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ମାତଉି ବ୍ରୀÐସାମାନ ିନନଗିସଦି
ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟତାରି ସରୀରୁ
(ଲୁକ-୩:୨୩–୩୮)

୧  ୧ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ସୀରୁ ଈରରି: ଐଆଞ୍ଜୁ ଦାଉଦ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଦାଉଦ ଅବ୍ାହାମ ସୀରୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୨ ଅବ୍ାହାମ ଇସାକ ତାଞ୍ରି ।
ଇସାକ ଜାକୁବ ତାଞ୍ରି
ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ଜରିହୁଦା
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାରମବେସାକାରରି ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୩ ଜରିହୁଦା ରେରସ ଏଙ୍ା ରସରହ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ। (ତାମର 
ଏଆରରିଇ ମÉରାମାରସ)

ରେରସ ରହବ୍ଣ ତାଞ୍ରି
ଏଙ୍ା ରହବ୍ଣ ଅରାମ ତାଞ୍ରି ।

 ୪ ଅରାମ ଅମରିନାଦବ ତାଞ୍ରି ।
ଅମରିନାଦବ ନହସର ତାଞ୍ରି
ଏଙ୍ା ନହସର ସଲମନ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୫ ସଲମନ ବଆଜ ତାଞ୍ରି  (ବଆଜ ଟାଡରିନରି ୋଦା ରାହବ)
ବଆଜ ଅରବଦ ତାଞ୍ରି  (ରୁତ ଅରବଦ ଟାଡରି)
ଅରବଦ ଜରିସଇଅ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୬ ଜରିସଇଅ ଦାଉଦ ରÉରଜÑନରି
ତାଞ୍ରି  ଦାଉଦ ସଲମନ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ (ସଲମନ ଟାଡରି 

ରବÍÎରଲÐÐÑ ଉରରିଅଈ ଡ଼Éଞ୍ାମାରସ)
 ୭ ସଲମନ ରରିହବରିଅମ ତାଞ୍ରି ,

ରରିହବରିଅମ ଅବରିଅ ତାଞ୍ରି ,
ଅବରିଅ ଆସା ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୮ ଆସା ଜରିହସାେଟ ତାଞ୍ରି ,
ଜରିହସାେଟ ଜରାମ ତାଞ୍ରି ,
ଜରାମ ଉଜରିଅ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୯ ଉଜରିଅ ଜତାମ ତାଞ୍ରି ,
ଜତାମ ଆହାସ ତାଞ୍ରି , ଏଙ୍ା
ଆହାସ ଇଜରିକରିଅ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ

 ୧୦ ଇଜରିକରିଅ ମନସରି ତାଞ୍ରି ,
ମନସରି ଅମନ ତାଞ୍ରି ,
ଅମନ ଜସରିଅ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୧୧ ଜସରିଅ ଜରିକନରିଅ ଐଙ୍ା ଏଆନରି ତାରମବେସାକାରରି ତାଞ୍ରି  
ମାରସଞ୍ଜୁ। (ଈରରି ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇ କଡା 
ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଙ୍ା ଗରିଆନା ବାବରିଲନତାଙ୍ରି  ଅୋ 
ଆଇମାସରି ରଡଲରିତାରରି କାତା)

 ୧୨ ଏଆରରିଇ ବାବରିଲନତାଙ୍ରି  ଅୋ ଆÌତରି ରବÑଅଟରି: ଜରିକନରିଅ 
ସଲଟରିଏଲ୍ ତାଞ୍ରି

ସଲଟରିଏଲ୍ ଜରିରୁବାବରିଲ ତାଡ଼ା ଆରକଞ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ।
 ୧୩ ଜରିରୁବାବରିଲ ଅବରିହୁଦ ତାଞ୍ରି

ଅବରିହୁଦ ଏଲରିଆକରିମ୍ ତାଞ୍ରି
ଏଲରିଆକରିମ୍ ଅଜ୍ ଜୂର୍ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୧୪ ଅଜ୍ ଜୂର୍ ସାଦକ ତାଞ୍ରି
ସାଦକ ଆକରିମ୍ ତାଞ୍ରି
ଆକରିମ୍ ଐଲରିହୁଦ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୧୫ ଏଲରିହୁଦ ଇଲରିଆଜର ତାଞ୍ରି
ଇଲରିଆଜର ମତାନ ତାଞ୍ରି
ମତାନ ଜାକୁବ ତାଞ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ।

 ୧୬ ଜାକୁବ ଜରସେ ତାଞ୍ରି
ଜରସେ ମରରିଅମନରି ତାଡ଼ା ଜÉମା ଏଙ୍ା
ମରରିଅମ ଜୀସଈୁ ମାÌରାମାରସ
ଜୀସଈୁ  କ୍ରିସ୍ଟ a ଇନମବୋ ଆଇମାରନ।

୧୭
 ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ବାହାଡାଇ ଟÌଣ୍ାନା ଦାଉଦ 

ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଶଉଦ େୂରୁ। ଦାଉଦ ବାହାଡ଼Èଇ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁରରିଇ ବାବରିଲନତାଙ୍ରି  ଅୋଅÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ସଉଦ େୂରୁ ଏଙ୍ା ଏ 
ରଡଲରିଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଗÉଡ଼ରି ଅÉତରି ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ସଉଦ େୂରୁ ଅÉରତ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ଗÉଡ ିଅÉତାରି
(ଲୁକ- ୨:୧–୭)

୧୮
 ମରରିଅମ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଟାଡରିମାରସ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି 

ଗÉଡ଼ୀଅÉବାÏ ଇହରିଙ୍ରିମାରସ: ମରରିଅମନରି ଜରସେରକÑ ରସÍଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରସ। ଏÌବାÏସାନରି ଡ଼Éଞ୍ା ରବÎÍରଲÑରନ ମରରିଅମ 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଟୂଟୁତା ଅÉଜାମାରନ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଅÉରତ। ୧୯

 ଏÌËକରିରବÎÑ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍Ñ ରସÍଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାସରି 
ଜରସେ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାସÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ 
ଉଡାନା ଲାଜା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରି ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରିÔ କୂନରିଅÉକୁ ସୀଭା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାସ ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିସାରÈ େୁଞ୍ାନା ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା 

ର ଦୁତ ତÌଞ୍ା ଅÉଜାନା ଏଆନାଈ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି ଜରସେ, ଈନୁ ମରରିଅମÔନରି ଡ଼Éଞ୍ାରସÍଲୁ ଆଜା 
କୂନା” ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ଟୂଟୁତା 
ଅÉଜାମାରନ। ୨୧

 ଏÌରରି ର ଅÉେ ମୀଡାଇ ମÉରରିରନ। ଈନୁ ଏ 
ମୀଡାତାରÈ ୋଦା ଜୀସୁ ଇଞ୍ରି  ଇଟରିଦରି। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ଏଆରରି ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏଃୋ 
ସୀରନଞ୍ଜୁ।”

a ୧:୧୬ କି୍ସ୍ଚ ରମÍଲାଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି(ଜ୍ଡÓÞୋଗାଟାଞ୍ଜୁ) ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ବା 
ମନଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି।



2ମାତଉି ୧:୨୨
୨୨

 ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍   ମବୋଗରିବାÏଗାଟାନରି ସୁଡାଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ 
ଏତୋରÈ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ କାତା ଉବ୍    ଗା ରସÍଲୁ ଆଡÈ ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରରି ଅÉରତ, ଇରସÑକା, ୨୩

 “ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ େୁଞ୍ÈସରିଡÈନରି 
ର କରଗରରି ଲÉË ଟୂଟୁତା ଅÉଜାନା ର ଅÉେଈ ମÉରରିରନ। 
ଏଆନରିଈ ଇମାନୁଏଲ୍ ଇନ୍ ମବୋ ଅÉରନ।” (ଇମାନ୍ଏଲ ଇରସÑକା: 
“ରେÑନୁ ମÉରକÑ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ”)।

୨୪
 ଜରସେ ତ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ାନା ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରବÎସାମାସରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମରରିଅମନରି ଡ଼Éଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଅÉରତÑକାରବÎÑ ମରରିଅମ ଅÉେଇ ମÉରରିତରି ଟୁକ୍ନÈ ଜରସେ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କୂରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟଇ ପୁନ୍ ମ୍ାଗାଟାକା ନମଃବାÏତାରି

୨  ୧   ରହରଦ a ରÉରଜÑନରି ରଡÑଲରିତାନରିÔ, ଜରିହୁଦା ଦରିନା 
ରବତଲରିହରିମ ନÉଜୁତାନରିÔ ଜୀସୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରବÑଅଟରି ରବÎÍଲାସ୍ଡÓØନରି ରବÎÍଞ୍Ûଟରି ଏସÛନରି େୁନ୍      ମବୋଗାଟାକା 
ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ବÎÉରତରୁ। ୨

 ଏଆରୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎରସରୁ, 
“ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନରି ମୀଡା 
ଏତୋବାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ?ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରବÎÍଲା ସ୍ଡଃÕନରି ରବÎଞ୍ 
ଏଆନରି ତାରରି ସୁକା ସ୍ଡଃÕହା ସାରÈ ଅÉମ ୁରମଃତାମ ୁଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉମ ୁଏଆନରିଇ କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ବÎÉତାମ।ୁ”

୩
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମତାକା 

ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉରତରୁ। ୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରିଈ ଅରଟÑÑ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋ ଗାଟାରରିଈ ର 
ବାଃତାରଙ୍Ñ ଅÉସ୍ାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଟ ଏତୋବାନରି 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ?” ୫

 ଏଆରୁ ରବÎରତେରୁ, “ଜରିହୁଦା ଦରିନା 
ରବତଲରିହରିମତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉନାରରି ମାରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍   ମବୋଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସାମାରନଞ୍ଜୁ:

 ୬ ‘ଅ ଜରିହୁଦା ଦରିନା ରବତଲରିହରିମତରି!
ଜରିହୁଦା ଦରିନା େÌଣଗାଟାରରି ମାରଦÑ ଈନୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି 

ରଦରÈତରି।
ଆଁ, ର େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕତାରନଞ୍ଜୁ,

ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ଲÌକୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇ 
ଡୂରନଞ୍ଜୁ।’ ”  ମରିଖାତାରରି େତୁରି ୫:୨

୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ରବÎÍଲା ସ୍ଡଃÕନରି ରବÎଞ୍ଟରି 

ବÎÉଜାମାସରି େୁନ୍   ମବୋଗାଟାରରିରକÑ ରେ୍ଡÓÍରକÑ ବÉସରି ଅÉଜାନା ଏଆରୁ 
ଟରିକ୍ନÈ ଏରସÑକା ଏଆନରି ତାରÈ ସୁକା ରମଃରତରୁ ଏକାତା କÌତରିକÌତରି 
ରବÎଞ୍ାନା ରନଗÈଡ଼Èଇ େୁରସଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  
ରବÎସାନା ରବତଲରିହରିମତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରବତଲରିମତାଙ୍ରି  
ସାଜାନାଇ ମୀଡାତରିନରିÔ ମÉରୁ ମÉରୁନା ଦାଃଦୁ ଐଙ୍ା ଐଆନରିଇ 
େୂଣ୍ରିତାକÈ ନÉରଙ୍ ଉରତÑ ରବÎସରିବÉଦୁ, ଅÉନୁରବÎÑଏ ଏଆନରିଇ 
କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିକାଇ।”

୯
 େୁନ୍        ମବୋଗାଟାକା ରÉରଜÑନରିତାରା କାତା ରବÎଞ୍ାନା ସାରସରୁ। 

a ୨:୧ ନେରଦ ରହରରାଦ (ରଭରଲ) ଖ୍ୀ:େୂ: ୪୦ ଡ଼Èଇ ଖ୍ୀ:େୂ: ୪ 
ଟୁକ୍ନÈ ଜରିହୁଦାତାଞ୍ଜୁ େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

ରବÎÍଲା ସ୍ଡÓØନରି ରବଞ୍ ଏଆରୁ ଏତେରି ସକୁା ରବÎÍରଲÑ ରମହାମାରସରୁ 
ଏÌରÈ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରମଃରତରୁ। ଏ ସକୁା ଏଆରରି ନÌକରି ନÌକରି 
ସାଜାନା ମୀଡା ମାସରି ବାହା ସାରମÑ ନାସାରତ। ୧୦

 ଏଆରୁ ସକୁା 
ରମହାନା ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତରୁ।

୧୧
 ଏଆରୁ ଇଡୁ ଲାଇ ସÌଲ୍        ଜାନା ମୀଡା ଅରଟÑ Ñ 

ଟାଡରିମରରିଅମÔନରି ରମଃରତରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଏ ମୀଡା କÉଟ୍ କÈନରି 
କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତରୁ ଐଙ୍ା ତÉË ବୁଜ୍ାଙ୍ା ବ୍ରିÎକସାନା ମୀଡା 
ରସÍଲୁ ତାସା ମାସରି ସନୁା, ସାଦାଲରିଗୁଣ୍ା b ଅରଟÑÑ ଗÌବ୍         ଗÌବ୍             ତାରÈ 
 ନରିଜୁ c ଐଆନରିକରି ସରିରତରୁ। ୧୨

 ଏÌËକରିରଭÑÑଏ ରହରଦ 
ରÉରଜÑନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍           ବା କୂବାÏରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏଆରରିଈ 
କ୍ଡÓÞଞ୍ା ଦÉରାଡ଼ାଈ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି 
ୋରହରରିଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଦରିନାତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। 

ଟାଡତିାଞି୍ ଜରୀସୁଈ ମିସର ଦନିାତାଙି୍ ଅତାରି
୧୩

 େୁନ୍           ମବୋଗାଟାକା ସାସରି ରବÑଅଟରି ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ର ଦୁତ କ୍ଡÓÞଞ୍ା 
ଦÉରା ଡ଼Èଇ ତÌଞ୍ା ଅÉଜାନା ଜରସେଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନରିଙ୍ାମୁ ମୀଡାଅରଟÑÑ ଟାଡରିନରି ଆହାନା ମରିସର ଦରିନାତାଙ୍ରି  
ରେ୍ଡÓÍରକÑ ସାଲାମୁ। ରହରଦ ମୀଡା ତରିନରି ଭ୍ଡÓÝକା ରବÎÍୋରସÍଲୁ 
ଦାଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାରଣ୍ରନ ମୀଡାତରିନରିÔ 
ଦାଃୋ ଟÌଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ରବ୍ଡÓÍÎୋରସÍଲୁ ନାଇ ରବÎତୋଜÈଆନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ଈନୁ ଏମବେÈରନ ମାଞ୍ାଦୁଃମ।ୁ”

୧୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରସେ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଐଙ୍ା ମୀଡା ଅରଟÑÑ ଟାଡ଼ରିନରି 

ଆହାନା ଏ ନÉଡାରଙ୍ ମରିସରତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୫
 ରହରଦ ସÉତରି 

ଟୁକ୍ନÈ ଜରସେ ଏମବେÈରନ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। “ଅÉନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିଇ 
ମରିସର ଦରିନାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍ାମାଇ” ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା େୁନ୍            ମବୋଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼ାଈ ନÌକରି ରବÎସାମାସାରରି କାତା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଉଗ୍            ରଦ।

ନେରଦ କନଗରି ମରୀଡାକାନିÔ ରାସ୍ତିାରି
୧୬

 େୁନ୍            ମବୋଗାଟାକା ରବସାରାଏ ସାସାରÈଆ ରବÎଞ୍ାନା ରହରଦ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସଡାÌଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରସÍଲୁ ରବତଲରିହରିମ 
ଅରଟÑÑ ଏ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ନÉସ୍କÈନରି ମାସରି ଗୁରଲÑÑ କରଗରରି ରମ୍ଡÓହା 
ମୀଡା କାନରିÔ ଭ୍ଡÓÝÏକା ରବÎÍୋରସÍଲୁ ରହରଦ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ମୀଡା 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରିଇ 
କÌତରିକÌତରି ରବÎଞ୍ାନା ରନଗÈଡ଼ାଈ େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଏ 
ରଡଲରିତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ରୀ ବାସାରରି ଆଇମାରସ। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରୀ 
ବାସାରରି ଏଙ୍ା କÌକ୍            ସରି ସୂକାତାରରିଈ ଗୁରଲÑÑ ରମ୍ଡÓହା ମୀଡାକାନରି 
ଭ୍ଡÓÝକା ରବÎÍୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୧୮ “ରାମା ତାନରିÔ ରଣ୍È ଗୀରା ରବÎନମବୋ ଅÉରନ, ରଜÍଡାକÉଡା 
ଗରିଆନା ଡ଼ୀଭା କ୍ÉୋତାରÈ ଗୀରା ରବÎନମବୋ 
ଅÉରନ

ରାରହଲରି ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଡାକରି କସରି କସରି ଡ଼ୀ 
ମାରସ।

ଏÌରରି ଭ୍ଡÓÝÏକÈ ତÉଡ଼ା ଆଇସରିଡାରତ ଆନÈଡ଼ରିକରି
b ୨:୧୧ ସାଦାଲିଗୁଣ୍ା ଆରବ ରଦÍସା ତାରରି ଗବୁ ଗବୁନା ବାସ୍ ଣାଗାଟରି 
ଗୁଣ୍ା ଏତୋରରିକରି ‘ରଲାବାନ୍’ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ।
c ୨:୧୧ ଗÌବ୍        ଗÌବ୍            ତାରÈ ନଜୁି ଗÉପ୍ ସରି ଟÉକାଙ୍ା ତାରା ନୀଜୁ।



3 ମାତଉି ୪:୩
ଇରସÑକା ତାଡ଼ାମୀଡାକା ସÉଜାମାରସରୁ।” 

 ଜରିରରିମରିୟ ୩୧:୧୫

ଜନସପ ମିସରଡÈଇ ନ୍ଡେÓତାରି
୧୯

 ଜରସେ ମରିସର ଦରିନାତାନରିÔ ମାସରି ରଡଲରିତା ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ରେÍନୁତାଡ଼ା ର ଦୁତ କ୍ଡÓÞଞ୍ାଦÉରାଡ଼Èଇ 
ଜରସେଇ ତÌଞ୍ାଅÉଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ୨୦

 “ନରିଙ୍ାମ ୁମୀଡା 
ଅରଟÑÑ ଟାଡରିÔନରି ଆହାନା ଇସ୍ାଏଲତାଙ୍ରି  ସାଲୁମୁ। ମୀଡାତରିନରିÔ 
ଭ୍ଡÓÝÏକା ରବÎÍୋରସÍଲୁ ଦାଃେରିସାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ସÉବରିÎରତରୁ।”

୨୧
 ଏମବେÈ ଜରସେ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମୀଡାତରିନରିÔ ଅରଟÑÑ ଟାଡରିÔÔନରି 

ଇସ୍ାଏଲତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ୨୨
 ଏÌଅÉକରିରବÎÑଏ ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 

ସÉତରି ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଆକଗିଲାଅ ଜରିହୁଦା ଦରିନା 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାସରି କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÑଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଜରିତାଞ୍ଜୁ। କ୍ଡÓÞଞ୍ା ଦÉରାଡ଼Èଈ 
ରେÍନୁତାରÈ ବାଗଗି େÉଣ୍ଞ୍ାନା ଜରସେ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତ ନÉଜୁତାନରିÔ 
ଲଃରତଞ୍ଜୁ। କ୍ୀସ୍ଟ ନାଜରରିତ ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାନା 
ତାଡ଼ା ନÌକରି ରବÎସ୍ ୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËରଡ଼ଃଙ୍ରି Ôରନ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଉଗ୍ ରଦ।

ମଞୁ୍ା ଗିବାÏଗାଟ ିଜେନଗିତ ିକାବାଡି
(ମÉକ୍ ୧:୧–୮; ଲୁକ ୩:୧–୯, ୧୫–୧୭; ଜହନ ୧:୧୯–୨୮)

୩  ୧ ଏ ରଡଲରିତାନରି ମୁଞ୍ା ଗରିବାÏଗାଟରି ଜହନ ବÎÉଜାନା 
ଜରିହୁଦା ଦରିନା ସରିଃେରିମାସରି ୋଙ୍ାତାନରି ଇହରିଙ୍ରି  େÌପ୍ କା 

ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ,
୨

 “ଈରୁ ମୀମୀ ନୀମବୋଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍତାଦୁ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ତରିଃଦୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଡାରଣ୍Ñ ବାଇମାରନ।” 
୩

 ଏ ଜହନତାରÈ କାତା ଡାଉଆନାରା େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏଗାଟରି 
ଜରିସାଇଅ ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାରସଞ୍ଜୁ,

“ସରିଃେରିମାନରି ବାହାତାନରିÔ ରÛଆଞ୍ଜୁ କୂପ୍ କରିମାନରି ଗୀରା:
‘ପ୍ରବୁତାରÈ ୋରହରରି ତÌଲ ଗରିଦୁ,

ଏଆନରିତାରÈ ରାଜÉୋରହରରି ସାର୍ ଇସ୍ ଦୁ।’ ” 
 ଜରିସାଇଅ ୪୦:୩

୪
 ଜହନ ଟÉଟ୍ କରିମାସରି ସରିଣ୍È ଊଟ ବୂରରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଅସା 

ଅÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଡÍଟରିତାନରିÔ ୋଣ୍ା ସାରେଡ଼ରି 
ତଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। କୋଟଣÈଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗସାେୂକରି ଏଆନରିତାରରି 
ତରିନ୍ ମବୋମାରସ। ୫

 ଏ ରଡଲରିତାନରି ଜରିରୁସାଲମ, ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦା 
ଦରିନା ଅରଟÑ ଜଦ୍ନ ଜÌଡ଼ରି ସଡ଼ରିଟରିମାସରି ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଡ଼Èଇ ଲÌକୁ 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରେÍନୁକାତା ରବÎନ୍ ମବୋ ଭÉରତÑରୁ। ୬

 ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଅÉଞ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜହନ ଏଆରରିଇ ଜଦ୍ନ 
ଜÌଡ଼ରିତାନରି ମଞୁ୍ା ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୭
 ଦÉଲା ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସାଦୁକରିଙ୍ା ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ମଞୁ୍ା 

ଗରିେରିମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ବÎÉରତରୁ। ଏଆରରିଇ ରମହାନା ଜହନ ଈ 
ରଡଃଙ୍ରି ରବÎତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ବରିସ ସ୍ାÌସ୍କାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାନରି ସÌଡାଙ୍ରି ଜ୍ଡୀÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରସକÛକରି ରଦଗାତାଙ୍ରି  

ମୀରଙ୍ ଏମବୋଇ କÉଡ଼୍ ତାରତ? ୮ ଡ଼Ìଈଡ଼Èଇ ମୀ ଏÌଲୁ ତାହାନାରÈ 
ଆଗ୍ରି େÌଲ ଈରୁ ମୀ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ତÌସ୍ ଦୁ। ୯ ଈରରି ମରିଣ୍Èନରି ଅÉମ ୁ
ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମୀଡ଼ାକାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ରବÎରତେÑକା ଜ୍ଡ ରିÓବା ୋନାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରବସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ ରେÍନୁ 
ଈ ବାÏଡ଼ରିଙ୍ାଡ଼ାଈ ଅବ୍ାହାମ ରସÍଲୁ ମୀଡ଼ାଙ୍ା େରିଲ୍ ସା ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଇରଦÑରବÑ ମ୍ାଃକା କାତାନା ତୁଃୋରସÍଲୁ ତୁମବେରିଙ୍ାନରି କୁରାଡ଼ରି 
ରକÍକା ଗରିଆନା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ। ରନଗରି େÌଲ ଅÉଗାଇ ସରିଡÈନରି 
ଗୁରଲÑÑ ମ୍ାଃକା କାତାନା ନÉଡ଼ରିତା ମ୍ଡÓÝØୋ ଅÉରନ।

୧୧
 “ଈରୁ ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିହାନା 

ରଭ୍ଡÓÍସାମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଅÉନୁମୀରଙ୍ ସରିରୁତା ମଞୁ୍ା ଗରିେ୍ରିମାଞ୍ାଇ 
ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଇହରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ବାÏଇମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ସÉରÛକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁତ ଏଆନରିତାଆ 
ସÌରତଡ଼ାକା ରବରଲ ଭ୍ୀକ୍ ସା ଜରିବାÏରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑନୁ। 
୧୨

 ଏଆନରି କାଜୁତା ରସÍସରିମାରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତÉସାତÈଆ ଜୀଞ୍ାନା ସାଟ୍ କା ଅÌବାÏଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଅÌଭାଗରିଆମାନରି କୁଡରିଙ୍ା ଲସା ଗରିଆନା ତାଡ଼ା ରଡÍବାÏତାନରିÔ ରହାନା 
ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସାଟ୍ କା ଏଙ୍ା େୀରରିବÌଟରି ନÉଡ଼ରିତା ମ୍ଡÓÝØରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ନÉଡ଼ରି ଏରସକାରବÑଏ ଲୁରମବେଏ।”

ଜେନ କାଜୁଡÈଇ ଜରୀସୁ ମଞିୁ୍ତାରି
୧୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଜହନ କାଜୁଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଜୀସ ୁ
ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜଦ୍ନ ଜÌଡ଼ରିତାଙ୍ରି Ï ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏÌËକରଭ 
ଜହନ ଜୀସଇୁ ସରିରୁତା ମଞୁ୍ା କୂବାରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଇହରିଙ୍ରି  
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀ କାଜୁଡ଼Èଇ, ସରିରୁତା ମୁଞ୍ା ଅÌବାÏ କାତା 
ଏÌËକରିରବÎ ଈନୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ବÎÉଜାମାଞ୍ରି?”

୧୫
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ରସÍଲୁ ଈËରଡ଼ଃଙ୍ରି  

ଗରିବାÏ ଅÉୋକାରରି। ଏତେÈରରି ସÉଞ୍ାନାରରି ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିବାÏ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।” ଏମବୋ ଜହନ ଜୀସଇୁ ସରିରୁତା ମଞୁ୍ା ଗରିବାÏରସÍଲୁ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଜୀସ ୁସରିରୁତା ମଞୁ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁସରିରୁଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓରହÑ ଡ଼ାରଣ୍Ñ 

ମୂରଡଙ୍ରି  ଏÌଗରିରତ। ଏମବେÈ ରସଣ୍Ûଟରି ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି 
ଜରିଉ ର ଗୁଗୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଜÉେରିମାଞ୍ାତାରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଏରଡଲରିତାନରିÔ ମୂରଡଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûଟରି ଈ ରଡ଼ଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ ୋ 
ଅÉତାରÈ ରବÎନ୍ ମବୋ ଅÉରତ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଇଆନରିଈ ରଜÍଡାଗରିେ୍ରିମାଇ। ଅÉନୁ ଏଆନରି 
ବାଃତା ଗÉପ୍ ସରି ସଆୁରରି ଆଇମାଇ।”

 ଜରୀସୁ କାଞ୍ାଡ ିପÉଟାରି
(ମÉକ୍ ୧:୧୨–୧୩; ଲୁକ ୪:୧–୧୩)

୪ ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଜୀସୁଈ ର ସରିଃେରିମାସରି 
ବାହାତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ସଇତାନ ବାହାଡ଼Èଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି 

େÉନ୍ମବୋରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଅୋଅÉଜାମାରସ। ୨
 ଜୀସ ୁ

ନÉଡÉଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ୪୦ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଆନÈ ରଭÑତରିନÈତାକରି ଗÉରମ 
ସାକରି ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆନରିଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉଜାନା 
ସଇତାନ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରଗରଟ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରୁଟରି େରିଟÛକା ମ୍ୀଭାତାଙ୍ରି  ଇ ଭାଡରିଙ୍ାନରି ବାଗଗି 
ସୀମ।ୁ”



4ମାତଉି ୪:୪
୪

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେୁତରିତା ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାରନ,

‘ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଭାରରି ରୁଟରି ତରିଞ୍ାନା ନୀମବୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ,
ଏÌଆÒକରିରବÑ ରେÍନୁ ସଡୁାଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑ 

ରଭସ୍ ୋଡ଼Èଇ ଆଡା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।’ ’ ’ 
 ରରିରହଗରି ସÉଜା ୮:୩

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ସଇତାନ ଜୀସଇୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ଇ ରେÍନୁଇଡୁ଼ ଟୀେÛତାନରିÔ ନରିସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୬

 ସଇତାନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଈନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଇରଦÑ ଇମବୋଡ଼Èଇ ରନରଡÑକରି େÉଞ୍ାମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁେୁତରିତାନରିÔ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, “ରେÍନୁ ନୀରଙ୍ 
ଲପ୍ କାରସÍଲୁ:

‘ତାଡ଼ା ଦୁଃତଙ୍ାନରି ବାଗଗି ସୀରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆରୁ ନୀରଙ୍ ରସଣ୍ ରସଣ୍ ଆଃତାରନରୁ

ଏଙ୍ା ନୀଇ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ ଭାଡରିଙ୍ାନରି ଉଗଅ।’ ” 
 ଗାଡ଼ରି ୯୧:୧୧,୧୨

୭
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେୁତରିତାନରିÔ ଇହରିଙ୍ରିରଭÑ 

ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, ‘ଈନୁ ନୀ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଭା 
କୂନା।’ ”

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି, ସଇତାନ ଏଆନରିଈ େ୍ଡୀÕସାମାସରି ସÌରୁ 

ଟୀେÛତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଡ଼ାଈ େୁତଗିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ 
ଦରିନାରଦÍସା ଅରଟÑÑ ଏମବୋତାରÈ ସÉଞ୍ା ଏଙ୍ା େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାରଭÑ 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ୯ ସଇତାନ ଜୀସଈୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଇନୁ ନÉରଙ୍ 
କÉଟ୍  କାନରି କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିଆଦରି ଇରସÑକା ଈଭÈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନୁ 
ନୀରଙ୍ ସୀËଇ।”

୧୦
 ଜୀସୁ ସଇତାନଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସଇତାନ, ନାଇ 

ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜା ଜାମ!ୁ ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁେୁତରିତାନରିÔ 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

‘ଈନୁ ପ୍ରବୁ ନୀ ରେÍନୁଇ କÉଟ୍ କାନରି କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିମ।ୁ
ଏଙ୍ା ଭାରରି ଏଆନରିଇ ଲÉକାମ!ୁ  ରରିରହଗରି ସÉଜା ୬:୧୩

୧୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ସଇତାନ ଜୀସୁଇ େରିହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ସଗ୍ ଦୁତଙ୍ା ଭÉଜାନା ଜୀସଇୁ ଲରତେରୁ।

ଗାଲିଲିତାନିÔ ଜରୀସୁ ତାଡା କାବାଡ ିଟÌଣି୍ତାରି
(ମÉକ୍ ୧:୧୪–୧୫; ଲୁକ ୪:୧୪–୧୫)

୧୨
 ଜହନ ତଃୋ ଅÉଜାନା ବନ୍ରି ଦରିଆସାରÈ ଜୀସୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍ Óରତଞ୍ଜୁ। ୧୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତତାନରିÔ 

ରାହରି ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରି ରଦରରି ମୁଣ୍ା କୁଡୁତାମାସରି 
କେର୍ ନାହୁମ ରଦରରିନÉଜୁତାନରିÔ ଲଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ସବ୍ ଲୁନ 
ଅରଟÑÑ ନପ୍ାଲରି ଦରିନା ସଡ଼ରିÔଟରିତାରରି। ୧୪

 ରେÍନୁତାରା ଡାଉ 
ଆନାରା ରଭସ୍ ୋଗାଟରି ଜରିସାଇଅ ବାହାଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ 

ଏତୋରÈ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଉବ୍ ଗା ରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତଞ୍ଜୁ,

 ୧୫ “ସବ୍ ଲୁନ ଅରଟÑÑ ନପ୍ାଲରି ରଦÍସା
ସମଦୁ୍ର ୋରହରରି ଜଦ୍ନ ଜÌଡ଼ରି ଅରନନରି େÉଡ଼ା
ଗାଲରିଲରିତାଡ଼ା ର ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରଦÍସା

 ୧୬ ଏତେରିଲÌକୁ ଆନ୍ାରରିଆ ଲଃେରିରସରୁ,
ଏଆରୁ ରଣ୍È ରଦରରି ଅÌରତେରରି ରମଃରତରୁ।

ମସୁ୍ୋ କ୍ଡÓÝଉ ରଡ଼ଃଙ୍ରି  କଣ୍ କଣା ଆନ୍ାରରି ରଦÍସାତା।”  
 ଜରିସାଇଅ ୯:୧–୨

୧୭
 ଏÌସରିଗÉଲାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ େÌପ୍ କା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏÌଲୁ ତରିଃଦୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା 
ସÌଡ଼ରିÔଟରି ଆରତ ରଡଏ।”

ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ଅÉସ୍ାତାରି
(ମÉକ୍ ୧:୧୬–୨୦; ଲୁକ ୫:୧–୧୧)

୧୮
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ରଦରରି ମୁଣ୍ା ସÌଡ଼ରିÔଟରି ସାଜରିମାସରି ରଡଲରିତାନରିÔ 

(େରିତର ୋଦାତାନାନରିଇ) ସରିମନ ଅରଟÑÑ ଏଆନରି ତାରମବେସା 
ଆନ୍ଦ୍ ରି ଅଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ରଦରରି ମୁଣ୍ାତାନରିÔ ଜାଲ 
ଇବ୍ ଗରିମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରକଉଟାଙ୍ା ମାରସରୁ। ୧୯

 ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ, ରବÑଅଟରି ଭÉଦୁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରବÍଗାଲରି ଭାକାତରି ଆଃୋଗାଟାକା ଗରିËଇ। ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃୋ 
କୁଆନା ଈରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆଃୋନା ର ବାଃତା ଲସା ଗରିରଦରୁ।” 
୨୦

 ଏଆରୁ ଏ ଡ଼ÉଏÒ ତÉଆ ଜାଲରିÔଙ୍ା ବାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଜୀସ ୁ
ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ।

୨୧
 ଜୀସୁ ଏ ବାହା ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ନÌକରିକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 

ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ତାରମବେସା ଜହନ ତାଞ୍ରି ରକÑ 
ଡ଼ଙ୍ାତା କକ୍ ସାନା ଜାଲରିÔଙ୍ା ରÌସ୍ େରିମାରସରୁ। ଜୀସ ୁଏଆରରିରଭ 
ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏଆରୁରବÑ ଏ ଡ଼ÉଏÒ ତାଞ୍ରିଇ ଅରଟÑÑ ଡଙ୍ାଙ୍ା 
ତୁହରିରସÑ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ଲÌକୁରିଈ ଗ୍ରÉନତେଞ୍ଜୁ ଅନଟÑÑ  
ରୂଗାଡÈଇ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ଲୁକ ୬:୧୭–୧୯)
୨୩

 ଜୀସୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ଗ୍ରÉପ୍ ରସÑ ଗ୍ରÉପ୍ ରସ ଅରଟÑÑ ଲÌକୁତÈଆ 
ଗୁରଲÑÑ ଭାକÈତରି ରୂଗଙ୍ା କାର୍ ଇରସÑ ଇରସÑ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାଜାଣ୍Ô 
ରତ୍Íରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ସୁରରିଆ ଦରିନାଜାଣ୍ ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ଏଆନରିତାରରି 
କାତା େÌଙ୍ରିରତ। ଏତେÈକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗ ଅରଟÑÑ ନÌବା 
ଜୂଗାଡ଼ାଈ ମାରସରୁ ଅରଟÑÑ ଏତୋଇ େୀରଦରାଙ୍ା ଆହାରସରୁ 
ଏଙ୍ା ଏତେÈକା ରଦରରି ନÌରମରରି ଆଇରସରୁ ଅରଟÑÑରବÑ ଏତେÈକା 
ଗାଣ୍ରିୋହÈ ଡ଼ାକାଲାକା ସÉଜାନା ଜୂଗାଇରସରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା 
ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉବା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, ଜୀସୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ 
କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗାଲରିଲରି, ରଦକାେଲରି, 
ଜରିରୁସାଲମ, ଜରିହୁଦା ଅରଟÑରବÑ ଜଦ୍ନ ଜÌଡ଼ରି ଅରନନରି େÉଡ଼ାତାକା 
ଦÉଲା ଲÌକୁ ଜୀସ ୁରବÑÑଅଟରି ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।



5 ମାତଉି ୫:୨୨
ଜରୀସୁ ଲÌକୁରିଇ ଗ୍ରÉତୋରି

(ଲୁକ ୬:୨୦–୨୩)

୫  ୧  ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସାକା ଦରିନାଗÉଡ଼ରିଡÉଡା 
ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ଏÌରÈ ରମହାନା ରନରିÔସରି ଜୀସୁ ର 

କୁପ୍ ଡ଼ା ରସଣ୍Ôକରି ନÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୨

 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୩ “ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି େÉନÈନାକା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା;
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଆରରିତରି।

 ୪ ଇରଦÑ ଏତୋନାକା ବରିକାଲାଡ଼Èଇ ମାରନରୁ ଏଆରୁ ରମÍଲା 
େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା;

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ତÉଡ଼ା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

 ୫ ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ବୂସବୂୁସତୁାକା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆଗ୍ାକା;

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ େୁତଗି ଜÌଙ୍ରିରନରୁ।
 ୬ ରେÍନୁମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରିକାବାଡ଼ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ଲÌକୁ 

ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା;
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି ଅଡ଼୍ େରିନାରÈ ରେÍନୁ େୂରରି 

ଗରିଆଜରିରନଞ୍ଜୁ।
 ୭ ରବÍଗାରରିଇ ରଜÍଡ଼ା ନÌନାକା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା;

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ରଜÍଡ଼ା 
ନÌରନଞ୍ଜୁ।

 ୮ ତୀରରି ରଜÍଡ଼ା ଗାଟାକା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା;
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ରମଃରନରୁ।

 ୯ ଲତୁ ରଜÍଡାରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାକା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆଗ୍ାକା;

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଇଞ୍ରି  
ଅÉେ୍ା ଅÉରନରୁ।

 ୧୦ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବେରିନାକା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା;

ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଆରରିତାରରି।”

୧୧
 “ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇମାନରି ବÉଗା ଲÌକୁ ରଗରଟ 

ମୀରଙ୍ ଲାଜା ଗରିଆରନରୁ, ଜୂତୋରନରୁ ଅରଟÑÑ ଦାେÈଡ଼Èଇ ମୀ 
କୁÛଇଟରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତÈଆ କାତାଙ୍ା ନରିରକ୍ନରୁ। ଏମବେÈ ଈରୁ 
ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ୧୨

 ଏମବେÈ ଈରୁ ରରହା 
ଏଙ୍ା ସଆୁରରି ଅÉଦୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସଗ୍ତାନରି ଈରୁ ରଦରରି 
େୁରସ୍କର େÉରଣ୍ରୁ। ମୀ ରଭÍରଲÑ ଇମବେÈ ମାସରି ରେÍନୁତାରÈ 
ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିଈରଭ ଲÌକୁ ଈËରଡଃରଙ୍Ñରନ 
ଜୂକ୍ ସାମାରସରୁ। 

ଈରୁ ସÉରୁ ଅନଟÑÑ ଅÌନତେରି ନଡଃଙିି୍ତାନତରୁ
(ମÉକ୍ ୪:୨୧, ୯:୫୦ ଲୁକ ୮:୧୬, ୧୪:୩୪–୩୫)

୧୩
 “ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ସÉରୁ ମÉରାତାରତରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ସÉରୁ ରଗରଟ ସାରାସ୍ାରକÑ ଇରସÑକା ଏÌରÈ ଅଟ 

ସରଟÑକା ସାରାସ୍Éପ୍ କା ଗରିଭା ମେୂା ଅÉଏ। ଏÌରରି ମଲୁୁ ସାଡ଼Èନାରରି 
ଅÉଜାମାନÈକରି ଏÌରÈ ଅÌରଡ଼ ତୁଃୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ଏÌରÈ ଡୁଡା 
ଭରିଃୋ ଗରିରନରୁ।

୧୪
 “ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ସÉରୁ ମÉରାରତରୁ। 

କୁପ୍ ଡ଼ା ରସଣ୍ ରଡସ୍ ୋ ଅÉଜାମାନରି ଇଡୁ ଏରସÑକାରବÑ 
ଅÉଡ଼ସାନା ଇଟା ମୂୋËଏÒ। ୧୫

 ଲÖକୁ ଡରିେ ରୁତାନା ବÖଗା 
େ୍ାକ୍ ସାନା ଇରଟରୁ ଲÖକୁ ଏÖରା ଡରିେ ରସଣ୍ ଇଟରିରନରୁ। 
ଏÖରାଡ଼Èଇ ଡରିେ ଇଡୁତା ମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÖକୁରରିକରି ଉଜାଡ଼ରି ସୀରନ। 
୧୬

 ଲÌକୁରରି ନÌକରିÔଟରି ଈରୁ ଅÌରତେରରି ରଡ଼ଃଙ୍ରି  ତÌଞ୍ାଦୁ। ଏଆରୁ 
ମୀନ୍ାରା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରମଃତାକାରୁ ଏଙ୍ା ସଗ୍ତା ଲଃେରିମାନରି 
ମୀ ଅÉବାଇ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଗରିୋକାରୁ।

ଜରୀସୁ ଏଙ୍ା ପଡେÓÉଡ ିସÉଜା କାତାଙ୍ା
୧୭

 “ଅÉନୁ ମÌସା ସÉଜା ଅÉରତକା ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େନୁ୍ ମବୋଗରିଭା 
ଗାଟାରରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ମହୁ ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଭାଜାମାଈ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିଭା କୂନା। ଅÉନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ମହୁ ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଭÉËସରିରଡ଼Ñନୁ। ରଟÍରଣ୍Ñ ଅÉନୁ ଏଆର ଗ୍ରÉୋତାରା ଲÈଇମାନରି 
ନୂଡ଼ରି କାତାଙ୍ା ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ଭÉଜାମାଇ। ୧୮

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ଉରଜÑରନ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଇ, ଈ େୁତଗି ଏଙ୍ା ରସଣ୍ ମୂରଡଙ୍ରି  
ଲୁମବେÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାରରି ଅÉËସରିଡାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈ 
କାତାତାରରି ଅକ୍ଷର ଆରତÑକା ଟୁେÈରବÑ ମହୁ ରି ଅÉଏÒ।

୧୯
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଭା 

ଲୂଡ଼ାମାରନ। ମଲୂÈ ସେÛତାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାନାରÈରଭÑ ବାଗଗି 
ମÉନରିଅÉଭା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଗଗି ମÉନରି ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉଭା କୂଭା ରସÍଲୁ ରବÍଗାରରିଈ ଗ୍ରÉରେ୍ନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାନରି ମଲୂÈ କଗÈଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ ୋ ମÉନରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଏÌରÈ ମÉନରି 
ଅÉଭାରସଲୁ ରବÍଗାରରିଈ ଗ୍ରÉରେ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣÔ ଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରିÔ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରିରଡ଼ଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ତÌସାନା ଈରୁ 
ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ାନରି a ସÉରÛକରିତାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉËତାକା ଈରୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାନରିÔ ସÌଲ୍ ବା 
ମଏୂÒରୁ।

ଜରୀସୁ ସÌଡାଙି୍ ଅÉËନ ିକାତା ଗ୍ରÉପାଇନାରି
୨୧

 “ଈରୁ ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ମାଇ େୁବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରିଈ 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ ଅÉଜାମାରନ, ‘ରମ୍ଡÓରହÑନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ କୂନା 
ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଈ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାତାନରିÔ ତୂକରି 
ଗରିଭା ଅÉରନ।’ ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଈରୁ ରବÍଗାରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା କୂନା ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଗୁରଲÑÑତାକା ମୀ ଆରମବେସା ଦÉଦା ରଡ଼ଃଙ୍ରିତାକା। ରଗରଟ ଈରୁ 
ରବÍଗାରରିଈ ସÌଡ଼ାଙ୍ରି  ଅÉରଦରୁ ଇରସÑକା ମୀରଙ୍ରବÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି  ଇଡୁ bତାନରି ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରନ। ଈରୁ ରଗରଟ 

a ୫:୨୦ ଫାରୁଶରୀଙ୍ାନ ି ଜରିହୁଦରି ଦମ୍ତାଇ ବାଗଗିଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଟରିନ୍ କା 
ମÉନରି ଅÉଜାନା ନୀମବୋଇ ମାସରି ର ରଦରରି କୁଟୁମବେୀ।
b ୫:୨୨ ଜେୁିଦଙି୍ାନରୀ ନଦରି ତୂକ ିଗିନ ିଇଡୁ ମଲୁ ଗ୍ରୀକ୍ କାତାଡ଼Èଇ 
ସାରନେଡ୍ରିନ। ଏÌରରି ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁ ରଡଃଙ୍ରିରଭ କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରରି।



6ମାତଉି ୫:୨୩
ରବÍଗାରରିଈ ମଃତ ସାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ରଜÍଡା କାଡ଼ରିନରି କାତା 
ରଭସ୍ ରଦରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମୀରଙ୍ ରଦରରି ସବାତାନରି 
ନରିସା ଗରିଭା ଅÉରନ। ରଗରଟ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦାଈ ଈରୁ ମକୁୃ 
େୁନÈନାତରି ଇରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀରଙ୍ ନକ୍ ନÉଡ଼ରିତାନରିÔ ଇବ୍ ଗା 
ଅÉରନ।

୨୩
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ରେÍନୁକରି ସୀଭାରସÍଲୁ 

ଲÉକାଗଟରିତାଙ୍ରି  ଆନÈ ଅÉରତÑକା ତାରଦରୁ, ଏମବେÈ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁତାରÈ କାତା ଈରକÑ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି ରଗରଟ 
ମୀ କୁÛଇଟରି ଏରମବେରରିତାରରି ଅÉରତÑକା କାତା ମାନାରରି ଏÌଲୁତା 
ଦରିଆରନ, ୨୪

 ଇରସÑକା ରେÍନୁବାଃତା ତÌସ୍ ୋରସଲୁ ମୀ 
ତାସାମାନାରÈ ଏମବେÈରନ ଇଟାଦୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ଭାଃତାଙ୍ରି  ସାଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରିରକÑ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଆଡରିନରି ରବÑଅଟରି ରଭ୍ଡÍÓସାନା 
ମୀ ତାସାମାନାରÈ ରେÍନୁକରି ତÌସ୍ ଦୁ।

୨୫
 “ରଗରଟ ନୀ କÉରସÑଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ତୂକରିଗରିନରି ବାହାତାଙ୍ରି  

ଆେଗିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଲ୍  ବା ରଭÍରଲÑରନ 
ଏଆନରିରକÑ ଡାରଣ୍Ñ ଗରିସରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଆଡାମୁ। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉËତାକା ନୀ କÉରସÑଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ତୂକରିଗରିନାନରି କାଜୁତା ସେଗି 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଟÍରଣ୍Ñ ନୀରଙ୍ ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
କାଜୁତା ଆଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଟÍରଣ୍Ñ ନୀରଙ୍ 
ବନ୍ରି ଇଡୁତା ଟୁଟ୍  କାରନଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ 
ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, ଏମବେÈ ଈନୁ ର ୋଇରଭÑ ଇଟÈରÈଏ ନୀ ଡ଼ାକା 
ଗୁରଲÑÑ ରତହÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼ାଈ ସ୍ଡଃÕୋ ମତୂାଜÈËଇ।

ନଗÍକାକାତା କୁÛଇଟ ିଗ୍ରÉପ୍ାରି
୨୭

 “ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାମାନÈ ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା, 
“ରଗÍକା ଗରିଭା କୂନା।” ୨୮

 ଏÌଆକରିରଭ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ଇ, ରଗରଟ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଅÈରତÑକା ର ଅÉସାମୀଡÈନରି 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିରଙ୍Ñ ରଗÍକା ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀରଡରଙ୍Ñ ଲାଈ ଲାଈ 
ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ରଡÑ। ୨୯

 ରଗରଟ ନୀ ତରିନରିକାନୁ ନୀରଙ୍ 
ଡ଼Ìଈ ଗରିଭା ଗରିଆରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏÌରÈ କ୍ଡଜୁହାନା ତୁଃମ।ୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀରନ୍ ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ନକତ୍ାନରିÔ ଦୀକାନରି 
ବÉଗା ନୀରନ୍ ରରଣ୍ କାନୁ ନାହରିକରି ଅÉଭା ସÉରÛକରି ରନଗରି। 
୩୦

 ରଗରଟ ନୀନ୍ା ତରିନରି କାଜୁ ନୀରଙ୍ ଡ଼Ìଈ ଗରିଭା ଗରିଆରନ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏÌରÈ ଈନୁ କାତାନା ତୁଃମୁ। ଆନÈଡରିକରି 
ଇରସÑକା ନୀରନ୍ ଗାଣ୍ରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ନକ୍ତାନରିÔ ଦୀକାନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍Ñ 
ନୀରନ୍ ରରଣ୍ କାଜୁ ଭାରରି ମହୁ ରିଅÉଭା ନୀରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି।

ଜରୀସୁ କୂନଅିÉକୁ ଅÉନାରି ଏÌରÈ ଗ୍ରÉନତେଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୯:୯; ମÉକ୍ ୧୦:୧୧–୧୨; ଲୁକ ୧୬:୧୮)

୩୧
 “ଈ ରଡଃଙ୍ରିରଭÑ ରଭସ୍ ୋ ଅÉଜାମାରନ, ‘ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

କୁଡ଼Èନରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନÈ କୂରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ କୂନରିଅÉକୁ 
ରଣ୍È ଭ୍ୀସାନା ସରିୋକାଞ୍ଜୁ।’ ୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼Èନରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନÈ କୂଭାରସÍଲୁ 
କୂନରିଅÉକୁ ଭ୍ୀସାନା ସୀେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଦୂସ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। କୁଡ଼ା ରଗରଟ ଜÉମାଇ 
ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାନରିରକÑ ରଗÍକା ଆଇମାରନ ଇରସÑକା 

ଇହରିଙ୍ରିତାନରିÔ ଆଡÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ କୂନରିଅÉକୁ ଭ୍ୀସାନା 
କୂଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏତୋଞ୍ଜୁ କୂନରିଅÉକୁ ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି 
ଅÉସାମୀଡାନରି ଡ଼Éଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ରଗÍକା 
ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ।

ସାଡ୍ଡା ଆଃନ ିକାତା ଗ୍ରÉପ୍ାରି
୩୩

 “ଈରୁ ଈ କାତା ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା, ‘ମାଇ େୁବ୍È 
ଆରକଞ୍ାକାରରିଈ ରଭସ୍ ୋଅÉଜାମାରସ, ମୀ ଆହାମାନରି ସାଡ଼୍ା 
ଏରସÑକରଭÑ ରଲପ୍ କା କୂନା, ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ େୂରରି 
ଗରିଦୁ। ୩୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ 
ଏରସÑକାରଭ ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ କୂନା। ସଗ୍ତାରÈ ୋଦା ଆହାନା 
ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ କୂନା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ରେÍନୁତାରରି 
ସରିଂହାସନ। ୩୫

 େୁତଗିତାରା ୋଦା ଆହାନା ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ କୂନା 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ରେÍନୁତାରରି କାଡୁ ଇଟରିନରି ଜÌମବୋ। 
ଜରିରୁସାଲମ ୋଦାଡ଼Èଇ ସାଡ୍ା ଆଃୋ କୂନା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏÌରରି ରେÍନୁତାରା ରଦରରିନÉଜୁ। ୩୬

 ନୀନ୍ାରା ତ୍ାଉ ଡୀଗାନା 
ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବୋତାରÈ ରଣ୍ÈରଭÑ 
ତ୍ାÌରମବେରରି କÉଲରି ଅÉରତÑକା ଲÌଙ୍ରି  ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ। ୩୭

 ରଗରଟ ଈରୁ 
ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଏÌରÈ ‘ଅଁÉ’ 
ଇଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଗରଟ ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ 
ଇରସÑକା ଏÌରÈ ‘ଅÉଏÒ’ ଇଞ୍ଜୁ। ଏ ସÉରÛକରି ରଭସ୍ାରରି ଡ଼Ìଇଜରିଉ 
ବାହାଡ଼ାଈ ସ୍ଡଃÕେରିମାରନ।

ମÉଡା ନତଃନ ିକାତା ଗ୍ରÉପ୍ାରି
(ଲୁକ ୬:୬୯–୩୦)

୩୮
 “ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନାରÈ ଈରୁ ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, 

‘କାନୁ ବÉଗା କାନୁ ଏଙ୍ା ୋଡୁ ବÉଗା ୋଡୁ ଜୂଲା ରତଃୋ 
ଅÉରନ।’ ୩୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏତେରିରଭÑ ଡ଼Ìଈ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଈରୁ ଗରିସା କୂନା। ରଟÍରଣ୍Ñ ଏମବୋଇ 
ଅÉରତÑକା ନୀ ରଦବାଗାଲାତାନରିÔ ସÉୋଡ଼ାକା ରଭÍତାରନ ଇରସÑକା 
ନୀନ୍ାରÈ ତରିନରିଗାଲା ତରିନରିÔରଭÑଏଆନରିକରି ଅଗାଜରିମ।ୁ ୪୦

 ରଗରଟ 
ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକା ନୀ କୁÛଇଟରି ତୂକରିଗରିନରି ବାହାତାନରି ଦାବା ଗରିଆନା 
ନୀନ୍ାରା ଅଙ୍ରି  ଅÌଭା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରିକରି 
ନୀନ୍ାରÈ ସରିଣ୍ÈରବÑ ସୀମୁ। ୪୧

 ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକା 
ତÉରକ ରÖ କୁସ ୁୋରହରରି ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏଆନରିରକÑ ଈନୁ ରୀ କୁସ ୁୋରହରରି ସାଲାମ।ୁ ୪୨

 ରଗରଟ ଏମବୋଇ 
ଅÉରତÑକା ନୀରଙ୍ ଆନÈଅÉରତÑକା ଜÉତାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏÌରÈ ଏଆନରିକରି ସୀମ।ୁ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ଆନÈଅÉରତÑକା ଜୂଲା 
ଜÉତାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏମବେÈ ଏଆନରିଈ ଅÉଏÒ ଇନ୍ ମବୋ କୂନା।

କÉନସÑନଈି ନଜÍଡାଗିନାରÈ ଗ୍ରÉପ୍ାରି
(ଲୁକ ୬:୨୭–୨୮; ୩୨–୩୬)

୪୩
 “ଈ କାତା ରଭସ୍ ୋ ଅÉଜାନାରÈ ଈରୁ ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, 

‘ଈରୁ ତÌରଡ଼ଞ୍ାଈ ରଜÍଡାଗରିଦୁ ଏଙ୍ା କÉରସÑନରିଇ ରୂଗୁ ଅÉଦୁ।’ 
୪୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈରୁ ମୀ ମୀ 
କÉରସÑନାଈ ରଜÑଡାଗରିଦୁ। ମୀରଙ୍ ଜୂପ୍ କାମାଞ୍ାନାକାରରି ରସÍଲୁ 
ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ୪୫

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ସଗ୍ତା 



7 ମାତଉି ୬:୧୮
ଲଃେରିମାନରି ମୀ ଅÉବା ତାଡ଼ା ଟରିକ୍ନÈ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଅÉଭା 
ମରୂଦରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତ ରନଗରି ଲÌକୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରସÑଲୁରବÑ 
ରଭÍଲା ସ୍ଡଃÕୋ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗÉରÈ ଗରିେରିମାନରି 
ଅରଟÑÑ ଡ଼ÌଈତାରÈ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ର ସରରÑ େରିଜୁ 
ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪୬

 ଏତେÈକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା ଗରିଆରନରୁ 
ଏଙ୍ା ରଗରଟ ଈରୁ ଭାରରି ଏଆରରିଈ ଆଡÈ ରଜÍଡା ଗରିରଦରୁ, 
ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନÈରଭÑ େୁରସ୍କାର େÉନ୍ ମବୋ ମୂଏÒରୁ। 
ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାକା aରବÑ ତ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଗରିେରିମାରନରୁ। 
୪୭

 ରଗରଟ ଈରୁ ମୀ ତÌରଡ଼ଞ୍ାକାରରିଈ ଭାରରି ଜହାରରି ଗରିରଦରୁ 
ଇରସÑକା ରବÍଗାରରିକରି ସÉରÛକରିତାରÈ ଅରଟÑÑ ଆନାରÑ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? 
ରେÍନୁଈ େୁଞ୍ାସାଡÈନରି ଲÌକୁରବÑ ତ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଗରିେରିମାରନରୁ। 
୪୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସଗ୍ତା ଲଃେରିମାନରି ମୀ ଅÉବା ଇସରିଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ସÉରÛକରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÑ ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉଦୁ।

ନପÍନୁ ନସÍଲୁ ସରୀନାରା ଗ୍ରÉପ୍ାରି

୬  ୧ “ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇ ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଗରିଭା 

କୂନା। ଲÌକୁ ରମଃତାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌରÈ ଗରିଭା କୂନା। ଏରହଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା ଈରୁ ସଗ୍ତା ଲଃୋମାନରି ମୀ ଅÉବା ବାହାଡ଼Èଇ 
େୁରସ୍କାର େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÒରୁ।

୨
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ର େÉନÈନାନାନରିକରି 

ସୀେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଏମବେÈ ଏ କାତା ଏରନ ଆନା େÌସ୍କା କୂନା। 
ଲÌକୁ ମାରଙ୍ ଦଃତାକାରୁ ଇଞ୍ରି  କୁତୁରୁେୁଗାଟାକା ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ଅରଟÑÑ ନÉସ୍କା ରାହାଙ୍ାନରି ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରÈ କାତା ଏରନ ଆନା ରଭସ୍ ରେରରି ଅÉରନରୁ। 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାକା 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା େୁରସ୍କାର ୋରଟରୁରଡÑ। ୩

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ 
ର େÉନÈନାନାନରିକରି ଆନÈ ଅÉରତÑକା ସୀପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ ଏମବେÈ 
ମୀରନ୍ ତରିନରିକାଜୁ ଆନÈଗରିେରିମାରନ ଏ କାତା ମୀ ରଦବାକାଜୁ 
େୁନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ୋବରି ସୀËଦୁ। ୪

 ମୀ ସୀନାରରି ଲÌକୁ େୁନÈନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ମାଗ୍ନା ମାନାକାରରି। ସଗ୍ତାମାନରି ଅÉବା ଲÖକୁ 
େୁନÈନରିରଡ଼ଃଙ୍ରି  ମୀ ଗରିେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ମୀରଙ୍ 
ଏମବୋତାରÈ େୁରସ୍କାର ସୀଆରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁବାଃତା ଜÉନାରÈ ଗ୍ରÉପ୍ାରି
(ଲୁକ ୧୧:୨–୪)

୫
 “ରେÍନୁବାଃତା ଜÉନାଭାନରି ଈରୁ କୁତୁରୁେ ୁଗାଟାରରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା 

କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାକା ରେÍନୁଈ ଦଃନରି 
ଇଟ୍  କÈନରି ଅରଟÑÑ ନÉସ୍କା ରାହାଙ୍ାନରି ନରିସାନା ରଦରରି ଗରିରାଡ଼ାଈ 
ଲÌକୁ ରମଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ସୁଆରରି ଆରନରୁ। 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, ଏରହଙ୍ରିତାକା ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ଆଗ୍ରି େÌଲ େÉରଟରୁରଡÑ। ୬ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉୋ ମÉଣ୍ରିତାକା ର ବାକାରରି ଲାଈ ସÌଡୁ ଏଙ୍ା ଦÉରା ଟୁଣ୍ାନା 
ସଗ୍ତାମାନରି ମୀ ଅÉବାଇ ଏମବୋଇରଭÑ େୁନÈନରିରଡଃଙ୍ରି  ଜÉଦୁ। 
a ୫:୪୬ ସିତେଜୁ  ଊସ୍ାଗାଟାକା ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ା ରସÍଲୁ ରÌମୀ ଲÌକୁତାକା ଏତେରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ତାେରିରସରୁ ଏଆରୁ ଜାହରି ଜାହରିତା ଲÌକୁରରି ଠକରି ଗରିେରିରସରୁ 
ଏÌସରି ବÉଗା ଏଆରରି ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରକସଡ଼ରି ଆଇମାରସରୁ।

ଲÌକୁ େନୁÈନରିରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ଜÉେରିନାରÈ ରମହାନା ସଗ୍ତାଞ୍ଜୁ ଅÉବା 
ଏମବୋତାରÈ ଆଗ୍ରି େÌଲ ମୀରଙ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୭
 “ଏତେÈକା ରେÍନୁଈ େୁଞ୍Èସରିରଡରୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 

ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନରିଭାନରି ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ମଲୁୁ ସରିଡÈନÈଆ ରଭସ୍  ୋ 
କୂନା। ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ ଗÉପ୍  ସରି କାତାଙ୍ା ରଭସ୍ାରା ରେÍନୁ 
ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଏଆରରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉËଦୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ସଗ୍ତାମାନରି ମୀ ଅÉବାଈ ଆନÈ 
ଅÉରତÑକା ଜÉୋ ରଭÍରଲÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ାମାନÈ 
ରନଗÈଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ:

‘ଅ ରସଣ୍ମାନରି ମାଇ ଅÉବାତରି,
ନୀ ୋଦା ଏରସରରିରଭÍଲାରଭÑ ତୀରରିଜହାରରି ଅÉୋକାରରି

 ୧୦ ନୀ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଭÉୋକାରରି
ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତା ନୀ ମÉଟ୍ ରିନାରରି ଆଇମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈ 

େୁତଗିତାନରିÔରବÑ ନୀ ମÉଟ୍ ରିନାରରି ଅÉୋକାରରି।
 ୧୧ ମÉରଙ୍ ଲୂଡ଼ାମାନରି ରବÍଗାଦରିନାତାରÈ ତରିନ୍  ମବୋ ସୀଆମ,ୁ
 ୧୨ ମାଇ କୁÛଇଟରି ଦୂସ ଗରିେରିନାକାରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇ ଅÉମ ୁଇସରିଙ୍ରି  

େରିଃେରିମାନାମ।ୁ
ଏÌËରଡଙ୍ରି  ମାଇ ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଇ େରିଃତାମ।ୁ

 ୧୩ ମÉରଙ୍ କାଞ୍ାଡ଼ରିତାନରିÔ ଇଗ୍  ଦାଜÈଆ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଡ଼ାଈ ଜ୍ଡୀÕପ୍ାମ।ୁ’ b

୧୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ରଗରଟ ଲÌକୁତାରÈ ଡ଼Ìଇ େରିଃରଦରୁ ଇରସÑକା 

ସଗ୍ତା ମାନରି ମୀ ଅÉବାରଭÑ ମୀ ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଈ େରିଃତାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରଗରଟ ଲÌକୁତାରÈ ଡ଼Ìଇ େରିହାଜରିଭା କୂରଦରୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସଗ୍ତାମାନରି ମୀ ଅÉବାରଭÑ ମୀ ଗରିଆମାନରି 
ଡ଼Ìଇ େରିଃତାଜÈଏଞ୍ଜୁ।

ସାନକÑ ରାେଅିÉନ ିକାତା ଗ୍ରÉପ୍ାରି
୧୬

 “ଈରୁ ସାରକÑ ରାହରିଅÉନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ମୁହୁ ଭାସା 
ଗରିଆନା ବରିକାଲରିଡ଼Èଇ ମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭାକୂନା। କୁତୁରୁେୁ 
ଗାଟାକାଆଡÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ। ଈରୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉËଦୁ କୁତୁରୁେୁଗାଟାକା, ଅÉମୁ ସାରକÑ ମାନାମୁଇଞ୍ରି  
ଲÌକୁରରିଈ ତÌସ୍  ୋରସÍଲୁ ତÉË ମୁଃକା ଭାସାଗରିରନରୁ, ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ ଏ ରସÍଲୁ ଏଆରରିକରି 
ଆଗ୍ରିରଡଃଙ୍ରିତାରÈ େÌଲ ସୀଭା ଅÉରତରଡÑ। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ 
ସାରକÑ ରାହରିଅÉନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ନରିଜୁ ମରିଆନା ତ୍ାଉ କୁଡ଼୍ ଦୁ ଏଙ୍ା 
ମହୁୁ ନଗ୍  ଦୁ। ୧୮

 ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ମୀ ସାରକÑ ମାନାରÈ ଲÌକୁ 
େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂÒରୁ। ସଗ୍ତାମାନରି ମୀ ଅÉବାଈ ଈରୁ ସରିନା ରମଃୋ 
ମେୂରିସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ସାରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃନାରÈ 
ରମଃତାରନଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଲÌକୁ େୁନାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା 
ଆଇମାନରି କାବାଡ଼ରି ସଗ୍ତାମାନରି ଅÉବା ରମଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋତାରÈ ଆଗ୍ରି େÌଲ ମୀରଙ୍ ସୀଆରନଞ୍ଜୁ।

b ୬:୧୩ ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ େତୁରିଙ୍ାନରି ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ: “ରାଇଜ, ଡÉଟା, 
େÌଣ କାରଲଙ୍କÉଲା ନରିନ୍ାରା ଅÉୋକାରରି”



8ମାତଉି ୬:୧୯
ସଗ୍ଡତା ରଃପା ଅÉଜାମାନ ିଦନ

(ଲୁକ ୧୨:୩୩–୩୪; ୧୧:୩୪–୩୬; ୧୬:୧୩)
୧୯

 “ମୀ ରସÍଲୁ ଈ େୁତଗିତାନରି ଦନ ଊସ୍  ୋ କୂନା। ଇମବେÈ ଏÌଭÈ 
େ୍ଡÓÞକା ତରିନୁ ଏଙ୍ା କାଇ ଆଃରନ ଅରଟÑÑ ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ା କୁଡୁ 
କÉସ୍ାନା ଏÌବÈ ରେ୍ଡÓÍକରି ଅÌରନରୁ। ୨୦

 ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀ ରସÍଲୁ ସଗ୍ତା 
ଦନ ଊସ୍  ୋଦୁ। ଏମବୋ ଏÌବÈ େ୍ଡÓÞକା ତରିନ ଅÉରତÑକା କାଇ ଆରହÑ। 
ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ାରଭÑ କୁଡୁ କÉସ୍ାନା ଏÌଭÈ ରେ୍ଡÓÍକରି ଅÌଭା ମୂଏÒରୁ। 
୨୧

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋବାନରିÔ ମୀ ଦନବରିତ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ 
ଏମବେÈରନ ମୀରନ୍ ମନରବÑ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ।

ଗାଣି୍ନସÍଲୁ ଅÌନତେରି
(ଲୁକ ୧୧:୩୪–୩୬)

୨୨
 “କାନ୍  ଙ୍ା ଗାଣ୍ରିରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି ମÉରÈତାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୀଈ 

କାନ୍  ଙ୍ା ରଗରଟ ତରିର୍୍ା ମାଞ୍ଦୁଃତାନୁ ଇରସÑକା ନୀରନ୍ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ 
ଗାଣ୍ରିମÉରା ଅÌରସ୍। ୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ନୀଈ କାନ୍  ଙ୍ା 
ରନÑଗାଈ ଅÉËତୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ନୀରନ୍ ଗାଣ୍ରିମÉରରି ଗୁରଲÑÑ 
ଆନ୍ାରରି ମ୍ୀରନ। ନୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାନାରରି ଅÌରତେରରି ରଗରଟ 
ଆନ୍ାରରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ନୀରନ୍ 
ଗାଣ୍ରିମÉରା ଏରସ କଣ୍ କଣÈ ତାନରିÔ ରାହରିଅÉଏÒ।

୨୪
 “ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରବÑ ତାଡ଼ା ରରିÔଆରରି ରଦରାରରିତାରÈ 

କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଜରିଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରିଈ ରୂଗ ଅÉରତÑକା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିଈ 
ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ,ରÛଆନରିଈ ସÉରÛକରି ମÉନରି ଅÉରତÑକା ଅରଟÑÑ 
ରÛଆନରିଈ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନÈ ରମଃରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରରହÑଭାଙ୍ା ରେÍନୁଈ ଏଙ୍ା 
ଦନଈ ରÌ ସରର ରଜÍଡ଼ାଗରିଭା ମଏୂÒରୁ।

ଊରଡ ିନପÍନୁମାଣି୍ନାରÈ ଗି୍ା ଦାଃନାରି
(ଲୁକ ୧୨:୨୨–୨୪)

୨୫
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ ଆନÈ ଗରିଆନା 

ନୀମବେରିନାମ ୁଇଞ୍ରି  ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ଅÉରତÑକା ଟÉଟା େେ୍ାରସÍଲୁ 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍ÈତାରÈ କାତା ଏÌଲୁଗରିଆନା ବରିକାଲରି ଅÉଭା କୂନା। 
ଉରଜÑରନ େରାଣରି ତରିନ୍  ମବୋତରିକରି ଅରଟÑÑ ଗାଣ୍ରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍Èତରିକରି 
ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାଇ। ୨୬

 ରସଣ୍ େÉସ୍କରିମାନରି େଟାଙ୍ାନରି ରମଃଦୁ, 
ଏÌଭରି ମାଟ୍  କରି ସରିଡÛ ଅÉରତÑକା କଇସରିଡÛ ଅÉରତକା ତାଡ଼ା 
ତରିନାରÈ ରଡÍଭାଙ୍ାନରିÔ ରହାନା ଇଟ୍ରି ସରିଡÛ ଅÉରତÑକାରଭÑ ସଗ୍ତା 
ଲଃେରିମାନରି ମୀ ଅÉବା ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ତରିନ୍  ମବୋ ସୀେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ରକ୍ଉଗାଟାରତରୁ ମାର଼ଞ୍ରୁ। ୨୭

 ମୀ ମାରଦÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଇହରିଙ୍ରି  
ତାରୁ ସରିରଡରୁ ଏତୋନାତାରୁ ବରିକାଲରି ଅÉଭାଡ଼Èଇ ମୀ ନୀମବୋତାନରିÔ 
ସେÔତାରÈ ରଭରଲ ରଡଲରି ଆଡ଼୍ ୋ ମରୂଦରୁ।

୨୮
 “ସରିଣ୍Èଦାନ୍ÈରସÍଲୁ ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ବରିକାଲରି ଆଇରଞ୍ରୁ? 

ୋଙ୍ାତା େୂଙ୍ାନାରÈ କାତା ଈରକÑ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ସୁଡ଼ାଦୁ। 
ରମଃଦୁ ଏÌଭରି ଇସରିଙ୍ରି  େୂେରିମାନୁ ଏଙ୍ା ଭାଡରି ଆଇମାନୁ? 
ଏÌଭରି ଆନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିଡÔ ଅÉରତÑକା ନୂଟ୍  କା ରଭÍସାନା 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ତÌଲ ଗରିେରି ସରିଡÛ। ୨୯

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, େÌଙ୍ାରବÍଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଡÉସା 
ମୂËନରି ଦନବରିତଡ଼ାଈ େୂରରି ଅÉଜାମାସରି ସଲମନ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 

ତÉରନ୍ ଗୁରଲÑÑ ଭାକÈତରି େÉନ୍  ମବୋ େୁନ୍  ମବୋ ମାରସÑକାରବÑ 
ତାଡ଼Èନରି ର େୂସାମାନରି େୂଜୁରଡ଼ଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ମୂËସରିଡ଼Èରତଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ୋଙ୍ାତାରରି ଏ ସÌଲା ରନÍଞ୍ଜୁମାରନ ବୀଏÒ ଏÌରÈ ନÉଡରିତାନରିÔ 
ଇବ୍  ଗାଅÉରନ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ରଗରଟ ରେÍନୁ ଏÌରÈ ଇରସ 
ସÉଞ୍ା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଟÉଟା 
େେ୍ାରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ସÉରÛକରିତାË ସୀଏÒଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ? ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ମୀନ୍ାରÈ େରତ୍ କÌପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ?

୩୧
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବରିକାଲରିଅÉଜାନା ଅÉମ ୁଆନÈ ଆନÈ ତରିନାମ ୁ

ଅÉରତÑକା ଆନÈ ଉନାମ ୁଅÉରତÑକା ଆନÈ ଟÉଟା େେ୍ା ଗରିନାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ କୂନା। ୩୨

 ଏତେÈକା ରେÍନୁଈ େୁଞ୍ରିସରିରଡ଼Ñରୁ 
ଏଆରୁ ଆଡÈ ଈ ଗୁରଲÑÑ େÉନ୍  ମବୋ       ରସÍଲୁ ରଗରେ୍ରରି ଅÉରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ମୀରଙ୍ ଲୂଡ଼ାମାରନ ଇଞ୍ରି  ସଗ୍ତାମାନରି 
ମୀ ଅÉବା ରନଗÈଡ଼ାଈ େୁଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଊରଡ଼ରି 
ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଅରଟÑÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରÈ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 
ଈରୁ ଏତେରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରେÍନୁ ମÉଟ୍ ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଆ ମୀରଙ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। 
୩୪

 ଭୀଏÒ ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉଆଦୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଦରିନାଗÉଡରି 
ଆଇମାନରି ବରିକାଲରିତାନରି ଭୀଏÒ ତାରÈ ବରିକାଲରି ଆଡ଼ୋ କୂନା। 
ଭୀଏÒ ତାଡା ରସÍଲୁ ତÉନୁÛରନ ବରିକାଲରି ଅÉରନ।

ଲÌକୁରିଈ ପୂନ୍ ମ୍ାନସÍଲୁ ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉତୋରି 
(ଲୁକ ୬:୩୬–୩୮, ୪୧–୪୨)

୭ ୧ “ରବÍଗାରରିଈ ତୂକରିଗରିଭା କୂନା, ରେÍନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ତୂକରି 
ଗରିଆରାରଜÑଞ୍ଜୁ। ୨ ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଈ ଇସରିଙ୍ରି  ତୂକରି 

ଗରିରଦରୁ ମୀରଙ୍ରଭ ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରନ। 
ଈରୁ ରବÍଗାରରିଈ ଏତେରି ସÉଜାଙ୍ା ଆହାନା ତୂକରି ଗରିରଦରୁ 
ରେÍନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ଏ ସÉଜାଙ୍ାଡ଼ାଈରନ ତୂକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ରବÍଗାରରିତାରା ଡ଼Ìଇ େରିଃରତକା ମୀନ୍ାରାରଭÑ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଆରନ।

୩
 “ଈନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନୀ କାନୁଲାଈ ମାଞ୍ାନାରÈ ଟୂଣୁତରିନରିÔ ଏÌଲୁ 

ଗରିଆରÈଏ ନୀ ଆରମବେସା କାନୁତାମାନରି ୋକÈତରିନରିÔ ତୁହାଜରିନରିରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ୪

 ନୀ କାନୁତାନରିÔ ଟୂଣୁ ମାରଞ୍Ñ ମାରଞ୍ 
ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା ନୀ ଆରମବେସା କାନୁତାରÈ ୋକÈ କଡାଜାଈ ଇଞ୍ରି  
ନୀ ଆରମବେସାଈ ରଭସ୍   ୋ ମୂେରିମାଞ୍ରି । ୫

 ଅ କୁତୁରୁେୁଗାଟାତରି, 
ରଭÍରଲÑ ନୀ କାନୁତାରÈ ଟୂଣୁ ତୁଃମସୁÈ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈନୁ 
କ୍ାର୍୍È ରମଃୋ ମଦୂରି ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି ନୀ ଆରମବେସାକାତାରÈ 
ୋକÈ କଡାଜରିଭା ତୃେ୍È ରମଃଦରି।

୬
 “ତୀରରିତÈଆ ନାଃକା ନÌକରିÔଟରି ଇଗ୍   ଜାଜରିଭା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏÌଭରି କରିର୍ ଇଞ୍ାନା ନୀରଙ୍ କାସାନୁ, ରକ୍ଉଗାଟରି 
ଅÌସ୍ରିଭାଡରିଙ୍ା ୋଜରିଙ୍ାନରି ନÌକରିÔଟରି ଇଗ୍   ଜାଜରିଭା କୂନା ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏÌଭରି ଏÌଭÈ କÉଟ୍  କା ଡ଼ାଈ ଡୁଡା ବରିଃୋ ଗରିନୁ।

ମରୀନଙ୍ ଲୂଡା ଆଇମାନÈ ନପÍନୁଈଜÉଦୁ
(ଲୁକ ୧୧:୯–୧୩)

୭
 “ଜÉଦୁ, ରେÍନୁ ମୀ ଲୂଡ଼ା ଆଇମାନÈ ମୀରଙ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 

ଦାଃଦୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ େÉରଣ୍ରୁ ଅରଟÑÑ ଦÉରା ଟଲ୍ ଟଲ୍ ଇସ୍   ଦୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ମୀ ରସÍଲୁ ଦÉସା ଜରିଭା ଅÉରନ। ୮

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଜÉେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନରିÔସରି େÉରନଞ୍ଜୁ। 



9 ମାତଉି ୮:୫
ଅରଟÑÑ ଦÉରା ଟଲ୍ ଟଲ୍ ଇସ୍ େରି ଦୁଃନାନରିକରି ଦÉରା ଦÉସା ଜରିଭା 
ଅÉରନ।

୯
 “ମୀ ମାରଦÑ ଏତୋନରିତ ର ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ? ରଗରଟ 

ନୀ ମୀରରÑଞ୍ଜୁ ରୁଟରି ଜÉତାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଈନୁ ଏଆନରିକରି 
ରଣ୍È ଭାଡରି ସୀଦରି ଗରିନÈ? ୧୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ମରିନୁÔ ଜÉତାକା 
ଈନୁ ଏଆନରିକରି ର ସ୍Éସୁ ସୀଦରି ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ ଈନୁ ସରିËଇ। 
୧୧

 ଈରୁ ଡ଼Ìଇତାରତରୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ମୀ ମୀ ମ୍ୀକାନରିକରି ରନଗÈ 
ସୀଭା େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସଗ୍ତା ଲଃେରିମାନରି 
ମୀ ଅÉବା ତାଡ଼ାବାଃତା ଜÉେରିମାନାରରିକରି ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି 
ରନଗÈସୀଏÒଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ!

ସÉଜାତାରି ଗୁନଲÑÑତକି ିନୂଡତିାରି ଗ୍ରÉପା
୧୨

 “ଲÌକୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ ଗରିଆଜରିଆକାରୁ ଇଞ୍ରି  
ମÉଟ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭ ଏଆରରି ରସଲୁ 
ଗରିଦୁ। ଈରÈ ଆଡÈ ମÌସା ସÉଜା ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି 
େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି ଗ୍ରÉୋତାନରିÔ ସଟୂା ଅÉଜାମାରନ।

ସଗ୍ଡ ଏଙ୍ା ନକ୍ଡତାଙି୍ ସାନ ିପାନେରି
(ଲୁକ ୧୩:୨୪)

୧୩
 “ଈରୁ ଜୂେରିଦÉରାଡ଼ାଈ ଆଡÈ ଉରଜÑ ନୀମବୋ ତାନରିÔ ସÌଲ୍   ବା 

ମରୂଦରୁ। ନକ୍ତାନରିÔ ସଲ୍ ନାରରି ଦÉରା ଗÉରମÑ ଅହାରରିଗାଟାରରି। 
ଏମବେÈଙ୍ରିସାନରି ୋରହରରି ଗÉରମÑ ଆଲÈ ଗ୍ରାହାତାରରି। ଦÉଲା 
ଲÌକୁତାକା ଏ ୋରହରରି ଡ଼ାଈ ସାଜରିମାରନରୁ। ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ମୂଲÈ ନୀମବୋ ତାଙ୍ରି  ସଲ୍   ନରି ଦÉରା ମୂଲÈ ଜୂୋଗାଟାରରି ଅରଟÑÑ 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାମାନରି ୋରହରରି ସାଲ୍   ବା ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି। ମଲୂÈ 
ଈ କÛନାକା ଆଡÈ ଏ ୋରହରରିଆ ସାଲ୍ ବା ଦାଃରନରୁ।

୧୫
 “ରେÍନୁତାରÈ ଦାେÈ େନୁ୍ ମବୋଗରିବାଟାରରି ରସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ 

ଅÉଦୁ। ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରନରୁ 
ଏଆରୁ କୁÛଇଟରି ବୂସ ୁବୂସତୁାକାରରିରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିସାକÈରଭÑ ଲାଇଟରି 
ଆଜାଞ୍Éୋ କÉସରିନାଃକା ମÉରÈତାକା। ୧୬

 ଏଆରରିତାରÈ 
କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ଈରୁ ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। ସÉେ୍ା 
ଡୁବାଙ୍ାନରିÔ ଡ୍Éକା କÉଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରସÍରଜରବରଜଙ୍ା ମାÖଲାଙ୍ାନରିÔ 
ତÌଗା ଅÉରଗÑ। ୧୭

 ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି ମ୍ାଃକା 
ରନଗରି େÌଲ ଅÉଗରିନୁ ଏଙ୍ା ଏତୋଈ ରନଗରି ମ୍ାଃକା ଅÉËତୁ 
ଏÌଭରି ରନଗରି େÖଲ ଅÉଗଅ। ୧୮

 ରନଗରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରିÔ ଏରସÑକାରଭÑ 
ଡ଼Ìଇ େÌଲ ଅÉରଗଏ ଏଙ୍ା ଏତେÈରରି ରନଗରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଅÉËରତ 
ଏÌରରି ଏରସÑକାରଭÑ ରନଗରି େÖଲ ଅÉଗାମୂଏÒ। ୧୯

 ରନଗରି େÖଲ 
ଅÉଗାଈସରିଡÈନରି ଗୁରଲÑÑ ମ୍ାଃକା କାତାନା ତୁଃୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ନÉଡରିତା ମ୍ଡÓÝØୋ ଅÉରନ। ୨୦

 ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଲÌକୁତାରÈ 
ରମହାନା ଇଃନ୍ରି ଡ଼Ìଈ ଲÌକୁରରିଈ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ।

୨୧
 “ନÉରଙ୍ ‘ପ୍ରବୁ’ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ରି  କୂପ୍  କରିମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା 

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ସÌଲ୍ ବା ମୂଏÒରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈକା 
ରସଣ୍Ûମାନରି ନାଇ ଅÉବା ମÉଟ୍ କରିନାରÈ ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ 
ଆଡÈ ଏମବେÈ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂÒରୁ। ୨୨

 େୁତଗି ଭରିହ ରିନରିଗÉଲା ଦÉଲାତାକା 
ନÉରଙ୍ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାରନରୁ, ପ୍ରବୁ 
ପ୍ରବୁ ନୀ ଡ଼Éଟାଗାଟରି ୋଦାଡ଼Èଇ ଅÉମୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ କାତା 
ରଭସାମାନାମୁ ଏଙ୍ା ନୀ ୋଦାଡ଼ାଈ ଅÉମୁ େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ରେହରିତାମ ୁଅରଟÑÑ ଦÉଲା ଆଦାଙ୍ରିତÈରଭ ଗରିତାମ ୁı ୨୩

 ଏରବÑଅଟରି 

ଅÉନୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ କ୍Éର୍୍ା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସରିଈ, ସାଜୁ, ‘ନାଇ 
ବାହାଡ଼ାଈ ଏÌଜାଜାଦୁ, ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଏରସÑକାରଭÑ େୁଞ୍Èସରିଡା ଜÈଏନୁ।’

ରରୀ ୍ାକାତ ିଲÌକୁ
(ଲୁକ ୬:୪୭–୪୯)

୨୪
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା 

କାବାଡ଼ୀ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ତÉନ୍ାରÈ ଇଡୁ 
ଲାଇ ଗରିଆମାନରି ବୁଦରିଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ରଦରରି େରିଜୁ 
ଦରିଆରତ ଜÌଡ଼ରିଙ୍ା ରନଞ୍ରି ତୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ଭରିଲୁ ଜୀଞ୍ରିରତ ଏଙ୍ା 
ଏ ଇଡୁତରିନରିÔ ଦକା ସୀେ୍ରିରତ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏ ଇଡୁ କୂରÈରତ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକରି ଈରÈ ଇଡୁ ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ଲାଇ ଗରିଭା 
ଅÉଜାମାରସ।

୨୬
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା 

କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ର ବୁଦରି ସରିଡÈନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ବÉଲୁÔ କୁÛଇଟରି ତÉନ୍ାରÈ ଇଡୁ 
ଲାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ରଦରରି େରିଜୁ ଦରିଆରତ, ଜÌଡ଼ରିଙ୍ା ରନଞ୍ତୁ, 
ରଦରରି ଭରିଲୁÛ ଜୀଞ୍ରିରତ ଏଙ୍ା ଏଇଡୁତରିନରିÔ ଦକା ସୀେÈ୍ରନ ଏ ଇଡୁ 
ଗ୍ଡରିÓମରିଗ୍ଡଜୁମନୁା କୂରରିରତ।”

୨୮
 ଜୀସୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ତÉନ୍ାରା ଗ୍ରÉୋ ଭରିହାଗରିରତଞ୍ଜୁ 

ଏମବେÈ ଲÌକୁ ଏଆନରି ଗ୍ରÉପ୍ାରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ୨୯

 ଏଆରରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉୋଇସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ର କÌଡଙି୍ାଗାଟାନଈି କାର୍ ଇତୋରି
(ମÉକ୍ ୧:୪୦–୪୫; ଲୁକ ୬:୧୨–୧୬)

୮  ୧ ଜୀସୁ ସÌରୁଡ଼Èଇ ଭ୍ଡ ରିÓଆରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ର ଦÉଲା 
ଲÌକୁ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ୨

 ଏମବେÈ ର କÌଡ଼ଙ୍ା 
ରୂଗଡ଼Èଇ ଜୂଗାଈ ସାସାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଇରସଞ୍ଜୁ, ପ୍ରବୁ, ରଗରଟ ଈନୁ ମÉଟ୍   କରିମାଞ୍ରି  ଇରସÑକା ନÉରଙ୍ 
କାର୍ ଇସ୍  ୋରସÌଲୁ ନୀରନ୍ େÌଣମାରନ।

୩
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 

ନୀରଙ୍ କାରରି ଇସ୍  ୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ କାର୍ ଇନୁମୁ।” କÌଡ଼ରିଙ୍ା 
ଦୀପ୍        କାସାଞ୍ଜୁ ଏମବେÈରନ ତାଡ଼ା କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୂଗଡାଇ ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇରସÑଞ୍ଜୁ। 
୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ନୀରସÍଲୁ 
ଅÉନÈ ଗରିଭାଅÉରତ ଏକାତା ଏରମବେରରିଇରଭÑ ରଭସ୍        ୋ କୂନା, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଲÉକାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାମୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନୀରଙ୍ ରମହାନା ସୂଡ଼ାଜାୋକାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୂଗଡ଼Èଇ 
ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇଞ୍ାଦୁଃନାକା ଇସରିଙ୍ରିତାରÈ ଲÉକା ରେÍନୁକରି ସୀଭାରସÍଲୁ 
ମରିସା ବାଗଗିସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସୀକାମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଗରିଭାଡ଼Èଇ 
ନୀ ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇଞ୍ାଦୁଃନାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ େୁରନରୁ।”

ରÌମ୍ ନସନାପତ ିତାଡା କାବାଡଗିାଟାନଈି ଜରୀସୁ କାରିଈତୋରି
(ଲୁକ ୭:୧–୧୦; ଜହନ ୪:୪୩–୫୪)

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ କେନ୍ାହୁମତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ 



10ମାତଉି ୮:୬
ରଦରରିନାଜୁତା ସାଲ୍        ବରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି ରÌମ୍ କÉଲାଗାଟାରରି 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଇରକÑ ବାରା ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନାଇ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଜ ରସରତରସ୍ଡଃÕନା ସÉଭା କୂରାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୂଟୁରଭÑ ଇନ୍        ମବୋ ମେୂରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ଗାଣ୍ରିମÉରା 
ମ୍ୀମାରନ।”

୭
 ଜୀସ ୁଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଭÉଇ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 

କାରରି ଇସରିଈ।”
୮

 କÉଲାଗାଟାରରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ମÉରେÑକରି 
ଭÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଆବ୍        ଗରିସରିରଡÑନୁ। ଈନୁ ଭାରରି ବାଗଗି ସରିରତÑକା 
ନାଇ କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ କାରରି ଇରନଞ୍ଜୁ। ୯ ଅÉନୁ ଈରÈ େଞୁ୍ାମାଇ, 
ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା େÌଣ ଇରସÑକା ଆନାରରି ଏÌରÈ ଅÉନୁ 
ରନଗରିନାଙ୍ା େୁଞ୍ରିମାଇ। ନାଇ କୁÛଇଟରି ତାକା ରଦରÈରୁ ମାରନରୁ 
ଏଙ୍ା ନାଇ ରନÍରଡÑଟରିତାକାରଭÑ କÉଲାଗାଟାକା ମାରନରୁ। 
ଈନୁ ‘ସାଲାମୁ’ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରÛଆନରିଇ ରଭରତେÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିଇ ଈନୁ ‘ଭାମୁ’ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରିଗାଟାନରିଇ ଈନୁ 
ଈରା ଗରିମ ୁଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଜୀସ ୁଇରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ତÉରକÑ 

ମାସାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑରନ ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରିବାଃତା 
ଇସ୍ାଏଲ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି େରତ୍ ମାନାରା, ଅÉନୁ 
ରମଃେରିମାଈ। ୧୧

 ରଭÍଲା ସ୍ଡଃÕନରି ରଭଞ୍Ûଟରି ଅରଟÑÑ ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂନରି 
ରଭଞ୍ÛଦÉଲାତାକା ଭÉରନରୁ। ଈ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରିÔ ଅବ୍ାହାମ, ଇସାକ ଅରଟÑÑ ଜାକୁବରକÑ କକ୍        ସାନା 
ତରିନ୍        ମବୋ ଉନ୍        ମବୋ ଗରିରନରୁ। ୧୨

 ଏଙ୍ା ଏତେÈକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରିÔ ମାନ୍        ମବୋକାତା ଏଆରରିଇ ଅରଡ଼Ñକରି ରେହା ଅÉରନ। 
ଏଆରରିଇ ଅÌରଡ଼ମାନରି କଣ୍ କଣÈ ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ଇବ୍         ଗା ଅÉରନ। 
ଏମବେÈ ଲÌକୁ ନÌବା ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ମËୂନାକରି କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇରନରୁ ଅରଟÑÑ 
ଟ୍ରମଟ୍ରମନା ୋଟ୍ କା ରମ୍Íଡରିରନରୁ।”

୧୩
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏ ରଦରାନରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ 

ଈନୁ ଇଜÛକରି ରବ୍ଡÍମୁ। ଏଆନରି କାରରି ଇନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ନୀ େରତ ୍
ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇରନଞ୍ଜୁ।” ଟରିକ୍ନÈ ଏ 
ରଡଲରିତାନରିÔରନ ଏ କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ କାରରି ଇରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରିଇ କାର୍ ଇତୋରି
(ମÉକ୍ ୧:୨୯–୩୪; ଲୁକ ୪:୩୮–୪୨)

୧୪
 ଜୀସୁ େରିତରତକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। େରିତର ଟାଡରିବÌରା ଗÉରମÑ 

ନÌରମରରି ଅÉଜାନା କାରଟÑତା ଡÌସାମାସାରÈ ଜୀସ ୁରମଃରତଞ୍ଜୁ, 
୧୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନାରÈ କାଜୁ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈରନ 
ଏଆଡ଼ରିନରିଈ ନÌରମରରି େରିଃରତ। ଏÌରରି କାରଟÑଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉଜାନା ନରିଙ୍ରିରତ ଏଙ୍ା ଜୀସଈୁ ଲରତେ।

୧୬
 ଏÌସରିଗÉଲା ବରିଲୁଡରି ଲÌକୁ େରିରଦରାଙ୍ା ଆହାମାସରି 

ଦÉଲାତାକାରରିଇ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି 
ସୀଭÈରନ େୀରଦରାଙ୍ା ଏଆରରି ବାହାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସରୁ। 
ସÉଭା କୂକ୍ାମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି ରଭସ୍  ୋଗାଟରି ଜରିସାଇଅ 
ରଭସାମାସାରÈ ଲାଇନରିକାତା ତୃେ୍È କ୍Éର୍୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ:

“ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉନ୍ାରÈ ଜୂଗା ରସକÛକରି ଅରତଞ୍ଜୁ,
ମÉନ୍ାରÈ ରୂଗ ରଡଃକାନା ଅÌରତଞ୍ଜୁ।”  

 ଜରିଶାଇୟ ୫୩:୪

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାନାକା
(ଲୁକ ୯:୫୭–୬୨)

୧୮
 ତାଡ଼ା ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ଊଜାମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରମହାନା ରଦରରିମଣୁ୍ା 

ଅରନନରି େÉଡ଼Èକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରିଅÉଭା, ଈନୁ ଏରମବେÑକରି 
ସାଜରି, ଅÉନୁ ଏରନÑକରି ନୀ ରବÑଅଟରି ଭÉଈ।”

୨୦
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରକରକ ବରିଲଙ୍ାନାଇ 

ତାଡ଼ା ରାହରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ଗାରÈଙ୍ା ଅରଟÑÑ େଟାଙ୍ାନରି 
ରସÍଲୁ ଜଜଗିଙ୍ାମାନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତ୍ାଉ 
ଡୁ଼ପ୍  କାରସÍଲୁରଭÑ ବାହା ସରିରଡÑ।”

୨୧
 ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାଜାମାସାରରି ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ଅÉନୁରବÑ ନୀ ରବÑଅଟରି ଭÉଇ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରଭÑରଲÑ ନାଇ ଅÉବାଈ ମୁସ୍  ୋ ରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ 
େରିଃତାମସୁÈ।”

୨୨
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନାଇ 

ରବÑଅଟରି ଭÉମୁ, ଏତେÈକା ସÉଜାମାରନରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା 
ସÉଜାନାକାରରିଈ ମସୁ୍  ୋକାରୁ।’ ’

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା ଜରୀସୁତାରÈ ଡÉଟା ନମଃନତରୁ
(ମÉକ୍ ୪:୩୫–୪୧; ଲୁକ ୮:୨୨–୨୫)

୨୩
 ଜୀସୁ ର ଡଙ୍ା ତା କକରିସାକାରତଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରିରକÑ ସାରସରୁ। ୨୪
 ଡଙ୍ା ସମଦୁ୍ରଲାଈକରି 

ଏସାସାନରିÔ ଉଦାରେ ଏମବେÈ ମାସରି ସରିଡÈତାରରି ରଦରରି ଭରିଲୁ ନରିରତେ। 
ସରିଲ୍ କÈଙ୍ା ରଭÍୋଡ଼ାଈ ଡଙ୍ା କ୍ଡଡୂନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ଏମବେÈ ଜୀସ ୁ
ସୁସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରି ଭାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ଏଆନରିଈ ନରିରତେରୁ। ଏଆରୁ ଆଜରିଡ଼ାଈ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ପ୍ରବୁ 
ମÉରଙ୍ ଜ୍ଡୀÕପ୍ାମ।ୁ ଅÉମ ୁସମଦୁ୍ର ତାନରି କ୍ଡଡୂଭରିନାମ।ୁ”

୨୬
 ଜୀସୁ ଏମବେÈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈରସ 

ଆସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ? ମୀ ବାଃତା ଇରକÑରଭÑ େରତ୍ ସରିଡାଜÈଏ।” 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ୍କରିମାସରି ଭରିଲୁ ଅରଟÑÑ ସରିରୁତରିନରିÔ 
ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଭରିଲୁ ଟାଟରି ଅÉରତ ଅରଟÑÑ ସମଦୁ୍ରରଭÑ ଲତୁ 
ଇରସ।

୨୭
 ଏÌରÈ ରମହାନା ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ? ଭରିଲୁ ଅରଟÑÑ 
ସରିରୁରଭÑ ଇଆନରିଇ ମÉନୁ ଆଇମରିନୁ!’ ’

ଜରୀସୁ ରିÔଆରି ବାୋଡÈଇ ପରୀନଦରାଙ୍Èନ ିନପେତିାରି
(ମÉକ୍ ୫:୧–୨୦; ଲୁକ ୮:୨୭–୩୯)

୨୮
 ରଦରରିମଣୁ୍ା ଅରନନରି େÉଡ଼ା ମାସରି  ଗଦାର a ଲÌକୁରରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  

a ୮:୨୮ ଗଦାର ଗଦର ତାନରି ଲଃେରି ମାସରି ଲÌକୁତାକା। ଗଦର ଗାଲରିଲରି 
ସମଦୁ୍ର ଦକରିଣ େୂବ୍ ଦରିଗତାନରି ମାରନ।



11 ମାତଉି ୯:୧୭
ଜୀସୁ ଏକାରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ େୀରଦରାଙ୍ା ଆହାମାସାକା ରରିÔଆରୁ 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ମୁସ୍  ୋ କ୍ଡÓÝଉଙ୍ାନରିÔ 
ରାହରିଆଇରସରୁ। ୨୯ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଆଜାଞ୍Éୋତାକା ମାସÈକରି 
ଏÌ ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଏମବୋଇରଭÑ ସାଲ୍  ବା ମେୂରିସରିଡÈରତରୁ।  ଏଆରୁ 
ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା କ୍ୀରରି କ୍ୀରରିନା େ୍Éରତରୁ, “ଅ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି, ଈନୁ ମÉରଙ୍ ଆନÈଗରିଭା ଦାଃେରିଞ୍ାଦରି? ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି 
ଏୋ ରଭÍରଲÑରନ ମÉରଙ୍ ଡଣ୍ ସୀଭାରସÍଲୁ ଗରିନÈ ଈନୁ ଇମବେÈଙ୍ରି  
ଭÉତରି?”

୩୦
 ଏ ସÌଡ଼ରିÔଟରି ରରଣ୍ ରଦରରି ୋଜରିଗଟା କÉରା ଗରିେରିମାରସ। 

୩୧
 େୀରଦରାଙ୍ା ଜୀସଇୁ େ୍Éରତରୁ, “ରଗରଟ ଅÉମ ୁଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲ୍  ବା ଈନୁ ମାଟ୍ ରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା 
ରଜÍଡାନଆନା ମÉରଙ୍ ଏ ୋଜରିଗଟାତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଜାମ।ୁ”

୩୨
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ ‘ସାଜୁ!’ ’ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ େରିରଦରାଙ୍ା 

ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓରହÑ ଡାରଣ୍Ñ ୋଜରିଗଟାତାନରିÔ 
ସÌଲ୍  ଗାତୁ। ଏମବେÈ ଏ ଗଟାତାଈ ଗୁରଲÑÑ ୋଜରିଙ୍ା ସÌରୁ ଡୁ଼ଜୁରରିଡ଼ାଈ 
ରଦଗାନା ରଦରରି ମଣୁ୍ା ତାନରିÔ ଦୀପ୍  କାନା ସÉତୁ। ୩୩

 ଏମବେÈ ଏ 
ୋଜରିଗଟା ଗାଉରଡ଼Ñଏଞ୍ଜୁ ଆଜରିବÉଗା ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଦରରିନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏସାନା ମଲୂÈଗରିସରି େୀରଦରାଙ୍ା ଆହାମାସାରରି 
ରସÍଲୁ ଆନÈ ଅÉରତ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
୩୪

 ଏମବେÈ ରଦରରିନÉଜୁତାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଜୀସଇୁ ରମଃୋରସÍଲୁ 
ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାରସରୁ।

ଗାଣି୍ ପାେÈଡାକା ସÉଜାସାନାନଈି ଜରୀସୁ କାରି ଇତୋରି
(ମÉକ୍ ୧:୧୨; ଲୁକ ୫:୧୭–୨୬)

୯  ୧  ଜୀସୁ ଡଙ୍ାତା କକ୍  ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ମୁଣ୍ା 
ଗ୍ଡÓÉସାନା ତାଡ଼ା ଲଃୋମାସରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି Ôରନ ରଭ୍ଡÓÑରତଞ୍ଜୁ। 

୨
 ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାଞ୍ଜୁ ର େଟରିÔତାନରି ଡÌସାମାସାନରିଈ 

ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। ଏଆରରିତାରÈ 
ଗÉପ୍  ସରି େରତ୍ମାସାରÈ ଜୀସ ୁରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାମାସାନରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÉରଭÑନରିତରି!, 
ନାଇରଭସ୍ େରି ମାଞ୍ାନାରÈ ରଭଞ୍ାନା ଈନୁ ରରହାଅÉଦରି। 
ନୀନ୍ାରÈ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଅÉରତ।”

୩
 ଜୀସୁ ରଭସ୍ରିସାରÈ ଗରନ୍Ñକା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ  
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭସାନା ଇହରିଙ୍ରି ରଭÑ ରେÍନୁଈ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନÈ 
ରମଃେରିରନଞ୍ଜୁ।”

୪
 ଏଆରରି ଏÌଲୁଗରିେରିମାସାରÈ, ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଡ଼Ìଇ ତାରÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ? ୫ ଈ ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାମାନନରିଈ ଏତୋରÈ 
ରଭସ୍ ୋ ସÉଞ୍ରିରନ? ‘ନୀନ୍ାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋଅÉରତ ଇଞ୍ରି ’ ଗରିନÈ 
‘ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ନରିଙ୍ାନା ସାଲାମ ୁଇଞ୍ରି ’। ୬ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଗରିଆନା 
ତତୋଈ ଇରସÑକା, ଈ େୁତଗିତାନରିÔ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ମ୍ୀଏନରିତାରରି େÌଣ ମାରନ।” ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଏ ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା 
ସÉଜାସାନାନରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନରିଙ୍ାମୁ, ନୀନ୍ାରÈ ଟାଟରିÔ େଟରିÔ 
ଆହାନା ମୀରେÑକରି ସାଲାମ।ୁ’

୭
 ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାମାସରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଟୁଙ୍ଦ୍  ଡ଼ ଗରିଆନା 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉରେÑକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ୮ ଏମବେÈ ମାସାକା ଏÌରÈ 

ରମହାନା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିକରି ଈରସ 
ରଦରରି େÌଣ ସରିଆମାନÈକରି ଏଆରୁ ରେÍନୁଈ ଦଃରତରୁ।

ମାତଉି (ନଲÍବ)ି ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାନସଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୨:୧୩–୧୭; ଲୁକ ୫:୨୭–୩୨)

୯
 ଜୀସୁ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସାଭାନରିÔ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ େରିମାନରି 

ବାହାତାନରିÔ କକ୍ ସାମାସରି ମାତରିଉ ଈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରିଈ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÈମ।ୁ” ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିରଙ୍Ñଡାରଣ୍Ñ 
ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ନÉଡÈଙ୍ରି  ଜୀସୁ ମାତରିଉତ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାସରି 

ରଡଲରିତାନରିÔ ଦÉଲା ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଡ଼Ìଇତାକା ଅରଟÑÑ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ 
ଜୀସରୁକÑ ତରିନ୍ ମବୋ କରତେରୁ। ୧୧

 ଇଃନ୍ରି ଲÌକୁରରିରକÑ ଜୀସ ୁତରିନ୍ ମବୋ 
କକ୍ ସାସାରÈ ୋରୁସରିଙ୍ା ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ େ୍Éରତରୁ, “ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାରରିରକÑ ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗାଲରି ଡ଼ÌଇତାକାରରିରକÑ ଆଡ଼ାନା ଆନÈଡ଼ରିକରି ମୀ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 
ଅÉବା ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ?”

୧୨
 ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାସାରÈ ଜୀସୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏମବେÈ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ରୂଗ କୂରାନାକା ଅÌସଗାଟାନରିଈ 
ଦାଃରନରୁ, ରନଗରିମାନାକା ଦାରହÑରୁ। ୧୩

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିÔ ଈ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସୀଅÉଜାମାନାରÈ ଈରୁ ଦାହାନା ଗ୍ରÉମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। 
ଇରସÑକା, “ନାଇ ବାଃତା ଜÌତ ଲÉକାନାରÈ ଅÉନୁ ଦାଃେରିସରିରଡÑନୁ, 
ଈରୁ ଲÌକୁରରିଈ ରଜÍଡାନÌନାରÈ ଦାଃେରିମାଈ। ଅÉନୁ ରନଗରି 
ଲÌକୁରରିଈ ଅÉେ୍ା ଭÉଜÈସରିରଡÑନୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିଈ 
ଅÉେ୍ାରସÍଲୁ ଭÉଜାମାଈ।”

ଜରୀସୁ ନବÍଗାଲି ଡୂପାଗାଟାକା ନଡଃଙି୍ତାଞ୍ଜୁ ଅÉËନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୨:୧୮–୨୨; ଲୂକ ୫:୩୩–୩୯)

୧୪
 ଏ ରଭÑଆଟରି  ଜହନ a ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉଜାନା ରଭରସରୁ, “ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ା ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ସାରକÑ 
ରାହରିଆଇନାମୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏରସÑକାରଭÑ 
ସାରକÑ ରାହରି ଆଇସରିରଡÑରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି?”

୧୫
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ଅÉରତେଞ୍ଜୁ, “ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରିତାନରିÔ ଜÉମା ତାଡ଼ା 

ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଜÉମାରକÑ ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ବରିକାଲରି ଅÉଏÒରୁ। ଏ 
ରଡଲରିତା ଏଆରୁ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉଏÒରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇହରିଙ୍ରିତା 
ରରି ରରଣ୍ ରଡ଼ଲରି ଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଜÉମାଇ ଏଆରରି 
ବାହାଡ଼ାଈ ଅୋ ଅÉରନ ଏମବେÈ ଏଆରୁ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉରନରୁ।

୧୬
 “େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍ÈଗାରÈତାନରିÔ ରÛଆଞ୍ଜୁ େୂନରି ସରିଣ୍ÈତାରÈ 

କ୍ଡଡୂରମବେÑକା ଏରସÑକାରଭÑ େÉସାନା ଅରସ୍କÑ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
େୂନରି କ୍ଡଡୂମବେଜୁ େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍Èତରିନରି ରଗଜ୍ ଇରସ୍ ଏଙ୍ା େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍È 
ସÉରÛରକÑ ମଙୃ୍ରିରନ। ୧୭

 ଅରଟÑÑରଭÑ ଲÌକୁ େୂନରି ଡ୍Éକା ନୀରୁ ତରିନରିÔ 
େ୍ଡÓÉଡା ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରିତାନରିÔ ଇରଟÑରୁ। ଇଟରିତାକÈ ଏÌରରି ରେରହ 
ଇରନ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକାନୀରୁÛ ଗୁରଲÑÑ ଭÉଙ୍ରିରନ ଅରଟÑÑ ଏÌଭରି ନାହରିକରି 
ଅÉନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁ ଏରସରରିରଭÍଲାରଭÑ େୂନରି ଡ୍ÉକାନୀରୁÛ 

a ୯:୧୪ ଜେନ ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁ ତାନରି ମଞୁ୍ାଗରିେରି ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିମାରଦ ଜୀସ ୁବାଇମାସାରା କାତା େକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ।



12ମାତଉି ୯:୧୮
େୂନରି ୋଣ୍ା ମÌଡରିତାନରିÔ ଇଟରିରନରୁ, ଇଟରିତାକÈ ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରିÔଅରଟÑÑ 
ଡ୍ÉକାନୀରୁÛରଭ ରନଗÈଡ଼ାଈ ରାହରିଅÉନୁ।”

ଜାଇରସ ମାର ନରୀମ୍ିତାରି ଅନଟÑÑ ଦନିାସାଜମିାସି  
ଅÉସାମରୀଡା ନନଗି ଅÉତାରି

(ମÉକ୍ ୫:୨୧–୪୩; ଲୁକ ୮:୪୦–୫୬)
୧୮

 ଜୀସ ୁଗ୍ରÉୋଇମାସାଭାନରିÔରନ ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଜାଇରସ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଈୁ କÉଟ୍ କାନରି କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଇରଦÑରନ ନାଇ ମାରନାରରି େରାଣରି ଭରିହାମାରନ। ଆରତÑକାରଭÑ 
ରଗରଟ ଈନୁ ମÉରେÑକରି ଭÉଜାନା ନୀ କାଜୁଡ଼ାଈ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ ଇରକÑ 
ଡୀଗରିଦରିମା ଇରସÑକା ଏÌରରି ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବେରିରନମା।”

୧୯
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ଏଆନରିରକÑ ସାରସରୁ।
୨୦

 ୋରହରରିଆ ବÉର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନାସୂଡ୍ କରିମାସରି 
ର ଅÉସାମୀଡା ମାରସ। ଏÌରରି ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ତାଙ୍ରି  ଦୀରରÑ 
ଭÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ା ଡୀଗରିରତ। ୨୧

 ଏÌରରି 
ଏÌଲୁଗରିେରିରସ, “ରଗରଟ ଅÉନୁ ଏଆନରିତାରÈ ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ା 
ରଭରଲ ଡୀଗରିÔମା ଇରସÑକା ଅÉନୁ ରନଗରିଅÉଈମା।”

୨୨
 ଜୀସୁ ରବÑଅକରି କରିର୍ ଇଞ୍ାନା ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଜା, ଈନୁ ରରହା 
ଅÉମ।ୁ ନୀ େରତ୍ ଗରିତରିବÉଗା ଈନୁ ରନଗରିଅÉଜାମାଞ୍ଜୁ।” ଏମବେÈରନ 
ଏ ଅÉସାମୀଡା ରନଗରିଅÉରତ।

୨୩
 ଜୀସ ୁସାରଜÑ ସାରଜÑ ଜାଇରସତÔକରି ଏରତଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ଏମବେÈ 

ମରହରାକା ଭୀକାଇସାରÈ ଅରଟÑÑ ରଦରରିଗରିରାଡ଼ାଈ ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ 
ଆଇସାର ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଅÌରଡ଼Ñକରି ସାଜୁ। ବୁଡରି ମୀଡା ସÉËସରିରଡÑ, ଏÌରରି ସୁସ୍କରିମାରନ।” 
ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁ ଏଆନରିତାରÈ ରଭଞ୍ାନା କାରତେରୁ। ୨୫

 ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁ ଅÌରଡÑକରି ସ୍ଡÓହାନା ସାସରି ରବÑଅଟରି, ମୀଡା ଡÌସା ମାସରି 
ବାକାରରିତାନରିÔ ଜୀସ ୁସÌରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ବୁଡରି ମୀଡାନାରÈ କାଜୁ 
ଆଃରତଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏÌରରି ନରିଙ୍ରିରତ। ୨୬

 ଏମବେÈ ଏ କାତା ଦରିନାଡାଣ୍Ô 
ବ୍Éଡରିରତ।

ରିÔଆରୁ କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା ନମଃପା ମତୂାରି
୨୭

 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସୁ ସ୍ଡ Óହାନା ସାଜରିମାସାବାନରିÔ ରରିÔଆରୁ 
କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ରଦରରି 
ଗୀରାଡ଼ାଈ କୂକ୍ ସାନା ରଭରତେରୁ, “ଅ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି,a 
ମÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡା ନଆମ।ୁ”

୨୮
 ଜୀସୁ ର ଇଡୁତାନରି ସଲ୍  ବÈରନ ଏ ରରି Ôଆରୁ 

କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରିରକÑରନ ଇଜ ସÌରଟରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରମଃୋଗରିଭା ମତୂାଈ ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ?” ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଆଁ ପ୍ରବୁ 
ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିେରିମାନାମ।ୁ”

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରରିତÈ କାନ୍ ଙ୍ା ଡୀଗାନା ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରରିରହଗରି କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋ ଗରିଭା ମତୂାଈ ଇଞ୍ରି  
a ୯:୨୭ ଦାଉଦ ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଦାଉଦ କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ। ଦାଉଦ ଇସ୍ାଏଲ ତାଞ୍ଜୁ 
ରାରଜଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

େରତ୍ଗରିତରି ବÉଗା ଈରୁ କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋ ମରୂଦରୁ।” ୩୦
 ଏମବେÈ 

କÉଡ଼୍ ସାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ କାତା ଈରୁ ଏମବୋରରିÔରବÑ 
ରଭସ୍ ୋ କୂନା” ୩୧

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାଜାନା 
ଜୀସତୁାରÈ କାତା ରଦହÈରନ ଏରନଆନା ବ୍Éଟ୍ ରତରୁ।

୩୨
 ରରିଆରୁ କାନୁ ରମଃୋ ମୂତାକା ଏମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 

ସାଜରିମାସାଭାନରିÔ, ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ ଅରଟÑÑ ରଆନରିଈ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ତାରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
େୀରଦରରÑଏଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ବାଃତା ସÌଲଜାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଜୀସ ୁ
ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ େୀରଦରରÑଏନରିଈ ରେହା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏ 
ରବÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ ୋ ମନୂାରÈ ଡÉଟା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏÖରÈ 
ରମହାନା ଏମବେÈ ଊଜାମାସାକା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।”

୩୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋରୁସରିଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଜୀସ ୁେୀରଦରାଙ୍ାନରି 

ରଦରÈନରି ୋଦାଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି  େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ରେହାଇମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଲÌକୁ ନସÍଲୁ ଜରୀସୁ ବକିାଲି ଆଇନନଞ୍ଜୁ
୩୫

 ଜୀସୁ ଗୁରଲÑÑ ରଦରରିନÉଜୁ ଅରଟÑÑ ନÉସ୍କÈନରି ରତ୍Íଜରିରତ୍Íଜରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ଅରଟÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ଭାକÈତରି 
ରୂଗଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସÉଭା କୂରାସାକାରରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଜୀସ ୁ
ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଈ ରମହାନା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଡୂୋଗାଟାନରି ସରିଡÈନରି ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି 
ରଡଃନରି ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଜୂଗା ଅରଟÑÑ ବରିକାଲରିଡ଼ାଈ ମାରସରୁ। 
୩୭

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କଆନା ଇଜÔକରି 
ତାୋରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ତÉସା ଅÉଜାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ତÉସା 
ଲସା ଗରିଭାଗାଟାକା ମଲୂÈ ଈ କÛନାକା ମାରନରୁ। ୩୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତÉସା ଲସା ଗରିଭାରସÍଲୁ ଗÉପ୍  ସରିଗରିସରି କାବାଡ଼ରି ଗାଟାରରିଈ 
ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ତÉସା ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଅÉସ୍ାମାସାରିଇ b ନନଗିସଦ ି 
ପÌପ୍ାନସÍଲୁ ପାଣି୍ନତଞ୍ଜୁ

(ମÉକ୍ ୩:୧୩–୧୯, ୬:୭–୧୩; ଲୁକ ୬:୧୨–୧୬, ୯:୧–୬)

୧୦  ୧ ଜୀସୁ ବÉରଗାଣ୍ରି ଡାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ର 
ବାଃତÈରଙ୍Ñ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୀରଦରୀଙ୍ାନରି 

କୁÛଇଟରି ଅରଟÑÑରବÑ ଗୁରଲÑÑ ଭାକÈତରି ରୂଗଙ୍ା ଅରଟÑÑ ନÌଭା ଜୂଗା 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ଇଆରୁ ଆଇମାରନରୁ ଏ ବÉରଗାଣ୍ରି 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା:

ସରିମନ (ଏଆନରିଈ େରିତରରଭÑ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇରନ),
େରିତର ତାରମବେସା ଆନ୍ଦ୍ ରି ଅ,
ରଜବଦରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ,
ଜାକୁବ ତାରମବେସା ଜହନ,

 ୩ େରିଲରିେ,
ବାତ୍ଲମରି,

b ୧୦:୧ ପାଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା ବାରାଗାଣ୍ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ବା 
ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା। ଇଆରୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ ୋଗାଟାକା ଅÉଜାନା 
ଜୀସ ୁବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସରୁ।
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ରତାମା,
ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟରି ମାତରିଉ,
ଆଲେରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ,
ତଦରିଅ,

 ୪ କାରାକାସାଗାଟରି ସରିମନ,
ଇସ୍ କାରରିଅତ ଜରିହୁଦା (ଜୀସଈୁ କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକÈନରି 

ଆଃୋ ଗରିଆସାଞ୍ଜୁ)

୫
 ଏ ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଜୀସ ୁଇହରିଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିଆନା 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: ଏତେÈକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା କୂନା, ସମରରିଆ ଲÌକୁ ଲଃେରିମାନରି ଦରିନାତାଙ୍ରିରଭÑ 
ସାଲ୍ ବା କୂନା। ୬

 ଏÌଆକରିରଭÑ ବÉରକ୍Éମବେଜୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। ଏଆରୁ ମ୍Éଙ୍ାମାନରି ରମÍଣ୍ରିଅଡାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା ମାରନରୁ। ୭

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାରଜରୁ ଏମବେÈ ଏଆରରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ ଦୁ: “ରେÍନୁ େÌଣ 
ଗରିନରି ଦରିନା ସÌଡ଼ରିÔଟରି ଅÉରତରଡÑ।” ୮

 ସÉଭାକୂରାମାନାରରିଇ କାରରି 
ଇସ୍ ଦୁ ସÉଜାମାନାରରିଇ କାରରି ଇସ୍ ଦୁ। ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
େୀରଦରାଙ୍Èନରି ରେହାଦୁ। ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ େÌଣ ଆରରÑରନ 
ମୀରଙ୍ ସାଆମାଞ୍ାଇ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆରରÑରନ 
ବାରାଗରିଦୁ। ୯

 ଈରୁ ସୁନା ଅÉରତÑକା ରୁୋ ଅÉରତÑକା େରିତ୍ 
ଅÉରତକା ୋଇଡାବୁ ଆଃୋ କୂନା। ୧୦

 ମÌଡ଼ରିରଭÑ ଆଃୋ କୂନା। 
ଭାରରି ମୀ ଟÉଟାମାନରି ସରିଣ୍È ଅରଟÑÑ କୀପ୍ କାମାନରି ସÌରତଡ଼ାକା 
ଆଃଦୁ। ବାରାଡୂଡ଼ାରଭÑ ଆଃୋ କୂନା। କାବାଡ଼ରିଗାଟାନରିକରି ତାଡ଼ା 
ଲୂଡ଼ାମାନÈ ସୀଭା ଅÉରନ।

୧୧
 “ଏତେରି ରଦରରିନÉଜୁ ଅÉରତÑକା ନÉଜୁତାନରିÔ ସÌରଡରୁ ଏମବେÈ 

ଆବ୍ ଗରିମାନରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଦାଃଦୁ ଏଙ୍ା ଏ ନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ସାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିତ ରାହରିଅÉଦୁ। ୧୨

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ଏଃନ୍ରି 
ଇଡୁତାନରିÔ, ‘ସÌରଡରୁ ଏମବେÈ “ମୀରକÑ ଲତୁରଜÍଡା ମାଞ୍ାକାରରି” 
ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ଦୁ। ୧୩

 ରଗରଟ ଏ ଇଡୁତରି ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ତÉରେ 
ସÌଡ୍ ତାରନରୁ ଇରସÑକା ଏମବେÈ ଏଆରୁ ମୀ ସୀେ୍ରିମାନରି ଲତୁରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଏଆରୁ 
ତÉରେ ସÌଡ୍ ତାଜÈଏରୁ ଇରସÑକା ଏଆରୁ ମୀନ୍ାରÈ ଲତୁରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରରିକରି ମୀ ସୀଭା ମÉଟ୍ରିମାସରି 
ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ବାଃତାରଙ୍Ñ ରଭ୍ଡÍÓପ୍ ସାନା ତାଦୁ। ୧୪

 ଅରଟÑÑରବÑ 
ରଗରଟ ଏତେରି ଅÉରତକÈ ରଦରରିନÉଜୁ ଅÉରତÑକା ନÉଜୁତାକା 
ମୀରଙ୍ ସଇÛଅÉରଜÑରୁ ଅÉରତକା ମୀନ୍ାରÈ ରଭଞ୍ାଜÈଏରୁ 
ଇରସÑକା ଏମବେÈ ଏ ନÉଜୁ କୁÛଇଟରି ମୀନ୍ାରÈ କÉଡା ଦୂଲରି ଜାଡ୍ ସାନା 
ସ୍ଡÓଃଦୁ। ୧୫

 ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ ୋଞ୍ାଇ, ତୂକରି ଗରିଭା 
ଅÉନରି ଗÉଲା ସଦମ ଅରଟÑÑ  ଗମରା a ଲÌକୁରରି ଡଣ୍ତରିକରି ସÉରÛକରି 
ତାରÈ ଡଣ୍ ଏ ନÉଜୁତାକାରରିଈ ସୀଭାଅÉରନ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଈ କÉଡ୍ ତାରି
(ମÉକ୍ ୧୩:୯–୧୩; ଲୁକ ୨୧:୧୨–୧୭)

୧୬
 “ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ! ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଈ 

a ୧୦:୧୫ ସଦମ ଅନଟÑÑ ଗମରା ଜÌରଡ଼କା ଦରିନାତାରରି ୋଦାଙ୍ା। 
ଏମବୋତାକାରରିଇ ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ଦଣ୍ ସୀଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏ 
ଜÌରଡ଼କା ଦରିନାଙ୍ା ମହୂ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏଙ୍ା ଈରୁ କÉସରିନାଃକା ଗଟାମାରଦÑ ରମଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରଦରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସ୍Éସୁ ରଡଃଙ୍ରି  ବୁଦରିଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ 
ଏÌଅÉକରିରଭÑ ଗୂଗୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। 
ଏରମବେରରିକରିରଭÑ ବରିକାଲରି ସୀËଦୁ। ୧୭

 ଗÉପ୍ ସରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ ମାରନରୁ ଏତେÈରୁ ମୀରଙ୍ ତଃୋନା ତୂକରିଗରିଭାତାଙ୍ରି  
ଅତାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ମୀରଙ୍ 
ୋଣ୍ା ଡÌକ୍ାଡ଼Èଇ ସାଃତାରନରୁ। ୧୮

 ମୀରଙ୍ ରÉଜାଙ୍ାନରି 
ଅରଟÑÑ େÌଣଗରିଭାଗାଟାରରି ନÌକରିÔଟରି ନରିସାଗରିଭା ଅÉରନ। ଈରୁ 
ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇ ମାନରି ବÉଗା ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆରନରୁ। ଏତେÈକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆରରିଇ ଏଙ୍ା 
େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ରÉଜାଙ୍ାନରିଇ ଈରୁ ନÉନ୍ାରÈ 
କାତା ରଭସ୍ ରଦରୁ। ୧୯

 ଏରସରରିରଭଲା ମୀରଙ୍ ତଃୋ ଅÉରନ 
ଏମବେÈ ଅÉମ ୁଆନÈ ରଭସ୍ାମ ୁଇଞ୍ରି  ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା ଅÉରତÑକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରଭସ୍ାମ ୁଇଞ୍ରି  ରୁସମୁରି ଅÉଭା କୂନା। ୨୦

 ଏÌଲୁତା 
ଇଟାଦୁଃଦୁ ଏମବେÈ ଉରଜÑରନ ଈରୁ ରଭସ୍ ୋଗାଟାରତÑରୁ 
ଅÉËରତରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ଅÉବା ତାଡ଼ା ଜରିଉ ଆଡÈ ମୀ 
ସଡୁାଡ଼Èଇ କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ।

୨୧
 “ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାରରି କÉରସÑଙ୍ା 

ଅÉଜାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କାଜୁତା ସେଗି 
ଗରିରନରୁ। ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ମାରସାନରିÔ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ 
ସୀନୁ। ମ୍ୀକାମାରସାକା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  କୁÛଇଟରି ସୀଲାେÖରୁ ନରିକ୍ ନୁ 
ଏଙ୍ା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଗରିନୁ। ୨୨

 ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇମାନରି 
ବାଗା େୁତଗି ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତେÈଞ୍ଜୁ ବରିହାରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ମଣୁ୍ରି ମରୁନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ଏଃୋ 
େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ର ନÉଜୁତାକା ରଗରଟ ମୀରଙ୍ ସଇÛ ଅÉରଜÑରୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଅରଟÑÑ ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। ଅÉନୁ 
ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାଣ୍କରି ଏୋ ରଭÍରଲÑରନ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ରଭ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 “ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ 

ଅÉËରତଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡÈନରି ଇଟାମାନାନରିକରି 
ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିରକÑ ସରରÑତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
ଇଟାମାନାନରିରକÑ ସରରÑତାଞ୍ଜୁ ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ରରହା ଅÉଭା 
ଲୂଡାମାରନ। ଏଆରୁ ରଗରଟ ଇଡୁରଦରାନରିଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି 
ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିମାରନରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁରଭÍ ନାଇ 
ଇଡୁତାରତରୁ ଅÉନÈକରି ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ରଭÑ ସÉରÛକରି ସÉଞ୍ାଆନରି 
ୋଦାଡ଼Èଇ ଆତ୍ାରନରୁ।

ଲÖକୁରିଇ ଅÉଏÒ ନପÍନୁଇ ଆଜାଦୁ
(ଲୁକ ୧୨:୨–୭)

୨୬
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରିଇ ଈରୁ ଆଜାକୂନା ଏତେÈରରି ମÉଗ୍ାନା 

ମାରନ, ଏÌରÈ କ୍Éର୍୍ା ରମଃୋ ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  କୁÛଇକରି ତାୋ 
ଅÉରନ। ଏଙ୍ା ଏତେÈରରି େୁନÈନରିରଡଃଙ୍ରି  ଲାଈମାରନ ଏÌରÈ 
େୁନରିରଡଃଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋଗରିଭା ଅÉରନ। ୨୭

 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଲÌକୁ େୁନÈନରିରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ। ଏତେÈ ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ଭାରରି ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଇ ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ରଭସ୍ ୋ 
ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ଅÉନୁ ଏତେÈ ଭାରରି ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 



14ମାତଉି ୧୦:୨୮
ଏÌଭÈ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାକା ରଭଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  କୂକ୍ ସାନା ରଭସ୍ ୋ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉରନ।

୨୮
 “ଲÌକୁରରିଇ ଆଜା କୂନା। ଏଆରୁ ଗାଣ୍ରିତରିନରି ମୁହ ରି ଗରିଭା 

ମୂରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିଉତାନରିÔ ମୁହ ରିଗରିଭା ମୂଏÒରୁ। ରÛଆରଞ୍ 
ରେÍନୁଈ ଈରୁ ଆଜାଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ଗାଣ୍ରି ଅରଟÑÑ 
ଜରିଉତରିନରିÔରଭÑ ନକ୍ ନÉଡ଼ରିÔତା କାମବୋନା ମୁହ ରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ୋଣ୍ା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 େଟାଙ୍ା ପ୍ରÉନାଭାନରି ରରଣ୍ େଟା ମୂଲÈ ଈରକÑ 
ମଲୁୁ ଆଇସରିରଡÑ ଗରିନÈ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ଅÉବା େୁନÈରÈଏ ଏ 
େଟାଙ୍ାନରିମାରଦÑ ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ରଭÑ େଟା ନାହରିକରି ଅÉଏÒ। ୩୦

 ନୀ 
ତ୍ାଉତାନରି ଏସÛଲରି ତ୍ÉରମବେÑରାକା ମାଞ୍ାନୁ ରେÍନୁ ଏÌଭÈରଭÑ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆନା େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆଜା କୂନା। େଟାଙ୍ା 
ରତସଲରି େଟାଙ୍ାନରି ସÉରÛକରି ଈରୁ ରକ୍ଉଗାଟାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ।

ଜରୀସୁ ବାଃତା ମରୀ ଇଟାମାନ ିପନତ୍ଡ  
ନସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉ୍ା କୂନା

(ଲୂକ ୧୨:୮–୯)
୩୨

 “ରଗରଟ ଈରୁ ଲÌକୁ ନÌକରିÔଟରି ନରିସାନା ନାଇ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିଆମାଞ୍ାନରି କାତା ରଭସ୍ ୋମÉଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଈରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବାଇ ରଭସରିÔ। 
୩୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଈରୁ ଲÌକୁ ନÌକରିÔଟରି ନରିସାନା ନାଇ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡÈନରି କାତା ରଭସ୍ ରଦରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ନାଇ 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉËରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ସଗ୍ତା ମାନରି ନାଇ 
ଅÉବାଇ ରଭସରିÔ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାଲ୍ ବା ଡ୍ଡÜÝØନନ
(ଲୁକ ୧୨:୫୧–୫୩, ୧୪:୨୬–୨୭)

୩୪
 “ଅÉନୁ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା ତାୋରସÍଲୁ ଭÉଜାମାଇ 

ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଭା କୂନା। ଅÉନୁ ଲତୁରଜÍଡା ତାୋରସÍଲୁ 
ଭÉËସରିରଡÑନୁ। ଅÉନୁ ସୀଲାେÌରୁ ତାୋରସÍଲୁ ଭÉଜାମାଇ। ୩୫

 ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରରି ଉବ୍ ଗାରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଭÉଜାମାଇ:

‘ତାଞ୍ରି  ବÉଦରିଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ
ଟାଡରିନରି ବÉଦରିଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ମାର ଏଙ୍ା

କୁଡ଼ାମୀଡା ଟାଡରିବÌରାନରି ବÉଦରିଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନ।
 ୩୬ ମୀ ଇଡୁତରି ଲÌକୁରନ ମୀରସÍଲୁ ରଦରରି କÉରସÑଙ୍ା 

ଅÉରନରୁ।’

୩୭
 “ନÉରଙ୍ ରଜÍଡାଗରିନରି ସÉରÛକରି ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ଟାଡରିÔନରି ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉËଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଆରଗÑଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑÑରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ରଜÍଡା ଗରିଆନରି ସÉରÛକରି ତାଡ଼ା 
ମୀରରÑନରିଈ ଅÉରତÑକା ମାରÛନରି ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉËଞ୍ଜୁ 
ଅÉଭା ଆରଗ୍Ñଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଏତେÈଞ୍ଜୁ 
ତÉରଙ୍ ସୀଭାଅÉଜାମାନରି କ୍ଡୂ ସ ରଡଃରକÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉËଞ୍ଜୁ 
ଅÉବା ଆରଗÑଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ େରାଣରି ନୀୋ 
ଡୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ମ୍ାରକ୍ନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ 
ନାଇରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରÈ େରାଣରି ମସୁଗିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂÈ ନୀମବୋ 
େÉରନଞ୍ଜୁ।

ମରୀନଙ୍ ସାେ ିଅÉଜାନାନାନଈି ନପÍନୁ ନମÍଲାଗିନନଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୯:୪୧)

୪୦
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ତÉରେ ସÌଡ଼୍ ତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ନÉରଙ୍ ସÌଡ଼୍ ତାରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ସÌଡ଼୍ ତାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାତାନାନରିଈରଭÑ ସÌଟ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସାକÈ ଏଆନରିଇ 
ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସାକÈ ଏଆନରିଇ 
ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଆଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ େÉନରିରଡଃଙ୍ରି  
ତାରÈରନ େରୁସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑରବÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାସାକା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଏ ତୀରରିତାନାନରିଇ ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ େÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ତାରÈରନ େୁରସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ। 
୪୨

 “ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାକା ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇମାନରି ବÉଗା 
ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଈËରଡଃଙ୍ରିତାକାରରି ମାରଦÑଡ଼Èଇ ମୂଲÈ କଗÈନରିଈ 
ବାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିକରି ଜରିଲରି ସରିରୁ ଗରିଲାସାକରି ସୀରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ଏମବୋତାରÈ େରୁସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ।”

ଜେନ ଜରୀସୁଈ ନ୍ନ୍ ମ୍ା ପାଣି୍ନତଞ୍ଜୁ
(ଲୁକ ୭:୧୮–୩୫)

୧୧  ୧  ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ଭରିହାଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ

ଏମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡ Óହାନାସାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି 
ଦରିନା ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨
 ଜହନ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ମାସରି ରଡଲରିତା ଜୀସୁ ଇସରିଙ୍ରିତÈ 

ଗରିଭାକାତା, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତÈ କାବାଡ଼ାକା ଗରିଭା ଆଇନାରÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭନ୍ ମବୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑଡ଼Èଇ ଗରନ୍Ñକାତାକାରରିଇ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସରୁ, “ଅÉମ ୁ
ଏତୋନରିଇ କÉସାନା ଭାଇମାନାମୁ, ଈନୁ ଏଆତରିଗରିନÈ ଅÉମ ୁ
ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରିଇ ଅÉରତÑକା କÉନାମ?ୁ”

୪
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈ ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଅରଟÑÑ 

ରମହାମାରଞ୍ରୁ ଏ କାତା ଜହନଇ ରଭସ୍କାଦୁ। ୫ କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା 
ରମଃୋ ମୂେରିରନରୁ, ସଟାଗାଟାକା ତÉକା ମୂରନରୁ, କÌଡ଼ରିଙ୍ା 
ଦୀେ୍ାନାକା ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇଞ୍ରି ରନରୁ। କାଲାଙ୍ାଗାଟାକା ରଭନ୍ ମବୋ 
ମୂେରିରନରୁ। ସÉଜାନାକା ରରିରହଗରି ନୀମବୋଇମାରନରୁ ଅରଟÑÑ 
େÉନାନାକାରରିବାଃତା ରନଗରିସଦରି େÌେ୍ା ଆଇମାରନ। ୬

 ଏତେÈକା 
ନÉରଙ୍ ରରହାଡ଼Èଇ ଆଃେରିମାଞ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ ଲାହୁରରି େହୁୁରରିଲ 
ରମÍଲା େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ।”

୭
 ଜହନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସ୍ଡÓହାନା ସାଲ୍ ବାରନ 

ଜୀସୁ ଜହନତାରÈ କାତା ଏମବେÈମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ ୋ 
ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଲÌକୁତାରତରୁ, 
ଈରୁ ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି ଆନÈ ରମଃୋସାଜାମାରସରୁ? 
ଆନÈ, ଭରିଲୁଡ଼Èଇ ଦ୍ରଡୂ ଙ୍ାଇମାସରି ଟÉଣ୍ରିସÌଲା a ରଡଃଙ୍ରି  ର 
ଡÉଟାସରିଡÈନାନାନରିଇ? ୮

 ଉରଜÑରନ ଈରୁ ଆନÈ ରମଃୋ 
a ୧୧:୭ ଟÉଣି୍ସÌଲା ଜୀସ ୁରବସ୍ାରରି ନୂଡ଼ରି କାତା, ଜହନ ବୀଲୁ ଡ଼Èଇ 
ତ୍Éଙ୍ାଇ ମାନରି ନାଲା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ସାକଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ।



15 ମାତଉି ୧୧:୨୬
ଦାଃେରିରସରୁ? ଜୀଦା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାସାନାନରିଇ ଗରିନÈ? 
ଉରଜÑରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଏÒ ଏତେÈକା ରେରନରେରନତÈ ଜୀଦା 
ସୀଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍ ରିରନରୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାକାତ ରÉଜାଗାଡ଼ାତାନରିÔ 
ମାଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ। ୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଅÌରଡ଼ ଆନÈ 
ରମହାଙ୍ାରତରୁ? ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େୂନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରିଇ 
ଗରିନÈ? ଆଁ ଜହନ ରେÍନୁତାରÈ ର ନÌକରି େୂନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, 
ଜହନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରେÍନୁେୁତରିତାନରିÔ 
ଏଆନରିତାରÈ କାତା ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ରଭଞ୍ାମ,ୁ ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରÈ ସଦରି ଅଭାଗାଟାନରିଇ
ନୀ ନÌକରି ୋଣ୍ରିÔ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ରସÍଲୁ ୋରହରରି ତÌଲ 

ଗରିରନଞ୍ଜୁ।’

୧୧
 “ଉରଜÑକାତା ଈରୁ: ଈ େୁତଗିତାନରିÔ ଏସÛନାକା ଗÉଡ଼ରି 

ଅÉଜାମାରନରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ମାରଦÑ ମଞୁ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ 
ଗÉପ୍ ସରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ÛନରିଦରିନାତାନରିÔ 
ମୂଲÈ କଗÈଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନବାହାଡ଼ÈଇରଭÑ ରଦରÈଞ୍ଜୁ। 
୧୨

 ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ଭÉତରି ରଡଲରିଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନା ଇରଦÑ 
ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁେÌଣଗରିନା ଦରିନା ଡÉଟାଡ଼Èଇ ବ୍Éଡାଇମାରନ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁତାକା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ତାଡ଼ା କାଜୁତାଙ୍ରି  ଅÌଭା ରସÍଲୁ 
ଡୁସ୍କରିମାରନରୁ। ୧୩

 ଜହନ ଭÉଭା ରଭÑରଲÑରନ ମÌସାସÉଜା 
ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑତାକା, 
ଏତେÈରରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ମାରନ ଏÌରÈ ରଭରତେରୁ। ୧୪

 ଏଆରରି 
ରଭତୋରÈ ରଗରଟ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଜହନ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଏଲରିଅ। ଏତୋନରି ଭÉନାରÈ କାତା ଏଆରୁ 
ଭସାମାରସରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରଞ୍ରନ। ୧୫

 ଏତୋନାରତରୁ 
ନÉନ୍ାରÈ ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଏଆତାରତରୁ ରଭଞ୍ାଦୁ।

୧୬
 “ରନÍଞ୍ଜୁ ଭୀଏ ରଡଲରିତାକାରରିତାରÈ ଅÉନୁ ଆନÈ ଇଞ୍ରି  

ରଭସ୍ ୋ ମୂତାଇ? ରନÍଞ୍ଜୁ ବୀଏ ରଡଲରିତାକା ଲÌକୁ ଅÉଟା 
ଆଇମାନରି ବାହାତାନରିÔ କକ୍ ସାମାନରି କରଗରରି ମୀଡାଙ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା ର େୁଟାତାକା ଅରଟÑÑ ର େୁଟା ମୀଡାଙ୍ାନରିÔ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭସ୍ େରିରନରୁ,

 ୧୭ ‘ଅÉମ ୁମୀ ରସÍଲୁ େରିରÛଡରି ଭୀକରିତାମୁ
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏÌନ୍ା କୂରତରୁ

ଅÉମ ୁରଣ୍É ମÉଡ଼ାଗÉଡ଼ରି କାହରିତାମୁ
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ବରିକାଲରି ଅÉËରତରୁ।’

୧୮
 ଲÌକୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି ତାକା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଆନÈଡରିକରି 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ? ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜହନ ଭÉରତଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିÔଆରତଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକା ଡ୍ÉକାନୀରୁÛ ଉନÈରତଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆନରିବାଃତା 
େୀରଦରରÑଏଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ କାତା ଅÉେ୍ରିରତରୁ। 
୧୯

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଲÌକୁ ଇଞ୍ରିରନରୁ, “ଇଆନରିଇ 
ରମଃଦୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରାକୁରସÑଏଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରଦରରି କାଲୁେଟା। 

ଇଆଞ୍ଜୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାରରି ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି 
ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ଜୁ।’ ଏÌËକରିରଭÑ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ।”

ପନତ୍ଡଗି୍ା କୂତାରିଇ ଜରୀସୁ କÉଡ୍ଡଡ୍ Üନତଞ୍ଜୁ
(ଲକୁ ୧୦:୧୩–୧୫)

୨୦
 ଏତେରି ଏତେରି ରଦରରିନାସ୍କÈନରି ଜୀସୁ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ ଏ ରଦରରିନାସ୍କÈନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବୋତାକା ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ 
ତରିହÈସରିଡÈରତରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂËସରିଡÈରତରୁ। ୨୧

 ଜୀସ ୁ
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଆଇଗନା ଅ କରାଜରିନ୍ ଏଙ୍ା ରବତ୍ ସାଇଦା! a 
ମୀ କୁÛଇଟରି ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଦରିଆରନ ଏଙ୍ା ମୀ ରସÍଲୁ ରଦରରି 
ବରିକାଲରିତାରରି ଭÉରନ। ନୀ ବାଃତା ଅÉନୁ ଦÉଲା ଆଦାଙ୍ରିତÈ 
ଗରିରତÑ ରଗରଟ ଇହରିଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରିତÈର ସର୍ ଏଙ୍ା  ସରିଦନ b 
ରଦରରିନାସ୍କÈନରି ଗରିଭା ଅÉଜାଦୁଃରନମା ଇରସÑକା ଏମବୋତାକା 
ଲÌକୁ ଏରସସରିକରି ରଭÌରଲÑରନ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିହା 
ଦୁଃରନରୁମା ଏଆରୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ରଜÍଡ଼ା କÉଡ଼ା କÉଡ଼ା 
ଗରିଆନା ଆକାଙ୍ା ଟÉଟରିରନରୁମା ଅରଟÑÑ ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗୁରଲÑÑ 
ନÉଡ଼ରିଦୂଲରି ମୀରନରୁମା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁତରିହାନାରÈ ତରିରସ୍ରୁମା। 
୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ତୂକରିଗରିନରିଗÉଲା 
ସÌର୍ ଅରଟÑ ସଦନ ରଦରରିନÉସ୍କା ସÉରÛକରି ମୀରଙ୍ ଆଜାଞ୍Éୋ 
ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭାଅÉରନ।

୨୩
 “ଅରଟÑÑ ଅ କେର୍ ନାହୁମ, ନୀରଙ୍ ସଗ୍ଟୁକ୍ନÈ ରସଣ୍Ôକରି 

ରଡÍସ୍ ୋ ଅÉରନ ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ ନୀରଙ୍ ସÉଭାଗାଡାତାନରିÔ 
ବାବାଡ଼ରିଗରିଆନା ତୁଃୋ ଅÉରନ। ଅÉନୁ ନୀ ବାଃତା ଦÉଲା 
ଆଦାଙ୍ରିତÈ ଗରିରତÑ। ରଗରଟ ଏÌବÈ  ସରିଦନ c ରଦରରିନÉଜୁତାନରିÔ 
ଗରିଭା ଅÉଜାଦୁଃରନମା ଇରସÑକା ଏମବୋତାକା ଲÌକୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂଆ 
ଦୁଃରନରୁମା ଅରଟÑÑ ଏ ରଦରରିନÉଜୁ ଇରଦÑଟୁକ୍ନÈ ମାଞ୍ା ଦୁଃରନମା। 
୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ତୂକରି 
ଗରିଭା ଅÉନରି ଗÉଲା ସରିଦନ ରଦରରିନÉଜୁତରିକରି ସÉରÛକରି ନୀରନ୍ ଜୂଗା 
ଗÉପ୍ ସରି ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଲÌକୁରିକ ିଜÉମ୍ା ସରୀପ୍ିମାନନଞ୍ଜୁ
(ଲୁକ ୧୦:୨୧–୨୨)

୨୫
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସଗ୍ ଏଙ୍ା େୁତଗି ରଦରÈତରି ଅ 

ଅÉବା ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦଃେରିମାଞ୍ାଇ ଏତେÈକା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ବୁଦରିଗାଟାକା ଏଆରରି ବାଃତା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ଈନୁ ଅÉଡ଼ସାନା 
ଇଟାମାନÈକରି ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦଃେରିମାଞ୍ାଈ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈକା 
କରଗରରି ମୀଡାକା ରଡଃଙ୍ରିତାକା ଏଆରରିଇ ଈନୁ ଈଭÈଗୁରଲÑÑ 
ତÌସାମାଞ୍ରି । ୨୬

 ଆଁ ଅÉବା, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଈନୁ ଗରିତରି ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିଭାରସÍଲୁ ଆଡÈ ଈନୁ ଉରଜÑରନ ମÉଣ୍ରିତରି।

a ୧୧:୨୧ କରାଜରୀନ୍ ଓ ନବତ୍ ସାଇଦା ଗାଲରିଲରି ସମଦୁ୍ର କୁଡୁତାନରି ମାସରି 
ଜÌରଡ଼କା ଦରିନାଙ୍ା। ଇମବୋ ଜୀସ ୁରେÍନୁକାତା ରଭସା ମାରସଞ୍ଜୁ।
b ୧୧:୨୧ ସର୍ ଏଙ୍ା ସିଦନ ଜÌରଡ଼କା ଦରିନା, ଏତୋବାନରି ଗÉପ୍ ସରି ଡ଼Ìଇ 
ଲÌକୁତାକା ରାହରିଆଇମାରସରୁ।
c ୧୧:୨୩ ସିଦନ ଈ ଦରିନାତାନରି ଗÉପ୍ ସରି ଡ଼Ìଇତାକା ମାରସରୁ। ରେÍନୁ 
ଇ ଦରିନାତରିନରି ମହୁ ରି ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଟÌଣ୍ାେୁତରି ୯:୧–୨୯



16ମାତଉି ୧୧:୨୭
୨୭

 “ନାଇ ଅÉବା ନÉରଙ୍ ଗୁରଲÑÑତÈ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ମ୍ୀଏନରିଇ ଏମବୋଈରବÑ େଞୁ୍ରିସରିରଡÑ। ବାରରି ଅÉବା ଆଡÈ ମ୍ୀଏନରିଈ 
େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଈରଭÑ ଅÉବାଈ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑ ବାରରି 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ଅÉବାଇ େୁଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏତୋରରିଇ ଅÉସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ ବÈରରି ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାକା ଆଡÈ 
ଅÉବାତାରÈ କାତା େୁରନରୁ।

୨୮
 “ମୀ କୁÛଇ ଟରି ରଣ୍Èରଦରରି େୀଗୁ ବÉରରି ରଡଃକାରସÍଲୁ 

ଇଃୋ ଗରିଭାଅÉଜାମାରନ। ଏÌରÈ ରଡଃକାନା ଈରୁ ରେÍଡ଼୍ େÉଡ଼୍ 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରିଭÉଦୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଜÉମବୋ ସୀËଇ। ୨୯

 ନÉନ୍ାରÈ 
ଗ୍ରÉୋ ଆଃଦୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋଦୁ। ଅÉନୁ 
ବୂସୁବୂସୁତାନୁ ଅରଟÑÑ ଜରିଉ େÉଡ଼Éଟରିନରିଆଡ଼ରିଗାଟାନୁ। ୩୦

 ଆଁ 
ଆଃୋରସÍଲୁ ନାଇ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ାନରି ଗ୍ରÉୋ ଈରକÑରବÑ ରହÑ। 
ରଡଃକାରସÍଲୁ ନାଇ ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନାରରି ବÉରରି ରତଅରରିଗାଟାରରି।”

ଜରୀସୁ ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା କୁÛଇଟ ିପ୍ରବୁ
(ମÉକ୍ ୧:୨୩–୨୮; ଲୁକ ୬:୧–୫)

୧୨  ୧  ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ର ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା a 
ଜୀସୁ ତÉସା ଅÉଜାମାସରି ର ରନÍଡା ୋରହରରି 

ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉରକÑ ମାରସରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରୁ ସାକରି ସାଇମାରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରି ତÉସାତÈ 
ସ୍ରିପ୍ କରି ସ୍ରିପ୍ କରି ତରିନ୍ ମବୋ ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ୨

 ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ଇରସରୁ, “ରମଃମ,ୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି ଏତୋରÈ ଗରିଭା କୂବାଗରିଭା 
ଅÉଜାମାରନ, ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସÉଜା ରଲକ୍ ସାନା ଏ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାରନରୁ।”

୩
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଦାଉଦ ଏଙ୍ା ତÉରକÑ ମାସାକା 

ସାକରିସାତାଭାନରିÔ ଦାଉଦ ଆନÈ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏ କାତା ଈରୁ େÌଡ଼ରି 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ? ୪ ଦାଉଦ ରେÍନୁଇଡୁ ଲାଇ ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ଏତୋରÈ 
ଭାରରି ରେÍନୁକରି ସେଗି ଗରିଭାଅÉରନ ଏ ରୁଟରି ତÉନୁ ଏଙ୍ା ତÉରକÑ 
ମାସାକା ତରିରସରୁ। ଏÌରÈ ଭାରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଆଡÈ ତରିନାରରି 
ସÉଜା ମାରସ। ୫

 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଗÉଡ଼ରି ଲÉକାଗାଟାକା ରେÍନୁ 
ଇଡୁଲାଈ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ତାରÈ ସÉଜା ରଲପ୍ କରିମାନରି କାତା ଈରୁ 
ମÌସା ସÉଜା େୁତରିତାନରିÔ େÌଡ଼ରି ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଏଆରୁ ଏରହଙ୍ରି  
ଗରିେରିନାରରି ଡ଼Ìଇ ଅÉËରତ। ୬

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, 
ରେÍନୁ ଇଡୁତରିକରି ସÉରÛକରିତାରରି ଇମବେÈମାରନ। ୭

 ରେÍନୁ େୁତରି 
ରଭସ୍ େରିମାରନ, ‘ଅÉନୁ ଜÌତ ରାସାନା ଲÉକା ମÉଟ୍ ରି ସରିରଡÑନୁ।’ 
ଈରୁ ଲÌକୁରରିଈ ରଜÍଡା ନÌଦୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଈ। ଏମବୋତାରରି 
ଲାଈନରି କାତା ଆନାରରି ଈରୁ ଉରଜÑରନ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ। 
ରଗରଟ େୁଞ୍ା ଦୁଃରଦରୁମା ଇରସÑକା ଏତେÈକା ଆନରିରଭÑ 
ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିଆସରିରଡରୁ ଏଆରରିଇ ଈରୁ ତୂକରି ଗରିÔଏରୁମା।

୮
 “ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା କୁÛଇଟରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ b ରଦରାଞ୍ଜୁ।”

a ୧୨:୧ ଜÉମ୍ିନିଗÉଲା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଅÉଟା ଅନୁସାରର 
ସÉତୁଦରିନାଗÉଲା। ଏÌରରି ଦରିନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ରଦରରି ଲÉକରିନରି 
ଦରିନା ଇଞ୍ାନା େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାସାରରି ଦରିନା।
b ୧୨:୮ ନମଡେÓନେÑନ ିମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଈରା ରରଣ୍ ୋଦା। 
ତାଡା ଲÌକୁରରି ଜ୍ଡୀÕୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏଆନରି ଅÉସ୍କା ମାରସଞ୍ଜୁ।

ଜÉମ୍ିନଗିÉଲାତାନିÔ ଜରୀସୁ ରÛଆନଈି କାର୍ ଇତୋରି
(ମÉକ୍ ୩:୧–୬; ଲୁକ ୬:୬–୧୧)

୯
 ଜୀସୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ଏଆରରି ରେÍନୁଈଦଃନରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୦
 ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରରଣ୍ କାଜୁ ଭାସାସାଞ୍ଜୁ 

ମାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ସÉଜା ରଲକ୍ ସାନା ଆନରି ଅÉରତÑକା ଆଗÈନରି 
କାବାଡ଼ରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଆନÈ ଏÌରÈ ଆଃୋରସÍଲୁ ଗରନ୍Ñକା 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏମବେÈ ଜÌସାନା ମାରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ 
ଇହରିଙ୍ରି  େ୍Éରତରୁ, “ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରିÔ ରÛଆନରିଈ କାରରି ଇସ୍ ୋ 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଗରିନା ଅÉଏÒ?”

୧୧
 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତେଞ୍ଜୁ,“ରଗରଟ ମୀ 

ମାରଦÑ ଏରମବେରରିତରି ଅÉରତÑକା ରରଣ୍ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ 
ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲାତାନରି ର କୁଟରିତାନରିÔ ଦୀକାରନ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଏ କୁଟରିଡ଼ାଈ କୁÛଇଟରି ରଭÍସାନା କରଡÑରୁ 
ଗରିନÈ? ୧୨

 ଉରଜÑରନ ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ର ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାତରିକରି ସÉରÛକରି 
ନୂଡରିÔତାଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରିÔ ରନଗରି କାବାଡରି ଗରିଭା 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି।”

୧୩
 ଏମବେÈ ରରଣ୍ କାଜୁ ଭାସାମାସରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଜୀସ ୁ

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀନ୍ାରÈ କାଜୁ ସାର୍ ଇସମୁ।ୁ” ଏମବେÈ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
କାଜୁ ସାର୍ ଇସ୍ େÈରନ ଡ଼ÈଏÒ ରବÍଗାଲରି କାଜୁ ରଡଃଙ୍ରିରନÑ ଏÌରରି 
ରନଗରି ଅÉରତ। ୧୪

 ଏମବେÈ ଏ ୋରୁସରିଙ୍ା ଏମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ ୋରହରରି 
ଦାଃରତରୁ।

ଜରୀସୁ ନପÍନୁତାଡା ଅÉସ୍ା ଅÉଜାମାନ ିକାବାଡ ିଗାଟାଞ୍ଜୁ
୧୫

 ୋରୁସରିଙ୍ା ଆନÈଗରିଭା ଦାଃେରିରସରୁ ଏÌରÈ ଜୀସ ୁେୁରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏ ବାହା େରିହାନା ସାଲ୍ ବÈରନ ଦÉଲା ଲÌକୁ 
ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ଏତେÈକା ରୂଗ କୂରାମାରସରୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଜୀସୁ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭ ତÉନୁ 
ଏମବୋଇ, ଏ କାତା ଏରମବେରରିଈରଭÑ ରଭସ୍ ୋ କୂନା ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ତାଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି 
ଜରିସାଇଅ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସାସାରରି ଏମବେÈ ଟରିକ୍ନÈ ଉଗ୍ ରଦ:

 ୧୮ “ନାଇ କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇମବେÈ ମାରନଞ୍ଜୁ,
ଏତୋନରିଈ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କାମାଇ।

ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଜଡାଗରିେ୍ରିମାନାଞ୍ଜୁ
ଅÉନୁ ଏଆନରି ବାଃତା ସଆୁରରି ଆଇମାଈ।

ନାଇ ଜରିଉଡ଼ାଈ ଅÉନୁ ଏଆନରିଈ େୂରରିଗରିଈ
ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରିନାରଦÍସାଙ୍ାନରିÔ ଏତେÈରରି ଉରଜÑତାରରି ଏÌରÈ 

ତାରନଞ୍ଜୁ।
 ୧୯ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି କାତାଡ଼Èଇ ଉରଗଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ରଦରରି 

ଗୀରା ଗରିଏଞ୍ଜୁ।
ଲÌକୁତାକା ରାହାଙ୍ାନରି ଏଆନରିତାରା ଗୀରା ରଭନ୍ ବା 

ମଏୂରୁ।
 ୨୦ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÌତୁ ଇଞ୍ାନାରÈ ଟାଣ୍ରିସÌଲା ଏରସÑକାରଭÑ 

ରଲରକÑଞ୍ଜୁ
ଏଆଞ୍ଜୁ ଲୀେରି ଲୀେରି ଇଞ୍ରିମାନରି ଡରିେତରିନରିÔ ଏରସÑକାରଭÑ 

ଲୁରେÑଞ୍ଜୁ



17 ମାତଉି ୧୨:୪୧
ଉରଜÑତାରÈ ମେୂା ଗରିÔଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆଞ୍ଜୁ କାବାଡ଼ରି ଟାଟରି 

ଗରିଏÒଞ୍ଜୁ।
 ୨୧ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି ବାଃତା ଅÉସା ଇଟରିରନରୁ।”

ଜରୀସୁବାଃତା ନପÍନୁତାରି ଡÉଟା ମାନସ
(ମÉକ୍ ୩:୨୦–୩୦; ଲୁକ ୧୧:୧୪–୨୩, ୧୨:୧୦)

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  

ତାରତରୁ। ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ଅÉରତÑକା କାତା ରଭସ୍ ୋ 
ମୂେରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାଃତା ର 
େୀରଦରରÑଏଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ରନଗରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ଏଙ୍ା ରଭସ୍ ୋରଭÑ ମରୂତଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏମବେÈ 
ମାସାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ଜୀସ ୁଗରିତାରÈ ରମହାନା ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଆନÈେୂନା ଇଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ଦାଉଦ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏରସରରିରଭÍଲା ୋରୁସରିଙ୍ା ଈ ସଦରି ରଭରସରୁ ଏମବେÈ 

ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଜୀସୁ େୀରଦରାଙ୍ାନରିÔ େÌଣଗରିଭାଗାଟରି 
ବାଆଲ୍ ଜରିବୂଲ୍ a ବାରା ଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି ଲÌକୁରରିବାହାଡ଼Èଇ 
ରେହାଇମାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୫
 ୋରୁସରିଙ୍ାନରି ଏÌଲୁ ଗରିେରିସାରÈ ଜୀସ ୁେୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, ର ରଦÍସାତାକା ରଗରଟ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା 
ମାରଦÑ କÉଲା ପ୍ରଃରନରୁ ଇରସÑକା ଏÌରରି ରଦÍସା ମହୁ ରି ଅÉରନ। 
ର ରଦରରିନÉଜୁ ଅÉରତÑକା ର ଇଡୁତରି ଲÌକୁ ରଗରଟ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା 
ମାରଦÑ ବାଦରିବୂଦୁ ଅÉଜାନା ରଗଞ୍ରିରଗଞ୍ରିସÉରନରୁ ଇରସÑକା 
ଏÌରରି ରଦରରିନÉଜୁ ଅରଟÑÑ ର ଇଡୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଭା ମୂଏÒ। 
୨୬

 ରଗରଟ ସଇତାନ ତାଡ଼ା େୀରଦରାଙ୍Èନରି ନାସାନା 
ରେହାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ତÉରକ 
କÉଲା ପ୍ରଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରି େÌଣ ଗରିେରିମାନରି ଦରିନା 
ଡ଼ÈଏÒ ଭ୍ରିଙ୍ରିରନ। ୨୭

 େୀରଦରାଙ୍Èନରି ଅÉନୁ ସଇତାନ ଡ଼Éଟାଡ଼Èଇ 
ରେହାଇମାଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ନÉରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରଦରୁ। ରଗରଟ 
ଉରଜÑ କାତା ଅÉଦୁଃରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀ ଲÌକୁତାକା 
ଏରମବେରରିଡାଟାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÓÝପ୍ ସାନା ରେହାଇ 
ମାରନରୁ? ଏÌରÈଡରିକରି ମୀ ମÉସ୍ କରିମାନାରରି ମୀ ଲÌକୁତାକÈରନ 
େୂଟ୍ ୋଈମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଜରିଉ 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ରେହାଇମାଇ। ଈରାଡ଼ାଈ ରେÍନୁ 
େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ମୀ ମାରଦÑ ତାଙ୍ରି  ଏସାମାଞ୍ାରନ ଏ କାତା 
କÉ୍ର୍ା୍ ତÌସ୍କରିମାରନ। ୨୯

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ର ଡÉଟାଗାଟରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଇଡୁତା 
ସÌଲ୍ ବା ଦାଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତÈ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା ଡୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ରଭÍରଲÑରନ ଇଡୁଗାଟାନରିଇ ତଃୋ ଅÉରନ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଜାଇକର ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଇଡୁତÈ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା ମୂରନଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ ସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବÉଦରିଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ବÉଦରିଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ ଲÌକୁ ଏତେରି ଗୁରଲÑÑ 

ଡ଼ÌଇତÈ ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁବାଦରିଡ଼Èଇ ଏତେରି କାତାଙ୍ା 
ରଭସ୍ େରିମାରନରୁ ଏÌବÈ ଗୁରଲÑÑ େରିଃୋଅÉରନ ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ 

a ୧୨:୨୪ ବାଆଲ୍ ଜବୂିଲ୍ ବୁତଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ସଇତାନତାରରି ୋଦା।

ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବÉଦରିଡ଼Èଇ ଆନରି ଅÉରତÑକା କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋଅÉଏÒ। ୩୨

 ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ବÉଦରିଡ଼Èଇ 
ଆନରି ଅÉରତÑକା କାତା ରଭସ୍ ୋ ମରୂଦରୁ, ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏÌରÈ 
େରିଃୋ ଅÉରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ବÉଦରିଡ଼Èଇ 
କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରÈ ଏ ଡ଼Ìଇ ଏରସÑକାରଭÑ େରିଃୋ 
ଅÉଏÒ–ଇରଦÑ ଅÉଏÒ ଅÉରତÑକା ଭାଇମାନରି ରଡଲରିତାନରିÔରଭÑ ଅÉଏÒ।

ଈନୁ ଇସିଙି୍ତାତ ିଏÌରÈ ନରୀନଦେ କାବାଡ ିତÌସ୍ ପିମାନନ
(ଲୁକ ୬:୪୩–୪୫)

୩୩
 “ରଗରଟ ଈରୁ ରନଗରି େÌଲ େÉନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିମାରଞ୍ରୁ 

ଇରସÑକା ମ୍ାହୁଣ୍ରିରଭÑ ରନଗÈରରି ଅÉଭା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ରଗରଟ 
ମୀରନ୍ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରନଗÈରରି ଅÉËରତ ଏରହଙ୍ରିଅÉରତକା ଏମବେÈ 
ରନଗରି େÌଲ ଅÉଗା ମୂଏÒ। ଡ଼Ìଇ େÌଲ ଅÉଗରିରନ। ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ଇସରିଙ୍ରିତାରÈ େÌଲ ଅÉଗରିରନ ଏÌରÈଡ଼ାଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି 
ଏ କାତା େୁନ୍ ମବୋଅÉରନ। ୩୪

 ଅ ସ୍Éସ୍କାରଣ୍ରୁ! ଈରୁରଭÑ 
ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଡ଼Öଇତାରତରୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଆନରି 
ଅÉରତÑକା ରନଗରିକାତା ରଭସ୍ ୋ ମୂରଦରୁ? ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ରଜÍଡ଼ାତାନରିÔ ଆନାରରି େୂରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ, ଏମବୋତାରÈରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡା ସୁଡାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓÌପ୍ ସନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ। ୩୫

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ 
ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାତାନରିÔ ଭାରରି ରନଗାରÈ 
ରହାନା ଇଟା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ରନଗାରÈ 
ଆଡÈ ରଭରତ଼େଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡ଼ାତାନରିÔ ଭାରରି ଡ଼ÌଇତାରÈ େୂରରି ଗରିଆନା ଇଟା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଡ଼ÖଇତାରÈ ଆଡ଼È ତାଡ଼ା ସୁତାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÌରେ୍ନଞ୍ଜୁ। 
୩୬

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉËରÈଏ 
ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଏରସÑକା ଆନÈ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋତାରÈ ରଲକା 
ରନରିÔସରି ସୀଭାଦୀରନ। ତୂକରିଗରିଭା ଅÉନରିଗÉଲା ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାରରି 
ଅÉରନ। ୩୭

 ମୀ ରଭସାମାନରି େଦଙ୍ା ଆହାନା ଏମବେÈ ମୀରଙ୍ 
ତୂକରିଗରିଭାଅÉରନ। ଈରୁ ରନଗÈରତରୁ ଗରିନା ଡ଼Ìଇତାରତରୁ ଏ 
କାତା ମୀ ରଭସାମାନାଈ େଦଙ୍ା କ୍Éର୍୍ା ତÌସ୍ ନୁ।”

ଜରୀସୁତାରÈ ପÌଣ ଗନଦେÑତାକା ପନତ୍ଡ ଗିÔଆନତରୁ
(ମÉକ୍ ୮:୧୧–୧୨; ଲୁକ ୧୧:୨୯–୩୨)

୩୮
 ଏମବେÈ ଗରନ୍Ñକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସÉଜାତାରÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ଜୀସୁଈ ଅÉରତେରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉଭା, 
ରେÍନୁବାହାଡ଼ାଈ ରଣ୍È ମ୍ଡରିÓଉ ଈନୁ ଇରଦÑ ମÉରଙ୍ ତÌତୋମ ୁଇଞ୍ରି  
ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିମାନାମ।ୁ”

୩୯
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ର ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରି  ରଣ୍È ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ 

ରମଃୋରସÍଲୁ ଭାରରି ଡ଼Ìଇତାକା ଆଡÈ ଦାଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରରିକରି ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ଆନରିରଭÑ ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ 
ଗରିଭା ଅÉଏÒ। ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି ଜୁନସ 
ଆନÈ ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ ଏମବୋତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ ଆଡÈ ଏଆରରିରସÍଲୁ 
ଆଦାଙ୍ରିତାରରି ଅÉରନ। ୪୦

 ଜୁନସ ତୀନରି ଦରିନା ଅରଟÑÑ ତୀନରି 
ନÉଡÈଙ୍ରି  ଟୁକ୍ନÈ ରଦରରି ମୀନୁ ଟୂଟୁ ଲାଈ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଟରିକ୍ନÈ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତୀନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା ତୀନରି 
ନାଡÈଙ୍ରି  ଟୁକ୍ନÈ ମସୁ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ ଲାଈ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ତୂକରି 
ଗରିଭା ଅÉନରି ଗÉଲା ଏତୋନାରତରୁ ଇରଦÑ ନୀମବୋନା ମାରଞ୍ରୁ 



18ମାତଉି ୧୨:୪୨
ଏଆରତରୁ ନରିନରିବରି ଲÌକୁରରିରକÑ ସରରÑଗରିଭା ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ 
ଏରସ ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାରତରୁ ଏକାତା ଏଆରୁ ଏମବେÈ େୂଟ୍ ୋନା 
ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ଅÉନୁ ଈରÈ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ? ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୁନସ ଏଆରରିବାଃତା 
ରେÍନୁ କାତା େÌତୋଭାନରି ଏଆରୁ ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିଆନା ଏଲୁ 
ତରିହାମାରସରୁ। ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ଇମବେÈ ଈରୁ ଜୁନସକରି ସÉରÛକରିତାନାନରି 
ତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ 
କୁଇମାରଞ୍ରୁ।

୪୨
 “ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନରି ଗÉଲା ଏତୋନାରତରୁ ଇରଦÑ ମାରଞ୍ରୁ, 

ମୀରଙ୍ ଦକରିଣ ଦରିଗ ରÉଜାଲରିରଙ୍Ñ ସରରÑ ଗରିଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ଏରସ ଡ଼Ìଇତାରତରୁ ଏ କାତା ଏÌରରି ଏମବେÈ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ସÉକାଗାଟାରରି ଅÉରନ। ଅÉନୁ ଈରÈ ମୀରଙ୍ ରଭତୋରତÑ, 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ଗÉରମÑ ଦୁରୁ ରଦÍସାଡ଼Èଇ ଭÉରତ, 
ସଲମନ ରÉରଜÑନରି ତାରÈ ବୁଦରିଗାଟରି ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 
ଏÌରରି ରସକନରି ଦରିନାଡ଼ାଈ ରଜଗାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇରଦÑ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଇରଦÑ ଇମବେÈ ସଲମନ ରÉରଜÑନରି 
ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ଏଆନରିତାରÈ 
ରଭଞ୍ରିସରିରଡରୁ।

ସିଃନ ିବାୋତାନିÔ ଆଜାଞ୍Éପା ମାନନ
(ଲୁକ ୧୧:୨୪–୨୬)

୪୩
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ର ଡ଼Öଇ ଜରିଉ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼ାଈ 

ସ୍ଡÓØେରିମାଞ୍ାରନ ଏମବେÈ ଏÌରରି ଜÉମବୋ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ସରିଃେରିଦୁଃନରି 
ଭାସାମ ବାହା ରଣ୍È େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଏରନଆନା ରତ୍ରନ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଏରମବେରଭÑ େÉରନÑ। ୪୪

 ଏମବେÈ ଏÌରରି ଈରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌଲୁଗରିରନ, ‘ନାଇ ତୁହାନା ଭÉଜାମାନରି ବାହାତାଙ୍ରି Ôରନ ଅÉନୁ 
ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରଭ୍ଡÓÍଈ।’ ଏÌରରି ଏରସରରିରଭÍଲା ରଭ୍ଡÓÍସାନା 
ରଭÍରଲତାରରି ବାହା ସରିଃେରିମାନାରÈ ଅରଟÑÑ ରୀେରିରୀେରିନା 
ମାନାରÈ ରମଃରନ, ୪୫

 ଏମବେÈ ଏ ଡ଼Ìଇ ଜରିଉ ରଭ୍ଡÓÍରନ ଏଙ୍ା ତାଡା 
ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଇଗାଟରି ସÉତଗଟା ଜରିଉଙ୍ାନରିÔ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଅତାରନ ଏÌଭରି 
ଗୁରଲÑÑତାଈ ଆଡାନା ଏ ରୀେରିରୀେରିନାମାନରି ବାହାତାନରିÔ ସÌଲ୍ ନୁ 
ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଲଃନୁ। ଏମବେÈ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରବÍରଲÑତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି 
ସÉରÛକରି ଆଜାଞ୍ÉୋତାନରିÔ ଦୀକାରନଞ୍ଜୁ। ରନଞ୍ଜୁଭୀଏÒ ନୀମବୋନା 
ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରକÑ ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା ଉନଜÑନନ ତାଡା  
ଇଡୁତ ିଲÌକୁ ନଡଃଙି୍ତାକା

(ମÉକ୍ ୩:୩୧–୩୫; ଲୁକ ୮:୧୯–୨୧)
୪୬

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଟାଡରି 

ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାରମବେସାକା ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏସାନା ଅÌରଡ଼ ନରିସରିତୁ। 
ଏÌବରି ଏଆନରିରକÑ ବÉସରିଅÉଭା ଦାଃେରିସୁ। ୪୭

 ନୀ ଆଜା ଏଙ୍ା 
ନୀ ଆରମବେସାକା ନୀରକÑ ବÉସରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ଅÌରଡ଼ ନୀରଙ୍ 
ଜÌେରିମାଞ୍ାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଈସରିକରି ଜୀସଈୁ ରଭରତେ।”

୪୮
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏତେÈରରି ନାଇ ଆଜା? ଏତେÈକା ନାଇ 

ଆରମବେସାକା?” ୪୯
 ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ 

ସୂଟାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃଦୁ ଇଆରୁ ଆଇରନରୁ ନାଇ ଆଜା 
ଅରଟÑÑ ନାଇ ଆରମବେସାକା। ୫୦

 ସଗ୍ତା ମାନରି ନାଇ ଅÉବା 

ମÉଟ୍ରିନାରÈ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ଉରଜÑରନ ନାଇ 
ଆରମବେସା, ନାଇ ଆଙ୍ରି ଏଙ୍ା ନାଇ ଆଜା।”

ବନିେନ ିମାଟାଗାଟାନ ିନକÍରଣି୍
(ମÉକ୍ ୪:୧–୯; ଲୁକ ୮:୪–୮)

୧୩  ୧  ଏÌସରିଗÉଲÈରନ ଜୀସୁ ଇଡୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁତା 

କକରିସାକାରତଞ୍ଜୁ। ୨ ଏମବେÈ ଗÉରମÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଏଆନରି ତୀଡୁଗ୍ରଡୂ ସରି 
ଉଜରିରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ର ଡଙ୍ାତା କକରିସାକାରତଞ୍ଜୁ। 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ରଦରରିମଣୁ୍ା କୁଡୁତା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ୩

 ଏମବୋଡ଼ାଈ 
ଜୀସୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତÈ କାତାଙ୍ା ରକÍରଣ୍ାକାଡ଼Èଇ 
ଏଆରରିଈ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

ର ତÉସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି ମାଟା ସାରସଞ୍ଜୁ। ୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ବରିରହନରି ମାଟ୍ ରିମାସାବÈନରି ଏମବୋତାଈ ଗରନ୍Ñକା ୋରହରରି 
କୁଡୁତା ଦରିତୁ। େଟାଙ୍ା ଭÉଜାନା ଏÌବÈ ଗୁରଲÑÑ ରେଗ୍ ଦୁ। 
୫

 ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ରାେୁÛଡ଼ରି ଟÉଣାତା ଦରିତୁ ଏମବେÈ ବରିରହନରି 
ଡାରଣ୍Ñ ବାଡରିଅÉତୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବେÈ ଗÉରମÑ 
ଗÉଡା ଭରିରÈସରିଡÈରତ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ କାରା କÉଡ଼Èରନ ଏÌଭରି 
ସର୍ ସାର୍ ନÈ କାମବେରିତୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଟÉଣା ଲାଈକରି ଏÌଭରି 
ସୀରୁ ତÌଗା ମୂËତୁ। ୭

 ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ସÉପ୍ କାମÉଲାଙ୍ା 
ଲାଈ ଦୀକାତୁ। ସÉପ୍  କା ମÉଲାଙ୍ା ବାଡରି ଅÉତୁ ଏଙ୍ା 
ବାଡରିଆଇମାସରି ରନଗରି ବରିରହନରିତରିନରିÔ ସାେ୍ନÈ ଆଃତୁ। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ଗÉଡା ଭରିରÈମାସରି ରନଗରି ବାହାତାନରିÔ 
ଦୀକାତୁ। ଏମବେÈ ଏÌଭରି ଭାଡରିଅÉତୁ ଏଙ୍ା େÌଲ ଅÉଗରିତୁ। ଗରନ୍Ñକା 
୧୦୦ ଦୁଗୁଡରିତରିକରି ସÉରÛକରି, ଗରନ୍Ñକା ୬୦ ଦୁଗୁଡ଼ରିତରିକରି ସÉରÛକରି 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ୩୦ ଦୁଗୁଡ଼ରିତରିକରି ସÉରÛକରି େÌଲ ଅÉଗରିତୁ। 
୯

 ଈରୁ କୀକ୍ା ମାନାରତରୁ ନÉନ୍ାରÈ ରଭସ୍ ୋ ରନଗÈଡ଼ାଈ 
ରଭଞ୍ାଦୁ!”

ଜରୀସୁ ଆନÈଡକି ିନକÍରଣ୍ାକାଡାଈ ଗ୍ରÉନତେଞ୍ଜୁ?
(ମÉକ୍ ୪:୧୦–୧୨; ଲୁକ ୮:୯–୧୦)

୧୦
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  

ରଭରସରୁ, “ଲÌକୁରରିଈ ଈନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଭାରରି ରକÍରଣ୍ାକାଡ଼ାଈ 
ଗ୍ରÉୋଈମାଞ୍ରି?”

୧୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ତାରÈ 

ଲÈଈମାନରି ଉରଜÑକାତା ଭାରରି ଈରୁ ଆଡÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। 
ରବÍଗÈକା ଈ ଲାଈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତÈ ଭ୍ଡÓÝକÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ମଏୂÒରୁ। ୧୨

 ଏତୋରରିବାଃତା ଈରକÑ ଅÉରତÑକାରଭÑ େୁନାରରିମାରନ 
ଇରସÑକା ଏଆରରିକରି ସÉରÛକରି ସୀଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା ତÉରଙ୍ ଲୂଡ଼ା 
ଅÉନରି ସÉରÛକରି ଏଆରୁ େÉରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋରରି ବାଃତା 
େୁନାରରି ଗÉରମÑ ସରିଡା ଦୁଃରହÑ, ଏଆରରିବାଃତା ଏତେରି ଈରକÑତାରରି 
ମାରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିେରି ଦୁଃରନରୁ ଏÌରÈରଭÑ ଏଆରରି 
ବାହାଡ଼ାଈ ଅÌବା ଅÉରନ। ୧୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଈ 
ଇଃନ୍ରି ରକÍରଣ୍ାକାଡ଼ାଈ ଗ୍ରÉୋଈମାଈ। ଏଆରୁ ରମଃେରିରନରୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଉରଜÑରନ ରମଃେରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରୁ 
ରଭଞ୍ରିରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଉରଜÑରନ ରଭଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ 
ଅÉରତÑକା େୁଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ। ୧୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି 
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େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାଇଅ ଏଆରରିକାତା ଆହାନା ରଭସାମାନରି 
କାତା ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ତÌସ୍ େରିମାରନରୁ:

‘ଈରୁ ଲÌକୁତାରତରୁ ରଭଞ୍ରି ଦୁଃରଦରୁ,
ଏÌËକରିରଭÑ ଭ୍ଡÓÝକÈ େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂÒରୁ।

ଈରୁ ରମଃେରି ଦୁଃରଦରୁ
ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜÑରନ ରମଃୋ ମଏୂÒରୁ।

 ୧୫ ଆଁ ଈ ଲÌକୁରରିତାରରି ଏÌଲୁ ଇରଦÑ ମ୍Éଙ୍ାମାରନ ଏଆରରିତାଈ 
କ୍ୀକା ମାନୁ

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ରଭଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ ଏଆରରିତାଈ 
କାନ୍ ଙ୍ାମାନୁ

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ରମଃୋ କୁଇରନରୁ।
ରଗରଟ ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ମ୍Éଙ୍ା ଦୁଃରହମା ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ
ତାଡ଼ା କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼ାଈ ରମଃୋ ମରୂନରୁମା।

ତାଡ଼ା କ୍ୀକାଡ଼ାଈ ରଭନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁମା,
ତାଡ଼ା ଏÌଲୁଡ଼ାଈ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁମା ଏମବୋଡ଼ାଈ 

ଏଆରୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍÓତାରନରୁମା ଏଙ୍ା 
ରନଗରି ଅÉରନରୁମା।’

୧୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁମୀରଙ୍ ରମÍଲା ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ 

ମୀ କାନ୍ ଙ୍ାଡ଼ାଈ ଏତୋରÈ ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ େଞୁ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। 
୧୭

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଇରଦÑ ଈରୁ 
ଏତୋରÈ ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ଦÉଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ରମଃୋ ଦାଃରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରମଃୋ େÉନÈରତରୁ। ଏତୋରÈ ଇରଦÑ 
ଈରୁ ରଭଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଦÉଲା ରେÍନୁତାରÈ 
ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ରଭନ୍ ମବୋ ଦାଃରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋ େÉନÈରତରୁ।

ଜରୀସୁ ବନିେନତିାରÈ କାତା କ୍ାର୍ ଇତୋରି
(ମÉକ୍ ୪:୧୩–୨୦; ଲୁକ ୮:୧୧–୧୫)

୧୮
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇରଦÑ ତÉସାଗାଟାନରିତାରÈ ଲାଈନରି କାତା 

ରଭଞ୍ାଦୁ:
୧୯

 “ୋରହରରି କୁଡୁତା ଦରିତରି ବରିରହନରି ଇରସÑକା ଆନାରରି? 
ଏତେÈକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ରିରନରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରୁ 
ଏ ବରିରହନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏଆରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ଏତେରି ବରିରହନରି 
ଦୀେ୍ରିମାରନ, ସଇତାନ ଭÉଜାନା ଏÌରÈ ରେଗ୍ ଜାନା ଅଇରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 “ରାେୁÛଡରି ଟÉଣାତା ଦୀେ୍ରିମାନରି ବରିରହନରି ଇରସÑକା 

ଇସରିଙ୍ରିତାଇ? ଏତେÈକା ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ରିରନରୁ 
ଅରଟÑÑ ଡାରଣ୍Ñରନ ରରହାଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଆଃେରିରନରୁ ଏଆରୁ ଏ 
ବରିରହନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ନୀମବୋତାନରିÔ 
ଏ ଗ୍ରÉୋ ଗÉପ୍ ସରି ଲାଈକରିତାଙ୍ରି  ସାଜରି ସରିରଡ ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ଈରକÑ ରଡଲରିରସÍଲୁ ଆଡÈ ଆଃେରିରନରୁ। ଏରସରରିରଭÑଲା ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଜୁଜୁରରି ଅÉରତÑକା ଜୂପ୍  କା ଭÉରତÑକା 
ଏଆରୁ ଏÌରÈ ଆଃୋ କୁଇରନରୁ।

୨୨
 “ସÉପ୍ କା ମÉଲାଙ୍ା ଲାଈ ଦରିତରି ବରିରହନରି ଇସରିଙ୍ରିତାଈ? 

ଏତେÈକା ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ାରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ତାଡା ନୀମବୋରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଏଙ୍ା େୁତଗି ଦନ ରଜÍଡା ଗରିଭା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ବାହା ବାଡରି ଅÉଭା ମେୂରିସରିରଡÑରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାକା ତାଡ଼ା 
ନୀମବୋତାନରି ଏ େÌଲ ଅÉରଗରୁ।

୨୩
 “ରନଗରିଟÉଣାତାନରି ଦରିତରି ବରିରହନରି ଇସରିଙ୍ରିତାଈ? ଏତେÈକା 

ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁତା 
ଇଟରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ରନଗରି ଟÉଣା ତାନରି ଦରିତରି ବରିରହନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏଆରୁ ବାଡରି ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରନଗରି େÌଲ 
ଅÉଗରିରନରୁ। ଗରନ୍Ñକା ୧୦୦ ଦୁଗୁଡରିତରିକରି, ଗରନ୍Ñକା ୬୦ 
ଦୁଗୁଡରିତରିକରି, ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ୩୦ ଦୁଗୁଡରିତରିକରି ସÉରÛକରି 
େÌଲ ଅÉଗରିରନରୁ।”

ଗେମ ଏଙ୍ା ଗ୍Ìଈକାନାରି ନକÍରଣି୍
୨୪

 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ରକÍରଣ୍ରି ରଭସାନା 
ଏଆରରିଈ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନା ରନÍଡାତାନରି ରନଗରି ବରିରହନରି ମାଟରିତରି ର ତÉସାଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୨୫

 ଏÌସରିଗÉଲା ନÉଡÈଙ୍ରି , ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଗୁରଲÑÑତାକା ସୁସ୍କାଈମାରସରୁ ଏମବେÈ ଏ ତÉସାଗାଟାନରି ତାଡ଼ା 
କÉରସÑଞ୍ଜୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗହମ କୁÛଇଟରି ଗ୍Ìଈକା ମାଟାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ଏରସଦରିନା ରଭÑଅଟରି ଗହମ ରନÍଜାନା ବାଡରି ଅÉଭା 
ଟÌଣ୍ରିରତ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରିÔରନ ଗ୍ÌଈକାରଭÑ ରନÍଜାନା 
ବାଡରି ଅÉତୁ। ୨୭

 ଏ ରଭÑଅଟରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାକା 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରଭରତେରୁ, ‘ଈନୁ ତ ନୀ ରନÍଡାତାନରିÔ 
ରନଗରି ବରିରହନରି ମାଟାମାସରି, ଗ୍Ìଈକା ଇରଦÑ ଏରମବେÑଟରି ବÉତୁ?’

୨୮
 “ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ର କÉରସÑଞ୍ଜୁ ଗ୍Ìଈକା 

ମାଟାରନଞ୍ଜୁ।”
“ଆଲରିଆଗାଟାକା ରଭରସରୁ, ‘ଅÉମୁ ସାଜାନା ଗ୍Ìଈକା 

ଊତ୍ କାନା ତୁଃକାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ରିମାଞ୍ରିଗରିନÈ?’
୨୯

 “ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉଏÒ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ଗ୍Ìଈକା ତୁଃନରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଆନÈବୁନା ଗହମତରିନରିÔରଭÑ ଉନ୍ାନା 

ତୁଃରଦରୁ। ୩୦
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତÉସା ରସଡ଼ନରି ଟୁକ୍ନÈ ଗ୍Ìଈକା ଅରଟÑÑ 

ଗହମ ଆଡାନା ର ସରରÑ ବାଡରି ଅÉୋକାଇ। ତÉସା କÌନରି 
ରଡଲରିତାନରିÔ ଅÉନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଈ ରବସରି,ଇରା ଲସାଗରିଦୁ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଆଡ଼୍ ସାନା ନÉଡ଼ରିତା ମ୍ଡÓÝØଦୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଗହମ 
କଆନା ଲସା ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ତାସାନା ନାଇ ରଡÍଭାତାନରିÔ କୀୋ୍ଦୁ।’ ”

ନପÍନୁ ପÌଣ ଗିନ ିଦନିା ଇସିଙି୍ତାରି
(ମÉକ୍ ୪:୩୦–୩୪; ଲୁକ ୧୨:୧୮–୨୧)

୩୧
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଈ ଅରଟÑÑରଣ୍È ରକÍରଣ୍ରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ: 

ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ର ସସ ୍ରେ୍ଡÓÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ତାଡ଼ା ରନÍଡାତାନରିÔ ଉହରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଈରରି ଗୁରଲÑÑ ରେ୍ଡÓÍକାନରିକରି 
ମଲୂÈ କଗÈରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଏରସରରିରଭÍଲା ରନÍଜାନା ବାଡ଼ରି 
ଅÉରନ ଏମବେÈ ଟୁଟାବÉଡ଼ାତା ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ମ୍ାଃକାନରିକରି ସÉରÛକରି 
ରଦରÈଡ଼ରି ଅÉରନ। ଈରରି ଗÉରମ ରଦରÈଡ଼ରି ଅÉନÈକରି େଟାଙ୍ା 
ଭାଜାନା ରଡÍଗାଙ୍ାନରିÔ ଜଜଗି ଙ୍ା ଗରିଆନା ରାହରିଅÉନୁ।

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ରକÍରଣ୍ରି 



20ମାତଉି ୧୩:୩୪
ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ରଭÍ୍ନ୍ାଗରିନରି ନୀରୁÔ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ର ଅÉସାମୀଡା ରୁଟରି େରିଟÛକା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ର ରଦରରି 
ତାରଲଡ଼ରିଆ ଗହମ କୁଣ୍ରିତାନରିÔ ଏÌରÈ ଆଡ଼୍ େରିମାରନ। ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି 
ନୀରୁÛ ତାରଲଡ଼ରିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ ଗହମ ଗୁଣ୍ାତରିନରିÔ ରଭ୍Íନ୍ାଗରିରନ।

୩୪
 ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଈ ଇ ଗୁରଲÑÑ ରକÍରଣ୍ାଡାକାଡ଼ାଈ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏଆରରିଈ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲାରବÑ ରକÍରଣ୍ାକା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୩୫

 ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତୋରÈ 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ ଇମବେÈ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରରି କ୍ାର୍ ଇଞ୍ାମାରନ:

“େୁତଗି େରିଲ୍ ୋଅÉତରି ରଡରରିଡ଼ାଈରନ ଅÉନୁ ରକÍରଣ୍ରିକାଡ଼ାଈ 
କାତା ରଭସରିÔ।

ଏତୋଇ ଲାଈ ମÉଗ୍ାନା ମାନୁଏÖଭÈ ଅÉନୁ 
ରକରଣ୍ାକାଡ଼ାଈ କ୍ାର୍ ଇସରିÔ।”

ଜରୀସୁ ରଣ୍È ଡ୍ଡÜÝØନନିକÍରଣି୍ କ୍Éର୍୍ଡା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୩୬

 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଈ େରିହାନା ର ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଭÉଜାନା ଏଆନରିଈ ରଭରତେରୁ, “ରନÍଡାତା 
ମାଟା ଅÉଜାମାସରି ଗ୍ÌଈକାନାରÈ ଲାଈନରି କାତା ମÉରଙ୍ 
ଗ୍ରÉପ୍ାମ।ୁ”

୩୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରନÍଡାତାନରିÔ ରନଗରି 

ବରିରହନରି ମାଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। a 
୩୮

 େୁତଗି ଆଇମାରନ ରନÍଡା। ରନଗରି ବରିରହନରି ଆଇରନରୁ ରେÍନୁ 
େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାକା ଲÌକୁ। ଗ୍Ìଈକା ଆଇରନରୁ ସଇତାନ ତାଡ଼ା 
ଲÌକୁତାକା। ୩୯

 ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଗ୍Ìଈକା ମାଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସଇତାନ। ତÉସା କରିଭା ରଡଲରି ଆଇମାରନ େୁତଗି ଭରିହା ରଡଲରି। 
ତÉସା ଲସାଗାଭାଗାଟାକା ଆଇରନରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ା।

୪୦
 “ଗ୍Ìଈକା ରଜଲ୍ କା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରିÔତା ମ୍ଡÓÝØୋ 

ଅÉରତ। େୁତଗି ବରିହାରଡଲରିତାନରିÔରଭÑ ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଅÉରନ। ୪୧

 ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଦୁତଙ୍ାନରିÔ ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଏତେÈକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ଗ୍ରÉରେରୁ ଅରଟÑÑ ଏତେÈକା ଡ଼Ìଇ ଗରିରତରୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଈ ଏଆରୁ ଦାଃରନରୁ। ଦୁତଙ୍ା ଏଆରରିଈ ରେÍନୁ 
େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ବାହାଡ଼ାଈ ଅÌରଡ଼Ñକରି ଅରନରୁ। ୪୨

 ଏଆରୁ 
ଏଆରରିଈ ରୀମାନରି ନÉଡ଼ରି ବାହାତାନରିÔ ଇଗ୍ ରଦରୁ। ଏମବେÈ ନÌଭା 
ଜୂଗା ମୁଣ୍ରିମୂËନାକରି ଏଆରୁ ଡ଼ୀଭରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଟ୍ରମଟ୍ରମ 
ୋଟ୍ କା ରମ୍Íଡରିରନରୁ। ୪୩

 ଏମବେÈ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ରଭÍଲାରଡଃଙ୍ରି  
ଅÌରସ୍ରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଅÉବା େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରି ରାହରି 
ଅÉରନରୁ। ଈରୁ ଏତୋନାରତରୁ ନÉନ୍ାରÈ ରଭଞ୍ରିଞ୍ାରଦରୁ କରିରୁ 
ରକÍସ୍ାନା ରଭଞ୍ାଦୁ।

ଗÉନମÑ ନକ୍ଉଗାଟ ିଦନ ନକÍରଣି୍
୪୪

 “ର ରନÍଡାତାନରିÔ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାନରି ଗÉରମÑ 
ରକ୍ଉଗାଟରି ଦନ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା। ରନରିÔସରି 
ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏ ଦନବରିତ େୂଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌବÈ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ଅÉଡ୍ ସାନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଅÉତÈକରି 
ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉË ଗୁରଲÑÑ ପ୍ରÉସାନା ଏÌରÈ ରନÍଡା କଡରିରତଞ୍ଜୁ।
a ୧୩:୩୭ ନମଡେÓନେÑନ ିମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ।ୁ ଈରା ମସରିହ ତାରରି ରରଣ୍ ୋଦା, 
ଲÌକୁରରିଇ ଏଃୋ ସୀଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇଆନରିଇ ଅÉସ୍କା ମାରସଞ୍ଜୁ।

୪୫
 “ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ରକ୍ଉଗାଟରି ଦନ ଦାଃେରିମାନରି ର 

ରବୋରରÑଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା। ୪୬
 ରନରିÔସରି 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରକ୍ଉଗରିଟରି ଦନ େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ କଡାରସÍଲୁ 
ତÉË ଗୁରଲÑÑ ପ୍ରÉରତଞ୍ଜୁ।

ମିନ୍ ଙ୍ା ଜାଲିÔ ନକÍରଣି୍
୪୭

 “ଅରଟÑÑରଭÑ ରଦରରିମଣୁ୍ାତାନରିÔ ଇବ୍ ଗା ଅÉଜାମାନରି ର ମରିନ୍ ଙ୍ା 
ଆଃେରିନରି ଜାଲରିÔ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଆଇମାରନ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନା। 
୪୮

 ଏÌରରି େୂରରି ଅÉଭÈରନ ରକଉଟାଙ୍ା ଏÌରÈ ରଦରରିମୁଣ୍ା 
େୀଡ଼ାତାଙ୍ରି  ରଜଜାନା ତାରତରୁ। ଏଆରୁ ଏମବେÈ କରତେରୁ ଏଙ୍ା 
ରନଗରି ମରିନ୍ ଙ୍ାଗୁରଲÑÑ ଅÉସ୍କାନା ବରିଉଡ଼ରିଆ ଇଟରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ 
ମରିନ୍ ଙ୍ା ବାବାଡ଼ରିଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ। ୪୯

 େତୁଗି ବରିହା ରଡଲରିତାନରିÔରଭÑ 
ଈËରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉରନ। ଦୁତଙ୍ା ଭÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରନଗରି ଲÌକୁରରି 
ବାହାଡ଼ାଈ ଡ଼Ìଇତାକାରରିଈ ରଗରସ୍ରୁ। ୫୦

 ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିଈ 
ରୀମାନରି ନÉ ଡ଼ରି ବାହାତାନରିÔ ଇଗ୍ ରନରୁ। ଏମବେÈ ଲÌକୁ ଡ଼ୀରନରୁ 
ଅରଟÑÑ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ମËୂନାକରି ଟ୍ରମଟ୍ରମ ୋଟ୍ କା ରମ୍Íଡରିରନରୁ।”

୫୧
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈ 

ଗୁରଲÑÑତÈ ଈରୁ ବୁଜରି ଆଇରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ?”
ଏଆରୁ ଆରତେରୁ, “ଆଁ ଅÉମ ୁବୁଜରି ଆଇମାନାମ।ୁ”
୫୨

 ଏ ରଭଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ଗ୍ରÉମବୋମାନରି ଗୁରଲÑ Ñ 
ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି ବାଃତା ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ େୂନÈରରି 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର ଇଡୁ ରଦରÈନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
ଏଆନରିତ େୂନାଈ ମାନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍ଡାଡÈତରିରକ ଆଡ୍ ସାନା 
େୂନÈଆ ଅରଡ଼କରି ତାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ନÉଜୁତାଙି୍ ସାନସଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୬:୧–୬; ଲୁକ ୪:୧୬–୩୦)

୫୩
 ଈ ଗୁରଲÑÑ ରକÍରଣ୍ାକା ରଭସାନା ଲÌକୁରରିଈ ଗ୍ରÉୋ ଭରିହାଗରିତରି 

ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏମବୋଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ୫୪
 ତାଡ଼ା ମୀଡାରଡଲରି 

ବାଡରି ଅÉଜାମାସରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ଲÌକୁରରିଈ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈ ଗୁରଲÑÑ ଆଦାଙ୍ରିତÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ଇଆଞ୍ଜୁ ଈରସ ବୁଦରି ଏଙ୍ା ଡÉଟା ଏରମବେÑଟରି େÉରଟଞ୍ଜୁ? ୫୫

 ମାଇ 
େଞୁ୍ାମାନରିରଡଃଙ୍ରି ଇଆଞ୍ଜୁତ ର ବାରଡ଼ଇ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ 
ଗରିନÈ? ଇଆନରି ଟାଡରି ମରରିଅମ ଅÉËରତ ଗରିନÈ? ଜାକୁବ, 
ଜରସେସ ସରିମନ ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦା ଇଆନରି ତାରମବେସାକା ଅÉËରତରୁ 
ଗରିନÈ? ୫୬

 ତାଙ୍ରିସାକାରଭÑ ଈ ନÉଜୁତାନରିÔ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ମÉରକÑ 
ଲଃେରି ସରିଡାଜÈଅ ଗରିନÈ? ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା 
ଗରିଭା ମେୂରିମାରନଞ୍ଜୁ?” ୫୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରିଈ ଟରିକ୍ନÈଡ଼ାଈ ବୁଜରି 
ଅÉଭାରସÍଲୁ ରୀ ରଜÍଡା ଗରିରତରୁ।

ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁତାରÈ 
େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରିଈ ଗୁରଲÑÑ ରଭଞ୍ନାକା ଲÌକୁ ରଜÍଡା ତÌରସ୍ରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡା ନÉଜୁତାକା ଅÉରତÑକା ତାଡା ଇଡୁତରି ଲÌକୁ 
ଏଆନରିଈ ଈରକÑରଭÑ ରଜÍଡା ତÌରସÑରୁ।” ୫୮

 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଦÉଲା 
ଆଦାଙ୍ରିତÈ ଗରିଭା ମËୂରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବୋତାକା 
ଲÌକୁ ଏଆନରି ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଭା କୂରତରୁ।



21 ମାତଉି ୧୪:୨୮
ନେରଦ ଜରୀସୁତାରା ସଦ ିନ୍ନ୍ ମ୍ା ପÉଟାରି

(ମÉକ୍ ୬:୧୪–୨୯; ଲୁକ ୯:୭–୯)

୧୪  ୧ ଏ ରଡଲରିତାନରି ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ରହରଦ, 
ଲÌକୁ ଜୀସତୁାରÈ ଆନÈ ଇଞ୍ ରଭସ୍ େରି ମାରନରୁ ଏ 

କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଈ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ମଞୁ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ସÉଭା ମୂସାନା ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ଆଦାଙ୍ରିତÈ ଗରିଭା ମେୂରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

ମଞୁ୍ାଗି୍ାଗାଟ ିଜେନଈ ୍ଡେÓÝକା ନ୍Ìପା ଅÉତାରି
୩

 ଈ ରଭÍରଲ ରହରଦ ଜହନଈ ତଃୋରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ 
ସରିକାଲାଙ୍ାଡ଼ାଈ ତଃୋନା ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ଟୁଟ୍ କାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ରହରଦ ତାରମବେସା େରିଲରିେ କୁଡ଼ା ରହରଦରି ଆନରିରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନଈ ତଃୋରସଞ୍ଜୁ। ୪

 ଜହନ ରହରଦଈ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭସାରସଞ୍ଜୁ: ରହରଦରିଆନରି ଡ଼Éଞ୍ା ନୀ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି କାତା 
ଅÉËରତ।” ୫

 ରହରଦ ଏଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଲÌକୁରରିଈ ଗÉରମÑ ଆଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଜହନ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିେରିରସରୁ।

୬
 ରହରଦ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି ଗÉଲା ରହରଦରିଆନରି ମାର, 

ଏଆନରିରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଉଜାମାସରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ଏÌନ୍ା ତÌରତେ। ଏଆଡ଼ରିନାରÈ ଏÌନ୍ା ରମହାନା ରହରଦ ଗÉରମÑ 
ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୭ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ଆନÈ ମÌନ ଅÉରନ, ଏÌରÈ 
ସୀଭାତାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ସାଡ଼୍ା ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ରÉରଜÑନରିଈ ଆନÈ 
ଜÉୋଅÉରନ ଏକାତା ରହରଦରିଆ ତାଡ଼ା ମାରÛନରି ରଭରତେ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ମୀଡା ରହରଦଈ ଇହରିଙ୍ରି  ଜÉରତ: “ଇରଦÑ ଇମବେÈ ର 
ତାରଲଡ଼ରିଆ ମଞୁ୍ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନତାରÈ ତା୍ଉ ନÉରଙ୍ ସରିଆମ।ୁ”

୯
 ଏମବେÈ ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଅÉରତÑକାରବÑ ଈନୁ ଆନÈ ଜÉତାଦରି ଏÌରÈ ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ 
ସୀËଇ ଇଞ୍ରି  ଏ ମୀଡାତରିନରିÔ ରଭସାମାସରି ଗୁରଲÑÑ ରଦରÈରୁ 
ଏକାତା ରଭଞ୍ାମାସରି ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଡା ଜÉସାମାସାରÈ 
ସୀଭାଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଈ 
ବନ୍ରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଜହନତାରÈ ତ୍ାଉ 
ରାସ୍ ୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଲÌକୁ ର ତାରଲଡ଼ରିତାନରି ଜହନତାରÈ ତ୍ାଉ 
ତାସାନା ଏ ମୀଡାତରିଙ୍ରି  ସରିରତରୁ। ଏମବେÈ ଏ ମୀଡା ଏÌରÈ ଟାଡରିନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଆହାନା ସାରସ। ୧୨

 ଜହନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ଗାଣ୍ରି ଅଆନା ମରୁତେରୁ। ଏମବୋଡ଼ାଈ 
ଏଆରୁ ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଆନÈଅÉରତ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ଜୀସଈୁ 
ରଭରତେରୁ।

୫,୦୦୦ ଲକୁରିଈ ଜରୀସୁ ତରୀତୋରି
(ମÉକ୍ ୬:୩୦–୪୪; ଲୁକ ୯:୧୦–୧୭; ଜହନ ୬:୧–୧୪)

୧୩
 ଜହନଈ ଗରିଭା ଅÉତାରା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ର ଡଙ୍ାତା 

କକ୍ ସାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ରÛଆରଞ୍Ñରନ ର ସରିଃେରିମାସରି 
ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ସାସାରÈ ଲÌକୁ ରଭଞ୍ାନା 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ନÉସ୍କାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। 
ଏଆନରି ସାଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଟÉଣା ୋରହରରିଡ଼ାଈ 
ସାରସରୁ। ୧୪

 ଜୀସ ୁଡଙ୍ାଡ଼ାଈ ଜÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଈ 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ରମହାନା େÉେଣ୍ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରୂଗ କୂରାସାକାରରିଈ କାରରି ଇରସଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ରଭÍଲା ଡ଼Ìଡ଼ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଭÉଜାନା ଜୀସୁଈ 

ରଭରତେରୁ, “ଈରରି ତ ର ସରିଃେରିମାନରି ବାହା ଏଙ୍ା ରଡଲରିରଭÑ 
ଗÉରମÑ ଅÉଜାମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନÉସ୍କାଣ୍କରି 
ସାଜାନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ତାନ୍ ମବୋ କଡା ମରୂନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଇରଦÑ ଈନୁ ଇଆରରିଈ ୋଣ୍ାମ।ୁ”

୧୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଇ ଲÌକୁ ସାଲ୍ ବା 

ଲୂଡ଼ା ସରିରଡ,Ñ ଇରÛରନ ଏଆରରିକରି ଈରକÑ ଅÉରତÑକାରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ 
ସୀଦୁ।”

୧୭
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ମାଇବାଃତା ତ ଭାରରି ୫ ଟା 

ରୁଟରି େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ଜÌରଡÑକÈରନ ଆଡÈ ମରିନ୍ ଙ୍ା ମାନୁ।”
୧୮

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରୁଟରି େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ମରିନ୍ ଙ୍ା ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ତାଦୁ।” ୧୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÌଲା କୁÛଇଟରି 
କପ୍ କାରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ୫ ଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା 
ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ 
ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରୁଟରି 
େରିଟÛକା ରରେ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ରଟÍରଣ୍Ñ ଏ ତରିନ୍ ମବୋ ଲÌକୁରରିକରି ୋହା ଜରିରତରୁ। 
୨୦

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଟୂଟୁେସୃ୍È ତରିରସରୁ। ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିସରି 
ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରନÍରଡ ଦୀେ୍ାମାସÈ ଅରଟÑÑ ୋଃୋ 
ସÉରାସÈଅ ଲସା ଗରିଭÈରନ ଏÌବରି ସଣୁ୍ଦ୍ରି  ସଣୁ୍ଦ୍ରି ଲାକା ବାର ବÌଗା 
ଅÉତୁ। ୨୧

 ଏମବେÈ ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାସାକରି ଭାରରି ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ୫ ହଜାର 
ମାରସରୁ। ଏଆରରିରକ ମୀଡାକା ଅରଟÑ ଆସାସାକାରବଏ ତରିନ୍ ମବୋ 
କକ୍ ତୁ।

ଜରୀସୁ ସିରୁ କୁÛଇଟ ିତÉକନିତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୬:୪୫–୫୨; ଜହନ ୬:୧୬–୨୧)

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଡଙ୍ାତା କପ୍ କାରସÍଲୁ ଜୀସୁ ତଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଦରରିମଣୁ୍ା ଅରନନରି େÉଡ଼Èକରି 
ସାଲ୍ ବାତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଈରକÑ ମାଞ୍ାନା ଭÉଈ 
ଇରସଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁରରିଈ ରମÍଡରି ଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈରନ ରାହରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଈ ରମÍଡରିଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ ର ସରିରୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏÌରସÑକା ଡଙ୍ା ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁଡ଼ାଈ ଲାଈକରି ଈରକÑ 

ଦୁରୁÛକରି ଏସାମାରସ। ଡଙ୍ାତରିନରିÔ ଆଙ୍ରିସରି ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରିମାସÈକରି 
ରଦରାଈ ସରିଲ୍ କÈଙ୍ା ନରିଙ୍ାଈ ମାସ।ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡଙ୍ା ତରିନରି ଅÉଭା 
ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØେରିମାରସ।

୨୫
 ନÉଡରିÔସରି ତୀନରି ଗଣ୍ା ମାରଦÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଡଙ୍ାତାତରିÔରନ 

ମାରସରୁ, ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସରିରୁ କୁÛଇଟରି ତÉକାନା ଭାଇସାରÈ ରମହାନା ଏଆରୁ ଗÉରମÑ 
ଆଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଆଜରିତରିକରି କ୍ରିରରି କ୍ରିରରିନା, “ଇଆଞ୍ଜୁ 
େୀରଦରରÑଏଞ୍ଜୁ” ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ।

୨୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଡାଙ୍ଦ୍  ନÈ ଏଆରରିଈ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ବୁମବେଜୁ ଅÉËଦୁ, ଅÉନୁ ଗଅ, ଆଜା କୂନା।”
୨୮

 େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ରଗରଟ ଉରଜÑରନ ଈନୁ ଏରହଙ୍ରି  



22ମାତଉି ୧୪:୨୯
ଅÉରତÑକା ସରିରୁ କୁÛଇଟରି ତÉକରିତÉକରି ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ 
ନÉରଙ୍ ରଭତୋମ।ୁ”

୨୯
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଭÉମ ୁେରିତର।”

ଏମବେÈ େରିତର ଡଙ୍ାଡ଼ାଈ ସରିରୁତାଙ୍ରି  ଜÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା କୁÛଇଟରି 
ତÉକରିତÉକରି ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର 
ସରିରୁ କୁÛଇଟରି ତÉକରି ତÉକରି ସାଜରିମାସାଭାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭରିଲୁଡ଼ାଈ 
ସରିଲ୍ କÈଙ୍ା ନରିଙ୍ାଈସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିରରି 
କ୍ରିରରିନା କୂରତେଞ୍ଜୁ: “ପ୍ରବୁ ନÉରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞପ୍ ତାମ।ୁ”

୩୧
 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଡ଼ାଙ୍ଦ୍  ନÈ କାଜୁ କହାନା େରିତରଈ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। 

ଜୀସ ୁେରିତରଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରୀ ରଜÍଡାଗରିତରି?”
୩୨

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା େରିତର ଡଙ୍ାତାନରିÔ କତେରି ରବÑଅଟରି ଭରିଲୁ 
ଟାଟରିଅÉରତ। ୩୩

 ଏମବେÈ ଡଙ୍ାତା ମାସାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା, 
ଜୀସଈୁ କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା ରଭରତେରୁ, “ଈନୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି।”

ଦÉଲା ରୂଗଗାଟାରିଈ ଜରୀସୁ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୬:୫୩–୫୬)

୩୪
 ଏଆରୁ ରଦରରିମଣୁ୍ା ଗ୍ଡÓÉତରି ରବÑଅଟରି ଗରିରନସରତ କୁଡୁତାଙ୍ରି  

ଏରତରୁ। ୩୫
 ଏମବେÈ ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ ଜୀସୁଈ ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ ଏÌରÈ େୁରସରୁ। ଜୀସୁ ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ମାସରି ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସଦରି ୋଣ୍ରିତରୁ। ଏ 
ସଦରି ରଭଞ୍ାନା ଗୁରଲÑÎ ରଭଞ୍ାନାକା ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରୂଗ 
ଡ଼Èଇ କୂରାସାକାରରିଈ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାେରିରସରୁ ୩୬

 ରନଗରି 
ଅÉଭÉରସÍଲୁ ନୀନ୍ାରÈ ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ାରଭରଲ ଡୀଗାତାଙ୍ରି  ସରିଆମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ େÉେଡÌସାନା ରଭରତେରୁ। ଏଆନରିତାରÈ 
ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ା ଡୀଗରିତାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ରନଗରି ଅÉରତରୁ।

ନପÍନୁତାରି ସÉଜା ଏଙ୍ା ନମଡେÓନେÑନତିାରି ସÉଜା
(ମÉକ୍ ୭:୧–୨୩)

୧୫  ୧ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗରନ୍Ñକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ 

ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼ାଈ ଭÉଜାନା ଏଆନରିଈ ରଭରସରୁ: ୨
 “ରଦରରି 

ଡୂୋଗାଟରି ମାଇ େୂବ୍È ଆରକଞ୍ାକାରରି ବାହାଡ଼ାଈ ଅÉମ ୁଏତେରି 
ସÉଜାଙ୍ା ଗ୍ରÉମବୋନା ଭାଇମାନାମୁ ଏÌଭÈ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ମÉନରି ଆଇସରିରଡÑରୁ? ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋ 
କପ୍ କା ରଭÍରଲÑ ଏଆରୁ କାକା ନବ୍ ଗରିସରିରଡÑରୁ।”

୩
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା ମାନÈ ସÉଜାଙ୍ା ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 

ମÉନରି ଅÉଭା ମରୂଦରୁ ଏ ରସÍଲୁ ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ 
ବାଗଗି ଆଃୋ କୁଇରଞ୍ରୁ? ୪

 ରେÍନୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ‘ଈରୁ ମୀ 
ଆଜା ଅÉବାତରିନରିÔ ରଜÍଡାଡ଼ାଈ ମÉନରିଅÉରଦରୁ। ରେÍନୁ ଅରଟÑÑରଭÑ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଟାଡରିÔନରି ଅÉରତÑକା ତାଞ୍ରିଈ ଆନÈଅÉରତÑକା 
କÉଡ଼ରିନାରÈ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉରନ।’ 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଗ୍ରÉୋଈମାରଞ୍ରୁ, ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରିଟାଡରି 
ତରିନରିÔ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ ୋମୂରନଞ୍ଜୁ, ‘ମୀରଙ୍ ବାରାଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ନାଇ ବାଃତା ମାନÈ ଅÉନÈଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ଭରିହାଗରିଭା ମଈୂମା 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭÈ ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଭରିହାଗରିÔଏନୁ। ଏÌବÈ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁକରି ସୀଈ।’ ୬

 ତାଞ୍ରିଈ ରଜÍଡାଡ଼ାଈ ଲେ୍ା କୂନାରÈ ଈରୁ 

ଏଆରରିଈ ଗ୍ରÉୋଈରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ ବାଗଗି ସରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡରିଗରିଭା ଏରସ ନୂଡରିତାରରି ଅÉଏÒ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଲÌକୁରରିଈ 
ଗ୍ରÉୋଇମାରଞ୍ରୁ। ମୀ ବାଃତା ମାନରି ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରିଅÉଭା 
ଗÉରମÑ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୭

 ଈରୁ 
କୁତୁରୁେୁ ଗାଟାରତରୁ! ରେÍନୁତାରÈ ରଭତୋଭାନରି ଜରିସାଇଅ 
ମୀରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈଡ଼ାଈ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:

 ୮ ‘ଈ ଲÌକୁ ଭାରରି ସଡୁା ରଭସ୍ ୋଡ଼ାଈ ନÉରଙ୍ ଦଃେରି 
ମାଞ୍ାରନରୁ।

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ ଉରଜÑରନ ନୂଡ଼ରିତାନୁ 
ଅÉËରତନୁ।

 ୯ ନାଇ ବାଃତା କୂରାନା ଏଆରରି ଜହାରରି ଗରିେରିଞ୍ାନାରରି
ଈରକÑରଭÑ ମଲୁୁ ସରିଡÈନାରରି ଏଆରୁ ଏତେÈ 

ଗ୍ରÉୋଈମାରନରୁ ଏÌଭରି ଭାରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ସରିଆମାନରି 
ବାଗଗିଙ୍ା।’ ”

୧୦
 ଜୀସୁ ଲÌକୁଡ଼ାଈ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଆନÈ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, “ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାଦୁ 
ଏଙ୍ା େୁଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ସୁଡାଲାଈ ଲାଈକରି ଏତୋଈ ସାଜରିମାନୁ 
ଏÌରÈଡ଼ାଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଆଇସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ସଡୁାଡ଼ାଈ ଏତେÈରରି ଅÌରଡ଼Íକରି ସ୍ଡଃÕେରିମାଞ୍ାନୁ ଏÌରÈଡ଼ାଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ।”

୧୨
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା 

ରଭରତେରୁ, “ନୀ ରଭସ୍ େରିନାରÈ ରଭଞ୍ାନା ୋରୁସରିଙ୍ା ବାଇବୁମବେଜୁ 
ଆଇନାରÈ ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି  ଗରିନÈ?”

୧୩
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏତେରି ମ୍ାଃକା ସଗ୍ତାମାନରି ନାଇ ଅÉବା 

ଉହÈସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑ ସୀକ୍ା ମାରକÑ ଊନ୍ାନା ତୁଃୋ 
ଅÉରନ। ୧୪

 ୋରୁସରିଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼ାଈ ରସକ ରାହରିଅÉଦୁ। 
ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଈ ଡୂେରିରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ କÉଣାଙ୍ାଟାରରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏଆରୁ ରବÌଗାଲରି କÉଣାଙ୍ାଈ ଡୂେରିମାରନରୁ। 
ରଗରଟ ର କÉଣାଙ୍ା ଅରଟÑÑ ର କÉଣାଙ୍ାଈ ୋରହରରି 
ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ଡୂରନଞ୍ଜୁ, “ଇରସÑକା ରରିଆରୁ ଡ ଣ୍Û ଗÉଡାତାନରିÔ 
ଦୀକାରନରୁ।”

୧୫
 େରିତର େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, ଈ ରଭÍରଲ ଈନୁ ଲÌକୁରରିଈ ଏତୋରÈ 

ରଭତେରି ଏÌରÈ ମÉରଙ୍ କ୍ାର୍ ଇତୋମ।ୁ”
୧୬

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଗରିନÈ କÉର୍୍ା 
େୁନ୍ ମବୋ ମୂେରିସରିରଡÑରୁ? ୧୭

 ଈରୁ ଉରଜÑରନ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, 
ତରିନ୍ ମବୋ ସୁଡାଡ଼ାଈ ଅÉଜାନା ତରିନ୍ ମବୋ ମÌଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାରନ, 
ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏÌରରି ଅ ରଡ଼Ñକରି ସ୍ଡହାନା ସାଜରିରନ। ୧୮

 ଏÌଆକରିରଭÑ 
ଲÌକୁ ଏତେରି ଡ଼ÌଈତÈ ତାଡ଼ା ସଡୁାଡ଼ାଈ ରଭସ୍ େରିରନରୁ, ଏÌଭରି ଏଆରୁ 
ଏÌଲୁ ଡ଼ାଈ ସ୍ଡଃÕେରିମାଞ୍ାନୁ ଏÌରÈଡ଼ାଈ ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ 
ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଈ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଈତାଈ ଏÌଲୁତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି 
ଆଇମାନୁ: ଡ଼Ìଈ ଏÌଲୁ, ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ, ରଗÍକା, ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ ୋ, 
ରେ୍ଡÓÍକରି, ଦାେÈକାତା ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଈ ମଃତ ଅÌଭା। ୨୦

 ଈଭରି 
ଆଡÈ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିଈ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାନୁ। କାକା ନଗÈରÈଏ 
ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଡ଼ାଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଆଃୋ ଆଗÈନାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ।”



23 ମାତଉି ୧୬:୫
ର ନବÍଗାଲି କୂଲୁ ଆଜÈନ ିଜରୀସୁ ବାରା ଗିପିନନଞ୍ଜୁ

(ମÉକ୍ ୭:୨୪–୩୦)
୨୧

 ଜୀସୁ ଏମବୋଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା ସÌର୍ ଅରଟÑÑ ସରିଦନ ଦରିନାତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏ ଦରିନାତାନରି ରରଣ୍ କରିଣାନ ଦରିନାତାରରି ଆଜା 
ଭÉରତ ଏଙ୍ା ରଦରରିଗରିରାଡ଼ାଈ କୂରତେ: “ଏ ପ୍ରବୁ! ଦାଉଦ 
ମ୍ୀଏନରିତରି! ରଜÍଡା ନଆନା ନÉରଙ୍ ଈରକÑ ବାରା ଗରିଆମ।ୁ ନାଇ 
ମାରନରି ବାଃତା େୀରଦରରÑଏÒଞ୍ଜୁ ସÌଲ୍ ଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରରି 
ଗÉରମÑ ଜୂଗାଈମାରନ।”

୨୩
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରିÔ ଅÉସÈ ରଭÑରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରଭରତେରୁ: 
“ଈଆଡ଼ରିନରିÔ ରଭସୁମୁ ଈରରି ସାଲାକାରରି। ଈରରି ତ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି 
ଇଞ୍ରିମାରନ। ମÉରଙ୍ ଈରରି େରିଃତାଜÈଏ।

୨୪
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ମ୍Éଙ୍ାମାନରି ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  

ଆଡÈ ରେÍନୁ ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”
୨୫

 ଏମବେÈ ଏÌରରି ଆଜା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଏଆନରି 
କÉଟ୍ କÈନରି କୂରରିରତ। ଏÌରରି ଇରସ, ପ୍ରବୁ, ନÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡା 
ନଆମ।ୁ

୨୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ମୀଡାକାନାରÈ ତରିନ୍ ମବୋ 

ଅଆନା ନାଃକାନରିକରି ସୀଭା ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉËରତ।”
୨୭

 ଏ ଆଜା ରଭରତେ, “ଆଁ ପ୍ରବୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ 
ରମଜାଡ଼ାଈ ରନÍରଡ ଦୀପ୍ କାଈମାନରି ଜୁଟା ପ୍ରÉମÈଙ୍ା ନାଃକା 
ତରିଞ୍ରିମାନୁ।”

୨୮
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଆଜା! ନୀ ବାଃତା ଗÉରମÑ 

େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ। ଈନୁ ଏତୋରÈ ଜÉସାମାଞ୍ାଦରି, ଏÌରÈ ଈନୁ 
େÉଣ୍ରି।’ ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରିÔରନ ତାଡ଼ା ମାର ରନଗରି ଅÉଜାମାରସ।

ଜରୀସୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରିଈ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
୨୯

 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସୁ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗାଲରିଲରି 
ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ର ସÌରୁତାନରି 
କକରିସାକାରତଞ୍ଜୁ।

୩୦
 ଏ ମବେÈ ଦାଲା ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୁଗଡ଼Èଇ କୂରାସାକାରରିଈ ଏଆନରି 
ନÌକରିÔଟରି ଇଟରିରତରୁ। ଗରନ୍ÑକାତÉକା ତାକା ମୂେରିସରିଡÈରତରୁ, 
ଗରନ୍Ñକା କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା, ରଲୋଙ୍ାଗାଟାକା, 
କାଲାଙ୍ାଗାଟାକା ଅରଟÑ ÑରବÑ ରବÍଗାଲରି  ରବÍଗାଲରି 
ରୂଗଗାଟାକା। ଜୀସୁ ଏଆରରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଈ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। 
୩୧

 ରବÍଡାଗାଟାତା କାତା ରଭସ୍ ୋମତୂାରÈ, ରଲୋଙ୍ାଗାଟାକା 
ତÉକା ମୂତାରÈ ରମହାନା ଲÌକୁ ଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା ରମଃୋ ମରୂତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 
ଇସ୍ାଏଲ ରେÍନୁଈ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିରତରୁ।

୪,୦୦୦ ଲÌକୁରିଈ ଜରୀସୁ ତରୀତୋରି
(ମÉକ୍ ୮:୧–୧୦)

୩୨
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ଇହରିଙ୍ରି  

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଈ ଲÌକୁରରିଈ େÉେଣ୍ରି ଆଇମାଈ। ତୀନରି 
ଅÉରତରଡÑ ଇଆରୁ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରନରୁ। ଇରଦÑ ଏ ଆରରି ବାଃତା 
ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡÑ। ଅÉନୁ ଏଆରରିଈ ସାରକÑ 

ୋଣ୍ା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÑନୁ ଆନÈେୁନା ୋରହରରିଆ ଏଆରୁ ସÉକଡ଼ରି 
ଅÉଜାନା ଦୀେ୍ରିକାରନରୁ।”

୩୩
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ରଭରସରୁ, “ଈରସ ଦÉଲା 

ଲÌକୁରରିକରି ସୀଭାରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ତରିନ୍ ମବୋ ଏରମବେ 
ଦାଃକାନାମ?ୁ

ଅÉଜୁ ତ ମଲୂÈ ସରିଃେରିମାନରି ବାହାତାନରିÔ ମାନାସ।ୁ”
୩୪

 ଜୀସ ୁୋ୍ରତଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା ଏସÛଲରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ମାନୁ? 
ଏଆରୁ ଇରସରୁ, ମାଇ ବାଃତା ସÉତଗଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା ଏଙ୍ା 
ଈକÛଲରି କରଗରରି ମରିନ୍ ଙ୍ାମାନୁ।”

୩୫
 ରନÍରଡ଼ କପ୍ କାରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 

୩୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉତଗଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା ଅରଟÑÑ ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃରତଞ୍ଜୁ। 

ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଈ ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରୁଟରି େରିଟÛକା ରରପ୍ କରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ରଟÍରଣ୍Ñ ଏÌବÈ ଲÌକୁରରିକରି ୋହା ଜରିରତରୁ। ୩୭

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ 
ଟୂଟୁ େସୃ୍È ତରିରସରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ତରିନ୍ ମବୋ ମËୂତାଆ ଗୁଣ୍ ନ୍Èଙ୍ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରେସ୍କରିରତରୁ ଏଙ୍ା ସÉତଗଟା ବÌଗାଙ୍ରିନରିÔ େୂରରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ତାକା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ଭାରରି ୪,୦୦୦ 
ମାରସରୁ। ଏମବେÈ ଆଜାସାକା ଅରଟÑÑ ମୀଡାଙ୍ରି ରଭÑ ମାସୁ। 
୩୯

 ଗୁରଲÑÑତାକା ତରିସରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଈ ରମÍଡରିଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁରଭÑ ଡଙ୍ାତା କକ୍ ସାନା ମାଗାଦାନ୍ ଦରିନା ରଭ ଞ୍Ûକରି 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଗନଦେÑକା ଲÌକୁ ଜରୀସୁତାରÈ ପÌଣ ରରୀନଜÍଡା ଗିନତରୁ
(ମÉକ୍ ୮:୧୧–୧୩; ଲୁକ ୧୨:୫୪–୫୬)

୧୬  ୧ ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସରିଦୁକରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ େରରିକ୍ାଗରିଆନା 

ରମଃୋ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାହାଡ଼ାଈ ତାଡ଼ା 
ଭÉଜାମାନାରÈ ରଣ୍È ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ମ୍ଡରିÓଉ ତÌତୋମ ୁଇଞ୍ରି  ଜୀସଈୁ 
େ୍Éରତରୁ।

୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ଅÉରତେଞ୍ଜୁ: “ଈରୁ ରଭÍଲା କ୍ଡଜୁଇନାରÈ 

ରମହାନା ଏÌରରି ଦରିନା ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରନ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। 
ରଗରଟ ମରୂଡଙ୍ରି  ରାତା ରଭÍସାଦୁଃରନ ଇରସÑକା ରନÍଞ୍ଜୁତାରରି ଦରିନା 
ରନଗÈରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ୩

 ଏଙ୍ା ରଗରଟ 
ନÉଡରିÔସରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଆନ୍ାରରି ଏଙ୍ା ରାତା ରଭÍସାଦୁଃରନ ଇରସÑକା 
ରନÍଞ୍ଜୁ େରିଜୁ ଦରିଆରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। େରିଜୁ ଭରିଲୁଡ଼Èଇ 
ଈଭରି ଆଇନୁ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା। ୪

 ଡାଡ୍ରି ଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଈ ଲÌକୁତାକା 
ଆଡÈ ରେÍନୁବାହାଡ଼ାଈ ର ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ରମଃୋ 
ଦାଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିଈ େୂଟ୍ ୋମା ତÌସ୍ ୋରସଲୁ 
ଆନରିରଭÑ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଏÒ।” ଜୁନସ ରସÍଲୁ ଗରିଭା 
ଅÉଜାମାସରି ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ  ‘ମ୍ଡରିÓଉ’ a ଆଡÈ ତÌସ୍ ୋ ଅÉରନ। 
ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସ ୁଏରାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା ଜରୀସୁଈ ପୁନ୍ ମ୍ା ମËୂତାରି
(ମÉକ୍ ୮:୧୪–୨୧)

୫
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଦରରିମୁଣ୍ା ଗ୍ଡÓÉସାନା 

a ୧୬:୪ ମଡେିÓଉ ଜୀସ ୁସÉବା ଗ୍ଡାଙ୍ଜୁତାନରି ତରିନରି ଦରିନା ରାହରିଅÉତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଜୁନସ ରରଣ୍ ରଦରରି ମୀନୁ ଟୁଟୁ ଲାଇଟରି ତରିନରିଦରିନା ରାହରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ।



24ମାତଉି ୧୬:୬
ସାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉରକÑ ତରିନ୍ ମବୋ ଅÌଭା 
ବୁଡ଼ଜାରସରୁ। ୬

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÉରୁ 
ମÉରୁ ଅÉଦୁ! ୋରୁସରି ଏଙ୍ା ସାଦୁକରିଙ୍ାନାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନାଭାନରିÔ 
ଗÉରମÑ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ।”

୭
 ଇମବୋତାରÈ ଲାଈନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଭÉସରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ମାଇ  
ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରୁଟରି େଟÛକା ତାୋ ବୁଡ଼୍ ଜରିତାକରି ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା 
ମÉରଙ୍ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ ସରିନÈ।”

୮
 ଈରା ଏଆରୁ କାତାବÉତା୍ ଆଇରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁେରୁସଞ୍ଜୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରୁଟରି େରିଟÛକା 
ତÈଆ ସରିଡÈମ ୁଇଞ୍ଜୁ ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି କାତାବାତ୍ା ଆଇମାରଞ୍ରୁ? 
ମୀରନ୍ ଈରକÑ ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ। ୯

 ଈରୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
େୁନ୍ ମବୋ ମËୂରତରୁ? ୫,୦୦୦ ଲÌକୁ ତରିସାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୫ 
ଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା ତରିଞ୍ାନା ସÉରରିତାଇ ଏରସ ବÌଗା ଅÉତୁ? ଏମବେÈ 
ଈରୁରଭÑ ତ ଟୂଟୁ େସୃ୍È ତରିଞ୍ାରସରୁ। ୧୦

 ୭ ଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା 
ଡ଼ାଈ ୪,୦୦୦ ଲକୁରରିଇ ତୀସ୍ ୋଅÉଜାସାରÈ ଅରଟÑÑ ତରିନ୍ ମବୋ 
ମËତାରÈ ଈରୁ ଏରସ ବÌଗା େରୂରି ଗରିରତରୁ ଏÌରÈରଭÑ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। 
୧୧

 ଏÌରÈଡ଼କରି ଅÉନୁ ରୁଟରି େରିଟÛକା ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉଈ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସାଦୁକରିଙ୍ାନରି 
ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଈରୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ।’ ’

୧୨
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଆନÈ ଗ୍ରÉୋ ମÉଟ୍ରିରସଞ୍ଜୁ ଏ କାତା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େୁରସରୁ। େରିଟÛ ଗୁଣ୍ାତାନରିÔ ଆଡ଼୍ ୋ ଆଇମାନରି 
ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି ନୀରୁÛ କାତା ଅÉଏÒ ରଟÍରଣ୍Ñ ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ସାଦୁକରିଙ୍ା ଏତୋରÈ ଗ୍ରÉୋଈମାରସରୁ ଏ ରସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉଭାରସÍଲୁ ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ଗ୍ରÉୋଈ ମାରସଞ୍ଜୁ।

ଈନୁ କି୍ସ୍ଟତ ିଇଞି୍ ପିତର ଜରୀସୁଈ ନ୍ସ୍ ପିନନଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୮:୨୭–୩୦; ଲୁକ ୯:୧୮–୨୧)

୧୩
 ଜୀସୁ କାଇସରରିଆ େରିଲରିେରି ରଭଞ୍କରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଆଇମାଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ମ୍ୀଏନରିରତନୁ a। ଅÉନୁ ଏମବୋଈ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ କାତା ଆଇରନରୁ?”

୧୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସରୁ: “ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ ଈନୁ ମଞୁ୍ାଗରିଭାଗାଟରି 

ଜହନ ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ। ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା  ଜରିରରିମରିଅ b 
ଅÉରତÑକା ରେÍନୁତାରା ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି c ମାରଦÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ େରିରନରୁ।

୧୫
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉରଙ୍ ଆନାନୁ ଇଞ୍ରି  

ରଭସ୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ?”
୧୬

 ସରିମନ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟତରି ନୀରଡ଼ମାନରି ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି।”

୧୭
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଜୁନସ ମରିରରÑନରିତରି ସରିମନ ଈନୁ 

ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରିମାନାତରି। ଆ କାତା ନୀରଙ୍ ଏମବୋଈରଭÑ 
ରଭସÈସରିଡାଜÈଏ। ଅÉନୁ ଏମବୋଈ ଏ କାତା ସଗ୍ତାମାନରି ନାଇ 

a ୧୬:୧୩ ନମଡେÓନେÑନ ିମ୍ରୀଏନନିତନୁ ଇରସÑକା ଜୀସୁ। ଲÌକୁରରି ଜ୍ଡÓÞÕୋ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏଆନରି ଅÉସ୍କାରସଞ୍ଜୁ।
b ୧୬:୧୪ ଜରିିମିଅ ୬୦୦ ଖ୍ୀ.େୂ. ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁକାତା 
ରବସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ।”
c ୧୬:୧୪ ପମୁା୍ଗି୍ାଗାଟାକା ଏତୋନାକାରୁ ରେÍନୁରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିରନରୁ।

ଅÉବା ନୀରଙ୍ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈନୁ  େରିତର d ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଈ ୋଟାଭାଲରି 
କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ାରÈ ଊଜାନ୍ େୁଟା ରଡÍସରିଈ। ସÉଭାତାରରି  ଡÉଟା eରଭÑ 
ନାଇ ଉଜାନ୍ େୂଟାତରିନରିÔ ଆରରି ଗରିଭା ମୂଏÒ। ୧୯

 ରେÍନୁ େÌଣ 
ଗରିନରି ଦରିନା ତାରÈ କୁସରିୋକÈ ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ସୀËଈ ଈନୁ 
ଏରସରରିରଭÑଲା ଈ େୁତଗିତାନରିÔ ଆନÈ ତୂକରି ଗରିଦରି ଏÌରରି ରେÍନୁ 
ତୂକରି ଗରିଆନାରରି ଅÉରନ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଈନୁ ଈ େୁତଗିତାନରିÔ 
ରÛଆନରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିହାଜରିଦରି ଏÌରÈ ରେÍନୁରଭÑ େରିହା ଜରିରନଞ୍ଜୁ।”

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ାନା ଏମବୋରରିଈରଭÑ ରଭସ୍ ୋ କୂନା ଇଞ୍ରି  

ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ କÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ।

ଅÉନୁ ସÉଈ ଇଞି୍ ଜରୀସୁ ନ୍ତୋରି
(ମÉକ୍ ୮:୩୧–୯:୧; ଲୁକ ୯:୨୨–୨୭)

୨୧
 ଏ ରଡଲରିଡ଼Èଈରନ ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଅÉରନ 

ଇଞ୍ରି  ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭସ୍ େରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦରି 
ଡୂୋଗାଟାରରିକରି ରଦରÈରୁ ଲÉକାଗାଟାରରିଈ ଡୂୋଗାଟାରୁ ଅରଟÑÑ 
ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିଈ ରବÌଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାରÈ 
ଜୂରକ୍ନରୁ ଏ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍Éର୍୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଡାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ନÉରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଅÉରନ 
ଅରଟÑÑ ତୀନରି ଗÉଲା ଅÉନୁ ସÉଭା ମସୂାନା ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିଈ।

୨୨
 ଜୀସରୁକÑ ରବÍଗାରଲÑ କାତା ଅÉଭାରସÍଲୁ େରିତର ରବÍଗାଲରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼ାଈ ଏଆନରିଈ ରସ କÛକରି ଅରତଞ୍ଜୁ। େରିତର 
ଜୀସୁଈ ଡନ୍ଦ୍ ନÈ ରମହାନା କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ! ଏ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ବାହାଡ଼ାଈ ରେÍନୁ ନୀରଙ୍ 
ଜ୍ଡÓÞପ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତାଜÈଆକାଈ।”

୨୩
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ େରିତରଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସଇତାନ! ନÉରଙ୍ 

ଏÌଜାଜାମୁ। ଈନୁ ନÉରଙ୍ ବାରା ଗରିେରିସରିଡାଜÈଆଇ। ରେÍନୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଈନୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଆଇସରିଡାଈ ଲÌକୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି , ଏତେÈରରି ନୂଡ଼ରିତାରରି ଏÌରÈ ଭାରରି ଈନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି ।”

୨୪
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଗରଟ ମୀ ମାରଦÑଡ଼ାଈ ଏତେÈ ଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ନାଇ ରବÑଅଟରି 
ଭÉଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ାନାରÈ ତାଡ଼ା 
ସÛ ଏÌଲୁଗରିଭା ଟାଟରିଗରିଭା ଅÉରନ। ଏତେରି କ୍ଡୂ ସ ରଡଃକାନା ନାଇ 
ରବÑଅଟରି ଭÉଭାରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉଜାରନ ଏ କ୍ଡୂ ସ ରଡଃକାରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଣ୍ା ଲୂଡ଼ାଅÉରନ। ୨୫

 ମୀ ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ 
େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରÈ େରାଣରି ମସୁଗିରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ନୀମବୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାନରିÔ 
ତାଡ଼ାନରି ତÉନୁ ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା େୁତଗିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ 
େÉରଟÑକାରବÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନରି ଲÉବା େÉରନଞ୍ଜୁ? ଏରସତାରÈ 
ଆନÈ ସରିରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ େରାଣରି କଡାନା 
ଅÌଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ତାଡ଼ା ଅÉବାତାରÈ େÌଙ୍ ରଭÍଙ୍ା ଆହାନା 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଆନÈଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋତାରÈ 
ଆଗ୍ରି େୁରସ୍କାର ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରିତାକାରରିକରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
d ୧୬:୧୮ ପିତର ଗ୍ରୀକ୍ ୋଦା, ଇରସÑକା ଭାଡରି
e ୧୬:୧୮ ସÉ୍ାତାରି ଡÉଟାସÉଭାତାରା ଦÉରା



25 ମାତଉି ୧୭:୨୩
୨୮

 ନାଇ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାନାରÈ େରତ୍ ଗରିଦୁ। ଇରଦÑ ଇମବୋ 
ନରିସାମାଞ୍ାନାକାରରି ମାରତÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା ତାଡ଼ା ସÉଭା ରଭରଲÑ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଆହାନା ଭାଇମାନାରÈ 
ରମଃରନରୁ।”

ମÌସା ଏଙ୍ା ଏଲିଅନକÑ ଜରୀସୁଈ ନମଃତାରି
(ମÉକ୍ ୯:୨–୧୩; ଲୁକ ୯:୨୮–୩୬)

୧୭  ୧ ସଅ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁେରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ତାରମବେସା ଜହନଈ ଆହାନା େ୍ଡÓÞସାମାସରି 

ର ସÌରୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଭାରରି ଏଆରୁ ମାରସରୁ। ୨ ଏଆରୁ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆନରିଈ ରମଃରତରୁ, ଏମବେÈ ଜୀସ ୁରବÍଗାରଲÑ 
ତÌସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ମୁହୁ ଭାନା ରଭÍଲାରଡଃଙ୍ରି  
ଅÌସ୍ରିମାରସ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାଈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ସୂକାଲରି ଗରିଆନା 
ଅÌସ୍ରିମାସୁ। ୩

 ଏମବେÈ ଏଆନରିରକÑ ରରିÔଆରୁ କାତା ଆଇମାରସରୁ। 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÌସା ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ  ଏଲରିଅ a।

୪
 େରିତର ଜୀସଈୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ଅ ପ୍ରବୁ, ଅÉଜୁ ଇମବେÈ ମାନାରରି 

ଗÉରମÑ ରନଗÈରରି। ରଗରଟ ଈନୁ ମÉଣ୍ରିଦରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଇମବେÈ 
ତୀନରିଗଟା କୁଡ଼ରିଙ୍ା ଲାଇ ଗରିଈ। ରଣ୍È ନୀ ରସÍଲୁ, ଅରଟÑÑ ରଣ୍È 
ମÌସା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ଏଲରିଅ ରସÍଲୁ।”

୫
 େରିତର କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରିÔ ରରଣ୍ ଲÌଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  

ଏଆରରିଈ େ୍ାରତେ। ଏ ମରୂଡଙ୍ରିଡ଼ାଈ ଇହରିଙ୍ରିତାରରି ରରଣ୍ ଗୀରା 
ଭÉରତ: “ଈଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଇଆନରିଈ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଈ। ଈଆନରି ବାଃତା ନÉରନ୍ ଗÉରମÑ ସୁଆରରିମାରନ। 
ଇଆନରିଈ ମÉନରି ଅÉଦୁ।”

୬
 ଏମବେÈମାସାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ଗୀରା ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ 

ଗÉରମÑ ଆଜରିତାକା ରନÍରଡ ଦୀେ୍ରିକାରତରୁ। ୭ ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଏଆରରିଈ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ନରିଙ୍ାଦୁ, ଆଜାକୂନା।” ୮

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରସଣ୍Ûକରି 
ରମଃରତରୁ, ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଜୀସ ୁରÛଆରଞ୍ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୯
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସÌରୁ ଭ୍ଡÓÞମାଞ୍ାତରି 

ରଡଲାତାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ଈ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ: “ଈରୁ ସÌରୁ 
ରସଣ୍ ଆନÈ ରମଃରତରୁ, ଏÌରÈ ଏରମବେରରିଈରଭÑ ରଭସ୍ ୋକୂନା 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି। ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ସÉଭା ମସୂାନା ନରିଙ୍Èନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ କÉସାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ମୀ ରମହାମାସାରÈ ଈରୁ ଲÌକୁରରିଈ 
ରଭସ୍ ୋ ମରୂଦରୁ।”

୧୦
 ଗ୍ରÉମବୋଗଟାକା ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ: “କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉଭା ରଭÍରଲÑ 

ଏଲରିଅ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ରଭ ସ୍ େରିରନରୁ?”

୧୧
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଲରିଅ ଭାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି , ଏଆରୁ 

ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ରଭସ୍ େରିରନରୁ। ଏତୋଈ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଭା କାତା ଏÌଭÈ 
ଗୁରଲÑÑ େୂରରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏଲରିଅ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଉରଜÑକାତା। 
୧୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଏଲରିଅ ତ 
ଭÉରତଞ୍ଜୁରଡÑ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏ କାତା ଲÌକୁ େୁନ୍ ମବୋ ମËୂରତରୁ 
ଏଙ୍ା ତÉରଙ୍ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡାସÉଞ୍ରିରତ ଏରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରିଈ 

a ୧୭:୩ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÌସା ଏଙ୍ା ଅନଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଲିଅ। ସÉଜାମାସରି 
ରଡଲରିତାକା ରରିଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରରି ରସରଣ୍Ñଙ୍ା।

ବରିକାଲରି ସରିରତରୁ। ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଏଆରରÑରନ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ମ୍ୀଏନରିକରି ଜୂଗା ସୀରନରୁ।” ୧୩

 ମଞୁ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ଆଡÈ 
ଏଲରିଅ ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁରଭସ୍ େରିମାସରି କାତା ଏଆରୁ େୁରସରୁ।

ମରୀଡା ବାୋଡାଈ ଜରୀସୁ ର ପରୀନଦନରÑନଈି ନପେନିତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୯:୧୪–୨୯ ଲୁକ ୯:୩୭–୪୩)

୧୪
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଲÌକୁ ବାଃତାରଙ୍Ñ 

ରଭ୍ଡÍÓରତରୁ। ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଜୀସ ୁକÉଟ୍ କÈନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୫

 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନାଇ ମରିରରÑନରିଈ ଈରକÑ 
ରଜÍଡାନଆଜରିଆମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ନÌରମରରି ରୂଗ ଅÉଜାନା 
ଗÉରମÑ ଜୂଗାଈ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ନÉଡ଼ରିତାନରିÔ 
ଅÉରତÑକା ସରିରୁତାନରିÔ ଦୀେ୍ରିଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାରସÑଏ, ଏÌËକରଭÑ ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଈ ରନଗରି ଗରିଭା ମËୂରତରୁ।”

୧୭
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରନଞ୍ଜୁ ଭୀଏÒ ଲÌକୁତାରତରୁ 

ଈରୁ, ମୀ ବାଃତା ଈରକÑରଭÑ େରତ୍ ସରିଡାଜÈଏ। ମୀରନ୍ ନୀମବୋ 
ଗÉରମÑ ଡ଼ଈତାରରି ମାରନ। ଅÉନୁ ମୀରକÑ ଅରଟÑÑ ଏରସ ଦରିନା 
ଟୁକ୍ନÈ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଈ? ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଅÉନୁ ମୀନ୍ାରÈ 
ମୁଣ୍ରି ମୂତାଈ? ମୀଡାତରିନରିÔ ଇମବେÈଙ୍ରି  ତାମୁ।” ୧୮

 ମୀଡା ଲାଈ 
ମାସରି େୀରଦରରଏନରିଈ ଜୀସ ୁଆସ୍ ୋଗରିଆନା ବାଗଗି ସୀଭÈରନ 
େୀରଦରରÑଏଞ୍ଜୁ ମୀଡା ବାହାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ମୀଡା କ୍Éର୍୍ା ରନଗରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରେ୍ଡÓÍରକÑ 

ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ଇରସରୁ, “ମୀଡାବାହାଡ଼ାଈ ସ୍ଡÓହାନା 
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଅÉମୁ େୀରଦରରÑଏନରିଈ କÉଡ଼୍ ସାନା ବାଗଗି 
ସରିଆନା ଡୁଞ୍ରିତାମ ୁଅÉରତÑକାରଭÑ ମËୂତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଏ େୀରଦରରÑଏନରିଈ ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହା ମËୂତାମ?ୁ”

୨୦
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େୀରଦରରÑଏନରି ସ୍ଡÓ Ìପ୍ ସାନା 

ରେହାମୂËରତରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ମୀ ବାଃତା 
ଈରକÑଗରିସରିÔରନ େରତ୍ ମାଞ୍ାରତ। ନାଇ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାନାରÈ 
େରତ୍ ଗରିଦୁ, ରଗରଟ ମୀ ବାଃତା ର ସସ୍ ରେ୍ଡÓÍନୁ ରତସାରରି େରତ୍ 
ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ, ଇରସÑକା ଈରୁ ଈ ବାହାଡ଼ାଈ ଅ ବାହାତାଙ୍ରି  
ଏÌଜାନା ସାଲାମୁ ଇଞ୍ରି  ଈ ସÌରୁତରିନରିÔ ରଭରତେÑକା, ଏÌରରି ଏ 
ବାହାଡ଼ାଈ ଏÌଜାନା ସାରନ। ଈରୁ ଆନÈ ଆରତÑକାରଭÑ ଗରିଭା 
ମରୂଦରୁ।” ୨୧

  b

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉନାରÈ କାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୯:୩୦–୩୨; ଲୁକ ୯:୪୩–୪୫)

୨୨
 ଏରସ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗାଲରିଲରିତାନରିÔ ର 

ବାହାତାନରି ଊଜରିରତରୁ। ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଈ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କାଜୁତାନରିÔ ସେଗି 
ଗରିଭା ଅÉରନ। ୨୩

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରନରୁ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ତୀନରି ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ମସୂାନା ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍନରି କାତା ରଭଞ୍ାନା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ।”
b ୧୭:୨୧ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ 
ଅÉକା ଈରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ବୁତଙ୍ାନରି ରେÍହା ମେୂା ଅÉରନ।



26ମାତଉି ୧୭:୨୪
ଜରୀସୁ ସିତେଜୁ  ତଃନ ିକାତା ଗ୍ରÉନତେଞ୍ଜୁ

୨୪
 ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କେର୍  ନାହୁମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  

ସାରସରୁ। ରେÍନୁ ଇଡୁ ରସÍଲୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ େରିମାସାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରିତର ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ମୀ ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ସରିତେଜୁ  ‘ଜÌରଡ଼କା-ଡ୍କ୍ ମା’ a ତଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ?”

୨୫
 େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ତଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜୀସୁ ଏତେରି ଇଡୁତାନରି ମାରସଞ୍ଜୁ େରିତର ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 
େରିତର ଜୀସୁଈ କାତାରଭସ୍ ୋ ରଭÍରଲÑରନ ଜୀସୁ ଏଆନରିଈ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, େୁତଗିତାକା ରÉଜାଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼ାଈ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସରିତେଜୁ  ଅଇମାରନରୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସରିତେଜୁ  
ତଃେରିମାନାକା ଏମବୋଈ? ଏଆରୁ ରÉରଜÑନରି ମ୍ୀକା ଗରିନÈ? ଗରିନା 
ରବÍଗାଲରି ଆରରÑ ଲÌକୁ ସରିତେଜୁ  ତଃୋମାରନରୁ?”

୨୬
 େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରବÍଗାଲରି ଆରରÑ ଲÌକୁତାକା ଆଡÈ 

ସରିତେଜୁ  ତଃରନରୁ।”
ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରÉରଜÑନରି 

ମୀଡାଙ୍ା ସରିତେଜୁ  ତଃୋ ଦୀଏÒ।” ୨୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଈ ସରିତେଜୁ  

ଊସ୍ ୋଗାଟାରରିଈ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭାଗରିଭା କୂୋକାସ।ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇରଦÑ 
ସାଲାମୁ ରଦରରିମୁଣ୍ା ତାନରିÔ ମରିନୁ ରଜଲ୍ ଗାମୁ। ଏତେÈରରି ଊରଡ଼ରି 
ରସଃତାରନ ଏମବେÈ ଏଆଡ଼ରିନାରÈ ସୁଡ଼ା ଏÌକ୍ ସାଜରିମ।ୁ ଏଆଡ଼ରିନରି 
ସୁଡା ଲାଈ ରଣ୍È ଟÉକା (ସରିତେଜୁ  ତଃନାରରି) େÉଣ୍ରି ନାଇରସÍଲୁ 
ଇଞ୍ରି  ସରିତେଜୁ  ତଃକାମ।ୁ,

ଏମ୍ାଈ ନଦରÈଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୯:୩୩–୩୭; ଲୁକ ୯:୪୬–୪୮)

୧୮  ୧  ଏ ରଡଲରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ରଭରସରୁ, “ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରିÔ 

ଏମବୋଈ ମଲୂÈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ?
୨

 ଜୀସୁ ର କରଗରରି ମୀଡାଈ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ମୀଡାତରିନରିÔ ତାଡ଼ା ବାଃତା ନରିସାଗରିରତଞ୍ଜୁ, ୩

 “ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଈରରି ଉରଜÑ କାତା, ଈରୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ଅÉରନ 
ଏଙ୍ା ଈ କରଗରରି ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା 
ଅÉରନ। ରଗରଟ ଈରୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା କୂରଦରୁ ଇରସÑକା 
ଏରସÑକାରଭÑ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରିÔ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂÒରୁ। ୪ ଈ 
କରଗରରି ମୀଡାରଡଃଙ୍ରି  ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି କÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ 
ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରିÔ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ

୫
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇ, ୋଦାଡ଼ାଈ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ର କରଗରରି 

ମୀଡୀତରିନରିÔ ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ଆଃେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ଡÌଈ ଗି୍ା କୂ୍ାନସÍଲୁ ଜରୀସୁ କÉଡ଼୍ ପିନାରି
(ମÉକ୍ ୯:୪୨–୪୮; ଲୁକ ୧୭:୧–୨)

୬
 “ରଗରଟ ଈ କରଗରରି ମୀଡାରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତା 

େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଡ଼Ìଈ ଗରିଭା 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ତାନାନରିରସÑଲୁ ଏÌରରି ରଦରରି 
ବରିକାଲରିତାରରି ଅÉରନ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାକାରରିଈ ଡÌକାତା ଗୁର୍୍ାଭାଡରି 
ତହାନା ରଦରରି ଗÉଡା ସମଦୁ୍ରତାନରିÔ ଇବ୍ ଗା ଏଆରରିରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି 
a ୧୭:୨୪ “ଜÌନଡକା-ଡ୍ରକ୍ ମା” ସିତେଜୁ  ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରେÍନୁ ଇଡୁ ରସÍଲୁ ର 
ବାସାରରି ତାଙ୍ରି  ଥରର ସୀେ୍ରିମାସରି ଟାକାଙ୍ା।

ରନଗରି ଅÉରନ। ୭
 ଈ େୁତଗିତା ଡ଼Ìଈ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ 

ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଆଇମାଈ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାଈ ଉରଜÑରନ ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈକା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରନରୁ ଏମବେÈ ଏÌରରି ଏଆରରିରସÑଲୁ ରଦରରି ବରିକାଲରି ତାନାରରି 
ଅÉରନ।

୮
 “ରଗରଟ ନୀରନ୍ କାଜୁ ଅÉରତÑକା କÉଡୁ ନୀରଙ୍ ଡ଼Ìଇ 

ଗରିଭାଗରିେରିଞ୍ାରନ ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈନୁ ଏÌରÈ କାତାନା ତୁଃମ।ୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜÌରଡÑକା କାକା ଅରଟÑÑ ଜÌରଡ଼Ñକା କÉଟ୍ କା 
ଆହାନା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନÉଡ଼ରିÔତାନରିÔ ଇବ୍ ଗା ଅÉନରି ବÉଗା ର କାଜୁ 
ଅରଟÑÑ ର କÉଡୁ ମାଞ୍ାନା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋତାନରିÔ ସÌଲ୍ ବା ନୀ 
ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି ଅÉରନ। ୯

 ରଗରଟ ଈନୁ କାନୁ ବÉଗା 
ଡ଼Ìଈଗରିଭା ଦୀପ୍ କରିରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏÌରÈ କ୍ଡଜୁଃମ ୁଏଙ୍ା 
ବାବାଡ଼ରିଗରିଆନା ତୁଃମ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜÌରଡÑକା କାନ୍ ଙ୍ା 
ମାଞ୍ାନା ନୀରଙ୍ ନକ୍ ନÉଡ଼ରିÔତାନରିÔ ଇବ୍ ଗା ଅÉନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍Ñ 
ର କାନୁ ମାଞ୍ାନା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ନୀରସÍଲୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି।

ମ୍Éଙ୍ାମାସି ନମÍଣି୍ ଅÌଡାତାରି ନକÍରଣି୍
(ଲୁକ ୧୫:୩–୭)

୧୦
 “ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଈ କରଗରରି ମୀଡାକା ମଲୁୁ ସରିଡÈନାକା 

ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଭା କୂନା। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈ 
ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ସଗ୍ତା ଦୁତଙ୍ା ମାରନରୁ। ଏ ଦୁତଙ୍ା 
ସଗ୍ତାନରିÔ ଏରସରରିରଭÍଲାରଭÑ ନାଇ ଅÉବାରକÑ ମାରନରୁ। 
୧୧

 ମ୍Éଙ୍ାମାନରି ଲÖକୁରରିଈ ଦାଃୋରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।  b

୧୨
 “ରଗରଟ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାଈ ୧୦୦ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା 

ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା ରରଣ୍ ମ୍Éଙ୍ରିରନ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ ସÌରୁତାନରିÔରନ ୯୯ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି 
ତୁହାନା ମ୍Éଙ୍ାମାନାରÈ ଦାଃକାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଏÒ ଗରିନÈ? ୧୩

 ଏଙ୍ା 
ମ୍Éଙ୍ାମାସରି ର ରମÍଣ୍ରିଅÌଡା େÉରଟÑକା, ଏରସÑକାରଭÑ ମ୍Éଙ୍ାସରିଡାତରି 
୯୯ ଗଟା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି ସÉରÛକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଈ କାତା ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ୧୪

 ଟରିକ୍ନÈ 
ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ, ଈ କରଗରରି ମୀଡାକାନରି ବାହାଡ଼ାଈ ରଆଞ୍ଜୁରଭÑ 
ମ୍Éଙ୍Èକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସଗ୍ତା ମାନରି ମୀ ଅÉବା ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ରÛଆଞ୍ଜୁ ନରୀନଙ୍ ବକିାଲି ସିଆନନଞ୍ଜୁ ଇନସÑକା
(ଲୁକ ୧୭:୩)

୧୫
 “ରଗରଟ ରେÍନୁଈ େଞୁ୍ାମାନରି ର ଆରମବେସା ଅÉରତÑକା ର ଆଙ୍ରି  

ନୀ କୁÛଇଟରି ଆନରି ଅÉରତÑକା ଡ଼ÌଈତାରÈ ଗରିନୁ ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 
ଏÌଭରି ଆନରି ଡ଼ÌଈତାରÈ ଗରିଆମାନୁ ଏÌରÈ ଏÌଭାସାନରିÔ ରଭସ୍କାମ।ୁ 
ଏÌଭାସାରଙ୍ ଭାରରି ଈନୁ ମାଞ୍ାଦୁଃନାବାନରିÔ ଏରହଙ୍ରି  ଗରିମୁ। 
ରଗରଟ ଏÌଭରି ରଭଞ୍ାତୁ ଇରସÑକା ଏÌଭରି ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀ 
ଆରମବେସା ଅÉରତÑକା ନୀ ଆଙ୍ରି  ଅÉଭାରସÍଲୁ ଏÌଭାସାନରି ଈରୁ 
ବାରା ଗରିତରି ଇଞ୍ରି  େୁନୁମ।ୁ ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଏÌଭରି ନୀନ୍ାରÈ 
ରଭନ୍ ମବୋ କୂତୁ ଇରସÑକା ଈନୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ସାଲାମ ୁଏମବେÈ 

b ୧୮:୧୧ ଈରା ଏÌରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ।



27 ମାତଉି ୧୯:୫
ନୀରକÑ ରÛଆନରିଈ ଅÉରତÑକା ରରିÔଆରରିଈ ଅମୁ। ଏମବେÈ ରରିଆରୁ 
ଅÉରତÑକା ତୀନରିଗାଣ୍ରିତାକା ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑତାକା ଏÌଭାସାନରିÔ 
ରଭସ୍ ୋମରୂନରୁ। ୧୭

 ରଗରଟ ଏÌଭରି ଏଆରରିତାରÈରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ 
କୂନୁ ଇରସÑକା ଏ କାତା ଉଜାନ୍ େୂଟାତାନରିÔ ରଭସମୁ।ୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭରି 
ରଗରଟ ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରÈ କାତା ରଭÑନ୍ ମବୋ କୂନା ଇରସÑକା 
ସରିତେଜୁ  ଉସ୍ ୋଗାଟାରରି ଅÉରତÑକା ରେÍନୁଈ େୁଞ୍ରିସରିଡÈନାକାରରିଈ 
ଏଲୁଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭାସାନରିÔରଭÑ ଏÌଲୁଗରିମ।ୁ

୧୮
 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈ େୁତଗିତାନରି 

ମୀ ତୂକରିଗରିଆନା ରଭସ୍ାଭାନରିÔ, ରେÍନୁତାନୁÛରନ ଏÌରÈ ତୂକରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଈ େୁତଗିତାନରି ଡ଼Ìଈ େରିହାଜରିରଦରୁ, 
ରେÍନୁରଭÑ ଏÌରÈ େରିହାଜରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଈରା ଇହରିଙ୍ରିରଭÑ ରଭସ୍ ୋ 
ମୂୋଅÉରନ ଇରସÑକା: େୁତଗିତାନରିÔ ରଗରଟ ରରିÔଆରତରୁ ର 
ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ଆନÈ ଅÉରତÑକା ରେÌନୁଈ ଜÉରଦରୁ ଏମବେÈ ସଗ୍ତା 
ମାନରି ନାଇ ଅÉବା ମୀ ଜÉସାମାନାରା ମୀରଙ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ଆଁ ରଗରଟ ନାଇ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆମାଞ୍ାନାକା ରରିÔଆରୁ 
ଅÉରତÑକା ତୀନରିଗାଣ୍ରି ର ବାହାତାନରି ଉଜା ଦୁଃରନରୁ ଏମବେÈ ଅÉନୁ 
ଏଆରରିରକÑ ମାଞ୍ାଦୁହରିÔ।”

ଡÌଈ ପିଃନ ିନକÍରଣି୍
୨୧

 ଏମବୋଡ଼ାଈ େରିତର ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ରଭରସଞ୍ଜୁ, ପ୍ରବୁ, ରଗରଟ ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଈ ଗରିଭା 
ଟାଟରି ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଅÉନୁ ଏରସ େÉଲୁ ଏଆନରିତାରÈ 
େରିହାଜରିଈ? ସÉତ େÉଲୁ ଗରିନÈ?

୨୨
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈରୁ 

ସÉତ େÉଲୁତରିକରି ସÉରÛକରି େÉଲୁ ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିହାଜରିଭା 
ଅÉରନ। ଏଆରୁ ସାତ ଦୁଗୁଡ଼ରି  ସତୁରରି a େÉଲୁ ଟୁକ୍ନÈ ମୀ କୁଈଟରି 
ଡ଼Ìଈ ଗରିରତÑକାରବÑ ଈରୁ ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃରେÑଦୁଃଦୁ।”

୨୩
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା, ତାଡ଼ା ଆନରିଆଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  

ସରିଆମାସରି ଦନ ରରହାଡ଼ାଈ ଊସ୍ ୋରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁତେରି ର ରÉରଜÑନରି 
ରେଃଙ୍ରିତାରରି। ୨୪

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ତÉË ଦନ ଉସ୍ ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ର ଆଲରିଆ ତୀନରି କÌଟରି ଟÉକାଙ୍ା ବÉକରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉË ବÉକରି ଟÉକାଙ୍ା ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ ରÉରଜÑନରିକରି 
ସୀଭା ମËୂରତଞ୍ଜୁ। ବÉକରି ଟÉକାଙ୍ା ଭÉଗା ଆଲରିଆଈ, ତାଡ଼ା 
ମୀଡାବÌଦା ଅରଟÑÑ ତÉଈ ଆନାଈ ମାସ ୁଏÌଭା ଗୁରଲÑÑ ପ୍ରÉୋରସÍଲୁ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ାଈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡାବୁଙ୍ା 
େÉନ୍ ମବୋ ମରନଞ୍ଜୁ।

୨୬
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑନରି କÉଟ୍ କାନରି 

କୂରାନା ରଜÍଡାନଆନା ନÉରଙ୍ ଅରଟÑÑ ଈରକÑ ରଡଲରି ସରିଆମ,ୁ 
ଅÉନୁ ନୀË ବÉକରି ଡାବୁଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରବ୍ଡÍÓପ୍ାଈ ଇଞ୍ରି  ଡୀଭାସÉଭା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ରଜÍଡା ନରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ବÉକରି ଡାବୁଙ୍ା ନÉରଙ୍ ଅରଟÑÑ ରଭ୍ଡÍÓୋ ଲୂଡ଼ା ଅÉଏÒ 
ଇଞ୍ରି  ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ 
େରିଃେÈରନ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୮
 “ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÉଆ ୫୦ 

ଟÉକା ବÉକରି ଅÉଜାସାନାନରିଈ ର ଆଲରିଆଗାଟାନରିଈ େୂଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ 
a ୧୮:୨୨ ସାତ ଦୁଗୁଡ ିସତୁରି ୋଲୁତରିନରି ସାତ ସାତ ଗରିଆନା ସତୁରରି 
ଥର ଇଞ୍ାନା ଅଥ୍ ଗରିଭା ମେୂାଅÉରନ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଡକାନା ଆହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ନÉË ବÉକରି 
ଡାବୁଙ୍ରି  ଇରଦÑ ଇମବୋ ନÉରଙ୍ ରଭ୍ଡÓÍପ୍ାମ।ୁ’

୨୯
 “ଏ ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା 

ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ: ନÉରଙ୍ ଅରଟÑÑ ଈରକÑ ରଡଲରି ସରିଆମ।ୁ ନୀË ବାକରି 
ଡାବୁଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ନୀରଙ୍ ରତଃତାଈ।’

୩୦
 “ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍରଲÑତାଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆ ଏଆନରିକରି ଅରଟÑÑ 

ଈରକÑରଭÑ ରଡଲରି ସୀËରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଆନରିଈ ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବÉକରି ରତହÈ ସରିଡÈନରି କାତା 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ବÉକରି ଡାବୁଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରତହÈନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ଏଆନରିଈ ଇଟାଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆଗାଟାକା ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ରମଃରତରୁ, ଏ 
ଆଲରିଆରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରଜÑଡାରଣ୍Ñ ତାଡ଼ା ରମହାମାସାରÈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 
ଏଆନରିଈ ରଭରତେରୁ।

୩୨
 “ଏମବୋଡ଼ାଈ ପ୍ରବୁ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏ ରଜÍଡା ସରିଡÈନରି ଆଲରିଆଈ 

ଅÉେ୍ା ଗରିଆନା ଏଆନରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ: ଅ ଡ଼Ìଈତାତରି 
ଆଲରିଆଗାଟାତରି, ବÉକରି ଡାବୁଙ୍ା ରତଃୋ ମୂତାରÈଏନୁ ଇଞ୍ରି  
ଡ଼ୀଡ଼ରି ନୀ େ୍ÉତାତାରÈ ଅÉନୁ ରଭଞ୍ାନା ନୀନ୍ାରÈ ବÉକରି 
େରିଃତାରତÑଏ ଏଙ୍ା ବÉକରି ରତଃୋ ଲୂଡ଼ା ଅÉଏÒ ଇଞ୍ରି  ନୀରଙ୍ 
ରଭତୋରତÑ। ୩୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରÈ ବÉକରି େରିଃତାତରିରଡଃଙ୍ରି  
ଈନୁରଭÑ ନୀରକÑ ରରହÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ାନାନାନରିତାରÈରଭÑ 
ବÉକରି େରିହାଜରିଭା ମାରସ। ୩୪

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରଜÍଡାସରିଡାନରି ଆଲରିଆଈ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ଟୁଟ୍ କାନା ଇଟାଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବÉକରି ୋଇରଭÑ ଇଟାରÈଏ ରତଃୋ ମନୂରି ଟୁକ୍ନÈ 
ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ଦରିଆନା ଜୂଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୩୫
 “ସଗ୍ତା ମାନରି ନାଇ ଅÉବା ମୀରଙ୍ ଗରିଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈ 

ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ମୀ ଆରମବେସା ଅÉରତÑକା ଆଙ୍ରିନାରÈ 
ଡ଼Ìଈ ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡ଼ାଡ଼ାଈ େରିହା ଜରିଭାଅÉରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉËତାକା 
ସଗ୍ତା ମାନରି ନାଇ ଅÉବାରଭÑ ମୀନ୍ାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃତାଜÈଏଞ୍ଜୁ।”

କୁଡÈନ ିକୂନାରÈ ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉପାଈମାନନଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୦:୧–୧୨)

୧୯  ୧  ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ଗାଲରିଲରିଡ଼ାଈ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜଦ୍ନ 

ଜÌଡ଼ରିଅରନନରି େÉଡ଼ା ମାସରି ଜୁରଦଆ ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏମବେÈ 
ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା ଐଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ଜୀସ ୁଏମବେÈ ମାସରି 
ଗୁରଲÑÑ ରୂଗ ଡ଼Èଇ କୂରାସାକାରରିଈ ରନଗରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ଗରନ୍Ñକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ମÉସରିନାରÈ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏଆରୁ 
ଆଃୋ ଡୁସ୍କରିମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ରଭରସରୁ, “ତÉରଙ୍ 
ସାଞ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଉଡାନା ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡÈନରି କୂଭା 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଗରିନÈ?”

୪
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑରନ ଈରୁ ଈରÈ ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିÔ 

େÌଡ଼ରି ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ େୁତଗି େରିଲ୍ ତରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଅÉସାମୀଡା ଗରିଆନା ଗÉଡ଼ରିଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୫ ଏମବେÈ 
ରେÍନୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି  ଅରଟÑÑ ଟାଡରିÔନରି 



28ମାତଉି ୧୯:୬
ତୁହାନା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାରଙ୍Ñ ଆଡରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି 
ର ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉନୁ। ୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌଭରି ଅରଟÑÑ ରୀଣ୍ରି ଅÉËତୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ର ଗାଣ୍ରିÔରନ ରେÍନୁ ଏ ରୀଣ୍ାସାନରିÔ ଆଡ଼୍ ସାମାନରି 
ବÉଗା ଏମବୋଈରଭÑ ଏÌଭାସାନରିÔ ରଗସ୍ ୋ ଅÉଏÒ।”

୭
 ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଆନରିଈ ରଭରସରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 

କୂନରିଅÉକୁ ଭ୍ୀସାନା ତାଡ଼ା କୁଡÈନରି କୂଭାରସÍଲୁ ମÌସା ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ବାଗଗି ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ?”

୮
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ମୀ କୁଡ଼ାସାନରି କୂଭାରସÍଲୁ ମÌସା ମୀରଙ୍ 

ୋବରିସରିଆରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 
ଆଃୋ କୂରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଊରଡ଼ରିଡ଼Èଇ କୁଡ଼Èନରି କୂନରିଅÉକୁ 
ସୀଆନା କୂନାରା ୋବରି ସୀଭା ଅÉËସରିଡÈରତ। ୯ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ରଗÍକା ଦୂସ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି କାତା 
ରସÍଲୁ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି କୂରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି 
ଡ଼Éଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗÍକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ରଗରଟ ରବÍଗାନରିରକÑ ରଗÍକା କାବାଡରି ଗରିେରିଦୁଃରନ 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି କୂନରିଅÉକୁ ସରିଆନା ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍Èଡ଼ରିନରି ଡ଼Éଞ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ରଭରତେରୁ, “ରଗରଟ ଏରହଙ୍ରି  

ରରଣ୍Ñରନ ଦୂସରସÍଲୁ କୁଡ଼Èନରି କୂନାଅÉକୁ ସୀଭା ମୂରନଞ୍ଜୁ, 
ଇରସÑକା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍Èରନ କୂଭା ଗÉରମÑ ରନଗÈରରି।”

୧୧
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈ କାତା ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ଅÉଏÒ। ଏତେÈରରିକରି ଈରÈ 
ଆରରÑରନ ସୀଭା ଅÉଜାମାରନ ଈରରି ଭାରରି ଏଆରରି ରସÍଲୁ। 
୧୨

 ଗରନ୍Ñକାତାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଡ଼Éସ୍କରି  ସରିରଡÑରୁ ଏÖବରି ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରିତାଈ କାତାଙ୍ା ମାନୁ। ମୀଡାବÌଦା େÉନାରÈ 
ଡÉଟା ସରିଡÈନରି ଲÌକୁ ଗରନ୍Ñକା ଗÉଡ଼ରି ଆଇମାରନରୁ। ଅରଟÑÑ 
ଗରନ୍Ñକାତାକାରରିଈ ରବÑଅନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ରମÍଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଗରିଭା 
ଆଇରନରୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା 
ରସÍଲୁ ଡ଼Éଞ୍ା କୁଇରନରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଏତେରି ଲÌକୁ ଡ଼Éଞ୍ା 
ମୂରନରୁ, ଏଆରୁ ଡ଼Éଞ୍ାକÉଣ୍ା ତାରା ଗ୍ରÉୋରଭସ୍ ୋ ଆଃୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। a

ଜରୀସୁ ମରୀଡାକାନିÔ ଅÉପପିମାନନଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୦:୧୩–୧୬; ଲୁକ ୧୮:୧୫–୧୭)

୧୩
 ଜୀସୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମୀଡାଙ୍ାନରି ତ୍ାଉ କୁÛଈଟରି କାଜୁ 

ଇଟାନା ରମÍଲାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉସା ଜରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକା ଲÌକୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା କରଗରରି ମୀଡାକନରିÔ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ତାରତରୁ॑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାଈରା ରମହାନା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି 
ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାୋ କୂନା ଇଞ୍ରି  ଲକୁରରିଈ ରଭରତେରୁ। 
୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, କରଗରରି ମୀଡାକା ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉୋକାଈ। ଏÌଭାସାନରି

଼
 ଅÉଙ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏତେÈକା ଇଃନ୍ରି କରଗରରି ମୀଡାକା ରଡଃଙ୍ରିତାକା ରେÍନୁ 
େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଏଆରରିତରି। ୧୫

 କରଗରରି ମୀଡ଼ାଙ୍ାନରି
଼
 ରମÍଲା ଗରିତରି 

ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏମବେÈଡ଼ାଈ ସାରସଞ୍ଜୁ।
a ୧୯:୧୨ ଅÉନତକାନ୍Ñ … ଆଃପା ଲୂଡା ମାନନ ଏଙ୍ା “ଏତେରି ଲÌକୁ 
ଡ଼Éଞ୍ାକୂଭା ରସÍଲୁ ଈ ଗ୍ରÉୋରଭସ୍ ୋ ତରିନରି ଆଃୋ ମରୂନରୁ, ଏଆରୁ ଈ 
ଗ୍ରÉୋରଭସ୍ ୋ ଆଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

ପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାଲ୍ ବା କୂତାରି
(ମÉକ୍ ୧୦:୧୭–୩୧; ଲୁକ ୧୮:୧୮–୩୦)

୧୬
 ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉଭା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ଆନରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଈ?

୧୭
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆନାରରି ରନଗÈରରି ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ନÉରଙ୍ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାଦରି? ଭÉରରି ରେÍନୁ ଆଡÈ ରÛଆରଞ୍Ñ 
ରନଗÈଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା ରଭସ୍ ୋ ଅÉଜାମାନରି ସÉଜାଙ୍ା 
ମÉନରି ଅÉମ।ୁ”

୧୮
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏତେÈ ଆରଦଶ?

ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ ‘ଈନୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ କୂନା, ରଗÍକାଗରିଭା 
କୂନା, ରେ୍ଡÓÍକରିଗରିଭା କୂନା, ଦାେÈ କାତା ରଭସ୍ ୋ କୂନା,’ 
୧୯

 ନୀ ଅÉବାଆଜାତରିନରି
଼
 ରଜÍଡାଡ଼ାଈ ମÉନରି ଅÉମୁ ଏଙ୍ା 

‘ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନରିଣ୍Èନରି ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ରି , ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ରବÌଗାଲରିତାନାନରିଈରଭÑ ରଜÍଡା ଗରିମ।ୁ’ ”

୨୦
 ଏମବେÈ ଏ ଲÉରବÑଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ଅÉନୁ 

ମÉନରି ଆଇମାଈ। ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଆନÈ ଗରିଈ?”
୨୧

 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଈନୁ ମଲୂÈ ତୀରରିତାତରି 
ଅÉଭା ମÉଟ୍ କାମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା ନୀଈ ଆନାଈ ମାନୁ ଏÌଭÈ 
ଗୁରଲÑÑ ପ୍ରÉକାମ ୁଏଙ୍ା ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରିମ।ୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ସଗ୍ତାନରିÔ ଈନୁ ଗÉରମÑ ଦନ େÉଣ୍ରି। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଈନୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉମ।ୁ”

୨୨
 ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରିମୁ ଇଞ୍ରି  

ଜୀସୁ ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା ଏ ଲÉରଭନରିତାରରି ମୁହୁ ଭାସରିରତ। 
ଈହରିଙ୍ରି  ଗରିଭା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଣ୍È ରତଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଡ଼ାଈ ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୩
 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଉରଜÑରନ ର େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତା 
ସÌଲ୍ ବା ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØନା ରରି ମାରନ। ୨୪

 ଆଁ, ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ ର େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନାତା ସÌଲ୍ ନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍Ñ ର ସସୁରିଗାରÈତାନରି

଼
 ଊଟ ସÌଲ୍ ବା 

ଈରକÑରଭÑ ଡ୍ଡÜÝରହÑ।”
୨୫

 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମଲୂÈ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
ଏମବେÈ ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏମବୋଈ ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନ?”

୨୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି ରଭଞ୍Ûକରି ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରÈ 

ଲÌକୁ ଗରିଭା ମୂଏÒରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିଭା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ।”

୨୭
 େରିତର ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉମୁ ତ ମÉË ଗୁରଲÑÑ 

ତୁହାନା ନୀ ରବÑଅଟରି ଭାଈମାନାନୁ। ଅÉମ ୁଆନÈ େÉନାମ?ୁ”
୨୮

 ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େୂନରି େୁତଗି ଭÉନାରରି ରଡଲରି 
ଆନାଭାନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାଡ଼ାଈ 
େୂରରିଅÉଜାମାନରି ସରିଂହାସନତାନରି

଼
 କରକ୍ନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଏତୋନାରତରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇ 
ମାରଞ୍ରୁ ଈରୁ ବÉରଗଟା ସରିଂହାସନଙ୍ାନରି

଼
 କକ୍ ରଦରୁ ଏଙ୍ା ବÉର 



29 ମାତଉି ୨୦:୨୧
କ୍Éମବେଜୁ  ଇସ୍ାଏଲ a ଲÌକୁରରିଈ ତୂକରିଗରିରଦରୁ। ୨୯

 ଏତେÈକା ନାଇ 
ରବÑଅଟରି ଭÉଭା ଇଞ୍ରି  ତÉË ଇଟ୍ କା କୁଟ୍ କା, ଆଙ୍ରି  ବାଇସାନରି

଼
, 

ଆରମବେସାଦÉଦାରରିଈ ଟାଡରିତାଞ୍ତରିନରି
଼
, ମ୍ୀକାମାରସାନରି

଼
 ଅରଟÑÑ 

ରକତାରନÍଡା ତୁହାମାରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାକା ତାଡ଼ା ତୁହାମାନରି 
ସÉରÛକରି ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ େÉରନରୁ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋରଭ 
େÉରନରୁ। ୩୦

 ଦÉଲାତାକା ଏତେÈକା ଇରଦÑ ନÌକାରନରୁ, ଏଆରୁ 
ବାଇମାନରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରବÑଅ ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ଏତେÈକା 

ରବÑଅମାରନରୁ ଏଆରୁ ଏମବେÈ ନÌକରିରନରୁ।”

ନନÍଡା କାବାଡ ିଗାଟାରି ନକÍରଣି୍

୨୦  ୧  “ରକତାରନÍଡା ମାନରି ର ରନÍଡାଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା। ରନରି

଼
ସରି 

ନÉଡରି
଼
ରସÑ ତାଡ଼ା ଡ୍ÉକାରନÍଡାତାନରି

଼
 କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସଲୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ କାବାଡ଼ରି ଗାଟାରରିଈ ଦାଃକାରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଦରିନାକର ୋଇଟରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ର ରୁୋଟÉକା ସୀଭାତାଙ୍ରି  ମÉନରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଏଆରରିଈ ରନÍଡାତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୩
 “ନÉଡରି

଼
ସରି ୯ ଗଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏ ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଟା 

ଆଇମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏସÛନାକା ନରିସ୍କାନା 
ମାସାରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଆନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିସରିଡÈରତରୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
‘ରଗରଟ ଈରୁ ନାଇ ରନÍଡାତାଙ୍ରି  ସାଜାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ, 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଆଗ୍ରି ରତସÛଲରି ମୁଲୁ ମୀରଙ୍ ସୀËଈ।’ 
୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଡ୍ÉକାରନÍଡାତାନରି
଼
 କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ସାରସରୁ।
“ଏ ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ୧୨ ଗଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଅରଟÑÑ ୩ ଗଣ୍ା 

ରଡଲରିତାନରି
଼
 ରରିରହଗ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରରିରହଗରିଡାଣ୍Û ଏଆଞ୍ଜୁ 

ତାଡ଼ା ରନÍଡାତାନରି
଼
 କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଆଗ୍ରି ମଲୁୁ ସୀଭାରସÍଲୁ 

େ୍ଡଜୁକ୍ ସାନା ଗରନ୍Ñକାତାକାରରିଈ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୬
 ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି 

୫ ଗଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଅÉଟା ଆଇମାସରି 

ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ ଏମବେÈରଭÑ ନରିସ୍କାନା 
ମାସାରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 
‘ଈରୁ ଆନରିରଭ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା କୁଆନା ଇମବେÈ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଦରିନାକର 
ଟୁକ୍ନÈ ନରିସ୍କାନା ମାରଞ୍ରୁ?’

୭
 “ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, ‘ମÉରଙ୍ ଏମବୋଈରଭ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଅÉସ୍ା ସରିଡାଜÈଏ।’
“ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ଈରୁ ନାଇ ଡ୍ÉକାରନÍଡାତାଙ୍ରି  ସାଜାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମରୂଦରୁ।’
୮

 “ବରି ଲୁÛଡ଼ରି ଅÉବÈରନ ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି 
ରମଃୋଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି ରଦରÈନରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଈ ଅÉରୁମ ୁଏଙ୍ା ଏଆରରିକରି କାବାଡରିତାରÈ ମଲୁୁ 
ସୀମ।ୁ ଭରିହାଡାଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏତୋରରିଈ ଅÉସ୍ାରସÑ ଏଆରରିକରି ସୀଭା 
ଟÌଣ୍ାନା ଏତୋରରିଈ ଊରଡ଼ରି ଅÉସ୍ାମାରସÑ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ଆଗ୍ରି 
ମଲୁୁ ସୀମ।ୁ’

୯
 “ଏତୋରରିଈ ୫ ଗଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରସ 

ଏଆରୁ ଭÉଜାନା ତାଡ଼ା ମୁଲୁ ଆହାନା ସାରସରୁ। ଏଆରୁ 
a ୧୯:୨୮ ଇସ୍ାଏଲ ଇସ୍ାଏଲ େଦ ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି 
ସଟୂ୍ କରିମାନାରରି େଦ।

ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରିତାକା ର ର ରୁୋଟÉକା େÉରଟରୁ। ୧୦
 ଏ ରବÑଅଟରି 

ଊରଡ଼ରି ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ତାଡ଼ା ମଲୁୁ ଅÌଭାରସÍଲୁ ଭÉରତରୁ। 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିକରି ସÉରÛକରି ଅÉମୁ େÉନାମୁ ସୀନÈ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑତାକା ର ସରରÑ 
ର ରୁୋଟÉକା େÉରଟରୁ। ୧୧

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ମଲୁୁ ରମଃରତରୁ ଏମବେÈ ଏ ରନÍଡାଗାଟାନରିଈ ଏଆରୁ େ୍Éରତରୁ। 
୧୨

 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ: ‘ଭରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଭÉଜାସାକା ଭାରରି ୧ 
ଗଣ୍Èରନ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ମÉରକÑ ସରରÑ 
ଗରିଆନା ଏଆରରିକରି ମଲୁୁ ସରିତରି। ଅÉମ ୁତ ଦରିନାକର କାରାମÉଡା 
ତରିଞ୍ାନା କାରାଜାଲା ତÉସ୍କାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାସାମ!ୁ’

୧୩
 “ଏÌËକରିରଭ ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆରରିମାରଦÑ ରÛଆନରିଈ 

ଅÉସ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ‘ତÌରଡ଼ଞ୍ାତରି, ଅÉନୁ ତ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଗରିଆମାଈ। ର ରୁୋ ଟÉକାରସÍଲୁ ଦରିନାକର 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାରସÍଲୁ ଈରୁ ମÉନରି ଅÉଜାରତରୁ, ଅÉଏÒ ଗରିନÈ? 
୧୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୀନ୍ାରÈ ମଲୁୁ ଆହାନା ସାଲାମ।ୁ ନୀରଙ୍ ସରିଆତରି 
ତ ସÛଲରି ଭରିହାଡାଞ୍ଜୁତାନାନରିକରିରଭÑ ମୁଲୁ ସୀଭା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୧୫

 ଅÉନୁ ତ ନାଇ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ନÉନ୍ାରା ଦନ 
ସୀଭାକଃୋ ଗରିଭା ମୂଈନା। ଅÉନୁ ରଜÍଡାନଭାଗାଟାନୁ ଅÉନରି 
ବÉଗା ଈନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି କÌଙ୍ଜୁ  ଆଇମାଞ୍ାଦରି?’

୧୬
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତେÈକା ଇରଦÑ ରବÑଅ ଅÉଜାମାରନରୁ, ଏଆରୁ 

ଭାଇମାନରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ନÌକରି ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈକା ଇରଦÑ ନÌକରି 

ଅÉଜାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ରବÑଅ ଅÉରନରୁ।”

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉନାରÈ କାତା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୦:୩୨–୩୪; ଲୁକ ୧୮:୩୧–୩୪)

୧୭
 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ୧୨ ଗାଣ୍ରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିରକÑ ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ତÉକରିତÉକରି 
ସାଜରିମାସାବାନରି

଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ର ବାଃତÈରନ 

ଊରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭାରରି ଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୧୮
 “ରଭନ୍ଞ୍ାଦୁ, 

ଅÉଜୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାସୁ। ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଈ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାରରି କାକÈନରି 
ସେଗିଗରିଭା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଅÉୋକାରରି 
ଇରନରୁ।” ୧୯

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ଲÖକୁରରି କାକÈନରି 
ଆଃୋଗରିରନରୁ। ଏଆରୁ ରଟÍରଣ୍Ñ ଏଆନରିଈ େÉସ୍କରିରନରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଣ୍ା ଡÌକ୍ାଡ଼ାଈ ସାଃରନରୁ ଅରଟÑÑ ର କ୍ଡୂ ସତାନରି

଼
 ରଡ଼ସାନା 

ଏଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରନରୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ସÉଜାନା ତୀନରି ଦରିନା 
ଗÉଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ମସୂାନା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”

ରନଣ୍ ଆଜା ନବÍଗାନଲÑଗିସି ନଜÍଡାନÌ୍ା ଜÉନତ
(ମÉକ୍ ୧୦:୩୫–୪୫)

୨୦
 ଏମବେÈ ରଜବଦରି କୁଡ଼ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା 

ମ୍ୀକÈନରି ଏମବେÈଙ୍ରି  ଅତାରତ। ଏÌରରି ଜୀସ ୁକÉଟ୍ କାନରି କୂରାନା ନାଇ 
ରସÍଲୁ ଆନÈଅÉରତକା ଗରିଆଜରିଆମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭରତେ।

୨୧
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ ମÉଟ୍ ରିମାଞ୍ରି?”

ଏÌରରି ଇରସ, “ନୀ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରି
଼
 ନାଇ ମ୍ୀକା ରରି

଼
ଆରୁ 

ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀ ତାନରି େÉଡ଼ାଟରି ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ରଦବାେÉଡ଼Èଟରି କତୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ନÉରଙ୍ ଅÉଞ୍ାନା ରଭତୋମ।ୁ”
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୨୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ମ୍ୀକÈନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ଈରୁ 
ଆନÈ ଜÉୋମାଞ୍ାରଦରୁ, ଏÌରÈ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡÑରୁ। ଅÉନୁ ଏତେରି 
ବଟ୍ରିଡ଼ାଈ ଉଈ ଈରୁ ଏ ବଟ୍ରିଡ଼ାଈ ଊନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ ଗରିନÈ?

ଏଆଡ଼ରିନରି ମ୍ୀକା ଇରସରୁ, ଆଁ ଅÉମ ୁଉନ୍ ମବୋ ମନୂାମ।ୁ
୨୩

 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ କାତା ଉରଜÑରନ 
ଈରୁ ନାଇ ଉନରି ବଟ୍ କରିଡ଼ାଈ ଉନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଦବା 
େÉଡ଼Èଟରି କତୋରନଞ୍ଜୁ ଏକାତା ନାଇ ରଭସ୍ାରରି ଅÉËରତ। 
ଏÌରÈ ଏମବୋଈ ଗରିରନ ଏ କାତା ନାଇ ଅÉଭା ରଭÍରଲÑରନ 
େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ବାହାଙ୍ା ତÖଲ 
ଗରିଆଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୪
 ରବÍଗାଲରି ୧୦ ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈ କାତା ରଭରସରୁ 

ଏଙ୍ା ଏ ତାରଜରରି
଼
ଆରରିଈ ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

୨୫
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ର ବାଃତାରଙ୍Ñ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାକା 
ଲÌକୁରରି କୁÛଈଟରି ତାଡ଼ା ଗରିେରିନାରÈ ତÌସ୍ ୋ ଗÉରମÑ ସୁଆରରି 
ଆଇମାନରି କାତାତ ଈରୁ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆରରି େÌଣ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ମାରଦ ନୂଡ଼ରିତାକା ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟା ତÌସାନା ଲÌକୁରରିଈ 
େÌଣ ଗରିଭା ରରହା ଆଇମାରନରୁ। ୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ ମାରଦÑ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉËକାରରି। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମୀ ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା 
ମÉଟ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଲେ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଅÉରନ। 
୨୭

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÌକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଦାଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗାଲରି ତାକାରରି ତାଡ଼ା କଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା 
ଲୂଡା ଅÉରନ। ୨୮

 ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିରତÑ ଈରୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ଗରିକାଦୁ। ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼ାଈ ଲେ୍ା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉËସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ରଟÍରଣ୍Ñ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାରରିଈ ଲୋ୍ରସÍଲୁ 
ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉଲାତାକାରରିଈ ଏଃୋ ସୀଭାରସÍଲୁ 
ଭÉରତଞ୍ଜୁ।”

ରି
଼
ଆରି କÉଣାଙ୍ାଗାଟାରିଈ ଜରୀସୁ ନମଃପା ଗିନତଞ୍ଜୁ

(ମÉକ୍ ୧୦:୪୬–୫୨; ଲୁକ ୧୬:୩୫–୪୩)
୨୯

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜରିରରିହ ନÉଜୁ ଗ୍ଡÉସାନା 
ସାଜରିମାସାଭାନରି

଼
 ଗÉରମÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। 

୩୦
 ରରି

଼
ଆରୁ କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା ୋରହରରି କୁଡୁତା କକ୍ ସାମାରସରୁ। 

ଜୀସୁ ଏ ୋରହରରି ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ରଭରସରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼ାଈ କୂରତେରୁ: “ଅ ପ୍ରବୁ, ଦାଉଦ 
ମ୍ୀଏନରିତରି, ମÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୩୧
 ଏମବେÈ ମାସାକା ଏଆରରିଈ େÉସ୍କରିରତରୁ ଏଙ୍ା େୁଟୁ 

ୋହÈଦୁ ଇଞ୍ରି  କÉଟ୍ ରତରୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ରଦହÈରନ 
ସରିଡ୍ରିଗରିଆନା କୂରତେରୁ: “ଅ ପ୍ରବୁ, ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି, ମÉରଙ୍ 
ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୩୨
 ଜୀସୁ ଏମବେÈ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏଆରରିଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଆନÈଗରିଭା ଈରୁ ମÉଟ୍ରିମାରଞ୍ରୁ?”
୩୩

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ, ଅÉମୁକାନୁ ରମଃୋ 
ମÉଟ୍ରିମାନାମ।ୁ”

୩୪
 ଏଆରରିରସÍଲୁ ଜୀସୁତାରରି ରଜÍଡା କÉଡ଼ରିରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏଆରରିତÈ କାନ୍ ଙ୍ା ଡୀଗାଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଡ଼ÉଏÒ ଏଆରୁ କାନୁ 

ରମଃୋ ମରୂତରୁ। ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏଆରୁ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଅÉରତରୁ।

  ଜରୀସୁ ର ରÉନଜÑନନିଡଃଙି୍ ଜରୁିସାଲମତାନି
଼
 ସÌନଟଞ୍ଜୁ

(ମÉକ୍ ୧୧:୧–୧୧; ଲୁକ ୧୯:୨୮–୩୮;  
ଜହନ ୧୨:୧୨–୧୯)

୨୧ ୧ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ଏେରିମାରସରୁ। ଜୀତ ସÌରୁୋରହରରି ରବତ୍ୋଗରି ଇସରି 

ର ବାହାତାନରି
଼
 ଏଆରୁ ଈରକÑ ନରିସରିରତରୁ ଏମବୋଡ଼ାଈ ଜୀସୁ 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରରି
଼
ଆରରିଈ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 

୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ମୀ ନÌକରି 

ମାନରି ଅ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। ନÉଜୁ ସÌଲ୍ନାଭାନରି
଼
 ମୀଡାତରିରଙ୍Ñ ତଃୋ 

ଅÉଜା ଦୁଃନରି ର ରମକରିଗÌଡ଼ା ଈରୁ ରମଃରଦରୁ ଈରୁ ଏÌଭÈ ଭ୍ରିକ୍ଦୁ 
ଏଙ୍ା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାଦୁ। ୩

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈ ରମକରିଗÌଡ଼ାଙ୍ା 
ଅଈମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଈ ଅÉରତÑକା ରଭଞ୍ାରନ, ଇରସÑକା 
ଏଆରରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ଜୁ: ‘ପ୍ରବୁକରି ଈଭରି ଲୂଡ଼ା ଆଇମାନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଡାରଣ୍Ñଗରିସରି ଏÌଭÈ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ।’ ”

୪
 ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭସାମାସାରରି ଇମବେÈ 

କ୍Éର୍୍ା ଉଗ୍ ରଦ:

 ୫ “ସରିଅନ ଲÌକୁରରିଈ ରଭସ୍ଦୁ: ‘ଇରଦÑ, ମୀ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ମୀ
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ

ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଆଡ଼ରି ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମକରିଗÌଡ଼ାତା 
କକ୍ସାନାଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ

ଏଆଞ୍ଜୁ ରମକରିଗÌଡା ମୀଡ କୁÛଇଟରି କକ୍ସାନା 
ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ

ଏÌରÈ ର କାବାଡ଼ରିଗରିେରିମାନରି ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମÉରାରନ।’ ” 
ଜରିକରରିଅ ୯:୯

୬
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  

ଗରିକାରତରୁ। ୭ ଏଆରୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା ଟାରଡମୀଡା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ତାରତରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ତÉË ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି

଼
 େ୍ାରତେରୁ 

ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁଏମବେÈ କରତେଞ୍ଜୁ। ୮ ଜରିରୁସାଲମକରି ସାନରି ୋରହରରିଆ 
ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଦÉଲା ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ୋରହରରିଆ 
େÉସାଜରିରତରୁ। ୯

 ଗରନ୍Ñକ୍ ତାକା ଜୀସୁ ନÌକରି ନÌକରି ସାରସରୁ 
ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ମଲୂÈ ରଦରରିଗୀରାଡ଼ାଈ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  କୂରତେରୁ:

“ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଦଃୋ  େÌଙ୍ା a େÉନାକାଞ୍ଜୁ!
ଭÉମ,ୁ ମଲୂାରେÍନୁ ୋଦାଡ଼ାଈ ଏତେÈଞ୍ଜୁ 

ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ରେÍନୁ ରମÍଲା 
ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ସଗ୍ତା ରେÍନୁ ଦଃୋ େÌଙ୍ା 
େÉନାକାଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରି େତୁରି ୧୧୮:୨୬

a ୨୧:୯ ଦଃପା ପÌଙ୍ା ଇମବୋତାରରି ମଲୁୂବାସା ଏବ୍ୀଡ଼Èଇ “ରହାଶାନ୍ା” 
ଇ େଦ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁତାରା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଆଡ଼୍ ୋ ଆଇରନ।



31 ମାତଉି ୨୧ :୨୯
୧୦

 ଜୀସୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ସÌରଟଞ୍ଜୁ, “ଏ 

ରଦରରିନÉଜୁତାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭନ୍ ରମବେରରି ଅÉରତରୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋନାଞ୍ଜୁ?”

୧୧
 ଜୀସୁରକÑ ସାଜରିମାସାକା ଏଆରରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେରୁ, 

“ଇଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ନାଜରରିତ ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରÈ ର ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ନପÍନୁ ଇଡୁତାଙି୍ ସାନସଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୧:୧୫–୧୯; ଲୁକ ୧୯:୪୫–୪୮;  

ଜହନ ୨:୧୩–୨୨)
୧୨

 ଜୀସ ୁରେÍନୁଇଡୁ ଲାଈକରି ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ କଡା ପ୍ରÉୋ 
ଗରିେରିମାସରି ଲÌକୁରରିତÈ ଗୁରଲÑÑ ତୁଃୋ ଜରିରତଞ୍। ଏତେÈକା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଡାବୁୋଇ ମÉସ୍କାଈମାରସରୁ ଏଆରରିତÈ ରମଜାଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ େ୍ାେ୍ା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୋରୁସରିଙ୍ା ପ୍ରÉେରିମାସାରରିତÈ ଜÌମବୋଙ୍ା 
େ୍ାେ୍ା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େୁତରି 
ରଭସ୍ େରିମାରନ, ‘ନÉନ୍È’ ଇଡୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉନରି ଇଡୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉେ୍ା ଅÉରନ।’ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ଈରÈ ରେ୍ଡÓÍକାରାଙ୍ା ମÉଗଗିନରି 
ଇଡୁ ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ।’

୧୪
 ଏମବେÈଙ୍ରି  ଗରନ୍Ñକା କÉଣାଙ୍ାଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ତÉକା 

ମୂେରିସରିଡÈନାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ 
ରନଗରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଲÉକାଗାଟାରରି ରଦରÈକା ଅରଟÑÑ ରଦରÈକା 
ଅରଟÑÑ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ଗରିେରିମାସରି ଆଦାଙ୍ରିତÈ 
ରମହାନା ଆକାଜାକା ଅÉରତରୁ। ଏମବେÈ କରଗରରି ମୀଡାକା 
ଜୀସୁଈ ଦଃେରିମାସାରÈ ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। ମୀଡାକା ଇହରିଙ୍ରି  
ଇଞ୍ାନା କୂେ୍ରିମାରସରୁ, “ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
େÉନାକାଞ୍ଜୁ।” ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମହାନା ଲÉକାଗାଟାକା ଅରଟÑÑ 
ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

୧୬
 ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ଈ କରଗରରି ମୀଡାକା ଆନÈ 

ଇଞ୍ରି  କୂେ୍ରିମାରନରୁ ଏÌରÈ ଈନୁ ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ରି  ଗରିନÈ?”
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ରଭଞ୍ରି ମାଈ। ରେÍନୁେୁତରି 

ରଭସ୍ େରିମାରନ: ‘ଈନୁ କରଗରରି ମୀଡାକାନରି
଼
 ଅରଟÑÑ େÉଡୁ 

ମୀଡାକାନରି
଼
 ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିନାରÈ ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ରି ।’ ଏÌରÈ ଈରୁ 

େÌଡ଼ରି ଅÉËସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ।”
୧୭

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ତୁହାନା ରଦରରିନÉଜୁ ଜରିରୁସାଲମ 
ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିମାସରି ରବତାନରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ନÉଡାଙ୍ରି  ରାହରି 

ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ପନତ୍ଡତାରି ଡÉଟା ଏନସ ଏÌରÈ ଜରୀସୁ ତÌନତେଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୧:୧୨–୧୪,୧୨:୨୦–୨୪)

୧୮
 ରବÑଇତରି ନÉଡରିରସÑ ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି Ôରନ 

ରଭ୍ଡÍÓେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସାକରି ସÉରତଞ୍ଜୁ। 
୧୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ୋରହରରି କୁଡୁତା ମାସରି ର ତÌଗା ମ୍ାଃନୁ ରମହାନା 
େÉଈରସନÈ ଇଞ୍ରି  ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବେÈ 
ରରଣ୍ରବÑ ତÌଗା ସରିଡÈରତ। ଏମବେÈ ଭାରରି ଅÉକା ଜ୍ ଜୁମ ୁଇଞ୍ାସୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏ ମ୍ାଃନୁ ତରିନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଅରଟÑÑ 

ଏରସÑକରଭÑ େÌଲ ଅÌଗାଈ।” ଏ ମ୍ାଃନୁ ଏମବେÈରନ ଭାସାନା 
ସÉରତ।

୨୦
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏÌରÈ ରମହାନା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  

ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ, “ତÌଗା ମ୍ାଃନୁ ଈରସ 
ଡାରଣ୍Ñ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା କÌକଲମ୍ ନା ଭାସାନା ସÉରତ?”

୨୧
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ଉରଜÑକାତା, ରଗରଟ ଈରୁ ରୀ 

ରଜÍଡା ଗରି
଼
ଆରାଏ େରତ୍ ଗରିରଦରୁ ଇରସÑକା ଈ ମ୍ାଃନୁତରିନରି

଼
 ନାଇ 

ଗରିତରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ ଗରିଭା ମରୂଦରୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି 
ତାରÈରଭÑ ଗରିଭା ମରୂଦରୁ। ଈରୁ ଈ ସÌରୁତରିନରିରଭÑ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ 
ମରୂଦରୁ, ସାଲାମ,ୁ ସÌରୁତରି, ସମଦୁ୍ରତାନରି

଼
 ଦୀକାମ।ୁ’ ଏଙ୍ା ରଗରଟ 

ମୀରନ୍ େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ ଇରସÑକା ସÌରୁ ମୀନ୍ାରÈ ରଭଞ୍ାରନ। 
୨୨

 ରଗରଟ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିରଦରୁ ଇରସÑକା ରେÌନୁ ବାଃତା 
ଆନାରÈ ଜÉରତକାରଭÑ େÉରଣ୍ରୁ।”

ଜରୀସୁତାରÈ ପÌଣ ଜେୁିଦ ିଡୂପାଗାଟାକା ରରୀ ନଜÍଡା ଗିନତରୁ
(ମÉକ୍ ୧୧:୨୭–୩୩; ଲୁକ ୨୦:୧–୮)

୨୩
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁ ଲାଈକରି ସାଜାନା ଲÌକୁରରିଈ ଗ୍ରÉୋଈମାନରି 

ରଡଲରିତାନରି ଲÉକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରସରଣ୍Ñଙ୍ା 
ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, ‘ଇରଦÑ 
ନୀ ଗରିଆନା ତÌସ୍ େରିମାନÈ ଈନୁ ଏତେରି େÌଣଡ଼ାଈ ଗରିେରିମାଞ୍ରି? 
ରଭତୋମ ୁନୀରନ୍ ଆନରି େÌଣ ମାରନ?” ନୀରଙ୍ ଈ େÌଣ ଏମବୋଈ 
ସରିଆରତ?

୨୪
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ରଣ୍È ରଭଞ୍ାଈ। 

ରଗରଟ ଈରୁ ଏମବୋତାରÈ ଟରିକ୍ନÈକାତା ନÉରଙ୍ ରଭତୋରଦରୁ 
ଇରସÑକା ଏତେରି େÌଣଡ଼ାଈ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ଗରିେରିମାଈ ଏ କାତା 
ଅÉନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ରଭତୋଈ।

୨୫
 ରଭତୋଦୁ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଜହନ ଲÌକୁରରିଈ ମୁଞ୍ା 

ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼ାଈ ଏଆନରିକରି େÌଣ ସୀଭା 
ଅÉଜାମାରସ ଗରିନା ଲÌକୁ ଏÌରÈ ଏଆନରିକରି ସରିଆ ମାରସରୁ?”

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଅରଟÑ Ñ ରସÍଣ୍ାଙ୍ାନରି ଜୀସ ୁ
ରଭଞ୍ାମାସାରÈ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଇହରିଙ୍ରି  ବÉସରି ଅÉରତରୁ।” 
ମୁଞ୍ାଗରିଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଜହନକରି େÌଣ ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ 
ରଗରଟ ରଭସ୍ାସୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଜହନଈ ଆନÈଡ଼ରିକରି େରତ୍ ଗରିଭା 
କୂରତରୁ? ୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ମୁଞ୍ାଗରିଭାରସÍଲୁ ଲÌକୁ ଜହନକରି 
େÌଣ ସରିଆମାରସରୁ ଇଞ୍ରିରଭÑ ଅÉଜୁ ରଭସ୍ ୋ ମËୂସ।ୁ ଅÉଜୁତ 
ଲÌକୁରରିଈ ଆସ୍କରିମାନାସ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜହନ ରେÍନୁତାରÈ 
ର େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାକା େରତ ୍ଗରିେରିମାରନରୁ।’

୨୭
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ, 

“ଅÉମ ୁଇମବୋତାରÈ ଆନାରÈରବÑ ରଭସ୍ ୋ ମତୂÈମ।ୁ”
ଜୀସ ୁଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିଭ ରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ଏମବୋଈ 

େÌଣ ସରିଆରତ ଏ କାତା ଅÉନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ରଭତୋଜÈଏନୁ।”

ଜରୀସୁ ରି
଼
ଆରି ମ୍ରୀକାନ ିନକରଣି୍ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ

୨୮
 “ଈରÈ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଏ କାତା ନÉରଙ୍ 

ରଭତୋଦୁ: ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ମ୍ୀକା ରରି
଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
‘ଆେ ରନÍଞ୍ଜୁ ଈନୁ ଡ୍ÉକାରନÍଡାତାନରି

଼
 କାବାଡ଼ରି ଗରିକାମ।ୁ’

୨୯
 “ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉଏÒ ଅÉନୁ ସାରଲÑନୁ।’ ଏÌËକରିରଭÑ 
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ଈରକÑ ରଡଲରି ସାସରି ରବÑଅଟରି ସାଲ୍ ବା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌଲୁଗରିଆନା ଡ୍Éକାରନଡାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

୩୦
 “ଏମବୋଡ଼ାଈ ତାଞ୍ରି  ଇଟାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 

ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଆେ ରନÍଞ୍ଜୁ ଈନୁ ଡ୍ÉକାରନÍଡାତାଙ୍ରି  ସାଜାନା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିମ।ୁ’ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଆଁ ଆବା ଅÉନୁ ସାଈ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଈ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ସାଲÈରତଞ୍ଜୁ।

୩୧
 “ଏ ରରି

଼
ଆରରି ମ୍ୀକାନରି ମାରଦÑ, ‘ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରିତାରÈ କାତା 

ମÉନରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”
ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଊରଡ଼ରି ତାଞ୍ଜୁ।”
ଜୀସ ୁଏଆରରିଈ ଏମବେÈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑ କାତା ଆଈମାରନ, 

ଈରୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାରରିକରି ଅରଟÑÑ ରଗÍକାଗାଟାସାନରି ସÉରÛକରି 
ଡ଼Ìଈ ତାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ। ଉରଜÑରନ ମୀ ରଭÍରଲÑରନ 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ସÌଲ୍ ରନରୁ।” ୩୨

 ନୀମବୋ 
େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈ ୋରହରରି ତÌସ୍ ୋତାଙ୍ରି  ଜହନ ଭÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିଭା କୂରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରଗÌକାଗାଟାଈ ଏଆନରି 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିତୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉତାରÈ ଈରୁ ମୀ କାନୁଡ଼ାଈ 
ରମଃରତରୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ କୂରତରୁ। ଈରୁ 
ଏଆନରି ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଭା କୂରତରୁ।

ନପÍନୁ ତାଡା ମ୍ରୀଏନଈି ପାଣ୍ାନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୨:୧–୧୨; ଲୁକ ୨୦:୯–୧୯)

୩୩
 “ଈରÈ ରକÍରଣ୍ରି କରିରୁ ରକÍସା୍ନା ରଭଞ୍ାଦୁ। ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରରି 

ରରଣ୍ ଡ୍ÉକାରନÍଡା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍଡା ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି 
ଆଡ୍ା ରନଃରତଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଡ୍Éକା େୀସାତାଙ୍ରି  ରଣ୍È  ଗÉଡା a 
କÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È େ୍ଡÓÞÕସାମାସରି ରଟଙ୍ା କୂଡ଼ରି 
ରଣ୍È ଲାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରନÍଡା ତÉସା ଗରିଭାତାଙ୍ରି  
ତÉସାଗାଟାରରି କାଜୁତାନରି

଼
 ସେଗିଗରିଆନା ଦୁରୁ ଦରିନÈକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 

୩୪
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଡ୍Éକା ରସଣ୍ ମବେÈରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଈ ଡ୍Éକା ତÉସାତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 
ତÉସାଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୩୫
 “ଏÌËକରିରଭÑ ତÉସାଗାଟାକା ଏଆରରିଈ ଆଃରତରୁ 

ଏଙ୍ା ସାଃରତରୁ। ଏଆରୁ ରÛଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିଈ ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କାନା ମୁହ ରି ଗରିରତରୁ। 
୩୬

 ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଆଲରିଆଙ୍ରିନରି
଼
 ତାସାଗାଟାରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ େÉଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି 
ଆଲରିଆଙ୍ାନରି ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ତÉସାଗାଟାକା ରଭÍରଲÑତାକାରରିଈ ଗରିତରିରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରବÑଅଟରି 
ତାକାରରିଈରଭÑ ଗରିରତରୁ। ୩୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ମ୍ୀଏନରିଈ ମÉନରି ଅÉରନରୁ ରସନÈ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା, ‘ରନÍଡା 
ଦାରାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।’

୩୮
 “ଏÌËକରିରଭÑ ତÉସାଗାଟାକା ରନÍଡାଗାଟାନରି ମ୍ୀଏନରିଈ 

ରମହାନା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଇହରିଙ୍ରି  ବÉସରି ଅÉରତରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ 
ରନÍଡାଗାଟାନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଈ ଡ୍ÉକାରନÍଡା ଇଆନରିତାରରି 
ଅÉରନ। ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଈଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍନାସ ୁଇରସÑକା ଈ 
a ୨୧:୩୩ ଡ୍ରÉକା ପରୀସାତାଙି୍ ରଣ୍È ଗÉଡା ଡ୍ÉକÈଡ଼Èଇ ନୀରୁ 
େୀସାନା କଡା ରସÍଲୁ ବାଡରିତାନରି କାେ୍ା ଅÉଜାନରି ବାହା।

ଡ୍ÉକାରନÍଡା ମÉରନ୍ ଅÉରନ।’ ୩୯
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତÉସାଗାଟାକା 

ରନÍଡାଗାଟାନରି ମ୍ୀଏନରିଈ ଆଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକାରନÍଡାଡ଼ାଈ 
ଅÌରଡ଼Ñକରି ଡ୍ରିସାନା ଏଆନରିଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ।

୪୦
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଏରସରରିରଭÍଲା ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÍତାରନଞ୍ଜୁ 

ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ତÉସାଗାଟାରରିଈ ଆନÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ?”
୪୧

 ଏମବେÈ ଜରିହୁଦରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଡୂୋଗାଟାକା 
ରଭରତେରୁ, ‘ଏ ଡ଼Ìଈ ଲÌକୁରରିଈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÛଏରରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏତେରି ତÉସାଗାଟାକା 

ଏଆନରିକରି ତÉସାତାରÈ ବÉଗା ସୀରନରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିକରି ଏ 
ଡ୍ÉକାରନÍଡା ସୀରନଞ୍ଜୁ।”

୪୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑରନ ଈରୁ 

ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି
଼
 ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନାରÈ େÌଡରି 

ଅÉଜାଦୁଃରଦରୁ?

‘ଏତେରି ଭାଡରିତରିନରି
଼
 ଇଟ୍ କାଗÉଡ଼ରି ଗରିନାକା ଆରଡ୍ତାରରି ଇଞ୍ରି  

ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ
ଏÌରରି ମଜୁୁଭାଡରି ଅÉରତ ପ୍ରବୁ ଈରÈ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏÌରରି ମାଇରସÍଲୁ ଆଦାଙ୍ରିତାରରି ଅÉରତ।’ 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨–୨୩

୪୩
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ରେÍନୁ ଆନÈ 

ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏତେÈକା ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ, ଏଃନ୍ରି 
ଲÌକୁରରିକରି ରେÍନୁ ଈରା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୪୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ ଭାଡରି କୁଈଟରି 
ଦୀକାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନରି କୁଈଟରି 
ଈ ଭାଡରି ଦୀରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିସଗି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

୪୫
 ଏÌରସରରିରଭÍଲା ଲÉକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 

ୋରୁସରିଙ୍ା ଏ ରକÍରଣ୍ରି ରଭରସରୁ, ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏଆରରିତାରÈ 
ଆହାନା ରଭସ୍ େରିସାରÈ ଏଆରୁ େୁରସରୁ। ୪୬

 ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ 
ତଃୋ ତାଙ୍ରି  ରଣ୍È ୋରହରରି ଦାଃୋ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ଆନÈ ଅÉରତÑକା ଗରିଭା ଗÉରମÑ ଆଜରିରତରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସ ୁରେÍନୁତାରÈ ର େୁନ୍ ମବୋଗରିଭଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିଆମାରସରୁ।

ବÌଜତିାଙି୍ ଅÉପ୍ଡାଅÉଜାମାସି ଲÌକୁତାରି ନକÍରଣି୍
(ଲୁକ ୧୪: ୧୫–୨୪)

୨୨  ୧ ଜୀସ ୁଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ରକÍରଣ୍ାକାଡ଼Èଇ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨ “ରେÍନୁେÌଣ ଗରିନରି 

ଦରିନା ଆଇମାରନ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରି ତÌଲ ଗରିେରିମାନରି 
ରÛ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୩

 ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଗରନ୍Ñକା 
ଲÌକୁରରିଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ବÌଜରି ତÌଲ ଅÉଭÈରନ, ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଭÈଦୁ 
ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁରରିଈ ଅÉେ୍ାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଈ 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ରÉରଜÑନରି ଅÉସା୍ମାସରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ 
ସାଲ୍ ବା କୂରତରୁ।

୪
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି 

କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
‘ଅÉନୁ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଈ ଅÉେ୍ା ମସୂାମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନÉରନ୍ 
ବÌଜରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି 
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ଜÌତଙ୍ା ରଭସାମାଇ ଅରଟÑÑ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ କରଗରରି ଜÌତଙ୍ାରଭÑ 
ରଭÍସାମାଇ। ଗୁରଲÑÑତାରରି ତÌଲ ଅÉଜାମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡ଼Éଞ୍ା 
ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଭÉଦୁ।’

୫
 “ଏÌËକରିରଭÑ କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ 

ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ାରନ, ଲÌକୁ ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋ କୂରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିକାରତରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରନÍଡାତାନରି କାବାଡ଼ରିଗରିଭା ସାରସଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରବୋରରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁ 
ଏଆରରିଇ ଆହାନା ସାଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ। ୭

 ଏମବେÈ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ 
ଏତେÈକା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାରସରୁ ଏଆରରି ମୁହ ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ୋଇକାଙ୍Èନରି ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୋଇକାଙ୍ା ରଟÍରଣ୍Ñ 
ଏଆରରିତାରÈ ରଦରରିନÉଜୁ ମ୍ଡÓÝହାଜରିରତରୁ।

୮
 “ଏ ରବÑଅଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରି ତÌଲ ଗରିଆନା ଆନୁ ଏଆରରିଈ 
ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉରତ୍। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ନାଇ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  
ଭÉକÈ ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑରୁ। ୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାଜାନା 
ଏରମବେରରିଇ ରମଃରଦରୁ ଏଆରରିଇ ନାଇ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ 
ଅÉଦୁ୍। ୧୦

 ଏମବୋଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାରସରୁ 
ଏଙ୍ା ରନଗÈରରିଇ ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଈତାକାରରିଇ ଏରମବେରରିଇ େୂଣ୍ରିରତରୁ 
ଏଆରରିଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଊରତେରୁ ଏଙ୍ା ବÌଜରି ତÌଲଗରିଭା 
ଅÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। ଏମବେÈ ଏ ବÌଜରି ଇଡୁତା 
ନÉଜୁଗାଟାକା େସୃ ୁଇରସରୁ।

୧୧
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଗାଟାରରିଇ େୂଣ୍ା 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରି ସରିଣ୍È ଟÉଟାସରିଡÈତରି 
ର ନÉଜୁଗାଟାନରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, ‘ତÌରଡ଼ଞ୍ା, ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ 
ନୀରଙ୍ ଏମବୋଇ େରିଃତାରତ ଈନୁ ତ ଟରିକ୍ନÈତÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଟÉଟାସରିଡାଈ। ଏମବେÈ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ େୁଟୁରଭÑ ୋହÈରତଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗରନ୍Ñକା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରିତÈଆ କାକା କÉଟ୍ କା ତଃୋଦୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ଆନ୍ାରରିଆ ତୁଃକାଦୁ। ଏ ବାହାତାନରି ଲÌକୁ ୋଟ୍ କା ଟ୍ରମଟ୍ରମନା 
ରମ୍Íଟ୍ କରିରନରୁ।’

୧୪
 “ଆଁ, ଦÉଲାତାକାରରିଇ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରନ ଅÉରତÑକାରଭÑ 

ଭାରରି ଈକÛନାକା ଆଡÈ ଅÉସ୍କାଅÉରନରୁ।”

ଜେୁିଦ ିଡୂପାଗାଟାକା ଜରୀସୁଇ ଆଃପା ଡୁଞି୍ନତରୁ
(ମÉକ୍ ୧୨:୧୩–୧୭, ୧୮; ଲୁକ ୨୦:୨୦–୨୬)

୧୫
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁ ଗ୍ରÉୋଇମାସରି ବାହାଡ଼Èଇ 

ସ୍ଡÓହାନା ସାରସରୁ। ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ଏଆନରି ମÉସରିନାରÈ 
ରଣ୍È ତÌସାନା ଏଆନରିଇ ଆଃନାରÈ ୋରହରରି ଦାଃରତରୁ। 
୧୬

 ଏଆରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗରନ୍Ñକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ଗରନ୍Ñକାତାକା  ରହରଦରିଆ a ଲÌକୁତାକା ମାରସରୁ। ଏଆରରି 
ଜୀସଇୁ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ର ରନଗରି ଲÌକୁତାତରି 
ଅÉମୁ ଏÌରÈ ରନଗÈଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାମୁ। ରେÍନୁ ୋରହରରିତÈ 
a ୨୨:୧୬ ନେରଦଆି ଈରରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି େÌଣଗରିନାରରି ରରଣ୍ 
ରଦରରି ଦଳ।

ଗୁରଲÑÑ ଉରଜÑତÈ ଈନୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି । ଲÌକୁ ନୀନ୍ାରÈ ଆନÈ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିରନରୁ ଏÌରÈ ଈନୁ ଈରକÑରଭÑ ଆସ୍କରିସରିଡାଇ। ନୀ 
ନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑÑତାକା ର ସରରÑତାକା। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଭତୋମୁ, 
ଈନୁ ଆନÈ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିମାଞ୍ରି : କାଇସର ରÉରଜÑନରିକରି ସରିତେଜୁ  
ସୀଭା ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଗରିନା ଅÉଏÒ?”

୧୮
 ଇଆରୁ ନାରଙ୍ ଆଃୋ ଡୁସ୍କରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁେୁରସଞ୍ଜୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ କୁତୁରୁେଗୁାଟାରତରୁ! ଏତେÈରରି 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉËରତ ଏÌରÈ ରଭସାନା ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନÉରଙ୍ 
ଆଃୋ ଡୁସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ? ୧୯

 ସରିତେଜୁ  ସୀଭା ଆଇମାନାରÈ ରଣ୍È 
ଟÉକା ନÉରଙ୍ ତÌତୋଦୁ।” ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ରଣ୍È ରୂୋ 
 ଟÉକା b ତÌରତେରୁ। ୨୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏମବେÈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈ 
ଟÉକାତାନରି

଼
 ଏରମବେରରିତାରÈ ମହୁୁଭାନା ଉଃୋ ଅÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା 

ଏରମବେରରିତାରÈ ୋଦା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ?”
୨୧

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଇମବେÈ କାଇସରତାରÈ ମହୁୁଭାନା ଉଃୋ 
ଅÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଏଆରରିତାରÈ ୋଦା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ।

ଏମବେÈ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏତେÈରରି 
କାଇସରତାରରି ଏÌରÈ କାଇସରକରି ଏଙ୍ା ଏତେÈରରି ରେÍନୁତାରରି 
ଏÌରÈ ରେÍନୁକରି ସୀଦୁ।”

୨୨
 ଜୀସୁ ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା ଏଆରୁ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇରସରୁ। ଏମବେÈ 

ଏଆରୁ ଜୀସ ୁବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସରୁ।

ଗନଦେÑକା ସାଦୁକଙି୍ା ଜରୀସୁଇ ନମସ୍ ପା ଡୁଞି୍ନତରୁ
(ମÉକ୍ ୧୨:୧୮–୨୭; ଲୁକ ୨୦:୨୭–୪୦)

୨୩
 ଏÌସରିଗÉଲÈରନ ଗରନ୍Ñକା ସାଦୁକରିଙ୍ା c ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉରତରୁ। (ସÉଜାନାକା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଦୁକରିଙ୍ା 
େରତ୍ ଗରିରନରୁ)। ସାଦୁକରିଙ୍ା ଜୀସୁଇ ରଣ୍È ରଭରସରୁ, 
୨୪

 ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ରଗରଟ ମୀଡାବÌଦା 
ଅÉËରÈଏ ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ସÉରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆନରି କୁଡ଼Èନରି 
ଏଆନରି ତାରମବେସା ଡ଼Éଞ୍ରି  ଦୀରନ ଆଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉନରି ମୀଡାକା ସାତାନରିତାଇ ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି  ମÌସା ମÉରଙ୍ 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ର ରଡଲରିତାନରି ମÉରକÑ ସÉତ 
ତାରଜରରି

଼
ଆରୁ ଲଃେରିମାଞ୍ାରତରୁ। ରଭÍରଲÑତାଞ୍ଜୁ ଡ଼ାଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ 

ଅÉରତÑକାରଭÑ ମୀଡାବÌଦା ଅÉËରÈଏ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆନରି ତାରମବେସା ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଡ଼Éଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ଏରସଦରିନା 
ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମୀଡାବÌଦା େÉନÈରÈଏ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଟରିକ୍ନÈ 
ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି  ତୀନରିତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରବÍଗÈକା ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 

ଡ଼Éଞ୍ରି ରତରୁ ଏଙ୍ା ମୀଡାବÌଦା େÉନାରÈଏ ସÉଭରିରତରୁ। 
୨୭

 ଭରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାରଭÑ ସÉରତ। ୨୮
 ଏଆରୁ ତ 

ସÉତ ଗାଣ୍ରିତାକା ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଡ଼Éଞ୍ାରସରୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ସÉଜାମାନାକା ଏରସରରିରଭÍଲା ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏମବେÈ ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ଏରମବେରରି କୁଡ଼ା ଅÉରନ?”

୨୯
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ମକୁୃ େୁନÈନାରତରୁ। 

b ୨୨:୧୯ ରୂପା ଟÉକା ରÌମୀ ଦରିନାରୀ। ଈ ରରଣ୍ ଟÉକÈ ତାରରି ମଲୁୂ 
ର ଦରିନାତାରରି କାବାଡ଼ରିତାରରି ମଲୁୂତାରଙ୍ ସମାନ।
c ୨୨:୨୩ ସାଦୁକଙି୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଡୁୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରରଣ୍ ରଦରରି 
ରଗାଟା ଏଆରୁ େ୍ଡାÓଡ଼ରି ସÉଜା ତାନରି ମାନରି ବାରରି ୋଞ୍ଜୁଟା େୁତରିଙ୍ା ଆଡÈ 
ମାନରି ଆଇରନରୁ।



34ମାତଉି ୨୨:୩୦
ରେÍନୁେୁତରି ରଭସ୍ େରିନାରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ। ଈରୁ ରେÍନୁତାରରି 
ଏରସ ଡÉଟାମାରନ ଏ କାତା ଈରକÑରଭÑ େୁଞ୍Èସରିରଡରୁ। 
୩୦

 ସÉଜାନାକା ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି ରଡଲରିତାନରି
଼
, ଏମବେÈ ଏଆରୁ 

ଏମବୋଇ ଏରମବେରରିଇ ଡ଼Éରଞ୍Ñରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Éଞ୍ାକÉଣ୍ା ସରିଡା ଦୁରହÑ। 
ଆରଙ୍ତାକା ଏ ରଡଲରିତାନରି ସଗ୍ ଦୁତଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା 
ଅÉରନରୁ। ୩୧

 ସÉଜାନାକା ନରିଙ୍ରିନରି କାତା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସାମାଞ୍ାନାରÈ ଈରୁ ଉରଜÑରନ େÌଡ଼ରି ଅÉଜା ଦୁଃରଦରୁ। 
୩୨

 ରେÍନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା 
ରେÍନୁରତନୁ, ଇସାକ ତାଡ଼ା ରେÍନୁରତନୁ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ତାଡ଼ା 
ରେÍନୁରତନୁ a।’ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ସÉËସରିରଡÑରୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ବାରରି ନୀରଡ଼ମାନାରରି ତାଡ଼ା ରେÍନୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୩
 ଏ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁତାରÈ ଏ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା ମୂଲÈ 

ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

ଏତିେବାଗପି ମଲୂÈ ନୂଡତିାରି?
(ମÉକ୍ ୧୨:୨୮–୩୪; ଲୁକ ୧୦:୨୫–୨୮)

୩୪
 ଜୀସ ୁରଭତୋରା ରଭଞ୍ାନା ସାଦୁକରିଙ୍ା େୁଟୁରଭÑ ୋହÈତାରା 

କାତା ୋରୁସରିଙ୍ା ରଭରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ୋରୁସରିଙ୍ା ର ବାଃତÈରନ 
ଊଜରିରତରୁ। ୩୫

 ଏମବେÈ ମÌସା ସÉଜାତାରÈ ଗÉପ୍ ସରି େୁଞ୍ାମାସାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ େରରିକ୍ାଗରିଆନା ସଡୁ଼ାରସÍଲୁ ରଣ୍ା ରଭରସଞ୍ଜୁ। 
୩୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ମÌସା ସÉଜାତାମାନରି 
ଏତେରିବାଗଗି ଗୁରଲÑÑତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ନୂଡ଼ରିତାରରି?”

୩୭
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁ, ଗୁରଲÑÑ ଜରିଉ ଏଙ୍ା 

ଗୁରଲÑÑ େରାଣରି ଅରଟÑÑ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ନୀ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡାଗରିମ।ୁ’ 
୩୮

 ଈରରି ଆଇମାରନ ରଭÍରଲତାରରି ଏଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି ନୂଡ଼ରିତାରରି 
ବାଗଗି। ୩୯

 ଏଙ୍ା ରରିରହଗରିତାରରିରଭÑ ରଭÍରଲÑ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି: 
‘ଈନୁ ନରିଣ୍Èନରି ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ 
ନୀ ସାଇଟରି ମରି

଼
ଅଟରିତାନାନରିଇ ରଜÍଡାଗରିମୁ।’ ୪୦

 ଈ ଜÌରଡ଼Ñକା 
ବାଗଗିଙ୍ା କୁÛଇଟରି ସÉଜାତାଇ ଗୁରଲÑÑ ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଭ୍ୀସାମାନାଇ ରୀନ୍ାନା ମାନୁ।”

କି୍ସ୍ଟ ଦାଉଦ ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଗିନା ଦାଉଦ ତାଡା ପ୍ରବୁ
(ମÉକ୍ ୧୨:୩୫–୩୭; ଲୁକ ୨୦:୪୧–୪୪)

୪୧
 ୋରୁସରିଙ୍ା ର ବାଃତା ଊଜାମାସାଭାନରି

଼
 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଣ୍È 

ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୪୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ: “କ୍ରିସ୍ଟ ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେରରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ?”
ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ।
୪୩

 ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ଅରଟÑÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଦାଉଦ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରିଇ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇରସଞ୍ଜୁ? ଦାଉଦ ଜରିଉ 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାରସଞ୍ଜୁ:

 ୪୪ ‘ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ନାଇ ପ୍ରବୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,
ନାଇ ତରିନରିେÉଡ଼Èଟରି କକ୍ ସାଦୁଃତାମୁ

a ୨୨:୩୨ ଅÉନୁ ଅବ୍ାୋମ ତାଡା ନପÍନୁନତନୁ, ଇସାକ ତାଡା 
ନପÍନୁନତନୁ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ତାଡା ନପÍନୁନତନୁ ତରିନରିଗାଣ୍ରି ତାକା 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ମାରଦ ଆଗ ତାକା ରସରଣ୍Ñଙ୍ା।

ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀ କÉରସÑଙ୍ାନରିଇ ନୀ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡÑଟରି 
ଇଟାଜାଇ।”

୪୫
 ଦାଉଦ କ୍ରିସ୍ଟଈ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା କ୍ରିସ୍ଟ 

ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ?”
୪୬

 ଜୀସୁ ରଭସାରÈ ଏତେରିରଭÑ ୋରୁସରି ରଭସ୍ ୋ ମËୂରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଏ ରଭÑଇତରି ଏମବୋନାଞ୍ଜୁରଭÑ ଜୀସୁଇ ଅରଟÑÑ ଆନାରାରବÑ 
ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରସମ େÉନÈରତରୁ।

ଜେୁିଦ ିଡୂପାଗାଟାରିଇ ଜରୀସୁ ମÉଣ୍Èନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୨:୩୮–୪୦; ଲୁକ ୧୨:୩୭–୫୨, ୨୦:୪୫–୪୭)

୨୩  ୧ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨

 “ମÌସା ସÉଜା 
ମୀରଙ୍ ଆନÈ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ କÉ୍ର୍ା୍ େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାରସÍଲୁ 
ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ା େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ। 
୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଏଆରରିଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏତେÈ ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତÈ ଈରୁ ଗରିଦୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆନା ଗରିେରିମାରନରୁ, ଏÖରା ଗରିଭା କୁନା। 
ଏଆରୁ ଗରିଭାରସÍଲୁ ନୀରଙ୍ ବାଗଗି ସରିଆରନରୁ, ଅÉରତÑକାରଭÑ ତÉରୁ 
ଏÌରÈ ଏରସÑକାରଭÑ ଗରିଏÒରୁ। ୪ ଲÌକୁ ମÉନରି ଅÉଭା ମËୂନରି ରଡଃଙ୍ରିତÈ 
ସÉଜାଙ୍ା ଗÉଡ଼ରିଗରିେରିମାନାଭାନରି

଼
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ମÉରୁମÉରୁ 

ଆଇମାରନରୁ। ଏଆରରିତÈ ଗୁରଲÑÑ ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଭାରସÍଲୁ 
ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ନାସ୍କରିମାରନରୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ତÉରୁ ତାଡ଼ା 
ଇଟାମାନରି ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ଈରକÑରଭÑ ଡୁସ୍କରିସରିରଡÑରୁ।

୫
 “ଏଆରୁ ଆନÈ ଅÉରତÑକା ଗରିେରିନାରÈ ଭାରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ 

ରମଃତାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ। ରେÍନୁରଭସ୍ ୋ ଭ୍ୀସାନା କାକା 
ଗରିଲାଙ୍ାନରି

଼
 ତଃନÈ ରଦରÈ ରଦରÈ ଗରିେରିରନରୁ। ଲÌକୁ ରମଃତାକାରୁ 

ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ଜÉନରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ତାଡ଼ା ଟÉଟାମାନରିସରିଣ୍È 

ରଲଞ୍ାଙ୍ା ଗÉରମÑ ଲାମବୋ ଗରିଆ ଦୁଃେରିରନରୁ। ୬ ବÌଜରିଙ୍ାନରି
଼
 ରଦରରି 

ଲÌକୁ କକ୍ ନରି ବାହାଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ନୂଡ଼ରି 
ବାହାଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆରୁ ମଲୂÈ ତÉଗା ତÉଗା ଆରନରୁ। 
୭

 ଅÉଟାଙ୍ାନରି
଼
 ଲÌକୁ ମÉରଙ୍ ଜହାରରି ଗରିଆକାରୁ ଅରଟÑÑ ମÉରଙ୍ 

 ରାବ୍ ବୀ b ଇଞ୍ାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ମÉଣ୍ରିରନରୁ।
୮

 “ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମାରଦÑ ଏମବୋନାରତରୁରଭÑ ମୀଣ୍Èନରି 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇନ୍ ମବୋ କୂନା। ଈ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ର ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଆଙ୍ରି ଆରମବେସାକାରଣ୍ରୁ। ମୀ ରସÍଲୁ ରÛଆରଞ୍Ñରନ ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୯

 “େୁତଗିତାନରି
଼
 ଏରମବେରରିରଭÑ ‘ଅÉବା’ ଇନ୍ ମବୋ କୂନା। 

ମୀ ରସÍଲୁ ରÛଆରଞ୍Ñ ଅÉବା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସଗ୍ତା 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ମୀରଙ୍ ଏମବୋଈରଭÑ ପ୍ରବୁ ଇଞ୍ାଜÈଆକାରୁ। ମୀ 
ରସÍଲୁ ରÛଆରଞ୍Ñ ‘ପ୍ରବୁ’ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ମୀରଙ୍ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
ର ଆନରିଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଲେ୍ରିମାଞ୍ାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୀ ମାରଦÑ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏତେÈକା ତାଡ଼Èନରି ତÉରୁ 
ରବÍଗାରରିକରି ସÉରÛକରିତାମ ୁଇରନରୁ, ଏଆରରିଇ କÌପ୍ କା ଅÉରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି କÌକ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଗରିଭାଅÉରନ।

b ୨୩:୭ ରାବ୍ ବରୀ ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ।



35 ମାତଉି ୨୩:୩୪
୧୩

 “ଅ କୁତୁରୁେୁଗାଟରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅରଟÑÑ 
ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ। ଈରୁ ରଦରରି ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ। ରେÍନୁେଣଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରି

଼
 ସÌଲ୍ ବରିମାନରି ଲÌକୁରରିତାରରି ୋରହରରି ଅÉଙ୍ାଇମାରଞ୍ରୁ। 

ଈରୁ ସÌଲ୍ ବରି ସରିରଡÑରୁ ଅÉରତÑକା ସÌଲ୍ ବା ଡୁସ୍କରିମାନରି ଲÌକୁରରିଇ 
େରିଃେରି ସରିରଡÑରୁ। ୧୪

  a
୧୫

 “ଅ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ 
ମୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଡଣ୍ ମାରନ। ଈରୁ 
କୁତୁରୁେୁଗାଟାରତରୁ। ମୀନ୍ାରÈ ଗ୍ରÉୋ ଏତେÈକା ରଭଞ୍ାରନରୁ 
ଏରହଙ୍ରିତାକାରରିଇ ଦାଃୋ ରସÍଲୁ ଈରୁ ସମଦୁ୍ରଙ୍ା ଗ୍ଡÉସାନା ଦରିନା 
ରଦÍସାଙ୍ା ରତ୍Íବରିରଞ୍ରୁ।

୧୬
 “ଅ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 

ଈରୁ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ। ଈରୁ ଲÌକୁରରିଈ ଡୂେରିରଞ୍ରୁ 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାରତରୁ। ଈରୁ ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ, 
ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକା ରେÍନୁଇଡୁତରିନରି

଼
 ଦହାନା ସାଡ୍ା 

ଆଃେରିମାରନ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏମବେÈ ଆନାରରିରଭÑସରିରଡÑ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇଡୁତା ମାନରି ସୁନାତରିନରି

଼
 ଦହାନା 

ସାଡ଼୍ା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଅÉଞ୍ାମାନରିରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଦୀରନ। ୧୭

 ଈରୁ ମୃକୁ 
େୁନÈନରି କÉଣାଙ୍ାଗାଟାରତରୁ! ରେÍନୁଇଡୁ ଲାଇ ମାନରି ସନୁାତରିକରି 
ସÉରÛକରି ରେÍନୁଇଡୁ ଗÉପ୍ ସରି ମୁଲୁତାରରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରମଃେରି 
ସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ? ରେÍନୁଇଡୁ ତାନରି

଼
 ମାନରିବÉଗା ସନୁା ତୀରରିତାରରି 

ଆଇମାରନ।
୧୮

 “ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ, ରଗରଟ ଏମବୋଈ 
ଅÉରତÑକା ଲÉକାଗଟରିତାରÈ ୋଦା ଆହାନା ସାଡ୍ା ଆଃେରିରନ 
ଇରସÑକା ଏମବେÈ ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ 
ଲÉକାଗଟରି କୁÛଈଟରି ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ଲÉକାଦବ୍ତାରÈ ୋଦା ଆହାନା 
ସାଡ୍ା ଆଃରନ ଇରସÑକା ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନରିରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଦୀରନ’। ୧୯

 ଈରୁ ଉରଜÑରନ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାରତରୁ 
ଲÉକାଗଟରି କୁÛଇଟରି ମାନରି ଲÉକା ଦବ୍ତରିକରି ସÉରÛକରି ଲÉକାଗଟରି 
ଗÉପ୍ ସରି ରଦରÈଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ରି ସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ? 
ଲÉକାଗଟରିତାମାନରି ଲÉକାଦବ୍ ଲÉକାଗଟରି ରସÍଲୁ ତୀରରିତାରରି 
ଆଇମାରନ। ୨୦

 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗଟରିତାରÈ ୋଦା ଆହାନା 
ସାଡ଼୍ା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ଲÉକାଗଟରି ଅରଟÑÑ ଏ 
କୁÛଇଟରି ମାନରି ଗୁରଲÑÑତÈଆ ୋଦା ଡ଼Èଇ ସାଡ୍ା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇଡୁତାରÈ ୋଦା ଆହାନା ସାଡ଼୍ା 
ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁଇଡୁ ଅରଟÑÑ ଏମବୋ 
ଲଃେରିମାନରି ରେÍନୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ସାଡ୍ା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ 
ସଗ୍ତାରା ୋଦା ଆହାନା ସାଡ଼୍ା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ସରିଂହାସନ ଅରଟÑÑ ଏମବେÈ କପ୍ କରିମାନାନରି ୋଦା 
ଆହାନା ସାଡ଼୍ା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୩
 “ଅ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଈକୁ 

ଗÉରମ ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ଉରଜÑରନ କୁତୁରୁେଗୁାଟାରତରୁ। 

a ୨୩:୧୪ ଏସଲରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ ଅ ବୁତ୍ତା 
ଗରିଆନା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଇମାନାରତରୁ ଏଙ୍ା ଫାରୁଶୀଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଈରୁ 
ବାଟାଗାଟା ସାନା ଇଟ୍ କା, କୂଟ୍ କା ଠକରି ଗରିଆନା ଅଇମାରଞ୍ରୁ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ତସ୍ାରସÍଲୁ ଲାମବୋ ଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା। ଜÉେରିମାଞ୍ରୁ 
ଏଆରସÍଲୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ରଦରରି ଦଣ୍ବାରନ।

ମୀ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ବାହାଡ଼Èଇ ଦÌସବାଗାଡ଼Èଇ ବÉରଗÑକା 
ଈରୁ ରେÍନୁକରି ସୀେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା େଦରିନାଅÉକା, ୋନ 
ମହୁରରି, ଜରିରା-ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାହାଡ଼ାଈ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼ାଈ ବÉରଗÑକା 
ସୀେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ସÉଜାତÈଆ ନୂଡ଼ରି ବାଗଗିଙ୍ା 
ମÉନରି ଆଇସରିରଡÑରୁ ଇରସÑକା ଟରିକ୍ନÈତÈଆ, ରଜÍଡାନÌଭା ତÌସୋ 
ଏଙ୍ା ଅÉଞ୍ାମାନÈ େୂରରି ଗରିଭା। ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଆ ଆଡÈ ଈରୁ 
ଗରିଭା କାତା। ଈଭÈତରିରକÑ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଆରବÑ ଈରୁ ମÉନରି ଅÉଭା 
କାତା। ୨୪

 ଈରୁ ଲÌକୁରରିଈ ଡୂେରିରଞ୍ରୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ କÉଣରିଙ୍ା 
ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ତାଡ଼ା ଉନ୍ ମବୋ ବଟ୍ରିଡ଼ାଈ ର କରଗରରି ବରିହାଁ କଡାନା 
ଊଟତରିନରି

଼
 ଗୁଃେରିମାନରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ।

୨୫
 “ଅ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! 

ଈରୁ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ମୀË ବଟ୍ରି
଼
ଙ୍ା ଏଙ୍ା 

ତାରଲଡ଼ାକା ଭାରରି କୁÛଇଟରି ମାଜରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଲାଇଟରି 
ଭାରରି ସପ୍ରା ଅÉଜାଦୁଃେରିରନ ଇରସÑକା ଈରୁ ରବÍଗାରରିଈ ବୁଦରିଗରିଭା 
ଅରଟÑÑ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ ୋଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ୨୬

 ଅ 
ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାରତରୁ, ରଭÍରଲÑ ବଟ୍ରି 
ଲାଇଟରି ରନଗÈଡ଼Èଇ ତରିର୍୍ା ନଗ୍ ଦୁ ଇରସÑକା ରନଗରି। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ବଟ୍ରିତାରରି କୁÛଇଟରିରଭÑ ତରିର୍୍ା ତÌଞ୍ରିରନ।

୨୭
 “ଅ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ 

ରଦରରି ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ। ଈରୁ କୁତୁରୁେୁ ଗାଟାରତରୁ। କୁÛଇଟରି 
ଲÌଙ୍ରି  ସୁନ ଊଟ୍ ୋ ଅÉଜାମାନରି ମସୁ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ ମÉରÈତାରତରୁ। 
ଏଭରି ତ କୁÛଈ ସÉଞ୍ା ତରିସ୍କରି ଧୁଃନୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଲାଈ ଏÌଭରି 
ଲÌକୁ ରେ୍ଡÓÍÓକା ଅରଟÑÑ ଡ୍ଁ ଡଁ୍ନା ଗାନ୍ା ଆଇଦୁଃନୁ। ୨୮

 ଈରୁରଭÑ 
ତ ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ। ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ଭାରରି କୁÛଇ 
ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଗÉରମÑ ରନଗÈରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଲାଇଟରି ଈରୁ ବୁତା୍ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ େରୂରି 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୨୯
 “ଅ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 

ଈରୁ କୁତୁରୁେୁଗାଟାରତରୁ। ଈରୁ ରେÍନୁତାରା ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରିତÈଆ ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉଙ୍ା ଲାଇ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଏତେରି ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଅÉଜାମାରସ ଏଆରରି 
ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉଙ୍ାନରି

଼
 ରଜÍଡା ତÌସ୍ େରିରଞ୍ରୁ। ୩୦

 ଏମବୋ ଈରୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ, ‘ରଗରଟ ଅÉମୁ ମାଇ ଆରକଞ୍ାକାରରି 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ନୀମବୋନା ମାଞ୍ା ଦୁଃନାମମୁା ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରÈ 

ଈ ନÌକରି ରଭସ୍ ୋଗାଟାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଗରିଆ ଦୁଃହÈମମୁା।’ 
୩୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍତରି ଲÌକୁରରି ସୀରୁତାରତରୁ ଏÌରÈ ଇରଦÑ େୁଡ଼୍ ୋଇମାରଞ୍ରୁ। 
୩୨

 ଏଙ୍ା ଏତେରିଡ଼Ìଇ ମୀ ଆରକଞ୍ାରୁ ଟÌଣ୍ାରସରୁ ଇରଦÑ ଈରୁ 
ଏÌରÈ ଭରିହାଗରିଭାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୩୩
 “ଈରୁ ସ୍Éସ୍କାରଣ୍ରୁ। ଈରୁ ବରିସ ସ୍Éସ୍କା ସୀରୁତାରତରୁ। ଈରୁ 

ରେÍନୁ କାଜୁଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରନÑରୁ। ମୀରଙ୍ ଡ଼Ìଇତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  
ତୂକରିଗରିଆନା ନକତ୍ାନରି

଼
 ନାସା ଅÉରନ! ୩୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଈରÈ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ: ଅÉନୁ େନୁ୍ ମବୋଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁେତୁରିତାରା 
େୁଞ୍ରିମାନରି ରେÍନୁତାରା ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଅରଟÑÑ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଈ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଏଆରରିମାରଦÑ 
ଗରନ୍Ñକାତାକାରରିଇ ଈରୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭରଦରୁ। ଏଆରରିମାରଦÑ ଅରଟÑÑ 
ଗରନ୍Ñକାତାକାରରିଈ କ୍ଡୂ ସଙ୍ାନରି

଼
 ରଡ଼େରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑରବÑ 



36ମାତଉି ୨୩:୩୫
ଗରନ୍Ñକାତାକାରରିଇ ମୀ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ରଭÍରଦରୁ। 
ଈରୁ ଏଆରରିଈ ର ନÉଜଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ରେରହରରି 
ଅÉରଦରୁ।

୩୫
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଈ େତୁଗିତାନରି

଼
 ଏତେରି ରନଗରି ଲÌକୁରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା 

ରଭÍସାନା ଭାଇରଞ୍ରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ଦୂସ ଗାଟାରତରୁ 
ଅÉରଦରୁ। ରନଗରିଲÌକୁ ଆରବଲଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଅÉତରିବÉଗାରବÑ 
ଈରୁ ଦୂସଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ ଅରଟÑÑରବÑ ରବରକରିଅ ମୀରରÑଞ୍ଜୁ 
ଜରିକରରିଅଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉତରିବÉଗାରଭÑ ମୀରଙ୍ ଦୂସଗାଟାରତରୁ 
ଗରିଭା ଅÉରନ। ରେÍନୁଇଡୁ ଅରଟÑÑ ଲÉକାଗଟରି ମାରଦÑ ଏଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାରସ। ଆରବଲ ବାହାଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନା 
ଜରିକରରିଅ ଟୁକ୍ନÈ ଏରସ ରନଗରି ଲÌକୁରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉଜାମାରନ 
ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରିରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ଦୂସଗାଟାରତରୁ ଗରିଭା ଅÉରନ। 
୩୬

 ଈରଦÑ ନୀମବୋନା ମାନରି ଲÌକୁରରି ରଡଲରିତାନରି
଼
ରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 

ମୀ କୁÛଇଟରି ଦରିଆରନ, ଏ କାତା ନାଇ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାନାରÈ ଈରୁ 
େରତ୍ ଗରିଦୁ।

ଜରୀସୁ ଜରୁିସାଲମ ଲÌକୁରିଇ କÉଡ଼୍ ତାରି
(ଲୁକ ୧୩:୩୪–୩୫)

୩୭
 “ଅ ଜରିରୁସାଲମ, ଜରିରୁସାଲମ! ଈନୁ ତ ରେÍନୁତାରା ନÌକରି 

େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଗରିେରିମାଞ୍ରି । ରେÍନୁ ଏତୋରରିଇ 
ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍Îକାନା 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଅÉନୁ ନୀ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଏରସସରିକରି େÉଲୁ ମÉଣ୍ରିରତÑ। େଗ୍ ଡା କଜୁ ତାଡ଼ା ମÉରାଙ୍ାଲାଇ 
ତÉË ସୀୋଙ୍ା ମ୍Ìଙ୍ାନା ଆଃନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁରଭÑ ନୀ ଲÌକୁରରିଇ 
ଲସାଗରିଆନା ଆଃୋ ମÉଣ୍ରିରତÑ। ଅÉରତÑକାରବÑ ଈନୁ ଏ ୋବରି 
ନÉରଙ୍ ସରିଆଜÈଆତରି। ୩୮

 ଇରଦÑ ନୀରନ୍ ଇଡୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ଆହାନା 
କଡରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସରିଃରନ। ୩୯

 ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ: 
‘ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ 
ରମÍଲାଗରିୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନୀ ରଭସÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଅରଟÑÑ 
ରମଃୋ େÉଣ୍Èଈ।’ ”

୍ାଇମାନ ିନଡଲିନସÍଲୁ ଜରୀସୁ କÉଡ଼୍ ପିନନଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୩:୧–୩୧; ଲୁକ ୨୧:୫–୧୯)

୨୪  ୧ ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଜରିମାସାଭାନରି
଼
 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା 
ରେÍନୁଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆସାରÈ ତÌରତେରୁ। ୨

 ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇଡୁ ରମଃୋଇରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ? 
ଉରଜÑରନ ରନରିÔସରି ଈରÈ ଭ୍ରିପ୍ କା ଅÉରନ। ଇମବୋତÈ ଗୁରଲÑÑ 
ଭାଡରିଙ୍ା ଭ୍ରିକ୍  ସାନା ରନÍରଡ ତୁଃୋ ଅÉରନ। ରରଣ୍ ଭାଡରି ଅରଟÑÑ 
ର ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ରୀନ୍ାନା ରାହରିଅÉଭା ମଏୂÒ।”

୩
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ଜୀତ ସÌରୁ ର ବାହାତାନରି

଼
 କକ୍  ସାମାରସଞ୍ଜୁ, 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ େୂଣ୍ାରସÍଲୁ ଭାରରି ତÉରୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  
ସାରସରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, ‘ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଏରସÑକା 
ଅÉରନ ଏÌରÈ ମÉରଙ୍ ରଭତୋମ।ୁ ନୀ ରରିରଦଗରି ଭÉନରି ରଡଲରିରସÍଲୁ 
ଅରଟÑÑ େୁତଗି ଭରିହାରଡଲରିରସÍଲୁ ମାଇ ତÌଲ ଅÉନାଭାନରି

଼
 ଆନାରରି 

ଆନାରରି ଅÉରନ?
୪

 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ! ମୀରଙ୍ ଏମବୋଇରଭÑ 

ବୁଦରିଗରିଭା ମୂତାଜÈଆକାଞ୍ଜୁ। ୫
 ଦÉଲା ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ନାଇ 

ୋଦାଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରିଗରିରନରୁ ଏଆରୁ ଇରନରୁ, ‘ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟରତନୁ’, 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ରଭସାନା ଏଆରୁ ଦÉଲାତାକାରରିଇ ବୁଦରି ଗରିରନରୁ। 
୬

 ଈରୁ କÉଲା ପ୍ରଃୋ ଟÌଟ୍  କରିନାକାରରିରଭÑ ରଭନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଆଜା କୂନା ଭରିହାରଡଲରି ଏୋ ରଭÍରଲÑ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଇ 
ଉରଜÑରନ ଅÉନୁ। ୭ ରଦÍସାଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ରଦÍସାଙ୍ାନ୍  ରଙ୍Ñ 
କÉଲାନରିକ୍  ନୁ। ରଦରରି ରଦÌସାଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରଦରରି ରଦÍସାଙ୍ାନ୍  ରଙ୍Ñ 
କÉଲାଗରିନୁ। ଇହରିଙ୍ରିତାରରି ରଡଲରି ଏତାରନ ଏମବେÈ ଲÌକୁ ତରିନ୍  ମବୋ 
ମରୁଟÑକାରଭÑ େÉରନÑରୁ। ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହାଙ୍ାନରି ଡÉଡ଼ରି 
ଡ଼ାରସ୍। ୮ ଈ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଭାରରି ର ଅÉସାମୀଡାନାରରି ଟୂଟୁ ରମଃନରି 
ରଡଲରି ଜୂଗା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ।

୯
 “ଏ ରଡଲରିତାନରି ମୀରଙ୍ ତଃୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଜୂକ୍  ସାନା 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକÈନରି ସେଗିଗରିଭା ଅÉରନ। 
ଈରୁ ନାଇ ବାଃତାେରତ୍ ଗରିଆମାଞ୍ାନରି ବÉଗା େୁତଗି ଡାଣ୍ତାକା 
ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଆଜାରନରୁ। ୧୦

 ଏଃନ୍ରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଦÉଲା 

େରତ୍ଗାଟାକା ନାଇବାଃତା ଅରଟÑÑ େରତ୍ଗରିଭା କୂରନରୁ। ଏଆରୁ 
ରÛଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ ରୂଗୁ ଆଇ ଆଇ 
ସାରନରୁ। ୧୧

 ଦÉଲା ରେÍନୁତାରା ଦାେÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭା ଗାଟାକା 
ସ୍ଡଃÕରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋଇ ଟରିକ୍ନÈତାଇଅÉËତୁ ଏÌଭÈ େରତ୍ 
ଗରିଭାରସÍଲୁ ଗ୍ରÉରେ୍ନରୁ। ୧୨

 ଏ ରଡଲରିତାନରି େୁତଗିତା ଡ଼Ìଇ ସÉରାନା 
ସାନÈକରି ଦÉଲା େରତ୍ଗାଟାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ଜରିଲରି 
ଇରନରୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭରିହାରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ େରତ ୍
ଗାଞ୍ା ଗରିଆନା ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ଏଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। 
୧୪

 ଏଙ୍ା ରେÍନୁେÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ନାଇ ରଭସାମାଞ୍ାନରି 
ରନଗରିସଦରି େୁତଗିଡାଣ୍ÛେÌେ୍ା ଅÉରନ। ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑ ରଦÍସାଙ୍ାନରି

଼
 

ବ୍Éଡରିରନ। ଏ ରବÑଅଟରି ଭରିହାରଡଲରି ଏତାରନ।
୧୫

 “ ‘ଏତୋରରି ଆଜାଞ୍Éୋଡ଼Èଇ ମୁହରି  ଗରିରନ’ a ଏକାତା 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଦାନରିଏଲ ନÌକରି ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ତୀରରି ବାହାତାନରି

଼
 ନରିସାଦୁଃନାରା ଈରୁ 

ରମଃରଦରୁ।(ଈରରି ଆନାରରି ଏମବୋତାରÈ ଲାଈନାରା ଈ 
େୁତରି େÌଡ଼ରିଆଇନାଞ୍ଜୁ େୁନ୍  ମବୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ)। ୧୬

 “ଏ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜରିହୁଦା ଦରିନାତାକା ସÌକ୍ା ରବଞ୍Ûକରି ରଦଗା 

ଦୀରନ। ୧୭
 ଆନରିକାତାରସÍଲୁରଭÑ ବରିକାଲରି ଅÉËରାଏ ଏଆରୁ 

ସÉଡ଼ା ରଦଗା ଦୀରନ। ରଗରଟ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତୂଲରି 
ରସଣ୍ ମାରନରୁ ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଇଡୁଲାଇ ମାନÈ ଆନÈ 
ଅÉରତÑକାରଭÑ କଡାରସÍଲୁ ତୂଲରିଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା 
ଅÉଏÒ। ୧୮

 ରନÍଡାତାନରି
଼
 ମାରସÑକା ସରିଣ୍È କଡାତାଙ୍ରି  ଇଜÛକରି ଭÉଭା 

ଅÉଏÒ।
୧୯

 “ଏ ରଡଲରି ମାରଦÑ ଏତେରି ଅÉସାମୀଡା ଟୂଟୁତା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, 
ଅÉରତÑକା କ୍Éତତା ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡା ଆହା ଦୁଃରନ ଏଆଡ଼ରିନରି 
ରସÍଲୁ ଏÌରରି ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØରନ! ୨୦

 ମୀରଦଗରିନାରରି ରଡଲରି ଇସରିଙ୍ରି  
ରେନରିରଡଲରି ଅÉରତÑକା ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା bତାନରି

଼
 ଦୀଏÒ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। ୨୧
 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ଆଜାଞ୍Éୋ 

a ୨୪:୧୫ ଏତୋରି ଅÉଜାଞ୍ାପାଡÈଇ ମେୁ ିଗିନନ ଦାନରିଏଲ ୯:୨୭; 
୧୧:୩୧;୧୨:୧୧।
b ୨୪:୨୦ ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଅÉଟା ତାରରି ସÉତୁ ଦରିନା ତରିନରି 
ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଈ ଗÉଲା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ନୂଡ଼ରି ଗÉଲା।
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ଜୂଗାଭÉନରି ରଡଲରି। େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏÌËରଡଙ୍ରିତାରରି 
ଜୂଗା ଏରସÑକାରଭÑ ଭÉËସରିଡÈରତ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ 
ଈଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଜୂଗାଭÉଏÒ।

୨୨
 “ଅÉରତÑକାରଭÑ ରେÍନୁ ଏ ଆଜାଞ୍ାୋ ରଡଲରିତରିନରି

଼
 

କÌପ୍  କାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏ ରଡଲରି କÌପ୍  କାଅÉଜା 
ଦୁରହÑମା ଇରସÑକା ଏମବୋଇରଭÑ ନୀମବୋନା ରାହରିଅÉଭା ମଏୂÒମା। 
ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଅÉସ୍କାମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିଭା ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ଏ ରଡଲରି କÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ।

୨୩
 “ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଆନାଞ୍ଜୁସରିକରି ମୀରଙ୍ ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ, 

‘ରମଃଦୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ଅମବେÈ ମାରନଞ୍ଜୁ’ ଅରଟÑÑ ଏମବୋଇସରିକରି 
ରଭତୋରନ, ‘ଏଆଞ୍ଜୁ ଅମବେÈ ମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ’ 
ଏଆରରିତାରÈ େରତ୍ ଗରିଭା କୂନା। ୨୪

 ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ଅରଟÑÑ ଦାେÈ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଭÉଜାନା ଅÉଭାମରୂତÑକା ରେÍନୁ 
ଅÉସ୍କାମାନାରରିରଭÑ ବୁଦରିଗରିବାରସÍଲୁ ରଦରରି ଆଦାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ 
ଉକୁସରିତÈ ଗରିଆନା ତÌରସ୍ରୁ। ୨୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌଭରି ଗୁରଲÑÑ 
ଅÉଭାରଭÍରଲÑରନ ଅÉନୁ ଇରଦ ମୀରଙ୍ ରଭତୋରତÑ।

୨୬
 “ଏମବୋଇସରିକରି ମୀରଙ୍ ରଭତୋରନ, ‘କ୍ରିସ୍ଟ ସରିଃେରିମାନରି 

ବÉଲୁÛୋଙ୍ାତାନରି
଼
 ମାରନଞ୍ଜୁ!’ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆନରିଇ ଦାଃୋ 

ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଲ୍  ବା କୂନା। ଅରଟÑÑ ଆନାଞ୍ଜୁସରିକରି ମୀରଙ୍ 
ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ବାକାରରିତାନରି

଼
 କ୍ରିସ୍ଟ ମାରନଞ୍ଜୁ।’ ଅÉରତÑକାରଭÑ 

ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିଭା କୂନା। ୨୭
 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉନାଭାନରି

଼
 

ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରିଇ ରମଃରନରୁ। ଗୁରଲÑÑ ୋଜା ରଦଁ୍ରÍ ରଦଁ୍ରÍନା 
ତÌଞ୍ରିନରି ବରିଜରିନÉଡ଼ରିରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରରି ତÌଞ୍ାଅÉରନ। ୨୮

 ଈରରି ସÉଜାମାନରି 
ଗାଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଅÉରନ। ଏମବେÈ ଗରିଦ୍ାଙ୍ା ଉଜାଦୁଃନାରÈ ଈରୁ 
ରମଃରଦରୁ।

୨୯
 “ଏ ରଡଲରିତା ଆଇମାସରି ଜୂଗା ଟରିକ୍ନÈ ରବÑଅଟରି ଇହରିଙ୍ରି  

ଅÉରନ:

‘ରଭÍଲା ଆନ୍ାରରି ଅÉରନ,
ଅରଟÑÑ ଡÉଞ୍ଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ସୀଏÒ

ସକୁାଙ୍ା ରନÍରଡ ଜୃଆନୁ
ଏଙ୍ା ମରୁଣ୍ଙ୍ରିଆ ମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ରବÍଗାରଲÑ ମ୍ୀନୁ।’

 ଜରିଶାଇୟ ୧୩:୧୦;୩୪:୪

୩୦
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ରସଣ୍ ମୂରଡଙ୍ରିଆ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 

ଭÉନାରରି ତÌଞ୍ରି ରନ। ଏମବେÈ େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଡ଼ୀଭା 
କ୍Éୋ ଅÉରନରୁ। ରସଣ୍ ମୂରଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଭାଇମାନାରÈ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ରମଃରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଅରଟÑÑ େÌଣ ଆହାନା ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 େତୁଗି ଗୁରଲÑÑରଭ 
ଞ୍Ûକରି ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରି

଼
 ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ରଦରରି ତୂଡୁ଼ 

ଭୀକାÏ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। େୁତଗି ଗୁରଲÑÑ ମଜୁୁଡ଼ାଈ ଏ ଦୁତଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ର ବାଃତା ଲସା ଗରିରନରୁ।

୩୨
 “ତÌଗÈ ମ୍ାଃନୁଡ଼Èଇ ଈରୁ ରଣ୍È ଗ୍ରÉମବୋ ମୂରଦରୁ: 

ଏରସରରିରଭÍଲା ଏମବେÈ କÌଡୁ଼ ଗୁନ୍ରିନୁ ଏଙ୍ା ବାଡରି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିନୁ 
ଏମବେÈ ଈରୁ କାରା ରଡଲରି ଏତାରତ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ୩୩

 ଟରିକ୍ନÈ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଏରସରରିରଭÍଲା ଈ ଗୁରଲÑÑତାଇ ଅÉନାରା ଈରୁ 
ରମଃରଦରୁ, ଏ ଏମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନାରରି ରଡଲରି ଏତାରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  

ଈରୁ େୁରଞ୍ରୁ। ୩୪
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, 

ରନÍଞ୍ଜୁ ଭୀଏÒ ଲÌକୁତାକା ଗରନ୍Ñକା ନୀମବୋନା ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ରଡଲରି 
ମାରଦÑ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଇ ଅÉନୁ। ୩୫

 େୁତଗି ଗୁରଲÑÑ ଟÉଣା ଅରଟÑÑ 
ମରୂଡଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରଭସାମାଞ୍ାନାଇ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ।”

୍େିାନଡଲି ୍ାରି ନପÍନୁ ଆଡÈ ପୁନନଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୩:୩୨–୩୭; ଲୁକ ୧୭:୨୬–୩୦, ୩୪–୩୬)

୩୬
 “ଏ ଦରିନା ଅÉରତÑକା ରଡଲରି ଏରସÑକା ଏତାରନ ଏÌରÈ 

ଏମବୋଇରଭÑ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑ। ଏ ରଡଲରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୁତଙ୍ାରଭÑ 
େୁଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ। ଭାରରି ରେÍନୁ ଆଡÈ େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୩୭
 “ଏରସରରିରଭଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏ 

ରଡଲରି ନହ ରଡଲରିତା ଅÉଜାମାସରି ରଡଲରିରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଅÉରନ। 
୩୮

 ଏରଡଲରି ରଦରରି େରିଜୁ ଭÉଭା ରଭÑରଲÑ ଲÌକୁତାକା ତରିନ୍  ମବୋ 
ଉନ୍  ମବୋ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ମାରସାନରି

଼
 ଡ଼Éସ୍  ୋ ଗରିଭା ନହ 

ଜାହାଜ ଲାଇ ସÌଟରି ଟୁକ୍ନÈ ସ୍ୀଡାରସରୁ। ୩୯
 ରଦରରି େରିଜୁ ଦରିଆରନ 

ଅରଟÑÑ ସରିରୁ ରନଞ୍ାନା ଏଆରରିଇ ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରିଇ କ୍ସ୍କÈ ମହୁ ରି 
ଗରିତରି ଟରିକ୍ନÈ ଏମବୋ ଆନା ଆଇ ମାରସ ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଈରକÑରଭÑ 
େୁଞ୍ରିସରିଡÈରତରୁ।

“ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉନାଭାନରି
଼
 ଟରିକ୍ନÈ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 

ଅÌରନ। ୪୦
 ରନÍଡାତାନରି

଼
 ରରି

଼
ଆରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିଦୁଃରନରୁ। ଏମବେÈ 

ରÛଆନରିଈ ଅୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାନରିଇ େରିଃୋ ଅÉରନ। 
୪୧

 ରୀଣ୍ରି ର ବାଃତା ଗୁର୍୍ା ରୂସ୍ କରିଦୁଃନୁ ଏମବେÈ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି
଼
 ଅୋ 

ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି
଼
 େରିଃୋ ଅÉରନ।

୪୨
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରସରରିରଭÍଲାରଭÑ ତÌଲ ଅÉଜାନା 

ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ପ୍ରବୁ ଭÉନାରÈ ରଡଲରି ଈରୁ 
େୁଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ। ୪୩

 ଉରଜÑରନ ର ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରେ୍ଡÓÍକରରÑଏଞ୍ଜୁ 
ଭÉଭା ଡୁସ୍କରିନାରÈ ରଡଲରି େୁଞ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା ଇରସÑକା ତÉË 
ଦନ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା ଗରି

଼
ଏଞ୍ଜୁମା। ୪୪

 ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ 
ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ଏଆନରି ଭÉନାରା ମୀ ଅÉସା 
ଗରିେରିସରିଡÈନରିରଡଲରି ତାନରି ଉଦାରେ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଏତାରନଞ୍ଜୁ।

ନନଗି ଆଲିଆଙ୍ା ଅନଟÑÑ ଡÌଇ ଆଲିଆଙ୍ା
(ଲୁକ ୧୨:୪୧–୪୮)

୪୫
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ବୁଦରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆ? ତାଡ଼ା 

ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆଙ୍ାନ୍  ଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରରିତାରÈ 

ତରିନ୍ ମବୋ ସୀପ୍ କାମାନରି ର ଆଲରିଆ ବାଃତା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ବାସ୍ା 
ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଆଲରିଆ କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ଇଡୁ, ରଦରÈଞ୍ଜୁ ବାସ୍ା 
ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ? ୪୬

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏତାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସେଗି ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ତାଡ଼ା ଆଲରିଆ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ 
ଗରିେରିନାରା ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏÌସରିଗÉଲା ଏ ଆଲରିଆ ରମÍଲା 
େÉନାରରି ଦରିନା ଅÉରନ। ୪୭

 ରୀ ରଜÍଡା ଗରି
଼
ଆନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ ୋ ମତୂାଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆ କାଜୁତାନରି
଼
 

ଇଡୁତÈରା ଗୁରଲÑÑ ଲକ୍ନାରÈ ବÉରରି ସେଗି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।
୪୮

 “ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଏ ଆଲରିଆ ର ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
େରତ୍ ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 



38ମାତଉି ୨୪:୪୯
ଈରସ ଉରତÑ ଗରିନÈ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଏମବେÈ ଆନÈ ଅÉରନ? ୪୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆାଙ୍ାନରି

଼
 ରଭÍୋ ସାଃୋ ଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 

କାଲୁଗାଟାରରକÛ ଆଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା ଗ୍Éରତେରରି 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୫୦

 ଟରିକ୍ନÈ ଇଃଙ୍ରିରଡଲରିତାନରି
଼
 ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଦୁେ୍ନÈ 

ଏତାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏ ଆଲରିଆ ଅÉସା ଗରିେରିଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ୫୧
 ଏମବେÈ 

ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଇ ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 
କୁତୁରୁେୁ ଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ଡ଼ୀ 
ଦୁଃରନରୁ ଅରଟÑÑ ନÌଭା ମଣୁ୍ରି ମËୂନରି ବÉଗା ୋଟ୍ କା ଟ୍ରମଟ୍ରମନା 
ରମ୍Íଟ୍ କରି ଦୁଃରନରୁ।

ଦÌସଗାଣି୍ ଲÉËସାନ ିନକÍରଣି୍

୨୫  ୧ “ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଦÌସଗÉଣ୍ରି 

ଲÉËସାକା ଜÉମାଇ ଜÌୋରସÍଲୁ ସାସୁ, ଟରିକ୍ନÈ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଅÉରନ। ଏÌଭରି ଗୁରଲÑÑତାଇ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଡରିେÔଙ୍ା 
ଆହାନା ସାଜାସ।ୁ ୨ ଏÌଭାସାନରି ମାରଦÑ ୫ ଗାଣ୍ରିତାଇ ବୁଦରିଗାଟାଇ 
ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ୫ ଗାଣ୍ରିତାଇ ବୁଦରି ସରିଡÈନାଇ ମାସୁ। ୩

 ବୁଦରି 
ସରିଡÈନାଇ ଡରିେÛଙ୍ାତ ଆହାମାସୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଡରିେÔଙ୍ାରସÍଲୁ 
ରବÍଗାରଲÑଗରିଆନା ନରିଜୁ ଆହÈ ସରିଡÈତୁ। ୪

 ବୁଦରିଗାଟାଇ ତାଡ଼ା 
ଡ େÛଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ ରବÍଗାରଲÑ ଗରିସରି ନରିଜୁରଭÑ ଆହାମାସ।ୁ ୫

 ଜÉମା 
ଭÉଭା ଦରିତଗି ଅÉଭÈରନ ଏÌଭରି ଗୁରଲÑÑତାଇ ତଟ୍ରଙ୍ରି  ଅÉଏÒ ଅÉଏÒ 
ସଞୁ୍ରି ତୁ।

୬
 “ତୁରଲÑ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଏମବୋସରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  କୂରତେ: ‘ଜÉମା 

ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିରି େୂଣ୍ା ଭÉଦୁ।’
୭

 “ଏମବେÈ ଗୁରଲÑÑ ଲÉËସାକା ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ନରିଙ୍ରି ତୁ। 
ଏÌଭରି ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଡରି େÛଙ୍ା ରୁତ୍ କରିତୁ। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ ବୁଦରି ସରିଡÈତରି 
ଲÉËସ୍କା ବୁଦରିଗାଟରି ଲÉËସ୍କାନରି ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ ତୁ: ‘ମୀନ୍ାରÈ ନରିଜୁ 
ଈରକÑ ମÉରଙ୍ ସରିଆଦୁ। ମÉଇ ଡ େÛଙ୍ାନାରରି ନରିଜୁ ଭରିହାମାରନ।’

୯
 “ବୁଦରିଗରିଟରି ଲÉËସ୍କା ଇହରିଙ୍ରି  ଇସୁ: ‘ଅÉଏÒ, ମାଇ ବାଃତା 

ମାନରି ନରିଜୁ ମାଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରସÍଲୁ ଅÉରଜÑ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନରିଜୁ 
ପ୍ରÉେରିନାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ମୀ ରସÍଲୁ ନରିଜୁ କଡାଦୁ।’

୧୦
 “ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ବୁଦରି ସରିଡÈତାଇ ନରିଜୁ କଡା ସାସୁ। 

ଏÌଭାସାନରି ସ୍ଡଃତରି ରବÑଅଟରି ଜÉମା ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଲÉËସାକା 
ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାସ ୁଏÌଭରି ଜÉମାରକÑ ଆଡାନା ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରିତାନରି 
ସÌଟୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଦÉରା ଟୁଣ୍ାନା କୁସରି କୀଭା ଅÉରତ।

୧୧
 “ଏରସ ରଡଲରି ସାସରି ରବÑଅଟରି ବୁଦରି ସରିଡÈତରି ଲÉËସାକା 

ରଭ୍ଡÓÍତାତୁ। ଏÌଭରି ଇହରିଙ୍ରି  କୂକ୍ ତରି: ‘ଆବା! ଆବା! ଦÉରା ଦÉତାମ,ୁ 
ଅÉମ ୁଇ ଜÛକରି ସÌଡାନାମ।ୁ

୧୨
 “ଜÉମା ଇରସଞ୍ଜୁ, ଅÉଏÒ, ଅÉନୁଦÉରା ଦÉତାରାରଜÑନୁ। 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େୁଞ୍ÈସରିଡାଜÈଏନୁ।
୧୩

 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରସରରିରଭÍଲାରଭÑ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉନାରା ଦରିନା ଅÉରତÑକା 
ରଡଲରି ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ।

ତରୀନଗିାଣି୍ ଆଲିଆଙ୍ାନାରି ନକÍରଣି୍
(ଲୁକ ୧୯:୧୧–୨୭)

୧୪
 “ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଅରଟÑÑ ର ବାହାତାରÈ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଦୁରୁ 

ଦରିନÈକରି ସାଜରିମାନରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନା ଅÉରନ। ସାଲ୍ ବା ରଭÍରଲÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଙ୍ରିନ୍ ରଙ୍Ñ 
ବÉସରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ସାସରି ରବÑଅଟରି ଏଆନରିତÈ ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ 
ମÉରୁ ମÉରୁନା ଲପ୍ କାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଙ୍ାନରି

଼
 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୧୫
 ର ଆଲରିଆ ଏରସ ଦନବରିତ ତାରÈ ରମଃୋ 

ମୂରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍ଡଜୁରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର ଆଲରିଆକରି 
ରଦରରି ମÌଡ଼ଙ୍ାନରି

଼
 ୫ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିକରି 

ରୀ ମÌଡ଼ରି ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତୀନରିତାନାନରିକରି ର ମÌଡରି ଟÉକାଙ୍ା 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ୫ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସାଞ୍ଜୁ ଉରତÑଗରିସରି ସାଜାନା ଏÌଭାଡ଼ା ଇରବୋରରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ୫ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରୀ 
ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସାଞ୍ଜୁରଭÑ ରବୋରରି ଗରିଆନା ଅରଟÑÑ 
ରୀ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ର ମÌଡ଼ରି 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସରି ଆଲରିଆ ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟÉଣାତା ରଣ୍È ଗÉଡା 
କÉସ୍ାନା ଏ ଟÉକାଙ୍ା ମÌଡ଼ରି ଏ ଲାଈ ମସୁାନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୯
 “ଗÉରମÑ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇ ଜÛକରି 

ରଭ୍ଡÍତାରତଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଅଆମାସରି ଟÉକାଙ୍ା ଅଆନା 
ଏଆରୁ ଆନÈ ଆନÈ ଗରିରତରୁ ଏ କାତା ଏଆରଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ୫ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌବÈ ଗୁରଲÑÑ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଆଲରିଆ 
ଇରସଞ୍ଜୁ, ପ୍ରବୁ ଇନୁ ନାଇ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାନା ନÉରଙ୍ ୫ 
ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ନାଇ କାଜୁତା ସେଗି ଗରିଆମାଞ୍ାତରି। ଏÌବÈ ରବୋରରି 
ଗରିଆନା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ୫ ମÌଡରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମାଇ।

୨୧
 “ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଆମାଞ୍ରି । ଈନୁ ର ରନଗରି ଆଲରିଆତରି। ନୀ ବାଃତା ବାସ୍ା ଇଟା 
ମେୂା ଅÉରନ। ଏ ଈ କÛନରି ଡାବୁଙ୍ାଡ଼Èଇ ଈନୁ ଗÉରମÑ ରନଗରି 
ରବୋରରି ଗରିଆମାଞ୍ରି । ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ସÉରÛକରି ରଦରରି 
କାବାଡ଼ରି ନୀ କାଜୁତା ସେଗି ଗରି

଼
ଆଇ ଇରଦÑ ଈନୁ ଭÉମୁ ଏଙ୍ା 

ନÉରକÑ ନାଇ ରରହାତାନରି
଼
 ଆଡାଜାମ।ୁ

୨୨
 “ରୀ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସରି ଆଲରିଆ ଇରଦÑ ତାଡ଼ା 

ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
‘ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ରୀ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ରବୋରରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନାଇ 
କାଜୁତା ସେଗି ଗରିଆମାଞ୍ାତରି। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅରଟÑÑ ରୀ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା 
ସÉରÛକରି େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏÌଭାଡ଼Èଇ ରବୋରରି ଗରିରତÑ।

୨୩
 “ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଗରିଆମାଞ୍ରି । ଈନୁ 

ର ରନଗରି ଆଲରିଆତରି ନୀ ବାଃତା ଅÉନୁ ବାସ୍ା ଇଟା ମତୂାଈଇ। 
ଈନୁ ଈକଲରି ଡାବୁଙ୍ାଡ଼ାଈଇ ଗÉରମÑ ରନଗାରÈ ଗରିତରି। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ସÉରÛକରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ନୀ କାଜୁତା ସେଗି ଗରିଆଇ। 
ଇରଦÑ ଭÉମ ୁନାଇ ରରହାତାନରି

଼
 ନÉରକÑ ଆଡାଜାମ।ୁ’

୨୪
 “ଏ ରବÑଅଟରି ର ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସରି ଆଲରିଆ 

ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଆଲରିଆ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ପ୍ରବୁ 
ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ, ଈନୁ ଈରକÑରଭÑ ରଜÍଜାନÌଭା ସରିଡÈନାତରି। 
ଏତୋଭାନରି

଼
 ଈନୁ ମାଟାଦୁହÈଇ ଏମବେÈ ତÉସା କÌନାତରି। ଏତୋଭାନରି

଼
 

ଈନୁ ଉହାଦୁହÈଇ ଏମବେÈ ଈନୁ େÌଲ ଏସ୍ାତରି। ୨୫
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ଆଜରିତାକରି ନୀË ର ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ଟÉଣାତା 
ମସୁାନା ଇଟରିକାରତÑ। ଈଭରି ଇନ୍ା, ନÉରଙ୍ ସରିଆମାଞ୍ାତରି ର ମÌଡ଼ରି 
ଟÉକାଙ୍ା।’
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୨୬

 “ଏମବେÈ ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ରନଗରି ଆଲରିଆତରି ଅÉËତରି। 
ଈନୁ ର ଲାହା କଡ଼ରିଆତରି। ଏତୋରÈ ଅÉନୁ ଉହÈସରିରଡÑନୁ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଏସ୍ ୋଗାଟାନୁ ଅରଟÑÑ ଏତୋଭାନରି

଼
 ଅÉନୁ ମାଟÈ 

ସରିରଡÑନୁ ଏମବେÈ ତÉସା କରିଭାଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ତ ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାସରି। 
୨୭

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈନୁ ଟÉକାଙ୍ା ଇଟା ରଃୋ ଗରିନାରରି 
ବାଃତା ନÉË ଟÉକାଙ୍ା ଇଟାଜରିଭା କାତା। ଏମବେÈ ଅÉନୁ ନାଇ 
ମଲୁ ଟÉକାଙ୍ା ବାହାଡ଼Èଇ କଲନ୍ରରଭÑ େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁହରି

଼
ମା।

୨୮
 “ଏମବେÈ ଏଆନରି ପ୍ରବୁ ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆଙ୍ାନରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟରି ଆଲରିଆ ବାହାଡ଼Èଇ ମÌରଡ଼Ñକା 
ଟÉକାଙ୍ା ଅÌଦୁ ଏଙ୍ା ୧୦ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ାଗାଟାନରିକରି ଏÌଭÈ ସୀଦୁ। 
୨୯

 ଏତେÈକା ତÉରଙ୍ ସୀଭା ଅÉଜାମାନ କାରାବାର ଗରିରନରୁ 
ଏଆରରି ତାଈ ସÉରÛକରି ଅÉନୁ। ତÉରଙ୍ ଲୂଡ଼ା ମାନÈଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି 
ଏଆରୁ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି େÉରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈକା ତାଡ଼ା 
ବାଃତାମାନÈ ଆନÈରଭÑ ଗରିଭା କୂରନରୁ ଏମବେÈ ଏଆରରି ବାଃତା 
ମାଞ୍ାଦୁଃନÈ ଗୁରଲÑÑ ଅÌବା ଅÉରନ। ୩୦

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ ବାଗଗି 
ସରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଅÌଦୁ, ଈ ଈରକÑରଭÑ ମଲୁୁସରିଡÈନରି ଆଲରିଆଇ 
କଣ୍ କଣା ଆନ୍ାରରିଆ ବାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତୁଃକାଦୁ। ଏମବେÈ ଲÌକୁ 
ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ନÌଭା ମଣୁ୍ରି ମËୂନାକା ଟ୍ରମଟ୍ରମନା 
ୋଟ୍ କା ରମ୍Íଡରିରନରୁ।

ନମଡେÓନେÑନ ିମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ଗୁନଲÑÑତାକାରିଈ ତୂକ ିଗିନନଞ୍ଜୁ
୩୧

 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା େÌଙ୍ାରବଙ୍ାଡ଼Èଇ 
ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଲରିରକÑ ଗୁରଲÑÑ ତାଡ଼ା 
ଦୁତଙ୍ାରଭÑ ଭÉରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ସରିଂହାସନ ତାନରି

଼
 କରକ୍ନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 େୁତଗିତାକା 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଏଆନରି ତାଡ଼ା ସରିଂହାସନ ନÌକରିÔଟରି ଊଜରିରନରୁ। ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈଇ ରୀ ବÉଗା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଗାଉରଡ଼Ñଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଗଟାଡ଼Èଇ ଅÌଡାଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରମÍଣ୍ରିଙ୍ରି  ରଗସ୍ରିରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରରି ଅÉରନ। 
୩୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରମÍଣ୍ରିଙ୍ରିନରି ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି ଏଙ୍ା ଅÌଡାଙ୍ାନରି
଼
 

ରଦବା େÉଡ଼Èଟରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ।
୩୪

 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରିମାନରି 
ତୀରରିତାକାରରିଇ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ‘ଭÉଦୁ, ନାଇ ଅÉବା ବାଃତା ମୀ 
ରସÍଲୁ ରଦରରିରମÍଲାମାରନ। ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନରି ଦରିନା ଇରଦÑ 
ମୀରସÍଲୁ ଅÉଜାମାରନ। େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଭÍରଲÑଡ଼ରିଇ ଏÌରÈ ମୀ 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଗରିଭା ଅÉଜାମାରନ।” ୩୫

 ଈରରି ମୀରନ୍, ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ନାଇ ସାକରି ସାଇମାସାଭାନରି

଼
 ଈରୁ ନÉରଙ୍ ତରିନ୍ ମବୋ 

ସରିଆରତରୁ। ନାଇ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମାସାଭାନରି
଼
 ଈରୁ ଉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ନÉରଙ୍ ସରିରୁ ସରିଆରତରୁ। ତ୍ାଉ ଡୁ଼ପ୍ କା ରସÍଲୁ ନÉରନ୍ ବାହା 
ସରିଡÈତାନରି ଈରୁ ମୀ ମୀ ଇଟ୍ କÈନରି ନÉରଙ୍ ଲଃୋ ବାହା 
ସରିଆରତରୁ। ୩୬

 ନାଈ ସରିଣ୍È ଦାନ୍È ସରିଡÈତାନରି
଼
 ଈରୁ ଟÉଟା 

େେ୍ାରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ସରିଣ୍È ଦାନ୍È ସରିଆରତରୁ। ନାଇ ସÉଭା 
କୂରାସାନରି

଼
 ଈରୁ ନÉରଙ୍ ଲତୋରତରୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ବନ୍ରି ଦରିଆସାନରି

଼
 

ଈରୁ ନÉରଙ୍ େୂଣ୍ା ଭÉରତରୁ।
୩୭

 “ଏମବେÈ ତୀରରିତାକା ଏଆନରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରନରୁ, ପ୍ରବୁ, 
ଅÉମୁ ଏରସÑକା ନୀ ସାକରିସାଇମାସାଭାନରି

଼
 ନୀରଙ୍ ତରିନ୍ ମବୋ 

ସରିଆତାମ?ୁ ଅÉମ ୁଏରସÑକା ନୀ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମାସାରÈ ରମହାନା 
ଉନ୍ ମବୋରସÌଲୁ ସରିରୁ ସରିଆତାମୁ? ୩୮

 ଅÉମୁ ଏରସÑକା ନୀରନ୍ 

ଲଃୋବାସା ସରିଡÈତାରÈ ରମହାନା ନୀରଙ୍ ମÉରେ ବାହା 
ସରିଆତାମ?ୁ ଏରସÑକା ନୀଇ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଡÈତାରା ରମହାନା 
ନୀରଙ୍ ଟÉଟାେେ୍ାରସÍଲୁ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଆତାମୁ? ଏରସÑକା 
ଅÉମ ୁନୀ ସÉଭା କୂରାସାରÈ ରମହାନା ନୀରଙ୍ ଲକରିଭାତାମ?ୁ 
୩୯

 ଏଙ୍ା ଏରସÑକା ଅÉମୁ ନୀ ବନ୍ରି ଦରିଆମାସାଭାନରି
଼
 ନୀରଙ୍ 

ରମଃବାତାମ?ୁ
୪୦

 “ଏମବୋ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ‘ଉରଜÑ କାତା 
ଈରରି: ଇମବେÈ ଈରୁ ନାଇ ଲÖକୁରରି ମାରଦÑ ମୂଲÈ କଗÈନରିରସÍଲୁ 
ଏତୋରÈ ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ନାଇରସÍଲୁ ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ।

୪୧
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ତାଡା ରଦବା େÉଡ଼Èଟରି ମାନରି 

ଲÌକୁରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ: ‘ନାଇ’ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାଜାଦୁ। 
ମୀରଙ୍ ଡଣ୍ ସୀଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରଭÍରଲÑରନ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ସଇତାନ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରିରସÍଲୁ ତÌଲ ଗରିଭାଅÉଜାମାନରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ରୀ ମାନରି ନÉଡ଼ରି

଼
ତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। ୪୨

 ମୀରଙ୍ 
ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଅÉରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ ସାକରି 
ସାଇସାଭା ଈରୁ ନାଇ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ଆନାରାରବÑ 
ସରିଆଜÈଆରତରୁ। ନାଇ ଏÌସ୍କରି  ସାଇସାଭା ଉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଈରୁ 
ନÉରଙ୍ ଆନାରÈରଭÑ ସରିଆଜÈରତରୁ। ୪୩

 ନାଇ ଲଃୋରସÍଲୁ 
ବାହା ସରିଡÈତାଭା ଈରୁ ନÉରଙ୍ ତ୍ାଉ ଡୁ଼ପ୍ କାରସÍଲୁରଭÑ ମୀରେ 
ନÉରଙ୍ ବାହା ସରିଆଜÈଆରତରୁ। ଟÉଟାେେ୍ା ରସÍଲୁ ନÉରନ୍ 
ସରିଣ୍ÈବଣÈରଭÑ ସରିଡÈତାନରି

଼
 ଈରୁ ଟÉଟାେେ୍ା ଗରିଭାରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ 

ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଆଜÈଆରତରୁ। ନାଇ ସÉଭା କୂରାସାନରି
଼
 ଈରୁ 

ନÉରଙ୍ ଲକରି ଭÉËରତରୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ବନ୍ରି ଦରିଆସାନରି
଼
 ଈରୁ 

ନÉରଙ୍ ସଡୂ଼ରି ଭÉËରତରୁ।
୪୪

 “ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଇରନରୁ: ‘ପ୍ରବୁ, ଅÉମ ୁଏରସÑକା ନୀ ସାକରି 
ଅÉରତÑକା ଏÌସ୍କରି  ସାଇସାରÈ ରମହାନା ନୀରଙ୍ ସରିଆଜÈଆତାମ?ୁ 
ଅÉମ ୁଏରସÑକା ନୀରନ୍ ଲଃୋ ବାହା ସରିଡÈତାରÈ ରମଃତାତାମ?ୁ 
ଏରସÑକା ନୀ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଡÈତାରÈ, ନୀ ସÉଭା କୂରାସାରÈ 
ଅÉରତÑକାବନ୍ରି ଦରିଆସାରÈ ରମଃତାତାମ?ୁ’

୪୫
 “ଏମବେÈ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ‘ଈରରି 

ଉରଜÑକାତା: ନାଇ ଲÌକୁ ମାରଦÑ ଏତେରି ଅÉରତÑକା ର କଗÈନରିକରି 
ସୀଭା କୁରତରୁ ଏମବେÈ ଈରୁ ନÉରଙ୍ ସରିଆଜÈଆରତରୁ।

୪୬
 “ଏ ରବÑଅଟରି ଈ ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକା କÉରଲଙ୍କÉଲାତାରÈ ଡଣ୍ 

େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ସାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ତୀରରିତାକା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ରରହା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ସାରନରୁ।

ଜେୁିଦା ଡୂପାଗାଟାକା ଜରୀସୁଇ ୍ଡେÓÝକାନ୍Íପା ଦାଃନତରୁ
(ମÉକ୍ ୧୪:୧–୭; ଲୁକ ୨୨:୧–୨; ଜହନ ୧୧:୪୫–୫୩)

୨୬  ୧ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୨

 “ମÈଏସରି 
ରଭ୍Íନ୍ା ସରିଡÈନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ଲÉକାବÌଜରିତାରରି ଦରିନା ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିଗÉଲା କ୍ଡୂ ସତା ରଡସାନା ଭ୍ଡÓÝÕ କା 
ରଭÍୋରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଇ କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକÈନରି 
ଆଃୋଗରିଭା ଅÉରନ।”

୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ଲÉକାଗାଟାରରି 

ଡୂୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରସରଣ୍Ñଙ୍ା କକ୍ ସାନା କାତାବÉତ୍ା 
ଗରିରତରୁ। ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ୋଦା କାଇେସ। ୪ ଏମବେÈଈରଭÑ 



40ମାତଉି ୨୬:୫
େୁନÈନରିରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁଇ ତଃୋନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ରଣ୍È 
ୋରହରରି ଦାଃୋତାଙ୍ରି  ଏମବେÈ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ତଃୋନା 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ ବÉସରି ଅÉରତରୁ। ୫

 ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ: 
“ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା  ବÌଜରି a ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଅÉଜୁ ଜୀସୁଇ ଏରସÑକାରଭÑ 

ତଃୋ ମୂËସୁ। ଲÌକୁ ମÉରଙ୍ ସଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା କରିଲାବରିଲା 
ନରିକ୍ନାରÈ ତ ଅÉଜୁ ମÉଣ୍Èସ।ୁ”

ରନଣ୍ ଆଜା ରଣ୍È ନୂଡ ିକାବାଡ ିଗିନତ
(ମÉକ୍ ୧୪:୩–୯; ଜହନ ୧୨:୧–୮)

୬
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ କÌଡ଼ରିଙ୍ା ସରିମନତ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏମବେÈ ମାସରି 
ରଡଲରିତାନରି

଼
, ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଏÌରରି 

ର ବାଡରି କୁଣ୍ାତାନରି
଼
 ଗÉରମÑ ରକ୍ଉଗାଟାରÈ ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି 

ନରିଜୁ ଆହାମାରସ। ଜୀସ ୁତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାସରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏÌରରି 

ଏÌରÈ ନରିଜୁ ଏଆନରି ତ୍ାଉ କୁÛଇଟରି କରିଆଜରିରତ।
୮

 ଅÉସାମୀଡା ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିତାରÈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମଃରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି ଗଦଗି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, 
“ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରା ନରିଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନାହରିକରି ଗରିଭା ଆଇମାରନ? 
୯

 ଈରÈ ତ ଗÉରମÑ ମଲୁୁଡ଼Èଇ ପ୍ରÉୋ ଅÉଜାଦୁଃରହମା ଏଙ୍ା ଏ 
ଡାବୁଙ୍ା େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରିଭା ଅÉଜାଦୁଃରହମା।

୧୦
 ଆନÈ ଅÉଜାମାରସ ଏÌରÈ ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈ ଅÉସାମୀଡାନରି ବରିଜାରରି 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ? ଏÌରରି ତ ନାଇରସÍଲୁ ରଣ୍È ଗÉରମÑ 
ରନଗାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତ। ୧୧

 େÉନÈନାକାତ ମୀରକÑ 
ଡଃନÈ ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀରକÑ ଡ଼ଃନÈ 
ସରିଡାଦୁଃରତÑନୁ। ୧୨

 ଈ ଅÉସାମୀଡା ନାଇ ତ୍ାଉ କୁÛଇଟରି 
ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରÈ ନରିଜୁ କରିଆରତ ଐଙ୍ା ନାଇ ସÉନରି ରବÑଅଟରି ନÉରଙ୍ 
ମସୁ୍ ୋତାଙ୍ରି  ତÌଲଗରିଭାରସÍଲୁ ଏÌରରି ଈରÈ ଗରିରତ। ୧୩

 େୁତଗିଡାଣ୍Ô 
ଲÌକୁରରିଇ ଈ ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍ ୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ: ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍ ୋ ଅÉନରି ଗୁରଲÑÑ ବାହାଙ୍ରିନରି 
ଈ ଅÉସାମୀଡା ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରିତାରÈରଭÑ ରଭସ୍ ୋ ଅÉରନ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ଏÌରÈଡ଼ରିନରି

଼
 ଏÌଲୁତା ଇଟରିରନରୁ।

ଜେୁିଦା ଜରୀସୁ ତାଡା କÉନସÑଙ୍ାନି
଼
 ବାରାଗିନତଞ୍ଜୁ

(ମÉକ୍ ୧୪:୧୦–୧୧; ଲୁକ ୨୨:୩–୬)
୧୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଲÉକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ୋଦା 
ଇସ୍ କାରରିତ ଜରିହୁଦା। ୧୫

 ଏଆରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ଜୀସଇୁ ମୀ କାଜୁତାନରି

଼
 ଆଃୋ ଗରି

଼
ଆଇ। ଈ ରସÍଲୁ ଈରୁ 

ନÉରଙ୍ ଆନÈ ସରିଆରଦରୁ?” ଲÉକାଗାଟାକା ଏଆନରିକରି ୩୦ 
ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା ସରିରତରୁ। ୧୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁଇ ଏଆରରି 
କାକÈନରି ଆଃୋ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜରିହୁଦା ୋବରି ଜÌସାନା ରାହରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

a ୨୬:୫ ଜଡେÓÞÕ୍ାଲÉକା ବÌଜ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ ନୂଡ଼ରି ଏଙ୍ା ତୀରରି 
ତାରରି ଦରିନା, ମÌସା ମାସରି ରଡÍଲରି ତାନରି ଈ ଦରିନା ଗÉଲା ରେÍନୁ ମରିଶର 
ରଦÍସାତାନରି ଏଆରରି କÉରସଙ୍ାନରି କାଜୁଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ 
କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରି ଦରିନା ରଣ୍È ବÌଜରି 
ଗରିେରିମାରସରୁ।

ଜଡେÓÞÕ୍ା ଲÉକାବÌଜି
(ମÉକ୍ ୧୪:୧୨–୨୧; ଲୁକ ୨୨:୭–୧୪, ୨୧–୨୩;  

ଜହନ ୧୩:୨୧–୩୦)
୧୭

 ରଭ୍Íନ୍È ସରିଡÈନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ଲÉକା ବÌଜରି ରଭÍରଲÑ ଗÉଲା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ 
ରଭରତେରୁ, ନୀ ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
ତÌଲ ଗରିନାମ।ୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଏତୋଭାନରି ତÌଲ ଗରିନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଈନୁ 
ମÉଟ୍ରିମାଞ୍ରି?

୧୮
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଦରରିନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜୁ। ନାଇ େଞୁ୍ାମାନରି 

ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିତକରି ସାଜୁ। ଏଆନରିଇ ରଭସ୍ ଦୁ, ‘ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉଭା’ 
ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାନରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ଅÉରତ। 

ଅÉନୁ ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ମୀରେ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି 
ତରିଈ।’ ” ୧୯

 ଏଆରୁ ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା ଜୀସ ୁରଭତେରିରଡଃଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏମବେÈ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି ତÌଲ 
ଗରିରତରୁ।

୨୦
 ବଲୁÛଡ଼ ଅÉଭÈରନ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବÉର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ 

ରମଜାତା କରତେଞ୍ଜୁ। ୨୧
 ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑ Ñତାକା 

ତରିଞ୍ରିମାରସରୁ। ଏମବେÈ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଇମବେÈ ମାନରି ୧୨ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ନାଇ କÉରସÑଙ୍ାନରି 
କାକÈନରି ଆଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନାଇ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାନାରÈ 
େରତ୍ ଗରିଦୁ।

୨୨
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ। 

ପ୍ରବୁ ଅÉନୁ ଏଆନରିରତନୁ ଅÉËରତନୁ ତ ଇଞ୍ରି  ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା 
ରଭରତେରୁ।

୨୩
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ନÉରକ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ର ବଟ୍ରିତାନରି

଼
ରନ ରୁଟରି 

େରିଟÛ ଡୁବ୍ ଇସାନା ତରିଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ନÉରଙ୍ 
ଆଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୂଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ରେÍନୁେୁତରିତାନରି

଼
 ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି କାତା ନାଇ ରସÍଲୁ ଉଗ୍ ରନ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍୋରସÍଲୁ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଇ 
ଆଃୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଜାଞ୍Éୋତାନରି

଼
 ଦୀକାରନଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉËସରିଡÈତାକÈ ଏଆନରିରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି 
ଅÉଜାଦୁଃରନମା।”

୨୫
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୁଦସ, “ଜୀସୁଇ ମୂଲା ଆଃୋ ଗରିନାଞ୍ଜୁ, 

ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ଏତୋନରିତାରÈ କାତା 
ରଭତୋତରି, ଉରଜÑରନ ଅÉନୁ ଏଆନୁରତନୁ ଅÉËରତନୁ?

ଏମବେÈ ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଆଁ ଉରଜÑରନ ଈନୁÛରନ ଏଆନରିତରି।

ପ୍ରବୁ ବÌଜି
(ମÉକ୍ ୧୪:୨୨–୨୬; ଲୁକ ୨୨:୧୫–୨୦;  

  ୧ କରରିନ୍ରି ୧୧:୨୩–୨୫)
୨୬

 ଏଆରୁ ତରିଞ୍ରିମାସାଭାନରି
଼
 ଜୀସୁ ରୁଟରି େରିଟÛ ଆଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ରେÍନୁକରି ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ରରପ୍ କରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିଆନା ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇନ୍ାଦୁ ଈରÈ ରୁଟରି େରିଟÛ ୋହାନା ତରିଞ୍ଜୁ। ଈରରି 
ନÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି।”

୨୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ୍Éକାନୀ ରÛ ବଟ୍ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଇ ଦଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
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“ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ତାରତରୁ ୋହାନା ଈରକÑଲାକା ଉଣ୍ଜୁ । ୨୮

 ଈ 
ଡ୍Éକାନୀରୁ ଆଇମାରନ ନÉରନ୍ ରାକÈ। ଦÉଲା ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ 
େରିଃୋରସÍଲୁ ଈରÈ ଜୀରରିଗରିଭା ଅÉରନ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ 
ରେÍନୁରକÑ ରରଣ୍ େୂନରି ସÉଜା ଟÌଣ୍ରିରନ। ୨୯

 ଈରୁ େୁଞ୍ାଦୁଃଦୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ ଇରସÑକା ନାଇ ଅÉବା େÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରି

଼
 ଅÉଜୁ ରରହÑ େନୂରି ଡ୍Éକା ନୀରୁÛ ଉନÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଅÉନୁ ଈ 

ଡ୍Éକା ନୀରୁÛ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଉରନÑନୁ। ଏରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ମୀରକÑ 
ଆଡାନା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଉଈ।”

୩୦
 ଏମବୋ ଏଆରୁ ରଣ୍È ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଗÉଡ଼ରି କାହରିରତରୁ 

ଏଙ୍ା ଜୀତ ସÌରୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ।

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା ତୁୋନା ସାନାରÈ ଜରୀସୁ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୪: ୨୭–୩୧; ଲୁକ ୨୨:୩୧–୩୪;  

ଜହନ ୧୩:୩୬–୩୮)
୩୧

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନାଇ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିଆମାଞ୍ାନାରÈ ଅÉଞ୍ା କୂରଦରୁ। ରେÍନୁ େୁତରି ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭସ୍ େରିମାରନ:

‘ଗାଉରଡÑଏÒନରିଇ ଅÉନୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍଈ
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରମÌଣ୍ରିଙ୍ା ଅÉନୁ ବରିରାସାକାଲରି।’

୩୨
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ନÉରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ଅÉଜାନା ଅÉନୁ 

ତୀନରିଦରିନା ଗÉଲା ସÉଭା ମସୂାନା ନରିଙ୍ରିଇ। ଅÉନୁ ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  
ସାଇ। ଏମବେÈଙ୍ରି  ଈରୁ ଏୋ ରଭÍରଲÑରନ ଅÉନୁ ନÌକା ଦୁହରିÔ।”

୩୩
 ଏମବୋ େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରବÍଗÈକା ଗୁରଲÑÑତାକା ନୀ 

ବାଃତା େରତ୍ ଅÉଞ୍ା କୂରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ନÉରନ୍ େରତ ୍
ଏରସÑକାରବÑ ତ୍Éରଙ୍Ñ।’

୩୪
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଉରଜÑରନ ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଈନୁ ନÉରଙ୍ 

ଅÉଞ୍ା କୂଦରି, କଜୁ କ୍Éୋ ରଭÑରଲÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ତୀନରି େÉଲୁ 
ଅÉଞ୍ା କୂଦରି।”

୩୫
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏରସ 

ଇସରିଙ୍ରିଅÉରତÑକାରଭÑ ନୀରଙ୍ ଅÉଞ୍ା କୂଏÒନୁ, ଅÉନୁ ତ ନୀରକÑ 
ରରହÑ ସÉଭାରଭÑ ମÉଣ୍ରିଇ।” ରବÍଗାଲରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଇରସରୁ।

ଜରୀସୁ ରÛଆନଞ୍Ñ ନପÍନୁବାଃତା ଜÉନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୪:୩୨–୪୨; ଲୁକ ୨୨:୩୯–୪୬)

୩୬
 ଏମବୋଡାଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ରଗତ୍ ସରିମନରି ଇସରି 

ର ଟୁଟାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଅମବେÈଙ୍ରି  ସାଜାନା ନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନାଭାନରି

଼
 ଈରୁ ଇମବେÈ 

କକ୍ ସାଦୁଃଦୁ।” ୩୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉରକÑ ସାଲ୍ ବାତାଙ୍ରି  େରିତର ଅରଟÑÑ 

ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ରରି
଼
ଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆନରିତାରରି ଜରିଉ 

ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିରତ। ୩୮
 ଜୀସ ୁଏ ତରିନରି ଗାଣ୍ରିତାକାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ବରିକାଲରିଡ଼Èଇ ନÉରନ୍ ରଜÍଡା ଗÉରମÑ ଗ୍ାଃେରିମାଞ୍ାରନ। ନÉରଙ୍ 
ସÉନରି ରଜÍଡା ଇସ୍ େରିମାଞ୍ାରନ। ଇମବେÈ ନÉରକÑ ତ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃତାଦୁ।”

୩୯
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଈରକÑ ରସ 

କÛକରି ଗରିସରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟÉଣାତା ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା 
ରେÌନୁବାଃତା ଇହରିଙ୍ରି  ଜÉରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ନାଇ ଅÉବାତରି! ରଗରଟ 
ଅÉଭାମରୂନ, ଇରସÑକା ଈ ଉନ୍ ମବୋ ବଟ୍ରି

଼
 ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରସ 

କÛକରି ଏÌସାଜରିଆମ।ୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ନାଇ ମÉଣ୍ରିନାରରି ଅÉËକାରରି 
ରଟÍରଣ୍Ñ ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରରି ଆଡÈ ଅÉୋକାରରି।” ୪୦

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ 
ଏଆରୁ ସସୁ୍କାଇସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତରଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“େରିତର ଈରୁ ନÉରକÑ ର ଗଣ୍ାରଭÑ ଗରିନÈ ଜÌସାନା ମାନ୍ ମବୋ 
ମËୂରତରୁ? ୪୧

 ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ମାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଞ୍ାଡ଼ରିତରିନରି
଼
 

ମେୂାରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଗରିଭାରସÍଲୁ ମୀରନ୍ 
ଜରିଉ ଅଡ଼୍ େରିମାରନ ଏÌËକରିରଭÑ ଗାଣ୍ରିତାରରି ଡÉଟା ସରିରଡÑ।”

୪୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁସାଜାନା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ନାଇ ଅÉବାତରି, ଅÉନୁ ରଗରଟ ଈରÈ ଗରିଭା 
ଅÉରନ ଅରଟÑÑ ଈରାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଏÌଜାନା ସାଲ୍ ବା ମୂଏÒନୁ 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଭାରରି ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରରି ଆଡÈ ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ଜÉେରିମାଞ୍ାଇ।”

୪୩
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ସୁସ୍କରିସାରÈରନ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଭା ମୂËରତରୁ। ୪୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଈ ତୀନରି େÉଲୁତାନରି

଼
ରଭÑ 

ରଭÍରଲÑରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ।
୪୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଗରିନÈ ସରୁସ୍କÑମାରଞ୍ରୁ? ବ୍ଡÓÌସ୍ ନÈ 
ଜÉମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ, ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି କାକÈନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିଇ 
ଆଃୋ ଗରିନାରରି ଏତାରତରଡÑ। ୪୬

 ନରିଙ୍ାଦୁ, ଅÉଜୁ ସାନାସ।ୁ ନÉରଙ୍ 
କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକÈନରି ଆଃୋ ଗରିଆନାଞ୍ଜୁ ଇମବେÈଙ୍ରି ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁଇ ତଃପା ଅÉନତ
(ମÉକ୍ ୧୪:୪୧–୫୦; ଲୁକ ୨୨:୪୭–୫୩;  

ଜହନ ୧୮:୩–୧୨)
୪୭

 ଜୀସୁ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି
଼
ରନ ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑତାଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା ଲÌକୁ 
କଣ୍ାଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଡୂଡ଼ାଙ୍ା ଆହାନା ଏଆନରିରକÑ ଭÉଜାରସରୁ। 
ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରି ରସରଣ୍ଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଲÌକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାକା 
ଏଆରରିଇ ଏମବେÈଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାରସରୁ। ୪୮

 ଜୀସୁଇ ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ଜରିହୁଦା ରଣ୍È ୋରହରରି ଦାଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭସାରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏତୋନରିଇ ନଞ୍ରିଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ 
ଜୀସ।ୁ ଏଆନରିଇ ଈରୁ ତଃୋଦୁ।” ୪୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦା ଜୀସ ୁ
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା!’ ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ ନଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୫୦
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ତÌରଡଞ୍ା ଈନୁ ଆନାରା 

ଗରିଭା ଭÉଜାମାଞ୍ରି  ଏÌରÈ ଗରିମ।ୁ”
ଏମବେÈ ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଜୀସଇୁ ଆଃରତରୁ ଏଙ୍ା ତଃେରିରତରୁ। 

୫୧
 ଜୀସୁଇ ଆହାନା ତଃେରିତାରÈ ରମଃହାନା ଜୀସୁରକÑ ମାସରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆହାମାସାରÈ କଣ୍ା 
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ଊନ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ କଣ୍ାଡ଼Èଇ ରଦରରି ଲାକାଗାଟାନରି ତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିତାରÈ କରିରୁ କତ୍ ନା କାତା ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୫୨
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କଣ୍ାତରିନରି

଼
 ତାଡ଼ା 

ରାହରିଆନରି ବାହାତାନରି
଼
 ଇଟାମ।ୁ ଏତେରି ଲÌକୁ କଣ୍ାଙ୍ା ଆଃରତରୁ 

ଏଆରୁ କଣ୍ାଙ୍ାଡ଼Èଇରନ ମୁହରି ଅÉରନରୁ। ୫୩
 ଉରଜÑରନ 

େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବାଇ ଜÉଇମା ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନÉରଙ୍ ବÉରେୂଣ୍ଜୁ  ସଗ୍ ଦୁତଙ୍ାନରି

଼
 ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୫୪

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁେତୁରିତାନରି

଼
 ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନାରରି ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ଉବ୍ ଗାତାଙ୍ରି  ଈ 

ଗୁରଲÑÑତାରରି ଆଇମାରନ।”
୫୫

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏ ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ର ଦୂସଗାଟାନୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି କଣ୍ାଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ଡୂଡ଼ାଙ୍ା ଆହାନା ନÉରଙ୍ ଆଃୋ ଭÉରତରୁ? ଅÉନୁ ତ ଡ଼ଃନÈ 
ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଗ୍ରÉୋଇମାରସÑ। ଏମବେÈ ଈରୁ ନÉରଙ୍ ତଃୋ 

ଜÈଆରତରୁ। ୫୬
 ରେÍନୁତାରÈ ନÌକରି େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଭ୍ୀସାମାନାରରି ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ଉବ୍ ଗାରସÍଲୁ।” ଆଡ଼È ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି 
ଅÉଜାମାରନ। ଏମବେÈ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑତାକା 
ଜୀସଇୁ ତୁହାନା ରଦଗରିରତରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ାନ ିଡୂପାଗାଟାରି ନÌକଟି ିଜରୀସୁଇ ନସିାଗିନତରୁ
(ମÉକ୍ ୧୪:୫୩–୬୫; ଲୁକ ୨୨:୫୪–୫୫, ୬୩–୭୧; 

ଜହନ ୧୮:୧୩–୧୪, ୧୯–୨୪)
୫୭

 ଜୀସୁଇ ତଃେରିତାକା ଏଆନରିଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
କାଇେସତକରି ଅରତରୁ। ଏମବେÈ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଊଜାମାରସରୁ। ୫୮

 େରିତର ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି କÌେରିରତଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ଈରକÑ ରସକଗରିସରି ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ରାହା ଟୁକ୍ନÈ େରିତର ଏଆନରିଇ କÌେରିରତଞ୍ଜୁ। 
େରିତର ଇଜ ସÌଲ୍ ଜାନା ଜÌୋଗାଟାରରିରକÑ କରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁଇ 
ଏଆରୁ ଆନÈ ଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୫୯
 ଲÉକାଗାଟାରରି ରଦରÈକା ଏଙ୍ା ରସରଣ୍ଙ୍ା ଜୀସୁଇ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ମରୂନରୁ ଏ ୋରହରରି ଦାଃୋ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଦାଃୋ ସÉକରିଗାଟାରରିଇ ଦାହାନା ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସ୍ରୁ ଏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। 
୬୦

 ଦÉଲାତାକା ଭÉଜାନା ଜୀସୁ ବÉଦରିଡ଼Èଇ ସÉକରି ସରିରତରୁ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍୋ ମନୂରି ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଉରଜÑ 
ସÉକରି ଏଆରୁ େÉନÈରତରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ରରି

଼
ଆରୁ ଭÉରତରୁ। 

୬୧
 “ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେରୁ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  

ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଇଡୁତରିନରି
଼
 ମହୁ ରି ଗରିଭା ମଇୂ ଏଙ୍ା 

ତୀନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ଈରÈ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଲାଇ ଗରିଭା ମଇୂ।’ ”
୬୨

 ଏମବେÈ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଟୁଙ୍ଦ୍  ଣ ଗରିଆନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ କୁÛଇଟରି ଈଭା ଏତେରି କାତାଙ୍ା 
ରଭସ୍ ୋ ଆଇମାରନ ଏମବୋତାରÈ ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ ନୀ ବାଃତା 
ଆନାରରି ମାରନ ଗରିନÈ? ଏଆରୁ ଏତେରି କାତା ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରନରୁ 
ଏÌରରି ଉରଜÑଗରିନÈ?” ୬୩

 ଏମବେÈ ଜୀସ ୁେୁଟୁରଭÑ ୋହÈରତଞ୍ଜୁ।
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ ଗରିଆନା ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁ 
ୋଦାଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସରିଆନା ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ା, ମÉରଙ୍ ଇରଦÑ ଉରଜÑ 
କାତା ରଭତୋମ,ୁ ରଭତୋମ,ୁ ଈନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତରି ଗରିନÈ?

୬୪
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ଉରଜÑକାତା। ଅÉନୁ 

ଏଆନରିରତ ନୁÛରନ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଭାଇମାନରି 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି 

କକ୍ ସାଦୁଃନାରÈ ଈରୁ ରମଃରଦରୁ। ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ 
ମରୂଡଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଭାଇ ଦୁଃନାରା ଈରୁ ରମଃରଦରୁ।”

୬୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ 

ତÉନ୍ାରÈ ସରିଣ୍È ମୃରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈ 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନÈ ରମହାନା କାତା ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ମÉରଙ୍ ଅରଟÑÑ ଆନରିରଭÑ ସÉକରି ଲୂଡ଼ା ଆଇସରିରଡÑ। ରେÍନୁଇ 
ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନÈ ରମହାନା କାତା ରଭସ୍ େରିସାରÈତ ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 
ରଭରସରୁ। ଈରୁ ଇରଦÑ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ?” ୬୬

 

ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡଣ୍ େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୬୭
 ଏମବେÈ ଗରନ୍Ñକାତାକା ଜୀସୁଇ ମୁହୁତାନରି

଼
 ସୂପ୍ କରିରତରୁ 

ଏଙ୍ା କାକା ମୁଟାଗରିଆନା ଏଆନରିଇ ରଭÍରତରୁ ରବÍଗାକା 
ଏଆନରିଇ ୋଲ୍ ନା ୋଲ୍ ନା ରଭÍରତରୁ।

୬୮
 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈନୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି 

କ୍ରିସ୍ଟତରି! ଏÌରÈ ମÉରଙ୍ ଇରଦÑ ତÌତୋମୁ। ରଭତୋମୁ, ନୀରଙ୍ 
ଏମବୋଇ ରଭÍତାରତ?”

ପିତର ଜରୀସୁଇ ଅÉଞ୍ା ଆଜନିତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୪:୬୬–୭୨; ଲୁକ ୨୨:୫୬–୬୨; 

ଜହନ ୧୮:୧୫–୧୮, ୨୫–୨୪)
୬୯

 େରିତର ରାହାତାନରି
଼
 କକ୍ ସାମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରରଣ୍ ଆଲରିଆ 

ଲÉËମୀଡା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଏÌରରି ଏଆନରି ଇରସ, 
“ଈନୁ ତ ଏ ଗାଲରିଲରିଦରିନା ଜୀସରୁକÑ ମାସରି।”

୭୦
 େରିତର ଏମବେÈମାସାରରିଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈରୁ ଉରଜÑ କାତା ଅÉËରତ। ଈରୁ ଆନÈ କାତାଆଇରଞ୍ରୁ। 
ଅÉନୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରି ସରିରଡÑନୁ।”

୭୧
 ଏମବେÈ େରିତର ଏ ରାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। 

ଦÉରାତାନରି
଼
ରନ ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଆଲରିଆ ଲÉËମୀଡା ଏଆନରିଇ 

ରମହାନା ଏମବେÈ ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେ, “ଉରଜÑରନ ଈ 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତ ଜୀସରୁକÑ ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୭୨
 ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା େରିତର ଅÉନୁ ଏଆନରିରକÑ ସରିଡÈରତନୁ 

ଇଞ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରେÍନୁୋଦା ଆହାନା 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ÈସରିରଡÑନୁ!”

୭୩
 ଈରକÑ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଏ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ମାସାକା ଗରନ୍Ñକା 

େରିତର ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେରୁ, “ଅÉମ ୁ
ରନଗÈଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାନାମୁ, ଈନୁ ଏଆରରିରକÑତାତରି ରÛଆତରି। ନୀ 
କାତା ରଭସ୍ ୋଡ଼Èଇରନ ଏÌରÈ ତୃେ୍ା େୁନ୍ ମବୋ ଆଇରନ।”

୭୪
 ଏମବେÈ େରିତର ଆଗଗି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

ଅÉନୁ ରେÍନୁ ୋଦା ଆହାନା ରଭସ୍  େରିଞ୍ାଇ, “ଅÉନୁ ଏ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ େୁଞ୍È ସରିରଡÑନୁ!” ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାନାଭାନରି

଼
ରନ 

କଜୁ କ୍Éରତ। ୭୫
 ଜୀସ ୁେରିତରଇ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏମବେÈ 

େରିତର ଏÌଲୁଗରିରତଞ୍ଜୁ: କଜୁ କ୍Éୋ ରଭÍରଲÑ ଈନୁ ତୀନରି େÉଲୁ 
ଟୁକ୍ନÈ ନÉରଙ୍ ଅÉଞ୍ା କୂଦରି।’ ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିତର ଅÌ ରଡ଼Ñକରି 
ରଦଗାନା ରଜÍଡା ଗÉରମÑ କÉଡ଼ରିତାକରି ଆକରି ଆକରିନା ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ।



43 ମାତଉି ୨୭:୨୪
ଜରୀସୁଇ ପିଲାତ ବାଃତାଙି୍ ଅପାଅÉନତ

(ମÉକ୍ ୧୫:୧; ଲୁକ ୨୩:୧–୨; ଜହନ ୧୮:୨୮–୩୨)

୨୭  ୧ ରଭଈତରି ନÉଡରିÔସରି ଲÉକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାକା 
ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି ରସରଣ୍ଙ୍ା ଊଜରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସଇୁ 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ୨
 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ତଃେରିରତରୁ 

ଐଙ୍ା େÌଣଗରିେରିମାସରି େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାନା ଏଆନରି 
କାଜୁତାନରି

଼
 ଜୀସଇୁ ସେଗିଗରିରତରୁ

ଜେୁିଦା ଗାସାନା ସÉନତଞ୍ଜୁ
(କାବାଡ଼ରି ୧:୧୮–୧୯)

୩
 ଜୀସୁଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍନାରା ଜରିହୁଦା େୁରସଞ୍ଜୁ। ଈ ଜରିହୁଦା 

ଆଡÈ ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଅÉତାରÈ ଗୁରଲÑÑ 
ରମହାନା ତÉନୁ ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ଗରିଆମାସରି ବÉଗା ଗÉରମÑ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ୩୦ ଟା ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା 
ଅଆନା ଲÉକାଗାଟାରରିକରି ଅରଟÑÑ ରସରଣ୍ଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରପ୍ଞ୍ଜୁ। 
୪

 ଜରିହୁଦା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ ର ଦୂସ ସରିଡÈନରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ମୀ କାଜୁତା ସେଗି ଗରିଆନା ଅÉନୁ ରଦରରି ଡ଼Ìଇ 
ଗରିଆମାଇ।” ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ମÉରନ୍ ଇମବେÈ 
ଆନାରରି ମାରନ? ନୀ ରଲକା ଈନୁ ରମଃମୁ। ମÉରଙ୍ ଏÌରÈ 
ରଭତୋଜÈଆ।”

୫
 “ଜାହୁଦା ଏÌଭା ଟÉକାଙ୍ା ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ବାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା 

ତୁଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡହାନା ଗାସ୍ କାରତଞ୍ଜୁ।
୬

 ରେÍନୁଇଡୁ ଲାଇ ଭୀତରି ଲÉଞ୍ା ଅÉଜାମାସରି ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା 
ଲÉକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାକା ରେସ୍କରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, 
“ରେÍନୁଇଡୁ ଦନତରିରକÑ ଈଃନ୍ରି ଟÉକାଙ୍ାଇଟାରସÍଲୁ ମÉରନ୍ ସÉଜା 
ମÉରଙ୍ ରଭସ୍ େରିସରିଡାଜÈଏ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
େରାଣରି ରସÍଲୁ ଏÌବÈ ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭାଅÉଜାମାରସ।” ୭ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ‘କୁମବୋରାଙ୍ାନରି ରନÍଡା’ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାସରି ରନÍଡାରଣ୍È 
କଡାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ରତ୍Íବା ଭÉଜାଦୁଃନରି 
ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ଲÌକୁ ସÉରତÑକା ଏଆରରିଇ ମସୁ୍ ୋରସÍଲୁ ଏÌରÈ 
ବାହା ଇଟା ଅÉରନ। ୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ବାହାତରିନରି
଼
 ଇରଦÑଟୁକ୍ନÈ 

ରାକÈ ଟÉଣା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ ଆଇମାରନ। ୯
 ଜରିରରିମରିଅ ନÌକରି 

ରଭସାମାସରି କାତା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଊଗ୍ ରଦ:

“ଏଆରୁ ୩୦ ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା ଅÌରତରୁ ଏଆନରିତାରÈ 
େରାଣରିରସÍଲୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଏÌ ସÛଈ ସୀଭାରସÍଲୁ 
େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ୧୦

 ଏ ୩୦ ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 
କୁମବୋରରÑଏନରିତାରÈ ରନÍଡା କଡରିରତରୁ ପ୍ରବୁ ନÉରଙ୍ 
ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାତରି ରଡଃଙ୍ରି ।”

ପÌଣଗି୍ାଗାଟ ିପିଲାତ ଜରୀସୁଇ ନ୍ନସଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୫:୨–୫; ଲୁକ ୨୩:୩–୫; ଜହନ ୧୮:୩୩–୩୮)

୧୧
 େÌଣ ଗରିଭାଗାଟରି େରିଲାତ ନÌକରିÔଟରି ଜୀସଇୁ ନରିସାଗରିଭା ଅÉରତ। 

େରିଲାତ ଜୀସୁଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରÉରଜÑନରିତରି ଗରିନÈ?”

ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 
ରଭସାମାଞ୍ାଦରି।”

୧୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରସରରି ରଭÍଲା ଲÉକାଗାଟାରରି ଡୂୋଗାଟାକା 

ଅରଟÑÑ ରସରଣ୍ଙ୍ା ଜୀସୁଇ ଉଡାନା ରଭରତେରୁ, ଏମବେÈ ଜୀସ ୁ
େୁଟୁରଭÑ ୋହÈରତଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ଏମବେÈ େରିଲାତ ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈଆରୁ ନୀରଙ୍ 

ଉଡାନା ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାନାରÈ ଈନୁ ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ରି  ଗରିନÈ? ଈନୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ସଡୁା ଏÌପ୍ କରି ସରିଡାଇ?”

୧୪
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସ ୁଏମବେÈ େୁଟୁରଭÑ ୋହÈରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ 

ରମହାନା େରିଲାତ ମଲୂÈ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇରସଞ୍ଜୁ।

ପିଲାତ ଡୁଞି୍ତାକାନ୍Ñ ଜରୀସୁଇ ପିଃପା ମËୂନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୫:୬–୧୫; ଲୁକ ୨୩:୧୩–୨୫; ଜହନ ୧୮:୩୯)

୧୫
 ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ବÌଜରି ରଡଲରିତାନରି

଼
, ଲÌକୁତାକା ଏତେରି 

ବନ୍ରିଗାଟାନରିଇ େରିଃୋଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନରୁ ଏଆନରିଇ େରିଃୋରସÍଲୁ 
ରରଣ୍ ସÉଜାମାରସ। ୧୬

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ବାରାବା ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 

ର ରଦରରି ଡାଡ୍ରି ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ବନ୍ରି ଦରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।
୧୭

 ଲÌକୁ ଉଜÈରନ େରିଲାତ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ମୀ 
ରସÍଲୁ ରÛଆନରିଇ େରିହା ଜରିଆଈ। ଏରମବେରରିଇ େରିହାଜରିଆଇ ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ବାରବାଇ ଗରିନା ଜୀସୁଇ, “ଏତୋନରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ?” ୧୮

 ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ଗÉପ୍ ସରି ରୂଗୁ 
ଆଇମାସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ ନାଇ କାଜୁତା ସେଗିଗରିଆମାଞ୍ାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  େରିଲାତ େୁରସଞ୍ଜୁ।

୧୯
 େରିଲାତ ତୂକରିଗରିନରି ବାହାତାନରି କକ୍ ସାମାସରି ରଡଲରିତାନରି 

ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରିରଣ୍È କାତା ରଭସାନା ୋଣ୍ାରତ। 
ଏÌରରି ଇହରିଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତ, “ଈନୁ ଆ ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରା ଆନାରାରଭÑ 
ନାହରିକରିଗରିଭା କୂନା। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଗରି

଼
ଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। ସାସରି 

ନÉଡÈଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏଆନରିତାରÈ ରଣ୍È କ୍ଡÓÞଞ୍ା ରମଃରତÑ ଏଙ୍ା ଏ 
କ୍ଡÓÞଞ୍ା ରମହାନା ନÉରନ୍ ରଜÍଡା ଗÉରମÑ ଗ୍ାଃତାରତ।”

୨୦
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରସରଣ୍ଙ୍ା 

ବାରାବାଇ େରିଃୋ ଏଙ୍ା ଜୀସଇୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ େରିଲାତଇ 
େ୍Éୋତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ କୁଡା ଗରିଆନା ନାସରିରତରୁ।

୨୧
 େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ କାଜୁତା ବାରାବା ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁ

ମାରନରୁ। ଅÉନୁ ମୀରସÍଲୁ ଏରମବେରରିଇ େରିହା ଜରିଆଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ମÉଟରିଦ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ?”

ଏମବୋ ଲÌକୁ ଇରସରୁ, “ବାରାବାଇ।”
୨୨

 େରିଲାତ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଚ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାନରି ‘ଜୀସୁଇ’ 
ଅÉନୁ ଆନÈଗରିଇ?”

ଏମବୋ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂକ୍ ସାନା ରଭରତେରୁ, 
“ଅÉନରିଇ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍଦୁ।”

୨୩
 େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ 

ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ମÉଟ୍ରିମାରଞ୍ରୁ?” ଇଆଞ୍ଜୁ ଆନରି 
ଦୂସଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ?

ଏମବେÈ ଲÌକୁ ରଦହÈରନ ସରିଡ୍ରି ଗରିଆନା କୂକ୍ ରତରୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରତେରୁ, “ଅÉନରିଇ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍମ।ୁ”

୨୪
 ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ଅÉଜାଗରିଭା ମଏୂÒନୁ ଇଞ୍ରି  େରିଲାତ 

େୁରସଞ୍ଜୁ। ଉରଜÑରନ ଏମବେÈ ରରଣ୍ ରଦରରି କରିଲାବରିଲା ନରିଙ୍ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରିଲାତ ସରିରୁ ଈକଲରି ଆହାନା ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି ରମଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÉË କାକା ନଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
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ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ସÉଭାତାନରି

଼
 ନÉରନ୍ ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡÑ, 

ଅÉନୁ ଦୂସଗାଟାନୁ ଅÉËକାନୁ।”
୨୫

 ଏମବେÈ ଲÌକୁ ଇରସରୁ, “ଇଆନରି ରାକÈତାରରି ଡଣ୍ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି ଅରଟÑÑ ମାଇ ମ୍ୀକା ମାରସାନରି କୁÛଇଟରି ଦରିଆକାରରି।”

୨୬
 ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିଲାତ ବାରବାଇ େରିହାଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ତାଡ଼ା କÉଲାଗାଟାରରିଈ ଅÉସ୍ାନା ୋଣ୍ା ଡÌକ୍ାଡ଼Èଇ ଜୀସୁଇ 
ସାଃୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସଇୁ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ସାନା ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍୋରସÍଲୁ ଏଆରରି କାଜୁତା ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ପିଲାତ ତାଡା ସିପାଇଙ୍ା ଜରୀସୁଇ ନଗ୍ରÍନତେରୁ
(ମÉକ୍ ୧୫:୧୬–୨୦; ଜହନ ୧୯:୨–୩)

୨୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିଲାତ ତାଡ଼ା ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ ଲାଟ ସାଇବ 

ତାଡ଼ା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। ଗୁରଲÑÑ ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ଗ୍ରଡୂ ରତରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଜୀସୁ ଟÉଟାସÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା କ୍ଡଜୁଃୋଜରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ରାତାଗାଟାରÈ ସରିଣ୍È ଟÉଟା ଗରିରତରୁ। ୨୯

 ଏଆରୁ 
ସÉେୁ ମÉଲାଙ୍ାଡ଼Èଇ ରଣ୍È ଟରେରରି ଲାଇ ଗରିଆନା ଏଆନରି 
ତ୍ାଉତା େ୍ାକ୍ ସା ଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି କାଜୁତା ରଣ୍È 
ଡୂଡ଼ÈରଭÑ ତରିନରି କାଜୁତା ଆଃୋ ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି 
କÉଟ୍ କାନରି କୂରାନା ଏଆନରିଇ ରଗ୍ରÍରତେରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, 
“ଅ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିତରି, ଜହାରରି, ଈନୁ ଗÉରମ ବାସାରରି 
ନୀମବେଜୁମୁ!” ୩୦

 ଏଆରୁ ଏଆନରି ମୁହୁତାନରି
଼
 ସୂପ୍ କରିରତରୁ ଏଙ୍ା 

ଏଆନରିଇ ଆଃୋଗରିଆମାସରି ଡୂଡ଼ା କୁଡ଼୍ ସାନା ଏଆନରି ତ୍ାଉତାନରି
଼
 

ଟଲ୍ ନା ଟଲ୍ ନା ରଭÍରତରୁ। ୩୧
 ଏଆନରିଇ େÉସ୍କା ସୂେ୍ା ମୂତରି 

ରବÑଅଟରି ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ ଟÉଟାଗରିଆମାସରି ରାତା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
କ୍ଡଜୁଃୋ ଜରିରତରୁ ଏଙ୍ା ତÉËରନ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଟÉଟା 
ଗରିରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ କ୍ଡୂ ସତାନରି ରଡ଼ସାନା 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋରସÍଲୁ ଅରତରୁ।

ଜରୀସୁଇ କ୍ରୂ ସତା ନଡପା ଅÉନତ
(ମÉକ୍ ୧୫:୨୧–୩୨; ଲୁକ ୨୩:୨୬–୩୯;  

ଜହନ ୧୯:୧୭–୨୭)
୩୨

 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ ରଦରରିନÉଜୁଡ଼Èଇ ଅÌରଡÑକରି ଅେରିରସରୁ। 
କୁରରିଣରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଏଆରୁ େୂଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆନରି 
ୋଦା ସରିମନ। ଏଆରୁ ଜୀସତୁାରÈ କ୍ଡୂ ସ ରଡଃକାରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ 
ନାସରିସରି ରଭରତେରୁ। ୩୩

 ଗଲଗତା ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାସରି ର ସÌରୁ 
କୁପ୍ ଡ଼ାତାଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଏରତରୁ (“ଗଲ୍ ଗତା ଇରସÑକା ତ୍ାଉ ଡÉକରି 
ବାହା”) ୩୪

 ଏମବେÈଏଆରୁ ଜୀସକୁରି ଉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ସ୍ାଃନରି ନୀରୁÛ 
ସୀରତରୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଏÌରÈ ଇରକÑ ଭାଣ୍ାନା ଉନ୍ ମବୋ 
କୂରତଞ୍ଜୁ।

୩୫
 ଏମବୋ ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସଇୁ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 

ଜୀସତୁÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ୋଃୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ଗୁଲରି ଇଗ୍ ରଦରୁ। ୩୬

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ଜÌୋରସÍଲୁ ଏମବେÈରନ 
ରାହରିଅÉରତରୁ। ୩୭

 ଏଆରୁ ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି ର ୋରଙ୍ଡ଼ରିଆ 
ଭ୍ୀସାନା ର ଟରିକÈରଡଃଙ୍ରି  କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ରତରୁ: ‘ଇଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ, 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।’

୩୮
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରଦବା େÉଡ଼Èଟରି ଅରଟÑÑ ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି 

ରରି
଼
ଆରରିଇ ରେ୍ଡÓÍକÛରାଙ୍ାନରିରଭÑ ଏଆରୁ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ରତରୁ। ୩୯

 ଏ 

ୋରହରରି ସାଜରିମାସାକା ଜୀସୁଇ େÉସ୍କରିସରି କୂପ୍ କରିମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ତÉË ତÉ୍କା ସ୍ ଜୁପ୍ କରିମାରସରୁ। ୪୦

 ଏଙ୍ା ରଭସ୍ େରିରସରୁ, 
“ଈନୁ ତ ରଭସ୍ େରିମାସରି, ଅÉନୁ ଈ ରେÍନୁ ଇଡୁତରିନରି

଼
 ଭ୍ରିକ୍ ସାନା 

ତୀନରି ଦରିନାଡ଼Èଇରନ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଏÌରÈ ଲାଇ ଗରିଇ ଇଞ୍ରି । 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ ୁଏଙ୍ା ରଗରଟ ଈନୁ ଉରଜÑରନ ରେÌନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିତରି ଅÉଜାସାକÈ ଇରଦÑରନ କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି 
ଜÉତାମ।ୁ”

୪୧
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ 

ରସରଣ୍ଙ୍ାରଭÑ ଏମବେÈ ମାରସରୁ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ଏଆରୁରଭÑ ଜୀସଇୁ େÉସ୍କରିରତରୁ। ୪୨

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼Èନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। 
ଲÌକୁ ରଭସ୍ରିମାରନରୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସ୍ାଏଲ ତାଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ। 
ରଗରଟ ଈରର ଉରଜÑ କାତା, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ 
କ୍ଜୁ ସରଡ଼ ରନରଡକରି ଭÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉମ ୁେରତ ୍
ଗରିମାନୁ। ୪୩

 ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଇରଦÑରନ ଇଆନରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞୋକାଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ତ ତÉନୁÛରନ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ: 
‘ଅÉନୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିରତନୁ।’ ” ୪୪

 ଜୀସ ୁସÌଡ଼ରିଟରି କ୍ଡୂ ସତା 
ରଡ଼ୋ ଅÉଜାମାସରି ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ାରଭÑ ରବÍଗାରରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ଜୀସଇୁ େÉସ୍କରିରତରୁ।

ଜରୀସୁ ସÉନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୫:୩୩–୪୧; ଲୁକ ୨୩:୪୪–୪୯;  

ଜହନ ୧୯:୨୮–୩୦)
୪୫

 ଏÌସରିଗÉଲା ତ୍ÉରÛଟରି ରଭÍଲାରଡ଼Ñ ତୀନରି ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନା 
ରଦÍସା କଣ୍ କଣÈ ଆନ୍ାରରି ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରତ। ୪୬

 ଗÉପ୍ ସରି 
କÌକ୍ ସରି ତୀନରି ଗଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜୀସ ୁରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କ୍ୀରରି 

କ୍ୀରରିନା ଇହରିଙ୍ରି  କୂରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଲରି ଏଲରି ଲାମା ସବକ୍ ତାନରି?” 
ଇରସÑକା “ଅÌନାଇ ରେÍନୁତରି ଅÌ ନାଇ ରେÍନୁତରି, ନÉରଙ୍ ଈନୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଏକଡ଼ରିଗରିଆନା େରିଃତାତରି?”

୪୭
 ଏ ସଡ଼ରିଟରି ନରିସାମାସାକା ଏÌରÈ ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ 

ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଏଲରିଅଈ ଅÉେଗିମାରନଞ୍ଜୁ।”
୪୮

 ଡାରଣ୍Ñରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦଗାନା ର ସ୍ଞ୍ଦ୍ ତାକାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସ୍ାଃନରି ନୀରୁÛତାନରି

଼
 ଡୁବ୍ ଇସାନା ର ଜୂରୁତାନରି

଼
 

ତଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ଜୂସାନା ଉନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଜୀସ ୁସଡୁାତାନରି
଼
 

ରଡÍସାନା ଆହାଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ତୂସÈ,ଅÉନରିଈ ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ଏଲରିଅ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା 
ଅÉଏÒ ଏÌରÈ ଅÉଜୁ ରମଃନାସ।ୁ”

୫୦
 ଜୀସୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଭରିହ ରିରତ 

ଇଞ୍ନା, ସÉରତଞ୍ଜୁ।
୫୧

 ଜୀସୁ ସÉଭÈରନ ରେÍନୁଇଡୁତାରରି ୋଦ୍ା ରୀସରିରା 
ଅÉଜାନା ମଙୃ୍ରିରତ। ୋଦ୍ା ରସଣ୍ ଟୀଟରିଡ଼Èଇ ରନÍରଡ ଟୁକ୍ନÈ ରୀ 
ସୀରା ଅÉରତ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ ଏଙ୍ା ୋଟାଭାଲରିଙ୍ା 
େଟସ୍  େଟସ୍  ସାନା ଅÌସ୍କରି ତୁ। ୫୨

 ମସୁ୍  ୋ କ୍ଡÓÝଉଙ୍ା ଏÌଗରିତୁ ଏଙ୍ା 
ସÉଜାମାସରି ଗରନ୍Ñକା ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ। 
ଏଆର ମୁସ୍ାକଡ୍ଡÜÝଉଙ୍ା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ଭାରତରୁ। ୫୩

 ଜୀସ ୁ
ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ତୀରରି ରଦରରିନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଜାନା ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତରୁ।



45 ମାତଉି ୨୮:୧୩
୫୪

 ଜୀସୁଇ ଜÌେରିମାସରି ରସନାେତରି ଅରଟÑÑ ସରିୋଇଙ୍ା ଡÉଡ଼ରି 
ଡ଼ାସାନା ଏମବେÈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉତାରା ରମଃରତରୁ, ଏଆରୁ ଗÉରମÑ 
ଆଜରିତାକରି ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୫୫
 କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ଈରକÑ ରସକଗରିସରି ନରିସାନା ଗରନ୍Ñକା ଆଜାସାକା 

ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମଃେରିମାସୁ। ଜୀସୁଇ ଲେ୍ାରସÍଲୁ ଗାଲରିଲରି 
ଦରିନାଡ଼Èଇ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଭÉଜାମାସରି ଆଜାସାକା ଆଇମାନୁ 
ଈବରି: ୫୬

 ମଗ୍ ଦଲରିନରି ମରରିଅମ, ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ଜରସେ ଟାଡରି 
ମରରିଅମ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ଜହନ ଟାଡରି ଏମବେÈ ମାସ।ୁ

ଜରୀସୁଇ ମସୁ୍  ପା ଅÉନତ
(ମÉକ୍ ୧୫:୪୨–୪୭; ଲୁକ ୨୩:୫୦;  

ଜହନ ୧୯:୩୮–୪୨)
୫୭

 ଏÌସରିଗÉଲା ବରି ଲୁ Ûଡ଼ାଙ୍ା ଜରସେ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର 
େÉନ୍  ମବୋବାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆରାମାତରିଆ ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ୫୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଜୀସୁତାରÈ 
ଗାଣ୍ରି ଜÉରତଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ଏଆନରିକରି ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି 
ସୀଭାରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ସରିୋଇଙ୍ାନରି ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୫୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଜରସେ ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି ଜÉପ୍  ସାନା 
ଏÌରÈ େୂନରି ଜୀଦା ସରିଣ୍Èଡ଼Èଇ ରତେଗିରତଞ୍ଜୁ। ୬୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି ର େସ୍ ୋ ଅÉଜାମାସରି େୂନରି ଭାଡରି ଗାରÈ 
ତାନରି ଇଟରିକାରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ରଦରରି 
ଭାଡରି ତ୍କ୍  ସାନା ଭାଡରିଗାରÈ ମୁହୁତାନରି ଆଡା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାରା ମୂସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୬୧

 ମଗ୍  ଦଲରିନରି 
ମରରିଅମ, ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ମରରିଅମ ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି 

କକ୍  ସାମାସୁ।

ଜରୀସୁଇ ମସୁ୍  ପା ଅÉଜାମାସି କଡେÓÝଉ ଜÌପା ଅÉନତ
୬୨

 ଏÌସରିଗÉଲା ତÌଲ ଅÉନରିଗÉଲା ମାରସ। ରଭÑଇତରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଅରଟÑÑୋରୁସରିଙ୍ା େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 
୬୩

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ରÉରଜÑନରିତରି, ଏ ଦାେÈତାଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ନୀମବୋନା ମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, 

‘ଅÉନୁ ତୀନରି ଦରିନାଗÉଲା ସÉଭାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନରିଙ୍ାଇ।” 
୬୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତୀନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିତାରÈ ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ 
ରନଗÈଡ଼Èଇ ଜÌୋରସÍଲୁ ଈନୁ ବାଗଗି ସୀମ।ୁ ଆନÈବୁନା ତାଡ଼ା 
ଗÉମବୋଗାଟାକା ଭÉଜାନା ଏଆନରିତାରÈ ଗାଣ୍ରି ରେ୍ଡÓÍକରି ଆହାନା 
ସାରନରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ରଭସ୍ େରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଈ ରଭÍରଲ ଏଆରୁ 
ଏଆନରିତାରÈ ରଭସାମାସରି କାତା ସÉରÛକରି ଇରଦÑତାରରି କାତା 
ଦାେÈତାରରି ଅÉରନ।”

୬୫
 େରିଲାତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଗରନ୍Ñକା ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଅÌଦୁ 

ଏଙ୍ା ମୀରଙ୍ ସÉଞ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ।” ୬୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ 

ଗୁରଲÑÑତାକା ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋଇରଭÑ 
ରେ୍ଡÍÓକରି ଅଭାÍ ମଅୂÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରÈ ଗରିରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ 
ଭାଡରି ଗାରÈ ମୁହୁତାନରି

଼
 ଟୁଣ୍ା ଅÉଜାମାସରି ଭାଡରିତାନରି

଼
 ସୀଲୁ 

ରଭÍରତରୁ ଏଙ୍ା ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଜÌୋଗରିରତରୁ।

ଜରୀସୁ ସÉ୍ାଡÈଇ ନଙିି୍ତ ିସଦି
(ମÉକ୍ ୧୬:୧–୮; ଲୁକ ୨୪:୧–୧୨; ଜହନ ୨୦:୧–୧୦)

୨୮  ୧ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ରଭÑଇରିତରି ଅÉଟାତାରରି ଊରଡ଼ରି ଗÉଲା 
ମାରସ। ଏÌସରିଗÉଲା ୋରରିୋରରିତାନରି

଼
 ମଗ୍  ଦଲରିନରି 

ମରରିଅମ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ମରରିଅମ ମସୁ୍  ୋ କ୍ଡÓÝଉ ରମଃକାତୁ।
୨

 ଏମବେÈଙ୍ରି  ଉଦାରେ, ରସଣ୍ ମୂରଡଙ୍ରିଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୁତ ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଆଜାଞ୍Éୋଡ଼Èଇ ଡÉଡ଼ରି 
ଡାରତେ। ଦୁତ ମସୁ୍  ୋ କ୍ଡÓÝଉତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଭାଡରିଗାରÈ ମହୁୁତା 
ଆଡା ଗରିଭାଅÉଜାମାସରି ଭାଡରି ତ୍କସାନା ଏ କୁÛଇଟରି କକ୍  ରତଞ୍ଜୁ। 
୩

 ବରିଜରି ଅÌରତେରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏ ଦୁତ ତÌସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାଇ 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ନୀଭାରଡଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାସ।ୁ ୪ ଏ ଦୁତଇ ରମହାନା ମସୁ୍ ୋ 
କ୍ଡÓÝଉ ଜÌେରିମାସରି ସରିୋଇଙ୍ା ଆଜରିବÉଗା ତରିଗଗିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ସÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

୫
 ଦୁତ ଏ ଆଜାସାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, କ୍ଡୂ ସତା 

ରଡ଼ସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉଜାମାସରି ଜୀସୁଇ ମୀ ଦାଃେରିନାରÈ 
ଅÉନୁ େଞୁ୍ରିମାଇ। ୬ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବେÈ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। େତୁଗିତା 
ନୀମବୋନା ମାସରି ରଡଲରି ତାଡ଼ା ରଭସାମାସରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା 
ମସୂାନା ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରÈ ଗାଣ୍ରି ଇଟା ଅÉଜାମାସରି 
ବାହା ରମଃଭାଦୁ। ୭ ଏଙ୍ା ଉରତଗରିସରି ସାଜାନା ଜୀସ ୁସÉଭାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭସ୍ ଦୁ, ‘ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ନÌକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏସା 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ରମଃରଦରୁ।’ ” ଏ ରବÑଅଟରି ସ୍ୱଗ୍ 
ଦୂତ ଅରଟÑÑ ଥରର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ଭÉଜାମାରସ।”

୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଆଜାସାକା ଡାରଣ୍Ñରନ ଏମବୋଡ଼ାଈ ସ୍ଡଃÕତୁ। 

ଏÌଭରି ଗÉରମÑ ଆସ୍କରିମାସ।ୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏÌଭରି ଗÉରମÑ ରରହାରଭÑ 
ଆଇମାସୁ। ଏମବେÈ ଆନÈ ଅÉଜାମାରସ ଏÌରÈ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଈ ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ ଏÌବରି ରଦଗରିତୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌଭାସାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆଜାସ୍କାରଣ୍ରୁ!’ ଏ ଆଜାସାକା ଏଆନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଆନରିତÈ କÉଟ୍ କା େଜାନା ଏଆନରିଈ 
ଜହାରରି ଗରିଦୁ। ୯

 ଊଦାରେ ଜୀସୁ ଏÖବାସାନରି ନକରିଟରି ନରିସାସାରା 
ଏÖଭରି ରମଃତୁ। ଏÖଆଞ୍ଜୁ ରବରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଲତୁ ରଜÍଡା ୋଣ୍ଜୁ !” 
ଆଜାସାକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଆନରିତାଆ କÉଟ୍ କା 
େଜାନା ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିତୁ। ୧୦

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ଏÌଭାସାନରି
଼
 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା। ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭସ୍ କାଦୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ନÉରଙ୍ 
ରମଃତାରନରୁ।”

ଜେୁିଦ ିଡୂପାଗାଟାରିଇ ନ୍ସ୍ ପା ଅÉନତ
୧୧

 ଏ ଆଜାସାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ ସାସୁ। 
ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
ରନ ମସୁ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ ଜÌେରିମାସରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି 

ମାରଦÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା, ରଦରରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏମବେÈ 
ଆନÈ ଆନÈ ଅÉଜାମାରସ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ଏଆରୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରିସାରସରୁ। ୧୨

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଲÉକାଗାଟାକା ଜରିହୁଦରି ରସରଣ୍ଙ୍ାନରି େୂଣ୍ା ଅÉଜାନା 
ରଣ୍È ୋରହରରି ତÌଲ ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ସରିୋଇଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  
ଗÉରମÑ ଟÉକାଙ୍ା ଲÉସା ସରିରତରୁ। ୧୩

 ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ 
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ରଭରତେରୁ, “ନÉଡÈଙ୍ରି  ମାଇ ସସୁ୍କରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ନÉଡାଙ୍ରିଭÉଜାନା ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି ରେ୍ଡÍÓକରି 
ଅÌରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ ଦୁ। ୧୪

 ରଗରଟ ଲାଟ୍ ସାଇବ 
ଈ କାତା ରଭରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଅÉମୁ ଏଆନରିରକÑ କାତାବ୍ାତ୍ା 
ଅÉଜାନା ମୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞପ୍ାନାମୁ।” ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସରିୋଇଙ୍ା 
ଟÉକାଙ୍ା ଆଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଲÉକାଗାଟାକା ରଭସ୍ ତରିରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ। ଏ କାତା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ରନÍଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ 
ର ରକÍରଣ୍ରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ମାରନ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୬:୧୪–୧୮; ଲୁକ ୨୪:୩୬–୪୯; 

ଜହନ ୨୦:୧୯–୨୩; କାବାଡରି ୧:୬–୮)
୧୬

 ଏଗାର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ରଭସାମାସରିରଡଃଙ୍ରି  

ଗାଲରିଲରି ଦରିନା ର ସÌରୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୧୭
 ଏ ସÌରୁତାନରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସଇୁ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି 
କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। ଏସନାକା ଉରଜÑରନ ଜୀସୁ ଗରିନା 
ଆନÈ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରୀ ରଜÍଡା ଗରିରତରୁ। ୧୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଜୀସୁ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ସଗ୍ 
ଅରଟÑÑ େୁତଗିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ େÌଣ ନÉରଙ୍ ସୀଭା ଅÉଜାମାରନ। 
୧୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ସାଜୁ ଏଙ୍ା େୁତଗିତାମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗରିଦୁ। ଅÉବା, ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ ମୁଞ୍ା ଗରିଦୁ। ୨୦

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ 
ଏରସରରି ରଭÍଲାରଭÑ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଇ। ରଡଲରି ଭରିହ ରିନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ଅÉନୁ ମୀରକÑ ଡ଼ଃନା ମାଞ୍ାଦୁଃତାଇ।”



ମÉକ୍ଡ ଭ୍ରୀସାମାନ ିନନଗିସଦି
ଜରୀସୁ ବÎÉବା ନସÍଲୁ ତÌଲ ଆବା

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

୧  ୧ ଈରରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରନଗରିସଦରି ଟÌଣ୍ରିନାରରି। 
୨

 ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାୟ େୁତରିତାନରି 
ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

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

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

 ୩ “ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
କୂପ୍  କରିରନଞ୍ଜୁ;

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

୪
 ଏÌସରିବÉଗା ମୁଞ୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  

ବÎÉଜାନାଙ୍ା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ମଞୁ୍ା ଗରିପ୍  କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 

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

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

୬
 ଜହନ ଊଟ ବୂରରିଙ୍ା ସରିଣ୍È ଟÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରଡÍଟରି ତାନରି 

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

୭
 ଜହନ ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ େÌପ୍  କରିମାରସଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ରବÑଅଟରି 

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

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

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

୯
 ଏ ରଡଲରି ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତା ମାନରି ନାଜରରିତ ନÉଜୁ 

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

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

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

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

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

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଡାରଣ୍ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଜୀସୁଇ ସରିଃେରିମାସରି 

ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ରÛଆନରିଇରନ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩
 ଜୀସ ୁଏÌରରମବୋ 

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

ଜରୀସୁ ଗାଲିଲି ତାନ ିତÉଦୋ  
କାବାଡ ିଟÌଣି୍ନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୪:୧୨–୨୨; ଲୁକ ୪:୧୪–୧୫)
୧୪

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

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

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

୧୬
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର କୁଡୁକୁଡୁ ସାଜରିସାବା ସରିରମାନ 

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

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

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

୧୯
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର କୁଡୁକୁଡୁ ତÉକରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରକÑ 

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

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

47



48ମÉକ୍ଡ ୧:୨୧
ଡÌଇ ପରୀନଦÑନରଏଞ୍ଜୁ ଆୋମାସାନଇି ଜରୀସୁ କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୮:୧୪–୧୭; ଲୁକ ୪:୩୮–୪୧)
୨୧

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

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

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

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

୨୫
 ଜୀସ ୁଆସ୍ା ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରିନରି ଇନୁମ,ୁ ଇଆନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲାମୁ।” ୨୬
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ 

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

୨୭
 ଏÌରÈ ରମହାନା ଲÌକୁତାକା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

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

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

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

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନାଇ 

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

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

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

୩୨
 ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂତରି ରବÑଅଟରି ଏ ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା, 

ସÉଭା କୂରାସାକାରରିଇÔ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଆହାମାସାରରିଇ 
ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଡଃକାନାଇ ଅତାରତରୁ ୩୩

 ନÉଜୁଜାଣ୍ତାକା 
ଏ ଇଡୁ ଦÉରା ସÌଡ଼ରିଟରି ଊଜରିରତରୁ। ୩୪

 ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗ 
ଡ଼Èଇ ସÉବା କୂରାମାସରି ଦÉଲାତାକାରରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

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

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

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

୩୫
 ଏ ରବÑଇତରି ନାଡରିରସÍ ଜୀସୁ ଡାରଣ୍ଗରିସରି ନରିଙ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। 

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

 ଏ ରବÑଅଟରି ସରିରମାନ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଜୁଟୁଗାଟାକା ଜୀସୁଇ 
ଦାଃୋରସÍଲୁ ସାରସରୁ। ୩୭

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

୩୮
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାନରି 

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

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

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

୪୦
 ରÛଆଞ୍ଜୁ କÌଡ଼ରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

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

୪୧
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଜୀସତୁାରରି ରଜÍଡା କÉଡ଼ରିରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

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

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

୪୩
 ଜୀସୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ସାଲ୍  ବା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରି  କÉଡ଼୍  ରତଞ୍ଜୁ। ୪୪
 “ଅÉନୁ 

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

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

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

ଇଞ୍ରି  ସଦରି ଅÉରତ। ୨
 ଦÉଲାତାକା ଜୀସତୁାରା ଗ୍ରÉୋ ରବÎନ୍ ବା 

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

଼
ଇ ରେÍନୁ କାତା 

ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୩
 ଇଁØତରି ରଡଲରି ଗାଣ୍ରିମÉରା ସÉଜାମାସାନରିଇ, ଚାରରି 

ଗାଣ୍ରିତାକା ରଡଃକା ଗରିଆନା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। 
୪

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

୬
 ଏସÛନାକା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏମବୋ କକ୍ ସାରସରୁ, 

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

୮
 ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଇହରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାସ ଗଦଗି ରା ଜୀସ ୁ

ଡାରଣ୍ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମୀସÛଅ ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ? 
୯

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

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

଼
 ଡÉଟା ମାରନ।” ଏ ରବÑଅଟରି ଗାଣ୍ରିମÉରା 

ସÉଜାମାନାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୧୧
 “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, 

ନରିଙ୍ାମ,ୁ କାରଟ ରଡଃକାନା ମୀରେକରି ସାଲାମ।ୁ”
୧୨

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

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

୧୩
 ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଜୀସ ୁସମଦୁ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା 

ଲÌକୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତÑରୁ, ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। 

୧୪
 ଜୀସ ୁସାଜରିମାସରି ରଡଲରି କରିତେରି ଊସ୍ରି ଇଡୁତା ଆଲେରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 

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

଼
ଇ ଦାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

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

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

୧୭
 ଜୀସୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରନଗରି 

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

଼
ଇ ଅÉେ୍ା ତାଙ୍ରି  ବÎÉË 

ସରିରଡନୁ, ଅÉନୁ ଭାରରି ଡ଼Ìଇତାକାରରି
଼
ଇ ଅÉେ୍ାତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାଇ।”

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

୧୮
 ଜହନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ାରଭÑ ସାରକÑ 

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

୧୯
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରି ରଡଲରିତା ଜÉମା ତାଡ଼ା 

ଲÌକୁରରି
଼
ରକ ମାରଞ୍Ñ ମାରଞ୍Ñ ଏଆରୁ ବରିକାଲରି ଅÉଏରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଜÉମା ଏଆରରି
଼
ରକ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଜÉମା ଏମବୋ ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉଭା ମଏୂÒରୁ। 
୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ରଡଲରି ବÎÉରନ ଜÉମାଇ ଏଆରରି ବାଃତାଡ଼Èଇ 
ଅୋ ଅÉରନ ଏ ରଡଲରି ତାନରି

଼
 ଏଆରୁ ସାରକÑ ରାହରି ଅÉରନରୁ।

୨୧
 “ଏମବେÈଇରଭÑ େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍È ତାନରି େନୂରି ସରିଣ୍Èତାରା କ୍ଡଡୂରମବେକା 

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

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

ଜରୀସୁଇ ଏଙ୍ା ତାଡା ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିଇ  
ଏସÛନାକା ଜେୁିଦଙି୍ା ପÉସି୍ନତରୁ

(ମାତରିଉ ୧୨:୧–୮; ଲୁକ ୬:୧–୫)
୨୩

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

଼
ରକÑ 

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

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

49 ମÉକ୍ଡ ୨:୨୪



50ମÉକ୍ଡ ୨:୨୫
୨୫

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

 ଈରୁ 
ଅÉନÈ େÌଡ଼ରି ଅÉËସରିରଡରୁ ଇରସÑକାରନ ଅବରିୟାତର ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାସାଭାନରି

଼
 ଦାଉଦ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି

଼
 ସÌଲ୍  ଜାନା 

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

୨୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ୋରୁସରିଙ୍ାନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

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

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

ଜରୀସୁ ରÛ କାଜୁ ୍ାସାମାସାନି
଼
ଇ ନନଗି ଗିନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୨:୯–୧୪; ଲୁକ ୬:୬–୧୧)

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

ଭାସାମାସାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏମବେÈ ଏରସ ଲÌକୁ େÌେଗିମାରସରୁ, 

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

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

୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏତେରି 

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

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି ରଭଞ୍କରି ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ 

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

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ 

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

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

ଦÉଲା ଲÌକୁ ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାନସରୁ
୭

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

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

୯
 ଏÌରରମବୋ ଦÉଲାତାକା ଊଜାମାସାକରି, ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  

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

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 

୧୦
 ଜୀସୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗÔ ଡ଼Èଇ ସାଇମାସାରୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ଡୀଗା 

ତାଙ୍ରି  ନାସରିଡୁଡରି ଆଇରସରୁ। ୧୧
 ଏରସ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

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

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ତାଡ଼ାନରି ଲÌକୁରରି 

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

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

୧୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରÛ ସÌରୁ କୁଇÔକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି 

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୧୪
 ଜୀସ ୁଏଆରରି 

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

଼
ଇ େÌପ୍  କା ରସÍଲୁ 

ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୧୫
 ଲÌକୁରରି 

ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ାନରି ରେହରିନାରା େÌଣ ଏଆରରିତରି 
ରାହରିଅÉରନ। ୧୬

 ଜୀସ ୁଅÉସ୍କାମାସରି ବÉର ଗାଣ୍ରିତାକାରରି ୋଦାଙ୍ା 
ଈବରି;

ସରିରମାନ (ଏତୋନରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତର ଇଞ୍ରି  ୋଦା 
ସରିରତଞ୍ଜୁ)।

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

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

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

ଜରୀସୁ ଗାଣି୍ତା ଡÌଇ ପରୀନଦÑନରଞ୍ଜୁ ମାନନଞ୍ଜୁ  
ଇଞି୍ ଏନସ ଲÌକୁତାକା ନବନତେରୁ

୨୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈରଭÑ ଦÉଲାଲÌକୁ 

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

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

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

୨୩
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅÉର୍   ରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ତÌସରିସରି କାତା ଡ଼Èଇ ଏଆରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ, “ସଇତାନ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ସଇତାନଇ ସ୍ଡÓÌପ୍   ସାନା ରେହା ମୂରନଞ୍ଜୁ?” 
୨୪

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

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

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

୨୭
 “ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ର ଡÉଟାଗାଟାନରି ଇଡୁ ତାନରି

଼
 

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

଼
ଇ ତଃୋ ଲୂଡ଼ା 

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

୨୮
 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଲÌକୁ ଏତୋରା 

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

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

୩୦
 ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁଇ ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଞ୍ଜୁ 

ଅÉହାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାସାକରି ଜୀସ ୁଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିଦାଇଗିପ୍ିନାକା ଉନଜÑନନ  
ତାଡା ଇଜÔନାକା

(ମାତରିଉ ୧୨:୪୬–୫୦; ଲୁକ ୮:୧୯–୨୧)
୩୧

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

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

଼
ଇ 

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

୩୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇମବେÈଇ ନାଇ ଆଜା? ଏତୋନାକା 

ନାଇ ଆରମବେସାକା? ୩୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି 

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

୩୫
 ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏଆରୁ 

ଆଡାଆ ନାଇ ଆରମବେସାକା, ଆଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଜା।”

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

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

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

 ଜୀସୁ ଡଙ୍ାତାନରି ମାଞ୍ାନାଇ ଲÌକୁତାକାରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତÌସରିସରି 

ତାଆ କାତାଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋଇସାଭା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

୩
 “ରଭଞ୍ାଟୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି ମାଟାତାଙ୍ରି  

ସ୍ଡØÕରତଞ୍ଜୁ।” ୪
 ଏରସରରିରଭଲା ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି 

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

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

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

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ମାରଦÑ ଏତୋନାରତରୁ 

ରଭ  ଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଏଆରତରୁ ରଭଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଆନÈଡକି ିତÌସିସିତାଆ  
ନକÍରଣ୍ାକାଡÈଇ ଗ୍ରÉପାଇନସଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୩:୧୦–୧୭; ଲୁକ ୮:୯–୧୦)
୧୦

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

୧୧
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଭାରରି ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି 

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

 ଅÉନୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିେ୍ରିମାଇ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା:

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

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

 ଜରିସାଇଅ ୬:୯–୧୦

ଜରୀସୁ ବନିେନ ିମାଟତି ିତÌସିସି ନକÍରଣି୍ତାରା  
ଲାଇନ ିକାତା ଗ୍ରÉନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୩:୧୮–୨୩; ଲୁକ ୮:୧୧–୧୫)
୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଈ ତÌସରିସରି 

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

 ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ଏÌଲୁ ଲାଇ ରେÍନୁତାରÈ 
ରଭସ୍ା ମାଟ୍   କରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୧୫

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

୧୬
 “ଅରଟÑÑ ଏସÛନାକା ମାଟା ଅÉଜାମାନରି ରାେୁଡ଼ରି ଟାଣା 

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

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

୧୮
 “ଅରଟÑÑ ଏସÛନାକା ବରିରହନରି ମାଟା ଅÉଜାମାନରି ସÉପ୍   କା 

ବାହା ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଭରନରୁ, 
୧୯

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

୨୦
 “ଏସÛନାକା ରନଗରି ଭରିରାତା ମାଟା ଅÉଜାମାନରି ବରିରହନରି 

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

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

୨୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରଟକରି 

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

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

 ମÉନ୍ା ରଭଞ୍ରିମାନରି 
ଲÌକୁତାକା ରଭଞ୍ାଟୁ। ୨୪

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

 ଏରମବେରରି ବାଃତା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏଆନରିକରି ଅରଟÑÑ ଗÉରମ 

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

ବନିେନତିାରା ତÌସିସି ନକÍରଣି୍ କାତା ଜରୀସୁ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୨୬

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

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

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

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

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

୩୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା କାତା 

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

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

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

୩୩
 ଜୀସ ୁଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ାକା 

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

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

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

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

୩୫
 ଏÌସରି ଗÉଲା ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସାନ୍ ଡ୍ଡୂ , ଅÉଜୁ ଅରନନରିୋଡ଼ାକରି ସାନାସୁ। 
୩୬

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

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

 ଜୀସ ୁଡଙ୍ା 
ରବÑଅନରି ରଭଞ୍ଟରି ର ଜÌମବୋ ତÉନରି ତÉ୍ଉ ଏÌଣ୍ଞ୍ାନା ସୁସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। 



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

୩୯
 ଜୀସୁ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଭରିଲୁତରିନରିଇ ଟାଟରି ଅÉଭା 

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

୪୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

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

୪୧
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଆଜାନାଇ ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 

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

ଜରୀସୁ ର ଡÌଇ ପରୀନଦÑରାଙ୍ା  
ଆୋମାସାନଇି କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୮:୨୮–୩୪; ଲୁକ ୮:୨୬–୩୨)

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

ଏରତରୁ। ୨
 ଜୀସୁ ଡଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି ଜÉୋରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

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

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

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

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

୬
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ରସକଟରି ରମହାନାଇ ଏଆନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିÔରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 
–୮

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

୯
 ଜୀସୁ ଏଆନରି ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ୋଦା ଆନାରରି?” 

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

 ଜୀସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 

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

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

୧୧
 ଏÌମବୋ ସÌରୁ ରରେରି ତାନରି ରରଣ୍Ñ ରଦରରି ୋଜରି ଗଟା କÉରା 

ଗରିପ୍ କରିରସ। ୧୨
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା ଜୀସୁଇ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତରୁ, 

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

 ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

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

୧୪
 ୋଜରି ଗଟା ଅÉଙ୍ାଗାଟାକା ରଦÑଗାନାଇ ତାଡ଼ା ନÉଜୁ ତାନରି 

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

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

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

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

୧୮
 ଜୀସ ୁଡଙ୍ାତା କକ୍ ସାନା ସାଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 

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

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

୨୦
 ଏଆକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା  ରଦକାେଲରି b ଦରିନା ତାନରି 

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

ଜରୀସୁ ସÉଜାମାସି ବୁଡମିରୀଡାନନିରୀନତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା  
ଜୂଗାଇମାସି ର ଅÉସାମରୀଡାନ ିକାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୯:୧୮–୨୫; ଲୁକ ୮:୪୦–୫୬)
୨୧

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

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
b ୫:୨୦ ନଦକାପଲି ଇରା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଇରାନାରରି ଅଥ୍ ଦସ ନÉଜୁ। 
ଇରରି ଦରିନା ଗାଲରିଲରି ହ୍ରଦ େବୂ ୍ଦରିଗ ତାନରି ମାରସ। ର ରଡଲରି ଏରରମବୋ ଦସ 
ରଗାଟା ମଲୂା ନÉଜୁ ମାରସ।
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ଏଆନରି ୋଦା ଜାଇରସ ମାରସ। ଜାଇରସ ଜୀସୁଇ ରମଃୋ 
ଡାରଣ୍ ଏଆନରି କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୩

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

୨୪
 ଜୀସ ୁଜାଇରସରକ ସ୍ଡÓØରତଞ୍ଜୁ। ଗÉରମ ଦÉଲା ନାସରିଡୁଡରି 

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

୨୫
 ଏମବୋ ଲÌକୁ ମାରଦÑ ର ଅÉସାମୀଡା ମାରସ। ଏÌରରି ବÉର 

ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନା ସୂଡ଼୍ କରିମାରସ। ୨୬
 ଦÉଲା ଅÌସଗାଟାରରି 

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

୨୭
 ଏÌରରି ଅÉସାମୀଡା ଜୀସୁତାରା ରଭଞ୍ାମାସାକରି ଦÉଲା 

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

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

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

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

୩୧
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଇ ଇରସରୁ, “ଇମବୋତ ଦÉଲାତାକା 

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

୩୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁତାଡ଼ାନରି ଇମବୋଇ ଡୀଗରିରତ ଏÌରÈ େନୁ୍ ମବୋ 

ତାଙ୍ରି  ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରମଃେରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୩
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ତାଡ଼ା 

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

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

୩୫
 ଜୀସ ୁଏମବୋ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରିସରି ରଡଲରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ 

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

୩୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା 

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

୩୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ତୁହାନା ଭାରରି 

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

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

 ଜୀସୁ ଇଜÔ ସÌଲ୍ ଜାନା ଲÌକୁରରିଇ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ସାରସରୁ। ୨
 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଜୀସୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ 

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

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

୪
 ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ଲÌକୁତାକାରରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରବÍଗାକା 

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

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

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

ଜରୀସୁ ତାଡା ପାଣ୍ାଅÉଜାମାସାରିଇ କାବାଡ ି 
ପୂରି ଗି୍ାନସÍଲୁ ପାଣି୍ନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୦:୧, ୫–୧୫; ଲୁକ ୯:୧–୬)
୭

 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ବାରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରÛଭାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରରିଆରରିଲାକା ଜୂଟୁ ଗରିଆନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 

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

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

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

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

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

୧୨
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ 

ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାନରି କାତା େÌରତେରୁ। ୧୩
 ଏଆରୁ 

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

ଜରୀସୁ ଆଇମାନନଞ୍ଜୁ ମଞୁ୍ାଗି୍ାଗାଟ ିଜେନ ଇଞି୍  
ନେନରାଦ ଏÌଲୁଗିପିମାନସଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୪:୧–୧୨; ଲୁକ ୯:୭–୯)
୧୪

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

୧୫
 ରବÍଗାଲରିତାକା ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଏଲରିୟ।”

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

୧୬
 ରହରରାଦ ଜୀସତୁାରା ଗୁରଲÑÑ କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

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

ମଞୁ୍ା ଗି୍ାଗାଟ ିଜେନ ଇସିଙି୍ଆନା  
୍ଡେÓÝକା ନ୍Íପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ

୧୭
 ରହରରାଦ ତÉନୁରନ ଜହନଇ ବନ୍ରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 

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

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

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

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

ଜହନ ଗ୍ରÉୋଇସାରୀ ରହରରାଦଇ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ବୁମବେଜୁ 
ଗରିେରିମାରସ।

୨୧
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ରହରରାଦତାରରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉତରି ଗÉଲା 

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

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

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

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

୨୪
 ବୁଡରି ମୀଡା ଟାଡରିନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରଭରସ, 

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

ଜÉମ।ୁ”
୨୫

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

୨୬
 ରÉରଜଞ୍ଜୁ ରହରରାଦ ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। 

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

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

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

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

ଜରୀସୁ ପାଞ୍ଚ େଜାର ଗାଣି୍ ତଙିି୍ନ୍Ñ  
ସÉରÛକ ିଲÌକୁରିଇ ତନିତେଞ୍ଜୁ

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

୩୦
 ଏÌତେରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଜୀସ ୁୋଣ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ 

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

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ଦÉଲାତାକାରରି 
ମାରଦÑ ମାରସରୁ। ଏମବୋ ଦÉଲାଲÌକୁ ମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
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ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତରିନ୍  ମବୋ ତାଙ୍ରିରଭÑ ରଡଲରି 
େÉନ୍  ମବେରିସରିଡାରତରୁ। ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ନÉରକ’ ର ଲÌକୁ ସରିଡାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଡ୍ଜୁ ଁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଅÉଜୁ 
ଇରକÑ ଜÉମବେରିନାସ।ୁ”

୩୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ର ଡଙ୍ାତା କକ୍  ସାନା ର ସରିଃେରିମାସରି 

ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୩୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଦÉଲାତାକା ଏଆରରି 

ସାଜରିମାସାରା ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି
଼
ଇ େରୁସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 

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

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

୩୫
 ଏÌରରମବୋ ଗÉରମ ରଡଲରି ଅÉଜାରସ। ଏÌସରିବÉଗା 

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

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

୩୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁରନ 

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

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

୩୮
 ଜୀସ ୁଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ସାଜାନା ରମଃଦୁ, ମୀ 

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

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

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

 ଲÌକୁତାକା ଏ 
ରଡଃଙ୍ରିରନ ସରହ ଏଙ୍ା େଚାସ ଗାଣ୍ରିଲାକା କରତେରୁ।

୪୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁୋଞ୍ଟା େରିଟÛକା ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ମରିନ୍  ଙ୍ା 

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

୪୨
 ଗୁରଲÑÑତାକା ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ୪୩

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

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

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

୪୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଡଙ୍ା ଲାଇକରି 

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

 ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ରମÍଡରିଗରିତରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ସÌରୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ।

୪୭
 ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଆତରି ରବÑଅଟରିରଭÑ ଡଙ୍ା ସମୁଦ୍ର ମାରଦÑ 

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

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

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

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

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

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

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

୫୩
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସମୁଦ୍ର ଗ୍ଡÉÕସାନା 

ଗରିରନ୍ସରତ୍ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏଆରୁ ଡଙ୍ା ଏମବୋ ତୁØରତରୁ। 
୫୪

 ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜÉୋରନ ଲÌକୁ ଜୀସୁଇ ରମହାନା େୁରସରୁ। 
୫୫

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

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

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

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

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

 ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାରଭÑ େୂବ୍ାତାକାରରି ଇଟାମାନରି ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  



57 ମÉକ୍ଡ ୭:୨୯
ରନଗରିନାଙ୍ା କାକା ନଗାତାକା ତରିରନÑଏରୁ। ୪

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

୫
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ ଜୀସଇୁ 

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

୬
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀରଡଃଙ୍ରି  ବୁର୍୍ା ଗରିଭାଗାଟାକା 

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

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

ରସକ ମାରନ।
 ୭ ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ରସÍଲୁ ଲÉକାଇମାଞ୍ାନାରରି ଆରଡ୍ ତାରରି।

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

୮
 ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଗଗି ତୁହାମାରଞ୍ରୁ। ଇରଦÑ ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି 

ଇଟାମାନରି ସÉଜାଙ୍ା ଆଃେରିରଞ୍ରୁ।”
୯

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

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

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

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

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

୧୪
 ଜୀସ ୁଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅÉରତ୍Ñଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ାଟୁ 
ଏଙ୍ା େୁଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଇଆରେଃଙ୍ରିତାରରି ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡ ଏତୋରରି 
ଅÌରଡ଼ନାରରି ଆନାରରି ଅÉରତÑକାରଭÑ ରÛଆନରି ଲାଇ ସÌଲ୍ ଜାନାଇ 

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

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

  c
୧୭

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

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

଼
ସରିରଡରୁ ଗରିନÈ? ରÛଆନରି ଲାଇ ସÌଲ୍ ନାରରି ଏଆନରିଇ ମÉସରି 

ଗରିଭାମଏୂ। ୧୯
 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ଏଆନରି ରଜÍଡାଲାଇ 

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

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଲାଇଟରି 

ଏତୋରରି ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓØତାରନ, ଏÌରରିରନ ଏଆନରିଇ ମÉସରି ଗରିରନ। 
୨୧

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

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

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

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

୨୪
 ଜୀସ ୁଏ ବାହା ଏÌଜାନାଇ ତୂର୍ ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ 

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

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

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

୨୭
 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଭÍରଲÑ ମୀଡାକା 

ୋଞ୍ାକାରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀଡାକାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ନାଃକାନରିକରି ସୀଭା ସÉରଞ୍Ñଏ।”

୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଅÉସାମୀଡା ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସ,“ଆଁ ଗ 

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

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

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

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

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

ଜରୀସୁ ର କାଲାଙ୍ା ଏଙ୍ା  
ନବÍଡାଙ୍ାଗାଟାନ ିନନଗି ଗିନତଞ୍ଜୁ

୩୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତୂର୍ ଦରିନା ସଡ଼ରିଟରି ନÉସ୍କା ତୁହାନା 

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

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

଼
ଇ 

କୁÛଇଟରି ଇଟାନା ଏଆନରି
଼
 କାର୍ ଇସ୍ା ରସÍଲୁ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଇ 

ନୂଡ଼ରି ଅÉØରତରୁ।
୩୩

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

 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରସଣ୍ ରମହାନାଇ 
ଊକଡ଼ରି ରନÍଞ୍ାନାଙ୍ା ଏଆନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩୫

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

୩୬
 ଏ କାରତ ଇରମବେରରିଇରଭÑ ରଭସ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ

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

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

ଜରୀସୁ ଚାରି େଜାରତଙିି୍ନ୍Ñ ଗÉପ୍ ି 
ଲÌକୁତାକାରିକ ିତନି୍ ମ୍ା ସିନତÑଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୫:୩୨–୩୯)

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

ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
୨

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

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

୪
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସÑରୁ, “ଅÉମୁ ଇଁØତରି 

ସରିଃେରିମାନରି ବାହାତାନରି ଏଆରରିଇ ତୀସ୍ାରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଏମବୋ 
ଭାନରି େÉନାମ?ୁ”

୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା ଏସÛନରି େରିଟÛକା 

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

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

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

୮
 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ଏମବେÈଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 

ସÉରରିତାରା ଗୁଣ୍ ନ୍ାଙ୍ା ରେସ୍କାନାଇ ସାତ ବÌଗା େୂରରି ଗରିରତରୁ। 
୯

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

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

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

୧୧
 ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଜୀସଇୁ େରରିକ୍ା ଗରିଭା 

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

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

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

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

୧୪
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ତରିନ୍   ମବୋ ତାୋ ବୁଡ଼୍   ଜାମାରସରୁ ଜୀସ ୁ

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତା ରରଣ୍ରନ ଆଡାଆ େରିଟÛ ମାରସ। 
୧୫

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

୧୬
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏମବୋଡ଼Èଇ ଲାଇନରି କାତା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ 

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

୧୭
 ଏଆରୁ ଆନା କାତାବÉର୍୍ା ଆଇମାରନରୁ ଏÌରÈ ଜୀସ ୁ

େୁ  ଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େରିଟÛକା 

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



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

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

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

ଏଆରୁ ଇରସÑରୁ, “ବାର ବÌଗା।”
୨୦

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

ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ସାତ ବÌଗା।”
୨୧

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

ନବତ୍            ସାଇଦା ତାନ ିକÉଣିଙ୍ାଗାଟାନଇି କାରି ଇନତେଞ୍ଜୁ
୨୨

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

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

୨୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରସÍଣ୍କରି ରମଃହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 

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

୨୫
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଏଆନରିତାରÈ କାନ୍      ଙ୍ା ଡୀଗା 

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

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

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

୨୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କାଇସରୀଆ 

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

୨୮
 ଏଆରୁ ଇରସÑରୁ, “ଜାହରିତାକା ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ ଈନୁ 

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

୨୯
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

ଆନÈ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରଦରୁ?”

େରିତର ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟତରି।”
୩୦

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

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

୩୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

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

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

େରିତର ଜୀସଇୁ ରÛକକରି ଅସାନାଇ ଏଗୁରଲÑÑ ରଭତେରି କାତାତରିକରି 
ଏଆନରି ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। ୩୩

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

୩୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  

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

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

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

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

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

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

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

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

୨
 ଛଅ ଦରିନା ରବÑଅଟରି, ଜୀସୁ େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନଇ 



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

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

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

୫
 େରିତର ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଗÉରମÑ 

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

଼
ଆରୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଦହାରନ 

ଆସ୍କରିମାରସରୁ।
୭

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

୮
 ଏଙ୍ା ଏ ରଡÍଲରିତା େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ଏ 

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

୯
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସÌରୁ ଡ଼Èଇ 

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

୧୦
 ଏÌସରିବÉଗା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସତୁାରା କାତା ଆଃରତରୁ। 

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

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

୧୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ 

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

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

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

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

୧୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ରବÍଗାଲରି 

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

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

୧୬
 ଜୀସୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିରକ ଅÉନÈ 

ରସÍଲୁ ଟଟାଟଟରି ଆଇରଞ୍Íରୁ?”
୧୭

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

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

୧୯
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି େରତ ୍ଗରିେରିସରିରଡରୁ? 

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

୨୦
 ଏମବୋ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ଅÉେଇ ଜୀସୁ ଭାଃତାଙ୍ରି  

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

୨୧
 ଜୀସୁ ଅÉେ ତାଞ୍ରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏରସ ଦରିନା ଅÉରତ 

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

ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ।” ୨୨
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ ଇଆନରିଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା 

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

୨୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ମୂରତକା ଇଞ୍ରି  େ୍Éେରିଞ୍ାଦରି? 

େରତ୍ଗାଟାନରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ ମେୂାଅÉରନ।”
୨୪

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

୨୫
 ଜୀସ ୁରମଃରତଞ୍ଜୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଦÉଲାତାକା 

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

୨୬
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରରଏଞ୍ଜୁ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା, ମୀଡାଇ 

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

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

୨୮
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇଡୁ ଲାଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଭାରରି ତାଡ଼ା 

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

୨୯
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଁØତରି ଡ଼Ìଇ 

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

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

୩୦
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ବାହାତୁହାନା 

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

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

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

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

୩୩
 ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କେନ୍ାହୁମ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  

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

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

୩୫
 ଜୀସୁ କକ୍ ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବÉର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 

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

୩୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ର ମୀଡାଇ ଅସାନା ଏଆରରି ନÌକରିଟରି 

ନରିସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ କ୍Éତ ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩୭

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

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

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

୩୮
 ଜହନ ଜୀସୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ନୀ ୋଦା 

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

୩୯
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରିଇ କୂଭା ଗରିଆଟୁ, 

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

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମାଇ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାଇସରିଡାରାଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରକÑତାଞ୍ଜୁ। ୪୧

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

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

୪୨
 “ଅÉରତÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିପ୍  କରିଞ୍ାନରି ଈ 

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

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

  a ୪୫
 ଅÉରତÑକା 

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

  b ୪୭
 ଅÉରତÑକା ନୀ କାନୁ ନୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା 

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

 ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ତରିଞ୍ରିନାଇ ନକ୍ତାଇ େ୍ଡÓÞକା 
ସÉଅ ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରିରଭÑଏ ଏରସକାରଭÑ ଲୁରମବେଏ।

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



62ମÉକ୍ଡ ୯:୪୯
୪୯

 “ନÉଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ସାରା ସ୍Éପ୍ କା ଗରିଭା 
ଅÉରନ।

୫୦
 “ସÉରୁ ରନଗାରରି, ଏÌËକରିରଭÑÑ ସÉରୁତାରରି ସାରାସ୍Éପ୍  କା 

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

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

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

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

୨
 ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ 

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

୩
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÌସା ମୀଙ୍ରି  ଅÉନରି ବାଗଗି 

ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ?”
୪

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

୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÌସା ମୀ ରସÍଲୁ ଈରା 

ବାଗଗି ଭ୍ୀସାରସଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରା 
ରଭସ୍ା ଆଃେରିସରିରଡରୁ। ୬

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

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

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

୯
 ରେÍନୁ ଏତୋରା ରୀଣ୍ାସାନରି ଆଟ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 

ଇମବୋଇରଭÑ ରଗସÈକାଞ୍ଜୁ।”
୧୦

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

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

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

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

୧୩
 ଅରଟÑÑ ଲÌକୁତାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି 

ଅÌତାରତରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁ ମୀଡାକାନରିଇ ଡୀଗାନାଇ ରମÍଲା 

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

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

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

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

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

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାଲ୍  ବାତାଙି୍ ରÛଆଞ୍ଜୁ  
ପÉନ୍  ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ପ୍Éନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୧୯:୧୬–୩୦;ଲୁକ ୧୮:୧୮–୩୦)
୧୭

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

୧୮
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗାତରି ଇଞ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାଦରି? ଭାରରି ରେÍନୁଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଇମବୋଇରଭÑ 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୯

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

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, 

ଅÉନୁ ନାଇ ମୀଡା ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଗରିଆନା 
ଭାଇମାଇ।”

୨୧
 ଜୀସୁ ଏଆନରିଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 

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

୨୨
 ଜୀସୁ ତାରା କାତା ରଭÑଞ୍ାନା ଏଆନରିତରି ମହୁୁ ଭାସରିରତ। 

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

୨୩
 ଜୀସ ୁତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରମହାନାଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରଇ 

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

୨୪
 ଜୀସୁତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଦାଙ୍ରି  

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



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

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

୨୬
 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତÑରୁ, “ଏଆରୁ ତÉରୁରନ 

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

୨୭
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମହାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି 

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

୨୮
 େରିତର ଜୀସଇୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ଭାଭା 

ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଗୁରଲÑÑତÈ ତୁହାମାନାମ।ୁ”
୨୯

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

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

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

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

୩୨
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଡ ÓÉରକ ଲÌକୁତାକା ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  

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

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

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

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

୩୫
 ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

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

୩୬
 ଜୀସୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ 

ଆନÈ େÉନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ?”
୩୭

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

୩୮
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନାରା ଜÉେରିଞ୍ାରଦରୁ ଏÌରÈ 

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

୩୯
 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଇରସରୁ, “ଆଁ ଅÉମ ୁମନୂାମ।ୁ”

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

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

୪୧
 ରବÍଗାକା ଦସ ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାସାକା ଏÌରÈ 

ରଭÍରସରୁ। ଏଆରୁ ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ୪୨

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

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

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

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

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

୪୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜରିରୀରହା ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସ ୁ

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

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

୪୮
 ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିଇ ଜÉମା ରସÍଲୁ ରଭରତେରୁ। 

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

୪୯
 ଜୀସ ୁନରିସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରିଇ ରଭସ୍  ଦୁ 

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

ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଜୀସ ୁନୀଙ୍ରି  ଅÉେଗିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫୦
 କÉଣରିଙ୍ା ଏ ଡାରଣ୍ 

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

୫୧
 ଜୀସ ୁଏ କାଣରିଙ୍ାଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ 

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

ଦାଃେରିମାଇ।”
୫୨

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

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

 ଜହନ ୧୨:୧୨–୧୯ )

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

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

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

୪
 ଏଆରୁ ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ର ରାହାତାନରି ଦÉରା ସÌଡ଼ରିଟରି 

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

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

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

୭
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। 

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

 ଦÉଲାଲÌକୁ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା 

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

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

“ ‘ରହାସାନ୍ା! a
ପ୍ରବୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଦଃୋ େÉନାକାଞ୍ଜୁ।’ ”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୫–୨୬

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

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ରହାସାନ୍ା ଅÉୋକାରରି।”

୧୧
 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରେÍନୁ  ଇଡୁ b

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

୧୨
 ରଭଇତରି ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ରବତନରିଆଡ଼Èଇ 

ସ୍ଡÓØେରିମାରସରୁ, ଏମବୋ ଜୀସ ୁଗÉରମÑ ସାକରି ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩
 ଜୀସ ୁ

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

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

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

ଜହନ ୨:୧୩–୨୨)
୧୫

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

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରମବେରରିରଭÑ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଲାଇକରି 

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



65 ମÉକ୍ଡ ୧୨:୫
ଆନାରାରଭÑ ଅÌଭା ସୀଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

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

୧୮
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

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

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

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

୨୦
 ଏ ରଭଇତରି ଡାଇରସÑ ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ 

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

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

୨୨
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାଦୁ।” 

୨୩
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ: ‘ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈ 

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

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

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

  c

ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ିନଦରାକା ଜରୀସୁତାରା ପÌଣ  
ନସÍଲୁ ରରୀ ନଜÍଡା ଅÉନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୧:୨୩–୨୭; ଲୁକ ୨୦:୧–୮)
୨୭

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

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

ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୨୮
 ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ 

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

଼
ଆରତ?”

୨୯
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରଭÑ ମୀଙ୍ରି  ରଣ୍ା କାତା ରଭଞ୍ାଇ, 

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

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

୩୧
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରଦରାକା ଜୀସୁ ରଭସରିକାତା ରସÍଲୁ ତÉରୁରନ 

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

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

୩୩
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଜୀସୁଇ ରଭରତେରୁ, “ଏÌରÈ ଅÉମ ୁ

େୁଞ୍ରିସରିଡାମ।ୁ”
ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

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

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

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

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

୨
 “ଏ ରବÑଅଟରି ଏରସରରିରଭÍଲା ଡ୍Éକା େÌଲ ରଡଲରିତା 

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

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

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

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



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

୬
 “ଏଆନରି ବାଃତା, ତÉସାଗାଟାକା ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରସÍଲୁ 

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

୭
 “ଏÌËକରିରଭÑ Ñ ତÉସାଗାଟାକା ତÉରୁରନ ତÉରୁରନ 

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

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

୯
 “ଇରଦÑ ଡ୍ÉକାରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ 

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

 ଈରୁ ଅÉନÈ ରେÍନୁ େୁତରି େÌଡ଼ରି 
ଅÉଆସରିରଡରୁ ଗରିନା?

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

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

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨–୨୩

୧୨
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରଦରାକା ଜୀସୁତାରା ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ରି 

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

ଜରୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃପାତାଙି୍ ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ି 
ନଦରାକା ଡୁଞି୍ନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୨:୧୫–୨୨; ଲୁକ ୨୦:୨୦–୨୬)
୧୩

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

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

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

୧୫
 ଜୀସ ୁଏଆରରିତାରରି କୁତୁରୁେୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 

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

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

୧୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  

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

ଜରୀସୁତାରା ଦୂସ ଆଃପାନସÍଲୁ ଏସÛନାକା  
ସାଦ୍ଜୁକଙି୍ାନରୀଟ ିଗିନତରୁ

(ମାତରିଉ ୨୨: ୨୩–୩୩; ଲୁକ ୨୦:୨୭–୪୦)
୧୮

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

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

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

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

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

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

୨୪
 ଜୀସୁ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ େୁତରିଙ୍ା ରେÍନୁତାରା 

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

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

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

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

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

୨୮
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

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

୨୯
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାଗଗି ଈରରି, “ଅ 

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

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

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

୩୨
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

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

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

୩୪
 ଜୀସୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 

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

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

୩୫
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁ ତାନରି ଗ୍ରÉୋଇମାସାବା ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ରଭସ୍ରିମାରନରୁ? ୩୬

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

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

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

୩୭
 ଦାଉଦ ତାନୁରନ କ୍ରିସ୍ଟଇ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ରି  ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ଏରହଙ୍ରି  

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

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

୩୮
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସÉଜା 

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

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

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

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

୪୧
 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ଟÉକାଙ୍ା ଊସ୍ରିବାହା ସÌଡ଼ରିଟରି 

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

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

୪୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  

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

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

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

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

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

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

୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇଡୁ ସାରମÑ ମାସରି ଜୀତ  ସÌରୁ a ତାନରି 

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

୫
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଇସରିଙ୍ରି  

ବୁଦରି ଗରିଭା ମୂତାଜାଏରୁ ଏÌସରିବÉଗା। ୬
 ଦÉଲାତାକା ବÉରନରୁ 

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

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

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

୯
 “ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ମÉଡ଼୍ ଦୁ। ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିନରି 

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

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

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

୧୨
 “ଦÉଦା ତାଡ଼ା ଆରମବେସାଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 

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

 ଈରୁ ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉନାକରି 

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

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

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

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

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

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

୧୭
 “ଏ ରଡଲରି ଟୂଟୁତା ମାଞ୍ାଦୁଃନାଇ ଆଜାସାକା ଏଙ୍ା େÉଡୁ 

ଉଡ଼୍ େରିଦୁଃନାଇରଭÑ ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନୁ। ୧୮
 ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ, 

ଇସରିଙ୍ରି  ଈ ଗୁରଲÑ ରେନରି ରଡଲରି ତାନରି ଦୀଏ। ୧୯
 ଆନÈଡ଼ରିକରି 

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

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

୨୧
 “ଏ ଦରିନାଙ୍ାନରି ଏରସ ଲÌକୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭତୋରନରୁ, 

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

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

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

୨୪
 “ଏ ଦରିନାଙ୍ାନରି ଏ ରଦରରି ଜୂଗା ରଡଲରି ଭରିହ ରିନରିରବÑଅଟରି

ରଭÍଲା ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା କଣ୍ କଣା ଅÉରନ,
ଡÉଞ୍ଜୁରଭÑ ଅÌରସଐ।

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

ଅÉନୁ।  ଜରିଶାଇୟ ୧୩:୧୦; ୩୪:୪

୨୬
 “ଏମବୋ ଲÌକୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଦରରି େÌଣ ଏଙ୍ା 

ଅÌରତେରରିଡ଼Èଇ ମରୂଡଙ୍ରି  କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାନା ଭÉନାରା ରମଃରନରୁ। 
୨୭

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

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



69 ମÉକ୍ଡ ୧୪:୧୧
୨୮

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

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

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

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

୩୨
 “ଏ ଦରିନା ଅÉରତକା ଏ ରଡଲରି ଇମବୋଇରଭÑ େୁଞ୍ାସରିରଡରୁ। 

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

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

୩୪
 “ଈରରିରଭÑ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଅÉରନ ଇସରିଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ 

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

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

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

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

ଜରୀସୁଇ ୍ଡେÓÝକାନ୍Íପା ତାଙି୍ ଜେୁିଦରୀଙ୍ାନ ି 
ନଦରାକା ଏÌଲୁ ଗି୍ା

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

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

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

 ଏଆରୁ 

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

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

ରଅÉସାମରୀଡାନାରି  
ନୂଡ ିକାବାଡି

(ମାତରିଉ ୨୬: ୬–୧୩; ଜହନ ୧୨:୧–୮)
୩

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

୪
 ଏÌରÈ ରମହାନା ଏମବୋ ଉଜାମାସରି ଗରନ୍କାତାକା ଗÉରମ 

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

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

୬
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ପ୍ରହାଟୁ, 

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

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

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

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

ଜେୁିଦା ଜରୀସୁଇ ଆଃପା ଗି୍ା  
ନସÍଲୁ ଅÉଞି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୨୬:୧୪–୧୬; ଲୁକ ୨୨:୩–୬)
୧୦

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

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



70ମÉକ୍ଡ ୧୪:୧୨
ଜଡେÓÞ୍ାଲÉକା ବÌଜି

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

୧୨
 ରଭ୍Íନ୍ାଆନରି େରିଟÛକା ବÌଜରି ଟÌଣ୍ରିନରି ଗÉଲା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 

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

୧୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରରିÔଆରରିଇ 

ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  

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

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

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

୧୬
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସାଜାନା ଏ ରଦରରି ନÉଜୁତାନରି 

ସÌରଟରୁ। ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରିରନ, ଗୁରଲÑÑକାତା 

ଏମବୋ ଅÉରତ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞବାÏଲÉକା ବÌଜରି ତÌଲ ଗରିରଦରୁ।
୧୭

 ବରିଲୁଡ଼ାଙ୍ା ଜୀସ ୁବାର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଏମବୋଙ୍ରି  
ଏରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

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

୧୯
 ଏÌରÈ ରଭ ଞ୍ାନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି 

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

୨୦
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ 

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

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

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

୧ କରରିନ୍ରି ୧୧:୨୩–୨୫)
୨୨

 ଏଆରରି ତରିଞ୍ରିମାସାଭାନରି ଜୀସୁ ରଣ୍ା େରିଟÛ ଅÌରତଞ୍ଜୁ। ଏ 

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

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

୨୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଉନ୍  ମବୋ ବଟ୍  କରି ଆହାନାଇ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

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

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

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

୨୬
 ଗୁରଲÑÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଡାନା ରଣ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଏସରିରତରୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀତ ସÌରୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାଜସିାକା  
ଗୁନଲÑÑତାକା ଏଆନ ିତୁଃନତରୁ

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

୨୭
 ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 

ମୀନ୍ା ରଜÍଡା ରଲକ୍  ରଦରୁ। ଈରା ରେÍନୁ େୁତରିତା 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ଅÉନୁ ଅÉଙ୍ାଗାଟାନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍଇ,
ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା ବରିରାସାକାଲରି ଅÉନୁ।’ 

 ଜରିକରରିୟ ୧୩:୭

୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅÉନୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିପ୍  କା ଅÉଇ। ଏ ରବÑଅଟରି 

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

୨୯
 େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑତାକା ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା 

ରଲÑରତେକାରବÎଏ ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରା େରତ୍ ଏରସକାରବÎଐ 
କÌରକନୁ।”

୩୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ 

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

୩୧
 ଏ କାତା ରଭ ଞ୍ାନା େରିତର ଅରଟÑÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

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

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

୩୨
 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଗତ୍ ସରିମନୀ ଇସରି ର 

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

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

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

୩୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ ଇରକÑ ରସକକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 

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

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

୩୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍସାନା 

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

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

୩୯
 ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁରବ୍ଡÓÎÍରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭÍରଲ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରେÍନୁ 

ବାଃତା ଜÉକାରତଞ୍ଜୁ। ୪୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି 

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

୪୧
 ଜୀସୁ ତୀନରି ୋଲୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉତରି ରବÑଅଟରି 

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

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

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

ଜହନ ୧୮:୩–୧୨)
୪୩

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

୪୪
 ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ଗରିତରି, ଜରିହୁଦା ଏ ଲÌକୁରରିଇ ମ୍ଡରି Óଉ 

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

 ଜରିହୁଦା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ, 

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

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

 ଏ ରଡଲରିତା ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଇ ଆହାନା 
ଅରତରୁ। ୪୭

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

୪୮
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଅÉନÈ ର 

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

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

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ତୁହାନା ରଗହରିରତରୁ।

୫୧
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÉରଭÑଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ 

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

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ 
ଆଃୋରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ସରିଣ୍È ତୁହାନାଇ କୁନ୍ାଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ରଗହରିରତଞ୍ଜୁ।

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

ଜହନ ୧୮:୧୩–୧୪; ୧୯–୨୪)
୫୩

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

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

୫୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ସବାତାକା 

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

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

୫୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏସÛନାକା ନରିଙ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 

ଦାୋ ସÉକରି ସରିଆନା ରଭÍରତେରୁ। ୫୮
 “ଅÉମ ୁଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ 

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

 ଈରାଡ଼ÈଇରଭÑ ଏଆରରି ସÉକରି ସରର ଉବ୍ ଗା ମଆୂରତ।
୬୦

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

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସ ୁଆନାରଭ ଇନାରାଏ କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି 
ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ।



72ମÉକ୍ଡ ୧୪:୬୨
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉନÈରଭÑ ରଭସାରତଞ୍ଜୁ। ରଦରରିଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

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

୬୨
 ଜୀସ ୁରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏÒରତନୁ। ଅରଟÑÑ 

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

୬୩
 ରଦରରିଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ କାତା ରଭÍଞ୍ାନାଙ୍ା ଗÉରମ 

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

୬୪
 ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହାନା ଏତୋରାଆ ଗୁରଲÑÑ 

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

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

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

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

ଜହନ ୧୮:୧୫–୧୮, ୨୫–୨୭)
୬୬

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

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

୬୮
 େରିତର ଅÉଞ୍ା କୂରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିରକ ଏରସକାରଭÑ 

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

୬୯
 ଏ ଆଲରିଆଗାଟାରରି ଅରଟÑÑ େରିତରଇ ରମହାନା ଏମବୋ 

ନରିସାମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରକତାଞ୍ଜୁ।” 
୭୦

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

୭୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିତର ଅଟ୍ କାନାଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 

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

୭୨
 େରିତର ଈ କାତା ରଭÍସ୍ ୋଡାରଣ୍ ରରିରହଗରି କଜୁ କ୍Éରତ। 

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

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

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

୧୫  ୧ ନÉଡରିସରି ଅÉଭା ଡାରଣ୍ ରଦରରିଲÉକାଗାଟାକା, 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା 

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

୨
 େୀଲାତ ଜୀସୁଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 

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

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

୫
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଜୀସ ୁଭ୍ଡÓÝକ୍  ନା ଅÉସାରତଞ୍ଜୁ। େୀଲାତ ଏରାଡ଼Èଇ 

ଗÉରମ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇରସଞ୍ଜୁ।

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

ଜହନ ୧୮:୩୯–୧୯:୧୬)
୬

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

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

୮
 ଲÌକୁତାକା େୀଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 

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

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

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

୧୨
 େୀଲାତ ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

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



73 ମÉକ୍ଡ ୧୫:୪୧
୧୩

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

୧୪
 େୀଲାତ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଆନÈଡ଼ରିକରି? ଏଆଞ୍ଜୁ 

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

ରଭରତେରୁ, “କ୍ଜୁ ସକବାତା ରଡ଼ୋ ଗରିମ।ୁ”
୧୫

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

୧୬
 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଇ େÌଣଗାଟାନରି ଇଜÔନରି ରାହାତାଙ୍ରି  

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

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

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

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

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

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

ଜହନ ୧୯:୧୭–୧୯)
୨୧

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

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

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

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

୨୫
 ଜୀସୁଇ କ୍ଜୁ ସ କବାତାନରି ରଡ଼ୋରସÍଲୁ ନÉଡରିସରି ନ ଗଣ୍ା 

ଅÉରତ। ୨୬
 ଜୀସଇୁ ଉଟ୍  କରିମାସାରା ରଣ୍ା ଅÉକୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା 

ଅÉରତ, “ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ” ୨୭
 ଜୀସରୁକ ଅରଟÑÑ ରରିÔଆରରିଇ 

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

  a

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

୨୯
 ଜୀସୁ ସÌଡ଼ରିଟରିଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସାକା ଏଆନରିଇ େÉସ୍କାଇ 

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

 ଇରଦÑ କ୍ଜୁ ସ ରସଣ୍Ûଟରି ରନÍରଡକରି ବÉÐଜାନା 
ନରିନ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ।ୁ”

୩୧
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକାରଭÑ 

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

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

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

ଜହନ ୧୯:୨୮–୩୦)
୩୩

 ତ୍Éରରିଟରିରଭଲାଡ଼Èଇ ରଭଣ୍ା ତୀନରି ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନାଡାଣ୍ 
ଆନ୍ାରରି ଅÉରତ। ୩୪

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

୩୫
 ଏମବୋ ନରିସାସାକା ଜାହରିତାକା ଏÌରÈ ରଭରସରୁ। ଏଆରୁ 

ଇରସରୁ, “ରଭ ଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଲରିୟଇ ଅÉେଗିରନଞ୍ଜୁ।”
୩୬

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

୩୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂକ୍ ସାନା ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୩୮
 ଜୀସୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ରେÍନୁ ଇଡୁତା 

ମାସାରରି ରଦରରି ୋର୍୍ା ରସଣ୍ରଟଏ ରନÍରଡ ଟୁକ୍ନÈ ରୀସୀରା 
ଅÉରତ। ୩୯

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

୪୦
 ଏସÛନାଇ ଆଜାସାକା କ୍ଜୁ ସ କବାଡ଼Èଇ ଈରକ ରସକକରି 

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

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



74ମÉକ୍ଡ ୧୫:୪୨
ଜରୀସୁ ଗାଣି୍ ୍ାଡ ିଗାରା ଲାଇ ଇଟାଅÉନତ

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

୪୨
 ବରିଲାଡ଼ାଙ୍ା ଅÉଜାମାରସ। ଏÌସରିଗÉଲା ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ବÌଜରି 

ତÌଲ ଗରିନରିଗÉଲା (ଜାମବେରିନରିଗÉଲା ରବÍÎରଲଗÉଲା) ମାରସ। 
୪୩

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

୪୪
 ଜୀସୁ ଇରସ ଉରତରନ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୀଲାତ 

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

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

୪୬
 ରଜାରସେ ରଣ୍ା ଜରିଦା ସରିଣ୍È କଡରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ କ୍ଜୁ ସକବା 

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

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

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

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

ଜୀସତୁାରା ଗାଣ୍ରି ମୀସ୍ା ରସÍଲୁ ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି ନରିଜୁ କÌଡରିତୁ। 
୨

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

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

୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÌଭରି ଏ ରଭଞ୍କରି କରିରରିଇନ୍ ମବୋରନ ରମଃତୁ ଏ 

ରଦରରି ବାଡରି ଏମବୋଡ଼Èଇ ତ୍ପ୍ କା ଅÉଜାମାରନ। ୫
 ଏÌଭରି ଲାଇ 

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

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÉରଭଞ୍ଜୁ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜÈଅÈଟୁ। ଈରୁ 

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

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

ରଭସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଏÌରରମବୋ 
ରମଃରଦରୁ।”

୮
 ଏ ଆଜାସାକା ଆଜରି ବÉଗା ରଡ଼ରମ ରଡ଼ରମନା 

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

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

ଲୁକ ୨୪:୧୩–୩୫)
୯

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

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

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

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ରରିଆରୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ର ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  

ସାଜରିମାସାଭାନରି ଜୀସ ୁଏଆରରି ସÌଡ଼ରିଟରି ରବÍଗାଲରି ତାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

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

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

ଜହନ ୨୦:୧୯–୨୩; କାବାଡ଼ରି୧:୬–୮)
୧୪

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

୧୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭÍରତେଞ୍ଜୁ, “େୁତଗି ତୀଡ଼ରି ମୁଡ୍ ଗୁଙ୍ରି  ସାଜୁ 

ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ଦୁ। ୧୬
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ, 

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

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

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

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

୧୯
 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଈ ଗୁରଲÑ କାତା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭତେରି ରବÑଅଟରି 

ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ଅÌୋ ଅÉରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି 

େÉଡ଼ାଟରି କରତେଞ୍ଜୁ। ୨୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକ େୁତଗିଡାଣ୍ 

ଗୁରଲÑ ବାହାଙ୍ାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଲÌକୁରରିବାଃତା ରନଗରିସଦରି 
େÌରତେରୁ। ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଏଆରରିଇ ବାରା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ କ୍Éର୍୍ା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏତେରି ରନଗରିସÌଦରି େÌକ୍ କରି 
ମାରସରୁ ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈ ତାରରି। ପ୍ରବୁ ଏଆରରିଇ ଆଦାଙ୍ରିଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ସରିଆନା ରେÍନୁରଭସ୍ା ଉବ୍ ଗା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
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ଲୁକ ଭ୍ରୀସାମାନ ିନନଗିସଦି
୧  ୧ ରଜÍଡାଗାଟରି ତରିଅେରିଲ,

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

୨
 ଏତୋନାକା ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ତÉରୁÔରନ ଟÌଣ୍ାରଡଲରିରନ 

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

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

ଜକିରିଅ ଏଙ୍ା ଏଲିସାନବତ୍
୫

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

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

୮
 ଜରିକରରିଅ ତାଡ଼ାେୁଟା େÉଡ଼ାଟରି ଇଅÈଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାନରି 

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

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

୧୧
 ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଜରିକରରିଅ ନÌକରିÔଟରି ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ର ସଗ୍ 

ଦୁତ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗଟରି ତରିନରି ରଭଞ୍Ôଟରି 
ନରିସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

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

 ଏÌËକରିରଭÑ ସଗ୍ଦୁତ ଏଆନରିÔଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଜରିକରରିଅ! 

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

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

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

୧୬
 “ଜହନ ଗÉରମ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଈ ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÍÓୋ 

ରସÍଲୁ ସାହାଯ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୭
 ଜହନ ତÉନୁÔରନ ନÌକାଗାଟାନରି 

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

୧୮
 ଜରିକରରିଅ ସଗ୍ଦୁତଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ 

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

୧୯
 ସଗ୍ଦୁତ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ରତନୁ। ଅÉନୁ 

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

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

୨୧
 ଇ ରଡଲରିତା ଲÌକୁ ରାହାତା ଜରିକରରିଅଈ କÉେରି ମାରସରୁ। 

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

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

 ଜରିକରରିଅତାଡ଼ା ଲÉକା 
କାବାଡ଼ରି ରଡଲରି ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏରବÑଅଟରି ଜରିକରରିଅ କୁଡ଼ା ଏଲରିସାରବତ ଟୂଟୁତା ଅÉରତ, 

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

 “ରମଃଦୁ, ଭରିହାରଡଲରିତାନରିÔ ମଲୂÈରେÍନୁ 
ନÉରଙ୍ ରଜÍଡା ନଆରତଞ୍ଜୁ”।
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୨୬
 
–୨୭

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

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

୨୯
 ସଗ୍ଦୁତ ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା ମରରିଅମ ଗÉରମÑ 

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

୩୦
 ସଗ୍ଦୂତ ଏଆଡ଼ରିନରିÔ  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମରରିଅମ! 

ଆଜା କୂନା, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୂଲÈରେÍନୁ ନୀରଙ୍ 
ରଜÍଡାନଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 ରଭଞ୍ାମୁ, ଈନୁ ଟୂଟୁତା ଅÉଜାନା ର ଅÉେଈ ମÉରରିଦରି। 

ଈନୁ ଏଆନରି ୋଦା ଜୀସୁ ଇଞ୍ରି  ଇଟରିଦରି। ୩୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 

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

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

୩୪
 ମରରିଅମ ସଗ୍ଦୁତଈ ରଭରସ, “ଈ କାତା ଇସରିଙ୍ରି  

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

୩୫
 ସଗ୍ଦୁତ ମରରିଅମÔନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ନୀ 

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

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

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

୩୮
 ମରରିଅମ ଇରସ, “ଅÉନୁ ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ। 

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

ମରିଅମ, ଜକରିଅ ଐଙ୍ା ଏଲିସାନବତନ ିବାଃତାଙି୍ ସାନସ
୩୯

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

 ଏÌରରି 
ଜରିକରରିଅ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଲରିସାରବତÔନରି ଜହାରରି ଗରିରତ। 
୪୧

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

୪୨
 ଏଲରିସାରବତ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ରଭରତେ, “ଈନୁ 

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

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

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

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

ମରିଅମ ଗÉଡ ିଏÌସିଏÌସି ମଲୂÈନପÍନୁଈ ଦଃତାରି
୪୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ମରରିଅମ ଇରସ,

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

ଇରସÑକା ମଲୂÈରେÍନୁ ନାଇ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ।
 ୪୮ ନÉରନ୍ ଆନରିରଭÑ େÌଙ୍ା ସରିରଡÑ,

ଏÌËକରିରଭÑ ମଲୂÈରେÍନୁ ନାଇରଡଃଙ୍ରି  ର କରଗରରି 
ଆଲରିଆଗାଟାଡ଼ରିନରିÔ ଏÌଲୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ରନÍଞ୍ଜୁଡ଼ାଈ ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉରଙ୍ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାରରି 
ଇଞ୍ାରନରୁ।

 ୪୯ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମେୂାଗାଟରି ମଲୂÈରେÍନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ

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

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

ଏଆଞ୍ଜୁ ଅହମାରରିଗାଟା ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଗରିଆନା ଏଆରରି 
ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଗରିଆମାନÈ ତୁହା ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୫୨ ମଲୂÈରେÍନୁ ରÉଜାଙ୍ାନରିଇ ରÉଜାଗାଦରିଡ଼ାଈ ରନÍରଡÑକରି 
ଜÉପ୍ ରତଞ୍ଜୁ

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

ୋଞ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ,
ଏÌËକରିରଭÑ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରରିଈ ଏଙ୍ା ଲÌବାଗାଟା ଭାରରି 

କାକାଡ଼ାଈ ରେହାମାରନଞ୍ଜୁ।
 ୫୪ ଏଆ ଲÉକାରସÍଲୁ ଏÌଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁÔରନ ଅÉସ୍କାମାନରି 

ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁ ବାରା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ତÉନ୍ାରÈ ରଜÍଡାନÌଭା 

ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
 ୫୫ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ସୀରୁତାକାରରି

଼
ଇ, ଅବ୍ାହାମ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

ମୀଡାକାନରି
଼
 କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ ରଜÍଡାନÌଭା 

ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ରଭÍରଲÑରନ
ଏଆନରି

଼
 ଅÉଞ୍ାମାନାରÈ େୂରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।”
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୫୬
 ମରରିଅମ ତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏଲରିସାରବତସାଣ୍ 

ରାହରିଅÉଜାନା ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÍÓରତ।

ଜେନ ଗÉଡ ିଅÉତାରି
୫୭

 ଏଲରିସାରବତନାରରି ଟୂଟୁ ରମଃୋ ରଡଲରି ଅÉଭÈରନ ଏÌରରି ର 
ଅÉୋମୀଡାଈ ମÉରରିରତ। ୫୮

 ଏଆଡ଼ରିନରି ନÉଜୁଗୁଡ଼ାତାକା ଏଙ୍ା 
କୁଟୁମରିତାକା ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଇରସରୁ, ପ୍ରବୁ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଗÉରମ 

ରଜÍଡା ନଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଲରିସାରବତନରି ରସÍଲୁ ରରହା 
ଅÉରତରୁ।

୫୯
 ଅÉେ ମୀଡା ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଆଟ ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆରୁ 

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

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

୬୧
 ଲÌକୁତାକା ଏଲରିସାରବତÔନରି ରଭରତେରୁ, “ମୀ କୁଟୁମରିତାନରି

଼
 

ଏମବୋଈରଭÑ ଈ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୬୨
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏଆରୁ 

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

୬୩
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜରିକରରିଅ ଭ୍ୀସାରସÍଲୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଣ୍ା 

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

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

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

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

ଜକିରିଅ ମଲୂÈନପÍନୁଈ ଦଃତାରି
୬୭

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

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

଼
ଇ ବାରାଗରିଭାତାଙ୍ରି  

ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଈେରିଃୋ ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁତାକା 

ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।
 ୬୯ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟରି ଦାଉଦ 

ସୀରୁତାନାନରି
଼
ଇ,

ର ଡÉଟାଗାଟରି ଏଃୋଗାଟାନରି
଼
 ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

 ୭୦ ସକୂାରହÑ ଲଃେରିମାସରି ତାଡ଼ା ତୀରରିଗାଟରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ବାହରିଡÈଇ ମଲୂÈରେÍନୁ

ଈରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ।
 ୭୧ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ମାଇ କÉରସଙ୍ାନରିବାହାଡ଼Èଇ

ଏଙ୍ା ମÉରଙ୍ ରୂଗୁ ଆଇମାଞ୍ାନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

 ୭୨ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ େୁବ୍È ଆରକଞ୍ାକାରରି
଼
ଇ ତÉନ୍È ରଜÍଡାନÌଭା 

ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁଇଞ୍ରି  ରଭସାରସଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ ଅÉଞ୍ାମାନରି ତୀରରିସÉଜା 

ଏÌଲୁତା ଇଟାରନଞ୍ଜୁ।
 ୭୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ େୁବ୍È ଆରକଞ୍ା ଅବ୍ାହାମଈ ଅÉଞ୍ାମାସରି 

ରଡଃଙ୍ରି ।
 ୭୪ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ମାଇ କÉରସଙ୍ାନରି ଡÉଟା ବାହାଡ଼Èଇ 

ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଆଜÈଡ଼ାଈ ରେÍନୁତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା 

ମନୂାସ।ୁ
 ୭୫ ଅÉଜୁ ନୀମବୋମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ମଲୂÈରେÍନୁ ନକରି

଼
ଟରି ରନଗÈସ ୁ

ଏଙ୍ା ତୀରରିତାସ ୁଅÉଜାନା ରାହରିଅÉନା।

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

ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ଭÉଭାରସÍଲୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ତÌଲଗରିଭା ରସÍଲୁ 

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

ଏଃୋ େÉରନରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଈନୁ 

େୁନ୍  ମବୋଗରିଦରି।

 ୭୮ “ମାଇ ମଲୂÈରେÍନୁତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌଭାଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନÈକରି,

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

 ୭୯ ସÉଭାତରିନରି
଼
 ଆଜାନା ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ଲଃେରିମାନରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ମଲୂÈରେÍନୁ ବାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ଲତୁରଜÍଡା ୋରହରରିଆ 

ତÉକାଗରିଆନା ଡୂତାରନଞ୍ଜୁ।”

୮୦
 ମୀଡା ଈËରଡଃଙ୍ରି  ବାଡରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉଡ଼Èଇ 

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

଼
 ରାହରିଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଗÉଡ ିଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୧:୧୮–୨୫)

୨  ୧ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ରÌମ ସରକାର େÌଣଗରିେରିମାସରି ଦରିନାଡାଣ୍Ô 

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

଼
ଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିଭାରସÍଲୁ 

ତÉନ୍Èତାନ୍È ୋଦା ଭ୍ୀସାଗରିରନରୁ। ୨
 ଈରରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗÉଡ଼ରି 

ଗରିନାରÈ ଟÌଣ୍ାସାରରି ମାରସ। ସୁରରିଆଦରିନାତାନରି
଼
 କୁରରିଣରିଅ 

ଲÉଟସାଇବ େÌଣ ଗରିେରିମାସାଭାନରି
଼
 ଈରରି ଅÉରତ। ୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଆରଙ୍Ñ ଗÉଡ଼ରିତାକା ତÉË ତÉË ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସାଗରିଭାରସÍଲୁ 

ଲୁକ ୧:୫୬



79 ଲୁକ ୨:୩୦
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ନÉସ୍କାଣ୍କରି ସାରସରୁ। ୪

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

଼
 ଟୂଟୁତାମାରସ। ୬

 ଜରସେ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ 
ରବତରଲହରିମତାନରି

଼
 ମାସାଭାନରି

଼
 ମରରିଅମନାରରି ଟୂଟୁରମଃୋ 

ରଡଲରି ଭÉରତ। ୭
 ଏÌରରି ତାଡ଼ା ରସଣ୍ାଗାଟରି ଅÉେମୀଡÈଇ 

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

଼
 ଜୀଦା ସରିଣ୍Èଙ୍ା େେ୍ାଗରିଆନା ଗରହଲରିଆ କÌଡରିଙ୍ା 

ଡଙ୍ାତାନରି
଼
 ରତ୍Íପ୍ ରତ।

ନମÍଣି୍ଗାଉଡାଙ୍ା ଜରୀସୁ ଗÉଡଅିÉ୍ା ସଦ ିପÉନଟରୁ
୮

 ଏ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଏସÛନାକା ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ରମÍଣ୍ରିଅÌଡାଙ୍ା 
ୋଙ୍ାଙ୍ାନରିÔ ନÉଡÈଙ୍ରିଜାକ ଜÌେରିମାରସରୁ। ୯

 ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ର ଦୂତ 
ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ନରିକରି

଼
ଟରି ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାତାରରି 

ଅÌରତେରରି ଏଆରରି ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି ତÌଞ୍ାଅÉରତ। ୧୦
 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ଗÉରମÑ 

ଆଜରିରତରୁ। ସଗ୍ଦୂତ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, 

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

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରନÍଞ୍ଜୁ ଦାଉଦ ରÉରଜÑନରି 
ନÉଜୁତାନରି

଼
 ମୀ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। 

୧୨
 ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଈରରି ଆଇରନ ମ୍ଡରିÓଉ: “ଈରୁ ର 

ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡାତରିନରି
଼
 ସରିଣ୍È େେ୍ାଗରିଆନା କÌଡରିଙ୍ା ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 

ରତ୍ÍୋଅÉଜାଦୁଃନାରÈ ରମଃରଦରୁ।”
୧୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ସଗ୍ଡ଼ାଈ ଗÉରମÑଦÉଲା ସଗ୍ ଦୂତଙ୍ା 

ଭÉଜାନା ଏ ସଗ୍ଦୂତରକÑ ଆଡରିରତରୁ। ଗୁରଲÑÑ ସଗ୍ଦୁତଙ୍ା 
ଇହରିଙ୍ରି  ମଲୂÈରେÍନୁଈ ଦଃେରିମାରସରୁ:

 ୧୪ “ସଗ୍ତାନରି
଼
 ଲଃେରିମାନରି ମଲୂÈରେÍନୁ ଦଃୋଫÌଙ୍ା 

େÉନାକାଞ୍ଜୁ,
ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ଏତେରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ତÉନ୍È 

ରଜÍଡା ଇଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିବାଃତାଙ୍ରି  
ଲତୁରଜÍଡା ଭÉୋକାରରି।

୧୫
 ସଗ୍ ଦୁତଙ୍ା ଗାଉଡ଼ାଙ୍ାବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସଗ୍ତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÍÓରତରୁ। ଗାଉଡାଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ, 

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

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ସୁରାବାରା ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ 

ଅରଟÑÑ ଜରସେଈ ଦାହାନା େÉରଟରୁ। ଏ ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡା 
ଗରହଲରି ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 ସସୁ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ମୀଡାତରିନରି

଼
 ରମଃରତରୁ। ଏ ମୀଡାତାରÈ 

ଏତେରିକାତା ସଗ୍ଦୁତଙ୍ା ରଭସାରସରୁ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭରତେରୁ। ୧୮

 ଗାଉଡ଼ାଙ୍ା ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା 

ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୧୯
 ଏÌËକରିରଭ ମରରିଅମ ଏ 

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

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

୨୧
 ମୀଡା ଆଠ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଭÈରନ ମୀଡାତାରÈ ୋଣ୍ା 

କ୍ÉୋଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ ଜୀସ ୁଇଞ୍ରି  ୋଦା ଇଟାଅÉରତ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଟୂଟୁତା େ୍ୀତରିରଭÍରଲÑରନ ଦୂତ ଏଆନରି
଼
ଇ ଈ ୋଦା 

ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁଈ ନପÍନୁଇଡୁତାଙି୍ ଅତାରି
୨୨

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

 ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା  ‘ସÉଜା’ b େୁତରି’ତାନରି
଼
 ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ: 

“ର ଇଡୁ ତାନରି
଼
 ରସଣ୍ାମୀଡା ଗÉଡ଼ରିଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ‘ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ 

ସେଗିଗରିଭା’ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।” ୨୪
 ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ସÉଜାତାନରି

଼
 ଅରଟÑÑରଭÑ 

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

ସିମିଅନ ଜରୀସୁଈ ନମଃକାନତଞ୍ଜୁ
୨୫

 ସରିମରିଅନ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଇସ୍ାଏଲତରିନରି

଼
 

ତÉଡ଼ାଗରିଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏରସÑକା ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏÌ ରଡଲରିତରିନରି
଼
 

କÉସାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆନରି ବାଃତା ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୬

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

଼
ଇ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୭

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

 ସରିମରିରୟାନ କରଗରରି ମୀଡା ଜୀସଈୁ କ୍Éତଗରିଆନା 
ମଲୂÈରେÍନୁଈ ଦହରି ଦହରି ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ:

 ୨୯ “ପ୍ରବୁ, ଇରଦÑ ଈନୁ ରଭସାମାଞ୍ାତରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଈ ସÉଭାରସଲୁ 

ସୀମ।ୁ
 ୩୦ ଆନୁ ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ାଡ଼Èଇ ନୀ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଏଃୋ 

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



80ଲୁକ ୨:୩୧
 ୩୧ ଇନୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ନÌକରି

଼
ଟରି ତÌଲ ଗରିଆମାଞ୍ରି ।

 ୩୨ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରରି
଼
 ନୀ ୋରହରରି ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 

ଉଜାଡ଼ରି ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 

ତାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୩
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ସରିମରିରୟାନ ସଡୁାଡ଼ÈଇÔ 

ଈକାତା ରଭଞ୍ାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉତୁ। ୩୪
 ଏÌ ରବଅÔଟରି ସରିମରିରୟାନ 

ଏÌଭାସାନରି
଼
 ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରରିଅମନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ 

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

଼
ଇ ଲÌକୁତାକା େରତ୍ ଗରିଭା 

କୂରନରୁ। ୩୫
 ଲÌକୁ ଏÌଲୁତାନରି

଼
 ମÉଗ୍ାନା ମାନରିଲÈଇନରି କାତା ତÌଞ୍ା 

ଅÉନୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑ କାତାଙ୍ା ନୀ ରଜÍଡାତାନରି ବରିକାଲରି ତାରନ।”

ୋନ୍ା ଜରୀସୁଈ ନମଃକାନତ
୩୬

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

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

଼
 

ଚଉରାଅସରି ବାସାରରି ସୂକÈ ଆଜାମାରସ। ହାନା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି 
ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାରସ। ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌରରି ରେÍନୁଇଡୁ 

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

୩୮
 ଏÌରରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ମୀଡା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  

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

଼
ଇ ଏÌରରି ଜୀସ ୁକାତା ରଭରତେ।

ଜନସପ ଏଙ୍ା ମରିଅମ ନÉଟÛକ ିନ୍ଡେÍÓତାରି
୩୯

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

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

ଲÉନ୍Ñଞ୍ଜୁ ଆଇମାସି ଜରୀସୁ
୪୧

 ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାବÌଜରି େÉଲରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଟାଡରିତାଞ୍ରି  
ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସୁ। ୪୨

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

 ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକାବÌଜରି 
ରନମବେÈରନ ଏÌଭରି ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÍÓେରିମାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଜୀରୁସାଲମତାନରି

଼
ରନ ରାହରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ଟାଡାତାଞ୍ରି  ଏÌରÈ 

କାତା େୁଞ୍ÈସରିଡÈତୁ। ୪୪
 ରବÍଗାରରିରକÑ ଅÉେ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଜରସେ ଏଙ୍ା ମରରିଅମ ରନରି
଼
ସରିତାରÈ ୋରହରରି 

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

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

୪୬
 ତୀନରିଦରିନା ରବÑଅଟରି ଏÌଭରି ଜୀସୁଈ େÉଟୁ। ଜୀସ ୁ

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

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

 ଜୀସତୁାଡ଼ା ଟାଡରିତାଞ୍ରି  
ଏଆନରି

଼
 ରମହାନା ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଅÉତୁ। ଏଆନରି ଟାଡରି ଏଆନରି

଼
ଇ 

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

୪୯
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଏÌଭାସାନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉରଙ୍ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଦାଃେରିମାଞ୍ାରତରୁ? ଏତୋଭାନରି
଼
 ନାଇ ଅÉବାତାରରି 

କାବାଡ଼ରି ମାରନ, ଅÉନୁ ଏÌମବେÈ ରାହରିଅÉଜାଦୁହରି
଼
 ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

େୁନÈସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ?” ୫୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭରି ଜୀସୁ ରଭତୋରÈ 

ବୁଜରି ଅÉଭା ମËୂତୁ।
୫୧

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

଼
 ଇଟାନା 

ରାହରିଅÉରତ। ୫୨
 ଜୀସୁ ଏÌଲୁ େÉଡ଼Èଟରି, ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି ଅରଟÑÑ 

ମଲୂÈରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ବାଡରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

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

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

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

ତ୍ାକନରିତରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଲÉଟ ସାଇବ।
ରହରଦ ତାରମବେସା େରିଲରିେ ଏଙ୍ା ଅବରିଲରିନରିତାଞ୍ଜୁ ଲÉଟ 

ସାଇବ ଲୁସାନରିଆ,
ଈ ଗୁରଲÑÑତାକା କାଇସର ରନÍରଡÑଟରି ମାଞ୍ାନା େÌଣ 

ଗରିେରିମାରସରୁ।

୨
 ହାନାନ ଏଙ୍ା କୟାୋ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଜାନା 

ମାରସରୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜରିକରରିଅ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  

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

 ଏଆରୁ ତÉନ୍ାରÈ ଏÌଲୁ 
ଏଙ୍ା ଗରିଭାନୀମବୋ ତରିଃୋକାରୁ ଏଙ୍ା ସରିରୁତାନରି

଼
 ମୁଞ୍ାକାରୁ, 

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

଼
ଟରିମାସରି ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍ କାନରି

଼
 ବୂଲରିଆଇ 



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

 ଈË ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟରି ଜରିସାଇଅ େୁତରିତାନରି

଼
 ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ। 

ଏମବେÈ ଭ୍ୀସାଅÉଜାରସ:

“ସରିଃେରିମାନରି ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରିÔ ରÛଆଞ୍ଜୁ କୂକ୍ ସାନା 
ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ:

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

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

ଅÉରନ।
କରିଣ୍ରିÔଡ଼ରି କଣ୍Ôଡ଼ରି ୋରହରାକା ସାର୍ ଇସ୍ ୋ ଅÉରନ।

ଏଙ୍ା ଡରିକରି
଼
ଲରି ଡୂକୁÔଲରି ୋରହରାକା ରÌସ୍ ୋଆରନ।

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

୭
 ସରିରୁତା ମୁଞ୍ା ରସÍଲୁ ଜହନ ବାଃତାଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଭÉରତରୁ। 

ଜହନ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ବରିସ େୂରରିଅÉଜା ମାନରି ସ୍Éସ ୁ

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

଼
 ସ୍ଡÓØୋ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

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

଼
ତାନରି

଼
 ଇବ୍ ଗାରସÍଲୁ ଇରଦÑରଭÑ 

କୁରÈଡ଼ରି ମÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ।”
୧୦

 ଲÌକୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉମ ୁ

ଆନÈ ଗରିନାମ?ୁ”
୧୧

 ଜହନ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ନୀ ବାଃତା 

ଜÌରଡ଼Ñକା ଅଙ୍ରିଙ୍ା ମାନୁ ଇରସÑକା ରଣ୍È ଅଙ୍ରି  ଏରମବେରରିତାରରି 
ସରିରଡÑ ଏଆନରି

଼
କରି ସୀମୁ। ରଗରଟ ନୀ ବାଃତା ତରିନ୍ ମବୋମାରନ, 

ଇରସÑକା ଏରମବେରରିବାଃତା ସରିରଡÑ ଏଆନରିରକÑ ୋହାନା ତରିନୁମ।ୁ”
୧୨

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

୧୩
 ଜହନ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀରଙ୍ ଏସÛଲରି ଅÌଭା ରସÍଲୁ 

ରଭସ୍ ୋଅÉଜାମାରନ, ଏ ସÉରÛକରି ଲÌକୁରରିଭାହାଡ଼ାଈ ସରିତେଜୁ  ଅÌଭା 
କୂନା।”

୧୪
 ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ େ୍Éରତରୁ, “ଅÉମ ୁଆନÈଗରିନାମ?ୁ” 

ଜହନ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏରମବେରରିତÈରଭÑ ଡାବୁୋଇ 

ମୀଞ୍ାନା ଅÌଭା କୂନା। ରÛଆନରି
଼
ଇ ଦାୋଡ଼Èଇ ଉଡା କୂନା। ଏସÛଲରି 

ବତ୍ନ େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ ଏÌରସଡ଼Èଇ ରରହା ଅÉଦୁ।”
୧୫

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

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜହନ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 

ତ ମୀରଙ୍ ସରିରୁତାନରି
଼
 ମୁଞ୍ା ଗରିେରିମାଞ୍ାଈ, ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ 

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

଼
ଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 

୧୭
 କ୍ାଇ ଜୀଞ୍ାରସÍଲୁ ଏଆନରି କାଜୁତାନରି

଼
 ରସÍସରିମାରନ। 

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

଼
 ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। 

ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାଟ୍ କା ଅରଟÑÑ ଏÌରÈନାରÈ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ଃନÈ ରୀମାନରି 
ନÉଡ଼ରି

଼
ତାନରି

଼
 ମ୍ଡÓÝØରନଞ୍ଜୁ।” ୧୮

 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଜହନ ଲÌକୁରରିବାଃତା 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାରÈଡÈଇ 
ଗ୍ରÉୋଈରସଞ୍ଜୁ।

ଜେନତାରି କାବାଡ ିଡାଊ ଇସିଙି୍ ୍େିନିତ
୧୯

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

଼
ଇ ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

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

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

୨୧
 ଜହନ ବନ୍ରିଇଡୁତାନରି ବନ୍ରିଅÉବା ରଭÍରଲÑରନ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ 

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

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

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

୨୩
 ଜୀସ ୁତÉନ୍ାରÈ କାବାଡ଼ରି ଟÌଣ୍ରିତାଭା ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିରରିସରି ବାସାରରି 

ସୂକÈତାଞ୍ଜୁ ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁ ଏÌଲୁଗରିେରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ଜରସେ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ।

ଜରସେ ଏଲରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।
 ୨୪ ଏଲରି ମତ୍ ତାତ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

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

 ୨୫ ଜରସେ ତରିତରିଆ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ତରିତରିଆ ଆମସ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ଆମସ ନାହୂମ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ନାହୂମ ରହସ୍କୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ରହସ୍ୀ ନଗଇଅ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
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 ୨୬ ନଗଇଆ ମହତ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ୩୫ ନାହର ସରୁଗ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।
ସରୁଗ ରଗୁ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ।

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

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

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

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

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

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

଼
ଇ ସରିଃେରିମାନରି 

ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏମବେÈ ସଇତାନ ଚାଲରିସରି 

ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିଈ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 

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

୩
 ସଇତାନ ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରଗରଟ ମୂଲÈରେÍନୁ 

ମ୍ୀଏନରିତରି ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈ ଭାଡରିତରିନରି
଼
 ରଭସୁମୁ, ଈରରି 

ରୁଟରିେରିଟÛ ମ୍ୀୋକାରରି।”
୪

 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେତୁରିତାନରି

଼
 

ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

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

୫
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ସଇତାନ ଏଆନରି

଼
ଇ ଗÉରମÑ ରସଣ୍ରିକରି ଅସାନା 

ଗÉରଡ଼କାତରିକରି େତୂଗିତÈ ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଙ୍ା ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ୬
 ସଇତାନ 

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

଼
ଇ ମÉଣ୍ରିÔ ଏଆନରିକରି ଇଭÈ ଗୁରଲÑÑ 

ସୀଭା ମଈୂ। ୭
 ଅÉରତÑକା ଈନୁ ରଗରଟ ନÉରଙ୍ କୂରାନା ଜହାରରି 

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

 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେୁତରିତାନରି
଼
 ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

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

 ରରିରହଗରି ସÉଜା ୬:୧୩
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 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ମାସରି ରେÍନୁଇଡୁ ତୂଲରି ଟୀେÔତାନରି

଼
 ନରିସାଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

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

 ରେÍନୁେୁତରିତାନରି
଼
 ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

‘ନୀରଙ୍ ରନଗାଡ଼ାଈ ଲେ୍ା ରସÍଲୁ ମଲୂÈରେÍନୁ
ତାଡ଼ା ଦୂତଙ୍ାନରି

଼
 ବାଗଗି ସୀରନଞ୍ଜୁ।’ 

  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୯୪:୧୧

୧୧
 ଅରଟÑÑରଭÑ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାକାଡ଼Èଇ ନୀରଙ୍ ରଡÍସାନା 
ଆଃତାରନରୁ,

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆନରିଅÉରତÑକା ଭାଡରିଙ୍ାନରି
଼
 ନୀ କାଟ୍ କା 

ଉଗÛ।’ ”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୯୧:୧୨

୧୨
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁେୁତରିତାନରି

଼
 ଈ କାତାରଭÑ 

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

୧୩
 ସଇତାନ ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼Èଟରି ଜୀସୁଈ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

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

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

୧୪
 ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉତାରÈ ଡÉଟା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସତୁାରରି କାତା ଗରିଲରିଲୀ ଦରିନାଡାଣ୍Ô ଗୁରଲÑÑ ୋଜକରି 
ବ୍Éଡରିରତ। ୧୫

 ଜୀସୁ ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍ କÈନରି ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରି
଼
ଇ ଦଃେରିରସରୁ।

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

୧୬
 ଏମବୋଡ଼ାଈ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ନାଜରରିତତାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ କରଗରରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ବାଡରି 

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

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

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା 

ଅÉଜାସାରÈ େÉରଟଞ୍ଜୁ:

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

ମଲୂÈରେÍନୁ ନÉରଙ୍ ଅÉସ୍କା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
ବନ୍ରି ଦରିଆନାକା େରିଃୋ େÉରନରୁ,

ଈ ସଦରି ରଭନ୍ ଭାଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ରମଃୋ 

ମଆୂସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରିବାଃତା ରମଃୋ ମରୂନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍ ୋ ରସÍଲୁ,

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

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

୨୦
 ଜୀସୁ େୁତରି େ୍ାକ୍ ସାନା ଏÌରÈ ଇଟାରଃୋ 

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

଼
 ମାସାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମହାନା ରାହରିଅÉରତରୁ। ୨୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

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

଼
ରନ ଈ ରଭସ୍ା ଇରଦÑ 

ସରରÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଉଗ୍ ରଦ।”
୨୨

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

୨୩
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ନÉରଙ୍ ସୂଟାନା 

ଇହରିଙ୍ରି  ଡÌଗ ଗରିଆରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାମÈଇ, 
‘ଅ ଅÌସÛଗାଟାତରି, ରଭÍରଲÑରନ ନରିଣ୍Èନରି କାର୍ ଇସୁମୁ।’ ଈରୁ 
ରଭସ୍ା ମÉଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ, କେନ୍ାହୁମତାନରି

଼
 ଈନୁ ଏତେÈଏତେÈ 

ଗରିଆଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ରଭଞ୍ାମାନାମୁ, ଏ ଗୁରଲÑତÈ ଇରଦÑ 
ନୀ ନÉଜୁତାନରି

଼
ରଭÑ ଗରିମୁ।” ୨୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ନÉଜୁତାନରି

଼
 

ରଜÍଡା େÉରନÑଞ୍ଜୁ।
୨୫

 “ଅÉନୁ ଈ କାତା ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏଲରିଅ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ତୀନରିବାସାରରି ଛଅ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ େରିଜୁ 

ଦରିଆରାËରତ ଏଙ୍ା ଦରିନାଡାଣ୍Ô ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ଜୁଗା ଦରିରତ, 
ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଇସ୍ାଏଲ ଦରିନାତାନରି

଼
 ଦÉଲା ଭାଟାଗାଟାଈ 

ମାସୁ। ୨୬
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଲରିଅଈ ଏÌଭାସାନରି ମାରଦÑ ଏରମବେରରି 

ବାଃତାଙ୍ରିରଭÑ ୋଣ୍ା ଅÉËରତ। ଏଲରିଅଈ ସରିଦନ ଦରିନା ସାରରିେତ 
ନÉଜୁ ତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାସରି ର ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି ସାଣ୍Ôକରି ଭାରରି ୋଣ୍ା 

ଅÉରତ।
୨୭

 “ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବେ ାଗରିଭାଗାଟରି ଇଲୀସାଇଅ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇସ୍ାଏଲ ଦରିନାତା ଦÉଲା କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୂଗଗାଟାକା 

ଲଃେରିମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏରମବେରରି
଼
ଇରଭÑ 

କାର୍ ଇସ୍ ୋ ଅÉËସରିଡÈରତ। ସୁରରିଆ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ନାମାନ୍ 
ଆଡÈ କାର୍ ଇଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ନାମାନ୍ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।”

୨୮
 ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଡୁତାନରି

଼
 ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଜୀସ ୁ

ରଭତୋରÈ ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
୨୯

 ଲÌକୁତାକା ନରିଙ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସଈୁ ନÉଜୁଡ଼ାଇ ରଜଜରି ରଜଜରି 
ଅÌରଡ଼Ñକରି ଅରତରୁ। ଏଆରରିତାରରି ନÉଜୁ ର କୁପ୍ ଡା କୁÛଇଟରି ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାରସ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ କୁପ୍ ଡ଼ା ରରÍେରିତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି ଇବ୍ ଗାରସÍଲୁ 



84ଲୁକ ୪:୩୦
ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ୩୦

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

ପରୀନଦÑରି ଆୋମାସାନଈି ଜରୀସୁ ନନଗି ଗିତାରି
(ମÉକ୍ ୧:୨୧–୨୮)

୩୧
 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିଦରିନା କେନ୍ାହୂମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏମବେÈ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆନରି 
ଗ୍ରÉୋଈମାସାରÈ ରଭଞ୍ାନା ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଆଇମାରସରୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାତା ରଭସ୍ େରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୩୩
 ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଏ ଇଡୁତାନରି

଼
 ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

େୀରଦÑରରି ସÌଲ୍ ଜାନା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩୪

 “ଅÌ ନାଜରରିତ ଜୀସୁ! ଈନୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଆନÈ ଦାଃେରିମାଞ୍ରି? ମÉରଙ୍ ମୁହରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଗରିନÈ ଈନୁ 
ଇମବେÈଙ୍ରି  ଭÉତରି? ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମÈଇ ଈନୁ ଏମବୋଇ, ଈନୁ ମଲୂÈ 
ରେÍନୁତାରÈ ତୀରରିଗାଟରି ସଦରି ସୀଭାଗାଟାତରି।” ୩୫

 ଜୀସୁ ଏ 
େୀରଦରରÑନରି

଼
ଇ ବାଗଗିସରିଆନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରିନରି ଇନୁମ,ୁ 

ଇଆନରି ବାହାଡ଼ାଈ ସ୍ଡଃÕତାମ।ୁ” ଏ ଡ଼ÉଏÒ େୀରଦÑରରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ 

ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ନÌକରି
଼
ଟରି ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରଦ ଏଙ୍ା ଆନÈରଭÑ 

ଗରି
଼
ଆରÈଏ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସ।
୩୬

 ଲÌକୁତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭସ୍ା ରଭସ୍ରି 
ଅÉରତରୁ, “ଈରରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି କାତା? ଇଆଞ୍ଜୁ େÌଣ ଏଙ୍ା 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରିକରି ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ଏଆନରି ରଭସ୍ରିରଡଃଙ୍ରିରନ ସ୍ଡÓହାନା ସାଜରିରନରୁ।” 
୩୭

 ଏ ନÉଜୁତା ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ବାହାତାନରି
଼
 ଜୀସ ୁଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିସରିକାତା ବ୍Éଡରିରତ।

ଜରୀସୁ ପିତରତାଡା ଟାଡ ିବÌରÈନ ିକାର୍ ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୮:୧୪–୨୭; ମÉକ୍ ୧:୨୯–୩୪)

୩୮
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଈଦଃନରି ଇଡୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସରିମନ ରରିତÛକରି 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ସରିମନ ଟାଡରିବÌରÈନରି ଆଜାଞ୍Éୋ ନÌରମରରି 
ଆହାମାରସ। ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 କାର୍ ଇସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 

ରଭରତେରୁ। ୩୯
 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନା ନÌରମବେରରି େରିଃୋ 

ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ନÌରମବେର୍ େରିଃରତ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ଏÌରରି ନରିଙ୍ାନା ଏଆରରିରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ତÌଲ ଗରିଆଜରିରତ।

ଜରୀସୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରି
଼
ଇ କାର୍ ଇତୋରି

୪୦
 ରଭÍଲା କ୍ଡଜୁତରି ରବÑଅଟରି ଲÌକୁ, ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ ମାଏÒ 

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଏତେÈକା ରୂଗଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜୂଗାଇରସରୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋରତରୁ। ଏଆରରିବାଃତା ରବଗାଲରି ରବଗାଲରି 
ରୂଗଙ୍ା ମାସୁ। ଜୀସୁ ତାନ୍ା କାଜୁ ଏଆରରି କÛଇଟରି ଇଟାନା 
ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÑ 
ମାସରି ଦÉଲା ଲÌକୁ ବାହାଡÈଇ େୀରଦରାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନା ସାରସରୁ। 
େୀରଦରାଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରି  କୀ୍ରରି କୀ୍ରରି ଇଞ୍ରିରସରୁ, “ଈନୁ ମଲୂÈରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି।” ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ େୀରଦରାଙ୍Èନରି କରିନରି ଇଞ୍ାନା 
ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସ ୁ
ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ଏÌ େୀରଦରାଙ୍ା େୁଞ୍ରିରସରୁ।

ନବÍଗାଲି ନÉସ୍ାଣି୍କ ିଜରୀସୁ ସାସାରି
(ମÉକ୍ ୧:୩୫–୩୯)

୪୨
 ଏ ରଭଈତରି ନÉଡରି

଼
ସରି ଜୀସ ୁରÛଆରଞ୍Ñ ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ଏ 

ନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ରବଗାଲରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଲÌକୁ ଏଆନରିଈ ଦାଃରତରୁ। ଜୀସ ୁଏତୋଭାନରି

଼
 ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଦାହରି ଦାହରି ଏମବେÈରଙ୍Ñ ଏରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ େରିହାନା 

ଏରମବେÑକରିରଭÑ ସାଲÈକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ େରିହÈରତରୁ। ୪୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମଲୂÈରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କÈନରିରଭÑ େÌେ୍ାରସÍଲୁ ସାଲ୍ ବାଦୀରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଆଡÈ ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାରନ।”

୪୪
 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁଜୀହୂଦା ଦରିନାତାମାସରି ରେÍନୁଈ ଦଃନରି 

ଇଟ୍ କା ବାଃତା େÌେ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ପିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜେନ ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାସାରି
(ମାତରିଉ ୪:୧୮–୨୨; ମÉକ୍ ୧:୧୬–୨୦)

୫  ୧  ଜୀସୁ ଗରିରନସରତ ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁତାନରି
଼
 

ନରିସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ଊଜାନା ଲÌକୁ 
ନାସରିଡୁଡରି ଆଇରସରୁ। ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରÈ କାତା 
ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଲÌକୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ୨

 ରଦରରିମୁଣ୍ା କୁଡୁତାନରି
଼
 

ଜÌରଡ଼Ñକା ଡଙ୍ାଙ୍ା ମାସାରÈ ଜୀସ ୁରମଃରତଞ୍ଜୁ। ରକଉଟାଙ୍ା ଏÌ 
ଡଙ୍ାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜÉସାନା ତÉË ଜାଲରି

଼
ଙ୍ା ନବ୍ ଗରିମାରସରୁ। ୩ ଜୀସ ୁ

ଏ ମାରଦÑ ର ଡଙ୍ାତାନରି
଼
 କକରିକାରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଡଙ୍ା  ସରିମନତାରରି a 

ମାରସ। କୁଡୁଡ଼Èଇ ଈରକÑ ରସକÔକରିଗରିସରି ସରିରୁରଭଞ୍Ûକରି ଡଙ୍ା 
ଅÌଭାରସÍଲୁ ଜୀସୁ ସରିମନଈ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଡଙ୍ାତାନରିÔ କକ୍ ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 ମାଞ୍ାନା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।
୪

 ଗ୍ରÉୋ ଭରିହାଗରିଆନା ଜୀସ ୁସରିମନଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଡଙ୍ାତରିନରି
଼
 

ଗÉଡାସରିରୁ ରଭଞ୍Ôକରି ଅÌମୁ। ସରିରୁତାନରି
଼
 ଈରୁ ରଗରଟ ମୀË 

ଜାଲରି
଼
ଙ୍ା ଇଗ୍ ରଦରୁ, ଇରସÑକା ମରିନ୍ ଙ୍ା େÉରଣ୍ରୁ।”

୫
 ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁ

ନÉଡÈଙ୍ରି ରଭÍଗରି ଗÉରମÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଆନÈରଭÑ େÉନÈତାମୁ। ଇରଦÑ ଈନୁ ଜାଲରି

଼
 ଇବ୍ ଗାରସÍଲୁ 

ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଜାଲରି
଼
 ଇଗରି

଼
।” ୬

 ରକଉଟାଙ୍ା 
ତÉË ଜାଲରି

଼
ଙ୍ା ସରିରୁତାନରି

଼
 ଇଗ୍ ରଦରୁ। ଏଆରରି ଜାଲରି

଼
ଙ୍ା 

ମରିନ୍ ଙ୍ାଡÈଇ େୂରରିଅÉତୁ ଏଙ୍ା ଜାଲରି
଼
ଙ୍ା େ୍ଡଜୁଙ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉତୁ। 

୭
 ଏଆରୁ ତÉରକÑ ଆଡାତାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 ମାସରି ତାଡ଼ା 

ଜୂଟୁଗାଟାରରି
଼
ଇ ଅÉରତରୁ୍। ଜୂଟୁଗାଟାକା ଭÉରତରୁ। ଜÌରଡ଼Ñକା ଜାକÔ 

ଡଙ୍ାଙ୍ାନରି
଼
 ମରିନ୍ ଙ୍ା ରଲଦରି ଗରିଆନା େୂରରି ଗରିଭÈରନ ଡଙ୍ାଙ୍ା 

ସରିରୁତାନରି
଼
 କ୍ଡଜୁମବେରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉତୁ।

୮
 
–୯

 ସରିମନ େରିତର ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରକଉଟାଙ୍ା ଗÉରମÑ 
ମରିନ୍ ଙ୍ା ରସଃତÈକରି ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ସରିମନ େରିତର 
ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉତାରÈ ରମହାନା ଜୀସୁ କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା 
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଈନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାଜାମ।ୁ ଅÉନୁ 
ରÛଆନୁ ଡ଼Ìଈଗାଟାନୁ।” ୧୦

 ରଜବଦରି ମ୍ୀକା ରରିËରୁ ଜାକୁବ 

a ୫:୩ ସିମନ ସରିମନ ତାରରି ରବÍଗାଲରି ୋଦା େରିତର।



85 ଲୁକ ୫:୩୩
ଏଙ୍ା ଜହନରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ସରିମନରକÑ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିସରିରସରୁ।

ଜୀସୁ ସରିମନଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା। ଇରଦÑଡ଼Èଇ 
ଈରୁ ମରିନ୍ ଙ୍ା େରିହାନା ଲÌକୁରରିଈ ଆଃୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ।” 
୧୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ତÉË ଡଙ୍ାଙ୍ା କୁଡୁତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ ତୁହାନା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ର କÌଡଙି୍ାଗାଟାନି
଼
ଇ ଗଡେିÓସ୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୮:୧–୪; ମÉକ୍ ୧:୪୦–୪୫)
୧୨

 ସରଟÑକା ଜୀସୁ ର ନÉଜୁତାନରି
଼
 ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗୁରଲÑÑ କରିଡ଼ରିଙ୍ାଅÉଜାସାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଈୁ ରମହାନା ଏଆନରି କÉଟ୍ କÈନରି କୂରାନା ଡ଼ୀଡ଼ରି ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ପ୍ରବୁ, ନÉରଙ୍ ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇତୋମ।ୁ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମÈଇ ରଗରଟ ଈନୁ 
ମÉଣ୍ରିଦରି ଇରସÑକା ନÉରଙ୍ ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇସ୍ ୋ ମତୂାଦରି।”

୧୩
 ଜୀସୁ କାଜୁ କହାନା ଏଆନରି

଼
ଇ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମÈଇ ଈନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇନୁମୁ।” ଏ ଡାରଣ୍Ñ 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ କÌଡ଼ରିଙ୍ା ରୂଗ ସାରସ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡରିÓସ୍ 
ଇରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ କÉଡ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ କାତା 

ଈନୁ ଏରମବେରରି
଼
ଇରଭÑ ରଭସ୍ ୋ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଲÉକାଗାଟାନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାମ।ୁ ନୀନ୍ାରÈ ଗାଣ୍ରି ଏଆନରି
଼
ଇ ତÌସମୁ।ୁ ଈନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି 

ଇଞ୍ାନାକରି ମÌସା ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ମଲୂÈରେÍନୁ ବାଃତା 
ରାସାନା ଲÉକରିକାମ।ୁ ଈନୁ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇଞ୍ାନାରÈ ଈ କାତା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ତÌସ୍ ରନ।”
୧୫

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁତାରରି କାତା ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଏରନ 
ଆନା ବ୍Éଡରିରତ। ଦÉଲାତାକା ଏଆନରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା ରୂଗଡ଼ାଈ କାର୍ ଇନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭାଇରସରୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ରଡଲରିତାନରିÔ ସରିଃେରିମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ।

ଗାଣି୍ ପାେÈଡାକା ସÉଜାସାନାନି
଼
ଇ ଜରୀସୁ କାର୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୯:୧–୮; ମÉକ୍ ୨:୧–୧୨)
୧୭

 ରନରି
଼
ସରି ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ୋରୁସୀଙ୍ା 

ଅରଟÑÑ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜରିହୂଦରିଙ୍ାରଭÑ କକ୍ ସାମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଗାଲରିଲରିତାନରି

଼
 ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାଡÈଇ ଏଙ୍ା ଜରିହୂଦା 

ଅରଟÑÑ ଜରିରୁସାଲମଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସରୁ। ସÉଭା କୂରାମାସାରରି
଼
ଇ 

କାରରି ଇସ୍ ୋରସÍଲୁ ପ୍ରବୁତାରରି ଡÉଟା ଜୀସୁ ବାଃତା ମାରସ। 
୧୮

 ଏÌ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏସÛନାକା ରÛଆନରି

଼
ଇ ଗାଣ୍ରିୋହÈଡାକା 

ସÉଜାମାସାନରି
଼
ଇ କାରଟÑତା ରଡଃକାନା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। 

ଏଆନରି
଼
ଇ ଇଡୁ ଲାଈକରି ଅସାନା ଜୀସୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ଇଟା ରସÍଲୁ 

ଏଆରୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବେÈ ଲÌକୁ େସୃଇୁଞ୍ାସାକରି 

ଏଆରୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାହା େÉନÈରତରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତୂଲରିରସଣ୍Ôକରି ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ତୂଲରିତÈ ଏସÛଲରି 
ଟାଇଲାକା କଟ୍ କରିରତରୁ ଏଙ୍ା ବାଙ୍ା ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏ 
ବାଙ୍ାଡÈଇ ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରି

଼
ଇ କାରଟÑ ମାରକÑ 

ଜୀସୁ ସାରମÑ ମାରଦÑତାଙ୍ରି  ଜÉରପ୍ରୁ। ୨୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିତାରÈ 

େରତ୍ ରମହାନା ଜୀସୁ ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରିଈ 
ରଭÑରତେଞ୍ଜୁ, ‘ତÌରଡ଼ଞ୍ା!, ନୀନ୍ାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ ଅÉରତ।’ ”

୨୧
 ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଗଦଗି ଅÉରତରୁ, 

“ଇ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋନାଞ୍ଜୁ? ମଲୂÈରେÍନୁ ଆଡÈ ଲÌକୁତାରÈ ଡ଼Ìଈ 
େରିଃୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ?”

୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିମାରନରୁ 

ଜୀସୁ ଏÌରÈ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ୨୩

 ଏତୋରÈ 
ଇନ୍ ମବୋ ଡ୍ଡÜÝରହÑ? ‘ନୀନ୍ାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ ଅÉରତ’ ଇଞ୍ରି  
ଗାଣ୍ରିୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରି

଼
ଇ ରଭସ୍ ୋ ଗରିନା ‘ଈନୁ ନରିଙ୍ାମ ୁ

ଏଙ୍ା ତÉକାମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ?’ ୨୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 

ରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରରି େÌଣ ମାରନ, ଈରÈ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ତÌତୋଇ।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାସାନାନରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ: ନରିଙ୍ାମ।ୁ ନୀନ୍ାରÈ 
କାରଟÑ ରଡଃକାମ ୁଏଙ୍ା ମୀରେÑକରି ସାଲାମ।ୁ”

୨୫
 ଏ ଡାରଣ୍Ñ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ନÌକରିÔଟରି ଟୁଙ୍ଦ୍  ଡ଼ ଗରିଆନା 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏତେରି କାରଟÑତାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÌସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ରଡଃକାନା ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଦହରି ଦହରି ତÉରେÑକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୬

 ଏମବେÈ ଏତୋନାକା ମାରସରୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା ମୂଲÈରେÍନୁଈ ଦଃରତରୁ। ମୂଲÈରେÍନୁତାରÈ 
ଡÉଟା ରମହାନା ଏଆରରିତାରରି ରଜÍଡା ରେÍନୁଈ ଦଃୋ ରସÍଲୁ 
େୂରରିଅÉରତ। ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇରସରୁ, “ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉଜୁ ଗÉରମ 
ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ରମଃତାସ।ୁ”

ନଲÍବ ିଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିସାସାରି
(ମାତରିଉ ୯:୯–୧୩; ମÉକ୍ ୨:୧୩–୧୭)

୨୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏ ଇଡୁଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟରି 

ରଲÍବରି ୋଦାତାନାନରି
଼
ଇ ସରିତେଜୁ  ଇସ୍ େରିମାସରି ଇଡୁତା କକ୍ ସାନା 

ମାସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ 

ରବÑଅଟରି ଭÉମୁ।” ୨୮
 ରଲÍବରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତÈ 

ତୁହାନା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ।
୨୯

 ରଲÍବରି ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ତÉରେ ରଣ୍È ରଦରରି ବÌଜରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଦÉଲା ସରିତେଜୁ  ଉସ୍ ୋଗାଟାକା, ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ରବÍଗାକାରଭÑ ଆଡାନା 
ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାରସରୁ। ୩୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି 
ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ଇହରିଙ୍ରି  
ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ସରିତେଜୁ  ଉସ୍ ୋଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାକାରରିରକÑ ମୀସାଅÉଜାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ?”

୩୧
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ରନଗରିମାନାରରି ରସÍଲୁ 

ଅÌସÛଗାଟାନରି
଼
ଇ ଲୂଡା ସରିରଡÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଭା କୂରାମାନାରରି 

ରସÍଲୁ ଅÌସÛଗାଟାନରିତାରରି ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୩୨
 ଅÉନୁ ତୀରରିତାକା 

ଏÌଲୁ ତରିଃୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଭÉËସରିରଡÑନୁ। ଅÉନୁ ଡ଼Ìଈତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ଭÉଜାମÈଇ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ 
ତରିଃୋକାରୁ।”

ସାନକÑ ରାେଅିÉନ ିକାତା ଜରୀସୁ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୯:୧୪–୧୭; ମÉକ୍ ୨:୧୮–୨୮)

୩୩
 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେରୁ, “ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ସାରକÑ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିମାରନରୁ। 



86ଲୁକ ୫:୩୪
ୋରୁସରିଙ୍ାନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିେରିରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିରନରୁ।”

୩୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜÉମା, ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରିତାନରି

଼
 

ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକÑ ମାରଞ୍Ñ ମାରଞ୍Ñ ଈରୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ସାରକÑ ଇଟା 

ମରୂଦରୁ ଗରିନÈ? ୩୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ରଡଲରି ଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା 

ଜÉମାଈ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅୋ ଅÉରନ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ସାରକÑ 
ରାହରିଅÉରନରୁ।”

୩୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑ ଇହରିଙ୍ରି  ରଣ୍È ତÌସରିସରିକାତା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ରËଞ୍ଜୁ ର େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍Èତାନରି
଼
 େÉସାନା ଅସାରସÍଲୁ 

ର େୂନରି ସରିଣ୍Èତରିନରି
଼
 ମୃପ୍ କା କୂରନଞ୍ଜୁ,। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  

ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି େୂନାରରି ମଙୃ୍ରିରନ ଏଙ୍ା େୂନରି ସରିଣ୍Èତାରରି 
କ୍ଡଜୁÓମବେଜୁ େ୍ଡÓÉଡରି ସରିଣ୍ÈତରିରକÑ ଆରଡÑ। ୩୭

 ଏମବୋଈରଭÑ େ୍ଡÓÉଡରି ୋଣ୍ା 
ମÌଡ଼ରି

଼
ତାନରି

଼
 େୂନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁତରିନରି

଼
 କୀଏÒ। ରଗରଟ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  

ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା େୂନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ୋଣ୍ାମÌଡ଼ରିତରିନରି
଼
 

ନାହରିକରି ଗରିରନ। ଡ୍ÉକÈନୀରୁ ଗୁରଲÑÑ ଭÉଙ୍ରିରନ ଏଙ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
ରଭÑ 

ନାହରିକରି ଅÉରନ। ୩୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑÑରଡଲରି େୂନରି 

ଡ୍ÉକÈନୀରୁÛ େୂନରି ୋଣ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
ତାନରି

଼
 ଇଟରିରନରୁ। ୩୯

 େ୍ଡÓÉଡରି 
ଡ୍ÉକାନୀରୁÛ ଉଣ୍ ଞ୍ାନା ଏମବୋଈରଭÑ େୂନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁÛ ଉନ୍ ମବୋ 
ମାରଣ୍Ñ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରନଞ୍ଜୁ, “େ୍ଡÓÉଡରି 
ଡ୍ÉକÈନୀରୁÛ ଆଡÈ ରସନାରରି।”

ଜରୀସୁ ଜÉମ୍ିନଗିÉଲାତାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ
(ମାତରିଉ ୧୨:୧–୮; ମÉକ୍ ୨:୨୩–୨୮)

୬  ୧ ସରଟÑକା ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ମାରସ। ଏମବେÈ ତÉସାଗରିଭା 
ଅÉଜାମାସରି ରନÍରଡଙ୍ାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉସାତÈ ସୀସÈଙ୍ା ସ୍ରିେ୍ାନା ରୀ କାକାଡ଼Èଇ 
ରନÍରାନା ତରିରସରୁ। ୨ ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଇରସରୁ, “ଜÉମବେରିନରି 
ଗÉଲା ଈରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମୂଏÒରୁ ଇଞ୍ରି  ସÉଜା ଏତେÈରା 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରନ, ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଏÌରÈ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ?”

୩
 ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଦାଉଦ ଏଙ୍ା ତÉରକÑ ମାସାକା 

ସାକରି ସାଇମାସାଭାନରି ଦାଉଦ ଆନÈ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ? ଏ କାତା 
ଈରୁ େÌଡ଼ରି ଅÉËସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ?” ୪ ଦାଉଦ ରେÍନୁ ଇଡୁଲÈଇ 
ସÌରଟଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁକରି ତÌସ୍ ୋ ଅÉଜାମାସାରÈ ରୁଟରି େରିଟÛ ତÉନୁ 
ତରିଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉରକÑ ମାସାକାରରି

଼
ଇରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି ମÌସା ସÉଜା ରଲକ୍ନାରରି ମାରସ। ମÌସା 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଏଃନ୍ରି ରୁଟରି େରିଟÛ ଭାରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ତୁହାନା 
ଅରଟÑÑ ଏମବୋଈରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋକାତା ସରିଡÈରତ। ୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ୋରୁସରିଙ୍ାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା 

ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା, କାଜୁ ୍ାସାମାସାନି
଼
ଇ କାର୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୧୨:୯–୧୪; ମÉକ୍ ୩:୧–୬)
୬

 ଅରଟÑÑ ର ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି
଼
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଈଦଃନରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 

ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି ତରିନରିକାଜୁ ସÉଜାମାରସ। 
୭

 ଏମବେÈ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସ ୁ

ଜÉମବୋନରିଗÉଲାତାନରି
଼
 ଏରମବେରରି

଼
 ଆରତÑକା କାର୍ ଇରସ୍ଞ୍ଜୁଗରିନା ଅÉଏÒ 

ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ େରିେଗି ମାରସରୁ। ଜୀସ ୁଆନରିଅÉରତÑକା ଦୂସ 
ଗରିରତÑକା ଏଆନରିତାରÈ ଏ ଦୂସ ଇସରିଙ୍ରି  ଆଃୋ ମରୂନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ରମଃୋ ଦାଃେରିରସରୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ନରିମାରନରୁ, ଏÌରÈ ଜୀସୁ େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତେରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରରି କାଜୁ ଭାସାମାରସ, ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ନÌକରି
଼
ଟରି ନରିସାମ।ୁ” ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା 

ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ନÌକରି ନରିସରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୯
 ଏମବୋଡ଼Éଇ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାଈ, ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି
଼
 

ରÛଆନରିତାରÈ ରନଗରିଗରିଭା ରନଗରି ଗରିନା ରÛଆନରିତାରÈ ନାହରିକରି 
ଗରିଭା ରନଗରି? ରÛଆନରିତାରÈ େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ରନଗରି ଗରିନା 
େରାଣରି ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ରନଗରି?”

୧୦
 ଜୀସ ୁକାନ୍ ଙ୍ା ରତ୍ହରିସରି ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନୀନ୍ାରÈ କାଜୁ 

ସାର୍ ଇସମୁ।ୁ” ଏଆଞ୍ଜୁ କାଜୁ ସାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରରି 
କାଜୁ ରଭÍରଲÑ ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରନଗରିଅÉରତ। ୧୧

 ୋରୁସରିଙ୍ା 
ଏଙ୍ା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରିଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ କାତାବÉତ୍ା ଅÉରତରୁ, “ଜୀସୁଈ ଆନÈ 
ଗରିନାସ?ୁ”

ଜରୀସୁ ତାଡା ବÉରଗାଣି୍ ପାଣ୍ା ଅÉନାରି
଼
ଇ ଅÉସି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୧୦:୧–୪; ମÉକ୍ ୩:୧୩–୧୯)
୧୨

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ ର 

ସÌରୁ ରସଣ୍Ôକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରରମବୋ ନÉଡÈଙ୍ରି  ରଭÍଗରି 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌ ରଭଈତରି ନÉଡରିÔସରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ବÉରଗାଣ୍ରିତାକାରରି
଼
ଇ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଈ ‘ୋଣ୍ା 

ଅÉଜାମାନାକା’ ଇଞ୍ରି  ୋଦା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୧୪ ଏଆରୁ ଆଇମାରନରୁ: ସରିମନ ଏତୋନରି
଼
ଇ ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତର 

ଇଞ୍ରିରଭÑ ୋଦା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।
ସରିମନ ତାରମବେସା ଆନ୍ଦ୍ ରି ଆ,
ଜାକୁବ ଏଙ୍ା
ଜହନ
େରିଲରିେରି ଏଙ୍ା
ବାତ୍ଲମରି,

 ୧୫ ମାତରିଉ,
ରତାମା,
ଆଲ୍ େରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ,
ସରିମନ ଏରମବେରରି

଼
ଇ କାରାକାସାଗାଟÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନରୁ।

 ୧୬ ଜାକୁବ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଜରିହୂଦା ଏଙ୍ା ଇସ୍କାରରିଅତ ଜରିହୂଦା। ଡ଼Èଉ 
ଈ ଜରିହୂଦା ଜୀସଈୁ କÉରସÑଙ୍ାନରି କାକÈନରି ଆଃୋ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଲÌକୁରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉତୋରି ଏଙ୍ା କାର୍ ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୪:୨୩–୨୫; ୫:୧–୧୨)
୧୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରିରକÑ ଆଡାନା ରନÍÍରଡÑକରି ଭ୍ଡ ରିÓଆନା 



87 ଲୁକ ୬:୩୭
ର ସରରÑ ଅÉଜାମାସରି ୋଙ୍ାତାନରି

଼
 ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଗÉରମÑ 

ଦÉଲା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରରି
଼
ଇ େରିହାନା 

ଜରିହୂଦା ଦରିନା ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନାକା, ଜରିରୁସାଲମ, ସମଦୁ୍ର କୁଡୁଡା 
ମାସରି ସÌର ଏଙ୍ା ସରିଦନ ଦରିନାତାକା ଗÉରମÑ ଦÉଲାଲÌକୁରଭÑ ଏମବେÈ 
ଊଜାମାରସରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା କାରରି ଇନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉଜାରସରୁ। ଏତୋନାକାରରି

଼
 

େୀରଦରାଙ୍ା ଜୂେ୍ରିରସରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାକାରଭÑ ଏମବେÈଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା କାର୍ ଇରସରୁ। ୧୯

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରି
଼
ଇ ଡୀଗାରସÍଲୁ 

ତୁସ୍କରିରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରରି 
ଡÉଟା ସ୍ଡଃÕେରିରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

“ଅ େÉନÈନାରତରୁ, ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିମାରଞ୍ରୁ

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନା ମୀରନ୍।
 ୨୧ ଈରୁ, ଏମବୋଈ ଇରଦÑ ସାକରି ସାଇମାରଞ୍ରୁ,

ଈରୁ ରମÍଲାେÉନମବୋ ଆବ୍ ଗରିମାରଞ୍ରୁ।
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା 

ୋଞ୍ରିରଦରୁ।
ଈରୁ ଇରଦÑ ଡ଼ୀଭାଈ ମାନାରତରୁ, ଈରୁ ରମÍଲା 

େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରି ମାରଞ୍ରୁ।
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉରଦରୁ।

୨୨
 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିରସÍଲୁ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। 

ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। ମୀରଙ୍ ସଇଅÉଜାରÈଏରୁ, 
ଈରୁ ଡ଼Ìଈତାରତରୁ ଇଞ୍ାନା ମୀରଙ୍ ସଇଅÉଜାରÈଏରୁ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉରନ, ଏମବୋ ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିମାନାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ୨୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ରରହାଡ଼Èଇ 

ଏÌନ୍ାଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସଗ୍ତାନରି
଼
 ମୀ ରସÍଲୁ ରଦରରି 

େରୁସ୍କାର ଇଟାଅÉଜାମାରନ। କାରହÑ ଏଆରରି ତାଡ଼ା ଆରକରୁରଭÑ 
ଏ ରଡଲରିତାମାସରି ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି

଼
ଇ ଇସରିଙ୍ରି  

ଗରିଆମାରସରୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଇରଦÑ ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ରଭÑ ଏÌଭÈ 
ଗରିଆନା ତÌସ୍ େରିଞ୍ାରନରୁ।

 ୨୪ “ଏÌËକରିରଭÑ ଅ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାନାରତରୁ।
ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ବରିକାଲରିତାରରି ମାରନ।
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତÈ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଭ୍ଡÓÌସ୍ା 

ମାରଞ୍ରୁ।
 ୨୫ ମୀ ରସÍଲୁ ଇରଦÑ ବରିକାଲରିତାରରି ମାରନ,

ଏତୋନାରତରୁ ଇରଦÑ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିଞ୍ାନାମାରଞ୍ରୁ 
ଈରୁ ସାକରି ସÉରଦରୁ।

ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ମାରନ, ଏତୋନାରତରୁ 
ଇରଦÑ କାେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ,

ଈରୁ ବରିକାଲରି ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉରଦରୁ।

୨୬
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ‘ରନଗÈରତରୁ’ ଇଞ୍ରି  

ଦଃତାରନରୁ ଏମବେÈ ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉଏÒ। 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି ତାଡ଼ା ଆରକରୁରଭÑ ଦାେÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟା ରନଗÈକା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ େରିରସରୁ।

ନରୀ କÉନସÑଙ୍ାନି
଼
 ନଜÍଡାଗିଦୁ

(ମାତରିଉ ୫:୩୮–୪୮; ୭:୧୨)
୨୭

 “ଈରୁ ଏତୋନାରତରୁ ନÉନ୍ାରÈ ରଭସ୍ ୋ ରଭଞ୍ରି  ମାଞ୍ାରଦରୁ, 
ଅÉନୁ ଏÌଅରରି

଼
ଇ ରଭସ୍ େରିମÈଇ, ନୀ କÉରସÑନରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିମୁ। 

ମୀରଙ୍ ଏତେÈନାକା ରୂଗୁଆଇମାଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରରିତାରÈ ରନଗରି 
ଅÉନାରÈ ଗରିଦୁ। ୨୮

 ଏତେÈକା ମୀରଙ୍ ଆଗଗି ଆଇମାଞ୍ାରନରୁ, 
ପ୍ରବୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରମÍଲାଗରିମୁ ଇଞ୍ାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। 

ଏତେÈକା ମୀରଙ୍ େÉସ୍କାଈନାରନରୁ, ଈରୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। ୨୯

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଗାଲାତାନରି
଼
 

ସÉୋଡ଼ାଙ୍ା ରଭÍତାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିକରି ଅରଟÑÑ ରକÔଟରିତାରÈରଭÑ 
ଗାଲା ଅଗାଜରିଦୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରÈ ଅଙ୍ରି  ଅଇମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିକରି ମୀନ୍ାରÈ ଦୁତରିରଭÑ ସୀଦୁ। ୩୦

 ରଗରଟ ଏମବୋଈ ମୀରଙ୍ 
ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ଜÉତାରନ, ଏÌରÈ ଏଆରରିକରି ସୀଦୁ। ରଗରଟ 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରÈ ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ଅÌରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏÌରÈ ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ ୋ କୂନା। ୩୧

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରÈ େÉନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଈରୁରଭÑ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈରନ ଗରିଆଜରିଦୁ।

୩୨
 “ଏତୋନାକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ, ଈରୁ 

ରଗରଟ ଭାରରି ଏଆରରିଈ ଆଡÈ ରଜÍଡାଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ ରମÍଲା ପ୍ରÉରଣ୍ରୁ? ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଡ଼ÌଈତାକାରଭÑ ତ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନରୁ ଏତୋନାକା 

ତାଡ଼Èନରି ରଜÍଜାଗରିେରିମାରନରୁ। ୩୩
 ଏତୋନାକା ମୀନ୍ାରÈ 

ରନଗରି ଗରିଆଜରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ ଈରୁ ରଗରଟ ଏଆରରିତାରÈ 
ଆଡÈ ରନଗାରÈ ଗରିଆଜରିରଦରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉମ ୁ
ରଦରÈମୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ୋ ମୀରନ୍ ଏତୋଭା ରାହରିଅÉରତ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଡ଼ÌଈତାକାରଭÑ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଗରିେରିରନରୁ। 
୩୪

 ଏତୋନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଲା ସରିଆ ଦୁଃନÈ େÉନାରରି ଅÉସା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଈରୁ ରଗରଟ ଭାରରି ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ତାକାରରିକରି ଆଡÈ 
ଟÉକାଙ୍ା ଜୂଲା ସୀରଦରୁ, ଇରସÑକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ 
ରମÍଲା େÉରଣ୍ରୁ? ଡ଼ÌଈତାକାରଭÑତ ରତଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଡ଼Ìଈତାକାରରିକରି ଜୂଲା ସୀପ୍ କରିମାରନରୁ।

୩୫
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ କÉରସÑଙ୍ାନରି

଼
 ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ 

ରନଗରି ଆନାରÈ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ରତଃୋ େÉନାରÈ ରଦରରି େୁରସ୍କାର 
େÉରଣ୍ରୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରସଣ୍ମାନରି ରେÍନୁ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ 
ଅÉରଦରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ସରିଡÈନାକାରରି 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡାଡ୍ରିଗାଟାରରି ରସÍଲୁରଭÑ ର ସରରÑ ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ମୀ ରସଣ୍ମାନରି ଅÉବା ଇସରିଙ୍ରି  ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା 
ତÌସ୍ େରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଈରୁରଭÑ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରବÍଗାରରି

଼
 ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଗରିଦୁ।

ନଣି୍Èନ ିନମଃଦୁ
(ମାତରିଉ ୭:୧–୫)

୩୭
 “ଈରୁ ଏରମବେରରି

଼
ରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭା କୂନା। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 



88ଲୁକ ୬:୩୮
ମୀରଙ୍ରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉଏÒ। ଏରମବେରରି

଼
ଇରଭÑ ଦୂସଗାଟାରତରୁ 

ଇନ୍ ମବୋ କୂନା, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ମୀରଙ୍ରଭÑ ଦୂସଗାଟାରତରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଏÒ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିଦୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀନ୍ାରÈରଭÑ ଦୂସ େରିଃୋଅÉରନ। 
୩୮

 ଲÌକୁରରିକରି ସୀଦୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। ମୀରଙ୍ 
ଗÉରମÑ ସୀଭା ଅÉରନ। ଈରୁ ଏରସ ଆଃୋ ମରୂଦରୁ, ଏ ସÉରÛକରି 
ଗÉରମ ମୀ କାଜୁତାନରି

଼
 ସୀଭା ଅÉରନ। ମୀରଙ୍ ଈରସ ଗÉରମ 

ସୀଭା ଅÉରନ, ଏଆଡ଼Èଇ ଗÉରମ ସÉରାନା ରନÍରଡ ଦୀନୁ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରବÍଗାରରି

଼
 ସୀରଦରୁ, ରେÍନୁରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 

ମୀରଙ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।”
୩୯

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଣ୍È ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ 

କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ର କÉଣାଙ୍ାଈ ୋରହରରି ତÌସ୍ ୋ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା?” ଅÉଏÒ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଏଆରୁ 
ରରିËରୁଡାଣ୍Ô କୁଟରିତାନରି

଼
 ଦୀକାରନରୁ। ୪୦

 ର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରନଗÈଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋ ରନରପ୍Ñକା 
ଆଡÈ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋଗାଟାନରିରକ ସରରÑତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୪୧
 “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନୀ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦା କାନୁତାନରି

଼
 

ଦରିଆମାନରି ର କରଗରରି ୋକÈ ରଭଞ୍Ôକରି ରମଃେରିରଞ୍ରୁ? ନୀ 
କାନୁତା ମାଞ୍ାନରି ଟୂଣୁତରିନରି

଼
 ଈରୁ ଆନÈ ରମଃେରିସରିରଡÑରୁ? 

୪୨
 ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ନୀ କାନୁତା ମାଞ୍ାନରି ଟୂଣୁତରିନରି

଼
 ରମଃୋ 

ମୂେରିସରିଡÈଈ, ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ନୀ ଆରମବେସା ଦÉଦାଈ ଏମବେÈ 
ରଭସ୍ ୋ ମୂଦରି: ଭÉମୁ ନୀ କାନୁତାନରି

଼
 ଦରିଆମାନାରÈ ୋକÈ 

କଡାଜÈଇ। ଅ କୁତୁରୁେୁ ଗାଟାତରି! ରଭÍରଲÑ ନୀ କାନୁତାମାନରି 
ଟୂଣୁତରିନରି

଼
 କଡରିଦରି ଇରସÑକା ଈନୁ ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃୋ ମଦୂରି ଏଙ୍ା 

ନୀ ଆରମବେସା ଦÉଦା କାନୁତାମାନରି ୋକÈ କଡା ମଦୂରି।”

ରରୀ ୍ାକÈତତିାରି ପÌଲ
(ମାତରିଉ ୭:୧୭–୨୦; ୧୨:୩୪–୩୫)

୪୩
 “ର ରନଗରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଡ଼ÌËନÈରÈ େÌଲ ଅÉରଗÑ। ଏରହଙ୍ରି Ôରନ 

ଏତେÈରରି ରନଗରିମ୍ାହୁଣ୍ରି ଅÉËରତ ଏÌରରି ରନଗରି େÌଲ ଅÉରଗÑ। 
୪୪

 ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି
଼
 ଅÉଗାଈମାନରି େÌଲଡ଼Èଇ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି 

ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ। ଲÌକୁ ସÉେୁ ମ୍ାହୁଣ୍ରିଡ଼Èଇ ତÌଗÈ ଏÌସ୍ ୋ 
ମଏୂÒରୁ ଅÉରତÑକା ସÉେ ୁଜାଡାଡ଼Èଇ ଡ୍ÉକÈ େÌଲ ଏସ୍ େରିସରିରଡÑରୁ। 
୪୫

 ର ରନଗରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଲÈଇ ରନଗÈ ରହାନା 
ଇଟାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଲÈଇଡÈଇ ରନଗÈରÈ 
ସ୍ଡÓÌୋଈମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ର ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଡ଼ÌଈତÈ ରହାନା ଇଟା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଡ଼ÌଈତÈ ସ୍ଡÓÌୋଈମାରନଞ୍ଜୁ। ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାତାନରି

଼
 ଏତେÈରରି 

େୂରରି ଅÉଜାନାମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏÌରÈରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ ରନଞ୍ଜୁ।

ରରୀ ୍ାକÈତ ିତାକା ଲÌକୁ
(ମାତରିଉ ୭:୨୪–୨୭)

୪୬
 “ଈରୁ ନÉରଙ୍ ‘ପ୍ରବୁ’, ଇଞ୍ରି  ଆନÈଡ଼ରିକରି ଅÉେଗିମାଞ୍ାରଦରୁ? 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏତୋରÈ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ତ ଈରୁ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ? ୪୭

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଭସ୍ େରିନାରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ 

ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୪୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ର ଇଡୁ ରଡÍସ୍ ୋଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 
ଗÉଡାଗରିଆନା ଟÉଣା କÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟରି ଭାଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ 
େୁନାଦରି ଇଗ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଜÌଡ଼ରି ରନଞ୍ରିରନ ଏଙ୍ା 
ୋଟାଲାଃୋନା ସାନରି ରଭହୁଭÉରୁ ଏ ଇଡୁତରିନରି

଼
 ରେଁÍନା ଅÌଭାରସÍଲୁ 

ଦକା ସୀେ୍ରିରନ, ଅÉରତÑକାରଭÑ ଇଡୁତରିନରି
଼
 ଦୃଙ୍ଜୁରଭÑ ଇସ୍ ୋ ମଏୂÒ। 

ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ ରଡÍସ୍ ୋ ଅÉଜାଦୁଃରନ।
୪୯

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଭସ୍ େରିନାରÈ 
ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାଡରିକୁÛଇଟରି େୁନାଦରି ରଡÍସାରÈଏ 
ଭାରରି ବÉଲୁ କୁÛଇଟରି ଇଡୁ ରଡÍସ୍ ୋଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭଲା ଏ ଇଡୁତରିନରି

଼
 ରଭହୁଭÉରୁ ଦକା ସୀେ୍ରିରନ ଏମବେÈ 

ଏ ଇଡୁ ଡାରଣ୍Ñ ଭ୍ଡୀରନ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାରରି ମହୁ ରିଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ର ଆଲିଆଗାଟାନଈି କାର୍ ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୮:୫–୧୩; ଜହନ ୪:୪୩–୫୪)

୭  ୧ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଏତେରିକାତା ରଭସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ, 

ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାତା ରଭସ୍ ୋ ମତୂରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
କେନ୍ାହୁମ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 କେନ୍ାହୁମ 

ନÉଜୁତା ରଅÈଞ୍ଜୁ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁମାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ସÉଭା କୂରାମାରସଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑରଭ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଦହÈରନ ଅÉଜାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 

୩
 ସରହ ସରିୋଇଙ୍ନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁତାରÈ ସଦରି 

ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରସଗାଣ୍ରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରାରରି
଼
ଇ 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଲÌକୁତାକା ସାଜାନା 
ଜୀସୁ ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ରଭସ୍ ୋକାରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ଭÉଜାନା 
ଅÉଲରିଆଗାଟାନରିତାରÈ ଜରିଉ ନୀୋକାଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏ ଜରିହୂଦୀଙ୍ାନରି 
ରଦରÈକା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏଆରୁ େÉୋ ଡÌସାନା 
ଜୀସୁଈ ରଭରତେରୁ, “ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ନୀନ୍ାରÈ ରଜÍଡାନÌଭା େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମାଇରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ 

ଦଃନରିଇଡୁ ରଣ୍È ଗÉଡ଼ରିଗରିଆଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”
୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆରରିରକÑ ସାଲ୍ ବାତାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕରତଞ୍ଜୁ। 
ଜୀସୁ ଏଆନରି ଇଡୁ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏେରି ମାସାଭାନରି

଼
 ସରହ 

ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନାଇ ରସÍଲୁ ଈନୁ ଈରସ ବାÏହାକୂନା। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ନାଇ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଭÉଭାରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑନୁ। ୭ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ନାଇ ଭÉଭା 
ଆବ୍ ଗରି ସରିଡÈନାରÈରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ। ଈନୁ ଭାରରି କାତା 
େରଦÑକା ଆଡÈ ରଭସୁମୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ କାରରି 
ଇରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରÈ େÌଣ କାତା େୁଞ୍ାମÈଇ। ଅÉନୁରଭÑ 
ନାଇ େÌଣଗାଟରି ରଦରÈରରି ରନÍରଡÑଟରି ମÈଇ ଏଙ୍ା ନାଇ ରନÍରଡÑଟରି 
ଏସÛନାକା ସରିୋଇଙ୍ା ମାଞ୍ାରନରୁ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ରÛଆନରି

଼
ଇ 

ରଭସରି
଼
, ‘ସାଲାମୁ’ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ 

ରଗରଟ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି
଼
ଇ ରବÎସରି

଼
 ‘ଭÉମୁ’ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
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ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ରଭସରି

଼
 

‘ଈଆ ଗରିମ’ୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।”
୯

 ଜୀସ ୁଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
କରିରରି ଇଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସରି ଦÉଲା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଆନୁ 
ଇସ୍ାଏଲତାକାରରି ଭାଃତାରଭÑ ଈ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ େରତ୍ େÉନÈ 
ସରିରଡÑନୁ।”

୧୦
 ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତେରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାରସ, 

ଏଆରୁ ନÉଟÛକରି ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ କାର୍ ଇଞ୍ାସାରÈ 
ରମଃରତରୁ।

ଜରୀସୁ ସÉଜାସାନାନି
଼
ଇ ନରୀତୋରି

୧୧
 ଏ ରଭଈତରି ଜୀସ ୁନାଇନ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିରକÑ 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଦÉଲାଲÌକୁରଭÑ ସାଜରିମାରସରୁ। 
୧୨

 ଜୀସୁ ଏ ନÉଜୁ ସÌଲ୍ ନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଏେରିସାଭା ର 
ସÉଜାମାସାନରି

଼
ଇ ଅଇସାରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଭାଟାଗାଟରି ଟାଡରିନରି ରସÍଲୁ ରଆରଞ୍Ñଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ମରିରରÑନରି

଼
ଇ ଅଇସାଭା ଏମବେÈ ନÉଜୁତାକା ଦÉଲା ଲÌକୁ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍Ñ 

ସାଜରିମାରସରୁ। ୧୩
 ଏ ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି

଼
 ରମହାନା ଜୀସ ୁେÉେଣ୍ରି 

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଡ଼ୀଭା କୂନା”। 

୧୪
 ଜୀସୁ ମÌଡ଼Ô ରଡଃକାମାସରି କାରଟÑ ସÌଡ଼Ôଟରିଥାଙ୍ରି  ସାଜାନା 

ଏÌରÈ ଡୀଗରିରତଞ୍ଜୁ। କାରଟÑ ରଡଃକାମାସାକା ନରିସରିରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ସÉଜାମାସାନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଲÉରଭÑନରିତରି, ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ନରିଙ୍ାମୁ।” ୧୫
 ସÉଜାମାସାଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା 

କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ 

ଟାଡରିନରି କାଜୁତା ଆଃୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
୧୬

 ଏÌରÈ ରମହାନାଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରେÍନୁଈ ଦଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ରଦରରି ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରÛଅÉଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।” 
ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ବାରା 

ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”
୧୭

 ଜୀସତୁାରରି ଈ କାତା ଜରିହୂଦା ଦରିନାଡାଣ୍Ô ଏଙ୍ା ଏ ସÌଡ଼ରିÔଟରି 
ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ବାହାତାନରି

଼
 ବ୍Éଡରିରତ।

ଜେନ ରଣ୍È କାତା ନ୍ନସଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୧:୨–୧୯)

୧୮
 ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଜହନଈ 

ରଭରତେରୁ। ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରଦÑଡ଼Èଇ ରରି
଼
ଆରରି

଼
ଇ 

ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ୧୯
 ଜହନ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ମାରନ, ଈନୁ ଏଆନରିତରି
଼
ରନ 

ଗରିନା ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ରବÍଗାନରି
଼
ଇ କÉନାମ?ୁ”

୨୦
 ଏଆରୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 

ରଭରସରୁ, “ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ନୀରଙ୍ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ମÉରଙ୍ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ: ‘ଏତୋଞ୍ଜୁ ଭÉଭାତାଙ୍ରି  
ମାରନ, ଈନୁ ଏଆନରିତରି

଼
ରନ ଗରିନା ଅÉମୁ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାନରି

଼
ଇ 

କÉନାମ?ୁ’ ”
୨୧

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଦÉଲା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ତାଡ଼ା ରୂଗଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ରନଗରିଗରିଭା, ଜୂଗାଇମାସାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା େୀରଦରାଙ୍ା 

ଆହାମାସାରରି
଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉଲା କାଣାଙ୍ଦ୍  

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ରମଃୋ ମୂନରି ଡÉଟା ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ଜୀସୁ ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଭ୍ଡÓ Íଦୁ 

ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏତୋରÈ ରମଃରତରୁ ଅରଟÑÑ ରଭରସରୁ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଜହନଈ ରଭସ୍ ଦୁ। କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାକା ରମଃୋ 
ମୂେରିରନରୁ, ରଲୋଙ୍ାଗାଟାକା ତÉକା ମୂେରିରନରୁ, କÌଡ଼ରିଙ୍ା 
ଦୀପ୍ କାନାକା ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇଞ୍ରିରନରୁ, କାଲାଙ୍ାଗାଟାକା ରଭନ୍ ମବୋ 
ମୂେରିରନରୁ, ସÉଜାମାନାକା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋଈମାରନରୁ 
ଏଙ୍ା େÉନାନାକାରରିବାଃତା ରେÍନୁ ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରଭନ୍ ମବୋଗରିବାÏଆଇମାରନ। ୨୩

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାଇବାଃତା େରତ ୍
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୨୪
 ଜହନତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭ୍ଡÓ Íତରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଜହନତାରÈ କାତା ରଭସ୍ ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: “ଈରୁ 

ସରିଃେରିମାନରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି
଼
 ଆନÈ ରମଃୋ ସାଜାରସରୁ? 

ଭରିଲୁଡ଼Èଇ ଦ୍ରଡୂ ଙ୍ାରମାସରି ଟାଣ୍ରି ସÌଲାତରିନରି
଼
 ଗରିନÈ? ୨୫

 ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉËରତକା, ଈରୁ ଆନÈ ରମଃୋ ସାଜାରସରୁ? ରନଗରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାମାନାନରି

଼
ଇ ଗରିନÈ? ଏତେÈକା ରନଗରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା 

ଟÉଟରିରନରୁ ଏଙ୍ା ରରହା ଲÉବାଡÈଇ ରାହରିଆଇମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ତ ରÉଜାଙ୍ା ରାହରିଆଇମାନରି ରଦରରି ରଦରରି ଇଟ୍ କÈନରି 
ରାହରିଅÉରନରୁ। ୨୬

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉËତାକା ଈରୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  
ଆନÈ ରମଃୋ ସାଜାମାରସରୁ? ରେÍନୁତାରÈ ର େୁନ୍ 
ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରି

଼
ଇ ଗରିନÈ? ଆଁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍       େରିମାଞ୍ାଈ। 

ଜହନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ େନୁ୍     ମବୋଗରିଭାଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଜହନତାରÈ କାତା ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ:

‘ରମଃଦୁ, ଅÉନୁ ନୀ ନÌକରି ନାଇ ଦୂତÔଈ ୋଟ୍      କରିମାଞ୍Èଇ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ରସÍଲୁ ରଭÍରଲÑରନ ୋରହରରି 

ରÌସାଜରିଆରନଞ୍ଜୁ।’  ମଲାକରି ୩:୧

୨୮
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ଆଜାନରି ଟୂଟୁଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 

ଅÉଜାମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ଜହନ ସÉରÛକରି ଏମବୋଈରଭÑ 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମଲୂÈ କଗÈଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନକରି ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ।”
୨୯

 ରେÍନୁତାରରି ଗ୍ରÉୋ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରନଗÈରରି ଇଞ୍ରି  ଜୀସତୁାରÈ 
ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ରିମାସରି ଗୁରଲÑତାକା ଅÉଞ୍ରିରତରୁ। ମଲୂÈଗରିସରି ସରିତେଜୁ  
ଉସ୍     ୋଗାଟାକାରଭÑଏ ଈ କାତାତାନରି

଼
 ରÌ ଏÌଲୁ ଆରତରୁ। ଏ 

ଗୁରଲ ÑÑତାକା ରଭÍରଲÑରନ ଜହନ ବାହାଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା େÉଣ୍    
  ଞ୍ାରସରୁ, ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋରୂସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ଏଆରରିରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିତାରÈ ଆଃୋ କୂରତରୁ ଏଙ୍ା ଜହନ 
କାଜୁଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା କୂରତରୁ।

୩୧
 “ଇହରିଙ୍ରିଅÉରତକା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଈ ରଡଲରିତାକାରରି 

କାତା ଆନÈ ରଭତୋଈ? ଅÉନୁ ଏରମବେରରିରକÑ ଏଆରରି
଼
ଇ ସରର 

ଗରି
଼
ଇ? ଏଆରୁ ଏରମବେରରିରଡଃଙ୍ରିତାକା ଅÉରନରୁ? ୩୨

 ଏଆରୁ 
ଅÉଟାତାନରି

଼
 କକ୍      ସାମାନରି ଏ ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା, ଏତେÈକା 

ର େୁଟÈତାକା ଅରଟ ÑÑ  ର େୁଟÈତାକାରରି
଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍       େରି 

ଦୁଃରନରୁ:



90ଲୁକ ୭:୩୩
‘ଅÉମ ୁମୀ ରସÍଲୁ େରିରÛଡ଼ରି ଭୀକା ଜରିଆତାମ,ୁ

ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ ଏÌନ୍ା କୂରତରୁ।
ଅÉମ ୁଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରିଗରି ଗÉଡ଼ରିଗରି 

ଡ଼ରିତାମ,ୁ
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈରୁ ଡ଼ୀଭା କୂରତରୁ।’

୩୩
 ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି ଜହନ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 

ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତରିଞ୍ରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ କରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔରଭÑ ଉନ୍    ମବେରି 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇରସରୁ, “ଏଆନରି ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

େୀରଦରାଙ୍ା ସÌଲ୍     ଜାରନରୁ।” ୩୪
 ଅରଟÑÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 

ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ ଉରଟଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑÑ ଈରୁ ରଭସ୍  େରିରଞ୍ରୁ, ‘ରମଃଦୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଆହୁରରÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ। ସରିତେଜୁ  ଊସ୍  ୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଈତାକା ଇଆନରିତାଡ଼ା ଜୂଟୁଗାଟାକା।’ ୩୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ େୁନ୍  ମବୋ-ଏÌଲୁ ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍  େରିମାରନ।”

ପାରୂସି ସିମନ
୩୬

 ୋରୁସୀଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ 
ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଜୀସୁଈ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏ ୋରୂସରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  କକ୍  ରତଞ୍ଜୁ।

୩୭
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏ ନÉଜୁତାନରି

଼
 ରରଣ୍ ଡ଼Ìଈଗାଟରି ଅÉସାମୀଡା 

ଲଃେରିମାରସ। ଜୀସୁ ୋରୂସରିରରିତ ତରିନ୍  ମବୋ କକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌରରି େୁରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ର ଲÌଙ୍ରିଭାଡରି କୁଣ୍ାତାନରି

଼
 

ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରÈ ନରିଜୁ ଆହାନା ଭÉରତ। ୩୮
 ଏÌରରି ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି 

ଏଆନରି କÉଟ୍  କା ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ନରିସରିକାରତ। ଏÌରରି ଡ଼ୀ ମାରସ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ଏÌରରି ତାଡ଼ା କାଣ୍ରୃ Ôକାଡ଼Èଇ ଜୀସୁତÈ କÉଟ୍  କା ନଗ୍  ଜାଜରିରତ। 
ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ତ୍Éରମବେରାକାଡ଼Èଇ ଜୀସତୁÈ କÉଟ୍  କା ତÉସ୍କାଜରିରତ। 
ଏଆନରିତÈ କÉଟ୍  କା ଗÉରମÑେÉଲୁ ନସ୍କରିରତ ଏଙ୍ା କÉଟ୍  କÈନରି ଏ 
ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରÈ ନରିଜୁ କରିଆଜରିରତ।

୩୯
 ଏତେରି ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାରସଞ୍ଜୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ ଇହରିଙ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଜୀସୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା, ଇରସÑକା ଏତେରି 
ଅÉସାମୀଡା ଇଆନରି

଼
ଇ ଡୀଗରିରତ ଏÌରରି ଏରସ ଡ଼Ìଈଗାଟାରରି ଏÌରÈ 

େୁରନଞ୍ଜୁ ମା।”
୪୦

 ଜୀସ ୁୋରୁରସÑନରିÔ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସରିମନ, ଅÉନୁ ରଣ୍È କାତା 
ନୀରଙ୍ ରଭସ୍  ୋ ମÉଟ୍ ରିମÈଇ।”

ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ନÉରଙ୍ 
ରଭତୋମୁ।”

୪୧
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ର ସାହୁକାରତÈ ଡ଼ାକା ଅÉଜାମାସାକା 

ରରି
଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋଞ୍ସହ ରୂୋଟÉକା ଜୂଲା 

ଅଆରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ େଚାସଟା ରୂୋଟÉକା 
ଅଆରସଞ୍ଜୁ। ୪୨

 ଏଆରରିବାଃତା ଟÉକାଙ୍ା ସରିଡÈତାକରି ଏଆରୁ 
ଜୂଲା ରତଃୋ ମୂେରି ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସାହୁକାର 
ରରି

଼
ଆରରିତÈଡାଣ୍Ô ଜୂଲା େରିହାଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକା ଈ ରରି

଼
ଆରରି 

ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ସାହୁକାରଈ ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ?
୪୩

 ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଈ ସାହୁକାର 

ଏତୋନରିତÈ ଗÉରମÑ ଟÉକାଙ୍ା େରିହା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 
ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ।”

ଜୀସ ୁସରିମନଈ ଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ରଭସାମାଞ୍ାଦରି।” 
୪୪

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରଭଞ୍Ôକରି କରିର୍ ଇଞ୍ାନା 
ସରିରମାମଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଈ ଅÉସାମୀଡÈନରି ରମଃେରିମାଞ୍ରି? 
ଅÉନୁ ମୀରେÑକରି ବÎÉରତÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ କÉଟ୍  କା 
ନବ୍  ଗାରସÍଲୁରଭÑ ସରିରୁ ସରିଆଜÈଆତରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ତାଡ଼ା 
କାଣ୍ଜୁ Ôକାଡ଼Èଇ ନÉË କÉଟ୍  କା ନଗ୍  ଦାରତ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ 
ତ୍ାରମବେÑରାକାଡ଼Èଇ ତÉସ୍କାରତ। ୪୫

 ଈନୁ ନÉରଙ୍ ନଞ୍ାରାËତରି 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇମବେÈଙ୍ରି  ଭÉତରି ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଇରଦÑ 
ଟୁକ୍ନÈ ଈରରି ନÉË କÉଟ୍  କା ନସ୍କାଈମାଞ୍ାରନ। ୪୬

 ଈନୁ ନାଇ 
ତ୍ାଉତାନରି

଼
 ନରିଜୁ ମୀତୋଜÈଆତରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ନÉË 

କÉଟ୍  କା ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାନରି ନରିଜୁ ମୀତୋରତ। ୪୭
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ ଏଆଡ଼ରିନାରÈ ଗÉରମÑ ଡ଼Ìଈ 
େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନ। ଈ କାତା ଉରଜÑତାରରି ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈରରି ରଦରରି ରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ାରନ। ଏତେÈନାଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 
ଅÉଭାରସÍଲୁ ଈରକ ଆଡÈ ଅଟ୍  ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 
ଅÉନାଭାନରି

଼
 ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ।”

୪୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀନ୍ାରÈ 

ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ ଅÉରତ।”
୪୯

 ଏତେÈନାକା ଜୀସୁରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ କକ୍  ସାମାରସରୁ, 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ତÉରଙ୍ ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିପ୍  କରିରନଞ୍ଜୁ? ଇଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଡ଼Ìଈ େରିଃୋ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ?”

୫୦
 ଜୀସୁ ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ େରତ ୍

ଗରିଆସରିବÉଗା ଡ଼Ìଈ ଡ଼ାଈ ଏଃୋ ୋଣ୍  ଞ୍ାମାଞ୍ରି । “ଲତୁ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ସାଲାମ।ୁ”

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରିନକÑ ଜରୀସୁ

୮  ୧  ଏÌ ରବÑଅରଟÑ ଜୀସୁ ରତ୍Íଜରିରତ୍Íଜରି ନÉସ୍କାଗÉଡ଼ରି 
ରେÍନୁଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭନ୍  ମବୋଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

ବାରଗାଣ୍ରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରିରକÑ ସାଜରିରସରୁ। 
୨

 ଗରନ୍Ñକା ଆଜାସାକାରଭÑ ଏଆନରିରକÑ ସାଜରିସ।ୁ ଏÌଭାସାନରି
଼
 ଜୀସ ୁ

େୀରଦରାଙ୍ା ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ରୂଗ ଡ଼Èଇ କାର୍ ଇସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌଭାସାନରି ମାରଦÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନାରରି ୋଦା ମରରିଅମ ମାରସ। ଏÌରରି 
ମଗ୍ ଦଲା ରଦରରିନÉଜୁତାନରି

଼
 ଲଃେରିମାରସ। ଏଆଡ଼ରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ 

ସÉତଗଟା େୀରଦରାଙ୍Èନରି ରେହା ଅÉଜାମାରସ। ୩
 ରହରଦତÈ 

ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ କୁଜା ତାଡ଼ାକୁଡ଼ା ଜହାନା, ସସାନା, 
ଏଙ୍ା ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ଦÉଲା ଆଜାସାକାରଭÑ ସାଜରିସ।ୁ ଏÌଭରି 
ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଦନ ସରିଆନା 
ବାରା ଗରିେରିମାସ।ୁ

ବନିେନ ିମାଟନି ିତÌସିସି କାତା
(ମାତରିଉ ୧୩:୧–୧୭; ମÉକ୍ ୪:୧–୧୨)

୪
 ଦÉଲା ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଊଜରିରତରୁ। ର ନÉଜୁ ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ର 

ନÉଜୁଡ଼Èଇ ଲÌକୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ଈ 

ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ।



91 ଲୁକ ୮:୨୫
୫

 “ର ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବରିରହନରି ମାଟାରସÍଲୁ ସ୍ଡଃÕରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବରିରହନରି ମାଟ୍ ରିସାଭା ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ୋରହରରିତାନରି

଼
 ଦୀକାତ। 

ଏଭÈ ଲÌକୁ ଡୁଡା ଭରିଃୋ ଗରିରତରୁ ଅରଟÑÑ େଟାଙ୍ା ଏଭÈ ରେଗ୍ ଦୁ। 
୬

 ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ରାେୁଡ଼ରି ଟÉଣାତାନରି
଼
 ଦରିତୁ। ଏÌଭରି 

ରନÍଜରିତୁ ଏÌËକରିରଭÑ ସରିରୁ େÉନÈତାକରି କୃସ୍ ଇସୁ। ୭
 ଗରନ୍Ñକା 

ବରିରହନରି ସÉେ୍ା ଜାଡାଙ୍ା ମାରଦÑ ଦରିତୁ। ବରିରହନରି ରନÍଜାନା 
ବାଡରିଆତୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉେ୍ା ଜାଡାଙ୍ାରଭÑ ବରିରହନରିତରିରକÑ 
ଆଡ଼୍ ରସÑ ବାଡରି ଅÉଜାନା ରନÍଜାମାସରି ବରିରହନରିତରିନରି

଼
 ସାେ୍ନÈ ଆଃତୁ। 

୮
 ଗରନ୍Ñକା ବରିରହନରି ରନଗରି ଟÉଣାତାନରି

଼
 ଦରିତୁ। ଏÌଭରି ବାଡରି ଅÉଜାନା 

ସରହ ଦୁଗୁଡ଼ରି େÌଲ ଅÉଗରିତୁ।”
ଈ ତÌସରିସରି କାତା ରଭସ୍ା ମସୂାନାଙ୍ା ଜୀସ ୁରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 

ରଭତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ମୀଈ କ୍ୀକା ମାଞ୍ାନୁ ଇରସÑକା କରିରୁ 
ରକÍସ୍ାନା ରଭଞ୍ାଦୁ।”

୯
 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ରଭରସରୁ, “ଈ ତÌସରିସରି 

କାତାତାରରି ନୂଡ଼ରିକାତା ଆନାରରି?”
୧୦

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାରÈ ଲÈଇମାନରି 
ନୂଡ଼ରିକାତା େୁନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍଗାଲରିତାକାରରି

଼
ଇ ଈ ନୂଡ଼ରିକାତା ରଭସ୍ାରସÍଲୁ 

ତÌସରିସରି କାତାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉୋ ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ ଈË ଗରିେରିମÈଇ

‘ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ମÉଣ୍ରିତାକାରଭÑ
ରମଃୋ ମଏୂÒରୁ,

ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରିସାକା
ରଭÑେୁନ୍  ମବୋ ମଏୂÒରୁ।’  ଜରିସାଇଅ ୬:୯

ବନିେନ ିମାଟାଗାଟାନତିାରÈ ଲÈଇନକିାତା ପୁନ୍  ମ୍ାଗିତାରି
(ମାତରିଉ ୧୩:୧୮–୨୩; ମÉକ୍ ୪:୧୩–୨୦)

୧୧
 “ତÌସରିସରି କାତାତାରରି ଲÈଇମାନରି ନୂଡ଼ରିକାତା ଆଇମାରନ ଈରରି: 

ବରିରହନରି ଇରସÑକା ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ। ୧୨
 ଏତେରି ବରିରହନରି ୋରହରରି 

ରରÍେରିତା ଦରିଆରସ, ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏତେÈକା 
ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ରଭଞ୍ରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରବÑଅଟରି ସଇତାନ 
ଭÉଜାନା ଏଆରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରି

଼
 ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ରେÍନୁ ରଭସ୍  ୋତରିନରି

଼
 

କଡାନା ଅଆଜରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଲÌକୁତାକା େରତ୍ଗରିଭା 
ମୂଏÒରୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋ େÉରନÑରୁ। ୧୩

 ଏତେରି ବରିରହନରି ରାେୁଡ଼ରି 
ଟÉଣାତା ଦରିଆମାସୁ, ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏତେÈନାକା 
ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ରଭରନରୁ ଏଙ୍ା ରରହାଡ଼Èଇ ଆଃରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ବାଃତା ସୀକ୍ା ରଜÍଡାଲÈଇ ସÌଲ୍ ବା ମଅୂÒ। 
ଏଆରୁ ଈରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ େରତ୍ ଗରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ରଡଲରି ଭÉରତÑକା ଏଆରୁ େରତ୍ଗରିଭା କୂରନରୁ। ଏଆରୁ 
େରତ୍ ବÉଡ଼ାଗରିଆନା ରାହରିଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ରସକÔକରି ସାରନରୁ।

୧୪
 “ଏତେରି ବରିରହନରି ସÉପ୍  କା ଜାଡାଙ୍ାମାରଦÑ ଦରିଆମାରସ, 

ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏତେÈକା ରେÍନୁ ରଭସ୍  ୋ ରଭରନରୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ େÉନ୍  ମବୋଅÉନାରରି ଏÌଲୁ, ଦନ ବରିତ, ଏଙ୍ା େୁତଗିରରହା 
ରନଗରି େÌଲ େÉନ୍  ମବୋ ଗରିଅÒ। ୧୫

 ଏଙ୍ା ଏତେରି ବରିରହନରି ରନଗରି 
ଟÉଣାତାନରି

଼
 ଦରିଆମାରସ, ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି, ଏତେÈନାକା 

ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ତୀରରି ରଜÍଡାଡ଼Èଈ ରଭଞ୍ରିରନରୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

ରଜÍଡାତାନରି
଼
 ଇଟ୍ରିରନରୁ, ଅରଟÑ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ 

ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା େÌଲ ଆଗାଈରନରୁ।

ବୁଜଅିÉ୍ାନସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ
(ମÉକ୍ ୪:୨୧–୨୫)

୧୬
 “ଏମବୋଈରଭÑ ରଟକରି େ୍ାକ୍  ସାନା ଇଟାତାଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

କାରଟÑ ଲÈଈ ଆଡ଼୍  ସାନା ଇଟାତାଙ୍ରି  ଡୁବରି ରୁରତ Ñ। ରଟÍରଣ୍Ñ 
ଡୁବରିତରିନରି

଼
 ଡୀୋରସଣ୍ ଇଟରିରନ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏମବୋଈ 

ଇଜÔକରି ସÌଡାରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଉଜାଡ଼ରି ରମଃୋ ମୂରନରୁ। 
୧୭

 ଅÉଡ଼୍ ୋଅÉଜାଦୁଃନÈ ଗୁରଲÑ Ñ େୁନ୍  ମବୋଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଉଜାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉରନ। ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଆନରିରଭÑ େ୍ାକ୍  ସାନା 
ଇଟାଅÉଜାଦୁଃନାରରି ସରିରଡÑ, ଏତୋରÈ କ୍ାର୍ ଇସ୍  ୋ ଅÉଏÒ 
ଏଙ୍ା ଇଡାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉଏÒ। ୧୮

 ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା 
ରଭଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଏ ରସÍଲୁ ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏରମବେରରିତରି େନୁ୍  ମବୋ 
ଏÌଲୁ ଈରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଆଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏରମବେରରିତରି େୁନ୍  ମବୋ ଏÌଲୁ ସରିଡାଦୁରହÑ, ଏଆନରିତାରରି ଏରସରଭÑ 
େନୁ୍  ମବୋ ଏÌଲୁ ମାରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରଭÑ 
ଗୁରଲÑ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ କୁଡ଼୍  ସାନା ଅÌଭାଅÉରନ।”

ଜରୀସୁ ଟାଡ ିଏଙ୍ା ତାନମ୍ସାକା
(ମାତରିଉ ୧୨:୪୬–୫୦; ମÉକ୍ ୩:୩୧–୩୫)

୧୯
 ଜୀସ ୁଟାଡରି ଅରଟÑÑ ତାରମବେସାକା ଏଆନରି

଼
 ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଊଜାମାସÈକରି ଏÌଭରି ଏଆନରି ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  

ସାଲ୍  ବା ମୂେରିସରିଡ଼Èତୁ। ୨୦
 ଏମବେÈ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନୀ ଆଜା ଏଙ୍ା ନୀ ଆରମବେସାକା ଅÌରଡ଼ ନରିସାନାମାନୁ। ଏÌଭରି 
ନୀରଙ୍ େୂଣ୍ା ମÉଟ୍ରିମାନୁ।”

୨୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏମବେÈ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 

“ନାଇ ଆଜା ଏଙ୍ା ଆରମବେସାକା ଆଇରନରୁ ଏଆରୁ, ଏତୋନାକା 
ରେÍନୁରଭସ୍  ୋ ରଭଞ୍ରି ରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ।”

ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାକା ଜରୀସୁତାରÈ ଡÉଟା ନମଃନତରୁ
(ମାତରିଉ ୮:୨୩–୨୭; ମÉକ୍ ୪:୩୫–୪୧)

୨୨
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ର ଡଙ୍ାତାନରି

଼
 

କକରିକାରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସାଣ୍ଜୁ , ଅÉଜୁ ଈ 

ରଦରରିମୁଣ୍ା ଅରନନରି େÉଡ଼Èକରି ସାନାସୁ।” ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଡଙ୍ା ତହାସାରÈ ଭ୍ରିରତେରୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ ଡଙ୍ା ଅଇସାଭା 
ଜୀସୁ ସୁଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ଊଦାରେ ରଦରରିମୁଣ୍ାତାନରି

଼
 ରଦରରି ଭରିଲୁ 

ନରିଙ୍ରିରତ। ଡଙ୍ାତା ସରିରୁ େୂରରି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଏଆରୁ ରଦରରି 
ଆଜାଞ୍Éୋତାନରି

଼
 ଦରିରତରୁ। ୨୪

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ ନରିକ୍  ସାନା ଇରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, 

ଅÌ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଅÉଜୁ ସରିରୁତା କ୍ଡଜୁମବେରିନାସ।ୁ”
ଜୀସ ୁନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରିଭରିଲୁ ଅରଟÑÑ ଆଜାଞ୍ାୋଡ଼Èଇ 

ତ୍Éଙ୍ାଈମାସରି ରଦରରି ମୁଣ୍ାତରିନରି
଼
 ଲତୁ ଇନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ବାଗଗି 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଭରିଲୁ ଟାଟରି ଅÉରତ। ରଦରରିମଣୁ୍ା ଲତୁ ଇରସ। ୨୫
 ଜୀସ ୁ

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ମୀରନ୍ େରତ୍ ଏରମବେÑକରି ସାରସ?”

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 



92ଲୁକ ୮:୨୬
ଏଆରୁ କାତାବାତା୍ ଅÉରତରୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ? ଇଆଞ୍ଜୁ 
ରଦରରି ଭରିଲୁତରିନରି

଼
 ଅରଟÑÑ ସରିରୁତରିନରିÔରଭÑ ବାଗଗି ସୀେ୍ରିସାକÈ ଏÌଭରି 

ଇଆନରିତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନ୍  ମବେରିମାନୁ।”

ପରୀନଦରାଙ୍ା ଆୋମାସାନି
଼
ଇ କାରି ଇତୋରି

(ମାତରିଉ ୮:୧୮–୩୪; ମÉକ୍ ୫:୧–୨୦)
୨୬

 ଜୀସ ୁଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ରଦରରିମଣୁ୍ା 
ଅରନନରି େÉଡ଼Èକରି ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଗରାସୀଅ ଲÌକୁ 
ରାହରିଆଇମାସରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ୨୭

 ଜୀସୁ ଡଙ୍ାଡ଼Èଇ 
ଜÉେରିନାତାଭାନରି

଼
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 

ଇଆନରି ବାଃତା େୀରଦରାଙ୍ା ସÌଲ୍  ଜାରସରୁ। ଗÉରମÑ ଦରିନାଟୁକ୍ନÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍  କରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇଜରଭÑ 
ରାହରିଆଇସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ମସୁ୍  ୋ ବାହାଙ୍ରିନରି

଼
 ରାହରି 

ଆଇରସଞ୍ଜୁ।
୨୮

 
–୨୯

 େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ େÉଲୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ 

ଆହାନା ଜୂପ୍  କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଈ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆନରି

଼
ଇ କାକÈନରି 

ଲହା ସରିକାଲାଙ୍ା ଏଙ୍ା କÉଟ୍  କÈନରିରଭÑ ସରିକାଲାଙ୍ା ତଃୋନା 
ଇଟାଆଇମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑଙ୍ଦ୍  ଗୁତା 
ଏଭÈ ଗୁରଲÑÑ କରିତରିକତ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତାନରି

଼
 

ରାହରିଆଇମାସରି େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ ରାହରିଆଇସରିଡÈନରି ସରିଃେରିମାସରି 
ବାହାତାଙ୍ରି  ଏଆନରି

଼
ଇ ଅେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼ାଈ 

ସ୍ଡÓହାନା ସାଲ୍  ବାରସÍଲୁ ଜୀସ ୁଏ େୀରଦରରÑନରିÔ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ନÌକରିÔଟରି କୂରାନା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କ୍ୀରରି 
କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରସଣ୍ମାନରି ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏନରିତରି ଜୀସ!ୁ ଈନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନÈ ଦାଃେରିଞ୍ରି? ଅÉନୁ 
ନୀବାଃତା ଜÉେରିଞ୍ାଈ, ନÉରଙ୍ ଜୂତୋଜÈ।”

୩୦
 ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ୋଦା ଆନରି ୋଦା?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଦÉଲାେଣୂ୍ଜୁ ” a ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଦÉଲା 
େୀରଦରାଙ୍ା ଏଆନରିବାଃତା ସÌଲ୍  ଜାରସରୁ। ୩୧

 େୀରଦରାଙ୍ା 
ଜୀସ ୁବାଃତା ଜÉରତରୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଡ଼ଃନାରୀମାନରି 

ନକ୍ତାଙ୍ରି  ୋରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ସÌରୁରରୋତା ରରଣ୍ 

ରଦରରି ୋଜରିଗଟା କÉରା ଗରିେରିମାରସ। େୀରଦରାଙ୍ା ଜୀସ ୁବାଃତା 
ଜÉରତରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ୋଜରିଙ୍ାବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜୁ 

ଇରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଏରହରଙ୍Ñ ଅÉୋକାରରି ଇରସଞ୍ଜୁ। 

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି େୀରଦରାଙ୍ା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓତାତୁ 

ଏଙ୍ା ୋଜରିଗଟାତାନରି
଼
 ସÌଲ୍  ଗାତୁ। ଏ ଗଟାତÈଇ ଗୁରଲÑÑ ୋଜରିଙ୍ା 

ଏ ସÌରୁଡ଼Èଇ ରଦରରିମୁଣ୍ାତାଙ୍ରି  ରଦଗରିତୁ ଏଙ୍ା ରରହÑଭାଙ୍ା 
କ୍ଡରିÓେରିକ୍ଡଜୁେୁନା ଦୀେ୍ାନା ସÉଭରିତୁ।

୩୪
 ଈ ଗୁରଲÑÑତା ରମହାନା ୋଜରିଗଟା ଅÉଙ୍ାଈମାସାକା 

ଏଆଡÈଇ ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ସାଜାନା ନÉସ୍କÈନରି ମାସରି ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଈ କାତା ରଭରତେରୁ। ୩୫
 ଏମବେÈ ଆନÈଆନÈ ଅÉଜାମାରସ 

ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ଲÌକୁ ସାରସରୁ। ଜୀସୁ କÉଟ୍  କା ରନÍରଡ 
ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ କକ୍  ସାସାରÈ ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରରି ଏÌଲୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍  ନÈ ରବÍଗାଲରି 
a ୮:୩୦ ଦÉଲାପୁଣ୍ଜୁ  ଇମବୋତାରରି ଅଥ୍ ଗÉରମÑ। େ୍ଡÓÉଡରି ରÌମୀ 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରରଣ୍ େୁଣ୍ଜୁ  ତାନରି ଗÉପ୍ ସରି ଅÉରତÑକା ୫୦୦୦ ସରିୋଇଙ୍ା 
ରାହରି ଆଇମାରସରୁ।

ଅÉଜାରସ। ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନା 
ସାଜାରସରୁ। ଏÌରÈ ରମହାନା ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଜରିରତରୁ। 
୩୬

 ଏତୋନାକା ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମହାରସରୁ, ଏଆରୁ 
େୀରଦରାଙ୍ା ଆହାମାସରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରିଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ 
ଏ କାତା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭରସ୍ରରି ଅÉରତରୁ। ୩୭

 ଏ ଦରିନା 
ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ମାସାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ଏ ବାହା ତୁହାନା ସାଲାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ।

ଏଆରୁ ଗÉପ୍  ସରି ଆସ୍କରିରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଡଙ୍ାତା 
କକ୍  ସାନା ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÓÍÎରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନା ସାଜାରସରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସରୁକÑ 
ସାଲ୍  ବା ରସÍଲୁ ଜୀସଈୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: ୩୯

 “ଈନୁ ଇଜÔକରି 
ରଭ୍ଡÓÍମ।ୁ ରେÍନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରି

଼
ଈ 

ରଭସମୁ।ୁ”
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ 

ଆନÈଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ନÉଜୁଡାଣ୍Ô ଗୁରଲÑÑତାକାରରି
଼
ଇ 

ରଭସ୍  ରେରରିଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ସÉଜାମାସି ବୁଡିÔନ ିନରୀତୋରି ଏଙ୍ା ର  
ଅÉସାମରୀଡÈନ ିନନଗି ଗିତାରି

(ମାତରିଉ ୯:୧୮–୨୬; ମÉକ୍ ୫:୨୧–୪୩)
୪୦

 ଜୀସୁ ଗାଲରିଲରିତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍ Óତରି ରବÑଅଟରି ଲÌକୁ ଏଆନରି
଼
ଇ 

ରରହାଡ଼Èଇ େୂଣ୍ରିକାରତରୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରି
଼
ଇ କÉସାନା 

ମାରସରୁ। ୪୧
 ଜାଇରସ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଜାଇରସ ଏ ନÉଜୁତାନରି
଼
 ମାସରି, ରେÍନୁଈ ଦଃନରି 

ଇଡୁତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁ କÉଟ୍  କÈନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉରେÑକରି ସାଲ୍  ବାରସÍଲୁ 
ଏଆନରି

଼
ଇ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୪୨

 ଜାଇରସତ ରରଣ୍Ñଗାଟାରରି 
ତାଡ଼ାମାର ମାରସ। ଏÌରରି ବÉର ବାସାରରି ସକୂÈତାରରି ଅÉଜାମାରସ। 
ଏÌରରି ସÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ରହହÈରନ ଅÉଜାମାରସ। ଜୀସୁ ଜାଇରସ 
ତÔକରି ସାଜରିସାଭା ଗାରମÑଦÉଲା ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି 
ଊଜରିରତରୁ।

ଲÌକୁ ନାସରିଡୁଡରି ଆଇସାଭା ଜୀସୁ ଏ ମାରଦÑ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୪୩

 ଏÌରରମବେÈ ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ମାରସ। ଏÌରରି ବÉର ବାସାରରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗÉରମÑଲାକା ଦରିନା ସୂଡ଼୍  କରିମାରସ। ଏÌରରି ତÉË ଗୁରଲÑÑ 
ଡାବୁୋଇ ଅÌସେୀଡ଼Ô ରସÍଲୁ ଭରିହାଗରିଆମାରସ। ଅÉରତକାରଭÑ 
ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଏତେରି ଅÌସଗାଟାଞ୍ଜୁରଭÑ କାର୍ ଇସ୍  ୋ ମËୂସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। 

୪୪
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଏଆନରିତାରÈ 

ସରିଣ୍È ରଲଞ୍ା ଡୀଗରିରତ। ଏ ଡ଼ÈଏÒ ଏଆଡ଼ରିନାରରି ଦରିନାସୂଡ଼ା 
ଟାଟରି ଅÉରତ। ୪୫

 ଏମବେÈ ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉରଙ୍ ଏମବୋଈ 
ଡୀଗାରତ?”

ଗୁରଲÑÑତାକା ରଭରତେରୁ, ଏଆରୁ ଏଆନରି
଼
 ଡୀଗÈ ସରିରଡÑରୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ନୀ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ 
ଗ୍ରଡୂ ସାନା ମାଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ନୀ ରଭଞ୍Ôକରି ନାସ୍କରିମାଞ୍ାରନରୁ।”

୪୬
 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏମବୋଇସରିକରି ନÉରଙ୍ 

ଡୀଗାରତ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ ବାହାଡ଼Èଈ ଡÉଟା 
ସ୍ଡÓହାନା ସାସାରÈ ଅÉନୁ େୁରସÑ।” ୪୭

 ଏÌରରି ଅରଟÑÑ ମÉଗ୍ାନା 
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ରାହରି ଅÉଭା ମଏୂÒ ଇଞ୍ରି  ଏ ଅÉସାମୀଡା େୁରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି 
ତରିଗଗି ତରିଗଗି ନÌକରିÔକରି ଭÉରତ। ଏÌରରି ଜୀସୁ ନÌକରିÔଟରି ତ୍ାଉ ସରିକରିରତ। 
ଏÌରରି ଆନÈଡ଼ରିକରି ଜୀସଈୁ ଡୀଗରିରତ ଏ କାତା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ନÌକରି

଼
ଟରି 

ରଭରତେ। ଏÌରରି ଇରସ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଏÌରରି ଜୀସଈୁ ଡୀଗରିରତ, ଏ 
ଡ଼ÉଏÒ ଏÌରରି ରନଗରିଅÉରତ। ୪୮

 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ବୁଡରି, 

ଈନୁ େରତ ୍ଗରିତରି ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନଗରିଅÉତରି। ଇରଦÑ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ 
ସାଲାମ।ୁ”

୪୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ଈରÈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି

଼
 ରେÍନୁଈ 

ଦଃନରି ଇଡୁତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଜାଇରସ ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ରËଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନୀ ମାର ସÉରତ। ଅÉବାଈ 
ଇରଦ ଅରଟÑÑ ଭାହାଗରିଭା କୂନା।”

୫୦
 ଜୀସୁ ଏ କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜାଇରସଈ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା। େରତ ୍ଗରିମ,ୁ ନୀ ମାର ରନଗରିଅÉରନ।”
୫୧

 ଜୀସୁ ଇଜÔକରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି େରିତର, ଜହନ 
ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ବୁଡରି ମୀଡାନରି ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  ଏଆନରିରକ ଇଡୁ 
ଲÈଈକରି ସÌଲ୍ ବା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୫୨

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏ ବୁଡରିନରି ସÉଜାସାକରି 
ଡ଼ୀ ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଆଇମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଡ଼ୀଭାକୂନା, ମୀଡା ସÉËସରିରଡÑ, ଏÌରରି ଭାରରି 
ସସୁ୍କରିମାରନ।”

୫୩
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଲÌକୁତାକା କାରତେରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏÌରରି ସÉଜାମାରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ରନଗÈଡ଼Èଇ 
େୁଞ୍ାରସରୁ। ୫୪

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 କାଜୁତା 

ଆହାନା େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଏ ବୁଡରି, ନରିଙ୍ାମ।ୁ” ୫୫
 ଏ ଡ଼Èଏ ଏଆଡ଼ରିନରି 

ଗାଣ୍ରିତାଙ୍ରି  ଜରିଉ ଭÉରତ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଟୁଙ୍ଦ୍ଡ଼ ଗରିଆନା ନରିଙ୍ରିରତ। 
ଜୀସୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ, “ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ଆନÈଅÉରତÑକା ଈରକ 
ତରିନ୍ ମବୋ ସୀଦୁ।” ୫୬

 ଏଆଡ଼ରିନରି ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ମଲୂÈ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। 
ଈ କାତା ଏରମବେରରି

଼
ଇରଭÑ ରଭସ୍ ୋ କୂନା ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁଏÌଭାସାନରିÔ 

ବାଗଗିସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ବÉରଗାଣି୍ ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରି
଼
ଇ ପାଣି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୧୦:୫–୧୫; ମÉକ୍ ୬:୭–୧୩)

୯  ୧ ଜୀସୁ ବÉର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ର ବାଃତାରଙ୍Ñ 

ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡ Ó Ìପ୍ ସାନା 
ରେହାରସÍଲୁ ଏଆରରିକରି ଡÉଟା ଏଙ୍ା େÌଣ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ରୂଗଗାଟାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇସ୍ ୋରସÍଲୁରଭÑ ଡÉଟା 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନାତାରÈ 

କାତା େÌେ୍ାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ସÉଭାକୂରାନାକାରରି
଼
ଇ କାର୍ 

ଇସ୍ ୋରସÍଲୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ୋରହରରିରସÍଲୁ ମୀରକÑ ଆନାରÈରଭÑ ଅÌଭା କୂନା। 
ଡୂଡ଼ା, ଜÉୋମÌଡ଼ରି, ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ, ଡାବୁୋଇ କରି ଗÉପ୍ ସରି 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଆନÈରଭÑ ଅÌଭାକୂନା। ଭାରରି କରିଆମାନରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍È 
ତୁହାନା ଆନÈରଭÑ ଅÌଭାକୂନା। ୪ ଈରୁ ଏତେରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ, 
ଏ ବାହା େରିଃୋ ରଡଲରି ଅÉଆ ସରିଡÈନରିଟୁକ୍ନÈ ଏରନÑରନ 
ରାହରିଅÉଦୁ। ୫

 ରଗରଟ ନÉଜୁତାକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ 
ଆଃତାଜÈଏରୁ, ଇରସÑକା ଏ ନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଜୁ ଏଙ୍ା 
ମୀ କÉଡାଦୂଲରିରଭÑ ଏମବେÈ ଜାଡ଼ା୍ଜରିଦୁ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତକା ଏÌରରି 
ଏଆରରିରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ନାରରି ଅÉରନ।”

୬
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ସ୍ଡଃÕରତରୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉସ୍କାଗÉଡ଼ରି 

ରତ୍Íରତରୁ। ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରି ରଭନ୍ ମବୋଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 
ବାଃତା ସÉଭା କୂରାସାକାରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେରୁ।

ଜରୀସୁ କାତା ନ୍ଞ୍ାନା ନେରଦ ବୁମ୍ଜୁ ଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୧୪:୧–୧୨ ମÉକ୍ ୬:୧୪–୨୯)

୭
 ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଗାଲରିଲରି ଦରିନା େÌଣ ଗରିେରିମାସରି ରହରଦ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 

ଈ ଗୁରଲÑÑ ଆଇସାରÈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏସÛନାକା ରଭସ୍ େରିରସରୁ, “ମଞୁ୍ାଗରିବାÏଗାଟରି 
ଜହନ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋ ମାରନଞ୍ଜୁ।” ୮ ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା 
ରବÎସ୍ରିରସରୁ, “ଏଲରିଅ ମାଇବାଃତା ତÌଞ୍ା ଅÉଜାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” 
ରବÍଗÈକାରଭÑ ରଭସ୍ରିରସରୁ, “େୁବ୍Èତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ 
େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ।” ୯ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରହରଦ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜହନତାରÈ ତ୍ାଉ ରାସ୍ ୋ 
ଗରିଆମÈଇ। ଅÉରତÑକା ଏତୋନରିତାରÈ ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଅÉନୁ 
ରଭଞ୍ରିମÈଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ?” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ 
ରମଃୋ ଦାଃେରିରସଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ପÉଞ୍ଚ େଜାର ଲÌକୁରି
଼
ଇ ତରୀତୋରି

(ମାତରିଉ ୧୪:୧୩–୨୧; ମÉକ୍ ୬:୩୦–୪୪;  
ଜହନ ୬:୧–୧୪)

୧୦
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରଭ୍ଡÓÍସାନା ତାଡ଼ା ସାଜାସାନରି

଼
 ଆନÈ 

ଆନÈ ଗରିଆରସରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଜୀସଈୁ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତରୁ। 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଆହାନା ଏଆଡ଼Èଇ 

ରବତ୍ ସାଇଦା ଇସରି ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ରବଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏକଡ଼ରି ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁ େୁରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ 

ଦାଇ ଗରିରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ କାତା ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÌରମବେର୍ 
ଗÌରରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ରଭÍଲା ଡ଼Ìଡ଼Ì ଇଞ୍ରିସାନରି

଼
 ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 

ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ରଭରତେରୁ, “ଈରରି ଆନାରରିରଭÑ 
ରମÍଲରି ଅÉËନରି ବାହା। ଈନୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଇରଦÑ େରିଃମ।ୁ ଏଆରୁ 

ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ମାନରି ନÉସ୍କାଣ୍Ôକରି ସାଜାନା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ଡÌୋବାହା ଏଙ୍ା 

ତରିନ୍ ମବୋତାରÈ ରମଃୋକାରୁ।”
୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁÔରନ 

ଏଆରରିକରି ଆନାରÈ ଅÉରତÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ଈରକÑ ସୀଦୁ।”
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ମାଇବାଃତା ତ ଭାରରି େÉଞ୍ଗଟା 

ରୁଟରି େରିଟÛକା ଅରଟÑÑ ଜÌରଡ଼Ñକା ମରିନ୍ ଙ୍ା ତୁହାନା ଅରଟÑÑ 
ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡÑ। ଅÉମୁ ସାଜାନା ଈ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ କଡାନା ତାନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ କରି ମାଞ୍ରି  ଗରିନା?” 
୧୪

 ଏମବେÈ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଭାରରି ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା େÉଞ୍ ହଜାର 
ମାରସରୁ।

ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁରରି

଼
ଇ େଚାସ 

ଗାଣ୍ରିଲାକା ରରÍଙ୍ା ରରÍଙ୍ା ଗରିଆନା କେ୍ା ଗରିଦୁ।”
୧୫

 ଏଆରୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକାରରି
଼
ଇ 

କେ୍ାଗରିରତରୁ। ୧୬
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ େÉଞ୍ଟା ରୁଟରି େରିଟÛକା 



94ଲୁକ ୯:୧୭
ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ମରିନ୍ ଙ୍ା ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ôକରି ରମହାନା 
ଏÌଭÈରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ ରରେ୍ାନା 
ଲÌକୁରରିକରି ୋହାଜରିଭା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିରସରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଗÉରମÑ 
ତରିନ୍ ମବୋ ସÉରରିରତ। ସÉରାମାସରି ଗୁଣ୍ ଦÈଙ୍ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ରେସ୍କାନା ବÉର ବÌଗା େୂରରି ଗରିରତରୁ।

ପିତର କି୍ସ୍ଟଈ ଅÉଞି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୧୬:୧୩–୧୯; ମÉକ୍ ୮:୨୭–୨୯)

୧୮
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ରÛଆରଞ୍Ñ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରସଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମୀସାଅÉଜାନା ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଈ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ଆନÈ 

ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ?”
୧୯

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଜାହରିତାକା ନୀରଙ୍ ମୁଞ୍ାଗରିଭାଗାଟରି 
ଜହନ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। ଗରନ୍Ñକାତାକା ଏଲରିଅ ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗରନ୍Ñକାତାକା େୂବ୍Èତାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  କାତା ଆଇରନରୁ।” ୨୦

 ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏମବୋଈ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଆନÈ 

ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାରଦରୁ?”
େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିତରି କ୍ରିସ୍ଟତରି।”
୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈ କାତା ଈରୁ ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରିରଭÑ ରଭସ୍ ୋ 
କୂନାଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ କÉଡ଼୍ ସାନା ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ଉନଜÑନନ ସÉନନଞ୍ଜୁ ଇଞି୍ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୧୬:୨୧–୨୮; ମÉକ୍ ୮:୩୦–୯:୧)

୨୨
 “ଈ କାତା ସତ, ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ 

ଅÉରନ ଆଡÈ। ଜରିହୁଦରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ମÉନରି ଅÉଏÒରୁ। 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉରନ। ଅÉରତକାରଭÑ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀନରିଦରିନା ଗÉଲା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ସÉଭା ମୂସାନା 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 

ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ମୁସ୍ାନା 
ଗୁରଲÑÑତÈ େରିଃୋ ଦୀରନ। ଏଆନରିକରି ସରିଆମାନରି କ୍ଡୂ ସ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି 
ରଡଃକା ଦୀରନ, ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭାଅÉରନ। 
୨୪

 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େରାଣରି 
ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଜ୍ଡÓÞରେ୍ନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ରଗରଟ ରËଞ୍ଜୁ 
େତୁଗିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଭରିହାରଡଲରିତା ସÉରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା 
ତାଡ଼Èନରି ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଆନରି ଲÉବା େÉରନଞ୍ଜୁ? 
୨୬

 ରଗରଟ ରËଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ ଅÉରତÑକା ନାଇ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ 
ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁରଭÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ଲାଜାଅÉଈÔ। ଏରସରରିରଭÍଲା ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ, ଅରଟÑÑ 
ଅÉବା ରେÍନୁତାରÈ ଅରଟÑÑ ତୀରରିଗାଟରି ଦୁତଙ୍ାନରି ଅରତେରରିଡ଼Èଇ 
ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୨୭

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଇମବେÈ ଏସÛନାକା 

ମାଞ୍ାରନରୁ, ଏସÛନାକା ସÉଭା ରଭÍରଲÑରନ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 
ଦରିନା ରମଃରନରୁ।”

ମÌସା ଏଙ୍ା ଏଲିଅନକÑ ଜରୀସୁ
(ମାତରିଉ ୧୭:୧–୮; ମÉକ୍ ୯:୨–୮)

୨୮
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା ରଭସାନା ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଆଟ 

ଦରିନ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ େରିତର, ଜହନ ଏଙ୍ା ଜାକୁବଈ ତÉରକÑ 
ଅସାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋରସÍଲୁ ର ସÌରୁ ରସଣ୍Ôକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଜୀସୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିସାଭା ତÉରନ୍ ମହୁୁଭାନା ରବÍଗାଲରି 
ମ୍ୀରତ। ଏଆନରିତÈଇ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି େରିଅେରିଅନା ଲÌଙ୍ରି  
ରଭÍତୁ। ୩୦

 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଏମବେÈ ରରି
଼
ଆରୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ଜୀସୁରକÑ 

କାତାବÉତ୍ା ଆଇରସରୁ। ଏଆରୁ ମÌସା ଏଙ୍ା ଏଲରିଅ ମାରସରୁ। 
୩୧

 ଏଆରରିତାରରି ମହୁୁଭାନାରଭ ଅÌସ୍ େରିମାରସ। ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 

ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସରି ଏଆନରିତାରÈ ସÉଭା କାତା ଆହାନା 
ଏଆରୁ ଏଆନରିରକÑ ବÉସରି ଆଇରସରୁ। ୩୨

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 

େରିତର ଏଙ୍ା ରବÑଗÈକା ସୁସ୍କରିମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ତ୍ରିକ୍ ଇରସରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁତାରÈ ଅÌରତେରରି ରମଃରତରୁ। ଜୀସୁରକÑ 
ରରି

଼
ଆରୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ନରିସାସାରÈରଭÑ ରମଃରତରୁ। ୩୩

 ମÌସା ଏଙ୍ା 
ଏଲରିଅ ସାଜରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 େରିତର ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ମାଇ ଇମବେÈମାନାରରି ଏରସ ରନଗରିକାତା। 
ଅÉମୁ ଇମବେÈ ତୀନରିଗଟା କୂଡ଼ରିଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିନାମୁ। ରଣ୍È ନୀ 
ରସÍଲୁ, ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ମÌସା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରଣ୍È ଏଲରିଅ 
ରସÍଲୁ।”

୩୪
 େରିତର ଈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି

଼
 ରରଣ୍ ମୂରଡଙ୍ରି  

ନରିଙ୍ାନା ଭÉରତ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରି
଼
ଇ େ୍ାଙ୍ରିରତ। ମରୂଡଙ୍ରି  

ଏଆରରି
଼
ଇ େ୍ାଙ୍ରିତାକରି େରିତର, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ ଆଜରିରତରୁ। 

୩୫
 ଏÌ ରଡÍଲରିତାନରି

଼
 ଏ ମୂରଡଙ୍ରିଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ଗୀରା ରରଣ୍ 

ଭÉରତ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଇଆନରି
଼
ଇ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କାମÈଇ। 

ଇଆନରିତାରÈ ରଭସ୍ ୋ ଆଃଦୁ।”
୩୬

 ରସଣ୍Ûନରି ଗୀରା ରଭସରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଅରଟÑ 
ଏରମବେରରି

଼
ଇରଭÑ ରମହାରତରୁ। ଜୀସ ୁରଆରଞ୍ ମାରସଞ୍ଜୁ। େରିତର, 

ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଜହନ କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଆନା ରମହାରସରୁ ଏÌରÈ ଏରମବେରରିଈରଭÑ ରଭସାରତରୁ।

ପରୀନଦନରÑଞ୍ଜୁ ଆୋମାସି ର ଅÉପଈ ଜରୀସୁ କାର୍ ଇତୋରି
(ମାତରିଉ ୧୭:୧୪–୧୮; ମÉକ୍ ୯:୧୪–୨୭)

୩୭
 ଏ ରଭÑଇତରି ଜୀସ,ୁ େରିତର, ଜହନ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ସÌରୁଡ଼Èଇ 

ଭ୍ଡ ରିÓଆନା ଭÉରତରୁ। ଦÉଲା ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଜୀସୁଈ େୂଣ୍ରିରତରୁ। 
୩୮

 ଏଆରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଅÉବା, ରଜÍଡାନଆନା ନାଇ ମରିରରÑନରି

଼
ଇ ଈରକÑ 

ରମହାଜରିଭାମୁ। ୩୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇରସÍଲୁ ରÛଆରଞ୍Ñଗାଟାଞ୍ଜୁ। 

ସଇତାନ ବାହାଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଏଆନରି
଼
ଇ 

ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି ମୀଡା କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ରନଗାଡ଼Èଇ ଇଟା ମେୂରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ 
ଦୀେ୍ାଈଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ସଡୁାଡ଼Èଇ ରେÍଣÈ ଉେଗିମାରନ। ଏ 
େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଟରିକରିଟାକ୍ନÈ ଗାହାଙ୍ା ଅÉଭା ଗରିେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ େରିଃେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।” ୪୦

 ଈ େୀରଦରରÑନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା 



95 ଲୁକ ୯:୬୨
ରେହାଜରିଭାରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଡ଼ୀଡ଼ରି ରଭରତେÑ, 

ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆରୁ ମËୂରତରୁ।”
୪୧

 ଏରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େରତ୍ ସରିଡÈନାନÈନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ନୀମବୋଈରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ଈ ୋରହରରି ସାଜରିରଞ୍ରୁ। 
ଅରଟÑÑ ଏରସଦରିନା ଅÉନୁ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଈ?” ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଜୀସୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ମରିରରÑନରି

଼
ଇ ଇମବେÈଙ୍ରି  

ଅତାମ।ୁ”
୪୨

 ମୀଡା ଭାଇସାଭା େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ସରିସ୍Èକାନା 

ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ। ମୀଡା କୂରରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିଗଗିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁେୀରଦରରÑନରି

଼
ଇ ବାଗଗି ସରିଆନା ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି ମୀଡା ରନଗରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ ତାଞ୍ରି  କାଜୁତା 

ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୩
 ଊଜା ମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକା ରେÍନୁତାରÈ ଡÉଟା 

ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ସÉନାରÈ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୧୭:୨୨–୨୩; ମÉକ୍ ୯:୩୦–୩୧)

ଜୀସ ୁଗରିେରିମାସରି ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଇରସରୁ, ୪୪

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଇରଦÑ ଏତୋରÈ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭତୋଈ, ଏÌରÈ ବୁଡ଼୍ ଜା 
କୂନା। ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି

଼
ଇ ଲÌକୁରରି କାକÈନରି ସେଗି ଗରିରନରୁ।” 

୪୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏମବୋତାରÈ ନୂଡରିକାତା 

େୁନ୍ ମବୋ ମୂËରତରୁ। ଇମବୋତାରÈ ଲÈଇନରି କାତା ଏଆରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାରସ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ 
ଈ କାତା ବୁଜରିଅÉଭା ମËୂରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏ କାତା 
ଜୀସଈୁ ରଭନ୍ ମବୋ ଆଜରିରତରୁ।

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମଲୂÈ ନଦରÈଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୮:୧–୫; ମÉକ୍ ୯:୩୩–୩୭)

୪୬
 ସରଟÑକା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ମାରଦÑ 

ଟଟା ଟଟରି ଅÉଜାନା ଇରସରୁ, ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏମବୋଈ ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ? ୪୭

 ଏଆରରି ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାସରି କାତା ଜୀସ ୁେୁରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି ମୀଡାତରିନରି

଼
 ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି 

ନରିସାଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଗରଟ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈଃନ୍ରି ମୀଡାଈ ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ନÉରଙ୍ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁଈ 
ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି କÌେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ମଲୂÈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ।”

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମରୀ କୁÛଇଟ ିନଙି୍ାଈ  
ସିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମରୀନକÑତାଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୯:୩୮–୪୦)
୪୯

 ଜହନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରିଅÉବା, ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ୋଦାଡÈଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେହାଈସାରÈ 
ଅÉମୁ ରମଃତାମୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା 

କୂଭା ରସÍଲୁ ରଭତୋମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି େୁଟÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ।”

୫୦
 ଜୀସ ୁଜହନଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ଇ କୂଭା ଗରି

଼
ଆଦୁ। 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଈ ସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରକÑତାଞ୍ଜୁ।”

ସମିରଣ ନÉଜୁ
୫୧

 ଜୀସ ୁେୁତଗି େରିହାନା ସଗ୍ତାଙ୍ରି  ଅୋରଡଲରି ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ଆଇରସ। 

ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ୫୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସାଲ୍ ବା ରଭÍରଲରନ ଏସÛନାକାରରି
଼
ଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁ

ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ତÌଲ ଗରିଆଜରିଭାତାଙ୍ରି  ସମରିରଣତା ମାସରି ର 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ୫୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ସାଜରିସାରÈ ରମହାନା ଏମବେÈତାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା 

ଅÉରÈରତରୁ। ୫୪
 ଜୀସୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା 

ଜହନ ଏÌରÈ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ପ୍ରବୁ, ସଗ୍ଡ଼Èଇ 
ନÉଡ଼ରି

଼
 ଭÉଜାନା ଇଆରରି

଼
ଇ ମ୍ଡÓÝØୋରସÍଲୁ ଅÉମ ୁେ୍Éନାମ ୁଇଞ୍ରି  

ଈନୁ ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି   ଗରିନା?” a
୫୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି ରଭଞ୍Ôକରି କରିର୍ ଇଞ୍ାନା 
ଏଆରରି

଼
ଇ ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ। b ୫୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ।

ଜରୀସୁ ନବÑଅଟ ିନବÑଅଟ ିସାନାକା
(ମାତରିଉ ୮:୧୯–୨୨)

୫୭
 ଏଆରୁ ୋରହରରିଆ ନÌକରି

଼
କରି ସାଜରିମାରସରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏରମବେÑକରି ସାଜରି, ଅÉନୁ ନୀ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି 
ଭÉଈ।”

୫୮
 ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ବରିଲଙ୍ାନାଈ ରାହରିଅÉଭାତାଙ୍ରି  

ଗାରÈଙ୍ା ମାନୁ ରସଣ୍ େÉସ୍ କରିମାନରି େଟାଙ୍ାନାଈ ଜଜଗି
଼
ଙ୍ାମାନୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରରି ତ୍ାଉ ଡୁେ୍ାରସÍଲୁ 
ଏତୋଭାନରି

଼
ରଭÑ ବାହାସରିରଡÑ।”

୫୯
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନାଇ 

ରବÑଅଟରି ଭÉମ।ୁ”
ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ରଭÍରଲÑରନ 

ସାଜାନା ନାଇ ଅÉବାଈ ମସୁ୍ ୋତାଙ୍ରି  ନÉରଙ୍ ୋବରି ସରିଆମ।ୁ”
୬୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସାଜାନାକାରରି

଼
ଇ 

ସÉଜାନାକା ମରୁସ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ସାଜାନା ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 
ଦରିନାତାରÈ କାତା େÌକୁମ।ୁ”

୬୧
 ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ଅÉନୁ ନୀ 

ରବÑଅଟରି ଭÉଈ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରଭÍରଲ ମÉରେନାକାରରି
଼
ଇ ଜହାରରି 

ଗରିକାଈସÈ।”
୬୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ଲରି ତାନରି 
କାଜୁ ସରିଆନା ରବÑଅକରି ରମଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁେÌଣ ଗରିନରି 
ଦରିନା ରସÍଲୁ ଆନାଭାନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ଭÉଏÒଞ୍ଜୁ।”

a ୯:୫୪ ଏÛରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରି ତାନରି ଈରା ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ-
‘ଏଲରିଅରଭ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି ’।
b ୯:୫୫ ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ଇ ୋଠରଭ ରମଲରି ଆଇରନ: 
ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େୁଞ୍ାସରିରଡରୁ ଗରିନÈ ଈରୁ ଆନରି ଜରିଉ 
ୋଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ! ୫୬ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଲÌକୁତାରା ଜରିଉ ତରିନରି ନାହିଁ 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉଏ। ଅÉରତÑକା ଏଆରରିଇ ଏଃୋ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ!



96ଲୁକ ୧୦:୧
ଜରୀସୁ ବÉତେରିଗାଣି୍ତାକାରି

଼
ଇ ପାଣି୍ତାରି

୧୦  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ପ୍ରବୁ ଅରଟÑÑ ବÉତେରରି ଗାଣ୍ରିତାକାରରି
଼
ଇ 

ଅÉସ୍କରି ରତଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଏତେରି ନÉସ୍କାଣ୍Ôକରି ଏଙ୍ା 
ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ସାଲ୍ ବା ରଭÍରଲÑ 
ଏଆରରି

଼
ଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨ ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“କଆନାରା 

ଲସାଗରିଭାତାଙ୍ରି  ତÉସା ରସ୍Íଡୁ Ô ଅÉଜାନାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମୁଲରିଆଙ୍ା ମୂଲÈ ଈକÔନାକ ମାରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତÉସା 
ରଦରାନରି

଼
ଇ ନୂଡ଼ରିଆହାନା ଜÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉË ତÉସା 

କରିଭାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ୋଇଟରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଦÉଲା ମୁଲରିଆଙ୍ାନରି
଼
 

ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।
୩

 “ସାଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ କÉସରି 
ନାଃକା ବାଃତାଙ୍ରି  ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା ୋଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ୋଟ୍ ରିମାଞ୍Èଇ। 
୪

 ମୀରକÑ ଟÉକାଙ୍ା, ମÌଡ଼ରି
଼
ଙ୍ା ଅÉରତÑକା ସÌରତଡ଼ାକା ଅରଟÑÑ 

ଆନÈରଭÑ ଅÌଭା କୂନା। ୋରହରରିତାନରି
଼
 ଏରମବେରରିରକÑ ଅÉରତÑକା 

କାତାବÉତ୍ା ରସÍଲୁ ରାହରିଅÉଭା କୂନା। ୫ ଏତେରି ଅÉରତÑକା ଇଡୁ ତାନରି
଼
 

ସÌଲ୍ ରଜଡାରଣ୍Ô ରଭÍରଲÑରନ ରଭସ୍ ଦୁ,‘ଈ ଇଡୁତାନରି
଼
 ଲତୁରଜÍଡା 

ୋହାକାରରି।’ ୬ ରଗରଟ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଲଃୋ ମÉଟ୍ କରିମାନାଞ୍ଜୁ 
ଏରନ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଲତୁରଜÍଡା 
ଏଙ୍ା ରମÍଲା ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରିଅÉରନ। ରଗରଟ ଏÌରରମବେÈ 
ଏମବୋଇରଭÑ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଲଃୋ ମÉଟ୍ କରିନାଞ୍ଜୁ ସରିଡାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରମÍଲା ମୀ 
ବାଃତାରଙ୍Ñ ରଭ୍ଡÓÍତାରନ। ୭

 ଈରୁ ଲତୁରଜÍଡା ମାନରି ଇଡୁତାନରି
଼
 

ରାହରିଅÉଦୁ। ଏ ଇଡୁତରି ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ଆନାରÈ ସରିଆନୁ ଏÌରÈ 
ତରିଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଉଣ୍ଜୁ । ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାଗାଟାନରିକରି 
ମୁଲ ସୀଭାଅÉରନ। ରବଗାଲରି ଇଡୁତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ଏ 

ଇଡୁ େରିହାନା ସାଲ୍ ବା କୂନା।
୮

 “ରଗରଟ ଈରୁ ଏତେରି ଅÉରତÑକା ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ ଏଙ୍ା 
ଏମବେÈ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃତାରନରୁ, ଇରସÑକା 
ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ଆନରି ତରିନ୍ ମବୋ ସରିଆରନରୁ, ଏÌରÈ ତରିଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏ 
ନÉଜୁତା ରାହରିଆଇମାନରି ସÉଭା କୂରାଦୁଃନାରରି

଼
ଇ କାରରି ଇସ୍ ଦୁ। ଏ 

ରବÑଅÒଟରି ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭସ୍ ଦୁ, “ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରିଦରିନା ମୀବାଃତାଙ୍ରି  

ଉରତÑଗରିସରି ଏେରିମାଞ୍ାରନ।”
୧୦

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ଏତେରିଅÉରତÑକା ର 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରଜରୁ ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ସାହରିଅÉରଜÑରୁ 
ଇରସÑକା ଈରୁ ଏ ନÉଜୁ ରାହାତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍   ଦୁ, 
୧୧

 ମାଇ କÉଟ୍   କÈନରି ମାନରି କÉଡାଦୂଲରିରଭÑ ଅÉମୁ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଇମବେÈ ଜାଡ଼୍   ସାଜରିଆତାମ।ୁ” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, “ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଉରତÑଗରିସରି ଏେରିମାଞ୍ାରନ।” ୧୨

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଈ ତୂକରି ଗରିନରି ଗÉଲା ଏÌ ନÉଜୁ ଲÌକୁ ତାକା ସଦମ 
ଲÌକୁ ସÉରÛକରି ବରିକାଲରିତାନରି ଦୀରନରୁ।’

ପନତ୍ଡ ସିଡÈନାକାରି
଼
ଇ ଜରୀସୁ କÉଡ଼୍   ତାରି

(ମାତରିଉ ୧୧:୨୦–୨୪)
୧୩

 “ଆଇଗନା କରାଜୀନ୍! ଆଇଗନା ରବତ୍ ସାଇଦା! a ମୀ 
a ୧୦:୧୩ ନକାରାଜରୀନ୍ ଏଙ୍ା ନ୍ଥ୍ ସାଇଦା ଗାଲରିଲରି ସମୁଦ୍ର 
କୁଡୁତାନରିମାସରି ଜÌରଡ଼କା ଦରିନାଙ୍ା, ଏÌରରମବୋ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ରÉୋଇମାରସଞ୍ଜୁ।

ମାରଦÑ ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ତÌସାମାଞ୍ାଈ। 
ଏÌଭÈ ରଗରଟ ସÌର ଏଙ୍ା ସରିଦନତାନରି

଼
 ମାନରି ଲÌକୁରରିବାଃତା ଗରିଭା 

ଅÉଜାଦୁଃରନମା ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଏରସସରିକରି ରଭÍରଲÑରନ ତାଡ଼ା 
ଏÌଲୁ ତରିହା ଦୁଃରନରୁମା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି େରିହାଦୁଃରନରୁମା। 
ଏଆରୁ ଡ଼Ìଈଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିହାନାରÈ ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ଆକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ତÌଲଗରିଆମାନରି ଡ଼ୀଭା ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟରିରନରୁମା 
ଏଙ୍ା ତ୍Éଉତା ନÉଡ଼ରିଦୂଲରି କରିଆଦୁଃରନରୁମା। ୧୪

 ତୂକରି ଗରିନରିଗÉଲା 
ଈରୁ ସÌର ଏଙ୍ା ସରିଦନ ଲÌକୁରରି ସÉରÛକରି ବରିକାଲରି େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୫

 ଅରଟÑÑ ଅ କେନ୍ାହୂମତରି! ସଗ୍ ଏରସ ରସଣ୍ମାରନ ଏÌରସ 
ରସଣ୍Ôକରି ଗରିନÈ ନୀରଙ୍ ରଡÍସ୍ ୋ ଅÉରନ? ଗରିନା, ନକ୍ ଏରସ 
ରନÍରଡ ମାରନ ଏÌରସ ରନÍରଡÑକରି ନୀରଙ୍ ଇବ୍ ଗାଅÉରନ।

୧୬
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ମୀ ରଭସ୍ େରିମାନାରା 

ରବଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଆଃେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑରନ ନÉରଙ୍ ଆଃେରିସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏରସରରିରଭÍଲା 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍ ଆଃେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ନÉରଙ୍ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁଈ ଆଃୋ କୁଇମାରନଞ୍ଜୁ।”

ସଇତାନ ମେୁଅିÉତାରି
୧୭

 ଏରସରରିରଭÍଲା  ବାତେରରି b ଗାଣ୍ରି ରତ୍Íଜାନା ରଭ୍ଡÓÍତାରତରୁ, 
ଏଆରୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହାଈ ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ପ୍ରବୁ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଆମୁ ନୀ ୋଦାଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସରିତାମୁ, ଏମବେÈ 
େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ମାନ୍ାରÈ କାତା ମÉନରି ଅÉଜାରତରୁ।”

୧୮
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ସଇତାନଈ 

ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଡ୍ଡୂ ଁମରିଲ୍ ଇସ୍ରିରଡଃଙ୍ରି  ଦରିଆତାରÈ ରମଃରତÑ। 
୧୯

 ରଭଞ୍ାଦୁ, ସ୍Éସ୍କା ଏଙ୍ା କରିସ୍କାଙ୍ଦ୍  ଟÛଏରାକା କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ 
ଦÌଲରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େÌଣ ସରିଆମାଞ୍Èଇ। ଅÉନୁ 
ମୀ କÉରସÑନରି ବାଃତା ମାନରି ଡÉଟା ସÉରÛକରି ମୀରଙ୍ ଡÉଟା 
ସରିଆଞ୍Èଇ। ଆନାରରିରଭÑ ମୀରଙ୍ ଆନÈରଭÑ ଗରିଭା ମତୂାଜÈଏ। 
୨୦

 ଆଁ, େୀରଦରାଙ୍ା ମୀନ୍ାରÈ କାତା ମÉନରି ଆଇଞ୍ାରନରୁ। 
ଈରୁ ରରହା ଅÉଦୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ବାଃତା ଏ 
ଡÉଟା ମାନରିବÉଗା ଅÉଏÒ, ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀË ୋଦାଙ୍ା ସଗ୍ତାନରି

଼
 

ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନÈକରି ରରହାଅÉଦୁ।”

ଜରୀସୁ ଅÉବାନପÍନୁବାଃତା ଜÉତାରି
(ମାତରିଉ ୧୧:୨୫–୨୭; ୧୩:୧୬–୧୭)

୨୧
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଜୀସଈୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା, ସଗ୍ ଏଙ୍ା େୁତଗିରସÍଲୁ ପ୍ରବୁତରି! 
ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦଃେରିମାଞ୍ାଈ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ଈ 
ଗୁରଲÑÑ କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁଗାଟାରରି ଏଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାସାକାରଭÑ ରେÍରଡ଼ଞ୍ରିମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ 
ବାଃତା ତÌସାମାଞ୍ରି । ଆଁ ଅÉବା! ଈନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  
ମÉଣ୍ରିତରିବÉଗା ଈନୁ ଈରÈ ଗରିତରି।

୨୨
 “ନାଇ ଅÉବା ନÉରଙ୍ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ ଏÌରÈ ଅÉବାଈ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏମବୋଈରଭÑ 
b ୧୦:୧୭ ବାତେରି ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ସତୁରରିଗଟା ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାରନ।
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େୁଞ୍ରିସରିରଡÑ ଏଙ୍ା ଅÉବା ଏମବୋଈ ଏÌରÈ ମ୍ୀଏନରି

଼
ଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ 

ଏମବୋଈରଭÑ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑ। ଏତୋନାକାରରି
଼
ଇ ଅÉବାଈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭା 

ରସÍଲୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଆଡÈ ଅÉବାଈ େୁରନରୁ।”
୨୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସତୁାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭଞ୍Ôକରି ମହୁୁ କରିର୍ 
ଇରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସରୁକÑ ଏମବେÈ ଭାରରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। 
ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉବ୍ ଗରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ରମଃୋ େÉରଟରୁ। 
୨୪

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈରୁ ଇରଦÑ ଏତୋରÈ 
ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରÈ ଦÉଲା 
େନୁ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ରÉଜାଙ୍ା ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତÈ ରମଃୋ େÉନÈରତରୁ। ଈରୁ ଇରଦ 
ଏତୋରÈ ରଭଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରÈ ଦÉଲା 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରାଜାଙ୍ା ମÉଟ୍  କରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଏÌ ଗୁରଲÑÑତÈ ରଭନ୍ ମବୋ ମËୂରତରୁ।”

ନନଗି ସମିରଣତାନାନ ିତÌସିସି କାତା
୨୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରÈ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ଅÉନÈ ଗରିÔଇ?”

୨୬
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 

“ସÉଜାେୁତରିତାନରି
଼
 ଆନÈ ଭ୍ୀସାଅÉଜାରନ? ଏମବୋତାରÈ ଈନୁ 

ଆନÈ େÌଡ଼ରିଆଇମାଞ୍ରି?”
୨୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ ‘ନୀ ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ 
ଜରିଉଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ନୀ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁଈ ରଜÍଡା ଗରିମୁ’ ଏଙ୍ା, ‘ଈନୁ ନରିଣ୍Èନରି 
ରଜÍଡାଗରିେରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାରରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିମ।ୁ’ ”

୨୮
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଏଆନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

ରଭସାମାଞ୍ାଦରି। ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈନୁ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରÈ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ମଦୂରି।”

୨୯
 ତÉନୁ ତାଡ଼Èନରି ଉରଜÑଡ଼Èଇ ନୀମବୋଈରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏତୋନାକାରରି

଼
ଇ 

ରଜÍଡାଗରି
଼
ଇ, ଏଆରୁ ଏମବୋଈ?”

୩୦
 ଈ କାତା ତାରÈ ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରËଞ୍ଜୁ 

ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମଡ଼Èଇ ଜରିରୀହତାଙ୍ରି ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ। ୋରହରରିଆ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ା କାକÈନରି ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିତÈ 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଗୁରଲÑÑ ମପୃ୍ କାନା କଡରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ 

ସÉନରିସÉନରି ରସରତରସ୍ଡଃÕନÈ ରଭÍସାନା ଇଗ୍ ଜାନାଇ ସାରସରୁ।
୩୧

 “ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ, ରËଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ 
ୋରହରରି ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ରମହାନା ୋରହରରି 

ଏÌଜାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ରËଞ୍ଜୁ  ରଲÍବରି a ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 

ଏ ୋରହରରିଡ଼ାଈରନ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
ଇ 

ରମଃରତକାରଭÑ ଏଆନରି
଼
ଇ ବାରାଗରିଭାତାଙ୍ରି  ରାହରିଅÉËରରିରକÑ 

ସାରସଞ୍ଜୁ।
a ୧୦:୩୨ ନଲÍବ ି ରଲÍବରି କୁଟୁମୀ ତାରା ଲÌକୁ। ଈଆରୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାନରି ଜରିହୁଦରି ଲÉକାଗାଟାରରିଇ କାବାଡ଼ରିତାନରି ଆଟ୍ କରିମାରସରୁ।

୩୩
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ସମରିରଣ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଏ ୋରହରରିଡ଼Èଇ 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ରଭÍୋଆଜାମାସାଞ୍ଜୁ ଏତେÈଭାନରି କୂରାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔ ରମହାନା ଗÉପ୍ ସରି 
ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଡା ରଭÍୋଅÉଜାମାସାନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଗାହାଙ୍ାନରି

଼
 ନରିଜୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 

କରିଆଜରିଆନା ଏଭÈ ତଃୋଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା ରରଣ୍ 
ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଡା ୋଣ୍ ଞ୍ାନା କୂରାମାସାନରି

଼
ଇ 

ତାଡ଼ା ରମÍକରି ଗÌଡ଼ାତାନରି
଼
 କପ୍ କାଗରିଆନା ଦୁରୁଦରିନାତାକା ରାହରିଅÉନରି 

ର ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଡା ୋଣ୍ ଞ୍ାସାନାନରି
଼
ଇ 

ଲରତେଞ୍ଜୁ। ୩୫
 ରଭଈତରି ସମରିରଣତାଞ୍ଜୁ ଜÌରଡ଼Ñକା ରୂୋଟÉକାଙ୍ା 

ସରିଆନା ଦୁରୁଦରିନାତାକା ରାହରିଆନରି ଇଡୁ ରମଃେରିମାନାନରି
଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
 ଲକୁମ।ୁ ରଗରଟ ଇଆନରିରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ 

ଗÉପ୍ ସରି ଟÉକାଙ୍ା ମହୁ ରିଅÉଜାଦୁଃନୁ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ରବ୍ଡÓÍତାନାଭା 
ଏÌ ଗୁରଲÑÑତÈ ନୀରଙ୍ ରତଃତାଈ।”

୩୬
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ରଭତୋମୁ, 

ରେ୍ଡÓÍକÔରାଙ୍ାନରିବାଃତା ଦରିଆନା ସÉଭା ସରରÑ ମାସରି ରମ୍ଡÓÍରହÑନରି
଼
ଇ 

ଈ ତୀନରିଗାଣ୍ରି ମାରଦÑ ଏମବେÈଇ ରଜÍଡା ତÌରତେ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ 
ଏÌଲୁଗରିେରିଞ୍ରି?”

୩୭
 ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏତେÈଞ୍ଜୁ କୂରାମାସରି 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି
଼
 ରଜÍଡା ନରତଞ୍ଜୁ।”

ଏÌ ରବÑଟରି ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି ÔଅÉରତÑକା ଈନୁ 

ସାଲାମ,ୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରସÍଲୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଗରିକାମ।ୁ”

ମରିଅମ ଏଙ୍ା ମାତ୍ଡା
୩୮

 ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ୋରହରରିଆ 
ସାଜରିସାଭାନରିÔ ର ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବେÈ ମାତ୍ାଇଞ୍ରି  
ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଆଜା ଜୀସୁଈ ତÉରେÑକରି ନÉଜୁ ଅÉରତ୍। 
୩୯

 ମରରିଅମ ୋଦାତାରରି ମାତ୍ାନରି ଆଙ୍ରି  ରରଣ୍ ମାରସ। 
ମରରିଅମ ଜୀସ ୁକÉଟ୍ କା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି କକ୍ ସାନା ଏଆନରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 

ରଭଞ୍ରିମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ମାତ୍ା ଇଜନାରÈ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାରସ। ୪୦

 ମାତ୍ାନରିଙ୍ରି  ଗÉରମÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଦୀପ୍ କରିସରି 
ବÉଗା ଏÌରରି ରÉଗ ଅÉରତ। ଏÌରରି ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା 
ଇରସ,“ପ୍ରବୁ! ସୀଭାକଃୋତାରÈ ଗୁରଲÑÑ ବÉରରି ନାଇ ଆଙ୍ରି 
ନାଇ କୁଈଟରି ଇଃୋ ଗରିଆମାଞ୍ାନାରÈ ଈନୁ ଈରକÑରଭÑ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିସରିଡାଈ ଗରିନÈ? ନÉରଙ୍ ବାରା ଗରିଭାରସÍଲୁ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଈରକÑ 

ରଭସାଜରିଆମ।ୁ”
୪୧

 ଜୀସୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମାତ୍ା, ଅÌ ମାତ୍ା, ଈନୁ 

ଏÌରÈନÉରÈରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ବୁମବେଜୁ ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଆଇମାଞ୍ରି ।
୪୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଭାରରି ରରଣ୍Ñରନ ମୂଲÈ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
ମରରିଅମ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାମାରନ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌଭା ଅÉଏÒ।”

ନପÍନୁବାଃତା ଜÉନାରÈ ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉତୋରି
(ମାତରିଉ ୬:୯–୧୫)

୧୧  ୧  ରନରି
଼
ସରି ଜୀସୁ ର ବାହାତାନରି ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ 
ଭରିହାଗରିଭÈରନ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, 
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“ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋଅÉରନ ଏÌରÈ ଜହନ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ, ଏÌରÈ ଈନୁ ମÉରଙ୍ରଭÑ 

ଗ୍ରÉପ୍ାମ।ୁ
୨

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉଦୁ:

‘ଅ ରସଣ୍ମାନରି ମାଇ ଅÉବାତରି, ଅÉମ ୁଜÉେରିମାଞ୍ାନାମ,ୁ
ନୀ ୋଦା ଡ଼ଃନÈ ତୀରରିଡ଼Èଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଭା 

ଅÉୋକାରରି।
ଅÉମ ୁଜÉେରିମାଞ୍ାନାମ ୁନୀ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଭÉୋକାରରି।

 ୩ ମାଇ ଲୂଡ଼ାଅÉନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଈନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ସରିଆମ।ୁ
 ୪ ମାଇ ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଈ େରିଃତାମ।ୁ

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ମାଇ କୁଈଟରି ଦୂସ 
ଗରିଆମାରନରୁ,

ଅÉମରୁଭÑ ଏ ଆରଙ୍Ñ ଗÉଡ଼ରିତାକାରରିତାରÈ ଦୂସ 
େରିହାଜରିେରିମାନାମ।ୁ

ମÉରଙ୍ ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନରି କାଞ୍ାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  ଅତାଜÈ।’ ”

ନରୀ ଲୂଡାଆଇନାରÈ ପÉନ୍ ମ୍ା ନସÍଲୁ ନପÍନୁବାଃତା ଜÉନାରି
(ମାତରିଉ ୭:୭–୧୧)

୫
 
–୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ମୀ 

ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମାଏÒଞ୍ାତÔକରି ଗÉପ୍ ସରି ନÉଡÈଙ୍ା 
ସାଜାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ‘ରବÍଗାଲରି ନÉଜୁଡ଼Èଇ ରËଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ା ନÉରଙ୍ େୂଣ୍ା ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି

଼
ଇ ସୀଭାରସÍଲୁ 

ନାଇବାଃତା ଆନରିରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ ସରିରଡÑ। ରଜÍଡାନଆନା ନÉରଙ୍ 
ତୀନରିଗଟା ରୁଟରିେରିଟÛକା ସରିଆମୁ।’ ୭

 ନୀ ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଇଜÛରଟÑ 
ମାଞ୍ାନା ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ସାଲାମ।ୁ ନÉରଙ୍ ରୁସମୁରି 
ଗରିଆଜÈ। ଦÉରା କÉଟାଗରିଆତାମୁରଡÑ। ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ନାଇ 
ମୀଡାକା ସୁଞ୍ରିତାମୁରଡÑ, ନୀରଙ୍ ରୁଟରି େରିଟÛକା ସୀଭାରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ଇରଦÑ ନରିଙ୍ା ମଏୂÒନୁ।’ ୮

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଅÉଜାନା ନୀ ନରିକ୍ନାଭାନରି

଼
 ନରିଙ୍ÈତାକÈରଭÑ ଏଙ୍ା 

ରୁଟରି େରିଟÛକା ସରିଆଜÈତାକାରଭÑ, ଈନୁ ରଗରଟ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା 
ଜÉଦରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନୀରଙ୍ ଲୂଡ଼ାଅÉନÈ 
ଗୁରଲÑÑ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୯ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 
ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ଜÉେରିଦୁଃଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଦାଃଦୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। ଦÉରା ଟଲ୍ ଟଲ୍ 
ଇସ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ମୀ ରସÍଲୁ ଦÉରା ଦÉସାଜରିଭା ଅÉରନ। ୧୦

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ଜÉରନରୁ, ଏଆରରିକରି ସୀଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଏତୋକା ଦାଃରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା େÉରନରୁ। ଏତୋନାକା ଦÉରା 
ଡ଼ାରସ୍ରୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ ଦÉରା ଦÉସାଜରିଭାଅÉରନ। ୧୧

 ମୀ ମାରଦÑ 
ଏରମବେରରିତର ଅÉେ ମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ନୀରଙ୍ ନୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 
ମୀନୁÔ ଜÉତାତାକÈ ଈନୁ ଆନÈ ଗରିଦରି? ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 
ମୀନୁ ଜÉରତÑକା ଏଆନରିକରି ସ୍Éସ ୁସୀରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଅÉଏÒ ଈରୁ 
ଏଆନରିକରି ମୀନୁÔ ସୀରଦରୁ। ୧୨

 ଅÉରତÑକା ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ରଗରଟ 
ରଣ୍È ଭାଟÈ ଜÉରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆନରି କାଜୁତାନରି

଼
 ଈରୁ 

କରିସ୍କାଙ୍ଦ୍  ଟÛଏରରି ସୀରଦରୁ ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ। ୧୩
 ଈରୁ ଡ଼Ìଈତାରତରୁ 

ଅÉରତକାରଭÑ ମୀ ମୀଡାକାନ୍ ଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗÈ ସୀଭାଅÉରନ 

ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ସଗ୍ତାମାନରି ମୀ 
ଅÉବା ଏଆନରି

଼
ଇ ଜÉେରିମାନାରରିକରି ସÉରÛକରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଇସରିଙ୍ରି  

ସୀଭାଅÉରନ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନାଞ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ବାଃତା ନପÍନୁତାରି ଡÉଟା
(ମାତରିଉ ୧୨:୨୨–୩୦; ମÉକ୍ ୩:୨୦–୨୭)

୧୪
 ରନରି

଼
ସରି ଜୀସୁ ରÛଆନରି

଼
ଇ ରବÍଡା ଅÉଭାଗରିଆମାସରି 

େୀରଦରରÑନରି
଼
ଇ ରେହାଇରସଞ୍ଜୁ। େୀରଦରରି ରବÍଡାଅÉଜାମାସରି 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ସାଲ୍ ବାଡାରଣ୍Ñ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
କାତା ରବÎସ୍ ୋ ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା ଊଜାମାସାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତରୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିମାରଦÑ ଏସÛନାକା ଇରସରୁ, 
“ଜୀସୁ େୀରଦରାଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ବÉଆଲ୍ ଜରିବୁଲ୍ ବାରାଡ଼Èଇ 
େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଈମାରନଞ୍ଜୁ। େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ରେହାରସÍଲୁ ଏଆରରି

଼
ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ଜୀସୁଈ େରରିକ୍ା ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏଆରୁ ସଗ୍ତାରÈ ରଣ୍È ମ୍ଡରିÓଉ ତÌସ୍ ୋରସÍଲୁ 
ରଭରତେରୁ। ୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିସାରÈ ଜୀସ ୁ
େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ର ଦରିନାତାକା ବରିରଙ୍Ñ 
ବାଙ୍È ଅÉଜାନା ଡାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ କÉଲା ନରିରକ୍ନରୁ ଏଙ୍ା 
ଭରିହାରଡଲରିତା ମୁହ ରି ଅÉରନରୁ। ର ଇଡୁତରି ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ମାରଦÑ କÉଲା ନରିଙ୍ରିତାକା ଏ ଇଡୁରଭÑ ବ୍ରିÎଙ୍ରିରନ। ୧୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରଗରଟ ସଇତାନ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ କÉଲା ନରିରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ତÉରନ୍ ଦରିନା ନରିହ ରିରନ? ଅÉନୁ ବÉଆଲ୍ ଜରିବୁଲ୍ 
ବାରାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଈମାଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରଗରଟ ବÉଆଲ୍ ଜରିବୁଲ୍ 
ବାରାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଈମÈଇ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀ ଲÌକୁ ଏରମବେରରି ବାରାଡ଼Èଇ େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ସ୍ଡÓ Ìପ୍ ସାନା ରେହାଈମାରନରୁ? ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀ 
ଲÌକୁତାକÈରନ ମÉସ୍କରିମାନାରÈ େଡୂ଼୍ ୋନା ତÌସ୍ େରିରନରୁ। ୨୦

 ଅÉନୁ 
େୀରଦରାଙ୍Èନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରÈ ଡÉଟା 
ଜÉେରିମÈଇ। ଈରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ମୀ ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  
ଏତାରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  କ୍Éଣ୍È ତÌସ୍କରିମାରନ।

୨୧
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଟାଙ୍ରି  ଭରିଡୁ 

ଆହାନା ତÉନ୍ାରÈ ଇଡୁ ଜÌରନଞ୍ଜୁ, ଏରଡଲରିତା ଏଆନରି ଇଡୁତା 
ମାନାଈ ଗୁରଲÑÑ ରନଗାଡ଼Èଇ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ। ୨୨

 ଐÌËକରିରଭÑ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ତÉରଙ୍ ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା 
ଏଆନରିରକÑ କÉଲାନରିରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏ 

ଇଡୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ଟାଙ୍ରି  ଭରିଡୁ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟାରସଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ 
ଗୁରଲÑÑ ଏ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀଞ୍ାନା ଅÌରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତÈ 
ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ ତାଡ଼ା ମÌନ ରଡଃଙ୍ରି  ବୀÐତରିଲÉଞ୍ା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୩
 “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ ଆଇସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 

କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଈମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ ୋଇଟରି 
ଗରିେରିସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଭÈ ବରିରାସାକାଲରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

ଆନÈନ୍Ñ ଇଟାସିଡÈନ ିନମଡେÓନେÑଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୧୨:୪୩–୪୫)

୨୪
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ର େୀରଦରରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
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ସ୍ଡÓହାନା ସାରନ, ଏ ରଡଲରିତା ଏ େୀରଦରରି ଜÉମବୋରସÍଲୁ ସରିରୁ 
ସରିଡÈନରି ବାହାଙ୍ା ଦାଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜÉମବୋରସÍଲୁ ଈରକରଭÑ 
ବାହା େÉନÈତାକା େୀରଦରରି ଇରନ, ‘ଅÉନୁ ଏତେରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାମÈଇ, ଅରଟÑÑସରଟÑକା ଏ ଇଡୁତାଙ୍ରି Ôରନ ଅÉନୁ ରଭ୍ଡÍÓଈ।’ 
୨୫

 ଏରସରରିରଭÍଲା େୀରଦରରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍସାନା 
ଏ ଇଡୁ ରୀେରିରୀେÈ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃନାରÈ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାରରି 
ସରରÑମାନାରା ରମଃରନ, ୨୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏ େୀରଦରରି ସାଜାନା 
ତÉରଙ୍ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଈଗାଟରି ଅରଟÑÑ ସÉତଗାଣ୍ରି େୀରଦରାଙ୍Èନରି 
ଅତରିକାରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିବାଃତା ସÌଲ୍  ଜାନା ଏମବୋ 
ଲଃରନରୁ। ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି 
ରଦରରି ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

ଈ ଲÌକୁ ଉନଜÑନନ ନରୋତାକା
୨୭

 ଜୀସୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍  େରିସାଭା ଉଜାମାସାରରି ମାରଦÑ 
ଇ ର ଅÉସାମୀଡା ନରିଙ୍ାନା ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ରଭରତେ, “ଏତେରି 
ଆଜା ନୀରଙ୍ ମÉରାମାଞ୍ାରନ ଏÌରରି ରମÍଲା େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନାରରି। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ନୀରଙ୍ ମÉରାମାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା େÉଡୁ 
ଊଡ଼୍  ସାମାଞ୍ାରନ।”

୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ,“ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରÈ 

ରଭସ୍  ୋ ରଭଞ୍ରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ଆଡÈ ଉରଜÑରନ ରମÍଲା 
େÉଣ୍  ଞ୍ାନାକା।”

ଆଦାଙି୍ତାରÈ ମଡେିÓଉ ତସ୍ାନସÍଲୁ ପ୍Éତାରି
(ମାତରିଉ ୧୨:୩୮–୪୨; ମÉକ୍ ୮:୧୨)

୨୯
 ଦୀରରÑ ଦୀରରÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଊଜରିରତରୁ। ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈ ରଡଲରିତାକା ଏରସ ଡ଼Ìଈତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରିତାରÈ a ରଣ୍È ମ୍ଡରିÓଉ ରମଃୋ ଦାଃେରିରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇଆରରି

଼
ଇ ଆନରିରଭÑ ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଆଦାଙ୍ରି  

କାବାଡ଼ରି ତÌସ୍  ୋ ଅÉଏÒ।  ଜୁନସ b ତାରÈ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଆଇମାରନ ରରଣ୍Ñରନ ମ୍ଡରିÓଉ। ୩୦

 ଜୁନସ ଇସରିଙ୍ରି  ନରିନରିବରିତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ର ମ୍ଡରି Óଉରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ରମ୍ଡ ÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑ ÑତାକାରରିରସÍଲୁ ର 
ମ୍ଡରିÓଉରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 “ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନରିଗÉଲା ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂନରିରଭଞ୍ନାରରି ରÉଜାଲରି c 

ନରିଙ୍ରିରନ ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ନୀମବୋନାମାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କାତା ନରିରକ୍ନ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିତାରÈ ଦୂସ ଆଃରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ 

a ୧୧:୨୯ ଅÉଦାଙି୍ କାବାଡ ି ରେÍନୁତାରା ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଗରିଭା ଆଇମାନରି 
ଅÉଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି।
b ୧୧:୨୯ ଜୂନସ େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା ତାନରି ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ନରିକରିନରିକାତା ରଭସ୍ ୋ ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ରରଣ୍Ñ ରଦରରି ମୀନୁ ଟୁଟୁ ଲÈଇ 
ଦରିନରି ଦରିନା ରାହରିଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଡ଼ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁ ସମାଧିଡ଼Èଇ ତରିନରିଦରିନାଗÉଲା ସÉଭା ଗ୍ଡÓÉଙ୍ଜୁଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।
c ୧୧:୩୧ ନ୍Íଲା କଡେରୂନ ିନ୍ଞ୍ନାରି ରÉଜାଲି ରେÍନୁତାରା େୂନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ସଲମନ ବାହାଡ଼ାଇ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏÌରରି ଏକ ହଜାରରି ମାଇଲ 
ୋରହରରି ରତ୍ଜାନା ଭÉଜାମାରସ ।

ରÉଜାଲରି ସଲମନତାରÈ େନୁ୍  ମବୋଏÌଲୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍  ମବୋତାଙ୍ରି  
ଗÉରମÑ ଦୁରୁÔଟରି ଭÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, 
ସଲମନ ସÉରÛକରି ଅÉନୁ ରଦରÈନୁ।

୩୨
 “ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନରି ଗÉଲା ନରିନରିବରିତାକା ଲÌକୁ ଇରଦÑ 

ନୀମବୋନା ମାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଏଆରରିତାରÈ ଦୂସ 
ଆଃରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଜୁନସ େÌତୋରÈ 
ରଭଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ଗରିଭାନୀମବୋ ତରିହାରସରୁ। ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ ଜୁନସ ସÉରÛକରି ଅÉନୁ ରଦରÈନୁ।

ପୁତପିତାନି
଼
 ଉଜାଡ ିନଡଃଙି୍ ଅÉଦୁ

(ମାତରିଉ ୫:୧୫; ୬:୨୨–୨୩)
୩୩

 “ଏମବୋଈରଭÑ ଡୁବରି ରୁତାନା ଏÌରÈ ଅÉଡ଼୍  ସାନା ଅÉରତÑକା 
ରଟକରି େ୍ାକ୍  ସାନା ଇରଟÑ। ରଟÍରଣ୍Ñ ଇଜÔକରି ସÌଲ୍  ନାକା ଅÌରତେରରି 
ରମଃନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଡୀୋତାନରି

଼
 ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ମୀ 
କାନ୍  ଙ୍ା ମୀ ଗାଣ୍ରିରସÍଲୁ ଉଜାଡ଼ରି ମାରÈତÈଇ। ମୀଈ କାନ୍  ଙ୍ା 
ରନଗରିମାଞ୍ାତାକÈ ମୀରନ୍ ଗାଣ୍ରି ଉଜାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉରନ। 
କାନ୍  ଙ୍ା ରମଃୋ ମୂËତାକା ମୀ ଗାଣ୍ରିମÉରା ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ଆନ୍ାରରି 
ଅÉରନ। ୩୫

 ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାନରି ଅରତେରରି ଇସରିଙ୍ରି  
ଆନ୍ାରରି ଅÉଏÒ। ୩୬

 ରଗରଟ ମୀ ଗାଣ୍ରିମÉରା ଅÌରତେରରିଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉରନ ଏଙ୍ା ର ବାହାତାନରି

଼
ରଭÑ ଆନ୍ାରରି ରାହରି ଅÉଏ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଗାଣ୍ରି ଅÌରତେରରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉରନ। 
ଡୁବରି ଉଜାଡ଼ରି ସୀପ୍  କରିମାଞ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରଭÑ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ଅÌରତେରରି 
ଅÉରଦରୁ।”

ଜରୀସୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉପାଗାରିଟାତାରÈ ଦୂସ ଆଃତାରି
(ମାତରିଉ ୨୩:୧–୩୬; ମÉକ୍ ୧୨:୩୮–୪୦;  

ଲୁକ ୨୦:୪୫–୪୭)
୩୭

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା କାତା ରଭସ୍  ୋ ଏÌରସÑ ଗରିେରିସାଭା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ତÉରେ ରରହÑ ତରିନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଜୀସୁଈ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଲÈଇ ସରଟÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିନ୍  ମବୋରସÍଲୁ 
କକ୍  ରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଜୀସୁ ତରିନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ସାଲ୍  ବା ରଭÍରଲÑରନ 
ତÉË କାକାନଗ୍  ଜାସରିଡÈତରିବÉଗା ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ବ୍ଡଁÓÝ ଇରସଞ୍ଜୁ। 
୩୯

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ “ଈରୁ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ 

ମୀË ତାରଲଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ବଟ୍ରି
଼
ଙ୍ା କୁÔଇ କୁÔଇ ମାଜରି 

ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ଲÈଇ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଟକରିବଣ୍ରି 

ଗରିଆନା ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାରÈ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନÈ 
େୂରରିଗଆନା ଇଟାମାରଞ୍ରୁ। ୪୦

 ଅ ଏÌଲୁସରିଡÈନାରତରୁ! ଏତେରି 
ରେÍନୁ କୁÔଇନାରÈ ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÈଇନାରାରଭÑ 
ଗÉଡ଼ରିଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ଲÈଇମାନÈଗୁରଲÑÑତÈ 
ଈରୁ ରମଃଦୁ। ଏତେÈକା େÉନÈନାକା ଏଆରରି

଼
ଇ ବାରାଗରିଦୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଗୁରଲÑÑଡ଼Èଇ ତରିର୍ ଇରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ତୀରରି 
ଅÉରଦରୁ।

୪୨
 “ଅ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ 

ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ମାରନ! ଈରୁ ଗୁରଲÑÑଡ଼Èଇ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼Èଇ 
ବÉରଗÑକା ରେÍନୁକରି ସୀସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ। େଦରିନା ଅÉକା, ରତÍଜେତ୍ 
ଅରଟÑÑ ବÉଡ଼ାତାନରି

଼
 ମାନରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କରଗରରି 

େରିଲÔଙ୍ାଡ଼ÈଇରଭÑଏ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ବÉରଗÑକା ରେÍନୁକରି 



100ଲୁକ ୧୧:୪୩
ସୀପ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରଭÍଗାରରି

଼
ଇ ରଜÍଡାନÌଭା ତÌସ୍  ୋ 

ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡାଗରିନାରÈ ଲରିଲରିସରି ଆଇରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଈ 
ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରନଗରି।

୪୩
 “ଅ ୋରୁସରିଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋ 

ତାରରି ମାରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଟ୍  କÈନରି ରଦରରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଇଟା ଅÉଜାମାନରି ବାହାଙ୍ା 
େÉନ୍  ମବୋ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉଟାଙ୍ାନରି

଼
 ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 

ଜହାରରି େÉନ୍  ମବୋ ମÉଟ୍  କରିମାରଞ୍ରୁ। ୪୪
 ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ 

ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ମÉଗ୍ାନାମାନରି ଏ ମୁସ୍  ୋ କ୍ଡÓÝଉଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ, ଏତେରି 
କୁÛଇଟରି ଲÌକୁତାକା େୁନÈରାରଭÑ ସାଲ୍  ବା ଭÉଭା ଗରିେରିରନରୁ।”

ସÉଜାଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନସÍଲୁ ଜରୀସୁତାରି ନ୍ସ୍  ପା
୪୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ୋରୁସରିଙ୍ା କାତା 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଦରି, ଏମବେÈ ମାଇ ଗଟÈତରିନରି

଼
ରଭÑ ଲାଜା 

ଗରିେରିମାଞ୍ାଦରି।”
୪୬

 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ! ମୀ ରସÍଲୁରଭÑ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି 
ମାରନ! ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସÉଜାତାରÈ 
ଈରସ ରଦରରି ବÉରରି ଇଃୋଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଈରÈ ମÉନରିଅÉଭା 
ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØେରିମାରନ। ଈ ଗୁରଲÑÑ ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରିଅÉଭାରସÍଲୁ 
ଈରୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭସ୍  େରିରଞ୍ରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏରସÑକାରଭÑଏ 

ଏମବୋତÈ ରଣ୍Èରଭରଲ ସÉଜା ମÉନରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  ସରିରଡÑରୁ। 
୪୭

 ମୀ ରସÍଲୁ ଏରସ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରିମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି

଼
ଇ ଜହାରରି 

ସୀଭାରସÍଲୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ମସୁାମାସରି ବାହାଙ୍ାନରି

଼
 ସÉଞ୍ାଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗାବାଗାଟାରରି
଼
ଇ ମୀ 

େୁବ୍È ଆରକଞ୍ାକା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାରସରୁ। ୪୮
 ଈରୁ ମୀ େୁବ୍È 

ଆରକଞ୍ାକା ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ମାରସ ଇଞ୍ରି  
ଈËଗରିଭାଡ଼Èଇ ଈରୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ତÌସ୍ ୋଦାଃେରିରଞ୍ରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏଆରରି ମୁସ୍ ୋ ବାହା 
ସÉଞ୍ାଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୪୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାନୁ 
ଏଙ୍ା ୋଣ୍ାଅÉଜାମାନାରରି

଼
ଇ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରି Ô। 

ଗରନ୍Ñକାତାକାରରି
଼
ଇ ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରନରୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 

ଗରନ୍Ñକାତାକାରରି
଼
ଇ ଜୂରକ୍ନରୁ।’

୫୦
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େୁତଗି େ୍ୀତରିରଡଲରିଡ଼Èଇ ରଗରଟ ରେÍନୁତାଡ଼ା 

େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉଜାରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି 

ବÉଗା ଈ ରଡଲରିତାକାରରିକରି ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। ୫୧
 ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ।  ରହବଲଈ a ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତରି 

a ୧୧:୫୧ ନେବଲ ଏଙ୍ା ଜରିଖରରିଅ ବାଇବଲତାନରି େ୍ଡÓÉଡରିସÉଜାତାନରି 
ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÉକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରିମାରଦ 
ରହବଲ ଅÉଗତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିକରରିଅ ଡାଉ ଲÌକୁ ତାଞ୍ଜୁ।

ରଡଲରିଡ଼Èଇ  ଲÉକାଗଟରି b ଏଙ୍ା  ରେÍନୁଇଡୁ c ମାରଦÑ ଜରିକରରିଅଈ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତରି ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସÈକରି ଈ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ନୀମବୋନାମାନରି 

ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଈ ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ।

୫୨
 “ଅ ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ! ମୀ ରସଲୁ ଏରସ 

ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁତାରÈ କୁଞ୍ ରିୋକÈ ଅÉଡ଼୍ ରତରୁ। ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଈରୁ ଗ୍ରÉମବୋକୂରତରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 
ଗ୍ରÉମବୋରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରସରୁ ଏଆରରି

଼
ଇରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋସୀËରତରୁ।”

୫୩
 ଜୀସୁ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ୋରୁସରିଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ ଗÉରମÑ 

ଜୂଗାସୀଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତÈ 
ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରିଭାହାଡ଼Èଇ ଏମବୋତାରÈ କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ଦାଃେରିରସରୁ। ୫୪

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଜୀସୁ କାତା 
ରଭସ୍ାଭାନରି

଼
 ମÉସରିନାରÈ ଆଃୋରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦାଃେରିରସରୁ।

ପାରୁସିଙ୍ାନନିଡଃଙି୍ ଅÉ୍ା କୂନା

୧୨  ୧ ହଜାର ହଜାର ଲÌକୁ ଭÉଜାନା ଊଜରିରତରୁ। ଏମବୋ 
ଲÌକୁତାକା ନାସରିଡୁଡରି ଆଇରସରୁ। ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭସ୍ ୋ 

ରଭÍରଲରନ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ୋରୁସରିଙ୍ାନରି 

ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରିନୀରୁÔଡ଼Èଇ ରସକ ରାହରିଅÉଦୁ। ନାଇ ରଭସ୍ ନାରରି 
ଲÈଇନରିକାତା ଆଇମାରନ, ଏଆରୁ ଆଇରନରୁ କୁତୁରୁେଗୁାଟାକା। 
୨

 ଅÉଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାମାନା ଗୁରଲÑÑ ତÌଞ୍ାଗରିଭାଅÉରନ। ମÉଗ୍ାନା 
ମାନରି ଗୁରଲÑÑତÈକୁÛଇ ତÌସ୍ ୋ ଅÉରନ। ୩

 ଈରୁ ଆନ୍ାରରିତାନରି
଼
 

ରଭସ୍ େରିଦୁଃନାରÈ କାତା ଉଜାଡ଼ରିତାନରି
଼
 ରଭସ୍ ୋଗରିଭା ଅÉରନ। 

ର ଭରିରଙ୍Ñମାନରି ବାକାରରିଲÈଇ ଏରମବେରରି କରିରୁତାନରି
଼
 ଅÉରତକାରଭÑ 

ରେ୍ଡÓÍରକÑ ଆନÈଅÉରତÑକା ମୀ ରଭସାନାରÈରଭÑ ଇଡୁ ତୂଲରି ରସଣ୍Ôଟରି 
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ େÌୋ୍ଅÉରନ।”

୍ାରି ନପÍନୁଈ ଆଜାଦୁ
(ମାତରିଉ ୧୦:୨୮–୩୧)

୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ନାଇ 

ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଲÌକୁରରି
଼
ଇ 

ଆଜା କୂନା। ଲÌକୁ ଭାରରି ଗାଣ୍ରିତରିନରି
଼
 ମୁହ ରିଗରିଭା ମୂରନରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରସÑରନ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ମୀନ୍ାରÈ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି 
ଆନÈରଭÑ ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ। ୫ ଈରୁ ଏରମବେରରି

଼
ଇ ଆଜା ଅÉରନ ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ଏଆନରି
଼
ଇ ତÌତୋଈ, ମୀରଙ୍ ମୁହରିଗରିଆନା ନକ୍ତାନରି

଼
 

ବାବାଡ଼୍ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏରମବେରରିତାରରି ଡÉଟାମାରନ, ଈରୁ ଏ 
ରେÍନୁଈ ଆଜାଦୁ। ଆଁ, ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଭାରରି 
ଏଆନରିଆଡÈ ଆଜାଦୁ।

୬
 “େଟାଙ୍ାନରି ପ୍ରÉନାଭାନରି

଼
 େÉଞ୍ଟା େଟାଙ୍ନାରରି ରକ୍ଉ ଈରକÑ 

ୋଇଙ୍ା ଆଇନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ମାରଦÑ ର 
େଟାତରିନରି

଼
ରଭÑ ବ୍ଡଜୁସ୍କରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୭

 ଆଁ, ମୀ ତ୍ାଉତାନରି
଼
 ଏରସଗଟା 

b ୧୧:୫୧ ଲÉକାଗଟ ି ରେÍନୁଇଡୁ ଅÌରଡ଼ ଇ ବାହାତାନରି ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ଜÌତଙ୍ା ରାସ୍ ୋ ଅÉଇମାରସ।
c ୧୧:୫୧ ନପÍନୁ ଇଡୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମତା 
ମାସରି ର ରଦରରି ଇଡୁ।



101 ଲୁକ ୧୨:୩୧
ତ୍ÉରମବେÑରାକା ମାନୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତÈ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଆଜା 
କୂନା। ଗÉରମ ଦÉଲା େଟାଙ୍ା ସÉରÛକରି ଈରୁ ଗÉପ୍ ସରି 
ରକ୍ଉଗାଟାରତରୁ।

ଜରୀସୁ ନସÍଲୁ ଲାଜାଅÉ୍ା କୂନା
(ମାତରିଉ ୧୦:୩୨–୩୩; ୧୨:୩୨; ୧୦:୧୯–୨୦)

୮
 “ଆନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ନÌକରି

଼
ଟରି 

ନରିସାନା ନାଇ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏÒନ୍ ରତନୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ଦୂତଙ୍ାନରି ନÌକରି

଼
ଟରି ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସରି

଼
। 

୯
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ନÌକରି

଼
ଟରି ନରିସାନା ନାଇବାଃତା େରତ ୍

ଗରିେରିସରିରଡÑନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁରଭÑ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରି ନÌକରି

଼
ଟରି ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ନାଇ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 

ଅÉËରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସରି
଼
।

୧୦
 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି କୁÛଇଟରି ରଭସ୍ େରିମାନରି ଲÌକୁତାରÈ 

ଏ ଦୂସ େରିଃୋ ମୂୋଅÉରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ କୁÛଇଟରି 
ରଭସ୍ାନରି

଼
ଇ େରିଃୋ ମେୂାଅÉଏÒ।

୧୧
 “ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍ କା 

ବାଃତାଙ୍ରି , େÌଣଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକ୍ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅତାରନରୁ, ଏÌ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ଆନÈ ଇଞ୍ାନା କାତା 

ରଭସ୍ ରଦରୁ, ଏଙ୍ା ଆନା ଇରଞ୍ରୁ, ଏ କାତା ରସÍଲୁ 
ଏରସÑକାରଭÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। ୧୨

 ଆନÈଡ଼ରିକରିଇରସÑକା ଈରୁ 
ଆନÈ ଆନÈ ରଭସ୍ ୋ ଦୀରନ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
ରନ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 

ଏÌରÈ ମୀରଙ୍ ଗ୍ରÉପ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

ଲÌବାଆଇନାକାରି ନସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ପିନାରି
୧୩

 ଦÉଲା ଲÌକୁରରି ମାରଦÑଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ମାଇ ଅÉବା ଇରଦÑ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଅÉବାତÈ 
ଦନବରିତ ମାଇ ମାରଦÑ ୋଃୋରସÍଲୁ ନାଇ ଆରମବେସାଈ 
ରଭସାଜରିଆମ।ୁ”

୧୪
 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ମୀନ୍ାରÈ କାତା ତୂକରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଅÉରତÑକା ମୀ ଅÉବାତÈ ଦନବରିତ ମୀ ରରି
଼
ଆରରିମାରଦÑ 

ୋହାଜରିଭା ରସÍଲୁ ଏମବୋଈ ନÉରଙ୍ ରଭସାଞ୍ାରନ?” ୧୫
 ଜୀସ ୁ

ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଈରୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑଭାକÈତରି 
ଲÌବାଡ଼Èଇ ମରିଣ୍Èନରି ରସକ ଇଟାଦୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଅଜଗିଅÉଜାନା 
ଗÉପ୍ ସରି ଦନବରିତ ମାରସÑକାରଭÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଉରଜÑ ନୀମବୋତରିନରି

଼
 

େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।”
୧୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଣ୍È ତÌସରିସରି କାତା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ: “ର େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରିତÈଇ ରନÍଡାଙ୍ା ମାସୁ। ଏ 
ରନÍଡାତାନରି

଼
 ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ତÉସା ଅÉରତÑ। ୧୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ 
ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଆନÈ ଗରି

଼
ଇ? ନାଇ ଈ 

ଗୁରଲÑÑ ତÉସାତା ଇଟା ରସÍଲୁ ମÉରେ ବାହା ସରିରଡÑ।
୧୮

 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ରନଗରି କାତା। ଆନÈ ଗରିବା 
ଅÉରନ, ଅÉନୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ାମÈଇ। ଅÉନୁ ରଭÍରଲରନ ରଡÍବାଙ୍ା 
ଭ୍ୀକ୍ ସାନା ରଦରÈ ଗÉଡ଼ରି ଗରି

଼
ଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ତÉସା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 

ଦନବରିତ ରÌ ବାହÈରନ େୂନରି ରଡÍବାÏଙ୍ାନରି
଼
 ଇଟରି

଼
। ୧୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଅÉନୁ ନାଣ୍Èନରି ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସରି

଼
, ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ରନଗରି ରନଗରି 

ତରିନ୍ ମବୋ ଗÉରମÑ ବାସାରରି ରସÍଲୁ ରହାନା ଇଟା ମÈଇ। ଇରଦÑ 
ଆନÈରଭÑ ଗରି

଼
ଆରÈଏ ରାହରିଆମୁ। ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା 

ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉମ।ୁ’
୨୦

 “ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ଈରକÑରଭÑ 

ଏÌଲୁ ସରିଡÈନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି! ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଈନୁ ସÉଦରି। ଈନୁ 
ନୀ ରସÍଲୁ ରହାନା ଇଟାମାନାଈ ଗୁରଲÑÑ ଆନÈ ଅÉନୁ? ଏ 
ଗୁରଲÑÑତÈ ଏମବୋଈ େÉରନ?’

୨୧
 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭାରରି ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଦନ େୁଟାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଏଆନରିରସÍଲୁ ଈରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ରେÍନୁ ନÌକରି
଼
ଟରି ଏ ଲÌକୁ 

ଏରସÑକାରଭÑ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ।”

ନପÍନୁଦନିା ତନିିÔ ନÌକ ିଇଟନିା
(ମାତରିଉ ୬:୨୫–୩୪; ୧୯–୨୧)

୨୨
 ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 

ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଆନÈ ତରିଞ୍ାନା ନୀମବେରିନାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। ଗାଣ୍ରି ଟÉଟାେେ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏତେରି 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। 
୨୩

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋତରିକରି ସÉରÛକରି େରାଣରି ଏଙ୍ା 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍Èତରିକରି ସÉରÛକରି ଗାଣ୍ରି ନୂଡ଼ରିତାରରି। ୨୪

 େଟାଙ୍ାନରି
଼
 

ରମଃଦୁ, ଏÌଭରି ବରିରହନରି ମାଟ୍ ରି ସରିଡÔ, ଅÉରତÑକା ତÉସା କଇ 
ସରିଡÔ। ରହାନା ଇଟାରସÍଲୁ େଟାଙ୍ାନରି ବାଃତା ରଡÍବାÏଙ୍ା ସରିଡÔ 
ଅÉରତÑକା ବାକାରାକା ସରିଡÔ ଅÉରତକାରଭÑ ରେÍନୁ ଏÌଭାସାନରି

଼
 

ତୀସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ତ େଟାଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ଏରସସରିକରି 
ରକ୍ଉଗାଟାରତରୁ। ୨୫

 ମୀ ମାରଦÑ ଈତାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ ମାରନ, 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ରସÍଲୁ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ନୀମବୋ ଅରଟÑÑ 
ଇରକÑ ସ୍Éୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ? ୨୬

 ରଗରଟ ଈରୁ ଇରସ ସେÔତାରÈ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ ଇରସÑକା ରବÍଗାଲରି ରଦରରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ ଆଇରଞ୍ରୁ?

୨୭
 “ଗସା େୂଙ୍ା ରମଃଦୁ, ଏÌଭରି ଇସରିଙ୍ରି  େୂେରିମାନୁ? ଏÌଭରି 

ଆନରିରଭÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିଡÔ, କରି ନୂଟ୍ କା ରଭÍସାନା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଅସ୍କରିସରିଡÔ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋଗାଟରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ ସଲମନରଭÑ ଈ େୂଙ୍ା ମାରଦÑ ର 
େୂଜୁରତରସରଭÑ ସÉଞ୍ା ତÌସ୍କରି  ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ରେÍନୁ ୋଙ୍ା 
ସÌଲାତରିନରି

଼
ରଭÑ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ସÉଞ୍ା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ସÌଲା 

ରନÍଞ୍ଜୁ ଗÉସା ଦୁଃେରିମାରନ। ଏ ରଭÑଇତରି କୃସ୍ ଇଞ୍ରିସାକÈ ଏÌରÈ 
କାମବୋରସÍଲୁ ନÉଡ଼ରିତାନରି

଼
 ବାବାଡ଼୍ ଗରିଭାଅÉରନ। ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ 

ଏ ସÉରÛକରି ଗÉରମÑ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ରେÍନୁବାଃତା ମୀରନ୍ ଈରସରଭÑ ଗରିନÈ େରତ୍ 
ସରିଡାରÈଏ?

୨୯
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଆନÈ ତରିରଞ୍ରୁ, ଆନÈ ଉରଣ୍ରୁ ଈ 

ରସÍଲୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁଗରିଭା କୂନା। ଏରସକାରଭÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା 
କୂନା। ୩୦

 ଈ େୁତଗିତାନରି
଼
 ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 

ଦାଃେରିମାରନରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ମୀରଙ୍ ଲୂଡ଼ାମାନୁ ଇଞ୍ରି  ମୀ 
ରସଣ୍ମାନରି ଅÉବା େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଆନାରÈ ଆନାରÈ ଅଡ଼୍ ୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଏÌରରି ଆଇରନ ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଇରସÑକା ରସଣ୍ନରିଦରିନା। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମୀ 
ଲୂଡ଼ାଅÉନରି ଗୁରଲÑÑତାରÈ ମୀରଙ୍ ସୀଭା ଅÉରନ।
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ଦନବତି କୁÛଇଟ ିବାସ୍ଡା ଇଟା କୂ୍ା

୩୨
 “ଅ କରଗରରି ରମÍଣ୍ରିଗଟାରତରୁ! ଆଜାକୂନା ମୀ ଅÉବା 

ଏ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ମୀରଙ୍ ସୀଭାରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ମୀË ଦନବରିତ ଊସ୍ ୋଦୁ। ଈଭରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରାହରିଅÉନୁ। ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାନରି

଼
 ମୀ ଦନବରିତ 

ଏମବୋଈରଭÑ ରେ୍ଡÓÍକରିଅÌଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା େ୍ଡÓÞକା ମୁହ ରିଗରିଭା 
ମଅୂÒ। ୩୪

 ମୀ ଦନବରିତ ଏତୋଭାନରି
଼
 ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏମବେÈରନ ମୀରନ୍ 

ମÌନରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ।

ଗୁନଲÑÑନଡଲି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାନ୍ ମ୍ା
(ମାତରିଉ ୨୪:୪୨–୪୪)

୩୫
 “କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। 

ମୀË ଡୁବରିଙ୍ା ରୁତାନା ଇଟାଦୁଃଦୁ। ୩୬
 ଡ଼Éଞ୍ା ବÌଜରିଡ଼Èଇ 

ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀରଙ୍ ତÌଲ ଅÉଜାନÈରା 
ରମଃତାରନଞ୍ଜୁ, ଇଃତରି ଆଲରିଆଗାଟାରରିରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଅÉଦୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓ Íସାନା ଦÉରା 
ଡ଼ାସ୍ ୋଡାରଣ୍Ñ ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାକା ଏଆନରିରସÍଲୁ ଦÉରା 
ଦÉସାଜରିରନରୁ। ୩୭

 ଏ ଆଲରିଆଗାଟାକା ରମÍଲା େÉରନରୁ। 
ଏତୋରରିÔଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଏଆରୁ ତÌଲ ଅÉଜାରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
ଇ କÉେରିନାରÈ ରମଃରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁରଭÑ ତÉନୁÔରନ 
ଏଆରରି

଼
ଇ ରମଃୋସୂଡ଼ାଗରିବାରସÍଲୁ ତାଡ଼Èନରି ତÌଲ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି
଼
ଇ କପ୍ କାରସÍଲୁ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନୁÔରନ 

ତରିନ୍ ମବୋ ଜÌଙ୍ା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୮
 ଏ ଆଲରିଆଗାଟାରରି

଼
ଇ ଇଡୁ ରଦରÈନରି 

ରସÍଲୁ ତୁରଲÑ ନÉଡାଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଗÉପ୍ ସରି 
ରଡଲରି କÉୋ ଦରିରତÑକା ଦୀରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ରଭ୍ଡÍÓସାନା ଏଆରରି

଼
ଇ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ କÉସାନା 

ମାନାରÈ ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଏଆରୁ ରରହା ଅÉରନରୁ।
୩୯

 “ଏÌଲୁତା ଆଃଦୁ, ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ରେ୍ଡÓÍକରରÑନରି 
ଭÉନାରÈ ରଡଲରି େୁଞ୍ରି  ଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେ୍ଡÓÍକରରÑନରି ଇଡୁଲÈଇ ସÌଲ୍ ବା ସୀଏÒଞ୍ଜୁମା। ୪୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈରୁରଭÑ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରମ୍ଡÓÍରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ର ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଭÉରନଞ୍ଜୁ, 

ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁ 
ଗରିଆଦୁରହÑରୁ।”

ଟକି୍Èତାଞ୍ଜୁ ଆଲିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମ୍ାଈ 
(ମÉକ୍ ୨୪:୪୫–୫୧)

୪୧
 େରିତର ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ! ଈ ତÌସରିସରିକାତା ଈନୁ ମାଇରସÍଲୁ 

ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି ଗରିନା ଗୁରଲÑÑତାକାରରିରସÍଲୁ?”
୪୨

 ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଜୀସ ୁଇରସÑଞ୍ଜୁ, “ମଲୂÈ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÌଲୁଗାଟରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଈ? ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ଆଲରିଆଗାଟାରରିକରି ଟରିକ୍ନÈ ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ସୀଭାରସÍଲୁ ର 

ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ବÉରରି ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏÌତୋନରି
଼
ଇ ଈ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ବାସ୍ାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଈ? ୪୩

 ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଭÉରତÑକାରଭÑ 
ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ୋଇଟରି ଗରିେରିମାନାରÈ 

ରମଃରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୪୪

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ କୁÛଇଟରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଭା 
ରସÍଲୁ ଏଆନରି

଼
ଇ ଅÉସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ।

୪୫
 “ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଡ଼ÌËତାଞ୍ଜୁ 

ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ନାଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଉରତÑଗରିସରି ଭÉଏÒଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 
ଆନÈ ଅÉରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑ 

ଆଲରିଆଗାଟାସାନରି
଼
 ସାଃୋ କସ୍ ୋଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନୁ 

ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନା ଅରଟÑÑ କାଲୁ ସÌସାନା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୪୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି ତାଡ଼ା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏତେରିଆରତÑକା ଦରିନାଗÉଲା ଭÉଜାନା ଏତାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଲ ଆଜାନା ସରିଡାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଭାଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ଉରତÑ ଏତାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଲୁ ଗରିଭାରଭÑ ମୂସାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ଡ୍ଡÜÝØନରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବାଗଗି ଆହÈନରି 

ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି
଼
 ବାଃତାଙ୍ରି  ରେହରିରନଞ୍ଜୁ।

୪୭
 “ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁତାରରି ଏÌଲୁ 

ଆନାରରି ଏÌରÈ ରଭÍରଲÑରନ େୁଞ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏ 
ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି ତÌଲଆନାରରି ସରିରଡÑ, ଅÉରତÑକା ପ୍ରବୁ 
ତାଡ଼ା ମÌନରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
ଇ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ରଭÍସାନା ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। 

୪୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ପ୍ରବୁତାରରି ଏÌଲୁ 

ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁଞ୍ାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରି

଼
ଇ ଏ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ, ତÉନ୍ା 

କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
ଇ ଏରସ ଡଣ୍ ସୀଭାକାତା, 

ଏଆନରି
଼
ଇ ଈରକÑଆକÈ ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଏତୋନରିକରି ଗÉରମÑ ସୀଭା ଅÉଜାରନ, ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ 
ଜÉୋ ଅÉରନ। ଏତୋନରିକରି ଏÌËଡ଼ରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ସୀଭାଅÉଜାଦୁଃରନ, 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଏରହÑଙ୍ରି Ôରନ ଗÉପ୍ ସରି ଅÉସା 
ଗରିଭାଆରନ।”

ଜରୀସୁନକÑ ଲÌକୁତାରି ଏÌଲୁ ର ନଡଃଙି୍ ଅÉଏÒ
(ମାତରିଉ ୧୦: ୩୪–୩୬)

୪୯
 ଜୀସ ୁରଭସ୍ ରେମାରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ନÉଡ଼ରି ରୁତା 

ଭÉଜାମÈଇ। ଈରରି ରଭÍରଲÑରନ ରଭରଲ ରୀ ଦୁଃୋକାରରିମା 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ ରିମÈଇ। ୫୦

 ଆନୁ ‘ର ଭାକÈତାରÈ  ମୁଞ୍ା’ a 
େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଈରରି ଅÉËସରିଡÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଅÉନୁ ନÌଭା 
େÉନ୍ ମବେରିମÈଇ। ୫୧

 ଅÉନୁ ଈ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା ଆହାନା 
ଭÉଜାମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ? ଅÉଏÒ, ଅÉନୁ 
େୁତଗିତରିନରି

଼
 ବÉଗା ବÉଗା ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମÈଇ। ୫୨

 ଇରଦଡÈଇ 
ର ଇଡୁତାନରି

଼
 େÉଞ୍ଗାଣ୍ରି ମାଞ୍ାସାକÈ ଏଆରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି 

କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ତୀନରିଗାଣ୍ରି ରରିÔଆରରି କୁÛଇଟରି ଆରତÑକା ରରିÔଆରୁ 
ତୀନରିଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ।

a ୧୨:୫୦ ‘ର ୍ାକÈତାରÈ ମଞୁ୍ା’ ଇରରିମବୋ ରେÍନୁରଭସ୍ାତାରରି ରରଣ୍ 
ନୂଡ଼ରି ଶବ୍ଦ “ମଞୁ୍ା” କରିମବୋ ଦୁଃଖଡ଼Èଇ କ୍Éର୍୍ା େ୍ାଙ୍ା।
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 ୫୩ ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କୁÛଇଟରି
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି  କୁÛଇଟରି

ଟାଡରି ତାଡ଼ା ମାରନରି କୁÛଇଟରି
ମାର ଟାଡରିନରି କୁÛଇଟରି

ଟାଡରିବÌରା କୁଡ଼ାମୀଡାନରି କୁÛଇଟରି
ଏଙ୍ା କୁଡ଼ା ମୀଡା ଟାଡରିବÌରାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରି ନୁ।”

ନଡଲି ପୁନ୍ ମ୍ା କାତା
(ମାତରିଉ ୧୬:୨–୩)

୫୪
 ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଅରଟÑÑରଭÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରଭÍଲାକ୍ଡଡୂଇନରି 

ରଭଞ୍Ôଟରି ମରୂଡଙ୍ରି  ନରିଙ୍ାନାରÈ ରମଃରତକା ରଭସ୍ େରିରଞ୍ରୁ,‘େରିଜୁ 
ଦରିଆରନ’ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଆଇମାରନ। ୫୫

 ଦକରିଣ 
ରବଞ୍Ôଟରି ଭରିଲୁ ରଭÍରତକା ଈରୁ ଇଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ, ‘କାରା 
ଅÉରନ’। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି Ôରନ ଆଇମାରନ। ୫୬

 ଅ 
ବୁତ୍ାଗରିଭାଗାଟାରତରୁ! ଈରୁ ଭରିଲୁେରିଜୁ କାତା ତ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରନÍଞ୍ଜୁଭୀଏÒ ରଡଲରିଏତେÈରରି ଆଇମାରନ

ନରୀଦେÈ ଜୁଜୁରି ମÉଟୁମୁ
(ମାତରିଉ ୫:୨୫–୨୬)

୫୭
 “ଏତେÈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି, ଏÌË ଈରୁ ମୀସକÔ ଆନÈଡ଼ରିକରି େ୍ଡଜୁପ୍ କା 

ମେୂରିସରିରଡÑରୁ? ୫୮
 ରଗରଟ ଈରୁ ମୀ ବÉଦରିଗାଟାନରିରକÑ ରରହÑ 

ତୂକରିଗରିନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରଞ୍ରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ୋରହରରିତାନରି

଼
 ଏଆନରିରକ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଗରିËତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ତୂକରିଗରିନାନରିବାଃତାଙ୍ରି  
ରଜଜାନା ଅତାରନଞ୍ଜୁ। ତୂକରିଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ୋଇରକÑନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ବନ୍ରିଇଡୁତାନରି

଼
 

ଟୁଟ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫୯
 ଏତେରିଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ଡ଼ାକାତÈ ରÌର ୋଇ 

ସୀËସରିଡÈଇ, ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ଏ ବାହାଡ଼Èଇ େରିଃୋ 
େÉନାଈ।”

ଏÌଲୁ ତଃିଦୁ

୧୩  ୧ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜୀସୁ ବାଃତା ଇÌକÔନାକା ଲÌକୁ 

ମାରସରୁ। ଗାଲରିଲରିତାକାରରି ଏସÛନରି ଲÌକୁରସÍଲୁ 
ଅÉନାରରି ଅÉଜାରସ ଏ କାତା ଆହାନା ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁଈ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିେରିସାଭା  େରିଲାତ a ଏ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲÉକା ରସÍଲୁ ତାସା ଅÉଜାମାସରି 
ଜÌତଙ୍ାନାରÈ ରାକÈତରିରକÑ ଏଆରରିତାରÈ ରାକÈ ଆଡ଼୍ ୋରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏ ଲÌକୁତାକା ରବÍଗାଲରି ଗାଲରିଲରି 

ଲÌକୁରରିକରି ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଈତାକା ମାସରିବÉଗା ଏଆରରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 

ଆତାରରି ତÌସ୍କରିରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନÈ? ୩ ଅÉଏÒ, 
ଏଆରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାକା ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରଗରଟ 
ମୀମୀ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଗରିଭାନୀମବୋଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓ ÍତାଜÈଏରୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଈରୁରଭÑ ସÉଭରିରଦରୁ। 
୪

 ସରିଲହତାନରି
଼
 େ୍ଡÓÞସାମାସରି ଇଡୁ ଭ୍ଡ ରିÓଆନା ଏତେରି ଅଟରଗାଣ୍ରି ଲÌକୁ 

a ୧୩:୧ ପିଲାତ ଖ୍ୀ.୨୬ ଡ଼Èଇ ଖ୍ୀ.୩୬ ଟୁକ୍ନÈ ଜରିହୁଦାତାନରି ରÌମୀୟ 
େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

ସÉରତରୁ, ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ଲଃେରିମାସାରରିକରି ସÉରÛକରି ଏଆରୁ 

ଡ଼Ìଈତାକା ମାରସରୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? 
୫

 ଅÉଏÒ ଏଆରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାକା ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ଈରୁ ରଗରଟ ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଈଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ଗରିଭାନୀମବୋଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍତାଜÈଏରୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈରୁରଭÑ 
ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉରଦରୁ।”

ଲୂଡା ସିଡÈନ ିମ୍ାେୁଣି୍
୬

 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ରନÍଡାତାନରି

଼
 ରଣ୍È ତÌଗÈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହାରସଞ୍ଜୁ। ମ୍ାହୁଣ୍ରିତା େÌଲ 

ଅÉଗାରନ ଗରିନା ଅÉଏÒ ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବେÈ ରଣ୍ÈରଭÑ େÌଲ େÉନÈରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରନÍଡା ଲେ୍ାଗାଟାନରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃମ ୁତୀନରି 

ବାସାରରି ଅÉରତରଡÑ ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି
଼
 ତÌଗÈ ଅÉଗରିରନ ଇଞ୍ାନା 

ଜÌସାନା ଭାଇମÈଇ। ଅÉରତକାରଭÑ ରଣ୍ÈରଭÑ େÌଲ ଅÉନୁ େÉନ୍  ମବେରି 
ସରିରଡÑନୁ। ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି କାତାମ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ଆରରÑରନ ଭରିରÈତରିନରିÔ ନାହରିକରି ଗରିରନ?’ ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନÍଡା 
ଲେ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉବା, ଅରଟÑÑ ର ବାସାରରି ରସÍଲୁ 
େରିହାଜରିଆମ।ୁ ଅÉନୁ ଈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗÉଡା କÉସ୍ାନା 
କତÔ କରିଆଜରି

଼
ଇ। ୯ ଭÉନରି ବାସାରରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାନରି

଼
 େÌଲ ଅÉଗରିତାକÈତ 

ରନଗରି ରଗରଟ ଅÉରଗÑ, ଇରସÑକା ଈରÈ କାତାନା ତୁଃଦରି।’ ”

ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା ଜରୀସୁ ର ଅÉସାମରୀଡÈନ ିକାର୍ ଇତୋରି
୧୦

 ସରଟÑକା ଜୀସ ୁଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ର ଇଡୁତାନରି
଼
 

ଗ୍ରÉୋଈ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୧
 ଏମବେÈ ଇଃତାରରି ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା 

ମାରସ, ଏରମବେରରି ଗାଣ୍ରିତାନରି
଼
 ର େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ସÌଲ୍   ଜାନା 

ମାରସଞ୍ଜୁ। େୀରଦରରÑଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ଅଟର ବାସାରରି 
ଟୁକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମେୂା ଗରିËରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଡୂକୁÔଲରି ଅÉଜାନା 
ରାହରିଆଇରସ। ଏÌରରି ସାର୍   ଇଞ୍ାନା ନରିସା ଭ୍ଡÓÝକ୍ନÈ ମେୂରି ସରିଡÈରତ। 
୧୨

 ଜୀସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ରମହାନା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଆଜା ନୀ େÉନ୍  ମବେରିମାସରି ଜୂଗା ଇରଦÑ ସାଜାମାରନ।” ୧୩
 ଜୀସ ୁ

ତାଡ଼ା କାଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି କୁÛଇଟରି ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏ ଅÉସାମୀଡା ସାର୍   ନÈ ନରିସା ମରୂତ। ଏÌରରି ରେÍନୁଈ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିରତ।

୧୪
 ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଜୀସ ୁର ଅÉସାମୀଡÈନରି କାର୍ ଇତେରିବÉଗା 

ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଡୁତାନରି
଼
 କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ସÌଡÈଙ୍ରି  

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ର ଆଟାମାରଦÑ ଛଅ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ 
କାରରି ଇନ୍   ମବୋରସÍଲୁ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଭÉଦୁ। କାର୍ ଇନ୍   ମବୋରସÍଲୁ 

ଏରସÑକାରଭÑ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଭÉËଦୁ।”
୧୫

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ  ଏଆନରି
଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ବୁତ୍ ାଗରିଭାଗାଟାରତରୁ। ଈରୁ ଡ଼ଃନା ଇହରିଙ୍ରି  କରି 
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲାତାନରି

଼
ରଭÑ ମୀନ୍È ୋଇଟରି ଗରିେରିମାନରି କÌଡରି କÌରୁ 

େରିହାନା ସରିରୁ ଊଡ଼େରିମାରଞ୍ରୁ। ୧୬
 ଏତେରି ଅÉସାମୀଡÈନରି ଅÉନୁ 

କାରରି ଇରତେÑ ଏÌରରି ରରଣ୍ ମାଇ  ଜରିହୁଦରି b ଆଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

b ୧୩:୧୬ ଜେୁିଦ ି ଅÉଙ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମÉର।
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ବାଇ। ସଇତାନ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଅଟର ବାସାରରି ତଃୋନା 

ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ, ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଏଆଡ଼ରିରକÑ େରିଃୋ 

ଗରିଭା ଆନÈ ରନଗÈରରି ଅÉËରତ?” ୧୭
 ଜୀସ ୁଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 

ରଭସ୍   େରିମାସାଭାନରି
଼
 ଏତୋନାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ରନÍରଡ ଇଗ୍   ଜାନା 

କାତାଆଇରସରୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଲାଜା ଅÉରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ଏତେÈଗୁରଲÑÑ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଭÈ ରମହାନା 
ଗୁରଲÑÑଲÌକୁ ରରହା ଅÉରତରୁ।

ନପÍନୁପÌଣ ଗିନ ିଦନିା ଇସିଙି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୧୩:୩୧–୩୩; ମÉକ୍ ୪:୩୦–୩୨)

୧୮
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଇସରିଙ୍ରିତାରରି? 

ଅÉନୁ ଏÌରÈ ଆନÈତରିରଙ୍Ñ ସରରÑ ଗରିଭାମଈୂ? ୧୯
 ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 

ଦରିନା ର ସସ୍ ରେ୍ଡÓÌନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏ ସସ୍ରେ୍ଡÓÌନୁ ତାଡ଼ା 
ରନÍଡାତାନରି

଼
 ମୁରତେଞ୍ଜୁ। ରେ୍ଡÓÍନୁଡ଼Èଇ େÌକÈ ସ୍ଡÓହାନା ମ୍ାହୁଣ୍ରି 

ଅÉରତ। େଟାଙ୍ା ଭÉଜାନା ରଡÍଗାଙ୍ାନରି
଼
 ଜଜଗିଙ୍ା ରନଃତୁ।”

୨୦
 ଜୀସୁ ଅରଟÑÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତରିନରି

଼
 

ଅÉନୁ ଆନÈତରିରଙ୍ ସରରÑ ଗରିଭା ମୂଇ? ୨୧
 ଏÌରରି ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି 

ନୀରୁÔରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ରୁଟରି େରିଟÛକା ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ର ରଦରରି ରଟକରିତାନରି

଼
 ମାସରି ଅଟାଗୁଣ୍ା ତରିରକÑ ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି 

ନୀରୁÔ ଆଡ଼୍  ରତ। ରଭ୍Íନ୍ାଗରିନରି ନୀରୁÔ ଗୁରଲÑÑ ଗ୍ାହାମାନରି ଅଟାତରିନରିÔ 
ରଭ୍Íନ୍ାଗରିରନ।”

ଜୂପି
଼
 ଦÉରା

(ମାତରିଉ ୭:୧୩–୧୪; ୨୧–୨୩)
୨୨

 ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କÈନରି ସାଜାନା ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଗ୍ରÉୋଈ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରଜÑ ସାରଜÑ ଜରିରୁସାଲମ ରଭଞ୍Ôକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୩

 ଏମବୋଈସରିକରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଏରସ ଲÌକୁ 
ଏଃୋ େÉରନରୁ? ଆନÈ ଈକÔନାକା?”

୨୪
 ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଜୂେରି

଼
 ଦÉରାଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାତାନରି

଼
 

ସÌଲ୍   ବା ରସÍଲୁ ମୂତରିମୂËତରି ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଦÉଲାତାକା ଏମବେÈ 
ସÌଲ୍   ବାରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ସÌଲ୍   ବା ମଏୂÒରୁ। 
୨୫

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍È ଇଡୁତାମାନରି ଦÉରା ଟୁଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଅÌରଡ଼ ନରିସାନା ଦÉରା ଡ଼ାସ୍ ରଦରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉରା ଦÉତାରÈଏଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରଭରତେରୁ, ‘ଆବା, 
ମାଇ ରସÍଲୁ ଦÉରା ଦÉତାମ।ୁ’ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
‘ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େଞୁ୍ରି  ସରିଡାଜÈଏନୁ। ଈରୁ ଏରମବେÑଟରି ଭÉଜାରଞ୍ରୁ?’ 
୨୬

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ରଭସ୍   ରଦରୁ, ‘ଅÉମ ୁନୀରକÑ ରରହÑ ତରିନ୍   ମବୋ 
ଉନ୍   ମବୋ ଗରିଆତାମୁ। ଈନୁ ମାଇ ନÉସ୍କÈନରି ଗ୍ରÉପ୍   ସାମାଞ୍ାଦରି।’ 
୨୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାରଙ୍ ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
େୁଞ୍ରିସରିଡାଜÈଏନୁ। ଈରୁ ଏରମବେÑଟରି ଭÉଜାରଞ୍ରୁ? ଈରୁ ଡ଼Ìଈ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିନରି ଲÌକୁତାରତରୁ। ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌଜାଜାଦୁ।’

୨୮
 “ଈରୁ ଅବ୍ାହାମ, ଇସାକ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରÈ 

ରଭଗାଲରି େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 

ରମଃୋ ମୂରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଅÌରଡ଼ ରାହରିଅÉରଦରୁ।’ 
ଏÌ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ରÉଗ ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା ଆଜରିଭÉଗା ଡ଼ୀ 

ରଦରୁ। ୨୯
 ଲÌକୁ ରଭÍଲା ସ୍ଡଃÕନରି ରଭଞ୍Ôଟରି, ରଭÍଲା କ୍ଡଜୁନରି ରଭଞ୍Ôଟରି, 

ଉତର ଏଙ୍ା ଦକରିଣ ରଭଞ୍Ôଟରି ଭÉରନରୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ 

େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି
଼
 ତରିନ୍   ମବୋ କରକ୍ନରୁ। ୩୦

 ଗରନ୍Ñକା ଲÌକୁତାକା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନରୁ, ଏତୋକା େୁତଗିତାନରି ଗÉରମÑ ରନÍରଡ ମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରସଣ୍Ûନରି ବାହା 

େÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରବÑଅମାନାକା ଏସÛନାକା ନÌକରି ଅÉରନରୁ ଅରଟÑÑ 
ନÌକରି ମାନାକା ଏସÛନାକା ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରିÔ ମଲୂÈ ରବÑଅ 
ରାହରିଅÉରନରୁ।”

ଜରୁିସାଲମତାନି
଼
 ଜରୀସୁ ସÉନନଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୨୩:୩୭–୩୯)
୩୧

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଈନୁ ଇମବୋଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ଏରମବେଅÉରତÑକା ମÉଗଗିକାମ।ୁ ରହରଦ ନୀରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋତାଙ୍ରି  
ଦାଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୨
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ସାଜୁ, ଏ ରକରକବରିଲତରିନରି

଼
 

ରଭସ୍        ଦୁ, ‘ରନÍଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭୀଏÒ ଅÉନୁ ଲÌକୁରରି ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ 
େୀରଦରାଙ୍ାନରି ସ୍ଡÓÌପ୍ ସାନା ରେହାଜରିେରିମÈଇ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି

଼
ଇ କାର୍ 

ଇସ୍        ୋ ଭରିହାଗରିେରିମÈଇ। ଏÌ ରଭÑଇତରି ନÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ବରିହ ରିରନ। 
୩୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବୀଏÒ 
ଇସରିଙ୍ରିଅÉରତÑକାରଭÑ ଗରି

଼
ଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ସÈଇ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍        ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ 
ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋଆଇମାରନ।

୩୪
 “ଜରିରୁସାଲମ, ଅ ଜରିରୁସାଲମତରି! ଈନୁ ରେÍନୁତାରÈ 

େୁନ୍        ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
ଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭେରିମାଞ୍ରି । ଏତେରି ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ରେÍନୁ 

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଏଆରରିÔଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍        କାନା ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍସାଞ୍ରି । ଅÉନୁ ଗÉରମÑ େÉଲୁ ନୀ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ବାରାଗରିଭାରସÍଲୁ 

ମÉଟ୍        କରିମÈଇ। ତାଲରିକଜୁ ସୀୋଙ୍ାନରି
଼
 ତାଡ଼ା ମÉରାଙ୍ାଲÈଇ ର 

ବାଃତÈରନ ଇଟରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ନୀ ମୀଡାକାନରି
଼
 ର ବାଃତÈରନ 

ଇଟା ମÉଟ୍        କରିରସÑ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା 
ଗରିଆଜÈଆତରି। ୩୫

 ଇରଦÑ ମୀନ୍ାରÈ ଇଡୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍        ନÈ େରିଃୋ ଅÉରନ। 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍        େରିମାଞ୍ାଈ, ଏତେରିରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଈ କାତା 
ରବସÈସରିରଡÑରୁ, ‘ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରି

଼
ଇ ରେÍନୁ ରମÍଲା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ନÉରଙ୍ 

ଅରଟÑÑ ରମଃୋ ମତୂାରÈଏରୁ।’ ”

ଜÉମ୍ିନଗିÉଲା ଲÌକୁରି
଼
ଇ କାର୍        ଇସ୍        ପା ନନଗି ଗିନା?

୧୪  ୧ ରନରି
଼
ସରି ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଜୀସୁ ର ୋରୁସରିଙ୍ାନରି 

ରଦରାନରିତÔକରି ଏଆନରିରକÑ ରରହÑ ତରିନ୍        ମବୋ ରସÍଲୁ 
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକା ଜୀସୁଈ ମÉରୁ ମÉରୁନା 
ରମହାନା ମାରସରୁ। ୨ ଏମବେÈ ‘କାକାକÉଟ୍        କା କ୍ଡÓÞପ୍        କା aମାସାଞ୍ଜୁ’ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ତାୋଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଜୀସୁ ୋରୁସରିଙ୍ାନରି
଼
 

ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା 

କାର୍ ଇସ୍        ୋ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଗରିନା ଅÉଏÒ?” ୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 

ଆନÈରଭÑ ଇନÈରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ଆହାନÈ 

କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ, ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୫
 ଜୀସ ୁସÉଜା 

ଗÉୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ 

a ୧୪:୨ ‘କାକାକାଟ୍ କା କଡେÓÞପ୍ କା’ତ୍ପ୍ରିରୁଗ, କ୍ଡରିÓପ୍ କା ରୁଗ।



105 ଲୁକ ୧୪:୨୮
ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ନୀ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କରି ନୀରନ୍ କÌଡରି ରରଣ୍ କୁଆତାନରି

଼
 

ଦରିରତÑକା ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନÈ ଏ ଡ଼ÉଏÒ ରଜଜାନା ଅÌରଡ଼Ñକରି 
କରଡÑରୁ ଗରିନÈ?” ୬ ଜୀସ ୁଆନÈ ରଭରସଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଆନÈରଭÑ 
ଇନ୍        ମବୋ ମËୂରତରୁ।

ନଣି୍Èନ ିନଦରÈନୁ ଇଞି୍ ଏÌଲୁଗି୍ା କୂନା
୭

 ଏସÛନାକା ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉେ୍ାଅÉଜାନାକା କପ୍        କା ରସÍଲୁ 
ରନଗÈ ରନଗÈ ବାହାଙ୍ା ଦାଃେରିମାନାରÈ ଜୀସୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ ଈ ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୮

 “ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ଡ଼Éଞ୍ାବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାହାତାନରି

଼
 କେ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଆନÈବୁନା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ସÉରÛକରି ରଦରÈନରି
଼
ଇରଭÑ 

ଅÉସ୍ା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ୯
 ଈନୁ ରଗରଟ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାହାତାନରି

଼
 

କକ୍ ସାଦୁଃଦରି, ଇରସÑକା ନୀରଙ୍ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାନା ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ଅÉବାକରି ଈରÈ ବାହା େରିହାଜରିମ।ୁ’ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈନୁ ଏÌଆଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନା ରବÑଅ ମାନରି ବାହାତାନରି

଼
 

କକରିସାକାଦରି। ଏ ନୀରନ୍ ମଃତ ସାଜାରନ।
୧୦

 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀରଙ୍ ବÌଜରିତାଙ୍ରି  
ଅÉତ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ଈନୁ କରଗରରି ବାହାତାନରି

଼
 କକରିସାକାମୁ। 

ଏମବେÈ ନୀରଙ୍ ଅÉସ୍ାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ନୀରଙ୍ ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
‘ମÈଏÒଞ୍ା, ଈନୁ ଈମବେÈ କକÈରରିରକÑ ଈରକÑ ନÌକରିକରି ଭÉଜାନା 
ରନଗରିବାହାତାନରି

଼
 କକରିଭÉମୁ।’ ଏ ରଭÍଗାଲରି ଅÉେ୍ାଅÉଜାମାନରି 

ନÉଜୁଗାଟାକା ନୀରଙ୍ ଦଃତାରନରୁ। ୧୧
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 

ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ରଡÍରସ୍ଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
ଇ କÌେ୍ା ଅÉରନ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ 

ତାଡ଼Èନରି କÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି
଼
ଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗରିଭାଅÉରନ।”

ଈନୁ ପୁରସ୍ାର ପÉଣି୍
୧୨

 ଜୀସୁ ଡାଡ଼Èନରି ଅÉସ୍ାମାସରି ୋରୁରସÑନରିÔ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଏରମବେରରି

଼
 ଅÉରତÑକା ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ଆୋକାରରି କରି ନÉଡÈଙ୍ରି  

ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଆନ୍ାଭାନରି
଼
 ଭାରରି ନୀ ଆରମବେସା ଦÉଦାରରି

଼
ଇ 

ଅÉରତÑକା ନୀ ବୀଡ଼ା ତÌଡୁତାକାରରି
଼
, ନୀ କୁଟୁମ୍ ଲÌକୁ ଏଙ୍ା 

ନÉଜୁତାମାନରି େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରରି
଼
 ଅÉେ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ରବÍଗାଲରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରୁରଭÑ ନୀରଙ୍ ତÉରକÑ ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 

ଅÉତ୍ାରନରୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଈନୁ ନୀ ସରିଆମାସାରÈ େÉଣ୍ରି। 

୧୩
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବÌଜରି ସୀନାଭାନରି

଼
 େÉନÈନାକାରରି

଼
, ମୂËନାକାରରି

଼
, 

ରଲୋଙ୍ାଗାଟାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାରରି

଼
ଇ ଅÉରୁମ।ୁ ୧୪

 ଈ 
ଲÌକୁରରିତାରରି ଆନାରରିରଭÑ ସରିଡÈନରିବÉଗା ଏଆରୁ ନୀରଙ୍ ତାଡ଼ା 
ତରିଞ୍ାନାରÈ ରତଃୋ ମତୂାଜÈଏରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୀ ରସÍଲୁ ଈରରି 
ରମÍଲାେÉନାରରି ଅÉରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ତୀରରିତାକା 
ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ମୀନ୍ାରÈ େରୁସ୍କାର 

େÉରଣ୍ରୁ।”

ନଦରି ବÌଜତିାରି
଼
 ତÌସିସିକାତା

(ମାତରିଉ ୨୨:୧–୧୦)
୧୫

 ଜୀସୁରକÑ ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାସରି ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁଈ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 
ଦରିନାତାନରି

଼
 ବÌଜରି ତରିନାଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା େÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସରଟÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ର 

ନÉଡÈଙ୍ରି  ରସÍଲୁ ରଦରାଡ଼È ବÌଜରି ତÌଲ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦÉଲା ଲÌକୁରରି

଼
 ଅÉସ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ଅÉଭÈରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଗାଟାରରିବାଃତାଙ୍ରି  ଈ ସଦରି ରଭସ୍ ୋରସÍଲୁ ତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ: ‘ଭÉଦୁ’ ତରିନ୍ ମବୋ ତÌଲ ଅÉରତରଡÑ।’ 

୧୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉେ୍ାଅÉଜାନାକା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ, 

ଏଆରୁ ସାଲ୍ ଭା ମଏୂÒରୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା ରବଗାଲରି ରବଗାଲରି କାତା 
ରଭସାନାଦୂସ େରିଃତାଦୁ ଇଞ୍ରି  ରାହରିଅÉରତରୁ। ରଭÍରଲÑତାଞ୍ଜୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇରଦÑ ରଣ୍È ରନÍଡା କଡାମÈଇ। ଏ ରନÍଡା 
ରମଃୋରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ଇରଦÑରନ ସାଲ୍  ବା ଦୀରନ। ରଜÍଡା 
ନଆନା ନÉନ୍ାରÈ ଦୂସ େରିଃତାଦୁ। ୧୯

 ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ଇରଦÑ େÉଞ୍ ରସÍରୁ କÌଡରିଙ୍ା କଡାମÈଇ। ୨୦

 ଏÌଭରି ରସÍରୁ 
ସାଜରିନୁ ଗରିନା ଅÉଏÒ, ଏÌରÈ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ସ୍ଡଃÕରତÑରଡÑ।” 
ରଜÍଡାନଆନା ନାଇ ଦୂସ େରିଃତାଦୁ। ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ତ ଇରଦÑଗରିସରି ଡ଼Éଞ୍ାମÈଇ। ଭÉଭା ମଏୂÒନୁ।’

୨୧
 “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÍÓତାରତଞ୍ଜୁ। ଆନାରରିଗୁରଲÑÑ 

ଅÉଜାରସ, ଏ ଗୁରଲÑÑକାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ରଦରÈନରି
଼
 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନÉସ୍କା ୋରହରାକÈନରି ଏଙ୍ା 
ରାହାଙ୍ାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ଉରତÑ ରଦଗା ଏଙ୍ା େÉନÈନାକାରରି

଼
, 

ମୂËନାକାରରି
଼
, କÉଡ଼Ôଙ୍ାଗାଟାରରି

଼
 ଅରଟÑÑ ରଲୋଙ୍ଦ୍  ଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ଇମବେÈଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ଅତାମ।ୁ
୨୨

 “ଈରକÑମାଞ୍ାନା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଆବା, ନୀ ରଭସାମାଞ୍ାତରିରଡଃଙ୍ରି ରନ ଅÉନୁ ଗରିରତÑ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ଲÌକୁରସÍଲୁ ବାହାମାରନସÈ।” 
୨୩

 ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରୂଟ୍ କାନରି ଏଙ୍ା 

ନÉଜୁ ୋରହରରିତାଙ୍ରି  ସାଲାମୁ। ଏମବେÈମାନରି ଲÌକୁରରି
଼
ଇ ଭÉଭା 

ରସÍଲୁ ରଭସୁମୁ। ଅÉନୁ ମÉଟ୍  କରିମÈଇ, ନÉରନ୍ ଇଡୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍  ନÈ 
େସୃୁ ଇନାକାରରି। ୨୪

 ଏରମବେରରି
଼
ଇ ଅÉନୁ ରଭÍରଲÑ ଅÉସ୍ାମାରସÑ, 

ଏଆରରିମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁରଭÑ ନÉରକÑ ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ ବÌଜରି 
ତରିରନÑରୁ।’ ”

ନ Í୍ନଲÑନନ ଈନୁ ଏÌଲୁ ଗିମୁ
(ମାତରିଉ ୧୦:୩୭–୩୮)

୨୫
 ଦÉଲା ଲÌକୁ ଜୀସୁରକÑ ସାଜରିମାରସରୁ। ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨୬
 “ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ସÉରÛକରି ତାଡ଼ା ତାଞ୍ରି , ଟାଡରି
଼
ନରି, କୁଡ଼Èନରି, 

ମୀଡାବÌଦାତରିନରି
଼
 ଆରମବେସାଦÉଦାଈ, ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ାବାଇସାନରି

଼
 

ସÉରÛକରି ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ଏରସ 
ରଜÍଡାଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏ ସÉରÛକରି ରବÍଗାନରି

଼
ଇ ରଜÍଡାଗରିଭା 

ଅÉରନ। ୨୭
 ରËଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅÒଟରି ଭÉନାଭାନରି

଼
 ଏଆନରି

଼
ଇ 

ସୀଭାଅÉଜାମାନରି କୃସ ରଡଃକାନା ଭÉËତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ।

୨୮
 “ଈରୁ ରଗରଟ ରଣ୍È ରନଗରି ରଦରରି ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରିଗରିଭା 

ମÉଣ୍ରିରତରୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏÌରÈରସÍଲୁ ଏସÛଲରି ଡାବୁୋଇ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରବÍରଲÑରନ କକ୍  ସାନା ଏÌଲୁ ଗରିରଦରୁ। 



106ଲୁକ ୧୪:୨୯
କାବାଡ଼ରି ମୂଗା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନୀ ବାଃତା ଡାବୁୋଇ ମାନୁଗରିନା 
ଅÉଏÒ, ଏ ଗୁରଲÑÑ କାତା ରମଃୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୨୯

 ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଗରି

଼
ଆତାକÈ ଈରୁ େୁନାଦରି ଇଗ୍  ଜାନା କାବାଡ଼ରି ଟÌଣ୍ା ମୂରଦରୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇଡୁ ମୂେ୍ା ମୂଏÒରୁ ଇରସÑକା, ଏÌରÈ ରମହାନାକା 
ମୀରଙ୍ ଲÌକୁ କାତୋରନରୁ। ୩୦

 ଏଆରୁ ଇରନରୁ, “ଈଆଞ୍ଜୁ 
ଇସାରÈ ରଦରରି ଇଡୁ ରଡÍସ୍  ୋ ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମୂେ୍ା 
ମËୂରତଞ୍ଜୁ।

୩୧
 “ରଗରଟ ର ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ରÉରଜÑନରିରକ 

କÉଲା ଉବ୍ ଗାତାଙ୍ରି  ସାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑରନ 
କକ୍  ସାନା ଏÌଲୁଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏ ରÉରଜÑନରିତ ଭାରରି ଦସ 
ହଜାର ସରିୋଇଙ୍ା ମାରନରୁÔ, ଏରହÑଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ କୁଡ଼ରିଏ 
ହଜାର ସରିୋଇଙ୍ା ଆହାନା ଭାଇମାନରି ରଭÍଗାଲରି ରÉରଜନରି

଼
 କÉଲା 

ଉଗ୍  ଜାନା ମେୂା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ରବଗାଲରି ରÉରଜନରି

଼
 

କୁÛଇଟରି ମେୂା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 
ଦୁରୁ ମାନାଭାନରି

଼
ରନ ଏଆନରିଭାଃତାଙ୍ରି  ସମଦମ ଅÉଭାରସÍଲୁ 

ଏସÛନାକାରରି
଼
 ୋଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୩୩
 “ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ରଭÍରଲÑରନ 

ଗୁରଲÑÑକାତା ଏÌଲୁ ଗରିରଦରୁ। ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉଭା 
ମÉଣ୍ରିତାକÈ ମୀନ୍ାରÈ ଗୁରଲÑÑ ମସୁ୍ା ଦୀରନ। ଈରୁ ରଗରଟ ଈରÈ 
ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଭା 
ମଏୂÒରୁ।

ନରୀଦୋରÈ ନସପା ମ୍Éପ୍ାକୂନା
(ମାତରିଉ ୫:୧୩; ମÉକ୍ ୯:୫୦)

୩୪
 “ସÉରୁ ତ ରନଗÈରରି। ସÉରୁÔ ରଗରଟ ତÉନ୍È ସାରାସ୍Éେ୍ା 

ମ୍Éରକ୍ନ ଇରସÑକା ଏମବୋତାରରି ଆନରିରଭÑ ମଲୁୁ ସରିରଡÑ। ଈରୁ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ଏମବୋତାରÈ ସାରାସ୍Éେ୍ା ରବ୍ଡÎÓÍପ୍  ସାନା ତାୋ ମଏୂÒରୁ। 
୩୫

 ଏÌରÈ ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  କରି ଟÉଣାରସÍଲୁ ଆରତÑକା କତÔଗଦା 
ରସÍଲୁରଭÑ ଇବ୍  ଗାମଏୂÒରୁ। ଲÌକୁ ଏÌରÈ ଅÌରଡ଼ ତୁଃକାରନରୁ।

“ମୀଈ କ୍ୀକା ମାଞ୍ାନାରତÑକା, କରିରୁ ରକÍସ୍ାନା ରଭଞ୍ାଦୁ।”

ସଗ୍ଡତାନି
଼
 ନରୋ

(ମାତରିଉ ୧୮:୧୨–୧୪)

୧୫  ୧  ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାକା “ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଈତାକା 
ଗÉପ୍ ସରି ଦÉଲାଲÌକୁ ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 

ରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଭÉରତରୁ। ୨ ଏÌରÈ ରମହାନÈ ୋରୁସରିଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଲାଇ ଲାଇ ଇହରିଙ୍ରି  ଗଦଗି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, 
“ରମଃଦୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) ଡ଼Ìଈତାକାରରି

଼
 ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  

ଅÉେଗିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ ଆଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋରଭÑ 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୪

 ଆରରÑ 
ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ, ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆନରିତÈଇ ସରହଗଟା ରମÍଣ୍ରି 
ଅÌଡାଙ୍ା ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ମାରଦÑ ରରଣ୍ ରମÍଣ୍ରି 
ଅÌଡା ମ୍Éଙ୍ରିରନ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରନସ୍ୱତ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି 
ତୁହାନା ମ୍Éଙ୍ାସାରÈ ରମÍଣ୍ରିତରିନରି ଦାଃକାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ 
େÉନରିଟୁକ୍ନÈ ଏÌରÈ ଦାଃରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା େÉରଟÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ନରିେରିତା 

ରଡଃକାନା ଇଜÔକରି ତାରନଞ୍ଜୁ। ୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରରି

଼
 

ଅରଟÑÑ ନÉଜୁଗୂଡ଼ାତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରÈ ମ୍Éଙ୍ାମାସରି ରମÍଣ୍ରିଅÌଡା େÉଣ୍ଞ୍ାମÈଇ। 
ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ରରହା ଆଇମÈଇ। ଭÉଦୁ, ନÉରକÑ ଈରୁ ରରହା 
ଅÉଜାଦୁ। ୭

 ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରÈ ଏÌଲୁ ତରିଃରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରିରସÍଲୁ ସଗ୍ତାନରି

଼
 ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରନ। ଏତେରି ଲÌକୁତାରରି 

ଏÌଲୁତରିଃୋ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଅରନସ୍ୱତ ରନଗରି ଲÌକୁ 
ରସÍଲୁ ରରହାଅÉନରି ସାରÛକରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ତରିଃରତÑକା 
ସÉରÛକରି ରରହା ଅÉଭା ଅÉରନ।

୮
 “ଆରର ଏÌଲୁଗରି ଦୁ, ରଣ୍ାଡ଼ରିନÈଇ ଦÌସଗଟା 

ରୁୋଟÉକାଙ୍ାମାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ମାରଦÑ ରରଣ୍ ମ୍Éଙ୍ରିରତ। 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏ ଅÉସାମୀଡା ଡୁବରି ରୁତାନା ଇଡୁ ଜାଣ୍Ô 
ରନଗାଡ଼Èଇ ରସÍେରିରନ ଏଙ୍ା ଟÉକା େÉନରିଟୁକ୍ନÈ ଡରିଣ୍ରି ପ୍ରରିକ୍ ସରି 
ଦାଃରନ। ୯

 ଏରସରରିରଭÍଲା ମ୍Éଙ୍ାସାରÈ ଟÉକା େÉରନ ଏÌରରି 
ତାଡ଼ା ରÌଗାସାନରି ଅରଟÑÑ ନÉଜୁଗୂଡ଼ାତାକାରରି

଼
ଇ ଅÉସ୍ାନା ରଭରସ୍, 

‘ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ରରହା ଆଇମÈଇ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନାଇ 
ମ୍Éକ୍ ସାସାରÈ ରୁୋଟÉକା ଅÉନୁ େÉରଟÑ। ଭÉଦୁ, ନÉରକ ରରହା 
ଅÉଜାଦୁ। ୧୦

 ଈËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ 
ତରିଃରତÑକା ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ା ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରନରୁ।

ଇଡୁ ତୁୋନା ସାସି ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ
୧୧

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆନରି ମ୍ୀକା ରରି
଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। 

୧୨
 ରନରି

଼
ସରି କଗÈଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି Ô ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ଈନୁ ନÉରଙ୍ 

ନୀ ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତଡ଼Èଇ ନାଇ ବÉଗାତÈ ନÉରଙ୍ ସରିଆମୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀକାନରି ମାରଦÑ ତÉË ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ 
ୋହାଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୩
 “ଈରକÑ ଦରିନା ରବÑଅଟରି କଗÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବÉଗାତÈ ଗୁରଲÑÑ 

ଦନବରିତ ର ବାହÈ ଲସା ଗରିଆନା ର ଦୁରୁଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ବୁଦରିସରିଡÈନରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  କÉକାଲରି ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑ 
ଦନବରିତ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ରୂସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଗୁରଲÑÑ ବରିହାଗରିତରି ରବÑଅଟରି, 
ଏ ଦରିନାତାନରି

଼
 ଗୁରଲÑÑରବÎÑଞ୍ ରଦରରି ଜୂଗା ଦରିରତ। ଏଆନରିବାଃତା 

ଆନାରରିରଭÑ ସରିଡÈତାକରି ସାରକÑ ରାହରିଅÉଭା ଦରିରତ। ଏଆନରି 
ରସÍଲୁ ଡାବୁୋଇ ଲୂଡ଼ାଅÉରତ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଦରିନା 
ରÛଆନରିତ ଆଲରିଆ ରାହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ରୂଡରିସାକାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ୋଙ୍ାତାନରି

଼
 ୋଜରିଙ୍ା ଅÉଙ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆନରି

଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 

୧୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ସାକରିସÉତÈକରି ୋଜରିଙ୍ା ତରିଞ୍ରିମାସÈ ତରିଞ୍ାନା 

ତାଡ଼ା ଟୂଟୁ େୂରରିଗରିଭା ଦାଃେରିରସଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌËରଭÑ 
ଏଆନରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏମବୋଇରଭÑ ସୀËରତ।

୧୭
 “ଗÉପ୍ ସରି ବୁଦରିସରିଡÈନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଇରଦÑ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁଗରିରତଞ୍ଜୁ, ନାଇ 
ଅÉବା ବାଃତା ମାନରି ମଲୁରିଆ ଲÌକୁ ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିଞ୍ାନାରଭÑ ତରିନ୍ ମବୋ 
ସÉକଗିମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇମବେÈ ସାକରିଡ଼Èଇ ସାଇମÈଇ। 
୧୮

 ଅÉନୁ ଈ ବାହା େରିହାନା ନାଇ ଅÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍଈ। 
‘ଅÉନୁ ଏଆନରି

଼
 ରଭସରି

଼
, ଅÉବା, ଅÉନୁ ରେÍନୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ଏଙ୍ା ନୀ 

ନÌକରି
଼
ଟରିରଭ ଡ଼Ìଈ ଗରିଆମÈଇ। ୧୯

 ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ନୀ ମରିରରÑନରିରତନୁ 
ଅÉଭା ଆବ୍ ଗରି ସରିରଡÑନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ ରଜÍଡାନଆନା 



107 ଲୁକ ୧୬:୧୨
ରବÍଗାଲରି ନୀ ମଲୁରିଆଙ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇଟାଜାମ।ୁ ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ 
ବାହା େରିହାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରିବାଃତାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕରତଞ୍ଜୁ।

ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ ନ୍ଡେÓÍତାତାରି
“ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରସକ ମାସାଭାନରି

଼
ରନ ତାଞ୍ରି  ଏଆନରି

଼
 

ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମରିରରÑନରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମରିରରÑନରି

଼
 

େମବେରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧
 ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, 

ଅÉନୁ ରେÍନୁ ନÌକରି
଼
ଟରି ଏଙ୍ା ନୀ ନÌକରି

଼
ଟରି ଡ଼Ìଈ ଗରିଆମÈଇ। ଅÉନୁ 

ଅରଟÑÑ ନୀ ମରିରରÑନରିରତନୁ ଅÉଭା ଆବ୍ ଗରିସରିରଡÑନୁ।’
୨୨

 “ଏÌËକରିରଭÑ ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାରରି
଼
 ଅÉସ୍ାନା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଉରତÑ ସାଜୁ, ଗୁରଲÑତରିକରି ରନଗରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍È 
ତାସାନା ନାଇ ମରିରରÑନରି

଼
 ଟାଟାଗରିଦୁ। ତାଡ଼ା ବାÏଞ୍ଜୁତାନରି

଼
 ସନୁାମଦୁରି 

କରିଆଜରିଦୁ। କÉଟ୍ କÈନରି ରନଗରି ସÌରତÑଡ଼ାକା କୀେ୍ାଜରିଦୁ। 
୨୩

 ମÉନ୍ାରÈ ରଣ୍È ଗÉପ୍ ସରି ତୁଙ୍ଜୁ  ତୁଙ୍ଜୁତାରÈ ଜÌତ ତାଦୁ। ଅÉଜୁ 
ଏÌରÈ ରଭÍନା। ଏ ତରିନ୍ ମବୋ ମାଇ ରସÍଲୁ ଲାହୁରରିେୁହୁରରି ଅÉରନ। 
ଅÉଜୁ ରଣ୍È ବÌଜରିଗରିନା। ୨୪

 ନାଇ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ସÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍Éଙ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଇରଦÑ ଏଆନରି

଼
 େÉଣ୍ ଞ୍ାମÈଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ବÌଜରି ଗରିରତରୁ।

ନସଣ୍ାଗାଟ ିମିନରÑଞ୍ଜୁ ୍Éତାରି
୨୫

 “ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ତାଡ଼ା ରସଣ୍ାଗାଟରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ 

ରନÍଡାତାନରି
଼
 ମାରସଞ୍ଜୁ। ଭÉଏÒ ଭÉଏÒ ଇଜÔକରି ଏେରିସାଭା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏÌନ୍ାକ୍ାହାଗରିନରି ସାଦା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୨୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ର ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ଅÉସ୍ାନା ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈ ଗୁରଲÑÑ ଆନÈ 

ଆଇମାରନ?” ୨୭
 ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ନୀ ଆରମବେସା 

ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ନୀ ଅÉବା ବÌଜରିରସÍଲୁ ତୁଙ୍ଜୁ ତୁଙ୍ଜୁତାରÈ ରଣ୍È ଜÌତ 
ରଭÍସାମାରନଞ୍ଜୁ। ନୀ ଆରମବେସା ରନଗାଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍସାମାଞ୍ାନରି 
ବÉଗା ନୀ ଅÉବା ଗÉରମÑ ରରହା ଆଇରନଞ୍ଜୁ।’

୨୮
 “ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÌଡାଙ୍ରି  

ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଜÔକରି ସାଲ୍ ବା ମÉଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତାଞ୍ରି  ରସଣ୍ାଗାଟାନରି

଼
 ଇଜÔକରି ଅÉେ୍ାରସଲୁ ଅÌରଡ଼Ñକରି ସ୍ଡଃÕତାରତଞ୍ଜୁ। 

୨୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଞ୍ରି Ô ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଇରସ ବାସାରରି ଅÉରତ ଅÉନୁ ର 

କଡାଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀନ୍ାରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନା ଭାଇମÈଇ। ନୀନ୍ାରÈ ବାଗଗି ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ମÉନରି 
ଅÉଜାମÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏରସକାରଭÑ ବÌଜରି 
ସୀଆସରିଡାରାଜÈଇ। ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ 
ସକାରରଡ଼ରିସାନରି ରସÍଲୁ ନୀË ଦନବରିତ ଗୁରଲÑÑ ରୂସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଇଆଞ୍ଜୁ ଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ଈନୁ ତୁଙ୍ଜୁ ତୁଙ୍ଜୁତାରÈ ଜÌତ ରଭÍସାନା ବÌଜରି ଗରିେରିମାଞ୍ରି ।’

୩୧
 “ଏÌËକରିରଭÑ ତାଞ୍ରି  ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ନାଇ 

ମରିରରÑନରିତରି, ଈନୁ ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ନÉରକÑ ମାଞ୍ାଦରି। ନାଇ ବାଃତା 
ମାନÈଇ ଗୁରଲÑÑ ତ ନୀଈ। ୩୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ଆରମବେସା 
ସÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍Éଙ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା 
ଏଆନରି

଼
 େÉଟାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ରରହା ଅÉନା 

ଏଙ୍ା ବÌଜରିତରିନା।’ ”

ଉନଜÑ ଦନବତି

୧୬  ୧  ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଦନବରିତ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ରÛଆନରି

଼
 ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଦନବରିତ 

ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
 ବୁଦରିଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଡÈଉ 

େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସଦରି େÉରଟଞ୍ଜୁ। ୨
 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାନରି
଼
 ଅÉସ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀ 

କୁÛଇଟରି ଗÉରମÑ କାତା ରଭଞ୍ରିମÈଇ। ଈନୁ ନାଇ ଦନବରିତ ତାରÈ 
ରଲକା ନÉରଙ୍ ତÌତୋମ।ୁ ଇରଦÑଡ଼Èଇ ଈନୁ ଅରଟÑÑ ନÉË ଦନବରିତ 
ରମଃୋଗାଟାତରି ଅÉଭା ମËୂଇ।’

୩
 “ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସ ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 

‘ଇରଦÑ ଅÉନୁ ଆନÈଗରି
଼
? ନାଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ଅଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଭରିରÈ ଗÉଡାଙ୍ା କÉେ୍ାରସÍଲୁ ନÉରନ୍ ଡÉଟା 
ସରିଡାଜÈଏ। ଜÉସରି ଜÉସରି େହରିଅÉଭାରସÍଲୁ ନÉରଙ୍ ଲାଜା 
ଇତୋରନ।’ ୪

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉନୁ ଆନÈଗରି
଼
 ଏÌରÈ ଅÉନୁ 

େୁରସÑ। ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ନାଇ କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ କଡା େÉଈ 
ଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ତÉରେÑକରି ନÉରଙ୍ ଅÉତ୍ାରନରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରି

଼
ଇ।

୫
 “ଏରହଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଆନା ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଡୁ 

ରଦରାନରିତÈ ଡ଼ାକା ଅÉଜାମାସାରରି
଼
 ରÛଆନରିଲାକା ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତାନାନରି
଼
 ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ନାଇ ରଦରÈନରିତÈ ଏରସ 

ସୀଭା ମାରନ?’ ୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ସରହ େରିମ୍ା ନରିଜୁ।’ 

ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ନୀନ୍ାରÈ ଇ 

ରଲକା କାଗ୍ ଜ ଅÌମ।ୁ ଇମବେÈ କକ୍ ସାନା େଚାସ ଇଞ୍ରି  ଉରତÑଗରିସରି 
କକ୍ ସାନା ଭ୍ୀସାମ।ୁ’

୭
 “ଏମବୋଡ଼Èଇ ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି

଼
 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ଏସÛନରି ଡ଼ାକା ରତଃୋମାରନ? ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏକ ହଜାର ବତୋ ଗହମ’ ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ନୀନ୍ାରÈ ଈ ରଲକା କାଗ୍ ଜ ଅÌମୁ। ଇମବେÈ 

କକ୍ ସାନା ଅÉଟ ସହ ବତୋ ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସାମ।ୁ’
୮

 “ଡÈଉ ଇଡୁ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏ ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାନରିତାରÈ 
ଇହରିଙ୍ରିତାରÈ ବୁଦରି ରମହାନା ଏଆନରି

଼
 ଦଃରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଦନବରିତ ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବୁଦରିଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
ୋଇଟରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିରକÑ କଡା 
ପ୍ରÉୋ ଗରିଭାତାନରି

଼
 ଈ େୁତଗି ଲÌକୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ସÉରÛକରି ଗÉପ୍ ସରି 

ବୁଦରିଗାଟାକା।
୯

 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ମୀରନ୍ ଆନାରରି ମାରନ 
ଏÌଭାଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକÑ ତÌରଡ଼ମÈଏ ଗରିଦୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏରସରରିରଭÍଲା 
େୁତଗି ଦନବରିତ ଭରିହ ରିନୁ, ଏÌମବେÈ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ନରିହ ରିନରି ଇଡୁତାନରି

଼
 

ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା ଆରନ। ୧୦
 ଈରକÑ ତାରାଡ଼ରିକରି 

ରଗରଟ ରÛଆନରି
଼
 େରତ ୍ଗରିଭା ଅÉରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆନରି

଼
 

ଗÉପ୍ ସରିତାରାଡ଼ରିକରିରଭÑ େରତଗ୍ରିଭା ମେୂା ଅÉରନ। ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଈରକÑତାରାଡ଼ରିକରିରଭÑ ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରିତାରÈଡ଼ରିକରିରଭÑ ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଈରୁ ରଗରଟ େୁତଗି 
ଦନ ରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ େରତ୍ ଗରିନାରÈ ତÌସ୍ ୋ ମଏୂÒରୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀରଙ୍ ଉରଜÑ ଦନ ରସÍଲୁ ଏମବୋଈ େରତ୍ ଗରିଆରନ? 
୧୨

 ଈରୁ ରଗରଟ ରବÍଗାଲରିତାନାନରିତାରÈ ଦନ ଇଟାରଃୋ 



108ଲୁକ ୧୬:୧୩
ରସÍଲୁ େରତ୍ଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସୋ ମËୂସରିରଡÑରୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀରନ୍ ଇଞ୍ରିନାରÈ ଦନରଭÑ ମୀରଙ୍ ସୀଭାଅÉଏÒ।

୧୩
 “ର ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରରି

଼
ଆରରି ରଦରାରରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ର ସରରÑ ଗରିଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରି
଼
 ସଇଅÉଏÒଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରବÍଗାନରି
଼
 ରଜÍଡାଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରିରକÑ 

ରସ୍ଟ୍ ନା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାନରି
଼
 ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନ È ରମଃରନଞ୍ଜୁ। 

ଈରୁ ରେÍନୁଈ ଏଙ୍ା ଦନ ରରହÑସାକାରଟÑ ରରି
଼
ଆରରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ।”

ନପÍନୁତାରି ସÉଜା ଡÉଟାଗାଟାରି
(ମାତରିଉ ୧୧:୧୨–୧୩)

୧୪
 ୋରୁସରିଙ୍ା ଈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭଞ୍ରିରସରୁ। ୋରୁସରିଙ୍ା ତÉË 

ଟÉକାଙ୍ା ରଜÍଡାଗରିେରିସରିବÉଗା ଜୀସଈୁ ଗଦଗି ଅÉରତରୁ। ୧୫
 ଜୀସ ୁ

ୋରୁସରିଙ୍ାନରିÔ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଲÌକୁରରି ନÌକରି
଼
ଟରି ମରିଣ୍Èନରି ରନଗÈମ ୁ

ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ େରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ରଜÍଡାଲÈଇ ଉରଜÑରନ 
ଆନାରରି ମାରନ, ଏÌରÈ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋରÈ ଲÌକୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟାରରି ଇଞ୍ରିରନରୁ ଏÌରରି ରେÍନୁ ନÌକରି

଼
ଟରି ଈରକରଭÑ 

ରକ୍ଉ ସରିଡÈନାରରି।
୧୬

 “ମÌସା ସÉଜା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି 
ଭ୍ୀସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ତÉନ୍ାରÈ ଗରିଭାନୀମବୋ ସରର 
ଗରିୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମଞୁ୍ାଗରିଭାଗାଟରି 
ଜହନ ଭÉତରି ରବÑଅଟରିଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 

ସÌଲ୍ ବାରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଦÉଲା ଲÌକୁ ଡୁସ୍କରିମାରନରୁ। ୧୭
 ସଗ୍ 

ଏଙ୍ା େୁତଗି ଆନÈବୁନା ମହୁ ରିଅÉନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜାେୁତରିତାରରି 
ସେÔନାଇତାରରିରଭÑ ରବÍଗÈଲରି ଅÉଏÒ।

ପିଃପାଅÉକୁ ଏଙ୍ା ଡÉଞ୍ା
୧୮

 “ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼Èନରି େରିଃୋଅÉକୁ ସରିଆନା ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗÈଲରି ଅÉସାମୀଡÈନରି ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ରଗÍକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଜÉମା କୁଆନାରାଡରିନରି

଼
 ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ରଗÍକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

ପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲାଜାର
୧୯

 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ଗÉରମÑ ରନଗÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍ ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗÉରମÑ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାସାକରି ଡ଼ଃନÈ ରଦରରି ବÌଜରି ସୀଭାରସÍଲୁ 
ଏଆନରିତାରରି ଡÉଟାମାରସ। ୨୦

 ଲାଜାର ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗାରମÑ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ଗାଣ୍ରି ସÌସ୍କାଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉଜାରସ। ଲାଜାର ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରି 
ରଗÍଟୁଦÉରା ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ମାଞ୍ାଦୁଃେରିରସଞ୍ଜୁ। ୨୧

 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ ମତୂରି ରବÑଅଟରି ଏଆନରିତାରÈ ଜୁଟା ତରିଈମା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅଡ଼୍ େରିରସଞ୍ଜୁ। ନାଃକା ବÎÉଜାନା ଏଆନରିତÈ ସÌସ୍କା ନÉକାଜରିେରିସ।ୁ

୨୨
 “ଏରସଦରିନା ରବÑଅଟରି ଲାଜାର ସÉରତଞ୍ଜୁ। ସଗ୍ଦୁତଙ୍ା 

ଏଆନରି
଼
 ଅସାନା ଅବ୍ାହାମ କ୍Éତତା କେ୍ାଗରିରତରୁ। 

େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁରଭÑ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
 ମୁସ୍ ୋଅÉରତ। 

୨୩
 ଏଆନରି

଼
 ନକ୍ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଅÉରତ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ 

ଜୂଗା େÉରଟଞ୍ଜୁ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ôକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଲାଜାରଈ କ୍Éତତା କପ୍ କା ଗରିଆମାସରି ଅବ୍ାହାମଈ ଗÉରମÑ 
ଦୁରୁÔଟରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ କୂକ୍ ରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉବା, ଅବ୍ାହାମ, 
ନÉରଙ୍ ରଜÍଡା ନଆମୁ। ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରକÑ ଲାଜାରଈ 
ୋଣ୍ାଜାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବାଞ୍ଜୁ ସରିରୁତା ଡୁବ୍ ଇସାନା ନାଇ 
ଭାଙ୍ସରିତାନରି

଼
 ଟୁରେÑଲାକା ସରିରୁ ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଈ ନÉଡ଼ରିତାନରି

଼
 

ଗÉରମÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିମÈଇ।
୨୫

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ମରିରରÑନରିତରି, ଈନୁ 
ଏରସରରିରଭÍଲା େୁତଗିତା ନୀମବୋନା ମାସରି ଏ ରଡଲରିତାରÈ କାତା 
ଇରକÑ ଏÌଲୁଗରିମୁ। ଈନୁ େୁତଗିତା ମାସାଭାନରି

଼
 ଗୁରଲÑÑ ରନଗÈ 

େÉଟରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଲାଜାର ଗୁରଲÑÑ ଭାକÈତରି ଜୂଗାବରିକାଲରି ଆଡÈ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବେÈ ରରହା ଡ଼Èଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଈନୁ ଆମବେÈ ଜୂଗାଈମାଞ୍ରି । ୨୬

 ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ କାତା ନୀ ମାଇ 
ମାରଦÑ ରରଣ୍ ରଦରରିଗÉଡା ମାରନ। ନୀରଙ୍ ବାରାଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ଈ ଗÉଡା ଗ୍ଡÓÉସାନା ଏମବୋଇରଭÑ ସାଲ୍ ବା ମଏୂÒରୁ’ ଏଙ୍ା ନୀ ବାହା 
େରିହାନା ଏମବୋଇରବÑ ଇମବେÈଙ୍ରି  ଭÉଭା ମଏୂÒରୁ।

୨୭
 “େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଅÉବା, 

ରଜÍଡାନଆନା େୁତଗିତାନରି
଼
ମାନରି ନାଇ ଅÉବା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଲାଜାରଈ 

ୋଣ୍ାଜରିଆମୁ। ୨୮
 ଏମବେÈ ନାଇ ଆରମବେସାକା ୋଞ୍ଗାଣ୍ରିତାକା 

ମାରନରୁ। ଲାଜାର ନାଇ ଆରମବେସାକାରରି
଼
 କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ। 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ଈ ଆଜାଞ୍Éୋ ଜୂଗାବାହାତାଙ୍ରି  
ଭÉଏÒରୁ।”

୨୯
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଏଆରରି ବାଃତା ମÌସା 

ସÉଜା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଭ୍ୀସାମାନÈଇ 
ଗୁରଲÑÑ େÌଡ଼ରି ଅÉଭାରସÍଲୁ ମାନୁ। ଏଆରୁ ଏÌଭାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋକାରୁ।’

୩୦
 “େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉଏÒ, ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ! 

ରଗରଟ ଏମବୋଈ ଅÉରତÑକା ସÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସÑକା ରସନା ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିଃରନରୁ।’

୩୧
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ଅÉଏÒ, 

ରଗରଟ ନୀ ଆରମବେସାକା ମÌସା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ରି  ସରିରଡÑରୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକାରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନା 
ରଭସ୍କାତାକାରଭÑ ଏଆରରି କାତା ରଭରନÑରୁ।’ ”

ଡÌଈଗି୍ା କୂନା ଏଙ୍ା ଦୂସପିଃପା ନସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଦୁ
(ମାତରିଉ ୧୮:୬–୭; ୨୧–୨୨; ମÉକ୍ ୯:୪୨)

୧୭  ୧ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇସରିଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଉରଜÑରନ ଅÉରନ, 
ଏତେରି କାତାରସÍଲୁ ଲÌକୁ ଡ଼Ìଈ ଗରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଏÌଭା 
ଭÉଭା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିରସÍଲୁ ଈରରି ଗÉରମÑ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି 
କାତା ଅÉରନ। ୨ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ 
ରÛଆନରି

଼
 ଡ଼Ìଈ ଗରିଭାରସÍଲୁ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ରସÍଲୁ 

ଈରରି ଗÉରମ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି କାତା ଅÉରନ। ଡÌକାତାନରି
଼
 ଭାଡରି 

ତହାନା ସମଦୁ୍ରତାନରି
଼
 ଦରିଆନା ସÉରତÑକା ଏଆନରିରସÍଲୁ ଗÉରମÑ 

ସାଞ୍ରିରନମା।
୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁନା ରାହରି ଅÉଦୁ।
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“ରଗରଟ ନୀ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦା ଡ଼Ìଈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ଈନୁ ଡ଼Ìଈ ଗରିେରିଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଏଆନରି
଼
 କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସମୁ।ୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟ ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଡ଼Ìଈ ଗରିÔଏଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆନରିତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିମୁ। ୪

 ରଗରଟ 
ନୀ ଆରମବେସା କରି ଦÉଦା ରନରି

଼
ସରି ମାରଦÑ ମୀ ବÉଦରିଡ଼Èଇ ସÉତ 

େÉଲୁ ଟୁକ୍ନÈ ଦୂସ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୂସ ଗରିନରି ଗÉଡ଼ରି ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା “ଈ ଦୂସ ଗରିତରି ବÉଗା ଅÉନୁ ବରିକାଲରିଆଇମÈଇ ଏଙ୍ା 
ଏÌଲୁ ତରିହାମÈଇ” ଇଞ୍ରି  ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଏଆନରିତାରା ଦୂସ େରିହାଜରିମ।ୁ”

ନରୀ ପନତ୍ଡ ଏନସ ଡÉଟାଗାଟାରି
୫

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ପ୍ରବୁଈ ରଭରତେରୁ, “ମÉରଙ୍ ଗÉରମÑ 
େରତ୍ ସରିଆମ।ୁ”

୬
 ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ମୀରନ୍ େରତ୍ ର ସସ୍ ରେ୍ଡÓÍନୁ 

ରତରସÑରନ ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈରୁ ଈ 
ତୁତ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି

଼
 ଈନୁ ସୀକ୍ାମାରକÑ କ୍ ଜୁନ୍ଦ୍ଇଞ୍ାନା ସମଦୁ୍ରତାନରି

଼
 

ନରିସରିକାମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭରତେÑକା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ମୀନ୍ାରÈ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ାରନ।”
ରନଗରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ
୭

 “ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଦୁ: ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆନରିତ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀ ରନÍଡାତା 
ୋଇଟରି ଗରିଆନା ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରନÍଡାତା ରସÍରୁ 
ଡୁ଼ଆନା ଅÉରତÑକା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା ଅÉଙ୍ାନା ଇଜÔକରି ଭÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଇଟରି ଗରିଆନା ଭÉରଜÑଡାରଣ୍Ñ ଈରୁ ଏଆନରି

଼
 ଆନÈ 

ଇରଞ୍ରୁ? ଇଜÔକରି ଭÉମ ୁଏଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ କକୁମ ୁଇଞ୍ରି  ରଭରତେରୁ 
ଗରିନÈ?’ ୮ ଅÉଏÒ, ଈରୁ ମୀ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ରଭସ୍ ରଦରୁ, ‘ନାଇ’ 

ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତÌଲ ଗରିମ।ୁ ନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋଗରିତରି ରବÑଅଟରି 
ଈନୁ ତରିଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ଉଣ୍ରି। ୯

 ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଦଃୋରଭÑ 
େÉନ୍ ମବୋକାତା ସରିରଡÑ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଆନÈ 
ଗରିଭାରସÍଲୁ ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରନ ଆଡÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ମୀ ରନÍଡାତାନରି
଼
 ଏ ରÌ ଭାକÈତରି କାତା ଅÉରନ। ମୀରଙ୍ ସୀଭା 

ଅÉଜାମାନରି ୋଇଟରି ଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉମ ୁ
ଆନରିରଭÑ ରଦରରି ଦନ୍ବÉଦ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗÈନାମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଅÉମ ୁଆଗÈନରି ଆଲରିଆଗାଟାମ ୁଏଙ୍ା ଅÉମ ୁଆନÈ 
ଗରିଭା କାତା, ଭାରରି ଏÌରÈ ଆଡÈ ଗରିଆନାମ।ୁ’ ”

ଦନ୍ବÉଦ ସରୀ୍ା
୧୧

 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ସମରିରଣତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି 
ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆନରି

଼
 ଦସଗାଣ୍ରି େୂଣ୍ା ଭÉରତରୁ। 

ଏ ଗୁରଲÑÑତାକା କÌଡ଼ରିଙ୍ା ଦୀେ୍ାସାକରି ଏଆରୁ ଏମବୋଈରଭÑ ଜୀସ ୁ
ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ମËୂରତରୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ 
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ କୂରତେରୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ! ମÉରଙ୍ ଈରକÑ 
ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୧୪
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଈ ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ସାଜାନା 

ମୀନ୍È ଗାଣ୍ରି ଲÉକାଗାଟାରରି
଼
 ତÌସ୍ ଦୁ।”

ଏ ଦସଗାଣ୍ରିତାକା ଲÉକାଗାଟାକାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରି
଼
 

ଏଆରୁ ଗ୍ଡରି Óସ୍  ଇରସରୁ। ୧୫
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇସାରÈ 

ରମହାନା ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଉମଙୁ୍ଜୁତାନା 
କୂରାନା ଜୀସୁଈ ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
ଏଆନରି

଼
 ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କÉଟ୍ କÈନରି 
ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
 ଦନ୍ବାଦ 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ସମରିରଣ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଜୀସ ୁରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଦସ 
ଗାଣ୍ରିତାକା ଗ୍ଡରିÓସ୍ ଇରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅରଟÑÑ ନÌଅ ଗାଣ୍ରିତାକା 
ଏରମବେÑରୁ? ୧୮

 ଗ୍ଡରିÓସରି ଇସରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରଭ୍ଡÓÍସାନା 
ରେÍନୁଈ ଦନ୍ବାଦ େନୁ୍ ମବୋଗରିଭା ରସÍଲୁ ଆନÈ ଈ ସମରିରଣ ଲÌକୁ 
ଆଡÈ ମାରସଞ୍ଜୁ?” ୧୯

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ନରିଙ୍ାମ।ୁ ଈନୁ ଇରଦÑ ସାଲାମ।ୁ ନୀ େରତ୍ ଗରିଆସରି ବÉଗା ଈନୁ 
ଗ୍ଡରିÓସରି ଇଞ୍ାଞ୍ରି ।”

ନପÍନୁ ପÌଣଗିନଦିନିା ମରୀ ବାଃତାମାଞ୍ାନନ
(ମାତରିଉ ୨୪:୨୩–୨୮; ୩୭–୪୨)

୨୦
 ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସ ୁଈ ରଭରସରୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି 

ଦରିନା ଏରସÑକା ଭÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ମାରନ?”
ଜୀସ ୁଇହରିଙ୍ରି  ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ଭାଇମାରନ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଭÉରନ, ଏÌË ଈରୁ କାନ୍ ଙ୍ାଡ଼Èଇ ରମଃୋ 
ମୂଏÒରୁ। ୨୧

 ଲÌକୁତାକା ରଭସ୍ ୋ ମୂଏÒରୁ, ‘ରମଃଦୁ ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଇମବେÈମାରନ, ଅÉରତÑକା ଆମବେÈମାରନ ଇଞ୍ରି । 
ଅÉଏÒ, ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ମୀ ବାଃତÈରନ ମାଞ୍ାରନ।”

୨୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଡଲରିଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଈରୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିତାରÈ 
ଗÉରମÑ ଦରିନାଙ୍ା ମାରଦÑ ରଣ୍È ଦରିନା ରଡଲରି ରମଃୋତାଙ୍ରି  
ଅଡ଼୍  ରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ରମଃୋ ମୂଏÒରୁ।’ ” ୨୩

 ଲÌକୁ 
ମୀରଙ୍ ଇଞ୍ାରନରୁ, ‘ରମଃଦୁ, ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା 
ଅମବେÈମାରନ!’ ‘ରମଃଦୁ, ଏÌରରି ଇମବୋମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏତୋବା ମାରଞ୍ରୁ ଏମବେÈରନ ରାହରିଆଦୁ। ଅÌରଡ଼Ñକରି ସାଜାନା 
ଦାଃୋ କୂନା।

୨୪
 “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଭÉନରି ରଡଲରି 

ଈରୁ େୁନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। ଏତେରିଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ, 
ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେÑକା ଇସରିଙ୍ରି  ର ମଡୁ଼୍ ଗୁଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ର 
ମଡୁ଼୍ ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ ଅÌରସ୍ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ାଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑ ଗÉରମ ଜୂଗା 
େÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନÍଞ୍ଜୁ ଭୀଏÒତାକା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୬
 “ନହ ମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରସ ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଭÉନରିରଡଲରିତାନରି
଼
ରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରନ। ୨୭

 ନହ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
, ନହ ଜାହାଜତାନରି

଼
 କକରିକାତରି ଟୁକ୍ନÈ ଲÌକୁ ତରିନ୍  ମବୋ 

ଉନ୍  ମବୋ ଏଙ୍ା ଡ଼Éଞ୍ାକÉଣ୍ା ଗରିେରିରସରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ରଦରରିେରିଜୁ 
ଦରିଆରତ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
 ମହୁ ରିଗରିରତ।

୨୮
 “ଲÌଟ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରେÍନୁ ସଦମ ରଦରରିନÉଜୁତରିନରି

଼
 

ମ୍ଡÓÝØତାବÈନରି
଼
 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜାରସ, ଇରଦÑରଭÑ ଏ କାତା ଅÉରନ। 

ଏ ଲÌକୁତାକା ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ, କଡାପ୍ରÉୋ 

ଗରିେରିରସରୁ। ମ୍ାଃକା ଉହାଈମାରସରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଇଟ୍ା 
ଗÉଡ଼ରିଗରିେରିରସରୁ। ୨୯

 ଲÌଟ ରଦରରିନÉଜୁ େରିହାନା ସାନରି ଟୁକ୍ନÈରଭÑ 



110ଲୁକ ୧୭:୩୦
ଲÌକୁତାକା ଈ ଗୁରଲÑÑକାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସରୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÌରରମବୋ 
ରସଣ୍Ôଟରି ନÉଡ଼ରି

଼
 ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ ଦରିଆରତ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑଲÌକୁରରି

଼
 

ମ୍ଡÓÝØରତ। ୩୦
 ଏରସରରିରବÍଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ, 

ଏ ରଡଲରିତାନରିରଭÑ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରନ।
୩୧

 “ଏÌସରି ଦରିନା ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତୂଲରିରସଣ୍ 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଲÈଇକରିସାଜାନା ଆନÈଅÉରତÑକାରଭÑ 
ତାୋରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି ରଡଲରି ଅÉଏÒ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା 
ରଗରଟ ରକତାତାନରି

଼
 ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 

ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଟÛକରି ରଭ୍ଡÓÍୋ ମୂତାରÈଏÒଞ୍ଜୁ। ୩୨
 ଲÌଟ କୁଡ଼ାନାରରି 

ଆନÈଅÉଜାରସ, ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ।
୩୩

 “ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରାଣରି ଜ୍ଡÓÞୋ ଡୁ଼ଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ମ୍Éରକ୍ନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରାଣରି ସୀରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଜ୍ଡÓÞୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ନାଇ ରବ୍ଡÓÍÎୋରଡଲରିତା ର 
ବାକାରରିତାନରି

଼
 ରରି

଼
ଆରୁ ଡÌସାଦୁଃରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିମାରଦÑ 

ରÛଆନରିÔ ଅୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ରବÍଗାନରି
଼
 େରିଃୋଅÉରନ। ୩୫

 ରୀଣ୍ରି 
ଅÉସାସାକା ର ବାଃତÈରନ ଗୁର୍୍ାତାନରି

଼
 ଗୁଣ୍ା ରୂସ୍କରି  ଦୁଃନୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭାସାନରିମାରଦÑ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିÔ ଅୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି

଼
 େରିଃୋ ଅÉରନ।” ୩୬

  a
୩୭

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ଈ ଗୁରଲÑÑ ଏତୋଭାନରି 
ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ ପ୍ରବୁ?”

ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଗରିଦ୍ାଙ୍ା ଏରନଆନା େÉଞ୍ାଡ଼Èଇ 

ଲÌକୁତାକା େନୁ୍     ମବୋମେୂରିରନରୁ ଏମବେÈ ଆନରିଅÉରତÑକା ମÌଡ଼Ô ମାରନ।”

ନପÍନୁତାଡା ଲÌକୁରି
଼
 ନ୍ତୋରି

୧୮  ୧ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ 
ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିÔ ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଏରସÑକାରଭÑ ବାସ୍ା କÌପ୍     କାଅÉଏÒ। ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ଗ୍ରÉୋ 

ରସÌଲୁ ରଣ୍È ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨
 “ର ରଦରରିନÉଜୁତାନରି

଼
 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଈ 
ଆସ୍କରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି

଼
ତାରÈ 

ଆନÈ ଏÌଲୁଗରିେରିରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକରଭÑ ଦୃଙ୍ଜୁ  
ଇଞ୍ରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏ ରଦରରିନÉଜୁତାନରି
଼
 ରରଣ୍ ଭାଟାଗାଟାରରି 

ମାରସ। ଏ ଅÉସାମୀଡା ଈ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାନରିବାଃତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ 
େÉଲୁ ଭାଇମାରସ। ଏÌରରି ତୂକରିଗରିଭାଗାଟାନରି

଼
 ରଭସ୍     େରିରସ, ‘ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ନାଇ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ 
ରାହରିଅÉଭାଗରିଆମୁ।’ ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ 
ଅÉସାମୀଡÈନରି ଆନରିରଭÑ ବାରାଗରିଭା ମÉଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। ଏରସ 
ଦରିନା ସାସରିରବÑଅଟରି ତୂକରିଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସÛ ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 
‘ଅÉନୁ ରେÍନୁଈ ଆସ୍କରିସରିରଡÑନୁ ଅÉରତÑକା ଲÌକୁ ନାଇକାତା ଆନÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ, ଏ କାତା ନÉରଙ୍ ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇସ୍     େରିସରିଡାରÈଏ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଅÉସାମୀଡା ନÉରଙ୍ ଗୁରଲÑ Ñରଡଲରି 
ବାଇବୁମବେଜୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ଇଆଡ଼ରିନାରÈ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

a ୧୭:୩୬ ଏସÛଲରି ଗ୍ରୀକ୍ ତସ୍ାରରିତା ଲୁକତାରରି ଈରରି ୩୬ େଦ 
ତାନରିମାରନ: “ଅÉରତକା ର ରକତାତାନରି ରରିଆରୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିଦୁଃରନରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରରିମାରଦ ରରିଆନରିଇ ଅୋଅÉରନ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ 
ରÛଆନରି େରିଃୋ ଅÉରନ।

େ୍ଡଜୁକ୍     ସାଜରିରତÑକା ଏÌରରି ଇରଦÑଙ୍ଜୁତା ଅରଟÑÑ ନାଇବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଏÒ। 
ଏରହଙ୍ରିଅÉËତାକÈ ଏÌରରି ନÉରଙ୍ ଜଞ୍ାଲରି ଗରିେରିଦୁଃତାରନ।’ ”

୬
 ପ୍ରବୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଭଞ୍ାଦୁ, ଏ ଡ଼Ìଈଗାଟରି ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଆନÈ ଇରସଞ୍ଜୁ, ଏ କାତାତାନରିÔ ରରଣ୍ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
୭

 ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କାଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି 
ଏଆନରିବାଃତା ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ଅÉେଗିମାରନରୁ। ଏତେÈରରି 
ଉରଜÑତାରରି, ଏÌରÈ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି

଼
 ଗୁରଲÑÑରଡଲରି ସୀଆନା 

ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
 ଉତର ସୀଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ 

ଏରସÑକାରଭÑ କÉୋ ଗରି
଼
ଏଞ୍ଜୁ। ୮ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଈ, 

ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
 ଉରତÑଗରିସରି ବାରାଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରରିରହଗରି ଭÉନରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଈ େୁତଗିତା 

ତÉରଙ୍ େରତ୍ଗରିଭାଗାଟାରରି
଼
 େÉରନଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ?”

ନପÍନୁନସÍଲୁ ଟକି୍ÈଡÈଇ ରାେଅିÉ୍ା
୯

 ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ରନଗÈକା ଇଞ୍ରି  ଏସÛନାକା ଏÌଲୁଗରିେରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ତÉରଙ୍ ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ସÉରÛକରି ଗÉପ୍ ସରି ରନଗରି 
ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍   େରିରସରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଈ 

ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: ୧୦
 “ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍   ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ରରି
଼
ଆରୁ ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉୋରସÍଲୁ ରÛନରିସରି ରେÍନୁଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୧୧
 ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ 

ସରିତେଜୁ  ଊସ୍   ୋଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରସକ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉତାଭାନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ରେÍନୁ ଅÉନୁ 

ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଈତାନୁ ଅÉËସରିଡÈନାକରି ନୀରଙ୍ 
ଦନ୍ବାଦ ସୀପ୍   କରିମାଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ ରେ୍ଡÓÍକରି, ବୁତ୍ାଗରିଭା, ରଗÍକା, 
ରବÍଗାଲରି ଡ଼Ìଈ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ଅÉËରତନୁ। ଅÉନୁ 
ଈ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ େରିମାନାନରି ସÉରÛକରି ରନଗÈନୁ ଅÉଜାମାନÈକରିନୀରଙ୍ 
ଦନ୍ବାଦ ସୀପ୍   କରିଞ୍Èଇ। ୧୨

 ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ରନଗରି ଲÌକୁତାନୁ। 
ଅÉନୁ ର ଅÉଟାତାଙ୍ରି  ରରିରହ ସାରକÑ ମାଞ୍ାନା ନୀବାଃତା 
ଜÉେରିମାଞ୍ାଈ। ଅÉନୁ ନାଇ ଅଜଗିଆଇମାନÈ ଦÌସ ବÉଗାଡ଼Èଇ 
ବÉରଗÑକା ନୀରଙ୍ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଈ।”

୧୩
 “ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାଞ୍ଜୁରଭ ରବÍଗାରଲÑ ରÛଆରଞ୍Ñ 

ନରିସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିସାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରସଣ୍ÔକରିରଭÑ ରମହÈରତଞ୍ଜୁ। ସରିତେଜୁ  ଊସ୍ ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
କÌକ୍ ସାନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ରେÍନୁତରି, ନÉରଙ୍ 
ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମୁ। ଅÉନୁ ଡ଼Ìଈତାନୁ।” ୧୪

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉୋ ବରିÎହାଗରିଆନା ତÉରେÑକରି ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରି

଼
ଟରି 

ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ୋରୁରସÑଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରି ସÉରÛକରି ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÉନୁ ଏÌଲୁଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି 
ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି

଼
 କÌେ୍ାଅÉରନ, ଏÌËକରିରଭÑ 

ଏତେÈଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ତÉନୁ କଗÈନୁ ଇରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରି
଼
 ରଦରÈଞ୍ଜୁ 

ଗରିଭା ଅÉରନ।”

ନପÍନୁ ପÌଣଗିନଦିନିାତାନି
଼
 ଏମ୍ାଈ ସÌଲ୍ ନନ

(ମାତରିଉ ୧୯:୧୩–୧୫; ମÉକ୍ ୧୦:୧୩–୧୬)
୧୫

 ଏସÛନାକା ତାଡ଼ା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି
଼
 ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
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ଅତାରତରୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏ ମୀଡାକାନରି

଼
 ଭାରରି ଡୀଗରିରନଞ୍ଜୁ। 

ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈରÈ ରମରହନା ଏରହଙ୍ରି  ଗରିଭା 
କୂଭାରସÍଲୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ରବରତେରୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏ 
କରଗରରି ମୀଡାକାନରି

଼
 ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରଗରରି ମୀଡାକା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଭÉୋକାରୁ। ଏଆରରି
଼
 ଅÉଙ୍ାକୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରିଇରସÑକା ଏତେÈକା 

ଈ କରଗରରି ମୀଡାକା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନରୁ, ଏଆରୁ ଆଡÈ ରେÍନୁ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉଭା ମରୂନରୁ। ୧୭

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ା, ର କରଗରରି ମୀଡା ଆନÈଅÉରତÑକା ଆଃନରିରଡଃଙ୍ରି  
ଈରୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଆହÈତାକା ଏ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂÒରୁ।”

ର ପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜରୀସୁଈ ନ୍ସାରି
(ମାତରିଉ ୧୯:୧୬–୩୦; ମÉକ୍ ୧୦:୧୭–୩୧)

୧୮
 ର ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ରନଗରି 

ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ନÉରଙ୍ 
ଆନÈ ଗରିଭା ଦୀରନ?”

୧୯
 ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉରଙ୍ ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ରନଗÈତରି ଇଞ୍ରିମାଞ୍ାଦରି? ଭାରରି ରେÍନୁଆଡÈ ରନଗÈଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନୀ ରଭଞ୍ାତାରÈ ରଭତେÈଈ। ‘ଈନୁ ରଗÍକା 
ଗରିଭାକୂନା, ଈନୁ ଏରମବେରରି

଼
ରଭÑ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ କୂନା, ଆନାରÈରଭÑ 

ରେ୍ଡÓÍକରିଗରିଭା କୂନା, ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି
଼
 ଏରସକାରଭÑ ଦାୋକାତା 

ରଭସ୍ ୋ କୂନା, ଈନୁ ନୀ ଆଜା ଅÉବାତରିନରି
଼
 ରଜÍଡାଡ଼Èଇ 

ମÉନରିଅÉମ।ୁ
୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନାଇ 
ମୀଡା ରଡଲରିଡ଼Èଇରନ ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାଗଗିଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଜାନା 
ଭାଇମÈଇ।”

୨୨
 ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଜୀସୁ ଏ ଡୂୋଗାଟାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଅରଟÑÑ ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ନୀରନ୍ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ନୀରନ୍ ଆନାରରିମାରନ ଏÌË ଗୁରଲÑÑ ପ୍ରÉସାନା 
େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରିମ।ୁ ସଗ୍ତାନରି

଼
 ଈନୁ େୁରସ୍କାର େÉଣ୍ରି। 

ଏମବୋଡ଼Èଇ ଈନୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉମୁ।” ୨୩
 ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଈରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦନ ଗୁରଲÑÑ ତାଡ଼ାବାଃତା ଇଟା 
ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏ ଜରିହୁଦରି ଡୂୋଗାଟାନରି

଼
 ବରିକାଲରି ଅÉତାରÈ ରମହାନା ଜୀସ ୁ

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି
଼
 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ସÌଲ୍ ବା 

ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝନାରରି ମାରନ। ୨୫
 ର ସୁସରିଗାରÈତାନରି

଼
 ଊଟ ବାରହÑ 

ସÌଲ୍ ଜାନା ସାଲ୍ ବା ମରୂନ ଏÌËକରିରଭÑର େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରିରସÍଲୁ 
ରେÌନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ସÌଲ୍ ବା ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØରନ।”

ଏମ୍ାଈ ଏଃପା ପÉନନ
୨୬

 ଲÌକୁତାକା ଈ କାତା ରଭସରି ରବÑଅଟରି ଇରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଏମବୋଈ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନ?”

୨୭
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରଭÑ 

ଗରିଭା ମଏୂÒଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ରେÍନୁ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ।”
୨୮

 େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃମୁ, ଅÉମୁ ମÉË ଗୁରଲÑÑତÈ 
ତୁହାନା ନୀ ରବÑଅଟରି ଭାଇ ମାନାମ।ୁ”

୨୯
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑକାତା 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ। ଏତେÈଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ରସÍଲୁ ତÉନ୍È 
ଇଡୁକୁମବେଜୁ, କୁଡ଼Èନରି, ଆରମବେସାଦÉଦାତରିନରି

଼
, ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ମୀଡାବÌଦାତରିନରି
଼
 ତୁହାମାରନଞ୍ଜୁ, ୩୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତୁହାମାନÈ 
ସÉରÛକରି େÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉନରି ରବÑଅଟରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକÑ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ସÉଜାନା ରିନେଗି ନରୀମ୍ିନନଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୦:୧୭–୧୯; ମÉକ୍ ୧୦:୩୨–୩୪)

୩୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 

ଈରକÑ ରସକÛକରି ଅସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଭଞ୍ାଦୁ, ଅÉଜୁ 
ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାସୁ। ଏମବେÈ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡÈଉ 
ଆନାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିରସÍଲୁ ଆନÈ 
ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ବ୍ୀସାରସÍଲୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଉରଗ୍। 
୩୨

 ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଏଆନରି
଼
 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରରି କାକÈନରି ସେଗି 

ଗରିରନରୁ। ଏଆନରି
଼
 ରଗ୍ରÍସ୍ ୋ ଅÉରନ। ଲÌକୁ ଏଆନରି

଼
 ଲାଜା ଗରିରନରୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ରଦÑଅଲାକା ସୂପ୍ କରିରନରୁ। ୩୩
 ଏଆରୁ 

ଏଆନରି
଼
 ୋଣ୍ାଡÌକ୍ାଡ଼Èଇ ସାଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଭରିହାରଡଲରିତା ଭ୍ଡÓÝକା 

ରଭÍରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜାନା ତୀନରି ଦରିନାଗÉଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା ଜରିଉ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।” ୩୪

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା 
ଈ କାତା ବୁଜରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ବୁଜରିଅÉଭା ମୂËରତରୁ। ଇମବୋତାରÈ ଲÈଇନରିକାତା ଏଆରରି 
ବାଃତାଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାଅÉରତ।

ଜରୀସୁ କÉଣାଙ୍ାଗାଟାନି
଼
 ନମଃପା ଗିନତଞ୍ଜୁ

(ମାତରିଉ ୨୦:୨୯–୩୪; ମÉକ୍ ୧୦:୪୬–୫୨)
୩୫

 ଜୀସୁ ଜରିରରିହ ନÉଜୁ ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 

ୋରହରରି ରରÍେରିତା ରÛଆଞ୍ଜୁ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ୋରହରରିଡ଼Èଇ ସାଜରିମାସରି 
ଲÌକୁତାରÈ କାନାଡ଼ରିବଗାଡ଼ରି ରଭଞ୍ାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଇମବେÈ 
ଆନÈ ଆଇମାରନ?”

୩୭
 ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ, “ନାଜରରିତ ଜୀସୁ ଈ ୋରହରରିଡ଼Èଇ 

ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ।”
୩୮

 କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତାକ୍ାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କୂରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି ଜୀସ ୁନÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୩୯
 ନÌକରି ସାଜରିମାସାକା କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାନରି

଼
 ପ୍ରଃରତରୁ ଏଙ୍ା 

ଆସ୍  ୋଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି
଼
 କରିନରି ଇନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ରଭରତେରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏନରିତରି, ନÉରଙ୍ ଈରକÑ ରଜÍଡାନଆମ।ୁ”

୪୦
 ଜୀସ ୁଏମବେÈ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ, “ଏଆନରି

଼
 

ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାଦୁ।” ଏଆଞ୍ଜୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏେÈରନ ଜୀସ ୁ

ଏଆନରି
଼
 ରଭରସଞ୍ଜୁ, ୪୧

 “ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ଆନÈ ଗରିଆଜରି
଼
ଆଇ 

ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ରିମାଞ୍ରି?”
ଏ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ କାନ୍  ଙ୍ାରମଃୋ 

ମÉଟ୍ରିମÈଇ।”
୪୨

 ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ରମଃମ।ୁ ନୀରନ୍ େରତ୍ 

ନୀରଙ୍ ରନଗରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ।”
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୪୩

 ଏ ଡାରଣ୍Ñ କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ମରୂତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ଦହରିଦହରି ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ 
ରମହାନା ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ଦଃରତରୁ।

ଜକଅି

୧୯  ୧ ଜୀସ ୁଜରିରରିହ ନÉଜୁ ଏରାରାହା ସାଜରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଜରିରରିହ ତାନରି
଼
 ଜକରିଅ ଇଞ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିତେଜୁ  ଊସ୍  ୋଗାଟାରରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ େÉନ୍  ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ 
ରମଃୋରସÍଲୁ ମÉଟ୍ ରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଗÉପ୍  ସରି ଲÌକୁତାକା 
ଜୀସୁଈ ରମଃୋ ମÉଟ୍ ରିରସରୁ। ଜକରିଅ ଟାଡ଼୍  ରେÑରାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାସÈକରି ଦÉଲା ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ମାଞ୍ାନା ଜୀସୁଈ ରମଃୋ 
ମୂେରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତେରି ୋରହରରିଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ର ବାହାତାଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ରମଃୋ ମେୂାରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ର 
ତÌଗÈ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରସଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୫
 ଜୀସ ୁଏ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ôକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଜକରିଅଇ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରସଣ୍ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏଆନରି
଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଜକରିଅ! ଉରତÑ ରନÍରଡÑକରି ଜÉତାମ,ୁ ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ମୀରେ ରାହରିଅÉଭା ଦୀରନ।”

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜକରିଅ ଉରତÑ ଉରତÑ ରନÍରଡÑକରି ଜÉତାରତଞ୍ଜୁ। 

ଗÉପ୍  ସରି ରରହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଜହାରରି ଗରିଆନା 
ତÉରେÑକରି ଅରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଗୁରଲÑÑତାକା ଏÌରÈ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଗଦଗି ଅÉଭାଟÌଣ୍ରିରତରୁ, “ରମଃଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିରକÑ ଜୀସ ୁ
ଲଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ଜକରିଅ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ।”

୮
 ଜକରିଅ ପ୍ରବୁଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ମÌନ ଆଇମÈଇ। ଅÉନୁ ନÉË ଦନ ରୀ ବÉଗା 
ଗରିଆନା ବÉରଗÑକାତା େÉନÈନାକାରରିକରି ୋହାଜରି

଼
ଇ। ରଗରଟ ଅÉନୁ 

ଏରମବେରରି
଼
ଅÉରତÑକା ବୁଦରିଗରିଆଦୁହରି

଼
, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆନରିଇ 

ସÉରରି ଦୁରୁଡ଼ରି ଗରିଆନା ଦନ ରଭ୍ଡÓÍେରି
଼
।”

୯
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଉରଜÑରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି 

ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡ଼ÌଇÛଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବÉଡ଼ା ଅÉଜାମାନାରରି
଼
ଇ ଦାଃୋରସÍଲୁ 

ଏଙ୍ା ଏଆରରି
଼
ଇ ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ସିଆମାଞ୍ାନାରÈ ଟକି୍ÈଡÈଇ ନବପାରିଗିନା
(ମାତରିଉ ୨୫:୧୪–୩୦)

୧୧
 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 

େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଉରତÑଭÉରନ ଇଞ୍ରି  ଏସÛନାକା ଏÌଲୁଗରିରତରୁ। 
୧୨

 ଲÌକୁ ଏକାତା ଏÌଲୁଗରିେରିସାରÈ ଜୀସୁ େୁନ୍ ମବୋମୂରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
ଇ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ: 

“ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑନରି େÌଣ େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 
ର ଦୁରୁ ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ଭାରସÍଲୁ ତÌଲ ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭାରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଦÌସଗାଣ୍ରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି
଼
 

ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି
଼
 ରଣ୍Èଲାକା 

ଟÉକାଙ୍ାମÌଡ଼ରି
଼
 ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ନାଇ ଭÉନରି 

ଟୁକ୍ନÈ ଈ ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ରବୋରରି ଗରିଦୁ।’ ୧୪
 ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି

଼
 ଏ 

ଦରିନାତାକା ଲÌକୁ ମକୁୃ ସଇଆଇସରିଡÈରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ 
ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଏରସ ଲÌକୁରରି

଼
 ଏମବେÈଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ। ଏମବେÈଙ୍ରି  

ସାଜାନା ଏ େୁଟÈତାକା ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ, ‘ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ମÉଟ୍ ରିସରିଡÈମ।ୁ’

୧୫
 “ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 

ଏଆଞ୍ଜୁ, ଇଜÔକରି ରଭ୍ଡÓÍତାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
‘ଏତେରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି

଼
 ଅÉନୁ ନÉË ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆମାରସÑ ଏଆରରି

଼
 

ଅÉଦୁ୍, ଏ ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ଏରସ ସÉରÛକରି ଲÉବା 
ଗରିଆରନରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ ରିମÈଇ।’ ୧୬

 ରଭÍରଲÑତାଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ଈନୁ ନÉରଙ୍ 
ସରିଆମାଞ୍ାତରି ଟÉକାଙ୍ା ରବୋରରି ଗରିଆନା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ 
ସÉରÛକରି ଦÌସ ମÌଡ଼ରି

଼
 ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମÈଇ।’ ୧୭

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିÔ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଗÉରମÑ ରନଗରିକାତା। ଈନୁ ରÛଆତରି 
ରନଗରି ଆଲରିଆଘାଟାତରି। ନୀରଙ୍ କରଗରରି କରଗରରି କାତା ରସÍଲୁ 
େରତ୍ ଗରିଭା ମୂୋଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଦÌସଗଟା ରଦରରି ନÉସ୍କା କୁÛଇଟରି େÌଣଗରିଭାରସÍଲୁ 
ସୀËଇ।’

୧୮
 “ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ନୀ ସରିଆମାଞ୍ାତରି ଟÉକାଙ୍ାଡ଼Èଇ ରବୋରରି 
ଗରିଆନା ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ େÉଞ୍ ମÌଡ଼ରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମÈଇ।’ 
୧୯

 ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ େÉଞ୍ଗଟା 

ରଦରରି ନÉସ୍କା କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଦରି।’
୨୦

 “ଏ ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଜÔକରି 
ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଆବା, ଈରରି ନୀରନ୍ 

ଟÉକାଙ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
। ଅÉନୁ ର ସରିଣ୍Èତାନରି

଼
 େଜାନା ଇଟାମାରସÑ। 

୨୧
 ଈନୁ ରଜÍଡା ସରିଡÈତାନରି

଼
 ଅÉନରିବÉଗା ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ 

ଆସ୍କରିମାଞ୍ାରତÑ। ଈନୁ ନୀ ଅଜଗି ଅÉËସରିଡÈନରି ଟÉକାଙ୍ା ଅÌନାତରି 
ଏଙ୍ା ମାଟÈ ସରିଡÈନାରÈ କÌନାତରି।’

୨୨
 “ଏ ରବÑଅଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

‘ଈନୁ ରନଗରି ଆଲରିଆଗାଟାତରି ଅÉËତରି। ଅÉନୁ ନୀ ରଭତୋତରିକାତା 
ଡ଼Èଇରନ ନୀରଙ୍ ତୂକରି ଗରି

଼
ଆଇ। ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ରଜÍଡାସରିଡÈନାନୁ 

ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାଦରି। ଅରଟÑÑରଭÑ ରଭସାଞ୍ାଦରି ନାଇ ମାଟା 
ସରିଡÈନାରା କÌନାନୁ।’ ୨୩

 ରଗରଟ ଇ କାତା ଉରଜତାରରି, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈନୁ ନÉË ଟÉକାଙ୍ା ବ୍ାଙ୍କତାନରି

଼
 ଇଟା ମସୂାଦୁଃଦରିମା 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକÈ ଅÉନୁ ଭÉଜାନା ନାଇ ଟÉକାଙ୍ାତରିରକÑ 
ଏସÛନରିଅÉରତÑକା କଲନ୍ର େÉଣ୍ ଞ୍ା ଦୁହରି

଼
ମା। ୨୪

 ଏମବେÈ ମାଞ୍ାନା 
ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ ରମଃେରିମାସରି ଲÌକୁରରି

଼
 ରÉରଜଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈ 

ଆଲରିଆଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଟÉକାଙ୍ା ମÌଡ଼ରି
଼
 ଅଆନା ଦÌସ ମÌଡ଼ରି

଼
 

ଟÉକାଙ୍ା ଲÉବା ଗରିଆମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ସୀଦୁ।”
୨୫

 “ଲÌକୁ ରÉରଜÑନରି
଼
 ଇରସରୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ଆବା, ଏ 

ଆଲରିଆଗାଟାନରିବାଃତାତ ରଭÍରଲÑରନ ଦÌସ ମÌଡ଼ରି
଼
 ଟÉକାଙ୍ାମାନୁ।’

୨୬
 “ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରଗରଟ ରÛଆନରିବାଃତା 

ଆନାରରିଅÉରତÑକା ମାରନ ଏଙ୍ା ଏÌଭÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବୋରରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ସÉରÛକରି 
େÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରମବେରରିବାଃତା ଆନାରରିଅÉରତÑକା 
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ମାରନ, ଏଙ୍ା ଏÌଭÈ ରବୋରରି ଗରି

଼
ଏÒଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ 

ଏÌରÈରଭÑ ଅÌଭାଅÉରନ। ୨୭
 ଇରଦÑ ନାଇ କÉରସÑଙ୍ା ଏରମବେÑରୁ? 

ଅÉନୁ ଏଆରରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଅÉËକାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏତେÈକା ମÉଟ୍ରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଏରମବେÑରୁ? ନାଇ କÉରସÑଙ୍ାନରି

଼
 ଇମବେÈଙ୍ରି  ଅତାଦୁ। ଏଆରରି

଼
 

ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ନÌକରି
଼
ଟରି ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍଦୁ।’ ”

ଜରୀସୁ ଜରୁିସାଲମତାଙି୍ ସାସାରି
(ମାତରିଉ ୨୧:୧–୧୧; ମÉକ୍ ୧୧:୧–୧୧;  

ଜହନ ୧୨:୧୨–୧୯)
୨୮

 ଜୀସୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ରଭସାନା ଜରିରୁସାଲମ ରବଞ୍Ôକରି 
ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ଜୀତ ସÌରୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିମାସରି ରବତୋଗରି 

ଏଙ୍ା ରବତନରିଆ ନÉଜୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ

ରରି
଼
ଆରରି

଼
 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, 

୩୦
 “ନÌକରି

଼
ଟରି ଏତେରି ନÉଜୁ ତÌସ୍କରିମାରନ, ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଜୁ। ଈରୁ 

ନÉଜୁତାନରି
଼
 ସÌଲ୍ ବାଡାରଣ୍Ñ ରଣ୍ା ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା ତଃୋ 

ଅÉଜାଦୁଃନାରÈ ରମଃରଦରୁ। ଏ ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡାକୁÛଇଟରି 
ଏମବେÈଇରଭÑ ଏରସÑକାସରିକରି କକ୍ ସାଦୁରହÑ। ଏÌରÈ ଭ୍ରିକ୍ ସାନା ନାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରଦରୁ। ୩୧

 ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରମକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା 
ଅଇରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଈ ଅÉରତÑକା ମୀରଙ୍ ରଭଞ୍ାତାକÈ ଈରÈ 
ପ୍ରବୁ ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରଭସ୍ ରଦରୁ।”

୩୨
 ରରି

଼
ଆରୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ, ଜୀସ ୁ

ଏଆରରି
଼
 ରଭସାମାସରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା ରମଃରତରୁ। 

୩୩
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମକରିଗÌଡ଼ା ଭ୍ରିପ୍ କରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏ 

ରମÍକରିଗÌଡ଼ା େହରିଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରମÍକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି

଼
 ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଭ୍ରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ?”
୩୪

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଈରରି ମାଇ ପ୍ରବୁରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା 
ଆଇମାରନ।” ୩୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମକରିଗÌଡ଼ାତରିନରି
଼
 

ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାରତରୁ। ଏଆରୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଏÌଣ୍ ଞ୍ାଜରିରତରୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ରମକରିଗÌଡ଼ା ମୀଡା କୁÛଇଟରି କେ୍ା ଗରିରତରୁ। ୩୬

 ଜୀସୁ ରମକରିଗÌଡ଼ା 
ମୀଡା କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାନା ଜରିରୁସାଲମ ରଭଞ୍Ôକରି ସାରସଞ୍। 
ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁ ସାଜରିମାସରି ୋରହରରିତାନରି

଼
 ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 

େÉସାଜରିରତରୁ।
୩୭

 ଜୀସୁ ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏେରିରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଜୀତସÌରୁ ରରÍେÈତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରରହା ରରହାନା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଈ ଦଃୋେÌଙ୍ାଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, ଏଆରୁ 
ଏତେÈ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ରମଃେରିରସରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଈ 
ଦହରି ଦହରି ଏÌସରିରତରୁ। ୩୮

 “ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦହାନା ଇରସରୁ:

“ ‘ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏତେରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ଭାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି
଼
 

ରେÍନୁ ରମÍଲା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।’  
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୬

ସଗ୍ତାନରି
଼
 ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 

େÉନାକାଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ମାସରି ଏସÛନାକା ୋରୁସରିଙ୍ା ଜୀସୁଈ 

ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ନୀ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ଈ ଗୁରଲÑÑ 

କାତା ରଭସ୍ ୋ କୂଭାରସÍଲୁ ରଭସମୁ।ୁ”
୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 
ରଭସ୍ େରିମାଞ୍Èଇ, ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ରଭସ୍ ୋଅÉରନ। ରଗରଟ ନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈ 
ରବÎରସÑରୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଈ ଭାଡରିଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲୁଗୁଲୁଗୁନା 
ଏÌËଗୁରଲÑÑ ରଭସ୍ଜୁ।”

ଜରୀସୁ ଜରୁିସାଲମ ନସÍଲୁ ଡତିାରି
୪୧

 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ 

ରଦରରିନÉଜୁ ରମହାନା ଏଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୨
 ଜୀସ ୁ

ଜରିରୁସାଲମତରିନରି
଼
 ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈଗରିଆନା ଲତୁରଜÍଡା 

େÉଣ୍ରି, ଏÌରÈ ଈନୁ ରନÍଞ୍ଜୁରଭରଲ େୁନ୍ ମବୋ ମଦୂରିମା! ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈନୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂËଇ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ନୀ 
ବାଃତାଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାଅÉଜାରନ। ୪୩

 ନୀ ରସÍଲୁ 
ଇଆରଡÑØଙ୍ରିତାରରି ରଡଲରି ଭାଇରନ। ଏରସରରିରଭÍଲା ନୀ 
କÉରସÑଙ୍ା ନୀ ତୀଡ଼ରିମଜୁୁ ରଣ୍È କାନ୍ରି ନରିରକ୍ନରୁ। ନୀ କÉରସÑଙ୍ା 
ରଭ୍ଡÓÍସାନା ନୀରଙ୍ ଆଃତାରନରୁ। ୪୪

 ଏଆରୁ ନୀରଙ୍ ଏଙ୍ା ନୀ 
ଲÌକୁରରି

଼
 ମହୁ ରି ଗରିଆରନରୁ। ନୀ ରଦରରି ଇଡୁତାରା ର ଭାଡରି ଅରଟÑÑ ର 

ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ରାହରିଅÉଭା ଗରି
଼
ଏÒରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ନୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞୋରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଭÉତରିରଡଲରିତାନରି
଼
 ଈନୁ ଏ 

ରଡଲରି େୁନ୍ ମବୋ ମËୂତରି।”

ଜରୀସୁ ନପÍନୁଇଡୁତାଙି୍ ସାସାରି
(ମାତରିଉ ୨୧:୧୨–୧୭; ମÉକ୍ ୧୧:୧୫–୧୯;  

ଜହନ ୨:୧୩–୨୨)
୪୫

 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁ ଲÈଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
କଡାପ୍ରÉୋ ଗରିେରିସାକାରରି

଼
 ଅÌରଡ଼Ñକରି ରେହରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୬

 ଜୀସ ୁ
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ େତୁରିତାନରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାଆଜାମାରନ: ନÉରନ୍ 

ଇଡୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉନରି ଇଡୁ ଅÉରନ।’ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏÌରÈ 
ରେ୍ଡÓÍକରାଙ୍ାନରି ମÉଗଗିନରି ବାହା ଗରିଆରଞ୍ରୁ।”

୪୭
 ଜୀସ ୁଦରିନାଗÉଡ଼ରି ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଗ୍ରÉୋମାରସଞ୍ଜୁ। ରଦରରି 

ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି େÌଣ 
ଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ୪୮

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ମÌନ ସରିଆନା ରଭଞ୍ରିରସରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସୁତାରÈ କାତାରଭନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା 
ତÌସ୍ େରିରସରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାକା ଆନÈଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଆନÈରଭÑ ଏÌଲୁ ଗରିଭା ମେୂରିସରିଡÈରତରୁ।

ଜେୁିଦ ିପÌଣଗାଟାକା ଜରୀସୁଈ ରଣ୍Èକାତା ନ୍ନସରୁ
(ମାତରିଉ ୨୧:୨୩–୨୭; ମÉକ୍ ୧୧:୨୭–୩୩)

୨୦  ୧  ରନରି
଼
ସରି ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁଲÈଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
 ଗ୍ରÉୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁଲÌକୁରରି

଼
 

ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍  େରିରସଞ୍ଜୁ। ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାକା 



114ଲୁକ ୨୦:୨
ଜୀସଈୁ ରଭନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଭÉରତରୁ। ୨ ଏଆରୁ ରଭରସରୁ, “ମÉରଙ୍ 
ରଭତୋମୁ, ଏତେରି େÌଣଡ଼Èଇ ଈନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ଏମବୋଈ ନୀରଙ୍ ଈ େÌଣ ସରିଆମାଞ୍ାରନ?”

୩
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁରଭÑ ମୀରଙ୍ ରଣ୍È 

ରଭଞ୍ାଈ। ନÉରଙ୍ ରଭତୋଦୁ: ୪
 ଜହନ ଲÌକୁରରି

଼
 ଏରସରରିରଭÍଲା 

ମୁଞ୍ାଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସ ଗରିନା 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଭାଜାମାରସ?”

୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି 

େÌଣଗାଟାକା କାତାବÉତ୍ା ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ତÉରୁÔରନ ଇହରିଙ୍ରି  
କରିସ୍ାକସ୍ରି ଅÉରତରୁ, “ଜହନତାରରି ମୁଞ୍ା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାରସ ଇଞ୍ରି  ରଗରଟ ଅÉଜୁ ରଭସ୍ା, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ‘ଈରୁ ଜହନଈ ଆନÈଡ଼ରିକରି େରତ୍ 
ଗରି

଼
Ëରତରୁ?’ ୬ ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ରଗରଟ ରଭସ୍ା, ‘ଜହନତାରରି 

ମୁଞ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାରସ,’ “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ମାଇ କୁÛଇଟରି ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀେ୍ାନା ମÉରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍତାରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଜହନଈ ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍   ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିରନରୁ।” ୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରି  ସରିଡÈମ।ୁ”

୮
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଅÉନୁରଭÑ 

ଏତେରି େÌଣଡ଼Èଇ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମÈଇ ଏÌରÈ 
ରଭତୋଜÈଏନୁ।”

ନପÍନୁ ତାଡା ମ୍ରୀଏନ ିପାଣ୍ାତାରି
(ମାତରିଉ ୨୧:୩୩–୪୬; ମÉକ୍ ୧୨:୧–୧୨)

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଈ ତÌସରିସରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରନÍଡାତା ଡ୍ÉକÈ ତÉସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ 
ରନÍଡାତରିନରି

଼
 ଏସÛନାକା ତÉସାଗରିଭା ଲÌକୁରରିକରି ବÉଗା ସରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ଦରିନାରସÍଲୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଡ୍ÉକÈ କÉଙ୍ା ଏସ୍   ୋ ରଡଲରି ଭÉରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ର ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ଈ ବÉଗାତÉସା ଗରିଆମାସାରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ତÉସା ଗରିଭାଗାଟାକା ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ବÉଗାତÈ ଡ୍ÉକÈକÉଙ୍ା ଆଲରିଆଗାଟାନରି କାଜୁତାନରି

଼
 ସୀରନରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ବÉଗା ତÉସା ଗରିଆମାସାକା ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ସାହାନା 

ଆନÈରଭÑ ସୀËରÈଏ ୋଣ୍ରିରତରୁ। ୧୧
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ 

ରÛଆନରି
଼
 ଆଲରିଆଗାଟାନରି

଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ବÉଗା ତÉସାଗାଟାକା 

ଏଆନରି
଼
ରଭÑ ସାଃୋ କସ୍   ୋଗରିଆନା ଭାରରିକାକାଡÈଇ ୋଣ୍ରିରତରୁ। 

୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି

଼
 

ଆଲରିଆଗାଟାନରି
଼
 ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। କÉଙ୍ାତÉସାଗାଟାକା ଏଆନରି

଼
 

ଆଜାଞ୍ାୋଡ଼Èଇ ରଭÍସାନା ଗାହାଙ୍ାଗରିଆନା ଅÌରଡ଼Ñକରି 
ବାବାଡ଼ରିଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ।

୧୩
 “ରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଇରଦÑ ଅÉନୁ ଆନÈ ଗରି

଼
ଇ? 

ଅÉନୁ ନାଇ ମରିରରÑନରିÔ ୋଣ୍ରିÔ। ଅÉନୁ ନାଇ ମରିରରÑନରି
଼
 ଗÉରମ 

ରଜÍଡାଗରିେରିମÈଇ। ଏÌଲୁ ଗରିେରିମÈଇ ନାଇ ମରିରରÑନରି
଼
 ବÉଗା 

ତÉସାଗାଟାକା ମÉନରିଅÉରନରୁ।’ ୧୪
 ବÉଗାତାସାଗାଟାକା 

ରନÍଡାଗାଟାନରି ମରିରରÑନରି
଼
 ରମହାନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଇହରିଙ୍ରି  

କାତା ଅÉରତରୁ, ‘ଇଆଞ୍ଜୁ ତ ରନÍଡାଗାଟାନରି ମରିରରÑଞ୍ଜୁ। ଈ 
ରନÍଡାରଭ ତÉରନ୍Ñରନ ଅÉରନ। ଅÉଜୁ ଇଆନରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତÑକା 

ରନÍଡା ମÉରନ୍ ଅÉରନ।’ ୧୫
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବÉଗା ତÉସାଗାଟାକା 

ରନÍଡାଗାଟାନରି ମରିରରÑନରି
଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ ଏଙ୍ା ଡ୍ÉକÈରନÍଡା 

ଅÌରଡ଼Ñକରି ବାବାଡ଼୍   ଗରିରତରୁ।
“ଇରଦÑ ଡ୍ÉକÈରନÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆନÈଗରିରନଞ୍ଜୁ?” ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାନା ଏ ବÉଗା ତÉସାଗାଟାରରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରନଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ଏ ରନÍଡାତରିନରି
଼
 ରବÍଗାଲରି ତÉସା ଗରିଭାଗାଟାରରିକରି ବÉଗା 

ସୀରନଞ୍ଜୁ।”
ଲÌକୁ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଇରସରୁ, 

“ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରରି କାତା ଏରସÑକାରଭÑ ଅÉËକାରରି।” ୧୭
 ଜୀସ ୁ

ଏଆରରି
଼
 ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ରେÍନୁ 

େୁତରିତାନରି
଼
 ଈ କାତାତାରରି ଲÈଇନରି କାତା ଆନାରରି?

‘ଇଡୁ ରଡÍସ୍    ୋଗାଟାକା ଏତେରି ଭାଡରିତରିନରି
଼
 ମÌନ ଅÉËରତରୁ,

ଏ ଭାଡରି େୁନାଦରିତାନରି
଼
 ନୂଡ଼ରି ଭାଡରି ଅÉଜାମାରନ।’  

  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨୫

୧୮
 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଈ ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ଦୀରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାଈ କାକା 

କÉଟ୍    କା ଡ଼ରିଙ୍ଦ୍  ଡ଼ାଙ୍ଦ୍  ଅÉନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଭାଡରି ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରି 
ଦୀରନ, ଏÌରରି ଏଆନରି

଼
 କୃସ ୁଇରସ୍।”

୧୯
 ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଈ 

ତÌସରିସରି କାତା ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରଭରସରୁ। ଈ ତÌସରିସରି କାତା 
ଏଆରରି

଼
 ସଟୂାନା ରଭସ୍    ୋଅÉରତ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ େନୁ୍    ମବୋ ମରୂତରୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜୀସଈୁ ତଃୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 

ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଆନÈଅÉରତÑକା ଗରିଆରନରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଆସ୍କରିରସରୁ।

ଜରୀସୁଈ କାତାଡÈଇ ଆଃପାନସÍଲୁ ଜେୁିଦ ି 
ପÌଣଗାଟାକା ଡୁଞି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୨୨:୧୫–୨୨; ମÉକ୍ ୧୨:୧୩–୧୭)
୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅରଟÑÑ ଲÉକାଗାଟାକା 
ଜୀସୁଈ କାତାଡ଼Èଇ ଆଃୋ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ଜÌସାନା 
ରାହରିଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏସÛନାକାରରି

଼
 

ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ ରଭନ୍    ମବୋରସÍଲୁ ୋଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଈ 
ଲÌକୁରରି

଼
 ରନଗରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରିତÌଞ୍ାରସÍଲୁ ରଭସାମାରସରୁ। ଏଆରୁ 

ଜୀସୁ ରଭସ୍    େରିମାସରି କାତାତାନରି
଼
 ଆନରିଅÉରତକା ମÉସରି   ନାରÈ 

କାତା ଆଃୋରସÍଲୁ ଦାଃେରିରସରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସ ୁ
କାତାତାନରି

଼
 ଆନାରରି ଅÉରତÑକା ମÉସରିନାରÈ ରଗରଟ ରମଃୋ 

ମୂରନରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ଲÉଟସାଇବ 
ବାଃତା ସେଗି ଗରିରନରୁ। ୨୧

 ଏ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁଈ ରବରତେରୁ, 
“ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ ଏତୋରÈ ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଈମାଞ୍ରି  ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ ଈନୁ 
ଏରମବେରରିତାରÈରଭÑ ମହୁୁ ରମହାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିଡÈଇ। ଈନୁ 
ରେÍନୁ ମÉଟ୍   କରିମାନାରÈ କାତା ଏତୋରÈ ଗ୍ରÉୋଈମାଞ୍ରି , ଏÌରରି 
ଉରଜÑତାରରି। ୨୨

 ମÉରଙ୍ ରଭତୋମୁ, କାଇସରଈ ସରିତେଜୁ  ସୀଭା 
ମାଇରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉରନ ଗରିନା ଅÉଏÒ?”

୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି

଼
 କାତାଡ଼Èଇ ଆଃୋ 

ରସÍଲୁ ଦାଃେରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁେୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁ
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଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ୨୪

 “ନÉରଙ୍ ରଣ୍È ରୁୋଟÉକା ତÌତୋଦୁ, 
ଈ ଟÉକାତାନରି

଼
 ଏରମବେରରିତାରÈ ୋଦା ଏଙ୍ା ମୁହୁ ଉଃୋ 

ଅÉଜାମାରନ?”
ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “କାଇସରତାରା।”
୨୫

 ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

କାଇସରତÈଇ ଏତେÈଇ ଏÌଭÈ କାଇସରକରି ସୀଦୁ, ରେÍନୁତÈଇ 
ଏତେÈଇ ଏÌଭÈ ରେÍନୁକରି ସୀଦୁ।”

୨୬
 ଲÌକୁ ଜୀସୁ ରଭତୋରÈ ରଭଞ୍ାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ଆନÈରଭÑ ରଭସ୍   ୋ ମËୂରତରୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି ନÌକରି

଼
ଟରି ଜୀସୁଈ କାତାଡ଼Èଇ ଆଃୋ ମËୂରତରୁ। ଜୀସ ୁ

ଈËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଆନରିକାତାରଭÑ ରଭସÈରତଞ୍ଜୁ, ଏତୋରÈ ବÉଗା 
ଏଆରୁ ଜୀସ ୁତାରା ଦୂସ ଆଃରନରୁ।

ଏସÛନାକା ସାଦୁକଙି୍ା ଜରୀସୁଈ  
କାତାଡÈଇ ଆଃପାନସÍଲୁ ଡୁଞି୍ତାରି

(ମାତରିଉ ୨୨:୨୩–୩୩; ମÉକ୍ ୧୨:୧୮–୧୭)
୨୭

 ଏସÛନାକା ସାଦୁକରିଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଲÌକୁ 
ସÉରତÑକା ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଦୁକରିଙ୍ା େରତ ୍
ଗରିେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, ୨୮

 “ଅ ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି! 
ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ମୀଡାବÌଦା ଅÉËରÈଏ 
ସÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆନରି ତାରମବେସା ସÉତାନରି 
କୁଡÈନରି ଡ଼Éଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÌସା ମାଇରସÍଲୁ ସÉଜାତାନରି

଼
 

ଭ୍ୀସାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ସÉତାନରି ଦÉଦା ରସÍଲୁ ଏ 
କୁଡ଼ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ମୀଡାବÌଦା େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ସରଟÑକା ସÉତ 
ତାରଜରରି

଼
ଆରୁ ମାରସରୁ। ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ମୀଡାବÌଦା 

ଅÉËରÈଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୦
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆନରି 

ରବÑଅଟରିତାଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡÈନରି ଡ଼Éଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ 

ତୀନରିତାଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରି
଼
 ଡ଼Éଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ରଭÍଗାଲରି 

ଆରମବେସାକାନରି ରସÍଲୁରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରତ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ସÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏରମବେରରିତÈଇରଭÑ ମୀଡାବÌଦା 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉËସରିଡÈତୁ। ୩୨

 ବରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାରଭÑ 
ସÉରତ। ୩୩

 ସÉତ ତାରଜରରି
଼
ଆରୁ ଏଆଡ଼ରିନରି

଼
 ଡ଼Éଞ୍ାରସରୁ। 

ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁ ସÉଜାନା ରରିରହଗରି ଜରିଉ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏମବେÈ ଏ ଅÉସାମୀଡା ଏରମବେରରି କୁଡ଼ା 
ଅÉରନ?”

୩୪
 ଜୀସ ୁସାଦୁକରିଙ୍ାନରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େୁତଗିତାନରି

଼
 ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ରମ୍ଡÓହାଲରି ଡ଼Éସ୍କରିମାନୁ। ୩୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସÛନାକା ସÉଜାନା ଅରଟÑÑ 

ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭରି ନୀମବେରିତରି ରଭÑଅଟରିରଭÑ ନୀମବୋନା 
ରାହରିଅÉନୁ। ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏÌଭରି ଅରଟÑÑ ଡ଼Éଞ୍Ô। ୩୬

 ଏÌଭରି ସଗ୍ 
ଦୁତଙ୍ାନରିରଡଃଙ୍ରିତÈଇ ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ ସÉଅÒ। 
ଏÌଭରି ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌଭରି ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାନୁ। ୩୭

 ଲÌକୁ ସÉଜାନା ଅରଟÑÑସରଟÑକା ନରିଙ୍ରି ରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ମÌସା କ୍ାର୍୍È େୂଟ୍   େÈଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ଏରସରରିରଭÍଲା 
‘ରୀମାନରି  ଡୁବÈ’ a କାତା ଭ୍ୀସରିରତଞ୍ଜୁ, ‘ପ୍ରବୁ (ରେÍନୁ) ଆଇରନଞ୍ଜୁ 

a ୨୦:୩୭ ‘ରରୀମାନ ିଡୁବÈ’ ସ୍ଡÓØୋ େୁତରି ୩:୧–୧୨ େÌଡ଼ରି ଅÉଦୁ।

ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ, ଇସାକ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ  ରେÍନୁ’ b ଇଞ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ରେÍନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ,  
ରଗରଟ  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆରୁ  
ଉରଜÑରନ ସÉଜାନାକ ଅÉଏରୁ। ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଭାରରି ନୀରଡ଼ମାନରି ଲÌକୁରରିତାରା ରେÍନୁ। ଏତୋନାକା 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ନୀରଡ଼ମାନାକା। 
୩୯

 ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ରଭରତେରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି, ଈନୁ 
ରନଗାରÈ ରଭତୋତରି।” ୪୦

 ଜୀସଈୁ ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ରଭନ୍   ମବୋରସÍଲୁ 
ଏମବୋଈରଭÑ ଡÉଟା େÉନÈରତ।

କି୍ସ୍ଟ ଆନÈ ଦାଉଦ ମ୍ରୀଏଞ୍ଜୁ
(ମାତରିଉ ୨୨:୪୧–୪୬; ମÉକ୍ ୧୨:୩୫–୩୭)

୪୧
 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଟ ଦାଉଦ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ରଭସ୍   େରିରନରୁ? ୪୨
 ଗୀତସଂହରିତାତାନରି

଼
 ଦାଉଦ 

ତÉନୁÔରନ ରଭସ୍   େରିରନଞ୍ଜୁ:

‘ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ନାଇ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ
ନାଇ ତରିନରିେÉଡ଼Èଟରି ନାଇ ସÌଡ଼ରିÔଟରି କକ୍   ସାଦୁଃତାମ।ୁ

 ୪୩ ଅÉନୁ ନୀ କÉରସÑଙ୍ାନରି
଼
 ନୀ ଡÉଟା ଲÈଇଟରି ଇଟରିÔ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି୧୧୦:୧

୪୪
 ଦାଉଦ କ୍ରିସ୍ଟଈ ‘ପ୍ରବୁ’ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟରଭÑ ଦାଉଦ 

ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଈ ଜÌରଡ଼କା କାତା ଇସରିଙ୍ରିଗରିଆନା ଉରଜÑ ଅÉରନ?”

ସÉଜା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ବାୋଡÈଇ ମÉରୁମÉରୁ ଅÉ୍ା
(ମାତରିଉ ୨୩:୧–୩୬; ମÉକ୍ ୧୨:୩୮–୪୦;  

ଲୁକ ୨୨:୩୭–୫୪)
୪୫

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରବÎଞ୍ରିରସରୁ। ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୪୬

 “ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଗÉରମÑ ରଦରରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ରତ୍ÍବାରସÍଲୁ ଏଆରୁ ସଆୁରରି ଆଇଦୁଃରନରୁ। 
ଅÉଟାଙ୍ାନରି

଼
 ଲÌକୁତାକା ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଜହାରରି ଗରିଆକାରୁ 

ଇଞ୍ରି  ଅଡ଼୍   େରିଦୁଃରନରୁ। ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍   କÈନରି ନୂଡ଼ରି 
ବାହା େÉନ୍   ମବୋତାଙ୍ରି  ଏଆରୁ ମÉଟ୍   କରି ଦୁଃରନରୁ। ବÌଜରିଙ୍ାନରି

଼
 

ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି ବାହାତାନରି
଼
 କପ୍   କାରସÍଲୁ ଏଆରୁ ସୁଆରରି 

ଆଇଦୁଃରନରୁ। ୪୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିସାନରି

଼
 

ଡ଼ନ୍ଦ୍   ନା ରମଃେରିଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଭାଟାଗାଟରି ଲÌକୁରରିତÈ ଇଡୁକୁମବେଜୁ 
ମୀଞ୍ାନା ଅଇଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଲାମବୋଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉସାନା ତାଡ଼Èନରି ରନଗÈମ ୁଇଞ୍ରି  ତÌସ୍   ୋ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନରୁ। ରେÍନୁ 
ଈ ଲÌକୁରରି

଼
 ରଦରରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ।”

ଉନଜÑ ସରୀ୍ା
(ମÉକ୍ ୧୨:୪୧–୪୪)

୨୧  ୧  ଏସÛନାକା େÉନ୍   ମବୋଗାଟାକା ରେÍନୁଇଡୁତା 
ମାସରି ଡାବୁଙ୍ା ଊସ୍ରି ରେÍଡ଼ରିତାନରି

଼
 ରେÍନୁରସÍଲୁ 

b ୨୦:୩୭ ‘ନପÍନୁ … ଜାକୁବତାଡା ନପÍନୁ’ ସÉଜା ରଡଲରିତାନରି 
ତରିନରିଗାଣ୍ରି ଜରିହୁଦରି ରସରଣ୍Ñଙ୍ା। ସ୍ଡÓØୋ େୁତରି ୩:୬।



116ଲୁକ ୨୧:୨
ତାଡ଼ାସୀନÈ ଇବ୍   ଗରିସାରÈ ଜୀସୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ଜୀସୁ ର 
ମଲୂÈ େÉନÈନରି ବାÏଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି

଼
 ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏ ବାÏଟାଗାଟାରରି 

ଡାବୁଙ୍ା ଊସ୍ରି ରେÍଡ଼ରିତାନରି
଼
 ଜÌରଡ଼Ñକା ତମବୋ ୋଇଙ୍ା ଇଗ୍   ରଦ। 

୩
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑରନ ରଭସ୍   େରିମାଞ୍ାଈ, 

ଈ େÉନÈନରି ବାଟାଗାଟାରରି ଭାରରି ଜÌରଡ଼Ñକା ତମବୋ ୋଇଙ୍ା 
ଇଗ୍   ରଦ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଈ େÉନ୍   ମବୋଗାଟାରରିକରି ସÉରÛକରି 
ଗÉରମÑ ସରିଆମାରନ। ୪ େÉନ୍   ମବୋଗାଟାରରିତÈଇ ଗÉରମÑ ଟÉକାଙ୍ା 
ମାନୁ। ଏଅÉରୁ ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା ଅÉËନରି ଡାବୁଙ୍ା ସରିରତରୁ। 
ଈ ଅÉସାମୀଡା ଗÉରମÑ େÉନÈନାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ତÉË 
ମାସÈ ଗୁରଲÑÑ ସରିରତ। ଏ ୋଇଙ୍ା ତାଡ଼ା େହରିଆଭାରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା 
ମାରସ।”

ନପÍନୁଇଡୁ ମେୁ ିଅÉନାରି
(ମାତରିଉ ୨୪:୧–୧୪; ମÉକ୍ ୧୩:୧–୧୩)

୫
 ଏସÛନାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରେÍନୁଇଡୁତାରÈ କାତା 

ବÉସରିଆଇମାରସରୁ, ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈରରି ରରଣ୍ ସÉଞ୍ାନାରରି 
ରେÍନୁଇଡୁ। ଈରରି ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରନଗରି ବାÏଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିବାÏ 
ଅÉଜାମାରନ। ରମଃଦୁ ରେÍନୁକରି ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗାରÈ ସୀଭା 
ଅÉଜାମାରନ।”

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÑ ଈରୁ ଇମବେÈ ଆନÈଆନÈ 

ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ରଡଲରି ଭÉରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଈ ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି 
ଅÉରନ। ଈ ରଦରରି ଇଡୁତାଇ ଗୁରଲÑÑ ଭାଡରିଙ୍ା ବ୍ଡୀÕÐନୁ। ରରଣ୍ରଭÑ 
ଭାଡରି ରବÍଗାଲରି ଭାଡରି କୁÛଇଟରି ରୀନ୍ାନା ରାହରି ଅÉଏÒ।”

୭
 ଏସÛନାକା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 

ଅÉବା! ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଏରସÑକା ଅÉରନ? ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନରିରଡଲରି 
ଭÉରତÑରଡ଼Ñ ଇଞ୍ରି  ଆନରି ମ୍ଡରିÓଉଡ଼Èଇ େୁନ୍   ମବୋଅÉରନ?”

୮
 ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ! ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂନା। 

ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ ଦÉଲାତାକା ଭÉରନରୁ। ଏଆରୁ ରଭତୋରନରୁ, 
“ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରତନୁ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈରଡଲରି ଭÉଜାମାରନ।” ଏÌଆକରିରଭÑ 
ଈରୁ ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ସାଲ୍  ବା କୂନା। ୯

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭÑଲା 
କÉଲା ଆଇନାରÈ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କରିଲାବରିଲାତାରÈ 
ରଭରଞ୍ରୁ, ଏମବେÈ ଆଜା କୂନା। ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ରଭÍରଲÑ ଅÉନୁ 
ଆଡÈ। ଏÌËକରିରଭÑ ଭରିହାରଡଲରି ସÌଡ଼ରିÔଟରି ଅÉରତରତÑ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍  ୋ 
ମେୂାଅÉଏÒ।”

୧୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ରଦÍସାଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 

କÉଲା ପ୍ରଃନୁ। ରଦରରି ରଦÍସାଙ୍ା ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି 
କÉଲା ନରିକ୍ନଜୁ। ୧୧

 ଆଜାଞ୍ାୋଡ଼Èଇ ଡÉଡ଼ରି ତାସ୍  ୋ, ରୂଗ ଏଙ୍ା 
ବରିକାଲରିତାରରି ଗÉରମ ବାହାଙ୍ାନରି ଅÉରନ। ଏସÛନରି ବାହାଙ୍ାନରି ଜୂଗା 
ଦୀରନ, ଲÌକୁତାକା ତରିନ୍  ମବୋ େÉରନÑରୁ। ଲÌକୁରରି

଼
 କÉଡ଼୍  ୋରସÍଲୁ 

ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଗÉରମ ଅÉଜାଞ୍ାୋତÈଇ ତÌଞ୍ରି ନୁ।
୧୨

 “ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ଅÉଭÉରଭÍରଲÑ ଲÌକୁ 
ମୀରଙ୍ ଆହାନା ତଃୋରନରୁ ଏଙ୍ା ମୀରଙ୍ ଜୂତୋରବÑÎରନରୁ। 
ରେÍନୁଈ ଦଃନରି ଇଟ୍  କÈନରି ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ତୂକରି ଗରିଆରନରୁ ଏଙ୍ା 
ମୀରଙ୍ ବନ୍ୀ ଇଟ୍  କାନରିରବÑ ଇଟାରନରୁ। ରÉଜାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
େÌଣଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ମୀରଙ୍ ଅୋଅÉରନ। ଈରୁ ନାଇରବÑଅଟରି 
ଭାଇରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ମୀରଙ୍ ଈËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଗରିଆରନରୁ। 
୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍  ୋରସÍଲୁ ଈରରି ଅÉରନ ମୀ 

ରସÍଲୁ ସÉଞ୍ାମାନରି ୋବରି। ୧୪
 ଈରୁ ମରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋରସÍଲୁ ଅÉମ ୁ

ଆନÈ ରଭସ୍ାମ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁଅÉଭା କୂନା। ୧୫
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ 

ରଭସ୍  ୋ ରସÍଲୁ େୁନ୍  ମବୋଏÌଲୁ ସୀËଇ। ଈରୁ ଆନା ରଭସ୍  ରଦରୁ, 
ମୀ କÉରସÑଙ୍ା ଏମବୋତାରÈ କାଟରିଗରିଭା ମରୂତÑରୁ। ୧୬

 ମୀ ଆଜା 
ଅÉବା, ମୀ ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ, ମୀ ରାକÈତାକା ଏଙ୍ା ମୀ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀ ମାରଦÑ 
ଏସÛନାକାରରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରନରୁ। ୧୭

 ଈରୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇନରି 
ବÉଗା ଗୁରଲÑÑତାକା ମୀରଙ୍ ରୂଗୁ ଅÉଜାରନରୁ। ୧୮

 ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ଉରଜÑରନ ଈଭାଡ଼ÈଇରଭÑ ମୀରନ୍ ଆନାରରିରଭÑ ନାହରିକରି ଅÉଏÒ। 
୧୯

 ଈ ଗୁରଲÑÑତାନରି
଼
 ଈରୁ ମୀନ୍ାରÈ େରତ ୍ଡÉଟା ଗରିରତÑକା ମରିଣ୍Èନରି 

ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମରୂଦରୁ।

ଜରୁିସାଲମ ମେୁ ିଅÉନାରି
(ମାତରିଉ ୨୪:୧୫–୨୧; ମÉକ୍ ୧୩:୧୪–୧୯)

୨୦
 “ଜରିରୁସାଲମ ତୀଡ଼ରିଗ୍ରଡୂ ସରି କÉଲାଗରିନାକା ଗ୍ରଡୂ ସା ଦୁଃନାରÈ ଈରୁ 

ରମଃରଦରୁ। ଏମବେÈ ଜରିରୁସାଲମ ମୁହରିଅÉନାରରି ରଡଲରି ଏତାରତ 
ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। ୨୧

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଜରିହୁଦାତାନରି

଼
 

ମାନରି ଲÌକୁତାକା ସÌକ୍ା ରଭଞ୍Ôକରି ସାଲ୍  ବା ଅÉରନ। ଜରିରୁସାଲମ 
ରଦରରିନÉଜୁ ଲÈଇ ମାନାକା ଉରତÑ ଉରତÑ ନÉଜୁ େରିହାନା 
ସାଲ୍  ବା ଅÉରନ। ରଗରଟ ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼ ମାଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ, 
ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ନÉଜୁ ଲÈଇକରି ସାଲ୍  ବା ଅÉଏÒ। 
୨୨

 ରେÍନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି
଼
 ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ, ଏ 

ରଡଲରିକାତା ଡÈଉ ଅÉନାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାକା ଗÉରମÑକାତା 
ଭ୍ୀସାମାରନରୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଏ ରଡଲରି କାତା ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ା, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଗୁରଲÑÑତାରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏÌରରି ଅÉରନ। 
୨୩

 ଟୂଟୁତା ଅÉଜାମାନରି ଅÉସାସାନରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  
ମୀଡା ମାନରି ଅÉସାସାନରି ରସÍଲୁରଭÑ ଏ ରଡଲରି ଗÉପ୍  ସରି 
ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଈ ଦରିନା କୁÛଇଟରି ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି ଭÉରନ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି 
ରେÍନୁ ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏସÛନାକାରରି
଼
 ସରିୋଇଙ୍ା 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରନରୁ। ଅରଟÑ ଏସÛନାକାରରି
଼
 ବନ୍ରି ଗରିଆନା ରବÍଗାଲରି 

ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରନ। ଏତେÈକା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ 
ଅÉËରତରୁ ଏଆରରିତାରରି ରଡଲରି ଭରିହ ରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜରିରୁସାଲମତରିନରି

଼
 

ଡୁଡାଭରିଃୋ ଗରିରନରୁ।

ଆଜା କୂନା
(ମାତରିଉ ୨୪:୨୯–୩୧; ମÉକ୍ ୧୩:୨୪–୨୭)

୨୫
 “ରଭÍଲା, ଡÉଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସୁକାଙ୍ାନରି

଼
 ଆଦାଙ୍ରିତÈଇ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା 

ତÌଞ୍ରି ନୁ। େୁତଗିତାନରି ଲÌକୁତାକା ବରିକାଲରି ଅÉରନରୁ। ସମୁଦ୍ର 
ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଆଜାଞ୍ାୋ ତÌଞ୍ରିରନ। ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଈËରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରତ ଲÌକୁତାକା େୁନ୍  ମବୋ ମୂଏÒରୁ। ୨୬

 େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଭାଇମାନରି 
ଆଜାଞ୍ାୋତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଲÌକୁ ଆଜରିବÉଗା ବ୍Éର୍୍È 
ବ୍Éର୍୍È ଦୀପ୍  କରିକାରନରୁ। ମୂରଡଙ୍ରି  ରସଣ୍ମାନÈଈ ଗୁରଲÑÑ 
ରବÍଗÈଲରି ତÌଞ୍ରି ନୁ। ୨୭

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଲÌକୁତାକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି 

ମ୍ୀଏନରି
଼
 ଡÉଟା ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ ମୂରଡଙ୍ରି  କୁÛଇଟରି 

ଭାଇନାରÈ ରମଃରନରୁ। ୨୮
 ଏରସରରିରଭଲା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ 

ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିନୁ, ଈରୁ ଆଜା କୂରଦରୁ। ରସଣ୍Ôକରି ରମହାନା ରରହା 
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ଅÉଦୁ, ଏରସÑକାରଭÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା କୂରଦରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଭାଡ଼Èଇ ମୀରନ୍ ଏଃୋ େÉନାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି 

ଅÉରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ଜୁ।”

ନÉନଦେ ନ୍ସ୍  ପା କÉନଲଙ୍କÉଲା ନେିନିାରି
(ମାତରିଉ ୨୪:୩୨–୩୫; ମÉକ୍ ୧୩:୨୮–୩୧)

୨୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଈ ତÌସରିସରିକାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ 

ମ୍ାØକା ରମଃଦୁ। ତÌଗÈ ମ୍ାହୁଣ୍ରିଡ଼Èଇ ରନଗରି ଗ୍ରÉମବୋ ମୂୋ 
ଅÉରନ। ୩୦

 ମ୍ାଃକÈନରି ଏରସରରି ରଭÍଲା େୁନରି ଅÉକା ଗୁନ୍ରିନୁ, 
କାରା ରଡଲରି ଏତାରତରଡÑ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ। ୩୧

 ଏ 
ରଡଃଙ୍ରିରନÑ ଅÉନୁ ଏତୋରÈ ରଭସାମାଞ୍Èଇ ଏ ଗୁରଲÑÑତÈଇ 
ଅÉନୁ। ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
େୁରଞ୍ରୁ।

୩୨
 “ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଉରଜÑ ରଭସ୍  େରିମାଞ୍ାଈ, ରନÍଞ୍ଜୁ ଭୀଏÒ 

ରଡଲରିତାନରି
଼
 ମାନରି ଲÌକୁ ନୀମବୋମାନରି ରଡଲରିତାନରି

଼
ରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ 

ଅÉନୁ। ୩୩
 େୁତଗି ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରି  ବାରହÑ ମହୁ ରିଆନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ନÉରନ୍ ରଭସ୍  ୋ ଏରସÑକାରଭÑ ମୁହ ରି ଅÉଏÒ। ନÉରନ୍ ରଭସ୍  ୋ 
କÉରଲଙ୍ଦ୍   କÉଲା ନରିହ ରିନାରରି।

ଗୁନଲÑÑନଡଲି ତÌଲଅÉଜାନା ମାଞ୍ଜୁ
୩୪

 “ମÉରୁ ମÉରୁନା ରାହରିଅÉଦୁ, ଈରୁ କାଲୁ ଉଣ୍  ଞ୍ାନା ଏଙ୍ା 
ସÌସାନା ମୀନ୍È ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଭାକୂନା। ଈ େୁତଗିତାମାନରି 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତÈ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଲÌବାଗରିଭା କୂନା। 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଈରୁ ରବÍଡାଙ୍ଦ୍  ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁଗରିଭା ମୂଏÒରୁ। ଈରୁ ତÌଲ 
ଅÉËସରିଡÈନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଭରିହାରଡଲରି ଏତାରନ। ୩୫

 େୁତଗିତାନରି
଼
 

ଲଃେରିନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଈରରି ରରଣ୍ ରୁହୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ଭÉରନ। ୩୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। 
ଏତେÈଇ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ସାଜରିନୁ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ସÉଞ୍ାଡ଼Èଇ 

ସାଲ୍  ବାରସÍଲୁ ଡÉଟା େରତଡ୍Èଇ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ନÌକରିÔଟରି ନରିସା 
ମେୂାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ।”

୩୭
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜୀସୁ ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ଲÌକୁରରି

଼
 ଗ୍ରÉୋଈ 

ମାରସଞ୍ଜୁ। ନÉଡÈଙ୍ରି  ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଜୁଡ଼Èଇ 

ରସକÔକରି ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡÈଙ୍ରିଜାକÔ ଜୀତ ସÌରୁତାନରି
଼
 

ରାହରିଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୮
 ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 

ଜୀସୁତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍  ମବୋରସÍଲୁ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ନÉଡରିରସÑ 
ନରିଙ୍ାଈମାରସରୁ।

ଜେୁିଦ ିନଦରÈକା ଜରୀସୁଈ ୍ଡେÓÝକାନ୍ÍପାନସÍଲୁ ମÉଣି୍ନତରୁ
(ମାତରିଉ ୨୬:୧–୫; ୧୪–୧୬; ମÉକ୍ ୧୪:୧–୨; ୧୦–୧୧;  

ଜହନ ୧୧:୪୫–୫୩)

୨୨  ୧  ରଭ୍Íନ୍È ସରିଡÈନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ତରିଞ୍ାନା 
ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା, ଏତୋରÈ ଗ୍ଡÓÉସାନା ସାସାରରିରଭÑ 

ଇନ୍ ମବୋଆଇମାରନ, ଏÌରÈ େÉଲରିଗରିନାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିÔଟରି 
ଏେରିମାଞ୍ାରତ। ୨

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡ ÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ୋରହରରି 
ଦାଃେରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଆସ୍କରିରସରୁ।

ଜରୀସୁଈ ଆଃପାଗି୍ାନସÍଲୁ ଜେୁିଦା ଅÉଞି୍ତାରି
୩

 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ମାରଦÑ ରÛଆନରିତାରରି 
ଇସ୍କାରରିଅତ ଜରିହୁଦା ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ସଇତାନ 
ଜରିହୁଦା ବାଃତା ସÌଲ୍ ଜାନା ଏଆନରି

଼
 ର ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ 

ଏÌଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୪
 ଜରିହୁଦା ସାଜାନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁଇଡୁ ଜÌେରିମାସରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈରରିରକÑ କାତାବÉତ୍ା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସଈୁ ଏଆରରି କାଜୁତାନରି

଼
 ସେଗି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଜରିହୁଦା 

ଏଆରରିରକÑ ବÉସରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୫
 ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଏଆରୁ ରରହା 

ଅÉରତରୁ। ଜୀସୁଈ ଏଆରରି କାଜୁତାନରି
଼
 ସେଗି ଗରିରତÑକା ଏଆରୁ 

ଜରିହୁଦାକରି ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭାରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ୬
 ଜରିହୁଦା ଏÌରÈ ଆଁ 

ଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ ଏଆରରି କାଜୁତାନରି
଼
 ଆଃୋଗରିଭାରସÍଲୁ 

ରଣ୍ା ରନଗରି ୋବରି ଜÌରତଞ୍ଜୁ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଏମବୋଈରଭÑ 
ସରିଡାଦୁରହÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ଜରିହୁଦା ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ।

ଜଡେÓÞ୍ାଲÉକା ବÌଜ ିତନି୍ ମ୍ାନସÍଲୁ ଜରୀସୁ ତÌଲଗିତାରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୧୭–୨୫; ମÉକ୍ ୧୪:୧୨–୨୧;  

ଜହନ ୧୩:୨୧–୩୦)
୭

 ରଭ୍Íନ୍È ସରିଡÈନରି ରୁଟରି େରିଟÛ  ବÌଜରି a ଦରିନା ଏତାରତ। ଈ ଦରିନାତାନରି
଼
 

ଜରିହୁଦା ଲÌକୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା 
ରାସ୍ ୋନା ଲÉକା ଆଇରସ। ୮

 ଜୀସୁ େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ସାଜାନା ମାଇ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ବÌଜରି 
ତÌଲ ଗରିକାଦୁ।”

୯
 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଜୀସୁଈ ରଭରସରୁ, “ଈ ତରିନ୍ ମବୋ 

ଏତୋଭାନରି
଼
 ଅÉମ ୁତÌଲ ଗରିକାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଈନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ୧୦

 “ରଭଞ୍ାଦୁ, ଈରୁ ରଦରରିନÉଜୁତାନରି
଼
 

ସÌଟରି ରବÑଅଟରି ରÛଆନରି
଼
 ରଟକରିତା ସରିରୁ ଅଇନାରÈ ରମଃରଦରୁ। 

ଈରୁରଭÑ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରଜରୁ। ଏÔଆଞ୍ଜୁ ର ଇଡୁ ଲÈଇକରି 
ସÌଲ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏଆନରି

଼
ରକÑ ସାରଜରୁ। ୧୧

 ଈରୁ ଏ ଇଡୁଗାଟାନରି
଼
 

ରଭରଞ୍ରୁ, ‘ମାଇ ଗ୍ରÉୋଗାଟରିଅÉବା ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଜ୍ଡÓÞଭା  ଲÉକାବÌଜରି b ଏତୋଭାନରି

଼
 

ତରିରନରୁ, ଈନୁ ଏÌରÈ ବାହା ମÉରଙ୍ ତÌତୋମ।ୁ’ ୧୨
 ଏÌ ରବÑଅଟରି 

ଇଡୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ରସଣ୍Ûନରି ମହଲାତାରÈ ରଣ୍ା ରଦରରି 
ବାକାରରି ତÌତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏ ବାକାରରିତାନରି

଼
 ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି 

ତÌଲ ଗରିଦୁ।’
୧୩

 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ସ୍ଡଃÕରତରୁ। ଜୀସୁ ଟରିକ୍ନÈ 
ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉରତ। ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି 
ତÌଲ ଗରିରତରୁ।

a ୨୨:୭ ନ୍୍ÍଦେÈ ସିଡÈନ ିରୁଟ ିପିଟÛ ବÌଜ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ ନୂଡ଼ରି 
ତାରରି ବÌଜରି। େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜାଡ଼Èଇ ଈରରି ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା ବÌଜରି ରବÑଇଟରି ଦରିନା 
ଟଟ୍ କରିମାରସ। ଡାଉରକ ଜÌରଡ଼କା ବÌଜରି ମୀସା ଅÉଜାନରି ରରଣ୍Ñରନ 
ଆଇମାରନ।
b ୨୨:୧୧ ଜଡେÓÞ୍ା ଲÉକାବÌଜ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ ମଲୂା ତୀରରିତାରରି 
ଦରିନା। ଈ ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆରୁ ବାସାରରିଗÉଡ଼ରି ରରଣ୍Ñ ବÌଜରି ଗରିେରିମାରସରୁ। 
ମÌସା ମାସରି ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ମରିସର ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଏ ବÌଜରି ଗରିେରିମାରନରୁ।



118ଲୁକ ୨୨:୧୪
ଜରୀସୁ ନÉଡÈଙି୍ ତସିାରି

(ମାତରିଉ ୨୬:୨୬–୩୦; ମÉକ୍ ୧୪:୨୨–୨୬;  
୧ କରରିନ୍ରିଅ ୧୧:୨୩–୨୫)

୧୪
 ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ଅÉରତ। ଜୀସ ୁଏଙ୍ା 

ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା କରତେରୁ। ୧୫
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉନୁ ନାଇ ସÉଭା ରଭÍରଲÑରନ ମୀରକÑ ଆଡାନା ଈ ଜ୍ଡÓÞଭା 
ଲÉକାବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଅଡ଼୍ େରିମାରସÑ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ, ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରି ଦରିନାତାନରି

଼
 ଇମବୋତାରÈ 

ନୂଡ଼ରିକାତା କ୍Éର୍È୍ ତÌଞ୍Èନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରÈ ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ 
ତରିରନÑନୁ।”

୧୭
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ର ଉନ୍ ମବୋ ବଟ୍ରି

଼
ତାନରି

଼
 ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 

କରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରÈରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଈ ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ବଟ୍ରି

଼
ଅÌଦୁ, ଏମବେÈମାନରି ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 

ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ସୀଦୁ।” ୧୮
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଈ 

ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନା ଭÉËନରି ଟୁକ୍ନÈ ଅÉନୁ ଈ ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 
ଇରଦÑଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଉରନÑନୁ।”

୧୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏସÛନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ଆଃରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ରୁଟରି େରିଟକାÔ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଈ ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରୁଟରିେରିଟÛ ରରେ୍ାନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ସରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ରୁଟରି ନÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି। ଈରÈ 
ମୀ ରସÍଲୁ ସୀପ୍ କରିମÈଇ। ନÉରଙ୍ ଏÌଲୁଗରିଭାରସÍଲୁ ଈରÈ 
ଗରିଦୁ।” ୨୦

 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ରୁଟରିେରିଟÛ ତରିନ୍ ମବୋ ମୂତରିରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔମାସରି ବଟ୍ କରି ଆହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଲÌକୁରରିରକÑ ଅÉଞ୍ାମାନରି ର େୂନରିସÉଜା ଇଞ୍ରି  ଈ ଡ୍ÉକÈନୀରୁÔ 
ତÌସ୍ରିରନ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ା ନାଇ ରାକÈଡ଼Èଇ ଈ 
ଅÉଞ୍ା ଟÌଟ୍ ରିମାରନ।” a

ଜରୀସୁ କୁÛଇଟ ିଏମ୍ାଈ ନଙିି୍ନନ?
୨୧

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉରଙ୍, କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡା ତÌସାନା ଲÈଇଟରି ସୀରୁ କ୍Éତାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
କାଜୁ ନାଇ କାଜୁ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ଈ ରମଜାତାନରି

଼
 ମାରନ। ୨୨

 ରେÍନୁ 
େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାନରିରଡଃଙ୍ରି , ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରି Ôରନ 
ସÉରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି

଼
 ଏତେÈଞ୍ଜୁ ସÉଭାରସÍଲୁ 

କÉରସÑଙ୍ା କାଜୁତାନରି
଼
 ସେଗି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିରସÍଲୁ ଏରସସରିକରି 

ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଜୂଗÉ ଭÉରନ।”
୨୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ରଭନ୍ ମବୋ ରଭନ୍ ମବେରି ଅÉରତରୁ, “ମାଇ ମାରଦÑ ଏମବୋଈ ଜୀସୁଈ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଗରିଭାରସÍଲୁ ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ?”

ର ଆଲିଆଗାଟାନ ିନଡଃଙି୍ ଅÉଦୁ
୨୪

 ଏଆରରି ମାରଦÑ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ଏମବୋଈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏ କାତା 
ଆହାନା ଏଆରୁ ତାଡ଼ାମାରଦÑ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ, 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ମାନରି 

ରଦÍସାଙ୍ାନରି
଼
 ରÉଜାଙ୍ା ତାଡ଼ା କ୍Éମବେଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
 େÌଣ ଗରିେରିରନରୁ। 

ଏତେରି ଲÌକୁରରିତାରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣମାରନ, ଏଆରୁ 
a ୨୨:୨୦ ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି େଦ-୧୯ତାରା ରଶସ େଦ ଏଙ୍ା 
େଦ-୨୦ ସୀରଡ।

ରବÍଗାଲରି କÉ୍ମବେଜୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ବାରା ସୀନାକା ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ରିରନରୁ।” 
୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉËରତରୁ। 
ରଟÍରଣ୍Ñ ମୀ ମାରଦÑ ଏତେÈଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତରିକରି କଗÈନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ଆଲରିଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଈ? ରମଜାତା ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ କକ୍ ସାନାଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଏଆନରି

଼
 

ତରିନ୍ ମବୋ ୋଃେରିନାଞ୍ଜୁ? ତରିନ୍ ମବୋ କକ୍ ସାମାନାଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିଦୁଃରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମାରଦÑ ଅÉନୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ମÈଇ।

୨୮
 “ଗÉରମÑ ଜୂଗା ବରିକାଲରି େÉନ୍ ମବେରି ମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଈରୁ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରଦରୁ। ୨୯
 ନାଇ ଅÉବା ନÉରଙ୍ ରଣ୍È 

େÌଣଗରିନରିଦରିନା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ନÉରକÑ ଈରୁରଭÑ ଏÌରÈ େÌଣ 
ଗରିଭାରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଡÉଟା ସରିଆମାଞ୍ାଈ। ୩୦

 ନାଇ 
େÌଣଗରିନରିଦରିନାତାନରି

଼
 ନÉରକÑ ରମଜାତା କକ୍ ସାନା ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ 

ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆରଦରୁ। ଈରୁ ସରିଂହାସନଙ୍ାନରି
଼
 କକ୍ ସାନା  ଇସ୍ାଏଲ b 

ବÉର କ୍Éମବେଜୁ ତାକାରରି
଼
 ଗୁରଲÑÑ ତୂକରି ଗରିରଦରୁ।

ମରୀଦୋରÈ ପନତ୍ଡ ମ୍Éପ୍ କା କୂନା
(ମାତରିଉ ୨୬:୩୧–୩୫; ମÉକ୍ ୧୪:୨୭–୩୧;  

ଜହନ ୧୩:୩୬–୩୮)
୩୧

 “ତÉସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÉË ଗହମ ରସÍସରିଡ଼Èଇ କ୍ଡÓହାନା 
ଏÌସ୍ରିରଡଃଙ୍ରି  ସଇତାନ ମୀରଙ୍ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି

଼
 ଏÌସ୍ ୋରସÍଲୁ େÌଣ 

େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ସରିମନ ଅ ସରିମନ, ୩୨
 ଅÉନୁ ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉସାମÈଇ ନୀରନ୍ େରତ ୍କÌଗÈଜାଆକାରରି। ଈନୁ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÓÍସାନା ଭÉନାଭାନରି

଼
 ନୀ ଆରମବେସାକାରରି

଼
 େରତ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟା 

ଅÉଭାରସÍଲୁ ବାସ୍ା ସୀଦରି।”
୩୩

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଜୀସୁଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ 
ନୀରକÑରନ ବନ୍ୀ ଦୀଭାରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମÈଇ।”

୩୪
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “େରିତର, ଭୀଏÒ ନÉଡରିସରି କଜୁ କ୍Éୋ 

ରଭÍରଲÑ ଈନୁ ନÉରଙ୍ େୁନÈସରିରଡÑନୁ ଇଞ୍ରି  ତୀନରି େÉଲୁ 
ରଭସ୍ ଦରି।”

ବକିାଲି ନଡଲିନସÍଲୁ ତÌଲଅÉଜାନା ମାଞ୍ଜୁ
୩୫

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆନୁ 

ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ୋଣ୍ାନାରତÑ। ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଟÉକାଙ୍ା, ମÌଡ଼ରି

଼
ଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÌରତÑଡାକା ସୀËରÈଏ 

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତÑ। ମୀରନ୍ ଆନାରରି ଅÉରତÑକା କÌଗା ମାଞ୍ାରତ 
ଗରିନÈ?”

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇରସରୁ, “ଅÉଏÒ।”
୩୬

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ରଗରଟ ମୀ 

ବାଃତା ଟÉକାଙ୍ା ଅÉରତÑକା ମÌଡ଼ରି
଼
ଙ୍ା ମାନୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 

ଏÌଭÈ ମୀରକÑ ଅÌଦୁ। ରଗରଟ ମୀ ବାଃତା କଣ୍ା ସରିଡାଦୁରହÑ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ ମୀନ୍ାରÈ କୂଟୁରଭÑ ପ୍ରÉସାନା କଣ୍ା 
କଡାଦୁ। ୩୭

 ରେÍନୁେୁତରି ରଭସ୍ େରିରନ:

b ୨୨:୩୦ ଇସ୍ାଏଲ ରବÑରଲ ଇସ୍ାଏଲ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରାଷ୍ଦ୍  ମାରସ। 
ଅÉରତÑକାରଭÑ ଈ ୋଦା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାରନ।
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‘ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ରଭରତେରୁ।’ 
 ଜରିସାଇଅ ୫୩:୨

ଈ ରେÍନୁେୁତରିତାରରି ରଭସ୍ ୋ ଉରଜÑରନ ଉରଗ୍, ଈରÈ ନାଇ 
ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଇରଦÑ ଈରରି ଉବ୍ ଗରିରନ।”

୩୮
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭରତେରୁ, ରମଃମ ୁପ୍ରବୁ, ଇମବେÈ ଜÌରଡ଼Ñକା 

କଣ୍ାଙ୍ା ମାନୁ। ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଅÉସରନÑ ଅÉୋକÈଇ।”

ଜରୀସୁ ଗ୍ରÉମ୍ାଗାଟାରି
଼
 ନପÍନୁବାଃତା 

 

ଜÉପାନସÍଲୁ ନ୍ତୋରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୩୬–୪୬; ମÉକ୍ ୧୪:୩୨–୪୨)

୩୯
 ଜୀସ ୁଜରିରୁସାଲମ ରଦରରିନÉଜୁଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ଜୀତ ସÌରୁତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମÑ େÉଲୁ ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିରକÑ ସାରସରୁ। ୪୦

 ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏସାନା 
ଜୀସୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ କାଞ୍ାଡ଼ରିତାନରି

଼
 ଇସରିଙ୍ରି  

ଦୀଏÒରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ।”
୪୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି 
େଚାସ ମରିଟର ଦୁରୁÔକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା 
ରେÍନୁବାଃତା ଇହରିଙ୍ରି  ଜÉରତଞ୍ଜୁ, ୪୨

 “ଆବା, ରଗରଟ ଈନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା ବରିକାଲରି ‘ଜୂଗରିନରି ଈ ଉନ୍ ମବୋବଟ୍ରି’ a 
ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏÌସାଜରିଆମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରÈ 
ଆଡÈ ଅÉୋକାରରି। ନାଇ ମାଣ୍ାଡ଼Èଇ ଅÉଏÒ।” ୪୩

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ସଗ୍ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଭÉଜାନା ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ସଗ୍ 
ଦୁତଈ ଜୀସୁଈ ବାସ୍ା ସୀବାତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାରସ। 
୪୪

 ଜୀସୁ ସÉରÛରକÑ ତାଡ଼ା ରଜÍଡା କÉଡ଼ାଗରିଆନା ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ମହୁୁତାନରି

଼
 କାରା ଉସ୍ାନା ରାକÈ 

ରଡଃଙ୍ରି  ରନରଡÑକରି ଜÉତାରତ। ୪୫
 ଜୀସୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ 

ଭରିହାଗରିଆନା ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ସୁସ୍କରିମାରସରୁ। ଏଆରରିତାରରି ବରିକାଲରି ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଗÉରମÑ ଭାହାଗରିଆମାରସ। ୪୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ସୁସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ? ନରିଙ୍ାଦୁ ଏଙ୍ା କାଞ୍ାଡ଼ରିତାନରି
଼
 

ଦୀËନରିରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଡÉଟା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉଦୁ।”

ଜରୀସୁ ବଦେରୀ ଅÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୪୭–୫୬; ମÉକ୍ ୧୪:୪୩–୫୦;  

ଜହନ ୧୮:୩–୨୨)
୪୭

 ଜୀସୁ ଈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି
଼
 ଦÉଲା ଲÌକୁ 

ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭାରତରୁ। ବÉରଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି

଼
 ଡୂେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା। ଜୀସୁଈ 

ନଞ୍ାରସÍଲୁ ଜରିହୁଦା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ।
୪୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜରିହୁଦା, ଈନୁ ଆନÈ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରିÔ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ାନରି କାଜୁତା ଆଃୋଗରିବା 

a ୨୨:୪୨ ‘ଜୂଗିନ ିଈ ଉନ୍ମ୍ାବଟ୍’ି ଜୀସୁ ତାଡ଼ାକୁÛଇଟରି ବÉବାରସÍଲୁ 
ମାନରି ଜୂଗା କାତା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଉନ୍ ମବୋମଆୁନରି ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରା 
ଉନ୍ ମବୋବଟ୍ରି ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØହାନାରରି ନୀରୁ।

ରସÍଲୁ ତÌରଡ଼ ମÈଏଞ୍ାକରି ସୀନରି ନଞ୍ାତରିନରି
଼
 ଅÉସ୍କରିତରି?” ୪୯

 ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକାରଭÑ ଏମବେÈ ନରିସାମାରସରୁ। ଆନାରରି ଏମବେÈ 
ଆଇମାରସ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ଏଆରୁ ରମଃେରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ 
ରଭରତେରୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉମୁ କଣ୍ାଙ୍ାଡ଼Èଇ ଇଆରରି

଼
 ରାସ୍ େରିନାମ ୁ

ଗରିନା?” ୫୦
 ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ କଣ୍ା କଡରିରତଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ଆଲରିଆତାରÈ ତରିନରି କରିରୁ କତ୍ନÈ କାତା 
ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୫୧
 ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉରସÑରନ” ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏ 

ଆଲରିଆଘାଟାନରିତାରÈ କରିରୁ ଟାଁ ଇସାଜରିଆନା କାର୍ ଇରତେଞ୍ଜୁ।
୫୨

 ଜୀସୁଈ ବନ୍ୀ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଏତେÈକା ଭÉଜାରସରୁ, ଏମବେÈ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ରସରଣ୍Ñଙ୍ା, ଜରିହୁଦରି େÌଣଗରିଭାଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ସରିୋଇଙ୍ା ମାରସରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“କଣ୍ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡୂଡ଼ାଙ୍ା ଆହାନା ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଭÉଜାରଞ୍ରୁ? ଅÉନୁ ର ରେ୍ଡÓ ÍକରରÑନରିରତନୁ ଇଞ୍ରି  ଗରିନÈ 
ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ୫୩

 ରେÍନୁଇଡୁତାନରି
଼
 ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ଅÉନୁ 

ତ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାରତÑ। ଏମବେÈ ନÉରଙ୍ ବନ୍ରି ଗରିଭାରସÍଲୁ ଈରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ତୁଞ୍ା କୂରତରୁ? ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଭÉଜାରଞ୍ରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଆନ୍ାରରିତାରରି ଡÉଟା ଇରଦÑ େÌଣ 
ଗରିେରିରନ।”

ଜରୀସୁଈ ପୁଞ୍ାମÈଇ ଇଞି୍  
ନ୍ସ୍ ପାନସÍଲୁ ପିତରତାରି ଆଜି

(ମାତରିଉ ୨୬:୫୭–୫୮, ୬୯–୭୫; ମÉକ୍ ୧୪:୫୩–୫୪,  
୬୬–୭୨; ଜହନ ୧୮:୧୨–୧୮, ୨୫–୨୭)

୫୪
 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିତÔକରି 

ଅରତରୁ। େରିତର ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ସÌଡ଼ରିÔଟରିତାଙ୍ରି  ସାଜରିସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୫୫

 ସରିୋଇଙ୍ା 
ରାହାମାରଦÑ ନÉଡ଼ରି

଼
 ଏସ୍ାନା ର ବାଃତା କସାରସରୁ। େରିତରରଭÑ 

ଏଆରରିରକÑ କକରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୫୬
 ରରଣ୍ ଆଲରିଆଗାଟରି ଲÉË 

େରିତର ଏମବେÈ କକ୍ ସାସାରÈ ରମଃରତ। ଏÌରରି ନÉଡ଼ରି
଼
 ଉଜାଡ଼ରିଡ଼Èଇ 

େରିତରଈ ରମଃୋ ମରୂତ। ଏÌରରି େରିତର ମହୁୁତରିନରି
଼
 ଡ୍ଡୂ ଁନÈ ରମହାନା 

ରାହରିଅÉରତ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଇରସ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରଭÑ 
ଜୀସରୁକÑ ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୫୭
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଏ କାତାତରିନରି

଼
 ଅଙ୍ଦ୍ରି  ଅÉËରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏÒ ନାଇ ଆଙ୍ରି , ଅÉନୁ ଏଆନରି
଼
 

େୁଞ୍ାସରିରଡÑନୁ।” ୫୮
 ଈରକÑ ମାଞ୍ାନା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରିତରଈ 

ରମହାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଜୀସୁ ରବÑଅଟରି ସାଜରିମାସରି ଲÌକୁ ମାରଦÑ 
ଈନୁରଭÑ ରÛଆତରି।”

ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏÒତ, ଅÉନୁ ଅÉËରତନୁ।”
୫୯

 ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ଗରଣ୍Ñକା ସାସରିରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରରି ଉରଜÑରନ। ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑରନ ଏଆନରିରକÑ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଗାଲରିଲରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ।” ଈମବେÈ ଅରଟÑÑ ରୀ ରଜÍଡା 
ଗରିନାରରି ସରିରଡÑ ଇଞ୍ରି  ଏ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୬୦
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏÒ ଆରମବେସା। ଈନୁ 

ଆନÈ ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାଦରି ଆନୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑନୁ।
େରିତର ଈ କାତା ରଭସ୍ େରିମାସାଭାନରି

଼
 ଏ ଡାରଣ୍Ñ କଜୁ କ୍Éରତ। 



120ଲୁକ ୨୨:୬୧
୬୧

 ଏÌରବÑଅଟରି ପ୍ରବୁ କରିର୍ ଇଞ୍ାନା େରିତରଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ପ୍ରବୁ ରଭÍରଲÑ ରଭସାମାସରିକାତା େରିତର ଏÌଲୁତା ଦରିରତ ଇରସÑକା, 
“ନÉଡରିସରି କଜୁ କ୍Éନରି ରଭÍରଲÑରନ ଈନୁ ନÉରଙ୍ େୁରନÑନୁ ଇଞ୍ରି  
ତୀନରି େÉଲୁ ଅÉଞ୍ା କୂଦରି।” ୬୨

 ଏମବୋଡ଼Èଇ େରିତର ଅÌରଡ଼Ñକରି 
ସାଜାନା ରଜÍଡାକÉଡ଼ା ଗରିଆନା ରବ୍Íରବ୍Íନା ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ।

ଲÌକୁ ଜରୀସୁଈ ନଗ୍ରÍତୋରି
(ମାତରିଉ ୨୬:୬୭–୬୮; ମÉକ୍ ୧୪:୬୫)

୬୩
 
–୬୪

 ଏସÛନାକା ଜୀସୁଈ ଜÌେରିମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ରଗ୍ରÍରତେରୁ। ଜୀସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିÔ ରମଃୋ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ଏଆନରିତାରÈ ମୁହୁ େ୍ାକ୍ ସାଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ସାଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି

଼
 ରଭରସରୁ, “ଈନୁଗÔ ଡÈଉଅÉନାରÈ 

େୁନ୍ ମବୋଗରିଭାଗାଟାତରି। ରଭତୋମୁ ତ, ଇରଦÑ ନୀରଙ୍ ଏମବୋଇ 
ରଭÍତାରତ? ୬୫

 ଲÌକୁ ଜୀସୁଈ ଗÉରମÑ ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ 
ଇରସରୁ।

ଜେୁିଦ ିନଦରÈରି ନÌକି
଼
ଟ ିଜରୀସୁ

(ମାତରିଉ ୨୬:୫୯–୬୬; ମÉକ୍ ୧୪:୫୫–୬୪;  
ଜହନ ୧୮:୧୯–୨୪)

୬୬
 ଏ ରଭÑଇତରି ନÉଡରିସରି, ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା 

ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ର ବାଃତÈରନ ଊଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଜୀସୁଈ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। 
୬୭

 ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରସରୁ, “ରଗରଟ ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତରି ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏ କାତା ମÉରଙ୍ ରଭତୋମ।ୁ”

ଜୀସୁ ଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ରଗରଟ ଅÉନୁ 

ମୀରଙ୍ ରଭତୋଈ, ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉରଙ୍ େରତ୍ ଗରିଆରÈଏରୁ। 
୬୮

 ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରଗରଟ ମୀରଙ୍ ରଭଞ୍ାଈ, ଇରସÑକାରଭÑ 
ଈରୁ ନÉରଙ୍ ଅÉତୋଜÈଏରୁ। ୬୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑଡ଼Èଇରନ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ସରିଂହାସନ ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି 
କରକ୍ନଞ୍ଜୁ।”

୭୦
 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଇରସରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈନୁ 

ରେÍନୁ ମରିରରÑନରିତରି ଗରିନା?” ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, ଆଁ, ଈରୁ 

ଆନÈ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ, ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି।”
୭୧

 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମÉରଙ୍ 
ଇରଦÑ ଅରଟÑÑ ସÉକରି ଆନରି ଲୂଡ଼ା? ଅÉଜୁ ତ ତାଡ଼ା ସୁଡାଡ଼Èଇ 
ରଭତୋତାରÈ ରଭଞ୍ାମାନାସ।ୁ”

ପିଲାତ ଜରୀସୁଈ ନ୍ସାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୧–୨, ୧୧–୧୪; ମÉକ୍ ୧୫:୧–୫;  

ଜହନ ୧୮:୨୮–୩୮)

୨୩  ୧  ଗୁରଲÑÑତାକା ନରିଙ୍ରି ରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। ୨

 ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 
ଉଡରିରତରୁ। ଏଆରୁ େରିଲାତଈ ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ଲÌକୁରରି

଼
 

ଗ୍ Ìପ୍ କାରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାସାଭାନରି
଼
 ଅÉମୁ ଇଆନରି

଼
 ଆହାନା 

ତଃୋମାନାମୁ। କାଇସରଈ ସରିତେଜୁ  ସୀଭା କୂନା ଇଞ୍ରି  ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରି

଼
 ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି କ୍ରିସ୍ଟ, ଇରସÑକା ର 

ରÉରଜÑନରିରତନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩
 େରିଲାତ ଜୀସଈୁ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିତରି 

ଗରିନÈ?”
ଜୀସ ୁଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ, ଈରରି ଟରିକ୍ନÈ କାତା।”
୪

 େରିଲାତ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି
଼
 ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରÈ ଅÉନୁ ଆନରିରଭÑ ଦୂସ େÉନ୍ ମବେରି ସରିରଡÑନୁ।”
୫

 ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରଭରତେରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଗ୍Ìପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦା ଦରିନାଡାଣ୍Ô 

ଇଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି
଼
 ଗ୍ରÉୋଈମାରନଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗାଲରିଲରିତାନରି

଼
 

ଟÌଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଇଆଞ୍ଜୁ ଇମବେÈଙ୍ରି  ଏସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

ପିଲାତ ଜରୀସୁଈ ନେରଦ ବାଃତାଙି୍ ପାଣି୍ତାରି
୬

 େରିଲାତ ଏ କାତା ରଭଞ୍ାନା ରଭରସଞ୍ଜୁ, ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଗାଲରିଲରି 
ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ? ୭

 ଜୀସୁ ରହରଦ େÌଣଗରିେରିମାସରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େରିଲାତ େରୁସଞ୍ଜୁ। ରହରଦ ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 

ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରିଲାତ ଜୀସୁଈ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୮
 ରହରଦ ଜୀସୁଈ ରମହାନା ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 

ରହରଦ ଜୀସୁତାରÈ ଗୁରଲÑÑକାତା ରଭଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଗÉରମÑ 
ଦରିନାଡ଼Èଇ ଜୀସୁଈ ରମଃୋରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିରସଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତାରÈ 
ରଣ୍È ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରମଃୋରସÍଲୁ ରହରଦ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉସା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ, ତାଡ଼ାନÌକରିÔଟରି ଜୀସ ୁ
ଆନରିଅÉରତÑକା ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ୯

 ରହରଦ ଜୀସୁଈ 
ଗÉରମÑ ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଜୀସୁ 
ଏଆନରି

଼
 ଅÉସÈରଭÑରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏମବେÈ ନରିସାମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରଦହÈରନ କ୍ୀରରି 
କ୍ୀରରି ଇଞ୍ାନା ଜୀସୁଈ ଉଡରିରତରୁ। ୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଈ ଡ଼ନ୍ନÈ ରମହାନା ଏଆନରି

଼
 

ରଗ୍ରÍରତେରୁ। ଏଆନରି
଼
 ରÉଜାଅଙ୍ରି  କରିଆଜରିଆନା ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ 

କାକ୍ ରତରୁ। ଏÌ ରବÑଅଟରି ରହରଦ େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଜୀସୁଈ 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ରଭÍରଲÑ କାରହÑ େରିଲାତ ଏଙ୍ା ରହରଦ ରରିÔଆରୁ 
କÉରସÑଙ୍ା ଅÉଜାନା ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌସରିଗÉଲାଡ଼Èଇ 
ଏଆରୁ ରରି

଼
Ëରୁ ତÌରଡ଼ ମÈଏ ଅÉରତରୁ।

ଜରୀସୁନସÍଲୁ ସÉ୍ା ଡଣ୍ ପଡେଜୁକ୍ାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୧୫–୨୬; ମÉକ୍ ୧୫:୬–୧୫; 

ଜହନ ୧୮:୩୯–୧୯:୧୬)
୧୩

 େରିଲାତ, ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି
଼
 ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ 

ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି
଼
 ର ବାଃତାରଙ୍Ñ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। ୧୪

 େରିଲାତ ଏଆରରି
଼
 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଜୀସୁଈ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାମାଞ୍ାରଦରୁ। 
ଈ ରମ୍ଡ ÓରହÑଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି

଼
 ଗ୍ Ìପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

ରଭସ୍ େରିମାଞ୍ାରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମୀ ଗୁରଲÑÑ ନÌକରି
଼
ଟରି 

ଇଆନରି
଼
 େରରିକ୍ା ଗରିଆନା ରମହାମÈଇ। ଇଆନରିବାଃତା ଅÉନୁ 

ଆନରିରଭ ଦୂସ େÉନÈରତନୁ। ଈରୁ ଆନÈ ରଭସ୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ, 
ଜୀସୁ ତାରରି ଏଃତାରରି ଆନରିରଭÑ ଦୂସ ସରିରଡÑ। ୧୫

 ରହରଦରଭÑ 
ଇଆନରିବାଃତା ଆନରିରଭÑ ଦୂସ ରମହÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରହରଦ 
ଜୀସୁଈ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ରମଃଦୁ, ଜୀସୁଈ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଏÒ। ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଇଆନରି
଼
 ଭାରରି 
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ଈରକÑଗରିସରି ତଣ୍ସରିଆନା ଅÉନୁ ଇଆନରି

଼
 େରିହ ରି

଼
 ଏଙ୍ା ସାଲ୍ ଭା 

ରସÍଲୁ ରଭସରି
଼
।” ୧୭

  a
୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑତାକା ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂରତେରୁ, “ଇଆନରି
଼
 

ଭ୍ଡ ÓÝକାରଭÍଦୁ। ବାରବାଈ େରିହାଜରିଆମୁ।” ୧୯
 ଈ ବାରବା 

ରଦରରିନÉଜୁତାନରି
଼
 କରିଲାବରିଲା ନରିେ୍ରିମାସÈକରି ଏଙ୍ା ଏସÛନାକାରରି

଼
 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାସାକରି ବନ୍ରିଦରିଆମାରସଞ୍ଜୁ।
୨୦

 େରିଲାତ ଜୀସୁଈ େରିଃୋ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ େରିଃରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅରଟÑÑସରଟÑକା େରିଲାତ ଏଆରରିÔ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ 
କୂରତେରୁ, “ଏଆନରି

଼
 ଭ୍ଡÓÝକା ରଭୋଗରିମୁ। ଏଆନରି

଼
 କ୍ଡୂ ସତାନରି

଼
 

ରଡ଼ସାନା ସÉେୁମ।ୁ”
୨୨

 ତୀନରି େÉଲୁତାନରି
଼
 େରିଲାତ ଏଆରରି

଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆନÈଡ଼ରିକରି, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ତ ଆନରିରଭÑ ଦୂସ ଗରି
଼
ËସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି

଼
 ସÉଭାଡଣ୍ 

ସୀଭା ରସÍଲୁ ଆନରିରବÎÑ ଦୂସ େÉନ୍ ମବୋ ମËୂରତନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆନରି

଼
 ଭାରରି ଈରକÑରଡଃଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସୀନରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଏଆନରି

଼
 

େରିହ ରି
଼
।”

୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ େ୍Éରତରୁ। 

ଜୀସଈୁ କ୍ଡୂ ସତା ରଡ଼ସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ସରିଡ୍ରିଗରିଆନା ନୂଡ଼ରିଆଃରତରୁ। ଏଆରରିତାରରି କରିଲାବରିଲା ଗÉରମÑ 
ନରିଙ୍ରିରତ। ୨୪

 େରିଲାତ ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଲÌକୁତାକା ବାରବାଈ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ବାରବା 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଏଙ୍ା େÌଣଗରିେରିମାନାରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିନାରÈ ଦୂସ 
ଗରିଆନା ବନ୍ରି ଅÉଜାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ବାରବାଈ େରିଃୋ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ଜୀସଈୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଲÌକୁରରି କାଜୁତାନରି

଼
 

ସେଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁତାକା ଏÌରÈରନ ମÉଟ୍ ରିରସରୁ।

ଜରୀସୁ କ୍ରୂ ସତା ସÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୩୨–୪୪; ମÉକ୍ ୧୫:୨୧–୩୨;  

ଜହନ ୧୯:୧୭–୧୯)
୨୬

 ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଅରତରୁ। ଟରିକ୍ନÈ ଏ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ର କରଗରରି ନÉଜୁଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍସାନା 

ରଦରରିନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଭାଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ୋଦା ସରିମନ। ଈ 
ସରିମନ କୁରରିଣରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁତାରÈ 
କ୍ଡୂ ସ ରଡଃକାନା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ସରିମନÔଈ ଅÌଟ 
ଆଃରତରୁ।

୨୭
 ଗÉରମÑ ଲÌକୁତାକା ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ସାଜରିରସରୁ। ଗରନ୍Ñକା 

ଅÉସାସାକା ଏଆନରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇସୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ୀ 
ମାସୁ। ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଏÌଭାସାନାରରି ରଜÍଡା କÉଡ଼୍ କରି ମାରସ। 
୨୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁକରିର୍ ଇଞ୍ାନା ଏÌଭାସାନରି
଼
 ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ 

ଜରିରୁସାଲମ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ! ନାଇ ରସÍଲୁ ଡ଼ୀଭା କୂନା। ଈରୁ 
ମୀ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମୀ ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଡ଼ୀଦୁ। ୨୯

 ଇରଦÑ 
ରଡଲରି ଭାଇମାରନ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଲÌକୁତାକା ରଭରସ୍ରୁ, ‘ଏତେରି 
ଅÉସାମୀଡାସାନÈଇ ମୀଡାବÌଦା ସରିଡÔ, ଏÌଭରି ରରହାଗାଟାଈ। 
ଏତୋଈ ଭାଞ୍ାଗାଟାଈ, ଏÌଭରି ଦଃୋ େÉନାଈ। ଏତେÈଇ ମୀଡାବÌଦା 
a ୨୩:୧୭ ଲୁକତାରରି ଏରସ ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି ଈରା େଦ ରମÍଲରି 
ଅÉଜାମାରନ: “ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଜ୍ଡÓÞÕଭା ଲÉକାବÌଜରିତାନରି େୀଲାକ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ବନ୍ୀଈ େରିଃେରି ମାରସଞ୍ଜୁ।”

ମÉରାସରିଡÔ ଏଙ୍ା ମୀଡାକାନରି
଼
 ରମଃୋସଡୂ଼ା ଗରି

଼
ଆସରିଡÔ, ଏÌଭରି ଦଃୋ 

େÉନାଈ।’ ୩୦
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଲÌକୁତାକା ସÌକ୍Èନରି ରଭରସ୍ରୁ, 

ମାଇ କୁÛଇଟରି ଦରିଆଦୁ, ଲÌକୁ କୁେ୍ଡାଙ୍ାନରି
଼
 ରଭରସ୍ରୁ, “ମÉରଙ୍ 

େ୍ାଙ୍ାରାଦୁ।’ ୩୧
 ଈ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଏରସରରିରଭÍଲା ରନଗାଡ଼Èଇ 

ନୀମବୋଆଇରନ, ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଲÌକୁ ରଗରଟ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିଆରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ଡ଼Ìଈ ରଡଲରି ଭÉରନ, ଏÌମବେÈ 
ଆନÈ ଅÉରନ?” ଇହରିଙ୍ରିରଭÑ ରଭସ୍ ୋଅÉରନ, “ଏରହଙ୍ରି  କÌଡୁ 
ଗୁତ୍ କରିମାନରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି

଼
 ରଗରଟ ଲÌକୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଭାସରିରନ, ଏÌମବେÈ 
ଆନÈ  ଅÉରନ? b

୩୨
 ଜୀସୁରକÑ କ୍ଡୂ ସତା ରଡସାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ 

ରରି
଼
ଆରରି

଼
 ଆଜାଞ୍ାୋତÈ ଦୂସ ଗରିଆମାସାରରି

଼
ରଭÑ ଅୋଆଇରସ। 

୩୩
 ‘ତ୍ାଉଡÉକରି’ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ ଏଙ୍ା 

ଏ ରରି
଼
ଆରରିÔ ଅୋ ଅÉରତ। ଏମବେÈ ସରିୋଇଙ୍ା ଜୀସୁଈ କ୍ଡୂ ସତା 

ରଡ଼ରତରୁ। ଏଆରୁ ଏ ଦୂସଗାଟାରରି
଼
ରଭÑ ରÛଆନରି

଼
 ଜୀସୁତାଡ଼ା 

ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆନରି
଼
 ରଦବା େÉଡ଼Èଟରି କ୍ଡୂ ସଙ୍ାନରି

଼
 

ରଡ଼ରତରୁ।
୩୪

 ଜୀସୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା, ଏତେÈକା ନÉରଙ୍ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍେରିନାରନରୁ, ଇଆରରିତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିମୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଆନÈଗରିେରିରନରୁ, ଏÌରÈ ତÉରୁ େଞୁ୍ରିସରିରଡÑରୁ।” c

ସରିୋଇଙ୍ା ଗୁଲରି ଇଗ୍ ଜାନା ଜୀସତୁÈ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ୋଃରତରୁ। ୩୫

 ଲÌକୁ ଏମବେÈ ନରିସାନା ଜୀସୁଈ ରମଃେରିରସରୁ। 
ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାକା ଜୀସୁଈ ରଗ୍ରÍସ୍ େରିରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ରି ରସରୁ, “ରଗରଟ ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି 
କ୍ରିସ୍ଟ, ଏରହଙ୍ରିଅÉରତÑକା ତାଡ଼Èନରି ଜ୍ଡÓÞୋକାଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରିତାକାରରି

଼
 ଜ୍ଡÓÞୋଈମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉଏÒ ଗରିନÈ?”

୩୬
 ସରିୋଇଙ୍ାରଭÑ ଜୀସଈୁ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
 

େÉସ୍କରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସ ୁସÌଡ଼ରି
଼
ଟରିତାଙ୍ରି  ବÉÐରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି

଼
 

ସ୍ାଃନରି ନୀରୁ ଉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଅÌଟ ଗରିରତରୁ। ୩୭
 ସରିୋଇଙ୍ା 

ଇରସରୁ, “ଈନୁ ରଗରଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑନରିତରି, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ନରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ।ୁ” ୩୮

 କ୍ଡୂ ସ ରସଣ୍Ôଟରି ଭ୍ୀସା ଆଜାରସ: 
“ଇଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ରଡ଼ୋଅÉଜାମାସରି ରଦରରି ଦୂସ ଗରିଆମାନାରରିମାରଦÑ 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଈ ଇହରିଙ୍ରି  ଇଞ୍ାନା େÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଅÉËତରି ଗରିନା? ଇରଦÑ ଈନୁ ନରିଣ୍Èନରି ଜ୍ଡÓÞେୁମ ୁଏଙ୍ା ମÉରଙ୍ÑରଭÑ 
ଜ୍ଡÓÞପ୍ାମ।ୁ”

୪୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍଗÈଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିଆସାଞ୍ଜୁ ଏଆନରି

଼
 ଇହରିଙ୍ରି  

ପ୍ରଃରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ ରେÍନୁଈରଭÑ ଆସ୍କରି  ସରିଡାଈ? ଅÉଜୁ 
ତ ଉରତÑ ସÉଭାତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାସୁ। ୪୧

 ଈନୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ 
ରରି

଼
ଆସୁରଭÑ ରଦରରି ଦୂସ ଗରିଆମାନାସୁ। ଅÉଜୁ ଦୂସଗରିଆନା 

ଆଃୋ ଅÉତାସ।ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଆନÈ େÉନ୍  ମବୋ ଆବ୍  ଗରିମାରନ 

b ୨୩:୩୧ ଲÌକୁ … ଆନÈ ଅÉନନ? ଇହରିଙ୍ରିରଭÑ ରଭସ୍ୋଅÉରନ, 
“ଏରହଙ୍ରି  କÌଡୁ ଗୁତ୍ କରିମାନରି ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି

଼
 ରଗରଟ ଲÌକୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏରସରରିରଭÍଲା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଭାସରିରନ, ଏÌମବେÈ ଆନÈ 
ଅÉରନ?
c ୨୩:୩୪ “ଅ ଅÉବା… ପୁଞି୍ସିନଡÑରୁ।” ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିଙ୍ାନରି 
ଈରା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାସରିରଡÑ।



122ଲୁକ ୨୩:୪୨
ଏÌରÈରନ େÉଣ୍  ଞ୍ାମାନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଆନରିରଭÑ 
ଦୂସ ଗରି

଼
ଆସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।” ୪୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଈୁ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, 
“ଜୀସ,ୁ ଈନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ରÉରଜÑନରି େÌଣ େÉଣ୍  ଞ୍ାନା ନୀନ୍È 
େÌଣ ଟÌଣ୍ରିଦରି। ଏମବେÈ ନÉରଙ୍ ଈରକÑ ଏÌଲୁ ଗରିଆମ।ୁ”

୪୩
 ଜୀସୁ ଏଆନରି

଼
 ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଭଞ୍ାମୁ, ଅÉନୁ ଆନÈ 

ରଭସ୍  େରିଞ୍ାଈ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି। ରନÍଞ୍ଜୁ ଈନୁ ନÉରକÑ 
ୋରଦୀସତାଙ୍ରି a ବÉଦରି।”

ଜରୀସୁ ସÉତାରି
(ମାତରିଉ ୨୭:୪୫–୫୬; ମÉକ୍ ୧୫:୩୩–୪୧;  

ଜହନ ୧୯:୨୮–୩୦)
୪୪

 ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଗÉପ୍  ସରି କÌକ୍  ସରି ଉଜାଡ଼ରି ବÉରଟା ଅÉଜାମାରସ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ରଭଣ୍ା ତୀନରି ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ ଦରିନା ଡାଣ୍Ô କଣ୍ କଣÈ 
ଆନ୍ାରରି ଅÉରତ। ୪୫

 ରଭÍଲା ତÌସ୍କରି  ସରିଡÈରତ। ରେÍନୁଇଡୁ 
ଲÈଇ ମାସରି ରଦରରି ୋଦ୍ା ରୀ ସୀରା ଅÉରତ। ୪୬

 ଜୀସ ୁ
ରଦରରିଗୀରାଡ଼Èଇ ଇହରିଙ୍ରି  କୂରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଅÉବା, ଅÉନୁ ନାଇ 
ଜରିଉ ନୀରଙ୍ ସୀପ୍  କରିମାଞ୍ାଈ।” ଈରÈ ରଭସ୍ରି ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁ
ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୪୭
 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଆନାରରି ଆନାରରି ଅÉରତ, 

ଏÌରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ କାତା ରଭସାନା ରେÍନୁଈ 
ଦଃରତଞ୍ଜୁ, “ଈ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ।”

୪୮
 ଦÉଲାତାକା ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ ରଦରରିନÉଜୁଡ଼Èଇ 

ଭÉଜାରସରୁ। ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ରମହାନା ଏଆରୁ ଗÉପ୍  ସରି ବରିକାଲରି 
ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଭରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ୪୯

 ଜୀସୁତାଡ଼ା 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଏମବେÈ ମାରସରୁ। ଅରଟÑÑରଭÑ ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁ
ରବÑଅଟରି ଭÉଜାମାସରି ଦÉଲା ଆଜାସାକାରଭÑ ଏମବେÈ ମାସୁ। ଏÌଭରି 
କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ଈରକÑ ଦୂରୁÔଟରି ନରିସାନା ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମଃେରିମାସ।ୁ

ଆରାମାତଆି ତାଞ୍ଜୁ ଜନସପ
(ମାତରିଉ ୨୭:୫୭–୬୧; ମÉକ୍ ୧୫:୪୨–୪୭;  

ଜହନ ୧୯:୩୮–୪୨)
୫୦

 
–୫୧

 ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରିତାରରି ଆରାମାତରିଆ ଇଞ୍ରି  ମାସରି ରଦରରି 
ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ଲଃେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି 
ୋଦା ଜରସେ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରରି ସବାତାନରି

଼
 ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମÑ ରନଗÈଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େÌଣଗରିନରିଦରିନାତରିନରି

଼
 

ଜÌସାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରି ରଦରÈକା ଜୀସୁଈ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍  ତାଭାନରି

଼
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରକÑ ଆଡÈ 

ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୫୨
 ଜରସେ େରିଲାତ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଜୀସୁତାରÈ 

ଗାଣ୍ରି ଜÉରତଞ୍ଜୁ। େରିଲାତ ଜରସେ ରଭତୋରÈ ଆଁ ଇରସଞ୍ଜୁ। 
୫୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରସେ ଜୀସତୁାରÈ ଗାଣ୍ରି କ୍ଡୂ ସଡ଼Èଇ ରନÍରଡÑକରି 
ଜÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ର ସରିଣ୍Èଡ଼Èଇ ରତରତ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସତୁାରÈ ଗାଣ୍ରି ଅଆନା କୁେ୍ଡÓÝତାନରି

଼
 େସ୍  ୋ ଅÉଜାମାସରି ଏଙ୍ା 

a ୨୩:୪୩ ପାରଦରୀସତାଙି୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ-‘ୋରାଦୀଶ’ ଇରସÑକା ରରଣ୍ 
ରମÍଲା ମାନାରରି ସÉଞ୍ାନାରରି ବାହା, ଇମବୋ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ସÉତରି େÌରର 
ସାରନରୁ।

ରଭÍରଲÑ ଏମବେÈ ଏରମବେରରି
଼
ଇରଭÑ ଇଟା ଅÉËସରିଡÈତରି କ୍ଡÓÝଉତାନରି

଼
 

ଇଟରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୫୪
 ଏÌସରିଗÉଲା ତÌଲ ଅÉନରିଦରିନାତାରରି ଭରିହାରଡଲରି 

ମାରସ। ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା ଟÌଟ୍ ରିମାରସ।
୫୫

 ଏତେରି ଆଜାସାକା ଜୀସୁଈ କÌେÉନା ଏଆନରିରକÑ ଆଡାନା 
ଗାଲରିଲରିଡ଼Èଇ ଭÉଜାସ,ୁ ଏÌଭରି ଜରସେ ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାସ।ୁ 
ଏÌଭରି ସାଜାନା ମୁସ୍ ୋ କ୍ଡÓÝଉ ରମଃତୁ। ଲÈଇ ଏତେରି ବାହାତାନରି

଼
 

ଗାଣ୍ରି ଇଟାଅÉରତ, ଏ ବାହାରଭÑ ଏÌଭରି ରମଃତୁ। ୫୬
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଏ 

ଆଜାସାକା ଜୀସ ୁଗାଣ୍ରିତାନରି
଼
 ମୀସ୍  ୋରସÍଲୁ ଗÌବ୍  ଗÌବ୍ାରÈ ତÌଲ 

ଗରିଭାରସÍଲୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାସ।ୁ
ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଏÌଭରି ଜÉମବେରିତୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମÌସା 

ସÉଜାତାନରି
଼
 ଲÌକୁରରି

଼
 ଈË ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ବାଗଗିସୀଭା ଅÉଜାରନ।

ଜରୀସୁ ସÉ୍ା ମସୂାନା ନଙିି୍ତାରି
(ମାତରିଉ ୨୮:୧–୧୦; ମÉକ୍ ୧୬:୧–୮;

 ଜହନ ୨୦:୧–୧୦)

୨୪  ୧ ରବରିବାର ଗÉଲା ୋରରିୋରରିତାନରି
଼
 ଏ ଆଜାସାକା 

ଏତୋଭାନରି
଼
 ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି ଇଟାଅÉଜାମାରସ 

ଏ ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। ଏÌଭରି ତÉଇÔରନ ତÌଲ ଗରିଆମାସରି ଗÌବ୍    ଗÌବ୍ 
ତାରÈ ତÉରକÑ ତାସାସ।ୁ ୨ କ୍ଡÓÝଉଗାରÈ ଆଡାଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏମବେÈ 
ସÌଲ୍    ନରି ବାଃତା ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼Èଭାଡରି ଇଟାଅÉଜାମାରସ। ଭାଡରିତରିନରି

଼
 

ତ୍େ୍ା ଅÉଜାସାରÈ ଆଜାସାକା ରମଃତୁ। ୩
 ଏÌଭରି ଲÈଇକରି ସାସ।ୁ 

ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରÈ ଗାଣ୍ରି ଏମବେÈ େÉନÈତୁ। ୪ ଆଜାସାକା 
ଇମବୋତାରÈ ଲÈଇନରି କାତା ଆନÈରଭÑ ବୁଜରିଅÉଭା ମୂËତୁ। ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ରମହାନା ଆକ୍    ଣାଙ୍ଦ୍  ଅÉଜାମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

େରିଅେରିଅତÈ ଅÌସ୍    େରିମାସରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ରରି
଼
ଆରୁ ସଗ୍ଦୂତଙ୍ା 

ଏÌଭାସାନରି ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ନରିସରିରତରୁ। ୫

 ଆଜାସାକା ଗÉରମÑ ଆଜରିତୁ। 
ଏÌଭରି ତÉË ତ୍Éକାସରିକା ଗରିତୁ। ଏ ରରି

଼
ଆରୁ ଦୂତଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି

଼
 

ରଭରସରୁ, “ଈରୁ ର ସାଜାମାନାନରି
଼
ଇ ଇମବେÈ ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ? ଈରରିତ ସÉଜାନାକାରରିତାରରି ବାହା। ୬ ଜୀସ ୁଇମବେÈ 
ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭାଡÈଇ ନୀମବୋନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲରିଲରିତାନରି

଼
 ମାସାଭା ମୀରଙ୍ ଆନÈ ରଭସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, 

ଏÌË ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ ଗରିନÈ? ୭
 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି

଼
ଇ 

ଡ଼Ìଈ ଲÌକୁରରି କାକାଡ଼Èଇ କ୍ଡୂ ସତାନରି
଼
 ଭ୍ଡ ÓÝକାରଭୋରସÍଲୁ 

ଇସରିଙ୍ରିଅÉରତÑକାରଭÑ ସୀଭାଅÉରନ। ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ତୀନରି ଦରିନାଗÉଲା ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଜୀସୁ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ।” ୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଆନÈ ଆନÈ 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌଭÈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଜାସାକା ଏÌଲୁଗରିତୁ।

୯
 ଏ ଆଜାସାକା ଏ ବାହା େରିହାନା ଏଗାରଗାଣ୍ରି 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିବାଃତାରଭÑ 

ଏକାତୁ। କ୍ଡÓÝଉ ଲÈଇ ଅÉଜାସାରÈ ଗୁରଲÑÑ ରଣ୍È ରଣ୍È ଗରିଆନା 
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍    ତୁ। ୧୦

 ଏ ଆଜାସାନରି ମାରଦÑ ମଗ୍    ଦଲରିନରି 
ମରରିଅମ, ଜହାନା, ଜାକୁବଟାଡରି ମରରିଅମ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି 
ଅÉସାସାକାରଭÑ ମାସୁ। ଏÌଭରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑ କାତା 

ରଭସ୍    ତୁ। ୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏ ଆଜାସାନାରÈ 

କାତା ତାନରି
଼
 ଭ୍ଡÓÝକା େରତ୍ ଗରି

଼
ଆରତରୁ। ଏଆରରି

଼
ଇ ଈ କାତା 

ବାଇ ଲÌକୁରରିକାତା ରଡଃଙ୍ରି  ଇସ୍    ରତ। ୧୨
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ସତ ଗରିନା ଅÉଏÒ, ଏÌରÈ ରମଃୋରସÍଲୁ 
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ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଡÓÝଉତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÈଇକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଜୀସୁ ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି େେ୍ାଗରିଆମାସରି 
ସରିଣ୍È ଏମବେÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ତାରରି ଗାଣ୍ରି ଏମବେÈ ସରିଡÈରତ। 
ଆନାରରି ଅÉଜାମାରସ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 
ରÛଆରଞ୍ ମାନ୍    ମବୋରସÍଲୁ ସାରସଞ୍ଜୁ।

ଇମାଉ ନÉଜୁତାଙି୍ ତÉକତିÉକ ିସାଜସିାରି
(ମÉକ୍ ୧୬:୧୨–୧୩)

୧୩
 ଏÌସରିଗÉଲା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରରି

଼
ଆରୁ ଇମାଉ 

ଇଞ୍ରିମାନରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସରୁ। ଏ ବାହା ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ 
ଗÉପ୍    ସରି କÌକ୍    ସରି ଏଗାର କରିଲମରିଟର ଦୁରୁ। ୧୪

 ଏତେÈରରି ଗୁରଲÑÑ 
ଅÉଜାମାରସ, ଏଆରୁ ଏ କାତା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ ଭÉସରିଆଇରସରୁ। 
୧୫

 ଏÌ ଗୁରଲÑÑକାତା ଏଆରୁ ବÉସରିଆଇସାଭା ଜୀସୁ ତÉନୁÔରନ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ ଆଡାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରରି

଼
ଇ ଜୀସଈୁ େୁନ୍    ମବୋରସÍଲୁ 

ସୀଭାଅÉËରତ। ୧୭
 ଏରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 

“ଈରୁ ଏରମବେରରିକାତା ବÉସରି ଆଇମାରଞ୍ରୁ?
ଏ ରରି

଼
ଆରୁଜାକÔ ନରିସରିରତରୁ। ଏଆରରି ମଃୁକା ଗÉରମÑ ବରିକାଲରି 

ତÌସ୍କରିମାସୁ। ୧୮
 ଏରରି

଼
ଆରରି ମାରଦÑ ରକ୍ଅୋ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ରାହରିଆଇମାନରି ରÛËରତÑଏ 

ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି ମାଞ୍ରି  ଏମବେÈଇ ସାସରି ଏରସଦରିନା ମାରଦÑ ଅÉଜାମାନରି 
କାତା ତାରÈ ଆନÈରଭÑ େୁଞ୍ÈସରିଡÈଇ।”

୧୯
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନରିକାତା 

ରଭସ୍    େରିଞ୍ାରଦରୁ?”
ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ ରଭରତେରୁ, “ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁକାତା। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମୂଲÈରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ରେÍନୁତାରÈ 
ରଭସ୍    ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା େÌଣଗରିଭାଗାଟାକା ଏଆନରି

଼
ଇ ସÉଭାଡଣ୍ 

ସୀଭାରସÍଲୁ ସେଗି ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ କ୍ଡୂ ସତାନରି

଼
 ରଡ଼ସାନା 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ। ୨୧
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରÛଆରଞ୍Ñ ଇସ୍ାଏଲତରିନରି

଼
 

ଜ୍ଡÓÞପ୍    ରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ଅÉସା ଇଟାସାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ 
ରଡଲରିତାନରି

଼
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଅÉରତ।

“ଈ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ତୁହାନା ଇରଦÑ ଜୀସୁଈ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍତାରରି 
ତୀନରିଦରିନା ଅÉରତରଡÑ। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନÍଞ୍ଜୁ ମାଇ 
େଟୁÈତାମାନରି ଏସÛନାଇ ଆଜାସାକା ମÉରଙ୍ ରଣ୍È ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ 
କାତା ରଭତୋତୁ। ଏତେରି କ୍ଡÓÝଉଗାରÈତାନରି

଼
 ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି 

ଇଟା ଅÉଜାମାରସ, ଏ ବାହାତାଙ୍ରି  ଏÌଭରି ୋରରିୋରରିତାନରି
଼
 

ସାଜାମାସୁ। ୨୩
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌଭରି ଏମବେÈ ଜୀସୁତାରÈ ଗାଣ୍ରି 

େÉନ୍    ମବୋ ମËୂତୁ। ଏÌଭରି ଏମବେÈ ସଗ୍ ଦୂତÔଇ ରମଃତାରÈ କାତାରଭÑ 
ରଭ୍ଡÓÍସାନା ମÉରଙ୍ ରଭତୋତୁ। ସଗ୍ ଦୂତଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି

଼
 ଜୀସ ୁ

ନୀମବେରିତରିକାତା ରଭସାରସରୁ। ୨୪
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ମାଇ େଟୁÈଡ଼ÈଇରଭÑ 

ଏରସଗାଣ୍ରିତାକା ଗାଣ୍ରି ଇଟା ଅÉଜାମାସରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 
ଆଜାସାକା ରଭତୋତରି ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଏ ବାହାତାନରି

଼
 ଗାଣ୍ରି ସରିଡÈରତ। 

ଏଆରୁ ଲÈଇକରି ରମଃରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ତାରÈ ଗାଣ୍ରି 
ଏମବେÈ େÉନÈରତରୁ।”

୨୫
 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସ ୁଏ ରରି

଼
ଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏÌଲୁ 

ସରିଡÈନାରତରୁ। ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଏତୋରÈ 
ଗୁରଲÑÑ ରଭସାରସରୁ, ଏ ଉରଜÑକାତା ତରିନରି

଼
 ଏରସ ଲରିଲରିସରିଡÈଇ 

େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୨୬
 ଜୀସ ୁତÉନ୍ାରÈ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା େÉନ୍    ମବୋ 

ରଭÍରଲÑରନ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁତାରÈ 
େୁନ୍    ମବୋଗାଟାକା ରଭସାରସରୁ।” ୨୭

 ଏÌ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ରେÍନରି 
େୁତରିତାନରି

଼
 ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଏତୋରÈଗୁରଲÑÑ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ, 

ଏÌ ଗୁରଲÑÑ ରଣ୍È ରଣ୍È ଗରିଆନା ବୁଜାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ମÌସା 
େୁତରିଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନା ରବÍଗାଲରି ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍    ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆନରିତାରÈ ଆନÈ ରଭସାରସରୁ, ଜୀସ ୁ
ଏଭÈଗୁରଲÑÑ ବୁଜାଇଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏତେରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ଏଆରରିତାରରି ସାଲ୍    ଭା ମାରସ, 

ଏଆରୁ ଏ ନÉଜୁ ସÌଡ଼ରି
଼
ଟରି ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଇହରିଙ୍ରିତାରÈ ତÌରତେଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିତାରରି ନÌକରି
଼
କରି ସାନାରରି 

ମାରନ। ୨୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ରରହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁଈ 

ନୂଡ଼ରିଆଃରତରୁ, “ମÉରକÑ ରାହରିଅÉଜାମ।ୁ ବରିଲୁÔଡ଼ରି ଅÉରତରଡÑ ଏଙ୍ା 
ଇରଦÑ ଆନ୍ାରରି ଅÉରନରଡÑ।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁଏଆରରିରକÑ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଇଜÔକରି ସÌରଟଞ୍ଜୁ।

୩୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରିରକÑ ତରିନ୍    ମବୋରସÍଲୁ କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

କାଜୁତାନରି
଼
 ରୁଟରିେରିଟÛ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିନ୍    ମବୋରସÍଲୁ 

ଦନ୍ବÉଦ ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରୁଟରିେରିଟÛ ରରପ୍    କାନା ଏଆରରି
଼
ଇ 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୧
 ଏ ରଡଲରିତାନରି

଼
 ରରି

଼
ଆରରିତÈଆ କାନ୍    ଙ୍ା ଦରିର୍ 

ଇସ୍    ୋଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଜୀସଈୁ େରୁସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ ମ୍Éଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ମାରଦÑ ଇହରିଙ୍ରି  ବÉସରି ଅÉରତରୁ, “ଏରସରରିରଭÍଲା ଜୀସ ୁମÉରକÑ 
ୋରହରରିଆ କାତାବÉତ୍ା ଆଇମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏମବେÈ ମାଇ ରଜÍଡା 
ଲÈଇ ନÉଡ଼ରି

଼
 ରୀନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇସ୍    େରିମାଞ୍ାରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ 

ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁେୁତରିତାରÈ ଗ୍ରÉେÈଇମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି 
ମÉରଙ୍ କÉନ୍ା ଗରିେରିମାଞ୍ାରତ।”

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ନରିଙ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଜରିରୁସାଲମତାନରି
଼
 ଏଆରୁ ଜୀସତୁାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ 

ଏଙ୍ା ଏଗାର ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ର ବାଃତÈରନ ମାସାରÈ 

ରମଃରତରୁ। ୩୪
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଉରଜÑରନ, 

ପ୍ରବୁ ସÉଭା ମସୂାନା ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିମନÔଇ ତÌଞ୍ା 
ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୫
 ଏ ରଭଅଟରି ଏ ରରି

଼
ଆରୁ ୋରହରରିଆ ଆନÈ ଆନÈ 

ଅÉଜାମାରସ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେରୁ। ଏଆରୁ 

ରଭରତେରୁ, ଜୀସୁ ରୁଟରିେରିଟÛ ୋଃେରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 ଏଆରୁ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁÔଇ େୁରସରୁ।

ଜରୀସୁ ତାଡା ଗÉମ୍ାଗାଟାରି
଼
ଇ ତÌଞ୍ା ଅÉତାରି

(ମାତରିଉ ୨୮:୧୬–୨୦; ମÉକ୍ ୧୬:୧୪–୧୮; 
ଜହନ ୨୦:୧୯–୨୩; କାବାଡ଼ରି ୧:୬–୮)

୩୬
 ରରି

଼
ଆରୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାରÈ କାତା ରଭସ୍  େରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି

଼
 

ଜୀସୁ ତÉନୁÔରନ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÑ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଲତୁରଜÍଡା େÉଣ୍ଜୁ ।”

୩୭
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆହାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ େୀରଦରରÑନରି ରମଃେରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଏÌଲୁଗରିରତରୁ। 
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୩୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ 
ଆଇରଞ୍ରୁ? ଆନÈ ରମଃେରିରଞ୍ରୁ, ଏମବେÈ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରୀ 
ରଜÍଡାଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ? ୩୯

 ନାଇ କାକା ରମଃଦୁ। ନାଇ କÉଟ୍  କା 
ରମଃତାଦୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରିରତନୁÔରନ! ନÉରଙ୍ ଡୀଗାଜାଦୁ, ନÉରନ୍ 
ଈରରି ନୀରଡ଼Ñମାନରି ଗାଣ୍ରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରମଃତାଦୁ। ଈରୁ ନÉରଙ୍ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରଦରୁ, େୀରଦରରÑନରିତାରରି ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ଗାଣ୍ରି ଅÉËରତ।

୪୦
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ଈ କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏଆରରି
଼
ଇ ତାଡ଼ା କାକା ଏଙ୍ା କÉଟ୍  କାନÈଆ ଗାହାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 

ଏଆରରି
଼
ଇ ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତÑରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁଈ ନୀରଡ଼Ñମାନରି ଗାଣ୍ରି ତାନରି

଼
 ରମହାନା 

ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତÑରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଅÉନÈ 
ରମଃରତରୁ, ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିଭା ମËୂରତରୁ। ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ 

ଇରସଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା ଆନରି ଅÉରତÑକା ତରିନ୍  ମବୋ ମାରନ ଗରିନା?” 
୪୨

 ଏଆରୁ ଜୀସୁକରି ରରଣ୍Ñ ଭାଜାଅÉଜାସାରÈ ମୀନୁÔ କରଣ୍Ñକା 
ଜୀସୁଈ ସରିରତÑରୁ। ୪୩

 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରମଃେରିମାସରି ରଡଲରିତାନରି
଼
 

ଜୀସ ୁଏ ମୀନୁÔ ଆହାନା ତରିରସଞ୍ଜୁ।
୪୪

 ଜୀସ ୁଏଆରରି
଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାରÈ 

କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ଅÉନୁ ମୀରଙ୍Ñ ରଭସାମାଞ୍ାରତÑ, “ମÌସା 
ସÉଜାତାନରି

଼
, ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାରରି େୁତରିଙ୍ାନରି

଼
 ଅରଟÑÑ 

ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ତାନରି
଼
 ନାଇ କାତା ଏତୋରÈ ଗୁରଲÑÑ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, 

ଏ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି ।”
୪୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ ରେÍନୁ 

େୁତରିତାରÈ କାତା ବୁଜାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରÈ ଏତୋରÈ 
ଗୁରଲÑÑ କାତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ, ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ଗୁରଲÑÑକାତା 

ବୁଜାଇଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୪୬
 ଜୀସୁ ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କ୍ରିସ୍ଟଈ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଏଙ୍ା ସÉଜାନା ତରିନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଅରଟÑ ସରଟÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିନରି କାତା ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ। ୪୭

 
–୪୮

 ଈରୁ ଈ 
ଗୁରଲÑÑ କାତା ଅÉତାରÈ ରମଃରତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑତାକା ରସÍଲୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ସÉକରିଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ 
ଲÌକୁରରିବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଈ େରିଃୋଗରିଭା 
ମେୂାଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍  ଦୁ। ଏଆରୁ ତÉନ୍ାରÈ ଏÌଲୁ 

ତରିଃୋକାରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଈ ରସÍଲୁ ରଜÍଡାକÉଡ଼ାଗରିୋକାରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏଆରରି

଼
ଇ ରଭସ୍  ଦୁ। ରଗରଟ ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରେÍନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଦୂସ େରିହାଜରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ନାଇ ୋଦାଡ଼Èଇ 
େÌକ୍  ରଦରୁ। ଈ ରନଗରିସଦରି ଈ େୁତଗିତାନରି

଼
 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରଭÑ 

ଗୁରଲÑÑତାକାରରି
଼
ଇ ରଭନ୍  ମବୋଗରିଭା ଅÉରନ। ୪୯

 ରଭଞ୍ାଦୁ, ନାଇ 
ଅÉବା ମୀରଙ୍ ଆନÈ ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଏÌË ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଜÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ସଗ୍ଡ଼Èଇ ଏ ଡÉଟା 
େÉନÈନରିଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଜରିରୁସାଲମତାନରି

଼
 ରାହରିଅÉରଦରୁ।”

ଜରୀସୁ ସଗ୍ଡତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍନତଞ୍ଜୁ
(ମÉକ୍ ୧୬:୧୯–୨୦; କାବାଡ଼ରି ୧:୯–୧୧)

୫୦
 ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି

଼
ଇ ଜୀରୁସାଲମଡ଼Èଇ 

ରବତନରିଆତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁକାକା କହାନା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି
଼
ଇ 

ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୫୧
 ଜୀସ ୁଏଆରରି

଼
ଇ ରମÍଲା ଗରି

଼
ଏ ଗରି

଼
ଏ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍  ୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି
଼
ଇ 

ସଗ୍ତାଙ୍ରି  ଅୋଅÉରତ। ୫୨
 ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏମବେÈ ଏଆନରି

଼
ଇ 

କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜରିରୁସାଲମତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଏଆରୁ ଗÉରମÑ ରରହା ଅÉରତରୁ। ୫୩

 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ରଡଲରି ରେÍନୁଇଡୁତାନରି

଼
 ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ।
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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।



128ଜେନ ୩:୧
ଜରୀସୁ ଏଙ୍ା ନରୀକଦରୀମ

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।
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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।



136ଜେନ ୭:୩୦
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।
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ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରି କାବାଡ ିପୁତ ି ୋଣ୍ ା ଅÉଜାମାସାରରି କାବାଡ଼ରି େତୁରି 

ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରି କାବାଡ ିପୁତି
ଲୁକ ଭ୍ରୀସାମାନ ିରିନେଗି ପୁତି

୧  ୧ ଅ ତରିଅେରିଲ,
ଅÉନୁ ନାଇ ରଭÍରଲ େୁତରି ତାନରିÔ ଜୀସୁତାରା ଗୁରଲÑ 

କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ କାତା ଭ୍ୀସାମାଇ। ୨
 ଅÉନୁ ଜୀସୁତାରା 

ଗୁରଲÑ ନୀମବୋ କାତା ଟÌଣ୍ା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ଅୋ ଅÉତରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑ କାତା ଭ୍ୀସାମାଇ। ଏÌରରି ଅÉଭା ରଭÍରଲରନ ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଅÉସ୍କାମାସରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିରକ କାତାବାତ୍ା ଅÉଜା 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା a 
ଆନା ଆନା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଏ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୩

 ଈରରି 
ଜୀସ ୁସÉଭା ରବÑଅଟରି ଅÉଜାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍   ୋନାଇ 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ସÉତରି ରବÑଅଟରି ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ାନାଇ ଚାଲରିସରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଜୀସଇୁ ଗÉରମ େÉଲୁ ରମଃରତରୁ। ଜୀସ ୁ
ରେÍନୁ ଦରିନା କାତା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୪ ରନରିସରି 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଜୀସୁ ଏଆରରିରକ ତରିନ୍   ମବୋ ଉନ୍   ମବୋ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ, 
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିଇ ଜରିରୁସାଲମ ତୁହାନା 
ସାଲ୍   ବା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଣ୍ା ଅÉଞ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଈ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାନରି କାତା 
ଅÉଗରନ ରଭସାମାଞ୍ାଇ। ଏÌସରି ବÉଗା ଏ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାନାରା 
େÉନାଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଜÌସାନାଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। 
୫

 ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁ ତାନରିÔ ମଞୁ୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରକ ଦରିନା ମାରଦଏ ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା 
େÉରଣ୍ରୁ।”

ଜରୀସୁ ନସଣ୍କ ିଅପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୬

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଊଜାନାଇ ଜୀସୁଇ ରଭରସରୁ, “ପ୍ରବୁ, 
ଇନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିକରି ଏଆରରିତାରା ଦରିନା ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଅରଟÑ ସରଟକା ସୀପ୍   କରି ମାଞ୍ରି  ଗରିନା?”

୭
 ଜୀସୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ତାରରିକ ଏଙ୍ା ରଡଲରି କାତା 

େ୍ଡଜୁପ୍   କା ରସÍଲୁ ଭାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା େÌଣ ମାରନ। ଈରୁ ଏ କାତା 
େୁନ୍   ମବୋ ମଏୂରୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀ କୁÛଇଟରି ତାଙ୍ରି  
ଭÉରତକା ଈରୁ ଡÉଟା େÉଣ୍   ଞ୍ାନାଇ ନାଇ ସÉକରିଗାଟାରତରୁ 
ଅÉରଦରୁ। ରଭÍରଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ, ଏ ରବÑଅଟରି ଗୁରଲÑ 
ଜରିହୁଦା ରଦÍସା ତାନରିÔ ସମରିରରାଣ ଏଙ୍ା େୁତଗି ମୁଡ଼୍   ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ 
ସÉକରିଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ।”

୯
 ଜୀସୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଈରସ ରଭତେରି ରବÑଅଟରି 

ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ରଡÍସାନା ଅÌଭା ଅÉରତ। ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାକା ରମରହ ରମରହ ଜୀସୁ ମୂରଡଙ୍ରି  ଲାଇକରି 
ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ ରମଃୋ ମୂଆରତରୁ। 

a ୧:୨ ପାଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା ଜୀସତୁାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା।

୧୦
 ଜୀସୁ ସାଜରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରସଣ୍କରି 

ରମହାନାଇ ମାରସରୁ। ଊଦାରେ ରରିଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟା ମାସରି ରମ୍ଡ Óରହଙ୍ା ଭÉଜାନା ଏଆରରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସରିରତରୁ। ୧୧

 ଏଆରୁ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ରରିଆରୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାରରିଇ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଗାଲରିଲରି ଲÌକୁତାରତରୁ। ଈରୁ 
ଇମବୋ ନରିସାନା ମୂରଡଙ୍ରି  ୋଜାକରି ଆନାଡ଼ରିକରି ରମହା ମାରଞ୍ରୁ? 
ଈ ଜୀସୁଇ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ ମାରଦ ଡ଼Èଇ ନରିକ୍   ସାନା ଅୋ ଅÉରତ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏଆନରିଇ ରସଣ୍କରି ସାସାରା ରମଃରତରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑ ରବ୍ଡÓÍତାରନଞ୍ଜୁ।”

ରଆନଇି ପୂନାନ ିପାଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନଇି ଅÉସି୍ତାରି
୧୨

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଜୀତ ଇସରି ସÌରୁ ଡ଼Èଇ 
ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓରତରୁ। ଈ ସÌରୁ ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ 
ଈରକ ଗÉପ୍   ସରି ଦୁଇ କରିରଲାମରିଟର ଦୂରୁ ମାରସ। ୧୩

 ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାକା ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ରସଣ୍ ମାସରି ର ବାକାରରି ଲାଇକରି 
ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ, 
େରିତର, ଜହନ, ଜାକୁବ, ଆନ୍ଦ୍ ରି ଅ, େରିଲରିେରି, ରତାମା, ବାତ୍ଲମୀ, 
ମାତରିଉ, ଆଲରିଫରି  ମରିରରଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ, ଆଜÈନାଞ୍ଜୁ ସରିମନ ଏଙ୍ା 
ଜାକୁବ ମରିରରଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦା ମାରସରୁ।

୧୪
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଗୁରଲÑତାକା ର ବାଃତାରନ ମାରସରୁ 

ଏଙ୍ା ରଣ୍È ରସÍଲୁ ର ଏÌଲୁରନ ଅÉଜାନା ଜÉମବେÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉେରିମାରସରୁ। ଏଆରରିରକ ଏସନାଇ ଆଜାସାକା ଜୀସ ୁ
ଟାଡରି ମରରିୟମ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଆରମବେସାକାରଭÑ ମାରସରୁ।

୧୫
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏମବୋ ସରହ କୁଡ଼ରିଏ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ଗାଟାକା 

ଊଜାନା ମାରସରୁ। େରିତର ଏÛଆରରି ମାରଦÛ ନରିସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
୧୬

 “ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରିÔ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଦାଉଦ 
ସୁଡାଡ଼Èଇ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଆନାରରି ସରିକରି ଉରଜÑରନ 
ରରଣ୍ ଅÉରନ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଈରା ଜରିହୁଦା ରସÍଲୁ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଜରିହୁଦା ମÉରକତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମÉରକÛ ଆଡାନା 
େÌପ୍   କା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ, 
ଏତୋନାକା ଜୀସୁଇ ଆଃୋ ରସÍଲୁ ସାରନରୁ ଜରିହୁଦା ଏଆରରି 
ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଈ ମୂଲା ଆଗÈନାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜରିହୁଦାକରି 

ଟÉକାଙ୍ା ସୀଭା ଅÉଜାରସ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏ ଟÉକାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ର 
ରନÍଡା କଡରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋÛରନ ତ୍ାଉ େଟୁ 
ଇଞ୍ାନାଇ ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରିତାରରି ଟୁଟୁ ରୀ 
ବÉଗା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଭାହରିକା ଗୁରଲÑ ସ୍ଡÓØତାତୁ। ୧୯

 ଈ କାତା 
ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି ଗୁରଲÑତାକା େୁରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ ଈ ରନÍଡା ତରିନରିଇ ତାଡ଼ା କାତା ଡ଼Èଇ “ହକଲ୍   ଦମା” 
ଇରସÑକା “ରାକÈ ରନÍଡା” ଇରସରୁ।



158କାବାଡ ିପୁତ ି୧:୨୦
୨୦

 େରିତର ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଦଃୋଗÉଡ଼ରି ତାନରିÔ ଜରିହୁଦା 
ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ:

ତାଡ଼ା ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାନରିÔ
ଲÌକୁ ରାହରି ଅÉଆକାରୁ, ଏମବୋ ଏÛମବୋଇରଭÛଏ 

ଲହାଆକାରରି।’ ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୬୯:୨୫

ଅରଟÑରଭÑ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ,

‘ତÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜା ମାସରି କାବାଡ଼ରି ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।’  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦୯: ୮

୨୧
 
–୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ସÉଜାମାସାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ା ମାନରି କାତା ସÉକରି ସୀଭା ରସÍଲୁ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÉରକ 
ଆଡା ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁମÉରକ ମାଞ୍ାତରି 
ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏସନାକା ମାଇ ମାରଦ ମାଞ୍ାରତରୁ, ଏଆରରି 
ମାରଦ ଡ଼Èଇ ଆଡÈ ଅରଟÑ ରଆନରିଇ ଅÉସ୍କା ଅÉରନ। ଅରଟÑ 
ର େÉଡ଼ାଟରି ରଭରତେକା ଜହନ ବାହା ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା େÉଟରି ଦରିନା 
ଡ଼Èଇ ଜୀସଇୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରସଣ୍କରି ଅୋ ଅÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ଈ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମÉରକ ମାଞ୍ାଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।”

୨୩
 ଏÌସରିବÉଗା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ରରିଆରରି ତାଆ ୋଦାଙ୍ା 

ତାରତରୁ। ଏଆରରି ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ରଜାରସେ 
ଏତୋନରିଇ ବସବ୍୍   ବା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା ଆଇରସ। ଇଆନରିଇ ଜୁତେରଭÑ 
ଇନ୍   ମବୋ ଆଇରସ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମଥିୟ। ୨୪

 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ, “ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିତାରÈ ଏÌଲୁ କାତା େଞୁ୍ାମାଞ୍ରି । ଈ େÌପ୍   କା କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନରି ତାରା େଦ ତୁହାନାଙ୍ାଟରି ଜରିହୁଦା ତାଡ଼ା ବାହା 
ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏ େଦ ତାନରିÔ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଇ ରରିଆରରି ମାରଦ ଈନୁ ଏÛରମବେରରିଇ ମÉଟ୍   କରିମାଞ୍ରି  
ଏÌରÈ ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋମ।ୁ” ୨୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା 
ଇ ରରିଆରରି ମାରଦ ଗୁଲରି ଇଗ୍   ରଦରୁ। କାଗଜ ତାନରିÔ ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାସାରରି ଗୁଲରି ମଥିୟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରତ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଏÛଗାର ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିରକ ଆଡାନା 
ଅରଟÑ ର ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ସୁପାଡ ିଜଉି ବÉତାରି

୨  ୧ ଏରସରରିରଭÍଲା ରେଣ୍ରିକସ୍ଟ a ଦରିନା ଭÉରତ ଏମବେÈ 
ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ର ବାଃତାରନ ଊଜାରସରୁ। ୨ ଏମବୋ 

ଉଦାରେ ମରୂଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ରଣ୍ା ସାଦା ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉରତ। ଈ ସାଦା 
ର ରଦରରି ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରିମାନରି ସାଦା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଈ ସାଦା ଏଆରରି 
କକ୍ ସାମାସରି ଈଡୁ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ବ୍Éଡରିରତ। ୩

 ଏଆରୁ ନÉଡ଼ରି 
ଭାଙ୍ସାକା ଏସÛନରି ରମଃରତରୁ। ଈ ନÉଡ଼ରି ଭାଙ୍ସାକା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଅÉଜାନା ଏମବୋ ମାସରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କତେଜୁ । 
୪

 ଏମବୋ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ। 

a ୨:୧ ନପଣ୍କିସ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି େÌଲ କÌବା ରକÍଡୁ ଜ୍ଡÓÞÕଭାରକÍଡୁଡ଼Èଇ 
୫୦ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଟÌଣ୍ା ଅÉଇମାରସ।

ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉଟରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।

୫
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑ ରଦÍସାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ 

ଆସ୍କରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଭÉଜାନା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔତାନରିÔÔ ମାରସରୁ। 
୬

 ଈ ସାଦା ରଭରଞ୍Ñ ଡାରଣ୍Ñ ଏଆରରି ମାରଦତାକା ଗÉରମ 
ଦÉଲା ଲÌକୁ ଏମବୋÛ ଊଜରିରତରୁ। ଲÌକୁତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଏତେରି କାତା ଡ଼Èଇ ଆଇରସରୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାରୁ ଏ କାତା ଡ଼Èଇ, କାତା ଆଇମାସାରÈ ରଭରସରୁ।

୭
 ଏÛମବୋ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÛ 

କାତାବÉର୍୍ା ଅÉରତରୁ। “ରମଃଦୁ, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  କାତା ଆଇ 
ମାନରି ଈ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ଗାଲରିଲରିକାତା ଅÉଆରତରୁ ଗରିନା? 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଏଆରୁ ମାଇ ମାଇ କାତା ଆଇମାନାରା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ରଭଞ୍ରିନାସୁ? ଈରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଭା 
ମୂରତ! ୯

 ଅÉଜୁ ଇମବୋଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହାଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନାସୁ। ୋଥ୍ୀୟ, ମାଦୀୟ, ଏଲାମୀୟ ଏଙ୍ା 
ରମସେତାମରିଆ ଲÌକୁତାସ,ୁ ୧୦

 ଅରଟÑ ଜରିହୁଦା, କାୋ ଦକରିଆ, 
େନ୍ ଏଙ୍ା ଆସରିଆ, େରିଗରିଆ ଏଙ୍ା େଫୁଲରିଆ, ମରିସର ତାନରିÔ 
ଲଃେରିମାନରି କୁରରିଣୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାନରି ଲରିବରିଆ ରଦÍସା ଲÌକୁତାକା 
ରରାମ ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନାକା ଅରଟÑ କ୍ରିତ ଏଙ୍ା ଆରବ 
ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାନରି ରମଃୋଗାଟାକା ଭÉଜା ମାନାସୁ। ମାଇ ମାରଦ 
ଏÛରସ ଲÌକୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇରନ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାସୁ, ଅରଟÑ 
ଏସନାସ ୁଜରିହୁଦରି ଦମ୍ ଆହାମାନରି ଲÌକୁତାସ ୁମାନାସ।ୁ ୧୧

 ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑତାସ ୁରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରଦÍସାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭÉଜା ମାନାସ।ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଈ ଲÌକୁତାକା ମାଇ ମାଇ କାତା ରଭସ୍ରିମାନାରା 
ରଭଞ୍ରିମାନାସ।ୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା ରଦରରି ରଦରରି ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ମାଇ କାତା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିମାନାରା ରଭଞ୍ାନାଇ 
ଅÉଜୁ ବୁଜରି ଆଇମାନାସ।ୁ”

୧୨
 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ବାଇବୁମବେଜୁ 

ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମାରଦ ରଭଞ୍ରି  ରଭଞ୍ରି  ସÉରତରୁ, 
“ଈରରି ଗୁରଲÑÑ ଆନା ଆଇରନ?” ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସÛନାକା 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ କାରତେରୁ, “ଇଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା କାଲୁ 
ଉଣ୍ ଞ୍ାନା ସÌସା ମାରନରୁ।”

ପିତର ଲÌକୁରିଇ ପÌକ୍ାରି
୧୪

 େରିତର ଏÛଗାର ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିରକ ନରିସାନାଇ ଏ 
ଲÌକୁରରିଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ଅ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଲଃେରିମାନାରତରୁ, ଗୁରଲÑତାରତରୁ ନାଇ’ 
କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ। ୧୫

 ଈରୁ ଆନା ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ, ଇଆରୁ 
ସÌସାମାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌରରି ଅÉଆରତ, ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇରଦÑ ତ’ ନÉଡରିସରି ନÌଅ ଗଣ୍Èରନ ଅÉଜାମାରନ। ୧୬

 ଇରଦ 
ଆନା ଆଇମାରନ ଏ କାତା ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି 
ରଜାରୟଲ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ :

 ୧୭ ‘ରେÍନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଭରିହା ରଡଲରି ତାନରିÔ
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନାଇ ଜରିଉଇ ଭÉକରିଇ।

ଏÌସରି ବÉଗା ମୀ ମ୍ୀକା ମାରସାକା
ଡାଉ ଅÉନାରÈ କାତା ରଭସ୍ା ମରୂନରୁ।
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ମୀ ଲÉରଭଙ୍ା ରେÍନୁ ତÌସ୍ାଙ୍ା ରମଃରନରୁ

ଏଙ୍ା ବୁଡାଗାଟାକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କ୍ଡÓÞଞ୍ା 
ରମଃରନରୁ।

 ୧୮ ଆଁ, ଏମବେÈ ଅÉନୁରନ ନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଗାଟାସାନରି 
କୁÛଇଟରି ନାଇ ଜରିଉତରିନରିଇ ଭÉକ୍ ସା ଜରିଇ,

ଏଆରୁ ଡାଉ ଅÉନାରାଆ ରଭରସ୍ରୁ।
 ୧୯ ଅÉନୁ ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରି  ତାନରିÔ ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି କାବାଡ଼ାକା

ଏଙ୍ା ରନÍରଡ େୁତଗି ତାନରିÔ ରାକÈ, ନÉଡ଼ରିÔ, ମରୂଡଙ୍ରି ,
ଦୁଆଲରି ତାଆ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ତÌସରିଇ।

 ୨୦ ପ୍ରବୁତାରରି ଏ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଏଙ୍ା ରଦରରି ଦରିନା ଭÉଭାÛ
ରଭÍରଲରନ ରଭÍଲା ଆନ୍ାରରି ଅÉରନ
ଏଙ୍ା ଡÉଞ୍ଜୁ ରାକÈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ।

 ୨୧ ଏମବୋ ଏତୋନାକା ପ୍ରବୁ ୋଦା ଆଃରନରୁ, ଏଆରୁ ଏଃୋ 
େÉରନରୁ।’  ରଜାରୟଲ ୨:୨୮–୩୨

୨୨
 “ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭଞ୍ାଟୁ: 

ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁରÛଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÛଆନରିଇ ରେÍନୁ ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଏତେରି ଗୁରଲÑÑ 
ଡÉଟାଗାଟରି କାବାଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌରରି 
ଏÌରÈ ମୀ ବାଃତା େୂଡ଼୍ ୋଇ ମାଞ୍ାରନ। ୨୩

 ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ଏ ଗୁରଲÑ ରମହାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଈଭରି ଗୁରଲÑ ମଲୂା ଉରଜÑତାଇ 
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈ ଜୀସଇୁ ରେÍନୁ ଟରିକ୍ନÈ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାନା ଏଙ୍ା 
େୂବ୍ା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇଗାଟାରରି ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ କ୍ଡୂ ସ 
ତାନରିÔ ରସଙ୍ା ଗରିଆନା କଣ୍ାଙ୍ା ରଭÍସାନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାମାରଞ୍ରୁ। 
୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ରଭÍରଲରନ 
େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁଇ ସÉଭା ଗ୍ଡÓÉଙ୍ଜୁ  
ଡ଼ÈଇÛ ଏଃୋ ସରିଆନା ଏÛଆନରିÔଇ ରରିରହଗରି ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ସÉଭା 
ଏÛଆନରିଇ ତଃୋନା ଇଟା ମଆୂରତ। ୨୫

 ଦାଉଦ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ,

‘ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ପ୍ରବୁଇ ନାଇ’ ନÌକରିଟରି ରମଃେରିରସଏ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗା ଡ଼Èଇ ଇଟା ତାଙ୍ରି  ନାଇ ତରିନରି 

େÉଡ଼ାଟରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
 ୨୬ ଈରା ଡ଼ÈଇÛ ନାଇ ଏÌଲୁ ରରହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରତ

ଏଙ୍ା ନାଇ ସଡୁା ଡ଼Èଇ ରରହା କାତା ସ୍ଡÓØତାରତ।
 ୨୭ ନାଇ’ ଗାଣ୍ରିରଭÑ ବାସ୍ା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନ ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଈନୁ ନାଇ ଜରିଉତରିନରିଇ ସÉଭା ଗÉଡା 
ତାନରିÔ େରିହା ଜରିଆରାଜÈଇ।

ଈନୁ ନୀ ତୀରରିତାନାନରିଇ ତୂରଡ଼ଞ୍ରି  ତାନରିÔ ବରିଡ୍ରି ଅÉଭା 
ରସÍଲୁ ସୀଆଇ।

 ୨୮ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ନୀମବୋତାରା ୋରହରରି ତÌସାଞ୍ାଦରି
ନୀ ମାନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଗÉରମ ରରହା େÉଇ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୬:୮–୧୧

୨୯
 “ଅÌ ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ମାଇ 

େୁବ୍ା ଅÉବା ଦାଉଦତାରÈ କାତା ରଭସ୍ା ମୂତାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସÉଜାନାଙ୍ାଟରି ମୁସ୍ା ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆନରିତାରରି 
ମୁସ୍ା ବାହା ଇରଦÛରଭÑ ମାଇ ବାଃତା ମାରନ। ୩୦

 ଦାଉଦ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା 
ତାଡ଼ା ସୀରୁତାନାନରିଇ ରÛଆନରିଇ ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରିÔ କପ୍ କା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଡାଉ ଆନାରରି ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଦାଉଦ 
ଅÉଗରନ େୁଞ୍ାନାଇ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି କାତା 
ରଭସାରସଞ୍ଜୁ।

“ଏଆନରିଇ ସÉଭା ବାହା ତାନରିÔ େରିଃୋ ଅÉଆସରିରଡ
ଏଙ୍ା ଏÛଆନରିତାରରି ଗାଣ୍ରି ମସୁ୍ା ବାହା ତାନରିÔ ସ୍ୀଆ 

ସରିରଡଏ।”

ଦାଉଦ ଏମବେÈ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜାନାକାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ରିନରି କାତା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଈ ଜୀସୁଇ ରେÍନୁ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉମୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉକରିଗାଟାମ ୁ
ମାନାମୁ। ୩୩

 ଜୀସୁଇ ରସଣ୍କରି ଅୋ ଅÉଜାମାରନ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଇରଦÛ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉବା ରେÍନୁ 
ଜୀସକୁରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଇ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
ସୀଭା ରସÍଲୁ ଅÉଗରନ ଅÉଞ୍ା ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁ
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଭÉପ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ଈରୁ ଈରା ରମଃେରି 
ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରି  ମାରଞ୍ରୁ। ୩୪

 ଦାଉଦ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାକରି 
ସାଜÈ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଦାଉଦ ତÉନୁରନ ଈ କାତା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:

‘ପ୍ରବୁ ନାଇ ପ୍ରବୁଇ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ:
 ୩୫ ଅÉନୁ ନୀ କÉରସଙ୍ାନରିଇ ନୀ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡÛକରି ତାନରିÔ

ଟୁକ୍ନÈ ଈନୁ ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି କକ୍ ସାଦୁଃମ।ୁ’ 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୧

୩୬
 “ଏÌସରିବÉଗା ଇସ୍ାଏଲ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଈରା ରନଗାÛ ଡ଼Èଇ 

େୁଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏତେରି ଜୀସଇୁ ଈରୁ କ୍ଜୁ ସ ତାନରିÔ ରଡ଼ରତରୁ, ରେÍନୁ 
ଏଆନରିଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ମସୀହ େଦ ତାନରିÔ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୭
 ଲÌତୁତାକା ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ େରିତର ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ 
ରଭରସରୁ, “ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉମ ୁଆନା ଗରିନାମ?ୁ”

୩୮
 େରିତର ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ମୀ ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା 

ନୀମବୋ ରବÍଗାଲରି ଗରିଦୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀ ମୀ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ତାରÈ ଦÉନ େÉରଣ୍ରୁ। 
୩୯

 ଈରା ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରନ। ଅରଟÑରଭÑÛ ମୀ 
ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏତୋକା ଗÉରମ ଦୁରୁ ମାରନରୁ ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉଜାରନ। ଏÛରମବେରରିଇ ରେÍନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଆରନ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଈରା ଅÉଞ୍ା ଅÉଜାମାରନ।”

୪୦
 େରିତର ଏÛଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦÛ ଈ 

ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ମରିଣ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞପ୍ ଦୁ।” ୪୧
 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା 

ଏÛଆନରିତାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା ଆଃରତରୁ ଏଆରୁ ମୁଞ୍ା 
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େÉରଟରୁ। ଏÌସରି ଗÉଲା ଈ େରତ୍ ଗାଟାକାରରିରକ ଅରଟÑ ତୀନରି 
ହଜାର ଲÌକୁ ଆଡରିରତରୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟାରିତାରି ଆଡାନା ରାେ ିଅÉତାରି
୪୨

 େରତ୍ଗାଟାକା ର ବାଃତାରନ ଉଜା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାସାକାରରି ଗ୍ରÉୋ ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରଡଲରି ସରିରତରୁ। 
େରତ୍ ଗାଟାକା ରÛଆରୁ ରÛଆନରିରକ ଆଡାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। 
ଏଆରୁ ରୁଟରି ରଲକ୍ ସାନା ତରିରସରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋ ରସÍଲୁ ରଡଲରି ସରିରତରୁ। ୪୩

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା 
ଗÉରମ ଡÉଟା କାବାଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିପ୍ କରି 
ମାରସରୁ। ଗୁରଲÑତାକାରରି ତାରରି ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ରଜÍଡା 
ଏଙ୍ା ଆଜରି ମାରସ। ୪୪

 ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାକା ର ବାଃତା ରାହରି 
ଆଇରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ବାଃତା ଆନାରରି ମାରସ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ 
ତାକା ୋହାନା ଅଇରସରୁ। ୪୫

 ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ 
ଦନ ବରିତ ପ୍ରÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଆନାରରି ଲୂଡ଼ା 
ମାରସ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ୋଃେରି ମାରସରୁ। ୪୬

 ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ଏଆରୁ 
ଆଡାନାଇ ଗରିଜ୍ା ଗରିେରିସରି ଇଡୁ ତାନରିÔ େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଆଇରସରୁ। ଏ 
ଗୁରଲÑତାକାରରି ଏÌଲୁ ରରଣ୍ରନ ମାରସ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଇଟ୍ କାନରି ଅÈଡାନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିରସରୁ ଏଙ୍ା ରରହା 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିକରି ସୀଭା ସୀଭରି ଆଇରସରୁ। 
୪୭

 େରତ୍ଗାଟାକା ରେÍନୁଇ ଦଃେରି ମାରସରୁ। ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା 
ଏÛଆରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରସରୁ। ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ଦÉଲାଦÉଲା ଲÌକୁ 
ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିରସରୁ। ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ରେÍନୁ 
େରତ୍ଗାଟାରରି େୁଟା ତାନରିÔଇ ଆଡ଼୍ େରି ମାରସଞ୍ଜୁ।

ପିତର ସଟାଗାଟାନଇି କାରି ଇତୋରି

୩  ୧ ରନରିସରି େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଜରିରସରୁ। ଏÛମବୋ ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ତୀନରି ଗଣ୍ା ଅÉଜାରସ 

ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନରି ରଡଲରି ମାରସ। 
୨

 ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ସଟା ଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତÉକା ମେୁରି ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ଏÛଆନରିଇ 
‘ସÉଞ୍ାମାନରି ଦÉରା’ ସÌଡ଼ରିଟରି କପ୍ କା ଗରିେରିରସରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଡାବୁଙ୍ା ଜÉେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
୩

 ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲା େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନଇ ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଡାବୁଙ୍ା ଜÉରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ଜହନ ଏଙ୍ା େରିତର ଏଆନରି ରଭଞ୍କରି ରମହାନାଇ 

ରଭରତେରୁ, “ମାଇ ରଭଞ୍କରି ରମଃତାମୁ।” ୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା 

ରଭରଲ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉସା ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରି ରଭଞ୍କରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ସୁନା କରି ରୁୋ ନାଇ ବାଃତା 
ସରିରଡÛଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ନÉନ୍ରି ଆନାରରି ମାରନ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା 
ତÉକାମ।ୁ”

୭
 ଈରା ରଭସାନା େରିତର ଏÛଆନରି ତରିନରି କାଜୁ ଆହାନା 

ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଉରତ ଉରତ ଏÛଆନରି କÉଟ୍ କା ଏଙ୍ା ରମଣ୍ାଙ୍ା ଡÉଟା 
ଅÉତୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ େରିଞ୍ାନାଙ୍ାଟରି ତÉକା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌନ୍ରି 

ଏÌନ୍ରି ରେÍନୁଇ ଦହରି ଦହରି ଏÛଆରରିରକ ଆଡାନା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୯

 ଗୁରଲÑତାକା ଏÛଆନରି ତÉକାଇସାରା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାସାରା ରମଃରତରୁ। ୧୦

 ଲÌକୁତାକା 
ଏÛଆନରିଇ େୁରସରୁ ଏଙ୍ା ଇରସରୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ମାନରି ‘ସÉଞ୍ାମାନରି ଦÉରା’ ତାନରିÔ କକ୍ ସାନା ଜÉୋଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଏÛଆନରି ରନଗରି ଅÉତାରା ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 
ଈରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଭା ମରୂତ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ବୁଜରି ଅÉଭା 
ମେୂରି ସରିଡାରତରୁ।

ପିତର ଲÌକୁରିଇ ଗ୍ରÉତୋରି
୧୧

 ଏ କାରରି ଇଞ୍ାସରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑତାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା “ସଲମନ ସÉଲା” ତାଙ୍ରି  ଏÛଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ରଗହରିରତରୁ। ଏÌରÈ ରମହାନା େରିତର ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଈରÈ ରମହାନା ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାରଞ୍ରୁ?”

୧୨
 ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  ରମଃୋଇଞ୍ାରଦରୁ? 

ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମୁ ମାଇ ଡÉଟା କରି ତୀରରିତାରÈ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଇଆନରିଇ 
ତÉକା ଗରିଭା ମୂସାମାନାମୁ। ୧୩

 ଅÉଏÛ! ରେÍନୁ ଈରÈ ଗରିଆ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ରେÍନୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଗୁରଲÑ େୁବ୍ା ଅÉବାରରି ରେÍନୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରଦରରି ଆଲରିଆଗାଟରି ଜୀସୁଇ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÛ ଈରୁ ଜୀସୁଇ ସÉଭା ରସÍଲୁ ସେଗି ଗରିରତରୁ। 
େରିଲାତ ଜୀସୁଇ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑÛ ଈରୁ 
ଜୀସୁଇ ମÉଟ୍ କରି ସରିଡାମୁ ଇଞ୍ରି  େରିଲାତଇ ରଭରତେରୁ। ୧୪

 ଈରୁ 
ରଆନରିଇ ତୀରରିତାନାନରିଇÛ ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରିତାନାନରିଇÛ ଅÉଞ୍ା 
କୂରତରୁ। ଏଙ୍ା ର ଭ୍ଡÓÝକÈ ରଭÍୋଗାଟାନରିଇ ଏଆନରି ବାହା 
ତାନରିÔ େରିଃୋ ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ୧୫

 ନୀମବୋ ସରିଆମାସାନରିଇ 
ଈରୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାମୁ ଅÉମୁରଭÑÛ 
ଏÌରÈ ମାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରମହାମାନାମୁ। ୧୬

 “ଇÛଆନରିଇ 
ଏତୋନରିଇ ଈରୁ ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଡÉଟା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ତÉକା ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
ୋଦା ତାନରିÔ ଅÉମୁ େରତ୍ ଗରିେରିନାମୁ। ଆଁ, ଭାରରି ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 
ମାଞ୍ାନରି େରତ୍ ଏÛଆନରିଇ କ୍Éର୍୍ା କାରରି ଇରତେ ଏଙ୍ା ଈରା ଈରୁ 
ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ।

୧୭
 “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈରୁ ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି 

ଆନÈ ଗରିରତରୁ ଏÌରÈ ବୁଜରି ଅÉଆଡ଼Èଇ ଏରହଙ୍ରି  ଗରିରତରୁ, 
ମୀ ରଦରÈକାରଭÑ ଆନା ଗରିରତରୁ ଏÌରÈ ବୁଜରି ଅÉଆ ଡ଼Èଇ 
ଗରିରତରୁ। ୧୮

 ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୂଗା େÉନରି ଗୁରଲÑ କାତା ସକୂାରହରନ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Èଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ଗାଟାରରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ 
ରଭସ୍ା ମସୂାରସଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ େୂରରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୯

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ନୀମବୋ େୂନାଆ ଗରିଆନା 
ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାଦୁ। ଏÛରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏÛଆଞ୍ଜୁ ମୀ 
ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ତୁହାଜରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକା ପ୍ରବୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଅÉସ୍କା ମାନରି 
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସଇୁ ରଭÛଏ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
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୨୧

 “ଅରଟÑ ସରଟକା ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜୀସ ୁ
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା ଦୀରନ। ଈ ଗୁରଲÑ କାତା 
ଗÉରମ ରଭÍରଲରନ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ମÌସା ରଭସାରନଞ୍ଜୁ, 
“ରେÍନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ରଆନରିଇ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ା ଗାଟାନରିଇ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୀ ମାରଦ 
ଡ଼Èଇ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଈରୁ ମÉନରି ଅÉଭା ଦୀରନ। 
୨୩

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରି କାତା ରଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା େÉରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ।” ୨୪

 “ଆଁ, 
ସାମରୁୟଲ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଭÉତରି ଗୁରଲÑ ଡାଉ ଅÉନାରା 
େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଈ ରଡଲରି କାତା େÌକ୍ ସାମାରନରୁ। ୨୫

 ଈରୁ 
ଏ ଡÈଉ ଅÉନାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି ତାରÈ ଜÌଙ୍ାଗାଟାରତରୁ, 
ରେÍନୁ ମୀ େବୁା୍ ଅÉବାରରିରକ ଏତୋରା େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରଭÑ 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଈରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମଇ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। 
‘ନୀ ମୀଡାକାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ େୁତଗି ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକାରମÍଲା 
େÉରନରୁ।’ ୨୬

 ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ରମÍଲା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ରଭÍରଲÛ ତାଡ଼ା 
ନୂଡ଼ରିଗାଟରି ଆଲରିଆଗାଟାନରିଇ ଜୀସଇୁ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏÌଜରିରଦରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଈରା 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

ଜେୁିଦଙି୍ାନ ିସବା ନÌକଟି ିପିତର ଏଙ୍ା ଜେନ

୪  ୧  େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଲÌକୁରରିରକÛ କାତାବାତ୍ା 
ଆଇ ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏରସ ଲÌକୁତାକା ଏଆରରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଜÌୋଗାଟାରରି ରଦରÈକା ଅରଟÑ ଏସÛନାକା ସାଦୁକରିଙ୍ା ମାରସରୁ। 
୨

 ଏଆରୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା େରିତର ଏଙ୍ା 
ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇ ମାରସରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁଅରଟÑ ରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ା ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ସÉଜାନାକା ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  େÌପ୍ କରି 
ମାରସରୁ। ୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏଆରରିଇÛ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ଇଟରିରତରୁ। ବରିଲୁଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି ବÉଗା ରବଇତରି ଟୁକ୍ନÈ ଏÛଆରରିଇ 
ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଇଟରିରତରୁ। ୪

 ଏÌËକରିରଭÑÛ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ରିମାସରି 
ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଦÉଲା ତାକା ଏÛଆରରିତାରା ସଦରି େରତ୍ ଗରିରତରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଇରଦÛ ଏÛମବୋ ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ୋଞ୍ ହଜାର ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା 
େରତ୍ଗାଟାକା ମାରସରୁ।

୫
 ରଭଇତରି ରଦରÈକା, ରସÍଣ୍ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଊଜରିରତରୁ। ୬
 ଏମବୋ ହାନାନ ରଦରରି 

ଲÉକାଗାଟାକା କୟାଫା, ଜହନ, ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାର ଏଙ୍ା 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ଗୁରଲÑତାକା ମାରସରୁ। ୭

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାସାରରିଇ ନରିସା ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ, “ଈରୁ ଏତେରି େÌଣ 
ଡ଼Èଇ କରି ଏତେରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ? ଈରୁ ଈ 
ସଟାଗାଟାନରିଇ ଆନା ଗରିଆନା କାରରି ଇସ୍ା ମରୂତରୁ?”

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନାଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ଲÌକୁରରିଇ େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ୯ ଈ ସଟା ଗାଟାନରି ରସÍଲୁ ଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଗରିନÈ ମÉଙ୍ରି  ରନÍଞ୍ଜୁ ରଭଞ୍ରି  ମାଞ୍ାରଦରୁ? 
ଈରୁ ଇÛଆଞ୍ଜୁ ଆନା ଡ଼Èଇ କାରରି ଇନ୍ ମବୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 

ରଭଞ୍ରି ଞ୍ାରଦରୁ ଗରିନା? ୧୦
 ଏÛରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ 

ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଏଙ୍ା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା େନୁ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନÛ, 
ଇରସÑକା ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ କାରରି 
ଇନ୍ ମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏ ଜୀସଇୁ କ୍ଜୁ ସ ତାନରିÔ କଣ୍ାଙ୍ା 
ରଭÍସାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑÛ ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÛଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
କ୍Éର୍୍ା କାରରି ଇନ୍ ମବୋ ମସୂାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ମୀ ନÌକରିଟରି 
ନରିସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଜୀସ ୁଅÈଇରନଞ୍ଜୁ

‘ଏÛ ଭାଡରି ଏÛତୋନରିଇÛ ଈରୁ, ଇରସÑକା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ, ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃରତରୁ।

ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଭାଡରି ରନÍଞ୍ଜୁ ନୂଡରିତାରରି ଭାଡରି 
ଅÉଜାମାରନ।’  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୮:୨୨

୧୨
 ଏÛଆନରିଇ ତୁହାନା ଅରଟÑ ଏÛରମବେରରି ବାଃତାରଭÑ ଏଃୋ 

େÉନାରରି ସରିରଡ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ମରୂଡଙ୍ରି  ରନÍରଡ ଅରଟÑ 
ଏÛରମବେରରିଇରଭÑଏ ୋଦା ସୀଭା ଅÉଆ ସରିରଡ ଏତୋ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ 
ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ”

୧୩
 ଏଆରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ତାରÈ ଇହରିଙ୍ରି  

ତାରା ଡÉଟା ରମଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଇÛଆରୁ େÌଡ଼ରି ଅÉଜା ସରିଡାନାକÈ 
ଏଙ୍ା ଆରର ଲÌକୁତାକÈ ଇଞ୍ରି  େରୁସରୁ, ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଗÉରମ 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÌରÈରଭÑଏ ବୁଜରି ଅÉରତରୁ ଇରସÑକା 
ଇଆରୁ ଜୀସରୁକଏ ମାରସରୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ ଏ ସଟା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ କାରରି ଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାରରି 
କୁÛଇଟରି ଆନାରଭÑ ଇନ୍ ମବୋ ମଆୂରତରୁ।

୧୫
 ଏÛଆରରିଇ ସବା ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତରୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି େÌଣଗାଟାକା ଆନା ଗରିରନରୁ, ଏÌରÈ ତାଡ଼ା ମାରଦ ବÉସରି 
ଅÉରତରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈ ଲÌକୁରରିଇÛ ଅÉଜୁ ଆନÈ 
ଗରିନାସୁ? ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ େୁଞ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ 
ରଣ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  ତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନରୁ। ଅÉଜୁ ଈରÈ ଅÉଞ୍ା 
କୂଭା ମୂଆସୁ। ୧୭

 ଅÉଜୁ ଏÛଆରରିଇ ଜୀସୁତାରା କାତା ରଭସ୍ା 
କୂଭା ତାଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଗରିନାସ।ୁ ଇରସÑକା ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଈ କାତା 
ଗÉରମ ବ୍Éଡା ମଏୂ।”

୧୮
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଅରଟÑ ଇଜÔକରି 

ଅÉରର୍୍ରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଆନରିରଭÛଏ ଗ୍ରÉୋ କୂଭା 
ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତରୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜହନ ଏଙ୍ା େରିତର 
ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଆଃନରି ବÉଗା ମୀନ୍ାରା 
ବାଗଗି ଆଃୋ ରନଗାରରି ଗରିନା ଅÉଏ ଏÌରÈ ଈରୁ ତୂକରି ଗରିଦୁ। ଅÉମ ୁ
ଏତୋରାଆ ରମହାନାମୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାନାମୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇÛ 
ରଭସାÛ ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ମଆୂମ।ୁ”

୨୦
 
–୨୧

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଡଣ୍ ସୀଭା ରସÍଲୁ 
ୋରହରରି େÉନାରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଗୁରଲÑତାକା ଈ 
କାତା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ 
ଏଆରରିଇ ଅରଟÑ ସରଟକା ଆସ୍ା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ 
େରିଃରତରୁ। ୨୨

 ଈରରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁତାରରି ରରଣ୍ 
ମ୍ଡରିÓଉ ମାରସ। କାରରି ଇଞ୍ାମାସାଞ୍ଜୁ ଚାଲରିସ ବାସାରରି କୁÛଇଟରି 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ।



162କାବାଡ ିପୁତ ି୪:୨୩
ପିତର ଏଙ୍ା ଜେନ ପନତ୍ଡଗାଟାରି ବାଃତାଙି୍ ନ୍ଡେÓତାନତରୁ

୨୩
 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଜରିହୁଦରି େÌଣଗାଟାରରି ସବା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 

ମାଏÛଞ୍ାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା, ରଦରାକା ଏÛଆରରିଇ ଆନା ଆନା ରଭସାରସରୁ, ଏ 
କାତା ଗୁରଲÑ ତାଡ଼ା େଟୁାÛ ଲÌକୁରରିଇÛ ରଭରତେରୁ। ୨୪

 ଏରସରରିରଭÍଲା 
େରତ୍ଗାଟାକା ଗୁରଲÑତାକା ଏÌରÈ ରଭରସରୁ ଏମବୋ ଏଆରୁ ର 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଆଡାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଈନୁ 
ମରୂଡଙ୍ରି , େୁତଗି ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ମାନାଆ ଗୁରଲÑ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆମାଞ୍ରି । ୨୫

 ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବା ଦାଉଦ ନୀ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ଈ 
କାତା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ,

ଈ କୂଲୁ ଲÌକୁତାକା ଆନÈଡ଼ରିକରି ସୀଲାକÌଲ ଆଇରନରୁ?
ଈ େୁତଗି ତାନରିÔ ଲÌକୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 

ସÉଞ୍ାଆନାରା ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାରନରୁ? ଈରରି ଗୁରଲÑ 
ମଲୁୁ ସରିଡାନାରରି।

 ୨୬ େୁତଗି ତାକା ରÉରଜÛଙ୍ା କÉଲା ପ୍ରଃୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତରୁ
ଏଙ୍ା େÌଣଗାଟାକା ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୧–୨

୨୭
 ଏରସରରିରଭÍଲା ରହରଦ, େନ୍ରିୟ େରିଲାତ, ଇସ୍ାଏଲ, 

ରବÍଗାଲରି ରଦÍସାତାକÈ ଆଡାନାଇ ଈ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଊଜାନା 
ନୀ ତୀରରିଗାଟରି ଆଲରିଆଗାଟାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ, ଏମବେÈ ଈ 
ରଭସ୍ା ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତ ଏ ଜୀସଇୁ ଈନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  
ଅÉସ୍କାମାସରି। ୨୮

 ଈ ଲÌକୁତାକା ଏତୋକା ଜୀସୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ଡ଼ÌଇତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ ଏଆରୁ ନୀ ଏÌଲୁ ଗରିଆସାରା େୂରରି 
ଗରିରତରୁ। ନୀ ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ନୀ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଈରରି ଅÉରତ। 
୨୯

 ଅÌ ପ୍ରବୁ, ଇରଦ ଏଆରୁ ଆନା ଇଞ୍ରିମାରନରୁ, ଏÌରÈ 
ରଭଞ୍ାମୁ। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ। ପ୍ରବୁ, ଅÉମ ୁ
ନୀ ଆଲରିଆଗାଟାମ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଆନା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି  ଏÌରÈ 
ଆଜରି ତୁହାନା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆମ।ୁ ୩୦

 ନୀନ୍ାରା 
ଡÉଟା ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମ ୁଡÉଟା ଡ଼Èଇ ନୀ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ସÉଭା କୂରାମାନାରରିଇ କାରରି ଇସ୍ା 
ମୂନାମୁ, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ତÌସ୍ାମୁ ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ାକା ଗରିଭା ମନୂାମ।ୁ”

୩୧
 ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି, ଏତେରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 

ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑତାକା ଊଜାରସରୁ, ଏ 
ଇଡୁ ଗÉରମ ଦ୍ରଡୂ ଙ୍ରିରତ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ସଦରି ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟାକା ତାଡା ତାଡା ମାନଦ ଆଡମିିଡ ିଅÉତାରି
୩୨

 େରତ୍ଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑ ର ଏÌଲୁ, ଏଙ୍ା ର ଜରିଉ ଅÉଜାନା 
ମାରସରୁ। ଏଆରରି ମାରଦ ଏÛମବୋଇରଭÛଏ ଆନରିତାରାରଭÑ ନÉନ୍ରି 
ଇଞ୍ରି  ସରିଡାରତରୁ। ଏଆରରି ବାଃତା ଆନାରରି ମାରସ, ଏÌରÈ 
ଗୁରଲÑତାକା ୋହାନା ତାଡ଼ାତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅଇମାରସରୁ। ୩୩

 ପ୍ରବୁ 

ଜୀସୁ ଉରଜÑରନ ସÉଜାନାକାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାକା ଗÉରମÛ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ସÉକରି 
ସୀପ୍ କରିରସରୁ। ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାରରିଇÛ ଗÉପ୍ରି ରମÍଲା 
ସୀରତଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଏÛଆରରି ମାରଦ ଅÈନାରରିରଭÛଏ କÌଗାଇ ସରିଡାରତ। 
ଏÛରମବେରରିତାରରି ଇଡୁ ଅÉରତକା ଟÉଣା ମାରସ, ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ପ୍ରÉେରିରସରୁ। ୩୫

 ଏÌଭା ଟÉକାଙ୍ା ଅଆନା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରି 
କÉଟ୍ କାନରି ଇଟ୍ କରି ରସରୁ। ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକାରରି ଲୂଡ଼ା ଆଇ ମାସରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଟÉକାଙ୍ା ୋଃୋ ଆଇମାରସ।

୩୬
 ରଜାରସେ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ଏÛଆନରିଇ “ବର୍୍ବା” ଇଞ୍ରି  ଅÉେଗିରସରୁ। ଈ 
ୋଦା ତାରରି ଅଥ ୍“ଭାରା ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ”। ଏଆଞ୍ଜୁ କୁପ୍ର କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ରଆÛଞ୍ଜୁ ରଲବରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୭

 ରଜାରସେତାରରି ରରଣ୍ 
ରନÍଡା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ପ୍ରÉସାନାଇ ପ୍ରÉୋ ଟÉକାଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ ତାସାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

େନାନଅି ଏଙ୍ା ସଫିରା

୫  ୧ ହନାନରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରଅÈଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆନରି 
କୁଡ଼ାନରି ୋଦା ସଫରିରା, ଏÌଭରି ତÉନ୍ା ରନÍଡା ରଣ୍È ପ୍ରÉତୁ। 

୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରଭସାନା ଏÛଆଡ଼ରିରଙ୍ ର ଏÌଲୁ ଅÉଜାନା 

ଈ ରନÍଡା ପ୍ରÉତାଆ ଏÛସନରି ଟÉକାଙ୍ା ତାଡ଼ା ବାଃତା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏସନରି ରାହରି ଅÉତୁ ଏÌଭା ଟÉକାଙ୍ା ତାସାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା 
ମାସାରରି କÉଟ୍ କାନରି ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ଏÌରÈ ରମହାନା େରିତର ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ହନାନରିଅ, ଈନୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ନୀ ଏÌଲୁ ମେୂା ତାଙ୍ରି  ସଇତାନକରି ବାହା ସରିତରି? ଈନୁ 
ଦାୋ କାତା ରଭତେରି, ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ବୁଦରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିତରି; 
ଈନୁ ରନÍଡା ପ୍ରÉତରି ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଟÉକାଙ୍ା ଏସଲରି ମୀ ରସÍଲୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଅÉଡ଼୍ ସାନାଇ ଇଟରିତରି। ୪ ଏ ରନÍଡା ପ୍ରÉୋ ରଭÍରଲରନ 
ନୀନ୍ରି ଅÉଆରତ ଗରିନା? ପ୍ରÉତରି ରବÑଅଟରି ଏ ଟÉକାଙ୍ାରଭÛଏ ନୀଇ 
ଅÉଆତୁ ଗରିନା? ଏÛରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈନୁ ନୀ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  
ଇସରିଙ୍ରି  ଇହରିଙ୍ରି  ସÉଞ୍ାଅÈନାରା ଏÌଲୁ ଗରିତରି? ଈରା ଡ଼Èଇ ଈନୁ 
ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ଦାୋତାରÈ ରଭସା ସରିଡାଇ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁଇ ଦାୋତାରା ରଭତେରି।”

୫
 ଈ କାତା ରଭରଞ୍ ଡାରଣ୍ ହନାନରିଅ ରନÍରଡ ଟÉଣାତାନରିÔ 

ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଲÌକୁ ଗÉରମ 
ଆଜରିରତରୁ। ୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ଲÉରଭଙ୍ା ଏÛଆନରିଇ ସରିଣ୍È ଡ଼Èଇ 
ରତର୍ ସାନାଇ ଅÌରଡ଼କରି ଅÌରତରୁ ଏଙ୍ା ମସୁ୍କାରତରୁ।

୭
 ଗÉପ୍ ସରି କÌକ୍ ସରି ତୀନରି ଗଣ୍ା ସାରସ। ଏ ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା 

କୁଡ଼ା ସଫରିରା ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତ। ଈ କାତା ଏÌରରି ଆନାରଭÛଏ େୁଞ୍ା 
ସରିଡାରତ। ୮

 େରିତର ଏÛଆଡ଼ରିନରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ 
ଈରୁ ଏÌରÈ ରନÍଡା ଏÌସନରି ଟÉକାଙ୍ା ରସÍଲୁ ପ୍ରÉରତରୁ ଗରିନା?”

ଏÌରରି ଇରସ, ଆଁ ଅÉସନରି ରସÍଲୁ।
୯

 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ରରିଅÈରତରୁ ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା 
ଜରିଉଇ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ର ଏÌଲୁରନ ଅÉରତରୁ? 
ରମଃମ,ୁ ଏତୋକା ନୀ ଜÉମାଇ ମସୁ୍କାରତରୁ ଏଆରୁ ଦÉରା ତାଙ୍ରି  
ଏÛତାରତରୁ ଏଆରୁ ନୀଙ୍ରିରଭÛଏ ଅÌରଡ଼କରି ଅତାରନରୁ।” ୧୦

 ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ରଭÛଏ ଏଆନରି କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ କୂରାନାଇ ସÉରତ। 
ଏ ରବÑଅଟରି ଲÉରଭଙ୍ା ଲାଇକରି ସÌଡାରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି 
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ସÉତାରା ରମହାନା ଅÌରଡ଼କରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÌଡ଼ରିଟରି 
ମୁରତେରୁ। ୧୧

 ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଭÑ, ଏତୋକା ଏ କାତା ରଭରସରୁ ଏ ଗୁରଲÑତାକା 
ଗÉରମ ଆଜରିରତରୁ।

ନପÍନୁ ବାୋଡÈଇ ୍Éତ ିମଡେିÓଉ
୧୨

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଗରିଭା ଅÉରତ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା 
ର କାତା ସୂଟାନା ସଲମନ ତାଡ଼ା ସÉଲା ତାନରିÔ ଊଜରିରତରୁ। 
୧୩

 ଏÛଆରରିରକ ଆଡାନା ନରିସା ତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇ ରଭÛଏ ସାହସ 
ଗରିଆରତ। ଗୁରଲÑତାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଗÉରମ 
ଦଃରତରୁ। ୧୪

 ଅÉବାରୁ, ଆଜାସାକାରଭÑÛ ଦÉଲା ଦÉଲା ପ୍ରବୁ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ େରତ୍ଗାଟାରରି େୁଟା ତାନରିÔ 
ଆଡରିରତରୁ। ୧୫

 ଏମବୋ ଲÌକୁତାକା ସÉଭା କୂରା ମାସାରରିଇ 
ୋରହରରି ତାଙ୍ରି  ରଡଃକାନା ତାରତରୁ, ଇସରିଙ୍ରି  େରିତର ତାରରି 
ଡୂଗା ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା ରଡଲରି ତାନରିÔ ସÉଭା କୂରାମାନାରରି କୁÛଇଟରି 
ଦୀରନ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଏ ସÉଭା କୂରା ମାନାକା କାରରି ଇନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୧୬

 ଜରିରୁସାଲମ ସÌଡ଼ରିଟରି ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି ନÉସ୍କା ଡ଼Èଇ 
ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ସÉଭା କୂରା ମାସାରରିଇ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ା 
ଆହାନା ଜୂଗାଇ ମାସାରରିଇ ଅେରିନାରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା 
କାରରି ଇଞ୍ାନା ରଭ୍ଡÓÍେରିରସରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ା ପାଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରିଇ କୂ୍ା ଗି୍ା ଡୁଞି୍ନତରୁ
୧୭

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଇରସÑକା 
ସାଦୁକରି େଟୁା ତାକା ଡÉଙ୍ରି  ଅÉଜାନାଇ ଏÛଆରରି କୁଇÛଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ। 
୧୮

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଆହାନାଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ଇଟରିରତରୁ। ୧୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏ ବନ୍ରି 
ଇଡୁତାରା ଦÉରା ଦÉସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÌରଡ଼କରି ତାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୨୦

 “ଈରୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ନରିସାଦୁ ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁସୀଭା ମତୂରି ଈ େନୂରି ନୀମବୋ କାତା ରଭସ୍ ଦୁ।” ୨୧

 ଈରା 
ରଭଞ୍ାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାକା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଟÌଣ୍ରିରତରୁ।

ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଅରଟÑ ର େÉଡ଼ାଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ଇସ୍ାଏଲ ଏସÛଡ଼ରି ରଦରରି ଲÌକୁରରିଇ ଆହାନା ର ସବା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରିଇ ଅୋ ତାଙ୍ରି  
ଏÛସନରି ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ରିରତରୁ। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଲÌକୁ ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିଇ େÉନାଅÈରତରୁ 
ଏଙ୍ା ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇÛ ଇ ସଦରି ରଭରତେରୁ। ୨୩

 “ଅÉମ ୁ
ବନ୍ରି ଇଡୁ ରନଗା ଡ଼Èଇ କଞ୍ରି କୀଭା ଅÉଜା ମାନାରା ରମଃତାମ।ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ଏରସରରିରଭÍଲା କଞ୍ରି ଦÉସାନା ରମଃତାମୁ, 
ଏÛମବୋ ଏମବୋଇରଭÑ ସରିଡାରତ।” ୨୪

 ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ରସନାେତରି ଏଙ୍ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭ୍ଡଁÓÝ ଇରସରୁ 
ଏଙ୍ା “ଇମବୋତାରରି େÌଲ ଅÉନାରରି ଅÉରନ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା 
ବୁଦରି ଏÌଲୁ ମ୍Éଙ୍ରିରତ।”

୨୫
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈରୁ ଏତୋରରିଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟା ମାରସରୁ, ଏଆରୁ 

ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ନରିସାନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇମାରନରୁ।” 
୨୬

 ଏମବୋ ରସନାେତରି ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ଅସାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜା 
ମାସାରରିଇ ଅତାରତଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରିଇ ଡ୍ରିସରି 
କୁସରି ଗରିଆନା ଅତାରÈ ଆରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ଆଜରିରତରୁ। ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଲÌକୁତାକା ଏÛଆରରି କୁÛଇଟରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ଭୀପ୍ କରିରନରୁ।

୨୭
 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଲାଇକରି ଅସାନାଇ ରଦରରି 

ସବା ନÌକରିଟରି ନରିସା ଗରିରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏÛଆରରିଇÛ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ୨୮

 “ଆମ ୁମୀଙ୍ରି  ଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉୋ 
କୂଭା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାତାମ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈ 
ମୀ ଗ୍ରÉୋଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ େୂରରି ଗରିଆରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏÛଆନରି 
ସÉତାରା ଦୂସ ମାଇ କୁÛଇଟରି ଇଃୋ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ।”

୨୯
 େରିତର ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ରଭରତେରୁ, 

“ଅÉମ ୁରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ବାଗଗି ଅÉଏ, ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଆଃନାମ ୁ
ଆକÈଆ। ୩୦

 ଈରୁ ଏତେରି ଜୀସୁଇ କ୍ଡୂ ସ ତାନରିÔ ରଡ଼ସାନା 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ ଏÛଆନରିଇ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରରି ରେÍନୁ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ରେÍନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିତାରÈ 
ରଜÍଡାଙ୍ା ଏଙ୍ା ନୀମବୋ ରବÍଗାଲା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏÛଆନରିଇ 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି 
କପ୍ କା ଗରିଆ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ଈ ଗୁରଲÑ 
କାତାଙ୍ା ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାମୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉରଭÑ ଈ ଗୁରଲÑ 
କାତାଙ୍ା ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ବାଗଗି ଆଃେରିମାନରି 
ଏତେରି ଲÌକୁରରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁରଭÑ 
ଈଆରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାକା ମାରନରୁ।”

୩୩
 ଜରିହୁଦରି ରଦରାକା ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଗÉରମÛ ସÌଡାଙ୍ରି  

ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୩୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ସବା ତାନରିÔ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟରି 
ଗମଲୀରୟଲ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାସରି 
ଫାରୁସରି ନରିଙ୍ାନା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଏରସ ରଡଲରି ରସÍଲୁ 
ଅÌରଡ଼କରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଈ 
ଲÌକୁରରିଇ ଆନା ଗରିଭା ସାଜରିରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
୩୬

 ଈ ରଭÍରଲରନ ଥିଉଦା ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ଗÉରମ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଈରକ ଗÉରମ ଚାରରି 
ସହ ଲÌକୁ ଏÛଆନରି ରବଅÛଟରି ସାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÛଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗୁରଲÑ 
ଏରନ ଆନାÛ ଅÉଜାନା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑ ତାରରି େÌଲ 
ଆନାରରିରଭÑ ଅÉଆରତ। ୩୭

 ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସ୍କା 
ଆଇସାନରି ଜରିହୁଦା ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସ୍ଡÓØରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁରଭÛଏ 
ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÛଆନରିଇରଭÛଏ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତ। ଏÛଆନରି ରବÑଅଟରି 
ସାଜାସାକା ଏରନÑ ଆନÈ ଅÉଜାନା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ୩୮

 ଇରଦ 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଈ ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି 
ଅÉଦୁ, ଏÛଆରରିଇ େରିଃଦୁ। ରଗରଟÛ ଏÛଆରରିତାରରି ନୀଟରି ଗରିଆନାରରି 
କରି ଈରରି କାବାଡ଼ରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ରଭଞ୍ଟରି ଅÉଜାଦୁଃରନ, ଏÛରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏÌରରି ଆନାରରିରଭÛଏ ଅÉଏ। ୩୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି 
ରଗରଟ ରେÍନୁ ବାଃତା ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁଦୁଃରନ ଇରସÑକା ଈରୁ 
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ଈ କାବାଡ଼ରି ଟାଟରି ଗରିଭା ମୂଏରୁ। ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ସାଜରିନାରା ରମଃରଦରୁ।”

ଏଆରୁ ଏଆନରିତାରା କାତା ମÉନରି ଅÉରତରୁ। ୪୦
 ଏଆରୁ 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଲାଇକରି ଅସାନା ମÉଡା ରଭÍରତରୁ। 
ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତରୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏଆରରିଇ େରିଃରତରୁ। ୪୧

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ରଦରରି 
ସବା ତୁହାନା ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଜୀସୁ ୋଦା ରସÍଲୁ ଲାଜା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଆଗ୍ ରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ରରହା ଅÉରତରୁ। ୪୨

 ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାସାକା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଇଟ୍ କାନରି ଈ ରନଗରି 
ସଦରି ରଭରତେରୁ। ଜୀସ ୁଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌରÈ ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା 
େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ମକୁୃ ଟାଟରି ଗରିଭା କୂରତରୁ।

ର ନୂଡ ିକାବାଡ ିନସÍଲୁ ସÉତୁ ଗାଣି୍ ଅÉସ୍ା ଅÉନତରୁ

୬  ୧ ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମ ଡÉଡରିରତରୁ। 
ଏମବୋ ଗ୍ରୀକ୍ କାତା ରଭସ୍ରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏବ୍ୀ 

କାତା ରଭସ୍ରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଭାଟାଗାଟାସାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ତରିନ୍ ମବୋ ୋଃୋ ଆଇସରିଡÈତରି ବÉଗା 
ଈ ଟଟାଟଟରି ନରିଙ୍ରିରତ। ୨ ଏÌସରିବÉଗା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଗୁରଲÑÑ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ େୁଟାଲÈର୍୍ା ଅÉସ୍ାନାଇ ରଭରତେରୁ।

“ଅÉଜୁ ରେÍନୁ କାତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଲରିଲରିସରି ଅÉଭା ଟରିକ୍ନÈ 
ତାରରି ଅÉଆରତ। ତରିନ୍ ମବୋ ୋଃୋ ରସÍଲୁ ରଡଲରି ସୀଭା ତରିକରି 
େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ଗରିରେÛ ଦୁଃୋ ମାଇ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉରନ। 
୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ମୀ ମାରଦ ସÉତ ଗାଣ୍ରି 
ଅÉବାରରିଇ ଅÉସ୍କାଦୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି ରମଃୋ ଡ଼Èଇ ରନଗାକା, 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ଦୁଃୋକାରୁ। ଅÉଜୁ ଏଆରରିକରି ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସୀନାସ।ୁ 
୪

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉମ ୁମାଇ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଗ୍ରÉୋ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ସୀଭା ମନୂାମ।ୁ”

୫
 ଏ େଟୁÈତାକା ଗୁରଲÑତାକା ଈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନାରା ମÉଣ୍ରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମାରଦ ଡ଼Èଇ ତେରିୋନ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ, େରିଲରିେରି, ପ୍ରଖର, 
ନୀକାରନାର, ତୀରମାନ, େମ୍ନା ଏଙ୍ା ନରିକଲାୟଇ (ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନ୍ରିୟଖଅ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ଦମ ୍ତୁହାମାରସଞ୍ଜୁ 
) ଅÉସ୍କରିରତରୁ। ୬

 ଲÌକୁତାକା ଏÛଆରରିଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ଏÛଆରରି ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସାନା ଏÛଆରରି କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟରିରତରୁ।

୭
 ଇଅÈରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରରି ରଭସ୍ା ଗୁରଲÑ ବାଃତା ବ୍Éଡରିରତ, 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଗÉରମ ଡÉଡରିରତରୁ। ଇହରିଙ୍ରି  
ଅÉରତ, ଏÛସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଲÉକାଗାଟାକାରଭÑ େରତ ୍
ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା େÉଲରି ଗରିରତରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ା ତିେପାନ କୁÛଇଟ ିନଙିି୍ନତରୁ
୮

 ତେରିୋନ ରେÍନୁ ସରିଆମାସରି ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ମାରଦÛ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା 
ଡÉଟା େୂଡ଼୍ ୋଇରସଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÛସନାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଭÉଜାନା 
ତେୀୋନରକଏ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ କୁରରିଣୀ, ଲବରିର୍୍ୀନ, 

କରିଲରିକରିଆ ଏଙ୍ା ଏସରିଆ ରଦÍସା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁତାକା ସବ୍ 
ମାରସରୁ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତେରିୋନତାରା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିଉ କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା ମଆୂରତରୁ।

୧୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏÛରସ ଲÌକୁରରିକରି ଲÉସା ସରିଆନାଇ 

ଈରା ରଭସ୍ା ଗରିରତରୁ, “ଆମୁ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମÌସା 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ କାତା ରଭସ୍ରିସାରା ରଭସାମୁ।” ୧୨

 ଈରା ଗରିଭା 
ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ଜରିହୁଦରି ରଦରାରରିଇ, ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ତେରିୋନଇ ଆହାନାଇ ରଦରରି ସବା 
ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ।

୧୩
 ଏଆରୁ ଏରସ ଗାଣ୍ରି ଦାୋ ସÉକରି ସୀଭାଗାଟାରରିଇ 

ଅତାରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଈଆରୁ ଡ଼ଃନା ଈ ତୀରରି 
ବାହା ଏଙ୍ା ମÌସା ସÉଜା କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ରିରନରୁ। ୧୪

 ଅÉମ ୁ
ଇଆନରି ରଭସ୍ରିନାରା ରଭଞ୍ାନାମୁ, ନାଜରରିତ ଜୀସୁ ଈ ବାହା 
ତରିନରିଇ ନାହରିକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମÌସା ମÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାନରି ସÉଜା 
ରବÍଗାଲରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।” ୧୫

 ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରଦରରି ସବା ତାକା 
ଗୁରଲÑତାକା ଏÛଆନରିଇ ଡ୍ଡୂ ଁନା ରମଃରତରୁ। ଏÛଆନରିତାରରି ମୁହୁ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଦୁତ ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ରମଃରତରୁ।

ତିେପାନ ପÌକ୍ ତାରି

୭  ୧ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତେରିୋନଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈ 
ଗୁରଲÑ କାତା ଉରଜÑ ଗରିନା? ୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନାଇ ଜରିହୁଦରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ନାଇ 
କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ, ମାଇ ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ ହାରଣ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାନରିÔ ଲଃେରିସରି ରଭÍରଲ ଏରସରରିରଭÍଲା ରମସେତାମରିଆ ତାନରିÔ 
ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ରେÍନୁ 
ଏÛଆନରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩ ‘ନୀ ରଦÍସା ନୀ 
ବୀଡ଼ା କୁଟୁମରି ତୁହାନାଇ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏତେରି ରଦÍସା ତÌତୋଇ ଏ 
ରଦÍସା ତାଙ୍ରି  ସାଲାମ।ୁ’

୪
 “ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ କଲଦରିୟ ଲÌକୁରରି ବାହା ତୁହାନାଇ 

ହାରଣ ତାନରିÔ ଲଃରତଞ୍ଜୁ। ତାଞ୍ରି  ସÉତରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ 
ଇମବୋଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏତୋଭାନରି ଇରଦ ଈରୁ ଲଃେରିମାରଞ୍ରୁ। 
୫

 ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ଆନÈରଭÛଏ ସୀଆରତଞ୍ଜୁ, ର ଫୁଟ ବାହାରଭÑ 
ଅÉଏ। ଏମବୋ ଏଆନରି ମୀଡାବÌଦାରଭÛଏ ସରିଡାତୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସୀରୁତାକାରରିକରି ଈ ଟÉଣା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୬
 “ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ଈ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ନୀ ମୀଡାକା ଅରଟÑ 

ର ଦରିନା ତାନରିÔ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଅÉଜାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଚାରରି ସହ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିଇ ଜୂରକ୍ନରୁ।’ ୭ ରେÍନୁ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଏତୋକା ଏÛଆରରିଇ ଆଲରିଆଗାଟାକା ଗରିଆନା 
ଇଟରିରନରୁ ଅÉନୁ ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ ସୀଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ 
ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନା ଈ ବାହା ତାନରିÔ ନÉଙ୍ରି  ଲÉକାରନରୁ।’

୮
 “ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମକରି ଈ ଅÉଞ୍ା ମାନାରା ମ୍ଡରିÓଉ 

ରଡଃଙ୍ରି  ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ସÉଜା ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସ୍ ହାକ ତାଞ୍ରି  
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଇସ୍ ହାକ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଆଠ ଦରିନା ତାନରିÔ ଅବ୍ାହାମ 
ଏÛଆନରିତାରÈ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏ ରବÑଅଟରି ଇସ୍ ହାକ 
ତାଡ଼ା ମରିରରଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ ତାରା ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
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ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ବÉର ଗାଣ୍ରିତାରା ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଈ ମ୍ୀକା ମାଇ କ୍Éମବେଜୁଙ୍ାନରି ଅÉବାରୁ ଅÉରତରୁ।

୯
 “ଏ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ରଜାରସେଇ ଡÉଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ମରିସର 

ଦରିନାତାନରିÔ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ପ୍ରÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ରଜାରସେ ରକଏ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଗୁରଲÑ 
ସÉଞ୍ାଆନାଆ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିକରି େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରିସର ରଦÍସା ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଫାର ତାରÈ 
ରଜÍଡାନÌଭା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମେୁାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଏÛଆନରିଇ ମରିସର ଦରିନା େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ରÉରଜନରି 
ଦନବରିତ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଗୁରଲÑ ମରିସର ଦରିନା ଏଙ୍ା କରିଣାନ ଦରିନା ତାନରିÔ ଜୂଗା ଦରିତରି ବÉଗା 
ଲÌକୁ ଗÉରମ ଜୂଗା େÉରଟରୁ। ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ଆନାରଭÛଏ 
ତରିନ୍ ମବୋ େÉନାଅÈରତରୁ।

୧୨
 “ମରିସର ତାନରିÔ ତରିନ୍ ମବୋ ମାନାରା ସଦରି େÉନ୍ ମବୋରନ 

ଜାକୁବ ରଭÍରଲ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରରିଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ଏଆରୁ ରରିରହଗରି ସାସାଭାନରି ରଜାରସେ ତାଡ଼ା ଦÉଦାରରିଇ 
ତÉନୁ ଏମବୋଇ ଏÌରÈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଫାର ରଜାରସେ େରରିବାର 
କାତା େୁରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏÌସରିବÉଗା ରଜାରସେ ତାଡ଼ା ଦÉଦାରରିଇ 
ୋଣ୍ାନା ତାଞ୍ରି  ଅÉବାଇ ଜାକୁବଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ବୀଡ଼ା କୁଟୁମରି 
ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା 
ସତୁରରି ଗାଣ୍ରିତାକା ମାରସରୁ। ୧୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଜାକୁବ ମରିସର 
ଦରିନÈକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ 
ସÉଭରିରତରୁ। ୧୬

 ଏଆରରିଇ ସରିଖିମ୍ ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ମସୁ୍ା ଅÉରତ। 
ସରିଖିମ୍ ତାନରିÔ ମାସରି ମସୁ୍ା ବାହା ଅବ୍ାହାମ ହମର ମ୍ୀକାନରି ବାହା 
ଡ଼Èଇ ଏÛସନରି ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆନା କଡାରସଞ୍ଜୁ।”

୧୭
 “ଈ ରଡଲରି ମାରଦ ମରିସର ରଦÍସା ତାନରିÔ ଇସ୍ାଏଲ 

ଲÌକୁ ଗÉରମ ଡÉଡରିରତରୁ। ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ଏତୋ ଏତୋ 
ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉରତ। ୧୮

 ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଅରଟÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜÛଞ୍ଜୁ ମରିସର ତାନରିÔ େÌଣ ଗରିଭା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଜାରସେଇ େନୁÈସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। େବୁା୍ ଅÉବାରରିଇ ଜୂଗା ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକାନରି ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଅÌରଡ଼ 
ତୁଃୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୦
 “ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ମÌସା ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 

ସÉଞ୍ାସାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିÔଇ ତାଞ୍ରି  ଇଡୁ ତାନରିÔରନ ତୀନରି 
ଡÉଞ୍ଜୁ ବାଡରି ଗରିଭା ଅÉରତ। ୨୧

 ଏଆନରିଇ ଅÌରଡ଼ ତୁଃତରି ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ଫାର ମାର ଏଆନରିÔଇ ଅରତ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମରିରରଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା 
େହରି ଗରତ। ୨୨

 ମÌସା ମରିସର ଦରିନାତାରା ଗୁରଲÑ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋ େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ା ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 “ଏଆନରିଇ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଆଇସାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 

ଅÉବାରରିଇ ଇରସÑକା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇ େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ ମÌନ 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ମÌସା ଏମବୋ ର ମରିସର ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ର ଜରିହୁଦରି 
ଲÌକୁତାନାନରିÔ କୁÛଇଟରି ଆଗÈନାରା ଗରିେରିସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁରଦଏନରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଏ ମରିସର 
ତାନାନରିÔଇ ତଣ୍ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଈ ଇହରିଙ୍ରି  ମÉଡା 
ସରିରତଞ୍ଜୁ ମରିସର ସରିରତଞ୍ଜୁ ମରିସର ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଏମବେÈରନ ସÉରତଞ୍ଜୁ। 

୨୫
 ମÌସା ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଈ 

କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଏÌରÈ ବୁଜରି 
ଅÉଆରତରୁ।”

୨୬
 “ଏ ରଭÛଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରରିଅÈରୁ ସୀଲାକÌଲ 

ସାଇସାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ମାରଦÑ ଲତୁରଜÍଡା 
ତାୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଅ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 
ଈରୁ ରÛଆରତରୁ ରଆନରି ଆରମବେସା ଦÉଦା। ଈରୁ ଅÉନାଡ଼ରିକରି ମୀ 
ମୀ ମାରଦÑ ସୀଲÈକÌଲ ସାଇମାରଞ୍ରୁ। ୨୭

 ଈରା ରଭଞ୍ାନା 
ତାଡ଼ା ଆରମବେସା କୁÛଇଟରି ଆଗÈନାରା ଗରିେରିସାଞ୍ଜୁ ମÌସାଇ 
ନÈସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ନୀଙ୍ରି  ମାଇ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତୂକରିଗରିÔଭା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଏÛମବୋଇ ଅÉସ୍କାରତ? ୨୮

 ରରିଇସରି ଈନୁ ଏ 
ମରିସର ତାନାନରିଈ ଇସରିଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍତରି ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ରଭÛଏ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି  ଗରିନା? ୨୯

 ମÌସା ଈରା ରଭଞ୍ାନା 
ଡାରଣ୍Û ଡାରଣ୍Û ମରିସର ତୁହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରିଦରିୟନ ଦରିନା 
ତାନରିÔ ର ରବÍଗଲରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ 
ଏଆନରି ମ୍ୀକା ରରିÔଆରୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତରୁ।

୩୦
 “ଗÉରମÛ ଦରିନା ଇରସÑକା ଚାଲରିସ ବାସାରରି ସାସରି ରବÑଅଟରି 

ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ସରିନୟ ସÌରୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ା 
ତାନରିÔ ରÛ ରୀମାନରି ଡୁବÈ ଡ଼Èଇ ମÌସାଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ମÌସା 
ଏÌରÈ ଡୂଗା ରମହାନା ଗÉରମÛ ଆଦାଙ୍ରି Ô ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ରନଗÈ 
ଡ଼Èଇ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାସରି ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରÈ ଗୀରା ରଭରସଞ୍ଜୁ: ୩୨

 ‘ଅÉନୁ ମୀ େୁବ୍ା ଅÉବାରରି 
ରେÍନୁ। ଅବ୍ାହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ରେÍନୁରତନୁ।’ 
ଈରା ରଭଞ୍ାନା ମÌସା ଆଜରି ଡ଼Èଇ ତରିଗଗିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ରମଃୋ ରସÍଲୁରଭÑ ସାହାସ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୩୩
 “ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଏଆନରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ନୀ 

କÉଟ୍ କା ଡ଼Èଇ ସÌରତଡ଼ାକା କ୍ଡଜୁØୋମ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ 
ଏତୋଭାନରି ନରିସାମାଞ୍ରି  ଏÌରରି ସେୁାଡ଼ରି ବାହା। ୩୪

 ଅÉନୁ ମରିସର ଦରିନା 
ତାନରିÔ ନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ଜୂଗା ସୀପ୍ କରିନାରା ଗୁରଲÑ ରମହାମାଇ। 
ଅÉନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼ୀଭା ରଭଞ୍ାମାଇ। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ 
ରସÍଲୁ ଜÉସାନା ଭÉଜାମାଈ। ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଭÉମ।ୁ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ମରିସର ରଦÍସା ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରାଇ।’

୩୫
 “ଏତେରି ମÌସାଇ ଏଆରୁ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମହାନା ରଭସାରସରୁ, 

‘ଏମବୋଇ ନୀଙ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତୂକରିÔ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆରତ?’ ଏ ମÌସାଈରନ ଇରଦ ରେÍନୁ ଏଆରରିÔ େÌଣ ଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏÌସରିବÉଗା ମÌସା 
ମରିସର ରଦÍସା ତାନରିÔ ଏଙ୍ା ସଫୂ ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ଅରଟÑ ସରିଃେରିମାନରି 
ବÉଲୁ ବାହାତାନରିÔ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଦାଙ୍ରି  ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଏଆରରିଈ ଜ୍ଡÓÞରପ୍ଞ୍ଜୁ।

୩୭
 “ଏ ମÌସା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ରେÍନୁ ମୀ 

ମାରଦÛ ଡ଼Èଇ ନାଇ’ ରଡଃଙ୍ରି  ର ଡÈଉ ଆନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାନରିଇ 
ନରିରକ୍ନଞ୍ଜୁ।’ ୩୮

 ଈଆଞ୍ଜୁ ମÌସାରନ ସରିଃେରିମାନରି ବÉଲୁୋଙ୍ାତାନରିÔ 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ 
ସରିନୟ ସÌରୁ ତାନରିÔ ଏଆନରିରକÛ କାତାବÉର୍୍ା ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ, ଏ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବା ମÌସାରକଏÛ ମାରସଞ୍ଜୁ। ମÌସା 
ମÉଙ୍ରି  ସୀଭାରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ସୀନରି ବାଗଗିଙ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଈ ବାଗଗିଙ୍ା ମÌସା ମÉଙ୍ରି  ସରିଆରତଞ୍ଜୁ।”



166କାବାଡ ିପୁତ ି୭:୩୯
୩୯

 “ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ଏଆନରିଈ ମÉନରି ଅÉଭା 
ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ାଅÈରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ଆଃୋ କୂରତରୁ ଏଙ୍ା 
ମରିସର ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ୪୦

 ଏଆରୁ ସାଜାନା ହାରଣଇ 
ରଭରତେରୁ, ‘ମÉଙ୍ରି  ୋରହରରି ତÌସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଏସÛନରି ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ ଜରିଆମୁ। ଈ ମÌସା ଏତୋଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ମରିସର ଡ଼Èଇ 
ଅସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରି  
ସରିଡÈମୁ।’ ୪୧

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆରୁ ର ଡ୍Éଡୁ ତାରା େୁତ୍È 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ଏ େୁତ୍È ନÌକରିଟରି ଲÉକରିରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାଜୁ 
ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ ମାନାରା ରମହାନା ଗÉରମÛ ରରହା ଅÉରତରୁ। 
୪୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମୁହୁ ଅÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଈ ମରୂଡଙ୍ରି  ତାନରିÔ ମାନରି ଦାୋ ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଲÉକା 
ରସÍଲୁ େରିଃରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ରସÍଲୁ ଡାଉ ଅÉନାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା େୁତରି ତାନରିÔ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ,

‘ଅ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ 
ସରିଃେରି ମାନରି ୋଙ୍ା ତାନରି,Ô

ନାଇ’ ରସÍଲୁ ଜÌତଙ୍ା ଲÉକା ସରିରଡÛରୁ କରି ଲÉକା ଦବ୍ 
ସେଗି ଗରିଆ ସରିଡାରÈଏରୁ।

 ୪୩ ଈରୁ ମୀରକ ରମାଲକ୍ ତାରÈ ତମବେଜୁ ଏଙ୍ା ସକୁାଙ୍ା
ରେÍନୁ ରମ୍ା େୁତ୍ÈରଭÛଏ ରଡଃକାନା ଅÌରତରୁ।

ଈଭÈ ଈରୁ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆରସରୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁରଭÛଏ ମୀଙ୍ରି  ବାବରିଲନ ଅରନନରି 

େÉଡ଼Èକରି ୋଣ୍ାରÈଇ।’  ଆମସ ୫:୨୫–୨୭

୪୪
 “ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି ସୁୋଡ଼ରି ତୁମବେଜୁରଭÛଏ ସରିଃେରିମାସରି 

ୋଙ୍ା ତାନରିÔ ମାରସ। ରେÍନୁ ମÌସାଇ ର ଡୂ଼ଗା ତÌସା ମାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ରମହା ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାରÈ ରଣ୍È ସÉକରି ତୁମବେଜୁ ଇଡୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରଭସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ୪୫

 ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ 
ଏÌରÈ ସେୁାଡ଼ରି ତୁମବେଜୁ ଇଡୁରଭÑ ତÉରକÛ ତାସା ମାରସରୁ। ଏ ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ଜରିରହାସୂୟ ଡୂୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି 
ଦରିନାଙ୍ା ମସୂାନାଇ ଅଆରସରୁ। ଈ କ୍ାମବେଜୁଙ୍ାନରିଇ ମାଇ େୁବ୍È 
ଅÉବାରରି ନÌକରିଟରି ରେହା ଅÉଜାମାରସ। ଈ ତୁମବେଜୁ ଦାଉଦ ରଡଲରି 
ଟୁକ୍ନÈ ମାରସ। ୪୬

 ଦାଉଦ ରେÍନୁ ତାରÈ ରଜÍଡାନÌଭା େÉରଟଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରଣ୍È ରେÍନୁ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ୋବରି େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଜÉରତଞ୍ଜୁ। 
୪୭

 ଏÌËକରିରଭÑÛ ସଲମନ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରଣ୍È ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।”

୪୮
 “ଏÌËକରିରଭÑÛ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି େୂରରି ଅÉଜାନା ମାନରି ରେÍନୁ 

ଆନରିରଭÛଏ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଡÈଉ ଅÉନାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଈରା 
ଭ୍ୀସାରନଞ୍ଜୁ,

 ୪୯ ‘ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ନାଇ େÌଣ ଜÌମବୋ
େୁତଗି ନାଇ କÉଟ୍ କା ଇଟରିନରି ବାହା।

ଈରୁ ନାଇ’ ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରÈ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ 
ଜରିଆରଦରୁ?

ନାଇ ଜÉମବେରିନାରରି ବାହା ଏରମବେÛଏ?

 ୫୦ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇଟାଦୁ, ଈ ଗୁରଲÑତÈଆ ଅÉନୁ େରିଲ୍ ସାମାଇ,’ ” 
 ଜରିସାଇଅ ୬୬:୧–୨

୫୧
 ତେରିୋନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଏÛରସ 

ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ! ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିÔ ରେÍନୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ରେÍନୁତାରା କାତା ରଭନ୍ ମବୋ କୁଇମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଡ଼ØନÈ 
ସୁୋଡରି ଜରିଉ କୁÛଇଟରି ସାଜାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀ 
େୁବ୍È ଅÉବାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ୫୨

 ମୀ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ 
ଏତୋନରିଇରଭÛଏ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡାଉ ଅÉନାରÈ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରିଇ 
ଜୂଗା ସୀଆ ଡ଼Èଇ େରିହÈ ସରିରଡରୁ। ଈ ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା ସୂକାରହÛରନତ ଏ ସୁୋଡ଼ରିତାନାନରିÛ ଭÉନାରାଅÈ 
ରଭସାମାଞ୍ାରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ େୁବ୍È ଅÉବାରୁ ଏ 
ଲÌକୁରରିଇ ରଭÛଏ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସାମାରସରୁ। ଇରଦÛ ଈରୁ ଏ 
ସୁୋଡ଼ରିତାନାନରିଈ ବୁଦରି ଗରିଆରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସାରଞ୍ରୁ। 
୫୩

 ଈରୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ବାହା ଡ଼Èଇ ମÌସା କରି ସରିଆମାସରି 
ସÉଜା ଆହାମାରଞ୍ରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରି ତାରା ବାଗଗି ଆହାଆ 
ସରିରଡରୁ।”

ତିେପାନଇ ୍ଡେÓÝକା ନ୍Íତାରି
୫୪

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରÈକା ଈରା ରଭଞ୍ାନାଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ବରିତରିବରିତା ଅÉଜାନା ୋଟ୍ କା ରମ୍Íଡରିରତରୁ। ୫୫

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ତେରିୋନ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ରସଣ୍କରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଜୀସଇୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରିÔ େÉଡ଼ାଟରି ନରିସା ମାସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
୫୬

 ତେରିୋନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରମଃଦୁ, ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଦÉୋ 
ଅÉଜାନାରÈ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ନରିସା ମାନାରÈ ରମଃେରିମାଇ।”

୫୭
 ଏମବୋ ଜରିହୁଦରି ରଦରÈକା କ୍ୀକା ଟୁଟ୍ କାନାଇ ଗÉରମ 

ଲୁଗୁ ଲୁଗୁ ଇରସରୁ। ଏଆରୁ ରÛ ବାହା ଊଜାନା ତେରିୋନ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗରିରତରୁ। ୫୮

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଈ ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ 
ଡ୍ରିସାନା ଅÌରଡ଼କରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ। 
ସÉକରିଗାଟାକା ସାଉଲ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ଲÉରଭନରି ବାଃତା ତÉଆ 
ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଇଟରିରତରୁ। ୫୯

 ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କାଇ ସାନରିଇ ତେରିୋନ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସାନା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ନାଇ ଜରିଉ 
ଏÌଣ୍ାମ।ୁ” ୬୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନାଇ ରଦରରି 
ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ ଈ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଇଆରରିଈ 
ଡ଼Ìଇତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ କୂନା।” ଈରା ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା 
େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୮  ୧ ତେରିୋନ ସÉତାରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି , ସାଉଲ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟାରି କୁÛଇଟ ିଗÉପ୍ ସି ଜୂଗା
୨

 
–୩

 ଏÛରସଲÌକୁ େରତ୍ଗାଟାକା ତେରିୋନାଇ ମସୁ୍କାରତରୁ, ଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଡ଼ରିରତରୁ। ଏÌସରିଗÉଲା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ 
ମାସରି େରତ୍ଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ଜୂପ୍ କା ଭÉରତ। ୋଣ୍ା 
ଅÉଜା ମାସାରରିଇ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ େରତ୍ଗାଟାକା 
ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ସମରିରଣ ଦରିନା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହା ତାନରିÔ 
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ବରିରାସାକାଲରି ଅÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସାଉଲ ଗୁରଲÑ ଇÛଟ୍ କାନରି 
ସÌଲ୍ ଜାନା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରିଇÛ, ଅÉସାସାନରିଇÛ ରଜÛଜରି ରଜÛଜରି ଅସାନା 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟା ସÉୋ ରସÍଲୁ 
ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୪ ଏତୋନାକା ବରିରା ସାକାଲରି ଅÉଜାମାରସରୁ ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑ ସÉରରିମଜୁୁ ରନଗରି ସଦରି େÌରତେରୁ।

ସମିରଣ ତାନିÔ ପିଲିପି ପÌକ୍ାରି
୫

 େରିଲରିେରି ସମରିରଣ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାତା ଏଆରରି 
ବାଃତା େÌରତେଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏମବେÈତାକା ଲÌକୁ େରିଲରିେରି ତାରÈ କାତା 
ରଭରସରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗରିଭା ଅÉତରି ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ାକା ରମହାନାଇ ଏଆନରି କାତା ତାନରିÔଇ ଗÉରମ ଏÌଲୁ 
ସରିରତରୁ। ୭ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ା ଆହା ମାସାକା ଦÉଲା ମାରସରୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିଇÛ ରେÛହା ଅÉରତ। ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓହାନା 
ସାଜରିସାନରିÔ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ା କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇଞ୍ରିରସରୁ। ଦÉଲା 
ଗାଣ୍ରି ୋହÈଡ଼ାକା ସÉଜାମାସାରୁ ଏଙ୍ା ରଲୋଙ୍ାଗାଟାକା 
େରିଲରିେରି ବାହା ଡ଼Èଇ କାରରି ଇରସରୁ। ୮

 ଏÌସରିବÉଗା, ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ଲÌକୁ ଗÉରମÛ ରରହା ଅÉରତରୁ।

୯
 ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ସରିମନ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ମାରସଞ୍ଜୁ। େରିଲରିେରି ଏମବେÈଙ୍ରି  ଭÉଭା ରଭÍରଲÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମନ୍ଦ୍  
ଡ଼Èଇ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ସମରିରଣ ଲÌକୁରରିଇ ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଭା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ର ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା କÛଗାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଦରାନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑତାକା ସରିମନତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ରିରସରୁ। ଲÌକୁ 
ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଇଆନରି ବାଃତା ରେÍନ୍ ଙ୍ାନାରରି ଡÉଟା ମାରନ। 
ଏତୋରା ‘ଗÉସ୍ରି ରଦରରି ଡÉଟା’ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇରନ।” ୧୧

 ସରିମନ 
ଲÌକୁରରିଇ ଗÉରମ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଲÉକାସÌକା ଗରିଆନା ତଃୋନା 
ଇଟା ମାନରି କାତା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ରଭରତେରୁ। ୧୨

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ େରିଲରିେରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦରିନା 
କାତା ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ମୂଲା ରଦରରି ଡÉଟା ତାରÈ 
ରନଗରି ସଦରି ରଭରସରୁ, ଏମବୋ ଏଆରୁ େରିଲରିେରି ତାରÈ କାତା 
ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ ଗରିଆନା ମୁଞ୍ା େÉରଟରୁ। ୧୩

 ଏ ସରିମନ 
ତÉନୁରଭÛଏ ଏÌଆ େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ 
େରିଲରିେରି ରକÛଏ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ମୂÛଆନାଆ, 
ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା ଏଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ରମହାନା ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ସମରିରଣ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ କାତା 

ଆହା ମାରନରୁ ଏÌରÈ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ରଭରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନଇ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ। 
୧୫

 େରିତର ଏଙ୍ା ଜହନ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏସାନା ସମରିରଣ ଲÌକୁତାକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ଭାରରି ଜୀସ ୁୋଦା 
ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରିରଭÑ ଭÉଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରୁ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟାରନ ଏଆରୁ 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ।

୧୮
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା କାକା ଇଟାରନ ସୁୋଡ଼ରି 

ଜରିଉ ଭÉତାରା ସରିମନ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ସରିମନ 

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
୧୯

 “ନÉଙ୍ରିରଭÛଏ ଇ ଡÉଟା ସରିଆଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁରଭÛଏ 
ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟରିଇÛ ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
େÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 େରିତର ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏଙ୍ା ନୀ ଟÉକାଙ୍ା 

ଡ଼Øନା ଦରିନା ରସÍଲୁ ନାହରିକରି ଅÉୋକାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିତରି ରେÍନୁତାରା ଦÉନ ଟÉକାଙ୍ା ଡ଼Èଇ କଡା ମେୂା ଅÉରନ। 
୨୧

 ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନୀନ୍ରି ଏÌଲୁ ତୀରରି ସରିଡାରାଆନରି ବÉଗା ଈନୁ 
ଈ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ମÉରକ ବÉଗା ଅÌଭା ମଆୂଇ। ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା 
ନୀନ୍È ଏÌଲୁ ତରିଃମ ୁଏଙ୍ା ନୀ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତୀଜାନାଇ 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଜÉମ।ୁ ଅÉରତକା ରେÍନୁ ନୀ ରଜÍଡା ତାନରିÔ ମାଞ୍ାନରି 
ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ରସÍଲୁ ଦୂସ େରିଃତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଅÉନୁ ରମଃେରିମାଇ, ନୀ 
ଏÌଲୁ ତାନରିÔ େରିତାଗାଟରି ବରିସ େୂରରି ଅÉଜାମାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ନୀ 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିଞ୍ାରନ।”

୨୪
 ସରିମନ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନୀ ରଭସାମାଞ୍ାନାରରି ଆନରିରଭÛଏ 

କାତା ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ କୁÛଇଟରି ଦରିଆରାଏ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ରରିଆରତରୁ 
ନାଇ ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିଆଟୁ।”

୨୫
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ସମରିରଣ ତାନରିÔ ଦÉଲା ନାସ୍କାନରି 

ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନାଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରଭ୍ଡÓÍତାଭାନରିରଭÑ ସମରିରଣ ତାନରିÔ ଗÉରମÑ ନÉସ୍କÈନରି ରନଗରି ସଦରି 
େÌକ୍ ସରି େÌକ୍ ସରି ସାରସରୁ।

ଇଥିଓପିଆ ଡÈଇ ୍Éଜାମାସାନଇି ପିଲିପି ଗ୍ରÉତୋରି
୨୬

 ପ୍ରବୁତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରିଲରିେରିଈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ତÌଲ 
ଅÉମ ୁଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ସରିଃେରିମାନରି ବÉଲୁୋଙ୍ା ମାରଦ ଡ଼Èଇ 
ଏତେରି ୋରହରରି ଗଜ୍ ଜା ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାରନ ଏ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ 
ସାଲାମ।ୁ”

୨୭
 େରିଲରିେରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓØରତଞ୍ଜୁ। ଏ 

ୋରହରରି ତାନରିÔ ର ରମÍଲୁଡ଼ାରକ େୂଣ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇଥିଓେରିଆ ଡ଼Èଇ ଭÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କାଣ୍ାକରି ୋଦା ର 
ରÉଜାଲରିନରି ବାଃତା ର ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସରି ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ଗୁରଲÑ ଦନବରିତ ରଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଈ ରମÍଲୁଡ଼ା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଲÉକା 
ସାଜାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରତ ତାନରିÔ କକ୍ ସାନା ରଭ୍ଡÓÍେରିସାନରି 
ଜରିସାଇଅ ଡÈଉ ଅÉନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନରି ତାରÈ େୁତରି 
େÌଡ଼ରି ଆଇରସଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ଏମବୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େରିଲରିେରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଅÌ ରତ 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏମବେÈ ରାହରି ଅÉମ।ୁ” ୩୦
 େରିଲରିେରି ରତ ସÌଡ଼ରିଟରି 

ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଜରିସାଇଅ ଡÈଉ ଅÉନରି କାତା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନରି 
ତାରÈ େତୁରି େÌଡ଼ରି ଆଇମାସାରାଆ ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ 
ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନÈ  େÌଡ଼ରି ଆଇମାଞ୍ରି , ଏÌରÈ ବୁଜରି ଆଇମାଞ୍ରି  
ଗରିନÈ?”

୩୧
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲୁଡ଼ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନÉଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇରଭÛରଲ 

ବୁଜାଇ ଗରିଆରାଅÈତାକା ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଈରା ବୁଜରି 
ଅÉଇ?” ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଲରିେରିଇ ରତ ତାନରିÔ ରସଙ୍ାନା 
ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରିଟରି କପ୍  କା ତାଙ୍ରି  େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
େୁତରିତାରÈ ଈରା େÌଡ଼ରି ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ:
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“ଏଆନରିଇ ର ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାତରିନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରତ।

ରରଣ୍ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଇସରିଙ୍ରି  ବୂରରିଙ୍ା କ୍Éପ୍  କାଗାଟାରରି 
ନÌକରିଟରି

କରିନରି ଇଞ୍ାନାଇ ନରିସରିରନ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ କରିନରି 
ଇଞ୍ାନା ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ।

 ୩୩ ଏଆନରିଇÛ େÉସ୍କା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ଗୁରଲÑÑ େÌଣ 
ଅÌଭା ଅÉରତ।

ଈ େୁତଗି ତାନରିÔ ଏÛଆନରିତାରରି ନୀମବେରିନାରରି ଭରିହ ରିରତ
ଏମବୋଇ ଏଆନରି କ୍Éମବେଜୁତାରା ବÉସରି ଅÉରନ?” 

 ଜରିସାଇଅ ୫୩:୭–୮

୩୪
 ରମÍଲୁଡ଼ା େରିଲରିେରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରଜÍଡା ନଆନା 

ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମୁ, ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ଏÛରମବେରରିତÈରା ଈରା କାତା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅରଟÑÑ ଏରମବେରରି ରସÍଲୁ 
ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ?” ୩୫

 ଏ ରବÑଅଟରି େରିଲରିେରି ରେÍନୁ େୁତରିତାରା ଈ 
ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନାଇ ଜୀସୁତାରା ରନଗରିସଦରି ଟୁକ୍ନÈ ଏÛଆନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୩୬
 ଏଆରୁ ସାରଜ ସାରଜ ସରିରୁ ମାସରି ର ବାହା ତାଙ୍ରି  

ଏÛରତରୁ ଏଙ୍ା ରମÍଲୁଡ଼ା ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ରମଃମୁ, ଇମବୋତ ସରିରୁ 
ମାନୁ। ନାଇ ମଞୁ୍ା େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଆନାରରି ଅÉଙ୍ରିନାରରି ମାରନ 
ଗରିନÈ?” ୩୭

  a ୩୮
 ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରତ ଇଟା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। େରିଲରିେରି ଏଙ୍ା ରମÍଲୁଡ଼ା ରରିଆରୁ ସରିରୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ 
ଏଙ୍ା େରିଲରିେରି ଏଆନରିÔଇ ମୁଞ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଏଆରୁ ରରିଆରୁ 
ସରିରୁ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାତରି ରବÑଅଟରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େରିଲରିେରିଇ ଅÛରତଞ୍ଜୁ। 
ରମÍଲୁଡ଼ା ଏÛଆନରିଇ ଅରଟÑ ରମହାଅÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା 
ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ୋରହରରିଆ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ େରିଲରିେରି 
ଅଷ୍  ରଦାଦ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ତÌଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଇସରରିଆ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାନରି ୋରହରରି ଜାଣ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିଇ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍  ସରି େÌକ୍  ସରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

ସାଉଲ ଏÌଲୁ ତଃିତାରି

୯  ୧  ସାଉଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ପ୍ରବୁ ରବÑଅଟରି 
ତÉକାଇମାସାରରିଇÛ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଆସ୍ା ଗରିଭା 

ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ 
ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି 
ଇଟ୍ କା ରଦରାରରିକରି ଅÉକା ଭ୍ୀସା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ୋରହରରି ତÉକାଇମାସରି ଏରମବେରରିଇ 
ଅÉୋକାରରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ଅÉରତକା ଅÉସାସାକା ଏରମବେରରିଇ 
ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏମବେÈରନ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ତାୋ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ।

a ୮:୩୭ ଏସÛନରି େନୂରି େତୁରିତାନରି େଦ ୩୭ ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରନ: େରିଲରିେରି 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ରଗରଟ ଈନୁ ଆରଣ୍ସାତାନରି େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି , ଇରସÑକା 
ଈନୁ ମଞୁ୍ା ମଦୂରି।” ରମÍଲୁଡ଼ା ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଆଁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ।”

୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ଭାଇସାନରି ଊଦାରେ ରସଣ୍Ûଟରି 

ରରଣ୍ ଉଜାଡ଼ରି ଏଆନରିଇÛ ଗ୍ରଡୂ ସାନା ଅÌରତେ। ୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍରଡ 

ଟÉଣା ତାନରିÔ ଦୀକାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଗୀରା ରଭନ୍  ମବୋ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ, “ସାଉଲ, ସାଉଲ ଈନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  ଜୂପ୍  କରି 
ମାଞ୍ାଦରି?”

୫
 ସାଉଲ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ଈନୁ ଏମବୋଇ?”

ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜୀସୁରତନୁ, ଏରମବେରରିଇ ଈନୁ 
ଜୂପ୍  କରିମାଞ୍ରି । ୬

 ଇରଦ ନରିଙ୍ାମୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଲାମ।ୁ ଏମବୋ ଈନୁ ଆନା ଗରିଭା ଅÉରନ, ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ।”

୭
 ଏଆନରିରକ ସାଜରିମାସରି ଲÌକୁତାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 

ନରିସାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ କାତା ରଭରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÛମବୋ ଏରମବେÛରରିଇରଭÛଏ ରମହାରତରୁ। ୮

 ସାଉଲ ଟÉଣା ଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଆନÈ ରଭÛଏ ରମଃୋ ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ କାଜୁ ଆହାନା ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  
ଅରତରୁ। ୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତରିନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଆନÈରଭÑ ରମଃୋ 
ମଆୂରତଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ଆନÈରଭÑ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ହନାନରିୟ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଦରମସକ ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଏଆନରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉଜାନାଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ହନାନରିୟ,”

ହନାନରିୟ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଇମବେÈ ମÈଇ।”
୧୧

 ପ୍ରବୁ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ନରିଙ୍ାମୁ, ସାର୍  ନା ଇନ୍  ମବୋ 
ଆଇମାନରି ୋରହରରି ତÈଙ୍ରି  ସାଲାମୁ। ଜରିହୁଦା ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ତାସ୍ ରଦରରି ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ ସାଉଲ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÛଆନରିଇ ଦାଃମୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଈ ସାଉଲ ରଣ୍ା ରେÍନୁ ତÌତୋରା 
ରମହାମାରନଞ୍ଜୁ, ହନାନରିୟ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ରମଃୋ େÉନ୍  ମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ହନାନରିୟ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଦÉଲା ଲÌକୁରରି ବାହା 

ଡ଼Èଇ ଇଆନରି କାତା ରଭଞ୍Èମାଇ। ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ ଗÉପ୍  ସରି ଜୂଗା ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭଞ୍ାମÈଇ। 
୧୪

 ଇÛମବୋରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ େÌଣ 
େÉଣ୍  ଞ୍ାନାଇ ନୀଙ୍ରି  େରତ ୍ଗରିପ୍  କରିମାଞ୍ାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ବନ୍ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ସାଲାମ,ୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇÛରସକା ଇÛଆନରିଇ ଅÉନୁ ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଅÉସ୍କା ମାଇ। ୧୬

 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି, ରÉରଜÛଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ୋଦା ଡ଼Èଇ ସÉକରି 
ସୀରନଞ୍ଜୁ। ନାଇ ୋଦା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛରସ ଜୂଗା ମାରଦÛ 
ସାଲ୍  ବା ଦୀରନ, ଏÌରÈ ଅÉନୁରନÑ ଏÛଆରରିଇ ରଭସରିଇ।”

୧୭
 ଏÌସରିବÉଗା ହନାନରିୟ ଜରିହୁଦା ରରିତÛକରି ସାଜାନାଇ ସାଉଲ 

କୁÛଇଟରି କାଜୁ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉରମବେସା 
ସାଉଲ!, ଏÛତୋଞ୍ଜୁ ନୀ ଭÉତରି ୋରହରରିଆ ନୀଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା 
ଅÉଜାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅରଟÑ ସରଟÛକା ରମଃୋ େÉଣ୍ରି 
ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଦରି ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ୧୮

 ଈ କାତା ରଭସ୍ା ଡାରଣ୍ 
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ମୀନୁ େ୍Ìକ୍ ସାକା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ଏଆନରି କାନ୍  ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଜୁତୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃୋ ମୂରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏÛଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ାନା 
ମୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏÛଆଞ୍ଜୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍  ମବୋ ଗରିଭÈରନ ଏÛଆନରିତାରରି 
ଡÉଟା ଭÉରତ।

ଦନମସକ ତାନିÔ ସାଉଲ ପÌକ୍ାରି
ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ଏରସ 
ଦରିନାରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ସାଉଲ ସରିଦା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍  କାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଜୀସୁ ସଦରି 
େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜୀସ ୁରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ।”

୨୧
 ଏÛଆନରି କାତା ରଭଞ୍ରିମାସରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଜରିରୁସାଲମ ଲÌକୁରରିଇ ଈ ୋଦା ତାନରିÔ େରତ୍ 
ଗରିଆ ମାସାରରିଇ ଜୂଗା ସୀପ୍  କରିସାଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ 
ଗରିନÈ? ଏÛଆରରିଇ ତଃୋନା ଅଆନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ତାଙ୍ରି  ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉଜାମାସାଞ୍ଜୁ ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ?”

୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ସାଉଲ ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା 

ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌରÈ େୂଡ଼୍  ୋଇ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି େୂଡ଼୍  ୋଇ ମାସାରରି ଇÛରସ ଡÉଟାଗାଟାରରି 
ମାରସ ଦରମସକତାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରି ତାରÈ କାଟରି ଗରିଭା 
ମେୂରିସରିଡାରତରୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ାନ ିବାୋ ଡÈଇ ଜଡେÓÞ୍ା ପÉଟାରି
୨୩

 ଏÛରସ ଦରିନା ସାସରି ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ସାଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍୋ ରସÍଲୁ କାତା ନୀଟ୍ ଗରିରତରୁ। ୨୪

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏÛଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ରଦରରି ନÉଜୁ ରଗÍଟୁଙ୍ାନରିÔଇ 
ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସାଉଲ ଏÌରÈ େୁରସଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ରବÑଅଟରି ସାଜରିସାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  
ଏÛଆନରିଇ ବÌଗା ତାନରିÔ ଆହାନା କାନ୍ରି ଅରନନରି େÉଡ଼ା 
ଇଟରିକାରତଞ୍ଜୁ।

ସାଉଲ ଜରୁିସାଲମ ତାଙି୍ ସାସାରି
୨୬

 ସାଉଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏÛସାନା େରତ୍ଗାଟରି 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÑ ଆଡା ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଏଆନରିଇÛ ଆସ୍କରିମାରସରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା େରତ୍ ଗରିଅÈରତରୁ। ୨୭

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ବର୍୍ବା ସାଉଲଇ ଆଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକÑ ଅÛସାନା ୋଣ୍ା 
ଅÉଜା ମାସାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ସାସରି 
ୋରହରରି ତାନରିÔ ସାଉଲ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ପ୍ରବୁଇ ରମଃୋ 
େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଏÛଆନରିରକ ଇସରିଙ୍ରି  ବÉସରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ 
ଈରା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ବୁଜାଇ ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
ସାଉଲ ଦରମସକ ତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଆଜରି ତୁହାନା ଜୀସ ୁୋଦା 
ଡ଼Èଇ େÌରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑରଭÛଏ ଏଆରରିଇÛ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ସାଉଲ ଏÛଆରରିରକ ରାହରି ଅÉଜାନା ଜରିରୁସାଲମ 

ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ବାଃତା ପ୍ରବୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଅÈଜରି ତୁହାନା େÌରତେଞ୍ଜୁ। 

୨୯
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରୀକ୍ କାତା ଆଇମାସରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନ୍  ରଙ୍ ରଭÛଏ 

କାତା ବÉର୍୍ା ଆଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି ରଭÛଏ ଆଇରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ। 
୩୦

 େରତ୍ଗାଟରି ଅÉବାରୁ ଈରା େୁଞ୍ାନା ଏÛଆନରିଇ କାଇସରରିଆ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ତାସାନା ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ।

୩୧
 ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଜରିହୁଦା ସମରିରଣ ଏଙ୍ା ଗାଲରିଲରି ତାଇ 

ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାସୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟାଇ 
ଆଇମାସୁ। େରତ୍ଗାଟାକା ବାଡରି ଆଇ ମାରସରୁ। ରେÍନୁଇ 
ଆଜାନା ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରÈ ସାହାଜ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଏଆରୁ 
ରାହରି ଆଇମାରସରୁ।

ଲୂଦ ଏଙ୍ା ଜାଫ ତାନିÔ ପିତର ମାସାରି
୩୨

 ଈ ମାରଦÛ େରିତର ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କା ବୂଲରି 
ଆଇ ଆଇ ଲୂଦ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମାସରି ତୀରରିତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଏମବେÈ ଏନରିଆ ୋଦାତାନାନରିଇ ରଆନରିଇ 
ଗାଣ୍ରି ୋହାଡ଼ାକା ସÉଜାମାସାନରିଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ 
ଅÉଠ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ କାରଟ ତାନରିÔ ଡÌସାନାଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୩୪

 େରିତର ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏନରିଅ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ନୀଙ୍ରି  
କାରରି ଇସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ନୀନ୍ା କାରଟ ଈନୁରନ 
ରÌସୁମୁ। ଈରÈ ରଭସ୍ା ଡାରଣ୍Û ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ।” 
୩୫

 ଈରÈ ରମହାନା ଲୂଦ ଏଙ୍ା ସାରଣ ତାନରିÔ ଲଃେରିସାକା 
ଗୁରଲÑତାକÈ ଏÌଲୁ ତରିହାନା ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୩୬
 ଟାବରିତା ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ଜାଫ ନାଜୁ 

ତାନରିÔ ଲଃେରିମାରସ। ଏତୋରରି ଗ୍ରୀକ୍ କାତା ଡ଼Èଇ ଦକ୍ା ଇରସÑକା 
କୃହୁ। ଏÌରରି ଡ଼ଃନା େÉନାଅÈନରି ଲÌକୁରରିଇ ଦାନ ସୀପ୍ କରି ମାରସ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରିମାରସ। ୩୭

 େରିତର ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଲୂଦ ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏÌରରି ସÉଭା କୂରାନା ସÉରତ। ଲÌକୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରିଇÛ ସରିରୁ ମୀସାନାଇ ରସଣ୍Ûନରି ବାକାରରି ତାନରିÔ ରତ୍Íରପ୍ରୁ। 
୩୮

 ଜାଫତାକା େରତ୍ ଗରିଆମାସରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ରଭରସରୁ 
େରିତର ଲୂଦ ତାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି । ଲୂଦ ଜାଫ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ରରିଆରରିଇÛ େରିତର ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାନାଇ ‘ମାଇ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଉରତ ଭÉମ’ୁ ଇଞ୍ରି  େ୍Éରତରୁ।

୩୯
 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର ତÌଲ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÛ 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈଙ୍ରି  ଏୋରନ ଏଆରୁ ଏଆନରିÔଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। େରିତର ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଭାଟାଗାଟାଇ 
ନରିସାନାଇ ଡ଼ୀଭାଇ ମାସ।ୁ ଟାବରିତା ଏÌଭାସାରଙ୍ ନୀମବୋନା ମାସରି 
ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏତେରି ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଅସ୍କାନାଇ ସୀପ୍ କାଇ ମାରସ 
ଏÌଭା ତÌସ୍ରିତୁ। ୪୦

 େରିତର ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ବାକାରରି ଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି 
ୋଣ୍ାନାଇ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଟାବରିତାନରି ଗାଣ୍ରି ସÌଡ଼ରିଟରି ସାଜାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଟାବରିତା, 
ନରିଙ୍ାମ”ୁ। ୪୧

 େରିତର ଏÛଆଡ଼ରିନରି କାଜୁ ଆହାନା ନରିରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
େରତ୍ଗାଟାରରିଇÛ ଅରଟÑ ଭାଟାଗାଟାସାନରିଇÛ ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ନୀରଡ଼ ମାସରି ଟାବରିତାନରି ତÌରତେଞ୍ଜୁ।

୪୨
 ଈ କାତା ଜାଫ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ୋଜା ବ୍Éଡରିରତ। ଗÉରମ 

ଦÉଲା ଲÌକୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ୪୩
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର 

ଜାେ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ସରିମନ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ୋଣ୍ାଙ୍ା ଜÌଙ୍ଜୁ  ଊଡ଼୍ ୋ 
ଗାଟାନରିତÛ ଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।
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୧୦  ୧ କାଇସରରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ କରର୍୍ଲରିଅ 
ୋଦା ତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଇÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ 

ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ମାସରି ଇତାଲରିକ ୋଦା ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରରି େୁଟାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସେୁାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତାନରିÔ ଲଃେରି ମାସରି 
ଲÌକୁରରିରକÛ ଆଡାନା ଉରଜÛ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
େÉନÈନାକାରରିକରି ଗÉରମ ଦÉନ ସୀପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ଼ଃନା 
ରଡଲରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ରନରିସରି ରଭଣ୍ା ତୀନରି 
ଗଣ୍ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ରଣ୍È ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ର ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇସାରÈ କ୍Éର୍୍ା 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “କରର୍୍ଲରିଅ।”

୪
 କରର୍୍ଲରିଅ ଏଆନରି ରଭଞ୍Ûକରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଆଜରିରମ୍Íଡରି 

ଡ଼Èଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଅ ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଆନା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ଏÛଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ନୀନ୍ା ଜÉୋ 

ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ େÉନÈଆନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏତେରି ଗୁରଲÑ 
ଦÉନ ସରିଆମାଞ୍ରି , ଏÌରÈରଭÛଏ ରମହାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୫

 ଇରଦ ଜାେ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାଙ୍ରି  ନୀ ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାନାଇ ସରିମନ ଇଞ୍ରି  ୋଦା ତାନାନରିଇÛ 
ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଅତାମୁ। ଏ ସରିମନଇ େରିତରରଭÛଏ ଇନ୍ ମବୋ 
ଆଇମାରନ। ୬

 େରିତର ସମୁଦ୍ର ସÌଡ଼ରିଟରି ଲଃେରି ମାନରି ସରିମନ 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ାଙ୍ା ଜÌଙ୍ଜୁ  ଊଡ଼୍ ୋଗାଟାନରିରକÑ ମାରନଞ୍ଜୁ।” 
୭

 ଈରା ରଭସାନା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
କରର୍୍ଲରିଅ ତÉରେ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାକାରରି ମାରଦ ରରିଆରରିଇÛ 
ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇÛ ଏଙ୍ା ର େରତ୍ଗାଟରି ସରିୋଇଇ ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। 
୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇÛ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସାନା ଜାେ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏ ରଭଇତରି ଏଆରୁ ଜାେ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏେରିମାରସରୁ। 

ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ େରିତର ଇଡୁ ରସଣ୍ କରି ସାଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉସାଙ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ବÉର ଗଣ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ରଡଲରି ଅÉଜାରସ। 
୧୦

 ଏମବୋ େରିତର ଗÉରମ ସାକରି ସାଇମାସରି ବÉଗା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ େରିତର ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତÌଲ 
ଗରିଆ ଜରିେରିରସରୁ। ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍ା କ୍ଡÓÞଞ୍ା 
ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ରସଣ୍ନରି ଦରିନା ଦÉୋ 
ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼È ୋସୁଡ଼ରି ଚାରରି ମଜୁୁ 
ତାନରିÔ ଆହାନା ରନÍରଡକରି ଜÉୋ ଅÉରତ। ୧୨

 ଏମବୋ େୁତଗିତାଇ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଭାକÈତାଇ ଜÌତଙ୍ା େଟାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଡÛଇଙ୍ା ଇସା ନାଣ୍ାତାଇ ମାସୁ। ୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È 
ଗୀରା ରଭରସଞ୍ଜୁ, “େରିତର, ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଏଙ୍ା ଏତୋରÈରଭÛଏ ଈ 
ମାରଦତାରରି ରଭÍସାନା ତରିନୁମ।ୁ”

୧୪
 େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉଏ ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଏରସକାରଭÛଏ 

ଆନରି ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇତାଆ ଅÉରତକା ସପ୍ରାତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିନÈଆ ସରିରଡନୁ।”

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଗୀରା ଏଆନରିÔଇ ଅରଟÑ ସରଟÛକା ରଭରତେ, 

“ରେÍନୁ ଏତୋରା ତୀରରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଏÌରÈ ସପ୍ରÈତାରରି 
ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା କୂନା।” ୧୬

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ତୀନରି େÉଲୁ ଅÉତରି ରବÑଅଟରି 
ଏÌରÈ ୋସୁଡ଼ରି ଊଦାରେ ରସଣ୍କରି ଅÌଭା ଅÉରତ। ୧୭

 େରିତର 

ଏତୋରାଅÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଆନାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା େୁଞ୍ରି  
ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ।

ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ କରର୍୍ଲରିଅ ଏତେରି ଲÌକୁରରିÔଇ ୋଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଆରୁ ସରିମନତାରା ଇଡୁ ଦାଃେରିରସରୁ। ଏଆରୁ ଭÉଜାନାଇ 
ଦÉରା ତାନରିÔ ନରିସରିରତରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ଅÉସ୍ାନାଇ େରିତର 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ସରିମନ ଏମବୋ ନÉଜୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା 
ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ରଭରସରୁ।

୧୯
 ଏÌରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ େରିତର ତାଡ଼ା ରମହାସାରା କାତା ଏÌଲୁ 

ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ରଭଞ୍ାମ,ୁ 
ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ଲÌକୁ ନୀଙ୍ରି  ଦାଃେରିଞ୍ାରନରୁ। ୨୦

 ଏÌସରି ବÉଗା 
ନରିଙ୍ାମୁ ଏଙ୍ା ରନÍରଡକରି ସାଲାମୁ। ଏ ଲÌକୁରରିରକ ସାଲାମ ୁ
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ଆନÈରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାଇ।” ୨୧

 େରିତର ରନÍରଡକରି ସାରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ ଏରମବେରରିଇ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ ଅÉନୁ 
ଏଆନୁ। ଈରୁ ଇମବୋଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଭÉରତରୁ?”

୨୨
 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ମÉଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ 

କରର୍୍ଲରିଅ ୋଣ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଆସ୍କରିମାନରି 
ର ରନÑଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଗÉରମ ମÉନରି 
ଆଇରନରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ କରର୍୍ଲରିଅଇ ତÌଞ୍ା ଅÉଜାନା 
ନୀଙ୍ରି  ତÉରେକରି ଅÉେ୍ା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ କାତା ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ୨୩

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର 
ଏଆରରିଇ ଇଜକରି ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡାଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ବାହା ରଣ୍ା ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌଲ ଅÉଜାନାଇ ଏଆରରିରକ ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଜାେତାକା ଏସନାକା େରତ୍ଗାଟାକାରଭÑ ଏଆନରିରକ ସାରସରୁ। 
୨୪

 ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ କାଇସରରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। 
କରର୍୍ଲରିଅ ତାଡ଼ା ଇଡୁ କୁଟୁମରି ଏଙ୍ା ରସ୍ଟ୍ ନା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରରିଇÛ 
ଅÉସ୍ାନା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଜÌସାନା ମାରସରୁ।

୨୫
 େରିତର ଇଜକରି ସÌଲ୍ ବାରନ କରର୍୍ଲରିଅ ଏଆନରିଇÛ େୂଣ୍ା 

ଭÉଜାନା କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ କୂରାନା ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୬
 େରିତର 

ଏଆନରିଇ ନରିକ୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନରିଙ୍ାମୁ, ଅÉନୁରଭÑ ନୀ 
ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ରÛଆନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରିରତନୁ।” ୨୭

 େରିତର ଏଆନରିରକÑ 
କାତା ବାର୍୍ା ଆଇ ଆଇ ଇଜକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦÉଲା 
ଲÌକୁ ଊଜା ମାସାରରି ରମଃରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଏତେରି 

ଅÉରତକା ଜରିହୁରଦÛଏଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିରକÛ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଭା 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ସÉଜା ସରିରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରମବେରରିଇÛରଭÛଏ ‘ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ’ କରି 
‘ସପ୍ରାଗାଟାଞ୍ଜୁ’ ଇନ୍ ମବୋ କୂଭା ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଏÌସରିବÉଗା ନÉଙ୍ରି  ଅÉେ୍ାରନ ଅÉନୁ ଆନାରଭÛଏ ଏÌଲୁ 
ଗରିଆରାଇ ଇମବୋଙ୍ରି  ଭÉରତଏ। ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଅÉତା୍ରତରୁ 
ଏÌରÈ ଇରଦ ରଭତୋଦୁ।”

୩୦
 କରର୍୍ଲରିଅ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଟରିକ୍ନÈ ଚାରରି ଦରିନା ରଭÍରଲରନ 

ମÉରେ ରଭଣ୍ା ତରିନରି ଗଣ୍ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିରସଏ। ଏମବେÈ ଊଦାରେÛ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ, ସୂକାଲରିଗାଟାଆ 
ଏଙ୍ା ଜରିଲରି ମରିଲରିତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ନାଇ ନÌକରିଟରି 
ନରିସାରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘କରର୍୍ଲରିଅ, ରେÍନୁ 
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ନୀନ୍ାରା ଜÉୋ ରଭଞ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈନୁ େÉନାଅÈନରି 
ଲÌକୁରରିକରି ସୀଭା କଃୋ ଗରିଆମାନାରÈ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୨

 ଇରଦ ଜାେ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାନା େରିତର ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ସରିମନଇ ଇମବୋଙ୍ରି  ଅÉରୁମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ ତାନରିÔ ୋଣ୍ାଙ୍ା 
ଜÌଙ୍ଜୁ  ଊଡ଼୍ ୋଗାଟାନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ।’ ୩୩

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ଡାରଣ୍Û ନୀଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା ୋଣ୍ାରତଏÛ। ଈନୁଭÉତାରରି ରନଗରି 
ଅÉରତ। ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ଆନା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ଇମବୋ ପ୍ରବୁ ନÌକରିଟରି 
ଜÉସାନାମାନାମ।ୁ”

କନର୍୍ଡଲିଅ ଇଡୁ ତାନିÔ ପିତର ଗ୍ରÉତୋରି
୩୪

 େରିତର ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇରଦ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ବୁଜରି 
ଆଇମାଇ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ର ସରରÛତାକା। 
ଏଆନରି ବାଃତା ଏÌସକରି ରେÍସକରି ଗରିନାରରି ସରିରଡ। ୩୫

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ାନରି ଲÉକାଇ ମାନାନରିÔଇ ଏଙ୍ା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରି ନାନାନରିଇÛ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ରେÍନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ତÉନ୍È ସଦରି ୋଣ୍ାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତÉନ୍È ଲତୁରଜÍଡାତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାକାରରି ପ୍ରବୁ।

୩୭
 “ଜହନ ବାହା ଡ଼Èଇ ମୁଞ୍ା େÉନ୍ ମବୋ କାତା ବ୍Éଡରିତରି 

ରବÑଅଟରି ଗାଲରିଲରି ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ାନାଇ ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦା ତାନରିÔ ଆନାରରି 
ଆନାରରି ଅÉରତ, ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୩୮

 ଈରୁ ନାଜରରିତ 
ଜୀସ ୁକାତାରଭÛଏ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିଆନା କ୍ରିସ୍ଟ ଇରସÑକା 
ମସରିହ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ସÉରରିମୁଜୁÛକରି ସାଜାନାଇÛ 
ଲÌକୁରରିତାରା ରନଗାରରିÔ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ସଇତାନ ରନÍରଡଟରି ମାଞ୍ାନା 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି ମାସରି ଲÌକୁରରିଇÛ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆନରିରକÛ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରା ଡ଼Èଇ େୁଡ଼୍ ୋଇ ମାରସ।

୩୯
 “ଜୀସ ୁଜରିହୁଦା ଦରିନା ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଆନÈ ଆନÈ 

ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌଭା ଗୁରଲÑ ଅÉମୁ ରମହାମାନାମୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରି 
ତାଡ଼ା ସÉକରିଗାଟାମ ୁମାନାମ।ୁ ଏଆରୁ ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତରୁ। 
ରଭଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାମାସରି କ୍ଜୁ ସ ତାନରିÔ ଏଆନରିÔଇ 
ରସଙ୍ା ଗରିଆନା ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍରତରୁ। ୪୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ସÉଭା 
ରବÑଅଟରି ତୀନରି ଦରିନା ଗÉଲା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇÛ ସÉଜାନାକାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାନାଇ ନୀରପ୍ଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୪୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାକା ଏÛଆନରିଇ 
ରମହାଅÈରତରୁ। ରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ ତାଡ଼ା ସÉକରିଗାଟାକା 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସକୂାରହ ଅÉସ୍କାମାରସଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଏଆରୁ ଆଡÈଆ 
ଏଆନରିଇ ରମଃୋ ମରୂତରୁ। ଅÉମ ୁଏ ସÉକରିଗାଟାମ ୁମାନାମ।ୁ 
ଜୀସୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିତରି ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁଏଆନରିରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ 
ଉନ୍  ମବୋ ଗରିତାମ।ୁ

୪୨
 “ଜୀସୁ ମÉଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଈ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍  କା 

ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ନୀରଡ଼ ତାକାରରିଇ 
ଏଙ୍ା ସÉଜାମାନାରରିଇ ରଭÛଏ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  
ଅÉସ୍କା େÉଣ୍  ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଈÛରା ସÉକରି ସୀଭା ରସÍଲୁରଭÛଏ 
ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪୩

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଜୀସ ୁ

ୋଦା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିତାରା ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ େରିହା ଜରିରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ 
ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ା ଗାଟାରରି ରଭସାମାସରି ଈ ଗୁରଲÑ ରଭସ୍ା 
ଉରଜÛ ଅÉଜାମାରନ।”

ନବÍଗାଲି କୂଲୁତାକାରି କୁÛଇଟ ିସୁପାଡ ିଜଉି ୍Éତାରି
୪୪

 େରିତର ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସ୍ରି ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔଇ ରନଗରିସଦରି 
ରଭଞ୍ରିମାସରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। 
୪୫

 ଏତେରି ଜରିହୁଦରି େରତଗ୍ାଟାକା େରିତରରକ ଆଡାନା ଭÉଜାରସରୁ, 
ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି କୁÛଇଟରିରଭÑ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଭÉରତଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୪୬

 ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଅÉତାରÈଆ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିସାରା ରଭÛଏ 
ରଭରସରୁ। ୪୭

 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଲÌକୁ ମଞୁ୍ା 
େÉନ୍  ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇରଭÛରଲ ଇÛଆରରିକରି ସରିରୁ ସୀଭା କୂଭା ଗରିଭା 
ମୂରନ ଗରିନା? ଏଆରୁରଭÑ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ।” ୪୮

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର କରର୍୍ଲରିଅ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଇଡୁ କୁଟୁମରି ଏଙ୍ା ମାଏଞ୍ାଙ୍ାରରିଇ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ମଞୁ୍ା େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁ ଅରଟÑ 
ଏÛରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିରକÛ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éରତରୁ।

ପିତର ଜରୁିସାଲମ ତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍତାନତଞ୍ଜୁ

୧୧  ୧  ଜରିହୁଦା ତାନରିÔ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଏଙ୍ା 
େରତ୍ଗାଟାକା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରଭÛଏ 

ରନଗରି ସଦରି େରତ୍ ଗରିଆ ମାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ରଭନ୍  ମବୋ େÉରଟରୁ। 
୨

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏତାତରି ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ ଅÉଜା ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ କାତା ଗରିରତରୁ। 
୩

 ଏଆରୁ ଇରସରୁ, “ଈନୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆ ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÑ ତରିନ୍  ମବୋ ଉନ୍  ମବୋରଭÛଏ 
ଗରିଆମାଞ୍ରି ।”

୪
 ଏମବେÈ େରିତର ଏଆରରିଇÛ ଆନÈ ଆନÈ ଅÉଜାରସ ଏÌରÈ 

ଗୁରଲÑ ବୁଜାଇ ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୫ “ଅÉନୁ ଜାେ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାନରିÔ ମାସାଭାନରି ରଣ୍È ରେÍନୁତାରା ତÌସ୍ା ରମଃରତଏ। ରଣ୍È 
ୋସୁଡ଼ରି ଚାରରି ମୁଜୁ ତାନରିÔ ଆହାନା ରନÍରଡକରି ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭ୍ଡ ରିÓୋଇମାଞ୍ାନାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ୬

 ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ସରିଆନା 
ଡ୍ଜୁ ଁନା ଏÌରÈ ରମଃରତଏ। ଏମବେÈ ଚାରରିଗଟା କÉଟ୍  କା ମାସାଇ 
ଜÌତଙ୍ା, ସରିରୁ ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡÛଇଙ୍ା ଅରଟÑ ରସଣ୍ନାଇ େଟାଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ ମାସୁ। ୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଣ୍ା ଗୀରା ରଭରସଏ, 
‘େରିତର, ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଈ ମାରଦ ଏତୋରÈ ମÌନ ଅÉଦରି ଏÌରÈ ରଭÍସାନା 
ତରିନୁମ।ୁ’

୮
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇରସଏ, ‘ପ୍ରବୁ, ଅÉନୁ ଈରା ଗରିଭା 

ମଏୂନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏରସକାÛରଭÛଏ ଡ଼Ìଇତାରା 
ଏଙ୍ା ସପ୍ରାତାରା ତରିନ୍  ମବୋ ତରିନାÛ ସରିରଡନୁ।’

୯
 “ଈ ଗୀରା ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଅରଟÑ ସରଟକା ରଭରସଏ, 

‘ରେÍନୁ ଏତୋରÈ ସେୁାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଈନୁ ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଇନ୍  ମବୋ ରନଗରି ଅÉଆରତ।’

୧୦
 “ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ତରିନରି େÉଲୁ ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଏÌଭା ଗୁରଲÑ 

ରସଣ୍କରି ଅÌଭା ଅÉରତ। ୧୧
 ଟରିକ୍ନÈ ଈ ରଡଲରି ତାନରିÔ ତୀନରି ଗାଣ୍ରିତାକା 

ମାଇ ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ଏÛଆରରିଇ କାଇସରରିଆ 
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ଡ଼Èଇ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାରସ। ୧୨

 ନÉଙ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଆନାରଭÛଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆଡ଼Èଇ ଏଆରରିରକ ସାଲ୍  ବା ରସÍଲୁ 
ବାଗଗି ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଇÛମବୋ ମାନରି ଛ ଗାଣ୍ରି େରତଗ୍ାଟାରୁରଭÑ ନÉରକ 
ଭÉରତରୁ। ଅÉମ ୁକରର୍୍ଲରିଅ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାସାମ।ୁ ୧୩

 କରର୍୍ଲରିଅ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ତÉରେ ର ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ରମହାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଗୁରଲÑ ମÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ। ଈ ଦୁତ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ‘ଜାଫ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ େରିତର ୋଦା ତାନାନରିଇ ସରିମନଇ ଅତରିକାମ।ୁ 
୧୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ମୀରେ ମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାରତରୁ 
ରନଗରିସଦରି ରଭତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଏଃୋ 
େÉରଣ୍ରୁ।’

୧୫
 “ଅÉନୁ କାତା ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିତାନରିÔରନ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 

ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଜÉତାରତଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ରଭÍରଲରନ 
ଜÉସାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏମବୋ ଅÉନୁ ପ୍ରବୁତାରା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିରତଏ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାନାରତଞ୍ଜୁ, ‘ଜହନ ଲÌକୁରରିଇ ସରିରୁ ତାନରିÔ ମୁଞ୍ା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ା 
େÉରଣ୍ରୁ।’ ୧୭

 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ ୍ଗରିତରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  
ମÉଙ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଦାନ ସରିଆ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏÛଅÈରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଏÛଆରରିକରିରଭÛଏ ସମାଣ୍ରି ଦାନ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ରେÍନୁ ୋରହରରି ଅÉଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏମବୋଇ?”

୧୮
 ଜରିହୁଦରି େରତ୍ଗାଟାକା ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନାଇ ଅରଟÑ 

ଟଟାଟଟରି ଅÉଅÈରତରୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଇରସରୁ, “ଈରରି ଆଇରନ ରେÍନୁ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରିକରିରଭÑ ଏÌଲୁ ତରିହାନା ଉରଜÑ ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ 
ୋବରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

ଆନ୍ଅିଖିଆ ତାନିÔ ନନଗିସଦି
୧୯

 ତେରିୋନ ସÉତରି ରବÑଅଟରି ଏତେରି ଜୂପ୍  କା ଦରିରତ, ଏÌସରିବÉଗା 
େରତ୍ଗାଟାକା ସÉରରିମୁଜୁ ଏରନÛ ଆନାÛ ଅÉରତରୁ। ଏଆରରି 
ମାରଦ ଏସÛନାକା ରଫୈନୀକରିଆ, କୁପ୍ର ଏଙ୍ା ଆନ୍ରିୟଖିଆ 
ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ 
ଏÛରମବେରରିଇରଭÛଏ ରନଗରିସଦରି େÌକାଆରତରୁ। ୨୦

 ଈ େରତ ୍
ଗାଟାକା ମାରଦÛ ଏରସ ଗାଣ୍ରି କୁପ୍ରତାକା ଏଙ୍ା କୁରରିଣରିତାକା 
ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁରରିଇ 
ରଭÛଏ ରନଗରିସଦରି ରଭରତେରୁ। ୨୧

 ପ୍ରବୁ ଏ େରତ୍ଗାଟାରରିÔଇ 
ସାହାଜ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏÌସରିବÉଗା ଦÉଲାତାକା େରତ୍ ଗରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ରବଅÛଟରି ସାରସରୁ।

୨୨
 ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତା ମାସରି ଈ େୂନରି େରତ୍ଗାଟାରରି କାତା 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି େରତ୍ଗାଟରି ଉଜାନ୍  େୁଟା ତÈକା 
ରଭନ୍  ମବୋ େÉରଟରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ବର୍୍ବାଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ରିରତରୁ। ୨୩

 ବର୍୍ବା ଏମବୋଙ୍ରି  ଏସାନା ଏ ଲÌକୁରରିକରି ରେÍନୁ 
ସରିଆମାନରି ରମÍଲା ରମହାନା ଗÉରମ ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇÛ ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ତାକ୍ାଲରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆରରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମୀ େରତ୍ ଏÛରସକାରଭÛଏ ତୁଃୋ କୂନା, ଗୁରଲÑ 
ରଜÍଡା ସରିଆନା ପ୍ରବୁ ତାରÈ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଜୁ ।” ୨୪

 ବର୍୍ବା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗÉରମ ଲÌକୁ ଏଆନରି 
ବÉଗା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅÉରତରୁ।

୨୫
 ବର୍୍ବା ସାଉଲଇ ଦାଃୋ ତାଙ୍ରି  ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  

ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ େÉନ୍ ମବେÈରନ ଆନ୍ରିଅଖିଆ 

ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ। ସାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏÛମବୋ ବାସାରାକା ଟୁକ୍ନÈ 
ରାହରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଏରସÑ େÉଲୁ େରତ୍ଗାଟାରରି େୁଟାତାକା 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ ଏÌରସ େÉଲୁ ଏÛଆରରିଇ େୂଣ୍ାନାଇ 
ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ରୁ। ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି 
ସାଜରିସାକା କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଇଞ୍ରି  ୋଦା େÉରଟରୁ।

୨୭
 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏସନାକା ଡାଉ ଅÉନାରÈ ରଭସ୍ାଗାଟାକା 

ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୨୮
 ଏଆରରି 

ମାରଦÛ ଆଗାବ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡାଉ ଅÉନାରା 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନା ଡାଉ ଅÉନାରା କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। “ଈ େୁତଗିତାନରିÔ ଗୁରଲÑ 
ବାଃତା ରଦରରି ଜୂଗା ଦୀରନ, ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଲÌକୁ ଆନାରଭÑ 
ତରିନ୍  ମବୋ େÉରନଏରୁ।” ଈ ଜୁÛଗା କ୍ାଉଦରିଅ କାଇସର ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଦରିରତÑ। ୨୯

 ଏÌସରିବÉଗା େରତଗ୍ାଟାକା ତାଡ଼ା ମନୂରିରତରସ ସାହାଜ 
ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି େରତ୍ଗାଟାକା ତାଡ଼ା 
ମନୂରିରତରସ ସାହାଜ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୩୦

 ଏ ଗୁରଲÑ 
ଡାବୁ ୋଇ ର ବାଃତାରନ ଗରିଆନା ସାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବାକରି 
ସରିରତରୁ। ସାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏÌଭÈ ତାସାନା ଜରିହୁତା ତାନରିÔ 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି କାକାÛନରି ସେଗି ଗରିରତରୁ।

ପନତ୍ଡଗାଟ ିଊଜାନ୍  ପୁଟା କୁÛଇଟ ିନେରଦ ଜୂଗା ସିତାରି

୧୨  ୧  ରହରଦ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ 
ଊଜାନ୍  େୁଟା ତାକାରରିଇ ଏÛରସ ଲÌକୁରରିଇ ଜୂପ୍  କା 

ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନ ତାରମବେସା ଜାକୁବଇ କଣ୍ା ଡ଼Èଇ 

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍରତଞ୍ଜୁ। ୩
 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଈରା ଡ଼Èଇ ରରହା ଅÉତାରା 

ରମହାନା େରିତରଇ ରଭÛଏ ବନ୍ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞଭାଲÉକା ଦରିନାତାରରି କାତା। ୪ ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ 
େରିତରଇ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ବନ୍ରି ଇଡୁÛ ତାନରିÔ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିÔ ଜÌୋ 
ତାଙ୍ରି  ସଲୂ ଗାଣ୍ରି ଜÌୋଗାଟାରରିଇ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଜ୍ଡÓÞଭା ଲÉକା ଦରିନା 
ସାରସକା ଏଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ରହରଦ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା େରିତର ବନ୍ରି ଅÉଜାନା 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଊଜାନ୍  େୁଟା 
ତାକା ଗୁରଲÑତାକା ଜÉମବୋଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ।

ପିତର ବଦେ ିଇଡୁ ଡÈଇ ପିଃପା ପÉଟାରି
୬

 ରହରଦ ଏତେରି ଗÉଲା େରିତରଇ ତୂକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÌରଡ଼କରି 
ତାୋ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏ ରଭÍରଲÛ ନÉଡାଙ୍ରି  େରିତର 
ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାନା ରରିଆରରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମାରଦ 
ସୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ଦÉଲା ଜÌୋଗାଟାକା ରଗÍଟୁ ତାନରିÔ ମାଞ୍ାନା ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ଜÌେରିମାରସରୁ। ୭ ଊଦାରେÛ ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÛଆଞ୍ଜୁ େରିତରଇ ଦୃକ୍ ସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଉରତÛ ନରିଙ୍ାମ।ୁ” ଏ ଡାରଣ୍ ଏଆନରି କÈକା ଡ଼Èଇ ସରିକାଲାଙ୍ା 
ରନÍରଡ ଦୀକାତୁ। ୮

 ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ େରିତରଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଟÉଟାମ ୁଏଙ୍ା ସÌରତଡ଼ାକା କୀପ୍  କାମ,ୁ” ଏଆଞ୍ଜୁ 
କୀପ୍  କରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀନ୍ା ୋସୁଡ଼ରି 
େରୁମ ୁଏଙ୍ା ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭÉମ।ୁ”
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୯

 େରିତର ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ଈରÈ 
ଉରଜÑରନ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େରିତର େୁନ୍  ମବୋ ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଡÓÞଞ୍ା ରମଃେରି ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏଆରୁ ଅÉଗ େୂଣ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା ରରିରହଗରି େୂଣ୍ଜୁ  ଜÌୋଗାଟାରରିଇ 
ଗ୍ଡÓÉସାନା ର ଲହା ରଗÍଟୁ ତାଙ୍ରି  ଏÛରତରୁ। ଈରରି ବନ୍ରି ଇଡୁତରିନÔଇ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ରଗସ୍ରିମାରସ। ଏ ରଗÍଟୁ ତାଡ଼ା ସÛଅ ଦÉୋ 
ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଆରଡ଼କରି ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ର ନÉଜୁ 
ଭରିହା ରଭଞ୍କରି ଏÛତରି ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ େରିତରଇ ତୁହାନା 
ସାରସଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏ ରବÑଅଟରି େରିତର ଆନÈ ଅÉରତ ଏଙ୍ା ରଭସ୍ା ଅÉରତ 

ଏÌରÈ େୁରସଞ୍ଜୁ। “ଇରଦÑ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁରସଏ। 
ପ୍ରବୁ ଉରଜÑରନ ତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ୋଣ୍ାନାଇ ରହରଦ 
ବାହାଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରÈ ଡ଼Ìଇ ଆସା 
ବୁର୍୍ା ଗରିଆ ଜରିରତଞ୍ଜୁ।”

୧୨
 ଈରାÛ େସୁରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଜହନ ଟାଡରି ମରରିୟମ ସାଣ୍କରି 

ସାରସଞ୍ଜୁ। ଜହନଇ ମÉକ୍ରଭÛଏ ଇନ୍  ମବୋ ଆଇରସ। ଏମବେÈ 
ଦÉଲା ଲÌକୁ ର ବାଃତାରନ ଊଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରସରୁ। 
୧୩

 େରିତର ଦÉରା ତାନରିÔ ଟଲ୍ ଟଲ୍ ଇସ୍ାÛରନ ରରାଦା ୋଦାତାରରି 
ରରଣ୍ ଆଲରିଆଗାଟାରରି ଦÉରା ଦÉୋ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତ। ୧୪

 ଏÌରରି 
େରିତରତାରା ଗୀରା େୁଞ୍ାନାଇ ଈରସÛ ରରହା ଅÉରତ ଦÉରା 
ଦÉୋ କୁଆନା ଇଜକରି ରଦଗରିରତ। ଲାଇକରି ରଦଗାନା ଏÌରରି 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ରଭରତେ, “େରିତର ଦÉରା ତାନରିÔ ନରିସାରନଞ୍ଜୁ!” 
୧୫

 େରତ୍ଗାଟାକା ରରାଦାନାରା କାତା ରଭଞ୍ାନା ଏÛଆଡ଼ରିନରି 
ଇରସରୁ, “ଈନୁ ବାଇଗାଟାତରି” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ 
“ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ େରିତର ତାଡ଼ା ଦୁତ।”

୧୬
 ଏÌËକରିରଭÑ େରିତର ଦÉରା ଟଲ୍ ଟଲ୍ ଇସ୍ରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 

େରତ୍ଗାଟାକା ଏÛରସରରିରଭÍÛଲା ଦÉରା ଦÉରତରୁ ଏମବୋ େରିତରଇ 
ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ୧୭

 େରିତର କାଜୁ ଭାଡ଼୍  ସାନା କରିନରି 
ଇନ୍  ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏÛଆନରିଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓÌପ୍  ସାନାଇ ଅତାରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑ କାତା ଏଆରରିଇ 
ବୁଜାଇ ଗରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ କାତା ଜାକୁବ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରବଗାରରିଇ ଆରମବେସାକାରରିଇ େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ରଭଇତରି ନÉଡରିÔସରି ଅÉଭାରନ ସରିୋଇଙ୍ା ଗÉରମ ବୁମବେଜୁ 

ଅÉରତରୁ। େରିତର ଆନÈ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରି ଗରି ଏଆରୁ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତରୁ। ୧୯

 ରହରଦ ଏÛଆନରିଇ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
େÉନାଅÈରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଜÌୋଗାଟାରରିଇ ରଭନ୍  ମବୋ 
ରଭନ୍  ମବେରି ଗରିଆନା ଏÛଆରରିକରି ସÉଭା ଡଣ୍ ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ନେରଦ ଆଗି୍ରପା ସÉତାରି
ଏ ରବÑଅଟରି ରହରଦ ଜରିହୁଦା ଦରିନା ତୁହାନା କାଇସରରିଆ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉକାରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ରହରଦ ତୂର୍ ଏଙ୍ା ସରିଦନ 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ େୂଣ୍ଜୁ  
େୂଣ୍ଜୁ  ଅÉଜାନା ଏଆନରିଇÛ େୂଣ୍ା ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ରÉରଜନରି 
ତାଡ଼È ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ବ୍ାତେତାରା ସାହାଜ େÉରଟରୁ। ଏଆରୁ 
ରହରଦରକÛଏ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରÉରଜନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ତରିନ୍  ମବୋ ଭାଇମାରସ।

୨୧
 ରହରଦ ର େ୍ଡଜୁକ୍  ସାମାସରି ଗÉଲା ଏÛଆରରିÔଇ େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ 

ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିଗÉଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜନରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା 
େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରିÔ କକ୍  ସାନା ଲÌକୁରରିଇ କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଏÛମବୋ ଲÌକୁ ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନାଇ କୂରତେରୁ “ଈରରି ରେÍନୁତାରରି 
ଗୀରା, ରମ୍ଡÓରହÑନରିତÈରରି ଅÉଏ।” ୨୩

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁ ତାଡ଼ାନରି 
ଦଃତାରା ରହରଦ ରଭରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃୋ କୂରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଊଦାÛରେ 
ଏଆନରିଇ ରଭÍରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ଗାଣ୍ରି େ୍ଡÓÞକା ତରିସୁ। 
ଭରିହାଡÉଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରରି ରନଗରିସଦରି ସÉରରିମଜୁୁ ବ୍Éଡରିରତ। 

ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁ ଈ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ ଗରିରତରୁ। 
େରତ୍ଗାଟାକା ବ୍ାଡରିରତରୁ।

୨୫
 ବର୍ବ୍ା ଏଙ୍ା ସାଉଲ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ କାବାଡ଼ରି ରନପ୍ାନା 

ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତÈଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ଏÛଆରରିରକ ମÉକ୍ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ଜହନରଭÛଏ ସାରସଞ୍ଜୁ।

ବର୍୍ଡବା ଏଙ୍ା ସାଉଲକ ିରଣ୍ା ନୂଡ ିକାବାଡ ିସରୀ୍ା ଅÉନତ

୧୩  ୧ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ଊଜାନ୍  େୁଟା ତାନରିÔ ଏରସ ଗାଣ୍ରି 
ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା 

ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଅÉରତରୁ, ବର୍୍ବା, ସରିମରିଅନ୍, 
ଏÛଆନରିଇÛ ନରିଗର ଇନ୍  ମବୋ ଆଇରସ, କୁରରିଣରିଅ, ଲୁକରିଅ, ମନରହମ୍ 
ଏତୋÛଞ୍ଜୁ ରହରଦ ରÉରଜନରିରକÑ ବାଡରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସାଉଲ। 
୨

 ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ସାରକ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ବର୍ବ୍ା ଏଙ୍ା ସାଉଲଇ ରବÍଗାରଲଏÛ ରଗସା 
ଜରିଆଦୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏÛଆରରିଇ ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିମÈଇ।”

୩
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ସାରକ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉତରି 

ରବÑଅଟରି ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସାଉଲ କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଣ୍ରିରତରୁ।

ବର୍୍ଡବା ଏଙ୍ା ସାଉଲ କୁପ୍ର ତାଙି୍ ସାସାରି
୪

 ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସାଉଲ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାଇ ରସଲୂକରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏମବୋ ଡ଼Èଇ 
ଏଆରୁ କୁପ୍ର ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୫

 ଏଆରୁ ସାଲାମରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏସାନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍  କାନରି 
ରେÍନୁ ରଭସ୍ା େÌରତେରୁ। ଜହନ ମÉକ୍ରଭÛଏ ଏଆରରିÔଇ ସାହାଜ 
ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ।

୬
 ଏଆରୁ ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ଜାଣ୍ ଗୁରଲÑ ବୂଲରି ଆଇ ବୂଲରି ଆଇ 

ୋଫ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବେÈ ଏଆରୁ ବଜ୍ୀସ ୁୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରି ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟା, ନରିଇ ରମଃରତରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତା କୂଟା ଗରିଆନା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାବାଡ଼ରି 
ତÌସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏ ବଜ୍ୀସୁ ଲାଟ ସାଇବ ରସଗଗିଅ ୋଉଲରକÑ 
ତÌରଡ଼ ଆହାରସଞ୍ଜୁ। ରସଗଗିଅ ୋଉଲ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା େୁନ୍  ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା 
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ରଭସ୍ା ରଭନ୍  ମବୋ ମÉଟ୍  କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ବର୍୍ବା 
ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ ଅÉେ୍ା ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବଜ୍ୀସୁ ତାରରିÔ ଗ୍ରୀକ୍ ୋଦା ଏଆଞ୍ଜୁ ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସାଉଲଇ 
ଅÉଙ୍ାଇରସଞ୍ଜୁ। ଅଲରିମା ଲାଟ ସାଇବଇ ଜୀସୁଇ େରତ୍ ଗରିନରି 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ଅÌଭା ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÌସରିବÉଗା 
ୋଉଲ ଇନ୍  ମବୋ ଆଇ ମାସରି ସାଉଲ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନା ଅଲରିମା କୂଟାଗାଟାନରିଇ ଡ୍ଜୁ ଁନା ରମହାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 “ଅ ସଇତାନ ମ୍ୀଏନରିତରି! ଈନୁ ଗୁରଲÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
କÉରସନରିତରି। ୧୧

 ଇରଦÛ ରମଃମ,ୁ ପ୍ରବୁ ତାରରି କାଜୁ ନୀ କୁÛଇଟରି 
ମାଞ୍ାରନ। ଈନୁ କÉଣରିଙ୍ା ଅÉଦରି ଏଙ୍ା ଏÛରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ 
ରଭÍଲା ଅÌରତେରରି ରମଃୋ ମଆୂଇ।”

ଉରଜÑରନ ଊଦÈରେ ଅଲରିମାଇ ଗୁÛରଲ ଆନ୍ାରରି ତÌଞ୍ରିରତ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛରନ ଅÈନା ୋର୍  ରମବେରରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରିଆ 
ୋର୍  ମବେରି ୋର୍  ମବେରି ତାଡ଼ାନରି କାଜୁ ଆହାନା ୋରହରରି ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ 
ରÛଆନରିଇ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏମବେÈ ଲାଟସାଇବ ଈରା ରମହାନା 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ାନା 
ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ଡବା କୁପ୍ର ଡÈଇ ସାନସରୁ
୧୩

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମÈଏଞ୍ାଙ୍ା ୋଫ ନÉଜୁ େରିହାନା 
ସମୁଦ୍ର ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଫେୁଲରିଆ େଗଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଜହନ ମÉକ୍ ଏÛଆରରିଇ େରିହାନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÓÍରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ େଗଗି ଡ଼Èଇ ସାଜାନା େରିସରିଦରିଆ ତାନରିÔ 
ମାସରି ଆନ୍ରିଅଖିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ।

ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଏଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା କରତେରୁ। ୧୫

 ଏÛମବୋ ମÌସା 
ସରିଆମାସରି ସÉଜା ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି 
ଭ୍ୀସା ମାନାରା େÌଡ଼ରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ରଦରÈକା ୋଉଲ ଏଙ୍ା 
ବର୍ବ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରÈ ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତରୁ, “ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରଗରଟ ଆନାରରି ଅÉରତକା ଡÉଟା ଗରିନାରରି ଗ୍ରÉୋ 
ମÈରସକା ଇରଦ ରଭତୋଦୁ।”

୧୬
 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କାଜୁ ରଡÍସାନାଇ 

ଲÌକୁରରିଇ କରିନରି ଇସ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମÈନରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାରତରୁ, ରଜÍଡାନଆନା ନାଇ’ କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ। 
୧୭

 ଇସ୍ାଏଲ ରେÍନୁ ମÈଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରରିଇ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 
ମରିସର ତାନରିÔ ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାକା ଅÉଜାନା ଲଃେରିମାସରି ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ରେÍନୁ ଏଆରରିଇÛ ମୁୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରା 
ରଦରରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରିଇ ସ୍ଡÓÌପ୍  ସାନାଙ୍ାରଭÑ 
ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ରେÍନୁ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ସରିଃେରିମାନରି 
ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରିÔ ଏଆରରିଇ ମଣୁ୍ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ରେÍନୁ କରିଣାନ 
ଦରିନା ତାନରିÔ ମାସରି ସÉତ ଗଟା କ୍Éମବେଜୁଙ୍ା ନାହରିକରି ଗରିଆନା ଏÌଭା 
ଗୁରଲÑ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଈ ଦରିନା ଜÌଙ୍ା ରସÍଲୁ 
ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଚାରରି ସହ େଚାସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରି କାଜୁ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତ।

“ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି 
ସାମରୁୟଲ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଏ 

ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ର ରÉରଜÛନରିÔଇ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି 
ବରିଞ୍ାମରିନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ କୀସ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ସାଉଲଇ ରÉରଜÛଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଚାଲରିସ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ େÌଣ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ସାଉଲ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଦାଉଦଇ ଏÛଆରରି ରÉରଜÛଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା 
ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଦାଉଦ ତାରÈ ସÉକରି ସରିଆନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ନାଇ ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ ଜରିସରି ମରିରରÛଞ୍ଜୁ ଦାଉଦଇ େÉଣ୍ଞ୍ାମÈଇ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”

୨୩
 “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃÑଙ୍ରି  ଈ ଦାଉଦ କÉ୍ମବେଜୁ ଡ଼Èଇ 

ରଆନରିଇÛ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିଇÛ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ତାସା ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÛଆଞ୍ଜୁ ଆଇÛରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ।ୁ ୨୪

 ଏଆନରି ଭÉଭା ରଭÍରଲରନÛ 
ଜହନ ଇସ୍ାଏଲ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇÛ େÌକ୍  ସାନାଇ ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ତରିହା ମାରନରୁ ଏÌରÈ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ମୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ୨୫

 ଜହନ ତÉନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି େରୂରି ଗରିଆନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ନÉଙ୍ରି  ଈରୁ ଏମବୋଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିନାରଦରୁ? ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟରତନୁ 
ଅÉଆରତନୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ନାଇ ରବÑଅଟରି ଭାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏÛଆନରିତାଅÈ 
ସରତଡ଼ରି ଡÌରୁ କ୍ଡଜୁØୋ ତାଙ୍ରି  ରଭÛଏ ଅÉନୁ ଆବ୍  ଗରି ସରିରଡନୁ।”

୨୬
 “ଅÌ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ 

ରେÌନୁଇ ଲÉକାଇମାନରି ରବÍଗାଲରି କÉ୍ମବେଜୁତାରତରୁ, ମାଇ ରସÍଲୁ ଈ 
ଏଃୋ ରନଗରି ସଦରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାରନ। ୨୭

 ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ 
ଲଃେରିନାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ରଦରÈକା ଜୀସଇୁ େନୁ୍  ମବୋ ମଆୂରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଏÛଆନରିକରି ଡଣ୍ ସରିରତରୁ। ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଡÈଉ 
ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିତାରÈ ରଭସ୍ା ଉବ୍  ଗା ଗରିରତରୁ। 
ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି ରଭସାମାସାରÈ ଡ଼ଃନା 
ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ତାନରିÔ େÌଡ଼ରି ଅÉଭା ଆଇରନ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଏଆନରିକରି 
ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀନାରା ଆନାରାରଭÛଏ େÉନ୍  ମବୋ ମୂଆତାକାରଭÑ 
ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ େରିଲାତଇ ରଭରତେରୁ।

୨୯
 “ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସରି କାତାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ େୂରରି 

ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏÛଆନରିଇ କ୍ଜୁ ସ ଡ଼Èଇ ଜÉପ୍  ସାନାଇ ମସୁ୍ା 
କ୍ଡÓÝଉ ତାନରିÔ ଇଟରି କାରତରୁ। ୩୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏÛଆନରିଇ 
ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 “ଏଆଞ୍ଜୁ ତ୍ଡÓÉରକ 
ଆଡାନା ଗାଲରିଲରି ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜା ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଗÉରମ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
ଇରଦÛ ଏଆନରିତାରÈ ସÉକରି ସୀପ୍  କରିରନରୁ।

୩୨
 “ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରିଇ ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉମ ୁ

ମୀଙ୍ରି  ରନଗରି ସଦରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାନାମ।ୁ ୩୩
 ରେÍନୁ ଏ ଅÉଞ୍ାମାସାରା 

ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ମ୍ୀକାନରି ରସÍଲୁ ଉବ୍  ଗା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଗÉଡ଼ରିେୁତରି 
ତାନରିÔ ଇହରିଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ,

‘ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି,
ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ନୀ ଅÉବାରତନୁ ଅÉରତÛଏ।’ 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୭
୩୪

 ରେÍନୁ ଜୀସଇୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏÛଆନରିତାରରି ଗାଣ୍ରି ଅରଟÑ ସରଟÛକା ମସୁ୍ା ଅÉଜାନା ନାହରିକରି ଅÉଏ। 
ଈ କାତା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

‘ଅÉନୁ ଦାଉଦଇ ଅÉଞ୍ା ମାନରି ତୀରରିତାରା
ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ରମÍଲା ମୀଙ୍ରି  ସୀଆଇ।’  ଜରିସାଇଅ ୫୫:୩
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୩୫

 ସେୁାଡ଼ରି ରେÍନୁ େତୁରି ତାନରିÔ ଅରଟÑ ର ବାଃତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ,
‘ଈନୁ ନୀ ତୀରରିତାନାନରିÔଇ ମସୁ୍ା ବାହାତାନରିÔ ନାହରିକରି ଅÉଭା 

ସୀଆଇ।  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୬:୧୦

୩୬
 ଦାଉଦ ତାଡ଼ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭା ମତୂରି ରବÑଅଟରି େତୁଗି ଗାଣ୍ରି ତୁଃରତଞ୍ଜୁ। ଦାଉଦଇ ତାଡ଼ା େବୁÈ୍ 
ଅÉବାରରିରକÑ ମୁସ୍ା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାହରିକରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
୩୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏତୋନରିଇ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିକ୍  ସାମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନାହରିକରି ଅÉଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୩୮

 
–୩୯

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ େୁନ୍  ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନÛ ଇଆଞ୍ଜୁ ରଆରଞ୍ 
ଆଡÈ ମୀ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ତାରÈ େରିଃୋ ମତୂାରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ସÉଜା 
ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଏତେରି ଏଃୋ େÉନ୍  ମବୋ ମଏୂରୁ, ଏଆନରି ବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଏ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍  ମବୋ ମୂରଦରୁ। 
୪୦

 ଏÌସରିବÉଗା ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା ଆନÈ ରଭସାମାରନରୁ, ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଦରିଆରାଏ। ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍  ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ରଭରତେରୁ,

 ୪୧ ‘ରମଃଦୁ, ଡନ୍ଦ୍ ନା ରମଃେରି ମାନରି ଲÌକୁତାରତରୁ,
ଈରୁ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ସÉଭା ରସÍଲୁ ସାରଜରୁ।

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଅÉନୁ
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରା ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ

ଏତୋରା ମୀଙ୍ରି  ଏମବୋଇÛ ରଭତୋ ତାକାରଭÛଏ
ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଏରୁ।  ହବକୁକ ୧:୫

୪୨
 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ସାଜରିସାନରି ଲକୁ ଭÉନରି 

ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲାରଭÛଏ ଭÉଜାନାଇ ଈ କାତା ଅରଟÑ ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  
େ୍Éରତରୁ। ୪୩

 ଈ ସବା ରନମବେରିତରି ରବÑଅଟରି ଦÉଲା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି େରତ୍ ଆହାମାସରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍ବ୍ା ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏଆରରିରକÛ କାତାବାତା୍ 
ଅÉଜାନାଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌଭା ତାନରିÔ ବାରା ଇଟାନା ରାହରି ଅÉଭା 
ରସÍଲୁ ରଭରତେରୁ।

୪୪
 ରଭଇତରି ଅÉଟÈ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ତାନରିÔଇ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ରଦହାବÉଗା ଗୁରଲÑତାକା ପ୍ରବୁତାରÈ ରଭସ୍ା ରଭନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଊଜାମାରସରୁ। ୪୫

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଲÌକୁ ଗÉରମ ଊଜାସାରା ରମହାନା 
ଡÉଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ରଭତେରି କାତା କୁÛଇଟରି ରଭସାନା 
ଲାଜା ସୀନା େଦଙ୍ା ରଭରତେରୁ, ୪୬

 ଏÌËକରିରଭÑÛ ୋଉଲ ଏଙ୍ା 
ବର୍୍ବା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରଭÍରଲରନ ମୀ ବାଃତା ରଭସ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏÌରÈ ଅÉଞ୍ା କୁଇ ମାନରି ବÉଗା ଈରୁରନ ମରିଣ୍ାନରି “କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଆବ୍  ଗରି ସରିରଡରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଇରଦ ଅÉମ ୁରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାନାମ।ୁ 
୪୭

 ପ୍ରବୁ ମÉଙ୍ରି  ଈ ବାଗଗି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ :

“ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ର ଉଜାଡ଼ରି 
ମÉରାତାତରି ଗରିଆଇ,

ଈରା ଡ଼Èଇ େୁତଗି ମଡୁ଼୍ ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଏଃୋ ତାୋ 
ମରୂଦରୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୪୯:୬

୪୮
 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରରହା ଅÉରତରୁ 

ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି ତରିନରିଇ ଦଃରତରୁ ଏଙ୍ା ଏÛସନାକା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସରୁ 
ଏଆରୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୪୯
 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରରି ରଭସ୍ା ଦରିନାଡାଣ୍ ବ୍Éଡରିରତ। 

୫୦
 ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ଜରିହୁଦରି ଦମ୍ ଆହାମାସରି ରଦରରି କୂଲୁ 

ଅÉସାସାନରିଇ ଏଙ୍ା ନÉଜୁ ରଦରÈରରିଇ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି କୁଡÈ 
ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ା ରସÍଲୁ 
ଅରଟÑ ରବÍଗାରରିଇ କୁÛଡା ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆରରିଇÛ ଜୂପ୍  କା 
ଟÌଣ୍ରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ରେହରିରତରୁ। 
୫୧

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା କÉଟ୍  କା 
ମାଡାଙ୍ାନାରାÛ ଦୂଲରି ଜାଡ଼୍  ସାନାଇÛ ଇକନରିୟ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସରୁ। ୫୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ।

ଇକନଅି ତାଙି୍ ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ଡବା ସାନସରୁ

୧୪  ୧ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ରରିଆÛରୁ ଇକନରିଅ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  

ସାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏମବେÈ ଇହରିଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ତାରÈ ରଭସ୍ା େÌରତେରୁ, 
ରୀ କୂଲୁ ଜାଣ୍ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକÈ ଦÉଲା 
ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା େରତ ୍
ଗରିଅÈରତରୁ, ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇÛ ଇଆରରି କୁÛଇଟରି 
ଆଗÈନାରା ଏÌଲୁ ସÌଡ଼୍ ସା ଜରିରତରୁ।

୩
 ଅÉରତକାରଭÛଏ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏମବେÈ ଗÉରମ ଦରିନା 

ରାହରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁତାରÈ କାତା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େÌରତେରୁ। 
ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାନÌଭା ତାରÈ ରଭସ୍ା େÌରତେଞ୍ଜୁ। ୪

 ନÉଜୁତାକÈ ଲÌକୁ ରୀ 
ବÉଗା ଅÉରତରୁ। ଏସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଅÉରତରୁ ଅରଟÑ 
ଏସନାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିରକ ଅÉରତରୁ।

୫
 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ଏÛଆରରିଇ 

ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ଭାଡରିଙ୍ା ଭୀପ୍ କା 
ରସÍଲୁ ନÉଜୁ ରଦରାରରିରକÛ ଆଡାନା କାତା ଅÉରତରୁ। ୬ ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଈରା େୁଞ୍ାନାଙ୍ାଟରି ଲୁକାନରିଆ ଲୁତେଦ୍ ା ତାନରିÔ ମାସରି 
ଦବଗି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଏ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ନÉସ୍କାନରି 
ରତ୍Íରତରୁ। ୭ ଏମବୋ ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରି େÌରତେରୁ।

ଲୁତେତ୍ ା ଏଙ୍ା ଦବପି ତାନିÔ ପାଉଲ
୮

 ଲୁତେଦ୍ ା ତାନରିÔ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଭା ଡ଼Èଇରନ ସଟÈ ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÛଏ 
ତÉକା ମୂେରି ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାନା ୋଉଲତାରÈ 
କାତା ରଭଞ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୋଉଲ ଏଆନରିଇ ସରିଦା ରମହାନା େରୁସଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କାରରି ଇନ୍ ମବୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÛଆନରିତାରରି େରତ ୍ମାରନ। 
୧୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ କÉଟ୍ କା ଡ଼Èଇ 
ସାର୍ ନା ନରିସାମୁ,” ଏମବେÈ ଏ ସଟÈଗାଟାଞ୍ଜୁ େରିଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତÉକା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଲÌକୁ ୋଉଲତାରÈ ଈ କାବାଡ଼ରି ରମହାନାଇ ଲୁକାନରିଆ 

କାତା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନ୍ ଙ୍ା 
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ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାମାନୁ।” 
୧୨

 ଲÌକୁ ବର୍ବ୍ାଇ ବୃହସ୍ତରି ଏଙ୍ା ୋଉଲ ନୂରଡ଼Ñ ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ମାସÈକରି ଏଆନରିଇ ବୁଧ ଇରସରୁ। ୧୩

 ଏ ନÉଜୁ ନÌକରିଟରି ବୃହସ୍ତରି 
ଲÉକା ଇଡୁ ତାଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏସନରି କÌଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା 
େୂଙ୍ା କÉଡରିଙ୍ା ଆହାନାଇ ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁତାକା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବାଇ ଏÌଭା ସରିଆନାଇ ଲÉକା 
ମÉଟ୍ କରିରସରୁ।

୧୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ୋଉଲ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ତାଡ଼ା 

ସରିଣ୍Èଙ୍ା ମ୍ଜୁ ପ୍ କରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଦଗାନାଇ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ; ୧୫

 “ଅÌ ଲÌକୁତାରତରୁ ଈରୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ଅÉମୁରଭÛଏ ମୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନାମୁ। ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଭÉଜାମାନାମ।ୁ ମୀଙ୍ରି  ଈ ମଲୁୁ ସରିଡÈ ନାଡÈ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି 
ଅସାନା ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ରଭଞ୍କରି ରଭ୍ଡÍÓପ୍ ସାନାଇ ଅÛୋ 
ରସÍଲୁ ଭÉଜାମାନାମ।ୁ ଏ ରେÍନୁ ମରୂଡଙ୍ରି , େୁତଗି, ସମଦୁ୍ର ଏଙ୍ା 
ଏÛମବୋ ମାନାଆÛ ଗୁରଲÑ େରିଲ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 “ସୂକାରହ ଗୁରଲÑ କୂଲୁତାକାରରିଇÛ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ୋରହରରି 

ଡ଼Èଇ ତÉକା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ େରିହାରସଞ୍ଜୁ। ୧୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମୀ ନÌକରିଟରି ତÉନ୍ାରା ସÉକରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ରନଗାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûଟରି େରିଜୁ ଏଙ୍ା ରଡଲରି ତାନରିÔ ତÉସା 
ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା ରରହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଈ ଗୁରଲÑ କାତାଙ୍ା ରଭସାନା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା 

ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରିଇ ଲÉକା ଦବ୍ ସରିଆନା ଲÉକା 
ରସÍଲୁ କୂଭା ଗରିରତରୁ।

୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ରବÑଅଟରି ଏସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆନ୍ରିଅଖିଆ 

ଏଙ୍ା ଇକନରିଅ ଡ଼Èଇ ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ କୁଡା ଗରିଆନା 
ୋଉଲଇ ଭାଡରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭୀପ୍ କରିରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ଡ୍ରିସାନା 
ଅରତରୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆନରି ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି 
ଗ୍ରଡୂ ୋରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଜୁତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ବର୍୍ବାରକଏ ଦବଗି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

ସିରିଆ ଦନିା ଆନ୍ଅିଖିଆ ତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍତାରି
୨୧

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଦବଗି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ରନଗରିସଦରି େÌରତେରୁ। 
ଗÉରମ ଦÉଲା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଅÉରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି 
ଏଆରୁ ଲୁତେଦ୍ ା, ଇକନରିଆ ଏଙ୍ା ଆନ୍ରିଅଖିଆ ଅÉଜାନାଇ 
ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ। ୨୨

 ଏଆରୁ ଏ ବାହାଙ୍ାନରିଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇÛ ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ରରହା ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ରେÍନୁ ଦରିନା ତାନରିÔ ସÌଲ୍ ବା 
ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ଜୂଗା ଏଙ୍ା ଜୂପ୍ କା ମଣୁ୍ରି ଅÉଭା ଦୀରନ।” 
୨୩

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍ବ୍ା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େଟୂାଙ୍ାନରି 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଅÉସ୍କା ଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଈ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ସାରକ ମାଞ୍ାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ। ଈ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ପ୍ରବୁ 
ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ମାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଙ୍ା 
ବର୍୍ବା ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିରତରୁ।

୨୪
 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ େରିସରିଦରିଆ ସÌଲ୍ ଜାନା ଫଫୁଲରିଆ 

ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ୨୫
 ଏଆରୁ େଗଗି ତାନରିÔ ରନଗରି ସଦରି େÌତେରି 

ରବÑଅଟରି ଇତାଲରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ୨୬
 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 

ଆନ୍ରିଅଖିଆକରି ସମଦୁ୍ର ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାରସରୁ। ଈ ବାହା ତାନରିÔ 
େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆରରିଇ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
ସେଗି ଗରିଆନା ୋଣ୍ାରସରୁ। ଏଆରୁ ଏ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଗରିରତରୁ।

୨୭
 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଏମବୋÛଙ୍ରି  ଏସାନା ଊଜାନ୍ େୁଟା ର 

ବାଃତାରନ ଊରତେରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନା ଆନା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ େରତ୍ତାରା ୋରହରରି 
ଦÉସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ କ୍Éର୍୍ା ରଭରତେରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଏÛମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକÛ ଗÉରମ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତରୁ।

ଜରୁିସାଲମ ତାନିÔ ସବା ଅÉତାରି

୧୫  ୧ ଏÛରସ ଲÌକୁ ଜରିହୁଦା ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  
ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ େରତ୍ଗାଟାରରିଇ ଈରା 

ଗ୍ରÉରପ୍ରୁ, “ଈରୁ ରଗରଟÛ ମÌସା ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉଆତାକା ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÛରୁ।” ୨

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା 
ଏÛଆରରିରକ ର ଏÌଲୁ ଅÉଭା କୂରତରୁ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉରତରୁ। ଈ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଭÈ ଏଙ୍ା ତୂକରି ଗରିଭÈ ରସÍଲୁ, 
ୋଉଲ, ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଏÛସନାକାରରିଇÛ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି Ô 
ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ଅÉରତ।

୩
 କ୍ରିସ୍ଟ ଉଜାନ୍ େୁଟା ବାହÈ ଡ଼Èଇ ଏÛଆରରିଇ ୋଣ୍ା ଅÉରତ। 

ଏଆରୁ ରଫୈନରିକରିଆ ଏଙ୍ା ସମରିରଣ ଡ଼Èଇ ସାରସରୁ। ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ରଭଞ୍କରି ଏÌଲୁ ରଭ୍ଡÓÍପ୍ ସାମÈରନରୁ, 
ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଏମବେÈ ରଭରତେରୁ, ଏÌଆ ରଭଞ୍ାନା େରତ୍ଗାଟାକା 
ଗÉରମÛ ରରହା ଅÉରତରୁ। ୪

 ୋଉଲ, ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ଏସÛନାକା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏÛରତରୁ। ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସାକା, 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଏÛସନାକା େରତ୍ଗାଟାକା ଏମବେÈ 
ଏÛଆରରିଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। ରେÍନୁ ଏÛଆରରି ରସÍଲୁ 
ଆନÈ ଆନÈ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑ କାତା ଏଆରୁ ଏÛଆରରିଇ 
ରଭରତେରୁ। ୫ ଏÌËକରିରଭÑ ଫାରୁସରିଙ୍ାନରି େୁଟÈ ତାକାÛ ଏରସ ଗାଣ୍ରି 
େରତ୍ଗାଟାକା ନରିସାନାଇ ରଭରତେରୁ, “ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÛଏ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ମÌସାତାରÈ ସÉଜା ଆଃୋ ଦୀରନÛ।”

୬
 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଈ ସମସ୍ା 

କୁଇÛଟରି ଏÌଲୁ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଊଜରିରତରୁ। ୭
 ଗÉରମ ଟଟାଟଟରି 

ଅÉତରି ରବÑଅଟରି େରିତର ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ େୁଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ, ଗÉରମ ଅÉଗରନ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି ସଦରି ରଭନ୍ ମବୋ େÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିଭା ମୂରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ମୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରି 
ଏÌଲୁ ତାରା େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇÛ 
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଦÉନ 
ସରିଆରତଞ୍ଜୁ, ଏÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଏÛଆରରିକରିରଭÛଏ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଦÉନ 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଈରା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମାଇ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ମାରଦ 
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ଅÈନରି ରଭÛଏ ଏÌସ୍ ୋ ରଗସ୍ ୋ ଗରିଆ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ତାରÈ ରଜÍଡା ତୀରରି ଗରିଆ ଜରିରତଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା, ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ନରିେରି ତାନରିÔ 
ଜୁଏଲରି ରଡଃକା ଗରିଆନା ରେÍନୁଇ େରରିକ୍ା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ଅÉଜୁ 
ଅÉରତକା ମାଇ େବୁÈ୍ ଅÉବାରୁ ତ ଈ ଜୁଏଲରି ବÉରରି ରଡଃକା ମେୂରି 
ସରିଡାସ।ୁ ୧୧

 “ନÉନ୍ରି େରତ୍ମାଞ୍ାରନ, ଅÉଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଲÌକୁତାକା 
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁରଜÍଡାନÌଭା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉଣ୍ ଞ୍ାନାସ।ୁ”

୧୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଗୁରଲÑତାକÈ କÔନରି େ୍ଡÓÌ ଇରସରୁ। ଏଆରୁ 

ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ୋଉଲତାରÈ କାତା ରଭରସରୁ। ରେÍନୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁ ତାକାରରି ମାରଦÛ ଏÛଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏତେରି ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ରଭରତେରୁ। ୧୩

 ଏଆରରି ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ଜାକୁବ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଟÌଣ୍ାନାଇ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ ଆହÈନାଇ ତାଡ଼ାÛ ଲÌକୁତାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ସରିମନ ରଭସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକାରଭÑ ଈ କାତା ରଭସାରନରୁ। ଈରା ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

 ୧୬ ‘ଈ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ରଭ୍ଡÓÍତାଇ
ଏଙ୍ା ଦାଉଦତାରା ଭ୍ଡ ରିÓଆ ମାନରି ଇଡୁ ଅରଟÑ ଗÉଡ଼ରି 

ଗରିଇ।
ଅÉନୁ ଏତେରି ରଭଞ୍ଟରି ନାହରିକରି ଅÉଜା ମାରନ

ଏÌରÈ ଅରଟÑ ସରଟକା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ସରରÛ ଗରିଇ।
 ୧୭ ପ୍ରବୁ ଈ କାତା ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ,

ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓହା କୂଲୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା
ଏତୋନାକା ନାଇ ୋଦା ଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାରନରୁ,

ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଦାଃତାରନରୁ।
ଏତେରି ପ୍ରବୁ ଈ ଗୁରଲÑତାରା ଗରିପ୍ କରି ମାରନଞ୍ଜୁ,

ଏଆରଞ୍Ûରନ ଈରା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ।  

 ୧୮ ଈରା େୁବ୍È ଡ଼Èଇରନ େୁନ୍ମବୋ ଅÉଜାମାରନ।’ 
  ଆମସ ୯:୧୧–୧୨

୧୯
 “ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ, ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ରଭ୍ଡÓÍେରିମାଞ୍ାନରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇÛ କଷ୍ ସୀଭା ମାଇ ରସÍଲୁ 
ରନଗରି ଅÉଆରତ। ୨୦

 ଏÌରÈ କୁଆନା ଅÉଜୁ ଏÛଆରରିଇ ଭ୍ୀସାନା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିନା:

‘ଈରୁ େୁତ୍ାଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସରିଆ ମାନରି ସପ୍ରାଗାଟରିÔ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିନ୍ ମବୋ 
କୂନା।

ରଗÍକା ଗରିଭା କୂନା।
ରାକÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା। ଡÌକା ତ୍ୀସାନା ରଭÍୋ ଅÉଜାନରି 

ଆନରିରଭÛଏ ଜÌତ ଊଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା।’

୨୧
 ଏଆରୁ ଈ ଗୁରଲÑତାଆ ଗରିଭା ସÉରଞ୍ଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା, ଟÌଣ୍ା ଡ଼Èଇରନ ମÌସା ସÉଜା େÌଡ଼ରି ଆଇମାନରି ଲÌକୁ 

ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନରି ଇରଦରଭÑଏ ଲଃେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ 
ସÉଜା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ଗୁରଲÑ ଜÉମବେରିନରି ଦରିନାଙ୍ାନରି େÌଡ଼ରି 
ଅÉଭା ଆଇରନ।”

ନବÍଗାଲି କୂଲୁ ପନତ୍ଡଗାଟାରିଇ  
ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା, ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ 

ଉଜାନ୍ େୁଟା ଏଆରରି ମାରଦÛ ଡ଼Èଇ ଏସନରି ଲÌକୁରରିଇ ଅÉସ୍କରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଏଆରୁ ଜରିହୁଦା, ଏତୋନରିତାରରି ଅରଟÑ 
ରରଣ୍ ୋଦା ମାରସ, ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା ସୀଲାଇ ଆସ୍କରିରତରୁ। 
ଈଆରୁ ଏ ଅÉବାରରି ମାରଦÑ ରଦରାକା ମାରସରୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ 
ଏଆରରି କାଜୁ ତାନରିÔ ଅÉକୁ ସରିରତରୁ :

ଆନ୍ରିଅଖିଆ, ସରୁରିଆ, କରିଲରିକରିଆ ତାନରିÔ ମାନରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁ େରତ୍ଗାଟରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ,

ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରରିତାରÈ, ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରବଗାଲରି ଅÉବାଙ୍ାନାରÈ ଜହାରରି ଅÌଦୁ।

୨୪
 ଅÉମ ୁରଭନ୍ ମବୋ େÉଟାମ,ୁ ମାଇ ମାରଦÛତାକା 

ଏସନରି ଲÌକୁତାକା ମାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି େÉନÈଆ 
ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା କାତା ଡ଼Èଇ ଅସବୁରିଦା ତାନରିÔ 
ଇଗ୍ ଜାନାଇ ମୀଙ୍ରି  ବୁମବେଜୁ ଅÉଭା ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ। 
୨୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁରÛ ଏÌଲୁ ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା 
ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏସନରି ଲରିକୁରରିଇ ଅÉସ୍କା ମାନାମ।ୁ 
ଅÉମ ୁଏÛଆରରିଇÛ ମାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା 
ୋଉଲରକ ୋଟ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ୨୬

 ବର୍୍ବା ଏଙ୍ା 
ୋଉଲ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି ସରିେଗି 
ଗରିଆମାରନରୁ। ୨୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା 
ସରିଲାଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ସଡୁା ଡ଼ÈଇରଭÛଏ ଈରା ଗୁରଲÑ ରଭତୋରନରୁ। 
୨୮

 ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରିରଭÛଏ ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି 
ଇତୋରତ, ଈରୁ ଈ ଏସନରି କାତାଙ୍ା ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ 
ଗÉରମ େୀଗୁବାରରି ରଡଃକା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÛଏ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈଭା ଏସÛନରି ଲୂଡ଼ାତାଆ ଈରୁ ଗରିରଦରୁ।

 ୨୯ ଈରୁ େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିନ୍ ମବୋ କୂରଦରୁ।

ଈରୁ ରାକÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂରଦରୁ। ଡÌକା ତ୍ୀସାନା ରଭÍସାମାନରି 
ଜÌତଙ୍ା ଈରୁ ତରିନ୍ ମବୋ କୂରଦରୁ।

ଈରୁ ରଗÍକା ଗରିଭା କୂରଦରୁ 

ରଗରଟ ଈରୁ ଈ ଗୁରଲÑତାରÈ ଡ଼Èଇ ମରିଣ୍ାନରି ଦୁରୁ 
ଇଟରିରଦରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ।

ଜହାରରି।
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୩୦

 ଏ ରବÑଅଟରି ବର୍୍ବା, ୋଉଲ, ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ସରିଲା 
ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ଏÛମବୋ 
ଏଆରୁ ଊଜା ମାସରି େରତ୍ଗାଟାରରିକରି ଏ ଅÉକୁ ସରିରତରୁ। 
୩୧

 ଆନ୍ରିଅଖିଆତାକା େରତ୍ଗାଟାକା ଏ ଅÉକୁ େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ରରÛହା ଅÉରତରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରରି ଏÛଆରରିଇ ଗÉରମ 
ରରÛହା ଗରିଆରସ। ୩୨

 ଜରିହୁଦା ଏଙ୍ା ସରିଲା ରରିଆରୁଜାଣ୍ରଭÑ 
ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ଅÉବାରରିଇÛ 
ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆନା ଗÉରମ କାତା ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା ଏÛଆରରିଇ 
ଡÉଟା ଗରିରତରୁ। ୩୩

 ଏମବୋÛ ଈରକ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି, 
ଏତୋକା ଏÛଆରରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାରତରୁ, ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି 
ଅÉବାଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରମÍଡରି 
ଗରିରତରୁ। ୩୪

  a
୩୫

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାରରିରକÑ ଆଡାନା ଲÌକୁରରିଇ ପ୍ରବୁତାରା ରଭସ୍ା 
ଗ୍ରÉରପ୍ରୁ ଅରଟÑÑ ରନଗରିସଦରି େÌରତେରୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବର୍୍ଡବା ନଗଞି୍ନତରୁ
୩୬

 ଏÛରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ବର୍୍ବାଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, 
“ସାଣ୍ାମୁ, ଅÉଜୁ ରଭ୍ଡÓÍନାସୁ ଏଙ୍ା ଏତେରି ଏତେରି ନÉସ୍କାନରି ପ୍ରବୁ 
ରଭସ୍ା େÌକ୍ ସାନାସୁ, ଏ ଗୁÛରଲ ନÉସ୍କାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା 
ମାଇ ଅÉବାରରିଇ ରମଃକାନାସ,ୁ ଅରଟÑ ଏÛଆରରିତାରÈ ରନଗାରÈ 
ଡ଼ÌଇତାରÈ ବୁଜରି ଅÉନାସ।ୁ”

୩୭
 ବର୍୍ବା ତÉରକ ମÉକ୍ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ଜହନଇ ଅୋ ତାଙ୍ରି  

ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ଏÛଆନରିଇ ତ୍ଡÓÉକÛ ଅୋ କୂଭା 

ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲ 
ଫେୁଲରିଆ ତାନରିÔ ଏଆରରିରକÛ ଈ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା 
କୁଆନା ଏଆରରିଇÛ ତୁହାନା ଭÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଏÌସରିବÉଗା ଏ 
ରରିଆÛରରି ମାରଦÑ ର ଏÌଲୁÛରନ ଅÉଭା ମଆୂରତ। ଈ ବÉଗା ୋଉଲ 
ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ରରିଆରୁ ରଗଞ୍ରିରତରୁ। ବର୍୍ବା ମÉକ୍ଇ ଆହାନା 
ସରିରୁ ୋରହରରି କୁପ୍ର ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ।

୪୦
 ୋଉଲ ସରିଲାଇ ତÉରକ ଅÌୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାନରିÔ ଅÉବାରୁ ୋଉଲଇ ପ୍ରବୁ ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା 
ଲପ୍ କା ରସÍଲୁରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆନା ରମÍଡରି ଗରିରତରୁ। 
୪୧

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ସରିରରିଆ ଏଙ୍ା କରିଲରିକରିଆ ଦରିନା ଡ଼Èଇ 
ସାରସରୁ ଏଙ୍ା ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ାନରିଇ ଡÉଟା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସାହାଜ 
ଗରିରତରୁ।

ତମିତ ିପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲାନକଏÛ ସାନସଞ୍ଜୁ

୧୬  ୧  ୋଉଲ ଦବଗି ଏଙ୍ା ଲୁତେଦ୍ ା ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବୋÛ ତରିମତରି ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର େରତ୍ଗାଟରି ଜରିହୁଦରି 
ଅÉସାମୀଡାନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଞ୍ରି  ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ତରିମତରିଇ ଲୁତେଦ୍ ା ଏଙ୍ା ଇକନରିଆ ତାକା 
ଅÉବାରୁ ଗÉରମ ଦଃେରିମାରସରୁ। ୩

 ୋଉଲ ତରିମତରିଇ ତ୍ଡÓÉରକ 

a ୧୫:୩୪ ଏସÛନରି ଗ୍ରୀକ୍ େୁତରିତାନରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ 
“ଏÌËକରିରଭÑÑ ସୀଲା ଏରରମବୋ ରାହରିଅÉଭା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତ।”

ଅୋ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାଞ୍ରି  ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଗୁରଲÑତାକା େୁଞ୍ାରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏÛଆନରିଇÛ ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ ଗରିଭା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏଆରୁ ରÌ ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ର ନÉଜୁକରି ରତ୍Íତାଭାନରି 

ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାସରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାକା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା 
ଏତେରି କାତାଙ୍ା ଏଙ୍ା ବାଗଗିଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାରରି ଆଃୋ ରସÍଲୁ 
େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରସରୁ ଏÌଭା େÉଲରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େରତ୍ଗାଟାରରିଇ 
ରଭସ୍ରିମାରସରୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ବାଡରି 
ଆଇମାସ ୁଏଙ୍ା ଏÌଭରି େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାଇ ଆଇମାସ।ୁ

ଏସିଆ ଅÌନଡକ ିସାଲ୍ ବା ନସÍଲୁ ପାଉଲ ବାଗପି ପÉଟାରି
୬

 ୋଉଲ ଏଙ୍ାସରିଲା ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକ ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଫୁଗରିଆ 
ଏଙ୍ା ଗାଲାତୀୟ ରଭଞ୍Ûଟରି ସାରସରୁ। ଏÛମବୋ ଏଆରରିÔଇ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ପ୍ରବୁତାରା କାତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀଆÛରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଏଆରୁ ମସୁରିଆ ଦରିନାକରି ଭÉଜାନା ବୁଥୁନରିଆକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ଡୁଞ୍ରିରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆରରିଇÛ ଏÛମବୋଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା 
ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ବାଗଗି ସୀଅÈରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ମସୁରିଆ 
ଦରିନା ତୁହାନା ରତ୍ାୟା ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୯

 ନÉଡାଙ୍ରି  
ୋଉଲଇ ରେÍନୁ ରଣ୍ା ତÌରତେଞ୍ଜୁ। ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଆÛନରିଇ 
ମାକରିଦନରିଆ ତାନାନରିଇÛ ତାଡ଼ା ନÌକରିଟରି ନରିସାସାରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ମାକରିଦନରିଆ ତାÛଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ମÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆମୁ।” ୧୦

 ୋଉଲ ଈରା ରମଃତରି 
ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁଡାରଣ୍ ଡାରଣ୍ ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଅÉତାମ।ୁ ପ୍ରବୁ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ଅÌଭା ରସÍଲୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମାଇ ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ େୁସାମ।ୁ

ଲୁଦଆି ଏÌଲୁ ତଃିତାରି
୧୧

 ଅÉମ ୁରତ୍ାୟା ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସରିରୁ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାଜାନା 
ସାମଥ୍ା ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ରଭଇତରି ଅÉମ ୁନରିଆେଲରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି Ô ଏତାମ।ୁ ୧୨

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁମାକରିଦନରିଆ ଜରିଲା 
ତାନରିÔ ମାସରି ନୂଡ଼ରି ରଦରରି ନÉଜୁ େରିଲରିେରି ତାଙ୍ରି Ô ସାସାମ।ୁ ଈରରି  ରÌମରି 
ଲÌକୁରରିତାରରି ରଦରରି ନÉଜୁ ମାରସ। ଅÉମ ୁଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ 
ଏରସ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ

୧୩
 ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ଆମ ୁରଦରରି ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼ ର ଜÌଡ଼ରି ସÌଡ଼ରିଟରି 

ତାଙ୍ରି  ସାସାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏÌଲୁ ଗରିେରିସାମ ୁଏÛମବୋ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ 
ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ବାହା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ଅÉମ ୁଏÛମବୋ କତୋମ,ୁ ଏଙ୍ା 
ଏମବୋ ଊଜାମାସରି ଆଜାସାରଙ୍ଏÛ କାତାବÉର୍୍ା ଅÉତାମ।ୁ ୧୪

 ଏମବୋ 
ଲୁଦରିଆ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଆଜା ମାରସ। ଏÌରରି ଥୁୟାଥିରା 
ନÉଜୁତାରରି ଏଙ୍ା ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍Èଙ୍ା ପ୍ରÉୋଗାଟାରରି 
ମାରସ। ଏÌରରି ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାରସ ଏଙ୍ା ମÉନ୍ା 
କାତା ରଭଞ୍ରିନାରତ। ୋଉଲ ତାରÈ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ରଜÍଡା ଦÉସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌରରି ଏଙ୍ା ତÉରେ ମାସରି 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ମଞୁ୍ରିତରି ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାନା ନୂଡ଼ରି ଆହାନା 
େ୍Éତାରତ, “ଈରୁ ରଗରଟ ନÉଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଟରିକ୍ ନା େରତ ୍
ଗାଟାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ାରଦରୁ, ଇରସÑକା ମÉରେକରି ଭÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉଦୁ।” ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରରି ତÉରେକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  
ଅÉୋକାରରି ଇନ୍ ମବୋ ଗରିଆରତ।
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ପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲା ବଦେ ିଇଡୁ ତାନିÔ ରାେ ିଅÉତାରି

୧୬
 ରନରିସରି ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାଜରିସାନରିଇ 

ର ଆଲରିଆ ଗାଟାଡ଼ରିନରିÔ ରମଃତାମ।ୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ବାଃତା ରରଣ୍  ଜରିଉ a 
ମାରସ, ଏତୋଡ଼Èଇ ଏÌରରି ଡାଉ ଅÉନାରରି କାତା ଗୁରଲÑ ରଭସ୍ା 
ମେୂରିରସ। ଏÌରରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଡାଉ ଅÉନାଆ କାତାଙ୍ା ରଭସ୍ା 
ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ରଦରାରରିକରିÔ ଗÉରମ ଟÉକାଙ୍ା ଅଜଗି ଅÉଜା ଜରିେରିରସ। 
୧୭

 ଏÌରରି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ମାଇ ରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିଆନା ରଦରରି 
ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭତୋରତ, “ଈ ଲÌକୁତାକା ରସଣ୍ ମାନରି ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ଏଃୋ େÉନାରା ୋରହରରି 
ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନରୁ।” ୧୮

 ଏÌରରି ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦରିନା ଗରିଆତରି 
ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ଈରÈ ଡ଼Èଇ ବରିଜାରରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଜରିଉ 
ତରିନରିଇÛ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ, 
ଈ ବୁଡରିନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସାଲାମ।ୁ” ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏÌରରି 
ଜରିଉ ଅÌରଡ଼କରି ସ୍ଡÓହାନା ସାରସ।

୧୯
 ଏ ବୁଡରିନରି ରଦରାକା ଈରା ଗୁରଲÑ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ 

େୁରସରୁ ଏଆରୁ ଅରଟÑ ଈ ବୁଡରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଟÉକାଙ୍ା ଅଜଗି 
ଅÉଭା ମୂଏରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ 
ଆହାନାଇ ଅÉଟା ଆଇ ମାସରି ୋରହରରି ତାଙ୍ରି Ô ରଜଜରି ରଜଜରି 
ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁ େÌଣଗାଟାରରି ନÌକରିଟରି ଏଆରରିଇ ନରିସା 
ଗରିରତରୁ। ୨୦

 ଏଆରରି ନÉଜୁ କାତା ବୁଜରି ଆଇମାସରି ରଦରÈରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଅସାନା ରଭରତେରୁ, “ଇଆରୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା, 
ଇଆରୁ ମାଇ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗÉରମ ସୀଲା କÌଲ ଅÉଭା ଗରିେରିରନରୁ। 
୨୧

 ଅÉମୁ ରÌମରି ଲÌକୁତାମୁ ଏÌସରିବÉଗା ଇଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଏତେରି 
କାତା ରଭସ୍ରିରନରୁ। ଏ ସÉଜାଙ୍ା ମାଇ ଆଃନାଇ ଅÉଆତୁ, ଏଙ୍ା 
ଅÉମ ୁଏÌଭା ଗରିଭା ମଆୂମ।ୁ”

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁତାକା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ମୀଞ୍ାନା 

ରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ଏସÛନାକା ଏଆରରିରକÛ ଆଡରିରତରୁ। ନÉଜୁ 
ରଦରାକା ଏଆରରି ତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଗୁରଲÑ ମପୃ୍ କାଜରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରିଇ ରବରତ ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତରୁ। 
୨୩

 ଏଆରୁ ଏଆରରିÔ ଗÉରମ ସାଃତରି ରବÑଅଟରି ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ 
ଇଟରିରତରୁ। ଏଆରରିଇ ତଃୋନା ରନଗା ଡ଼Èଇ ଇଟା ରସÍଲୁ ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ରଦରାନରିଇ ବାଗଗି ସୀଭା ଅÉରତ। ୨୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ବାଗଗି 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ ଲାଇନରି ବାକାରରି ତାନରିÔ ଏଆରରିଇ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ତÈଆ କÉଟ୍ କା ରଦରରି ରଦରରି କÌଡ଼କା ଡ଼Èଇ 
ତଃୋ ଜରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ତୁରଲ ନÉଡାଙ୍ରି  ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ରେÍନୁ ବାଃତା 

ଜÉେରିରସରୁ ଏଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରି ଏÌସରି ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାରସରୁ। 
ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି ବନ୍ରିଗାଟାକା ଏÌରÈ ରଭଞ୍ରିରସରୁ। ୨୬

 ଊଦାରେ 
ରରଣ୍ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ। ଈରା ଡ଼Èଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ 
ତାରରିÔ େୁନାଦରି ଆଡ଼୍ ରସ ରଦରଙ୍ ରଦରଙ୍ ଇରସ। ରମହା ରମହା 
ଗୁରଲÑ ଦÉରାଙ୍ା ଦÉପ୍ କା ଅÉତୁ। ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ବନ୍ରିଗାଟାରରି ତÈଇ 
ସରିକାଲାଙ୍ା କ୍ଡରିÓହ ରି କ୍ଡÓÝହ ଅÉଜାନା ଭ୍ରିଙ୍ରି ତୁ। ୨୭

 ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ତ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ାନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ବନ୍ରି ଇଡୁତାଇ ଦÉରାଙ୍ା ଏÌଗା 
ମାସାରା ରମହାନା ବନ୍ରିଗାଟାକା ରଦଗରିରତରୁ ରସନÈ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉନ୍ାରା କଣ୍ା କଡାନାଇ ତାଡ଼Èନରି ଇଃୋ 
a ୧୬:୧୬ ରନଣ୍ ଜଉି ସଇତାନତାରରି ରରଣ୍ ଜରିଉ ଏଆରସÍଲୁ ଏÌରରି 
ବରିରଶଷ ଜ୍ାନତାରା େଣଙ୍ାନରି େଦ ୋଣ୍ଞ୍ାମାରସ।

ଟÌଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ କ୍ରିରରି କ୍ରିରରିନା କୂରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉମ ୁଗୁରଲÑତାମ ୁଇÛମବୋ ମାନାମ,ୁ ନରିଣ୍ାନରି ମହୁ ରି ଗରିଭା କୂନା।” 
୨୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାରଣ୍ ଡାରଣ୍ ଡୁବରି ତାୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିଆନା 
ରଗହାନାଙ୍ାÛଟରି ଆଜରି ବÉଗା ତରିଗଗି ତରିଗଗି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା 
କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଏମବେÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଅÌରଡ଼କରି ଅସାନାଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଆନା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ?”

୩୧
 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ 

ଗରିମୁ ଏଙ୍ା ଈରା ଡ଼Èଇ ଈନୁ ଏଙ୍ା ନୀ ଇଡୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରଣ୍ରୁ।” ୩୨

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ଏଆନରିଇ ଏଙ୍ା 
ତÉରେ ଲଃେରି ମାସରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ପ୍ରବୁତାରା ରଭସ୍ା େÌରତେରୁ। 
୩୩

 ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ତୁରଲ ନÉଡାଙ୍ରି  ଅସାନାଇ 
ଏଆରରିତାଆ ଗାହାଙ୍ା ନଗ୍ ଜା ଜରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଡାରଣ୍ 
ଗରିସରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େରରିବାର ଗୁରଲÑ ମଞୁ୍ରିରତରୁ। ୩୪

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ତÉରେକରି 
ଅÉସ୍ାନାଇ ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୩୫
 ନÉଡରିସରି ଅÉଭାରନ େÌଣଗାଟାକା ଏସନରି ସରିୋଇଙ୍ାଇ 

ରଭସାନା ୋଣ୍ରିରତରୁ, “ଏ ଲÌକୁରରିଇ େରିଃଦୁ।”
୩୬

 ବନ୍ରି ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “େÌଣଗାଟାକା 
ମୀଙ୍ରି  େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରଭସାନା ୋଣ୍ାଞ୍ାରନରୁ, ଇରଦÑ ଈରୁ 
ସାଲ୍ ବା ମରୂଦରୁ।”

୩୭
 ଏÌËକରିରଭÑÑ ୋଉଲ ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଏଆରୁ 

ଆନା ରଭÛଏ ତୂକରି ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ମÉଙ୍ରି  
ସାହାଞ୍ାରନରୁ। ଅÉମ ୁରÌମ ଲÌକୁତାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟା ଅÉଜାମାରନ। ଇରଦ ଏଆରୁ ରେ୍ଡÓÍରକÛ ମÉଙ୍ରି  
େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନରୁ? ଈରରି ଭ୍ଡÓÝକ୍ନା ଅÉଭା ମୂଏ।” 
ଏଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍସାନାଇ ରଦରାରରିଇ ଈ କାତା ରଭରତେରୁ।

୩୮
 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ରÌମ୍ ଲÌକୁତାକା ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନାଇ 

ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। ୩୯
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଭÉଜାନା ୋଉଲ 

ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ତାଡ଼ା ଦୂସ ଅÉଞ୍ାନା େରିଃୋ ରସÍଲୁ େ୍Éରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼Èଇ େରିଃରତରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ 
ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ତାଡ଼ା ନÉଜୁ ତୁହାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
େ୍Éରତରୁ। ୪୦

 ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ବନ୍ରି ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି 
ଭÉଜାନା ଲୁଦରିଆ ସାଣ୍କରି ଭÉରତରୁ। ଏମବୋ େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ 
ରମହାନା ଏÛଆରରିଇ ରରହାତାରା କାତା ରଭରତେରୁ ଏଙ୍ା ଏ 
ବାହାଡ଼Èଇ ସାରସରୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲା ନତସଲନକି ିତାଙି୍ ସାନସରୁ

୧୭  ୧  ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲା ଆଂଫରି ୋଲରି ଏଙ୍ା 
ଆେଲନରିଆ ନÉସ୍କା ଡ଼Èଇ ସାଜାନା ରତସଲନରିକରି 

ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି Ô ଏରତରୁ। ଏମବେÈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ରରଣ୍ 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ମାରସ। ୨

 ୋଉଲ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀନରି େÉଲୁ ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲାଙ୍ାନରି ଏଆରରିରକÛ ରେÍନୁ 
େୁତରି ତାରÈ ବÉସରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ରଭସ୍ା ବୁଜାଇ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ େୂଡ଼୍ ୋନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନାରରି ଲୂଡ଼ା ମÈରସ। 
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ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଜୀସ,ୁ ଏÛରମବେରରିତାରÈ ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତା 
େÌପ୍ କରିଞ୍ାଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ।” ୪

 ଏଆରରି ମାରଦÑ 
ଏସନାକା ଏÌଲୁ ତରିଃରତରୁ ଏଙ୍ା ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାରକଏ 
ଆଡରିରତରୁ। ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାସରି ଦÉଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁ 
ଅରଟÑÑ ରଦରରି ଲÌକୁତାଇ ଆଜାସାକାରଭÛଏ ଏଆରରିରକÑ ଆଡରିତୁ।

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ େରତ୍ ସରିଡାତରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଡÉଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଅÉଟା 

ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏସନରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିଇ ର ବାଃତାରନ ଊରତେରୁ। 
ଏଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁତାନରିÔ ସୀଲା କÌଲ ନରିରତେରୁ। ଏଆରୁ ନÉଜୁ ତାନରିÔ 
ଡାଡ୍ରି ଡ଼Èଇ କରିଲା ବରିଲା ଗରିଆନା ଜାସନ ତାରÈ ଇଡୁ ଭ୍ରିକ୍ ସା 
ଜରିରତରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ଆହାନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତÈୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ୬

 ଏଆରୁ ଏଆରରିଇ 
େÉନାତରି ବÉଗା ଜାସନ ଏଙ୍ା ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ରଦରାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ରଜଜରି ରଜଜରି ଅରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ଈ ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑ େୁତଗି 
ତରିନରିଇ ମରିଲ୍ ସରି କାଲ୍ ସରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ ଇରଦÑ ମାଇ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରିରଭÑ ଏତାରତରୁରଡÑ। ୭

 ଜାସନ ଏଆରରିଇ ତାସାନା 
ତÉରେ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାଇ କାଇସରତାଆ ବାଗଗିଙ୍ା 
ଆଃୋ କୁଇ ମାରନରୁ।”

୮
 ଲÌକୁ ଗୁରଲÑ ଏଙ୍ା ନÉଜୁ ରଦରାକା ଏଆରରିଇ କାତା 

ରଭଞ୍ାନା ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉରତରୁ। ୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଜାସନ 

ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଲୂଡ଼ା ଅÉତରି ଟÉକାଙ୍ା ଜାମ୍ ଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ଅଆନାଇ ଏଆରରିଇ େରିଃରତରୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ସିଲା ନବରୟା ତାଙି୍ ସାନସରୁ
୧୦

 େରତ୍ଗାଟରି ଅÉବାରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାଇ ଏ ନÉଡାରଙ୍Ûଏ 
ରବରୟା ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÌରରÛମବୋଙ୍ରି  
ଏସାନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। 
୧୧

 ଏମବୋତାକା ଲÌକୁ ରତସଲନରିକରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରନଗାକା 
ଏଙ୍ା ଏÌଲୁଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ସରିଲାତାରା 
କାତା ଗÉରମ ରଜÍଡା ଆÛଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭରସରୁ। ଏଆରରି ତାରରିÔ 
ଉରଜÑ କାତା ଗରିନା ଦÈୋ କାତା ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 
ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ରେÍନୁ େୁତରି ଡ଼Èଇ େରରିକ୍ା ଗରିରତରୁ। ୧୨

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଦÉଲା ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ଦÉଲା ରଦÛରରି ଲÌକୁତାଇ 
ଗ୍ରୀକ୍ ଆଜାସାକା ଏଙ୍ା ଅÉବାରୁରଭÑ େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

୧୩
 ରତସଲନରିକରି ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା ୋଉଲ ରବରୟା ତାନରିÔ 

ରେÍନୁ କÈତା େÌପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁରସରୁ। ଏମବୋ ଏଆରୁ 
ଏମବୋଙ୍ରି  ଭାଜାନା ଲÌକୁରରିଇ କୁଡା ଗରିଆନା କରିଲାବରିଲା ନରିରତେରୁ। 
୧୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାରୁ ୋଉଲଇ ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ଏÛମବୋରନ ରାହରି ଅÉରତରୁ। 
୧୫

 ଏତୋନାକା ୋଉଲରକÑ ସାଜାରସରୁ ଏଆରୁ ଆଥିନୀ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିଇ େରିଃକାରତରୁ। ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ଭÉଜାନା 
ତÉରକ ଆଡା ରସÍଲୁ ୋଉଲ ଏଆରରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ରଭସାନା 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ।

ଆଥିନରୀ ନଦରି ନÉଜୁ ତାନିÔ ପାଉଲ
୧୬

 ୋଉଲ ଆଥିନୀ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରିଇ 

କÉସାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ େତୁା୍ଙ୍ା େରୂରି ଅÉଜାସାରା 
ରମହାନା ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଗÉରମ ବୁମବେଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁରରିରକÑ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଅରଟÑÑ ଅÉଟା ତାଙ୍ରି  ଭାଇ 
ମାସରି ଲÌକୁରରିରକ ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ବÉସରି ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଏÛସନାକା ଏେରିକୁରରିଆ ଏଙ୍ା ତେଇକତାରÈ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଆନରିରକÛ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ।

ଏଆରରି ମାରଦ ଏସନାକା ଇରସରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତÉନୁରନ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡଞ୍ଜୁ।” ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ଜୀସ ୁସÉତାରା ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ରିତରି କାତା େÌପ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଏÛସନାକା ଇରସରୁ ରମଃଦୁ, 
ଇଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ରେÍନ୍ ଙ୍ାନାରÈ ସାନÈ ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଇÛରସରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ୋଉଲ 
ଜୀସୁତାରା ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି କାତା େÌପ୍ କରି 
ମାରସଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ୋଉଲଇ ଆରୟୋଗ ସବା ତାଙ୍ରି  

ଅରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରଭରସରୁ, “ଈନୁ ଗ୍ରÉୋଇ ମାନରି ଈ 
େୂନାରରି ଗ୍ରÉୋ ଆନାରରି, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁେୁନ୍ ମବୋ ମନୂାମ ୁଗରିନା? 
୨୦

 ଈନୁ ମାଇ ନÌକରିଟରି ଏସନରି ଆଦାଙ୍ରିତାଆ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଦରି। ଏÌଭରି 
ଆନÈଇ ଏÌରÈ ଅÉମୁ େୁନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ।” ୨୧

 ଆଥିନୀ 
ତାନରିÔ ଲଃେରିସାକା ଏଙ୍ା ଏମବେÈ ଲଃେରି ମାସରି ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାକା 
ଆନାରଭÛଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆÛ ଡ଼Èଇ ଭାରରି େୂନା କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା କାତା ବÉର୍୍ା ଅÉଭା ଡ଼Èଇ ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିେରିରସରୁ।

୨୨
 ୋଉଲ ଆରୟୋଗ ସବା ନÌକରିଟରି ନରିସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

ଅÌ ଆଥୀନୀ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଅÉନୁ ରମଃେରି ମାଇ, ଈରୁ ଗୁରଲÑ 
କାତା ତାନରିÔ ତୀରରିତାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ। ୨୩

 ଅÉନୁ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ବୂଲରି ଅÉଜାନାଇ ମୀ ଲÉକାଇ ମାନରି େୁତ୍ାଙ୍ା 
ରମଃରତଏ। ଅÉନୁ ରଣ୍ା ରେÍନୁ ତରିନରିÔଇ ରମଃରତଏ, ଏମବେÈ କୁÛଇଟରି 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ, “ର ରେÍନୁ ଏତୋନରିଇ ଅÉମ ୁେୁନାସରିଡାମ।ୁ” 
ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ େୁନାରାଇ ଏତୋରା ଲÉକାଇ ମାରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ 
ଏଆନରିତାରÈ ମୀ ନÌକରିଟରି େÌପ୍ କରିଞ୍ାଇ।

୨୪
 “ରେÍନୁ ଈ େୁତଗି ଏଙ୍ା ଏମବୋÛ ମାନାଆ ଗୁରଲÑତାରÈ 

କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୁତଗିତାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ 
ମାନÈକରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଇଟ୍ କାନରି ରାହରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ ରସÍଲୁ 
ଊକଡ଼ରି ସୀଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନାରା ସାହାଜ ଲୂଡ଼ା 
ଆଇ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରିÔ ଆନାରରିରଭÛଏ କÌରଗଏ। ୨୬

 ରେÍନୁ 
ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓହା କୂଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ େୁତଗି ତାନରିÔ ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ରାହରି ଆଇରନରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସୂକାରହ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାସରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରଡÛଲରି ଏଙ୍ା ବାହା ଇଟା ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 “ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ଦାହାନାଇ େÉରନରୁ। ଏଆରୁ 

ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ଏଆନରିଇ େÉନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ା ମୂରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଏରମବେÛରରି 
ବାହା ଡ଼ÈଇରଭÑ ଦୁରୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ 
ଏଆନରିରକÑ ଲଃେରିମାନାସ,ୁ ଏଆନରିରକÑ ତÉକାଇ ମାନାସ ୁଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ବାଃତା ମÉନ୍ରି ନୀମବୋ ମାରନ। ମୀ ମାରଦÑ ଏସÛନାକା 
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ବ୍ୀÏସାଗାଟାକାରଭÛଏ ଏÌରÈ ରଭସାରନରୁ ଅÉଜୁ ଏଆନରି 
ମୀଡାକାନାସ।ୁ”

୨୯
 “ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସୁ ମାନାକରି ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ 

ରମ୍ଡÓରହÛନରି େୁନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଅÈମାନରି େୁତ୍ା 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆକାସୁ। ୩୦

 ସୂକାରହ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିତାରÈ 
ଈରା େୁନÈନାରା ମÌନ ଅÉଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ 
ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଗୁରଲÑତାକା ଏÌଲୁ ତରିହାନାଇ ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିଇ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର ଗÉଲା ଏÌଲୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, 
ଏତେରି ଗÉଲା ଗୁରଲÑ େୁତଗି ତରିନରିÔଇ ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ 
ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ଜୀସ ୁସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ା ମାନରି କାତା େୁଡ଼୍ ୋ ମାରନଞ୍ଜୁ।”

୩୨
 ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଜୀସୁ ସÉଭାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ 

ଇଞ୍ରି  ରଭରସରୁ, ଏମବେÈ ଏÛସନାକା ଏଆନରିଇ କାରତେରୁ, ଅରଟÑÑ 
ଏÛସନାକା ଇରସରୁ, “ଅÉମୁ ଏରସକାରଭÛରଲ ଡÈଉ ଈରା 
ନୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ାନାମୁ।” ୩୩

 ଏÛମବୋ ୋଉଲ ଏଆରରିଇ 
େରିହାନାଇ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଅରଟÑ ଏସନାକା ୋଉଲରକଏ 
ଆଡରିରତରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିରତରୁ, ଏଆରରି ମାରଦÛ ଆରୟୋଗ 
ସବାତାଞ୍ଜୁ ଜରିୟନୁସରିଅ ଏଙ୍ା ଦାମାରରି ୋଦାତାରରି ରରଣ୍ ଆଜÈ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗÈକା ମାରସରୁ।

କରିନ୍ ିତାନିÔ ପାଉଲ

୧୮  ୧  ୋଉଲ ଆଥୀନୀ ରଦରରି ନÉଜୁ ତୁହାନା 
କରରିନ୍ରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏÛମବୋ 
େନ୍ ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ଆକ୍ରିଲା ୋଦାତାନାନରିଇÛ ର ଜରିହୁରଦଏନରିÔଇ 
େୂଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ପ୍ରରିସ୍କରିଲାରଙ୍ ବାରତରରÛଏ 
ଇତାଲରିଆ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଭÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ କ୍ାଉଦରିଆ 
ରଦରରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରÌମ୍ େରିହାନା ସାଲ୍ ବା 
ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିଆରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭରି ଇତାଲରିଆ େରିହାନା 
ଭÉଜାମାସୁ। ୋଉଲ ଏÌଭାସାନରିଇÛ ରମଃୋ ସାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌଭରି 
ତମବେଜୁଙ୍ା ଅସ୍କାନା େହରି ଆଇମାସାଇ ମାସୁ। ୋଉଲରଭÛଏ ଏ 
କାବାରଡ଼ରନ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏÌଭାସାରଙ୍Ñ ରାହରି ଅÉଜାନା ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୪
 ୋଉଲ ଡ଼ଃନା ଜÉମବେରିନରି ଗÉଲା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  

ସାଜାନା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Ñ ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ତାକାରରିରକÛ ବÉସରି 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ବାଃତା େରତ୍ ୋହା 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ୫

 ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ମାକରିଦନରିଆ 
ଡ଼Èଇ କରରିନ୍ରି କରି ଭÉତରି ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ତÉନ୍È ଗୁରଲÑ ରଡଲରି 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ନÌକରିଟରି ଜୀସୁ, ‘କ୍ରିସ୍ଟ’ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ େୂଡ଼୍ ୋନାଇ ତÌରତେଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଅÉଙ୍ରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ଇସାନାଣ୍ା ସÉଞ୍ାଅÈନାଆ ରଭରତେରୁ, ଏÛମବୋ ୋଉଲ 
ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଜାଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ରଗରଟ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ମୂଏରୁ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଦୂସଗାଟାନୁ 
ଅÉଏନୁ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାରା ଡୁଞ୍ା ମସୂାମାଇ। ଅÉନୁ ଇରଦ ଡ଼Èଇ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଇ।”

୭
 ୋଉଲ ରେÍନୁଇ ଦଃେରି ମାନରି ଇଡୁ ତୁହାନା ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ 

ଲÉକାଇ ମାସରି ତରିତସ ଜୁତେ ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
ଇଡୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସ। ୮

 କ୍ରିସ୍ଟ ଏ ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଇଡୁତାକା ଗୁରଲÑ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ା 
େÉରଟରୁ।

୯
 ରନରିସରି ନÉଡାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ୋଉଲଇ କ୍ଡÓÞଞ୍ା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଆଜା କୂନା। କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉଆ। କାତା ରଭସୁମୁ। 
୧୦

 ଅÉନୁ ନୀରକ ମାଞ୍ାଇ। ଏମବୋଇଭÛଏ ନୀନ୍ାରା ଆନାରଭÛଏ 
ନାହରିକରି ଗରିଆରାଏ। “ଈ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ନାଇ ରସÍଲୁ ଦÉଲା 
ଲÌକୁ ମାରନରୁ।” ୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏମବୋÛ ବାସାରାକା 
ଛ ଡÉଞ୍ଜୁ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇÛ ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି 
ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଗାଲିଅ ବାଃତାଙି୍ ଅପା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୧୨

 ଗାଲରିଅ ଆଖାୟା ତାନରିÔ େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି 
ତାନରିÔ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆଡÈନାଙ୍ାଟରି ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ 
ଆଃରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅରତରୁ। 
୧୩

 ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁଇ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ସÉଜା 
କୁÛଇଟରି ସାଜରି ମାରନ।”

୧୪
 ୋଉଲ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ାରନ ଗାଲରିଅ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ଇÛମବୋ ଆନରି ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ ଦୂସତାରରି 
କରି ମÉସାନାରରି କାତା ମାଞ୍ାଦୁଃରନମାÛ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ରଭଞ୍ାଇମା। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇମବୋÛତ ଭାରରି ମୀ ସÉଜା ତାନରିÔ 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ରଭସ୍ା ଏଙ୍ା ୋଦାଙ୍ା କୁÛଇଟରି ଈରୁ ଟଟାଟଟରି 
ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁରନÛ ଈରା ବୁଜରି ଅÉଦୁ। ଈ 
ଗୁରଲÑତାରା ଅÉନୁ ତୂକରି ଗରିଭା କÛଏ।” ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭସାନା 
ଏଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼କରି ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଉନରି

୧୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ରଦରାନରିÔଇ 

ସସ୍ଥନାଇ ଆହାନାଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ସÌଡ଼ରିଟରି ସାଃରତରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ଗାଲରିଅ କାନୁ ଡ଼ÈଇରଭÛଏ ରମହାଆରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଆନ୍ଅିଖିଆ ତାଙି୍ ନ୍ଡେÓÍନତଞ୍ଜୁ
୧୮

 ୋଉଲ ଏମବୋ େରତ୍ଗାଟାରରିରକ ଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ସରିରୁ 
ୋରହରରି ସରୁରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ପ୍ରରିସ୍କରିଲା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲାରଭÛଏ 
ଏଆନରିରକ ସାସୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ରଣ୍ା ଅÉଞ୍ାମାସରି ବÉଗା 
ୋଉଲ ରକରଙ୍କଦ୍ ଆ ତାନରିÔ ତ୍ାଉ ସରିଲ୍ ୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବେÈ 
ୋଉଲ ପ୍ରରିସ୍କରିଲା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲାଇ ତୁହାନାଇ ରଆରଞ୍ଏ 
ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ବÉସରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଏମବେÈ ଏରସ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଭା 
ତାଙ୍ରି  େ୍Éରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରାହରି ଅÉଭା କୂରତଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ସାସାଭାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଅରଟÑ ସÛରଟକା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଇ।” ଈରା 
ରଭସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିରୁ ୋରହରରି ଏେରିସ ଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ୋଉଲ କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  ଏସାନା ଜରିରୁସାଲମ 



182କାବାଡ ିପୁତ ି୧୮:୨୩
ଉଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏଆରରିଇ େୂଣ୍ରିକାରତଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ରିଅଖିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ୋଉଲ 
ଏମବେÈ ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗାଲାତରି ଏଙ୍ା ଫୁଗରିଆ ଦରିନା ରଭଞ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନÉସ୍କା ନÉସ୍କା ବୂଲରି ଅÉଜାନା ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 
ଡÉଟା ବାସ୍ା ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏପିସ ଏଙ୍ା କରିନ୍ ିତାଙି୍ ଆପଲ ସାନସଞ୍ଜୁ
୨୪

 ଆେଲ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁରଦଏଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏେରିସରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରନଗରି 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େୁତରି ରନଗାଡ଼Èଇ 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏଆନରିଇ ପ୍ରବୁ ତାରÈ ୋରହରରି କାତା ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉଜାରସ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା 
କାତା ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ଜହନତାରା ମୁଞ୍ା କାତା 
େୁଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁତାରା ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
େୂରରି ଗ୍ରÉୋଇରସଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଜରିÔ ସରିଡÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ 
ଦଃନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ପ୍ରରିସ୍କରିଲା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲା 
ଏଆନରିତାରÈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରିଇÛ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତୁ 
ଏÌଭରି ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ୋରହରରି କାତା ଅରଟÑ କା୍ର୍୍ା ବୁଜାଇ ଗରିତୁ।

୨୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରଭÍଲାÛ ଆଖାୟା ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ ଏମବୋÛ 

େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ରରହା ଏଙ୍ା ବାସ୍ା ସରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିକରି ଅÉକୁ 
ଭ୍ୀସରିରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋÛଙ୍ରି  ଏସାନା ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌଭା 
ତାନରିÔ େରତ୍ ଗରିଆମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଗÉରମ ସାହାଜ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ କାତା ରଭସାନା ଏଆରରିଇ ମୂେରିରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େୁତରି ଡ଼Èଇ େୂଡ଼୍ ୋ ନାଇ ଭାରରି ରଆରଞ୍ ଜୀସ ୁ
ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ।

ଏପିସ ନଦରି ନÉଜୁ ତାନିÔ ପାଉଲ

୧୯  ୧  ଆେଲ କରରିନ୍ରି ତାନରିÔ ମାସାଭାନରି ୋଉଲ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବାହାଙ୍ାନରି ରତ୍Íଜାନାଇ ଏେରିସ 

ତାଙ୍ରି  ଏତାରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏମବେÈ ଏସନାକାରରିଇ ଜହନ ତାଡ଼ା 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ୨

 ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, 
“ଈରୁ େରତ୍ ଗରିତାଭାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ ଗରିନା?”

ଏ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ରÛଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମକୁୃ ରଭନାÛରଭÛଏ ସରିଡାମ।ୁ”

୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଏଆରରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 

ଈରୁ ଆନାଭାନରି ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରଞ୍ରୁ?”
ଏଆରୁ ରଭରତେରୁ, “ମୁଞ୍ା ଗରିଭାଗାଟା ଜହନ ଏତେରି ମୁଞ୍ା 

କାତା ଗ୍ରÉପ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ।”
୪

 ୋଉଲ ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜହନ ତାରରି ମଞୁ୍ା, 
ଲÌକୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିଃରନରୁ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ମାରସ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭାଇରସରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ଏଆନରି ଭÉନାରÈ ଇରସÑକାରନ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ 
ଇଟା ରସÍଲୁ ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ।”

୫
 ଏଆରୁ ଈ କାତା ରଭଞ୍ାନା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ୋଦା ତାନରିÔ 

ମୁଞ୍ରି ରତରୁ। ୬
 ୋଉଲ ଏରସରରିରଭÍଲାÛ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି କାଜୁ 

ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଅରଟÑ ଡାଉ ଅÉନାରା କାତା ରଭÛଏ 
ରଭରତେରୁ। ୭ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ବÉର ଗାଣ୍ରି ତାକା ମାରସରୁ।

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ତୀନରି 

ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଆଜÈ ଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରେÍନୁ ଦରିନା କାତା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ ଦରିନା କାତା ରଭସାନା 
ଏÌରÈ ଆଃୋ ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏସନାକା 
ଭÈଡରି ରଜÍଡା ଗରିଆନା େରତ୍ ଗରିଭା କୂରତରୁ। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି କ୍ରିସ୍ଟ ୋରହରରି େÉସ୍କାନାଇ ଗÉରମ ସÉଞ୍ାଅÈନାରା 
ରଭରତେରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଆରରିଇ େରିହାନାଇ ଭାରରି ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ତ୍ଡÓÉରକ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି 
ତୁରାନର ଇସ୍କଜୁଲରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ବÉସରି ଆଇଙ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରୀ ବାସାରରି ସାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ଏସରିଆ ତାନରିÔ 
ଲଃେରିମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ତାକା ଗୁରଲÑତାକା ପ୍ରବୁତାରା 
ରଭସ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ େÉରଟରୁ।

ନସ୍ବା ମ୍ରୀକା
୧୧

 ରେÍନୁ ୋଉଲ ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରିତାଆ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଡୀଗାଇ ମାସରି 
ରୁମାଲରି କରି ଗାମ୍ ସା ଅଆନା ସÉଭା କୂରା ମାସାରରି କୁÛଇଟରି ଇଗ୍ ଜା 
ଜରିରତକା ଏଆରୁ କାରରି ଇଞ୍ରିରସରୁ। ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ସାଜରିମାରସରୁ।

୧୩
 ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି େରିଃୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ଏସନାକା ଏରନ ଆନା ବୂଲରି ଆଇରସରୁ। ଏଆରୁରଭÛଏ ଡ଼Ìଇ 
େୀରଦରାଙ୍ା ରେହା ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ତାରÈ ୋଦା ଆଃୋ   
ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ। ଏଆରୁ ଇଞ୍ରି ରସରୁ, “ଏତେରି ଜୀସୁଇ ୋଉଲ 
େÌପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏଆନରି ୋଦା ଡ଼Èଇ ନୀଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ।” ୧୪

 ରସ୍କବା ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ସÉତ ଗାଣ୍ରିତାକା 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିରସରୁ। ରସ୍କବା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 

ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଜୀସୁଇ େୁଞ୍ାମାଇ ଏଙ୍ା ୋଉଲଇରଭÛଏ 
େୁଞ୍ାମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏମବୋଇ?”

୧୬
 ଈରା ଇଞ୍ାନା ଏ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରଏଞ୍ଜୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି 

େÉଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ସାହରି ସାହରି ଏଆରରି କୁÛଇଟରି 
ମରୂତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଇଜଟରି ନÉଗାଲରି ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା 
ଗାହାଙ୍ା ଅÉଜାନାଇ ରଗହରିରତରୁ।

୧୭
 ଈ କାତା ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାକା େୁଞ୍ାନାଇ ଆଜରିରତରୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସୁ ୋଦା ସÉରÛକରି େÌଙ୍ରିରତ। ୧୮

 ଏଆରରି ମାରଦ ଏତୋନାକା 
େରତ୍ ଗରିେରିରସରୁ, ଏଆରୁ ଭÉଜାନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଗୁରଲÑ ଅÉଞ୍ରିରତରୁ। ୧୯

 ଏତୋକା କୂଟା ମାରଡଡ଼ରି 
ଗରିେରିରସରୁ, ଏଆରୁ ତÉଆ ଗୁରଲÑ େୁତରିଙ୍ା ତାସା ନାଇ ର 
ବାଃତା ଲସା ଗରିଆନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ମ୍ଡÓÝØରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଈ େୁତରିଙ୍ାନାରା ମୁଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ରମଃରତରୁ। ଏÌଭରି ଗÉପ୍ ସରି 
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କÌକ୍ ସରି େଚାସ ହଜାର ରୁୋ ଟÉକାଙ୍ା ମୁଲୁତାଇ େୁତରିଙ୍ା 
ମାସୁ। ୨୦

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରରି କାତା ଗÉରମ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ସÉରରିମୁଜୁ ବ୍Éଡରିରତ ଏଙ୍ା ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ।

ପାଉଲ ସାଲ୍ ବା ଏÌଲୁ ଗିତାରି
୨୧

 ଈ ଗୁରଲÑ ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାୟା 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାନରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ 
ରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କାତା।” ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ସାହାଜ ଗରିପ୍ କରିମାସରି ତରିମତରି ଏଙ୍ା ଏରାସ୍ଟଇ ରରିଆରରିଇ 
ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ଅରଟÑ ଏରସ 
ଦରିନା ଏସରିଆ ତାନରିÔ ଭରିହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏପିସ ତାନିÔ ସରୀଲାକÌଲ
୨୩

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ‘ରେÍନୁ ୋରହରରି’ କାତା ଆହାନା ରରଣ୍ 
ରଦରରି କରିଲାବରିଲା ଅÉରତ। ୨୪

 ଏମବୋ ଦରିମରିତ୍ରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରୁୋ ରତଜାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆରର୍୍ମରି ରେÍନୁତାରÈ 
ରୁୋ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରୁୋ ରତଜାଗାଟାରରିକରି 
ଗÉରମ କାବାଡ଼ରି ସୀପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏଙ୍ା ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସରି ରବÍଗାଲରି 

କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ଊସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଲÌକୁତାରତରୁ, 
ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଅÉଜୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଲÉବା 
େÉନ୍ ମବେରିମାନାସ।ୁ ୨୬

 ଈରୁ ରମଃେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଈ 
ୋଉଲ ଭାରରି ଏେରିସ, ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଅÉଏ, ଗୁରଲÑ ଏସରିଆ 
ତାନରିÔ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନରି େୁତ୍È ଉରଜÑ ରେÍନୁ 
ଅÉଆରତ। ୨୭

 ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଭାରରି ମÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ନାହରିକରି ଅÉରନ, 
ଏÌରରି ଅÉଏ, ରଦରରି େୁତ୍È ଆରର୍୍ମରି ରେÍନୁ ଇଡୁତାରରିରଭÛଏ 
ଆନରିରଭÛଏ ନୂଡ଼ରିତାରରି ରାହରି ଅÉଏ। ଗୁରଲÑ ଏସରିଆ ଏଙ୍ା େୁତଗି 
ଲÌକୁତାକା ଏତେରି ରେÍନୁତରିନରିଇ ଲÉକାଇ ମାରନରୁ, ଏଆଡ଼ରିନାରରି 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ସାରନ।”

୨୮
 ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା 

କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇରସରୁ।” ଏେରିସ ତାକାରରି ରଦରରି େୁତ୍ା ଆରର୍୍ମରି 
ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ମାରନ।” ୨୯

 ଗୁରଲÑ ରଦରରିନÉଜୁ ଡାଣ୍ 
କରିଲାବରିଲା ବ୍Éଡରିରତ। ୋଉଲରକÑ ରତ୍Íବରିସାଞ୍ଜୁ ମାକରିଦନରିଆ 
ତାନÈନରିଇ ଗାୟଇ ଏଙ୍ା ଆରରିତୋଖ୍ଇ ଏଆରୁ ଆହାନାଇ 
କାହା ଅÉରତକା ସବା ଗରିନରି ୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଦଗା ଗରିରତରୁ। 
୩୦

 ୋଉଲରଭÑ ଏ ଲାଇକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଏଆନରିଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ସୀଆରତରୁ। ୩୧

 ଏ ଦରିନା ତାକା ଏସନରି ରଦରÈକା ୋଉଲ ତାଡ଼ା 
ମାଏଞ୍ାଙ୍ା ମାରସରୁ। ଏଆରୁରଭÛଏ ଏଆନରିଇ କାହରିନରି ୋଙ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ କୂଭା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ରଭସାନା ୋଣ୍ାରତରୁ।

୩୨
 ଈ ରଡଲରି ମାରଦ ଏÛରସ ଲÌକୁ ଏÛରସ କାତା ଆଇରସରୁ 

ଏଙ୍ା ଗୂଲରି ଆଇରସରୁ। ରଦହା ବÉଗା ଲÌକୁତାକା ଆନାଡ଼ରିକରି ର 
ବାଃତାରନ ଊଜାମାରନରୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ାସରିଡାରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ସବା ତାନରିÔ ଭାରରି କରିଲାବରିଲା ଆଇରସ। ୩୩

 ଏମବୋ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାରଇ ନÌକରିକରି ୋଣ୍ାରସରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକÛ 
କାତା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାରସରୁ। ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାର 
କାଜୁ ଭାଡ଼୍ ସାନାଇ ଏଆରରିଇ ବୁଜାଇ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। 
୩୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ାର ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁରଦଏଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  େୁରସରୁ ଏଙ୍ା ରୀ ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ କ୍ୀରରି କ୍ୀରରିନା କୂରତେରୁ, 
“ଏେରିସ ତାକାରରିତାରରି ରଦରରି ରେÍନୁ ଆରର୍୍ମରି ଗୁରଲÑ ତରିକରିÔ 
ରଦରାଡ଼ରି!”

୩୫
 ଈରା ରଭଞ୍ାନା ରଦରରି ନÉଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଊଜାମାସରି 

ଲÌକୁରରିଇ ଲତୁ ଇସ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଏେରିସ ତାନରିÔ 
ଲଃେରିମାନାରତରୁ, ଗୁରଲÑ େୁତଗି ତାନରିÔ ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ଆରର୍୍ମୀ ରଦରରି ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûଟରି ଦରିଆମାଞ୍ାନରି ତୀରରିଗାଟରି 
ଭÈଡରି ତରିନରିଇÛ ଅÉଙ୍ାଗାଟାରରି ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇ େୁନାସରିରଡ? ୩୬

 ଈ 
କାତା ଦାୋତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇରଭÛଏ ରଭସ୍ା ମଏୂ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈରୁ ଲତୁ ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉଭା ରନଗାରରି।

୩୭
 “ଈରୁ ଏତେରି ଲÌକୁରରିଇ ଇମବୋଙ୍ରି  ଅସାଞ୍ାରଦରୁ, ଏଆରୁ 

ମାଇ ରେÍନୁ ଇଡୁତାଆ ଆନାରଭÛଏ ମୀଞ୍ାନା ଅÌଆ ସରିରଡରୁ 
ଅÉରତକା ମାଇ ରେÍନୁଇ େÉସ୍କାନା ଆନାରଭÛଏ ରଭସାସରିରଡରୁ। 
୩୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ମାଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାଙ୍ା ମାନୁ ଏଙ୍ା 
ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାକାରଭÛଏ ମାରନରୁ। ରଗରଟ ଦରିମରିତ୍ରିଅ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି ତାରରି ଆନରି ଅÉରତକା କାତା ଏÛରମବେରରି 
କୁÛଇଟରି ମାରସକା ଏଆରୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଜାନା ରକÍସୁଗରି ରକÍସୁଗରି 
ସÉୋକାରୁ।

୩୯
 “ଏÌËକରିରଭÑ ମୀନ୍ରି ଅରଟÑ ଆନାରରି ଅÉରତକା କାତା 

ମାରସକା ଏÌରÈ ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି ସବା ତାନରିÔ ତୂକରି ଗରିଭା ମେୂା 
ଅÉରନ। ୪୦

 ଇରଦ ଏତେରି କରିଲାବରିଲା ଅÉରତ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ 
ଦୂସଗାଟାସୁ ଅÉଭା ମୂନାସୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇÛମବୋତାରରି 
ଟରିକ୍ନÈ କାତା ଆନାରରିରଭÛଏ ସରିରଡଏ।” ୪୧

 ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସାନାଇ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସବା ଭ୍ରିଙ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଲÌକୁରରିଇ ତÉରେକରି 
ତÉରେକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା 
ସାରସରୁ।

ପାଉଲ ମାକଦିନଆି ଏଙ୍ା ଗ୍ରରୀସ୍ ତାଙି୍ ସାସାରି

୨୦  ୧  କରିଲାବରିଲା ଟାଟରି ଅÉତରି ରବÛଅଟରି ୋଉଲ 
ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ଆସ୍ାନାଇ ରରହା ଏଙ୍ା ଡÉଟା 

ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆରରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨

 ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ସାରଜ ସାରଜ 
ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଡÉଟା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉନାଆ କାତାଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏÛମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରୀସ୍ ତାଙ୍ରି  
ଏରତଞ୍ଜୁ। ୩ ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÛମବୋ

ଡ଼Èଇ ସୁରରିଆ ତାଙ୍ରି  ସରିରୁ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା 
ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
ରସÍଲୁ ନୀଟରି ଗରିେରିସାରା େୁରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ମାକରିଦନରିଆ 
ତାଙ୍ରିରନ ରଭ୍ଡÓÍୋ ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଆନରିରକÛ ରବରୟା 
ରଦରରି ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ େୂରରି ମ୍ରିଏଞ୍ଜୁ ରସାୋତ୍, ରତସଲନରିକରିତାଞ୍ଜୁ 
ଆରରିତୋଖ୍ ଏଙ୍ା ରସକୁନ୍, ଦବଗିତାକା ଗାୟ ଏଙ୍ା ତରିମତରି 
ଅରଟÑ ଏସରିଆତାକା ତୁଖିକ ଏଙ୍ା ତ୍ଫରିମ ସାରସରୁ। ୫

 ଏଆରୁ 
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ଗୁରଲÑତାକା ଅÉଗରନ ସାଜାନା ରତ୍ାୟା ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମÉଙ୍ରି Ô 
ଜÌେରିଞ୍ାରତରୁ। ୬ ରଭ୍Íନ୍ା ସରିଡାନରି ରୁଟରି େରିଟÛକା ତରିନରି ଲÉକା ବÌଜରି 
ଭରିହ ରିତରି ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁେରିଲରିେରି ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସରିରୁ ଜାହାଜ 
ଡ଼Èଇ ସାଜନା ରତ୍ାୟା ତାନରିÔ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଏÛମବୋ ସÉତ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ

ପାଉଲ ନ୍ାୟା ତାଙି୍ ସାସାରି
୭

 ଅÉମୁ ସନରିଭÉରୁ ପ୍ରବୁ ବÌଜରି ରଲପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ର ବାଃତାରନ 
ଊଜାସାନରି ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ କାତା ରଭସ୍ା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭଇତରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆସରି ବÉଗା ତୁରଲ 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉରପ୍ଞ୍ଜୁ। ୮

 ଅÉମୁ ଏତୋଭାନରି 
ଊଜାମାସାମ,ୁ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଗÉରମ ଡରିେଙ୍ା ମାସୁ। 
୯

 ଇଉତୁକ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଲÉରଭଞ୍ଜୁ କରିଡ଼୍ କରି ସÌଡ଼ରିଟରି 
କକ୍ ସାନାଇ ସୁଞ୍ରି ରତଞ୍ଜୁ। ୋଉଲ ରଭରସ୍ମାରସଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁରଞ୍ ସୁରଞ୍ ତୀନରି ମହଲା ରସଣ୍Ûଟରି ଦରିଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ନରିରତେରୁ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା 
ମସୂାରସଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ୋଉଲ ରନÍରଡକରି ଭÉଜାନା ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 

ଏଆନରିଇ ତାଡ଼ା କାକା ଡ଼Èଇ ରଡÍସାନା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ବାଇବୁମବେଜୁ ଅÉଆଟୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।” ୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ୋଉଲ ରସଣ୍କରି ସାଜାନା ରୁଟରି ରଲକ୍ ରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରଡଲରି ରଭÍଗରିତରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିରକÛ ବÉସରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏ ରବÑଅଟରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଆରୁ ଏÌ ଲÉରଭନରିଇ 
ନୀରଡ଼ େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଇଜକରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ତÉଡ଼ା 
େÉରଟରୁ।

ନ୍ାୟା ଡÈଇ ମିତୁଲିନକି ିସାସାରି
୧୩

 ଅÉମୁ ଏÛମବୋ ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ ଡ଼Èଇ ଆସସ୍ ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାସାମୁ। ଏମବୋଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ ଅÛୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ାସାମୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉକରି ତÉକରି ସାଲ୍ ବା ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଡାଉ 
ୋଉଲ ଆସସ୍ ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମÉଙ୍ରି  ରମଃତାରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉରକ ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରସଙ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମରିତୁଲରିନରି ୋଦା 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉତାମୁ। ୧୫

 ରଭଇତରି ଅÉମୁ ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ 
ଡ଼Èଇ ଖିଅ ଇଞ୍ରି  ସମୁଦ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଏତାତାମୁ। ଏ ରଭÑଇତରି 
ଅÉମୁ ମରିଲରିତ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏତାତାମୁ। ୧୬

 ୋଉଲ ଏସରିଆ 
ତାନରିÔ ଗÉରମ ରଡଲରି ରାହରି ଅÉଭା ମÉଟ୍ କରି ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏେରିସ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା କୂଭା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁରାବାରା 
ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଏପିସ ନଦରି ନÉଜୁ  
ନସÍନଣ୍ଙ୍ାନ୍ ନଙ୍ ବÉସି ଅÉତାରି

୧୭
 ୋଉଲ ମରିଲରିତ ଡ଼Èଇ ଏେରିସ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ ୋଣ୍ାନା 

ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ଅÉେ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୮
 ଏଆରୁ ଭÉଭାରନ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏସରିଆତାଙ୍ରି Ô ଭÉତରି ଗÉଲା 
ଡ଼Èଇରନ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାଇ, ମୀରକ ଲଃେରିମାଞ୍ାତରି ରଡଲରି 
ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରସÛଏ,ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। 
୧୯

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନାଇ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ନରିଙ୍ାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  

ନୀଟରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ଜୂଗା ସରିଆମାଞ୍ାରନରୁ। 
ଅÉରତକାରଭÛଏ ଅÉନୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା କାଣ୍ଜୁ କା ଡ଼Èଇ 
ପ୍ରବୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÈଇ। ୨୦

 ଏତୋଇ ଏତୋଇ ମୀ ରସÍଲୁ 
ରନଗରିତÈଇ, ଏÌଭା ଆନାରଭÛଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆରÈଇ ମୀ ବାଃତା 
େÌକ୍ ସାଞ୍ାଇ। ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ଇଟ୍ କା ବୂଲରି ଅÉଜାନା 
ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାଇ। ୨୧

 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ତାକା 
ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ବାଃତା ଏÌଲୁ ତରିହାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ରସÍଲୁ ନୂରଡ଼ 
କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସାମାଇ।

୨୨
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ତାରା ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଞ୍ାନା 

ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାଇ। ଅÉନୁ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡନୁ ଏÛମବୋ ନାଇ 
ରସÍଲୁ ଆନÈ ଅÉରନ। ୨୩

 ଗୁରଲÑ ରଦରରି ନÉସ୍କାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ନÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ବନ୍ରି ଅÉଭା ଏଙ୍ା 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ମÈରନ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁବାହା 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌଭାତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଏତେରି 
କାବାଡ଼ରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ, ଏÌରÈ େୂରରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସÉଭା ମାନ୍ ମବୋ 
ଡୁସ୍କରିମାଇ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ନାଇ ନୀମବୋ ତରିନରିଇ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ମୁଲୁ 
ସରିଡାନାରରି ଇଞ୍ରିମାଇ।

୨୫
 “ଅÉନୁ ଏତେରି ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରେÍନୁ ଦରିନାତାରÈ 

େÌକ୍ ସାମାଇ। ଇରସÑକା ମୀ ମାରଦ ଈରୁ ଇରଦÛ ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ 
ଏରସକାରଭÛଏ ନÉଙ୍ରି  ରମଃୋ ମୂତାରାରଜÛରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମାଇ। ୨୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ମୀ 
ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ମହୁ ରି ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଏଆନରି ରସÍଲୁ 
ଦାଇ ଅÉଏନୁ। ଅÉନୁ ଦୂସ ସରିଡାନାନୁ ଅÉଇ। ୨୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାରା ଗୁରଲÑ ଆନା 
ରଭÛଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆରÈଇ ରଭସାମାଞ୍ାଇ। ୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ 
ମୀ ମୀସଅ ମÉରୁମÉରୁନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଅରଟÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଏତେରି ରମÍଣ୍ରିଗଟା କୁÛଇଟରି ମୀଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆନା 
ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁରଭÑ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
ଏଙ୍ା ଏତେରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରାକÈ ଡ଼Èଇ କଡା 
ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌଭା ରନଗା ଡ଼Èଇ ଲକ୍ ଦୁ। ୨୯

 ଅÉନୁ େଞୁ୍ରିମାଇ ନାଇ’ 
ସାନରି ରବÑଅଟରି କÉସରି ନାଃକା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉନୁ। ଏÌଭରି ଈ ଗଟା 
ତରିନରିଇÛ ନାହରିକରି ଗରିଭା ଡୁଞ୍ରି ନୁ। ୩୦

 ମୀ ମାରଦ ଡ଼ÈଇରଭÛଏ ଏରସ 
ଲÌକୁ ସ୍ଡÓØରନରୁ ଏଙ୍ା ଆରଡ୍ତାରା ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାଇ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ 
ତାଡ଼ା ରଭଞ୍କରି ରଜଲ୍ ବା ଡୁଞ୍ରିରନରୁ। ୩୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମÉରୁ 
ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଈରୁ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଇଟାଦୁ, ଅÉନୁ ତୀନରି ବାସାରରି 
ମୀରକ ରାହରି ଅÉଜାନା କାଣ୍ଦ୍ଜୁ କା ଜୀରରି ଗରିଆନା ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି 
ମୀଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ସାମାଞ୍ାଇ।

୩୨
 “ଅÉନୁ ଇରଦ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌଭା 

ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ରଭସ୍ା ତାନରିÔ ସେଗି ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ, 
ଈ ରଭସ୍ା ଆଡାଆ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆରନ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ ତୀରରିତାକାରରିକରି ସରିଆମାନରି ରମÍଲା ମୀଙ୍ରିରଭÑ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୩୩

 ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ମୀରକ ମାଞ୍ାରତÛଏ ଏÛମବୋ 
ଅÉନୁ ଏରମବେରରିତାଆÛ ରଭÛଏ ଟÉକାଙ୍ା ଅÉରତକା ସÉଞ୍ା ମାନରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଲÌବା ଗରିଆ ସରିରଡନୁ। ୩୪

 ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଅÉନୁ 
ନÉନ୍ାରା ଏଙ୍ା ନÉରକ ମାଞ୍ାତାକାରରିତାରÈ ଲୂଡ଼ା ଅÉତାରା େରୂରି 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନାଇ କାଜୁ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାଇ। ୩୫

 ନାଇ 
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ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାଇ ଇÛଆରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଅÉଜୁ େÉନାନାକାରରିଇ ସାହାଜ ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସ ୁପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରା ଈ ରଭସ୍ା ଏÌଲୁ ତାନରିÔ 
ଆଃନାସ,ୁ ‘େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଏ ସୀଭା ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ରମÍଲା 
େÉନାରରି।’ ”

୩୬
 ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭତେରି ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ରମଣ୍ାଙ୍ା 

ଉତାନା କରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିରକ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୭

 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଗÉରମ ଡ଼ରିରତରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଉଲଇ େଜାନାଇ ନସ୍କରିରତରୁ। ୩୮

 ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ 
ରମଃୋ େÉରନଏÛରୁ ଇଞ୍ରି  ୋଉଲ ରଭତୋରରି ଏଆରରିଇ ଗÉରମ 
ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିରତ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଏଆନରିଇ ଜାହାଜ 
ଟୁକ୍ନÈ େରିଃକାରତରୁ ଏଙ୍ା ଜହାରରି ସରିରତରୁ।

ପାଉଲ ଜରୁିସାଲମ ତାଙି୍ ସାସାରି

୨୧  ୧ ଅÉମୁ ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଭÉଜାନା ରକାସ୍ 
ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ସରିରୁ ଜାହାଜ ଡ଼Èଇ ସାସାମ।ୁ ଏ 

ରଭଇତରି ଆମ ୁଏମବୋଡ଼Èଇ ରରାଦା ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ଭÉତାମ।ୁ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ୋତାରା ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ୨ ୋତାରା ତାନରିÔ ରଫୈନରିକରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାସରି ର ଜାହାଜ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ ଏମବୋ ରସଙ୍ରିତାମ ୁ
ଏଙ୍ା ସାସାମ।ୁ

୩
 ଅÉମ ୁସାଜାନାଇ କୁପ୍ର ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଏସାନା 

ରଦବା େÉଡ଼ାଟରି ସୁରରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାସାମୁ। ଅÉମୁ ସÌର୍ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଜÉତାମ।ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÛମବୋ ଜାହାଜ ତାନରିÔ 
ରଲଦରି ଗରିଆମାସରି ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ ମÉଲ୍ ଜÉୋ ମାରସ। 
୪

 ଅÉମ ୁଏÛମବୋ ଏସନରି ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ େୂଣ୍ରିତାମ।ୁ 
ଏଆରରିରକÛ ସÉତ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ ଏଆରୁ ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କୂଭା 
ରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭରତେରୁ। ୫

 ରଡଲରି େୂରରି ଅÉଭାରନ ଅÉମ ୁ
ଏÛମବୋ ଡ଼Èଇ ସାସାମ।ୁ ଏÛମବୋ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଆଜାସାକା, 
ମୀଡାକାଗୁରଲÑ ନÉଜୁ ଅÌରଡ଼କରି ଟୁକ୍ନÈ ମÉରକ ଭÉରତରୁ। 
ଅÉମ ୁଗୁରଲÑତାମ ୁରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉତାମ।ୁ 
୬

 ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଜାହାଜ ତାନରିÔ 
ରସଙ୍ରିତାମ।ୁ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ତÉରେକରି ରଭ୍ଡÓÍରତରୁ।

୭
 ଅÉମୁ ରସାର ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିତାମ ୁ

ଏଙ୍ା େତଲମାଇ ତାଙ୍ରି  ଏÛତାମ।ୁ ଏÛମବୋ ଅÉବାରରିଇ େୂଣ୍ାନାଇ 
ଏଆରରିରକ ରନରିସରି ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ ୮ ରଭଇତରି ଅÉମ ୁକାଇସରରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାଗାଟରି େରିଲରିେରି 
ଇଡୁ ତାନରିÔ ସÌଟାମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉତ ଗାଣ୍ରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି 
ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଏଆନରିରକÛ ରାହରି ଅÉତାମୁ। 
୯

 ଏଆନରିତାଇ ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡାନରି ମାରସାକା ମାସ।ୁ ଏÌଭରି 
ଗୁରଲÑ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାଇ ମାସ।ୁ

୧୦
 ଏÛମବୋ ଅÉମ ୁଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତରି ରବÑଅଟରି ଜରିହୁଦା 

ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଆଗାବ ଇଞ୍ରି  ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÈଉ ଆନାରା 
ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ୋଉଲତାରÈ ରଡÍଟରି ତଃେରିନାରା ଜÉସାନା ଅÌରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତÉଆ କÉଟ୍ କା କାକା ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ତଃେରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରରି 

ରଡÍଟରି ତØେରିନାରରି ଏÛରମବେରରିତାରରି, ‘ଏଆନରିଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ 
ଜରିରୁଦରିଙ୍ା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତØେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି କାକାନରି ସେଗି ଗରିରନରୁ।’ ”

୧୨
 ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି େରତ୍ଗାଟାକା ଈ କାତା 

ରଭଞ୍ାନାଇ ୋଉଲଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା କୂଭା ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ରଭତୋମ।ୁ ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼ୀ ମାରଞ୍ରୁ? ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  
ବରିକାଲରି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ? ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଭାରରି ତଃୋ 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ଅÉନୁ ତÌଲ ଅÉଜା ସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସ ୁୋଦା ରସÍଲୁ ସÉଭା ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ତÌଲ ଅÉଜାମାଇ।”

୧୪
 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ କାତା ଡ଼Èଇ ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନାଅÈତାକରି ଅÉମ ୁକରିନରି 

ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉତାମ ୁଏଙ୍ା “ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରରି ଅÉୋକାରରି” 
ଇସାମ।ୁ

୧୫
 ଏÛରସ ଦରିନା ସାସରି ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁମାଇ ଲୂଡ଼ାତାଆ ତÌଲ 

ଗରିତାମୁ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଟÌଣ୍ରିତାମୁ। 
୧୬

 କାଇସରରିଆ ତାକା ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ମÉରକ 
ଆଡାନା ଭÉରତରୁ। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  କୁପ୍ର େÌଡ଼ରି ମନାରସାନ 
(ଏତୋଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ମୂଲା ରଭÍରଲ ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରି ମାରଦÛ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ)ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ। 
ଏମବୋ ଅÉମ ୁନÉଡାଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉଭା ମାରସ।

ପାଉଲ ଜାକୁବଇ ପୂଣି୍ତାରି
୧୭

 ଅÉମ ୁଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଏÛୋ ଡÈରଣ୍ େରତ୍ଗାଟାକା ମÉଙ୍ରି  
ରରହା ଡ଼Èଇ ଜହାରରି ଗରିଆରତରୁ। ୧୮

 ଏ ରଭଇତରି ୋଉଲ 
ମÉରକ ଜାକୁବଇ େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା 
ଏÛମବୋ ଊଜାମାରସରୁ। ୧୯

 ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ଜହାରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ମାରଦ 
ଏତେରି କାବାଡ଼ାକା ଗୁରଲÑ ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ରଣ୍È 
ରଣ୍È ଗରିଆନା ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନାଇ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ା ଦଃୋ ଗରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ ୋଉଲଇ ରଭରତେରୁ, “ଆବା, ଈନୁ ରମଃେରିମାଞ୍ରି  
ହଜାର ହଜାର ଜରିହୁଦରିଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାକା ଅÉଜା ମାରନରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ସÉଜା ଆଃୋ ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରନରୁ। ୨୧

 ଏଆରୁ ନୀ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନରୁ, 
ଈନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ରାହରି ଆଇମାନରି ଦରିନାଙ୍ାନରି ଲଃେରିମାନରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ମÌସା ସÉଜା ଆଃୋ କୂଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି । 
ଈନୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିଇ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ କୂଭା ଗରିେରିଞ୍ରି  
ଅରଟÑ ଜରିହୁଦରି ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃୋ କୂଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ।

୨୨
 “ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଆନÈ ଗରିଭା ଅÉରନ? ଈନୁ ଇମବୋଙ୍ରି  

ଭÉଜାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÛଏ ରଭନ୍ ମବୋ 
େÉରନରୁ ଆଡÈଆ। ୨୩

 ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ରଭତୋନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିମ।ୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଅÉଞ୍ାମାନାକା ଚାରରି ଗାଣ୍ରିତାକା 
ମÉରକ ମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୪

 ଈନୁ ଏଆରରିଇ ଅସାନା ଏଆରରିରକÛ 
ଆଡାନା ନରିଣ୍ାନରି ସୁୋଡ଼ରି ଗରିମୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ତ୍ାଉ ସରିଲ୍ ୋ 
ରସÍଲୁ ଟÉକାଙ୍ା ତହା ଜରିମୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ନୀ କାତା 
ଆନା ରଭଞ୍ାମାରନରୁ ଏÌରରି ଦାୋତାରରି ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑତାକା 
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େୁରନରୁ। ଈନୁ ନୀ ନୀମବୋ ତାନରିÔ ମÌସାତାରା ସÉଜା ଆଃେରିଞ୍ରି  
ଇଞ୍ରି  ରମଃରନରୁ।

୨୫
 “ଅÉମୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ େରତ୍ଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅÉକୁ 

ଭ୍ୀସାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଭ୍ୀସା ମସୂାନାମ:ୁ

‘େୁତ୍Èଙ୍ାନରିଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା,
ରାକÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା
ଈରୁ ଆନରିରଭÑଏ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା 

କୂନା।’ ”

ପାଉଲଇ ଆଃପା ଅÉନତ
୨୬

 ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ରଭଇÛତରି ଏ ଚାରରି ଗାଣ୍ରିତାକାରରିଇÛ ତ୍ଡÓÉରକ 
ଅସାନା ତାଡ଼ାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏତେରି ଦରିନା ଈ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରି ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକାରରି ରସÍଲୁ ଆନା ଦÉନ ସୀଭା ଅÉରନ 
ଏÌରÈ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ସÉତ ଦରିନା େୂରରି ଅÉତରି ଦରିନା ଏସରିଆତାକା ଏସନାକା 

ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି କୁଡା ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇÛ 
ଆଃରତରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା କୁରତେରୁ, “ଅÌ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁତାରତରୁ, ମÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆଦୁ, ଇଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଲÌକୁରରି 
କୁÛଇଟରି, ମାଇ ସÉଜା କୁÛଇଟରି, ଈ ବାହା କୁÛଇଟରି, ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇÛ 
ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ଏସନରି ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁରରିଇରଭÛଏ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ଲାଇକରି ଅସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଇ ସୁୋଡ଼ରି ବାହା 
ତରିନରିଇÛ ସପ୍ରା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।” ୨୯

 ଏଆରୁ ରଭÍରଲ ଏେରିସ ତାନାନରିଇ 
ତ୍ଫରିସଇ ୋଉଲରକÛଏ ରମହାରସରୁ। ତ୍ଫରିମ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ରୀକ୍ 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଲାଇକରି ଅସାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ।

୩୦
 ଗୁରଲÑ ରଦରରି ନÉଜୁ ଜାଣ୍ କରିଲାବରିଲା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଲÌକୁ ଏରନÛ 

ଆନÈଟରି ରରହ ରଦଗାନାଙ୍ାଟରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ 
ଡ୍ରିସାନା ଅÌରଡ଼କରି ଅରତରୁ ଏଙ୍ା ଉରତ ଉରତ ଦÉରାଙ୍ା ଗୁରଲÑ 
ଟୁଟ୍ କରିରତରୁ। ୩୧

 ଲÌକୁତାକା ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  
ମାସାଭା ରରାମ୍ ରସନାେତରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଈ କାତା ଏÛରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
େୁରସଞ୍ଜୁ ଜରିରୁସାଲମ ଜାଣ୍ କରିଲାବରିଲା ବ୍Éଡାରନ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ଡାରଣ୍ ଏସନରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରଦରାରରିଇ ଆହାନା 
ଏÛମବୋଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାସରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ରସନାେତରିଇ ଏଙ୍ା 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରମହାନା ୋଉଲଇ ସାଃୋ ଏÌରସ ଗରିରତରୁ।

୩୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସନାେତରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ୋଉଲଇ 

ବନ୍ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÌରଡ଼କା ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ୋଉଲଇ 
ତଃୋ ରସÍଲୁ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ୋଉଲ 
ଏମବୋଇ ଏଙ୍ା ଆନା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଊଜାମାସରି 
େୁଟା ତାକା ଲÌକୁ ରଦରରି ଗୀରାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଲÈକା 
କାତା ରଭରତେରୁ, ରସନାେତରି ଈ କରିଲାବରିଲା ମାରଦ ଏମବୋଇ 
ଉରଜÑତାରÈ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରା ରଭସ୍ରିରନ ଏÌରÈ େୁନାଅÈରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଲଃନରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ୋଉଲଇ 
ଅୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି 

ଲୁଗୁଲୁଗୁନା କୂକ୍ ସାନା ସାରସରୁ। ୩୫
 ଲÌକୁତାକା ଆଜାଞ୍Éୋ 

ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇସାକରି ୋହୁଚଙ୍ାନରି ସରିୋଇଙ୍ା ୋଉଲଇ ରଡÍସାନା 
ଅରତରୁ। ୩୬

 ଅÉରତକାରଭÛଏ ଲÌକୁ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ସାଜାନା 
“ଇଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍଦୁ” ଇଞ୍ରି  କ୍ରିରରି କ୍ରିରରିନା କୂରତେରୁ।

୩୭
 ସରିୋଇଙ୍ା ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଅୋ ରଡଲରି ୋଉଲ 

ରସନାେତରିଇ ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  େରଦକା ରଭସ୍ା ମତୂାଇ 
ଗରିନା?”

ରସନାେତରି ଏଆନରିଇ େ୍Éରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଗ୍ରୀକ୍ କାତା େୁଞ୍ାଞ୍ରି  
ଗରିନା?” ୩୮

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈନୁ ଏ ମରିସର ଲÌକୁତାତରି, 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏରସ ବାସାରରି ରଭÍରଲ ସରକାର କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଚାରରି ହଜାର ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋଗାଟାରରିଇ ସରିଃେରିମାନରି 
ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ସାଜାରସଞ୍ଜୁ।”

୩୯
 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କରିଲରିକରିଆ ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ତାନୁ ର ଜରିହୁରଦଏÛନରିରତନୁ। ର ରଦରରି ନÉଜୁତାନରିÔ ଅÉନୁ ର 
ନାଗରରିକ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ କାତା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ନୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ୋବରି ଜÉେରିଞ୍ାଇ।”

୪୦
 ୋଉଲ ରସନାେତରି ବାହା ଡ଼Èଇ ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ 

ୋହାଚ କୁÛଇଟରି ନରିସାନା ଲÌକୁରରିଇ କାଜୁ ଭାଡ଼୍ ୋରନ ଗୁରଲÑତାକା 
କରିନରି ଇରସରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏବ୍ରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ କାତା ନ୍ତୋରି

୨୨  ୧ ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ନାଇ େÉଡ଼ାଟରିତାରା କାତା 

ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରଭଞ୍ାଟୁ।
୨

 ଏଆରୁ ୋଉଲ ଜରିହୁଦରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭତେରି ବÉଗା ରଦହାରନ 
କରିନରି ଇରସରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

୩
 ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ଜରିହୁରଦଏନରିରତନୁ। ଅÉନୁ କରିଲରିକରିଆ ଦରିନା 

ତାଷ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାରସÛଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ଅÉନୁ ବାଡ଼ରି ଉଡରି ଅÉଜାମାଇ। ଅÉନୁ ମାଇ 
େୁବ୍È ଅÉବାରରି ତÈଆ ସÉଜାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଗ୍ରÉୋଗାଟରି ଗମଲରିଏଲ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମ ରନଗା ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋ ୋଣ୍ଞ୍ମାଇ। ମୀ 
ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉନୁରଭÛଏ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଗÉରମ କାରାକାସା 
ଆଇରସଏ। ୪

 ଜୀସୁ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ତÉକାଇ ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଗÉରମ କସ୍ଟ ସୀପ୍ କରିରସÛଏ ଏଙ୍ା ଜୂପ୍ କରି ମାରସÑଏ। ଅÉନୁ ରମ୍ଡÓହା 
ଆସା ଗୁରଲÑ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔଇ ଇଟ୍ କରିମାରସଏ।

୫
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନାରରି ସବା ଗୁରଲÑ ଈ 

କାତା ରସÍଲୁ ସÉକରିଗାଟାକା ମାରନରୁ। ଅÉନୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉକୁ େÉଣ୍ଞ୍ାନା ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଏ। ଏମବେÈ 
ମାସାକା ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଡଣ୍ େÉରନରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରିଇÛ ତଃୋନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ତାୋ ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ସାଜରିରସÛଏ।

ପାଉଲ ତାଡା ଏÌଲୁ ତଃିତାରା ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୬

 “ଅÉନୁ ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ଏÛୋ ଏÛୋ ଆଇସାନରି ଊଦାରେÛ ରରଣ୍ 
ଅÉରତ। ଦରମସକକରି ଏେରିସାନରି ତ୍Éରଟରି ରଭÍଲା ଅÉଜାରସ। 
ଏÛମବୋ ଊଦାରେÛ ରସଣ୍Ûଟରି ରରଣ୍ ରଦରରି ଉଜାଡ଼ରି ନାଇ ତୀଡ଼ରି 
ଗୁରଞ୍ରରି ଦରିଆରତ। ୭

 ଅÉନୁ ରନÍରଡ ଦୀକାରତଏ, ଏÛମବୋ ଅÉନୁ 
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ର କାତା ରଭରସଏ, “ସାଉଲ, ସାଉଲ, ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ଜୁପ୍ କରିମାଞ୍ାଦରି?”

୮
 “ଅÉନୁ ରଭରସÛଏ, ‘ପ୍ରବୁ ଈନୁ ଏମବୋଇ’ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  

ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଏ ନାଜରରିତ ଜୀସୁରତନୁ, ଏରମବେରରିଇ 
ଈନୁ ଜୂପ୍ କରିମାଞ୍ରି ।’ ୯

 ନÉରକ ମାଞ୍ାତରି ଲÌକୁତାକା ଏ ଉଜାଡ଼ରି 
ରମଃରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋତାରା ବୁଜରି ଅÉଭା 
ମଆୂରତରୁ।

୧୦
 “ଅÉନୁ ଏମବେÈ ରଭରସଏ, ‘ପ୍ରବୁ ଅÉନୁ ଆନା ଗରିଇ?’ ପ୍ରବୁ 

ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ନରିଙ୍ାମ,ୁ ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ସାଲାମୁ।’ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ନୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ଅÉଜମାରନ, 
ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ଏମବେÈ ରଭସ୍ା ଅÉରନ। ୧୧

 ଅÉନୁ କାନ୍ ଙ୍ା ରମଃୋ 
ମୂଆରତନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ଉଜାଡ଼ରି ନÉଙ୍ରି  କÉଣରିଙ୍ା 
ଗରିଆରତ। ଏÌସରିବÉଗା ନାଇ ମÈଏଞ୍ାଙ୍ା ନାଇ କାଜୁ ଆହାନା 
ନÉଙ୍ରି  ଦରମସକ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତରୁ।

୧୨
 “ହନାନରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ରଆଞ୍ଜୁରେÍନୁ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଦରମସକ 

ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÌସା ସÉଜା ମÉନରି 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ମାସରି ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ମÉନରି 
ଆଇରସରୁ। ୧୩

 ହନାନରିଅ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ନାଇ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ନରିସାନା ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÌ ସାଉଲ ଅÉବା, ଈନୁ ଅରଟÑ 
ରରିରହଗରି ରମଃୋ ମୂମୁ।’ ଅÉନୁ ଏ ଡାରଣ୍Û ଏଆନରିଇ ରମଃୋ 
ମରୂତଏ।

୧୪
 “ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ; ‘ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି 

ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରା େୁନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏ ତୀରରିତାନାନରିଇ 
ରମଃୋ ତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ଏଆନରି ସଡୁା ଡ଼Èଇ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ନୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରି ବାଃତା ସÉକରିଗାଟାତରି ଅÉଦରି। ଈନୁ ଆନା ଆନା ରମହାଞ୍ରି  
ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାଞ୍ରି  ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ ଦରି। ୧୬

 ଇରଦ ଈନୁ 
ଅରଟÑ ମÌଟ ଅÉଭା କୂନା। ଉରତ ନରିଙ୍ାମ ୁଏଙ୍ା ମଞୁ୍ା େÉନୁମ।ୁ 
ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ନୀ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ନବ୍ ଗା େÉନୁମ।ୁ’

୧୭
 “ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତÛଏ। ଇମବୋ 

ରନରିସରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିସାନରି ରେÍନୁତାରା ରଣ୍ା ରମଃରତଏ। 
୧୮

 ଏମବୋ ଅÉନୁ ଜୀସୁଇ ରମଃୋ େÉରଟଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଡାରଣ୍ ଜରିରୁସାଲମ େରିଃମୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈନୁ ନାଇ କାତା ଆନା ରଭସ୍ ଦରି ଏÌରÈ ଏଆରୁ 
ଆରହଏରୁ।

୧୯
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇରସଏ, ପ୍ରବୁ ଈ ଲÌକୁତାକା ଅÉନୁ 

ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ନୀଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆ ମାଞ୍ାତାକାରରିଇ 
ବନ୍ରି ଗରିେରିରସଏ ଏଙ୍ା ସାଃେରିରସଏ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାମାରନରୁ। ୨୦

 ନୀ 
ସÉକରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ତେରିୋନ ତାରରି ରାକା ଜୀରରି ଆଇ ମାସାଭାନରି ଅÉନୁ 
ଏମବୋ ନରିସାନା ଏ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ର ଏÌଲୁ ଆଇରସଏ। ଏଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍେରି ମାସାରରିତାଆ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଅÉନୁ ଜÌସା ଜରିେରିରସଏ। 
ଈରା ଗୁରଲÑ ଏଆରୁ େୁଞ୍ାରନରୁ।”

୨୧
 “ଏÌËକରିରଭÑ ପ୍ରବୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଈନୁ ସାଲାମୁ, ଅÉନୁ 

ନୀଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦୁରୁକରି, ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାରାଇ।’ ”

୨୨
 ୋଉଲ ଈରସ ରଭତେରି ଟୁକ୍ନÈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରଭରସରୁ। ଏ 

ରବÑଅଟରି ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଆଡାନା ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା କୂକ୍ ସାନାଇ 

ରଭରତେରୁ, ‘ଇଆନରିଇ େୁତଗି ଡ଼Èଇ ମ୍Éକ୍ ଦୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉଭା ଆବ୍ ଗରି ସରିରଡଞ୍ଜୁ।’ ୨୩

 ଏଆରୁ 
କ୍ରିରରି କ୍ରିରରି ଇଞ୍ାନା ତÉଆ ସରିଣ୍È ଦାନ୍È କ୍ଡଜୁÓØୋନା ରସଣ୍କରି 
ଭୀପ୍ କରିରତରୁ ଏଙ୍ା ରସଣ୍କରି ଦୂଲରି ଲÉସ୍କରିରତରୁ। ୨୪

 ଏÛମବୋ 
ଡ଼Èଇ ରସନାେତରି ୋଉଲଇ ସରିୋଇଙ୍ା ରାହରି ଅÉନରି ଇଡୁଲାଇକରି 
ଅୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ଈରସ ନରିଙ୍ାନା କାତା ରଭସ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ରଭÍସାନା ୋଉଲଇ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏଆରୁ ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ସାଃୋ 
ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ତଃୋଇ ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏମବୋ ନରିସାମାସରି 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାନରିଇ ରଆନରିଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ରÛଆନରିଇ 
ରÌମ୍ ନାଗରରିକଇ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍ ୋ ଅÉଆ 
ସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ମୀନ୍ରି ସÉଜା 
ମାରନ ଗରିନା?”

୨୬
 ଏ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରସନାେତରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଈନୁ ଆନା ଗରିେରିଞ୍ରି  ଏÌରÈ େୁଞ୍ାଞ୍ରି? ଇଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÌମରି 
ନାଗରରିକ।

୨୭
 ଏÌସରିବÉଗା ସରିୋଇଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, ‘ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ ‘ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋମ,ୁ ଈନୁ ଉରଜÑରନ 
ରଆତରି ରÌମରି ନାଗରରିକ?”

ୋଉଲ, ‘ଆଁ ଉରଜÑରନ’ ଇରସଞ୍ଜୁ।
୨୮

 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ରÌମରି ନାଗରରିକ 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଟÉକାଙ୍ା ସରିଆରସଏ।’

ୋଉଲ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇ ରÌମରି 
ନାଗରରିକରତନୁ।”

୨୯
 ୋଉଲ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÌମରି ନାଗରରିକ ଏÌରÈ େୁସରି ରବÑଅଟରି 

ଏଆନରିଇ କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମାସରି ଲÌକୁତାକା ଡାରଣ୍ 
ଡାରଣ୍ ଏଆନରିଇ ତୁହାନା ସାରସରୁ। ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁରଭÛଏ 
ଏଆନରିଇ ତଃୋ ଗରିଆନା ୋଣ୍ା ଡÌରୁ ଡ଼Èଇ ସାଃୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସରିଆମାସରି ବÉଗା ଆଜରିରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଜେୁିଦ ିନଦରାରିନକ କାତାବାତ୍ଡା ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୩୦

 ରଭଇତରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ୋଉଲ କୁÛଇଟରି 
ଆନା ଦୂସ ଇଃୋ ଗରିେରିରନରୁ ଏÌରÈ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଉଲଇ େରିଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ ରଦରରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ସବା ତାଙ୍ରି  ଊଜା ରସÍଲୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲତାଆ ସରିକାଲାଙ୍ା ଭ୍ରିକ୍ ସା ଜରିରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ୋଉଲ ଈ ରଦରରି ସବା ତାନରିÔ ତୂକରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନରିସା ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୩  ୧ ୋଉଲ ଏ ରଦରରି ସବା ଲÌକୁରରିଇ ଡ୍ଡୂ ନଁା ରମହାନା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ। 

ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରନଗରି ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ନୀମବୋଇ ମାଇ।” ୨ ଏÌରÈ ରଭଞ୍ାନା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ହନାନରିଅ ତାଡ଼ା ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାସାକାରରିଇ ଏଆନରି ମହୁୁ ତାନରିÔ ରଭÍୋ 
ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୩

 ୋଉଲ ହନାନରିଅଇ ଇରସଞ୍ଜୁ, ‘ରେÍନୁ 
ନୀଙ୍ରିରଭÛଏ ନାହରିକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ର ମÉସରି ଅÉଜା ମାନରି କୁଡୁ 
ମÉରା ତାତରି, ଏତେରି କୁÛଇଟରି ଲÌଙ୍ରିତାରା ମୀସ୍ା ଅÉଜାରନ। ଈନୁ 
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ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ନÉନ୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ତୂକରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  କକ୍ ସାମାଞ୍ରି , 
ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା କୁÛଇଟରି ସାଜାନା ନÉଙ୍ରି  ରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ରି । ଈରରି ମÌସା ସÉଜା କୁÛଇଟରି ସାଜରିରନ।”

୪
 ୋଉଲ ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସା ମାସାକା ଏଆନରିଇ ରଭରତେରୁ, 

“ଈନୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ ଅÉଆରଡଃଙ୍ରି  
ରଭସ୍ା ମଆୂଇ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭସାନା ଈନୁ ଏଆନରିଇ ଲାଜା 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ରି ।”

୫
 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରଦରରିଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁନା ସରିଡାରତନୁ। ରେÍନୁ େୁତରି 
ତାନରିÔ ଈରା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, “ନୀ ଲÌକୁରରି ରଦରାନରି ତାରÈ ଡ଼Ìଇ 
କାତା ରଭସ୍ା ରନଗରି ଅÉଏ।”

୬
 ଈ ସବା ତାନରିÔ ଏସନାକା ସାଦୁକରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 

ଏସନାକା ଫାରୁସରିଙ୍ା ମାରସରୁ। ଈରା ୋଉଲ େୁରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ 
ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ରଅନୁ ୋରୁସରିରତନୁ ଏଙ୍ା 
ନାଇ ଅÉବାରଭÛଏ ୋରୁସରି ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାକା ରନରିସରି 
ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ। ଈରା େରତ୍ 
ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ନରିସାମାଇ।”

୭
 ୋଉଲ ଈରା ରଭସ୍ାରନ ୋରୁସରି ଏଙ୍ା ସାଦୁକରିଙ୍ା ମାରଦ 

ଗÉରମ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତ। ସବା ରୀ ବÉଗା ଅÉରତ। ୮ ସାଦୁକରିଙ୍ା, 
ସÉଜାମାନାକା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିରଙ୍ଏÛରୁ କରି 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ଅÉରତକା ଜରିଉଙ୍ା ମାନୁ ଇଞ୍ରିରଭÛଏ େରତ ୍
ଗରିଏରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ୋରୁସରିଙ୍ା ଈଭା ଜÌରଡ଼କା େରତ୍ ଗରିରନରୁ। 
୯

 ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଗÉରମ କରିଲାବରିଲା ଅÉରତରୁ। ୋରୁସରି 
େୁଟା ତାକା ଏରସ ଗାଣ୍ରି ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ନରିସାନାଇ 
ୋଉଲ ରସÍଲୁ କାତା ରଭରତେରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ, ‘ଅÉମ ୁ
ଈଆନରି ବାଃତା ଆନÈରଭÑ ଦୂସ ରମଃେରିସରିଡାମ।ୁ ଆନରି ଅÉରତକା 
ର ଜରିଉ ଅÉରତକା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ଇଆନରିରକÛ କାତାବାତ୍ା 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୦
 ଦୀରର ଦୀରର କରିଲାବରିଲା ବାଡରି ଅÉଜାନା ଆଜାଞ୍Éୋ 

ଅÉରତ। ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଈ ଲÌକୁତାକା 
ୋଉଲଇ କଣ୍ଙ୍ଦ୍  କଣ୍ଙ୍ଦ୍  ଗରିରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରି ବାଃତ 
ଡ଼Èଇ ତାସାନାଇ ସରିୋଇଙ୍ା ଲଃେରିମାସରି ଇଡୁ ଲାଇକରି ଅୋ 
ତାଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏÌସରି ଗÉଲା ନÉଡାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ୋଉଲ ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନାଇ 

ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ସÉକରି 
ସରିଆମାଞ୍ରି , ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରÌମ୍ ତାନରିÔ ରଭÛଏ ସÉକରି ସୀଦରି।”

ପାଉଲ ୍ଡେÓÝକାନ୍Íପା ତାଙି୍ ଜେୁିଦଙି୍ା ନରୀଟ ିଗିନତରୁ
୧୨

 ଏ ରଭଇତରି ଏÛସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନୀଟରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ 
ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ରିରତରୁ। ଏÛଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଏରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଡ଼୍ା 
ଆଃରତରୁ। ୧୩

 ଚାଲରିସ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ଦÉଲାତାକା ଈରା 
େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନାଇ ରଭରତେରୁ, “ଅÉମୁ ସାଡ଼୍ା ଆହାନାମୁ, 
ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆମୁ। 
୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦରୁ। ଈରୁ ମୀ 

େÉଡ଼ାଟରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରି ରଦରାରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ସଦରି ୋଣ୍ରିରଦରୁ। ଈରୁ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାନରିଇÛ 
ୋଉଲଇ ଅÌରଡ଼କରି ତାୋ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ ରଦରୁ; ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ୋଉଲଇ ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ ମାରନ ଇରଞ୍ରୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋଙ୍ରି  ଏÛୋ ରଭÍରଲରନ ୋରହରରିଆ ଏଆନରିଇ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁତÌଲ ଅÉଜାନାମ।ୁ”

୧୬
 ୋଉଲ ତାଡ଼ା ବÉରଡ଼ଞ୍ା ଈ କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ସରିୋଇଙ୍ାନରି ଲଃେରି ମାସରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ୋଉଲଇ ଈ 
କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ରଆନରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରାନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈ ଲÉରଭନରିଇ ମଲୂା ରଦରରି ସରିୋଙ୍ାନରି 
କୁÛଇଟରି ରଦରାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଅମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରକ ଏଆନରିଇ 
କାତା ରଭସ୍ା ମାରନ।” ୧୮

 ଏÌସରି ବÉଗା ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ମାସରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏଆନରିÔ ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ବନ୍ରି ଅÉଜାମାନରି ୋଉଲ ଈ 
ଲÉରଭନରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  
ଈରକ କାତା ରଭସ୍ା ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୯
 ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏ ଲÉରଭନରିତାରା 

କାଜୁ ଆହାନା ଏମବୋଇରଭÛଏ ସରିଡାନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନା ରଭସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ରି?”

୨୦
 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ୋଉଲଇ ଅରଟÑ ସÉରÛକରି 

କାତାଙ୍ା ରଭନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ବୁଦରି ଗରିଆନା ଭୀଏ ଏଆନରିଇ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ସବା ତାଙ୍ରି  ଅÌରଡ଼କରି ତାୋ ତାଙ୍ରି  ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ା ଭÉଭା 
ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରନରୁ। ୨୧

 ଈନୁ ଏଆରରି କାତା େରତ୍ ଗରିଭା କୂନା। 
ଚାଲରିସ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ଗÉରମ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମÉଗ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା 
ୋଉଲଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଜÌସାନା ମାରନରୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଏÛରୁ ଇଞ୍ରି  
ସାଡ଼୍ା ଆହାରନରୁ। ଇରଦ ଈନୁ ଆଁ ଇଞ୍ରି  ଇଞ୍ାନା ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାରନରୁ।”

୨୨
 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଈ କାତା ଏÛରମବେରରିଇ ରଭÛଏ 

ରଭସ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲଇ କାଇସରିଆ ତାଙି୍ ଅପା ଅÉନତ
୨୩

 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ ରରିଆରରିଇ ରସନାେତରିଙ୍ାନରିଇ 
ଅÉରତ୍ଞ୍ଜୁ। “ରନÍଞ୍ଜୁ ନÉଡାଙ୍ରି  ନଅ ଗଣ୍ା ତାନରିÔ କାଇସରରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ୨୦୦ ଗାଣ୍ରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି, ୭୦ ଗାଣ୍ରି 
ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି କକ୍ ସାନା କÉଲା ଗରିନାରରିଇ ଏଙ୍ା ୨୦୦ କଣ୍ାଙ୍ା 
ଆଃୋଗାଟାରରିଇ ତÌଲ ଗରିଦୁ। ୨୪

 ଏସନରି ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ୋଉଲ 
କକ୍ ସାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁରଭÑ ତÌଲ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ରନଗାଡ଼Èଇ 
ଏÛଆନରିଇ ଲାଟ୍ ସାଇବ ରଫଲରିକ୍ ସ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅଦୁ।” 
୨୫

 ସରିୋଇଙ୍ାନରି ମୂଲା ରଦରାଞ୍ଜୁ ଲାଟ୍ ସାଇବ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈ 
ଅÉକୁ ଭ୍ୀସରିରତଞ୍ଜୁ,

୨୬
 େÌଙ୍ାଇମାନରି ଲାଟ୍ ସାଇବ ରଫଲରିକ୍ ସ ବାଃତାଙ୍ରି

କ୍ାଉଦରିଅ ଲୁସରିଅ ଜହାରରି ସରିଆନା ଭ୍ୀସ୍କରି  ମାନରି ଅÉକୁ।

୨୭
 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଈ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଆହାନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
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ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  ମାରସରୁ। ଅÉନୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ 
ଏÛସାନା ଏଆନରିଇ ଜ୍ଡÓÞରପ୍ଏ। ଅÉନୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରÌମରି ନାଗରରିକ ଇଞ୍ରି  େୁରସଏ। ୨୮

 ଆନୁ ଇଆନରିଇ 
ଲÌକୁରରି ରଦରରି ସବା ତାଙ୍ରି  ଅସାନା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ଆନାରରି କୁଡା ଗରିନାରରି ମାରନ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ମÉଟ୍ କରିରସଏ। ୨୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ େୁରସଏ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି ସÉଜାଙ୍ା କାତା ଆହାନା ଉଡା ଆଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ବନ୍ରି ଅÉଭା ଡଣ୍ ଅÉରତକା 
ସÉଭା ଡଣ୍ େÉନାରା ଆନରିରଭÛଏ ଦୂସ ଗରିଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ଊଦାରେÛ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍନାରା ନୀଟରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାରନ ଇଞ୍ରି  େୁରସଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ ଡାରଣ୍ 
ଡାରଣ୍ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଏ। ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ଉଟ୍ କରି ମାନାରରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଏ।

୩୧
 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରି ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  ସରିୋଇଙ୍ା ୋଉଲଇ 

ଆହାନା ଏ ନÉଡାଙ୍ରି  ଆନ୍ରିୋତ୍ରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉରତରୁ। ୩୨
 ଏ 

ରଭଇତରି ୋଉଲଇ କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  ଅୋ ରସÍଲୁ ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି 
କକ୍ ସାନା କÉଲା ଗରିନାରରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆନା ସରିୋଇଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରତରୁ। ୩୩

 ଏଆରୁ କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  
ଏସାନାଇ ଲାଟ ସାଇବକରି ଏ ଅÉକୁ ସରିରତରୁ। ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ 
ୋଉଲଇ ଏଆନରି କାକାନରି ସେଗି ଗରିରତରୁ।

୩୪
 ଲାଟ୍ ସାଇବ ଅÉକୁ େଡ଼Ì ଅÉଜାନା ୋଉଲ ଏତେରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ 

ଇଞ୍ରି  ରଭରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କରିଲରିକରିଆ ତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁରସଞ୍ଜୁ। 
୩୫

 ଲାଟ୍ ସାଇବ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ନୀଙ୍ରି  ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାକା ଇମବୋଙ୍ରି  
ଏତାତାକା ଅÉନୁ ନୀନ୍ା କାତା ବୁଜରି ଅÉଇ।” ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ 
ରହରଦ ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟାନା ଜÌୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜେୁିଦଙି୍ା ପାଉଲଇ ଉଡତିାରି

୨୪  ୧ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ହନାନରିୟ େÉଞ୍ ଦରିନା 
ରବÑଅଟରି ଏରସଗାଣ୍ରି ଜରିହୁଦରି ରଦରାକା ଏଙ୍ା 

ତର୍ଜୁ ୍ଲ ୋଦା ତାନାନରିଇ ଓକରିଲଇ ଆହାନା କାଇସରରିଆ 
ତାଙ୍ରି  ଏରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ୋଉଲଇ ଲାଟ୍ ସାଇବ ନÌକରିଟରି 
ଉଡରିରତରୁ। ୨

 ୋଉଲଇ ଅÉେ୍ା ଅÉରତ। ତର୍ଜୁ ୍ଲ ଏଆନରିଇ 
ଉଡାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

‘ଅÌ େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରଫଲରିକ୍ ସ!, ମାଇ ଲÌକୁତାକା ନୀ 
ବÉଗା ଗÉରମ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉମ ୁନୀଙ୍ରି  ଦନ୍ବାଦ ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ନୀ େନୁ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ବÉଗା 
ଈ କୂଲୁ ରସଣ୍କରି ନରିଙ୍ା ମାରନ ଏଙ୍ା ଗÉରମ କାବାଡ଼ାକା ଅÉଭା 
ମେୂରିନୁ। ୩ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁଗୁରଲÑ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଈ କାତା ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ଆଃେରିମାନାମୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ ରଜÍଡା ଜହାରରି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ୪

 ଇରଦ ଅÉନୁ ନୀନ୍ା ଗÉରମ ରଡଲରି ନାହରିକରି 
ଗରିଭା କୁଆନା ଟୁୋ ଗରିÎସରି ମÉନ୍ା କାତା ରଭତୋଇ। ଏÌସରିବÉଗା 
ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନା ମାଇ କାତା ରଭଞ୍ାମ।ୁ ୫

 ଈ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ସୀଲାକÌଲ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। େୁତଗି ଡାଣ୍ ଗୁରଲÑ ରଭଞ୍ ମାନରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାଃତା ଇଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି କରିଲାବରିଲା ନରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଜରରିତ େୁଟାତାଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ। ୬ ଇହରିଙ୍ରି  କରି ମÉନ୍ାରା 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ସପ୍ରା ଗରିଭା ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ଡୁସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଅÉମ ୁଏଆନରିଇ ଏମବେÈ ଆଃତାମ।ୁ ୮  a ଈରୁ ଏଆନରିଇ େରରିକ୍ା 
ଗରିଆନା ମାଇ ଉଟ୍ କରିମାନାରରି ଗୁରଲÑ ଉରଜÑତାରରି ଗରିନା ଅÉଏ 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଦରି।” ୯

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତାକା ଈରରି ଉରଜÑ 
ଇରସରୁ।

ନଫଲିକ୍ ସ ନÌକଟି ିତାଡାନ ିଜଡେÓÞନତେଞ୍ଜୁ
୧୦

 ଲାଟ୍ ସାଇବ ଏରସରରିରଭÍଲା ୋଉଲଇ ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ ଏÛମବୋ। ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଈନୁ 
ଗÉରମ ବାସାରରି ଅÉରତ, ଈ କୂଲୁ ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାତରି 
ଅÉଜାନା ମାଞ୍ରି । ଏÌସରିବÉଗା ରରହା ଡ଼Èଇ ନାଇ େÉଡ଼ାଟରିତାରରି 
କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୧୧

 ଈନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମଦୂରି, ଅÉନୁ ଭାରରି ରେÍନୁଇ 
ଲÉକା ରସÍଲୁ ବÉର ଦରିନା ରଭÍରଲରନ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  
ସାଜାରସଏ। ୧୨

 ଇଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ଅÉରତକା ଏତେରି 
ଅÉରତକା ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ଏରମବେରରିରକରଭÛଏ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉଜାନାରା ଅÉରତକା ଦÉଲା େୁଟା ଲÌକୁରରିଇ ଉସାନାରÈ ରମହା 
ସରିଡାରାଏରୁ। ୧୩

 ଈ ଲÌକୁତାକା ନାଇ କୁÛଇଟରି ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାରା 
ରଣ୍ାରଭÑ େୂଡ଼୍ ୋ ମଏୂରୁ।

୧୪
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ର କାତା ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇଆରୁ 

ଏତୋରରିଇ ର ‘ଊଜାନେୁଟା’ ଇଞ୍ରିରନରୁ, ଏ ସÉଡାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ନାଇ େୁବ୍È ଆବାରରି ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ମÌସା 
ସÉଜା ଏତୋରା ଗ୍ରÉୋଇମାରନ, ଏଙ୍ା ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭା ଗାଟାରରି େୁତରିଙ୍ାନରି ଆନା ଆନା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, 
ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ ଅÉନୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ। ୧୫

 ଈ 
ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉନୁରଭÛଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ବାସ୍ା ଇଟାମାଇ, 
ରନରିସରି ରନଗାକା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑତାକା ସÉଭାଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ଆନାରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ, 
ଏÛଆରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ତୁସ୍କରିମାଇ।

୧୭
 “ଅÉନୁ ଗÉରମ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଦୁରୁ ମାରସଏ। ଏ ରବÑଅଟରି 

ଅÉନୁ ମାଇ’ େÉନÈଆନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ଟÉକାଙ୍ା ସାହାଜ ସୀଭା 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା ଦÉନ ସେଗି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଜରିରୁସାଲମ 
ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସଏ। ୧୮

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ନାଣ୍ାନରି ସେୁାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସାଜାରସଏ। ସୁୋଡ଼ରି ଅÉନରି କାବାଡ଼ରି ରନମବେରିତରି 
ରବÑଅଟରି ଏସନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  ରମଃତାରତରୁ। ଅÉନୁ ଏÛମବୋ 
ଆନାରଭÑଏ କରିଲାବରିଲା ତାରÈ ଗରିଆ ସରିରଡନୁ, କରି ନÉରକ ଅରଟÑ 
ଏମବୋଇରଭÛଏ ସରିଡାରାଆରତ। ୧୯

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏସରିଆତାକା 
ଏସନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାରଭÑଏ ଏମବେÈ ମାରସରୁ। ରଗରଟ ଏଆରରିତାରରି 
ନାଇ କୁÛଇଟରି ଉଡରିନାରରି ଆନାରରି ଅÉରତକା ମାରସକା ଏଆରୁ 
ନୀ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାୋ ମାରସ। ୨୦

 ଅÉରତକା ଈନୁ ଇମବେÈ ମାନରି 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରଭନ୍ ମବୋ ମଦୂରି, ଏଆରରି ନÉଜୁ ରଦରରି ସବା ତାନରିÔ, 
ଏରସରରିରଭÍଲା ଅÉନୁ ଏଆରରି ନÌକରିଟରି ନରିସରିରତଏ, ଏମବୋରଭÛଏ 
ଏଆରୁ ନÉନ୍ା ଆନରି ଦୂସ ରମଃତାରତରୁ? ୨୧

 ଅÉନୁ ରଣ୍ାରନ 
କାତା ଲଗ ଲଗନାଇ ରଭରତେଏ, ‘ସÉଜାମାନାକା ରନରିସରି ରରିରହଗରି 

a ୨୪:୮ ଏÌଆକରିରଭÑ ଲୂସରିଆ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ଏଆନରି 
ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଅରତରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଉଟ୍ କରିମାସରି ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଭÉଭାତାଙ୍ରି  ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରା ଏÛରସ େୁତରିତାନରି ସରିଡÛ।
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ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା ଅÉନୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ନÉଜୁ ସବା ତାନରିÔ ତୂକରି ଗରିଭା ଆଇମାଇ।’ ”

୨୨
 ରଫଲରିକ୍ ସ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ୋରହରରି କାତା ରନଗା ଡ଼Èଇ 

େଞୁ୍ାମାସରି ବÉଗା ରଭନ୍ ମବୋ ଏÌରସ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଲୂସରିୟା ଭÉରତକା ଅÉନୁ ମୀନ୍ା ତୂକରି 
ଗରିଆଇ।” ୨୩

 ରଫଲରିକ୍ ସ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାନରି 
କାଜୁ ତାନରିÔ ସେଗି ଗରିଆନାଇ ୋଉଲଇ ଇଟÈ ତାଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଜÌସାନା ଇଟÈ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ଲପ୍ କାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିରକ କାତାବାତ୍ା ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରରିକରି ୋବରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ୋଉଲଇ ଜÌେରି ମାସରି 
ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରÈନରିକରି ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ନଫଲିକ୍ ସ ଏଙ୍ା ତାଡା କୁଡା ନନିଙ୍  
ପାଉଲ ବÉସି ଅÉତାରି

୨୪
 ଏରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ରଫଲରିକ୍ ସ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ଦ୍ରଜୁ ସରିଲାନରି 

ଅସାନା ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଜରିହୁରଦଡ଼ରି ମାରସ। ରଫଲରିକ୍ ସ 
ୋଉଲଇ ଅÉସ୍ାନା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟରିନରି କାତା ରଭରସଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ତୀରରି 
ନୀମବୋ, ତାଡ଼ାନରି ମସୁ୍ା ଏଙ୍ା ଭାଇ ମାନରି ତୂକରି କାତା ରଭନ୍ ମବୋରନ 
ଆଜରିରତଞ୍ଜୁ। ରଫଲରିକ୍ ସ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇରଦ ଈନୁ ସାଲାମ।ୁ ନÉନ୍ରି 
ରଡଲରି ଅÉରତକାରନ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଅÉର୍୍ାଇ।” ୨୬

 ରଫଲରିକ୍ ସ 
ୋଉଲରକ କାତା ଅÉନାରରି ଅରଟÑ ରରଣ୍Û ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉସା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ୋଉଲ ଏଆନରିକରି ଟÉକାଙ୍ା ଲÉସା ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରି ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ େÉଲୁ ୋଉଲଇ ଅÉସ୍ାନା କାତା 
ଆଇରସଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ରୀ ବାସାରରି ସାରସ। ଏ ରବÑଅଟରି େକଗିଅ 

ରେଷ୍ା ଲାଟ୍ ସାଇବ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ରଫଲରିକ୍ ସ ଅରଟÑ ଲାଟ୍ ସାଇବ 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରରହା ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ୋଉଲଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିରନÑ ଇଟାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

କାଇସରିଆ ପାଉଲ ନମଃପା ମÌନ ଅÉନତଞ୍ଜୁ

୨୫  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ରଫସ୍ଟ ଲାଟ୍ ସାଇବ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଦରିନା ତାନରିÔ ତୀନରି ଦରିନା ରାହରି ଅÉଜାନାଇ 

କାଇସରରିଆ ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏÛମବୋ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରି ରଦରାକା ଏଆନରିଇ 
େୂଣ୍ାନାଇ ୋଉଲ କୁÛଇଟରି ଉଡାନା କାତା ରଭରତେରୁ। ୩ ଏଆରୁ 
ୋଉଲଇ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ େ୍Éରତରୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ୋରହରରିଆ ଏଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ରସÍଲୁ 
ଏଆରୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରସରୁ। ୪ ଏÌËକରିରଭÑ ରଫସ୍ଟ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ୋଉଲ 
କାଇସରରିଆ ତାନରିÔ ମାନାକାଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଉରତଗରିସରି ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଇ। 
୫

 ମୀ ମାରଦ ଏସନରି ରଦରାରତରୁରଭÑ ନÉରକ ଭÉଦୁ। ୋଉଲ 
ଆନାରଭରଲ ଦୂସ ଗରିଆସାକା ଏଆରୁ ଏଆନରି ଉଟ୍ କରିନାରÈ 
ଏÛମବୋ ରଭତୋରନରୁ।”

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରଫସ୍ଟ ଅÉଠ ଦÌସ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଜାନା 

କାଇସରରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଭଇତରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିନରି 
େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରିÔ କରତେଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ୋଉଲଇ ଅÉେ୍ା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 ୋଉଲ ଏ ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ବାରନ ଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ ଭÉଜା 

ମାସରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଗ୍ରଜୁ ସାନା ନରିସରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ରଦରରି ରଦରରି କାତାଙ୍ା ତାରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଆନାରଭÛଏ େୂଡ଼୍ ୋ ମଆୂରତରୁ। ଆନାରଭÑ େୂଡ଼୍ ୋ ମଆୂରତରୁ। 
୮

 ୋଉଲ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ୋବରି େÉନ୍ ମବୋରନ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ସÉଜା କରି ରେÍନୁ ଇଡୁ କରି କାଇସର କୁÛଇଟରି 
ଅÉନରିରଭÑ ଦୂସ ଗରିଆ ସରିରଡନୁ।”

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ରଫସ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ରରହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  

ରଭରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ନାଇ’ ବାହା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ଗରିନା?”

୧୦
 ୋଉଲ ଇରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଇରଦ କାଇସର ତୂକରି ଗରିନରି ଜÌମବୋ 

ନÌକରିଟରି ନରିସାମାଇ। ଇÛମବୋରନ ଆଡÈ ନÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରନ। 
ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରÈ ଆନାରାରଭÛଏ ଦୂସଗରିଆ ସରିରଡନୁ, ଏÌରÈ 
ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି । ୧୧

 ଅÉନୁ ରଗରଟ ଆନରି ଅÉରତକା ଦୂସ 
ଗରିଆସାକା କରି ସÉଭା ଆଗ୍ରି ଆନରି ଅÉରତକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆସାକା, 
ଅÉନୁ ସÉଭା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ 
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାକାରରି କାତା ତାନରିÔ ଆନରିରଭÛଏ ଉରଜÑତାରରି 
ସରିରଡଏ, ଇରସÑକା ଏଆରରି କାଜୁ ତାନରିÔ ନÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇରଭÛଏ ସେଗି 
ଗରିଭା ମତୂାରାଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ କାଇସର ବାଃତା ତୂକରି ଅÉଭା 
ରସÍଲୁ େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ।”

୧୨
 ରଫସ୍ଟ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟରି ରଦରାରରିରକ କାତାବÉର୍୍ା 

ଅÉଜାନାଇ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଈନୁ ରÌମ୍ ରଦରରି ରÉରଜନରି 
ବାଃତା ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éସାଞ୍ାଦରି, ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରି।”

ପାଉଲ ନେରଦ ଆଗି୍ରପା ନÌକଟି ିନସିିନତଞ୍ଜୁ
୧୩

 ଏÛରସ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବର୍୍ୀକ 
ରାଜାଲରି ରଫସ୍ଟଇ େୂଣ୍ା ତାଙ୍ରି  କାଇସରରିଆ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାଙ୍ରି  ସାସ।ୁ ୧୪

 ଏÛମବୋ ଏÌଭରି ଗÉରମ ଦରିନା ରାହରି ଅÉତୁ। ରଫସ୍ଟ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ନÌକରିଟରି ୋଉଲଇ ଉଟ୍ କରିମାନରି କାତା ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇମବୋ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ରଫଲରିକ୍ ସ ଏଆନରିଇ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଇଟାନା 
ସାଜାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ସାଜାସାନରି ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାନା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଉଡାନାଇ ରଭତୋରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରିକରି ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀଭା ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନରୁ। 
୧୬

 ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଏ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆନରି ଅÉରତକା ଦୂସ 
ରସÍଲୁ ଉଡା ଅÉରତକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଉଡାଗାଟାରରିଇ େଣୂ୍ାନାଇ ତାଡ଼ା 
କୁÛଇଟରି ଉଟ୍ କରିମାନରି କାତା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା େÉଡ଼ାଆଟରି ରଭସାଆନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ରÌମ୍ ତାକା ଏଆନରିଇ ଅରଟÑ ଏରମବେରରି ବାଃତାରଭÑ ତୂକରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସୀଏରୁ।

୧୭
 “ଏÌସରିବÉଗା ଈ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ କାଇସରରିଆକରି 

ଭÉଭାରନ ଅÉନୁ ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ରଭଇତରି ତୂକରି ଗରିନରି 
ଜÌମବୋ ତାନରିÔଇ କରତେଏ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଅୋ ରସÍଲୁ ବାଗଗି 
ସରିରତଏ। ୧୮

 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନରିସାନାଇ ଏଆନରିଇ ଉଡରିରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଆନରିରଭÛଏ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ ଉଡା 
ମଆୂରତରୁ। ୧୯

 ଏଆରୁ ଭାରରି ତାଡ଼ା ଦମ ୍ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁୋଦାତାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାମାନାନରି କାତା ରସÍଲୁ ଟଟାଟଟରି ଅÉରତରୁ। ୋଉଲ 
ଜୀସୁଇ ନୀରଡ଼ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। 
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୨୦

 ଅÉନୁ ଈ କାତା ଗÉରମ େୁନା ସରିଡାରତନୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ 
ଅରଟÑ ଆନାରଭÛଏ ରଭନାଆରତନୁ। ଅÉନୁ ୋଉଲଇ ରଭରସଏ, 
‘ନୀଙ୍ରି  ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାକରି ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ସାଜରି ଗରିନା?’ ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରଦରରି ରÉରଜÛନରି ବାଃତା ତୂକରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
େ୍Éତାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରଦରରି ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଏ।”

୨୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଆଗ୍ରରିୋ ରଫସ୍ଟଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଏଆନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ରଭନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରି ମାଇ।”
ରଫସ୍ଟ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଭୀଏ ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ରି ।”
୨୩

 ରଭଇତରି ଆଗ୍ରରିୋ ଏଙ୍ା ବର୍ୀ୍କରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାରରିରକÛ 
ଅରଟÑ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ରଦରାରରିରକÛ ରଦରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ଲÌକୁ ଊଜରିନରି ରଦରରି ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। ରଫସ୍ଟ ବାଗଗି ସୀଭାରନ 
ୋଉଲଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉରତ।

୨୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ରଫସ୍ଟ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅÌ ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜÛନରିତରି 

ଏଙ୍ା ଉଜାମାନରି ଗୁରଲÑ ରଦରରି ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈନୁ ଈ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ରମଃେରିମାରଞ୍ରୁ। ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ମାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 
ଏଙ୍ା ଇମବେÈ ମାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନାଇ’ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନାଇ କ୍ରିରରି 
କ୍ରିରରିନା କୂକ୍ ସାମାଞ୍ାରନରୁ ଇଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ନୀମବୋନା ରାହରି 
ଅÉଆକାଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିଆନାଇ 
ଇଆନରିତାରÈ ଦୂସ େÉନାରତନୁ। ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀଭା ଆଗ୍ରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଆନାରାରଭÛଏ ରମହାରତନୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
ରÉରଜÛନରି ବାଃତା ତୂକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େ୍Éସାମାଞ୍ାନାକରି ଅÉନୁ 
ଏଆନରିଇ ରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁରତେଏ। ୨୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ରଦରରି ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଆନରିତାରÈ ଆନା ଭ୍ୀସରିଇ 
ଏÌରÈ ଟରିକ୍ନÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡନୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜନରିତରି, ରଦହାବÉଗା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ତାସାମାଇ। ଅÉନୁ ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ ଈନୁ ଏଆନରି କାତା ରଭଞ୍ରି  
ଏଙ୍ା କାଇସରକରି ଭ୍ୀସା ରସÍଲୁ ଆନାରଭରଲ ରଭତୋଦରି। 
୨୭

 ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ ଆନାରଭÛଏ ଭ୍ୀସାଆ ଡ଼Èଇ ରଦରରି 
ରÉରଜÛନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ବୁଦରି ସରିଡାନାରରି ଅÉରନ।”

ଆଗି୍ରପା ରÉନଜନ ିନÌକଟି ିପାଉଲ

୨୬  ୧ ଆଗ୍ରରିୋ ୋଉଲଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଈନୁ ଇରଦ 
ନୀନ୍ାରା କାତା ରଭସ୍ା ମୂତାଦରି।” ଏ ରବÑଅଟରି 

ୋଉଲ କାଜୁ କହାନା ତାଡ଼ା େÉଡ଼ାଟରିତାରା କାତା ରଭସ୍ା 
ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୨

 “ଅÌ ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜନରିତରି, ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁତାକା 
ନÉଙ୍ରି  ଆନÈ ଇଞ୍ାନା ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌରÈ ଈରକ ନୀ 
ନÌକରିଟରି ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଈ ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନାଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରରହା 
ଆଇମାଇ। ୩ ଈ କାତା ଉରଜତାରରି ଈନୁ ଜରିହୁଦରି ସÉଜାଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଏଆରରି ଟଟାଟଟରି ଆଇମାନାରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି । 
ଏÌସରିବÉଗା ଈରକ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନା ନାଇ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ନୀଙ୍ରି  େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ।

୪
 “ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନÉନ୍ା ଗୁରଲÑ ନୀମବୋ େୁଞ୍ାମାରନରୁ। 

ଅÉନୁ ମୀଡ଼ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇ ମାଇ ଦରିନା ତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଜରିରୁସାଲମ 
ତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଲଃେରି ମାରସଏ ଏÌରÈ ଏଆରୁ େଞୁ୍ାରନରୁ। 
୫

 ଇଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ରଭÍରଲ ଡ଼Èଇରନ େୁଞ୍ାଞ୍ାରନରୁ। 

ଏଆରୁ ମÉଣ୍ରିତାକା ସÉକରି ସୀଭାରଭÛଏ ମତୂାରନରୁ। ଅÉନୁ ରÛଆନୁ 
ରନଗରି ୋରୁସରିରତନୁ ମାରସଏ। ଜରିହୁଦରି ଦମ ୍ସÉଜାଙ୍ା ୋରୁସରିଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ସÉରÛକରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ମÉନରି ଅÉରନରୁ। 
୬

 ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି ବାଃତା ରେÍନୁ ଏତୋଆ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ, 
ଏ ଅÉଞ୍ା କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟା ମାନରି ବÉଗା ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ତୂକରି 
ଗରିଭା ଆଇମାଇ। ୭

 ଏତେରି ଅÉଞ୍ା ଇସ୍ାଏଲ ବÉର କ୍Éମବେତାକା 
ଅÉସା ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏ କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟାନା ନÉଡାଙ୍ରି  
ଉଜାଡ଼ରି ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାରନରୁ, ଅÉନୁରଭÑÛ ଏ ଅÉଞ୍ା 
ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉସା ଇଟାମାଇ। ଅÌ ରÉରଜÛନରିତରି, ଏ ଅÉଞ୍ା 
କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ଅÉସା ଏଙ୍ା େରତ୍ ମାନାଡ଼ରିକରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ। ୮

 ରେÍନୁ ସÉଜାମାନାରରିଇ ରରିରହଗରି ନରିପ୍ କା 
ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଈ କାତା ଅÉଭା ମଆୂନାରରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ?

୯
 “ଅÉନୁ ୋରୁସରିରତନୁ ମାସାଭାନରି, ଅÉନୁରଭÑ ନାଜରରିତ ଜୀସ ୁ

କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଗÉରମ କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସଏ। 
୧୦

 ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିସାନରି ଅÉନୁ ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ଦÉଲା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରିଇ ବନ୍ରି ଗରିଆନା ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟା ମାରସଏ। ଜୀସ ୁ
ରବÑଅଟରି ତÉକାଇ ମାସାରରିଇ ସÉଭା ଡଣ୍ ସୀଭା ଆଇରସ, 
ଏÛମବୋ ଅÉନୁରଭÛଏ ଏÌରÈ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରରିରକÛ ର ଏÌଲୁ 
ଆଇମାରସଏ। ଅÉନୁ ଦÉଲା ଦÉଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆହାନା 
ତାସାନା ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ଇଟ୍ କରିରସଏ, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଏ। 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ଇଟ୍ କାନରି ଡଣ୍ ସରିପ୍ କରିରସଏ। 
୧୧

 ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  
ନାସ୍କରିରସଏ। ଅÉନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଈରସ ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଏ, 
ଏଆରରିଇ ଜୂପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ନÉସ୍କା ବାଃତାଙ୍ରିରଭÛଏ 
ସାଜରିମାରସଏ।

ଜରୀସୁଇ ନମଃତ ିକାତା ପାଉଲ ନ୍ନତେଞ୍ଜୁ
୧୨

 “ସରଟକା ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାନା 
ଅÉନୁ ଦରମସକ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାରସଏ। ୧୩

 ଏମବୋ 
ରଭଣ୍ା ରଡଲରି ଅÉଜାରସ, ଊଦାରେ ଅÉନୁ ରସଣ୍ନାରା ର ରଦରରି 
ଉଜାଡ଼ରି ରମଃରତଏÛ। ଏ ଉଜାଡ଼ରି ତରିକରିରଭÛଏ ସÉରÛକରି ଅÌସ୍ରିମାରସ। 
ଏÌରରି ନାଇ କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା ନÉରକ ଭାଇମାସାରରି କୁÛଇଟରି ଦରିଆରତ। 
୧୪

 ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ରନÍରଡ ଦୀପ୍ କରିତାମୁ। ଏÛମବୋ ଅÉନୁ ର 
ଗୀରା ରଭରସଏÛ, ‘ସାଉଲ, ସାଉଲ ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ଜୂପ୍ କରିମାଞ୍ାଦରି? ଲହା ସÉପ୍ କାନରି ତତ୍ କା ନୀ ରସÍଲୁ ଅÉଭା 
ମଆୂନାରରି ମାରନ।’

୧୫
 “ଅÉନୁ ରଭରସଏ, ‘ପ୍ରବୁ, ଈନୁ ଏମବୋଇ?’

“ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ‘ଅÉନୁ ଏ ଜୀସୁ, ଏତୋନରିଇ ଈନୁ 
ଜୂପ୍ କରିମାଞ୍ରି?’ ୧୬

 ଈନୁ ଇରଦ ନରିଙ୍ାମୁ। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନାଇ 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା ଅÉଜାମାଞ୍ାଇ। ଈନୁ ନÉନ୍ାରା 
ଆନା ରମଃତରି ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ନୀଙ୍ରି  ଆନା ତÌତୋଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ସÉକରିଗାଟାତରି ଅÉଦରି। ୧୭

 ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନୀ ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଦରିନା ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞପ୍ାଇ। ଏଆରରିତାଆ 
କାନ୍ ଙ୍ା ଦରିରରି ଇସ୍ା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ୧୮

 ଈନୁ 
ଏ ଲÌକୁରରିଇ ଉରଜତାରÈ ୋରହରରି ତÌସ୍ ଦରି ଏଙ୍ା ଆନ୍ାରରି ଡ଼Èଇ 
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ଉଜାଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ତାଦରି। ଈନୁ ଏଆରରିଇ ସଇତାନ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଦୁରୁକରି ତାସାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅତାଦରି। ଏମବେÈ ଏଆରରିତାରା 
ଦୂସ େରିଃୋ ଅÉରନ। ଏତୋକା ନÉଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆନା ତୀରରିତାକା 
ଅÉଜାରନରୁ, ଏଆରରି ବାଃତା ଏଆରୁ ବାହା େÉରନରୁ।’ ”

ପାଉଲ ତାଡା କାବାଡତିାରା ନ୍ତୋରି
୧୯

 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ ଆଗ୍ରରିୋ ରଦରରି ରÉରଜନରିତରି, ଅÉନୁ ଏ 
ରସଣ୍ନାରା ରମଃତାରା ବାଗଗି ଆଃରତଏ। ୨୦

 ଅÉନୁ ରଭÍରଲରନ 
ଦରମସକ ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଜରିରୁସାଲମତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦା 
ଦରିନା ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ଲଃେରିମାନାରରି ଦରିନାଙ୍ାନରିରଭÛଏ 
େÌରତେଏ। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଏÌଲୁ ତରିହାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା 
ତାଙ୍ରି  ରଭରତେଏ, ଏଆରରି ଏÌଲୁ ତରିହାମାନାରÈ ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରିରଭÛଏ ରଭରତେଏ।

୨୧
 “ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିÔ ମାସାଭାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ନÉଙ୍ରି  ବନ୍ରି ଗରିଆନାଇ ନÉଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଡୁସ୍କରିମାରସରୁ। 
୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ସାହାଜ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ନÉଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆନା ଭାଇରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଇÛମବୋ ନରିସାମାଇ। ରଦରରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା 
ଆରରÛତାକାରରିଇ ରଭÛଏ ରମହା ମାନରି କାତା ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ଆନରିରଭÛଏ େୂନରି କାତା ରଭସ୍ରି ସରିଡାଜାଏନୁ। ମÌସା ଏଙ୍ା 
ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଆନାରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ରଭସା 
ମାରସରୁ ଅÉନୁ ଏ କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୨୩

 ଏଆରୁ ରଭସାରସରୁ, 
“କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭା େÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ରସÍଲୁ 
ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାକା ରଭସା ମାରନରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ଆଡାଆ ଜରିହୁଦରି ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରିଇ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ।”

ପାଉଲ ଆଗି୍ରପାତାରା ଏÌଲୁ ନବÍଗାଲି ଗି୍ା ଡୁଞି୍ତାରି
୨୪

 ୋଉଲ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଈ ଗୁରଲÑ କାତା ରଭସ୍ରିସାନରି 
ରେସ୍ଟ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ୋଉଲ, ଈନୁ ବାଇ 
ଆଇଞ୍ରି । ଗÉରମ େÌଡ଼ରି ଅÉତରି ବÉଗା ଈନୁ ବାଇ ଅÉଜାଞ୍ରି ।”

୨୫
 ଈରା ରଭଞ୍ାନା ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅ େÌଙ୍ା 

େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରେସ୍ଟ, ଅÉନୁ ବାଇଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ। ନÉନ୍ରି 
ଗୁରଲÑ କାତା ଉରଜତାରରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରରି।” ୨୬

 ଆଗ୍ରରିୋ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑ କାତା େୁଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ ଈରା ଅÉନୁ 
କ୍Éର୍୍ା ରଭସ୍ା ମଇୂ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଈ 
ଗୁରଲÑ କାତାଙ୍ା ମÉଗ୍ାଆ ସରିଡଅ। ୨୭

 ଅÌ ଆଗ୍ରରିୋ ରÉରଜନରିତରି, 
“ଈନୁ ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ଭ୍ୀସା ମାନାରା 
େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଗରିନା? ଈନୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମାଇ।”

୨୮
 ଆଗ୍ରରିୋ ୋଉଲଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଈରସ ଉରତÛ ନÉଙ୍ରି  

କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଗରିଆଦରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ରି  ଗରିନା?”
୨୯

 ୋଉଲ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ, ଉରତ 
ଅÉୋକାରରି ଅÉରତକା ଅÈଟ ଡ଼Èଇ ଅÉୋକାରରି ଈନୁ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନାଇ’ କାତା ରଭଞ୍ାନା, ଈ ତଃୋ ଅÉଭା 
େÉନ୍ ମବୋ ତୁହାନା ନାଇ’ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋ କାରତରୁ। ଏଃୋ 
େÉନାକାରତରୁ।”

୩୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ, ଲାଟ୍ ସାଇବ, ରାଜାଲରି ବର୍ଗିକା 

ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ନରିସରିରତରୁ ଏଙ୍ା ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। 
୩୧

 ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁ େରିଃତରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ 
କାତାବÉର୍୍ା ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ଇରସରୁ,“ଇଆନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
ଅÉରତକା ବନ୍ରି ଗରିଆନା ଇଟା ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଆରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନରିରଭÑ ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିଆ ସରିରଡଞ୍ଜୁ।” ୩୨

 ଆଗ୍ରରିୋ ରେସ୍ଟଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ କାଇସର ରଦରରି ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ େ୍ାସା ସରିଡାଜÈଆତାକା, ଅÉଜୁ ଇଆନରିଇ େରିଃୋ 
ମସୂା ଦୁଃନାସମୁା।”

ପାଉଲ ରÌମ୍ ତାଙି୍ ସିରୁ ଜାୋଜ ଡÈଇ ସାସରି

୨୭  ୧ ଇତାଲରିଆ ତାଙ୍ରି  ଜାହାଜ ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ରସଲୁ 
େ୍ଡଜୁପ୍ କା ଅÉତାଡ଼ରିକରି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି 

ବନ୍ରି ଗାଟାକା ଜୁଲରିଅ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
ରଦରାନରି କାଜୁ ତାନରିÔ ସେଗି ଗରିଭା ଅÉରତ। ଏ ଜୁଲରିଅ ରଦରରି 
ରÉରଜନରି ସରିୋଇଙ୍ାନରି ବାଃତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ
ଆଦ୍ରାମୁତରିଅ ତାନରିÔ ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରସଙ୍ରିତାମୁ। ୨

 ଏ ଜାହାଜ 
ଏସରିଆ ଦରିନା ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ କୁଡୁ ମାସରି ଜାହାଜଙ୍ା ରାହରି ଅÉନରି 
ବାହାଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସ। ରତସଲନରିକରିତାଞ୍ଜୁ ଆରରିତୋଖ୍ 
ୋଦାତାଞ୍ଜୁ ର ମାକରିଦନରିଆ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମÉରକ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ଏ ରଭଇତରି ଅÉମ ୁସରିଦନ ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଜୁଲରିଅ ୋଉଲଇ 

ରଜÍଡା ନଆନା ତାଡ଼ା ମାଏÛଞ୍ାଙ୍ାରରିଇ େୂଣ୍ା ତାଙ୍ରି  ୋବରି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୋଉତାରରି ଆନାରରି ଲୂଡ଼ା ମାରସ ତାଡ଼ା ମାଏÛଞ୍ାଙ୍ା 
ଏ ଗୁରଲÑତାରÈ ସରିରତରୁ। ୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମୁ ସରିଦନ ରଦରରି 
ନÉଜୁ େରିଃତାମୁ। ଏÛମବୋ ଭରିଲୁ ଜାହାଜ ତରିନରିଇ ରବଅÛକରି ନÉସରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଭାଇମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁସାଇପ୍ରସ୍ ସମଦୁ୍ର େÌଡ଼ରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ସÌଡ଼ରିଟରି ସାସାମ।ୁ ୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁକରିଲରିକରିଆ ଏଙ୍ା 
ଫେଲୁରିଆ କୁଡୁ କୁଡୁ ସାଜାନାଇ ଲୁକରିଆ ଦରିନା ମରୁା ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ୬

 ଏମବୋ ଜୁଲରିଅ ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ତାରÈ ରଣ୍È 
ଜାହାଜ ଇତାଲରିଆକରି ସାଜରିସାରା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଏମବେÈ 
ରସଙ୍ା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୭
 ଅÉମ ୁଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଦୀରର ଦୀରର ସାସାମ।ୁ ଏଙ୍ା 

ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ କ୍ରିଦ ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ 
ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରି  ମାସରି ବÉଗା ଅରଟÑ ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ମୂଆତାମୁ, 
ଏÌସରିବÉଗା ଆମ ୁସାଲ୍ମନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ମାସରି କ୍ୀତୀ େÌଡ଼ରି କୁଡୁ କୁଡୁ 
ସାସାମ।ୁ ୮ ଅÉମ ୁକୁଡୁ କୁଡୁ ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ ସାସାମ।ୁ ଏ 
ରବÑଅଟରି ଅÉମ ୁଲାସାୟା ରଦରରି ନÉଜୁ ‘ସÉଞ୍ାମାନରି’ ଜାହାଜଙ୍ା 
ରାହରି ଅÉନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ

୯
 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ଦରିନା ସାରସ, ଏÌରରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 

ସାରକ ରାହରି ଅÉଜାନା ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନାରରି ଦରିନା ଆଜାଞ୍Éୋ 
ତାରରି ମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ ଅÉଜୁ ଅରଟÑ 
ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। ୧୦

 ଈରା ଡ଼Èଇ ଭÈରରି 
ଜାହାଜ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ମାନାଇ ଇସାନାଣ୍ାତାÛଇ ନାହରିକରି ଅÉନୁ 
ଏÌରରି ଅÉଏ ଅÉଜୁରଭÛଏ ନାହରିକରି ଅÉଭା ମନୂାମ।ୁ” ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ୋଉଲତାରା କାତା େରତ୍ ଗରିଭା 
କୂଆନା ଜାହାଜ ରତ୍ଃେରିନାନାନରିଇ ଏଙ୍ା ଜାହାଜ ରଦରାନରିଇ 
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େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏÌରରି ଜାହାଜଙ୍ା ରାହରି ଅÉନରି ବାହାରଭÛଏ 
ରେନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ସରିଡାରତ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରଦହା ବÉଗା ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋ ଗାଟାକା ରଫୈନରିକ୍ ସ୍ 
ତାଙ୍ରି  ଏÛୋ ଅÉସା ଡ଼Èଇ ମÉରକ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏÛମବୋ 
ରେନରି ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରଭତୋରତରୁ। ରଫୈନରିକ୍ ସ୍ କ୍ରିତରି 
େÌଡ଼ରିତାରରି ରରଣ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ। ରଫୈନରିକ୍ ସ୍ ରରଣ୍ ଜାହାଜଙ୍ା 
ରାହରି ଅÉନରି ବାହାରଭÛଏ ମାରସ। ଏÌରରି ଉର୍ର େୂବ୍ ଏଙ୍ା ଦକରିଣ 
େୂବ୍ ରଭଞ୍କରି ମାରସ।

ନଦରି ୍ଲୁି
୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ରଦରରି ରଭଲୁ ଦକ୍ଷରିଣ ରଭଞ୍ଟରି ଭÉରତ। ଜାହାଜ 
ତାନରିÔ ମାସାକା, “ଏତୋରା ଲୂଡ଼ା ଆଇରସରୁ ଏଁØତାରରି ଭରିଲୁ 
ଭÉଇରନ” ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁଜାହାଜ ତାରା 
ଲଙ୍ର ନରିକ୍ ସାନାଇ କ୍ରିତରି କୁଡୁ କୁଡୁ ସାସାମ।ୁ ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରକ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଊଦାରେÛ ଭରିଲୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉରତ। ‘ଉର୍ର 
େୂବ୍’ ଭରିଲୁ ସମୁଦ୍ର େÌଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଆଜାଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ଜୀଞ୍ା 
ଟÌଣ୍ରିରତ।

୧୫
 ଏÌରରି ଜାହାଜ ତରିନରିଇÛ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ଦକା ସୀପ୍ କାନା 

ସମଦୁ୍ର ଲାଇକରି ନାସରିରତ। ଜାହାଜ ସରର ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଭା 
ମଆୂତାକରି ଅÉମ ୁଏÌରÈ ରଫଁÍ ରେଁÍ ଇନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  େରିଃତାମ।ୁ ୧୬

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ଅÉମୁ କ୍ାଉଦ ସମୁଦ୍ର େÌଡ଼ରି ରକÍରରି ରକÍରରି ଜାହାଜ 
ଅÌତାମ,ୁ ଏମବେÈ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ର କରଗରରି ଡଙ୍ା ରେଡÈ 
ଜାହାଜ ତାନରିÔ ଇଟରିତାମ।ୁ ୧୭

 ଏÌରÈ ଇଟା ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଏ ଡଙ୍ା 
ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରଦରରି ଡକ୍ା ଡ଼Èଇ ତଃେରିରତରୁ। ଜାହାଜ ରଦରାକା 
ଆରର ବÉଲୁ ତାନରିÔ ଜାହାଜ ଜୂରନ ରକରତ ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିରସରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରସଣ୍Ûଟରିତାଆ ୋଦ୍ାଙ୍ା ଏÌକ୍ ସାନାଇ ଜାହାଜ ରେଁÍ 
ରେଁÍ ଇନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  େରିଃରତରୁ।

୧୮
 ରଭଇତରି ଗÉରମ େରିଜୁ ଭରିଲୁ ଅÉଭାରନ ଗୁରଲÑ ଜରିନରିସ 

ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ଇସ୍କରିରତରୁ। ୧୯
 ତୀନରି ଦରିନା ଗÉଲା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 

କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ ଗÉଡ଼ରି ଗରିନାଅÈ ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ଇସ୍କରିରତରୁ। 
୨୦

 ଅÉମ ୁଗÉରମ ଦରିନା ରଭÍଲା କରି ସକୁାଙ୍ା ରମଃୋ ମଆୂତାମ।ୁ 
ଆଜାଞ୍Éୋ େରିଜୁ ଭରିଲୁ ଟାଟରି ଅÉଆରତ। ଅÉମ ୁଅରଟÑ ନୀମବେରିନାରା 
ଅÉସା ତୁଃତାମୁ। ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ସÉଭରିନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିତାମୁ। ଗÉରମ ଦରିନା ଅÉମୁ ଗୁରଲÑତାମୁ ଆନାରଭÑ ତରିନÈଆ 
ଡ଼Èଇ ମାସାମ।ୁ

୨୧
 ମୂଲା ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ଏଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ନାଇ କାତା ରଭଞ୍ାନା କ୍ରିତରି େÌଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
ଜାହାଜ େରିହା ସରିଡାରÈଆତାକା ମୀ ଜାହାଜ ଈରସ ନାହରିକରି ଅÉଜା 
ଦୁରହମା। ୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ନÉନ୍ା କାତା ରଭଞ୍ାଦୁ ଏଙ୍ା 
ବାସ୍ା ଆଃଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ମାରଦÛ ଏମବୋଇରଭÛଏ 
ସÉଭା େÉରନଏÛ ଭାରରି ଜାହାଜ ନାହରିକରି ଅÉରନ। ୨୩

 ଅÉନୁ ଏତେରି 
ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ, ଏଆନରି ତାଡ଼ା ଦୁତ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ନରିସାନାଇ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, ୨୪

 ‘ୋଉଲ, ଆଜÈ କୂନା! ଈନୁ 
ଉରଜରନ କାଇସର ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାଜରି। ରେÍନୁ ନୀ ବÉଗା ଡ଼Èଇ 
ନୀରକ ଭାଇମାନରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞରେ୍ନଞ୍ଜୁ।’ ୨୫

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ। ରରହା ଅÉଦୁ। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିେରିମାଇ। ତାଡ଼ା ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭସାମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ଅÉରନ। ୨୬
 ଅÉଜୁ ଏତେରି ଅÉରତକା ର େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ ଜାହାଜ କଣ୍ 

କଣ୍ ଅÉଜାନା ଦୀପ୍ କରିକାନାସ।ୁ”
୨୭

 ଭରିଲୁ େରିଜୁ ଅÉଜାନା ଚଉଦ ଦରିନା ତୁରଲ ନÉଡାଙ୍ରି  
ମÉନ୍ରି ଜାହାଜ ଆଦ୍ରରିଆ ସମୁଦ୍ର ସଡ଼ରିଟରି ଏÛରନ ଆନା ରେଁÍ 
ରେଁÍ ଇଞ୍ରିରସ। ମାଇ ଜାହାଜ ଅÌଭାଗାଟାକା ଅÉମ ୁଏତେରି ସରିକରି 
ଟÉଣା ତାଙ୍ରି  ଏେରିମାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୨୮

 ଏଆରୁ ର 
େÉଡ଼ାଟରି ତଃୋ ଅÉଜାମାସରି ଡÌରୁ ରନÍରଡକରି ଭ୍ଡ ରିପ୍ ସାନା ଏମବେÈ 
ସରହ କୁଡ଼ରିଏ ଫୁଟ ଗÉଡ଼ା ସରିରୁ ମାରନ ଇଞ୍ରି  େୁରସରୁ। ଏରସ 
ରଡଲରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑ ଡÉସାରନ ନରବ ଫୁଟ ଗÉଡା ସରିରୁ 
ମାସାରା େୁରସରୁ। ୨୯

 ଜାହାଜ ଏରନ ଆନା ଅÉଜାନା ଭାଡରି 
ତାନରିÔ ଉଗ୍ ରନ ରକରତ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ଆଜରିରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆରୁ ରବÑଅଟରିତାଆ ଚାରରିଗାଟା ଲଙ୍ର ସରିକାଲାଙ୍ା ଇଗ୍ ଜାନା 
ରଭÍଗରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଜÌରତରୁ। ୩୦

 ଏସନାକା ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋଗାଟାକା 
ଜାହାଜ େରିହାନା ସାଲ୍ ବା ମÉଟ୍ କରିରସରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ 
ଜ୍ଡÓÞେ୍ନରି କରଗରରି ଡଙ୍ା ସରିରୁ ତାଙ୍ରି  ଜÉରପ୍ରୁ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ 
ରବÍଗାକା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ ଜାହାଜ ରତ୍ଃଫାଗାଟାକା ନÌକରିଟରି ଲହା 
ସରିକାଲାଙ୍ା ଇବ୍ ଗା ସାଜରିରନରୁ ଇଞ୍ରି । ୩୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ 
ସରହ ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାନରିଇ ଏଙ୍ା ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଇଆରୁ ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉଆତାକା ଈରୁ 
ଏମବୋନାରତରୁରଭÑ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରନÛଏରୁ।” ୩୨

 ଏÌସରିବÉଗା ସରିୋଇଙ୍ା 
ଜ୍ଡÓÞଭା େÉନରି କରଗରରି ଡଙ୍ାତାଆ ଡକ୍ା କ୍Éପ୍ କାନାଇ ସରିରୁ ତାନରିÔ 
ଇଗ୍ ରଦରୁ।

୩୩
 ନÉଡରିସରି ରଭÍଗାଇ ମାସରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ୋଉଲ ଏଆରରିଇ 

ଈରକ ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  େ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଈରୁ 
ବୁମବେଜୁ ଅÉଜାନାଇ ଜÌସାନା ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରନÍଞ୍ଜୁ ଡ଼Èଇ ଚଉଦ 
ଦରିନା ଅÉରନ ତରିନ୍ ମବୋ ଡୀଗାରଭÛଏ ସରିରଡରୁ। ୩୪

 ଇରଦ ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଈରୁ ଈରକ ତରିନ୍ ମବୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ମୀ ମାରଦÛ 
ଏରମବେରରିତାରରିରଭÛଏ ର ତ୍ÉରମରରିରଭÛଏ ନାହରିକରି ଅÉଜାରÈଏ।” 
୩୫

 ଈରା ରଭସାନା ୋଉଲ ରୁଟରି ଅଆନା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ରେÍନୁଇ ଦଃରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ରରପ୍ କାନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୩୬

 ଏÌରÈ ରମହାନା ଗୁରଲÑତାକ ଈରକÛ ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ତରିରସରୁ। ୩୭

 ଜାହାଜ ତାନରିÔ ଗୁରଲÑ 
ତାମ ୁ୨୭୬ ଗାଣ୍ରିତାମ ୁମାସାମ।ୁ ୩୮

 ଅÉମ ୁରନଗା ଡ଼Èଇ ତରିସରି 
ରବÑଅଟରି ଜାହାଜ ତାନରିÔ ମାସରି ଗହମ ସମୁଦ୍ର ତାନରିÔ ଇଗ୍ ରଦରୁ 
ଏମବେÈ ଜାହାଜ ଈରକ ରତଅରରି ଅÉରତ।

ଜାୋଜ ନାେକି ିଅÉନତ
୩୯

 ଉଜାଡ଼ରି ଅÉରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋଗାଟାକା ଏÌରÈ 
ବାହା େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆରତରୁ। ଏଆରୁ ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ବÉଲୁ ସÌରୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାସାରା ରମଃରତରୁ। ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏ କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  
ଜାହାଜ ଅଆନା ଇଟରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। ୪୦

 ଏଆରୁ 
ସରିକାଲାଙ୍ା କ୍Éପ୍ କାନା ସମଦୁ୍ର ତାନରିÔ ତୁଃରତରୁ। ଏଆରୁ ନÌକରିଟରି 
ତଃୋ ଅÉଜାମାସରି ଡÌକ୍ା ରଡସାନାଇ ନÌକରିନରି ୋଦ୍ା ରଡÍରତେରୁ 
ଏଙ୍ା ବÉଲୁ ଗଦା ରଭଞ୍କରି ସାଲ୍ ବା ଟÌଣ୍ରିରତରୁ ୪୧

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏÌରରି ଜାରଡ଼କା ସମଦୁ୍ରଙ୍ା ଆଟ୍ କରିମାନରି ବାହା ମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଜାହାଜ ଏÛମବୋ ଦକା େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଜୂସାନା ରାହରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା 
ଜାହାଜ ତାରରିÔ ନÌକରିନରି ବÉଗା ଅରଟÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରତ ଅରଟÑ 
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ରବଅÛନରି ବÉଗା ଆଜାଞ୍ାୋ ସରିଲ୍ କା ରଭÍୋ ଡ଼Èଇ ଡ଼ରିଙ୍ରି  ଡ଼ାଙ୍ା 
ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିରତ।

୪୨
 ବନ୍ରିଗାଟାକା େରହରରି ଅÉଜାନାଇ ରଦଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଆଜରି 

ବÉଗା ସରିୋଇଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍୋ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। 
୪୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ସରିୋଇଙ୍ାନରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ଜୁଲରିଅ ୋଉଲଇ ଜ୍ଡÓÞୋ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରି ବÉଗା ବନ୍ରିଗାଟାରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ତାଙ୍ରି  କୂଭା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରହରରି ଅÉଭା େୁଞ୍ାନାକାରରିଇ େରହରରି 
ଅÉଜାନା ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
୪୪

 ଏତୋନାକା େରହରରି ଅÉଭା େଞୁ୍ା ସରିଡାରତରୁ ଏଆରୁ ଜାହାଜ 
ରଲଙ୍ା ମାସାଆ ରଭସ୍କା କରି ଆନାରା ଅÉରତକା ଆହାନା ସମଦୁ୍ର 
କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜୁ ଇରସଞ୍ଜୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ତାକା ସମଦୁ୍ର 
କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ଏରତରୁ। ଏମବୋଇରଭÑ ସÉଭା ଦୀଆରତ।

ନମଲିତ ିପÌଡ ିତାନିÔ ପାଉଲ

୨୮  ୧ ଅÉମୁ ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାଙ୍ରି  ରନଗÈଡ଼Èଇ ଏÛତରି 
ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ରମଲରିତୀ େÌଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  େୁସାମୁ। 

ଏମବେÈ େରିଜୁ ଭାଇରସ। ୨ ଗÉରମ ରେÍନରି ଆଇରସ। ଏ େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ 
ଲଃେରିସାକା ମାଇ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ ରଜÍଡା ନଆରତରୁ। ଏଆରୁ 
ମାଇ ରସÍଲୁ ନÉଡ଼ରି ଏÌସ୍ାନାଙ୍ାଟରି ମÉଙ୍ରି  ଅÉତ୍ାରତରୁ। ୩ ୋଉଲ 
ଜୂଟରିଙ୍ା ଈକଲରି ରୂଡ଼୍ ସାନାଇ ନÉଡ଼ରି ତାନରିÔ ଇଗ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ନÉଡ଼ରି 
କÉନ୍ାଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ବରିସ ସ୍Éସୁ ଭÉଜାନା ୋଉଲ ତାରÈ କାଜୁ 
କାସା ଜରିରତ। ୪

 ଏÛମବୋ ଲଃେରିସାକା ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରିÔ ସ୍Éସ ୁ
ଡଙ୍ ଡଙ୍ ଇଞ୍ରିସାରା ରମଃରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ାସ ତାଡ଼ାସ 
ରଭସରି ରଭସରି ସÉରତରୁ, “ଇଆଞ୍ଜୁ ସÉରନଞ୍ଜୁ ଆଡÈଆ। ଇଆଞ୍ଜୁ 
ସମଦୁ୍ର ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରଟକାରଭÛଏ ଦମ ୍ଇଆନରିଇ ନୀମବୋ ତାଙ୍ରି  
ସୀଆରତ।”

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ୋଉଲ କାଜୁ ଜାଡ଼୍ ସାନା ସ୍Éସୁ ତରିନରିଇÛ ନÉଡ଼ରି 

ତାନରିÔ ଇଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏÛଆନରିତାରରି ଆନାରରିରଭÛଏ 
ନାହରିକରି ଅÉଆରତ। ୬ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଡÓÞରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ ଦରିଆନା 
ସÉରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ ରଡଲରି 
ସାଜାନାରଭÛଏ ଏଆନରିତାରରିÔ ଆନାରରିରଭÛଏ ନାହରିକରି ଅÉଅÈତାରା 
ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ୋଉଲ ରସÍଲୁ ଏଆରରିତାରରି 
ଏÌଲୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉରତ। ଏÛଆନରିଇ ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ।

୭
 ଏ ଦରିନା ତାନରିÔ ସÌଡ଼ରିଟରି ଏ େÌଡ଼ରି ତାଞ୍ଜୁ ରଦରାନରିତାଇ ଏସନରି 

ରନÍଡାଙ୍ା ମାସ।ୁ ଏଆନରି ୋଦା େବୁ୍ ରିଅ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ତÉରେକରି 
ଅସାନା ତୀନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଲତୋରତଞ୍ଜୁ। ୮ ଏ ରଡଲରି େବୁ୍ ରିଅ ତାଡ଼ା 
ଅÉବା ନÌରମରରି ଏଙ୍ା େୁକ୍ରି ଆଇରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡÌସାରସଞ୍ଜୁ। 
ୋଉଲ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସାନା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରି କୁÛଇଟରି କÈକା ଇଟାନା 
ଏÛଆନରିଇ କାରରି ଇରତେଞ୍ଜୁ। ୯

 ଈରା ରମହାନା େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ ମାସରି 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଭÛଏ ଭÉଜାନା କାରରି ଇରସରୁ।

୧୦
 ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉରମ େୁରସ୍କାର ସରିଆନା ଦଃତାରତରୁ। 

ଅÉମ ୁଏମବେÈ ତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ଟାକ୍ନା ରାହରି ଅÉତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଜାହାଜ 
ଡ଼Èଇ ସାସାଭାନରି ମାଇ ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆରଭÛଏ ସରିଅÈରତରୁ।

ପାଉଲ ରÌମ୍ ତାଙି୍ ସାସାରି
୧୧

 ଅÉମ ୁତୀନରି ଡÉଞ୍ଜୁ ରବଅÛଟରି ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ଦ୍ରି ଆ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ତାନରିÔ ର ଜାହାଜ ତାନରିÔ ରସଙ୍ାନାଇ ଅରଟÑ ସାସାମ।ୁ ଏଆଡ଼ରିନରି 
ୋଦା ମରିଥୁନ ମାରସ। ଈ ଜାହାଜ ରମଲରିତରି େÌଡ଼ରି ତାନରିÔ ରେନରି 
ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିେରିରସ। ୧୨

 ଅÉମ ୁଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ସରୁାକୁସା ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏତାମୁ ଏଙ୍ା ଏÛମବୋ ତୀନରି ଦରିନା ରାହରି ଅÉତାମୁ। 
୧୩

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ସାଜାନା ରରଗରିଅ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ଏତାମ।ୁ 
୧୪

 ଏମବେÈ ଅÉମୁ ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ ରମଃତାମୁ। 
ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଏÛମବୋ ସÉତ ଦରିନା ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éତାରତରୁ। 
ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉମୁ ରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ଏତାମୁ। ୧୫

 ରÌମ୍ ତାନରିÔ ମାସରି 
େରତ୍ଗାଟାକା ମାଇ ସାଜରିନାରା େୁଞ୍ାରସରୁ। ଏଆରୁ ‘ଆେରିଆ 
ଅÉଟାÛ’ ଏଙ୍ା ‘ତୀନରି ଦମ ୍ସÉଲା’ ତାଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  େଣୂ୍ା ଭÉଜାରସରୁ। 
ଏÛଆରରିଇ ରମହାନା ୋଉଲ ରେÍନୁଇ ଦଃରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାକ୍ାଲରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ରÌମ୍ ତାନିÔ ପାଉଲ
୧୬

 ଏÛମବୋଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁରÌମ୍ ତାଙ୍ରି  ସାସାମ।ୁ ରÌମ୍ ତାନରିÔ ୋଉଲ 
ରଆରଞ୍Ñଏ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ୋବରି ରମÍଲରି ଅÉରତ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଡ଼ଃନା ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇ ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ତୀନରି ଦରିନା ରବÑଅଟରି ୋଉଲ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରଦରାରରିଇ 

ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ଊଜରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମାଇ ଲÌକୁରରି 
କୁÛଇଟରି ଅÉରତକା ମାଇ େୁବ୍È ଅÉବାରରି ସÉଜା କୁÛଇଟରି ଆନÈରଭÑ 
ଗରିଆସରିରଡÛନୁ, ଅÉରତକାରଭÛଏ ନÉଙ୍ରି  ଜରିରୁସାଲମ ତାନରିÔ ବନ୍ରି 
ଗରିଆନା ରÌମରି ଲÌକୁରରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଜାରନ। ୧୮

 ରÌମରି 
ଲÌକୁତାକା ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ରଭଞ୍ାରତରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ନାଇ ବାଃତା ସÉଭା ଆଗ୍ରି ଆନରିରଭÛଏ ଦୂସେÉନାଅÈରତରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  େରିଃୋ ମÉଟ୍ କରିମାରସରୁ। ୧୯

 ଈରା 
ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମÌନ ଅÉଆରତରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ କାଇସର ରଦରରି 
ରÉରଜନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ରସÍଲୁ େ୍Éୋ ଦରିରତ। ନÉନ୍ରି ନାଇ 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଉଡରିନାରରି ଆନାରରିରଭÑଏ ସରିରଡଏ। ୨୦

 ଇÛରାଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାନା କାତାବାତ୍ା ଅÉଭା ମÉଣ୍ରିରତଏ। ଇସ୍ାଏଲ 
ବାସ୍ା ତାନରିÔ େରତ୍ ଇଟାନା ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଈ ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ତଃୋ ଅÉଜାମାଇ।”

୨୧
 ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରି ରଦରÈକା ଈରା ରଭଞ୍ାନା ୋଉଲଇ 

ଇରସରୁ, “ଅÉମୁ ନୀ କାତା ଅଆନା ଜରିହୁଦରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ 
ଆନରିରଭÛଏ ଅÉକୁ େÉଣ୍ ଞ୍ା ସରିଡାମ।ୁ ଅÉମ ୁଜରିରୁସାଲମ ଡ଼Èଇ 
ଭÉଜା ମାନରି ଅÉବାରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରନଗାରା କରି ଡ଼Ìଇତାରା 
ଆନାରଭÛଏ ରଭÛନା ସରିଡାମ।ୁ ୨୨

 ଅÉମ ୁନୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ନୀ ତୂକରି 
ଅÉତାରା ରଭନ୍ ମବୋ ଦାଃେରି ମାନାମ।ୁ ଈ େୁଟାତରିନରିÔ ଗୁରଲÑ ବାଃତା 
େÉସ୍କାଇନାରÈ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ”

୨୩
 ଏମବେÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ରସÍଲୁ 

ଅରଟÑ ରଣ୍ା ଦରିନା େ୍ଡଜୁରତେରୁ। ଏଆନରି ରାହରି ଆଇମାସରି ବାହା ତାଙ୍ରି  
ଏଆରୁ ଦÉଲା ଅÉଜାନା ଭÉରତରୁ। ୋଉଲ ଏÛଆରରିଇ ରେÍନୁ 
ଦରିନା କାତା େୂଡ଼୍ ୋ ନାଙ୍ାଟରି ଗୁରଲÑତାରା ବୁଜାଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡାଇ ସାକା ଡ଼Èଇ ବରିଲୁଡ଼ରି ଟୁକ୍ନÈ ମÌସାତାରା ସÉଜା ଏଙ୍ା 
ଡÈଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ବାହା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େୁତରି 
ତାନରିÔ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନାରରି ଜୀସ ୁବାଃତା ଉଗ୍ ରଦ ଏÌରÈ ରଭସାନା 
ଏଆରରି ବାଃତା େରତ୍ ୋହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଗÉରମ ଡୁଞ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
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୨୪

 ଏଆରରି ମାରଦ ଏରସ ଗାଣ୍ରିତାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ୋଉଲ କାତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÛରସ ଗାଣ୍ରି େରତ୍ ଗରିଆରତରୁ। 
୨୫

 ଏଆରୁ ଭରିହା ଡÉଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ ଟଟାଟଟରି ଅÉଜାନା 
ସାଲ୍ ବରିରତରୁ। ଏÛମବୋ ୋଉଲ ଏÛଆରରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,“ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟରି ଜରିସାଇଅ ବାହା ଡ଼Èଇ ମୀ େୂବ୍È 
ଅÉବାରରିଇ ଉରଜÑ କାତା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେଞ୍ଜୁ,

 ୨୬ ‘ଈ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲାମ ୁଏଙ୍ା
ଏÛଆରରିଇ ରଭସମୁ,ୁ ଈରୁ ରଭରଞ୍ରୁ,

ଏÌËକରିରଭÑ ବୁଜରି ଅÉଏରୁ।
ଈରୁ ରମଃେରିଦୁଃରଦରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ

ଆନା ରମଃରଦରୁ ଏÌରÈ େୁରନଏÛରୁ।
 ୨୭ ଆଁ, ଇଆରରିତାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା ଭାଡରିଙ୍ା ଅÉଜା ମାନୁ।

ଈ ଲÌକୁରରିତାଇ କ୍ୀକା ମାନୁ ଏÌËକରିରଭÑÛ ରଭଞ୍ରି  
ସରିରଡରୁ,

ଇଆରୁ ଉରଜତାରା ରମଃୋ ରସÍଲୁ କାନ୍ ଙ୍ା ସସୂା 
ମାରନଞ୍ଜୁ।

ଅÉଆତାକା ଇଆରୁ ତାଡ଼ା କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରମଃୋ 
ମରୂନରୁମା।

ଈରା ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ତରିହାନାଇ
ନାଇ’ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାରନରୁମା।

ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ କାରରି ଇସରିଇମା।’ 
 ଜରିସାଇଅ ୬:୯–୧୦

୨୮
 “ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ େୁଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଏଃୋ ସଦରି 

ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଏÌରÈ ରଭରନରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିରନରୁ।” ୨୯

  a
୩୦

 ୋଉଲ ରୀ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ା ଦାହା ମାସରି ବଡ଼ା ଇଡୁ 
ତାନରିÔ ରାହରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏÛରସ ଲÌକୁ ଏÛଆନରିଇ େୂଣ୍ା ତାଙ୍ରି  
ଭାଇରସରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆରରିଇ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଇଜÛକରି ଅେରିରସଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି , ଅÉଙ୍ରିନାରରି ସରିଡା ଡ଼Èଇ 
ଗÉରମ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦରିନା ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ କାତା 
େÌରତେଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଈରା ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଏମବୋଇରଭÛଏ ଏÛଆନରିÔ କୂଭା 
ଗରିଭା ମେୂରି ସରିଡାରତ।

a ୨୮:୨୯ ଈ କାତା ରଭତେରି ରଭଅଟରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
କାତାଡ଼Èଇ ଉବ୍ ଗା ଉବ୍ ଗରି ଅÉରତରୁ ଏଙ୍ା ସାରସରୁ।
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ରÌମି ଲÌକୁରିବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟରି ୋଉଲ ବାହାଡ଼Èଇ 

ଜହାରରି।
ମଲୂା ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାରସÍଲୁ ରବÍଗାରଲଏ 

ରଗÑସାନା ଅÉସ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÛଆନରିତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ଲÌକୁରରିବାଃତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ। 
୨

 ରେÍନୁ ଈ ରନଗରିସଦରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିÔଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
କÉରହÛରନ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଇ କାତା ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ଅÉଞ୍ାମାସରି କାତା 
ରେÍନୁ େତୁରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ। ୩ ଇ ରନଗରିସଦରି ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ କାତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦାଉଦ କ୍Éମବେଜୁତାନରିଇ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼ାଟରି ଗÉଡ଼ରିଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏକୁÛଇଟରି ମସୂାନା ନରିଙ୍ରିତÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
େÌଣଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ କ୍Éର୍୍ା 
ସଟୂା ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ରେÍନୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ସଦରି ରଡଃକାରସÍଲୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଦରରି ବÉରରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିଆନାଇ ରେÍନୁ ବାଗଗି 
ଏÌନ୍ ମବୋଗାଟାକାଅÉବାÏ ମରୂନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ 
ନÉଙ୍ରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ଗରିେରିମାଇ। 
୬

 ଇÛରୁରବÎÛଏ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଅÉବାÏରସÍଲୁ ଅÉୋ୍ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ।
୭

 ଈରୁ ରେÍନୁ ତୀରରି ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାନାକରି 
ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। ରେÍନୁତାରା ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଈରୁ େÉଣ୍ଜୁ ।

ମାଇ ଅÉବାରେÍନୁ ମଲୂାରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ମୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡା ନଆକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁଇ ଦଃପାପÌଙ୍ା ଗି୍ା
୮

 ରବÍÎରଲରନ ଅÉନୁ ଇ କାତା ରବÎସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ମୀ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ଦଃେରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ େରତ୍ଗରିଆମାନରି 
ସଦରି େୁତଗିଜାଣ୍ ବ୍Éଡାମାରନ। ୯

 ଡ଼ଃନା ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃÛତା 
ଜÉେରିନାନରିଇ ମୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିଞ୍ାଇ। ୧୦

 ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଈରରି ଉରଜÑତାରରି। ଲÌକୁରରିବାଃତା ରେÍନୁତାରା ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରିମାନÈକରି ନାଇ ଏÌଲୁତା ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ଅÉନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ରିତାକÈ ଅÉନୁ ବÉÏବାÏ ମଇୂ। ୧୧

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରମଃୋରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ଜରିଉଡÉଟାଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଜରିଉତାରା ରେÍନୁ ସରିଆଞ୍ାନାରÈ ଦÉନ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ୧୨

 ନାଇ ରବÎସ୍ରିନାରରି ଈରରି,ଅÉଜୁ ରଆସ ୁରଆନରିଇ 
ମାଇ ମାଇ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ବାରା ଗରିୋକାସ।ୁ ନାଇ େରତ୍ ମୀଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ମୀ େରତ୍ ନÉଙ୍ରି  ବାରା ସରିଆରନ।

୧୩
 ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ 

ଇ କାତା ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଗÉରମ େÉଲୁ ଅÉନୁ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାସାକାରବÎÛଏ ଇରଦÔ ଟୁକ୍ନÈ ଏୋÛ 
ମଆୂସରିଡାଜାଏନୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ବାଡରି ଅÉବାÏମରୂଦରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାରସଏ। ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌସାମାଇ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ନାଇ ରଜÍଡାତÌସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମÉଇ।

୧୪
 ଅÉନୁ ଗ୍ରୀକ୍  ଲÌକୁତାକା, ମୃକୁତାକା, େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା 

ଅÉୋକାରୁକରି େୁନÈନାକା ଅÉୋକାରୁ; ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିବାଃତା 
ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ରିମାଇ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମୀ ରରାମ୍ ତାକାରରି ବାଃତାରଭÑ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାତାଙ୍ରି  
ଅଡ଼୍ େରିମାଇ।

୧୬
 ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାରସÍଲୁ 

ଲÉଜାଆଇସରିରଡÍନୁ ରଟÍରଣ୍Û ଅÌଗାଇମାଇ।ଇ ରନଗରିସଦରି 
ଆଇରନ ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁବାଃତା େରତ ୍
ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ରବÎÍରଲ ଜରିହୁଦୀ 
ଲÌକୁତାକା ଏଙ୍ା ଡÉଡ଼ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିତାକାରବÛÎଏ ଏଃୋ 
େÉରନରୁ। ୧୭

 ମୂଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ତୀରରିତାକା 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରନଗରିସଦରି ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। 
େରତଡ଼୍Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରିତାରାଟÌଣ୍ା ଆଇରନ ଏଙ୍ା େରତ ୍
ଡ଼Èଇରନ ଏÌରରି ବରିÎହାଇମାରନ। ଇ କାତା ତୀରରି ରେÍନୁ େୁତରିତା 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। “େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।”

ଗୁନଲÑତାକା ଡÌଇ ଗିଆମାନନରୁ
୧୮

 ରେÍନୁତାରରି ଆଗଗି ରସଣ୍Ûନରିଦରିନାଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋଗରିଭା 
ଅÉଜାମାରନ। ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହାନା ଡ଼Ìଇ 
ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାକରି ରେÍନୁତାରରି 
ସÌଡାଙ୍ରି  ସ୍ଡଃÕହାମାରନ। ଏଆରରିବାଃତା ଉରଜତାରରି ମାରନ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇନାକରି ଉରଜÑତାରା 
ଅÉଡ଼୍ େରିମାରନରୁ। ୧୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତାରା ଆନÈ 
ଆନÈ େୁନ୍ ମବୋ ମେୂା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଏଆରରିନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑ ତସ୍ ୋ 
ଅÉଜାମାରନ। ଉରଜରନ ରେÍନୁ ତÉନୁÛରନ ତାଡ଼ାକାତା ଏଆରରି 
ନÌକରିଟରି କ୍ାର୍୍ା ତÌସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ସÌଡାଙ୍ରି  
ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ରେÍନୁତାଆଏସନରି ଲÈଇ ମାନରି କାତା, ଏÛଆନରିତାରÈ 

କÉରଲଙ୍କÉଲା ଡÉଟା ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିନାଆ ଗୁରଲÑ କାତା ଲÌକୁ ରମଃୋ ମଏୂରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି 
େୀ୍ତରିରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଇରଦÛ ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଏÌଭା କ୍Éର୍୍ା ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁେୁନÈସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  
ଏଆରୁ ରବÎସ୍ା ମଏୂରୁ।
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୨୧

 ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ େଞୁ୍ାନାଇ ରବÛÎଏ ରେÍନୁଇଞ୍ରି  ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିଆରତରୁ କରି ରେÍନୁଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଲÉକାÛରତରୁ। 
ରଟÍରଣ୍ ଏଆରୁ ଦାେÈତାରା ମୁଲୁସରିଡାନାରା ଏÌଲୁ ଗରିରତରୁ। 
ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଆନ୍ାରରି େ୍ାଙ୍ରିରତ। ୨୨

 ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାସକ ତାଡ଼ାନରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ମକୁୃ 
େୁନÈନାକା ଅÉରତରୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ାତରିନରିଇÛ ମ୍Éକ୍ ସାନାଇ ନରିହÈନାଆ େୁତ୍ ଲାଙ୍ା 
ଲÉକାନା ରବୋରରି ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ େଟାଙ୍ା, ଜÌତ ଜରିଏରରି 
ଏଙ୍ା ସ୍Éସ୍କାନାଆ େୁତ୍ ଲାଙ୍ା ଗÉଡ଼ଗରିଆନା ଏÌବାÏ ଲÉକରିରତରୁ।

୨୪
 ଲÌକୁତାକା ବାÏରରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଣ୍ରିରତରୁ। 

ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାନାକା। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା 
ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିବା ରସÍଲୁ େରିଃରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ରଗÍକାକାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦÑ 
ଗାଣ୍ରିଅଡ଼୍ େରିନାଆ ଲÈଜାତାଆ ଗରିଆନାଇ ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରିତାନରିଇ 
ମୁଞ୍ରି ରତରୁ। ୨୫

 ଲÌକୁତାକା ମୂଲାରେÍନୁଇ ମୁସାଲରିଗରିଆନାଇ 
ଦÈୋତାରା ଦାଃରତରୁ। ଏଆରୁ ମଲୂାରେÍନୁଇ ଲÉକାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
େରିଲ୍ ସାମାନାଆ ଜହାରରି ଗରିଆନା ଲÉକରିରତରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ମଲୂାରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଦଃୋେÌଙ୍ା ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ। ଆରମନ୍।

୨୬
 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଇଁØତରିଲାଜା କାବାଡ଼ରି ଗୀଡ଼ରିତାଆ, 

ସପ୍ରାତାଆ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ େରିହାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୭
 ଇ 

ରଡଃଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ଅÉସାସାରଙ୍Ô ଆଡÈରାଏ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ମାରଦ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନ୍ ରଗ ଲାଜା ଅÉନାଆ ଡ଼Ìଇତାଆ 
ଗରିଆମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇଁØତରି ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି ଗରିତରି ବÉଗା ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରିତା ଜୂଗା େÉରଟରୁ।

୨୮
 ରେÍନୁତାରା କାତା ଉରଜତାରା େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆରୁ 

ଭ୍ଡÓÝକ୍ ନା ମÉଣ୍ାରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଡ଼ÌଇତାରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଗÈନାଆ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  େରିଃରତଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଏଆରୁ ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାଆ ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ, ଇରସÑକା 
ଡ଼ÌଇଏÌଲୁ, ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ, ଇରଡଃଙ୍ରି  ରୂଗୁ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରତରୁ। 
ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ, ସୀଲାକÌଲ ଦÈୋକାତା ରବÎସ୍ ୋ, ଡÉଙ୍ରି , 
ରୂଗୁଅÉବାÏ, ମ୍ଡÓÉୋ ବୁର୍୍ାଗରିବାÏ ଇରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ମୁଞ୍ରି ରତରୁ। ୩୦

 ଏଆରୁ ରଆନରିଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମଃରତରୁ, 
ରବÍଗାରରିଇ ରନÍରଡଇଗ୍  ରଦରୁ, ରଆରୁ ରଆନରି କୁÛଇଟରି ବÉଦରି 
ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ ମୂଲାରେÍନୁଇ ସଇ ଅÉଆରତରୁ। ଏଆରୁ 
ଡାଡ୍ରିଗାଟାକା, କୁÛଇଟରି ରବÎସ୍ାଗାଟାକା, ଅହମାରରି, ଅÌଗାଗାଟାକା, 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦାଃନାକା। ୩୧

 ଏଆରୁ 
ଟାଡରିତାଞ୍ରିତାରÈ ବାଗଗି ଆହାନାକା।ଏଆରୁ ମକୁୃ େୁନାନାକା, 
ଦାୋଗାଟାକା ରଜÍଡାସରିଡÈନାକା, ରଜÍଡାନÌଆନାକା ଅÉଜାନା 
ମାରନରୁ। ୩୨

 ଏଆରୁ ସÉଜା େୁଞ୍ାମାରନରୁ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରିଗରିରତÔକା ଏଆରୁ ସÉବାÏ ଆରଗ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଇ ଗୁରଲÑତାରା େୁରସକାରବÎÑଏ ବାÏରରି ଏଆରଡଃଙ୍ରି ରନ 
ଗରିରେÛମାରନରୁ। ବାÏରରି ଏÌରରି ଆଡÉ ଅÉଏ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଗାଟାରରିଇ ଏଆରୁ ବାରା ସୀେ୍ରିରନରୁ।

ନପÍନୁ ତୂକ ିଗିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ

୨  ୧ ଈନୁ ରଗରଟ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରିଈନୁ ରଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ 
ମଦୂରି, ଇରସÑକା ଈନୁ ନୀ କୁÛଇଟରି ଦୂସ ତାେରିମାଞ୍ରି ।ଈନୁ 

ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାତରି ଅÉଜାନା ରବÛÎଏ ଈନୁରନ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଏÌËକରିରଭÑ, ଏÛରସରରିରବÎÍଲା ଈନୁ ଏଆରରିÔଇ 
ତୂକରିଗରିେରିମାଞ୍ରି , ଏ ରଡଲରି ଈନୁରନ ନୀକୁÛଇଟରି ଆଗଗିତାେରିମାଞ୍ରି । 
୨

 ଏତୋନାକା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ ରେÍନୁ 
ଏÛଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଅÉମରୁବÎÛଏ େୁଞ୍ରିନାମ ୁରେÍନୁ 
ତୂକରି ଗରିନାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି। ୩ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାରରିଇ 
ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଈରୁ, ଏଆରରିରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁରବÎ Ûଏ 
େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ତୂକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଏଃୋେÉରନÔରୁ। ୪ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ 
ରଜÍଡାନଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମସୂାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଏÌଲୁ ତରିଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ କÉସାନା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ କାତା ଈରୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଭ୍ଡଜୁସ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ 
ଏଲୁ ତରିଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ରଜÍଡା ନଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଈରୁ ଭ୍ଡÓÝକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରିସରିରଡÛରୁ।

୫
 ଈରୁ ଭÈଡରି ରଜÍଡାଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ଡ଼Ìଇ େୁନ୍ ମବୋ 

ମେୂରିସରିରଡରୁ। ଈରୁ ଏÌଲୁ ତରିଃୋରସÍଲୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ କୁÛଇଟରି ଈÔରୁରନ ଡଣ୍ ଗÉପ୍ ସରି ବାଡରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଏÌତେରିଗÉଲା ରେÍନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ସରିଡାଙ୍ରି  ତÌତୋରନଞ୍ଜୁ, ଏ 
ଗÉଲା ଈରୁ ଏ ଡଣ୍ େÉରଣ୍ରୁ। ୬

 ରେÍନୁ ଏÌସରିଗÉଲା 
ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରିତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 
େÌଲ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏତୋନାକା ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନାଇ ଅÌରତେରରି େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡ଼ଃନା ନୀମବେରିନାରା 
ଦାଃରନରୁ, ଏଆରରିକରି ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋସୀରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଉରଜÑତରିନରିଇ ରବÍଣ୍ରି ଗରିଆନାଇ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିରନରୁ ଏଆରରି 
କୁÛଇଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑତାକାରରିଇÛ ବରିକାଲରିତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଜୂଗାତାନରି 
ଇଗ୍ ରନଞ୍ଜୁ। ରବÍÎରଲ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ଏ ରବÑଅଟରି ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି ରଦରରି ଜୂଗାଦୀରନ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑÑ 
ରେÍନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରିଗରିେରିମାନରି ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରିଇ 
ଅÌରତେରରି, େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରବÍÎରଲ 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି

଼
 ଏଙ୍ା ଏ ରବÑଅଟରି ରବÍଗାଲରିତାକାରରିଇÛ। ୧୧

 ରେÍନୁ 
ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ସରର ରମଃରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ସÉଜା େୁଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 

େୁନÈସରିରଡରୁ କରି ରବÎନÈସରିରଡରୁ, ଏଆରୁ ଗୁରଲÑ ସରରÛ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏଗାଟାରୁ। ଏତୋନାକା ସÉଜା େୁନାଡ଼Éଇ ଡ଼Ìଇ 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ସÉଜାତା ମାନରିରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏଅÉରନରୁ। 
୧୩

 ସÉଜାବାÏରରି ରବÎÑରସକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ। ସÉଜାେୁଞ୍ାନା ଗୁରଲÑ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃରତକା ଆଡା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଏତୋନାକା ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଅÉଆରତରୁ ଏଆରରିତାରରି 

ସÉଜା ସରିରଡଏ। ଏଆରୁ େୁନାରÈଏ ବାଗଗିଙ୍ା ଏÌରଟକା ଏÌରରିÔରନ 
ଏଆରରିରସÍଲୁ ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ସÉଜା ସରିଡÈତାକାରବÛÎଏ 
ଏଆରରିରସÍଲୁ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି। ୧୫

 ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
ଏଙ୍ା ଏତୋରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଏଆରୁ ଏÌରÈÛ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାତାନରିଇ 
େୁରନରୁ। ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରÈ ସÉଜା ଦାଃେରିମାରନ। 



198ରÌମି ୨:୧୬
ଏଆରରି ଟରିକ୍ ନାତାରା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରା େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ, 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ତÌରସ୍ରୁ। ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ କାତାରବÎରସ୍। 
ତୀରରିତାରରି କାବାଡ଼ରି ସÉଞ୍ାନାରରି ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରନଗାରରି 
ଅÉଆରତ। ରନଗାରÈଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି ଦୂସ 
ଗରିଆସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ।

୧୬
 ରେÍନୁ ଏତେରିଦରିନା ଏଆରରିଇ ତୂକରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏ ଦରିନା ଏଆରରି 

ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇତାରରି ତÌଞ୍ରିରନ। ଅÉନୁ ଏତେରି ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରିମାଇ, ଏÌରÈ ରଭସ୍ରିମାରନ, ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁ
ବାହାଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

ଜେୁିଦରୀଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉଜା
୧୭

 ଈନୁ ନୀ କାତା ଆନÉ ଇଞ୍ରିଞ୍ରି? ଇÛନୁ ରଆତରି ଜରିହୁଦୀ 
ଲÌକୁତାତରି ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ରି ।ଈନୁ ସÉଜା କୁÛଇଟରି ବାରା 
ଇଟାମାଇ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗାଇମାଞ୍ରି? 
୧୮

 ଈନୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିନାରÈ େୁଞ୍ରି ମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଡ଼Èଇ ରନଗାରÈଆ ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାରÈ ଅÉସ୍କା ମୂେରିଞ୍ରି? 
୧୯

 ଏତୋନାକା ସÉଜାେୁନାସରିରଡରୁ ଏଆରରିଇ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାତରି ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ୨୦

 ଏତୋନାକା 
ରନÍଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରିÔ ମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ାଗାଟାନୁ 
ଅÉନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି? ଏତୋନାକା ରନÍଞ୍ଜୁ ସÉଜା 
ଗ୍ରÉମବୋ ମÉଟ୍ କରିରନରୁ ଏଆରରିଇ ସÉଜା ଗ୍ରÉୋଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ରି? ଏତୋନାକା ମୃକୁ େୁନÈନାକା ଏଆରରିଇ 
ଉରଜତାରÈ ତÌସ୍ାଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି ; ମୀ ବାଃତା 
ସÉଜା ମାନାକରି ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାରÈ େୁଞ୍ାମାଇ ଇଞ୍ରି  ଈନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିଞ୍ରି । ୨୧

 ମୀ ବାଃତା ଉରଜÑତାରରି ମାରନ। ଈନୁ ରଆନରିଇ 
ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି , ନରିଣ୍ାନରି ଗ୍ରÉୋଇସରିଡାଇ ଗରିନା?ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିଅÈ 
ଇଞ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି । ଏÌËକରିରଭÑ, ଈନୁରନ ରେ୍ଡÓÍକରିଗରିେରିମାଞ୍ରି । 
୨୨

 ଈନୁ ରବÎସ୍ରିଞ୍ରି , ରଗÍକା ଗରିବାÏ ସÉରଞ୍ଏ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈନୁରନ ଏ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଈନୁତ େୁତ୍ ଲାଙ୍ାନରିଇ 
ସଇ ଆଇସରିଡାଇ ଏÌËକରିରଭÑ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଲÉକରିନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ଆନା ଅÉରତକାରବÎÑଏ ମୀଞ୍ାନା ଅଇମାଞ୍ରି । ୨୩

 ଈନୁ 
ତ ସÉଜାରସÍଲୁ ଅÌଗାଇମାଞ୍ରି ;ଅÉରତକାରବÎÑଏ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇÛନୁ 
ସÉଜା ରଲକ୍ ସାନା ରେÍନୁଇ ଲÈଜା ସୀେ୍ରିମାଞ୍ରି? ୨୪

 ତୀରରି 
 ସÉଜା aତାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ, ମୀ ନୀମବୋଗରିବାÏଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ରେÍନୁୋଦା େÉସ୍କାଇମାରନରୁ।

୨୫
 ଈରୁ ରଗରଟ  ସÉଜା b ଆଃେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀ ୋଣ୍ା 

ୋଣ୍ାକ୍Éୋ c ସÉଜାତାରରି ମୁଲୁ ମାରନ। ଅÉରତକାରବÑÎଏ, 
ଈରୁ ସÉଜା ଆଃେରିସରିରଡରୁ ଇରସÑକା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜାନରି 
ଲÌକୁତରିରକÛଏ ସରରÛତାରତରୁ। ୨୬

 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଗରିଏଞ୍ଜୁ।ଏÌËକରିରଭÑ ଐଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ତÉକରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାମାନାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ମୀ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନାରରି ବ୍ୀÏସାନାରରି ସÉଜା 
ମାରନ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା କ୍ÉୋସÉଜାରବÎଏ ମାରନ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ, 

a ୨:୨୪ ‘ତରୀରି ସÉଜା’ େ୍ଡÓÉଡରି ରନଗରିସଦରି(େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା)।
b ୨:୨୫ ସÉଜା ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି।
c ୨:୨୫ ପାଣ୍ାକ୍Éପା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜଡାତାରା କୁଇନରି ୋଣ୍ାକ୍Éୋ। 
ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦରି ଅÉେ ମରିଡାକାନାରା ଏଆରଡଃଙ୍ରି  କ୍Éୋ ଆଇମାରସ।

ଈରୁ ସÉଜା ରଲପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼ାଟରି ୋଣ୍ା 
କ୍ÉୋଅÉଆଡ଼Èଇ, ସÉଜା ମÉନରି ଆଇନାକା ମୀନ୍È ଡ଼Ìଇ 
ତÌତୋରତରୁ।

୨୮
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଟରିକ୍ ନାଜରିହୁଦୀ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଉରଜÑତାରରି ୋଣ୍ାକ୍Éୋ କୁÛଇ କୁÛଇ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଆରତ। ୨୯

 ରଜÍଡା ଲÈଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ଉରଜÑ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ରଜÍଡା 
ଲÈଇ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। ଇ 
କାବାଡ଼ରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ ଆଡÈ ଗରିଭା ମେୂାଅÉରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରଜÍଡାତÈନରି  ଜରିଉ d ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଦଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହÈଡ଼Èଇ 
ଅÉଏ।

୩  ୧ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରରିବାଃତା ଅରଟÑ ସÉରÛକରିତାରରି 
ଆନାରରି ମାରନ ଏତୋରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁବାଃତା 

ସରିରଡÑଏ?ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ସÉଜା ଡ଼Èଇ ଆନରି ଲÉବÈ ମାରନ? 
୨

 ଆଁ, ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାଃତା ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
ଗୁରଲÑତରିକରିÔ ରଦରରିକାତା ଆଇରନ, ରେÍନୁ ରବÎÍରଲ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି 
କାଜୁତାନରିÔ ତÉନ୍ାରÈ ରବÎସ୍ା ସେଗିଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ୩

 ଈରରି 
ଟରିକ୍ ନାକାତା, ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ମାରଦ ଗରନ୍କାତାକା ଟରିକ୍ ନାତାକା 
ଅÉଆସରିଡାରତରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଏଆରରି ରେÍନୁବାଃତା 
ଟରିକ୍ ନାତାକା ଅÉଆତାରରି ରେÍନୁତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାନାରÈଅÉଙ୍ା 
ମୂରନ ଗରିନା? ୪

 ଏରସକାରଭÛଏ ଗୁରଲÑତାକା ଦାୋଗାଟାକା 
ଅÉରତକାରବÛÎଏ, ରେÍନୁ ଉରଜତାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିÔ ବ୍ୀÏସା 
ଅÉଜାମାରନ:

“ଇÛନୁ ନୀ ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ ତୀରରିତାତରି ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଦରି,
ଏଙ୍ା ତୂକରି ଗରିନାବାÏନରିÔଇ ଈନୁ ମେୂା ଗାଟାତରି ଅÉଦରି।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୫୧:୪

୫
 ଅÉଜୁ ଏରସର୍ ରଭଲା ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନାସ,ୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 

ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  କ୍Éର୍୍ା ତÌସ୍ େରିମାରନ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  
ଡଣ୍ ସରିଆତାରକÛ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା?ଅÉନୁ 
ଏରସ ଲÌକୁତାରା ଏÌଲୁଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। ୬

 ଅÉଏ! 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରଗରଟÑ ଡଣ୍ ସୀଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଇସରିଙ୍ରି  
ଗରିଆନା େୁତଗି ତରିନରିÔଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୭
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ାମରୂନଞ୍ଜୁ, “ନାଇ ଦାÛୋ କାତା ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ 

ରେÍନୁ ସÉରରକÛଏ େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ନାଇ ଦÈୋକାତା ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ, ରେÍନୁ ଉରଜÛତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଆଇରନ।” ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼Ìଇଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ଆଇମାଇ? ୮

 “ଇହରିଙ୍ରି  ଆରତକା ତ 
ରନଗାରÈ େନୁ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିନାସ ୁଇନ୍ ମବୋ ମନୂାସମୁା।” 
ଆଁ, ଈନୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଜÈହରିତାକା ନÉଙ୍ରି  
ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ।ଇଁØତାକା ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାନା ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିମାରନରୁ।

d ୨:୨୯ ଜଉି ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ। ରେÍନୁତାରା ଜରିଉ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ଜରିଉ।



199 ରÌମି ୪:୩
ଗୁନଲÑତାକା ଡÌଇତାକା

୯
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାସ ୁରବÍଗାଲରିଲÌକୁରରି 

କୁÛଇଟରି ରନଗାସ ୁଗରିନା?ଅÉଏ, ଈରରି ଏରସକାରଭÑ ଅÉବାÏମଏୂ। 
ଯରିହୂଦୀଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଗୁରଲÑତାସୁ ଅÉଜୁ 
ସରରÑତାସୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରବÎସାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆନାକରି ଡ଼Ìଇତାକା ଅÉରତରୁ। ୧୦

 ରେÍନୁେୁତରିତା 
ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସାଅÉଜାମାରନ,

“ରଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ,
ଅÉଏ ରଆଞ୍ଜୁରବÑÎଏ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ!

 ୧୧ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÑÎଏ ଉରଜÑତାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ,
ଉରଜରନ ରେÍନୁଇ ଟରିକ୍ ନା ଦାଃନାଞ୍ଜୁ ରଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ 

ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ।
 ୧୨ ଗୁରଲÑତାକା ଉରଜତାରା ୋରହରରି ବୁଡ଼୍ ଜାମାରନରୁ,

ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ମଲୁୁସରିଡାନାକା ଅÉଜାରନରୁ।
ଇମବୋଇରବÛÎଏ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ,

ରଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୪:୧–୩

 ୧୩ “ଏଆରରି ସଡୁାଙ୍ା ଏÌଗାମାନରି ମସୁ୍ାକ୍ଡÓÝଉଙ୍ା ମÉରାତାଇ,
ଏଆରରିତାଇ ବାÏଙ୍ସାକା ବାÏରରି ବୁର୍୍ା ଗରିବାÏଗାଟାଇ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୫:୯
“ଏଆରରିକÈତା ତାନରି ସ୍Éସ ୁବରିସ ମାରନ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୪୦:୩

 ୧୪ “ଏଆରରି ସଡୁାଙ୍ା ଆଗଗି ଅÉନରି କାତା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା କÉଡ଼ରିନରି 
ରବÎସ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦:୭

 ୧୫ “ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ତÌଲ 
ଅÉଜାନାମାରନରୁ।

 ୧୬ ଏଆରୁ ମହୁ ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଜୂଗା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଗୁରଲÑ ରବÎଞ୍ ରତ୍Íରନରୁ

 ୧୭ ଏଆରୁ ଲÌତୁରଜÍଡା ୋରହରରି େୁଞ୍ା ସରିରଡରୁ।” 
 ଜରିଶାଇଅ ୫୯:୭–୮

 ୧୮ “ଏଆରରି କାନ୍ ଙ୍ାନରି ଈରକÍରବÎଏ ରେÍନୁଇ ଆଜରିନାରରି 
କରି ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉନାରରି ସରିରଡଏ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୩୬:୧

୧୯
 ମÌସା ସÉଜା ତାନରିଇ ଏତେରି ବାଗଗିଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ ଏ 

ଗୁରଲÑତାରରି ସÉଜା ଲାଇଟରି ମାନରି ଲÌକୁରସÍଲୁ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ। ଇ 
ସÉଜାଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅÉଙ୍ାମଅୂ 
ଏଙ୍ା େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ 
େÉରନରୁ। ୨୦

 ସÉଜା ଆଃୋ ଡ଼Èଇ ଏରମବେରରିଇରଭÛଏ ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଏÔ। ସÉଜା ମÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ମÉରୁମÉରୁଅÉଭା ଗରିେରିଞ୍ାରନ।

ନପÍନୁ ନମଡେÓନେÑନଇି ଇସିଙି୍ ତରୀରିତାଞ୍ଜୁ ଗିପିନନଞ୍ଜୁ?
୨୧

 ଏଅÉକରିରବÎଏ, ଇରଦÛ ସÉଜା କୁଆନାଇ (ଲÌକୁରରିଇ ତୀରରିତାକା 

ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ରସଲୁÍ) ରେÍନୁ ସୀପ୍ କରିମାନରି େୂନରି ୋରହରରି 
ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ େୂନରି ୋରହରରି ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇ େୂନରି 
ୋରହରରିକାତା ସÉଜା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା 
ମÉଙ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୨

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େରତ ୍
ଗରିନାରରିଇ ରେÍନୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିେରିନାକାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑତାକା 
ରÌ ସରରÛତାକା। ୨୩

 ଗୁରଲÑତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରନରୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ କÌଗା ମାରନରୁ। ୨୪

 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତାକା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାକା ଆଇରନରୁ। 
ଈରରି ରକ୍ଉ ସରିଅÈରାଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାନାକରି ଆଡÈଆ ତୀରରିତାକା ଅÉବାÏ 
ମେୂରିମାରନରୁ। ୨୫

 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରାକÈ ଡ଼Èଇ ଏଃୋ ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ସ୍ଡÌÓପ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇ ଏଃୋ ସୀଭା ଡ଼Èଇ 
ସୀବାÏ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦୂସ େରିହାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଜୀସୁଇ 
ସୀବାÏ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଟରିକ୍ ନÈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୬

 ଏରଭÍରଲ ରେÍନୁ ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା ମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଆରରି 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁଡଣ୍ ସୀଅÈ ଡ଼Èଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଜୀସଇୁ ୋଣ୍ା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ତୀରରିତାରା 
ତÌସ୍ା ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିନାନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମÉନ୍ରି ଅÌଗା ଅÉନାରରି ଅÈନାରରି ମÈରନ 

ଗରିନÈ? ଅÉଏ! ଆନାଡ଼ରିକରି ଅÉଏ? ଅÌଗା ରସÍଲୁ ଈରକରବÔÎଏ 
ରପ୍ରଜୁ ସରିରଡଏ, ଏÌରÈ ତୁଃୋ ଅÉରତ? ୨୮

 ଇରସÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଅÉଏ, ରଟÍରଣ୍ ବାÏରରି 
ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ।ଈରା ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିପ୍ କରିମାନାସ।ୁ ୨୯

 ମଲୂା ରେÍନୁ 
ଭାରରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରେÍନୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି ରେÍନୁ ରଭÛଏ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ରନ, 
ରେÍନୁ ବାÏରରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି େରତ୍ ରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏ କାତା ଅÉଆରତ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିରବÛÎଏ 
େରତ୍ ଗରିବାÏ ଡ଼ÈଇÛ ତୀରରିତାକା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଅÉଜୁ ଇ େରତ୍ ବÉଗା ସÉଜାତରିନରିଇମହୁ ରି ଗରିେରି ମାନାସ ୁଗରିନା? 
ରକରବÑ ଅÉଏ,ଈରରି ଉରଜ ତାରରି ଅÉଆରତ ରଟÍରଣ୍ ଅÉଜୁ ସÉଜା 
ମାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନା ଦାଃେରି ମାରନ ଏÌରÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ୋବରି 
େÉନ୍ ମବେରିମାନାସ।ୁ

ଅବ୍ାୋମତାରା ତÌସିସି ଗ୍ରÉପା

୪  ୧ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମାଇ େୂବ୍ା ଆରକÍ ଅବ୍ାହାମ 
କାତା ଅÉଜୁ ଆନÈ ଇନ୍ ମବୋ ମନୂାସ?ୁ ୨ ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ 

କାତା ଆନÈ ଗ୍ରÉମବୋରସଞ୍ଜୁ? ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ରଗରଟ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅÌଗା ଅÉଭା କାତା। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ଅÌଗା ମୂଆରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ: “ଅବ୍ାହାମ 
ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରିତାରÈ େରତ ୍
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।”



200ରÌମି ୪:୪
୪

 କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାନାନରିକରି ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ କରି ମଲୁୁ ସୀବାÏ ଦାନ 
ସୀଭା ଅÉଆରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁଲୁ କରି ଡାବୁଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଆନରିସରିକରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ ଆଡÉ ଏଆନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିରନ। ରେÍନୁ 
ଡ଼ÌଇତାନାନରିଇରବÛÎଏ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିବାÏମୂରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଦାଉଦ 
ରବÎସ୍ରିମାନରିରଡଃଙ୍ରି; ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାକାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଆବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ଏତୋନରିଇ ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିଆରÈଏ, ଏଆନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ।

 ୭ “ଉରଜÑକାତା,
ରେÍନୁ ଏÌରସରରିରବÍÎଲା ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରÈ ଡ଼Ìଇଦୂସ 

େରିହାଜରିରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆନରି ଗୁରଲÑ ଗରିଆମାନାରÈଆ ଡ଼Ìଇଦୂସ 

େ୍ାକ୍ ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉଣ୍ଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ।
 ୮ ଇଁØତରି ଲÌକୁତାକା ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ ନାକା,

ରେÍନୁ ଏÛଆରରିତାରା ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ଅଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରିଇ ତୀରାତାକା ଇଞ୍ରି  ଆହାରନଞ୍ଜୁ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୩୨:୧–୩

୯
 ଅÉରତକା ଇ ରରହା ବାÏରରି ୋଣ୍ାକ୍ÉୋଅÉଜାମାନରି 

ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଗରିନା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉËସରିଡାନରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁରବÎଏ? ଅÉମ ୁରବÎସାମାଞ୍ାନାମ ୁଅବ୍ାହାମ 
ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତାକରି ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଇରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତ? ଅବ୍ାହାମ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ 
ରବÍÎରଲ ଗରିନା ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÛଅଟରି ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାମ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÛଅଟରି 
ଈରରି ଅÉËସରିରଡଏ। ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÍÎରଲ ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃତରି ବÉଗା ଏଆନରିଇ ରବÑଅଟରି ୋଣ୍ାକ୍Éୋଗରିଭା ଦରିÔରତ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÍÎରଲରନ ରେÍନୁନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଏତୋନାକା ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନରୁ, 
ଏଆରୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉËସରିରଡରୁ ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑତାକା ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ଅÉରତରୁ। ଏଆରୁ 
ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତରି ବÉଗା ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆସରିଡÉନରି ଲÌକୁ 
ରସÍଲୁରବÛÎଏ ଅବ୍ାହାମ ଅÉବା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ରବÍÎରଲ 
ଅବ୍ାହାମତାରରି ଏତେରି େରତ୍ ମାରସ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରବÎÛଏ 
େରତ୍ ଗରିରତକା ଏଆରୁ ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକା ଅÉଭା ମରୂନରୁ।

ପନତ୍ଡଗିବାÏଡÈଇ ନପÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନାରା ପÉନ୍ ମ୍ା
୧୩

 ଅବ୍ାହାମ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାଡ଼ା କୂଲୁତାକା ଇ େୁତଗିତାନରିÔ 
ଜÌଙ୍ାଗାଟାକା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଆଃୋରନ ଇ ରମÍଲା 
େÉଣ୍ଞ୍ାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁବାଃତା େରତ ୍ଗରିଆନା ତୀରରି 

ଅÉଜା-ସାକରି ଇ ରମÍଲା େÉଣ୍ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୧୪
 ସÉଜା ବାଗଗି ଆଃତରି 

ବÉଗା ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
େରତ ୍ଇଟରିନାରରି ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ ସରିରଡÛଏ ଏଙ୍ା ଅÉଞ୍ାନାରରିରଭÛଏ 
ମଲୁୁ ସରିରଡଏ। ୧୫

 ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସÉଜା ଆଃୋ କୂରତକା 
ରେÍନୁତାରରି ଆଗଗି ବÉÏରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା ସରିଡାଦୁଃରହମା 
ଇରସÑକା ବାଗଗି ଆଃୋ କୂନାରରିରଭÛଏ ସରିଡÉଦୁରହମା।

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି େରତ ୍ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 

ରମÍଲା େÉରନରୁ। ମଲୁୁ ସୀଭା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ରମÍଲା 
େÉନ୍ ମବେରିସାକା, ଅବ୍ାହାମ କୂଲୁତାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ରେÍନୁତାରା 
ରମÍଲା େÉଣ୍ଞ୍ା ଦୁଃରନରୁମା। ଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ରମÍଲା 
ସÉଜା ଆଃେରି ମାନରି ଲÌକୁରସÍଲୁ ବାÏରରି ଅÉଆରତ। ଅବ୍ାହାମ 
ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିରସÍଲୁ ଇ 
ରମÍଲା ସୀବାÏଅÉଜାରନ। ଅବ୍ାହାମ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ଅÉବା। 
୧୭

 ରେÍନୁେତୁରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ, “ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  (ଅବ୍ାହାମଇ) 
ଦÉଲା କୂଲୁ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଅÉବା ରସÍଲୁ ମÉଡ଼୍ ସାଞ୍ାଇ।” 
ରେÍନୁନÌକରିଟରି ଈରରି ଊରଜତାରରି। ଅବ୍ାହାମ ଏତେରି ରେÍନୁଇ େରତ୍ 
ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ରେÍନୁ ସÉଜାନାକାରରିଇ ନୀକ୍ନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ସରିଡାନାଆରବÛÎଏ ନରିଲ୍ ୋ ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ଅବ୍ାହାମତାରରି ମୀଡା େÉନାରରି ଆନରିସରିକରି ଅÉସା ସରିଡÈରତ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିତାÛକରି, ନୀନ୍ରି ସୀରରି ଗÉରମ 
ଡÉଡରିରନ ଇଞ୍ରି  ଏତୋରା ଅବ୍ାହାମଇ ରେÍନୁଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି 
ଏÛରସ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉସା ଗରିଆନାଇ 
ଅÉନୁ ଦÉଲା ସୀରରିତାକାରରି େୂବ୍ା ଅÉବାରତନୁ ଅÉଇÔ ଇଞ୍ରି  
େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରିକÌକ୍ ସରି ୧୦୦ ବାସାରରି 
ସକୂାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ମୀଡାବÌଦା େÉନରିରଡଲରି ସାଜାମାରସ। 
ଏଆନରି କୁଡ଼ା ସାରାନାରରି ମÉରରିନରି ରଡଲରି ଗ୍ଡÉÕରତଇଞ୍ରି  
େୁଞ୍ାସାକାରବÛ Îଏ ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ କÌଗାସରିଡÉରତ। 
୨୦

 ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା କÌଗାସରିଡÉରତ। 
୨୧

 ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ଏତୋରÈ ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈÛ େୂରରି ଗରିବାÏ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିଆନା ରଜÍଡା କÌକÈରÉଇ 
ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାଗରିଆନା େରତ ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟା େÉରଟଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ, “ଅବ୍ାହାମତାରÈ େରତ୍ ଆଃରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁନÌକରିଟରି ଏଆନରିଇÛ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ।” 
୨୩

 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମତାରାÛ େରତ୍ ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଇ ରବÎସ୍ା ବାÏରରି 
ଅବ୍ାହାମରସÍଲୁ ବ୍ୀÏÎସା ଅÉଆସରିରଡଏ। ୨୪

 ଇ ରବÎସ୍ା ମାଇ 
ରସÍଲୁରବÎÛଏ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ। ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା 
ମାଙ୍ରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁରବÛÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିେରିନାକରି ମÉଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଃତାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଏÛଆନରିଇ 
େରତ୍ ଗରିେରିନାସୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ମାଇ ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ଜୁ ସତା 
ରଡ଼ୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ତୀରରିଲÌକୁ ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଜୀସ ୁ
ସÉବାÏକୁÛଇଟରି ମସୂାନା ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ବାଃତା ମÉଙି୍ ତରୀରିଗିବାÏ ଅÉଜାନନ

୫  ୧  ମାଇ େରତ୍ବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ାବାଃତା 
ତୀରରିଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ପ୍ରବୁଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକÛଏ ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ 
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େରତ୍ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରÈ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
େÉଣ୍ଞ୍ାନାମାନାସ।ୁ ୨ ଇରଦÛ ଅÉଜୁ ରେÍନୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମାନାସ ୁ
ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ଅÌରତେରରି େÉନ୍ ମବୋ ଅÉସା ଇଟାନାଇ ରରହା 
ଆଇନାମ।ୁ ୩ ଅÉଜୁ ମାଇ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି ମାନାଭÈନରିରବÑÎଏ ରରହା 
ଆଇନାସ,ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ମଣୁ୍ରି ଅÉନରି ଡÉଟା 
ବାÏଇମାରନ। ୪ ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି ମନୂାରରି,ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା ଈ ମୂୋ ଡ଼Èଇ ଅÉସା ସ୍ଡଃÕେରିଞ୍ାରନ। ଇ ଅÉସା ମÉଙ୍ରି  
ଡÉଟା ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନ ଏଙ୍ାରେÍନୁ ବାଃତା ବାରା ଇଟାଗରିେରିଞ୍ାରନ। 
୫

 ଏ ବାରା ମÉଙ୍ରି  ଏରସକ ରବÛÎଏ ସÉକଡ଼ରି ଅÉଭା ଗରିଆରାରଜÛଏ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା େୂରରିଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ରଜÍଡା ବÉÏକ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାରଜÍଡା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଜଡାନÌବାÏ 
ଅÉଜାନା ଭÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୬
 ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇତାସୁ ମାସାଭାନରିରନÑ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ରସÍଲୁ 

ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉଜାନା ନୀମବୋଇମାସାସ,ୁ 
ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଟରିକ୍ ନାରଡଲରି ତାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ରଗÍଲୁ କ୍ଜୁ ସତା 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ତୀରରିଲÌକୁରସÍଲୁ ଏମବୋଇରବÛÎଏ େରାଣରି ସୀଏ। 
ଆନାବୁନା ଗÉପ୍ ସରି ରନଗାନରିରସÍଲୁ ସରିନÈ ଏମବୋଇରବÎÛଏ ଉରତ 
େରାଣରି ସୀବାÏତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ 
ଡ଼Ìଇତାନରି ମାସରିରଡଲରି ତାନରିÔରନ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇରଗÍଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଇÛରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରଦରରିରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୯
 ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ରାକÈ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ତାସୁ ଇଞ୍ରି  

ରେÍନୁବାଃତା ଆଃୋ ଅÉଜାନାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏେÉନାସ।ୁ ୧୦

 ନାଇ ରବÎÍସ୍ରିକାତା ଈରରି, ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାସାବାÏନରିÔଇ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକÑ ଅରଟÑÑ ଆଡ଼୍ ୋ 
ଅÉତାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରେÍନୁରକÑ ଆଡରିତରି ବÉଗା ଇରଦÑ ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁରକ ରଆସ ୁଅÉଜାନାସ।ୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ନୀମବୋଡ଼Èଇ 
ଅÉଜୁ ଅରଟÑ ସÉରରକÑ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନାସୁ। ୧୧

 ଅÉଜୁବାÏରରି ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ 
େÉନÉ ଏ କାତା ଅÉଆରତ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଇରଦଏ ପ୍ରବୁଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରେÍନୁରକଏÛ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଆଡ଼୍ ୋ ଅÉତାସ ୁ
ବାÏରରି ଜୀସୁ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଇରଦÛ ରେÍନୁବାଃତା ରଆସ ୁ
ଅÉଜାନାସ।ୁ

ଆଦମ ଏଙ୍ା ଜରୀସୁ
୧୨

 ରଲÌକୁ ଆଦମ ବÉଗା େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ବÉÏରତ। ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ 
ସÉବାÏ ବÉÏରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑତାକା ସÉରନରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଗୁରଲÑତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରନରୁ। ୧୩

 ମÌସା ସÉଜା 
ସୀବାÏ ଅÉଗରନ େୁତଗିତାନରି ଡ଼Ìଇ ମାରସ ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା 
ସରିଡÈତରି ବÉଗା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼Ìଇତାକା ଇଞ୍ରି  ଆହା 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଆଦମବାହାଡ଼Èଇ ମÌସା 
ରଡଲରିଟୁକ୍ନÈ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ସÉବରିÎରତରୁ। ରେÍନୁତାରÉ ବାଗଗି 
ରଲକ୍ ସାନା ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ଆଦମ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, 
ଆଦମ ରଡଃଙ୍ରିଡ଼Ìଇ ଗରିଆ ସରିଡାତାକା,ରବÎÛଏ ସÉବରିÎରତରୁ।

ବାÏଇନରି ରଡଲରିତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ବÉÏବା ମାରସ (ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ), ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଦମ ରଡଃଙ୍ରି  ତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାÏନା ବÉÏରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, 

ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆଦମ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ମÉରାତାରରି 
ଅÉଆରତ। ରଆନରି ଡ଼Ìଇଗରିତାକରି ସÉବାÏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÉÏରତ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
େÉରଟରୁ ଏÌରରି ଦÉଲାତାକାରରିରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ସÉରରକÑ ତାରରି 
ଅÉଜାମାରନ।ରଆନରି ରଜÍଡାନÌଭା ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା 
ନୀମବୋ ମÉରାତରି ରଜÍଡାନÌଭା େÉରଟରୁ। ୧୬

 ଆଦମ ସରଟକା 
ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÔଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଜÍଡାନÌବାÏଈରାଡ଼ରିକରି ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ ନା ରବÍଗାଲରିତାରରି। 
ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିତରିରବÑଅଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ବÉÏଜାମାରନ। ଏଙ୍ା ଇ ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇÛ 
ରେÍନୁବାଃତା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାରନ। ୧୭

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ଇଞ୍ରି , ଗୁରଲÑଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସÉବାÏ 
େÌଣ ଗରିରତ। ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରÈ ଗÉପ୍ ସରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସରିଆମାନରି ‘ତୀରରିତାରା’ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
େÉନ୍ଞ୍ାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଉରଜରନ ଉରଜନୀମବୋ େÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏ ଲÌକୁତାକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ୋନ୍ଞ୍ାନା 
େÌଣ ଗରିରନରୁ।

୧୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆଦମ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  

ଗୁରଲÑତାକା ଡଣ୍ େÉରଟରୁ, ଏରହରଙ୍Íରନ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଗରିଆମାନାରରି ତୀରରି କାବାଡ଼ରି ବÉଗା ଗୁରଲÑତାକାରରିÔ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ତୀରରି ଗରିରନ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଏ ଲÌକୁରରିଇÛ ମୂଲା ନୀମବୋ 
ସୀରନ। ୧୯

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ରଲକ୍ ତରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  ଦÉଲାତାକା 
ଡ଼Ìଇତାକା ଅÉରତରୁ, ଏÛଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରÛଆଞ୍ଜୁ ବାଗଗି ଆଃତରି 
ବÉଗା ଦÉଲାତାକାରରିଇ ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତ।

୨୦
 ସÉଜା ବାÏରରି ଡ଼Ìଇତରିନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ତାଙ୍ରି  ବÉÏରତ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ 

ଡÉଡରିତାକାରବÑÎଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଡÉଡାମାରନ। 
୨୧

 ସÉବାÏ ବÉÏତାଡ଼ରିକରି ଡ଼Ìଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିଆମାରସ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି ରନ ତୀରରିତାରରି ବÉÏବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିମାରନ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଜା 
ମାରନରୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବେରି ମାନାସ।ୁ

ଡÌଇ ନସÍଲୁ ସÉବା, ଏଙ୍ା କି୍ସ୍ଟ ବାଃତା ନରୀମ୍ା

୬  ୧  ଅÉରତକା ଈରୁ ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁତାରରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ସÉରÛକରି ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ଅÉଜୁ ଡ଼ଃନା ଡ଼Ìଇ ଗରିରେଦୁଃନା? ୨ ଅÉଏ! ଅÉବାÏମଏୂ, ଅÉଜୁତ 
େ୍ଡÓÉଡରି ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ସÉଜାମାନାସୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଅରଟÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ ତାନରିରନ ନୀମବୋ ମନୂାସୁ? 
୩

 ଅÉଜୁ ଏÛସନାସୁ ମୁଞ୍ା େÉଣଞ୍ାନାସୁ ଏଆସୁ ଗୁରଲÑତାସୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ତାନରିଇ ଆଡାତାଙ୍ରି  ଏ ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନା, 
ଈରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁଗରିନା? ୪ ଏÌËକରିରଭÑ, ଆଜୁ ଏÛସନାସ ୁ
ମଞୁ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାସ,ୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରକଏÛରନ ମସୁ୍ା ଅÉତାସ ୁଏଙ୍ା 
ତÉରକÑରନ ସÉବାÏତାନରିଇ ଆଡରିତାସୁ। କ୍ରିସ୍ଟରକÑରନ ମୁସ୍ାଅÉତରି 
ବÉଗା କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉବା ରେÍନୁ ଅÌରତେରରିଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁରବÎଏ େୂନରି ନୀମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ 
ନୀମବେରିନାସ।ୁ
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 କ୍ରିସ୍ଟ ସÉତରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁବÛÎଏ ଏଆନରିରକÑ ଆଡାନା 
ସÉଜାନାସୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜୁରବÎÑଏ ଏଆନରିରକÑରନ ଆଡାନାଇ ନରିଙ୍ରିନାସୁ। ୬

 ଅÉଦୁ 
େୁଞ୍ରିନାସୁ ମÉନ୍ରି କାରହତାରରି ନୀମବୋ ଏଆନରିରକÑ କ୍ଜୁ ସକବାତା 
ରଡ଼ୋ ଅÉଜାରନ। ମÉନ୍ରି ଡ଼Ìଇ ନୀମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ମହୁ ରିଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼ÌଇରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ଆଲରିଆଗାଟାସୁ ଅÉଆସ ୁ
ଏÌସରିବାଗା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ସÉଜାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ଅÉଜୁ ରଗÍରଟ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ସÉଜାନାସୁ, ଇରସÑକା ଏଆନରିରକÑ 

ନୀମବେରିନାସୁ। ୯
 କ୍ରିସ୍ଟ ସାବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ 

ଏରସÍକାରବÛÎଏ ସÉଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିନାସୁ। ଇରଦÔ ସÉବାÏ 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଅରଟÑ େÌଣ ଗରିଏÔ। ୧୦

 ଏରସରରିରବÎÍଲା ଜୀସ ୁ
ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରରହÍବାÏଙ୍ା 
ସରଟÍକÈରନ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନାରସÍଲୁ ମାଇରଗÍଲୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଇରଦ ଏତେରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ନୀମବୋଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÎଏ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକÛଏ 
ଆଡାମାନାକରି ଉରଜରନ ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ସÉଜାନାମଇୁଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 
ଈରୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁରସÍଲୁ ନୀମବୋ ମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ।

୧୨
 ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଡ଼Ìଇ ମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରି

଼
ଆÛକାରରି, ଏଙ୍ା 

ଈରୁ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଟ୍ ନାରା ଗରିବାÏ କୂନା। ୧୩
 ଈରୁ ମୀ ମୀ କାକା, 

କାଟ୍ କା, କ୍ୀକା, କାନ୍ ଙ୍ା ଇ ଗୁରଲÑ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋବରି ସୀଅÉଟୁ। ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ମରିଣ୍ାନରି େରିହÉଟୁ, ଏÌËକରିରଭÑ, ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା ଅÉଜାମାନାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି ଏଙ୍ା ମୀ ମୀ ଗାଣ୍ରିମÉରା ତରିନରିଇ ତୀରରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ସେଗିଗରିଦୁ। ୧୪

 ଡ଼Ìଇ ମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିଆଜାଆକାରରି, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ସÉଜା ଲାଇଟରି 
ସରିଡÉରାଏ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନବାÏ ଲାଇଟରି ମାରଞ୍ରୁ।

ତରୀରିତାରା ନସÍଲୁ ଆଲିଆଗାଟାକା ଅÉବାÏ
୧୫

 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆନÈ ଗରିନା? ଅÉଜୁ ସÉଜା ଲାଇଟରି 
ସରିଡାÛରାଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଲାଇଟରି ମାନÈକରି ଡ଼Ìଇ ଗରିରେଦୁଃନାସ ୁ
ଗରିନା? ରକରବ ଅÉଏ? ୧୬

 ଈରରି ଟରିକ୍ ନାକାତା, ଈରୁ 
ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ଏÛରସରରିରବÍÎଲା ମରିଣ୍ାନରି 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ରଆନରି କାଃତା ସେଗିଗରିରଦରୁ ଏମବୋ 
ଉରଜରନ ଏଆନରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ଏତୋନରିଇ 
ଈରୁ ମÉନରି ଅÉରଦରୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଦରାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ ଗରିନା ରେÍନୁଇ 
ମÉନରି ଅÉରଦରୁ। ଡ଼Ìଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସÉଭା ଗରିଆରନ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉରତକା ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  
ଆଃୋ ଅÉରଦରୁ।

୧୭
 ରବÍÎରଲ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ମାରସରୁ। 

ଡ଼Ìଇମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଆନା ଇଟାମାଞ୍ାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ରେÍନୁ ୋଦା େÌଙ୍ାକାରରି ଈରୁ ଇରଦ ଏତେରି ନୂଡ଼ରିତାରÈ ଗ୍ରÉୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈ ରଜÍଡା ତାନରିଇÛ ଟରିକ୍ ନା ଇଟାନା ମÉନରି 
ଆଇରଞ୍ରୁ। ୧୮

 ଅରଟÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏେÉଣ୍ଞ୍ାନା 
ତୀରରିତାରା ରସÍଲୁ ଆଲରିଆଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ୧୯
 ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ େୁଞ୍ାମାନରି ର ତÌସରିସରି ରକÍରଣ୍ରି 

ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସାନା ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଈରରି ମୀ ରସÍଲୁ 
ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ମାନାକରି ଅÉନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ରବÎରଲ ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ସପ୍ରାତାରÈ ଏଙ୍ା ଡ଼ÌଇତାରÈ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା 
ସେଗି ଗରିଆମାରସରୁ, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି କÉରସଙ୍ା ଅÉଜାନା 
ମାରସରୁ। ଏÛଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଇରଦ ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ତୀରରିତାରା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସେଗିଗରିଦୁ ଇରସÑକା ଈରୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନୀମବୋ ମରୂଦରୁ।

୨୦
 ଈରୁ ରବÎÍରଲ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଅÉଲରିଆଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଜାମାସାଭÈନରି ତୀରରିତାରରି ମୀ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିସରିଡାଜାଆରତ। 
୨୧

 ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ। ଈରୁ ଏ କାବାଡ଼ରିରସÍଲୁ 
ଇରଦÍ ଲାଜା ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଈରୁ 
ଅÈନରି ଲÉବା େÉରଟରୁ? ଅÉଏ, ଏ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଡ଼Èଇ ବାÏରରିଜରିଉତାରରି ସÉବାÏ ବÉÏରନ। ୨୨

 ଏଆକରିରବÎÑଏ, 
ଇରଦÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାନା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାନÈକରି ଈରା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ଈରୁ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଈରୁ ଡ଼ଃନାରଡଲରି 
ରସÍଲୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉରଣ୍ରୁ। ୨୩

 ଡ଼Ìଇତାରରି ଉରଜ 
ମୂଲୁଆଇରନ ସÉବାÏ। ଏଆକରିରବÎÑଏ ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିମାନରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିକରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉନୀମବୋ ସୀପ୍ କରିମାରନ।

ଡÉଞ୍ାକାତା ଆୋନା ତÌସିସି ଗ୍ରÉପା

୭  ୧ ଅ ଅÉେଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ବୁଡରିସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁତ ସÉଜା 
େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ।ଈରୁ େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋନାନରି 

ସÉଜା ଏଆନରିକୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନ। ୨
 ଆନୁ ର ତÌସରିସରି କାତା 

ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଇ। ର ଡ଼Éଞ୍ାମାନରି ଅÉସାମୀଡା ତାଡ଼ା ଜÉମା ନୀମବୋନା 
ମାନରିଟୁକ୍ନÈ ଏÌରରି ଏଆନରିବାଃତାତଃୋ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉରନ। 
ଏଆକରିରବÎÑଏ, ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÉରତକାରନ ଏÌରରି ଡ଼Éଞ୍ା 
ସÉଜାଡ଼Èଇ େରିଃୋେÉରନ। ୩

 ରଗରଟ ଜÉମା ନୀରଡ଼ମାନାବାÏନରି 
ଏÌରରି ରବÍଗାନରିଇ ସାରନ ଇରସÑକା ରଗÍକାଗାଟାରରି ଅÉରନ 
ଈରା ସÉଜା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଡ଼ରିନରି ଜÉମା ସÉନରି 
ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଏ ଡ଼Éଞ୍ା ସÉଜାଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନ, ଏଙ୍ା ଏÌରରି 
ରବÍଗାନରିରକÛ ଡ଼Éଞ୍ରିକାତାରବÛÎଏ ରଗÍକାଗାଟାରରି ଅÉବାÏ ମଏୂ।

୪
 ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅ ଅÉେଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ବୁଡରି ସାରଣ୍ରୁ 

ମୀ େ୍ଡÉÕଡରି ନୀମବୋ ସÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଗାଣ୍ରିତରିରକÑ 
ଅÉଡରିତାକରିଈରୁ ମÌସା ସÉଜା ରସÍଲୁ ସÉରତରୁ। ଇÛରଦ ଈରୁ ଅରଟÑ 
ରବÍଗାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ଇÛରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ସାଭାଡ଼Èଇ 
ନରିପ୍ କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁ ତାରତରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏମୂନାସୁ। ଅÉଜୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାସ ୁଅÉଜାନାସ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ନୀମବୋ ମୂନାସୁ। ୫

 ରବÍÎରଲÛ ଅÉଜୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନରି ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ତÉକାଇସାସୁ। ମାଇ କୁÛଇଟରି 
ସÉଜା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ େÌଣ ଗରିେରିଞ୍ାରତ। ଏଙ୍ା ଇ 
କାବାଡ଼ରି ମାଇ ଜରିଉତରିନରିଇ ସÉୋଇ ମାରସ। ୬

 ରବÍÎରଲ ସÉଜା 
ମÉଙ୍ରି  ତଃୋନା ଇଟ୍ କରିମାଞ୍ାରତ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ମାଇ େ୍ଡÉÕଡରି 
ନୀମବୋ ଇରଦÛ ସÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଅÉଜୁଇରଦ ସÉଜାଡ଼Èଇ 
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ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାନାସ।ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସରିେ୍ଡÉÕଡରି 
ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ସରିଡାସ,ୁ ରଟÍରଣ୍ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ 
ବାହାଡ଼Èଇ େୂନରିୋରହରରି ୋଣ୍ଞ୍ାନାଇ େୂନରି ସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇନାସ।ୁ

ଡÌଇତନିକ କÉଲା ପ୍ରଃପା
୭

 ସÉଜା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ରରଣ୍ରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, 
ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଗରିନା? ଈରରି ଟରିକ୍ ନା କାତା ଅÉଆରତ। 
ଏଆକରିରବÎÛଏ ସÉଜା ସରିଡÈତାକାରନ ଡ଼Ìଇ ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁନମବୋ 
ଅÉଏÛମା, ସÉଜା ମାସାକରି ଡ଼Ìଇ ଆନାରରି ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂତ। 
‘ଲÌବା ଗରିଆ’, ଇ ବାଗଗି ସÉଜାତାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଆସରିଡÈତାକା ଲÌବା 
ଗରିବାÏ ଆନାରରି ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମୂସାଦୁରହନୁମା। ସÉଜା 
ରବÎତୋରତ, “ଅରଟÑ ରଆନରିତାରା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏରସକାରବÑÎଏ 
ଲÌବା ଗରିଆଟୁ।” ୮

 ଇ ବାଗଗିରଡଃଙ୍ରି  ସÉଜା ନାଇ’ ଏÌଲୁ ମାରଦ 
ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାରା ଡ଼Ìଇ ମÉଣ୍ା ସÌଡ଼୍ ତାରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ’ 
ବାଃତା ଡ଼Ìଇ ସÌଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା ତୁହାନା ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଆନରିସରିକରି ଡÉଟା ସରିରଡÔ। ୯

 ସÉଜା େୁନ୍ ମବୋ ରବÎÍରଲରନ, ସÉଜା 
ସରିଡା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ନୀମବୋ ମାରସଏ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ବାଗଗି 
ସରିଆନାରରି ରବÎସ୍ା ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏରନ, ନାଇ ବାଃତା ଡ଼Ìଇ 
ନୀମବୋ େÉରଟ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ବÉଗା ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ଅÉନୁ ସÉରତଏ।

୧୦
 ଏତେରିବାଗଗି ନାଇରସÍଲୁ ନୀମବେରିନାରରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମାରସ ଏÌରରି 

ନÉଙ୍ରି  ସÉପ୍ାନାରରି ଅÉରତ। ୧୧
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏମବେÈଡ଼Èଇ 

ଡ଼Ìଇ ୋବରି େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ନÉଙ୍ରି  ବୁର୍୍ାଗରିଆରତ। ଏଙ୍ା ଏ ବାଗଗି 
ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ସÉପ୍ାରତ।

୧୨
 ଅÉରତକାରବÎÛଏ ସÉଜା ତÉନୁରନ ତୀରରିତାରରି, ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁ ବାଗଗିରବÛÎଏ ତୀରରିତାରରି, ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏଙ୍ା ରନଗାରରି। 
୧୩

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରରି ନାଇରସÍଲୁ 
ସÉବାÏ ତାରତ ଗରିନା? ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ରଣ୍ା ରନଗାରା 
ଅଆନାଇ ଏÌରÈଡ଼Éଇ ନÉଙ୍ରି  ସÉପ୍ାରତ। ଏମବେÈ ଡ଼Ìଇ ଉରଜରନ 
ଡ଼Ìଇତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଈରରି ଅÉରତ। ଡ଼Ìଇ ଏÛରସ 
ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଈରରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ବାଗଗି 
ସରିତାରରିରଭÑ ଏÌରÈରନ ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ।

ନମଡେÓନେÑନ ିବାଃତା ମାନ ିରରୀ ବାÏକାତାରି ନରୀମ୍ା
୧୪

 ଅÉନୁ େଞୁ୍ରିମାଇ ସÉଜା ଜରିଉରସÍଲୁତାରରି। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉନୁ 
ଜରିଉରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ଅÉଆରତନୁ, ଗାଣ୍ରିୋହାନାନୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ନÉଙ୍ରି  
କଡାନା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ଅÉନÈଆନÈ 
ଗରିେରିମାଇ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡନୁ। ୧୫

 ଅÉନୁ ଏତେରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏÌରÈ ଗରିେରିସରିରଡÛନୁ। ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏତେରି ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÛନୁ ଏÌରÈ ଗରିେରିମାଇ। ୧୬

 ଅÉନୁ ଏତେରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÛନୁ ଏÌରÈ ରଗÛରଟ ଗରିେରିମÉଇ ଇରସÑକା 
ସÉଜା ରନଗାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। ୧୭

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, 
ଉରଜରନ ଅÉନୁ ଇ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି ଦୁଃରହନୁ। ନାଇ’ ଲାଇ 
ମାଞ୍ାନରି ଇ ଡ଼Ìଇ ଗୁÛରଲ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ। ୧୮

 ନାଇବାଃତା 
ଅÈନରି ଅÉରତକା ରନଗାରରି କାତା ସରିରଡÛଏ। ନାଇ’ ରବÎସ୍ାରରି କାତା 
ଆଇରନ, ନାଇ’ ବାଃତା ନାଇଗାଣ୍ରି ତାନରିଇÛ ଅÉନରିସରିକରି ରନଗାରରି 
ସରିଡାଜÈଏ। ୧୯

 ଅÉନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ 

ଅÉରତକା ଏÌରÈ ଗରିେରିସରିରଡନୁ। ୨୦
 ଅÉନୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 

ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÛନୁ ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏÌରÈରନ ଗରିେରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା, ଅÉନୁ ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÛନୁ। ନାଇ’ ଲାଇ ମାନରି 
ଡ଼Ìଇ ଈରÈ ଗରିେରିରନ।

୨୧
 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ସÉଜା ଗ୍ରÉମବୋମାଇ: ଏରସରରିରବÍÎଲା 

ଅÉନୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଡ଼Ìଇ ନÉରକ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ମାଞ୍ାରନ। ୨୨

 ନାଇ’ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ସÉଜା ତାନରିÔ ରରହା 
େÉନ୍ ମବେରିମାଇ। ୨୩

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉନୁ ନାଇ’ ଗାଣ୍ରିମÉରାତାନରିÔଇ 
ଅରଟÑ ର ସÉଜା କାବାଡ଼ରିଗରିେରିନାରା ରମଃେରିମାଇ। ଏଆରରି 
ଆଃେରିମାନରି ସÉଜା ନାଇ’ ଗାଣ୍ରିତା ମାନରି ସÉଜା ତରିରଙ୍Û 
କÉଲାପ୍ରଃେରି ମାରନ। ନାଇ’ ବାଃତା ମାନରି ସÉଜା ଡ଼Ìଇତାରରି 
ସÉଜା ଏଙ୍ା ଈରରି ସÉଜା ନÉଙ୍ରି  ତଃୋନା ଇଟ୍ କରିଞ୍ାରନ। 
୨୪

 ଈରରି ଆଜାନ୍ଞ୍Éୋତାରରି। ଇ ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଇରସÑକା ଏତୋରରି 
ନାଇରସÍଲୁ ସÉÏବାÏ ତାରନ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରନ? 
ରେÍନୁଆଡÉ ମÉଙ୍ରି  ଏଃତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଦଃୋେଙ୍ା େÉନାକାଞ୍ଜୁ।

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ନÉଇ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ସÉଜା ରସÍଲୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼ାଟରି ଡ଼Ìଇତାରରି ମାଞ୍ାନରି 
ବÉଗା ଅÉନୁ ଡ଼Ìଇ ସÉଜା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ।

ସୁପାଡ ିଜଉିବାଃତା ନରୀମ୍ା

୮  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇରଦÍ ଏତୋନାକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଆଡାନାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇତାକା ଇଞ୍ରି  ଡଣ୍ 

େÉରନÑରୁ। ୨
 ଅÉନୁ ଡ଼Ìଇତାନୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ଆଇସରିରଡନୁ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଜରିଉ 
ସୀେ୍ରିମାନରି ସÉଜା ନୀମବୋ ସୀେ୍ରିମାରନ ଏଙ୍ା ସÉଭା ସÉଜା ଡ଼Èଇ 
ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାଞ୍ାରନ। ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା ସÉଭା ତାେରିମାନରି ସÉଜା 
ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାଞ୍ାରନ। ୩

 ମାଇ ଭରିରା ଗାଣ୍ରିତାନରିÔ ଡ଼Ìଇ 
ମାନରି ବÉଗା ସÉଜାତାରରି ଡÉଟା କÌଗା ମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ସÉଜା ଏତୋରÈ ଗରିବାÏ ମୂଆସରିଡାରତ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଡ଼Ìଇ ଗାଣ୍ରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରା ଗାଣ୍ରିୋହାଗରିଆନାେୁତଗି ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଡ଼Ìଇ ତରିନରିସÉୋ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମାଙ୍ରି  ଏଃୋରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଡ଼Ìଇ ତରିନରି ରମ୍Íସା 
ରସÍଲୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗାଣ୍ରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ସÉଜା ଆନÈ ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ମÉଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିଞ୍ାରତ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଗରିଭା ରସÍଲୁ, ରେÍନୁ 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଇରଦ ଡ଼Ìଇନୀମବୋ ତୁହାନାଇ 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇମାନାସ।ୁ

୫
 ଏÌତୋନାକା ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇନୀମବୋ 

ନୀମବୋଇରନରୁ, ଏଆରୁ ଭାରରି ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅÈଡÈ 
ଅଡ଼୍ େରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇରନରୁ ଏଆରୁ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନାରା 
ଅÈଡା ଅଡ଼୍ େରିରନରୁ। ୬ ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅଟ୍ ନରି ଏÌଲୁ ଜରିଉ ସÉବାÏ 
ତାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  
ତÉକାଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା େÉରନଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଈରରି ଆନାÛଡ଼ରିକରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଗରଟ 
ରଆନରି ତାରରି ଏÌଲୁ ଡ଼Ìଇ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ 



204

ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକÑ ବÉଦରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁସÉଜାମÉନରି ଆଇ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଉରଜରନ, ଇଁØତରି 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ସÉଜା ଆଃୋ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏତୋନାକା 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିରନରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ 
ରରହାଗରିବାÏମଏୂରୁ।

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ଗାଣ୍ରି ଡୂେରି 

ସରିଡାରÈଏ। ରେÍନୁତାରରି ଜରିଉ ରଗରଟ ଉରଜରନ ମୀ ଲାଇ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଡୂୋ 
ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏÌଆକରିରବÛÎଏ,ଏତୋନରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ 
ସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଡ଼Ìଇ 
ରସÍଲୁ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଡ଼ଃନା ସÉଜାନା ରାହରି ଅÉରନ।ଅÉରତକାରବÛÎଏ, 
କ୍ରିସ୍ଟ ମୀ ରଜÍଡାଲାଇ ମାଞ୍ାତାକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀଙ୍ରି  ନୀମବୋ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା କ୍ରିସ୍ଟ ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା 
ତୀରରି ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ ଜୀସୁଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌଆନରି ଜରିଉ ରଗରଟ ମୀ ରଜÍଡା ଲାଇ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ମୀ ସÉଜାମାନରି ଗାଣ୍ରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା ମତୂାରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଅ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଡ଼Ìଇ 

େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ଗାଣ୍ରି ମÉଙ୍ରି  ଡୂେରି ସରିଡାଜÈଏ। ଅÉଜୁ ମାଇ 
ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ ୋ ରନÍରଡଟରି ସରିଡାÛସ।ୁ ୧୩

 ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
(ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ମରିଣ୍ାନରି ସେଗି ଗରିରତକା) ଈରୁ ଉରଜରନ 
ସÉରଦରୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ରଗରଟ ଈରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ଗାଣ୍ରିଅଟ୍ ନରି କାବାଡ଼ରି ସÉପ୍ ରଦରୁ ଇରସÑକା ଉରଜରନ 
ନୀମବେରିରଦରୁ।

୧୪
 ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ଡୂୋ ଅÉରନରୁ, 

ଏଆରୁ ଅÈଡା ଟରିକ୍ ନା ରେÍନୁ ମ୍ୀକା। ୧୫
 ଏ ଜରିଉ ମÉଙ୍ରି  କଡା 

ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଏଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ଆଜରିନାରା 
ଜରିଉ ସରିଆରାଏଞ୍ଜୁ ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଅÉଭାଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ, ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉରକÛଏ ଆଡାନା ରେÍନୁଇ ମାଇ 
“ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବା” ଇଞ୍ରି  ଅÉେଗିା ମେୂରିମାନାସ।ୁ ୧୬

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁ 
ମୀଡାକା ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ ୋରସÍଲୁ ଏ ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ତÉନୁରନ ମାଇ 
ଜରିଉଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଆଡାନାଇ େୂଡ୍ ୋଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁମୀଡାକା ଅÉଜାମାନାକରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିକରି ଏତେରି 
ରମÍଲା ମାଇରସଲୁ ରÌସା ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ରମÍଲାରବÎଏ 
େÉନାସୁ। ଈରା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉନାସୁ। କ୍ରିସ୍ଟରକ 
ଆଡାନାଇ ଈ ରମÍଲା େÉନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟରକ 
ଆଡାନା ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା ଦୀରନ ଇରସÑକା ଏଆନରିରକÛଏ 
ଆଡାନା ଅÉଜୁରଭÛଏ ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ାତାରା େÌଣ 
େÉନାସ।ୁ

ମÉଙି୍ ନÌକଟିମିାନ ିପÌଙ୍ାଦଃପା ନମÍଲି ଅÉନନ
୧୮

 ଅÉଜୁ ଇରଦÍ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିନାସୁ। ଏÌଆକରିରବÛ Îଏ, 
ବାÏଇନରିଦରିନାତା ମାଇ ରସÍଲୁ ଏତେରି ଦଃୋେÌଙ୍ା ମାରନ ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁଗରିରତÍକାରନ ଇରଦÛତାରରି ଜୂଗା ମଲୂା ଈରକÍତାରରି। ୧୯

 ରେÍନୁ 
େରିଲ୍ ସାମାନାଇ ଗୁରଲÑତାଇ, ଏତେରି ରଡଲରି ଏତୋକା ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା 
ଏÌରÈରେÍନୁ େୁତଗିତରିନରିଇ ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରି ତରିନରିଇ ଗÉପ୍ ସରି 
ଅÉସା ଡ଼Èଇ କÉସାନା ମାନୁ। ୨୦

 ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାସାଇ ଗୁରଲÑ 

ଆରରତÈଇ ଅÉତୁ। ଇ ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ 
ଅÉଆସରିରଡÛଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଈରା ଗରିଭା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସା 
ମାରସଞ୍ଜୁ: ୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାମାନରି ଗୁରଲÑତାଇ ମହୁ ରି 
ଅÉଆଡ଼Èଇ, ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନୁ ଈରରି ବାସ୍ା ମାରସ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକାନରିରସÍଲୁ ଏତେରି ରରହା, ଦଃୋେÌଙ୍ା ଇଟାରନଞ୍ଜୁ, ଏ 
ଗୁରଲÑତାରା ବÉଗା େÉନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭÑ ବାସ୍ା ମାରସ।

୨୨
 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିନାସ,ୁ ରେÍନୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନାଇ ଗୁରଲÑତାଇ 

ର ଅÉଜା ମୀଡା ମÉରରିନାବାÏ ଜୂଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ଜୂଗାନାଇ ଜÌସାନା ମାନୁ। ୨୩

 ବାÏରରି ଇ େୁତଗି ଅÉଆରତ, 
ଅÉମରୁବÎଏ ଜୂଗରି ଜୂଗରି ଜÌସାନା ମାନାମ।ୁ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାନରି 
େୂନରି େÌଲ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉମୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାମୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା, ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ରଡଃଙ୍ରି  ଲାଇ ଗରିଭା 
କାବାଡ଼ରି ମୂପ୍ କାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଜÌସାନା ମାନାମୁ। ଅÉମୁ ମାଇ 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ା େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାନାମ।ୁ ୨୪

 ଅÉଜୁ 
ଏଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସ,ୁ ଈ ଅÉସା ମÉନ୍ରି ମାରନ। ଅÉଜୁ ଏତୋରା 
ରସÍଲୁ ଆସା ଏଙ୍ା ବାସ୍ା ଇଟାନାସ ୁଏÌରÈ ରମଃୋ ମରୂତକା 
ଏÌରରି ଟରିକ୍ ନା ବାସା୍ ଅÉଆରତ। ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରମଃେରି ମାନାରା 
ରସÍଲୁ ଅÉସା ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ଇରଦÛ ଟୁକ୍ନÈ ଅÉଜୁ 
ଏତୋରା ରମହÈସରିଡÉସ ୁଏÌରÈ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉସା ଗରିେରିନÉସ।ୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନାଇ କÉେରିନାସ।ୁ

୨୬
 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉଙ୍ରି  ଲପ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉଜୁ 

ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମଆୂନାସୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ମାଇ ମଆୂନରିରଡଲରି ତାନରିଇ 
ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ମÉରକ ତÌଡୁ ଅÉଜାନାଆଟ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ଆନÈ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ଏÌରÈ ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରି  
ସରିଡÉସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ, ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ତÉନୁରନ ମାଇ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି 
ଆହାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଏÛରସ ଲÈଇ 
ମାନରି ନୂଡ଼ରି କାତା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ େଦଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ରଭÑ ମୂୋ ଅÉଏ। ୨୭

 ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଆନାରରି ମÉରନ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ରମଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଆଡÉ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏÌଲୁତା ଅÉନରିକାତା ମାରନ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ସୁୋଡ଼ରିଜୀଉ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରିରଡଃଙ୍ରି , ତାଡ଼ା ଲÌକୁ 
ରସÍଲୁ ରନଗାରÈ ଆଡÉ ଜÉରନଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଅÉମୁ େୁଞ୍ରିନାମୁ, ଏତୋକା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ 

ଏଆରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରନଗାରÉ ଆଡÉ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରରିରନ ଏଆନରିତାରରି 
ମÉଟ୍ କରିମାନାରରି ମାରସ। ୨୯

 ରେÍନୁ େୁତଗି େରିଲ୍ ୋ ରବÍÎରଲରନ 
ଇ ଲÌକୁରରିÔ େୁଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଅÉରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉଗରନସୂଟା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବାଗା ଏତୋନାକା 
ଜୀସୁଇ େରତ୍ଗରିରନରୁ ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦା ମାରଦ ଜୀସ ୁ
ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ a ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ରେÍନୁତାରରି 
ଏÌଲୁ ମାରସ ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିନାକା ତାଡ଼ା ମ୍ୀକା ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରନରୁ। ଏଆରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ 
ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ତୀରରିତାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ 

a ୮:୨୯ ନସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରରି େରରିବାରତାନରି ଜୀସ ୁରେÍନୁତାରା 
ମହରିମା ୋନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ରସଣ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ, ଇଞ୍ରି  ଇମବୋତାରରି ରଭସ୍ା ଆଃୋ 
ମେୂା ଅÉରନ।

ରÌମି ୮:୮
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ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ତୀରରିତାକା ଗରିରତଞ୍ଜୁଏ ଲÌକୁରରିରବÛÎଏ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟ ଜରୀସୁ ବାଃତା ନପÍନୁତାରି ନଜÍଡା
୩୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଇ କାତା ଆହାନା ଆନÉ ଇନÉସ?ୁ ରେÍନୁ 
ରଗÍରଟ ମÉରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁରବÎÛଏ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି ମୂୋ ମୂରତÑଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ରେÍନୁ ମାଇରସÍଲୁ ଗୁରଲÑତାରା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିରବÎଏ ଜ୍ଡÓÞÕେÈରାଏÛ ମାଇ 
ଗୁରଲÑତାସୁ ରସÍଲୁ ଏଃୋ ସୀଭା ରସÍଲୁଏଆନରିଇ ସÉବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିରକÛ ଆଡ୍ ସାନାଇ ମÉଙ୍ରି  
ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ଗୁରଲÑତାଆ ସରିଆଜାଏଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ୩୩

 ରେÍନୁ 
ଏରମବେରରିÔ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଏମବୋଇ ଉଡା ମୂରନ? 
ଏମବୋଇରବÎ ଅÉଏ! ଏଆରରିଇ ତୀରରିତାକା ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ଆହା 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଦୂସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇ 
ରବÎସ୍ାମୁତାରନ? ଏମବୋଇରବÎଏ ଅÉଏ? ମାଇରସÍଲୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସତା ସÉରତଞ୍ଜୁ,ଏÌରରି ଏÌରସରନÛ ଅÉଆରତ। ରଟରଣ୍Í 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନାଇ ରେÍନୁ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି ମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆରଞ୍ରନ ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଜÉସା ଜରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୩୫

 ଜୀସୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଏମବୋଇ ରଗସ୍ା ମୂତାରନ? 
ଅÉଏ! ଆନରି ବରିକାଲରିସକାଲରି, ସାକରି ଦୁକୁ, ଜୂଗା, ଜୂପ୍ କା କରି 
ସରିଣ୍Éଜାନ୍ା ସରିଡାନାରରି, ଆଜାନ୍ଞ୍Éୋ, ଅÉରତକା ସୂରୁକୂରଡ଼ 
ମÉଙ୍ରି  ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା ମୂତାରନ? ଅÉଏ! ବରିକାଲରି, 
ସÉବାÏରବÛÎଏ ମÉଙ୍ରିରେÍନୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ାମତୂାଜାଏ, ଅÉଏ! 
୩୬

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ:

“ନୀ ରସÍଲୁ (କ୍ରିସ୍ଟ) ଡ଼ଃନା ଆମ ୁସÉବାÏ ତାନରି ଦୀପ୍ କରିନାମୁ
ଲÌକୁତାକା ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ, ଅÉମ ୁଲÉକାରସÍଲୁ 

ରାସ୍ା ଅଇମାନରି ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାମ।ୁ” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୪୪:୨୨

୩୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ଗୁରଲÑ ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡା 

ତÌସାମାଞ୍ା ରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବÉଗାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଇ ଗୁରଲÑ 
କୁÛଇଟରି ମଲୂା ମେୂାଗାଟାମ ୁମାନାସ।ୁ ୩୮

 ଆଁ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ 
ରେÍନୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଆନାରରିସରିକରି ରଗସ୍ାମୂତାଜାଏ। 
ସÉବାÏ ଅÉରତକା ନୀମବୋ, ଦୂତଙ୍ାଅÉରତକା େÌଣଗାଟାକା, 
ଇରଦତାରରି ଅÉରତକା ଡÉଉ ଅÉନାରରି, କରି ଆନରି ଅÉରତକା 
ଡÉଟା ୩୯

 ରସଣ୍Ûନାଇ କରି ରନÍରଡନାଇ, ଅÉରତକା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି ଅÈନାରରି ଅÉରତକାରବÛÎଏ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତÌସ୍ା ଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  
ଏରସକାରବÎÛଏ ରଗସ୍ା ମତୂାଜାଅ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ କ୍ାର୍୍ା େୁଞ୍ରିମÉଇ।

ନପÍନୁ ଏଙ୍ା ଜେୁିଦରୀଲÌକୁ

୯  ୧ ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାଇ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଉରଜÑ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ଦାେÈ ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜÈଏନୁ, ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  

ଉୂେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଇ ଏÌଲୁ ନÉଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ ଅÉନୁଦାେÈ 
ରବÎସ୍ରିସରିଡାଜÈଏନୁ। ୨

 ନÉନ୍ରି ଗÉରମ ବରିକାଲରି ମାରନ, ଏଙ୍ା 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଗÉରମ ରଜÍଡା କÉଡ଼୍ କରିଞ୍ାରନ। 

୩
 ଏଆରୁ ନାଇ ଦÉଦାରୁ ଏଙ୍ା ଆରମବେସାକା। ଏଆରୁ ଇ 

େୁତଗିତାନରିÔ ନାଇ ଇଡୁତାକା। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ମଇୂ। 
ଅÉନୁ ନାଇସÛକ ଆଗଗି େÉନ୍ ମବୋରବÎଏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ାନା ଆଗଗି େÉନ୍ ମବୋମଇୂ। ୪ ଏଆରୁ ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା। 
ଏଆରରିବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ଅÌରତେରରିମାରନ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା ତାନରିÔ ମାନରି େଟୁାତାକା। ରେÍନୁ ଏଆରରିକରିମÌସା 
ସÉଜା ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଲÉକାରସÍଲୁ ୋରହରରି 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ଅÉଞ୍ାମାନାଆ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
୫

 ଏଆରୁ ମÉଇ େୂବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରି ସୀରୁତାକା। ଏଆରୁ 
ଇ େୁତଗିତାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଇଡୁତାକା। ଇ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି 
େÌଣ ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଜୀସୁ ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଙ୍ା ଦଃୋ 
େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ଅÉରମନ୍।

୬
 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁରସÍଲୁ ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଆଇମÈଇ। 

ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାନାରା ଇଟÈଆରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଏ,ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇÌକନାକା ଆଡÉ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଉରଜÛ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁ ଅÉଜାରନରୁ। ୭

 ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଈକନରି ଆଡÉ 
ରେÍନୁ ମୀଡାକା। ଅବ୍ାହାମଇ ରେÍନୁ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ,: “ଇସହାକ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ନୀ ସୀରୁତାକା ଡÉଡରିରନରୁ।” ୮

 ଇରସÑକା 
ଆବ୍ହାମ ସୀରୁତାକା ଗୁରଲÑତାକା ଉରଜଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମୀଡାକା 
ଅÉଆରତରୁ। ବାÏରରି ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକା ଅÉରତରୁ ଏଆରୁ ଆଡÉ ଟରିକ୍ ନା ଅବ୍ାହାମ ମ୍ୀକା ଇଞ୍ରି  
ଆଃୋ ଅÉରତରୁ। ୯

 ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ: “ଅÉନୁ 
ବÉÏନରି ବାସାରରି ବÉÏନାବାÏନରି ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରିତା ସାରା ମୀଡା 
ଆହାଦୁଃରନ।”

୧୦
 ବାÏରରି ଇରସରନÛ ଅÉଆରତ। ମାଇ ଅÉରକ ଇସହାକବାହା 

ଡ଼Èଇ ରରିବରିକା ରରିଆରରିଇ ଅÉେରରିଇ ମÉରରିରତ। ୧୧
 
–୧୨

 ଇ 
ରରିଆରୁ ମୀଡାକା ଗÉଡ଼ରି ଅÉବାÏ ରବÍÎରଲରନ, ଏଆରୁ ରନଗାରା, 
କରି ଡ଼Ìଇତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଗରନ ରଦରାଞ୍ଜୁ କଗÉନରିଇ 
ଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ରରିବରିକାନରି ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଅÉସ୍କରିତାରରି 
ତାଡ଼ା େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସ। ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÉ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ୧୩

 ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: “ଅÉନୁ ଜାକୁବଇ ରଜÍଡା ଗରିରତଏ ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଏରଷୌଇ ଅÉଏ।”

୧୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଇରଦÍ ଅÌନା ଇନାସୁ? ରେÍନୁ ବାଃତା 

ରେÍଜୁ ଗରିନାରରି ମାରନ ଗରିନା? ୧୫
 ଅÉଏ, ଅÉଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ା ମୂଆସୁ। ରେÍନୁ ମÌସାଇ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ 
ଏରମବେରରିÔଇ ରଜÍଡା ନÌଭା ମÉଣ୍ରିଇ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାନଇ। ଅÉନୁ 
ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରି ରଜÍଡା କାନୁ ଇଟା ମÉଣ୍ରିଇ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡାକାନୁଇଟରିଇ।” ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା, ଈରରି ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
କୁÛଇଟରି ରାହରି ଆଇରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÉଣ୍ରିତାକା କରି ଡୁଞ୍ରିତାକା 
ଅÉଭା ମଏୂ। ୧୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
 ଫାରରାଇ a ରବÎରତେଞ୍ଜୁ: “ନୀଙ୍ରି  ଅÉନୁ ର କାତାରସÍଲୁ ରÉରଜଞ୍ଜୁ 
ଗରିଆଞ୍ାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  ନୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ନାଇ ଡÉଟା 

a ୯:୧୭ ଫାନରା ମରିସର ରାଜାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଈରା ରରଣ୍ ଉୋଧି 
ରଡଃଙ୍ରି ।
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ତÌସ୍ାମଇୂ ଏଙ୍ା ନାଇୋଦା ଗୁରଲÑ େୁତଗିଜାଣ୍ ବ୍Éଡାକାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ମାଟ୍ କରିମÉଇ।” ୧୮

 ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏରମବେରରିଇ ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏରମବେରରିଇ ବାÏଡରିରଜÍଡା ଗରିବାÏମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ବାÏଡରି 
ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରିଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ରବÎନ୍ ମବୋ ମୂତାରଦରୁ, “ରେÍନୁ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ମାଇ ଦୂସ ଆଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ?” ୨୦
 ଏମବୋଇ ଏଆନରି 

ମÉଣ୍ରିନାରା ଅÉଙ୍ାମୂରନ? ଈନୁତ ଭାରରି ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି। 
ରେÍନୁଇ େ୍ÉୋରସÍଲୁ ନୀନ୍ରି ଡÉଟାମାରନ ଗରିନା? “ଇÌନୁ ନÉଙ୍ରି  
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆତରି” ଈଞ୍ରି  ଭରିରାରଟକରି 
କୁମବୋରରଏÛନରି େ୍Éୋ ମୂରନ ଗରିନା? ୨୧

 କୁମବୋରରଏÛନରି ତାରରି 
େÌଣ ମାରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ବରିÎରÈଅଣ୍ା ଡ଼Èଇ ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରÈ 
ରଟକରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ବରିÎରା ଅଣ୍ା ଡ଼Èଇରନ ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍Éରଟକରି କରଗରରି କରଗରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରେÍନୁ ତÉନ୍ା ସÌଡାଙ୍ରି  ତÌସ୍ା ଏଙ୍ା ତÉନ୍ାରÈ 

ଡÉଟା େୁନମବୋଗରିବାÏ ମÉଣ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏତୋକାଏଆନରି ସÌଡାଙ୍ରି  
ବାହା ଡ଼Èଇ ମୂହରି ଅÉବାÏଆବ୍ ଗରିରନରୁ ଏଆରରିରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗÉରମ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ମଣୁ୍ରି ମସୂାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ରେÍନୁ ଏତୋରରିଇ 
ତÉନ୍ା େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ତÌସ୍ାରସÍଲୁ ମଣୂ୍ରିମସୂାନା କÉେରି ମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ଏଆରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ା ଅରତେରରି ସୀବାÏରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଅÉଜୁ ଏ ଲÌକୁତାସୁ। ରେÍନୁ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁରରି ବାÏରରି 
Ëଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି ବାହା ଡ଼ÈଇରବÑÎଏ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ହରସଆ େୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା 
ଅÉଜାମାରନ:

“ଏତେÉକା ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଅÉË ସରିଡÉରତରୁ
ଏଆରରିଇ ଅÉନୁ ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଇଞ୍ରି  ଅÉରରିଇ

ଏଙ୍ା ଏତେରି ଦରିନାତାକାରରିଇ ଅÉନୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିଡÉରତନୁ,
ଏଆରରିÔଇ ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉରରିଇ।”  ହରସଆ ୨:୨୩

୨୬
 ଏଙ୍ା

“ଏତୋଭାନରି ଈରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାରତରୁ
ଅÉଆରତରୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ାଅÉଜାରସ,
ଏଆରରିଇ ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ମ୍ୀକା ଇଞ୍ରି  ଅÉେ୍ା 

ଅÉରନ।”  ହରସଆ ୧:୧୦

୨୭
 ଏଙ୍ା ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରରିକାତା ଜରିଶାଇଅ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଦୂଲରିବÉଲୁ
ସରର ଦÉଲାତାକା ଅÉରତକାରବÑଏ ବାÏରରି ଈକନାକା 

ଆଡÉ ଏଃୋ େÉରନରୁ।
 ୨୮ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଡÉରଣ୍ଗରିସରି ପ୍ରବୁ େୁତଗିତରିନରି

଼
 

ତୂକରି ଗରିଆନା ଲÌକୁରରିଇ ବରିÎହାଗରିରନଞ୍ଜୁ।” 
 ଜରିଶାଇୟ ୧୦:୨୨–୨୩

୨୯
 ଜରିଶାଇଅ ଈରଡଃଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ରବÎÛଏ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ:

“ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑ ତରିକ େୂୋଗାଟÈଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିମାରଦÑ ଏସନାକାରରିଇ 

ମାଇରସÍଲୁ ରଗସାନା ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନା ଇଟÉ ଜରିଆସରିଡାଦୁଃରତଞ୍ଜୁମା

ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ସଦମ ଏଙ୍ା  ରଗାମରା a ତାନରିÔ ମାସରି 
ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାଦୁଃନାସମୁା।” 

 ଜରିଶାଇଅ ୧:୯

୩୦
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଆନା ଇନାସୁ? ରବÍଗାଲରି 

କୂଲୁତାକା ରେÍନୁରସÍଲୁ ତୀରରିତାକା ଅÉବାÏ ଡୁସ୍କରିସରିଡÈରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାକା 
ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତରୁ। ୩୧

 ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ତୀରରିତାକା 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସÉଜା ଆଃରତରୁ ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଏଆରୁ 
ଅÉଭା ମୂଆରତରୁ। ୩୨

 ଅନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
େରତ୍ ତାନରିÔ ବାରା ଇଟÈରÈଏ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ବÉରÈ 
ଇଟରିତାକରି ବାÏଡରିତାନରିଇ େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃରତରୁ। 
୩୩

 ରେÍନୁେୁତରି ଇହରିଙ୍ରି  ଈ ଭାଡରି କାତା ରବÍÎସ୍ େରିମାରନ:

“ରମଃଦୁ, ଲÌକୁ ଇସରିଙ୍ରି  େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ସରିଅନତାନରିÔ ରଣ୍È ବÉÏଡରି ଇଟ୍ରିମାଇ।

ଏଆରୁ େୁଟୁଡୁଃହାନା କୂରରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼ା 
ବାÏଡରି ଇଟ୍ରିମÉଇ।

ଏÕËକରିରବÎଏ ଏତୋନାକା ଏ ବÎÉଡରି କୁÛଇଟରି େରତ୍ ଗରିରନରୁ 
ଏଆରୁ ଏରସÑକାରବÎÑଏ ଲÈଜା ଅÉଏରୁ।” 
 ଜରିଶାଇଅ ୮:୧୪; ୨୮:୧୬

୧୦  ୧ ଅ ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, 
ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଏଃୋ େÉନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉନୁ ଟରିକ୍ ନାÛ ରେÍନୁବାଃତା ଜାେରିମାଇ ଏଙ୍ା ଅଡ଼୍ େରିମାଇ। 
୨

 ଅÉନୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏଆରୁ ଉରଜରନ 
ରେÍନୁଇ ଦାଇ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ, ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଟରିକ୍Ûନା 
ୋରହରରି େୁନାସରିରଡରୁ। ୩

 ରେÍନୁ ତÉରକଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ 
ତୀରରିତାକା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈÛ ଏଆରୁ େୁନା ସରିଡାରତରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତୀରରିତାକା ତାଡ଼ାସକ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ରେÍନୁ ସୀେ୍ରିମାନରି ରେÍନୁତାରÈ 
ୋରହରରି ଏଆରୁ େୁନାରତରୁ କରି ଏ ରବÑଅଟରି ସାଲାରତରୁ। 
୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜା ତରିନରିଇÛ େୂରରି ଗରିଆନା ବରିÎହା ଗରିଆମାନରି ବÉଗା 
ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା େରତ୍ ଗରିଆନା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାକା 
ଅÉଭା ମରୂନରୁ।

୫
 ସÉଜା ଆଃୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଟରିକ୍ନÈତାକା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 

ମÌସା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ: “ଏତୋଞ୍ଜୁ ସÉଜାଆଃୋଡ଼Èଇ 

a ୯:୨୯ ସନଦାମ ଏଙ୍ା ଗନମାରା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁ ରାହରିଆଇମାସରି 
ଜÛରଡ଼କା ନÉଜୁ। ରେÍନୁ ଏ ଜରଡ଼କା ନÉଜୁଇ ମହୁ ରିଗରିଆନା ଏଆରରି ଡଣ୍ 
ସରିଆରସଞ୍ଜୁ।



207 ରÌମି ୧୧:୪
ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ାମାରନ।”* ୬

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, 
େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏÌତୋଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏ 
ଲÌକୁରସÍଲୁ ରେÍନୁେୁତରିତା ଈରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ: 
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଇନୁରନ ନରିଣ୍ାନରି 
ରବÎନ୍ ମବୋ ଲୂÌଡ଼ାସରିରଡÛ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା (“ଏମବୋଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାରନ?” ଇରସÑକା “ଏମବେÈଇ କ୍ରିସ୍ଟଇ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାଡ଼Èଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ଅତାରନ”) ୭ “ଏଙ୍ା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ ୋ 
କୂନା, ଏମବୋଇ ଟÉଣା ଲାଇକରି ସÉରନ?”(ଇରସÑକା “ସÉଜା 
ନାକାରରିବାଃତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇ ସାଜାନା କ୍ରିସ୍ଟଇ ରସଣ୍କରି ତାୋ 
ମରୂନ?”)

୮
 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: “ରେÍନୁତାରରି ଗ୍ରÉୋ ମୀବାଃତା 

ମାରନ; ଇ ଗ୍ରÉୋ ନୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାଞ୍ାରନ, ନୀ ସଡୁା ଟଣ୍ାଙ୍ାନରିଇ 
ମାଞ୍ାରନ। ନୀ ରଜÍଡା ଲÈଇ ମାଞ୍ାରନ ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିନାରÈ 
ଗ୍ରÉୋ ଲÌକୁରରି ବାଃତା େÌପ୍ କରିମାନାମୁ।”* ୯

 ରଗÍରଟ ଈନୁ 
“ଜୀସୁଇ ପ୍ରବୁ” ଇଞ୍ରି  ନୀ ସୁଡା ଡ଼Èଇ ଅÉଞ୍ରିଦରି, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
ଏଆନରିÔଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଜÍଡାତା େରତ୍ 
ଗରିଦରି ଇରସÑକା ଏଃୋ େÉଣ୍ରି। ୧୦

 ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ମାଇ 
ରଜÍଡା ତାନରି େରତ୍ ଗରିଭାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାସ ୁ
ଅÉବାÏ ମେୂରିମାନାସ।ୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ସଡୁା ଡ଼Èଇ େରତ୍ ଗରିେରିନାରÈ 
ଅÉଞ୍ରିତାକା ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିନାସ।ୁ

୧୧
 ରେÍନୁେୁତରି ଇରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାରନ,“ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ 

(କ୍ରିସ୍ଟଇ) େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜା ଅÉଏÔଞ୍ଜୁ” ୧୨
 ଇମବେÈ 

“ଏÌତୋଞ୍ଜୁ” ଇରସÍକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ାଅÉୋକାରୁ ଅÉରତକା ରବଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଅÉୋକାରୁ ଏଆରରି ମÉରଦÑ ରେÍଜୁ ରେÍଜୁଗରିନାରରି 
ଆନାରରିରବÎÛଏ ସରିରଡଏ। ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ 
ରÛଆରଞ୍ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ଏଆନରିଈ ୋଦା ଆହାନା 
ଆରନ୍ରୁ ଏ ଗୁରଲÑତାକା ଏଃୋ ୋରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ 
ତାକାରରିଇ ରମÍଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ: 
“ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ ଏଃୋ େÉରନରୁ।”

୧୪
 ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏଆନରିବାଃତା ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିରତକା 

ଆଡÈ ଏଆନରି ବାଃତା ବାରା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଜÉୋ ମରୂନରୁ। 
ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ରନଗରିସଦରି ରଭରସକା ଆଡÈ ଏଆନରି ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରନରୁ। ଅରଟÑ ରନଗରିସଦରି େÌେ୍ା ଅÉËତାକÈ ଆନÈ 
ଗରିଆନା ଏଆରୁ ଏÌରÈ ରବÎÍନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ? ୧୫

 ଏଙ୍ା ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ାଗାଟାରରିଇ ୋଣ୍ÈତÈକÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଏ ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ା ଅÉରନ? ରେÍନୁେୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାରନ: “ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଭାଇମାନାରରିତାଇ କÉଟ୍ କା ମାଡାଙ୍ା 
ଏÛରସ ସÉଞ୍ା ତÌସ୍କରିମାନୁ।”

୧୬
 ଅÉରତକାରବÎଏ ଗୁରଲÑÍତÈକା ରେନୁ ରନଗରିସଦରି ଆହାÛ 

ସରିରଡରୁ। ଜରିଶାଇଅ ରବସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ: “ଅ ପ୍ରବୁ, ମାଇ 
ରନଗରିସଦରି ସୀେ୍ରିନାରା ଏÛମବୋଇ େରତ୍ ଗରିଆମାରନ?” ୧୭

 ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ରବÎରସକା େରତ୍ୋହରିରନ ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା 
ରନଗରିସଦରି ରବÎରତେÍକା ଆଡÉ ଲÌକୁ ରବÎନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ।

୧୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିଞ୍ାଇ: “ଉରଜÑଗରିନÈ ଏଆରୁ 

ରନଗରିସଦରି ରବÎଞ୍ାସରିଡÈରତରୁ?” ଉରଜରନ ଏଆରୁ 
ରବÎଞ୍ାରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ େରିମାରନ:

“ଏ ଲÌକୁତାରରି ଗୀରା ଗୁରଲÑ େୁତଗିଜାଣ୍Ô ଗୁରଲÑ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଏÛରତ।

ରେÍନୁତାରରି ରବÎସ୍ା େୁତଗି ମଡୁ୍ ଗୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏÛସାମାରନ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୯:୪

୧୯
 ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିମାଞ୍ାଇ: “ଉରଜÑରନ ଇସ୍ାଏଲ 

ଲÌକୁତାକା େୁନÈସରିଡାରତରୁ ଗରିନÈ?” ଆଁ, େୁଞ୍ାମାରସରୁ। 
ରବÍÎରଲ ମÌସା ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

“ଏତେରି ଦରିନାତାକାରରିଇ ଲÌକୁ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇସରିଡାରତ 
ଏଆରରିଇ ଆହାନା ଅÉନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଇ।

ଏÌରÈ ରମହାନା ନÉଇ ଲକୁତାକÈ ମ୍Ìକୁ ଇରନରୁ। 
ଅରଟÑ ଏÌଲୁ ସରିଡାÛନରି ର ଦରିନାତାକାରରିଇ 
ରମହାନା ନାଇ ଲÌକୁରରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ଗରିଇ।” 
 ରରିରହÑଗରି ସÉଜା ୩୨:୨୧

୨୦
 ଇ ରବÍଅଟରି ଜରିଶାଇଅରବÎଏ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ନÉଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇ ଦାଃେରିସରିଡÉଜÈଏ ଏଆରୁ
ନÉଙ୍ରି  େÉଣ୍ାରତରୁ

ଅରଟÑ ଏÌତୋକା ନÉଙ୍ରି  ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଦାଃେରିସରିଡା 
ଜାଆରତରୁ, ଅÉନୁ ଏଆରରିବାଃତା ତÌଞ୍ା 
ଅÉରତଏ।”  ଜରିଶାଇଅ ୬୫:୧

୨୧
 ଏÌËକରିରବÎଏ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଈରା 

ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ,

“ଈ ଲÌକୁରରିଇ ଅÉନୁ ଦରିନାଜାକ କାକା କହାନା େÌସ୍ାନା 
ମÉରସକାରବÛÎଏ,

ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  ଆଃେରିସରିଡାଜÈଏରୁ ଅÉରତକା ନାଇ 
ରବÑଅଟରିରବÛÎଏ ବାÏଇସରିରଡରୁ।”  ଜରିଶାଇଅ ୬୫:୨

ନପÍନୁ ତାଡା ଲÌକୁରିଇ ବୁଡ଼୍ ଜାସିନଡଞ୍ଜୁ

୧୧  ୧ ଇରାଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରବÎନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ: “ରେÍନୁ 
ଉରଜରନ ତାଡ଼ାଲÌକୁରରିଇ େରିଃରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? 

ଅÉଏ! ଅÉନୁ ରÛଆନୁ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାନୁ। ଅÉନୁ ଅବ୍ାହାମ 
ସୀରୁତାନୁ। ବରିନ୍ାମୀନ କୂଲୁ ତାନରିÔ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନାନୁ। ୨ ଏଆରୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉବାÏ ଅÉଗÛରନ ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ବୁଡ୍ ଜା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଲରିୟ ଏରସର୍ ରଭଲା ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁ କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି କାତା ଆହାନା 
ରେÍନୁ େୁତରି ଆନÈ ରବÎସ୍ରିମାରନ, ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଗରିନା? 
୩

 ଏଲରିୟ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, “ପ୍ରବୁ ନୀ ଡାଉÛ ଅÉନାରା ବାÏଇନରିକାତା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଲÌକୁ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎସାରନରୁ, ଏଙ୍ା ଲÉକା 
ଗଟରିଙ୍ା ଗୁରଲÑ ରଲପ୍ କାରନରୁ। ବାÏରରି ଅÉନୁ ରଆରନÑଏ ଡାଉÛ 
ଅÉନାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନୁ ନୀମବୋମÉଇ, ଏÌଆରୁ ନÉଙ୍ରିରବÎଏ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋରସÍଲୁ ଡୁସ୍ କରିମାରନରୁ।”* ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିଇÛ 
ରେÍନୁ ଆନା ଇଞ୍ରି  ରଭରତେଞ୍ଜୁ? “ବାଆଲ୍ େୁତ୍ ଲାଙ୍ା ନÌକରିଟରି 



208ରÌମି ୧୧:୫
ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତÉସରିଡÈନାକÈରରିଇ ସାତୁହଜାର ଲÌକୁରରିଇ 
ଇରଦÑରବÎଏ ଅÉନୁ ନାଇରସÍଲୁ ଅÉଡ଼ସାନା ଇଟÈମÉଇ।”*

୫
 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Éଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାନାକା ଇରଦରବÍÎଏ 

ଏସÛନାକା ମÉରନରୁ। ୬ ରଗÍରଟ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏଡ଼Èଇ 
ଏଆରରିÔଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÍକା ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁଲÌକୁତାକା ଅÉଆସରିରଡÑରୁ। କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ଅÉଜାସାକା 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆନାରରିରଭÛଏ ଅÉଜାଦୁରହÛମା? ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକାଆନÈଅÉରତ?

୭
 ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ତୀରରିତାକା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ, 

ଅÉରତକାରବÎଏ, ଅÉବାÏ ମୂଆରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନାକା ତୀରରି ଅÉବାÏ ମୂରତରୁ। 
ରବÍଗାକା ଭାଡରି ରଜÍଡା ଅÉଜାନା ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ 
କୂରତରୁ। ୮ ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ:

“ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ବାÏଡରି ରଜÍଡାତାରÈ ଜରିଉ ସରିରତଞ୍ଜୁ।” 
 ଜରିଶାଇଅ ୨୯:୧୦

“ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଉରଜÑତÈରା ରମଃୋ ମଏୂରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରେÍନୁ ଏଆରରିତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା ତଃୋ ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ,

ଏଆରୁ ଉରଜତÈରÈ ରବÎନÈକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରରି ତାଆ 
କ୍ୀକା ଟୁଟ୍ କା ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଡଣ୍ ଇରଦରବÎଏ 
ମାରନ।”  ରରିରହଗରି ସାଜା ୨୯:୪

୯
 ଦାଉଦ ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଏÌଆରୁ ଗରିେରିମାନରି ବÌଜରିଙ୍ା ତାଡ଼Èନରି ଆଲ୍ ୋକାଇ,
ଏଙ୍ା ତଃୋକାଇ ଅରଟÑ ତାଡ଼Èନରି ନାହରିକରି ଗରିନାଇÔରନ 

ଅÉୋକÈଇ, ଏଆରୁ ଡଣ୍ େÉନାକାରୁ।
 ୧୦ ଏଆରରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଉରଜତାରÈ ରମଃୋ ମଆୂକÈଇ।

ଡ଼ଃନାରଡଲରିରସÍଲୁ ଏଆରରିତାଇ ରରÍଡ଼ରିଙ୍ା ଡୂକୁଲରି 
ଅÉୋକାଇ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୬୯:୨୨–୨୩

୧୧
 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିଞ୍ାଇ: ଏରସର୍ ରଭଲା 

ଯରିହଦୀଙ୍ା େୁଟୁଡ଼ରିଉହାନା କୂରରିରତରୁ, ଏମବେÈ ଏଆରୁ ମହୁ ରିଅÉବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ଗରିନା କୂରରିରତରୁ? ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  Ëଏ। ଏଆରୁ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିତରି ବÉଗା ରବÍଗାଲରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଃୋ 
ବÉÏଜାମାରନ। ଇସରିଙ୍ରି  ଐଆରରିତାରÈ ରମହାନା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
କାରାକାସା ଅÉରନରୁ। ୧୨

 ଜରିହୁଦୀ ଲÌକୁତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିତରିବÉଗା 
େୁତଗିତାକାରରିରସÍଲୁ ଦନବରିତ ରଡଃଙ୍ରି  ରମÍଲା ବÉରତ। ଏଆରୁ 
ଏତେÉରÈ ମ୍Éକ୍ ରତରୁ ଏÌରରିରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ରମÍଲା 
ଦନରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତ। ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା ଗୁରଲÑÑ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଆଡାତାକÈ ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଏ 
ଗରିନା?

୧୩
 ଇରଦ ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ରବÎସ୍ େରିମାଇ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
େÉଣ୍ାଅÉଜାମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡା ଜରିଉସରିଆନା 
ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିÔଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ ନାଇ ଲÌକୁରରିମାରଦ 

ଅÉନୁ ରରହା ତାସାନା ଏଆରରି ମାରଦ ରବÎÛଏ ଏସନାକାରରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମଇୂ। ୧୫

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାକୂତାଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ତାଡ଼ାଲÌକୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦୀ 
ଲÌକୁରରିଇÛ ରରିରହଗରି ଆଃୋ ଇରସÑକା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରସÍଲୁ ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ୧୬

 ମାଇ ତରିନ୍ ମବୋ 
କରତେକା ରଗରଟ ରବÎÍରଲ ଅÉଜୁ ରେନୁବାଃତା ସେଗିଗରିେରିନାସ ୁ
ଇରସÑକା ଗୁରଲÑ ତରିନ୍ ମବୋ ତୀରରି ଆଇମାରନ। ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ର ମ୍ାଃନୁତାରରି ସୀରୁ ତୀରରିତାରରି ଇରସÑକା ଏମ୍ାହୁଣ୍ରିତାଇ 
ରଡÍଙ୍ାଙ୍ାରବÎÛଏ ତୀରରିତାଇ ଅÉନୁ।

୧୭
 ତÉସା ଗରିଆମାନରି ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତାଇ ଏସନରି ରଡÍଙ୍ାଙ୍ା 

ରଲଙ୍ା ମାନୁ ଏÛମବୋ ଗସା ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତÈ ରଡÍଗାଙ୍ା ତାସାନା 
ସ୍ ଡୂୋଅÉରତ। ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଈରୁରଭÑ ଗସା ଜୀତ ମ୍ୀହୁଣ୍ରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ। ଈରୁ ରଭÍରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଏଙ୍ା 
ନୀମବୋ େÉନମବେରିମାରଞ୍ରୁ। ୧୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରବÍÎରଲ ଉହାମାସରି 
ଜୀତମ୍ାହୁଣ୍ରି ତାଆ ରଲଙ୍ା ମାନରି ରଡÍଗାଙ୍ା ରସÍଲୁ ମୀ 
ଅÌଗରିନାରରି ଆନାରରିସରିକରି ସରିରଡÍଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ 
ରବÍÎରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତରିନରି ଈରୁ ନୀମବୋ ସୀେ୍ରିସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏ ସୀରୁ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ଈରୁ ରବÎସ୍ା 
ମତୂାରଦରୁ, “ଏ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଲଙ୍ରିତÉକରି ଅÉନୁ ଏÛମବୋ ସ୍ ଜୁମବୋଆରତÍ।” 
୨୦

 ଈରରି ଟରିକ୍ ନା କାତା, ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିÔଆତÉକରି ଏ ରଡÍଗାଙ୍ା 
ରଲଙ୍ରିତୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିତରିବÉଗା ଏ ରଡÍଙ୍ାଙ୍ାନରି 
ସ୍ ଜୁମବୋ େÉରଟରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÌଗା ଅÉଭା କୁଆନା ରେÍନୁଇ ଆଜା 
ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୨୧

 େରତ୍ ଗରିଅÈତାକରି ରେÍନୁ ରବÎÍରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରିତÈଆ 
ରଡÍଗାଙ୍ା ରଲପ୍ କରିରତଞ୍ଜୁ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÛÎଏ େରତ ୍
ଗରିଆତାକା ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ରେÍନୁ ଏÌଜା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ େୁନମବୋ ଲୂଡ଼ାମÉରନ, ରେÍନୁ ରଦରରି 

ରଜÍଡାନÌବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ବାÏଡରି 
ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ଅÉବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ାନରି 
କÌୋଇସରିଡାନରି, ଲÌକୁରରିକରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରଗÛରଟ ଏଆନରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ତାନରି ରାହରି ଅÉରଦରୁ ଇରସÑକା ଐଆଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡା ନଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରଗÛରଟ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ତାକÉଡ଼Èଇ 
ମୀ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÉକରିତÉକÈ ମୀଙ୍ରିରବÎÛଏ ରଡÍଗା କ୍Éସାନା 
ତୁଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୁଃତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଜରିହୁଦୀଙ୍ାରଗÍରଟ ଅରଟÑÑ 
ରରିରହଗରି ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନରୁ ଇରସÑକା ଏଆରରିଇ 
ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରରିଇ ରବÎÍରଲ ସରିଆ ମାସରି 
ବାହା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସୀବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଈÔରୁ ଗସାଜୀତ 
ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଲଙ୍ାମାନରି ରଡÍଗାଙ୍ା ମÉରÈରତରୁ ଏଙ୍ା ମଲୂÈ ଜୀତ 
ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଡÍଗାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଅÉËରତରୁ। ଅରଟÑ ରବÛÎଏ ତÉସାଗରିବାÏ 
ଅÉଜାମାନରି ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ତାନରିÔ ସ୍ ଜୁୋ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ତÉସା ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି ଜୀତ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିତÉକା। ଅରଟÑ ଇ 
ରଲଙ୍ାମାନରି ରଡÍଗାଙ୍ାନରିÔ ତାଡ଼ା ରବÍÎରଲ ମ୍ାହୁଣ୍ରିଆ ସ୍ ଜୁୋ ତାଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଇରକÑରବÎÑଏ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ଅÉËରତ।

୨୫
 ଅÌ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଇÛମବୋ ରରଣ୍ 

ମÉଗ୍ାନାମାନରି ଉରଜÑକାତା ମାରନ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ରବÎସ୍ା 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଇ ଉରଜÑତାରା େୁରସକା ଈରୁ ଅÉମୁ ଗÉରମ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂରଦରୁ। ଈରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
କାତା, ଗରନ୍କା ଇସ୍ାଏଲ ତାକାରରିଇ ବାÏଡରିରଜÍଡାଗରିବାÏ 
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ଅÉଜାରନ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା େରୂରି େରୂରି ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଅÉଜାନା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରନରୁ ଏÌରରମବୋ 
ରବÍଗାଲରିତାରରି ଅÉରନ। ୨୬

 ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉରନରୁ। ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସାଅÉଜାମାରନ:

 “ସରିରୟାନ aଡ଼Èଇ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ବÉÏରନଞ୍ଜୁ।
ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ସୀରୁତାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ 

ତୁହାଜରିରନଞ୍ଜୁ।
 ୨୭ ଏରସରରିରବÍÎଲା ଅÉନୁ ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇ ତୁହାଜରିଇ,

ଏମବୋÛ ଅÉନୁ ଇ ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା ଇଟରି
଼
ଇ।” 

 ଜରିଶାଇଅ ୫୯:୨୦–୨୧; ୨୭:୯

୨୮
 ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ରନଗରିସଦରି େରତ୍ ଗରିଆନା ଆହାତÉକରି, ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା ଅÉରତରୁ।ଈରରି ରବÍଗାଲରି କୂÌଲୁତାକରରି ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ରନଗରିଅÉରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼ÈଇଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା। ରେÍନୁେୂବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରି 
ବାଃତା ଅÉଞ୍ାସାକରି ଇରଦÍରବÎÛଏ ଏଆରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ରେÍନୁ ଏରମବେÍରରିଇ ଅÉସ୍କାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମÍଲା ଗରିଆ 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ରବÎÍରଲ ଈରୁ 
ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇସରିଡÈରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÍ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ମÉନରି ଅÉଆତରିବÉଗା, ଈରୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
୩୧

 ଇରଦÍ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଆହାସରିରଡରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ 
କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରମÍଲାମାରନ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଇରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାରନ, ଏଆରୁରବÎÛଏ ରେÍନୁତାରା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୩୨

 ଗୁରଲÑତାକÈ ରେÍନୁଇ ଆଃେରିସରିରଡÍରୁ। ରେÍନୁ 
ଗୁÌରଲ ତାକାରରିÔଇ ବାଗଗି ଆହÈନÉକା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑÍତାକାରରିଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ନÌରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ଦଃପା ପÉନାକାଞ୍ଜୁ
୩୩

 ରେÍନୁତାରରି େÉନ୍ ମବୋ ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି! ଏଆନରିତାରରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ମËୂନାରରି। ଏଆନରି େ୍ଡଜୁÓକ୍ନାରÈଆ ଏମବୋଇରଭÛଏ 
େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏ। ଅରଟÑ ଏଆନରି ଏÌଲୁଗରିନରି ୋରହରÈକା 
ଏମବୋଇରଭÛଏ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏ। ୩୪

 ଇମବୋଇରବÛÎଏ ରେÍନୁତାଆ 
ୋରହରରିକା େୁନମବୋମଏୂ। ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ:

“ରେÍନୁ ତାରା ଏÌଲୁ ଏମବୋଇ େୁଞ୍ାମାରନ?
ଏମବୋଇ ରେÍନୁଇ ରନଗାରା ଗ୍ରÉୋ ମରୂନଗରିନÈ?” 
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 ୩୫ “ଏମବୋଇରବÎରଲ ଏରସକା ଅÉରତକା ଆନାରବÛÎରଲ 
ରେÍନୁକରି ସରିଆମାରନ ଗରିନା?

ଏତୋରା ଏଆଞ୍ଜୁ ରରିରହଗରି ରତଃୋ ଦୀରନ।” 
 ଜÌବ ୪୧:୧୧

୩୬
 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାରା େରିଲ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑତÈଇ ଏଆନରି 

a ୧୧:୨୬ ସିନୟାନ ଜରିରୁସାଲମତାରରି ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ୋଦା

ବାହାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ ଅÉଜାମାନୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଅÉଜାମାନୁ। 
ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ଅÉରମନ୍।

ମିଣ୍Éନ ିନପÍନୁବାଃତା ସପପି ଗିଦୁ

୧୨  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ରେÍନୁ ତାରÈ ରଦରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 

ଏÌଲୁ ଗରିଆନା, ଈରୁ ରେÍନୁ ଆଃୋ ଆଗ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀରଡ଼ ମାନରି 
ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ନୀମବୋତରିନରିଇ ତୀରରିଡ଼Èଇ ରେÍନୁବାଃତା 
ସÌେଗି ଗରିଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରରି ରେÍନୁଇ ଗÉରମ ରରହା 
ଗରିରନ ଅରଟÑ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗି ଅÉବାÏ ମୀରନ୍ ଟରିକ୍ନÛନାତାରରି 
ଲÉକା ଅÉରନ। ୨

 ଇ ରବÑଅଟରି ଈରୁ ଇ େୁତଗିସÉଜାରଡଃଙ୍ରି  
ତÉକÈ କୂନା।ରଟÍରଣ୍ ମୀ ଏÌଲୁ େୂନାରରି ଅÉଜାନା ମ୍ରିଆକାରରି 
ଏଙ୍ା ମୀ ରଜÍଡା େୂନାରରି ଅÉଜାକାରରି। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ କରିନାରା ଇରସÑକା ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରରି 
ଅରଟÑ ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ।

୩
 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡାନଆମାଞ୍ାନÉକରି, ନାଇ ମୀଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାନାରରି ଈÔରରି, ଈରୁ ଅରଟÑÑ ରଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ରନଗାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂନା। ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରା େରତ ୍
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ନରିଆଡ଼ରି ଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। 
୪

 ଗୁରଲÑତାକାରରିତାରରି ର ଗାଣ୍ରି ମାରନ ଏଙ୍ା ଇ ଗÉଣ୍ରି ତାନରିÔ 
କାକା କÉଟ୍ କା ଇହରିଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ମାଞ୍ାନୁ। 
ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାବାଡ଼ରିଗରିେରିମାନୁ। 
୫

 ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉଜୁ ଦÉଲା ଅÉରତକାରବÎÛଏ, ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ର ଗÉଣ୍ରିରନ ଅÉଜାନା, ଗାଣ୍ରିତା ମାନରି କାକା, କÉଟ୍ କା, 
ଅÉରତକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାସ ୁ
ରଆସ ୁରÌଆନରକÍ ଆଡାନା ମାନାସ।ୁ

୬
 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି 

ରବÍଗାଲରି ଦÉନ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ରଡଃଙ୍ରି  
ଏ ଦÉନ ଅଆନା ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ରଗÍରଟ ଏରମବେରରିଇ 
ଡÈଉ ଅÉନରି କାତା ରବÎସ୍ ୋରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ, ଇରସÑକା 
ତାଡ଼ା େରତ୍ମାନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଡÈଉ ଅÉନରିକାତା ରବÎସ୍ ୋକାଞ୍ଜୁ। 
୭

 ରଗରଟ ଲÌକୁରରିଇ ଇପ୍ କା ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ 
ଇରସÑକା ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଲପ୍ କାକାଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ରଆନରିଇ 
ଗ୍ରÉୋ, କରି ରବÍÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଦÉନ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା 
ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରବÎସ୍ା, ଗ୍ରÉୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୮

 ରଗରଟ 
ଏରମବେÛରରିକରି ତÉଡ଼ାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଦÉନ ସୀବାÏଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା 
ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ତÉଡ଼ା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ରଗÍରଟ ଏରମବେରରିଇ ସୀବାÏ 
କଃୋ ରସÍଲୁ ଦÉନ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ ଇରସÑକା ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ରରହା ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋନରିକରି ଲÌକୁରରିଇ ଡୂୋରସÍଲୁ 
ଦÉନ ସୀବାÏ ଅÉଜାରନ, ଏÌରÈ ରଜÍଡା ଆଡ଼୍ ସାନା ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଦÉନ େÉନ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ାସାକାଞ୍ଜୁ।

୯
 ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ଉରଜÑତାରରି ଅÉୋକାରରି। ଡ଼Ìଇତରିନରି

଼
ରୂଗୁ ଅÉଦୁ 

୧୦
 ରନÍଗରିକାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଆଡାଦୁ। ଆଙ୍ରି , ଦÉଦା ରଡଃଙ୍ରି  ର ଇଡୁ 

ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଜାନା ରଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। 
ଈÔରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ମÉନରି ଅÉବାÏ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ସÉରÛକରି ରÛଆରତରୁ ରଆନରିଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 



210ରÌମି ୧୨:୧୧
ତÌସ୍ ଦୁ। ୧୧

 ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରରÍହା ତÌସ୍ ଦୁ। ଏଆନରି 
କାବାଡ଼ରିତା ଲାହା ଅÉËଟୁ। ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରି ମାନାଭାନରି 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଜରିଉଡ଼Èଇ ରରହା 
ଅÉଦୁ। ୧୨

 ମୀନ୍ରିବାସ୍ା ମାନାକରି ଈରୁ ରରହାଡ଼Èଇ ରÉହରିଅÉଦୁ। 
ଜୂଗା ବରିକାଲରି ରଡଲରିତାନରି ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା ରାହରିଅÉଦୁ। ଏରସର୍ 
ରବÍÎଲାରବÎÛଏ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରେଦୁଃଦୁ। ୧୩

 ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ବÉଗା ସୀଦୁ। େÉନାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କÉନୁ 
ଇଟାଦୁଃଦୁ। ମୀ େୁନÈସରିଡାନÉକାରରିଇ ମୀରେକରି ଅÉସ୍ାନା ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ବାହା ସୀଦୁ।

୧୪
 ମୀଙ୍ରି  ଜୂତୋନାକାରରିଇ ରମÍଲା ଗରିଦୁ। ଏଆରରିଇ ଅÉଗଗି 

ଅÉବାÏ କୂନା,ରଟÍରଣ୍Í ଏଆରରିରକÍ ରନÍଗାଡ଼ାଏ ଅÉସ୍ାେ୍Éୋ 
ଅÉଦୁ। ୧୫

 ରରହା ଆଇ ମାନାରରିରକ ରରÍହା ଅÉଦୁ। ଡ଼ୀବାÏକ୍Éୋ 
ଆଇନାକାରରିରକଏ ଡ଼ୀବାÏକ୍Éୋ ଅÉଦୁ। ୧୬

 ଗୁରଲÑ ତାକାରରିରକÑ 
ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉଦୁ। ଅÌଗା ଅÉବାÏ କୂନା। ମଲୂÉ କରଗରରି 
ଲÌକୁ ତାକାରରିରକÍ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ ଏÌଲୁ କÌକÉଟୁ। ଅÉମ ୁ
ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମ ୁଇଞ୍ରି  ମରିଣ୍Éନରି ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା।

୧୭
 ମୀ କୁÛଇଟରି ଏମବୋଇ ସÉଞ୍ÈନାରÈ ଗରିଆତାକÈଈରୁ ଏଆରରି 

କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିରନ ଜୂଲା ରତଃୋ କୂÌନା। ଗୁରଲÑÍ ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଏତୋରରି ରନଗÈରରି କାବାଡ଼ରି ଏÌରÈଗରିବାÏ ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୧୮

 ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିରକÑ ମୀ ମୂନରିରତରସ ଲତୁରଜଡାଡ଼Èଇ ଲଃଦୁ। ୧୯

 ମୀ 
କୁÛଇଟରି ସÉଞ୍ÈନÉରା ଗରିଆମାନାନରିଇ ଏରସÍକାରବÎଏ ମୀ େÉଡ଼ାଟରି 
ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଜୂଲାରତଃୋ କୂନା। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ 
ଏÌରÈ ରତଃୋରସÍଲୁ ଜÌଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା “ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ େରିମାରନ: ରେÍନୁ ରଭସ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ,

“ଡଣ୍ ସୀବାÏ ନÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି।
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଜୂଲାରତହରିÔ।”  ରରିରହଗରି ସÉଜା ୩୨:୩୫

୨୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ:

“ରଗରଟ ନୀ କÉରସÑଞ୍ଜୁ ସାକରି ସାଇରନଞ୍ଜୁ,
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆନରିକରି ତରିନ୍ ମବୋ ସୀମ,ୁ

ଏÌସ୍କରି  ସାଇସାକÈ ଏଆନରିକରି ଉନ୍ ମବୋ ସୀମ।ୁ
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ନୀ କÉରସଞ୍ଜୁ

ଲାଜାଡ଼Èଇ ଲାଈ ଲାଈ କାମବେରିରନଞ୍ଜୁ।” 
 ବାରକଡ଼ାକା ୨୫:୨୧–୨୨

୨୧
 ଡ଼Ìଇ ମୀରଙ୍ ମୂତାଜା ଆକାରରି। ରଟÍରଣ୍ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଆନା ଈରୁ ଡ଼ÌଇତରିÔନରିଇ ମଦୁୂ।

ମରୀ ନଦସା ଡୂପିମାନାରିଇ ମÉନଅିÉଦୁ

୧୩  ୧ ଦରିନାରଦସା ଡୂେରିମାନାରରିଇ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ମÉନରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। 

ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଏଆରରିଇ ଇ େÌଣ ରେÍନୁ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଇରଦÍ ଏତେÉନାକା ରଦସା ଡୂେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ଇ େÌଣ 
ରେନୁବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାରନରୁ। ୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରି 
େÌଣ କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଆଇମାନାକା ଉରଜÑରନ ରେÍନୁକୁÛଇଟରି 

ବÉଦରି ଅÉଇନାକା। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବÉଦରିଗାଟାକା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁରନ 
ଡଣ୍ ସÉଜା ତାେରିମାରନରୁ। ୩

 ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ରନଗରିକାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ରଦସା ଡୂେରିନାକାରରିଇ ଅÉଜରିନାରରି 
ଆନାରରିସରିକରି ସରିରଡÍ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ସାଞ୍ÉନାରÈ 
ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ଅÉଜରିରନରୁ ଆଡÉ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଇଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕଭା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଅÉରତକା 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମÉରନ।ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା 
ଡୂୋଗାଟାକା ମରିଣ୍Éନରି ଦଃତାରନରୁ।

୪
 ମୀଙ୍ରି  ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା। 

ଏଆକରିରବÎÛଏ ଡ଼Ìଇ ଗରିରତକା ଈରୁ ଏଆରରିଇ ଆଜରିରଦରୁ। 
ଡୂେରିମାନାକା ଡଣ୍ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଏ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଡଣ୍ 
ସୀରନରୁ। ୫ ଏÌସରିବାଗା ରଦÍସା ଡୂେରିମାନାରରିତାରା ବାଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ 
ନୂଡ଼ରିକାତା। ଏଆରରିତାରା କାତା ରବÎନÈତାକା ଡଣ୍ େÉରଣ୍ରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରିତାରÈ ବାଗଗି ଆଃଦୁ। ଇ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି 
ଡୂ଼ୋଗାଟାରରି ତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନମବୋ ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାମାନରି 
ବÉଗା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ।

୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ସରକାରକରି ସରିତେଜୁ ରବÛÎଏ ତଃଦୁ। ଏଆରୁ 

େÌଣଗାଟାକା ରେÍନୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତÉଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ଅÉଜାମାନରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ ରଡଲରି ସରିଆନା େରୂରି ଗରିେରିରନରୁ। 
୭

 ନÉଜୁଗୁଡ଼Éତାନରି ଏରମବେରରିକରି ଆନା ସୀଭା କାତା ଏÌରÈ ସୀଦୁ। 
ଏରମବେରରିକରି ସରିତେଜୁ  ସୀବାÏ କାତା ଏଆନରିକରି ଗୁରଲÑବାÏକାତାରା ସରିତେଜୁ  
ସୀଦୁ। ଏରମବେରରି ଅÉଜା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏଆନରିଇ ଅÉଜାଦୁ ଏଙ୍ା 
ଏରମବେÍରରିଇ ରଜÍଡାଗରିବାÏ କାତା ଏଆନରିଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÍତାକାରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରିଅÉଦୁ।

ରଆନଇି ନଜÍଡା ଗିବାÏ ଆଇନନ ଟକି୍ ନା ସÉଜା
୮

 ଏରମବେରରିଇରଭÛଏ ଡ଼ାକା ଅÉଆଟୁ। ରଟÍରଣ୍ ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଭାଡ଼Èଇ ଡ଼ାକା ଅÉଦୁ। ଏÌତୋନାଞ୍ଜୁ ରଆନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜା ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଅÉନୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା 
ସÉଜା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ: “ରଗÍକା ଗରିବାÏ କୂନା, ବ୍ଡÎÉÕକାରବÍÎୋ 
କୂନା, ରେ୍ଡÍÓକରି ଗରିବାÏ କୂନା, ରÛଆନରିତାରÈ ଲÌବା ଗରିବାÏ କୂନା।” 
ଇ ବାଗଗିଙ୍ା ଅରଟÑ ଏତୋଇମÉନୁ ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ଇ ର ବାଗଗି 
ତାନରିରନେୂରରି ଅÉଜାମାନୁ। ଇରସÑକା: ଈନୁ ନୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାନାନରିଇ 
ନୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରଜÍଡାଗରିମୁ।”* ୧୦

 ରଜÍଡା ଏରମବେରରିରବÛÎଏ 
ବରିକାଲରି ସୀଏ, ଏଆନରିକୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉଏ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଆନରିଇ 
ରଜÍଡାଗରିବାÏ ଇରସÍକା ଗୁରଲÑÍ ସÉଜାଙ୍ା ଆଃୋସରର ଆଇରନ।

୧୧
 ଅÉନୁ ଇ ଗୁରଲÑÍତାରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ମÉନ୍ରି ଇ ରଡÍଲରି ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାରରି। ସୁଞ୍ା କୁଆନା 
ତାକ୍ାଲରି ଅÉନାରରି ରଡÍଲରି ବÉÏଜାମାରନ। ଊରଡ଼ରିତା େରତ୍ଗରିତରି 
ରଡଲରି ତରିକରିରବÛ Îଏ ଇରଦÍ ମାଇ ଏଃୋ େÉନରି ରଡÍଲରି 
ସÌଡ଼ରିଟରି ଆଇମାରନ। ୧୨

 ‘ନÉଡÈଙ୍ରି ’ ବରିÎହାନା ରବÍÎଗାରଡଲରି 
ଅÉରତରଡÑଏ। ଏÌସରିବÉଗା ଆନ୍ାରରିତାନରି ଗରିନରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଟାଟରି ଗରିଆନା ଉଜାଡ଼ରିତାନରିÔଆଇ ମାନରି ରନଗରି କÉବାଡ଼ରି ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଭା ଲୂÌଡ଼ାମାରନ। ୧୩

 ଅÉଜୁ ଉଜÈଡ଼ାଙ୍ା ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  ମାଣ୍ାନରି ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 



211 ରÌମି ୧୪:୨୩
ଅÉଜୁ ଆରଡ୍ରନ ମୂଲୁସରିଡାନାରା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡାବୁ ୋଇ 
ବରିÎହାଗରିଆକÉସୁ। ଇରସÑକା କÉଲୁ ସÌସା, ରେÍଦାରଗଲ ଅÉବାÏ, 
ରଗÍକାଅÉବାÏ, ଅରଟÑ ରବÍଗାଆ େୁତଗି ରରହା ସୀନାଆ ଗୁରଲÑତÈ 
ଗରିବାÏ ରନÍଗରି ଅÉଆରତ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି 
ଗÉଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିନାରÈ ଦାହÈ ଡ଼Éଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ସରିଣ୍È 
ରଡଃଙ୍ରି  େେ୍ାକାସୁ।

ରଆନଇି ତୂକ ିଗିବାÏ କୂନା

୧୪  ୧ ଈରକÑ େରତ୍ଗାଟରି ଲÌକୁରରିଇ ମୀରକÔ ଦÉଲା 
ଲÌକୁରରିରକÛ ଅÉଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ କୂବାÏ ଗରିଆଟୁ। 

ଏଆନରି ରବଗାଲରି େରତ୍ ରସÍଲୁ ରଭÛଏ ଏଆନରିରକ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉËଟୁ। ୨

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉଡ଼ା େରତ୍ ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆନÈ 
ଅÉରତକାରବÎÛଏ ତରିନ୍ ମବୋମୂରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନରିତାରରି 
େରତ୍ ଇରକÍରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି କୁସାବÌର ତରିରନଞ୍ଜୁ। 
୩

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÍତାରା ତରିଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କୁସାବÌର 
ତରିଞ୍ରିମାନାନରିଇ ଡ଼ଃନ୍ଦ୍  ନା ରମଃୋ କୂୋକାଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑବାÏରରି 
କୁସାବÌର ତରିଞ୍ରିନାଞ୍ଜୁରବÎଏ ଗୁରଲÑବାÏକାତାରା ତରିଞ୍ରିମାନାନରିÔଇ 
େÉସ୍କÈଆକାଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ଆହାମାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଈÔନୁରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ଅÉଲରିଆଗାଟାନରିଇ ତୂକରି 
ଗରିବାÏ କୂନା। ଏଆନରି ଇÔଡୁତାଞ୍ଜୁ ଆଡÉ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନÍଗାଞ୍ଜୁ କରି 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ଅÉଏ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିନାକା ଆଡÉ ଆଗ୍ାକା ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ରେÍନୁ ଏଆରରିଇÔ 
ଅÉସ୍କାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ର ଗÉଲା ଅରଟÑର ଗÉଲାତରିକରି ରଦରାଡ଼ରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 

ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଗÉଲାଙ୍ା ସରରÑତÈଇ 
ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ତÉଡ଼ା େରତ୍ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌଲୁତା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କାକାରୁ। ୬ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଗÍରଟ ଗୁରଲÑ ଗÉଲା ମାରଦÑ ର 
ଗÉଲାତରିନରି ନୂÌଡ଼ତାରରି ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁରସÍଲୁ 
ଏÌରÈ ମÉନରିଆଇରନଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑବାÏକାତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉଜାନା ତରିଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ତରିନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑରବÎÛଏ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରବÛÎଏ ର ବÉÏକାତÉରÈ ତରିନ୍ ମବୋ 
କୁଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ କୁଇରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବେÈ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଏମବୋଇରବÛÎଏ ବାÏରରି ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ନୀମବୋଇସରିରଡÍଏ 

ଅÉରତକା ବାÏରରି ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରବÎÛଏ ସାଇସରିରଡଏ। ୮
 ଅÉଜୁ 

ରଗÍରଟ ନୀମବେରିନାସ ୁଇରସÑକା ରେÍନୁରସÍଲୁ ନୀମବୋକାସ।ୁ ରଗÍରଟ 
ସÉନାସ ୁଇରସÑକା ରେÍନୁରସÍଲୁ ସÉୋକାସ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା 
ନୀମବୋକାସୁ କରି ସÉୋକାସୁ ଅÉଜୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସୁ। 
୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସତା ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ସÉବାÏ 
ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଆନାଡ଼ରିକରି ଈରÈ ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା, ଏତୋନାକା ସÉଜାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ନୀମବୋରନରୁ, 
ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରି ପ୍ରବୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ମୀ ଆରମବେସାଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ କୂନା। ନୀ 

ଆରମବେସାକରି ସÉରÛକରିତାତରି ଇଞ୍ରିରବÎଏ ଈନୁ ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂନା ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑତାସ ୁରନରିÔସରି ଏଆନରିବାହାଡ଼Èଇ ତୂକରି ଅÉବାÏ ରସÑଲୁ ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ନରିସା ଦୀରନ। ୧୧

 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ:

“ପ୍ରବୁ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑତାକା ନାଇ’ ନÌକରିଟରି 
ରମÍଣ୍ାଙ୍ା ଉତÉରନରୁ।

ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା ନାଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ାରନରୁ।
ଅÉନୁ ନୀରଡ଼ମାନାନୁ, ଈÔରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଉରଜÛତାରରି 

ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଈ କାତାରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ଉଗ୍ ରନ।” 
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୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାସ ୁରନରିସରି ମÉନ୍ାରାଆ ଗୁରଲÑକାତା 

ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି େଇଟ ଗରିନା।

ରଆନଇିପୁଟୁଡ ିଉଃପା ଗିଅÈ
୧୩

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିଇ ତୂକରିଗରିବାÏ କୂୋକାଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍Ñ ମାଇ 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମାଇ ଦÉଦା କରି ଆରମବେସା ଡ଼Ìଇ ତାନରିଇସରିଙ୍ରି  
ଦୀଏଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାଃତା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୪

 ଅÉନୁ 
ପ୍ରବୁ ଜୀସବୁାଃତା ଲଃେରିମାନରି ବÉଗା େୁଞ୍ରିମାଇ, ତରିନ୍ ମବୋ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା ସÌକÛ ଏÌରସÑକାରବÛÎଏ ଗୀଡ଼ରିତାରରି ଅÉଏ। ରଗÍରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଈରରି ଗୀଡ଼ରିତାରରି ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିରତÍକା ଏଆନରିରସÍଲୁ ଏÌରରି 
ଗୀଡ଼ରିତାରରି ଅÉରନ।

୧୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ମୀ 

ତରିନ୍ ମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ରଗରଟ ମୀ ଆରମବେସା େରତ୍ ତରିନରିଇ 
ତ୍Éପ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା ରେÍନୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଡୂୋ 
ଆଇସରିରଡÍରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାନରି ଗୀଡ଼ରିତାରା ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିଞ୍ାନା ଏଆନରିତାରÈ େରତ୍ ମୁହ ରିଗରିବାÏ କୂନା। କ୍ରିସ୍ଟ ଏଆନରି 
ରସÍଲୁରବÛÎଏ ତÉନ୍ା େରାଣରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏତୋରÈ ଈନୁ 
ରନÑଗାରା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି  ଏÌରÈ ଏମବୋଇରଭÛଏ ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଇନାଅÈକାରରି। ୧୭

 ରେÍନୁ ଦରିନା ତାନରି ତରିନ୍ ମବୋଉନ୍ ମବୋ ଗÉରମ 
ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଅÉଆରତ। ଏÌରରÑମବୋ ତାରରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି 
ଆଇରନ ରେÍନୁରକ ତୀରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋ, ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି 
ଜରିଉବାଃତା ରରହାଅÉବାÏ। ୧୮

 ଏତୋନାକା ରେÍନୁକାବାଡ଼ରିତା 
ମାଞ୍ାନା ଇରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରନରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ ରରହା 
ସୀେ୍ରିରନରୁ। ଲÌକୁରବÎଏ ଇଁØତାକାରରିଇ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଆଃରନରୁ 
ଏଙ୍ା ମÉନରି ଅÉରନରୁ।

୧୯
 ଏÌସରିବାଗା ବÉÏଦୁ, ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା ତାେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି 

ଏଙ୍ା ରଆସୁ ରଆନରିଇ ସାହାଜ ଗରିନାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିନାସୁ। 
୨୦

 ମÉଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରରି କାବାଡ଼ରି ନାହରିକରି ଅÉଆକାରରି। 
ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÍତାରା ତରିନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ, ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରା 
ଆନାରବÎÛଏ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆସ ୁଇସରିଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାଇରସÍଲୁ 
ଇଞ୍ରି  ଡ଼Ìଇତାନରି ଦୀକାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ରଗÍରଟ ନୀ ଦାଦା ଏଙ୍ା ନୀ 
ଆଙ୍ରି ନୀ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦୀପ୍ କରିମାନୁ ଇରସÍକା 
ଈÔନୁ ଊଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ ଅÉରତକା ଡ୍ÉକାନୀରୁରବÛÎଏ ଉନ୍ ମବୋ ରନଗରି 
ଅÉଆରତ। ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରା ଆନରିସରିକରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଟୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ନୀ ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ନୀ ଆଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ୋବରି େÉନୁÔ।

୨୨
 ଈ କାତା ରସÍଲୁ ମୀନ୍ରି ଏତେରି େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ ଏÌରରି ରେÍନୁ 

ଏଙ୍ା ମୀ ମାରଦ ରାହରି ଅÉୋକାରରି। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରତ ୍
ଗରିଆ ମାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାଭାନରି ତାଡ଼ାନରି ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିପ୍ କରି 
ସରିରଡଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରରହା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ, ରÛଆଞ୍ଜୁ େୁନÈଡ଼Èଇ 
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ତରିନ୍ ମବୋତରିରସକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ ତରିନÉରତଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରଗରଟ ଟରିକ୍ ନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡନୁ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାନାରବÛÎଏ ଏÌରÈ 
କାବାଡ଼ରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୫  ୧  ଅÉଜୁ ମÉଇ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାସୁ 
ଅÉଜାନାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡÉଟା ସରିଡÈନାକାରରିଇ 

ସାହାଜ ଗରିଭା ମÉନ୍ରି ନୂଡ଼ରିତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଏ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଅÉଜୁ ବାÏରରି ମାଣ୍ାନରି ରରହାଗରିବାÏ 
ମାଇରସÍଲୁ ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। ୨ ଅÉଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇରବÛÎଏ 
ରରହା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆରରିତାରÈ େରତ୍ 
ବାଡରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଆନାÛ ଗରିରତକା ଅÉରନଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ 
ଅÉରନ। ୩

 କ୍ରିସ୍ଟରବÎଏ ତାଡ଼ାନରି ରରହାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  
ସରିଡÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କାତା ଆହାନା ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: 
“ଏତୋନାକା ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରିରବÎଏ 
ଡ଼ନ୍ ଦ୍ ନା ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ।”* ୪

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିଇ ଏÌତେରି କାତା 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ, ଏ ଗୁରଲÑ ମÉଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରିମେୂାରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ବାରା ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନୁ। ୫

 ମଣୁ୍ରିମେୂା ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ମଲୂାରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େÉନ୍ ମବେରିମାନା। ଅÉନୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିମାଇ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଜାନା 
ରେÍନୁୋରହରରି ତÉକାମରୂଦରୁ। ୬ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆଡÉଈରୁ 
ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରଆରତରୁ ଅÉଜାନା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ତାଡ଼ା ଅÉବାରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଗରିବାÏ ମରୂଦରୁ। ୭ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ମୀଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାଲÌକୁ ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÎଏ 
ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ଆଃଦୁ। ୮

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରି
଼
ରତକା ରେÍନୁ 

ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଯୀହୁଦୀ ଲÌକୁରରି ଅÉରକଞ୍ାକାରରିÔ 
ରମÍଲା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା ସାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜରିହୁଦୀଲÌକୁରରି ଅÉଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୯ ଅରଟÑ 
ରବÛÎଏ ଏତୋନÉକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଅÉËରତରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରÈ 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିରନରୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରିରବÛÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁେୁତରି 
ରବÎସ୍ରିମାରନ:

“ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରିକୂଲୁତାକାରରି ମାରଦÍ ନୀଙ୍ରି  
ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିଆଇ,

ଏଙ୍ା ନୀ ୋଦା େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା ଗରିଆନା ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିଇ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୮:୪୯

୧୦
 ରେÍନୁେୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ,

“ଈରୁ ରବÍଗାଲରିକୂଲୁତାରତରୁ, ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି 
ଲÌକୁରରିରକÑ ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ।” 
 ରରିରହଗରି ସÉଜା ୩୨:୪୩

୧୧
 ରେÍନୁେୁତରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିମାଞ୍ାରନ,

“ଅ ରବÍଗାଲରିକୂଲୁ ଲÌକୁତାରତରୁ,ଈରୁ ଗÉଡ଼ରି ଏÌସାନା 
ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ,

ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାଦଃୋ ଗରିବାÏ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୭:୧

୧୨
 ଜରିଶାଇଅ ରବÛÎଏ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ,

 “ଜରିଶରି a ସୀରୁ ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ସ୍ଡଃÕରନଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ,

ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଏଆନରିବାଃତା ବାରା 
ଇଟରିରନରୁ।”  ଜରିଶାଇୟ ୧୧:୧୦

୧୩
 ଅÉନୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ରେÍନୁବାଃତା ବÉରÈ ଇଟାନା ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉେରିମାଇ। ଈରୁ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଇଟାନାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑ ରରହା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ଇରସÑକା ଈରୁ 
ଗÉରମ ବାସ୍ାେÉନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
େୂରରିଅÉରଦରୁ।

ପÉଉଲ ତାଡା କାବାଡ ିକାତା ନବÎସ୍ମିାନନଞ୍ଜୁ
୧୪

 ନାଇ’ ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ େୁଞ୍ରି  ମାଇ 
ଈରୁ ଗÉରମ ରନଗରି ଗୁଣ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ମୀନ୍ରି 
ଗÉରମ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ମାଞ୍ାରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ ରବÍଗାରରିଇ 
ଗ୍ରÉୋରବÎଏ ମୂରଦରୁ। ୧୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  କ୍Éର୍୍ା 
ଇ କାତା ବ୍ୀÏସାମାଞ୍ାରତଏ। ୧୬

 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଅÉଜାନା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତା ସÉକରି 
ସୀବାÏରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାରତଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ତାଡ଼ାÛନରି ରେÍନୁବାଃତା 
ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ ନା ସେଗିଗରିରନରୁ; ଏÌରÈ ରେÍନୁ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ 
ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ସେୁାଡ଼ରି ଅÉବାÏ ମରୂନରୁ।

୧୭
 ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମାନାକରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିମାଇ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗାଇ ମÉଇ। ୧୮
 ଅÉନୁ ନାଇ ଗରିଆମାନରି 

କାବାଡ଼ରି କାତା ଆନାରବÛÎଏ ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÍନୁ। ବାÏରରି ଅÉନୁ 
ଇ କାତା ରବÎସ୍ାମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏତୋରା ରେÍନୁ ନାଇବାହାଡ଼Èଇ 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା 
ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଏÌରନରୁ ଏଆରୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା 
ଏଙ୍ା ନାଇ କାତା ରବÎଞ୍ାନା ରେÍନୁଇ ଆହାରନରୁ। ୧୯

 ଇଆରୁ 
ରେÍନୁତାରÈ ଆଦାଙ୍ରିତାରÈ ରମହାନା ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇମାରନରୁ। ଅÉନୁ ଜରିରୁଶାଲମଡ଼Èଇ ଟଣ୍ାନା 
ଇଲ୍ଜୁରରିକ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଙ୍ା ଏ ସÉରରିମୂଜୁ ତାନରିÔ ଜୀସୁତାରା 
ରନଗରିସଦରି େÌରତେଏ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ କାବାଡ଼ରି ମୂକ୍ ସାମାଇ। 
୨୦

 ଏତୋଭାÛନରି ଜୀସତୁାରା ରନଗରିସଦରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ରଭଞ୍È ସରିରଡÍରୁ 
ଅÉନୁ ଇଁØତରି ବାହାଙ୍ାନରିଇ ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରି ସÌଦରି େପ୍ କା ମÌନ 
ଅÉଇ।ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାଡ଼ରିକରି ଗରିେରିମାଇ ଇରସÍକା ଅରଟÑ ରଆନରି 
ନରିକ୍ ସାମାନରି େନୁାଦରି କୁÛଇଟରି ଇଡୁ ନରିପ୍ କା ଅÉନୁମÉଟ୍ କରି ସରିରଡÍନୁ। 
୨୧

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁେୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ:

“ଏତୋନାକାରରି ବାଃତା ଏଆନରିତÉରÈ ସଦରି ରବÎସ୍ା 
ଅÉଆସରିରଡଏ,

a ୧୫:୧୨ ଜଶି ି ଦାଉଦ ତାଡ଼ା ତାଞ୍ରି । ଜୀସ ୁଏଆନରି ସୀରରିଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।



213 ରÌମି ୧୬:୧୫
ଏଆରୁ ଏଆନରି ରମଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ଏଆନରି 

କାତା ରବÎଞ୍ାସରିରଡÍରୁ ଏଆରୁ େୁରନରୁ।” 
 ଜରିଶାଇୟ ୫୨:୧୫

ପାଉଲ ନରାମ୍ ତାଙି୍ ସାଲ୍ ବାନସÍଲୁ ପଡେଜୁନକ୍ଞ୍ଜୁ
୨୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
ଗÉରମ େÉଲୁ ଅÉଙ୍ାେÉନ୍ ମବେରିମÉଇ।

୨୩
 ଇରଦÍ ଇ ବାହାତାରା କାବାଡ଼ରି ରନପ୍ ସାମÉଇ। 

ଗÉରମ ବାସାରରିଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରସଏ। ୨୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରସ୍ନ୍ ତାଙ୍ରି  ସାନାବାÏନରିଇ 
ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାଜାଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ, ଏ ରଡଲରି ମୀରକ 
ଏରସଦରିନା ରାହରିଅÉଜାନା ରରହା େÉଇ ଏଙ୍ା ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଏରନÛକରି ସାଲ୍ ବା ମଇୂ ଇÌଞ୍ରିଅÉସା ଗରିେରିମାଇ।

୨୫
 ଇରଦଏ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ଜରିରୁଶାଲମ 

ତାଙ୍ରି  ସÉଜରିମାଇ। ୨୬
 ଜରିରୁଶାଲମତାନରିଇ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା 

ମାରନରୁ ଏଆରୁ ଗÉରମ େÉନÈନାକା, ଏଙ୍ା ଇଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାୟାତାନରିମାନରି େରତଗ୍ାଟାକା 
ଡାବୁଙ୍ା ଉସ୍ ୋରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସାରନରୁ। ୨୭

 ଏଆରୁ ରରହା ଡ଼Èଇ 
ଈରା ଗରିଆରନରୁ।ଏଆରୁ ଈରା ଗରିଭା କାତା ରଭÛଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଅÉଜାନାଇ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି 
ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି େÉନରି ରମÍଲାତାରÈ ବÉଗା େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା େତୁଗିଦନ ସରିଆନାଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରିଇ 
ଲପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରସ। ୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଇ ଊସ୍ାଅÉଜାମାନରି 
ଡାବୁଙ୍ା ଏଆରରିକରି ସୀନରି କାବାଡ଼ରି ବରିÎହା ଗରିନରିରବÑଅଟରି ଆଡÉ ରସ୍Íନ୍ 
ଦରିନାତାଙ୍ରି  ସାନାବାÏନରିଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଇ।

୨୯
 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉନାବାÏନରିଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ରମÍଲା 

ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ତାସାନା ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଇ ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ରିମÉଇ।
୩୦

 ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ 
ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ନÉରକ 
ଆଡାନାଇ ରଜÍଡା ଆଡ଼୍ ସାନÉଇ ନାଇରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିଦୁଃଦୁ। ୩୧

 ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ, ଜରିହୁଦୀ ଦରିନା ତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଇ ଏଙ୍ା ଜରିରୁଶାଲମତାନରି ମାନରି ଲÌକୁ ଇ 
ଡାବୁଙ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାରବÎÛଏ ରରହା ଅÉରନରୁ। ୩୨

 ଏ ରବÑଅଟରି 
ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିତÉକÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରରହାଡ଼Èଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÎÉଜାନାଇ, ମୀ ବାଃତା ଜÉମବୋ େÉଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରିରବÛÎଏ 
ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ। ୩୩

 ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏଗାଟରି ରେÍନୁମୀ 
ଗୁରଲÑତାକାରରିରକ ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଆରମନ୍।

ପାଉଲତାରି ବିÎୋନଡଲି କାତା

୧୬  ୧ ଅÉନୁ, ରକରଙ୍କଦ୍ ୟା ତାନରି ମାନରି ରଦÍରରିବାଇ 
ଇରସÑକା ମାଇ ଆଙ୍ରି  ରଫୈବରିନରି କାତା ଆହାନା 

ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୨
 ଈରାଡ଼ରିକରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଇରସÑକା ଏÌରରି 

ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ମୀ ବାଃତା ଆଃଦୁ। ଏଙ୍ା 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆ ଗୁରଲÑ ସରିଆନା ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ଲକ୍ ଦୁ। 
ଏÌରରି ନÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗÉରମ ଦÉଲା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇରବÛÎଏ ଗÉରମ 
ଲକ୍ ସାମାରନ।

 ୩ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁକାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ନÉରକ ଆଡାନାଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାସରି ପ୍ରୀସ୍କା ଏଙ୍ା ଆକୂଲା ନରି ରବÎÛଏ ନାଇ 
ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ୪ ଏÌବରିÎ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕୋତାଙ୍ରି  
ଇଞ୍ରି  ତାଡ଼ା େରାଣରି ମସୂ୍ାମାସ।ୁ ଅÉନୁ ଏÌଆସାନରିଇ 
ଦଃେରିମାଇ। ବାÏରରି ଅÉନୁ ଅÉËରତନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ 
ମଣ୍ଲୀ ତାକାରବÛÎଏ ଏÌବାÏସାଙ୍ରି  ଜହାରରି ସରିେ୍ରିମାରନରୁ।

 ୫ ଅରଟÑ ଏÌବାÏସାନରି ଇଡୁତାନରିଇ ଊସ୍କରିମାନରି ମଣ୍ଲୀ 
ତରିଙ୍ରିରବÎÛଏ ମାଇ ରଜÍଡାଜାହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ।

ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଏୋଇରନତକରି ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ଗୁରଲÑ  ଏସରିଆ a 
ଦରିନାତାନରି ମଲୂା ରବÎÍରଲ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

 ୬ ମରରିୟମଙ୍ରି  ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ଏÌରରି ମୀ ରସÍଲୁ ଗÉରମ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନ।

 ୭ ଆନ୍ଦ୍ ନରିକ ଏଙ୍ା ୟୁନରିଆନରି ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ଏଆରୁ 
ନାଇ କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ନÉରକ ବନ୍ରି ଅÉଜାମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ା ମାସରି 
ୋଣ୍ାଅÉଜାନାକା b ରଦରାକା ଏଙ୍ା ନାଇ ରବÍÎରଲରନ 
ଏଆରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆରସରୁ।

 ୮ କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ଆଡାମାନରି ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ା 
ଆମ୍ େ୍ରିରତାସ୍ଈ ଜାହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ୯ କ୍ରିସ୍ଟ 
କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ ମÉରକ ଆଡାଗାଟରି ଉବ୍ାଣଇ ଏଙ୍ା 
ନାଇ ମଲୂା ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରରିତୋଖ୍ଇ ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। ୧୦

 କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ମଲୂା ରଜÍଡାଗାଟରି 
ଆରେଲ୍ଇ ନାଇ ରଜଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଟୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତା କାଞ୍ାଡ଼ରି ମସୂାନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଇ କୁÛଇଟରି ମସୂାରନଞ୍ଜୁ। ଆରତେବୁଲ ଇଡୁତାକାସାଙ୍ରି  
ନାଇ ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଦୁ। ୧୧

 ନାଇ କୂଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ରହରରାଦରିରୟାନକରି ନାଇ ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଦୁ। 
ନକଗିସ ଇଡୁତା ପ୍ରବୁରକଏ ଆଡାମାନାସାଙ୍ରି  ନାଇ 
ରଜÍଡା ଜହାରରି ସରିଆଜରିଆଦୁ। ୧୨

 ପ୍ରବୁତାରା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିପ୍ କରିମାନରି କ୍ଜୁ ରଫଣା ଏଙ୍ା କ୍ଜୁ ରଫାସାକରି ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସୀଦୁ। ରଜÍଡାଗାଟରି େଶଗିଙ୍ରି  ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସୀଦୁ। ଏÌରରି ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ଗÉରମ 
ବାÏହାମÉରନ।

 ୧୩ ପ୍ରବୁ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ େÌଙ୍ାମାନରି ରୁଫସକରି, ଅରଟÑ 
ନାଇ ଆଜାନରି ମÉରରିତାରରି ଟାଡରିନରିଙ୍ରିରବÛÎଏ ଜହାରରି 
ସରିଆଜରିଆଟୁ।

 ୧୪ ଅସକୁ୍ରିତ, ରଫ୍ରଗାନ, ହମୀସ୍, ୋତ୍ବାସ୍ ଏଙ୍ା ହମ୍ାସ 
ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକ ମାନରି ଆରମବେସାଙ୍ାନରିକରି ନାଇ ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ।

 ୧୫ ଫରିଲଲଗ, ଜୁଲରିଆ, ନୀରୁସ୍ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଆଙ୍ରି  

a ୧୬:୫ ଏସିଆ ଏସରିଆ ମାଇନରତାରରି େଶ୍ରିମ େÉଡ଼ାଟରି।
b ୧୬:୭ ପାଣ୍ାଅÉଜାନାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାସାକାରରି ମାରଦÑ ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ଆନ୍ଦ୍ ନରିକ ଏଙ୍ା ଜୁନରିଆ ଜÉମା କୁଡା ସରିନା ମାସÌ ଏଙ୍ା େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ରରିଣ୍Û ଆଡାନା ସାଜରିମାସ।ୁ



214ରÌମି ୧୬:୧୬
ଅଲରିମ୍ ୋସ୍ କରି ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକଏ ମାନରି ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରିକରି ନାଇ ରଜÍଡାଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ।

 ୧୬ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରଅÉରତରୁ ରଆନରିଇ ତୀରରି ଡ଼Èଇ 
ନଞ୍ାନା ମୀ ରଜÍଡା ତସ୍ ଦୁ। ଇରଦ କ୍ରିସ୍ଟତାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନୁ।

୧୭
 ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ର କାତା 

ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମÉଇ। ଏତେÉକା ମୀ ମÉରଦÑ ସÌଲ୍ ଜାନା 
ମୀ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ଗ୍ରÉୋକୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନାଇ କରିଲାବରିଲା ସ୍ଡÓପ୍ 
ସାନା ଲÌକୁରରି େରତ୍ ବରିରାବଟ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି ରନରୁ, 
ଏଆରରିଇÛ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାନାଇ ଏଆରରିବାହାଡ଼Èଇ 
ରଗଞ୍ାଟୁ। ୧୮

 ଇଁØତାକା ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ଗରିଆÛଡ଼Èଇ, ରଟÍରଣ୍ 
ତାଡ଼ା ଟୂଟୁ େହରିଆନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେ୍ରିରନରୁ। ଏଅÉରୁ ନାକ୍ ନରିକାତା 
ରବÎସାନାଇ ରନଗାରରିଇ ମ୍ଡÉÕେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ମଲୂା େୁନାନାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା କାଞ୍ାଡ଼ରିତା ଇବ୍ ଗରିରନରୁ। ୧୯

 ମୀ 
ବାଗଗି ଆହାନାରÈ କାତା ଗୁରଲÑତାକା ରବÎଞ୍ାରନରୁ। ମୀ ରଗଲୁ 
ଏଆରୁ ଗÉରମ ରରହÉରବÛÎଏ ଆଇରନରୁ। ଏÌଅÉକରିରବÎଏ ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଈରୁ ରନଗରିକାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ େୁନÉନାରତରୁ ଅÉବାÏରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ।

୨୦
 ଲÌତୁରଜଡା ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ, ସଇତାନଇ ମୀ 

କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ ଡାରଣ୍Ñ ବରିଡ୍ରିଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

 

ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି।
୨୧

 ନÉରକ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ାନରି ତରିମତରି ଏଙ୍ା ନାଇ 
ରଦସାତାକା ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଲୂକରିୟ, ଯାରସାନ୍ ଏଙ୍ା ରସାସରିୋତ୍ 
ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନରୁ।

୨୨
 ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସାଗାଟାନୁ ଅÉନୁ  ତର୍ଗିୟ aରତନୁ, ଅÉନୁରବÎÛଏ 

ମୀଙ୍ରି  ପ୍ରବୁ େÉଦାଡ଼Èଇ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାଇ।
୨୩

 ନÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାନରି ଲପ୍ କରିମାନରି ଗାୟ 
ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା ଜହାରରି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରଦରରି 
ନÉଜୁତାଆ ଟÉକାଙ୍ା ଆଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ (ରକାଷାଦକ୍ଷ) ଏରାଷ୍ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ମାଇ ଆରମବେସା କ୍ାର୍୍ ରବÛÎଏ ରଜÍଡାଜହାରରି 
ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ। ୨୪

  b
୨୫

 ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆଡÉମୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ସୀବାÏମୂତାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ମୀ େରତ୍ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏତୋରା କ୍ରିସ୍ଟତାରା ରନଗରି 
ସଦରି େÌପ୍ କରିମÉଇ, ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ସଦରି ଏଙ୍ା କାରହଡ଼Èଇ 
ମÉଗ୍ାନା ମାରସ। ୨୬

 ରେÍନୁ ଏÌରÈକୁଇ ତÌସ୍ାରସÍଲୁ ବାଗଗି 
ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଇ ଲାଇମାନରି ନୂଡ଼ରି ସଦରି ଇରଦ ମÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିଇ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଡାଉ ଅÉନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏ 
ଗାଟାନରି ବ୍ୀÏସାଡ଼ÈଇÛ ଏÌରÈ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରାଡ଼Èଇ 
ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିତାରରି ରେÍନୁବାଃତା େରତ୍ ବାଡରି ଅÉରନ ଏଙ୍ା 
ବାଗଗିଆଃୋରସÍଲୁ ଆଡରିରନ। ୨୭

 ରଆରଞ୍ଏ ମାନରି ଗୁରଲÑତାରା 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟରି ଏଙ୍ା େÌଣଗାଟରି ରେÍନୁ, ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Éଇ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଙ୍ାଦଃୋ େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ଆରମନ୍।

a ୧୬:୨୨ ତର୍ପିୟ ୋଉଲ ତାଡ଼ା ରସରକ୍ଟାରୀ ମାରସ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ 
ଅÉକୁତରିନରି ୋଉଲ ଭ୍ୀସ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାମାରସଞ୍ଜୁ।
b ୧୬:୨୪ ଏସÛନରି େୁତରିଙ୍ା ଇମବୋଡ଼Èଇ ଭରିହ ରିମାନ। “ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି ଆରମନ୍।”
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କରିନ୍ ିଲÌକୁରି ବାଃତାଙି୍ ନବÍÎନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧  ୋଉଲ ଇ ଅÉକୁ ଭ୍ୀସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ଜୀସୁତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାନୁ, ଅÉସ୍କା େÉନ୍   ଞ୍ାନାନୁ। 
ଈରରି ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରନ। ମାଇ ଦÉଦା 
ରସାସ୍ଥରିନାରବÛÎଏ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨
 କରରିନ୍ରି ତାନରିÔ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େୁଟା, ଏଙ୍ା 

ଏତୋନାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ତୀରରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନରୁ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାରନ। ଈରୁ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÖକୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ମାଇ 
ପ୍ରବୁଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ରରହଏ ଏତୋନାକା େÖରର୍୍ଗରିେରିରନରୁ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ ୍ଗାଟାରରିରକÛଏ ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ଆେ୍ା େÉନ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୩
 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÖବାÏ 

ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ କୁÛଇଟରି ବÉÏୋକାରରି। ୋଉଲ ରେÍନୁଇ 
ଦଃରତଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ନପÍନୁଇ ଦଃପାପÌଙ୍ା ଗିନତଞ୍ଜୁ
୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏତେରି ରଦରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡ଼ଃନା ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିେରିମାଇ। ୫

 କ୍ରିସ୍ଟଜୀସୁବାଃତା ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଗୁରଲÑ 
ୋଜÈଟରି ରମÍଲା େÉନ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଗୁରଲÑ କାତା ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରମÍଲାଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ୬

 କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ମୀ ବାଃତା ତÌସ୍ା 
ଅÉଜାଞ୍ାରନ। ୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଡ଼ଃନା ଈରୁ ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରା ବÉÏବାÏ କÉେରି ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଗୁରଲÑ 
ବାÏକାÛତାରା ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାରା 
ରମÍଲା ଗୁରଲÑ େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ। ୮ ଏଆନରି ବାଃତା ଭରିହା ରଡଲରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଆନରିରବÎÛଏ ଦୂସ ସରିଡାନାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌଞ୍ରିରଦରୁ। 
୯

 ଏତେରି ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଆଡା 
ତÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ।

କରିନ୍ ିମଣ୍ଲରୀତାନ ିଟଟାଟଟି
୧୦

 ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ମାଇ 
ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ରିଆନା େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ, 
ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ର ଏÌଲୁରନ ଏଙ୍ା ର ରଜÍଡାରନ ଅÉଦୁ। ମୀ 
ମାରଦ ରପ୍ରÍଜୁ ୋହାରାଆକାରରି। ରଟÍରଣ୍ ମୀ ମୀ ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡା ରରଣ୍ରନ ଅÉଜାନାଇ ରଣ୍ାରନ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ଦୁ ଇରସÑକା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା 
ରଆରତରୁରନ ଅÉଭାମରୂଦରୁ।

୧୧
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ କ୍ଈ 

ଇଡୁତାକା ଏସନାକା ନÉଙ୍ରି  ରବÎସାଞ୍ାରନରୁ ମୀ ମାରଦÛ 
ଟଟାଟଟରି ମାରନ ଇଞ୍ରି । ୧୨

 ଅÉନୁ ରବÎତୋନାରରି ଇ କାତା: 
ମୀ ମାରଦ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ୋଉଲ ଲÖକୁତାନୁ, 

ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଆେଲ୍ ଲÖକୁତାନୁ,” ଅରଟÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରକଫାରକÛଏ ତାନୁ,” ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟଜୀସ ୁଲÌକୁତାନୁ!” ୧୩

 କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ଈରୁ ବÉଗା ବÉଗା ଗରିବାÏ ମୂଏରୁ। ୋଉଲ ଗରିନା ମୀ ରସÍଲୁ 
କ୍ଜୁ ସତାନରି ସÉଜାରନଞ୍ଜୁ? ଅଁÌ!, ଗରିନା ଈରୁ ୋଉଲ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ମଞୁ୍ାରଞ୍ରୁ? ଅÉଏ! ୧୪

 ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଗାୟଇ ତୁହାନାଇ 
ମୀ ମାରଦ ଅରଟÑ ଏରମବେରରିରବÎଏ ମୂଞ୍ା ଗରିଆସରିଡାନାକରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ନାଇ’ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ମଞୁ୍ା େÉରଟରୁ ଇଞ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁରଭÑ ରବÎସ୍ା ମରୂତÛଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ, 
ତେରିଫାନ ଇଡୁତାକାରରିଇ ମୁଞ୍ା ଗରିଆମାଇ। ଅରଟÑ ଏରମବେରରିଇ 
ମଞୁ୍ା ଗରିଆମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏଲୁଗରିେରିସରିରଡନୁ। ୧୭

 କ୍ରିସ୍ଟ ନÉଙ୍ରି  ମଞୂ୍ା 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରÈଏ ରନଗରିସଦରି େÖପ୍ କା ରସÍଲୁ ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈରବÎÛଏ େତୁଗି େନୁ୍  ଡ଼Èଇ େÌପ୍ କା ରସÍଲୁୋଣ୍ା ସରିଡାଜÈଏଞ୍ଜୁ; 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସ କବାତା ସÉତାରରି ରଦରରି ଡÉଟା 
ଆରରÛତାରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ ମା।

କି୍ସ୍ଟବାଃତା ମାନ ିନପÍନୁ ତାଡା ଡÉଟା ଏଙ୍ା ପୁନ୍ ମ୍ା-ଏÌଲୁ
୧୮

 ଏତୋନାକା ମହୁ ରି ଆÌଜାମାରନରୁ, ଏଆରରି ରସଲୁ କ୍ଜୁ ସତାରରି 
ରନଗରିସଦରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ଗ୍ଡାÕମ୍ ନା ଗÉପ୍ ସରି େୁନାନÈରରି କାତା। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଏତୋନାସ ୁଅÉଜୁ ଏଃୋ େÉନ୍ ଞ୍ାନାସ,ୁ ଈରରି, ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ତାରରି ଡÉଟା। ୧୯

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାଅÉଜାରନ:

“ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟରିରରିତାରା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ମହୁ ରି ଗରିଇ
ଏଙ୍ା ଏÌଲୁଗାଟାରରିଇ େୁନÈନାକା ଅÉବାÏ ଗରିଇ।” 
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୨୦
 େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଏÛରମବେମାରନରୁ? ସÉଜାଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ଏÛରମବେମାରନରୁ? ଈ େୂରୁତାକା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ାକା 
ଏÛରମବେରୁ? ରେÍନୁ େୁତଗିତାରାÛ େୁନ୍ ମବୋ ତରିନରିଇ ମଲୂା େୁନÈନାରରି, 
ଏÌଲୁ ସରିଡÈନାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଈରା ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ, େୁତଗି ତାଡ଼ା େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ 
ଏରସକାରବÛÎଏ ରେÍନୁଇ େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆତାକରି ରେÍନୁ ରବÍÎରଲ 
େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇରଡଃଙ୍ରି  େନୁÈନରି ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନା ମÉଙ୍ରି  ଏଃତାରତଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରମହାନା େୁନ୍ ମବୋ 

ମÉଟ୍ କରିରନରୁ, ଅରଟÑ ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତାକା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଦାଃେରିମାରନରୁ। ୨୩

 “ଏଆକରିରବÎÑଏ, ଅÉମୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଜୁ ସ 
କବାତା ସÉତରି ସଦରି େÌପ୍ କରିମାନାମ।ୁ” ଇ ରନଗରିସଦରି ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ େଟୁୁଡ଼ରିଉଃନାରରି ଏଙ୍ା ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମକୁୃ େନୁÈନାରରି 
ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ସରିଡାନାରରି ଆଇରନ। ୨୪

 ଏଆକରିରବÎÛଏ, ମଲୂା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା େÉନ୍ଞ୍ାନାକା ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
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ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଡÉଟା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୨୫

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁତାରରି ‘େୁନÉନାରରି’ ରମ୍ଡÓରହÑନରି େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି। ଅରଟÑÑ ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ସରିଡାନାରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ଡÉଟାତରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ଡÉଟାଗାଟାରରି ମାରନ।

୨୬
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଏÌଲୁ 

ଗରିଆନା ରମଃଦୁ, ଏରସରରିରବÍÎଲା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉତ୍ାରତଞ୍ଜୁ ଏ 
ରଡଲରି ଈରୁ େୁତଗି ୋଡ଼ାଟରି େୁନÈନାରତରୁ ଏଙ୍ା େÉନÈନାରତରୁ 
ମାରସରୁ, ଭାରରି ଇÌରକ ଲÌକୁ ଆଡÉ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ମାରସରୁ 
ଏଙ୍ା ଈରକ ଲÌକୁ ରଦରରି େÌଣ ଗାଟାରତରୁ ମାରସରୁ।

୨୭
 ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରିଇ ଲାଜା ସୀଭା 

ରସÍଲୁ ଇ େୁତଗିତାଆ େୁନÉନାଆ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ଇ େୁତଗିତା 
ଡÉଟାଗାଟାରରିଇ ଲାଜା ସରିଭାରସଲୁ ମୂଆନÉଆ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ରେÍନୁ େୁତଗି କାନ୍ ଙ୍ାନରି ନୂଡ଼ରିତାଆ ଅÉସ୍କÈ ଡ଼Èଇ ମୃକୁ 
େୁନÉନାଆ ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା ରମଃନÈ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନÉଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁ େୁତଗିତାଆ େÌଣଗାଟାଆ ମୂହରିଗରିବାÏ ମଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ରେÍନୁଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଆନÉଡ଼ରିକରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଇରସÍକା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ନକରିଟରି ଅÌଗା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

୩୦
 ଭାରରି ରେÍନୁ ଆଡା ମୀଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଆଡ଼୍ ସା 

ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରି ଏଙ୍ା 
ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏØୋ େÉନ୍  ଞ୍ାନା ସେୁାଡ଼ରି ଅÉବାÏ ମସୂାନାସ।ୁ 
୩୧

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ: “ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଅÌଗା ଅÉଭା ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଆଡÉ ଅÌଗା 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ।”

କ୍ଜୁ ସତାନ ିନଡପାଆତ ିକି୍ସ୍ଟତାରି କାତା

୨  ୧ ଅ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି, ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। 
ଅÉନୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସଏ, ଏମବୋ 

ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ ଟରିକ୍ ନାତାରା ରବÎସାଞ୍Èରତ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଅÉନୁ ନାକ୍ ନରି କାତା ଡ଼Èଇ ମ୍ଡÉÕସାନା ଅÉରତକା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉେÈ ତÌସା ସରିଡାଜାଆରତନୁ। ୨

 ଅÉନୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ତୁହାନାଇ, କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରି ସÉତରି ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟତାରା ସଦରି 
ତୁହାନା ଅରଟÑ ଆନାରବÎÛଏ େୁରନନୁ ଇଞ୍ରି  ନାଇ ଏÌଲୁ ତାନରିÔ 
େ୍ଡଜୁÓକ୍  ସାରସଏ। ୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଡÉଟା ସରିଡାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାନାତରିଗଗିତରିଗଗି ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରସଏ। ୪

 ନÉନ୍ରି େÌପ୍ କା 
ମ୍ଡÓÉନାରରି ଅÉରତକା ବୁଦରି ଗରିଆନା େତୁଗି ତାରରି େନୁ୍ ମବୋ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ସରିଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ନÉନ୍ରି ଗ୍ରÉୋ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉତାରରି ଏଙ୍ା 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଡÉଟାତାରରି ଇଞ୍ରି  କ୍ାର୍୍ା ତସ୍ରିନାରରି ମାରସ। 
୫

 ମୀ େରତ୍ ଇସରିଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑନରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ତାନରିଇ ଇରଟÛରୁ, 
ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ଡÉଟା କୁÛଇଟରି ବାରା ଗରିବା ମରୂଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଏ।

ନପÍନୁତାରି ପୁନ୍ ମ୍ା
୬

 ଏତୋନାକା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରୁ ଏଆରରିରକÑ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ଗ୍ରÉୋଇନାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି େୁତଗିତାରରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 
ଅÉଆରତ। ଈରରି ଇରଦ ମାନରି େୁତଗିତାରରି େÌଣ ଗରିନରି େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ଅÉଆରତ। ଏ ରଦରରି େÌଣଗାଟାକା ମହୁୃ ଇଞ୍ରିରନରୁ। 

୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ରେÍନୁତାରା ଲାଇ ମାନରି ନୂରଡ଼ େୁନ୍ ମବୋ-

ଏÌଲୁ କାତା ଆଇନାମୁ। େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଭÍରଲରନ ଇ େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ। ୮

 ଇ 
େୁତଗି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଇ କାତା ଗ୍ଡଜୁÓମନା େୁନ୍ ମବୋ ମୂଆରତରୁ। 
ଏଆରୁ ରଗÑରଟ େୁଞ୍ାସାକÈ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ପ୍ରବୁଇ କ୍ଜୁ ସକବା ତାନରିଇ ରଡ଼ସା ଦୁରହÛରୁମା। 
୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ େୁତରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ:

“ଏÌରÈ,ଏତେରି କାନୁରବÎÛଏ ରମହÈସରିରଡଏ,
ଅÉରତକା ଏତେରି କରିରୁରବÛÎଏ ରବÎନÈସରିରଡଏ,

ଅରଟÑ ରଜÍଡାତାନରିଇ ଇ କାତା ଏରସକାରବÎÛଏ ଦୀଆ 
ସରିରଡଏ।

ରେÍନୁ ଏତୋରାଆ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟାରରି ରସଲୁ ତÌଲ 
ଗରିଆ ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।”  ଜରିଶାଇଅ ୬୪:୪

୧୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  

ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଗୁରଲÑ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାଆ 

ମୂଲା ଲାଇ ମÉଗ୍ାନା ମାନରିକାତା େୁରନଞ୍ଜୁ। ୧୧
 ଏତେରିସରିକରି 

ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରଆନରିତାରା ଏÌଲୁତା ମାନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଜରିଉ ଆଡÈ ତାଡ଼ା ଲÈଇ ମାନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂରନ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁତାରରି ଜରିଉ ଆଡÈ ରେÍନୁତାରା 
ଗୁରଲÑକାତା େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନ। ୧୨

 ଅÉଜୁ ଇ େର୍ଗିତାରା ଜରିଉ 
େÉନ୍ ଞ୍ା ସରିଡାସୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାତରି 
ଗୁରଲÑତାଆ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଜରିଉ େÉନ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ

୧୩
 ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରବÎସ୍ରିନାନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 

ଗ୍ରÉମବୋମାନାରÈ ରବÎସାରାଏ, ଅÉଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଗ୍ରÉମବୋମାନାରା ରବÎସ୍ରିନାସୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
େÉନ୍ ଞ୍ା ମାନାରରିରକ ଆଡÈ ଅÉଜୁ ଜରିଉ କାତା ବÉସରିଆଇନାସ।ୁ 
୧୪

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ଞ୍ାସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସୀବାÏ ଅÉଜାନାଆ ନୂଡ଼ରିତାଆ କାତାଙ୍ା ଆଃୋ 
ମୂଏଞ୍ଜୁ। ଉରଜରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌବାÏ ଭ୍ଡÓÝØକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ ମୂଏଞ୍ଜୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ ଗ୍ରÉୋ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ମକୁୃ େୁନÈନାରରି 
କାତା। ୧୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାରା 
ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ତୂକରି ଗରିବାÏ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଏମବୋଇରବÎଏ ଏଆନରିଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ରେÍନୁ େୁତରି 
ଆନା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ:

“ଇମବୋଇ ରେÍନୁତାରା ଏÌଲୁ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂନ?
ଏମବୋଇ ଏଆନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ମରୂନ?”  ଜରିଶାଇଅ ୪୦:୧୩

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ଏÌଲୁ େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାସ।ୁ

ନମଡେÓନେÑନ ିନବÑଅଟ ିସାଲ୍ ବା ନନଗି ଅÉଆନତ

୩  ୧ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ସାରଣ୍ରୁ! 
ରବÍÎରଲ ଅÉନୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାରରିରକ 

ବÉସରି ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀରକ ବÉସରି ଅÉଜାÏ ମୂତାରÈରତନୁ 
ଅÉନୁ େୁତଗିତାକାରରିରକ ବÉସରି ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ମୀରକ କାତାବÉର୍୍ା 
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ଅÉଜାରତଏ। ରେÍନୁ ବାଃତା କରଗରରି ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
ରବÎତୋରତଏ। ୨

 ଏ ରଡଲରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ ଡÉଟାଗାଟରି 
ତରିନ୍ ମବୋ ସୀଆରାଏ େÉଡୁ ଊଡ଼୍ ୋରତଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିତାରା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈରୁ ତÌଲ ଅÉଆସରିଡାରତରୁ। 
ଇରଦÍରବÛÎଏ ଡÉଟାଗାଟରି ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଅÉଆସରିରଡରୁ। ୩

 ଈରୁ ଇରଦÍରବÛÎଏ େୁତଗିତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇରଞ୍ରୁ। ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି କରଗରରି ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  
ମାରଞ୍ରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ 
ମ୍Ìକୁ ଇଞ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ମୀ ମାରଦ ସୀଲାକÌଲ ସାଇରଞ୍ରୁ। 
ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ େୁତଗିତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରଞ୍ରୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇମାରଞ୍ରୁ। ୪ ମୀ ମାରଦ ରଆରତରୁ ରଭସ୍ରିରଞ୍ରୁ, “ଅÉନୁ 
ୋଉଲରକÛଏ ତାନୁ,” ଅରଟÑ ରଆରତରୁ ରଭସ୍ରିରଞ୍ରୁ, “ଅÉନୁ 
ଆେଲ୍ରକÑ ତାନୁ,” ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ େୁତଗି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇମାରଞ୍ରୁ।

୫
 ଆେଲ୍ ରଦରରିେÌଣ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିନା! ୋଉଲ ଗÉରମ 

ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଅÉଏ! ଅÉମ ୁଭାରରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗାଟାମ।ୁ ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ରସÍଲୁ ବାÏରରି ଅÉମ ୁ
ଗ୍ରÉପ୍ ସାଞ୍ାନାମୁ। ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି କାବାଡ଼ରି ବାÏରରି ଅÉମ ୁ
ମୂପ୍ କରିନାମୁ। ୬

 ଅÉନୁ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହରିରତଏ। ଆେଲ୍ ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ତାନରି ସରିରୁ କରିରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏÌରÈ ବାଡରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଏଆକରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସରିରୁ କୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଦରରି 
ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ, ଭାରରି ମ୍ାହୁଣ୍ରି ବାଡରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ଆଡÉ ନୂଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା ମ୍ାହୁଣ୍ରି ଉହାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସରିରୁ 
କୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରଦ ଆନାରରିରବÎଏ ରବଗାଲରିତାରରି ସରିରଡଏ। 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌଲ େÉରନରୁ। 
୯

 ଅÉମ ୁଆଡÈନାଇ ରେÍନୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାମ,ୁ ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ରେÍନୁ ତÉସା ଗରିନରି ରକତା ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ, ଅରଟÑ ଈରୁ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଇଡୁ ମÉରାତାରତରୁ।

୧୦
 ଅÉନୁ ଗାପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟରି ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟରି ମରିତେଦ୍ରି  

ରଡଃଙ୍ରି  ଇଡୁ େୁନାଦରି ଗରିରତଏ। ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରା 
ଗରିବାÏ ମୂରତଏ। ଏଙ୍ା ଏ କୁÛଇଟରି ରବÍଗାକା ଇଡୁ ରଡÍସ୍ େରି 
ମାରନରୁ, ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ଇଡୁ ରଡÍସ୍ରିନାଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରଡÍରସ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁମÉରୁ ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୧

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÍକା ଏ େୁନାଦରି ତୁହାନାଇ ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି 
ଇମବୋଇରବÎÛଏ ଇଡୁ ଗରିବାÎÏ ମଏୂ। ଏ େୁନାଦରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ ତÉନୁରନ 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ। ୧୨

 ଇ େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଇମବୋଇରବÎÛରଲ ସୁନା, 
ଅÉରତକା ରୁୋ, ଅÉରତକା ରକ୍ଉଗାଟରି ଅସ୍ରିବାÏଡରିଙ୍ା, ଅÉରତକା 
ରବÎସ୍କା, ଅÉରତକା ଜରିଅଣାକା, ଅÉରତକା ନÉଡ଼ା ଡ଼Èଇ ଇଡୁ 
ଗରିବା Ïମରୂନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରି କାବାଡ଼ରି 
ଇସରିଙ୍ରିତାରରି ଏÌସରିଗÉଲା ତୃପ୍ କା ତÌଞ୍ରିରନ। ଏÌରÈ ବାÏରରି ତୂକରି ଗରିନରି 
ଗÉଲା ଆଡାଆ ଟରିକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ, ଆଁ ଏ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ। ଏÌରÈ ନÉଡ଼ରି ତÉନୁରନ ତÌରସ୍। ୧୪

 ଏରମବେରରିତାରରି 
କାବାଡ଼ରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଅÉରନ, ଏଆନରିତାରରି ନାହରିକରି ଅÉରନ। 
ଏତୋନରିତାରରି, ଏ େୁନାଦରି ତାନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏÏ ଅÉଜାମାନରି ଇଡୁ 
କାରମବେÛଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ା େୁରସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏତୋନରିତାରରି 
କାବାଡ଼ରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ କାମବେରିରନ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞବାÏ 
େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି 

େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଈରୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ମÉରାରତରୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଜରିଉ ମୀ ବାଃତା ଲଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ତରିନରି ମହୁ ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ମହୁ ରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଇଡୁ ଆଇରନ ତୀରରିତାରରି। 
ଏଙ୍ା ଈରୁରନ ଏ ତୀରରି ରେÍନୁ ଇଡୁତାରତରୁ।

୧୮
 ମରିଣ୍Èନରି ବୁର୍୍ା ଗରିବା କୂନା। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ ତାଡ଼ାନରି 

ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
େୁନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଆଡÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଟରିକ୍ ନା େନୁ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଇ େୁତଗି ତାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା େୁନÈନାରରି। ରେÍନୁ 
େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ, “ଏରସର୍ ରଭÍଲା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଅÉମ ୁ
ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ ଏÛମବୋ ରେÍନୁ 
ଏଆରରିଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ।” ୨୦

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇ କାତାରବÛÎଏ 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: “ପ୍ରବୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ଏÌଲୁ କାତା ଗୁରଲÑ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆରରିତାରରି ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାରରି ଏÌଲୁ ମୂଲୁ 
ସରିଡାନାରରି ଏÌରÈରବÛÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ।” ୨୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଈରୁ ଅÌଗା କୂବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଗୁରଲÑତାରରି ମୀନ୍ରି। ୨୨

 ୋଉଲ, ରକଫା, ଅÉରତକା 
େରିତର: େୁତଗି, ଇ ନୀମବୋ ଅÉରତକା ସÉବାÏ; ଇରଦ ଅÉରତକା 
ବÉÏନରି ରଡଲରି ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ମୀନ୍ରି। ୨୩

 ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଲÌକୁତାରତରୁ 
ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁରକଏ ତାଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟ ବାୋଡÈଇ ପାଣ୍ାଅÉଜାନାକା

୪  ୧ ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆକାରୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲାଇନରି କାତା 

ମÉରାତରି ଦନ ଲପ୍ କାଗାଟାମୁ ଗରିବା ÏରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ବÉରରି 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ରେÍନୁ ଏÛରମବେରରିଇ ଇ ରଦରରି ବÉରରି 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଟରିକ୍ ନା ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଆଗ୍ ନାକା ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୩

 ଈରୁ ରଗରଟ ନାଣ୍ାନରି 
ତୂକରି ଗରିଆରଦରୁ, ଅÉରତକା ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାନୁ ଗରିଆରଦରୁ 
ଇରସÑକାରଭÑ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏÌରରି ରଦରରି କାତା ଅÉଆରତ। 
ଅÉନୁରବÛÎଏ ନାଣ୍ାନରି ତୂକରି ଗରିେରି ସରିରଡନୁ। ୪

 ଅÉନୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି 
ଆନରିସରିକରି କାତା ମÉସାନାରା େୁଞ୍ରିସରିରଡନୁ। ଅÉରତକାରବÎÛଏ 
ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ଦୂସ ସରିଡÈନାନୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜାଏନୁ ରେÍନୁ 
ଆଡÈ ରଆରଞ୍ଏ ନÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÎÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଟରିକ୍ ନା ରେÍନୁ ରରିରହଗରି ବÎÉଅÈନରି ଟୁକ୍Ûନା ଇରସÑକା ଟରିକ୍Ûନା ରଡଲରି 
ଏତÈନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏରମବେରରିତାରାରବÛÎଏ ତୂକରି ଗରିଆଟୁ। ପ୍ରବୁ ବÉÏନରି 
ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରି ମÉଗ୍ାମାନାଆ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରିଇ 
ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ୬ ଦÉଦା ଏଃଙ୍ା ଅÉଙ୍ରି  ସାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
େୁତରିତାରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା ନୀମବେରିରଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ େୁନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ନାÌନ୍ାରା ଏଙ୍ା ଅÉେଲ୍ତାରା ତÌସରିସରି ଗରିସରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ 
ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ଏତୋରା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ ଏÌରÈ ମÉନରି 
ଅÉଦୁ। ଇରସÑକା ରଆନରି ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉଏରୁ ଅÉରତକା 
ରଆନରିଇ ଡ଼ଃନ୍ଦ୍ Îନା ରମରହÛରୁ। ୭ ଏÛମବୋଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ, ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରନଗÈରତରୁ ଇଞ୍ରି? ମୀ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି 
ଗୁରଲÑତାଆ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ଞ୍ା ମାରସକା ଆନାଡ଼ରିକରି ମୀ 
ଡÉଟା ଡ଼Éଇ େÉଣ୍ଞ୍ା ନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଅÌଗା ଆଇମାରଞ୍ରୁ।
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 ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା ମୀ ଗୁରଲÑ ଲୂଡ଼ା ଆଇ 
ମାନାରରି ମୀ ବାଃତା ମାରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରନଗାମ ୁଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ରÉଜାଙ୍ା ଅÉତାମରୁତÑ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଆଁ ଈରୁ ଉରଜରନ ରÉଜାଙ୍ାରଣ୍ରୁ 
ଅÉଜାସାକÈ ରନଗରି ଅÉଜା ଦୁଃରନମା ଅÉମୁରଭÛଏ ମୀରକ 
ଆଡାନା େÌଣ ଗରିଆଦୁଃନାମୁମା। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାଇ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ବରିÎହା ରଡଲରି ତାନରିÔ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା 
ଗରିଆନାଇ ଇଟାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ସÉବାÏ ଡଣ୍ େÉନାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ସ୍ଡÓପ୍ ସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ େତୁଗି ରମଃେରି ମାରନ, 
ଗୁରଲÑ େୁତଗି ଇରସÑକା ସ୍ୱଗ୍ଦୂତଙ୍ା ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ା ନÌକରିଟରି ଏÌନ୍ା 
ତÌସ୍ ୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉଜାମାନାମୁ ଇସ୍ େରିଞ୍ାରନ। 
୧୦

 ଅÉମୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଭ୍ଡÓÝକ୍ନÈ େୁନÈନାମୁ ରଡଃଙ୍ରିତାମ ୁ
ଅÉଜାନାମୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଗÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗାଟାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଅÉମ ୁଡÉଟା ସରିଡାନାମ,ୁ ଈରୁ 
ଡÉଟା ଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଲÌକୁ ମୀଙ୍ରି  ରଡÍସ୍ େରି 
ମାଞ୍ାରନରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ଏÌରରି ଗରିଆନାରବÎଏ ରମଃେରି 
ସରିଡାଜାଏରୁ। ୧୧

 ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉମୁ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ସାକରି ଏଙ୍ା 
ଏÌସ୍ କରି ଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁବÌଡ଼ାଙ୍ା କୁର୍ େଡୁ଼ରି ଗରିଆନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଗÉପ୍ ସରି 
ରଡଲରି ସାଃୋ େÉନ୍ ମବେରିନାମୁ। ମାନ୍ରି ଇଡୁ କୁଡୁରବÛÎ ସରିରଡÛଏ। 
୧୨

 ମାଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି 
ମାନାମ।ୁ ୧୩

 ଅÉମ ୁଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଆଗଗି େÉରଟକାରବÎÛଏ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରମÍଲା ଗରିେରି ମାନାମୁ। ଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  
ଜୂପ୍ କରିଞ୍ାରତକାରବÛÎଏ ଗୁରଲÑ ମୁଣ୍ରି ମୂେରିମାନାମୁ। ଈରଡଃଙ୍ରି  
ମÉଙ୍ରି  ଦÈୋ ଡ଼Èଇ ଉଟ୍ରିଞ୍ାରତକାରବÎÛଏ ଅÉମ ୁଏଆରରିଇ ନରିଆଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ େ୍Éେରିନାମ।ୁ ଇରଦÛ ଟୁକ୍Ûନା ଲÌକୁତାକା ମÉଙ୍ରି  ରୂଡ଼ା ବÌଡ଼ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ।

୧୪
 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଲାଜା ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ଈରା ବ୍ୀÏସ୍କରି  

ସରିଡାଜାଏନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉୋଇମାଞ୍ାଇ। ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 
ଦଶ ହଜାର ଗାଣ୍ରି ମୀ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମାଞ୍ାଦୁଃରତକାରବÛÎ ମୀ 
ଅÉବାରୁ ଦÉଲାତାକା ସରିରଡରୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎସ୍ାଗାଟାନୁ ଅÉନୁ ଆଡÈ ରଆରନÛ ମୀ ଅÉବାରତନୁ ମାଇ। 
୧୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାନଆନା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଈରୁ 
ନାଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉଦୁ। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ତରିମତରିଇ ୋଣ୍ାଞ୍ାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ନାଇ ମରିରରଞ୍ଜୁ 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଇ। ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇମାଇ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାନରି ବାଃତା ଇଆରତଃଙ୍ରି ରନ 
ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋଇମାଇ ଏ ଗୁରଲÑତାରÈ ମୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିବାÏଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଏନୁ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାନା 
ଜାହରି ଜାହରି ତାରତରୁ ଡାଡ୍ରି ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଇ, ଡାଡ୍ରିଗାଟାରୁ ଅÈନରି ୋଇଟରି ଗରିେରିରନରୁ 
ଏÌଆ ରମଃୋ ତାଙ୍ରି  ବÉÏଇ। ୨୦

 ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ଭÉରରି 
କାତା ରବÎସ୍ା ଡ଼Èଇ ଅÉଆରତ ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ତÌସ୍ାରରି 
ଏÌଆ ରମଃୋ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୨୧

 ଈରୁ ଆନÈ ମÉଟ୍ରିରଞ୍ରୁ? ଆନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଡୁଡ଼ା ଆହାନା ବÉÏଇ ଗରିନା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ବୂସ ୁ
ବୂସନୁାଇ ବÉÏଇ?

ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାନିÔ ମାସି ଡÌଇ ଜୁଜୁରି

୫  ୧ ଲÌକୁ ଉରଜରନ କାତାବÉର୍୍ା ଆଇରନରୁ, ମୀ ମାରଦÛ 
ରଗÍକା ଅÉନାରରି ଡ଼Ìଇ ମାରନ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 

ରଗÍକା ରେÍନୁଇ େୁନାସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି ବାଃତାରବÛÎଏ ସରିରଡÛଏ 
ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ ବÉସରି ଆଇରନରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÌସାନରି ଟାଡରିନରି 
ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ? ୨ ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସକାରବÎÑ ଈରୁ ଇଆଡ଼ରିକରି 
ଅÌଗା ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଇଁØତରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ 
କାତା, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇଁØତରି ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌଆନରିଇ ମୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୩ ଅÉନୁ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ସରିରଡÛନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାଞ୍ାଇ ଏଙ୍ା, 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସକା 
ଇସରିଙ୍ ତୂକରି ଗରିଆଦୁହରିମା, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ମରୂତରଡÛଏ। 
୪

 ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁୋଦା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରÌ ବାଃତାରନ ଅÉଦୁ। ୫ ଅÉନୁ 
ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ମୀରକ ମାଞ୍ାଦୁଃତାଇ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଇଁØତାନରିଇ 
ସଇତାନ କାଜୁ ତାନରି ସେଗି ଗରିଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରିତାରରି ଡ଼Ìଇ ଗାଣ୍ରି 
ମହୁ ରି ଅÉରନ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିତାରରି ଜରିଉ ରେÍନୁ ବÎÉନରି ଗÉଲା 
ଜ୍ଡÓÞବାÏ େÉରନ।

୬
 ଈରୁ ଅହମାରରି ଅÉବାÏ ଏଙ୍ା ଅÌଗା ଅÉବାÏ ସÉରଞ୍ଏ। ଈରୁ 

ଇ କାତା େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ, “ଇରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନାରା ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିନରି ନୀରୁ ଗ୍ାØୋ 
ଅÉଜାମାନରି ଗୁରଲÑ ଗୁଣ୍ା ତରିନରିÔ ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିରନ।” ୭

 ଈରୁ ରବ୍ÎÍନ୍ା 
ଗରିନରି ନୀରୁ ମÉରାତରି େ୍ଡÓÉଡରି ଡ଼Ìଇ ତରିନରିÔ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ରଗସ୍ା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ଡ଼Ìଇ ସରିଡାନାରତରୁ 
ଆÌରଦରୁ। ଉରଜରନ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ତାରତରୁ ଏÌରÈ ଆÌନୁ ଟରିକ୍ନÈ 
ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମÉରନ୍ ଜ୍ଡÓÞବାÏ ଲÉକା 
ବÌଜରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନ ଇରଦÛ ମାଇ ଜ୍ଡÓÞବାÏଲÉକା ବÌଜରି ରସÍଲୁ 
ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ମÉରାତରି କ୍ରିସ୍ଟ ଲÉକା ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ବÎÉଦୁ ଅÉଜୁ ମାଇ ଜ୍ଡÓÞବାÏ ଲÉକାତାରା େରିଟ ତରିନାସ ୁଏÌËକରିରଭÑ 
ରବ୍ÎÍନ୍ାମାନରି େ୍ଡÓÉଡରି େରିଟ ଅÉଏ। ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିେରିମାନରି ନୀରୁ େ୍ଡÉÕଡାରରି 
ଡ଼Ìଇ ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଏÌËକରିରଭÑ ବÉÏଦୁ ଇଁØତରି ରୁଟରି େରିଟÛ ତରିନା 
ଏତୋରରି ରବ୍ÎÍନ୍ା ଗରିେରିମାନରି ନୀରୁ ଆଡ଼୍ ସା ସରିତାନରି େରିଟÛ। ଈ େରିଟ 
ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ଉରଜତାରରି।

୯
 ଅÉନୁ ରବÎÍରଲ ଅÉକୁ ତାନରିÔ ବ୍ୀÏସାଞ୍ାରତଏ ଈରୁ ରଗÍକା 

ଗରିେରିମାନରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରକ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ଆଡରି ମରିଡରି ଅÉଆଟୁ ଇଞ୍ରି । 
୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି ଈରରି ଅÉଆରତ ଅÉନୁ 
ଅÌରଡ଼ନାକାରରି ରଗÍକା, ଅÉରତକା ଲÌବା, ରେ୍ଡÍÓକରି, ଅÉରତକା 
ରବÍଗାଲରି ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଲÉକରିନାକାରରିଇ ସୂଟାନାଇ ରବÎସାସରିଡା 
ଜÈଆରତନୁ, ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକÈ ଈରୁ େୁତଗି ଡ଼Èଇ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ଏÌଜା 
ଦୀରନମା। ୧୧

 ନାଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାରରି ଈରରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ 
କ୍ରିସ୍ଟରିଆନତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଇରଦÛ ଟୁକ୍ନÈ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଅÉରତକା 
ଲÌବା, େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକା, ଡ଼Ìଇତା ବÉସରି ଅÉବାÏ ଅÉରତକା, ଲÌକୁରରିଇ 
େÉସ୍କା, କାଲୁ ସÌସା, ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରରିରକÛ ଆଡରିମରିଡରି 
ଅÉଆଟୁ। ଏଙ୍ା କକ୍ ସାନା ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋରବÛÎଏ ଗରିଆଟୁ। 
୧୨

 
–୧୩

 ଏତୋନାକା ଅÌରଡ଼ନାକା ଏଆରରି ତୂକରି ଗରିବାÏ ନÉନ୍ରି 
ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÛଏ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତୋନାକା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାକା, ଏଆରରିଇ ଈରୁ ତୂକରି ଗରିଦୁ। ରେÍନୁ 
େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ “ଡ଼ÌଇତାନାନରିÔ ମୀ ମାରଦ ଡ଼Èଇ ରଗସ୍ ଦୁ।”
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କି୍ସ୍ଟିଆନ ଲÌକୁ ମାନଦ ସରୀଲାକÌଲ ତନି ିପଡେଜୁÓପ୍ା

୬  ୧ ଏÛରସରରିରବÎÍଲା ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆମାନା 
ତାରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଅÈନରି ଅÉରତକା କାତା 

ମାରସକା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଈରୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏÌରÈ 
କାତା େ୍ଡଜୁେ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅÌଆରÈଏ ତୂକରି ଗରିବାÏଗାଟାରରି ବାହା ତାଙ୍ରି  
ସାଜରିରଞ୍ରୁ? ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଲାଜା 
ଆଇସରିରଡରୁ ଗରିନା? ୨

 ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାକା େୁତଗିତାରÈ ତୂକରି ଗରିରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଈରୁ ରଗÑରଟ 
େୁତଗିତାରା ତୂକରି ଗରିରଦରୁ ଇରସÑକା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  କଗା କଗା 
କାତାଙ୍ା ମୀ ମାରଦ େ୍ଡଜୁÓେ୍ା ମଏୂରୁ ଗରିନା? ୩ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ 
ଗରିନା ବାÏଇମାନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ଅÉଜୁ ସ୍ୱଗ୍ ଦୁତଙ୍ାନରିÔରବÛÎଏ ତୂକରି 
ଗରିନାସୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା େୁତଗି ତାଆରବÎÛଏ ତୂକରି ଗରିବାÏ 
ମରୂଦରୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମାରଦ ରଗÑରଟ କରିସ୍ା କସ୍ରି ଅÉନାରରି 
ମାରନ ଇରସÑକା ଆନାଡ଼ରିକରି ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରÈ ଆନାରବÎଏ 
େଞୁ୍ାସରିଡାନରି କାତା େ୍ଡଜୁÓୋ୍ ତାଙ୍ରି  ସାଜରିରଞ୍ରୁ, ଏଆରୁ ଊଜାନ୍ େଟୁା 
ନÌକରିଟରି ଆନାକÈରଭÛଏ ଅÉଆରତରୁ। ୫ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଲାଜା ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିÔ ମାନରି 
ଟଟା ଟଟରି ତରିନରିଇ ସାେରି ଇସ୍ା ରସÍଲୁ ମୀ ମାରଦÑ ରଆଞ୍ଜୁରବÎÛ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିରଡଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରଆନରି 
କୁÛଇଟରି ବÉଦରି ଅÉଜାନା ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ସାଜରି ମାରଞ୍ରୁ, 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆ ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
କାତା େ୍ଡଜୁÓେ୍ା ରସଲୁ ୋବରି ସୀେ୍ରିରଞ୍ରୁ। ୭ ମୀ ମାରଦ ମାନରି ସୀଲା 
କÌଲ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅଇମାନରି ବÉଗା ଈରୁ ମଆୂନାରତରୁ, 
େରତ୍ ସରିଡାନାରତରୁ, ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରନ। ଲÌକୁ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାତାକÈ କରି ମୀଆ ବୁଦରି ଗରିଆନା ତରିରସÛକା ରନଗରି ଅÉଜା 
ଦୁଃରନମା। ୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁରନ ମୀମୀ କୁÛଇଟରି ସÉଞ୍Èନାରା 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଏଙ୍ା ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ବୁଦରି ଗରିଆନା 
ଅଇମାରଞ୍ରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାନରି ନୀ ଆରମବେସାକା କୁÛଇଟରିରବÎÛଏ 
ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ଗରିେରିସରିରଡରୁ।

୯
 
–୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ ଗରିନା ଡ଼Ìଇତାକା 
ରେÍନୁ େଣ ଗରିନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ବÉଗା େÉରନଏÛରୁ। ମରିଣ୍ାନରି ବୁଦରି 
ଗରିବାÏ କୂନା, ଏତୋନାକା ରଗÍକା ଗାଟାରୁ, ଅÉରତକା େୁତ୍ାଙ୍ା 
ଲÉକାଗାଟାରୁ, ରଆନରି କୁଡ଼ାନରି ଲÌବା ଗରିବାÏଗାଟାରୁ ଅÉରତକା 
ରେ୍ଡÍ Óକରାଙ୍ା, ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ବାÏରରି ଦାଃୋଗାଟାରୁ, କାଲୁ 
ସÌସରିନାକା ରଗ୍ରÍସ୍ାଗାଟାକା ବୁର୍ରିଗରିବାÏ ଗାଟାକା ଗୁରଲÑତାକା 
ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିନା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂଏରୁ, ବÉଗା େÉରନଏÛରୁ। 
୧୧

 ଈରୁ ଗରନ୍କା ତାରତରୁ ଇଁØତାରତରୁ ମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇରଦ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ମୀଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଅÉଜାମାରନ। ଜୀସୁୋଦା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 
ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ।

ନପÍନୁଇ ପÌଙ୍ାଦଃପା ଗିବାÏ ନସÍଲୁ ମରୀ ଗାଣି୍ଙ୍ା ସରୀଦୁ
୧୨

 “ଗୁରଲÑତାରÈ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ।” ଅÉନୁ 
ଗୁରଲÑତାରା ଗରିବାÏ ମୂଇ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଗୁରଲÑତାରରି ରନଗାରରି 
ଅÉଆରତ। “ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାରÈ ଗରିବାÏ ମନୂାସ,ୁ” ଏଆକରିରବÎÛ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏରମବେରରିରବÛÎ ୋବରି ସୀଏନୁ। 
୧୩

 “ତରିନ୍ ମବୋ ଟୂଟୁ ରସÌଲୁ, ଏଙ୍ା ଟୂଟୁ ତରିନମବୋ ରସÍଲୁ” ଈରରି ଉରଜÑ 

କାତା ମାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ ଏÌବାÏ ଜÌରଡ଼କା ଜାରକ ମହୁ ରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଗାଣ୍ରି ରଗÍକାଗରିଭା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଅÉଆରାଏ ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ 
ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୧୪

 ରେÍନୁ ଜୀସଇୁ ବାÏରରି ସÉବାÏ ଗÉଡା-ଡ଼Èଇ 
ନରିରତେଞ୍ଜୁ ଏ କÈତା ଅÉଆରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରିରବÎଏ ସÉବାÏ ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ମୀମୀ 
ଗାଣ୍ରି କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଗାଣ୍ରିମାରା ଅÉଜାମାରନ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େଞୁ୍ରିସରିରତରୁ 
ଗରିନା। ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆନା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଅÉଜୁ 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରି ମÉରାତାସୁ, ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏ ସÉଞ୍ରିରନ 
ଗରିନା? ଏÌରରି ଏରସକାରବÎÛଏ, ଅÉବାÏ ମଏୂ। ୧୬

 ରେÍନୁ େୁତରିତା 
ବ୍ୀÏସା ଅÉଜା ମାରନ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍Û ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆଇ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ଈନୁ େନୁ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୧୭

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
ସ୍ ଡୂÌମବେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିରକÛ ରଜରିଉରନ ଆଇରନଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଗÍକା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାଟୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÌଗାଲରି 

ଡ଼Ìଇତା ଗରିରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ରସକ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତÉନୁରନ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଈରୁ ନୂଡ଼ରି 
କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ମୀମୀ ଗାଣ୍ରି ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଲଃନରି ଇଡୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀ ଜୀଉ ଲାଇ 
ଲଃେରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଈରୁ ମୀରସଲୁ ଅÉଆ ସରିରଡରୁ। ୨୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉ ଡ଼Èଇ କଡାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ।

ଡÉଞି୍ନାରି କାତା

୭  ୧  ଇରଦÛ ମୀ ବ୍ୀÏସା ମାନରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାଅÈତାକା ରନଗରି। ୨

 ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ରଗÍକାଗରିନରି ଡ଼Ìଇ ଗÉରମ ଜୂଗାେÉନାରରି। ଏÌସରିବÉଗା ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରି 
ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାସାକା ମାଞ୍ାଦୁଃୋକାଇ। 
ଏଙ୍ା ଆରଙ୍ ଗାଡ଼ରି ଅÉସାସାନରି ରସÍଲୁରବÎÛଏ ଏରହରଙ୍ରନ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଜÉମାରୁ ମାଞ୍ା ଦୁଃୋ କାରୁ। ୩ ତାଡ଼ା ଜାÌମା ତାଡ଼ା 
କୁଡ଼ାନରି େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରି ମାନାରା ସରିୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା କୁଡ଼ାରବÛÎଏ 
ଜÉମା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ମାନାରା ସରିୋକାରରି। ୪ କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି 
କୁÛଇଟରି ତÉନୁରନ େÌଣ ଗରିବାÏମଏୂ ଏÌËକରିରଭÑÑ ତାଡ଼ା ଜÉମା େÌଣ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍ରନ ଜÉମାରବÎÛଏ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା େÌଣ ଗରିରନ। ୫ ରୀଣ୍ରି କୁଇ 
କୁଇ ସÉଆକÈଇ ରୀଣ୍ରି ଜାକ େ୍ଡଜୁÓକ୍  ସାନାଇ ବାÏରରି ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋ ରସଲୁ ଏରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ରଗଞ୍ାକାଇ। ଏରବÑଅଟରି ଈରୁ 
ଅରଟÑÑ ରାରହଗରି ଆଡÈଟୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା ଆନା ବୁନା 
ସଇତାନ ଗାଣ୍ରି ଅଟ୍ ନରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଅÉନୁଈରା ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିସରିଡାଜାଏନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଗ୍ରÉେ୍ନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୭

 ଗୁରଲÑ ତାକା ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବା 
ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ରମÍଲା ରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନରୁ। ୮

 ଇରଦ ଅÉନୁ’ 
ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ବାÏଟା ଗାଟା ସାନରିÔ ରବÎସ୍ରିମାଇ 
ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓରତେକା ରନଗରି ଅÉରନମା। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା 
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ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିବାÏ ମଆୂତାକା ଏ ଲÌକୁରରି ରଗÍଲୁ ଡ଼Éଞ୍ା 
ରନଗରି। ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କାମବେରିନରି ବÉଗା ରଟÍରଣ୍ ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉରନ। ୧୦

 ଏତୋରୁ ଡ଼Éଞ୍ାରନରୁ ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ, ଅÉନୁ ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିସରିଡା 
ଜାଏନୁ, ଏଆକରିରବÑÎ ରେÍନୁ ତÉନୁ ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୧

 ତÉନୁରନ ଇ ବାଗଗି ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଜÉମାଇ େରିଃୋ ସÉରଞ୍Ûଏ, ଏÛରହରଙ୍ରନ ତାଡ଼ା ଜÉମା ତାଡ଼ା 
କୁଡ଼ାନରି କୂଆକାଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା ଜÉମାଇ 
କୁଆନା ସାରନ ଇରସÑକା ଏÌରରି ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରବÍଗାନରିÔ ଡ଼Éଞ୍ା 
ରନଗରି ଅÉଏ, ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ତାଡ଼ା ଜÉମାରକ 
ଆଡÈକାରରି, ଇରଡଃଙ୍ରିରନ ଜାମାରବÎତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି େରିଃୋ ରନଗରି 
ଅÉଏ।

୧୨
 ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ଈରା ରବÎସ୍ରିମାଇ, ଈରରି ନାଇ କାତା 

ରେÍନୁତାରରି ଅÉଏ। ରଗରଟ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାମାନରି ଆବା, କୁଡ଼ା 
ରେÍନୁଇ େୁନÈ ସରିଡାନାରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଜÉମାରକÛ ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରନ ଇରସÑକା ଜÉମା ଏଆଡ଼ରିନରି େରିହÈକାଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ରଗରଟ ରÌ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ା ଦୁଃନାରରି ଆଜା େରତ୍ ଗରିଆ 
ସରିଡାନାନାନରିଇ ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ରାହରି ଅÉବାÏ 
ମÉଣ୍ରିତାକା ଏÌରରି ଏଆନରିଇ କୂଆ କାରରି। ୧୪

 କ୍ରିସ୍ଟଇ େରତ ୍
ଗରିଆସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଜÉମା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉବାÏ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିଆସରିଡାନାରରି କୁଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଜÉମା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାରନ, ଏÌରରି ରଗରଟÛ 
ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଜାଦୁÛରହ ମା ଇରସÑକା, ମÉସରିତାକÈ ତୀରରି ଅÉବାÏ 
ମସୂା ଦୁରହÛମା। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତୀରରି ଅÉଜାନାକା।

୧୫
 ଅÉରତକାରବÎÛଏ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑ ର 

େରତ୍ ଗରିବାÏଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ, ଏÌରରମବୋÛ ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ 
ଇଟା ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ ରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅ ଅÉସା ମୀଡାଣ୍ରି 
ଈନୁ ଆନା ବୁନା ନୀ ଜÉମା ଏଃୋ େÉନମବୋ ରସÍଲୁ ଡ଼Éଞ୍ାମାଞ୍ରି , 
ଅ ଅÉବାତରି ଈନୁ ଆନା ବୁନା ନୀ କୁଡ଼ା ଏଃୋ େÉନମବୋ ରସÍଲୁ 
ଡ଼Éଞ୍ାମାଞ୍ରି । ବାÏଇ ମାନରି ଦରିନାତା ଆନା ଅÉରନ ଏÌରÈଈରୁ ଇରଦÛ 
େୁଞ୍ା ସରିରଡÍରୁ।

ନପÍନୁ ଅÉସ୍ଡାମାଞ୍ାନ ିନଡଃଙି୍ ନରୀମ୍ାଦୁ
୧୭

 ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଗୁରଲÑ ମଣ୍ଲୀକାନରି ଅÉନୁ ଈରାରନ 
ଗ୍ରÉୋଇମାଇ। ୧୮

 ରେÍନୁ ଅÉେ୍ା ଅÉଗରନ ଈରୁ ରଗÑରଟ 
ୋଣ୍ାକ୍Éୋ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ଈରୁ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉତାରାଆ ମ୍ଡରିÓଉ ତରିନରିଇ ମ୍ଡÓÝକାଅÈଟୁ ଅରଟÑ ଏତୋକା ୋଣ୍ା 
କ୍ÉୋଅÉଆରÈଏ ଅÉେ୍ା ଅÉଜା ମାରସକା ଏଆରୁ ୋଣ୍ା 
କ୍Éୋ େÉନମବୋ ତାଙ୍ରି  ଦାହÈକାରୁ। ୧୯

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ୋଣ୍ା, କ୍Éନାରରି 
କରି କ୍Éଆନାରରି ଆନାରରିରଭÛ ସରିରଡଏ। ରେÍନୁ ବାଗଗିଙ୍ା ଆଃୋ 
ଆଡାÛଆ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ୨୦

 ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ଇସରିଙ୍ 
ଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ ଏରହÛରଙ୍ରନ ମାନାକାରୁ। 
୨୧

 ଈରୁ ରଗରଟ ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା ମାସାବାÏ ଅÉେ୍ା 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ କୂନା। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଈରୁ ରଗରଟ େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀ 

େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଦୁ। ୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନାଇ ପ୍ରବୁରକÛ ଆଡା ରସÍଲୁ 
ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ େରିଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରାÛଏ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ 
ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଈରୁ ଗÉରମ ରକ୍ଉ ଡ଼Èଇ 
କଡା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଆଟୁ। ୨୪

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ଆେ୍ା ଅÉଜାରନରୁ ଏଆରୁ ଏରହରଙ୍ରନ ରେÍନୁରକÛଏ ଆଡାନା 
ମାନାକାରୁ।

ଡÉଞି୍ନ ିକାତା
୨୫

 ଇରଦରବÛÎଏ ଅÉନୁ ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡାÛନରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଆନରିରବÎÛଏ ବାଗଗି େÉନାଆ ସରିରଡନୁ ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ନାଇ ରେÍନୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଇଟାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଟରିକ୍ ନାତାନୁ ମାନାକରି ନାଇ ଏÌଲୁତାରାÛ 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୨୬

 ଆଜାଞ୍Éୋ ତାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉଜାମାନାକରି 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇରଦ ଇସରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍ରନÛ 
ମାନାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ। ୨୭

 ଈରୁ ଡ଼Éଞ୍ାସାକା 
ଏମବୋ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ା କୂନା। ଇନୁ ଡ଼Éଞ୍ା 
ସରିଡାତାକା ଡ଼Éଞ୍ା ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ା କୂନା। ୨୮

 ଅÉରତକାରବÎÛଏ 
ନୀ ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା ଏÌରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଅÉଆରତ ଏଙ୍ା ଲÉଆ ରରଣ୍ 
ଡ଼Éଞ୍ରିତାକା ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ କାତା ଅÉଆରତ। ଆନା ଅÉୋକାରରି 
ଡ଼Éଞ୍ାମାନାରୁ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଜୂଗା 
ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ।

୨୯
 ଅଦÉଦÉଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି ସାରଣ୍ରୁ ନାଇ 

ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି କାତା ଇରରି, ରଡଲରି ଇରକ ଆଡା ମାରନ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇରଦ ଡ଼Èଇ ଡ଼ାଞ୍ାମାନାରୁ ଡ଼ାଞ୍ାସରିଡାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ୩୦

 ଏତୋନାକା ରରହା ଡ଼Èଇ ମାନାକା ରରହା 
ସରିଡାÛନରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାରୁ, ଏତୋନାକା କଡା କଡରି ଗରିେରି 
ମାରନରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ବାଃତା ଆନାରରିରବÎÛ ସରିଡାÛନାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ୩୧

 ଏତୋନାକା କଡା ପ୍ରÉୋ ତାନରି 
ବୁମବେଜୁ ଆଇମାରନରୁ ଏଆରୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ଇ 
େୁତଗିତାଆ ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ ସରିଡାÛନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିୋକାରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ େୁତଗିତାଇ ଗୁରଲÑ ଉରତÛ ମହୁ ରି ଅÉନୁ।

୩୨
 ଈରୁ ଇସରିଙ୍ ବରିକାଲରି ଅÉଏରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। 

ଡ଼Éଞ୍ା ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ପ୍ରବୁତାରା ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଏଆକରିରବÎ Ñଏ ଡ଼Éଞ୍ାମାନାଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାରÈ ଡ଼Èଇ 
ବୁମବେଜୁଆଇଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରରହା ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି  
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ୩୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରରିକÛକରି ରଜଲ୍ ବା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଡ଼Éଞ୍ା ସରିତାନାରରି ଅÉରତକା ଲÉଆ ପ୍ରବୁ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ରଜÍଡା 
ଆଡ଼୍ ସାଦୁଃରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ଗାଣ୍ରି ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 
ତୀରରି ଅÉବାÏ ଡୁ଼ସ୍କରି ଦୁଃରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ରରଣ୍ ଡ଼Éଞ୍ାମାନାରରି 
ବାÏରରି େୁତଗିତାରାଡ଼ରିକରି ବୁମବେଜୁ ଅÉରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି 
ତାଡ଼ା ଜÉମାଇ ରରହା ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନ। ୩୫

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରୁହୁ ତାନରିÔ ରସଃୋ ଗରିବାÏ ଦାଃେରିସରିଡାଜାଏନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ବାÏରରି 
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ମୀ ରନଗରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 
ଟରିକ୍ନÈତାରାÛ ଗରିଆନା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ପ୍ରବୁ ବାଃତା ସେଗି ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ନରିମବେରିରଦରୁ।

୩୬
 ଏତେରି ଅÉରତକା ଅÉବା ତାଡ଼ା ମାରÛନରି ରସÍଡ଼ରି ଗରିଆ 

ସାକାରବÛÎଏ ଡ଼ାଞ୍ାÛ ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ବାସାରରି, ଇଜରନ ମାରସକା 
ଇରରି ରନଗରି କାତା ଅÉଆରତ ଇଞ୍ରି  ତାଞ୍ରି  େରୁସକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଡ଼Éସ୍ା ଲୂଡ଼ାମାରନ 
ଏÌରରିଡ଼Ìଇ ଅÉଆରତ। ୩୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Éରଞ୍ନୁ ଇଞ୍ରି  
ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତାନରିÔ ତାଡ଼ାନରି ଡÉଟାଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନାÛ 
ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ରସÍଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଲÉଆନରି ଡ଼Éଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Éଞ୍ାÛ ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÛÎଏ ଗÉପ୍ ସରି 
ରନଗରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୩୯
 ର ଆଜା ଜÉମା ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ତÉରକ ରାହରି ଅÉବାÏ ନୂଡ଼ରିତାରରି 

ମାରନ। ତାଡ଼ା ଜÉମା ସÉରତକା ଅରଟÑÑ ରଆନରିଇ ଡ଼Éଞ୍ା ମରୂନ, 
ଏଆକରିରବÎÛ ଏÌରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଟରିକ୍ନÈ ରାହରି ଆବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
୪୦

 ର ଆଜା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି ଡ଼Éଞ୍ାଆତାକାÛ ଏÌରରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା 
ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନ। ଈରରି ନÉନ୍ରି ରବÎସ୍ା। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଜରିଉ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଈରା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ ଗରିେରିମାଇ।

ପୁତ୍ାଙ୍ାନ ିବାଃତା ଲÉକା ଅÉଜାନାରା ତନିମ୍ା

୮  ୧ ଇରଦÛ େୁତ୍ାଙ୍ାନରି  ବାଃତା a ଲÉକା ଅÉଜାନରି ତରିନ୍ ମବୋ 
କାତା ରବÎତୋଇ। ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିନାସ ୁ“ମାଇ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 

ବାଃତା େୁନ୍ ମବୋ ମାରନ” ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏÌରରି ମୀଙ୍ରି  ଅÌଗା ଅÉବାÏ 
ଗରିଆରନ। ୨ ଏÌËକରିରଭÑ ରଜÍଡା ରବଗାରରିଇ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ସରିଆରନ। ରଗରଟ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋ 
ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ନା 
େୁନାଆନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଲୁ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÉକାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ କାତା ଆହାନା ଅÉନୁ 

ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ େୁତଗିତାନରି େୁତ୍ା ଇଞ୍ରି  ନୀରଡ଼ମାନାରରି ଆନାରରିରବÎଏ 
ସରିରଡଏ। ଏଙ୍ା ରଆରଞ୍ ଆଡା ମାଇ ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିମାନାସୁ। ୫

 ରସଣ୍ ଅÉରତକା ରନÍରଡରବÍଗାଲରି 
ରବଗାଲରି ଲÉକାଇ ମାନରି ରେÍନୁଙ୍ା ଇଞ୍ରି  ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ,। ବାÏଡରି 
ଗୂଟା ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାନାଆ ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  ଲÉକାଇମାରନରୁ, ଏÌରରି 
ଗÉପ୍ ସରି ନୂଡ଼ରି କାତା ଅÉଆରତ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ରଆ ରଞ୍ରନ 
ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂଲା ରେÍନୁଗୁରଲÑ 
ତାରା େୁତଗି େରିଲ୍ ସାନାଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑ ତାରରି ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ଅÉଜୁ ଏଆନରିବÉଗା ନୀମବୋଇ ନାସୁ, ପ୍ରବୁ 
ରଆରଞ୍ଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଗୁରଲÑତାଇ େରିଲୋ ଅÉଜାମାନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
ନୀମବୋସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଈରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତା ସରିରଡଏ, ଜାହରିଜାହରି 

ତାକାରରିତରି େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକରିନାରରି ଉÌକମାନାକରି େୁତ୍ାଙ୍ା 
a ୮:୧ ପତୁା୍ଙ୍ାନ ିବାଃତା ରଭସ୍କା, ଭାଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିରାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିଭା 
ଅÉଜାନାଇ, ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଅÉଆସରିଡାନରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଲÉକା ଆଇମାନରି 
ରେÍନୁ

ଲÉକାଇରନରୁ। େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ଲÉକା ଅÉଜାମାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରସକା 
ଏଆରୁ ରେÍନ୍ ଙ୍ାନାଆ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିସାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ। 
ଈତରିନ୍ ମବୋ ରନଗରି ଗରିନା ଅÉଏ ଏÌରÈଟରିକ୍ନÈ େଞୁ୍ରିସରିରଡରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତରିନ୍ ମବୋରଡଲରିତା ତାଡ଼ାନରି ଡ଼Ìଇଗରିତାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ। 
୮

 ତରିନମବୋ ମÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅୋମୂତା ଜାଏ। 
ଏÌରÈତରିନାତାକା ରବÎଏ ମÉଙ୍ରି  ଆନାରରିରବÎଏ ରେÍନୁରକ ରଗସ୍ା 
ମତୂାଜାଏ, ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ତରିରସକାରବÎଏ ମÉନ୍ରି ଆନାରରିରବÎ ଲÉବା 
ଅÉଏ।

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ମୀନ୍ରି ଈ ଗୁରଲÑତାରା େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା ମନୂାରରି ଡÉଟା 

ମାରସକାରବÎÛ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା ତାରରି ମାରନ ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ େରତ ୍ସରିଡାନାକାରରି ରସÍଲୁ େଟୁୁଡ଼ରି ଉଃୋଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଆଟୁ। ୧୦

 େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକରିନରି ଇଡୁତା କକ୍ ସାନା ମୀ ତରିଞ୍ରି  
ଦୁଃନାରା ଏÌଲୁ ଡÉଟା ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମଃତାତÈକା ମୀଙ୍ରି  
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରୁ ଇÌଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନାଇ ତÉନୁରବÛÎଏ େୁତ୍ାଙ୍ା 
ଲÉକାମାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ଗରିଏଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ୧୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏତୋନରି ରଗÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏ ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଆରମବେସା 
ମୀ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ମୁହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 
ଆରମବେସାଙ୍ାନରି ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଏÌଲୁତରିନରିଇ ବୁମବେଜୁ ଗରିଆନାଇ 
ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁକ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୧୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରିନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ନାଇ ଆରମବେସା 
େୁଟୁଡ଼୍ ଉଃରତକା ଏଆନରି େୁଟୁଡ଼୍ ଉହାÛନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ଅରଟÑ ଏରସକାରବÎÛ ତରିରନଏÛନୁ।

ପାଉଲ ତାଡାପÉଣ୍ ଞ୍ାମାସି ପÌଣତନିିÔ  
ଆଃପା ଡୁଞ୍Èନତଞ୍ଜୁ

୯  ୧  ଅÉନୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାନୁ। ଅÉନୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାନୁ। ଅÉନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ ରମହାମାଇ। 

ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଈରୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି େÌଲ ମାÌରାତାରତରୁ 
ଆÌଜା ମାରଞ୍ରୁ। ୨

 ରବÍଗାଲରିତାକା ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଆଃତାରାଆÛତାକାରବÎÍଏ, ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିଞ୍ାରଦରୁ, ଆÌନୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ମ୍ଡରିÓଉତାରତରୁ।

୩
 ଗରନ୍କାତାକା ନÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ ରିରନରୁ ଏଆରରିଇ 

ନାଇ ରବÎସ୍ାରରି ଈରରି,। ୪
 ନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନମବୋ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  

ବÉଗାସରିରଡ ଗରିନା? ୫
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି କୁଡ଼ାନରି 

ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉରକ ଅÌୋ ମୂଆମୁଗରିନା? 
ରବÍଗାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରୁ, ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଆରମବେସାକା ଏଙ୍ା 
ରକୋ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରନରୁ। ୬ ଅÉନୁ ଏଙ୍ା ବର୍୍ବା ଆକାÛ 
ଗରିନା ମାଇ େହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅଜଗି ଆଇଦୁଃନାମୁ? ୭

 ଏତେରି 
କÉଲା ପ୍ରଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÉଡ଼ା ଡାବୁଙ୍ା ମୁହ ରି ଗରିଆନାଇ କÉଲା 
ପ୍ରଃୋ ତାଙ୍ରି  ସାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଡ୍Éକା 
ରନÍଡା ଗରିଆନାଇ ଏମବେÈତାରା େÌଲ ତରିରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା? ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ଏତୋଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା େହରିଗରିଆନାଇ ତÉନୁ ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁ ୋÌଡୁ ଅÌଏଞ୍ଜୁ?

୮
 ଈରରି କାତା ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଏÌଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଅÉଆରତ, 

ଏଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ ସÉଜା େୁତରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାରନ। 
୯

 ମÌସା ସÉଜା େୁତରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ: “କୁଡରିଙ୍ା 
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ବରିÎØୋ ଗରିନରି କÌଡରିଙ୍ାନରି ସୁଡାଙ୍ା ତଃୋ ଜରିଆଟୁ।” ରେÍନୁ ବାÏରରି 
କÌଡରି କÌରୁ ରସÍଲୁ ଗରିନା ଈ କାତା ରବÎସାମାରନଞ୍ଜୁ? ଅÉଏ। 
୧୦ ଈରରି ଟରିକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ସୂଟାନାଇ ଆଡÈଆ ଇ କାତା ବ୍ୀÏସା 
ଅÉଜାମାରନ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଡୂ଼ଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
କÌବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ, ତÉସା ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉସା ଇଟାନାଇ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ। ୧୧

 ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତା ଜରିଉତାରା 
ବରିରହନରି ମାଟାଞ୍ାନାମୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ େହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ମୀ ବାଃତା ଡ଼Èଇ େୁତଗିତÈ ଦନ େÉନ୍ ମବୋ ମÉଙ୍ରି  ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÛଏ 
ଗରିନା, ଏÌରÈ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଆବ୍ ଗରିନାମୁ। ୧୨

 ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରଞ୍ରୁ 
ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉେସରି ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଆବ୍ ଗରିସରିଡାମ ୁ
ଗରିନା? ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁଏÌରÈ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆଃେରି 
ସରିଡାଜାଆମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ରନଗରିସଦରି ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ା 
େÉରନÑ ଏଆଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑତାରା ମଣୁ୍ରି ଆଇନାମ।ୁ ୧୩

 ଈରୁ େୁଞ୍ରି  
ସରିରଡରୁ ଗରିନା? ରେÍନୁ ଇଡୁ ୋଇଟରି ଗରିେରିନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
େହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ, ଏଙ୍ା 
ଲÉକରିନାକା ଲÉକରିନରି ବାହା ତାନରିÔ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଅÌନରି ଜÌତତାରା 
ବÉଗା େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ। ୧୪

 ଏଆରଡଃଙ୍ରି ରନ ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ାଗାଟାରୁ ତାଡ଼ା େÌେ୍ା ଡ଼Èଇ େହରି ଅÉୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଏଆକରିରବÎÛଏନାଇ କାବାଡ଼ରି ତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  

ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସରିଆଦୁ ଇଞ୍ରି  ନୂଡ଼ରି ଆଃେରି ସରିଡାଜାଏନୁ। ଅÉରତକା 
ଅÉନୁ େÉଇ ଇଞ୍ରିରବÛÎଏ ଡୁସ୍କରି  ସରିରଡନୁ। ଏଙ୍ା ଈରାଡ଼ରିକରିରବÛÎଏ 
ଅÉନୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିସରିଡାଜାଏନୁ। ନାଇ ଅÌଗାଇମାନାରା ଏମବୋଇ ରବÎରଲ 
ନାଇ ବାହାଡ଼Èଇ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌରନ ଇରସÑକା ନାଇ ସÉବାÏ ରନଗରି। 
୧୬

 ଅÉନୁ ରନଗରି ସଦରି େÌରତେକାରବÛÎଏ ଅÌଗା ମଏୂନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରି ସଦରି େÌେ୍ା ନÉନ୍ରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି। 
ଅÉନୁ ରଗÑରଟ ରନଗରିସଦରି େÌରକÛନୁ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଅÉଗଗି 
େÉଇ। ୧୭

 ଇରଡଃଙ୍ରି  ରରହା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ସଦରି େÌରତେକା, ଅÉନୁ 
ଏମବୋÛତାରÈ େÌଲ େÉଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ ÏରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ବାଗଗି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ। ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ବାଗଗି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଡÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଇ। ୧୮

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ନÉନ୍ରି ଆନରି ଲÉବା? ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଟରିକ୍Ûନା ରେÍନୁ 
ରନଗରିସଦରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ବାଃତା େÌେ୍ା ମଇୂ ଏÌରରିରନÛ ଆଡାନÉନ୍ରି 
େÌଲ। ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଆବ୍ ଗରି ମାଇ 
ଏÌରÈରବÛÎଏ ଦାଃେରିସରିରଡନୁ।

୧୯
 ଅÉନୁ ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ। ଏÌଆକରିରବÛÎଏ 

ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୨୦

 ଜରିହୁଦରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞୋ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଜରିହୁଦରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ 
ଅÉରତଏ। ଅÉନୁ ସÉଜା ଆଃୋଗାଟାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋରସÍଲୁ ସÉଜା 
ଆଃୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତଏ। ୨୧

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ସÉଜା ଡ଼Èଇ 
େରିଃୋ ଅÉଆସରିରଡନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜା ଲÈଇଟରି ମାଇ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସÉଜା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ସÉଜାତା ସରିଡାନାକାରରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ସÉଜା ଆହାÛସରିଡାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ 
ଅÉରତÛ। ୨୨

 ଡÉଟା କÌଗାମାନାରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଡÉଟା 
କÌଗାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ ଅÉରତଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମଇୂ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଗୁÌରଲତାକାରରି ବାଃତା ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏଦରିରତ। 
୨୩

 ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ଗରିେରିମାଇ ଇସରିଙ୍ରି  
ରନଗରିସଦରି ରମÍଲାତାରÈ ବÉଗା ଈରକ େÉଇ।

୨୪
 ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, କାହା ତାନରିÔ ଗୁରଲÑତାକା ବÉଦ 

ରଦଗାତା ବାହା ୋଣ୍ ଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ବାÏରରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଆଡା େୁରସ୍କାର େÉରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େÌଣ େÉରଣ୍ରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦଗାଟୁ। ୨୫

 କାହାତାନରିଇ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ବÉଗା 
ଅଆମାନାକା ଟରିକ୍ ନା ରଦଗା ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଗ୍ରÉମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। 
ଏଆରୁ ଟରେରରି େÉନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ଏÌଆ ଗରିେରିରନରୁ। ଏ ଟରେରରି 
େୁତଗିତାରରି ଏଙ୍ା ମୁହ ରି ଅÉନାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଡ଼ଃନା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରା ଟରେରରିେÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରଦଗାଇନାସ।ୁ 
୨୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ଅÉନୁ ର ଏÌଲୁରନ ଅÉଜାନା ସୂଟାଅÉଜାମାନରି 
ବାହା େÉଲରି ତାଙ୍ରି  ଏୋ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା ରଦଗାଇମÉଇ। 
ଅÉନୁ ବରିÎଲୁତରିରଙ୍ କÉଲା ଗରିେରିସରିରଡନୁ, ଅÉରତକା ଟରିକ୍ ନା େÉଲରି 
ତାଙ୍ରି  ଏୋ ରସÍଲୁ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା ରଦଗାଇମାଇ। ୨୭

 ଅÉନୁ 
ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଜୂଗା ସରିଆନାଇ ଆଲରିଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଇଟ୍ କରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାନା 
ଆନାବୁନା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଇ ଇଞ୍ରି  ଅÈଜାନା 
ନାଣ୍ାନରି ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ତଃେରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଇଟ୍ କରିମାଇ। 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  େରିଃୋ େÉରନÛନୁ ଇଞ୍ରି , ନାଇ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଆଲରିଆ 
ଗାଟାନରିରଡଃଙ୍ରି  ଇଟ୍ କରିମାଇ।

ଜେୁିଦଲିÌକୁ ତାକାରି ନଡଃଙି୍ ଅÉବାÏକୂନା

୧୦  ୧ ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, 
ମାଇ େବୂା୍ ଆରକଞ୍ାକାରରି ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାସାରାଆ 

(ଏତୋନାକା ମÌସା ସÉଜା ରବÑଅଟରି ସାଜରିରସରୁ) ଏÌଲୁତା ଇଟାଦୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ମରୂଡଙ୍ରି  ଡୂଗା ରଦରରି 
କବା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ସେୁ ସମଦୁ୍ର ମାରଦଏ ୋରହରରି ରÌସାନା 
ଏଆରରିଇ ଗ୍ଡÓÉପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୨ ଏଆରୁ ମÌସା ରବÑଅଟରି ସାଜରିସାକା 
ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ସରିରୁତା ମଞୁ୍ାମାରସରୁ। ୩

 ରଆରଞ୍ଏ 
ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ବାÏଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ, ଜରିଉ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତରିରସରୁ ୪

 ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଉନ୍ ମବୋ ଉରଟରୁ। ଏଆରୁ ଜରିଉ ମÉରାତରି 
ବÎÉଡରିତାରÈ ସରିରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଉରଟରୁ। ଏ ବାÏଡରି କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରନ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରି ମାରଦÛ ଦÉଲାତାକାରରି କୁÌଇଟରି ରେÍନୁ 
ରରହା ଅÉଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ସରିଃେରିମାନରି ୋଙ୍ା ତାନରିÔ 
ସÉବରିÎରତରୁ।

୬
 ଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ମାଇ ରସÍଲୁ ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉପ୍ ନାଇ 

ଅÉଜାମାନୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 
ସÉଞ୍Èନାଆ ଇରସÑକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ÏକୂବାÏ ରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ୋ 
ଅÉଜାମାରନ। ୭

 ଏଆରରି ମାରଦÛ ଗରନ୍କାତାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
େତୁ୍ ଲାଙ୍ା ଲÉକା କୂନା। ରେÍନୁ େତୁରି ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ,“ଲÌକୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  କରତେରୁ ଏଙ୍ା ଏÌନ୍ା ତାଙ୍ରି  ନରିଙ୍ରିରତରୁ।” 
୮

 ଏଆରରି ମାରଦÛ ଗରନ୍କାତାକା ରଗÍକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତରୁ, 
ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଗରିବାÏ ସÉରଞ୍ଏ, ଏଆରୁ ରଗÍକା ଗରିତାକରି 
ଏଆରରି ମାରଦÛ (୨୩,୦୦୦) ରତଇଶରି ହଜାର ଲÌକୁତାକା 
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ରନରିÔରସରନ ସÉରତରୁ। ୯

 ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିରବÛÎଏ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
େରରିକ୍ା ଗରିଅÈକାସୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁଇ େରରିକ୍ା ଗରିତାକରି 
ଏଆରରିଇ ସ୍Éସ୍କା କସ୍ରିତୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ମୁହରି ଅÉରତରୁ। 
୧୦

 ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଗର୍ଗି ଅÉବାÏ କୂନା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆରୁ ଗର୍ଗି ଅÉତାକରି ମୁହ ରିଗରିବାÏଗାଟରି ସ୍ୱଗ୍ଦୂତ ବାହାଡ଼Èଇ 
ସÉବରିÎରତରୁ।

୧୧
 ଇ ଗୁରଲÑତାଆ ମÉଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। 

ଅÉଜୁ େୁତଗି ବରିÎହା ରଡଲରିତା ନୀମବୋଇମାନାସ,ୁ ଏÌବରିÎ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉପ୍ ନାଇ ଅÉଜାମାନୁ। ୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ାସକÛ ଟରିକ୍ନÈମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଆନାବୁନା ଏଆଞ୍ଜୁ େୁଟୁଡ଼ରି ଉହାନା କୂରରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୩

 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତୋରରି କାଞ୍ାଡ଼ରି ବାÏଇମାରନ, ଇ କାଞ୍ାଡ଼ରି 
ଗୁରଲÑଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏଇମାରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, କାଞ୍ାଡ଼ରି 
ବÉÏନରି ସାରଣ୍ ଏÌରÈ ମଣୁ୍ରି ମେୂା ରସÍଲୁରବÑÎଏ ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕନାରା ୋରହରରି ରବÑÎଏ ତÌଲ ଗରିଆଜରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ତ 

ଗୁରଲÑ ମଣୁ୍ରି ମରୂଦରୁ। ଅÉନୁ ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଇ େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକା ଡ଼Èଇ 
ଏÌଜାଟୁ। ୧୫

 ଈରୁ େନୁ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ, ଏÌ  ରାଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇ କାତା 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରା ମୀ ସକÛ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୧୬

 ଅÉଜୁ 
ଏÌତେରି ରମÍଲା ସୀନରି ବଟ୍ କରି ଆହାନାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିେରିନାସ,ୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରାକÈତରିରକÑ ଆଟ୍ କରି ସରିଡାସ ୁ
ଗରିନା? ଅରଟÑ ଏତେରି େରିଟÛ ଅÉଜୁ ରରପ୍ କାଇ ମାନାସ ୁଏÌରÈଡ଼Èଇ 
ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରିତରିରଙ୍ଏ ଆଟ୍ କରି ସରିଡାସୁ ଗରିନା? ୧୭

 ବାÏରରି 
ରରଣ୍ରନ େରିଟÛ ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉଜୁ ଦାଲାତାସ।ୁ ଏଙ୍ା ର େରିଟଅ 
ତରିନରିଇ ବÉଗା ବÉଗା ଗରିଆନା ତରିଞ୍ରିନାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ର 
ଗÉଣ୍ରିରନ ଅÉଜାମାନାସୁ। ୧୮

 ଇସ୍ାଏଲ୍ ଲÌକୁରରି କାତା ଏÌଲୁ 
ଗରିଦୁ। ଏତୋନାକା ଏ ଲÉକା ମାନରି ଜÌତତାଅÈ ଉଙ୍ା ତରିରସରୁ 
ଏଆରୁ ଲÉକା ଗÌଟରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଆଡÉ ସରିରଡରୁ 
ଗରିନା? ୧୯

 େୁତ୍ାଙ୍ା, ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ାନରିÔ ଲÉକରିନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଗÉପ୍ ସରି 
ନୂଡ଼ରିତାଇ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ େରି ସରିଡÉଜÈଏନୁ। ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ାରବÛÎଏ 
ନୂଡ଼ରିତାଇ ଅÉଆତୁ। ୨୦

 ରଟÍରଣ୍Ñ ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି କାତା ଈରରି, 
ଈରୁ ଡ଼Ìଇ େରିରଦରାଙ୍ାନରି କାବାଡ଼ରି ତରିରକÛଏ ବÉଗା ଅÉଆଟୁ। 
ନାନ୍ାରା ରଭସ୍ା ଆନାରରି ଇରସÑକା, ଏତୋରା େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ଲÉକାନା ସେଗି ଗରିବାÏ ଆଇମାରନ, ଏÌବାÏ ସଇତାନଇ ସେଗି 
ଗରିବାÏ ଆଇମାରନ, ରେÍନୁଈ ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଇ ସରିରଡÑ। ୨୧

 ଈରୁ 
ପ୍ରବୁ ତାରÈ ଉନ୍ ମବୋବଟ୍ରି a ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ବଟ୍ କରି ଡ଼Èଇ 
ରରହବାଙ୍ା ରୀ ବାଃତା ଜାକÛ ତରିନ୍ ମବୋ ମଏୂରୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବÌଜରି ରମÍଜାତା ଏଙ୍ା ସଇତାନ ତାଡ଼ା ରମଜାତା କକ୍ ସାନା 
ରରହÛଏ ବÉଗା ୋଃୋ ମଏୂରୁ। ୨୨

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ ଗରିନା ସÌଡାଙ୍ରି  
ଗରିବାÏ ମÉଣ୍ରିନା? ଅÉଜୁ ରେÍନୁକରି ସାରକରି ଡÉଟାଗାଟାସ ୁଗରିନା? 
ଅÉଏ!

ନପÍନୁଇ ପଙ୍ାନବÍÎଙ୍ା ଗିବାÏ ନସଲୁ ଅÉଜୁ ପିଃପା 
ପାଣ୍ଞ୍ାମାନାସୁ

୨୩
 “ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସଲୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ” 

a ୧୦:୨୧ ଉନ୍ ମ୍ାବଟ୍ ି କ୍ରିସ୍ଟଇ ମାନରି ଆଇମାନାକା ପ୍ରବୁ ସÉତରି ନÌଡାଙ୍ରି  
ତରିନରି ଏଲୁଗରିଆନା ରେÍନୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିଆନା ଉନାରରି ଉନ୍  ମବୋ ବଟ୍ରି।

ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଗୁରଲÑତାରରି ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। “ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସଲୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସୁ।” ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏସନରି କାତାଙ୍ା ଗରନ୍କା ଲÌକୁରରିଇ ତାରÈ େରତ୍ ଡÉଟା ଗରିବାÏ 
ମଏୂ। ୨୪

 ଏÌତୋକାରବÛÎଏ ବାÏରରି ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଦାଃୋ ସÉରଞ୍ଏ, 
ରଟରଣ୍Í ଏଆଞ୍ଜୁ ରବଗାଲରି ଲÌକୁତାରÈ ରନଗାରା ଦାଃୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୨୫
 ଅÉଟା ତାନରିÔ ପ୍ରାୋ ଆଇନାଅÈ ଗୁରଲÑ କଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ 

ମୂରଦରୁ। ଇରÈ ତରିନ୍ ମବୋ ରନଗରି ଗରିନା ରନଗରି ଅÉଏ ଏÌରÈ 
ଆନାରବÑÎଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Éଏ ଗୁରଲÑ ତରିନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। 
୨୬

 ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା “ଈ େୁତଗି ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରିÔ ମାନରି 
ଗୁରଲତାଇ ରେÍନୁତାଇ”।

୨୭
 ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ ୍ସରିଡÉନାଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଆତା୍ତାକା 

ଆନÈରବÛÎଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ସାଜାନା ତରିଞ୍ଜୁ। ୨୮
 ଈରରି ରନଗÈରରି 

ଗରିନା ରନଗÈରରି ଅÉଆରତ ଏÌରÈ ଆନାରବÎÑଏ ଏÌଲୁ ଗରିଆଡ଼ାଏ 
ତରିଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ ଭÉଜାନା ରବÎସ୍ାରନଞ୍ଜୁ: 
“ଈ ତରିନ୍ ମବୋ େୁତ୍ାଙ୍ାନରିଇ ସେଗି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନ” ଇରସÑକା 
ଏÌରÈ ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  
ଇରÈ ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ କÌଗରିରନ। ଏ ରବÑଅଟରି 
େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ବାଃତା ଲÉକା ଅÉଜାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ମÉଡୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ା 
ଅÉଜାମାରନ। ୨୯

 ଈରୁ ଇ କାତା ରନଗାରରି ଆଆରତ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିÎବା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ରଆନରି ଏÌଲୁତା ବରିକାଲରି ସୀବାÏ କଏ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌରÈ ତରିରନନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ନାଇ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆନା ରଆନରି ଏÌଲୁତା ବରିକାଲରି ସୀଇ। ୩୦

 ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃହାନାଇ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରସÍକା, ରÛଆଞ୍ଜୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନାଙ୍ରି  
େÉସ୍କାରନଞ୍ଜୁ।

୩୧
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଈରୁ ତରିରସକା କରି ଉରଟକା କରି ଆନÈ ଅÉରତÑକା 

ଗରିରତÑକା, ଏ ଗୁରଲÑତାରା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା ଗରିବା 
ÏରସÍଲୁ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୩୨

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନରିସରିକରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଅÈଟୁ ଏତୋଡ଼Èଇ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା 
ଅÉରତକା ରେÍନୁତାରରି ମଣ୍ଲୀ ବରିକାଲରି େÉରନ। ୩୩

 ଅÉନୁ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ବାÏଇମାଇ। ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ରରହା ଡ଼Èଇ ଇଟା 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇÛ ରରହା ସୀବା ÏରସÍଲୁ 
ମÉଟ୍ କରିମÉଇ। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ରନଗାରା ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାଇ ଇସରିଙ୍ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑତାକା ଏଃୋ େÉରନରୁ।

୧୧  ୧ ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟଇ ରମହାନା ତÉକାଇମାଇ, 
ଈରୁରବÎÛଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ  ତÉକାଟୁ।

ରଆନ ିନନÍନଡଟ ିରାେଅିÉବାÏ
୨

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଦଃେରିମାଞ୍ାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑ ରଡଲରିତା ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ାରଦରୁ। ଏଙ୍ା ନାଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସା 
ମାଞ୍ାନାରା ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଆଃେରିମାରଞ୍ରୁ। ୩

 ଅÉନୁ 
ଈରା େୁଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମାଟ୍ କରିମାଇ: କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ତ୍ାଉ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÉସା ମୀଡାନରିରସÍଲୁ ତ୍ାଉ 
ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏତେÉଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତ୍ାଉ େ୍ାକ୍ ସାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା 

ଜÉରନଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ବାÏଇମାନରି ରେÍନୁତାରÈ କାତା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତ୍ାଉତରିନରିଇ ଲାଜା ଗରିେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
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 ଗୁରଲÑ ଆଜାସାକା ତ୍ାଉ େ୍ାକ୍ ସାନା ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି 
କାତା ରବÎସ୍ା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ରଗରଟ 
ଏତୋରରି ଆଜା ତ୍ାଉ େ୍ାକÉରାଏ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରନ ଅÉରତକା 
ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି କାତା ରବÎରସ୍, ଏÌରରି ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ରସÍଲୁ 
ଲାଜା ତାେରିମାରନ। ଏ ଆଜା ତ୍ାଉ ସରିଡାନରି ଟÉଙ୍ାରରି ଗାଟାଡ଼ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ୬

 ଏତେରି ଆଜÈ ତ୍ାଉ େ୍ାରକÛଏ, ଏÌରରି ତÉନ୍ା ତ୍ାଉ 
କ୍Éୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ, ତ୍ାଉ କ୍Éୋ ଏଙ୍ା ତ୍ାଉ 
ସରିଲ୍ ୋ ର ଆଜାÛନରି ରସÍଲୁ ଲାଜାକାତା, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ତ୍ାଉ 
େ୍ାପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୭
 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ େ୍ାକ୍ ସାନା 

ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ସÉରଞ୍ଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରି ମାରÉତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକାରବÛÎଏ ର ଆଜା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି 
ମÉରାତାରରି ଅÉଜାମାରନ। ୮

 ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÉସାମୀଡାନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଅÉସାମୀଡା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜାମାରନ। ୯ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଅÓÉସାମୀଡା ନରି ରସÍଲୁଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଅÉଜାସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉସାମୀଡା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜÈମାରନ। ୧୦

 ର ଅÉସାମୀଡା ଲାଇଟରି 
ମାଞ୍ାନା ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବୋ ଗାଟାଡ଼ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ତ୍ାଉ 
େ୍ାପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ସ୍ୱଗ୍ ଦୂତଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଅÉସାମୀଡା 
ତ୍ାଉ େ୍ାପ୍ କା ଲୂଡାମାରନ।

୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓହାଲରି 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଅÉବାÏ ମୂଅ। ୧୨
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଆସାମୀଡା ଇସରିଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାରନ 
ଏଅÈରଡଃଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରବÎÛଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑତାଇ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାନୁ।

୧୩
 ର ଅÉଜା ତ୍ାଉ େ୍ାକÈରାଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ 

ସÉସ୍କରିମାରନ ଗରିନା ଅÉଏ, ଏÌରÈ ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୧୪
 ରେÍନୁ 

େରିଲ୍ ସାମାନରି ଗୁରଲÑତାଇ ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇ ସରିଡାଜାଅ 
ଗରିନା?ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ ଗÉୋ ରସÍଲୁ େରିଃରତକା ଏÌରରି 
ଲÈଜାତାରରି କାତା। ୧୫

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ର ଅÉଜା ତାଡ଼ା ଲାମବୋ 
ତ୍ାଉ ଇଟରିତାକÈ ଏÛଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ଏÌରରି େରିଙ୍ା େÉନାରରି ଅÉରନ। 
ତ୍ାଉ େ୍ାପ୍ କା ରସÍଲୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସାମୀଡାÛନରି ଲାମବୋ ତ୍ାଉ ସୀବାÏ 
ଅÉଜାରନ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇମବୋଇରବÎରଲÛ ଇ କାତା ଆହାନା 
ଟଟାଟଟରି ଅÉବାÏଡୁଞ୍ରିରନ ଇରସÑକାରନ ଏ ଲÌକୁରରିଇ ମଣ୍ଲୀ ତାନରିÔ 
ଅÉଞ୍ା କୂଭା ଅÉରନ।

ପ୍ରବୁ ବÌଜି
୧୭

 ଅÉନୁ ଇରଦÛ ଏତେରି କାତା ମୀରଙ୍ ରବÎତୋଇ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମୀଙ୍ରି  ଦଃେରି ସରିଡାଜାଏନୁ। ମୀ ର ବାହାତା ଉସ୍କରିନାରରି ମୀ 
ରସଲୁ ରନଗରି ଅÉଆରାଏ ରଟÍରଣ୍ ସÉଞ୍ାଆନାରରି ଆଇମାରନ। 
୧୮

 ରବÍÎରଲ ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ାମାଇ ଈରୁ ମଣ୍ଲୀ ତାନରିଇ ଉସ୍କରିନାବାÏ 
ମୀ ମାରଦ ରୀ ବÉଗା ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ୧୯

 ରମଃରତକା ମୀ 
ରୀ ବÉଗା ଆଇନାରରି ରନଗରିଆଇରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େରତ ୍
ଗରିେରିମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରା ଡ଼Èଇ ମୀ ମାରଦ ଟରିକ୍ ନା 
ରନଗରିଲÌକୁତାକା ତÌଞ୍ରିରନରୁ।

୨୦
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଏÛରସରରିରବÎÍଲା ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି 

ର ବାଃତା ଊସ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ ପ୍ରବୁ  ବÌଜରି a େÉଲରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଊସ୍କରିସରିରଡରୁ। ୨୧

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ରବÍଗାରରିଇ 
କÉଆରାଏମୀନ୍ା ମୀନ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ ତରିଞ୍ରିରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗରନ୍କା 
ତାକା ଟରିକ୍ ନା ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବେରି ସରିରଡରୁ, ଅରଟÑରବÎÛଏ ରବÍଗାଲରି 
େÉଡ଼ାଟରି ଗରନ୍କାତାରତରୁ ଗÉରମ ଉନ୍ଞ୍ାନା ସÌସାଇରଞ୍ରୁ। 
୨୨

 ଈରୁ ମୀ ମୀ ଇଟ୍ାନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏମୂରଦରୁ। 
ଈରୁ ରେÍନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମଃୋ ରସÍଲୁ 
େÉନାନାକାରରିଇ ଲାଜାÛ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। 
ଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଦଃତାଇ? ଅÉଏ ଏରସକାରବÎÛଏ 
ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ଦଃରତÛନୁ।

୨୩
 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଏତୋରା ୋଣ୍ଞ୍ାମାଇ, ଏÌରÈ 

ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାଇ। ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎୋ ରସÍଲୁ 
ଏତେରି ନÉଡାଙ୍ରି  କÉରସଙ୍ାନରି କାକÉନରି ଆଃୋ ଗରିବାÏ ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଏ 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ରୁଟରି େରିଟÛ ଆହାନାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଏରବÑଅଟରି ଏ େରିଟÛ ରରପ୍ କାନା ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଈରରି ନାଇ ଗାଣ୍ରି ମୀ ରଗÍଲୁତାରରି, ନÉଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  
ଈରା ତରିଞ୍ଜୁ।” ୨୫

 ତରିନ୍ ମବୋ ମୂତରି ରବÑଅଟରି, ଜୀସୁ ଉନ୍ ମବୋ ବଟ୍ରି 
ଆହାନାଇ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ; “ଈରରି ନାଇ ରାକା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାନାରରି େୂନରି ସÉଜା, ଈରୁ ଏରସେÉଲୁ ଈରା ଉରଣ୍ରୁ ଏÌରସ 
େÉଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଈରା ଉଣ୍ଜୁ ।” ୨୬

 େÉଲୁ ଗÉଡ଼ରି ଇ 
େରିଟÛ ତରିନÉବାÏନରିଇ ଏଙ୍ା ଇ ବଟ୍ରିତାରା ନୀରୁ ଉନାବାÏନରି, ରେÍନୁ 
ରରିରହଗରି ବÉÏନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ ଏଆନରିତାରା ସÉବାÏ େÌେ୍ରିଦୁଃରଦରୁ।

୨୭
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ତÌଲ ଗରିଆରାଇ ଇ 

େରିଟÛ ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇ ବଟ୍ରିତାରା ନୀରୁ ଉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ପ୍ରବୁତାରାଆ ଗାଣ୍ରିତରିନରି ଡ଼ଃନ୍ ଦ୍ ନା ରମଃନାରା ଡ଼ରିଇ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ରବÍÎରଲ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାଡ଼ାନରି ମÉଡ଼୍ ୋକାରୁସାଆ ଏଙ୍ା 
ଇ େରିଟÛ ତରିନାକାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇ ବଟ୍ରିତାରା ନୀରୁ ଉନାକାଞ୍ଜୁ। 
୨୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଗÉପ୍ ସରି 
ମୂଲୁତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଅÈଡ଼Èଇ ଇ ରୁଟରି ତରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ବଟ୍ରିତାରÈ ଉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
୩୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ ମାରଦ ଦÉଲାତାକା ଡÉଟା ସରିଡାନାକା 
ଆଇରନରୁ, ସÉବାÏ କୂରାମାରନରୁ, ଅରଟÑ ଗରନ୍କା ତାକା 
ସÉବରିÎରତରୁ ରଡÛଏ। ୩୧

 ଅÉଜୁ ରଗÑରଟ ମାଣ୍ାନରି ରବÎÌରଲ 
ମÉଟ୍ ନାସୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉଆସୁ। 
୩୨

 ରେÍନୁ ଏରସରରି ରବÍÎଲା ମÉଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
ଟରିକ୍Ûନା ୋରହରରିତା ଅୋ ରସÍଲୁ କÉଡ଼୍ େରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  
ଅÉଜୁ େୁତଗି ତରିରଙ୍ ଡଣ୍ େÉନାଅÈସ।ୁ

୩୩
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଏରସରରି 

ରବÍÎଲା ଈରୁ ପ୍ରବୁ ବÌଜରି ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ର ବାଃତା ଊସ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ 
ଏÛମବୋ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ କÉଦୁ। ୩୪

 ରଗରଟ ଈରୁ ଗÉରମ 
ସାକରିସାଇରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ମୀରେ ତରିଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା 
ମୀ ର ବାଃତା ଉସ୍କରିନାନରିଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଡଣ୍ େÉରଣ୍ରୁ। 
ଅÉନୁ ବÉÏରତକା ଅରଟÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ଅÉରନ ଏ କାତାଙ୍ା 
ରବÎତୋଇ।
a ୧୧:୨୦ ପ୍ରବୁ ବÌଜ ି ରେÍନୁ ବÌଜରି ରରଣ୍ ନୂଡ଼଼ରି ବÌଜରି ଏତୋରା ଜୀସ ୁ
ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିରକ ସÉଭା ରଭÑରଲରନ ତÌଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏÌଲୁଗରିଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁବÌଜରି ଉଜାନ୍ େୁଟାତାନରି େÉଲରିଗରିଭା ଅÉଇମାରନ।

୧ କରିନ୍ ି୧୧:୫



225 ୧ କରିନ୍ ି୧୨:୩୧
ସୁପାଡଜିଉି ବାୋଡÈଇ ପାଣ୍ଞ୍ାମାନ ିଦାନ

୧୨  ୧  ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ; ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଦାନ କାତା ଆହାନା 

ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ୨ ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାସରିଡା 
ତାନରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ୋଦା ଆହାନା େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ଲÉକାଇ 
ମାରସରୁ। ୩ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େନୁ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାଇ, ରେÍନୁ 
ତାରÈ ଜରିଉ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ “ଜୀସ ୁଆଗଗି େÉଣ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି ” ଏରସକାରବÎÛଏରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନÈରାଏ 
ଏତୋଞ୍ଜୁରବÎÛଏ “ଜୀସଇୁ ପ୍ରବୁ ଇଞ୍ାନା ରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ”।

୪
 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ସୀନାଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାଇ ମାନୁ, 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଗୁରଲÑ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇରନ ବାÏଇ ମାନୁ। 
୫

 ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରବÍଗାଇ ରବÍଗାଇ ୋରହରାକା 
ମାନୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉଜୁ ଏÛରମବେରରିଇ ଦଃେରିନାସ ୁଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ 
ରଆରଞ୍Ûରନ। ୬

 ରେÍନୁ ମାଇ ମାଇ ନୀମବୋ ତାନରିÔ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଅÉକରିରବÛÎଏ ଇ ଗୁରଲÑତା 
ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ରଆରଞ୍Û ରେÍନୁ।

୭
 ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ତାଇ େÌଲ 

ତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ ତÌଞ୍ା ମୂରନ। ୮
 ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ଲÌକୁରରି ରନଗରି 

ରସÍଲୁ ସୀବାÏଅÉଜାମାରନ। ରଆନରିକରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋଗାଟାନରି ରଡØଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÏÉଜାରନ, 
ଅରଟÑ ରବÍଗାନରିକରି, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇରନ ଗÉରମ ଏÌଲୁ 
ଗାଟାରା ରବÎସ୍ା ତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ ଅÉଜାରନ। ୯

 ଏ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହା ଡ଼Èଇରନ ରଆନରିକରି େରତ୍ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ ଆଇରନ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାନରିକରି କାରରି ଇସ୍ରି ଡÉଟା ସୀବାÏ ଆଇରନ। ୧୦

 ଏ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ରଆନରିକରି ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡÉଟା ସୀବାÏ ଆଇରନ, ଅରଟÑ ରଆନରିକରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ଜରିଉଙ୍ାନରି େୁନ୍ ମବୋ ମୂନରି ଡÉଟା ସୀବାÏ ଆଇରନ। ଏÛରମବେରରିକରି 
ଏÛରମବେରରିକରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ା ମୂନାରା ଡÉଟା 
ସୀଭା ଅÉଜାରନ ଅରଟÑ ରଆନରିକରି ଏ କାତା ତରିଃୋ ମନୂରି ଡÉଟା 
ସୀବାÏ ଆଇରନ। ୧୧

 ଏ ର ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରି ଲÌକୁରରିକରିରନଗା ରନଗାଆ ଜରିଉ ତାରା ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା 
ୋହାନା ସୀେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟତାରି ଗାଣି୍
୧୨

 ନÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ସ୍ ଜୁମବୋମାନରି କାକା 
କÉଟ୍ା ରବÍଗାଇ ରବÍଗାଇ। ନାଇ ଗାଣ୍ରି ତାନରି କାକା କÉଟ୍ା 
ରବÍଗାଇ ରବÍଗାଇ ମାରସକା ରବÎÛଏ ଏ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍Ûରନ। 
ଏରହରଙ୍ରନ କ୍ରିସ୍ଟ ରବÛÎଏ ର ଗାଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ମାଇ 
ମାରଦÛଏ ଅÉଜୁ ଏସନାସୁ ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନାସୁ ଅରଟÑ, ଏସÛନାସ ୁ
ଗ୍ରୀକ୍ ଲÌକୁତÉସୁ ଏଙ୍ା, ଅରଟÑ ଏÌସନାସୁ ଆଲରିଆ ଗାଟାସୁ, 
ଅରଟÑ ରବÎÛଏ େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାସ ୁ
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ର ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମୁଞ୍ା 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ

୧୪
 ମାଇ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ ଅÉଜା ସରିରଡଏ, ଏÌËକରିରଭÑ 

ଏମବୋଆ ଦÉଲାତାଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାଇ ଅÉଜାନାଇ ର 
ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉଜା ମାନୁ। ୧୫

 ରଗରଟକÉଡୁ ରବÎରସ୍: “ଅÉନୁ କାଜୁ 
ଅÉଆରତନୁ ଇରସÑକା ଏ ଗାଣ୍ରି ତାନରି ଅÉନୁ ସ୍ ଜୁମବୋ ସରିରଡନୁ।” 

ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ମରୂନ ଗରିନା? ୧୬
 କରିରୁ 

ରବÎରସ୍: “ଅÉନୁ କାନୁ ଅÉଆରତନୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ 
ନÉରନ୍ ବÉଗା ସରିରଡÛଏ,” ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎରତେକା ଏÌରରି ଗାଣ୍ରି 
ଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ମୂରନ ଗରିନା? ୧୭

 ମାଇ ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରି କାନୁ 
ଅÉଜାସାକା, ଆନାଡ଼Èଇ ରବÎନ୍ ମବୋ ମନୂାସୁମା, ରଗରଟ ଗୁରଲÑ 
ଗାଣ୍ରି ର କୀରୁ ଅÉଜା ଦୁଃରନମାଇରସÑକା ଅÉଜୁ ମଞୂ୍ା ମନୂାସ ୁ
ଗରିନାମା? ୧୮

 
–୧୯

 ରଗରଟ ଗୁରଲÑତାରରି ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ 
ଅÉଜାସାକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାଇ କାକା କÉଟ୍ା କାନ୍ ଙ୍ା 
କ୍ରିକା ସରିଡା ଦୁହମା। ଏÌËକରିରଭÑ େୁନ୍ ମବୋ ଗାଟରି ରେÍନୁ ଏତୋବାÏନରି 
ଏତୋରରି ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ ଟରିକ୍ନÈ ଏÌରରମବୋ ଏ ଗୁରଲÑତା 
ସ୍ ଡୂମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗାଣ୍ରି ତାନରି ଗÉରମ ରବÍଗାଇ 
ରବÍଗାଇ ମାନୁ, ଅÉରତକାରବଏ ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍ରନ।

୨୧
 କାନୁ କାଜୁ ତରିନରିଇ ରବÎସ୍ା ମଏୂ, “ନୀରକ ନÉରନ୍ ଆନରି 

ସÉଟା”। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ତ୍ାଉ ରବÎÛଏ କÉଟ୍ାନରି ରବÎସ୍ା ମଏୂ, “ନୀରକ 
ନÉରନ୍ ଆନରିରବÛÎଏ ସÉଟା ସରିରଡଏ”। ୨୨

 ରଟÍରଣ୍Û ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ 
ଏତୋଇ କÌକ୍ ସରି ଡÉଟାଗାଟାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଆଇରନ 
ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ଗÉପ୍ ସରି ଲୂଡ଼ାତାଇ। ୨୩

 ଅରଟÑ ଗାଣ୍ରିତାଇ 
ଏତୋଇ କÌକ୍ ସରି ନୂଡ଼ରିତାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିନାସ,ୁ ଏÌବାÏ ଗÉପ୍ ସରି 
ଲପ୍ କରିମାନାସୁ। ୨୪

 ମାଇ ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ ମାନÈଆ ସÉଞ୍ାନÈଆ 
ଏତୋÛ ଲÌକୁ ରମହÈଆକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା ଆଇରନ ଏÌଭା 
ଗÉେସରି ଲପ୍ କା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଗରିବାÏଦୀପ୍ କରିମାରନ। ମାଇ 
ଗାଣ୍ରି ତାନରି ମାନରି ସÉଞ୍ାନାଆ ଲପ୍ କା ଲୂଡ଼ା ଆଇସରିରଡଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଗÉପ୍ ସରି ଲୂଡ଼ା ଆଇସରିଡାନାଆ ଗÉରମ 
ନୂଡ଼ରିତାଇ ଇଞ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଇସରିଙ୍ରି  ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ 
ଆନରିରବÛÎଏ ରପ୍ରÍଜୁ ୋହÈରାଏ ଗୁରଲÑତାଇ ସରରତାଇ ଅÉବାÏ 
ମନୁୂ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଗାଣ୍ରି 
ତାନରିÔ ମାନରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନାରାଆ 
ରରହା ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ତାନରିଇ ଆଟ୍ କରିମାନୁ। ୨୬

 ଗାଣ୍ରି ତାନରି ର 
ବÉଗା ଜୂଗରିତାକÈରନ ଗୁରଲÑତାଇ ରବÎଏ ଜୂଗରିନୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ର 
ବÉଗା ଦଃୋ େÌଙ୍ା େÉରଟକା ଗୁରଲÑତାଇ ରରହÛରନ ଆଡାନା 
ରରହା ଅÉନୁ।

୨୭
 ଈ ରୁତ କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ମÉରା ତାରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏ ଗାଣ୍ରି 

ତାନରିଇ ଈରୁ ସ୍ ଜୁମବୋ ଅÉଜାନାରତରୁ। ୨୮
 ରେÍନୁ ମଣ୍ଲୀତାନରିଇ 

ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାକାରରିଇ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। ରବÎÍରଲ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାକା, ରରିରହଗରି ବାÏଇନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାରୁ, 
ଏ ରବÑଅଟରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାରୁ, ଅରଟÑ ଗରନ୍କାତାକା ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
ଗରିବାÏଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା କାରରି ଇସ୍ା ରସଲୁ ଡÉଟା ୋଣ୍ଞ୍ାମାନାରୁ, 
ଅରଟÑ ରବÍଗାରରିଇ ଲପ୍ କାଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା ଡୂୋଗାଟାରୁ, ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑରବÎÛଏ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ାମେୂରି ମାନାରରିଇ 
ରେÍନୁ ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ଏ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାରୁ ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା 
ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ଆଦାଙ୍ଦ୍  
କାବାଡ଼ରି, ଗରିବାÏଗାଟାକା ଗରିନା? ୩୦

 ଗୁରଲÑତାକା କାରରି ଇସ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ା ମୂନାକା ଗରିନା? ଗୁରଲÑତାକା 
ଏ କାତା ତରିଃୋ ମୂୋଗାଟାକା ଗରିନା? ୩୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଇ ଗୁରଲÑତରିକରି ସÉରÛକରି ସୂୋଡ଼ରି ଜରିଉତାଆ ନୂଡ଼ରିତାଆ େÉନ୍ ମବୋ 
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ତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଦାଃୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଈରଦ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଇ ଗୁରଲÑ 
ତରିକରିସÉରÛକରି ରନଗାରÈ ୋରହରରି ତÌତୋଇ।

୧୩  ୧ ରଗରଟ ଅÉନୁ େୁତଗିତାକାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସ୍ୱଗ୍ ଦୁତଙ୍ାନରି କାତା 

ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ମୂେରିସାକାରବÎଏ ନାଇ’ ବାଃତା ରଗରଟ ରଜÍଡା 
ସରିରଡÛ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ସାଦା ଆଇମାନରି ରରଁରରଁ ଇଞ୍ରିମାନରି 
ରାମ୍ ତାଲାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାନୁ। ୨

 ନାଇ’ ବାଃତା ରେÍନୁତାରÈ 
ବାÏଇନରି କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ମାରସକାରବÎÛଏ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁତାଆ ଲାଇ ମାନରି ଗୁରଲÑ ନୂଡ଼ରି କାତା େୁରସକା ରବÎÛଏ, 
ଗୁରଲÑ ବାÏକାତାରା େୁନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଏÌଲୁ ମାରସକାରବÎଏ, 
ଅରଟÑ ସÌକ୍ାନରି ଏÌଜାମ ୁଇରସÑକା ଏÌଜରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି େରତ ୍
ମାରସକାରବÛÎଏ ନାଇ ବାଃତା ରଗÑରଟ ରଜÍଡା ସରିଡାଜାଏ 
ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଆନରିସରିକରି ମୁଲୁ ସରିଡÈନାନୁ। ୩

 ରଗÑରଟ ନାଇ 
ବାଃତା ମାନରି ଗୁରଲÑ ଦନ େÉନାନାକାରରିକରି ୋହା ଜରିରତକା ଏଙ୍ା 
ନାଇ ଗାଣ୍ରି ତରିନରି ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ମ୍ଡÓÝØୋ ତାଙ୍ରି  ସେଗି ଗରିରତକାରବÑÎଏ 
ନାଇ ବାଃତା ରଜÍଡା ସରିଡÈତାକା ନÉନ୍ରି ଆନରିରବÎଏ ଲÉବା ଅÉଏ।

୪
 ରଜÍଡା ଗାପ୍ ସରି ମଣୁ୍ରି ଅÉନାରରି, ରଜÍଡା ରÛଆନରି ରଜÍତାନÌନାରରି, 

ରଜÍଡା, ମକୁୃ ଇନାଅÈନାରରି, ରଜÍଡା ତାଡ଼ାନରି ତÌରସଏ, ଅÉରତକା 
ଅÌଗା ଅÉଏ। ୫

 ରଜÍଡା ରଆନରି ଟରିକ୍ନÈ ରମଃରନ, ରଜÍଡା ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉନାରା ଦÉରହଏ, ଉରତ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଏ। ରଜÍଡା 
ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇତାଆ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇରଟÛଏ। ୬ ରଜÍଡା 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରରହା ଅÉଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜ ରସÍଲୁ ରରହା 
ଅÉରନ। ୭

 ରଜÍଡା ଗୁରଲÑ ମୁଣ୍ରି ଅÉରନ। ଗୁରଲÑତାରÈ େରତ ୍
ଗରିରନ। ଗୁରଲÑତାରା ବାରା ଇଟରିରନ, ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଜÌରନ।

୮
 ରଜÍଡା ଏରସକାରବÎଏ ରନରମବେÛଏ, ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି 

େନୁ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ମାରସକା ରବÎÛଏ ଟାଟରି ଅÉରନରୁ, ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ମାରସକା ରବÎÛଏ ଏÌରରି ଲୂମବେରିରନ; 
ଗÉପ୍ ସରି େନୁମବୋ ମାରସକା ରବÎÛଏ ଏÌରରି ମହୁ ରି ଅÉରନ। ୯ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÛକା ଅÉଜୁ ଈରକ ବÉଗା ଆଡÈ େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନରି ବÉଗା ଈରରି 
ମହୁ ରି ଅÉରନ। ୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରି ରବÍÎଲା େୂରରି େୂରରିତାରରି 
ତÌମବେରିରନ ଏମବୋ େୂରରି ଅÉଆ ସରିଡାନାରରି ଲୁମବେରିରନ।

୧୧
 ଅÉନୁ ଏରସରରି ରବÍÎଲା ମୀଡା ଅÉଜାନା ମାରସଏ, ଅÉନୁ 

ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ଆଇ ମାରସÍଏ, ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରି 
ମାରସଏ, ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓପ୍ କରିରସଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ 
ଲÉରବÎନରିରତନୁ ଅÉରତଏ, ଅÉନୁ ମୀଡା ଏÌଲୁ ଗୁରଲÑÑ ତୁଃରତଏ। 
୧୨

 ଇରଡଃଙ୍ରି  ଇରଦ ଅÉଜୁ ଡରିଟରି ତାନରି ରମଃେରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ଡୂଗା 
ରମଃେରିନାସ।ୁ ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଈରକତାରÈ ରମଃେରିମାଇ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  କÉ୍ର୍ା୍ େଞୁ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହରଙ୍ରନ ଅÉନୁ 
ବÉÏନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଗୁରଲÑତାରÈ କ୍Éର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ ମଇୂ। ୧୩

 ଏଆକରି 
େରତ୍, ରେÍନୁ ବାଃତା ବାରା ଇଟା, ଏଙ୍ା ରଜÍଡା, ଈ ତୀନରି ଗଟା 
ଡ଼ହନା ନରିହ ରିନାଇ, ଏଆକରି ରବÎÛଏ ଇ ମାରଦ ରଜÍଡା ଗୁରଲÑ ତରିକରି 
ରଦରାଡ଼ରି।

ସୁପାଡ ିଜଉି ବାୋଡÈଇ ପÉଣ୍ଞ୍ା ମାନÈଆ  
ନପÍନୁ କାବାଡ ିତାନିÔ ଆଡ଼୍ ଦୁ

୧୪  ୧  ରଜÍଡା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ନୂରଡ଼ ଡୁଞ୍ାଟୁ। 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରିର ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଜÉଦୁ, 

ରଦହା ବÉଗା ରେÍନୁତାରା ବାÏଇନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅଡ଼୍ ଦୁ। ୨ ଅÉନୁ ଗ୍ରÉୋସାନା ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ: ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଡÉଟା 
େÉଣ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇ ରବÎସ୍ରି ସରିରଡଞ୍ଜୁ 
ଏଆକରିରବÎÛଏ, ରେÍନୁରକÑ କାତା ବÉର୍ା୍ ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏମବୋଇରବÛÎଏ ଏÌଆ େନୁ୍ ମବୋ ମଏୂ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ତାରÈ ଲାଇନରି କାତା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରାବାÏଇନରି 
କାତା ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସାନା ରରହା 
ସୀେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତÉଡ଼ା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁରନ ରନଗାରÈଆ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ତାରା େନୁ୍ ମବୋ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ମଣ୍ଲୀ 
ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ସୀେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଈରୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ 

ରବÎସ୍ାକାରୁ ଇଞ୍ରି , ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରି ମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିନରି କାତା ରବÎସ୍ ଦୁ ଇଞ୍ରି  ସÉରÛକରି 
ମÉଟ୍ରିମାଇ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରା ବାÏଇମାନରି କାତା 
ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ା ଗାଟାନରିକରି 
ରଦରାଞ୍ଜୁ। ଏଆକରିରବÎÑଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗÛରଟ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ତରିଃୋ ମେୂରି ରନଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ର ସରର ତାକା। 
ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମଣ୍ଲୀ ଡÉଟା ଅÉରନ।

୬
 ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ାଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ରଗÑରଟ 

ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ େ୍Éତାଇ ଇରସÑକା 
ମୀରନ୍ ଆନରି ଲÉବା, ଏଆକରିରବଏ ରେÍନୁ ତାରା ବାÏଇନରି କାତା, 
ରେÍନୁ ତାରା ଲାଇ ମାନରି କାତା, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରା ରବÎସ୍ା 
ଗ୍ରÉପ୍ାଇ ଇରସÑକା ଟରିକ୍ନÈ ମୀରନ୍ ଲÉବା ଅÉରନ। ୭ ଜରିଉ ସରିଡାନରି 
େରିରଡ଼ରି ଅÉରତକା ରଡÍକା ତରିନରି ରଗରଟ ରବÍଗାଲରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ 
ଡ଼Ìସା ଡ଼Èଇ ବାÏରରି ସାଦା ଗରିରତକା ଏତେରି ଗÉଡ଼ରି ଡ଼ସ୍କରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌରÈ ଇସରିଙ୍ରି  େନୁ୍ ମବୋ ଅÉରନ? ୮ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ରବÎତୋନାରରି ଅÉରନଃ ଅରଟÑÑ କÉଲା ପ୍ରଃୋରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଅÉନାଭାନରି ତୂଡୁ଼ ବୀÐକରିନାରରି କ୍Éର୍୍ା ସାଦା ଅÉଆତାକା ଇସରିଙ୍ରି  
ସରିୋଇଙ୍ା କÉଲା ପ୍ରଃୋ ରସÍଲୁ ସ୍ଡଃÕରନରୁ।

୯
 ଈରୁରବÎଏ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ାବାÏନରି 

େୁନÈରାଏ ରବÎରତେକା ଏତୋରୁ ରବÎÑଏ ମୀ ରବÎସ୍ାରା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା 
େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂରୁ। ଏÌରÈ ବରିÎଲୁ ତରିନରିଇ ରବÎସ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆକÈଆ 
ଅÉରନ। ୧୦

 ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି, େୁତଗି ତାନରି ଗÉରମ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ାଇ ମାନୁ, ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ମଲୁୁତାଇ। 
୧୧

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଆନରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନରି କାତା ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ାନା 
େନୁ୍ ମବୋ ମଆୂତାକା ଏÌରରି ନାଇ ରସÍଲୁ ମଲୁୁ ସରିଡÈନାରରି ଅÉରନ। 
୧୨

 ମୀ ରସÍଲୁ ରବÑÎଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  େୁନÈନାରରି ଅÉରନ, ଈରୁ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ସୀନାଆ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତÈଆ େÉନମବୋ 
ଅଡ଼୍ େରିମାନାକରି ମଣ୍ଲୀ ଡÉଟା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଏତୋରରି ରନଗରି 
ଅÉରନ ଏÌରÈ ଗÉପ୍ ସରି େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାଟୁ।

୧୩
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ତାରÈ ରବÎସ୍ରି 

ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତରିହାନା ଲÌକୁରରିଇ େୁନମବୋ ଗରିବାÏ ଡÉଟା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
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ବାଃତା ଜÉୋକାଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଅÉନୁ ରଗÑରଟ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ ଇରସÑକା, ଅÉନୁ ଜÉେରି 
ସରିରଡନୁ ନାଇ ଜରିଉ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନ, ଏÛମବୋ ନÉନ୍ରି 
େୁନ୍ ମବୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÛ ୧୫

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆନୁ 
ଆନା ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ? ଆନୁ ନାଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଇ, ନାଇ ଏÌଲୁ ଡ଼ÈଇରବÎÛଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଇ, 
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିଇ ଏଙ୍ା ନାଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ରବÛÎଏ ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିଇ। ୧୬

 ଈରୁ ରଗÑରଟ ବାÏରରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଦଃରଦରୁ, ଇରସÑକା ଏÛମବୋ କକ୍ ସା ମାନରି 
ଲÌକୁତାକା ମୀ କାତା େୁନÈନରି ବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  “ଅÉରମନ୍” ଇଞ୍ରି  
ରଭରସ୍ରୁ? ୧୭

 ଈରୁ ଈରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁଇ ଟରିକ୍ନÈÛ ଦଃେରିରଞ୍ରୁ, 
ଏଆକରିରବÎÛଏ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଜରିଉ ଡÉଟା େÉନମବୋ 
ମେୂରିସରିରଡଞ୍ଜୁ

୧୮
 ଆନୁ ମୀ ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 

କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଦାନ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ ଇଞ୍ରି  ରରହା 
ଆଇମାଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୧୯

 ଅÉରତକାରବÛÎଏ 
ମଣ୍ଲୀ ତାନରିÔ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ହଜାର ହଜାର 
କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରି ବÉଗା ଲÌକୁରରି େୁନରି ରଡଃଙ୍ରି  ୋଞ୍ଜୁ ଗଟା କାତା 
ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଆନୁରବÎ େୁନ୍ ମବୋ 
ମଇୂ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରବÎଏ ଗ୍ରÉମବୋ ମରୂନରୁ।

୨୦
 ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ମୀ େୁନ୍ ମବୋ 

ଡ଼Èଇ ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଆଟୁ ଏଆକରିରବÎÛଏ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 
ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇବାଡରି ଅÉଜାମାନରି 
ରମରୃହନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। ୨୧

 ରେÍନୁେୁତରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ:

“ରବÍଗାଲରି କୁଲୁତାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ
ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାନାକା ବାହାଡ଼Èଇ

ଆନୁ ଇ ଲÌକୁରରିଇ କାତା ରବÎରତେକାରଭÑ,
ଇଆରୁ ନାଇ କାତା ରବÎରଞ୍Ûଏରୁ।” 
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୨୨
 ଏସରିବÉଗା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା 

ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ୍ ଇଟ୍ରିନାକାରରି ରସÍଲୁ ମ୍ଡରିÓଉତାରରି ଅÉଆରତ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ରଟÍରଣ୍ େରତ୍ ଇଟÈ ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ମ୍ଡରିÓଉତାରରି, ବÉÏନରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ େରତ୍ ଇଟÈସରିଡାନରି 
ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ମ୍ଡରିÓଉତାରରି। ୨୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑ ମଣ୍ଲୀ ର 
ବାଃତାରନ ଉଜରିତାକା ଏଙ୍ା ଈରୁ ରଗÑରଟ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କାତା ଅÉରତକା, ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆସରିଡାନରି 
ଆରରÛତାକା ଏମବୋÛ ମାରସକା ମୀଙ୍ରି  ବାଇଗାଟାରତରୁ 
ଇଞ୍ାରନରୁ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑତାକା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିରତକା ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଆରରତାଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 
ମାରସକା ଏÌରÈ ରବÎନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ତÉନ୍ାରା ଦୂସ ଗରିଆନାରା 
େୁରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÉଡ଼୍ ୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌରÈଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡା ଲାଇ ମÉଗ୍ା ମାନରି ଗୁରଲÑତାରରି ତÌଞ୍ରିରନ, ଏÌରରମବୋ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ା ଡ଼Ìଇ ଅÉଞ୍ାନା ରେÍନୁଇ କÉଟ୍ାନରି କୂରାନା 
ରେÍନୁ ମୀରକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ 
ଦଃରନଞ୍ଜୁ।

ମରୀ ଊଜାନ୍ ପୁଟାଙ୍ାନ ି 
ବାରା ଗି୍ା ଲୂଡା ମାନନ

୨୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ 

ଈରୁ ଆନÈ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ? ଈରୁ ଏରସରରିରବÎÍଲା ର ବାଃତା 
ଉସ୍କରିରଞ୍ରୁ ଏÌରରମବୋ ଏତୋରତରୁ ଗÉଡ଼ରି କାହାଇରଞ୍ରୁ ଅÉରତକା 
ଗ୍ରÉୋଇରଞ୍ରୁ, ଅÉରତକା ରେÍନୁ ତାରା, ଟରିକ୍ନÈତାରା େୂନରି କାତା 
ରବÎସ୍ରିରଞ୍ରୁ ଅÉରତକା ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତରିଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା, ଲÌକୁ େୁନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଏ କାତା ତରିଃୋ ଆଇରନ। ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ମଣ୍ଲୀ ଡÉଟା 
େÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଅÉୋକାରରି। ୨୭

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଇରସÑକା ରରିଆରତରୁ କରି ତୀନରି 
ଗାଣ୍ରିତାରତରୁ ରଆନରି ରବÑଅଟରି ରଆରତରୁ ରବÎସ୍ା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି େୁନମବୋ ରସÍଲୁ 
ଇ ଗୁରଲÑ ତାରା ତରିଃୋକାଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ଏଆକରିରବÑÎ ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ତରିଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ, ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା 
ରବÎସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ କରିନ୍ ଇଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାସଅ 
ଲାଇ ଲାଇ ରେÍନୁ ରକÛଏ ବÉସରି ଅÉୋକାଞ୍।

୨୯
 ଅରଟÑ ରବÎଏ ବାÏଇନରି କାତା ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ 

ଗରିବାÏଗାଟାରୁ ରରିଆରୁ କରି ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ରବÎସ୍ା କାରୁ ଏଆରୁ ଆନା 
ରବÎତୋ ରନରୁ ଏÌରÈଆ ରବÍଗାଲରି ତାକା ରବÎଞ୍ାନା ରନଗାରÈ 
େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା କÉରୁ। ୩୦

 ରଗରଟ ଏମବୋÛ କକ୍ ସାମାନାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ର େନୂାରା ଉରଜତାରÈ େÉରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରଭÍରଲ 
ତାଞ୍ଜୁ କରିନ୍ ଇନାକାଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଇରସÑକା ଆଡା ଗୁରଲÑତାରତରୁ 
ରଆନରି ରବÑଅଟରି ରଆରତରୁ ରେÍନୁ ତାରା େନୁମବୋ ଗରିବାÏ ମରୂଦରୁ। 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଗୁରଲÑତାକା ଗ୍ରÉମବୋ ମରୂନରୁ ଏଙ୍ା ରରହା 
ଡ଼Èଇ େରିରର୍୍ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉରନରୁ। ୩୨

 ରେÍନୁ ତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି ଜରିଉ ରେÍନୁତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାରରି ଲାଇଟରି 
ରାହରି ଆଇରନ। ୩୩

 ରେÍନୁ ବରିରା ସାକାଲରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ ଏଆକରିରବÎ ନରିଆଡ଼ରି ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଲତୁ ରଜÍଡା ସୀବାÏ 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୩୪
 ଉଜାନ୍ େୁଟା ତାନରିଇ ଆଜାସାକା କରିନ୍ ନା କକ୍ ସାନା 

ରବÎନାକାଇ। ମୀ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମÌସା ସÉଜା ତାନରି 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭରି ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା ରାହରି 
ଅÉୋକାଇ। ୩୫

 ଆଜାସାକା ଆନା ଅÉରତକା େୁନ୍ ମବୋ 
ମÉଣ୍ରିତାକା ତÉରେକରି ସାଜାନା ତାଡ଼ା ଜÉମାରରିଇ ରବÎନାକାଇ। 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି କାତା ରବÎସ୍ା ଏÌବାÏସାନରି ରସÍଲୁ ଲାଜାତାରରି। 
୩୬

 ରେÍନୁ ତାରରି ରବÎସ୍ା ମୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ବÉÏଜା ମାରନ 
ଗରିନା? ଅÉଏ। ଈରରି ରବÎସ୍ା ବାÏରରି ମୀ ବାହାତାଙ୍ରି  ଏସାଞ୍ାରନ 
ଗରିନା? ଅÉଏ। ୩୭

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ, 
ଗରିେରି ରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକାଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଆନା ଆନା ଭ୍ୀସ୍କରି  
ମାଞ୍ାଇ ଏ ଗୁରଲÑ ତାରରି ରେÍନୁ ତାରରି ବାଗଗି ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
େୁନାକାଞ୍ଜୁ। ୩୮

 ରଗରଟ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ରେÍନୁରଭÛଏ ଏଆନରିଇ େୁରନÛଏଞ୍ଜୁ।

୩୯
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ ଈରୁ 

ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈ ଡୁଞ୍ାଦୁ ଏଆକରିରବÎÛ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଅÉଙ୍ା କୂନା। 
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 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ ତାରା କାବାଡ଼ରି ଟରିକ୍ନÈ ସÉଞ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ଆଗ୍ରି ରତଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ।

କି୍ସ୍ଟତାରି ନନଗିସଦି

୧୫  ୧  ଅ ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ରବÍÎରଲରନ ଈରା ଏÌଲୁ 

ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ମÉଟ୍ରି ମାଇ। ଈରୁ ଇ ରନଗରି ସଦରି, ଆହାମାରସରୁ 
ଏଙ୍ା ଇରଦ ଟୁକ୍Ûନା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାମାରଞ୍ରୁ। ୨

 ଈରୁ ଇ 
ରନଗରି ସଦରି ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏଆକରି ନାଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନରି କାତା େରତ୍ ଗରିଆରଞ୍ରୁ।

୩
 ଅÉନୁ ଏତୋରÈ ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ ଏÌରÈ ମୀରଙ୍ 

ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ। ଏÌରରି ଗÉରମ ନୂଡ଼ରି ତାରରି ଇଞ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରତଏ; 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରିÔ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇ 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୪

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ମୁସ୍ା ଅÉରତ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରିÔ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୀନରି ଦରିନା 
ଗÉଲା ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୫ ଏଆଞ୍ଜୁ ରକୋଇ ଏଙ୍ା ଏ 
ରବÑଅଟରି ବାର ଗାଣ୍ରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏ ରବÑଅଟରି ରରହÛଭାଙ୍ା ୋଞ୍ ଶହ ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉମବୋ 
ଗାଟାରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏ ମାରଦ ଦÉଲାତାକା ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ନୀମବୋମାରନରୁ। ଐଆକରିରବÛÎଏ ଗରନ୍କା ତାକା ସÉବରିÎରତରୁ। ୭ ଏ 
ରବÑଅଟରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜାକୁବଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିÔ ତÌଞ୍ା 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଇ ରତଃଙ୍ରି  ମଲୂା ରବÑଅଟରି ଅମବୋଡ଼ରି ରବÎÍଲା ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାମାନାନୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିକରି କଗାନୁ ବରିÎହା ରଡଲରି ନÉଙ୍ରିରବÎଏ 
ତÌଞ୍ା ଅÉଜାରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଅÉନୁ ଗୁରଲÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାସାରରି ମାରଦ ଗୁରଲÑ ତରିକରି 

କଗାନୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାନୁ ଇଞ୍ରି  ୋଦା େÉନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରିରବÎଏ ଅÉନୁ ଆବ୍ ଗରି ସରିରଡନୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, 
ଅÉନୁ ରବÍÎରଲ ଏ ରେÍନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିଇ ଜୁକ୍ ସାମାଇ। 
୧୦

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ବାÏରରି ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଆଡାଆ 
ଇରଦ ଅÉନୁ ଇହରିଙ୍ରିତାନୁ ଅÉଜାମାଇ। ରେÍନୁ ସରିଆ ମାଞ୍ାନରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆରରÛତାରରିÔ ଅÉଆସରିରଡ। ଗୁରଲÑ ୋଣ୍ା ଅÉଜା 
ମାନାରରିକରି ରବÎÛଏ ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ଭାହାନାଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାଇ। 
ଅÉନୁ ନାଇସକ ଗÉେସରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମÉଇ ଏ କାତା ଅÉଆରତ, 
ନÉରକ ମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆଡÈ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ ମସୂା 
ମାରନ। ୧୧

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ତାରା ରନଗରି ସଦରି େÌୋ୍କାନୁ ଅÉରତକା 
ରବÍଗାରୁ େÌେ୍ାକାରୁ ଏମବୋÛ ଆନାରରିରବÎÛ ସରିରଡଏ, ଅÉମ ୁଗୁରଲÑ 
ତାମ ୁରଣ୍ାରନ େÌେ୍ରି ମାନାମ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରବÎÛଏ େରତ ୍
ଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ।

ମାଇ ସÉବାÏ ଡÈଇ ନଙିି୍ନାରି
୧୨

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିେ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଈରା ତ ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉଜାମାରନ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ବାଃତା ଆନାଡ଼ରିକରି ଜାହରି ଜାହରି 
ତାରତରୁ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିେ୍ା ଅÉଏରୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
୧୩

 ରଗÑରଟ ଲÌକୁତାକା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିରଙ୍ଏରୁ ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ 
ରବÎଏ ସାଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାÛ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ମୀ ଏÌସରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ରଗÛରଟ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଗାଡା ଡ଼Èଇନରିେ୍ା ଅÉଆସରିରଡ଼ଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା 
ମÉନ୍ରି ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ ୋ ଏଙ୍ା ମୀନ୍ରି େରତ ୍ଗରିଆମାନାରରି ଆନରିସରିକରି 

ମଲୁୁ ସରିରଡ। ୧୫
 ଅÉମରୁଭÛଏ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଦାେÈ ରଭସ୍ରି ଡ଼Ìଇ 

ଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇଗାଟାମୁ ଆଇନାମୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉମ ୁ
ଜୀସ ୁସÉବାÏ ଗÉଡାଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େÌେ୍ରିନାମ।ୁ ରଗÑରଟ 
ସÉଜାନାକା ନରିରଙ୍Ñଏରୁ, ଇରସÑକା ରେÍନୁରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟଇ ସÉବାÏ 
ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ରଗÑରଟ ସÉଜାନାକା ରରିରହଗରି 
ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇରସÑକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରବÎଏ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ା ସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ରଗÑରଟ କ୍ରିସ୍ଟ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ା ସରିରଡଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ମୀ େରତ୍ ଗରିଆନାରରି ଆନରିସରିକରି ମଲୁୁ ସରିରଡ। ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ 
ଡ଼Ìଇ ତାନରିରନ ମାରଞ୍ରୁ। ୧୮

 ଅରଟÑ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା 
ଏତୋନାକା େରତ୍ ଗରିଆନା ସÉଜା ମାରନରୁ ଏଆରୁରବÛÎଏ ମହୁ ରି 
ଅÉଜାରନରୁ। ୧୯

 ରଗÑରଟ େୁର୍୍ ତାନରି ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଆଡାକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ବାରା ଇଟାନାସୁ ଇରସÑକା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ମକୁୃ 
ଆଗÈନାସ।ୁ

୨୦
 ଏଆକରିରବÎ Ñଏ ଟରିକ୍ ନାତାରରିଈରରି, କ୍ରିସ୍ଟଇ ରେÍନୁ 

ନରିକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନାକାରରି ରସÍଲୁ 
ଊରଡ଼ରି େÌଲ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ରି  ସÉବାÏ ବÉÏରତ, ଏ ରଡଃଙ୍ରିର ରମ୍ଡÓରହÑନରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ରିନାରରି ଅÉଜାମାରନ। ୨୨

 ଆଦମ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ତାକାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସÉବାÏ ବÉରତ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକା ରରିରହଙ୍ରି  ନୀମବୋ େÉରନରୁ। 
୨୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରଡଲରି ତାନରିଇ 
ସାବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ରବÎÌରଲ େÌଲ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆନରି ରମÍଲା ୋଣ୍ଞ୍ାମାନାକା ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ୨୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ବରିÎହାରଡଲରି ବÉÏରନ। ଏ 
ରବÑଅଟରି େତୁଗି ତାକାରରି ତାରରି ଡÉଟା ଏଙ୍ା େÌଣ ମହୁ ରି ଗରିନରି ରବÑଅଟରି 
କ୍ରିସ୍ଟ ଅÉବା ରେÍନୁ କାଜୁତା ଗୁରଲÑ ସେଗି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ କÉରସଙ୍ାନରିଇ ତାଡ଼ା କାଟ୍ କା 

ରନÍରଡକରି ତÈଆନରି ଟୁକ୍ନÈ କ୍ରିସ୍ଟ େÌଣ ଗରିବାÏ, ଦୀରନ। ୨୬
 ବରିÎହା 

ରଡଲରି କÉରସଞ୍ଜୁ ଇରସÍକା ସÉବାÏତରିନରିଇ ମୁହ ରି ଗରିବାÏଅÉରନ। 
୨୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: “ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାଆ 
ଏଆନରି କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି ଇଟା ଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ”। ଇ 
“ଗୁରଲÑତାଆ” ଏଆନରି କାଟ୍ କା ରନÍରଡ ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତÉନୁରନ ଗୁରଲÑତାଆ କ୍ରିସ୍ଟ କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି 
ଇଟାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ ତାରା େÌଣ କ୍ରିସ୍ଟକରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୨୮

 ଗୁରଲÑତାଆ କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡଟରି ତÉୋ ଅÉନରି ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରବÎÑଏ ଅÉବା ରେÍନୁ ରନÍରଡଟରି ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏମବୋÛ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ସÉଜାନାକା ରଗÍରଟ ଅରଟÑ ନରିରଙ୍ଏରୁ ଇରସÑକା 

ସÉଜାନାକାରରି ରଗÍଲୁ ମଞୁ୍ାନାକା ଆନା ଗରିରନରୁ? ସÉଜାନାକା 
ରଗÍରଟ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ରରିରହଗରି ନରିରଙ୍Ñରୁ ଇରସÑକା ଆନାଡ଼ରିକରି ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ମଞୁ୍ାଗରିଭା ଆଇରନ?

୩୦
 ଅÉମୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଡ଼ଃନା ଅÉଜାଞ୍Éୋ ବରିକାଲରି ତାନରିÔ 

ଦୀେ୍ରିଙ୍ାନାମୁ? ୩୧
 ନÉଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 

ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÌଗାଇ ମାନାକରି କ୍Éର୍୍ା 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ,ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ସÉବାÏତରିନରିଇ େୂଟ୍ କରିମାଇ। ୩୨

 ଅÉନୁ 
ଉରଜÑରନ ଏେରିସ ନÉଜୁ ତାନରି ଜତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ କÉଲା ପ୍ରଃରତଏ, 
ଏଆକରି ନÉନ୍ରି ଆନରି ଲÉବା ଅÉରତ? ରଗÑରଟ ସÉଜାନାଞ୍ଜୁ 
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ରରିରହଗରି ନରିରମବେÑଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା “ବÉÏଦୁ ଅÉଜୁ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିନା, ରରହା ଲÉବା ଅÉନା ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଭୀଏ 
ତ ସÉନା।”

୩୩
 େୁନାନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂନା। “ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରକÛ 

ଜୂଟୁ ଅÉଭା କୂନା। ଏଆରୁ ରନଗାରÈ ଗୁରଲÑ ମହୁ ରି ଗରିରନରୁ।” 
୩୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା। 
ମୀ ମାରଦ ଏସନାକା ରେÍନୁଇ େୁନାସରିରଡରୁ। ମୀଙ୍ରି  ଲାଜା 
ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଇ କାତା ରବÎତୋରତଏ।

ଅÉଜୁ ଇସିଙି୍ ବାÏକାତାରÈ ଗାଣି୍ ପÉନାସୁ
    ୩୫

 ମÉଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎନ୍ ମବୋ ମୂତାରନଞ୍ଜୁ, “ସÉଜାନାକା ଇସରିଙ୍ରି  
ନରିଙ୍ରିରନରୁ? ୩୬

 ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାରା ଗାଣ୍ରି ୋହରିରନରୁ?” ଇ 
ଗୁରଲÑତାଇ େୁନÈନାଇ କାତାଙ୍ା। ଭରିରା ତାନରିÔ ଉହାନାରରି ବରିରହନରି 
ସÉଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏÌରରି େୂନରି ଗୁରନ୍ଏ। ୩୭

 ମାଟରିନାନରି ଏତୋରା 
ମାଟ୍ ରିରଞ୍ରୁ େÌଲ ଅÉଗରିନାନରି ଏÌରÈରନÛ “ଗାଣ୍ରି” ଆହାନା 
ନରିରଙ୍ଏ, ଈରୁ ଗହମ ଅÉୋକାରରି ଅÉରତକା ରବÍଗାଲରି ବରିରହନରି 
ଅÉୋକାରରି ବାÏରରି ବରିରହନରି ମାଟ୍ କରିରଞ୍ରୁ। ୩୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ 
ଏରମବେÛରରି ଆନା ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗାଣ୍ରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଗୁରଲÑ ବରିରହନରି ମାରଦÑ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାରା 
ଗାଣ୍ରି ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୩୯

 ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ର ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ଅÉଆତୁ। 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାରରି ର ବାÏକାତାରରି, ଜÌତତାରରି ରବÍଗାଲରି ତାରରି, 
େଟାତାରରି ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି ବାÏକାତାରରି, ମୀନୁ ତାରରି ଅରଟÑ 
ରବÍଗାଲରି ତାରରି। ୪୦

 ରସଣ୍ ମୂରତଙ୍ରିଆ ମାନାଇ ଏଙ୍ା େୁତଗି 
ତାନରି ମାନାଇ ରବÎÛଏ ଏରସ ସÉଞ୍ା ତÌସ୍କରି ନୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଏÌବାÏସାନରି ତÌସ୍କରିନାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାରରି, ମୂରତଙ୍ରି  
ତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି। 
୪୧

 ରବÍÎଲାତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି। ଡÉଞ୍ଜୁତାରରି ସÉଞ୍ା ରବÍଗାଲରି। 
ଏଙ୍ା ସୁକାଙ୍ାନାରରି ସÉଞ୍ା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି ତାରରି। ଅରଟÑÑ 
ସୁକାଙ୍ାନରି ମାରଦÑରବÎଏ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ତାରରି ସÉଞ୍ା 
ମାରନ।

୪୨
 ସÉଜାନକାରରି ନରିଙ୍ରିନାରରିରବÛÎଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଏତେରି ସÉନରି 

ଗାଣ୍ରି ମସୁ୍ା ଆଇମାରନ ଏÌରରି ମହୁ ରି ଆଇମାରନ। ଏଆକରିରବÎÛଏ 
ଏÌରରି ମୁହ ରି ଅÉଆନାରରି ଅÉଜାନାଇ ନରିପ୍ କାଆଇରନ, ଏÌରରି 
ଏରସକାରବÎÛଏ ମହୁ ରି ଅÉଏ। ୪୩

 ସÉବାÏ ଗାଣ୍ରି ସÉଞ୍ÈସରିଡÈନାରା 
“ମୁସ୍ାଆଇରନ” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ ନରିପ୍ କା 
ଆଇମାରନ। ଉରଜÑରନ ଡÉଟା ସରିଡାନାରା “ମୁସ୍ାଆଇରନ” 
ଏÌËକରିରଭÑ ଡÉଟାଗାଟାରରି ଅÉଜାନା ନରିପ୍ କା ଆଇମାରନ। 
୪୪

 ବାÏରରି ଇ େୁତଗି ଗାଣ୍ରି “ମସୁ୍ାଆଇରନ” ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ଜରିଉ 
ଅÉଜାନା ନରିପ୍ କା ଆଇରନ।

ରଗÑରଟ ବରିÎରାଗାଣ୍ରି ମାରନ, ଇରସÑକା ଜରିଉଗାଣ୍ରିରବÎÛଏ ମାରନ। 
୪୫

 ରେÍନୁ େତୁରିତା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: “ରବÍÎରଲତାଞ୍ଜୁ 
ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ (ଆଦମ) ବରିÎରା ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ। 
ରରିରହଗରି ତାଞ୍ଜୁ (କ୍ରିସ୍ଟ) ଜରିଉ ସୀେ୍ରିମାନାଞ୍ଜୁ, ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏଜାନାଞ୍ଜୁ। 
୪୬

 ଅÉରତକାରବÛÎଏ ଏତୋରରି ଜରିଉତାରରି, ଏÌରରି ରବÍÎରଲତାରରି 
ଅÉଆରତ। ଏତୋରରି େୁତଗି ତାରରି ଏÌରରି ରବÍÎରଲତାରରି ଏଙ୍ା ଏ 
ରବÑଅଟରି ଜରିଉତାରରି ବÉÏରନ। ୪୭

 ରବÍÎରଲତାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଇ 
େୁତଗି ତାନରିÔ ମାନରି ଭରିରା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉରତଞ୍ଜୁ; ଏÌËକରିରଭÑ 

ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏରତଞ୍ଜୁ। ୪୮
 େୁତଗିତାକା ଗୁରଲÑତାକା 

ଏ ବରିÎରା ଗାଣ୍ରି ୋହାମାସରି ଏ େୁବ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା, 
ଏଆକରିରବÎÑଏ ରସଣ୍ନାକା ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏଜାମାସାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା। 
୪୯

 ଅÉଜୁ ବରିÎରା ଗାଣ୍ରି ୋହାମାସରି େୁବ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗାଣ୍ରି 
ୋହାମାନାସୁ,ଏଙ୍ା ଏରହରଙ୍ରନ ରସଣ୍Ûଟରି ବÉÏଜାମାସାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିରବÛÎଏ ଜରିଉଗାଣ୍ରିଆଃନାସ।ୁ

୫୦
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ନାଇ 

ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି ଈରରି ରାକÈ ଏଙ୍ା ଊଙ୍ା ଆହାମାନରି ଇ ଗାଣ୍ରି 
ରେÍନୁ ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍  ବା ମୂଏ। ରେÍନୁ ଦରିନା ତାନରି ବÉଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂ। ମହୁ ରି ଅÉନାରରି ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂ। 
୫୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରନ ରବÎଞ୍ାଟୁ! ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ର ଲାଇମାନାରା 
ନୂଡ଼ରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ: ମାଇ ମାରଦÛ ଗୁରଲÑତାସ ୁସÉଆସ,ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସ ୁମ୍ୀନାସ।ୁ ୫୨

 ର କାନୁ ବାÏଟ୍  ଇନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଉଦାରେରନ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ। ଏରସର୍  ରଭÍଲା ତୂଡୁ଼ 
ବୀÐକା ଅÉରନ, ଏମବୋ ଜୀସୁବାଃତା େରତ୍ ଗରିଆନା ସÉଜାନାକା 
ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ବରିÎହÈନରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ମହୁ ରି ଅÉଆନରି ଗାଣ୍ରି ଆଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା ମାଇ 
ମାରଦ ନୀମବୋନା ମାରନରୁ ଏଆରୁ ମ୍ୀରନରୁ। ୫୩

 ଇ ମୁହରି 
ଅÉନାରରି ଗାଣ୍ରି ମହୁ ରିଅÉଆନାରା ସରିଣ୍Èଡ଼Èଇ ଟÉଟା ଗରିବାÏ ଅÉରନ 
ଏଙ୍ା ଇ େୁତଗି ଗାଣ୍ରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜରିଉ ନୀମବେରିନାରା ସରିଣ୍È 
ଟÉଟରିରନ। ୫୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରରି ମହୁ ରିଆନରି ଗାଣ୍ରି ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ 
ସରିଣ୍È ଟÉଟରିନରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାନାରରି 
କାତା ଉରଗ୍।

“ସÉବାÏତରିନରିÔ ମେୂା ଅÉଜାମାରନ।”  ଜରିଶାଇଅ ୨୫:୮

 ୫୫ “ଅ ସÉବାÏ ନୀନ୍ରି ମନୂରି ଡÉଟା ଏÛରମବେଏ?
ଅ ସÉବାÏ ନୀନ୍ରି ଜୂଗାସରିନାରରି ଡÉଟା ଏରମବେଏ?” 

 ହରସଆ ୧୩:୧୪

୫୬
 ସÉବାÏ ବାÏରରି ଡ଼Ìଇ ବÉଗା ଆଡÈଆ ଜୂଗା ତାେରିରନ। ଏଙ୍ା 

ଡ଼Ìଇତାରରି ଡÉଟା ସÉଜା। ୫୭
 ଏଆକରି ରବÎÑଏ ରେÍନୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା 

େÉନାକାଞ୍ଜୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ମେୂା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୫୮
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ 

େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଅÉଜାନାଇ ରାହରି ଆଦୁ। ଅÈନାରରିସରିକରି 
ମୀରଙ୍ ଗ୍କ୍ ତାରÈ ଆକାରରି। ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଡ଼ଃନା ରନଗାଡ଼Èଇ 
ଗରିଦୁ। ରେÍନୁ ମୀ ରେÍନୁ ରସଲୁ ଗରିେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଆରଡ୍ ସାରଲ 
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନା ମରିଣ୍ାନରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଡ଼ଃନା ସÉରÛକରି ସେଗି 
ଅÉଦୁ।

ନବÍଗାଲି ପନତ୍ଡଗାଟାରି ନସÍଲୁ ଦାନ ଊସ୍  ପା

୧୬  ୧  ଇରଦÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁଡାବୁଙ୍ା 
ଉସ୍ ୋ ଆଇମାନରି କାତା ଅÉନୁ ଗାଲାତୀ 

ଊଜାନ୍ େୁଟାତାକାରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାରସଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଈରୁରବÎÛଏ ଗରିଦୁ। ୨

 ର ଅÉଟାରବÍÎରଲ ଗÉଲା ଡ଼ଃନା େÉଲୁଗÉଡ଼ରି 
ରନରିସରି ରବÎÍରଲ ଦରିନା ଈରୁ ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି ମୀ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
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ଡାବୁଙ୍ା ଉସ୍ାନା ଇଟାଦୁ। ଈରୁ ଇ ଡାବୁଙ୍ା ଟରିକ୍ ନାର ବାହାତା 
ଇଟାଦୁଃଦୁ। ଅÉନୁ ବÉÏରତକା ଉସ୍ ୋ ଲୂଡ଼ା ଅÉଏ। ୩

 ନାଇ 
ବÉÏରତକାଈରୁ ଏତୋନରିଇ ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କରିରଦରୁ, ଅÉନୁ 
ଏଆନରିକରି ସରିଆନା ଏଆନରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ମୀ ଉସା ମାନାଆ 
ଡାବୁଙ୍ା ଜରିରୁଶାଲମ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାଜରିଆଇ। ୪ ଅÉନୁ ରଗରଟ ସାଇ 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରବÎÛଏ ନÉରକ ବÉÏରନରୁ।

ପାଉଲ ପଡେଜୁÓକସାନାରି
୫

 ଅÉନୁ ମାକରିଦନରିଆ ୋରହରରି ସାଲ ଦ୍ ବା ମା ରନ। ମାକରିଦନରିଆ 
ୋରହରରି ସାନରି ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏଇ। ୬

 ଅÉନୁ 
ବÎÉରତକା ଈରକ ରଡଲରି ମୀ ବାଃତା ଲଃତାଇ, ଆନାବୁନା 
ରମନରିରଡଲରି ସାନରି ଟୁକ୍ନÈ ମୀରକ ରାହରି ଅÉଜାଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ 
ଏତୋବାÏଙ୍ରି  ସାଇ ଏମବୋଙ୍ରି  ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମତୂାରଦରୁ। ୭ ଇରଦÑ 
ଆନୁ ମୀରକ ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  େଣୂ୍ା ମÌନ ଆଇସରିଡାଜାଏନୁ, ରେÍନୁ 
ମÌନ ଅÉରତକା ଅÉନୁ ବÉÏଜାନାମୀରକ ଗÉରମ ରଡଲରି ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ, ଅÉନୁ ଏେରିସ ରଦରରି 
ନÉଜୁତାନରି ରେଣ୍ରିକଷ୍ a ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉଇ। ୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ରଣ୍ା 
ରଦରରି ୋରହରରି ଦÉସା ଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନାଇ କୁÛଇଟରି 
ବÉଦରି ଗାଟାକାରବÎÛଏ ଗÉପ୍ ସରି ମାରନରୁ।

୧୦
 ତରିମତରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ମୀ ମାରଦÛ ରରହା 

ଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଈରକÍ ରମଃଦୁ। ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁରବÛÎଏ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଏମବୋଇରଭÛ ତରିମତରିଇ ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମହÈକାରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବା ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉବାରରିରକ ରବ୍ଡÎÓÍତାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ କÉସାନାମାଇ।

୧୨
 ଆେଲ୍ ମାଇ ଆରମବେସା କାତା ଆହାନା ବ୍ୀÏସ୍କରିଞ୍ାଇ। 

ଅÉନୁ ଏଆଞ୍ଜୁ, ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିରକ ଆଡାନାଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÉÏବାÏରସଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡୁଞ୍ରିରତଏ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ 
ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଅÉରତକାରବÎÛଏ, ଏÛରସରରିରବÎÍଲା 
ଡÈଉ ୋବରି େÉରନଞ୍ଜୁ ଏÛମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରନଞ୍ଜୁ।

a ୧୬:୮ ନପଣ୍ିକଷ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ଗହମ କÌନାରରି େବ୍। ଈରା 
ବାସାରାକାତାଙ୍ରି  ସରଟÑକା େÉଲରିଗରିନାରରି ଜ୍ଡÓÞÕଭାଲÉକା ବÌଜରିତାରରି ୫୦ 
ଦରିନା ରଭÑଅଟରି େÉଲରି ଗରିଭା ଅÉରନ।

ପାଉଲ ଭ୍ରୀସି୍ନାରି ବିÎୋକାତା
୧୩

 
–୧୪

 ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। େରତ୍ଡ଼Èଇ ଗାଞ୍ାଦୁ, 
ବାସ୍ାଗାଟାରତରୁ, ଡÉଟା ଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ, ମୀ ଗୁରଲÑତାରରି 
କାବାଡ଼ରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଅÉୋକାରରି।

୧୫
 ଈରୁ ତେରିଫାନ କୁଟୁମରିତାକାରରିଇ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଏÌବରିÎ 

ଆଖାୟା ଦରିନା ତାନରିÔ ରବÍÎରଲ କ୍ରିସ୍ଟରିୟାନତାଇ ମାସୁ। ଏÌବରିÎ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି ସେଗି ଗରିଆମାସୁ। 
୧୬

 ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଅÉନୁ  
ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ଗରିଆନା େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ, ଇØଁତରି ଲÌକୁରରିରକÛଏ, ଏଙ୍ା 
ଏତୋନାକା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑ 
ଲÌକୁରରିତାକାରରିଇÛ ମÉନରି ଅÉଦୁ।

୧୭
 ତେରିଫାନ, ଫର୍ଜୁ ୍ନାତ ଏଙ୍ା ଆଖାୟରିକ ବÉÏଜାମାନାକରି ଅÉନୁ 

ରରହା ଆଇମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏତୋରା 
ଗରିବାÏ ମଆୂ ସରିରଡରୁ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଗରିରତରୁ। ୧୮

 ଏଆରୁ ନାଇ 
ଜରିଉ ତରିନରି ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ ରରହା ସରିଆମାଞ୍ାରନରୁ। ଈରୁ 
ଇଁØତରି ଲÌକୁରରିଇÛ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୧୯
 ଏସରିଆଦରିନା ତାନରିମାନରି ମଣ୍ଳାକା ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଜହାରରି 

ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାନୁ। ଆକ୍ରିଲା ଏଙ୍ା ପ୍ରୀସ୍କା ପ୍ରବୁୋଦା ଡ଼Èଇ ଜହାରରି 
ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାନୁ। ଏÌବାÏସାନରି ଇଡୁତାନରି ଊସ୍କରିମାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାଇ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାନୁ। ୨୦

 ଇମବୋ ମାନରି 
ଗୁରଲÑ ଅÉବାରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାନୁ। 
ଈରୁ ର ବାହାତା ରେÍନୁଇ ଦଃୋରସÍଲୁ ଉସ୍କରିନାନରିଇ ରଆରତରୁ 
ରଆନରିଇ ନଞ୍ାନା ରଜÍଡା ଜହାରରି ସୀଦୁ।

୨୧
 ଅÉନୁ ୋଉଲ, ନାଇ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସାନା ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 

ଜହାରରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ।
୨୨

 ଏତୋନାକା ପ୍ରବୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିରଡÛରୁ, ଏଆରୁ ଆଗଗି 
େÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁରକÛଏ ରସକ ରାହରି ଅÉଜାନା ମୁହ ରି 
ଅÉରନରୁ।

 ମାରାନାଥା b (ଇରସÑକା, ଅ ପ୍ରବୁ ବÉÏମ)ୁ।
୨୩

 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି।
୨୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାନାକରି ନାଇ ରଜÍଡା ମୀରକ ଡ଼ଃନା 
ମାଞ୍ାକାରରି। ଆରମନ୍।

b ୧୬:୨୨ ମାରାନାଥା ଈରରି ଅରାମରିକ୍ ବÉସାତାରରି ରଗସ୍ାମଆୁନରି େଦ। 
ସକୁାରହ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଲÌକୁତାକା ପ୍ରବୁତାରା ରରିରହଗରି ବÉନାରା ଅଡ଼୍ ସାନା 
ଈହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାରସରୁ।
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କରିନ୍ ିଲÌକୁରି ବାଃତାଙି୍ ରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ାଅÉଜାନାନୁ ଅÉନୁ ୋଉଲ 

ଜହାରରି ସୀେ୍ରିଞ୍ାଇ। ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
ରÛଆନୁ ୋଣ୍ାଅÉଜାନାନୁ। ମାଇ ଆରମବେସା ତରିମତରି ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

କରରିନ୍ରି ତାନରିÔ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େଟୁା ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଗରିବାÏ େÉଣ୍ଞ୍ାରନରୁ ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

୨
 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 

ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା େÉଣ୍ଜୁ ।

ପାଉଲ ନପÍନୁଇ ଦଃପାପÌଙ୍ା ଗିନତଞ୍ଜୁ
୩

 ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଅÉବା ରେÍନୁ ୋଦା ଦଃୋେÌଙ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼ାଈ େରୂରି ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑଡ଼ାÛଇ ଲତୁରଜÍଡା 
ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁରବÛÎଏ ରବÍଗାଲରି ବରିକାଲରି 
ଡ଼Èଇ ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏ ମନୂାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ଞ୍ାମାନାସ ୁଏ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାରରି 
ଲÌକୁରରିଇ ରବÎÛଏ ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏ ମନୂାସ।ୁ ୫

 ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟଜୂଗା 
ତାନରି ଆଟ୍ କରିମାନାସୁ। ଏରଡଃଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟବାହାଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି 
ତାଡ଼ାରବÛÎଏ େÉନ୍ ମବେରିମାନାସ ୁଏÌରରି ରନମବେÈନାରରି। ୬ ରଗରଟ ଅÉଜୁ 
ଜୂଗା ତାନରି ମାନାସ,ୁ ଇରସÑକା ମୀ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ, ଏଙ୍ା 
ମୀ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈରରି ଆଇମାରନ। ଅରଟÑ ମାଇ ତÉଡ଼ା 
େÉନ୍ ମବେରିନାରରି ମୀ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଆଇରନ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 
ଡÉଟା େÉନ୍ଞ୍ାନା ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏ ମରୂଦରୁ। 
୭

 ମୀ ବାଃତା ମÉନ୍ରି ବାସ୍ା ମାଞ୍ାରନ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ମାଇ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିନାବାÏରବÛÎଏ ମÉରକ ଆଟ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉମ ୁେଞୁ୍ରିନାମ।ୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ ମାଇ ତÉଡ଼ା େÉନ୍ ମବେରିନାବାÏରବÛÎଏ 
ମÉରକ ଆଟ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ।

୮
 ଅ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ଏସରିଆ 

ଦରିନାତା ଅÉମୁ ଏତେରି ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି ଅÉଜାନାମୁ ଏÌରÈ ଈରୁରବÎଏ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଈରୁରବÎÛଏ େୁଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁ
ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ। ଏ ବରିକାଲରି ଜୂଗା ଗÉପ୍ ସରି ରଦରାଡ଼ରି, ମାଇ 
ରଡଃକା ମେୂା ରସÍଲୁରବÛÎଏ ରଦରରି େୀଗୁବÉରରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାରସ। 
୯

 ଅÉମୁ ସÉନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିସାମୁ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ଅÉମ ୁ
ମାଇ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟା ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ଏÌରରି ଅÉଜାମାରସ। 
୧୦

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଆଜାଞ୍Éୋ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑରବÛÎଏ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÉନ୍ରି ଅÉଶା ମାଞ୍ାରନ ଅରଟÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଈରୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ମÉରକ ଆଡା ମୂତାରଦରୁ। ଦÉଲାତାକା 
ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃରନରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରମÍଲା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ତାଡା ପଡେଜୁÓକ୍ ସାସାରା ନବÍଗାଲି ଗିନତଞ୍ଜୁ
୧୨

 ଅରଟÑ ଅÉମ ୁଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମାଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ େରି ମାଞ୍ାନାମ,ୁ 
ଅÉମ ୁଇ େୁତଗି ତାନରିଇ ଆନା ଗରିେରିନାମ,ୁ ଏ ଗୁରଲÑ ଅÉମ ୁରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି ତୀରରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ଅÌଗାଇନାମୁ। ଈରÈ 
ମୀ ରଗÍଲୁ ଗରିେରିନାମୁ, ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ଅÉଆରାଏ, ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଗରିେରିମାନାମ।ୁ ୧୩

 ଈରୁ 
ଏତୋରା େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ, ଏ କାତା ଆଡÈ ଅÉମ ୁ
ମୀଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସାଞ୍ାନାମ।ୁ ୧୪

 ଈରୁ ଅÉଗରନ ମାଇ କାତା ରବÎଞ୍ାନା 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉସା ଗରିେରିନାମ ୁଇରଦ ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା 
ଗୁରଲÑÍ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇମାରଞ୍ରୁ 
ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ ବÉÏନରି ଗÉଲା ଅÉମୁ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଅÌଗରିନାମ।ୁ

୧୫
 ନÉନ୍ରି ଇ େରତ୍ ମାନାକରି ଅÉନୁ ରବÍÎରଲ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  

ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓରତେÛ। ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ରରିରହଗରି ରମÍଲା େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୬

 ଅÉନୁ ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାନାବାÏନରିଇ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ା ରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିଆମାଇ। ମାକରିଦନରିଆ ଡ଼Èଇ ରବ୍ଡÎÍÓତାନାବାÏରବÛÎଏ ଅÉନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଇ। ମୀ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଯରିହୁଦା ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ସାଇ। ୧୭

 ଈରୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଇ ଗୁରଲÑତାରା ଏÌଲୁ 
ଗରିତାବାÏନରି ଅÉନୁ ଆରଡ୍ ଗରିନା ଇଞ୍ରିଞ୍ାରତଏ, େୁତଗିତାନାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିନା ଗରିଆମାରସଏଙ୍ା ସରଟକା “ଆଁ, ଆଁ”, ଇଞ୍ାଇ 
ଅରଟÑ “ଅÉଏ, ଅÉଏ” ଗରିନା ଇଞ୍ରି ଦୁଃତାଇ।

୧୮
 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ରଗରଟ ଈରୁ ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ 

ଇରସÑକା, ନାଇ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରÈ େରତ୍ ଗରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ମାଇ 
ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାରରି “ଆଁ” ଏଙ୍ା “ଅÉଏ” ଅÉବାÏ ମଏୂ। ୧୯

 ଅÉନୁ ଏଙ୍ା 
ସ୍ୱରିଲାନ ଏଙ୍ା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌକ୍ ସାମାନରି ରେÍନୁ-ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ସରଟÛକା, “ଆଁ” ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ସରଟÛକା “ଅÉଏ” 
ଅÉବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଗୁରଲÑ ରଡଲରି “ଆଁ” ଇନ୍ ମବୋ 
କାତା “ଆଁ” ଆଡା ଅÉରନ। ୨୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ଏସନରି କାତାଙ୍ା ରବÎସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑତାଇ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଉଗ୍ ଜାମାନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ “ଅÉରମନ୍” ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିନାସ।ୁ 
୨୧

 ବାÏରରି ରେÍନୁ ମରିଣ୍ାନରି ଏଙ୍ା ମାଣ୍ାନରି କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଡÉଟା ଡÈଇ 
ଇଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରମÍଲା ବÉÏକ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େÌଣତାରÈ ଟରିକÉ ମାଇ ବାଃତା ଉହାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ମାଇ ଜରିଉ ଲାଇ ତାଡ଼ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋରÈ ମÉଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଇ ମ୍ଡରିÓଉ ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନ।

୨୩
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସୀବାÏ ରସÍଲୁ କରରିନ୍ରି ତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ 

ମÉଟ୍ କରି ସରିଡÉରତନୁ। ୨୪
 ରେÍନୁ ଈରାଡ଼ରିକରି ସÉକରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ

ମୀ େରତ୍ କୁÛଇଟରି େÌଣଗାଟାମ ୁଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରି ସରିଡାମ।ୁ 
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ରଟÍରଣ୍ ଅÉମ ୁମୀରକ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାମ ୁଅÉଜାନା 
ମୀନ୍ା ରରହା ଗÉୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈରୁ ମୀ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ।

୨  ୧ ଇ େÉଲୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରତକା ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି 
ସୀଏନୁ ଇଞ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାରସଏ। ୨ ଅÉନୁ ରଗରଟ ମୀଙ୍ରି  

ବରିକାଲରି ସରିଆଇ ଇରସÑକା, ଏମବୋଇ ନÉଙ୍ରି  ରରହା ସରିଆରନ। 
ରବÎÍରଲ ନାଇ ବରିକାଲରି ସରିଆଦୁଃତାନାକା ବାÏରରି ନÉଙ୍ରି  ରରହା 
ସୀବାÏ ମତୂାରନରୁ। ୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇ ଅÉକୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାରତଏ; ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରତକା ଏତୋରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ରରହା େÉନ୍ଞ୍ାଦୁହରିମା, ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ବରିକାଲରି େÉନÈକାନୁ, 
ମୀ ବାଃତା ନÉନ୍ରି ଇ େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ, ଈରୁ ନÉରକ ଆଡାନା 
ରରହାଅÉରଦରୁ। ୪ ରବÎÍରଲ ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସା ମାଞ୍ା ତାନରିÔ ନାଇ ଏÌଲୁ 
ଗÉରମ କÉଡ଼୍ କରିଞ୍ାରତ ଏଙ୍ା ନÉନ୍ରି ବରିକାଲରି ମାଞ୍ାରତ। ଅÉନୁ 
କାଣ୍ଦ୍ଜୁ କା ଜୀରରି ଗରିଆନା ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସାଞ୍ାରତÛ। ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି 
ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଆରତ। ରଟÍରଣ୍ ମୀ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ରଜÍଡା 
ଏରସ ଗÉପ୍ ସରି ମାଞ୍ାରନ, ଏÌରÈଈରୁ େୁନାକÈରତରୁ ଇଞ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାଞ୍ାରତଏ।

ଡÌଇ ଗିଆନାକାରିଇ ଦୂସ ପିଃଦୁ
୫

 ମୀ ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ବରିକାଲରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାÏରରି 
ନÉଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସରିଆସରିଡÈଜÈଏଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମୀଙ୍ରିରବÛÎଏ 
ଏରସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବରିକାଲରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୬ ଇଆନରିଇ ଈରୁ 
ଆଡାନା ଏତେରି ଡଣ୍ ସରିଆରଞ୍ରୁ ଏÌରରି ଏÌରସରନ ଅÉୋକାରରି। 
୭

 ଇରଦÛ ଈରୁ ଏଆନରିତାରÈ ଦୂସ େରିଃଦୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା କ୍ଜୁ ସ ୁ
ଇରନଏÛଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରିଇ ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ। ୮ ଅରଟÑ ରରିରହଗରି 
ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ଦୁ। ୯

 ଈରୁ ନାଇ ରବÎସ୍କରିଞ୍ାନାରା ବାଗଗି 
ଗୁରଲÑ ଆଃେରିଞ୍ାରଦରୁ ଗରିନା ଆନା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ବ୍ୀÏସ୍କାଞ୍ାଇ। 
୧୦

 ଈରୁ ରଗରଟ ଏରମବେରରିତାରÈ ଦୂସ େରିଃରଦରୁ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁରବÎÛଏ ଏଆନରିତାରÈ ଦୂସ େରିହରିÔ। ଅÉନୁ ମୀ ରଗÍଲୁ 
ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଦୂସ େରିଃେରିମାଇ। ୧୧

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଦୂସ େରିଃରତକା ସଇତାନ ମାଇ କÉରସଞ୍ଜୁ ମାଇ କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିବାÏ ମୂରତÛଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ସଇତାନ ତାରÈ ଏÌଲୁତାରÈ ଗୁରଲÑ 
ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାସୁ।

ନ୍ାୟା ତାନିÔ ପାଉଲ ବୁମ୍ଜୁ ଅÉନତଞ୍ଜୁ
୧୨

 ଅÉନୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ରନÍଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ରତ୍ାୟା 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାଜାରସଏ। ପ୍ରବୁ  ଏÌରରମବୋ ନÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି 
ରନଗରି ୋବରି ରଣ୍ା ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌରରମବୋ ନାଇ’ ଆରମବେସା 
ତରିତସଇ ରମହÉତÉକରି ଅÉନୁ ଲତୁରଜÍଡା ୋନାରତନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ତୁହାନାଇ ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାରସଏ।

୧୪
 ରେÍନୁ ଦଃୋେଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ ନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମେୂା କାବାଡ଼ରି ତାନରିÔ ଡ଼ଃନା 
ୋରହରରି ତÌସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆନରି ଗÌବୁଗÌବୁ 
ଇଞ୍ରିମାନରି େୁନ୍ ମବୋତାରା ଗୁରଲÑ ବାହା ତାନରି ବ୍Éଟ୍ ୋ ଗାଟାଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ମୁହରି ଆଇମାନରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ ଗାନ୍ା ଆଇମାନରି 
ଲÌକୁତାସ।ୁ ଏଆକରିରବÎÛଏ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ 

ଗÉପ୍ ସରି ଗÌବୁଗÌବୁ ଇଞ୍ରିମାନରି କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏମବୋଇ ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଡÉଟା େÉନ୍ଞ୍ାମାରନ? 
୧୭

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରନରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉମୁ ମାଇ ଲÉବା ରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରÈ ରବÎସ୍ାତରିନରିÔ ପ୍ରÉେରି 
ସରିଡାମୁ, ଏÌଆକରିରବÛÎଏ ଅÉମୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 
ମାଞ୍ାନା ଟରିକ୍ ନାତାରା ରବÎସ୍ରିମାନାସ।ୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାରରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ

ନପÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନ ିପୂନ ିସÉଜା ନସÍଲୁ ଆଲିଆଗାଟାକା

୩  ୧  ଅÉମୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ଅରଟÑ Ñ ଗରିନା ଅÌଗା 
ଟÌଟ୍ କରିନାମୁ?ଅÉରତକା ଅÉମୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରରି 

ରଡଃଙ୍ରି  େÌଙ୍ା ଗରିନରି ଅÉକୁ, ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାୋ ଏଙ୍ା ମୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÌବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଗରିନା? ୨ ଈରୁରନ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ମାଇ ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ଅÉକୁ ମÉରାତାରତରୁ। 
ଇ କାତା ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାଞ୍ାରନ। ଇ କାତା 
ଗୁରଲÑତାକା େଞୁ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକା େÌଡ଼ରି ଆବାÏ ମରୂନରୁ। 
୩

 ଈରରି କ୍ାର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ, ଈରୁ ୋଣ୍ାଅÉଜାମାନରି 
କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଅÉକୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ। ଇ ଅÉକୁ କାଗ୍ ଜ କଲମ 
ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସା ଅÉଆସରିରଡଏ। ଏଆକରିରବÎÛଏ ନୀରଡ଼ ମାନରି 
ରେÍନୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ। ଈରରି ବାÏଡରିଙ୍ାନରିଇ a 
ଉଃୋଜାନାରରି ଅÉଆରତ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜÍଡା ଲÈଇ 
ଉଃୋ ଅÉଜାମାନାରରି।

୪
 ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଟରିକ୍ ନା ବାସ୍ା ମାଞ୍ାନରି 

ବÉଗା ଅÉମୁଈରା ରବÎସ୍ା ମୂେରିଞ୍ାନାମୁ। ୫
 ଅÉମୁ ଗୁÛରଲତାମ ୁ

ମାଇସକ ଗୁÛରଲ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମନୂାମ ୁଏ କାତା ଅÉଆରତ, 
ଏଆକରିରବÎÛଏ ଆମ ୁରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇ ଡÉଟା େÉଣ୍ଞ୍ାନାମ।ୁ 
୬

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େୂନରି ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା 
ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାମୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ ନାତାମୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଈରରି ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାନରି ସÉଜା ଅÉଆରତ 
ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାନରି ସÉଜା। 
ଭ୍ୀସା ମାନରି ସÉଜା ସÉଭା ତାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ନୀମବୋ ସୀଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।

ପୂନ ିଆÌଞ୍ାମାନ ିସÉଜା ଗÉପ୍ ସି ଅÌନତେରି ତାପିମାନନ
୭

 ସÉବାÏତରିନରିଇ ତାତାରରି ସÉଜା ବାÏଡରିଙ୍ାନରିଇ ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରସ, 
ଏÌରÈ ସୀବାÏ ଅÉତାବାÏନରି ରେÍନୁତାରରି ଅÌରତେରରି ତÌଞ୍ା ଅÉରତ, 
ଏମବେÈ ମÌସାତାରରି ମୂହୁବାÏନା ଅÌରତେରରି ଅÉରତ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆନରିତାରÈ ମହୁୂବାÏନା ଲÌକୁତାକା ରମଃୋ ମଆୂରତରୁ। ଏÌରରି 
ଏ ରବÑଅଟରି ଲୁମବେରିରତ। ୮

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉତାରରି 
ନୀମବୋ ସୀନରି ସÉଜା ଏରସସରିକରି ସÉରରକଏ ଅÌରତେରରିତାରରି ଅÉଏ 
ଗରିନା? ୯ ଡ଼Ìଇ ତÌସ୍ାରରି ସÉଜା ରଗରଟ ଇରସ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ାରରି 
ଅÉରତକା, ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମÉଙ୍ରି  ତୀରରିତାସ ୁଇଞ୍ରି  ଆଃେରିମାଞ୍ାନରି 
ସÉଜା ରଡÛରକ ଏରସସରିକରି ଗÉପ୍ ସରି ଅÌସ୍ାରରି ଅÉରନ। ୧୦

 େ୍ଡÓÉଡରି 
ସÉଜା ତାନରିÔ ଅରତେରରିତାରରି ମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ େନୂରି ସÉଜା ତରିରଙ୍ 
a ୩:୩ ବାÐଡିଙ୍ାନିଇ ୋଟା ମÌସାଇ ସୀଭା ଅÉଜାମାସରି 
ସÉଜାତାରରି ଏତୋରା ଭାଡରି ୋଟା ତାନରି ଭ୍ୀସାଅÉଜାମାରସ (ସ୍ଡÓØୋ 
େୁତରି:୨୪:୧୨,୨୫:୧୬)।



233 ୨ କରିନ୍ ି୫:୩
ସରର ଗରିଆନା ରମଃରତକା େୁନରି ସÉଜାତାରରି ଅÌରତେରରି ଗÉରମ 
ଗÉପ୍ ସରିତାରରି। ୧୧

 ଏତୋରରି ବାÏରରି ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଆଇମାରସ 
ଏÌରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ତÌଞ୍ା ଅÉବାÏ ମରୂତକା ଏତୋରରି ଡ଼ଃନା 
ନରିହ ରିନାରରି ମାରନ ଏମବୋତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଏÛରସ ଗÉପ୍ ସରିତାରରି 
ଅÉଜାଦୁରହଏ ଗରିନା?

୧୨
 ମÉନ୍ରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ବାସ୍ା ମାନାକରି ଅÉମୁ ଗÉପ୍ ସରି 

ଡÉଟାଗାଟାମୁ। ୧୩
 ଅÉମୁ ମÌସା ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉଆତାମୁ। 

ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମୁହୁବାÏନା ସରିଣ୍È େ୍ାପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଇସ୍ାଏଲ ଏଆନରିତାରା ଅÌରତେରରି ମୁହୁ ରମଃୋ 
ମୂଏରୁ ଇଞ୍ରି  େ୍ାପ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି ଅÌରତେରରି 
ମାହୁଲରି ଆଇମାରସ ଏଙ୍ା ମÌସା ଏÌରÈ ତÌସ୍ା ମÉଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। 
୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ଟୁଟ୍ କା ଅÉଜାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ମାରସ। ଇରଦରବÛÎଏ ଏ େ୍ଡÉÕଡରି ସÉଜା େÌଡ଼ରି ଅÉରତକାରବÛÎଏ 
ଅÉଞ୍ାମାସରି ସÉଜାତାରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ ଅÈନାରରି ଏÌରÈ େନୁମବୋ 
ମେୂରିସରିରଡରୁ ବାÏରରି ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ଆଡÈ କାନ୍ ଙ୍ା ୋ୍େକା ଅÉଜାମାନରି 
ସରିଣ୍Èତରିନରି ରସକÛକରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ଇ ଲÌକୁତାକା ମÌସା ସÉଜାତରିନରିÔ େÌଡ଼ରି ଅÉରତକାରବÑÎଏ ଏ ମହୁୁ 
େ୍ାକ୍ ନାରରି ଏଆରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ େ୍ାଙ୍ାଇମାରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂେରିସରିରଡରୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ 
ରବÎଞ୍କରି ରବ୍ଡÎÍ Óତାରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରି ମୁହୁତରିନରି େ୍ାପ୍ କା 
ଅÉଜାଦୁଃନାରା ଏÌପ୍ କା ଆଇରନ। ୧୭

 ପ୍ରବୁରନ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଏତୋବାÏନରି ପ୍ରବୁତାରରି ଜରିଉ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, 
ଏମବୋ କ୍Éର୍୍ା େରିଃନାରରି ମାରନ। ୧୮

 ମାଇ ମହୁୂ ବାÏନାଙ୍ା େ୍ାପ୍ କା 
ଅÉଆସରିରଡଏ। ଅÉଜୁ ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ା 
ମନୂାସ।ୁ ମଃୁକା ଡ଼Èଇ ଡରିଟରି ତାନରିÔ ଦୀନରି ଡୂଗାରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରା 
ଅÌରତେରରି ରମହରି ରମହରି ଅÌରତେରରି କୁÛଇଟରି ଅÌରତେରରି େÉନମବେରିମାନାସ।ୁ 
ଇ ଅÌରତେରରି ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇରସÑକା ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 
ରଡଃଙ୍ରିରନ ମ୍ୀ ମାନାସ।ୁ

ବିÎରାନଟକତିାନଇି ଜଉିତାଇଦବ୍ଡ

୪  ୧ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ନଆନାଇ ମÉଙ୍ରି  ଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଈରା 

େରିହÈସ।ୁ ୨ ଅÉଜୁ ଲÈଜାତାଆ ଏଙ୍ା ରେ୍ଡÍÓରକ ରେ୍ଡÍÓରକ ଗରିେରିନାଆ 
କାବାଡ଼ାକା ଗୁରଲÑ େରିହାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ ମ୍ଡÉÕସାନାଇ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଇସରିଡାସ,ୁ ରେÍନୁତାରା ରବÎସ୍ା ତରିଃେରି ସରିଡାସ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଟରିକ୍ ନାତାରÈ ମÉରୁମାରୁନା ରବÎସ୍ରିମାନାସୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଉରଜତାରା ତÌସ୍ରି ମାନାସୁ। ୩

 ରନଗରିସଦରି 
ରଗରଟ ମÉଗ୍ା ଅÉଜାମାରନ, ଇରସÑକା ଏÌରରି ବାÏରରି ମହୁ ରି ଅÉନରି 
ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଆଡାଆ ମÉଗ୍ା ମାରନ। ୪

 େୁତଗି େÌଣ ଗରିେରିମାନରି 
ସଇତାନ େରତ୍ ସରିଡାନାକାରରିତାଆ କାନ୍ ଙ୍ା କÉଣରିଙ୍ା 
ଗରିଆଜରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରିତାରÈ 
ଉଜାଡ଼ରି ଏଆରୁ ରମଃୋ ମେୂରିସରିରଡରୁ। ୫

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁଇ 
ତÌସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁମାଣ୍ାନରି େÌପ୍ କରିସରିଡାମ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ, ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଇଞ୍ରି  େÌପ୍ କରିନାମୁ। ଜୀସୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ ୬

 ସରଟÛକା ରେÍନୁ ଆନ୍ାରରି ମାରଦÑ ଡ଼Èଇ 
ଉଜାଡ଼ରି ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ, “ଏ ରେÍନୁରନ ମାଇ 
ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ଲାଇ ଉଜାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” କ୍ରିସ୍ଟ ମହୁୁବାÏନା 

ତାନରିଇ ରେÍନୁତାରରି ଅÌରତେରରି ତÌସ୍କରିମାରନ, ଏ ଅରତେରରି ମÉଙ୍ରି  
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଇ ଦବ୍ େÉନ୍ଞ୍ାମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ 

ବାÏରରି ବରିÎରା ରଟକରିଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ଇ ରକ୍ଉଗାଟାରା ଡÉଟା 
ଆହାମାନାସୁ। ଈରରି େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ, ଇ ରଦÛରରି ଡÉଟା 
ମÉନ୍ରି ଅÉଆରତ ଇ ଡÉଟା ରେÍନୁତାରରି। ୮

 ମାଇ ଚାରରିୋକରିଟରି 
ଇରଦଙ୍ଜୁତା ଅÉମୁ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିନାମୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ, ଅÉମ ୁ
ସÉକଡ଼ରି ଆଇସରିଡାମୁ। ଜାହରି ଜାହରିତା ଅÉମୁ ବୁମବେଜୁ ଆଇନାମୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ରଜÍଡା କÌପ୍ କରିସରିଡାମୁ। ୯

 ଅÉମୁ ସାଃୋ ପ୍ରଃୋ 
େÉନମବେରିନାମ ୁଏଆକରିରବÎÑଏ ମହୁ ରି ଆଇସରିଡାମ।ୁ ମାଇ ରେÍନୁ ମାଇ 
ଜୂଗା ରଡଲରି ତାନରି େରିହାସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉମରୁବÎଏ ଗାଣ୍ରିେÉଡ଼Éଟରି ସÉବାÏସରରÑ ଆଇନାମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ନୀମବୋ ମାଇ ବାଃତା ତÌଞ୍ରିରନ। ୧୧

 ଅÉମ ୁଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ 
ରଡଲରି ସÉବାÏ ତାନରି ସେଗି ଗରିବାÏ ଆଇମାନାମ।ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇ ନରିହÈନରି 
ଗାଣ୍ରିତାନରିଇ ଜୀସଇୁ କÉ୍ର୍୍ା ତସ୍ ୋ ମନୂାମ।ୁ ୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ 
ବାଃତା ସÉବାÏ ଏଙ୍ା ମୀ ବାଃତା ନୀମବୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଞ୍ାରନ।

୧୩
 ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ: “ଅÉନୁ େରତ୍ ଗରିରତଏ 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍Éର୍୍ା ରବÎତୋରତଏ।” ମାଇ େରତ୍ରବÑÎଏ ଏ 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଅÉମ ୁେରତ ୍ଗରିେରିନାମ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମ।ୁ 
୧୪

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେରି ରେÍନୁ ପ୍ରବୁଜୀସଇୁ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ନରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ ରଡଃଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରିରବÎÑଏ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରିରବÑÎଏ ମୀ ନÌକରିଟରି ନରିସା 
ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ମୀ ରସÍଲୁ ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନ। ଇସରିଙ୍ରି  
ଗÉରମ ଦÉଲା ଲÌକୁ ରେÍନୁତାରା ରଜÍଡାନÌବା େÉନ୍ ମବୋରସÍଲୁ 
ଏଆନରିଇ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଦଃରନରୁ।

ପନତ୍ଡ ଡÈଇ ନରୀମ୍ା
୧୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉଜୁ ଏରସକାରବÎÑଏ ରଜÍଡା କÌପ୍ କା କୂନା, 
ରଗÑରଟ ମାଇ କୁଇନାରରି ଗାଣ୍ରି ମୁହ ରି ଅÉବାÏ ସÉଜରିରନ 
ଏଆକରିରବÎÑଏ, ମାଇ ଲାଇମାନରି ଜରିଉ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି େୂନାରରି 
େୂନାରରି ଆଇମାରନ। ୧୭

 ଇରଦ ମାଇ ଜୂଗାଇନାରରି ବାÏରରି 
ସେତାରରି ଏଙ୍ା ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁତାରରି। ଇ ଜୂଗା ମାଇ 
ରସÍଲୁ ଉକୁସରି ଅÉନାରାଆ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରା 
ଗÉପ୍ ସରି ସÉରÛକରିତାରା ଅÌରତେରରି ତାସାଜରିଆଞ୍ାରନ। ଏ ଅÌରତେରରି 
ରରହା ତରିକରି ଇ େୁତଗିତାରରି ବରିକାଲରି ଜୂଗା ଆନାରରି ସରିକରିରବÑÎଏ 
ଅÉଆରତ। ୧୮

 ମÉଇ କାନ୍ ଙ୍ା ତÌସ୍କରିନାଆ ଆଡÉ ରମହÈଡ଼Èଇ 
ତÌସ୍କରିସରିଡାନାଆ ରମଃୋରସÍଲୁ ଡୂଞ୍ାକÉଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ତÌଞ୍ରିନାଇ ମହୁ ରି ଅÉନାଇ ତÌଞ୍Èନାଇ ଡ଼ଃନା ନରିହ ରିନାଇ।

୫  ୧ ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଇ ଗାଣ୍ରି ମÉରାତରି ଇଡୁ ରନରିସରି 
ମହୁ ରି ଅÉରନ। ଇ ରବÑଅଟରି ମାଇ ରସÍଲୁ ରÌସ୍ ୋ ଅÉଜାନରି 

ବାହାତା ରେÍନୁରକଏ ଲଃୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  େୂନରି ଇଡୁ 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ଈରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନାରରି ଅÉଆରତ। 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ଇଡୁ। ଅÉଜୁ ଇ େୁତଗିତା ରାହରିଅÉଜାନା ବାÏହାଇମାନାସୁ। ଅÉମ ୁ
ଏ ଡ଼ଃନା ନରିହ ରିନାରା ଇଡୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରିଇ ରସଣ୍ନାରା 
ଇଡୁ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିନାମୁ। ୩

 ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ ଇଡୁ 
େÉରଟକା ଅÉମ ୁଅରଟÑÑ ଏରସକାରବÎÛଏ ନÉଗାଲରିଗାଟାମ ୁଇଞ୍ରି  
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ତÌଞ୍Èମୁ। ୪

 ଅÉମୁ ଇ ତୁମବେଜୁ ମÉରାତରି େୁତଗି ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ ମାରଞ୍Û 
ମାରଞ୍Û ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ କ୍ଜୁ ସ ୁଇଞ୍ରିମାନାମ।ୁ ଇ େୁତଗି ଗାଣ୍ରି େରିଃୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ସରିଡାରାଏନୁ। ଏଆକରିରବÎÑଏ 
ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ ରସଣ୍ମାନରି ଇଡୁ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିନାମ।ୁ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଆଡା ଈ ମହୁ ରି ଅÉନରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼ଃନା ନରିହ ରିନାରା, 
ମହୁ ରି ଅÉଆନାରÈ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ େ୍ାପ୍ କା େÉନମବୋ ମରୂନ। ୫ ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଇରାଡ଼ରିକରି ତÌଲ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା 
ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଜରିଉ ସÉକରି 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନ। ୬ ଏÌସରିବÉଗା ମÉନ୍ରି େରୂରି େରୂରି ଅÉସା ମାଞ୍ାରନ। 
ଅÉମୁ େୁଞ୍ରିନାମୁ ଅÉମୁ ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଈ ଗାଣ୍ରି ଆହାନା 
ମାନାମ ୁଏÌରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ପ୍ରବୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୂରୁ ମାନାମ।ୁ

୭
 ଅÉମ ୁଏତୋରାଆ ରମଃେରିନାମ ୁଏÌରÈ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଅÉଏ, 

ରଟÍରଣ୍ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତÉକାଇନାମୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉନ୍ରି ଅÉସା 
ମାରନ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାନାମୁ। ୮

 ଅÉମୁ ଇ ଗାଣ୍ରି ତୁହାନାଇ 
ରେÍନୁରକଏ ରସ୍ଟ୍ ନା ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ 
୯

 ମÉରନ୍ ରରଣ୍ରନ ଅଡ଼୍ ୋ ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ। ଅÉମ ୁଇମବୋ 
େୁତଗି ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମାନାକାମ ୁଅÉରତକା ଏÌରରମବୋ ପ୍ରବୁରକଏ 
ମାନାକାମ ୁରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାନାମ।ୁ ୧୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା, ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସ ୁରନରିସରି କ୍ରିସ୍ଟ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ନÌକରିଟରି 
ନରିସା ଦୀରନ, ଏଙ୍ା ଇ େତୁଗି ତାନରି ଇ ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମାନାବାÏନରିଇ 
ରନଗାରÈ ଅÉରତକା ଡ଼ÌଇତାରÈ ଆନା ଆନା ଗରିଆମାନାସ ୁଏ 
ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆରଙ୍ଗାଡ଼ରି େÌଲ େÉନାସ।ୁ

ରଆନଇି ନଜÍଡାନÌନାଞ୍ଜୁ ନପÍନୁତାଡା ତÌନଡଞ୍ା ଅÉନନଞ୍ଜୁ
୧୧

 ଅÉଜୁ ଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ାନାସ ୁରେÍନୁଇ ଅÉଜରି ଇରସÑକା ଆନାରରି। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଉରଜତାରା େରତ୍ ଗରିୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରବÍଗାରରିଇ 
ଗ୍ରÉୋଇମାନାସୁ। ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରିତାସୁ ମାନାସୁ ଏÌରÈ ରେÍନୁ 
କ୍Éର୍୍ା େୁଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ରବÎÑଏ ଅÉସା ଗରିେରିମାଇ 
ଈରୁରବÎÑଏ ଟରିକ୍ ନା ମÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାରଦରୁ। ୧୨

 ଅÉମୁ ମୀ ନକରିଟରି 
ମାଇ ରଗÍଲୁ ଅÌଗାଇସରିଡାମୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ମାଇ ରସÍଲୁ ଈରୁ 
ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ୋବରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମୁ। 
ଇରସÑକା ଏତୋରୁ ଲାଇନାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆରାଏ ବାÏରରି ଇ େୁତଗି 
କୁଇତାରା ରମହାନା ଅÌଗାଇରନରୁ ଏଆରରିଇ କÉଡ଼ସାନା 
ରବÎସ୍ ୋ ମରୂଦରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁୋବରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାନାମ।ୁ ଏଆରୁ 
ରବÍଗାରରି ଏÌଲୁ ଦାହାÛଡ଼Èଇ ବାÏରରି କୁଇନାରା ଦାଃନାକା। ୧୩

 ଅÉମ ୁ
ବାଇଗାଟାମୁ ଅÉଜାମାରସକା ବାÏରରି ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଆଡÉଆ। 
୧୪

 ଅÉମୁ ଟରିକ୍ ନା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ମାନାମୁ ଇରସÑକା ବାÏରରି ମୀ 
ରସଲୁ। କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡା ମାଣ୍Èନରି ଡୂେରିମାଞ୍ାରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑତାକାରରି ରସÍଲୁ ସÉଜାମାସାକରି ଗୁରଲÑତାକା ସÉଜାମାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ନୀମବେÈରାଏ, 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନୀମବେରିରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ସÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ରରିରହଗରି ନରିପ୍ କା ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ ରବÑଅଟରି ଅÉଜୁ ଇରଦ ଡ଼Èଇ ଇରମବେରରିରବÛÎଏ 

େୁତଗିତାକାରରିଇ ରମଃନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃେରିସରିଡାସୁ। ରବÍÎରଲ 
ଅÉମ ୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇରଭÛଏ େୁତଗି ଏÌଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିସାମ।ୁ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÛ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିସରିଡାମ।ୁ ୧୭

 ରଗÑରଟ 

ଏତୋନାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ େୂନରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ। େ୍ଡÉÕଡ଼ରି ନୀମବୋ ସାରସରଡÑଏ, ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାରରି 
େୂନରି ନୀମବୋ ଅÉଜାମାରନ। ୧୮

 ଇ ଗୁରଲÑତାରରି ବାÏରରି ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଆଇମାରନ। ଅÉଜୁ କÉରସଙ୍ା ମାସାବାÏନରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ମାରକÍ ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆନା ତÉରକ 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଗରିଆନା ମରିଲ୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ରବÍଗାରରିଇ 
ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରକଏ ଆଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ୋବରି 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ନାଇ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାରରି ଇରରି କାତା, 
ରେÍନୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଗରିଆନା 
ତ୍ଡÓÉରକ ଆଡ଼୍ ସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନାରÈ 
ଦୂସ ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଇଟାସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ନୂଡ଼ରି ଆହାନା େୁତଗି ଲÌକୁରରିଇ 
ଅÉେଗିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ୋଦା ଡ଼Èଇ ଏରସରÌରବÍÎଲା ମୀଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଆଡା ତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିଞ୍ାନାମ।ୁ ୨୧

 ଏମବୋ ଅÉମ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଅÉଜାନା କାତା ରଭସ୍ରିନାମ।ୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଆନରିସରିକରିତାରରି ଡ଼Ìଇ 
ସରିଡାରତ। ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଜୀସଇୁ ଡ଼Ìଇ 
ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାସ ୁଅÉବାÏ ମନୂାସ।ୁ

୬  ୧ ଅÉମୁ ରେÍନୁରକଏ ଅÈଡାନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି 
ବÉଗା ମୀଙ୍ରି  ନୂଡ଼ରି ଆଃେରିଞ୍ାନାମୁ, ଈରୁ ରେÍନୁ 

ବାହାଡ଼Èଇ ଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ େÉନ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ଆରରÛରନ 
ମହୁ ରି ଗରିଅÈଟୁ। ୨ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ, ରଜÍଡାନÌବାÏ ରଡଲରି ତାନରିଇ ମୀନ୍ାରା କାତା 
ରବÎଞ୍ାରତଏ

ଏଙ୍ା ଏଃୋ େÉଟରି ଗÉଲା ମୀରକ ଆଡାରÈରତଏ।” 
 ଜରିଶାଇୟ ୪୯:୮

ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିେରିମାଞ୍ାଇ, ରମଃଦୁ, “ଇରରିରନ ଟରିକ୍ ନା 
ରଡଲରି।” ରନÍଞ୍ଜୁରନ “ଏଃୋ ୋନରି ଦରିନା”।

୩
 ମାଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ଆଃତାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  

ଅÉମୁ ମÉଟ୍ କରିସରିଡାମୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିନାମ,ୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅରଟÑ ରବÍଗାକା େୁଟୁଡ଼ରି ଉରହÛରୁ। ୪

 ରଟÍରଣ୍ 
ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  ମାଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ, 
ଇରସÑକା ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଜୂଜୁରରି େÉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ, 
ଡ୍ଡÜÝØୋ ଡ଼Èଇ, ଆଜାଞ୍Éୋ ତାନରିଇ ମୁଣ୍ରିମୂସାନା ବାÏଇନାମୁ। 
୫

 ଅÉମ ୁମÉଡା ତରିଞ୍ରିନାମ,ୁ ବନ୍ରି ଇଡୁତା ଇଟାଆଇନାମ।ୁ ଲÌକୁ 
ମାଇ କÉରସଙ୍ା ଅÉଜାନା ନରିଙ୍ାଇରନରୁ। ଅÉମ ୁଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମୁ। ସରଟÛକା ସରଟÛକା ନÉଡାଙ୍ରି  ସୁଞ୍Éରାଏ 
ତରିଜାନା ରାହରିଆଇନାମ,ୁ ସÈକରି ଏସ୍ କରି ଡ଼Èଇ ରାହରି ଆଇମାନୁ। 
୬

 ମାଇ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ, ମାଇ ତୀରରି ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ, ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଡ଼Èଇ, ଲÌକୁରରିତାରÈ ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏଡ଼Èଇ, ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଡ଼Èଇ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ, ଟରିକ୍ ନାତାରÈ ରବÎସାନାଇ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁତାରÈ ଡÉଟା ତÌସାନାଇନୀମବୋଇନାମୁ। ୭

 ଗୁରଲÑ କାତା 
ଡ଼Èଇ ତୀରରି ନୀମବୋ ତÌସାନାଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି 
ଡÉଟା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମାନାମ।ୁ
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୮

 ଗରନ୍କା ଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  ଦଃେରିଞ୍ାରନରୁ, ଅÉରତକା ଗରନ୍କା 
ଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  ଲÉଜା ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। ଏରସ ଲÌକୁତାକା ମÉଙ୍ରି  
ଡ଼ନ୍ଦ୍  ନା ରମଃେରିଞ୍ାରନରୁ ଏରସ ଲÌକୁତାକା ରନଗରି କାତା 
ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ଏରସ ଲÌକୁତାକା ମÉଙ୍ରି  ବୁର୍୍ା ରବÎସ୍ାଗାଟାକା 
ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ, ଅÉରତକାରବÎÑଏ ଅÉମ ୁଉରଜÑତାରÈ ରବÎସ୍ରିନାମ।ୁ 
୯

 ଅÉମୁ ଲÌକୁ ରରିବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାଗାଟାମୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଆଇସାକÉରବÛÎଏ େୁଞ୍ାସରିଡାନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରିଆଇନାମୁ। 
ଅÉମ ୁସÉଜାନାକା ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତକାରବÛÎଏ, ରମଃଦୁ, ଅÉମ ୁ
ନୀମବୋନାମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଡଣ୍ େÉନ୍ ମବେରିସାକାରବÎÛଏ ବ୍ଡÓÎÉକାରବÍÎୋ 
ଅÉଆସରିଡାମ।ୁ ୧୦

 ମÉନ୍ରି ଗÉରମ ବରିକାଲରି ମାରନ, ଏଅÉକରିରବÎÑଏ 
ରରହା ଆଇନାମୁ। ଅÉମୁ େÉନାନାମୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଗÉରମ 
ଦÉଲାଲÌକୁରରିଇ େÉନ୍ ମବୋ ଗରିଆନାମୁ। ମÉନ୍ରି ଆନାରରିରବÑÎଏ 
ସରିଡÉତାକାରବÑÎଏ, ଅÉମ ୁଗୁରଲÑÍତÈଆ େÉନ୍ଞ୍ାନାମ।ୁ

୧୧
 ଅ କରରିନ୍ରି ଲÌକୁତାରତରୁ। ଅÉମ ୁକ୍ାର୍୍ା ରଜÍଡା ଏÌକ୍ ସାନା 

ମୀରକÍକାତା ଅÉଜାଞ୍ାନାମୁ। ମୀ ରସÍଲୁ ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା 
ଏÌକ୍ ସାମାଞ୍ାନାମୁ। ୧୨

 ମୀ ରସÍଲୁ ମାଇ ରଜÍଡା, ତÌସ୍ ୋ 
ଅÉମ ୁକୂଅÈ ସରିଡାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ 
କୁଆମାରଞ୍ରୁ। ୧୩

 ନାଇ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାଇ, ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁରବÎÛଏ ମÉଙ୍ରି  ମୀ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ରଜÍଡା 
ଏÌପ୍ କା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

ପନତ୍ଡ ଗିପିସିଡାନ ିଲÌକୁରି ବାୋଡÈଇ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ
୧୪

 ଏତୋନାକା ଜୀସବୁାଃତା େରତ ୍ଗରିେରିସରିରଡରୁ, ଏଆରରିରକÛଏ 
ସରରଅÉଭା କୂନା। ଇରସÑକା ଏଆରରିରକÛଏ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏରବÎଏ 
କୂନା। ରନଗÈରରି ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରରି ର ବାଃତା ରାହରି ଅÉବାÏ ମଏୂ। 
ଉଜାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଆନ୍ାରରି ମାରଦÛ ଆନରି ସÉଟା? ୧୫

 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା 
ସଇତାନ ଆଡା ମରୂନରୁ ଗରିନା? ର େରତ୍ ସରିଡÈନାନାନରିରକ 
େରତ୍ଗାଟାନରିତାରରି ଆନରି ସÉଟା? ୧୬

  ରେÍନୁଇଡୁ a ଏଙ୍ା 
େୁତ୍ାଙ୍ା ବାଃତା ଆନରି ଆଡରିମରିଡରି ମାରନ? ଏÌବାÏସାରଙ୍ ଆଡା 
ମେୂାଅÉଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଇଡୁ ମÉରାତାସ।ୁ ରେÍନୁ ରବÎସାମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି :

“ଅÉନୁ ଏଆରରିରକÑ ଲହରିÔ
ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକÛଏ ରତ୍Íଇ,

ଅÉନୁ ଏଆରରି ରେÍନୁରତନୁ ଅÉଇ
ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଅÉରନରୁ।” 

 ଲÉକା େତୁରି ୨୬:୧୧–୧୨

 ୧୭ “ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଲÌକୁରରିଇ େରିହାନାଇ ସ୍ଡÓହାନା ବÉÏଦୁ
ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମରିଣ୍ାନରି ରଗସ୍ ଦୁ,

ଏତୋରରି ସପ୍ରାତାରରି ଏÌରÈ ଡୀଗା କୂନା,
ଇରସÑକା ଆଡା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଆଃତାଇ।” 

 ଜରିଶାଇୟ ୫୨:୧୧

a ୬:୧୬ ନପÍନୁଇଡୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନରି ଇଡୁ। କ୍ରିସ୍ଟରିଆନରି 
ଲÌକୁତାକା ତÉରୁରନ ରେÍନୁତାରା ଇଡୁ।

 ୧୮ “ଅÉନୁ ମୀ ଅÉବାରତନୁ ଅÉଜାଇ,
ଏଙ୍ା ଈରୁ ନାଇ ମ୍ୀକା ମÉର ସାରଣ୍ରୁ ଆରଦରୁ,
ମେୂା େÌଣ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି 

ରେÍନୁ ଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” 
 ରରିରହଗରି ଶାମରୁୟଲ ୭:୧୪, ୭:୮

୭  ୧ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି,ବÉÏଦୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ମାଇ ଅÈଜରି ରଜÍଡା 
ମାନରିବÉଗା ମାଇ ନୀମବୋତରିନରିଇ ରÌସ୍ ନାସ,ୁ ମÉଇ ଗାଣ୍ରି 

ଏଙ୍ା ଜରିଉତରିନରିଇ ତୀରରି ଗରିନାସୁ ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ଏତୋଇ ସପ୍ରା 
ଗରିେରିଞ୍ାନୁ ଏ ଗୁରଲÑ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଣ୍ାନରି ରସÛକ ଇଟରିନାମ।ୁ

ପାଉଲତାରି ନରୋ
୨

 ମÉଙ୍ରି  ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ ବାହା ସରିଆଟୁ। ଅÉମୁ ଏରମବେରରି 
କୁÛଇଟରିରବÛÎଏ ଆନରିସରିକରିତାରÈ ସÉଞ୍Èନାରା ଗରିÔଆସରିଡାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଏରମବେରରି େରତ୍ କୁÛଇଟରିରବÛÎଏ ଉଟ୍ କରି ସରିଡÉମୁ। ୩

 ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଦୂସ ଇଃୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ େରିସରିଡାମ।ୁ ଅÉନୁ ରବÍÎରଲରନ 
ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ େରିମାଞ୍ାରତÑଏ, ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାନାକରି 
ମୀÑରକ ରରହÑ ସÉବାÏ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମୀରକÑ ନୀମବୋ ରସÍଲୁରବÎÑଏ 
ତÌଲ ଅÉଜାନାମ।ୁ ୪ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÌଗାଇମାଇ ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ା ମେୂରିମାଇ, ଈରୁ ରରହା ସୀÔପ୍ କରିମାଞ୍ାନାକରି ନାଇ 
ଜୂଗା ତାନରିରବÛÎଏ ନÉନ୍ରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ସÉର୍ କରିମାଞ୍ାରନ।

୫
 ଅÉମୁ ଏÌରସରରିରବÍÎଲା ମାକରିଦନରିଆ ତାଙ୍ରି  ଏତାତାମ ୁ

ଏÌରରମବୋ ଅÉମୁ ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ ନା ଜÉମବୋ ୋନÈସରିଡାତାମୁ। ମାଇ 
ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ବରିକାଲରି େ୍ାଙ୍ାମାଞ୍ାରତ। ଅÌରଡ଼ନରି ଲÌକୁତାକା 
ସରିÔଲାେÌÔରୁ ଗରିଆରତରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ମାଇସକଆସ୍କରିସାମୁ। 
୬

 ଏÌଆକରିରବÑÎଏ, ରଲଙ୍ାମାନରି ରଜÍଡାତାନରିଇ ଲତୁରଜÍଡା 
ସୀବାÏଗାଟରି ମାଇ ରେÍନୁ, ତରିତସ ବÉବାÏ ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା 
ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ବÉÏବାÏ ଡ଼Èଇ ବାÏରରି ଅÉମୁ ଲÌତୁରଜÍଡା 
େÈଟାମ ୁଏ କାତା ଅÉଆରତ, ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ରରହା େÉନ୍ଞ୍ାନା 
ଅÉମ ୁଗÉରମ ଅÉସା ବାସା୍ େÉଟାମ।ୁ ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  ରମଃୋ ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ଅଡ଼୍ େରିଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ତରିତସ ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। ଈରÈ 
ରବÎଞ୍ାନା ଅÉନୁ ଗÉରମ ରରହାଅÉରତଏ। ୮ ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÏସାନା 
ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସରିଆରତଏ, ଏÌËକରିରଭÑ, ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାରତଏ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ବରିକାଲରି ଆଇସରିରଡÛନୁ। ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ 
ଏ ଅÉକୁ ମୀଙ୍ରି  ବରିକାଲରି ସରିଆମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁରବÎÛଏ 
ବରିକାଲରି ଅÉରତ, ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ଈରରି ଈÔରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  
ବରିକାଲରି ସରିଆରତ। ୯ ଇରଦ ଅÉନୁ ରରହା ଆଇମାଇ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÍକା ଈରୁ ବରିକାଲରି େÉରଟରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଏ, ଏÌËକରିରଭÑ, ମୀ 
ବରିକାଲରି େÉଟାରରି ମୀ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ରସÍଲୁ ଆଡାରତ। ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ବରିକାଲରି େÉରଟରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ମାଇ 
ବÉଗା ବରିକାଲରି େÉନା ସରିରଡରୁ। ୧୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଏଃୋ େÉରଟରୁ, ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ତରିଃରତରୁ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ, େତୁଗି ତାରରି 
ବରିକାଲରି ସÉବାÏ ତାରନ। ୧୧

 ରମଃଦୁ, ରେÍନୁ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ 
ଏତେରି ବରିକାଲରି େÉରଟରୁ, ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ। 
ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ତାନରିଇ ସରିଡÈରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନ। ଈରରି ମୀ 
ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଅÉଜରି ତାସାଜରିଆଞ୍ାରନ। ଏଙ୍ା ମÉରକ 
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ଆଡା ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆଞ୍ାରନ। ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ସେଗି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ ନାତାରÈ ତÌସାମାଞ୍ାରନ। ଈରୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ଦୂସ ସରିଡାନାରତରୁ ଗରିଆମାରଞ୍ରୁ। ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏ ଡ଼Ìଇ 
ତାନରିଇ ଈରକରବÎÛଏ ବÉଗା ଅଆସରିରଡରୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସାମାରଞ୍ରୁ। 
୧୨

 ଅÉନୁ ଦୂସ ଗରିଆମାନାନରି ରସÍଲୁ ଅÉରତକା ଦୂସ ତାନରି ଇବ୍ ଗା 
ଅÉଜାମାରସ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଇÎରÈ ବ୍ୀÏସା ସରିଡାଜାଆରତନୁ, 
ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମୀ ରସÍଲୁ ମÉନ୍ରି ଏରସ ବରିକାଲରି 
ମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ବ୍ୀÏସାରତଏ। ୧୩

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁତÉଡ଼ା ଅÉଜାସାମ।ୁ
ଈରୁ ତରିତସଇ ରନଗରି ରଜÍଡା ତÌତେରିରିବÉଗା ତରିତସ ଗÉରମ 

ରରହା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାରା ରରହା ରମହାନା ଅÉମରୁବÎଏ 
ଗÉରମ ରରହା ଅÉତାମ।ୁ ୧୪

 ଅÉନୁ ଏଆନରି ନÌକରିଟରି ମୀ ରସÍଲୁ 
ଅÌଗାଇମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଲାଜା ସରିଆସରିଡାଜାଏରୁ। 
ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, ଅÉମ ୁଏତେରି ଗୁରଲÑତାରÈ କାତା ରବÎସାଞ୍ାତାମ ୁ
ଏÌରରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ତÌସାମାରଞ୍ରୁ। ଏଙ୍ା ତରିତସ ନକରିଟରିରବÛÎଏ 
ମାଇ ଅÌଗରିତାରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉଜାମାରନ। ୧୫

 ଈରୁ ଏଆନରିତାରÈ 
ବାଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାମାରସରୁ ଏଙ୍ା 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÈଜରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ଇଟାମାରସରୁ, 
ଏ ଗୁରଲÑତାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆନରିତାରରି ରବÎÛଏ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡା ମାଞ୍ାରନ। ୧୬

 ଅÉନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ବାରା 
ଇଟା ମେୂରିମାନାକରି ଗÉରମ ରରହା ଆଇମାଇ।

ମାଇ ନଡଃଙି୍ କି୍ସ୍ଟିଆନତାକାରିକ ିସରୀଦୁ

୮  ୧  ଅ ନାଇ ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ! ରେÍନୁ 
ମାକରିଦନରିଆତା ମାନରି ମଣ୍ଲୀ କୁÛଇଟରି ଏÌତେ ରଜÍଡାନÌବାÏ 

ତÌସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ କାତା ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ ଅÉମ ୁ
ମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ ୨

 ଏଆରୁ ରଦÍରରି ଜୂଗାତାନରିଇ ଦରିରତରୁ, କାଞ୍ାଡ଼ରି 
େÉରଟରୁ ଏଆରୁ ଗÉରମ େÉନାନÉକା। ଏÌଆକରିରବÎÛଏ, 
ଏଆରରିତାରରିÔ ରଦରରି ରରହା ମାସାକରି ଏଆରୁ ଗÉପ୍  ସରି ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ସରିଆରତରୁ। ୩ ଅÉନୁ ଏଆରରି କାତା ରବÎସ୍ା ମତୂାଇ, 
ଏଆରୁ ଏରସ ମରୂତରୁ ଏÌରସ ସରିଆଞ୍ାରନରୁ। ବାÏରରି ଇରସରନ 
ଅÉଆରତ, ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୂନରିରତରସ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଡÉଟା ରସÍଲୁରବÛÎଏ ସÉରÛକରି ସରିଆମାଞ୍ାରନରୁ। ସୀଦୁ ଇଞ୍ରି  
ଏମବୋଇରଭÛଏ ରବÎସାସରିରଡଏ। ୪

 ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ଏଆରୁ ରରହା 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ, ରେÍନୁ ତୀରରିଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ଇ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ ଆଡାରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ନୂଡ଼ରି ଆଃତାରତରୁ। 
୫

 ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ସରିଆରତରୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଏରସକା ସରିକରିÔ 
ଏÌଲୁରବÎÛଏ ଗରିଆସରିଡାତାମୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ 
ରବÎରଲÛ ତାଡ଼ାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଏଙ୍ା ମାଇ ବାଃତାରବÎଏ ସେଗି 
ଗରିଆରତରୁ।

୬
 ରେÍନୁ ଈରÈ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଆମୁ ତରିତସଇ 

ରବÎସାସାମୁ। ରେÍନୁ ଇ ଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ କାବାଡ଼ରି ଟÌଣ୍ା 
ମାରସଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଇ ରଦରରି ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ମୂପ୍ କା ତାଙ୍ରି  
ମୀରକ ଆଡାରାଜାକାଞ୍ଜୁ। ୭

 ଈରୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବୋମାନରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ, ରେÍନୁ କାତା େÌପ୍ କାଡ଼Èଇ, େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ 
ରଆନରିଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ, ଇ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ଗÉପ୍ ସରି େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଏଆକରି ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିନାମ ୁ

ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ ଡ଼Èଇ ଏତେରି ରଜÍଡା ତÌସ୍ରିରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ାଇରଭÑ 
ଈରୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ।

୮
 ଅÉନୁ ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିସରିଡାଜÈଏନୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରମଃୋ ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ମୀନ୍ରି ଉରଜତାରରି 
ମୂଲା ରଜÍଡା ମାରନ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡୂସ୍କରିମାନାରା ରରହା ତÌସାନାଇ ଇ କାତା ରବÎସ୍ାମÉଟ୍ କରିମାଇ। 
୯

 ଈରୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାରା ରଜÍଡାନÌବାÏ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ। 
କ୍ରିସ୍ଟ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାସାକାରବÛÎଏ ମୀ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
େÉନାନାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉବାÏ ମୂରଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀ 
ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ନାଇ ଏÌଲୁତାରÈ 
କାତା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାଇ। ଈରରି ମୀ ରସଲୁ ଗÉରମ 
ରଦରରି କାତା। ସାସରି ବାସାରରି ଈରୁ ଡାବୁଙ୍ା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଅÉଜାରସରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଅÉଗÛରନ ସରିରତରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଈରୁ ଟÌଣ୍ାରଞ୍ରୁ ଏ କାବାଡ଼ରି ମକୂ୍ ଦୁ। ୧୧

 ଇରସÑକା 
ଆଡÉ ମୀ “ମÉଣ୍ରିନାରରି” ଏଙ୍ା “କାବାଡ଼ରିଗରିନାରରି” ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
ଅÉବାÏ ମୂରନ। ମୀ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ରରହା ଆଇମାରସକା ମୀ 
ବାଃତା ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌମବୋଡ଼ÈଇରନÛ ସୀଦୁ। ୧୨

 ଇରସÑକା 
ଆଡÈ ମୀ ସରିେ୍ରିନାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଆଃୋ ଅÉରନ। ମୀ 
ବାଃତା ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌବାÏ ସୀଦୁ। ଏମବୋଇ ଏରସ ସୀବାÏ 
ମୂରନ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ଆଃରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁତାକା ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଆଇନାନରିଇ ଈରୁ ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ 
ରାହରି ଅÉଦୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରି ସରିରଡନୁ; ଅÉରତକାରବÎÛଏ 
ଗୁରଲÑତାକା ସରର େÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାରରି। ୧୪

 ମୀ ବାଃତା 
ଇରଦ ଗÉରମ ମÉନୁ। ଏତୋଇ ମୀ ବାଃତା ମାନୁ ଏÌବାÏ ରବÍଗାଲରି 
ୋନÉନାକାରରିକରି ସରିରତକା ଏଆରରିତାରରି ଲୂଡ଼ା େୂରରି ଅÉରନ। ଏ 
ରବÑଅଟରି ଏରସରରିରବÍÎଲା ଏଆରୁ େୁରନରରି ଏମବୋ ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  
ସରିଆରନରୁ। ୧୫

 ରେÍନୁେୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ:

“ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଉରତେଞ୍ଜୁ
ଏଆନରିତାରରି ଗÉରମ ସÉରÈରତ,

ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈରକ ରଡଃଙ୍ରି  ଉରତେଞ୍ଜୁ
ଐଆନରିତାରରି ଈରକରବÛÎଏ କÌଗାରତ।” 

 ସ୍ଡଃÕୋ େତୁରି ୧୬:୧୮

ତତିସ ଏଙ୍ା ତାଡା ମାଏଞ୍ାକା
୧୬

 ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାଇ ଏରହରଙ୍ରନ ତରିତସତାରରିରବÎଏ 
ମୀ କୁÛଇଟରି ରଜÍଡା ମାରନ। ୧୭

 ମାଇ େ୍Éତାରାଆ ତରିତସ 
ରଭଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÛଏ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ 
ଦାଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇରଦ ତÉନୁ ମÉଣ୍ାନାଙ୍ା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବାÏଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଅÉମୁ ଏଆନରିରକÛ ଅରଟÑ ରଆନରିଇ ରେÍନୁ 
ସଦରି େÌପ୍ କାଗାଟାନରିଇ ୋଟ୍ କରିଞ୍ାନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ଗÉରମ ଦଃୋ 
େÉନ୍ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଇ କାତା ବାÏରରି ଅÉଆରତ ମÉରକ ଆଡାନା 
ଡାବୁଙ୍ା ଆହାନା ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉସ୍କା ଅÉଜାନା ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓÌରତେରୁ। ଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
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ରେÍନୁ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା େÉରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଅÉମୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ମାଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଡୂସ୍କରିନାମ ୁଏÌରରି କ୍Éର୍୍ା ତÌଞ୍ରିରନ।

୨୦
 ଈସନରି ଟÉକାଙ୍ା ୋଃୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉମୁ ଅଇନାମୁ, 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏମବୋଇରବÎÛଏ ମÉରଙ୍ ଉÌଡାଜାଆକାରୁ ଇଞ୍ରି  ମାଣ୍ାନରି 
ମÉଡ଼୍ େରିମାନାମୁ। ୨୧

 ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏÌରÈ ବାÏରରି ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଡୁସ୍କରିନାମ।ୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଏଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ନÌକରିଟରି 
ଏତୋରରି ରନଗାରରି, ଉରଜÑତାରରି ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଗରିେରିମାନାମ।ୁ

୨୨
 ଏଆରରିରକÍ ଆଡାନା ଡ଼ଃନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମୂନାନରିଇ 

ରଆନରିଇ ଆରମବେସାଇ େÉଟ୍ କରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରିତାନରିଇ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କାରାକାସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମୀ 
ବାଃତା ଏଆନରିତାରରି ଗାପ୍ ସରି େରତ୍ ମାନାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ସ୍ଡÓହାରନଞ୍ଜୁ।

୨୩
 ତରିତସତାରା କାତା ଆହାନା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ 

ନÉରକ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ରବଗାଲରି ଲÌକୁରରି 
କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଏଆରୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ା 
ଅÉଜାମାନାକା ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟଇ େÌଙ୍ାଗରିବାÏଗାଟାକା। ୨୪

 ମୀ ବାଃତା 
ରଗÑରଟ ଉରଜÑ ରଜÍଡା ମାରସକା ତÌତୋଦୁ। ଏଙ୍ା ମୀ ରସଲୁ 
ଅÉମ ୁଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍ ଅÌଗାଇନାମ,ୁ ଏÌରÈ ଈରୁ ଟରିକ୍ ନାତାରରି 
ଇଞ୍ରି  ତସ୍ ଦୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମଣ୍ରିଲାକାନରି ମାନରି ଗୁରଲÑତାକା ଏÌରÈ 
ରମଃତାକାରୁ।

୯  ୧ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ସୀବାÏ କାତା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା 
ଉରଜରନ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ। ୨

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଈରୁ 
ମୀ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଆଡÈ ରରହାଗାଟାରତରୁ। 
ମାକରିଦନରିଆ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ମୀ ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇମାଇ। ଆଖାୟା 
ଲÌକୁତାକା ସାସରିବାସାରରି ଡ଼Èଇରନ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଡାବୁଙ୍ା ଉସ୍ ୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାମାରନରୁ। ମୀ ସୀବାÏ 
ରସÍଲୁ କାରାକାସା ଅÉଜାନାରା ରମହାନା ଏଆରୁ ଇରଦ 
ଗÉରମ ଦÉଲାତାକା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନରୁ। 
୩

 ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ ରବÎସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ, ଅରଟÑÑ ମୀ ରସÍଲୁ ମାଇ ଅଗାଇ ମାନାରରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ଆରଡ୍ତାରରି ଅÉଏ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଇ ଅÉବାରରିଇ 
ୋଟ୍ ରିମାଞ୍ାଇ। ୪ ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଜାଦୁଃଦୁ ଇଞ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରତଏ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ଇରଦÑରବÎÑଏ ତÌଲ 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ମାକରିଦନରିଆତାକା ନÉରକ ଏରସର୍  ରଭÍଲା 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏତାରନରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ତÌଲ ଅÉଆସରିଡାନାରା 
ରମଃତାରନରୁ ଇରସÑକା ମୀ କୁÛଇଟରି ମାଇ େରତ୍ ଇଟାଞ୍ାନାରରି 
ବୁର୍୍ା ଅÉକାରନ ଏଙ୍ା ଅÉମ ୁଲାଜା େÉନାମ।ୁ ଅରଟÑÑ ଈରୁରବÛÎଏ 
ଲାଜା େÉରଣ୍ରୁ। ୫

 ଏÌସରିବାଗା ଏଆରୁ ଏତାନରି ରବÍÎରଲ ଈରୁ 
ତÌଲ ଅÉଦୁ। ଏÌତୋ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଈରୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାରଞ୍ରୁ ଐÌବାÏ ସୀବାÏ 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତକା ଏଆରରି ବÉÏନାବାÏନରି ସୀବାÏ ମରୂଦରୁ। ଏଙ୍ା 
ଏÌବରିÎ ଡାବୁଙ୍ା ଲÌବାତାଇ ଅÉଆଡ଼Èଇ ରରହାତାଇ ଅÉବାÏ ମନୁୂ।

୬
 ଇ କାତା ଏÌଲୁତା ଇଟାଦୁ; ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈକନରି ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଈକନରି ଆଡା କÌରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ବରିରହନରି 
ମାଟରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ କÌରନଞ୍ଜୁ। ୭ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାରତରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁକ୍ ସାମାରଞ୍ରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। 
ଲÌବା ଡ଼Èଇ ଅÉରତକା ନାସା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ କÌକ୍ ସାନାଇ 
ସୀବାÏ କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରରହା ଡ଼Èଇ ସୀନାନରିଇ ରେÍନୁ 

ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୮ ମୀ ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ମତୂାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ମୀ ଲୂଡ଼ା ମାନାରା 
େÉରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ରସÍଲୁମୀ ବାଃତା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ।

୯
 ରେÍନୁ େୁତରିତା ଇହରିଙ୍ରି  ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାରନ:

“ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ୋନÉନାକାରରିଇ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ

ଉରଜÑରନ ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼ଃନା ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ରାହରି ଅÉରନ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୨:୯

୧୦
 ରେÍନୁ ମାଟାଗାଟାରରିକରି ବରିରହନରି, ଏଙ୍ା ତରିନ୍ ମବୋ ଗାଟାରରିକରି 

ତରିନ୍ ମବୋ ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ବରିରହନରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଐÌବାÏ ବାଡରି ଗରିଆଜରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଗୁରଲÑ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡÉଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ 
ୋଜÈଟରି ମୀଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑ 
ଦନ, ଦବ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାନା ସÉରÛକରି ସୀବାÏ ମରୂଦରୁ। 
ଏରହଙ୍ରି  ସୀନାକା ଦÉଲାତାକା ମାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕରନରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିରନରୁ।

୧୨
 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ସୀବାÏତାନରି ମୀ ବÉଗା ମାନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ବାÏରରି 

ତୀରରିତାକାରରିତାରରି ଲୂଡ଼ା ଅÉନାରରି େୂରରିଆଇରନ ଏ କାତା 
ଅÉଆରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ଦଃୋେÌଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉନୁ। ୧୩

 ମୀନ୍ରି ଇ ତୀରରି କାବାଡ଼ରି ମୀ 
େରତ୍ତାରରି ରରଣ୍ ମ୍ଡରିÓଉ ମାରନ। ଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଲÌକୁରବÛÎଏ 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରନଗରିସଦରି ଈରୁ 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଆହାମାନାକରି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ରରହା ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ସୀପ୍ କରିମାନାକରି ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇ ଦଃରନରୁ। ୧୪

 ଏତେରି 
ରଡଲରି ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରନରୁ, ଏରଡଲରି ମୀରକ ମାନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅଟ୍ ରନରୁ। ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ କୁÛଇଟରି ଗÉପ୍ ସରି 
ମାଞ୍ାନାକରି ଏଆରୁ ଈରା ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ୧୫

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରି  
ତାରା ଏଙ୍ା ଡÉସାମଆୂନାରା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସାମାଞ୍ାନାକରି 
ରେÍନୁଇ ଦଃୋେÌଙ୍ା ଗରିନାସ।ୁ

ପାଉଲ ତାଡା କାବାଡ ିତନି ିଅÉସି୍ତାରି

୧୦  ୧ ଅÉନୁ ୋଉଲ, କ୍ରିସ୍ଟରଡଃଙ୍ରି  ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ମୀଙ୍ରି  ଜÉେରିଞ୍ାଇ ଗରନ୍କାତାକା ରବସ୍ରିମାରନରୁ, 

ଅÉନୁ ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାନାବାÏନରିନରିଆଡ଼ରି ଆଇମାଇ, ଏଆକରିରବÎÑଏ, 
ରସକ ରାହରି ଆଇନାବାÏ ଡÉଟାଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା ଅÈଜରି ସରିଡାନାନୁ 
ଆଇମାଇ। ୨

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ଗରିଆନା େ୍Éେରିଞ୍ାଇ, 
ମୀ ବାଃତା ମାନାବାÏନରିଇ ନାଇ ଡÉଟା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ନÉଙ୍ରି  
ନାସା କୂନା। ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି େୁତଗି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏଁØତରି ଡÉଟା ତÌସ୍ା ଦୀରନ। ୩

 ଅÉମୁ େୁତଗି ତାନରି 
ରାହାଆନାମ ୁଏÌଆକରିରବÑÎଏ େୁତଗି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  କÉଲା ପ୍ରଃେରି 
ସରିଡାମ।ୁ ୪

 ଅÉମ ୁଏତେରି ସଜାଙ୍ା ଡ଼Èଇ କÉଲା ପ୍ରଃେରିନାମ ୁଏÌବରିÎ 
େୁତଗିତାଇ କÉଲାପ୍ରଃନରି ସଜଙ୍ା ଅÉଆତୁ। ମାଇ କÉଲାପ୍ରଃନରି 
ସଜାଙ୍ାନରି ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ମାରନ। ମାଇ କÉଲା ପ୍ରଃନରି 
ସଜଙ୍ା େୁତଗିତାଇ ଅÉଆତୁ, ଏଆକରିରବÎÛଏ ଡÉଟାଗାଟାଇ। ଇ 
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ସଜାଙ୍ା କÉରସଙ୍ାନାରÈ ଡÉଟା ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ମନୂାଇ ଇ ସଜଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇମାନରି େୁନ୍ ମବୋତରିନରିଇ, ଦାୋ ଡ଼Èଇ 
ଉଡରିନାଆ, ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ େନୁାଅÈକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗା ଡ଼Èଇ ଅÉଙ୍ା 
ଦାଃନାଆ ଗୁରଲÑ ମୁହ ରି ଗରିେରିନାମୁ। ୫

 ଅÉମୁ ଇସାନାଣ୍ାତାରÈ 
ଏÌଲୁ ତାନରି ଗÉଡ଼ରି ଆଇମାନରି ଏÌଲୁତରିନରି କ୍ରିସ୍ଟଡÉଟା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ମÉନରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ବାଗଗି ଆଃୋ ରସÍଲୁ 
ଏÌବାÏ ସରିକା ଗରିପ୍ କରିନାମୁ। ୬

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ଜୀସୁଇ ମÉନରି 
ଆଇସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଅÉମ ୁଏଆନରିଇ ଡଣ୍ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାନାମୁ। ଏÌଆକରିରବÎÑଏ,ଈରୁ ଏଆନରି ନÌକରିଟରି ରବÎରଲÍ ମରିଣ୍ାନରି 
ସରିକାଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିନାମ।ୁ

୭
 ମୀ ବାଃତା ମାନରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏ 

ଏÌରÈ ରବÍÎରଲ େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଲÌକୁତାନୁ ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଅÉମରୁବÎଏ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟ ଲÌକୁତାମ ୁଏÌରÈରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ େନୁ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୮ ଈରରି 
ଟରିକ୍ ନାତାରରି, ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି େÔÌଣ ରସÍଲୁ 
ଗÉପ୍ ସରି ଅÌଗା ନାଇ କାତା ଆଇମାଇ, ଏଆକରିରବÎÑଏ, ଏ େÌଣ 
ମୀଙ୍ରି  ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଏ ରଟÍରଣ୍, ମୀ ଜରିଉତରିନରି ଡÉଟା 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୯ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÌଗାଇ ମÉଇ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ଲାଜା ଆଇ ସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉକୁ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସାନା 
ମୀଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆଟୁ। ୧୦

 ଜାହରି 
ଜାହରିତାକା ରବÎସ୍ରିରନରୁ, “ୋଉଲ ବ୍ୀÏସ୍କାମାନରି ଅÉକା ଗÉରମ 
ଡÉଟାଗାଟାଇ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାଇ, ଏÌËକରିରଭÑÎ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉରକ ମାÎÏନାଭÈ ମଲୂÈ ଡÉଟା ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାତାବÉର୍୍ା 
ଆଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି କାତା ଏରସ ମଲୁୂତାରରି ଅÉଆରତ।” 
୧୧

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିନାକା ଇରÉ େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ: ଆନୁ 
ରସÍକ ମାଞ୍ାନା ବ୍ୀÏସ୍କରିମାନରି ଅÉକା ଇସରିଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାଇ ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  ମୀରକ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାରସକାରବÎÛଏ ଏ ସରରÛ ଡÉଟା 
ଆହାମାଇ।

୧୨
 ଏତୋନାକା ତାଡ଼ାନରି ରଦରାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ, ଇØଁତରି 

ଲÌକୁରରିରକ ମାଣ୍ାନରି ସରରÑ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ବÉସ୍ା ଆଇସରିଡାମ।ୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି ଡÉସରିନରି ଡୂଡ଼ା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରବÍଗାରରିଇ ତ୍ଡÉÕରକ ଡÉସ୍କରିରନରୁ ଅÉରତକା 
ସରରÍ ଗରିପ୍ କରିରନରୁ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ମକୁୃ େୁନÈନାକା ଇଞ୍ରି  
ତÌସ୍କରିମାରନ।

୧୩
 ମÉଙ୍ରି  ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ, ଏÌରÈ 

ଗ୍ଡÉÕସାନା ଅÉମୁ ଏରସକାରବÎÑଏ ଅÌଗାନା କାତା ରବÎÑସାସୁ। 
ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଅÌଗାଇନାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନାମ।ୁ ମୀରକ ଆଡାନା ମାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମ।ୁ 
୧୪

 ଅÉମୁ ଗÉରମ ଅÌଗାଇ ସରିଡÉମୁଅÉମୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଆ 
ସରିଡÉତାକା ଆରରÛରନ ଗÉରମ ଦଃୋ େÉନ୍ଞ୍ାଦୁଃନାମୁମା। 
ଏÌËକରିରଭÑÎ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉତାକରି ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ 
ରନଗରିସଦରି ଆହାନା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏସାଞ୍ାନାମୁ। ୧୫

 ଅÉମ ୁ
ରବÍଗାଲରିତାକାରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÉଆରତ, ମାଇ ଗରିଆମାନରି 
କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇନାମ।ୁ ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିେରିନାମ ୁଇରାଡ଼Èଇ 
ମୀ େରତ୍ ବାଡରି ଅÉଜାରନ ଏଙ୍ା ମÉନ୍ରି କାବାଡ଼ରି ସÉରରକ ଡÉଡା 
ରସÍଲୁ ଈରୁ ମÉରକ ଆଡାରଦରୁ। ୧୬

 ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିନାମ,ୁ ମୀ 
ଲଃେରିମାନରି ଦରିନା ଗ୍ଡÓÉସାନାରବÎÛଏ ଗୁରଲÑରବÎଞ୍ ରେÍନୁ ରନଗରି ସଦରି 

େÌପ୍ କାମନୂାମ।ୁ ରବÍଗାଲରିତାକା େÌକ୍ ସାମାନରି ରନଗରି ସଦରି ରସÍଲୁ 
ଅÉମ ୁଅÌଗାଇ ସରିଡାମ।ୁ ୧୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତା ବ୍ୀÏସା ଅÉଜାମାରନ: 
“ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଅÌଗା ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ବାÏରରି ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଅÌଗା 
ଲୂଡ଼ାମାରନ।”କ ୧୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରନଗାଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑÎ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାସକ ତାଡ଼ାନରି 
ରନଗÈଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ା 
ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ପାଉଲ ଏଙ୍ା ବୁର୍୍ଡାଗାଟ ିପାଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରୁ

୧୧  ୧ ଅÉନୁ ମକୁୃ େନୁÈନାନୁ ଅÉଜାନା ରବÎତୋତାକାରବÎÛଏ 
ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ମତୂାତାକା ରନଗରି ଅÉରନମା। ଏଆକରି 

ଈରୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମସୂାଞ୍ାରଦରୁ। ୨
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  

ମ୍Ìକୁ ଇଞ୍ାରତÍଏ ଈରରି ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନାରରି ଏÌଲୁ କାତା। ଅÉନୁ 
େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାରସଏ ମୀରଙ୍ ତୀରରି ଲÉଆନରି ରଡଃଙ୍ରି , କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ସେଗି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି । ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରଆରଞ୍ରନ ଜÉମା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆକରିରବÎÛଏ, ସ୍Éସୁ ହବାନରି ବୁର୍୍ା ଗରିରତ, ଏରଡଃଙ୍ରିରନ 
ମୀନ୍ରିରବÛÎଏ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାନରି ତୀରରି ରଜÍଡାତାରରି ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ତୀରରି 
ଡ଼Èଇ ସେଗି ଅÉନାରରି ଏÌଲୁ ମ୍ୀଆରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଆସ୍କରିମାଇ। 
୪

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉମ ୁଏତେରି ଜୀସକୁାତା େÌକ୍ ସାଞ୍ାନାମ,ୁ 
ଏÌରÈ ତୁହାନା ଇମବୋଇ ଅÉରତକା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏଜାନା ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗାଲରି ଜୀସୁତାରÈ କାତା େÌକ୍ ତାରନ, ଇରସÑକା ଈରୁ ମାଇ 
େÌକ୍ ସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଅÉରତକା 
ରନଗରିସଦରିତରିନରିÔ ତୁହାନାଇ ଅରଟÑÑ ର ରବÍଗାଲରି ଜରିଉ ଅÉରତÑକା 
ରନଗରିସଦରି ତରିନରି ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ରବÎତୋତାକା, ଈରୁ ଏଆରରି ବାହା 
ଡ଼Èଇ ନରିଆଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରବÎଞ୍ରିରଞ୍ରୁ।

୫
 ଏଆରୁ, ରଦରରି “ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା” ନÉଙ୍ରି  

ଆନାଡ଼ÈଇରଭÑ ସÉରରକÛ ରଦରÈକା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିସରିରଡନୁ। ୬

 ଈରରି ଟରିକ୍ ନା କାତା, ଅÉନୁ ଗÈରମ ରନଗରି 
ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ାଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ। ଅÉରତକାରବÛÎଏ େୁନ୍ ମବୋ 
ଡ଼Èଇ ଏଆରରିÔକରି କÌଗାସରିରଡନୁ। ଇ କାତା ମୀ ବାଃତା କ୍ାର୍୍ା 
ତÌସାମାଞ୍ାନାମ।ୁ

୭
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଆନରିସରିକରି ମୁଲୁ ୋନାରÉଏ ମୀ ବାଃତା 

ରେÍନୁ ରନଗରିସଦରି େÌକ୍ ସାମାଞ୍ାଇ। ମୀଙ୍ରି  ରଡÍସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ସରିକା ଗରିଆମାରସଏ। ଈରୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ, ଅÉନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଦୂସ ଗରିଆମାଇ ଗରିନା? ୮

 ଅÉନୁ 
ମୀରଙ୍ ଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ଡ଼Èଇ (ଏଆରୁ 
େÉନାନାକା ମାରସକାରବÛÎଏ ଡାବୁଙ୍ା ସରିଆଞ୍ାରତରୁ) ଡାବୁଙ୍ା 
ଊସାନା ସରିଆମାଞ୍ାରତଏ। ୯

 ମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିରବÎÛଏ 
ନÉନ୍ରି ଆନାରରି ଅÉରତକା କÌଗରିତାକା ମୀଙ୍ରି  ଏ ବÉରରି ରଡଃକା 
ଗରିଆସରିଡାଜÈଆରତନୁ। ମାକରିଦନରିଆ ଡ଼Èଇ ବÉÏଜାମାସରିଅÉବାରୁ 
ନାଇ ଲୂଡ଼ାତାରା ଗୁରଲÑ ସରିଆରତରୁ। ଅÉନୁ ନÉନ୍ାରା ଆନାରବÎÛଏ 
ମୀରଙ୍ ରଡଃକା ଗରିଆସରିଡାଜÈଏନୁ, ଏଙ୍ା ବାÏଇନରି ଦରିନାଙ୍ାନରିଇ 
ରବÎÛଏ ରଡଃକା ଗରିଏନୁ। ୧୦

 ଅÉନୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ େରିଞ୍ାଇ, ଇ କାତା ଅÌଗା ଅÉଜାନା ରବÎସ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ଏÛମବୋଇରବÛÎଏ ଗୁରଲÑ ଆଖାୟା ଲÌକୁତାକା ନÉଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ା 
ମୂରତରୁ। ୧୧

 ଅÉନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଈରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ? ଅÉନୁ 
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ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିସରିଡାଜାଏନୁ ଗରିନÈ? ଅÉଏ, ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିେରିଞ୍ାନାରାଆ ରେÍନୁ ଆଡÉ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଅÉନୁ ଆନÈ ଗରିେରିମାଇ, ଏÌରÈ ଗରିରେ ଦୁହରିଇ। ଇରସÑକା 

ଏଆରରିଇ ଅÌଗା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ୋବରି ସୀଏନୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ଗରିପ୍ କରିଦୁହରିଇ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଡ଼ଃନା ତାଡ଼ାନରି ମାଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÌଗାଇନାମ ୁଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ ୋ ମÉଟ୍ କରି ମାରନରୁ। ଏଆରୁ 
ବୁର୍୍ାଗାଟାକା ଏଆରୁ ମୂଲା ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାକା ଅÉଆରତରୁ। 
ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାନାକା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତÉରୁ ତାଡ଼ାନରି 
ରବÍଗାଲରି ତସରନରୁ। ୧୪

 ଇରରି ମାଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଇସ୍ରିସରିଡାଜାଏ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସଇତାନରବÎÛଏ ତାଡ଼ାନରି ଅÌରତେରରିଗାଟରି ଦୂତ 
ରଡଃଙ୍ରି  ତସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରୁ ରବÑÎଏ 
ତୀରରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି ତÌସ୍ରିମାରନରୁ। 
ଈରରି ଆଦାଙ୍ରିତାରରି ଗରିନା? ଏÌଆକରିରବÛÎଏ ବରିÎହା ରଡଲରି ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଡÌଣ୍ େÉରନରୁ।

ପାଉଲ ତାରି ଜୂଗା
୧୬

 ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇମବୋଇସରିକରି ନÉଙ୍ରି  
ମକୁୃ େୁନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂୋକାରୁ। ଏÌËକରିରଭÑÎ, 
ଈରୁ ରଗରଟ ନାଣ୍ାନରି ମକୁୃ େୁନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ 
ଇରସÑକା, ମକୁୃ େନୁÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନାଣ୍ାନରି ଆଃତାଦୁ। ୧୭

 ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଅÉନୁ ଈରକÍ ଅÌଗା ଅÉଭା ମୂଇ। ଇରଦ ଅÉନୁ 
ଆନÈ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌରରି ରେÍନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରି 
ସରିଡାଜାଏନୁ। ମକୁୃଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÌଗା ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁରବÎଏ 
ଅÌଗାଇମାଇ। ୧୮

 ଏରସ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼ା େୂତଗିନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଆଇରନରୁ, ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉନୁରଭÑ ଅÌଗା 
ଅÉଇମାଇ। ୧୯

 ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ ଅÉତାକରି ରରହା 
ଡ଼Èଇ ମୃକୁଗାଟାରରିତାରା ମୁଣ୍ରି ମୂେରିରଞ୍ରୁ। ୨୦

 ଅÉନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÍକା ମୀଙ୍ରି  ଆଲରିଆଗାଟାକା ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃେରିଞ୍ାରତକା, 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ତାନରି ଇଗ୍ ଜାନା ଆଃେରିଞ୍ାରତକା,ଅÉରତକା ମୀ କୁÛଇଟରି 
ରଦରÈନୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎତୋତାକା, ଅରଟÑ ମୀ ଗÈଲା ତାନରି ସÉୋଡ଼ାକା 
ରବÍÎୋଗାଟାକାନରି ରସÍଲୁ ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ଆଇରଞ୍ରୁ। ୨୧

 ଅÉନୁ ବରିସା 
ଲାଜା େÉନାକାନୁ ସରିନÈ। ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ରସÍଲୁ ଗରିବାÏ ମାଇ 
ନÌକରିଟରି ଗÉରମ “ଡ୍ଡÜÝØନାରରି” ଅÉଜାମାରନ।

ଅÉନୁ ମକୁୃଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍କରିଞ୍ାଇ, ରଗÛରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ଅÌଗା ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା, ଅÉନୁରବÎଏ 
ଅÌଗାଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟାଅÉଇ। ୨୨

 ଏଆରୁ ବାÏରରି ଏବ୍ୀ 
ଲÌକୁତାକା? ଅÉନୁରବÎଏ ଏବ୍ୀ ଲÌକୁତାନୁ। ୨୩

 ଏଆରୁ ବାÏରରି 
ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା? ଅÉନୁରବÎଏ ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାନୁ। 
ଏଆରୁ ବାÏରରି ଅବ୍ାହାମ କ୍Éମବେଜୁତାକା? ଅÉନୁରବÛÎଏ। ଏଆରୁ ବାÏରରି 
କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା? ଅÉନୁ ବାଇଗାଟାନୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ? ଏଆରରିକରି ସÉରରକ ଅÉନୁ ଡ୍ଡÜÝØନରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆମାଇ। ଅÉନୁ ଇରଦଙ୍ଜୁତା ବନ୍ରି ଇଡୁତା ଇଟା ଅÉଜାମାଇ। 
ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ସାଃୋ େÉଞ୍ାମାଇ। ଗÉରମ େÉଲୁ ସÉବାÏସରର 
ଅÉଜାମÉଇ।

୨୪
 ଅÉନୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ା ବାହାଡ଼Èଇ େÉଞ୍ଜୁେÉଲୁ ଅଣଚାଲରିସରିଟା 

ସ୍ଜୁ ପ୍ ନା ସ୍ଜୁ ପ୍ ନା ମÉଡା ତରିଞ୍ାମାଇ। ୨୫
 ଅÉନୁ ତରିନରିେÉଲୁ ଜାସ୍ା 

ଡ଼Èଇ ମÉଡା ତରିଞ୍ାମାଇ। ସରଟକା ବାÏଡ଼ରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ବୀÏପ୍ କା 
ଅÉଜାମାଇ। ତୀନରି େÉଲୁ ଜାହାଜ ରଲଙ୍ାରନ ସମୁଦ୍ର ସରିରୁତା 
ଜୂଶାମାଇ। ଏ ରବÑଅଟରି ଅଟÑ ସରଟÑକା ନÉଡାଙ୍ରି , ଉଜାଡ଼ରି ଟରିକ୍ ନା 
ସମଦୁ୍ର ତାନରି ରାହରି ଅÉଜାମାଇ। ୨୬

 ଅÉନୁ ରେÍନୁକାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଗÉରମ ରତ୍Íଜାମାଇ। ଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ସାଜରି ସାନରିଇ ଜÌଡ଼ରିତାନରି 
ରେ୍ଡÍÓକରାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ, ନାଇ ଲÌକୁ ଜରିହୁଦୀଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ, 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗା ବରିକାଲରି ତାନରିଇ 
ଦରିଆମାଇ। ରଦରରି ରଦରରି ନÉସ୍କାନରି, ସରିଃେରିମାନରି ବାହା ତାନରିଇ, 
ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରଙ୍ାନରିଇ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ବୁର୍୍ାଗରିନରି ଜୂଟୁଗାଟାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗାତାନରିଇ ଦରିଆମାଇ।

୨୭
 ଅÉନୁ ଗାପ୍ ସରି କାରା ଜାଲା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାଇ 

ବାÏହାମାଇ, ଇରଦଙ୍ଜୁତା ସୁଞ୍Èରାଏ ରାହରି ଅÉଜାମାଇ। ସାକରି 
ଏÌସ୍କରି  ମୁଣ୍ରି ଅÉଜାମାଇ, ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ େÉନାରାଏ ସାରକÑ 
ରାହରିଅÉଜାମାଇ। ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ସରିଡÉରାଏ ରେÍନରିତା ତରିଗ୍ାମାଇ। 
୨୮

 ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉରମ ବରିକାଲରି ଜୂଗା ଜୂଜୁରରି ଡ଼Èଇ ସାଜାମାଇ। 
ଇ ଗୁରଲÑତାରା ତୁହାନା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଦରିନାଗÉଡ଼ରି 
ବରିକାଲରି ଅÉଜାନା ରୁସୁମରି ଅÉଜାମାଇ। ୨୯

 ଏମବୋଇ ରଗÍରଟ 
ଡÉଟାସରିଡାନାଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏଆନରିରକÑ ଡÉଟାସରିଡାନାନୁ 
ଅÉଇମାଇ। ରଗÍରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତା ଦୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡାତା କାମବୋଇ ମାଇ।

୩୦
 ରଗÍରଟ ଅÉନୁ ଅÌଗା ଅÉବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଇରସÑକା ନାଇ 

ମଆୂନାରା ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉଇ। ୩୧
 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଅÉନୁ ଦÉୋ ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜÈଏନୁ। ଈରା କÉରଲଙ୍କÉଲା ଦଃୋ 
େÉନମବେରିମାନରି ରେÍନୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା ଅÉବା ଆଡÉ ଗୁରଲÑ 
େୁଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁÌରଲ ରଡଲରି ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ଆବ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏରସରରିରଡଲରି ଦରମେସକତାନରି ମାରସÍ, 
ଅରରିତସ ରାରଜନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÌଣ େÉନ୍ଞ୍ାମାସରି ଲାଟସାଇବ 
ନÉଙ୍ରି  ଦାଃୋ ତାଙ୍ରି  ନÉଜୁ ଜÌୋଗାଟାରରିଇ ତÌଲ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। 
୩୩

 ଏÌଆକରିରବÛÎଏ, ରଦରରି ନÉଜୁତରିନରିÔ ଗ୍ରଜୁ ସାମାନରି ରଦରରି କାନ୍ରି ତାନରି 
ମାସରି କରିଡ଼୍ କରି ଡ଼Èଇ ର େୁଟରିତାନରି କପ୍ କା ଗରିଆନା ରନÍରଡÑକରି 
ଜାପ୍ାତାକରି ଏଆନରି କାଜୁଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଜ୍ଡÓÞବାÏ େÉରଟଏ।

ପାଉଲତାଡା ନରୀମ୍ାତାନ ିପÉନ୍ଞ୍ାମାସି ନଦରି ନମÍଲା

୧୨  ୧ ଅÉନୁ ଅÌଗା ଅÉଇ ଆକା। ନାଇ ଅÌଗାଇ ନାରରି 
ଆନରିରବÛÎଏ ଲÉବାସରିଡÉନାରରି, ଅÉରତକାରବÛÎଏ, 

ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ଞ୍ାମାନରି ‘ରମଃହାନାଆ’ ଏଙ୍ା 
‘ତÌସାମାଞ୍ାନାଆ’ ରବÎସ୍ା ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ୨

 ଅÉନୁ ଚଉଦ 
ବାସାରରି ରବÎÍରଲÑ ଅÉଜାମାସରି ର କାତା ରବସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 
କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାନରି ଅÉବାଇ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ, ଗାଣ୍ରିେÉଡ଼ାଟରି 
ଅÉୋକାରରି ଅÉରତକା ଗÉଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ଅÉଆରାଏ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି 
ଅÉୋକାରରି, ଅÉନୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ରି  ସରିରଡÍନୁ, ରେÍନୁ ଆଡା 
େୁଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୩ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ଏଆନରିଇ  ୋରଦୀଶ a ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ଅେÈ ଅÉରତ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେÉରାଆ ରବÎରସଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÉ କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା ମଆୂରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି େଦ ଗରିବାÏ 
ମଆୂନାଆ ରବÎରସଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏତୋରାଆ ଏÛରମବେରରିଇରବÛÎଏ ରବÎସ୍ା 
a ୧୨:୩ ପାରଦରୀଶ ଈ ବାହାତାଙ୍ରି  ରେÍନୁଲÌକୁତାକା ସÉନରି ରବÑଅଟରି 
ସାରନରୁ।



240୨ କରିନ୍ ି୧୨:୬
ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଆ ସରିରଡଏ। ଅÉନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ତାନାନରି ରସÍଲୁ 
ଅÌଗା ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଏÌଆକରିରବÛÎଏ ନାଇ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÌଗା 
ଅÉଏନୁ, ଅÉରତକାରବÎÛଏ ଅÉନୁ ନାଇ ମଆୂନାରା ରସÍଲୁ ଅÌଗା 
ଅÉଇ।

୬
 ଅÉନୁ ରଗÛରଟ ନାଇ ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉଇ ଇରସÑକାରଭÛଏ 

ଅÉନୁ ମୃକୁ ଗାଟାନୁ ଅÉଏନୁ। ଅÉନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଅÉନୁ 
ଉରଜତାରÈ ରବÎସରିଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଅÌଗା ଅÉଏନୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଲÌକୁ ନାଇ କାତା ଆନା 
ରବÎଞ୍ାରନରୁ ଏଙ୍ା ଆନା ରମହାରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗÉପ୍ ସରି 
ରନଗାରାଆ ଏÌଲୁ ଗରିୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡÍନୁ।

୭
 ନÉଙ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରିତାରା ରେÍନୁ ତÌସାମାଞ୍ାନାରÈ ଏଙ୍ା 

ସରିଆମାଞ୍ାନାରÈ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଗÉରମ ଅÌଗା ଅÉଏନୁ ଇଞ୍ାନା, 
ନାଇ ଗାଣ୍ରିତାନରିଇ ସÉପ୍ କା ଗବାଗରିନରିରଡଃଙ୍ରି  ର ଜୂଗା ସୀବାÏ 
ଅÉଜାରନ। ଏÌରÈ ସଇତାନ ଦୂତ ରଡଃଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି  ସୀବାÏ 
ଅÉଜାମାରନ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଅÉନୁ ଅÌଗÈକାନୁ ଇଞ୍ରି । 
୮

 ଏÌରÈ ସÉେୁ ତୁହା ଜରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ତରିନରି େÉଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉରତଏ। ୯

 ଏଆକରିରବÎÛଏ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଇଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, 
“ନୀ ରଗÍଲୁ ନÉନ୍ରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗÉପ୍ ସରି ମାରନÈ ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ନୀ ମଆୂନରି ରଡଲରିତା ନାଇ ଡÉଟା ନୀ ବାଃତା େୂରରି 
ଆଇଞ୍ାରନ” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଡÉଟା ସରିଡାନାଆ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ଅÌଗାଇମାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଡÉଟା ନାଇ ବାଃତା ଲଃତାରନ। 
୧୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ମଆୂନରି ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ରରହା ଅÉଇମାଇ। 
ଏÛରସରରି ରଡଲରି ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟରସÍଲୁ ଲÈଜା େÉନ୍ ମବେରିମାଇ, ଅÉନୁ 
ଡ୍ଡÜØନରି ରଡଲରିତା ସାଜରିମାଇ, ଏତେରିରଡଲରି ନାଇ ଜୂଗା, ଅÉରତକା 
ଜୂଜୂରରି ମାଞ୍ାଦୁଃତାରନ ଏÌରରମବୋ ଅÉନୁ ରରହା ଆଇମାଇ। ଏÌତେରି 
ରଡଲରି ଅÉନୁ ମେୂରିସରିରଡନୁ ଏ ରଡଲରି ଅÉନୁ ଟରିକ୍ ନା ଡÉଟାଗାଟାନୁ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଆଇମÉଇ।

ପାଉଲ କରିନ୍ତିା ମାନ ି 
କି୍ସ୍ଟିୟାନତାକାରିଇ ନଜÍଡା ତÌତୋରି

୧୧
 ଅÉନୁ ମୃକୁଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରତଏ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÍକା ଈରୁ ଆଡÉ ଇହରିଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ 
ୋବରି ସରିଆରତରୁ। ରଟÍରଣ୍ ଈରୁ ନÉରକ ଆଡାନାଇ ରନଗରି 
କାତା ରବÎତୋରଦରୁମା। ଅÉନୁ ଅÈନାନୁରବÎଏ ଅÉଆରତନୁ, 
ଏଆକରିରବÎÛଏ “ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ନୂଡ଼ରିତାକାରରି” ବାଃତା 
ଆନାଡ଼ÈଇରବÛÎଏ କଗାନୁ ଅÉଆସରିରଡନୁ। ୧୨

 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତା 
ମାସାଭÈନରି, ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସାନାଇ ଆଦାଙ୍ରିତାଆ, 
ଉକୁସରିତାଆ ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା କାବାଡ଼ାକା ତÌସାମାଞ୍ାରତଏ, ଇ ଗୁରଲÑ 
ମୀ ମାରଦ ଗÉରମ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଗରିଆମାରସଏ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗୁରଲÑ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଏତୋଆ େÉନ୍ଞ୍ାମାନୁ ଈରୁରବÎଏ ଏÌବାÏ 
ୋଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ବାÏରରି ରଣ୍ାରନ ତୁହାନାଇ ମୀ କୁÛଇଟରି 
ନାଇ େହରି ଆଇନାରା ଆନରି ବÉରରିରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ରଡଃକା 
ଗରିଆସରିଡାଜାଏନୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଦୂସ େରିଃତାରଦରୁ।

୧୪
 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାମାନାରରି ଈରରି 

ତୀନରି େÉଲୁତାରରି। ଅÉନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ବÉରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରଜÛନୁ। 
ମୀ ବାଃତା ମାନରି ଦନବରିତ େÉନ୍ ମବୋ ମÉଟ୍ କରିସରିରଡନୁ। ବାÏରରି 
ମୀଙ୍ରି  ଆଡାଆ େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍ େରିମାଞ୍ାଇ। ମୀଡାକା 

ଟାଡରି ତାଞ୍ରି  ରସÍଲୁ ଡାବୁ ୋଇ ରରହଏÛରୁ, ରଟÍରଣ୍ ମୀଡାକାନରି 
ରସÍଲୁ ଟାଡରିତାଞ୍ରି  ଏÌବାÏ ରହାଜରିନୁ। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ନାଇ ବାଃତା 
ଆନାଇମାନୁ ଏÌବାÏ ଗୁରଲÑତାଆ ରରହା ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ସୀଆଇ। 
ମୀ ରସÍଲୁ ନାଣ୍ାନରିରବÛÎଏ ସୀଅÉଇ। ଅÉନୁ ରଗରଟ ମୀଙ୍ରି  
ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିଆଇ ଇରସÑକା ନାଇ ରସÍଲୁ ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡା 
କÌତୋରଦରୁ ଗରିନା?

୧୬
 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ନାଇ ରସÍଲୁ ବÉରରି ରଡଃକା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 

ମÉଟ୍ କରି ସରିରଡÍନୁ। ଏÌËକରିରଭÑÎ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ମ୍ଡÉÕସାନା ଏଙ୍ା 
ବୁର୍୍ା ଗରିଆନା ଆହାମାଞ୍ାଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା। ୧୭

 ଅÉନୁ 
ଏତୋରରିଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଇ ଏଆରରି ମାରଦ ରଆନରି 
କାଜୁ ଡ଼Èଇ ରବÎରଲ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ମ୍ଡÉÕସାନା ଅଆମାଇ ଗରିନା? 
ଅÉଏ, ଇରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଗ୍ଡଜୁମ୍ ନାÛ ଗରିଆସରିରଡନୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ, 
ତରିତସଇ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ର ଆରମବେସାରକଏ ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରତÍଏ, 
ତରିତସ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନା ଜÉସାନା ଅÌରତଞ୍ଜୁ ଗରିନା?ଅÉଏ, 
ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଆମ ୁତରିତସରକଏ ର ଏÌଲୁ ଅÉଜାନା 
ରରହା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନାମ।ୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଅÉମ ୁରରିଆମ ୁକାବାଡ଼ରି ଗରିଆସାମ।ୁ

୧୯
 ମାଇ ଦୂସ େ୍ାପ୍ କା ରସÍଲୁ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ଡୁସ୍କରିମାନାସ ୁ

ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? ଅÉମ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକÑ ଆଡାମାନରି 
ଲÌକୁତାମ ୁମୀ ରନଗରି ଅÉବାÏରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଇ ଗୁରଲÑତାରା 
ରବÎସାଞ୍ାନାମୁ। ଈରୁ ମାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ। ମୀ ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ 
୨୦

 ଆନାବୁନା ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତକା ମୀଙ୍ରି  ନାଇ 
ମÉଟ୍ କରିମାନାରତରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃୋ ମରୂତÑଏନୁ ରସନା, ଅରଟÑ 
ଈରୁରବÛÎଏ ନÉଙ୍ରି  ମୀ ମÉଟ୍ କରିସରିଡାନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃତାରଦରୁ 
ରସନା ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିମାଇ। ଆନାବୁନା ସୀଲାେÌରୁ, ଡÉଙ୍ରି , 
ଅହମାରରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ, ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଦାଃୋ, ରଆନରିଇ 
ବÉଦରି ଅÉଜାନା କାତା ଅÉବାÏ, ଅÌଗା, କରିସ୍ାକସ୍ରି, କରିଲାବରିଲା ଅÉବାÏ 
ରମହରିଇ ରସନା ଇଞ୍ରି  ଆସ୍କରିମାଇ। ୨୧

 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏରତକା 
ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଲାଜା ଗରିÔଆକାଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାକା 
ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସପ୍ରାତାରା ଏଙ୍ା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନା ରବÎÑଏ ତÉନ୍ା ରଜÍଡାକÉଡ଼ା ଗରିଆସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ 
ଅÉଞ୍ାସରିରଡରୁ ଇଁØତରି ଲାଜା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନରୁ ଏÌରÈ 
ରମହାନା ଅÉନୁ ରଜÍଡାକÉଡ଼ାଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ।

ବିÎୋଡÉଞ୍ଜୁ କÉଡ଼୍ ତାରି ଏଙ୍ା ଜୋରି ସିତାରି

୧୩  ୧  ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବାÏଇନାରରି ତୀନରି 
େÉଲୁତାରରି। ଏÌଲୁତା ଇଟାଦୁଃଦୁ: ଆନରିତାରରି 

ଅÉରତକା ଉଡରିନାରରି ମାରସକା ସÉଜା ରବÎସ୍ରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରରିଆରୁ 
ଅÉରତକା ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ସÉକରିଗାଟାରରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ ରବÎଞ୍ାନା 
େ୍ଡଜୁ Óକ୍ ଦୁ। ୨

 ଅÉନୁ ରରିରହଗରି ଭÉଜାସାନରିଇ ମୀଙ୍ରି  କÉଡ୍ ସାନା 
ରବÎସାଞ୍ାରତଏ। ଅÉନୁ ଇରଦ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଦୂରୁ ମାଇ, 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଏଙ୍ା 
ରଗରଟ ଏରମବେରରି ବାଃତା ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ରରିରହଗରି ମୀବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉରତକା ମୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସୀଇ। 
୩

 କ୍ରିସ୍ଟନାଇ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏ, 
ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିରଞ୍ରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ମାରଦ ଡÉଟା 
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ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ରଦରରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ଇରଦ ନୀରଡ଼ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୪ ଅÉମରୁବÎଏ ଏରହରଙ୍ରନ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଆଡାନା ଡÉଟାସରିଡାନାମ ୁଅÉରତକାରବÎÛଏ ଏଆନରିରକଏ ଆଡାନା 
ରେÍନୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟରଡଃଙ୍ରିରନ ରରିରହଗରି ନୀମବେରିନାମ।ୁ ଈରୁ 
ମରିଣ୍ାନରି ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃଦୁ।

୫
 ଈରୁ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇମାରଞ୍ରୁ ଗରିନା ଅÉଏ? 

ଜୀସୁ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଗରିନା ଅÉଏ ଏÌରÈ ମୀସÌଅ 
ଡÉସାନାଇ ରମଃଦୁ। ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଜୀସୁକ୍ରିସ୍ଟ ମୀ ରଜÍଡା 
ଲÈଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, ଈରୁ ରଗÛରଟ କାଞ୍ାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ ମେୂରିସରିରଡରୁ ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ମୀ ରଜÍଡା ଲÈଇ ସରିରଡÛଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ଜୁ। ୬ ଅÉମ ୁେରତ୍ ଗରିେରିମାନାମ ୁଅÉମ ୁକାଞ୍ାଡ଼ରି ତାନରିଇ 
ଦରିÔଆ ସରିଡାମ ୁଏÌରÈ ଈରୁ ରମଃୋ ମତୂାରଦରୁ। ୭

 ଅÉମ ୁରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜାେରିମାନାମ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ଡ଼Ìଇତାନରିଇ ଦୀଏରୁ। ଅÉମ ୁ
ରନଗାଡ଼Èଇ ମସୂାମାନାମ ୁଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଦାଃେରିସରିଡାମ।ୁ ରଟÍରଣ୍ 
ଅÉମୁ ରେଃେଡ଼ର୍ ଇଞ୍ାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଞ୍ାକାମୁ ବାରସÍ, 
ଈରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ୮

 ଅÉମୁ ଉରଜÑତାରÈ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାନା ଆନାରବÎÛଏ ଗରିବାÏ ମୂଆମୁ, ରଟÍରଣ୍ ଉରଜÑ ରସÍଲୁ 
ଆଡÉଆ ଡୁଞ୍ାଗାଟାମ।ୁ ୯

 ଈରୁ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଏଙ୍ା ଅÉମ ୁ

ଡÉଟାସରିଡାନାମ ୁଆଇନାକରି ରରହା ଆଇନାମ।ୁ ଈରୁ ସÉରରକÛଏ 
ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଆବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମୁ। 
୧୦

 ଅÉନୁ ରସକ ମାଞ୍ାନାଇ ଇ ଗୁରଲÑତାରା ବ୍ୀÏସ୍କରିମାଞ୍ାଇ, 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÉÏନାବାÏନରିଇ ନÉଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ସରିଆମାଞ୍ାନରି େÌଣ ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ପ୍ରଃୋଗାଟାନୁ ଅÉବାÏ ଦୀଏ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ନÉଙ୍ରି  ଏ ଡÉଟା ମୁହ ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅÉଏ, ଏÌଆକରିରବÎÛଏ ବାଡରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ନାଇ ଆରମବେସାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ। ଅÉନୁ 

ଇରଦ ଜହାରରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ତୀରରି ଅÉଦୁ। 
ନାଇ ରବÎସ୍ା ଗ୍ରÉୋ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଗୁରଲÑତାରତରୁ ର 
ଏÌଲୁରନ ଅÉଜାନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଇରସÑକା 
ଲତୁରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଗାଟରି ରେÍନୁ ମୀରକ ସÌଡ଼ରିଟରି ରାହରି 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ତୀରରି ନଞ୍ା ଡ଼Èଇ ରଆରତରୁ ରଆନରିକରି ଜହାରରି ସୀଦୁ। 

ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ସରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନରୁ।
୧୩

 ମାଇ ପ୍ରବୁଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ, ରେÍନୁତାରରି 
ରଜÍଡା, ଏଙ୍ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ତାରରି ଲତୁରଜÍଡା ମୀ 
ଗୁରଲÑତାକାରରିରକ ଲଃତାକାରରି।

୨ କରିନ୍ ି୧୩:୧୩
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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।
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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।
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ଏପିସତାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ  ଜୀସୁ  ବାହାଡ଼Èଇ  ୋଣ୍ା  ଅÉଜାମାନରି 

ୋଉଲତାରରି ଅÉକୁ। ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏେରିସ 
ତାନରି ଲଃେରି ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁତାକା

ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା େରତ ୍ଗରିଆ ମାନରି ଲÌକୁରରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅÉନୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମÈଇ।

୨
 ମାଇ ଅÉବା ମୂଲା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÎÉୋକାରରି।

ଜରୀସୁ ବାଃତା ମାନ ିଲÌକୁରି ନସÍଲୁ ଜଉି ପÉଡÈଟ ିନମÍଲା
୩

 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଏଙ୍ା ମଲୂା ରେÍନୁତାରରି ଦଃୋ 
େÌଙ୍ା ଅÉୋକାରରି। କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟା ମାନରି ବÉଗା 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ଗୁରଲÑ ଜରିଉତାଆ ରମÍଲା 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା, େୁତଗି େ୍ୀତରି ରବÍÎରଲରନ 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାସ ୁଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡÈନାସ ୁ
ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଙ୍ରି  େୁତଗି ରବÍÎରଲÑରନ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକା ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଏଆନରିରସÍଲୁ 
ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରରି ଏଙ୍ା ରରହାତାରରି ମାରସ। ୬

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି ରଜÍଡାନରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି େÌଙ୍ା ରବÍÎଙ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଏତୋନରିଇ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଆରରରନ 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାନରି ବÉଗା ଅÉଜୁ ତାଡ଼ା 

ରାକÈ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ବÉଗା ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଦୂସ େରିଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ୮

 ରେÍନୁ ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
ଏଙ୍ା ଆରରÑରନ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା େୂରରି 
େୂରରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ଈରା ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା 
ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରେÍନୁତାରରି 
ଏÌଲୁ ମାରସ, ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ବÎÉରତÑକାରନ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆ ମାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୁତଗିତାନରି ମାନରି 
ଗୁରଲÑÑତାଆ ର ବାଃତା ଲସାଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଏ କୁÛଇଟରି 
ତ୍ାଉ ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାରÈ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଇଟା ମାନରି ବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସ ୁ
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାରତଞ୍ଜୁ। ଈ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ା 
ଡ଼Èଇ େୁବ୍ା ରଡଲରି ତାନରି ଗରିଆନା ଇଟାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଅÉଜୁ 
ଆଇନାସୁ ରବÍÎରଲÑ ଲÌକୁତାସୁ, ଏତୋସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ବାସ୍ା 

ଇଟାମାସାସୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରÈ େÌଙ୍ା ଦଃୋ ରସÍଲୁ 
ମÉଙ୍ରି Ô ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସ। ୧୩

 ମୀ ରସÍଲୁ ଏଃୋ ତାସା 
ଜରିଆମାଞ୍ାନରି ରନଗରିସଦରି ତାରÈ ଉରଜÑତାରା ଗ୍ରÉୋ ଈରୁ 
ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ରନଗରିସଦରି ରବÎସରି ରବÑଅଟରି ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିରତରୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସରିଆନାଇ ମୀ 
କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ମ୍ଡରିÓଉରଡଃଙ୍ରି  ସୀଲୁ ରବÍÎସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ଗରିବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑରନ ତାଡ଼È ଅÉଞ୍ା ମାଞ୍ାତାରÈ େୂରରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିକରି ଏତୋ ଗୁରଲÑÑ ସୀବାÏରସÍଲୁ 
ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଜୁ ଉରଜÑରନ େÉନାସୁ ଆକÈ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ବାସ୍ାଗାଟରି ଅÉଞ୍ା। ଏତୋକା ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ମାରନରୁ 
ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଏÌରରି େୂରରି େୂରରି େରିଃୋ େÉନାରÈ ତାରନ। ଈରା 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରରି େÌଙ୍ÉରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ଦଃୋ ଅÉରନ।

ପାଉଲ ନପÍନୁବାଃତା ଜÉତାରି
୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏରସରରିରବÍÎଲା ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ବାଃତା ମୀ 
େରତ୍ ଗରିଆମାନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମୀରନ୍ 
ରଜÍଡା ମାନାରÈ କାତା ରବÎରସÑଏ। ୧୬

 ଏମବେÈଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ଜÉମବୋଆ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଦଃରତଏ। ନାଇ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିନାନରିÔ ମୀଙ୍ରି Ô ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାଈ। ୧୭

 ଅÉନୁ, େÌଙ୍ରବÍÎଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ଅÉବା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା 
ରେÍନୁବାଃତା ଡ଼ଃନÈ ଜÉେରିମÈଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ-ଏଲୁ 
ସରିଆନା ରେÍନୁତାରା ଗୁରଲÑÑ ଲÈଇ ମାନାଆ ମୀ ବାଃତା କ୍Éରରି 
ଇତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଏଆନରିÔଇ େୂରରି େୂରରି େୁନ୍ ମବୋ 
ମରୂଦରୁ।

୧୮
 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁତାରା 

ଗୁରଲÑÑ ଉରଜÑତାରା େୂରରି େୂରରି େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଏÌଲୁ କାନ୍ ଙ୍ା ଦରିରରି ଇତୋକାଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ, ଏତେରି କାତା କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟା ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଈରୁ ବୁଜରି ଅÉବାÏ ମରୂଦରୁ। 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଏତେରି ରମÍଲା 
ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଏରସ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ାତାରରି 
ଏଙ୍ା ଆଦାଙ୍ରିଗାଟାରରି ମାରନ। ୧୯

 ଈରୁ ଈରାରବÎଏ େରୁଞ୍ରୁ। 
ଅÉଜୁ ଏସÛନାସୁ େରତ୍ ଗରିପ୍ କରିମାନାସୁ ମାଇ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନରି ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା। ଏରସ ରଦରାଡ଼ରି ମାରନ। ୨୦

 ଈରରି 
ଡÉଟା ଆଇମାରନ ଏ ଡÉଟା, ଏତେରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି 
ରେÍନୁ ଏଆନରିÔଇ ତାଡ଼ା ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି କପ୍ କା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟକରି ଗୁରଲÑÑ େÌଣ ଗରିେରିମାନାରରି କୁÛଇଟରି େÌଣଗାଟାରରି 
କୁÛଇଟରି, ଡÉଟାଗାଟାରରି ଏଙ୍ା ରÉଜାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ସÉରÛକରି ରଦରରି 
େÌଣ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଈ େୁତଗି ଅÉରତÑକା ବାÏଇ ମାନରି େୁତଗି ତାନରି 
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ମାନରି ଏତେରି ଅÉରତÑକା ଡÉଟାଗାଟରି େÌଣ କୁÛଇଟରି କ୍ରିସ୍ଟତାରରି 
ଡÉଟା ଗÉରମ ରଦରାଡ଼ରି ମାରନ। ୨୨

 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତାଆ 
କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡଟରି ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାନରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଉଜାନ୍ େୁଟା 
ଆଇମାରନ ଏଆନରି ତାରରି ଗାଣ୍ରି। ଊଜାନ୍ େୁଟା କ୍ରିସ୍ଟବାହାଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଜାମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାଆ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ୋରହରରି ଡ଼Èଇ େୂରରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ସÉବାÏ ଡÈଇ ନରୀମ୍ା ନବÎଞ୍Ûକି

୨  ୧ କାରହ ମୀ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଅÉଙ୍ାଇ 
ମାସରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମୀନ୍ରି ଜରିଉ ନୀମବୋ ସÉଜା 

ମାଞ୍ାରତ। ୨
 କାରହ ଈରୁ ଏ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ମଞୁ୍ାନାଇ 

ମାରସରୁ। ଈରୁ େୁତଗି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇ ମାରସରୁ। େୁତଗି ତାନରି 
ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଡÉଟାଗାଟରି େÌଣଗାଟାନରିଇ ଈରୁ ଦାଇ ଗରିେରିରସରୁ। 
ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ ଡÉଟା ଇରଦରବÎଏ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇ ସରିଡÈନରି 
ଲÌକୁରରି ବାଃତା କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାରନ। ୩

 କାରହ ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑତାସ ୁଏଆରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ନୀମବୋଇମାସାସ।ୁ ଅÉଜୁ ମାଇ 
ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ଡଡ଼୍ ୋ ଗୁରଲÑ େୂରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡୁସ୍କରିମାସାସ।ୁ ମାଇ ଗାଣ୍ରି ଆନÈ ମÉଟ୍ କରିମାରସ ଏଙ୍ା ମାଇ 
ଏÌଲୁ ଆନÈ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାରସ ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାସୁ। ଅÉଜୁ 
ଡ଼Ìଇତାସୁ ମାସାସୁ। ମାଇ ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉଜୁରବÎଏ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଆଇମାନାକା ଅÉଜାନାଇ ଡଣ୍ େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁଃନାସମୁା।

୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରିତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗÉରମ 
ରଦରାଡ଼ରି। ୫

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍Èନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇ ମାସÈକରି ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସÉଜା ମାସାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା େରତ ୍ଇଟରିତାକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େନୂରି ନୀମବୋ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ, 
୬

 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରି ମାନରି ବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଏଙ୍ା ତÉରକ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ବାହା ତାନରି କପ୍ କା ଗରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୭ ବାÏଇ 
ମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ମÉରÈତରି ଦନ ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବÉଗା ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ମÉଙ୍ରି  ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ବÉଗା ଈରୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରଞ୍ରୁ।

୮
 ଈରୁ ଏ ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ େରତ୍ ଡÉଟା ଡାଇ 

େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋÛ ସରିରଡÑରୁ, ରଟÍରଣ୍ ଈରରି 
ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁତାରରି ରମÍଲା ମାରନ। ୯

 ଈରୁ ମୀ କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନାସରିରଡରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏତୋନାଞ୍ଜୁରବÎଏ ତÉନୁରନ 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÌଗା ଅÉବାÏ ମଏୂÒଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉଜୁ 
ଆନÈ ଅÉଜାନାସ,ୁ ଏÌରରି ବାÏରରି ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଜାମାରନ। 
ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମନୂାସ,ୁ ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େୂନରି ଲÌକୁତାସୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରିରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ କାରହÛ ଡ଼Èଇରନ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିଆନାଇ ଇଟାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡାଆ ଈରା ଏÌଲୁ 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିନାସ।ୁ

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟନକÑ ରଆନସÑ ଅÉବାÏ
୧୧

 ଈରୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାରତରୁ ଅÉଜାନା ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାରସରୁ। ମୀଙ୍ରି  ଜରିହୁଦରିଙ୍ା “ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆÒ 
ସରିଡାନାକା” ଇଞ୍ରିଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି “ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 
ଅÉଜାମାନାକା” a ଇଞ୍ରି  ମାରନରୁ। ଈରରି ରରଣ୍ କାବାଡ଼ରି 
ଏତୋରରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ଗରିେରିମାରନରୁ। ୧୨

 ଏÌଲୁ 
ତାନରିÔ ଆଃଦୁ, ଈରୁ ରବÍÎରଲÑ କ୍ରିସ୍ଟଇ ତୁହାନା ମାରସରୁ। ଈରୁ 
ଇସ୍ାଏଲ କୂଲୁତାରତରୁ ସରିଡÈରତରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକ େ୍ଡଜୁ Óକ୍ ସାମାସରି ଅÉଞ୍ା ମାନରି ସÉଜା ଈରୁ 
େÉନାସରିଡÈରତରୁ। ମୀନ୍ରି ଆନରିରବÎÑଏ ଅÉଶା ବାସ୍ା ସରିଡÈରତ 
କରି ଈରୁ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍È ସରିଡାରତରୁ। ୧୩

 ଏ ରଡଲରି ତାନରିÔ ଈରୁ 
ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟରିତାକରି ଈରୁ ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  
ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ରାକା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୧୪
 କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଇରଦ ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାନାସୁ। 

କ୍ରିସ୍ଟ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ର 
ବାଃତÈରନ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରୀ କୂଲୁ ମାରଦÑ ର କାନ୍ରି 
ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÛଆନରିଇ ରୂଗୁ ଆଇରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିÔଇ ସୀବାÏଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଏ କାନ୍ରି ତରିନରିÔଇ ମୁହ ରି 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଜରିହୁଦରି ସÉଜାତାନରିÔ ଗÉରମ ବାଗଗିଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ ସÉଜାଙ୍ା ମାସୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଏ ସÉଜା ତରିନରିଇ ବରିÎହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ ରୀ କୂଲୁତାକାରରିଇ 
ର ବାଃତା ଆଡ଼୍ ସାନାଇ ତାଡ଼ା ବାଃତା ର େୂନରି ଲÌକୁ ଗରିବାÏ 
ରସଲୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଲତୁରଜÍଡା ତାୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 କ୍ଡୂ ଶ କୁÛଇଟରି ସÉଜାନାଇ ଈ 
ରୀ କୂଲୁ ମାରଦÛ ମାସରି ରୂ ରକସଡ଼ରି ତରିନରିଇ ବରିÎହା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈ 
ରୀ କୂଲୁତାକାରରିଇ ର ଗାଣ୍ରିରନ ଅÉବାÏ ଗରିଆନାଙ୍ାଟରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରିଇ ରେÍନୁରକଏ ଆଡ଼୍ ୋ ରସÍଲୁ। ୧୭

 କ୍ରିସ୍ଟ 
କ୍ଡୂ ଶ କୁÛଇଟରି ସÉଜାନାଇ ଈରା କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଦୁରୁ 
ମାରସରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉଜାନା ମୀ ବାଃତା ଲତୁରଜÍଡାତାରÈ 
େÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଆଡାଆ ର ଜରିଉ ଅÉଜାନାଇ ଅÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ୋବରି େÉନ୍ ମବୋ ମୂତାସୁ।

୧୯
 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଇରଦÑ ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାରତରୁ 

ଅÉରତÑକା େୁଞ୍ାସରିଡÈନରି ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଆÒରତରୁ, 
ଏଆକରିରବÎ ରେÍନୁତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁତାକାରରିରକÑ ସରରÑତାରତରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଇଡୁତରି ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। 
୨୦

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରରି ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି 
େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଈରୁ ର ଇଡୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନରିସାମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ 
ଏ କୁÛଇଟରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ଏ ଇଡୁ ରସÍଲୁ 
ତÉନୁରନ େୁନାଦରି ମଜୁୁ ବାÏଡରି ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈରରି ଇଡୁ 
ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଏଙ୍ା ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରି ବାଃତା ଗୁନ୍ାନାଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାରନ। କ୍ରିସ୍ଟ ଏ ଇଡୁ ତରିନରିଇ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ର 
a ୨:୧୧ ପାଣ୍ା କ୍Éପା ଅÉଜାମାନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ଦମ୍ତାରରି ରରଣ୍ 
ମ୍ଡରିÓଉ ରଡଃଙ୍ରି ।
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ତୀରାଗାଟରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ବାଡରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିରତ ଆଡାନାଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ର ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଲାଇ ଗରିବାÏ ଆଇରଞ୍ରୁ ଏତୋବାÏନରି ସୁଗାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଏମବୋ ଲଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ନବÍଗାଲି କୂଲୁତାକାରି ବାଃତା ପାଉଲ ପÌକ୍ାରି

୩  ୧ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ୋଉଲରତନୁ ଈରୁ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାରତରୁ ମାନରି ବÉଗା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ବନ୍ରି 

ଅÉଜାନା ମାଇ। ୨ ଈରୁ ରବÎଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  ଈ ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିବାÏ ମୂତାଇ। ୩

 ରେÍନୁ ନାଇ 
ବାଃତା ତÉନ୍ା ମÉଗ୍ା ମାସରି କାତା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଆନା ତÌସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ଈରକÑ ଈରକÑ 
ବ୍ୀÐସା ମୂସାଞ୍ାଇ। ୪

 ଏÌବାÏ ଈରୁ େÌଡ଼ରି ଅÉରତକା ରମଃରଦରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାରÈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ବୁଜରି 
ଅÉଜାମÈଇ। ୫ କାରହÑ ଲÌକୁରରିଇ ଈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ 
ରବÎସ୍ା ଅÉଆ ସରିଡÈରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଇରଦÑ ତାଡ଼ା ତୀରରି 
ଗାଟରି ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନାରରିଇ ଏଙ୍ା ଡାଉ ଅÉନାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା ଡ଼Èଇ ଏ ମÉଗ୍ାନା 
ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏÌରରି ମାଗ୍ାନା ମାନରି 
ଉରଜÑତାରରି ଆଇମାରନ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Û ଆଡାନା ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକାରବÎଏ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ରମÍଲା ତାନରିÔ ବÉଗା 
େÉରନରୁ। ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନ୍ ରଙ୍Û ଆଡାନା 
ଏ ର ଗାଣ୍ରି ତାନରିରନ ଆଡା ମୂରନରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା 
ରେÍନୁ ଏତେରି ଗୁରଲÑÑ ଅÉଞ୍ାମାନାଆ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାନରି ବÉଗା ଏ ଗୁରଲÑତାଆ ବÉଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ। ରନଗରିସଦରି ବÉଗା ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ।

୭
 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ରମÍଲା ବÉଗା 

ଅÉନୁ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ର ଆଲରିଆଗାଟାନୁ 
ଅÉରତଏ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିନରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  
ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ ଅÉନୁ 
ମୂଲÈ କଗÈନୁ ମାରସଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ଦÉନ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟତାରା ଆଦାଙ୍ରିଗାଟରି ରନଗରିସଦରି ରବÎସରିଇ। ଈ ଆଦାଙ୍ରିତାଇ 
ଈରସ ରଦରାଇ, ଈବାÏ ତୃପ୍ କା ବୁଜରି ଅÉବାÏ ମୂୋ ଅÉଏÒ। 
୯

 ରେÍନୁତାରÈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି ଉରଜÑତାରÈ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ରବÎସ୍ା କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି Ô ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଈ ମÉଗ୍ାନା ମାନରି 
ନୂରଡ଼Ñ ଉରଜÑତାରରି େ୍ୀୋ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
େରିଲ୍ ସାମାନରି ମୂଲା ରେÍନୁ ବାଃତା ଲାଇ ମÉଗ୍ାନା ମାରସ। 
୧୦

 ଊଜାନୁେୁଟା ବାହା ଡ଼Èଇ, ରେÍନୁତାରା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
େୁନ୍ ମବୋଏÌଲୁ, ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି େÌଣ ଗରିନାରା, ଏଙ୍ା ରମÍଲା 
େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନରି ଲÌକୁରରିକରି ଇରଦ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ାନାରରି। ଏଆରୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାହା ଡ଼Èଇ ଈରା େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୧୧

 ରଡଲରି ଟÌଣ୍ରିତାନରିÔରନ ରେÍନୁତାରରି ଏତେରି ଏÌଲୁ 
ମାରନ, ଈରରି ଏÌରÈ ତରିରକÛ ସରରÑ ଆଇରନ। ମାଇ ପ୍ରବୁ 

ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଏÌରÈ େୂରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨
 କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାଡ଼Èଇ ଆଜରି ତୁହାନା ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରିତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନାସୁ। ୧୩

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ା, ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଜୂପ୍ କା େÉନ୍ ମବୋମାନରି 
ବÉଗା ରଜÍଡା କÌପ୍ କା କୂନା। ଈ ଜୂପ୍ କା ମୀ ରସÍଲୁ େÌଙ୍ା 
େÉନାରରି ଅÉରନ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟତାରି ନଜÍଡା
୧୪

 ଏସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା ଅÉବା ବାଃତା 
ଜÉେରିମାଇ। ୧୫

 ରେÍନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରି ମାନରି 
ଗୁରଲÑ େରରିବାରଙ୍ାନରିଇ ୋଦାଙ୍ା ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ 
େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ତରିରକÑ ମୀଙ୍ରି Ô ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି ଡÉଟା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି Ô 
ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ମୀ େରତ୍ ବÉଗା ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଲଃେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ନୀମବୋ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାରରି 
ଅÉୋକାରରି ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉୋକାରରି। ୧୮

 କ୍ରିସ୍ଟ 
ରଦରରି ରଜÍଡା ତରିନରିଇ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିକରି ବୁଜରି ଅÉବାÏ ଡÉଟା 
ବÎÉୋକାରରି। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରା ଇରାରବÎଏ ବୁଜରି ଅÉବାÏ ମରୂଦରୁ 
ଇରସÑକା ଏ ରଜÍଡା ଏରସ ଅହାରରିତାରରି, ଏରସ ଲାମବୋତାରରି 
ଏରସ େ୍ଡରିÓସାନାରରି ଏଙ୍ା ଏରସ ଗÉଡାତାରରି ମାରନ। ୧୯

 ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଜÍଡାତରିକରି ଏରସ ସÉରÛକରି 
ରଦରାଡ଼ରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମÈଇ ଈରୁ ଏ 
ରଜÍଡା କାତା େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଡÉଟା େÉଣ୍ଜୁ , ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା େୂରରି େୂରରି ଅÉରଦରୁ।

୨୦
 ମାଇ ମାରଦ ରେÍନୁତାରରି ଏତେରି ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି 

ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନ, ଏÌରରି ମାଇ ଜÉୋ ଅÉରତÑକା ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ 
ତରିକରିରବÎÑଏ ଗÉରମÑ ଲାହୁରରି େହୁୁରରିତାରରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ସÉରÛକରି ଡÉଟାତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାନରିÔ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି 
େÌଙ୍ା ରବÍÎଙ୍ା ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।

ଗାଣି୍ ରନଣ୍ନନ

୪  ୧  ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ଲÌକୁତାନୁ ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ବନ୍ରି 
ଇଡୁ ତାନରିÔ ତଃୋ ଅÉଜାନା ମାଇ। ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଈରୁ ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଦୁ। ୨

 ଡ଼ଃନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଦୁ, ରନଗÈରତରୁ ଅÉଦୁ, ମୁଣ୍ରି 
ମୂଦୁ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ। ୩

 ଈରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ 
ତଃୋ ଅÉଜାନାଇ ଆଡାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡୁଞ୍ାଦୁ। ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ସୀନରି ଲତୁରଜÍଡା 
ମୀଙ୍ରି  ତଃୋରାଜାକାରରି। ୪

 ଗାଣ୍ରି ରରଣ୍Ñରନ, ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉରବÎÑଏ ରଆରଞ୍ଏ। ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ର ବାସ୍ା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅÉସ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ପ୍ରବୁ ରÛଆରଞ୍ଏ, େରତ୍ ରରଣ୍ରନ 
ଏଙ୍ା ମୁଞ୍ା ରବÎଏ ରରଣ୍ରନ। ୬

 ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ଏ ଏଙ୍ା 
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ଗୁରଲÑତାରା ରସÍଲୁ ଅÉବା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଜÉମା 
ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ବାଃତା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରି 
ରଜÍଡା ତାନରି ମାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 କ୍ରିସ୍ଟ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାସୁ ରଣ୍È ନୂଡ଼ରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଦାନ 

ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି କ୍ରିସ୍ଟ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଦାନ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନ:

“ଏଆଞ୍ଜୁ ମରୂଡଙ୍ରି  କୁÛଇଟରି ତାଙ୍ରି  ସାରସଞ୍ଜୁ,
ଏଆଞ୍ଜୁ ବନ୍ରି ଅÉଜାସାକାରରିଇ ତÉରକ ଅରତଞ୍ଜୁ।
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିକରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଦÉନ ସରିରତଞ୍ଜୁ।”   

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୬୮:୧୮

୯
 ରସଣ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÍରଲÑ େୁତଗି 

ତାଙ୍ରି  ରନÍରଡକରି ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦
 ଏତେରି କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡକରି 

ବÎÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଆରଞ୍ରନ ରସଣ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୂରଡଙ୍ରି  ରସଣ୍Ûକରି ସାରସଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି େୂରରି ଗରିବାÏ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ୧୧

 ଏଙ୍ା ଈ କ୍ରିସ୍ଟରନ ଲÌକୁରରିକରି ଦÉନ ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଇରସÑକା ଏରସ ଲÌକୁରରିକରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି । 
ଏସନାକାରରିକରି ଡÈଉ ଅÉନାରା ରବÎସ୍ାଗାଟାକା ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି , 
ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କାତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ଏରସ 
ଲÌକୁରରିକରି ରେÍନୁ ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ ଲପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ 
ରସÍଲୁ ସରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼Èନରି ଲÉକା ଦଃୋ 
ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି 
ତÌଲ ଗରିରନରୁ ଇଞ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ଈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଦାନ ଏଆରରିକରି 
ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଣ୍ରି ମÉରÈତାସ ୁଅÉଜୁରବÎଏ 
ଡÉଟାଗାଟାସ ୁଅÉଜାନା ଦ୍ରଜୁ ଙ୍ଜୁ  ଇନÈଆସ।ୁ ୧୩

 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି କାତା ର ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ େରତ୍ ଗରିନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ଏଙ୍ା ର ରଡଃଙ୍ରିତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଗୁରଲÑ ର 
ବାଃତÈରନ ଅÉଡରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈ କାବାଡ଼ରି ଅÉଏÒ ଦୁଃୋ ମୂଲା 
ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ; ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରିତାସ ୁ
ଅÉଜାନା ତୀରରିତାସୁ ଏଙ୍ା େୂରରି େୂରରି ଅÉଆÒ ସରିଡାସୁ ଏ ଦରିନା 
ଟୁକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ବାଡରି ଅÉଜାନାଇ େୂରରି େୂରରି ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନାସୁ 
ଅÉବାÏ ଦୀରନ।

୧୪
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଅରଟÑÑ କରଗରରି ମୀଡାକା 

ଅÉଜାନାଇ ରାହରି ଅÉଆସୁ। ସମୁଦ୍ର ତାନରି ସରିଲ୍ କା ରବÍÎୋ 
ଡ଼Èଇ ଜାହାଜ ଏରନ ଆନା ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ବୁଦରି ଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାନରି ଲÌକୁତାକାତାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି େୂନରି 
େୂନରି ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଏରନ ଆନା ରେଁÍ ରେଁÍ ଇନÈସୁ। 
ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁତାକା ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ 
ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଆନା ଏଙ୍ା ବଣ୍ରି ଗରିଆନା ରୁହୁ ତାନରିÔ ରସଃୋ 
ଗରିବାÏ ଦାଃରନରୁ। ୧୫

 ଅÉଏÒ, ଅÉଜୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଉରଜତାରା 
ରବÎସ୍ାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑ ରବÎଞ୍ଟରି କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  ବାଡରି ଅÉନାସ।ୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ତ୍ାଉ ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରିମÉରା ମÉରÈତାସ।ୁ ୧୬

 ଗୁରଲÑÑ ଗାଣ୍ରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି 
ବାରା ଇଟ୍ କରିରନ। ଗାଣ୍ରିତାନରି ମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ କାଜୁ କÉଡୁ ର 
ବାଃତÈରନ ଗୁନ୍ାନା ମାନୁ। ଗୁରଲÑ କାଜୁ କÉଡୁ, କରିରୁ କାନୁ 

ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରିମାନୁ। ଈରÈଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରି 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉଜାନା ଡÉଟାଗାଟାରରି ଆଇମାରନ।

ଇସିଙି୍ତାରÈ ନରୀମ୍ା ଲୂଡା ମାନନ
୧୭

 ପ୍ରବୁ ୋଦାଡ଼Èଇ ଅÉନୁ କÉଡ଼୍ େରିମାଞ୍ାଇ, େରତ୍ 
ସରିଡÈନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂନା। ଏଆରରି ତୂକରି ଗରିନାରରି ମଲୁୁ 
ସରିଡାନାରରି। ୧୮

 ଏଆରୁ ଆନାରବÎଏ ବୁଜରି ଅÉଏÒରୁ ଅÉରତକା 
ଆନାରବÎଏ େୁରନÑଏରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ 
ବୁଜରିଅÉବାÏ କୁଇ ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ସୀପ୍ କରିମାନାରÈ 
ନୀମବୋ ଏଆରୁ େÉନ୍ ମବୋ ମୂଏÒରୁ। ୧୯

 ଏଆରରିତାରରି ଲାଜା 
ସରିରଡÑଏ। ଏଆରୁ ଡ଼Ìଈ ଗୀ ଗୀ ନୀମବୋଇମାରନରୁ। ଗୁରଲÑÑ 
ବାÏକାତରି ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ଆନÈ 
ଗ୍ରÉମବୋରଞ୍ରୁ, ଏÌରରି ଈ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରିତାରରି 
ମାରନ। ୨୧

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରି ମÈଇ, ଈରୁ ଏଆନରି କାତା 
ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏଆନରି ବାଃତା ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରÈ ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜାରନ। ଏ ଉରଜÑତାରରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ମାରନ। ୨୨

 ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜାରନ ଇରସÑକା ଈରୁ ମୀ 
େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଏଙ୍ା କାରହ ନୀମବୋଇସାରÈ ତୁଃଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଲÌକୁ ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÌନ ଆଇମାନରି ବÉଗା ଏମବୋ 
ଡ଼Èଇ ବୁଦରି ଗରିବାÏ ଆଇରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ 
ଡ଼Èଇ ଡ଼Ìଇ ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଗÉମବୋଇ ମାରନ। ୨୩

 ଏଆକରିରବÎ 
ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡାତାନରିÔ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିବାÏତାନରିÔ େୂନÈରତରୁ ଅÉବାÏ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୨୪

 ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା େୂନରି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 
ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରନଗÈରତରୁ ଏଙ୍ା ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉବାÏ 
ଅÉରନ।

୨୫
 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଦାେÈ ରବÎସ୍ା ଏÌରସÑ ଗରିଦୁ। ଡ଼ଃନା 

ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ଉରଜÑତାରା ରବÎସ୍ ଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସ ୁର ଗାଣ୍ରି ତାନରିÔ ମାନରି କାଜୁ କÉଡୁ, 
କରିରୁ କାନୁ ମÉରାତାସ।ୁ ୨୬

 ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା। 
ରଭÍଲା କ୍ଡଡୂÓନରି ରଭରଲରନ ସÌଡାଙ୍ରି  ତୁଃଦୁ। ୨୭

 ସଇତାନକରି ବାହା 
ସୀଭା କୂନା ୨୮

 ରେ୍ଡÓÍକରରଏଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିଭା କୂୋକାଞ୍ଜୁ, 
ରଟÍରଣ୍ େÉନାଅÈନରି ଲÌକୁରରିକରି ସୀଭା ରସÍଲୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ବାଃତା ଆନାରରି ଅÉରତକା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା 
କାଜୁ ଡ଼Èଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।

୨୯
 ଏରସରରିରବÍÎଲା ଈରୁ କାତାବାତ୍ା ଆଇରଞ୍ରୁ, 

ଏମବୋ ଆନରିରବÎଏ ସÉଞ୍ାଆନÈଆ େଦଙ୍ା ଇନ୍ ମବୋ କୂନା। 
ଇହରିଙ୍ରିତାରା କାତା ରବÎସ୍ ଦୁ, ଏତୋରରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ଡÉଟା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ବାରା ଗରିେରି 
ଦୁଃରନ। ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଏତୋକା ମୀନ୍ା କାତା ରବÎଞ୍ାରନରୁ 
ଏଆରରିତାରରି ରନଗରି ଅÉରନ। ୩୦

 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ ବରିକାଲରି 
ସୀବାÏ କୂନା। ଈରୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଏ ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ସÉକରି ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ବÎÉରତÑକାରନ 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି Ô େରିଃୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଈ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୩୧

 ଏରସÑକାରଭÑ 
ରାଗ୍ ନା ରାଗ୍ ନା କାତା ଅÉବାÏ କୂନା। ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ କୂନା। 
ରÉଗ ଅÉବାÏ କୂନା। ଗÉରମÑ କÉନ୍ା କୂନା। ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉଜାନା 
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ରଦରରି ସଡୁା ଗରିବାÏ କୂନା। ଅÉରତÑକା ରଆନରିଇ କÉଡ଼ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାତା ରବÎସ୍ା କୂନା। ଏରସÑକାରବÎଏ ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା। 
୩୨

 ରÛଆରତରୁ ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡ଼ା ଗରିଦୁଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ତÌସ୍ ଦୁ। ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀଙ୍ରି Ô ଦୂସ େରିଃତାରତଞ୍ଜୁ, 
ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଦୂସ େରିଃଦୁ।

ଉଜାଡତିାରି ନରୀମ୍ା

୫  ୧ ଈରୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ, ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 

ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୨
 ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଦୁ। 

କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁରବÑÎଏ 
ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ରବÍଗାରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ରସÍଲୁ 
ତାଡ଼Èନରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଗÌବୁ 
ଗÌବୁ ଇଞ୍ରି  ମାନରି ମୁଲୁତାରା ସୀନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଲÉକା ଦବ୍ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ମୀ ମାରଦÑ ଆନରିସରିକରି ରଗÍକା ଡ଼Ìଇ, ଆନରି ସରିକରି ଡ଼ÌଇÛ 

କାବାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଲÌବା ଅÉବାÏ ମକୁୃ ରାହରି ଅÉଜାରÈଆକାରରି। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈବରିÎ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ 
ଆଗ୍ାଇ ଅÉଆତୁ। ୪

 ମୀ ମାରଦÑ ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ କାତା, 
ବୁଦରି ସରିଡାନରି କାତା ବÉର୍୍ା ଅÉରତÑକା ବୁର୍୍ାଡ଼Èଇ େÉସ୍କରି  େÉସ୍କରି  
ସÉବାÏ ରାହରି ଅÉଆÒକାରରି। ଈ ଗୁରଲÑ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉଗାଆନାଇ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୫ ରଣ୍ା 
କାତା ଈରୁ ଟରିକ୍ ନାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରିତାନରିÔ ସÌସାନାଇ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଡ଼Ìଈତାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଅÉରତÑକା ଗÉରମ ଲÌବା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଦରିନା ତାନରି ଆନରିରବÎଏ ବାହା ସରିରଡÑଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନÈ ରଡଲରି ବାÏରରି ତାଡ଼ାରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑତÈ 
ସÉରÛକରି େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ବୁତ୍ାଗାଟରି 
ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ଲÉକାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୬
 ଦାୋ କାତା ରବÎସାନା ଏମବୋଇରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ବୁଦରି 

ଗରିଆରÈକାରୁ। ଈ କାତା ରସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ, ଏତୋକା 
ବାଗଗି ରଲକ୍ ସାନା ଈ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏଆରରି 
କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁରବÎÑଏ 
ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇତାରା ବାଗଗି ରଲକ୍ ନାରରିରକÑ ଆଡାନା ଗରିବାÏ 
କୂନା। ୮

 କାରହ ଈରୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରିÔ ମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇରଦ ଈରୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଉଜାଡ଼ରିତାନରିÔ ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଉଜାଡ଼ରି ମୀଡାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ। ୯

 ଉଜାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ 
ବାÏକାତରି ରନଗାରା, ଟରିକ୍ ନା ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରା େÌଲ 
ଅÉଗାଗରିରନ। ୧୦

 ଏତୋଇ ଏଁØତାଆ ରେÍନୁଇ ସୁଆରରି ଗରିନୁ 
ଏଃତାଆ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉମବୋଦୁ। ଆନ୍ାରରି ତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା। ଏÌବାÏ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ 
ଆନରିସରିକରି ଲÉବା ରମÍଲରି ଅÉଏÒ। ୧୧

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଆନ୍ାରରିତÈଇ କାବାଡ଼ାକା ଆରଡ୍ତାଇ 
ଏÌରÈ ତÌସ୍ ଦୁ। ୧୨

 ଆନ୍ାରରିତାନରି ଲÌକୁ ଏତେÈ ଅÉଡ଼୍ ସାନାଇ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିରନରୁ ଏÌବାÏ ରବÎସ୍ାତାଙ୍ରିରବÎଏ ଲାଜା ଅÉବାÏ 
ଅÉରନ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଉଜାଡ଼ରିତାନରିÔ ଈବାÏ ଇଟରିତାକା 
ଈ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରିତାରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଇଞ୍ରି  କ୍Éଣ୍ା ତÌଞ୍ରି ରନ। 

୧୪
 ଏତୋରରି ତÌଞ୍ରି ରନ, ଏÌରରି ଉଜାଡ଼ରି। ଏÌସରିବÉଗା ରବÎସ୍ା 

ଆଇରନ,

“ଅÌ! ସସୁ୍କରିସାନାରତରୁ, ତରିଜାନା ନରିଙ୍ାଦୁ,
ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାନା ବÎÉଦୁ,

ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ମୀଙ୍ରି Ô ଉଜାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଏÌସରିବÉଗା ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ, 

ଏÌରÈରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। ବୁଦରି ସରିଡାନାକାରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ େୁନ୍ ମବୋଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋଦୁ। ୧୬

 ଈରରି ଗÉରମÑ ଡ଼Ìଈତାରରି ରଡଲରି ଅÉଜା ମାନÈକରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ରମÍଲରି ଅÉନରି ଆନରିରବÎଏ ୋବରିରଭÑଏ 
ତୁଃୋ କୂନା। ୧୭

 ଏÌସରିବÉଗା ବୁଦରି ସରିଡÈନାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ 
କୁଆନାଇ ରେÍନୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନÈ ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୧୮

 କାଲୁ ଉଣ୍ ଞ୍ାନାଇ ସÌସା କୂନା। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ମୀଙ୍ରି  ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ନାହରିକରି 
ଗରିଆରନ, ରଟÍରଣ୍ ଜରିଉଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଦୁ। ୧୯

 ରେÍନୁଇ ଦହରି 
ଦହରି, ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସରି ଏÌସରି, ଜରିଉତÈ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସାନାଇ 
ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିଦୁ। ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ଈରୁ ମୀ 
ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡା ସରିଆନା ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସ୍କାଦୁ। ୨୦

 ଗୁରଲÑ କାତା 
ରସÍଲୁ ଅÉବା ରେÍନୁଇ ଡ଼ଃନା ଦଃେରିଦୁଃଦୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ।

ଜÉମା ଏଙ୍ା କୁଡା
୨୧

 ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ମÉନରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ରରହା ଅÉଦୁ। 
ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ମÉନରି ଆଇମାନରି ବÉଗା ଈରା ଗରିଦୁ।

୨୨
 ଅ କୁଡ଼ାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ପ୍ରବୁଇ ମÉନରି ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 

ଜÉମାରରିଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ। ୨୩
 କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଊଜାନ୍ େୁଟା a ରସÍଲୁ 

ତ୍ାଉ ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ ଜÉମା ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  କୁଡ଼ାନରି ରସÍଲୁ ତ୍ାଉ 
ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଊଜାନ୍ େୁଟା କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଗାଣ୍ରି ଏଙ୍ା ଏ 
ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୪

 ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟଇ ମÉନରି ଆଇମାରନ। ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଅÌ 
କୁଡ଼ାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ କାତାତାନରିଇ ମୀ ଜÉମାରରିÔ ମÉନରି 
ଅÉଦୁ।

୨୫
 ଅ ଜÉମାଙ୍ାରଣ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇସରିଙ୍ରି  ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିଆନାଇ, ଏଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େରାଣରି ସରିରତଞ୍ଜୁ 
ଈରୁରବÎଏ ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ମୀ କୁଡ଼ାସାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। 
୨୬

 ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିଇ ତୀରରି ତାରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ସÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ତାରା ରବÎସ୍ା ଏଙ୍ା 
ସରିରୁଡ଼Èଇ ମୀସାନା ତୀରରିଗରିତରି ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିÔ ତୀରରି ସେୁାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
୨୭

 ଇସରିଙ୍ରି  େୂରରି େୂରରି େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଊଜାନ୍ େୁଟାତରିନରିÔ 
ତାଡ଼ା ବାଃତା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନରିସା ଗରିବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏÌସରି 
ବÉଗା କ୍ରିସ୍ଟ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଊଜାନ୍ େୁଟାତାନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଆନରି ସରିକରି 

a ୫:୨୩ ଉଜାନ୍ ପଟୁା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଈ ମÉନରି ଆଇମାନରି େରତଗ୍ାଟାରରିତାରରି 
ରରଣ୍ ଉଜାନ୍ େୁଟା।



254ଏପିସ ୫:୨୮
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି, ସÉଞ୍Èନାରରି ଅÉରତÑକା ମÉସାମାନରି କାବାଡ଼ରି 
ତÌରଞ୍Ñଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ସୁୋଡ଼ରିତାରରି, ଅÉରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ତାଡ଼ା େରାଣରି ସରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୮
 ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଜÉମାରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ତାଡ଼ା କାଡ଼ାନରି ରଜÍଡା ଗରିଭା କାତା। ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିବାÏ କାତା। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨୯

 ଏତୋଞ୍ଜୁରବÑÎ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ରକସଡ଼ରି 
ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ତରିରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ଲରକ୍ନରୁ। ଈରÈରନ କ୍ରିସ୍ଟ ଊଜାନ୍ େୂଟା 
ରସÍଲୁରବÑÎଏ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ୩୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତାନରି ମାନରି କାଡୁ, କାଜୁ, କରିରୁ, କାନୁ ମÉରÈତାସ।ୁ 
୩୧

 ରେÍନୁେୁତରି ରବÎସ୍ରିମାରନ, “ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ଅÉବା ଆଜାନରି ତୁହାନା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ା ନରିରଙ୍Ñ ସ୍ ଡୂମବୋରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌବରିÎ ରୀଣ୍ରି ରରଣ୍Ñରନ ଆଇମାନୁ।” ୩୨

 ଈ ଉରଜÑତାରରି 
ମୂଲÈ ଲାଈନରି କାତା। କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରÈ ଅÉନୁ 
ଈରା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୩୩

 ଆନାରରିରବÎÑଏ ଅÉୋକାରରି, ମୀ 
ମାରଦÑ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରଜÍଡା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ 
ମୀ କୁଡ଼ାସାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ମାରନ ଏଙ୍ା ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି 
କୁଡ଼ାସାକା ତାଡ଼ା ଜÉମାରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରି ଅÉବାÏ ଅÉରନ।

ମରୀଡାକା ଏଙ୍ା ଅÉବା ଆଜା

୬  ୧ ଅÌ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ପ୍ରବୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ମୀ 
ଆଜା ଅÉବାତାରÈ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଜୁ । ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 

ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ମୀ ରସÍଲୁ ରନଗାରରି। ୨ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଦÌସ 
ଗଟା ବାଗଗିଙ୍ା ମାରଦÑ ରରଣ୍ ବାଗଗି ଆଇମାରନ “ଈରୁ ମୀ 
ଅÉବାଆଜାନରି ମÉନରି ଅÉଦୁ।” ଈ ବାଗଗି ତରିରକÑ ଆଜାନା ରରଣ୍ 
ଅÉଞ୍ାମାନରି ରମÍଲାରବÎଏ ମାରନ, ଏÌରରି ଆଇରନ, ୩

 “ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା ଈରୁ େୁତଗିତାନରିÔ ଗÉରମÑ ଦରିନା ନୀମବେରିରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଗÉରମÑ ରନଗÈ ରମÍଲା େÉରଣ୍ରୁ।” ୪ ଅÌ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ମୀ 
ମୀଡାକାନରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗରିବାÏ କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑÎ ପ୍ରବୁ ତାରÈ 
ରନଗରି ଗ୍ରÉୋ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନା େହରିେÉଲରି ଗରିଦୁ।

ଆଲିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନଦରÈଞ୍ଜୁ
୫

 ଅÌ କଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ େୁତଗି ତାନରିÔ ମୀ 
ରଦରାରରିତାରÈ ବାଗଗି, ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆହାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁଡ଼Èଇ 
ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରÈ ଗରିଦୁ। 
୬

 ରଦରାଞ୍ଜୁ ମାନାବାÏନରି ବାÏରରି ଏଆନରିଇ ରରହା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ବାଗଗି ଏÌରଟକା ଅÉବାÏ ମଏୂÒ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈଡ଼Èଇ ସÉରÛକରି 
କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ ରଡଲରିତାନରିÔ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ଗରିବାÏଅÉରନ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟତାରା ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ମୀ 
ମୀ ରଦରାରରିତାରÈ ରବÎଏ ବାଗଗି ଏÌଣ୍ଜୁ । ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ୭

 ମୀନ୍ା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 
ରରହାଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 
ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁରବÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୮

 ଏÌଲୁତାନରିÔ ଇଟାଦୁ, 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ବÉଗା 

ରେÍନୁ େୁରସ୍କାର ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ କରି 
େରିଃୋ ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ତାଡ଼ା 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ େୁରସ୍କାର େÉରନରୁ।

୯
 ଅÌ ରଦରାରତରୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ମୀ ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ଏଆରରିÔଇ ଗାର୍ ନା େ୍Éସାନା ଆଜରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କାତା ରବÎସ୍ା କୂନା। ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ, ମୀ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରରି ରଦରାଞ୍ଜୁ ରÛଆରଞ୍ରନ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରିÔ ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଆନରିରବÑÎଏ ମହୁୁ ରମହାନା ତୂକରି 
ଗରିଏÒଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁତÈ କÉଲାପ୍ରଃନ ିସଜଙ୍ା କରୀପ୍ କାଦୁ
୧୦

 ଈ ଅÉକୁ ବରିÎହା ଗରିବାÏ ସାଜରିନାନରି ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଈ, 
ରେÍନୁବାଃତା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଦରରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ୧୧

 ରେÍନୁତÈଆ ମୀଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାନÈଆ ସଜଙ୍ା 
କୀପ୍ କାଦୁ। ଈବାÏ କୀପ୍ କାଡ଼Èଇ ଈରୁ ସଇତାନ ତାେରିମାନରି 
ବୁଦରି ଗରିଆନା ନÌକରିଟରି କÉଲା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ନରିସା ମୂରଦରୁ। 
୧୨

 ମÉନ୍ରି କÉଲା େତୁଗି ଲÌକୁରରିରକÑ ଅÉଆÒରତ, ରଟÍରଣ୍Ñ େତୁଗିତାନରିÔ 
ମାନରି ଆନ୍ାରରିତାରରି ଡÉଟା, ଡÉଟାଗାଟରି େÌଣଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି 
ଆଇମାରନ। ଅÉଜୁ ମରୂଡଙ୍ରିଆ ମାନରି େୀରଦରାଙ୍ାନରି ଡÉଟା 
ତରିରକ କÉଲା ଗରିେରିନାସୁ। ୧୩

 ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରେÍନୁତÈ 
କÉଲା ପ୍ରଃନରି ସଜଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ କୀପ୍ କା ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ ଡÉଟା େÌଣଗରିନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଈରୁ 
ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈ ଡ଼Èଇ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଡÉଟାଡ଼Èଇ ନରିସା ମରୂଦରୁ। 
ଏଆରରିରକÑ କÉଲା ଗରିନରି ରବÑଅଟରିରବÎଏ ଈରୁ ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈ ଡ଼Èଇ 
ରାହରି ଅÉରଦରୁ।

୧୪
 ଏÌସରିବÉଗା ଉରଜÑ ମÉରÈତରି ରବଲ୍ ଟୁ ରଡÍଟରିତାନରିÔ 

ତଃୋନା, ତୀରରି ମÉରାତରି ଲହା ଡÉକଲରି ଏତୋରରି ମୀଙ୍ରି  
ଅÉଙ୍ାରନ ଏÌରÈ ଡାକରିତାନରିÔ ତଃଦୁ। ୧୫

 ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ନରିସା ମରୂଦରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲତୁରଜÍଡା ସୀନରି ରନଗରିସଦରି ମÉରାତରି 
ସÌରତଡ଼ାକା କୀପ୍ କାଦୁ। ୧୬

 ଈବାÏତରିରକÑ େରତ୍ ମÉରÈତରି 
ଡÉକଲରିରବÎଏ ଆଃଦୁ। ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ସଇତାନ ତାଆ ଗୁରଲÑ 
ନÉଡ଼ରି ଗୂଡ଼ରିଙ୍ା ଅÉଙ୍ା ମୂରଦରୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ଏଃୋ ମÉରାତରି ଲହା ଟୁେରି େ୍ାକ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରÈ 
ସୂରୁକୂରଡ଼Ñ ଆଃଦୁ। ଈ ସୂରୁକୂରଡ଼Ñ ଆଇମାରନ ରେÍନୁତାରରି 
ରବÎସ୍ା। ୧୮

 ଡ଼ଃନା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାରା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉଦୁ। ଗୁରଲÑÑ ବାÏକାତÈ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ମୀନ୍ରି ଆନାରରି 
ସରିରଡଏ ଏÌରÈ ରସÍଲୁରବÎଏ ଜÉଦୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ 
ଡ଼ଃନା ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଦୁ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଜÉମବୋ କୂନା। 
ଗୁରଲÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ।

୧୯
 ନାଇ ରସÍଲୁରବÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିଆଦୁ। 

ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଆଜରି ତୁହାନା ରନଗରିସଦରି ତାରÈ। ଲÈଇ ମାନରି 
ଉରଜତାରÈ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ମଇୂ। ଈରାଡ଼ରିକରି ତ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ରବÎସ୍ା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ଆଡÈ 
ନÉନ୍ରିÔ କାବାଡ଼ରି। ଇରଦÑ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ମାଞ୍ାନାରବÎଏ ଏÌରÈ 
ଅÉନୁ ଗରିେରିମାଇ। ନାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିଆଦୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କରିମÈଇ ଏମବୋ 
ମକୁୃ ଆଜÈ ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଗରିବାÏମଇୂ।
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୨୧
 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା ତୁଖିକଇ 

ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଆନା ଆନା ଆଇମାଇ। ଏÌରÈ ଗୁରଲÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଇସରିଙ୍ରି  ମÈଇ ଏଙ୍ା ଆନÈ ଆନÈ ଗରିେରିମÈଇ। ଏÌରÈ ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଅÉମ ୁଇସରିଙ୍ରି  ମାନାମ,ୁ ଏÌରÈ ଈରୁ 

େୁନ୍ ମବୋ କାତା। ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ।

୨୩
 ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଅÉବା ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ 

ଅÉବାରୁ ଆଜାସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା, େରତ ୍ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 
ମୀ ଗୁରଲÑÑ ତାରତରୁ କୁÛଇଟରି ବÎÉୋକାରରି।

୨୪
 ଏÌସନାକା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ କÉରଲଙ୍କÉଲା 

ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନରୁ ଏ ଗୁରଲÑତାକାରରି କୁÛଇଟରି 
ରଜÍଡାନÌଭା ଭÉୋକାରରି।
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ପିଲିପିତାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାକା ୋଉଲ 

ଏଙ୍ା ତରିମତରି େରିଲରିେରିତାନରିÔ ମାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା 
ଗୁରଲÑÑ ତୀରରିତାକାରରିକରି ଏଙ୍ା ମୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା a ଏଙ୍ା ନୂରଡ଼ 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାନରି ଅÉକୁ।

୨
 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 

ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ କୁÛଇଟରି ବÎÉୋକାରରି।

ପାଉଲତାରି ନପÍନୁ ବାଃତା ଜÉପା
୩

 
–୪

 ଏରସ େÉଲୁ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିେରିମାଞ୍ାଇ, ଏÌରସ େÉଲୁ 
ରେÍନୁ ରରହାଡ଼Èଇ ଦଃେରିମାଇ। ୫

 ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି 
େÌତୋବାÏନରିÔ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ବାରା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। େରତ୍ ଗରିତରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ 
ଈରୁ ବାରା ଗରିଆନା ବାÏଇରଞ୍ରୁ। ୬

 ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି , ରମÍଲାଗରିବାÏ 
ଟÌଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଇରଦରବÎଏ ରମÍଲା ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ରରିରହଗରି ବÎÉନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାଇ 
ବରିÎହା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରା ଅÉନୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାଇ।

୭
 ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଟରିକ୍ ନାତାରରି। 

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନାଇ ରଜÍଡାତାନରିÔ 
ବାହା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏତାନରିÔ 
ନÉରକÑ ଆଡାଗାଟାରତରୁ। ଇରଦÑ ଅÉନୁ ବନ୍ରିଇଡୁତାନରିÛ 
ମÈଇ। ଏରସରରିରଭÍଲା ଅÉନୁ ରନଗରିସଦରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
େଡୂ଼୍ ୋଇମାଇ, ଏ ଡାଲରିତାନରିÔରବÎÛଏ ଈରୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏତାନରି 
ନÉରକÑ ଆଡାଗାଟାରତରୁ। ୮ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଏରସ କ୍Ìଙ୍ସରି ଆଇଞ୍ାଇ। ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ରଜÍଡା 
ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ।

୯
 ମୀ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରିÔ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଈରରି,

ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ରଦହÈରନ ରଦହÈରନ ଡÉଡାକାରରି ମୀ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉନାରା 
ଏÌଲୁ େÉଣ୍ଜୁ । ୧୦

 ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରନଗାରÈ ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଇତାରା ରମଃୋ ମରୂଦରୁ ଏଙ୍ା ରନଗାରା ଅÉସ୍କା 
ମରୂଦରୁ। ଏମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ ଏତେରିଗÉଲା ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ଈରୁ 
ତୀରରିତାରତରୁ ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡÈନାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। 
୧୧

 ଈରୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି ଏଙ୍ା େÌଙ୍ାଦଃୋ ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାରାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିରଦରୁ।

ପାଉଲ ଜୂଗାଇନାରି ପ୍ରବୁ କାବାଡତିାନିÔ ବାରା ଗିପିନନ
୧୨

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  

a ୧:୧ ନସÍନଣ୍ଙ୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାନରି େ୍ଡÓÉଡରି ଲÌକୁତାକାରରି।

େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଇରସÑକା ନାଇ ରସÍଲୁ ଆନାରରି 
ଆନାରରି ଅÉଜାରନ, ଏÌରରି ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ବାରା 
ଗରିଆରତ। ୧୩

 ଗୁରଲÑÑ ସରିୋଇଙ୍ା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା 
େୁଞ୍ାରନରୁ, ଅÉନୁ ରÛଆନୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ େରତ୍ ଗରିବାÏଗାଟାନୁ ମାନରି 
ବÉଗା ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରିÔ ଇଟା ଅÉଜାମÈଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ ଇରଦରବÎଏ 
ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରିÔ ମÈଇ, ରଦହାବÉଗା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ ୍
ଗରିଆମାନରି ଅÉବାରୁ ସÉରÛକରି କାରାକାସା ଅÉଜାନା ବାସ୍ା 
ଡ଼Èଇ ଈରକରବÎଏ ଆଜÈଡ଼Èଇ ଲÌକୁରରିଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାତା 
ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ।

୧୫
 ଈରରି ଉରଜÑ ତାକା ଇରସÑକା ଏଆରରି ମାରଦÑ ଏସÛନାକା ବାÏଡରି 

ରଜÍଡା ଅÉଜାନା ଏଙ୍ା ଡÉଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ବÉଦ ଗରିନରି ଏÌଲୁ ଆହାନା 
କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ େÌପ୍ କରିମାରନରୁ, ଏÌଆÒକରିରଭÑ ଏÛସନାକା ରନଗରି ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ େÌପ୍ କରିମାରନରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା େÌପ୍ କରିମାରନରୁ। ଏଆରୁ େଞୁ୍ାରନରୁ ରନଗରିସଦରି 
େÉଡ଼Èଟରି ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି Ô ବÉରରି ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅରଟÑ ଏସନାକା କ୍ରିସ୍ଟତାରା େÌପ୍ କରିମାରନରୁ 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ବାÏରରି ତÉନ୍ାରା ଏÌଲୁ ଗରିବାÏଗାଟାକା। 
ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁଡÈଇ େÌପ୍ କରିମାରନରୁ। ଏଆରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ବନ୍ରିଇଡୁତାନରିÔ ସୀଲାକÌଲ ନରିପ୍ କରିମାରନରୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇସରିରଡÑନୁ। ଏÌରରି କାତା ଆଇରନ ଏଆରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟଇ େÌପ୍ କରିମାରନରୁ। ଅÉନୁରବÎଏ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଏଆରୁ 
ଲÌକୁରରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ କାତା ରବÎସ୍ାକାରୁ। ଏଆରୁ ରନଗରି ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ 
ଏÌରÈ ଗରିୋକାରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରି ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ଅÉୋକାରରି କରି 
ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଅÉୋକାରରି ଜୀସତୁାରା ତ େÌପ୍ କା ଆଇରନ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ରରହା ଆଇମାଇ।

ଅÉନୁ ରରହା ଅÉଇଦୁହରିÔଇ ଆକÈଆ ୧୯
 ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 

ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉସା ଜରିେରିଞ୍ାରଦରୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି 
ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ 
ଈରରି ନÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆନାରରି ଅÉରନ। ୨୦

 ଅÉନୁ ରଦରରି ଅÉଶା 
ଏଙ୍ା ବାସ୍ା ଇଟାମାଇ, ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଏରସକାରବÎଏ ତୁରହÑନୁ। 
ରଟÍରଣ୍Ñ ଅÉନୁ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମÈଇ ଅÉନୁ ରଦହÈରନ ଡÉଟା 
ଅÉଇ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ସÉରତÑକା ଅÉରତÑକା ନୀମବେରିତାକା ନାଇ 
ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ତÌସରିଇ। ୨୧

 ଅÉନୁ ନୀମବୋଇ 
ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ସÉରତÑକା ନାଇ ରସÍଲୁ ଲÉବାତାରରି। 
୨୨

 ରଗରଟ ଅÉନୁ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉଇ ଇରସÑକା 
ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମଇୂ। ନୀମବୋ ଅÉରତÑକା ସÉବାÏ ଈ 
ମାରଦÑ ଏତୋରÈ ଅÉସ୍କରି Ôଇ ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑନୁ। ୨୩

 ନୀମବୋ 
ଏଙ୍ା ସÉବାÏ ମାରଦ ରଣ୍ା ଅÉସ୍କା ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି। ଅÉନୁ ଈ 
ନୀମବୋ ତୁହାନା କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ରାହରି ଅÉବାÏ ମÉଟ୍ କରିମÈଇ। ଈରରି 
ଗÉରମÑ ରନଗÈରରି। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ 
ନୀମବୋ ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାରରି। ୨୫

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  
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ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରଦରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ମୀରକÑ ରାହରି ଅÉଜାଇ 
ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ରିମାଇ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େରତ୍ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉରଦରୁ 
ଏଙ୍ା ରରହା େÉରଣ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିÔଆଇ। 
୨୬

 ରଗରଟ ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÍÎÓୋ ମତୂାଇ ଇରସÑକା ଈରରି 
ମୀ ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ନାଇ ରସÍଲୁ ମୀ ଅÌଗା ଅÉନାରରି 
ଅÉରନ।

୨୭
 କ୍ରିସ୍ଟ ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ଆଗ୍ାରା ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 

ଏÌଲୁତାନରିÔ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ଦୁ। ଈରା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାନା 
ମୀଙ୍ରି Ô ରମଃତାତାକÈ ଅÉରତÑକା ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ରସକ 
ମାଞ୍ାନା ମୀନ୍ାରା ରବÎରସÑକା, ଈରୁ ର କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ର 
ଏÌଲୁଡ଼Èଇ ରନଗରିସଦରିତାନରିÔ ମାନରି େରତ୍ ରସÍଲୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମୂଇ। ୨୮

 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା 
ମୀ କୁÛଇଟରି ସାଜରିମାରନରୁ, ଏଆରରିÔଇ ଆଜା କୂନା। ଈ ଗୁରଲÑÑ 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ ଏମବୋତାରରି ମ୍ଡରିÓଉ ଆଇମାରନ ଈରୁ 
ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମୀ କÉରସÑଙ୍ା ମହୁ ରି ଅÉରନରୁ। 
୨୯

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାତାଙ୍ରି  ବାÏରରି ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏରସରନ ଅÉଏÒ, କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରିରବÑÎଏ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି Ô ୋବରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈବରିÎ ଜÌରଡ଼Ñକାଜାକ ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ସୀପ୍ କରିନୁ। ୩୦

 ଅÉନୁ 
ମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାବାÏନରି ଅÉନୁ ରନଗରିସଦରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇ 
ମାସାରରିରକÑ କÉଲାଗରିେରିସାରା ରମହାମାଞ୍ାରଦରୁ। ଈରୁ 
ଇରଦÑରବÎÑଏ ରବÎଞ୍ରିରଞ୍ରୁ ଅÉନୁ କÉଲା ପ୍ରଃେରିମାଇ। ଈରୁରବÎଏ 
ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ କÉଲା ପ୍ରଃେରିମାରଞ୍ରୁ।

ର ନଜÍଡÈନନ ଅÉଜାନା ରÛଆନତରୁ ରÛଆନିÔଇ ଲକ୍ ଦୁ

୨  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା ଆନରି ଅÉରତÑକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି Ô ରବÎସ୍ା ମୂତାଇ ଗରିନÈ? 

ଈରୁ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି Ô ତÉଡ଼ା ଗରିବାÏ ମତୂାରଦରୁ ଗରିନÈ? ଅÉ 
ଗୁରଲÑÑତାସୁ ଆଡାନା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାମାନାସ ୁ
ଗରିନÈ? ମୀ ବାଃତା ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ମାଞ୍ାରନ 
ଗରିନÈ? ୨

 ଈବରିÎ ଗୁରଲÑÑ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାତÈକା ଈରୁ ନାଇ 
ରସÍଲୁ ଆନÈରବÎରଲ ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମÈଇ, ଏÌରରି 
ନÉଙ୍ରି Ô ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ସରିଆରନ। ଈରୁ ର ଏÌଲୁÛରନ ଅÉଜାନା 
ଗୁରଲÑÑ କାତାତରିନରିÔ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଗରିଆନା ରାହରିଅÉଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମÈଇ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ରÛ ସରରÑ ରଜÍଡା 
ଇଟାଦୁ ଏଙ୍ା ରÛ ଜରିଉଡ଼Èଇ ରÛ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁÛରନ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 
ଆଡାନାଇ ରାହରିଅÉଦୁ। ୩ ବାରରି ମୀ ମୀ ଅଡ଼୍ ୋ େୂରରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିÔଆରÈଏ ଏଙ୍ା ଅÌଗା ଅÉଜାନା ଆନରିରବÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
କୂନା। ଈରୁ ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରଆନରିଇ ମୀଆଡ଼ରିକରି 
ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ମÉନରି ଅÉଦୁ। ୪ ବାÏରା ମୀ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ 
କୁଆନାଇ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିତାରାରବÎଏ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ସଆୁରରି ଅÉଦୁ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ବାୋଡÈଇ ନବÍଗାଲି ଲÌକୁରିତାରା ଏÌଲୁ ଗିବାÏ 
ନସÍଲୁ ଗ୍ରÉମ୍ାଦୁ

୫
 ମୀ ନୀମବୋତାନରିÔ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ 

ଜୀସ ୁରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉଦୁ।

 ୬ କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରବÎଏ ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼Èଟରି ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ।

ଅÉରତÑକାରବÎଏ ରେÍନୁରକÑ ସରରÑ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ଦନ ରଡଃଙ୍ରି  ଗ୍ରÉସାନା ଆଃୋ ଏÌଲୁ ଗରିÔଆରତଞ୍ଜୁ।

 ୭ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକଏ ସରରÑ ମାସରି ବାହା ତରିନରିÔ ତୁହାନା ର 
ଆଲାଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓହା ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ର ଆଲରିଆଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ତାନରିÔ
 ୮ ଗ୍ଡଜୁÓମା ରେÍନୁତାରÈ ବାଗଗି ଏÌନ୍ ବାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ତାଡ଼Èନରି 

ମଲୂÈ ନରିଆଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
କ୍ଡୂ ଶତାନରିÔ ସÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼Èନରି ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଗରିଆନା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ।
 ୯ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁତାରÈ ବାଗଗି ଏÌରଟଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା 

ରେÍନୁ ଏଆନରିÔଇ ଗÉପ୍ ସରି ସÉରÛକରି ରସଣ୍Ûକରି 
ରଡÍସାମାରନଞ୍ଜୁ।

ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ୋଦା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ରଦରରି 
ୋଦା ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।

 ୧୦ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଇସରିଙ୍ରି  ରସଣ୍ ଏଙ୍ା 
ରନÍରଡ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା

ଜୀସ ୁୋଦା ନÌକରିÔଟରି ତ୍ାଉ ସରିକା ଗରିରନରୁ।
 ୧୧ ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ “ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ପ୍ରବୁ” ଇଞ୍ାନା 

ଅÉଞ୍ରିରନରୁ।
ଏଆରୁ ଈରÈ ଅÉଞ୍ାଡ଼Èଇ ଅÉବା ରେÍନୁ େÌଙ୍ାଦଃୋ 

େÉରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ମÉଣି୍ନ ିନଡଃଙି୍ ଅÉଦୁ
୧୨

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ଡ଼ଃନା ରେÍନୁତାରÈ 
ବାଗଗି ଆହାମାରଞ୍ରୁ। ଅÉନୁ ମୀରକÑ ସରିଡାରାଆ ନାନରିରବÎଏ ଈରୁ 
ଏଆନରିତାରÈ ବାଗଗି ଆଃୋ ମଲୂÈ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ଈରୁ େନୁ୍ ମବୋ 
ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ବାରା ଗରିଆରÈଆତାକାରବÑÎଏ ଈରୁ 
ଏଃୋ େÉରଣ୍ରୁ। ରେÍନୁଇ ଆଜାନା ଏଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଜାନା ଈରୁ 
ଈରÈ ଗରିଦୁ। ୧୩

 ରେÍନୁ ମୀ ମାରଦÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମରୂଦରୁ 
ଏÌରÈ ମÉଣ୍ାରସÍଲୁ ଡÉଟÉ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଉଡରି ଉଡରି ସÉଆÒରÈଏ ଅÉତକା ଟଟାଟଟରି ଅÉଆÒରÈଏ 

ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଗରିଦୁ। ୧୫
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଆଡÈ ଈରୁ 

ଦୂସ ସରିଡÈନାରତରୁ ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ମୀ ବାଃତା ଆନରିରବÎଏ 
ମÉସରିତାରରି ରାହରି ଅÉଏÒ। ଈରୁ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଦୂସ ସରିଡାÛନରି 
ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଅÉରଦରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ମୁହ ରି ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  
ସାଜରିମାନରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରିରକÑ ରାହରି ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରରି ମାରଦÑ ଈରୁ ଈ ଆନ୍ାରରି େୂରରି ଅÉଜାମାନରି େୁତଗିତାନରିÔ 
ଉଜାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ। ୧୬

 ଈରୁ ଏଆରରିଇ ନୀମବୋ ସୀବାÏ 
ମୂନରି କାତା ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ। ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ରରିରହଗରି ବÎÉନାବାÏନରିÔ ଅÉନୁ 
ରରହା ଅÉଇ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ େୁନ୍ ମବୋ ମଇୂ ନାଇ 
ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ଆରଡ୍Ñ ସାଲÈସରିରଡÑଏ। ଅÉନୁ େୁÛଇ ଅÉନୁ 
ରଗହା କାହାତାନରିÔ ରଗହା ମସୂାମÈଇ।
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୧୭

 ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତାନରିÔ ମୀନ୍ରିÔ େରତ୍ ର ଲÉକାଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ନÌକରିÔକରି ନାସ୍କରିଞ୍ାରନ। ଅÉଜାଦୁଃରନ ମୀ 
ଲÉକା ଦବ୍ ମÉରÈତରି କାବାଡ଼ରିତାନରିÔ ଅÉନୁ ନÉନ୍È ରାକÈରବÑÎଏ 
ଜୀରରି ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକାରବÑÎଏ ମୀରକÑ ଆଡାନା 
ଅÉନୁ ରରହା ଏଙ୍ା ସଆୁରରି ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଇ। ୧୮

 ଈରୁରବÎÑଏ 
ନÉରକÑ ଆଡାନା ରରହାଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଦୁ।

ତମିତ ିଏଙ୍ା ଏପାଫ୍ାଦତିତାରି କାତା
୧୯

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ବାଃତା ଅÉନୁ ଆଶା ଗରିେରିମାଇ। ଅÉନୁ ତରିମତରିଇ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଉରତÑ ୋଣ୍ାରÈଇ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ମାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ େୁରସÑକା ଅÉନୁ ରରହା ଅÉଇ। ୨୦

 ତରିମତରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଏମବୋଇରବÎଏ ନାଇ ବାଃତା ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। 
୨୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ 
ରବÍଗାକା ବାÏରରି ତାଡ଼È ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିନାକା ମାରନରୁ। କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୀସୁ କାବାଡ଼ରିତାନରିÔ ଏଆରରିତାରରି ରରହା ସରିରଡÑ। ୨୨

 ତରିମତରି 
ଇସରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଈରୁ ଏÌରÈ େୁଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ। ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ତାଞ୍ରି Ôଇ ଲରକ୍ନଞ୍ଜୁ, ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରକÑ ଆଜାନା 
ରନଗରିସଦରି ରବÎତୋବାÏନରିÔ ନÉଙ୍ରି Ô ଲକ୍ ସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରÈ ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୨୩

 ଅÉନୁ ଉରତÑ ଗରିସରି ଏଆନରିÔଇ ୋଣ୍ା 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଗରିୋମÈଇ। ଅÉନୁ ଆନା ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ସାଜରିମÈଇ, 
ଏÌରÈ େୁନରି ରବÑଅଟରି ଏଆନରିÔଇ ୋଣ୍ାରÈଇ। ୨୪

 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଉରତÑଗରିସରି ବÎÉବÎÉତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ବାର ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ରନଗା ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମÈଇ।

୨୫
 ଏୋପ୍ରଦରିତ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ନାଇ ଆରମବେସା। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରକ 

ଅÉଜାନା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ କÉଲା ଗରିବାÏଗାଟାରରି ମାରଦÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ। ନାଇ ଲୂଡ଼ା ରଡଲରିତାନରିÔ ଈରୁ ଏଆନରିÔଇ 
ନÉଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିବାÏରସÍଲୁ ୋଣ୍ାଞ୍ାରତରୁ। ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମÈଇ 
ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଏଆନରିÔଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରÈଇ। 
୨୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି Ô ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ୋଟ୍ କରିଞ୍ାଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି 
ଜୂଗାତାନରିÔ ମାରସଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରବÎଞ୍ାମାନÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ବରିକାଲରି 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୨୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉବାÏ ସÌଡ଼ରିÔଟରି 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି Ô ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ବାରା 
ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ ରସÍଲୁ ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ବରିକାଲରି ବÎÉଏÒ। 
୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିÔଇ ୋଣ୍ା ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରିÔ ସÉରÛକରି ଅଡ଼୍ ୋ 
ମାଞ୍ାରନ। ଈରୁରବÎÑଏ ଏଆନରିଇ ରମଃରତÑକା ରରହା ଅÉରଦରୁ। 
ଅÉନୁରବÑÎଏ ମୀ ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଅÉଏÒନୁ। ୨୯

 ଏÌସରିବÉଗା ପ୍ରବୁ 
ୋଦାଡ଼Èଇ ରରହାଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ଆଃଦୁ। ଏୋପ୍ରଦରିତ ରଡଃଙ୍ରି  
ଲÌକୁରରିÔଇ ଈରୁ ମÉନରି ଅÉଦୁ। ୩୦

 କ୍ରିସ୍ଟ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସÉବାÏ ସରରÑ ଅÉଜାମାସରି ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ନÉଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି ଜୂଗାତାନରିÔ 
ଇଗ୍ ଜା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରମହା ମାସରି ଲପ୍ କାତାନରିÔ ଆନାରରି କÌଗା 
ମାରସ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ େୂରରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ଗୁନଲÑÑତଙିି୍ ନଦରÈଞ୍ଜୁ

୩  ୧ ଈରଦÑ ଅ ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ରରହା ଅÉଦୁ। ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ଏÌରÈ 

ରଣ୍È କାତାରନ ବ୍ୀÐସାତାଙ୍ରି  ନÉଙ୍ରି Ô ଡ୍ଡÜÝØେରି ସରିଡାରÈଏ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ସÉରÛକରି ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରଦରୁ।

୨
 ଏତୋନାକା ଡ଼ÌଇÛ କାବାଡ଼ରିତାନରିÔ ମଞୁ୍ାନା ମାରନରୁ, ଏଆରରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ। ଏଆରୁ ନାଃକା 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ରବÎରସ୍ରୁ। ୩

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା କÉୋ 
ଅÉଜା ମାନରି ଲÌକୁତାସ ୁମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାସୁ। ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା 
ଅÌଗାଇମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁÛ ଅÉଜୁରନ ଆନÈ ଅÉରତÑକା ଗରିବାÏ ମନୂାସ ୁ
ଇଞ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟ୍ କରି ସରିଡÈସ।ୁ ୪ ଅÉନୁ ନାଇ ଡÉଟା 
କୁÛଇଟରି େରତ ୍ଇଟା ମଇୂମା ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ନାଇ ଡÉଟା କୁÛଇଟରି 
େରତ୍ ଇଟ୍ କରିସରିରଡନୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି 
େରତ ୍ଇଟା ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ରବÎସ୍ା 
ମଇୂ ଏଆନରିକରି ସÉରÛକରି ଅÉନୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି େରତ୍ ଇଟା ମନୂାରରି 
ନÉନ୍ରି ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରÈ େନୁାକାଞ୍ଜୁ। ୫ ଅÉନୁ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା 
ଅÉଠ ଦରିନା ଆଇସାନରିÔ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାରସÑଏ। ଅÉନୁ ରÛଆନୁ 
ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାନୁ। ଅÉନୁ ରବଞ୍ାମରିନ କ୍Éମବେଜୁତାନୁ। ଏବ୍ରି ଆଜା 
ଅÉବା ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନାକରି ଅÉନୁ ର ଏବ୍ରି ଲÌକୁତାନୁ। 
ନାଇ ରସÍଲୁ ମÌସା ସÉଜା ଗÉରମÑ ନୂଡ଼ରିତାରରି, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ଫାରୁରସÑଏନରିରତନୁ। ୬

 ଜରିହୁଦରି ଦମ୍ ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରିÔ ଈରସ 
ଅଡ଼୍ ୋ ମାରସ, ଅÉନୁ ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ାନରି ଜୂଗା ସୀପ୍ କରିମାରସଏ। 
ଅÉନୁ ମÌସା ସÉଜା ଇହରିଙ୍ରି  ମÉନରି ଆଇରସÑଏ, ଏମବୋଇରବÎଏ ନାଇ 
ବାଃତା ଆନରିରବÎÑ ଦୂସ େÉନ୍ ମବେରି ସରିଡାରÈଆରତ।

୭
 ରଡଲରି ମାରସ, ଏରସରରିରବÍÎଲା ଈ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ନାଇ 

ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ନୂଡ଼ରିତÈଇ ମାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଏ 
ଗୁରଲÑÑତÈଇ ମଲୁୁ ସରିଡÈନÈଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁରସÑ। ୮ ଅÉନୁ ନାଇ 
ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ େୁନ୍ ମବୋ ଏରସ ରଦରାଡ଼ରି, ଏÌସରିବÉଗା ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑ 
ତÈଆ ଅÉନୁ ରକସଡ଼ରି ଅÉରତÑଏ, ଏÌ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ମଲୁୁ ସରିଡÈନÈଇ। କ୍ରିସ୍ଟଇ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏତେÈ ଅÉନୁ ନୂଡ଼ରିତÈଇ 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସÑଏ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ତÈଆ ଅÉନୁ ତୁଃରତÑଏ। 
ଇରଦÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମÈଇ, ଏ ଗୁରଲÑÑତÈଇ ମଲୁୁ ସରିଡÈନÈଇ ଏଙ୍ା 
ରୂଡ଼ାବÌଡ଼ ମÉରÈତÈଇ। ୯ ଈରରି ନÉଙ୍ରି Ô କ୍ରିସ୍ଟଇ େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 
କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ରାହରି ଅÉବା ତାଙ୍ରି  ବାରା ଗରିେରିଞ୍ାରନ। କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଆଡାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରÈ ତୀରରିତାରÈ 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂେରିମÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ତୀରରିତାରରି ସÉଜା େÉଲରି 
ଗରିନାରରି େÌଲ ଅÉଆÒରତ। ରଟÍରଣ୍Ñ ଈରରି କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େରତ ୍
ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ। ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତାମାନରି ନାଇ େରତ୍ତରିନରି ଅଆନା ନÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ାବାଃତା 
ତୀରରିତାନୁ ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟଈ େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ାମାନରି ଡÉଟାତରିନରିÔଇ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁରବÎÑଏ 
ମÉଟ୍ କରିମÈଇ। ଅÉନୁ ତାଡ଼ା ଜୂଗା ତାନରିÔ ବÉଗା ଅବାÏ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ସÉବାÏତାନରିÔ ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉବାÏ ମÉଟ୍ କରିମÈଇ। 
୧୧

 ଈËରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ଅÉନୁ ସÉଜାମାନାରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାେÉଇ ଇଞ୍ରି  ବାସ୍ା ଇଟାମÈଇ।

ପÉଲିତାଙି୍ ଏପା ନସÍଲୁ ଡୁଞି୍ନାସୁ
୧୨

 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି Ô ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ 
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ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉବାÏ ମୂସାମÈଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିସରିଡା 
ଜÈଏନୁ। ଅÉନୁ େÉଲରିତାଙ୍ରି  ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏୋ ମଆୂÒ ସରିରଡÑନୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏ େÉଲରିତାଙ୍ରି  ଏୋ ମଇୂ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ନୂରଡ଼Ñ ଡୁସ୍କରିମÈଇ। ଅÉନୁ େÉଲରିତାଙ୍ରି  ଏÛଇ ଇଞ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି Ô ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାନୁ 
ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମÈଇ ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏ େÉଲରିତାଙ୍ରି  ଏସÈସରିରଡÑନୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଡ଼ଃନÈ ରଣ୍È କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମÈଇ। ଅÉନୁ 
କାରହÑତାରÈ ଗୁରଲÑÑ ବୁଡ଼୍ ଜାନାଇ, ନାଇ ନÌକରିÔଟରି ମାନରି 
େÉଲରିତାନରିÔଇ କାନୁ ଇଟାନାଇ େÉଲରି ତାଙ୍ରି  ଏୋ ରସÍଲୁ 
ଡ୍ଡÜÝØୋଡ଼Èଇ ୋଇଟରି ଗରିେରିମÈଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ ଡ଼ଃନÈ ରଡଲରି 
େÉଲରିତାଙ୍ରି  ଏସାନାଇ େୁରସ୍କାର େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିମÈଇ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗାଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାନରିÔ ନୀମବୋ େÉନାରÈ େୁରସ୍କାର 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି Ô ଅÉସ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ମାଇ ମାରଦÑ ଏତୋନାସ ୁଜରିଉଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉଜାମାନାସ,ୁ 

ଏ ଗୁରଲÑÑତÈସୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ରଗରଟ ଈ 
କାତାତାନରିÔ ମୀନ୍ରିÔ ଆନାରରି ଅÉରତÑକା ରବÍଗାଲରି ଏÌଲୁ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଈରÈରବÎÑ ମୀରଙ୍ କ୍Éର୍ଗି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଏତୋରା ଉରଜÑ ତାରା େୁଞ୍ାମାନାସୁ ଏ 
ଉରଜÑ ୋରହରରି ତାନରି ଡ଼ଃନା ତÉକା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୧୭
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଗୁରଲÑ 

ତାରତରୁ ନାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ଅÉମ ୁଏତୋରା 
ଗରିଆନା ତÌସାମାଞ୍ାନାମ,ୁ ମୀ ମାରଦ ଏତୋନାକା ଏÌଆ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋ ନୀମବୋଇମାରନରୁ, ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ସାଜୁ। ୧୮

 ଏସନରି 
ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଡୂ ଶ ରସÍଲୁ କÉରସଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରନରୁ। 
ଅÉନୁ ଗÉରମ େÉଲୁ ଈ ଲÌକୁରରି କାତା ରଭସାଞ୍ାଇ। ଇରଦରଭÑ 
ଅÉନୁ ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ ଏଆରରିତାରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୧୯

 ଏଆରୁ ଏତେରି ନୀମବୋ 
ନୀମବୋଇ ମାରନରୁ ଏମବୋତାରରି େÌଲ ନାହରିକରି ଅÉଭା। ଏଆରୁ 
ରେÍନୁଇ ଲÉକା କୁଆନାଇ, ତାଡ଼ାନରି ରରହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ 
ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଲାଜାତାଆ କାବାଡ଼ାକା ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା 
ଏÌଭା ରସÍଲୁ ଅÌଗାଇରନରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଭାରରି େତୁଗିତାଆ ରସÍଲୁ 
ବରିକାଲରି ଆଇରନରୁ। ୨୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜା ମାନରି 
ବାହା ଆଇ ମାରନ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା। ଅÉମ ୁରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ 
ମାଇ ଏଃୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନାରାଆ ଜÌସାନାଇ ମାନାସ।ୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସୀଭାଗାଟରି ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତେରି େÌଣ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରା ତାଡ଼ା ରନÍରଡଟରି ଇଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଡÉଟା େÌଣ ଡ଼Èଇ 
ମାଇ ମହୁ ରି ଅÉନରି ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଗରିଆନା ମ୍ରିତୋରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଅÌସ୍ା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

ଏସନ ିଗିନାଇ କାତାଙ୍ା

୪  ୧  ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ 

ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ େରିଞ୍ାଇ। ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ରରହା ମÉରାତାରତରୁ ଏଙ୍ା ଅÌଗା ମÉରାତାରତରୁ। ଅÉନୁ 
ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁଇ ଦାଇ ଗରିଆନାଇ ତÌକାଇଦୁଃଦୁ।

୨
 ଇୟଦରିଆ ଏଙ୍ା ସନୁ୍ଜୁ ଖୀ ରୀଣ୍ାସାନରି ପ୍ରବୁ ବାଃତା ର ଏÌଲୁ 

ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ। ୩ ଅ ମାଏଞ୍ା, 
ଈନୁ ନÉରକ ଆଡାନା ଟରିକ୍ ନା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ କରି ମାନରି 
ବÉଗା, ଏତେରି ଆଜାସାକା ଅÉନୁ ରନଗରିସଦରି େÌତୋଭାନରି ନÉରକ 
ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାଞ୍ାନୁ, ଏÌଭାସାନରି ସାହାଜ ଗରିମ ୁଇଞ୍ରି  
ନୀଙ୍ରି  େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ। ଏÌଭରି ରକ୍ରମନ୍ ସ ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ରବÍଗାରରି 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିରକ ଆଡାନାଇ ରନଗରିସଦରି ବ୍Éଟ୍ ୋ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆମାନୁ। ଏÌଭାସାନରି ୋଦାଙ୍ା ‘ନୀମବୋ  େୁତରି’ a ତାନରି ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାରନ।

୪
 ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଡ଼ଃନା ରରହା ଅÉଦୁ, ଅରଟÑ ସରଟକା 

ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ରରହା ଅÉଦୁ।
୫

 ଈରୁ ଲତୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌଭା 
ଗାଟାରତରୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ େୁନାକାରୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଉରଜ 
ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଆନରି କାତା ରସÍଲୁରଭÑ ବରିକାଲରି ଅÉଭା କୂନା। 
ମୀନ୍ରି ଆନାରରି ଲୂଡା ମାରନ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ଜÉଦୁ। 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନାଭାନରି ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ। ୭ ରେÍନୁତାରରି 
ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ଅÉଙ୍ାନାଇ ଇଟାରନ। ରେÍନୁତାରରି ଈ ଲତୁରଜÍଡା ଏରସ 
ରଦରାଡ଼ରି ଏÌରÈ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିନାମ।ୁ

୮
 ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଏତୋରରି ଉରଜÑତାରରି, 

େÌଙ୍ା େÉନାରରି, ଟରିକ୍ ନାତାରରି, ତୀରରିତାରା, ରଜÍଡା ଗରିଭା 
ମÉଣ୍ରିନାରରି, ଏତୋରରି ସÉଞ୍ାମାନାରରି ଏଙ୍ା ଆନରି ଅÉରତକା 
ରନଗାରରି ଗୁଣ ଏଙ୍ା ଦଃୋ େÉନାରରି ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାନରି ଏÌଲୁ ଇଟାଦୁ। ୯

 ନାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନା ଆନା 
ଗ୍ରÉମବୋରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ଗରିଦୁ। ଅÉନୁ ଆନା 
ରଭସାମାଞ୍ାଇ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଅÉନୁ ଆନା ଆନା ଗରିେରିନାରା 
ରମହାମାଞ୍ାରଦରୁ, ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ଗରିଦୁ। ଲତୁରଜଡା ସୀଭାଗାଟରି 
ରେÍନୁ ମୀରକ ଲଃତାରନଞ୍ଜୁ।

ଫିଲପରୀ କି୍ସ୍ଟିୟାନ ଲÌକୁରିଇ ପାଉଲ ଜୋରି ସିତାରି
୧୦

 ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ବରିକାଲରି ଆଇ ମାନରି ବÉଗା ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ 
ବାଃତା ରରହା ଆଇମାଇ। ଈରୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିରସରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ତÌସ୍ା ତାଙ୍ରି  ୋବରି େÉନାଆ ସରିଡାରତରୁ। 
୧୧

 ଅÉନୁ ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଆନାରା 
ଅÉରତକା ଦାଃେରିମାଇ, ଏÌରରି ଅÉଆରତ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ନÉନ୍ରି ଇରଦ ଆନାରରି ମାରନ ଏଙ୍ା ନାଇ ରସÍଲୁ ଆନାରରି 
ଆନାରରି ଆଇମାରନ ଅÉନୁ ଏÌରÈଡ଼Èଇରନ ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି 
ଅÉଭା ଗ୍ରÉମବୋମାଇ। ୧୨

 େÉନାଆନରି ରଡଲରି ତାନରି ରାହରି ଅÉଭା 
ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ। ଗÉପ୍ ସରି େÉନ୍ ମବୋ ରଡଲରି ତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ରାହରି 
ଅÉଭା ଅÉରନ ଏÌରÈରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ। ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ତାନରି 
ଆନାରରି ଅÉରତକାରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା 
ଅÉରନ ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ। ଏରସରରିରଭÍଲା ନÉନ୍ରି ତରିନ୍ ମବୋ 
ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ସରିଡା ଦୁରହଏ, ଏରସରରିରଭÍଲା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନ, ଅÉରତକା ଏରସରରି ରଭÍଲା ନÉନ୍ରି ଆନାରରିରଭÑ 
ସରିଡାଦୁରହଏ, ଏମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା 
ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ। ୧୩

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ନÉଙ୍ରି  
a ୪:୩ ‘ନରୀମ୍ା ପୁତ’ି ରେÍନୁତାରା ଅÉସ୍କାଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁତାରା ୋଦା 
ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି େୁତରି। ତÌତୋରରି ୩:୫, ୨୧:୨୭।

ପିଲିପି ୪:୧୩



260ପିଲିପି ୪:୧୪
ଡÉଟା ସୀଭା ଅÉଜା ମାନରି ବÉଗା ଏଆନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ 
ଆନାରଭÑ ଗରିଭା ମଇୂ।

୧୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ଲୂଡ଼ା ରଡଲରି ତାନରି ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ସାହାଜ 

ଗରିଆମାଞ୍ାନାରରି ରନଗରି ଅÉଜା ମାରନ। ୧୫
 ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା 

ଆମବୋ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ଟÌଣ୍ରିରତଏ ଏମବୋ ଈରୁ େରିଲରିେରିତାରତରୁ 
ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାରସରୁ। ଆନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ମାକରିଦନରିଆ 
େରିହାନା ସାରସଏ ଏମବୋ ଭାରରି ମୀନ୍ରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ନÉଙ୍ରି  
ଭାରା ସରିଆଞ୍ାରତ। ୧୬

 ରତସଲନୀକରି ନÉଜୁ ତାନରି ମାସାବାନରି 
ଈରୁ ଗÉରମ ରଡଲରି ନାନ୍ାରା ଲୂଡା େୂରରି ଗରିବା ରସÍଲୁ 
ଗୁରଲÑÑ ସରିଆମାରଞ୍ରୁ। ୧୭

 ଅÉନୁ ମୀ ସରିଆମାଞ୍ାନାରାଡ଼ରିକରି 
ଅଡ଼୍ େରିସରିରଡନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ସୀଭା ଡ଼Èଇ 
ଏତୋରରି ଲÉବା ରମÍଲରି ଅÉରନ ଈରୁ ଏÌରÈ େÉରଣ୍ରୁ। ୧୮

 ନାଇ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଇ ଗୁରଲÑÑ ନାଇ ବାଃତା ମାନୁ। ଏୋଫ୍ରାଦରିତ କାଜୁ 
ଡ଼Èଇ ଈରୁ େୁରସ୍କାରଙ୍ା ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାନାକରି ନାଇ ବାଃତା ନାଇ 

ଲୂଡ଼ା ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ମାନୁ। ଈ ଗୁରଲÑÑ େୁରସ୍କାରଙ୍ା ଗÌବୁ ଗÌବୁ 
ଇଞ୍ରି  ମାନରି ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁକରି ସୀଭା ଅÉଜା ମାରନ। 
୧୯

 ରେÍନୁ ଏÌଭା ଆଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭରି ଏଆନରିକରି ରରହା 
ସୀପ୍ କରିମାନୁ। ଜୀସୁ ଦନ ଦବ୍ ଡ଼Èଇ ନାଇ ରେÍନୁ ଗÉରମ 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ମୀ ଗୁରଲÑÑ ଲୂଡ଼ା ମାନରିଆ େୂରା ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟଜୀସ ୁବାଃତାମାନÈ ଏ ଦନ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
୨୦

 ମାଇ ରେÍନୁ ତାରରି ଦଃୋ େÌଙ୍ା କାରଲଙ୍କÉଲା ଅÉୋକାରରି। 
ଅÉରମନ

୨୧
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ 

ଜହାରରି ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ ୨୨
 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 

ଲÌକୁତାକା ଏଙ୍ା ରଦହାବÉଗା କାଇସର ଇଡୁତାନରି ମାନରି 
େରତ୍ଗାଟାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି େÉଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ।

୨୩
 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରଜÍଡନÌଭା ମୀ ଗୁରଲÑÑ 

ତାରତରୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ମାଞ୍ାକାଇ।
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କଲସରୀତାକାରି ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧  ୧ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି 

ଅÉନୁ ୋଉଲ ଏଙ୍ା ନାଇ ଆରମବେସା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ।
୨

 କଲସୀ ତାନରି ମାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ତୀରରିଗାଟରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ ନା 
ଡ଼Èଇ ମାନରି ଅÉବା ଆଜାସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା 
ମୀରକ ମାଞ୍ାକାଇ।

୩
 ମାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାନରି ଅÉମୁ ଡ଼ଃନା ମୀ ରସÍଲୁ 

ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ। ୪
 ମୂଲା ରେÍନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ

କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଅÉବା ମାରନଞ୍ଜୁ। ମୀନ୍ରି ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ ୍
ମାଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ମାଞ୍ାନାରା 
ରବÎଞ୍ାନାଇ ଅÉମୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ। ୫

 ମୀନ୍ରି ବାସ୍ା 
ମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ତୀରରିତାକାରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏତୋଆ 
ରସÍଲୁ ବାସ୍ା ଇଟାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌବରିÎ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମୀ 
ରସÍଲୁ ରଃୋ ଅÉଜାମାନୁ। ଈରୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ଉରଜ ଗ୍ରÉୋ 
ଅÉରତକା ରନଗରିସଦରି ରବÎରସରୁ ଏମବୋ ଈ ବାସ୍ାତାରା େୁରସରୁ। 
୬

 େୁତଗି ତାନରି ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ରନଗରି ସଦରି ରମÍଲା ତାେରିମାରନ 
ଏଙ୍ା ଡÉଟ୍ କରିରବÎଏ ମାରନ। ଏତେରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎରସରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରା ରଜÍଡାନରିବାÏତାରା ଉରଜତାରା ବୁଜରି 
ଅÉରତରୁ, ଏ ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଈରୁରବÎଏ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ। 
୭

 ଈରୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ କାତା ଏୋଫ୍ରା ବାହା ଡ଼Èଇ େୁରସରୁ। 
ଏୋଫ୍ରା ମÉରକ ଆଡାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁ
ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାନାମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରତ୍ଗାଟରି କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏୋଫ୍ରା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହା 
ଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ମୀ ରଜÍଡା କାତା ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏÌସରିବÉଗା ଏତେରି ଗÉଲା ଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁମୀ କାତା ରବÎନ୍ ମବୋ 

େÉଟାମୁ, ଏÌସରି ଗÉଲା ଡ଼Èଇ ଜÉମବୋ ଡ଼Èଇ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ ଅÉମ ୁମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ

ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାଆ କ୍Éର୍୍ା େୁରଞ୍ରୁ, 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଜରିଉ ତାଆ 
ଗୁରଲÑÑ େୁନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉନାରା ଡÉଟା େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୦

 ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ତାନାଆ 
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼ାଟରି ତÉଙ୍ରି  ରରହା ସୀନାଆ ଗରିଆନା 
ନୀମବୋ ମରୂଦÑରୁ; ଅରଟÑÑ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ବାÏକାତରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରଦÑରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉରଦÑରୁ; ୧୧

 ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି 
ଡÉଟା ବÌଲ ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏଗାଟାରତରୁ ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ଜୂଗା ବÎÉରତÑକା ଏÌଆଡ଼Èଇ ରଗରହÑଏରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟÉ ସରିଆନାଞ୍ଜୁ।

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଆଜାଆ ଈରୁ ରରହା େÉରଣ୍ରୁ ୧୨
 ଏଙ୍ା 

ଅÉବାଇ େÌଙ୍ା ଗରିରଦÑରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତୋଆ ଏତୋଆ ମୀ ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଗରିଆ ଜରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଟରିକ୍ ନାତାରତÑରୁ ଗରିଆନା ଲÈଇ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏତେରି ତୀରରିତାକା ଉଜାଡ଼ରି ତାନରିଇ ଲଃେରିମାରନରୁ, ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଆନ୍ାରରିତାରରି 
ଏତେରି ଡÉଟା ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େରିଃୋ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀଏନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  
ଆସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ମଲୁୁ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
ଡ଼Èଇ ଦୂସ େରିଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରମÍଲରି ଅÉଜାରନ।

ଏନସରିନବÍÎଲା ଅÉଜୁ ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟଇ ନମଃପିମାନାସୁ ଏମ୍ା ଅÉଜୁ 
ନପÍନୁଇ ନମଃପିମାନାସୁ।

 ୧୫ ଏମବୋଇରବÎଏ ମଲୂା ରେÍନୁଇ ରମଃୋ ମଏୂ
ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ଟରିକ୍ ନÈ ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ।
କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑÑ ଗÉଡ଼ା ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାନାଆ କୁÛଇଟରି େÌଣ 

ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ।
 ୧୬ ଏଆନରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାରନ

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାଆ, େୁତଗି ତାନରି ମାନାଆ, 
ତÌସ୍କରିମାନାଆ

ଏଙ୍ା ତÌସ୍କରି  ସରିଡାନାଆ, ଗୁରଲÑÑତାଆ।
ଗୁରଲÑÑ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରିତାରରି ଡÉଟା।
େÌଣ ଗରିବାÏଗାଟାକା, ପ୍ରବୁଙ୍ା ଏଙ୍ା ରଦରÈକା।

 ୧୭ ଗୁରଲÑÑତାଇ କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ଅÉଜାନା।

ଗୁରଲÑÑତାଇ େ୍ୀବାÏ ରବÍÎରଲରନ କ୍ରିସ୍ଟ ମାରସÑଞ୍ଜୁ।
ଗୁରଲÑÑତାରରି ନୀମବୋ ଏଆନରି ବÉଗା ମାରନ।

 ୧୮ କ୍ରିସ୍ଟ ଊଜାନ୍ େୁଟା ମÉରାତରି ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାରରି ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆରଞ୍ଏ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିଙ୍ା ମାନରି ରେÍନୁ 
ଅରଟÑÑ ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

ଏÌସରିବÉଗା ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାନରିଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଗୁରଲÑÑ
ତରିକରି ମଲୂା େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରିନାଞ୍ଜୁ ମାରନÑଞ୍ଜୁ।

 ୧୯ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଲଃୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।
 ୨୦ କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା,

େୁର୍ରିତାଇ ଅÉୋକାଇ କରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାଇ 
ଅÉୋକାଇ,

ଗୁରଲÑÑ ତାଆ ତ୍ଡÓÉରକ ଆଡ଼୍ ୋ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ।
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କ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଡୂ ଶ ରାକÈ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଲତୁରଜÍଡା ତାରତଞ୍ଜୁ।

୨୧
 କାରହÑ ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାସରି ବÉଗା ରେÍନୁ 

କୁÛଇଟରି ସାଜରି ମାରସରୁ। ଈରୁ ଏÌଲୁ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା ମାରସରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମୂଲା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ସାଜାରସରୁ। 
୨୨

 ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ମୀଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ତÌରଡ଼ଞ୍ାକା ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ଊଙ୍ା ରାକÈ ଗାଣ୍ରି 
ଡ଼Èଇ, ତାଡ଼ା ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ମÉସରି 
ଟରିକÈ ସରିଡାନରି ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଜାନା ଲÌକୁତାରତରୁ ଗରିଆନା ମୀଙ୍ରି  
ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାୋ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୩

 ମୀ ରବÎଞ୍ାମାନରି ରନଗରିସଦରି କୁÛଇଟରି େରତ୍ ଇଟା ମରୂତÑକା 
କ୍ରିସ୍ଟ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିନାଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ମୀ େରତ୍ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈ କ୍Éର୍୍ା ବୁଜରି ଅÉଦୁ। ରନଗରିସଦରି ମୀଙ୍ରି  ଏତେରି ବାସ୍ା 
ସରିଆମାଞ୍ାରନ ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଏÌଜା କୂନା। ଏ ରନଗରିସଦରିରନ 
ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିଜାଣ୍ ଗୁରଲÑÑ ଲÉକୁରରିଇ ରବÎସ୍ା ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ 
ୋଉଲରତନୁ, ଈ ରନଗରିସଦରି ରବÎସ୍ା ତାନରି ସାହାଜ ଗରିଆମାଇ।

ଊଜାନ୍ ପୁଟା ନସÍଲୁ ପାଉଲତାରି କାବାଡି
୨୪

 ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏତେରି ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରରହା 
ଆଇମାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ମÉରାତରି ଊଜାନ୍ େଟୁା ରସÍଲୁ 
ଏସÛନାକା ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ବÉକରି ମାରସ। ଏ ଗୁରଲÑÑ ମାରଦÑ 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମାନାରା ନାଇ ବÉଗା ଅÉନୁ ନାଇ ଗାଣ୍ରି 
ତାନରି େÉନ୍ ମବେରିମାଇ। ୨୫

 ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି ର 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାନୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଈ ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଈ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିେରିଞ୍ାଇ। ନାଇ କାବାଡ଼ରି 
ଆଇମାରନ ମୀଙ୍ରି  େୂରରି ରେÍନୁ କାତାଗ୍ରÉୋ। ୨୬

 ଗୁରଲÑÑ େ୍ୀତରି 
ରଡଲରି ତାନରିରନ ଈ ମÉଗ୍ା ମାନରି ଉରଜÑତାରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାନା ମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଏ 
ମÉଗ୍ା ମାସରି ଉରଜÑତାରା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏ ଅÉରତ। ୨୭

 ଈ ଆଦାଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 
ମାରନ। ରେÍନୁ ଈ ରଦରରି ଏଙ୍ା େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ମାନରି ଉରଜÑତାରରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରନ ଏ ଉରଜÑତାରରି ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ମାରଦÑ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରା ଉଜାଡ଼ରି େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆରଞ୍ ଆଡÈ ମାଇ ରସÍଲୁ ଅÉଶା ମାରନଞ୍। 
୨୮

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା କାତା ଲÌକୁରରିଇ ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ 
ଅÉମ ୁଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟାକା 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମାଇ ଗୁରଲÑÑ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିନାମୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ଅÉମୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି େୂରରି 
େୂରରି ଅÉଜାନା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ନରିସା ଗରିବାÏ ମେୂା 
ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରିନାମୁ। ୨୯

 କ୍ରିସ୍ଟ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଆଜାଞ୍Éୋ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ କÉଲା ପ୍ରହାନା ଅÉନୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାଇ। ଈ 
ଡÉଟା ନାଇ ନୀମବୋ ତାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ।

୨  ୧ ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାଇ ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କାମାଇ। 

ଅରଟÑÑ ଲାଅଦରିକରିଆ ତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ନÉଙ୍ରି  
ରମହା ସରିଡାରାଆନରି ଲÌକୁରରିଇ ରବÎଏ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  

ଅÉନୁ ଡୁସ୍କରିମାଇ। ୨
 ଏଆରୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାନା 

ଡÉଟାଗାଟାକା ଅÉୋକାରୁ ଏÌରÈ ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ଅରଟÑÑ 
ଏଆରୁ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନରି ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନାଆନରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉୋକାରୁ ଇଞ୍ରିରବÎଏ ମÉଟ୍ କରିନାରରି ଈରରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ ରେÌନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାନରି 
ଲାଇ ମାନରି ଉରଜÑତାରା ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟଇ େୂରରି େୂରରି େୁରଞ୍ରୁ। 
୩

 କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା େନୁ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉନାରରି ଦନ ରଃୋ ଅÉଜାନାଇ 
ଇଟା ଅÉଜା ମାରନ।

୪
 ମାଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାରରି ଈରରି ଇରସÑକା ମୀଙ୍ରି  ଏମବୋଇରବÎଏ 

ରନଗାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରି ଦୁଃନରି ଦାେÈତାରା ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଏରନÑ 
ଆନÈ ଗରିଆ ରାଜÈକାରୁ। ୫

 ଅÉନୁ ନାଇ ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ମୀରକ 
ସରିଡାରାଏନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ମୀରକ ମାଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ମୀ ରନଗରି ନୀମବୋ ଏଙ୍ା ମୀନ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନରି 
ଡÉଟାଗାଟରି େରତ୍ ରସହାନା ରାହା ଆଇମାଇ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ବାଃତା ରାେ ିଅÉଦୁ
୬

 ଈରୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଆହାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଆନÈ 
ଡ଼ÈଇରବÎଏ ଏÌଲୁ ରବÍଗାଲରି ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ଏଆନରି କଜାଙ୍ାନରିଇ 
ଜାଇ ଗରିଦୁ। ୭ ଈରୁ ବାÏରରି ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଇଟାଦୁ। ନୀମବୋ ଏଙ୍ା 
ଡÉଟା ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ। ମୀଙ୍ରି  ଉରଜÑତାରା 
ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜା ମାରନ। ଏ ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ କୁÛଇଟରି ଈରୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ 
ବାସ୍ା ଇଟାଦୁ। ରେÍନୁଇ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଦଃେରିଦୁଃଦୁ।

୮
 ଏମବୋଇରବÎଏ ଇସରିଙ୍ରି  ମୁଲୁ ସରିଡାନରି ଦାେÈତାରା ରବÎସ୍ା 

ଡ଼Èଇ ବାଇବୁମବେଜୁ ଗରିଆରାଏ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି ଗ୍ରÉୋ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ବÎÉଆସରିରଡଏ। 
ଈରରି ରମ୍ଡÓହାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଆଇରନ। ଈରରି ଗ୍ରÉୋ 
େୁତଗିତାରରି, ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନାରରି ମଲୁୁ ସରିଡାନରି ଗ୍ରÉୋ। ୯ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା େୁତଗି ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ଲଃରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ 
େୂରରି େୂରରିତାରତରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ମୀଙ୍ରି  ଅରଟÑ ଆନାରରିରବÎଏ 
ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ଡÉଟାଙ୍ାନରିଇ େÌଣ 
ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମଲୂା ରଦରାଞ୍ଜୁ।

୧୧
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ ଅରଟÑÑ ର ବାÏକାତରି ୋଣ୍ା କ୍Éୋ 

େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈ ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାରରି 
କାଜୁରବÎଏଗରିଆ ସରିରଡଏ। ଇରସÑକା ମୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ମାନରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନ। କ୍ରିସ୍ଟ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରା 
ୋଣ୍ା କ୍Éୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଈରୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା 
ମୁଞ୍ା େÉରଟରୁ, ମୀ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଏମବୋ ସÉରତ ଏଙ୍ା ଈରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ମସୁ୍ା େÉରଟÑରୁ। ଏ ମଞୁ୍ା ତାନରି, ରେÍନୁ ଡÉଟା ତାନରି 
ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଆ ମାନରି ବÉଗା ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରକ ଆଡାନା ଅରଟÑÑ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ତÌଞ୍ରିରତ।

୧୩
 ଈରୁ ମୀ ଡ଼Ìଇ ବÉଗା ଏଙ୍ା ମୀ ଡ଼Ìଇ ନୀମବୋ ବÉଗା 

େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ସରିଡାରତÑରୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ େÉଡ଼ଟରି ସÉଜା 
ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ନରିତୋରତଞ୍ଜୁ। ଈରା ତରିରକÑ ରେÍନୁ ମାଇ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ÌଇତାରାରବÎÑଏ 
ଦୂସ େରିଃତାତାଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରି ଅÉବାÏ ମୂଆନରି ବÉଗା 
ମାଇ କୁÛଇଟରି ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାସରି ଉଡରିନାଆ ରେÍନୁ ଆରଡ୍ତାଇ 
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ଇଞ୍ରି  ତÌସାନା ମÉଙ୍ରି  ଦୂସ େରିଃତାରତÑଞ୍ଜୁ। ମÉଙ୍ରି  ଉଟ୍ କରିମାଞ୍ାତରି ଏ 
ଅÉକୁ ରେÍନୁ ଅÌରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କ୍ଜୁ ସ କୁÛଇଟରି ରଡ଼ରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ରେÍନୁ 
ଜରିଉଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଡÉଟା ତରିନରିଇ 
ମହୁ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। କ୍ଜୁ ସ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌବାÏ ମହୁ ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ତÉନୁ ମେୂାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େୁତଗି ତରିନରିଇ ଏÌବରିÎ ଡÉଟା 
ସରିଡାନାଇ ଇଞ୍ରି  ତÌରତେଞ୍ଜୁ।

ନମଡେÓନେÑନ ିଗିଆ ମାନ ିସÉଜାଙ୍ା ଆଃପା କୂନା
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାଆ ତରିନ୍ ମବୋ ଅÉରତÑକା ଉନ୍ ମବୋ 
ଅÉରତÑକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସÉଜାଙ୍ା (ଇରସÑକା ଡÉଞ୍ଜୁତାଆ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଦରିନାଙ୍ା ଆଃୋ ରସÍଲୁ କରି ଜÉମବେରିନରିଗÉଲା a 
ଲÉକା ବÌଜରିଙ୍ା ଆଃୋ ରସÍଲୁ) ଇହରିଙ୍ରି  ଇସାନାଣ୍ା ସÉଜାଙ୍ା 
ଏମବୋଇରବÎଏ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆକାରରି। ୧୭

 କାରହÑ ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାÏଇ ମାନରି 
ଦରିନା ତାନରି ଅÉବାÏ ସାଜରି ମାସାଆ ରସÍଲୁ ବାÏରରି ଡୂ଼ଗା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ 
ମାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଇ ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମାସ,ୁ ଏ ଗୁରଲÑÑ ରସÍଲୁ 
ତରିକରି ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଆଇନାଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ୧୮

 ଏରସÑ ଲÌକୁତାକା 
ତାଡ଼ାନରି ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାକା ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ଲÉକା ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିନମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଟରିକ୍ ନÈ 
ଆନା ଆନା ରମଃରତରୁ ଏÌରÈ ବÉସରି ଅÉରନରୁ। ଇଃତରି ଲÌକୁରରି 
ମୀଙ୍ରି  କାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ୋବରି ସୀଆଦୁ। ଏଆରୁ ରବÎତୋରନରୁ 
“ଈରୁ ଆନାରବÎଏ ରମଃେରି ସରିରଡÑରୁ, ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରିଇ 
ଲÉକାଇ ସରିରଡÑରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ମÉସ୍କରିମାରଞ୍ରୁ।” ଇଆରୁ 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ାନରି ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ମଞୁ୍ାନାଇ 
ରାହରି ଆଇ ମାନରି ବÉଗା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ରବÎସ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିେରି 
ସରିଡାନରି ବÉଗା ଆରଡ୍ରନ ଅÌଗ ଆଇମାରନରୁ ୧୯

 ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାନରି ତ୍ାଉ ମÉରାତରି କ୍ରିସ୍ଟ ରନÍରଡଟରି ଇଟା ସରିରଡÑରୁ। ଗୁରଲÑÑ 
ଗାଣ୍ରି କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟାନା ମାରନ। କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଗାଣ୍ରି 
ତାନରି ମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରିରନ ଏଙ୍ା 
ରରଣ୍ ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିଇ ଲପ୍ କରିରନÑ। ଈରରି ଗାଣ୍ରି ତାନରି ମାନରି କÉଡୁ 
କାଜୁ କରିରୁ କାନରି ଗୁରଲÑÑ ତରିନରିଇ ର ବାଃତା ଆଡ଼୍ ସାନା ଇଟ୍ କାରନ 
ଏଙ୍ା ଡÉଟା ସୀପ୍ କରିମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଗାଣ୍ରି ବାଡରି ଆଇମାରନ।

୨୦
 ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ସÉଜା ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରି ମାନରି 

ମୁଲୁ ସରିଡାନରି ସÉଜାଙ୍ା ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ। 
ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ? ଈରୁ 
ରନÍରଡନାଆ ସÉଜାଙ୍ା ଆନÈଡ଼ରିକରି ମÉନରି ଆଇମାରଞ୍ରରି? 
୨୧

 “ଈରା ତରିନ୍ ମବୋ କୂନା,” “ଈରା ବାÏଣ୍ା କୂନା,” “ଏÌରÈ ଡୀଗା 
କୂନା?” ୨୨

 େୁତଗିତାଇ ସÉଜାଙ୍ା ଇହରିଙ୍ରିତାଇ ମାନୁ। ଏତୋଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିନରି ରବÑଅଟରି ନାହରିକରି ଅÉନୁ। ଈ ବାଗଗିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ବାÏଇରନ, ରେÍନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉଏ। 
୨୩

 ଈ ସÉଜାଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସÑକା 
ରବÎଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜା ମାନରି ଦମ ୍
ତାଇ ର ର ବÉଗା, ଏତୋ ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହÑଙ୍ା ନରିଆଡ଼ରିତାକା 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ାନରି ତÌସ୍ରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ଜୂଗା 
ସୀପ୍ କରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈ ସÉଜାଙ୍ା ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ 
a ୨:୧୬ ଜÉମି୍ନଗିÉଲା ଗୁରଲÑ ଅÉଟାତାରରି ଭରିହା ଦରିନା(ସାତୁଦରିନା 
ଗÉଲା) ଗÉଲା।

ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ସାହାଜ 
ଗରିଅ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ବାଃତା ପୂନ ିନରୀମ୍ା

୩  ୧ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ସÉବା ଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନାଆ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 

ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଏମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ତରିନରି େÉଡ଼ାଟରି କକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନାଆ ଦାଃଦୁ, 
େୁତଗିତାଆ ଦାଃୋ କୂନା। ୩ ମୀନ୍ରି େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାସାରରି ସÉଜାମାରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା କ୍ରିସ୍ଟରକÑ ମୀନ୍ରି 
େନୂରି ନୀମବୋ ରଃୋ ଅÉଜାନା ମାରନ। ୪ କ୍ରିସ୍ଟରନÑ ମୀ ରସÍଲୁ ନୀମବୋ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସରରିରବÍÎଲା ଅରଟÑ ରରିରହଗରି 
ବÎÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ଏଆନରି େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ତରିନରି ଈରୁରବÎଏ ବÉଗା 
େÉରଣ୍ରୁ।

୫
 ଏÌସରିବÉଗା, ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ, ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ, 

ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରିନାଆ େୂରରି ଗରିବାÏ, ଡ଼Ìଇ ତାରା ଅଡ଼୍ ୋ ଏଙ୍ା ଡ଼ଃନା 
ଲÌବା ଗରିଆନା ରାହରି ଅÉବାÏ, ଏତୋରରି ଦାେÈ େୁତ୍ାତରିନରିଇ ଲÉକରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଈ ଗୁରଲÑÑତାଆ ମୀ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ଇଟାଦୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ତାଆ ଅଡ଼୍ ୋ ଆଇମାରନ ଦାୋ ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି 
ଲÉକା ମÉରାତାରରି। ୬ ଈ ଗୁରଲÑÑତାଇ ରେÍନୁଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗରିନାଇ। 
୭

 ଈରୁରବÎଏ ମୀ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋ ଏତୋରରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା 
ମାନରି ନୀମବୋ ମାରସ ଏମବୋ ଇ କାବାଡ଼ାକା ଗରିେରିମାରସÑରୁ।

୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑଏ, ଈ ଗୁରଲÑÑତାଆ ମୀ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ 

ତୁଃଦୁ। ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ। ରୂଗୁ ଅÉରତÑକା କାତା ରବÎସ୍ା, 
୯

 ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଦାେÈ କାତା ରବÎସ୍ା କୂନା। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ େ୍ଡÓÉଡରି ନୀମବୋତାରା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ତୁହା ମାରଞ୍ରୁ। 
୧୦

 ଈରୁ େୂନରି ନୀମବୋ ଟÌଣ୍ା ମାରଞ୍ରୁ। େୂନରି ନୀମବୋ ତାନରି ଈରୁ 
େୂନାରତÑରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍Ñରୁ। ଈରୁ ମୀଙ୍ରି  େରିଲ୍ ସାମାଞ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରତÑରୁ ଆଇମାରଞ୍ରୁ। ଈ େୂନରି ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ରେÍନୁତାରା ଟରିକ୍ ନା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ େÉନ୍ ମବୋ ମାରଞ୍ରୁ। ୧୧

 ଈ 
େୂନରି ନୀମବୋ ତାନରି ଜରିହୁଦରି କରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାନାନରି ମାରଦÑ 
ଆନରିରବÎଏ ରବÍଗାଲରିତାରରି ସରିରଡÑଏ। ୋଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ 
କରି ରେଣ୍ା କ୍Éୋ ଅÉଆ ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ କରି 
ସ୍କଜୁଥୀୟଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ଆନାରରିରବÎଏ ରବÍଗାଲରିତାରରି ସରିରଡÑଏ। 
କାଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ କରି େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାନାନରି 
ମାରଦ ଆନାରରିରବÎଏ ରବÍଗାଲରିତାରରି ସରିରଡÑଏ। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରି ବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋରରି େÌଙ୍ା େÉନାରରି ଏÌରରି 
ଆଇମାରନ କ୍ରିସ୍ଟ।

ନବÍଗାଲି ଲÌକୁରିନକ ମରୀଦେ ିପୂନ ିନରୀମ୍ା
୧୨

 ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତୀରରି 
ଲÌକୁତାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ଆହାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଈବାÏ 
କାବାଡ଼ାକା ଗରିଦୁ। ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାନÌଦୁ, ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ, ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ, ରନଗାରତରୁ ଅÉଦୁ, ମୁଣ୍ରି 
ଅÉବାÏଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। ୧୩

 ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉବାÏ କୂନା, ରଟÌରଣ୍ ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଦୂସ େରିଃଦୁ। 
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ରଗରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନାଇ 
ଦୂସ ରେଃଦୁ। ପ୍ରବୁ ମୀନ୍ା ଦୂସ େରିହା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା 
ଈରୁରବÎଏ ରବÍଗାରରିଇ ଦୂସ େରିଃଦୁ। ୧୪

 ଈବାÏ ଗୁରଲÑÑ ଗରିଦୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑ ତାଙ୍ରି  ରଦରାଡ଼ରି ଆଇମାରନ ରÛଆରତରୁ 
ଅରଟÑÑ ରÛଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ରଜÍଡା ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 
ର ବାଃତାରନ ତଃୋନା ଇଟାରନ। ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟ ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାନରି 
ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ ସରରÑ ଇଟାରନ। ଈରୁ ଲତୁରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ର ଗାଣ୍ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। 
ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିଦୁଃଦୁ।

୧୬
 କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରବÎସ୍ା ଡ଼ଃନା ମୀ ବାଃତା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ରାହରି 

ଅÉଜାକାରରି। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ା ଏଙ୍ା ଡÉଟା 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ େନୁ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ। ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ାନରିଇ 
ରେÍନୁ ରସÌଲୁ ଦଃନାଆ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା, ଆଜାନାଇ ଗÉଡ଼ରିଙ୍ା ଏÌସ୍କା, 
ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ାଙ୍ା ଏÌସ୍କାଦୁ। ୧୭

 ଈରୁ ଆନା ରବÎସ୍ ରଦରୁ, 
ଆନାବାÎଏ ଗରିରଦÑରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ମୀ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା 
ଈ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ମାରଦÑ ଅÉବା ରେÍନୁଇ ଜୀସୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ 
ଜହାରରି ସୀଦୁ।

ମରୀ ପୂନ ିନରୀମ୍ା ମରୀ ଇଡୁ ତାନି
୧୮

 ଅ ଡ଼Éଞ୍ାମାନରି ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ମୀ ମୀ ଜÉମାରରି ବାଃତା 
ମରିଣ୍ାନରି ସେଗି ଗରିଦୁ। ପ୍ରବୁ ରବÑଆଟରି ଦାଇ ଗରିବାÏଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା 
ମାନରି ବÉଗା ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୯
 ଅ ଡ଼Éଞ୍ାମାନରି ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମୀ କୁଡ଼ାସାନରିଇ 

ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ଏଙ୍ା ଏÌବାÏସାରଙ୍ ରନଗାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉଦୁ।
୨୦

 ଅ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାନରିଇ ଅÉବା 
ଆଜାନାରା କାତା ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଈରରି ରେÍନୁଇ ରାହା ଗରିରନ।

୨୧
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମୀ ମୀଡାକାନରିଇ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗରିବାÏ 

କୂନା। ଈରୁ ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଅÉଶା ଗରିରତକା ଏଆରୁ 
ରଜÍଡା କÌରକ୍ନରୁ।

୨୨
 ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ, ଈ େୁତଗି ତାନରି ଗୁରଲÑÑ କାତା ତାନରି 

ମୀ ରଦରାରରିତାରା ବାଗଗି ଆଃଦୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ରଦରÈଞ୍ଜୁ 
ରମଃେରି ସରିଡାରାଏଞ୍ଜୁ, ଏମବୋରବÎଏ ଡ଼ଃନା ଏଆରରି ବାଗଗି ଆଃଦୁ। 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ବାÏରରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରିଇ ରରହା 
ଗରିବାÏ ଡୁସ୍କରି  ସରିରଡÑରୁ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁଇ ମÉନରି ଆଇ ମାନରି 
ବÉଗା ଈରୁ ମୀନ୍ାରା ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ବାଗଗି ଆଃଦୁ। ୨୩

 ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିନା ବାÏନରି ରନଗା ଡ଼Èଇ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଅÉଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଗରିେରିନାମ ୁଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିଆନା ଗରିଦୁ। ୨୪

 ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ! ଈରୁ ମୀନ୍ା େୁରସ୍କାର 
ପ୍ରବୁ ବାହା ଡ଼Èଇ େÉରଣ୍ରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ଆନା 
ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ମୀଙ୍ରି  ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ୨୫

 ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ! ଦୂସ 
କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକା ଡଣ୍ େÉରନରୁ। ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରିଇ ର ସରର ରମଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୪  ୧ ରଦରÈରତରୁ!, ଏତୋରରି ସÉଞ୍ାନାରରି ଏଙ୍ା ଆଗ୍ାରରି 
ଏÌରÈ ମୀ କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିକରି ସୀଦୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା 

ତାନରି ମୀ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ତାନରି 
ଇଟାଦୁ।

କି୍ସ୍ଟିୟାନତାକାରିଇ ପାଉଲ ଗ୍ରÉତୋରି
୨

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନାବାÏନରି 
ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ। ୩ ମାଇ ରସÍଲୁରବÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। 
ରେÍନୁ ରନଗରି ସଦରି ଲÌକୁରରି ରବଃତା େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ମÉଙ୍ରି  ୋବରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାରା ଏତେରି ଲାଇ ମାନରି ଉରଜÑ କାତା ରେÍନୁ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମ ୁେÌପ୍ କା ମନୂାମ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉଦୁ। ଈ ଉରଜÑତାରା େÌପ୍ କରିମାଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରି 
ଇଟା ଅÉଜାମାଇ। ୪ ଅÉନୁ ଏ ଉରଜÑତାରା ଇସରିଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି 
କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା ମଇୂ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ଅÉନୁ ଏÌରÈ 
ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୫
 େରତ୍ ସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରିରତ ମÉରୁ ମÉରୁନା କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଦୁ। ଏÌରସ ମୂରଦÑରୁ ଏÌରସ ରନଗା ଡ଼Èଇ ମୀ ରଡଲରି ବରିÎହା 
ଗରିଦୁ। ୬

 କାତାବÉର୍୍ା ଅÉନା ବାÏନରି, ଡ଼ଃନା ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ ଦୁ 
ଏଙ୍ା ରନଗରି ଏÌଲୁ ଗରିଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଟରିକ୍ ନା କାତା ରବÎସ୍ା ମରୂଦରୁ।

ପାଉଲନକ ଆଟ୍ କ ିମାସାରି କାତା
୭

 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଅରମବେସା ତରିଖିକ, ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରତ୍ଗାଟରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉରକ ଆଜାନା 
ପ୍ରବୁତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଇମବୋ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଆନାରରି ଆନାରରି ଆଇମାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ମୀଙ୍ରି  
ରବÎତୋରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। 
ଅÉମ ୁଇମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ମାନାମ ୁଈରୁ ଏÌରÈ େଞୁ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କାମାଞ୍ାଇ। ୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  କାରାକାସା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ଅନୀସରିମରକଏ ଏଆନରିଇ ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। ଅନୀସରିମ କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ମାନରି ର େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରକତାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ତୁଖିକ ଏଙ୍ା ଅନୀସରିମ ଇମବୋ 
ଅÉଜା ମାନରି ଗରିରଲ କାତାଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରବÎତୋରନରୁ।

୧୦
 ଆରରିତୋଖ୍ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ନÉରକରନ ବନ୍ରି ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ। ବର୍୍ବା ତାଡ଼ା ବୀଡ଼ାଗାଟରି 
ଆରମବେସା ମÉକ୍ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। (ଅÉନୁ 
ଏଆନରି କାତା ଅÉଗରନ ରବÎସାମାଞ୍ାଇ)। ଏଆଞ୍ଜୁ ବÎÉରତକା 
ଏଆନରିଇ ରଜÍଡ଼ା ଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ। ୧୧

 ଜୁତେ ୋଦାତାଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) 
ରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଜରିହୁଦରି େରତ୍ଗାଟାରରି 
ମାରଦÑ ବାÏରରି ଈସନାକା ରେÍନୁ ଦରିନା ରସÍଲୁ ନÉରକ ଆଡାନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିପ୍ ମାଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ନÉଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା 
ଗରିବାÏଗାଟାକା ଅÉଜାରନରରି।

୧୨
 ଏୋଫ୍ରା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି ରଦରରି ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଅÉଦୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ ଅÉଦୁ 
ଇଞ୍ରି  ଜÉେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ରସÍଲୁ, ଲାଅଦରିକରିଆ 
ତାକାରରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ହରିଏରାେଲରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଗÉସ୍ରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିପ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ। ୧୪

 ଦୀମା ଏଙ୍ା ମାଇ 
ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÌସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲୂକ ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ୋଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ।

୧୫
 ଲାଅଦରିକରିଆ ଅÉବାଙ୍ାନରିଇ ଏଙ୍ା ଆଜାସାନରିଇ ଜହାରରି 
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ସୀଦୁ। ନୁମ୍ ଫା ଏଙ୍ା ତÉରେ ଊସ୍କରି  ମାନରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ 
ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆଦୁ। ୧୬

 ଈ ଅÉକୁ ମୀ ବାଃତା େÌଡ଼ରି ଅÉବାÏ 
ମରୂତକା ଲାଅଦରିକରିଆ ଊଜାନ୍ େୁଟା ରବÎଏ େÌଡ଼ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 
ୋଣ୍ାଦୁ। ଲାଅଦରିକରିଆ ତରିଙ୍ରି  ଏତେରି ଅÉକୁ ଅÉନୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଇ ଏÌରÈ 
ଈରୁରବÎଏ େÌଡ଼ରି ଅÉଦୁ। ୧୭

 ଆଖଗିଫସଇ ରବÎସ୍ ଦୁ, “ରେÍନୁ 

ଏଆନରିକରି ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା 
ଡ଼Èଇ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।”

୧୮
 ଅÉନୁ ୋଉଲ ନାଇ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÐସାନା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି 

ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। ନାଇ ବନ୍ରି ଅÉଜାନା ମାନାରା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ମୀ 
କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡ଼ାନÌବାÏ ବÎÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।
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ନତସଲନକିତିାକାରି ବାଃତାଙି୍ ନବÎÍନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧ ୋଉଲ, ସରିଲବୋନ ଏଙ୍ା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ ରତସଲନରିକରି 

ଊଜାନ୍ େୁଟା ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକୁ।
ଈ ଉଜାନ୍ େୁଟା ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 

ମାରନ।
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ କୁÛଇଟରି 

ବÎÉୋକାରରି।

ନତସଲନକିତିାକାରି ତାରି ନରୀମ୍ା ଏଙ୍ା ପନତ୍ଡ
୨

 ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନରି ରଡଲରିତାନରିÔ ଅÉମୁ ଡ଼ଃନା ମୀଙ୍ରି  
ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାନାମ ୁଏଙ୍ା ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମ।ୁ 
୩

 ମାଇ ଅÉବା ରେÍନୁଇ ଜÉେରିମାନରି ରଡଲରି ତାନରିÔ ଈରୁ ମୀ େରତ୍ 
ରସÍଲୁ ଆନା ଆନା ଗରିଆରଞ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁଇ ଦଃେରିନାମ।ୁ 
ଈରୁ ମୀ ରଜÍଡା ରସÍଲୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆରଞ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିନାମ।ୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀନ୍ରି ବାସ୍ା 
ମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଦୃଙ୍ଜୁରବÑÎଏ ଇନÈ ଡ଼Èଇ ମାରଞ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ରେÍନୁଇ ଦଃେରିନାମ।ୁ

୪
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ!, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  

ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଈରÈରବÑÎଏ େୁଞ୍ାନାମୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୫

 ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରନଗରିସଦରି ରବÎସାମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମ ୁ
ବାÏରରି କାତାଡ଼Èଇ ରବÎସÈ ସରିଡାରାଜÈମ।ୁ ଏ ରନଗରିସଦରି ଅÉମ ୁ
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ତାସାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିନାମୁ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି। ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ 
ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାସାମ।ୁ 
ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋନାଇ ମୀଙ୍ରି Ô ବାରା ଗରିବାÏ ଦାଃେରିମାସାମୁ। 
୬

 ଇରଦÑ ଈରୁରବÑÎଏ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି Ôରନ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଗÉରମÑ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାନାଙ୍ାଟରିରବÎÛଏ ଈରୁ ଏ ଗ୍ରÉୋ ରରହାଡ଼Èଇ ଆହାରଞ୍ରୁ। 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀଙ୍ରି Ô ଈ ରରହା ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାଇଆତାନରିÔ ମାନରି େରତ୍ଗାଟାରରି 

ରସÍଲୁ ଈରୁ ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାରସରୁ। 
୮

 ମାକରିଦନରିଆ ଏଙ୍ା ଆଖାଇଆତାନରିÔ ମୀ ବÉଗାଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁତାରରି 
ଗ୍ରÉୋ ବ୍Éଡାମାରନ। ଗୁରଲÑÑ ବାହାତାନରିÔ ରେÍନୁ ବାଃତା ମୀ େରତ୍ 
ଗରିଆମାନାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଅÉଜା ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ମୀଙ୍ରି  େରତ ୍
କାତା ଆନÈରବÎରଲ ରବÎସ୍ା ମÉନ୍ରି ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑଏ। ୯

 ଅÉମ ୁ
ମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିÔ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରସ ରରହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି Ô 
ଆହାମାଞ୍ାରତରୁ ଏ କାତା ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ଲÌକୁତାକା କାତା 
ଆଇରନରୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକା କୁଆନାଇ ନୀରଡ଼Ñ ମାନରି 
ଉରଜÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକା ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଅÉରତÑରୁ ଏÌରÈ ଲÌକୁ 
କାତା ଆଇରନରୁ। ୧୦

 ଈରୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ 
ବÎÉନାରÈ ରଡଲରି ଜÌସାନାଇ େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକା କୂରତରୁ। ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିÔଇ ଜୀସୁଇ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ରରିରହଗରି ନରିକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ବାÏଇମାନରି ସÌଡାଙ୍ରିଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ନତସଲନକିତିାନିÔ ପାଉଲତାରି କାବାଡି

୨  ୧ ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଅÉମ ୁ
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉତାରରି ଆରଡ୍ତାରରି ଅÉଆÒସରିରଡÑଏ। 

୨
 ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବÎÉ ରବÍÎରଲÑରନ ଅÉମ ୁେରିଲରିେରିତାନରିÔ ଗÉରମÑ 

ଜୂଗା ଏଙ୍ା ଲାଜା େÉଟାମ।ୁ ଈ କାତା ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଅÉମ ୁ
ଏରସରରିରବÍÎଲା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉତାମ ୁଏମବୋ ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ମାଇ 
କୁÛଇଟରି ମାରସରୁ। ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ରେÍନୁ ବାରା ଗରିଆତାକରି ଅÉମ ୁ
ଡÉଟାଗାଟାମ ୁଅÉତାମ।ୁ ମୀଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରÈ ରନଗରିସଦରି ରବÎସ୍ାରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ବାରା ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଅÉମ ୁଲÌକୁରରିÔଇ ଗ୍ରÉୋଇ 
ମାନାମୁ। ଏମବୋଇରବÎଏ ମÉଙ୍ରି  ବୁଦରି ଗରିÔଆ ସରିଡାରÈଏ। ଅÉମ ୁ
ଡ଼Ìଇତାମୁ ଅÉଆÒତାମୁ। ଅÉମୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ବୁଦରି ଗରିÔଆସରିଡÈମୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈବରିÎ ମାଇ ଗ୍ରÉେ୍ନାଇ ଅÉଆÒତୁ। ୪

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  
ବ୍ଡୀÜÕସାନା ସୂଡ଼ାନା ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିଆନା ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା 
ରସÍଲୁ ବÉରରି ସରିଆମାଞ୍ାନାକରି ଅÉମ ୁରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କରିମାନାମ।ୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମ ୁରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔଇ ରରହା 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉଏÒ। ଅÉମ ୁରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିମାନାମ।ୁ 
ରେÍନୁ ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ା ଦାହାନା େୁଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଅÉମ ୁଏରସÑକାରବÎÑଏ ରରହା ଗରିନରି ଆରରÑ 

କାତାଙ୍ା ରବÎସାନା ମୀଙ୍ରି  େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାସରିଡÈମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ମÉନ୍ା ଆନରି ଅÉରତÑକା ଲÈଇମାନରି ଅଡ଼୍ ୋ ଅÉଡ଼୍ ସାନାଇ ଇଟÈ 
ସରିଡÈମ।ୁ ରେÍନୁ େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଉରଜÑତାରÈ ରବÎସ୍ରିଞ୍ାଇ। 
୬

 ଅÉମ ୁଲÌକୁ ମÉଙ୍ରି  ଦଃୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଦାଃେରିସରିଡÈମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉରତÑକା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଦଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଦାଃେରିସରିଡÈମ।ୁ

୭
 ଅÉମ ୁଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାମ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା 

ମୀ ବାଃତା ମାସାବାÏନରିÔ ଅÉମୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ମÉନ୍ାରÈ େÌଣ ତÌସା ଦୁଃତାନାମମୁା। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉମୁ ମୀରକÑ ରନଗରି ଡ଼Èଇ ଆଡା ମାଞ୍ାନାମୁ। ଟାଡରି ଇସରିଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିÔଇ ଲରକ୍ନ ଅÉମୁ ଟରିକ୍ ନା ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆତାମ।ୁ ୮ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ଗରିଆତାମ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ବାÏରରି ରନଗରିସଦରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆତାମ ୁଏÌରସÑ ଅÉଏÒ 
ରଟÍରଣ୍Ñ ମାଇ େରାଣରିରବÎÑଏ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାସାମୁ। 
୯

 ଅÉବା ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ ଅÉମୁ ଏରସ 
ବାÏହାନାଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆସାମ।ୁ ଅÉମ ୁନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆ ମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁରେÍନୁତାରÈ ରନଗରିସଦରି େÌତୋତାନରି ଈରୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଆନା ଆନା ସରିଆନା ବÉରରି ରଡଃକାଦୁ, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁ
ଦାହÈଆତାମ।ୁ
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୧୦

 େରତ୍ଗାଟାରତରୁ ଈରୁ, ମୀ ମାରଦÑ ରାହରି ଅÉତାବାÏନରି 
ଅÉମୁ ତୀରରିଡ଼Èଇ ସୁୋଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡାନାରା 
ନୀମବୋ ନୀମବେରିତାମୁ। ୧୧

 ଈରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁରବÎÑଏ େୁଞ୍ରି ରନଞ୍ଜୁ 
ଈରରି ଉରଜତାରରି। ତାଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ମୀଡ଼ାକାନରିÔ ରଜÍଡାଗରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉମୁରବÑÎଏ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମୀରକÑ ଆଡା ମାଞ୍ାନାମୁ। 
୧୨

 ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା 
ଗରିଆଞ୍ାନାମ ୁଏଙ୍ା ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ବାÏରରି 
ରବÎସାଞ୍ାନାମ।ୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଦରିନା ତାନରିÔ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା 
େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଅÉେଗିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ଈରୁ ମାଇ ବାହାଡ଼Èଇ ରବÎଞ୍ାମାନରି ଗ୍ରÉୋ ରମ୍ଡÓରହÑନରିତାରରି 

ଅÉଆÒରତ। ରଟÍରଣ୍Ñ ଈରରି ରେÍନୁତାରରି ରବÎସ୍ା ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 
ଆଃତାଡ଼ରିକରି ଅÉମୁ ଡ଼ଃନା ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ ଏଙ୍ା 
ଈରରି ଉରଜÑରନ ରେÍନୁତାରରି ରବÎସ୍ା। ଈ ଗ୍ରÉୋତାରରି ଡÉଟା, 
େରତ୍ଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ମୀ କୁÛଇଟରି ଦରିଆଞ୍ାରନ। ୧୪

 ଅÉବା 
ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଜରିହୁଦରିତାନରି a ମାନରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ବାଃତା ମାନରି ରେÍନୁତାଡ଼ା ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରତରୁ 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଜରିହୁଦରିତାନରି ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି 
ଯରିହୁଦାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। ଈରୁରବÑÎଏ ମୀ 
ଦରିନା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରଟରୁ। ୧୫

 ଏ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ଜୀସୁଇ ଭ୍ଡÓÝକାରବÍÎରତରୁ। ଏ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ଏ ଦରିନା 
େରିହାନାଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରେହÈରତରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି 
ସୁଆରରି ଆଇସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ରମ୍ଡÓହା କୂଲୁ କୁÛଇଟରି 
ସାଜାମାନାକା। ୧୬

 ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିÔଇ 
ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ ଅÉଙ୍ାଇ ମାଞ୍ାରନରୁ। ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରବÑÎଏ 
ଜ୍ଡÓÞବାÏ େÉନାକାରୁ, ଏÌରÈ ଅÉମୁ ଦାଃେରିନାମୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ 
ଗ୍ରÉୋଇନାମୁ। ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ରବÍÎରଲ ଗରିଆମାନରି 
ଡ଼Ìଇଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଇରଦÑ ରବÎଏ ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ଆଡ଼୍ େରିମାରନରୁ। ଇରଦÑ 
େୂରରି େୂରରି ରେÍନୁତÈଇ ସÌଡାଙ୍ା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ବÎÉତୁରଡÑଏ।

ପାଉଲ ଅନଟÑÑ ସନଟÑକା ଏଆରିÔଇ  
ପୂଣ୍ାନସÍଲୁ ମÉଟ୍ କମିାନନଞ୍ଜୁ

୧୭
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଅÉମ ୁଈରକÑ ରଡଲରି 

ରସÍଲୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ମାସାମୁ। ଅÉମୁ ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି 
ଆମବେÈ ସରିଡÈତାକାରବÑÎଏ। ମÉନ୍ରି ଏÌଲୁ ଆମବେÈ ମାଞ୍ାରନ। 
ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ କ୍Ìଙ୍ସରି ଆଇଞ୍ାତାମ ୁ
ଏଙ୍ା ଏÌସରିବÉଗା ଗÉରମÑ ଡୁଞ୍ାରବÑÎଏସାମୁ। ୧୮

 ଅÉମୁ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଡୁଞ୍ରିତାମ।ୁ ଅÉନୁ ୋଉଲରତନୁ 
ଏରସ େÉଲୁ ସରିକରି ଡୁଞ୍ାମÈଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ସଇତାନ ମÉଙ୍ରି Ô 
ଅÉଙ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ବାସ୍ା, ରରହÈ ଏଙ୍ା 
ଟରେÑରରି ମÉରÈତାରତରୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଅÉମ ୁଏମବୋ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÌଗା ଅÉନାମ।ୁ ୨୦

 ଉରଜÑରନ 
ଈରୁ ମାଇ ରସÍଲୁ େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ା ଏଙ୍ା ରରହÈ ଅÉଜାରଞ୍ରୁ।

୩  ୧ ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ମଆୂÒସରିଡÈମ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଗÉରମÑ କÉସାନା ରାହରି ଅÉବାÏରବÑÎଏ ଗÉପ୍ ସରି ଡ୍ଡÜÝØନାରରି 

a ୨:୧୪ ଜେୁିଦତିାନ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାହା। ଈରରିମବୋ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରାହରି 
ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଊରାଡ଼ରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ଟÌଣ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ।

ମାରସ। ୨
 ଏÌସରିବÉଗା ଆତରିନରିତାନରି ରÛଆରନÑଏ ରାହରି ଅÉଜାନା 

ତରିମତରିଇ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାରସÍଲୁ ଅÉମୁ େ୍ଡଜୁତୋମୁ। ତରିମତରି 
ନାଇ ଆରମବେସା, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ନÉରକÑ ଆଡÈନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଲÌକୁରରିବାଃତା କ୍ରିସ୍ଟତାରÈ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ମୀଙ୍ରି  େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗରିବାÏ ଏଙ୍ା 
ତାକ୍ାଲରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉମୁ ତରିମତରିଇ ୋଣ୍ାତାମୁ। ୩

 ଅÉମ ୁ
ଇରଦÑ ଏତେରି ଜୂଗାତାନରି ମାନାମୁ ଏÌସରିବÉଗା ଏମବୋଇରବÑÎଏ 
ଇସରିଙ୍ରି  ବୁମବେଜୁ, ବରିକାଲରି ଅÉଏÛରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ତରିମତରିଇ 
ୋଣ୍ାତାମ,ୁ ଈରୁ ତ େୁଞ୍ାରସରୁ ଅÉମ ୁବାÏଇମାସରି ଦରିନାଙ୍ାନରି 
ଇଁØତାରା ଜୂଗା ଉରଜÑରନ େÉନାମୁ ଇଞ୍ରି । ୪

 ଏରସରରିରବÍÎଲା 
ଅÉମ ୁମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାମ ୁଏମବେÈରନ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସାଞ୍ାତାମ।ୁ ଈ 
ଜୂଗା େୂଣ୍ାରସÍଲୁ ଅÉରନ ଆଡÈଆ। ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଅÉମ ୁ
ଆନÈ ରବÎସାମାଞ୍ାତାମ,ୁ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଜାମାରନ। 
୫

 ମୀନ୍ାରÈ େରତ୍ କାତା େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ତରିମତରିଇ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରତÑଏ। ଅରଟÑÑ ଗÉରମÑ ଜÌୋ ରସÍଲୁ ମୁଣ୍ରି ମୂଆÒତରି 
ବÉଗା ଅÉନୁ ତରିମତରିଇ ୋଣ୍ାରତÑଏ। ବୁଦରିଗରିବାÏଗାଟରି ସଇତାନ 
ମୀଙ୍ରି  କାଞ୍ାଡ଼ରି ଗରିଆନା ମୂସାଦୁଃତାରନଞ୍ଜୁ ସାନା ଇଞ୍ରି  ନÉନ୍ରି 
ଆଜରି ମାଞ୍ାରତ। ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକା ମାଇ ବରିଡ୍ରିସÉୋ ବାÏହାନାରରି 
ଆରଡ୍Ñ ସାଜାଦୁଃରନମା।

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ତରିମତରି ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  

ରବ୍ଡÓÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରÈ େରତ ୍କାତା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା 
କାତାତାରÈ ରନଗରିସଦରି ମÉଙ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ମÉଙ୍ରି  
ଡ଼ଃନା ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ତରିମତରି ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁରବÑÎଏ ମÉଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରମଃୋତାଙ୍ରି  ଗÉରମÑ 
ଦାଃେରିମାଞ୍ାରଦରୁ ଇଞ୍ରି  ମÉଙ୍ରି  ରବÎତୋରତଞ୍ଜୁ। ଅÉମରୁବÎଏ ଏÌରÈ 
ଦାଃେରିନାମ।ୁ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରମଃୋରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଅଡ଼୍ େରିନାମ।ୁ 
୭

 ଏÌସରିବାଗା, ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ ଈରୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ 
ଡÉଟା ଅÉଜାନା ମାନରି ବÉଗା ଅÉମ ୁତÉଡ଼ା ଅÉବାÏ େÉଟାମ।ୁ ୮ ଈରୁ 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ଗାଞ୍ାନା ମାରସÑକା ମାଇ ନୀମବୋନା ମାନାରରି ଲÉବା 
ମାରନ। ୯ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ମÉନ୍ରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ମାରନ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉମ ୁଏରସ ରରହÈ ଆଇନାମ,ୁ ଏÌରସରନÑଏ ରେÍନୁଈ ଦଃୋ 
ମଆୂମସୁାନÈଆ। ୧୦

 ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଗÉରମÑ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଅÉମ ୁ
ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମ।ୁ ମୀ େରତ୍ ଗାଞ୍ାତାଙ୍ରି  
ଏଙ୍ା ମୀ େରତ୍ ଗରିବାÏ ତାନରିÔ ଆନାରରି ଅÉରତÑକା କÌଗାସାକା, 
ଏÌରÈ େୂରରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉମ ୁମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ

୧୧
 ମାଇ ରେÍନୁ, ଅÉବା ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଏୋରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦÉସା ଜରିଆକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଜÉେରିମାନାମୁ। 
୧୨

 ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ବାଡରି ଅÉୋକାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିÔଇ 
ରବÎÑଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରଜÍଡାଗରିବାÏ ମୂରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀଙ୍ରି  
ଲାହୁରରି େହୁୁରରି ରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ 
ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଈରୁରବÑÎଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ। ୧୩

 ମୀନ୍ରି ରଜÍଡା ଡÉଟା ଅÉଜାକାରରି ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉେରିନାମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏରସରରିରବÍÎଲା ମାଇ 
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ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ତୀରରିତାକାରରିରକÑ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ଈରୁ 
ଅÉବା ରେÍନୁ ନÌକରିÔଟରି ତୀରରିତାରତÑରୁ ଏଙ୍ା ଦୂସ ସରିଡÈରନରତରୁ 
ଅÉଜାନା ନରିସା ମରୂଦÑରୁ।

ନପÍନୁଇ ନରୋ ଗିନ ିନରୀମ୍ା

୪  ୧ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। ଇରଦÑ ଅÉନୁ 
ମୀଙ୍ରି  ବାÏରରି ରବÍଗÈ ରବÍଗÈ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ା ମାରନ। 

ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିନରି ନୀମବୋ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁ
ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାନାମ।ୁ ଈରୁରବÎÑଏ ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ନୀମବୋଇ 
ମାରଞ୍ରୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମ ୁଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି 
ଗରିେରିମାଞ୍ାନାମୁ। ୨

 ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ଆନା 
ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
େÌଣଡ଼Èଇ ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ଈ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାନାମୁ। ଈରୁ 
ତୀରରିତାରତÑରୁ ଅÉଦୁ ଏÌରÈ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଈରୁ 
ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଈରୁ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି ତାରତÑରୁ ମୀ ମୀ 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔ ତଃୋନା ଇଟାଦୁ, ଏÌରÈ ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଈରୁ ମୀ ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔଇ ତୀରରି ଡ଼Èଇ ଇଟାଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ େÌଙ୍ା 
େÉରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔ ଡ଼Ìଇତାରା ସପ୍ରାତାରÈ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
 ସୀଆÒଦୁ। a ୫ ଏତୋନାକା ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାସରିରଡÑରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିÔଇ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ସପ୍ରା ଗରିରନରୁ। ୬

 କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ମୀ 
ଆରମବେସା ଦÉଦା କୁÛଇଟରି ଆନରିସରିକରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା ଏଙ୍ା 
ଏଆନରିÔଇ ବୁଦରି ଗରିବାÏ କୂନା। ଏତୋକା ଈଆÒରଡଃଙ୍ରିତାରÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିରନÑରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ଈ କାତା 
ଅÉଗÛରନ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସା ମାଞ୍ାନାମୁ ଏଙ୍ା କÉଡ଼୍ ସାଞ୍ାନାମୁ। 
୭

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତୀରରିତାସୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇତାନରି ନୀମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଟ୍ କରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା 
ଏତୋନାଞ୍ଜୁ, ରମ୍ଡÓରହÑନରିÔଇ ଅÉଏÛ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ 
ମୀଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୯
 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀ ଦÉଦା, ବାଇ, ଆରମବେସା ଅରଟÑÑ ଆଙ୍ରିସାନରିÔ 

ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑଏ। 
ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  
ଅÉଗÛରନ ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଗୁରଲÑÑ ମାକରିଦନରିଆ ଅÉବା 
ଆଜାସାନରିÔଇ ଈରୁ ଉରଜÑରନ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ଅ 
ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଇରଦÑ ଅÉମ ୁଏଆରରିÔଇ 
ସÉରÛକରି ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିେରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ

୧୧
 ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଏରସ ମୂରଦÑରୁ ଏÌରସ 

ଗରିଦୁ। ମୀ ମୀ କାବାଡ଼ରି ରନଗାଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ। ମୀ କାକାଡ଼Èଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଅÉମୁ ଅÉଗÛରନରବÎÑଏ 
ରବÎସାମାଞ୍ାତାମୁ। ୧୨

 ଏତୋକା େରତ୍ ସରିଡÈନାକାରବÎÑଏ 
ମୀ ଈଆÒରଡଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାରÈ ଏଙ୍ା ନୀମବୋଇମାନାରÈ 
ରମହାନା ମୀଙ୍ରି  ମÉନରି ଅÉଜାରନରୁ। ଈରୁରବÎÑଏ ମୀ ଲୂଡ଼ାତÈ 
ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟା ଦୀଏÒ।
a ୪:୪ “ଈରୁ … ସରୀଆÒଦୁ” ମୀ କୁଡାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆନା ତୀରରିଡ଼Èଇ 
ଏଙ୍ା ସମୋନ ସରିଆନାଇ ଅୋ ମୂରଦରୁ ଏÌରÈ ଗୁରଲÑତାରା ଈରୁ 
େୁନ୍ ମବୋକାତା।

ପ୍ରବୁ ରିନେଗି ବÎÉନନଞ୍ଜୁ
୧୩

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ସÉଜାନାକାରରି କାତା 
ଈରୁ େନୁÈରÈଏ ରାହରି ଅÉରଦରୁ, ଏÌରÈ ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରିସରିଡÈମ।ୁ 
ବାସା୍ ସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରି ରଡଃଙ୍ରି ଈରୁରବÎÑ ବରିକାଲରି ଅÉରଦରୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉମ ୁମÉଟ୍ କରି ସରିଡÈମ।ୁ ୧୪

 ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନାସ,ୁ ଜୀସ ୁ
ସÉରତଞ୍ଜୁ, ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ଅÉଜୁ େରତ ୍ଗରିେରିନାସ ୁଜୀସ ୁସÉବାÏଡ଼Èଇ 
ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ଜୀସୁରକÑ 
ସÉଜାମାନରି ଲÌକୁତାକାରରିÑଇ ରେÍନୁ ରରହÑବାÏଙ୍ାରଟÑ ଅତାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଅÉମୁ ଇରଦÑ ମୀଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରÈରନ ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାନାମୁ। 

ପ୍ରବୁ ରରିରହଗରି ବÎÉନାବାÏନରିÔ ମାଇ ମାରଦÑ ଏତୋକା ନୀମବୋଦୁଃରନରୁ 
ଏଆରୁ ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉରନରୁ। ଅÉଜୁ 
ଏତୋନାସ ୁନୀରଡ଼Ñ ମାଞ୍ାଦୁଃନାସ ୁଏଆସ ୁପ୍ରବୁରକÑ ରାହରି ଅÉନାସ।ୁ 
ଈରରି ଉରଜÑତାରରି, ଏÌଆÒକରିରବÑÎ ଏତୋନାକା ସÉଜାମାରନରୁ ଏଆରୁ 
ମାଇ ରବÍÎରଲÑରନ ପ୍ରବୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରନରୁ। ୧୬

 ରସଣ୍Ûଟରି 
ପ୍ରବୁ ଜÉତାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ର ବାଗଗି 
ସୀବାÏ ଅÉରନ। ଗୁରଲÑÑତାଙ୍ରି  ରଦରରି ଦୁତ ଗୀରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରରି 
ତୂଡୁ଼ ସାଦାଡ଼Èଇ ଈ ବାଗଗି ସୀବାÏ ଅÉରନ। ଏତୋକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ମାଞ୍ାନା ସÉଜାମାରନରୁ ଏଆରୁ ଅÉଡÈ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ। 
୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ରଡଲରିତାନରିÔ ଅÉଜୁ ଏସନାସ ୁନୀରଡ଼Ñ ମାନାସ ୁ
ଏଆସୁ ସÉଜା ମାସାରରିରକÑ ର ବାଃତା ଲସା ଗରିବାÏ ଅÉନାସୁ। 
ମÉଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  ଲାଇକରି ଅୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଏମବୋ ରସଣ୍ 
ଅÉଜୁ ପ୍ରବୁରକÑ େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଅÉନାସ।ୁ ୧୮

 ଏଙ୍ା ଅÉଜୁ ପ୍ରବୁରକÑ 
ଡ଼ଃନÈ ଦରିନା ରସÍଲୁ ରାହରି ଅÉନାସ।ୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 
ରବÎସାନା ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିÔଇ ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ।

ପ୍ରବୁ ବାÏଇନାକ ିତÌଲ ଅÉଦୁ

୫  ୧ ଆବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ରଡଲରିତାରÈ 
ଏଙ୍ା ତÉରରିକତାରÈ ଇରଦÑ ବ୍ୀÐସା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡÑ। 

୨
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରÈ ରନଗାଡ଼Èଇ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ରେ୍ଡÍÓକରରÑଏଞ୍ଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ବÎÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରବୁତାରରି ରରିରହଗରି 
ଭÉନାରରି ଆଦାଙ୍ରିତାରରି ଅÉରନ। ୩

 ଲÌକୁତାକା ଇଞ୍ରି  ଦୁଃରନରୁ, 
“ଅÉମ ୁଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମାନାମ ୁଏଙ୍ା ଆସ୍କାରଟÑ ମାନାମ।ୁ” ଏ 
ରଡଲରିତାନରିÔ ଟୂଟୁତା ମାନରି ଅÉସାମୀଡାନରି ମୀଡା ଗÉଡ଼ରି ଅÉବାÏ ଜୂଗା 
ବÎÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଊଦାରେ ବÎÉରନ। ଏମବୋ ଏଆରୁ ନାହରିକରି ଅÉରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂÒରୁ।

୪
 ଏÌଆÒକରି ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ 

ଏÌରରି ଦରିନା ରେ୍ଡÍÓକରରÑଏଞ୍ଜୁ ବÎÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଦରିଙ୍ରିତାରରି ଅÉଏÒ।। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ଲଃେରି ସରିରଡÑରୁ। ୫ ଈରୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଉଜାଡ଼ରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ। ଅÉଜୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ଆନ୍ାରରିତାନରିÔ ସରିଡÈସ।ୁ ୬ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରଡଃଙ୍ରି  
ସଞୁ୍ାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ଅÉଏÒ। ଅÉଜୁ ତରିଜାନାଇ ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଅÉଜୁ ମାଣ୍Èନରି ତଃୋନା ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୭ ଏତୋନାକା 
ସଞୁ୍ରିରନରୁ ଏଆରୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ସଞୁ୍ରିରନରୁ। ଏତୋନାକା ସÌସରିରନରୁ 
ଏଆରୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ସÌସରିରନରୁ। ୮

 ଏÌଆÒକରିରବÎÑଏ ଅÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି 
ଲÌକୁତାସ ୁମାନÈକରି ମାଣ୍Èନରି ତଃୋନା ଇଟା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। େରତ ୍
ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ମÉରÈତରି ଡÉକଲରି କୀନାସ ୁଏଙ୍ା ଏଃୋତାରା ବାସା୍ 
ମÉରାତରି ଲହା ଟୁଫରି  କୀବାÏ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ।
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୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ମାଇ କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ସରିଡାରÈଏଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍Ñ ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗାଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  
ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ 
ଲଃୋ ମୂନାସୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରବÍÎଲା ଜୀସୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରିତାନରିÔଅÉଜୁ ନୀମବୋନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃନା କରି ସÉଜାଦୁଃନାସୁ, ଏÌରରି ରଦରରି କାତା ଅÉଆÒରତ। 
୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା ରÛଆରତରୁ ରଆନରିଇ ତÉଡ଼ା ଗରିଦୁ। ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରିÔଇ ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି ଲାଇ ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନୁତାରÈ ରନଗାରÈ ଗରିଦୁ। ଈରୁ ଇରଦÑରବÎÑ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ।

ବିÎୋଡÉଞ୍ଜୁ ବାଗପି ସିତାରି ଏଙ୍ା ଜୋରି ସିତାରି
୧୨

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଏତୋନାକା 
ମୀରକÑ ଆଡାନା ବାÏହା ବାÏହା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ, ଏଙ୍ା 
ପ୍ରବୁ ବାଃତା ମୀନ୍ା ବÉରରି ରଡଃକାଇମାରନରୁ, ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରରିÔଇ ମÉନରି ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉମ ୁ
େ୍Éେରିମାଞ୍ାନାମୁ। ୧୩

 ମୀ ମାରଦÑ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ବÉଗା 
ଏଆରରିÔଇ ରଜÍଡା ଗରିଦୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ ମଲୂା ମÉନରି ଅÉଦୁ।
ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିରକÑ ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। 
୧୪

 ଏତୋନାକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ, ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, 
ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଏଆରରିÔଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିଦୁ। ଡÉଟା ସରିଡାନାକାରରିÔଇ 
ବାରା ଗରିଦୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମଣୁ୍ରି ମେୂାଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ। 
୧୫

 ରମଃଦୁ, ଏମବୋଇରବÑÎଏ ସÉଞ୍Èନାରା ରସÍଲୁ ସÉଞ୍Èନାରା 
ଗରିÔଆକାଞ୍ଜୁ। ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ରନଗାରା ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଟରିକ୍ ନା ଡୁଞ୍ାଦୁ।

୧୬
 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରରହାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। ୧୭

 ଏରସÑକାରବÑÎଏ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଟାଟରି ଗରିÔଆଦୁ। ୧୮

 ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ରେÍନୁଈ 
ଦଃେରିଦୁଃଦୁ। ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମୀ ରସÍଲୁ ଏÌରÈ 
ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏରସÑକାରବÎÑଏ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଟାଟରି ଗରିÔଆଦୁ। 

୨୦
 ରେÍନୁତାରÈ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରବÎସ୍ ୋଗାଟାରରି କାତା ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା 

ରମଃୋ ଏÌଲୁ ଗରିÔଆଦୁ। ୨୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑÑ କାତାତାରÈ 

ଉରଜÑତାରରି ଗରିନା ଆରରÑତାରରି ଏÌରÈ ସୂଡ଼ାନା ରମଃଦୁ ଏଙ୍ା 
ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରÈ ଆହାନା ଇଟାଦୁ। ୨୨

 ଗୁରଲÑÑ ବାÏକାତରି 
ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରିଅÉଦୁ।

୨୩
 ଅÉମୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାମୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା 

ସୀବାÏଗାଟରି ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତୀରରିଡ଼Èଇ ଇଟାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େୂରରି 
େୂରରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାରତରୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉନରି ରଡଲରି ଈରୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Èଇ ଇରସÑକା ଜରିଉ, େରାଣରି ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି େÉଡ଼Èଟରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା 
ଡ଼Ìଇ ସରିଡÈନାରତରୁ ଗରିଆନା ଇଟା ଅÉଜାଦୁଃରଦରୁ। ୨୪

 ଏତେରି 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଈରୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ବାରା 
ଇଟାଦୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରÈ 
େୂରରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 

ବାଃତା ଜÉସାଜରିଆଦୁ। ୨୬
 ଈରୁ ଊସ୍କରିନାବାÏନରି ଗୁରଲÑÑ ଅÉବା 

ଆଜାସାନରିÔ ତୀରରି ନଞ୍ା ସରିଆନାଇ ଜହାରରି ସୀଦୁ। ୨୭
 ରେÍନୁ 

ଏତେରି େÌଣ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈ ଅÉକୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିÔଇ େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରବÎନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ 
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୨୮

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ମୀରକÑ ମାଞ୍ାକାରରି।
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ନତସଲନକିତିାକାରି ବାଃତାଙି୍ ରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ ୋଉଲ, ସରିଲା ଏଙ୍ା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ ରତସଲନରିକରି 

ଊଜାନ୍ େୁଟାତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକୁ।
ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାଃତା ମାରଞ୍ରୁ।
୨

 ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା 
ଲତୁରଜÍଡା ମୀରକÑ ମାଞ୍ାକÈଇ।

୩
 ଅÉମୁ ଡ଼ଃନ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାନାମୁ। ଅÉମ ୁ

ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିବାÏ ମାଇ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାନାମ।ୁ 
ମୀନ୍ରି େରତ୍ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଡÉଡା ମାରନ, ଏÌସରିବÉଗା ଈରରି 
ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ। ୪

 ମୀ ମାରଦÑ ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରି ରସÍଲୁ ଏତେରି ରଜÍଡା ମାଞ୍ାରନ, ଏ ରଜÍଡାରବÑÎଏ 
ବାଡରି ଆଇମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁତÈଇ ଏତୋଇ ରବÍଗାଲରି 
ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ା ମାନୁ ଏମବେÈ ମୀ ରସÍଲୁ ଅÉମ ୁଅÌଗାଇମାନାମ।ୁ 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈରÈଏ ମୀ େରତ ୍ତାନରିÔ ମାରଞ୍ରୁ। 
ଅÉମ ୁଈ କାତା ରେÍନୁତାଡ଼ା ରବÍଗାଲରି ଊଜାନ୍ େଟୁାଙ୍ାନରି ବାଃତା 
ରବÎସ୍ରିମାନାମ।ୁ ଈରୁ ଜୂଗା ବରିକାଲରି ଡ୍ଡÜÝØୋ େଣୂ୍ରିତାକାରବÑÎଏ ମୀନ୍È 
ଡÉଟା ଏଙ୍ା େରତ ୍ତୁହÈଆଡ଼Èଇ ନÌକରିÔକରି ନÌକରିÔକରି ସାଜରିମାରଞ୍ରୁ।

ନପÍନୁ ଟକି୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ପାଉଲ ନ୍ତୋରି
୫

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୂକରି ଗରିଭା ତାନରି ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ତÌସ୍କରି  
ମାରନ। ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ତାଡ଼ା ଦରିନା 
ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିନାରତରୁ ଅÉରଦରୁ। ଈରାଡ଼ରିକରିତ 
ଈରୁ ଈ ଗୁରଲÑ ଜୂଗା ବରିକାଲରି େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ। ୬

 ରେÍନୁ 
ଏତୋରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଏÌରÈ ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  
ଜୂପ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ଜୂଗା ସରିରନÑଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜୂଗା 
େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନରି ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା 
ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରିରଭÑ ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ଡÉଟାଗାଟରି ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ରେÍନୁ 
ମÉନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଏÌସା ଜରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୮ ଏତୋନାକା ରେÍନୁଇ 
େୁଞ୍ା ସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରା ରନଗରିସଦରି ମÉନରି 
ଆଇ ସରିରଡରୁ, ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରୀ 
ମାନରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ଏ ଲÌକୁତାକା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନାହରିକରି ଅÉନାରା ଡଣ୍ େÉରନରୁ। ଏଆରୁ ପ୍ରବୁରକଏ ରାହରି 
ଅÉଭା େÉରନଏରୁ। ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ 
ଗÉପ୍ ସରି ରସକ ଇଟା ଅÉରନ। ୧୦

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଭÉନରି ଗÉଲା 
ଈରରି ଅÉରନ। ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରି ମାରଦ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
େୂରରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଜୀସୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏତେରି ଗୁରଲÑÑତାକା େରତ ୍
ଗରିଆରନରୁ ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରନରୁ। ଈରୁ 
ମାଇ ରଭସାମାଞ୍ାନରି କାତା େରତ୍ ଗରିଆମାନରି ବÉଗା ଈରୁରଭÑ ଏ 
େରତ୍ଗାଟରି ଉଜାନ୍ େୁଟା ତରିରକ ମାଞ୍ାଦୁଃରଦରୁ।

୧୧
 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ଡ଼ଃନÈ ମୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁବାଃତା 

ଜÉେରିମାନାମ।ୁ ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ଈରୁ ଆବ୍ ଗରି ମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ଗୁରଲÑ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅଡ଼୍ ରଦରୁ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ସÉରÛକରି 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈରୁ 
ମଲୂା ଟରିକ୍ ନାତାରତରୁ ଅÉରଦରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁଡ଼ଃନା ମୀ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମ।ୁ ୧୨

 ଇହରିଙ୍ରି  ଅÉରତକା ମାଇ 
ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରଜÍଡାନÌଭା ଡ଼Èଇ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
ୋଦା ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ା ଦଃୋ େÉରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଏଆନରି 
ବାଃତା େÌଙ୍ା ଦଃୋ େÉରଣ୍ରୁ।

ଡÌଇ କାବାଡାକା ଅÉନୁ

୨  ୧ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ 
ବÎÉନାରା ଈରକÑ, ମÉନ୍ରି ରବÎସ୍ା ମାରନ। ଏÛରସରରିରବÍÎଲା 

ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତାସୁ ଆଡାନÈଇ ଏଆନରିÔଇ େୂଣ୍ରିନାସୁ, ଏ ରଡଲରି 
କାତା ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ। ୨

 ଈରୁ ଏ ଦରିନା 
ବÎÉରତÛରଡଏ ଇଞ୍ରି  ରବÎରସକା ଉରତÑ ଉରତÑ ବୁମବେଜୁ ଅÉଜାନା 
ବରିକାଲରି ଅÉବାÏ କୂନା; ଅÉରତକା ଆଜା କୂନା। ଏସÛନାକା 
ଈରÈ ର ଡାଉ ଅÉନରି ରବÎସ୍ା କରି ଆନରି ଅÉରତÑକା ର ସଦରି ଈଞ୍ରି  
ରବÎତୋରନରୁ। ଅÉରତÑକା ଏରସ ଲÌକୁ ଈରରି ମାଇ ଭ୍ୀସାଞ୍ାନରି 
ର ଅÉକୁ ଇଞ୍ରି  ନୂରଡ଼Ñ ରବÎତୋରନରୁ। ୩

 ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଏତେରି 
ଲÌକୁରରିÔଇରବÎÑଏ ଆନରି େÉଡ଼Èଟରି ଅÉରତÑକା ମୀଙ୍ରି Ô ବୁଦରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
ସୀଆÒଦୁ। ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିନାରରି କÉଲା ତÌଲ ଅÉଆÒନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ପ୍ରବୁତାରରି ଏ ଗÉଲା ବÎÉଏÒ। ସପ୍ରାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ା ଅÉଆନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ପ୍ରବୁତାରରି ଏ ଦରିନା ଭÉଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନକ୍ତାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏ 
ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇ ମାନରି 
ଲÌକୁ କୁÛଇଟରି ସାନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଗୁରଲÑ କୁÛଇଟରି ରସରଣ୍ 
ମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ୋଦାଡ଼Èଇ େÌଙ୍ାମାନରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ଲÉକାଇ ମାନରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଇଡୁତାଙ୍ରି  ସାଜାନା େÌଣ ଜÌମବୋତାନରିÔ କକ୍ ସାନାଇ 
ତାଡ଼Èନରି ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  େÌରକ୍ନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଅÉନୁ ଅÉଗÛରନ ଇ ଗୁରଲÑÑତାରରି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାଇ। 

୬
 ଏÌଲୁ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଗରିନା? ଇରଦ ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟାନରିଇ ଏମବୋଇ 

ଅÉଙ୍ାନାଇ ଇଟାରନ, ଏÌରÈ ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଏରସରରିରବÍÎଲା 
ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ବÎÉରନ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼Èନରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଇରଦ ଏଆନରିÔଇ ଅÉଙ୍ାନାଇ ଇଟା ଅÉଜାରନ। ୭ େୁତଗିତାନରିÔ 
ଇରଦÑ ଈ ଡ଼Ìଇ ଗାଟାନରିତାରରି ମÉଗ୍ାମାନରି ଡÉଟା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରି ମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ରÛଆରଞ୍Ñଏ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ 
ଡ଼ÌଇÛଗାଟାନରି ତାରÈ ମାଗ୍ା ମାନରି ଡÉଟାତରିନରିÔଇ ଅÉଙ୍ାଇମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍Éଙ୍ାଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏ ଡÉଟା ତରିନରିÔଇ ଅÉଙ୍ା ଆଇଦୁଃରନ। 
୮

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଡÉଡ଼ା ଏ ଡÌଇଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଞ୍ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
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ଏ ଡ଼ÌଈଗାଟାନରିÔଇ ତାଡ଼ା ସୁଡାଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕେରିମାନରି ଊକଡ଼ରିଡ଼Èଇ 
ନାହରିକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା େÌଙ୍ାରବÍÎଙ୍ାଡ଼Èଇ ବÎÉବାÏ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିÔଇ ମୁହ ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ସଇତାନତାରÈ ଡÉଟା ଆହାନା ବÉରନଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏଆନରିତାରରି ଗÉରମÑ ଡÉଟା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଦାେÈତÈ ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା, ମ୍ଡରିÓଉଙ୍ା ଏଙ୍ା ଉକୁସରି କାବାଡ଼ାକା 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏତୋନାକା ମ୍Éଙ୍ା ମାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଈ ଡ଼Ìଇଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ବାÏକÈତÈଆ ରୁହୁଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଉରଜÑ ତରିନରିÔଇ ରଜÍଡାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ା 
କୂରତରୁ, ଏତୋରରି ଏଆରରିÔଇ ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସା ଦୁଃରନମା। ୧୧

 ଉରଜÑ 
ତରିନରିÔଇ ରଜÍଡାଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ କୂତରି ବÉଗା, ରେÍନୁରବÑÎଏ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଉରଜÑଡ଼Èଇ ଦୁରୁÛକରି ଅÌନାରା ର ଡÉଟା 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଦାୋତରିନରିÔଇ େରତ୍ ଗରିବାÏରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏଆରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଏ ଡÉଟା ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏÌସରି ବÉଗା ଏତୋନାକା 
ଉରଜÑତରିନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ, ଏଆରୁ ଦୂସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  
ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉରନରୁ। ଏଆରୁ ଉରଜÑତରିନରିଇ ମÉନରି ଅÉଆÒସରିରଡÑରୁ 
ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ ରରହା େÉଣ୍ ଞ୍ାରନରୁ।

ଈରୁ ଏଃପାପÉନ୍ ମ୍ା ନସÍଲୁ ଅÉସ୍ା ଅÉଜାମାନାନତରୁ
୧୩

 ଅÉବାଙ୍ା ରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ପ୍ରବୁ ମୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଏଃୋ ସୀବାÏରସÍଲୁ 
ଟÌଣ୍ାଇନା ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ ଡ଼ଃନÈ ମୀ 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ ଦଃୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମୀଙ୍ରି  ତୀରରି 
ଗରିଆମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ତରିନରିÔଇ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଆମାନରି 
ବÉଗା ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ ଏÌରÈ ଏଃୋ 
ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁେÌକ୍ ସାମାଞ୍ାନରି 
ରନଗରିସଦରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଆତ୍ାରତÑଞ୍ଜୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ାତାନରିÔ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉତ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ 
ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ନରିସାଦୁ, ଏଙ୍ା ମାଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନରି ଗ୍ରÉୋ ଡ଼ଃନା େରତ୍ ଗରିେରିଦୁଃଦୁ। ଅÉମ ୁ
ଈ ଗ୍ରÉୋ ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଅÉକÈନରି ବ୍ୀÐସାଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି Ô 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନାମ।ୁ

୧୬
 
–୧୭

 ମୀ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑ ରନଗରିକାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଡାଟା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁରନ ଏଙ୍ା ମାଇ ଅÉବା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ତାକ୍ାଲରି ଗରିଆକାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡÉଟା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ତÉଡ଼ା ରବÎଏ ଗରିଆକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉେରିନାମୁ। ରେÍନୁ ମÉଙ୍Ô ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ବÉଗାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ରରହା ଏଙ୍ା ରନଗରି ବାସ୍ା ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ମାଇ ନସÍଲୁ ନପÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ

୩  ୧ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ। ଇରଦÑ ମାଇ 
ରସÍଲୁରବÎଏ ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। ପ୍ରବୁତାରରି 

ଗ୍ରÉୋ ଇସରିଙ୍ରି  ଉରତÑ ଉରତÑ ବ୍Éଡା ମୂରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଦୁ। ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ମÉନରି ଅÉରତରୁ 

ଏÌËରଡଃଙ୍ରିରନ ଲÌକୁତାକାରବÑÎଏ ଏ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ମÉନରି 
ଅÉରନରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ ୨

 ଅରଟÑÑରବÎଏ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉମୁ ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଜରିମାନାରରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନାମୁ। 
(ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଗୁରଲÑÑତାକାତ ପ୍ରବୁଇ େରତ୍ ଗରିÔଆ 
ସରିରଡÑରୁ)

୩
 ରେÍନୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ େରତ୍ ଇଟରିନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  

ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ େୀରଦରରିଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÉଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ାଅÉଜାମାସରି କାବାଡ଼ରି ଈରୁ 
ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିନାମ ୁଈରୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑ 
ଗରିରେଦୁଃରଦରୁ। ୫ କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ମଣୁ୍ରି ମେୂା ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ରଜÍଡା ୋରହରରିଆ ମୀ ଏÌଲୁ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଡୂତାକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାନାମ।ୁ

କାବାଡ ିଗିବାÏ ନସଲୁ ବାଗପି ଏÌନ୍ ମ୍ା
୬

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ବÉଗା ଅÉମୁ ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାନାମୁ, କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ କୂବାÏ ଗରିେରିମାନରି 
େରତ୍ଗାଟାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଆନରିରବÑÎଏ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ମÉଟ୍ କରିସାଡାନରି ଲÌକୁତାକା ମାଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାନାରା 
ମÉନରି ଆଇସରିରଡରୁ। ୭

 ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଈରୁ ମାଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ମୀରକÑ ମାଞ୍ାତାବାÏନରି ଅÉମ ୁ
ଏରସÑକାରବÑÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ କୂବାÏ ଗରିÔଆ ସରିଡାରାଜÈମୁ। 
୮

 ମୁଲୁ ସୀଆÒଡ଼Èଇ ଅÉମୁ ଏରମବେରରି ଇଡୁତାନରିରବÎଏ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିÔଆ ସରିଡÈମୁ। ଅÉମୁ ଏରମବେରରି କୁÛଇଟରିରବÎଏ ବÉରରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାମୁ ଅÉଆÒକାମୁ ଇଞ୍ରି  ଡ଼ଃନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାମୁ। 
୯

 ଅÉମୁ ନÉଡÈଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନାମୁ। ମୀଙ୍ରି  ବାରା 
ଜÉୋ ରସÍଲୁ ମÉନ୍ରି େÌଣ ମାଞ୍ାରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ମାଣ୍Èନରି 
ଅÉମୁରନ ଲକ୍ ନାମୁ ଇଞ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସାମୁ। ମୀ ନÌକରିÔଟରି ର 
ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାମୁ ଅÉବାÏ ମୂନାମୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିତାମୁ। ୧୦

 ମୀରକ ମାସାବାÏନରି ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରଣ୍ା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାତାମୁ। “ରÛଆଞ୍ଜୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିÔଆତାକÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତରିନ୍ ମବୋ ମୂଏÒଞ୍ଜୁ।”

୧୧
 ମୀ ମାରଦÑତାକା ଏସÛନାକା କାବାଡ଼ରିଗରିବାÏ କୂବାÏତାଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁରବÎସାମ।ୁ ଏଆରୁ ଆନାରବÑÎଏ 
ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ରବÍଗାକା ଆନା ଗରିେରିରନରୁ ଏÌରÈ 
କାତାଆଇ କାତାଆଇ ରଡଲରି ବରିÎହା ଗରିେରିରନରୁ। ୧୨

 ଅÉମ ୁ
ଏଆରରିଇ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିନାମୁ, ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂୋକାରୁ। ଏଆରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତାଡ଼ା 
ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅଜଗି ଅÉୋକାରୁ। ଏଆରରିଇ ଅÉମ ୁପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାଡ଼Èଇ େ୍Éେରିନାମୁ, ଏଆରୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିୋକାରୁ। 
୧୩

 ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଆଜାସାରଣ୍ରୁ, ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ଏÛରସÑକାରବÎÑଏ ବାÏହା କୂନା।

୧୪
 ଅÉମୁ ଈ ଅÉକୁତାନରିÔ ମୀଙ୍ରି  ଆନÈ ରବÎସାଞ୍ାନାମୁ, 

ଏÌରÈ ଏତୋଞ୍ଜୁ େÉଲରିଗରିବାÏ କୂରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରୁ 
ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଏଆନରିରକÑ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏ କୂନା। ଏରହଙ୍ରି  

୨ ନତସଲନକି ି୩:୧୪



272୨ ନତସଲନକି ି୩:୧୫
ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିÔଇ 
କÉରସନରିରଡଃଙ୍ରି  ରମଃୋ କୁଆନା ଆରମବେସାରଡଃଙ୍ରି  କÉଡ଼୍ ସାନା 
ରବÎସ୍ ଦୁ।

ବିÎୋ କାତା
୧୬

 ଅÉମୁ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉେରିନାମୁ। ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏଗାଟରି 
ପ୍ରବୁ ମୀଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ଅÉମୁ ରେÍନୁବାଃତା 
ଜÉେରିନାମ,ୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ଼ଃନÈରଡଲରି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ବାହାତÈନରି 

ଲତୁରଜÍଡା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁ ମୀରକ ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାରତରୁ 
ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ଅÉନୁ ୋଉଲରତନୁ, ନାଇ କାଜୁଡ଼Èଇ ବ୍ୀÏସାମାଞ୍ାନରି 

ଈ ଅÉକୁ ସନ୍କ ଗରିଆନା ବରିÎହା ଗରିେରିମÈଇ। ଈବରିÎ ଅÉକା ନÉଇ 
ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑ ନାଇ ଅÉକାନରି ସନ୍କ 
ଗରିଆମାଇ। ନÉନ୍ରିÔ ବ୍ୀÐସା ଈଆÒରଡଃଙ୍ରିତାରରି।

୧୮
 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ 

ଗୁରଲÑÑତାରତÑରୁ ମାଞ୍ାକାରରି।
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୧ ତମିତି

ତମିତ ିବାଃତାଙି୍ ଭ୍ରୀସାମାନ ିନ୍ÍନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ୋଉଲ ବାହା 

ଡ଼Èଇ ଜହାରରି। ମÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାମାଞ୍ାନରି ରେÍନୁ ବାଗଗି 
ଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ମାଇ ବାସ୍ା 
ମାରନଞ୍ଜୁ।

୨
 ଈ ଅÉକୁ ତରିମତରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ। ଈନୁ େରତ୍ ଗରିଆ 

ମାନରି ବÉଗା ନାଇ ଉରଜÑ ମ୍ୀଏନରିତରି ମାଞ୍ରି ।
ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ନୀଙ୍ରି  

ରଜÍଡାନÌଭା, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଭÉୋକାରରି।

ଦାପା ଗ୍ରÉପା ନସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ତାରି
୩

 ଈନୁ ଏେରିସ ତାନରି ମାଞ୍ାଦୁଃମୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। 
ମାକରିଦନରିଆକରି ସାସାଭାନରି ଅÉନୁ ଏଆଡ଼ରିକରି ନୀଙ୍ରି  
େ୍Éସାମାଞ୍ାରତଏ। ଏେରିସ ତାନରି ଏରସ ଲÌକୁ ଦାୋତାରା 
ଗ୍ରÉୋଇମାରନରୁ। ଏେରିସ ତାନରି ମାଞ୍ାନାଇ ଈନୁ ଏଆରରିକରି 
ଦାୋତାରା ଗ୍ରÉୋ କୂଭା ରସÍଲୁ ବାଗଗି ସୀଭା ମଦୂରି। ୪ ଏଆରରିକରି, 
ଏଆରୁ ଦାୋତାରା ରଭସାନାଇ ଏଙ୍ା ସୀରୁ କ୍Éମବେଜୁତାରା ଲାମବୋ 
ଦÉଡ଼ରି େଦାଙ୍ା ରଭସାନାଇ ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଭା କୂୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  
ରଭସୁମୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଭାରରି ଟଟାଟଟରି 
ନରିଙ୍ରିରନ। ଏÌଭରି ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଆଡା ରାଜଅ। ଭାରରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ତାରରି କାବାଡ଼ରି ଅÉଭା ମରୂନ ଈ ବାଗଗି, ଲÌକୁ 
ରଜÍଡ଼ା ତରିନରିଇ ଆଃୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ସୂଟ୍ କରି ମାରନ। ୫

 ଈ ରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିତାରରି ତୀରରି ଏÌଲୁ ମାନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ 
ଏଙ୍ା ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ େୁଞ୍ରିମାରନରୁ ଏÌରÈ 
ଉରଜରନ ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଅରଟÑ ଏଆରରିତାରରି ଟରିକ୍ ନା େରତ୍ 
ଏଆରରି ବାଃତା ରାହରି ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୬ ଏରସ ଲÌକୁ ଈଭା 
କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିଆ ଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଜରିମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଇରଦÑ ମଲୁୁ ସରିଡାନରି କାତାଙ୍ା ରଭସ୍ରିମାରନରୁ। ୭ ଏଆରୁ 
 ସÉଜା a ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଅÉଭା ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆରୁ ଆନା ରଭସ୍ରିରନରୁ ଏÌରÈ ତÉରୁରନ େୁଞ୍ରିସରିରଡରୁ। 
ଏଆରୁ ଏତେରି କାତାଙ୍ା ରନଗା ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ା ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରି ମାରନରୁ, ଏ ଗ୍ରÉୋ ଏଆରୁ ତÉରୁରନ ବୁଜରି 
ଆଇସରିରଡରୁ।

୮
 ସÉଜା ରନଗାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉମ ୁେୁଞ୍ରିମାନାମ,ୁ ରଗରଟ ଲÌକୁ 

ଏÌରÈ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ ଆଃରନରୁ ଇରସÑକା। ୯
 ଅÉମୁ ଈରାରଭÑ 

େୁଞ୍ରିନାମ,ୁ ରନଗରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ସÉଜା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ। ଏତେରି 
ଲÌକୁ ସÉଜା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିନାକା ଏଙ୍ା ବାଗଗି ଆହାଆନାକା, 
ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସÉଜା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାରନ। ଏତୋକା ରେÍନୁ 
କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିନାକା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାକା, ତୀରରିତାରରି ସରିଡାନାକା, ଦମ୍ 

a ୧:୭ ସÉଜା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାରରି ନରିୟମ: ସରିନୟ ସÌରୁ ରସଣ୍Û ରେÍନୁ 
ମÌସାଇ ଈ ସÉଜା ସୀଆମାରସଞ୍ଜୁ। ସ୍ଡÓØୋ େୁତରି ୧୯ ଏଙ୍ା ୨୦।

ଆହା ସରିଡାନାକା, ଆବା ଆଜାନରି ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍନାକା, ୧୦
 ରଗÍକା 

କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାକା ର ରଡଃଙ୍ରିତାକା ରଗÍକା ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିନାକା, 
ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇ ପ୍ରÉØନାକ, ଦାୋ ରଭସ୍ାଗାଟାକା, ଦାୋ 
ଡ଼Èଇ ଅÉଞ୍ରିନରି ଲÌକୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା ଉରଜ ଗ୍ରÉୋ କୁÛଇଟରି 
ସାନାକା ଏତୋକାରଭÑ ଅÉୋକାରୁ, ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସÉଜା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ୧୧

 ଈ ଗ୍ରÉୋ ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  େÌପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ରନଗରି ସଦରି ମାରଦତାରରି ମାରନ। ଈ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରି ମାନରି 
ରନଗରିସଦରି ଦଃୋ େÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବେରି ମାନରି ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଭÉଜାମାରନ।

ନଜÍଡାନÌ୍ା ନସÍଲୁ ନପÍନୁଇ ଦଃପା
୧୨

 ନାଇ କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟାନା ଈ ଲପ୍ କା କାବାଡ଼ରି 
ସରିଆମାଞ୍ାନରି ବÉଗା ଅÉନୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଦଃେରିମାଇ। 
୧୩

 କାରହ ଅÉନୁ ଜୀସୁ କୁÛଇଟରିକୁÛଇଟରି କାତା ରଭସାମାଇ, 
ଏଆନରିଇ ଜୂଗା ସରିଆମାଇ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ କÉଡ଼ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଆନା 
ଗରିୋରସଏ ଏÌରÈ େୁନାରାଇ ଗରିେରିରସଏ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ନÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ନଆରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ େରତ୍ ସରିଡାନାନୁ ମାସାଭାନରି 
ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିରସଏ। ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରା ରଜÍଡ଼ା 
ନÌଭା ତରିରକ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମାନରି େରତ୍ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାରଭÑ 
ଅÉନୁ େÉରଟଏ।

୧୫
 ଅÉନୁ ଆନା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏÌରÈ ଉରଜÑତାରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ 

ଏଙ୍ା ଈରୁ ଈରା େୂରରି େୂରରି ଆଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଇରସÑକା 
ଡ଼Ìଇତାକାରରିଇ ଏଃୋ ରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁେୁତଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ, 
ଅÉନୁ ଏଆରରି ମାରଦ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ରଦରରି ଡ଼Ìଇଗାଟାନୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ରଜÍଡାନÌଭା େÉରଟଏ। ନÉଙ୍ରି  ରଡÍଡାନÌଭା ସୀଭା ଅÉରତ, ଈରା 
ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ନାଇ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ମୁଣ୍ରି ଅÉଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ େୂଡ଼୍ ୋ ଅÉରତ। ନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଡ଼Ìଇଗାଟାନରି େରତ୍ 
ଗରିରନରୁ, ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉରନରୁ। ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ରବÍଗାଲରିତାକାରରି ରସÍଲୁ ତÌସରିସରି ଗାଟାନୁ ଅÉଇ ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରÉରଜନରି ତାରରି େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା 
ଏଙ୍ା ଦଃୋ ଜହାରରି ଅÉୋକାରରି। ଏଆନରିଇ ରମଃୋ ମେୂା ଅÉଏ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସକାରଭÑ ନାହରିକରି ଅÉଆନାଞ୍ଜୁ। େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
ଦଃୋ ଜହାରରି ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଭାରରି ରେÍନୁତାରରି। ଅÉରମନ୍।

୧୮
 ତରିମତରି, ଈନୁ ନାଇ ମରିରରନରି ରଡଃଙ୍ରିତାତରି। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  

ଈରା ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। କାରହ ଏତୋରା ଡାଉ ଅÉନରି କାତା 
ନୀ ରସÍଲୁ ରଭସ୍ା ଅÉଜାମାରସ, ଏÌରÈତରିରକ ଈ ବାଗଗି ସରର 
ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଈଭା ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  ଈନୁ 
ଏ ଡାଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ା ରବÑଅଟରି ସାଜରି ଏଙ୍ା େରତ୍ତାରା 
ରନଗରି କÉଲା ପ୍ରଃୋ ମୂଦରି। ୧୯

 େରତ୍ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାନା 
ରାହରି ଅÉମ।ୁ ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଦରି ଏÌରÈ ଗରିମ।ୁ 
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ଏସନାକା ଈରା ଗରିଆସାରଡରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରିତାରରି 
େରତ୍ ନାହରିକରି ଅÉଜାରନ। ୨୦

 ହୁମନାୟ ଏଙ୍ା ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ର 
ଏଁØତାରରି ମାରଦ ମାରନରୁ। ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ସଇତାନ କାଜୁ ତାନରି 
େରିହାମାଇ। ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା କୂଭା 
ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉମବେରିରନରୁ।

ଆଜାସାକା ଏଙ୍ା ଅÉବାରି ନସÍଲୁ ଏସନ ିସÉଜାଙ୍ା

୨  ୧  ମୂଲା ରଭÍରଲରନ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଗୁରଲÑÑ 

ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଜÉମୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଆନାରରି ଲୂଡ଼ା ମାରନ 
ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ଏଆନରିଇ ଜÉମୁ। ଏଙ୍ା ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିମୁ। 
୨

 ଈରୁ ରÉରଜଙ୍ା ଏଙ୍ା େÌଣଗାଟାରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉଜୁ ଲତୁରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ଲତ୍ ନା ନୀମବୋ ମୂନା ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ସୀନାରା ଏଙ୍ା ରଜÍଡା େୂରରି ଅÉଜା ମାନରି ନୀମବୋ 
ନୀମବୋ ମୂନାସୁ। ୩ ଈରରି ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ଈରରି ମାଇ ଏଃୋଗାଟରି 
ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିରନ।

୪
 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଏଃୋ େÉନାକାରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରା 

େୁନÈକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୫
 ଭାରରି ରଆରଞ୍ 

ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏୋ ରସÍଲୁ 
ଭାରରି ରଆରଞ୍ରନ ମାରଦÑ ମାନାଞ୍ଜୁ ମାରନÑଞ୍ଜୁ। ଏ ମାରଦÑ 
ମାନାଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ। ୬

 ଜୀସ ୁ
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ାନରି ଦÉନ ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଏଃୋ େÉନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁତÉନୁରନ ଏ ମ୍ଡରିÓଉ ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୭ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ତାନରି ଭÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନଗରି ସଦରି ରଭସ୍ା 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସଏ। ଅÉନୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନରି 
ରଡଃଙ୍ରିରଭÑ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସଏ। ଅÉନୁ ଦାେÈ 
ରଭସ୍ରି ସରିଡାରାଏନୁ। ଅÉନୁ ଉରଜÑତାରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରିଇ ଗ୍ରÉୋଗାଟାନୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା 
ଅÉଜାମାରସଏ। େରତ୍ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇମାଇ।

୮
 ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ଲÌକୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 

ଜÉୋକାରୁ। ଏତୋକା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ କାକା 
ରଡÍରସ୍ରୁ, ଏଆରୁ ତୀରରି ଅÉଜାଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆରୁ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା ରନଗରି ଅÉଏ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଦାଃୋ ରନଗରି 
ଅÉଏ।

୯
 ଅÉନୁ ଈରାରଭÑ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଇରସÑକା ଆଜାସାକା ତାଡ଼ା 

ରସÍଲୁ ଆଗ୍ରି ରଡଃଙ୍ରି  ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଟÉଟାକାଇ। ରନଗରି ଏÌଲୁ 
ତରିରକ ଦଃୋ େÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଟÉଟା କୀପ୍ କା ଗରିଆନା ତାଡ଼ାନରି 
ରÌସ୍ାକାଇ। ତାଡ଼ାନରି ସÉଞ୍ାନାଇ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ରବÍତରି 
ଆଲରିଆକାଇ, ସନୁା ରୁୋ ଏଙ୍ା ଗÉରମ ରକ୍ଉଗାଟାଆ ସରିଣ୍È 
ଦାନ୍È େେ୍ାଗରିଭା କୂୋକÈଇ। ୧୦

 ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା 
ତାଡ଼ାନରି ଏÌଆଡ଼Èଇ ସÉଞ୍ା ଗରିୋକାଇ। ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାଇ 
ଇଞ୍ରି  ମାନରି ଅÉସାମୀଡା ତାଡ଼ାନରି ଏ ସÉଞ୍ାଡ଼Èଇ ସÉଞ୍ା ଗରିଭା 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୧
 ରରଣ୍Ñ ଅÉସାମୀଡା କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରଭଞ୍ାନା ଗ୍ରÉୋ 

ଆଃୋକାରରି, ଏଙ୍ା ଏÌରÈ ମÉନରି ଅÉୋକାରରି। ୧୨
 ରରଣ୍Ñ 

ଅÉସାମୀଡା ର ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ୋବରି ସୀଏନୁ। 
ରରଣ୍Ñ ଅÉସାମୀଡା ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ୋବରି ସୀଏନୁ। ରରଣ୍Ñ ଅÉସାମୀଡା କରିନରି ଇଞ୍ାନା ରାହରି 
ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୧୩

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଆଦମ ରଭÍରଲ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ହବା ରବÑଅଟରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉରତ। 
୧୪

 ଅରଟÑÑ ସଇତାନ ରଭÍରଲ ଆଦମଇ ବୁଦରି ଗରିଆ ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। 
ହବା ବୁଦରି ଗରିଭା ଅÉଜାରସ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଡ଼Ìଇଗାଟାରରି ଅÉଜାରସ, 
୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉସାସାକା ମୀଡା ମÉରା ଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନୁ। 
ଏÌଭରି ଡ଼ଃନା େରତ୍, ରଜÍଡା, ତୀରରିତାଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାନରି ଆଃୋ 
ମନୂାଇ ଅÉଜାନା ନୀମବେରିତାକା ଏଃୋ େÉନୁ।

ଊଜାନ୍ ପୁଟା ଡୂପାଗାଟାକା

୩  ୧ ଅÉନୁ ଆନା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌରରି ଉରଜତାରରି, ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ a ଅÉଭା ଡୁସ୍କରି  ରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗାରା କାବାଡ଼ରି ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ। ୨ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଅÉନାଞ୍ଜୁ 
ଈରସ ରନଗାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ଏମବୋଇରଭÑ କାତା ରଭସ୍ା ମୂଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର କୁଡ଼ାରନଏ 
ଡ଼Éଞ୍ାଦୁଃନାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ତଃୋନା ଇଟା ମୂେରିନାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ବୁଦରି 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବେରିନାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଅÉରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉରେ 
ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଆହାନା ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଭା ମାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରନଗରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
କାଲୁ ଉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଅÉଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୀଲା କÌଲ 
ଦାଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଅÉଏ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ବୂସ୍ ନା ତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁଃୋ ଅÉରନ, ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଦନ 
ଲÌବାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଅÉଏ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େରରିବାର ତରିନରିଇ 
ରନଗା ଡ଼Èଇ ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁଃୋ ଅÉରନ। ଏମବୋତାରରି 
ଅଥ୍ ଆଇରନ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଏଆନରିଇ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନÈ ମÉନରି ଅÉଜାନା 
ଏଆନରିତାରରି କାତା ଏÌନ୍ ମବେରିଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୫

 (ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରରିବାର ତରିନରିଇ ଡୂୋ େୁଞ୍ରିସରିରଡଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ରଭÑ ଡୂୋ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ।)

୬
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ େୂନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା 

ଦୁହାଆକାଞ୍ଜୁ। େୂନରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିଇ ରଦରÈକା ଡୂୋଗାଟାକା 
ଗରିରତÑକା ଏଆରୁ ଗÉରମ ଅÌଗା ଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ଇହରିଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆନରି ଅÌଗା ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ସଇତାନ ରଡଃଙ୍ରି  ଦୂସ 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଡଣ୍ େÉରନଞ୍ଜୁ। ୭ ଏତୋକା ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି 
ସଭ୍ଙ୍ା ସରିରଡÑରୁ, ଏ ଅÌରଡ଼ନାକାରଭÑ ଡୂୋଗାଟାନରିଇ ମÉନରି 
ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 

a ୩:୧ ଡୂପାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ଉଜାନ୍ େୁଟାତରିନରି 
ଡୂୋତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି େÌପ୍ କା ଅÉବାରଭÑ ଇନ୍ ମବୋ 
ଅÉରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାରା ଲେ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆରରି ସେଗି ଗରିଭା 
ଅÉରନ।
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ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ କାତା ରଭନ୍ ମବୋ ଦୀଏ କରି ସଇତାନ ରୁହୁ 
ତାନରି ଦୀଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତନିଇି ଲପ୍ କାଗାଟାକା
୮

 ଇଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାନରି ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି 
ରଗସାମାନରି ଲପ୍ କାଗାଟାକା ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ତାକା ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ ଏତୋରରିଇ ଲÌକୁ ମÉନରି ଆଇଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଆନା 
ରଭରସ୍ରୁ ଏÌରରି େରତ୍ ଗରିନାରରି ଅÉଜାଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଡ୍Éକା 
ନୀରୁ ଉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡ। 
ଡ଼ଃନା ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଆନା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି  
ମାନାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା ଅÉଏ। ୯

 ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାନରି ଉରଜତାରା ରବÑଅଟରି ସାଜରିଦୁଃନାରୁ ଏଙ୍ା 
ଏତୋରରି ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଏÌରÈ ଗରିେରିଦୁଃରନରୁ। ୧୦

 ଈରୁ ରଭÍରଲରନ 
ଏଆରରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିଦୁ। ରଗରଟ ଏଆରରି ବାଃତା ଆନରିରଭÑ 
ସÉଞ୍ାଆନାରରି ସରିରଡଏ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆରୁ ନୂଡ଼ରି 
ଲପ୍ କାଗାଟାକା ଅÉଜାନାଇ ଲପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମରୂନରୁ।

୧୧
 ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ନୂଡ଼ରି ଲପ୍ କାଗାଟାଇ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କା 

େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନରି ଆଜାସାନରି ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ତାରରି ରଜÍଡା 
ଏଙ୍ା ମÉନରି ଅÉଭା ରାହରି ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ କାତା 
ତାନରି ଏÌଭାସାନରିଇ େରତ୍ ଗରିଭା ମେୂା ଆଇଦୁଃରନ।

୧୨
 ଏତୋକା ନୂରଡ଼ ଲପ୍ କାଗାଟାକା ଅÉରନରୁ ଏଆରୁ 

ରଣ୍ାଡ଼ରିନରିଇ କୁଡ଼ା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ମୀଡାକାନରିଇ ଏଙ୍ା େରରିବାର ତରିନରିଇ ରନଗା ଡ଼Èଇ ଡୂେରିଦୁଃୋ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୧୩

 ଏତେରି ଲÌକୁ ରନଗା ଡ଼Èଇ ଲପ୍ କା ମେୂରିରନରୁ, 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ େÌଙ୍ା େÉନାରା ବାହା େÉରନରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମାନରି ଜÉମବୋତାରା ରନଗା ଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ।

ମାଇ ନରୀମ୍ାତାରି ଲାଇ ମାନ ିକାତା
୧୪

 ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଉରତÑ ଭÉଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉଶା ଗରିେରିମାଇ। 
୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଈ କାତାଙ୍ା ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ 
ଉରତÑ ଭÉଆତାକାରଭÑ ରେÍନୁ େରରିବାର ତାନରି ଲÌକୁ ଆନା ଆନା 
ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଏ େରରିବାର 
ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ତାରରି ଊଜାନ୍ େୁଟା ମାରନ। ରେÍନୁତାରରି 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ଉରଜÑ କୁÛଇଟରି ନରିସାମାରନ ଏଙ୍ା େନୁାଦରି ମÉରାତାରରି 
ମାରନ। ୧୬

 ଇମବୋ ରୀ ଏÌଲୁ ଅÉନାରରି ସରିରଡ। ମାଇ ଦମ୍ ତାରରି 
ରଦରରି ଲାଇ ମାନରି ଉରଜÑତାରରି ଈରରି ଇରସÑକା,

କ୍ରିସ୍ଟ ରମ୍ଡÓହା ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମÉଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା ଅÉଜାରତଞ୍ଜୁ; 
ସେୁାଡ଼ରିଜରିଉ ଏଆନରିଇ ସେୁାଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
େୂଡ଼୍ େରିରତଞ୍ଜୁ;

ରସଣ୍Ûନରି ଦୂତଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମଃୋ 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ଏଆନରିତାରରି ରନଗରିସଦରି ରବÍଗାଲରି କୂଲୁ ତାକାରରି ବାଃତା 
େÌପ୍ କା ଅÉରତ;

େୁତଗିତାନରି ଲÌକୁ ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିରତÑରୁ;
ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûକରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଅୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ।

ଦାପା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନସÍଲୁ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ନ୍ତୋରି

୪  ୧  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ କ୍Éର୍୍ା ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଭାଇ 
ମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ଏରସ ଲÌକୁ ଉରଜÑ େରତ୍ ତରିନରିଇ 

ତୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଏଆରରିଇ ବୁଦରି ଗରିେରି ମାନରି ଡ଼Ìଇ େୀରଦÑରାଙ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଇନାରା ମÉନରି ଅÉରନରୁ।

୨
 ବୁର୍୍ା ଗରିେରିମାନରି ଜରିଉଙ୍ାନାରା ଗ୍ରÉୋ େÉଲରିଗରିରନରୁ। ଈ 

ଗ୍ରÉୋ ବୁଦରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଦାୋ ରଭସ୍ାଗାଟରି ଲÌକୁରରି ବାହା 
ଡ଼Èଇ ଭାଇ ମାରନ। ଏଆରୁ ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ଏତୋରରି 
ଡ଼Ìଇତାରରି ଏÌରÈ େୁନ୍  ମବୋ ମୂେରି ସରିରଡରୁ। ଏଆରରି ତାରରି ବୁଜରି 
ଅÉନାରରି ଡÉଟା ନାହରିକରି ଅÉଜା ମାରନ।

୩
 ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼Éଞ୍ା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ରଭରସ୍ରୁ। ଏଆରୁ 

ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑରଭÑ ଈ କାତା ରଭରସ୍ରୁ ଇରସÑକା ଏସନରି ତରିନ୍ ମବୋ 
ମାନୁ ଏତୋଆ ଲÌକୁ ମକୁୃ ତରିନ୍  ମବୋ କାତା ଅÉଆରତ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏ ତରିନ୍  ମବୋ ରେÍନୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା 
େରତ୍ଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ତରିନରିଇ େୁଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରୁ 
ରେÍନୁଇ ଦହାନା ଏ ତରିନ୍  ମବୋତରିନରି ତରିନ୍  ମବୋ ମରୂନରୁ।

୪
 ରେÍନୁ ଏତୋଆ ଗୁରଲÑÑ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଇ 

ରନଗାଇ ମାନୁ। ରେÍନୁଇ ଦଃନରି ରବÑଅଟରି ତାଡ଼ା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆମାନାଆ ତରିନ୍  ମବୋ ରସÍଲୁ କୂଭା ଗରିଭା ରନଗାରରି ଅÉଆରତ।

୫
 ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ତାଇ 

ରେÍନୁ ରଭସା ମାନରି କାତା ବÉଗା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ 
ବÉଗା ତୀରରିତାଇ ଆଇ ମାନୁ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ତାଡା ନନଗି ଆଲିାଗାଟାନତରୁ ଅÉଦୁ
୬

 ଆମବୋ ମାନରି ଅÉବାରରିଇ ଏଙ୍ା ଆଜାସାନରିଇ ଈ କାତା 
ରଭସୁମୁ। ଈରୁ ଈଭା ଗରିଭା ଡ଼Èଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାଡ଼ା ରନଗରି 
ଆଲରିଆଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍  ମବୋ ଅÉରଦରୁ। ଈରୁ େୂଡ଼୍  ୋ 
ମୂରଦÑରୁ ଈରୁ ଏତେରି େରତ୍ ରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ, ଏ 
ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୭
 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଉରଜÑତାରା ତରିରକ ସରର ଆଇ ସରିଡାନରି ବୁଦରି 

ସରିଡାନରି ରକÍରଣ୍ାକା ଲÌକୁ ରଭସ୍ରିମାରନରୁ। ଇଁØତରି ରକÍରଣ୍ାକା 
ମÉନରି ଅÉଭା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାରା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ମରିଣ୍ାନରି ଗ୍ରÉପ୍  ଦୁ।

୮
 ମୀ ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ସାେ୍ନା ଆଃୋ ଗÉରମ ବÉଗା ମୀଙ୍ରି  

ସାହାଜ ଗରିଆରନ, ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁଇ ଲÉକା ଗୁରଲÑÑ ବାହା 
ତାନରି ମୀଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିଆରନ। ଈରରି ଇରଦÑ ନୀମବୋ ତାନରି ଏଙ୍ା 
ଭାଇ ମାନରି ନୀମବୋ ତାନରି ରଭÑ ମୀଙ୍ରି  ରମÍଲା ତାସା ଜରିଆରନ।

୯
 ଅÉନୁ ଆନାରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି ଏଙ୍ା ଈରୁ 

ଈରା େୁରରି େୁରରି ଆଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ,
୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉମୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିନାମୁ ଏଙ୍ା କÉଲା 
ପ୍ରଃେରିନାମୁ। ଅÉମୁ ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ବାସ୍ା 
ଇଟ୍  କରିନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ, ରଦହା ବÉଗା 
ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଈ କାତାଙ୍ା ଈନୁ ଗ୍ରÉେୁମ।ୁ

୧୨
 ଈନୁ ଲÉରଭନରିତରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବୋଇରଭÑ ନୀଙ୍ରି  ଡ଼ନ୍ଦ୍ ନା 

ରମଃୋଜାଆକାରରି। େରତ୍ଗାଟାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉଭା କାତା 
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ଏÌରÈ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଈନୁ ଏଆରରି ତÌସରିସରି ଗାଟାତରି ଅÉମ।ୁ ନୀ କାତା 
ନୀମବୋ, ରଜÍଡା, େରତ ୍ଏଙ୍ା ତୀରରିତାରା ଡ଼Èଇ ଏଆରରିଇ ତÌସମୁ।ୁ

୧୩
 ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରେÍନୁ େୁତରି େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରଭନ୍  ମବୋ 

ଗରିମ।ୁ ଡÉଟା (ଜରିଉ ଡÉଟା େÉନ୍  ମବୋ) ଏଙ୍ା ବାଡରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିମ।ୁ ଏଆରରିଇ ଡ଼ଃନା ଗ୍ରÉୋଇଦୁଃମ ୁଏଙ୍ା 
ନାଇ ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିେରିଦୁଃମ।ୁ

୧୪
 ନୀ ବାଃତା ଏତେରି ରଜÍଡାନÌଭା ଦÉନ ମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ 

କାବାଡ଼ରିଡ଼Èଇ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ଲରିଲରିସରି ଅÉଭା କୂନା। ଡାଉ ଅÉନାରା 
ରଭସ୍ା ବାହା ଡ଼Èଇ ଏରସରରିରଭÍଲା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି େୁଟା ନୀ 
କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟା ରତରୁ, ଏମବୋ ଏ ରଜÍଡାନÌଭା ଦÉନ ନୀଙ୍ରି  
ସୀଭା ଅÉଜା ମାରନ।

୧୫
 ଏÌଭା ଗରିରେଦୁଃମ।ୁ ଈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ନୀ ନୀମବୋ 

ସେଗି ଗରିମ।ୁ ଇରସÑକା ଗୁରଲÑÑତାକା ରମଃତାରନରୁ ନୀ କାବାଡ଼ରି 
ଆଇ ମାରନ ଏଙ୍ା ବ୍Éଟ୍  କରି ମାରନ।

୧୬
 ନୀ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ନୀ ରସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉମ।ୁ 

ରନଗାଡ଼Èଇ ନୀମବୋମ ୁଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉେୁମ।ୁ ଇହରିଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ଈନୁ ନୀନ୍ା ଗ୍ରÉୋ ରଭଞ୍ରିମାଞ୍ାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଙ୍ା ନରିଣ୍ାନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋ 
ମଦୂରି।

ନବÍଗାଲି ଲÌକୁରିନକ ନରୀମ୍ା ନସÍଲୁ ଏସନ ିସÉଜାଙ୍ା

୫  ୧ ଈନୁ ର ବୁଡାଗାଟାନରିରକ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ କାତାବାତ୍ା 
ଅÉଭା କୂନା। ନୀ ଆବା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆନରିରକ 

କାତା ଅÉମ।ୁ କଗାରରିଇ ନୀ ଆରମବେସାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରମଃମ।ୁ
୨

 ବୁଡାଗାଟରି ଆଜାସାରଙ୍ ଆଜାସାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 
ଲÉଆସାରଙ୍ ଆଙ୍ରି ସାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋମ।ୁ ଡ଼ଃନା ଏÌଭାସାରଙ୍ 
ତୀରରି ଡ଼Èଇ ନୀମବୋମ।ୁ

୩
 ରରଣ୍Ñ ରରଣ୍Ñ ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ଭାଟାଗାଟାସାନରିଇ ଲକୁମ।ୁ

୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ର ଭାଟାଗାଟାଡ଼ରିନରି ମ୍ୀକା ମାରସାକା କରି ଆଙ୍ରି  

ମୀଡାକା ମାରସକା, ଏÌଭରି ଏଆରୁ ତାଡ଼ା େରରିବାର ତରିନରିଇ 
ରଭÍରଲ ବାହା ସରିଆନା ମÉନରି ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏÌଭରି ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ଅÉବା ଆଜାନରି ସାହାଜ୍ ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିଭା 
ଡ଼Èଇ ଏବରି ତାଡ଼ା ଆବା ଆଜା ଏଙ୍ା ଆରକ ଆତାନରି ରଜÍଡା 
ରତଃୋ ମନୁୂ। ଈରରି ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିରନ।

୫
 ରଗରଟ ରରଣ୍Ñ ଭାଟାଗାଟାରରି ରରଣ୍Ñରନ ଅÉଜାନା ବରିକାଲରି 

ଅÉଜାନା ରାହରି ଆଇ ଦୁଃରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏÌରରି ତାଡ଼ା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ସାହାଜ କୁÛଇଟରି ବାସ୍ା ଇଟରିରନ। ଏ ଭାଟାଗାଟାରରି 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆନରି 
ସାହାଜ ସୀଭା ରସÍଲୁ ନୂରଡ଼ ଜÉେରିଦୁଃରନ।

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ଭାଟାଗାଟାରରି ଭାରରି ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରା େରୂରି 

ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନ ଏÌରରି ନୀମବୋ ମାରସକାରଭÑ ସÉଜାମାନରି 
ସରର ମାରନ।

୭
 ଅÉରାମବୋ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ େରତ୍ ଗାଟାରରିଇ ଈଭା କାବାଡ଼ାକା 

ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରଭସୁମୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆରୁ ମÉସା 
ମାରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏମବୋଇରଭÑ ରଭସ୍ା ମରୂତଏ।

୮
 ତାଡ଼ା କୁଟୁମରି ବୀଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ରଆନରି 

ତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଅରଟÑ ତାଡ଼ା େରରିବାର ତରିନରିଇ ଲପ୍ କା ଅରଟÑ 
ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାରରି। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା କୂରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଉରଜତାରା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତÉକାଇ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର େରତ୍ 
ସରିଡାନାନାନରିକରି ରଭÑ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ।

୯
 ଲପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଭାଟାଗାଟାସାନରି ୋଦାଙ୍ା ଅରଟÑ 

ଆଡ଼୍ ୋ ମୂୋ ଅÉରନ। ଏଭରି ଷାଠରିଏ ବାସାରରି କରି ଗÉରମ 
ଅÉଜାଦୁଃୋ ଅÉରନ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା ଜÉମାରକ ଟରିକ୍ନÈ ରାହରି 
ଅÉଜାଦୁଃନାରରି ଅÉଜାଦୁଃୋ ଅÉରନ।

୧୦
 ଏÌରରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଦୁଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 

ମୀଡାକାନରିଇ ଟରିକ୍ନÈ ଲପ୍ କା, ନÉଜୁ ଭ୍ୀନ୍ଜୁ  ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା, 
ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିତାଆ କÉଟ୍ କା ନବ୍ ଗା, ଜୂଗା ତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଲପ୍ କା ଏଙ୍ା ସାହାଜ ଗରିଭା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ନୀମବୋ ତାନରି ଗୁରଲÑÑ 
ଭାକାତରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆଦୁଃରନ।

୧୧
 ଏÌËକରିରଭÑ ଲÉଆସାନରି ଭାଟାଗାଟାସାନରିଇ ଏ ଲୀଷ୍ଜୁ ତାନରି 

ଇଟା କୂନା। ଏÌଭରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ସେଗି ଗରିଭା ଅÉତରି ରବÑଅଟରିରଭÑ 
ତାଡ଼ା ରଗÍକା ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ରଜଲ୍ ବା 
ଅÉଭା ମୂନୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÌଭରି ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଡ଼Éଞ୍ା ତାଙ୍ରି  
ମÉଣ୍ରିନୁ।

୧୨
 ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭାସାନରିଇ ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରନ। ଏÌଭାସାନରି 

ଅÉଗ ଅÉଞ୍ା ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆ ସରିଡାନରି ବÉଗା ଏÌଭରି 
ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନୁ।

୧୩
 ଈଭରି ଲÉଆସାକା ମାନରି ଭାଟାଗାଟାଇ ଆରରରନ ଇଟ୍ କା 

ଇଟ୍ କା ରତ୍Íଜାନା ରଡଲରି ନାହରିକରି ଗରିଭା ଗ୍ରÉମବେରିନୁ। ଏÌଭରି ଲÌକୁରରିଇ 
କାତା ଗରିଭା, ଗର୍ଗି ଅÉଭା ଟÌଣ୍ରିନୁ। ସÉଞ୍ାଆନାଆ କାତାଙ୍ା ଅÉନୁ।

୧୪
 ଏÌସରିବÉଗା ଲÉଆସାକା ଡ଼Éଞ୍ାକାଇ, ମୀଡା ବÌଦା 

େÉନାକାଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଇଟ୍ କା ଲପ୍ କାକାଇ, ଈରା ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ରଗରଟ ଏÌଭରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିନୁ ଇରସÑକା ମାଇ 
କÉରସଙ୍ା ଏÌଭାସାନରିଇ େÉସ୍କା ରସÍଲୁ ଆନାରଭÑ େÉରନଏରୁ।

୧୫
 ଈ ରଭÍରଲରନ ଏରସ ଗାଣ୍ରି ଲÉଆସାକା ଏତୋଇ ଭାଟା 

ଅÉଜାନୁ ଏÌଭରି ସଇତାନ ୋରହରରି ସାଜାମାନୁ।
୧୬

 ର େରତ୍ଗାଟାଡ଼ରିନରି ଇଡୁ ତାନରି ଭାଟାଗାଟାଇ ମାରସକା 
ଏÌରରି ତÉନୁରନ ଏÌଭାସାନରିଇ ଲପ୍ କା କାରରି। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ବÉରରି ରଡଃକା ଗରିଆକାରରି। ଊଜାନ୍ େୁଟା 
େରରିବାର ସରିଡାନରି ଭାଟାଗାଟାସାନରିଇ ଭାରରି ଲପ୍ କାକାରରି।

୧୭
 ଏତୋକା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରିଇ ରନଗା ଡ଼Èଇ 

ଡୂସାନା ଭାଇମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ସÉରÛକରି ମÉନରି ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ଏତେରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା େÌପ୍ କା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉୋ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଆରୁ ରୀ ଦୁଗୁଡ଼ରି ମଲୁୁ େÉନ୍ ମବୋ ଆରଗ୍ରୁ।

୧୮
 ରେÍନୁ େୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ, “ଈନୁ କ୍ାଇ ତାନରି ତÉସା ଭରିଃୋ 

ଗରିେରି ମାନରି କÌଡରିଙ୍ାନରି ମହୁୁ ତାନରି ସରୁମଡ଼ାକା ତଃୋ ଜରିଭା କୂନା।” 
ରେÍନୁ େୁତରି ଅରଟÑ ରଭÑ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ, “କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି 
ମଲୁରିଆଗାଟାନରିକରି ତାଡ଼ା ମଲୁୁ ସୀଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ।”

୧୯
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ର ରସÍରଣ୍ନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା କାତା ରଭତୋତାକା, 

ଏଆନରିରକ ଅରଟÑ ରରିଆରୁ କରି ତୀନରି ଗାଣ୍ରିତାକା ଈ ରସÍରଣ୍ଞ୍ଜୁ 
ଦୂସ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରଭତୋତାକା ଆଡାଆ ଏଆନରିତାରା କାତା 
ରଭନୁମ।ୁ

୨୦
 ଏତୋନାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରରିଇ ଏଆରରିତାରା ଦୂସ 

ତÌସମୁ।ୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଲÌକୁ ନÌକରିଟରି ଈରା ଗରିମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଗରିରତକା 
ଅରଟÑÑ ରବÍଗାକା ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉରନରୁ।

୧ ତମିତ ି୪:୧୩
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୨୧

 ରେÍନୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ଏଙ୍ା ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି ରସଣ୍Ûନରି 
ଦୁତଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ଇଭା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। ଟରିକ୍ନÈତାରା େଞୁ୍ା ସରିଡାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଲÌକୁରରିତାରା ତୂକରି 
ଗରିଭା କୂନା। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ର ସରରÑ ରମଃମ।ୁ

୨୨
 ରଆନରିଇ ଊଜାନ୍ େଟୁା ତାନରି ରସÍରଣ୍ଞ୍ଜୁ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 

କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟା ରଭÍରଲରନ ଗÉରମ ମÉରୁ ମÉରୁନା ଏÌଲୁ 
ଗରିମ।ୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ତାନରି ବÉଗା ଅÌଭା କୂନା। ନରିଣ୍ାନରି 
ଡ଼ଃନା ସେୁାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଇଟାମ।ୁ

୨୩
 ତରିମତରି, ଈନୁ ଭାରରି ସରିରୁ ଉନ୍ ମବେରିମାଞ୍ରି । ଏÌଭା ଏÌରସ 

ଗରିଆନା ଈରକ ଡ୍Éକା ନୀରୁରଭÑ ଉନୁମ।ୁ ଈରରି ନୀ ଟୂଟୁ ରସÍଲୁ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ଈନୁ ଇରଦଙ୍ଜୁତା ସÉଭା କୂରାଇ।

୨୪
 ଏÌରସ ଲÌକୁରରି ତାରରି ଡ଼Ìଇ ଗୁରଲÑÑ ରଦ୍ରଂ ଇଞ୍ାନା ତÌଞ୍ରିରନ 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଏଆରରିଇ ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
ଗୁରଲÑÑ ଅÉଗରନ ତÌଞ୍ରିରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରସ ଲÌକୁ ତାରରି ଡ଼Ìଇ 
ରବÑଅ ତÌଞ୍ରିରନ।

୨୫
 ଈରା ଲÌକୁରରି ବାଃତାରଭÑ ଉରଜÑତାରରି। ଲÌକୁତାରରି ରନଗରି 

କାବାଡ଼ରି ସହଜ ଡ଼Èଇ ତÌଞ୍ା ଅÉଏ ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ରନଗରି 
କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑÑ ତÌଞ୍ରି ରନ ଏÌରÈ ଏରସÑକାରଭÑ ମÉର୍ ଗାନା 
ରାହରିଅÉଏ।

୬  ୧ କଡା ଅÉଜା ମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରୁ ତାଡ଼ା ରଦରାରରିଇ 
େୂରରିେୂରରି ମÉନରି ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏଆରୁ 

ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ୋଦା ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟରିୟାନ ଗ୍ରÉୋ 
କୁÛଇଟରି ଏମବୋଇରଭÑ କାତା ରଭସ୍ା ମଏୂ।

୨
 ଏସÛନରି କଡା ଅÉଜା ମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି ରଦରାକା େରତ୍ 

ଗାଟାକା ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଆଲରିଆଗାଟାକା ଏ ରଦରାରରିଇ 
ଦÉଦାରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଭାରରି ଈରକ ମÉନରି ଅÉଭା ରନଗାରରି 
ଅÉଆରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଆଲରିଆଗାଟାକା ତାଡ଼ା ରଦରାରରିଇ 
ଅରଟÑ ସÉରÛକରି ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଲପ୍ କା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏରହଙ୍ରି  ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାନରି 
େରତ୍ ଗରିଭାଗାଟରି ଲÌକୁରରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରିମାରନରୁ।

ଦାପା ଗ୍ରÉପା ଏଙ୍ା ଟକି୍ ନା ମଦୁୁଲି
୩

 ଈନୁ ଲÌକୁରରିଇ ଈ କାତାଙ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉୋ ଏଙ୍ା ରଭସ୍ା 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏରସ ଲÌକୁ ଦାୋତାରା ଗ୍ରÉରେ୍ନରୁ, ଏଆରୁ 
ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ତରିରକ ର ଏÌଲୁରନ 
ଆଇସରିରଡରୁ। ମଲୂା ରେÍନୁଇ ଲÉକରିନାରା ଉରଜÑ ୋରହରରି ତରିରକ 
ସରର ଆଇନାରା ଗ୍ରÉୋ ଏଆରୁ ଆଃେରି ସରିରଡରୁ।

୪
 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଦାୋତାରା ଗ୍ରÉୋଇରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÌଗାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଏଙ୍ା ଆନାରଭÑ ବୁଜରି ଅÉଜାଦୁରହଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର େଦତାରା 
ଅଥ୍ ଆହାନାଇ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଗÉରମ କାରାକାସା 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ବÌଲ ଆଃୋ ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରାଡ଼Èଇ ସୀଲା 
କÌଲ ଡÉଙ୍ରି  ଅÉଭା, ରÛଆନରିଇ ଉଡା ଏଙ୍ା ରଆନରିଇ େରତ ୍
ଗରିଆନାରରି ସ୍ଡÓØରନ।

୫
 ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ମାନରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରନମବୋଆନରି 

ଟଟାଟଟରି ଟÌଣ୍ା ଗରିରନ। ଆଗାଆନରି ଟଟାଟଟରି ରଭÑ ଅÉରନ୍। ଏ 
ଲÌକୁତାକା ଉରଜÑ ତରିନରିଇ ତୁହା ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ରରଣ୍Ñ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉନାରରି ୋରହରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ।

୬
 ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ବାଃତା ଆନାରରି ମାରନ ଏÌରସ ଡ଼Èଇରନ 

ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଗÉପ୍ ସରି େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୭
 େୁରର୍୍ ତାଙ୍ରି  ଭÉତାଭାନରି ଅÉଜୁ ଆନାରଭÑ ତାଆ ସରିଡାସ ୁ

ଏଙ୍ା ମାଇ ସÉନାଭାନରିରଭÑ ଆନା ରଭÑ ଅÌଭା ମଆୂସ।ୁ
୮

 ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଟÉଟା େେ୍ା 
ମାରସକା ଏÌରସ ଡ଼Èଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ରନଗାରରି।

୯
 ଏତୋନାକା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଭା ମÉଟ୍ କରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ବୁଦରି 

ଗରିଭା ରୁହୁ ତାନରି ଦୀକାରନରୁ। ଏସନରି ବୁଦରି ସରିଡାନାଇ ଏଙ୍ା 
ବରିକାଲରି ସୀନାଆ ରସÍଲୁ ଏଆରୁ ଅଡ଼୍ େରିଦୁଃରନରୁ। ଏÌଭରି ଲÌକୁରରିଇ 
ନାହରିକରି ଗରିଆନାଇ ମଲୂା ରନÍରଡକରି ଅନୁ।

୧୦
 ଦନ ଲÌବା ଗରିଭା ଗୁରଲÑÑ ଭାକାତରି ଡ଼Ìଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିନାରରି 

ସୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଦନ େÉନ୍ ମବୋ ଲÌବା ଡ଼Èଇ 
ଏସନାକା ଉରଜÛତାରା େରତ୍ ଗରିଭା ତୁହା ମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏରହଙ୍ରି  ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ବାଃତାଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ବରିକାଲରି 
ରଜଜାନା ତାେରିମାରନରୁ।

ଏସନ ିଏÌଲୁ ତାନ ିଇଟନିାଇ
୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ରÛଆତରି ରେÍନୁ ଲÌକୁତାତରି। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉଭା କାତା। ସୁୋଡ଼ରି 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାମ।ୁ ରେÍନୁଇ ଲÉକାମ,ୁ ନୀ 
ନୀମବୋ ତାନରି େରତ୍, ରଜÍଡା, ମଣୁ୍ରି ଅÉଭା ଏଙ୍ା ରନଗାରା ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ାମ।ୁ

୧୨
 େରତ୍ ଆହାନା ଇଟା ରରଣ୍Ñ ରଗହାଇ ମାନରି କାହା 

ମÉରାତାରରି। ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÑ ଈ ରଦଗା କାହା ତାନରି 
ମେୂା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାମ।ୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ଆହାନା ଇଟାମ।ୁ 
ଈରାଡ଼ରିକରି ନୀଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାରନ। ଗÉରମ ଦÉଲା ଲÌକୁରରି 
ନÌକରିଟରି ଈନୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରା ରଦରରି େରତ୍ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ରି ।

୧୩
 ରେÍନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ନÌକରିଟରି ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ବାଗଗି 

ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। େନ୍ରିୟ େରିଲାତ ନÌକରିଟରି ନରିସାସାନରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୀସୁ ରଆରଞ୍ରନ ଈ ରଦରରି ଉରଜÛତାରା ଅÉଞ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ରଆରଞ୍ଏ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିନରିଇ ନୀମବୋ ସୀଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୧୪
 ଇରଦ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ନୀଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାନରି 

ବାଗଗିଙ୍ା େÉଲରି ଗରିମ।ୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରରିରହଗରି ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏ ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରି ମÉସାଆ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଉଡା େÉନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିମ।ୁ

୧୫
 ରେÍନୁ ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ଭÉରତକା ଏÌରÈ େରୂରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ମଲୂା 

ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ଏ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
ପ୍ରବୁ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ରେÍନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ମୂଲା ଉଜାଡ଼ରି 

ତାନରିଇ ଲଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଲÌକୁ ଏଆନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ମୂଏରୁ। ଏମବୋଇରଭÑ ଏରସକାରଭÑ ରେÍନୁଇ ରମହା 
ସରିରଡଏ। ଏମବୋଇରଭÑ ଏରସକାରଭÑ ରେÍନୁଇ ରମଃୋରଭÑ 
ମଏୂରୁ। ରେÍନୁତାରରି ଉଜାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଡÉଟା କÉରଲଙ୍କÉଲା ତÌଞ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।

୧୭
 ଏତୋକା ଈ େୁତଗି ତାନରିଇ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଏଆରରିଇ ଈ 

ବାଗଗି ସୀମ।ୁ ଏଆରୁ ଅÌଗ ଅÉଭା କୂୋକାରୁ। ଏଆରରିଇ ରଭସମୁ ୁ
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ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଦନ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟା କୁଆନାଇ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ବାରା ଇଟାକାରୁ। ଦନ କୁÛଇଟରି ବାରା ଇଟା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତାରା ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମାଇ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆ ଗୁରଲÑÑତାଆ ମÉଙ୍ରି  ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୮
 େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରରିଇ ରଭସୁମୁ, ଏଆରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିୋକାରୁ। ଏଆରରିଇ ରଭସୁମୁ, ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଡ଼Èଇ 
ଏଆରୁ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉୋକାରୁ।

୧୯
 ଏÌରÈ ଗରିଆନା ଏଆରୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ତାଡ଼ା ଏତେରି 

କୁÛଇଟରି ଏଆରରିତରି ନୀମବୋ ନରିସା ମରୂନ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ 
ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ମଲୂା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ।

୨୦
 ତରିମତରି, ରେÍନୁ ନୀଙ୍ରି  ଗÉରମ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ବÉରରି 

ସରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌଭା ରନଗା ଡ଼Èଇ ରହାନା ଇଟାମ।ୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଆ ସରିଡାନରି ମଲୁୁ ସରିଡାନରି କାତା ଆଇ ମାନରି ଲÌକୁରରି 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମୁ, ଉରଜÑତାରା କୁÛଇଟରି ଟଟାଟଟରି 
ଆଇମାନରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମ,ୁ ଏÌରÈ ଏଆରୁ 
ଆରରରନ “େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ” ଇଞ୍ରି  ମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି 
ଉରଜÑ “େନୁ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ” ମାରନ। ଏଆରୁ ଉରଜÑତାରା େରତ ୍ତୁଃୋ 
ମସୂାରନରୁ।

୨୧
 ଏରସ ଲÌକୁ ରଭସ୍ରିରନରୁ ଏଆରରିତାରରି ଏÌରରି େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 

ମାରନ। ଏଆରୁ ଉରଜÑ ତାରା େରତ୍ ତୁଃୋ ମସୂାରନରୁ।
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମୀ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 

ମାଞ୍ାକାଇ।
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୧  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜା ମାନରି ୋଉଲ ବାଃତା 

ଡ଼Èଇ ଜହାରରି। ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ୋଣ୍ା 
ଅÉଜାମାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା ମାନରି ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି ଅÉଞ୍ାମାନାରା ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ନÉଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨
 ଈରା ଅÉକୁ ତରିମତରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, ଈନୁ ନାଇ 

ରସÍଲୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାତରି।
ମୂଲା ରେÍନୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌଭା, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭÉୋକାରରି।

ନପÍନୁଇ ଦଃପା ଏଙ୍ା ତÉଡା ଗି୍ା
୩

 ଅÉନୁ ଡ଼ଃନା ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିନାନରି 
ନୀଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଞ୍ାଇ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ନୀ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃେରିମାଇ। ନାଇ େୁବ୍ା ଅÉବାରୁ ଏ ରେÍନୁଇ ଲÉକାଇମାରସରୁ। 
ଅÉନୁରଭÑ ଆନାରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ରିମାଇ ଏÌରÈ ଗରିଆନା 
ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଏଆନରିଇ ଲÉକାଇମାଇ। ୪

 ଈନୁ ନାଇ ରସÍଲୁ 
ଡ଼ରିତାରାଆ ଅÉନୁ ନାଇ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାମାଇ। ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ରମହାନା ରରହା ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଗÉରମ ଅଡ଼୍ ୋମାଇ। ଅÉନୁ 
ନୀନ୍ାରା ଡÉଟାଗାଟରି େରତ୍ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ। ୫

 ରଭÍରଲ 
ଏ େରତ୍ ନୀ ଆତା ଲୟରି ଏଙ୍ା ନୀ ଆଜା ଇଉନରିକରି ବାଃତା 
ମାରସ। ୬

 ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ ନୀ ବାଃତାରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ରେÍନୁ ନୀଙ୍ରି  
ସରିଆମାଞ୍ାନରି ରଜÍଡାନÌଭାତରିନରିଇ ଏÌଲୁ ଗରିମୁ। ଏରସରରି ରଭÍଲା 
ଅÉନୁ ନÉନ୍ା େÌପ୍ କା କାବାଡ଼ରି ନୀ କୁÛଇଟରି ଇଃୋ ଗରିଆରତଏ, 
ଏମବୋ ରେÍନୁ ଏ ରଜÍଡାନÌଭା ଦÉନ ନୀଙ୍ରି  ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାଇ, ଈନୁ ଏ ରଜÍଡାନÌଭା ଦÉନ କାବାଡ଼ରିତାନରି ଆଟୁମ ୁ
ଏଙ୍ା ଏÌରରି ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ନୀ ବାଃତା ଡÉଡା ଜÉୋକାରରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ର େୂଭାଲରି ରଦରରି ନÉଡ଼ରି ଅÉଜାନା ରୀରନ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାକାରରି। ୭ ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଆଜରିନାରା ଜରିଉ ସରିଆ ସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ଡÉଟା, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ମାଣ୍ାନରି ତଃେରି ମନୂାରା ଜରିଉ 
ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ଏÌସରିବÉଗା ଲÌକୁରରିଇ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସତୁାରା କାତା ରଭସ୍ା 

ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉଭା କୂନା। ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ବନ୍ରି ଅÉଜାନା 
ମାଇ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ରସÍଲୁରଭÑ ଲାଜା ଅÉଭା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ 
ନÉରକ ଆଡାନା ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉମ।ୁ ଏÌରÈ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆକାଞ୍ଜୁ।

୯
 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆନା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ତୀରରିତାସ ୁ

ଗରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଅÉଆସରିରଡଏ, 
ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ ମÉଣ୍ାନାଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌଭା 
ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାସ ୁ

ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ରଜÍଡାନÌଭା େୁତଗି େ୍ୀତରି ଭାହା ଡ଼Èଇ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାରନ। ୧୦

 ଈ ରଜÍଡାନÌଭା 
ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିସରିଡାରାଆରତ। ମାଇ ଏଃୋଗାଟରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୀସୁ ଭÉତରି ରବÑଅଟରି ଏÌରÈ ମÉଙ୍ରି  ତÌସ୍ା ଅÉରତ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ସÉଭାତରିନରିଇ ମହୁ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ମଲୂା ନୀମବୋ ସରିଆନାରା 
ୋରହରରି ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ରନଗରି ସଦରି ମାରଦ ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନାରା ୋରହରରି ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏ ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଅÉସ୍କା ଅÉରତଏ। 

ଅÉନୁ ରନଗରି ସଦରି େÌପ୍ କାଗାଟାନୁ। ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାନୁ ଏଙ୍ା 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାନୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା େÉରଟଏ। ୧୨

 ଏ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କରି ମାସାକରି ଅÉନୁ ଇରଦÑ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉନୁ ଲାଜା ଆଇସରିରଡନୁ। ଅÉନୁ ଏତୋନରିଇ େରତ୍ ଗରିଆମାଇ 
ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାଇ। ନÉନ୍ରି େୂରରି େୂରରି ଅÉସା ମାଞ୍ାରନ, ଏତେରି 
ଗୁରଲÑÑ ବÉରରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ 
ଏ ରଦରରି  ଦରିନା a ଟୁକ୍ନÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ରହାନା ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ନାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାନରି ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ େÉଲରି 

ଗରିମ।ୁ ଏ ଗ୍ରÉୋ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାଞ୍ାନରି ମାଇ େରତ୍ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାତାଇ। ଏ ଗ୍ରÉୋ ତÌସରିସରିଗାଟାଇ ମାନୁ ଏଙ୍ା ଈନୁରଭÑ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ଅÉରନ ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ତÌତୋନାଇ ମାନୁ। ୧୪

 ନୀଙ୍ରି  
ଏତେରି ଉରଜÑତାରା ସୀଭା ଅÉଜାରନ ଏÌରÈ ରହାନା ଇଟାମୁ। 
ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ରଃମ।ୁ ଈ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମାଇ 
ବାଃତା ଲଃେରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
  ଏସରିଆ b ଦରିନାତାକା ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକା ନÉଙ୍ରି  ତୁହା 

ମାଞ୍ାରନରୁ। ଏÌରÈ ଈନୁ େଞୁ୍ରିଞ୍ରି । ଫୁରଗଲ ଏଙ୍ା ହୁମର୍ଗନାରଭÑ 
ନÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ସାରସରୁ। ଅନରିସରିଫର େରରିବାର ତରିନରିଇ ରେÍନୁ 
ରଜÍଡା ନୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। 
ଅନରିସରିଫର ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମÑ େÉଲୁ ସାହାଜ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଅÉନୁ 
ବନ୍ରି ତାନରି ମାନରି ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଲାଜା ଅÉଆସରିରଡଞ୍ଜୁ। 
୧୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରରାମ୍ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ନÉଙ୍ରି  େÉଣ୍ାତରି ଟୁକ୍ନÈ ଗÉରମ 
ଦାଃତାରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏ ରଦରରି ଦରିନା ତାନରି ଅନରିସରିଫରକରି ରଜÍଡାନÌଭା ସରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି ଈନୁ େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏେରିସ ତାନରି ଗୁରଲÑ ଭାକାତରି ସାହାଜ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ କି୍ସ୍ଟ ତାଡା ଟକି୍È ସିପାଇ

୨  ୧ ତରିମତରି, ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାତରି, କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁ
ବାଃତା େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ରଜÍଡାନÌଭା ତାନରି ଡÉଟାଗାଟାତରି 

a ୧:୧୨ ନଦରି ଦନିା ଏତେରି ଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାରା 
ତୂକରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ତÉରକÑ ରରହ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅରନଞ୍ଜୁ।
b ୧:୧୫ ଏସିଆ ମାଇନରତାରରି େଶ୍ରିମ ତାନରି ମାନରି ଦରିନାଙ୍ା।
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ଅÉମ।ୁ ୨
 ନାଇ ଗ୍ରÉପ୍ ସାମାଞ୍ାନାରା ଈନୁ ଗୁରଲÑ ରଭଞ୍ାନାଦରି। 

ଅରଟÑÑ ରବÍଗାକା ଦÉଲାତାକାରଭÑ ରଭଞ୍ାମାଞ୍ାରନରୁ। ଈନୁ 
ଏÌଭା ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଅÉରନ। ଏତୋନାକାରରିଇ ଈନୁ େରତ ୍
ଗରିଭା ମୂଦରି, ଏଆରରିକରି ଏÌରÈ ଗ୍ରÉୋ ମୂରନରୁ। ୩

 ମାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଜୂଗା ତାନରି ଆଡାରାମ।ୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁରବÑଅଟରି ଦାଇ ଗରିଭାଗାଟାତରି 
ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ର ଟରିକ୍ନÈ ସରିୋଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି 
ମମୂ।ୁ ୪

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ସରିୋଇ ତାଡ଼ା ରଦରାନରିଇ ରରହା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଡୁସ୍କରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ନୀମବୋ ତାନରିସ ଆନା 
ଆନା ଆଇଦୁଃରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ତାଡ଼ା ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିଏଞ୍ଜୁ। 
୫

 ରÛଆଞ୍ଜୁ କାହାଇନାଞ୍ଜୁ ରଦଗା ତାନରି େୁରସ୍କାର େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ରଦଗାତାଆ ଗୁରଲÑ ସÉଜାଙ୍ା େÉଲରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତÉସାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼ାଃୋ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତÉସା 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉସାତାରା ରଭÍରଲ ବÉଗା ତରିନ୍ ମବୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୭ ଅÉନୁ ଏତେରି କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ, ଏÌରÈ 
ଏÌଲୁ ଗରିମ।ୁ ପ୍ରବୁ ଈ ଗୁଲÑ କାତାଙ୍ା ବୁଜରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ନୀଙ୍ରି  
ଡÉଟା ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଏÌଲୁ ଗରିମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ  ଦାଉଦ a କ୍Éମବେଜୁତାଞ୍ଜୁ 

ମାରସÑଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁସÉଭା କୁÛଇଟରି ମସୂାନାଇ ରରିରହଗରି ନରିଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଈ ରନଗରିସଦରି ଅÉନୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାଇ। ଈ 
ରନଗରିସଦରି େÌତେରି ବÉଗା ଅÉନୁ ଜୂଗାଇମାଇ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୂସଗାଟାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ସରିକାଲାଙ୍ା ଡ଼ÈଇରଭÑ ତଃୋ ଅÉଜାମାଇ। 
୧୦

 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଈରା ଗୁରଲÑÑ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ। 
ରେÍନୁ ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ମଣୁ୍ରି ଆଇମାଇ। ଅÉନୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ମଣୁ୍ରି 
ମେୂରିମାଇ, ଇସରିଙ୍ରି  ଏ ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା ମାନରି ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ମରୂନରୁ। ଈ ଏଃୋ ଗÉପ୍ ସରି େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭାଇ 
ମାନାରରି ମାରନ।

୧୧
 ଈ ଗ୍ରÉୋ ଉରଜÑତାରରି,

ଅÉଜୁ ରଗରଟ ଏଆନରିରକ ସÉଭା
େÉନ୍ ମବେରିନାସ ୁଇରସÑକା ଏଆନରିରକରଭÑ ନୀମବେରିନାସ।ୁ

 ୧୨ ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉନାସ,ୁ
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଏଆନରିରକ େÌଣ ଗରିନାସ।ୁ

ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ ଆଃୋ କୂନାସ,ୁ
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ଆଃୋ ରସÍଲୁ 

କୂଭା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।
 ୧୩ ଅÉଜୁ ରଗରଟ ଟରିକ୍ନÈତାସ ୁଅÉଭା କୂନାସ ୁଇରସÑକାରଭÑ

ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଦାେÈତାଞ୍ଜୁ 

ଗରିଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ରÛଆଞ୍ଜୁ ନନଗି କାବାଡଗିାଟାଞ୍ଜୁ
୧୪

 ଈଭା କାତାଙ୍ା ଡ଼ଃନା ଲÌକୁରରିଇ ରଭସୁମୁ। ଏଆରୁ ଲÉବା 
ସରିଡାନରି ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା କୂୋକାରୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି 

a ୨:୮ ଦାଉଦ ଇସ୍ାଏଲ ତାଞ୍ଜୁ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାସରି ରଡଲରିରଡ଼ ପ୍ରାୟ 
୧୦୦୦ ବାସାରରି ରଭÑରଲ।

କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭସମୁ,ୁ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇ ଏରମବେରରିତାରରିରଭÑ 
ଲÉବା ଅÉଏ। ଏତୋକା ଏÌରÈ ରଭରନରୁ ଏଆରରିଇ ଏÌରରି ନାହରିକରି 
ଗରିରନ। ୧୫

 ରେÍନୁ ମÌନ ଅÉନରି ରମ୍ଡÓରହÑନରିତରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ନୀ 
ମନୁରିରତରସ ଡୂଞ୍ାମ।ୁ ନରିଣ୍ାନରି ଏଆନରି ବାଃତା ସେଗି ଗରିମ।ୁ ଏଆନରି 
କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଈରକରଭÑ ଲାଜା ଅÉଆ ଡ଼Èଇ, ଗୁରଲÑÑ ଉରଜÑ 
ଗ୍ରÉୋ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଗରିେରିମାନାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନରିଣ୍ାନରି ତÌସମୁ।ୁ

୧୬
 ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭÉଆ ସରିଡାନରି ଲÉବା ସରିଡାନରି କାତା 

ରଭସ୍ରି ଦୁଃନରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମୁ। ଇଁØତରି 
କାତାଙ୍ା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ଦୁରୁକରି ଅତାନୁ। 
୧୭

 ଗାଣ୍ରି ତାନରି ରୁଗ ଡÉଡରିନରି ରଡଃଙ୍ରି , ଏଆରରିତାରରି ଡ଼Ìଇ 
ଗ୍ରÉୋ ଗୁରଲÑÑ ବାଃତା ବ୍Éଡରିରନ। ହୁମନାୟ ଏଙ୍ା ଫରିଲରିତ ଏÌଆ 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ୧୮

 ଏଆରୁ ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ତୁହାମାରନରୁ। ସÉଭା 
ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ତାକା ନରିଙ୍ରିନାରରି ଅÉଭା ମରୂତରଡଏ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ରଭସ୍ରିମାରନରୁ। ଏ ରରିଆରୁ ଏରସ ଲÌକୁତାରା େରତ ୍ନାହରିକରି ଗରିଆ 
ଜରିେରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରରି େୁନାଦରି ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନାଆ ଡ଼Èଇ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ମାରନ।

୧୯
 ଏ ରଭସ୍ା ଏ େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ, “ଏତୋକା 

ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକା ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ େଞୁ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।” ସÉଜାଙ୍ା ରଭÑ 
େଦଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଏ େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନୁ, “ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଅÉନୁ ପ୍ରବୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାମାଇ ଇଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା କୂୋକାଞ୍ଜୁ।”

୨୦
 ର ରଦରରି ଇଡୁ ତାନରି ସନୁା ରୁୋତାଇ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା 

ଏÌଭା ତରିରକ ଭରିରା ଏଙ୍ା ରଭଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜା 
ମାନାଇରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ। ଏସନରି ର ର ନୂଡ଼ରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା ଏସÛନରି କରଗÑରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ 
ଏଙ୍ା ଏସÛନରି କରଗÑରରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ, ୨୧

 ରଗରଟ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ରଗସାନା ତୀରରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ମଲୁୁ ମାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ 
ଲୂଡ଼ା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁୋଡ଼ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଇଡୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରିଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି ଅÉରତକା 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ଲÉରଭଙ୍ା ଏତେରି ଏତେରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମÌନ ଅÉରନରୁ, 

ଏ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମ।ୁ ତୀରରିତାକରି ଅÉଜାନା ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ଗÉପ୍ ସରି ଡୁଞ୍ାମୁ। େରତ୍, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାମୁ। ଏତୋକା ପ୍ରବୁଇ େରତ୍ ଗରିେରିରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଏରମବେରରିତାରରି ତୀରରି ରଜÍଡା ମାରନ, ଏଆରରିରକ ଆଡାନା 
ତୀରରି ନୀମବୋ ନୀମବୋମ।ୁ ୨୩

 ବୁଦରି ସରିଡାନରି, ମଲୁୁ ସରିଡାନରି ଟଟାଟଟରି 
ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମୁ ଈନୁ େୁଞ୍ରିମାଞ୍ରି  ଇଁØତାଇ ଟଟାଟଟରି 
ଅÉନାଇ ଡÉଡାନାଇ ରଦରରି ସୀଲାକÌଲ ନରିକ୍ ନୁ। ୨୪

 ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ରନଗାରରି ଅÉଆରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମଣୁ୍ରି ଅÉଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ୨୫

 ଏତୋକା 
ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ସାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ବୂସବୂସନା ଗ୍ରÉୋ ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ରେÍନୁ ଈରାଡ଼Èଇ ରଭÑ ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ା ତରିହା ଜରିଭା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଉରଜÑ ତରିନରିଇ ଆଃୋ ମୂରନରୁ। 
୨୬

 ସଇତାନ ଏଆରରିଇ ରୁହୁ ତାନରି ଇଗ୍ ଜାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 

୨ ତମିତ ି୨:୨
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ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁରଭÑ ତ୍ରିକ୍ 
ଇନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ତାରା କାବାଡ଼ରି େୁରନରୁ 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ସଇତାନ ରୁହୁ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନରୁ।

ପୁତପି ୍େିା ଡÉଞ୍ଜୁ

୩  ୧  େୁତଗି ଭରିହା ଡÉଞ୍ଜୁ ରଭଞ୍କରି ଗÉରମ ଜୂଗରିନାଇ 
ଭÉନୁ ଏÌରୁ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ। ୨

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି 
ଲÌକୁ ଭାରରି ତାଡ଼ାନରି ଏଙ୍ା ଦନବରିତ ତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଅÌଗାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଡାଡ୍ରିଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଉଡାନା କାତା ରଭରସ୍ରୁ। ଆଜା ଅÉବାଇ ମÉନରି 
ଅÉଏରୁ। ଏଆରୁ ସୀରୁ କ୍Éୋଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ରେÍନୁ 
ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ କୂରନରୁ। ୩ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିଏରୁ। ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାରା ଦୂସ େରିଃୋ କୂରନରୁ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରିଇ େÉସ୍କାନା କାତା ଅÉରନରୁ। ତାଡ଼ାନରି ତଃୋନା ଇଟା 
କୂରନରୁ। ଏଆରୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଗାଟାକା ଏଙ୍ା ଈରକ ଏÌଲୁଗାଟାକା 
ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା ରନଗାରାଆ ରୁଗୁ ଅÉରନରୁ। ୪

 ଭରିହା ରଡଲରି 
ତାନରି ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ା କୁÛଇଟରି ସାରନରୁ। ଏÌଲୁ ଗରିଆ 
ଡ଼Èଇ ବୁଦରି ସରିଡାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ। ତାଡ଼ାନରି ରଡÍରସ୍ରୁ। ଏଙ୍ା 
ଅÌଗାଗାଟାକା ଅÉରନରୁ। ଲÌକୁ ରେÍନୁଇ ଏରସ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ, 
ଏÌଆଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ରରହା ଲÉଭା ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ୫ ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  ବୁବରି ଗରିରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା 
ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ, ଏଆରୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାକା 
ଅÉଆରତରୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଅÉରନ। ତରିମତରି, ଈନୁ ଏଁØତରି ଲÌକୁ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଦୁରୁ ରାହରି ଅÉମ।ୁ

୬
 ଇଆରରି ମାରଦତାକା ଏସନାକା ଇଟ୍ କାଗÉଡ଼ରି ରତ୍Íଜାନାଇ 

ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଏÌଲୁଗାଟରି ଅÉସାମୀଡାସାନରିଇ ତାଡ଼ା ରନÍରଡଟରି 
ଇଟରିରନରୁ। ଈ ଅÉସାସାକା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନାଇ ଗୁରଲÑÑ 
ଭାକାତରି ଡ଼Ìଇ ଅଡ଼୍ ୋ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ମାନରି ବÉଗା ଏÌଭରି ଡ଼Ìଇ 
ତାନରିଇ ଦୀପ୍ କରିମାନୁ। ୭ ଈ ଅÉସାସାକା େୂନାଆ େୂନାଆ ଗ୍ରÉମବୋ 
ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ଡୁସ୍କରିମାନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସକାରଭÑ ଉରଜÑ ତରିନରିଇ 
କ୍Éର୍୍ା ବୁଜରି ଅÉଅ। ଜନରିସ୍ ଏଙ୍ା ଜମବେଦ୍ରି ସ୍ ତାରା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିମ।ୁ 
୮

 ଏଆରୁ ମÌସା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାରସରୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଈ ଲÌକୁରଭÑ 
ଉରଜÑ ତରିନରିଇ ଅÉଙ୍ାଇରନରୁ। ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ରବÍଗାଲରି 
ୋରହରରି ସାନାରରି। ରେÍନୁଇ େରତ ୍ଗରିଆନା ଏଆନରିଇ ଦାଇ ଗରିଭା 
ଏଆରୁ ମଆୂ ସରିରଡରୁ। ୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ତାନରିରଭÑ 
ଏଆରୁ େÌଲ ଅÉଗା ମଏୂରୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଏଆରରି େୁନାନାରା 
ରମଃରନରୁ। ଜନରିସ୍ ଏଙ୍ା ଜମବେଦ୍ରି ସ୍ ତାରରି ରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଅÉଜାରସ।

୍େିା ଗ୍ରÉପା
୧୦

 ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାଞ୍ାରଦରୁ। ଅÉନୁ ଆନା 
ଗ୍ରÉୋଇମାଇ ଏଙ୍ା ଇସରିଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ମାଇ ଏÌରÈରଭÑ ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଅÉନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ନୀମବୋଇମାଇ ଏÌରÈରଭÑ 
େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ନାଇ େରତ୍, ମୁଣ୍ରି ମୂନାରା, ରଜÍଡାକାତା 
ରଭÑ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏରସକାରଭÑ ଡୁଞ୍ା ଡ଼Èଇ ଜÉରମବେଏନୁ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ୧୧

 ଈରୁ ନÉଙ୍ରି  ଜୂକ୍ ସାମାଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ନାଇ ବରିକାଲରିରଭÑ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଆନ୍ରିଅଖିଆ, ଇକନରିଆ 

ଏଙ୍ା ଲୁତୋ ତାନରି ନାଇ ରସÍଲୁ ଆନାରରି ଭÉରତ ଏÌରÈରଭÑ ଈରୁ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈ ବାହାଙ୍ାନରି ଅÉନୁ ଏରସ ଜୂପ୍ କା େÉରଟଏ 
ଏÌରÈ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାମାଞ୍ାରଞ୍ରୁ। ୧୨

 ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାନା ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାନରି 
ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ଜୂପ୍ କା େÉରନରୁ। ଡ଼Ìଇତାକା ଏଙ୍ା ଅରଟÑ 
ରବÍଗାରରିଇ ବୁଦରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ରଦହାରନ ଡ଼Ìଇ 
ଅÉରନରୁ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତÉରୁରଭÑ 
ବୁଦରି ଗରିଭା େÉରନରୁ।

୧୪
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଏତେରି ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଞ୍ରି , ଏÌଭା େÉଲରି 

ଗରିଆନା ନୀମବୋମ।ୁ ଏ ଗ୍ରÉୋ ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଈନୁ େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି । 
ଏତୋକା ଏÌରÈ ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ଈନୁ େରତ୍ ଗରିଭା 
ମଦୂରି। ୧୫

 କରଗରରି ରଭÍଲା ଡ଼Èଇରନ ଈନୁ ତୀରରି ରେÍନୁ େୁତରିଙ୍ା 
େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି । ଏ େୁତରିଙ୍ା େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି । ଏ େୁତରିଙ୍ା ନୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ-
ଏÌଲୁ ସରିଆନୁ ଏଙ୍ା ଏ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସଇୁ େୁରର୍୍ ଗରିଭା 
ଡ଼Èଇ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଅତାରନ। ୧୬

 ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ 
େୁତରିଙ୍ା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ସୀଭା ଅÉଜାନୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରା 
ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ, ମÉସାମାନାରା ସରର ଗରିଭା ରସÍଲୁ, ଟରିକ୍ନÈ ନୀମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାଇ ମାନୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ େୁତରିଙ୍ା େÌଡ଼ରି ଅÉଭାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଡÉଟା େÉରନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା ଲୂଡ଼ା ଅÉନାଆ ଗୁରଲÑÑ 
େÉରନଞ୍ଜୁ।

୪  ୧ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁନÌକରିଟରି ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଣ୍ା ବାଗଗି 
ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ନୀରଡ଼ ତାକାରରିଇ ଏଙ୍ା 

ସÉଜା ମାନାରରିଇ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସୁତାରରି 
ରରଣ୍ େÌଣ ଗରିନରି ଦରିନା ମାରନ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି 
ଭାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଈ ବାଗଗି ସୀପ୍ କରିଞ୍ାଇ। 
୨

 ଲÌକୁରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି େÌକୁମୁ। ଡ଼ଃନା ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃମୁ। ଏଆରୁ ଆନା ଗରିଭା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଲÌକୁରରିଇ 
ରଭସମୁ।ୁ ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିନାଭାନରି ଏଆରରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନା ରଭସମୁ ୁ
ଏଙ୍ା ତାକ୍ାଲରି ଗରିମ।ୁ ଗÉପ୍ ସରି ମଣୁ୍ରି ମସୂାନାଇ ଏଙ୍ା ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉଜାନା ନୀ ଗ୍ରÉୋ ଡ଼Èଇ ଈରା ଗୁରଲÑÑ ଗରିମ।ୁ

୩
 ରଡଲରି ଭାଇମାରନ, ଏତେରି ରଡଲରି ଲÌକୁ ଉରଜÑତାରା ଗ୍ରÉୋ 

ମÌନ ଅÉଏରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉରÛକରି ସÉରÛକରି ତାଡ଼ା ରଭନ୍ ମବୋ 
ମÉଣ୍ରିତାରା, ଏତୋନାକା ଏଆରରି ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରା କାତା 
ରଭରସ୍ରୁ ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଭଞ୍ାନା ଆଃରନରୁ। ୪

 ଲÌକୁ 
ଉରଜÑତାରା ରଭନ୍ ମବୋ ଏÌରସ ଗରିରନରୁ। ଦାେÈ ରକÍରଣ୍ାକା 
ଗ୍ରÉେ୍ନାରା ରଭନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଆଃୋ ଟÌଣ୍ରିରନରୁ। ୫

 ଅÉରତÑକାରଭÑ 
ଈନୁ ଡ଼ଃନା ନରିଣ୍ାନରି ତଃୋନା ଇଟାମୁ। ଜୂପ୍ କା ଭÉରତକା 
ମୁଣ୍ରି ମୂମୁ। ରନଗରିସଦରି ଡ଼ଃନା େÌପ୍ ରକଦୁଃମୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରିଗାଟାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀନ୍ା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି େୂରରି ଗରିମ।ୁ

୬
 ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଆମାଇ। ନାଇ େୁତଗି 

େରିଃନାରରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଆଇମାରନ। ଅÉନୁ ରନଗାଡ଼Èଇ କÉଲା 
ପ୍ରହାମାଇ। ୭ ଅÉନୁ େୂରରି େରୂରି ରଗହାମାଇ। ଅÉନୁ ନାଇ େରତ୍ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଇଟାମାଇ। ୮

 ଇରଦ ନାଇ ନାଇ ମୂସାମାନାରରି 
ଟରେରରି ନÉଙ୍ରି  କÉସାନା ମାଞ୍ାରନ। ରେÍନୁ ରକଏ ତୀରରିତାନୁ 
ଅÉଜା ମାନାକରି ଅÉନୁ ଏ ଟÌରେରରି େÉଇ। ପ୍ରବୁ ଟରିକ୍ନÈ ଡ଼Èଇ 
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ତୂକରି ଗରିଭା ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏ ରଦରରି  ଦରିନା a ତାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ନାଇ ମସୂା ମାନରି ବÉଗା ଟରେରରି େ୍ାକ୍ ତାରନଞ୍ଜୁ। ଭାରରି ନÉଙ୍ରି  
ଅÉଏ, ଏତୋନାକା ଏଆନରି ଭÉନାରା ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ କÉସାନାଇ 
ମାରନରୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାକାରରିଇ ଟରେରାକା େ୍ାପ୍ କା ଜରିରନଞ୍ଜୁ।

ତାଡା କାତା ନ୍ତୋରି
୯

 ଏରସ ଉରତ ମଦୂରି ନÉଙ୍ରି  େଣୂ୍ା ଭÉଭା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାମ।ୁ ୧୦
 ଦରିମା 

ଈ େତୁଗି ତରିନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିତାକରି ନÉଙ୍ରି  େରିହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରତସଲନରିକରି ତାଙ୍ରି  ସାଜାରନଞ୍ଜୁ। ରକ୍ସ୍ ରକନ୍ ସ୍ ଗାଲତରି 
ତାଙ୍ରି , ତରିତସ ତଲ୍ମାତରିଆ ତାଙ୍ରି  ସାଜାରନରୁ। ୧୧

 ଇରଦÑ ନÉରକ 
ଭାରରି ଲୁକ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ଭÉନାଭାନରି ମÉକ୍ଇ ନୀରକ 
ଅତାମ।ୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇମବୋ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଗÉରମ ଲୂଡ଼ାତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ତୁଖିକଇ ଅÉନୁ ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଇ।

୧୩
 ଅÉନୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ତ୍ୟା ତାନରି ମାରସଏ ଏମବୋ 

ଅÉନୁ କାେ୍ ବାଃତା ନÉନ୍ା ରଣ୍ା ରନଗାରା ଅଙ୍ରି  ବୁଡ଼୍ ଜାନାଇ 
ଭÉରତଏ। ଏÌସରିବÉଗା ନୀ ଭÉନାଭାନରି ଏÌରÈ ତାସା ଜରିଆମୁ।  
ୋଣ୍ା ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାନରି  େୁତରିଙ୍ା b ନାଇ ରସÍଲୁ ଗÉରମ 
ଲୂଡ଼ା ଆଇ ମାନୁ।

୧୪
 ଆରଲକ୍ ଜାଣ୍ର ନÉନ୍ା ଗÉରମ ନାହରିକରି ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 

ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ଏ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୫
 ଈନୁରଭÑ 

ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉମୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନୀନ୍ାରାରଭÑ ନାହରିକରି 
ଗରିଆ ରାରଜଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ଗ୍ରÉୋ କୁÛଇଟରି ଗÉରମ କୁଡା 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ।

a ୪:୮ ନଦରି ଦନିା ଏତେରି ଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ (ଜୀସୁ) ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାରା 
ତୂକରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ତÉରକÑ ରରହ ରାହରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅରନଞ୍ଜୁ।
b ୪:୧୩ ପାଣ୍ା ତାନ ିଭ୍ରୀସା ଅÉଜାମାସି ପୁତ ି ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ୋଣ୍ା, 
ରଭÑରଲ କାଗଜରଡଃଙ୍ରି  ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ୋଣ୍ା ୋଣ୍ାକୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସ୍କରିମାରସରୁ।

୧୬
 ରଭÍରଲ େÉଲୁ ନÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିନରି ଇଡୁ ତାନରି 

ନାଇ ନରିସରିତାନରି ଏମବୋଇରଭÑ ନÉରକ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓØତାରାଆରତ। 
ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉଙ୍ରି  ତୁହାନା ସାରସରୁ। ଏଆରରିଇ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ଦୂସ 
େରିଃୋକାଞ୍ଜୁ। ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ପ୍ରବୁ ନÉରକ ମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି ବାଃତା 
ରନଗରିସଦରି େÌତୋଭାନରି ପ୍ରବୁ ନÉଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ରନଗରିସଦରି ରଭନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  ପ୍ରବୁ 
ମÉଟ୍ କରିରସଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରଦରରି କ୍ଡÓÉଡରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞଭା େÉରଟଏ। 
୧୮

 ଏରସରରିରଭÍଲା ଏମବୋଇ ରଭରଲ ନାଙ୍ରି  ନାହରିକରି ଗରିଭା ଡୁଞ୍ରିରନ 
ଏମବୋ ପ୍ରବୁ ନÉଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରନଗା ଡ଼Èଇ 
ତାଡ଼ା େÌଣଗରିନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ଅତାରନଞ୍ଜୁ। ପ୍ରବୁତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଅÉୋକାରରି।

୍େିା ଜୋରି
୧୯

 ପ୍ରରିସ୍କା ଏଙ୍ା ଆକ୍ରିଲା ଅରଟÑÑ ଅନରିସରିେର େରରିବାର ଲÌକୁରରିକରି 
ନାଇ ଜହାରରି ସରିଆ ଜରିଆମୁ। ୨୦

 ଏରାଷ୍ କରରିନ୍ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ତାନରି ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତ୍ଫରିମଇ ଅÉନୁ ମରିଲରିତରି ତାନରି ତୁହାନାଇ 
ଭÉଜାରସଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ଗାଣ୍ରି ରନଗରି ସରିଡାରତ। 
୨୧

 ରେନରି ରଡଲରି ରଭÍରଲରନ ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଭା ରସÍଲୁ 
ଡୁଞ୍ାମ।ୁ

ଇଉବୁଲ, େୁରଦନ୍ ସ, ଲରିନ୍, ରକ୍ୌଦରିଆ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଗୁରଲÑÑ 
ଅÉବାରୁ ଆଜାସାକା ନୀଙ୍ରି  ଜହାରରି େÉଟ୍ କରିଞ୍ାନୁ।

୨୨
 ପ୍ରବୁ ନୀ ଜରିଉ ତରିରକ ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ମୀ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 

କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମାଞ୍ାକାରରି।
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ତତିସ ନସÍଲୁ ଅÉକୁ
୧  ୧ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଆଲରିଆ ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 

ୋଣ୍ାଅÉଜାମାସରି ୋଉଲ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉକୁ। 
ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି ଲÌକୁତାରାଆ େରତ୍ତରିରଙ୍Ñ ଆଡାତାଙ୍ରି  
ନÉଙ୍ରି Ô ୋଣ୍ାଅÉଜାରନ। ଉରଜÑତାରା େୁନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଈ 
ଲÌକୁରରିÔଇ ଆଡାତାଙ୍ରି  ନାଙ୍ରି Ô ୋଣ୍ାଅÉଜାରନ। ରେÍନୁଇ ଲÌକୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଲÉକରିରନରୁ, ଏÌରÈ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌରସ୍। 
୨

 କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ଜରିଉ ବÉଗା ମÉଇ ବାସ୍ାଡ଼Èଇ େରତ୍ 
ଏଙ୍ା େନୁ୍ ମବୋଏÌଲୁ ଭÉଜାମାରନ, ରଡଲରି ଟÌଣ୍ା ରବÎÍରଲÑରନ ରେÍନୁ 
କାରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବେରିନରି ଜରିଉତାରା କାତା ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁ ଆରଡ୍ଏ, ରଭରସÑଞ୍ଜୁ। ୩

 ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି ତାନରି ରେÍନୁ ଈ 
ନୀମବୋ କାତା ତାନରିÔ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। େÌପ୍ କା ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
େୂତଗିତରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ନାଙ୍ରି  ଏ କାବାଡ଼ରିତାରାଆ 
ବାରରି ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଏଃୋଗାଟରି ରେÍନୁ ବାଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ବÉଗା, ଅÉନୁ ଏÌରÈ େÌରତେଏ।

୪
 ଈ ଅÉକୁ ତରିତସକରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ। ଇନୁ ଈ େରତ୍ ଡ଼Èଇ 

ନାଇ ଟରିକ୍ନÈ ମ୍ୀଏନରି ରଡରହଙ୍ରିତାତରି।
ମାଇ ଅÉବା ମଲୂÈ ରେÍନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ମାଇ ଏଃୋଗାଟାନରି 

ବାହାଡ଼Èଇ ଈନୁ ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା େÉନୁମ।ୁ

କ୍ରୀତତାନିÔ ତତିସତାରି କାବାଡି
୫

 ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରନ୍କା ରାହରି ଅÉଜାରନ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑ ତାଆ େୂରରି ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  କ୍ୀତ ତାନରିÔ େରିହାନା 
ଭÉଜାରସଏ। ଇସରିଙ୍ରି  ଈନୁ ଗୁରଲÑÑ ନÉସ୍କାନରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ା, 
ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ଅÉସ୍କା ମୂଦରି ଈରାଡ଼ରିକରିରଭÑ େରିହାନା 
ଭÉଜାମାରସ ନୀଙ୍ରି । ୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି , ର 
ଲÌକୁତାରରି ଏତେରି ନୀମବୋ ମାନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା, ଏÌଭରି ଅÉତୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦୁଶସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତରି ରÛରଣ୍ରନ 
କୁଡ଼ା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ। ଏଆନରି ମୀଡାକା େରତ୍ଗାଟାକା 
ଅÉଜାଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଅହମାରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋଆ ଦୁରହÑରୁ 
ଏଙ୍ା ଡୂୋଡ଼Èଇ ଅÌରଡ଼ ସରିଡାଦୁରହÑରୁ। ୭

 ଈ ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନାରରି 
କାବାଡ଼ରି ଆଇମାରନ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରିତାରାଆ ଟରିକ୍ନÈ ରମଃୋ 
ସୂଡ଼ା ଗରିଭା ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସ ସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ କାତା। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅହମାରରି, ଡÉଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଉରତÑଏ ସÌଡାଙ୍ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ କାଲୁ ଉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା 
ଦୁରହÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ କଲସରିଲା ଗରିଭା ମାଣ୍ରିନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁରହÑଞ୍ଜୁ, 
ରବÍଗାଲରି ତାକାରରିଇ ବୁତ୍ାଗରିଆନା େÉନ୍ ମବୋ ଅÉବାତାଙ୍ରି  
ଡ଼ଃନା ତୁସ୍କରି  ଦୁରହÑଞ୍ଜୁ। ୮

 ତାଡ଼ା ଇଡୁ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁରରିଇ 
ଆସ୍ାନା ବାରା ସୀବାÏ ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରନÍଗାରା ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, େୁମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 
ତୀରରିଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼Èନରିଇ (କାଡ଼୍ ୋ ମୂେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ) ଅÉରତÑକା 

ତାଡ଼Èନରିଇ ମଶୁ୍ା ମେୁରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁଉରଜÑତାରା ଇସରିଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାମ,ୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ରନଗାଆଡ଼Èଇ ଏÌରÈ େÉଲରି 
ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, ୯

 ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ବÉରା ସୀେ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋତାରାଆ ଗ୍େ୍ାଗାଟାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ତÌସ୍ା 
ତାଙ୍ରି  ମୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ ସରିରଡÑରୁ 
ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଗÉରମÑ ଲÌକୁ ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ମାରନରୁ, ଏତୋନାକା ମÉନରି 

ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  କୂଭା ଗରିରନରୁ, ବÉକା ସରିଡାନÉରାଆ କାତା 
ରବÎସାନା, ରବÍଗାଲରିତାକାରରିଇ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିତାନରିଇ ଡୂରନରୁ, 
ଅÉନୁ ଗÉରମÑ ବÉଗା ଏ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ, ଏତୋନାକା ଗୁରଲÑÑÑ ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁ ତାକାରରିଇ ୋଣ୍ାକ୍Éୋତାଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିରନରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାଇ। ୧୧

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରସÍରଣ୍Ñଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ମÉସାମାନାରÈ 
ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ମୂେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିÔଇ 
ଈଆÒରଡଃଙ୍ରି  ବÉକାସରିଡାନରି କାତାଙ୍ା ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଟାଟରି ଗରିଭା 
ମୂେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଲÉବା ସରିଡାନରି ଗ୍ରÉୋ ଟାଟରି ଗରିଭା ମୂେରି 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଏଆରୁ ଦÈୋ ଗ୍ରÉୋ ଗ୍ରÉପ୍ ସାନାଇ ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ଇଡୁ 
ତାରରିÔଇ ନାହରିକରି ଗରିେ୍ରି ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ବÎÉରରି ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନରୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଦନ 
େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନରୁ। ୧୨

 ଏଆରରି ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ମାରଦÑ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡÈଉ ଅÉନାରା ରେÍନୁ କାତା ରଭସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ, 
ରବସାରନଞ୍ଜୁ: “କ୍ୀତରିତାକା ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑÑତାକା ଡ଼ଃନା ବୁତ୍ାତାରା 
ରଭରସ୍ରୁ, ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ଲାହାଗାଟାକା। ଏଆରୁ 
ତରିମବୋ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଆନାରଭÑ ରବÍଗାଲରି ତÈଆ ଗରିଏରୁ।” ୧୩

 ଏ 
ଡÈଉ ଅÉନାରା ରଭସ୍ାଗାଟାନରି ତାରରି କାତା ଉରଜÑଏ ତାରରି। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରିଇ ରବସ୍ ଦୁ, ଆନାବା ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 
ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ ଦୁ ଇÌନୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଅÉବାÏ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଇରସÑକା ଏଆରୁ େରତ୍ ଡ଼Éଇ ଡÉଟା ଅÉରନରୁ। 
୧୪

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆରୁ ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରକÍରÛଣ୍ାକା 
ଆରହÑରୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରା ଆଃେରି ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରିତାଆ ବାଗଗିଙ୍ା 
ଆରହÑରୁ।

୧୫
 ଏତୋନାକା ତୀରରିତାକା, ଏଆରରି ବÉଗା ଗୁରଲÑÑ ତÈଇ 

ତୀରରିତÈଇ, ଅରଟÑÑ ଏତୋନାକା ଡ଼Ìଇତାକା ଏଙ୍ା େରତସ୍ରିଡÈନାକା, 
ଏଆରରି ବÉଗା ଗୁରଲÑÑÑ ତÈଇ ଡ଼Ìଇତାଇ, ଏଆରରିତାରରି ଏÌଲୁ ସପ୍ରା 
ଅÉଜାରନ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ଆନାରରି ଏÌରÈ ରସÍଲୁ, ଏଆରରିତାରରି 
ବୁଦରି ମୁହ ରିଆଜାରନ। ୧୬

 ଏ ଲÌକୁତାକା ରଭସ୍ରିରନରୁ ଅÉମ ୁ
ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାନାମ,ୁ ଏÌଆକରିରଭÑଏ ଗୁରଲÑÑÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଏଆରୁ 
ଗରିେ୍ରିମାରନରୁ, ଏ ବାହାଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ ଆଇରନ, ଏଆରୁ 
ରେÍନୁଇ ଆଃେରିସରିରଡÑରୁ। ଏଆରୁ ଆଜାନ୍ ଞ୍Éୋ ଲÌକୁ, ବାଗଗି 
ରଲେ୍ା ଏଙ୍ା ଆନରିରଭÛ ରନÍଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାକା 
ଅÉଆରତରୁ।
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ଟକି୍È ଗ୍ରÉପାତନିିÔ ଦାଇ ଗି୍ା

୨  ୧ ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋତରିନରିÔ ଗରିଆନାଇ ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ରସÍଲୁ 
ଈରୁ ଲÌକୁରରିÔଇ ରବସ୍ା କାତା। ବୁଡା ଲÌକୁରରିÔଇ ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ, 

ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌବରିÎ ତÉଡ଼Èନରିଇ କାଟ୍ ସାନାଇ ମୁଣ୍ରି ମୂୋଗାଟାଇ 
ଅÉନୁ। ୨

 ବୁଡାଗÉଟାରରିÔଇ ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ ଏଆରୁ ମୁଣ୍ରିମୂୋ, ଜୀଉ 
ଏÌଲୁ ରସ୍ଟ୍ ନା ଆଃୋ, ରଗÑମ୍ନା ରାହରି ଅÉନାକା ଏଙ୍ା ବୁଦରି 
ଗାଟାକା ଅÉୋକାରୁ। ଏଆରୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ, ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ଡÉଟା ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୩
 ବୁଡାଲରିସ୍କାନରିÔଇ ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌଭରି ତÉଡ଼ା ଜରିଉ 

ରଜÍଡାତାନରିଇ ତୀରରିତÈଇ ଇଟରିନୁ। ଏÌବରିÎ ରବÍଗାଲରି ତାକାରରି 
କୁÛଇଟରି କାତା ରବସÈକÈଇ ଏଙ୍ା ଗÉରମÑ ବÉଗା କାଲୁ ଉନ୍ ମବୋ 
କୂୋକାଇ, ଏÌବରିÎ ରନଗରି କାତା ଗ୍ରÉୋକÈଇ। ୪

 ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌବରିÎ ଲÉଆÒସ୍କାନରିଇ, ଏÌଭାସ୍କାନରି ଜÉମା, ଏଙ୍ା ମୀଡାକାନରିଇ 
ରଜÍଡାଗରିଭା ଗ୍ରÉୋ ମୂନୁ। ୫

 ଏତୋଇ ଲÉଆÒସ୍କାନରିÔଇ ଗ୍ରÉୋ 
ମୂନୁ ଏÌବରିÎ ବୁଦରିଗାଟାଇ ଏଙ୍ା ତୀରରିତÈଇ (ଅÉୋକାଇ), 
ତÉଡ଼ା ଇଡୁତାରା ଲେ୍ା ବÉରରି ଅÌୋକାଇ। ରଜÍଡାନÌବାÏଗାଟାଇ 
ଅÉୋକାଇ ଏଙ୍ା ତÉଡ଼ା ଜÉମାଙ୍ାନାରା ବାଗଗି ଆଃୋଗାଟାଇ 
ଅÉୋକÈଇ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା, ଏମବୋଇରଭÑ ମାଙ୍ରି Ô ସୀବାÏ 
ଅÉଜାମାନରି ରେÍନୁତାରା ଗ୍ରÉୋତାରା କାତା ଗରିଭା ମଏୂÒରୁ।

୬
 ଏÌଆÒରଡଃଙ୍ରି  ଲÉରବÎÑଙ୍ାନରିÔଇ ରବସ୍ ଦୁ ଏଆରୁ ବୁଦରି 

େୁନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଅÉୋକାରୁ। ୭
 ଈନୁରନ ଲÉରବÎଙ୍ାନରି ବÉଗା 

ଗୁରଲÑÑ ତାନରିÔ ରନଗାତରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ନୀ ଗ୍ରÉେ୍ନାବା ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
୮

 ଈନୁ ଇସରିଙ୍ରି  କାତାୋହÈଇ, ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଉରଜÑତାରା 
ରବସ୍ ଦରି। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲାଜା େÉରନÑଞ୍ଜୁ। 
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବÉଦରିଡ଼Èଇ ଅÉନାଆରଭÑ 
ଡ଼Ìଇତାଆ େÉରନଏÛଞ୍ଜୁ।

୯
 ଆଲରିଆରଭÑ ତାଡ଼ା ରଦରାରରିତାରା ବାଗଗି ଡ଼ଃନା ଏÌନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  

ରବÎସ୍ ଦୁ। ଏଆରୁ ରଦରÈରରିଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ଇଟରିରନରୁ ଏଆରରିରକ 
ଟଟା ଟଟରି ଅÉଏରୁÛ। ୧୦

 ରଦରାରରିତÈଆ ରେ୍ଡÍÓକରି ଗରିଏରୁ। ଏଙ୍ା 
ଏଆରୁ ତÌରସ୍ରୁ ଇଆରୁ ଟରିକ୍ନÈତାକା, ଇଆରରିଇ େରତ ୍ଗରିଭା ମେୂା 
ଅÉରନ। ମାଇ ରେÍନୁ ଏଃୋଗାଟାନରିତାରରି ଗ୍ରÉୋ ରନଗରିରରି ଏÌରÈ 
ଅଲରିଆଙ୍ା ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ତାନରିଇ ତÌସ୍ା ମରୂନରୁ।

୧୧
 ରେÍନୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ୋଣ୍ଞ୍ାନାକରି, ଅÉଜୁ ଈଆରଡଃଙ୍ରି  

ନୀମବୋଗରିଭା କାତା। ଈ, ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗୁରଲÑÑତାରରିଇ ଏଃୋ ମରୂନ। 
୧୨

 ଏ ରଜÍଡାନÌବା ମÉଙ୍ରି  ରମÍଲରି ଅÉଜାରନ, ଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ସାଲା ଅÈନାଆ ଏଙ୍ା େୁତଗି ମÉଟ୍ କରିନାଆ 
ଗରିଅÈନାରା ଗ୍ରÉୋଇରନ। ଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ, ଇ େୂତଗିତାନରିÔଇ ବୁଦରି 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ୋରହରରି ତାନରିଇ ରାହରି ଅÉଭା 
ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନ। ୧୩

 ମାଇ ରଦରରି ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋଗାଟରି 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉନାରା ୋରହରରି ରମହାନା ରାହରି ଅÉଜାମାନରି ରଡଲରି 
ତାନରିÔଇ, ଅÉଜୁ ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଅÉବାÏ ଲୁଡ଼ାମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ରଦରରି ବାରା ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। 
୧୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବÉଗା ତାଡ଼ାନରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ମÉଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ 
ଡ଼Èଇ ଏଃୋ ତାଙ୍ରି , ଏଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ର ତୀରରି କ୍ାମବେଜୁ ଏଙ୍ା ବାÏରରି 
ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ଈ ତୀରରି 
ଲÌକୁତାକା ଡ଼ଃÛନା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ।

୧୫
 ଲÌକୁରରିଇ ରଭସ୍ାଟୁ। ମୀରନ୍ ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟା େÌଣ ମାରନ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଲÌକୁରରିଇ ମୂୋ ଡÉଟା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରୁ 
ଏତୋଆ ଗରିେ୍ରିରନରୁ ଏÌରÈଆ ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା ତାଙ୍ରି  
ମୀନ୍ାରାଆ ଡÉଟା ତରିନରିÔଇ କାରବାର ଗରିଦୁ। ଏÛମବୋଇରଭÛଏ ଇସରିଙ୍ରି  
ମୀରକଏÒ ଆରଡଃଙ୍ରି  କାରବାର ଗରିଏରୁ ଏତୋରରି ମୀଙ୍ରି  ରତଅରରି 
ଗରିଆରନ।

ନରୀମ୍ାଗି୍ା ତାରି ନନଗି ସÉଜା

୩  ୧ ଲÌକୁରରିଇ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଈଆ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁତା 
ଈଟା ତାଙ୍ରି  ରବÎସ୍ ଦୁ। ଏଆରୁ ସରକାର େÌଣଗାଟାରରି 

େÌଣ ରନÍରଡଟରି ରାହରି ଅÉୋକାରୁ। ଏଆରରି ତÉରା ବାଗଗି 
େÉଲରି ଗରିଦୁ, ଏଙ୍ା ରନÑଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଆଦୁ। 
୨

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସାଅÈଟୁ। ରବÍଗାଲରି 
ତାକାରରିରକÑ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ 
ଅରଟÑÑ, ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ରନଗରି ରଜÍଡା ତÌସ୍ାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଇ ଗୁରଲÑÑ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େରତ୍ଗାଟାରରିଇ 
ରବସ୍ ଦୁ।

୩
 ରବÍରଲ ଅÉଜୁରଭÑଏ େୁନÈନାସୁ ମାସାସୁ, ଅÉଜୁ ବାଗଗି 

ମୃକୁଗାଟାସୁ ମାସାସୁ। ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେ୍ରିମାସାସୁ। ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନରି ଇସାନାଣ୍ା ଅଡ଼୍ ୋ ଏଙ୍ା ରରହା େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅଲରିଆଗାଟାସୁ ମାସାସୁ। ଅÉଜୁ ରୂଗ୍ ରୂଗ୍ ତାନରିÔ ଏଙ୍ା 
ବୁକୁେୁଡ଼ରି ଅÉବାÏ ଡ଼Èଇ ରଡଲରି ବରିÎହା ଗରିେରିମାସାସୁ। ଲÌକୁ ମାଙ୍ରି  
ରୂଗୁ ଆଇମାଞ୍ାରତରୁ। ଏଙ୍ା ଅÉଜୁ ରÛଆସୁ ରÛଆନରିଇ ରୂଗୁ 
ଆଇସାସ।ୁ ୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ମାଇ ଏଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ତÌଞ୍ରିରତ, ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ବାହାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୫ ରେÍନୁରକÛ 
ରନଗରି ସÉଟା ଇଟା ତାଙ୍ରି , ମାଇ ଗରିଆସରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑÑତା 
ବÉଗା, ଅÉଜୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାସରିଡାତାସୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଙ୍ରି  
ନଗ୍ ଜାନାଇ େୂନରି ଲÌକୁ ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ଏଙ୍ା େୂନରି 
ନୀମବୋ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ବାହାଡ଼Èଇ ବÎÉଜା ମାରସ। ୬

 ରେÍନୁ ମାଇ 
ଏଃୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଈ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା କୁÛଇଟରି 
ଭÉତୋରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ଏଆନରି ରଜÍଡାନÌବା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରି 
ତାସ ୁଅÉତାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଲତୁରଜÍଡା େÉନାସ,ୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ଆରରରନ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏÌରରି 
ଆଡÈ ମÉନ୍ରି ବାରା, ଈରରି ଗ୍ରÉମବୋ େରତ୍ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରରି।

ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଇରÈ େୁନାକାରୁ ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଡÉଟା ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା 
ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିେ୍ରିନାକା, ରନÍଗରି କାବାଡ଼ରି ଗୁରଲÑÑ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ତାଡ଼ାନରି ନରି ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ରସÍଲୁ ରରହା ଅÉରନରୁ। ଇ କାତା 
ଗୁରଲÑÑତାରରି ରନଗାରରି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିରନ।

୯
 େୁନÈନରି କାତାଙ୍ା ବÉଗା ଆରରÑରନ ଟଟାଟଟରି ଅÉବାÏ, ସୀରୁ 

ରଭଡ୍ା କାତାଙ୍ା ଆହାନା ଟଟାଟଟରି ଅÉଭା ଏଙ୍ା ମÌସା ସÉଜା 
ଗ୍ରÉୋ କାତାଙ୍ା ଆହାନା ଟଟା ଟଟରି ଅÉଭା ବାହାଡ଼Èଇ ଦୂରୁ 
ରାହରି ଅÉଦୁ। ଏଭରି ଗୁରଲÑÑ ରକ୍ଉ ସରିଡାନାଇ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିଇବାରା 
ଗରିଅÈନାଇ। ୧୦

 ରଗରଟ ଇମବୋଇ କରିଲାବରିଲା ଗରିରନÑ, ଇରସÑକା 
ଏÛଆନରିÔଇ କÉଡ଼୍ ଦୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଗରଟÑ କରିଲାବରିଲା ଗରିେ୍ରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 
ଇରସÑକା ଏଆନରିଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା କÉଡ଼୍ ଦୁ। ୧୧

 ରଗରଟÑ ଅରଟÑÑ 
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ଏଆଞ୍ଜୁ ରରିରହଗରି କରିଲାବରିଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏÛଆନରିରକ 
ଅÈଡା କୂଦୁ। ଈରୁ େଞୁ୍ାଦୁଃଦୁ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÛଆନରିତାରରି ଡ଼Ìଇଏଆଞ୍ଜୁ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ସÉକରି ସୀରନ।

ଏÌଲୁ ତାନ ିଆଃପା ତାଙି୍ ଏସÛନ ିକାତା
୧୨

 ଅÉନୁ, ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଆରର୍୍ମା ଏଙ୍ା ତୁଖ୍ କଇ ୋଣ୍ାରାଜାଇ। 
ଏଆରରିଇ ୋଣ୍ାନରି ରବÑଅଟରି ଈନୁ ନରିକେଲ୍ରି ତାନରି, ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ସରିଆନା ଡୁଞ୍ରିଦରି। ରେନରି ରଡଲରି ଏମବୋ ବରିÎହା 
ଗରିଇ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଟରିକ୍ନÈ ଗରିଆମାଇ। ୧୩

 ଅକରିଲ ଜୀନା ଏଙ୍ା 
ଆେଲ୍ ଏମବୋଡ଼Èଇ ବାଇରନରୁ। ଏଆରରି ଭÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଈନୁ ନୀ 

ମବେନରି ରତରସ ଆଡାମ।ୁ ଈରୁ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆରରିତାରରି 
ଆନାରରିରଭÑ କÌରଗଏ।, ୧୪

 ତାଡ଼ା ଜରିଉ ତରିନରିÔଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ତାନରି ଆଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଗ୍ରÉମବୋ ଲୁଡ଼ାମାରନ। ଏÛରମବେରରିତାରରି 
ଉରଜÑ ଲୁଡ଼ାମାରନ, ଏÛଆରରିତାରÈ ରନଗରି ଗରିଦୁ। ଇରସÑକା ମାଇ 
ଲÌକୁ ଆରଡ୍ରନ ନରିରମବେÛରୁ।

୧୫
 ନÉରକÛ ଆଡାନା ଇମବେÈତାକା ଗୁରଲÑÑ ତାକା ନୀରଙ୍ 

ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ ଏତୋନାକା େରତ୍ ଡ଼Èଇ ମାଙ୍ରି  
ମÉଟ୍ କରିଞ୍ାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରଦÑରୁ।

ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମୀରକ ରାହରି 
ଅÉଜାକାରରି।
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ପିଲିମନ ବାଃତାଙି୍ ଅÉକୁ
୧

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ବନ୍ୀ ଅÉଜାମାନରି ୋଉଲ ଏଙ୍ା ମାଇ 
ଆରମବେସା ତରିମତରି ବାହାଡ଼Èଇ ୨ ମାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଏଙ୍ା 
କାବାଡ଼ରିଆଡାଗାଟରି େରିଲରିମନ, ମାଇ ଆଙ୍ରି  ଆପ୍ପରିୟା, ତÌଡୁଗାଟରି 
ସରିୋଇ ଆଖଗିପ୍ପ, ଏଙ୍ା ମୀ ଇଡୁତାନରି ଊସ୍କରିମାନରି ଲÉକାଗାଟରି 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିଞ୍ାନାମ।ୁ

୩
 ମାଇ ମୂଲା ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା 

ଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡାନବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଭÉୋକାରରି।

ଫିଲରୀମନତାରି ନଜÍଡା ଏଙ୍ା ପନତ୍ଡ
୪

 ନାଇ ରେÍନୁବାଃତା ଜÉୋତାନରି ଅÉନୁ ନୀରଙ୍ ଏÌଲୁ ଗରିେ୍ରିଞ୍ାଇ। 
ନୀ ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୫

 ରେÍନୁତାଡ଼ା 
ଗୁରଲÑÑ ସୂୋଡ଼ରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ନୀ ରଜÍଡା ମାଞ୍ାନାରା ଏଙ୍ା 
ଜୀସୁବାଃତା ନୀନ୍ାରା ରଜÍଡା ଏଙ୍ା େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ 
ରଭଞ୍ାନାଇ ବÉଗା ରେÌନୁଇ ଦଃେରିମାଇ। ୬

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା 
ମାନରି ମାଇ ଗୁରଲÑÑ ରନଗରି କାତାଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋ ମୂୋରସÍଲୁ 
ନୀ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଆଡାମାନାରରି ନୀରଙ୍ ତÌଡୁ଼ ଆଜାରନ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ଜÉୋ ଜାେରିମାଇ। ୭ ଅÌ ଆରମବେସା ରେÍନୁ ଲÌକୁରରି ବÉଗା 
ଈନୁ ରଜÍଡା ତÌସାମାଞ୍ରି , ଏଆରରିଇ ଈନୁ ରରହା ସରିଆମାଞ୍ରି । 
ଈରରି ନÉଙ୍ରି  ଗÉରମÑ ରରହା ସରିଆରତÑ ଏଙ୍ା ରଜÍଡାଜରିଲରି 
ଇସ୍ାଗରିଆରତÑ।

ଅନରୀସିମଇ ଆନମ୍ସା ନଡଃଙି୍ ଆଞ୍ାମୁ
୮

 ଏସÛଲରି କାତା ଈନୁ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ଆରମବେସା 
ମÉରାତାତରି ବÉଗା ରନଗରିକାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ନୀରଙ୍ ବାଗଗି 
ସୀନାରରି ନÉନ୍ରି େÌଣମାରନ। ୯

 ଏÌËକରିରଭ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଗରହରରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ମÌନ ଆଇନାଇ। ଅÉନୁ 
ୋଉଲରତନୁ ବୁଡା ଅÉରତÑରଡÑ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ରସÍଲୁ 
ବନ୍ୀ ଅÉଜାମÉଇ। ୧୦

 ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଅନୀସରିମ ରସÍଲୁ ଗରହରରି 
ଗରିେରିଞ୍Èଇ। ଅÉନୁ ବନ୍ୀ ଇଡୁତାନରି ମାସାବାÏନରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ସାସରି ରଡଲରିତାନରି ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ ରସÍଲୁ 
ଲୂଡ଼ାସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ 
ଏଙ୍ା ନୀ ରୀ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ମଲୂା ଲୂଡ଼ାତାଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÍÓୋଇ ମାଞ୍ାଇ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ନÉରନ୍ ଆରଣ୍ସରିରଭÑ ଏଆନରିରକ ତଃୋ 
ଅÉଜାମାରନ। ୧୩

 ଅÉନୁ ବନ୍ୀ ଇଡୁତା ମାସାବାÏନରିଇ ନÉଙ୍ରି  
ରନଗରିସଦରି ରସÍଲୁ ତÌଡୁ଼ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆନରିଇ ନÉରକଏ 
ଇଟାରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିରସଏ। ନÉରଙ୍ ତÌଡୁ ଅÉବାÏଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀ 
ବÉଗା ନÉଙ୍ରି  ଲେ୍ାମାସ୍ା ଗରିଆଦୁଃତାରନଞ୍ଜୁମା। ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑ  

 

ନୀରଙ୍ ରବÎÍରଲରନ ରବÎନାରାଏ ଅÉନୁ ଆନାରବÎଏ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
ମÌନ ଅÉଆÒରତନୁ। ନୀନ୍ରି ଆନରିସରିକରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ନୀ ମÉଣ୍ରିନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉୋକାରରି, ନାଇ ନୂଡ଼ରିଆଃୋ ଡ଼Èଇ ଅÉଆକାରରି ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ।

୧୫
  ଅନୀସରିମ a ଈରକÑ ରଡଲରିରସÍଲୁ ନୀ ବାହାଡ଼Èଇ 

ରଗଞ୍ାଞ୍Éରତଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆଜାଦୁଃରନ ଇସରିଙ୍ରି  
ଈନୁ ଏଆନରିଇ ଗୁରଲÑÑଦରିନା ରସÍଲୁ ରରିରହଗରି େÉନ୍ ମବୋ 
ମୂଦରି। ୧୬

 ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉଏ, ରଟÍରଣ୍ 
ଆଲରିଆଗାଟାନରିକରି ସÉରÛକରି ର ଆରମବେସା ଅÉଭା ରସÍଲୁ। ଅÉନୁ 
ଏଆନରିଇ ଗÉରମ ରଜÍଡା ଗରିେ୍ରିମାଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ଅରଟÑÑ 
ଗÉରମÑ ରଜÍଡା ଗରିଦରି। ଈନୁ ଏଆନରିଇ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁବାଃତା ର ଆରମବେସାରଡଃଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିଦରି।

୧୭
 ରଗରଟÑ ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ତÌରଡ଼ଞ୍ା ଇଞ୍ରି  ଆଃେରିଞ୍ାଦରି, ଇରସÑକା 

ଅନୀସରିମଇ ରରିରହÑଗରି ଆଃମ।ୁ ନÉଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଆସ୍ା ଦୁଃତାଦରିମା, 
ଏରହରଙ୍ରନ ଏଆନରିଇ ଅÉରୁମୁ। ୧୮

 ରଗରଟÑ ଅନୀସରିମ 
ନୀ କୁÛଇଟରି ଆନାରା ଅÉରତÑକା ସÉଞ୍ାଆନାରା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ସରିଆନାରରି ମାରନ ଇରସÑକା ନାଇ 
ବÉକରି େୁତରିତାନରି ଆଟୁମ।ୁ ୧୯

 ଅÉନୁ ୋଉଲରତÑନୁ, ଈକାତା ନାଇ 
କାଜୁଡ଼Èଇ ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ। ଅନୀସରିମତାରରି ରଗରଟÑ ନୀଙ୍ରି  ଆନାରରି 
ସୀବାÏମାରନ, ଅÉନୁ ଏÌରÈ ନୀଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍÓପ୍ାଇ ରତଃତାଇ। ନୀ 
ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ଈନୁ ନାଇ ବାଃତା ଏରସସରିକରି ବÉକରି ମାଞ୍ାଦରି, 
ଏକାତା ଅÉନୁ ଆନାରବÎଏ ରବÎତୋରାଏନୁ। ୨୦

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÌ 
ନାଇ ଆରମବେସା! ରେÍନୁବାଃତା ଈନୁ ନାଇବÉଗା ଆନରି ଅÉରତÑକା 
ଲୂଡ଼ାତାରା ଗରିମୁ ଇଞ୍ରି , ଅÉନୁ ରବସ୍ରିଞ୍ାଇ। କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ନାଇ 
ଆରଣ୍ସରି ଲତୁ ଇତୋମ।ୁ ୨୧

 ଅÉନୁ ଆନାରା ରବÎସାଞ୍ାଇ, ଏÌରÈ 
ଗରିଦରି ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ାନା ଅÉନୁ ଇ ଅÉକୁ ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ। ଅÉନୁ େଞୁ୍ାଞ୍ାଇ 
ଅÉନୁ ଏରସ ରବÎତୋରତଏ, ଈନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ସÉରÛକରି ଗରିଦରି।

୨୨
 ନାଇ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ରଣ୍ା ବାକାରରି ରବÎଏ ତÌଲ ଗରିମ।ୁ 

ଅÉନୁ ଅÉଶା ଗରିେ୍ରିମାଇ ରେÍନୁ ନୀନ୍ାରା ଜÉୋ ରବÎଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟା ଅÉବାÏ ମଇୂ।

ବିÎୋନଡଲି ଜୋରି
୨୩

 କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବÉଗା ରସÍଲୁ ଏୋଫ୍ରା ଇନାଞ୍ଜୁ ନÉରକ ଆଡାନା 
ବନ୍ୀ ଅÉଜାନାଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରିଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ମÉକ୍, ଆରରିତୋଖ୍, ଦୀମା ଏଙ୍ା ଲୁକ ଇଆରୁରବÎଏ ନୀଙ୍ରି  
ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ।

୨୫
 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ 

ଜରିଉତରିରକÑ ତÌଡୁ଼ ମାଞ୍ାଦୁଃତାକାଞ୍ଜୁ।

a ୧:୧୫ ଅନରୀସିମ ଇରସÑକା “ଆବ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ”।
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ଏବ୍ରୀ
ନପÍନୁ ତାଡା ମ୍ରୀଏନ ି୍ାୋଡÈଇ କାତା ନ୍ସାନନଞ୍ଜୁ

୧  ୧ କାରହÑ ରେÍନୁ ମÈଇ ଲÌକୁରରିଇ ତÉନ୍ାରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରି ଭାହାଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରଡଲରିତା 

ରବÍଗାଲରି ୋରହରରିଡ଼Èଇ କାତା ରଭସାରସଞ୍ଜୁ। ୨
 ଏÌËକରିରଭÑ 

ଇ ଭରିହାରଡଲରିତା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ବାହାଡ଼Èଇ ମÉରଙ୍ 
ଅରଟÑÑ ରରିରହÑଗରି କାତା ରଭସାଞ୍Èରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି 
ଭାହାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରସଣ୍ନାରÈ େରିଲ୍ ରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଗୁରଲÑÑ ସÌେଗିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କାରନÑଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରÈ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ାମାରନÑଞ୍ଜୁ। ୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ତାରÈ ଅÌରତେରରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡÉଟାଗାଟରି 
ରଭÍସ୍ାଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତÈ ଆହାନା ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ 
ଲÌକୁରରିÔଇ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ଏଃୋ ସରିଆନା ଏଆରରିଇ ତୀରରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। 
ଏÌ ରଭÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ଗୁରଲÑÑତରିକରି ମୂୋଗାଟରି 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ତରିନରି ୋଡ଼Èଟରି କରତେଞ୍ଜୁ। ୪ ରେÍନୁ ଏଆନରିÔଇ ଗୁରଲÑÑ 
ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୂତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସÉରÛକରିତାରÈ ୋଦା ସରିରତÑଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌତେରିସରିକରି ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ତରିଙ୍ରି  ରଭÍଏÒ ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଅରଟÑÑରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ଏରମବେରରିରଭÑ 

ଇରଡଃଙ୍ରି  ରଭÍସାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ :

“ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି ରନÍଞ୍ଜୁ
ଅÉନୁ ନରି ଅÉବାରତନୁ ଅÉରତÑଏ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୭

ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ରେÍନୁ ଏÌତେରିରଭÑ ରସÍଣ୍ନରି ଦୁତଈ ଈରଡଃଙ୍ରି  
ରଭସÈସରିରଡÑଞ୍ଜୁ,

“ଅÉନୁ ଏଆନରି ଅÉବାରତନୁ ଅÉଇ,
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।” 

 ରରିରହଗରି ସÉମଏୁଲ ୭:୧୪

୬
 ଏଙ୍ା ଏତେରିରଡଲରି ତାନରିଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଉରରଡ଼ରି ମ୍ୀଏନରିଇ 

ଅରଟÑÑ ରରିରହÑଗରି େୁତଗିତାଙ୍ରି  ତାସରିଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରି ତରିନରିଇ 
ଏÌଲୁଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭରତେÍଞ୍ଜୁ :

“ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା
ମ୍ୀଏନରିଇ ଲÉକା ଜହାରରି ଗରିୋକାରୁ।” a

୭
 ତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ:

a ୧:୬ “ନପÍନୁ… ଗିପାକାରୁ।” ଗ୍ରୀକ୍ ତାନରି ଅÉଦରି େୁତରିତାନରି ରରିରହଗରି 
ସÉଜା ୩୨:୪୩ ଏଙ୍ା ଏବ୍ୀ େୁତରିଙ୍ାନରି ଏÌରରି ରମÍଲରି ଅÉରନ।

“ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ଭରିଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନଞ୍ଜୁ,
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ରୀମାନରି ନÉଡ଼ରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦୪:୪

୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ରସÍଲୁ ରଭରତେÍଞ୍ଜୁ :

“ଅÌ ରେÍନୁତରି ନୀ େÌଣ ଗରିେରିମାନରିଦରିନା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନରିହ ରିରନ,

ଈନୁ ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଦରି
 ୯ ଈନୁ ତୀରରି ତାରÈ ରଜÍଡା ଗରିଦରି ଏଙ୍ା ଈନୁ ଅÉଗÈନାରା 

ସଇ ଅÉଆଇ।
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ନୀ ରେÍନୁ ନୀରକÑ ତÌଡୁ 

ଆଇମାଞ୍ାନାକÈରରି କୁÛଇଟରି ନାଙ୍ରି  ସÉରÛକରି 
ରରହାଲରି ଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୪୫:୬–୭

୧୦
 ରେÍନୁ ଈରÈରଭÑ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:
“ଅÌ ରେÍନୁତରି! ଈନୁ ଊରରÑଡ଼ରି େୂତଗିତରିନରିଇ େରିଲ୍ ତରି,

ଏଙ୍ା ନୀନ୍ରି କାଜୁ ମରୂଡଙ୍ରି  ତରିନରିଇ େରିଲ୍ ରତ।
 ୧୧ ଈଭରି ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉନୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 

ରାହରିଅÉଦରି।
ଏÌ ଗୁରଲÑÑତାଇ ସରିଣ୍Èଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡÓÉଡÈଇ ଅÉନୁ।

 ୧୨ ଈନୁ ଲାମବୋ ଅଙ୍ରି  ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭÈ ଟରିପ୍ ଦରି
ଏଙ୍ା ଏÌଭରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ମÉସ୍କା ଅÉନରିରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ,

ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରÌ ସରରÑ ରÉହରିଅÉଦରି,
ଏଙ୍ା ନୀରନ୍ ଦରିନା ଏରସÑକାରଭÑ ରନÍରମବେÑଏ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୦୨:୨୫–୨୭

୧୩
 ରେÍନୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଏତେରିରଭÑ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ରଭÍସା 

ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ:
“ଏରସରରି ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନୀ ଗୁରଲÑÑ କÉରସÑଙ୍ାନରିଇ ନୀ ତୂକରି 

ଗରିଭାତାଙ୍ରି  ତାË ସରିରଡÑନୁ,
ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ନାଇ ତରିନରି େÉଡ଼Èଟରି କକ୍ ସା ଦୁଃମ।ୁ” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୧

୧୪
 ଗୁରଲÑÑ ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୂତଙ୍ା ଅÉଇରନରୁ ଜରିଉଙ୍ା। ଏଆରୁ 

ରେÍନୁ ତାରÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ଏତେÈନାକା ଏଃୋ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ ଏଆରରିଇ ବାରା ସୀେ୍ରିରନÑରୁ।

ସÉଜା ତଙିି୍ ମÉଦେ ିଏଃପା ନଦରÈଡି

୨  ୧ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ଅÉଜାମାନରି କାତାଙ୍ା ମÉନରି 
ଅÉଭା ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ଏÌଲୁ ସୀଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ଏରହଙ୍ରି  



288ଏବ୍ରୀ ୨:୨
ଅÉଆତାକା ଉରଜÑ ୋରହରରି ବାହାଡ଼Èଇ ତ୍Éଙ୍ାନାଇ ୋରହରରି 
ମ୍Éକ୍ନାସ।ୁ ୨

 ରସÍଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରଭସାମାନରି 
ଗ୍ରÉୋ ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଅÉରତ। ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଜରିହୁଦୀଙ୍ା 
ଏଆନରିତାରÈ ବÉଗଗି ରଲକ୍ ସାନାଙ୍ା ଡଣ୍ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସରୁ। 
ଏରସରରି ରଡଲରି ଏ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ମÉନରି ଅÉଆରତରୁ, ଏଆରୁ 
ଡଣ୍ େÉରଟରୁ। ୩ ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାମାନରି ରଦରରି ଏଃୋତରିନରିଇ 
ରଜÍଡା ଆଟÈତାକା, ଅÉଜୁରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଡଣ୍ େÉନାସ।ୁ 
ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଉରରଡ଼ରିତାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ଇ ଏଃୋ କାତାତରିନରିଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈଇ ରଭÍରସରୁ, ଏଆରୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଈରÈ ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ତÌତୋରତରୁ। ଅÉଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ାକା, 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଉକୁÒସରିତାଆ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଅÉଦାଙ୍ରି । 
୪

 କାବାଡ଼ାକା, ଡ଼Èଇ ରେÍନୁରଭÑଏ ଈରା ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  
ସÉକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାË 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଦÉନ ଡ଼Èଇ ଈରÈ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

ଲÌକୁରିଇ ଏଃପା ସରୀ୍ା ନସÍଲୁ ଜରୀସୁ  
କି୍ସ୍ଟ ନମଡେÓÍୋ ଗÉଣି୍ ଆଃନତଞ୍ଜୁ

୫
 ଏତେରି ଭÉଇମାନରି େୁତଗି କାତା ଅÉଜୁ ବÉସରି ଆଇମାନାସ,ୁ ଏÌରÈ 

େÌଣ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ଅÉସ୍କାସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୬ ରେÍନୁ 
େୁତରିତାନରିଇ ର ବାଃତା ଇËରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ:

“ଅÌ ରେÍନୁତରି!
ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଞ୍ରି?

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାଞ୍ରି?

ଏଆଞ୍ଜୁ ଗରିନÈ ଉରଜÑରନ ରଦରÈଞ୍ଜୁ?
 ୭ ଈନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ଈରକରନ ଆଡା 

କÌକ୍ାମାଞ୍ରି?
ଈନୁ ଏଆନରିଇ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା 

ରଭÍଙ୍ା ମÉରÈତରି ଟରେÑରରି କରିଆଜରିଆମାଞ୍ରି ।
 ୮ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑତÈ ଏଆନରି େÌଣ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଇଟାମାଞ୍ରି ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୮:୪–୬

ରଗରଟÑ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତÈ ତାଡ଼ା ରନÍରଡÑଟରି ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନÈଇରଭÑ ସରିଡÒ, ଏତୋଆ ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଣ 
ଗରିଭା ମୂଏÒଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑ କୁÛଇଟରି 
ଏଆନରି େÌଣ ଗରିେରିନାରÈ ରମÍØୋ ମେୂରି ସରିଡÈମ।ୁ ୯ ଈରକÑ ରଡଲରି 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରସÍଣ୍ନରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  କଗÈଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ଇଟା 
ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଅÉଜୁ ରମଃେରି ମାନାସୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଦଃୋ େÉନରି ରÉରଜÑନରି 
ଟରେÑରରି େ୍Éଙ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୂଗା 
େÉରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉଭା େÉରଟଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡା ନÌଭାଡ଼Èଇକା 
ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ବÉଗା ସÉଭା େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତÈ େରିଲ୍ ସା ମÉରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑତାଇ ଭାରରି 

ଏଆନରିଇ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅÉଜାମାନୁ ଗÉରମ ଲÌକୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ାତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମରୂନରୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିଆନା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସଇୁ ଜୂଗା ସରିଆନାଇ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ, 

ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ଏଃୋ େÉନାରÈ େÉରହରରି 
ତÌରତେଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏ ରସÍଲୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ତୀରରି ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏତୋକା ତୀରରି 

ଅÉରନରୁ ଏଆରୁ ରରିଆରୁ ଜାକ ର ଇଡୁତାକା ଅÉରନରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଅÉରମବେସାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅÉଙ୍ରିସାକା 
ଇଞ୍ରି  ଅÉେ୍ା ରସÍଲୁ ଲାଜା ଅÉଏÒଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଜୀସ ୁରଭÍସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÌ ରେÍନୁତରି, ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା 
ଅÉଙ୍ରିସାକାନରିଇ ନୀକାତା ରଭÍସରିଇ।

ନୀ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି (ତୀରରିତାକାରରି) ନÌକରିଟରି, ଅÉନୁ 
ନୀନ୍ାରÈ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଗରିଇ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨୨:୨୨

୧୩
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ େରତ୍ ଗରିଇÛ।”  ଜରିସାଇଅ ୮:୧୭

ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ:
“ଅÉନୁ ଈରରିମବୋ ମାଇ, ଅରଟÑÑ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 

ମୀଡାକାରଭÑଏ ନÉରକÑ ମାଞ୍ାରନକୁ।” 
 ଜରିସାଇଅ ୮:୧୮

୧୪
 ଏ ମୀଡାକା ଊଙ୍ା ରାକÈ ୋହାମାନରି ଗÉଣ୍ରି ଆହÈରନରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ରାକÈ ଊଙ୍ା ୋହାମାନରି ଗାଣ୍ରି 
ଆରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭାଡ଼Èଇ, ଜୀସ ୁସÉଭା କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିେରିମାନରି ସଇତାନ ତାରÈ ଡÉଟା ମୁହ ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ସÉଭା 
ଆଜରିଡ଼Èଇ ତଃୋ ଅÉଜାମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଏଃୋ ସୀଭା ରସÍଲୁ 
ଜୀସ ୁରମ୍ଡÓହÈ ଗାଣ୍ରି ଆହାନା ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଜୀସୁ ରସÍଣ୍ନରି ଦୁତଙ୍ା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆଡ଼Èଇ ଅବ୍ାହାମ 
ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିଇ ବାରା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଗୁରଲÑÑ 
େÉଡ଼ାଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÉରମବେସାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅÉଙ୍ରିସାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଭାତାଙ୍ରି  ଦରିରତÑ। ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ କÉବାଡ଼ରିତାନରିଇ ଏ ଲÌକୁତାରÈ 
ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରଜÍଡା ନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ରଦରରି 
ଲÉକାଗÉଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଜୀସ ୁକାଞ୍ାଡ଼ରି େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଜୂଗା 
େÉଟÈକରି କାଞ୍ାଡ଼ରି େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିଭା 
ମରୂନÑଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ମÌସାକ ିସÉରÛକତିାଞ୍ଜୁ

୩  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ଜୀସୁଇ ଏÌଲୁ 
ଗରିଦୁ। ମୂଲା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  

ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ େରତ୍ ରସÍଲୁ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ, ନାଇ ଆରମବେସାଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାଣ୍ରୁ, 
ତୀରରିତାରତରୁ, ମୂଲା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑ Ñତାରତରୁ 
ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଈରା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ୨

 ମଲୂା 
ରେÍନୁ ଜୀସୁଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆନା ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ମÌସା ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁରଭÑ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଇଡୁତାନରି ରେÍନୁ ମÉଟ୍ କରିମାସରି 
ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୩ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି 
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ଗୁରତÑକାରନ ଲÌକୁତାକା ଏ ଇଡୁ ସÉରÛକରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନାନରିଇ 
ସÉରÛକରି ମଲୁୂ ସୀରନରୁ। ଜୀସ ୁରସÍଲୁରଭÑ ଈରରିରନ ଟରିକ୍ ନାତାରରି। 
ମÌସା ସÉରÛକରି ଜୀସୁ ଦଃୋେÌଙ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ। ୪

 ଗୁରଲÑ 
ଇଟ୍ କା ଏତୋନରି କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଅÉରତÑକା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାଦୁଃନୁ। 
୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑÑତାରା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଇଡୁ ତାନରି ମÌସା ରÛଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନା ଆଲରିଆଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସÑଞ୍ଜୁ। 
ମଲୂା ରେÍନୁ ଭାଇ ମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ଆନା ଆନା ରଭରସ୍ଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ରେÍନୁ ଇଡୁ ତରିନରିଇ ଲକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ େରତଗ୍ାଟାସରୁଭÑ ରେÍନୁ ଇଡୁତାସ ୁ
ଅÉଜାମାନାସୁ। ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଏ ରଦରରି ଅÉସା ଜÌସାନା ଏ କୁÛଇଟରି 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ଦୃଙ୍ଜୁ  ଇନÈରାଇ ରାହରି ଅÉନା ଇରସÑକାରନ 
ମାଇ ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ରେÍନୁ ଲଃତାରନଞ୍ଜୁ।

ଅÉଜୁ ନପÍନୁଇ ଦାଇ ଗିନାସୁ
୭

 ଏଆକରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ:
“ରଗରଟ ଈରୁ ‘ରନÍଞ୍ଜୁ’ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭରଞ୍ରୁ,

 ୮ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି 
ରେÍନୁଇ

େରରିକ୍ା ଗରିଆସରି ଗÉଲା ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାମାରସରୁ,

ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭÍରଲ ଗରିଆମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ବାଡରି 
ରଜÍଡାଙ୍ା ଗରିଭା କୂନା।

 ୯ ମୀ ଲÌକୁତାକା ଚାଳରିଶ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ସରିଃେରିମାସରି 
ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରି ନାଇ କାବାଡ଼ରି ରମଃରତରୁ।

ଅÉରତକାରଭÑ ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  େରରିକ୍ା ଗରିରତରୁ।
 ୧୦ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ଏ ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତଏ।

ଅÉନୁ ଇରସଏ, ଏଆରୁ ଡ଼ଃନା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡା 
ଲାଇ ମÉସ୍କରିମାରନରୁ।

ଏଆରୁ ନାଇ ୋରହରରି େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରି ସରିରଡରୁ।
 ୧୧ ଏମବୋ ଅÉନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ସାଡ୍ା ଗରିରତଏ

‘ଏଆରୁ ନାଇ ଜÉମବେରିନରି  ବାହା a ତାନରି ଏରସକାରଭÑ 
ସÌଲ୍ ବା ମଏୂରୁ।’ ”  ଗÉଡ଼ରି େତୁରି ୯୫:୭–୧୧

୧୨
 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  

ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମାରଦÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା, େରତ୍ 
ସରିଡାନାରତରୁ ଅÉଭା କୂନା ଏଙ୍ା ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁଇ ମସୁାଲରି 
ଗରିଭା କୂନା। ଈରାଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ୧୩

 ରÛଆରତରୁ 
ରÛଆନରିଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିଦୁ। “ରନଞ୍ଜୁ ଗÉଲା” ରନ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ରଭ୍ଡÍÓଦୁ। ଏମବୋଇରଭÑ ଇସରିଙ୍ରି  ବୁର୍୍ା ଗରିଭାଗାଟରି ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦରିଆନା 
ଭାଡରି ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରÛଆରତରୁ ରÛଆନରିଇ 
ଗ୍ରÉପ୍ ଦୁ। ୧୪

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଟÌଣ୍ାରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ମୀନ୍ରି 
ଏତେରି େରତ୍ ମାଞ୍ାରତ, ଏÌରÈ ରଗରଟ ଭରିହା ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଇଟା 
ମୂରଦରୁ ଇରସÑକା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟରକଏ ଗୁରଲÑÑ େÌଣ େÉରଣ୍ରୁ। 
୧୫

 ଈରାରନ ରେÍନୁ େୁତରିରଭÑ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ:
a ୩:୧୧ ଜÉମ୍ିନ ିବାୋ ଲÌକୁରରି ଜÉମବୋ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ସାଡ୍ା ଗରିଆ ମାସରି 
ବାହା।

“ରନÍଞ୍ଜୁ ଈରୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଭରସକା,
କାରହ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାରସରୁ 

ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ଭାଡରି ରଜÍଡା ଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଭାକୂନା।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୯୫:୭–୮

୧୬
 ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭଞ୍ାନା ଏମବୋଇ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 

ନରିଙ୍ାମାରସ? ମÌସା ବାହାଡ଼Èଇ ମରିସର ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕଭା 
େÉଣ୍ଞ୍ାନା ସ୍ଡÓହାମାଞ୍ାତରି ଲÌକୁତାକା। ୧୭

 ଚାଳରିଶ ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ 
ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାକା ଡ଼Ìଇ 
ଗୁରତÑରୁ ରେÍନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଆଇରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାନରି ସÉଭରିରତରୁ। ୧୮

 ଏତୋକା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ଜÉମବେରିନରି ବାହାତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂଏରୁ ଇଞ୍ରି  
ରେÍନୁ ସାଡ଼୍ା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ? ରେÍନୁ ବାଗଗି ରଲତେରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏÌସରିବÉଗା, ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା େରତ୍ ସରିଡାତାକରି ଏମବୋ ସÌଲ୍ ବା ମଆୂରତରୁ। ଏÌରÈ ଅÉଜୁ 
ରମଃେରିମାନାସ।ୁ

୪  ୧ ତାଡ଼ା ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ ମାରଦÑ 

ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏମବୋ ସÌଲ୍ ବା ମଆୂନାରା ଇସରିଙ୍ରି  ରମଃୋ ଅÉଏ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉନାସ।ୁ ୨ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି 
ବାଃତା ଇସରିଙ୍ରି  ମାଇ ବାଃତାରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରନଗରିସଦରି 
େÌପ୍ କା ଅÉଜାମାରନ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ରଭଞ୍ାନାଙ୍ାଟରିରଭÑ 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ େରତ୍ ଗରିଆନା ଆଃୋ କୂତରି ବÉଗା ରନଗରିସଦରି 
ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଲÉବାତାରରି ଅÉଆରତ। ୩

 ଅÉଜୁ େରତ୍ଗାଟାସ ୁ
ରେÍନୁ ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂନାସୁ। ରେÍନୁ ଇହରିଙ୍ରି  
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ :

“ଅÉନୁ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଏ ଲÌକୁତାକା ନାଇ
ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ଏରସକାରଭÑ
ସÌଲ୍ ବା ମଏୂରୁ ଇଞ୍ରି  ସାଡ଼୍ା ଗରିଆରସଏ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୯:୧୧

େୁତଗି େରିଲ୍ ତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ରେÍନୁତାରରି ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଭରିହା 
ମାରନ। ୪

 ରେÍନୁ େୁତରି ର ବାଃତା ସÉତ ଦରିନା ଗÉଲା ରସÍଲୁ 
ଇହରିଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିମାରନ, “ସÉତ ଦରିନା ଗÉଲା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଜÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ।” ୫ ରେÍନୁ େତୁରି ତାନରି ଅରଟÑÑ ର ବାହା 
ତାନରି ରେÍନୁ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ, “ଏ ଲÌକୁତାକା ନାଇ ଜÉମବେରିନରି ବାହ 
ତାନରି ଏରସକାରଭÑ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂରୁ।”

୬
 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ରଭÍରଲରନ ରନଗରିସଦରି ରଭଞ୍ାମାରସରୁ, 

ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ବାଗଗି ରଲତେରି ବÉଗା ଏ ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା 
ମଆୂରତÑରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏସÛନାକା ରେÍନୁ ଜÉମବେରିନରି 
ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ତାଙ୍ରି  ମାନାକରି ରେÍନୁ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା ନୂଡ଼ରି ଦରିନା 
ଇରସÑକା ‘ରନÍଞ୍ଜୁ  ଗÉଲା’ b ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୭ ଈ ଗÉଲା ରସÍଲୁ 
ଗÉରମÑ ଦରିନା ରବÑଅଟରି ଦାଉଦବାହା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ସÉଜା 
ତାନରି ଅÉନୁ ରଭÑରଲ ରଭସାମାରସ:

b ୪:୬ ‘ନନÍଞ୍ଜୁ ଗÉଲା’ ଈମବୋତାରରି ଅଥ୍ ଇରଦÑ ଗରିନା।

ଏବ୍ରୀ ୪:୭
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“ରଗରଟÑ ଈରୁ ‘ରନÍଞ୍ଜୁ’ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭରଞ୍ରୁ,

ଇରସÑକା ରଭÍରଲ ରଡଃଙ୍ରି  ମୀ ମୀ ରଜÍଡାଙ୍ା 
ଭାଡରିରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା କୂନା।”  ଗÉଡ଼ େତୁରି ୯୫:୭–୮

୮
 ଜରିହୁସୟୂ ଲÌକୁରରିଇ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ା ମାନରି ଜÉମବେରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  

ଅସା ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସ।ୁ ରଗରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅସାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଜÉମବୋ ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ର ଦରିନା ‘ରନÍଞ୍ଜୁ’ 
ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆଦୁରହଞ୍ଜୁମା। ୯

 ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ସÉତ ଦରିନାତାରରି ଜÉମବୋ ମାରନଲାଆ ଇଞ୍ରି  
ଈରରି ତÌସ୍ରିଞ୍ାରନ। ୧୦

 ରେÍନୁ ତ୍ଡÓÉନ୍ା କାବାଡ଼ରି ଭରିହା ଗରିଆନା 
ଜÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରଭÑ ତÉନ୍ା କାବାଡ଼ରି 
ଭରିହା ଗରିଆନା ଜÉମବୋଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏ ଜÉମବେରିନରି 
ବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟା ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଏÌଲୁ 
ଡ଼Èଇ ଡୁଞ୍ରିନାସୁ। ରେÍନୁ ତାରା ବାଗଗି ରଲକ୍ ସାନା ଏତୋନାକା 
ଏ ଜÉମବେରିନରିବାହା ତାନରି ସÌଲ୍ ବା ମୂଏରୁ, ଏ ଲÌକୁରରି ରବÑଅଟରି 
ଦାଇ ଗରିଆନାଇ ଇସରିଙ୍ରି  େୁଟୁଡ଼ରି ଉହାଆସୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମାଇ 
ମନୂରିରତରସ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୨
 ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ନୀରଡ଼ତାରରି, କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରରି, ଏଙ୍ା ରରିକÛଟରି 

ଭାଉଙ୍ା ମାନରି ସୂର୍ କୂରଡ଼ ତରିଙ୍ରିରଭÑ ଗÉପ୍ ସରି ଭାସ୍ାରରି। ରେÍନୁ 
ରଭସ୍ା ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଲାଇ ଅରଟÑÑ ଗÉଟରିଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରେ୍ଡÓÍକା 
ଲÈଇ ମାନରି ନୀଲରି ଟୁକ୍ନÈ ସÌଲ୍ ବା ମୂନାରରି। ଏ ରଭସ୍ା ରଜÍଡା 
ଲାଇ ଅଡ଼୍ େରିମାନାଆ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଆ ତୂକରି 
ଗରିଭାଗାଟାରରି। ୧୩

 ଗୁରଲÑÑ େତୁଗି ତÈନରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମÉଗା୍ ମନୂାରରି 
ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ତୃପ୍ କା ରମଃୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
ଗୁରଲÑÑ ତାଇ ଏଆନରି ନÌକରିଟରି ତÌଞ୍ା ଅÉନୁ। ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  
ନୀମବୋଇମାନାସ ୁଏ କାବାଡ଼ରିତାରା ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ରଲକା ସୀଭା 
ଦୀରନ।

ନପÍନୁ ନÌକଟି ିନସିା ନସÍଲୁ ଜରୀସୁ  
ମÉଙି୍ ବାରା ଗିପିଞ୍ାନନଞ୍ଜୁ

୧୪
 ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ରେÍନୁରକଏ ରାହରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 

ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନ ମାଇ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ୋଇ େରତ୍ ଡÉଟା 
ଡ଼Èଇ ଆଃୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ, ମାଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ମୂଆନାରା ଗୁରଲÑÑ େୁଞ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। େୁତଗି ତାନରି ମାସାଭାନରି 
ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଗୁରଲÑÑ େÉଡ଼ାଟରି କାଞ୍ାଡ଼ରି େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। 
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରଜÍଡାନÌଭା ଟରିକ୍ ନା ରଡଲରି ତାନରିÔ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ବାସ୍ା ଆହାନାଇ ରେÍନୁ େÌଣ ଜÌମବୋ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ସାନାସ,ୁ 
ମାଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟରି ଜୀସୁରକଏ ବାସ୍ା ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା 
ମନୂାସ।ୁ

୫  ୧ ଜରିହୁଦାଙ୍ାନରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି ମାରଦÑ 
ଅÉସ୍କା ଆଇମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ 

େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରାସାନା ଲÉକାଦବ୍ ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏ 
ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ତୀରରି ଲÉକାଗାଟାନ୍ ତାରରି ଡÉଟା କÌଗରିନାରରି ମାରନ, ଏ 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁନÈନାକାରରିଇ ଏଙ୍ା ବରିରାସାକାଲରି ଗାଟÈରରିଇ 
ରଜÍଡା ତÌସ୍ ୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 

ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ରସÍଲୁ ରାସାନା ଲÉକା ଦବ୍ ସୀରନÑଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑÑ ତÉନ୍ରିରବÎÑଏ ଡÉଟା କÌଗରିନାରରି ମାନÈକରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎଏ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଲÉକା ଦବ୍ ସୀବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୪
 ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରÛରଣ୍ େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ାତାରରି। 

ଏÌËକରିରଭÑÑଏ ଏମବେÈଇରଭÑ ତÉନୁରନ ତାଡ଼ାନରି ଏ ୋଇଟରି 
ରସÍଲୁ ଅÉରସ୍କଞ୍ଜୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାÏହାଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା େÉନ୍ ମବୋ 
ଦୀରନ, ଇସରିଙ୍ରି  ହାରଣ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ୫

 କ୍ରିସ୍ଟରବÎÑ 
ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏଆନରି ରବÎରତେଞ୍ଜୁ:

“ଈନୁ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି;
ରନÍଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ନୀ ଅÉବାରତନୁ ଅÉରତଏ।” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୨:୭
୬

 ଅରଟÑÑ ର ବାଃତା ରେÍନୁ ରବÎସାରନଞ୍ଜୁ:

“ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ଈନୁ
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଲÉକାଗାଟାତରି।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୧୧୦:୪

୭
 କ୍ରିସ୍ଟ େତୁଗିତାନରି ମାସରି ରଡଲରିତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ସÉଭାଡ଼Èଇ 

ନରିପ୍ କା ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏ ରେÍନୁ ବାଃତା ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ ଡ଼ୀଡ଼ୀ 
କାଣକୃା ଜୀରରି ଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଜୀସ ୁରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସÑଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଏଆନରିତାରାଆ 
ଜÉୋ ରବÎରସÑଞ୍ଜୁ। ୮

 ଜୀସୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ 
ତାଡ଼ା ଜୂଗାଡ଼Èଇ ବÉଗଗି ଏÌନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉମବେରିରତଞ୍ଜୁ। ୯ ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁ
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ମାରସÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ଏଆନରିତାରÈ 
ବÉଗଗି ମÉନରି ଅÉରନÑରୁ ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ 
ମୂରନରୁ। ୧୦

 ରେÍନୁ ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସୁଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ।

ନନÍନଡ କୂରାନ ିନଡଃଙି୍ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ
୧୧

 ଇ ରସÍଲୁ ମÉରନ୍ ମୀଙ୍ରି  ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ରବÍÎସ୍ାରରି ମାରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମୂେରିସରିରଡÑରୁ, ଈରÈ କ୍Éର୍ ଇସ୍ ୋ 
ରସÍଲୁ ଗÉରମÑ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ମାରନ। ୧୨

 ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଏରସÑ 
ରଡଲରି ରନମବେରିତରିରଡଏ, ଈରୁ ରନଗରି ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା 
ଦୁଃରଦରୁମା। ଅÉରତÑକାରବÎÑ ଏତେÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂୋ ଅÉରନ, 
ରବÍÎରଲତାଆ ରେÍନୁତାରା ରନଗରିସଦରି ମୀରଙ୍ ଗ୍ରÉୋରସÍଲୁ 
ରÛଆନରିଇ ଲୂଡ଼ାମାରନ। କରଗରରି ମୀଡ଼ାକାନରି େÉଡୁ ଲୂଡ଼ା ଆନରି 
ରଡଃଙ୍ରି , ଈରୁ ଇରଦÑରବÎÑଏ ରବÎÍରଲତାଆ ଗ୍ରÉମବେÈଇ ମାରଞ୍Ñରୁ। 
ଈରୁ ଉରତÑ ମÌରାଅÉËନରି ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅËସରିରଡÑରୁ। 
୧୩

 ଏମବେÈଇ ବାÏରରି େÉଡୁ ଉଣ୍ଞ୍ାନାଙ୍ା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
କରଗରରି ମୀଡା ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ଗ୍ରÉୋ ଆନାରରି ଏÌରÈ 
େୁଞ୍ାସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ରନଗାରା ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇତାରା ଅÉସ୍କାନା 
େନୁ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଜରିଉତାରା ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ। ୧୪

 ରଟÍରଣ୍Ñ 
ଆଟ ମÌରାଅÉËନରି ତରିନ୍ ମବୋ ଏ ଲÌକୁରରି ରସଲୁ, ଏମବେÈଇ କରଗରରି 
ମୀଡ଼ାକାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇ ସରିରଡରୁ। ଏମବେÈଇ ଜରିଉଡ଼Èଇ ବାଡରି 
ଅÉଜାମାରନରୁ ଈରା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ତାରରି।
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୬  ୧  ଏÌରÈଡ଼ରିକରି କ୍ରିସ୍ଟକାତା ରବÎÍରଲÑ ଗ୍ରÉମବୋ ମାନାଆ 
ଟÌଣ୍ାକାତାଙ୍ା ରନୋ ଦୀରନ। ଅÉଜୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିବାÏ ଟÌଣ୍ାମାନାସୁ, ଏÌରରମବୋଡ଼Èଇ ରବଅÒକରି  ରଭ୍ଡÓÍୋ କୂନାସୁ। 
ଏରସରରି ରଡଲରି ଅÉଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଇ ଗରିବାÏ ନୀମବୋ ଟÌଣ୍ରି 
ତାସ ୁଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ବାହାଡ଼Èଇ ରବଅÒକରି ରବ୍ଡÎÍÓସାନା ରେÍନୁ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିତାସୁ। ୨

 ଏ ରଡଲରି ଅÉଜୁ ସରିରୁ ମୁଞ୍ରିନାରÈ, 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କାକା ଇଟାନା ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗିଗରିନାରÈ, 
ସÉଜାନାକା ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନରିଙ୍ରିନାରÈ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ରସÍଲୁ ତୂକରିଗରିନାରÈ ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାସାସ।ୁ ରଟÍରଣ୍ ଇରଦÑ 
ଅÉଜୁ ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ଦୀରନ। ୩ ଆଁ ରଗରଟÑ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିତାକା, 
ଅÉଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିନାସ।ୁ

୪
 
–୬

 ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟ ତାରÈ ୋରହରରି େରିଃନରି ରବÊଟରି 
ଈରୁ ଏଆରରିତାରÈ ଏÌଲୁ ତରିଃୋ ମୂରଦରୁ ଗରିନା? ଏମବେÈଇ 
ଉରଜÑତାରାଆ ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ ଅÉନୁ ଏଆରରିଇ ଈରା 
ରବÍÎସ୍ରିମାଇ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଦÉନ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାତା ରବÎରସରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାଆ ରଦରରିଡÉଟା 
ରମହା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ ରନଗାଆ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ, 
ଅÉରତÑକାରବÑÎ ଏଆରୁ କ୍ରିସ୍ଟତାରା ୋରହରରି େରିହା ମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଜୀସଇୁ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା କ୍ଜୁ ସ ତାନରି ରଡ଼ସାନାଇ କଣ୍ାଙ୍ା 
ରବÎେରିମାରନରୁ।

୭
 ଏଆରୁ ଆଇରନରୁ ଗÉରମ େରିଜୁ େÉନ୍ ମବେରିମାନରି ରନÍଡା 

ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ତÉସା ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ତÉସା େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଏ ରନÍଡାତରିନରି ରମଃୋ ସୂଡ଼ା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟÑ 
ଏÌରରିରନÍଡା ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ ତÉସା ବାଡରିଗରିରନ, ଏÌରରି 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରମÍଲା େÉରନ। ୮

 ରଗରଟÑ ଏÌରରି ରନÍଡା 
ସÉେ୍ା ଏଙ୍ା ସÌଲା ବାଡରିଗରିରନ, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଏÌରରି ମଲୁୁ 
ସରିଡାନାରରି। ଏÌରରି ରନÍଡା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େରିଃୋ ଅÉଜାନାଇ 
ଆଗଗି େÉରନ ଏଙ୍ା ବରିÎହା ରଡଲରି ନÉଡ଼ରିଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଅÉରନ।

୯
 ରଜÍଟାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ! ଅÉମ ୁମୀରଙ୍ ଈ କାତା 

ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାମ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଉରଜÑ ଅÉମ ୁମୀବାହାଡ଼Èଇ 
ସÉରÛକରି ରନଗÈ ଆକÈ ଅÉଶା ଗରିେରିମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁେୁଞ୍ାନାମ ୁ
ଈରୁ ଏଃÍୋତାରÈ କାତା ମÉରଙ୍ ରବÎତୋ ରଦରୁ। ଈରୁ ତାଡ଼ା 
ଲÌକୁରରିଇ ବାରା ସରିଆନା ଏତେରି ରଜÍଡା ତÌସାମାରଞ୍ରୁ, ଏ 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ଏÌଲୁତାନରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ତାଡ଼ା ଲÌରୁରରିଇ ବାରା 
ସୀପ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ, ଇ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌଲୁତାନରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। 
୧୧

 ଅÉମୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ ମୀ ମାରଦÑ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି ନୀମବୋନା 
ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି ଦୁଃଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  
ଆରତÑକା ଈରୁ ମୀ ମÉଣ୍ରିନାରÈ େÉରଣ୍ରୁ। ୧୨

 ଈରୁ ଲାହା 
ଆËଡ଼Èଇ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରଦରୁ, 
ଈ କାତରି ଅÉମୁ ମÉଟ୍ କରିମାନାମୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ ଏଙ୍ା 
ମଣୁ୍ରି ଆତରି ବÉଗା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ବାହାତାନରି ବÉଗା େÉନ୍ ଞ୍ା 
ମାରନରୁ।

୧୩
 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ଅÉଞ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ତୁହାନା 

ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଏମବେÈଇରବÎଏ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ୋଦା ଡ଼Èଇ ଆନÈ ଅÉଞ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ େୂରରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରବÎସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ରେÍନୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ: “ଅÉନୁ 

ଉରଜÑରନ ନୀଙ୍ରି  ରମÍଲା ଗରିଆଇ। ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରାଆ ସୀରରି 
ସÉରÛକରି ବାଡରିଗରିଇ।” ୧୫

 ଅବ୍ାହାମ ମଣୁ୍ରି ଅÉଜାନାଇ ଏÌରରି ଉଗ୍ ଦରି 
ଟୁକ୍ନÈ କÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏÌରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ା ମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  େÌଲ େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଲÌକୁତାକା ତÉଙ୍ରି  ରଦରÈନରି ତାରା ୋଦା ଆହାନା ସାଡ଼୍ା 

ଗରିେରିରନରୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରିଡ଼Èଇ ଏଆରରି ତାରରି କାତା ଉରଜÑ 
ଇଞ୍ରି  ତସ୍ରିମାରନ ଏଙ୍ା ଟଟା ଟଟରି ଗୁରଲÑÑ ଭରିହ ରିରନ। ୧୭

 ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନାରÈ ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନାରା ଏତୋଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋ ତରିଙ୍ରି  ମାରନ ଏଆରରି 
ବାଃତା ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ କ୍Éର୍୍ା 
େୂନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ଏଆନରି ଅÉଞ୍ାନÈଇ 
ରବÍଗାଲରି ଅÉବାÏ ମୂଏ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଆନÈ 
ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଅÉନରି କାତା ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଈରÈ ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ାନାଇ ସÉଡ଼୍ାରବÑÎ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଈ ଜରଡ଼Ñକା 
ଜାକ ରବÍଗାଲରି ଅÉବାÏ ମୂଅ। ଏତେରି ରଡଲରି ରେÍନୁ ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଦାେÈ ରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑÑ ସÉଡ଼୍ା ଗରିନାବାÏନରି ରବÎଏ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑରବÑÎଏ ଦାେÈ ରବÎସ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ।

ଏÌସରିବÉଗା ଏମବେÈଇ ତାଡ଼ାନରି ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  
ଭÉରଦରୁ, ଏଆରରିକରି ଈ କାତା ତÉଡ଼ା ଗରିରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଗାଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ତାକ୍ାଲରି ଗରିରନ। ୧୯

 ମÉରନ୍ ଇ 
ବÉସ୍ା ର ବାରା ଇଟରିନରି କବା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଏଙ୍ା ଡÉଟାଗାଟା। 
ଈରରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରିୋଦ୍ା ରବÑଅଟରି ମାନରି ତୀରରି ବାହାତାନରି 
ସÌଲ୍ ଜାନାଇ ମÉନ୍ାରÈ ଜରିଉତରିନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନା ଇଟରିରନ। 
୨୦

 ଜୀସୁ ରବÎÍରଲÑରନ ଏମବେÈଙ୍ରି  ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ମାଇ 
ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଦÉସାମାରନଞ୍ଜୁ। ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

ଲÉକା ଗାଟ ିମଲ୍ କନିସଦକ

୭  ୧ ମଲ୍ କରିରସଦକ ସÉରଲମ୍ ଦରିନା ତାନରିଇ ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ରସଣ୍ ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାମ ରÉଜାଙ୍ାନରିଇ 
କÉଲାତାନରି ମୂସାନାଇ ରବ୍ଡÎ Í Óେରିମାଞ୍ାତାବାÏ ମଲ୍ କରିରସଦକ 
ଅବ୍ାହାମଇ େଣୂ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମଇ ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨

 କÉଲା ତାନରି ମୂସାନା ଅବ୍ାହାମ ଆନÈ େÉଣ୍ ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ 
ଏମବେÈତାଆ ଦସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ର ବÉଗା ମଲ୍ କରିରସଦକକରି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ।

(ମଲ୍ କରିରସଦକ ଇରସÑକା: ରବÎÍରଲÑତାରରି ଆଇମାରନ “ତୀରରି 
ଗାଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ” ଇରସÑକା “ଲତୁରଜÍଡା ସୀବାÏଗାଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।”) 
୩

 ଏମବେÈଇରବÎÑ ମଲ୍ କରିରସଦକ ତାଡ଼ା ଅÉବାଇ ଆଜÈନରି ଅÉରତÑକା 
େୁନÈ ସରିରଡରୁ ଅରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେଟରି ବÎÉଜାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସÑକା ଗÉଡ଼ରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏରସÑକା ସÉରତଞ୍ଜୁ ଏÌରÈରବÎÑ 
ଏମବେÈଇରଭÑ େୁନÈସରିରଡÑରୁ। ମଲ୍ କରିରସଦକ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ରସÍଲୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ମଲ୍ କରିରସଦକ ଏÌରସ ରଦରରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ, 

ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରମଃଦୁ। େୂବ୍ା ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ କÉଲା 
ଡ଼Èଇ ତାସାମାସରି ଦନ ବରିତତାଆ ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା 
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ମଲ୍ କରିରସଦକକରି ସରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୫ ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ରଲÍବରି 
ସୀରୁ ଡ଼Èଇ ଭÉଜା ମାସରି ଲÉକାଗାଟାକା ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଦସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ର ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ କାତା। ଲÉକାଗାଟାକା ଇ 
ବÉଗା ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାହÈଡ଼Èଇ ଅଇ ମାରସରୁ, 
ଅÉରତକାରଭÑ ଲÉକାଗାଟାକା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑତାକା 
ଅବ୍ାହାମ ସୀରୁତାକା। ୬

 ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଲÍବରି ସୀରୁ ତାଞ୍ଜୁ 
ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ, ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅବ୍ାହାମ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଦସ ବÉଗାଡ଼Èଇ ରବÉଗା େÉରଟÑଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ମୂନରି ଅବ୍ାହାମଇ ରମÍଲା ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। 
୭

 ଗୁରଲÑÑତାକା େୁଞ୍ାରନରୁ କଗÈଞ୍ଜୁ ରଦରÈନରି ବାହÈଡ଼Èଇ 
ରମÍଲା େÉରନÑଞ୍ଜୁ।

୮
 ଲÉକାଗାଟାକା ଲÌକୁରରି ବାହÈଡ଼Èଇ ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ 

ର ବÉଗା େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ, ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିନରି ରବÊଟରି ସାଇମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅବ୍ାହାମ ବାହÈଡ଼Èଇ ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାସରି ମଲ୍ କରିରସଦକ ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଇରଦÑରବÎଏ ନୀରଡ଼Ñ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ରଲÍବରି ଲÌକୁରରି ବାହÈଡ଼Èଇ 
ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା ଅଇମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ 
ରବÍÎସ୍ାମୂନାସୁ, ଏରସରରି ରଡଲରି ଅବ୍ାହାମ ମଲ୍ କରିରସଦକକରି 
ଦସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ର ବÉଗା ସରିରତÑଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ରଲÍବରି 
ରବÎଏ ଏÌରÈ ସରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରଲÍବରି ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଆସରିଡାତାକା ରବÎଏ ଅବ୍ାହାମ ମଲ୍ କରିରସଦକଇ େୂଣ୍ା 
ଅÉତରି ରଡଲରିତାନରିଇ ରଲÍବରି ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା ଆରକଞ୍ାକାନରି 
ଗାଣ୍ରିତାନରି ମାରସÑଞ୍ଜୁ।

୧୧
  ରଲÍବରି କ୍Éମବେଜୁତାକା a ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଜାନା 

ମାସାବାÏନରି ଲÌକୁରରିଇ ସÉଜା ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇ ଲÉକାଗାଟାକାରରି ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ଜରିଉ 
େÉଡ଼Èଟରି ଟରିକ୍ନÈ ଗରିବାÏ ମୂୋ ଆËରତ। ଏÌସରିବÉଗା ଅରଟÑÑ 
ରËଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବÎÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଦରିରତ। ହାରଣ ରଡଃଙ୍ରି  
ଆËରାଏ ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ର ଲÉକାଗାଟାନରିଇ 
ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ୧୨

 ଏରସରରି ରଡଲରି ଲÉକାଗାଟାରରିଇ ମÉସ୍କା 
ଅÉରନ ଏ ରଡଲରି ସÉଜାତରିନରିରବÎଏ ମÉସ୍କା ଦୀରନ। ୧୩

 ଅÉମ ୁ
ଇ ଗୁରଲÑÑ କାତାଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ରବÍÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑ ର କ୍Éମବେଜୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ କ୍Éମବେଜୁତାଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରବÎଏ 
ରବÎÍରଲÑ ଲÉକାଗାଟାନରି b ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା ଗଟରିତା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜରିହୁଦା କ୍Éମବେଜୁଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଈରରି କ୍Éର୍୍ାକାତା ଏଙ୍ା ଏ କ୍Éମବେଜୁତାକା ଲÉକା 
ଗାଟାରୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ମÌସା ରବÍÎସାସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ମଲ୍ କନିସଦକ ନଡଃଙି୍ ର ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ
୧୫

 ଈ କାତାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ସÉରÛକରିଗରିସରି କ୍Éର୍ ଇଞ୍ାମାନୁ, 
ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  ତାଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। 

a ୭.୧୧ ନଲବ ି କ୍Éମ୍ଜୁତାକା ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ବାରଗାଣ୍ରି ମୀଡାକାନରି 
ୋଦାଡ଼Èଇ ସୀବାÏ ଅÉଜା ମାନରି, ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନରି ବାର ଗଟା କ୍Éମବେଜୁ ମାରଦ 
ର କ୍Éମବେଜୁ।
b ୭.୧୩ ଲÉକାଗଟ ି ଇରସÑକା ଭାଡ଼ରିଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାନାରରି 
ଏତୋବାÍନରି ରେÍନୁକରି ସେଗିଗରିେରିମାସରି ଲÉକା ଦବ୍ ମ୍ଡÓÝØୋ ଆଇରସ।

୧୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରିସରିକରି କ୍Éମବେଜୁ ସÉଜା ଡ଼Èଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ଅÉଜାସରିଡାତାଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋତାନରି ମାନରି 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି 
ଏଆନରି କାତା ରବÎସ୍ା ଅÉଜାରନ, “ଈନୁ ମଲ୍ କରିରସଦକ ରଡଃଙ୍ରି  
ର କÉରଲଙ୍କÉଲା ଲÉକାଗାଟାତରି।”

୧୮
 େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା ଡÉଟା ସରିଡÈନାରରି ଏଙ୍ା ଆଗÈନାରରି ଅÉତÈକରି 

ରକକରି ଏÌସ୍ା ଆରତ। ୧୯
 ମÌସା ସÉଜା ଆନାରÈରଭÑ ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

ଗରିଭା ମୂଆରତ। ଇରଦÑ ମÉରଙ୍ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାନରି ରଦରରି 
ଅÉସାଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉବାÏ ମନୂାସ।ୁ

୨୦
 ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିତରି ରଡଲରିତା ରେÍନୁ 

ଏତୋରÈ ଅÉଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ, ଈରରି ନୁଡ଼ରି
଼
 ତାରରି। ଏରସରରି ରଡଲରି 

ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକା ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଜାରସରୁ, ଏ ରଡଲରିତା 
ଆନÈରବÎଏ ଅÉଞ୍ା ଅÉଆସରିଡÈରତ। ୨୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ଅÉଞ୍ାମାସରି ବÉଗା ଜୀସ ୁଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ:

“ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାନାରÈ ରବÑଅକରି 

ରବ୍ଡÎÍÓପ୍ ସାନା ଅଏÌଞ୍ଜୁ,
‘ଈନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ଲÉକା ଗାଟାତରି ଅÉଦରି।” 

 ଗÉଡ଼ରି େତୁରି ୧୧୦:୪

୨୨
 ଈ ଅÉଞ୍ାମାନାରରି ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାନାକରି 

ଜୀସୁ ବାହାଡାଇ ଏÌରÈ ଉବ୍ ଗା ଗରିଭା ଅÉଜାମାରନ। ଜୀସ ୁ
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ମାରଦ ମାଞ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ।

୨୩
 ଅରଟÑରଭÑ ଏରସରରିରଭÍଲା ରବÍଗାଲରି ଲÉକାଗାଟାକା 

ସÉରତରୁ ଏଆରୁ ଅରଟÑ ଲÉକାଗାଟାକା ଅÉଭା ମୂËରତରୁ 
ଏÌସରିବÉଗା ଏ ଲÉକାଗାଟାରରି ମାରଦÑଏ ଗÉରମ ଲÌକୁତାକା 
ଏÌରରମବେÈ ମାରସରୁ। ୨୪

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁ ଏରସÑକାରବÎÑ 
ସÉଆନାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରଭÑ ଲÉକା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଜÉମବୋ 
ଗରିବାÏ ଆଏÌଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରି

଼
ଟରି ତାଙ୍ରି  ବÎÉରନରୁ, ଏଆରରିଇ ଜୀସୁ ଏଃୋ ସୀବାÏ 

ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀରଡ଼ ମାନାକରି ଏରସରରିରଭÍଲା 
ଅÉତରିବÉଗା, ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ସଡ଼ରି

଼
ଟରି ତାଙ୍ରି  ଭÉରନରୁ, ଜୀସ ୁ

ଏଆରରିଇଡ଼ଃନା ଦରିନା ବାରା ସୀବାÏ ମରୂନଞ୍ଜୁ।
୨୬

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ 
ମÉଙ୍ରି  ଲୂଡ଼ା ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାଃତା 
ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ତାରରି ସରିରଡ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ 
ତାକାରରି ବାହÈଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିଇ 
ସଗ୍ତରିକରିରବÎଏ ରସଣ୍Ûନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅÌବାÏଅÉଜାରନ। ୨୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÉକାଗାଟାକା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି 
ଲÉକାଗାଟାରରିକରି ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ରାସାନା ଲÉକା ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରସ। 
ରବÍରଲÑ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଏ ରବÊଟରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ 
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରାସାନା ଲÉକା ଲୂଡ଼ାମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସଇୁ 
ଈରÈ ଗରିବା ଦୀଆସରିରଡÑଏ। ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ରରହ 
ବାÏଙ୍ା ସରଟÑକାରନ ଲÉକା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ସÉଜା ଡÉଟାସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରିଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କା ମରୂନ। ରେÍନୁ ଏତୋରାଆ 
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ସାଡ଼୍ା ଆହାନା ସÉଜାଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ ଏ ବାହÈଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  
ଅÉସ୍କା େÉରଟଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁ ମାଇ ନଦରି ଲାକାଗାଟାଞ୍ଜୁ

୮  ୧ ଅÉମୁ ଏତୋରାଆ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାମୁ, ଏମବେÈତାରରି 
ଗୁରଲÑÑତରିକରି ନୂଡ଼ରି

଼
 ତାରରି ଆଇମାରନ, ମାଇ ରସÍଲୁ 

ଇଃତରି ର ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ ମାନରି 
ରେÍନୁ ତରିନରି

଼
 େÉଡ଼Èଟରି କକ୍ ସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨ ମାଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 

ରଦରରି  ତୀରରିବାହା a ତାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ବାହାତାନରି ଆËରତ, ଏÌଆକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ବାହÈଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିବାÏ ଅÉଜାମାନରି ଲÉକା ବାହାତାନରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରି ମାରନଞ୍ଜୁ।

୩
 ରେÍନୁକରି ଦÉନ ସୀଭା ଏଙ୍ା ଜÌତ ରାସାନା ଲÉକା ଗୁରଲÑÑ 

ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାରରି ତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଏÌସରିବÉଗା ମାଇ ରଦରରି 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁରବÎଏ ରେÍନୁକରି ଆନÈ ଅÉରତÑକା ସୀବାÏକାତା। 
୪

 ରଗରଟÑ ମାଇ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ େୁତଗିତାନରି ଇରଦÑ ନୀରଡ଼ 
ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁମା, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ 
ମସୂା ଦୁରହଞ୍ଜୁମା। ନାଇ ରବÎତୋନାରରି ଇରସÑକା ସÉଜା ରଡଃଙ୍ରି  
ଜÌତ ରାସାନା ଲÉକÈଇ ମାନରି ଲÉକାଗାଟାରୁ ମାରନରୁ। ୫

 ଇ 
ଲÉକାଗାଟାକା ଏତୋରାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏÌରରି ଉରଜÑରନ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଡୂ଼ଗÉ ଏଙ୍ା ମ୍ଡରିÓଉ 
ରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି। ଏÌସାବÉଗା ମÌସା ତୁମବେଜୁ  ଇଡୁ b ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  
ମାସରି ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ: 
“ସÌରୁ ରସଣ୍ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏତେରି ଡୂ଼ଗା ତÌସାମାଞ୍ାରତଏ 
ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଗÉଡ଼ରି ଗରିମୁ।” ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଜୀସଇୁ ଏତେରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସୀବାÏ ଅÉଜାମାରନ ଏÌରରି ଏ 
ଲÉକାଗାଟାକା କାବାଡ଼ରିତରିକରି ସÉରÛକରି ତାରରି। ଏËରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବÉଗାଡ଼Èଇ ରେÍନୁତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଗରିଆମାନରି େୂନରି 
ସÉଜା େ୍ଡÓÉଡରି ସÉଜା ତରିକରି ସÉରÛକରି ରନÍଗÈରରି ମାରନ।

୭
 ରଗରଟ ରବÎÍରଲÑ ସÉଜାତାନରି ମÉସରି ସରିଡÈଦୁରହମା ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ରରିରହଗରି ସÉଜା ଲୂଡ଼ା ଅÉଜା ଦୁଃରନମା। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁ ମାରଦÑ ମÉସାମାନାରÈ ରମଃରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ରବÎରତେଞ୍ଜୁ :

“ପ୍ରବୁÎ ରବÎସ୍ରି ମାରନଞ୍ଜୁ, ରଡଲରି ବାÏଇମାରନ,
ଏରସରରି ରବÍÎଲା ଏରସରରି ରବÎÍଲା ଅÉନୁ ଇସ୍ାଏଲ 

ଲÌକୁ ଏଙ୍ା ଜୀହୁଦରି ଲÌକୁରରିରବÎଏ େୂନରି ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ସÉଜା ଇଟରିଇ।

 ୯ ତାଡ଼ା େୁବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାନରିରକÑ ଅÉନୁ
ଏତେରି ସÉଜା ଗରିଆରସଏ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଏ।

ଏ ସÉଜା ଅÉନୁ ଏଆରରିତାଆ କାକା ଆଃତରି ରଡଲରି

a ୮:୨ ନଦରି ତରୀରିବାୋ ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ ବାହା, ଏତୋବାନରି ରେÍନୁ 
ମାଞ୍ାନା ଲÉକା େÉନ୍ ମବେରିମାରନଞ୍ଜୁ।
b ୮.୫ ତମ୍ଜୁ ଏତେରି ଲାଇଟରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକ ଆଡାନା ମାରସÑଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରି ଲÉକାଗାଟାକା ଲାକା ଜହାରରି ଗରିେରିମାରସରୁ। ଇରା 
ରାହରିଆନରି ତମବେଜୁ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ।

ଏଙ୍ା ମରିସାର ଡ଼Èଇ ଅତାତରି ଗÉଲା ଗରିଆମାରସÑ,
ପ୍ରବୁ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ନାଇ ସରିଆମାସରି ସÉଜାତରିନରିଇ 

ଏଆରୁ ମÉନରି ଅÉଆରତରୁ
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନାଣ୍ାନରି ଏଆରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗରତେÑଏ।

 ୧୦ ଇ େୂନରି ସÉଜାତରିନରି ଅÉନୁ ଇସ୍ାଏଲ୍ ଲÌକୁରରିରକ ଇଟରିଇ।
ଇ ସÉଜାତରିନରି ଅÉନୁ ବାÏଇମାନରି ରଡଲରିତାନରି ସୀଇ ଇଞ୍ରି  

ପ୍ରବୁÎ ରବÍÎସ୍ରି ମାରନଞ୍ଜୁ:
ଅÉନୁ ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ାନରି ନÉନ୍ାରÈ ସÉଜା ଇଟରିଇ,

ଏଆରରି ଆରଣ୍ସାକାନରି ଏÌବÎÈ ବ୍ୀÐସାଜରିଇ,
ଅÉନୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ ରତନୁ ଆଇ

ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନାଇ ଲÌକୁତାକା ଅÉରନରୁ।
 ୧୧ ରେÍନୁଇ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏ ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ଏମବେÈଇ ତାଡ଼ା 

ଆରମବେସାଇ କରି ରବÍଗାଲରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ରÉୋ ଦରିଏ।

ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କଗÈନରି ବାହÈଡ଼Èଇ ରଦରାନରି 
ଟୁକ୍ନÈ ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉଙ୍ରି  େୁଞ୍ାରନରୁ।

 ୧୨ ନାଇ କୁÛଇଟରି ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଦୂସ ଅÉନୁ େରିହାଜରିଇ।
ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ଏଆରରିତାଆ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ଅରଟÑÑ ନାଇ 

ଏÌଲୁତାଙ୍ରି  ଅÌଏନୁ।”  ଜରିରରିମରିଅ ୩୧:୩୧–୩୪

୧୩
 ରେÍନୁ ଈରÈ େୂନରି ସÉଜା ଇଞ୍ରି  ରବÎସାନା, ରବÍÎରଲÑତାରÈ 

ସÉଜାତରିନରି େ୍ଡÓÉଡରିସÉଜା ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋରରି େ୍ଡÓÉଡାରରି ଏଙ୍ା 
ଲୂଡ଼ା ସରିଡାନାରରି, ଏÌରରି ଡାରଣ୍ ମ୍Éଙ୍ରିରନ।

ପଡେÓÉଡ ିସÉଜାତାରି ଲÉକା

୯  ୧  ରବÍÎରଲÑ ସÉଜାତାନରି ଲÉକା ରସÍଲୁ ସÉଜାଙ୍ା 
ମାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାସରି ରେÍନୁ 

ଇଡୁରବÎଏ ରରଣ୍ ମାରସ। ୨
 ଈରରି ବାହା ର ତମବେଜୁ ଇଡୁ ଲାଇ 

ମାରସ। ଈ ତମବେଜୁ ଇଡୁ ଲାଇ ଅରଡ଼ନରି ୋଡ଼Èଟରି ଡରିେ, ରମଜା 
ଏଙ୍ା ଏ କୁÛଇଟରି ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗିଗରିବାÏ ଅÉଜାମାସରି ରୁଟରି 
େରିଟÛ ମାରସ। ଈ ବାହା ତରିନରିଇ ‘ତୀରରି  ବାହା’ c ଇନ୍ ମବୋ ଆଇ 
ମାରସ। ୩

 ରରିରହଗରି ୋଦ୍ା ରବଅନରି େÉଡ଼ାଟରି ଏତେରି ବାକାରରି 
ମାରସ ଏÌରÈତରିନରିଇ “ମୂଲÈ ତୀରରି ବାହା” ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରସ। 
୪

 ଲÉକାରସÍଲୁ ଲÉକାଗଟରି ମାରସ। ‘େ୍ଡÓÉଡରି  ସÉଜା’ d ର ତୀରରି 
ରେÍଡ଼ରି ଲାଇ ମାରସ। ରେÍଡ଼ରି ସୁନାଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଅÉଜା 
ମାରସ। ଏ ରେÍଡ଼ରି ଲାଇ  ମାନ୍ା e ଇଟା ଅÉଜାମାସରି ସୁନାଡ଼Èଇ 
ଗାଡ଼ରିଗରିବାÏ ଅÉଜାମାସରି ରରଣ୍ କୁେରି ମାରସ। ହାରଣ ତାରରି ଡୂଡ଼ା 
ଏତେରି ଡୂଡ଼ା କÌଡୁ଼ ଗୁନ୍ାମାରସ ଏÌରରି ମାରସ। ଏ ରେÍଡ଼ରିତାନରିଇ 
େ୍ଡÓÉଡ଼ରି ସÉଜାତାଆ ଦସ ଗଟା ବାଗଗିଙ୍ା ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାସରି 
ଜÌରଡ଼Ñକା ବାÏଡରି େÉଟାଙ୍ାରବÎଏ ମାସୁ। ୫

 ରେÍଡ଼ରି କୁÛଇଟରି 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରାଆ ଅÌରତେରରି ସୂଟ୍ କରିମାସାକରି 

c ୯.୨ ଗୁନଲÑତକି ିତରୀର ିବାୋ ଏତୋବାÏନରି ରେÍନୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାନରିଇ 
ତÌଞ୍ା ଆଇରସଞ୍ଜୁ।
d ୯:୪ ପଡେÓÉଡ ିସÉଜା ସନୁା େେ୍ାଗରିଭା ଅÉଜାମାନରି ରବଜୁ ରେଡ଼ରିଲÈଇ 
ଜÌରଡ଼କା ବାଡରି ୋଟାଙ୍ାନରି ରେÍନୁତାରା ସÉଜା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ।
e ୯.୪ ମାନ୍ା ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି ଜୀଦୁଦରିଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ସୀଭା ଅÉଜାମାସରି ତରିନ୍ ମବୋ।

ଏବ୍ରୀ ୯:୫
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ମାରସରୁ। ଏÌଭରି ‘ରଜÍଡାନÌବାÏ ବାହାତାନରିଇ’ a (େ୍ାଙ୍ା) 
ମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉମୁ ଈରଦÑ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ କ୍Éର୍୍ା 
ରବÑÎସ୍ା ମୂତାଜାËମୁ।

୬
 ନାଇ ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏ ତମବେଜୁତାନରିଇ ଗୁରଲÑÑତାଆ 

ତÌଲ ଗରିଆନା ଇଟା ଅÉଜାମାରସ। ଲÉକାଗାଟାକା ଲÉକା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅÌରଡ଼ନରି ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ଦରିନାଗାଡ଼ରି ସାଜରିମାରସରୁ। 
୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ଲାଇÒନରି ବାକାରରି ତାଙ୍ରି  ବାସାରାକା ତରିଙ୍ରି  
ସରଟÑକାରନ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସାଲ୍ ବା ମୂେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଲÉକା ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାସରି ରାକାଆ ଅÌËଡ଼Èଇ 
ଏରସÑକାରବÎଏ ଏମବୋ ସÌଲ୍ ବରି ସରିଡାରତଞ୍ଜୁ। ଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନାରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଇରÈ 
ରାକାଆ ରେÍନୁକରି ସୀପ୍ କରି ମାରସଞ୍ଜୁ।

୮
 ଈ ଗୁରଲÑÑ ଗରିବାÏଡ଼Èଇ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ମÉରଙ୍ ଇରÈ ଗ୍ରÉେÈଇ 

ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଅÌରଡ଼Ñନରି ବାକାରରି ମାଞ୍ାଦୁଃନରି ଟୁକ୍ନÈ ମଲୂା ତୀରରି 
ବାହାତାରାଆ ଦÉରା ଦÉୋମେୂା ଅÉଏ। ୯

 ଈରରି ରନÍଞ୍ଜୁ ମାଇ 
ରସÍଲୁ ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉେ୍ନାରରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଈରରି କ୍ାର୍୍ା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏତେରି ଲÉକାଦବ୍ ଏଙ୍ା ରାସାନା ଲÉକରିନାରÈ 
ରେÍନୁକରି ସେଗିଗରିବାÏ ଆଇରନ, ଏ ବାହାଡ଼Èଇ ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଈ ଲÉକା ବÉଗାଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ବାÏରରି ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରିତାଇ ଗ୍ଡରିÓସରି ଇନରି କାବାଡ଼ରି, ବାÏରରି େୁତଗି 
ସÉଜାଙ୍ା ଏÌବାÏଡ଼Èଇ ଆରଣ୍ସରି େୂନାରରି ଆଏÌ। ରେÍନୁତାରରି େୂନରି 
ଅÉଞ୍ାମାନରି ସÉଜା ଭÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁ ଏÌବÎÈ ସÉଜାଙ୍ା ଲÌକୁରରିକରି 
ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ପୂନ ିସÉଜାତାରି ଲÉକା
୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ କ୍ରିସ୍ଟ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା 
ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇବାଃତା ମାଞ୍ାନରି ଗୁରଲÑ ରନଗÈଆ 
ରସÍଲୁ ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ରବÍଗାଲରି ଲÉକାଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୁମବେଜୁ ଇଡୁତାନରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଏଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଏÌରÈତରିଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରଦରÈଡ଼ରି ଏଙ୍ା ସÉରÛକରି ରନଗରି 
ବାହାତାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରÈ ବାହାତରିନରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଈରରି ବାହା ଈ େୁତଗିତାରରି ଅÉଆରତ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ମୂଲା ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅÌଡାଙ୍ାନାରÈ ଆରତÑକା କÌଡରି 
ମୀଡାଙ୍ାନାରÈ ରାକÈ ଅËରତଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ତÉନ୍ାରÈରନ 
ରାକÈ ଅଆନାଙ୍ା ସରଟÑକାରନ ସÌରଟଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଦରିନା 
ରସÍଲୁ ମÉଙ୍ରି  ଏଃୋ ସରିଆରତଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଲÉକା ବାହାତାନରି ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ତୀରରି 

ଅÉËସରିଡାରତରୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଅÌଡାଙ୍ାନÈରା, ଆଣ୍ଦ୍ ା 
କÌଡରିଙ୍ାନାରା ରାକÈ ଏଙ୍ା କÌଡରିଙ୍ାନାରÈ ଦୂଲରି ଲାସ୍ କା 
ଆଇମାରସ। ଏ ରାକÈ ଏଙ୍ା ଦୂଲରି ଏ ଲÌକୁରରି ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରି 
ରରିରହଗରି ତୀରରି ଗରିେରିମାରସ। ୧୪

 ଉରଜÑରନ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରରି ରାକÈ 
ଅରଟÑÑ ସÉରÛକରି ଗରିବାÏମରୂନ। କ୍ରିସ୍ଟ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀରଡ଼Ñମାନରି ଜରିଉ 

a ୯:୫ ନଜÍଡାନÌବାÏ ବାୋତାନଇି ସÉଜାରେÍଡ଼ରି ଇଟା ଅÉଜାମାସରି 
ବାହା, ଏ ରେÍଡ଼ରି କୁÛଇଟରି ଏତୋବାନରି ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଆନରିଅÉରତକା 
ଜÌତତାରରି ରାକÈ, ର ବାସାରରି ତାଙ୍ରି  ସରଟÑକା ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ସେଗି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାନରି ଟରିକ୍ନÈ ଲÉକାଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା ରେÍନୁବାଃତା 
ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ତାରରି ରାକÈ ମାଇ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 
ମÉଙ୍ରି  ନଗ୍ ଜାନାଇ ତୀରରି ଗରିଆରନ। ଏଆନରିତାରରି ରାକÈ 
ମାଇ ଆରଣ୍ସାକାନରିରବÑÎଏ ତୀରରି ଗରିଭା ମତୂାରନ। ଅÉଜୁ ତୀରରି 
ଅÉଜାନାଇ ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁଇ ଲÉକାମନୂାସ।ୁ

୧୫
 ଏÌËକରିରଭÑ, ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରଣ୍ା େୂନରି 

ସÉଜା ତାରତÑଞ୍ଜୁ। ଇ େୂନରି ସÉଜାସୀଭା ଅÉରତ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା ଅÉଜାମାନାକା ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନାରÈ 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ। ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଟୁକ୍ନÈ େୂରରି େୂରରି 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରବÎରଲÑ ସାଜାମାନରି 
ରଡଲରି ତାନରି ଲÌକୁତାକା ଏତେରି ଡ଼Ìଇଙ୍ା ଗରିଆମାରସରୁ, ଏÌସରିବÉଗା 
ଇଞ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ ସÉରତଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଏରସରରି ରବÍÎଲା ରËଞ୍ଜୁ ସÉରନÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍È ଉଇଲ୍ 

ଇଟାନା ସାରନÑଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଲÌକୁତାକା ଈ ଉଇଲ୍ ଅÉକୁ 
ବ୍ୀÐସା ମାନାଞ୍ଜୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବା ଲୂଡ଼ାମାରନ। 
୧୭

 ଉଇଲ୍ ବ୍ୀÐସାମାନାଞ୍ଜୁ ରଗରଟÑ ନୀରଡ଼Ñ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଏ ଉଇଲ୍ ତାରରି ମୁଲୁ ସରିରଡÑ। ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ସÉନରି 
ରବÎÊଟରି ଆଡା ଏ ଉଇଲ୍ ମଲୁୁତାରରି ଅÉରନ। ୧୮

 ରେÍନୁ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରି ମାରଦ ଅÉଜାମାନରି ରବÍÎରଲÑ ସÉଜା ଟରିକ୍ନÈ ଏËରଡଃଙ୍ରି  
ତାରରି। ରବÍÎରଲÑ ସÉଜାରବÎଏ ରାକÈଡ଼Èଇରନ ଇଟା ଅÉଜାମାରସ। 
୧୯

 ରବÍÎରଲÑରନ, ସÉଜାତÈ ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ ବାଗଗିଙ୍ା ମÌସା ଲÌକୁରରିଇ 
ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌ ରବÎÊଟରି ମÌସା କÌଡରି ମୀଡାଙ୍ାନାରାଆ 
ରାକÈ ତରିରଙ୍ ସରିରୁ ଆଡ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÊଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରାକÈ ଜÌଙ୍ଜୁ  
ଅÉଜାମାସରି ସରିରୁ ଏଙ୍ା ଏସବ ମ୍ାହୁଣ୍ରି ତାରÈ ରଡÍଗାତରିନରି ଇହାନା 
ସରିରୁ ଆଡ଼୍ ୋ ଅÉଜାମାସରି ରାକÈତରିନରି ସÉଜା େୁତରି କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଲÉସ୍ କରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଏ ରବÊଟରି ମÌସା ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, 
“ଏତେରି ସÉଜାଙ୍ା ରେÍନୁ ମୀ ଆଃୋତାଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ 
ଏ ସÉଜାତାରରି ରାକÈ ଈରରି।” ୨୧

 ମÌସା ତୁମବେଜୁଇଡୁ କୁÛଇଟରି ଏ 
ରାକÈତରିନରି ସରିସଗିଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ଲÉକା ରସÍଲୁ ଲୂଡ଼ାଆଇ ମାସରି 
ଗୁରଲÑÑ ଦବ୍ କୁÛଇଟରିରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ରାକÈତରିନରି ସରିସଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୨

 ସÉଜା ରବସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଗୁରଲÑÑ ଦବ୍ଙ୍ା ରାକÈଡ଼Èଇ ତୀରରି 
ଅÉବାÏ ମନୂ ଏଙ୍ା ରାକÈ ତୁହାନାଇ ଡ଼Ìଇଙ୍ା େରିଃୋ ମେୂା ଅÉଏ।

କି୍ସ୍ଟତାଡାନ ିଲÉକତିାରି ଡÌଇତନି ିନବ୍ ଗା ମନୂନ
୨୩

 ଏତୋଇ ରସÑଣ୍ନରି ଦରିନାତାଆ ରସÍଲୁ ଏÌବରିÎ ଡୂଗା ରଡଃଙ୍ରି  ମାସ ୁ
ଏÌଭା ଜÌତଙ୍ା ଲÉକାନାଙ୍ା ତୀରରି ଗରିବାÏ ଆଇମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏତୋଇ ରସÍଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଇ ଏÌଭା ତୀରରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି 
ରନଗÈ ରାସାନା ଲÉକା ଲୂଡ଼ାମାରନ। ୨୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ମଲୂା ତୀରରି ବାହା 
ଲÈଇକରି ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗରିଆମାନରି 
ମଲୂା ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଲÈରତଞ୍ଜୁ, ଇ ମଲୂା ତୀରରିବାହା ଟରିକ୍ନÈ 
ବାହାତାରରି ଡୂଗା ମÉରÈତାରରି। ଜୀସ ୁରସଣ୍Ûନରି ଦରିନÈକରି ସାରସଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମÉଙ୍ରି  ବାରା ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏÌରରମବେÈ 

ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ଲÉକାଗାଟାଞ୍ଜୁ ମୂଲା ତୀରରି 
ବାହାତାନରି ବାସÈରାକା ରସÍଲୁ ସରଟÑକାରନ ସÌଲ୍ ବରିରସଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑଏ ଲÉକା ତାଙ୍ରି  ରାକÈ ଅଆନା ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁରଡଃଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରା ରାକÈ ସେଗିଗରିେରି ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। 
ରଦରରି ଲÉକା ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ରାକÈ 
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ସୀେ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ାନରି ସେଗି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗÉରମ େÉଲୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବ ଦୀପ୍ କରି ସରିରଡ। 
୨୬

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକା େୁତଗି େ୍ରିତରି ଗÉଲାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 
େÉଲୁ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଦରିଆ ଦୁଃରନମା। ଏÌËକରିରଭÑ କ୍ରିସ୍ଟ 
ସରଟÑକାରନ ବÎÉରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାନରି ସେଗି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ବରିÎହା 
ରଡଲରି ତାନରି ତାଡ଼ାନରି ଲÉକା ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗିଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ 
ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ରସÍଲୁ ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ସରଟÑକା ସÉବାÏ ଦୀରନ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ସÉନରି 

ରବÊଟରି ଏଆନରିତାରା କରି ଗରିଭା ଅÉରନ। ୨୮
 କ୍ରିସ୍ଟ ସରଟÑକାରନ 

ଲÉକା ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗିଅÉରତÑଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଦÉଲା ଲÌକୁ ତାରÈ ଡ଼Ìଇ 
ତୁଃୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ରରିରହଗରି ଲÌକୁରରି ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଅÉËରତ 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ଏଆନରି ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନରୁ 
ଏଆରରିଇ ଏଃୋ ରସÍଲୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ।

ଜରୀସୁତାରି ରାକÈ ମÉଙି୍ ପୂରି ଗିଆନନ

୧୦  ୧ ସÉଜା ମÉଙ୍ରି  ବାÏଇମାନରି ରଡଲରି ଅÉଭାତାଙ୍ରି  
ସାଜରିମାନରି ଟରିକ୍ନÈତାରÈ କ୍ାର୍୍ା ଟରିକ୍ନÈତାରÈ 

ଡୂ଼ଗା ତÌସ୍ରିସରିଡାରାଏ। ସÉଜା ଟରିକ୍ନÈତାରା େୂରରି େୂରରି ଡୂ଼ଗା 
ତÌସ୍ରିସରିଡାରାଏ ସÉଜା ଲÌକୁରରିଇ ର ରଡଃଙ୍ରିରନ ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି 
ରାସାନା ଲÉକା ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ରିରନ। ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁଇ 
ଲÉକାତାଙ୍ରି  ବÎÉରନରୁ, ଏଆରୁ ଏÌରÈରନ ଲÉକା କାବାଡ଼ରି ଡ଼ଃନା 
ଗରିରେଦୁଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଜା ଏରସÑକାରବÎଏ ଏ ଲÌକୁରରିଇ 
ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ତୀରରି ଗରିବାÏ ମଏୂ। ୨ ରଗରଟÑ ସÉଜା ଈ ଲÌକୁରରିଇ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା ତୀରରି 
ଗରିଆଦୁଃରନମା ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଜାସାକା ଏ ଲÉକା ଗୁରଲÑÑ ଟାଟରି 
ଅÉଜା ଦୁଃନମା। ଏ ଲÌକୁ ତାକାରବÎଏ ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ତୀରରି ଅÉବାÏ 
ମୁସାଦୁଃରନରୁମା। ଏଆରୁ ଈରଦÑରବÎଏତାଡ଼ାନରି ଦୂସ ଗାଟାମ ୁ
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁରହରୁମା। ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏ ସÉଜା ଏରସÑକାରବÎଏ 
ଏÌରÈ ଗରିବାÏମଏୂ। ୩

 ଏଆରୁ ଏତେରି ଲÉକାନାଆ ସୀରନରୁ, ଏÌବରିÎ 
ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଏଆରରିତାରା ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଗରିବାÏଗରିନୁ। ୪ ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା, ଆଣ୍ଦ୍ ା କÌଡରିଙ୍ାନାରରି ଏଙ୍ା ଅÌଡାଙ୍ାନାରରି ରାକÈ ଡ଼Ìଇ 
ଅÌବାÏମଏୂ।

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏରସରରି ରବÍÎଲା କ୍ରିସ୍ଟ େତୁଗିତାଙ୍ରି  ବÎÉରତÑଞ୍ଜୁ ଏମବୋ 

ରବÎରତେଞ୍ଜୁ,

“ଈନୁ ରାସାନା ଲÉକରିନାଆ ଏଙ୍ା ଲÉକାତାଙ୍ରି  ସୀନାଆ 
ମÉଟ୍ କରିସରିଡାଇ,

ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନାଇରସÍଲୁ ରଣ୍È ଗାଣ୍ରି ତÌଲ 
ଗରିଆମାଞ୍ରି ,

 ୬ ଜÌତଙ୍ା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ ନା ମ୍ଡÓÝହାନା ଲÉକରିନାଆ
ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ରସÍଲୁ ରାସାନା ଲÉକାନାଆ 

େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈନୁ ସଆୁରରିଅÉଆତରି।
 ୭ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରବÎରତେଏ: ‘ଅÌ ରେÍନୁତରି ଅÉନୁ ଇମବୋ 

ମାଇ,
ଈ ସÉଜା େୁତରିତାନରିଇ ନାଇ କାତା ବ୍ୀÐସା 

ଅÉଜାମାରନ।
ନୀ ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ବÎÉଜାମାଇ।’ ” 

 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୪୦:୬–୮

୮
 ଈ େୂର୍ରିତାନରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍÎରଲÑଏ ରବÎସା ମାରସଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ 

ରାସାନା ଲÉକରିନାଆ ଏଙ୍ା ସେଗି ଗରିନÈ ମାଟ୍ କରିସରିଡÈଇ। ଈନୁ 
ମ୍ଡÓÝହାନା ଲÉକା ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ଅÌଭା ରସÍଲୁ ସୀଭା ଆଇମାନରି 
ରାସାନା ଲÉକାଡ଼Èଇ ଈନୁ ସୁଆରରି ଆଇସରିଡÈଇ।” ରାସାନା 
ଲÉକÈ ରସÍଲୁ ସÉଜା ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନ। ୯

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରବÎରତେଞ୍ଜୁ: “ଅÌ ରେÍନୁତରି, ଅÉନୁ ଇମବୋ ମାଇ ଅÉନୁ ନୀ ମÉଟ୍ କରି 
ମାନାରାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାଇ।” ଏÌËକରିରଭÑ 
ରେÍନୁ ରବରଲÑତାଆ ଜÌତଙ୍ା ରାସାନା ଲÉକରିନାଆ ରନପ୍ ସାନା 
େୂନରିସÉଜା ଟÌଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରÈ କାବାଡ଼ରି କ୍ରିସ୍ଟ 
ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ତÉନ୍ାରÈ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ସେଗିଗରିତÈକରି ଅÉଜୁ ତୀରରି 
ଅÉବାÏ ମତୂାସ।ୁ ଜୀସ ୁଗୁରଲÑÑ ଦରିନା ରସÍଲୁ ମପୂ୍ କା ଅÉତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ସରଟÑକାରନ ଏ ଲÉକାତରିନରି ସେଗିଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଲÉକାଗାଟାକା ଦରିନାଗÉଡ଼ରି ନରିସାନାଇ ତାଡ଼ା ତୀରରି କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିରନରୁ। ର ସରରÑରନ ଗÉରମ େÉଲୁ ରାସାନା ଲÉକାଇ 
ମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ରାସାନା ଲÉକାନାଇ 
ଏରସÎକାରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ମୂÊ। ୧୨

 କ୍ରିସ୍ଟ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 
ସରଟÑକାରନ ଲÉକାଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ସେଗିଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏ 
ଲÉକା ଗୁରଲÑÑଦରିନା ରସÍଲୁ ମପୂ୍ କା ଅÉଜାରନ। ୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି 
କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ତରିନରି ରବÎଞ୍ଟରି କକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରମବୋ କ୍ରିସ୍ଟ ଇରଦÑ 
ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ାନରିଇ ତାଡ଼ା ଡÉଟା ରନÍରଡ ରାହରି ଅÉନାରାË 
କÉସାନା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ର ଲÉକାଡ଼Èଇ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ରସÍଲୁ େୂରରି େୂରରି ଟରିକ୍ନÈତାକା ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ତୀରରି ଗରିବାÏ ଅÉଜାମାରନ।

୧୫
 ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉରବÎଏ ମÉଙ୍ରି  ଇ କାତା ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 

ରବÎÍରଲÑରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

 ୧୬ “ପ୍ରବୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ବାÏଇମାନରି ରଡଲରିତା
ମାଇ ଲÌକୁରରିରକÑ ଅÉନୁ ଇ ସÉଜା ଗରିଇ।

ଅÉନୁ ନାଇ ସÉଜାଙ୍ା ଏଆରରି ଆରଣ୍ସାକାନରି ଇଟାଜରିଇ,
ଅÉନୁ ନାଇ ସÉଜାଙ୍ା ଏଆରରି ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ 

ବ୍ୀÐସାଜରିଇ।”  ଜରିରରିମରିଅ ୩୧:୩୪

୧୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରାରଭÑ ରଭରତେଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ଏଆରରି ତାରା ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା ଏଆରରି ମÉସୀନା 
ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଦୂସ େରିହରିଇ,

ଅÉନୁ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଅରଟÑÑ ଏରସÑକାରଭÑ ଏÌଲୁ ତାଙ୍ରି  
ତାଏନୁ।”  ଜରିରରିମରିୟ ୩୧:୩୪

୧୮
 ଏଙ୍ା ଇ ଗୁରଲÑÑତÈ େରିଃୋ ଆତରି ରବÑଅଟରି, ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ 

ରାସାନା ଲÉକା ଆନରିରବÎଏ ଲୂଡ଼ାସରିରଡÑ।

ନପÍନୁ ସଡି
଼
ଟ ିତାଙି୍ ବÉଦୁ

୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÌ ଅÉରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, 

ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା େÌଣ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସ।ୁ ଜୀସ ୁରାକÈ ବÉଗା ଅÉଜୁ ଆଜÈ ଡ଼Èଇ ଇË 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏମନୂାସ।ୁ ୨୦

 ଜୀସ ୁବାହାଡ଼Èଇ ଦÉୋ ଅÉଜାମାନରି 
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ର େୂନରି ୋରହÑରରି ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ସÌଲ୍ ବା ମୂନାସୁ। ଈରରି ରରଣ୍Ñ 
ନୀରଡ଼Ñମାନରି ୋରହÑରରି। ଈ ରେÍନୁ ୋରହÑରରି ଜୀସ ୁଗାଣ୍ରି ବÉଗା 
ୋଦ୍ା ସରିଣ୍È ମାରଦÑ ଡ଼Èଇ ସାଜାରନ।। ୨୧

 ରେÍନୁ ଇଡୁତରିନରି େÌଣ 
ଗରିେରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାଇ ରସÍଲୁରବÎଏ ରËଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଲÉକା 
ଗାଟାଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ମÉରନ୍ ଗାଣ୍ରି ତୀରରି ସରିରୁଡ଼Èଇ ନବ୍ ଗା 
ଅÉଜାମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ସଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଉରଜÑ ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ବÎÉଦୁ। ମାଇ େରତ୍ ବÉଗା ଅÉଜୁ ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ଗରିବା ଦୀରନ। ୨୩

 ମାଇ ବାସ୍ା ଗରିେରିନାରାଆ 
ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଆହାନା ଇଟାଦୁ। ଅÉଜୁ ମÉନ୍ାରାଆ ବାସ୍ାତରିନରି 
ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ଲାହା ଅÉବାÏ କୂନା। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆନÈ ଅÉଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
େରତ୍ଗରିବାÏ ମନୂାସ।ୁ

ରËନତରୁ ରËନଇି ବାରା ସିଦୁ, ଗାଞ୍ାନା ରାେ ିଅÉଦୁ
୨୪

 ଅÉଜୁ ରÛଆସୁ ରËନରିଇ ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିନା ଏଙ୍ା ରÛଆସୁ 
ରËନରିଇ ରଜÍଡାଗରିନାସୁ ଏଙ୍ା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ତାକ୍ାଲରି ଗରିନାସୁ। ୨୫

 ଜାହରିତାକା ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାଃତା ଲÉକା 
କୁÛଇ ମାରନରୁ, ଅÉଜୁ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ର ବାଃତାରନ ଊଜା 
କୂଆକାସ।ୁ ରଟÍରଣ୍ ଏ ଦରିନା ସÌଡ଼ରିଟରି ଆଇ ମାନାରÈ ରମହାନା 
ଅÉଜୁ ର ବାଃତା ଊଜାନା ରÛଆସୁ ରÛଆନରି ସÉରÛକରି ତାକ୍ାଲରି 
ଗରିନାସ।ୁ

କି୍ସ୍ଟ ବାୋଡÈଇ ମେୁୁ ତଃିପା କୂନା
୨୬

 ଉରଜÑତରିନରିଇ େସୁରି ରବÑଅଟରିରବÎଏ ରଗରଟÑ ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଣ୍ରିନାସୁ ଏରହÑଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା େୁଞ୍ାଦୁଃୋକାସ ୁ
ମାଇ ଡ଼Ìଇ ଅÌବାÏ ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ଆନରିରବÎଏ ରାସାନା ଲÉକା 
ସÌକା ଗରିନାରରି ସରିରଡÑ। ୨୭

 ଅÉଜୁ ରଗରଟÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିଦୁଃନାସୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉଜୁ େୁନାକାସ,ୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିନାରରି 
ଆଜାଞ୍ାୋ ଆଜରିନାରରି ମାରନ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ନୀମବେÈଇମାନରି ଲÌକୁତାକାରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମାନରି ଆଜାଞ୍ାୋ 
ନÉଡ଼ରି ମାଇ ରସÍଲୁରଭÑ ମାରନ। ୨୮

 ମÌସାତାରା ବାଗଗି ଆଃୋ କୂତରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଦୁସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ରରିËରୁ ଅÉରତÑକା 
ତୀନରିଗାଣ୍ରି ସÉକରିଗାଟାରରିଇ ଲୂଡ଼ା ଆଇମାରସ। ଦୂସ େରିହÈଡ଼Èଇ, 
ଏଆନରିଇ ବ୍ଡÎÓÉକା ରବÍÎୋ ଆଇମାରସ। ୨୯

 ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା 
ଏତେରି ଲÌକୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ ସଇ ଅÉËନାରା ତÌସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଡଣ୍ େÉନାରରି ସରିରଡÑ ଗରିନା? ଈରରି ଉରଜÑରନ 
ଏଆନରି ତାରରି ଡଣ୍ ସÉରÛକରି ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଅÉରନ। େନୂରିସÉଜା 
ଟÌଣ୍ାମାନରି ରାକÈ କୁÛଇଟରି ଏତୋଞ୍ଜୁ ଲାଜାତାରÈ ତାସାମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ନÌବାÏ ଗାଟରି ଜରିଉ କୁÛଇଟରି ସରାଇ ଅÉଆନାରÈ 
ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିତାରରି ଡଣ୍ ଏରସସରିକରି ସÉରÛକରି 
ଆଜାଞ୍Éୋ ତାରରି ଅÉରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକରି ଏÌରରି ରାକÈ 
ଏଆନରିଇ ସରଟÑକା ତୀରରି ଗରିଆମାରସ। ୩୦

 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସ,ୁ 
ରେÍନୁ ରବÎସାମାସାଞ୍ଜୁ: “ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଅÉନୁ ଡଣ୍ ସୀଇ, ଏଆନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସୀଇ।” 
ଅରଟÑÑରବÎଏ ରେÍନୁ ରବÎସାରସଞ୍ଜୁ: “ପ୍ରବୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାରÈ ତୂକରି 
ଗରିନାଞ୍ଜୁ।” ୩୧

 ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁ କାଜୁତା ରËଞ୍ଜୁ ଡ଼ÌଇଲÌକୁ 
ଦୀବାÏ, ରରଣ୍Ñ ଆଜାଞ୍ାୋତାରରି କାତା।

ପÉଣ୍ ଞ୍ାମାନ ିଡÉଟା ଏଙ୍ା ନରୋତନି ିପିେÈଦୁ
୩୨

 ଈରୁ ଉରଜÑତାରା େୁସରି ଊରଡ଼ରି ଦରିନାଙ୍ା ଏÌଲୁଗରିଦୁ। ଗÉରମÑ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସରୁ, 
ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଡÉଟାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ। ୩୩

 ଏ ରଡଲରିତାନରି 
ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ରୂଗୁ ଅÉନା କାତାଙ୍ା ରବÎସାମାଞ୍ାରତରୁ, 
ଏଙ୍ା ଦÉଲା ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ମୀଙ୍ରି  ଲାଜାଗରିଆମାଞ୍ାରତରୁ। ଏମବୋ 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରିମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଈରୁ ବାରା ଗରିରତରୁ। 
୩୪

 ଏତୋନାକା ବନ୍ୀ ଇଡୁତାନରିଇ ଈଟା ଅÉଜା ମାରସରୁ, ଏଆରରି 
ଜୂଗାତାନରି ଈରୁ ଆଡରିଅରତରୁ। ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ବାରା ସରିରତରୁ। 
ମୀË ଦନ ବରିତ ଗୁରଲÑÑ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଅତରି ରବÑଅଟରିରବÎଏ ଈରୁ 
ରରହାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ। ଈରୁ ରରହାଡ଼Èଇ ମାରସରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରସରୁ ମୀବାଃତା ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌବରିÎ 
ସÉରÛକରି ରନଗÈଇ। ଏଙ୍ା ଏÌବରିÎ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ନରିହ ରିନାଇ।

୩୫
 ଏÌସରିବÉଗା ରଭÍରଲÑଡ଼Èଇ ମାଞ୍ାନରି ଡÉଟାତରିନରିଇ ଈରୁ 

େରିଃୋ କୂନା। ମୀ ଡÉଟା ରସÍଲୁ ଲାହୁରରି େୁହୁରରି ଡ଼Èଇ େୁରସ୍କାର 
େÉରଣ୍ରୁ। ୩୬

 ଈରୁ ମଣୁ୍ରି ମେୂାଗାଟାରତରୁ ଅÉବାÏ ଦରିରନ। ରେÍନୁ 
ଆନÈ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା କାବାଡ଼ରି ରନପ୍ ନରି ରବÊଟରି, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈ ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑତାଆ ଈରୁ େÉରଣ୍ରୁ। 
୩୭

 ଇରକÑ ରଡଲରି ରବÑଅଟରି,

“ଏତୋଞ୍ଜୁ ବÎÉବାÏ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ,
ଏଆନରିତାରରି ଦରିର୍ଗି ଅÉଏÌ।

 ୩୮ ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ନାରକÑ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ ଡ଼Èଇ 
ନୀମବୋନା ରାହରିଅÉରନÑଞ୍ଜୁ।

ରଗରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଜରିବାଗା ରବÊକରି ରବ୍ଡÎÍÓରନଞ୍ଜୁ,
ଅÉନୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ରରହା ଅÉଏନୁ।” 

 ହବକୁକ – ୨:୩–୪

୩୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ରବÊକରି ରବ୍ଡÎÍ Óେରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା 

ମ୍ାଙ୍ାଇମାରନରୁ ଅÉଜୁ ଏ ଲÌକୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉËତାସୁ। 
ଏରମବେରରିତାରରି େରତ୍ମାରନ, ଏଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ 
ଅÉଜୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିତାସ।ୁ

ପନତ୍ଡ

୧୧  ୧ େରତ୍ ଇରସÑକା ମାଇ ଅÉସା ଗରିେରିମାନାରÈ 
ଉରଜÑରନ େÉନାସୁ ଇଞ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େୁନ୍ ମବୋ। 

େରତ୍ ଇରସÑକା, ଅÉଜୁ ଆନÈ ରମଃେରି ସରିଡÈସ,ୁ ଏÌରରି ଉରଜÑତାରରି 
ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ। ୨

 େୂବ୍ା ରଡଲରିତା, ଲÌକୁତାରରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ 
ମାସରି ବÉଗା, ରେÍନୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ରରହା ଆଇ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୩
 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େୁଞ୍ରିମାନାସ ୁଗୁରଲÑÑ େତୁଗିତରିନରିଇ ରେÍନୁ 

ତାଡ଼ା ରବÎସ୍ାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ଇରସÑକା ମÉଙ୍ରି  ତÌଞ୍ା 
ଆଇମାନାଇ ଗୁରଲÑÑତାଇ ତÌଞ୍ା ଆଇସରିଡାନରି ବାହାଡ଼Èଇ େରିଲ୍ ୋ 
ଅÉଜାମାନୁ।

୪
 କଇନ ଏଙ୍ା ରହବଲ ରରିËରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଲÉକରିରତରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ େରତ ୍ମାସରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  ରହବଲ ଟରିକ୍ନÈ ଲÉକରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରହବଲ ସେଗିଗରିଆମାସରି ଲÉକା ରସÍଲୁ 
ରରହାଅÉରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ରହବଲତାରରି େରତ୍ ମାସରି 

ଏବ୍ରୀ ୧୦:୨୧
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ବÉଗା ଏଆନରିଇ ରନÍଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରବÎରତେଞ୍ଜୁ। ରହବଲ 
ସÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା େରତ୍ ବÉଗା ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ହନକଇ ଈ େୁତଗିଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାନା ଅୋ 

ଅÉରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରସÑକାରବÎଏ ସÉବାÏ ୋନÈରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ, ହନକଇ ନରିକ୍ ସାନା ଅୋ ରବÎରଲÑରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ରରହା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÊଟରି ଲÌକୁତାକା 
ଏଆନରିଇ େÉନ୍ ମବୋ ମୂËରତରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ହନକଇ ତÉରକÑ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅରତଞ୍ଜୁ। ୬

 େରତ୍ 
ସରିଡÈରାଏ ରËଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ରରହାଗରିବାÏ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ବାÏଇମାନରି ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାରତରୁ ରେÍନୁ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େରତ୍ 
ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରିତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
େରତ୍ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ଉରଜÑଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ 
ଦାଃରନଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି େୁରସ୍କାର ସୀରନଞ୍ଜୁ।

୭
 ଏସଲରି ରମଃୋ ମଆୂନରି କାତାଙ୍ା ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ନହଇ 

କÉଡ୍ ସାନା ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ। ନହାତାରରି ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ ୍ଏଙ୍ା 
ଆଜରିମାରସ। ଏÌସରିବÉଗା ନହତାଡ଼ା େରରିବାରତରିନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ 
ରଦରରି ଜାହାଜ ରଣ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା େରତ ୍ଡ଼Èଇ ନହ େତୁଗି 
ଡ଼Ìଇତାରରିମାରସ ଇଞ୍ରି  ତÌରତେଞ୍ଜୁ।। ଏତୋରରିଇ ରେÍନୁ େରତ ୍ଡ଼Èଇ 
ତୀରରି ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ, ଏଆରରି ମାରଦÑ ନହ ରÛଆଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ।

୮
 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ତÉନ୍ାରÈ ବାହା େରିଃୋତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 

ରବÍଗାଲରି ବାହାତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ଅÉରର୍୍ଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏଆନରିଇ ଏÌ ଦରିନା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏତୋବାÏଙ୍ରି  ସାଜରିମାରସଞ୍ଜୁ, ଅବ୍ାହାମ ଏÌରÈ େୁନÈସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା େରତ୍ବÉଗା ମÉନରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଏ ବାହା ରସÍଲୁ ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ। ୯ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ଏ ବାହା ତାନରି ରାହରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ର 
ରତ୍Íବାଗାଟାଞ୍ଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରିଅÉରତÑଞ୍ଜୁ, ର ତାଡ଼ା ନÉଜୁତାଞ୍ଜୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରାହରି ଆËରତଞ୍ଜୁ। େରତ୍ ମାସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ଇସାକା ଏଙ୍ା ଜାକୁବ ରକଏ ଆଡାନା 
ଅବ୍ାହାମ ତମବେଜୁ ତାନରିଇ ରାହରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଇସାକ ଏଙ୍ା 
ଜାକୁବରବÎଏ ଏରହରଙ୍ରନ ରାହରି ଅÉରତÑରୁ। ୧୦

 ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସରୁ। ଅବ୍ାହାମ ଡÉଟାଗାଟରି 
େୁନାଦରି ମାସରି ରଦରରି  ନÉଜୁ aତରିନରିÔ କÉସାନା ମାରସÑଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ତÉନୁରନ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁତାରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ମୀଡାବÌଦା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅବ୍ାହାମତାରରି ବାସାରରି ସÉରÛକରି 

ଅÉଜାରସ। ଅରଟÑÑରବÎଏ ସାରା ମରିଡାବÌଦା ଅÉବା ମËୂସରିଡÈରତ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ବାଃତା ଅବ୍ାହାତାରରି େରତମ୍ାରସ, ଏÌସରିବÉଗା 
ରେÍନୁ ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ମୀଡା ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଡÉଟା ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁତାରÈ ଅÉଞ୍ା େୂରରିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଅବ୍ାହାମ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
େରତ ୍ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଇËଞ୍ଜୁ ଈରସ ବୁଡା ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଜାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଏ ର 
ଲÌକୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûମାନରି ସୁକାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର କୁଡୁ଼ତାନରି 
a ୧୧:୧୦ ଡÉଟାଗାଟ ିପୁନାଦ ିମାସି ନଦର ିନÉଜୁ ରେÍନୁରକÑ ତାଡ଼ାଲÌକୁ 
(ତୀରରିଲÌକୁ) ମାନରି ତୀରରି ନÉଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି ରସଣ୍Ûନରି ଜରିରୁସାଲମରଭÑ 
ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଏବ୍ୀ ୧୨:୨୨।

ମାନରି ବÉଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଡÉସା ମୂଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମୀଡାକା ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉରତÑରୁ।

୧୩
 ଏ ଗୁରଲÑÑ ରଦରରି ଲÌକୁତାକା ସÉତରି ଟୁକ୍ନÈ ତାଡ଼ା େରତଡ଼୍Èଇ 

ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉରତÑରୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ଅÉଞ୍ାମାସାଆ 
ଏ ଲÌକୁତାକା େÉନÈରତରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ରମଃରତରୁ, ଏ 
ଗୁରଲÑÑତାଇ ମଲୂା ରବÑଅଟରି ବÎÉନୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ଏÌରସ ଡ଼Èଇରନ 
ରରହା ଅÉରତÑରୁ। ଏଆରୁ ଇ େୁତଗିତାନରି ରତ୍Íବାଗାଟାମ ୁଏଙ୍ା 
ଟÉଣାବାସା ସରିଡÈନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ରାହରି ଅÉରତÑରୁ। 
୧୪

 ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ମÉନରି ଆଇମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ତÉନ୍ାରÈ ରଣ୍ା ଦରିନା ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ରିମାରନରୁ। ୧୫

 ରଗରଟ ଏଆରୁ ରବÍରଲÑ େରିହାମାସରି 
ଦରିନା କାତା ଏÌଲୁଗରିେରି ଦୁଃରନରୁମା ଇରସÑକା, ଏଆରୁ ଏ 
ଦରିନାତାଙ୍ରି  ରବ୍ଡÎÍ ÓୋରସÍଲୁ ରଣ୍ା ୋବରି େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁଃରନରୁମା। 
୧୬

 ଏÌËକରିରବÎଏ ଉରଜÑରନ ଏଆରୁ ରଣ୍ା ସÉରÛକରି ରନଗରି 
ଦରିନା ରସÍଲୁ ଜÌସାନା ମାରସରୁ, ଏÌରରି ଆଇମାରନ ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଏଆରରି ତାଡ଼ା ରେÍନୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଅÉବାରସÍଲୁ ଲାଜା ଆËରତଞ୍ଜୁ। ଏ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ରଣ୍ା 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନା ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୭
 
–୧୮

 ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ େରରିକ୍ା ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଅବ୍ାହାମଇ ରେÍନୁ ଇସାକାଇ ରାସାନା ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  
ସେଗିଗରିଦରି ଇଞ୍ରି  ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଅବ୍ାହାତାରରି େରତ୍ ମାସରି 
ବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ମÉନରିଅÉରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅବ୍ାହାମ ରବÎÍରଲÑରନ ଅÉଞ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସÑଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଅବ୍ାହାମଇ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ, “ଇସାକ ବାହାଡ଼Èଇ ନୀ 
ସୀରୁତାକା ବÎÉରନରୁ।” ଅÉରତÑକାରବÎଏ ତାଡ଼ା ମରୁଗ୍ ରËରଞ୍ 
ମାସରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇସାକଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ସେଗିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାରସÑଞ୍ଜୁ। େରତ୍ ମାସରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଅବ୍ାହାମ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତÑଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଅବ୍ାହାମ େରତ୍ ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ 
ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାନା ତାୋମୂରନଞ୍ଜୁ। ଉରଜÑରନ ଏରସରରି 
ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସାକଇ ରାସାନା ଲÉକା ରସÍଲୁ ସାଜରିସାନରି 
ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମଇ ଅÉଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଅବ୍ାହାମ ଇସାକଇ 
ସÉବାÏଡ଼Èଇ େÉରଟଞ୍ଜୁ।

୨୦
 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଇସାକ, ଜାକୁବ ଏଙ୍ା ଏସଇ ବାÏଇମାନରି 

ରଡଲରି ରସÍଲୁ ରମÍଲା ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୧
 େରତ୍ଡ଼Èଇ ଆଡା ଜାକୁବ 

ସÉବାÏ ରଡଲରିତା, ଜରସେ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑÑ ମୀଡାକାନରିଇ ରମÍଲା 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଡୁଡ଼ା କୁÛଇଟରି ରଡÍରରି ଅÉଜାନା ରେÍନୁଇ 
ଦଃରତଞ୍ଜୁ।

୨୨
 େରତ୍ଡ଼Èଇ ଆଡା ଜରସେ ତାଡ଼ା ସÉତରି ରବÎÍରଲÑରନ 

ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁ ମରିସର ଦରିନା ଡ଼Èଇ ରବ୍ଡÓÎÍନାରା କାତା ଏଙ୍ା 
ତÉନୁ ସÉନରି ରବÊଟରି ଇସରିଙ୍ରି  ମସୁ୍ ୋ ଅÉରନ, ଏ କାତା ରବÎସା 
ମାରସଞ୍ଜୁ।

୨୩
 େରତଡ଼୍Èଇ ମÌସା ତାଡ଼ା ଟାଡରି ଏଙ୍ା ତାଞ୍ରି  ମÌସାଇ ମÉରରିତରି 

ରବÊଟରି ତୀନରିତÉଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ଅÉଡ୍ ସାନା ଇଟରିତୁ। ଆନÈଡ଼କରି 
ଇରସÑକା ଏଆରୁ ରମଃରତରୁ ମÌସା ସÉଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ ସରିଆମାସରି ବାଗଗି ରଲପ୍ କା ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କରିସରିଡÈରତରୁ।

୨୪
 ମÌସା ବାଡରି ଅÉଜାନା ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ୋର 

ତାଡ଼ା ମାରÒନରି ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ କୂରତଞ୍ଜୁ। ୨୫
 ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଏବ୍ରୀ ୧୧:୨୫



298ଏବ୍ରୀ ୧୧:୨୬
ଇରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଡ଼Ìଇତାନରି ରାହରି ଅÉଜାନା ରରହା 
ଅÉବାÏରସÍଲୁ ମାଣ୍Èରତଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁ 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି ମାନାରÈ ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। 
ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୬

 ମରିସର 
ଦରିନାତା ମାସରି ଗୁରଲÑÑ ଦନବରିତ େÉନ୍ ମବୋତରିକରି କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଜୂଗା 
ମଣୁ୍ରି ମେୂା, ସÉରÛକରି ରନଗରି ଇଞ୍ରି  ମÌସା ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇମାନରି ରଡଲରିତା େÉନ୍ ମବୋତାଙ୍ରି  ମାନରି େୁରସ୍କାର 
ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜÌସାନା ରାହରି ଅÉରତÑଞ୍ଜୁ।

୨୭
 ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ମÌସା ମରିସର ଦରିନା େରିଃରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରÉରଜÑନରି ତାରା ସÌଡÈଙ୍ରି  ଅÉଜÈରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରିଇ ତÌଞ୍ା ଅÉËନରି ରେÍନୁଇ ରମଃୋ ମୂତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା େରତ୍ତାନରି ଗାଞ୍ାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ୨୮

 ମÌସା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ ଲÉକା 
 ବÌଜରି aଗରିଆନା ଦÉରାଙ୍ାନରିଇ ରାକÈ ସରିସଗି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଜୀହୁଦରିଙ୍ାନରି 
ରସଣ୍ା ମୀଡାକାନରିଇ ସÉଭା ଦୁତ ଇସରିଙ୍ରି  ସÉୋ ମୁଏଞ୍ଜୁ, 
ଏÌସରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨୯
 େରତ୍ ମାସରି ବÉଗା ମÌସା ଡୂେରି ମାସାବାÏନରି ଗୁରଲÑÑ 

ଲÌକୁତାକା ବାÏସରି ଟÉଣାତାନରି ତÉକରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÉକରି ତÉକରି ସେୁ 
ସମଦୁ୍ର ଗ୍ଡÓÉରତରୁ। ଏରସରରି ରଭÍଲା ମରିସର ଦରିନା ଲÌକୁତାକା ସେୁ 
ସମଦୁ୍ର ତାନରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ ଏଆରୁ କ୍ଡଡୂÓରତରୁ।

୩୦
 ରେÍନୁ ଲÌକୁତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ଜରିରରିହ ରଦରରି ନÉଜୁ 

ତୀଡ଼ରିଗରିରଞ୍ରରି ସÉତ ଦରିନା ରତ୍Íତରି ରବÊଟରି।
୩୧

 ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ରାହାବ ଇସରି ର ସକାରରଡ଼ରି ଇସ୍ାଏଲ 
ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ସାଜାମାସରି ରେ୍ଡÍÓକରାଙ୍ାନରିଇ ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଇଡୁତାଙ୍ରି  ଅÉରର୍୍ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିରତ, ଏଙ୍ା 
ଏତେରି ଲÌକୁ ମÉନରିଅÉବାÏ କୁଆ ମାରସରୁ, ଏଆରରିରକÑ ସÉËରତ।

୩୨
 ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ଅରଟÑÑ ଆନÈ ରବÎତୋଇ, ଏଙ୍ା ଆନରି 

ତÌସରିସରି କାତାଙ୍ା ତÌଲଗରିଇ? ଗରିଦରିଅନ, ବାରାକ୍, ସାମସନ, 
ଜରିପ୍ହ, ଦାଉଦ, ସାମୁଏଲ, ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ 
ଗାଟାରରିତାରÈ କାତା ରବÍସ୍ା ରସÍଲୁ ନାଇ ବାଃତା ସÉରÛକରି 
ରଡଲରି ସରିରଡଏ। ୩୩

 ଏ ଗୁରଲÑÑତାକାରରିତରି ସÉରÛକରି େରତ୍ମାରସ। 
ଏ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଦରିନାଙ୍ାନରିଇ ମସୂା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ା ଗରିରତରୁ, ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସାରା 
େÉରଟÑରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା େରତ୍ଡ଼Èଇ ସରିଂହଙ୍ାନା ସୁଡାଙ୍ା 
ଟୁଟ୍ କାଜରିରତରୁ। ୩୪

 ଏ େରତ୍ଡ଼Èଇ ଏସନାକା ନÉଡ଼ରିତାରା 
ଡÉଟା ଲୁପ୍ ରତରୁ ଏଙ୍ା ଏରସ ଲÌକୁତାକା କଣ୍ାଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ସÉବା ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଟାରୁ। େରତ୍ଡ଼Èଇ ଡÉଟା 
ସରିଡÈତାକା ଡÉଟାଗାଟାକା ଅÉରତÑରୁ। ଏଆରୁ କÉଲାପ୍ରଃତାବାÏ 
ଡÉଟାଗାଟାକା ଅÉଜାନା କÉରସଙ୍ାନରିଇ ମରୂତରୁ। ୩୫

 ଲÌକୁତାକା 
ସÉବାÏଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ନୀମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ଇଡୁତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ଅÉସାସାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାରସରୁ। ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ 
ଜୂଗା ସୀବାÏଅÉରତ, ଏଆରୁ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉବାÏ 
ମÉଣ୍Èରତରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ସÉବାÏଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା 
ନୀମବୋ େÉଣ୍ ମବୋ ମୂରନରୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଇ ଗୁରଲÑÑତାଆ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରସରୁ। ୩୬

 ଏରସ ଲÌକୁ ରଗ୍ରÍସ୍ା େÉରଟରୁ ଏଙ୍ା 
a ୧୧:୨୮ ଜଡେÓÞÕବା ଲÉକା ବÌଜ ି ରରଣ୍ ମଲୂା ନୂଡ଼ରିତାରରି ଦରିନା। ମÌସା ମାସରି 
ରଡଲରିତାନରି ରେÍନୁ ମରିସର ରଦÍସା ଡ଼Èଇ ଏଆରରି ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ା ମାରସଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାନା 
ଏଆରୁ ବାସାରରି ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରି ଦରିନା ବÌଜରି ଗରିେରିମାରସରୁ।

ସାଃୋ େÉରଟରୁ। ଗରନ୍କା ତାକା ତଃୋ ଅÉରତÑରୁ ଏଙ୍ା ବନ୍ରି 
ଇଡୁତା ଇଟା ଅÉରତÑରୁ। ୩୭

 ଏଆରରି
଼
ଇ ବାÏଡରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ବୀÐେ୍ା 

ଅÉରତ, ଏଙ୍ା କର୍୍ ଡ଼Èଇ ରୀ ସରିରା ଗରିଆନା କ୍Éେ୍ା ଅÉରତ। 
ଏସÒନାକାରରିଇ କଣ୍ା ଡ଼Èଇ ରାସ୍ା ଅÉରତ, ଏଆରରି ମାରଦÑ 
ଏସÒନାକା ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡା ଏଙ୍ା ଅÌଡା ୋଣ୍ାଙ୍ା େ୍ାଙ୍ରିରତରୁ। 
ଏଆରୁ େÉନÈନାକା ମାରସରୁ, ଜୂେ୍ା େÉରଟରୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି 
ଲÌକୁରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଲାଜା େÉରଟରୁ। ୩୮

 ଇ ରଦରରି ଲÌକୁ 
ତାକାରରି ରସÍଲୁ େୁତଗି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ସରିଡÈରତ। ଏଆରୁ ସରିଃେରିମାନରି 
ଭÉଲୁୋଙ୍ାତାନରି ଏଙ୍ା ସÌକା୍ନରି ରତ୍Íରତରୁ ଏଙ୍ା ବାÏଡରି ଗାରାଙ୍ାନରି 
ଏଙ୍ା ଟÉଣାତା ମାସରି ଗାରାଙ୍ାନରି ତାଡ଼ାନରି ଅÉଡ୍ ସାନା ଇଟରିରତରୁ।

୩୯
 ଇ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼ା େରତ୍ ରସÍଲୁ େÌଙ୍ରିରତରୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଇଆରରି ମାରଦÑ ଏମବେÈଇରବÎଏ ରେÍନୁ ଅÉଞ୍ାମାସାରÈ 
େÉନ୍ ମବୋ ମୁËରତରୁ। ୪୦

 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଏଆରରିକରି ସÉରÛକରି 
ରନଗାରÈ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ େ୍ଡଜୁÓକ୍ ସା ମାରସଞ୍ଜୁ। ବାÏରରି ମÉରକଏ 
ଆଡାନା ଟରିକ୍ନÈତାକା ଅÉବାÏମୁରନରୁ ଈରରି ରେÍନୁତାରରି ଏÌଲୁ 
ମାରସ।

ଅÉଜୁ ଜରୀସୁ ନବÍÊଟ ିସାଲ୍ ବା ଦରୀନନ

୧୨  ୧  ମାଇ ରସÍଲୁ ଦÉଲା ସÉକରିଗାଟାକା ମାଇ 
ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ମାରନରୁ। ଏଆରରି ତାରରି ନୀମବୋ 

ମÉଙ୍ରି  େରତ୍କାତା ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏଆରରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ଦୀରନ। ଅÉଜୁ ନÌକରିକରି ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ଆନÈଇ 
ଅÉଙ୍ାଇମାଞ୍ାନୁ ଏÌଭÈ ରକÍଲରି ଗରିଆନାଇ ଅÉଜୁ ନÌକରିକରି ରଦଗା 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏଙ୍ା ଏତେରି ଡ଼Ìଇ ମÉଙ୍ରି  ପ୍ରରିଙ୍ରି  ପ୍ରରିଙ୍ରିନା 
ତଃୋଇମାଞ୍ାରନ ଏÌରÈ ତୁଃୋ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ୨ ଅÉଜୁ ଡ଼ଃନା 
ଜୀସ ୁତସାମାଞ୍ାନାଆ ଆଃୋ ଦରିରନ। ମାଇ େରତ ୍ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉନ୍ାରÈ େରତ୍ତରିନରିଇ ଟରିକ୍ନÈ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ କ୍ଜୁ ସ କୁÛଇଟରି ସÉବା ଜୂଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ଜୁ ସତାରାଆ ଲାଜାତରିନରିଇ ମଲୁ ସରିଡÈନାରରି 
ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଆହାମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ନÌକରିଟରି ଏତେରି 
ରରହା ତାରା ଏÌଲୁ ଇଟାମାରସଞ୍ଜୁ, ଏÌସାବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗାଦରି ତରିନରି ରବÍÎଞ୍Òଟରି 
କକ୍ ସା ମାରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଜୀସ ୁତାରÈ କାତା ଏÌଲୁଗରିଆନା ରମଃଦୁ। 
ଏରସରରି ରଡଲରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକା ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଆନÈ 
ଅÉରତÑକା ଗରିେରିରସରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମୁଣ୍ରି ଅÉଜାନା ଏ ଗୁରଲÑÑତା 
ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ଈରୁରବÎଏ ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ମଣୁ୍ରି ମେୂାଗାଟାରତରୁ 
ଅÉଦୁ। ରଜÍଡା କÌପ୍ କା କୁÌନା।

ନପÍନୁ ଅÉବା ନଡଃଙି୍ତାଞ୍ଜୁ
୪

 ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ତରିରଙ୍ କÉଲା ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏ କÉଲା 
ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ମୀନ୍ାରÈ େରାଣୀ ଅଆସରିରଡÑ। ୫

 ଈରୁ ରେÍନୁ 
ମୀଡାକା ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତÉଡ଼ା ଅÉନାରା 
କାତା ରବÎସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏ କାତାଙ୍ା ବୁଡ୍ ଜା ମାରଞ୍ରୁ:

“ଅ ନାଇ ମ୍ୀଏନରିତରି! ଏରସରରିରବÍଲା ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ 
ସୀପ୍ କରି ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ଏÌରରି ମଲୁୁ ସରିଡÈନାରରି 
ଇଞ୍ରି ,
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ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ କୂନା ଏଙ୍ା ଏରସରରି ରଡଲରି ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  

ପ୍ରଃତାରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋ ରଜÍଡା କÌେ୍ା କୂନା।
 ୬ ପ୍ରବୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନରି ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକାରରିଇ ଡଣ୍ 

ସୀରନଞ୍ଜୁ,
ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରି  ମÉନରି ଆଇ ମାନରି ଆରଙ୍ 

ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରିଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୂଗା ସୀରନଞ୍ଜୁ।” 
 ବାରକଡ଼ରି  ୩:୧୧–୧୨

୭
 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ ଜୂଗାତରିନରି ଅÉବାତାରରି ଡଣ୍ ଇଞ୍ରି  

ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଆଃଦୁ। ଅÉବା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କୁÛଇଟରି 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ଏËରଡଃଙ୍ରନ 
ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଗୁରଲÑÑ ମ୍ୀକା ଅÉବା ବାହାଡ଼Èଇ ଡଣ୍ 
େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ। ରଗରଟÑ ଈରୁ ଏରସÑକାରବÎ ଡଣ୍ େÉନÈସରିରଡÑରୁ 
ଇରସÑକା େୁଞ୍ା ଗୁରଲÑÑ ମ୍ୀକା ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ଈରୁ ଅÉବା ଅÉଆଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନରି 
ମ୍ୀକାରତରୁ, ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈ ମ୍ୀକାରଣ୍ରୁ ଅÉËତାରୁ। ୯ ଇ େୁତଗିତା 
ମାଇ ଗୁରଲÑÑତାସ ୁରସÍଲୁ ଅÉବାରୁ ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  ଡଣ୍ 
ସରିଆରତରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉଜୁ ଏଆରରିଇ ଅÉବାଙ୍ାନରିଇ ରଜÍଡା 
ତତୋସ।ୁ ଈରରି ସÉରÛକରି ନୂଡ଼ରିତାରରି ଅÉଜୁ ମାଇ ଜରିଉଙ୍ାନରି ଅÉବା 
ବାହାଡ଼Èଇ ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋଲୂଡ଼ା ମାରନ ଏÌସରିବÉଗା। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା ଅÉଜୁ ନୀମବୋ େÉନାସ।ୁ ୧୦

 ମାଇ େୁତଗି ଅÉବାରୁ ମÉଙ୍ରି  
ଈରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ଡଣ୍ ସରିଆରତରୁ। ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗରି 
ଏÌଲୁଗରିରତରୁ, ଏËରଡଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରି  ତୀରରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଡଣ୍ 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବେରି ମାନରିରଡଲରି ଆଜୁ ରରହା 
େÉନ୍ ମବୋ ଡ୍ଡÜÝØନାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଗ୍ରÉମବେରିତରି 
ରବÊଟରି, ଅÉଜୁ ଲତୁ ରଜÍଡା େÉନାସ ୁଏଙ୍ା ତୀରରି ନୀମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ନରୀମ୍ା ଗିବାÏ ନସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ରାେ ିଅÉଦୁ
୧୨

 ଈରୁ ଡÉଟା ସରିଡÈନାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମରିଣ୍ାନରି ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଗରିଦୁ। ୧୩

 ତୀରରି ତାରତରୁ ଅÉଜାନା 
ନୀମବୋଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ ଡÉଟା ସରିଡÈନାଇ ମୀଙ୍ରି  ମୁହ ରି ଗରିଭା 
ମତୂାରାଅ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ।

୧୪
 ଗୁରଲÑÑତାକାରରିରକ ଲତୁ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉବାÏ ରସÍଲୁ 

ଡୁଞ୍ାଦୁ। ରଗରଟÑ ରËନରିତାରରି ନୀମବୋ ତୀରରି ତାରରି ଅÉଆରତ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଇ ଏରସÑକାରବÎଏ ରମଃୋ 
ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ 
ମାରଦ ଏମବେÈଇ ରବÎଏ ରେÍନୁତାରÈ ରଜÍଡାନÌବାÏ ୋନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ 
ରବÎÊକରି ଅÉଏରୁ। ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଆଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ମୀ ମାରଦÑ ଏମବୋଇରବÎ େରିତା ସୀରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁ ଗୁରଲÑÑ ଗଟାତରିନରିଇ ମହୁ ରିଗରିରନରୁ। ୧୬

 ମÉରୁ ମÉରୁ 
ଅÉଜାନା ରାହରିଆଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଏମବୋଇ ଅÉରତÑକାରବÎଏ ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଏରୁ। ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ଏମବେÈଇରବÎଏ ଏସ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଏରୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରÈ 
କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। ଏସ ରସଣ୍ା ମୀଡା ମାରସÑଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା ତାଡ଼ା ଜÌଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑତା ବÉଗା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ାମା। ଏÌËକରିରଭÑ ଊରଲÑକା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 

ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତÈ ପ୍ରÈରତଞ୍ଜୁ। ୧୭
 ଈରୁ େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ଗରିତରି ରବÑଅଟରି, ଅÉବାତାରା ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଦାଃରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରମÍଲା ରସÍଲୁ ଈରସ ବରିକାଲରି ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 
ଡ଼ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଏËନରିଇ ରମÍଲାଗରିବାÏ 
କୂରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡରିକରି ଇରସÑକା ଏସ ଆନÈଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏରା 
ରବÍଗାଲରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଆନରିରବÎଏ ୋରହÑରରି ସରିଡÈରତ।

୧୮
 ଈରୁ ର େୂନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଈରରିବାହା 

ଇସ୍ାଏଲ ତାକା ବÎÉଜାମାସରି ସÌରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ବାହା ଅÉଆତା। 
ଈରୁ ର ଡୀଗା ମୂେରିମାନରି ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ରୀମାନରି ସÌରୁତାଙ୍ରି  
ଭÉଆସରିରଡÑରୁ। ଈରୁ ଆନ୍ାରରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଆଜାଞ୍Éୋ ବରିÎଲୁ 
ଆଇମାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉଆସରିରଡÑରୁ। ୧୯

 ଏÌରରମବୋ ତୂଡୁ଼ତାରା 
ରଦରରି ସାଦା ଏଙ୍ା ରବÎସ୍ରିନାରରି ରଦରରି ସାଦା ସରିରଡଏ। ଏରସରରି 
ରଡଲରି ଲÌକୁତାକା ଏ ରଦରରି ଗୀରା ରବÎରସରୁ, ଏମବୋ ଏଆରୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଆନରିସରିକରି ଗୀରା 
ରବÎରନରୁ। ୨୦

 ଏଆରୁ ବାଗଗିତରିନରି ମୁଣ୍ରି ମୂୋ ମୂËରତରୁ: 
“ରଗରଟÑ ଏମବେÈଇ, ଆନରିସରିକରି ଜÌତରିରବÎଏ ସÌରୁତରିନରି ଡୀଗରିରନ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ବାÏଡରିଙ୍ା ଭୀେ୍ାନାଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରବÎÍୋ ଅÉରନ।” ୨୧

 ଏ ଲÌକୁତାକା ଆନÈ ରମଃରତରୁ ଏବରିÎ 
ଇରସÍ ଅÉଜାଞ୍Éୋତାଇ ମାସ,ୁ ମÌସା ରଭରଲ ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ 
: “ଅÉନୁ ଅÉଜରିଡ଼Èଇ ତରିଗ୍ାଇମାଇ।”

୨୨
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉËସରିରଡÑରୁ। 

ଈରୁ ଏତେରି େୂନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ, ଏ ବାହାତାରରି ୋଦା 
ସରିଅନ  ସÌରୁ। a ରୁ ନୀରଡ଼Ñମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ନÉଜୁତାଙ୍ରି  
ଭÉଜାରଞ୍ରୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଜରିରୁସାଲମ ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାରଞ୍ରୁ। 
ଈରୁ ର ବାଃତା ଉଜାମାନରି ଏଙ୍ା ରରହାଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାମାନରି 
ହଜାର ହଜାର ଦୁତଙ୍ାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏସାମାଞ୍ାରଦରୁ। ୨୩

 ଈରୁ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ରସଣ୍ା  ମ୍ୀକାନରି b ଭଜରିନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା 
ଏସାମାରଞ୍ରୁ। ଏଆରରି ତାଆ ୋଦାଙ୍ା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାନରି 
ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ତୂକରିଗରିବାÏଗାଟରି ରେÍନୁ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରୁ ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ, ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ଟରିକ୍ନÈ ତୀରରି 
ଅÉଜାମାରନରୁ, ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରି ଲÌକୁତାକାରରି ଜରିଉଙ୍ା ବାଃତାଙ୍ରି  
ଈରୁ ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ୨୪

 ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  େନୂରିସÉଜା ତାସାମାନରି ଜୀସ ୁବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ। 
ଈରୁ ରହବଲ ରାକÈ ତରିକରି ସÉରÛକରି ରନଗରି ରେÍନୁ କାତା ରବÎସ୍ ୋ 
ମେୂରିମାନରି ସରିସଗିଗରିଆମାନରି  ରାକା c ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୨୫
 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରି ଆଦୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ କାତା 

ରବସ୍ରିମାଞ୍ାନରି ରଡଲରିତା ରବÎନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ କୂËଦୁ। ଏରସରରି 
ରଭÍଲା ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଲÌକୁରରି କÉଡ଼୍ ରତଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତା ଏଆରୁ 
ଏଆନରିତାରରି କାତା ରବÎନ୍ ମବୋ କୂରତରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ 
େÉନÈରତରୁ। ଇରଦÑ ରେÍନୁ ରସଣ୍ଡ଼Èଇ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଏତୋନାକା ଏଆନରିତାରା ରବÎସ୍ା ରବÎନ୍ ମବୋ 

a ୧୨:୨୨ ସିଅନ ସÌରୁ ଇରସÑକା ଇମବୋ ଜରିରୁସାଲମଇ, ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରିତାରରି ତୀରରି ନÉଜୁ।
b ୧୨:୨୩ ନସଣ୍ା ମ୍ରୀକାନ ି ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି େରରିବାରତାନରି ରସଣ୍È 
ମୀଡାକା ଗÉରମÑ ନୂଡ଼ରିତାକା। ଏଆରୁ ରେÍନୁବାହାଡ଼Èଇ ଗÉରମÑ ରମÍଲା 
େÉରନରୁ। ରେÍନୁ ତାରା ଗୁରଲÑÑ ମୀଡାକା ଈଆରଡଃଙ୍ରି।
c ୧୨:୨୪ ସିସପି ଗିଆମାନ ିରାକÈ ଜୀସତୁାରରି ରାକÈ (ସÉଭା)।



300ଏବ୍ରୀ ୧୨:୨୬
କୁÛଇ ମାରନରୁ; ଏÌରରି ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଇ ତାରରି ଅÉରନ। 
୨୬

 ରବÍÎରଲÑ ଏରସରରି ରଭÍଲା ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି େୁତଗିନରିଇ 
ଦ୍ରଜୁ ପ୍ କରି ମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ ଏଆଞ୍ଜୁ େ୍ଡଜୁକ୍ ସା ମାରନଞ୍ଜୁ, 
“ଅରଟÑÑ ସରଟÑକା ଅÉନୁ ଦ୍ରଡୂ କରିଇ ବାÏରରି େୁତଗିତରିନରି ଅÉËରତ 
ରଟÍରଣ୍ ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତରିନରିରବÎଏ ଦ୍ରଡୂ କରିଇ।” ୨୭

 “ଅରଟÑÑ 
ସରଟÑକା” ଇଞ୍ରି  ରବସ୍ା ଇରସÑକା ଆନÈଇ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସୁ, 
ଏ ଗୁରଲÑÍତାଇ ମହୁ ରି ଅÉନୁ। ଏÌଭା ଗୁରଲÑ ତ୍Éପ୍ କା ଅÉରନ, ଏଙ୍ା 
ଏତୋଆ ତ୍Éପ୍ କା ମେୂା ଅÉଏ ଏÌବରିÎ ରାହରି ଅÉନୁ।

୨୮
 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏତେରି ଦରିନା ମÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉଜାରନ, ଏÌରରି 

ତÉଙ୍ା ମଏୂ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଦଃୋେÌଙ୍ା ସୀଭାକାତା। ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ସୀଭା ନୂଡ଼ରିତାରରି ଏଙ୍ା ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା ଜହାରରି 
ସୀବାÏ କାତା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ଅÉଜୁ 
ଲÉକରିନା ଏଙ୍ା ଆଜାନା ଏଆନରିଇ ଦଃନାସୁ। ୨୯

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ମାଇ ରେÍନୁ କୁଟ୍ କୁଟାନା ମ୍ଡÓÝØନରି ନÉଡ଼ରି ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ।

ଲÉକା ନପÍନୁଇ ନରୋ ସରୀନନ

୧୩  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମୀ ମୀ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାକାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିଦୁଃଦୁ। ୨

 ମୀରେକରି 
ଅÉସ୍ାନା ଲÌକୁରରିଇ ଲକ୍ ନରିକାତା ଡ଼ଃନା ଏଲୁଗରିଦୁ। ଏସÒନାକା 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଆନା େୁନÈରାଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରିଇ 
ଲକ୍ ସାମାରନରୁ। ୩ ବନ୍ରି ଇଡୁତାନରି ମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ବୁଡ୍ ଜା କୂନା, 
ଈରୁରବÎଏ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରି ମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 
ଏତୋନାକା ଜୂେ୍ା େÉନ୍ ମବେରି ମାରନରୁ ଏଆରରିଇରଭÑ ବୁଡ୍ ଜା କୂନା, 
ଈରୁରବÎଏ ଏଆରରି ବାହାତାନରିଇ ଭାଇମାନରି ରଡଲରି ରାହାଅÉବାÏ 
ମରୂଦରୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁଗରିଦୁ।

୪
 ଡ଼Éଞ୍ା କÉଣ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ 

ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଡ଼Éଞ୍ା କÉଣ୍ା ବାÏରରି ରରିଆରରି ମାରଦ ଅÉବାÏ 
ଦୀରନ। ଏମବୋଇ ରନଗାଡ଼Èଇ ନୀମବୋଇ ସରିରଡ଼ରୁ ଏଙ୍ା ରଗÍକା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୫

 ମରିଣ୍ାନରି ଲÌବାଡ଼Èଇ ରଗସାନା ଇଟାଦୁ। ମୀବାଃତା 
ଏସନରି ଆନାଇ ମାନୁ ଏÌରସଡ଼Èଇରନ ରରହାËଦୁ। ରେÍନୁ 
ରବÎସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

“ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏରସÑକାରବÎଏ େରିଃତାଜାଏନୁ;
ଅÉନୁ ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଏରସÑକାରବÎଏ ରଗଞ୍ାନା 

ସାରଲÑନୁ।”  ରରିରହଗରିରି ସାଜା ୩୧:୬

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା ମନୂାସ ୁ:

“ପ୍ରବୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ବÉରା ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ,
ଅÉନୁ ଅÉରଜÑନୁ,

ରମ୍ଡଃÕରହଞ୍ଜୁ ନÉନ୍ାରÈ ଆନÈରବÎ ଗରିବାÏ ମତୂାଜାଏଞ୍ଜୁ।” 
 ଗÉଡ଼ରିେୁତରି – ୧୧୮:୬

୭
 ଈରୁ ମୀ ଡୂୋଗାଟାରରିଇ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। ଏଆରୁ ରେÍନୁ ତାରÈ 

ରନଗରିସଦରି ମୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  
ନୀମବୋମାରସରୁ ଏଙ୍ା ସÉବାÏ େÉରଟରୁ ଏÌରÈ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। 

୮
 ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରରିଇସରି ରନÍଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ର ସରର 

ମାନାଞ୍ଜୁ। ୯
 ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି େୁନÈସରିଡÈନାରÈ ଗ୍ରÉୋ 

ବାହାଡ଼Èଇ ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଲ୍ ବା କୂନା। ମୀଆରଣ୍Ñସାକା 
ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ସÉଜାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଅÉËରତ, ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ବାହାଡ଼Èଇ ଡÉଟାଗାଟାରତରୁ ଅÉବାÏ ଦୀରନ। ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  ସÉଜାଙ୍ା ମÉନରି ଅÉବାÏ ବାହାଡ଼Èଇ ଆନରିରବÎଏ ଲÉବା 
ସରିରଡÑ।

୧୦
 ମାଇÒ ଲÉକା ଗଟରିଙ୍ା ମାନୁ। ତୀରରି ତମବେଜୁତାନରି a କାବାଡ଼ରି 

ଗରିେରିମାନରି ଲÉକାଗାଟାକା ରାସାନା ଲÉକା ଆଇମାନÈ ତରିନ୍ ମବୋ 
ମଏୂରୁ। ୧୧

 ଲÉକାଗାଟାକା ଜÌତଙ୍ାନାରା ରାକÈତରିନରି ଗୁରଲÑÑତରିକରି 
ତୀରରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅଇମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଜÌତଙ୍ାନା 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ଲÌକୁ ରାହରି ଆଇମାସରି ବାହାଡ଼Èଇ ରସକÒକରି ଅଆନା 
ମ୍ଡÓÝØୋ ଆଇମାରସ। ୧୨

 ଏËରଡଃଙ୍ରି  ଜୀସରୁବÎଏ ରଦରରି ନÉଜୁ 
ଅÌରଡÑ ଜୂେ୍ା େÉରଟଞ୍ଜୁ। ତାଡ଼ା ରାକÈଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ 
ତୀରରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଜୀସୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରଭÑÑ ଅÉଜୁ 
ଲÌକୁ ରାହରିଆଇ ମାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଅରଡ଼Ñକରି ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  
ସାଲ୍ ବା ଦୀରନ। ଅÉଜୁରବÎଏ ଜୀସ ୁେÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ସରରÑ ଲାଜା 
େÉନ୍ ମବୋ ଦୀରନ। ୧୪

 ଇ େୁତଗିତା ମÉରନ୍ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ନÉଜୁ ସରିରଡÑଏ। ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉଜୁ ଏତୋରରି ଭÉଭାମାରନ ଏ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ରସÍଲୁ କÉସାନା ମାନାସୁ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସ ୁ
ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁଇ ମÉନ୍ାରÈ ଲÉକା ସେଗିଗରିନରି କାତା ଅÉଜୁ 
ଏରସÑକାରବÎ ଟାଟରି ଗରିବାÏ କାତା ଆଏÌ। ସୁଡାଡ଼Èଇ ଦଃୋ  

େÌଙ୍ା ଗରିଆନା ଏଆନରି ୋଦା ରବÎସ୍ ୋ ଏÌରରି ଆଇରନ “ଲÉକା”। 
୧୬

 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଏରସÑକାରବÎଏ 
ବୁଡ଼୍ ଜା କୂନା। ମୀ ବାଃତା ଆନÈଇ ମାନୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିରବÑÎ 
ସୀଦୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଲÉକା ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୭
 ମୀ ଊୋଗାଟାରରିତାରା ବାଗଗି ଆଃଦୁ, ଏଆରରିଇ 

ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏଆରୁ ମୀ ରସÍଲୁ ନରିସାଗାଟାରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ, 
ଏଆରୁ ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ମୀଆ ଜରିଉଙ୍ା ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ ଜÌସାନା 
ରାହରିଆଇରନରୁ। ଏଆରରିତାରାଆ ବାଗଗିଆଃଦୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇ କାବାଡ଼ରି 
ଏଆରୁ ରରହା ଡ଼Èଇ ବରିକାଲରି ଅÉଆଡ଼Èଇ। ଏଆରରି ତାରରି କାବାଡ଼ରି 
ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ଅÉରତÑକା, ଏÌରÈଡ଼Èଇ ମୀନ୍ରି ଆନରିରବÎ ଲÉବା ଅÉଏ।

୧୮
 ମାଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରେ ଦୁଃଦୁ। ଅÉମ ୁଡ଼ଃନା 

ରଡଲରି ସÉରÛକରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାନାକରି ମାଇ 
ଗରିେରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାମ।ୁ 
୧୯

 ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  େ୍Éେରିମାଞ୍ାଇ, ଈରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  ଉରତÑଗରିସରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ୋଣ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରବÍଗାଲରି କାତା ତରିକରି ଈରÈ ଅÉନୁ ସÉରÛକରି 
ମÉଟ୍ କରିମାଇÒ।

୨୦
 
–୨୧

 ଅÉନୁ ଲତୁରଜÍଡାଗାଟରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ, 
ଏଆନରି ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ରନଗାଆ ସରିଆକାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଆଡା ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟଇ ସÉବାÏଡ଼Èଇ ନରିକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ରଦରରି ଅÉଙ୍ାଗାଞ୍ଜୁ, 
a ୧୩:୧୦ ତରୀରି ତମ୍ଜୁତାନ ି ଏତେରି ବାହାତାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିରକ 
ରାହରିଅÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନରି ରେÍନୁଇ ଦଃୋ ବାହା: ରରଣ୍ ନୁଡ଼ରି 
ତମବେଜୁ।
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ରେÍନୁ ଜୀସଇୁ ତାଡ଼ା ରାକÈ ସରିତରି ବÉଗା ନରିକ୍ ରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରିତାରରି 
ରାକÈ ଆଡା େୂନରି ସÉଜା ଟÌଣ୍ରିରତ। ଇ େୂନରି ସÉଜା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନରିହ ରିନାରରି। ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ ରେÍନୁ ମାଇ 
ବାହାଡ଼Èଇ ତାଡ଼ା ମÉଟ୍ରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
ଅÉନୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଅÌରତେରରି ଡ଼ଃନା ଜୀସୁତାରରି ଅÉୋକାରରି 
ଅÉରମନ୍।

୨୨
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ ନାଇ 

ରବÎସାମାଞ୍ାନାଆ କାତାଙ୍ା ମୁଣ୍ରିମୂସାନା ରବÎଞ୍ାଦୁ ଇଞ୍ରି  
େ୍Éେରି ମାଞ୍Èଇ। ଇ କାତାଙ୍ା ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଡÉଟା ଗରିବାÏରସÍଲୁ 

ରବÎସାମାଞ୍ାଇ, ଈରରି ଅÉକୁ ଗÉରମ ଲାମବୋ ଅÉଆରତ। ୨୩
 ମାଇ 

ଆରମବେସା ତରିମତରି ବନ୍ରିଇଡୁ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ, ଈରÈ 
ଈରୁ େଞୁ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ କରିମାଇ। ରଗରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରତÑଗରିସରି 
ନାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ବÎÉରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଅÉମ ୁରରିଆମ ୁ
ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ାତାଙ୍ରି  ବÎÉନାମ।ୁ

୨୪
 ଏÌରରମବୋ ମୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଡୂୋଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା 

ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିଇ ମÉନ୍ାରାଆ ରଜÍଡା ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଦୁ। 
ଇତାଲରିଆ ରଦସାତାମାନରି ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରାମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଜହାରରି ଅÉୋକାରରି।

୨୫
 ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀରକ ମାଞ୍ାକାରରି।
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ଜାକୁବ ଭ୍ରୀସାମାନ ିଅÉକୁ
୧  ୧  ଅÉନୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା 

ଆଲରିଆଗାଟାନୁ,
ଗୁରଲÑ େୁତଗି ତାନରି ବ୍Éଡାନା ମାନରି ରେÍନୁ ଲÌକୁରରିକରି ଜହାରରି 

ସୀପ୍ କରିମାଞ୍ାଇ।

ପନତ୍ଡ ଏଙ୍ା ପୁନ୍ ମ୍ା ଏÌଲୁ
୨

 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ। 
ଏରସରରିରଭÍଲା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଜୂଗା 
ଭାଇମାରନ ଏମବୋ ଈରୁ ସÉରÛକରି ରରହା ଅÉଦୁ। ୩

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଈ ଗୁରଲÑ ଜୂଗା ମୀନ୍ାରା େରତ୍ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ଭାଇମାରନ ଏଙ୍ା ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମେୂା ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନ। 
୪

 ମୀ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ମୀ ମୁଣ୍ରି ମୂେରିନାରରି େୂରରି େୂରରି ତÌଞ୍ା 
ଅÉୋକାରରି। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ମୂଲା ଟରିକ୍ ନାତାରତରୁ 
ଅÉଜାନା େୂରରି ଅÉରଦରୁ। ମୀ ଲୂଡ଼ା ମାନରି ଗୁରଲÑତାଆ ଈରୁ 
େÉନ୍ ବା ମରୂଦରୁ।

୫
 ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ମାରଦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ 

େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ 
ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ରେÍନୁ ଗÉପ୍ ସରି ରଜÍଡାନÌବା ଗାଟାଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାକାରରିକରି େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ରରହା 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। 
୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ରେÍନୁଇ ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ ଏÛମବୋ 
େରତ ୍ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରୀ ରଜÍଡା ଅÉଭା କୂନା। 
ରୀ ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ ସମଦୁ୍ର ତାନରି ମାନରି ସରିଲ୍ କାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
ଭରିଲୁ ସରିଲ୍ କାଙ୍ାନରି ରସଣ୍କରି ନରିକ୍ ରନ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରନ। 
ରୀ ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ ସରିଲ୍ କାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। ୭

 
–୮

 ରୀ 
ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରଟକାରନ ଜÌରଡ଼କା କାତା ଏÌଲୁ ଗରିେରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ତାଡ଼ା ଗରିେରିଦୁଃନରି ଆନରି କାବାଡ଼ରି ତାନରିରଭÑ ଆନାରଭÑ 
େ୍ଡଜୁÓପ୍ କା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଇଁØତରି ଲକୁତାଞ୍ଜୁ ଆନା ରଭରଲ େÉଇ ଇଞ୍ରି  
ଆଶା ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ସରିରଡଏ।

ମଲୂା ଦନ
୯

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଅÉଜା 
ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଭା ଗରିଆମାନÈକରି ଅÌଗା ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା 
ମାରନ। ୧୦

 ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟରି େରତ୍ଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଜରିଉ େÉଡ଼ାଟରି େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଆମାନାକରି ଅÌଗା 
ଅÉଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ସÌଲା େୂଜୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ଲୁମବେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରଭÍଲା ସ୍ଡÓହାନାଇ ସÉରÛକରି 
କÉନ୍ରିରନ। ରବÍଲାତାରରି କÉନ୍ା ମ୍ାହୁଣ୍ରି େରିଲÛ ତରିନରିଇ ଭାସା 
ଗରିରନ। େୂଜୁ ଜୃରନ। ଈ େୂଜୁ ଗÉରମ ସÉଜା ତÌସ୍କରି ଦୁଃରନ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଏÌରରି ସÉରତ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନରିତାରରିରଭÑ 

ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କଡା ପ୍ରÉୋ ଗରିଭା 
ଟÌଣ୍ରିନାନରି ଲୁମବେରିରନ।

ନପÍନୁ ବାୋ ଡÈଇ ପରିକ୍ା ୍Éଏ
୧୨

 ଏତୋଞ୍ଜୁ େରରିକ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା ଅÉଭା କାତା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ନରିସା ମରୂନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ମତୂରି ରବÑଅଟରି 
ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋତାରା େୁରସ୍କାର 
ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ 
ରେÍନୁ ଈରା ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୩

 ଏରସରରିରଭÍଲା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େରରିକ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ। “ରେÍନୁ ନÉଙ୍ରି  େରରିକ୍ା 
ଗରିେରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।” ଇଞ୍ରି  ରଭସÈକାଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େରରିକ୍ା େÉନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଅରଟÑ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ଏରମବେରରିରଭÑ େରରିକ୍ା ତାନରି ଇରଗÛଏଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଆରଙ୍ାଗÉଡ଼ରିତାକା 
ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ େରରିକ୍ା େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ। ତÉନ୍ରି ଡ଼Ìଇ 
ଏÌଲୁ ତାଡ଼ାନରି ତଃୋନା ଇଟରିରନ ଏଙ୍ା ରନÍରଡ ଇଗ୍ ରନ। ୧୫

 ଈ 
ଡ଼Ìଇ ମÉଣ୍ା ଆଡାଆ ଡ଼Ìଇତରିନରିଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନ। ଈ ଡ଼Ì ବାଡରି 
ଅÉଜାନା ସÉଭାତରିନରିଇ ମÉରରିରନ।

୧୬
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ। ଈ 

କାତା ରସÍଲୁ ଆନରିରଭÑ ବୁର୍୍ା କାତା ତାନରି ଦୀଭା କୂନା। ଉରତ 
ଉରତ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା କୂନା। ୧୭

 ଗୁରଲÑ ରନଗାଇ ଏଙ୍ାଟରିକ୍ ନା 
ଦାନ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭାଇମାନୁ। ଏତେରି ଅÉବା ରେÍନୁ ରସଣ୍ 
ମରୂଡଙ୍ରି  ତାନରି ମାନରି ଅÌସ୍ େରିମାନାଆ ରଭÍଲା, ଡÉଞ୍ଜୁ, ସୁକାଙ୍ା 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଈ ଗୁରଲÑ ରନଗାଇ 
ଦାନ ଭାଇମାନୁ। ରେÍନୁ ଡ଼ଃନା ର ସରର ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରସକାରଭÑ 
ରବÍଗାଲରି ମୀ୍ଏଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ନୀମବୋ 
ସୀଭା ତାଙ୍ରି  େ୍ଡଜୁÓରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େରିଲ୍ ସାମାନାଆ ମାରଦ 
ଏଆନରି ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑ ତରିକରି ସÉରÛକରି ସÉଞ୍ାନାସୁ ଗରିଭା ରସÍଲୁ 
ତÉଡ଼ା ମÉଣ୍ରିନାରରି ମାରସ।

ନ୍ନ୍ ମ୍ା ଏଙ୍ା କାବାଡ ିଗି୍ା
୧୯

 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ। କାତା 
ରଭସ୍ା ତରିକରି ରଭନ୍ ମବୋ ରସଲୁ ରରହା ଅÉଦୁ। ଉରତ ଉରତ, 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଭା କୂନା। ୨୦

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ତାରରି 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଏଆନରିଇ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୀରରି ନୀମବୋ ନୀମବୋ 
ରସÍଲୁ ସାହାଜ ଗରିଏ। ୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ମୀ ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ 
ଭାକାତରି ଡ଼Ìଇତାଆ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ତୁଃଦୁ। ମୀ ଏÌଲୁଙ୍ାନରି 
ମାଟା ଅÉଜା ମାନରି ରେÍନୁତାରା ଗ୍ରÉୋ ନରିଆଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଆଃଦୁ। ଈ 
ଗ୍ରÉୋ ମୀ ଜରିଉଙ୍ାନରିଇ ଏଃୋ ମତୂାରନ।

୨୨
 ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଆଃଦୁ। ଭାରରି ରଭନ୍ ମବୋ ଗାଟାରତରୁ 

ଅÉଆ ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ତÌସ୍ ଦୁ। ଭାରରି କକ୍ ସାନା ରବÎନ୍ ମବୋ 



303 ଜାକୁବ ୨:୧୯
ଡ଼Èଇ ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ବୁଦରି ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ୨୩

 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଭାରରି ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଆନାରଭÑ ଗରିଏଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡରିଟରି ତାନରି ତÉନ୍ାରା ମୂଦୁ ରମଃନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଡରିଟରି ତାନରି ତାଡ଼ାନରି ରମଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୁରୁକରି 
ସାରସକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି ତାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ବୁଡ଼୍ ଜରିରନଞ୍ଜୁ। 
୨୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ରରହା ଡ଼Èଇ ମାନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େରିଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଗରିପ୍ କରିମାନରି ଟରିକ୍ ନା ସÉଜା େÌଡ଼ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ 
ରଜÍଡା ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାନାରା ଏÌଲୁ 
ତାନରି ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା େÉରନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁଇ ଲÉକନିାରି ଟକି୍ ନା ପାନେରି
୨୬

 ରÛଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି ଅÉନୁ ତୀରରିତାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି କାତା ରଭସ୍ା କାତା ସରିରଡଏ ଏÌରÈ ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ 
ତାଡ଼ାନରି ବୁଦରି ଗରିରନÑଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ‘ତୀରରି’ ଅÉତାରରି 
ମୁଲୁ ଆନାରରିରଭÑ ରାହରି ଅÉଏ। ୨୭

 ରେÍନୁ ଏତେରି ତୀରରିତାରା 
ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରରି ଆଇ ମାରନ: ୋେ ମୀଡାକÈନରି, 
ଭାଟାଗାଟାସÈନରି ଏଙ୍ା ମଅୂÈନରି ଲÌକୁରରିଇ ଲପ୍ କା ଅରଟÑ ତାଡ଼ାନରି 
େୁତଗି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନାଇ ଇଟା। ଇଁØତରି ତୀରରିତାରା ରେÍନୁ 
ଟରିକ୍ ନା ତୀରରିତାରରି ଏଙ୍ା ରନଗାରରି ଇଞ୍ରି  ଆଃରନଞ୍ଜୁ।

ଗୁନଲÑ ଲÌକୁରିଇ ନଜÍଡା ଗିଦୁ

୨  ୧ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇ 
ସାରଣ୍ରୁ, ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ମାଇ 

ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଈରୁ େରତ୍ ଗରିଦୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଗରନ୍କା 
ତାକାରରିଇ ଅରଟÑ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଗÉରମ ଦଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଭା କୂନା। ୨ ଆନାବୁନା ରÛଆଞ୍ଜୁ 
େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ଏଙ୍ା 
ସୁନା ମୁଦରି କରିଆନା ମୀ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ େÉନÈନାଞ୍ଜୁ ମÉସରିଗାଟାଆ େ୍ଡଜୁÉÓଡାଆ ଦାନ୍Èଙ୍ା 
ଡ଼ାପ୍ କାନା ଏମବୋଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ୩ ଏମବୋ ଈରୁ ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନାନାନରିଇ ଜହାରରି ସରିଆନା ରଭସ୍ ରଦରୁ, “ଇମବୋ 
ରନଗରି ବାହା ତାନରି କକରିଭÉମୁ”, ଏÌËକରିରଭÑ େÉନÈନାନାନରିଇ 
ରଭସ୍ ରଦରୁ, “ଈନୁ ଅମବୋ ନରିସାମ’ୁ ଅÉରତÑକା” “ରନÍରଡ ନାଇ 
କÉଟ୍ କା ସÌଡ଼ରିଟରି କକୁମୁ।” ୪

 ଏମବୋ ଈରୁ ଆନା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? 
ଈରାଡ଼Èଇ ଈରୁ ମୀ ମାରଦ ରେÍଜୁ ଗରିଆନା ଏରସ ଲÌକୁରରିଇ 
ସÉରÛକରି ରଡÍସ୍ରିରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଗÉରମ 
ରନଗାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ।

୫
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  

ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ରଭଞ୍ାଦୁ! ରେÍନୁ େୁତଗି ତାନରି େରତ୍ ଡ଼Èଇ 
େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଭା ରସÍଲୁ େÉନÈନାକାରରିଇ ଅÉସ୍କା ମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋନାକା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିରନରୁ। ଏଆରରିକରି ଏତେରିଦରିନା 
ସୀଭା ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଦରିନା ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ। ୬

 ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ 
େÉନÈନାକାରରିଇ ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ନା ମÉନରି ଆଇ ସରିରଡରୁ। ଅରଟÑ ଈରୁ 
େୁଞ୍ରିରଞ୍ରୁ। େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ମୀ ନୀମବୋ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା 

ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ୍ରିସରିକୁସରି ଗରିଆନା 
ତୂକରି ଗରିନରି ବାହା ତାଙ୍ରି  ଅେରିଞ୍ାରନରୁ। ୭ ଈରୁ ଏତେରି ରଦରରି ୋଦା 
େÉଣ୍ଞ୍ା ମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଗରିଆ 
ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ େÉସ୍କାଇ ମାରନରୁ।

୮
 ରରଣ୍ ସÉଜା ଗୁରଲÑ ସÉଜାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିମାରନ। 

ରେÍନୁ େୁତରି ତାନରି ରÉରଜନରିତାରରି ଈ ସÉଜା ରମÍଲରି ଅÉରନ। “ନୀ 
ନÉଜୁତାନାନରିଇ ନୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ରଜÍଡା ଗରିମ”ୁ। ଈ ସÉଜା େÉଲରି 
ଗରିଭା ମୂେରିସାକା ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରା ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ୯

 ରଗରଟ 
ଈରୁ ରଆନରିଇ କୁÛଇଟରି ରଆନରିଇ ରେÍଜୁ ଗରିଆନା ରଡÍସ୍ରିମାରଞ୍ରୁ 
ଇରସÑକା ଈରୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ଏÌରରି ରÉରଜନରିତାରା ସÉଜା 
ଈରୁ ରେÍନୁ ସÉଜାତରିନରିଇ ରଲପ୍ କରି ମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  େୂଡ଼୍ ୋଇ 
ମାରନ ଏଙ୍ା ଈରୁ ଦୂସଗାଟା ରତରୁ ଆଇମାରଞ୍ରୁ।

୧୦
 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑ ସÉଜାଙ୍ା 

ଆହାନାଇ ଭାରରି ରଣ୍ା ରଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑତାଆଡ଼ରିକରି 
ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ରେÍନୁ ରଭସାମାରନଞ୍ଜୁ, “ରଗÑକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା କୂନା।” ଏ 

ରେÍନୁରନ ଅରଟÑÑରଭÑ ରଭସାରନଞ୍ଜୁ, “ଭ୍ଡÓÉକା ରଭÍୋ କୂନା।” 
ଅତଏବ, ଈରୁ ରଗରଟ ରଗÑକା ଗରିଆରସରଡରୁ ଅÉରତÑକାରଭ 
ରÛଆନରି ଭ୍ଡÓÉକା ରଭସାମାରଞ୍ରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଈରୁ 
ରେÍନୁ ତାରା ବାଗଗି ରଲେ୍ା ଦୁସରଡ଼ ଦୁସଗାଟାରତରୁ ଅÉରତରୁ। 
୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଜ୍ଡÓÞÕଭା ସୀପ୍ କରିମାନରି ସÉଜା ଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭା 
ଅÉନାମ ୁଇଞ୍ରି  େୁଞ୍ାନାଇ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ କାତା ରଭସ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା 
କାବାଡ଼ରିରଭÑ ଗରିଦୁ। ଈରା ଈରୁ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟା ଦୀରନ। ୧୩

 ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡାନÌଭା ତÌସ୍ ଦୁ। ଈରୁ ରଜÍଡାନରିଆତÈକା 
ରେÍନୁ ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ତାନରି ମୀଙ୍ରିରଭÑ ରଜÍଡାନଆରାରଜÛଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ତାନରି ଆଜÈ 
ଡ଼Èଇ ନରିସା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

ପନତ୍ଡ ଏଙ୍ା ନନଗି କାବାଡି
୧୪

 ନାଇ ଦÉଦା ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇ ସାରଣ୍ରୁ, ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ରଗରଟ ତାଡ଼ାନରି େରତ୍ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆନରିତାରରି ରରଣ୍ରଭÑ କାବାଡ଼ରି ସରିଡାଦୁରହଏ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ ମୂଲୁ ସରିଡାନାରରି। ଇଁØତରି େରତ୍ 
ଏଆନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମରୂନ ଗରିନା? ଅÉଏ। ୧୫

 କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ 
ଗରିଆମାନରି ର ଅÉବା ଅÉରତକା ଆଜା ଟÉଟା ରସÍଲୁ ସରିଣ୍È 
ଅÉରତକା ଟୂଟୁ ରସÍଲୁ ତରିନ୍ ମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ଆଇଦୁଃରନ। 
୧୬

 ଏମବୋ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଅÉରତÑକା ଏଆଡ଼ରିନରି ଇରଞ୍ରୁ, “ରେÍନୁ 
ନୀରକ ମାଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ, ଈନୁ ଅÌପ୍  ନା ରାହରି ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ୋଞ୍ରି  
ୋଞ୍ରି  ତରିନ୍ ମବୋ େÉନୁମ।ୁ” ଈରୁ ତାଡ଼ା ଲୂଡ଼ା ମାନାଆ ଆନÈରଭÑ 
ସୀଆରାଇ ଭାରରି ଇହରିଙ୍ରି  ଇନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଆନରି ଲÉବା ମାରନ? 
ଈରୁ ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ଲୂଡ଼ାତାଆ ସୀଆତÈକା ମୀ କାତାତାରରି ଆନରିରଭÑ 
ମୂଲୁ ସରିରଡଏ। ୧୭

 େରତ୍ ରସÍଲୁରଭÑ ଟରିକ୍ ନା ଇଁØତରି କାତା। 
କାବାଡ଼ରି ସରିଡାନରି େରତ୍ ସÉଜାମାନାରରି ମାରନ।

୧୮
 ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ା ମରୂନଞ୍ଜୁ, “ମୀ ବାଃତା େରତ୍ ମାଞ୍ାରନ 

ଏଙ୍ା ନାଇ ବାଃତା କାବାଡ଼ରି ମାରନ। ଈନୁ କାବାଡ଼ରି ତୁହାନା ନୀନ୍ା 
େରତ୍ ତÌତୋମ ୁଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନାଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ନÉନ୍ା େରତ୍ 
ତÌତୋଇ।” ୧୯

 ରେÍନୁ ରଆରଞ୍ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ନୀ େରତ୍ ଗରିଆ 
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ମାନାରରି ରନଗରି କାତା। ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ାରଭÑ ଏରହରଙ୍ରନ 
େରତ୍ ଗରିଆନା ଆଜରି ବÉଗା ତରିଗ୍ାଇରନରୁ।

୨୦
 ଅ ମୃକୁ େୁନÈନାତରି, କାବାଡ଼ରି ସରିଡାତାକା େରତ ୍

ଆରଡ୍ତାରରି, ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଈନୁ ମÉଟ୍ କରିଞ୍ରି  ଗରିନା? 
୨୧

 ମାଇ େୁବ୍ା ଅÉବା ଅବ୍ାହାମ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÉକାଗଟରି 
ତାନରି ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ ଇସାକଇ ଲÉକା ଦବ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ରସÍଲୁ ଲÉକରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୨

 ଏÌସବÉଗା ରମଃଦୁ, ଅବ୍ାହାମତାରରି 
େରତ୍ ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ର ସରର କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସ। ତାଡ଼ା 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଆଡା ଏଆନରିତାରରି େରତ୍ େୂରରି ଅÉରତ। 
୨୩

 ଈରାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ େୁତରି ଆନା ରଭସ୍ରିମାରନ ଏÌରରି ଗ୍ଡଜୁ Óମ୍ନା 
କ୍Éରରି ଇଞ୍ରିମାରନ: “ଅବ୍ାହାମ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଅବ୍ାହାମତାରରି େରତ୍ତରିନରି ଆଃରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ଏÌରÈଡ଼Èଇରନ ଏଆନରିଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃରତଞ୍ଜୁ।” 
ଅରଟÑ ଏଆଞ୍ଜୁ “ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତÌରଡ଼ଞ୍ା” ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। 
୨୪

 ଏÌସରିବÉଗା ଇମବୋ ରମଃେରିନାସ ୁକାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି 
େରତ୍ ଡ଼Èଇ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଅÉଏଞ୍ଜୁ।

୨୫
 ଅରଟÑ ରରଣ୍ ତÌସରିସରି ରଭସ୍ା ଆଇମାରନ, ‘ରାହାବ’। ଏÌରରି 

ରରଣ୍ ସକାରରଡ଼ରି ମାରସ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ତୀରରିତାରରି ଇଞ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉରତ। ଏÌରରି ଦରିନା 
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସାରରିଇ ସାହାଜ ଗରିରତ। ଏÌରରି 
ଏଆରରିଇ ତÉରେ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟରିରତ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ୋହାରରି 
ଡ଼Èଇ ସାଲ୍ ବା ରସÍଲୁ ବାରା ସରିରତ।

୨୬
 ଜରିଉ ସରିଡାତାକା ଗାଣ୍ରି ସÉଜା ମାନାରରି। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  

େରତ୍ ରସÍଲୁରଭÑ ଈ କାତା ଉରଜÑତାରରି। କାବାଡ଼ରି ସରିଡାତାକା 
େରତ୍ ସÉଜାମାନାରରି।

କାତା ନ୍ତୋ୍ାନ ିମÉରୁମÉରୁ ଅÉ୍ା

୩  ୧ କାତା ରଭସ୍ା ରସÍଲୁ ମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ ନାଇ ଆରମବେସା 
ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇ ସାରଣ୍ରୁ, ମୀ ମାରଦ 

ଦÉଲା ଗ୍ରÉୋଗାଟାରତରୁ ଅÉଭା କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଈରୁ େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଅÉଜୁ ଏସନାସୁ ଗ୍ରÉୋଗାଟାସୁ ଏଆସ ୁ
ରବÍଗାଲରିତାକାରରିକରି ସÉରÛକରି ଡ୍ଡÜÝØନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉନାସ।ୁ

୨
 ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ଏÛରସସରିକରି େୁଟୁଡ଼ରି ଉଃେରିମାନାସୁ। 

ଏତୋଞ୍ଜୁ କାତା ରଭସ୍ା ତାନରି ଏରସକାରଭÑ ମÉରସଏଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଡା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ। ଇଁØତାଞ୍ଜୁ ଆଡା ତାଡ଼ାନରି ତଃୋନା ଇଟା 
ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ଗÌଡ଼ଙ୍ା ମÉଙ୍ରି  ମÉନରି ଅÉଜାକାଇ ଇଞ୍ାନା ଅÉଜୁ 
ଏÌଭାସାନରି ସଡୁା ତାନରି ଲହା ଗÈଗଲରି ତହା ଜରିେରିମାନାସ।ୁ ଏମବୋ 
ଡ଼Èଇ ଏÌରରି ଟରିକ୍ ନା ଡ଼Èଇ ମାଇ ଡୂୋ ଡ଼Èଇ ରାହରି ଆଇରନ। 
୪

 ସମୁଦ୍ର ତାନରି ସାଜରି ମାନରି ଜାହାଜରଭÑ ଏÉଆରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଆଇରନ। ଜାହାଜ ଏÛରସ ରଦରାଡ଼ରି ଅÉରତକାରଭÑ ଅରଟÑ ରଦରରି 
ଭରିଲୁ ଜୀସ୍କରିମାରସକାରଭÑ ଏମବୋତାରରି ରରଣ୍ କଗାରରି ତରିଃନାରରି 
ଇରସÑକା ମଙ୍ର ତ୍ୀରତକା ଏÌରରି ଜାହାଜ ରତ୍ଃୋଗାଟାନରି ତରିଃନରି 
ରଭଞ୍କରି କରିରରି ଇଞ୍ରିରନ। ରତଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା 
ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଜାହାଜ ଏମବୋଙ୍ରି  ସାଜରିରନ। ୫

 ମାଇ ଭାଙ୍ସରି 
ରସÍଲୁରଭÑ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରନ। ମାଇ ଗାଣ୍ରିତା ମାଞ୍ାନରି 

ରରଣ୍ କଗାରରି ଭାଙ୍ସରି, ଅÉରତକାରଭÑ ଏÌରରି ରଦହାରନ ଅÌଗରିନାରା 
ସ୍ଡÌÓୋ ମରୂନ। ୬

 ଭାଙ୍ସରି ନÉଡ଼ରି ମÉରାତାରରି। ର କରଗରରି ନÉଡ଼ରି 
େୂଭାଲରି ରଦରରି ରଦରରି ସÌକ୍ା ଜÉଡ଼ରି ରଭÍଭା ଗରିଭା ମରୂନ। ମାଇ 
ଗାଣ୍ରି ତାନରି ମାଞ୍ାନÈଆ ମାରଦ ଭାଙ୍ସରି ମୂଲା ଡ଼Ìଇତାରରି। 
ଇସରିଙ୍ରି? ଭାଙ୍ସରି ଗାଣ୍ରି ଡ଼Èଇ ତÉନ୍ାରା ଡ଼Ìଇ ବ୍Éଡା ଗରିରନ। 
ଏÌରରି ଇØଁତାରା ନÉଡ଼ରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିରନ ଏତୋ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑ ଗାଣ୍ରିମÉରା 
ତାନରି ଦାଲ୍ ଗା ଗରିରନ।

୭
 ଭାଙ୍ସରି ଈ ନÉଡ଼ରି ନକ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍  ମବେରି ମାରନ। ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ 

ଗୁରଲÑ ଭାକାତରି ଜÌତଙ୍ା, େଟାଙ୍ା, ରନÍରଡ ତÉକାଇ ମାନାଆ 
ଏଙ୍ା ସରିରୁତା ମାନରି ମରିନ୍ ଙ୍ା ତାଡ଼ା ରନÍରଡଟରି ଇଟା ମାରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତେରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁରଭÑ ଭାଙ୍ସରିତରିନରିଇ ତାଡ଼ା 
ରନÍରଡଟରି ଇଟା ମଆୂ ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଈରରି ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭ୍ଡÓକ୍ନା 
ଜÉମବେÈନାରରି, ଡ଼Ìଆନାରରି ଏଙ୍ା ଅÉଜାଞ୍Éୋ ବରିÔସ ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନାରରି। ୯

 ଈ ଭାଙ୍ସରି ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଅÉବାଇ 
ଦଃେରିମାନାସ ୁଏଙ୍ା ଏÉରା ଡ଼Èଇରନ ତାଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିରନ ରେÍନୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଆଗଗି ଆଇମାନାସୁ। ୧୦

 ର ସୁଡ଼ା 
ଡ଼Èଇରନ ଦଃୋ ଏଙ୍ା ଆଗଗି ଅÉଭା ଈ ଜÌରଡ଼କା ସ୍ଡଃÕେରିମାନୁ। 
ନାଇ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା ସÉରଞ୍ଏ। ୧୧

 ର 
ସଗୂା ଡ଼Èଇରନ ରସନାରରି ଏଙ୍ା ରସÑଆନାରରି ସରିରୁ ଉରର୍୍ ଗରିନା? 
୧୨

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ତÌଗା ମ୍ାହୁଣ୍ରି 
ଜୀତ େÌଲ ଅÉଗରିରଦ ଗରିନା? ଗରିନା ଡ୍Éକା ମÉଲା ତାନରି ତÌଗା 
ଅÉଗରିରନ ଗରିନା? ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ସÉରୁ ସରିରରି ଉର୍ଗି କୁଆ ତାନରି 
ଏରସକାରଭÑ ରନଗାରରି ସରିରୁ ଉରରଏ।

ଟକି୍È ପୁନ୍ ମ୍ା-ଏÌଲୁ
୧୩

 ମୀ ମାରଦÑ ଏÌଲୁଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ 
ମାରନ ଗରିନା? ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରି ନୀମବୋ 
ନୀମବୋନାଇ ତÉନ୍ାରା େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ତÌତୋକାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନରିଆଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। େୁନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÌଗା 
ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ରଗରଟ ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା 
ଅଡ଼୍ ୋ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନ ଇରସÑକା ଅÌଗା ଅÉଭା ରସଲୁ ମୀନ୍ରି 
ଆନାରରିରଭÑ ସରିରଡଏ। ମୀ ଅÌଗା ଅÉନାରରି ଭାରରି ବୁର୍୍ା ଗରିନାରରି 
ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଉରଜÑ ତରିନରିଇ େ୍ାକ୍ ସାନା ଇଟରିରନ। ୧୫

 ଇହରିଙ୍ରିତାରରି 
“େନୁ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ” ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭାଇ ସରିରଡଏ। ଈରରି “େନୁ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ” େୁତଗି ଡ଼Èଇ ଭାଇମାରନ। ଈରରି ଜରିଉତାରରି ଅÉଆରତ। ଈରରି 
ସଇତାନ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭାଇମାରନ। ୧୬

 ଏତୋଭାନରି ମ୍Ìକୁ ଇନ୍ ମବୋ 
ଏଙ୍ା ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅଡ଼୍ ୋ ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏମବୋ ଗୁରଲÑ 
ଭାକାତାରରି ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା ବରିରାସାକାଲରି ଅÉନାରା ରମଃୋ ଅÉରନ। 
୧୭

 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଭÉଜା ମାନରି “େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ” 
ରଭÍରଲରନ ତୀରରିତାରରି, ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାନାରରି, ବୂସ ୁବୂସତୁାରରି ଏଙ୍ା ରରହାତାରରି। ଅରଟÑ ଏତୋକା 
ଜୂଗା ଜୁଜୁରରି ତାନରି ଦରିଆଦୁଃରନରୁ, ଏଆରରିକରି ବାରା ସୀଭା ରସÍଲୁ 
ଈ େନୁ୍ ମବୋ ଡ଼ଃନା ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରିତାରା 
ରନଗାରା ଗରିରନ। ଈ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼ଃନା ମହୁୁ ରମହା ଡ଼Èଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିନାରରି ଏଙ୍ା କୁତୁରୁେୁ ଇଟÈନାରରି। ୧୮

 ଏତୋନାକା ଲତୁରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ଲତୁରଜÍଡା ତାୋ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିରନରୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ତୀରରି ନୀମବୋ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡଃÕେରିମାନରି ରନଗÈ ରନଗÈ େÉରନରୁ।
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୪  ୧ ଆଇମାରନ? ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରା ଅଟ୍ ନାରରି ମୀ ମାରଦ 
ସୀଲା କÌଲ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି ଗରିଭା ଗରିେରିଞ୍ାରନ। ୨

 ଈରୁ 
ଗÉରମ େÉ ନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍ େରିମାରଞ୍ରୁ, ଏÌଆକରିରଭÑ େÉନ୍ ମବେରି 
ସରିରଡରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ମ୍Ìକୁ ଇଞ୍ାନା 
ବ୍ଡÓÝକା ରଭÍେରିମାରଞ୍ରୁ। ଅÉରତକାରଭÑ ଈରୁ ମୀ ଅଡ଼୍ େରିମାନାଆ 
େÉନ୍ ମବେରିସରିରଡରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ସୀଲାେÌରୁ ଏଙ୍ା ଟଟାଟଟରି 
ଆଇ ମାରଞ୍ରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ଲୂଡ଼ା ମାନାଆ ଈରୁ 
ରେÍନୁଇ ଜÉେରି ସରିରଡÛରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ େÉନ୍ ମବେରିସରିରଡରୁ। 
୩

 ଈରୁ ଏରସରରିରଭÍଲା ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ ଏମବୋ େÉନ୍ ମବେରି ସରିରଡରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି? ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ, 
ଏÌରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଅÉଜାଦୂରହ। ଈରୁ ମୀ ଡ଼Ìଇ ଅଡ଼୍ ୋ େୂରରି ଗରିଭା 
ରସÍଲୁ ଆଡା ଏÌଭା ଜÉେରି ମାରଞ୍ରୁ।

୪
 ଈରା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଟରିକ୍ ନା ତାରତରୁ ଆଇ 

ସରିରଡରୁ। ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ େୁତଗିତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିଭା 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ ରୂଗୁ ଅÉଭା ରରଣ୍ରନ କାତା। ଏÌସରିବÉଗା 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ େୁତଗିତାରା ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରିମାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୫ ଈରୁ ରେÍନୁ 
େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନାରରି ଆରଡ୍ତାରରି ଇଞ୍ରି  ଗରିନା ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ? ରେÍନୁ େୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ, “ରେÍନୁ ମାଇ ମାରଦ 
ଲଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏତେରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମାଇ ବାଃତା ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା େÌଣ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରି ମାରନଞ୍ଜୁ।” ୬

 ଏଆକରି 
ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରଦରରି ରଜÍଡାନÌଭା ସରିଆ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ରେÍନୁ େୁତରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନ, “ରେÍନୁ ଅହମାରରିଗାଟାରରି କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ ରଜÍଡାନÌରନଞ୍ଜୁ।”

୭
 ଏÌସରିବÉଗା ମରିଣ୍ାନରି ରେÍନୁ ବାଃତା ସେଗି ଗରିଦୁ। ସଇତାନକରି 

ବାହା ସୀଆଦୁ, ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାରନଞ୍ଜୁ। 
୮

 ରେÍନୁ ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ବÎÉଦୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମୀ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଭÉଦୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ମୀ ସÌଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଡ଼Ìଇଗାଟାରତରୁ ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ମରିଣ୍ାନରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ନଗ୍ ଦୁ। ଈରୁ ରେÍନୁଇ ଏଙ୍ା େୁତଗିତରିନରିଇ 
ରରହଭାଙ୍ା ସରଟ କାରନ ଦାଇ ଗରିଭା ମÉଟ୍ କରିମାରଞ୍ରୁ। ମୀ 
ଏÌଲୁଙ୍ା ତୀରରି ଗରିଦୁ। ୯ ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିଦୁ, ବରିକାଲରି ଅÉଦୁ ଏଙ୍ା 
ଡ଼ୀଦୁ। ମୀ ରରହା କାପ୍ କା ଡ଼ୀଭା ମ୍ୀୋକାରରି। ମୀ ରରହାରଭÑ 
ବରିକାଲରି ମ୍ୀୋକାରରି। ୧୦

 ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ମରିଣ୍ାନରି ନରିଆଡ଼ରି ଗରିଦୁ 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମରିଣ୍ାନରି ରଡÍତୋରନଞ୍ଜୁ।

ଈରୁ ତୂକ ିଗି୍ାଗାଟାନତରୁ ଅÉଆନତରୁ
୧୧

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ 
ରଆରତରୁ ଅରଟÑ ରଆନରି କୁÛଇଟରି କାତା ରଭସ୍ା କୂନା। କ୍ରିସ୍ଟ 
ବାଃତା ମାନରି ମୀ ଆରମବେସାଇ କାତା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଅÉରତକା ତୂକରି 
ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏତେରି ସÉଜା ଆଃେରିରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ ଏ 
ସÉଜାତାରା ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଅରଟÑ ଈରୁ ରଗରଟ ସÉଜାତାରା 
ତୂକରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇରସÑକା ଏ ସÉଜା ମÉନରି ଆଇ ସରିରଡରୁ। 
ଈରୁରନ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜା ମାରଞ୍ରୁ। ୧୨

 ଭାରରି ରେÍନୁ 
ଆଡÈ ସÉଜା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡÈ ରଆରଞ୍ରନ 
ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭାରରି ନୀୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ଆଡÈ ସÉୋ ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏତେରିବÉଗା ଏରମବେରରିଇରଭÑ ତୂକରି ଗରିଭା ମୀ 
ରସଲୁ ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଅÉଆରତ।

ନପÍନୁ ମରୀ ନସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗି୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ
୧୩

 ମୀ ମାରଦ ଏସÛନାରତରୁ ଇଞ୍ରି ରଞ୍ରୁ, “ଅÉମୁ ରନÍଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକା ଭୀଏ ର ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏମବୋ 
ବାସାରାକା ଲଃନାମ ୁଏଙ୍ା ରବୋରରି ବଣ୍ ଜରି ଗରିଆନା ଗÉରମÑ 
ଦନ ଅଜଗି ଅÉନାମୁ।” ଇରଦ ରଭଞ୍ାଦୁ, ଈ କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। 
୧୪

 ଭୀଏ ଆନÈ ଅÉରନ ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନÈସରିରଡରୁ। ମୀ ନୀମବୋ 
କୁତୁକୁଏଡ଼ରି ମÉରାତାରରି। ଈରୁ ଏÌରÈ ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ 
ରମଃରଦରୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଏÌରରି ଗୁରଲÑ ବ୍ରିଙ୍ରି  ଇରନ। ଈରୁରଭÑ 
ଏÌଆ ରଡଃଙ୍ରି  ତାରତରୁ। ୧୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଇହରିଙ୍ରି  ଇନ୍ ମବୋ 
ସÉଞ୍ରିରନ, ପ୍ରବୁ ମÉଣ୍ରିତାକା ଅÉମୁ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉନାମ ୁ
ଏଙ୍ା ଈରା ଅÉରତକା ଏÌରÈ ଗରିନାମୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଅହÛମାରରି ଅÉଜାନା ଅÌଗାଇମାରଞ୍ରୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଅÌଗା ମଲୂା 
ସÉଞ୍ାଆÛନାରରି। ୧୭

 ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକା େରୁଞ୍Û େରୁଞ୍Û 
ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା କୂରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାଞ୍ଜୁ।

ଅେମାରିଗାଟ ିପÉନ୍ ମ୍ାଗାଟାକା ଡଣ୍ ପÉନନରୁ

୫  ୧ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାରତରୁ, ରଭଞ୍ାଦୁ, ଡ଼ୀଭା କ୍Éୋ ଅÉଦୁ 
ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଅÉଦୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଦରରି ଜୂଗା 

ଭାଇମାରନ। ୨
 ମୀ ଦନ ଗୁରଲÑ ମୁହ ରି ଅÉଜାମାନୁ ଏଙ୍ା ମୁଲୁ 

ସରିଡାନାଇ ଅÉଜାମାନୁ। ମୀ ସରିଣ୍Èଦାନ୍È ଗୁରଲÑ େ୍ଡÓÞକା ତରିଞ୍ାମାନୁ। 
୩

 ମୀ ସୁନା ରୁୋ ତାନରି କାଇ ଆହାମାରନ। ଈରୁ ଟରିକ୍ ନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଆ ସରିରଡରୁ ଇଞ୍ରି  ଈ ଗୁରଲÑ ନାହରିକରି ଅÉଭା ଡ଼Èଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଏ କାଇ ମୀ ଗାଣ୍ରି ତରିନରିଇ ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  
ମ୍ଡÓÝØତାରନ। ବରିହା ରଡଲରି ତାନରି ଈରୁ ଦନ ଊସ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୪ ଲÌକୁ 
ମୀ ରନÍଡାଙ୍ାନରିÔ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆ ଜରିଆରତରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ 
ଏଆରରି ମଲୁୁ ସରିଆସରିରଡରୁ। ଏଆରରି ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼ୀଭାଇ 
ମାରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀ ରସÍଲୁ ତÉସା ଗଦା ଗରିଆ ଜରିଆରତରୁ 
ଇରଦ ରସଣ୍Ûନରିଦରିନା ତାନରି କÉଲା ପ୍ରଃେରିନାକାରରି ପ୍ରବୁ ଏଆରରି 
କ୍ୀରରି କ୍ୀରରି ଇଞ୍ରିନାରା ରଭଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 ଈରୁ େୁତଗି ତାନରି ଗÉପ୍ ସରି ରରହା ଲÉବା ଡ଼Èଇ ରାହରି 

ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ମୀ ମÉଣ୍ରିନାରା ଗୁରଲÑ େୂରରି ଗରିଆନା ରରହା 
ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରତରୁ। ଈରୁ ଲÉକା ଦରିନା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଗରିଭା ଅÉଜା 
ମାନରି ଜÌତ ରଡଃଙ୍ରି  ଗାଣ୍ରି ଅÉରତରୁ। ୬

 ଈରୁ ରନଗରି ଲÌକୁରରିଇ 
ଈରକରଭÑ ରଜÍଡାନÌଆରତରୁ। ଏଆରୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାରାଆ 
ତାକାରଭÑ ଈରୁ ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମାରଞ୍ରୁ।

ମଣିୁ୍ ଅÉ୍ାଗାଟାନତରୁ ଅÉଦୁ
୭

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା 
ରାହରି ଅÉଦୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା 
ମାଞ୍ଜୁ। ୮

 ମାଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ତÌସା ବାଡରି ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ମଣୁ୍ରି ମସୂାନା ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ବରିÎହା େରିଜୁ ଦରିଆନରି ଟୁକ୍ନÈ କÉସାନା 
ରାହରି ଅରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁରଭÑ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରି  ମଣୁ୍ରି ମେୂା ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 
ମୀନ୍ାରା ବାସ୍ା ତୁହାଅÈଟୁ। ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁଉରତ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। 
୯

 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ରଆରତରୁ ଅରଟÑ 
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ରଆନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା କାତା ରଭସାଅÈଦୁ। ଈରୁ କାତା ରଭସ୍ା 
ଟାଟରି ଗରିଆତÈକା ଈରୁରନ ଦୂସଗାଟାରତରୁ ଇଞ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଭା 
ଅÉରଦରୁ। ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ 

ରସÍଲୁ କାତା ରଭସାମାସରି ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରି 
ତାରା ନୀମବୋ ତÌସରିସରି କାତା ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆନା ଏଆରରିଇ 
ଦାଇ ଗରିଦୁ। ଏଆରୁ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା େÉଣ୍ଞ୍ା ମାରସକାରଭÑ ମଣୁ୍ରି 
ମରୂତରୁ। ୧୧

 ଅÉମ ୁରଭସ୍ରିଞ୍ାନାମ ୁଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ଜୂଗା ମଣୁ୍ରି 
ମରୂତରୁ ଏଆରୁ ଇରଦ ରରହା ଡ଼Èଇ ମାରନରୁ। ଈରୁ ଆୟବ 
ମୁଣ୍ରି  ମୂତାରା a କାତା ରଭଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ େୁଞ୍ାରଞ୍ରୁ 
ଆୟବ ଗୁରଲÑ ଜୂଗା କୁÛଇଟରି ମୂତରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ 
ସାହାଜ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ େÉେଣ୍ରି ଅÉଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ରଜÍଡାନÌଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରରି ତÌସ୍ରିମାଞ୍ାରନ।

କାତା ନ୍ସ୍ା ତାନ ିମÉରୁମÉରୁ ଅÉଦୁ
୧୨

 ନାଇ ଦÉଦା ଆରମବେସା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ଏରସÑକା 
ଅÉରତÑକା ଆନÈ ଅÉରତÑକା ଅÉଞ୍ରିନାନରି ସାଡ଼୍ା ଆଃୋ କୂନା। 
ଈରରି ଗÉରମ ନୂଡ଼ରିତାରରି ମାରନ। ମୀନ୍ରି କାତା ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  
ତÌସ୍ା ରସÍଲୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ୋଦା ଗରିଆନା କରି େୁତଗିତାରା ୋଦା 
ଗରିଆନା, ଅÉରତକା ଆନରିସରିକରିତାରା ୋଦା ଗରିଆଟୁ। “ମୀନ୍ରି ଆଁ 
କାତା ଆଁ ଅÉୋକାରରି ଏଙ୍ା ଅÉଏ କାତା ଅÉଏ ଅÉୋକାରରି। 
ଇହରିଙ୍ରି  ଗରିରତକା ଈରୁ ଦୂସ ଗାଟାରତରୁ ଅÉଏରୁ।”

ନପÍନୁ ବାଃତା ଜÉପାତାରି ଡÉଟା
୧୩

 ଏମବୋଇ ଜୂଗା ତାନରି ଦରିଆମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉୋକାଞ୍ଜୁ। ଏମବୋଇ ରରହା ଡ଼Èଇ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି  

a ୫:୧୧ ଆୟୁବ ମଣିୁ୍ ମତୂାରା ଆୟୁବ େୁତରି େÌଡ଼ରିଅÉଦୁ।

ଏÌସାକାଞ୍ଜୁ। ୧୪
 ରଗରଟ ମୀ ମାରଦ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ସÉଭା 

କୂରା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମଣ୍ଲୀ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରିଇ b ଅÉେ୍ାକାଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ପ୍ରବୁ ୋଦା ଡ଼Èଇ ନରିଜୁ ମୀସାନାଇ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉରନରୁ। ୧୫

 େରତ୍ ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉନାରରି 
ଏଆନରିଇ କାରରି ଇରସ୍। ପ୍ରବୁ ଏଆନରିଇ କାରରି ଇରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଇଆଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିଆମାରସକାରଭÑ ରେÍନୁ ଏଆନରିତାରା ଦୂସ େରିଃରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ମୀ ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଇ ରଆରତରୁ ରଆନରିଇ ଅÉଞ୍ାଦୁ। 

ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ରଆରତରୁ ରଆନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉଦୁ। 
ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ମୀଙ୍ରି  କାରରି ଇତୋରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଇହରିଙ୍ରି  
ଗରିଦୁ। ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଡ଼Èଇ ଗÉରମ 
ରଦରରି ରଦରରି କାବାଡ଼ରି ଅÉରନ। ୧୭

 ଏଲରିଅ ମାଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ର ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ େରିଜୁ ବÎÉଅÈକାରରି ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ତୀନରି ବାସାରରି ଛ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟÉଣା ତାଙ୍ରି  
େରିଜୁ ଭÉଅÈରତ। ୧୮

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଲରିଅ େରିଜୁ ଭÉଭା ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ମୂରଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େରିଜୁ ଭÉରତ 
ଏଙ୍ା ଅରଟÑ ସରଟକା ତÉସା ଅÉରତ।

ଜଉି ତନିଇି ଜଡେÓରୀପା
୧୯

 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରି  ବାଇସାରଣ୍ରୁ, ମୀ 
ମାରଦ ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ ଦୁରୁକରି ସାରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା 
ଅରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଏÛଆନରିଇ ଉରଜÑ ୋରହରରି ତାଙ୍ରି  ତାୋ ରସÍଲୁ 
ସାହାଜ ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଈରା ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ର ଡ଼Ìଇଗାଟାନରିଇ ତରିହାନା ରବ୍ଡÎÍÓପ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉଭା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିତାରା ଜରିଉ ଜ୍ଡÓÞÕରପ୍ଞ୍ଜୁ। 
ଈରା ଗରିଭା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ।

b ୫:୧୪ ନସÍନଣ୍ଙ୍ାନଇି ଏତୋନାକାରରି ରଡÑକାତାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ତାରରି ଭାରା ସୀଭା ଅÉଜାଦୁଃରନ। ଏଆରରି “ରମଃୋଗାଟାକା” ଏଙ୍ା 
“ଡୂୋଗାଟାକା” ଇନ୍ ମବୋ ଅÉରନ, ଏଆରରିତାରା ୋଇଟରି ଆଇମାରନ 
ରେÍନୁତାରା ଲÌକୁରରି ୋରହରରି ତÌସ୍ା। କାବାଡ଼ରି ୨୦:୧୭,୨୮; ଏେରିସ 
୪:୧୧; ରଭÍରଲÑ ତରିମତରି ୩:୧–୬; ତରିତସ ୧:୫–୯।
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ପିତର ବ୍ରୀÐସାମାନ ିନବÍÎନଲÑ ଅÉକୁ
୧  ୧ ଏତୋକା ରେହା େÉଣ୍ ଞ୍ାନା େନ୍, ଗାଲାତରିଆ, 

କାପ୍ ୋଦକରିଆ, ଏସରିଆ ଏଙ୍ା ବୀତୁନରିଆ ଦରିନାଙ୍ାନରି 
ଭୀତରିଲÉଞ୍ା ଅÉଜାନା ମାରନରୁ ରେÍନୁ ଅÉସ୍କାମାନରି ଏ ଲÌକୁରରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି େରିତର 
ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ରେÍନୁ ରବÎÍରଲÑରନ ତୀରରି ଲÌକୁ 
ଅÉବାÏରସÍଲୁ ମୀରଙ୍ ଅÉସ୍କା ରସÍଲୁ ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ। ମୀଙ୍ରି  
ତୀରରି ଗରିବାÏ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉତାରରି କାବାଡ଼ରି। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ରାକÈଡ଼Èଇ 
ତୀରରି ଅÉଜାନା ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ତାରା ବାଗଗି ଆଃରଦରୁ ଈରÈ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

ରେÍନୁ ତାରରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲÌତୁ ରଜÍଡା ସÉରÛକରି ମୀ 
କୁÛଇଟରି ବÎÉୋକାରରି।

ଜରୀସୁତାରି ନରୀନଡ ବାସ୍ଡା
୩

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଅÉବା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଦଃୋ 
େÌଙ୍ା େÉନାକାଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରରି ରଦରରି ରଜÍଡା ନÌବା ଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଙ୍ରି  େୂନରି ନୀମବୋ ସରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ସÉଜାନା ରରିରହଗରି 
ନରିଙ୍ାଡ଼Èଇ ଇ େୂନରିନୀମବୋ ମÉଙ୍ରି  ଡ଼ଃନା ଅÉସାସରିଆମାଞ୍ାରନ। 
୪

 ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରି ରସÍଲୁ ଇଟାମାନରି ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଅÉଜୁ ଇରଦÑ ଅÉସା ଇଟା ମାନାସ।ୁ ଏ ରମÍଲା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନାତାନରି ମୀ ରସÍଲୁ ରÌସାନା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ। ଏ ରମÍଲା 
ଏରସÑକାରବÎଏ ନାହରିକରି ଅÉଏÒ ମହୁ ରି ଅÉଏÒ ଆରତକା ଏମବୋତାରରି 
ସÉଞ୍ା ଲୂରମବେଏ।

୫
 ମୀ ଏଃୋ େÉନାରରି ରଡଲରି ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ମୀ େରତ୍ଡ଼Èଇ 

ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟା ମୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ତାରନ। ଏÌରରି ଏଃୋ ମୀ ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନ ଏଙ୍ା ବରିÎହା ରଡଲରିତା ଈରୁ ଈରାଆ 
େÉରଣ୍ରୁ। ୬ ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ରରହା ଅÉଦୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ 
ଈରକ ରଡଲରି ରସÍଲୁ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ଜୂଗା ମୀରଙ୍ ବରିକାଲରି 
ସୀେ୍ରି ଦୁଃତାନୁ। ୭

 ଇ ଜୂଗାଙ୍ା ଆନÈଡ଼ରିକରି ଆଇମାନୁ? ବାÏରରି 
ମୀ େରତ୍ତରିନରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  
ଆଇମାନୁ। ଇ େରତ୍ତାରରି ସÉକରି ସୁନାତରିକରି ସÉରÛକରି ରକ୍ଉ 
ଗାଟାରରି। ସୁନା ତରିନରି ନÉଡ଼ରିତାନରି ମ୍ଡÓÝØୋନା ସୂଡ଼ା ଅÉରନ, 
ଅÉରତକାରବÎ ଏÌରରି ନାହରିକରି ଅÉନାରରି। ଜୀସୁ ରରିରହଗରି ଭÉନରି 
ରଡଲରି, ମୀ େରତ୍ ତୀରରି ତାରରି ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ଅରତେରରି େÉରଣ୍ରୁ।

୮
 ଈରୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ରମହÈତାକାରବÎ ରଜÍଡା ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 

ଇରଦÑ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ରମହÈତାକାରବÎଏ େରତ୍ ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। 
ଈରୁ ରବÎସ୍ା ମËୂନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗÉପ୍ ସରି ରରହା େÉନ୍ ମବେରି ମାରଞ୍ରୁ। 
ଏÌରରି ରରହା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ େୂରରି ଆଇମାରନ। ୯

 ମୀ େରତ ୍
ଗରିେରିନାରରି ରରଣ୍ ଏÌଲୁ ମାରନ। ଏÌରରି ଆଇରନ ଜରିଉ ଏଃୋ 
େÉନ୍ ମବୋ। ଈରୁ ଏ ଏଃୋ େÉନ୍ ମବେରିମାରଞ୍ରୁ।

୧୦
 ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ଏÌଲୁ ସରିଆନାଇ 

େÌଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଏଃୋ େନାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। 
ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରି ରତରୁ। ରେÍନୁତାରାଆ 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ମୀ ରସÍଲୁ ବÎÉଜାମାନରି ରଜÍଡା ନÌବାÏ କାତା 
ରବÎÍସାମାରସରୁ। ୧୧

 କ୍ରିସ୍ଟତାରରି ଜରିଉ ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିବାÏଗାଟାରରି ରଜÍଡାଙ୍ାନରି ମାରସଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ଅÉରନ ଏଙ୍ା ଏରବÊଟରି ଇସରିଙ୍ରି  ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ଅÌରତେରରି ତÌଞ୍ରିରନ ଏÌ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା “ଜରିଉ” ରବÎସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଜରିଉ ଆନା ତÌସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ, ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋଗରିବାÏଗାଟାକା 
ଏÌରÈଆ ଗ୍ରÉମବୋରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ। ଈ ଗୁରଲÑତାରରି ଅÉନାଭାନରିଏ 
ରଡଲରି େୁତଗି ଇସରିଙ୍ରିତାରରି ଅÉଜାଦୁଃରନ ଏଆରୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ରିରତରୁ।

୧୨
 ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାରରି କାବାଡ଼ରି ବାÏରରି 

ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÉଏ ଇଞ୍ରି  ତÌସ୍ା ଅÉଜାରସ। ରେÍନୁତାରାଆ 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାକା ମୀ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ। 
ଏଆରୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିତରି ରଡଲରି ଆନା ଆନା ରଭସାମାରସରୁ ଈରୁ 
ଏÌରÈ ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏତେରି ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ଏ ରନଗରିସଦରି 
ରବÎସାଞ୍ାରତରୁ ଏଆରୁ ଆଡା ଏÌରÈ ରବÎସାମାରସରୁ। ରସଣ୍Òଟରି 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ବାରାଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏÌରÈ 
ରବÎସାମାରସରୁ। ଏତେରି କାତାଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ଅÉଜାମାରନ ଏÌବାÏ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାରବÎଏ େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଗÉରମ ମÉଟ୍ରିମାରନରୁ।

ତରୀରିଡÈଇ ନରୀମ୍ାନସÍଲୁ ଅÉପ୍ଡା
୧୩

 ମୀË ଏÌଲୁଙ୍ା ମÉଡ଼୍ ସାନାମାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୀ ଏÌଲୁଙ୍ାନରିଇ 
କାବାଡ଼ରି ଲପ୍ କା ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଗରିଦୁ। ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବÎÉନରିରଡଲରି, 
ଏତେରି ରଜÍଡାନÌବାÏ ମୀ କୁÛଇଟରି ବÎÉରନ, ଏÌରରମବୋ ମୀନ୍ରି ଗ୍ଡଜୁÓମ୍ନା 
ବÉସ୍ା ରାହରିଆବାÏ ଦୀରନ। ୧୪

 ରବÍÎରଲÑ ଈରୁ ଈକାତା େନୁÈଡ଼Èଇ, 
ମୀ ମାଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ ଏÌËକରିରଭÑ 
ଇରଦÑ ଈରୁ ରେÍନୁତାରାଆ ବାଗଗି ଆଃୋଗାଟରି ମୀଡା କାରଣ୍ରୁ 
ଅÉଜାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରବÎÍରଲ ନୀମବେÈଇ ମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ 
ନୀମବୋ କୂନା।

୧୫
 ରେÍନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ମୀ ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 

ତାନରି ଏÌଅÉରଡଃଙ୍ରିରନ ତୀରରିତାରତରୁ ଅÉଦୁ। ରେÍନୁ ଆଡା ମୀଙ୍ରି  
ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରିଇ ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାରନ: 
“ତୀରରି ଅÉଦୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଅÉନୁ ତୀରରି ତାନୁ।”

୧୭
 ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉବା ଇଞ୍ରି  

ଅÉେଗିମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରିତାକାରରିଇ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରିଇ ର ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ଏରସ ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ େୁତଗିତା 
ନୀମବୋନା ମାରଞ୍ରୁ, ରେÍନୁଇ ଆଜÈନା ନୀମବୋଟୁ। ୧୮

 ଈରୁ ତ 
େୁଞ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ରବÎÍରଲÑ ଈରୁ ମୁଲୁ ସରିଡÈନାରାଆ ନୀମବୋଗରିବାÏ 
ଗରିେରିମାରସରୁ। ମୀ େୁବ୍ା ଆରକଞ୍ାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏ 
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ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋରସÍଲୁ ଈରୁ ଗ୍ରÉମବୋମାରସରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦÑ 
ଈରୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଗରିବାÏଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। 
ଏତେରି ସୁନା, ରୁୋ, ମୁହ ରିଅÉନୁ ଏÌବାÏ ସରିଆନା ମୀରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÜÕୋ 
ଅÉଆସରିରଡଏ। ୧୯

 ରଟÍରଣ୍ ଆନରିରବÎଏ କୁଣ କରି କାଟ୍ରା ସରିଡÈନରି 
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ମÉରାତରି କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ରକ୍ଉଗାଟରି ରାକÈଡ଼Èଇ 
ଈରୁ କଡା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ୨୦

 େୁତଗି େ୍ରିତରି ରବÍÎରଲÑ ଡ଼Èଇରନ 
କ୍ରିସ୍ଟ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ବରିÎହା ରଡଲରି 
ତାନରିଇ ମୀ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗିତା ତÌଞ୍ା ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈରୁ 
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ 
କ୍ରିସ୍ଟଇ ସÉବାÏ ଡ଼Èଇ ନରିରତେଞ୍ଜୁ। ଏରବÊଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆନରିକରି 
ଅÌରତେରରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀନ୍ରି େରତ୍ ଏଙ୍ା ବÉସ୍ା ରେÍନୁ 
ବାଃତାମାରନ।

୨୨
 ଇରଦ ଉରଜÑତରିନରି ମÉନରି ଅÉଜାନାଇ ମରିଣ୍ାନରି 

ତୀରରିଗରିଆମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ମୀ ଆରମବେସାକାରରିଇ ଏଙ୍ା 
ଆଙ୍ରିସାନରିଇ ଉରଜÑ ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ମୂରଦରୁ। ଏÌଆକରି ଗୁରଲÑÑ 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରËରତରୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ୨୩

 ଈରୁ 
ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଇ େୂନରି ନୀମବୋ ମୁହ ରିଅÉନରି 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉËସରିରଡଏ, ଏÌËକରିରବÎଏ ଏରସÑକାରବÎଏ 
ସÉଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ବÎÉଜାରନ। ଏତୋରରି ଗୁରଲÑÑଦରିନା ରାହରିଅÉରନ 
ଏ ନୀରଡ଼ମାନରି ରନଗରିସଦରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ, ରରିରହଗରି ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ୨୪

 ରେÍନୁ େୁତରି ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାରନ :

“ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ନୀରମବେÑରୁ, ଏଆରୁ ସÌଲା 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା,

ଏଆରରି ତାରରି ଅÌରତେରରି ଗସା, େୂଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି।
ସÌଲା କୃସ୍ ଇରନ, େୂଙ୍ାଜୃନୁ।

 ୨୫ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁତାରରି ରବÍÎସ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରରି। 
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ଏଙ୍ା ଇ ରବÍÎସ୍ା ମୀରଙ୍ ସୀଭା ଅÉଜାମାରସ।”

ନରୀନଡମାନ ିବାଡ ିଏଙ୍ା ତରୀରି ଦନିା

୨  ୧ ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ରଜÍଡା କÉଡ଼ା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଆନରିରବÎଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ କୂନା। ଦାୋ କାତା ରବÎସ୍ା 

କୂନୁ। ଲÌକୁରରିଇ ବୁଦରିଗରିବାÏ କୂନା, କୁତୁରୁେୁ ଅÉବାÏ କୂନା, େÉସ୍କା 
କୂନା, ମୀ ବାହାଡ଼Èଇ ଇ ଗୁରଲÑତା ରକÍଲରିଗରିଦୁ। ୨

 େୁନରି ଗÉଡ଼ରି 
ଅÉଜାନରି ରେÍରଡ଼ଞ୍ରି  ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଦୁ। ମୀ ଜରିଉ ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ମÉରÈତରି ଆନାରବÎଏ ଆଡ଼୍ ସା ସରିଡାନରି ରନଗରି େÉଡୁ 
ଉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଡ଼ଃନା ଅଡ଼୍ ଦୁ। ଈରା ଉନ୍ ମବୋଡ଼Èଇ ଈରୁ ବାଡରି 
ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋ େÉରଣ୍ରୁ। ୩ ପ୍ରବୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଈରୁ ଏÌରÈ ବାÏଣ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୪
 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ନୀରଡ଼ମାନରି ବାÏଡରିମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। 

େୁତଗି ଲÌକୁତାକା ଏ “ବାଡରି” ତରିନରିଇ ବାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଏ ବାÏଡରି ତରିନରି ଅÉସ୍କାମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ରସÍଲୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରକ୍ଉଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରି ସଡ଼ରିଟରି 
ତାଙ୍ରି  ବÎÉଦୁ। ଈରୁରବÎଏ ନରିରଡ଼ମାନରି ବାଡରି ମାରÈତାରତରୁ। ରେÍନୁ 
ରଣ୍ା ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈ ଈରୁ 

ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ତୀରରି ଲÉକାଗାଟାରତରୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାନା ଜରିଉତାଆ ଅରଟÑ ରେÍନୁ ଆଃୋ ଆଗ୍ାଆ 
ସରିଆନା ଲÉକରିରଦରୁ। ୬ ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ:

“ରମଃଦୁ, ସରିଅନ ତାନରିଇ ରଣ୍ା ରକ୍ଉଗାଟରି
ମଜୁୁବାଡରି ଅÉସ୍କାନା ଅÉନୁ ଇଟାମାଇ;

ଏମବେÈଇ ଏଆନରିବାଃତା େରତ୍ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏରସÑକାରବÎଏ ଲାଜା ଆଏଞ୍ଜୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୨୮:୧୬

୭
 ମୀ ରଡଃଙ୍ରି  େରତ୍ ଗରିବାÏଗାଟାରରି ରସÍଲୁ ଏ ବାଡରି (ଜୀସୁ) 

ଗÉରମ ରକ୍ଉତାରରି। ଏÌËକରିରଭÑ ଜୀସୁଇ େରତ୍ ଗରିଆ 
ସରିଡାନାକାରରି ରସÍଲୁ:

“ଇଡୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଏତେରି ବାÏଡରିତରିନରିଇ ବାବାଡ଼ରି 
ଗରିଆନା ତୁଃରତରୁ

ଏÌ ବାଡରି ଗÉରମ ରକ୍ଉତାରରି ଅÉରତ ଇଞ୍ରି  ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରନ।”  ଗÉଡ଼ରି େତୁରି୧୧୮:୨୨

୮
 ଏମବେÈଇ େରତ୍ ଗରିଏରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରନ :

“ଏ ବାÏଡରି ତାନରିଇ ଲÌକୁ େୁଟୁଡୁ଼ଃେରିରନରୁ
ଏଙ୍ା ଏ ବାÏଡରି ଏଆରରିଇ କୂରାଗରିରନ।” 

 ଜରିସାଇଅ ୮:୧୪

ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ମÉନରି ଆËନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଲÌକୁ େଟୁୁଡୁ଼ଃରନରୁ। ଏ 
ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି କ୍Éମବେଜୁତାରତରୁ 

ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ ଈରୁ ରÉଜାଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାମାନରି 
ଲÉକାଗାଟାରତରୁ। ଈରୁ ତୀରରି କ୍Éମବେଜୁତାରତରୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାରତରୁ। ରେÍନୁ ଗରିଆମାନରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ରବÎସ୍ା 
ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଅÉସ୍କାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କଣ୍ କଣା 
ଆନ୍ାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମୀରଙ୍ ତାଡ଼ା ଆଦାଙ୍ଦ୍  ଗାଟରି ଉଜାଡ଼ରିତାଙ୍ରି  
ଅସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

 ୧୦ ରବÎÍରଲÑ ଈରୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ ଅÉଆସରିଡÈରତରୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ଈରୁ ଏଆନରି ଲÌକୁତାରତରୁ 

ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।
ରବÎÍରଲÑ ଈରୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ େÉନÈ ସରିଡÈରତରୁ।

ଏÌËକରିରଭÑ ଇରଦ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାନÌବାÏ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

ନପÍନୁ ନସÍଲୁ ନରୀମ୍ାଦୁ
୧୧

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ ଇ େୁତଗିତା 
ରସକନରି ଦରିନାଡ଼Èଇ ବÎÉଜାନାରତରୁ ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାରତରୁ 
ରଡଃଙ୍ରି  ମାରଞ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ମୀ ଗାଣ୍ରି ଅଡ଼୍ େରି ମାନରି ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ରସକ ରାହରି ଅÉଦୁ। ଇ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ମୀ ଜରିଉ 
ତରିରଙ୍ କÉଲା ଗରିେରିମାନୁ। ୧୨

 େରତ୍ ସରିଡÈନାକା ମୀ ତୀଡ଼ରି 
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ଗୁରଞ୍ରରି ମାରନରୁ। ଈରୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ 
ରବÎରସ୍ରୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରନଗରି ନୀମବୋଗରିବାÏ ତÌସ୍ ଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତÑକା ମୀ ଗରିେରିମାନରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଏଆରୁ ରମଃରନରୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ବÎÉନରି ଦରିନାତାନରି ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ ଦଃରନରୁ।

ପÌଣତାନ ିମÉନ ିଲÌକୁରିତାରÈ ବାଗପି ଆଃଦୁ
୧୩

 ଇ େୁତଗିତା େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁତାରାଆ ବÉଗଗି ଆଃଦୁ। 
ପ୍ରବୁ ରସÍଲୁ ଈରÈ ଗରିଦୁ। ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରଦରରି େÌଣ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି 
ରÉରଜନରିତାରାଆ ବÉଗଗି ଆଃଦୁ। ୧୪

 ରÉରଜନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନରି ଲÉଟସାଇବଙ୍ାନାରାଆ ବÉଗଗି ଆଃଦୁ। ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଡଣ୍ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିମାନାରରିଇ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ଏଆରରିଇ ୋଣ୍ା 
ଆଇମାରନ। ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ, 
ଏତୋକା ମୀ କୁÛଇଟରି ବୁଦରି ସରିଡÈନରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆରୁ 
ସାପ୍ ଇରନରୁ। ୧୬

 ରେÍନୁ ଈରÈ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଏରମବେରରି 
ରନÍରଡଟରିରବÎଏ ସରିଡÈନାକାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ। ଆରତÑକାରବÎଏ 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାରସÍଲୁ ଆËରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
କଡା ଅÉଜାମାନରି ଆଲରିଆଗାଟାରରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ।

୧୭
 ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ମÉନରି ଅÉଜାନା ରଜÍଡା ତÌସ୍ ଦୁ। ରେÍନୁ 

ଇଡୁ ତାନରି ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ଆରମବେସାକା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିଦୁ। ରେÍନୁଇ ଆଜାଦୁ ଏଙ୍ା ରÉରଜନରିଇ ରଜÍଡା ତÌସ୍ ଦୁ।

ଜରୀସୁ ଜୂଗିତାରା ତÌସିସି ଗ୍ରÉତୋରି
୧୮

 ଅ କଡା ଅÉଜା ମାନରି ଆଲରିଆ ଗାଟାରତରୁ : ମୀ ରଦରାରରିତାରା 
କାତା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏତୋକା ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା 
ନଇମାଞ୍ାରନରୁ ଅÉରତÑକା ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃେରିମାଞ୍ାରନରୁ 
ଏଆରରିଇ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ସରିଡÈନରି ସÌଡାଙ୍ରି  ଗାଟାରରିରବÎଏ ମÉନରି 
ଅÉଦୁ। ୧୯

 ରËଞ୍ଜୁ ଦୁସ ଗରିଆ ସରିଡÈତାକାରବÎ ବରିକାଲରି େÉନ୍ ମବୋ 
ମରୁନଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରାଆ କାତା ଏÌଲୁଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ଜୂଗାତରିନରି ମୁଣ୍ରି ମୂରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ 
ରରହା ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ ଦୂସ ଗରିଆମାନରି 
ବÉଗା ରଗରଟÑ ଆଗ୍ରି ଡଣ୍ ରସÍଲୁ ମÉଡା ମରୂଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି 
ମରୁଦରୁ ଇରସÑକା ଏମବୋ ଆନାରରି ରନଗାରରି ମାରନ? ଏÌËକରିରଭÑ 
ଜୂଗା ମୁଣ୍ରି ମୂରଦରୁ ଇରସÑକା ଏମବୋ ରେÍନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମୀଙ୍ରି  
ରମÍଲା ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ୨୧

 ଈରÈ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଈରୁ ଅÉେ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଈରୁ ଏଆନରିରଡଃଙ୍ରିରନ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  କ୍ରିସ୍ଟ 
ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଈରୁରବÎଏ 
ଏÌରÈରନ ଗରିବାÏ ଦୀରନ।

 ୨୨ “ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ଗରିଆ ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଆନରିରବÎଏ ଦାୋକାତା ସଡୁା ଡ଼Èଇ ରବÎସା 

ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।”  ଜରିସାଇଅ ୫୩:୯

୨୩
 ଲÌକୁତାକା କ୍ରିସ୍ଟଇ ଡ଼Ìଇତାରା ରବÎରତେରୁ, ଅÉରତÑକାରବÎଏ 

ଜୀସ ୁଏଆରରିଇ ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସାସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଜୀସ ୁଜୂଗା ମଣୁ୍ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ, ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ଲÌକୁରରିଇ ଆସ୍ାଗରିଆନା 
ଆନÈରବÎଏ ରବÎସା ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ, ଜୀସୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ବାରା 

ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୪
 ରେÍନୁ ଟରିକ୍ନÈ ତୂକରିଗରିରନଞ୍ଜୁ। କ୍ଜୁ ସ କୁÛଇଟରି 

ଜୀସୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି କୁÛଇଟରି ରଡଃକରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଈରାଆ ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ସÉନାସୁ ଏଙ୍ା 
ଉରଜÑତା ରସÍଲୁ ନୀମବେରିନାସ।ୁ ଜୀସ ୁତାଆ ଗାହାଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଈରୁ 
କାରରି ଇଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୨୫

 ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ 
ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ସାଜାମାରସରୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଇରଦ ମୀ 
ଜରିଉ ଅÉଙ୍ାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଲେ୍ାଗାଟାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  
ରବ୍ଡÓÎÍସାମାଞ୍ାରଦରୁ।

ଜÉମା ଏଙ୍ା କୂଡା

୩  ୧ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ଅ କୁଡ଼ାସାରଣ୍ରୁ ମୀ ମୀ ଜÉମାରରିଇ 
ମÉନରି ଅÉଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରଗରଟ ଜÉମାଙ୍ାନରି 

ମାରଦÑ ଏରସ ଲÌକୁ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ମÉନରି ଆଇ ସରିରଡରୁ ଏଆରରି 
ବାଃତା େରତ୍ ୋହା ଗରିଭା ମରୂଦରୁ।ମୀଙ୍ରି  ଆନÈରବÎଏ ରବÎସ୍ା 
ଲୂଡ଼ା ଆଏÌ। ଏଆରୁ କୁଡ଼ାସାନାରାଆ ଗରିଭା ନୀମବୋ ରମହାନା 
ରବ୍ଡÎÍÓତାରନରୁ। ୨

 ଈରୁ ତୀରରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇ ମାରଞ୍ରୁ, ଏଙ୍ା 
ରେÍନୁଇ ମÉନରିଆଇରଞ୍ରୁ ଏÌରÈ ମୀ ଜÉମାଙ୍ା ରମଃତାରନରୁ। 
୩

 ମୀନ୍ରି ସÉଞ୍ା ମୀ ତ୍ାଉଗୁଟା ସଜ ଅÉବାÏ, ସୁନା ରୁୋ ଡ଼Èଇ 
ସଜ ଅÉବାÏ ଅÉରତକା ସÉଞ୍ାମାନରି ସରିଣ୍È ଦାନ୍È କୁÛଇଟରି 
ବାରାଗରିେରିସରିରଡÑ। ୪

 ମୀନ୍ରି ସÉଞ୍ା ଆରଣ୍Ñସରି ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା 
ନରିଆଡ଼ରିଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ତାରରି ଅÉୋକାରରି। ଇ ସÉଞ୍ା 
ଏରସÑକାରବÎଏ ଲୁରମବେÑଏ। ରେÍନୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ସÉଞ୍ାତରିନରି ଗୁରଲÑÑ 
ତରିଙ୍ରି  ରକ୍ଉଗାଟାରରି ଇଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୫
 େୁବ୍ା ରଡଲରିତା ରେÍନୁ ରବÊଟରି ସାଜରିମାସରି ତୀରରିଗାଟରି 

ଅÉସାସାକା ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ତାଡ଼ାନରି ସÉଞ୍ାଗରିେରିମାସ।ୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ା 
ଜÉମାରରିଇ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ମÉନରି ଆଇମାସୁ। ୬

 ଅÉନୁ “ସାରାନରି” 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉସାସାନାରା କାତା ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା 
ଜÉମା ଅବ୍ାହାମଇ ମÉନରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ ପ୍ରବୁ ଈଞ୍ରି  
ଅÉଞ୍ାମାରସ। ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ଅÉସାସାରଣ୍ରୁ ରଗରଟ ରନଗାରାଆ 
ୋଇଟରି ଗରିରଦରୁ ଏଙ୍ା ଆନÈରବÎଏ ଆଜÈରା ରାହରି ଅÉରଦରୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଇରଦ ସାରାନରି ମାରସାରଣ୍ରୁ ଅÉରଦରୁ।

୭
 ଅÌ ଜÉମାଙ୍ାରଣ୍ରୁ ଈରୁରବÎଏ ଏରଡଃଙ୍ରିରନ ମୀ ମୀ 

କୁଡ଼ାସାରଙ୍ ରନଗରି ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଦୁ। ଈରୁ ମୀମୀ କୁଡ଼ାସାନରି 
ରଜÍଡା ତÌସ୍ା ଦୀରନ। କୁଡ଼ାସାନରିରସÍଲୁ ମୀରନ୍ ଡÉଟା ସÉରÛକରି। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ମୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଏÌବାÏସାନରିରବÎଏ ଉରଜÑ 
ନୀମବୋସରିଆନା ରମÍଲାଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଏତୋରରି। ଈରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ଜÉନାଭାନରି ଆନାରରିରବÎଏ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ାଜାଏ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈ 
ଗୁରଲÑÑତା ଗରିଦୁ।

ନନଗି କାବାଡ ିନସÍଲୁ ଜୂଗା ପÉନ୍ ମ୍ା
୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ଗୁରଲÑ Ñତାରତରୁ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉଜାନା 
ଲତୁରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରାହରିଅÉବାÏ ଦୀରନ। ରËରତରୁ ରËନରି େନୁ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। ଆରମବେସା ଦÉଦା ରଡଃଙ୍ରି  ରËରତରୁ ରËନରିଇ 
ରଜÍଡା ଗରିଦୁ। ରଜÍଡାନÌଭା ଗାଟାରତରୁ ଅÉଦୁ, ନରିଆଡ଼ରି ଆÉଦୁ। 
୯

 ରËଞ୍ଜୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼Ìଇ ଗରିରତକା ଈରୁ ଏଆନରି 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ ତାରା ଜୂଲା ରତଃୋ କୂନା। ରËଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ 
ଆଗଗି ଅÉଜାତାକା ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଆଗଗିଅÉବାÏ କୂନା। ରଟÍରଣ୍Ñ 
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ରେÍନୁବାଃତା ଜÉଦୁ, ରେÍନୁ ଏଆନରିଇ ରମÍଲା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନÈକରି ଇÛରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁ େୁତରି ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନ :

“ଏତୋଞ୍ଜୁ େରାଣରି ତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ରନଗାଡ଼Èଇ ଦରିନା ରଡଲରି ବରିÎହାଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ

ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରାଆ କାତା କୂୋକାଞ୍ଜୁ
ଏଙ୍ା ଦÈୋକାତା ରବÎସÈକାଞ୍ଜୁ।

 ୧୧ ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ତୀଜାନା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି 
ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ଲତୁରଜÍଡା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ଗୁରଲÑ 
ରଜÍଡା ଆଡ଼୍ ସାନା ଡୁଞ୍ାକାଞ୍ଜୁ।

 ୧୨ ରନଗରି ଲÌକୁତାକାରରିଇ ପ୍ରବୁ ରମଃେରିମାରନଞ୍ଜୁ,
ଏଆରରିତାରାଆ ଜÉୋ ଗୁରଲÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରବÎଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।
ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁତାରା ଏଆଞ୍ଜୁ 

ରବÎରନÑଞ୍ଜୁ।”  ଗÉଡ଼ରିେୁତରି ୩୪:୧୨–୧୬

୧୩
 ରଗରଟÑ ଈରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏତାଙ୍ରି  

ଡୁସ୍କରିରଞ୍ରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଏମବେÈଇରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ଅÉଙ୍ା 
ମୂତାଜାଏ। ୧୪

 ଏËକରିରବÑ ଈରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଜୂଗା 
େÉନ୍ ମବୋ ମୂରଦରୁ। ରଗରଟ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରନ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାରତରୁ। “ଏତେରି ଲÌକୁତାକା 
ମୀଙ୍ରି  ଜୂଗା ସୀେ୍ରିଞ୍ାରନରୁ; ଏଆରରିଇ ଆଜା କୂନା। ଅÉରତକା 
ବୁମବେଜୁ ଅÉବାÏ କୂନା।” ୧୫

 ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ତୀରରି ଡ଼Èଇ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ 
ମୀ ଆରଣ୍ସରିତା ଆଃଦୁ। ମୀ ବାସ୍ା ଗରିେରିମାନାରାଆ ଏମବୋଇ 
ଅÉରତକା ରବÎÍଞ୍ାତାକା ଏରସରରି ରବÍÎଲାରବÎଏ କ୍Éର୍୍ା ରବÎସ୍ା 
ରସÍଲୁ ଈରୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ତୀରରି 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ନରିଆଡ଼ରି ଅÉଜାନା ଏଆରରିଇ ରବÎସ୍ ଦୁ। ଈରୁ 
ଗୁରଲÑ ରଡଲରି ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଦୀରନ ଇରସÑକା ଈରୁ ଟରିକ୍ନÈତାରାଆ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରଞ୍ରୁ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତକା, ଏତୋନାକା ମୀ 
କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଲାଜା ଅÉରନରୁ। 
ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମାଞ୍ାନା ରନଗରି ନୀମବୋ ନୀମବୋଇ ମାନÈକରି 
ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ ମୀ କୁÛଇଟରି ଡ଼Ìଇ 
କାତା ରବÎସାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଲାଜା ଅÉରନରୁ।

୧୭
 ରଗରଟ ଈରରି ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରରି ମାଞ୍ାଦୁଃରନ ଏରହଙ୍ରି  

ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ଜୂଗା େÉନରି ବÉଗା ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା 
ଜୂଗା େÉନ୍ ମବୋ ସÉରÛକରି ରନଗରି ଅÉରନ।

 ୧୮ କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନୁ ମୀ ରସଲୁ ସÉରତଞ୍ଜୁ,
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀ ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରକ୍ଉ ସରିରତଞ୍ଜୁ।

ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ଦୂସଗାଟାଞ୍ଜୁ ସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ।
ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଦୂସ ଗରିଆମାସରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ 

ସÉରତଞ୍ଜୁ।
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ଗୁରଲÑÑକାକାରରିଇ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  

ଡୂୋତାଙ୍ରି  ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ।
ଏଆନରି ତାରାଆ ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା

ରବÍÎୋ ଅÉରତ ଅÉରତକାରବÎଏ ଜରିଉ େÉଡ଼Èଟରି 
ନୀମବେରିରତଞ୍ଜୁ।

୧୯
 ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ସାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଜରିଉ ଡ଼Èଇ 

ବନ୍ୀ ଅÉଜାମାସାରରି ବାଃତା େÌକରିକାରତଞ୍ଜୁ। ୨୦
 ସୂକାରହ ନହ 

ରଡଲରିତା ଇ ଜରିଉଙ୍ା ରେÍନୁତାରାଆ ବÉଗଗି ରଲକ୍ ସା ମାସ।ୁ ନହ 
ସରିରୁ ଜାହାଜ ଗÉଡ଼ରିଗରିତରି ଟୁକ୍ନÈ ମୁଣ୍ରି ମୂସାନା କÉେରିମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଜାହାଜତା ଈକନାକା ଇରସÑକା ଅÉଟୁ ଗାଣ୍ରିରନ ସରିରୁ ଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉରଟରୁ। ୨୧

 ଏ ସରିରୁ ଇରଦÑ ସରିରୁମଞୁ୍ା ମାରÈତରି ରଡଃଙ୍ରି  
ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕୋଇମାଞ୍ାରନ। ଗାଣ୍ରିତାରାଆ ମÉସରି ନବ୍ ଗା ସରିରୁ 
ମୁଞ୍ା ଆËରତ। ଏÌËକରିରଭÑ ସରିରୁ ମୁଞ୍ା ଈରଡଃଙ୍ରି  ତାରରି 
ରେÍନୁଇ ରଣ୍ା େୂନାରା ଆରଣ୍ସରି ଜÉନାରରି। ଜୀସୁ ସÉବାÏ 
ମସୂାନା ନରିଙ୍ାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞÕୋଇ ମାଞ୍ାରନ। 
୨୨

 ଇରଦ ଜୀସୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାକରି ସାଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁତାଡ଼ା ତରିନରି ରବÎଞ୍ଟରି କକ୍ ସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରରମବୋ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି, ରସଣ୍ େÌଣ ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଆ ଏଙ୍ା 
ଗୁରଲÑÑ ଡÉଟାଗାଟାଆ କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ପୂନ ିନରୀମ୍ା

୪  ୧ କ୍ରିସ୍ଟ ରମ୍ଡÓହାଗାଣ୍ରି ଆହାନା ମାସରି ରଡଲରିତା ଜୂଗା 
େÉରଟଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରିତାରରି ଇସରିଙ୍ରି  ଏÌଲୁମାରସ, 

ଈରୁରବÎଏ ଏËରଡଃଙ୍ରି  ତାରÈରନ ଏÌଲୁ େÉଣ୍ ଞ୍ାନା ମରିଣ୍ାନରି 
ଡÉଟାଗରିଦୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରଟଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇ ତାନରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ୨

 ଈରୁ ଇËରଡଃଙ୍ରି  ମରିଣ୍ାନରି 
ଡÉଟା ଗରିଦୁ, ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବେରିରଦରୁ। 
ଲÌକୁ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି , ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ନୀମବୋ କୂବାÏ 
ଅÉରନ। ୩

 ରବÎରଲÑ ଈରୁ ରେÍନୁଇ େୁନାସରିଡାନାକାରରିତାରାଆ 
କାତା ରବÎଞ୍ାନା ଏ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଗÉରମ ରଡଲରି 
ବରିÎହାଗରିରତର ରଡÑଏ। ଈରୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସରୁ। 
ମୀ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରସରୁ, ଈରୁ କାଲୁ 
ଉଣ୍ଞ୍ାନା ୋସ୍କରିରସରୁ, ରେଦା ରଗଲ ଅÉବାÏ, କାଲୁ ସÌସାନା 
ଏÌନ୍ା କ୍ାହାଗରିବାÏ ଅରଟÑÑ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆନାଆ େତୁା୍ଙ୍ା ଲÉକାନା ଡ଼Ìଇ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରସରୁ।

୪
 ଏ େରତ୍ ସରିଡÈନାକା ଆଦାଙ୍ରି  ଆଇମାରନରୁ ଇରଦÑ 

ଈରୁ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରି  ସପ୍ରାତାଆ ଏଙ୍ା ମୁହ ରି ଗରିନାଆ 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡରୁ। ୫

 ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ମୀରଙ୍ ଲାଜା 
ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି 
ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ାତାଙ୍ରି  ଦୀରନ। ଏତେରି କ୍ରିସ୍ଟ ସÉବାÏ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ 
କୁÛଇଟରି ତୂକରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନା ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିବାଃତା 
ଏଆରରିଇ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ତାରା ରଲକା ସୀଭା ଦୀରନ। ୬ ଏତୋକା 
ଇରଦ ସÉଜାରନରୁ, ଏଆରରିଇ ରନଗରି ସଦରି ରବÎସ୍ା ଆÉଜାରନ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁରରିଇ ଇସରିଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉରନ 
ଏଆରରିରବÎଏ ଏËରଡଃଙ୍ରିରନ ତୂକରିଗରିବାÏ ଅÉରନ। ଏଆରୁ 
ନୀମବୋନା ମାସରି ରଡଲରିତା ଆନÈଗରିଆରସରୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ତୂକରିଗରିବାÏ ଅÉରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରେÍନୁ ରଡଃଙ୍ରି  
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ନୀମବେରିରନରୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରି ବାଃତା ରନଗରିସଦରି 
େÌେ୍ା ଅÉଜାମାରସ।
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ନପÍନୁ ସିଆ ମାଞ୍ାନ ିଦÉନଙ୍ା ନନଗିଲପ୍ା ଗାଟାକା ଅÉବା

୭
 ଗୁରଲÑÑତାରରି ବରିÎହ ରିନରି ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉତାରଡଏ। ଏÌËକରିରଭÑ 

ମୀ ଏÌଲୁ ତରିନରି ତୀରରି ଇଟାଦୁ ଏଙ୍ା ମରିଣ୍ାନରି କÉଡ଼୍ ଦୁ। 
ଈରରି ମୀରଙ୍ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋତାଙ୍ରି  ଡÉଟା ସରିଆରନ। 
୮

 ଗୁରଲÑÑତରିଙ୍ରି  ରଦରରି କାତା ଈରରି, ରËରତରୁ ରËନରିଇ ଉରଜÑ 
ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ରଜÍଡାଗରିଦୁ। ୯

 ରଜÍଡା ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ ତରିନରି େ୍ାରକ୍ନ। 
ଆନରିରବÎଏ କୁତୁରୁେୁ ଇଟାରାଏ ରËରତରୁ ରËନରିଇ 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ମୀରେକରି ଅÉର୍ ଦୁ। ୧୦

 ମୀ ମାରଦ ଆରଙ୍ÑଗÉଡ଼ରି 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଜରିଉ ଦÉନା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ରେÍନୁ 
ତÉନ୍ାରାଆ ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି େÉଡ଼ାଟରି ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡାନÌବାÏ 
ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଦÉନ ରେÍନୁ 
ଲÌକୁତାରତରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ ଲକ୍ ସାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଦୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାକା ଅÉଜାନା ରଆରତରୁ 
ରËନରିଇ ଲକ୍ ଦୁ ୧୧

 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ େÌେ୍ାତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ରଡଃଙ୍ରି  େÌେ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଲରକ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ସରିଆମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଡÉଟାଡ଼Èଇ ଲେ୍ାକାଞ୍ଜୁ। ଏËରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିରତÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଦଃୋ 
େÉରନଞ୍ଜୁ। େÌଣ ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ଏଆନରି 
ତାରରି। ଆରମନ୍।

କି୍ସ୍ଟିଆନ ଅÉଜାନା ଜୂଗା ମଣିୁ୍ ଅÉବାÏ
୧୨

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଈରୁ ଇରଦÑତାରାଆ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି 
ମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ କୂନା। ଇ ଜୂଗା ମୀନ୍ାରା 
େରତ୍ତରିନରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିେରିମାଞ୍ାରନ। ମୀ ରସÍଲୁ ଆଦାଙ୍ରିତାଇ 
ଆଇମାନୁ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁଗରିବାÏ କୂନା ୧୩

 ରଟରଣ୍Ñ ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ଜୂଗାତାରାଆ ବÉଗା େÉନ୍ ମବେରିମାନାମ ୁଈଞ୍ରି  ରରହା ଅÉଦୁ। କ୍ରିସ୍ଟ 
ତÉନ୍ାରÈ ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ରି ରଡଲରି ଈରୁ ରରହା ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା 
ରରହାଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉରଦରୁ। ୧୪

 କ୍ରିସ୍ଟ ରବÊଟରି ସାଜରିମାନରି 
ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଲାଜା ଗରିଆତାକା, ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋଗାଟାମ ୁ
ଈଞ୍ରି  େୁଞ୍ଜୁ। ମୀ ବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ଜରିଉ ମାନରିବÉଗା ଇଞ୍ରି  
ଈରୁ ରମÍଲା େÉନ୍ ମବୋ ଗାଟାରତରୁ। ଈରରିରନ ଆଡା ରେÍନୁତାରରି 
ଜୀଉ। ୧୫

 ମୀ ମାରଦ ଏମବୋଇରବÎଏ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÎୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତÑକା ରେ୍ଡÍÓକରରଏଞ୍ଜୁ ଅÉରତÑକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକା ଲୂଡ଼ାସରିଡÈରାଏ ନÌକରିନÌକରି ଅÉନାଞ୍ଜୁ ଆËକାଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା ରËଞ୍ଜୁ ଜୂଗା େÉରନଞ୍ଜୁ। ମୀ ମାରଦ 
ଏମବୋଇରବÎଏ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଜୂଗା େÉନÈକାଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ ରËଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଅÉଜାମାନରି ବÉଗା ଜୂଗା େÉରଟÑକା 
ଲାଜା ଅÉËକାଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ୋଦା ରସÍଲୁ ରେÍନୁଇ 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ସୀଦୁ। ୧୭

 ଇରଦ ତୂକରିଗରିନାରରି ରଡଲରି ବÎÉଜାମାରନ। 
ଏÌରରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ା ଅÉରନ। ରଗରଟ ତୂକରି ଗରିଭା ମାଇ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଟÌଣ୍ରିରନ ଇରସÑକା ଏତୋକା ରେÍନୁତାରା ରନଗରିସଦରି 
ଆହାସରିରଡÑରୁ ଏଆରୁ ଆନÈ ଅÉରନରୁ?

 ୧୮ “ରଗରଟÑ ରନଗରି ଲÌକୁତାକା ଜ୍ଡÓÞÕବାÏ େÉନ୍ ମବୋ ଗÉରନ 
ଡ୍ଡÜÝØନାରରି ମାରନ,

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏତୋନାକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାମାରନରୁ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି 

ଅÉଜାମାରନରୁ ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଆନା ଅÉଏ?” 
 ବାରକଡ଼ରି ୧୧:୩୧

୧୯
 ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ମÉଣ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଜୂଗା 

େÉନ୍ ମବେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ଏଆନରି ବାଃତା ତÉନ୍ାରାଆ ଜରିଉ 
େରତ୍ଡ଼Èଇ ସେଗି ଗରିୋକାରୁ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଗÉଡ଼ରିଗରିଆ 
ମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରୁ ଏଆନରିଇ େରତ୍ ଗରିବାÏ ମରୂନରୁ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାରୁ।

ନପÍନୁ ତାଡା ନମÍଣି୍ ଗଟା

୫  ୧ ମୀ ଗଟାତାନରି ମାନରି ରସÍରଣ୍Ñଙ୍ାନରିଇ ଇରଦ ନÉନ୍ରି 
ରବÎସ୍ାରରି ମାରନ। ଅÉନୁରବÎଏ ରËନୁ ରସରଣ୍Ñନରି 

ରତନୁ ମାଇ। ଅÉନୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରାଆ ଜୂଗା ନାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ରମହାମାଇ। ମÉଙ୍ରି  ଭାଇମାନରି ଦରିନାତା ଏତେରି ଅÌରତେରରି ତÌସ୍ା 
ଅÉରନ, ଏମବେÈରବÎ ଅÉନୁ ବÉଗା ଅÌଇ। ୨

 ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ନୂରଡ଼ 
େ୍Éେରିମାଞ୍Èଇ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଏତେରି ରମÍଣ୍ରିଗଟା ମୀ କାଜୁ ତାନରି 
ସେଗି ଗରିଭା ଅÉଜାମାରନ ଏÌରÈ ଈରୁ ମÉରୁମÉରୁନା ଲକ୍ ଦୁ। 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରମÍଣ୍ରିଗଟା। ମୀରଙ୍ ନୂଡ଼ରି ଆଃୋମାଞ୍ାନାକରି 
ଗରିଆରାଏ ମୀସ ଏÌରÈ ରଜÍଡାଡ଼Èଇ ଗରିଦୁ। ରେÍନୁ ଏÌରÈରନ 
ଆଡÈ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ଲୋ୍ ତାନରି ରରହା େÉନ୍ ମବେରିରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  
ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଦୁ। ଦନ ଲÌବା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ଗରିବାÏ କୂନା। ୩

 ଏତେରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଈରୁ ଲେ୍ରିମାରଞ୍ରୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଗÌଡ଼ା କେ୍ା କୂନା 
ରଟରଣ୍Ñ ଏଆରରି ନÌକରିଟରି ତÌସରିସରି ଗ୍ରÉେ୍ନାରତରୁ ଅÉଦୁ। ୪

 ଏରସରରି 
ରଡଲରି ରଦରରି ରମÍଣ୍ରିଙ୍ା ଅÉଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏ ରଡଲରି ଈରୁ 
େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ମÉରÈତରି ଟରେରରି େÉରଣ୍ରୁ। ଏ ଟରେରରି ସÉରÛକରି 
େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ାତାରରି ଅÉଜା ଦୁଃରନ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଏରସÑକାରବÎଏ 
ତÉନ୍ାରାଆ ସÉଞ୍ା ମାହୁଲରି ଗରିଏ।

୫
 ଅ ଲÉରବÎଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମୀଙ୍ରି  ନÉନ୍ରି ରରଣ୍ କାତା ରବÎସ୍ାରରି 

ମାରନ, ଈରୁ ରଦରାରରିତାରା ବÉଗଗି ରବÎନ୍ ମବୋ ଦୀରନ।

“ରେÍନୁ ଅÌଗାଗାଟାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରଞ୍ୁ
ଏÌËକରିରଭÑ ନରିଆଡ଼ରିଗାଟାନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ।” 

 ବାରକଡ଼ରି ୩:୩୪

୬
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ାଆ ଡÉଟାଗାଟରି କାକା ରନÍରଡÑଟରି 

ମରିଣ୍ାନରି ନରିଆଡ଼ରି ଗରିଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ ରଡଲରି 
ତାନରି ମୀଙ୍ରି  ରସଣ୍Òକରି ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ୭

 ମୀନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ ବରିକାଲରି 
ବାରରି ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଇଟାଦୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଲେ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 ମରିଣ୍ାନରି କÉଡ୍ ଦୁ ଏଙ୍ା ତାକା୍ଲରି ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ। ସଇତାନ 

ଆଇରନଞ୍ଜୁ ମୀ କÉରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗାଜା୍ଇମାନରି ସରିଂହରଡଃଙ୍ରି  
ଏରମବେରରିଇ େÉନ୍ ମବୋ ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍÎସାନା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ରତ୍Íବରିମାରନଞ୍ଜୁ। ୯

 ସଇତାନ ରବÊଟରି ସାଲ୍ ବା 
କୂନା। ମୀ େରତଡ଼୍Èଇ ଗାଞ୍ାନା ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ। େତୁଗିଡାଣ୍ମାନରି ମୀ 
ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକା ମୀ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଜୂଗା େÉନ୍ ମବେରି 
ମାରନରୁ, ଇ କାତା ଈରୁ େଞୁ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୧୦
 ଈରୁ ଈରକÑ ରଡଲରି ରସÍଲୁରନ ଜୂଗା େÉରଣ୍ରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
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ଏରବÊଟରି ରେÍନୁ ଗୁରଲÑ ରନଗାରାଆ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମୀରଙ୍ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀନ୍ାରାଆ ବÉରରି 
ରଡଃକରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଦୀକାନରି ରଡଲରି ତାନରି ମୀଙ୍ରି  ନରିତୋରନଞ୍ଜୁ। ଏ 
ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ରଜÍଡାନÌବାÏ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସ ୁବାଃତା 
ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ତାରÈ ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  
ଅÉସା୍ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏÌରରି ଅÌରତେରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ଏଆନରିତାରରି 
ଅÉୋକାରରି। ଆରମାନ୍।

ବେିାନଡଲି ତାରି ଜୋରି
୧୨

 ସରିଲବୋନ ସାହାଜ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ଇ କରଗରରି ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସରିରତଏ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଟରିକ୍ନÈ ନାଇ ଆରମବେସା ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ 

େୁଞ୍ାମାଇ। ଈରରି ମୀଙ୍ରି  ତÉଡ଼ାଗରିବାÏ ଏଙ୍ା ରରହା ସୀବାÏ ରସÍଲୁ 
ଅÉନୁ ବ୍ୀÐସାମାରସଏ। ଈରରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ା 
ମÉଟ୍ କରିରସÑ। ଏ ରଜÍଡା ନÌବାÏଡ଼Èଇ ଗାଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉଦୁ।

୧୩
 ବାବରିଲନ୍ ଊଜାନ୍ େୂଟାତାକା ମୀଙ୍ରି  ଜହାରରି 

େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ। ମୀ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରବÎଏ 
ଅÉସ୍କାେÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା େରତ୍ଗରିବାÏଗାଟରି 
ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମÉକ୍ ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଈରୁ 
େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଆଇମାନରି ରଡଲରି ତାନରି ରËରତରୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା 
ଡ଼Èଇ ନଞ୍ାନା ଜହାରରି ସୀଦୁ।

କ୍ରିସ୍ଟବାଃତା ମାନରି ମୀ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ବାଃତା ଲତୁ ରଜÍଡା 
ମାଞ୍ାଦୁଃତାକାରରି। ଅÉରମନ୍।

୧ ପିତର ୫:୧୧
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ପିତର ବ୍ରୀÐସାମାନ ିରିନେଗି ଅÉକୁ
୧  ୧ ଏଃୋ ଗାଟରି ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଏତେରି ଲÌକୁରରିକରି ମାଇ ରଡଃଙ୍ରି  

ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟାରାଆ େରତ୍, ତୀରରି ଗାଟରି ମାଇ 
ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ ସରିମନ 
େରିତର ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକୁ। ରେÍନୁ ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏÌରÈ 
ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୨
 ରଜÍଡା ନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ଲାହୁରରି େହୁୁରରି ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  

ବÎÉୋକାରରି। ଈରୁ ଉରଜÑରନ ରେÍନୁଇ ଏଙ୍ା ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସଇୁ 
େୁଞ୍ାମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଈରୁ ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁ ରଜÍଡା 
େÉରଣ୍ରୁ।

ନପÍନୁ ଗୁନଲÑÑତାରÈ ସିଆମାଞ୍ାନନଞ୍ଜୁ
୩

 ଜୀସୁ ବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ଡÉଟାମାରନ। ମାଇ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ 
ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ଗରିବା ରସÍଲୁ ଆନÈଇ ଲୂଡ଼ା ଏ 
ଗୁରଲÑତାରାଆ ତାଡ଼ା ଡÉଟାଡ଼Èଇ ମÉରଙ୍ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାନରି ବÉଗା ଇ ଗୁରଲÑ Ñତାଆ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାସୁ। ଜୀସୁ ବାଃତା ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ରନଗାଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଅÉସ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୪ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି 
ଏଙ୍ା ରନଗାଞ୍ଜୁ ଅÉନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନରି ଗÉରମ 
ରକ୍ଉତା ଏଙ୍ା ରଦରାଆ ରଦରାଆ ମÉଙ୍ରି  ସରିଆମାଞ୍ା-ରନଞ୍ଜୁ। 
ଏ ଦÉନଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଈରୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ବÉଗା େÉନ୍ ମବୋ 
ମରୂଦରୁ। ଇ ଗୁରଲÑତା ଅÉଜୁ େÉନ୍ ମବେରି ମାନରି ବÉଗା େୁତଗିତା ମାନରି 
କାଞ୍ାଡ଼ରି ମୀଙ୍ରି  ମହୁ ରି ଗରିବାÏ ମତୂାଜାଏ।

୫
 ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଇ ରମÍଲାଙ୍ା ମୀ ବାଃତା ମାନୁ। 

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈରୁ ମୀ ନୀମବୋ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ଡୁଞ୍ା ଦୀରନ। ଈରୁ ମୀ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑତରିକରି ରନଗରି ନୀମବୋ, 
ଏÌରÈତରିରକ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ। ୬

 ଏ େୁନ୍ ମବୋ ଏÌଲୁ ତରିରକ ମରିଣ୍ାନରି 
ମÉଡ଼୍ ୋ, ଏଆତରିରକ ମଣୁ୍ରି ମନୂାରାଆ ଏଙ୍ା ଏ ମଣୁ୍ରି ମେୂାତରିରକ 
ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିନାରାଆ ଗରିନାରା ଆଡ଼୍ ଦୁ। ୭

 ରେÍନୁଇ 
ରଜÍଡା ଗରିନାରାତରିରକ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକାନରିଇ 
ରଜÍଡା। ୮ ରଗରଟÑ ଇ ଗୁରଲÑତାଇ ମୀ ବାଃତା ମାନୁ ଏଙ୍ା ବାଡ଼ରି 
ଆଇମାନୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ଏରସକାରବÎଏ ଜରିଲରି 
ଇରନରୁ। ଏ ଗୁରଲÑଡ଼Èଇ ମୀଙ୍ରି  ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରା 
େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଏରସକାରବÎଏ ମୁଲୁ 
ସରିଡÈନାରତରୁ ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ସରିଆଜାଏ। ୯

 ରଗରଟÑ ଏରମବେରରି 
ବାଃତା ଈବରିÎ ସରିଡ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍Éର୍୍ା ରମଃୋ 
ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କÉଡ଼ରିଙ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎÍରଲ ଗରିଆମାସରି 
ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େରିଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାଇ ଇଞ୍ରି  ବୁଡ୍ ଜାରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାରଣ୍ରୁ, ରେÍନୁ ମୀଙ୍ରି  

ଅÉସ୍ାନା ତାଡ଼ା ଲÌକୁ ଗରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଈରୁ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଈରା 

ମୀ ଗୁରଲÑÑତରିକରି ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଈରା ସÉକରି ସୀଦୁ ଏଙ୍ା 
ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତÑକା ଈରୁ ଏରସକାରଭÑଏ େୁଟୁଡ଼ରି ଉରହରୁ। 
୧୧

 ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ଏଃୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଦରିନା ତାନରିଇ ମୀଙ୍ରି  
େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ ସÌଲ୍ ବାତାଙ୍ରି  ସୀବାÏ ଅÉରନ। ଏÌରରି ଦରିନା 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନାରରି।

୧୨
 ଈରୁ ଇ କାତା େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଇରଦÑ ମୀ ବାଃତା ମାନରି 

ଉରଜÑତାନରିଇ ଗାଞ୍ାନା ମାରଞ୍ରୁ। ଅÉରତକାରବÎଏ ଅÉନୁ 
ଡ଼ଃନା ଦରିନା ଇ କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁଗରିବାÏ ଗରିେ୍ରିଦୁଃତାଇ। ୧୩

 ଅÉନୁ 
ଗାଣ୍ରି ୋଡ଼ାଟରି ନୀମବୋନା ମାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଇ କାତା ମୀରଙ୍ ଏÌଲୁଗରିବାÏ 
ଗରିଆଇ। ଈରରି ଟରିକ୍ନÈତାରରି ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ଏÌଲୁ ଗରିେରିମାଇ। ୧୪

 ଅÉନୁ 
ଡାରଣ୍ ନାନ୍ାରାଆ ଗାଣ୍ରି େରିହ ରି ଇଞ୍ରି  େଞୁ୍ରିମାଇ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ନÉରଙ୍ ଏÌରÈଆ ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ଈରୁ ଇ କାତା 
ଡ଼ଃନାଦରିନା ଏÌଲୁତାନରି ଇଟା ରସÍଲୁ ଅÉନୁ ନାଇ ମୂନରି ରତରସ 
ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଡୁଞ୍ରିଇ। ନାଇ ସÉନରି ରବÊଟରିରବÎଏ ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଇ 
କାତା ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟରିରଦରୁ, ଈରା ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ।

ଅÉଜୁ କି୍ସ୍ଟ ତାରା ଅÌନତେରି ନମଃତାସୁ
୧୬

 ଅÉମୁ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରାଆ ଡÉଟା କାତା 
ମୀରଙ୍ ରବÎସାମାଞ୍ାନାମୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ବÎÉନାରାଆ ମୀରଙ୍ 
ରବÎସାମାଞ୍ାନାଞ୍ଜୁ। ଏÌବରିÎ ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ଲÌକୁ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି 
ରକÍରଣ୍ାକା ଅÉଆତୁ। ଜୀସୁ ଈରସ ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏÌରÈଆ ଅÉମ ୁ
ମାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ରମହାମାନାସୁ। ୧୭

 ଏରସରରି ରଭÍଲା 
ଅÉବା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଜୀସୁ େÌଙ୍ା ରବÎÍଙ୍ା ଏଙ୍ା ଅÌରତେରରି 
େÉଣ୍ଞ୍ାରସଞ୍ଜୁ। ଏ ରଡଲରି ଜୀସୁ ଅÉବା ରେÍନୁ ତାରÈ ଗୀରା 
ରବÎରସଞ୍ଜୁ। “ଇଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଆନରି କୁÛଇଟରି ଗÉରମ 
ସଆୁରରି ଆଇ ମାଇ।” ୧୮

 ଅÉମ ୁଏଗୀରା ରବÎଞ୍ାମାନାମ।ୁ ଅÉମ ୁ
ଜୀସରୁକ ଆଡାନା ତୀରରି ସÌରୁ ରସଣ୍ମାସରି ରଡଲରି ତାନରି ଇ ଗୀରା 
ରସଣ୍Òଟରି ବÎÉଜାମାରସ।

୧୯
 ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ଏତେରି କାତାଙ୍ା 

ରବÎସାମାରସରୁ ଏÌରÈ ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି 
ଡÉଟା ସରିଆରନ। ରେÍନୁତାରÈ େନୁ୍ ମବୋ ଗରିବାÏଗାଟାକା ଆନା ଆନା 
ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌବାÏ ଡÉରଣ୍ରନ କାବାଡ଼ରି ଗରିରତକା ମୀ 
ରସÍଲୁ ରନଗରି ଅÉରନ। ଏଆରୁ ଆନା ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ ଏÌରରି 
ଆନ୍ାରରି ତାନରି ଉଜାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଞ୍ରିରତ। ନାଡରିସରି ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ 
ରବÎÍଗାଙ୍ଦ୍  ବÌଡଡ଼ରି ସକୁା ମୀ ଏÌଲୁ ତାନରି େନୂରି ଉଜାଡ଼ରି ତାଆ ତାଆନରି 
ଟୁକ୍ନÈ, ମୀ ବାଃତା ଏÌରରି ଉଜାଡ଼ରି ମାରନ। ୨୦

 ରେÍନୁ େୁତରିତାନରି 
ବ୍ୀÐସା ଅÉଜାମାନରି, ଏତେରିସରିକରି ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ରମ୍ଡରହଞ୍ଜୁ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆନାରରି କାତା ଅÉËରତ। ୨୧

 ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ରମ୍ଡÓହାଙ୍ାନରି 
ଏÌଲୁ ଡ଼Èଇ ଏରସକାରବÎଏ ଗÉଡ଼ରି ଅÉଆସରିରଡ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି କାତା ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରବÎସାମାରନରୁ।
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ଦାପÈ ଗ୍ରÉପାଗାଟାକା

୨  ୧ ସାଜାମାନରି ରଡଲରି ତାନରିଇ ରେÍନୁ ଲÌକୁ ମାରଦ ଦାେÈ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଇରଦରବଏ ଏÌଆ ରଡଃଙ୍ରି  

ମାରନରୁ। ମୀ ଗଟାମାରଦ ଏସନାକା ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ମାରନରୁ। ଏତୋରରି ଉରଜÑତାରରି ଅÉଏ, ଏÌରÈ ଏଆରୁ ଇËରଡଃଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉପ୍ ରନରୁ ଲÌକୁତାକା ତାଡ଼ାନରି ମ୍Éରକ୍ନରୁ। ଏଆରୁ ଇଅÈରଡଃଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉପ୍ାରନରୁ ଏଆରୁ ଦାେÈ ତାରା ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାରନରୁ ଏÌରÈ 
େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ୍ଡÜÝØତାରନ। ଏଆରୁ ଏଃୋ ସରିଆମାଞ୍ାନରି 
ଜୀସୁଇ ଅÉØୋ ରସÍଲୁରବÎଏ କୂବାÏ ଗରିଆରନରୁ। ଏÌËରଡଃଙ୍ରି  
ଏଆରୁ ତାଡ଼ାନରି ଡାରଣ୍ରନ ମହୁ ରି ଗରିରନରୁ। ୨ ଏଆରୁ ଗରିେରିମାନରି 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରିତରିନରି ଗÉରମ ଲÌକୁତାକା କÌେରିରନରୁ। ଏଆରରି ବÉଗା 
ଇଞ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁତାକାରବÎଏ ଉରଜÑ ୋରହରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ଡ଼Ìଇ ତାରାଆ କାତା ରଭରସ୍ରୁ। ୩

 ଏ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ବାÏରରି ମୀନ୍ାରÈ ଦନ ମÉଣ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ଦାେÈ କାତା 
ରବÎସାନା ମୀନ୍ାରାଆ ଏÌଲୁତରିନରିଇ ଅÌରନରୁ। କାରହ ଡ଼Èଇରନ ଈ 
ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ ଡଣ୍ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତୂକରିଗରିନାରରି ମÉଡ଼୍ ୋ 
ଅÉଜାନା ମାରନ। ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ମୁହରିଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕବାÏେÉରନରୁ।

୪
 ଏରସରରି ରଡଲରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ଗରିରତରୁ, ଏମବୋ 

ରେÍନୁ ଡଣ୍ ସୀଆଡ଼Èଇ େରିହାରତଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ନକ୍ 
ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଆନ୍ାରରିଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନରି ଗÉଡାତାନରିଇ ଇଗ୍ ଜାନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ତୂକରିଗରିବା ଅÉନରି 
ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରୁ ଏମବୋ ମାଞ୍ା ଦୁଃରନରୁ।

୫
 େୂବ୍ା ତାନରି ମାସରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ରେÍନୁ ଡଣ୍ 

ସରିଆମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ତାଡ଼ା କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାମାସରି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ 
ୋଟାଲରି ଅÉØୋନାସାନରି ରଦରରି େରିଜୁ ତାସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଅÉରତକାରବÎ ରେÍନୁ ନହ ଏଙ୍ା ଏଆନରିରକÑ ମାସରି ସାତୁଗାଣ୍ରି 
ଲÌକୁରରିଇ ଏ ୋଟାଲରି ଆଃୋନା ସାନରି େରିଜୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ନହ ଲÌକୁରରିଇ ରନଗରି ନୀମବୋ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ରବÎସ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ।

୬
 ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାସରି ରଦରରି ନÉସ୍କା ସଦମ ଏଙ୍ା ଗମରାତରିନରି 

ରେÍନୁ ଡଣ୍ ମÉରÈତରି ନÉଡ଼ରିଡ଼Èଇ ମ୍ଡÓÝହାନା ନÉଡ଼ରି ଦୂଲରି 
ମ୍ରିକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ରିରନରୁ ଏଆରରି 
ରସÍଲୁ ଅÉନା ଆରନ ଇ ରଡଲରି ତାନରି ଏଆରୁ ତÌସରିସରି କାତା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। ୭

 ଆରତÑକାରବଏ ରେÍନୁ ଏ ରଦରରି ନÉସ୍କାଡ଼Èଇ 
ଲଟଇ ଜ୍ଡÓÞÕରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗÉରମ ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ମାରସଞ୍ଜୁ। 
ସÉଜା ରବÍଣ୍ରିଗରିଆନା ରଗÍକା ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିେରିମାସାରରି ରସÍଲୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ବରିକାଲରି ଆଇ ମାରସଞ୍ଜୁ। ୮

 ଲଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରନଗରି ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ 
ମାରସଞ୍ଜୁ। ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଦରିନା ଗÉଡ଼ରି ଡ଼Ìଇ ଲÌକୁରରି ମାରଦ 
ଲଃେରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆରରିତାରÈ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ରମହାନା ଏଙ୍ା 
ରଭଞ୍ାନା ଏଆନରିତାରରି ରଜÍଡା ଗÉରମ କÉଡ଼୍ କରିମାରସ।

୯
 ରେÍନୁ ଈଗୁରଲÑÑତା କାବାଡ଼ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକା 

ଏଆନରିଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିେରିମାରନରୁ, ରେÍନୁ ଡ଼ଃନା ଏଆରରିଇ 
ଜ୍ଡÓÞÕରେ୍ନଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ରେÍନୁ ଡ଼Ìଇ ତାକାରରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ଗÉଲା ଡଣ୍ 
ସରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ରଦହାବÉଗା ଏତୋକା ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିେରିନାରÈ ଏÌଲୁ 
ଗରିËରାଏ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରି ଅଟ୍ ନରି ରଡଃଙ୍ରି  ସପ୍ରାଡ଼Èଇ ନୀମବୋନା 
ବାÏଇମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଡଣ୍ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା।

ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 
ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÌଗା କାତା ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ଏଆରୁ 
ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଏରମବେରରିରବ 
ଆସ୍କରିସରିରଡÑରୁ। ୧୧

 ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତରିକରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା 
ସÉରÛକରି ଡÉଟାଗାଟାରୁ ଏଙ୍ା ମୂୋଗାଟାରୁ ଅÉରତକାରବÎଏ 
ଏଆରୁ ଏରସÑକାରବÎଏ ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ ଦୂସଗାଟାରୁ 
ଇଞ୍ରିସରିରଡÑରୁ ଅÉରତକା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼Ìଇ କାତା 
ରେÍନୁଇ ରବÎସ୍ରିସରିରଡÑରୁ।

୧୨
 ଅÉରତÑକାରବÎଏ ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତÉରୁ ଆନା 

େୁନÈସରିରଡÑରୁ ଏÌବÎÈ ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ; ଈ ଦାେÈ ଗÉୋଗାଟାରୁ 
ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ମୁËନରି ଜÌତ ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଇମାରନରୁ, ଅରଟÑ 
ଗସା ଜÌତଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆଃୋ ଅÉଜାନା ରଭÍୋ ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାନୁ ଏ ରଡଃଙ୍ରି  ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକାରବÎÑ 
ମହୁ ରି ଅÉରନରୁ। ୧୩

 ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଗÉରମ ଲÌକୁରରିଇ 
ଜୂଗା ସରିଆମାରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ ତÉରୁରବÎଏ ବରିକାଲରି 
େÉରନରୁ। ଏଆରରି ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ତାରରି ଇରରି ମଲୁୁ ଇଞ୍ରି  
ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏÌଲୁ ଗରିରନରୁ।

ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ନକରିଟରି ରମହା ରମହା ଡ଼Ìଇକାବାଡ଼ରି 
ଗରିବାÏ ରରଣ୍ ଗÉରମ ରରହାତାରରି ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ରରହା େÉନ୍ ମବେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋତାନରି ମୀରକ କେ୍ରିମାଞ୍ାରନର ଏଙ୍ା ଲାଜା ତାୋଗାଟାକା 
ଅÉଜାନାରବÎଏ। ୧୪

 ଏଆରୁ ଏରସେÉଲୁ ର ଆଜÈନରି ରମଃରନରୁ 
ଏÌରସ େÉଲୁ ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏରସÍଲୁ ମÉଟ୍ ରିରନରୁ। 
ଇËରଡଙ୍ରି ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ ରଡଲରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିଦୁଃରନରୁ। ଏଆରୁ 
ଡÉଟା ସରିଡାନରି ଲÌକୁରରିଇ ଡ଼Ìଇ ରୁହରିତା ରସଃୋ ଗରିରନରୁ। 
ଏଆରରିତାଇ ଆରଣ୍ସାକା ଲÌବା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନୁ। ଏଆରୁ 
ଆଗଗିଅÉବାÏ େÉଣ୍ ଞ୍ା ମାରନରୁ।

୧୫
 ଇ ଦାେÈ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ରନଗରି ୋରହରରି େରିହାମାରନରୁ 

ଏଙ୍ା ବରିଅର ମରିରରÑଞ୍ଜୁ ବରିଲରିଆମ ତାରାଆ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି 
ଆହାମାରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆନା ଦନ େÉନ୍ ମବୋ 
ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈତାରା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ାନା ର ରମÍକରିଗÌଡ଼ା ଏଆନରି ରଭରତେ। 
ରମÍକରି ଗÌଡ଼ା କାତା ରବÎସ୍ା ମËୂନାରରି ଅÉରତକାରବÎଏ ଏ ରମÍକରି 
ଗÌଡ଼ା ରମ୍ଡÓରହÑନରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କାତା ରବÎରତେ ଏଙ୍ା ବରିଲରିଆମ 
ତାରାଆ ବାଇଆଇମାସରି ଏÌଲୁ ଟାଟରିଗରିରତ।

୧୭
 ଇ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ବାÏସାମାନରି ସଗୂାଙ୍ା ଏଙ୍ା ବରିÎଲୁ 

କୁଲ୍ ନା ଅÌନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ମÉରÈତାକା, ଏଆରରି ରସÍଲୁ ସÉରÛକରି କଣ୍ 
କଣା ଅÉଜାମାନରି ଆନ୍ାରରି ବାହା ରସ୍ ୋ ଅÉଜାରନ। ୧୮

 ଈ ଦାେÈ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ବୁଦରି ସରିଡାନÈ କାତÈଙ୍ା ରସÍଲୁ ଅÌଗÈମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ ଲÉକୁତାକାରରିଇ ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିତାନରି ଅେରିମାରନରୁ। 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ରଗଞ୍ା ତାଙ୍ରି  
ଟÌଟ୍ କରିମାନାରରିଇ ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାରାଆ ଗରିଭାଗରିଆନା ଏଆରରିଇ 
ରୁହୁତାନରି ରସଃୋଗରିେରିରନରୁ। ଡ଼Ìଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜାନା 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗରିେରିରନରୁ। ୧୯

 ଇ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 
ଏÌ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ଏÌØୋ େÉନାରାଆ ଅÉଞ୍ାରନରୁ। ରଟÍରଣ୍ 
ଇ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ତାରୁରନ ଏÌØୋ େÉନÈସରିରଡରୁ, 
ତÉରୁରନ ମହୁ ରିଗରିନରି କାବାଡ଼ରି ରନÍରଡÑଟରି ତାଡ଼ାନରି ପ୍ରÉସାମାରନରୁ, 
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ଏତୋରରି ରମ୍ଡÓରହÑନରି କୁÛଇଟରି ମସୂାମାରନ ଏମବେÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ାନରି 
ପ୍ରÉସାମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏ ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ େୁତଗିତା ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏଃୋ 

ଅÉଜାମାରସ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ଏÌØୋ ସୀବାÏଗାଟରି ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ େୁନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ଏଃୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରସରୁ। 
ରଗରଟÑ ଏଆରୁ ଅରଟÑ ସରଟÑକା ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିଆନା ତଃୋ 
ଅÉରନରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତକା ଏଆରୁ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରିତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  
ଡ଼Ìଇତାକା ମାରସରୁ ଏଆତରିକରି ଇରଦ ସÉରÛକରି ଡ଼Ìଇତାକା 
ଅÉଜାନା ରାହରିଆରନରୁ। ୨୧

 ରଗରଟÑ ଏଆରୁ ଟÌଣ୍ା ଡ଼Èଇରନ 
ଟରିକ୍ନÈ ୋରହରରି େୁଞ୍ାଦୁରହରୁମା ଇରସÑକା ଏଆରରି ରସÍଲୁ 
ରନଗରି ଅÉଜାଦୁଃରନମା। ରନଗରି ୋରହରରି େୁଞ୍ାନା, ତୀରରି େୁତରି 
ତାରାଆ ଗ୍ରÉମବୋଡ଼Èଇ ରବÊକରି ରବ୍ଡÎÍ Óସାନା ରାହରିଆନରି ବÎÉଗା 
ଏÌରÈ େୁନÈସରିଡÈତାକା ସÉରÛକରି ରନଗରି ଅÉଜାଦୁଃରନମା। ୨୨

 ଏ 
ଲÌକୁତାକାରରି ରସÍଲୁ ଈରରି ରଭସ୍ା ଟରିକ୍ ନାତାରରି ଇରସÑକା : “ନାହଡ଼ରି 
ତାଡ଼ା ରତÍେ୍ାମାନରି ବାହାତାଙ୍ରି  ଅରଟÑ ସରଟÑକା ରବ୍ଡÎÓÍରନ।” ଏଙ୍ା, 
“ସରିରୁ ମୀସ୍ା ଅÉଜା ଦୁଃନରି ୋଜରି ଅରଟÑ ସରଟÑକା ରଗରଡ୍ ତାନରି 
ମାଗରିକାରନ।”

ଜରୀସୁ ରିନେଗି ବÎÉନନଞ୍ଜୁ

୩  ୧ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଇ ଅÉକୁ ଅÉନୁ ରରିରହଗରି 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ମାଞ୍ାଇ। ମୀ ଏସÒନରି କାତାଙ୍ା 

ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ଜÌରଡ଼Ñକା ଅÉକାନରି ବ୍ୀÐସାମାଞ୍ାଇ। 
୨

 ତୀରରି ଗÉଟରି ରେÍନୁତାରାଆ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାଗାଟାକା କାରହ 
କÉଲ ତାନରି ଆନÈ ଆନÈ ରଭସାନା ସାଜାମାରନରୁ। ଏବାÏଆ 
ଗୁରଲÑତାଆ ଈରୁ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। ମାଇ ପ୍ରବୁ 
ଏଙ୍ା ଏÌØୋ ସୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏତେରି ବÉଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, 
ଏÌରÈରବÎଏ ଏÌଲୁଗରିଦୁ। ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉରଙ୍ ଇ ବÉଗଗି ସରିଆମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

୩
 ବରିÎହା ରଡଲରିତା ଆନା ଆନା ଅÉରନ ଏ ଗୁରଲÑÎତା ରବÎÍରଲÑରନ 

େୁନ୍ ମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଲÌକୁତାକା ମୀଙ୍ରି  ରଗ୍ରÍତୋରନରୁ। ୪ ଏଆରୁ 
ରବÎରସ୍ରୁ, “ଜୀସ ୁଅରଟÑ ସରଟÑକା ବÎÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ 
ଗଅ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏରମବେÑଞ୍ଜୁ? ମାଇ ଅÉବାରୁତ ସÉରତରୁ ରଡଏ। 
ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି େରିଲ୍ ୋ ଅÉତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଇସରିଙ୍ରି  ମାରସ 
ଇରଦÑରବÎ ଏରହଙ୍ରିରନ ମାରନ।”

୫
 େୁବ୍ା ରଡଲରିତା ଆନା ଅÉଜାମାରସ, ଏରାଆ ଏଆରୁ 

ଏÌଲୁ ଗରିବାÏ ତାଙ୍ରି  ମନ ଆଇସରିରଡÑରୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାମାରସ, 
ଟÉଣା ସରିରୁଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାରସ ଏଙ୍ା ଏ ସରିରୁ ଟÉଣା ତୀଡ଼ରି 
ଗୁରଞ୍ରରି ରାହରି ଅÉରତ। ରେÍନୁ ରବସ୍ାଡ଼Èଇ ଇରରି େୂରରିଆରତ। 
୬

 ଏ ରବÊଟରି ଏ େୁତଗିତାନରି ୋଟାଲ୍ ଆଃୋନା ସରିରୁ େୂରରି ଅÉରତ 
ଏଙ୍ା ଏÌରÈଆ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑ ନାହରିକରି ଅÉରତ। ୭

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏ ରେÍନୁ ରବÎସ୍ା ଡ଼Èଇରନ ଇରଦତାରରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା 
େୁତଗିମାନୁ। ରସଣ୍Ûନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଟÉଣାତରିନରି ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି 
ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ତୂକରି ଗରିବାÏ ଅÉନରି ରଡଲରି ଟୁକ୍ନÈ ଇଟା ଅÉଜାମାରନ।

୮
 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଈରୁ ଇ ନୂଡ଼ରି କାତା 

ବୁଡ୍ ନା କୂନା, ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ରନରିସରି ଏକ ହଜାରରି ବାସାରରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତାରରି। ୯ ରଗରଟ ଏରସ ଲÌକୁତାକା ଈରରି ଦରିର୍ଗି ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିରନରୁ, ଅÉରତକାରବÎଏ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଅÉଞ୍ାମାନାରାଆ 
େୂରରିଗରିବାÏ ରଡରରି ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ରଟରଣ୍ ରେÍନୁ ମୀ ରସÍଲୁ ମୁଣ୍ରି 
ମେୂାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏମବେÈଇ ଅÉରତକା ମହୁ ରି ଅÉୋକାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇଡ଼Èଇ ରବ୍ଡÍÎÓତାକାରୁ ଇଞ୍ରି  
ମÉଟ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ରେ୍ଡÍÓକରରିଏଞ୍ଜୁ ବÎÉନରି ଦରିନା ରଡଃଙ୍ରି , ପ୍ରବୁତାରରି 

ଭÉନରି ଦରିନା ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉଭା ଗରିରନ। ଏÌସରିଗÉଲା 
ଅÉଜାଞ୍Éୋ ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଟ୍ଡୀÕରଜରରି ଇଞ୍ାନା ମରୂଡଙ୍ରି  ଲୁମବେରିରନ, 
ରସଣ୍ନାଇ ଗୁରଲÑତାଇ ଲୁଗୁଲୁଗୁନା ରୀନୁ ଏଙ୍ା ମୁହ ରି 
ଅÉନୁ। େୁତଗିତାମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଇ କାମବେରିନୁ। ୧୧

 ନାଇ ରବÎତୋତରି 
ରଡଃଙ୍ରି , ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଗୁରଲÑତାଇ ମୁହରି ଅÉନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରିତାରତରୁ ଅÉବାÏ ଦୀରନ? ଈରୁ ତୀରରି ନୀମବୋ 
ନୀମବୋନା ରେÍନୁଇ ଲÉକା ତାଙ୍ରି  ଦୀରନ। ୧୨

 ଈରୁ ରେÍନୁ ଦରିନା 
ବÎÉନାରାଆ କÉସାନା ରାହରି ଅÉବାÏ ଦୀରନ। ଏÌରରି ଦରିନା ଭÉରତକା 
ରସଣ୍Ûନାଇ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ କାମବୋନା ମହୁ ରି ଅÉନୁ। ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûମାନରି 
ଗୁରଲÑତାଇ କÉନ୍ାନା ତଡ଼ଗି ଅÉନୁ। ୧୩

 ଏÌËକରିରବÎÑ ରେÍନୁ ମÉରଙ୍ 
ଅÉଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉଞ୍ାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜୁ େୂନରି 
ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା େୂନରି େୁତଗିତରିନରି କÉସାନା ମାନାସୁ। ଏÌରରି 
ତୀରରିତାରରି ବାହା ଅÉରନ।

୧୪
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଏ ଦରିନା ରଡଲରି ଅÉଜୁ 

କÉେରିମାନାସ।ୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ ଏଙ୍ା କୁଣ ସରିଡÈନାକା ଅÉବାÏ 
ରସÍଲୁ ଡୁଞ୍ାଦୁ। ରେÍନୁରକ ଲତୁରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  
ଡୁଞ୍ାଦୁ। ୧୫

 ରେÍନୁ ମୁଣ୍ରି ମୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ ଜ୍ଡÓÞÕଭା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାମ ୁଈରାଆ ଏÌଲୁ ତାନରି ଇଟାଦୁ। ରେÍନୁ ସରିଆମାନରି 
ବୁଦରି ଡ଼Èଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମାଇ ଦÉଦା ୋଉଲ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÏସାଞ୍ାତରି ରଡଲରି ଏ କାତା ରବÎସାମାଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ୋଉଲ 
ତାଡ଼ା ବ୍ୀÐସାମାନରି ଗୁରଲÑ ଅÉକାନରି ଇ କାତା ବ୍ୀÐସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ୋଉଲ ବ୍ୀÐସାମାନରି ଅÉକାନରି ଏସଲରି କାତାଙ୍ା େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଡ୍ଡÜÝØେରିମାନୁ। ଏରସ ଲକୁ ଏ ଗୁରଲÑ କାତାଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ଗରିସରି 
ଗରିଆନା ଗ୍ରÉୋଇମାରନରୁ। ଏଆରୁ େୁନÈନାକା ଏଙ୍ା େରତ୍ 
ଡ଼Èଇ ଗାଞ୍ା ସରିଡÈନାକା। ଏଆରୁ ରବÍଗାଲରି  େୁତରିଙ୍ା aନାରବÎଏ 
ରବÍଗାଲରିଗରିସରି ଗ୍ରÉୋଇରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ମହୁ ରି ଅÉନାରାଆ ଗରିେରିମାରନରୁ।

୧୭
 ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଈରୁ ଈ କାତା ରବÎÍରଲରନ 

େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଡ଼Ìଇତାକା 
ଗରିେରିମାନରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ ମରିଣ୍ାନରି ରଗସ୍ ଦୁ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ େରତଡ଼୍Èଇ ତ୍Éରଙ୍ରୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। 
୧୮

 ଏÌËକରିରଭÑ ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ଏÌØୋଗାଟରି ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ବୁଦରି 
ଏଙ୍ା ରଜÍଡାନÌବାÏ ଡ଼Èଇ ବାଡରି ଅÉଦୁ। ଏଆନରିତାରରି େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା 
ଇରଦÑ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାଞ୍ାଦୁଃୋକାରରି। ଅÉରମନ୍!

a ୩:୧୬ ନବଗାଲି ପୁତଙି୍ା େ୍ଡÉଡରି ସÉଜା।
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ଜେନ ବ୍ରୀÐସାମାନ ିନବÍÎନଲ ଅÉକୁ
୧  ୧ ଅÉମୁ ଇରଦÑ ମୀରଙ୍ ଏତେରିକାତା ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ 

ସାଜରିମାନାମ,ୁ ଏÌରରି େୁତଗି େ୍ୀତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ମାରସ। 
ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଇରାଆ ରବÎସାମ,ୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁମାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
ରମଃତାମ।ୁ ଏÌରÈ ଅÉମ ୁଡ୍ଡୂ ନଁା ରମଃତାମ ୁଏଙ୍ା ମାଇ କାକାଡ଼Èଇ 
ଏÌରÈ ଡୀଗରିତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଏ “ରବÎସ୍ା” ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟତାରାଆ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାନାମୁ, ଏÌରରି ନୀମବୋ ସୀରନ। ୨

 ଏ ନୀମବୋ 
ମାଇ ବାଃତା ତÌଞ୍ାଅÉରତ, ଅÉମ ୁଏÌରÈ ରମଃତାମ।ୁ ଅÉମ ୁଇ 
କାତା ସÉକରିସୀବାÏ ମନୂାସ।ୁ ଇରଦÑ ଅÉମ ୁଏ ନୀମବୋ କାତା ମୀଙ୍ରି  
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାନାମ ୁଇ ନୀମବୋ କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାରନଞ୍ଜୁ। ରବÍÎରଲ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଅÉବା ରେÍନୁରକ ଆଡାନା ମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ଏ ନୀମବୋ 
ମÉଙ୍ରି  ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ୩ ଇରଦ ମୀଙ୍ରି  ଏ କାତା ରବÎତୋନାମ ୁଏÌରÈ 
ଅÉମ ୁରମହାମାନାମ ୁଏଙ୍ା ରବÎଞ୍ାମାନାମ।ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଇ ବାହାଡ଼Èଇ ଈରୁ ମÉରକଏ ଆଡା ମତୂାରଦରୁ। ଅÉବା ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟରକ ଅÉଜୁରବÎଏ ଆଡା ମନୂାସ।ୁ 
୪

 ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ଇସରିଙ୍ରି  ରରହା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉବାÏମୂନାସ ୁ
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଅÉମ ୁଇରÈ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାନାମ।ୁ

ନପÍନୁ ମÉଦୋରା ଡÌଇ ପିଃତାନନଞ୍ଜୁ
୫

 ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଏତେରି ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ରବÎଞ୍ାମାନାମ,ୁ 
ଏÌରÈ ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରି ମାଞ୍ାନାସୁ। ରେÍନୁ ଉଜାଡ଼ରି ମÉରÈତାଞ୍ଜୁ। 
ଅରଟÑ ଏଆନରି ବାଃତା ଈରକରବଏ ଆନ୍ାରରି ସରିରଡÑ। ୬

 ରଗରଟ 
ଅÉଜୁ ରବÎସ୍ରିନାସୁ ଅÉମୁ ରେÍନୁରକ ଆଡାନା ମାନାମୁ ଇଞ୍ରି  
ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼ଃନା ଆନ୍ାରରିଆ ନୀମବୋଇମାନାସୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଦାୋତାସ ୁଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରାଆ ଗରିେରିସରିଡାସ।ୁ ୭ ରେÍନୁ 
ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁରବÎଏ 
ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରି ଅÉଭା ଦୀରନ। ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି 
ରାହରି ଅÉନାସୁ ଇରସÑକା ରଆସୁ ରଆନରିରକ ଆଡରିମରିଡରି ଅÉବାÏ 
ମନୂାସ।ୁ ରଗରଟ ଅÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରି ଅÉନାସ,ୁ ଇରସÑକା 
ଆଡା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁତାରରି ରାକାଆ ମÉନ୍ାରାଆ ଗୁରଲÑÑ 
ଡ଼Ìଇ ନଗ୍ ଜା ଜରିଆରନ।

୮
 ରଗରଟ ମାଇ ବାଃତା ଡ଼Ìଇ ସରିଡÈରାଏ ଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ 

ରବÎସ୍ରିମାନାମୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ମାଣ୍ାନରି ବୁର୍୍ା 
ଗରିେରିମାନାସୁ ଏଙ୍ା ମାଇ ବାଃତା ଉରଜÑତାରରି ସରିଡାଜାଏ। 
୯

 ରଗରଟ ଅÉଜୁ ମାଇ ଡ଼Ìଇ ରେÍନୁ ବାଃତା ଅÉଞ୍ରିନାସୁ ଇରସÑକା 
ରେÍନୁ ଦୂସ ମାନ୍ାରାଆ େରିଃତାରନଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଟରିକ୍ନÈତରିଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ମÉଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମÉଙ୍ରି  ଗ୍ଡରି Óସ୍ ଇତୋରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରଗରଟÑ ଅÉମ ୁଡ଼Ìଇ ଗରିଆସରିଡାମ ୁଇଞ୍ରି  ଅÉଜୁ ରବÎସ୍ରିମାନାସୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ ଦାୋତାଞ୍ଜୁ ଅÉବାÏ 
ଗରିେରିମାନାସୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାରÈ ଉରଜÑ ଗ୍ରÉୋ ଅÉଜୁ ଆହÈ 
ସରିଡÈସୁ।

ଜରୀସୁ ମÉନଙ୍ ବାରା ସରୀବାÏଗାଟାଞ୍ଜୁ

୨  ୧  ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ଇ 
ଗୁରଲÑÑତା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସାମାଞ୍ାଇ ଇସରିଙ୍ରି  ଈରୁ 

ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଏରୁ। ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିରନରୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏ ରଡଲରି ତାନରି ମାଇ ୋଡ଼Èଟରି 
ଅÉଜାନା ମାଇ ରସÍଲୁ ଅÉବା ରେÍନୁରକ ଉବ୍ ଗାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ରÛଆଞ୍ଜୁ ମÉରକ ଆଡାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୂଲା ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ। ୨

 ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ 
ୋରହରରି ଏଙ୍ା ମÉଆ ଡ଼Ìଇଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ରଡଃକରିନାଞ୍ଜୁ। ବÎÉରରି 
ମÉଆ ଅÉËରତ, ଏÌËକରିରବÎÑ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ତାରÈ ଡ଼ÌଇରବÎଏ 
ରଡଃକରି ନାଞ୍ଜୁ।

୩
 ରଗରଟÑ ଅÉଜୁ ରେÍନୁତାରାଆ ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇମାନାସୁ, 

ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ ଉରଜÑରନ େୁଞ୍ାମାନାସୁ। 
୪

 ରଗରଟÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ େୁଞ୍ାମାଇ 
ଇଞ୍ରି ,” ଅÉରତÑକାରଭÑ ଏଆନରିତାରା ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରËଞ୍ଜୁ ଦାୋତାଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା 
ଉରଜÑତାରରି ସରିରଡÑ। ୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁତାରାଆ ଗ୍ରÉୋ ମÉନରି 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାଃତା ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡା ଟରିକ୍ନÈତାରରି 
ଅÉଜାମାରନ। ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ରବÊଟରି 
ସାଜରିମାନାମୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମୂନାସୁ। ୬

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁରକ 
ଆଡାନା ରାହରି ଆଇମାଇ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁ
ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋ ଲୂଡ଼ାମାରନ।

ଗୁନଲÑତାକାରିଇ ନଜÍଡା ଗିଦୁ
୭

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଆନରିସରିକରି େୂନରି ବÉଗଗି ବ୍ୀÐସ୍କରିସରିଡାରାରଜନୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ଈରରି େ୍ଡÓÉଡରି ବÉଗଗି ଏତୋରାଆ ଈରୁ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, ଏତେରି ଗ୍ରÉୋ ଈରୁ ରବଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଇରରି 
ଆଡା ଏ ବÉଗଗି। ୮

 ଅରଟÑସରଟÑକା ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ 
ରଣ୍ା େୂନରି ବÉଗଗି ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ, ଈରରି ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ଜୀସ ୁ
ବାଃତା ଏଙ୍ା ମୀ ବାଃତାରବÑÎ ରମଃୋ ମୂରଦରୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଆନ୍ାରରି ଏÌଜାନା ସାଜରିମାରନ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରରି ଉଜାଡ଼ରି 
ତÌଞ୍ା ଅÉରତରଡଏ।

୯
 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ମÈଇ ଇଞ୍ରି  ରବÎସ୍ରିଦୁଃରନଞ୍ଜୁ, 

ଅÉରତକା ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ସଇ ଆଇଦୁରହଞ୍ଜୁ ଇରସÑକା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦÑ ଟୁକ୍ନÈ ଆନ୍ାରରି ତାନରିରନ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ତାଡା 
ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ତାନରି ରାହରିଆଇ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଏଆନରି ବାଃତା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିନାରରିରବÎଏ 
ସରିଡାଦୁରହଏ। ୧୧

 ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଅÉରମବେସା ଦÉଦାଇ ସଇ 
ଆଇ ସରିଡାନାଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି ତାନରି ମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନ୍ାରରି 
ତାନରିରନ ଲଃେରି ଦୁଃରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନୁ ଏରମବେÑକରି ସାଜରିମାରନଞ୍ଜୁ 
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ଏÌରÈ େୁଞ୍ରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଆନ୍ାରରି ଏଆନରିଇ 
କÉଣରିଙ୍ା ଅÉବାÏ ଗରିଆମାରନ।

 ୧୨ ରଜÍଡା ଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ ଅÉନୁ ଈରÈ ମୀବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÐସ୍ରିମାଞ୍ାଇ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ 
ଇଞ୍ରି  ମୀନ୍ାରାଆ

ଡ଼Ìଇ େରିଃୋ ଅÉଜାମାରନ।
 ୧୩ ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ!

ଏତୋଞ୍ଜୁ ମଲୂା ଊରଡ଼ରି ଡ଼Èଇରନ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଈରୁ 
ଏଆନରିଇ େୁଞ୍ାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ

ଲÉରଭଙ୍ାରଣ୍ରୁ!
ଈରୁ ଡ଼Ìଇ େୀରଦରାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ମସୂା ମାନରି ବÉଗା 

ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସ୍କରିଞ୍ାଇ।
 ୧୪ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ!

ଈରୁ ଅÉବାଇ େୁଞ୍ାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

ଅÉବାଙ୍ାରଣ୍ରୁ!
ଏଆଞ୍ଜୁ ମଲୂା ଊରଡ଼ରି ଡ଼Èଇରନ ମାରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ 

େୁଞ୍ାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।
ଲÉରବÎଙ୍ାରଣ୍ରୁ!

ଈରୁ ଡାଟାଗାଟାରତରୁ
ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ତାରରି ରବÎସ୍ା ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନ,

ଅରଟÑ ଈରୁ ସଇତାନ କୁÛଇଟରି ମସୂାମାନÈକରି ଅÉନୁ ମୀ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ।

୧୫
 ଈରୁ େୁତଗିତାନରିଇ ଅÉରତÑକା େୁତଗିତାମାନÈ ଆନା 

ଅÉରତକାରବÎଏ ରଜÍଡାଗରିବାÏ କୂନା। ରଗରଟ ଏମବେÈଇ େୁତଗିତରିନରି 
ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଆରତÑକା ଅÉବାତାରରି ରଜÍଡା 
ଏଆନରି ବାଃତା ସରିରଡ। ୧୬

 େୁତଗିତା ମାନାଇ ଗୁରଲÑ ଡ଼Ìଇ ତାଇ, 
ଇରସÑକା ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାନରି ଗାଣ୍ରି ମÉଣ୍ରିନାଆ, 
େୂରରିଗରିଭା ରସÍଲୁ ଅଡ୍ ୋ ଏଙ୍ା େୁତଗିତାମାନାଇ ଗୁରଲÑÑ ଡ଼Ìଇ 
ତାଇ ଏତୋଆ ରମଃୋ ଆଇ ମାରନ ଏÌଭା ଗୁରଲÑÑ ମାରଦ 
ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ରବÎÑଏ ଅÉବା ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇସରିଡଅ। 
ଈବରିÎ ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିଡ଼Èଇ ବାÏଇମାନୁ। ୧୭

 େୁତଗି ମହୁ ରି ଆଇମାରନ। 
ଏଙ୍ାଏÌରÈଡ଼ରିରକ େୁତଗିତା ମାନାଇରବÎଏ ମୁହ ରି ଆଇମାନୁ। 
ଏÌËକରିରବÎÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମÉଣ୍ରିନାରÈ ଗରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବେରିରନଞ୍ଜୁ।

କି୍ସ୍ଟ ତାଡା କÉନସଙ୍ାନ ିପାନେରି କÌପା କୂନÈ
୧୮

 ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ! ଇରଦÑ ବରିÎହା ରଡଲରି ଏତାରତରଡଏ। ଈରୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ରବÎଞ୍ାମାରସରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ ବାÏଇମାରନଞ୍ଜୁ 
ଇଞ୍ରି  ଇରଡଃଙ୍ରିରନ ଦÉଲାତାକା କ୍ରିସ୍ଟ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇ ମାନାକା 
ତÌଞ୍ା ଅÉରତରୁ ରଡଏ। ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ େଞୂ୍ରିମାନାସ ୁଉରଜÑରନ 
ବରିÎହା ରଡଲରି ଏସାମାଞ୍ାରନ। ୧୯

 ଇ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା ମାଇ 
ଗଟା ତାନରି ମାରସରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ମÉରଙ୍ େରିହାନାଙ୍ା ସାରସରୁ। 
ଉରଜÑରନ ଏଆରୁ ମାଇ େୁଟାତା ସରିଡÈରତରୁ। ରଗରଟ ଏଆରୁ 

ମାଇ େୁଟାତାକା ଅÉଜାଦୁଃରନରୁମା ଇରସÑକା ଏଆରୁ ମÉରକ 
ଆଡାନା ରାହରି ଅÉଜା ଦୁଃରନରୁମା। ଏଆରୁ ମÉଙ୍ରି  େରିହାନାଙ୍ା 
ସାରସରୁ ଏÌସରିବÉଗା ଈରରି କ୍Éର୍୍ା ତÌଞ୍ା ଅÉରତ। ଉରଜÑରନ 
ଏଆରୁ ମାଇ େୁଟାତାକା ଆËରତରୁ।

୨୦
 ଅରଟÑÑ ଈରୁ ଏ ତୀରରିଗାଟାନରି ବାହାଡ଼Èଇ  ସୀଭା a 

ଅÉଜାମାନରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନÈକରି ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ 
ଉରଜÑତରିନରି େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ୨୧

 ଅÉନୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ମୀବାଃତାଙ୍ରି  
ଏÌରÈଆ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ? ଈରୁ ଉରଜÑତାରାଆ େୁଞ୍ାସରିରଡÑରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଗରିନା ଅÉନୁ ଈରÈ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ? ଅÉଏ। ଈରୁ ଇ 
ଉରଜÑତାରାଆ େୁଞ୍ାମାନାକରି ଅÉନୁ ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। 
ଈରୁରବÎଏ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଉରଜଡ଼Èଇ ଆନରିସରିକରି ଦାୋତାରରି 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଏ।

୨୨
 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଦାୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏମବେÈଇ? ଏତୋଞ୍ଜୁ 

ଜୀସୁଇ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ା କୁଇରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ 
ଦÉୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅÉବାÏରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏନରିଇରବÎ ଅÉଞ୍ା କୁଇରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ମ୍ୀଏନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଅÉବା ରେÍନୁ ଏଆନରି ବାଃତା 
ରାହରିଆଇ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏନରିଇ ଆହାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି 
ବାଃତା ଅÉବା ରେÍନୁରବÎଏ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଟÌଣ୍ାରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଈରୁ ଏତେରି ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ 

ଏÌ ଗ୍ରÉୋ ରଡଃଙ୍ରି  ନୀମବୋଦୁ। ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଈରୁ ଅÉବା 
ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏନରି ବାଃତା ରାହରିଅÉରଦରୁ। ୨୫

 କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମÉରଙ୍ ଅÉଞ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୨୬
 ଏତୋକା ମୀଙ୍ରି  ରବÍଗାଲରି ୋରହରରି ଅÌୋ ତାଙ୍ରି  ଡୁସ୍କରିରନରୁ 

ଏଆରରି ତାରାଆ କାତା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଞ୍ାଇ। ୨୭
 କ୍ରିସ୍ଟ 

ମୀଙ୍ରି  ରଣ୍ାଆ ନୂଡରି ଦÉନ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ଇରଦÑ 
ଟୁକ୍ନÈ ମୀ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ମୀଙ୍ରି  ଏମବୋରରି ବାହା 
ଡ଼ÈଇରବÎଏ ଗ୍ରÉମବୋ ଲୂଡ଼ା ସରିରଡ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଦÉନ ମୀଙ୍ରି  ଗୁରଲÑତା ଗ୍ରÉୋଇ ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଦÉନ (ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ) ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ 
ଦÈୋତାଞ୍ଜୁ ଅÉଆରତଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଦÉନ (ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉ) 
ଇସରିଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ନୀମବୋଦୁ।

୨୮
 ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରି ଅÉଦୁ। 

ଈରÈ ଗରିରତକା, କ୍ରିସ୍ଟ ଭÉନରି ଦରିନା ଅÉଜୁ ଡÉଟା ବÎÉସ୍ା ଅÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉନା ଏଙ୍ା ଅÈଜାସ।ୁ ଏତେରି ଦରିନା ଏଆଞ୍ଜୁ ବÎÉରନଞ୍ଜୁ ଏÌସରି 
ଦରିନା ମÉଙ୍ରି  ଲାଜା ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ଅÉରତÑକା ମÉଗ୍ା ତାଙ୍ରି  ଦୀଏ। 
୨୯

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଈରୁ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଈରୁ ଈରÈ ରବÎଏ େଞୁ୍ାଦୁଃଦୁ, ଟରିକ୍ନÈତାରା ଗରିେରିମାନରି ଗୁରଲÑÑତାକା 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା।

ଅÉଜୁ ନପÍନୁ ତାଡା ମରୀଡାକାନାସୁ

୩  ୧ ଅÉବା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରଜÍଡାଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକା ଅÉଜାମାନÈକରି ମାଇ 

କୁÛଇଟରି ଏଆନରି ତାରରି ରଦରରି ରଜÍଡା ତÌସ୍କରିମାରନ। ଅÉଜୁ 
a ୨:୨୦ ସରୀବାÏ ଈରରିମବୋ ସୀଭା ଇରସÑକା “ରମÍଲା ଗରିଭା।” ଏÌରରି 
ଅÉଜାଦୁଃରନ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉଇ ସଟୂ୍ କରି ମାରନ ଅÉରତÑକା ୨୪ େଦ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗ୍ରÉୋ କରି ଉରଜÑତାରÈ ତÌପ୍ରିମାରନ।   

୧ ଜେନ ୩:୧
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ଉରଜÑରନ ଏଆନରି ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ େୁତଗି 
(ଏତୋନାକା େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡରୁ) ରେÍନୁଇ େନୁ୍ ମବୋ ମଆୂସରିଡÈତରି 
ବÉଗା ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମେୂସରିଡାଜାଏ। ୨

 ନାଇ 
ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ ଅÉଜୁ ଇରଦÑ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନାସ ୁ
ଅÉଜାମାନାସୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ବାÏଇମାନରି ଦରିନାତା ଅÉଜୁ ଆନା 
ଅÉନାସ ୁଏÌରÈ ମÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଅÉଆସରିରଡ। ଅÉଜୁ ଈରÈ 
ଆଡା େୁଞ୍ାମାନାସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରରିରହଗରି ବÎÉନରି ରଡଲରିତା ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାସୁ ଏଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାସୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 
ଅÉଜୁ ଏଆନରିଇ ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିରନ ରମଃନାସ।ୁ ୩ କ୍ରିସ୍ଟ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ 
ଏମବେÈଇ। ଅÉରତକା କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଅÉସା ଇଟରିତାକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ତାଡ଼ାନରି ତୀରରି ଇଟରି ରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରାଆ ବÉଗଗି 

ରଲେ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ବÉଗଗି ରଲେ୍ା ଆଇମାରନ 
ଡ଼Ìଇ। ୫

 ଈରୁ ତ େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ। ଲÌକୁତାରା ଡ଼Ìଇ ରସକÒକରି 
ଗରିବାÏରସÍଲୁ କ୍ରିସ୍ଟ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ବାଃତା 
ଆନରିରବÎଏ ଡ଼Ìଇ ସରିରଡ। ୬

 ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରି ଆଇମାନାଞ୍ଜୁ 
ଡ଼Ìଇ ଗରିଏଞ୍ଜୁ। ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନରି ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟଇ ଏରସÑକାରବÎଏ 
େୁନÈସରିରଡରୁ ଅÉରତÑକା ବୁଜରି ଅÉଆ ସରିରଡରୁ।

୭
 ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଏମବୋଇରବÎଏ ମୀରଙ୍ 

ଡ଼Ìଇ ୋରହରରିଆ ସାଲ୍ ବାରସÍଲୁ ବୁଦରି ଗରିଆଜାଆକାରୁ, କ୍ରିସ୍ଟ 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏମବେÈଇ କ୍ରିସ୍ଟ ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗାଞ୍ଜୁ 
ଅÉବାÏ ତାଙ୍ରି  ମÉଟ୍ ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିୋକାଞ୍ଜୁ। 
୮

 ସଇତାନ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଡ଼Ìଇ ଗରିଆନା ଭାଇରନଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ସଇତାନ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ସଇତାନତାରା କାବାÏଡ଼ରିତରିନରିଇ ମୁହ ରିଗରିବାÏ ରସÍଲୁ 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ।

୯
 ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉନାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ ଗରିଏÛଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ଏତେରି େୂନରି ନୀମବୋ ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ସରିଆରନଞ୍ଜୁ 
ଏÌରରି ଏଆନରି ବାଃତା ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆଞ୍ଜୁ ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ 
ଗରିଭା ମୂଏଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଭା ମୂସାମାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ଏÌସରିବÉଗା ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଏଙ୍ା ଏତୋନାକା 
ସଇତାନ ମୀଡାକା, ଏÌରÈ ଈରୁ େୁନ୍ ମବୋ ମରୂଦରୁ। ଏତୋନାକା 
ଟରିକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିସରିରଡÑରୁ, ଏଆରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକା 
ଅÉËରତରୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରବÎÑଏ ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉËରତଞ୍ଜୁ।

ଅÉଜୁ ରଆସୁ ରଆନଇି ନଜÍଡା ଗିବାÏ ଦରୀନନ
୧୧

 ଈରୁ ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ଈରÈ ଗ୍ରÉୋ ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ, 
ଅÉଜୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ୧୨

 ଅÉଜୁ 
 କଇନ a ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉବାÏ ଅÉଏ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା, ଏଆନରି 
ବାଃତା ସଇତାନ ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ରହବଲଇ 
ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍÎରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ତାଡ଼ା ଆରମବେସାଇ ଭ୍ଡÓÝକା 
ରବÍÎରତଞ୍ଜୁ? ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଗରିରତଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆନରି ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ଡ଼Ìଇତାରରି ମାରସ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା 
ଆରମବେସା ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ରନଗାରରି ମାରସ।
a ୩:୧୨ କଇନ କଇନ ଓ ରହବଲ ଆଦମ ଏଙ୍ା ହବାତାଡ଼ା ମ୍ୀକା। 
କଇନ ରହବଲଈ ଭ୍ଡÓÉକା ରଭସାମାରସଞ୍ଜୁ।

୧୩
 ନାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକାରଣ୍ରୁ, ରଗରଟÑ 

େୁତଗି ମୀରଙ୍ ସଇ ଆଇ ସରିଡାଜାଏ ଇରସÑକା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉବାÏ 
କୂନା। ୧୪

 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସୁ ଅÉଜୁ ସÉବାÏତରିନରି ଗ୍ଡÓÉସାନା 
ନୀମବୋତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ଜାମାନାସୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉଜୁ ମାଇ 
ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାକାନରି ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନାସୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉବାÏ ତାନରିରନ 
ମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିଡାନରି 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ତÉରୁରନ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÎÍୋଗାଟାକା। ଈରୁତ 
େୁଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଭ୍ଡÓÝକା ରବÍÎୋଗାଟାନରି ବାଃତା କÉରଲଙ୍କÉଲା 
ନୀମବୋ ସରିରଡ।

୧୬
 ଜୀସୁ ମାଇ ରସÍଲୁ ତÉନ୍ାରା େÌରାଣରି ସାଆମାରନଞ୍ଜୁ। 

ଇମବୋଡ଼Èଇ ଉରଜÑ ରଜÍଡା ଆନାରରି ଏÌରÈ େଞୁ୍ାନାସ।ୁ ଅÉଜୁରବÎଏ 
ମାଇ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ େÌରାଣରି ସୀବାÏ ଦୀରନ। 
୧୭

 େରତ୍ ଗରିବାÏ ଗାଟାଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଦନ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଅÉରତକାରବÎଏ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦା େÉନ୍ ମବେରି ସରିଡାନାରା 
ରମଃରତକାରବÎଏ ଏଆନରିଇ ସାହାଜ ଗରିେରି ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ 
ଇରସÑକା ଏଆନରି ଆରଣ୍ସରି ତାନରି ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡା ସରିରଡ। 
୧୮

 ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ମÉନ୍ରି ରଜÍଡା ବାÏରରି ଗୀରା 
ଏଙ୍ା କାତା ମାରଦ ରାହରି ଅÉËକାରରି, ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି ଉରଜÑ 
ରଜÍଡା ଅÉବା ଲୂଡ଼ାମାରନ ଏଙ୍ା କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଈରÈ 
ତÌସ୍ା ଲୂଡ଼ାମାରନ।

୧୯
 
–୨୦

 ଈରÈ ଡ଼Èଇ ଆଡା ଅÉଜୁ ଉରଜÑ ୋରହରରି ତÈନରି 
ମାନାସ ୁଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ ରଗରଟ ମÉନ୍ରି ଆରଣ୍ସରି ମÉଙ୍ରି  
ଆନରି କାତା ଡ଼ÈଇରଭÑ ଦୂସଗାଟାସ ୁଗରିେରିମାଞ୍ାରନ ଇରସÑକାରବÎÑ 
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ସÉେ୍ନା ରାହରି ଅÉବାÏ ମୂନାସୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମାଇ ଆରଣ୍ସରିତରିକରିରଭÑ ସÉରÛକରି ରଦରÈଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରା େୁଞ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୨୧
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ରଗରଟ ମÉନ୍ରି ଆରଣ୍ସରି ମÉଙ୍ରି  

ଦୁସଗାଟାସୁ ଇଞ୍ରି  ସରିଡÈଜାଏ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ 
ନÌକରିଟରି ମÉନ୍ରି ବÉସ୍ାମାଞ୍ାରନ। ୨୨

 ଅÉଜୁ ଆନÈଅÉରତକା 
ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ ଜÉନାସ,ୁ ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବେରି 
ମାନାସ।ୁ ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇମାନାସ ୁଏଙ୍ା ଅÉଜୁ 
ଏ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାସ,ୁ ଏତୋଇ ଏଆନରିଇ ରରହା ସୀେ୍ରିମାନୁ। 
୨୩

 ଈରରି ରେÍନୁ ତାରରି ବÉଗଗି, ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସକୁ୍ରିସ୍ଟ ୋଦାତାନରି 
ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିନାସ ୁଏଙ୍ା ରËସ ୁରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାସ।ୁ 
୨୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆରରିତାରÈ ବÉଗଗି ମÉନରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ବାଃତା ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏଆନରି ବାଃତା ରାହରି 
ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ ମାଇ ବାଃତା ରାହରି ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈ 
ଅÉଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ମୁÌନୁସୁ? ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ଦÈପା ଗ୍ରÉପାଗାଟାରି ନସÍଲୁ ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ

୪  ୧ ନାଇ ରଜÍଡା ଗାଟାରତରୁ ଇ େତୁଗି ତରିଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ଗÉରମ 
ଦÉଲା ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଇରଦÑ ମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା 

ଗୁରଲÑÑ ଜରିଉଙ୍ାନରିଇ େରତ୍ ଗରିବାÏ କୂନା। ରଟÍରଣ୍ ଏଆରୁ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉଜାରନରୁ ଗରିନା ଅÉଏ, ଏÌରÈ େରରିକ୍ା ଗରିଆନା 
ରମଃଦୁ। ୨ ଇËରଡଃଙ୍ରି  ଈରୁ ରେÍନୁ ତାରÈ ଜରିଉତରିନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ 
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ମରୂଦରୁ ର ଜରିଉ ଇ ରଡଃଙ୍ରି  ରବÎରସ୍ଞ୍ଜୁ “ଅÉନୁ େରତ୍ଗରିେରିମାଇ 
ଜୀସୁ ଆଡା କ୍ରିସ୍ଟ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଇ େୁତଗିତାଙ୍ରି  ରମ୍ଡÓହାଗାଣ୍ରି 
ଆହାନା ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ, ଈରା ଏତେରି ଜରିଉ ଅÉଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ” ଏ 
ଜରିଉ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ। ୩

 ରବÍଗାଲରି ଜରିଉ 
ଜୀସ ୁତାରÈ କାତା ଈËରଡଃଙ୍ରି  ସÉକରି ସୀଏଞ୍ଜୁ। ଇ ଜରିଉ ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ଭÉËସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ। 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଞ୍ଜୁ ବÎÉନରି କାତା ଈରୁ ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଇରଦ ଇ େୁତଗି ତାନରିରନ ମାରନଞ୍ଜୁ।

୪
 ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ! ଈରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ 

ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଈରୁ ଏଆରରିଇ (ଦାୋ 
ଗ୍ରÉୋଗାଟାରରିଇ) ମୂସାମାରଞ୍ରୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ମୀ 
ବାଃତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଲÌକୁ ବାଃତା ମାନରି 
ସଇତାନ ତରିକରିରବÎଏ ସÉରÛକରିତାଞ୍ଜୁ। ୫

 ଏ ଲÌକୁତାକା େୁତଗିତାକା 
ଅÉଜାମାରନରୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଏଆରରିତାଇ କାତାଙ୍ା େୁତଗିତାଇ! 
ଏଙ୍ା େୁତଗି ରବÎଞ୍ରିରନ। ଏଆରରିତାରାଆ କାତା। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାସୁ। ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁଇ 
େୁଞ୍ାମାନାକା ମÉନ୍ାରାଆ କାତା ରବÎଞ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାଞ୍ଜୁ ଅÉËରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉନ୍ାରାଆ ରବÎସ୍ା 
ରବଞ୍ରି  ସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ। ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଆଡା ଆଜୁ ଉରଜ ଜରିଉ ଏଙ୍ା 
ଲÌକୁରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିେରିମାନରି ଜରିଉତରିନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ମନୂାସ।ୁ

ନଜÍଡା ନପÍନୁ ବାୋ ଡÈଇ ବÎÉନନ
୭

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଅÉଜୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଜÍଡା ରେÍନୁ 
ବାହାଡ଼Èଇ ବାÏଇମାରନ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ େୁନ୍ ମବୋ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
େୁନÈ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁରନ ଆଇରନଞ୍ଜୁ 
ରଜÍଡା। ୯ ଇ ରଡଃଙ୍ରିରନ ଆଡା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା 
ତÌସାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମୁରଗ୍ ମାସରି ମ୍ୀଏନରିଇ ଇ 
େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉଜୁ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ 
ନୀମବୋ େÉନ୍ ମବୋ ମୂନାସୁ। ୧୦

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିତାସୁ, 
ଏÌରରି ଅÉËରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡାଗରିଆରତଞ୍ଜୁ। 
ଈରରି ଆଇରନ ଉରଜÑତାରରି ରଜÍଡା ଅରଟÑ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ 
ମାଇ ଡ଼Ìଇ ରଡଃକାନା େରାଣରି ସରିଆନା ମÉରଙ୍ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ରସÍଲୁ 
ୋଣ୍ାରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଇ ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ କୁÛଇଟରି ରେÍନୁତାରରି ରଦରରି ରଜÍଡା 

ତÌସ୍କରିମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରତରୁ, ଅÉଜୁରବÎଏ 
ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାସୁ ୧୨

 ଏମବୋଇରବÎଏ 
ଏରସକାରବÎଏ ରେÍନୁଇ ରମହାସରିରଡ, ଏÌËକରିରଭÑ ରଗରଟ 
ଅÉଜୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାସୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା 
ରେÍନୁ ମାଇ ମାରଦ ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ତାରରି ରଜÍଡା 
ମାଇବାଃତା େୂରରି ଅÉରନ।

୧୩
 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସୁ, ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ରେÍନୁ ବାଃତା 

ମାନାସୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମାଇ ବାଃତା ମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉଜୁ 
ଈରÈ େୁଞ୍ାମାନାସ,ୁ ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ସୁୋଡ଼ରିଜରିଉଇ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ରମହାମାନାସ ୁ

ରେÍନୁ େୁତଗି ତରିନରି ଏଃୋ ସୀବାÏ ରସÍଲୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରିଇ 
ୋଣ୍ାମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉମ ୁଇରାଡ଼ରିକରି ସÉକରିଗାଟାମ।ୁ ଇରଦରବÎଏ 
ଅÉମୁ ଏÌରÈରନ ସÉକରି ସୀପ୍ କରିନାମୁ। ୧୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ େରତ ୍
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, “ଜୀସୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ,” ଇଞ୍ରି  ରେÍନୁ ଏଆନରି 
ବାଃତା ରାହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁରବÎଏ ରେÍନୁ ବାଃତା 
ରାହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ରେÍନୁତାରÈ ରଜÍଡା 
େୁଞ୍ାମାନାସ ୁଏଙ୍ା ଏÌରରମବୋ େରତ୍ ଇଟାମାନାସ।ୁ

ରେÍନୁରନ ରଜÍଡା। ଏତେରିଲÌକୁ ରଜÍଡା ତାନରି ଗାଞ୍ାନା ମାରନରୁ, 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଗାଞ୍ାନା ମାରନରୁ ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ଏଆରରି 
ବାଃତା ରାହରି ଆଇରନଞ୍ଜୁ। ୧୭

 ରଗରଟ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ରଜÍଡାତାନରି 
ଗାଞ୍ାନା ରାହରି ଅÉନାସୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆନରି ତୂକରି 
ଗରିନରି ଗÉଲା ଅÉଜୁ ବାସ୍ା ଆହାନା ଆଜÈଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏ 
ମୂନାସୁ। ଇ େୁତଗି ତାନରି ଅÉଜୁ ଏଆନରି (କ୍ରିସ୍ଟ) ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜା 
ମାନରି ବÉଗା ଆଜÈଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉବାÏମନୂାସ।ୁ ୧୮

 ରଜÍଡା ତାନରି 
ଆଜରି ସରିଡାଦୁରହ ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ ସରିଆମାଞ୍ାନରି ଟରିକ୍ନÈ ରଜÍଡା 
ଆଜରିତରିନରିଇ ରସକÒକରି ରେହାଇମାରନ। ଆଜରିତାନରି ଡଣ୍େÉନାରରି 
ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଏରମବେରରି ବାଃତା ଆଜରିନାରରି ମାରନ 
ରେÍନୁତାରରି ରଜÍଡା ଏଆନରି ବାଃତା ଟରିକ୍ନÈଡ଼Èଇ େରୂରି ଅÉËସରିରଡ।

୧୯
 ରେÍନୁ ମÉଙ୍ରି  ରବÍÎରଲ ରଜÍଡା ଗରିଆତରି ବÉଗା ଅÉଜୁ 

ଏଆନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିତାସୁ। ୨୦
 ରଗରଟ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରବÎସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 

“ଅÉନୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାଇ,” ଏÌËକରିରଭÑ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା 
ଦÉଦାଇ ସଇ ଆଇସରିରଡଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଦÈୋ ରବÎସ୍ାଗାଟାଞ୍ଜୁ। ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏତେରି 
ଲÌକୁ ତାଡ଼ା ରମଃେରିମାନରି ଆରମବେସା ଦÉଦାଇ ରଜÍଡା ଗରିଭା 
ମଏୂରୁ। ୨୧

 ଇ ବÉଗଗି ଅÉମ ୁରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନାମ ୁ
ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରମବେସା 
ଦÉଦାଇରବÎଏ ରଜÍଡା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆରୁ ଏରସକାରଭÑ ରମହା 
ସରିଡାନରି ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିଭା ମଏୂରୁ।

ନପÍନୁ ମରୀଡାକା ପୁତପି କୁÛଇଟ ିମନୂାରି

୫  ୧  ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ରି  ଏତୋକା େରତ ୍
ଗରିେରିମାରନରୁ ଏଆରୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକା ଅÉଜାମାରନରୁ। 

ଅÉବା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରିରଭÑ 
ରଜÍଡା ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୨

 ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନରିଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିନÈସୁ ଇଞ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  େୁଞ୍ାନାସୁ? ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ 
ରଜÍଡା ଗରିେରିନାସୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରÈ ବÉଗଗି ମÉନରି ଅÉବାÏ 
ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାନାସୁ ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସୁ। ୩

 ଆନÈଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ରେÍନୁଇ ରଜÍଡା ଗରିବାÏ ଇରସÑକା ଏଆନରିତାରÈ ବÉଗଗି 
ମÉନରି ଅÉବାÏ। ଅରଟÑ ଏଆନରିତାଇ ବÉଗଗିଙ୍ା ଗÉରମ ଡ୍ଡÜÝØନାଇ 
ଆËତୁ। ୪

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡା, ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ତରିନରି ମୂୋ 
ରସÍଲୁ ଏଆନରିତାରରି ଡÉଟା ମାରନ। ୫

 ମାଇ େରତ୍ ଡ଼Èଇ ଅÉଜୁ 
େତୁଗି କୁÛଇଟରି ମସୂାମାନାସ।ୁ ମÉନ୍ରି େରତ ୍େତୁଗିତରିନରିଇ ମସୁାମାରନ। 
ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଏତୋଞ୍ଜୁ େରତ୍ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି କୁÛଇଟରି ମରୂନଞ୍ଜୁ।

ନପÍନୁ ମÉଙି୍ ତାଡା ମ୍ରୀଏନ ିକାତା ନବତୋନତଞ୍ଜୁ
୬

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଇ େତୁଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉରତଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଇମାରନଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁ
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କ୍ରିସ୍ଟ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ମାଇ ବାଃତାଙ୍ରି  ସରିରୁ ଏଙ୍ା  ରାକÈ a ଡ଼Èଇ 
ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ବାÏରରି ସରିରୁ ଡ଼Èଇ ଅÉËରତ ଏÌËକରିରଭÑ ସରିରୁ 
ଏଙ୍ା ରାକÈ ଇ ଜÌରଡ଼କା ଡ଼Èଇ ଜୀସୁ ବÎÉଜାମାରସଞ୍ଜୁ। ଈରରି 
ଉରଜÑତାରରି ଇଞ୍ରି  ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ମାଇ ମାରଦ ସÉକରି ସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆଡା ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ। ୭

 ଜୀସୁ ତାରÈ କାତା ମÉଙ୍ରି  
ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ସÉକରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନରୁ, ୮ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ, ସରିରୁ ଏଙ୍ା 
ରାକÈ। ଇ ତରିନରିଗାଣ୍ରି ତାରରି ସÉକରି ରରଣ୍Ñରନ।

୯
 ଏରସରରି ରବÍÎଲା ଲÌକୁ ତାକା ଉରଜÑ କାତା ରବÎସ୍ରିରନରୁ 

ଏÌରÈ ଅÉଜୁ େରତ୍ ଗରିେରିମାନାସୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଆନା 
ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏÌରରି ସÉରÛକରି େରତ୍ଗାଟାରରି। ରେÍନୁ 
ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ତାରÈ କାତା ଉରଜÑ ସÉକରି ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆରଣ୍ସରି 
ତାନରିଇ ଇ ରବÎସ୍ାତାରାଆ ସÉକରି େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ବାଃତା େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡÈନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ ଦାୋତାଞ୍ଜୁ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଆନÈଡ଼ାକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି କାତା ଆନାଆ 
ରବÎସାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ େରତ୍ ଗରିେରିସରିରଡଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ରେÍନୁ 
ଈରÈ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ: ରେÍନୁ ମÉରଙ୍ କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ନୀମବୋ ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏନରି ବାଃତା 
ମାରନ। ୧୨

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ମ୍ୀଏନରିଇ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନୀମବୋ େÉଣ୍ ଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରିଇ 
େÉନÈସରିରଡଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବୋରବÎଏ େÉନÈସରିରଡଞ୍ଜୁ।

ଇନଦ ମାଇ ବାଃତା କÉନଲଙ୍କÉଲା ନରୀମ୍ା ମାନନ
୧୩

 ଅ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏନରି ୋଦାତାନରିଇ େରତ୍ ଗରିେରିମାନରି  
ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଇସରିଙ୍ରି  କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋମୂରଦରୁ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ 
ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଇ ଗୁରଲÑÑତାଆ ବ୍ୀÐସାରତଏ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ଅÈଜା 
ଡ଼Èଇ ଏଆନରି ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ବÎÉନାସୁ, ଆନÈଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏଆନରି ବାଃତା ମÉନ୍ରି ଇ ବÉସ୍ା ମାରନ ଏରସରରି ରଭÍଲା ଅÉଜୁ 
ଏଆନରି ମÉଟ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଆନାରା ଅÉରତକା ଜÉନାସୁ ଏଆଞ୍ଜୁ  

a ୫:୬ “ସିରୁ ଏଙ୍ା ରାକÈ” ସରିରୁ ଇରସÑକା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟତାରରି ମଞୁ୍ାଗରିଭା 
ସରିରୁ, ରାକÈ ଇରସÑକା ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ କ୍ଡୂ ସ କଭା ତାନରି ଜୀରରି ଗରିଆ ମାସରି 
ରାକÈ।

ମÉନ୍ାରା ଜÉୋ ରବÎଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫
 “ଡ଼ଃନା ରଡଲରି ଏଆଞ୍ଜୁ 

ମାଇ ଜÉେରିନାରାଆ ରବÎଞ୍ରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ 
ଏଆନରିଇ ଆନାରÈ ଜÉେରିନାସ ୁଏÌରÈ ଏଆଞ୍ଜୁ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  
େୁଞ୍ରିମାନାସ।ୁ”

୧୬
 ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା ତାଡ଼ା ଆମବୋସା ଦÉଦା 

ଅÉରତକା ଆଙ୍ରିନରି ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିନାରାଆ ରମଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ଏÌରରି ଡ଼Ìଇ ସÉବାÏ ଡଣ୍ େÉନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ଅÉËରତ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇ ଗରିେରିମାନରି ତାଡ଼ା ଆରମବେସା ଦÉଦା 
ଏଙ୍ା ଆଙ୍ରିସାନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ଲୂଡ଼ା ମାରନ 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ରେÍନୁ ଏଆରରିକରି ନୀମବୋ ସୀରନଞ୍ଜୁ। 
ଅÉନୁ ଇରଡଃଙ୍ରି  ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଏତୋକା 
ଇରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦରିଆନାଙ୍ା ମାରନରୁ ଏତୋରରି ଏଆରରିଇ 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ସÉବା ବାଃତାଙ୍ରି  ଅୋ ମୂଏ। ଇଃତରି ଡ଼ÌଇରଭÑ 
ମାରନ ଏତେରି ଡ଼Ìଇ ତାରରି ମୂଲ ସÉବାÏ। ଅÉନୁ ମୀଙ୍ରି  ଏ ରଡଃଙ୍ରି  
ଡ଼Ìଇ ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ରସÍଲୁ ରବÎସ୍ରି ସରିଡାଜାଏନୁ। 
୧୭

 ଗୁରଲÑÑ ଡ଼ରିଇ କାବାଡ଼ରି ଆଇମାରନ ଡ଼Ìଇ। ଏÌËକରିରଭÑ ଇ 
ରଡଃଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରିରବÎଏ ମାରନ ଏତୋରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ସÉବାÏ 
ରବଃତାଙ୍ରି  ଅଏ।

୧୮
 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସୁ ରେÍନୁ ମୀଡା ଅÉଜାମାନାଞ୍ଜୁ 

ଅରଟÑ ଡ଼Ìଇ ତାନରି ଦରିଆନା ରାହରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ। ରଟÍରଣ୍ ରେÍନୁ 
ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ଜ୍ଡÓÞÕରେ୍ନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ଏଆନରିତାରାଆ 
ଆନାରବÎଏ ନାହରିକରି ଗରିବାÏ ମୂଏଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଅÉଜୁ େୁଞ୍ାମାନାସ ୁ
ଅÉଜୁ ରେÍନୁ ମୀଡାକାନାସ,ୁ ଏÌËକରିରଭÑ େୁତଗି ଗୁରଲÑ ସଇତାନ 
େÌଣରନÍରଡଟରି ମାରନ। ୨୦

 ଅÉଜୁ ଈରÈରବÎଏ େୁଞ୍ାମାନାସୁ, 
ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ 
ଏÌଲୁ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏÌସରିବÉଗା ଇରଦ ଅÉଜୁ ରେÍନୁଇ 
େୁନ୍ ମବୋ ମେୂରିମାନାସ।ୁ ଏ ରେÍନୁ ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ। ଏ ଉରଜÑ ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ମÉନ୍ରି ନୀମବୋମାରନ। 
୨୧

 ଏÌସରିବÉଗା ରଜÍଡାଗାଟରି ମୀଡାକାରଣ୍ରୁ, ଈରୁମରିଣ୍ାନରି ଦାୋ 
େୁତ୍ା ରେÍନ୍ ଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଗÍସାନା ଇଟାଦୁ।
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ଜେନ ବ୍ରୀÐସାମାନ ିରିନେଗି ଅÉକୁ
୧

 ଅÉନୁ ରସÍରଣ୍ନରିରତନୁ, ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି 
ଆଜା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମୀଡାକାନରି ବାଃତାଙ୍ରି  ଇ ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସ୍କରି  ମାଇ।

ଅÉନୁ ଗୁରଲÑତାରତରୁ ମୀଙ୍ରି  ଉରଜଡ଼Èଇ ମାଞ୍ାନା 
ରଜÍଡାଗରିେରିଞ୍ାଇ।

ଉରଜÑତରିନରି େୁଞ୍ା ମାନରି ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାକାରବÎଏ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ। ୨

 ମାଇ ରଜÍଜାତାନରିଇ ଏତେରି ଉରଜÑତାରରି 
ମାଞ୍ାରନ, ଏÌବÉଗା ଅÉମୁ ମୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିେରିଞ୍ାନାମୁ। ଈ 
ଉରଜÑତାରରିମାଇ ବାଃତା ଡ଼ଃନା ଦରିନା ରସÍଲୁ ରାହରି ଅÉରନ।

୩
 ଅÉଜା, ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ, 

ରଜÍଡାନÌବାÏ ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମÉରକ ଆଡାନା ରାହରିଅÉଜାନୁ। 
ଅÉଜୁ ଉରଜÑ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଇ ରମÍଲା 
େÉନ୍ ମବେରିମାନାସୁ

୪
 ଅÉଜୁ ମୀ ମୀଡାକାଣ୍ାରାଆ କାତା ରବÎଞ୍ାନା ରରହା 

ଅÉରତଏ। ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ରରହା ଆଇମାଇ। ଅÉବାତାରାଆ 
ବÉଗଗିଆହାନା ଏଆରୁ ଉରଜÑ ୋରହରରିଆ ତÉକାଇରନରୁ। 
୫

 ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÌ ଅÉଜା, ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ରିମାଞ୍ାଇ, ଅÉଜୁ 
ଗୁରଲÑÑତାସୁ ରËସୁ ରËନରିଇ ରଜÑଡା ଗରିବାÏ ଦୀରନ। ଈରରି 
ରରଣ୍ େୂନରି ବÉଗଗି ଅÉËରତ। ଈରରି ଏ ବÉଗଗି, ଏତୋରରି ମାଇ 
ବାଃତା ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ ମାରନ। ୬ ରଜÍଡା ଇରସÑକା ଈରରି, 
ଏଆନରି ବÉଗଗିଆହାନା ନୀମବୋ। ରେÍନୁତାରରି ବÉଗଗି ଈରରି, ଈରୁ ର 
ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ନୀମବୋଦୁ। ଈରୁ ଇ ବÉଗଗି ଟÌଣ୍ା ରଡଲରି ଡ଼Èଇରନ 
ରବÎଞ୍ାମାରଞ୍ରୁ।

୭
 ଇ େୁତଗିତା ଇରଦÑ ଦÉଲା ଦÉୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା 

ସ୍ଡÓØତାରତରୁରଡ଼Ñ। ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ, 

ଈରÈ ଏଆରୁ ଅÉଞ୍ା କୂରନରୁ। ଇ ଉରଜÑତରିନରି ଅÉଞ୍ା କୁଇମାନରି 
ଆରଙ୍ ଗÉଡ଼ରିତାକା ରËରୁ ରËରୁ ଦାୋ ଗ୍ରÉୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା କÉରସଙ୍ା। ୮

 ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଜାନା ରାହରିଅÉଦୁ। 
ଇସରିଙ୍ରି  ମୀ କାବାଡ଼ରିତାରାଆ େୁରସ୍କାର ମ୍Éରକରୁ। ଇସରିଙ୍ରି  
ମୀନ୍ାରାଆ େୁରସ୍କାର େÉରଣ୍ରୁ ଏÌସରିବÉଗା ତÌଲ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃଦୁ।

୯
 ଗୁରଲÑ ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ବାÏରରି ଦାଇ ଗରିଭା 

ଦୀରନ। ରଗରଟ ଏମବୋଇ କ୍ରିସ୍ଟତାରାଆ ଗ୍ରÉୋତରିନରିଇ ରବÍଗାଲରି 
ଗରିେରିରନରୁ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏ ଲÌକୁ ବାଃତା ରେÍନୁ 
ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ରଗରଟ ଏତୋଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାରାଆ ଗ୍ରÉୋ ରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ବାଃତା ରରିËରୁ ଡାଣ୍ ଅÉବା ରେÍନୁ 
ଏଙ୍ା ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ମାରନରୁ। ୧୦

 ରଗରଟ ଏମବୋଇ ଅÉରତକା 
ମୀ ରେକରି ଭÉଜାନାଈ ଗ୍ରÉୋଇସରିଡାଜାଏଞ୍ଜୁ ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ଏଆନରିଇ ମୀରେ ଇଜକରିଅୋକୂନା ଏଙ୍ା ଏଆନରିଇ 
ଆଃୋକୂନା। ୧୧

 ରଗରଟ ଈରୁ ଏଆନରିଇ ଆଃେରି ମାରଞ୍ରୁ, 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆନରିକରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ବÉରା 
ସୀେ୍ରିରଞ୍ରୁ।

୧୨
 ମୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ନÉନ୍ରି ଗÉରମ କାତାମାରନ ଏÌËକରିରଭÑÑ 

ଅÉନୁ କାଗଜ ଏଙ୍ା ସରିରା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈ ବ୍ୀÐସ୍କରିସରିଡାଜାଏନୁ, 
ରଟÍରଣ୍ଏ ମୀଙ୍ରି  େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ଅÉସା ଗରିେ୍ରିମାଇ। 
ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉଜୁ େୂଣ୍ା େୂଣ୍ରି ଅÉଜାନା କାତା ବÉର୍୍ା 
ଅÉବାÏ ମନୂାସ।ୁ ଏÌରରି ମÉଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରରହା ସରିଆରନ। ୧୩

 ରେÍନୁ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉସ୍କା ଅÉଜାମାନରି ମୀ ଆଙ୍ରିନରି ମୀଡାବÌଦାକା ମୀଙ୍ରି  
ତÉନ୍ାରାଆ ଜହାରରି େୁନ୍ ମବୋ ଗରିେରିଞ୍ାରନରୁ।
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ଜେନ ବ୍ରୀÐସାମାନ ିତରୀନ ିପÉଲୁ ତାରି ଅÉକୁ
୧

 ଅÉନୁ ର ରସରଣ୍ନରି ରତନୁ, ଅÉନୁ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ଗାଇଅ 
ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଇ, ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଉରଜ Ñଡ଼Èଇ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଇ।

୨
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାତରି, ଅÉନୁ େୁଞ୍ାମାଇ ନରିନ୍ରି ଜରିଉ 

ରନଗାଡ଼Èଇ ମାରନ। ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ, 
ଈରୁ ଗୁରଲÑ ବାହାଡ଼Èଇ ରନଗାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉରଦରୁ ଏଙ୍ା, 
ରନଗରି ଗାଣ୍ରି ରସÍଲୁରଭÑ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉେରିମାଇ। ୩ ଏରସ 
ଲÌକୁ କ୍ରିସ୍ଟରିଆନ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ା ଈରରିମବୋଙ୍ରି  ବÎÉରତରୁ ଏଙ୍ା 
ଉରଜÑ ରସÍଲୁ ନୀନ୍ାରାଆ ଟରିକ୍ନÈ କାତା ରବÎରତେରୁ। ଈନୁ ଡ଼ଃନା 
ଦରିନା ଉରଜÑ ୋରହରରି ରବÊଟରି ସାଜରିମାଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି  ଏଆରୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତରୁ। ଇରାଆ ରବÎଞ୍ାନା ଅÉନୁ ସÉରÛକରି ରରହା ଅÉରତ। 
୪

 ଏରସରରି ରଡଲରି ଅÉନୁ ରବÎଞ୍ରିମାଇ ନାଇ ମୀଡାକା ଉରଜÑ 
ୋରହରରି ତରିନରି କÌୋଇ ମାରନରୁ ଏମବୋ ଏÌରରି ନÉଙ୍ରି  ସÉରÛକରି ରରହା 
ସୀେ୍ରିମାଞ୍ାରନ।

୫
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାତରି, ଈନୁ ଆରମବେସା ଦÉଦାରରିଇ ସାହାଜ 

ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ଈନୁ େନୁÈ ସରିଡାନାକାରରି ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାନରିରବÎଏ 
ସାହାଜ ଗରିେରିମାଞ୍ରି । ୬

 ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ, ନୀ ରଜÍଡା 
ତÌସ୍ରିନାରାଆ କାତା ଊଜାନ୍ େୁଟା ତରିନରି ରବÎସାମାରନରୁ। ରଜÍଡା 
ନଆନା ଈନୁ ଏଆରରି ସାନାବାÏନରି ସାହାଜ ଗରିମ।ୁ ଈନୁ ଏଆରରିଇ 
ଇËରଡଃଙ୍ରି  ସାହାଜ ଗରିମ ୁଇସରିଙ୍ରି  ଏÌରରି ରେÍନୁକରି ରରହା ସୀରନ। 
୭

 ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦାରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ରତ୍Íବରିମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ େରତ୍ ଗରିେରିସରିଡÈନରି ଲÌକୁରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଆନÈରବÎଏ 
ଆଃେରିସରିରଡÑରୁ। ୮ ଏÌସରିବÉଗା ଅÉଜୁ ଏ ଆରମବେସା ଦÉଦାଙ୍ାନରିଇ 
ସାହାଜ ଗରିବାÏ ଲୂଡ଼ାମାରନ। ଅÉଜୁ ଏଆରରିଇ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ଡ଼Èଇ 
ଉରଜÑ ରସÍଲୁ ଏଆରରି କାବାଡ଼ରି ତାନରି ବÉଗା ଅÌବାÏ ମନୂାସ।ୁ

୯
 ଅÉନୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ତାଙ୍ରି  ରଣ୍ା ଅÉକୁ ବ୍ୀÐସାମାଞ୍ାରତଏ। 

ଏÌËକରିରଭÑ, ଦରିଅତ୍ଫା ନÉନ୍ାରÈ କାତା ରବନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ କରି 

ସରିରଡଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼ଃନା ଦରିନା ଏମବୋ ଡୂୋଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା 
ରାହରି ଅÉବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୦

 ଅÉନୁ ଏମବୋଡ଼Èଇ ବÎÉରତକା 
ଦରିଅତ୍ଫାତାରାଆ କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ କାତାବାÏର୍୍ା ଗରିଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ନାଇ ରସÍଲୁ ଦାୋ ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି ଆରମବେସା 
ଦÉଦାଙ୍ାନରିଇରବÎଏ ସାହାଜ ଗରିେରିସରିରଡÑଞ୍ଜୁ। ଏତୋନାକା ଏ 
ଆରମବେସା ଦÉଦାରରିଇ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ ରିମାରନରୁ 
ଏଆରରିଇରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ କୂବାÏ ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ 
ଊଜାନ୍ େୁଟା ଡ଼Èଇ ରେହାଇମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାତରି, ଏତୋରରି ଡ଼Ìଇତାରରି ଏ ରବÊଟରି 

ସାଲ୍ ବା କୂନା। ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋରରି ରନଗାରରି ଏ ରବÊଟରି 
ସାଲାମୁ। ରନଗରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ବାହାଡ଼Èଇ 
ବÎÉଜାମାରନଞ୍ଜୁ ଏÌËକରିରଭÑ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାନାଞ୍ଜୁ ରେÍନୁଇ 
ଏରସକାରବÎଏ ରମହାସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ଦରିମୀତ୍ୀଅ ରସÍଲୁ ଗୁରଲÑତାକା ରନଗରି କାତା 

ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଆନାଆ ରବÎସ୍ରିରନରୁ, ଏÌରରି ଉରଜÑ ଇଞ୍ରି  
ସÉକରି ସୀମ।ୁ ଅÉନୁରବÎଏ ଏଆନରି ରସÍଲୁ ରନଗରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାଇ 
ଏଙ୍ା େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି  ମାଇ ରବÎସ୍ାରରି ଉରଜÑତାରରି।

୧୩
 ନÉନ୍ୀ ନୀଙ୍ରି  ରବÎସ୍ା ରସÍଲୁ ଗÉରମ କାତାଙ୍ା ମାନୁ। 

ଏÌËକରିରଭÑ ଅÉନୁ ଏରାଆ ସରିରା ଏଙ୍ା କଲମ ଡ଼Èଇ ବ୍ୀÐସା 
ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିସରିରଡନୁ। ୧୪

 ଅÉଜୁ ଉରତଗରିସରି ରମଃେରି ଅÉନାସ ୁ
ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ଅÉସା ଗରିେ୍ରିମାଇ। ଏ ରଡଲରିତା ଅÉଜୁ ର ରଡଲରିତା 
ଊଜାନା କାତାବÉର୍୍ା ଅÉନାସୁ। ୧୫

 ନୀ ବାଃତା ଲତୁରଜÍଡା 
ମାଞ୍ାକାରରି। ଇରରିମବୋ ମାନରି ନାଇ ତରଡ଼ଞ୍ାକା ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ତÉନ୍ାରା ରଜÍଡା େୁନମବୋ ଗରିେରିମାଞ୍ାରନରୁ। ଏମବୋମାନରି ଆରଙ୍ 
ଗାଡ଼ରି ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟାରରିଇ ନାଇ େୁନ୍ ମବୋ ରଜÍଡା ଜହାରରି 
ଗରିଆଜରିଆମ।ୁ
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ଜେୁିଦା ବ୍ରୀÐସାମାନ ିଅÉକୁ
୧

 ଅÉନୁ ଜୀହୁଦାରତନୁ, ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାନୁ ଏଙ୍ା 
ଜାକୁବ ତାଡ଼ା ଆରମବେସାରତନୁ।

ଏତୋକା ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ 
ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ବ୍ୀÐସ୍କରିମାଇ। ଅÉବା ରେÍନୁ ମୀରଙ୍ ରଜÍଡା 
ଗରିେରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ବାଃତା ଈରୁ ଜ୍ଡÓÞପ୍ ସାନା 
ଈଟା ଅÉଜାମାରଞ୍ରୁ।

୨
 ରେÍନୁତାରାଆ ରଜÍଡାନÌବାÏ, ରଜÍଡା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା 

ଲÉହୁରରି େୁହୁରରି ଡ଼Èଇ ଈରୁ େÉଣ୍ଜୁ ।

ଆଗାନାରାଆ ଗିପିମାନ ିଲÌକୁରିଇ ନପÍନୁ ଡଣ୍ ସରୀନନଞ୍ଜୁ
୩

 ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଅÉନୁ ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଅÉଜୁ ଗୁରଲÑତାସୁ ବÉଗା େÉଣ୍ ଞ୍ାମାନରି ଏଃୋ କାତା ବ୍ୀÐସା 
ରସÍଲୁ ଗÉରମ ମÉଟ୍ରିମାରସ। ଏÌËକରିରଭÑ ଏÌରÈ ତୁହାନା ଅÉନୁ 
ରବÍଗାଲରି କାତା ବ୍ୀÐସା ମÉଣ୍ରିରତଏ; ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ େରତ୍ ଡ଼Èଇ 
ଡ୍ଡÜÝØନାରାଆ େÉଇଟରି ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ରରହା ସୀବାÏ ମÉଟ୍ରିମାଇ। 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରିଇ ଏ େରତ୍ ସରିଆମାରସଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ 
ସରଟÑକାରନ ଇ େରତ୍ ସରିଆମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈରରି ଗୁରଲÑ 
ଦରିନା ରସÍଲୁ ରନଗାରରି। ୪

 ଏସନାକା ରେ୍ଡÍÓରକ ମୀ ଗଟାତାନରି 
ସÌଲ୍ ଜାମାଞ୍ାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଦୂସଗାଟାକା। 
ରେÍନୁ ତାରାଆ େନୁ୍ ମବୋ ଗରିବାÏ ଗାଟାକା ଗÉରମ ଦରିନା ରବÎÍରଲରନ 
ଇ ଲÌକୁରରି କାତା ବ୍ୀÐସାମାରସରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
କÉରସଙ୍ା। ଏଆରୁ ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ େୂରରିଅÉଜରିମାନରି କାବାଡ଼ରି ଗରିବାÏ 
ରସÍଲୁ ମାଇ ରେÍନୁତାରାଆ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତରିନରି ମରିଲ୍ ସରି କାଲ୍ ସରି 
ଗରିେରିମାରନରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା ମାଇ ରଦରÈନରିଇ ଏଙ୍ା ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟଇ ଆଃୋ କୁଇରନରୁ।

୫
 ଈରୁ ରବÎÍରଲରନ େୁଞ୍ାମାନରି ଏସଲରି କାତାଙ୍ା ଏÌଲୁଗରିବାÏ 

ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ ମୀରଙ୍ ସାହାଜ ଗରିବାÏ ରସÍଲୁ ମÉଟ୍ରିମାଇ। 
ଏÌଲୁତାନରିଇଟାଦୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ମରିସର ଦରିନା 
ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕରପ୍ଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ରବÎÊଟରି ଗୁରଲÑ େରତ ୍
ସରିଡାନାକାରରିଇ ମୁହ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୬

 ଈରୁ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି 
କାତା ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ, ଏମବୋରରିତାରରି େÌଣ ମାରସ। ଏÌËକରିରବÎ Ñଏଆରୁ 
ଏÌରÈ ଇଟା ମଆୂରତରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଇଡୁ େରିଃରତରୁ, 
ଏÌସରିବÉଗା ରେÍନୁ ଏଆରରିଇ ଆନ୍ାରରି ତାନରିଇ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ତଃୋ ଅÉଜାମାରନରୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ରଦରରି ତୂକରି ଗରିନରି ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଇଟାମାରନଞ୍ଜୁ। ୭ ସଦମ 
ଗମରା ଏଙ୍ା ଏ ସÌଡ଼ରିଟରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ନÉସ୍କାନରି ଏÌଲୁ 
ଗରିଦୁ। ଏଆରୁ ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନରି ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଏ 
ନÉସ୍କା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି, ଏଙ୍ା ଆଗାନରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡଣ୍ ଡ଼Èଇ 
ଡଣ୍ େÉରଟରୁ। ଏଆରରିତାରରି ଡଣ୍ ମାଇ ନÌକରିଟରି ର ତÌସରିସରି କାତା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଜାମାରନ।

୮
 ଗଟା ତାନରି ସÌଲ୍ ଜା ମାନରି ଲÌକୁତାକା ଟରିକ୍ନÈ ଇ ରଡଃଙ୍ରିତାକା। 

ଏଆରୁ କ୍ଡÞÕଞ୍ା ଡ଼Èଇ ତÉକାଇରନରୁ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଗାଣ୍ରିତରିନରିଇ 
ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମୁହରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା 
େÌଣ ତରିନରିଇ ଅÉଞ୍ାଇସରିରଡÑରୁ ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା ରବÍÎଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି 
ଅÉଜାମାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତାଙ୍ାନରି କୁଇÛଟରି ଗÉରମ ଡ଼Ìଇ କାତାଙ୍ା 
ରବÎସ୍ରିରନରୁ। ୯

 ରଦରରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ମରିକାଏଲରବÎରଲ ଈରÈ 
ଗରିଆସରିଡÈରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମÌସା ତାରାଆ ଗାଣ୍ରି ଅÌବାÏ କାତା 
ଅଆନା ସଇତାନ ରକଏ ଟଟାଟଟରି ଅÉଜାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌËକରିରଭÑ 
ମରିକାଏଲ ଲାଜା ଗରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାରାଆ କାତା ରବÎସାନା 
ଏଆନରିଇ ଦୂସ ଗାଟାଞ୍ଜୁ ଗରିବାÏରସÍଲୁ ଡÉଟା ଗରିËରତଞ୍ଜୁ। 
ଏÌËକରିରବÎଏ ଏଆଞ୍ଜୁ ରବÎରତେଞ୍ଜୁ, ପ୍ରବୁ ନୀଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆକାଞ୍ଜୁ।

୧୦
 ଏÌËକରିରବÎଏ  ଲÌକୁତାକା ରଣ୍ାରବÎଏ କାତା େୁନÈରାଏ, 

ଏ କାତା ଆହାନା ଲାଜା ଗରିେରିମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଏÌଲୁ ଗରିË 
ଡ଼Èଇ େୁଞ୍ରିମାରନରୁ। ବାÏରରି କାତା ରବସ୍ା େୁନÈଆନରି ଜÌତଙ୍ାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଡୀଗାନା େଞୁ୍ରିମାରନରୁ। ଇËରସÍଲୁ ଆଡା ଏଆରୁ ମହୁ ରି 
ଆଇରନରୁ। ୧୧

 ଈରରି ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଡ଼ÌËନାରରି, ଇ ଲÌକୁତାକା 
କଇନତାରାଆ ୋରହରରି କÌୋମାରନରୁ। ଏଆରୁ ଡାବୁ ୋଇ 
ଲÌବା ଗରିତରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ବରିÎଲରିଆମ ରଡଃଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି 
କÌୋମାରନରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା କରହ ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି 
ନରିଙ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନରୁ। କରହ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆରୁରବÎଏ 
ମହୁ ରି ଅÉରନରୁ।

୧୨
 ଏଆରୁ ରରହା ବÌଜରିଙ୍ାନରି ମÉସରି ମÉରାତାକା ରଡଃଙ୍ରି  

ଅÉଜାରନରୁ। ଏଆରୁ ଆଜା ଡ଼Èଇ ମୀରକ ଆଡାନା ତରିନ୍ ମବୋ 
ଉନ୍ ମବୋ ଗରିେରିରନରୁ। ଏଆରୁ ବାÏରରି ତାଡ଼ାନରି ଲେ୍ରିମାରନରୁ। 
ଏଆରୁ େରିଜୁ ସରିଡାନରି ମରୂଡଙ୍ରି  ରଡଃଙ୍ରିତାରୁ। ବରିÎଲୁ ଡ଼Èଇ ଏଆରୁ 
ଇରନକରି ଅରନକରି େÉସ୍କରିରନରୁ, ଏଆରୁ େÌଲ ଅÉଗରିନରି ରଡଲରି 
େÌଲ ସରିଡÈନରି ମ୍ାଃନୁ ରଡଃଙ୍ରିତାକା ଏଙ୍ା ଟÉଣା ଡ଼Èଇ ଉରତଗରିସରି 
ରଜଲ୍ ବା ଆଇରନରୁ। ଏଆରରି ତାରରି ସÉବାÏ ରୀେÉଲୁ ଅÉରନ, 
୧୩

 ସମଦୁ୍ର ତାନରିଇ ଆଜÈଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ରବÎେରିମାନରି ସରିଲ୍ କାଙ୍ା 
ରେÍଣା ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିମାନୁ। ସରିଲ୍ କାଙ୍ା ରେÍଣା ଗÉଡ଼ରି ଗରିେରିମାନରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ଇ ଲÌକୁତାକା ଲାଜାତାରାଆ କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନରୁ। 
ଇ ଲÌକୁତାକା ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଇରନ ଅରନ ରତ୍Íବରି ମାନରି ସୁକାଙ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରିତାକା। ଇ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା କଣ୍ କଣା ଆନ୍ାରରି 
ବାହା ଇଟା ଅÉଜାମାରନ।

୧୪
 ଆଦମ ବାହା ଡ଼Èଇ ସାତୁ େରୁୂ ରବÊଟରି ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜାମାସରି 

ହନକ ଇ ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଇ କାତା ରବÎସାମାରସଞ୍ଜୁ, “ରମଃଦୁ, ପ୍ରବୁ 
ତାଡ଼ା ହଜାର ହଜାର ତୀରରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ରଙ୍ ଆଡାନା 
ବାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ୧୫

 ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑ ଲÌକୁତାରାଆ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇ ମାନରି ଗୁରଲÑ ତାକାରରିଇ ତୂକରିଗରିବାÏ 
ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଡଣ୍ ସୂଭା ତାଙ୍ରି  ବାÏଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ 
କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାନରି ଗୁରଲÑ ତାକାରରିଇ 
ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ଏତୋକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାଇରନରୁ ଏ ଡ଼Ìଇ 
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ଲÌକୁତାକାରରିଇ ରେÍନୁ ଡଣ୍ ସୀରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା 
ଡ଼Ìଇ କାତା ରବÎସ୍ରିମାନରି ବÉଗା ଇଞ୍ରି  ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିକରି ଡଣ୍ 
ସୀରନଞ୍ଜୁ।

୧୬
 ଇ ଲÌକୁତାକା ଡ଼ଃନା ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି ଦୂସ ଇଃୋ 

ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିତାରାଆ ଦୂସ ୁକାଟ୍ କରି ମାରନରୁ। ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ ଅÌଗରିନରି କାତା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଲାବା 
େÉନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ବାÏରରି ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ େÉଡ଼ାଟରି ଅÉଜାନା 
ରନଗରି କାତାଙ୍ା ରବÎସ୍ରିମାରନରୁ।

କÉଡ଼୍ ପା ଏଙ୍ା ଗ୍ରÉପା
୧୭

 ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼ଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସୁ କ୍ରିସ୍ଟ 
ତାଡ଼ା ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା ମୀଙ୍ରି  କାରହ ଏତେରି କାତାଙ୍ା 
ରବÎସାମାଞ୍ାରନରୁ, ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିଦୁ। ୧୮

 ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାକା 
ମୀଙ୍ରି  ରବÎସାମାଞ୍ାରତରୁ, “ବରିÎହା ରଡଲରିତା ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିନାକା 
ନରିଙ୍ରିରନରୁ। ଇ ଲÌକୁତାକା ବାÏରରି ତାଡ଼ା ଅଡ଼୍ େରିମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ନରିଙ୍ାନା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ। ୧୯

 ଇ ଲÌକୁତାକା 
ମୀ ମାରଦ ରଗସ୍ା ରଗସ୍ରି ଗରିେରିରନରୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ ଅଡ୍ ୋ 
ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିରନରୁ। ଏଆରରି ବାଃତା ସୁୋଡ଼ରି 
ଜରିଉ ସରିରଡÑଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଏÌËକରିରଭÑ ନାଇ ରଜÍଡାଗାଟରି ତÌରଡ଼Ñଞ୍ାଙ୍ାରଣ୍ରୁ, ଈରୁ 

ମୀ ତୀରରି େରତ୍ କୁÛଇଟରି ମୀ ମୀ ନୀମବୋ ତରିନରିଇ ଡÉଟାଡ଼Èଇ 
ନରିକ୍ ଦୁ। ୨୧

 ରେÍନୁ ରଜÍଡା ତାନରି ମରିଣ୍ାନରି ଗାଞ୍ା ଗରିଆନା ଇଟାଦୁ। 
ଈରୁ ପ୍ରବୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜୀସୁ ତାରାଆ ରଜÍଡାନÌବାÏ ତରିନରିଇ କÉସାନା 
ମାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀମବୋ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୨୨
 ରଜÍଡା କÌକ୍ ସାମାନରି ଲÌକୁତାକାରରିଇ ବÉରା ସରିଦୁ। 

୨୩
 ରବÍଗାଲରି ଲÌକୁରରିଇ ଜ୍ଡରିÓପ୍ ଦୁ। ଏ ଲÌକୁତାକାରରିଇ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ 

ରଜଜାନା ତାଦୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ଈରୁ ରବÍଗାଲରି ଡ଼Ìଇତାକାରରିଇ 
ରଜÍଡାନÌବାÏ ତÌସ୍ରି ରଡଲରିତା ମÉରୁ ମÉରୁ ଅÉଦୁ। ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ 
ଟରିକାଙ୍ା ଅÉଜାମାନରି ଏଆରରିତାରାଆ ସରିଣ୍È ଦାନ୍Èଙ୍ାରବÎଏରୂଗ 
ଅÉଦୁ।

ନପÍନୁଇ ଦଃପା ପÌଙ୍ା ଗିଦୁ
୨୪

 ରେÍନୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀରଙ୍ ରନÍରଡ ଦୀବାÏ 
ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕୋ ମତୂାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ମୀଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡÓÞÕପ୍ ସାନା 
ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ନÌକରିଟରିତାଙ୍ରି  ଅÌବାÏମତୂାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ମୀଙ୍ରି  ରଦରରି 
ରରହା ସୀଭା ମୂତାରନଞ୍ଜୁ। ୨୫

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରËରଞ୍ରନ ରେÍନୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଆଡା ମÉଙ୍ରି  ଏଃÍୋ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ। ମାଇ ପ୍ରବୁ ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ସକୂାରହ, ଇରଦ ଏଙ୍ା କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ 
ଏଃÍୋଗାଟରି ରେÍନୁତାରରି େÌଙ୍ାରବÎÍଙ୍ା, ଅÌରତେରରି, ମୂୋ ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା େÌଣ ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।
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ଜେନଇ ତÌତୋରି
ଈ ପୁତତିାରା ପନଦକା

୧  ୧ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ଏତୋରା ତÌସାମାରନଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାରା ଈ 
େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାରନ। ଏତୋରରି ଏତୋରରି ଡାରଣ୍ 

ଅÉରନ, ଏÌରÈ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରିଇ ତÌସ୍ା ତାଙ୍ରି  ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଈରା ଏଆନରିକରି ସୀଭା ଅÉରତ। କ୍ରିସ୍ଟ ତାଡ଼ା ଦୁତଇ ୋଣ୍ାନାଇ 
ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟରି ଜହନଇ ଈରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିରତଞ୍ଜୁ।

୨
 ଜହନ ଏତୋରା ରମଃରତଞ୍ଜୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାରା ସÉକରି 

ସୀପ୍  କରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ରେÍନୁତାରା ଈ ଉରଜÑତାରା ରଭସ୍ା ଜୀସ ୁ
କ୍ରିସ୍ଟ ବାହା ଡ଼Èଇ ଜହନଇ ସୀଭା ଅÉରତ।

୩
 ଏତେରି ଲÌକୁ ରେÍନୁ ତାରା ଈ ରଭସ୍ା େÌଡ଼ରି ଅÉରନରୁ ଏଙ୍ା 

ଏତୋନାକା ଈ ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ରଭରନରୁ, ଅରଟÑÑ ଇମବୋ ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାମାନାରା ଗୁରଲÑÑ କାତା ଆହାନା ନୀମବେରିରନରୁ ଏଆରୁ 
ଦଃୋ େÉନ୍  ମବୋ ଆଗ୍ାକା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି 
ଅÉରତରଡଏ।

ଜେନ ଜରୀସୁ ନ୍ତୋରା ଊଜାନ୍  ପୁଟା  
ବାଃତାଙି୍ ଭ୍ରୀସି୍ନନଞ୍ଜୁ

୪
 ଅÉନୁ ଜହନ ଏସରିଆ ଦରିନା ତାନରି ମାନରି ସÉତ ଗଟା ଊଜାନ୍ େୁଟା 

ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସ୍କରିମାଇ।

ଏତେରି ରେÍନୁ ସୂକରହ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରଦÑ ମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
ମାଏସରି ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ମାନରି 
ସÉତଗଟା ଜରିଉଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ଜୀସ ୁକ୍ରିସ୍ଟ ବାହାଡ଼Èଇ 
ରଜÍଡାନÌଭା ଏଙ୍ା ଲତୁରଜÍଡା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉୋକାରରି। 
୫

 ଈ ଜୀସୁ ଆଇରନଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ନÈ େୂଡ଼୍ ୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ସÉଭା ଡ଼Èଇ 
ନରିଙ୍ାମାନାରରି ମାରଦÑ ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ େୁତଗି 
ରÉଜାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରÉରଜÑଞ୍ଜୁ।

ଏ ଜୀସ ୁମÉଙ୍ରି  ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ଏ ଜୀସ ୁତାଡ଼ା 
ରାକÈ ସରିଆନା ମÉଙ୍ରି  ଡ଼Ìଇ ଡ଼Èଇ ଏହାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। ୬ ଜୀସ ୁମÉଙ୍ରି  
ତାଡ଼ା ଦରିନାତାକା ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ମÉଙ୍ରି  ତାଡ଼ା 
ଅÉବା ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ତାନରି ଲÉକାଗାଟାସୁ ଗରିଆଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ। 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଏଙ୍ା ମୂୋ େÌଣ କÉରଲଙ୍କÉଲା ଏଆନରିତାରରି 
ଅÉୋକାରରି। ଅÉରମନ୍।

୭
 ରମଃଦୁ, ଜୀସୁ ମୂରଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଭାଇମାରନଞ୍ଜୁ। ଗୁରଲÑÑ 

ଲÌକୁତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ଏଆନରିଇ ରମଃନୁ। ଏଆନରିଇ ଇଃୋ ସାକାରଭÑ 
ଏଆନରିଇ ରମଃରନରୁ। ଈ େୁତଗି ତାନରି ମାନରି ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକା 
ଏଆନରି ଭାଇମାନାଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଡ଼ୀଭରିରନରୁ। ଆଁ, 
ଈରରି ଉରଜÑରନ ଅÉରନ। ଅÉରମନ୍।

୮
 ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ‘ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହାରତନୁ’ ( 

ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା ଓରମଗା) ଅÉନୁ ଇରଦ ମାଇ, ସକୂାରହ ମାରସଏ 
ଏଙ୍ା ଡାଉରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁହରି। ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ଡÉଟାଗାଟାନୁ।”

୯
 ଜୀସୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ମାଞ୍ାନା ତାଡ଼ା ଦରିନା ରସÍଲୁ ଜୂଗା ତାନରି 

ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି ଅÉଭା ତାନରିରଭÑ ଆଡା ମାଞ୍ାନରି ମୀ ଦÉଦା ଜହନ 
ରତନୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା େÌତେରି ବÉଗା ଏଙ୍ା ସÉକରି ସରିତରି ବÉଗା 
ୋତ୍ମ େÌଡ଼ରି ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ା ଅÉଜାନା ମାରସଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଅÉନୁ ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା େÌରତେଏ। ଅÉନୁ ଜୀସୁତାରା ସÉକରି 
ସରିରତଏ। ୧୦

 ରନରିସରି ରେÍନୁ ଦରିନା ଗÉଲା ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  
ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ଆଃତାରତଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ରବଅନରି େÉଡ଼ାଟରି ରଣ୍ା ରଦରରି 
ଗୀରା ରଭରସଏ। ଏÌରରି ସାଦା ତୂଡୁ଼ ସାଦା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମାରସ। 
୧୧

 ଏ ଗୀରା ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତ, “ଈନୁ ଆନା ଆନା ରମଃଦରି 
ଏÌରÈ ଗୁରଲÑÑ ର େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସାମ ୁଏଙ୍ା ଏÌରÈ ସÉତ ଗଟା 
ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ା ଇରସÑକା, ଏେରିସ, ସ୍ଜୁର୍୍ା, େଗ୍ମ, ଥୁୟତୀରା, 
ସାର୍୍ୀ, ଫରିଲାରଦଲ୍ ଫରିଆ ଓ ଲାଅଦରିକରିଆ ତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମ।ୁ”

୧୨
 ଅÉନୁ କରିରରି ଇଞ୍ାନାଇ ନÉରକ ଏମବୋଇ କାତା 

ଆଇଞ୍ାରନ ଇଞ୍ରି  େୁନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ ରମଃରତଏ। ଅÉନୁ କରିରରି 
ଇନ୍ ମବୋରନ ସÉତଗଟା ସୁନା ବଇଟଙ୍ା ରମଃରତଏ। ୧୩

 ଏ 
ସÉତ ଗଟା ସୁନା ବଇଟଙ୍ା ମାରଦÑ: “ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି” 
ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନରିସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଣ୍ା ଲୁବୁଲୁବୁ 
ଇଞ୍ରିସାରା ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଡାକରି ତାନରି ରଣ୍ା 
ସୁନା ଡÌରୁ ତହାମାରସଞ୍ଜୁ। ୧୪

 ଏଆନରି ତ୍ାଉତାଇ ତ୍Éରମରାକା 
ନୀଭା ରଡଃଙ୍ରି  ମୂଲା ସୂକାଲରି ଅÉଜାସୁ। ଏଆନରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା 
ରୀ ମାନରି ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଦଁ୍ର ରଦଁ୍ର ଇଞ୍ରିସୁ। ୧୫

 ଏଆନରିତାଇ 
କÉଟ୍ କା ମାଡାଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ତାନରି ତର୍ ଡ଼ରି ଅÉଜା ମାସରି େରିତ୍ 
ରଡଃଙ୍ରି  ରାଉ ରାଉନା ଅÌସ୍ରିମାସୁ। ଏଆନରିତାରରି ଗୀରା ରଦରରି 
ଜÌଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା ସାଦା ଆଇରସ। ୧୬

 ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା 
ତରିନରି କାଜୁ ତାନରି ସÉତ ଗଟା ସୁକାଙ୍ା ଆହାରସଞ୍ଜୁ। ରରିକଟରି 
ଭÉଙ୍ା ମାନରି ଭାସ୍ରି ସୂରୁକୂରଡ଼ ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓØେରିଞ୍ାରତ। ଅରଟÑÑ ଏଆନରି ତାରରି ଭାନା ତ୍Éରଟରି ରଭÍଲା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଅସ୍ରିମାରସ।

୧୭
 ଏଆନରିଇ ରମହାନାଇ ଅÉନୁ ସÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  େ୍ଡଡୂନା ଏଆନରି 

କÉଟ୍ କାନରି କୂରରିରତଏ। ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା ତରିନରି 
କାଜୁ ଇଟାନାଇ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଆଜା କୂନା, ଅÉନୁ ଟÌଣ୍ାରତନୁ 
ଏଙ୍ା ଭରିହାରତନୁ।” ୧୮

 ଅÉନୁରନ ନୀରଡ଼ମାନାନୁ। ଅÉନୁ 
ସÉଜାରସଏ ଅÉରତକାରଭÑ ଅÉନୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା ରସÍଲୁ ନୀମବୋନା 
ମାଇ, ନାଇ କାଜୁ ତାନରି ସÉଭାତାରରି ଏଙ୍ା ହାଇଦରି ଇରସÑକା 
ସÉଜା ମାନରି ଲÌକୁ ଲଃନରି ଦରିନାତାରରି କୁଞ୍ ରି ମାରନ। ୧୯

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଈନୁ ଆନା ଆନା ରମହାମାଞ୍ରି  ଇରଦ ଆନାରରି ଆନାରରି 
ଆଇମାରନ ଏଙ୍ା ଅÉରନ, ଈରା ଗୁରଲÑÑ ଭ୍ୀସାନା ଇଟାମୁ। 
୨୦

 ନାଇ ତରିନରି କାଜୁ ତାନରି ଏତେରି ସÉତଟା ସକୁାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସÉତଟା 
ବଇଟଙ୍ା ରମହାମାଞ୍ରି , ଏମବୋଡ଼ରିତାରରି ଲାଇନରି କାତା ଈରରି ସÉତଟା 
ସକୁାଙ୍ା ଇରସÑକା ସÉତଟା ଊଜାନ୍ େୁଟାତାରା ଦୁତଙ୍ା। ସÉତଟା 
ବଇଟଙ୍ା ଇରସÑକା ସÉତଟା ଊଜାନ୍ େୁଟା।
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ଏପିସ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ

୨  ୧ “ଏେରିସ ରଦରରି ନÉଜୁ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  
ଭ୍ୀସାମ:ୁ

“ଏତୋଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା କାଜୁତା ସÉତଟା ସୁକାଙ୍ା ଆହାରନଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ସÉତଟା ସୁନା ବଇଟଙ୍ାନରି ମାରଦÑ ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ,

୨
 “ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି, ଭାହାଇମାନାରା ଏଙ୍ା ମୁଣ୍ରି 

ମୂେରିନାରା େୁଞ୍ରିମାଇ। ଅରଟÑÑ ଡ଼Ìଇତାକାରରିଇ ମୁଣ୍ରି ଆଇ 
ସରିଡାନାରାରଭÑ େୁଞ୍ରିମାଇ। ଏତୋନାକା ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାକା 
ଅÉଆ ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାନରି ୋଣ୍ା ଅÉଜାନାମୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ରିରନରୁ, 
ଏଆରରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିଆନା ଏଆରୁ ବୁର୍୍ାଗାଟାକା ଇଞ୍ରି   
ନୀ େୁଞ୍ରିମାନାରାରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ। ୩

 ନୀନ୍ରି ମୁଣ୍ରି 
ଅÉନାରରି ମୁସାଞ୍ରି , ଅÉରଟ ଭାହାଇ ସରିଡାଇ ଇଞ୍ରିରଭÑ ଅÉନୁ 
େୁଞ୍ରିମାଇ।

୪
 “ଅÉରତକାରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ରରଣ୍ କାତା ମାରନ, 

ଇରସÑକା ଈନୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭÍରଲ ଏରସ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିଞ୍ାତରି 
ଏÌରÈ ବୁଡ଼୍ ଜାମାଞ୍ରି । ୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଈନୁ ଆନାଡ଼Èଇ ଏÌରସ 
ରନÍରଡ ଦରିଆଙ୍ାଦରି ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିମ ୁଏଙ୍ା ନୀ ଏÌଲୁ ତରିଃମ।ୁ 
ଈନୁ ରଭÍରଲ ରଡଃଙ୍ରିତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିମୁ। ଈନୁ ନୀ ଏÌଲୁ 
ତରିହାଆତାକା ଅÉନୁ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନା ନୀ ବଇଟ 
ତରିନରିଇ ତାଡ଼ା ମାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରକ ଇଟରିଇ। ୬

 ଏÌËକରିରଭÑ 
ନୀ ବାଃତା ରରଣ୍ ରନଗରି ଏÌଲୁ ମାଞ୍ାରନ, ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
ନରିକଲାଇତ ଲÌକୁରରି ତାରା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ରୂଗୁ ଆଇମାଞ୍ରି ।

୭
 “ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 

କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୂରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରିକରି ଅÉନୁ ୋରଦୀସତା ଇରସÑକା ରେÍନୁ ଟୁଟା ବÉଡ଼ା 
ମାରଦ ମାନରି ନୀମବୋ ମ୍ାଃନୁତାରା େÌଲ ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ସୀଇ।

ସ୍ଜୁର୍୍ଡା ଊଜାନ୍ ପୁଟା ବାଃତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୮

 “ସ୍ଜୁର୍୍ା ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମ ୁ:
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହା, ଏତୋଞ୍ଜୁ ସÉଜାନାଇ ରରିରହଗରି 

ନୀମବୋମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଈ କାତା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।
୯

 “ଅÉନୁ ନୀ ଜୂଗାଇମାନାରା େୁଞ୍ରି ମାଇ। ଈନୁ 
େÉନାଆନାତରି ଅÉଜାମାନାରଭÑ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଅÉରତକାରଭÑ 
ଈନୁ ଉରଜÑରନ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାତରି। ନୀଙ୍ରି  କାତା ଗରିେରି 
ମାଞ୍ାନାରାରଭÑ ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
ତାଡ଼ାନରି ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଇଞ୍ରି  ରଭସ୍ରିସାକାରଭÑ ଉରଜÑରନ ଜରିହୁଦରିଙ୍ା 
ଅÉଆରତରୁ। ଏଆରୁ ସଇତାନ େୁଟାତାକା। ୧୦

 ନୀ ରସÍଲୁ 
ଏତେରି ଜୂଗା ବରିକାଲରି ଭାଇ ମାରନ ଏÌରÈ ରସÍଲୁ ଆଜା କୂନା। 
ରମଃମୁ, ସଇତାନ ମୀଙ୍ରି  େରରିକ୍ା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ମୀଆରରି 
ମାରଦ ଏସନାକାରରିଇ ବନ୍ରି ଇଡୁ ତାନରି ରମରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଈରୁ 
ଦସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ଜୂଗରିରଦରୁ। ଈନୁ ସÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଟରିକ୍ ନାତାତରି 
ଅÉଜାନା ରାହରି ଅÉମୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ନୀମବୋ ମÉରାତରି 
ଟରେରରି ସୀଆଇ।

୧୧
 “ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍଲୁ ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, 

କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଇସରିଙ୍ରି  ଅÉରତକାରଭÑ ରରିରହଗରି ସÉଭା ଡ଼Èଇ ନାହରିକରି ଅÉଏଞ୍ଜୁ।

ପଗ୍ଡମ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୧୨

 “େଗ୍ମ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମୁ: 
“ଏତୋନରି ବାଃତା ରରିକଟରି ଭÉଙ୍ରି  ମାନରି ସୂର୍ କୂରଡ଼ ମାରନ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ।

୧୩
 “ଅÉନୁ େୁଞ୍ରିମାଇ, ଈନୁ ସଇତାନ ତାରରି େÌଣ ଜÌମବୋ 

ମାନରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ଲଃେରିମାଞ୍ରି । ଅÉରତକାରଭÑ ଈନୁ 
ନÉନ୍ା ୋଦା ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାମାଞ୍ରି । ସଇତାନ ଲଃେରି 
ମାନରି ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି, ମୀ ମାରଦ ନାଇ ରସÍଲୁ ସÉକରି 
ସୀଭାଗାଟରି ଆନ୍ରିୋ ଏରସରରିରଭÍଲା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତଞ୍ଜୁ ଏ 
ରଡଲରି ତାନରିରଭÑ ଈନୁ ନାଇ ବାଃତା େରତ ୍ଇଟାମାଞ୍ାତରି ବÉଗା 
ନÉଙ୍ରି  ଅÉଞ୍ା କୁଆ ସରିଡାରାଆତରି।

୧୪
 “ଅÉରତକାରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ଈରକ କାତା ମାରନ। 

ଇସ୍ାଏଲ ଲÌକୁତାକା ଡ଼Ìଇ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏତେରି ବରିଲରିୟାମ 
ବାସାକଇ, େୁତ୍ାଙ୍ାନରିଇ ଲÉକାଇ ମାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ରସÍଲୁ 
ଏଙ୍ା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଗ୍ରÉପ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ, 
ଏÌଆରଡଃଙ୍ରିତାରା ଏÌଲୁ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି ଲÌକୁତାକା ମୀ 
େୁଟାମାରଦରନ ଏସନାକା ମାରନରୁ। ୧୫

 ଅରଟÑÑ ନରିକଲାତରିଅ 
ତାକାରରି ଗ୍ରÉପ୍ ସା ମାନାରା ଆଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନରି 
ଲÌକୁତାକା ଏସନାକା ମୀ େୁଟା ମାରଦ ମାରନରୁ। 
୧୬

 ଏÌସରିବÉଗା ଈନୁ ଏÌଲୁ ତରିଃମ।ୁ ଏରହଙ୍ରି  ଅÉଆତାକା ଅÉନୁ 
ଡାରଣ୍ରନ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନାଇ ନାଇ ସୁଡା ଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓØେରିମାନରି ସରୂ୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ଏଆରରିରକ କÉଲା ଗରିଇ।

୧୭
 “ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା 

ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ, କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିକରି ଅÉନୁ ମÉଗ୍ା ମାନରି  ମାନ୍ା a 

ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ସୀଇ। ଅÉନୁ ଏଆନରିକରି ର ସକୂାଲରିଗାଟରି ଭାଡରି 
ସୀଇ। ଏମବୋ େୂନରି ୋଦା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାଦୁଃରନ। ଏÌରÈ େÉଣ୍ଞ୍ା 
ମାନାନରିଇ ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନରି ୋଦା 
େୁନ୍ ମବୋ ମଏୂଞ୍ଜୁ।”

ଥୁୟତରିା ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୧୮

 “ଥୁୟତରିରା ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମ ୁ:
“ଏତୋନରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ରୀ ମାନରି ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଦ୍ରଁÍ ରଦ୍ରଁÍ 

ଇଞ୍ରି ନୁ ଏଙ୍ା କÉଟ୍ କା ରାଉ ରାଉନା ଅସ୍ରିମାନରି େରିତ୍ ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉଜାନୁ ଏ ରେÍନୁ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ:

୧୯
 “ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି, ରଜÍଡା, େରତ୍, ଲପ୍ କା 

ଏଙ୍ା ମଣୁ୍ରି ମନୂାରା େୁଞ୍ରିମାଇ ଅରଟÑÑ ଇରଦ ଈନୁ ରଭÍରଲ 
ତରିକରି ସÉରÛକରି କାବାଡ଼ରି ଗରିେରିଞ୍ରି  ଇଞ୍ରି ରଭÑ େୁଞ୍ରିମାଇ। 
୨୦

 ଅÉରତକାରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ନÉନ୍ରି ଈ କାତା ମାରନ, ଇରସÑକା 
ଜରିରଜବଲ ୋଦାତାରରି ଏତେରି ଅÉସାମୀଡା ମାରନ ଏÌରରି ତାଡ଼ାନରି 
ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ରଭସାନା ନାଇ 
ଲÌକୁରରିଇ କରିରରି ଇସ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଗÍକା ଗରିଭା ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ାନରି 
ବାଃତା ଲÉକାନାରା ତରିନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇ ମାରନ। ଈନୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରି ଡ଼Ìଇତାରା ମୁଣ୍ରି ଆଇମାଞ୍ରି । ୨୧

 “ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ 
ତରିଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଡ଼Ìଇ ୋରହରରି ଡ଼Èଇ ରଭ୍ଡÓÍୋ ତାଙ୍ରି  ଅÉନୁ 
a ୨:୧୭ ମାନ୍ା ଭÉଲୁ ୋଙ୍ାତା ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁରରି ସରିଆମାସରି 
ରସଣ୍Ûନରି ତରିନ୍ ମବୋ। ସ୍ଡÓØୋ ୧୬:୪–୩୬।

ତÌତୋରି ୨:୧
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ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ଏରସ ୋବରି ସରିରତକାରଭÑ ଏÌରରି ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି 
ଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିଃେରି ସରିରଡଏ। ୨୨

 ଏÌସରିବÉଗା ଅÉନୁ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ 
ଜୂଗା ସରିଆନା କାରଟତ। ରତ୍Íେରିଇ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ 
ରଗÍକା ଗରିେରିମାନାରରିରଭÑ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା ସୀଇ। ଏଆରୁ ଏÌଲୁ 
ତରିହାଆତାକା ଏଆରରିକରି ଅÉନୁ ଡଣ୍ ସୀଇ। ୨୩

 ଅÉନୁ ଏଆରରି 
ମୀଡାକାନରିଇ ରଦରରି ରୂଗ ଡ଼Èଇ ସÉେରିଇ। ଏମବୋ ଆଡା ଅÉନୁ 
ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁରରି ଏÌଲୁ ଏଙ୍ା ରଜÍଡା ଲାଇନାରା େରରିକ୍ା 
ଗରିଭାଗାଟାନୁ, ଅରଟÑÑ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରିତାକାରରି ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି 
ତାରା େÌଲ ସୀଭା ଗାଟାନୁ ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ଊଜାନ୍ େୁଟାତାକା 
େୁରନରୁ।

୨୪
 “ଏÌËକରିରଭÑ ଥୁୟାତରିରା ତାନରି ମାନରି ଅରଟÑÑ ଗରନ୍କାତାକା 

ଏଆଡ଼ରିନରି ଗ୍ରÉୋ ଆହା ସରିରଡରୁ ଏଙ୍ା ଏତୋରା ସଇତାନ ତାରରି 
ଲାଇ ମାନରି କାତା ଇଞ୍ରିରନରୁ, ଏÌରÈ ଗ୍ରÉମବୋ ସରିରଡରୁ, “ଅÉନୁ 
ଏଆରରିଇ ରଭସ୍ରିମାଇ, ଅÉନୁ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ଆନରିରଭÑ େୀଗୁ 
ବÉରରି ଇରଟନୁ। ୨୫

 ମୀ ବାଃତା ଏତୋରରି ମାରନ ଏÌରÈ ନାଇ 
ରରିରହଗରି ଭÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆହାନା ଇଟାଦୁ।

୨୬
 “ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଭରିହ ରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ନÉନ୍ାରା 

କାବାଡ଼ରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ନାଇ ଅÉବା ବାହା ଡ଼Èଇ 
େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ, ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି କ୍Éମବେଜୁତାକାରରି 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସୀଇ।

୨୭
 “ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ଲହା ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ େÌଣ 

ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆକରି ଏଆରୁ ଭରିରା ରଟକରି ରଡଃଙ୍ରି  ରକର୍ କାର୍ 
ଆପ୍ କରିରନରୁ।” (ଗÉଡ଼ରିେତୁରି୨:୯) ୨୮

 ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବା ରେÍନୁ 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଈରା େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାଇ। ଅÉନୁ ଏଆରରିକରି 
ରଭÍଗାମୂଡଡ଼ରି ସୁକା ସୀଇ। ୨୯

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ 
ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

ସାଦ୍୍ଡରୀ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ

୩  ୧ “ସାର୍୍ୀ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମୁ
“ଏତୋନରି ବାଃତା ରେÍନୁତାଇ ସÉତ ଗଟା ଜରିଉଙ୍ା 

ଏଙ୍ା ସÉତ ଗଟା ସୁକାଙ୍ା ମାନୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀଙ୍ରି  ଈ କାତା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

“ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ରିମାଇ। ଈନୁ 
ନୀରଡ଼ତାତରି ଇଞ୍ରି  ୋଦା େÉଣ୍ଞ୍ାଞ୍ରି  ଏÌËକରିରଭÑ ଉରଜÑ 
ସÉଜାମାଞ୍ରି । ୨

 ତାକ୍ାଲରି ଅÉମ,ୁ ଏତୋଇ ଲୀେରି ଲୀେରି ଇଞ୍ରି ନୁ 
ଏÌଭରି ଲତ୍ ନା ଲୁମବେରିନରି ରଭÍରଲରନ ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ରୀଭା ଗରିମ,ୁ 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଦୂସ 
ସରିଡାନାଇ ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉନୁ ରମଃେରିସରିରଡନୁ। ୩ ଏÌସରିବÉଗା ଟÌଣ୍ା 
ତାନରି ଇସରିଙ୍ରି  ତାରା ଗ୍ରÉମବୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ଏଙ୍ା ରଭଞ୍ାମାସରି 
ଏÌରÈ ଏÌଲୁ ଗରିମୁ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିମୁ ଏଙ୍ା ଏÌଲୁ ତରିଃମୁ। 
ରଗରଟ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଆଇ, ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଅÉନୁ 
ରେ୍ଡÓÍକରରଏନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭÉଇ ଏଙ୍ା ନୀ େୁନାନରି ରଡଲରି ତାନରି 
ଦୁେ୍ନା ଏତାଇ।

୪
 “ଅÉରତକାରଭÑ ଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା 

ମÉସରି ଗରିଆ ସରିରଡରୁ ଇଁØତାକା ନୀ ସାର୍୍ୀ ଊଜାନ୍ େୁଟା 
ତାନରି ଈକନାକା ମାରନରୁ। ଏଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ ସକୂାଲରି 

ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାନା ନÉରକ ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା ଗରିଆରନରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଆବ୍ ଗରିମାନାକା। ୫

 ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ମୂରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  େରିଅ େରିଅତାଆ ସୂକାଲରି 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟରିରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅÉନୁ ନୀମବୋ େୁତରି ଡ଼Èଇ ଏଆନରି 
ୋଦା ମ୍ଡÓÝରକଏନୁ, ରଟÍରଣ୍ ଅÉନୁ ନାଇ ଅÉବା ନÌକରିଟରି ଏଙ୍ା 
ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ଇଆଞ୍ଜୁ ନÉଆଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  ଅÉଞ୍ରିଇ। 
୬

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ଆନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

ଫିଲାନଦଲ୍ ଫିଆ ଊଜାନ୍ ପୁଟା ତାଙି୍ ଜରୀସୁ ତାରି ଅÉକୁ
୭

 “ଫରିଲାରଦଲ୍ ଫରିଆ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଭ୍ୀସାମ:ୁ
“ଏତୋଞ୍ଜୁ ସେୁାଡ଼ରିଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ, ଏତୋନରି ବାଃତା 

ଦାଉଦ ତାରରି କୁଞ୍ ରି ମାରନ, ଏତୋନରି ଦÉନାରା ଏମବୋଇରଭÑ ଟୁଣ୍ା 
ମଏୂ, ଏଙ୍ା ଟୁଣ୍ରିତାକା ଏମବୋଇରଭÑ ଦÉୋ ମଏୂ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା 
ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।

୮
 “ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ରିମାଇ। ରମଃମୁ, ଅÉନୁ 

ନୀ କାନ୍ ଙ୍ାନରି ରଣ୍ା ଦÉରା ଦÉସାମାଇ। ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏÌରÈ 
ଟୁଣ୍ା ମଏୂଞ୍ଜୁ। ଈନୁ ଈରକ ଡÉଟାଗାଟାତରି ଅÉରତକାରଭÑ ନାଇ 
ରଭସ୍ା ଆହାମାଞ୍ରି  ଏଙ୍ା ନାଇ ୋଦା ଅÉଞ୍ା କୁଆସରିଡାଇ। 
୯

 ରମଃମୁ, ଏତୋନାକା ଜରିହୁଦରିଙ୍ା ଅÉଆତାକାରଭÑ, ଅÉମ ୁ
ଜରିହୁଦରିଙ୍ାନାମୁ ଇଞ୍ରି  ଦାୋ ରଭସ୍ରିରନରୁ, ଅÉନୁ ଇଁØତରି 
ସଇତାନ େୁଟାତାକାରରିଇ ନୀ ନÌକରିଟରି ତାଙ୍ରି  ତାସାନା ନୀ 
କÉଟ୍ କାନରି କୂରା ଗରିଭା ଗରିଆଇ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରଜÍଡା 
ଗରିେରିଞ୍ାଇ ଇଞ୍ାନା ଏଆରରିଇ େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଇ। ୧୦

 ମଣୁ୍ରିମେୂା 
ତାଙ୍ରି  ଅÉରନ ଇଞ୍ରି  ନାଇ ରଭସା ମାଞ୍ାନାରା ବାଗଗି ଈନୁ ଆହା 
ମାଞ୍ରି , ଏÌସରିବÉଗା େୁତଗିତାକାରରିଇ େରରିକ୍ା ଗରିଭା ରସÍଲୁ ଭÉନରି 
ଆଜାଞ୍Éୋ ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଜ୍ଡÓÞପ୍ାଇ।

୧୧
 “ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ। ଏମବୋଇରଭÑ ନୀନ୍ାରା 

ଟରେରରି କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌଭା ମୂଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରÈ ଈନୁ 
ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ଆଃମ।ୁ ୧୨

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ମରୂନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ 
ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ର କବା ରଡଃଙ୍ରି  ଅÉଭା ଗରିଇ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରସକାରଭÑ ସାରଲଏଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି 
ରେÍନୁ ତାରା ୋଦା ଭ୍ୀସରିଇ। ନାଇ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ନÉଜୁ 
ୋଦାରଭÑ ଏଆନରି କୁÛଇଟରି ଭ୍ୀସରିଇ। ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ୋଦା 
“େୂନରି ଜରିରୁସାଲମ।” ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ନାଇ ରେÍନୁ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜÉେରିମାଞ୍ାରନ। ଅÉନୁ ନାଇ 
େୂନରି ୋଦାରଭÑ ଏଆନରି ବାଃତା ଭ୍ୀସରିଇ। ୧୩

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି 
ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ 
ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

ଲାଅଦକିଆି ଊଜାନ୍ ପୁଟା ନସÍଲୁ ଜରୀସୁତାରି ଅÉକୁ
୧୪

 “ଲାଅଦରିକରିଆ ଊଜାନ୍ େୁଟା ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ଈରା ଭ୍ୀସାମ:ୁ
“ଏତୋଞ୍ଜୁ  ଅÉରମନ୍ a, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଟରିକ୍ ନାତାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଉରଜÑ 

ଡ଼Èଇ ସÉକରି ସୀନାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ େରିଲ୍ ସାନାଆ ଟÌଣ୍ରିତାଞ୍ଜୁ 

a ୩:୧୪ ଆନମନ୍ ଇରସÑକା “ଉରଜÑ”। ଈମବୋ ଈରା ଜୀସ ୁତାରା ୋଦା 
ରଡଃଙ୍ରି  ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ।

ତÌତୋରି ୩:୧୪
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ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭସ୍ରିମାରନଞ୍ଜୁ। ଅÉନୁ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି 
େୁଞ୍ାମାଇ।

୧୫
 “ଅÉ ନୀନ୍ାରା କାବାଡ଼ରି େୁଞ୍ାମାଇ। ଈନୁ ଜରିଲରି ଇଞ୍ରି  

ସରିଡାଇ ଅÉରତÑକା ରଭଃେରିସରିଡାଇ। ଈନୁ ଜରିଲରି ଇଞ୍ାସାକା 
ଅÉରତÑକା ରଭଃେରିସାକା ରନଗରି ଅÉଜା ଦୁଃରନମା। ୧୬

 ଈନୁ 
ଜରିଲରି ଅÉରତକା ରଭହାରାଆ ଭାରରି ଅÌେୁ ଅÌେୁ ଇଞ୍ରିନାକରି 
ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ରତ୍Íକ୍ାଇରଡଏ। ୧୭

 ଈନୁ ନୀସଅ ଇହରିଙ୍ରି  
ଇଞ୍ରିଞ୍ରି , ଅÉନୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାନୁ, ନାଇ ଗÉରମ ଦନ ମାନୁ, 
ନÉନ୍ରି ଆନାରରିରଭÑ କÌଗାଇ ସରିଡାରାଏ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ 
େÉନାନାତରି, େÉେ ସରିଅଡ଼ରିଗାଟାତରି, କÉଣରିଙ୍ାଗାଟାତରି ଏଙ୍ା 
ନÉଗାଲରିଗାଟାତରି, ଏÌରÈ ଈନୁ େୁଞ୍ରି  ସରିଡାଇ। ୧୮

 ଏÌସରିବÉଗା 
ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଗ୍ରÉୋଇଞ୍ାଇ, ଈନୁ େÉନ୍ ମବୋଗାଟାତରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ 
ନାଇ ବାହା ଡ଼Èଇ ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମ୍ଡÓÝØୋ ଅÉଜାମାନରି ସୁନା, 
ନୀନ୍ାରା ଲାଜା ତୁଃୋ ତାଙ୍ରି  ନୀ ଟÉଟା ରସÍଲୁ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍È, 
ନୀ କାନ୍ ଙ୍ା ରନଗାଡ଼Èଇ ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଅÌସ ନାଇ ବାଃତା 
ଡ଼Èଇ କଡାଜାମୁ।

୧୯
 “ଅÉନୁ ଏତୋରରିଇ ରଜÍଡା ଗରିପ୍ କରିମାଇ ଏଆରରିଇ 

ପ୍ରଃେରିମାଇ ଏଙ୍ା ଡଣ୍ ସୀପ୍ କରିମାଇ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ନୂରଡ଼ ଡୁଞ୍ାନା 
ଟୁକ୍ନÈ ୋରହରରି ତାଙ୍ରି  ରଭ୍ଡÓÍତାମୁ। ୨୦

 ରମଃମୁ, ଅÉନୁ ଦÉରାତା 
ନରିସାନା ଦÉରା ଦÉତାରନଞ୍ଜୁ, ଅÉନୁ ଇଜÔକରି ସÌଲ୍ ଜାନା ଏଆନରି 
ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଇ। ଅରଟÑÑ ଏଆନରିରକ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଇ ଏଙ୍ା 
ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉରକ ତରିନ୍ ମବୋ ଉନ୍ ମବୋ ଗରିଆରନଞ୍ଜୁ।

୨୧
 “ଅÉନୁ ଇସରିଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ ମସୁାନା ନାଇ ଅÉବାରକଏ ତାଡ଼ା 

େÌଣ ଜÌମବୋତାନରି ରରହ କକ୍ ସାମାଇ, ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ମରୂନଞ୍ଜୁ, ଏଆନରିଇ ଅÉନୁ ନାଇ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି ନÉରକ କପ୍ କା 
ତାଙ୍ରି  ସୀଇ। ୨୨

 ଊଜାନ୍ େୁଟାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଆନା 
ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, କ୍ୀକା ମାନାଞ୍ଜୁ ଏÌରÈ ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।”

ଜେନ ସଗ୍ଡ ନମଃତାରି

୪  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ନାଇ ନÌକରିଟରି ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା ତାରରି ରରଣ୍ ଦÉରା ଦÉୋ ଅÉଜାମାରନ। ଏତେରି 

ଗୀରା ତୂଡୁ଼ ସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ନÉରକ ବÉସରି ଆଇମାଞ୍ା ତାରା ଅÉନୁ 
ରଭÍରଲ ରଭଞ୍ାରସଏ, ଏ ଗୀରା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭତୋତାରା ରଭରସଏ, 
“ନରିଙ୍ାନା ରସଣ୍କରି ଭÉମ।ୁ ଈ ରବÑଅଟରି ଏତୋଇ ଏତୋଇ ଉରଜÑରନ 
ଅÉନୁ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ତÌତୋଇ।” ୨

 ଏ ଡାରଣ୍ 
ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  ଆଃତାରତଞ୍ଜୁ। ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ରଣ୍ା 
େÌଣ ଜÌମବୋ ଇଟା ଅÉଜାରନ। ଏମବୋ ରÛଆଞ୍ଜୁକକ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ। ୩ େÌଣ 
ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ। ହରିରା ଏଙ୍ା ମାଣରିକ୍ ଅସ୍ରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାରସଞ୍ଜୁ। ଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ର ଜରିଉ 
ଭରିଡୁ ମରକତ ମଣରି ଅସ୍ରି ବାଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି କÌଞ୍ା ମାରସ।

୪
 ଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ତୀଡ଼ରି ଗ୍ରଡୂ ସରି ଅରଟÑÑ ଚବରିସଟା େÌଣ ଜÌମବୋଙ୍ା 

ମାସୁ। ଏ େÌଣ ଜÌମବୋଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା 
କକ୍ ସାମାରସରୁ। ଏଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଟÉଟାରସରୁ ଏଙ୍ା ତ୍Éକାନରି ସୁନା ଟରେରାକା େ୍ାକ୍ ସାରସରୁ। 
୫

 ଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇଞ୍ରିନାରରି ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ଗୀରା ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରି  ରୁମବେରିନରି ସାଦା ସ୍ଡÓØରତ। େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି 
ସÉତ ଗଟା ରୀମାସରି ନÉଡ଼ରି ଉଲାଙ୍ା ମାସ।ୁ ୬ ଅରଟÑÑ େÌଣ ଜÌମବୋ 

ନÌକରିଟରି ଜରିଲରି ଜୁଲୁ ଆଇ ମାସରି ରରଣ୍ ସମଦୁ୍ର ମାରସ। ଏÌରରି ତରିେରି 
ତରିେରି ଇଞ୍ରି  ମାରସ।

େÌଣ ଜÌମବୋ ସÉରରିମୁଜୁତା ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା 
ମାସ।ୁ ଏ ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ନÌକରିଟରି ରବÑଅଟରି କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ 
େରୂରି ଅÉଜାସ।ୁ ୭

 ରଭÍରଲତାରରି ନୀମବୋ ମାନରି ଜÌତ ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରି 
ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରରିରହଗରି ତାରରି ଜÌତ କÌଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ତୀନରି 
େÉଲୁତାରରି ଜÌତ ର ରମ୍ଡÓରହÑନରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ମହୁୁ ମାସାରରି। ଚାରରି 
େÉଲୁତାରରି ଜÌତ ର େÉସ୍କରି  ମାନରି ଇଗଲ େଟା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ମାରସ। ୮

 ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ାନାଇ ଛÌଟାଲାକା 
ମÉରାଙ୍ା ମାସ।ୁ ଏ ମÉରାଙ୍ା ଲାଇଟରି କୁÛଇଟରି କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ େରୂରି 
ଅÉଜାମାସ।ୁ ଏÌଭରି ଜÉମବୋ ଡ଼Èଇ ନÉଡାଙ୍ରି ଉଜାଡ଼ରି ଈରା ରଭସ୍ରିମାସ ୁ:

“ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, 
ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ, ତୀରରିତାଞ୍ଜୁ,

ଏଆଞ୍ଜୁ ସକୂାରହ ମାରସଞ୍ଜୁ, ଇରଦ ମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା 
ଡାଉରଭÑ ମାଞ୍ାଦୁଃରନଞ୍ଜୁ।”

୯
 ଏ ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏରସରରିରଭÍଲା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି 

କକ୍ ସାମାନାନରିଇ ଇରସÑକା ଡ଼ଃନା ନୀରଡ଼ ମାନାନରିଇ େÌଙ୍ା 
ରଭÍଙ୍ା ଗରିଆନା ଜହାରରି ସରିଆନା ଦଃେରିମାନୁ, ୧୦

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି 
ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି ନÌକରିଟରି 
ଉମଙୁ୍ଜୁ  ଉତାନା ଜହାରରି ଗରିେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି େÌଣ ଜÌମବୋ 
ନÌକରିଟରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଟରେରାକା ଇଟାନା ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିରନରୁ 
:

 ୧୧ “ଅ ମାଇ ପ୍ରବୁତରି ଏଙ୍ା ମାଇ ରେÍନୁତରି,
ଈନୁ େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଜହାରରି ଏଙ୍ା ମେୂା େÌଣ େÉନ୍ ମବୋ 

ରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିମାନାତରି।
ଈନୁ ଗୁରଲÑÑତାଆ େରିଲ୍ ସାମାଞ୍ରି

ଗୁରଲÑÑତାଇ ନୀ ମÉଣ୍ରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  ୋହରିତୁ ଏଙ୍ା ନୀମବୋ 
େÉଟୁ।”

୫  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଣ୍ା ପ୍ରୀୋ ଅÉନରି େତୁରି ରମଃରତଏ। 
ଏÌରÈ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି କାଜୁ 

ତାନରି ଆହାମାରସଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ରରିକଟରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ ଏଙ୍ା 
ସÉତଗଟା ସୀଲୁଙ୍ା ରଭÍୋ ଅÉଜାରସ। ୨ ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ର ଗÉପ୍ ସରି 
ମୂୋଗାଟରି ଦୁତଇ ରମଃରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ 
େÌକ୍ ସାନା ରଭସ୍ରିରସଞ୍ଜୁ, “ଈ ସୀଲୁଙ୍ା ଭରିକ୍ ସାନା, େୁତରି ଏÌପ୍ କା 
ରସÍଲୁ ଆବ୍ ଗରିନାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇ ମାରନ?” ୩ ରସଣ୍ନାଞ୍ଜୁ, େତୁଗିତାଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁ ରମହାନରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁରଭÑ ଏÌରÈ େୁତରି ଏÌପ୍ କା 
ଅÉରତକା ରମଃୋ ମଆୂରତଞ୍ଜୁ। ୪ ଏÌରÈ େୁତରି ଏÌପ୍ କା ଅÉରତକା 
ରମଃୋ ରସÍଲୁ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ ଏମବୋଇରଭÑ ସରିଡାତାକରି ଅÉନୁ ଗÉରମ 
ଡ଼ରିରତଏ। ୫ ଏÌËକରିରଭÑ ଏମବୋ ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ମାରଦÑତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ 
ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଡ଼ୀଭା କୂନା, ରମଃମ,ୁ ଜରିହୁଦରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଅÉଜା ମାନରି ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରି ଏଙ୍ା ଦାଉଦ କ୍Éମବେଜୁ ରସÍଲୁ ତୁମବେରି 
ମÉରାତାଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑତାରା ମସୂାମାନାଞ୍ଜୁ ଏ େୁତରିତାଆ ସÉତଟା 
ସୀଲୁଙ୍ା ଭରିକ୍ ସାନା ଏÌରÈ େୁତରି ଏÌପ୍ କା ମରୂନଞ୍ଜୁ।”
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 ଏମବୋ େÌଣ ଜÌମବୋ, ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ମାରଦ ରଣ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ନରିସାମାସାରା 
ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତÌସ୍କରିରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ସÉତଟା କରିସ୍କା ଏଙ୍ା ସÉତଟା କାନ୍ ଙ୍ା 
ୋହାରସଞ୍ଜୁ। ଏ କାନ୍ ଙ୍ା େତୁଗିଡାଣ୍ ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାସରି ସÉତଗଟା 
ଜରିଉଙ୍ା।

୭
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି 

ତରିନରି କାଜୁତା ଆହା ମାସରି େୁତରି ଅÌରତଞ୍ଜୁ। ୮
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ େୁତରି 

ଅÌଭାରନ, ଏ ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ନÌକରିଟରି ଉମଙୁ୍ଜୁତାନା ଜହାରରି ଗରିରତରୁ। 
ଏ ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାକାରରି କାକାନରି ରରଣ୍ଲାକା ରଡÍକା ଏଙ୍ା 
ରରଣ୍ଲାକା ସନୁା ଡାରଲଡ଼ରି ମାସ।ୁ ଏ ତାରଲଡ଼ାକା ତୀରରିତାକାରରି 
ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ମÉରାତରି ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାସରି ଦୁଆଲରି ଡ଼Èଇ 
େରୂରି ଅÉଜା ମାସ।ୁ ୯ “ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରସÍଲୁ ରଣ୍ା େନୂାରା 
ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିରତରୁ :

ଈନୁ ଏ େୁତରିତରିନରିଇ ଅÌଭା ତରିଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏ ସୀଲୁଙ୍ା
ଭ୍ରିପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଆବ୍ ଗରିନାତରି,

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈନୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସରି।
ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକାରରିଇ, ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁ

ତାକାରରିଇ, ଗୁରଲÑÑ ଭାକାତରି କାତା ଆଇ ମାନାରରିଇ, ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁତାକାରରି ମାରଦ

ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଲÌକୁରରିଇ ନୀ ରାକା ଡ଼Èଇ 
କଡାମାଞ୍ରି ।

 ୧୦ ଏଙ୍ା ଏଆରରିଇ ମାଇ ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ରÉରଜନରି କ୍Éମବେଜୁ, 
େÌଣଗାଟାରରି ଏଙ୍ା ଲÉକାଗାଟାରରି କ୍Éମବେଜୁ 
ଗରିଆମାଞ୍ରି ।

ଏଆରୁ େୁତଗି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନରୁ।”

୧୧
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ ଏଙ୍ା େÌଣ ଜÌମବୋ, ନୀରଡ଼ 

ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ତୀଡ଼ରିଗୁରଞ୍ରରି ଦÉଲା ଦÉଲା 
ଦୁତଙ୍ାନାରା ଗୀରା ରଭରସଏ। ଏଆରୁ ହଜାର ହଜାର ଏଙ୍ା 
ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦÉଲାତାକା ମାରସରୁ। ୧୨

 ଏଆରୁ ରଦରରି ଗୀରା 
ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିରସରୁ :

“ମେୂା ଡÉଟା, େÉନ୍ ମବୋ, େୁନ୍ ମବୋ, େÌଣ େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା
ଅÌରତେରରି ଏଙ୍ା ଦଃୋ ଈଭା ଗୁରଲÑÑ ଭାରରି

ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାସରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଆଡାଆ
େÉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ଆବ୍ ଗରିମାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ଅÉନୁ ରସଣ୍ ରନÍରଡ, ଟÉଣା ଲାଇ ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ର ତାନରି 

ଗୁରଲÑÑ େ୍ରିଆମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଅରଟÑÑ ଏମବୋ ମାସରି ଗୁରଲÑÑତାକାଈରା 
ରଭସ୍ରିସାରା ରଭରସଏ।

“େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାନାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଦଃୋ, େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା, ଅÌରତେରରି
ମେୂା ଡÉଟା କÉରଲଙ୍କÉଲା େÉନାକାଞ୍ଜୁ।”

୧୪
 ଏମବୋ ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା “ଅÉରମନ୍!” ଇସ।ୁ 

ଏଙ୍ା ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ରମଣ୍ାଙ୍ା ଉତାନା ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା 
ଲÉକରିରତରୁ।

୬  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏ ସÉତଗଟା ସୀଲୁଙ୍ାନରି 
ମାରଦ ରଣ୍ା ସୀଲୁ ଭ୍ୀତୋରାଆ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। 

ଏମବୋ ନୀରଡ଼ ମାନରି ଚାରରି ଜÌତଙ୍ାନରି ମାରଦତାରରି ରରଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରି  
ଡ଼ାସ୍ରି ସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା ଅÉନୁ 
ରଭରସଏ, “ଭାମୁ”। ୨

 ଏମବୋ ରରଣ୍ ଲÌଙ୍ରି  ଗÌଡ଼ା ସ୍ଡÓØତାତାରା 
ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏÌରÈଡ଼ରିନରି କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାମାସାନରି କାଜୁତା 
ରରଣ୍ ଭରିଡୁ ମାରସ। ଏଆନରିକରି ରଣ୍ା ଟରେରରି ସୀଭା ଅÉରତ। 
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ମେୂାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଅÉଜାନା ଗୁରଲÑÑ କୁÛଇଟରି ମେୂା ତାଙ୍ରି  
ସ୍ଡÓହାନା ସାରସଞ୍ଜୁ।

୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରରିରହଗରିତାରା ସୀଲୁ ଭ୍ରିରତେଞ୍ଜୁ। 

ଏ ରଡଲରିତା ରରିରହଗରିତାରା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତ ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା 
ଅÉନୁ ରଭରସଏ, ‘ଭÉମ’ୁ। ୪ ଏମବୋ ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଗÌଡ଼ା ସ୍ଡÓØତାରତ। 
ଏÌରରି ରାତାଗାଟାରରି। େୁତଗିତାରା ଲତୁରଜÍଡା ଅÌଭା ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା 
େୁତଗିତାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ମାରଦ ଇସରିଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସରି ରଭÍସରି 
ସÉରନରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ଗÌଡ଼ାତା କକ୍ ସାମାସାନରିକରି େÌଣ ସୀଭା 
ଅÉରତ।

୫
 ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରିରଭÍଲା ତୀନରି େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ 

ଭ୍ରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ତୀନରି େÉଲୁ ତାରା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତ ରଭସ୍ରିସାରା 
ଅÉନୁ ରଭରସଏ, ‘ଭÉମ’ୁ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା କÉଲରି ଗÌଡ଼ା 
ସ୍ଡÓØତାତାରା ରମଃରତଏ। ଏ ଗÌଡ଼ା ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି କାଜୁତା 
ରରଣ୍ ତୂଲରି ଗରିନାରରି ନରିତେରି ମାରସ। ୬ ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ 
ମାନରି ଜÌତଙ୍ାନରି ବାହାଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାତରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଣ୍ା ଗୀରା 
ରଭରସଏ, “ଟÉକା ତରିଙ୍ରି  ରସରରଲାକା ଗହମ, ଏଙ୍ା ଟÉକା 
ତରିଙ୍ରି  ତୀନରି ରସର ଜବ ଅÉରନ, ଏÌËକରିରଭÑ ଈନୁ ନରିଜୁ ଏଙ୍ା 
ଡ୍Éକା ନୀରୁ ନାହରିକରି ଗରିଭା କୂନା।”

୭
 ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରି ରଭÍଲା ଚାରରି େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ 

ଭ୍ୀକ୍ ରତଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତା ଚାରରି େÉଲୁତାରା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତ 
ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା ଅÉନୁ ରଭରସଏ, “ଭÉମୁ।” ୮

 ଏମବୋ ଅÉନୁ 
ରସଡ଼ମବେଜୁରରି ଅÉଜାମାସରି ଗÌଡ଼ା ରଣ୍ା ରମଃରତଏ। ଏ କୁÛଇଟରି 
କକ୍ ସାମାସାନରି ୋଦା “ସÉଭା।” ଏଆନରିଇ ହାଇଦରି ଦରିନା 
କÌୋଇମାରସ। ସରୂକୂରଡ଼, ଜୂଗା, ରୁଜାଭାଜା ଏଙ୍ା େୁତଗି ତାନରି 
ମାନରି ଗସା ଜÌତଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ େୁତଗିତା ମାନାରରିଇ ଚାରରି 
ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ତାକାରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏÌଭାସାଙ୍ରି  
ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା େÌଣ ସୀଭା ଅÉରତ।

୯
 ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରିରଭÍଲା ୋଞ୍ େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ 

ଭ୍ୀରତେଞ୍ଜୁ, ଏ ରଡଲରିତା ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରା ରଭସ୍ା ଏଙ୍ା 
ଏଆରରିକରି ସୀଭା ଅÉଜାସାରା େୂଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ 
େÉରଟରୁ, ଏଆରରିତାଇ ଜରିଉଙ୍ା ଲÉକାଗଟରି ଲାଇଟରିମାସାରା 
ରମଃରତଏ। ୧୦

 ଏଆରୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭସ୍ରିରସରୁ, “ଅ 
ସେୁାଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଉରଜÑ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନରି ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି 
ପ୍ରବୁତରି, ଅରଟÑÑ ଏରସ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ତୂକରି ଗରିଆ ରାଇ ଈନୁ 
େୁତଗିତାକାରରି ବାହାଡ଼Èଇ ମାଇ ରାକାତାରା ଡ଼ାକା ରତହାଇ?” 
୧୧

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏଆରରିକରି ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ରଣ୍ାଲାକା େରିଅ 
େରିଅତାଆ ସକୂାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ସୀଭା ଅÉରତ। ଏଆରରିରକ କାବାଡ଼ରି 
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ଗରିଭା ଆଟ୍ କରିମାନାରରିଇ ଏଙ୍ା ଆରମବେସ୍କାନରିଇ ଏଆରରି ରଡଃଙ୍ରିରନ 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରନ। ଏରସ ଗାଣ୍ରି ସÉଭା ତରିକରି ମାରନ ଏÌରରି େୂରରି 
ଅÉନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରକ ଦରିନା ଜÉମବୋ ତାଙ୍ରି  ଏଆରରିଇ ରଭସ୍ା ଅÉରତ।

୧୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଛ େÉଲୁତାରା ସୀଲୁ ଭ୍ୀତେରି 

ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ଏମବୋ ଆଜାଞ୍Éୋ ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ 
ରଭÍଲା ମÉନ୍ାଗାଟରି କÉଲରି ସରିଣ୍È ଡ଼Èଇ େ୍ାକ୍ ସାମାନରି ରଡଃଙ୍ରି  
କÉଲରି ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଡÉଞ୍ଜୁ ରାକା ରଭÍରତ। ୧୩

 ରଦରରି ଭରିଲୁ 
ଡ଼Èଇ ସୀଡରି ତÌଗା ଜ୍ଡୂ ନରି ରଡଃଙ୍ରି  େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ସୁକାଙ୍ା ଜୃଆତୁ। 
୧୪

 ମରୂଡଙ୍ରି  ପ୍ରୀସାମାନରି ୋଣ୍ା େୁତରି ରଡଃଙ୍ରି  ପ୍ରୀୋ ଅÉଜାନା 
ଅରଟÑÑ ତÌମବୋ ଅÉଆରତ। ଅରଟÑÑ ସÌକ୍ା ଏଙ୍ା େÌଡ଼ରିଙ୍ା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜରିତୁ।

୧୫
 ଅରଟÑÑ େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ା, େÌଣଗାଟାକା ଏଙ୍ା କÉଲା 

ପ୍ରଃନାରରି କୁ Ûଇଟରି ରଦରାକ, େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା 
ଡÉଟାଗାଟାକା, କଡା ଅÉଜାନାକା ଏଙ୍ା େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାନାକା, 
ଈ ଗୁରଲÑÑତାକା ସÌକ୍ାନରି ମାନରି ଭାଡ଼ରି ଗାରଙ୍ାନରି, ଭାଡରି ରପ୍ରÍସ୍କାନରି 
ଅରଟÑÑ ୋଙ୍ାଙ୍ାନରି ମÉଗଗିରନରୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ସÌକ୍ାନରି ଏଙ୍ା 
ଭାଡରିଙ୍ାନରିଇ ରଭରତେରୁ, “ମÉଙ୍ରି  େ୍ାଙ୍ାରାଦୁ, େÌଣ ଜÌମବୋତାନରି 
କକ୍ ସାମାନାନରି କାନ୍ ଙ୍ା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ 
ମÉଙ୍ରି  ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାରାଦୁ। ୧୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି 
ସÌଡାଙ୍ା ଅÉନରି ଗÉଲା ଏତାରତରଡଏ, ଏÌସରି ଗÉଲା ଏମବୋଇ ନରିସା 
ମରୂନ, ଇରସରୁ।”

ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଲିଶ େଜାର ଗାଣି୍ ଇସ୍ାଏଲତାକା

୭  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, େୁତଗି ଅÉରତକା 
ସମଦୁ୍ର ଅÉରତକା ଏତେରି ଅÉରତକା ମ୍ାଃନୁ କୁÛଇଟରି ଭରିଲୁ 

ଜୀଞ୍ରି  ମଆୂକାରରି ଇଞ୍ରି  େୁତଗି ସÉରରିମଜୁୁତା ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା 
ଭରିଲୁତରିନରିଇ ଜ୍ାକ୍ ନା ଅÉଙ୍ାନାଇ ନରିସରିରତରୁ। ୨

 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ 
ରଭÍଲା ସ୍ଡÓØନରି ରଭଞ୍ଟରି ର ଦୁତଇ ନରିଙ୍ାନା ଭାଇମାସାରା 
ରମଃରତଏ। ନୀରଡ଼ ମାନରି ରେÍନୁତାରରି ସୀଲୁ ଏଆନରି କାଜୁତା 
ମାରସ। ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରତରିନରିଇ ନାହରିକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ା ମାସରି ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ 
କୂକ୍ ସାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, ୩

 “ଅÉଜୁ ମାଇ ରେÍନୁ ଲÌକୁ ତାକାରରି 
ମ୍Éମୁଙ୍ାନରି ସୀଲୁ ରଭÍଆ ସରିଡାନରି ଟୁକ୍ନÈ ଈରୁ େୁତଗି ଅÉରତକା 
ସମଦୁ୍ର, ଅÉରତକା ମ୍ାଃକାନରି ନାହରିକରି ଗରିଭା କୂନା।”

୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଇସ୍ାଏଲ ମୀଡାକାନରି ସୀରୁତାକା 

ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଲରିସ ହଜାର ଲÌକୁ ସୀଲୁ େÉଣ୍ଞ୍ା ମାନାରା 
ରଭରସଏ।

 ୫ ଜରିହୁଦା କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ରୁରବନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ଗାଦ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର

 ୬ ଆରଶର କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ନପ୍ାଲରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ମନଃସରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର

 ୭ ସରିମରିୟନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ରଲବରି କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ଈଶାଖ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର

 ୮ ଜବୁଲୁନ୍ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ରଜାରସେ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବÉର ହଜାର
ବରିନ୍ାମରିନ କ୍Éମବେଜୁ ଡ଼Èଇ ବାର ହଜାର

ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା
୯

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଦÉଲା ଦÉଲା ଲÌକୁରରିଇ, ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ମୂଆନରିରତରସ ଦÉଲା ତାକାରରିଇ ରମଃରତଏ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁତାକା, ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁତାକା, ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁତାକା ଏଙ୍ା 
ରବÍଗାଲରି କାତା ଡ଼Èଇ ବÉସରି ଅÉଭାଗାଟାକା ମାରସରୁ। ଏଆରୁ 
େରିଅ େରିଅତାଆ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାରସରୁ। ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
କାକାନରି କାଜୁରରି ରଡÍଗଙ୍ା ଆହାରସରୁ। ଅରଟÑÑ େÌଣ ଜÌମବୋ ଏଙ୍ା 
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ନÌକରିଟରି ନରିସାନା ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ। 
୧୦

 “େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସା ମାନରି ମାଇ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି 
ମୀଡା ବାହା ଡ଼Èଇ ମାଇ ରଗÍଲୁ ଏଃୋ ଭାଇରନ।”

୧୧
 ଏମବୋ େÌଣ ଜÌମବୋ, ରସରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଚାରରି 

ଗଟା ଜÌତଙ୍ା ତୀଡ଼ରି ଗୁରଞ୍ରରି ଗୁରଲÑÑ ଦୁତଙ୍ା ନରିସାନାଇ େÌଣ 
ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ଉମଙୁ୍ଜୁତାନରିଇ ରେÍନୁଇ ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ, 
୧୨

 “ଅÉରମନ୍!, ଦଃୋ, ଅÌରତେରରି, େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ, ଜହାରରି, 
େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା, େÌଣ ଏଙ୍ା ମୂୋ ଡÉଟା କÉରଲଙ୍କÉଲା ମାଇ 
ରେÍନୁତାରରି। ଅÉରମନ୍!”

୧୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ମାରଦତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  

ରଭଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଇଆରୁ “େରିଅ େରିଅ ତାଆ ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା 
ଟÉଟାନାକା ଏମବୋଇ? ଏଆରୁ ଏରମବେଟରି ଭÉଜାରନରୁ?”

୧୪
 ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ରଭରତେଏ, “ଅ ନାଇ ପ୍ରବୁ, ଈନୁରନ 

ଏÌରÈ େୁଞ୍ାମାଞ୍ରି ।
ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଇଆରୁ ଗÉପ୍ ସରି ଜୂଗା 

େÉଣ୍ଞ୍ାନା ଭÉଜାମାନାକା ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରାକା ଡ଼Èଇ 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ସରିଣ୍Èଙ୍ା େରିଅ େରିଅନା ଜÌଗାମାନାକା। ୧୫

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ମାଞ୍ାନା, ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଏ 
ରେÍନୁ ଇଡୁତା ମାଞ୍ାନା ଦଃୋ ରଜÍଡା ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି 
ଗରିେରିରନରୁ। ଅରଟÑÑ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି ମାନାଞ୍ଜୁ ଏଆରରିଇ ତାଡ଼ା 
ବାଃତା ରନଗା ଡ଼Èଇ ଇଟରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆରୁ ଏରସକାରଭÑ 
ସାକରିଏÌସ୍କରି  ସÉଏରୁ, କାରା ଡ଼Èଇ କÉରନ୍ଏରୁ ଅରଟÑÑ ଆନରି 
ଅÉରତକା କÉନ୍ା ଡ଼Èଇ ଜୂଗା େÉରନଏରୁ। ୧୭

 ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା େÌଣ ଜÌମବୋ ମାରଦ ମାନରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏଆରରିଇ 
ଅÉଙ୍ରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଙ୍ା ସରିରୁ ଉେଗିମାନରି ନୀମବୋ ସଗୂାତାଙ୍ରି  ଡୂରନଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ରେÍନୁ ଏଆରରି କାନ୍ ଙ୍ାନାଆ କାଣ୍ଦ୍ କା ତÉସ୍କା ଜରିରନଞ୍ଜୁ।”

ସÉତ ପÉଲୁତାରି ସରୀଲୁ

୮  ୧ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏରସରରିରଭÍଲା ସÉତ େÉଲୁ ତାରା ସୀଲୁ 
ଭ୍ରିରତେଞ୍ଜୁ, ଏମବୋ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଅଦ ଗଣ୍ା ଟୁକ୍ନÈ କରିନରି େ୍ଡÓÌ 

ଇରସ। ୨
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ସାତ ଗାଣ୍ରି ରସଣ୍Ûନରି 

ଦୁତଙ୍ା ନରିସାସାରା ରମଃରତଏ। ଏଆରରିକରି ସÉତଟା ତୂଡୁ଼ଙ୍ା 
ସୀଭା ଅÉରତ।

୩
 ଅରଟÑÑ ର ଦୁତ ଲÉକା ଗଟରି ତାଙ୍ରି  ଭÉଜାନାଇ ନରିସରିରତଞ୍ଜୁ। 

ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରି ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ତାରା ମ୍ଡÓÝØନରି ସନୁା ବଇଟ ମାରସ। 
େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ମାସରି ଲÉକା ଗଟରି ତାନରିଇ ଗୁରଲÑÑ ତୀରରିତାକାରରି 
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ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÉୋ ତରିରକ ଆଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇନରି 
ଦୁଆଲରି ଅÉନରି ଦବ୍ ଗÉରମ ମ୍ଡÓÝØୋ ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି ସୀଭା 
ଅÉରତ। ୪ ଏଙ୍ା ଦୁତ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇନରି ଦୁଆଲରି ରେÍନୁ 
ଲÌକୁରରି ରେÍନୁ ବାଃତା ଜÌୋ ତରିରଙ୍ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ଏକାରତ। 
୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏ ଦୁତ ଲÉକାଗଟରିତାରା ନÉଡ଼ରି ବଇଟତାନରି େୂରରି 
ଗରିଆନାଇ େୁତଗି କୁÛଇଟରି ଭÉତୋରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଟ୍ଡÓÞରଜରରି 
ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇରତେ। ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସାଦା ଅÉରତ, ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି 
ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେ ଏଙ୍ା ଡÉଡ଼ରି ଡାରତେ।

ସାତ ଗାଣି୍ ନସଣ୍Ûନ ିଦୁତାଙ୍ାନାଇ ତୂଡୁଙ୍ା ସାଦା
୬

 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ସÉତ ଗାଣ୍ରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଙ୍ା ସÉତଟା ତୂଡୁ଼ଙ୍ା 
ଆହାନା ଭୀକା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉରତରୁ।

୭
 ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ରାକା ମରିଆସରି ଅÉଜରି 

ଭାଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି େୁତଗି କୁÛଇଟରି ଭÉପ୍ କା ଅÉରତ, ଏମବୋ 
େୁତଗିତାଇ ମ୍ାଃକା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା କାମବେରିତୁ। ଅରଟÑÑ 
ସÌଲାରଭÑ କାମବେରିରତ।

୮
 ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ନÉଡ଼ରି ରୀମାସରି 

ରଦରରି ସÌରୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରରଣ୍ ସମଦୁ୍ର ତାନରି ଦରିଆରତ। ଏମବୋ 
ସମଦୁ୍ର ତାରରି ସରିରୁ ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ରାକା ମ୍ୀରତ। 
୯

 ଏଆକରି ଏମବୋ ମାସାଇ ଜÌତଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା 
ସÉତୁ। ଅରଟÑÑ ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଜାହାଜଙ୍ା ନାହରିକରି 
ଅÉତୁ।

୧୦
 ତୀନରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ନÉଡ଼ରି ଉଲା 

ରଡଃଙ୍ରିତାରରି ରଦରାଡ଼ରି ସୁକା ରସଣ୍Ûଟରି ରନÍରଡକରି ଦରିଆରତ। 
ଏÌରରି ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଜÌଡ଼ରିଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ଉେଗିମାନରି 
ସଗୂାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ଦରିଆରତ। ୧୧

 ଏ ସକୁା ୋଦା “କଟ୍ରକଟ୍ରତାରରି 
େରିତା।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ସରିରୁ େରିତା କଟ୍ର 
କଟ୍ର ଇସ।ୁ ଏÌଭରି ଉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ଗÉରମ ଲÌକୁ ସÉରତରୁ।

୧୨
 ଚାରରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ରଭÍଲା, ଡÉଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 

ସକୁାଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ନାହରିକରି ଅÉତୁ। ଏÌସରିବÉଗା 
ଗୁରଲÑÑତାଇ ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଉଜାଡ଼ରି ସୀଆତୁ। 
ଉଜାଡ଼ାଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଉଜାଡ଼ରି ଅÉଆରତ। 
ନÉଡାଙ୍ରିରଭÑ ଏଆରଡଃଙ୍ରିରନ ଅÉରତ।

୧୩
 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଅÉନୁ ରଣ୍ା ଇଗଲ େଟା ରମଃରତଏ, ଏÌରରି 

ମରୂଡଙ୍ରିଆ େÉଞ୍ରି  େÉଞ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଈରା ରଭସ୍ରିସାରା 
ରଭରସଏ, “ଆଇଗନା, ଆଇଗନା! ତୀନରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ଇରଦ 
ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିରନରୁ, ଏ ତୂଡୁ଼ ଗୀରା େୁତଗି ଲÌକୁ ରସÍଲୁ ଏରସ 
ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ମାରନ।”

ତୂଡୁଙ୍ା ସାଦା ଡÈଇ ଜୂଗା ୍Éନତ

୯  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି େÉଞ୍ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଡୂଡୁ଼ ଭୀକରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏ ରଡଲରି ତାନରି ରରଣ୍ ସକୁା ମରୂଡଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  

ଡ଼Ìନା ଦରିଆରତ। ଏÌରÈ ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଈ ସକୁା ତରିଙ୍ରି  ଟÉଣା 
ଲାଇନରି ଦରିନାତାରା କୁଞ୍ ରି ସୀଭା ଅÉରତ। ୨ ଏÌରÈ କୁଞ୍ ରି ଦÉୋରନ 
ରଦରରି ନÉଡ଼ରି ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ଦୁଆନରି ସ୍ଡÓØନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏମବୋଡ଼Èଇ 
ଦୁଆଲରି ବଟ୍ରରି ଅÉରତ। ଏ ଲାଇନରି ଦରିନା ଗÉଡା ଡ଼Èଇ ଦୁଆଲରି 
ସ୍ଡÓØତାନରି ବÉଗା ରଭÍଲା ଏଙ୍ା ମୂରଡଙ୍ରି  କଣ୍ କଣା ଅÉରତ। 

୩
 ଏ ଦୁଆଲରି ଡ଼Èଇ କୋଟÌଡ଼ାଙ୍ା ସ୍ଡÓହାନାଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ଭÉତୁ। 

ଏÌଭାସାଙ୍ରି  କରିସ୍କାଣ୍ଏରରି ନାରା ଡÉଟା ସୀଭା ଅÉରତ। ୪
 ଏÌଭରି 

ଇସରିଙ୍ରି  େୁତଗି ତାନରି ମାନରି ସÌଲୁ, କୁସା ଅÉରତକା ମ୍ାଃକା ମୁହ ରି 
ଗରିଅ, ଏÌËକରିରଭÑ ଏତୋନାକାରରି ମ୍Éମ ୁତାନରି ରେÍନୁତାରରି ସୀଲୁ 
ସରିଡାଦୁରହ ଭାରରି ଏଆରରିଇ ନାହରିକରି ଗରିନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌଭାସାନରିଇ 
ରଭସ୍ା ଅÉରତ। ୫

 ଏÌଭା ଏଆରରିଇ େରାଣରି ଅÌଆରାଇ େÉଞ୍ 
ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିକରି ନÌଭା ଜୂଗା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  ଏÌଭାସାଙ୍ରି  ସୀଭା 
ଅÉରତ। କରିସ୍କାଣ୍ଏରରି କÉସରିତାକା ନÌନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌରରି ନÌରନ। ୬ ଏ 
ରଡଲରି ତାନରି ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା ସÉଭା ତାଙ୍ରି  ଅଡ଼୍ ରତକାରଭÑ ସÉଭା 
େÉରନଏରୁ। ଏଆରୁ ସÉଭା ମÉଣ୍ରିରନରୁ, ଏÌËକରିରଭÑ ସÉଭା 
ଏଆରରି ବାହା ଡ଼Èଇ ଏÌଜାନା ସାରନ।

୭
 ଏÌଭରି କୋଟÌଡ଼ାଙ୍ା କÉଲା ରସÍଲୁ ତÌଲ ଅÉଜାନରି ଗÌଡ଼ାଙ୍ା 

ତÌସ୍କରିମାସ।ୁ ଏÌଭାସାନରି ତÉ୍କାନରି ୋ୍କ୍ ସାମାସାଇ ସନୁା ଟରେରାକା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ, ଏଙ୍ା ଏÌଭାସାନରିଇ ମଃୁକା ଲÌକୁ ମଃୁକା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। 
୮

 ଏÌଭାସାନାଇ ତ୍Éରମବେରାକା ଅÉସାସାନରି ତ୍ାଉ ତ୍Éରମବେରାକା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ, ଏÌଭାସାନାଇ ୋଟ୍ କା ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରିଙ୍ାନରି ୋଟ୍ କା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। ୯ ଏÌଭାସାନରି ଡାକରିଙ୍ା ଲହା ଡାକଲାକା ରଡଃଙ୍ରିତାରା 
ଡ଼Èଇ ୋ୍ପ୍ କା ଅÉଜାସ।ୁ ଅରଟÑÑ ଏÌଭାସାନରି ମÉରାଙ୍ାନରି ସାଦା, 
କÉଲାତାଙ୍ରି  ଦÉଲା ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ରଦଗା ଗରିପ୍ କରିମାନରି ବଗରିସଗଡ଼ାକାନରି 
ସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ଆଇମାରସ। ୧୦

 କରିସ୍କାଣ୍ଏରରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏÌଭାସାନରି 
ରଡ୍ଅଞ୍ାକାନରି ବରିସ େÉପ୍ କା ମାସ।ୁ ଏÌରÈ ଡ଼Èଇ ଲÌକୁରରିଇ େÉଞ୍ 
ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ଜୂପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଏÌଭାସାଣ୍ ଡÉଟାମାରସ। ୧୧

 ଟÉଣା 
ଲାଇନରି ଦରିନାତାଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଏÌଭାସାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ୋଦା 
ଏବ୍ରି ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ‘ଅବରର୍ନ୍’ ଗ୍ରୀକ୍ ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ‘ଅେଲରିୟାନ’, 
ଇରସÑକା ନାହରିକରି ଗରିନାଞ୍ଜୁ।

୧୨
 ରଭÍରଲତାରରି ଜୂଗା ରନମବେରିରତ। ଅରଟÑÑ ଜÌରଡ଼କା ଭÉନୁ।

୧୩
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଛ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିରତଞ୍ଜୁ। 

ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ସନୁା ଲÉକାଗଟରିତା ମାସରି ଚାରରିଗଟା କÌସ୍କା ବାହା 
ଡ଼Èଇ ରଣ୍ା ଗୀରା ରଭରସଏ। ୧୪

 ଏ ଗୀରା ତୁଡୁ଼ ଆହାମାସରି 
ଛ ଫÉଲୁ ତାନାନରିଇ ଦୁତଇ ରଭରତେ, “ଫରାତ ରଦରରି ଜÌଡ଼ରିତା 
ତଃୋ ଅÉଜା ମାନରି ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତାଙ୍ାନାଇ େରିଃମ।ୁ” ୧୫

 ତୀନରି 
ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରିଇ ମୁହ ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଈ 
ରଡଲରି, ଈ ଗÉଲା, ଈ ଡÉଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଈ ବାସାରରି ରସÍଲୁ ତÌଲ 
ଗରିଭା ଅÉଜାମାସରି ଏ ଚାରରି ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା େରିଃୋ େÉରଟରୁ। 
୧୬

 ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି କକ୍ ସାନା କÉଲା ଗରିନାକା କୁଡ଼ରିଏ ରକାଟରି ମାରନରୁ 
ଇଞ୍ରି  ଅÉନୁ ରଭରସଏ।

୧୭
 ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଏÌଭାସାନରି କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାସାକାରରିଇ ଅÉନୁ 

ରମଃରତଏ। ଏଆରରି ଡାକରିଙ୍ା ନÌଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ରାତା, କସ ରଡଃଙ୍ରି  
ନୀଲରି, ଗନ୍ କ ରଡଃଙ୍ରି  ସ୍ଡÓÞଙ୍ରି  ଜÌଙ୍ଜୁ  ଅÉଜାମାସୁ। ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି 
ତ୍Éକା ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରିଙ୍ାନରି ତ୍Éକା ରଡØଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିମାସୁ। ଅରଟÑÑ 
ଏÌଭାସାନରି ସଡୁା ଡ଼Èଇ ନÉଡ଼ରି, ଦୁଆଲରି ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ ସ୍ଡÓØେରିମାରସ। 
୧୮

 ଏÌଭାସାନରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØେରିମାସରି ନÉଡ଼ରି, ଦୁଆଲରି ଏଙ୍ା 
ଗନ୍ କା ମÉରାତରି ଈ ତୀନ୍ ଟା ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ମାରଦ 
ତୀନରି ବÉରଗକା ସÉଭା େÉରଟରୁ। ୧୯

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ 
ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି ସୁଡାଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରଡ୍ଅଞ୍ାକାନରି ଏÌଭାସାଣ୍ରି ଡÉଟା 
ମାରସ। ଏÌଭାସାନାଇ ରଡ୍ଅଞ୍ାକା ସ୍Éସ୍କା ରଡଃଙ୍ରିତାଆ ତ୍Éକା 
ୋହାସାଇ। ଏÌଭାଡ଼Èଇ ଏÌଭରି କସ୍ ୋନାଇ ଜୂଗା ସୀପ୍ କରିମାସ।ୁ
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୨୦

 ଈ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଡ଼Èଇ ଏତୋନାକା ମୁହ ରି ଅÉଆରାଇ 
ଜ୍ଡରିÓଆରସରୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ 
ରରିରହଗରି ଏÌଲୁ ତରିଃୋ କୂରତରୁ, ଇରସÑକା େୀରଦରାଙ୍ାନରି 
ଲÉକା, ରମଃୋ ମଆୂନରି, ରଭନ୍ ମବୋ ମଆୂନରି ଏଙ୍ା ତÉକା ମଆୂନରି 
ସନୁାଙ୍ା, ରୁୋଙ୍ା, େରିତ୍ଙ୍ା ଭାଡରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ରଭସ୍କା, ଈ ଗୁରଲÑÑ 
ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାନରି େୁତ୍ ଲାଙ୍ାନରି ଲÉକା ତୁହାଆରତରୁ। 
୨୧

 ଅରଟÑÑ ଏଆରୁ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ, ରକ୍Íଗା, ରଗÍକା ଅÉଭା ଏଙ୍ା 
ରେ୍ଡÓÍକରି ଗରିଭା କୂଭା ତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିଃୋ କୂରତରୁ।

ନସଣ୍Ûନ ିଦୁତ ଏଙ୍ା କନଗରି ପୁତି

୧୦  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ର ଡÉଟାଗାଟରି ଦୁତଇ 
ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ରମଃରତଏ। ଏଆନରିଇ 

ଲÌଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  ଗ୍ରଡୂ ସାମାରସ। ଏଆନରି ତ୍ାଉ କୁÛଇଟରି ଜରିଉଭରିଡୁ 
କÌଞ୍ାମାରସ। ଏଆନରିତାରରି ଭାନା ରଭÍଲା ରଡଃଙ୍ରି  ଅସ୍ରିମାରସ 
ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାଇ କÉଟ୍ କା ନÉଡ଼ରି କଭାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ମାସ।ୁ 
୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏÌପ୍ କା ଅÉଜାସରି ର କରଗରରି ପ୍ରୀୋ ଅÉନରି ୋଣ୍ା େୁତରି 
ତାଡ଼ା କାଜୁ ତାନରି ଆହାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତରିନରି କÉଡୁ ସମଦୁ୍ର 
କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା ରଦବା କÉଡୁ ଟÉଣା ତାନରି ଇଟାରସଞ୍ଜୁ। ୩ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡ଼ରି ଗାଜାରରି ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ରଦରରି ଗୀରାଡ଼Èଇ କୂରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  କୂପ୍ କାରନ ସÉତଗଟା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରି ସାଦା 
ଡ଼Èଇ ର ଗୀରା ସ୍ଡÓØରତ।

୪
 ଏ ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ଭ୍ୀସା ତାଙ୍ରି  ତÌଲ ଆଇରସଏ। ଏମବୋ 

ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି େ୍Éେରିମାଞ୍ାତାରା ଈଁØତରି ଗୀରା ରଣ୍ା ରଭରସଏ। 
“ସÉତ ଗଟା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରି ସାଦା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØେରିମାନାରା ଭ୍ୀସା 
କୂନା। ଏ ଗୁରଲÑÑ ଅÉଡ଼୍ ସାନା ଇଟାମ।ୁ”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଏତେରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତଇ ସମଦୁ୍ର କୁÛଇଟରି ଏଙ୍ା 

ଟÉଣା ତାନରି ନରିସାମାସାରା ରମହାମାରସଏ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତÉନ୍ାରା 
ତରିନରି କାଜୁ ରସଣ୍କରି କଃରତଞ୍ଜୁ, ୬ ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ ମରୂଡଙ୍ରି , 
େୁତଗି, ସମଦୁ୍ର ଏଙ୍ା ଏÌରରମବୋ ମାନରି ଗୁରଲÑÑତାଆ େରିଲ୍ ସାରନଞ୍ଜୁ 
ଏ ଡ଼ଃନା ନୀମବୋମାନାନରି ୋଦା ଡ଼Èଇ ସାଡ଼୍ା ଆହାନାଇ ଈରା 
ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଅରଟÑÑ ଦରିର୍ଗି ଅÉଏ। ୭ ସÉତ େÉଲୁ ତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ 
ଭୀକରିନାନରି, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଆଲରିଆଗାଟାରରିଇ ଇରସÑକା ରେÍନୁ 
ତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ରଭସାମାସରି ରଡଃଙ୍ରି  ରେÍନୁ 
ମÉଟ୍ କରିମାନରି ଲାଇ ମାନରି କାତା ଉଗ୍ ରନ।”

୮
 ଅରଟÑÑ ରସଣ୍Ûଟରି ଅÉନୁ ଏତେରି ଗୀରା ରଭଞ୍ାରସଏ, ଏÌରÈ 

ଅରଟÑÑ ରରିରହଗରି ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ରଭତୋତାରା ରଭରସଏ, “ସାଲାମ,ୁ 
ଏତେରି ପ୍ରୀୋ ଅÉନରି ୋଣ୍ା େୁତରି ଏÌପ୍ କା ଅÉଜାନା ସମଦୁ୍ର କୁÛଇଟରି 
ଏଙ୍ା ଟÉଣା ତାନରି ନରିସାମାନରି ଦୁତ କାଜୁତା ମାରନ, ଏÌରÈ ଅÌମ।ୁ”

୯
 ଏଆକରି ଅÉନୁ ଦୁତ ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜାନା ଏ କରଗରରି େୁତରି 

ଜÉରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈରା ଅÌମୁ ଏଙ୍ା 
ତରିନୁମ।ୁ ଈରରି ନୀ ଟୂଟୁତରିନରିଇ େରିତା ଗରିଆରନ ଏÌËକରିରଭÑ ଈରରି 
ନୀ ସଡୁା ତାନରି େୂକରି ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନାତୋରନ।” ୧୦

 ଏମବୋ ଅÉନୁ 
ଦୁତ କାଜୁ ଡ଼Èଇ ଏ କରଗରରି େୁତରି ଅÌରତଏ ଏଙ୍ା ତରିରସଏ, ଏÌରରି 
ନାଇ ସଡୁାତା େୂକରି ନୀରୁ ରଡଃଙ୍ରି  ନାତୋରତ, ଏÌËକରିରଭÑÑ ଏÌରÈ 
ଗୁଃୋରନ ନÉନ୍ରି ଟୂଟୁ େରିତା ଅÉଜାରତ। ୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ନÉଙ୍ରି  
ରଭସ୍ା ଅÉରତ, “ଅରଟÑÑ ସରଟକା ଦÉଲା କ୍Éମବେତାକା, ଦÉଲା 
ସୀରୁତାକାରରିଇ, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ାଗାଟାରରିଇ 

ଏଙ୍ା ରÉଜାଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ଡାଉ ଆନାରରି ଅÉରନ, ଏÌରÈ ଈନୁ 
ରଭସ୍ା ଅÉରନ।”

ରିଆରୁ ସÉକଗିାଟାକା

୧୧  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ଡୂଡ଼ା ରଡଃଙ୍ରିତାରା ରଣ୍ା 
ଡÉସରିନାରା ନÉଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ସାଲାମ ୁରେÍନୁ ଇଡୁ ଏଙ୍ା ଲÉକା ଗଟରି 
ଡÉସରିକାମ ୁଅରଟÑÑ ଏÌରରମବୋ ଏତୋନାକା ଲÉକାଇରନରୁ ଏଆରରିଇ 
ଗÉଡ଼ରି ଗରିମ।ୁ ୨ ଏÌËକରିରଭÑ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାରା ରାହା େରିଃମ।ୁ ଏÌରÈ 
ଡÉସା କୂନା। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରÈ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକାରରି 
ରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉଜାରନ, ଏଆରୁ ବୟାଳରିସ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରଦରରି 
ନÉଜୁତରିନରିଇ ଡୁଡା ଭରିଃୋ ଗରିରନରୁ। ୩ ଅÉନୁ ନାଇ ସÉକରିଗାଟାରରିଇ 
ରରିଆରରିଇ ୋଣ୍ରିଇ। ଏଆରୁ ଆକାଙ୍ା ଟÉଟାନା ଏକ ହଜାର ଦୁଇ 
ଶହ ସାଠରିଏ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରେÍନୁ କାତା େÌକ୍ ରନରୁ।”

୪
 ଏଆରୁ େୁତଗି ତାନରି ପ୍ରବୁ ନÌକରିଟରି ନରିସାମାନରି ଜÌରଡ଼କା ଜୀତ 

ମ୍ାଃକା ଏଙ୍ା ଜÌରଡ଼କା ବଇଟଙ୍ା ମÉରାତାକା। ୫
 ଏମବୋଇ 

ରଭରଲ ଏଆରରିଇ ନାହରିକରି ଗରିଭା ଦାଃରତକା, ଏଆରରି ସୁଡା 
ଡ଼Èଇ ନÉଡ଼ରି ସ୍ଡÓହାନା ଏଆରରିଇ କୁଟୁ କୁଟା ମ୍ଡÓÝØରନ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରିଇ ନାହରିକରି ଗରିଭା ମÉଣ୍ରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ସÉରନଞ୍ଜୁ। ୬ ଏଆରୁ ରେÍନୁତାରା େÌପ୍ କା ମାନାଭା ଇସରିଙ୍ରି  େରିଜୁ 
ଭÉଏ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ମରୂଡଙ୍ରି  ତରିନରିଇ ଜ୍ାକ୍ ନା ଅÉଙ୍ା ରସÍଲୁ ଏଆରରି 
ବାଃତା ଡÉଟା ମାରନ। ଅରଟÑÑ ଏରସ େÉଲୁ ମÉଣ୍ରିରନରୁ ଏÌରସ 
େÉଲୁ ସରିରୁ ତରିନରିଇ ରାକା ମ୍ୀଭା ଗରିରନରୁ, ଏଙ୍ା େୁତଗିତାକାରରିଇ 
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ରୂଗ ଡ଼Èଇ କ୍ସ୍ା ସÉୋ ତାଙ୍ରିରଭÑ ଏଆରରି 
ବାଃତା ଡÉଟା ମାରନ।

୭
 ଏଆରରିତାରରି ସÉକରି ରନମବେରିନରି ରବÑଅଟରି, ଏତେରି ଜÌତ ଟÉଣା 

ଲାଇନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ଭÉରନ, ଏÌରରି ଏଆରରିରକ କÉଲା 
ପ୍ରଃରନ ଏଙ୍ା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ମସୁାନା ଏଆରରିଇ ମହୁ ରି ଗରିରନ। 
୮

 ଏତୋଭାନରି ଏଆରରି ପ୍ରବୁ କ୍ଡୂ ସ କବାତା ସÉଜାରସଞ୍ଜୁ ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ରଦରରି ରାହା ତାନରି ଏଆରରି ଗାଣ୍ରିଙ୍ା ତ୍ଙ୍ରି ନୁ। ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ତରିନରିଇ ତÌସରିସରି ରଭସ୍ା ଡ଼Èଇ ‘ସଦମ’ ଏଙ୍ା ‘ମରିସର’ ଇନ୍ ମବୋ 
ଆଇରନ। ୯ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲରି, ରବÍଗାଲରି, ସୀରୁତାକା, କÉ୍ମବେତାକା 
ଏଙ୍ା କୂଲୁତାକା ତୀନରି ଦରିନା ଊରଲକା ଟୁକ୍ନÈ ଏଆରରିତାଆ 
ମÌଡ଼ଙ୍ା ରମଃରନରୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭା ମୁସ୍ା ତାଙ୍ରି  ସୀଏରୁ। 
୧୦

 ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ଈ ରରିଆରୁ େୁତଗିତାକାରରିଇ 
ଜୂଗା ସୀପ୍ କରି ରସରୁ ଇଞ୍ରି  ଏ ରଡଲରିତା େୁତଗିତା ମାନାକା ଏଆରରି 
ସÉତରି ସଦରି ରଭଞ୍ାନା ରରହା ଲÉବା ଏଙ୍ା ସୁଆରରି ଅÉରନରୁ, 
ବÌଜରିଙ୍ା ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା ରÛଆଞ୍ଜୁ ରଆନରିକରି େୁରସ୍କାର ସୀ ସୀ 
ସÉରନରୁ।

୧୧
 ତୀନରି ଦରିନା ଉରଲକା ସାସରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁତାରରି ନୀେ୍ନରି 

ଜରିଉ ଭÉଜାନା ଏଆରରି ବାଃତା ସÌରଟ, ଏଙ୍ା ଏଆରୁ ନରିଙ୍ାନା 
ନରିସରିରତରୁ। ଏମବୋ ଏଆରରିଇ ରମଃତରି ଲÌକୁ ଗÉପ୍ ସରି ଆଜରିରତରୁ। 
୧୨

 ଏମବୋ ଏଆରୁ ରସଣ୍Ûଟରି ର ରଦରରି ଗୀରା ରଭରସରୁ, “ଇମବୋଙ୍ରି  
ରସଙ୍ାନା ଭÉଦୁ।” ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଲÌଙ୍ରି  ମରୂଡଙ୍ରିଆ କକ୍ ସାନା 
ରସଣ୍କରି ସାରସରୁ। ଏÌରÈ ଏଆରରି କÉରସଙ୍ା ରମଃରତରୁ।

୧୩
 ଟରିକ୍ନÈ ଏ ରଡଲରି ତାନରି ଗÉରମ ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ ଏଙ୍ା ରଦରରି 

ନÉଜୁ ଦÌସ ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ଭ୍ଡÓÞରତ। ସÉତ ହଜାର ଲÌକୁ 
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ସÉଭରିରତରୁ। ଅରଟÑÑ ନୀମବୋନା ରାହରି ଅÉତରି ଲÌକୁତାକା ଆଜରିରମ୍Íଡରି 
ଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûନରି ରେÍନୁଇ ଦଃରତରୁ।

୧୪
 ରରିରହଗରିତାରରି ଜୂଗା ରନମବେରିରତ, ଏÌËକରିରଭÑ ରମଃମ,ୁ ତୀନରି 

େÉଲୁତାରରି ଜୂଗା ଡାରଣ୍ ଭାଇରନ।

ସÉତ ପÉଲୁତାରି ତୂଡୁ
୧୫

 ଏ ରବÑଅଟରି ସÉତ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତୂଡୁ଼ ଭୀକାରନ ରସଣ୍Ûଟରି 
ଈ ରଦରରି ଗୀରା ଭÉରତ,

“ମାଇ ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟତାରରି େୁତଗି କୁÛଇଟରି
େÌଣ ମାରନ, ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଣ 

ଗରିରନଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା େÌଣ ଜମବୋଙ୍ାନରି 

କକ୍ ସାମାସରି ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା ରେÍନୁଇ 
ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ,

 ୧୭ “ଅ ପ୍ରବୁ, ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ଡÉଟାଗାଟରି ରେÍନୁତରି
ଈନୁରନ ଇରଦ ମାଞ୍ରି , ଏଙ୍ା କାରହ ମାସରି

ଅÉମ ୁନୀଙ୍ରି  ଦଃେରିଞ୍ାନାମ,ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା
ଈନୁ ନୀ ରଦରରି ଡÉଟା ତÌସାନା େÌଣ ଗରିଭା ଟÌଣ୍ାମାଞ୍ରି ।

 ୧୮ ରବÍଗାଲରି କୂଲୁତାକା ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉଜାରସରୁ,
ଏÌËକରିରଭÑ ନୀ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉନରି ରଡଲରି
ଏଙ୍ା ସÉଜାମାନାରରିଇ ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ଭÉଜାମାରନ

ଅରଟÑÑ ନୀ ଆଲରିଆଗାଟରି, ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ
ଗରିଭାଗାଟାରରିକରି, ତୀରରିତାକାରରିକରି ଏଙ୍ା ନୀଙ୍ରି

ଆସ୍କରିମାଞ୍ାନରି କଗାରରିକରି, ରଦରାରରିକରି ଈ
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି େୁରସ୍କାର ସୀନରି ରଡଲରି

ଏଙ୍ା େୁତଗିତରିନରିଇ ମହୁ ରି ଗରିପ୍ କରିମାନାରରିଇ
ମହୁରି ଗରିନରି ରଡଲରି ଭÉଜାମାରନ।”

୧୯
 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ମାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ 

ଦÉୋ ଅÉରତ ଏଙ୍ା ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁତା ମାସରି ସÉଜା ରେÍଡ଼ରି 
ତÌମବେରିରତ। ଅରଟÑÑ ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେ। ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ସାଦା ଅÉରତ। ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇରତେ, ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାରତେ ଏଙ୍ା 
ଆଜରି ଭାଡରିଙ୍ା ଜ୍ଜୁ ଆତୁ।

ଅÉସାମରୀଡା ଏଙ୍ା ସ୍Éସୁ

୧୨  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ମରୂଡଙ୍ରିଆ ର ରଦରରି ମ୍ଡରିÓଉ ତÌଞ୍ରିରତ। 
ରରଣ୍ ଅÉସାମୀଡା ରଭÍଲା ତରିନରିଇ ଟÉଟାରସ। 

ଏଆଡ଼ରିନରି କÉଟ୍ କା ରନÍରଡଟରି ଡÉଞ୍ଜୁ ମାରସ। ଏÌରରି ତାଡ଼ା ତ୍ାଉ 
ତାନରିଇ ବÉର ଗଟା ସୁକାଙ୍ା ଇଟା ଅÉଜାମାସରି ଟରେରରି ରଣ୍ା 
େ୍ାକ୍ ସାମାରସ। ୨ ଏÌରରି ଟୂଟୁତା ମାରସ ଏଙ୍ା ମÉରା ତାଙ୍ରି  ଟୂଟୁ 
ନଇମାସାକରି ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ ଜୂଗାଇରସ।

୩
 ମରୂଡଙ୍ରିଆ ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା ମ୍ଡରିÓଉ ରମଃୋ ଅÉରତ। କÉଟ୍ କା 

ୋହାମାସରି ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ରାତା ସ୍Éସୁ ରରଣ୍ ତÌଞ୍ରି ରତ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିନାଇ ସÉତୁଟା ତ୍Éକା ଏଙ୍ା ଦସଟା କÌସ୍କା ମାସୁ। 

ତ୍ÉକାଗÉଡ଼ରି ଟରେରାକା ସÉତୁଟା ମାସ।ୁ ୪ ଏଆଡ଼ରିନାରରି ରଡ୍ଅଞ୍ରି  
ମରୂଡଙ୍ରିତାଆ ସକୁାଙ୍ା ତୀନରି ବÉଗା ଡ଼Èଇ ବÉରଗକା ରଜଜାନା 
େତୁଗି ତାଙ୍ରି  ଇସ୍କାରତ। ମÉରା ତାଙ୍ରି  ମାସରି ଅÉସାମୀଡା ମÉରରିତାକା 
ଏ ମୀଡାଇ ଗୁଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏ ସ୍Éସ ୁଏଆଡ଼ରିନରି ନÌକରିଟରି ନରିସରିକାରତ।

୫
 ଏ ଅÉସାମୀଡା ରମ୍ଡÓହାମୀଡାଇ ମÉରରିରତ। ଏ ମୀଡା ଗୁରଲÑÑ 

କୂଲୁତାକାରରିଇ ଲହା ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ େÌଣ ଗରିଭା ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି 
ମୀଡାତରିନରିଇ କୁଡ଼୍ ସାନାଇ ରେÍନୁ ବାଃତାଙ୍ରି  ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ 
ସÌଡ଼ରିଟରି ତାଙ୍ରି  ଅୋ ଅÉରତ। ୬ ଅରଟÑÑ ଏ ଅÉସାମୀଡା ସରିଃେରିମାସରି 
ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ରଗହରିରତ। ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ରନଗାଡ଼Èଇ ଏକ 
ହଜାର ଦୁଇ ସହ ଷାଟରିଏ ଦରିନା ଟୁକ୍ନÈ ରାହରି ଅÉଭା ମୂରନ, 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଡ଼ରିନରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁ ଏମବୋ ରରଣ୍Ñ ବାହା ରଭÍରଲରନ 
ତÌଲ ଗରିଆ ଜରିଆରସଞ୍ଜୁ।

୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି କÉଲା ଅÉରତ। ମରିଖାରୟଲ 

ଏଙ୍ା ଦୁତଙ୍ା ଏ ସ୍Éସୁ ତରିରଙ୍ କÉଲା ପ୍ରଃରତରୁ। ଏମବୋ ସ୍Éସ ୁ
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଦୁତଙ୍ାରଭÑ କÉଲା ଗରିରତରୁ। ୮ ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆରୁ 
କÉଲା ପ୍ରଃୋ ମୂଆରତରୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିକରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା 
ତାନରି ବାହା ସୀଭା ଅÉଆରତ। ୯

 ଏତୋଡ଼ରିନରିଇ େୁତଗି ତରିନରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିଭାଗାଟରି ଦରିଆବଲ ଏଙ୍ା ସଇତାନ ଇଞ୍ରିମାରନରୁ, ଏ ବୁଡା 
ସ୍Éସ ୁତରିନରିଇ େୁତଗି ତାଙ୍ରି  ଇବ୍ ଗା ଅÉରତ।

୧୦
 ଏ ରଡଲରିତା ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାରା ଈ ରଦରରି ଗୀରା 

ରଭରସଏ, “ମାଇ ରେÍନୁତାରରି ଏଃୋ ଭÉଜାମାରନ। ଇରଦ 
ରେÍନୁ ରÉରଜନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ମେୂା ଡÉଟା ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ଇରଦ 
ମସୀହ ଇରସÑକା କ୍ରିସ୍ଟ ତÉନ୍ାରା େÌଣ ତÌରସ୍ଞ୍ଜୁ। ମାଇ ଲÌକୁରରିଇ 
ଉଟ୍ କରିସାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଡାଡ଼ରି ଏଆରରିଇ ଦୂସଗାଟାକା ଇଞ୍ରି  
ରେÍନୁ ନÌକରିଟରି ଉଟ୍ କରିସାଞ୍ଜୁ ରନÍରଡକରି ଇବ୍ ଗା ଅÉରତଞ୍ଜୁରଡଏ। 
୧୧

 ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରାକା ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଉରଜÑତାରା 
େୂଟ୍ ୋ ଡ଼Èଇ ଏଆନରିଇ ମସୂାମାରନରୁ। ଅରଟÑÑ ଏଆରୁ ତାଡ଼ା 
ତାଡ଼ା େରାଣରି ସୀଭା ତାଙ୍ରିରଭÑ ମÉଣ୍ାରସରୁ। ୧୨

 ଏÌରÈଡ଼ରିକରି, 
ଅ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଲଃେରିମାନାରତରୁ ରରହା ଅÉଦୁ। 
ଏÌËକରିରଭÑ, ଆଇଗନା, ଆଇଗନା, ଅ େୁତଗି ଏଙ୍ା ସମଦୁ୍ରତରି, 
ରଡଲରି ଈରକ ଆଡା ମାରନ ଇଞ୍ରି  ସଇତାନ େୁଞ୍ାନାଇ ଗÉରମ 
ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନା ମୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ଜÉସାଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ।”

୧୩
 ଏ ଆଜାଞ୍Éୋ ରଦରରି ସ୍Éସ ୁେତୁଗି ତାଙ୍ରି  ଇବ୍ ଗା ଅÉଭାରନ 

ଅÉେମୀଡାଇ ମÉରା ମାସରି ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରଭÑଅଟରି ମୀଞ୍ରିରତ, 
୧୪

 ଏ ଅÉସାମୀଡା ସ୍Éସ ୁସଡୁା ଡ଼Èଇ ଜ୍ଡରିÓଆନାଇ ତୀନରି ବାସାରରି ଛ 
ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ ରନଗାଡ଼Èଇ ରାହରି ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା ରସÍଲୁ 
ତÌଲ ଗରିଭା ଅÉଜାମାସରି ସରିଃେରିମାସରି ଭÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  େÉଞ୍ା 
ମରୂନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରଦରରି ଇଗଲ େଟାତାଆ ଜÌରଡ଼କା ମÉରାଙ୍ା 
ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ। ୧୫

 ଏଆକରି ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ଇସରିଙ୍ରି  
ଜÌଡ଼ରି ଅÉରନ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏ ସ୍Éସ ୁତାଡ଼ା ସଡୁା ଡ଼Èଇ ଏଆଡ଼ରିନରି 
ରବÑଅଟରି ଜÌଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ସରିରୁ ରତÍପ୍ କରିରତ। ୧୬

 ଏÌËକରିରଭÑ ଟÉଣା 
ଅÉସାମୀଡାନରି ଜ୍ଡÓÞୋ ତାଙ୍ରି  ସ୍Éସୁ ରତÍପ୍ କାମାସରି ସରିରୁ ତରିନରିଇ 
ଭ୍ରିପ୍ ନା ଜୂରତ। ୧୭

 ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏ ସ୍Éସ ୁଏ ଅÉସାମୀଡାନରି କୁÛଇଟରି 
ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏÌରରି ଅÉସାମୀଡାନରି କୂଲୁତାକା 
ଏତୋନାକା ରେÍନୁ ବାଗଗି ଆଃେରିରନରୁ ଏଙ୍ା ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ସÉକରି 
ସୀପ୍ କରିରନରୁ, ଏଆରରିରକ କÉଲା ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ସାରସ।

୧୮
 ଏ ସ୍Éସ ୁସାଜାନା ସମଦୁ୍ର କୁଡୁତା ନରିସରିରତ।

ତÌତୋରି ୧୨:୧୮
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୧୩  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ସମଦୁ୍ର ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ଜÌତ ସ୍ଡÓହାନା 
ଭାଇସାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏଆଡ଼ରିନାଇ 

ଦସଟା କÌସ୍କା ଏଙ୍ା ସÉତଟା ତ୍Éକା ମାସୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି କÌସ୍କାନରି 
ଦସଟା ଟରେରାକା ମାସୁ। ଅରଟÑÑ ତ୍Éକାନରି କୁÛଇଟରି ରେÍନୁଇ 
େÉସ୍କରିନରି ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସୁ। 
୨

 ନାଇ ରମଃତରି ଜÌତ କଡ଼୍େତରି କ୍ଡÓÉଡରି ରଡଃଙ୍ରିତାରରି, ଏÌËକରିରଭÑ 
ଏଆଡ଼ରିନାଇ କÉଡୁ ମାଡାଙ୍ା ଅଲରି କÉଡୁ ମାଡାଙ୍ା ରଡଃଙ୍ରିତାଇ। 
ଏଆଡ଼ରିନାରରି ସୁଡା ସରିଂହ କ୍ଡÓÉଡରି ସୁଡା ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ଏ ସ୍Éସ ୁ
ଇଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ତÉନ୍ାରା ମେୂାଡÉଟା, େÌଣ ଜÌମବୋ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ େÌଣ 
ସେଗି ଗରିରତ।

୩
 ଏଆଡ଼ରିନରି ତ୍Éକାନରି ମାରଦ ରଣ୍ା ତ୍ାଉ ସୀଭା ସରର କସ୍ା 

ଅÉଜାସାରା ରମଃରତଏ। ଏଆରଡଃଙ୍ରି  କସ୍ା ଅÉଜାସାକାରଭÑ 
ଏÌରରି ଗୁରଲÑÑ ମÉଡ଼ରିରତ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିତାକା ଆଦାଙ୍ରି  
ଅÉଜାନା ଏ ଜÌତ ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ୪

 ସ୍Éସୁ ତÉନ୍ାରା େÌଣ 
ଏ ଜÌତ ତରିଙ୍ରି  ସରିଆସାକରି ଏ ଲÌକୁତାକା ସ୍Éସୁ ତରିନରିଇ ଜହାରରି 
ଗରିରତରୁ। ଏଆରୁ ଜÌତ ତରିନରିରଭÑ ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ, “ଈ 
ଜÌତ ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ଅରଟÑÑ ଏମବୋଇ ମାରନ? ଏମବୋଇ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ 
କÉଲା ପ୍ରଃୋ ମରୂନ?”

୫
 ଏ ଜÌତ ତରିଙ୍ରି  ଅÌଗା ଅÉନାରା ଏଙ୍ା ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିନାରା 

ସଡୁା ସୀଭା ଅÉରତ ଏଙ୍ା ତୀନରି ବାସାରରି ଛ ଡÉଞ୍ଜୁ ଟୁକ୍ନÈ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  େÌଣ ସୀଭା ଅÉରତ। ୬ ଏÌରରି ତାଡ଼ା ସଡୁା 
ଏÌକ୍ ସାନାଇ ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିରତ। ଏଆନରି ୋଦା, ଏଆନରି ଲଃନରି 
ବାହା ଏଙ୍ା ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାକାରରିରଭÑ େÉସ୍କରିରତ। ୭

 ଗୁରଲÑÑ 
ରେÍନୁ ଲÌକୁତାକାରରିରକ କÉଲା ପ୍ରଃୋ ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଏଆରରି 
କୁÛଇଟରି ମୁୋ ତାଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  େÌଣ ସୀଭା ଅÉରତ। ଅରଟÑÑ 
ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁ ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁ ଅରଟÑÑ ରବÍଗାଲ୍ ରବÍଗାଲ୍ କାତା 
ରଭସ୍ାଗାଟାରରିଇ ଏଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ସୀରୁତାକାରରି କରିଇଟରି େÌଣ ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ। ୮ ଏତୋନାକାରରି ୋଦାଙ୍ା େତୁଗି େ୍ୀତରି ରଡଲରି 
ଡ଼Èଇରନ ଲÉକା ଅÉଜାମାନ ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ତାଡ଼ା େତୁରି ତାନରି ଭ୍ୀସା 
ଅÉଆସରିରଡ, େୁତଗି ତାନରି ମାନରି ଏ ଗୁରଲÑÑ ଲÌକୁତାକା ଜÌତତରିନରିଇ 
ଜହାରରି ଗରିରନରୁ।

୯
 ଏତୋନରିତାଇ କ୍ୀକା ମାନୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ଈରା ରଭନାକାଞ୍ଜୁ।

 ୧୦ ଏତୋଞ୍ଜୁ ତଃୋ ଅÉଭା ତାଙ୍ରି  ମାରନ
ଏଆଞ୍ଜୁ ତଃୋ ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

ଏତୋନରିଇ ସରୂ୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ମାରନ
ଏଆଞ୍ଜୁ ସରୂ୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ମହୁ ରି ଗରିଭା ଅÉରନଞ୍ଜୁ 

ଆକାଆ।

ଈ ରଡଲରି ତାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ତୀରରି ଲÌକୁରରି ରସÍଲୁ ମଣୁ୍ରି ମେୂା 
ଏଙ୍ା େରତ୍ ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

ପୁତପି ଡÈଇ ର ଜÌତ ସଡେÓØତାରି
୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ସମଦୁ୍ର ଡ଼Èଇ ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଜÌତ ସ୍ଡÓହାନା େୁତଗି 
ତାଙ୍ରି  ଭÉତାରା ରମଃରତଏ। ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ରଡଃଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିନାଇ 
ଜÌରଡ଼କା କÌସ୍କାମାସୁ। ଏÌରରି ସ୍Éସୁ ରଡଃଙ୍ରି  କାତା ରଭସ୍ରିରସ। 

୧୨
 ଏÌରରି ରଭÍରଲ ଜÌତତାରା ଗୁରଲÑÑ େÌଣ ଆହାମାରସ। 

ରଭÍରଲତାରରି ଏତେରି ଜÌତ ଆଜାଞ୍Éୋ ଗାହା ଡ଼Èଇ କାରରି ଇଞ୍ାରସ 
ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େୁତଗି ଏଙ୍ା ଏମବୋ ଲଃେରି ମାନରି 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ ନାସ୍କରିରନ। ୧୩

 ଏ ଜÌତ ଲÌକୁରରି ନÌକରିଟରି ରଦରରି 
ରଦରରି ଆଦାଙ୍ଦ୍  କାବାଡ଼ରି ଗରିଭା ମେୂରିରସ, ଇରସÑକା ରସଣ୍Ûଟରି େୁତଗି 
ତାଙ୍ରି  ନÉଡ଼ରି ଦୀଭା ଗରିେରିରସ।

୧୪
 ଅରଟÑÑ ଏÌରରି ରଭÍରଲ ଜÌତ ନÌକରିଟରି ଏତେରି ଆଦାଙ୍ରି  କାବାଡ଼ରି 

ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରସ ଏÌରÈଡ଼Èଇ େୁତଗି ତାକାରରିଇ 
ବୁର୍୍ା ଗରିେରିମାରସ। ଏÌରରି ଏତେରି ଜÌତ ସୂର୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ଇଃୋ 
ଅÉଜାସାକାରଭÑ ନୀମବୋ ମାରସ, ଏÌ ଜÌତତାରରି େୁତ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଗୁରଲÑÑ େୁତଗି ତାକାରରିଇ ଗ୍ରÉୋଇମାରସ। ୧୫

 ଜÌତତାରରି 
େୁତ୍ା କାତା ରଭସ୍ା ମେୂାକାରରି ଏଙ୍ା ଏସନାକା ଏ ଜÌତତାରା 
େୁତ୍ା ଜହାରରି ଗରିଏରୁ ଏଆରରିଇ ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ମୂୋ କାରରି 
ଇଞ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ରଭÍରଲତାରା େୁତ୍ାତରିନରିଇ ନୀୋ ତାଙ୍ରି  େÌଣ 
ସୀଭା ଅÉରତ। ୧୬

 କଗାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକା, େÉନ୍ ମବୋଗାଟାକା 
ଏଙ୍ା େÉନାନାକା, େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାକା ଏଙ୍ା କଡା 
ଅÉଜାମାନାକା, ଇଆରରିଇ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ତରିନରି କାଜୁ ତାନରି 
ଅÉରତକା ମ୍Éମ ୁତାନରି ର ମ୍ଡରିÓଉ ଉଃୋ ରସÍଲୁ ଏÌରରି ନାସ୍କରିମାରସ। 
୧୭

 ଅରଟÑÑ ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିନାରା ୋଦା ଅÉରତକା ୋଦାତାରା 
ସଂଖ୍ା ଉରହଏଞ୍ଜୁ, ଏ ରମ୍ଡÓରହÑନରିଇ କଡା ପ୍ରÉୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଟାଟରିଗରିରତ।

୧୮
 ଇମବୋ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। ଏତୋନରିତାରରି ଏÌଲୁ 

ମାରନ ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତତାରରି ସଂଖ୍ା ଆନାତରିନରିଇ ସଟୂ୍ କରିମାରନ 
ଏÌରÈ େୁନ୍ ମବୋ ମୂରନଞ୍ଜୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ସଂଖ୍ା ର 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ୋଦାତରିନରିଇ ସଟୂ୍ କରିମାରନ ଏଙ୍ା ଏÌରରି ଛ ଶହ ଛଷଠରି।

ଏଃପା ପÉଣ୍ଞ୍ା ମାନାରିତାରି ଗÉଡି

୧୪  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା 
ସରିୟନ ସÌରୁ କୁÛଇଟରି ନରିସାମାରନଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ୋଦା 

ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ରଜÍଡାଗାଟରି ଅÉବାତାରା ୋଦା ଏତେରି ଲÌକୁରରି ମ୍Éମ ୁ
ତାନରିଇ ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରସ ଏ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଲରିସ ହଜାର 
ଲÌକୁ ଏଆନରିରକ ନରିସାମାରସରୁ।

୨
 ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ଡ଼Èଇ ଜÌଡ଼ରି ଲୁଗୁଲଗୁନା ସାଦା ଅÉନରି 

ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରିସାଦା ରଡଃଙ୍ରି  ର ଗୀରା ରଭରସଏ। 
ଏÌରରି ଦÉଲା ତାକା ରଡÍକାଙ୍ା ଡ଼Ìସ୍କରିମାସରି ରଡଃଙ୍ରିରଭÑ ଆଇରସ। 
୩

 ଈ ଲÌକୁତାକା େÌଣ ଜÌମବୋ, ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ା ଏଙ୍ା 
ରସÍରଣ୍ଙ୍ାନରି ନÌକରିଟରି ରଣ୍ା େୂନାରା ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିରତରୁ। ଏଃୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳରିସ ହଜାର ଲÌକୁ ତାକାରରିଇ 
ତୁହାନା ଅରଟÑÑ ଏମବୋଇରଭÑ ଏÌରÈ ଗାଡ଼ରି ଗ୍ରÉମବୋ ମଆୂରତ।

୪
 ଈ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳରିସ ହଜାର ଲÌକୁତାକା ଅÉସାସାନରି 

ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଲ୍ ବା ଡ଼Èଇ ତାଡ଼ାନରି ମÉସରି ଗରିଆ ସରିଡାରତରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ଡÉଞ୍ା ସରିଡାନାକା। ରମÍଣ୍ରି 
ଏତୋଭାଙ୍ରି  ସାଜରିରନଞ୍ଜୁ ଏମବୋଙ୍ରି  ଏଆରୁ ଏଆନରି ରବÑଅଟରି 
ରବÑଅଟରି ସାଜରିରନରୁ। ଏଆରୁ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ବାହା ଡ଼Èଇ 
ରେÍନୁ ରସÍଲୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ରସÍଲୁ ରଭÍରଲ େÌଲ ରଡଃଙ୍ରି  
କଡା ଅÉଜାମାରନରୁ। ୫

 ଏଆରୁ ଏରସକାରଭÑ ଦାୋ କାତା 
ରଭସାସରିରଡରୁ। ଏଆରୁ କୁତା ସରିଡାନାକା ମାରନରୁ।

ତÌତୋରି ୧୩:୧
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ତରୀନ ିଗାଣି୍ ଦୁତଙ୍ା
୬

 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ରସଣ୍ େÉସ୍କରିମାସରି ର ଦୁତଇ ରମଃରତଏ। ଗୁରଲÑÑ 
କୂଲୁତାକା, ଗୁରଲÑÑ କ୍Éମବେଜୁ ତାକାରରି ବାଃତା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ାଗାଟାରରି ବାଃତା କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିହ ରିନରି 
ରନଗରିସଦରି େÌପ୍ କା ତାଙ୍ରି  ଏଆନରିକରି ସୀଭା ଅÉରତ। ୭

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ଇହରିଙ୍ରି  େÌରତେଞ୍ଜୁ, “ରେÍନୁଇ ଆଜାଦୁ ଏଙ୍ା 
ଏଆନରିଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଦୁ। ଏତୋଞ୍ଜୁ ରସଣ୍, ରନÍରଡ, ସମଦୁ୍ର 
ଏଙ୍ା ଜÌଡ଼ରିଙ୍ା ଗÉଡ଼ରି ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଦୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆନରି ତୂକରି ଗରିନରି ରଡଲରି ଅÉରତରଡଏ।”

୮
 ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଭÉଜାନାଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, 

“ରଦରରି ନÉଜୁ ବାବରିଲ କୂରରିରତ। ଏତୋରରି ଗୁରଲÑÑତାକାରରିଇ, ରଗÍକା 
ଗରିଭା ମÉରାତରି କାଲୁ ଊଡ଼୍ ୋ ମାରନ ଏÌରରି କୂରରିରତ।”

୯
 ଏଆରରି ରବÑଅଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ତୀନରି େÉଲୁ ତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ 

ଭÉରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ରଗରଟ 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି େୁତ୍ାତରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ, 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ମ୍Éମୁ ତାନରି ଅÉରତକା କାଜୁ ତାନରି ଏଆଡ଼ରିନାରା 
ମ୍ଡରିÓଉ ଉଃରନଞ୍ଜୁ, ୧୦

 ଏରହଙ୍ରି  ଅÉରତକା ଏଆଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାଡ଼ା 
ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି କାଲୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  କୁେରି ତାନରି ଆନାରଭÑ 
ଆଟାରାଏ ଇଟା ଅÉଜାମାନାଆ ଉରନଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ତୀରରିଗାଟରି 
ଦୁତଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା କାନ୍ ଙ୍ାନରି ନÉଡ଼ରି ଖନ୍ କ 
ଡ଼Èଇ ଜୂଗରି ଜୂଗରି ସÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଈ ରଡଃଙ୍ରିତାକାରରିଇ ଜୂକ୍ ନରି 
ନÉଡ଼ରିତାରରି ଦୁଆଲରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିଙ୍ାଇଦୁଃରନ। ଏତୋନାକା 
ଜÌତ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି ୋଦା ତାରା ମ୍ଡରିÓଉ ଆଃରନରୁ, ଏଆରୁ 
ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି ଜÉମବୋ େÉରନଏରୁ। ୧୨

 ଈ ରଡଲରି ତାନରି ଲÌକୁରରି 
ରସÍଲୁ ଇରସÑକା ଏତୋନାକା ରେÍନୁତାରା ବାଗଗି ଏÌନ୍ ମବେରିଦୁଃରନରୁ 
ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ବାଃତା େରତ୍ ଇଟାଦୁଃରନରୁ, ଏଆରୁ ମୁଣ୍ରି ମୂୋ 
ଲୂଡ଼ା ମାରନ।

୧୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ରଭସ୍ରିଞ୍ାତାରା ରଣ୍ା ଗୀରା 

ରଭରସଏ। “ଈରା ଭ୍ୀସାମ,ୁ ରମଃଦୁ, ଏତୋନାକା ପ୍ରବୁ ବାଃତା 
େରତ୍ ଗରିଆନା ସÉରନରୁ, ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା।”

“ଆଁ, ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ରଭସ୍ରିଞ୍ାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଭାହାଇମାନାରା ଡ଼Èଇ ଜÉମବେରିରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ତାଡ଼ା 
ଗରିଆମାନାରରି େÌଲ ଏଆରରିରକ ମାଞ୍ାଧୁଃରନ।”

ପୁତପିତାରା ତÉସା କÌ୍ା
୧୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ର ଲÌଙ୍ରି  ମୂରଡଙ୍ରି  ତାନରି 
ରମ୍ଡÓରହÑନରି ମ୍ୀଏନରି ରଡଃଙ୍ରିତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ କକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସୁନା ଟରେରରି େ୍ାକ୍ ସାମାରସଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି କାଜୁ 
ତାନରି ରରଣ୍ ଭାସ୍ରି ରକÍରଲ ମାରସ। ୧୫

 ଏ ରଡଲରିତା ରେÍନୁ ଇଡୁ 
ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ସ୍ଡÓହାନା ଲÌଙ୍ରି  ମରୂଡଙ୍ରିଆ କକ୍ ସାମାସାନରିଇ 
ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ରକରଲ ଡ଼Èଇ ତÉସା କÌମ,ୁ 
କÌଭା ରଡଲରି ଅÉରତରଡଏ, େତୁଗିତାରରି ତÉସା ଗÉରମ ରସଡ଼୍ ରତ।” 
୧୬

 ଏମବୋ ଡ଼Èଇ ଲÌଙ୍ରି  ମରୂଡଙ୍ରିଆ କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ରକÍରଲ 
େୁତଗି ତାନରି ନÉୋରନ େୁତଗି ତାରରି ତÉସା କÌଭା ଅÉରତ।

୧୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍ ମାସରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଦୁତ ସ୍ଡÓØତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରିରଭÑ ଏରହରଙ୍ରନ ଭାସ୍ରି 
ରକÍରଲ ମାରସ। ୧୮

 ନÉଡ଼ରି କୁÛଇଟରି େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ରÛଆଞ୍ଜୁ 

ଦୁତ ଲÉକାଗଟରି ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାରତଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରକÍରଲ ଆହାମାସରି 
ଦୁତଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ନୀ ଭାସ୍ରି ରକÍରଲ 
ନÉେୁମ,ୁ ଡ୍Éକା କÉଙ୍ା ରସଡ଼୍ ତୁରଡଏ, ଏଆକରି େୁତଗି ମÉରାତରି 
ଡ୍Éକା ମÉଲାତାଆ ଡ୍Éକା କମାଙ୍ା ଲସା ଗରିମ।ୁ” ୧୯

 ଏମବୋ ଏ 
ଦୁତ ତାଡ଼ା ରକÍରଲ େୁତଗି ତାନରି ନÉୋରନ ଡ୍Éକା କମାଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ 
ଲସା ଗରିଭା ଅÉତୁ, ଏଙ୍ା ଏÌଭା ରେÍନୁତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି 
ଡ୍Éୋ କÉଙ୍ାନାରା ନୀରୁ େୀସରିନରି ଗÉଡା ତାନରି ଇଗ୍ ରଦଞ୍ଜୁ ୨୦

 ଏ 
ଡ୍Éକା କÉଙ୍ା ରଦରରି ନÉଜୁ େÉଡ଼ାଟରି ମାସରି ଡ୍Éକା ନୀରୁ େୀସା 
ଅÉନରି ଗÉଡାତା ସ୍ୀୋ ଅÉରତ। ଏÌରÈଡ଼Èଇ ରାକା ସ୍ଡÓØତାରତ। ଏ 
ରାକା ତୀନରି ମରିରୁ ନରିଙ୍ାନା ସରହ କୁସ ୁଟୁକ୍ନÈ େ୍ାଙ୍ରିରତ।

୍େିା ନଡଲି ଜୂଗା ଆୋମାସି ଦୁତଙ୍ା

୧୫  ୧ ଈ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତା ଅରଟÑÑ ରଣ୍ା 
ଆଦାଙ୍ରିତାରା ମ୍ଡରିÓଉ ରମଃରତଏ। ସÉତ ଗାଣ୍ରି 

ଦୁତଙ୍ା ସÉତଟା ଜୂଗା ଆହାମାରସରୁ। ଈଭରି ଆଡା ଭରିହା ରଡଲରି 
ଜୂଗା ସୀନାଇ। ଈ ଜୂଗା ସୀନରି ରବÑଅଟରି ରେÍନୁତାଇ ସÌଡାଙ୍ରି  
ଭରିହ ରିନୁ।

୨
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ନÉଡ଼ରି ମୀସା ଅÉଜାନରି ଡରିଟରି ମÉରାତାରା 

ସମଦୁ୍ର ରଣ୍ା ରମଃରତଏ। ଏତୋନାକା ଜÌତ ଏଙ୍ା ଏÌରÈଡ଼ରିନାରା 
େତୁ୍ା ଅରଟÑÑ ଏଆଡ଼ରିନରି ୋଦାତାରା ସଂଖ୍ା କୁÛଇଟରି ମସୂାମାରସରୁ 
ଏଆରୁ ରେÍନୁ ସରିଆମାସରି ରଡÍକାଙ୍ା ଆହାନାଇ ଏ ଡରିଟରି ମÉରାତରି 
ସମୁଦ୍ର କୁଡୁ ତାନରି ନରିସାରସରୁ। ୩

 ଏଆରୁ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭାଗାଟରି ମÌସା ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡାତାରା ଗÉଡ଼ରି ଈ ରଡଃଙ୍ରି  
ଏÌସ୍କରିରସରୁ,

“ଅ ପ୍ରବୁ, ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ରେÍନୁତରି,
ନୀ ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି ଏରସ ରଦରାଡ଼ରି, ଏଙ୍ା 

ଆଦାଙ୍ରିତାରରି।
ଅ ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁତାକାରରି ରÉରଜନରିତରି,

ନୀ ଗୁରଲÑÑ ୋରହରାକା ଟରିକ୍ନÈତାଇ ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାଇ।
 ୪ ଅ ପ୍ରବୁ, ନୀଙ୍ରି  ଇମବୋଇ ଆଜାରାଏ?

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଭାରରି ଈନୁ ଆଡା ସେୁାଡ଼ରିଗାଟାତରି
ନୀନ୍ାରା ୋଦା ଇମବୋଇ ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଏ?

ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁତାକା ଭÉଜାନା ନୀଙ୍ରି  ଜହାରରି ଗରିଆରନରୁ।
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ଗରିଆ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ କାବାଡ଼ରି 

ତୀରରିତାରରି ଇଞ୍ରି  ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ବାଃତା ତÌଞ୍ା 
ମାରନ।”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, ରସଣ୍ ମାସରି ରେÍନୁ ଇଡୁତା 

ରେÍନୁଇ େୂଣ୍ା ଅÉନରି ତୁମବେଜୁତାରା ଦÉରା ଦÉୋ ଅÉଜାରନ। 
୬

 ଏଙ୍ା ସÉତଟା ଜୂଗା ଆହା ମାସରି ସÉତ ଗାଣ୍ରିତାକା ଦୁତଙ୍ା 
ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାରତରୁ। ଏଆରୁ େରିଅ େରିଅତାଆ 
ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାରସରୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଡାକରିଙ୍ାନରି ସୁନା 
ଡÌକ୍ା ତଃୋରସରୁ। ୭ ଏମବୋ ଚାରରି ଗଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି ଜÌତଙ୍ାନରି 
ମାରଦ ଡ଼Èଇ ରରଣ୍ ଜÌତ ଭÉରତ। ଏÌରରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନୀରଡ଼ 
ମାନରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜା ମାସରି ସÉତଟା 
ତାରଲଡ଼ାକା ସÉତ ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ାନ୍ ଙ୍ରି  ସରିରତ। ୮

 ଏମବୋ ରେÍନୁ 

ତÌତୋରି ୧୫:୮
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ତାଡ଼ା ଅÌରତେରରି ଏଙ୍ା ଡÉଟା ମÉରାତରି ଦୁଆଲରି ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ 
ଇଡୁ େୂରରି ଅÉରତ। ସÉତ ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ସୀନରି ସÉତଟା ଜୂଗା 
ଭରିହାଆନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏ ରେÍନୁ ଇଡୁ ତାନରି ଏମବୋଇରଭÑ ସÌଲ୍ ବା 
ମଆୂରତ।

୍େିାଡÉଞ୍ଜୁ ଜୂଗା

୧୬  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ, ରେÍନୁ ଇଡୁ ଡ଼Èଇ ଈ 
ସÉତଗାଣ୍ ଦୁତଙ୍ାନରିଇ ରଭସ୍ରିସାରା ରଭରସଏ, 

“ସାଜୁ, ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାନରି ସÉତଟା 
ତାରଲଡ଼ାକା େୁତଗି ତାନରିଇ ଭÉକ୍ ଦୁ।”

୨
 ଏଆକରି ରଭÍରଲତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହା ମାସରି ତାରଲଡ଼ରି 

େୁତଗି ତାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ଡ଼Éଏ, ଏତୋନାକା ଜÌତ ତାରା ମ୍ଡରିÓଉ 
ଆହାନା ଏଆଡ଼ରିନାରା େୁତ୍ା ତରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆରସରୁ, ଏଆରରି 
ଗାଣ୍ରିଙ୍ାନରିଇ ଆଜାଞ୍Éୋ ଡ଼Èଇ ନÌନାଇ ସÌସ୍କା ସ୍ଡÓØତୁ।

୩
 ରରିରହଗରିତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି ତାରଲଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର ତାନରି 

ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏ ଡାରଣ୍ ସମୁଦ୍ର ସÉଜା ମାନାରରି ରାକା ରଡଃଙ୍ରି  
ଅÉରତ, ଏÌସରିବÉଗା ଏମବୋ ମାସାଇ ଗୁରଲÑÑ ସÉଭରିତୁ

୪
 ଏମବୋଡ଼Èଇ ତୀନରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 

ତାରଲଡ଼ରି ଜÌଡ଼ରିଙ୍ା ଏଙ୍ା ଉେଗି ମାନରି ସୂଗାଙ୍ାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। 
ଏÌସରିବÉଗା ଏÌଭରି ଗୁରଲÑÑ ରାକା ମ୍ରିତୁ। ୫ ଏ ରଡଲରିତା ସରିରୁ କୁÛଇଟରି 
େÌଣ ଗରିଭାଗାଟରି ଦୁତ ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭତୋରା ଅÉନୁ ରଭରସଏ।

“ଅ ତୀରରିତାତରି ରେÍନୁତରି,
ଈନୁ ଆଡା ସକୂାରହ ମାସରି ଏଙ୍ା ଇରଦରଭÑ ଡ଼Øନା 

ମାଞ୍ରି
ଈନୁ ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ତୂକରି ଗରିଆନାଇ ଟରିକ୍ ନା ତାରା 

ଗରିଆମାଞ୍ରି ।
 ୬ ଲÌକୁତାକା ନୀ ତୀରରିତାକାରରିଇ ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ 

ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍସା ମାସାକରି ଏଆରରିକରି

ଉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  ରାକା ସରିଆମାଞ୍ରି ।
ଈରରି ଇଆରରି ରସÍଲୁ ସରର ଅÉଜାମାରନ।”

୭
 ଏ ରଡଲରି ତାନରି ଲÉକାଗଟରି ଡ଼Èଇ ର ଗୀରା ଇହରିଙ୍ରି  ରଭତୋରା 

ରଭରସଏ।

“ଅ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ପ୍ରବୁତରି
ଏଙ୍ା ରେÍନୁତରି, ନୀ ତୂକରି ଗରିନାରରି ଉରଜÑତାରରି ଏଙ୍ା 

ଟରିକ୍ ନାତାରରି।”

୮
 ଏ ରବÑଅଟରି ଚାରରି େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 

ତାରଲଡ଼ରି ରଭÍଲା ତାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  କÉନ୍ା 
ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ମ୍ଡÓÝØୋ ରସÍଲୁ ସୀଭା ଅÉରତ। ୯

 ଏ 
ଆଜାଞ୍Éୋ କÉନ୍ା ଡ଼Èଇ ରମ୍ଡÓରହଙ୍ା କାମବେରିରତରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ସୀଭା ତାଙ୍ରି  େÌଣଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ ରେÍନୁ 
ୋଦା ଡ଼Èଇ ଗର୍ଗି ଅÉରତରୁ, ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ଏÌଲୁ ତରିହାନା ରେÍନୁଇ 
ଦଃୋ େÌଙ୍ା ଗରିଭା କୂରତରୁ।

୧୦
 େÉଞ୍ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହା ମାସରି ତାରଲଡ଼ରି ଏ ଜÌତ 

ତାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ କୁÛଇଟରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଡ଼ରିନରି େÌଣ 
ଗରିେରିସରି ଦରିନା କଣ୍ କଣା ଅÉରତ। ଲÌକୁତାକା ଗÉରମ ଜୂଗରିତାକରି 
ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଭାଙ୍ସାକା କାସ୍କରିରତରୁ। ୧୧

 ଏଆରୁ ଜୂଗରିତାକରି ଏଙ୍ା 
ସÌସ୍କା ୋହରିତାକରି ରସଣ୍Ûନରି ରେÍନୁଇ ଗର୍ଗି ଅÉରତରୁ ଅରଟÑÑ ତାଡ଼ା 
ଗରିେରିମାସରି ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ଏÌଲୁ ତରିହାଆରତରୁ ଅÉରତକା 
ତୀଜାଆରତରୁ।

୧୨
 ଛ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ ଦୁତ ୟୁରଫ୍ରଟରିସ୍ ଜÌଡ଼ରି କୁÛଇଟରି ତାଡ଼ା 

ଆହାମାସରି ତାରଲଡ଼ରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏଆଡ଼ରିକରି ରଭÍଲା ସ୍ଡÓØନରି 
ରଭଞ୍ଟରି ଭÉନରି ରÉରଜଙ୍ାନରି ରସÍଲୁ ୋରହରରି ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ତାଙ୍ରି  ଏମବୋଡ଼ରିତାରରି ସରିରୁ ଭାସରିରତ। ୧୩

 ଏ ରବÑଅଟରି ୋନାଙ୍ା 
ରଡଃଙ୍ରିତାଇ ତୀନ୍ ଟା ଡ଼Ìଇ ଜରିଉଙ୍ା, ରରଣ୍ ସ୍Éସୁ ସୁଡା 
ଡ଼Èଇ, ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଜÌତ ସୁଡା ଡ଼Èଇ, ଅରଟÑÑ ରରଣ୍ ଦାୋ 
େÌପ୍ କାଗାଟାନରି ସୁଡା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØତାତାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। 
୧୪

 ଏÌଭରି ଆଦାଙ୍ରିତାରା କାବାଡ଼ରି ଗରିେରି ମାନରି ଡ଼Ìଇ ଜରିଉଙ୍ା। ଏÌଭରି 
ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ରଦରରି ଦରିନା ଗÉଲା କÉଲା 
ପ୍ରଃୋ ରସÍଲୁ େୁତଗିତା ମାନରି ଗୁରଲÑÑ ରÉରଜଙ୍ାନରିଇ ର ବାଃତାରନ 
ଉସ୍ା ତାଙ୍ରି  ଏଆରରି ବାଃତାଙ୍ରି  ସାଜରିନୁ।

୧୫
 “ରମଃଦୁ! ଅÉନୁ ରେ୍ଡÓÍକରରଏନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଭାଇ ମାଇ। 

ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ତାକ୍ାଲରି ଅÉଜାନା ତÉନ୍ାରା ସରିଣ୍È ଲକ୍ ରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଗାଲରି ଅÉଜାନା ରତ୍Íଏଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ଲÌକୁରରି ବାଃତା ଡ଼Èଇ ଲାଜା େÉରନଏଞ୍ଜୁ।”

୧୬
 ଏବ୍ରି କାତା ଡ଼Èଇ ‘ହମଗିଗରିରର୍ାନ୍’ ଇନରି ବାହା ତାନରି ଏ ଡ଼Ìଇ 

ଜରିଉଙ୍ା ରÉରଜଙ୍ାନରିଇ ଊତେଜୁ ।
୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ସÉତ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ, ଦୁତ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 
ତାରଲଡ଼ରି ଭରିଲୁ ତାନରି ଭÉରତେଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ରେÍନୁ ଇଡୁତାନରି ମାନରି 
େÌଣ ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ‘ମଗୂରିରତ’ ଇଞ୍ରି  ରରଣ୍ ରଦରରି ଗୀରା ସ୍ଡÓØରତ। 
୧୮

 ଏ ରଡଲରିତାନରି ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଡ୍ଡୂ ମରିଲରି ଇରତେ, ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ସାଦା ଅÉରତ, ଟ୍ଡÓÞÓରଜରରି ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇରସ ଅରଟÑÑ ଗÉପ୍ ସରି ଡÉଡ଼ରି 
ଡ଼ାରତେ। େୁତଗି ତାନରି ରମ୍ଡÓରହÑଞ୍ଜୁ େ୍ୀତରି ରଡଲରି ଡ଼Èଇ ଏରସକାରଭÑ 
ଈ ରଡଃଙ୍ରି  ଆଜାଞ୍Éୋ ଗରିସରି ଡÉଡ଼ରି ଡ଼ାସାସରିଡାରତ। ୧୯

 ଏମବୋ 
ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତୀନରି ବÉଗା ଅÉରତ, ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
ଦରିନାତାଇ ରଦରରି ନÉସ୍କା ଗୁରଲÑÑ ନାହରିକରି ଅÉତୁ। ଅରଟÑÑ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ବାବରିଲତରିନରିଇ ରେÍନୁ ତÉନ୍ାରା ରଦରରି ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି 
କୁେରି ଡ଼Èଇ କାଲୁ ଊଡ଼୍ ୋ ତାଙ୍ରି  ଏÌଲୁ ଗରିରତଞ୍ଜୁ। ୨୦

 ରରଣ୍ 
ରଭରଲ େÌଡ଼ରି ରାହରି ଅÉଆରତ। ସÌକ୍ା ଗୁରଲÑÑ ମ୍Éଙ୍ରି ତୁ। ୨୧

 ଏଙ୍ା 
ରସଣ୍Ûଟରି ଚାଲରିସ କରିଲଗ୍ରାମ୍ ଲାକା େୀଗରିନାଇ ରଦରରି ରଦରରି ଅÉଜରି 
ଭାଡରିଙ୍ା ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ଦୀପ୍ କାତୁ। ଈ ଅÉଜରି ଭାଡରିଙ୍ା 
ଡ଼Èଇ ଆଜାଞ୍Éୋ ଜୂଗା େÉଟାକରି ଲÌକୁତାକା ରେÍନୁ କୁÛଇଟରି ଗର୍ଗି 
ଅÉରତରୁ।

ଜÌତ କୁÛଇଟ ିଅÉସାମରୀଡା

୧୭  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ସÉତଟା ତାରଲଡ଼ାକା ଆହାମାସାରରି 
ମାରଦତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ ଭÉଜାନାଇ ନÉଙ୍ରି  

ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଭÉମ,ୁ ଏତେରି ରଦରରି ନÉଜୁ ଜÌଡ଼ରି କୁଡୁ ତାନରି ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାରନ ଏ ରଦରରି ସକାରରଡ଼ରି ଏତେରି ଡଣ୍ େÉରନ, ଏÌରÈ 
ତÌତୋଇ। ୨

 େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ରି  ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ରଗÍକା ଅÉଜାରନରୁ, 
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ଏଙ୍ା େୁତଗିତା ମାନାକା ଏଆଡ଼ରିନାଆ ରଗÍକା ମÉରାତରି କାଲୁ 
ଉଣ୍ଞ୍ାନା ସÌସାମାରନରୁ।”

୩
 ଏ ରବÑଅଟରି ସେୁାଡ଼ରି ଜରିଉ ନÉଙ୍ରି  ଆଃତାରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏ ଦୁତ 

ସରିଃେରିମାସରି ବÉଲୁୋଙ୍ା ତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ଅÉନୁ ରାତା 
ଜÌତ କୁÛଇଟରି କକ୍ ସାମାସରି ର ଅÉସାମୀଡାନରି ରମଃରତଏ। ଏ ଜÌତ 
ତାଇ ସÉତଟା ତ୍Éକା ଏଙ୍ା ଦସଟା କÌସ୍କା ମାସ ୁଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି 
ଗାଣ୍ରିମÉରା ରେÍନୁଇ େÉସ୍କରିନରି ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ। ୪ ଏ 
ଅÉସାମୀଡା ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା ରାତା ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍È ଟÉଟାମାରସ। 
ଅରଟÑÑ ସନୁାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗÉପ୍ ସରି ରକ୍ଉଗାଟରି ମଣରିମତୁୋ ଡ଼Èଇ ସଜ 
ଅÉଜାରସ। ଏÌରରି ସନୁା ବଟ୍ କରି ରଣ୍ା ଆହାମାରସ। ଏ ବଟ୍ କରି ତାନରି 
ଗୀଡ଼ରି ଅÉନାଇ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି ରଗÍକା ଗରିଆମାସରି ସପ୍ରାତାଇ 
େୂରରି ଅÉଜାସୁ। ୫

 ଏଆଡ଼ରିନରି ମ୍Éମୁ ତାନରି ରଣ୍ା ୋଦା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରସ, ଏ ୋଦାତାରରି ଲାଇନରି କାତା ମାରସ,

ଦେର ିନÉଜୁ ବାବଲି, ସକାଦରଡସିାନ ିଦସÍଲୁ
ଏଙ୍ା ପୁର୍ତିର୍ା ମାନ ିସପ୍ାର୍ାଆ ଗିଆମାନାରି

ଦସÍଲୁ ମÉରାନ୍ ଆଜା ମାଦନ।

୬
 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ତୀରରିତାକାରରିତାରା 

ରାକା ଏଙ୍ା ଜୀସୁ ରସÍଲୁ ସÉକରି ସରିଆନା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜା 
ମାନାରରିତାରା ରାକା ଉଣ୍ଞ୍ାନାଇ ସÌସା ମାସାରା ରମଃରତଏ।

ଅÉନୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନରି ରମହାନା ଗÉରମ ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରତଏ। 
୭

 ଏମବୋ ନÉଙ୍ରି  ଦୁତ ରଭଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଆଦାଙ୍ରି  
ଆଇଞ୍ରି? ଅÉନୁ ଏ ଅÉସାମୀଡାନାରା ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା କକ୍ ସାମାନରି 
ସÉତଟା ତ୍Éକା ଏଙ୍ା ଦସଟା କÌସ୍କା ୋହାମାନରି ଜÌତତାରା ନୂଡ଼ରି 
ଲାଇନରି କାତା ନୀଙ୍ରି  ରଭତୋଇ। ୮ ଈନୁ ଏତେରି ଜÌତ ରମଃତରି, ଏÌରରି 
ରଭÍରଲ ମାରସ ଇରଦ ସରିରଡଏ। ଅରଟÑÑ ଏÌରରି ଲାଇନରି ଦରିନା 
ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓହାନା ମୁହ ରି ଅÉରନ େୁତଗିତା ମାନରି ଏତୋନାକାରରିତାଆ 
ୋଦାଙ୍ା େୁତଗି େ୍ୀତରି ଗÉଲା ଡ଼Èଇ ନୀମବୋ େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା 
ଅÉଆସରିରଡ, ଏଆରୁ ଏ ଜÌତ ରମହାନା ଆଦାଙ୍ରି  ଅÉରନରୁ, 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏ ଜÌତ ରଭÍରଲ ମାରସ, ଇରଦ ସରିରଡ, 
ଡାଉ ଅରଟÑÑ ଭÉରନ।

୯
 “ଈରା ବୁଜରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ େୁନ୍ ମବୋ-ଏÌଲୁ ଲୂଡ଼ା ମାରନ। 

ସÉତଟା ତ୍Éକା ଇରସÑକା ସÉତଟା ସକ୍ା ଏ ସÉତଟା ସକ୍ାନରି 
କୁÛଇଟରି ଏ ଅÉସାମୀଡା କକ୍ ସାମାରନ। ୧୦

 ଏ ସÉତଟା 
ତ୍Éକା ଇରସÑକା ସÉତ ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ା, ଏଆରରି ମାରଦ 
େÉଞ୍ ଗାଣ୍ରିତାକା ସÉରତରୁରଡଏ, ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଇରଦ 
ନୀମବୋରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ରÉରଜଞ୍ଜୁ ଭÉରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଭÉଜାନା ଈରକ ରଡଲରି ଆଡା ରାହରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୧୧

 ଏତେରି ଜÌତ 
ରଭÍରଲ ମାରସ ଏଙ୍ା ଇରଦ ସରିରଡ, ଏ ଜÌତ ଅÉଠ େÉଲୁତାଞ୍ଜୁ 
ରÉରଜଞ୍ଜୁ, ଅÉରତକାରଭÑ ଏ ଜÌତ ସÉତ ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ାନରି 
ମାରଦତାଞ୍ଜୁ ରଆଞ୍ଜୁ, ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ମହୁ ରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ।

୧୨
 “ନୀ ରମଃତରି ଦÌସଟା କÌସ୍କା ଈ ଦସ ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ା, 

ଏଆରୁ ଇରଦ ଟୁକ୍ନÈ େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ା ସରିରଡରୁ। ଜÌତ ତରିରଙ୍ 
ଆଡାନା ର ଘଣ୍ାରନ ଏଆରୁ େÌଣ ଗରିରନରୁ। ୧୩

 ଏଆରୁ ଦÌସ 
ଗାଣ୍ରି ରÉରଜଙ୍ା ର ଏÌଲୁରନ ଅÉରନରୁ। ଏଙ୍ା ତÉନ୍ା ଡÉଟା 
ଏଙ୍ା େÌଣ ଏ ଜÌତତରିଙ୍ରି  ସୀରନରୁ। ୧୪

 ଏଆରୁ ରମÍଣ୍ରିମୀଡା 

ତରିରଙ୍ କÉଲା ପ୍ରଃରନରୁ। ଏÌËକରିରଭÑ ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଏଙ୍ା ତ୍ଡÓÉରକ 
ମାନାକା ଇରସÑକା ଅÉେ୍ା େÉଣ୍ଞ୍ାନାକା, ଅÉସ୍କା େÉଣ୍ଞ୍ାନାକା 
ଏଙ୍ା େରତ୍ଗାଟାକା ଏଆରରି କୁÛଇଟରି ମୂରନରୁ। ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଏଆଞ୍ଜୁ ପ୍ରବୁଙ୍ାନରି ପ୍ରବୁ ଏଙ୍ା ରÉରଜଙ୍ାନରି ରÉରଜଞ୍ଜୁ।”

୧୫
 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈନୁ ଏତେରି ଏତେରି ସରିରୁ 

ତାନରିଇ ସକାରରଡ଼ରିନରି କସ୍କାସାରା ରମଃତରି ଏ ସରିରୁ ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ଦରିନାତାକା, ଦÉଲା ଲÌକୁତାକା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି 
କୂଲୁତାକା ଏଙ୍ା ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି କାତା ରଭସ୍ରି ମାନାରରିଇ 
ସଟୂ୍ କରିମାରନ। ୧୬

 ଏତେରି ଦÌସଟା କÌସ୍କା ରମଃତରି, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଇ 
ଏଙ୍ା ଜÌତରଭÑ ଏ ସକାରରଡ଼ରିନରି ରୂଗୁ ଅÉନୁ। ଏଆଡ଼ରିନରି ବାଃତା 
ମାନାଆ ଗୁରଲÑÑ କୁଡ଼୍ ସାନା ଅÌନୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ନÉଗାଲରି 
ଗରିନୁ। ଏÌଭରି ଏଆଡ଼ରିନାଆ ଊଙ୍ା ରଭଲ୍ କରି ରଭଲ୍ କରି ତରିନୁ। ଏଙ୍ା 
ଏଆଡ଼ରିନରିଇ କୁଟୁକୁଟା ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ ମ୍ଡÓÝØନୁ। ୧୭

 ରେÍନୁ ରଭସାନାରା 
ଉବ୍ ଗା ଗରିନରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ମÉଣ୍ରିନାରା େରୂରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  
ଏÌଭରି ର ରଜÍଡାରନ ଅÉନୁ। ଏଙ୍ା ଏ ଜÌତ ତରିଙ୍ରି  ତାଡ଼ା େÌଣ ସୀନୁ। 
୧୮

 ଈନୁ ଏତେରି ଅÉସାମୀଡାନରି ରମଃତରି, ଏÌରରି େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ାନରି 
କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିେରି ମାନରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତରିନରିଇ ସଟୂ୍ କରି ମାରନ।”

ବାବଲି ମେୁ ିଅÉତାରି

୧୮  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଅରଟÑÑ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଦୁତ 
ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ରମଃରତଏ। ଏଆନରି ଅÌରତେରରି ଡ଼Èଇ 

େୁତଗି ଉଜାଡ଼ରି ଅÉରତ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି େÌଣ େÉଣ୍ଞ୍ାମାରସଞ୍ଜୁ। 
୨

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ କୂରତେଞ୍ଜୁ :

“ରଦରରି ନÉଜୁ ବାବରିଲ କୂରରିରତ, ଏÌରରି କୂରରିରତ।
ଏÌରରି େୀରଦରାଙ୍ାନରି ଲଃନରି ବାହା ଅÉରତ।

ଡ଼Ìଇ ଜରିଉଙ୍ା
ରବÍଗାଲରି ରବÍଗାଲରି ସପ୍ରାତାଇ େଟାଙ୍ା

ଗୁରଲÑÑ ଭାକାତାଇ ଗୀଡ଼ରି ଅÉନାଇ
ଲଃନରି ବାହା ଅÉରତ।

 ୩ େୁତଗି ତାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ଏଆଡ଼ରିନରି
ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି ରସÍଲୁ ରେÍନୁତାଆ ସÌଡାଙ୍ରି  ମÉରାତରି

କାଲୁ ଉଣ୍ଞ୍ାମାରନରୁ େୁତଗିତାକା ରÉରଜଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି
େÉନ୍ ମବୋ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାମାରନରୁ।”

୪
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିସାରା ର 

ଗୀରା ରଭରସଏ।

“ଅÌନାଇ ଲÌକୁତାରତରୁ, ଈରୁ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ଡ଼Èଇ 
ସ୍ଡÓହାନା ଭÉଦୁ,

ଈରୁ ରଗଞ୍ାନା ଭÉରତକା ଏଆଡ଼ରିନରି ଡ଼Ìଇ ତରିରକ 
ଆଡା ମଏୂରୁ ଏଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନରି ଜୂଗରିନାରା ବÉଗା 
େÉରନଏରୁ।

 ୫ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆଡ଼ରିନରି ଗରିଆ ମାନରି ଡ଼Ìଇ ମରୂଡଙ୍ରି  
ଡ଼ାମରି ଡ଼ାମରି ଇଞ୍ରିରନ।

ରେÍନୁ ଏଆଡ଼ରିନରି ଗରିଆମାନରି ଡ଼Ìଇତାଆ ଏÌଲୁ 
ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ।

ତÌତୋରି ୧୮:୫
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 ୬ ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ନାହରିକରି ଗରିଆମାଞ୍ାରନ ଏ ରଡଃଙ୍ରିରନ 

ନାହରିକରି ଅÉରନ।
ଏÌରରି ଏରସ ଡ଼Ìଇ କାବାଡ଼ରି ଗରିଆମାରନ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରୀ 

ଦୁଗୁଡ଼ରି ଡଣ୍ େÉରନ।
ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ଏରସ ସÌସରିନାଆ ଊଦ୍ ୋ ମାଞ୍ାରନ,

ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରୀ ଦୁଗୁଡ଼ରି ସÌସରିନାଆ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଊଡ଼୍ ୋଦୁ
 ୭ ଏÌରରି ଇସରିଙ୍ରି  ସଜ ଅÉଜାନା ତାଡ଼ାନରି ସÉଞ୍ା ଗରିଆରସ 

ଏଙ୍ା ରରହା ଆଇରସ
ଏରହରଙ୍ରନ ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  ଡ଼ୀଭା ଜୂଗା ସୀଦୁ ଏÌେରି 

ଇହରିଙ୍ରି  ରଭରସ୍ରରି ଆଇମାରନ,
ଅÉନୁ ରÉଜାଲରିରନନୁ, ଆସ୍କାରଟଏ େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି 

କକ୍ ସାମାଇ।
ଅÉନୁ ଭାଟାଗାଟାନୁ ଅÉଆରତନୁ ଏଙ୍ା
ଅÉନୁ ଏରସକାରଭÑ ବରିକାଲରି େÉରନନୁ।

 ୮ ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ରନରିରସଏ ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ଭÉରନ। 
ରୁଜା ମÉକରିରନ,

ମକ୍ ସÌଲ୍ ରନ, ରୂଗ ଭÉରନ, ଜୁଗା ଦୀରନ,
ଅରଟÑÑ ଏÌରରି ଗ୍ଡଜୁମ୍ନା ନÉଡ଼ରି ଡ଼Èଇ କାମବେରିରନ।

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ଡÉଟାଗାଟାଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆଡ଼ରିକରିଇ ତୂକରି ଗରିରନଞ୍ଜୁ।

୯
 “ଏରସ ଗାଣ୍ରି େୁତଗିତାକା ରÉରଜଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ରଗÍକା 

ଗରିଆନା ରରହା ଲÉବା ଡ଼Èଇ ରଡଲରି ଭରିହା ଗରିଆରନରୁ, ଏଆରୁ 
ଏଆଡ଼ରିନରି େÌତରÌଡରିନାରା ରମହାନାଇ ରବ୍Í ରବ୍Íନା ଡ଼ୀଭରିରନରୁ। 
୧୦

 ଏଆରୁ ଏଆଡ଼ରିନାରା ଜୂଗା ରମଃରନରୁ। ଏଆରୁ ଆଜରି ତରିକରି 
ରସକ ନରିସାନା। ଏଆରୁ ରଭରସ୍ରୁ:

“ଆଇଗନା, ଆଇଗନା, ଅ ବାବରିଲ, ମେୂା ଗାଟରି ରଦରରି 
ନÉଜୁତରି!

ର ଗଣ୍ା ମାରଦରଭÑ ନୀ କୁÛଇଟରି ଈସାରରି ଜୂଗା ଦରିଆରତ 
ଇରନରୁ।”

୧୧
 “ଅରଟÑÑ େୁତଗିତାକା ରବୋରରିଗାଟାକା ଏଆଡ଼ରିନରି ରଗÍଲୁ 

ଡ଼ୀଭରିରନରୁ, ବରିକାଲରି ଅÉପ୍ କରିରନରୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏମବୋଇରଭÑ ଅରଟÑÑ ଏଆରରି ପ୍ରÉନାଆ କରଡଏ। ୧୨

 ଏଆରରି 
ପ୍ରÉେରିନାଇ ଈଭରି, ସୁନା, ରୁୋ, ମଣରି, ମୁତୋ, ରବÍଗାଲରି 
ରବÍଗାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା, ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ସରିଣ୍Èଙ୍ା, ସରିଲ୍ କୁ ସରିଣ୍Èଙ୍ା, 
ଚନ୍ନ ରଭସ୍କା, ଆତରି ୋଟ୍ କା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜା ମାନରି 
ରକ୍ଉଗାଟାଇ, େରିତ୍ାଙ୍, ଲହାଙ୍ା, ୧୩

 ମାବୁ୍ଲ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଆମାନାଇ, ଡାଲ୍ ଚରିନରି, ଅରଳଇଚ, ଗÌବ୍ ଗÌବ୍ ଇଞ୍ରିମାନରି 
ନରିଜୁ, ସାଦାଲରି, ଡ୍Éକା ନୀରୁ, ନରିଜୁ, ରନଗରି ମଇଦା, ଗହମ, 
କÌଡରି କÌରୁ, ରମÍଣ୍ରି ଅÌଡାଙ୍ା, ଗÌଡ଼ାଙ୍ା, ସଗଡ଼ାକା ଏଙ୍ା କଡା 
ଅÉଜାମାସାକା ଇରସÑକା ଲÌକୁତାରରି ଗାଣ୍ରି ଏଙ୍ା େରାଣରି। 
ଏÌସରିବÉଗା ରବୋରରିଗାଟାକା ଇହରିଙ୍ରି  ଡ଼ୀ ଡ଼ୀ ଇରନରୁ,

 ୧୪ ‘ଅ ବାବରିଲ, ନୀ ଅଡ଼୍ େରିମାସରି ଗୁରଲÑÑ ରନଗାଇ ନୀ 
ବାହାଡ଼Èଇ ସାସ।ୁ

ନୀ େÉନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ନୀ ସÉଞ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଲୁମବେରିରତ।
ଈନୁ ଏÌଭା ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ େÉନ୍ ମବୋ ମଆୂଇ।’

୧୫
 “ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ରବÍୋରରି ଗରିଆନା େÉନ୍ ମବୋ 

ଅÉଜାମାସରି ରବୋରାଙ୍ା ଏଆଡ଼ରିନାରା ଜୂଗା ରମଃରନରୁ, 
ଏଙ୍ା ଆଜରି ବÉଗା ରସକଟରି ନରିସାନା ଡ଼ୀଭରିରନରୁ ଅରଟÑÑ ବରିକାଲରି 
ଅÉଜାନା ଇହରିଙ୍ରି  ଇରନରୁ, ୧୬

 “ଆଇଗନା, ଆଇଗନା ରଦରରି 
ନÉଜୁ

ରସÍଲୁ ଇରସରଭÑ ଆଜାଞ୍Éୋତାରରି ଜୂଗା ଦରିରତ।
ଏÌରରି କୁଲୁ କୁଲୁତାଆ ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ଏଙ୍ା େÉଟା 

ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟ୍ କରିରସ ଅରଟÑÑ ସନୁାଙ୍ା
ମଣରି ମତୁୋ ଡ଼Èଇ େୂରରି େୂରରି ସଜ ଆଇରସ।”

 ୧୭ ଏÌËକରିରଭÑ ର ଗଣ୍ା ତରିକରିରନ ଏ ଗୁରଲÑÑ ତାଇ ମ୍Éଙ୍ରି ତୁ।

“ଏମବୋ ଜାହାଜଙ୍ାନରି ରଦରାକା, ସରିରୁ ୋରହରରି ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା 
ଗରିେରିସରି ଲÌକୁତାକା, ଡଙ୍ାରାଙ୍ା ଏଙ୍ା ସମୁଦ୍ର ତାନରି ୋଜାରରି 
ଗରିଭାଗାଟାକା ଗୁରଲÑÑତାକା। ୧୮

 ରସକ ନରିସାନାଇ ଏଆଡ଼ରିନରି 
େÌତରÌଟ୍ କରିନାରା ରମଃରତରୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆରୁ ଡ଼ୀଭରିରତରୁ 
ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ, “ଈ ରଦରରି ନÉଜୁ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି 
ଅରଟÑÑ ଏତୋରରିରଭÑ ସରିଡାରତ।” ୧୯

 ଏଆରୁ ତ୍Éକାନରି ଦୂଲରି 
ଲÉସ୍କରିରତରୁ। ଏଙ୍ା ବରିକାଲରି ଡ଼Èଇ ରଭରତେରୁ,

‘ଆଇଗନା, ଆଇଗନା, ରଦରରି ନÉଜୁ ରସÍଲୁ ଈରସରଭÑ 
ଆଜାଞ୍Éୋ ତାରରି ଦରିରତ।

ସମଦୁ୍ରତା ରତ୍Íବାଗାଟରି ଜାହାଜଙ୍ାନରି ରଦରାକା 
ଏଆଡ଼ରିନରି ଦନ ଦବ୍ ଡ଼Èଇ େÉନ୍ ମବୋ ଅÉଜାରସରୁ।

ର ଘଣ୍ା ତରିକରିରନ ଏଆଡ଼ରିନାରରି ଗୁରଲÑÑ ସÉଞ୍ା ଲୁମବେରିରତ।
 ୨୦ ଏ ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତରି, ଈନୁ ରରହା ଅÉମ।ୁ

ଅ ରେÍନୁ ଲÌକୁତାରତରୁ, ୋଣ୍ା ଅÉଜାମାନାରତରୁ,
ଏଙ୍ା ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରତରୁ,

ରରହା ଅÉଦୁ, ଏÌରରି ମୀଙ୍ରି  ଇସରିଙ୍ରି  ଗରିଆମାଞ୍ାରତ 
ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ରେÍନୁ ରନଗା ଡ଼Èଇ ଏÌରÈଡ଼ରିନରିଇ ତୂକରି 
ଗରିଆମାରନଞ୍ଜୁ।’ ”

୨୧
 ଏ ରବÑଅଟରି ରÛଆଞ୍ଜୁ ଡÉଟାଗାଟରି ଦୁତ ରଦରରି ଗୁର୍୍ା ଭାଡରି 

ରତସାରା ର ଭାଡରି ସମଦୁ୍ର ତାନରି ଇଗ୍ ଜାନା ଇରସଞ୍ଜୁ:

“ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଡÉଟା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ନÉଜୁ ବାବରିଲ ତରିନରିଇ 
ରନÍରଡକରି ଇବ୍ ଗା ଅÉରନ।

ଏମବୋଡ଼Èଇ ଏରସକାରଭÑ ଏଆଡ଼ରିନରିଇ ଅରଟÑÑ ରମଃୋ 
ଅÉଏ।

 ୨୨ “ରଡÍକା ଡ଼Ìସରିନାରରି, ଗÉଡ଼ରି ଏÌସରିନାରରି, େରିରଡ଼ରି ଭୀକରିନାରା କରି 
ତୂଡୁ଼ ଭୀକରିନାରା

ସାଦା ନୀ ବାଃତା ଅରଟÑÑ ଏରସକାରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉଏ।
ରନଗା ରନଗା ସÉଞ୍ାନାଆ

ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା େୁନାକା ନୀ ବାଃତା ଅରଟÑÑ
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ଏରସକାରଭÑ ସ୍ଡÓରହଏରୁ। ନୀ ବାଃତା ରୂସରିନାରା

ସାଦା ଏରସକାରଭÑ ରଭନ୍ ମବୋ ଅÉଏ।
 ୨୩ ନୀ ବାଃତା ଏରସକାରଭÑ ଡୁବରି ରୀଏ,

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ନୀ ରବୋରରିଗାଟାକା
େୁତଗିତା ରଦରାକା ଅÉଜାରସରୁ, ଈନୁ

ଆକାରରି ଗରିଆନାଇ ଗୁରଲÑÑ କୂଲୁତାକାରରିଇ ବୁଦରି 
ଗରିଆସରି।

 ୨୪ ବାବରିଲ ଜୂଗା େÉରଟ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁତାରା 
େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ, ତୀରରି

ତାକାରରିଇ ଏଙ୍ା େୁତଗିତା ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉଜାମାନରି 
ଗୁରଲÑÑତାକାରରିତରି ରାକା ଏÌରରମବୋ ତÌସ୍କରିରନ।”

ନସଣ୍Ûନ ିଦନିା ତାନ ିନପÍନୁଇ ଦଃପିନାରି

୧୯  ୧  ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନା ତାନରି ଦÉଲା 
ଦÉଲାତାକା ଗÉପ୍ ସରି ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା ଇଞ୍ରିସାରା 

ରଭରସଏ,
“ହାଲରିଲୁୟା!
ଏଃୋ, େÌଙ୍ାରଭÍଙ୍ା, ଏଙ୍ା ମେୂାଡÉଟା ମାଇ ରେÍନୁତାରରି,

 ୨ ଏଆନରିତାରରି ତୂକରି ଗୁଭା ଉରଜÑତାରରି ଏଙ୍ା 
ଟରିକ୍ ନାତାରରି।

ଏତେରି ସକାରରଡ଼ରି ତାଡ଼ା ରଗÍକା କାବାଡ଼ରି
ଗରିଆନା ଗୁରଲÑÑ େୁତଗିତାକାରରିଇ ନାହରିକରି

ଗରିଆ ମାରସ ରେÍନୁ ଏÌରÈଡ଼ରିଙ୍ରି  ଡଣ୍ ସରିଆରନଞ୍ଜୁ।
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏÌରରି ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାରରିଇ 

ଭ୍ଡÓÝକା ରଭÍସା ମାରନ।”

୩
 ଏଆରୁ ଅରଟÑÑ ଇରସରୁ,

“ହାଲରିଲୁୟା,
ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ କାମବୋଇ ମାନାରରି
ଦୁଆଲରି କÉରଲଙ୍କÉଲା ନରିଙ୍ାଇ ଦୁଃରନ।”

୪
 ଏମବୋ ଚବରିସ ଗାଣ୍ରି ରସÍରଣ୍ଙ୍ା ଏଙ୍ା ଚାରରିଟା ନୀରଡ଼ ମାନରି 

ଜତଙ୍ା ଉମୁଙ୍ଜୁତାନା େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସରି ରେÍନୁଇ 
ଜହାରରି ଗରିଆନା ରଭରତେରୁ।

“ଅÉରମନ୍, ହାଲରିଲୁୟା।”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି େÌଣ ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ର ରଦରରି ଗୀର ସ୍ଡÓØରତ,

“ଅ ରେÍନୁ କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟରି ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ,
ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ।

ଅ ତାଡ଼ାନରି ଆସ୍କରିମାନରି କଗାରତରୁ, ରଦରାରତରୁ,
ଈରୁ ଗୁରଲÑÑତାରତରୁ ମାଇ ରେÍନୁଇ ଦଃଦୁ ଏଙ୍ା 

ଲÉକାଦୁ।”

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ଦÉଲା ଦÉଲାତାକା ଗÉପ୍ ସରି ଲୁଗୁ ଲୁଗୁନା ରଦରରି 

ଜÌଡ଼ରି ସାଦା ଅÉନରି ରଡଃଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଟ୍ଡÓÞରଜରରି ଇନରି ସାଦା 
ରଡଃଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିସାରା ରଭରସଏ,

“ହାଲରିଲୁୟା,
ମାଇ ପ୍ରବୁ, ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି
ରେÍନୁ େÌଣ ଗରିେରିମାରନଞ୍ଜୁ,

 ୭ ଭÉଦୁ, ଅÉଜୁ ରରହା ଅÉନାସ,ୁ
ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ରଦରାଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ରି  େÌଙ୍ା ଦଃୋ ଗରିନାସ।ୁ

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଡ଼Éଞ୍ରିନରି ରଡଲରି 
ଅÉରତରଡଏ।

ଏଙ୍ା ଡ଼Éଞ୍ରିନରି ଲÉଆ ତÌଲ ଅÉରତରଡଏ।
ଏÌସରିବÉଗା ଏଆନରିଇ େÌଙ୍ା ଗରିନାସ,ୁ

 ୮ ଏଆଡ଼ରିଙ୍ରି  େରିଅ େରିଅତାରା ଜୀଦାଗାଟାରା
ସକୂାଲରି ସରିଣ୍È ଟÉଟା ତାଙ୍ରି  ସୀଭା ଅÉରତ।”

(ତୀରରିତାକାରରି ଗରିଆମାନରି ତୀରରି କାବାଡ଼ରି ଆକାଆ େରିଅ େରିଅତାରା 
ଜୀଦାଗାଟାରା ସରିଣ୍È ସଟୂ୍ କରିମାରନ।)

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈରା ଭ୍ୀସାମୁ, 

ଏତୋନାକା ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ଡ଼Éସ୍କରିମାସରି ବÌଜରି ତାଙ୍ରି  ଅÉେ୍ା 
େÉଣ୍ ଞ୍ାମାରନରୁ, ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା।” ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଅରଟÑÑ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈଭରି ଗୁରଲÑÑ ରେÍନୁତାଇ ଉରଜÑ 
ରଭସ୍ା।”

୧୦
 ଏମବୋ ଅÉନୁ ତାଡ଼ା କÉଟ୍ କାନରି ଜହାରରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  

ଉମୁଙ୍ଜୁତାନାଇ କୂରରିରତଏ। ଏ ରଡଲରିତା ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଇଆରଡଃଙ୍ରି  ଗରିଭା କୂନା। ଅÉନୁ ତ ନୀ 
ରଡଃଙ୍ରିତାନୁରନ ରÛଆନୁ ଏଙ୍ା ଏଆରରିରକ ଆଡାନାଇ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିନରି ଆଲରିଆଗାଟାନୁ। ରେÍନୁ ବାଃତା ଲÉକାମୁ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା ଜୀସୁତାରରି ସÉକରି ଆଡାଆ ରେÍନୁ ତାରା େୁନ୍ ମବୋ 
ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିେରିମାରନ।”

ସୂକାଲି ଗÌଡା ତାନ ିକକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ
୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍ନାରା ଦÉରା ଦÉୋ ଅÉଜାମାନାରା 
ରମଃରତଏ। ଏମବୋ ରରଣ୍ ସୂକାଲରିଗାଟାରରି ଗÌଡ଼ା ନରିସାମାରସ। 
ଏÌରÈଡ଼ରିନରି ବାଃତା କକ୍ ସାମାସାନରି ୋଦା ‘ଟରିକ୍ନÈତାଞ୍ଜୁ’ ଏଙ୍ା 
‘ଉରଜÑତାଞ୍ଜୁ।’ ଏଆଞ୍ଜୁ, ତୀରରିଡ଼Èଇ ତୂକରି ଗରିଭାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା 
କÉଲା ପ୍ରଃୋଗାଟାଞ୍ଜୁ। ୧୨

 ଏଆନରିତାଇ କାନ୍ ଙ୍ା ରୀମାନରି 
ନÉଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌସ୍କରିସ।ୁ ଏଆନରି ତ୍ାଉ ତାନରି ଗÉରମ ଟରେରାକା 
େ୍ାକ୍ ସାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ମ୍Éମୁ ତାନରି ତÉନ୍ାରା ୋଦା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରସ ଏଙ୍ା ତାଡ଼ାନରି ତୁହାନା ଏମବୋଇରଭÑ ଏ ୋଦା 
େୁରନଏ। ୧୩

 ଏଆଞ୍ଜୁ ରାକା ଗୁରଲÑÑ ମରିଆମାସରି ରÉରଜନରି 
ସରିଣ୍È ଟÉଟାରସଞ୍ଜୁ। ଏଆନରି ୋଦା “ରେÍନୁ ରଭସ୍ା”। ୧୪

 କÉଲା 
ଗରିଭାଗାଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦରିନାତାକା େରିଅ େରିଅତାଆ ଜୀଦାଗାଟାଆ 
ସୂକାଲରି ସରିଣ୍Èଙ୍ା ଟÉଟାରସରୁ। ଏଆରୁ ଲÌଙ୍ରି  ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି 
କକ୍ ସାନା ଏଆନରି ରବÑଅଟରି ରବÑଅଟରି ସାରସରୁ। ୧୫

 ଏଆନରି ସଡୁା 
ଡ଼Èଇ ଭାସ୍ରି ସରୂ କୂରଡ଼ ସ୍ଡÓØେରିଞ୍ାରତ, ଏଆଡ଼Èଇ ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ 
ଲÌକୁରରି କୁÛଇଟରି କÉଲାତାନରି ମରୂନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଲହା ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ 
ଏଆରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି 
ରେÍନୁ ତାଡ଼ା ଗÉରମ ସÌଡାଙ୍ରି  ଡ଼Èଇ ଡ୍Éକା ନୀରୁ େୀସରିନରି ରଡଃଙ୍ରି  
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ଡୁଡା ଭରିଃୋ ଗରିରନଞ୍ଜୁ। ୧୬

 ଏଆନରି ସରିଣ୍È ତାନରି ଏଙ୍ା କୁଗ୍ ଜୁ 
ତାନରି ଈରା ୋଦା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ,

ରÉଦଜଙ୍ାନ ିରÉଦଜଞ୍ଜୁ ପ୍ବୁଙ୍ାନ ିପ୍ବୁ

୧୭
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଆନରିଇ ଦୁତଇ ରଭÍଲା ତାନରି 

ନରିସାମାସାରା ରମଃରତଏ। ଏଆଞ୍ଜୁ ରସଣ୍ େÉସ୍କରିମାସରି 
େଟାଙ୍ାନରିଇ ରଦରରି ଗୀରା ଡ଼Èଇ ରଭରତେଞ୍ଜୁ, “ଭÉଦୁ, ରେÍନୁ 
ରଦରରି ବÌଜରି ତାଙ୍ରି  ଊଜାଜାଦୁ। ୧୮

 ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈରୁ 
ରÉଜାଙ୍ାନାଆ, ସରିୋଇଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି ରଦରାରରିତାଆ, 
ଡÉଟାଗାଟାରରିତାଆ, ଗÌଡ଼ାଙ୍ା ଏଙ୍ା ଗÌଡ଼ାଙ୍ାନରି କୁÛଇଟରି 
କକ୍ ସାମାସାରରିତାଆ, କଡା ଅÉଜା ମାନାରରିତାଆ ଏଙ୍ା 
େରିଃୋ େÉଣ୍ଞ୍ାମାନାରରିତାଆ ଈ ଗୁରଲÑÑତାକାରରି ତାଆ ଊଙ୍ା 
ତରିରଞ୍ରୁ।”

୧୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଜÌତତରିନରିଇ େୁତଗି ରାରଜଙ୍ାନରି ଏଙ୍ା 

ଏଆରରି ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ, ଅରଟÑÑ ଗÌଡ଼ା ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରିଇ 
ଏଙ୍ା ତାଡ଼ା ସରିୋଇଙ୍ାନରିଇ କÉଲା ପ୍ରØୋ ରସÍଲୁ ଊଜାମାସାରା 
ରମଃରତଏ। ୨୦

 ଏମବୋ ଏ ଜÌତତରିନରିଇ ବନ୍ରି ଗରିଭା ଅÉରତ। ଏତେରି 
ଦାୋତାରା େÌପ୍ କାଗାଟାଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତ ନÌକରିଟରି ଆଦାଙ୍ରିତାରା 
ଗରିଆମାରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ ଜÌତତାରା ସୀଲୁ ରଭÍୋ 
େÉଣ୍ଞ୍ାମାସରି ଲÌକୁରରିଇ ଅରଟÑÑ ଏଆଡ଼ରିନାରା େୁତ୍ା ଜହାରରି 
ଗରିଭାଗାଟାରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ଏଆଡ଼ରିରଙ୍ ବନ୍ରି 
ଅÉରତଞ୍ଜୁ। ଏÌଭରି ରୀଣ୍ରି ନୀରଡ଼ରନ ଗନ୍ କ ଡ଼Èଇ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁନା 
ରୀ ମାନରି ସମୁଦ୍ର ତାନରି ଇବ୍ ଗା ଅÉତୁ। ୨୧

 ଅରଟÑÑ ଏସନାକା 
ରାହରି ଅÉରତରୁ ଏଆରୁ, ଏ ଗÌଡ଼ା ତାନରି କକ୍ ସାମାସାନରି 
ସୁଡା ଡ଼Èଇ ସ୍ଡÓØେରିଞ୍ାନରି ସୂର୍ କୂରଡ଼ ଡ଼Èଇ ଗୁରଲÑÑତାକା ମୁହ ରି 
ଅÉରତରୁ। ଏମବୋ ଗୁରଲÑÑ େଟଙ୍ା ଭÉଜାନା ଏଆରରିତାଆ ଊଙ୍ା 
ୋଞ୍ରି  ୋଞ୍ରି  ତରିସୁ।

ଏକ େଜାର ବାସାରି

୨୦  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରସଣ୍Ûଟରି ଜÉସାନାଇ ଭାଇମାସରି 
ର ଦୁତଇ ରମଃରତଏ। ଏଆନରି କାଜୁ ତାନରି ଲାଇନରି 

େୂରୁତାରରି କୁଞ୍ ରି ଏଙ୍ା ରଦରରି ସରିକାଲାଙ୍ା ମାସୁ। ୨
 ଏଆଞ୍ଜୁ ଏ 

ବୁଡାଗାଟରି ସ୍Éସ ୁଇରସÑକା ଦରିଆବଳ ଏଙ୍ା ସଇତାନଇ ଆହାନା 
ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ତଃୋନା ଇଟରିରତଞ୍ଜୁ। ୩

 ଇସରିଙ୍ରି  
ଏକ ଜହାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ସଇତାନ ଗୁରଲÑÑ ଦରିନାତାକାରରିଇ 
ଅରଟÑÑ ବୁର୍୍ା ଗରିଭା ମଏୂଞ୍ଜୁ, ଏÌରÈଡ଼ରିକରି ଏଆନରିଇ ଲାଇନରି େୂରୁ 
ତାନରି ମାନରି ଗÉଡା ଲାଇ ଇଗ୍ ଜାନାଇ କୁଞ୍ ରି ଗରିରତଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ସୀଲୁ 
ରଭÍରତଞ୍ଜୁ। ଏ ରବÑଅଟରି ଈରକ ରଡଲରି ଆଡାନା ଏଆନରିଇ େରିଃୋ 
ଅÉରନ।

ସଇତାନ ମଆୂନାରି
୪

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ େÌଣ ଜÌମବୋଙ୍ା ଏଙ୍ା ଏମବୋ 
କକ୍ ସାମାସାରରିଇ ରମଃରତଏ। ତୂକରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ଏଆରରିକରି େÌଣ 
ସୀଭା ଅÉରତ। ଏତୋକା ଜୀସ ୁରସÍଲୁ ସÉକରି ସରିତାକରି ଏଙ୍ା ରେÍନୁ 
କାତା େÌତୋକରି ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଅÉରତରୁ ଏଆରରି ଜରିଉଙ୍ାନରିଇରଭÑ 
ଅÉନୁ ରମଃରତଏ। ଏଆରୁ ଏ ଜÌତତରିନରିଇ ଅÉରତକା ଏଆଡ଼ରିନରି 

େୁତ୍ା ତରିନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଆ ସରିଡାରତରୁ, ଏଆଡ଼ରିନାରା ମ୍ଡରିÓଉ ତାଡ଼ା 
ମ୍Éମ ୁତାନରିଇ ଅÉରତକା କାଜୁ ତାନରି ଉହା ସରିଡାରତରୁ, ଏଆରୁ 
ନୀମବୋନାଇ କ୍ରିସ୍ଟରକ ଆଡାନା ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ େÌଣ 
ଗରିରତରୁ। ୫

 (ରବÍଗାକା ସÉଜାମାସାକା ଏକ ହଜାର ବାସାରରି 
ରବÑଅଟରି ନରିଙ୍ରିରତରୁ।)

ଈରରି ଆଡାଆ ରଭÍରଲତାରରି ସÉଭା କୁÛଇଟରି ମୂସାନା 
ନରିଙ୍ରିନାରରି। ୬

 ଏତୋନାକା ସÉଭା ଡ଼Èଇ ରଭÍରଲ ନରିଙ୍ା ତାଙ୍ରି  
ବÉଗା େÉରନରୁ ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆଗ୍ାକା ଏଙ୍ା 
ତୀରରିତାକା। ରରିରହଗରିତାରରି ସÉଭା ଅରଟÑÑ ଏଆରରି କୁÛଇଟରି େÌଣ 
ଗରିଭା ମୂଏ, ଏଆରୁ ରେÍନୁ ଏଙ୍ା କ୍ରିସ୍ଟ ରସÍଲୁ ଲÉକାଗାଟାକା 
ଅÉଜାନାଇ ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଟୁକ୍ନÈ ଏଆନରିରକ େÌଣ 
ଗରିରନରୁ।

ସଇତାନ ମେୁ ିଅÉନାରି
୭

 ଏ ଏକ ହଜାର ବାସାରରି ଭରିହ ରିତାକା ସଇତାନଇ ବନ୍ରି ଡ଼Èଇ 
େରିଃୋ ଅÉରନ। ୮

 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ େୁତଗି ସÉରରିମଜୁୁ ମାନରି ଗୁରଲÑÑ 
ଦରିନାତାକାରରିଇ, ଆଁ, ରଗାଗ୍ ଏଙ୍ା ମାରଗାଗ୍ ରଡଃଙ୍ରି  ସମଦୁ୍ର 
ବÉଲୁ ସରର ଦÉଲା ତାକାରରିଇ ବୁର୍ା୍ ଗରିଆନା କÉଲା ପ୍ରଃୋ ତାଙ୍ରି  
ର ବାହାରନ ଊରସ୍ଞ୍ଜୁ।

୯
 ଏଆରୁ େୁତଗି ଡାଣ୍ ବ୍Éଡାନାଇ ତୀରରି ତାକାରରିତାଆ ତୁମବେଜୁ 

ଇଟ୍ କା ଏଙ୍ା ରେÍନୁ ରଜÍଡା ଗରିେରିମାସରି ରଦରରି ନÉଜୁ ତରିନରିଇ 
ଗ୍ରଡୂ ରନରୁ। ଏ ରଡଲରି ତାନରି ରସଣ୍Ûଟରି ନÉଡ଼ରି ଭÉଜାନାଇ ଏଆରରିଇ 
ମହୁ ରି ଗୁରତ। ୧୦

 ଏତେରି ଦରିଆବଳ ଏଆରରିଇ ବୁର୍୍ା ଗରିଆରସଞ୍ଜୁ, 
ଏଆନରି ନÉଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ େୂରରି ଅÉଜାନରି ଗÉଡା ତାନରି 
ଇବ୍ ଗା ଅÉରତ। ଏÌରରମବୋ ଏ ଜÌତ ଏଙ୍ା ଦାୋତାରା େÌପ୍ କା 
ଗାଟାନରିଇରଭÑ ଇବ୍ ଗା ଅÉଜାମାରସ। ଏÌଭରି ନÉଡାଙ୍ରି  ଉଜାଡ଼ରି 
କÉରଲଙ୍କÉଲା ଜୂଗା େÉନୁ।

୍େିା ଡÉଞ୍ଜୁ ତୂକ ିଗି୍ା
୧୧

 ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ଲÌଙ୍ରିଗାଟାରା ରଣ୍ା ରଦରାଡ଼ା େÌଣ ଜÌମବୋ 
ଏଙ୍ା ଏମବୋ କକ୍ ସା ମାସାନରିଇ ରମଃରତଏ। େୁତଗି ଏଙ୍ା ମରୂଡଙ୍ରି  
ଏଆନରି ବାହା ଡ଼Èଇ ରଗହରିତୁ। ଏÌଭାସାନରି ରସÍଲୁ ଅରଟÑÑ ବାହା 
ସରିଡାରତ। ୧୨

 ଅରଟÑÑ କଗାକା ଏଙ୍ା ରଦରାକା ଗୁରଲÑÑ ସÉଜା ମାସରି 
ଲÌକୁତାକା େÌଣ ଜÌମବୋ ନÌକରିଟରି ନରିସାମାସାରା ଅÉନୁ ରମଃରତଏ, 
ଏମବୋ େୁତରିଙ୍ା ଗୁରଲÑÑ ଏÌପ୍ କା ଅÉଜାସ।ୁ ଏ ରବÑଅଟରି ନୀମବୋ େୁତରି 
ଇନାରା ରଣ୍ା ଏÌପ୍ କା ଅÉରତ। ଏ େୁତରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାସରି 
ରଡଃଙ୍ରି  ସÉଜାମାସାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  
ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରତରୁ।

୧୩
 ସମୁଦ୍ରରଭÑ ତାଡ଼ା ବାଃତା ସÉଜାମାସାରରିଇ ସରିରତ। 

ସÉଭା ଏଙ୍ା ହାଇଦରି ଦରିନାରଭÑ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ବାଃତା ମାସରି 
ସÉଜାମାସାରରିଇ ସରିତୁ। ଏଆରୁ ଗୁରଲÑÑତାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ଗରିଆମାସରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରିରନ ତୂକରି ଗରିଭା ଅÉରତରୁ। ୧୪

 ଏ 
ରବÑଅଟରି ସÉଭା ତରିନରିଇ ଏଙ୍ା ହାଇଦରି ଦରିନା ତରିନରିଇ ନÉଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର 
ତାନରି ଇବ୍ ଗା ଅÉରତ। ଈ ସÉଭା ଇରସÑକା ନÉଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର ଆଡାଆ 
ରରିରହଗରିତାରରି ସÉଭା। ୧୫

 ଏତୋନରିତାରା ୋଦା ନୀମବୋ େୁତରି ତାନରି 
ଭ୍ୀସା ଅÉଆ ସରିଡାରତ ଏଆନରିଇ ଏ ନÉଡ଼ରି ସମଦୁ୍ର ତାନରି ଇବ୍ ଗା 
ଅÉରତ।
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୨୧  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଅÉନୁ ରଣ୍ା େୂନାରା ରସଣ୍Ûନରି 
ଦରିନା ଏଙ୍ା େୂନାରା େୁତଗି ରମଃରତଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି 

ଇରସÑକା ରଭÍରଲତାରରି ମରୂଡଙ୍ରି  ଏଙ୍ା େତୁଗି ମହୁ ରି ଅÉଜାସ।ୁ ଅରଟÑÑ 
ସମଦୁ୍ରରଭÑ ସରିଡାରତ। ୨

 ଏଆକରି ଅÉନୁ ତୀରରିଗାଟରି ରଦରରି ନÉଜୁ 
ଇରସÑକା େୂନରି ଜରିରୁସାଲମ ତାଡ଼ା ଜÉମା ରସÍଲୁ ସଜ ଅÉଜାମାନରି 
ଲÉଆନରି ରଡଃଙ୍ରି  ତÌଲ ଅÉଜାନା ରସଣ୍Ûଟରି ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ 
ଜÉସାନା ଭାଇସାରା ରମଃରତଏ।

୩
 ଅରଟÑÑ ଅÉନୁ େÌଣ ଜÌମବୋ ବାହା ଡ଼Èଇ ଇଁØତାରା ରଣ୍ା 

ରଦରରି ଗୀରା ରଭରସଏ, “ରମଃମୁ, ରେÍନୁତାରରି ଲଃନରି ବାହା 
ରମ୍ଡÓରହଙ୍ାନରି ମାରଦ ମାରନ। ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରିରକ ଲଃରନଞ୍ଜୁ। 
ଏଆରୁ ତାଡ଼ା ଲÌକୁତାକା ଅÉରନରୁ। ରେÍନୁ ତÉନୁରନ ଏଆରରିରକ 
ଲଃରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ଏଆରରି ରେÍନୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୪

 ଏଆଞ୍ଜୁ 
ଏଆରରି କାନ୍ ଙ୍ାନାଆ କାଣ୍ରୃକା ତÉସ୍କା ଜରିରନଞ୍ଜୁ। ଏମବୋ ସÉଭା 
ଅରଟÑÑ ଭÉଏ। ବରିକାଲରି, ଡ଼ୀଭା ଏଙ୍ା ନÌଭା ଦୀଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି 
ଇରସÑକା େ୍ଡÓÉଡାରରି ଗୁରଲÑÑ ମହୁ ରି ଅÉଜାରନ।”

୫
 ଏ ରବÑଅଟରି େÌଣ ଜÌମବୋ ତାନରି କକ୍ ସାମାସାଞ୍ଜୁ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, 

“ରମଃମ,ୁ ଅÉନୁ ଗୁରଲÑÑତାଆ େନୂାଆ ଗରିେରିମାଇ।” ଅରଟÑÑ ଏଆଞ୍ଜୁ 
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଭ୍ୀସାମ,ୁ ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ଗୁରଲÑÑ କାତା 
େରତ୍ ଗରିନାରରି ଏଙ୍ା ଉରଜÑତାରରି।”

୬
 ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ଅରଟÑÑ ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଗୁରଲÑÑ ମଗୂାମାରନ, 

ଅÉନୁ ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା  ଓରମଗା a ରତନୁ, ଇରସÑକା ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା 
ଭରିହାରତନୁ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମାରନଞ୍ଜୁ ଅÉନୁ ଏଆନରିକରି 
ନୀମବୋ ମÉରାତରି ଉେଗି ମାନରି ସରିରୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ଉନ୍ ମବୋ ତାଙ୍ରି  
ଆରରରନ ସୀଇ। ୭

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ମୂରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ବାହା 
ଡ଼Èଇ ଈରା େÉରନଞ୍ଜୁ, ଇରସÑକା ଅÉନୁ ଏଆନରି ରେÍନୁରତନୁ 
ଅÉଇ ଏଙ୍ା ଏଆଞ୍ଜୁ ନାଇ ମ୍ୀଏଞ୍ଜୁ ଅÉରନଞ୍ଜୁ। ୮

 ଏତୋନାକା 
ଆଜରିଗାଟାକା, ରଗÍକାଗାଟାକା, ରକÍୋ ରକ୍Íଗା ଗରିନାକା, 
େରତ୍ ସରିଡା ନାକା, ରୂଗୁ ଅÉନରି ଗୀଡ଼ରିତାଆ ଗରିଆନାକା, ଭ୍ଡÓÝକା 
ରଭÍୋଗାଟାକା ଏଙ୍ା େୁତ୍ାଙ୍ା ଲÉକାଗାଟାକା, ଏଆରୁ ଏଙ୍ା 
ଦାୋ ରଭସ୍ାକା ଗୁରଲÑÑତାକା ନÉଡ଼ରି ଏଙ୍ା ଗନ୍ କ ସମଦୁ୍ର ତାନରି 
ବାହା େÉରନରୁ। ଈରରି ଆଡା ରରିରହଗରି ତାରରି ସÉଭା।”

୯
 ଏ ରବÑଅଟରି ଏତେରି ସÉତ ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ସÉତଟା ଜୂଗା 

ସୀନାଆ ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାମାସରି ସÉତଟା ତାରଲଡ଼ାକା 
ଆହାରସରୁଗଅ, ଏଆରରିରକତାଞ୍ଜୁ ରÛଆଞ୍ଜୁ ଭÉଜାନା ନÉଙ୍ରି  
ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଭÉମ,ୁ ଅÉନୁ ନୀଙ୍ରି  ଏ ଲÉଆ ମୀଡାନରି ଇରସÑକା 
ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ତାଡ଼ା କୁଡ଼ାନରି ତÌତୋଇ। ୧୦

 ଏମବୋ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  
ଜରିଉ ଡ଼Èଇ ର ରଦରରି ଏଙ୍ା େ୍ଡÓÞସା ମାସରି ସÌରୁ ତାଙ୍ରି  ଅତାରତଞ୍ଜୁ 
ଏଙ୍ା ତୀରରିଗାଟରି ଜରିରୁସାଲମ ରେÍନୁ ବାହା ଡ଼Èଇ ରସଣ୍Ûଟରି 
ଜÉେରିଞ୍ାତାରା ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ।

୧୧
 ଏÌରରି ରେÍନୁ ତାଡ଼ା େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଡ଼Èଇ େୂରରି ଅÉଜାରସ, 

ଏÌରରି ରକ୍ଉଗାଟରି ମଣରି, ସଯୂ୍୍କାନ୍ ମଣରି, ସ୍ଟରିକ ଭାଡରି ରଡଃଙ୍ରି  
ଜକ ଜକନା ଅସ୍ରିମାରସ। ୧୨

 ଏÌରରମବୋ େ୍ଡÓÞସାମାସାରରି ରରଣ୍ 
ରଦରରି କାନ୍ରି ମାରସ। ଏମବୋ ବÉରଟା ଦÉରାଙ୍ା ମାସୁ। ଏ 
a ୨୧:୬ ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା ଅନମଗାଗ୍ରୀକ୍ ବÉସାଡ଼Èଇ ଈରା ପ୍ରଥମ ଏଙ୍ା 
ରଶଷ ଇନ୍ ମବୋ ଆଇମାରନ। ଈରା ବର୍୍ମାଲା ତାରା ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହା 
ଅକ୍ଷର। ରବÍଗାଲରି ଅଥ୍ଡ଼Èଇ ରେÍନୁ ଟÌଣ୍ା ଏଙ୍ା ଭରିହା।

ବÉରଟା ଦÉରାଙ୍ାନରିଇ ବÉର ଗାଣ୍ରି ଦୁତଙ୍ା ଜÌେରିମାରସରୁ, 
ଏଙ୍ା ଦÉରାଗÉଡ଼ରି ଇସ୍ାଏଲ ବÉର କ୍Éମବେଜୁତାଆ ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା 
ଅÉଜାରସ। ୧୩

 େୂବ୍ ରବଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା ଦÉରାଙ୍ା, ଉର୍ର 
ରଭଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା, ଦକ୍ଷରିଣ ରଭଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା ଏଙ୍ା େଶ୍ରିମ 
ରଭଞ୍ଟରି ତୀନ୍ ଟା ଦÉରାଙ୍ା ମାସୁ। ୧୪

 ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାରରି 
କÉନ୍ରି ବାରଟା ଭାଡରିଙ୍ା େୁନାଦରି କୁÛଇଟରି ରଡÍସ୍ା ଅÉଜାରସ। ଏ 
ଗୁରଲÑÑ କୁÛଇଟରି ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ତାଡ଼ା ବÉରରି ଗ୍ରÉମବୋଗାଟାରରିତାଆ 
ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାରସ।

୧୫
 ଏତେରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭସ୍ରିଞ୍ାରତଞ୍ଜୁ, ଏଆନରି ନÉଜୁ, ଏ ନÉଜୁ 

ଦÉରାଙ୍ା ଏଙ୍ା କାନ୍ରି ଡÉସା ରସÍଲୁ ରରଣ୍ ସନୁା ଡୂଡ଼ା ମାରସ। 
୧୬

 ରଦରରି ନÉଜୁ ତାରରି ଲାମବୋ ଏରସ ଅହାରରିରଭÑ ଏÌରସରନ 
ଅÉଜାରସ। ଦୁତ ଏ ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ନÉଜୁ ଡÉସରିରତଞ୍ଜୁ। 
ଏଆଡ଼ରିନାରରି ଲାମବୋ ରତଇସରି ଲକ୍ଷ ଚାରରି ହଜାର ମରିଟର ମାରସ। 
ଏମବୋଡ଼ରିତାରରି ଲାମବୋ ଏରସ ଅÉରତ, ଅହାରରି ଏଙ୍ା େ୍ଡÓÞୋରଭÑ 
ଏÌରସରନ ଅÉରତ। ୧୭

 ଏ ରବÑଅଟରି ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ଆହାମାସରି 
ଡୂଡ଼ା ଡ଼Èଇ କାନ୍ରି ଡÉସରିରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଦୁଇ ସହ ଷହଳ ଫୁଟ 
େ୍ଡÓÞସାମାରସ। ଦୁତ ତÉନୁରନ ଈରା ଗୁରଲÑÑ ଡÉସ୍କରିରତଞ୍ଜୁ। ୧୮

 ଏ 
କାନ୍ରି ସଯୁ୍୍କାନ୍ ମଣରି ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା ଅÉଜାରସ। ଏ ରଦରରି 
ନÉଜୁ ମÉସରି ସରିଡାନରି ଡରିଟରି ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରି ସନୁା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାରସ।

୧୯
 ରଦରରି ନÉଜୁ କÉନ୍ରି ଗୁରଲÑÑ େୁନାଦରି ଭାଡରିଙ୍ାନରିଇ ରବÍଗାଲରି 

ରବÍଗାଲରି ମଣରିଙ୍ା ଆଃୋ ଗରିଆନା ସÉଞ୍ା ଗରିଭା ଅÉଜାମାରସ। 
ରଭÍରଲ କାନ୍ରିତାରରି େନୁାଦରି ହ ରିରା ଡ଼Èଇ, ରରିରହଗରିତାରରି ନୀଳକାନ୍ 
ମଣରି ଡ଼Èଇ, ତୀନରି େÉଲୁତାରରି ରବୈଦୁଯ୍୍ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଚାରରି 
େÉଲୁତାରରି ମରକତ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ୨୦

 େÉଞ୍ େÉଲୁତାରରି େୁଲକ 
ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଛ େÉଲୁତାରରି ମାଣରିକ୍ ଡ଼Èଇ, ସÉତ େÉଲୁତାରରି 
େୁଷ୍ପରାଗ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଆଠ େÉଲୁ ତାରରି ଫରିରଜ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ନ 
େÉଲୁତାରରି ରଗାରମଦକ ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଦଶ େÉଲୁତାରରି ଲସନୁୀୟ 
ମଣରି ଡ଼Èଇ, ଏଗାର େÉଲୁତାରରି ଇନ୍ଦ୍ ନୀଳ ମଣରି ଡ଼Èଇ ଏଙ୍ା 
ବÉର ଗÉଲୁତାରରି ସଗୁନ୍ଧ ମଣରି, ରସÍରଜ ଜÌଙ୍ଜୁ  ତାରା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାମାରସ। ୨୧

 ବÉରଟା ଦÉରାଙ୍ାନରି ବÉରଟା ମତୁୋଙ୍ା 
ମାସୁ। ଆରଙ୍ଗÉଡ଼ରି ତାଇ ଦÉରାଙ୍ା ର ର ମତୁୋ ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି 
ଗରିଭା ଅÉଜାରସ। ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସାନରି ୋରହରରି ମÉସରି ସରିଡାନରି 
ତୃପ୍ କା ରମଃନରି ଡରିଟରି ରଡଃଙ୍ରି  ରନଗରି ସୁନା ଡ଼Èଇ ଗÉଡ଼ରି ଗରିଭା 
ଅÉଜାରସ।

୨୨
 ଅÉନୁ ଏ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ରେÍନୁ ଇଡୁ ରମହାରତନୁ, 

ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ପ୍ରବୁ ଗୁରଲÑÑ ତରିକରି ମେୂାଗାଟରି ରେÍନୁ ଏଙ୍ା 
ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ଆଡାଆ ରେÍନୁ ଇଡୁ ଅÉଜାନାଇ ମାରନଞ୍ଜୁ। ୨୩

 ଏ 
ରଦରରି ନÉଜୁ ଉଜାଡ଼ରି ଅÉଭା ରସÍଲୁ ରଭÍଲା ଅÉରତକା ଡÉଞ୍ଜୁ ଲୂଡ଼ା 
ଆଇସରିରଡଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ରେÍନୁ ତାରରି ଅÌରତେରରି ଏÌରÈ 
ଉଜାଡ଼ରି ଗରିେରିମାରନ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିମୀଡା ଏମବୋଡ଼ରି ରସÍଲୁ ଅÌରତେରରି 
ଅÉଜାରନଞ୍ଜୁ।

୨୪
 ଏÌ ଉଜାଡ଼ରି ଡ଼Èଇ େୁତଗି ଲÌକୁତାକା ସାଲ୍ ବା ଭÉଭା 

ଗରିରନରୁ ଏଙ୍ା େୁତଗି ରÉରଜଙ୍ା ତାଡ଼ ତାଡ଼ା ଦନଦବ୍ ଏମବୋଙ୍ରି  
ତାରନରୁ। ୨୫

 ଏମବୋତାଇ ଦÉରାଙ୍ା ଡ଼ଃନା ଦÉୋ ଅÉଜାନା 
ମାଞ୍ାଦୁଃନୁ ଏଙ୍ା ଏÌଭା ଟୁଣ୍ା ଅÉଏ। ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା 
ଏମବୋ ନÉଡାଙ୍ରି  ଅÉଏ। ୨୬

 ଗୁରଲÑÑ ଦରିନା ତାକାରରିତାଆ ଦନ ଦବ୍ 
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ଏଙ୍ା େÌଙ୍ା ରଭÍଙ୍ା ଏ ବାହା ତାଙ୍ରି  ତାୋ ଅÉରନ। ୨୭

 ଲାଜା 
ଅÉନାରା ଗରିନାଞ୍ଜୁ କରି ଦାୋ ରଭସ୍ାଞ୍ଜୁ, କରି ଆନରି ସରିକରି ଡ଼Ìଇତାରରି 
ଏÌରରମବୋ ସÌଲ୍ ବା ମଏୂ। ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ତାଡ଼ା ନୀମବୋ େୁତରି ତାନରି 
ଏତୋନାକାରରିତାଆ ୋଦାଙ୍ା ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାରନ, ଭାରରି ଏଆରୁ 
ଆଡାଆ ଏମବୋ ସÌଲ୍ ରନରୁ।

୨୨  ୧ ଏ ରବÑଅଟରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ନୀମବୋ ସରିରୁ ମାନରି 
ଜÌଡ଼ରି ରଣ୍ା ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ। ଏÌରରି ଜକ ଜକ ଇନରି 

ସ୍ଟରିକ ରଡଃଙ୍ରିତାରରି। ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରି ମୀଡା ତାଡ଼ା େÌଣ 
ଜÌମବୋ ଡ଼Èଇ ଏÌରରି ସ୍ଡÓହାମାଞ୍ାରନ। ଏÌରରି ରଦରରି ନÉଜୁ ରାହା 
ଡ଼Èଇ ସାଜରିମାରନ। ୨

 ଏ ଜÌଡ଼ରି ରରିକନରି େÉଡ଼ାଟରି ନୀମବୋ ମ୍ାଃକା 
ମାନୁ। ଏÌଲରି ବାସାରାକା ତାଙ୍ରି  ବÉର େÉଲୁ ଅÉଗରିନାଇ, ଏମବୋ 
ଡÉଞ୍ଜୁଗÉଡ଼ରି େÌଲ ଅÉଗାଇମାରନ। ଏ ମ୍ାଃକା ନାଇ ଅÉକା ଗୁରଲÑÑ 
ଦରିନାତାକାରରିଇ କାରରି ଇସ୍ାଇ।

୩
 ରେÍନୁ ଆଗଗି ଅÉନାରରି ଆନାରରିରଭÑ ଏ ନÉଜୁ ତାନରି ସରିରଡଏ। 

ରେÍନୁ ଏଙ୍ା ରମÍଣ୍ରିମୀଡାତାରରି େÌଣ ଜÌମବୋ ଏ ନÉଜୁ ତାନରି ମାରଦ 
ରାହରି ଅÉରନ। ଏମବୋ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରିଗାଟାକା ରେÍନୁଇ ଦଃରନରୁ। 
୪

 ଏଆରୁ ଏଆନରିତାରା ମୁହୁ ରମଃରନରୁ, ଏଙ୍ା ଏଆନରିତାରା 
ୋଦା ଏଆରରି ମ୍Éମୁ ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉରନ। ୫

 ଏମବୋ ନÉଡାଙ୍ରି  
ଅରଟÑÑ ଅÉଏ, ଏଆରରି ରସÍଲୁ ଡୁବରି ଅÉରତକା ରଭÍଲା ଅସ୍ରି ଲୂଡ଼ା 
ଅÉଏ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରରି ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ ତÉନୁରନ 
ଅÌରତେରରି ଅÉରନଞ୍ଜୁ ଏଙ୍ା ଏଆରୁ କÉରଲଙ୍କÉଲା େÌଣ ଗରିରନରୁ।

୬
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଈ 

ଗୁରଲÑÑତାଇ କାତାଙ୍ା ଉରଜÑତାଇ ଏଙ୍ା େରତ୍ ଗରିନାଇ। ଏତୋରରି 
ଡାରଣ୍ ଅÉରନ, ଏ ଗୁରଲÑÑତାଆ ତାଡ଼ା କାବାଡ଼ରି ଗାଟାରରିଇ ତÌସ୍ା 
ରସÍଲୁ ପ୍ରବୁ ରେÍନୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ରେÍନୁ ତାରା େନୁ୍ମବୋଗାଟାରରିଇ ଜରିଉ 
ଡ଼Èଇ ତାକ୍ାଲରି ଗରିପ୍କରିମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଦୁତଇ 
ୋଣ୍ରିରତଞ୍ଜୁ। ୭

 ‘ରମଃଦୁ, ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ। ଏତୋନାଞ୍ଜୁ 
ଈ େୁତରି ତାରା ଡାଉ ଅÉନରି କାତା ଆଃରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ରରହା 
େÉରନଞ୍ଜୁ।’ ”

୮
 ଅÉନୁ ଜହନରତନୁ, ଅÉନୁରନ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ରଭରସଏ 

ଏଙ୍ା ରମଃରତଏ। ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ଅÉନୁ ରଭନ୍ ମବୋ ଏଙ୍ା ରମଃୋ 
ମୂତରି ରବÑଅଟରି ଏତେରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା ତÌତୋରତଞ୍ଜୁ, 
ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ ଜହାରରି ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  କÉଟ୍ କା ରନÍରଡ କୂରରିରତଏ। 
୯

 ଏÌËକରିରଭÑ ଏଆଞ୍ଜୁ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “କୂନା, ଇଆରଡଃଙ୍ରି  
ଗରିଆ, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଅÉନୁ ତ ନୀରକରନ ଆଡାନା 
କାବାଡ଼ରି ଗରିଭାଗାଟାନୁ, ଈନୁ ରେÍନୁଇ ଜହାରରି ଗରିମୁ। ଅÉନୁ 
ଭାରରି ରେÍନୁତାରା େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭାଗାଟରି ମୀ ଲÌକୁରରିରକ, ଏଙ୍ା ଈ 
େୁତରିତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାନାରା ଆଃୋଗାଟାରରିରକରନ କାବାଡ଼ରି 
ଗରିଭାଗାଟାନୁ ମାଇ।”

୧୦
 ଏ ରବÑଅଟରି ରସଣ୍Ûନରି ଦୁତ ନÉଙ୍ରି  ରଭତୋରତଞ୍ଜୁ, “ଡାଉ 

ଆନା ଅÉରନ ଏÌରÈ ଈ େୁତରି ତାନରି ତÌସାଞ୍ାନାରା ସୀଲୁ 
ରଭÍସାନା ଇଟା କୂନା, ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଈ ଗୁରଲÑÑ ଅÉନାରରି 
ରଡଲରି ସÌଡ଼ରିଟରି ଅÉରତରଡଏ। ୧୧

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ଡ଼Ìଇତାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ସପ୍ରାତାଞ୍ଜୁ 
ଏଆଞ୍ଜୁ ସପ୍ରାତାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ ରନଗାରା 
ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ରନଗାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ, ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ତୀରରିତାରା ଗରିେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ତୀରରିତାରା ଗରିରେଦୁଃୋକାଞ୍ଜୁ।”

୧୨
 “ରମଃମୁ, ଅÉନୁ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ, ଗୁରଲÑÑତାକାରରିକରି 

ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା ଗରିଆମାନରି କାବାଡ଼ରି ରଡଃଙ୍ରି  େÌଲ ସୀଭା ତାଙ୍ରି  
ନାଇ ବାଃତା େୁରସ୍କାର ମାରନ। ୧୩

 ଅÉନୁ ଆଲ୍ ଫା ଏଙ୍ା 
ଓରମଗାରତନୁ, ଅÉଗତାନୁ ଏଙ୍ା ମୂଲା ରବÑଅଟରିତାନୁ, 
ଟÌଣ୍ାରତନୁ ଏଙ୍ା ଭରିହାରତନୁ।” ୧୪

 “ଏତୋନାକା ତାଡ଼ା ତାଡ଼ା 
ସରିଣ୍Èଙ୍ା ତରିର୍୍ା ଜÌଗରିରନରୁ ଏଆରୁ ଦଃୋ େÉନ୍ ମବୋ ଆରଗ୍ରୁ। 
ଆନାଡ଼ରିକରି ଇରସÑକା ଏଆରୁ ନୀମବୋ ମ୍ାଃନୁତାରା େÌଲ ତରିନ୍ ମବୋ 
ତାଙ୍ରି  ଏଙ୍ା ଦÉରା ଡ଼Èଇ ରଦରରି ନÉଜୁ ତାଙ୍ରି  ସÌଲ୍ ବା ରସÍଲୁ େÌଣ 
େÉରନରୁ। ୧୫

 ନାଃକା, ରକÍୋ ରଗ୍Íଗା ଗରିନାକା, ରଗÍକାଗାଟାକା, 
ଭ୍ଡÓÝକାରଭÍୋ ଗାଟାକା, େୁତ୍ାଙ୍ାନରି ଲÉକାଗାଟାକା, ଦାୋ 
ରଭସ୍ାତରିନରିଇ ରଜÍଡା ଗରିନାକା ଏଙ୍ା ଦାୋତାରା ରଭସ୍ାକା, ଈ 
ଗୁରଲÑÑତାକା ଅÌରଡ଼ ରାହରି ଅÉରନରୁ।”

୧୬
 “ଅÉନୁ ଜୀସୁରତନୁ, ଊଜାନ୍ େୁଟା ରସÍଲୁ ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା 

େୁନ୍ ମବୋ ଗରିଭା ତାଙ୍ରି  ନାଇ ଦୁତଇ ନୀ ବାଃତାଙ୍ରି  ୋଣ୍ାମାଞ୍ାଇ। 
ଅÉନୁ ଦାଉଦ କ୍Éମବେଜୁତାନୁ ଏଙ୍ା ଏଆନରି ସୀରୁତାନୁ, ଅÉନୁ ଏ ଅÌସ୍ରି 
ରଭଗାମବେÌଡଡ଼ରି ସକୁାରତନୁ।”

୧୭
 ସୁୋଡ଼ରି ଜରିଉ ଏଙ୍ା େୂନରି ଲÉଆ ରଭସ୍ରିଞ୍ାନୁ, “ଭÉଦୁ!” 

ଏଙ୍ା ଏତୋଞ୍ଜୁ, ରଭରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁରଭÑ ‘ଭÉଦୁ’ ଇନାକାଞ୍ଜୁ। 
ଏତୋଞ୍ଜୁ ଏÌସ୍କରି  ସାଇମାରନଞ୍ଜୁ, ଏଆଞ୍ଜୁ ଭÉୋକାଞ୍ଜୁ, ଏତୋଞ୍ଜୁ 
ଦାଃେରିରନଞ୍ଜୁ ଏଆଞ୍ଜୁ ନୀମବେରିନରି ସରିରୁ ଆରରରନ ଉନାକାଞ୍ଜୁ।

୧୮
 ଏତୋନାଞ୍ଜୁ ଈ େତୁରିତାରା ଡାଉ ଅÉନାରା କାତା ରଭଞ୍ରିରନଞ୍ଜୁ 

ଅÉନୁ ଏଆନରିଇ କÉଡ଼୍ ସାନାଇ ରଭସ୍ରିମାଇ, ଏତୋଞ୍ଜୁ ଅÉରତକାରଭÑ 
ଈ କାତା ତାନରି ରଗରଟ ଆନା ରଭରଲ ଆଟ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି  
ଅÉରତକା ରେÍନୁ ଏଆନରିକରି ଈ େତୁରିତା ଭ୍ୀସା ଅÉଜା ମାନାଆ 
ଗୁରଲÑÑ ଜୂଗା ସୀରନଞ୍ଜୁ। ୧୯

 ଏତୋଞ୍ଜୁ ଈ େତୁରିତାରା ଡାଉ ଅÉନାରା 
କାତା ଆନାରଭରଲ ଲୁପ୍ ରନଞ୍ଜୁ, ଏରହଙ୍ରି ଅÉରତକା ରେÍନୁ, ଈ 
େତୁରି ତାନରି ଭ୍ୀସା ଅÉଜାମାନରି ନୀମବୋ ମ୍ାଃନୁ ତାନରି ଏଙ୍ା ତୀରରିଗାଟରି 
ରଦରରି ନÉଜୁ ତାନରି ମାନାରା େÌଣ ଏଆନରି ବାହାଡ଼Èଇ କାଡାରନଞ୍ଜୁ।

୨୦
 ଈ ଗୁରଲÑÑତାରା କାତା ଏତୋଞ୍ଜୁ ସÉକରି ସୀପ୍ କରିରନଞ୍ଜୁ, 

ଏଆଞ୍ଜୁ ରଭସ୍ରିରନଞ୍ଜୁ, “ଅÉନୁ ଉରଜÑରନ ଡାରଣ୍ ଭାଇମାଇ।”
ଅÉରମନ୍। ଅ ପ୍ରବୁ ଜୀସ,ୁ ଭÉମ।ୁ
୨୧

 ପ୍ରବୁ ଜୀସୁତାରରି ରଜÍଡାନÌଭା ମୀରକ ଗରିରଲତାରତରୁ 
ମାଞ୍ାକାଇ। ଅÉରମନ୍।
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