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1

ମାର୍କସେ ସେଖରାଚରିା େେୁମାଚାର
ଯୀଶୁସେ ଆଗମନତା ପ୍ରସୁ୍ତ୍ ରାମାନାର୍

୧  ୧ ଇବ ପରମେଶ୍ୱରମେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯୀଶୁଖ୍ୀଷ୍ଟମେ େୁେୋଚାର ଆରମ୍ଭ କାମ୍ 
ଚାର୍। ୨ ଭବଷି୍ୟତବକ୍ା ଯୀଶାୟମେ ବହନୁି ମେଖାଆତେି:

“ମେନା, ଏମ୍ ଏମମ୍ଭ ଦୁତେନି୍ ନମିମ୍ଭ ଆଘେିନ୍ି
ତାୟାଦାମ୍ ତାନ୍େିାୋଗାନ୍ ପାବୁ କାେସ୍।”  େୋଖି ୩:୧

 ୩ “େରୁଭୁେିନୁ ଅଣ୍ା ଆୋସ୍ ପାଟକିାୋୟା ମତଙ୍ଗାଦାସ୍;
‘ପ୍ରଭୁମେୋଗି ପାବୁକାୋ,

ତାମଘେ ୋଗିନ୍ ପାବୁ େେତଳ୍ କାୋ।’ ”  ଯିଶାଇୟ ୪୦:୩

୪
 ମହମେ ବାପି୍ଜକି ମଯାହନ େରୁଭୁେି ଅଞ୍ଚଳମଗ ବାରଚାଷ୍ ଆୋରନି୍ ବାପି୍ସ୍ମ 

ଚଆିେିଆର। ତାନ୍ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନେିଗୁଠଆିର୍ ନଜିର୍ ହୃଦୟ୍ ପରବିର୍ତ୍ତନ୍ 
କାୋମଗ ଚାହାଁଦାର୍ ବାମକ ବାପି୍ସ୍ମ ଗ୍ରହଣ୍ କାୋ। ତା’ମଘେ ପାଛେିି ନମିମ୍ଭଗୁଠଆିମର 
ପାପଗୁଠ ିକ୍ଷୋ ୋନମକା। ୫ ଯୀହୁଦା ଆଉ ଯୀରୁଶାେେତା େବୁ ଆୋର୍ ମଯାହନମେ 
ପାଖିମଗ ବାରଚାଷ୍। ନଜିର୍ ନଜିର୍ ପାପ ସ୍ୀକାର୍ କାୋ, ଯର୍ତ୍ତନ ନଦୀନୁ ତାମ୍ 
ମଯାହନମେ ଦ୍ାରା ବାପି୍ଜତି ୋଞ୍ଚାର୍।

୬
 ମଯାହନ ଓଟମଗ ଚାପଟାନୁ ତଆିର ିୋଞ୍ଚାକାଚକିା ଚଢିା କୁରାେିଆସ୍ ଆଉ କାଳୋମଗ 

ଚାରପିାଖି ଚାପଟାମଗ ପଟ ିହିଁଆେିଆସ୍। ପଙ୍ଗପାଳ ଆଉ ତନି ିତାମଘେ ଖାଦ୍ୟରାଚା।
୭

 ମଯାହନ ଆୋମର ଆଘେିକାମଳ ମଘାଷଣା କାୋେିଆର୍;। “ଏମଘେ’ ପାଛେି ଅଣ୍ା 
ଶକି୍ଶାଳ ିଆେୁ ବାରାଦାସ୍; ଏନ୍ େଣିୁ୍ଆ ୋରାୟା ତାମଘେ ଚଟଖିେୁାମଗ େରେିାଲ୍ା। 
୮

 ଏନ୍ ନୀୋନ୍ ଗୁଠଆିର ିଆମ୍ନୁୁ ବାପି୍ସ୍ମ ଚଆିଦାନ୍ ମହମେ ତାନ୍ ନେିାଗୁଠଆିରନି୍ 
ପବତି୍ରଆତ୍ାମଗ ଦ୍ାରା ବାପି୍ସ୍ମ ଚଅିେ।”
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ଯୀଶୁସେ ବାପି୍ସ୍ମ ଗ୍ରହଣ୍
୯

 ହୁ େେୟନୁ ଯୀଶୁ ଗାେିେୀନ୍ା ନାଜରତିମଗ ମଯାହନମେ ପାଖିମଗ ବାରଚାଷ୍। 
ମଯାହନ ଯୀଶେୁନି୍ ଯର୍ତ୍ତନ ନଦୀନୁ ବାପି୍ସ୍ମ ଚଚିାଷ୍। ୧୦

 ଯୀଶ ୁଆମ୍ନୁ୍ ିଉରଖିନାେେୟନୁ 
ସ୍ଗତ୍ତ ଖେୁାୋଞ୍ଚକା ଏରଆିସ୍। ତାନ୍ ଏରଆିସ୍ ମଯ, ପବତି୍ରଆତ୍ା ତାମଘେ େିଆଁ ପୁରରା 
ମେଖା ଏତୀଆବାରଚା। ୧୧

 ଆକାଶତ ିବାଣିୋଞ୍ଚା: “ମହ ଏମଘେ ହାଦୁ, ଏନ୍ ନଙି୍ଗା ଭଲ୍ 
ହାଖାଦାନ୍, ଏନ୍ ନମିଘେ େିଆଁ ବାମଗ ଖେୁ।ି”

ଯୀଶୁସେ ଶଇତାନସଗ ପରିକ୍ା
୧୨

 ତାମଘେ ପାଛେି, ୋମଙ୍ଗ ୋମଙ୍ଗ ଆତ୍ା ଯୀଶେୁନି୍ େରୁଭୂେମିଗ ଅଥାେନି୍ ତାୟାଚାଷ୍। 
୧୩

 ଯୀଶୁ ହୁୋନ୍ ଚାଳଷି ଦନି୍ ଜାମକ ପ୍ରାଥନା ଆଉ ଉପାସ୍ ରାଚାଷ୍। ହୁୋନ୍ ତାନ୍ 
ଶଇତାନମଗ ଦ୍ାରା ପରିକ୍ଷୀତ୍ ୋଞ୍ଚାଷ୍। ତାମଙ୍ଗ ପାଛେି ସ୍ଗତ୍ତତା ଦୂତଗୁଠିଆର୍ 
ବାରଚାରା୍ ଯୀଶୁମେ ମେବାକାେଚାର୍।

ଯୀଶୁ ନଅିଁ ସଚୋଗୁଠଆିରିନ୍  ଚାଜଆିସ୍ 
୧୪

 ଇଦମଗ ପାଛେି ମଯାହନେନି୍ ମଜମହେ୍ନୁ ବନ୍କିାୋୟା ଇୟାଖାତ୍ରା। ଯୀଶୁ ଗାେିେୀମଗ 
ବାରଚାଷ୍ ଆଉ ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ େେୁୋଚାର ପ୍ରଚାର କାୋମଗ ୋଗିଆସ୍। ୧୫

 ଯୀଶୁ 
ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଆକୁନ୍ ଭଲ୍ େେୟ୍ ବାକକିଚ ିପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିପାଖିୋଞ୍ଚାମକରାଦ।ି 
ନମିମ୍ଭ ଗୁଠଆିମର ହୃଦୟ ପରବିର୍ନ କାୋ। େେୁୋଚାର ବଶି୍ୱାେ କାୋ।

ଯୀଶୁ ନଅିଁ ସଚୋଗୁଠଆିରି ଚାଜଆିସ୍
୧୬

 ଯୀଶୁ ଗାେିେୀ ହ୍ରଦଚଆିୟା କାନାେେୟନୁ େେିନ ଆଉ ତାମଘେଭାଇ ଆନ୍ଦୟିେନି୍ 
ଏରଆିସ୍। େେିନ, ପିତରମେ ଇବ ଆଉ ଅଣ୍ା ନାମେ। ତାମ୍ ଦୁଇମୋକ୍ ମକଉଟ 
ରାଚାର୍। ଇଞ୍ଜ ଧାରାମଗ ୋଗିନ୍ ତାମ୍ ହ୍ରଦ ଉୋମଗ ଜାଲି୍ ଟାଣାେିଆର୍। ୧୭

 ଯୀଶୁ 
ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଅସ୍, “ନେିଗୁଠଆିର୍ ବାରା ଆଉ ଏଙ୍ଗା ଅନୁେରଣ କାୋ। ଏନ୍ ନେିା 
ଅେଗା ପ୍ରକାର୍ ଇଞ୍ଜ ଧାରନା ଶଖିାବନ୍। ନେିଗୁଠଆିର୍ ଇଞ୍ଜ ବାଦ୍ା ଆୋରନି୍ ଅଣ୍ାନୁ 
କାେର୍। ୧୮

 ମହମେ େେିନ ଆଉ ଆନ୍ଦୟି ତାମମ୍ଭ ଜାଲି୍ ଆେି୍ଆରା, ଯୀଶେୁନି୍ ଅନୁେରଣ 
କାେଚାର୍।

୧୯
 ଯୀଶୁ ଗାେିେୀ ହ୍ରଦ ପାଖିନୁ ଏକାମଗ ୋଗିଆସ୍। ନଅଁିମଗଛା୍ କାନାମଗ, 

ମଜମବାଦମିଗ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯାକୁବ ଭାଇ ମଯାହନେ ିଏରଆିସ୍। ତାମ୍ ଦୁଇଭାଇ ଡଙ୍ଗାନୁ 



3 ମାର୍କସେ ୧:୨୯

ଅକଆିରା ଇଞ୍ଜ ଧାରାମଗ ୋଗିନ୍ ଜାଲି୍ ୋଜାବାେିଆର୍। ୨୦
 ହୁ ଦୁଇଭାଇର୍ ଗାମନ, 

ଡଙ୍ଗାନୁ ତାମମ୍ଭ ବୁଆସ୍ ମଜବଦୀ ଆଉରନି୍ ଏରଆିସ୍ ବାମକ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ବାରାମଗ 
ଅନୁମରାଧ କାେଚାଷ୍। ତାମ୍ ତାମମ୍ଭ ବୁଆ ଆଉ ଶ୍ରେିକ ଗୁଠଆିରିନ୍ ଆେ୍ିଆୋ, 
ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁେରଣ କାେଚାଷ୍।

ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ାନ୍ େସୁ୍ଥ ରାମ୍ ଚାଷ୍
୨୧

 ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆି କଫନତ୍ତାହୁେମଗ’ ମକରାର୍। ରଇବାର୍  ଉୋ 1 
ଯୀଶୁ େୋଜ୍ ଆଳ୍ାନୁ ମକରାୋ ଆୋରନି୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାର୍। ୨୨

 ଯୀଶୁମେ ଶକି୍ଷା ମେଞ୍ଚାର 
ଆୋର୍ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ୋଞ୍ଚାର୍ ମକରାର୍। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ଧେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ମେଖା ଶକି୍ଷା ୋହ୍ ି
ଚଚିାଷା। ଅରତୁ ଅଧିକାର ହାକଚକିା ଆେୁ ମେଖା ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷ୍। ୨୩

 ଯୀଶୁ ୋୋଜ୍ 
 ଆଳ୍ାନୁ 2 ରାନାେେୟନୁ ହୁୋନ୍ ଏମହଦ ିଅଣ୍ା ଆେୁ ରାଚାଷ୍, ମନମଖ ମେଦୁନୁ ଭୁତୁ 
ଅଣ୍ା କଚତ୍ତାଦା ରାଚା। ହୁ ଆୋସ୍ ପାଟ ିକାେଚାଷ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୨୪

 “ମହ ନାଜରତିୟି 
ଯୀଶୁ, ନମି୍ ଏମମ୍ଭେତନି୍ ଏମନ୍ ଚାହାଁଦାର୍? ନମି୍ ଏମନ୍ ଏୋନ୍ ଧ୍ୱଂେ କାୋମଗ 
ବାରକାଦାର? ନମି୍ ମନର, ନମି୍ ମନର୍ ଏନ୍ ହୁବ ଆହାଦାନ୍ ନମି୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ 
ପବତି୍ର ଆେ୍ୁ।”

୨୫
 ଯୀଶ ୁଉେତ୍ତନା କାେଚାଷ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଚୁପ୍ କାୋ ଇମେ, ମେଦୁନ୍ ିଉରଖାକାୋ।” 

୨୬
 ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା ଆୋେିନ୍ ଦାହାେିଆଚା, ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ବାମଗ ମଜାରମେ 

ଚରିାରାଦା ହୁଆୋମେ ଉେତ ିଉରଖିଆମକରା।
୨୭

 ଇବ ଏରଆିରାଆୋର୍ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ୋଞ୍ଚାରମକରାର୍। ତାମ୍ ମତଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗ ୋଞ୍ଚାର୍, 
“ଇୋନ୍ ଏମନ୍ େବୁ ଘଟାେି? ଇଆୋସ୍ ଏୋନ୍ ଅେଗା ପୁନାଶକି୍ଷା ଚଆିଦାସ୍। 
ତାନ୍ ଭୁତୁ ଗୁଠିଆରୀେଧ୍ୟ ଆଜ୍ା ଚଆିଦାସ୍ ଆଉ ଭୁତୁଗୁଠିଆର୍ ତାମଘେ କାଥା 
ମେନାନାର୍।” ୨୮

 ମହମେ ଯୀଶୁ ମେ ବଷିୟନୁ ଗାେିେୀଅଞ୍ଚଳତା ଚାରପିାଖି ଚାମଣ୍ 
ଖବର୍ ଆହାଁତଆିମକରା।

ଯୀଶୁ ନଅି ଆୋରୀନ୍  େସୁ୍ଥରାମ୍ ଚାଷ୍
୨୯

 ତା’ମଘେ ପାଛେି ତାମ୍ ୋୋଜ୍ ଆଳ୍ାତ ିଉରଖିଆରା ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନମେ 
1 ୧:୨୧ ବଶି୍ାମ୍  ଉଲ୍ା ଯୀହୁଦ ିେପ୍ାନୁ ୋମତଟା ଉଲ୍ା। ଇ ଉଲ୍ା ବମିଶଷ୍  ପବତି୍ର ଉଲ୍ା।
2 ୧:୨୩ ୋମାଜ୍  ଆଳ୍ ପା ଇୋନ୍  ଯୀହୁଦ ିଗୁଠଆିର୍  ଧେତ୍ତଶାସ୍ତ ପାଢ୍ ନା, ପ୍ରାଥତ୍ତନା ଆଉ ୋଧାରଣ 
େଭା ୋଗି ଅଣ୍ାନୁ ୋନ୍ାର୍ ।
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ୋମଙ୍ଗ େଧିା ଶମିୋନ ଆଉ ଆନ୍ଦୟିମେ ଆଳ୍ା ମକରାସ୍। ୩୦

 ଶମିୋନମେ ଶାଶୁ 
ନାଣିନ୍ ିବଛିଣାନୁ ଖାତରକିଚିା। ମହମେ ହୁୋନ୍ ରାଚକା ଆୋର୍ ତାମଘେ ବଷିୟନୁ 
ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୩୧

 ଯୀଶୁ ତାମଘେ ବଛିଣା ପାଖିମଗ ମକରାସ୍। ଯୀଶୁ ତାମଘେ ମହଖା 
ଧାରଚାଷ୍ ତାଙ୍ଗା ଇୋମଗ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ କାେଚାଷ୍। ତାମଘେ ନାଣୀ, ଛାଳ୍ାମକରା ଆଉ େସୁ୍ଥ 
ୋଞ୍ଚାମକରା। ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ତାୋନ୍ ମବଭାର କାୋମଗ ୋଗିଆ।

୩୨
 ବଳି ିପୁତଆିମକରାବାମକ, ହୁ ୋହାନୁ ଆୋର୍ ନଅିଁ ଅେସୁ୍ଥ ଆୋରନି୍ ଯୀଶୁମେ 

ପାଖିମଗ ଅନ୍ରାରା ବାଚତ୍ତାର୍। ଏକା ଆୋମର ମେଦୁଉୋ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ା କରଚାଦା ରାଚା, 
ତାୋନଭି ଆୋର୍ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରାର। ୩୩

 େହରତା େବୁ ଆୋର୍ ହୁ ଆଳ୍ାନ୍ା 
ଚାେିନୁ ଜାୋୋଞ୍ଚାର୍ ମକରାର୍। ୩୪

 ଅେଗାପ୍ରକାର ରଗୁନୁ ପିଡତି ନଅି ଆୋରନି୍ ଯୀଶୁ 
େସୁ୍ଥ କାେଚାଚାଷ୍। ତାନଭି ଆୋମର ମେଦୁନ୍ ିନଅଁି ଭୁତୁଆତ୍ା ଉରଖିୟା କାନା ଭି ବାଧ୍ୟ 
କାେଚାଷ୍, ମହମେ ତାନ୍ ମନରମବାେି ଭୁତୁଗୁଠଆିର୍ ଆକ୍ାଚାର୍ ଯୁଗୁରୁ ତାନ୍ ତାୋନ୍ 
ପମଦ ମହମେ ମତଙ୍ଗାମଗ େମୁଯାଗ ୋହ୍ଚିଚିାର୍।

ଆୋସର େେୁମାଚାର ପ୍ରଚାର ରାମାସଗ ଯୀଶୁସେ ପ୍ରସୁ୍ତି
୩୫

 ତାମଘେ ଆଘେି ଉୋ ପାଇର ିଯୀଶୁ ଖବୁ୍ ଚାମଣ୍ ଉସ୍ କାରାସ୍ ମକରାସ୍। ୋହାଁ 
ରାନୁରାନୁ ତାନ୍ ଅଣ୍ା ଆଳ୍ା ଆେ୍ିଆୋ ଅଣ୍ା ନଛିାଟଆି ଜାଗାମର ମକରାସ୍। ହୁୋନ୍ 
ତାନ୍ ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାେଚାଷ୍। ୩୬

 ପାଛେି ଶମିୋନ୍ ଆଉ ତାମଘେ ୋଥିଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁେନି୍ 
ଖେୁାମଗ ମକରାର୍। ୩୭

 ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ହାଖିଆର୍ ଆଉ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆର୍, “ଆୋର୍ 
ନେିାନ୍ ମବଦାନାର୍।”

୩୮
 ଇବ ମେଞ୍ଚାୋ ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏମ୍ ଅେଗା ପାଖିନଗରମଗ କାନା ଉଚତି୍, 

ମଯନ୍ ିଏନ୍ ହୁୋନ୍ ତାୋନ୍ ଉପମଦଶ ଚଆି ଆଙ୍ଗନ୍, ଏନଖାେି ଇଦମଗ ୋଗାନ୍ 
ବାରକାଦାନ୍।” ୩୯

 ଇହାଦ ିଭାବନୁ ତାନ୍ ୋୋଜ୍ ଆଳ୍ାଗୁଠନୁି ଉପମଦଶଚଚିାଷା ଆଉ 
ଆୋମରନ୍ ିଭୁତୁଗୁଠଆିରନି୍ ମଖଦାୟା ଗାେିେୀତା େବୁଜାଗାନୁ କୁଦଆିସ୍।

ଅଣ୍ା ରୁଷ୍ଠସରାଗିେନି୍ ଯୀଶୁ େସୁ୍ଥ ରାମ୍ ଚାଷ୍
୪୦

 ଅଣ୍ା କୁଷ୍ଠରୁଗି ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ବାରଚାଷ୍। ତାନ୍ ଯୀଶୁମେ ଆଘେି କାମେ 
ଆଣୁ୍ୋଳଚାଷା ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାେଚାଷ୍, “ନମି୍ ଇଛା କାେଚୁକୁନ୍ ଏଙ୍ଗା ଭେକାୋ ଆଙ୍ଗର୍ 
ହୁ ଶକି୍ ନମିମ୍ଭ ଆତେି।”

୪୧
 ହୁ ଆୋମେ େିଆଁ ଯୀଶୁମେ କରୁଣା ଜାତ୍ ୋଞ୍ଚା। ତାନ୍ ମହଖା ବାଢାବାଚାଷ୍ 
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ଆୋେନି୍ ଏେରାଚାଷ୍। ଆଉ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏନ୍ ନେିାନ୍ େୁସ୍ଥକାୋମଗ ଚାହାଁଦାନ୍, 
ନମି୍ େସୁ୍ଥ ୋଞ୍ଚାକାଦାର୍।” ୪୨

 ତାମଘେ କୁଷ୍ଠରୁଗ୍ ଚାମଣ୍ ଛାଳରାମକରା ଆଉ ତାନ୍ େସୁ୍ଥ 
ୋଞ୍ଚାସ୍।

୪୩
 ଯୀଶୁ ଆୋେନି୍ ଏକା କାୋମଗ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ମହମେ ତାଙ୍ଗା ମଚତାବନ ିଚଚିାଷା 

ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୪୪
 “ଏନ୍ ନଙି୍ଗା ୋଗାନ୍ ଯାହା କାେଚକିାନ୍ ହୁ କାଥା ମନକାଭି ଆମେକେ 

ମତଙ୍ଗା। ମହମେ ଯାଜକମେ ପାଖିମଗ କାୋୟା, ନଜିର ମେଦୁବ ଏଦା। ନମି୍ େୁସ୍ଥ 
ୋଞ୍ଚାକାଦାର ମୋଶାମେ ଆଜ୍ା ଅନୁୋନୁ, ପରମେଶ୍ୱରମେ ମନୈମବଦ ଅପତ୍ତଣକାୋ। 
ନମି୍ େୁସ୍ଥ ୋଞ୍ଚାକାଦାୟ ମବାେି ଆୋମର ପାଖିନୁ ପରୋଣ ରଦ୍।” ୪୫

 ଆୋସ୍ 
ହୁଜାଗା ଆେି୍ଆୋ ମକରାସ୍; ଆଉ ମନକା ଏରଆିସ୍ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆସ୍ ମଯ, ଯୀଶୁ 
ତାଙ୍ଗା େୁସ୍ଥ କାେକାଦାସ୍। ମହମେ ହୁଦମଗ ୋଗି ଯୀଶୁମେ ବଷିୟନୁ ଚାରିପାଖି 
ଖବର ଡାବଚାମକରା। ମହମେ ଆୋର୍ କାମଢ ଏରା ଆଙ୍ଗର୍, ମହମେ ଯୀଶୁ ଏକା 
ନଗରୀମଗ ୋହ୍ମିକରାସ୍ । ତାନ୍ ଆୋର୍ ୋହ୍ ିରାଚକା ନଛିାଟଆି ଜାଗାନୁ ରାମଗ 
ୋଗିଆସ୍। ମହମେ େବୁ ନଗରତା ଆୋର୍ ଯୀଶୁ ରାଚକା ଜାଗାମଗ େବୁର ବାରାମଗ 
ଅକଆିର୍।

ଯୀଶୁ ପକ୍ାଘାତ ିରୁଗିେନି୍ େସୁ୍ଥ ରାମ୍ ଚାଷ୍

୨  ୧ ନଅିଦନି ପାଛେି, ଯୀଶୁ କଫନତ୍ତାହୁମେଗେ କରିଆିସ୍ ବାରଚାଷ୍। ଯୀଶୁ ଆଳ୍ାମଗ 
କରିଆିସ୍ ବାରକାଦାସ୍ ମବାେି ହୁେିୋଞ୍ଚାମକରା। ୨

 ଅମନକ୍ ଆେୁ ଯୀଶୁମେ 
ଉପମଦଶ ମେନାମଗ ଜାେରାର ମକରାର୍। ଆଳ୍ାବ ନନି୍ଆିମକରା ଆଳ୍ାନୁକା, ବାହାର ି
ଇଜାମଣ ଜାଗାୋଲ୍ାରୁ। ଯୀଶୁ ଆୋରନି୍ ଉପମଦଶ ଚଆିେିଆସ୍। ୩

 ହୁ େେୟନୁ 
ନଆିଁ ଆେୁ ତାମଘେ ପାଖିମଗ ଅଣ୍ା ପକ୍ଷାଘାତ ରୁଗୋଞ୍ଚକିାଚା ଅନ୍ରାର୍। ମରାଗିେନି୍ 
ଚାରମୋକ୍ ଆେୁ ମଚଡାରା ଅନ୍ରାର୍। ୪

 ଆେୁ ଭିଳୋନାକାନା ଯୁଗୁରୁ ତାମ୍ ମରାଗୀ 
େନି୍ ଯୀଶମୁେ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରା ପଲି୍ଆର୍, ମହମେ ତାମ୍ ଯୀଶୁ ରାଚକା ଆଳ୍ାବନ୍ କାଣା 
କାେଚାର ଆଉ ବଛିଣାନୁ ଖାତରାକାଚକିା ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୁଗିେନି୍ ହୁ କାଣାବାମଟ ଯୀଶୁ 
ରାଚକା ଜାଗା ଯାମକ ତାଳମିଗ ଝୁେଚାଚାର୍। ୫

 ଯୀଶୁ ଏରଆିସ୍ ମଯ, ହୁ ଆୋମର 
ଗଭୀର ବଶି୍ୱାେ ଆତେି। ମହମେ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ିରୁଗିେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହ ଯହାଁୟ, 
ନମିଘ ପାପଗୁଠ ିକ୍ଷୋ କାୋେଞୁ୍ଜରା।”

୬
 ନଅିଟା ଧେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ହୁୋନ୍ ଅକ୍ାଚାର୍, ଯୀଶୁ ମେ ନାେଖ ୁତାମ୍ ଏରଆିର୍। ତାନ୍ 

ନଜିର ନଜିର ଉୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ୋଞ୍ଚାର, “ଇ’ଆୋସ୍ ଏମନ୍ମଗ ଏମହଦ ିକଥାବାର୍ତ୍ତା 
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କାୋଦାସ୍? ୭ ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ବରିଦ୍ଧନୁ ନନି୍ା କାୋଦାସ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ବନିା 
ଅେଗା ଆୋର ପାପକ୍ଷୋ କାୋ ପେନାର୍?”

୮
 ଧେତ୍ତଶାସି୍ତ ଗୁଠଆିର୍ ତାମଘେ ବଷିୟନୁ ହୁବଳାେବୁ ଭାବନାର୍ ମବାେି ଯୀଶୁ ଚାମଣ୍ 

କରି ିଆଖାସ୍ ମକରାସ୍। ମହମେ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମି୍ ମୋନନୁ ଇେବୁ କାଥା 
ଏମନ୍ମଗ ଭାବାଦାର୍? ୯

 ଇ’ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋମେ ଏକା କାଥା ମତଙ୍ଗାମଗ େହଜ? 
‘ନମିମ୍ଭ ପାପଗୁଠ ିକ୍ଷୋକାୋଚଆି ଖାତରା।’ ନା’ତାଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗତ୍: ‘ଇୋ ଆଉ ନମିମ୍ଭ 
ବଛିଣା ଧାରାୟା ଏକା?’ ୧୦

 ମହମେ, ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ଆଘେିକାମଳ ପରୋଣ୍ କାେନ୍ ଚନ୍ 
ମଯ, ଇ’ପଥୃିବୀନୁ ଆେୁ ହାଦୁମେ ପାପକ୍ଷୋ କାୋମଗ ଶକି୍ ଆତେି, ତାମଘେ ପାଛେି 
ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୧୧

 “ଏନ୍ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇୋ 
ବଛିଣା ଧାରା ଆଉ ଆଳ୍ା କାୋ।”

୧୨
 ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋସ୍ ଇଜ୍ାସ୍। ବଛିଣା ଧାରଚାଷ୍ ଆଉ ଆଳ୍ା ଉେତ ିବାହାରମିଗ 

ଉରଖିଆସ୍ ମକରାସ୍। େବୁ ଆୋର୍ ତାଙ୍ଗା ଏରା ଆଙି୍ଗଆର୍। ତାମ୍ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ 
ୋଞ୍ଚାରମକରାର୍ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରମେ େହେିା ଗିତୁ ପାଳଆିର, ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, 
“ଏମ୍ ଏହକିଦ ିଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ଘଟଣା ଏକୋଭି ୋଲ୍ା ଏରୁମ୍।”

ମାଥିଉ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁଶରଣ ରାମଚାଷ୍
୧୩

 ଆଉଥମର ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ପାଖି ଚଚିାଷା ମକରାସ୍। ନଅି ଆେୁ ତାମଘେ ପାଖିମଗ 
ବାରଚାର୍। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷ୍। ୧୪

 ଯୀଶୁ କାନା େେୟନୁ କର ଆଦାୟ 
ଜାଗାନୁ ଅକ୍ାଚକିା ଆେଫିମେ ହାଦୁଶ୍ ମେବେିନି୍ ଏରଆିୋ ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏଙ୍ଗା 
ଅନୁେରଣ କାୋ।” ତାମଘେ ପାଛେି ମେବ ିଇଜ୍ାୋ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁେରଣ କାେଚାଷ୍।

୧୫
 ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ମେବମିେ ଆଳ୍ାନୁ ଅନ୍ାବାମକ, 

ତାମମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗ ନଅି କରଆଦାୟକାର ିଆଉ ନଅି ଦୁଷ୍ଟ ଆୋରଭି ଅନାେିଆର। ଯୀଶେୁନି୍ 
ଅନୁେରଣ କାେନା ନଅି ଆେୁ ଭି ହୁୋନ୍ ରାଚାର୍। ୧୬

 ଯୀଶୁେୀନ୍ କରଆଦାୟାକାର ି
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆୋର୍ ଗାମନ ଆକଆିୋ ଅନ୍ାବନ୍ ଏରିଆରା, ଧାମେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ଆଉ 
ଫାରୁଶୀଗୁଠଆିର, ଯୀଶୁମେ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଯୀଶୁ କରଆଦାୟକାରୀ 
ଆଉ ପାପିଗୁଠଆିଗତ୍ତାମନ ଏମନ୍ମଗ ଅନାଦାସ୍?”

୧୭
 ଯିଶ ୁଇବ ମେଞ୍ଚାୋ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “େସୁ୍ଥ ଆୋମେ ଡାକ୍ଟର ଦରକାର ୋଲ୍ା, 

ଖାେୀ ମରାଗି ଆୋମର ଡାକ୍ଟର ଦରକାର୍,ଏନ୍ ଧାରେକିକଗୁଠଆିରନି୍ ନେିନ୍ତ୍ରଣ ଚଆିମଗ 
ୋଲ୍ା ବାରୁନ୍। ଏନ୍ ଖାେି ପାପି ଗୁଠଆିରନି୍ ନେିନ୍ତ୍ରଣ କାୋମଗ ବାରକାଦାନ୍।”

କାୋଦାସ୍? ୭
 ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ବରିଦ୍ଧନୁ ନନି୍ା କାୋଦାସ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ 

ବନିା ଅେଗା ଆୋର ପାପକ୍ଷୋ କାୋ ପେନାର୍?”
୮

 ଧେତ୍ତଶାସି୍ତ ଗୁଠଆିର୍ ତାମଘେ ବଷିୟନୁ ହୁବଳାେବୁ ଭାବନାର୍ ମବାେି ଯୀଶୁ ଚାମଣ୍ 
କରି ିଆଖାସ୍ ମକରାସ୍। ମହମେ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମି୍ ମୋନନୁ ଇେବୁ କାଥା 
ଏମନ୍ମଗ ଭାବାଦାର୍? ୯

 ଇ’ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋମେ ଏକା କାଥା ମତଙ୍ଗାମଗ େହଜ? 
‘ନମିମ୍ଭ ପାପଗୁଠ ିକ୍ଷୋକାୋଚଆି ଖାତରା।’ ନା’ତାଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗତ୍: ‘ଇୋ ଆଉ ନମିମ୍ଭ 
ବଛିଣା ଧାରାୟା ଏକା?’ ୧୦

 ମହମେ, ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ଆଘେିକାମଳ ପରୋଣ୍ କାେନ୍ ଚନ୍ 
ମଯ, ଇ’ପଥୃିବୀନୁ ଆେୁ ହାଦୁମେ ପାପକ୍ଷୋ କାୋମଗ ଶକି୍ ଆତେି, ତାମଘେ ପାଛେି 
ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୧୧

 “ଏନ୍ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇୋ 
ବଛିଣା ଧାରା ଆଉ ଆଳ୍ା କାୋ।”

୧୨
 ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋସ୍ ଇଜ୍ାସ୍। ବଛିଣା ଧାରଚାଷ୍ ଆଉ ଆଳ୍ା ଉେତ ିବାହାରମିଗ 

ଉରଖିଆସ୍ ମକରାସ୍। େବୁ ଆୋର୍ ତାଙ୍ଗା ଏରା ଆଙି୍ଗଆର୍। ତାମ୍ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ 
ୋଞ୍ଚାରମକରାର୍ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରମେ େହେିା ଗିତୁ ପାଳଆିର, ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, 
“ଏମ୍ ଏହକିଦ ିଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ଘଟଣା ଏକୋଭି ୋଲ୍ା ଏରୁମ୍।”

ମାଥିଉ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁଶରଣ ରାମଚାଷ୍
୧୩

 ଆଉଥମର ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ପାଖି ଚଚିାଷା ମକରାସ୍। ନଅି ଆେୁ ତାମଘେ ପାଖିମଗ 
ବାରଚାର୍। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷ୍। ୧୪

 ଯୀଶୁ କାନା େେୟନୁ କର ଆଦାୟ 
ଜାଗାନୁ ଅକ୍ାଚକିା ଆେଫିମେ ହାଦୁଶ୍ ମେବେିନି୍ ଏରଆିୋ ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏଙ୍ଗା 
ଅନୁେରଣ କାୋ।” ତାମଘେ ପାଛେି ମେବ ିଇଜ୍ାୋ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁେରଣ କାେଚାଷ୍।

୧୫
 ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ମେବମିେ ଆଳ୍ାନୁ ଅନ୍ାବାମକ, 

ତାମମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗ ନଅି କରଆଦାୟକାର ିଆଉ ନଅି ଦୁଷ୍ଟ ଆୋରଭି ଅନାେିଆର। ଯୀଶେୁନି୍ 
ଅନୁେରଣ କାେନା ନଅି ଆେୁ ଭି ହୁୋନ୍ ରାଚାର୍। ୧୬

 ଯୀଶୁେୀନ୍ କରଆଦାୟାକାର ି
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆୋର୍ ଗାମନ ଆକଆିୋ ଅନ୍ାବନ୍ ଏରିଆରା, ଧାମେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ଆଉ 
ଫାରୁଶୀଗୁଠଆିର, ଯୀଶୁମେ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଯୀଶୁ କରଆଦାୟକାରୀ 
ଆଉ ପାପିଗୁଠଆିଗତ୍ତାମନ ଏମନ୍ମଗ ଅନାଦାସ୍?”

୧୭
 ଯିଶ ୁଇବ ମେଞ୍ଚାୋ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “େସୁ୍ଥ ଆୋମେ ଡାକ୍ଟର ଦରକାର ୋଲ୍ା, 

ଖାେୀ ମରାଗି ଆୋମର ଡାକ୍ଟର ଦରକାର୍,ଏନ୍ ଧାରେକିକଗୁଠଆିରନି୍ ନେିନ୍ତ୍ରଣ ଚଆିମଗ 
ୋଲ୍ା ବାରୁନ୍। ଏନ୍ ଖାେି ପାପି ଗୁଠଆିରନି୍ ନେିନ୍ତ୍ରଣ କାୋମଗ ବାରକାଦାନ୍।”

କାୋଦାସ୍? ୭
 ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ବରିଦ୍ଧନୁ ନନି୍ା କାୋଦାସ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ 

ବନିା ଅେଗା ଆୋର ପାପକ୍ଷୋ କାୋ ପେନାର୍?”
୮

 ଧେତ୍ତଶାସି୍ତ ଗୁଠଆିର୍ ତାମଘେ ବଷିୟନୁ ହୁବଳାେବୁ ଭାବନାର୍ ମବାେି ଯୀଶୁ ଚାମଣ୍ 
କରି ିଆଖାସ୍ ମକରାସ୍। ମହମେ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମି୍ ମୋନନୁ ଇେବୁ କାଥା 
ଏମନ୍ମଗ ଭାବାଦାର୍? ୯

 ଇ’ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋମେ ଏକା କାଥା ମତଙ୍ଗାମଗ େହଜ? 
‘ନମିମ୍ଭ ପାପଗୁଠ ିକ୍ଷୋକାୋଚଆି ଖାତରା।’ ନା’ତାଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗତ୍: ‘ଇୋ ଆଉ ନମିମ୍ଭ 
ବଛିଣା ଧାରାୟା ଏକା?’ ୧୦

 ମହମେ, ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ଆଘେିକାମଳ ପରୋଣ୍ କାେନ୍ ଚନ୍ 
ମଯ, ଇ’ପଥୃିବୀନୁ ଆେୁ ହାଦୁମେ ପାପକ୍ଷୋ କାୋମଗ ଶକି୍ ଆତେି, ତାମଘେ ପାଛେି 
ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୧୧

 “ଏନ୍ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇୋ 
ବଛିଣା ଧାରା ଆଉ ଆଳ୍ା କାୋ।”

୧୨
 ପକ୍ଷାଘାତ ିଆୋସ୍ ଇଜ୍ାସ୍। ବଛିଣା ଧାରଚାଷ୍ ଆଉ ଆଳ୍ା ଉେତ ିବାହାରମିଗ 

ଉରଖିଆସ୍ ମକରାସ୍। େବୁ ଆୋର୍ ତାଙ୍ଗା ଏରା ଆଙି୍ଗଆର୍। ତାମ୍ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ 
ୋଞ୍ଚାରମକରାର୍ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରମେ େହେିା ଗିତୁ ପାଳଆିର, ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, 
“ଏମ୍ ଏହକିଦ ିଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ଘଟଣା ଏକୋଭି ୋଲ୍ା ଏରୁମ୍।”

ମାଥିଉ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁଶରଣ ରାମଚାଷ୍
୧୩

 ଆଉଥମର ଯୀଶୁ ହ୍ରଦ ପାଖି ଚଚିାଷା ମକରାସ୍। ନଅି ଆେୁ ତାମଘେ ପାଖିମଗ 
ବାରଚାର୍। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷ୍। ୧୪

 ଯୀଶୁ କାନା େେୟନୁ କର ଆଦାୟ 
ଜାଗାନୁ ଅକ୍ାଚକିା ଆେଫିମେ ହାଦୁଶ୍ ମେବେିନି୍ ଏରଆିୋ ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏଙ୍ଗା 
ଅନୁେରଣ କାୋ।” ତାମଘେ ପାଛେି ମେବ ିଇଜ୍ାୋ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁେରଣ କାେଚାଷ୍।

୧୫
 ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ମେବମିେ ଆଳ୍ାନୁ ଅନ୍ାବାମକ, 

ତାମମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗ ନଅି କରଆଦାୟକାର ିଆଉ ନଅି ଦୁଷ୍ଟ ଆୋରଭି ଅନାେିଆର। ଯୀଶେୁନି୍ 
ଅନୁେରଣ କାେନା ନଅି ଆେୁ ଭି ହୁୋନ୍ ରାଚାର୍। ୧୬

 ଯୀଶୁେୀନ୍ କରଆଦାୟାକାର ି
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆୋର୍ ଗାମନ ଆକଆିୋ ଅନ୍ାବନ୍ ଏରିଆରା, ଧାମେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ଆଉ 
ଫାରୁଶୀଗୁଠଆିର, ଯୀଶୁମେ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଯୀଶୁ କରଆଦାୟକାରୀ 
ଆଉ ପାପିଗୁଠଆିଗତ୍ତାମନ ଏମନ୍ମଗ ଅନାଦାସ୍?”

୧୭
 ଯିଶ ୁଇବ ମେଞ୍ଚାୋ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “େସୁ୍ଥ ଆୋମେ ଡାକ୍ଟର ଦରକାର ୋଲ୍ା, 

ଖାେୀ ମରାଗି ଆୋମର ଡାକ୍ଟର ଦରକାର୍,ଏନ୍ ଧାରେକିକଗୁଠଆିରନି୍ ନେିନ୍ତ୍ରଣ ଚଆିମଗ 
ୋଲ୍ା ବାରୁନ୍। ଏନ୍ ଖାେି ପାପି ଗୁଠଆିରନି୍ ନେିନ୍ତ୍ରଣ କାୋମଗ ବାରକାଦାନ୍।”
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ଯୀଶୁ ଅେଗା ଧସମ୍କ ଗୁରୁଗୁଠଆିର୍ନ୍ତି ଅେଗା
୧୮

 ମଯାହନ ମେ ମଚୋ ଆଉ ଫାରୁେୀଗୁଠଆିର୍ ଉପାସ୍ କାୋେିଆର୍ ନଅି ଆଳୁ 
ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ବାଚତ୍ତାଷା ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମଯାହନମେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଉପାସ୍ 
କାୋନାର୍, ମହମେ ନମିମ୍ଭ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଏମନ୍ମଗ ଉପାସ୍ ୋହ୍ ିକାୋମଗ?”

୧୯
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମବଞ୍ଜାବାମକ େେୟନୁ ବରଯାତ୍ରୀଗୁଠଆିର୍ ଦୁଃଖିତ୍ ୋହ୍ ି

ୋନ୍ାର, ମହମେ ବରକୁକ୍ସ୍ ତାମମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗମର ରାନା’ର୍। ମହମେ ବରକୁକ୍୍ସ୍ ହୁୋନ୍ 
ରାନାଯାମକ ତାମ୍ ଉପାସ୍ କାୋ ପଲ୍ନାର୍।” ୨୦

 ମହମେ େେୟବାର, ବରେିନ୍ 
ତାମମ୍ଭସି୍ନ୍ ମଗଛା କାୋଚଆି ଖାତରା।ହୁବାମକ ତାମ୍ (ବର ଯାତ୍ର ିଗୁଠଆିର )ଉପାସ୍ 
କାେର୍।

୨୧
 “ମନର ଏକୋଭି ପାଚା ଚଢିାମଗ ପୁନା ଚଢିାମଗ ତାଳ ିୋହ୍ ିମହବେି। ଯଦ ି

ତାନ୍ ତାମଘେ କାେି, ମହମେ ପୁନା ଚଢିା ତାଳ ିଆରବଚଅିଦ୍। ଆଉ ତାମଘେ ୋଗିନ୍ 
ଟାଣରଦା ପାଚା ଚଢିାମଗ ଚହି୍ନ କହାୋନମକା। ୨୨

 ହୁହାଦ ିମେଖା ମନର ଏକୋଭି 
ପୁନା ଦ୍ାକ୍ଷାରାମେ ପାଚା ଚାପଟା ଜନିଷିନୁ ୋହ୍ ିଇଦ୍। ଯଦହୁିବ କାେି ମହମେ ପୁନା 
ଦ୍ାକ୍ଷାରାମେ ପାଚା ଚାପଟା ଜନିଷିବନ୍ ହଟଚ। ଚାପଟା ଜନିଷି ୋମଙ୍ଗ ଦ୍ାକ୍ଷାରାମେଭି 
ଖରାପ୍ ୋନକ। ହୁନୁନୁ ପୁନା ଦ୍ାକ୍ଷାରାମେ ପୁନା ଚାପଟା ଜନିଷିନୁ ହିଁ ଇୟାଖାତରୀ।”

ନଅି ଯୀହୁଦ ିଯୀଶୁ ଆଉ ତାସଘେ ସଚୋଗୁଠଆିରିନ୍ େମାସୋଚନା ରାମଚାର୍
୨୩

 ରଇବାର ଉୋ ଯୀଶୁ ମହେୁ-ହାେୁ ଚଚିାଷା କାେିଆସ୍ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିରଭି 
ତାମଘେ ୋମଙ୍ଗ କାେିଆର୍। କାନୁ କାନୁ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ େହାଁମଗ ୋଗି ମହେ ୁ
ହାେୁନ୍ ିମହେୁ-ମକଣ୍ା ହାଚଆିର୍। ୨୪

 ଫାରୁେୀ ଗୁଠଆିର୍ ହୁବ ଏରଆିରା ଯୀଶୁେନି୍ 
ମତଙି୍ଗଆର୍, “ନମିମ୍ଭ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଏମହଦ ିଏମନ୍ମଗ କାୋନାର୍?” ରଇବାରଉୋ 
ଏମହଦ ିନାେଖ ୁଯୀହୁଦ ିନୟିମ୍ ବରୁିଦ୍ଧନୁି କାେି।”

୨୫
 ଯୀଶ ୁମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମି୍ ଦାଉଦମେ ବଷିୟନୁ ପାଢକାଦାର୍ ମଯ, ତାନ୍ ଆଉ ତାମଘେ 

ୋମଙ୍ଗ ରାଚକା ଆୋର କଳିାନୁ ରାନାବାମକ ଆଉ ଆୋର ଦରକାର ରାନାବାମକ 
ଏମନ୍ କାୋେିଆର? ୨୬

 ନମି୍ ଗୁଠଆିର ଏମନ୍ୋଲ୍ା ପାଢୁଳର୍ ମଯ, ଅବୟିାଥର 
େହାଯାଜକ ରାନା େେୟାନୁ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରମେ େନ୍ରିନୁ କରାୟା ପରମେଶ୍ୱରମେ 
ଅରପଣ କାମ୍ କାଚକିା ଖାଦ୍ୟବନ୍ ଅନା ଚଆିେିଆସ୍? ମୋଶାମେ ନୟିମ୍ ଅନୁଶାନୁ 
ଯାଜକଗୁଠଆିର ଖାେି ହୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନା ଆଙ୍ଗର୍ ତାମଘେ ଛଳା ଆଉ ମନମକଭି ହୁ ଖାଦ୍ୟ 
ଅନାମଗ ଅଧିକାର ୋଲ୍ାଦ,ି ମହମେ ଆୋମରଭି ଅନାମଗଭି ଚଆିଦାଆର୍।”
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୨୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଫାରୁଶୀଗୁଠିଆରିନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଆୋରିନ୍ 

ୋହାଯତ୍ତ୍ୟକାୋମଗ, ବଶି୍ରାମ୍ଉୋ୍େ େଷିୃ୍ଟ ୋଞ୍ଚକିଚି।ି ବଶି୍ରାମ୍ ଉଲ୍ାୋଗି ପରଚିାେିତ 
ୋନାମଗୋଗି ଆୋର େଷିୃ୍ଟ ୋଲ୍ାୋନୁରୁ। ୨୮

 ମହମେ ଆେୁହାଦୁ େବୁଦନି୍ା ୋଲି୍କ୍, 
ଏମହଦଭିି ବଶି୍ରାମ୍ ଉଲ୍ାତାଭି।”

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ଖଞ୍ଜ ଆୋସେ ସଦଖା େୁସ୍ଥରାମଚାଷ୍

୩  ୧ ଆଉଥମର ଯୀଶୁ ଯୀହୁଦ ିଗୁଠଆିମର ୋୋଜ୍ ଆଳ୍ାମଗ ମକରାକାଚାର୍। 
ହୁୋନ୍ ଅଣ୍ା ଖଞ୍ଜ ଆୋସ୍ ରାଚାଷ୍। ୨ ହୁୋନ୍ ନଅି ଆେ ଜାଗଚାରା ରାଚାର୍ 

ମଯ, ଯଦ ିଯୀଶୁ ହୁ ଆୋେନି୍ ବଶି୍ରାମ୍ ଉଲ୍ାନୁ େସୁ୍ଥ କାେଚାଷ୍। ମହମେ ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ 
ମଦାଷ ଚଆିମଗ ଆଙ୍ଗର୍। ୩ ଯୀଶୁ ହୁସ୍ା ରାଚକା ଖଞ୍ଜ ଆୋେ ିଆମଦଶ୍ ଚଚିାଷ୍ ଇୋନ୍ 
ଇଜା ମଯନ୍ ିନଙି୍ଗା େବୁର୍ ଏରା ଆଙ୍ଗର୍।

୪
 ତାମଘେ ପାଛେି ଆୋର୍ ମେଞ୍ଚାର୍, ବଶି୍ରାମ୍ ଉଲ୍ା ଏକା ନାେଖୁ କାେନାଠକି୍। 

ଭଲ୍ ନାେଖ ୁନା’େନ୍ ନାେଖ ୁଅରତୁମେ ଜଆି ଇନା ଠକି୍ କା’ଜଆି ନଷ୍ଟ କାେନାଠକି୍ 
ମହମେତାମ୍ ନରିବ ୋଞ୍ଚାରା ରାଚାର।

୫
 ତାମଘେ ପାଛେି ଆୋମରତ୍ରା ରାଗୁନୁ ଏରଆିସ୍, ମହମେ ତାମମ୍ଭ ହୃଦୟନୁ କଠନି୍ା 

ଏରଆିୋ ବାମଗ ଦୁଃଖ୍ କାେଚାଷ୍। ଯୀଶୁ ହୁଆୋେ ିମତଙି୍ଗଆସ୍, ନମିମ୍ଭ ମହଖା ଏଙ୍ଗା 
ଏଦା। ଆୋସ୍ ଯୀଶୁ ମେତ୍ରା ମହଖାବ ଚଚିାଷ୍। ୬

 ତାମଘେ ମହଖା ଭଲ୍ ୋଞ୍ଚାମକରା। 
ତାମଘେ ପାଛେି ଫାରୁେି ଗୁଠିଆର୍ ହୁେତନି୍ ଭୁଙ୍ଗାରମକରାର୍ ଆଉ ମହରଦୟି 
ଗୁଠଆିମରଗାମନ ମେେରାରା ଯୀଶୁେନି୍ ପିଟାମଗ େଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରକାେଚାର୍।

ନଅି ଆେ ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁେରଣ ରାମଚାର୍
୭

 ଯୀଶୁ ନଜିର ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ୋମଙ୍ଗ ଗାେିେୀ ହ୍ରଦ ପାଖିମଗ ମକରାର୍। ତାମଘେ 
ପାଛେି ଗାେିେୀତା ନଅି ଆେଭି ବାରଚାର୍। ୮ ଯୀହୁଦା, ଯୀରୁଶାେମ୍, ଇମଦାମ୍, ଯର୍ତ୍ତନ 
ନଦୀମଗ ଆରଖାଣି୍ ମୋର ଆଉ େୀମଦାନମଗ ଚାରପିାଖି ନଅି ନଅି ଆେ ବାରଚାରା 
ଆହାଁତଆିର୍। ଇଆୋର୍ ବାରନା କାରଣ ୋନାେି, ଯୀଶୁ ଯାହାେବୁ କାୋେିଆସ୍ ହୁେବୁ 
କାଥା ତାମ୍ ମେନା େଞୁ୍ଜକାଚାର।ି

୯
 ଯୀଶୁ ଯାଯା ଆୋରନି୍ ଏରଆିସ୍, ଭିଳ ୋଞ୍ଚା ମକରାବାମକ ଆୋର ମଯନ୍ ିତାମଘେ 

ତାରା ମଯନ୍ ିୋହ୍କିର୍, ହୁଦମଗ ୋଗିନ୍ ତାନ୍ ନଜିର ମଚୋଗୁଠଆିମର ଅଣ୍ା କାଟମିଟ 
ଡଙ୍ଗା ତାମମ୍ଭ ୋଗିନ୍ କାୋମଗ ମତଙି୍ଗଆର୍। ୧୦

 ଯୀଶୁ ନଅି ଆୋରନି୍ େସୁ୍ଥ କାେଚାଷ୍। 
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ମହମେ େବୁ ରୁଗିଗୁଠଆିର୍ ତାଙ୍ଗା ଏସ୍ାମଗ ତାମଘେ ତାରା ୋଳା ବାରାେିଆର୍। 
୧୧

 ହତକ ଆେମର ମେଦୁନୁ ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା କରଚକିଚିା। ମହମେ ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ାଗୁଠ ିଯୀଶୁେନି୍ 
ଏରିଆସ୍ ତାମ୍ ତାମଘେ ଆଘେୀକାମଳ ଖାତ୍ରାୟା ପାଟକିାୋୟା ମତଙ୍ଗାେିଆ ନମି୍ 
ପରମେଶ୍ୱରମେ ତାଙ୍ଗଦାୟ। ୧୨

 ମହମେ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ଦୃଢ ଭାବନୁ ଆଜ୍ାଚଚିାଷ୍ ମଯ 
ତାନ୍ ମନର୍, ଇବ’ଆୋର ତାୋନ୍ ମଯନ୍ ିୋହ୍ ିମତଙ୍ଗନାର୍।

ଯୀଶୁ ବାରଜଣ  ସପ୍ରରିତ 3 ରିନ୍ ମନନତି ରାମଚାର୍
୧୩

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶ ୁଅଣ୍ା ପାରତା େଆି ଁମକରାସ୍। ତାନ୍ ଏକା ଆୋରନି୍ ଚାହାଁଚାର, 
ତାୋନ୍ ତାମଘେ ପାଖିମଗ ବାରାମଗ ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୧୪

 ଯୀଶୁ ତାମମ୍ଭ ୋଝାନ୍ ିବାରଜଣ 
ରନି୍ ଚାଜଆିସ୍ ମପ୍ରରତି ମବାେି େନନୀତକାେଚାେ। ଯୀଶୁ ଚାହାଁେିଆସ୍ ମଯ ତାେ 
ତାମଘେଗାମନ ରେ। ତାନ୍ ତାୋନ୍ ପ୍ରାଚାର ଉମଦଶନୁ ଅେଗା ଯାଗାଗୁଠନୁି ତାୟାସ୍। 
୧୫

 ଆଉ ଆୋମର ମେଦୁନ୍ ି ଭୁତୁଗୁଠ ି ମଖଦାଚାମଗ ୋଗି ତାମମ୍ଭ ଅଧିକାରରଦ୍। 
୧୬

 ଯୀଶୁ େନନୀତ୍ କାେକାଚକିା ବାରଜଣ ମର ନାମେ ଏମହଦ,ି

ଶମିୋନ (ମନକା ତାନ ପିତର ମବାେି ନାମେ ଚଚିାଷ୍)।
 ୧୭ ମଜବଦମିଗ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯାକୁବ ଆଉ ତାମଙ୍ଗ ଭାଇ ମଯାହନ (ମନକାନ୍ ତାନ୍ 

ବମିନରମିଗାସ୍ ଅଥତ୍ତାତ୍ “ବାଦ୍ ିଗାର୍ ଜାନତ୍ତାତା ହାଦୁସ୍” ନାମେ ଚଚିାସ୍)।
 ୧୮ ଆନ୍ଦୟି,

ଫିେିପ୍ ପ,
ବାଥତ୍ତେେି,
ୋଥିଉ,
ମଥାୋ,
ଆେଫିମେ ତାଙ୍ଗଦାେ ଯାକୁବ,
ଥର୍ୀୟ,
କଣିାନୀୟ ଆଉ ଉ ଦ୍ ମଯାଗୀ ଶମିୋନ  ଜମିୋଟ। 4

 ୧୯ ତଥା ଇଷ୍ାରମିୟାଥ ଯିହୂଦା ଇବ ଯିହୂଦା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କାେଚାଷ୍ ଯୀଶୁ େୀନ୍ ଶତରୁମେ 
ମହଖାନୁ େେପତ୍ତଣ କାେଚାଷ।

3 ୩:୧୩ ସପ୍ରରିତ ଏକା ଆୋରନି୍  ଯୀଶୁ େତ୍ ନୁ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ କାର ିରୁମପ େମନାନତି୍  କାମ୍ କାଚ୍ାର୍ ।
4 ୩:୧୮ ଜସିୋଟ ଯିହୁଦୀଗୁଠଆିମର ଅଣ୍ା ରଖ୍ୟାକାମ୍ କା ରାଜମନୈତକି୍  ଦଳ୍ ।
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ଯୀଶୁସେ ସମଦୁନୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ା ଆତ୍ ିସବାେି ନଅି ଆଳୁ ସତଙି୍ଆର୍
୨୦

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଳ୍ ପାମଗ କରିଆିେ ମକରାସ୍। ହୁୋନ ଭି ନଅି ଆେୁଜାୋ 
ୋଞ୍ଚାରମକରାର ହୁୋନ୍ ନଅି ଆେୁ ରାଚାରମଯ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର 
ପଲ୍ୀଆର। ୨୧

 ଯୀଶୁମେ ପରବିାରତା ଆୋର ଇ କାଥା ମେଞ୍ଚାର ତାମ୍ ଯୀଶୁ େୀନ୍ 
ଅନ୍ାରାମଗ ମକରାର, କାରଣ ଆୋର୍ ମତଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗୀ ୋନାେିଆରମଯ ଯୀଶୁମେ େତ ି
ଭ୍ରେୋଞ୍ଚାଦ।ି

୨୨
 ଯୀରୂଶାେେତ ିବାରକାଚକିା ଧେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ଗୁଠଆିର ମତଙି୍ଗଆର, ଯୀଶ ୁମେ ମେଦୁନୁ 

“ବାଆେଜବୁିେ” କରଚା ମକରକଚି।ି ହୁଦମଗୋଗିନ୍ ଯୀଶୁ ଭୁତୁଗୁଠଆିମଗ େଖୁିଆମଗ 
ଶକି୍ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟନୁ ଭୁତୁଗୁଠନି୍ ମଖଦାଚାଦାସ୍।

୨୩
 ମହମେ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ପାଖିମଗ ମେହିଁଆେ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ୋଧ୍ୟୋନୁ ତାୋନ୍ 

ବୁଝାବାଚାର, ଶୟତାନ୍ ଏମେମକ ଆଉ ଅଣ୍ା ଶୟତାନ୍ ମଖଦାଆଙ୍ଗ। ୨୪
 ଯଦ ିମନମଖ 

ରାଜ ିନଜିର ଉୋ ଯୁର୍କେୀ, ମହମେ ହୁବ ଆଉ ତଷି୍ଠା ପଲି୍। ୨୫
 ଯଦ ିଏକା ପରବିାର 

ନଜିର ଉୋ ଭାଗୁ ୋନକିାଇ, ମହମେ ହୁ ପରବିାର ତଷି୍ଠାରା ପଲି୍। ୨୬
 ହୁଦାଦ ିଯଦ ିଅଣ୍ା 

ଶୟତାନ ଦୁଇ ଭାଗ ୋନଦା ନଜିର ବରୁିର୍ନୁ େମଢଇକାେ, ମହମେ ତାନଭି ତଷି୍ଠାର 
ପେୀେ୍ ବରୱଂ ତାମଙ୍ଗ ଅନ୍ୋନମକା।

୨୭
 ଯଦ ିଅଣ୍ା ଆୋସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ା ଶକି୍ଶାଳୀ ଆେମେ ଆଳ୍ାନୁ କରାୟା ତାମଘେ 

େୱଂମ୍ପର୍ ିେୁଟାୟା ହୁୟାମଗ ଚାହଁେ, ମହମେ ପହେିାନୁ ଶକି୍ଶାଳୀ ଆୋେନି୍ ହିଁଆଖାତ୍ର। 
ତାମଘେ ପାଛେି ହୁ ଶକି୍ଶାଳୀ ଆୋମେ ଆଳ୍ା େୁଟାୟା େବୁ ଜନିଷି ହୁଆ ଆଙ୍ଗସ୍।

୨୮
 ଏନ୍ ନେିାନ୍ େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଆୋର ଏକା େବୁ ପାପ କାୋନାର, ହୁବୋେବୁ 

କ୍ଷୋ କାେଚଆିଖତରା। ଆୋର ପରମେଶ୍ୱରମେ ବରୁିର୍ନୁ ମଯମତ େବୁ ଖରାପ୍ କଥା 
ମତଙ୍ଗାନାର, ହୁବୁୋେବୁ କ୍ଷୋ କାେଚଆିଖତରା। ୨୯

 ମହମେ ପବତି୍ର ଆତ୍ାମଗ ବରିର୍ନୁ 
ଏକା ଆୋେ ଏମନ୍ ମତଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍ଗା ଏକାୋଭି ମକ୍ଷୋ ୋହ୍ ିହାଖର ିତାନ୍ େବୁବାମକ 
ହୁ ପାପତା ଦୁେେିାନସ୍।

୩୦
 ଧମେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ଗୁଠଆିର ଯୀଶୁ ମେ ମେଦୁନୁ ଦୁଷ୍ଟାଆତ୍ା ଆତେି ମବାେି ମତଙ୍ାଚାର 

ବାମକ ଯୀଶୁ ଇେବୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍।

ଯୀଶୁସେ ଅନୁେରଣରାରୀ ଗୁଠଆିର ତାସଘେ ପ୍ରରୃତ ପରିବାର୍ ମାନର୍
୩୧

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ମେ ତାଙି୍ଗୟ ଆଉ ଭାଇଗୁଠଆିର ହୁୋନମଗ ବାରଚାର୍। 
ତାମ୍ ବାହାର ିଇଜ୍ାର ଆଉ ଅଣ୍ା ଆେିେ ଯୀଶୁ େୀନ୍ ମେହାଁମଗ ତାୟାର। ୩୨

 ହୁବାମକ 
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ଯୀଶୁମେ ଚାରପିାଖି ଆୋର ମଘରଚାର ଅକ୍ାଚାର। ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, ନମିମ୍ଭ 
ୋ ଆଉ ନମିମ୍ଭ ଭାଇଗୁଠଆିର୍ ନେିାନ୍ ବାହାର ିଜାଗକାନାର୍।

୩୩
 ଯୀଶ ୁମେଞ୍ଚାସ୍, ମନମର ଏମଘେ ୋ’ ଆଉ ମନର ଏମଘେ ଭାଇ। ୩୪

 ତାମଘେ ପାଛେି 
ଯୀଶୁ ତାମଘେ ଚାରପିାଖି ଅକ୍ାଚକିା ଆୋରନି୍ ଏରଆିସ୍। ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ଇ ଆୋର 
ଏମଘେ ୋ ଆଉ ଭାଇ। ୩୫

 ମନର ପରମେଶ୍ୱରମେ ଇଛାବନ୍ କାଯତ୍ତ୍ୟକାରୀ କାେ୍ାର, 
ତାମ୍ ଏମଘେ ଭାଇ ଭଉଣୀ।

ଚାଷଶି ସହେ ୁଚାହାନ୍ ବଷିୟନୁ ଦୃଷ୍ଟାର୍ନ ରାଥା

୪  ୧ ଯୀଶ ୁଆଉଥମର ହ୍ରଦ ପାଖିନୁ ଭାଷଣ ଚଆିମଗ ଆରମ୍ଭ କାେଚାଷ୍। ହୁ ଜାଗାନୁ 
ତାମଘେ ଚାରପିାଖି ବାମଗ ଆେୁ ଗୁଠଆିର ମକରାର୍। ତାନ୍ ହ୍ରଦ ତା ରାଚକା ଅଣ୍ା 

ଡଙ୍ଗାନୁ ମକରାସ୍ ଅକ୍ଆିସ୍। ଆଉ ୋଫା ଆୋର୍ ହ୍ରଦ ପାଖିନୁ ଇଜ୍ାରା ରାଚାର୍। ୨ ଯୀଶୁ 
ଡଙ୍ଗାନୁ ରାଚାଶା ଆୋରନି୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଶ୍। ତାନ୍ ହୁବୁଡା ରନି୍ ଉପମଦଶ, ଚଆିମଗ 
ୋଗିନ୍ ବାମଗ୍ ଗୁମଡ କାଥାଣୀନ୍ା କାଥା ମେୋୟା। ତାମଘେ ଶକି୍ଷାନୁ ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍।

୩
 ମେନା ଅଣ୍ା ଚାଷସି୍ ବହିନି ିଚାହାମଗ ଉରୁଖିଆସ୍। ୪ ମଯମତମବମଳ ଚାଷସି୍ ବହିନି ି

ଚାହାେିଆସ୍, ହୁନ୍ତୁ ିଆଧା ବହିନ ିପାବୁନୁ ଖାତାରା। ଅଳା ଗୁଠ ିବାରଚାରା ହୁବୁଡାଗୁଠନି୍ 
େଖାର ଚାର୍। ୫

 ଆଉ ଅଧା ବହିନି ିରୁଗୁଳ ିହାଜୁ୍ନୁ ଖାତାରା। ହୁ ହାେୁନୁ ବାମଗ ହାଜୁ୍ 
ୋଲ୍ାରୁ। ବାମଗ ହାଜୁ୍ ୋହ୍ରିାନା ଶଖୁରୁୁ ହୁ ବହିନି ିଗୁଠ ିଚାମଣ୍ ଗାଜା ୋଞ୍ଚାମକରା। 
୬

 ମହମେ ବଳି ିଆକାଶ୍ ନୁ ଆରଗନା ପମର ପମର ଗରମ୍ ୋଗି ଗାଜା ଗୁଠ ିଅେିଆମକରା। 
ହାଜୁ୍ ଉୋମଗ ମଚରୁ ଗାହରି୍ ମଗ କାୋ ପଳକାନ୍ ିୋନ୍ ୁଚାରା ଗୁଠ ିହାଇୟା ମକରା। 
୭

 ଅଧା ବହିନି ିଆଚୁ ଉୋ ଖାତାରା ମକରା। ଆଚୁ ୋନୁ ଗୁଠ ିପାରାଦାମଗ ୋଗିଆ, 
ମହମେ ଆଚୁ ୋନୁ ଗୁଠ ିୋନୁ ଚାରା ଗୁଠନି୍ କୁେିଆଚା, ହୁଦ୍ ମଗ ୋଗିନ୍ ହୁବଳା ଗୁଠ ି
ବମନକର ିପାରାଦା ପଲି୍ଆ। ମହମେ ହୁନୁ ଫାଳୁ ୋହ୍ ିୋଞ୍ଚା। ୮ ନଅଁି ବହିନି ିଗୁଠ ିଭେ 
ହାଜୁନୁ ଖାତାରା। ହୁନୁ ୋନୁ ୋଞ୍ଚା। ୋନୁ ଭେ ପାରଦଆି ଆଉ ଫାଳୁ ଆଉନଅି ୋନୁନୁ 
ତରିଷି ଗୁଣ୍ ଆଉ ଷାଠଏି ଗୁଣ୍ ଆଉ ଏମହଦ ିଭି ନଅଁି ୋନୁନୁ ଶମହ ଗୁଣା୍ମକ ଫାଳୁ 
ୋଞ୍ଚା। ୯ ତା’ ପମର ଯୀଶ ୁମତଙି୍ଗଆସ୍, ‘ ’ନମିମ୍ଭ ଉଲ୍ା ମନର ମେନାନାର, ତାମମ୍ନାର୍।”

ଯୀଶୁେ ୁଏସଦେସଗ ରାଥାଣି ମିଶାୟା ସତଙ୍ଦାସ୍
୧୦

 ପମର ମଯମତମବମଳ ଯୀଶୁସ୍ ଅଥାେ ିରାଚାଷ୍, ହୁ େେୟନୁ ତାମଘେ ବାରଜଣ ଜାକ 
ମପ୍ରରତି ଆଉ ଅେଗା ମଚଳା ଗୁଠଆିର୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଇକାଥାମଗ େେନ୍ନୁ ମେନଚାର।
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୧୧
 ଯୀଶୁସ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଖାେି ନେିାନ ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜନୁି ଉଳତାକଥା 

ବୁଝରିାମଗ ୋଗି ଶକି୍ ଚଚିକା ଦାସ୍। ମହମେ, ଅେଗା ଗୁଠଆିରନି୍ ଏନ୍ କାଥାଣୀ 
ୋଝାନୁ େବୁ କାଥା ମତଙ୍ଗନ୍। ୧୨

 ଏନ୍ ଏମହଦ ିକାେ୍ା କାରଣ ମବା:

“ହୁବୁଳାର ଖାେି ଚାହାଁ ମବନ୍ରେନିା ମହମେ ଏମନ୍ଧର ିଏରା ପଲ୍ର।
ହୁବୁଡାରଖାେି ମେନା ମବନ୍ର୍ େନିା ମହମେ ବୁଝୁରାପଲ୍ର।

’ଯଦ ିହୁବୁଡାର ଏରାଆଙ୍ଗର ଆଉ ବୁଝୁରା,
ଆଙ୍ଗର ମହମେ ହୁବୁଡାର ବାଦାୋରକତ୍ତର ଆଉ ମକ୍ଷୋ ହାଖର କର।’ ” 

 ଯିଶାଇୟ ୬:୯–୧୦

ଯୀଶୁସ୍ ବହିନି ିଚାଦାନା ରାଥାଣୀର୍ନା ରଥା ବୁଝାବାଚାଷ୍
୧୩

 ତାରପମର ଯୀଶୁ ହୁବୁଳାରିନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନିମ୍ ଗୁଠିଆର୍ ଇ’କାଥାଣୀ 
ବୁଝରାଦାରକା? ୧୪

 ଚାଷିସ୍ ଆୋରିନ୍ େନ ୋଝାନୁ ପରମେଶ୍ୱରମେ ଉପମଦଶ 
ଚାହାମଗ ଆଳୁସ୍ ଏମହଦ।ି ୧୫

 ମବମଳମବମଳ ବାକ୍ୟ ପାବୁନୁ ଖାତରିୀ କାଇ। ଅଧା 
ଆୋର ଏମହଦ ିପାବୁନୁ, ହୁବୁଡା ଆୋର ପରମେଶ୍ୱରମେ ବାକ୍ୟ ମେନାର ମହମେ 
ଶଇତାନ୍ ଚାମଣ୍ କର ିବାରଦିା ହୁବୁଡାମର ୋଝାନୁ ଚାହାକାଚକିା ବାକ୍ୟ ମବା’ହୁଇ 
କାଇ।

୧୬
 ଆଉ ଅଧା ଆେୁ ଚାଚାନ୍ା ହାେୁନୁ ଚାହାକାଚକିା ବହିନି ିଏମହଦ,ି ହୁବୋର୍ ବାକ୍ୟ 

ମେନ୍ାର ଆଉ ଚାମଣ୍ ଖେୁନୁି ହୁମବା ଗ୍ରହଣ କାେ୍ାର। ୧୭
 ମହମେ ତାମଘେ ମଚରୁ ତାମମ୍ଭ 

ହୃଦୟ ଉଳାମଗ କରାପଲି୍, ମହମେ କଛି ିେେୟନୁ ହୁବୁଡାର ବାକ୍ୟନୁ ଧାରାନାରା 
ଇନାର। ପାଛେି ମଯମତମବମଳ ବାକ୍ୟ ଯୁଗୁରୁ ବପିଦ ବାର ିଆଉ ହୁବୁଡାର ହୁଡା 
େହନାର, ହୁ େେୟନୁ ହୁବୁଡାର ଚାମଣ୍ ବଶି୍ୱାେ ହାରାବନାର।

୧୮
 ଆଉ ଅଧା ଆେ୍ାର ଆଚୁ ୋଝାନୁ ଖତାରକା ଚକିା ବହିନ ମେଖା। ଇବୁଡାର 

ବାକ୍ୟ ମେନାର। ୧୯
 ମହମେ ତାମମ୍ଭ େନୁ ଜଆିତା ଚନି୍ା, ଧନ େମ୍ପତ ିନୁ ମୋଭ ଆଉ 

ଅେଗା ଜନିଷି ୋଭ କାୋମଗ ୋଡୋବାର ିଆଉ ହୁବୁଡା ଗୁଠ ିବାକ୍ୟମବା କୁେିଚ ି
ମଦମେ ହୁବୁଡା ତାମମ୍ଭ ଜଆିନୁ ଫାଳୁ ହନି ୋନ୍।ି

୨୦
 ଅଧା ଆେୁ, ଭେ ହାଜୁ୍ନୁ ଚାହାକାଚକିା ବହିନି ିମେଖା, ହୁବୁଡାର ପାରମଦାରା 

ଫାଳୁ ୋମନାର ହୁବୁଡା ଏକୋ ଏକୋ ତରିଶି ଗୁଣ, ଶାଠଏି ଗୁଣ, ଆଉ ଶମହ ଗୁଣ 
ଯାମକ ଫାଳୁୋନ।ି”
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ଯାହା ନସିଭେ ପାଖିନୁ ଆତେିି ହୁବୁଳା ନାେଖନୁୁ ୋଗାବା
୨୧

 ତା’ମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ହୁବୁଳାରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମିମ୍ଭ ଏମନ୍ କାଟୁ ତାଳ ିକା ଖଟରୁ 
ତାଳ ିଚଙିି୍ଗନମିବା ଇଦାର କା?” ନମି୍ ଚଙିି୍ଗନମିବା ଚଙିି୍ଗନ ିରୁଖା େିୟା ଚଙିି୍ଗନ ିଇୟା। 
୨୨

 ମହମେ, ଯାହା କଛି ିନୁହୁରୟିା ଦା ଆତ୍,ି ହୁମବା ଭେ ୋନକ। ଯାହା କଛି ିନୁହୁରୟିା 
ଦା ଆତ୍ ି ହୁମବା େବୁ ବାହାର ିଉରଖ। ୨୩

 ଯଦ ିମନମଖ ମେନାମଗ ମହବଦା ଆତେିି 
ତାନ୍ ମେନନାସ୍। ୨୪

 ନେି ଯାହା ମେନାଦାର୍ ହୁବୁଳା େିୟାଁ ୋବଧାନ ୋନାୟାରା 
ବଚିାର କାୋ। ନେି ଏହଦି ିଭାବନୁ ଅେଗାମେ ଚଆିଦାର। ମହମେ ପରମେଶ୍ୱର 
ନେିାମଗ ଆହାର ିବାମଗ ଚଅିେ। ୨୫

 ମନମଖ ପାଖିନୁ ଯାହା ଆତଳି,ି ହୁମବା ଆଉ ବାମଗ 
ଚଆି ଖାତର। ମହମେ ମନମଖ ପାଖିନୁ ବାମଗ କମ୍ ଆତେିି ହୁମବା ଭି ତାନ୍ ହାରା ବଷ।

ବହିୀନ ିବଷିୟନୁ ଯୀଶୁ ବ୍ାଖ୍ା ରାମଚାର
୨୬

 ଯୀଶୁ ଆଉ ଥମର ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ,ି ହାଲୁ୍ନୁ ବହିନି ିଚାହାନା 
ଆେୁ ଅଣ୍ା ମେଖା। ୨୭

 ବହିନି ିତ ିଗାଜା ଉରଖିଦା ଉଲ୍ା ୋହାଁ ପାରାମଦମଗ ୋଗି। 
ହୁବୁଳା ଆୋର ଉଲ୍ା ବାମକ ମଚତା ରାନାରା କା ୋହାଁ ବାମକ ଚୁତକା ରାନାରା, ହୁନ୍ ୁ
ଏମମ୍ଭ ଏମନ୍ କାେି ବାରାେି। ମହମେଭି ଗାଜାବ ନମିଜ ଛାଇନୁ ପରଦାୋଗି। ହୁଆଲ୍ାେ 
ଆହା ପେଦାସ୍ ମଯ ଗାଜା ମବା ଏେମକ ପଦତ୍ତାେି। ୨୮

 ନମିକ୍ଷଭି ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ ବନିା ହୁନୁ 
ନମିଜ ନମିଜ ଫାଳୁୋନ ିଆଘେି ଗାଜା ତାମଘେ ପାଛେି ମକଣ୍ା ୋନ।ି ତାମଘେ ପାଛେି 
ମକଣ୍ାମଗ ପୁରା ପୁର ିମହେ ୁୋନ।ି ୨୯

 ମଯମତମବମଳ ମହଶୁ ପାନକିାଇ ହୁ େେୟନୁ 
ଆୋସ୍ ତାଆଁତାର ହୁଦାୋ ମହାଇଦାେ। ମହମେ ଇ’ମବାହ ିଅେଳ କାୋମଗ ଭେ 
େେୟ।

ପରସମଶ୍ୱରସେ ରାଜ ିଅଣ୍ା ମାନ ିଦାନା ସେଖା
୩୦

 ମହମେ ଆଉଥମର ତାନ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ି େମ୍ପକତ୍ତନୁ ଏମନ୍ 
ମତଙ୍ଗନା ଏନ ନେିା ବୁଝାବନ। ୩୧

 ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିଅଣ୍ା ୋନ ିବହିନି ିମେଖା। 
ଇମବା ୋନ ି ବହିନି,ି ନମିମ୍ଭ ହାଳୁନୁ ଚାହାକାଚକିା ବହିନି ି ଗୁଠିନ୍ ି େବୁନ୍ ି ଛମଟ। 
୩୨

 ମହମେ ନମିମ୍ଭ ମେନା ପାମଛେି ଇ’ୋଜୀ ପାରମଦାଦା ନମିମ୍ଭ ବଗ୍ ଚାନ୍ା ଆଉ ଅଣ୍ା 
ୋନୁ ଗୁଠନି୍ ିେବୁନ୍ ିକହା ୋନମକା। ତାମଘେ ୋକ୍ଷା ଗୁଠ ିକହା ୋଞ୍ଚାମକରା। ଅଳା ଗୁଠ ି
ବାରଦା ତାମଘେ ଛାଇନୁ ବାୋ କାେ।”

୩୩
 ଯୀଶ ୁଏମହଦ ିଜା ଯା କାଥାଣିନ୍ା କଥା ୋଝାନୁ ହୁବଳାରନି୍ ଉପମଦଶ ଚଆିେିଆସ୍। 
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ହୁବୁୋମର ହୁଝୁରା ଆଙ୍ଗାନା ମେଖା ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙ୍ଗେିଆସ୍। ୩୪
 ଯୀଶୁ ଆୋରନି୍ 

ଉପମଦଶ ଚନିା ବାମକ େବୁ ବାମକ କଥାଣୀନ୍ା କଥା ମତଙ୍ଗାେିଆସ୍। ମହମେ ଯୀଶୁମେ 
ୋମଙ୍ଗ ତାମଙ୍ଗ ମଚୋ ଗୁଠଆିର୍  ଅଥାର ିରାନା ବାମକ, ହୁ େେୟନୁ ଯୀଶୁ ହୁବୁଳାରନି୍ 
େବୁ କଥାତା ଅଥତ୍ତ ଭେ ଭାବନୁ ବୁଝାବା ଚଆିେିଆସ୍।

ଯୀଶୁ ତାରା ବଦେ ରାମଚାଚାଷ୍
୩୫

 ହୁ ଉଳ୍ା ୋହାଁ ବାମକ ଯୀଶୁ ତାମଘେ ମଚଳା ଗୁଠଆିରିନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍ , “ଗୁଚା 
ଆରଖାଣି୍କତ୍।” ୩୬

 ମହମେ ହୁବୁୋ େବୁ ଆୋରନି୍ ହୁୋନ୍ ବଥିରାଚାର। ଏକା ଡଙ୍ଗାନୁ 
ଯୀଶୁ ଆଘିେିନ୍ ିଅକାଚାଷ୍, ମଚୋ ଗୁଠଆିର ଭି ମକରାରା ଅକଆିର୍। ହୁୋନ୍ ଅଳଗା 
ଡଙ୍ଗା ଗୁଠଭିି ରାଚା। ୩୭

 ତାମଘେ ପାଛେି ହ୍ରଦନୁ ଅଣ୍ା ଭୟକର ତାକା ମଚପୁ ୋଞ୍ଚା। 
ଡଙ୍ଗା ଆଘେିମଗ ମଢଉ ୋରା ୋରା ବାରଚା। ଡଙ୍ଗାନୁ ଆମ୍ଗୁୁଠ ିଭତକି ୋଞ୍ଚମକରା। 
୩୮

 ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗା ଉୋ ପାଛେିିତା େମଙ୍ଗାନୁ ଅଣ୍ା ତକଆିନୁ କୁକୁଚଚିାଷା ହାନ୍ଦାଶଚାଷ୍। 
ତାମଘେ ମଚୋ ଗୁଠଆିର ତାମଘେପାଖିମଗ ମକରାରା ତାଙ୍ଗା ଚଦଆିର। ହୁବୁକାର 
ମତଙି୍ଗଆର, “ଗୁରୁ, ନମି୍ ଏମନ୍ ଏମମ୍ଭ କାଥାମବା ଚନି୍ା କାୋ ଦାରାକା ୋଲ୍ା, ଆକୁନ 
ଏମ୍ େଲୁ୍ ହମ୍ କମ୍।”

୩୯
 ଯୀଶୁ ଉେକାରେ ମକରାସ୍, ତାନ ତାକା ମବାନ୍ ଧେକ ଚଚିାଷା ଆଉ ମଢଉ 

ବନମତଙି୍ଗଆସ୍, ଶାନ୍ ିୋନଚା ମକରା।
୪୦

 ତାମଘେ ପାଛେିି ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠିଆରିନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନମି୍ ଏମନ୍ମଙ୍ଗ 
ଏେଚାଦାର୍? ଆକ୍ଯୁାମକ ଏ‘ମନ୍ ନମିମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ୍ ଆଗକି ୋନା?”

୪୧
 ହୁବୁଳାର ମହମେ ବାମଗ ଏେଚଆିର ମକରକାର ଚାର। ହୁବ୍ ୋର ନଜିର ୋଝାନୁ 

ମେନା େନୁ ିୋନଚାରେ, “ଇଶ ଏକା ପରକାରତା ଆୋସ୍? ଏହଦିଭିି ଆେ ୁଆଉ ତାକା 
ତାମଘେ କଥା ମେନାେି।”

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ଆୋେନି୍ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ାତ ିମକିୁ୍ ରାମଚାଷ୍

୫  ୧ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋ ଗୁଠିଆର ହ୍ରଦନ୍ା ଆରପାଖିନୁ ଗରାେିୟ 
ଗୁଠଆିମର ମଦଶନୁ ଆହାନ୍ଆିର। ୨ ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗମଗ ବାହାର ିବାରଚାଷା ଅଣ୍ା 

ୋୋଣାନ୍ ିଉର୍ ଖିଆସ୍  ତାମଙ୍ଗ ପାଖି ବାରଚାେ। ତାମଘେ ମେଦୁନୁ ଦୁଷ୍ଟାÉା କରଚଦା 
ରାଚା। ୩

 ହୁ ଆୋେ ୋୋଣାନୁ ରାେିଆେ। ତାଙ୍ଗା ମନଧୀଭି ହଆିଁ ପଲ୍ା େିଆର। 
ଏହଦିଭିି େକିେିିନୁ ଭି ତାଙ୍ଗା ହଆିଁ ପଲି୍ଆର। ୪

 କାରଣ ମବା ୋନାେି ତାଙ୍ଗା ବାମଗ 
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େେୟନୁ ହାତକଡ ିଚଚିାର ଆଉ ତାମଙ୍ଗ ଗାମନ ହଆିଁଚଆିେିଆର। ମହମେ ତାନ୍ 
ହାତ କଡ ିମବା ହାଚାୟା ଖେୁାଚଆିେୀଆସ୍ ଆଉ େକିେିିମବା ଖଣ୍ ଖଣ୍ କାେଚାୋ 
ହାଚାଚଆିୋେ ମନଧୀ ମହମେଭି ତାଙ୍ଗା ଧାରାୟା ଇୟା ପଲ୍ା େିଆର। ୫ ହୁୋ ୋହାଁ 
େଦାମବମେ ୋଶାଣାମଗ ଆଉ ପାରାତାନୁ ରାଚାୋ ଚରିାରାେିଆସ୍ ଆଉ ତାନ୍ ନମିଜ 
ନମିଜ ଚା ଚା ନୁ ଖାଦ ିକାେେିଆସ୍।

୬
 ଆୋେ ଯୀଶୁ େନି୍ ମଗଛାନ୍ ିଏରଆିୋ ତାମଙ୍ଗ ପାଖିମଗ କୁଧୀଆରା ମକରାେ 

ଆଉ ପାଦୁକଆି ଖାତରା ୋ ତାମଙ୍ଗ ଆଗେି କାମେ େଣିୁ୍ଆ ୋରଚାେ। ୭
 - ୮

 ଯୀଶୁ 
ହୁଆୋେନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏ ଦୃଷ୍ଟତ୍ା, ଇଆୋମେ ମେଦୁନ୍ ିଉରୁଖୟୁା ଭୁଙୁ୍ଗକାଲ୍। 
ଯୀଶୁ ଏମହଦ ିମତଙ୍ଗନାମଗ ହୁଆୋସ୍ ବାମଡପାଟନୁି ଚ୍ରିାରାୋ ମତଙି୍ଗଆେ, “େବୁନ୍ନି୍ 
ମକାହା ପରମେଶ୍ୱରମେ ହାଦୁ ମହ ଯୀଶ,ୁ ନନି୍ ଏମଙ୍ଗସି୍ ଏମନ୍ ଚାହାଦାର? ଏନ ନେିାର 
ବନିତ ିକାୋ ଦାନ୍, ନନି୍ ଏଙ୍ଗା ଆୋଆଇତା।”

୯
 ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ମେନ୍ାେ, “ନମିମ୍ଭ ନାମେ ଏମନ୍?”

ଆେେ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏମଘେ ନାମେ  େିଜନ 5 ଆଉ ବାହନିୀ ଭୁତୁ।ମହମେ ଏମ୍ ବାମଗ 
ଆତଦାେ।”

୧୦
 ହୁ ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା ଆହୁରୀ ଆହୁରୀ କାେକୂତ ୋନଦିା ଭିକ ନଚିା ହୁେ ହୁବୋର ିହୁ 

ପାଦାନ୍ା ବାହୀରମିଗ ତାୟା ୋଲି୍ଚଚିାସ୍।
୧୧

 ଇ ପାରତାମଗ ୋତାନୁ ହୁ େେୟନୁ ଘଷୁୁର ିଗୁଠ ିକହା ଭିେଅଣ୍ା ମେନାେିଆର। 
୧୨

 ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା ଗୁଠ ିଯୀଶୁ େନି୍ ବନିତ ିକାମ୍ ଚା, ଏୋନ୍ ଘଷୁୁର ିପାଖିମଗ ତାୟାଚା, 
ମହମେ ଏମ୍ ଦୁବୋମର ମେଦୁ ଉୋ କରମ୍ କମ୍। ୧୩

 ଯୀଶ ୁତାୋନ୍ ଏମହଦ,ି କାେମଗ 
ଅନୁେତ ିଚଚିକାଚାର। ମହମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ାଗୁଠ ିହୁଆୋମେ୍ ମେଦୁନ୍ ିଉରଖି ଦା ଘଷୁୁର ି
ଗୁଠମିଗ ମେଦୁନୁ କରଚାମକରା, ହୁ ଘଷୁୁର ିଭିେିନୁ ରାଚକୋ ଦୁଇ ହାଜାର ଘଷୁୁର ିରାଚାର, 
ତାନ୍ େବୁଯାକ ଘଷୁୁର ିପାରତା ଇତାମଗ ଖୁବ ମବମଗ କୁଧିଆରାଚଚିା ଆଉ ହ୍ରଦ 
ଉୋମଗ ଖାତରା ଚଚିା। େବୁ ଘଷୁୁର ିଗୁଠ ିଆମ୍ନୁୁ େହୁ୍ଆିମକରା।

୧୪
 ଘଷୁୁର ିପେନ୍ା ଜଗୁାଆ ଗୁଠଆିର ଭୁଙ୍ଗାର ମକରାର େହରନୁ ଇ କାଥା ବଷିୟନୁ 

ମତଙି୍ଗଆେ, ଆେର ଏମନ୍ ୋଞ୍ଚା, ମବାେି ଏରାମଗ ବାରଚାର। ୧୫
 ହୁବୁଡା ର ଯୀଶୁମେ 

ପାଖିମଗ ଆହାଁନ୍ ିଆରା ଏରୟିାରମଯ ମନମଖ ମେଦୁନୁ ବାହନିଭୁିତୁ 6 କରକଚିା, ହୁ 

5 ୫:୯ େିଜନ ଇବ ବାମଗ ଅଧିକ୍ । ରେିୟ ମେନାବାହନିନୁି ଅଣ୍ା େିଜନ୍ ନୁ ୫୦୦୦ ମେୈନ୍ୟ 
ରାେିଆର୍।
6 ୫:୧୫ ବାହନିୀଭୁତୁ ନଅିଁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ା।
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ଆେସ୍ ଚଢିାପାଟା କୁରଆିୋ ଭଲ୍ ମେ ଅକାଦାସ୍। ତାମଘେ େନମବା ଭେ ୋନ୍ଞ୍ଚା 
ମକରକଚିା। ଇମବା ଏରୀଆର ହୁବୁୋର ଏେଚଆିର ମକରାର। ୧୬

 ହୁୋନ୍ ନଅି ଆେୁ 
ରାଚାର, ହୁବୁୋର ଯୀଶୁ ମେ ନାେଖ ୁଏର୍ କାଚର। ହୁବୁୋର ଅେଗା ଆୋମର ଆଘେି 
କାମେ ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା 7 ଭୁତୁବାରଚକିା ଆୋେନି୍। ଆଉ ଘଷୁୁରୀ ଗୁଠମିଗ ଏମନ୍ ୋଞ୍ଚକିଚିା, 
ହୁବୁଳା େବୁ ମତଙି୍ଗଆେ। ୧୭

 ତାମଙ୍ଗ ପାଛେିି ହୁଆୋର ଯୀଶୁମେ ପାଦା ଆମି୍ଭଆରା 
କାୋ ମଗ ବନିତ ିକାେଚାର।

୧୮
 ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକି୍ଆୋ କାୋମଗ ମରଡ ିୋଞ୍ଚାର୍। ମନମଖ ଆଘ୍ିନ୍ ିଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା 

ୋକଚିା, ତାନ୍ ଯୀଶୁମେ ୋମଙ୍ଗ କାୋମଗ ୋଗି ତାଙ୍ଗା ବନି୍ ିକାେଚାଷ୍। ୧୯
 ମହମେ 

ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା କାୋମଗ ଅନୁେତ ିୋହ୍ଚିଚିାଷ୍। ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନମି୍ ନମିମ୍ଭ ଆଳ୍ା, 
ଆତ୍ୟି ଆୋମର ପାଖିମଗ କାୋ। ପରଭୁ ନମିମ୍ଭ ୋଗାନ୍ ଯାହା କାମ୍ କାଦାସ୍, 
ହୁବ୍ ୋେବୁ କାଥା ହୁବ୍ ୋରନି୍ ମତଙ୍ଗା।

୨୦
 ମହମେ ତାନ୍ ଭୁଙ୍ଗାସ୍ ଆଉ  ମଦକାପେି 8 ପାଦାନୁ ଆୋରନି୍ ମତଙ୍ଗାମଗ ୋଗିଆସ୍ 

ମଯ, ଯୀଶୁ ଏମକେ ତାମଘେ ୋଗାନ୍ କହାନାେଖ ୁକାେକା ଦାସ୍। େବୁ ଆୋର୍ ଇକଥା 
ମେଞ୍ଚାରା ଚାମ୍ କାଚାର୍  ମକରାର୍।

ଯୀଶୁ ସରଚରା ଚରିା ରୁରାଇନ୍ ଜଆି ଚଚିାସ୍ ଆଉ  
ଅଣ୍ା ଅେୁସ୍ ମକୁ୍ାନ୍ େସୁ୍ ରାମଚାଷ୍

୨୧
 ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକଆିୋ ହ୍ରଦନ୍ା େିଆଁ ପାବୁନୁ କରିଆିସ୍ ମକରାସ୍। ମହମେ ହ୍ରଦ 

ପାଖିନୁ ତାମଘେ ଚାରପିାଖି ବାମଗ ଆେୁ ଯାମ୍ାର୍ ମକରାର୍। ୨୨
 ଯୀହୁଦ ିୋୋଜ୍ ଆଳ୍ାତା 

ଅଣ୍ା ଅଧିକାରସି୍ ହୁୋନମଗ ବାଚତ୍ତାଷ୍। ତାମଘେ ନାମେ ଯାଇରସ୍ ରାଚା। ଯାଇରସ୍ 
ଯୀଶୁେନି୍ ଏର୍ କା ୋମତ୍ର ତାମଘେ ପାଦୁତାଳ ିଖାତ୍ରାସ୍ ମକରାସ୍। ୨୩

 ତାନ୍ କାକୁକି୍ 
କାେଚାଷ୍ ଯୀଶ ୁେନି୍ ଭିକ୍ଷ ନଚିାଷ୍, ଏମଘେ କାମଟ ହାଦୁ ଖିନା େଆି।ଁ ଦୟା କାୋୟା ନମି୍ 
ବାରାୟା ତାମଘେେିଆଁ ମହଖାଇୟା, ମହମେ ତାନ୍ େସୁ୍ଥ ୋନମକା ଆଉ, ଜଆି ହାଖଦ୍।

୨୪
 ଯୀଶୁ ଯାଇରମେ ୋମଙ୍ଗ ଉଖକିଆୋ ମକରାସ୍। ଅଧା ଆୋର ଯୀଶୁମେ ପାଛେିି 

ପାଛେିି ମକରାସ୍। ଭିଳି୍  ୋଞ୍ଚକା ମହତୁ ଆେଗ୍ ଆଘ୍ିମଗ ଭୁଙ୍ଗା ବାରାେିଆର୍।
୨୫

 ହୁୋନ୍ ଆୋମର ଉୋ ଅଣ୍ା େକୁ୍ା ରାଚା ମକର୍ କା ବାରବରସ୍ ୋଞ୍ଚାଦା ତାମଘେ 

7 ୫:୧୬ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ା ଇବ ଭୁତୁବ୍୍  ବୁଝାବ।ି
8 ୫:୨୦ ସଦରାପେି ଇବ ଅଣ୍ା ଗ୍ରୀକ୍  ଶବ୍ଦ। ଇଦସଗ ଅଥ୍କ ଦାସଶଟା ନଗର୍ । ଇ ଅଞ୍ଚଳ୍  ଗାେିେୀ 
ହ୍ରଦର୍ନା ପୂବ୍କ ରାସଳ ରାଚା। ଖାେି ହୁୋନ୍ ଦାସଶଟା ବାସଳ ବାସଳ ନଗର୍  ରାଚା।
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ଋତୁ ଶ୍ରାବ ୋନାେିଆ। ୨୬
 ନଅଁି ଡାକ୍ଟର୍ ଗୁଠଆିମରତ୍ତ ଏଦା େଞିୁ୍ଜଆରା ନରିାଶା ୋଞ୍ଚାର୍ 

ମକର୍ କାଚାର୍, ତାନ୍ ବାମଗ କଷ୍ଟ ହାଖାେିଆ। ତାମଘେ େବୁ ପାଇୋ ଖଚତ୍ତା ୋଞ୍ଚାମକରା। 
ମହମେ ଜଆିନୁ ଏକା୍ଭି ଉନ୍ମତ ିୋଲ୍ା ଘଟୁ। ମହମେ ତାମଘେ ମେଦୁ ବାମଗ ଖରାପ୍ ରାଚା।

୨୭
 ହୁ େୁକ୍ା ଆେି ଯୀଶୁ ମେ ବଷିୟନୁ ମେନା େୁଞଆି ବାମକ ଆୋମର ୋମଙ୍ଗ 

ତାନଭୀ ମବଦଆି, ତାନ୍ ପାଛେି କାେତି୍  ବାରଚାଦା ଯୀଶୁ ମେ ପାଖି ପାଖି ୋଞ୍ଚା ଆଉ 
ଚଢିାବ ଏଁେରା ଚଚିା। ୨୮

 ତାନ୍ େମନ େମନ ମତଙ୍ଗାେିଆ, ଯଦ ିଏନ୍ ଖାେି ଟମିକ 
ତାମଘେ ଚଢିା ଏଁେରା ଆଙ୍ଗନ୍ ମହମେ ଏନ୍ ଭେୋନନ୍ କନ୍। ୨୯

 ତାନ୍ ଯୀଶୁ ମେ ଚଢିା 
ଏେଁରା ଚଚିା ମଯମତମବମେ ତାମଘେ ଋତୁ ଶ୍ରାବବନ୍ ୋଞ୍ଚାମକରା ଆଉ ତାମଘେ ମେଦୁନ୍ା 
ମରାଗୁ େସୁ୍ଥୋଞ୍ଚାମକରା ମବାେି ତାନ୍ ଭାବଚା। ୩୦

 ହୁ େେୟନୁ ଯୀଶୁ ଭାବଚାଷ୍ ମଯ 
ତମଘେେତନି୍ ଶକି୍ ଉରଖିଆମକରା,ତାନ୍ ଇଜ୍ାସ୍ ମକରାସ୍ ଆଉ ପାଛେିମଗ କରିରଆିୋ 
ଏରଆିେ ଆଉ, ତାନ୍ ଇଜ୍ାସ୍ ମକରାସ୍ ଆଉ ପାଛେିମଗ କରିରଆିୋ ଏରଆିେ ଆଉ 
ମେଞ୍ଚାସ୍ ଏମଘେ ଚଢିା ମନରା ଏେଁରାର୍।

୩୧
 ମଚୋଗୁଠଆିର ଯୀଶୁ େିନ୍ ମତଙି୍ଗଆର, ଇୋନ୍ ନଅି ଆେୁ ନମିମ୍ଭ ପାଛେି 

ମଠେରାରା କାନାରା। ମହମେ ନମି୍ ମେମନଦାର୍, ଏଙ୍ଗାମନର ଏଁସ୍ାର।
୩୨

 ମହମେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ଏକା ଆୋେ ଏଁେରାସ୍ େବୁତାରା ଏରିଆସ୍। ୩୩
 ହୁ 

େକୁ୍ା ଆେି ଆଖାମକରାମଯ ତାନ୍ ଭେ ୋଞ୍ଚା ମକରକଚି,ି ମହମେ ତାନ୍ ଆଘେି ମଗ 
ବାରଚାଦା ଯୀଶୁମେ ପାଦୁ କୟିା ଖାତରାମକରା, ତାନ୍ ଏେଚାକାତ ିଆେରେିିଆ। ତାନ୍ 
ଯୀଶୁ େନି୍ େବୁକାଥା ମତଙି୍ଗଆ।

୩୪
 ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆେ,

“ଏ େକୁ୍ା, ନମିଘେ ବଶି୍ୱାେ ନଙି୍ଗା େସୁ୍ଥ କାେଚକିଚି।ି ଶାନ୍ନୁି କାଲ୍ ଆଉ ନମିଘେ ମରାଗୁନ୍ ି
େକିୁ୍ୋନୁ।”

୩୫
 ଯୀଶୁ ହୁୋନ୍ ଇେବୁ ମତଙ୍ଗନା େେୟନୁ ଯିହୁଦୀ ୋୋଜତା ଅଧିକାରୀ 

ଯାଇରେମେ ଆଳପାନ୍ ି ନଅି ଆେୁ ବାରଚରା ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆେ, ନମିମ୍ଭ ଝଅି 
ମକଚାମକରାଦ,ି ଆକୁନ୍ ନୀମ୍ ଗୁରୁେୀନ୍ ଆଉ ଏମନ୍ମଗ ଆଇତାଦାର।

୩୬
 ମହମେ ହୁବୋମର କାଥା ମେନା େୁଞୀଆୋ ଯିହୂଦୀ େୋଜ୍ ଆେପାନ୍ା 

ଅଧିକାରୀ େନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ, ଆୋ ଏେଚା ଖାେି ବଶି୍ୱାେ କାୋ।
୩୭

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ େବୁରନି୍ ଆେ୍ିଆୋ ଖାେି ପିତର, ଯାକୁବ ଆଉ ତାମଘେ 
ମଯାହନ େନି୍ ଅଚାଷ। ୩୮

 ହୁବୋର ଯିହୂଦ ିୋୋଜ୍ ଆଳ୍ାନ୍ା ଅଧିକାରୀ ମେ ଆେ୍ାମଗ 
ମକରାସ୍। ତାନ୍ ହୁୋନ ଆୋରନି୍ ବାମଗପାଟନୁି ଅହ୍ାନାର ଏରୀଆେ, ହୁୋନ୍ ବାମଗ 
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ହୁେୀ ୋନାେିଆର। ୩୯
 ଯୀଶୁ ଆଳପା ଉୋ କରଚାଷା ଆୋରନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ,ନମି୍ 

ଏମନ୍ମଗ େବୁର ହୁେି କାୋଦାର ଆଉ ଅହ୍ାଅହ୍ ିକାୋଦାର? ଇ’ ଆେସ୍ ୋଲ୍ା 
ଖିଉସ୍, ତାନ୍ ଖାେି ଚୁତକା ଦାସ୍। ୪୦

 ଇ କାଥା ମେଞ୍ଚାର େବୁ ଆେର ଯୀଶୁ େୀନ୍ 
ଆେଖିଆର ଚଚିାର।

ମହମେ ତାନ୍ େବୁରୀନ୍ ଆଳ୍ ପାମଗ ବାହାର ିତାୟାର ଚାର। ଖାେି କୁକାୟ ୋ, 
ବୁଆ ଆଉ ତାମଘେ ଗାମନ ବାର୍ କାଚକିା ମଚୋଗୁଠଆିର ୋମଙ୍ଗ ଅଚାର କୁକାୟ ଏକା 
ବାଖରାନୁ ରାଚା, ହୁବାଖରାମଗ ମକରାର।

୪୧
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ କୁକାୟମଗ ମହଖାଧାରଚାୋ ତାଙ୍ଗାନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, 

“ଟେିଥା,କୂମ୍” ମହମେ ଏ ଝଅି ଏନ୍ ନଙି୍ଗା ମତଙ୍ଗାଦାନ୍ ଉେକାରୁ। ୪୨
 କୁକାୟା 

ଚାମଣ୍କରି ଉେକାରଦା ଇଜନା ଆଉ ଏକାମଗ ଆରାମ୍ କାେଚାେ, କୁକାୟମଗ 
ବାରବରଷ ୋନାେିଆ, ତାମଘେ ୋ-ବୁଆ ଆଉ ମଚୋଗୁଠିଆର ବାମଗ ଚକତି୍ 
ୋଞ୍ଚାମକରାର। ୪୩

 ଯୀଶୁ ଇକାଥା ଆୋରୀନ୍ ୋହ୍ ିମତଙ୍ଗାମଗ କୁକାୟମଗ ବୁଆ-
ୋ’ରନି୍ ଶକ୍ ଭାବନୁ ନରିମଦଶ ଚଚିାଷ୍। ତାମଘେ ପାଛେି କୁକାୟମଗ ବୁଆ-ୋ’ରନି୍ 
ମତଙି୍ଗଆସ୍ କୁକାୟମଗ ଏମନ୍ ମହମେ େହାଁ ଅନାମଗ ଚଆି।

ଯୀଶୁ ନଜିର ଜନମ୍ େହରସଗ ସରରାେ

୬  ୧ ଯୀଶୁ ହୁ ଜାଗାମବା ବଥିାରୋ ନଜିର ଜନମ୍ େହୁରମଗ ମକରାସ୍। 
ତାମଘେଗାମନ ମଚୋ ଗୁଠଆିର ତାମଘେଗାମନ ମକରାର। ୨

 ବଶି୍ରାେ ଉଲ୍ା 
ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀୟ ୋୋଜମଗ ଆଡପାନୁ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷା। ବାମଗ ଆେୁ ତାମଘେ ଶକି୍ଷା 
ମେନଚାର ଚକତି ୋନଚାରମକରାର। ହୁବୁୋର ମତଙି୍ଗଆର, ଇଆେେ ଇବଳା େବୁ 
ଶକି୍ଷା ଏକାେନ୍ନି୍ ହାକି୍ଷୟାେ? ଆୋମେ ଏମହଦ ିଭେ ବଚିାର କାେନା ଶକି୍ ମନର 
ଚଚିାର? ଚକତି ୋନକା ନାେଖ ୁକାୋମଗ ଇଶ ଏକାସ୍ଥିନ୍ ଶକି୍ ହାକି୍ଷଆସ୍। ୩

 ଇେ 
ଏମନ୍ ହୁ ବମଢଇ ୋଲି୍ଆସ୍ ? ଇେ ଏମନ୍ ହୁ େରୟିେମଗ ତାଙ୍ଗାଦା, ଆଉ ଯାକୁବ, 
ମଯାେ,ି ଯିହୂଦା ଆଉ ଶମିୋନ ମେ ଭାଇ େଲି୍ ଆେକା୍? ତାମଘେ ବହୁନୀ ଗୁଠଆିର 
ଏମନ୍ ହୁ ଇୋନ୍ ଏମମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗ ୋଲ୍ା ରାମକ? ମହମେ ଯୀଶୁ େୀନ୍ ସ୍ୀକାର କାୋମଗ 
ଇଆୋର ବାଧା ହାଖିଆର।

୪
 ମହମେ ଯୀଶୁ ଆୋରନି ମତଙି୍ଗଆେ,ଅେଗା ଆୋର ଅଣ୍ା ପୁରୁଖାପାଚେିୀନ୍ 

େମ୍ାନ ଚନିାର। ମହମେ ତାମଘେ ନଜିର େହରତା ଆୋର, ତାମଘେ େମ୍ପକତ୍ତୀୟ ଗୁଠଆିର 
ଆଉ ତାମଘେ ନଜିର ପରବିାରନ୍ା ଆୋର ତାଙ୍ଗାନ େମ୍ାନ ୋଲି୍ କାେନାର। ୫ ମହମେ 
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ହୁୋନ୍ ଯୀଶୁ ଏମନ୍ ଭି ଚକତି ନାୋଖ ୁକାୋ ପଲି୍ଆସ୍। ଖାେି ନଅି ରୁଗି ଗୁଠଆିମର 
ମେଖା ଇଆେତାନ୍ ହୁବୁୋ ରନି୍ ଭଲ୍ କାେ ଚାଷ। ୬

 ଇଆୋର ିଏମନ୍ ଭି ବଶି୍ୱାେ 
ୋେିରାନାର ଯୁଗୁର ଯୀଶୁ ବାମଗ ଚକତି ୋଞ୍ଚାସ୍ ମକରାେ। ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ହୁ 
ଅଞ୍ଚଳତା ଅେଗା ପାଦାମଗ ମକରାୋ ହୁଜାଗାନୁ ଶକି୍ଷା ଚଚିାେ।

ଯୀଶୁ ତାସଘେ ସପ୍ରରିତ ଗୁଠଆିରିନ୍ ନାଳଖ ୁବଦେରାମାସଗ ତାୟାର୍ 
୭

 ଯୀଶ ୁବାରଟା ମଚୋରନି୍ ଅଣ୍ାନୁ ମେହଁଆିର। ତାନ୍ ହୁବ୍ ୋରନି୍ ଦୁଇ ମୋକ କାୋୟା 
ବାହାରୀମଗ ତାୟାର୍। ତାନ୍ ହୁବ୍ ୋରୀନ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ାଗୁଠ ିେିଆଁ କ୍ଷେତା ଚଆି ଆଙ୍ଗର୍। 
୮

 ତାନ୍ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନମି୍ ପାବୁନୁ କାୋ ବାମକ େଟା ଅଣ୍ା ଛଳା ଆଉ 
ଏମନ୍ ଭି ଆେମକ ହୁଆ। ରୁଟ,ି ଝୁୋ କା’ ପମକଟନୁ ଏମନ୍ ମହମେ ପାଇୋ ଆେମକ 
ହୁଆ। ୯

 ନମି୍ ଚଟ ିଆତା ଆଙ୍ଗର୍। ମହମେ ଖାେି ଆତ୍ାଚକିା ଚହି୍ନାପାଟା ଛଳା ଏମନ୍ 
ଭି ବାମଗ ଚହି୍ାପାଟା ଆେମକ ହୁଆ। ୧୦

 ଏକା ଆଳ୍ାନୁ କରଚକୁନ୍ ହୁ େହର ଆେ୍ନା 
ଯାମକ ହୁ ଆଳ୍ାନୁ ରାମକ। ୧୧

 ଯଦ ିଏକା େହରନୁ ହୁବ୍ ଳାର୍ ନେିାନ୍ ମେମହଁନାର ଆଉ 
ହୁବ୍ ୋର ନମିମ୍ଭ କାଥା ୋହ୍ ିମେନ୍ାର, ମହମେ ହୁ େହବତ୍ତ ଆେ୍ାୟା କାୋ। ମେମହନା 
ବାମକ ନମିମ୍ଭ ପାଦୁନ୍ ିଧୁେି ମହତାଚଆି। ହୁବ ହୁବ୍ ଳାର୍ ମଚତା ହାଖକତ୍ତର।

୧୨
 ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ହୁ ଜାଗାନ୍ ିଭୁଙ୍ଗାମକତ୍ତରାର୍। ହୁବ୍ ଳାର୍ ଡଙି୍ଗରା ଚଚି୍ାର୍ ମଯ ଆୋର୍ 

ଅନୁଭବ କାେ୍ାର୍। ହୃଦୟବନ ପରବିର୍ତ୍ତନ୍ କାେ୍ାର୍। ୧୩
 ତାମ୍ ଆୋମଗତ୍ତ ମେଦୁନ୍ ିଯାଯା 

ଭୁତୁଗୁଠନି୍ ମଖଚାଚତ୍ତାର୍ ତାମ୍ ନଅିଁ ରୁଗିରନି୍ ଇେନୁ୍ ଚଚି୍ାରା େସୁ୍ଥ କାେଚାଚାଷ୍।

ସହରଦ ଭାବାେିଆସ୍ ଯୀଶୁ ମାନାଦାସ୍ ବାପି୍ଜରି ସଯାହନ
୧୪

 ରାଜା ମହରଦ ଯୀଶୁ ମେ ବଷିୟନୁ ମେଞ୍ଚାସ୍। ମହମେ ଆକ୍ନୁ୍ ଯୀଶୁ ମେ ନାମେ 
ଚାରପିାମଖ ଡାବଚାମକରକଚିା, ନଆିଁ ଆୋର ମତଙ୍ଗାେିଆର, “ଯୀଶୁ ୋନାଦାସ୍ 
ବାପି୍ଜକି ମଯାହନ। ତାନ୍ ମକଚକାତନି୍ ଉେକାରକାଚାେ। ହୁ ଯୁରୁରୁ ଚକତି ନାୋଖ ୁ
କାୋ ଆଙ୍ଗାଦାେ।”

୧୫
 ଅେଗା ଗୁଠଆିର ମତଙ୍ଗାେିଆର, “ତାନ ୋନ୍ ଦାେ ଏେିୟ।”

ଆଉ ନଅି ମତଙ୍ଗାେିଆର୍, “ଯୀଶୁ ୋନାଦାସ୍  ପୁରଖାପାଚ,ି ଆଘେିକାଳ୍ ତା 
ପୁରଖାପାଚରି ିମେଖା ତାନ୍ ଭି ଅଣ୍ା ପୁରଖାପାଚ।ି”

୧୬
 ମହମରାଦ ଯୀଶୁ ମେ ଇ େବୁ କଥା ମେଞ୍ଚାସ୍। ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏନ୍ ମଯାହନ 

ମେ କୁକ୍ ୁେକୁତ୍ତନା ପିଟନ୍ । ଆକୁନ୍ ମଯାହନ ମକଚାଷା ଆଉଥମର ଉଜଆିସ୍ ।”
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ବାପି୍ଜରି ସଯାହନ ଏସ୍ ସର୍ ସରଚାସ୍
୧୭

 ନମିଜ ମହମରାଦ ମଯାହନ େୀନ୍ ବନ୍ ି କାୋମଗ ତାମଘେ େଇନ ଗୁଠିଆରିନ୍ 
ମତଙି୍ଗଆସ୍। ମଯାହନ େନି୍ ମଜମହମେ ଖନାନୁ ଇକାଚାର। ମହମରାଦ ଆଉ ତାମଘେ 
େୁକ୍ା ମହମରାଦଆିେ ିଖେୁ ିକାୋମଗ ଇବ ତାନ୍ ମତଙି୍ଚା। ପହେିନୁ ମହମରାଦଆି 
ମହମରାଦାମେ ଭାଇ ଫିେିପ୍ ମେ େକୁ୍ା ରାଚା। ପାଛେି ମହମରାଦ ତାଙ୍ଗା ମବନ୍ ଜରିାସ୍ । 
୧୮

 ମଯାହନ ମହରଦେନି୍ ମତଙ୍ାଚାଷ, ନମିମ୍ଭ ଭାଇମେ େକୁ୍ାନ୍ ମବନ୍ ଜରାନ୍ ଠକି ୋଲି୍। 
୧୯

 ମହମେ ମହମରାଦଆି ମଯାହନ େନି୍ ଶତୃ ଭାବଚାଷା ଏରାେିଆେ। ତାନ୍ ମଯାହନ 
େନି୍ ପିଟାମଗ ଚାହାଁେିଆସ୍ ମହମେ ତାନ୍ ଇଦମଗ ୋଗି ମହମରାଦ େନି୍ ପୁେକା 
ପେିଆସ୍। ୨୦

 ମହମରାଦ ମଯାହନ େନି୍ ପିଟାମଗ ଏେଚାେିଆସ୍ ତାନ ଆକ୍ାଚାଷ ମଯ 
େବୁ ଆୋର ମଯାହନ େନି୍ ଅଣ୍ା ଭଲ୍ ଆଉ ପବତି୍ର ଆେୁସ୍ ଭାବାେିଆର, ମହମେ 
ମହରଦ ମଯାହନ୍ େନି୍ ରକ୍ଷା କାୋେିଆେ। ମଯାହନ ମେ ଉପମଦଶ ମେନାମଗ ବାମଗ 
ଭେ ଦାଖିେିଆସ୍। ତଥାବ ିମଯାହନ ମେ ଉପମଦଶ ମହମରାଦ େନି୍ େବୁବାମକ ରାଗୁ 
କାୋେିଆେ।

୨୧
 ନଅି ଉୋ ମକରକା ପାଛେି ମହମରାଦମେ ଜନମ୍ ଉଲ୍ାନୁ ମଯାହନ େନି୍ ପିଟାମଗ 

ୋଗିନ୍ ମହମରାଦଆି େିନ୍ ଅଣ୍ା େୁମଯାଗ ହାଖିଆେ। ତାମଘେ ବାୋ ଅଧିକାର 
ମେନାପତ ିଗୁଠଆିର ଆଉ ଗାେିେିନ୍ା କହା ଆୋରନି୍ ମହରଦ ୋହାଁ େେୟନୁ ଭୁଜ ି
ଚଚିାସ୍। ୨୨

 ମହମରାଦଆିମେ କୁକାୟା ଉୋମଗ ବାରଚଦା ନାଡା ତାମଘେ ନାଟୁନୁ 
ପାହୀଯାକର ଆଉ ମହରଦ ବାମଗ ଖେୁ ିୋଞ୍ଚାର। “ମହମରାଦ କୁକ୍ାଇନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ 
ନମିଘେ ଯାହା ଦର୍ କାର୍  ନନି୍ ଏଙ୍ଗା ନଉିଁ। ଏନ୍ ନଙି୍ଗା ହୁବ ଚଅିନ୍।”

୨୩
 ମହମରଦ ଶପଥ କାେନା ମେଖା ମତଙି୍ଗଆେ, ନନି୍ ଯାହା ନଅିୟ ଏନ୍ ନଙି୍ଗା 

ଚଅିନ୍। ଏମହଦ ିଭି ଏମଘେ ରାଜ ିଅଧାଭାଗୁ ଚଅିନୋଗନ୍ ।
୨୪

 କୁକାୟା ତାମଘେ ୋ’ମଗ ପାଖିମଗ ମକରାଦା ମେଞ୍ଚା, “ରାଜା ମହରଦ େନି୍ ଏନ୍ 
ଏମନ୍ ନଅିନ୍?”, ତାମଘେ ୋ’ ମତଙି୍ଗଆ, “ବାପି୍ଜକ ମଯାହନମେ କୁକ୍ନୁୟୁି।”

୨୫
 କୁକାୟା ଚାମଣ୍ ରାଜାମେ ପାଖିମଗ ମକରା। ତାନ୍ ରାଜା େନି୍ ମତଙି୍ଗଆ, “ଏଙ୍ଗା 

ବାପି୍ଜକ ମଯାହନମେ ମକଚକା କୁକ୍ ୁଅଣ୍ା ଥାେିନୁ ଇୟାୟା ଏଙ୍ଗା ଚଆି।”
୨୬

 ରାଜା ମହମରାଦମେ ବାମଗ ଦୁଖଃ କାେଚାଷ ମହମେ ତାନ୍ କୁକ୍ାୟାମଗ ଇଛାନୁ 
ଦାନ୍ ଚଅିନ୍ ବେି ମତଙ୍ଗା େନୁ୍ ଜକିାଚାଷ୍  ଶପଥ କାମ୍ କାଚାଷ। ହୁୋନ୍ ମହମରାଦ ମେ 
ପାହଗୁିଠଆିରଭି ତାମଘେ ଶପଥ ବଷିୟନୁ ମେଞ୍ଚାକାଚାର। ମହମେ ଯାହା ନକିଚିା, ତାହା 
ମହରଦ ଚଆିମଗ ୋନା କାୋ ପଲି୍ଆେ, େନ ଭି ୋହ୍କିାେଚାଷ।
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୨୭
 ମହମେ ରାଜା ମଯାହନମେ କୁକ୍ ୁଅନ୍ାରାମଗ ଆମଦସ୍ ଚଚି୍ାେ ଚାମଣ୍ ଅଣ୍ା 

େଇନେନି୍ ତାୟାର, ତାନ୍ ମଯ ମଜମହମେ ଖାନାନୁ ମଯାହନମେ କୁକ୍ ୁେରୁକଆିୋ 
ଚଚିାଷ। ୨୮

 ମଯାହନମେ ହୁ କୁକ୍ ୁତାନ୍ ଅଣ୍ା ଥାେିନୁ ଅଚାଷା ହୁ କୁକାୟମଗ ଚଚିାଷ। 
ହୁ କୁକାୟ କୁକ୍ ୁଆଚାଦା ତାମଘେ ୋମଗ ଚଚିାଦ୍। ୨୯

 ଇ େବୁ ଘାଟଣା ମଯାହନମେ 
ମଚୋଗୁଠଆିର ମେଞ୍ଚାର, ତାମ୍ ବାରଚରା ମଯାହନମେ ମକଚକା ମେଦୁନ୍ ୋୋଣାମଗ 
ଅଚାରା ୋଣି୍ଆର।

ଯିଶୁ ପାଞ୍ଚହାଜାରର୍ନ ିବାସଗ ଆୋରିନ୍ ଆର୍ନଆିସ୍
୩୦

 ଏକା ମପ୍ରରତି ଗୁଠଆିର ଯୀଶୁ ତାୟାକାଚାେ, ହୁବୁୋର ମଫରବିାରଚା। ହୁବୁୋର 
ଯୀଶୁ ମେ ଚାରପିାଖି ଅଣ୍ାନୁ ୋଞ୍ଚାର ତାମ୍ ଯାହା କାେକାଚାର। ଆଉ ଆୋରନି୍ 
ଯାହାେବୁ ଶକି୍ଷା ଚଚିକାଚାର, ହୁେବୁ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୩୧

 ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ 
ମଚୋଗୁଠଆିର ବାମଗ ଭିଳ ଉୋ ରାଚାର। ହୁୋନବାମଗ ଆେରାଚାର ମହମେ ଯୀଶୁ 
ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର ହୁୋନ୍ ଅନାମଗ ଭି ଟମିକ େେୟ ୋହ୍ ିହାଖେିଆର, 
ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ନମି୍ େବୁର ଏମଘେ ଗାମନ ଅଣ୍ା ଆଳୁ ୋହ୍ ି
ରାଚକା ଯାଗାମଗ କତ୍ ଆଉ ହୁୋନ୍ ନାମ୍ ଟମିକ ୋନ୍ଥରତ୍।”

୩୨
 ମହମେ ତାମ୍ ଅଣ୍ା ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକଆିରା ଅଣ୍ା ମନଧିୋହ୍ ିରାଚକା ଜାଗାମଗ 

ମକରାର। ୩୩
 ମହମେ ବାମଗ ଆେୁ ତାୋନ୍ ଏକ୍ା କାନାବ ଏରଆିର ଆଉ ଚହି୍ନାଚା 

ଚାର। ମହମେେବୁ ନଗରତ ିଆୋର ହାକ୍ ୁପାବୁ ଚଚିାରା ଯୀଶୁ ମକରକାଚକିା ଜାଗାନୁ 
ଆହାଁତଆିର, ଯୀଶୁ ଆହାଁତନିା ଆଘେିନ୍,ି ତାମ୍ ହୁୋନମଗ ଆହାଁତଆିର ମକରାର। 
୩୪

 ଯୀଶୁ ଏକାବାମକ ହୁୋନ୍ ଆହାଁତଆିେ, ତାନ୍ ଏରଆିେ ମଯ ବାମଗ ଆେୁ ଅକଆିରା 
ଆତନାର ଯୀଶୁ ତାମମ୍ଭ ୋଗି ଦୁଖଃୁ ଅନୁଭବ କାେଚାର। ମହମେ ତାମ୍ ଚରଆି ୋହ୍ ି
ରାଚକା ମେଣି୍ ମେଖା ରାଚାର। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ବାମଗ ଉପମଦଶ ଚଚିାଷ।

୩୫
 ହୁ ବାମକ ଉଲ୍ା ଉଲ୍ାକାେିଆ। ମହମେ ମଚୋଗୁଠଆିର ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ 

ବାରଚଷା ମତଙି୍ଗଆେ, “ଇବ ଅଣ୍ା ଆେୁ ୋହ୍ ିରାଚକା ଜାଗା ଉଲ୍ା ଭୁଙ୍ଗାକାେି। 
୩୬

 ମହମେ ଆୋରନି୍ ଆଖ-ପାଖ ପଲି୍ ପାଦା ଅଣ୍ା ରାଚା ହୁୋନ୍ ମଗ ତାୟା ତାମଙ୍ଗ 
ପାଛେି ହୁୋନ୍ ମଗ ତାୋ ଅନ୍ାମଗ, ମହମେ ଅଧା ୋଣି୍ ଅନ୍ରରା ଅନର।”

୩୭
 ମହମେ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ନମି୍ ତାୋମଗ ଅନାମଗ ଚଆି।” 

ମଚୋଗୁଠଆିର ମେଞ୍ଚାର, “ଏମ୍ ଏମନ୍ ରୁଟ ିମହନ୍ୋ ଅନ୍ଦମ୍ ଆଉ ଅନାମଗ, େହାଁମଗ 
ଚଅିେ?” ରୁଟ ିମହନ୍ାମଗ ୋଗି ଏୋ େବୁରନି୍ ୋମେ ନାେଖ ୁକାୋମଗଖାତ୍ର।
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୩୮
 ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମେଞ୍ଚାର, “କାୋୟା ଏରା ନମିମ୍ଭ ପାଖିନୁ ନୟିଟା ରୁଟ ି

ଆତେି?” ମଚୋଗୁଠଆିର ହେିାବ୍ କାୋ େଞିୁ୍ଜଆରା ଯୀଶୁ େନି୍ ମତଙି୍ଗଆର, “ଏମମ୍ଭ 
ପାଖିନୁ ପାମଞ୍ଚଟା ରୁଟ ିଆଉ ଜୁମଳ ଇଞ୍ଜ ଆତେି।”

୩୯
 ଯୀଶୁ ଆମଦଶ ଚଚିାଷ, “ଆୋରନି୍ ପାଳଆିନୁ ଦଳ ଦଳ କାୋ ଅକ୍ାଚା।”

୪୦
 ଆୋର ଅଣ୍ା ଦେନୁ ପଚାଶ ପଚାଶ ଆଉ ଶମହ ଶମହ େଞ୍ଚାରା ଅକଆିର।

୪୧
 ତା’ ପମର ଯୀଶୁ ପାମଞ୍ଚଟା ରୁଟ ିଆଉ ଜୁମଳ ଇଞ୍ଜନ୍ ମଟକଚାଷା ସ୍ଗତ୍ତ ତାରା େହୁ ିଁ 

କାେଚାଷା ପରମେଶ୍ୱରେନି୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଚଚିାଷ। ତାନ୍ ରୁଟ ିଗୁଠନି୍ ହାଚଆିୋ ଖଣ୍ ଖଣ୍ 
କାେଚାଷା ମଚୋ ଗୁଠଆିରନି୍ ହାଟାମଗ ଚଚିାଷ। ତାମଘେ ପାଛେି ଇଞ୍ଜନ୍ ଭି ଖଣ୍ ଖଣ୍ 
କାେଚାଷ ଆଉ ଆୋମର ୋଝାନୁ ହୁହାଦ ିହାଟଆିର୍ ଚାର।

୪୨
 େବୁର ମପଟପୁରା ଅଣ୍ାରା େଖାରା ଖେୁେିାଞ୍ଚାର ୪୩

 େବୁର ଅନା େହାଁ େଞୁ୍ଜନା 
ପାଛେି ମଚୋଗୁଠିଆର ବଳକାଚକିା ରୁଟ ି ଆଉ ଇଞ୍ଜ ଗୁଠି ବାରଟା ଗହଁଣୀନୁ 
ଫୁେକାେଚାର। ୪୪

 ମନର୍ ମନର୍ ରୁଟ ିେକାଚାର ତାମମ୍ଭ ୋଝାନୁ ଖାେି ଆଣପମର 
େୱଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ରାଚା।

ଯୀଶୁ ଆମ୍ନୁୁ ଏରଆିସ୍
୪୫

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ଡଙ୍ଗା ଉୋମଗ କାୋମଗ ମତଙି୍ଗଆର। 
ଯୀଶ ୁମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ହ୍ରଦନ୍ା ଆରଖାଣି୍ନୁ ରାଚକା ମବଥିୋଇଦା ମଗ ଆଘ କାୋମଗ 
ମତଙି୍ଗଆେ ଆଉ ତାନ୍ ନମିଜ ପାଛେି କନ୍ ମବାେି ମତଙି୍ଗଆେ। ହୁସ୍ାନ୍ା ରାଚକା 
ଆୋରନି୍ ଆଳପା କାୋମଗ ମତଙି୍ଗଆେ ଆଉ ରାଚାେ।

୪୬
 ଯୀଶ ୁଆୋରନି୍ ମଖଦା େଞୁ୍ଜକାତନି୍ ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାୋମଗ ପାତତ୍ତା େଆିମଁଗ ମକରାେ। 

୪୭
 ୋହା ୋନାମଗ ପମର ଭି ଡଙ୍ଗାବ ହ୍ରଦ ୋଝାନୁ ରାଚା ଆଉ ଯୀଶୁ ହାଜୁ୍ନୁ ଅଥାେୀ 

ରାଚାଷ। ୪୮
 ଯୀଶୁ ଏରୀଆେ ମଯ ମଚୋଗୁଠଆିର ଡଙ୍ଗାନୁ ଆହୁୋ ୋରାମଗ ବାମଗ 

ଅେୁବଧିା ୋନାେୀ। ମହମେ ହୁ ବାମକ ତାକା ତାମମ୍ଭ କାନା ବାମଟ ୋରାେିଆ। 
ପାଇରନି୍ ିମଯ ତନିଟା ତନି୍ ଛଅଟା ମଗ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦନୁ ଏକା ଏକା ମଚୋଗୁଠଆିମର 
ପାଖିମଗ ବାରଚାର। ତାନ୍ ମଚୋଗୁଠଆିମର ପାଖିନ୍ ିଆଘମଗ କାେିଆର। ୪୯

 ହୁବାମକ 
ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର ତାଙ୍ଗା ଅମ୍ନୁୁ ଏକନା ଏରଆିରା ତାଙ୍ଗା ଭୁତୁ ମବାେି ଭାବଚାର, 
ତାମ୍ ପାଟକିାୋମଗ ୋଗିଆର। ୫୦

 େବୁ ମଚୋଗୁଠଆିର ମଜନ୍ ିତାଙ୍ଗାନ୍ ଏରଆିର 
ଏେଚଆିର ମକରାର। ଯୀଶୁ ୋମଙ୍ଗ ୋମଙ୍ଗ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ୋହେ ଧାରା ଇବ 
ଏନ୍, ଆୋ ଏେଚା।” ୫୧

 ତାମଘେ ପାଛେି ମଚୋଗୁଠଆିର ୋମଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକଆିର। 
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ତାକା ବନ୍ ୋଞ୍ଚାମକରା ଇନ୍ ୁତାମ୍ ଚକତି ୋଞ୍ଚାମକରାର। ୫୨
 ତାମ୍ ରୁଟ ିବଷିୟନୁ ଚକତି୍ 

ନାେଖବୁ ବୁଝୁରା ପଲ୍ାେିଆର। ତାମମ୍ଭ ବୁନ୍ ିଜଳ ୋଞ୍ଚାମକରକଚିା।

ଯୀଶୁ ବାସଗ ଆୋରିନ୍ େସୁ୍ଥ ରାମଚାଷ୍
୫୩

 ଯୀଶ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର ହ୍ରଦ ଖାଣି୍ ଗିମନ୍େରତନୁ ଆହାଁତଆିର। 
ତାମ୍ ଡଙ୍ଗାନ୍ ହୁୋନ ହିଁଚାର୍ ଚାର୍। ୫୪

 ଡଙ୍ଗାନ୍ ିଏତଆିରା ବାହାରମିଗ ବାରନାମଗ 
ଆୋର ଯୀଶେୁନି୍ ଏରଆିରା ଚହି୍ନଚା ଚାର। ୫୫

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାମ୍ ଯୀଶ ୁବାରକାଚକିା 
ଖବର ଆୋମର ଚଆିମଗ ହୁ ଅଞ୍ଚେତା େବୁଜାଗାମଗ କୁଧୀଆରା ମକତ୍ତରାର।ଯୀଶୁ 
ଏକା ଜାଗାମର ମକରାର,ହୁୋନ୍ ଖବର ଡାବଚାମକରା ଆଉ ହୁୋନ ଆୋର, ରୁଗି 
ଗୁଠଆିରନି୍ ଖଣ୍ନୁ ଧାରା ଧାରା ବାରଚାର୍। ୫୬

 ଯୀଶ ୁହୁ ଅଞ୍ଚେତା ନଗର, ପାଦା ଆଉ 
ପରୁପଲି୍ ଏକାତାରା ମକରକୁ, ଆେର ରୁଗି ଗୁଠଆିରନି୍ ହୁେତା ହାମଟ ବାଜାରାନୁ ଇନାର 
ଚନିାର ଆଉ ତାଙ୍ଗା ବନିତି ିକାୋେିଆର, ତାନ୍ ତାମଘେ ଚଢିାନ୍ ିତାୋନ୍ ଏଁେରା ଚଆିମଗ 
େମୁଯାଗ ଚଆି, ମନର ତାଙ୍ଗା ଏଁେରା ଆଙି୍ଗଆର ତାେ େବୁର େସୁ୍ଥ ୋଞ୍ଚାର ମକରାର୍।

ପରସମଶ୍ଵରସେ ବ୍ବସ୍ଥା ଆଉ ଆୋର୍ ରାମ୍ ରାଚରିା ନୟିମ୍ 

୭  ୧ ଖାେି ଫାରୁଶ ିଆଉ ଧେତ୍ତଶାସ୍ତୀ ର ିଯୀରୁଶାେମ୍ ତ ିବାରଚାରା ଯୀଶୁମେ 
ଚାରିପାଖିନୁ ଠୁଳଆିରାର୍ ମକରାରି। ୨

 ହୁବ୍ ଳାର୍ ଯୀଶୁମେ ନଅିମକମତ 
ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ଅପବତି୍ର ମହଖାନୁ ଆଉ ୋଞ୍ଚକିାଚକିା ପଦ୍ଧତନୁି ମହଖା ୋେହ ି
ନରଆିରା ଅନାେିଆର ବାମକ ଏରଆିର। ୩

 ଫାରୁଶୀ ଆଉ େବୁ ଯିହୁଦ ି ଗୁଠଆିର 
ୋଞ୍ଚକିାଚକିା ପଦ୍ଧତନୁି ମହଖା ୋେହ ିନରଆିର ମହମେ ୋେହ ିଅନାେିଆର୍। ତାମ୍ 
ତାମଘେ େହାନ୍ ବାମଡଆୋମର ମଯାଗୁ ଚାେରକା ପରମ୍ପରା ୋନାମଗ ୋଗି ଇମବା 
କାୋମେଆର୍। ୪ ଏମହଦ ିଭି ହାମଟନ୍ା ଆନ୍କା ଚକିା ଆମି୍ଭଆଡା ଜନିଷିବ ୋଞ୍ଚାକାଚକିା 
ପାନ୍ତନୁି ୋେିନରଆିର୍ ମହମେ ୋେିନରନାରା ଗିନା, କାଟୁ, ତାେ୍ା ଜନିଷି ଆଉ 
ଅେଗା ଅେଗା ୋଜନା ନଣନା ମେଖା ଭି ପରମ୍ପରା ତାମ୍ ପାଳନ କାୋେିଆର୍।

୫
 ମହମେ ଫାରୂଶୀ ଆଉ ଧାମେତ୍ତଗୁରୁଗୁଠିଆର ଯୀଶୁ େିନ୍ ମେଞ୍ଚାର, “ନମିମ୍ଭ 

ମଚୋଗୁଠଆିର ପୂବତ୍ତାପୁରୁଷତା ପରମ୍ପରା ଯାକ ଏମନ୍ମଗ ୋେହ ିୋନାମଗ? ତାମ୍ 
ଅପବତି୍ର ମହଖାନୁ ଅନାନାର, ତାମ୍ ଏମହଦ ିଏମନ୍ମଗ କାୋନାର?”

୬
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମି୍ ମହମେ କପଟିୁ  ଗୁଠଆିମର େେ୍ଦ୍ଧନୁ ଯୀଶାଇୟ ପୂଖତ୍ତା 

ପାଚଶି୍ ଯାହା ମତଙ୍ଗାଦାେ ତାହା ଯଥାଥତ୍ତ ଯୀଶାଇୟ ମେକାଚାଷ,
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‘ଇ’ ଆୋର ଖାେି େହୁନୁି ଏମଘେ ୋେନା କାେନାର
ମହମେ ତାମମ୍ଭ େନମବା ଏମଘେସି୍ ବାମଗ ମଗଚ୍ା।

 ୭ ତାମମ୍ଭ ଉପାେନା ଏମଘେ ୋଗିନ୍ କାମ୍ ୋହ୍ଚି,ି
ମହମେ ହୁବୁଡାର ଆୋରନି୍ ତାମମ୍ଭ ଉର୍ର ମବାନ ଆୋର କାେନା ନୟିମ୍ 

ମବା ୋନମଗ ୋଗିନ୍ ଉପମଦଶ ଚନିାର।’  ଯିଶାଇୟ ୨୯:୧୩

୮
 ନେିଗୁଠଆିର ପରମେଶ୍ୱରମେ ଆମଦଶ ଆେକ୍ା ଚକିାର। ଆକୁ ନେିଗୁଠଆିର ଆୋର 

କାମ୍ କାଚକିା ପରମ୍ପରା ମବା ଧାରାୟା ଇୟାଦାର।”
୯

 ଯୀଶ ୁଆଉ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ନଜିର ପରମ୍ପରା ୋନାମଗ ୋଗିନ୍ ନେିଗୁଠଆିର 
ପରମେଶ୍ୱରମେ ଆମଦଶମବା ୋହ୍ଇିକାର ଆଉ ନମିଜାର୍ ବୁଦ୍ଧନୁି ଚାେରନ୍ ମବାେି 
ଭାବାଦାର। ୧୦

 ମୋଶା ମତଙ୍ାଚାଷ, ନମି୍ ନମିମ୍ଭ ବୁଆୋରନି୍ େମ୍ାନ୍ କାୋ ତାନ୍ 
ଭି ମତଙ୍ାଚାଷ୍ ଏକା ଆୋେ ନଜିର ବୁଆ ୋ’ରନି୍ ଖରାପ୍ କାଥା ମତଙ୍ଗାଦାେ ତାଙ୍ଗା 
ପିଟନାଚନିା କାଥା। ୧୧

 ମହମେ ନମି୍ ଗୁଠଆିର ଉପମଦଶଚଆିଦାର ମଯ ଅଣ୍ା ଆେୁ 
ତାମଙ୍ଗ ବୁଆୋରନି୍ ମତଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗେ ଏମଘେ ଏକା ଜନିଷିନୁ ନମିମ୍ଭ ୋଭ ୋଞ୍ଚକିୀ 
ରମଦନ, ହୁ ଜନିଷିବ ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ୋଗାନ୍ ମବଭାର କାୋ ପେନ୍, ମହମେ ହୁମଗା 
ଏନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ମେ େରପନ ଞ୍ଚନ। ୧୨

 ଏମହଦ ିମେଖା ହୁଆୋେନି୍ ତାମଙ୍ଗବୁଆ 
ୋ’ରନି୍ ଏମନ୍ର ିକାୋମଗ ନେିଗୁଠଆିର ଅନୁେତ ିୋହ୍ଚିଆିମଗ। ୧୩

 ନଜିର ନୟିମ୍ 
ମବା ୋନାମଗ ୋଗିନ୍ ବାମଗ େହତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ ମବାେି େମନ କାୋଦାର୍ ନେିଗୁଠଆିର 
ଆୋରନି୍ ୋନାମଗୋଗିନ୍ ହୁବ ଉପମଦଶ ଚଆିଦାର। ନମି୍ ଗୁଠଆିର ପରମେଶ୍ୱରମେ 
ଆମଦଶ ମବା ୋନାମଗ ୋଗିନ୍ େହତ୍ୱପୂର୍ତ୍ତ ୋଲି୍ ମବାେି ଉପମଦଶ ଚଆିୟା ହୁମବା 
ମଠୋଚାଦାର ଏମହଦ ିମେଖା ନୟି ନାେଖ ୁନେିଗୁଠଆିର କାେଦାର।“

୧୪
 ଯୀଶ ୁଆୋରନି୍ ଆଉଥମର ପାଖିମଗ ମେହଆିେ। ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆେ େବୁଆୋର 

ଏମଘେ କାଥାମେନା ଆଉ ବୁଝୁରା। ୧୫
 “ଏମହଦ ିମେଖା ନଅି ଜନିଷି ଆତେି ଯାହା 

ବାହାରନି୍ା ଆୋେ ିଉୋ କରଦିା ତାଙ୍ଗା ଅଶୁଚ ିକାେଚ ମହମେ ଏକା ଜନିଷି ଆୋମେ 
ଉେତ ିଉରଖି କାଇ ହୁମବା ହିଁ ତାଙ୍ଗା ଅଶୁଚ ିକାୋ ଆଙ୍ଗ।“

୧୬
  9 ୧୭

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆୋର ିବଥିରାୋ ଆଳ୍ା ମକରାେ। ମଚୋ ଗୁଠଆିର 
ତାଙ୍ଗା ଇକାଥାଣୀନ୍ା କାଥା ବଷିୟନୁ ମେଞ୍ଚାର। ୧୮

 ଯୀଶ ୁମତଙି୍ଗଆେ, “ନମି୍ ଗୁଠଆିରଭି 
9 ୭:୧୬ ନଅଁି ଗ୍ରୀକ୍  େେିୂ ଭଷାନୁ ପଦ ୧୬ ମଯାଗ କାୋଖାତ୍ ରକିଚି।ି “ ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍, ମନର୍  
ମେରାଦାର୍, ମେନା।”
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ଅେଗା ଆୋରନି୍ ୋଗି ଏମନ୍ ବୁଝୁୋ ପାଲ୍ାଦାର?” ନେିଗୁଠଆିର ଏମନ୍ ବୁଝୁରା 
ପାଲ୍ଦାର ମଯ ଆୋମେ ଉେତା ବାହାରନି୍ ିଏମନ୍ର ିଜନିଷି ମକରା ମହମେ ହୁବ 
ହୁଆୋେିନ୍ ଖରାପ କାୋପଲି୍। ୧୯

 ମହମେ ଅନ୍ାେହନାମବା ତାମଙ୍ଗ ହୃଦୟମଗ 
ୋହ୍କିାଇ ଆଉ କୁେୁଉୋ କାଇ ଆଉ ପିକୁ ମେଖା ବାହାରକିାଇ। ଇବ ମତଙି୍ଗଆେ 
ଯୀଶୁ େବୁେହନା ଅନ୍ା ଜନିଷିବ ଶୁଚଦି ିମବାେି ପରୋଣା କାଞ୍ଚାଚାଷ।

୨୦
 ତାନ୍ ଆଉଥମର ମତଙି୍ଗଆେ, “ଆୋମର ଉୋନ୍ଯିାହା ବାହାର ିଉଖି, ତାହା ତାଙ୍ଗା 

ଅଶଚୁ ିକାେିଚ।ି ୨୧
 ଆୋମଶ ଉୋ, ତାମଘେ ମୋନନୁ, ଇବ ଖରାପ୍ ଜନିଷି ଜନେ କାେ,ି 

େନ୍ ବଚିାର ମେଦୁନ୍ା ପାପ,ହାଡନା ପିଟନା।
୨୨

 ମବଶ୍ୟା, ୋଡୋ, ଆଉ ମୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତ୍ା େନ୍ନାେଖ ୁକାୋ ମଗ, ମତଙି୍ଗ, ହାଁକାର 
ଚୁଗୁେି, ଆଉ େଖୁତ୍ତତା। ୨୩

 ଇବୋ େବୁ ଜନିଷି ଖରାପ ଆୋସି୍ ବାହାର ିମଗ ଉରଖି 
ଇବଳା େବୁ ଆୋରନି୍ ଅଶୁଚ ିକାେଚ।ି“

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ଅଣ ଯୀହୁଦୀ ମରୁାନ୍ ୋହାଯ୍ ରାମଚାଷ୍
୨୪

 ଯୀଶୁ ହୁଜାଗା ବଥିରାଶା େରମଗ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ୍ ମଗ ମକରାଶ୍ ହୁଶାନ୍ ଯୀଶୁ 
ଅଣ୍ା ଆଳ୍ ପାଉୋ ମକରାଶ୍। ତାନ୍ ୋଲ୍ା ଚାହୁଶଁ ମଯ ଏକା ଆୋରଭି ତାମଙ୍ଗ ବାଚକିକା 
ଖବର ମବା ଆହନାର। ମହମେ ତାନ୍ ହୁଶାନ୍ ନୁହୁରା ପଲି୍ଆେ। ୨୫

 ଅଣ୍ା େକୁ୍ା ଆେି 
ଯୀଶୁ ମେ ବାରଚକିା କାଥା ମେଞ୍ଚା ହାଖିଆ। ତାମଙ୍ଗ କୁକାୟମଗ ମେଦୁନୁ ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା 
କରଚାଦା ରାଚା ମହମେ ତାନ୍ ତାମଘେ ଯୀଶୁ ମେ ପାଖିମଗ ବାଚ୍ତ୍ତାଦା ତାମଘେ ପାଦୁ ତାେି 
ଖାତରା ମକରା। ୨୬

 ହୁ େକୁ୍ା ଆେି ଗ୍ରୀକତା ରାଚା ତାନ୍ େରୁ ମଫୈନୀକୟିୀନୁ ଜନମ୍ 
ୋଞ୍ଚାକଚିା ତାନ୍ ତାମଙ୍ଗ କୁକାୟମଗ ଉେତୀ ଭୁତୁବନ୍ ଅଥରା ଚଆିମଗ ଯୀଶୁ େନି୍ 
ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାେଚା।

୨୭
 ଯୀଶୁ ତାୋ ମତଙି୍ଗଆେ, “ପହଲି୍ ନୁ ନମିମ୍ଭ ହାଦୁମର କୁେୁ ଉଳ୍ା କାୋମଗ ଚଆି, 

ମହମେ ଆହୁମର ରୁଟ ି ହୁଆୟା ଆଲ୍ାଗୁଠମିଗ ଆଘେିକାମଳ ମହବଳନା ଚନିା ଠକି 
ୋଳ୍।ି”

୨୮
 ହୁ େକୁ୍ା ଉର୍ର ଚଚିା, ମହ “ପର୍ ଭୁ ହୁବ େତୁ, ମହମେ ହାଦୁ ବଚର୍  ଅନ୍ା େହନା 

େେୟନୁ ତାଳ ିଖାତାରକାଚକିା ୋଣି୍ ଟମିକ ଟମିକ ମଟବୁଲ୍ ତାନ ିଆଲ୍ା ଗୁଠ ିଭି ଅଣି୍କୀ 
ରାଇ।”

୨୯
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ହୁ େକୁ୍ାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଇବ ଠକି୍ ଉର୍ର। ଆକୁନ୍ ନମି୍ 

ଆେ୍ା କାୋଆଙ୍ଗର। ଦୁଷ୍ଟତ୍ା ନମିମ୍ଭ କୁକାୟନ୍ ଆେ୍ିଆଦା ମକରାଦ।ି”
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୩୦
 ହୁେକୁ୍ା ଆେି ଆେ୍ା ମକରାଦା ଏରଆିମଜ ତାମଙ୍ଗ କୁକାୟ ଖଟରୁନୁ ଚୁତୁକଚି।ି

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ମରୁ ବଧିର ଆୋେନି୍ େସୁ୍ଥରାମଚାଷ୍
୩୧

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ େରମଗ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚେ ବଥି୍ାଶା ମଦବାପଲି୍ ପାଦାନୁ 
େଦିନ୍ ୋଞ୍ଚାଷା ଗାେୀଳ ିହ୍ରଦ ପାଖିମଗ ବାରଚାଷ୍। ୩୨

 ହୁୋନ୍ ନୟିଆେୁ ଯୀଶୁମେ 
ପାଖିମଗ ଅଣ୍ା ଆୋେନି୍ ଅନ୍ଦାରାର ହୁଆେେ େୁକ ଆଉବଧିର ରାଚାଷ ଆୋର 
ଯୀଶୁେିନ୍ ଅନୁମରାଧ କାେଚାର ମଯ ତାମ୍ ତାମଘେ ମହଖା ଆୋମେ େିୟାଁ ଭେ 
କାୋଚା।

୩୩
 ଯୀଶୁ ହୁଆୋେନି୍ ଆେୁ ଭିଳତ ିଟମିକ ମଗଛା ମଗ ଅଚାଷ ମକରାସ୍ ମହମେ ତାନ୍ 

ହୁଆୋମେ ମହବଦାନୁ ଆଙ୍ଗଟ ିୋୱଂଖ୍ୟାୋ ଇଆଷ। ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ତୁଫାେ 
ଚଚିାଷ୍ ଆଉ ଆୋମେ ତାଥାବ ଏଁେରାେ। ୩୪

 ଯୀଶ ୁଆଉ ଥମର େରଗତାରା ଏରଆିୋ 
ଦୀଘତ୍ତନଶି୍ୱାେ ଅଚାଶ। ତାନ ଆୋଶ ିମତଙି୍ଗଆେ; ୩୫

 ‘ଇପଥଃ’ ତାମଘେ ଅଥତ୍ତ ଖେୁୁରୁକାଲ୍। 
ଚାମଣ୍ମକର ିତାମଘେ ମହବଦା ଖେୁୁରା ମକରା। ତାଥାନ୍ା ଗ୍ରନ୍ଥ ିଖେୁୁରାମକରା ତାନ୍ ଭଲ୍ 
ଭାବନୁ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆେ।

୩୬
 ଯୀଶ ୁତାୋନ୍ ଆଜ୍ାଚଚିାଷ ମଯ ଇ ବଷିୟନୁ ମନକା ଭି ଏମନ୍ର ିଆେମକ ମତଙ୍ଗା। 

ଯୀଶୁ େଦାମବମେ ଆୋରନି୍ ଆଜ୍ା ଚଆିେିଆେ ମଯ ହୁବୁଡାର ଅେଗାରୀନ୍ ଏକା 
ତାମମ୍ଭ ବଷିୟନୁ ଏନ୍ର ିୋହ୍ ିମତଙ୍ଗନାର। ମହମେ ଇଦମଗ ପରଣିାମ୍ ମବା ଆୋର 
ତାମଘେ ବଷିୟନୁ ବାମଗ ବାମଗ ପ୍ରଚାର କାୋେିଆର। ୩୭

 ଆୋଗୁଠଆିର େତୁନୁ ଚକତି 
ୋନାକାେିୟାର। ତାନ୍ ମତଙ୍ଗା େିୟାର୍, ଯୀଶୁ େବୁ େକୁଆୋରନି୍ େୁସ୍ଥକାୋ ଦାେ, 
ଏମହଦ ିଭି ବଧିର ଆୋମେ ମେନାମଗ ଶକି୍ ଆଉ େକୁ ଆୋମେ ମତଙ୍ଗା ମଗ ଶକି୍ 
ଚଆିଦାେ।

ଯୀଶୁ ଚାରହଜାର ତ ିବାସଗଆୋସର ଅନାସଗ ଚଚିାଷ୍

୮  ୧ ଆଉଥମର ଯୀଶ ୁମେ ୋମଙ୍ଗ ବାମଗଆେୁ ରାଚାର। ତାମମ୍ଭ ଏମନ୍ ଭି େହାଁମଗ 
ୋଲ୍ାରୁ। ମହମେ ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିର ିପାଖିମଗ ମେହ୍ୟାଶା ମତଙି୍ଗଆେ। 

୨
 “ଇଆୋମର ୋଗିନ୍ ଏଙ୍ଗା ବାମଡ ଦୁଖଃୁ ୋଗାେୀ। ହୁବୁଡାର୍ ତନି୍ ଦନି୍ ୋଞ୍ଚାବ ି

ଏମଘେ ୋମଙ୍ଗ ଆତ୍ ନାର୍ ମହମେ ଆକୁନ୍  େହାଅନାମଗ ଏମନ୍ର ିୋଲ୍ା। ୩
 ଏମନ୍ର ି

ୋହ୍ ିଚଚି୍ କୁନା ହୁବୋରନି୍ ଯଦ ିତାୟାକାଚକିାତ୍ ମହମେ ତାମ୍ େଛୁତ୍ତା ୋମନାରା ପାବୁକୁ 
ଖାତମରାକତ୍ତର୍। ନଅି ଆୋବତ୍ତାମଗ ମଗଚ୍ାନ୍ ିବାଚକିକାନାର୍।”
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୪
 ଯୀଶୁ ମେ ମଚୋଗୁଠଆିର ମତଙି୍ଗଆର, “ଏମ୍ ଇ’ଜନହନି୍ ଅଞ୍ଚେନୁ ଇବ୍ ୋରନି୍ 

ଅନ୍ାେହତାମଗ ବାମଗ ୋଣି୍ଆଢା ଏକାସି୍ ହାଖେ?”
୫

 ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମେଞ୍ଚାର, “ନମିମ୍ଭ ପାଖିନୁ ନଅିଟା ରୁଟ ିଆତେି?” ତାମ୍ ଉର୍ର 
ଚଚିାର, “ଏମମ୍ଭ ପାଖି ୋମତଟା ଆତେି|”

୬
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆୋରିନ୍ ଅକାମଗ ମତଙି୍ଗଆେ| ହୁ ୋମତଟା 

ରୁଟ ିୋଗି ଧନ୍ୟବାଦ୍ ହୁଦମଗୋଗି ପରମେଶ୍ୱରମେ ଚକିାସ୍| ରୁଟ ି ଗୁଠ ିଖଣ୍ 
ଖଣ୍ କାୋୟା ଆୋମର ହାଟା ଚଆିମଗ ମଚୋ ଗୁଠିଆରି ମତଙି୍ଗଆେ ତାମ୍ 
କାେଚାର। ୭

 ମଚୋଗୁଠିଆମର ପାଖିନୁ ଟମିକ ମକମତ କାଟ ି ଇଞ୍ଜ ରାଚା| 
ଯୀଶୁ ଇଞ୍ଜ ୋଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଚକିାୋ ମଚୋ ଗୁଠଆିରନି୍ ହୁବ ହାଟା ଚଆିମଗ 
ମତଙି୍ଗଆେ|

୮
 େବୁ ଆୋର ଅଣ୍ାର େଖାରା ଶାନ୍ ିୋଞ୍ଚକା ପାଛେିତାମ୍ ବେକାଚକିା କାଟ ି

କାଟ ିତକ ୋମତଟା ଗହଣିନୁ ଫୁେକାେଚାର। ୯ ହୁୋନ୍ ଖାେି ଚାର ହଜାର ଆଣପର 
େଖରା ଅଣ୍ାରା ତାମ୍ େକ୍ା ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାେନ୍ ବଦିାୟ ଚଚିାଷ। ୧୦

 ତାମଘେ ପାଛେି 
ମଚୋଗୁଠଆିର ୋମଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକଆିୋ (ଦେେନୁୁଥା) ଅଞ୍ଚଳମଗ ମଗରାେ। ଫାରୂଶୀ 
ଗୁଠଆିର ଯୀଶୁ ମେ ପରକି୍ଷା କାୋମଗ ଚାହାଚର।

ଫାରୁେୀ ଯୀଶୁ େୀନ୍ ପରିକ୍ା ରାମ୍ ଚାର୍
୧୧

 ଫାରୂଶୀ ଗୁଠଆିର ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ବାରଚାର ଯୀଶୁ େନି୍ ପରକି୍ଷା କାୋମଗ 
ପ୍ରଶ୍ ମେଞ୍ଚାର୍ । ହୁବୁଡା ଯୀଶୁ ମେ ପରକି୍ଷା କାୋମଗ ଚାହାଁେିଆର। ମହମେ ତାମ୍ 
ଯୀଶୁ େନି୍ ହୁସ୍ ପରମେଶ୍ୱର ମେ ପାଖିମଗ ବାର୍ ଚକିା ଦାେ ମବାେି େତୁ କାୋମଗ 
ୋଗିନ୍ ଚକତି୍  ନାେଖ ୁକାୋମଗ ୋଗିନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍ । ୧୨

 ଯୀଶୁ ଦୀଘତ୍ତ ନଶି୍ୱାେ ଉଚ୍ଶା 
ଦୁଃଖ କାମ୍ ଚାେ ମତଙି୍ଗଆସ୍  ନମି୍ ଯଦ ିପରୋଣ କାୋମଗ ୋଗିନ୍ ଆଶ୍ଚାଯତ୍ତ୍ୟ ନାେଖ ୁ
ଏରାମଗ ୋଗି ଚାହାଁଦାର? ଏନ୍  ନେିା େତୁ ମତଙ୍ଗା ଦାନ୍, ନେିା ଗୁଠଆିରନି୍ ହୁହାଦ ି
ଏମନ୍ ଭି ପରୋଣ ଚଆି ୋହ୍ ିଖାତର|ି ୧୩

 ତାମଙ୍ଗ ପଛେି ଯୀଶୁ ଫାରୂଶୀ ଗୁଠଆିରନି୍ 
ବଥି୍ାୋ ଆଉ ଥମର ଡଙ୍ଗା ଉୋ ଅକଆିୋ ମକରାସ୍ | ତାମ୍ ଡଙ୍ଗାନୁ ଅକଆିୋ ହ୍ରଦନ୍ା 
ଆରପାଖିମଗ ମକରାସ୍ |

ଯୀହୁଦ ିସନତା ଗୁଠଆିସରନ୍ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଯୀଶୁସେ ସଚତାବନୀ
୧୪

 ତାମ୍ େହାଁମଗ ବାମଗ ଅନ୍ାରାମଗ ୋଗି େଦ୍ାଚାର୍  ଯୀଶୁ ମେ ମଚୋଗୁଠଆିମର 
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ପାଖିନୁ ଖାମଣ୍ଖାେି ୋତ୍ର ରୁଟ ିରାଚ୍ା| ୧୫
 ଯୀଶ ୁତାୋନ୍ ମଚତାବନୀ ଚଚି୍ାସ୍ ମତଙ୍ଗାମଗ 

ତଙିି୍ଗଆେ ୋବଧାନ୍, ଫାରୁଶୀ ଆଉ ମହରଦ ମେ,  ଖେୀରତ ି10 ମଗଛାନୁରା|
୧୬

 ମଚୋଗୁଠଆିର୍  ଇଦମଗ ଅଥତ୍ତ ବଷିୟନୁ ଆମୋଚନା କାମ୍ ଚର୍| ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର, 
“ଏମମ୍ଭ ପାଖିନୁ ରୁଟ ିୋଲ୍ାଦ ିମବାେି ଯୀଶୁ ଇକାଥା ମତଙି୍ଗଆସ୍ |”

୧୭
 ତାମ୍ ଏମନ୍ କାଥା ବାରତା ୋନାନାର ହୁବ ଯୀଶ ୁଆଖାସ୍ ମକରାସ୍, ମହମେ ତାନ 

ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ “ରୁଟ ିୋଲ୍ାଦ ିମବାେି ନମି୍ ଏମନ୍ମଗ ତକତ୍ତ ବତିକତ୍ତ ୋନାଦାର? 
ଆକ୍ ୁଯାମକ ନମି୍ ଗୁଠଆିର ଏରା ପଲ୍ାଦାର୍ କା ବୁଝୁରା ପଲ୍ାଦାର୍ ? ୧୮

 ନମିମ୍ଭ ଗୁଠଆିରା 
ଏମନ୍ ବୁଦ୍ଧ ିଏପ୍ ୋରା ମକରକଚି?ି ନମିମ୍ଭ ଗୁଠଆିମର ହାନ୍ ୁଆତେି ମହମେ ଭି ନମି୍ 
ଏରାର ପଲ୍ାଦାର? ନମିମ୍ଭ ଗୁଠଆିମର ହାନୁ ଆତେି ମହମେ ନମି୍ ଏରା ପଲ୍ାଦାର ନମି୍ 
ଗୁଠଆିମର ମହବଦା ଆତେି, ତଥାପି ନମି୍ ଗୁଠଆିର ମେନା ପଲ୍ାଦାର? ଏମମ୍ଭ ପାଖିନୁ 
ମଯମତମବମେ େହାଁମଗ ଯମଥଷ୍ଟ ରୁଟ ିୋଲ୍ାରୁ ହୁ ବାମକ ଏମନ୍ କାେକୋଚକିାନ୍ ନମିମ୍ଭ 
ଗୁଠଆିମର ଏମନ୍ କାେକୋଚକିାନ୍ ନମିମ୍ଭ ଗୁଠଆିମର ଏମନ୍ ହୁବ୍ େମନ ୋଲ୍ାଦୀ|” ୧୯

 ଏନ୍ 
ମଯମତମବମଳ ପାଞ୍ଚ ହାଜାର ଆୋମର ୋଗି ପାମଞ୍ଚଟା ରୁଟ ିଖଣ୍ ଖଣ୍ କାୋୟା ନେିା 
ଚଚି୍ କା ଚକିାନ୍, େମନ କାୋ ତ’ ନମି୍ ଗୁଠଆିମର ନଅିଟାଡାୋନୁ ବେକାଚକିା, ରୁଟ ି
ଯକ ନଅିଁଟା ଡାୋନୁ ବଳକାଚକିା ଭରକାଚକିାର?

ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର, “ବାରଟା ଡାୋନୁ|”
୨୦

 “ଆଉ ଏନ୍ ମଯମତମବମେ ଚାର ହାଜାର ଆୋମର ୋଗି ରଟ ି କଚିକି୍ାନା 
ଚଚିକାଚକିାନ୍, େମନ କାୋତ, ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍  ନଅଁିଟା ଡାୋନୁ ଭରତ ିକାମ୍ ଚକାଚକିାର୍ ?

ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର ୋମତଟା ଡାୋନୁ|”
୨୧

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍ , “ଏନ୍ ଯାହା କାମ୍ ଚକିାନ୍, ହୁବୁଳା 
େବୁନମି୍ ଗୁଠିଆର େମନଇକାଦାର୍ । ମହମେ ଆକ୍ନୁ୍ ଯାମକ ଏମନ୍ ଭି ବୁଝୁରା 
ପଲ୍ାଦାର୍ ?”

ସବଥ୍ ୋଇଦାର୍ନା ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ଅନ୍ଧେନି୍ ହାନ୍ ୁଦାନ ରାମ୍ ଚାଷ୍।
୨୨

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାେ ମବଥୋଇଦା ଭୁଙ୍ଗାର ମକରାର୍, ହୁୋନ୍ ନଅିଁ ଆୋର ଯୀଶୁ 
ମେ ପାଖିମଗ ଅଣ୍ା କାଣାେନି୍ ଅନ୍ରାର, ତାମ୍ ଯୀଶୁ େନି୍ ପ୍ରାଥନା କାେଚାର୍ , ମଯ 
ଇକାଣା େନି୍ ଖାେି ଏଁେରାଚା। ୨୩

 ଯୀଶୁ କାଣା ଆୋମେ ମହଖା ଧାରଚାେ ତାଙ୍ଗା 
10 ୮:୧୫ ଖମୀର ଇୋନ୍  ଖେୀର ଶବ୍ଦବ ପ୍ରମୟାଗ କାେ୍ା ପ୍ରଭାବ୍ ତା ପ୍ରତକି ରୁପନୁ ବ୍ୟବହାର୍  
କାୋ ଖାତର୍ କଚି।ି
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ପାଦାମଗ ବାହାର ିଅଚାସ୍  ମକରାେ। ତାନ୍ କାଣାମେ ହାନ୍ନୁୁ ତୁଫାେ ଚଚିାେ, ତାମଘେ 
େିଆଁ ମହଖା ଇୟାୋ ତାଙ୍ଗା ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନମି୍ ଏମନ୍ ଏରା ଆଙ୍ଗାଦାର?”

୨୪
 ହୁ ଆୋେ େିୟାମଗ ଏରଆିୋ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏନ୍ ଆୋରନି୍ ଏରା ଆଙ୍ଗାଦାନ୍। 

ତାମ୍ ଚାରପିାଖିନୁ ଏକନା ୋନ୍ ୁମେଖା ଏଥିରା ଦାନ୍।”
୨୫

 ଯୀଶୁ ଆଉ ଥମର କାଣା ମେ ହାନୁନୁ୍ ମହଖା ଇୟାୋ। ତାମଘେ ହାନ୍ୁ ଭଲ୍ ୋଞ୍ଚା 
ମକର କଚିା ଆଉତାନ୍ େବୁକଛି ିଭେ ଭାବୁନୁ ଏରା ଆଙ୍ଗାେିଆସ୍। ୨୬

 ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା 
ଆଳ୍ା ତାୟାଚାସ୍  ଆଉ ମତଙି୍ଗଆେ, “ପାଳା ଉୋମଗ ଆକ୍ନୁ୍ ନମି୍ େୁମଟ ଆେମକ 
କାୋ।”

ପିତର୍ ସତଙ୍ାଦାସ୍ ସଯ ଯୀଶୁ ମାନାଦାସ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ
୨୭

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର କାଇେରଆି ଫିଲି୍ପୀ ଅଞ୍ଚେନ୍ା 
ପାଦାଗୁଠମିଗ ମକରାର୍, ପାବୁନୁ ତାନ୍ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମେଞ୍ଚାର, “ଏନ୍ ମନର 
ମବାେି ଆୋର ମେନାନାର?”

୨୮
 ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର, “ନଅି ଆେୁ ମତଙ୍ଗାନାର, ନମି୍ ବାପି୍ଜକ ମଯାହନ; ଆଉ ଆୋର 

ମତଙ୍ଗାନାର ନେି ଏେିୟା; ଆଉ ନଅି ଆୋର ମତଙ୍ଗାନାର ପୁରୁଖା ପାଚଗୁିଠଆିରତ ିନମି୍ 
ଅଣ୍ା।”

୨୯
 ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏନ ମନର ମବାେି ନମି୍ ଏମନ୍ ମତଙ୍ଗାଦାର?”

ପିତର ଉର୍ର୍  ଚଚିାଷ୍ , “ନମି୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ।”
୩୦

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମଚତାବନ ିଚଚିାର ମତଙି୍ଗଆର, “ଏନ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ମବାେି 
ନମି୍ ଗୁଠଆିର ମନକା ଭି ଏମନ୍ ଭି ଆୋମତଙ୍ଗା।”

ନଜିର ଖିନା ବଷିୟନୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆଘେିର୍ନା ରାଥା
୩୧

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ତାୋନ୍ ଶକି୍ଷା ଚଆିମଗ ଆରମ୍ କାେଚାର, “ଆେୁହାଦୁସ୍ 
ବାମଗ ଜାତନା ୋନସ୍ ମବାେି ମତଙି୍ଗଆେ ପାଚା ଆଉ ଯିହୂଦୀ ମନତା ଗୁଠଆିର, 
କହା ଯାଜକ ଆଉ ଧରମେ ଗୁରୁ ଗୁଠଆିର ତାଙ୍ଗାନ୍ େୀକାର ୋହ୍ୀ କାେ୍ାର ନଶିି୍ଚନ୍ 
ରୁପନୁ ତାଙ୍ଗାନ୍ ପିଟାଚଆି ଖାତର ଆଉ ମକଚକା ତନି୍ ଦନି୍ ଉଲ୍ାନୁ ଆଉଥମର ତାନ୍ 
ମକଚ୍ କାତନି୍ ଉେକାରସ୍।” ୩୨

 ଯାହାେବୁ ଘଟ୍ କାଚକିା ହୁେବୁ କାଥା ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ 
ମତଙି୍ଗଆେ, ତାନ୍ ଏମନ୍ ଭି ୋୋ ନୁଳୁୋ ଇୟୁେ।

ପିତର ଯୀଶୁ େନି୍ ଅଣ୍ା ପାଖିମଗ ଅେଗା ଅଚାେ ଇବଳା େବୁ ମତଙ୍ଗା ମଗ ୋଗିନ୍ 
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ତାଙ୍ଗା ୋୋଧାନ୍ କାେଚାଷ। ୩୩

 ଯୀଶୁ ପାଛେିତାର କରିିଆେ ମଚୋଗୁଠିଆର ି
ଏରଆିୋ ଆଉ ପିତର େନି୍ ୋୋଧାନ୍ କାେଚାେ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଶୟତାନ୍ ଏମଘେେତନି୍ 
ଦୁରୋନୁ। ନମି୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ବଚିାର ମେଖା ବଚିାର ୋହ୍ ିକାୋମଗ। ଆେୁଗୁଠଆିର 
ଏମହଦ ିବଚିାର କାୋନାର, ନମି୍ ହୁହାଦ ିଭାବଦାର।”

୩୪
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ େବୁ ଆୋରନି୍ ପାଖିମଗ ମେଇ ହାଁୋ। ତାମଘେ ଗାମନ 

ମଚୋ ଗୁଠଆିର ଭି ହୁୋନ୍ ରାଆଚାର। ଯୀଶ ୁତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏକା ଆୋେ ତନି୍ 
ଏମଘେ ପାଛେି ପାଛେି କାୋମଗ ଚାହାଁଦାେ, ଯାହା କଛି ିତାନ୍ ଚାହାଁଦାେ, ହୁବଳା େବୁ 
ଆମେ୍ାୋ, ନଜିର କୃଶବନ୍ କୁମୋୋ ଏମଙ୍ଗ ପାଛେି ପାଛେି ବାରନାେ। ୩୫

 ମହମେ 
ଏକା ଆୋେ ନଜିର ଜଆିବନ୍ ବଞ୍ଚାବାମଗ ଚାହଁେ, ତାନ୍ ହୁମବା ହାରମବାେ। ଏକା 
ଆୋସ୍ ଏମଘେ ୋଗି ଆଉ େୁମଭା େୋଚାର ୋଗି ନଜିର ଜଆିବ ବଛିଚତ୍ତୋ, ତାନ୍ 
ତାମଘେ ଜଆିବନ୍ େବୁଦନି୍ ୋଗି ରକ୍ଷା ହାକ୍ଷେ। ୩୬

 ଯଦ ିଏକା ଆୋେ େବୁ ପଥୃୀବନି୍ 
ୋଭକାମ୍ ଦାେ ମହମେ ନଜିର ଜଆିବ ହାରା ବାମଗ ଓକଦାସ୍, ମହମେ ହୁନୁ ଏନ୍ ୋଭ 
ଆତେି? ୩୭

 ମହମେ, ଏକା ଆୋେ ମଯମତ ପଏୋ ଚଚିକୁନ୍ ଭି ତାମଘେ ବାଦୋ 
ନଜିର ଜଆି ଆଉଥମର ୋେିହ ିହାଖଦାେ? ୩୮

 ଇ ଜୁଗୁନ୍ା ଆୋର ଆକୁନ୍ ତା ପାମପା 
ଆଉ (ବ୍ୟଭିଚାର) ଖାରାପ େେୟନୁ ରାନା। ଯଦ ିଏକା ଆୋର ଏମଘେ ନାମେନୁ 
ଆଉ ଏମଘେ ଉପମଦଶ ୋଗି ୋମଜ କାମ୍ ଦାେ ମହମେ ଆେୁ ହାଦୁେ ମଯମତମବମେ 
ସ୍ଗତ୍ତଦୂତ ଗୁଠଆିର ଗାମନ ନଜିର ବୁଆମେ େହେିା ଗାମନ ବାରସ୍ ହୁ ବାମକ ତାନ୍ 
ୋମଜ କାେସ୍।”

୯  ୧ ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏନ୍ ନେିା େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇୋନ୍ 
ମନର ଇଜକାନାର, ନମିମ୍ଭ ଗୁଠିଆମର ୋଝାନ୍ ି ନଅଁିେଗ୍ ନଜିର କାନା 

ଆଘାେିନ୍ ିପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିଇୋନ୍ ମଗ ବାରନା ଏରର୍। ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ି
ତାମଘେ କ୍ଷେତାହୁଅଦା ବାର।”

ଯୀଶୁ ସେ ୋସଙ୍ ସମାଶା ଆଉ ଏଲି୍ୟ
୨

 ଛଅ ଦନି୍ ମଗ ପାଛେି, ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନ େନି୍ ନଜିର ୋମଙ୍ଗ 
ଅଚାେ ଅଣ୍ା ମେଛା ପାରତା େିୟାଁମଗ ମକରାର। ହଁୁୋନ୍ ଖାେି ହୁ ଆୋର ରାଚାର। 
ହୁ ୋନ୍ ମଚୋ ଗୁଠଆିର ଯୀଶୁ େନି୍ ଏରନା େେୟନୁ ଯୀଶୁ ମେ ମେଖା ବାଦାୋର 
ମକରାର। ୩

 ଯୀଶୁ ମେ ଚଢିା ଧବୋ ଚକ ଚକ ୋଞ୍ଚା ମକରାର। ହୁବ ଏମନ୍ କରି ି
ବେିି ମଯ ଆଉ ଧବୋ ରାଚାମଯ ପଥୃୀବନି୍ା ଏକା ଆେେ ଭି ଏମହଦ ିଧବୋ କାୋ 
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ପଲ୍େ। ୪
 ଏେିୟ ଆଉ  ମୋଶା 11 ଯୀଶୁ ମେ ୋମଙ୍ଗ ବାହାର ିବାରଚା। ତାମ୍ ଯୀଶୁ 

ୋମଙ୍ଗ କାଥାବାର୍ତ୍ତା ୋନାେିୟା।
୫

 ପିତର ଯିଶୁ େନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଗୁରୁ ବାମଗ ଭେୋଞ୍ଚା ଏମ୍ ଇୋନ୍ ଆତଦାେ। 
ଏମ୍ ଇୋନ୍ େଣୁ୍ା ତେ୍ନୁ କାେତା ଇୟମ୍ ଅଣ୍ା ନମିମ୍ଭ ୋଗାନ୍; ଅଣ୍ା, େଶାମେ ୋଗି 
ଆଉ ଅଣ୍ା ଏେିୟ ମେ ୋଗି।” ୬ ପିତର ଆହା ପୋେିୟାେ ମଯ ଏମନ୍ ମତଙ୍ଗା ଗାମଗ 
ଖାତର। ମହମେ ତାନ୍ ଆଉ ଦୁଇ େଗ ମଚୋ ବାମଗ ଏଲ୍ ଚଆିର୍  ମକରାର।

୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ଚାମଣ୍ ବାଦେି ଭାେରାଦା ବାଚତ୍ତା ଆଉ େବୁରନି୍ କୁେିଆଚା। ବାଦେି 

ଉେତ ିଏମହଦ ିକାଥା ମେନଦ୍ା ମଯ, “ଏ ଏମଘେ ହାଦୁ, ଏନ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍  ଭେ ଆଖାଦାନ୍। 
ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍  ତାମଘେ କଥା ୋନା!”

୮
 ମହମେ ହୁ େେୟନୁ ପିତର ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନ ଚାର ିପାଖି ମକରାର ଏରଆି, 

ମହମେ ହୁୋନ୍ ତାନ ତାମଘେ ଗାମନ ଯୀଶୁମେ ଛଡାଆଉ ମନକାଭି ୋେହଏିରଆିରା।
୯

 ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର ପାରତା େିତ ିତାେିମଗ ଏତଆିରା ବାରଚାର। 
ଯୀଶୁ ମଚୋ ଗୁଠଆିମର ଆମଦଶ ଚଚିାେ। ମଯ ତାମ୍ ପାରତା େିୟାଁ ଯାହାେବୁ 
ଏରଆିର ହୁବ ମନମଖ ଆଘେି କାମେ ଆେମକ ମତଙ୍ଗା ଆଉ ଆେୁହାଦୁେ ମକଚକାତ ି
ୋହ୍ ିଉେକାର ନା ଯାମକ ଟାକା ରାମକା। ତାମଙ୍ଗ ପାଛେି ତାମ୍ ଆୋର ଆଘେି କାମେ 
ମତଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗାର।

୧୦
 ମହମେ ମଚୋ ଗୁଠଆିର ଯୀଶୁମେ କାଥା ମେଞ୍ଚାର୍  ଆଉ ତାମ୍ ଜାହା ଏର୍ କାଚାର୍  

ହୁବ ମନମଖ ଆଘେି କାମେ ୋେିମତଙି୍ଗଆର। ମହମେ ତାନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ୋନାେିଆର 
ମକଚକାଦ ିଉେକାରେ ମଯ ହୁଦୁମଗ ଅଥତ୍ତ ଏମନ୍?

୧୧
 ତାମ୍ ଯୀଶୁ େନି୍ ମେନଚାର ମଯ, “ଧାମେତ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁଠଆିର ଏମନ୍ମଗ ମତଙ୍ଗା 

ନାରାମଯ ଏେିୟ ନଶିି୍ଚନ୍ ଭାବନୁ ଅଘେି ବାରସ୍?”
୧୨

 ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ହଁ ତାମ୍ ଠକି ମତଙ୍ଗାନାର। େବୁ ବଷିୟ ଭେମେ 
କାୋମଗ ଏେିୟ ହିଁ ଆଗେି ବାରାେ। ମହମେ ଆେୁ ହାଦୁମେ େେନ୍ନୁ ଶାସ୍ତନୁ 
ଏମନ୍ମଗ ମେଖା ଆତେି ମଯ ତାନ ତାମଗ ଯାତନାଭୁଗ କାେେ ଆଉ ଆୋର ତାମଘେ 
ଗାମନ ୋହ୍େିାନଚକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ୋନର। ୧୩

 ଏନ୍ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗା ଦାନ ମଯ ଏେିୟ 
ଆକୁନ୍ ବାରା େଞୁ୍ଜକା ଦାେ,ି ଆଉ ଆୋର ଯାହା ଚାହାନାର ତାମଘେ ଗାମନ ଏମହଦ ି

11 ୯:୪ ଏେିୟ ଆଉ ସମାଶା ପୁରାତନ୍ ନୟିେତା ଦୁଇେକ କହା ମନତା।
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ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କାେନାର। ତାମଘେ ଗାମନ ଏମହଁଦ ିବ୍ୟବହାର କାେର ବେି ଶାସ୍ତନୁ 
ମେଖା ଆତେଗି।”

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ଅେୁସ୍ଥ େୁରେନି୍ େସୁ୍ଥ ରାମ୍ ଚାର୍
୧୪

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନ ଅେଗା ମଚୋ ଗୁଠଆିମର 
ପାଖିମଗ ମକରାର। ତାମ୍ ଏରଆିରା ମଯ ବାମଗ ଆେୁ ତାୋନ୍ ମଘରା କାମ୍ କାନାର। 
ତାମମ୍ଭ ଗାମନ ଧାମେତ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁଠଆିର ଯୁକି୍ତକତ୍ତ କାେନାର।

୧୫
 ମଯମତମବମେ ଆୋର ଯୀଶୁ େୀନ୍ ଏରଆିରା, ତାମ୍ ଆଶ୍ଚାଯତ୍ତ୍ୟ ୋନ୍ ଚାର 

ମକରାର। ତାେ ତାଙ୍ଗାନ୍ ମେହାଁ ଆନ୍ଦାମଗ ତାମଙ୍ଗ ପାଖିମଗ କୁଧିଆରାର ମକରାର।
୧୬

 ଯୀଶୁ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନମି୍ ଗୁଠଆିର ଧାମେତ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁଠଆିର ଗାମନ ଏକା ବଷିୟ 
ଯୁକି୍ତକତ୍ତ, କାୋେିଆର?”

୧୭
 ଭିଳ୍ ଉଲ୍ ତ ିଆଣ୍ା ଆେୁ ମତଙି୍ଗଆେ, “ମହ ଗୁରୁ ଏନ ଏଙ୍ଗାଦାେନି୍ ନମିମ୍ଭ ପାଖିମଗ 

ଆନ୍ରୁକାଚକିାନ୍, ତାମଘେ ମେଦୁନୁ ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା କରଚାମକରାଦା ତାଙ୍ଗା କାଥା ମତଙ୍ଗାମଗ 
ୋହ୍ ିଚଆିମଗ। ୧୮

 ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ା ଏନ୍ଏଙ୍ଗଦାେନି୍ ହଇରାଣ କାୋେି। ତାନ୍ ହଇରାଣ 
କାେନା ବାମକ ଏଙ୍ଗଦା େନି୍ ତାଳ ିକାଚଳା ଚଆିେୀ। ଏଙ୍ଗଦାମେ େୁଁହନି୍ ି ତୁଫାମୋ 
ଉରଖାେି ଆଉ ପାଲୁ୍ବନ୍ ପାରୋ ଚଆିେି ଆଉ ହାୟା କାେି, ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ମଚୋ 
କୁଠଆିରନି୍ ହୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ାବନ୍ ବାହାର ିଅଥରା ଚଆିମଗ ଅନୁମରାଧ କାମ୍ କାଚକିାନ୍ 
ମହମେ ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ବାହାର ିଅଥରା ପଲି୍ଆର।”

୧୯
 ଯୀଶୁ ଉର୍ର ଚଚିାଷ୍, “ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ଏମନ୍ମଗ ବଶି୍ୱାେ କାୋମଗ ୋଲ୍ା? ନଆିଁ 

କାଳ୍ ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗ ରନ୍? ନଅଁି କାଳ ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ଗୁଠଆିମର େବୁ ୋହାମବନ୍ନ? 
ହୁ କୁକ୍େ ିଏମଘେ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରା।”

୨୦
 ମହମେ ମଚୋଗୁଠିଆର୍ କୁକ୍େିନ୍ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରା। ଦୁଷ୍ଟଆତ୍ା 

ଯୀଶୁେନି୍ ଏରଆି ବାମକ କୁକ୍େନି୍ ହଇରାଣ କାମ୍ ଚା। ମହମେ ହୁ କକ୍ସ୍ ତାଳ ିଖାତ୍ରାୋ 
ଗର୍ ଗଳ୍ ରାସ୍  ମକରାସ୍। ତାମଘେ େହୁ ିଁନ୍ ିତୁଫାେ ବମଟ ଉଖକିଆ।

୨୧
 ଯୀଶୁ କୁକ୍ମେ ବୁଆେିନ୍ ମେଞ୍ଚାେ, “ନଅି ଉଲ୍ା ୋଞ୍ଚାଦ ି କୁକ୍ମେ ଏମହଦ ି

ୋନାେୀ?” ତାୋ୍ସ୍ ମତଙ୍ଗୀଆସ୍, “କୁକ୍ସ୍ ଉଲ୍ାନ୍ ିଏମହଦ ିୋନାଦାସ୍।” ୨୨
 ଦୁଷ୍ଟାଆତ୍ା 

ତାଙ୍ଗା ପିଟାମଗ, ନଅି ବାମକ ବାମକ ଆମ୍ନୁୁ ଆଉ ନଅିଁ ବାମକ ଚୁଚୁ ଉୋମଗ ମଖବ୍ ୋ 
ଚାେୀ। ନମି୍ ଯଦ ିତାମଘେ ୋଗାନ୍ କଛି ିକାୋଆଙ୍ଗର, ମହମେ ଏମମ୍ଭ ୋଗି ଦୟାୋନ 
ଆଉ ଏୋ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ ୋନ।
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୨୩
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆେ, “ନମି୍ ମତଙ୍ାର୍, ନମି୍ ଯଦ ିଆଙ୍ଗର୍ ମହମେ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ ୋନ। 

ବଶି୍ୱାେୀ ଆୋମର େବୁକଛି ିେମ୍ଭବ।”
୨୪

 କୁକ୍ମେ ତାେ୍ାସ୍ କହା ପାଟନୁି ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏନ୍ ବଶି୍ୱାେ କାୋଦାନ୍, ଏଙ୍ଗା 
ବାମଗ ବଶି୍ୱାେ କାୋମଗ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ କାୋ।”

୨୫
 ଯୀଶୁ ଏରଆିସ୍  ମଯ ଇ ଘଟ୍ ଣା ଏରାମଗ ୋଗି ଅୋର୍ ତାମଘେ ପାଖିମଗ 

ୋଳାବାରାନାର୍। ମହମେ ତାନ୍ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ାନ୍ ଧେକ ଚଚିାଷା ମତଙି୍ଗଆସ୍, 
“ମହ ଦୁଷ୍ଟାଆତ୍ା ନନି୍ କ୍କୁେୀନ୍ କାୋ ଆଉ ଭାଇରା କାେିଚକିଦିନି୍। ଏନ୍ ନଙି୍ଗା 
ଆମଦଶ ଚଆିଦାନ୍, କୁକ୍ମେ ମେଦୁନ୍ ିଉଖୁତ୍ତକାଲ୍। ଇମେ ମେଦୁନୁ ଆଉ ଏକ୍ ୋଭି 
ଆେମକରା।”

୨୬
 ଅଶୁଚ ିଆତ୍ା ନୁଞ୍ଜନାନୁ ପାଟକିାମ୍ ଚା। କୁକ୍େନି୍ ଥମର ତାଳ ିମହବଳିଆିଚା। 

ଆଉ ଥମର କୁକ୍େନି୍ ତାଳ ିକାଚ୍ଆିଚା ଅଶୁଚ ିଆତ୍ା ତାମଘେ ମେଦୁନ୍ ିବାହାର ିଉରଖିଆ 
ବାରଚା। ଇ’ କୁକ୍ସ୍ ଖିନାକାନା ମେଖା ଏଥ୍ ରାଳଆିସ୍। ନଅଁି ଆୋର୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ତାନ୍ 
ମକଚାସ୍ ମକର୍ କାଦାେ।ି” ୨୭

 ମହମେ ଯୀଶୁ କୁକ୍ମେ ମହଖା ଧାରଚାଷା ଚଦଆିୋ ଇଳ୍ 
ତଆିସ୍। ହୁ କୁକ୍ସ୍ ଇଜ୍ାସ୍।

୨୮
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଳ୍ାଉୋ ମକରାସ୍। ଖାେୀ ତାମଘେ ମଚୋ ଗୁଠଆିର୍ 

ତାମଘେ ୋମଙ୍ଗ ହୁୋନ୍ ରାଚାର। ତାମ୍ ତାୋନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଏମ୍  ଦୁଷ୍ଟାଆତ୍ାନ୍ ଏମନ୍ମଗ 
ବାହାର୍ କାୋ ପଲ୍କାମ୍?” ୨୯

 ଇବ ମେଞ୍ଚାୋ ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଇ’ 
ପର୍ କାର୍  ଅଶୁଚଆିତ୍ାନ୍ ଖାେି ପ୍ରାଥତ୍ତନା େଧ୍ୟନୁ ବାହାରକିାୋ ଖାତର୍।”

ନଜିର ଖିନା େମନ୍ଧନୁ ଯୀଶୁସେ ରାଥା
୩୦

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଙ୍ଗ ମଚୋଗୁଠିଆର୍ ହୁଜାଗା ଆେି୍ଆରା 
ଭୁଙ୍ଗାର୍ ମକରାସ୍। ତାମ୍ ଗାେିେୀ ଚଚିାରା କାେିଆର୍। ତାମ୍ ଏକାୋନ୍ ଅତନାର୍ 
ହୁବ ଆୋର୍ ୋହ୍ ିଆହାନାର ମବାେି ଯୀଶୁ ୋଲ୍ା ଚାହଁୁୋ। ୩୧

 ମହମେ ତାନ୍ 
ନଜିର୍ ମଚୋଗୁଠିଆରିନ୍ ଅଥାରି ଅଲ୍ ଗା ଉପମଦଶ ଚଆିମଗ ଚାହାଁେିଆସ୍। 
ତାନ୍ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଆେୁ ହାଦୁେିନ୍ ଆୋରମଗ ମହଖାନୁ େରପତ୍ତରା 
ଚଅିର। ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ପିଟର୍। ମହମେ ମକର୍ କାଉୋ ତନିଦିନି୍ ପାଛେି ତାନୁ 
ଆଉଥମର ମକଚକାତନି୍ ଉସ୍ କାରସ୍।” ୩୨

 ଯୀଶୁମେ ଇକଥା ମତଙି୍ଗନା ଅଥତ୍ତ 
ମଚୋଗୁଠିଆର୍ ବୁଝୁରା ପଲି୍ଆର୍। ତାମ୍ ତାମଘେ ଇଦ୍  ମଗ ଅଥତ୍ତ ମେନାମଗ 
ୋଗିନ୍ ଏଲ୍ ଚଆିର୍।
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ଯୀଶୁ ସତଙ୍ଦାସ୍ େବୁତ୍ତିନ୍ ରହା ସନର୍
୩୩

 ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠିଆର୍ କଫନତ୍ତାଦୁେମଗ ବାରଚାର। ତାମ୍ ଅଣ୍ା 
ଆଳ୍ା ଉୋମଗ ମକରାର୍। ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ଇନ୍ା 
ପାବୁନୁ ବାରନାବାମକ ଏକା ବଷିୟୋଗି ନମି୍ ଯୁକି୍ ତକତ୍ତ କାୋଲ୍ କାର?” ୩୪

 ମହମେ 
ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରାଚାର। ମହମେ ତାମ୍ ଗୁଠଆିର୍ ଯୁକି୍ତକତ୍ତ ୋନାେିଆର୍ ମଯ 
ତାମମ୍ଭ ଉେତ ିମନର କହା?

୩୫
 ଯୀଶୁ ଅକି୍ଆୋ ଆଉ ବାରଜଣ୍ ମପ୍ରରିତରିନ୍ ପାଖିମଗ ମେହିଁୟାର୍। ଯୀଶୁ 

ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଯଦ ିମନର େବୁରନ୍ ିକହା ୋନାମଗ ଚାହାଁନାର୍ ମହମେ ତାନ୍ ଅେଗା 
େବୁରନ୍ ିଆଉ ତାମଘେ ନଜିର ଅମପକ୍ଷା କହା ଭାବନାସ୍, ଆଉ େବୁମର ମେବା କାେ୍ା।”

୩୬
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା କାଟ ି କୁକ୍େିନ୍ ଅଚାଷା ତାମମ୍ଭ ଆଘେିକାମଳ 

ଇଲ୍ ତଆିର୍। ହୁ କୁକ୍େନି୍ କଳୁମଗ ଅଚାଷା ମତଙି୍ଗଆସ୍। ୩୭
 “ଏମଘେ ନାମେନୁ ଏକା 

ଆୋସ୍ ଅଣ୍ା କୁକ୍େନି୍ ଏମହଦ ିଗ୍ରହଣ କାମ୍ ଦାସ୍, ତାନ୍ ଏଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କାମ୍ ଦାସ୍। ଏକା 
ଆୋସ୍ ଏଙ୍ଗା ଗ୍ରହଣ କାେଦାସ୍, ଆଉ ୋଲ୍ା। ମହମେ ତାନ୍ ଏମଘେ ମପ୍ରରଣ୍  କତତ୍ତାେନି୍  
ଭି ଗ୍ରହଣ କାେଦାେ।”

ନାମାନ୍ ବରିଧ ମାହ୍ ିରାମନା ଆେୁ ନାସଭେ ନଜିର ଆେୁ
୩୮

 ମଯାହନ ଯୀଶୁେୀନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହ ଗୁରୁ ନମିମ୍ଭ ନାମେ ହୁଆୟା ଆୋମର 
ମେଦୁନ୍ ିଦୁଷ୍ଟାଆତ୍ା ବାହାରକାେନା ଅଣ୍ା ଆୋେୀ ଏମ୍ ଏର୍ କାମ୍। ଏମ୍ ତାଙ୍ଗା ୋନା 
କାମ୍ କାମ୍, ମହମେ ତାନ୍ ନାମମ୍ଭ ଆୋସ୍ ୋଲି୍ଆସ୍।”

୩୯
 ମହମେ ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ତାଙ୍ଗା ୋନା ଆୋ କାୋ ମହମେ ଏକାଆୋସ୍ 

ଏମଘେ ନାମେନୁ ଶକି୍ତା ନାଲ୍ ଖ ୁକାୋ ଆଙ୍ଗାଦାସ୍, ତାନ୍ ଏମଘେ ନାମେନୁ ଆଉ ଖରାପ୍ 
କାଥା ମତଙ୍ଗା ପଲ୍ସ୍।” ୪୦

 ଏକା ଆୋସ୍ ନାମମ୍ଭ ବମିରାଧ ୋହ୍କିାୋମଗ, ତାନ୍ ନାମମ୍ଭ 
ପାଖିମଗ ଆୋସ୍। ୪୧

 ଏନ୍ ନେିା େତୁ ମତଙ୍ଗା ଦାନ୍, ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟମେ ଆେୁ 
ମବାେି ଯଦ ିମନର୍ ଅଣ୍ା ଗିନା ଆମ୍ ୁହାପାମଗ ଚଚିାଷ୍ ମହମେ ତାଙ୍ଗା ଇଦମଗ ୋଗି 
ନଶି୍ଚୟ ପୁରଷ୍ାର ହାଖର୍ ।

ଯୀଶୁ ପାସପାସଗ ରାରଣ ବଷିୟନୁ େତର୍କ ରାମ୍ ଚାଷ୍।
୪୨

 ଯଦ ିଇଆୋସ୍ ଛମଟ ଆମବାଧ କୁକ୍ମର ୋଝାନୁ ଏଙ୍ଗାମନର୍ ବଶି୍ୱାେ କାୋନାର 
ମହମେ ଆଉ ଅଣ୍ା ଆେୁ ହୁ କୁକ୍ନ୍ ପାପ ନାେଖନୁୁ ମୋହ କାମ୍ ଦାସ୍ । ମହମେ ହୁ 
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ଆୋମେ ଇବ ବାମଗ ଖାରାପ୍ ୋନ। ହୁ ଆୋମେ ହଣ୍ନୁ ଚକଚିାଚା ଟାଙ୍ଗାୟା ତାଙ୍ଗା 
େେଦୁ୍ନୁ ମହବଲ୍ ନା ଚନିା ତାଙ୍ଗାୋଗି ଭଲ୍ ୋନୁ।

୪୩
 ଯଦ ିନମିମ୍ଭ ମହଖା ନେିା ପାପ କାମ୍ ତ,ି ମହମେ ତାଙ୍ଗା େୁରୁକା ଚା। କାରଣ 

ଜୁମଳ ମଦଖା ରାନା ଅନନ୍ କାଳ୍ ୋଘ୍ା ମବର୍ନା ନକତ୍ତନ୍ା ଚୁଚୁ ଉୋ ନେିାନ୍ ମଖବ୍ ୍ନା 
ଚନିା ଅମପକ୍ଷା ମହମେ ନମି୍ ପଙୁ୍ଗ ୋନାୟା ଅନନ୍ ଜଆି ୋଭକାେ୍ା ଭେୋନ। ୪୪

  12 
୪୫

 ଯଦ ିନମିମ୍ଭ ପାଦୁ ନେିା ପାପ କାେତ,ି ମହମେ ତାଙ୍ଗା େରୁ୍ କାଚା। ଜୁମଳ ପାଦୁ ରାନା 
ଆଉ ନକତ୍ତନୁ ନେିା ମଖବ୍ ଲ୍ ନା ଚନିା ଅମପକ୍ଷା, ଛୁଟା ୋୋୟା ଅନନ୍ ଜଆି ୋଭ କାେନା 
ଭଲ୍ ୋନ। ୪୬

  13 ୪୭
 ଯଦ ିନମିମ୍ଭ ହାନ୍ ୁନେିା ପାପ କାମ୍ ତ,ି ମହମେ ତାଙ୍ଗା ଟାଳାଚା 

ଜୁମଳ ହାନ୍ୁ ରାୟା ନକତ୍ତନୁ ମଖବ୍ ୋନା ଚନିା ଅମପକ୍ଷା ମହମେ ଅଣ୍ା ହାନ୍ତ ିଅନନ୍ 
ଜଆି ୋଭ କାେ୍ା ଭଲ୍। ୪୮

 ଆୋରନି୍ େହାମଗ ପକୁଗୁଠ ିଏକ୍ ୋଭି ୋହିଁଖିକା ନକତ୍ତନ୍ା 
ଚୁଚୁ ଏକ୍ ୋଭି ୋହ୍ ିେିଉର।ି

୪୯
 “ଚୁଚୁନୁ େବୁ ଆୋରନି୍ ଦଣ୍ ଚଆିଖାତର୍।”

୫୦
 “ମବକୁ ଭେ ଜନିଷି, ମହମେ ମବକୁ ଯଦ ିତାମଘେ େୁଣିଆ ଗୁଣ୍ ବ ହାରାବାମଗ ଅକି୍, 

ତାଙ୍ଗା ଆଉ ଥମର ଏେମକ େୁଣିଆ କାେର୍? ମହମେ ନମି୍ ଭଲ୍ ଗୁଣନୁ ପରପୂିର୍ତ୍ତ ୋନା 
େବୁର୍ ମେସ୍ାୟା ଶାନ୍ନୁିରା।”

ସବଞ୍ଜା-ହଟରନା େମ୍ପର୍କନୁ ଯୀଶୁ ସେ ଶକି୍ା

୧୦  ୧ ତା’ପମର ଯୀଶୁ ହୁ ଯାଗା ବଥିିରାଚାଷ୍। ତାନ୍ ଯିହୁଦା ଅ ଳତା ଯର୍ତ୍ତନ 
ନଦୀେିତା ପାଖିମଗ ମକରାସ୍। ମହମେ ବାମଗ ଆେ ହୁ ଜାଗାନୁ ଜାୋ 

ୋଞ୍ଚାର୍ ମକରାର୍। େବୁ େେୟତା ମେଖା ଯୀଶୁ ଆୋରନି୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷ୍।
୨

 ନଅଁି ଫାରୁେ ି ଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁ ମେ ପାଖିମଗ ମକରାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ଭୁଲ୍ 
ଧାରାମଗ ମକରାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ପରକି୍ଷା କାୋମଗ ୋଗି ତାଙ୍ଗାନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍ , “ 
ଅଣ୍ା ଆେମେ ତାମଘେ େକୁ୍ାନ୍  ଛାଳ୍ ପତର୍ ଚକିା ଆଇନ୍ ତା ନାଲ୍ ଖ ୁୋନକା?”

୩
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମୋଶା ନେିାନ୍ ଏମନ୍ ଆମଦଶ୍ ଚଚି୍ କାଦାସ୍?”

12 ୯:୪୪ ପଦେୱଂଖ୍ୟା ୪୪ ୋକତ୍ତମେ ନଅିଁ ଗି୍ରକ୍ ଚଠିନୁି ମଯାଳା ଖାତରକିଚି।ି ଇ ପଦବ ପଦ େୱଂଖ୍ୟା 
୪୮ ୋଙ୍ଗମର େୋନ।
13 ୯:୪୬ ପଦେୱଂଖ୍ୟା ୪୬ ୋକତ୍ତମେ ନଅିଁ ଗି୍ରକ୍ ଚଠିନୁି ମଯାଳା ଖାତରକିଚି।ି ଇ ପଦବ ପଦ େୱଂଖ୍ୟା 
୪୮ ୋଙ୍ଗମର େୋନ।
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୪
 ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ଅଣ୍ା ଆଣ୍ ପସ୍ ଛାଳ୍ ପତର୍ ୋଗି ପରୋଣ୍ ପତର୍ ମେଖଚସ୍ 

ତା’ପମର ନଜିର େକୁ୍ାନ୍ ଆେ୍ାଆଙ୍ଗସ୍ ମବାେି ମୋଶା ମତଙ୍ାଚାସ୍।”
୫

 ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମୋଶା ନମିମ୍ଭ ୋଗାନ୍ ଇ ଆମଦଶ୍ ମେଖ କାଚାଷ୍, 
ମହମେ ନମି୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ଆମଦଶ୍ ମବା ୋନାମଗ ୋନା କାମ୍ ଚାକାର୍। ୬ ମହମେ 
ପରମେଶ୍ୱର ଏକାବାମକ ଜଗତ୍ ବ େଷିୃ୍ଟ କାମ୍ ଚାଷ୍, ତାନ୍ ଆୋରନି୍ ଆଣ୍ ପା ଆଉ 
େୁକ୍ା କାମ୍ ଚାଷା େଷିୃ୍ଟ କାେଚାଷ। ୭

 ମହମେ ଅଣ୍ା ଆଣପସ୍ ନଜିର ବୁଆ-ୋ’ରନି୍ 
ଆମ୍ଭୋ ନଜିର େକୁ୍ାମଗ ମେସ୍ସ୍। ୮ ଆଉ ତାମ୍ ଅଣ୍ାୋନକତ୍ତର୍। ମହମେ ତାମ୍ ଦୁଇେକ୍ 
ୋଲି୍ଆର୍ ବୱଂର ଅଣ୍ାୋନକତ୍ତର୍। ୯ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦ ିଇ ଦୁଇମୋକ ଆୋରନି୍ ଅଣ୍ାନୁ 
କାମ୍ କାନାର୍, ତାୋନ୍ ଏକା ଆୋସ୍ ଭି ଅେଗା କାେନା ଠକି୍ ୋଲି୍।”

୧୦
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ଆଉ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଆଳ୍ାମଗ କନିତ୍ତାବାମକ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ 

ଯୀଶୁେନି୍ ଆଉଥମର ଛାଳପତର୍ ବଷିୟନୁ ମେଞ୍ଚାର୍।
୧୧

 ଯୀଶୁ ମତଙ୍ଗୀଆସ୍, “ଏକା ଆମ୍ ପଶ୍ ନଜିର େକୁାନ୍ ଛାଳପତର୍ ଚୟିାୟା ଅଲ୍ ଗା 
େକୁ୍ାଅଣ୍ା ମବଞ୍ଜରାଦାସ୍। ହୁ ଆଣପଶ୍ ତାମଘେ େକୁ୍ା ପ୍ରତ ିପାପକାେ୍ା ମଯାଗୁ ଦୁେ ି
ୋନ୍ାସ୍। ତାନ୍ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପୋଗି ଦୁେ ିୋନ୍ାସ୍। ୧୨

 ଆଉ ଯଦ ିଅଣ୍ା େକୁ୍ା ନଜିର 
ମେତାେିନ୍ ଛାଳପତର ଚଦିା ଅଲ୍ ଗା ଅଣ୍ା ମେତାେିନ୍ ମବଞ୍ଜରି ମହମେ ତାନ୍ ଭି 
ବ୍ୟଭିଚାର ପାପନୁ ଦୁେେିାନ।ି

ହାଦାରିନ୍ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ ରାମ୍ ଚାଷ
୧୩

 ଆଉ ଆୋର୍ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ତାମମ୍ଭ ଛମଟ ଛମଟ ହାଦାରନି୍ ଅନ୍ରାର୍ ଏମହଦ ି
ଯୀଶୁ ହାଦାରୀନ୍ ଏଁେର୍ ୋ ଆଶବିତ୍ତାଦ କାେସ୍। ମହମେ ଯୀଶୁମେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ 
ଆୋରନି୍ ବାରଣ କାମ୍ ଚାର ମଯ ତାମ୍ ତାମମ୍ଭ ହାଦୁବଚରନି୍ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ 
ୋହ୍ ି ଅନ୍ରାର୍ । ୧୪

 ଇବ ଏରିଆୋ ଯୀଶୁ ବାମଗ ରାଗିଆରା ମକରାର୍। ଯୀଶୁ 
ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “କାମଟ କାମଟ ହାଦାର୍ ଏମଘେ ପାଖିମଗ ବାରନାର୍। 
ତାୋନ୍ ୋନା ଆୋ କାୋ ମହମେ ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିଇ ହାଦାମର ମେଖା େରଳ 
ଆୋମଗତ୍ତ ୋଗିନ୍। ୧୫

 ଏନ୍ ନେିାନ୍ େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍ ଅଣ୍ା କାଟ ିହାଦୁସ୍ େରଳ୍ େନ୍ ୁ
େବୁ ବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କାେ୍ା ମେଖା ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିଗ୍ରହଣ କାେନା 
ଉଚତି ୋଲ୍ା ମହମେ ନମି୍ ହୁୋନ୍ ଏକ୍ାଭି ପମବତ୍ତଶ କାୋ ପଲ୍ାର।” ୧୬

 ତାମଘେ ପାଛେି 
ଯୀଶୁ ହାଦାରନି୍ କେୁମଗ ମଟକ୍ ଚାଷ୍ ଅଚାଷ୍। ତାନ୍ ତାମଘେ େିଆଁ ମଦଖା ଇୟାୋ 
ଆଶବିତ୍ତାଦ କାେଚାଷ।
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ଯୀଶୁେନି୍ ଅନୁଶରଣ ରାମନା ଅଣ୍ା ଧନୀ ଆୋସେ ଅସ୍ୀରାର୍
୧୭

 ଯୀଶ ୁକାନା େେୟନୁ ଅଣ୍ା ଆୋସ୍ କୁଧିଆରା କୁଧିଆରା ବାରଚାଷ୍, ଆଉ ଯୀଶୁମେ 
ଆଘେିକାମଳ ଆଣୁ୍ ୋରାଚାଷା ଖାତ୍ରାସ୍। ତାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ମହ ଭେ ଗୁରୁ ଅନନ୍ 
ଜୀଆତା ଅଧିକାରୀ ୋନାମଗ ଏନ୍ ଏମନ୍କାେନ୍?”

୧୮
 ଯୀଶୁ ଉର୍ର୍  ଚଚି୍ାଷ୍ , “ନମି୍ ଏଙ୍ଗା ଏମନ୍ମଗ ଭଲ୍  ମବାେି ମତଙ୍ଗାଦାର୍?” ଖାେି 

ପରମେଶ୍ୱରମେ ଛଳା ମନଧିଭି ଭଲ୍  ୋଲ୍ାର।ି ୧୯
 ମହମେ ନମିମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ତା ଉର୍ର 

ଚଆିଦାନ୍। ନମି୍ ଆମଦଶ୍ ଗୁଠ ି ଆକାଦାର୍, ଆୋପିଟା, ବ୍ୟଭିଚାର ଆୋକାୋ, 
ଆୋଭାନ୍ା, େିଛନୁ ୋକ୍ଷୀ ଆୋଚଆି, ଆୋଠାକା ନଜିର ବୁଆୋରନି୍ ଆଦର କାୋ।”

୨୦
 ହୁ ଆୋସ୍ ମତଙ୍ଗୀଆସ୍ ଯୀଶୁ, “ଗୁରୁ, ଏନ୍ ଇବ୍ ୋେବୁ କାଟନି୍ ି ୋଳାୟା 

ବାରାଦାନ୍।”
୨୧

 ଯୀଶୁ ତାଙ୍ଗା ଏରଆିସ୍ ଆଉ ମନେହ କାମ୍ ଚାଷ୍। ତାନ୍ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମିମ୍ଭ 
ଆକ୍ନୁ୍ ଭି ଅଣ୍ାକାୋମଗ ଅଭାବ ଆତେୀ। ନମି୍ କାୋ ଯାହାକଛି ିନମିମ୍ଭ ପାଖିନୁ ଆତେି 
ହୁବ େବୁ ବିଁୋୟା ଗରବିଗୁଠଆିମର ହାଟାଚା। ସ୍ଗତ୍ତନୁ ନଙି୍ଗାଧନ ହାଖର। ତମଘେ ପାଛେି 
ବାରା ଏମଘେ ଅନୁଶରଣ କାୋ।”

୨୨
 ଯୀଶୁମେ କାଥା ମେଞ୍ଚାୋ ଆୋମେ େନମବା ଦୁଃଖ୍ ୋଞ୍ଚାମକରା। ତାନ୍ େନ୍ 

ଦୁଃଖନୁ କରିଆିସ୍ ବାଚତ୍ତାଷ। ତାନ୍ ବାମଗ ଧନୀରାଚାଷ୍ ଆଉ ଧନ ତାମଘେ ପାଖିନୁ 
ଇୟାମଗ ଚାହାେିଆସ୍।

୨୩
 ଯୀଶୁ ଚାର ିପାଖିତାରା ଏରଆିୋ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଧନୀ ଆୋର୍ 

ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜନୁି କରାମଗ ବାମଗ କଷ୍ଟକର ବଷିୟ।”
୨୪

 ଯୀଶୁମେ କାଥା ମେଞ୍ଚାରା ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଚକତି୍ ୋଞ୍ଚାର 
ମକରାର୍, ମହମେ ତାୋନ୍ ଆଉଥମର ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହ ଏମଘେ ହାଦୁଗୁଠଆିର, 
ପରମେଶ୍ୱର ରାଜନୁି କରାମଗ ପ୍ରକୃତ୍ ନୁ ନଅି କଠିନ୍ । ୨୫

 ଅଣ୍ା ଧନୀ ଆୋସ୍ 
ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜନୁି କନତ୍ତା ଅମପକ୍ଷା, ଅଣ୍ା ଓଟ ଅଣ୍ା ଛୁଞ୍ଜୀନୁ ତୁଦତ୍ତାମଗ େହଜ?”

୨୬
 ତାମ୍ ଆହାରୀ ଚକତି୍ ୋଞ୍ଚାର୍ ମକରାର୍। ତାମ୍ ନଜିର୍ ନଜିର୍ ଉୋ ମତଙ୍ଗାମତଙି୍ଗ 

ୋଞ୍ଚାର୍ ମହମେ ମନର୍ ଉଦ୍ଧାର ହାଖର୍ କାର୍ ।
୨୭

 ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ଏରୀଆୋ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଇବ ଆୋମଗତ୍ତ ୋଗି ଅେମ୍ଭବ। ମହମେ 
ପରମେଶ୍ୱରମେ ୋଗିୋଲି୍। ପରମେଶ୍ୱର େବୁକଛି ିକାୋ ଆଙ୍ଗର୍।”

୨୮
 ପିତର ଯୀଶୁେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନେିାନ୍ ଅନୁଶରଣ କାୋମଗ ଏମ୍ େବୁକଛି ି

ଆେ୍କାମ୍ ଚକିାମ୍।”
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୨୯
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏନ୍ ନେିା େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ମନର ଏମଘେ ୋଗୀନ୍ 

େେୁୋଚାର ୋଗି ଆଳ୍ାପାେୀ, ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ହାଦୁ ବଚ, ବୁଆ-ୋ’ ଆଉ ହାେୁଗୁଠ ି
ଆେ୍ା ଆଙ୍ାଦାସ୍। ୩୦

 ତାନ୍  ନଶି୍ଚୟ ନଜିର୍  ହୁ ବଥିିର୍ କାଚକିା ବସୁ୍ନ୍ ିଶମହଗୁଣ୍  ବାମଗଗେ 
ଇହକାଳନୁ ହାଖାଆଙ୍ଗର୍ । ତାନ୍  ବାମଗ ଆଳ୍ାପାେି, ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ୋ, ହାଦୁ ବଚ ଆଉ 
ହାଲୁ୍ଗୁଠ ିହାଖ ଆଉ ନଯିତ୍ତ୍ୟାତନା ୋମଙ୍ଗ ତାନ୍  ଇ େବୁ ଜନିଷି ହାଖ କନୁି୍ ଆଘ୍ େି କାଳନୁ 
ତାନ୍  ଅନନ୍ ଜଆି ୋଭକାେ। ୩୧

 ଅକୁନ୍ ଏକା ଆୋର୍ ପହେିା ଜାଗାନୁ ଆତନାର, 
ତାମ୍ ଭବଷି୍ୟତନୁ ମଶଷ୍ ଜାଗାମଗ ଭୁଙ୍ଗର୍ କର, ଆଉ ଆକୁନ୍ ମନର ମଶଷ୍ ଜାଗାନୁ 
ଆତନାର୍, ତାମ୍ ଭବଷି୍ୟତନୁ ପହେିି ଯାଗାମଗ ଭୁଙ୍ଗର କର।”

ଯୀଶୁ ତାସଘେ ଖିନା ବଷିୟନୁ ଆଉଥସର ସତଙ୍ାଦାସ୍
୩୨

 ଯୀଶ ୁଆଉ ତାମଘେ ୋମଙ୍ଗ ଆୋର୍ ଯିରୁଶାେମ୍ ତ ିକାେିଆର୍। ଯୀଶ ୁତାମମ୍ଭ ଆଘ୍ ିଆଘ୍ି 
କାେିଆସ୍। ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଚକତି୍ ୋଞ୍ଚାର ମକରାର୍। ମହମେ ତାଙ୍ଗା ଅନୁଶରଣ 
କାମ୍ କା ଆୋର ଆଉ ବାରନା ଆୋର୍ ଏଲ୍ ଚଆିର୍ ମକରାର୍। ଯୀଶ ୁତାମଘେ ବାରଜଣ 
ମପ୍ରରତିରୀନ୍ ଅେଗା ମେଁହୟିାୋ ଯିରୁଶାେେ ଯାହା ଘଟ୍ କଚିା, ହୁ ବଷିୟନୁ ମତଙ୍ଗାମଗ 
ୋଗିଆସ୍। ୩୩

 ଯୀଶ ୁମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମେନା, ଏମ୍ ଯିରୁଶାେେମଗ କାଦାମ୍। ଆେୁହାଦୁେନି୍ 
କହା ଯାଜକ ଆଉ ଧାମେତ୍ତ ଗୁରୁଗୁଠଆିର୍ ମହଖାନୁ ଚଆି ଖାତର୍ ଆଉ ତାମ୍ ତାଙ୍ଗା ଖିନା 
ଦଣ୍ଚଆିମଗ ୋଗିନ୍ ଅଣଯିହୁଦ ିଗୁଠଆିରନି୍ େପତ୍ତରା ଚଅିର୍। ୩୪

 ତାମ୍ ତାଙ୍ଗା ଉପାସ୍ 
କାେର୍ ଆଉ ତାମଘେ େଆି ଁତୁଫାଲ୍ ମହବଳର୍। ତାଙ୍ଗାନ୍ ମକାରଡାନୁ ମଡେର୍  ଆଉ 
ମଶଷ୍ ନୁ ପିଟଚତ୍ତର୍। ମହମେ ଖିନାଉେତ ିେଣୁ୍ା ଉଲ୍ାନୁ ତାନ୍ ଆଉଥମର ଉେକୁାରସ୍।”

ଯାରୁବ ଆଉ ସଯାହନସେ ଅନୁଗ୍ରହତା ଅନୁସରାଧ
୩୫

 ମଜବଦୀମଗ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ବାରଚାଷା 
ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହ ଗୁରୁ ନମି୍ ଏମମ୍ଭ ୋଗାନ୍ କଛି ିକାୋ ମବାେି ଏମ୍ ଚାହାଁ ଦାମ୍।”

୩୬
 ଯୀଶୁ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନମି୍ ଏମଘେ ସି୍ନ୍ ଏମନ୍ ହାଖାମଗ ଚାହାଁଦାର୍?”

୩୭
 ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ନମିମ୍ଭ ରାଜନୁି ନମିମ୍ଭ େହେିା ହାଖ୍ ନାବାମକ ଏମମ୍ଭ ତନି୍ ଅତୁତ୍ତ 

ନମିମ୍ଭ ମଡବା କାଳତ ିଆଉ ଅରତୁ ନମିମ୍ଭ ବାେ ତାରତ ିଅକ୍ାମଗ ଏୋ ଅଧିକାର ଚଆି।”
୩୮

 ଯୀଶ ୁମତଙି୍ଗଆସ୍, “ନମି୍ ଏମନ୍ ନଆିଦଁାର୍, ହୁବ ନମି୍ ଆହା ପଲ୍ାଦାର୍। ଏନ୍ ଏକା 
ଯାତନା ୋହକ, ନମି୍ ଭି ଏମନ୍ ହୁ ହାଦ ିଯାତନା ୋହାଆଙ୍ଗର୍? ଏମ୍ ମଯନ୍ ିବାପି୍ଜତି 
ୋଞ୍ଚକାନ୍, ନମି୍ ଏମନ୍ ବାପି୍ଜତି ୋନା ଆଙ୍ଗର୍?”
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୩୯
 ତାମ୍ ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆର୍, “ହଁ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗମ୍। ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ 

ମତଙି୍ଗଆସ୍, ଏନ୍ ଏକା ଯାତନା ୋହେ, ନମି୍ ହୁବ ୋହର୍। ଏନ୍ ମନମଖସି୍ ବାପି୍ସ୍ମ 
ୋନ୍ ୍ନମି୍ଭୀ ତାମଘେସି୍ ବାପି୍ସ୍ମା ହୁଅର। ୪୦

 ମହମେ ଏମଘେ ମଡବା କା ତନିା ମନର ଅକ୍ର, 
ହୁବ ଚାଜାମଗ ଅଧିକାର ଏମଘେ ୋଲି୍, ମନମଖ ୋଗାନ୍ ଇବ କାୋ ଖାତରକିଛି।ି ଖାେି 
ତାମ୍ ହୁୋନ୍ ଅକ୍ା ଆଙ୍ଗର୍।”

୪୧
 ଅେଗା ଦଶ ମୋକ ମପ୍ରରତି ଗୁଠଆିର୍ ଇବ ମେଞ୍ଚାର୍। ତାମ୍ ଯାକୁବ ଆଉ 

ମଯାହନମେ େିଆଁ ରାଗୁ ୋଞ୍ଚାର ମକରାର।
୪୨

 ଯୀଶୁ େବୁ ମପ୍ରରତି ଗୁଠଆିର ିଅଣ୍ାନୁ ମେହିଁୟାର। ତାନ୍ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, 
“ଅଣ ଯିହୁଦୀ ଗୁଠଆିମର ଉୋ ବାମଗ ଆଳୁ ଆତନାର୍, ମନକାନ୍ ତାମ୍ ଶାେକ 
ମତଙ୍ଗନାର। ନମି୍ ଆହାମଯ, ଇ ଶାେକ ଗୁଠଆିର ଆୋମର େଆି ଁପ୍ରଭୂ ମବାେି ଏଦାମଗ 
ଭେ ହାଖନାର୍। ତାମଘେ େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ ମନତାଗୁଠଆିର୍ େଧ୍ୟ ଆୋମର େିଆଁ ତାମଘେ 
ଅଧିକାର ୋବ୍ୟସ୍ କାୋମଗ ଭଲ୍ ହାଖନାର୍। ୪୩

 ମହମେ ନମିମ୍ଭ ୋଝାନୁ ଏମହଦ ିକଛି ି
ୋନ୍ା ଉଚତି୍ ୋଲ୍ା। ଯଦ ିନମିମ୍ଭ ଉେତ ିମନର କହାୋନାମଗ ଚାହାଁେି, ମହମେ ତାନ୍ 
ମେବକ ମେଖା େବୁମର ମେବା କାମ୍ ନା। ୪୪

 ଯଦ ିନମିମ୍ଭ ଉେତ ିମନର େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ 
ୋନା ଚାହାଁେି, ମହମେ ତାନ୍ ନମିମ୍ଭ େବୁମର ମହନ୍କାଚକିା ଚାକର୍ ମେଖା ମେବା 
କାୋ୍। ୪୫

 ହୁ ହାଦ ିଆେୁ ହାଦୁସ୍ ଅଲ୍ ଗା ଆୋନ୍ ିମେବା ହାଖାମଗ ୋଲ୍ା ବାରୁର, ବୱଂରୁ 
ତାମ୍ ମେବାକାୋମଗ ବାର୍ କାଦାସ୍। ତାନ୍ ବାମଗ ଆୋରନି୍ ଉଦ୍ଧାର କାୋନା ଉଦ୍ଧାର 
କାୋମଗ ଆଉ ନଜିର ଜଆି ଚଆିମଗ ବାରକାଦାସ୍।”

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ରାଣାେନି୍ ହାନୁଦାନ୍ ଚଚିାଷ୍
୪୬

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ଯିରହିମଗ ବାରଚାଷ୍। ଯୀଶୁ ତାମଘେ ମଚୋଆଉ ବାମଗ 
ଆୋର୍ ଗାମନ ହୁ େହର୍ ବଥିରାୟା କାନାବାମକ ହୁ େେୟନୁ ଟୀୋୟମେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍ 
ବାଟୀେୟ ନାମେନୁ ଅଣ୍ା ଅନ୍ ଭିକାର ିବାବୁପାଖିନୁ ଅକାଚାଷ୍। ତାନ୍ େବୁବାମକ 
ଆୋରନି୍ ଭିକ ନଆିଁେିଆସ୍। ୪୭

 ତାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍ ମଯ ନାଜରୀତ ଯୀଶୁ ହୁ ପାବୁ ଚଚିାଷା 
କାେୀଆସ୍। ତାନ୍ ପାଟ ିକାମ୍ ଚାଷା ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହ ଗୁରୁ ଦାଉଦମେ ହାଦୁ ଯୀଶୁ: 
ଏମଘେ େିୟା କୃପା କାୋ।”

୪୮
 ନଅି ଆଳୁ ତାଙ୍ଗା କାମଳ କାମଳ ରାମଗ ଧେକ୍ ଚଚିାର୍। ମହମେହୁ ଅନ୍ଭିକାରସି୍ 

ବାମଗନ୍ ିବାମଗ ପାଟ ିକାମ୍ ଚାଷା ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହ ଦାଉଦମେ ହାଦୁ ଯୀଶୁ, ଏମଘେ 
େିଆଁ କୃପାକାୋ।”
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୪୯
 ଯୀଶୁ ରାଚାେମକରାସ୍ ଆଉ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ତାଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗା ଏମଘେ ପାଖିମଗ 

ବାରସ୍।” ଆୋର୍ ଅନ୍ ଆୋେନି୍ ମେହିଁୟାରା ମତଙି୍ଗଆର୍, “ୋହାସ୍ ଧାରା ଆଉ 
ଉସ୍ କାରା। ଯୀଶୁ ନଙି୍ଗାନ୍ ମେହାଦାସ୍।” ୫୦

 ଅନ୍ ଆୋସ୍ ଚାମଣ୍କର ିତାମଘେ ଚାଦରବ 
ମଖବ୍ଆିସ୍ ଚାଷ୍ ଆଉ ମଡଗ୍ ଚାଚାଷ୍। ତାନ୍ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ବାରଚାଷ୍।

୫୧
 ଯୀଶୁ ଅନ୍ ଆୋେନି୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏନ୍ ନଙି୍ଗାୋଗାନ୍ ଏମନ୍ କାେନ୍ ମବାେି ନମି୍ 

ଚାହାଁଦାର୍?” ଅନ୍ସ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଗୁରୁ ଏନ୍ ଏରାମଗ ଚାହାଁଦାନ୍।”
୫୨

 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “କାୋ, ନମି୍ ଭେୋଞ୍ଚକାର୍ , କାରଣ୍ ନମି୍ ବଶି୍ୱାସ୍ 
କାମ୍ କାର୍।” ତା’ପମର ଆୋସ୍ େବୁକଛି ିଏରା ଆଙି୍ଗଆସ୍ ଆଉ ଯୀଶୁମେ ଅନୁଶରଣ 
କାମ୍ ଚାଷ୍।

ଯୀଶୁ ଅଣ୍ା ରାଜା ସେଖା ଯିରୁଶାେମନୁ ରରଚାଷ୍

୧୧  ୧ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ପାଖିମଗ ୋଞ୍ଚାର। ତାମ୍ ଜତି-
ପାରତା ପାଖିନୁ ମବଥ୍ ଫାଗୀ ଆଉ ମବଥନଆି େହରନୁ ଆହାଁତଆିର୍। 

ଯୀଶୁ ନଜିର ମଚୋଗୁଠଆିମର ଉେତ ିଦୁଇମୋକ୍ ରନି୍ ମତଙ୍ଗା ତାୟାସ୍, ୨
 “ଆଧାନୁ 

ଏଥ୍ାେି ମଯ ହୁ ପାଦାମଗ କାୋ। ପାଦା ଉୋ ମକର୍ କା ୋମତ୍ର ନମି୍ ଅଣ୍ା ଗଧହାଦୁ 
ହିଁଚକିା ରାଚ୍ କାଏରର୍। ହୁ ଗଧେିଆଁ ମନଧିବ ିଆକ୍ ୁଯାମଗ ଆଗତ୍ତାର୍ ଅକ୍ା। ତାଙ୍ଗା 
ଖୁୋୟା ଏମଘେ’ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରା। ୩

 ଯଦ ି ନେିାମନର ମତଙ୍ଗନାର ଗଧ ହାଦୁନ୍ 
ଏମନ୍ମଗ ଦୁଆଦାର୍ ମବାେି ମେଞ୍ଚାର ମହମେ, ମହମେ ନମି୍ ତାଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗର, ପରଭୁମେ 
ଇବ ଦରକାର ଆତେି। ତାମଘେ ପାଛେି ନେିା ଚାମଣ୍ ମଫରାବର୍ ଚର୍।”

୪
 ତାମ୍ ଭୁଙ୍ଗାରମକରାର। ତାମ୍ ଅଣ୍ା ଚାେିପାଖି ଖଳୁନୁି ଅଣ୍ା ଗଧହାଦୁ ହିଁଚକିାଚକିା 

ଏରଆିର୍। ତାମ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଖେୁଚାଚାର୍। ୫ ନଅି ଆେୁ ହୁୋନ୍ ଇଜ୍କାଚାର୍। ତାମ୍ ଇବ 
ଏରଆିରା ମେଞ୍ଚାର, “ନମି୍ ଇଗଧ ହାଦୁବନ ଏମନ୍ମଗ ଖେୁାଦାର?” ୬ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ 
ଯୀଶୁ ଯାହା ମତଙ୍ଗାମଗ ମତଙ୍ାଚାର୍, ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଆୋରନି୍ ହୁ କାଥା ମତଙି୍ଗଆର୍। 
ତା’ପମର ଗଧ ହାଦୁୋମଙ୍ଗ ତାୋନ୍ ବଥି୍ ରାଚ୍ାର୍।

୭
 ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଗଧନ୍ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରାର୍ ଆଉ ଗଧମଗ େିଆଁ ନଜିର 

ଚଢିା ମହବଳଆିର୍ ଚାର୍। ଯୀଶୁ ତା’ପମର ଅକି୍ଆସ୍। ୮
 ମକମତ ଆୋର୍ ଯୀଶୁ ମେ 

ୋଗି ତାମମ୍ଭ ଚଢିା ପାବୁନୁ ବଛିାବାଚାର। ଅେଗା ଆୋର ଡାଳା ହନ୍ାରା ପାବୁନୁ 
ବଛିାବାଚାର୍। ୯

 ନଅି ଆେୁ ଯୀଶୁମେ ଆଘେି ଆଘେି କାେିଆର୍ ଆଉ ମନର ମନର 
ତାମଘେ ପାଛେିି ପାଛେିି କାେିଆର। େବୁର୍ ପାଟକିାମ୍ ଚାରା ମତଙି୍ଗଆର୍,
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“ମହାଶାନ୍ା,  14

‘ପ୍ରଭୁମେ ନାମେନୁ ଏକା ଆୋସ୍ ବାରାଦାସ୍, ତାନ୍ ଧନ୍ୟ।’ 
 ଗୀତେୱଂହତିା ୧୧୮:୨୫–୨୬

 ୧୦ “ଏମମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦମେ ଆଘ୍ାନ୍ା ରାଜ ିଧନ୍ୟ,
ସ୍ଗତ୍ତନୁ ରାନାର୍ ପରମ୍ ପିତା ୋନାନାର ଧନ୍ୟ।”

୧୧
 ଯୀଶୁ ଯିରୁଶାେମ୍ ବାରଚାର େନ୍ରି୍ ଉୋମଗ ମକରାସ୍। ଯୀଶୁ େନ୍ମିଗତ୍ତ େବୁ 

ବଷିୟୋଗି ହାନ୍ ୁମହବ୍ଆିସ୍। ହୁବାମକ ବାମଗ ମଡର ିୋଞ୍ଚାମକକକିଚା। ମହମେ ଯୀଶୁ 
ବାରଜଣ୍ ମପ୍ରରତି ଗୁଠଆିଗତ୍ତାମନ ମବଥନଆିମଗ ମକରାର୍।

ଯୀଶୁ ସତଙି୍ଆସ୍ ଡମି୍ିରି ମାନ୍ବୁ ଖିଅସରା
୧୨

 ମହମେ ଆଉ ଅଣ୍ା ଉଲ୍ା ମଯମତମବମଳ ତାମ୍ ମବଥନିଆନ୍ି ବାହରି ି
ଉରଖାେିଆର୍, ତାଙ୍ଗା ବାମଗ କଳିା ୋଗିଆ। ୧୩

 ଯୀଶୁ ଆଥାନୁ ଫୁଲ୍ ୋଞ୍ଚାଦା ଅଣ୍ା 
ଡେି୍ିରି ୋନ୍ୁ ଏରିଆର୍। ୋନ୍ୁନୁ ନଅି ଡେି୍ିରି ଫାଳୁ ରଦ୍ ମବାେି ଭାବ୍ ଚାଷ୍ ଡେି୍ିର ି
ୋନ୍ୁମଗ ମକରା। ହୁ ୋନ୍ୁମଗ ଆହାଁତଆିର୍ ଏରିଆର୍ ମଯ ଅଣ୍ା ଭି ଫାଳୁ ୋହ୍ ି
ହାଖିଆର୍ ୋନ୍ୁନୁ ଆଥା ଛଳା ଆଉ ଏମନ୍ ଭି ୋଲ୍ାରୁ। ୧୪

 ମହମେ ଯୀଶୁ ୋନ୍ୁବନ୍ 
ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଆୋର୍ ନମିମ୍ଭ ଫାେୁ ଆଉ ୋହ୍ ିେହନାର।” ମଚୋଗୁଠିଆର୍ ଯୀଶୁ 
ମେ ଇକଥା ମେଞ୍ଚାର।

ଯୀଶୁ ମଦେରିସଗ ରରଚାଷ୍
୧୫

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ଯିରୁଶାେମ୍ ମଗ ମକରାସ୍। ଯୀଶୁ େନ୍ରିମଗ କର୍ ଚକା ୋମତ୍ର 
ହୁୋନ୍ କଣିାବକିା କାୋେିଆର ମଯ ହୁ ଆୋରନି୍ ଅଥରାଚାର। ତାନ୍ ଅେଗା ଅେଗା 
ପରକାରନୁ ପାଇୋ ବାଦୋେିଆର ତାମଘେ ମେଜବନ୍ ଭି ତାନ୍ ଉେଟଆିରଚାର। 
୧୬

 ତାନ୍ ଭି ମନକାଭି େନ୍ରିତା ପରଶିରନୁ କଛି ି ମହମେ ହୁଆକାୋମଗ ଅନୁେତ ି

14 ୧୧:୯ ସହାଶାନ୍ା ଅଣ୍ା ଏବ୍ୀୟ ଶଦ୍ଧ। ରକ୍ କାୋମଗ ପରମେଶ୍ୱରେନି୍ ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାୋବାମକ 
ପହେିନୁ ଇ ଶଦ୍ଧବ ପ୍ରମୟାଗ ୋନାେିଆ। ମହମେ ଇଶାନ ପରମେଶ୍ୱରକା ଖ୍ୀଷ୍ଟ େୀନ୍ ପ୍ରଶୱଂୋ 
କାୋୟା ଖେୁ ିଅଭିବ୍ୟକ୍ କାୋମଗ ୋଗି ଇ ଶଦ୍ଧବ ପ୍ରମୟାଗ କାୋ ଖାତର ିକଚି।ି େନ୍ରି ଯିହୂଦୀ 
ଗୁଠଆିର ଉପାେନା ଜାଗା।
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ୋହ୍ଚିଚିାର। ୧୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ଉପମଦଶ ଚଚିାଷା ମତଙ୍ଗାମଗ 

ୋଗିଆସ୍, “ଶାସ୍ତନୁ ଇକାଥା ମେଖା ଆଦେି ମଯ, ‘ଏମଘେ’ ଆଳ୍ା େବୁଜାତତିା ଆେମର 
ୋଗି ପ୍ରାଥତ୍ତନାଆଳ୍ା ମତଙ୍ଗରମେ। ମହ ନମି୍ ଗୁଠଆିର ତ ତାଙ୍ଗା ଚରା ଗୁଠଆିମର ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଥଳନୁି ପରଣିତ କାେକୋଚକିଦାର।”

୧୮
 ଧାମେତ୍ତଗୁରୁ, ଆଉ ପାର୍ ଧାନ୍ ଗୁରୁ ଇକାଥା ମେଞ୍ଚାର୍। ତାେ ଯୀଶୁ େିନ୍ 

ପିଟାମଗ ୋଗି ପାବୁ ମବଦାେିଆର। ମହମେ ହୁୋନ ଜାୋ ୋଞ୍ଚକା େବୁଆୋର 
ଯୀଶୁମେ ଉପମଦଶ ମେଞ୍ଚାରା ରାଗୁ ୋଞ୍ଚାର ମକରାର୍, ଧାମେତ୍ତଗୁରୁ ଗୁଠିଆର୍ 
ଯୀଶୁେନି୍ ଏଲ୍ ଚଆିର। ୧୯

 ୋହାଁ ୋଞ୍ଚାମକରା। ୋହାଁ ୋଞ୍ଚାମକରାମଯ ଆଉ ତାମଘେ 
ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ନଗରନ୍ ିବାହାରୀ ଉରଖିଆର ମକରାର୍।

ଯୀଶୁ ବଶି୍ୱାସ୍ ଶକି୍ ଏଦଆିସ୍
୨୦

 ତାମଘେ ଆଘେି ଉୋ ଯୀଶୁ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିମର ୋମଙ୍ଗ ହୁ ଡେି୍ିର ିୋନ୍ ୁରାନା 
ପାବୁନୁ ବାରଚାର୍। ତାମ୍ ଡେି୍ିର ିୋନ୍ୁବନ୍ ଏରଆିରମରଯ େୁେିନ୍ ିହାୟାଦା ମକଚା 
ମକରକଚି।ି ୨୧

 ହୁବାମକ ପିତର ଡେି୍ିର ିୋନ୍ୁବନ େମନ କାେଚାଷ୍ ଆଉ ଯୀଶୁେନି୍ 
ମତଙି୍ଗଆସ୍ , “ମହ ଗୁରୁ, ଏରା; ମକର୍ କା ଉଲ୍ାନମି୍ ମଯାଉ ଡେି୍ିର ିୋନ୍ନୁ୍ ଅଭିଷାପ 
ଚଚି୍ କାଚକିାର୍, ହୁ ୋନ୍ ୁଇନ୍ା ହାୟାଦା ମକଚାମକରା।”

୨୨
 ଯୀଶୁ ଉର୍ର୍ ଚଚିାଷ୍, “ପରମେଶ୍ୱରେନି୍ ବଶି୍ୱାସ୍ କାୋ। ୨୩

 ଏନ୍ ନେିାନ୍ େତୁ 
ମତଙ୍ଗାଦାନ୍: ଯଦ ିଏକା ଆୋସ୍ ଇ ପାତତ୍ତାନ୍ ମତଙ୍ଗସ୍, ‘ନନି୍ ଉଫ୍ ୋରୁୟା େେଦୁ୍ନୁ 
ଖାତରୁକାଲ୍’, ଯଦ ିଆୋମେ େନ୍ ୁଏକା ପ୍ରକାର େମନ୍ହ ୋହ୍ରିାଇ ଆଉତାନ୍ ବଶି୍ୱାସ୍ 
କାେସ୍ ମଯ, ତାନ୍ ଯାହା ମତଙ୍ାଦାସ୍ ହୁବ ୋନ, ମହମେ ପରମେଶ୍ୱର ତାମଘେ ୋଗାନ୍ 
ହୁବ କାେଚସ୍। ୨୪

 ମହମେ ଏମ୍ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍ ମଯ, ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ପ୍ରାଥତ୍ତନା 
କାେ୍ାବାମକ ଯାହା ନଆିଦାର, ବଶି୍ୱାସ୍ କାୋ ମଯ, ହୁବ ନେିା ହାଖରା ମକକକିଚ,ି ମହମେ 
ନମି୍ ହୁବ େମତ ହାଖର୍। ୨୫

 - ୨୬
 ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ମଯମତମବମଳ ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାୋମଗ 

ଇଜ୍କାରାମକ, ହୁବାମକ ଯଦ ିନମିମ୍ଭ େମନ ଖାତରକିାଇ ମଯ, ନେି ଗୁଠଆିର୍ ଯଦ ି
ମନମଖ େିଆଁ ରାଗୁ କାେକାଦାର୍, ମହମେ ହୁ ଆୋେନି୍ କ୍ଷୋ କାୋଚା। ତା’ ମହମେ 
ସ୍ଗତ୍ତନୁ ରାଚାସ୍  ମଯ ନମିମ୍ଭ ପରେ ପିତା ଭି ନମିମ୍ଭ ପାପେବୁ କ୍ଷୋ କାମ୍ ଚଷ୍।” 15

15 ୧୧:୨୬ ନଅଁି ପାଚ୍ା ଗ୍ରୀକ ପ୍ରତନୁି ପଦେୱଂଖ୍ୟା ୨୬ ତା’ ପାଠୁ ଇହାଦ ିଚଆି ଖାତର ିକଚି।ି 
“ମହମେ ଯଦ ିନେିଗୁଠଆିର ଅନ୍ୟ େନି୍ ଖ୍ୟୋ େହ୍କିାେର ମହମେ ସ୍ଗତ୍ତନୁ ରାଚକାଚକିା ନମିମ୍ଭ 
ଗୁଠଆିର ପରେପିତା ନମିମ୍ଭ ପାପଗୁଠ ିଭି ଖ୍ୟୋ େହ୍କିାେନାର।”
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ଯୀହୁଦ ିସନତାଗୁଠଆିସର କ୍ମତା ୋଗି େସଦେହ
୨୭

 ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଆଉଥମର ଯିରୁଶାେେମଗ ମକରାର୍। ଯୀଶୁ 
େନ୍ରି ଉୋ କୁଦାେିଆର୍। କହା ଯାଜକ ଧାମେତ୍ତଗୁରୁ ପୁରୁଖାପାଚ ିଆଉମନତାଗୁଠଆିର 
ତାମଘେ ପାଖିମଗ ବାରଚାର। ୨୮

 ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ଏୋମତଙ୍ଗା” ଏକା 
ଅଧିକାରନୁ ନମି୍ ଇେବୁ ନାଲ୍ ଖ ୁକାୋଦାର୍? ଇେବୁ କାୋମଗ ନେିା ମନର ଅଧିକାର 
ଚଚିାର?”

୨୯
 ଯୀଶୁ ଉର୍ର ଚଚିାଷ୍, “ଏନ୍ ନେିାନ୍ ଅଣ୍ା ପ୍ରଶ୍ ମେନନ୍। ଏମଘେ’ ପ୍ରଶ୍ତା ଉର୍ର 

ଚଚି୍ କୁ ଏନ୍ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗନ୍ ମଯ, ଏକା ଅଧିକାରନୁ ଏନ୍ ଇେବୁ ନାଳଖ ୁକାୋଦାନ। 
୩୦

 ଏଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗା, ମଯମତମବମଳ ମଯାହନ ଆୋରିନ୍ ବାପି୍ସ୍ମ ଚଆିେିଆର୍, ହୁବ 
ପରମେଶ୍ୱରତ ିବାରଚିକିାଚକିା ନା ଆୋର୍ ତନି୍ ବାକକିଚା? ଏମଘେ ପ୍ରଶ୍ତା ଉର୍ର 
ଚଆି।” ୩୧

 ଯିହୁଦୀ ମନତାଗୁଠଆିର ଯୀଶ ୁମେ ପ୍ରଶ ୍ୋଗି ଆମୋଚନା କାମ୍ ଚାର୍। ତାମ୍ 
ମତଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗ ୋଞ୍ଚାର, “ନାମ୍ ଯଦ ିମତଙ୍ଗତ୍ ମଯ, ‘ମଯାହନମେ ବାପି୍ସ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରତ ି
ବାରକଚିା’, ମହମେ ଯୀଶୁ ମତଙ୍ଗସ୍, ‘ମହମେ ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ଏମନ୍ମଗ ମଯାହନେ ି
ବଶି୍ୱାସ୍ ୋହ୍ ିକାମ୍ ଚକିାର୍?’ ୩୨

 ମହମେ ଯଦ ିନାେଗୁଠଆିତ୍ ମତଙ୍ଗତ, ‘ମଯାହନମେ 
ବାପି୍ସ୍ମ ଆୋରନ୍ ିବାରଚକିଚିା’ ମହମେ ଆୋର ନାମମ୍ଭ େଆି ଁରାଗୁ ୋନରକର।” ତାମ୍ 
ଆୋରନି୍ ବାମଗ ଏେଚାେିଆର୍। ମହମେ େବୁ ଆୋର୍ ବଶି୍ୱାେ କାୋେିଆର ମଯ, 
ମଯାହନ ପ୍ରକୃତନୁ ଅଣ୍ା ଭବଷି୍ୟତ ବକ୍ା।

୩୩
 ମହମେ ତାମ୍ ଯିଶୁେନି୍ ଉର୍ର ଚଚିାର୍, “ଏମ୍ ବାଲ୍ ଦାମ୍।”

ମହମେ ଯୀଶୁତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ମହମେ ଏନ୍ ଭି ନେିାନ୍ ୋହ୍ ିମତଙ୍ଗଦାନ୍ ମଯ, 
ଏକା ଅଧିକାରନୁ ଏନ୍ ଇେବୁ ନାଲ୍ ଖ ୁକାୋଦାନ୍।”

ପରସମଶ୍ୱର ନଜିର ହାଦୁେନି୍ ତାୟାସ୍

୧୨  ୧ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ୋଧ୍ୟେନୁ ଆୋରନି୍ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷ୍; ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, 
“ଅଣ୍ାଆେୁ ଅଣ୍ା ଦ୍ାକ୍ଷା ମକ୍ଷତ୍ ୋଗାବାଚାଷ୍। ତାମଘେ ଚାରପିାଖି ବାଳା 

ଚଚିାୋଗିଆସ୍। ଦ୍ାକ୍ଷାରାମେ  ଅନ୍ରାମଗ 16 ୋଗିନ୍ ଅଣ୍ା କୁଣ୍ କାମ୍ ଚାଷ୍। ହୁସ୍ ଜଗିଆ 
ଆଳ୍ା ଅଣ୍ା କାମ୍ ଚାଷ୍। ତାନ୍ ନଅି ଚାଷିଗୁଠଆିରନି୍ ହୁ ବାଗ୍ ଚାବ ଭାଗୁନୁ ବଚିାର୍, 
ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ କୁଦାମଗ ୋଗି ହୁ ଯାଗା ଆେ୍ିଆୋ ଭୁଙ୍ଗାର୍ ମକରାର୍।
16 ୧୨:୧ ଦ୍ାଖ୍ାରାସେ ଅଦେରାସଗ େେିୁ ଶଦ୍ଧ ଔନ-ମପ୍ରେ। ଇବ ଚାଚାନୁ ଆରକାଚକିା ଅଣ୍ା ଜାଗା, 
ହୁୋନ ଦ୍ାଖ୍ୟାବନ୍ ମଠୋୟା ତାମଘେ ରାମେ େୱଂଗ୍ରହ କାେ୍ାର।



44ମାର୍କସେ ୧୨:୨

୨
 “ପାଛେି ମଯମତମବମଳ ହାକ୍ଷା ଫାଳୁ ଚହନାମଗ େେୟ ୋଞ୍ଚାମକରା। ହୁବାମକ 

ତାନ୍ ତାମଘେଅଣ୍ା ଚାକରେନି୍ ତାମଘେ ନଜିର ଭାଗୁବନ ଅନ୍ରାମଗ କୃଷି ଆୋମର 
ପାଖିମଗ ତାୟାର। ୩

 ମହମେ କୃଷକ ଗୁଠଆିର୍ ଚାକରେନି୍ ଧାଚତ୍ତାର ମଡମ୍ ଚାର ଆଉ 
ତାଙ୍ଗା ଏମନ୍ର ିୋହ୍ଚିଚିାର୍ ଆଉ ତାଙ୍ଗା ମଖଦାରଚାର। ୪

 ତାମଘେ ପାଛେି ଆୋମେ 
ଆଉ ଅଣ୍ା ଚାକର୍ େନି୍ ତାୟାସ୍। ତାମ୍ ଇ ଚାକରମେ କୁକ୍ନୁୁ ମଡମ୍ ଚାର୍ ଆଉ 
ହୁଳଚାର୍। ୫

 ତାମଘେ ପାଛେି ଆଉ ଅଣ୍ା ଚାକରେନି୍ ତାୟାସ୍। କୃଷକଗୁଠଆିର ଇ 
ଚାକରେନି୍ ଜଆିନ୍ ିପିଟାଚତ୍ତାର। ହୁ ଆୋସ୍ ଆଉ ବାମଗ ଚାକରେନି୍ ପଠାବାଚାର୍, 
ମହମେ କୃଷକଗୁଠଆିର ମଡମ୍ ଚାର୍ ନଅି ଆୋରନି ଜଆିନ୍ ିପିଟାଚାର।

୬
 ଆୋମେ ପାଖିନୁ କୃଷକଗୁଠଆିମର ପାଖିମଗ ତାୟାମଗ ଆଉ ଅଣ୍ାଖାେି ବାକ ି

ରାଚାଷ୍। ହୁବ ୋନାଦାସ୍ ତାମଘେ ତାଙ୍ଗାଦାସ୍। ହୁ ଆୋସ୍ ତାମଘେ ତାଙ୍ଗାେନି୍ ବାମଗ 
ଭଲ୍ ହାଖାେିଆସ୍। ମହମେ ତାନ୍ କୃଷକଗୁଠଆିମର ପାଖିମଗ ତାୟାମେ ତାନ୍ ଖାେି ସି୍ର 
କାେଚାଷ୍। ମହମେ କୃଷକଗୁଠଆିମର ପାଖିମଗ ତାୟାମଗ ୋଗି ହାଦୁସ୍ ଖାେି ମଶଷ୍ 
ଆେୁ ରାଚାସ୍। ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍ କୃଷକଗୁଠଆିର ଏମଘେ ହାଦୁେନି୍ େମ୍ାନ ଚଅିର୍।’

୭
 ମହମେ କୃଷକଗୁଠଆିର୍ ମତଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗ ୋଞ୍ଚାର୍, ଇ’ ଆୋସ୍ ବଗ୍ ଚାୋେିକମେ 

ତାଙ୍ଗଦାସ୍। ବଗିଚାନ୍ା ତାନ୍ ଉର୍ରାଅଧିକାର।ି ନାମ୍ ଯଦ ିତାଙ୍ଗା ପିଟଚତ୍ ବଗିଚାବ 
ନାମମ୍ଭ ୋନକ’। ୮

 ମହମେ କୃଷକ ଗୁଠଆିର୍ ୋେିକମେ ହାଦୁେନି୍ ଅଚାରା। ଜଆିନ୍ ି
ପିଟାଚାର, ଦ୍ାକ୍ଷା ମଖତନ୍ା ବାହାରମିଗ ମଖବଳଆିଚତ୍ତାର୍।

୯
 ମହମେ ଦ୍ାକ୍ଷା ମଖତର୍ା ୋେିକ୍ ଏମନ୍କାେସ୍ ? ତାନ୍ ବାରଚାଷା କୃଷକଗୁଠଆିରନି୍ 

ପିଟଚସ୍। ଆଉ ଦ୍ାକ୍ଷାମଖତ୍ ବନ୍ ଅେଗା କୃଷକମେ ଚଅିସ୍ ୋଗସ୍। ୧୦
 ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ 

ଏମନ୍ ଶାସ୍ତ ୋଲ୍ା ପାଢୁର୍?

“ଏକା ଚାଚାବନ୍ କାରଗିଗୁତ୍ତଠଆିର୍ ଇବ ଦରକାର ୋହ୍େିାନ ିମବାେିଭାବ୍ ଚାର, ହୁ 
ଚାଚା

‘ମହମେ କଣୁନ୍ା ପାର ଧାନ୍ ଚାଚା ୋଞ୍ଚାମକରା। 17

 ୧୧ ପ୍ରଭୁ ତାନ୍ କାମ୍ ଚାଷ୍,
ମହମେ ଇବ ନାମମ୍ଭ ୋଗାନ୍ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ବଷିୟ।  ଗୀତେୱଂହତିା ୧୧୮:୨୨–୨୩

17 ୧୨:୧୦ ସରାଣତା ରହା ମେିୁଚାଚା ମକାଠା ଆେ୍ାତା ପହେି ଆଉ େବୁେତନି୍ େହତ୍ୱପୂଣତ୍ତ ଚାଚା।
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୧୨
 ଇ ଯୀହୁଦ ିମନତାଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍।, ଇବ ତାମଘେ ଉମଦଶ ନୁ 

ରାଚା ମବାେି ତାମ୍ ଆଖାର୍ ମକରାର୍। ମହମେ ଯୀଶୁେନି୍ ବନ୍ ିକାୋମଗ ୋଗିନ୍ ତାମ୍ 
ଉପାୟ ମବଦାମଗ ଅକଆିର। ମହମେ ତାମ୍ ଆୋରନି୍ ଏେଚାେିଆର୍। ମହମେ ତାମ୍ 
ଯୀଶୁେନି୍ ବଥିରାରା ଭଙ୍ଗାର ମକରାର୍।

ଯୀଶୁେନି୍ ଫାେନୁୁ ସହବଳାସଗ ଯିହୁଦୀ ସନତାଗୁଠଆିସର ଚକ୍ାର୍ନ
୧୩

 ପାଛେି ଯିହୁଦୀ ମନତାଗୁଠଆିର୍ ନଅିଁ ଫାରୁେ ିଆଉ ମହରଦୟିଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁମେ 
ପାଖିମଗ ତାୟାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁମେ ଭୁଲ୍ ଧାରାୟା ଯୀଶୁେନି୍ ଫାେୁନୁ ମହବୋମଗ 
ଚାହାଁେିଆର୍। ୧୪

 ଫାରୁେ ିଆଉ ମହରଦୟିଗୁଠଆିର ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ମକରାରା 
ମତଙି୍ଗଆର୍, “ଗୁରୁ, ଏମ୍ ଆକ୍ାଦାେି ମଯ, ନମି୍ ବାମଗ ଭେଆେୁର୍। ଅେଗା ଆୋର୍ 
ନମିମ୍ଭ ନାମେନୁ ଏମନ୍ ଭାବାନାର, ହୁବଷିୟନୁ ଚନି୍ା ଆୋକାୋ। େବୁ ଆୋର୍ ନମିମ୍ଭ 
ୋଗିନ୍ ୋୋନ୍। ନମି୍ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାଁକାଚକିା ଜଆିନୁ ପାବୁ ବଷିୟନୁ ଠକି୍ ଉପମଦଶ୍ 
ଚଆିଦାର୍।ଏୋ ମତଙ୍ଗା, କାଇେର େନି୍ କର ଚଆିମଗ ଉଚତି୍ କା ୋଲି୍?”

୧୫
 ଯୀଶୁ ତାମମ୍ଭ ଚାେବାଜ ି ବୁଝୁରାସ୍ ମକରାେ। ତାନ୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନମି୍ 

ଗୁଠିଆର୍ ଏଙ୍ଗା ଭଲ୍ କାଥା ମତଙ୍ଗାୟା ଏଙ୍ଗା ଏମନ୍ମଗ ଫାେୁନୁ ମହବ୍ ୋମଗ 
ଚାହାଁଦାର? ଏମଘେ’ ପାଖିମଗ ରୁପା ପାଇୋ ଟମଙ୍ ଅନ୍ରା, ଏନ୍ ତାଙ୍ଗା ଏରନ୍।

୧୬
 ତାମ୍ ରୁପା ପଇୋ ଟମଙ୍ ଅନ୍ରାର୍। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମେଞ୍ଚାର୍, “ପଇୋେିଆଁ 

ମନମଖ ଫଟୁ ଆତେି? ତାମଘେ େିଆଁ ମନମଖ ନାମେ ମେଖା ଆତେି?” ତାମ୍ 
ମତଙି୍ଗଆର୍, ଇବ କାଇେରସ୍ ଫଟୁ ଆଉ କାଇେରେମେ ନାମେ।”

୧୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଯାହା କାଇେରମେ ତାହା 

କାଇେରମେ ତାଙ୍ଗା ଚଆି ଆଉ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରମେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରମେ ଚଆି।” 
ଇବ ମେଞ୍ଚାରା େବୁର ଚକତି୍ ୋଞ୍ଚାର ମକରାର୍।

ଯୀଶୁେନି୍ ଫାେନୁୁ ସହବ୍ ୋସଗ ନଅି ୋଧୁରୟି ଗୁଠଆିସର ଚକ୍ାର୍ନ
୧୮

 ତାମଘେ ପାଛେି ନଅିଁ ୋଦୁ୍ଧକ ିତାମଘେ ପାଖିମଗ ବାରଚାର୍। ୋଦୁ୍ଧକଗୁିଠଆିର୍ ଦାବୀ 
କାେ୍ାର୍ ମଯ, ଆୋର୍ ଖିଆେଞୁ୍ଜକୁନ୍ ଆଉ ୋହ୍ ିଉସ୍ କାରାନର୍। ୧୯

 ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, 
“ଗୁରୁ, ମୋଶା ଏମମ୍ଭ ୋଗାନ୍ ମେଖାକାଚକିାନାର୍ ମଯ, ଯଦ ିଏକା ମବଞ୍ଜର୍ କାଚକିା 
ଆେୁେମେ ହାଦୁବଚ୍ ୋହ୍ ିରାଚକାରର୍ ତାନ୍ ଖିଦାସ୍ କାଦାସ୍, ମହମେ ତାନ୍ ତାମଘେ 
ଭାଇେି୍ ହୁେକୁ୍ା ମବଞ୍ଜନତ୍ତା ଉଚତି୍। ମହମେ ମକଚ୍ କା ଭାଇମେ ୋଗି ବୱଂଶ କହାୋନା 
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ଆଙ୍ଗ। ୨୦
 ଥମର ୋତ୍ ଭାଇ ରାଚାର୍। େବୁନ୍ ିକହାଭାଇସ୍ ମବଞ୍ଜରାସ୍। ମହମେ 

ହାଦୁବଗ୍ ୋଲ୍ା ୋନୁର ତାନ୍ ମକଚାଶ୍ ମକରାସ୍। ୨୧
 ମହମେ ୋଝୋଭାଇସ୍ ହୁେକୁ୍ାନ୍ 

ମବଞ୍ଜରାସ୍। ତାନ୍ ଭି ହାଦୁବଚ୍ ୋଲ୍ାୋନୁସ୍ ମକଚାଶ୍ ମକରାସ୍। ଆଉ ଅଣ୍ା ଭାଇସ୍ 
ଭି ହୁହାଦ ିୋଞ୍ଚାସ୍। ୨୨

 ୋତ ମୋକ ଭାଇ ହୁେକୁ୍ାନ୍ ଅତୁତ୍ତ ପମର ଅରତୁ ମବଞ୍ଜାରାର୍ 
ଆଉ ମଶଷନୁ ମକଚାମକତ୍ତରାର୍। ତାମମ୍ଭଗୁଠଆିମର ମନମଖ ମହମେ ହାଦୁବଚ ୋଲ୍ାରୁର୍। 
ମଶଷନୁ ହୁ େକୁ୍ା ମକଚାମକରା। ୨୩

 ମହମେ ୋମତଟା ଭାଇଯାକର୍ ତାଙ୍ଗା ମବଞ୍ଜରକା 
ଚାର୍। ମହମେ ଉେକାରନା େେୟନୁ, ହୁେକୁା ମନମଖ େକୁ୍ା ୋନ?”

୨୪
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “େବୁଶାସ୍ତ ଏମନ୍ମତଙି୍ଗ, ପରମେଶ୍ୱରମେ ଶକି୍ ବଷିୟନୁ 

ହୁବ ନମି୍ ୋଲ୍ା ଆହୁର୍ କା? ହୁଦମଗ ୋଗିନ୍ ନମି୍ ଭ୍ରାନ୍ ୋନ୍ାର୍। ୨୫
 ଆୋର୍ 

ମଯମତମବମଳ ମକଚକୋତ ିଉସ୍ କାରର୍ ହୁବାମକ ଏକା ମବଞ୍ଜାଭି ୋହ୍େିାନ ିତାେ ମନକାଭି 
ମନର୍ ୋହ୍ ିମବଞ୍ଜର୍ ନାର୍, ଆଉ େବୁର୍ ସ୍ଗତ୍ତନ୍ା ହୁତମେଖାୋନର୍ କର। ୨୬

 ଉସ୍ କାନତ୍ତା 
ଆୋମର ବଷିୟନୁ ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ଏମନ୍ ମୋଶାମେ ବହନୁି ମେକାଚକିା କାଥାବନ୍ ୋଲ୍ା 
ପାଢୁର? ହୁନ୍ ୁପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାେନି୍ ମତଙ୍ାନାର ଏନ୍ ଅବ୍ାେମେ ପରମେଶ୍ୱର, 
ଇସ୍ ହାକମେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାକୁବମେ ପରମେଶ୍ୱର। ୨୭

 ଯଦ ିପରମେଶ୍ୱର ମତଙ୍ାଦାସ୍ 
ମଯ, ତାନ୍ ତାମମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର, ମହମେ ପ୍ରକୃତ୍ ନୁ ଇଆୋର ୋଲ୍ାଖିଉର। କାରଣ ତାନ୍ 
ମକଚ୍ କା ଆୋମଗତ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ୋେୀଆସ୍ ବୱଂର ଉଜ୍କା ଆୋମର ପରମେଶ୍ୱର, ମହ 
ୋଧୁକ ିଗୁଠଆିର୍ ନମି୍ ବାମଗ ଭ୍ରେନୁ ଖାତର୍ କାଦାର।

ଏରା ଆସଦଶସବା ବାସଗ ମହତ୍ୱପୁର୍୍କ
୨୮

 ଅଣ୍ା ଧାମେତ୍ତ ଶାସ୍ତୀ ଯୀଶୁମେ ପାଖିମଗ ବାରଚାଷ୍। ୋଧୁକ ିଆଉ ଫାରୁେଗୁିଠଆିମର 
ୋମଙ୍ଗ ଯୁକି୍ତକତ୍ତ କାେ୍ାବ ମେଞ୍ଚାର। ତାନ୍ ଏରଆିସ୍  ମଯ, ଯୀଶୁ ତାମମ୍ଭ ପ୍ରଶ୍ତା ଭେ 
ଉର୍ର ଚଚି୍ କାଦାେ।ି ମହମେ ତାନ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ମେଞ୍ଚାସ୍ , “ଏକା ଆମଦଶବ ବାମଗ 
େହତ୍ୱପୁଣତ୍ତ?”

୨୯
 ଯୀଶୁ ଉର୍ର ଚଚିାଷ୍, “େବୁନ୍ ି େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ ଆମଦଶବ ଇ ପ୍ରକାରନ୍ା, ‘ମହ 

ଇସ୍ାଏଲ୍ ମେନା। ଏମମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଣ୍ାଖାେି ପ୍ରଭୁ। ୩୦
 େବୁ ହୃଦୟନ୍ ିେବୁ 

ଆତ୍ାନ୍,ି େବୁ େନ୍ ନ୍,ି ଆଉ େବୁ ଶକି୍ନୁ ନମି୍ ନମିମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରେ ିମପ୍ରେ କାୋ।’ 
୩୧

 ଦ୍ତିୟି େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ ଆମଦଶ ୋନାେି ଇ ପରକାରନ୍ା: ‘ନମି୍ ନଜିମଗ ନମିଜ ମଯନ୍ ି
ମପ୍ରମ୍ କାୋଦାର୍, ନଜିର ପଡେ ିଗୁଠଆିରନି୍ ହୁଦାଗି ମପ୍ରେକାୋ’ ଇ ଜୁମଳ ଆମଦଶ 
ଛଳା ଆଉ କହା ଆମଦଶ୍ ୋଲ୍ାଦନି୍।”
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୩୨
 ହୁବ ମେଞ୍ଚାଶା ଧାମେତ୍ତଗୁରୁ ଅଣ୍ା ମତଙି୍ଗଆସ୍, ଗୁରୁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଯ, ଅଣ୍ା 

ତାମଘେ ଛଳା ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନରଭିୋଲ୍ାର,ି ଇବ ନମି୍ ଠକି୍ ମତଙ୍ଗାଦାର୍। ୩୩
 ପ୍ରକୃତ୍ ନୁ 

ଅଣ୍ା ଆୋମେ େବୁ ହୃଦୟ େବୁ େନ୍ ଆଉ େବୁ ଶକି୍ ଚଆିୟା ପରମେଶ୍ୱରେନି୍ 
ମପ୍ରମ୍ କାୋମଗ ଖାତ୍ର। ତାନ୍ ମଯନ୍ ିନଜିମଗ ନମିଜ ଭେ ହାଖ୍ ଦାସ୍, ହୁହାଦ ିଅନ୍ୟେନି୍ 
ଭେ ହାଖାମଗ ଖାତ୍ର। ନାମ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ମଯମତ ପଶୁ ବଳ ିଆଉ ଦାନଚଆିଦାତ୍, 
ହୁବ୍ ୋନ୍ ିଇଜୁମଳ ଆମଦଶବ୍ ବାମଗ େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ।”

୩୪
 ଯୀଶୁ ଏରଆିସ୍  ମଯ, ଆୋସ୍ ବୁଝାରାୋ ଜ୍ାନ ିମେଖା କାଥା ମତଙ୍ଗାଦାସ୍। ତାନ୍ 

ତାଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗଆସ୍,ନମିମ୍ଭସି୍ ପରମେଶ୍ୱରରାଜ ିମଗଛାନୁ ୋଲ୍ାଦ।ି” ଇଦମଗ ପାଛେି ଏକା 
ଆୋେଭି ଯୀଶୁେନି୍ ପ୍ରଶ୍ ମେନାମଗ ହୁଆୋସ୍ ୋହାସ୍ ୋହ୍ ିକାମ୍ ଚାଷ୍।

ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଦାଉଦସେ ତାଙ୍ାଦାସ୍
୩୫

 ଯୀଶୁ େନ୍ରିନୁତ୍ତ ଉପମଦଶ ଚନିାବାମକ ମେଞ୍ଚାଶ୍, “ଧାମେତ୍ତଗୁରୁ ଗୁଠଆିର୍ ଏସ୍ ମକ 
ମତଙ୍ଗାନାର୍ ମଯ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଦାଉଦମେ ତାଙ୍ଗଦାସ୍? ୩୬

 ନମିଜ ଦାଉଦ ପବତି୍ରଆତ୍ାନ୍ା 
ୋହାଯତ୍ତ୍ୟମଗ ୋଗିନ୍ ମତଙ୍ାଚାଷ୍,

ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏମଘେ ପ୍ରଭୁେନି୍ ମତଙ୍ାଚାଷ୍:
ନମି୍ ଏମଘେ’ ପାଖି, ଏମଘେ ତନିା ବାମଟ ଅକ୍ା,

ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ େତୃଗୁଠଆିରନି୍ ନମିମ୍ଭ ପାଖିମଗ ଅନ୍ରନ୍ ଚଅିନ୍।’ 
 ଗୀତେୱଂହତିା ୧୧୦:୧

୩୭
 ଦାଉଦ ନମିଜ ଖ୍ୀଷ୍ଟ େନି୍ ‘ପ୍ରଭୁ’ ମବାେି ମତଙ୍ଗା େିଆସ୍। ମହମେ ଏମକେ ଖ୍ୀଷ୍ଟ 

ଦାଉଦମେ ହାଦୁ ୋନାଆଙ୍ଗସ୍?” ଜାମ୍ ରକା ଚକିା ଆୋର୍ ଯୀଶୁମେ ଉପମଦଶ 
ଖେୁେିନ୍ ୁମେନାେିଆର୍।

ଯୀଶୁ ବଧିି ପ୍ରଚାରର ଆୋରିନ୍ େମାସୋଚନା ରାମ୍ ଚାର
୩୮

 ଯୀଶୁ ଶକି୍ଷା ଚଚିାଷା ଭୁଙ୍ଗାସ୍ ମକରାସ୍। ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଧାମେତ୍ତଗୁରୁ ଗୁଠଆିରନ୍ ି
ୋବଧାନ୍ ରା। ତାମ୍ େେ୍ା େେ୍ା ରାଜକୀୟ ଚଢିା ଆତରା ଇୟାହାୟା କୁଦାମଗ ଭେ 
ହାଖ୍ାର୍, ତାମ୍ ଭଲ୍ ହାଖ୍ାର୍ ମଯ, ଆୋର୍ ତାୋନ୍ ହାମଟ ବଜାନୁତ୍ତ େମ୍ାନ ଚନିାର୍। 
୩୯

 ୋୋଜ ଆଳପାନୁ େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ ଆସ୍ ନ୍ୁ ଅକାମଗ ଭେ ହାଖନାର। ଭୁଜନୁି ତାମ୍, 
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େହତ୍ୱପୁର୍ତ୍ତ ଜାଗା ହାଖାମଗ ଭେ ହାଖ୍ାର। ୪୦

 ତାମ୍ ରାଣି୍ ଗୁଠଆିରନି୍ କାଟ ିମବଭାର 
ଏଦ୍ାର୍। ତାମ୍ ରାଣି୍ ଗୁଠଆିମର େମ୍ପତ ିହୁନାର୍ କାନାର୍। ଭେ ମଦମଖଇୋନାମଗ ତାମ୍ 
େେ୍ା ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାେ୍ାର। ଇହାଦ ିଆୋରନି୍ ପରମେଶ୍ୱର କହା ଦଣ୍ ଚଅିର୍।”

ଅଣ୍ା ରାଣି୍ସଗ ପ୍ରରୁତ୍ା ଦାନ୍
୪୧

 ଯୀଶୁ େନ୍ତିତ୍ତା ଦାନବାକ୍ସ େିଆଁ ଅକାଚାଷ୍। ଆୋର୍ ଏମଶକେ ଭାବନୁ ଦାନ୍-ବାକ୍ସନୁ 
ପଇୋ ଭର୍ତ୍ତୀ କାୋନାର୍। ହୁମବା ତାନ୍ େଖ୍ୟ କାୋ େିଆସ୍। ବାମଗ ଧନୀ ଆୋର୍ 
ଦାନବାକ୍ସନୁ ବାମଗ ପଇୋ ମହବ୍ା େିଆର୍। ୪୨

 ପାଛେି ଗରବି ରାଣି୍ଅଣ୍ା ହୁୋନମଗ 
ବାରଦା। ଆଉ ହୁୋନ୍ ତାନ୍ ୋତ୍ର ଜୁମଳ ତାୋ୍ ପଇୋ ମହବ୍ଆି। ଇ ପାଇୋମଗ େେୁ୍ୟ 
ଟମଙ୍ତଭିି େୋନ୍ ୋଲି୍।

୪୩
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ନଜିର ମଚୋଗୁଠିଆରିନ୍ ପାଖିମଗ ମେହିଁୟାୋ 

ମତଙି୍ଗଆସ୍,” ଏନ୍ ନେିାନ୍ େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଇେବୁ ଧନ ିଆୋର୍ ଚଚିକା ଦାନତ ିଇ 
ଗରବି ରାଣି୍ ପ୍ରକୃତନୁ ବାମଗ ଚଚିକିଚିି୍ । ୪୪

 ମହମେ ଧନୀ ଆୋମର ପାଖିନୁ ବାମଗ 
ଆତ୍।ି ତାମ୍ ତାମେହ ଦରକାର ୋହ୍ରିାଚ୍ କା ପଇଶାତ ିହ ିଦାନ୍ ଚଚି୍ କାନାର୍। ମହମେ 
ଇ ରାଣି୍ ବାମଗ ଗରବି ଇଗରବିମଗ ପାଖିନୁ ଯାହା ରାଚା ଇବ େବୁ ଚଚିାୋଗିଆ ତାମଘେ 
ଚାଲ୍ାମଗ ମେତକ ିଖାେି େେ୍ଳ ରାଚା।”

ମଦେରି୍-ହଟର୍ ନା େମ୍ପର୍କନୁ ଯୀଶୁସେ ଭାବବାଣୀ

୧୩  ୧ ଯୀଶୁ େନ୍ରି ଉେ୍ି ବାହାର ିକାନା େେୟନୁ ତାମଘେ ଅଣ୍ା ମଚୋ ତାଙ୍ଗା 
ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଗୁରୁ, ଏରା,ଇ େନ୍ରିତା େନୁ୍ର ଆଳ୍ା ଗୁଠ ିଆଉ ତାମଘେ 

କହା ଚାଚା ଗୁଠ ିନଅିଁ େନୁ୍ର ୋଞ୍ଚଚକିଚି?ି”
୨

 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନମି୍ ଇ ବଶିାଳ୍ ଆେ୍ାବନ୍ ଏରାଦାର୍? ଇ’ ଆେପାଗୁଠ ି
ହଟରମକା। େବୁ ଚାଚାଗୁଠ ିହାଜୁ୍ନୁ କାଚଳାରଦା ଖାତର୍। ଅଣ୍ା ମହମେ ଅେଗା ଚାଚା 
ଆଉ ଚାଚାେିଆଁ ରାପେ।

୩
 ପାଛେି ଯୀଶୁ େନ୍ରି୍ ୋୋନ୍ା ରାଚ୍ କା ଜତି  ପାରତା 18 େିଆଁ ଅକାଚାର। ତାମଘେ 

ୋମଙ୍ଗ ପିତର, ଯାକୁବ, ମଯାହନ ଆଉ ଆନ୍ଦୟି ରାଚାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ବ୍ୟକି୍ଗତ 

18 ୧୩:୩ ଜତି ପାତ୍୍କା ଯୀରୁଶାେେର ପୂବତ୍ତନ୍ ିରାଚକା ଅଣ୍ା ପାର୍ତ୍ତା, ଏକାୋନ େନ୍ରି ଚୂଳ ଏରା 
ଆଙ୍ଗର୍।
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ଭାବନୁ ମେଞ୍ଚାସ୍। ୪ “ଇେବୁ ଏକ୍ା ଘଟ, ଏୋ ମତଙ୍ଗା? େବୁ ଘଟକୋ େେୟ ୋଞ୍ଚାମକରା 
ମବାେି, ଏ’ମନ୍ ଏ’ମନ୍ ଚହି୍ନ ଗୁଠ ିଏରାଖାତର୍?”

୫
 ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ୋବଧାନ୍! ନେିା ମନରଭି ପ୍ରତାରଣା କାୋ 

ପଲ୍ର। ୬ ନଅିଁ ଆେୁ ବାରର୍ ଆଉ ତାମ୍ ଏମଘେ ନାମେ ମବଭାର କାେର୍। ତାମ୍ ଦାବ ି
କାେର୍, ‘ଏନ ହୁବ’। ତାମ୍ ବାମଗ ଆୋରନି୍ ପ୍ରତାରଣା କାେର୍। ୭ ନମି୍ ଯୁଦ୍ଧ ବଷିୟନୁ 
କା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲ୍ାକାଚକିା ବଷିୟନୁ ଉଳ୍ ରକାଚକିା ଖବର ମେନାୟା ଆମେମକ ଏେଚା। 
ଅନ୍େି କାଳ ବାରନା ଆଘେିନ୍ ିଇ’େବୁ ଘଟଣା ନଶି୍ଚୟ ଘଟ୍ର। ୮ ଅଣ୍ା ଜାତ ିଆଉ ଅଣ୍ା 
ଜାତ ିବମିରାଧନୁ, ଅଣ୍ା ରାଜ ିଅନ୍ୟ ରାଜ ିବମିରାଧନୁ େମଢଇ କାେର୍। ବାମଗ ଜାଗାନୁ 
ଭୁେକିମ୍ପ ୋନ। ଆୋମର ଅନାମଗ ୋହ୍ ିହାଖିର।ି ଇବ େବୁ ଏକାପୁନା ହାଦୁମେ ଜନମ୍ 
ଆଘ୍ିନ୍ା ଛୁଆେିୋନ୍ା ଦୁଃଖ ୁମବାେି ୋନ।

୯
 ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ େତକତ୍ତ ରାମକ। ଆୋର ନେିାନ୍ ବନ୍କିାେରା ବଚିାର ଯାଗାମଗ 

େପତ୍ତର ଚଅିର୍। ତାମ୍ ନେିାନ୍ ତାମମ୍ଭ ୋୋଜ୍ ଆଳପାନୁ ମଡେର୍। ଏମଘେ ମଚୋ ୋନ୍କିା 
ଯୁଗୁରୁ ନେିା ଶାଶକ ଆଉ ରାଜାଗୁଠଆିମର ଆଘେି କାମକ ଇୋମଗ ବାଧ୍ୟ କାେର୍। 
ନମି୍ ଏମଘେ ବଷିୟନୁ ପରୋଣ ଚଅିର୍। ୧୦

 ମହମେ ଇେବୁ ନାେଖ ୁଘଟକା ଆଘେିନ୍ ି
େବୁ ଜାତତିା ଆୋରମଗୋନ୍  େେୁୋଚାର 19 ଚାହାୋମଗ ମତଙ୍ଗାମଗ କାେର୍। ୧୧

 ତାମ୍ 
ନେିାନ୍ ବନ୍କିାେର ମଜରା କାେର। ତାମ୍ ନେିାନ୍ ବଚିାର କାୋମଗ ଯଦ ିହୁନାର, ମହମେ 
ନମି୍ ହୁୋନ୍ ଏମନ୍ ମତଙ୍ଗର୍, ହୁ ବଷିୟନୁ ଆଘ୍ନି୍ ିଏକା୍ମହମେ ଚନି୍ା ଆୋକାୋ। ହୁ 
େେୟନୁ ନେିା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମତଙ୍ଗାମଗ ଚଅିର୍, ହୁବ ନମି୍ ମତଙ୍ଗର୍, କାରଣ 
ହୁବାମକ ପ୍ରକୃତନୁ ନମି୍ କାଥା ଆମ୍ ମକ କାୋ ମହମେ ପବତି୍ରଆତ୍ା କାଥା ମତଙ୍ଗ।

୧୨
 “ଭାଇ, ଭାଇରନି୍ େରଣେହୁମିଗ ମଠେର୍ ଚର। ବୁଆ ତାମଘେ ହାଦୁମେ ଖିଆମଗ 

ୋଗିନ୍ ଚଅିର ୋଗର। ହାଦୁଗୁଠଆିର୍ ବୁଆୋମର ବରୁିଧନୁ ଇଜ୍ର ଆଉ ତାମ୍ ତାୋନ୍ 
ପିଟରଚର ୧୩

 ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ଏମଘେ ମଚୋ ୋନଚାକାଚକିା ମଯାଗୁ େବୁର୍ ନେିାନ୍ ଘଣୃା 
କାେର୍। ମହମେ ଏକା ଆୋସ୍ ମଶଷ ଯାମକ ମଧୈଯତ୍ତ୍ୟ ଧାରୋ ଦୁଡ ୋନଶା ରେ, ତାନ୍ 
ରକ୍ଷା ହାଖର।

19 ୧୩: ୧୦ େୁେମାଚାର େୁେୋଚାରତା ଅଭିପ୍ରାୟ ୋନାେି, ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ୀଷ୍ଟମେ ୋଝାନୁ 
ଅଣ୍ା ପାବୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କାେକାନାର ଇବ ଆୋରନି୍ ଜାଣାବା। ହୁଦମଗ ଦ୍ାରା ଆୋରନି ତାମମ୍ଭ ପାପ 
ୋଗ୍ିରୀଷ୍ଟମେ ୋଝାନୁ ଅଣ୍ା ପାବୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କାେକାନାର ଇବ ଆୋରନି୍ ଜାଣାବା | ହୁଦମଗ ଦ 
ଖ୍ୟୋହାଖର ଆଉ ତାମ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ୋମଙ୍ଗ ରର୍। ଏକା ଆୋେ ଇ ଖିନାମବା ସ୍ୀକାର କାେି, 
ପରମେଶ୍ୱରମେ ଭି ତାଙ୍ଗାନ୍ ସ୍ୀକାର କାେନାର।
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୧୪
 “ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍, ନପିାତ୍ କାେ୍ା ଏଲ୍ ଚାକା ଜନିଶି’ ଏକାୋନ୍ ୋହ୍ରିାନା କାଥା, ହୁ 

ଜାଗାନୁ ରାନା ଏରର୍।” ମନର ଇବ ପାଡନାଅର, ତାମ୍ ବୁଝୁନତ୍ତା କାଥା ମଯ ଇଦମଗ ଅଥତ୍ତ 
ଏମନ୍? ହୁ ବାମକ ଯୀହୁଦାତା ଆୋର୍ ପାରତା େିଆଁ କାନାକାଥା। ୧୫

 ଏକା ଆୋସ୍ 
ଆଳ୍ାନ୍ା ଛାତ େିଆଁ ରସ୍, ତାନ୍ ଆଳ୍ା ଉୋ କାୋୟା କଛି ିମହମେ ହାଖାମଗ ତାଳମିଗ 
ୋଲି୍ ବାନତ୍ତା କାଥା। ୧୬

 ଯଦ ିମନର୍ ବାହାର ିପାଳଆିନୁ ରାଇ, ତାନ୍ ନଜିର ଚାଦର 
ଅନ୍ରାମଗ ୋଗିନ୍ ଆଳ୍ା ୋହ୍ିଁ କନିତ୍ତା।

୧୭
 “ହୁ େେୟନୁ କୁେୁନୁ ରାଚକା େକୁ୍ା ଆଉ କଳୁନୁ ଛମଟ ହାଦୁରାଚ୍ କା େକୁ୍ାଗୁଠଆିମର 

ୋଗି ବାମଗ ମଶାଚନୀୟ ୋନ। ୧୮
 ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାୋ, ମଯ ଇ’େବୁ ପାୟାଁ ଉଲ୍ାନୁ 

ୋହ୍େିାନ।ି ୧୯
 କାରଣ ହୁ ଉଲ୍ାଗୁଠ ିବପିଦନୁ ୋଳବାର। ହୁବାମକ ଏମହଦ ିଅଣ୍ା କହା 

ବପିଦ୍ ୋଳବାର ମଯ, ହୁଦାଦ ିକୋ ବପିଦ ପରମେଶ୍ୱରମେ େଷିୃ୍ଟ କାେନା କାଳନ୍ ିଇନ୍ା 
ଯାମକ ୋ୍ଳ୍ାବା୍ରୁ କା ଭବଷିତ୍ ନୁ ଏକେ ଭି ୋହ୍ବିାର।ି ୨୦

 ହୁ ଏଲ୍ ଚକା େେୟନୁ କୋ 
ବାମଗ ଚଆିମଗ ପରମେଶ୍ୱର ଠକି୍ କାମ୍ କାଚକିାନାର। ଯଦ ିହୁେେୟ କୋବାଚଆି ୋହ୍ ି
ଖାତର୍, ମହମେ ମନର୍ ଭି ଉଜ୍ା ପଲ୍ର। ମହମେ ପରମେଶ୍ୱର ମନକା ମନକା ରାଚ୍ 
କାନାର୍, ଖାେି ହୁବଳାମର, ୋଗି ହୁ େେୟବ କାୋବର ଚଅିର୍।

୨୧
 “ହୁ ଉଲ୍ାଗୁଠନୁି ନଅଁି ଆେୁ ନେିାନ୍ ମତଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗର୍ ମଯ, ଏରା ଇୋନ୍ ଯୀଶୁ 

ଆତଦାସ୍’, ମହେ” ଏରା ଇଶାସ୍ ତାନ୍ ଆତଦାସ୍’ ନମି୍ ମହମେ ତାୋନ୍ ବଶିାସ୍ ଆମେକେ 
କାୋ। ୨୨

 ଭଣ୍ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ ଭବଷି୍ୟତ ବକ୍ା ଗୁଠଆିର୍ ମଦଖାଚଆିର୍ ତାମ୍ 
ଅଦୁ୍ତ ନାେଖ ୁଆଉ ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟ ନାଲ୍ ଖ ୁକାେର୍। େମ୍ଭବ ୋଞ୍ଚାମହମେ, ପରମେଶ୍ୱର 
ଚାଜ୍ କାଚକିା ଆୋରନି୍ ପ୍ରତାରଣାକାୋମଗ ମଚଷ୍ଟା କାେର। ୨୩

 ମହମେ ୋବଧାନ 
ରାଚମକ। ଇେବୁଘଟଣା ଆଘେିନ୍ ିଏନ୍ ନେିାନ୍ ମଚତା ଚଆିୋଗାଦାନ୍।

୨୪
 “ହୁ ଉଲ୍ାଗୁଠନୁି ଇ କହା ବପିଦ୍ େେୟବ ଭୁଙ୍ଗା କାନା େେୟନୁ।

‘ବଳି ିେୱଂପୁର୍ତ୍ତ ୋହାଁ ୋନମକା,
ଚାନ୍୍ ତା’ରା ବଲିି୍ ୋହ୍ଚି।ି

 ୨୫ େିତ ିତାରାଗୁଠଆିର୍ ଖାତ୍ରର କର୍,
େିତା ନମକ୍ଷତ୍ର େଣ୍େିତା କହାଶକି୍ ଗୁଠ ିଦାହାୋର ମକା। 

 ଯିଶାଇୟ ୧୩:୧୦; ୩୪:୪
୨୬

 ହୁବାମକ ଆୋର୍ ଆେୁ ହାଦୁେନି୍ କହାଶକି୍ ଆଉ େହେିା ୋମଙ୍ଗ ବାଦେିନୁ ବାନତ୍ତାର 
ଏରର୍। ୨୭

 ଆେୁ ହାଦୁସ୍ ପଥୃିବନି୍ା,ମଚରପିାଖି ତାରା ତାମମ୍ଭ ସ୍ଗତ୍ତ-ଦୁତଗୁଠଆିରନି୍ 
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ତାୟର, ତାମ୍ ତାମଘେ ୋଗାନ୍ ରାଚକାଚକିା ଆୋରନି୍ ପଥୃିବନି୍ା େବୁଜାଗାନ୍ ିଅନ୍ରରା 
ଅଣ୍ାନୁ କାେର୍।

୨୮
 “ଡି

଼
େ୍ରି ିୋନ୍ ୁନାୋନ୍ ଅଣ୍ା ଶକି୍ଷା ଚ।ି ମଯମତମବମଳ େେି୍ରି ିୋନ୍ତୁା ଡାଳା ଗୁଠ ି

ଶାଗୁଆ ଆଉ ନରେ ଖାତ୍ରକିାଇ ଆଉ ପୁନା ଆଥା ଉଖତ୍ତାମଗ ଆରେ୍ କାେି, ହୁବାମକ ନମି୍ 
ଆହରକମର ମଯ ବଳ୍ିାଗାନ୍ ବାଚତ୍ତାଦ।ି ୨୯

 ଏନ୍ ନେିାନ୍ ଯାହା ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, ଠକି୍ ଇବ ଏମହଦ ି
ଘଟ। ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ମଯମତମବମଳ ଇହାଦ ିଘଟନତ୍ତା ନମି୍ ଏରର୍ ହୁବାମକ ବୁଝରାମଯ ହୁ 
 େେୟ 20 ପାଖିମଗ ହାଁତଆି ମକରାଦ।ି ୩୦

 ଏନ୍େିତ୍ତା େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍। ଇପିଢତିା ଆୋର୍ 
ଉଜ୍ନା େେୟନୁ ହିଁ ଇେବୁ ଘଟଣା ଘଟର୍। ୩୧

 ପଥୃିବୀ ଆଉ ବଳି ିନଷ୍ଟୋନକ, ମହମେ 
ଏନ୍’ ମତଙ୍ାଚକିା ବାକ୍ୟ ଏକ୍ ୋଭିନଷ୍ଟ ୋହ୍େିାନ।ି ୩୨

 “ହୁ ଉୋ ଆଉ ହୁେେୟନୁ ମନକାଭି 
ଏମନ୍ଭି ଜଣା ୋଲ୍ା। ସ୍ଗତ୍ତଦୁତ ଆଉ ଆେୁହାଦୁସ୍ ମନରଭି ଏମନ୍ଭି ଆହା ପଲ୍ର, ଖାେୀ 
ଇକଥା ପରେପିତା ନାମମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆହାଦାସ୍। ୩୩

 ୋବଧାନ, େଦାମବମଳ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ୋନାୟାରା। କାରଣ ହୁ େେୟ ଏକାବାମକ ଆହତଁ, ହୁବ ନମି୍ ବାଲ୍ର।

୩୪
 “ଇ’ବ ଏମନ୍ର୍ି ଘଟଣା ଏମହଦ ି ଅଣ୍ା ଆେୁ ଏକା ଜାଗା କାନା ବାମକ 

ଚାକରଗୁଠଆିମର େିଆଁ ନଜିର୍ ଆେ୍ା ଦାୟିତ୍ୱ ବଥିନତ୍ତାଚନିାର, ଆଉ େବୁ ଆୋର୍ 
ନଜିର ଆଳ୍ ପାନ୍ା ଚାକରମେ ତାମଘେ ନଦି୍ଧୀଷ୍ଟ ନାେଖୁ ଚଚିକିରିାଇ ଆଉ ଚାେୀ 
ଯାଗୁନୁ େଦାମବମଳ ପ୍ରସୁ୍ତ ରାମଗ ଆମଦଶ ଚଚି୍ କାଦାସ୍। ୩୫

 ମହମେ ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ 
ଭି େବୁବାମକ ପ୍ରସୁ୍ତୋନାୟା ରା। ମହମେ ନମି୍ ବାଲ୍ ଦାର୍, ଆଳ୍ାନ୍ା ୋେିକ ଏକା 
ବାମକ ମଯ ଆହଁତସ୍  କସ୍। ୋହାବାମକ, ଆଧା ୋହାନୁ, ପାହାନ୍ଆିନୁ ଆଉ ପାଇର,ି 
ଏକା େେୟନୁ ଆହାଁତା ଆଙ୍ଗର୍। ୩୬

 ତାନ୍ ଖୁବ୍ ଚାମଣ୍ ବାରା ଆଙ୍ଗଦାସ୍। ନମି୍ 
ଯଦ ିେବୁବାମକ ପ୍ରସୁ୍ତରର୍। ନମି୍ ଯଦ ିପ୍ରସୁ୍ତ ୋନାୟାରା ମହମେ ନେିାନ୍ ତାମ୍ 
ଚୁତ୍ା ମେଖା ଏରା ପଲ୍ସ୍। ୩୭

 ଏନ୍ ନେିାନ୍ ଯାହା ମତଙ୍ଗାଦାନ୍, େବୁରନି୍ ଅଣ୍ାକାଥା 
ମତଙ୍ଗାଦାନ୍ ମଯ, େବୁବାମକ େଜବାଜ ୋନାୟାରା।”

ଯୀଶୁେନି୍ ପିଟାଚାସଗ ୋଗିନ୍ ଯିହୁଦୀ ସନତାଗୁଠଆିସର ସଯାଜନା

୧୪  ୧ ନସି୍ାର ପବତ୍ତବାମକ ଆଉ ବନିା ମବକୁତା ରୁଟୀ ଆଉ ଜୁମଳ ଉଲ୍ା 
ବାକରିାଚା। କହା ଯାଜକ ଆଉ ଯିହୁଦୀ ଧାମେତ୍ତ ଗୁରୁଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁେନି୍ 

20 ୧୩: ୨୯ ‘ହୁ େମୟ’ ଇୋନ ଯୀଶୁ ଏକା େେୟ ବଷିୟନୁ ଚଚ୍ତ୍ତା କାୋନାର, ହୁ େେୟ ୋନାେି, 
ମଯମତମବମଳ ଏକା େହତ୍ୱପୂଣ୍ତ୍ତ ଘଟଣା ଘଟ। ‘େୁକ ରଚତି େେୁୋଚାର’ (୨୧:୩୧) ମର ଯୀଶୁ 
ମତଙି୍ଗଆେ ମଯ ହୁବ ୋନାେି ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିବାରନା େେୟ।



52ମାର୍କସେ ୧୪:୨

ମକୈେଳନୁ ବନ୍ ିକାମ୍ ଚାରା ପିଟାଚାମଗ ଉପାୟ ମବଦୟିାର୍। ୨ ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ନାମ୍ 
ପବତ୍ତ େେୟନୁ ଯୀଶେୁନି୍ ବନ୍ ିଆେ୍ତ୍ କାୋ। ହୁହାଦ ିକାେକେ ନୁ ଆୋର୍ ରାଗୁୋନରା ହଙ୍ଗାୋ 
କାୋ ଆଙ୍ଗର୍।

ଅଣ୍ା ମକୁ୍ାସଗ ବସିଶଷ ନାେଖୁ
୩

 ଯୀଶ ୁମବଥନୟିାନୁ କୁଷ୍ଠ ରୁଗୀ ଶେିନମେ ଆଳ୍ାନୁ ଅନାମଗ ଅକା୍ େେୟନୁ ଅଣ୍ା େକୁ୍ା 
ତାମଘେ ପାଖିମଗ ବାଚତ୍ତା। ତାନ୍ ଅଣ୍ା ଧବ୍ା ଚକିନ େଲି୍ ଖଡି

଼
 ଜନିଷିନୁ ବାମଗ ପାଇୋତା 

ଉଶୁନ୍ ଭରତକିାମ୍ ଚାଦା ଅନ୍ରିକଚିା। ହୁ ଉଶୁନ୍ ଖାେୀ ଜଟା ଆହାଳାନ୍ ି ତଆିର ି
ୋଞ୍ଚକିଚିା। ହୁ େକୁ୍ା ଶଶିବିନ୍ ଖଲୁ୍ ଚଚିାଦା େବୁ ଇଶୁନ୍ ଯୀଶୁମେ କୁକୁନୁ ତୁନ୍ୀଆଚା।

୪
 ଇବ ଏରଆିରା ହୁୋନ ରାଚକା ନଅି ଆଳୁ ଖବୁ୍ ବଝିତ୍ତାର୍ ମକରାର୍ ଆଉ ମତଙ୍ଗା 

ମତଙି୍ଗ ୋଞ୍ଚାର, “ଇ ଉେନୁ୍ ବ ଏମନ୍ମଗ ଏମହଦ ିନଷ୍ଟ କାୋେି?
୫

 ଇ ଇେନୁବ ଅତୁତ୍ତମେ ୋରାବଷତ୍ତମର ନାେଖମୁଗ େେୁ୍ୟ ୋମଙ୍ଗ େୋନ୍। ଇବ ବଶିାଁ 
ଆଙି୍ରଦମନ ଆଉ ତାମଘେ ପାଇୋ ଗରବି ଆୋମଗ୍ ହାଟାମଗ ଖାତରକିରଦମନ।” 
ମହମେ ତାମ୍ େକୁ୍ାନ୍ ୋଫାର ମତଙ୍ଗାମଗ ୋଗିଆର୍।

୬
 ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ହୁ େକୁ୍ା ଆେିନ୍ ହଇରାଣ ଆୋ କାୋ। ତାଙ୍ଗା ବଛି୍ ରାଚା। 

ତାନ୍ ଏମଘେ’ ୋଗିନ୍ ଅଣ୍ା ବାମଗ ଭେ ନାଲ୍ ଖ ୁକାୋେି। ୭ ମହମେ ଗରବି ଗୁଠଆିରତ 
େବୁବାମକ ନମିମ୍ଭ ପାଖିନୁ ରର୍, ନମି୍ ଏକାବାମକ ଚାହାଁର, ତାୋନ୍ ୋହାଯତ୍ତ୍ୟ 
କାୋଆଙ୍ଗର। ମହମେ ନମି୍ ଏଙ୍ଗା େଦାମବମଳ ହାଖାପଲ୍ର। ୮

 “ଇ’ େକୁ୍ା ଆେିମଗ 
ଏମଘେ ୋଗିନ୍ ଯାହାକାୋମଗ ଶକି୍ରାଚା, ତାନ୍ ହୁବ କାମ୍ ଚା, େୋଧି ୋଗିନ୍ ଏମଘେ 
ୋଗିନ୍ କାୋମଗ ତାନ୍ ଏମଘେ ମେଦୁନୁ ଏମଘେ ଖିନା ଆଘ୍ିନ୍ ିଇଶୁନ୍ ଦାଳଆିଚା। ୯ ଏନ୍ 
ନେିାଗୁଠଆିରନି୍ େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ, ୋରା ଜଗତନୁ ଆୋମର ୋଝାନୁ େୁେୋଚାର 
ପଚତ୍ତାର୍ କାେର୍। ଏକା ଏକା ଯାଗାନୁ େୁେୋଚାର ପ୍ରଚାରୋନ। ହୁ ହୁ ଜାଗାନୁ 
ଇ’େକୁ୍ାମଗ ଇନାେଖ ୁବଷିୟନୁ ମତଙ୍ଗାମଗ ଖାତର। ଆୋର ତାଙ୍ଗା େମନ ମହବ୍ର।”

ଯୀଶୁସେ ଶତୃଗୁଠଆିରିନ୍ ୋହାଯ୍କ୍ ରାମାସଗ ଯୀହୁଦା ରାଜି
୧୦

 ତାମଘେ ପାଛେି ବାରଜଣଯାକ ମପ୍ରରିତ ୋଞ୍ଚାଚକା ୋଝାନ୍ ି ଅରତୁ ମପ୍ରରିତ 
ପ୍ରେଖୂ୍ୟ-ଯାଜକ ଗୁଠଆିର ୋମଙ୍ଗ କାଥା ବାରତା କାୋମଗ ମକରାର୍। ଇ ମପ୍ରରତିମେ 
ନାମେ ଇଷ୍ାରମିୟାତ ଯିହୁଦା। ତାନ୍ ଯୀଶୁେନି୍ କହା ଯାଜକମେ ମହଖାନୁ ଚଆିମଗ 
ଚାହାେିଆସ୍। ୧୧

 କହା ଯାଜକ ଗୁଠଆିର୍ ଯିହୁଦାମେ ଇ କାଥାନୁ ବାମଗ ଖେୁ ିୋଞ୍ଚାର। 
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ଇ ନାଲ୍ ଖୁ କାେକୁ ଚକୁି ତାମ୍ ଯୀହୁଦାମେ ପାଇୋ ଚଅିମ୍ ମବାେି ମତଙି୍ଗଆର୍। 
ମହମେ ଯୀହୁଦା ଯୀଶୁେନି୍ କହା ଯାଜକମେ ମହଖାନୁ ଧାରାବା ଚଆିମଗ େମୁଯାଗମଗ 
ଅମପକ୍ଷାନୁ ଚାଚାର୍।

ନସି୍ାର ପବ୍କସଗ ଭୁଜି
୧୨

 ମବକୁ ୋହ୍ଚିକିା ରୁଟୀ ପରବତା ପହଲି୍ ଉୋ ଯିହୁଦ ିଗୁଠଆିର୍ ‘ନସି୍ାରପବତ୍ତତା ମେଣି୍ 
 ହାଦୁନ୍’ 21 ବଳ ିଚନିାର୍। ହୁ ଉୋ ଯୀଶମୁେ ପାଖିମଗ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ବାଚତ୍ତାରା ମେଞ୍ଚାର, 
କଛି ିକାୋମଗ ୋଗିନ୍ ଏମ୍ ଏକାଶାନମଗ କମ୍ ମବାେି ନମି୍ ଭାବାଦାର୍।

୧୩
 ତାମଘେ ପାଛେି ନଜିର ଦୁଇ ମୋକ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ନଗର ମଗ ତାୟାର, ଯୀଶୁ 

ତାୋ୍ନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, ନଗରମଗ କାୋ ନମି୍ ଅଣ୍ା ଆୋସ୍ ଆମ୍ ୁୋଠଆି ହୁନାବ ଏରା, 
ହୁ ଆୋେ ନମିମ୍ଭ ପାଖିମଗ ବାରେ ନମି୍ ତାମମ୍ଭ ପାଛେି ପାଛେି କଅର। ୧୪

 ହୁ ଆୋେ 
ଅଣ୍ା ଆେ୍ାନୁ କରସ୍, ନମି୍ ଭି କରା ହୁ ଆେପାନ୍ା ୋେିକେ ିମତଙ୍ଗର ମଯ’ଗୁରୁ ମତଙ୍ଗା 
ତାୟାଦାସ୍ ଏନ୍ ଏମଘେ ମଚୋ ଗୁଠଆିର ୋମଙ୍ଗ ନସି୍ାର ପବତ୍ତ ଭୁଜ ିଏକା ବାଖାରାନୁ 
କାେମ୍, ହୁ ବାଖରାବ ଏଦା? ତାଙ୍ଗା ମତଙ୍ଗାମଯ ଗୁରୁ ଇବ ଆହାମଗ ଚାହା ନାର। 
୧୫

 ଆେପାନ୍ା ୋେିକ ନେିାନ୍ ଗୁଠଆିରନି୍ େିତା ୋହୋନୁ େବୁ କାେଚାକାଚକିା ଅଣ୍ା 
ବାମଳମଟ ବାଖରା ଏଦର। ନମି୍ ହୁୋନ୍ ନାମମ୍ଭ ୋଗିନ୍ ଅନାମଗ ୋଣି୍ ରୁଟ ିକାୋ।”

୧୬
 ତାମଘେ ପାଛେି ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ହୁସ୍ୀନ୍ ନଗମଗତ୍ତ ମକରାର। ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ 

ଯାହା ମତଙ୍ାଚାର, େବୁ କାଥା ହୁହାଦ ିୋଞ୍ଚା, ହୁୋନ୍ ତାନ୍ ନସି୍ାର ପବତ୍ତତା ଖାଦ୍ୟ 
ବତିଆିର।

୧୭
 ୋହାଁ ବାମକ ଯୀଶୁ ବାରଜଣ ଯାକ ମପ୍ରରତିରନି୍ ୋମଙ୍ଗ ୋମଙ୍ଗ ମକରାର ହୁୋନ୍ 

ମଗ ଆହାଁତଆିର। ୧୮
 ତାମ୍ ଅନା ମବନ୍ନା େେୟନୁ ମତଙି୍ଗଆେ, “ଏନ୍ ନେିାନ େତୁ 

ମତଙ୍ଗା ଦାନ୍, ଆକ୍ନୁ୍  ଏମଘେ ୋଙ୍ଗମର ଅନାଦାର ମହମେ ନମିମ୍ଭସ୍ ତନି୍ ଅରତୁ’ ଏମଘେ 
ଗାମନ ବଶି୍ୱାସ୍  ଘାତାକ କାେସ୍।”

୧୯
 ଇବ ମେଞ୍ଚାରା ମଚୋଗୁଠୀଆର ବାମଗ େନ୍ ଦୁଃଖ କାମ୍ ଚାର। େବୁର ଯୀଶୁ େନି୍ 

ମତଙି୍ଗଆର, “ଏନ୍ ଇଆେୁ ୋେିଆନ୍।”
୨୦

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ହୁ ଆୋେ ନମିମ୍ଭ ବାରଜଣତ ି
ଅରତୁ,ମନର୍ ଏମଘେ ୋମଙ୍ଗ ବଶି୍ୱାେ ଘାତକ କାେର। ତାନ୍ ଏମଘେ ୋମଙ୍ଗ ଅଣ୍ା ଗିନାନୁ 
21 ୧୪:୧୨ ‘ନସି୍ାରପବ୍କତା ସମଣି୍ ହାଦୁନ୍’ ନସି୍ାର ପବତ୍ତ ପାଳନ୍  କାୋମଗ ପରମ୍ପରା ଅଣ୍ା ମେଣି୍ 
ହାଦୁ ପରମେଶ୍ୱରମେ ଉମର୍ଶ୍ୟମର ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ଅପତ୍ତଣ କାମ୍  ନାର୍ । ଯାତ୍ରା ୧୨:୩-୯
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ରୁଟ ିଡୁବାବାଦସ୍। ୨୧

 ଆେୁହାଦୁସ୍ କୋ ଖିଆମଗ ଖାତର। ଇହାଦ ିଘଟବେି ଶାସ୍ତନୁ 
ମେଖା ଆତେି। ମହମେ ମନର ବଶି୍ୱାେ ଘାତକ କାେେ, ତାନ୍ ଜନମ୍ ୋହ୍ ିୋନ୍ା 
ମହମେ, ଠକି ୋଞ୍ଚକି ିରଦମନ।”

ପ୍ରଭୁ ଭୁଜି
୨୨

 ତାମ୍ େହାନ୍ େେୟନୁ ଯୀଶୁ କଛି ିରୁଟ ିଅଚାଷା, ହୁ ରୁଟ ିୋଗି ପରମେଶ୍ୱର େନି୍ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଚଚିାଷ। ରୁଟ ିହାଚଆିୋ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ ଚଚିାଷ, “ଇ ରୁଟ ି
ହୁଆ। ଇବ ଏମଘେ ମେଦୁ।”

୨୩
 ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ଦ୍କ୍ଷାରାମେ ଗିନାବନ୍ ଅଚାଷା। ତାମଘେ ୋଗିନ୍ 

ପରମେଶ୍ୱରାମେ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଚଚିାେ। ତାମଘେ ପାଛେି ହୁବ ମଚୋଗୁଠଆିମର ଚଚିାଷ। େବୁ 
ମଚୋଗୁଠଆିର ହୁଗିନାତ ିଦ୍ାକ୍ଷାରାମେ ହାପିଆର। ୨୪

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ମତଙି୍ଗଆେ, 
“ଇବ ଏମଘେ ମହଶଁ।ୁ ଏମଘେ ମହଶଁ ୁଅଣ୍ା ପୁନାନୟିମ୍ ଆରମ୍ କାେଚାର। ଇ’ନୟିମ୍ ବନ୍ 
ପରମେଶ୍ୱର ମେତ ିତାମମ୍ଭ ଆୋମର ୋଗିନ୍ ୋଞ୍ଚାକଚି,ି ଇ’ମହାଁଶ ୁଅମନକ ଆୋମର 
ଚଆିଖାରକିଚି।ି ୨୫

 ଏନ୍ ନେିାନ େତୁ ମତଙ୍ଗା ଦାନ୍, ଏନ୍ ଏକା ଯାମକ ପନୁା ଦ୍କ୍ଷାରମେ 
ୋହ୍ ିହାପ୍ା ଯାମକ, ହୁ ଉଲ୍ା ଯାମକ ଆଉ ଦ୍କ୍ଷା ରାମେ ଆେମକ ହାପା।”

୨୬
 େବୁ ମଚୋଗୁଠଆିର୍  ମେେଁରାର, ଅଣ୍ା ଗିତୁ ପାେିଆର ଆଉ ତାମଘେ ପାଛେି ଜତି 

ପାତତ୍ତା େିଆ ଭଘୋରମକରାର।

ଯୀଶୁସେ ଅନୁେରଣ ରାମ୍ ରା େବୁର୍ ତାଙ୍ାନ୍ ଆମ୍ି ଆରା୍
୨୭

 ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିର ି ମତଙି୍ଗଆସ୍, ନମି୍ େବୁର୍ ନମିମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ୍ ହରାଆବାମଗ 
ଅକ୍ର୍। ଇବ ଶାସ୍ତନୁ ମେଖା ଆତେି,

‘ଏନ୍ ମେଣି୍ ଚରଆିେନି୍ ପିଟନ୍ ଚନ୍,
ମହମେ ମେଣି୍ଗୁଠଆିର୍ ଇଆହାୟା ଭୁଙ୍ଗର୍  କର୍।’  ଯିଖରୟି ୧୩:୭

୨୮
 ମହମେ ଏନ୍ ମକଚ୍ କା ପମର ଆଉଥମର ଉସ୍ କାରନ୍। ତାମଘେ ପାଛେି ଏନ୍ 

ଗାେିେୀମଗ କନ୍। ନମି୍ ହୁୋନ୍ ମଗ କାନା ଆଘେିନ୍ ିଏନ୍ କନାରନ୍|”
୨୯

 ପିତର୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ଆଉ ଆେଗା େବୁ ମଚୋ ୋଲ୍ାତ ତାମମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ୍ ହାରାବର୍। 
ମହମେ ଏନ୍ ଏମଘେ ବଶି୍ୱାସ୍ ଏକ୍ାଭି ୋହ୍ ିହାରାବାଦାନ୍।”
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୩୦
 ଯୀଶ ୁଉର୍ର ଚଚିାଷ୍, “ଏନ୍ ନଙି୍ଗା େତୁ ମତଙ୍ଗାଦାନ୍; ଇନ୍ା ୋହାନୁ ଁମହରୁ ଦୁଇଥର୍ 

ମେହ୍ନା ଆଘେିନ୍ ିଏଙ୍ଗା ୋଲ୍ା ଚହୁି୍ନଉ ମବାେି ତନି ିଥର ମତଙ୍ଗାୟ।”
୩୧

 ଇକାଥା ମେଞ୍ଚାୋ ପିତର ଆହୁର ିବାମଗ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏଙ୍ଗା ନମିମ୍ଭ ୋମଙ୍ଗ 
ଖିଆମଗ ଖାତ୍ରା ମହମେ େଦୁ୍ଧା ଏନ୍ ନେିା ୋଲ୍ାଚହୁି୍ନ ମବାେି ଏକ୍ାଭି ୋହ୍ ିମତଙ୍ଗଦାନ୍।” 
ଆଉ େବୁ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ହୁହାଦ ିମତଙି୍ଗଆର୍।

ଯୀଶୁ ଅଥାେ ିପ୍ରାଥ୍କନା ରାମ୍ ଦାସ୍
୩୨

 ଯୀଶୁ ଆଉ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ମଗଥ୍ ଶେିାନ ି ନାମେନୁ ଅଣ୍ା ଜାଗାମଗ 
ବାଚତ୍ତରା। ଯୀଶୁ ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏନ୍ ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାେ୍ାମଗ ନମି୍ ଇୋନ୍ 
ଅକ୍ାରା୍।” ୩୩

 ତାନ୍ ପିତର୍, ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନ େନି ତାମଘେ ୋମଙ୍ଗ ବାରାମଗ 
ମତଙି୍ଗଆସ୍। ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ବାମଗ ବଚିେିତ୍ ଆଉ ଦୁଃଖନୁ ଫୁଲ୍ ୋନାମଗ 
ୋଗିଆସ୍। ୩୪

 ଯୀଶ,ୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନ େନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏମଘେ ହୃଦୟବ 
ଦୁଃଖନୁ ହଟ୍ରାକାେି। ଏମଘେ ଜଆିଉର୍ ଖନାକାନା ମେଖା ଦୁଃଖୋଗାେି। ଇୋନ୍ ରା ଆଉ 
ମଚତାୋନାୟାରା।”

୩୫
 ଯୀଶୁ ତାମମ୍ଭସ୍ ତନି୍ ଟମିକ ମଗଛା ଏକଆିସ୍ ମକରାସ୍। ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ 

ହାଜୁ୍ନୁ ଖାତରାର୍ ମକରାର୍। ଆଉ ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାମ୍ ଚାର ଯଦେିାନ,ି ଇ’ଦୁଃଖତା େେୟବ 
ଘଚୁାରନା କାନା। ୩୬

 ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍,  “ଆବ୍ ବ 22 ମହ ପରମ୍ ପିତା ନମିମ୍ଭ ୋନ୍ 
େବୁକଛି ିେମ୍ଭବ। ଏମଘେସି୍ ଦୁଃଖମଗ  ଗିନାବନ୍ 23 ମଗଛା କାୋଚା। ତଥାବ ିଜାହା ନମିମ୍ଭ 
ଇଚ୍ା, ହୁବ କାୋ। ମହମେ ଏମଘେ ଇଚ୍ାନୁ ଏମନ୍ଧର ିୋଲ୍ା।”

୩୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିମର ପାଖିମଗ ବାଚତ୍ତାଷ୍। ତାନ୍ ତାୋନ୍ 

ହାନ୍ରା ଚନିା
ଏରଆିସ୍। ତାନ୍ ପିତରେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଶମିୋନ, ନମି୍ ଗୁଠଆିର ଚୁତ୍ାଚକିାର? 

ନମି୍ ଅଣ୍ା ଘଣ୍ାୋଗି ମଚତା ୋହ୍ରିା ଆଙ୍ାର୍। ୩୮
 ନମି୍ ମଚତାରା ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାୋକା 

ମଯ, ନମି୍ ଗୁଠଆିର ଏକ୍ାଭି ପରକି୍ଷାନୁ ଆୋ ଖାତର୍। ଯାହାଠକି୍ ହୁବନମିମ୍ଭ ଆତ୍ା 
କାୋମଗ ଚାହାଁେି। ମହମେ ନମିମ୍ଭ ମେଦୁ ହୁବନ ୋନାେୀ।”

22 ୧୪:୩୬ “ଆବ୍ ବ” ଇବ ବୁଆମେ ୋଗି ଅଣ୍ା େମ୍ଵମାଧନ୍  ଶବ୍ଦ।
23 ୧୪:୩୬ “ଯନ୍ତ୍ରଣାତା ଗିନା” ଯୀଶୁ ଏକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଗକାେସ୍ , ଇୋନ୍  ତାନ୍  ତାମଘେ ବଷିୟନୁ 
େମଙ୍ତ୍  ଚଆିନାର୍ । ଇବ ବାମଗ କମଠାର। ବାମଗ ଖରାପ୍  ସ୍ଵାଦ-ଯୁକ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍  ଆମ୍ ୁ
ହାପ୍ ନାମେଖା ଇବ ଗ୍ରହଣ କାୋମଗ ଅତ ିକଠନି୍ ।
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୩୯
 ଆଉଥମର ଯିଶୁ କରିିଆସ୍ ହୁହାଦ ି ପ୍ରାଥତ୍ତନା କାମ୍ ଚାଷ୍। ୪୦

 ତାମଘେ ପାଛେି 
ମଚୋଗୁଠଆିରମର ପାଖିମଗ ଆଉ ଥମର କରିିଆର୍ ବାରଚାର୍। ଆଉ ଏରିଆର୍ 
ମଯ ତାମ୍ ଆଉଥମର କରିଆିର୍ ବାଚତ୍ତାର୍, ତାମମ୍ଭ ହାନ୍ୁ ଝୁେୁରାନୁ େୁଧୁରାକାେିଆ, 
ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଆହା ପଲ୍ାେିଆରମଯ, ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ଏମନ୍ ଉର୍ର ଚଆିର୍।

୪୧
 ଯୀଶୁ ତନିଥିର ପ୍ରାଥତ୍ତନା େୁଞ୍ଜନାମଗ ମଚୋଗୁଠଆିମର ପାଖିମଗ ଆଉଥମର 

କରିଆିର୍ ବାଚତ୍ତାର୍ ଆଉ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ନମି୍ ଆକୁନ୍ ଭିନମି୍ ଚୁତାୟା େୁସ୍ାରାଦାର୍? 
ବାମଗ େେୟ ୋଞ୍ଚାଦ|ି ଆକୁନ୍ ୁଆେହାଦୁମେ ପାପୀଗୁଠଆିମର ମହଖାନୁ ଧାରାବାନା 
େେୟ ଆହାଁତଆିମକରା। ୪୨

 ଇୋ। ନାମ୍ ଆକୁନ୍ କତ| ଏରା, ଏଙ୍ଗା ବଶି୍ୱାେ ଘାତକ 
କାମ୍ ଚାଷା ଧାରାବାମଗ ଆେୁ ଆକୁନ୍ ବାରାନାର୍।”

ଯୀଶୁ ବଦେ ିମାଞ୍ଚାସ୍
୪୩

 ଯୀଶୁ ଇ’ କାଥା ମତଙ୍ଗନା େେୟନୁ ଯୀହୂଦା ବାରଚଷା ହୁୋନ୍ ଆହାତଆିସ୍। 
ତାନ୍ ବାରଜଣ ମପ୍ରରତିମର ୋଝାନୁ ଅତୁତ୍ତ ରାଚାଷ। ତାମଘେ ୋମଙ୍ଗ ଅମନକ ଆେୁ 
ରାଚାର। ହୁ ଆୋରନି୍ କହା ଯାଜକ, ଧାମେତ୍ତ ଗୁରୁ ଆଉ ପାଚା ଯୀହୂଦ ିମନତାଗୁଠଆିର 
ତାୟକାଚାର। ଯୀହୂଦା ଆଉ ହୁଆୋର ମହଖାନ୍ା ଖଣ୍ା ଆଉ ମଠଙ୍ଗା ଧରକାଚାର।

୪୪
 ବଶି୍ୱାେ ଘାତକ ଯୀହୂଦା ହୁ ଆୋରିନ୍ ଯୀଶୁ େିନ୍ ଚହି୍ନା ଚାମଗ ଅଣ୍ା େମଙ୍ତ 

ଚଚିକାଚାଷ। ତାନ୍ ମତଙ୍ାଚାଷ: “ଏକା ଆୋେିନ୍ ଏନ୍ ଚୁୋଚଆିନ୍, ତାନ୍ ୋନାଦାେ 
ଯୀଶୁ। ନମି୍ ତାଙ୍ଗା ବନ୍କିାେର ଆଉ ୋବଧାନନୁ ମଗଛାମଗ ହୁଅରକର।” ୪୫

 ଯିହୁଦା 
ଯୀଶୁ ମେ ମକରାର୍ ଆଉ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଗୁରୁ!” ଆଉ ତାମଘେ ପାଛେି ଯିହୁଦା ଯୀଶୁେିନ 
ଚୁୋ ଚଚିାଷ୍। ୪୬

 ଇ’େେୟନୁ ଆୋର୍ ଯୀଶୁେିନ୍ ଧାର୍ ଚାରା ବନ୍କିାମ୍ ଚାର୍ ଅଚାର୍। 
୪୭

 ଯୀଶୁ ପାଖି ଇଚ୍ କାଚକିା ଅରତୁ ମଚୋ ତାମଘେ ଖଣ୍ା ଅଥରାୋ େହା ଯାଜକମେ 
ଅଣ୍ା ଚାକରମେ େିଆଁ ଆଘାତ୍ କାମ୍ ଚାଷ୍। ହୁଚାକରମେ ମହବ୍ ଦା େୁରୁକାରା ମକରା।

୪୮
 ଯୀଶୁ ହୁ ଆୋରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏନ୍ ଏ’ମନ୍ ଅଣ୍ା ଅପରାଧି ମଯ, ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ 

ଖଣ୍ା ଆଉ ମଠଙ୍ଗା ଆନ୍ର୍ କାର୍ ଏଙ୍ଗା ଧାରା ହୁଆମଗ ବାର୍ କାଦାର୍? ୪୯
 େବୁ ଦନି୍ 

େନ୍ରିନୁ ଶକି୍ଷା ଚନିା େେୟନୁ ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ଗାମନ ରାଚ୍ କାନ୍। ମହମେ ହୁବାମକ ନମି୍ 
ଏଙ୍ଗା ବନ୍େିାହ୍ ିକାମ୍ କାର୍। ମହମେ ଶାସ୍ତନୁ ଯାହା ମେଖା ଆତ୍ େି ହୁବମଯନ୍ ିେତୁୋନ୍ା, 
ହୁଦମଗୋଗି ଏହାଦ ିୋନାେି।” ୫୦

 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ମେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ତାଙ୍ଗାନ୍ 
ଆେ୍ିଆରା କୁଧିଆର୍ ଚାର୍ ।
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୫୧
 ଅଣ୍ା ଯାହାଁସ୍ ଯିଶୁେନି୍ ଅନୁଶରଣ୍ କାୋେିଆସ୍। ତାନ୍ ଖାେି ଅଣ୍ା େରୁ ମରଷମ୍ 

ଚଢିା କୁରୁକାଚାଷ୍। ହୁଆୋର୍ ଯହାଁେନି୍ ଧାରାମଗ ମଚଷ୍ଟା କାମ୍ ଚାର୍।
୫୨

 ତାନ୍ ଚଢିାବ୍ ଏତଆିଚାଷ୍ ଆଉ ୋଙ୍ଗୋ ୋଞ୍ଚାୋ କୁଧିଆରା ଭୁଙି୍ଗଆସ୍।

ଯିହୁଦୀ ସନତାସେ ଆଘେିରାସଳ ଯୀଶୁ ସେ ବଚିାର୍
୫୩

 ହୁଆୋର୍ ଯୀଶୁେନି୍ େହା ଯାଜକମେ ପାଖିମଗ ଅଚାର୍ ମକରାର୍। େବୁ ପାର୍ ଧାନ୍ 
ଯାଜକ, ପାଚା ମନତାଗୁଠଆିର୍, ଆଉ ଧାରାମେ ଶାସି୍ତଗୁଠଆିର୍ ଅଣ୍ାଇ ୋଞ୍ଚାର୍। 
୫୪

 ପିତର ଯୀଶୁ ମେତକ ିମଗଛାନୁ ରାଚାୋ ତାମଘେ ପାଛେି ପାଛେି ବାର୍ ଚାଷା େହା 
ଯାଜକମେ ଚାେିଉଲ୍ା ଆହାତଆିର୍। ତାନ୍ ହୁୋନ୍ ପ୍ରହର ିଗୁଠଆିର୍ ଗାମନ ଅକଆିୋ 
ଚଚୁିନୁ ମେକରାେିଆସ୍।

୫୫
 ପାଧତ୍ତାନ୍ ଯାଜକ ଆଉ େବୁ ଯିହୁଦୀ େହାେଭା ଯୀଶୁେନି୍ ଖିନାଦଣ୍ ଚଆିମଗ 

ତାମଘେ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଏମନ୍ଭି ଦଶୁ ଅଥରାମଗ ମଚଷ୍ଟା କାମ୍ ଚାର୍, ମହମେ ଖିନାଦଣ୍ 
ଚଆିମଗ ମେଖା ଏମନ୍ଗି ଦଶୁ ୋେୀ ହାଖିଆ। ୫୬

 ଅମନକ ଆେୁ ବାଚତ୍ତାର୍ ଯୀଶୁ ମେ 
ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଠାକା ୋକି୍ଷ ଚଚିାର୍। ମହମେ ତାମ୍ େବୁ ଅେଗା ଅେଗା କାଥା ମତଙି୍ଗଆର୍। 
ତାମମ୍ଭ ଗାମନ ମନରଭି ତାମମ୍ଭ ଉଳତେିମ୍ତ ିୋହ୍ ିରାଚାର୍।

୫୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ନଅିଁ ଆେୁ ଇଜ୍ାରା ଯୀଶୁ ମେ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଠାକ୍ ଚାରା ୋକି୍ଷ ଚଚିାର୍ 

ମତଙି୍ଗଆର୍। ୫୮
 ଏମ୍ ଗୁଠଆିମ୍ ଯୀଶୁ ମେ ଇ କାଥା ମତଙ୍ଗନା ମେଞ୍ଚକାଦାମ୍, ‘ଇ 

ଆୋର୍ କାମ୍ କାଚକିା େନ୍ରିବନ୍ ଏନ୍ ହଟନ୍ ଚନ୍ ଆଉ ତନି୍ ଦନି୍ ଉୋ ଆଉ ଅଣ୍ା 
େନ୍ରି କାେନ୍ ଚନ୍, ଯାହା ଆୋମର ମହଖାନୁ ତଆିର ିୋହ୍ ିୋଞ୍ଚକରି୍।” ୫୯

 ତଥାବ ି
ଇ ଆୋର୍ ଯାହାେବୁ ମତଙି୍ଗଆର, ତାମଘେ ୋଝାନୁ ମନମଖ କାଥା ମନମଖ ଗାମନ 
ୋହ୍ ିଖାତ୍ରା। ୬୦

 ତାମଘେ ପାଛେି େବୁମର ଅଘେି କାମେ େହା ଯାଜକମନ ଇଜ୍ାସ୍। 
ତାନ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, ଇଆୋର୍ ନମିମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଅମନକ କାଥା ମତଙ୍ାଚାର। 
ନମିମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ନଅଁି ଅଭିମଯାଗ ଅନ୍ରା ଖାତ୍ରା, ହୁ ବଷିୟ ନମିମ୍ଭ ଏମନ୍ ଅଭିମଯାଗ 
ଆତେିକା? ଇ’ ଆୋର ଏମନ୍ େତକାଥା ମତଙ୍ଗାନାର?

୬୧
 ମହମେ ଯୀଶୁ କାମେ କାମେ ରାଚାଷ| ତାନ୍ ଏମନ୍ ଭି ଉର୍ର ୋହ୍ଚିଚିାଷ। 

ୋହାଯାଜକ ଯୀଶୁ େନି୍ ଆଉ ଅଣ୍ା ପ୍ରଶ୍ ମେଞ୍ଚାସ୍: “ନମି୍ ଏମନ୍ ୋହାନ ପରମେଶ୍ୱର 
ତା’ଙ୍ଗଦାେ ଖ୍ୀଷ୍ଟ?”

୬୨
 ଯୀଶୁ ଉର୍ର ଚଚିାଷ୍ , “ହଁ ଏନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍ଗ ଦାନ୍ ଭବଷି୍ୟତନୁ ନମି୍ ଆେୁ 

ହାଦୁେନି୍ ହୁ େବତ୍ତ ଶକି୍ୋନ୍ ମେ ମଡବା ତାରତ ିଅକାରାନା ଆଉ ସ୍ଗତ୍ତନ୍ା ବାଦେିିନୁ 
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ବାରନା ଏରର୍।” ୬୩

 େହାଯାଜକ ଇ କାଥା ମେଞ୍ଚାୋ ବାମଗ ରାରୁ ୋଞ୍ଚାୋ ମକରାସ୍। 
ତାନ୍ ରାଗୁନୁ ନଜିର ଚଢିାବନ୍ ଚାର ିଆୋ େବୁରନି୍ ମତଙି୍ଗଆେ, “ନାମମ୍ଭ ଆଉ ୋକ୍ଷୀ 
ୋଗି ଏମନ୍ ଦରକାର?” ୬୪

 ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଯାହା େବୁ ମତଙି୍ଗଆେ 
ନମି୍ େବୁର ମେଞ୍ଚକାର। ଆକୁନ୍ ନମି୍ ଏମନ୍ ଭାବଦାର? େବୁର ଯୀଶୁ େନି୍ ଅପରାଧୀ 
କାେଚାର ଆଉ ତାଙ୍ଗା ଖିନା ଦଣ୍ ଚଆିମବାେି ମତଙି୍ଗଆର୍।

୬୫
 ହୁୋନ୍ ରାଚକା୍ ନଅି ଆୋର ଯୀଶୁ ମେ େିଆଁତୁଫାେ ମହବେିଆର। ନଅଁି 

ଆୋର ଯୀଶୁମେ େହୁ ିଁ କୁଲି୍ ଆରା ବଧିା ୋରଚାର, ଆଉ ନଅି ଁଆୋର୍ ଥଟା କାେଚାର 
ମତଙି୍ଗଆର, ଆକୁନ୍ ନମି୍ ଏୋ ଏଦାଚା ମଯ ନେି ଅଣ୍ା ଭବଷି୍ୟତ ବକ୍ା।” ତାମଘେ 
ପାଛେି ପ୍ରହରଗୁିଠଆିର ତାଙ୍ଗା ଅଚାରା ମଡମ୍ ଚାର୍।

ପିତର ଯୀଶୁେନି୍ ଆକ୍ାରାଥା ଅସି୍ରାର୍ ରାମ୍ ଚାଷ୍
୬୬

 ହୁ େେୟନୁ ପିତର ଭି ଚାେିୋଝାନୁ ରାଚାର, ପିତର ମେ ପାଖିମଗ ୋହାଯାଜକ 
ମେ ଅଣ୍ା ଚାକରାଣୀ ବାରଚା। ୬୭

 ତାନ୍ ପିତର େନି୍ ଚଚୁିନୁ ମେମକନତ୍ତା କାନାମବା 
ଏରଆି। ତାମ୍ ପିତର େନି୍ ଭେମେ ଏରଆି। ତାମଘେ ପାଛେି ଚହି୍ନଚାଦା ମତଙି୍ଗଆ, 
“ନନି୍ ଭି ନାଜରୀତା ଯୀଶୁମେ ୋମଙ୍ଗ ରାଚକାୟ।“ ୬୮

 ପିତର ମହମେ ମତଙି୍ଗଆେ ମଯ, 
ତାନ୍ ଏକ୍ା ଭି ଯୀଶୁ ମେ ୋମଙ୍ଗ ୋଲ୍ାରୁେ। ତାନ୍ ମତଙି୍ଗଆେ, ନମି୍ ମନମଖ ବଷିୟନୁ 
ମତଙ୍ଗାଦାରା, ଏନ୍ ଆହା ପଲ୍ାଦାନ୍ କା ବୁଝୁରା ପଲ୍ାଦାନ୍ ତାମଘେ ପାଛେି, ପିତର ହୁ 
ଜାଗା ଆେ୍ିଆୋ ଭୁଙ୍ଗାେ  ମକରାେ। 24

୬୯
 ହୁ ଚାକରାଣି ଆଉ ଥମର ପିତରେନି୍ ଏରଆିଦା ଇଜ୍କଚିା ଆୋରନି୍ ମତଙ୍ଗାମଗ 

ୋଗିଆ “ଇ ଆୋେ ହୁବୋରନ୍ ିଅରତୁ।” ୭୦
 ଆଉ ଥମର ପିତର ମତଙି୍ଗଆେ ମଯ, 

କାଥା େତୁ ୋଲି୍। କଛି ିେେୟନୁ ଇଜ୍ବାଚକିା େେୟନୁ ଆଲ୍ାର ପିତରେନି୍ ମତଙି୍ଗଆର, 
ନଶିି୍ଚନ୍ ଭାବନୁ ନମି୍ ତାମମ୍ଭ ଉେତ ିଅରତୁ। କାରଣ ନନି୍ ଭି ଗାେିେିତ ିବାରକାଦାୟ’।”

୭୧
 ତାମଘେ ପାଛେି ପିତର ଅଭିଶାପ ଚଆିମଗ ୋଗିଆେ, ତାନ୍ ଦୃଢ ଭାବନୁ 

ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ନାମେନୁ ଶପଥ କାୋୟା ମତଙ୍ଗାଦାନ୍ ମଯ, ନମି୍ 
ଏକା ଆୋମେ ବଷିୟନୁ ମତଙ୍ଗାଦାର, ଏନ୍ େମୁଟ ୋଲ୍ା ଆହୁନୁ।୍”

୭୨
 ପିତର ଇ କାଥା ମତଙ୍ଗା ପାଛେି ପାଛେିମଗ ଅଣ୍ା ମହରୁ ଦୁଇଥର ମେହଆି।ଁ ଯୀଶୁ 

ମେ େବୁକାଥା ଆକୁନୁ ପିତରମେ େମନ ଖାତରା: “ମହରୁ ତନିଥିର ମେହନା ଆଘେିନ୍ ି

24 ୧୪: ୬୮ ପଦେୱଂଖ୍ୟା ୬୮ ନଅିଁ ଗ୍ରୀକ୍  ପ୍ରତନୁି ଇବ ଆତେି(ହୁ ବାମକ ମହରୁ ଅଣ୍ା ମେହିଁଆ)।
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ନନି୍ ୋଲ୍ା ଆହୁନ ମବାେି ତନିଥିର ଅସ୍ୀକାର କାେର।” ତାମଘେ ପାଛେି ପିତର ବାମଗ 
ଦୁଃଖନୁ ଭାଙ୍ଗାରାୋ ମକରାେ ଆଉ ଅହ୍ଆିେ।

ଶାେନରତ୍୍କା ପିୋତ ଯୀଶୁେନି୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ୍ ଚାର୍

୧୫  ୧ ପାଇର ିୋନ୍ା ବାମକ କହା ଯାଜକସ୍, ପାଚା ଯିହୁଦୀ ମନତାଗୁଠଆିର୍ 
ଆଉ ଧମେତ୍ତ ଶାସି୍ତ ଆଉ େବୁ ଯିହୁଦୀ େହାେଭାନୁ ଯୀଶୁମେ ପ୍ରତ ିଏମନ୍ 

ବଚିାର୍ କାୋଖାତର୍, ହୁବ ସ୍ଥିର୍ କାମ୍ ଚା। ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ହଚିାଚାର୍ ଶାେନ କାେ୍ା 
ପିୋତମେ ପାଖିମଗ ଅଚାର୍ ମକରାର୍। ଆଉ ତାମଘେ ମହଖାନୁ େେପତ୍ତଣ କାମ୍ ଚାର୍।

୨
 ପିୋତ ଯୀଶୁେନି୍  ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନମି୍ ଏମନ୍ ଯିହୁଦୀ ଗୁଠଆିମର ରାଜା?”

ଯୀଶୁ ଉର୍ର ଚଚିାସ୍, “ନମି୍ ଯାହା ମତଙ୍ାର୍ ହୁବ୍ ଶତୁ।“
୩

 ପାରଧାନ୍ ଯାଜକ ଗୁଠଆିର୍ ଅମନକ ବଷିୟନୁ ଯୀଶୁ େନି୍ ଅଭିଯୁକ୍ କାମ୍ ଚାର୍। 
୪

 ପିୋତ ଆଉ ଥମର ଯୀଶୁେନି୍ ମେଞ୍ଚସ୍, “ନମି୍ ଏମନ୍ଭି ୋହ୍ ିମତଙ୍ଗାଦାର୍? ଏରା, 
ନେିାନ୍ ତାନ୍ ଅମନକ୍ ବଷିୟନୁ ଅଭିଯୁକ୍ କାୋନାର୍।”

୫
 ମହମେଭି ଯୀଶୁ ଏମନ୍ଭି ଉର୍ର ୋହ୍ ିଚଚିାଷ୍, ପିୋତ୍ ଇନ୍ ୁବାମଗ ଚକତି୍ ୋଞ୍ଚାସ୍ 

ମକରାସ୍।

ପିୋତ ଯୀଶୁେନି୍ ମକିୁ୍ ଚଆିସଗ ଅେମଥ୍କ ମାଞ୍ଚାସ୍
୬

 େବୁ ବଷତ୍ତ ରତିନିୀତ ିହେିାବନୁ ନସି୍ାର ପବତ୍ତ େେୟନୁ ଶାେନକର୍ତ୍ତା ଅଣ୍ା ବନ୍ ିଆୋେନି୍ 
େୁକି୍ ଚନିାର୍। ଏକା ବନ୍ଆିୋସ୍ େ ିେୁକି୍କାୋମଗ ଚାହାଁର, ଖାେି ହୁବନ୍ ିଆୋେନି୍ 
ଶାେନକର୍ତ୍ତା େକିୁ୍ଚଦିାସ୍। ୭

 ହୁ’େେୟନୁ ବନ୍ଶିାଳାନୁ ବାରବବା ନାମେତା ଅଣ୍ା ଆେୁ 
ବମିଦ୍ାହ ିଗୁଠଆିର୍ ଗାମନ ବନ୍ ିୋଞ୍ଚାକାଚାଷ୍। ଇ ବମିଦ୍ାହ ିଗୁଠଆିର୍ ଅଣ୍ା ବମିଦ୍ାହ ି
େେୟନୁ ଆେ୍ିତ୍ ନା ୋଗିନ୍ ଦୁଷେିାଞ୍ଚାକାଚାଷ୍।

୮
 ଆୋର୍ ପିୋତମେ ପାଖିମଗ ବାଚତ୍ତାରା ମତଙି୍ଗଆସ୍ ମଯ େବୁଥର ମେଖା ଇ’ଥରବ ି

ତାୋନ୍ ୋଗି ଅଣ୍ା ବନ୍େିନି୍ େୁକି୍ କାୋଚା। ୯
 ପିୋତ ଆୋରନି୍ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ନମି୍ 

ଗୁଠଆିର୍ ଏମନ୍ ଚାହାଁଦାର୍ ମଯ ଏନ୍ ନମିମ୍ଭ ୋଗାନ୍ ଯିହୁଦୀଗୁଠଆିମର ରାଜାେନି୍ 
ବଥିରନ ଚନ?” ୧୦

 ପିୋତ ଇ’କାଥା ମତଙ୍ଗନା କାରଣ ୋନାେି, ତାନ୍ ଆକାଚାଷ୍ 
ମଯ ପାରଧାନ୍ ଯାଜକ ଗୁଠଆିର୍ ହାଁକାର୍ ୋଞ୍ଚାରା ତାମଘେ ମହଖାନୁ େର୍ ପିଆଇଚାର୍। 
୧୧

 ମହମେ ପାଧତ୍ତାନ୍ ଯାଜକଗୁଠଆିର୍ ଆୋରନି୍ ଫୁେେିୁଆର୍ ମଯ, ତାମ୍ ପିୋତେନି୍ 
ମତଙ୍ଗନାର୍ ବାରବ୍ାେନି୍ େକୁ୍ କାୋମଗ, ହୁ ଯୀଶୁେନି୍ ୋଲ୍ା।
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୧୨
 ପିୋତ ଆୋରନି୍ ଆହୁରଥିମର ମେଞ୍ଚାର୍, “ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ମନକାନ୍ ଯିହୁଦୀ 

ଗୁଠଆିମର ରାଜା ମବାେି ମତଙ୍ଗାଦାର୍, ଏନ୍ ତାମଘେ ପ୍ରତ ିଏମନ୍ କାେନମବାେି ନମି୍ 
ଚାହାଁଦାର୍?”

୧୩
 ଆୋର ପାଟ ିକାୋୟା ମତଙି୍ଗଆର୍, ତାଙ୍ଗା କୃଶନୁ ଚାଢାବା?”

୧୪
 ପିୋତ ମେଞ୍ଚାସ୍, “ଏମନ୍ମଗ?” ତାନ୍ ଇ’ହାଦ ିଏମନ୍ ଭୁଲ୍ କାମ୍ କାଦାସ୍?” 

ମହମେ ଆୋର୍ ଆହୁର ିବାମଗ ପାଟନୁି ମତଙି୍ଗଆର୍ “ତାଙ୍ଗା କୃଶନୁ ଝୁୋବା।”
୧୫

 ପିୋତ ଆୋରନି୍ ଖେୁ ିକାୋମଗ ଚାହାଁଚାର୍, ମହମେ ତାନ୍ ତାମମ୍ଭ ୋଗାନ୍ 
ବାରବ୍ାେିନ୍ େୁକି୍ ଚଚିାୋଗିଆସ୍ ଆଉ ଯୀଶୁେିନ୍ କରଡାନୁ ମଡୋମଗ ୋଗିନ୍ 
େନ୍ୟଗୁଠଆିମରନ୍ ଆମଦଶ୍ ଚଚିାଷ୍। ତାମଘେ ପାଛେି ତାନ୍ ଯୀଶେୁନି୍ କୃଶନୁ ଚାତାବାୟା 
ପିଟାମଗ ୋଗିନ୍ ତାୋନ୍ େନ୍ୟଗୁଠଆିମର ମହଖାନୁ ଚଚିାୋଗିଆସ୍।

୧୬
 େନ୍ୟଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁେନି୍ ଶାେନକର୍ତ୍ତାମେ ଆଳପା ଉୋମଗ ଅଚାର ମକରାର୍। 

ତାମ୍ ଅେଗା େନ୍ୟଗୁଠଆିରିନ୍ ଅଣ୍ାନୁ ମେହିଁଆର୍। ୧୭
 େନ୍ୟଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁମେ 

ମଭଟାଙ୍ଗମେଖା କେରତା ଚଢିା କୁର୍ ତଆିର୍। ତାମ୍ ଅଣ୍ା ଆଚୁମଗ ମୋକୁଟ୍ 
କାମ୍ ଚାରା ତାମଘେ କୁକୁନୁ ଆତ ି ଆର୍ ଚାର୍। ୧୮

 ତାମଘେ ପାଛେି ତାମ୍ ବଚତ୍ତାରା 
ଅନ୍ରାର୍ ଆଉ ମତଙି୍ଗଆର୍ ମହ ଯିହୁଦୀଗୁଠଆିମର ରାଜା ମତଙି୍ଗଆର୍ େଣିୁ୍ଆ ୋଚତ୍ତାର୍। 
୧୯

 େନ୍ୟଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁମେ କୁକୁନୁ ବାରୁେ୍ାର୍ ଶଟାତ ିଆଘାତ୍ କାମ୍ ଚାର୍। ତାମଘେ 
େିଆଁ ତୁଫାଲ୍ ମହବେିଆର୍। ଆଣୁ୍ ୋଡଚାରା ଅକି୍ଆର୍ େୁଣି୍ଆୋଚତ୍ତାର। ୨୦

 ଥଟ୍ା 
କାୋ େଞୁ୍ଜୀ ଆବତ୍ତାମକ ତାମ୍ ଯୀଶୁମେ ମେଦୁନୁ ମଭଟାଙ୍ଗ ମେଖା ଚଢିାବନ୍ ଖଲୁ୍ ଚାରା 
ଅଚାର ଆଉଥମର ତାମଘେ ଚଢିା କୁତକିଆର୍ ଚାର୍। ତାମଘେ ପାଛେି ତାମ୍ ଯୀଶୁେନି୍ କୃଶନୁ 
ଚାଢାବାୟା ପିଟାମଗ ପ୍ରାୋଦମଗ ବାହାରଅିଚାର ମକରାର୍।

ରୃଶମିଆଁ ଯୀଶୁେନି୍ ପିଟାର୍ ଚାର୍
୨୧

 ହୁବାମକ ଅଣ୍ା କୁରଣିୟତା ବାେନି୍ା େମିୋନପଲି୍ପାଦାମଗ ବାଚତ୍ତାଷା ହୁ ପାବନୁ 
କାେିଆସ୍। ତାନ୍ ଆମେକ୍ ଜାଣ୍ାର୍ ଆଉ ରୁଫମେ ବୁଆରାଚାଷ୍। େନ୍ୟଗୁଠଆିର୍ 
ଯୀଶମୁେ କୃଶ ମଚୋୟା ହୁଆମଗତାମ୍ ବାଧ୍ୟ କାମ୍ ଚାର୍। ୨୨

 ତାମଙ୍ଗ ପାଛେି ଯୀଶେୁନି୍ 
ଗଲ୍ ଗଥା ନାମେନୁ ଅଣ୍ା ଜାଗାମଗ ଅଚାର୍ ମକରାର୍। ଗଲ୍ ଗାଥାମକ ଅଥତ୍ତ “କାମପେମଗ 
ଜାଗା।” ୨୩

 ହୁୋନ୍ାସ୍ ଯୀଶୁ ମେ ଗାନ୍ଆି ରାମେ ମେଷରକିଚିା ଆଉ ଦ୍ାକ୍ଷାରାମେ 
ଗାମନ ହୁବ ତାୋ ହାପାମଗ ଚଚିାର୍, ମହମେ ଯୀଶୁ ହୁ ହାପାମଗ ୋନା କାମ୍ ଚାର୍। 
୨୪

 ତାମଘେ ପାଛେି େନ୍ୟଗୁଠଆିର୍ ଯୀଶୁ େନି୍ କୃଶନୁଟାଙ୍ଗା ବାଚାର୍। ତାମ୍ ଯୀଶୁମେ 
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ଚଢିା ପାଟା ନଜିର ନଜିର ୋଝାନୁ ହାଟଆିରା ଅଚାର୍। ମନର୍ ଏ’ମନ୍ ହାଖର୍, ତାମ୍ 
ଗୁେିବାଣ୍ କାୋମଗ ଅକଆିରା। ୨୫

 ଯୀଶୁ େନି୍ କୃଶନୁ ଟାଙ୍ଗାବା ବାମକ ପାଇରନି୍ା 
ନଅଟା ୋଞ୍ଚକିାଚା। ୨୬

 ଯୀଶୁ ମେ ବରୁିଦ୍ଧନୁ ଅଣ୍ା ଅଭିମଯାଗ ଆଥା ଫାେୁନୁ ମେଖା 
ୋମଞ୍ଚକଚିା। ଇସ୍ “ଯିହୁଦୀ ଗୁଠଆିମର ରାଜା।” ୨୭

 ଯୀଶୁମେ ୋମଙ୍ଗ ଆଉ ଦୁଇମୋକ 
ବାହାର ିନୁଭି କୃଶନୁ ଟାଙ୍ଗାବାଚାର୍, ଅତୁତ୍ତେନି୍ ମଡବାନୁ ଆଉ ଅରତୁ ତନିାନୁ ତାୋନ୍ 
କୃଶନୁ ଟାଙ୍ଗାବାଚାର୍। ୨୮

  25
୨୯

 ଯୀଶମୁେ ପାଖିଚଚିାରା ଏକାକାେୁ ଆୋର୍ ତାଙ୍ଗା ହୁୋେିଆର୍। ତାମ୍ କୁକ୍ ୁନୁକା 
ନୁକା ମତଙ୍ଗାେିଆସ୍, “ଆମର ନନି୍ ବ ିହୁ ଆୋୟା ଯାହା େନ୍ରିବନ୍ ହଟାୟା ତନିଦିୀନ 
ଉଲ୍ା କାମ୍ ଚାମଗ ମବଦାେକାୟା। ୩୦

 ଆକୁନ୍ କୃଶେତି ିଏତାୟା ନଜିର ଜଆିବନ୍ ଉଦ୍ଧାର୍ 
କାୋ।” ୩୧

 ପାରାଧାନ୍ ଯାଜକ ଆଉ ଧେତ୍ତ ଶାସି୍ତଗୁଠଆିର୍ ଭି ହୁୋନ୍ ରାଚାର୍। ଅେଗା 
ଆୋର୍ ଯୀଶେୁନି୍ ହୁହାଦ ିଥଟ୍ା କାୋେିଆର୍, ତାମି୍ଭ ହୁହାଦ ିଯୀଶେୁନି୍ ଥଟ୍ା କାୋେିଆର୍। 
ତାମ୍ ମତଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗ େନାେିଆର୍ ମଯତାନ୍ ଅେରା ଆୋେନି୍ ରକ୍ଷା କାୋେିଆସ୍, 
“ଆକୁନ୍ ତାନ୍ ନମିଜ ରକ୍ଷା ୋହ୍ ିହକି୍ଷଆସ୍। ୩୨

 ଯଦ ିତାନ୍ ପ୍ରକୃତନୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ାମୟଳ୍ ନ୍ା 
ରାଜା, ମହମେ ଆକୁମ୍ ତାନ୍ କୃଶେତି ିତାଳମିଗ ଏତନାୋ ବାନତ୍ତାେ। ଆଉ ତାନ୍ ନମିଜ 
ରକ୍ଷା ହାଖିନାସ୍। ମହମେ ନାମ୍ ହୁଦ ିଏରତ୍ ଆଉ ତାଙ୍ଗା ବଶି୍ୱାସ୍ କାମ୍ ତ। ଏକା ଆୋରନି୍ 
ଯୀଶ ୁମେ ପାଖିନୁ କୃଶବଦି୍ଧ କାମ୍ ଚକିା ଖାତ୍ରକିଚିା ତାମ୍ ଭି ଯୀଶେୁନି୍ ହୁଳଚାର୍।

ଯୀଶୁସେ ଖିନା
୩୩

 ଦ୍ପି୍ରହର ବାମକ େବୁମଦଶନୁ ୋହାଁ ୋଞ୍ଚାମକରା। ଇ ୋହାଁ ଉଲ୍ାତା ତନି୍ ଟା 
ଯାମକ ରାଚ୍ା। ୩୪

 ହୁ େେୟନୁ ଯୀଶୁ କହାପାଟନୁି ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ଏମୋହ,ି ଏମୋହ,ି 
ୋୋଶାବକ୍ ଥାନ।ି” ମହମେ, ତାମଘେ ଅଥତ୍ତ “ମହ ଏମଘେ ପରମେଶ୍ୱର, ମହ ଏମଘେ 
ପରମେଶ୍ୱର, ନମି୍ ଏଙ୍ଗା ଏମନ୍ମଗ ବଥିର କାଚକିକା?”

୩୫
 ହୁୋନ୍ ଇଜ୍କାଚକିା ନଅି ଆେୁ ଇକାଥା ମେଞ୍ଚାର୍। ତାମ୍ ମତଙି୍ଗଆର୍, “ମେନା, 

ତାନ୍ ଏେିୟେନି୍ ମେହାଁ ଦାସ୍।”
୩୬

 ହୁସି୍ନ୍ ଅରତୁ କୁଧିଆରାୋ ଅେ୍ରାମେନୁ ଚାଇକାଚକିା ଅଣ୍ା ସ୍ପଞ୍ଜନୁ ଅନ୍ରାସ୍। 
ସ୍ପଞ୍ଜବନ୍ ଅଣ୍ା େଟାନୁ ହିଁ ଚାଷ୍। ଯୀଶସୁ୍ ସ୍ପଞ୍ଜତା ଅେ୍ରାମେ ହାପେମବାେି ତାନ୍ େଟାନୁ 

25 ୧୫:୨୮ ପଦେୱଂଖ୍ୟା ୨୮ ନଅିଁ ଗ୍ରୀକ୍  ଚଠିନୁି ପଦେୱଂଖ୍ୟା ୨୮ ଇହାଦ ିମଯାଳା ଖାତ୍ ରକିଚି।ି 
“ଇହାଦ ିଭାବନୁ ଶାସ୍ତନୁ ମେଖାରାଚ୍ କା ଇ କାଥା େଫଳ୍  ୋଞ୍ଚା: ତାଙ୍ଗାନ୍  ‘ଅପରାଧିମେ ୋମଙ୍ଗ 
ଇୟାଖାତ୍ ରା’।”
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ସ୍ପଞ୍ଜ ହିଁଚକିାଚକିା ପାଖିନୁ ତାମଙ୍ଗ ତାରା ଚଚିାଷ୍। ଆୋସ୍ ମତମଙ୍ଗଆସ୍, “ଆକୁନ୍ ନାମ୍ 
ପରୀକ୍ଷା କାେତ ଏେିୟ ବାରୋ ତାଙ୍ଗା କୃଶେିତ ତାେିମଗ ଅନ୍ରସ୍ କା ୋଲ୍ା, ଏରତ।”

୩୭
 ତାମଘେ ପାଛେି ଯୀଶୁ ବାମେ ପାଟନୁି ମତଙି୍ଗଆସ୍ ମକଚାସ୍ ମକରାସ୍।

୩୮
 ଯୀଶୁ ହୁବାମକ ମକଚାଷ୍, ହୁ ବାମକ େନ୍ରିନ୍ା ପରଦାବ େିତନି୍ ିତାେିମଗ ଦୁଇ 

ଫାେ ୋଞ୍ଚାଦା ଚାରିଆମକରା। ୩୯
 କୃଶ ଆଘେିକାମେ ଇଜ୍କାଚକିା ମେନାପତ ି

ଯୀଶୁ ଏମକେ ମକଚାେ, ହୁବ ଏରିଆସ୍। ତାନ ମତଙି୍ଗଆେ, “ପ୍ରକୃତନୁ ଇ’ଆୋସ୍ 
ପରମେଶ୍ୱରମେ ହାଦୁରାଚାଷ୍।”

୪୦
 ନଅଁି ୋଇଝ ିଆୋର୍ କୃଶନ୍ ିମଗଛାନୁ ରାଚାର୍ ଏରାେିଆର୍। ତାମମ୍ଭ ୋଝାନୁ 

େଗ୍ ଦେିନ୍ େହରନ୍ ିବାର୍ କାଚକିା େରୟିମ୍, େମୋେି, ଯାକୁବ ଆଉ ମଯାହନମେ 
ତାଙି୍ଗୟ େରୟିମ୍ ରାଚାର୍। ଯାକୁବ େରୟିେମଗ କାଟ ିହାଦୁରାଚାର୍। ୪୧

 ଇ’େୁକ୍ା 
ଆୋର୍ ଯୀଶୁ ଗାେିେୀନୁ ରାନା ବାମକ ଇବ କାମଳ ୋମଙ୍ଗ ରାଚାସ୍। ତାମ୍ ତାମଘେ 
ମେବା ଓ ଯତନ୍ କାୋେିଆର୍। ଅେଗା ନଅିଁ େକୁ୍ାଗୁଠଆିର୍ ଭି ହୁୋନ୍ ଚାଚାର୍। ତାମ୍ 
ଯୀଶୁମେ ୋମଙ୍ଗ ଯିରୁଶାେେମଗ ମକରାର୍।

ଯୀଶୁେନି୍ େମାଧି ଚଚିାର୍
୪୨

 ୋହାଁୋଞ୍ଚା ମକକକିଚା। ଇ’ଉଲ୍ା ଆମୟାଜନ୍ ଉଲ୍ା (ରବବିାରନ୍ା ଆଘେି ଉଲ୍ା) ରାଚା।
୪୩

 ହାରା ୋରୟିମ୍ ଯିହୁଦୀ ମଯାମେଫ େହାେଭାନୁ ଅରତୁ େହେିାନତି୍ୱ ଏଲ୍ ଚାେିଆର 
ଆଉ ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ରାଜ ିବାରାନାମବାେି ଚାହାଁେିଆର୍। ତାନ୍ ୋହାଁେନୁ 
ପିୋତମେ ପାଖିମଗ ମକରାଦା ଯୀଶୁମେ ମେଦୁବନ୍  ନଚିାର୍।

୪୪
 ଯୀଶୁ ନଅି ଚାମଣ୍ ମକଚାଷ୍ ମକରାର ିମହମେ ପିୋତ ଚକତି୍ ୋଞ୍ଚାସ୍ ମକରାସ୍। 

ତାନ୍ ଯୀଶୁେନି୍ ଜାଗାମଗ ମେନାପତେିନି୍ ମେହାେିଆର୍। ପିୋତ ଯୀଶୁ ମକଚକା 
ଦାେକିା ମେନ୍ ଚାଷ୍। ୪୫

 ମେନାପତ ିଅରତୁ ପିୋତେନି୍ ଯୀଶୁ ଖିନା ବଷିୟନୁ କାଥା 
ମତଙି୍ଗଆସ୍। ତାମଘେ ପାଛେି ପିୋତ ମଯାମଷଫ୍ େନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍ ମଯ, ତାନ୍ ଯୀଶୁମେ 
ମକଚ୍ କା ମେଦୁ ହୁଆଆଙ୍ଗର୍।

୪୬
 ମଯାମଷଫ୍ ଖାମଣ୍ ଚଢିା ମହନ୍ଆିସ୍। ହୁ ମକଚ୍ କା ମେଦୁନୁ କରୁଶ େିତ ିତାଳମିଗ 

ଏତଆିେ ଅନ୍ଦାେ। ହୁ ମେଦୁ ବନ ଚଢିାନୁ କୁଲ୍ାୋ ଆଉ ଚାଚା େଚୁ୍ କାଚକିା କାମ୍ କାଚକିା 
ଅଣ୍ା, କବରନୁ ତାଙ୍ଗା ଇଆର୍, ଅଣ୍ା କହାଚାଚା ଅନ୍ରାରା କବରମଗ େହୁବିନ୍ ବନ୍୍ 
କାମ୍ ଚାଚାର୍। ୪୭

 େଗ୍ ଦେିନ ିେରୟିମ୍ ଆଉ ମଯାଶମିେ ତାଙି୍ଗୟା ଏକାୋନ୍ ଇୟାର୍, 
ହୁ ଜାଗା ବନ୍ ଏରଆିସ୍।
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ଯୀଶୁ ସରଚ୍ ରାତ ିଉସ୍ ରାରାସ୍

୧୬  ୧ ବଶି୍ରାମ୍ ଉଲ୍ାନୁ ଆଦମଗ ଉଲ୍ାନୁ େଗ୍ ଦେୀନୀ େରୟିମ୍ ଯାକୁବମେ 
ତାଙି୍ଗୟ େରିୟମ୍ ଆଉ ଶେେୀ ଯୀଶୁମେ ଶରୀବନ୍ ଆଭିମେକ୍ 

କାୋମଗ ୋଗିନ୍ କଛି ିବାନୋ ଇେନୁ୍ ଅନ୍ରାର୍। ୨ େପ୍ାନ୍ା ହୁ ପହଲି୍ ଉଲ୍ା ଖବୁ୍ ଚାମଣ୍ 
ଠକି୍ ବଳି ିଆଗକିନା ପାଛେି ପାଛେି ତାମ୍ କବର ପାଖିମଗ ମକରାର୍। ୩

 ତାମ୍ ନଜିର 
ନଜିର ଉୋ ମତଙ୍ଗା ମତଙି୍ଗ ୋଞ୍ଚାର୍, “କବରମଗ େହୁ ିଁନୁ କହାଚାଚାନୁ ବନ୍୍ କାମ୍ କାଚକିା 
ଆତେିି। ଚାଚାବନ୍ ନାମମ୍ଭ ୋଗାନ୍ ମନର୍ ହୁସି୍ ଘଚୁାବଚାର?”

୪
 ତାମଘେ ପାଛେି ତାମ୍ ହୁ ଜାଗାତାରା ଏରଆିର। ତାମ୍ ଏରଆିର ମଯ, ହୁ କହା 

ଚାଚାବ ହୁସି୍ ଘୁଚାବା ଖାତରିକଚି।ି ୫
 ତାମ୍ କବର ଉୋମଗ ମକରାର୍। ହୁୋନ୍ 

ତାମ୍ ଧଳା ଚଢିା କୁରୁକା ଅଣ୍ା ଆୋେୀନ୍ ଏରଆିର୍। ତାନ୍ େୋଧିମଗ ତନିାବାମଟ 
ଅକି୍କଆୋ ରାଚାଷ୍। ତାମ୍ ଏଲ୍ ଚଆିର୍ ମକରାର୍।

୬
 ମହମେ ଜହାଁସ୍ ମତଙ୍ଗୀଆସ୍, “ଆୋଏଲ୍ ଚା। ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ କୃଶବଦି୍ଧ ନାଜରତୟି 

ଯୀଶୁେନି୍ ମବଦାଦାର୍। ତାନ୍ ମକଚକାତ ିଉଚଚକିାରକା ଦାେ।ି ତାନ୍ ଇୋନ୍ ୋୋେ।ି 
ଏରା, ତାନ୍ ତାଙ୍ଗା ଇୋନ୍ ଇକାଚାର୍। ୭ ଆକୁନ୍ କାୋ ତାମଘେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଆଉ 
ପିତର୍ େନି୍ ମତଙ୍ଗା ମଜ, ନମିମ୍ଭେତ ିଆଗେି ଯୀଶୁ ମେ ଗାେିେିମଗ ମକରାେ।ି ତାନ୍ 
ନେିାନ୍ ଆଘେିନ୍ ିଜାହା ମତଙ୍ାଚାଷ୍, ନମି୍ ଗୁଠଆିର୍ ତାୋନ୍ ହୁହାଦ ିତାଙ୍ଗାନ୍ ଏରାର୍।

୮
 ହୁ େୁକ୍ାଆୋର୍ ଏଲ୍ ଚଆିର୍ ମକରକାଚାର୍ ଆଉ ବସି୍ମୟନୁ ଅଭିଭୁତ ୋଞ୍ଚାରା 

କାେିଆର୍। ତାମ୍ କବରନ୍ ିଉଖକିଆର୍ ବାହାର ିକୁଧିଆର ମକରାର, ମହମେ ଏଲ୍ ଚଆିର୍ 
ମକରକାଚାର୍ ମଯ ଇ’ େବୁକାଥା ମନକାଭି ୋହ୍ ିମତଙି୍ଗଆର୍। 26

ନଅିଁ ସଚୋଗୁଠଆିର ଯୀଶୁେନି ଏରିଆର
୯

 େପ୍ାନ୍ା ପହଲି୍ ଉଲ୍ାମଭାର୍ ପାଇରମିଗ ଯୀଶୁ ମକଚଜାତ ିଉସ୍ କାରାସ୍। େବୁତ ି
ପହଲି୍ ତାନ୍ େଗଦେିନ ିେରୟିେମଗ ଆଘେିକାମଳ ନମିଜ ମଦଖାଚଚିାସ୍। ଆଘେିନ୍ ି
ଥମର ଯୀଶୁ ଇ’େରୟିତ ିୋମତଟା ଭୁତୁବନ୍ ମଖଦାସ୍ ଚକିା ଚାଷ୍। ୧୦

 େରମି୍ ଯୀଶୁେନି୍ 
ଏରକା ପାଛେି ମଚୋଗୁଠଆିମର ପାଖିମଗ ମକରାଦା ଇ’ବଷିୟ ନୁ ମତଙି୍ଗଆ। ହୁ ବାମକ 
ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ଦୁଃଖୁନୁ େୁହ୍ଆିର୍ ମକର୍ କାଚାର୍ ଆଉ ଅହ୍େିିଆର୍। ୧୧

 େରୟିମ୍ 

26 ୧୬:୮ ନଅଁି ପାଚା ଗ୍ରୀକ୍  ପ୍ରତନୁି ପଦେୱଂଖ୍ୟା ଆଠନୁ ହିଁ ୋକତ୍ତମେ ମେଖ୍ କାଚକିା େୁେୋଚାର 
େୋପ୍ ୋଞ୍ଚକିଚି।ି
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ତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆ ମଯ, ଯୀଶୁ ଉଜ୍କାଦାସ୍ ଆଉ ଏନ୍ ନମିଜ ଯୀଶୁ େନି୍ ଏମକତ୍ତଚନ୍। 
ମହମେ ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ତାମଘେ କାଥାନୁ ବଶି୍ୱାସ୍ ୋଲି୍କାମ୍ ଚା।

୧୨
 ଇଦମଗ ପାଛେି ଦୁଇମୋକ ମଚୋ ପାେିଆନୁ କାନା େେୟନୁ ଯୀଶୁ ତାମମ୍ଭ 

ପାଖିନୁ ଅେଗା ରୁପନୁ ମଦଖାଚଚିାସ୍। ୧୩
 ଇ’ମଚୋ ଦୁଇମୋକ କରଆି ବାଚତ୍ତରା ଅେଗା 

ମଚୋଗୁଠଆିରନି୍ ଇକାଥା ଜାଣବାଚାର୍। ତଥାବ ିମଚୋଗୁଠଆିର୍ ତାମମ୍ଭ କାଥା ବନ୍  
ବଶି୍ୱାସ୍ ୋଲି୍ କାମ୍ ଚାର୍।

ସପ୍ରରିତ୍ ଗୁଠଆିର୍ ୋସଙ୍ ଯୀଶୁସେ ରଥାବାତ୍୍କା
୧୪

 ପାଛେି ମଯମତମବମଳ ଏଗାରଜଣ ମପ୍ରରିତ୍ େହାଁେିଆର୍, ହୁବାମକ ଯୀଶୁ 
ତାୋନ୍ ମଦଖାଚଚିାର୍। ତାମ୍ ତାୋନ୍ ତାମମ୍ଭ ଅବଶି୍ୱାସ୍ ଆଉ େନନୁ ୋଘର୍ ନାୋଗି 
େୋମୋଚନା କାମ୍ ଚାର୍। କାରଣ ଏକା ଆୋର୍ ଯୀଶୁ େନି୍ ମକଚ୍ କାତନି୍ ଉସ୍ କାର୍ 
କାଦାସ୍ ମବାେି ଏରଆିର, ତାୋନ୍ ଇ’ମଚୋଗୁଠଆିର୍ ବଶି୍ୱାସ୍ ୋଲ୍ା କାେରୁ୍।

୧୫
 ଯୀଶ ୁତାୋନ୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍, “ପଥୃିବୀନ୍ା ଚାରପିାଖିମଗ କାୋ। େବୁରନି୍ ଆୋରନି୍ 

େୁେୋଚାର ମେନ୍ା। ୧୬
 ଏକା ଆୋର୍ ବଶି୍ୱାସ୍ କାେସ୍ ଆଉ ବାପି୍ସ୍ମ ହୁଅସ୍, ତାନ୍ 

ଉଦ୍ଧାର ହାଖସ୍। ମହମେ ଏକାଆୋସ୍ ଅବଶି୍ୱାସ୍ କାେସ୍, ମହମେ ତାନ୍ ମଦାେ ିୋନସ୍। 
୧୭

 ମନର୍ ଏଙ୍ଗା ବଶି୍ୱାସ୍ କାେର୍, ତାମ୍ ତାମଘେ ପରୋଣ ମେଖା ଇେବୁ ନାୋଖ ୁ
କାୋ ଆଙ୍ଗର୍: ତାମ୍ ଆୋରତ ିଏମଘେ ନାମେନୁ ଭୁତୁ ଗୁଠ ିମଖଦଚର୍, ମକମଭବ ି
ୋହ୍େିଖିିରକିର୍ ପନୁା ପନୁା ନଅି ଭାଷାନୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାେର୍। ୧୮

 ତାମ୍ ନଜିର୍ ମହଖାନୁ 
ପାପବନ୍ ଧାରର୍ ମହମେ ତାମମ୍ଭ ଏମନ୍ଭି ମକ୍ଷତ ିୋହ୍େିାନ।ି ତମ୍ ବଷି ଭି ହାପରଚତ୍ତର, 
ମହମେ ତାମମ୍ଭ ଏମନ୍ର ିଖ୍ୟତ ିୋହ୍େିାନ।ି ଇ ଆୋର୍ ରୁଗିଗୁଠଆିର୍ େଆି ଁମହଖାଇୟାର୍ 
ଆଉ ରୁଗିଗୁଠଆିର୍ ଭଲ୍ ୋନର୍ କର୍।”

ଯୀଶୁ ସ୍ଗ୍କସଗ ସରରାସ୍
୧୯

 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଇେବୁ କାଥା ମପ୍ରରତି୍ ଗୁଠଆିରନି୍ ମତଙି୍ଗଆସ୍ ପାଛେି ତାଙ୍ଗାନ୍ ସ୍ଗତ୍ତମଗ 
ଅଚାର୍। ତାନ୍ ପରମେଶ୍ୱରମେ ତନିା ବାମଟ ଅକି୍ଆସ୍। ୨୦

 ତାମଙ୍ଗ’ ପାଛେି ମପ୍ରରତି୍ 
ଗୁଠଆିର୍ ପଥୃିବନି୍ ିେବୁଜାଗାମଗ ମକରାର୍ ଆୋରନି୍ େେୁୋଚାର ଉପମଦଶ ଚଚିାର୍। 
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାୋନ୍ ୋହାଯ୍ୟ କାମ୍ ଚାଷ୍। ପ୍ରଭୁ ପରୋଣ କାମ୍ ଚାଚାସ୍ ମଯ, ମପ୍ରରତି୍ 
ଗୁଠଆିର୍ ଏକା େେୁୋଚାର୍ ପ୍ରଚାର୍ କାୋେିଆର୍ ହୁମବା େତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାୋନ୍ ଚକତି୍ 
ନାେଖ ୁକାୋମଗ ଶକି୍ ଚଚି୍ କାଚାର୍ ଇବ୍ ପରୋଣ୍ କାମ୍ ଚାଚାର୍।
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