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ଗାଲାତି

ଗାଲାତତିାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ

ଗାଲାତତିାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସରି ୋଉଲ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉକୁ। ଅÉନୁ 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉସ୍କା ଅÉËସରିରଡÑନୁ ଅÉରତÑକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉËସରିରଡÑନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଅÉବା ରେÍନୁ 
ମଲୂାରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା 
େÉଣ୍ଞ୍ାମÈଇ। ଏ ଅÉବା ରେÍନୁ ଆଡÈ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଈ ସÉବାÏଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାନରି ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑ ଅÉବାରରି େÉଡ଼Èଟରି ଈ ଅÉକୁ  ଗାଲାତରି a 
ଦରିନାତା ମାନରି ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସା 
ଆଇମାରନ।

୩
 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ, ଅÉବା ରେÍନୁ ମଲୂÉରେÍନୁ 

ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଈରୁ 
େÉନାକାରତରୁ। ୪

 ଅÉବା ରେÍନୁ ମୂଲାରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ମÉରଙ୍ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ ତାଡ଼Èନରି ସେଗି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୫

 ମୂଲାରେÍନୁ ତାରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଙ୍ା ଦଃୋ 
ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।

ଉନଜ ନନଗି ସଦ ିରନଣ୍Ñନନ ଆଡÈ
୬

 ଈରକ ରଡଲରି ରବÍÎରଲÑ ମୂଲାରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରବÑଅଟରି ସାଲ୍ ବା 
ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ ଅÉସ୍ା 
ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଅÉନୁ ଈରା େୁଞ୍ାନା ଗÉରମÑ 
ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମÈଇ, ଇରସÑକା ଈରୁ ଏ ମଲୂାରେÍନୁ ବାହାଡÈଇ 
ଦୁରୁÛକରି ସାଜାନା, ଅରଟÑÑ ର ରବÍଗାଲରି ରନଗରିସଦରିତାନରିÔ େରତ ୍
ଇଟା ମାରଞ୍ରୁ। ୭ ଉରଜÑରନ ଅରଟÑÑ ଆନରିରଭ ରନଗରିସଦରି ସରିରଡÑ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ବୁର୍୍ା ଗରିଆନା କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ 
ରନଗରିସଦରି ତରିନରିÔ ରବÍଗାଲÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାରନରୁ। 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ସ୍ୱଗ୍ଦୂତ ରଗରଟ 
ନାଇ େକ୍ ସାମାନାରା ରନଗରିସଦରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ରବଗାଲÈ 
ରନଗରିସଦରି େÌରତେÑକା ଏଆରୁ ଡଣ୍ ଏଙ୍ା ଲାଜା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆଗ୍କା। ୯

 ଈରା ଅÉନୁ ରଭÍରଲÑରନ ରବÎସାମାଞ୍ାରତÑ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଇରଦÑ ରବÎସ୍ରିଞ୍Èଇ, ଈରୁ ରଭÍରଲÑରନ ଟରିକ୍ ନା 
ରନଗରିସଦରି ଆଃୋ ମୂସାମାରଞ୍ରୁ। ରଗରଟ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ଏମବୋଈ ଅÉରତÑକା ୋରହରରି କାତା ରବÎତୋତାକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡଣ୍ ଏଙ୍ା ଲାଜା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଲÌକୁ ନÉରଙ୍ ଆଃତାକାରୁ ଏଙ୍ା ନÉରଙ୍Ñ ଅÉଜାକାରୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉନୁ ଡୁସ୍କରିମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? ଅÉଏÒ! 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମୂଲାରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ବାÏରରି ଏଆନରିÔ ରରହା 

a ୧:୨ ଗାଲାତ ି ୋଉଲ ତାନ୍ରା ପ୍ରଥମ େÉଲୁ ରନଗରିସଦରି 
ବ୍ଡÓÉଜାଗରିଭାତାଙ୍ରି  ସାଜାମାସରି ରଡଲରିତାନରି ଏ ବାହାତାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।

ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମÈଇ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରରହା ଗରିବାÏ 
ଡୁସ୍କରିମାରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଅÉଜାଦୁରହÑନୁମା।

ନପÍନୁ ବାୋଡÈଇ ପାଉଲ ପÉଣ୍ ଞ୍ାମାସି ପÌଣ
୧୧

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ!, ଅÉନୁ ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମÈଇ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଏତେରି ରନଗରିସଦରି ରବÎନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଞ୍ାଈ ଏÌରରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗରିଆନାରରି ଅÉËରତ। ୧୨

 ଅÉନୁ ଏÌରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାସରିରଡÑନୁ। ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରବÑÎ 
ଏÌରÈ ନÉରଙ୍ ଗ୍ରÉୋସରିଡାରÈଏଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌ 
ରନଗରିସଦରି ନÉରଙ୍ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ଈରୁ ନÉନ୍È ରବÍÎରଲÑ ନୀମବୋ କାତା ରବÎଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଅÉନୁ 

ଜରିହୁଦରି ଦମ୍ତାନୁ ମାରସÑ। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ନରିÔ 
ମହୁ ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାରସÑ। ୧୪

 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରି ଦମ୍ ରସÍଲୁ ର 
ଡୂୋଗାଟାନୁ ଅÉଜାନା ନରିଙ୍ାରସÑ। ଅÉନୁ ନାଇ ସରରÑ ବାସାରରି 
ଆଇ ମାସାରରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଗ ଆଇରସÑ। େ୍ଡÓÉଡରି 
ସÉଜାତÈ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃୋରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଡ୍ଡÜÝØୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସÑ। 
ଈ ବାଗଗିଙ୍ା ଅÉମ ୁମÈଇ ସÉଜାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ମÈଇ େବୁ୍ା ଆରକରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସାମ।ୁ

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନାଇ ଗÉଡ଼ରିଅÉବାÏ ରବÍÎରଲÑରନ ନÉରଙ୍ 

ରଜÍଡାନଆନା ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ, 
ଏତୋକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା, ଏଆରରିÔଇ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ରନଗରିସଦରି ରବÎସରିÔ। ୧୬

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କାତା 
ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ରେÍନୁ ନÉରଙ୍ ଅÉର୍୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନÈ ଦାହÈରତନୁ କରି ବାରା ଜÉËରତନୁ। ୧୭

 ନାଇ 
ରଭÍରଲÑରନ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସÈରରି ଜରିରୁସାଲମ ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲÈରତନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ କÉସାନା ରାହରିଅÉବାÏ କୁଆନା ରଭÍରଲÑ 
ଆରବତାଙ୍ରି  ସାରସÑ। ଏ ରବÑଅଟରି ଦରମସକ ରଦରରିନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ରବ୍ଡÎÓÍରତÑ।

୧୮
 ତୀନରି ବାସାରରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାରସÑ। 

ଅÉନୁ  େରିତରଈ b େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ ସାଜାମାରସÑ। ୧୯
 ଅÉନୁ 

େରିତରରକÑ େନ୍ର ଦରିନା ରାହରିଅÉରତÑ। ଏମବେÈ ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ତାରମବେସା 
ଜାକୁବଈ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରିÔରଭ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିÔଇ 
ରମହÈରତନୁ। ୨୦

 ରେÍନୁ େୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଇମବୋ ଆନାରା 
ବ୍ୀÐସ୍କରିଞ୍ାଈ ଏÌରରି ଦାୋତାରରି ଅÉଆରତ। ୨୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ 
ସରୁରିଆ ଏଙ୍ା କରିଲରିକରିଆ ଦରିନା ରବÎଞ୍Ûକରି ସାରସÑ।

୨୨
 ଜରିହୁଦାତାନରିÔ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାସରି ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ନÉରଙ୍ 

ରବÍÎରଲÑ ରମହା ସରିଡାରାଜÈତରି ବÉଗା ନÉରଙ୍ େଞୁ୍ା ସରିଡାରାଜାତୁ। 
୨୩

 ଏଆରୁ ବାÏରରି ନାଇ କାତା ରବÎଞ୍ାମାରସରୁ, “ଇରସÑକା 

b ୧:୧୮ ପିତର େରିତରତାରରି ଜରିହୁଦରି ୋଦା ଆଇମାରନ “ରକଫା।” 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସତୁାରା ବାରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।



243 ଗାଲାତ ି୨:୧୭
ରବÍÎରଲÑରନ ଇଆଞ୍ଜୁ ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରିÔ ଜୂପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରଦÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େରତ ୍ଇଟରିନାରÈ େÌପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏତୋରÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍÎରଲÑରନ ନାହରିକରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ।” 
୨୪

 ନାଇ’ ରସÍଲୁ ଆନାରରି ଅÉରତ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
ଦଃେରିମାରସରୁ।

ନବÍଗାକା ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ପାଉଲଇ ଆଃନତରୁ।

୨  ୧ ଚଉଦ ବାସାରରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା 
ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାରସÑ। ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ତରିତସଈରବÑÎ 

ନÉରକÑ ଅସାମାରସÑ। ୨
 ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ରେÍନୁ 

ନÉରଙ୍ ତÌସାମାଞ୍ାତାକରି ଅÉନୁ ଏମବେÈକରି ସାଜାରସÑ। େରତଗ୍ାଟାରରି 
ମାରଦÑ ମାସରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନରି ବାଃତା ଅÉନୁ ଏତେରି ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରିରସÑ ଏÌରÈ ଏଆରରିÔ ରବÎନ୍ ମବୋ ଗରିରତÑ। ଈରÈ ରନଗରିସଦରି 
ଅÉନୁ ଏତେÈକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆରରିÔଇ ରବÎନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ 
ମସୂାରସÑ। ଈରାଡ଼Èଇ ନାଇ ରବÍÎରଲÑ ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା 
ଇରଦÑ ଗରିେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଇସରିଙ୍ରି  ଆରଡ୍ତାରରି ଅÉଏÒ ଏÌରÈ ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରସÑ।

୩
 ତରିତସ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 

ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଲÌକୁତାକା ତରିତସଈରବÑÎ ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ ସÉଜା ଆଃୋ ରସÍଲୁ ରବÎସÈରତରୁ। ୪

 ଅÉମୁ ଈରା 
କାତାବାତ୍ା ଅÉବାÏ ମÉଟ୍ କରିସାମୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମÈଇ 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ମାରଦତାଙ୍ରି  ଏସÛନାକା ବୁଦରି ଗରିବାÏଗାଟରି ଅÉବାରୁ 
ମÉଗ୍ାନା ସÌଲ୍ ଜାମାଞ୍ାରତରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମÈଇ 
େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାରÈ ରେ୍ଡÍÓରକÑ ରବÎନ୍ ମବୋ ରବÎନ୍ ମବେରି ଗରିଆନା 
ମÉରଙ୍ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଗରିଆନା ଇଟାତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରି ରସରୁ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ବୁଦରି ଗରିବାÏଗାଟରି ଅÉବାରୁ ଆନÈ ଗରିବାÏରସÍଲୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରସରୁ ଏମବେÈ ଅÉମୁ ଈରକÑରବÑÎ ଏଆରରିରକÑ ର ଏÌଲୁ 
ଅÉËତାମ।ୁ ମୀ ମାରଦÑ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରିତାରରି ଉରଜÑତାରରି ରାହରି 
ଅÉବାÏ ମରୂନ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିମାସାମ।ୁ

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ‘ରଦରÈକା’ ଲÌକୁତାକା ନାଇ ରବÎସ୍ରିମାସରି 

ରନଗରିସଦରି ତରିନରିÔ ରବÍଗାଲରି ଗରିଆରତରୁ। ନାଇ ରସÍଲୁ ଏମବୋଈ 
ରଦରାଞ୍ଜୁ କରି ଅÉଏÒ, ଏÌରରି ଆନାରରିରବÑÎ ସରିରଡÑ। ମୂଲÈରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑÑତାକା ସରରÑତାକା। ୭

 ଈ ଲÌକୁତାକା ରମଃରତରୁ 
େରିତରରଡଃଙ୍ରି  ନÉରଙ୍ରବÎÑ ରେÍନୁ ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େରିତରଈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିÔ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎସ୍ ୋତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ନÉରଙ୍ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରିÔ ରନଗରିସଦରି ରବÎସ୍ ୋ କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ରେÍନୁ େରିତରଈ ର ୋଣ୍ାଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଡÉଟା ସରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ନÉରଙ୍ରଭÑ ଡÉଟା ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତୋକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ୋଣ୍ାଅÉଜାନାନୁ 
ମÈଇ। ୯ ଜାକୁବ, େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ 
ଅÉଜାରସରୁ। ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ ରେÍନୁ ନÉରଙ୍ ଏଙ୍ା ବର୍ବ୍ାଈ 
ତାଡ଼ା ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଜାତାରÈ ତରିନରି କାଜୁ କଃତାରତରୁ। ଜାକୁବ, 
େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ରବÎତୋରତରୁ, “ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କାତାତାନରି ଅÉମ ୁ
ମୀରକÑ ର ଏÌଲୁରନ ମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାନାମ।ୁ” ୧୦
 ଏଆରୁ ମÉରଙ୍ ର କାତା ନାସାନାଇ 

ରବÎତୋରତରୁ ଇରସÑକା ଅÉମ ୁଇସରିଙ୍ରି  େÉନÈଆନରି ଲÌକୁରରିÔ ବାରା 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଏÌଲୁତାନରିÔ ଇଟରିନାସ।ୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ବାÏରରି ମÉଟ୍ କରିମାରସÑ ଏ କାତା ଅÉଏÒ, ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ଡୁସ୍କରିରବÑÎ 
ମାରସÑ।

ପାଉଲ ପିତର ମÉସାସାରÈ ତÌନତେଞ୍ଜୁ
୧୧

 େରିତର ଆନ୍ରିଅକରିଆ ରଦରରିନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋ ମÉସରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ସାରମତାରÈ କାତା 
ରବÎରତେÑ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। 
ଆନÈ ଅÉରତ ଇରସÑକା, ୧୨

 ଏରସରରିରବÍÎଲା େରିତର ରଭÑରଲ 
େÉଲୁ ଆନ୍ରିଅକରିଆତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରିରକÑ ଆଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଆଡାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସଗରିରବÍÎଲା 
ଜାକୁବ ବାହାଡ଼Èଇ ଏସÛନାକା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ବÎÉରତରୁ, 
ଏଆରରି ବÎÉତରି ରବÑଅଟରି ଏତୋକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା େରିତର 
ଏଆରରିରକÑ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ କୂରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୋଣ୍ା  କ୍Éୋ a ସÉଜା 
େରତ୍ ଗରିେରିମାସରି ଲÌକୁରରିÔଇ ଆଜରି ବÉଗା େରିତର ଇହରିଙ୍ରିତାରÈ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଇରସÑକା େରିତର କୁତୁରୁେୁ ଗରିଆନା ବୁର୍୍ା 
ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। େରିତରରକÑ ଆଡାନା ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରି 
େରତ୍ଗାଟାକାରବÑÎ ଏରହରଙ୍ରନÑ ଗରିରତରୁ। ଏମବୋ ଏଆରୁରବÑÎ 
କୁତୁରୁେୁଡ଼Èଇ ବୁର୍୍ା ଗରିଆନା କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଆନା 
ଗରିରତରୁ ଏମବୋ ବର୍୍ବାରବÎÑ ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆନା 
ଆନା ଗରିରତରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ରମଃରତÑ। ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରିତାରÈ 
ଉରଜÑତାରା େÉଲରି ଗରିେରି ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑÑ 
ରବÍଗÈକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରବÎଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରବÎରତେÑ, “େରିତର, 
ଈନୁ ରÛଆତରି ଜରିହୁରହଏନରିତରି, ଏÌËକରିରଭÑ ର ଜରିହୁରଦÑନରିରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଈ ସରିଡାଈ। ଈନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଈମାଞ୍ରି । ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏତେÈକା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ 
ଅÉËରତରୁ ଏଆରରିÔଇ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋତାଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ଗରିଆନା ନୂରଡ଼Ñ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ରି?”

୧୫
 ଅÉମୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଅÉଜାନା ଗÉଡ଼ରିଅÉଜାନାମୁ ଏଙ୍ା 

ଡ଼Ìଈଗାଟରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉËତାମୁ। 
୧୬

 ଅÉମ ୁେୁଞ୍ାମାନାମ,ୁ ସÉଜା େÉଲରି ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଏମବୋଈରବÑÎ 
ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାମ ୁ
ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆନାମ।ୁ ଅÉମ ୁସÉଜା 
େÉଲରିଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଅÉଏÒ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ ୍
ଇଟାମାନରିବÉଗା ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାମ ୁଅÉଜାମାନାମ।ୁ ବାÏରରି 
ସÉଜା େÉଲରିଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଏମବୋଈରବÑÎ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମଏୂÒ।

୧୭
 ଅÉମ ୁଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାମ ୁରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ତୀରରିତାମ ୁଅÉବାÏତାଙ୍ରି  

ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାମାନାମ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମରୁବÎÑ ଡ଼Ìଈତାମ।ୁ 
a ୨:୧୨ ପାଣ୍ା କ୍Éପା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରେÍନୁରକ ଅÉଜାମାସରି 
ସÉଜାତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ(ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରା ରଜଡାତାରା ନକରିନାରା ୋଣ୍ାକ୍ାୋ) 
ଟÌଣ୍ାେୁତରି ୨୭:୯।
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ଇମବୋତାରରି ନୂଡ଼ରିକାତା ଆନାରରି, ଏÌରରି ଆଇରନ ଜୀସୁ ମÉରଙ୍ 
ଡ଼Ìଈଗାଟାମୁ ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ? ଅÉଏÒ। ୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈ 
ଅÉମୁ ତୁଃୋ ମବେସାମାନାମୁ, ଏÌରÈ ରଗରଟ ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଟÌଣ୍ରିତାକା ଏÌରରି ରନଗରି ଅÉଏÒ। ୧୯

 ଅÉନୁ 
ସÉଜାରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ନୀମବୋଈ ସରିରଡÑନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ସÉଜା ନÉରଙ୍ ସÉପ୍ାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ନୀମବୋଈମÈଇ। ଅÉନୁ କ୍ଡୂ ସ କୁÛଇଟରି କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ସÉବାÏ ମସୂାମÈଇ। 
୨୦

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଇରଦÑ ନୀମବୋଈ ସରିରଡÑନୁ ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ 
ବାଃତା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ନୀମବୋଈ ମାରନଞ୍ଜୁ। ନାଇ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି 
ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ନୀମବୋନା ମÈଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି ବାଃତା 
େରତ୍ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନୀମବୋନା ମÈଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ରଜÍଡା 
ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ଏଃୋରସÍଲୁ ତାଡ଼Èନରି ସେଗି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ରେÍନୁତାରରି ମାରନ। ଈରରି ନାଇ 
ରସÍଲୁ ମୂଲା ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଗରଟ 
ସÉଜାଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମସୂାସାକା, କ୍ରିସ୍ଟ ଆରଡ୍Ñରନ ତାଡ଼ା 
େରାଣରି ସୀବାÏ ଦରିଆଦୁରହÑମା।

ନପÍନୁତାରି ନମÍଲା ପନତ୍ଡଡÈଇ ପÉନ୍ ମ୍ା ଅÉନନ

୩  ୧ ଅÌ ଗାଲାତରି ଲÌକୁତାରତରୁ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଈ ଇସରିଙ୍ରିଡ଼Èଇ 
କ୍ଡୂ ସ କୁÛଇଟରି ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ ଅÉରତ, ଏÌରÈ ମୀରଙ୍ କ୍Éର୍୍ା 

େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ େୁନÈନାରତରୁ। 
ଈରୁ ଏରମବେରରି ବୁଦରି ଗରିବାÏତାନରି ଦରିରତରୁ? ୨

 ଈରୁ ନÉରଙ୍ 
ରଣ୍ା କାତା ରବÎତୋଦୁ, ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ? ଈରୁ ଆନା ସÉଜା େÉଲରି ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉଈ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ? ଆଏÒ! ଈରୁ ରନଗରିସଦରି ରବÎଞ୍ାନା 
ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। ଈରୁ 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉରକÑ ମୀନ୍È େନୂରି ନୀମବୋ ଟÌଣ୍ାମାରସରୁ। ୩ ଇରଦÑ ଈରୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ “ଈରୁ ମୀ ଡÉଟା ବÌଲଡ଼Èଇ ବରିÎହା ଟୁକ୍ନÈ 
ସାଲ୍ ବା ମରୂଦରୁ”? ଈରୁ ଈରସ େୁନÈନାରତରୁ ଗରିନÈ? ୪ ଈରୁ 
ଗÉରମÑ କାତାଙ୍ା େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑ ଆରଡ୍Ñତାରରି 
ଅÉରନ ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ! ୫ ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑ ଆରଡ୍Ñତାରରି ଅÉଏÒ। ଈରୁ 
ସÉଜା େÉଲରି ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ଗରିନା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ? ଅÉଏÒ! ମୀ ମାରଦÑ ରେÍନୁ ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରିତÈ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ ସÉଜା େÉଲରି ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଗରିନÈ 
ଗରିବାÏ ଅÉଜାରସ? ଅÉଏÒ! ରଟÍରଣ୍Ñ ଈରୁ ରନଗରିସଦରି ରବÎଞ୍ାନାଇ 
ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିରତରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଈ ମୀରଙ୍ 
ସରିଆରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୀ ମାରଦÑ ଆଦରିଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୬
 ରେÍନୁ େୁତରିରବÑÎ ଅବ୍ାହାମତାରା ଈ କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନ: 

“ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତ୍ଡÓÉରକÑ 
ଅବ୍ାହାମଈ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିବାÏରସଲୁ ଏଆନରିତାରÈ େରତ ୍
ଆଃରତଞ୍ଜୁ।” ୭ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଈରÈ େଞୁ୍ଜୁ, େରତ ୍ଗରିେରିମାନାକା 
ଟରିକ୍ ନÈ ଡ଼Èଇ ଅବ୍ାହାମ ମୀଡାକା। ୮

 ରେÍନୁ େୁତରିରବÑÎ ମÈଏସରି 
ଆନÈ ଅÉରନ ଏÌରÈ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ? ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ, 
ରେÍନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଈରବÑÎ ଏଆରରି େରତ୍ ବÉଗା 
ଏଆରରିÔଇ ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାମଈ ରନଗରି 
ସଦରି ଅÉଗÛରନ ରବÎସ୍ା ଅÉଜାମାରନ। ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ, 
“ରେÍନୁ େୁତଗିତାନରିÔ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିÔଇ ରମÍଲା ଗରିବାÏରସÍଲୁ 

ଅବ୍ାହାମଇ ତÌଲ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।” ୯ ଅବ୍ାହାମ ଈରା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଏତୋନାକା େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଏଆରୁ ଅବ୍ାହାମ ରଡଃଙ୍ରି  ରମÍଲା 
େÉରନରୁ।

୧୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈକା ସÉଜା େÉଲରିଗରିଭା କୁÛଇଟରି ବାରା 

ଇଟରିରନରୁ ଏଆରୁ ଆଗଗିଅÉବାÏ େÉରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ସÉଜାଙ୍ାନରିÔ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ, “ଏତୋରÈ  ସÉଜା aତାନରିÔ ବ୍ୀÐସା 
ଅÉଜାମାରନ ଏÌରÈ େୂରରି େୂରରି େÉଲରି ଗରିବାÏଅÉରନ, ଅÉËତାକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଗଗିଅÉବାÏ େÉରନଞ୍ଜୁ।” ୧୧

 ଈରାଡ଼Èଇ କ୍Éର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ 
ଆଇରନ, ଏତୋନାଞ୍ଜୁରବÑÎ ସÉଜା େÉଲରିଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍ ୋ ଅÉବାÏ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ, “େରତ୍ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋନା 
ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୨
 ଅÉରତÑକାରବÎÑ ସÉଜା େରତ ୍କୁÛଇଟରି ନରିସ୍କରିସରିରଡÑ, ଏÌËକରିରଭÑ 

ଈË ଗରିଆନା ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିରନ: “ଏତେରି ଲÌକୁ ସÉଜାତାରରି 
ବାଗଗି ୋଲରି ଗରିରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।” 
୧୩

 କ୍ରିସ୍ଟ ମÈଇ ରସÍଲୁ ତÉନୁÛରନ ଆଗଗିଅÉବାÏ େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ମÉରଙ୍ ସÉଜା ଆଗଗି ଅÉବାÏଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ, “ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରÈ ଗାଣ୍ରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରିÔ 
ରଡ଼ୋ  ଅÉରନ,b ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଆଗଗିଅÉବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ।” 
୧୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ମÉରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÕୋରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏତେରି ରମÍଲା 
ଗୁରଲÑÑ ଅବ୍ାହାମଈ ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରସ ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ବାହାଡ଼Èଇ ଏତୋନାକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆରରିକରିରବÑÎ ସୀବାÏ 
ମୂୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ଇସରିଙ୍ରି  େରତ୍ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ଏ 
ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାସରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଈ େÉନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ସÉଜା ଏଙ୍ା ଅÉଞ୍ା
୧୫

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଅÉନୁ ରଣ୍È 
ତÌସରିସରି କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଈ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିରକÑ ର 
କାତା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ଏ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାନାରÈ 
ବ୍ୀÐସାନାଇ ରରିÔଆରୁ ୋଦାଙ୍ା ବ୍ୀÐସରିତାକା, ଏÌରÈ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି 
ଗରିବାÏ ମେୂା ଅÉଏÒ। ଏÌରÈ ଅÉଙ୍ାନା ଇଟା ମେୂା ଅÉଏÒ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ 
ଅରଟÑÑ ଆନାରବÑÎ ଆଡ଼୍ ୋ ମେୂା ଅÉଏÒ। ଏ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାନାରÈ ଅରନÑକରି 
ଇଟାରବÑÎ ମୂୋ ଅÉଏÒ। ୧୬

 ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଈ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସୀରୁତାକାରରିÔଇ ଅÉଞ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
“ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍È ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ।” 
ଇରସÑକାରନ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ୧୭

 ନାଇ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାରରି ଈରରି 
ଇରସÑକା ଏତେରି େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାସରି ଅÉଞ୍ା ତରିନରିÔ ରେÍନୁ ରବÍÎରଲÑରନ 
ଭ୍ୀସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଚାରରି ସହ ତରିରରିସ ବାସାରରି ରବÑଅଟରି 
ବÎÉତରି ସÉଜା ବÉଗା ମଲୁୁ ସରିଡାନାରରି ଅÉËରତ। ଏ ସÉଜା ଏ 
ଅÉଞ୍ାମାସାରÈ ଡÉଟା ତରିନରିÔ କÌପ୍ କା ମËୂରତ।

a ୩:୧୦ ସÉଜା ଏରସÑ ଗଟା ବାଗଗିଙ୍ା ଏତୋରା ମÌସା ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।
b ୩:୧୩ “ମ୍ାେୁଣି୍ତାନ ି… ଅÉନନ” ରରିରହଗରି ସÉଜା ୨୧:୨୨–୨୩ 
ରଭସ୍ରିମାରନ ଦୁସଗାଟାନରି ଲÌକୁଈ ରଭÍସାନା ଏଆନରି ଲÉଜା ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି ରଡ଼ୋଇରସରୁ।
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୧୮

 ରଗରଟ ଜÌଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ “ଅÉବାÏ ସÉଜା” କୁÛଇଟରି ନରିସାଗରିବାÏ 
ଅÉଜାଦୁଃରନମା, ଇରସÑକା ଏÌରରି ଅÉଞ୍ାମାସାରÈ କୁÛଇଟରି 
ନରିସାଗରିବାÏ ମେୂାଅÉଏÒମା। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାସରି 
ବÉଗା ଆରରÑରନ ଅବ୍ାହାମଈ ତÉନ୍ାରÈ ରମÍଲା ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସÉଜାତାରରି ଲୂଡ଼ା ଆନାରରି ମାରନ? 

ଲÌକୁରରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ସÉଜାତରିନରିÔ ଅÉଞ୍ାତରିରକÑ 
ଆଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାରସ। ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ନୂରଡ଼Ñ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବÎÉତରି ଟୁକ୍ନÈ 
ସÉଜା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସ। ରେÍନୁତାରରି ଅÉଞ୍ା ଈ ମ୍ୀଏନରି 
ରସÍଲୁତାରରି ମାରସ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଦୁତଙ୍ା ମÌସା ବାହାଡ଼Èଇ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାରସ। ୨୦

 ର ରବÎଞ୍ରଟÑ ମାରସÑକା 
ମାରଦÑ ମାଞ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାନରିÔ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

ମÌସା ସÉଜା ଲୂଡା ମାନସ
୨୧

 ଇମବୋତାରରି ନୂଡ଼ରିକାତା ଆନାରରି? ସÉଜା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସାରÈ 
କୁÛଇଟରି ସାଜରିରସ ଗରିନÈ? ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ରଗରଟ ନୀମବୋ 
ରଡଃଙ୍ରିତାରା ସÉଜା ସୀବାÏ ମୂୋ ଅÉଜାଦୁଃରନମା, ଇରସÑକା 
ଏ ସÉଜାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାସ ୁଅÉବାÏ 
ମସୂାଦୁଃନାସୁମା। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉËରତ। 
ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ, ଗୁରଲÑÑତାକା ଡ଼Ìଈ ଗରିଆମାରନରୁ। 
ଈରା େÌପ୍ କରି ମାନାରରି ଆଇରନ େରତ୍ ବାହାଡ଼Èଇ ଲÌକୁରରିÔଇ 
ଅÉଞ୍ା ଆଇମାରନ। ଏତୋନାକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଈ େରତ ୍
ଗରିଆମାରନରୁ ଏଆରରିÔଇ ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରନ।

୨୩
 ଈ େରତ୍ କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଅÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ଅÉଜୁ ସÉଜାଡ଼Èଇ 

ତଃୋ ଅÉଜାନା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଡୂୋ ଆଇମାସାସ।ୁ ମÉରନ୍ ଏମବେÈ 
ଆନାରରିରବÑÎ େରିଃୋ େÉନାରରି ସରିଡÈରତ। ୨୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉବାÏ 
ରବÍÎରଲÑରନ ସÉଜା ମÈଇ ରସÍଲୁ ଜÉମା ମÉରାତାରରି ମାରସ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଅÉଜୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରକÑ ତୀରରିତାସୁ ଅÉତାସୁ। 
୨୫

 ଇରଦÑ େରତତ୍ାରରି ୋରହରରି ବÎÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ଅରଟÑÑ 
ଅÉଜୁ ସÉଜା ଲÈଇଟରି ସରିଡÈସ।ୁ

୨୬
 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆମାନରି ବÉଗା ଈରୁ ରେÍନୁ 

ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ୨୭
 ଈରୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାଃତା ମୁଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ 
ଏଆନରିÔ ସରିଣ୍È ରଡଃଙ୍ରି  ଟÉଟାମାରଞ୍ରୁ। ୨୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ରÛଆରତରୁ ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ଜରିହୁଦରି 
ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍, ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େରିଃୋ ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ, 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉସାମୀଡା, ଈ ମାରଦÑ ଆନରିରବÑÎ ରଗସ୍ରିନାରରି 
ସରିରଡÑ। ୨୯

 ଈରୁ ରଗରଟ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଈରୁ ଅବ୍ାହାମ 
କୂଲୁତାରତରୁରବÑÎ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା। ରେÍନୁ 
ଅବ୍ାହାମଈ ଏତୋରା ଅÉଞ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଅÉଞ୍ାମାନାରାରବÑÎ 
ଜÌଙ୍ାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୪  ୧  ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଈ, ଇରସÑକା ଏରସ ଟୁକ୍ନÈ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦନବରିତ ଜÌଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ କରଗରରି ମୀଡା 

ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ 
କୁÛଇଟରି ଜÌଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସÑକାରବÎÑ ର କଡାଅÉଜାମାନରି 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ରବÍଗାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ୨ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଏ କରଗରରି ମୀଡା ତାଞ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାନରି ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ାନରି 
ଲେ୍ା ରସÍଲୁ ସରିଆମାନରି ରଦରାନରି ରନÍରଡÑଟରି ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୩

 ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉଜୁରବÑÎ ମୀଡାକାନାସୁ ମାସରି ରଡଲରିତାନରି 
େୁତଗିତାନରି ମାନରି ଲୂଡ଼ା ସରିଡ଼Èନରି ସÉଜା ଏଙ୍ା ବାଗଗିଙ୍ା ରନÍରଡÑଟରି 
ଆଲରିଆଙ୍ା ଅÉଜାନା ମାସାସୁ। ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି 
ବÎÉଭÈରନ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିÔଇ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର 
ଅÉସାମୀଡାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉଜା ରନÍରଡÑଟରି 
ମାଞ୍ାନା ନୀମବୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ୫ ସÉଜା ରନÍରଡÑଟରି ମାସରି ଲÌକୁରରିÔଇ 
େରିଃୋ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ମÉରଙ୍ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସ ୁଗରିଆନା 
ଲାଇଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିରତଞ୍ଜୁ।

୬
 ଈରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଏÌସରିବÎÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ 

ରଜÍଡା ଲÈଇ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିତାରÈ ଜରିଉ ଇଟାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏ ଜରିଉ “ଆବ୍ ବା, ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବା” ଇଞ୍ରି  ଅÉେଗିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରବÍÎରଲÑ ରଡଃଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ 
ଅÉËରତରୁ। ଈରୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଅÉଜା ମାନÈକରି ମୀରଙ୍ 
ଜÌଙ୍ାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆନା ଗୁରଲÑÑ ଅÉଞ୍ାମାନÈଆ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

ଗାଲାତ ିକି୍ସ୍ଟିଆନତାକାରି ନସÍଲୁ ପାଉଲତାରି ନଜÍଡା
୮

 କାରହÑ ଈରୁ ରେÍନୁଈ େୁନÈସରିଡÈରତରୁ। ଈରୁ ଦାେÈ 
ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଆଲରିଆଙ୍ାରଣ୍ରୁ ମାରସରୁ। ୯

 ଏÌÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ 
ଈରୁ ମୂଲÈରେÍନୁଈ େୁରସରୁ। ଉରଜÑଡ଼Èଈ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଭା ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା କାରହÑ େÉଲରି 
ଗରିେରିମାସରି ଡÉଟା ସରିଡÈନରି ଏଙ୍ା ଲୂଡ଼ା ସରିଡÈନରି ସÉଜାଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ମୀରଙ୍ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରଜଲ୍ ବରିମାଞ୍ାନୁ? ଈରୁ ଆନÈ 
ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଆଲରିଆଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଅÉଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ? 
୧୦

 ଈରୁ ଇରଦÑରଭÑ ନୂଡ଼ରି ନୂଡ଼ରି ଦରିନାଙ୍ା ଡÉଞ୍ଜୁଙ୍ା, ରଡଲରି ଏଙ୍ା 
ବସାରରିତÈ ସÉଜାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାନାରÈ େÉଲରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
୧୧

 ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÈଇ ଏଙ୍ା ଡୁଞ୍ାମÈଇ 
ଏÌରରି ଆରଡ୍Ñ ସାରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଆସ୍କରିମÈଇ।

୧୨
 ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଅÉନୁ ମୀ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 

ମୀରକ ମାରସÑ। ଏÌସରିବÉଗା ଇରଦÑ ଈରୁ ନାଇ’ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। 
୧୩

 ଈରୁ ନାଇ’ ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ରନଗÈରତରୁ ମାରସରୁ। ଈରୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ଅÉନୁ ରଭÍରଲÑ େÉଲୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସÑ। 
ଅÉନୁ ଏମବେÈ ସÉଭା କୂରାରସÑ। ଏ ରଡଲରିତାନରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତା 
ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାମାଞ୍ାରତÑ। ୧୪

 ନାଇ ସÉଭା କୂରାସାରରି 
ମୀ ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ବÉରରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରୁ ନÉରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜା ସରିଡାରÈରତରୁ। ମୀରଙ୍ େରିହାନା 
ସାଲ୍ ବାରସଲୁ ରଭସÈସରିଡାରÈରତରୁ। ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତ ଭÉଜାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ନÉରଙ୍ ଆହାମାଞ୍ାରତରୁ। ଈରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ରଡଃଙ୍ରିରନ ନÉରଙ୍ ଆହାମାଞ୍ାରତରୁ। ୧୫

 ଈରୁ 
ଏମବେÈ ଗÉରମÑ ସÉରÛକରି ରରହାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ। ଇରଦÑ ଏ 
ରରହା ଏରମବେକରି ସାରସ? ଅÉନୁ ଏÌଲୁଗରିେରିମÈଇ, ଈରୁ ମୀ 
ମନୂରିରତରସ ନÉରଙ୍ ବÉରା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓହାଦୁଃତାରଦରୁମା। 
୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑତାରÈ ରଭସ୍ରିଞ୍ାନାକରି 
ମୀ କÉରସÑନରିରତନୁ ଅÉରତÑ।

୧୭
 ବୂର୍୍ାଗାଟରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମୀରଙ୍ ଗÉରମÑ ରଜÍଡା 

ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରି ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ଅÉଏÒ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
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ଇରସÑକା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ମରିରଙ୍ ଆହାନାଇ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ 
ରସକÛକରି ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ 
ଏରମବେରରି ରବÑଅଟରିରଭÑ ସାଲ୍ ବା କୂଭାତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଈମାଞ୍ାରନରୁ। 
୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ଏÌଲୁଗରିଆନାରରି ରଗରଟ ରନଗÈରରି 
ଅÉଜାଦୁଃରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାନାନରିÔ 
ଭାରରି ଅÉଏÒ, ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଏ କାବାଡ଼ରିରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ମାରନ। 
୧୯

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ର 
ଆଜାନରିରଡଃଙ୍ରି  ମÉରାନÌଭା େÉନ୍ ମବେରିମÈଇ ଏଙ୍ା ଏତେରି ରଡଲରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରଡଃଙ୍ରି  ଅÉË ସରିରଡÑରୁ ଏÌରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବେରି ଦୁହ ରିÔ। ୨୦

 ଅÉନୁ ଇରଦÑ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଈମା ଇଞ୍ରି  
ମÉଟ୍ କରିମÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରକÑ ରବÍଗାଲରିଗରିସରି କାତାବÉତ୍ା 
ଅÉଭା ମସୂା ଦୁଃତାଈମା। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ରସଲୁ ଆନÈ 
ଗରିଭା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑନୁ।

ସାରା ଏଙ୍ା ୋଗାରନ ିତÌସିସି ନ୍ସ୍ା
୨୧

 ଇରଦÑରଭÑ ମୀ ମାରଦÑ ଏରସଗାଣ୍ରିତାରତରୁ ସÉଜା ଲÈଇଟରି 
ରାହରିଅÉଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ସÉଜା ଆନÈ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାରନ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ? ୨୨

 ରେÍନୁେୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ 
ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ରରିÔଆରୁ ମାରସରୁ। ର ମ୍ୀଏନରି ଟାଡରି ରରଣ୍ 
ଆଲରିଆଗାଟାରରି। ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି ଟାଡରି େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି 
ଅÉସାମୀଡା। ୨୩

 ଅବ୍ାହାମତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାଡ଼ରିନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
େୁତଗି ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ େରିଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଅÉସାମୀଡାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଈ 
ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ରକÍରଣ୍ରି ରଣ୍È କାତା ସ୍ଡÌÓୋଈମାରନ। 

ରୀଣ୍ରି ଅÉସାସାକା ଜÌରଡ଼Ñକା ଭାକାତÈ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାନÈ ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାନୁ 
ରରଣ୍ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାନରି ସÉଜା ସରିନଇଅ ସÌରୁତାନରି ଅÉଜାରସ। ଈ 
େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାନରି ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ସÉଜାରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଆଇରନରୁ, 
ଏଆରୁ ରକାଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାକା ମÉରÈତାକା। ଈରରି 
ହାଗାର ୋଦାତାରରି ଅÉସାମୀଡାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୨୫

 ହାଗାର 
ଆରବ ଦରିନାତାନରିÔ ମାନରି ସରିନଇଅ ସÌରୁତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ। ଇରଦÑ 
ଏÌରରି ଇରଦÑ ମାନରି ଜରିରୁସାଲମ ତରିନରିÔ ସଟୂ୍ କରିମାରନ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା 
ମ୍ୀକାନରିରକÑ ଆଲରିଆଗାଟାରରି ଅÉଜାନା ମାରନ। ୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଜରିରୁସାଲମ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାରରି ଏÌରରି ମାଇ 
ଆଜା। ୨୭

 ରେÍନୁେୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ:

“ଅ ଭାଞ୍ାଗାଟାତରି! ରରହା ଅÉମ,ୁ ଈନୁ ଏରମବେରରିÔରଭÑ 
ମÉରÈ ସରିଡାଈ ରଦରରି;

ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରରହା ସାଦା ସ୍ଡÓÌେୁମ,ୁ
ଈନୁ ମÉରା ନÌଭା

ଏରସÑକାରଭÑ େୁନÈସରିଡାଈ।
ଏତେରି ଅÉସାମୀଡା ତୁଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସ,

ଏଆଡ଼ରିନÈ ମାଡାକା ଗÉଡ଼ରିଗରିଭା ମେୂାଆଇସରିରଡÑ 
ମÉରାନାରÈଡ଼ରିନରି ମୀଡାକା ରସÍଲୁ ଗÉରମ 
ଅÉରନରୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୫୪:୧

୨୮
 
–୨୯

 ଅରଟÑÑ, ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି 

େÉଡ଼Èଟରି ଗÉଡ଼ରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ 
ଈରୁରଭÑ ଇସ୍ ହାକ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାନରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ 
ମାରଞ୍ରୁ। େୁତଗି େÉଡ଼Èଟରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଇସ୍ ହାକଈ ରନଗାଡ଼Èଇ ରମହÈରତଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑରଭÑ ଏରହରଙ୍Ñରନ 
ଆଇମାରନ। ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁେୁତରି ଆନÈ ରଭସ୍ରିରନ? 
“ଆଲରିଆଗାଟରି ଅÉସାମୀଡାନରି ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମରିରରନରିÔଇ ରେହାମ।ୁ 
େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଅÉସାମୀଡାନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରିତÈ ଗୁରଲÑÑ 
ଦନବରିତ ଜÌଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌÌËକରିରଭÑ ଆଲରିଆଗାଟାଡ଼ରିନରି 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଆନାରଭÑ େÉରନÑଞ୍ଜୁ।” ୩୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ 
ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଡ଼ରିନରି ମ୍ୀକାନାସ ୁଅÉËତାସ ୁ
ଏÌËକରିରଭ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଅÉସାମୀଡାନରି ମ୍ୀକାନାସ ୁ
ମାନାସ।ୁ

ପିଃପା ଅÉଜାନା ରାେ ିଅÉନାସୁ

୫  ୧ ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସ ୁଇରଦÑ େରିଃୋ ଅÉଜାନାନାସ।ୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ମÉରଙ୍ େରିଃୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଡÉଟା ଅÉଜାନାଇ 

ରାହରିଅÉଦୁ। ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଆଲରିଆଗାଟାକା ଅÉଜାନା ତଃୋ 
ଅÉଭାରସÍଲୁ ମରିଣ୍Èନରି ସେଗିଗରିଭା କୂନା। ୨

 ରଭଞ୍ାଦୁ! ଅÉନୁ 
ୋଉଲରତନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍Èଈ, ରଗରଟ ଈରୁ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜାନା 
ସÉଜା ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରଦରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସÉଜାତାରÈ 
ଗୁରଲÑÑ େÉଲରି ଗରିଭାଦୀରନ। ୩ ଅରଟÑ ଥରର ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ 
ତରିର୍ କାଲ ଗରିେରିମାଇ: ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ 
ତରିନରିÔ ଆଃରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏÌଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ସÉଜା େÉଲରି 
ଅÉଭା ଦରିରନ। ୪

 ରଗରଟ ଈରୁ ସÉଜା ଆହାନାଇ ରେÍନୁରକÑ 
ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉଭାରସÍଲୁ ତୁସ୍କରି ଦ୍ମାରଞ୍ରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ମୀରନ୍ ନୀମବୋ ଭରିହ ରିରତ। ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ 
ରଜÍଡାନÌଭା ତତ୍ କାମାରଞ୍ରୁ। ୫

 ଈରÈ ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଈ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉମୁ ଅÉସା ଗରିପ୍ କରିମାନାସୁ ଅÉମ ୁ
େରତ୍ଡ଼Èଇ ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାମ ୁଅÉନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏÌସରିବÉଗା 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାରାଡ଼Èଇ କÉସାନାଙ୍Èଟରି ମାନାମୁ। ୬

 ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏÒ ଏମବେÈ ନୂଡ଼ରିତାରରି ଆନାରରିରଭÑ 
ସରିରଡÑ। ନୂଡ଼ରିତାରରି ଆଇ ମାରନ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିଭା ଏତୋରରି 
କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ତÌଞ୍ରିରନ।

୭
 ଈରୁ କାହାତାନରିÔ ରନଗÈଡ଼Èଇ ରଗହାଈ ମାରସରୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏମବୋଈ ଉରଜÑ ୋରହରରିଆ ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ 
ମୀରଙ୍ ଅÉଙ୍ାରତ? ୮

 ମୀରଙ୍ ଇସରିଙ୍ରିତାରÈରଭÑ ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉଜାଦୁଃତାକାରରି। ଏ ଗ୍ରÉୋ ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏ ରେÍନୁ ବାଃତାଡ଼Èଇ ଭÉË ସରିରଡÑ। ୯

 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ 
“ଇରକÑ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭ୍ନ୍ାଗରିନରି ନୀରୁ ଗ୍ାହା ମାନାରା ଗୁରଲÑÑ ମଇଦା 
ତରିନରିÔ ରଭନ୍୍ା  ଗରିରନ।” a ୧୦

 ରେÍନୁବାଃତା ନÉରନ୍ େରତ ୍ମାଞ୍ାରନ 
ଇରସÑକା, ଈରୁ ଈÑକା, ଈରୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଗ୍ରÉୋତରିନରିÔ 
େରତ୍ ଗରିÔଏରୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ତ୍Éପ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁରଭÑ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ, ଡଣ୍ େÉରନଞ୍ଜୁ ଆକÈ।
a ୫:୯ “ଟନିକ ନଡଃଙି୍ … ଗିନନ।” ଈ ଗ୍ରÉୋ ରଭସ୍ରିମାରନ କÌରଗରରି 
କାତା ଗÉରମ ରଦରରି ଜୂଗା ତାୋମୁରନ। ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଅୋ ମରୁନଞ୍ଜୁ।
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୧୧

 ନାଇ’ ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ଗ୍ରÉୋସରିଡାରÈଏନୁ ଲÌକୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ଇଞ୍ରି । 
ରଗରଟ ଅÉନୁ ଈରା ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍Èଇ ଇରସÑକା ନÉଙ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଜୂପ୍ କା ଆଇମାରନ? ରଗରଟ ଅÉନୁ ଈରÈ େÌକ୍ ସାମାଞ୍ାରତÑ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା କ୍ଡୂ ସତାରÈ ନାଇ ଗ୍ରÉପ୍ାତାରରି ଲÌକୁରରିÔଇ 
ବାଇବୁମବେଜୁ ଗରିଆ ଦୁରହÑମା। ୧୨

 ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମÈଇ ଏତୋନାକା 
ମୀରଙ୍ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ ତÉରୁ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ 
ତରିରକÑ ତାଡ଼ା କାନ୍ ଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ା ଗରିଭା ଆନାଡ଼ରିକରି?

୧୩
 ନାଇ’ ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ!, ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ 

େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାରତରୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାରÈ 
ଈରୁ ମୀ ଡ଼Ìଈ ନୀମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାନାରା େୂରରିଗରିଭାରସÍଲୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିÔଆଦୁ। ରଟÍରଣ୍Ñ ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡାଗରିଆନା ଲକ୍ ଦୁ। 
୧୪

 ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ର ବାଗଗି ତାନରିÔରନ େୂରରି ଆଇମାନୁ। “ନରିଣ୍ାନରି 
ରଜÍଡାଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ।” 
୧୫

 ରଗରଟ ଈରୁ ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଈରଞ୍ରୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ କାସ୍ କରିକାସ୍ କରି ସÉରଦରୁ 
ଇରସÑକା ଈରୁ ମୀସÌରନ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମହୁ ରି ଅÉରଦରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ।

ସୁପାଡ ିଜଉି ଏଙ୍ା ନମଡେÓନେÑନତିାରି ନରୀମ୍ା
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଈ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ ଦାଇ 
ଗରିଆନା ନୀମବୋଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଡ଼Ìଈ ନୀମବୋତାରÈ 
ମÉଟ୍ କରିନାରÈ େୂରରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଆନରିରଭÑ ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିÔଏରୁ। 
୧୭

 ମାଇ ଡ଼Ìଈ ନୀମବୋତାରରି ଆଡ଼୍ ୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ କୁÛଇଟରି ସାନାରରି 
ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Ìଈ ନୀମବୋତାରରି ଅଡ଼୍ ୋ କୁÛଇଟରି ସାନାରରି 
ଈଭରି ଜÌରଡ଼Ñକା ରରଣ୍ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି ସାନାଈ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ ଆନାଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ 
ଗରିଭାମେୂରି ସରିରଡÑରୁ। ୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରଗରଟ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡୂେରିମାଞ୍ାନରି ୋରହରରିଆ ସାଜରିରଞ୍ରୁ, ଇରସÑକା ଈରୁ ଅରଟÑÑ 
ସÉଜା ରନÍରଡÑଟରି ସରିରଡÑରୁ।

୧୯
 ମାଇ ଡ଼Ìଈ ନୀମବୋଡ଼Èଇ ଆଇମାନରି ଡ଼Ìଈ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି 

କାବାଡ଼ରିକାତା ଗୁରଲÑÑତାକା େୁଞ୍ାରନରୁ। ଏଭରି ଆଇନୁ ରଗÍକା 
ଗରିଭା, ଗୀଡ଼ରିତାରÈ ଗରିଭା, େୂତଗି ରରହାଲÉବାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉଭା, 
୨୦

 େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକା, ରକÍୋ ରକ୍ହା ଗରିଭା ରୂଗୁ ଅÉଭା, 
ସୀଲାକÌଲ ଅÉଭା, ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ, ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା, ତାଡ଼ା ରନଗରି 
ଅÉନାରା ଭାରରି ଏÌଲୁଗରିଭା, ରେଦା ଗରଲ ଅÉଭା ଈË ରଡଃଙ୍ରି  
ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ାକା। ୨୧

 ଅÉନୁ ରଭÍରଲÑରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ଇରଦÑରଭÑ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଈ, ଏତୋକା ଈËରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ ଏଆରୁ ଏରସÑକାରଭÑ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦରିନାତାନରିÔ 
ଜÌଙ୍ାଗାଟାକା ଅÉଭା ମୂଏÒରୁ। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ମÉରଙ୍ ଈଭÈ ସୀପ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ରଜÍଡା, 
ରରହା, ଲତୁରଜÍଡା ମୁଣ୍ରି ମୂୋ, ୨୩

 ରଜÍଡାନÌଭା ସୀଭାରସÍଲୁ 
ରରହାଅÉଭା। ଅÉଞ୍ାନାରÈ େୂରରିଗରିଭା। ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଭା କାଞ୍ାଡ଼ରି 
କୁÛଇଟରି ମେୂା। ଈଭରି ଟରିକ୍ ନାତÈଇ ଅÉËତୁ ଇଞ୍ରି  ଏତେରି ବାଗଗିରଭÑ 
ରଭସ୍ା ମତୂାରାରଜÑ। ୨୪

 ଏତୋକା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାକା, ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିଅଟ୍ ନାରÈ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇନୀମବୋ କ୍ଜୁ ସତାନରି ରଡ଼ସାମାରନରୁ 

ଏଙ୍ା ତାନ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑÑ ତୁହା ମାରନରୁ। ୨୫
 ଏ ସେୁାଡ଼ରି 

ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େନୂରି ନୀମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ରବÑଅଟରି ସାଲ୍ ବା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୨୬

 ଅÉଜୁ 
ଆରରÑରନ ଅÌଗାଗାଟାସୁ ଅÉଭା କୂୋକାସ।ୁ ରÛଆନରିଇ ଗÉଡାତାନରିÔ 
ଇବ୍ ଗା କୂନାସ ୁଏଙ୍ା ରÛଆସ ୁରÛଆନରିÔଇ ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ କୂନାସ।ୁ

ରÛଆନତରୁ ରÛଆନନିକÑ ଆଡାଦୁ

୬  ୧ ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ! ମୀ ମାରଦÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିଆଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ 

ଈରୁ ଜରିଉଡ଼Èଇ ଡୂୋ ଆଇମାନରି ଲÌକୁତାରତରୁ ମାନÈକରି 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଦୂସ ଗରିେରିମାନାନରିÔ ସରର ଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାରା ଗରିଭା 
ଦୀରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ, ଈରୁରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଆନରି 
ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ କାଞ୍ାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଦୀଏÒରୁ। ୨

 ମୀନ୍ା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିÔଏ ଗରିÔଏ ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ବାରା ଗରିଦୁ। ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିଭାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ବାଗଗି ମÉନରି ଅÉଭା 
ମରୂଦରୁ। ୩ ତାଡ଼ା ବାଃତା ଆନାରରିରଭÑ ରନଗÈରରି ସରିଡÈତÈକାରଭÑ 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼Èନରି ବୁଦରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିରକÑ 
ତାଡ଼Èନରି ସରରÑ ଗରିଭା ରନଗÈରରି ଅÉËରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ସଡୂ଼ାକାରୁ। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିରସÍଲୁ ଅÌଗାଅÉଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
୫

 ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ବÉରରି ତÉରୁÛରନ ରଡଃକା 
ଦୀରନ।

ନନଗି କାବାଡ ିଗି୍ା ନସÍଲୁ ଜÉମ୍ା କୂନା
୬

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଗ୍ରÉମବୋଈରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ବାଃତା ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ରନଗÈ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିକରି ବÉଗା 
ସରିୋକାଞ୍ଜୁ।

୭
 ମରିଣ୍Èନରି ବୁଦରିଗରିଭା କୂନା। ଈରୁ ରେÍନୁଈ ବୁଦରି ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ। 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମାଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍Ñରନ କÌରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଈ ନୀମବୋ ତରିନରିÔ ରରହା ସୀଭାରସÍଲୁ ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନାହରିକରି ଅÉନାରÈ ତÉସା କÌରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉଈ ରରହା ସୀଭା ରସÍଲୁ ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହାଡ଼Èଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ମÉରାତରି ତÉସା କÌରନଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଅÉଜୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଭାହା କୂୋକାସ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ଭÉରତÑକା ଏମବୋତାରରି େÌଲ ରମÍଲରି 
ଅÉରନ। ୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା ଏରସରରିରଭÍଲା ଅÉଜୁ ଏରମବେରରିÔଇ 
ଅÉରତÑକା ବାରା ଗରିଭାରସÍଲୁ ୋବରି େÉନ୍ ମବେରିନାସ ୁଇରସÑକା ଅÉଜୁ 
ଏÌରÈ ଗରିଭା ରନଗାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ଉଜାନ୍ େୁଟାତାନରିÔ 
ଆଡାରନରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆରରିÔଇ ନୂରଡ଼Ñଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ 
ଗରିଭା ଦୀରନ।

ପାଉଲ ତାଡା ଅÉକୁ ୍େିା ଗିତାରି
୧୧

 ରମଃଦୁ! ଅÉନୁ ନାଇ କାଜୁଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଏରସ ରଦରରି 
ଅକ୍ରଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈ ଅÉକୁ ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ। ୧୨

 ଏରସ 
ଲÌକୁତାକା ମୀରଙ୍ ୋଣ୍ାକ୍ÉୋରସÍଲୁ ନାସ୍କରିଞ୍ାରନରୁ। 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିÔଇ ଆଃୋ ମରୂନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରା 
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ଗରିେରିମାରନରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଡୂ ସ ରସÍଲୁ ଜୂପ୍ କା େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ ସାନÈ 
ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଆସ୍କରି  ମାରନରୁ। ୧୩

 ଏତୋକା ମୀରଙ୍ ୋଣ୍ା 
କଇହରିଙ୍ରି  ନାସାନାଙ୍ାଟରି ଏଆରୁ ଅÌଗା ଅÉଭା ମରୂନରୁ।

୧୪
 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି କ୍ଡୂ ଶ ଆଡÈ ନÉରନ୍ ରରଣ୍Ñରନ 

ଆନାରରି ମାରନ। ଅÉନୁ ଆସା ଗରିେରିମÈଇ ଅÉନୁ ଈରା ତୁହାନା 
ଅରଟÑÑ ଆନାଭାନରିରଭÑ ଅÌଗା ଅÉଏÒନୁ। କ୍ଡୂ ସ କୁÛଇଟରି ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନାଇ ରସÍଲୁ ଈ େୁତଗି ସÉଜାମାରନ। ଏଙ୍ା 
ଅÉନୁରଭÑ େୁତଗି ରସÍଲୁ ସÉଜାମÈଇ। ୧୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉËସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ଆନାରରିରଭÑ ନୂଡ଼ରିତାରରି ସରିରଡÑ। ଭାରରି ରେÍନୁ 

ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ ଅÉଜାମାନରି େୂନାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମଲୂା 
ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ୧୬

 ଏତୋକା ଈରା ବାଗଗି ଆଃେରି ମାରନରୁ, 
ଏଆରରିକରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିକରି ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାନÌଭା ଭÉୋକାରରି।

୧୭
 ଏÌସରିବÉଗା ନÉରଙ୍ ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ସରିଆରÈଆଦୁ। 

ନାଇ ଗାଣ୍ରିତାନରିÔ ରଭÍରଲÑଡ଼Èଇରନ ଗାହାଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ମାନୁ। ଅÉନୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଏÌରÈ ଈ ଗାହାଙ୍ା ତÌସ୍ରିମାନୁ।

୧୮
 ନାଇ ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 

ଜÉେରିମÈଇ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମୀ 
ଜରିଉଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ ଡ଼ଃନାରଡଲରି ତÌଡୁ଼ ତÌଡୁ଼ ମାଞ୍ାକାରରି। ଅÉରମନ୍।




