଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଭÉଜାନାଇ ମୀଙ୍ରି  ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅତାଇ। ଅÉନୁ ଏତୋଭାନରି ରାହରିଅÉଇ, ଈରୁରଭÑ ଏମବୋ ନÉରକରନ 
ରାହରିଅÉବାÏମରୂଦରୁ। ୪ ଅÉନୁ ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସÉଜରିମାଇ, ଈରୁରଭÑ ଏ 
ୋରହରରି େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।”

୫
 ରତାମା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସÉଜରିମାଞ୍ରି , 

ଏରାତ ଅÉମ ୁେୁନÉସରିଡÈମ।ୁ ଏÌମବୋଙ୍ରି  ସାନାରା ୋରହରରି ଅÉମ ୁ
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା େୁନାମ?ୁ”

୬
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରନ ୋରହରରି ରତନୁ; 
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ଅÉନୁରନ ଉରଜÑରତନୁ, ଏଙ୍ା ମଲୂା-ନୀମବୋରତନୁ। ଅÉବାରେନୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ଅÉନୁରନ ଏ ୋରହରରିରତନୁ। ୭

 ଈରୁ 
ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାମାଞ୍ାତାକା ନାଇ ଅÉବାଇରଭÑ େୁଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ। 
ଇରଦÑ ଈରୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏÌଆନରିଇ 
ରମହାରଭରଞ୍ରୁ।”

୮
 େରିଲରିେରି ଜୀସଇୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ମÉରଙ୍ ଅÉବାରେÍନୁଇ 

ତÌତୋମ।ୁ ମÉଙ୍ରି  ଏÌରସରନ ଲୂଡ଼ା।”
୯

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େରିଲରିେରି, ଅÉନୁ ମୀରକÑ ଇରସଦରିନା 
ଲଃତାରତଏ। ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ନÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇ 
ରମହାଞ୍ାରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବାରେÍନୁଇ ରମହାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା, 
ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ‘ଅÉବା ରେÍନୁଇ ତÌତୋମ ୁଇଞ୍ାତରି’? ୧୦

 ଈନୁ 
େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡÈଜାଆଇଗରିନା ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁବାଃତା ମାଇ 
ଏଙ୍ା ଅÉବାରେÍନୁ ନାଇ ରଜÍଡା ଲାଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ? ଅÉନୁ 
ଆନÈ ଆନÈ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଏÌରÈ ନାଇସକ ରଭସ୍ରିସରିଡÈଜାଏନୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉବାରେÍନୁ ନାଇ ରଜÍଡାଲାଇ ମାଞ୍ାନା ତÉନ୍ାରା ଏ 
ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁ ବାଃତା 
ମାଇ, ଏଙ୍ା ଅÉବା ରେÍନୁ ନାଇରଜÍଡାଲାଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇରÈ 
େରତ୍ ଗରିଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା ନାଇ ଗରିଆମାନାରା ଆଦାଙ୍ଦ୍  
କାବାଡ଼ରି ରମହାନାରଭରଲ ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆଟୁ।

୧୨
 ଅÉନୁ ମରିଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ନାଇବାଃତା 

େରତ୍ଗରିେରିନାଞ୍ଜୁ ନାଇବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନାଇ ଗରିେରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଆଁ ଇରାଡ଼ରିକରିରଭÑ 
ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ରଦରରିକାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିମÉଇ। ୧୩

 ଈରୁ ନାଇ 
ୋଦାଡ଼ାଏ ଆନÈ ଜÉତାରଦରୁ ଅÉନୁ ଏ ଗୁରଲÑତାରା 
ଗରିଆଜରିଆଇ। ଏଙ୍ା ଏ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଅÉବାରେÍନୁ େଙ୍ାରଭଙ୍ା 
ୋରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଆନା ଜÉରଦରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ 
ଉରଜÑରନ ଗରିଆଜରିଆଇ।

ସୁପାଡ ିଜଉି ସି
଼
ଆଇ ଇଞି୍ ଅÉଞ୍ା

୧୫
 “ଈରୁ ରଗÍରଟ ନାଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିଆରଦରୁ, ଇରସÑକା ନାଇ 

ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ୧୬
 ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁଇ ରଭସରିଇ 

ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁଇ େ୍ାଇ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇରଡଃଙ୍ରି  
ତାନାନରିଇରନ ଲପ୍ କା ଗାଟାନରିଇ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା 
ମରିରକ ସଡ଼ରିଟରି ରାହରିଆଭାରସଲୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ। ଇ େତୁଗି ଏଆନରିଇ ଆଃୋ ମଏୂ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା େୁତଗି ଏଆନରିଇ ରମଃେରିସରିରଡଏ, ଏଙ୍ା େୁଞ୍ରିସରିରଡଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରକ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ ଲଃତାରନଞ୍ଜୁ।

୧୮
 “ଅÉନୁ ମରିଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ମରିଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  େରିହାନା ସÉରଜନୁ। 

ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଇ। ୧୯
 େତୁଗିତା ଲଃେରିମାନରି ଲÌକୁ 

ଇରକÑରଡÍଲରି ରବÑଅଟରି ରମଃୋ ମÌୁତାଜାଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
ରମଃତାରଦରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ନୀମବୋନା ମାଞ୍ାଦୁହରି 
ଏଙ୍ା ଈରୁରଭÑ ନୀମବେରିରଦରୁ। ୨୦

 ଈରୁ ଏÌସରିଗାଲା େରୁଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ 
ଅÉବାରେÍନୁ ବାଃତା ମÉଇ। ଈରୁ ନାଇବାଃତା ମାଞ୍ାରଦରୁ, 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁରଭÑ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାଇ। ୨୧

 ଏÌତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ବାଗଗି େୁରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଆଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ନାଙ୍ରି  

ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ନାଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାନାନରି
଼
ଇ ଅÉବା 

ରେÍନୁରଭÑ ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁରଭÑ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିଇ 

ଏଙ୍ା ନାଣ୍Èନରି ତାଡ଼ା ବାଃତା ତÌସରିଇ।”
୨୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦା (ଇରସ୍କାରରିରୟାଥ ଅÉଏ) ଏଆନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ, ଈରରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି? ଈନୁ େୁତଗିତାକାରରିଇ 
ନରିଣ୍Èନରି ତÌସÉରÈଏ ମÉଙ୍ରି  ଆଡÈ ତସ୍ା ମାଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

୨୩
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  

ରଜÍଡାଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉବାରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ। ନାଇ ଅÉବା ଏଙ୍ା 
ଅÉନୁ ଏଆନରିବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଏଆନରିଲାଇ ରରହ ଲଃନାମ।ୁ 
୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରି
଼
ଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 

ବାଗଗି ରଭସ୍ା ମÉନରିଅÉଏଞ୍ଜୁ। ନା’ଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌତେରି ରଭÍସ୍ା 
ଈରୁ ରଭଞ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏÌରରି ଉରଜÑ ନÉନ୍ରି ଅÉଆରତ, ଏÌରରି ନÉଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ଅÉବାରେÍନୁତାରରି।

୨୫
 “ଅÉନୁ ମୀରକ ମାରଞ୍ ମାରଞ୍ ଇ ଗୁରଲÑତାରା 

ମୀଙ୍ରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୨୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ରେÍନୁ 

ଗୁରଲÑତାରା ଗ୍ରÉପ୍Èରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରବÎସ୍ା ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାଞ୍ାନରି 
ଗୁରଲÑତାରÈ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଏÌଲୁତା ଇଟାରସÍଲୁ ଆଡାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ତÌଡୁ଼ଅÉଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ, ଅÉବାରେÍନୁ 
ନାଇୋଦାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ନÉନ୍ାରା 

ଲତୁରଜÍଡା ମୀଙ୍ରି  ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। େତୁଗି ଲତୁରଜÍଡା ସୀେ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ସୀେ୍ରିସରିଡାଜାଏନୁ, ନାଇ ଲତୁରଜÍଡା ରବÍଗାଲରି। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମୀ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା ଗ୍ାଃତାଜାଆକାଇ। ଆଜାରଭÑ କୂନା। ୨୮

 ଈରୁ 
ନାଇ ରବସ୍ା ରଭଞ୍ାଞ୍ାରଦରୁ, ‘ଅÉନୁ ସାଜରିମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରଭ୍ଡÓÍତାଇ।’ ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିଆତାକା 
ରରହା ଅÉରଦରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଅÉବାରେÍନୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସÉଜରିମାଇ। ଅÉବାରେÍନୁ ନÉଆଡ଼ରିକରି ଗାପ୍ ସରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଇ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଉଗ୍ରିରଡଲରିତା ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ନାଇ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇରଦରନ ରଭସାଞ୍ାଇ। ଇ 
ଗୁରଲÑ ଉଗ୍ ରଦକା ଈରୁ େରତ୍ ଗରିରଦରୁ।

୩୦
 “ଅÉନୁ ମୀରକÑ ଗÉରମ ରଡଲରି ବÉସରିଅÉରଜନୁ। ଇ େୁତଗି 

େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭାଇରନଞ୍ଜୁ। ନାଇ କୁÛଇଟରି ଏଆନରିତାରରି ଆନରିସରିକରି 
େÌଣ ସରିରଡଏ।

୩୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି େୁତଗି େୁନ୍ ମବୋଲୂଡ଼ାମାରନ, ଅÉନୁ 

ନାଇଅÉବାଇ ରଜÍଡାଗରିେରିମÈଇ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ବାଗଗିଗରିେରିଞ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ। ଭାଃ ସାନାସ।ୁ

“ଅÉଜୁ ଇ ବାହା େରିହାନା ସାନାସ।ୁ”

ଜରୀସୁ ମଲୂା ଡ୍ରÉକାମÈଲା ନଡଃଙି୍ତାଞ୍ଜୁ

୧୫  ୧  ଜୀସୁ  ରଭରତେଞ୍ଜୁ,  “ଅÉନୁ  ମୂଲା 
ଡ୍ÉକାମÈଲାରତନୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁ 

ତÉସା ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୨ ନାଇବାଃତା ମାନରି ଏତେରି ରଡÍଗାଙ୍ା େÌଲ 
ଅÉଗଅ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଭା କାତ୍  କାନା ତୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ରଡÍଗାଙ୍ା 
େÌଲ ଅÉଗରିନୁ, ଏÌଭା ସÉରରକ ଗÉପ୍  ସରି ଅÉଗାରସÍଲୁ ନାଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
୩

 ଈରୁ ନାଇ ଗ୍ରÉୋଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉବାÏ ମୁସାରଞ୍ରୁ। ୪
 ଅÉନୁ 

ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାଇ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ ନÉରକ 
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ସ୍ ଡୂମବୋରାଦୁ। ରଡÍଗା ତୁମବେରିତରିରଙ୍ ସ୍ ଡୂମବୋତାକା ତÉନୁରନ େÌଲ 
ଆଗାମଏୂ। ତୁମବେରିତରିରଙ୍ଏ ସ୍ ଡୂମବୋଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ 
ଏକଡ଼ ମାଞ୍ାନା େÌଲ ଅÉଗା ମଏୂରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁରଭÑ ନÉରକ 
ସ୍ ଡୂମବୋନା ରାହରିଆଜାତାକା ଅÉଗା ମରୂଦରୁ।

୫
 “ଅÉନୁ ମଲୂା ଡ୍ÉକାମÉଲାରତନୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ରଡÑଗାଗାରଣ୍ରୁ 

ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉରକ ସ୍ ଡୂମବୋନା ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଅÉନୁ 
ଏତୋନରି ବାଃତା ମାଞ୍ାଦୁହରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଲÍରକ ରଲÍରକନା 
େÌଲ ଅÉଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ଈରୁ 
ଆନାରାରଭÑ ଗରିଭା ମୂଏରୁ। ୬

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉରକ ସ୍ ଡୂମବୋନା 
ରାହରି ଅÉରଜଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÌରଡ଼ ତୁହାମାନରି ରଡÍଗାରଡଃଙ୍ରି  
ଭାସରିରନଞ୍ଜୁ। ଏ ତୁହାମାନରି ରଡÍଗା ଭାସରିରନ। ଲÌକୁ ଇଁØତରି 
ରଡÍଗାଙ୍ା ରୂଡ଼୍  ସାନା ନÉଡ଼ରିତା ମ୍ଡÓÝØରନରୁ। ଏÌରରି ଗୁରଲÑ କାମବେରିରନ। 
୭

 “ଈରୁ ନÉରକ ରାହରି ଅÉଜାଦୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ଗ୍ରÉୋ ଟରିକ୍ନÈ ଆଃଦୁ। 
ନାଇ ବାଗଗି ଆଃରତକା, ମୀ ମÉଣ୍ରିନାରା ଆନÈ ଜÉତାରଦରୁ ଏÌରÈ 
ମୀଙ୍ରି  ସୀଭାଅÉରନ। ୮ ଈରୁ ରଲÍରକ ରଲÍରକନା େÌଲ ଅÉଗାଦୁ 
ଏଙ୍ା ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି ତÌସ୍  ଦୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତକା ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ।

୯
 “ନାଇ’ ଅÉବାରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 

ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ଅÉନୁରଭÑ ରଜÍଡା ଗରିଆଞ୍ାଇ। ଇରଦ ନାଇ 
ରଜÍଡାତା ଟରିକ୍ନÈ ରାହରିଅÉଦୁ। ୧୦

 ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବା ରେÍନୁତା 
ବାଗଗିଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଜାମାଇ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ରଜÍଡା ଡ଼ଃନା 
େÉନ୍ ମବେରିମାଇ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ନାଇ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃରତକାରନ, 
ନାଇ ରଜÍଡାତା ଲତ୍  ନା ରାହରିଅÉରଦରୁ। ୧୧

 ଅÉନୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା 
ମୀଙ୍ରି  ରଭତୋରତଏ, ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରରହା େÉରଣ୍ରୁ। 
ମୀନ୍ରିରରହା ଗ୍ଡଜୁମ୍  ନା େୂରରିଅÉଜାକାରରି ଏÌରÈ ମÉଟ୍  କରିମାଇ। 
୧୨

 ଅÉନୁ ଇ ବାଗଗି ସୀପ୍  କରିମାଞ୍ାଇ! ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିଆମାଞ୍ାଇ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଈରୁରଭÍଏ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ 
ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ୧୩

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାକାରରି ରସÍଲୁ େରାଣରି 
ସୀଭା, ଗୁରଲÑତରିଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରଦରରି ରଜÍଡା ତÌସ୍ାରରି। ୧୪

 ନାଇ 
ରଭସ୍ରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ ଇରସÑକା, ଈରୁ ନାଇ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାକାରଣ୍ରୁ ଅÉଭା ମରୂଦରୁ। ୧୫

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅରଟÑ ନାଇ 
ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରିସରିଡାଜାଏନୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ତାଡ଼ା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େୁରନÍଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ନାଇ ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଇଞ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ 
ଅÉବା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଆନÈ ଆନÈ ରଭଞ୍ାମାଇ ଏ ଗୁରଲÑ 
ରଭସାଞ୍ାଇ।

୧୬
 “ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାସରିଡାଜାଏରୁ, ରଟÍରଣ୍ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  

ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାଇ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େÌଲ ଅÉଗରିରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ ମÉଟ୍  କରିମାଇ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
େÌଲ ଅÉଗରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ଏ େÌଲ ମୀ ବାଃତା ନରିହ ରିରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ନାଇୋଦାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଆନା ଜÉତାରଦରୁ ଏÌରÈ ନାଇ ଅÉବା 
ମୀଙ୍ରି  ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଈରୁ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ, 
ଇ ବାଗଗି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ସୀପ୍  କରିମାଞ୍ାଇ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ମÉଡ଼୍  ନତଞ୍ଜୁ
୧୮

 “ଇ େୁତଗି ରଗରଟ ମୀଙ୍ରି  ସଇଆରଜଏ, ଇରସÑକା 
ଈରା ଏÌଲୁଗରିଦୁ, ମୀଙ୍ରି  ସଇଅÉଜାନରି ରଭÍରଲରନ ନÉଙ୍ରି  

ସଇଅÉଜାସରିଡାଜାଏ। ୧୯
 ଈରୁ େୁତଗି ତାରତରୁ ଅÉଜାସାକା ମୀଙ୍ରି  

ଇ େତୁଗି ରଜÍଡାଗରିଆ ଦୁଃତାରନମା ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇ େୁତଗି ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାଞ୍ାଇ। 
ଈରୁ ଇ େୁତଗିତାରତରୁ ଅÉଆରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଇ େୁତଗି ମୀଙ୍ରି  
ସଇଆଇସରିଡାଏ।

୨୦
 “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏତୋରା ରଭସାଞ୍ାରତଏ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। 

ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଦରାନରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଜୂକ୍  ସାମାଞ୍ାନାକରି, ମୀଙ୍ରିରଭÑ ଜୂତୋରନରୁ। 
ଏଆରୁ ନÉନ୍ାରÈ ରଭସ୍ା ଆହାମାଞ୍ାତାକା ମୀନ୍ାରାରଭÑ 
ରଭସ୍ା ଆଃତାରନରୁମା। ୨୧

 ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାନାନରିଇ 
େୁନାସରିଡାନରିବÉଗା ନାଇ ୋଦାରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ଇଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଗରିଆରନରୁ। ୨୨

 ଅÉନୁ ଭÉଜାନା ରଭସାସରିଡାତାକା ଏଙ୍ା ଇ େୁତଗି 
ଲÌକୁରରିଇ ରଭସାସରିଡାତାକÈ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ, 
ଅÉମ ୁେୁନାସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ବୁଦରି ଗରିଆରନରୁମା। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ 
ଇରଦÑ ଏଆରରିଇ ରଭସାମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ 
ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରନଏରୁ।

୨୩
 “ନÉଙ୍ରି  ସଇଆଇସରିଡାନାଞ୍ଜୁ, ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁଇରଭÑ 

ସଇଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରିକାବାଡ଼ାକା ଏଆରରିମାରଦÑ 
ଗରିଆମାଇ, ଅରଟÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁରଭÑ ଇରଡଃଙ୍ରି  ଏରସକାରଭÑ 
ଗରିଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଅÉନୁ ରଗÍରଟ ଇØଁତରି କାବାଡ଼ରିଗରିଆ ସରିଡାକାତା 
ଏଆରରିତରି ଡ଼Ìଇ ଦୂସ ଅÉଜାଦୁଃରହମା। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑତାରା ରମହାନାଇରଭÑ ନÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ନାଇ ଅÉବାଇ ରୂଗୁ 
ଆଇମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୫

 ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ଉବ୍  ଗାଡ଼Èଇ, ଏÌତେରିତାଡ଼ା 
ବାଗଗି ସÉଜାେୁତରିତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାରସ ଏÌରରି ଟରିକ୍  ନା ତାରରି ଇଞ୍ରି  
ତÌରତେଏ। ‘ଏଆରୁ ଆରରÑରନ ନÉଙ୍ରି  ରୂଗୁଅÉଜାରତରୁ।’ *

୨୬
 “ଅÉନୁ ଅÉବା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଏ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ 

ୋଣ୍ାଜାଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଉରଜତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା 
ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉରତକା ନାଇ କାତା 
ସÉରÛରକଏ ସÉକରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଈରୁ ନାଇ କାତା ଲÌକୁରରିଇରଭÑ 
ରଭସ୍ାମରୂଦରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଟÌଣ୍ାରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ 
ନÉରକ ମାଞ୍ାରଦରୁ।

୧୬  ୧  “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଇ ଗୁରଲÑକାତା ଇରÈଡ଼ରିକରି 
ରଭସାଞ୍ାଇ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ େରତ୍ ଇମବୋଇରଭÑ 

ମୂରତଏ। ୨
 ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁଡ଼Èଇ 

ରେହାରନରୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଇଆ ଲÉକାଇ ମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଇଁØତରି 
ରଡଲରିଭାଇମାରନ। ୩ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଅÉବାରେÍନୁଇ 
େୁନÈସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ନÉଙ୍ରିରଭÑ େୁନାସରିଡାଜାଏରୁ। ୪ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଇ ଗୁରଲÑÑ କାତା ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଇ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଇ ଗୁରଲÑତାରରି 
ଉଗ୍ ରନ ଏମବୋ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭÍରଲରନ କÉଡ଼୍ ସାଞ୍ାରତ ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିରଦରୁ।

ସୁପାଡ ିଜଉିତାରି କାବାଡି
“ଅÉନୁ ମୀରକମାଞ୍ାତାନରିଇ ଟÌଣ୍ାରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ମୀଙ୍ରି  ଇ 
ଗୁରଲÑତାରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରତଏ। ୫ ଇରଦ ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବା ନÉଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନାନାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରବ୍ଡÎÍÓେରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମୀ ମାରଦ ଈରୁ ଏମବୋଇରଭÑ ରଭଞ୍ରି  ସରିଡାଜାଏରୁ, “ଈନୁ 
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ଏରମବେକରି ସାଜରିମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି?” ୬

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଇ ଗୁରଲÑ କାତା 
ରଭତୋରତଏ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଗÉରମ ବରିକାଲରିଡ଼Èଇ େରୂରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। 
୭

 ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରା ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ 
ଇରସÑକା ନାଇ ସାଜରିନାରରି ମୀ ରସଲୁ ଗÉରମ ରନଗାରରି। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ ସାରସକା ଅÉନୁ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଞ୍ାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ ସାଲାତାକା, 
ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ଭÉଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

୮
 “ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା େୁତଗିତାକାରରିଇ ଡ଼Ìଇତାରା, ତୀରରିତାରା, 

ଏଙ୍ା ତୂÔକରି ଗରିନାରାରଭÑ େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୯ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରା 
େନୁ୍ ମବୋଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ନାଇବାଃତା େରତ ୍
ଗରିେରିସରିଡାଜାଏରୁ। ୧୦

 ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁରକଏ ରସ୍ଟ୍ ନାମାନାରା 
ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ 
ଅÉବାରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ। ଏଙ୍ା ଈରୁ ଅରଟÑ ନÉଙ୍ରି  
ରମଃୋମରୂତରୁ। ୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ ତୂÔକରି ଗରିନାରା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ; ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ େୁତଗି େÌଣ ଗାଟାନରିଇ 
ତୂÔକରି ଗରିଭାଅÉଜାମାରନ।

୧୨
 “ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ାରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଗÉରମ କାତାମାରନ। 

ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌଭା ଗୁରଲÑ ଇରଦ ଈରୁ ଆଃୋ ମୂଏରୁ। 
୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜତାଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଭାରତକା 
ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ଉରଜÑ ୋରହରରିଆ ଡୂତାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସଅ 
ରଭତୋଜାଏଞ୍ଜୁ, ଏତୋ ଏତୋ ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏÌଭା ଆଡା ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାଇମାନରି କାତାଙ୍ା ରବÎତୋରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ନÉଙ୍ରି  େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇବାହାଡ଼Èଇ 
ଉରଜÑତାରା ଆହାନାଇ ମୀରଙ୍ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୧୫

 ଅÉବାରେÍନୁତାଇ ଆନାଇ ଆନାଇ ମÉନୁ, ଏÌଭରି ଗୁରଲÑÍ ନÉଇ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରଭତୋରତଏ, ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ନାଇବାହାଡ଼Èଇ 
ଗୁରଲÑତାରା ଅଆନା ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

ବକିାଲି ନରୋ ମ୍ରୀନନ
୧୬

 “ଈରୁ ଈରକରଡଲରି ରବÑଅଟରି ନÉଙ୍ରି  ରମଃତାଜାଏରୁ। ଏ 
ଈରକରଡଲରି ରବÑଅଟରି ନÉଙ୍ରି  ଈରୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରମଃତାରଦରୁ।”

୧୭
 ଏସÛନାକା, “ଜୀସୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତା’ରୁରନ 

ତା’ରୁରନ ରଭନ୍ ରମବେର୍ ଅÉରତରୁ, ଜୀସୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି 
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମଆୂରତରୁ। ଅÉବା ରେÍନୁବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଜରିମାଇ ଇରସÑକା ଆନାରରି? ଇ କାତା ଆମ ୁଗ୍ଡଜୁମ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ 
ମେୂରିସରିଡାମ।ୁ” ୧୮

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭରସରୁ, ଏଆନରି ରଭତୋତରି 
ରଡଃଙ୍ରି , “ଈରକରଡଲରି ଇରସÑକା ଆନାରରି?” ଇଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଆନାଡ଼ରିକରି ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିସରିଡାମ।ୁ”

୧୯
 ଜୀସ ୁଇ କାତା ଆହାନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭନ୍ ମବୋ 

ରସÍଲୁ ମାଟ୍ କରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ତାଡ଼ାସକ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରବÎତୋତାରରି କାତା 
ଆନାରରି ଇଞ୍ରି  ମୀ ସକ ରଭନ୍ ମବୋ ରଭନ୍ ମବେରି ଆଇରଞ୍ରୁ।” ଅÉନୁ 
ରଭତୋରତଏ ଇରକରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରମଃୋମରୂତରୁ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଇରକ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ନÉଙ୍ରି  ରମଃୋମତୂାରଦରୁ। 
୨୦

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ଡ଼ୀରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ବରିକାଲରି ଅÉରଦରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି ରରହାଅÉରନ। ଈରୁ ବରିକାଲରି 
ଅÉରଦରୁ, ଅÉରତକାରଭÑ ମୀନ୍ରି ବରିକାଲରି ଗୁରଲÑ ରରହା ମ୍ୀରନ।

୨୧
 ରÛ ଆସାମୀଡା ମୀଡା ମÉରାରଡଲରି ଇସରିଙ୍ରି  ଜୂଗାେÉରନ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀଡା ମÉରା ରଡଲରି ଅÉରତରଡଏରନ ଇଞ୍ରି । 
ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀଡା ଗÉଡ଼ରି ଆନରିରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ତÉନ୍ା ଜୂଗା 
ବୁଡ଼୍ ଜରିରନ। େୁତଗିତାନରି ରÛ ମୀଡା ମÉରରିରତ ଇଞ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରରହା 
ଅÉରନ,। ୨୨

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ ଇରଦ ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ। 
ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାତାକା ଈରୁ ରରହା ଅÉରଦରୁ। 
ଏ ରରହା ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଏମବୋଇରଭÑ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌଭାମୂଏ। 
୨୩

 ଏÌସରିଗÉଲା ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନାରଭÑ ରଭଞ୍ାଜାଏରୁ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଉରଜÑରନ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଆନା ଅÉବା 
ରେÍନୁଇ ଜÉରଦରୁ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ଈରୁ ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଆନାରଭÑ ଜÉଆସରିରଡରୁ, ଜÉଦୁ, ଈରୁ 
େÉରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମୀନ୍ରି ରରହା େୂରରିଅÉଜାରନ।

ପୁତପିକୁÛଇଟ ିମସୂାମାନ ିଜରୀସୁ
୨୫

 “ଅÉନୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରÈ ମୀଙ୍ରି  ତÌସରିସରି ରଭତୋରତଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରଡÍଲରି ଭାଇମାରନ, ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ତÌସରିସରି କାତା 
ରଭରତେନୁ। ଅÉରତକା ଅÉବାରେÍନୁତାରା କାତା ଡାଣ୍ଜୁ  
ରଭତୋଇ। ୨୬

 ଈରୁ ଏÌସରିଗÉଲା ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁଇ ଗÉରମ 
ଜÉରଦରୁ। ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଇ, ମୀ କାତା ଅÉନୁ 
ଅÉବାଇ ରଭସ୍ାଲୂଡ଼ାସରିରଡଏ। ୨୭

 ଅÉବାରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡାଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଜÍଡାଗରିଆଞ୍ାରଦରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଇରାଡ଼ରିକରି, ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଭାଜାମାଇ ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଆରଞ୍ରୁ। ୨୮

 ଅÉନୁ ଅÉବାରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାଇ ଏଙ୍ା ଇରଦଏ ଇ େୁତଗି ତୁହାନା 
ଅÉବାବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍଇ।

୨୯
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଇରଦÍଏ 

ଈନୁ ମÉଙ୍ରି  କ୍ାର୍୍ା କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି। େୁନାନରିରଡଃଙ୍ରି  ତାରା 
ଆନରିସରିକରିତାରରି କାତା ସରିରଡÑଏ। ୩୦

 ଅÉମୁ ଇରଦ େୁଞ୍ରିନାମ ୁ
ଈନୁ ଗୁରଲÑତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାତରି। ଈନୁ ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉଗରନ 
ଗୁରଲÑତାରÈ ରଭସ୍ାମୂନାତରି। ଇରାଡ଼Èଇ ଅÉମୁ କ୍ାର୍୍ା େରତ ୍
ଗରିେରିନାମ,ୁ ଇନୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାଞ୍ରି ।

୩୧
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇରଦÑ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? 

୩୨
 ରଭଞ୍ାଦୁ, ର ରଡଲରିଭÉରନ ଈରୁ ବରିରାସାକାଲରି ଅÉରଦରୁ 

ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀରେକରି ମୀରେକରି ସାଲ୍ ବରିରଦରୁ। ଈରୁ 
ନÉରଙ୍ ଏକଡ଼ରି ଗରିଆନା ସାଲ୍ ବରିରଦରୁ। ଅÉନୁ ଏକଡ଼ରି ରାହରିଆଇ। 
ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉନୁ ଏରସକାରଭÑ ଏକଡ଼ରି ଅÉଆରତନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଅÉବାରେÍନୁ ନÉରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୩୩
 “ଈରୁ ନାଇବାଃତା ଇÔସରିଙ୍ରି  ଲÌତୁରଜÍଡା େÉରଣ୍ରୁ, 

ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରଭତୋରତଏ। େୁତଗିତାନରି ଈରୁ 
ଜୂଗା େÉରଣ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା ଡÉଟା ଗରିଆନା ରାହରି 
ଅÉଦୁ। ଅÉନୁ େୁତଗିତରିନରିଇ ମସୂାମାଇ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନସÍଲୁ ନପÍନୁ ବାଃତା ଜÉତାରି

୧୭  ୧ ଜୀସୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି 
ରସଣ୍କରି ରମହାନା, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା ଇରଦ ରଡଲରି ଏତାରତରଡଏରନ, ଈନୁ 
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ନୀ ମ୍ୀଏନରିଇ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିମୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ନୀ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ 
ନୀଙ୍ରି  େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିଭା ମୂତାରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ଈନୁ ଏଆନରିକରି 
ଗୁରଲÑତାକାରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ରି । ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈନୁ ଏଆନରିଇ ଏସନାକାରରି ସରିଆଞ୍ରି  ଏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୩ ଈନୁ ରÛଆରତଏ ମାନରି ମଲୂା 
ରେÍନୁତରି ଇଞ୍ରି  ନୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ନୀ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟଇ େୁନ୍ ମବୋ, ଈରରିରନ ଆଡାଆ କÉରଲଙ୍କÉଲା-ନୀମବୋ। 
୪

 ଈନୁ ସରିଆମାଞ୍ାତାରାଆ କାବାଡ଼ରି ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ମକୂ୍ ସାମÉଇ। 
ଅÉନୁ ଇ େୁତଗିତା ନୀଙ୍ରି  େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିଆଞ୍ାଇ। ୫

 ଇରଦÑ ଅ 
ଅÉବାତରି, େୁତଗିେରିଲ୍ ତରି ରଭÍରଲରନ ନÉନ୍ରି ଏତେରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
ନୀରକ ମାଞ୍ାରତ, ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ନÉଙ୍ରି  ଇରଦଏ ନୀରକରନ 
େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ଗରିଆମ।ୁ

୬
 “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  େୁତଗିତାକାରରିଇ ଏସନାକାରରିଇ ସରିଆତରି, 

ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ନୀ କାତା େୁନ୍ ମବୋଗରିଆମÉଇ। ଏଆରୁ ନରିଅÉରୁ 
ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ସରିଆତରି। ଏଆରୁ ନୀନ୍ା 
ଗ୍ରÉୋ େÉଲରି ଗରିଆରନରୁ। ୭ ଏଆରୁରଭÑ େଞୁ୍ାରନରୁ, ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  
ଆନା ସରିଆଞ୍ାଦରି ଏ ଗୁରଲÑତାରରି ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନୁ। 
୮

 ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନÈ ଆନÈ ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାଦରି ଏÌରÈ ଅÉନୁ ଇଆରରି
଼
ଇ 

ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଇ। ଏଆରୁ ଏÌରÈ ଆହାମାରନରୁ ଅÉନୁ ନୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ରିମାରନରୁ। 
ଏଙ୍ା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଦରି ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆମାରନରୁ। 
୯

 ଅÉନୁ ଇରଦ ଏଆରରିରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ଅÉନୁ 
େୁତଗି ଲÌକୁରରିରସଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରି ସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ, ନୀ 
ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜାେରିଞ୍ାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ନୀଆକା। ୧୦

 ଏତୋଇ ନÉଇ ଏÌବରିÎ ନୀଇ 
ଏତୋଇ ନୀଇ, ଏÌବରିÎନÉଇ। ଅÉନୁ ଏଆରରି ବାଃତା େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
େÉନ୍ଞ୍ାମାଇ।

୧୧
 “ଅÉନୁ ଇରଦÍଏ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇମାଇ। ଅÉନୁ ଅରଟÑ 

େୁତଗିତାନରି ରାହରିଅÉଏନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇଆରୁ ରାହରିଆରନରୁ। ଅ 
ସୁୋଡ଼ରିଗାଟରି ଅÉବାତରି ଇଆରରିଇ ରନଗାଡ଼Èଇ ଇଟାମୁ। ଅÉଜୁ 
ରଆରସÑଏ ଆଜାନା ମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରଭÑ ରÛଆରରଏରନ 
ଅÉୋକାରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ନୀ ୋଦାଡÉଟା ଡ଼Èଇରନ ଏଆରରିଇ 
ରନଗାଡ଼Èଇ ଇଟାମୁ। ୧୨

 ଅÉନୁ ଏଆରରିରକଏ ମାସାଭାନରି 
ଏଆରରିଇ ଅÉଙ୍ାମାରସ। ନୀ ୋଦାଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ 
ଜÌରତଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନାରରି ଉବ୍ ଗା 
ରସÍଲୁ ମହୁ ରି ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ମାସାଞ୍ଜୁ ଆଡାଆ ରଆରଞ୍ଏରନ ମହୁ ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୩
 “ଅÉନୁ ଇରଦ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇମାଇ। ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  

ନୀନ୍ାରା ରରହା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି େÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
େୁତଗିତାନରି ଇ ଗୁରଲÑତାଆ ରଭସ୍ରିମାଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା 
ରଭସ୍ା ଏଆରରିକରି ସରିଆମାଇ। ଏଙ୍ା ଇ େୁତଗିଲÌକୁ ଏଆରରିଇ 
ରୂଗୁ ଆଇରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଇ େୁତଗିତାକା 
ଅÉଆରତରୁ। ଏଙ୍ା ଅÉନୁରଭÑ ଇ େୁତଗିଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØହାସରିରଡନୁ।

୧୫
 “ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଇ େୁତଗିଡ଼Èଇ ଅÌମୁ ଇଞ୍ରି  

ରଭସ୍ େରିସରିଡାଜାଏନୁ। ରଟÍରଣ୍ ଏଆରରିଇ ଡ଼Ìଇ ସଇତାନ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଙ୍ାନା ଜÌମ ୁଇଞ୍ରି  ଜÉେରିଞ୍ାଇ। ୧୬

 ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  
େୁତଗିତାନୁ ଅÉଆରତନୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରଭÑ େୁତଗିତାକା 

ଅÉଆରତରୁ। ୧୭
 ନୀରନ୍ ରଭସ୍ା ଆଡା ଉରଜÑତାରରି, ଏ ଉରଜÑ 

ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ ନୀ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମÉଟୁମୁ। ନୀନ୍ରି ଗ୍ରÉୋ 
ଉରଜÑତାରରି। ୧୮

 ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ େତୁଗିତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  
ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଦରି। ୧୯

 ଏଆରୁରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  
ଉରଜÑତାନରି ମାଞ୍ାନା ତୀରରିତାକା ଅÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ନାଣ୍Èନରି ସୁୋଡ଼ରି ଗରିେରିମÈଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ନୀ 
କାବାଡ଼ରିରସÍଲୁ ଉରଜÑରନ ତାଡ଼ାନରି ମÉଟ୍ ରନରୁ।

୨୦
 “ଅÉନୁ ଇ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିମାଇ ଏଙ୍ା 

ଇଆରରି ଗ୍ରÉୋଡ଼Éଇ ଏତୋନାକା ନାଇବାଃତା େରତ୍ଗରିଆରନରୁ 
ଏଆରରି ରସÍଲୁରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ୨୧

 ଅ 
ଅÉବା ଅÉନୁ ଇଆରରିରସÍଲୁ ଜÉେରିମାଞ୍ାଇ ନାଇବାଃତା 
େରତ୍ଗରିେରିଞ୍ାନାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରÛଆରୁରନ ଅÉଭାମୂରନରୁ। ଈନୁ 
ନÉରକ ମାଞ୍ାଦରି ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀରକ ମାଞ୍ାଇ ଏରଡଃଙ୍ରି  
ଇଆରୁରଭÑ ରଏÌଲୁରନ ଅÉଭାମୂରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ଜÉେରିମାଞ୍ାଇ। ଏଙ୍ା ଇରାଡ଼Èଇ େୁତଗି ଲÌକୁ େୁରନରୁ ଈନୁ 
ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଦରି ଇଞ୍ରି । ୨୨

 ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଏତେରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
ସରିଆଞ୍ାତରି, ଏÌରÈ ଅÉନୁ ଇଆରରିକରି ସରିଅÉମÈଇ ଇରÈଡ଼ରିକରି 
ସରିଆମାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  ଈନୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରଆରସଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ଇଆରୁରଭÑ ରÛଆରୁରନ ଅÉଭାମରୂନରୁ। ୨୩

 ଅÉନୁ ଏଆରରିବାଃତା 
ରାହରିଅÉଇ ଏଙ୍ା ଈନୁ ନା’ଇ ବାଃତା ରାହରିଅÉଦରି। ଇରସÑକା ଆଡÈ 
ଏଆରୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନା ରଆରୁରନ ଅÉଭାମରୂନରୁ। ଏଙ୍ା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଦରି ଇଞ୍ରି  ଇ େୁତଗି େୁନ୍ ମବୋମରୂନ। ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ରଜÍଡା ଗରିେରିଞ୍ାତରି ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଇଆରରିଇରଭÑ ରଜÍଡାଗରିେରିମାଞ୍ରି  
ଇଞ୍ରି  ଇ େୁତଗି େୁରନ।

୨୪
 “ଅÌ ଅÉବା, ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଏରମବେରରିଇ ସରିଆମାଞ୍ାଦରି, ଏଆରୁ 

ନÉରକ ରବାଃତାରନ ରାହରିଅÉୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମÈଇ। 
ଇଆରୁ ନÉରକ ମାଞ୍ାନା ନÉନ୍ାରା ଅÌରତେରରି ରମଃୋକାରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଇ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଈନୁ େୁତଗି େରିଲ୍ ତରି 
ରଭÍରଲରନ ସରିଆଞ୍ାଦରି। ୨୫

 ଅ, ଅÉବା, ଈନୁ ଗÉରମ ତୀରରିତାତରି 
ରନଗାତରି। ଇ େୁତଗି ନୀରଙ୍ େୁଞ୍Éଆରତ ଅÉରତକା ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
େଞୁ୍ାଞ୍ାଇ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଦରି ଇଞ୍ରି  ଇଆରୁ େଞୁ୍ାରନରୁ। 
୨୬

 ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରିତାତରି ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ କ୍ାର୍୍ା ରଭସାମାଇ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑÑ ରଭସରିରଭÑ। ଏ ରବÑଅଟରି, ନାଇ କୁÛଇଟରି ଈନୁ ରଜÍଡା ଇସରିଙ୍ରି  
ଇଟାଞ୍ାଦରି, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରରି କୁÛଇଟରିରଭÑ ରଜÍଡା ରାହରିଅÉରନ 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆରରିବାଃତା ଲହରି।”

ଜରୀସୁ ତଃପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୪୭–୫୬; ମÉକ୍ ୧୪:୪୩–୫୦;  

ଲୁକ ୨୨:୪୭–୫୩)

୧୮  ୧ ଜୀସ ୁଇ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ବରିÎହାଗରିତରି ରବÑଅଟରି 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ଏଆରୁ କରିରଦ୍ରାଣ ସରୁ 

ୋକାଲରିଡ଼Èଇ ଅରନନରି େÉଡ଼ାକରି ସାରସରୁ। ଅରନନରି େÉଡ଼ାଟରି 
ର ଜୀତମ୍ାଃକାନାରରି ଟୁଟା ମାରସ। ଏମବୋ ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ସÌରଟରୁ।

୨
 ଜରିହୁଦା ଈରÈ ବାହା େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଏ ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଜରିହୁଦାରନ ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ 
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ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ଅସାନା ଟୁଟାତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ୋରୁସୀଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ଏସÛନାକା 
ଜÌୋଗାଟାରରିରଭÑ ଅସାନାଇ, ଏÌରରମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନାତ୍ାଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ଉଲାଙ୍ା, ଡୂଡ଼ାଙ୍ା, ଏଙ୍ା ସାଲାରାକା ଆହାନା 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଆନା ଆନା ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ମାରନ 

ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ରଭÍରଲରନ େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରିସାଜାନା ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇରମବେରରିଇ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ?”

୫
 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ନାଜରରିତ ଜୀସଇୁ।”

ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରନ ଜୀସୁରତନୁ।” ଜୀସୁଇ 
କାରସଙ୍ାନରି କାକାନରି ଆଃୋ ଗରିତରି ଜରିହୁଦାରଭÑ ଏଆରରିରକ 
ନରିସାରସଞ୍ଜୁ। ୬

 ଜୀସୁ, “ଅÉନୁରନ ଏଆନରିରତନୁ,” ଇଞ୍ରି  
ରଭସ୍ାଡାରଣ୍ ଏଆରୁ ରବଅଗରିସରି ଅÉଜାନା ରସ୍Íର୍  ନା ରସ୍Íର୍  ନା 
କୂକଗିରତରୁ।

୭
 ଏଆକରି ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରରିରହଗରି େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 

ଇରମବେରରିଇ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ?
ଏଆରୁ ଇରସରୁ ନାଜରରିତ ଜୀସଇୁ।
୮

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରନଗଅ ଜୀସରୁତନୁ ଇଞ୍ାରତଏ। 
ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃେରିଞ୍ାରତକା, ଇଆରରିଇ େରିଃଦୁ।” ଇଆରୁ 
ସାଲାକାରୁ। ୯ ଇ ଗୁରଲÑ ତାଡ଼ାରଭସାସାରରି ଉଗ୍ ରଦ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  
ଏତୋରରିଇ ସରିଆଞ୍ାଦରି ଏଆରରିମାରଦ ରଆନରିରଭÑ ମ୍ାକÈସରିରଡନୁ।”

୧୦
 ସରିରମାନ େରିତରବାଃତା ରରଣ୍ ସୂରୁକୂରଡ଼ ମାରସ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ସୂରୁକୂରଡ଼ କଡରିରସଏରନ ରଦରରି ଲାକାଗାଟାନରି 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିତାରÈ ତରିନରି କରିରୁ କତ୍  ନା କ୍Éସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆନରିତାରରି କରିରୁ ଡ଼ରିଙ୍ଦ୍   ନା ଦରିକାରତ। ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରିତାରରି 
ୋଦା ମାଲ୍  ଖ ଇଞ୍ରି  ମାରସ। ୧୧

 ଏମବୋ ଜୀସୁ େରିତରଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ସରୁୂକୂରଡ଼ ଲାଇ ନାଲାତାନରି ରନଃମ।ୁ ଅÉବା 
ରେÍନୁ ଏତେରି ନୀରୁ ବଟ୍  କରି ଉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈଅÉନୁ ଉନ୍  ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

ଜରୀସୁ ୋନାନ ବାଃତାଙି୍ ତାପାଅÉନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୫୭–୫୮; ମÉକ୍ ୧୪:୫୩–୫୪;  

ଲୁକ ୨୨:୫୪)
୧୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ସରିୋଇଙ୍ା ଏଙ୍ା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ରଦରାରୁ 
ରସନାେତରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଜÌୋଗାଟାକା ଜୀସଇୁ ଆହାନା 
ତଃେରିରତରୁ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଏଆନରି ତଃୋନା ହାନାନ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅରତରୁ। ହାନାନ, କୟଫା ତାଞ୍ରି  େତାରଡଏଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ 
ବାସାରରି କୟଫା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 କୟଫା 
“ଗୁରଲÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରାଣରି ସରିରତକା ରନଗରି 
ଅÉରନମା ଇଞ୍ରି  ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଗ୍ରÉପ୍  ସାରସଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁଇ ପୁନାସିନଡନୁ ଇଞି୍ ପିତର ଦାପା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୬୯–୭୦; ମÉକ୍ ୧୪:୬୬–୬୮;

 ଲୁକ ୨୨: ୫୫–୫୭)
୧୫

 ସରିରମାନ େରିତର ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁରକଏ ସାରସରୁ। ଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
ଲÉଏକାଗାଟାନରିଇ େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସରୁକଏ 

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିତ ଇଜÔକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ୧୬
 ଏÌËକରିରଭÑ 

େରିତର ଦÉରା ଅÌରଡ଼ ରÉହରିଆରତଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି 
େୁଞ୍ାମାସରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓØହାନା ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଦÉରା 
ଜÌେରିମାସରି ଆଲରିଆଗାଟାଡ଼ରିନରିଇ ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ 
ଇଜÛକରି ଅରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏÌରରି ଆଲରିଆଗÉଟାରରି େରିତରଇ, ରଭରସ, 
“ଈନୁରଭÑ ଇଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକତାତରି ଅÉଆତରି ଗରିନା?

ଏମବୋ େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ, ଅÉନୁ ଅÉଏ।”
୧୮

 ରେନରି ଆଇମାସରି ବÉଗା ଆଲରିଆଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ଜÌୋଗାଟାକା ନÉଡ଼ରି ଏସ୍ାମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଗ୍ରଡୂ ସାନା ନÉଡ଼ରି 
କÉଗାଇ ମାରସରୁ ଏମବୋ େରିତରରଭÑ ଏଆରରିରକ ଆଡାନା ନÉଡ଼ରି 
କÉଗାଇମାରସଞ୍ଜୁ।

ନଦରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜରୀସୁଇ ନ୍ନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୫୯–୬୬; ମÉକ୍ ୧୪: ୫୫–୬୪;  

ଲୁକ ୨୨:୬୬–୭୧)
୧୯

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି କାତା 
ଜୀସୁଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋଇମାସରି କାତାରଭÑ 
ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା 
ଗୁରଲÑତାକାରରିମାରଦ ରମହାରମହା ଗ୍ରÉପ୍  ସାମାଇ। ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରିଇଟ୍  କାନରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିରଭÑ ଗ୍ରÉପ୍  ସା 
ମÉଇ। ଅÉନୁ ମÉଗ୍ାନା ଅÉଡ଼୍  ସାନା ଆନାସରିକରି ରଭସାସରିରଡନୁ। 
୨୧

 ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ରଭଞ୍ରି ମାଞ୍ାଦରି? ନାଇ 
ଗ୍ରÉୋରଭଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ରଭନୁମ,ୁ ଅÉନୁ ଆନା ରଭସାମାଇ, 
ଏଆରୁ େୁଞ୍ାରନରୁ।”

୨୨
 ଜୀସୁ ଇ କାତା ରଭସ୍ରିମାସରି ରଡଲରି ଜୀସୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 

ଜÌୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ନରିସାସାଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ସÉୋଡ଼ାଙ୍ା ରଭÍରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ା 
ରନଗରି ଅÉଆରତ।”

୨୩
 ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଆନରିସରିକରି ସÉଞ୍ାନାରÈ 

ରବÎସାସାକା ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ନାଇ ଡ଼Ìଇ ରବÎସମୁ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରନଗାରାରଭସାସାକÈ, ନÉଙ୍ରି  ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ରଭÍେରିଞ୍ାଦରି?”

୨୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ହାନାନ ଜୀସୁଇ ତÌØୋନାଙ୍ାଟରି ରଦରରି 

ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ କୟାଫା ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ପିତର ଅନଟÑ ରିନେଗି ଦାପା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୭୧–୭୫; ମÉକ୍ ୧୪:୬୯–୭୨:  

ଲୁକ ୨୨:୫୮–୬୧)
୨୫

 ସରିରମାନ େରିତର ଏ ରଡଲରିତା ନÉଡ଼ରିସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନା 
ନÉଡ଼ରିକÉଗାଇରସଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ନରିସାସାକା ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, 
“ଈନୁ ଏଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକତାତରି ଅÉଆତରି ଗରିନା?”

ଏÌËକରିରଭÑ, େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଏ ଅÉନୁ ଅÉଏ।”
୨୬

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
େରିତର ଏତୋନରିତାରା କରିରୁ କ୍Éସା ଜରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏଆନରିରକÑ 
ଈରଦ ଟୁଟାତାନରି ମାସାରା ରମହାଞ୍ାରତଏ।”

୨୭
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ, 

ଅÉନୁ ଏଆନରିରକÍ ସରିଡାରତନୁ।” ଏ ରଡଲରିତାନରିଇ କଜୁ କ୍Éରତ।



152ଜେନ ୧୮:୨୮
ପିଲାତ ନÌକକି ିଜରୀସୁଇ ତାପାଅÉତ

୨୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ କୟାଫା ଇଡୁଡ଼Èଇ ରରାମୀୟ 

ଲାଟସାଇବ ମାସରି ରଦରରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। ଏମବୋ ୋରରିୋରରି 
ଇଞ୍ରିମାରସ। ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଇଡୁ ଲାଇକରି ସÌÔଲାରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ଗରିଭାରସÍଲୁ ଡରିଗାଡରିଗରି 
ଅÉକାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଆଜରିତରିକରି ଡ଼Ìଇ ଗରିଆକାମ ୁଇଞ୍ରି  ଇଡୁଲାଇକରି 
ସÌଲ୍  ବା କୂରତରୁ। ୨୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରିଲାତ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉଜାନା 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଇଆନରିଇ ଆନାଇଞ୍ରି  ଉଟ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ?

୩୦
 ଏଆରୁ ରବÎରତେରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ତାଞ୍ଜୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇଆନରିଇ ଅÉମ ୁନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାଞ୍ାନାମ।ୁ”
୩୧

 େରିଲାତ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇଆନରିଇ ଅÌଦୁ, 
ଏଙ୍ା ମୀ ସÉଜାେୁତରିତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ତୂକରି 
ଗରିଦୁ।”

ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରଭରତେରୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀ ମାଇ ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ଇରମବେରରିରଭÑ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମଆୂମ।ୁ ୩୨

 ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା 
ସÉରନଞ୍ଜୁ, ଏ ରଭସାମାସରି ଜୀସତୁାରରି କାତା ଟରିକ୍  ନା ଉଗ୍  ରଦ।

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିଲାତ ତାଡ଼ା ଇଡୁଲାଇକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 

ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଜୀସୁଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଇୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରାରଜନରିତରି ଗରିନା?”

୩୪
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନୀ ସଅ ଈରା ରଭଞ୍ାଞ୍ାଦରି, ଗରିନା 

ରବÍଗାକା ନାଇକାତା ନୀଙ୍ରି  ରଭସାମାଞ୍ାରନରୁ?”
୩୫

 େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁତାନୁ ଅÉଆରତନୁ। 
ମୀ କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ନୀଙ୍ରି  ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  
ତାସା ମାରନରୁ। ଈନୁ ଆନରି ଦୂସ ଗରିଆମାଞ୍ରି?”

୩୬
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନା ଇ େୁତଗିତାରରି 

ଅÉଆରତ। ନାଇ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଇ େୁତଗିତାରରି ଅÉଜାସାକା, 
ନÉଙ୍ରି  ଜÌେରିମାଞ୍ାନାକା କÉଲା ଗରିରନରୁମା ଏଙ୍ା ଇଆରୁ 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଆଃୋ ମୁରତରୁମା। ଏÌËକରିରଭÑ, ନÉଇ େÌଣ 
ଗରିନରିଦରିନା ରବÍଗାଲରି ବାହାତାମାରନ।”

୩୭
 େରିଲାତ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଆରତକା ଈନୁ ରଆତରି ରÉରଜନରିତରି 

ଗରିନା?”
ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରÉରଜନରିତରି ଇଞ୍ରିଞ୍ାଦରି। ଈରରି 

ଉରଜÑ କାତା। ଅÉନୁ ଉରଜÑକାତା ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମÈଇ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑଲÌକୁରରିଇ ଉରଜÑକାତା ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ େୁତଗିତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାମÈଇ ଉରଜÑତରିନରି ରଜÍଡାଗରିେରିନାକା ଗୁରଲÑତାକା ନାଇ 
ରଭସ୍ରିନାରା ରଭଞ୍ାରନରୁ।”

୩୮
 େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑ ଇରସÑକା ଆନାରରି?” ଏ 

ରବÑଅଟରି େରିଲାତ ଅÌରଡ଼କରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇଆନରିବାଃତା ଆନରିସରିକରି ଦୂସ 
ୋନାରତନୁ। ୩୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରଡଲରି ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ 
ରଆନରିଇ େରିହାଜରିଭାତାଙ୍ରି  ମୀନ୍ରି ରରଣ୍ ସÉଜାମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈରୁରଗରଟ ମÉଟ୍  କରିସାକା, ଅÉନୁ ଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜନରିଇ 
ମୀ ରସଲୁ େରିହା ଜରିଆଇ।”

୪୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇଞ୍ରି  କୂରତେରୁ, “ଅÉଏ, 

ଇଆନରିଇ ଅÉଏ। ବାରବ୍  ବାଇ େରିଃମ।ୁ” ଇ ବାରବ୍  ବା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରେ୍ଡÓÍକରରଏଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୯  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି େରିଲାତ ଜୀସୁଇ ଅÉସ୍ାନାଇ 
ସାସ୍ାଡ଼Èଇ ସାଃୋ ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 

୨
 ସରିୋଇଙ୍ା ସÉପ୍  କା ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାରା ଟରେରରି ଆଲ୍  ରତରୁ ଏଙ୍ା 

ଏଆନରି ତ୍ାଉ ତାନରିଇ େ୍ାକ୍  ସା ଜରିରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ରସÍରଜ 
ଜÌଙ୍ଜୁରଡଃଙ୍ରି  ତାରା ସରିଣ୍È ଟÉଟା ଗରିରତରୁ। ୩

 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସ ୁ
ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉଜରି ଭÉଜରି, “ଅ! ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜନରିତରି ଜହାରରି 
ଇଞ୍ରି  ରଗ୍ରÍରତେରୁ,” ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ସÉୋଡ଼ାକା ରଭÍରତରୁ।

୪
 େରିଲାତ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଅÌରଡ଼କରି ଭÉଜାନା ଜୀହୁଦୀଙ୍ାନରି 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦ ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ମୀ ନÌକରିକରି ତାେରିମାଇ। 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ାମÉଟ୍  କରିମାଇ, ଏଆନରିବାଃତା ଆନରିସରିକରି 
ମୀ ଉଟ୍  କରିନାରା ସÉଞ୍ାଆନାରା େÉନ୍  ମବେରିସରିରଡନୁ।” ୫

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉପ୍  କା ଟରେÍରରି 
େ୍ାପ୍  କାଗରିଭା ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ରଡଃଙ୍ରି  ତାରା 
ସରିଣ୍È େେ୍ା ଗରିଭାଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ 
“ରମଃଦୁ, ଇଆନରିଇ।”

୬
 ଏଆନରିଇ ରମଃୋଡାରଣ୍ଏ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂରତେରୁ, “ଇଆନରି
଼
ଇ କ୍ଜୁ ସକବାତା 

ରଡ଼ସାନା ରଭÍଦୁ, ଇଆନରି
଼
ଇ କ୍ଜୁ ସକବାତା ରଡ଼ସାନା ରଭÍଦୁ।”

ଏÌËକରିରଭÑ େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇଆନରିଇ ଅସାନା କ୍ଜୁ ସ 
କବାତା ରଡ଼ଦୁ, ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଇଆନରିବାଃତା ଆନରିରଭÑ ଦୂସ 
େÉନ୍  ମବେରିସରିରଡନୁ।”

୭
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  

ଇଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ଆବ୍  ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ାନରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିରତନୁ ଇଞ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ।”

୮
 େରିଲାତ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଅରଟÑ ସÉରରକଏ ଅÉଜରିରତଞ୍ଜୁ। 

୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉରେକରି ଇଜÔକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସଇୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

“ଇନୁ ଏତୋଭାଡ଼Èଇ ଭାଜାଞ୍ରି?” ଏଆକରି ଜୀସୁ େରିଲାତଇ 
ଅÉସାରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନାରଭÑ 
ରଭତୋଜାଆଇ? ଏଲୁତା ଇଟାଦୁଃମ,ୁ ନୀଙ୍ରି  େରିଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 
କ୍ଜୁ ସତା ରଡ଼ୋତାଙ୍ରି  ନÉନ୍ରି େÌଣ ମାରନ।”

୧୧
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ” କୁÛଇଟରି ନୀନ୍ରି 

େÌଣମାରନ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଦରି, ଇ େÌଣ ରେÍନୁ ନୀଙ୍ରି  
ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ନୀବାଃତା ନÉଙ୍ରି  ସେଗି 
ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି ଡ଼Ìଇ ଗÉପ୍  ସରି ରଦରାଡ଼ରି।”

୧୨
 ଇରା ରଭଞ୍ାନାଇ େରିଲାତ ଏଆନରିଇ େରିଃୋତାଙ୍ରି  

ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା କୂରତେରୁ, “ଇନୁ 
ଇଆନରିଇ େରିଃରତକା କାଇସର ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାତରି ଅÉଆତରି। 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କାଇସର 
କୁÛଇଟରି ବÉଦରିଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 େରିଲାତ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରଭଞ୍ାନାଇ ଜୀସୁଇ 

‘ଭÉଡରିରଦରରିରଡେÈ’ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏବ୍ୀ କାତାଡ଼Èଇ ଏÌରÈ 
‘ଗବ୍  ବଥା’ ଇନ୍  ମବୋଆଇରସ ଏମବୋ ମାସରି ସରିଂହାସନ ତାନରି କକ୍  ସାନା 
ତୂକରିଗରିେରିରସରୁ ଏମବୋ କରତେଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏÌସରିଦରିନା ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ରସÍଲୁ 
ତÌଲଆଇନରି ରଭÍରଲଦରିନା ରଭÍଲା ମାରଦ ଅÉଜାସରି ରଡଲରି ମାରସ। 
େରିଲାତ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ରÉରଜନରିଇ ରମଃଦୁ।”

୧୫
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା କୂରତେରୁ, “ଇଆନରିଇ ଦୂରୁକରି ଅÌମ।ୁ ଇଆନରି

଼
ଇ 

କ୍ଜୁ ସତା କÉଟାଙ୍ା ରବÎସାନା ରଡ଼ୋ ଗରିମ।ୁ”
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େରିଲାତ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନା 

ମÉଟ୍  କରିରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀ ରÉରଜନରିଇ କ୍ଜୁ ସକବାତା ରଡ଼ସାନା 
ରଭÍଇ?” ଏମବୋ ରଦରରି-ଲÉକାଗାଟାକା ଇରସରୁ, “କାଇସର 
ଆଡା ମାଇ ରÉରଜଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରିଲାତ ଜୀସଇୁ କ୍ଜୁ ସତା ରଡ଼ୋରସÍଲୁ ଏଆରରି 

କÉଜୁତାନରିଇ ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁଇ କ୍ଜୁ ସତା ନଡନତରୁ
(ମାତରିଉ ୨୭:୩୨–୪୪; ମÉକ୍ ୧୫:୨୧–୩୨;  

ଲୁକ ୨୩:୨୬–୪୩)
ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସଇୁ ଅÌରତରୁ। ୧୭

 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା କ୍ଜୁ ସ ରଡଃକାନା 
‘ତ୍ାଉଡÉକରି’ ଇସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏବ୍ୀ କାତାଡ଼Èଇ ଏ 
ବାହାତରିନରି ‘ଗଲ୍ ଗଥା’ ଇଞ୍ରିରନରୁ। ୧୮

 ଏ ‘ଗଲ୍ ଗଥା’ ସÌରୁତା 
ଜୀସୁଇ କ୍ଜୁ ସତା ରଡ଼ରତରୁ। ଜୀସୁଇ ମାରଦ ଇଟାନା ଅରଟÑ 
ରରିଆରରିଇରଭÑ ରରିକଟରି କ୍ଜୁ ସତା ରଡ଼ରତରୁ।

୧୯
 େରିଲାତ ର ୋଟାତା ଭ୍ୀସାନା ଏÌରÈ କ୍ଜୁ ସକବାତା 

ରଡ଼ରତଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଆଜାମାରସ, “ନାଜରରିତୀୟ 
ଜୀସ ୁଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ।” ୨୦

 ଜୀସଇୁ ରଡ଼ୋଅÉତରି ବାହା 
ରଦରରିନÉଜୁ ସଡ଼ରିଟରି ଅÉତରିବÉଗା ଦÉଲା ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଏÌରÈ 
ଭ୍ୀସାସାରା େÌଡ଼ରିଅÉରତରୁ। ଏÌରÈ ଏବ୍ୀ, ଲାଟରିନ୍ ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ 
କାତାଡ଼Èଇ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ।

୨୧
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରୁ େରିଲାତଇ େ୍Éରତରୁ, “ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 

ରÉରଜଞ୍ଜୁ,” ଭ୍ୀସାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜନରିରତନୁ ଇଞ୍ରି  
ତÉନୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଈରÈ ଭ୍ୀସାମ।ୁ

୨୨
 େରିଲାତ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଆନା ଭ୍ୀସାମାଇ, 

ଏÌରÈ ରବÍଗାଲରି ଗରିଏନୁ।”
୨୩

 ଜୀସଇୁ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼Íତରି ରବÑଅଟରି ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆନରିତାଆ 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଅÌରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÌଭା ଚାରରିବÉଗା ଗରିରତରୁ। ଏଙ୍ା 
ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ବÉରଗଲାକା ଇଟରିରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କରିଆମାସରି 
ଅଙ୍ରିରଭÑ କ୍ଡଜୁହାନା ଅରତରୁ। ଇ ଅଙ୍ରି  ରସଣ୍ରଟଏ ରନÍରଡ 
ଡ଼ାମବୋ ସ୍ ଡୂମବୋମାରସ। ୨୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତÉରୁରନ କାତା 
ଅÉରତରୁ,“ଅÉଜୁ ଈରା ମପୃ୍ କା କୂନାସ।ୁ ଈରରି ଇରମବେରରିକରି ଦୀରନ, 
ଏÌରÈ ଗୁଲରିବାଣ୍ ଗରିଭା ରନଗରିଅÉରନ। ଇରାଡ଼ାଏ ରେÍନୁେୁତରିତା 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାସରି କାତା ଉଗ୍ ରଦ। ଇରସÑକା, ସରିୋଇଙ୍ା 
ୋଃରତରୁ,

“ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ ନÉଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ୋଃରତରୁ,
ଏଙ୍ା ନÉନ୍ାରା ଅଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଗୁଲରିବାଣ୍ 

କାହରିରତରୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨୨:୧୮

୨୫
 ଜୀସୁ ଟାଡରି ଏଆନରି କ୍ଜୁ ସ ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାମାରସ। ଏମବୋ 

ତାଡ଼ାଅଙ୍ରି , ରକ୍ାୋଡ଼ା ମରରିୟମ, ଏଙ୍ା ମଗ୍ ଦଲା ମରରିୟମ 
ଇବରିÎ ନରିସାମାସୁ। ୨୬

 ଜୀସୁ ଟାଡରିନରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡାଗରିେରିମାସରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରିଇ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ନରିସାସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଟାଡରିନରି ରମହାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ରଜÍଡାଗାଟରି ଆଜା, ନୀ ମ୍ୀଏନରିଇ ରମଃମୁ।” ୨୭

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃମ,ୁ ଈରରି ନୀ ଆଜା। 

ଏମବୋଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁଟାଡରିନରି ତÉରେକରି ଅସାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁତାରି ସÉ୍ା
(ମାତରିଉ ୨୭:୪୫–୪୬; ମÉକ୍ ୧୫:୩୩–୪୧;  

ଲୁକ ୨୩:୪୪–୪୯)
୨୮

 ଇରଦ ଗୁରଲÑତାରରି ମୂଗରିରତ ଇଞ୍ରି  ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସାନାରରି ଗୁରଲÑତାରରି ଟରିକ୍ ନା ଉବ୍ ଗାରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମÉଇ।” ୨୯

 ଏମବୋ ସ୍ାଃନରି 
ନୀରୁ େୁହାମାସରି ସରିଣ୍Èରତେ୍ାଆଜାସରି ଡୂଡ଼ା ତହାନାଇ ତାଡ଼ା 
ସୁଡାଟଣ୍ା ଜରିଲରି ଇସ୍ ୋରସÍଲୁ କଃରତରୁ। ୩୦

 ଜୀସୁ ଏ ସ୍ାଃନରି 
ନୀରୁ ଜୂସାନାଇ ଇରଦ “ମୁଗରିରତ” ଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ାଉ 
ରନରଡକରି ଡଙ୍ଜୁ  ଇସାନା ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୩୧
 ଏÌସରିଗÉଲା ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ଦରିନା ମାରସ। ଏ ରଭଇତରି 

ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଦରିରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଜୀସୁତାରରି 
ସÉଭା ଗÉଣ୍ରି ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଟୁକ୍ନÈ କ୍ଜୁ ସକବାତା ଇଟା 
ମାଣ୍ରିରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରିତାଆ କାଟ୍ କା ରଲପ୍ କା ଏଙ୍ା 
ରଡ଼ୋଅÉଜାମାସରି ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÌଭା ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  
େରିଲାତଇ େ୍ାରତରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଉରତଏ ସାରନରୁ। 
୩୨

 ଏଆରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଭÉଜାନା ରଭÍରଲ ତାନାନରିତାରା କÉଟ୍ କା 
ରଲପ୍ କା ଜରିରତରୁ। ଏମବୋରଡ଼ଏ ତରିନରିୋକରିଟରି ତାନାନରି ତାରା 
କÉଟ୍ କା ରଲକ୍  ସା ଜରିରତରୁ। ୩୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରମଃରତରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ ରଡଏରନ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିତାରÈ କାଡୁ ରଲକ୍ ସା ଜରିଆରତରୁ।

୩୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇ ଜୀସୁ ରକÍରରିତାନରି 

ସାଲାରରିଡ଼Èଇ ଇହାଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଡାରଣ୍Ñ ସ୍ୀରରି ସ୍ୀରରିନା ରାକÈ 
ଏଙ୍ା ସରିରୁ ଜୀରରି ଅÉରତ। ୩୫

 ଇରÈ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାକାନୁଡ଼Èଇ 
ରମହାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଈନୁରଭÑ େରତ୍ ଗରିଦରି। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି। ଏଙ୍ା ଜୀସୁରଭÑ ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ଇଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଉରଜÑତାରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଈରରି ଏତୋରରି 
ଗୁରଲÑ ଉଗ୍ ଜାମାରନ ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସାସାରରି, 
ଉରଜÑରନ ଉଗ୍ ରଦ, “ଏଆନରିତାରରି ରରଣ୍ରଭÑ ରେ୍ଡÓÍନୁ ରଲରଙ୍ଏ।” 
୩୭

 ଅରଟÑ ର େଦ ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାସାରରିରଭÑ ଉଗ୍ ରଦ, 
“ଏଆରୁ ଏରମବେରରିଇ ସାଲାରରିଡ଼Éଇ ଇଃରତରୁ, ଏଆନରିଇ ଡ୍ଡୂ ଃନା 
ରମଃରନରୁ।”

ଜରୀସୁଇ ମସୁ୍ାଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୫୭–୬୧; ମÉକ୍ ୧୫:୪୧–୪୭;  

ଲୁକ ୨୩:୫୦–୫୬)
୩୮

 ଈରରିଗୁରଲÑ ଆତରି ରବÑଅଟରି ହାରାମାଥୀୟା ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ 
ରଜାରସେ ଜୀସତୁାରା ଗାଣ୍ରି ଅÌଭାରସÍଲୁ େରିଲାତଇ େ୍Éକାରତଞ୍ଜୁ। 
ରଜାରସେ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ କାତା ଏରମବେରରିଇରଭÑ ରଭସାରତଞ୍ଜୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ଆସ୍କରି  ମାରସଞ୍ଜୁ। 
େରିଲାତ ଏଆନରିକରି ଜୀସୁ ତାରା ଗାଣ୍ରି ଅÌଭାରସÍଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଜାରସେ ଭÉଜାନା ଜୀସତୁାରା ଗାଣ୍ରି ଅÌରତଞ୍ଜୁ।



154ଜେନ ୧୯:୩୯
୩୯

 ନୀକଦୀମରଭÑ ରଜାରସେରକଏ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ରନରିସରି 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  େୂଣ୍ା ସÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସରୁକଏ 
କାତାବାତ୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ମୀସ୍ାରସÍଲୁ 
ଗÉପ୍ ସରି କକ୍ ସରି େଚାସ ରସର ଗବ୍ ଗବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି ନରିଜୁତରିରଙ୍ 
ଅÉଡ଼୍ ସାମାସରି ଅଗୁରୁ ତାସାନା ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୪୦

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ମସୁ୍ା 
ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ଜୀଦା ସୁକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ାନରିଇ 
ଏଆନରି ଗÌବୁଗÌବୁ ଇଞ୍ରିମାସରି ନରିଜୁ ମରିସାନାଇ ଏଆନରି ସÉଜାମାନରି 
ଗାଣ୍ରି ରତେଗିରତରୁ। ୪୧

 ଜୀସଇୁ କ୍ଜୁ ସ କବାତା ରଡ଼ÍୋଅÉଜାମାସରି 
ବାହା ସÌଡ଼ରିଟରି ରରଣ୍ ଟୁଟା ମାରସ। ଏ ଟୁଟାତାନରିଇ ରରଣ୍ 
େୂନାରରି େସ୍ାଗରିଭାଅÉଜାମାସରି ଗାରÈ ମାରସ। ଏମବୋ ଏରମବେରରିରଭÑ 
ଇଟା ଅÉଆସରିଡାରତ। ୪୨

 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଟÌଣ୍ା ରଭÍରଲରନ 
ମସୁ୍ାକାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ ବରିÎହାଦୁଃୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ଏ 
ମସୁ୍ା ଗାରାତା ଇଟରିରତରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ମସୁ୍ାଗÉଡା 
ସଡ଼ରିଟରି ମାରସ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରୁ ମସୁ୍ାଗାଡା  
ଏÌଗାସାରା ନମଃନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୮:୧–୧୦; ମÉକ୍ ୧୬:୧–୮;  
ଲୁକ ୨୪:୧–୧୨)

୨୦  ୧ ରବରିବାର ଦରିନା ୋରରିୋରରିତାନରିଇ ମଗ୍ ଦଲୀନୀ 
ମରରିୟମ ଜୀସୁଇ ରତ୍Íୋ ଅÉଜାସରି ବାଃହାତାଙ୍ରି  

ଭÉରତ। ଏ ରଡଲରି ଆନ୍ାରରି ମାରସ। େ୍ାପ୍ କା ଅÉଜାମାସରି 
ରଦରାଡ଼ରି ଭାଡରି ମୁସ୍ାଗÉଡା ଗାରାଡ଼Éଇ ତ୍ପ୍ କା ଅÉଜାସାରା 
ରମଃରତ। ୨ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ସରିରମାନ େରିତର ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁଗÉରମ 
ରଜÍଡାଗରିେରିମାସରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତ 
ଏଙ୍ା ରଭରତେ, “ଏଆରୁ ମୁସ୍ାଗାରାଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁତାରା ଗାଣ୍ରି 
ଅଆମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଏତୋଭାନରିସରିକରି ଇଟା ମାରନରୁ 
ଏÌରÈ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ାସରିଡାମ।ୁ”

୩
 ଇÔରା ରଭଞ୍ାନା େରିତର ଏଙ୍ା ରବÍଗାଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ମୁସ୍ାଅÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ରଗହରିରତରୁ। ୪
 ଏଆରୁ ରରିଆରୁ 

ରଦଗାଇମାରସରୁ, େରିତରଇ ରବଅଗରିଆନାଇ ରବÍଗାଞ୍ଜୁ 
ସÉଡ଼ାସାଡ଼ା ନÌକରି ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଭÍରଲରନ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୁସ୍ାଅÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଲ୍ ଗାନା 
ଗାରାଲାଇ ଏÌରରିଗୀ ଏÌରରିଗୀ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଜୀଦା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଏମବୋ 
ଦରିଆମାସ ୁଏÌËକରିରଭÑ ଲାଇକରି ସÌଲାରତଞ୍ଜୁ।

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ମୁସ୍ା ଗÉଡାଗାରା 

ଲାଇକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଜୀଦା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ରନÍରଡ 
ଦୀଆସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜୀସୁ ତ୍ାଉତା ରତେ୍ା ଅÉଜାମାସରି 
ସରିଣ୍Èରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଜୀଦା ସରିଣ୍ÈଦରିଆମÉସରି ବାହାତା 
ସରିଡାଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ମାରସ। ଜୀଦା ସରିଣ୍Èସଡ଼ରିଟରି ଦରିଆ 
ସରିଡାରତ। ୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ତÉରକ ମାସାଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁରଭÑ 
ଲାଇ ସÌରଟଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁସ୍ା ଅÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ନÌକରି 
ଏକାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାରା ଅÉଜାମାସରି କାବାଡ଼ରି 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ରେÍନୁେୁତରିତା 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାରରି ଉଗ୍ ରଦ, ‘ଜୀସ ୁ
ସÉଭାଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି ,’ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ 
ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆସରିଡରତରୁ।

ଜରୀସୁ, ମଗ୍ ଦଲରୀନରୀ ମରିୟମନ ିତÌଞ୍ା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୬:୯–୧୧)

୧୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉରେକା ରବ୍ଡÎÍ Óରତରୁ। 

୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ମରରିୟମ ମସୁ୍ାଅÉଜାମାସରି ବାହା ଅÌରଡ଼ ନରିସାନା 

ଡ଼ୀ ମାରସ। ଏÌରରି ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ େରିଲ୍ ଗାନା ଗାରା ଲାଇକରି ରମଃେରିରତ। 
୧୨

 ଏତୋଭାନରି ଜୀସତୁାରା ଗÉଣ୍ରି ରତ୍Íୋ ଅÉଜାମାରସ ଏÌରରମବୋ 
ରରିଆରୁ େରିଅ େରିଅତାରା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାସାକା ସ୍ୱଗ୍ଦୂତଙ୍ା ତ୍ାଉ 
ରଭଞ୍ଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ କÉଟ୍ କା ଇଟାମାସରି 
ରଭଞ୍ଟରି କକ୍ ସା ରସରୁ।

୧୩
 ଏଆରୁ ମରରିୟମନରି ରଭରସରୁ, “ଅ ଅÉସାମୀଡା, ଈନୁ 

ଆନÉଡ଼ରିକରି ଡ଼ୀ ମାଞ୍ରି?”
ମରରିୟମ ଏଆରରିଇ ଇରସ, “ନାଇ ପ୍ରବୁତାରା ଗାଣ୍ରି ଲÌକୁ 

ଅଆମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଏରମବେ ଇଟାରନରୁ, ଅÉନୁ 
ଏÌରÈ େୁନାସରିରଡନୁ।” ୧୪

 ଏରରି ଏÌରସରନ ରଭସାନା ରବଅକରି 
କରିର୍ ଇଞ୍ାନା ଜୀସୁ ନରିସାସାରା ରମଃରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି 
ଏଆନରିଇ ଜୀସ ୁଇଞ୍ରି  େୁନାରତ।

୧୫
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉସାମୀଡା, ଈନୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼ୀ ମାଞ୍ରି? ଇନୁ ଏରମବେରରିଇ ଦାଃେରିଞ୍ରି?”
ମରରିୟମ ଏÌଲୁଗରିରତ, ଇ ଟୁଟା ଲପ୍ କରିନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ଇରସÍ, “ଅ ଅÉବା ଈନୁ ଜୀସୁଇ ଏରମବେକରି 
ଅସାମାଞ୍ରି? ଏଆନରିଇ ଏରମବେ ଇଟାମାଞ୍ରି? ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ 
ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଆହାନା ସାଇ।”

୧୬
 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ମରରିୟମ।”

ମରରିୟମ ଏଆନରି ରଭଞ୍କରି ରମହାନା ଜରିହୁଦୀ କାତାଡ଼Èଇ 
ଇରସ, “ରାବ୍ ବୂନୀ” ଇରସÑକା ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା’ ”।

୧୭
 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ଡୀଗାଜାଆ। ଅÉନୁ 

ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ଅÉବା ରେÍନୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାସରିରଡନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈନୁ ନାଇ ଆରମବେସାକା ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରଭସ୍ କାମ।ୁ ଅÉନୁ 
ମୀ ଏଙ୍ା ନାଇ ଅÉବାରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍÓେରିମାଇ।”

୧୮
 ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରରିୟମ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 

ଗୁରଲÑ ରଭସ୍ କାରତ, “ଅÉନୁ ପ୍ରବୁଇ ରମଃରତଏ।” ଏÌରରି ଜୀସ ୁ
ଆନା ଆନା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑତାରା ରଭରତେÑ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୮:୨୬–୨୦; ମÉକ୍ ୧୬:୧୪–୧୮;  

ଲୁକ ୨୪:୩୬–୪୯)
୧୯

 ଏସରିଗାଲା ରବରିବାର ମାରସ। ବରିଲୁଡ଼ରି ରଡଲରି ଗୁରଲÑତାକା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ର ବାଃତା ଉÌଜାରସରୁ। ଜରିହୁଦୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି 
ଅÉଜରିବÉଗା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଦÉରାଙ୍ା ଟୁଟ୍ କାନା ମାରସରୁ। 
ଏଆକରି ଜୀସ ୁଭÉଜାନା ଏଆରରିମାରଦ ନରିସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଲÌତୁରଜÍଡା େÉଣ୍ଜୁ ।” ୨୦

 ଜୀସ ୁଇ କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ତÉଆ 
କାଟ୍ରାଙ୍ା ରଭÍୋଅÉଜାସାଆ କାକା, କÉଟ୍ କା ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମ ରରହାଅÉରତରୁ।

୨୧
 ଜୀସୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଲÌତୁରଜÍଡା 

େÉଣ୍ଜୁ । ନÉଙ୍ରି  ଅÉବା ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, 
ଏରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁରଭÑ ମୀଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ।” ୨୨

 ଜୀସ ୁଇ କାତା 
ରଭତେରି ରବÑଅଟରି, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାନା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା 
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ଊକଡ଼ରି ରନÍଞ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ େÉଣ୍ଜୁ । ୨୩

 ଈରୁ 
ଏତୋରରିତାରା ଡ଼Ìଇ ଦୂସ େରିଃରଦରୁ, ଏଆରରିତାରା ଡ଼Ìଇ ଦୂସ 
ଉରଜÑରନ େରିଃୋଅÉରନ, ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏÌତୋରରିତାରା େରିଃୋ 
କୂରଦରୁ, ଏଆରରିତାରା େରିଃୋ ଅÉଏ।

ଜରୀସୁ ନତାମାଇ ତÌଞ୍ା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୨୪

 ରତାମା ଏତୋନରିଇ ଦରିଦୁମ ଇଞ୍ରି ମାରସରୁ, ଜୀସ ୁ
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ତÌଞ୍ାଆତାଭାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଡÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ରବÍଗାଲରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ରତାମାଇ ରଭରତେରୁ, 
“ଅÉମ ୁପ୍ରବୁଇ ରମØତାମ।ୁ” ରତାମା ଇରସଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଏଆନରି ତାଆ 
କାକା କାଟ୍ରାଙ୍ା ଡୀଗାନା ସଡୂ଼ାତାକା, ଅରଟÑ ଏଆନରି ରକÍରରିତା 
ନାଇ କÉଜୁ ଇଟାନା ସଡୂ଼ାତାକା ଏରସକାରଭÑ େରତ ୍ଗରି

଼
ଏନୁ।

୨୬
 ର ଅÉଟା ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑ ସରଟକା ଇଡୁ 

ଲାଇ ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକ ରତାମାରଭÑ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଦାରା 
କୁଞ୍ ରି କୀଭା ଅÉଜାରସ। ଅÉରତକାରଭÑ ଜୀସୁ ଭÉଜାନା ଏଆରରି 
ମାରଦ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଲÌତୁରଜÍଡା େÉଣ୍ଜୁ ।” 
୨୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରତାମାଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଇମବୋ ନୀ ଭାଙ୍ଜୁ  
ଇଟାନା ନାଇ କାକା ସୂଡ଼ାଜାମୁ। ଅରଟÑ ନୀ କାଜୁ କହାନା 
ନÉନ୍ାରା ରକÍରରି ଡୀଗାଜାମୁ େରତ୍ ସରିଡାନାତରି ଅÉଆଡ଼Èଇ 
େରତ୍ଗାଟାତରି ଅÉମ।ୁ”

୨୮
 ରତାମା ଜୀସଇୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ପ୍ରବୁ, ନାଇ ରେÍନୁତରି।”

୨୯
 ଜୀସୁ ରତାମାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇନୁ ନÉଙ୍ରି  ରମÍହାନାଙ୍ା 

େରତ୍ ଗରିଆତରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ନାଙ୍ରି  ରମÍହାରାଏ 
େରତ୍ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରୁ ଉରଜÑରନ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  
ଆଗ୍ାକା।”

ଜେନ ଇ ପୁତ ିଆନÉଡକି ିବ୍ସିିନତଞ୍ଜୁ
୩୦

 ଜୀସୁ ଗÉପ୍ ସରି ରବÍଗାଲରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମହାରନରୁ। 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗୁରଲÑ ଇ େୁତରିତା ଭ୍ରିସାଅÉଜାସରିରଡଏ। 
୩୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସଇୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିରଦରୁ, ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏଆନରି ୋଦାଡ଼Èଇ ମଲୂା-
ନୀମବୋ େÉରଣ୍ରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଇ ଗୁରଲÑତାଆ ଭ୍ୀସାଅÉଜାରନ।

ସାତୁଗାଣି୍ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ଜରୀସୁ ତÌଞ୍ାଅÉନତଞ୍ଜୁ

୨୧  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ନÌକରିଟରି 
ତÉଞ୍ାଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିବରିରରିଆ ସମୁଦ୍ର 

କୁଡୁତାନରିଇ ଏଆରରିଇ ତÌମବୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ତାଡ଼ାନରି ତÌଞ୍ା ସରିଆରସଞ୍ଜୁ। ୨

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ର 
ବାଃତା ଊଜାରସରୁ, ଏଆରୁ ଆଇରନରୁ ସରିରମାନ େରିତର, 
ରତାମା (ଆେ୍ାୋଦା ଦରିଦୁମ)। ଗାଲରିଲରି ଦରିନା କାନ୍ା ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ 
ନରିଥନରିରୟଲ, ରଜବଦୀ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରରିଆରୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା।

୩
 ଏମବୋ ସରିରମାନ େରିତର ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମରିନ୍ ଙ୍ା 

ଆଃୋ ସାଜରିମାଇ।” ଏ ଗୁରଲÑତାକାରଭÑ ରଭରତେରୁ, “ଅÉମରୁଭÑ 
ନୀରକÍ ଭÉନାମ।ୁ”

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑତାକା ଡଙ୍ାତାନରି ରସଙ୍ାନା କକରିକାରତରୁ। 
ଏଆରୁ ନÉଡାଙ୍ରିରଭÍଗରି ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ, 
ଅÉରତକାରଭÑ ଆନାରଭÑ ଆଃୋ େÉନାରତରୁ।

୪
 ଏ ରଭଇତରି ଜୀସୁ ୋରରି ୋରରିତାନରିଇ ସମଦୁ୍ର କୁଡୁତାନରିଇ 

ନରିସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଜୀସୁ ଇଞ୍ରି  
େୁନÉରତରୁ। ୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଈରୁ ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃୋ େÉରଟରୁ?”

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ଇରସରୁ, “ଅÉଏ।”
୬

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀନ୍ା ଜାଲରି ଡଙ୍ା ତରିନରିୋକରିଟରି ଇଗ୍ ଦୁ। 
ଈରୁ ଏମବୋ ମରିନ୍ ଙ୍ା େÉରଣ୍ରୁ।” ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରି 
ରଭତେରିରଡଃଙ୍ରି  ଇଗ୍ ରଦରୁ। ଏଆରୁ ଈସନରି ମରିନ୍ ଙ୍ା େÉରଟରୁ, 
ଏଆରୁ ଜାଲରି

଼
 ରଜଲ୍ ବା ମଆୂରତରୁ।

୭
 ଜୀସୁ ଏତେରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡାଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ତ ପ୍ରବୁ।” େରିତର 
ଇଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଇଞ୍ରି  ରଭନ୍ ମବୋ ଡାରଣ୍ଏ ସରିଣ୍È େରତ୍ଞ୍ଜୁ। 
ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃୋରସÍଲୁ ତÉନ୍ା ସରିଣ୍È କ୍ଡଜୁଃହାରସଞ୍ଜୁ ‘ପ୍ରବୁ’ 
ଇଞ୍ରି  ରଭନ୍ ମବୋଡାରଣ୍ଏ ସରିରୁତାଙ୍ରି  େରିଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ରବଗାଲରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ ସମଦୁ୍ର କୁତୁତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଙ୍ା 
ମରିନ୍ ଙ୍ା େୁରରିଅÉଜାମାସରି ଜାଲରି ରଜରସରୁ। ଏଆରୁ କୁଡୁଡ଼Èଇ 
ନରବ ମରିଟର ଦୁରୁ ମାରସରୁ, ଗÉରମ ଦୁରୁରଭÑ ସରିଡାରତରୁ। 
୯

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜÉସାନା ସମୁଦ୍ର କୁଡୁତାଙ୍ରି  
ଭÉତାଭାନରି ରରଙ୍ାଇମାସରି ନÉଡ଼ରି ଦ୍Éବାଙ୍ା ରମଃରତରୁ। ଏ ନାଡ଼ରି 
କୁÛଇଟରି ମରିନ୍ ଙ୍ା ମାସ ୁଏଙ୍ା ଏସନରି ରୁଟରି େରିଟକା ମାସ।ୁ ୧୦

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆହାମାନରି ମରିନ୍ ଙ୍ା ଇÔକନରି 
ତାଦୁ।”

୧୧
 ସରିରମାନ େରିତର ଡଙ୍ାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜାଲରି ସମଦୁ୍ର 

କୁଡୁତାଙ୍ ରଜରସଞ୍ଜୁ। ଏ ଜାଲରି ରଦରରିରଦରରି ମରିନ୍ ଙ୍ାଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାରସ। ଏÌରରମବୋ ୧୫୩ଟା ମରିନ୍ ଙ୍ା ରସହାମାସ।ୁ ମରିନ୍ ଙ୍ା 
ଗÉପ୍ ସରି େରି

଼
ଗାଇମାସୁ ଅÉରତକାରଭÑ ଜାଲରି େ୍ଡଜୁତୁକରି କତୁ ଇନା 

ସରିଡାରତ। ୧୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଭÉଦୁ ତରିନରିଭÉଦୁ”। ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ “ଈନୁ ଇମବୋଇ”? ଇଞ୍ରି  
ରଆରୁସରିକରି ରଭନମବୋ ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଅÉଆରତରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ” ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ େୁରସରୁ। ୧୩

 ଜୀସ ୁଏ 
ତରିନ୍ ମବୋ ରୁଟରି େରିଟ ଏଙ୍ା ମରିନ୍ ଙ୍ାରଭÑ ଏଆରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଜୀସୁ ସÉଭାକୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ତରିନରିେÉଲୁ 

ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ପିତରନକ ଜରୀସୁ ବÉସି ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୧୫

 ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ ମତୂରି ରବÑଅଟରି, ଜୀସ ୁସରିରମାନଇ ରବÎରସଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ଜହନ ମ୍ୀଏନରିତରି ସରିରମାନ। ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇଆରରିକରି ସÉରÛକରି 
ରଜÍଡା ଗରିେରିଞ୍ାଦରି ଗରିନା?”

େରିତର ଜୀସଇୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆ ଁପ୍ରବୁ, ଇନୁତ େଞୁ୍ାମାଞ୍ରି  ଅÉନୁ 
ନୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାଇ।”

ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରମÍଣ୍ରିମୀଡାକାନରିଇ 
ତୀସ୍ାମ।ୁ

୧୬
 ଜୀସୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଏଆନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଜହନ 

ମ୍ୀଏନରିତରି ସରିରମାନ, ଈନୁ ନାଙ୍ରି  ରଜଡାଗରିେରିଞ୍ାଦରି ଗରିନା?”
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େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ପ୍ରବୁ ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି  ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  

ରଜÍଡା ଗରିେରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି ।”
ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରମଣ୍ରିମୀଡାକାନରିଇ 

ଲÌକୁମ।ୁ”
୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ତୀନରିେÉଲୁ ଏଆନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ଜହନ ମ୍ୀଏନରିତରି ସରିରମାନ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାଦରି 
ଗରିନା?”

ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ତୀଲରିେÉଲୁ ରଭନ୍ ମବୋରନ ଏଆନରିତାରରି ଗÉରମ 
ରଜÍଡାକÉଡ଼ରିରତ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ରଜଡାଗରିେରିଞ୍ାନାରା ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି ।”

ଜୀସ ୁେରିତରଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରମÍଣ୍ରିମୀଡାକାନରିଇ ଡୂମ।ୁ 
୧୮

 ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଉରଜÑଏ ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଲÉରଭନରିତରି ମାସରି ଏÌରରମବୋ ନୀନ୍ା ରଡÍଟରି ତଃୋନା ନୀ 
ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏରମବେକରିମନ ଏରନକରି ସାଜରିମାସରି। ଏÌËକରିରଭÑ 
ବୁଡା ଅÉରତକା ଈନୁ ନୀ କାଜୁ କଃଦରି ଏଙ୍ା ଇରମବେକରି ଈନୁ 
ସାଲ୍ ବା ମÉଟ୍ କରିଦୁହାଇ ଏରନକରି ରବÍଗାକା ଅÌତାରନରୁ।” 
୧୯

 ରେÍନୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ରସÍଲୁ େରିତର ଇସରିଙ୍ରି  ସାଭାରସÍଲୁ 
ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରବÎସ୍ାତରିକରି ଜୀସ ୁଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରବସ୍ା 
ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରବÑଅଟରି କÌୋଜାମ।ୁ”

୨୦
 େରିତର କରିର୍ ଇଞ୍ାନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ଏତୋନରିଇ 

ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଆରରି ରବÑଅଟରି ଭାଇସାରା 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ। (ଏ ନÉଡାଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  କକ୍ ସାସÉଭା ଏତେରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁଡାକରିତାନରି ରଡÍରରି ଅÉଜାନା ରଭଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, 
“ପ୍ରବୁ ମାଇ ମାରଦଏ ଏତୋଞ୍ଜୁ ନୀ କୁÛଇଟରି ରୂଗୁ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ?”) 
୨୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÑଅଟରି ଭାଇସାରା ରମହାନା େରିତର ଜୀସୁଇ 
େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଇଆନରିକାତା ଈନୁ ଆନାଇଞ୍ରି?”

୨୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରରିରହଗରି େୁତଗିତାଙ୍ରି  

ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନାଇ 
ମÉଣ୍ରିତାକା, ନୀନ୍ରି ଏମବୋ ଆନାରରି ମାରନ? ଈନୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି 
ଦାଇ ଗରିଆମ।ୁ”

୨୩
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ାମାରଦ ଇ କାତା ବ୍Éଡରିରତ। ଜୀସୁ ଏତେରି 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସÉଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ରଭସ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ 
ସÉଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସା ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରରିରହଗରି ଭାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଇଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋନା 
ମାଞ୍ା ଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମାଟ୍ କରିସାକା, ନୀନ୍ରି ଆନାରରି 
ମାରନ?”

୨୪
 ଏଆଞ୍ଜୁରନ ଇ ଗୁରଲÑତାରା କାତା ରଭସ୍ େରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ଇ ଗୁରଲÑ ତାଆ କାତାଙ୍ା ଭ୍ୀସାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ
େୁଞ୍ାନାମ ୁଏଆଞ୍ଜୁ ଆନାରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ଉରଜÑତାରରି।

୨୫
 ଜୀସୁ ଗÉରମ ରବଗାଲରି ରବଗାଲରି କାବାଡ଼ାକା 

ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଗୁରଲÑତାରା ବ୍ୀସ୍କାସାକା ଏ େୁତରିଙ୍ା 
ଇସÛନରି ଅÉଜାଦୁଃନୁମା, ଏÌଭା ଇ େୁତଗିଜାଣ୍ ଇଟାତାଙ୍ରି  ବାହା 
ଅÉଏମା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁଗରିେରିମାଇ।




