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The Gospel according to Saint
John

େଯାହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
େଲଖକ
େଜବଦୀ ପୁତ୍ର େଯାହନ, ଏହି ସୁସମାଚାରର େଲଖକ ଅଟି

ଯାହା େଯାହନ ନିେଜ 21:20,24 ପଦେର ପ୍ର କାଶ କରି ଏବଂ
ନିଜକୁ ଯୀଶୁ ର ପି୍ର ୟ ଶିଷ୍ୟ େବାଲି କହି । େଯାହନ ୁ ଓ ତାହା
ଭାଇ ଯାକୁବ ୁ “େମଘନାଦର ପୁତ୍ର ” େବାଲି ସେ ାଧନ କରାଯାଏ
(ମାକର୍ 3:17)। େସମାେନ ଯୀଶୁ ଜୀବନର ସମ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର
ଚାକୁ୍ଷଷ ସାକ୍ଷୀ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 50-90 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ସୁସମାଚାର ହୁ ଏତ ଏଫିସେର େଲଖାଯାଇଅଛି,

େଲଖାର ମୁଖ୍ୟ ାନ ଯିହୂ ଦାର ଗ୍ର ାମା ଳ, ଶମିେରାଣ, ଗାଲିଲୀ,
େବଥନୀୟା, ଯିରୂ ଶାଲମ ଥିଲା।

ପ୍ର ାପକ
େଯାହନ ପୁ କ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ େଯ

ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ତାହା ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ପ୍ର ମାଣ କରିବା ନିମେ ଏହି
ସୁସମାଚାର େଲଖାଯାଇ ଥିଲା। େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ବି ାସ କରି
ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା କର ୁ େବାଲି େସ ଏହି ସୂଚନାକୁ େସମାନ ୁ
େଦଇଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
“କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବି ାସ କର େଯ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର

ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ପୁଣି, ବି ାସ କରି େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ତାହା
ନାମେରଜୀବନପ୍ର ା ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ ଏସମ େଲଖାଯାଇଅଛି।”
େଯାହନ 20:31 ପଦେର େଯପରି ଏହା ବିେଶଷ ଭାବେର ଉେ ଖ
କରାଯାଇଅଛି, େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ ବି ାସେର ଦୃଢ
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ଏବଂ ସୁରକି୍ଷତ କରିବାକୁ େଯାହନ ଏହି ସୁସମାଚାର େଲଖିଥିେଲ।
େଯାହନ ଭାବେରକହି େଯଯୀଶୁଈଶ୍ବ ରଅଟି (େଯାହ. 1.1)
ଯିଏ ସମ ବିଷୟ ସୃି କରିଛି (େଯାହ. 1:3)। େସ େଜ୍ୟାତିଃ
(େଯାହ. 1.4, 8.12) ଏବଂ ଜୀବନ (େଯାହ. 1.4, 5.26, 14.6)
ଅଟି ।ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ଈ ର ପୁତ୍ର ଏହା ପ୍ର ମାଣ କରିବା ନିମେ
ଏହି ସୁସମାଚାର େଯାହନ େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର

ରୂ ପେରଖା
1. ଯୀଶୁ ଜୀବନର ରଚୟିତା ଅଟି — 1:1-18
2. ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ — 1:19-51
3. େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 2:1-
16:33

4. ମହାଯାଜକ ଭାବେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା — 17:1-26
5. ଯୀଶୁ କଶାପ ତ ଓ ପୁନରୁ ାନ — 18:1-20:10
6. ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ ପେର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 20:11-21:25

ଜୀବ , େଦହବ ବାକ୍ୟ
1 ସୃି ର ପୂବର୍ ରୁ ବାକ୍ୟ ଥିେଲ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ସ େର

ଥିେଲ, େସହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଥିେଲ। 2 େସ ଆଦ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର
ସହିତ ଥିେଲ। 3 ତାହା ାରା ସମ ସୃ େହଲା; ଆଉ େଯ
ସମ ସୃ େହାଇଅଛି, େସଥିମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ସୁ ା ତାହା ବିନା
ସୃ େହାଇ ନାହିଁ। 4 ତାହା ଠାେର ଜୀବନ ଥିଲା ଓ େସହି
ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର େଜ୍ୟାତିଃ। 5 େସହି େଜ୍ୟାତିଃ ଅ କାରେର
ଜା ଲ୍ୟମାନ େହାଇ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଅ କାର ତାହା ଗ୍ର ହଣ କରି
ନାହିଁ।

6 ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ େପ୍ର ରିତ ଜେଣ ବ୍ୟି ଉପି ତ େହେଲ;
ତାହା ନାମ େଯାହନ। 7 େସ େଯପରି େଜ୍ୟାତିଃ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦିଅି , ପୁଣି, ତାହା ାରା ସମେ ବି ାସ କରି , ଏଥିପାଇଁ େସ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ଆସି େଲ। 8 େସ ନିେଜ େସହି େଜ୍ୟାତିଃ ନ
ଥିେଲ, କି ୁ େଜ୍ୟାତିଃ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ଆସି େଲ।
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9 େଯଉଁ ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ଦାନ
କରି , େସ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିେଲ। 10 େସ ଜଗତେର ଥିେଲ ଓ
ଜଗତ ତାହା ାରା ସୃ େହଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହା ୁ ଚିି ଲା
ନାହିଁ। 11 େସ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି େଲ, ତଥାପି ତାହା ର ନିଜ
େଲାକମାେନତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣକେଲନାହିଁ। 12ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକ
ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣକେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ ତାହା ନାମେର ବି ାସ
କେଲ, େସ ସମ ୁ େସ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େହବା ନିମେ ଅଧିକାର
େଦେଲ; 13 େସମାେନ ର ରୁ , ଶରୀରର ଇ ାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର
ଇ ାରୁ ଜାତ େହେଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ େହେଲ।

14 ଆଉ, େସହି ବାକ୍ୟ େଦହବ େହେଲ, ପୁଣି, ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ
ସତ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ, ଆଉ
ପିତା ଠାରୁ ଆଗତ ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ମହିମା ସଦୃଶ ଆେ ମାେନ
ତାହା ମହିମା େଦଖିଲୁ।

15 େଯାହନ ତାହା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଉ ରେର
କହିେଲ, େଯ େମାʼ ଉ ାେର ଆସୁଅଛି , େସ େମାହର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ
େହାଇଅଛି , କାରଣ େସ େମାହର ପୂବର୍ େର ଥିେଲ, ଯାହା
ବିଷୟେର ମୁଁ ଏହା କହିଥିଲି, େସ ଏହି। 16 ଏଣୁ ତାହା ପୂ ର୍ ତାରୁ
ଆେ ମାେନ ସମେ ପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ, ହଁ, ଅନୁଗ୍ର ହ ଉପେର
ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ। 17କାରଣବ୍ୟବ ା େମାଶା ାରା ପ୍ର ଦ
େହଲା, କି ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଉପି ତ େହଲା।
18 େକହି େକେବ ଈଶ୍ବ ର ୁ େଦଖି ନାହିଁ, ପିତା େକାଳି ତ
ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହା ୁ ପ୍ର କାଶ କେଲ।

ବାି ଜକ େଯାହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ
(ମାଥିଉ 3:1-12; ମାକର୍ 1:1-8; ଲୂକ 3:1-18)

19 ଆପଣ କିଏ, ଏହା େଯାହନ ୁ ପଚାରିବା ନିମେ ଯିହୁ ଦୀ
େନତାମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଯାଜକ ଓ
େଲବୀୟମାନ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ
ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, 20 େସ ୀକାର କେଲ, ଅ ୀକାର କେଲ
ନାହିଁ; େସ ୀକାର କେଲ, ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ନୁେହଁ।
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21 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ କଅଣ?
ଆପଣ କଅଣ ଏଲୀୟ?
େସ କହିେଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ।
ଆପଣ କଅଣ େସହି ଭାବବାଦୀ?
େସ ଉ ର େଦେଲ, ନା। 22 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ

କହିେଲ, ଆ ମାନ ୁ ପଠାଇଥିବା େଲାକ ୁ େଯପରି ଉ ର
େଦଇପାରୁ , ଏଥିସକାେଶ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟେର
କଅଣ କହୁ ଅଛି ?

23 େସ କହିେଲ, “ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ େଯପରି କହିଥିେଲ, ‘ମୁଁ
େସହି ପ୍ର କାର ମରୁ ପ୍ର ା ରେର ଉ ଶ କରୁ ଥିବା ଜଣକର ର,
ପ୍ର ଭୁ ପଥ ସଳଖ କର।’ ”

24 ପୁଣି, ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ େପ୍ର ରିତ
େହାଇଥିେଲ। 25 େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ର ୀ
ବା ଏଲୀୟ ବା େସହି ଭାବବାଦୀ ନୁହଁି , ତାହାେହେଲ କାହିଁକି
ବାି େଦଉଅଛି ?

26 େଯାହନ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ ଜଳେର ବାି
େଦଉଅଛି; ଯାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ, େସ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିଦ୍ୟମାନ; 27 େସ େମାʼ ଉ ାେର ଆସୁଅଛି , ତାହା
ପାଦୁକାର ବ ନ ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।

28 ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ପରପାର େଯଉଁ େବଥନୀୟାେର େଯାହନ
ବାି େଦଉଥିେଲ, େସହି ାନେର ଏହିସବୁ ଘଟିଲା।

ଈଶ୍ବ ର େମଷଶାବକ
29 ତହିଁ ଆରଦିନ େସ ଯୀଶୁ ୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି

କହିେଲ, ଏହି େଦଖ, ଈଶ୍ବ ର େମଷଶାବକ, େଯ ଜଗତର ପାପ
େବାହିେନଇଯାଆି । 30 େମାʼ ଉ ାେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ
େମାହର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ େହାଇଅଛି , କାରଣ େସ େମାହର ପୂବର୍ େର
ଥିେଲ, ଯାହା ବିଷୟେର ମୁଁ ଏହା କହିଥିଲି, େସ ଏହି। 31 ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ତାହା ୁ ଚିି ନ ଥିଲି, କି ୁ େସ େଯପରିଇସ୍ର ାଏଲ ନିକଟେରପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଅି , ଏଥିସକାେଶ ମୁଁ ଜଳେର ବାି େଦବାକୁ ଆସି ଅଛି।



େଯାହନ 1:32 v େଯାହନ 1:42

32 ଆଉ, େଯାହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିେଲ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ
କେପାତ ପରି ଆକାଶରୁ ଅବତରଣ କରିବା େଦଖିଅଛି, ଆଉ େସ
ତାହା ଉପେର ଅବ ାନ କେଲ।

33 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ଚିି ନ ଥିଲି, ମାତ୍ର େଯ େମାେତ ଜଳେର
ବାି େଦବାକୁ ପଠାଇେଲ, େସ େମାେତକହିେଲ,ଯାହା ଉପେର
ଆ ା ୁ ଅବତରଣ ଓ ଅବ ାନ କରିବା େଦଖିବ, େଯ ପବିତ୍ର
ଆ ାେର ବାି ଦିଅି , େସ େସହି ବ୍ୟି । 34 ଆଉ, ମୁଁ ତାହା
େଦଖିଅଛି ଓ େସ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େବାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି।

ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ
35 ତହିଁ ଆରଦିନ ପୁନବର୍ ାର େଯାହନ ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ

ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; 36ଆଉ, େସ ଯୀଶୁ ୁ େସହି
ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ,
ଏହି େଦଖ, ଈଶ୍ବ ର େମଷଶାବକ।

37 େସହି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହା କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ପେଛ ପେଛ
ଗେଲ। 38ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ଼ି େସମାନ ୁ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଥିବା େଦଖି
ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େଖାଜୁଅଛ?”
େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ରାବ୍ ବୀ (ଅଥର୍ ାତ୍ ଗୁରୁ ), ଆପଣ

େକଉଁଠାେର ରୁ ହି ? 39 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆସ, େଦଖିବ।”
େସଥିେର େସମାେନ ଯାଇ ତାହା ବସା େଦଖିେଲ, ପୁଣି, େସହି

ଦିନ ତାହା ସା େର ରହିେଲ; କାରଣ େସେତେବେଳ ପ୍ର ାୟ ସ ୍ୟା
ଚାରି ଘ ା *େହାଇଥିଲା।

40 େଯଉଁ ଦୁଇ ଜଣ େଯାହନ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ପେଛ ପେଛ
ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶିେମାନ ପିତର ଭାଇ
ଆ ି ୟ ଥିେଲ। 41 େସ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ଭାଇ ଶିେମାନ େଦଖା
ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ମସୀହ ର (ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ୁ )
େଦଖା ପାଇଅଛୁ। 42 େସ ତାହା ୁ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

* 1:39 ସ ୍ୟା ଚାରି ଘ ା ଯିହୁ ଦୀ ସମୟ ଅନୁସାେର ଦଶ ପହର
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ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଯାହନ
ପୁତ୍ର ଶିେମାନ। ତୁ େ େକୖଫା (ଅଥର୍ ାତ୍ ପିତର) ନାମେର ଖ୍ୟାତ
େହବ।”

ଫିଲି ଓ ନିଥନିେୟଲ ୁ ଆ ାନ
43 ତହିଁ ଆରଦିନ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଇ ା

କେଲ,ଆଉ େସ ଫିଲି େଦଖା ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର
ଅନୁଗମନ କର।”

44 ଫିଲି େବଥ୍ ସାଇଦାର େଲାକ ଥିେଲ, ତାହା ଆ ି ୟ ଓ
ପିତର ର ନଗର ଥିଲା। 45 ଫିଲି ନିଥନିେୟଲ ୁ େଦଖା
ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଯାହା ବିଷୟେର େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର
େଲଖିଅଛି , ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଲଖିଅଛି ,
ଆେ ମାେନ ତାହା ର େଦଖା ପାଇଅଛୁ; େସ େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର
ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ।

46 ନିଥନିେୟଲ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “ନାଜରିତରୁ କି େକୗଣସି
ଉ ମ ବିଷୟ ଉ େହାଇପାେର?”
ଫିଲି ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଆସି େଦଖ।”
47ଯୀଶୁ ନିଥନିେୟଲ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁଆସୁଥିବା େଦଖିତାହା

ବିଷୟେର କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ, ପ୍ର କୃତେର ଏ ଜେଣ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକ, ଏହା ଠାେର ଛଳନା ନାହିଁ।”

48 ନିଥନିେୟଲ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ େମାେତ କିପରି
ଚିି େଲ? ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଫିଲି ତୁ କୁ ଡାକିବା
ପୂେବର୍ ତୁ େ େଯେତେବେଳ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ତେଳ ଥିଲ, େସେତେବେଳ
ମୁଁ ତୁ କୁ େଦଖିଥିଲି।”

49 ନିଥନିେୟଲ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ ଆପଣ
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , ଆପଣ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା।

50 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ତେଳ
େଦଖିଥିଲି େବାଲି କହିବାରୁ କି ତୁ େ ବି ାସ କରୁ ଅଛ? ତୁ େ
ଏହାଠାରୁ ଆହୁ ରି ମହତ ◌-୍ମହତ ◌୍ ବିଷୟ େଦଖିବ।” 51 ପୁଣି, େସ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,ତୁ େ ମାେନ
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ଗର୍ କୁ ଉନ୍ମୁ ଓ ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ ୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଉପେର
ଆେରାହଣ ଓ ଅବତରଣ କରିବା େଦଖିବ।”

2
କା ା ବିବାହ େଭାଜେର ଯୀଶୁ

1ତୃ ତୀୟ ଦିବସେରଗାଲିଲୀରକା ାେର େଗାଟିଏ ବିବାହ େହଲା,
ଆଉ ଯୀଶୁ ମାତା େସଠାେର ଥିେଲ; 2 ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େସହି ବିବାହକୁ ନିମି ତ େହେଲ। 3 ପେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁ ମାତା ତାହା ୁ କହିେଲ, େସମାନ ର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ।

4 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ, େମାେତ
କାହିଁକି ଏଥିେର ଜଡ଼ିତ କରୁ ଅଛ? େମାହର ସମୟ ଏପଯର୍ ୍ୟ
ଉପି ତ େହାଇ ନାହିଁ।”

5 ତାହା ମାତା ପରିଚାରକମାନ ୁ କହିେଲ, େସ ତୁ ମାନ ୁ
ଯାହା କିଛି କହି , ତାହା କର। 6 ଆଉ, େସଠାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ
ଶୁଚିକରଣ ରୀତି ଅନୁସାେର ଦୁଇ ବା ତିନି ମହଣିଆ* ଛଅେଗାଟା
ପଥର ଜାହାଲା ରଖାଯାଇଥିଲା।

7 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଜାହାଲାଗୁଡ଼ିକେର ପାଣି ଭ
କର।” େସଥିେର େସମାେନ େସହିସବୁ ଫ ପଯର୍ ୍ୟ ଭ କେଲ।
8 ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ କାଢ଼ିେନଇ େଭାଜର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ େଘନିଯାଅ।”
େସଥିେର େସମାେନ େଘନିଗେଲ। 9 େଭାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରିବ ର୍ ନ େହାଇଥିବା େସହି ପାଣିକୁ ଚାଖି
ତାହା େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଲା, ଏହା ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ (କି ୁ େଯଉଁ
ପରିଚାରକମାେନ ପାଣି କାଢ଼ିଥିେଲ, େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ) ବର ୁ
ଡାକି କହିେଲ, 10ସମେ ପ୍ର ଥମେର ଭଲ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦଇଥାଆି ,
ଆଉ େଲାେକ ମାତାଲ େହଲା ଉ ାେର ମ ଦିଅି ; ତୁ େ
ଏପଯର୍ ୍ୟ ଭଲ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଖିଅଛ।

* 2:6 ଦୁଇ ବା ତିନି ମହଣିଆ 120-150 ଲିଟର ଧରି ପାରୁ ଥିବା ଜାହାଲା
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11ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ର କାେର ଗାଲିଲୀର କା ାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଆର
କରି ଆପଣା ମହିମା ପ୍ର କାଶ କେଲ, ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ।

12 ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା ମାତା, ଭାଇବୃ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନ
ସହିତ କଫନର୍ ାହୂ ମକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େସଠାେର ଅଧିକ ଦିନ
ରହିେଲ ନାହିଁ।

ଯୀଶୁ ମ ି ର ପରି ାର
(ମାଥିଉ 21:12,13; ମାକର୍ 11:15-17; ଲୂକ 19:45,46)

13 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ନି ାର ପବର୍ ସି କଟ
େହାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଗେଲ। 14 ପୁଣି,
େସ ମ ି ରେର େଗାରୁ , େମ ା ଓ କା ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ୁ ଆଉ
ମୁଦ୍ର ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ୁ ବସି ଥିବା େଦଖି ଦଉଡ଼ିେର େଗାଟିଏ
େକାରଡ଼ା ବନାଇ େମ ା ଓ େଗାରୁ ସହିତ ସମ ୁ ମ ି ରରୁ
ବାହାର କରିେଦେଲ; 15 ପୁଣି, ମୁଦ୍ର ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ର ମୁଦ୍ର ାସବୁ
ବିି େଦଇ େସମାନ େମଜଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟାଇ ପକାଇେଲ;
16ଆଉ, େସ କା ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରୁ
େଘନିଯାଅ, େମାହର ଗର୍ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ର ଗୃହକୁ ବାଣିଜ୍ୟର
ଗୃହ କର ନାହିଁ।” 17ତୁ ଗୃହ ନିମେ ଉଦ୍ େଯାଗ େମାେତ ଗ୍ର ାସ
କରିବ, ଏହା େଲଖାଅଛି େବାଲି ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ର ମନେର
ପଡ଼ିଲା।

18 େସଥିେର େକେତକ ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ତୁ େ େଯ ଏସମ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇଅଛ,
ଆ ମାନ ୁ େସଥିର କି ଚି େଦଖାଉଅଛ?

19ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ମ ି ରକୁ
ବିନାଶ କର, ଆଉ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ତାହା େତାଳି େଦବି।”

20 େସଥିେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ କହିେଲ, ଏହି ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କରିବା
ନିମେ ଛୟାଳିଶ ବଷର୍ ଲାଗିଅଛି; ଆଉ ତୁ େ କଅଣ ତାହାକୁ ତିନି
ଦିନେର େତାଳି େଦବ? 21 କି ୁ େସ ଆପଣା ଶରୀରରୂ ପ ମ ି ର
ସ େରକହୁ ଥିେଲ। 22ଏଣୁ େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହଲା
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ଉ ାେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େସ ଏହା କହିଥିେଲ େବାଲି ରଣ
କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଧମର୍ ଶା ଓ ଯୀଶୁ କଥିତ ବାକ୍ୟ ବି ାସ
କେଲ।

ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର କୃତି ବିଷୟେର ଜ୍ଞାତ
23 ନି ାର ପବର୍ ର ଉ ବ ସମୟେର େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର

ଥିବା ସମୟେର ଅେନେକ ତାହା ସାଧିତ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖି
ତାହା ନାମେର ବି ାସ କେଲ, 24 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ବି ାସ ନ
କରି େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକରଖିେଲ,କାରଣେସସମ ୁ
ଜାଣିଥିେଲ, 25 ପୁଣି, େକହି େଯ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ,
ଏହା ତାହା ର ପ୍ର େୟାଜନନ ଥିଲା, େଯଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅ ରେରକଅଣ
ଅଛି, ତାହା େସ ଆେପ ଜାଣିଥିେଲ।

3
ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ

1 ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟେର ନୀକଦୀମ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି
ଥିେଲ, େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଜେଣ େନତା। 2 େସ ରାତି୍ର ସମୟେର
ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆପଣ େଯ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ , ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣଆପଣ
ଏହି େଯଉଁ ସମ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରୁ ଅଛି , ଈଶ୍ବ ର ସା େର ନ
ଥିେଲ େସହିସବୁ େକହି କରିପାେର ନାହିଁ।

3ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି,
ପୁନବର୍ ାର ଜନ୍ମ ନ େହେଲ େକହି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଦଖି ପାେର
ନାହିଁ।”

4ନୀକଦୀମ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ବୃ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ର କାର
ଜନ୍ମ େହାଇପାେର? େସ କଅଣ ି ତୀୟ ଥର ଆପଣା ମାତାର
ଗଭର୍ େର ପ୍ର େବଶ କରି ଜନ୍ମ େହାଇପାେର?

5 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଜଳ
ଓ ଆ ାରୁ ଜନ୍ମ ନ େହେଲ େକହି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରିପାେର ନାହିଁ। 6 ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ, ତାହା ମାଂସ; ପୁଣି,
ଆ ାରୁ ଯାହା ଜାତ, ତାହା ଆ ା। 7 ‘ତୁ ମାନ ୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର
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ଜନି୍ମ ବାକୁ େହବ’ େବାଲି ମୁଁ େଯତୁ କୁ କହିଲି, ଏଥିେର ଚମୃ ତ ହୁ ଅ
ନାହିଁ। 8ବାୟୁ େଯଉଁ ଦିଗେର ଇ ା କେର, େସହି ଦିଗେର ବେହ,
ଆଉ ତୁ େ ତାହାର ଶ ଶୁଣିଥାଅ, କି ୁ ତାହା େକଉଁଠାରୁ ଆେସ
ପୁଣି, େକଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ; ପବିତ୍ର ଆ ା ଠାରୁ
ଜାତ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ସ େର େସହି ପ୍ର କାର।”

9 ନୀକଦୀମ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଏହିସବୁ କିପରି
େହାଇପାେର? 10ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଜେଣ ଗୁରୁ େହାଇ ସୁ ା କଅଣ ଏହିସବୁ ବୁଝୁ ନାହଁ? 11 ମୁଁ ତୁ କୁ
ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଆେ ମାେନ ଯାହା ଜାଣୁ, ତାହା କହୁ , ପୁଣି,
ଯାହା େଦଖିଅଛୁ, ତାହା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରୁ ନାହଁ। 12 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ପାଥ ବ ବିଷୟ କହିେଲ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ ନ କର,
େତେବ ତୁ ମାନ ୁ ଗର୍ ୀୟ ବିଷୟ କହିେଲ କିପରି ବି ାସ କରିବ?
13ଆଉ, େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କେଲ, ତାହା ବିନା
ଆଉ େକହି ଗର୍ ାେରାହଣ କରି ନାହିଁ। 14 ପୁଣି, େମାଶା େଯପ୍ର କାର
ପ୍ର ା ରେର ପି ଳର ଏକ ସପର୍ କୁ ଊ ର୍ କୁ ଉଠାଇଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଅବଶ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଊ ର୍ କୁ ଉଠାଯିେବ*, 15 େଯପରି େଯ େକହି
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଏ।”

16କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଜଗତକୁ ଏେଡ଼ େପ୍ର ମ କେଲ େଯ, େସ ଆପଣା
ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ୁ ଦାନ କେଲ, େଯପରି େଯ େକହି ତାହା ଠାେର
ବି ାସ କେର, େସ ବିନ ନ େହାଇ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଏ।
17 େଯଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ
ଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ ନ କରି, ଜଗତ େଯପରି ତାହା ାରା ପରିତ୍ର ାଣ
ପ୍ର ା ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ। 18 େଯ ତାହା ଠାେର
ବି ାସ କେର, େସ ବିଚାରିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ; େଯ ବି ାସ କେର
ନାହିଁ, େସ ବିଚାରିତ େହାଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର
ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ନାମେର ବି ାସ କରି ନାହିଁ। 19 ଆଉ, େସହି
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ବିଚାର ଏହି, ଜଗତେର େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ
େଲାକମାେନ େଜ୍ୟାତିଃ ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଅ କାରକୁ ଭଲ ପାଇେଲ,
େଯଣୁ େସମାନ ର କମର୍ ସବୁ ମ । 20 କାରଣ େଯ େକହି କୁକମର୍
କେର, େଯ େଜ୍ୟାତିଃକୁ ଘୃଣା କେର, ପୁଣି, କାେଳ ତାହାର କମର୍ ର
େଦାଷ ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େସ େଜ୍ୟାତିଃ ନିକଟକୁ ଆେସ
ନାହିଁ। 21 କି ୁ େଯ େକହି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କେର, େସ େଜ୍ୟାତିଃ
ନିକଟକୁ ଆେସ, େଯପରି ତାହାର କମର୍ ସବୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ସାଧିତ
େବାଲି ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ।

ଯୀଶୁ ୁ ବାି ଜକ େଯାହନ ସ ମ
22 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିହୂ ଦିୟା

ପ୍ର େଦଶକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ େସହି ାନେର େସମାନ ସହିତ ରହି
ବାି େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 23 େଯାହନ ମଧ୍ୟ ଶାଲମ ନିକଟ
ଏେନାନେର ବାି େଦଉଥିେଲ, କାରଣ େସ ାନେର ବହୁ ତ ଜଳ
ଥିଲା, ଆଉ େଲାେକ ଆସି ବାି ଗ୍ର ହଣ କରୁ ଥିେଲ। 24 େଯଣୁ
େଯାହନ େସପଯର୍ ୍ୟ କାରାଗାରେର ନିକି୍ଷ େହାଇ ନ ଥିେଲ।
25 େସଥିମଧ୍ୟେର ଶୁଚିକି୍ର ୟା ସ େର େଯାହନ ଶିଷ୍ୟମାନ
ପକ୍ଷରୁ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ ଘଟିଲା। 26 ଆଉ,
େସମାେନ େଯାହନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ ,
େଯ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ଅପର ପାରିେର ଆପଣ ସହିତ ଥିେଲ,
ଯାହା ସ େର ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି , େଦଖ ,ୁ େସ ବାି
େଦଉଅଛି ଓ ସମେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ।

27 େଯାହନ ଉ ର େଦେଲ, ଗର୍ ରୁ ପ୍ର ଦ ନ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟ
କିଛିପ୍ର ା େହାଇପାେରନାହିଁ। 28 ମୁଁ େଯଖ୍ର ୀ ନୁେହଁ, କି ୁ ତାହା
ଆଗେର େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ
ନିେଜ ନିେଜ େମାହର ସାକ୍ଷୀ। 29େଯକନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରି , େସ ବର,
କି ୁ ବର େଯଉଁ ବ ୁ ଠିଆ େହାଇ ତାହା କଥା ଶୁେଣ, େସ ବର
ରସକାେଶଅତ୍ୟ ଆନ ି ତ ହୁ ଏ।ଅତଏବ, େମାହରଏହିଆନ
ପୂ ର୍ େହାଇଅଛି। 30 େସ ଅବଶ୍ୟ ବୃି େହଉ ୁ, ପୁଣି ମୁଁ ହ୍ର ାସ େହବି।
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31 େଯ ଊ ର୍ ରୁ ଆଗମନ କରି , େସ ସମ ଠାରୁ େଶ୍ର ; େଯ
ପୃଥିବୀରୁ ଉ , େସ ପାଥ ବ, ଆଉ େସ ପାଥ ବ କଥା କେହ;
େଯ ଗର୍ ରୁ ଆଗମନକରି , େସ ସମ ଠାରୁ େଶ୍ର । 32 େସ ଯାହା
େଦଖିଅଛି ଓ ଶୁଣିଅଛି , ତାହା ସ େର େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି , କି ୁ
ତାହା ର ସାକ୍ଷ୍ୟ େକହି ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ। 33 େଯ ତାହା ର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି, ଈଶ୍ବ ର େଯ ସତ୍ୟ, ଏହା େସ ମୁଦ୍ର ା ନ
କରିଅଛି। 34 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଯାହାକୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି , େସ
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହି , େଯଣୁ େସ ପରିମିତ ଭାବେର ପବିତ୍ର ଆ ା
ପ୍ର ଦାନ କରି ନାହିଁ। 35 ପିତା ପୁତ୍ର ୁ େପ୍ର ମ କରି , ପୁଣି, ସମ
ବିଷୟ ତାହା ହ େର ଅପର୍ ଣ କରିଅଛି । 36 େଯ ପୁତ୍ର ଠାେର
ବି ାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି, ମାତ୍ର େଯ ପୁତ୍ର ୁ
ଅମାନ୍ୟ କେର, େସ ଜୀବନ େଦଖିବ ନାହିଁ, କି ୁ େସ ଈଶ୍ବ ର
େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହାଇ ରହିଥାଏ।

4
ଯୀଶୁ ଓ ଶମିେରାଣୀୟା ୀ

1 ଯୀଶୁ େଯ େଯାହନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରୁ ଅଛି ଓ
ବାି େଦଉଅଛି 2 (ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ଆେପ ବାି େଦଉ ନ
ଥିେଲ,ମାତ୍ର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େଦଉଥିେଲ),ଏହାଫାରୂ ଶୀମାେନ
ଶୁଣିଅଛି େବାଲି େଯେତେବେଳ ପ୍ର ଭୁ ଜାଣିେଲ, 3 େସେତେବେଳ
େସ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁନବର୍ ାର ଗାଲିଲୀକୁ ପ୍ର ାନ
କେଲ।

4 କି ୁ ଶମିେରାଣ ମଧ୍ୟ େଦଇ ତାହା ୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 5 େତଣୁ
େସ ଯାଇ ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ୁ େଯଉଁ ଭୂ ମିଖି କ
ଦାନ କରିଥିେଲ, େସଥିର ନିକଟବ ର୍ ୀ ସୁଖାର ନାମକ ଶମିେରାଣର
େଗାଟିଏ ନଗରେର ପହି େଲ; 6 େସହି ାନେର ଯାକୁବ କୂପ
ଥିଲା। ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ପଥଶ୍ର ା େହାଇଥିବାରୁ େସହି କୂପ ନିକଟେର
ବସି ପଡ଼ିେଲ। େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟା େହାଇଥିଲା।
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7ଆଉ, ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟା ୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମେ ଆସି ଲା।
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ।” 8 କାରଣ
ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ନିମେ ନଗରକୁ ଯାଇଥିେଲ।

9 େସଥିେର ଶମିେରାଣୀୟା ୀ ତାହା ୁ କହିଲା, ଆପଣ ଜେଣ
ଯିହୁ ଦୀ େହାଇ କିପରି ଶମିେରାଣୀୟା ୀ େଯ ମୁଁ, େମାʼ ହାତରୁ
ପିଇବାକୁ ମାଗୁଅଛି ? କାରଣ ଶମିେରାଣୀୟମାନ ସହିତ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। 10 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉ ର
େଦେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ଦାନ ଓ େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ େବାଲି େଯ
ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି , େସ କିଏ, ଏହା ଯଦି ତୁ େ ଜାଣିଥାଆ ,
ତାହାେହେଲ ତୁ େ ତାହା ୁ ମାଗିଥାଆ , ଆଉ େସ ତୁ କୁ ଜୀବ
ଜଳ େଦଇଥାଆେ ।”

11 େସହି ୀେଲାକ ତାହା ୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କାଢ଼ିବା
ନିମେ ଆପଣ ନିକଟେର େକୗଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ ପୁଣି, କୂଅ ତ
ଗଭୀର; େତେବଆପଣ େକଉଁଠାରୁ େସହି ଜୀବ ଜଳପାଇଅଛି ?
12ଆ ମାନ ର େଯଉଁ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଯାକୁବ ଆ ମାନ ୁ ଏହି କୂଅ
େଦଇଥିେଲ, ଆଉ ଆେପ, ପୁଣି, ତାହା ପୁତ୍ର ମାେନ ଓ ପଶୁପଲ
ଏଥିରୁ ପାନ କରିଥିେଲ, ତା ଠାରୁ କି ଆପଣ େଶ୍ର ?

13 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, “େଯ େକହି ଏହି ଜଳ ପାନ
କେର, େସ ପୁନବର୍ ାର ତୃ ଷିତ େହବ; 14 କି ୁ ମୁଁ େଯଉଁ ଜଳ େଦବି,
ତାହା େଯ େକହି ପାନ କରିବ, େସ େକେବ େହଁ ତୃ ଷିତ େହବନାହିଁ,
ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ େଯଉଁ ଜଳ େଦବି, ତାହା ଅନ ଜୀବନଦାୟକ
ଜଳର ନିଝର୍ ର ରୂ େପ ତାହାଠାେର ଉ ୁଳି ଉଠୁ ଥିବ।”

15 ୀେଲାକଟି ତାହା ୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, େମାେତ େଯପରି
େଶାଷ ନ ଲାେଗ, ପୁଣି, ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମେ ଏେତ ବାଟ ଏଠାକୁ
ଆସି ବାକୁ ନ ପେଡ଼, ଏଥିନିମେ େମାେତ େସହି ଜଳ ଦିଅ ୁ।

16 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ାମୀକୁ ଡାକି ଏଠାକୁ
ଆସ।”

17 ୀେଲାକଟି ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲା, େମାହର ାମୀ ନାହିଁ।
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ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ାମୀ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଠିକ୍
କହିଲ; 18କାରଣ ତୁ ର ପା ାମୀ ଥିେଲ, ଆଉ ବ ର୍ ମାନ ତୁ
ପାଖେର େଯ ଅଛି, େସ ତୁ ର ାମୀ ନୁେହଁ; ଏହା ସତ୍ୟ କହିଅଛ।”

19 ୀେଲାକଟି ତାହା ୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ େଯ ଜେଣ
ଭାବବାଦୀ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁ ଅଛି। 20 ଆ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ ଏହି ପବର୍ ତେର ଉପାସନା କେଲ; ଆଉ, ଆପଣମାେନ
କହୁ ଅଛି , େଯଉଁ ାନେର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଅଛି।

21ଯୀଶୁତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେଗାନାରୀ, େମାʼକଥା ବି ାସକର,
େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପବର୍ ତେର କି ା ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ପିତା ର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛି। 22ଯାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଉପାସନା
କରୁ ଥାଅ; ଯାହା ୁ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, ତାହା ୁ ଉପାସନା କରୁ ଥାଉ,
କାରଣ ପରିତ୍ର ାଣ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆେସ। 23 କି ୁ େଯଉଁ
ସମୟେର ସତ୍ୟ ଉପାସକମାେନ ଆ ାେର ଓ ସତ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର
ପିତା ର ଉପାସନା କରିେବ, େସପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; ପୁଣି,
ବ ର୍ ମାନ ସୁ ା ଉପି ତ; କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ର କାର ଉପାସକ
ଚାହାି । 24 ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ଅଟି , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହା ର
ଉପାସନା କରି , େସମାେନଆ ାେରଓସତ୍ୟେରଉପାସନା କରିବା
ଉଚିତ।”

25 ୀେଲାକଟି ତାହା ୁ କହିଲା, ମସୀହ, ଯାହା ୁ ଖ୍ର ୀ କହି ,
େସ ଆସୁଅଛି େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ; େଯେତେବେଳ େସ ଆସି େବ, େସ
ଆ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟ ଜଣାଇେବ।

26ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ସହିତ କଥା କହୁ ଅଛି େଯ ମୁଁ, ମୁଁ
େସହି ଅେଟ।”

27 ଏପରି ସମୟେର ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସି ତାହା ୁ ଜେଣ
ୀେଲାକ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିବା େଦଖି ଚମୃ ତ େହେଲ,
ତଥାପି ଆପଣ କଅଣ ଚାହାି , କି ା କାହିଁକି ତାହା ସା େର କଥା
କହୁ ଅଛି , ଏହା େକହି ପଚାରିେଲ ନାହିଁ।
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28 େସଥିେର େସହି ୀ ଆପଣା ଜାହାଲା େଥାଇେଦଇ ନଗରକୁ
ଯାଇ େଲାକମାନ ୁ କହିଲା, ଆସ, ଜଣ ୁ େଦଖିବ, 29 ମୁଁ ଯାହା
ଯାହା କରିଅଛି, େସହିସବୁ େସ େମାେତ କହିେଲ; େସ େକଜାଣି
ଖ୍ର ୀ େହେବ ପରା? 30ଏଥିେର େଲାେକ ନଗରରୁ ବାହାରି ତାହା
ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

31 ଇତିମଧ୍ୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କରି କହିେଲ,
େହ ଗୁରୁ , େଭାଜନ କର ୁ। 32 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣ ନାହିଁ, େଭାଜନ କରିବା
ନିମେ େମାହର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି।”

33େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନପର ରକହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େକହି ତାହା ୁ
ଖାଦ୍ୟ ଆଣି େଦଇଅଛି ପରା?

34 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ଇ ା
ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହା ର କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରିବା, ଏହା ହିଁ
େମାହର ଖାଦ୍ୟ। 35 ଶସ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଆହୁ ରି ଚାରି ମାସ ଅଛି, ଏହା
କି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ନାହଁ? େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
େକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର; େସହିସବୁ କଟାଯିବା ନିମେ
ପାଚିଗଲାଣି। 36ଏେବ ସୁ ା କଟାଳି ମୂଳ ପାଉଅଛି ଓ ଅନ ଜୀବନ
ନିମେ ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରୁ ଅଛି, େଯପରି ବୁଣାଳୀ ଓ କଟାଳି ଉଭୟ
ମିଳି ଆନ କରି । 37କାରଣ ଜେଣ ବୁେଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ କାେଟ,
ଏହି କଥା ଏ ସ େର ସତ୍ୟ। 38 ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ନିମେ
ପରିଶ୍ର ମ କରି ନାହଁ, ତାହା କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇଲି;
ଅନ୍ୟମାେନ ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି , ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ
ପରିଶ୍ର ମର ଫଳ ପାଉଅଛ।”

39 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି, େସହିସବୁ େସ େମାେତ
କହିେଲ େବାଲି େଯଉଁ ୀେଲାକ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥିଲା, ତାହାର
କଥା େହତୁ େସହି ନଗରର ଶମିେରାଣୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନେକ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ। 40 ଅତଏବ, େସହି
ଶମିେରାଣୀୟମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ ସହିତ
ରହିବା ନିମେ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ, ଆଉ େସ ଦୁଇ ଦିନ େସ
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ାନେର ରହିେଲ। 41 ପୁଣି, ତାହା ବାକ୍ୟ େହତୁ ଆହୁ ରି ଅେନକ
େଲାକ ବି ାସ କେଲ।

42ଆଉ, େସମାେନ େସହି ୀେଲାକକୁ କହିେଲ, ଏେବ ତୁ କଥା
େହତୁ ଆେ ମାେନ ବି ାସ କରୁ ନାହଁୁ , ବରଂ ଆେ ମାେନ ନିେଜ
ନିେଜ ଶୁଣିଅଛୁ, ପୁଣି, ଏ େଯ ପ୍ର କୃତେର ଜଗତର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା, ଏହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣିଅଛୁ।

ରାଜକମର୍ ଚାରୀ ପୁତ୍ର ସୁ ତା
43େସହି ଦୁଇ ଦିନପେରେସେସଠାରୁ ବାହାରି ଗାଲିଲୀକୁଗେଲ।

44 କାରଣ ଭାବବାଦୀ େଦଶେର ଆଦର ପାଆି ନାହିଁ େବାଲି
ଯୀଶୁ ଆେପ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। 45 ପୁଣି, େସ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସେ ,
ପବର୍ ସମୟେର େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ,
େସହିସବୁ େଦଖିଥିବାରୁ ଗାଲିଲୀୟମାେନ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ,
େଯଣୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପବର୍ କୁ ଯାଇଥିେଲ।

46 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଗାଲିଲୀର େଯଉଁ କା ା ନଗରେର େସ ଜଳକୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କରିଥିେଲ, େସ ାନକୁ େସ ପୁନବର୍ ାର ଗେଲ। ଆଉ
ଜେଣ ରାଜକମର୍ ଚାରୀ ଥିେଲ, ତାହା ପୁତ୍ର କଫନର୍ ାହୂ ମେର ପୀଡ଼ିତ
ଥିଲା। 47ଯୀଶୁ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ଗାଲିଲୀକୁ ବାହାରି ଆସି ଅଛି ,
ଏହା ଶୁଣି େସ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ େସ େଯପରି ଆସି ତାହା
ପୁତ୍ର କୁ ସୁ କରି ,ଏଥିପାଇଁ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କାରଣ େସ ମୃତବତ୍ େହାଇଥିଲା।

48 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ ନ
େଦଖିେଲ ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବି ାସ କରିବ ନାହିଁ।”

49 ରାଜକମର୍ ଚାରୀ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େମାହର ପିଲାଟି
ମରିବା ପୂବର୍ ରୁ ଆସ ।ୁ

50ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ର ପୁଅ ବି ବ।”
ଯୀଶୁ େସହିବ୍ୟି ୁ େଯଉଁବାକ୍ୟକହିେଲ, େସତାହା ବି ାସକରି

ଚାଲିଗେଲ। 51 ପୁଣି, େସ ଯାଉ ଯାଉ ତାହା ଦାସମାେନ ତାହା ୁ
େଭଟି ତା ର ପୁତ୍ର ବି ଲାଣି େବାଲି କହିେଲ। 52 େତଣୁ େକଉଁ
ଦ େର ତାହାର ସୁ ତା େହଲା, ତାହା େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ।
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େସଥିେର େସମାେନତାହା ୁ କହିେଲ,କାଲି ଅପରା ପ୍ର ାୟ େଗାଟାଏ
େବେଳ* ତାହାକୁ ର ଛାଡ଼ିଗଲା।

53 ଏଥିେର ପିତା ବୁଝିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଦ େର “ତୁ ର
ପୁତ୍ର ବି ଲାଣି” େବାଲି ତାହା ୁ କହିଥିେଲ, ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର
ଏହା ଘଟିଥିଲା।ଆଉ, େସଆେପଓତାହା ସମ ପରିବାର ବି ାସ
କେଲ।

54 ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ପୁନର୍ ବାର ଗାଲିଲୀ ପ୍ର େଦଶକୁ ଆସି ଯୀଶୁ
ଏହି ି ତୀୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧନ କେଲ।

5
ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ର େରାଗୀର ସୁ ତା

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ର େଗାଟିଏ ପବର୍ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ
ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 2 ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
େମଷ ାର ନିକଟେର େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ଅଛି; ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର
ତାହାକୁ େବେଥସ୍ ଦା େବାଲି କହି , ତାହାର ପାେ ାଟି ମ ପ।
3 େସଗୁଡ଼ିକେର ଅେନକ ଅେନକ ପୀଡ଼ିତ, ଅ , ଖ ଓ ଶୁ ା
ପଡ଼ିରହୁ ଥିେଲ। [େସମାେନ ଜଳସ ଳନ ଅେପକ୍ଷାେର ରହୁ ଥିେଲ;
4 କାରଣ େକୗଣସି େକୗଣସି ସମୟେର ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ
ପୁ ରିଣୀେରଅବତରଣକରିଜଳକ ାଉଥିେଲ,ଆଉଜଳକି ଲା
ପେର େଯ େକହି ପ୍ର ଥମେର େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ଥିଲା, େସ
େଯେକୗଣସି େରାଗେରଆକ୍ର ା େହାଇଥିେଲ ସୁ ା ସୁ େହଉଥିଲା।]
5 େସଠାେର ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ାବଧି େରାଗଗ୍ର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା।
6ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଡ଼ିରହିଥିବା େଦଖି ବହୁ କାଳର େରାଗୀ େବାଲି ଜାଣି
ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ ସୁ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ?”

7 େରାଗୀଟି ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କି ବା
ସମୟେର େମାେତ େପାଖରୀ ଭିତରକୁ େଘନିଯିବା ପାଇଁ େମାହର
େକହି ନାହିଁ; ଆଉ, ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜେଣ େମାʼ ଆଗରୁ
ପଶିଯାଏ।
* 4:52 ଅପରା ପ୍ର ାୟ େଗାଟାଏ େବେଳ ଯିହୁ ଦୀ ସମୟ ଅନୁସାେର ସାତ ପହର
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8 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ତୁ ର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ।”
9 େସହିକ୍ଷଣି େସ େଲାକଟି ସୁ େହଲା ଓ ଆପଣାର ଖଟିଆ େଘନି
ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।
େସହି ଦିନ ବିଶ୍ର ାମବାର ଥିଲା। 10 ଅତଏବ, େକେତକ ଯିହୁ ଦୀ

େନତାମାେନ ସୁ େହାଇଥିବା େଲାକକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଜି
ବିଶ୍ର ାମବାର, ଖଟିଆ େବାହିେନଇଯିବା ତୁ ନିମେ ବିଧିସ ତ
ନୁେହଁ।

11 କି ୁ, େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲା, େଯ େମାେତ ସୁ କେଲ,
େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ ର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ।”

12 େସମାେନ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ ର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ
େବାଲି େଯ ତୁ କୁ କହିଲା, େସ େଲାକ କିଏ?

13 କି ୁ େସ କିଏ, ତାହା େସହି ସୁ େହାଇଥିବା େଲାକ ଜାଣି
ନ ଥିଲା, କାରଣ େସ ାନେର ବହୁ ତ େଲାକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ
ଅେଗାଚରେର ଚାଲିଯାଇଥିେଲ।

14 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ମ ି ରେର ତାହାର େଦଖା ପାଇ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ସୁ େହାଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ,
େଯପରି ତୁ ପ୍ର ତି ଅଧିକ ଦୁ ର୍ ଶା ନ ଘେଟ।” 15 େସହି େଲାକ
ଚାଲିଯାଇ, େଯ ତାହାକୁ ସୁ କରିଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁ େବାଲି
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିଲା।

16 େତଣୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଏହା କରୁ ଥିବାରୁ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 17 ମାତ୍ର
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାହର ପିତା ଏପଯର୍ ୍ୟ
କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି , ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁ ଅଛି।” 18 ଏହି କାରଣରୁ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ଆହୁ ରି ଅଧିକ େଚ ା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଯଣୁ େସ େଯ ବିଶ୍ର ାମବାର ବିଧି ଲ ନ
କରୁ ଥିେଲ, େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଆପଣା ପିତା
େବାଲି କହି ନିଜକୁ ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ସମାନ କରୁ ଥିେଲ।

ପୁତ୍ର ଅଧିକାର
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19 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ପୁତ୍ର ପିତା ୁ ଯାହା କରୁ ଥିବା େଦଖି , ତାହା
ଛଡ଼ା େସ ନିେଜ କିଛି ହିଁ କରିପାରି ନାହିଁ। କାରଣ େସ ଯାହା
ଯାହା କରି , ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସହିସବୁ େସପ୍ର କାେର କରି । 20କାରଣ
ପିତା ପୁତ୍ର ୁ େ ହ କରି , ପୁଣି, ଆେପ ଯାହା ଯାହା କରି ,
େସହିସବୁ ତାହା ୁ େଦଖାି , ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଚମୃ ତ
ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ େସ ତାହା ୁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁ ରି ମହତ ମହତ କମର୍
େଦଖାଇେବ। 21 େଯଣୁ ପିତା େଯପ୍ର କାେର ମୃତମାନ ୁ ଉ ାପନ
କରି ଜୀବିତ କରି , େସହି ପ୍ର କାେର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହାଯାହାକୁ ଇ ା,
େସମାନ ୁ ଜୀବିତ କରି । 22 ପୁଣି, ପିତା ମଧ୍ୟ କାହାର ବିଚାର
କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେ ପିତା ୁ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ସମାଦର
କରି , େସହି ପ୍ର କାେର ପୁତ୍ର ୁ ମଧ୍ୟ େଯପରି ସମାଦର କରିେବ,
େସଥିନିମେ ପୁତ୍ର ୁ ସମ ବିଚାରକରିବାରଅଧିକାର େଦଇଅଛି ।
23 େଯ ପୁତ୍ର ୁ ସମାଦର କେର ନାହିଁ, େସ ତାହା ର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା
ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ସମାଦର କେର ନାହିଁ।

24 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ େମାହର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣି େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ବି ାସ କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ
ପ୍ର ା େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େସ ବିଚାରିତ ନ େହାଇ ବରଂ ମୃତୁ ୍ୟକୁ
ଅତିକ୍ର ମ କରି ଜୀବନେର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି। 25 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ସମୟେର ମୃତମାେନ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର
ର ଶୁଣିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ଶୁଣିେବ, େସମାେନ ଜୀବିତ େହେବ
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ ସୁ ା ଉପି ତ। 26କାରଣ
ପିତା େଯପରି ୟଂଜୀବୀ, େସହିପରି େସ ପୁତ୍ର ୁ ମଧ୍ୟ ୟଂଜୀବୀ
େହବାକୁ େଦଇଅଛି ; 27 ଆଉ, େସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େହବାରୁ େସ
ତାହା ୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର େଦେଲ।

28 ଏଥିେର ଚମୃ ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର
ସମାଧି ସମେ ତାହା ର ଶୁଣିେବ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ
ସ ମର୍ କରିଅଛି , 29 େସମାେନ ଜୀବନର ପୁନରୁ ାନ ନିମେ ଓ
େଯଉଁମାେନ ଅସତ୍ କମର୍ କରିଅଛି , େସମାେନ ଦ ର ପୁନରୁ ାନ
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ନିମେ ବାହାର େହାଇ ଆସି େବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି।”

ଯୀଶୁ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
30 “ମୁଁ ନିେଜ କିଛି କରିପାେର ନାହିଁ; ମୁଁ େଯପରି ଶୁେଣ,

େସହିପରି ବିଚାର କେର, ଆଉ େମାହର ବିଚାର ଯଥାଥର୍ , କାରଣ
ମୁଁ ଆପଣାର ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ େଚ ା ନ କରି େମାହର
େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ର ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ େଚ ା କେର।

31 ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ତାହାେହେଲ େମାହର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। 32େମାʼ ବିଷୟେର େଯ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି , େସଆଉ
ଜେଣ; ପୁଣି, େମାʼ ବିଷୟେର ତାହା ର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ, ତାହା ମୁଁ
ଜାେଣ।

33 ତୁ େ ମାେନ େଯାହନ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଅଛ ଓ େସ
ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ; 34 କି ୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା
ହୁ ଅ, େସଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ କହୁ ଅଛି। 35 େସ ଳ ଓ େତେଜାମୟ
ପ୍ର ଦୀପ ଥିେଲ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଅ କାଳ ତାହା େଜ୍ୟାତିଃେର
ଉ ାସ କରିବା ନିମେ ଇ ୁକ େହଲ।

36 କି ୁ େଯାହନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା େମାହର ଗୁରୁ ତର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଅଛି, କାରଣ ପିତା େମାେତ େଯ େଯ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରିବାକୁ
େଦଇଅଛି , େଯ ସମ କମର୍ ମୁଁ କରୁ ଅଛି, ପିତା େମାେତ େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛି େବାଲି େସହିସବୁ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି।
37ଆଉ, େଯଉଁ ପିତା େମାେତ େପ୍ର ରଣ କେଲ, େସ େମାʼ ବିଷୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି । ତୁ େ ମାେନ େକେବ େହଁ ତାହା ର ର
ଶୁଣି ନାହଁ ବା ତାହା ର ଆକାର େଦଖି ନାହଁ, 38 ପୁଣି, ତାହା
ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ଅ ରେର ାନ ପାଇ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ଯାହା ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ, ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରୁ ନାହଁ।
39 ତୁ େ ମାେନ ଧମର୍ ଶା ଅନୁସ ାନ କରୁ ଅଛ, କାରଣ େସଥିେର
ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ େବାଲି ମେନ କରୁ ଅଛ; ଆଉ, େସହି
ଧମର୍ ଶା େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 40 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
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ଜୀବନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ଇ ା କରୁ
ନାହଁ।

41 ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ େଗୗରବ ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ,
42 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜାଣିଅଛି, ତୁ ମାନ ଅ ରେର ଈଶ୍ବ ର
େପ୍ର ମ ନାହିଁ। 43 ମୁଁ େମାହର ପିତା ନାମେର ଆସି ଅଛି, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ତ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କରୁ ନାହଁ; ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଯଦି
ନିଜ ନାମେର ଆସି ବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ
କରିବ। 44 ତୁ େ ମାେନ କିପରି ବି ାସ କରିପାର? ତୁ େ ମାେନ
ତ ପର ରଠାରୁ େଗୗରବ ଗ୍ର ହଣ କରୁ ଅଛ, ପୁଣି, ଏକମାତ୍ର
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ େଯଉଁ େଗୗରବ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରୁ
ନାହଁ।

45 ମୁଁ େଯ ପିତା ଛାମୁେର ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ
କରିବି, ଏହା ମେନ କର ନାହିଁ; େଯଉଁ େମାଶା ଠାେର
ତୁ େ ମାେନ ଭରସା ରଖିଅଛ, େସ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର
ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି । 46 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େମାଶା ୁ
ବି ାସ କରିଥାଆ , େତେବ େମାେତ ବି ାସ କରିଥାଆ , େଯଣୁ େସ
େମାʼ ବିଷୟେର େଲଖିଅଛି । 47 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ତାହା
ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ବି ାସ କରୁ ନାହଁ, େତେବ କିପରି େମାହର ବାକ୍ୟ
ବି ାସ କରିବ?”

6
ପା ରୁ ଟି ଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; ଲୂକ 9:10-17)

1 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତିବିରୀୟା
ହ୍ର ଦର ଆରପାରିକୁ ଗେଲ। 2ଆଉ, େସ େରାଗୀମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ
େଯଉଁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରୁ ଥିେଲ, େସହିସବୁ େଦଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
େଲାକ ତାହା ପ ାତ୍ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େସଠାେର
ବସି େଲ। 4 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ନି ାର ପବର୍ ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଥିଲା।
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5 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଦୃି ପାତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ୁ ଆପଣା
ନିକଟକୁ ଆସି ବା େଦଖି ଫିଲି ୁ କହିେଲ, “ଏମାନ ର େଭାଜନ
ନିମେ ଆେ ମାେନ େକଉଁଠାରୁ ରୁ ଟି କିଣିବା?” 6 କି ୁ େସ ତାହା ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହା କହିେଲ, କାରଣ େସ କଅଣ
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , ତାହା େସ ନିେଜ ଜାଣିଥିେଲ।

7 ଫିଲି ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଟିକିଏ ପାଇବା
ପାଇଁ ଏମାନ ନିମେ ଦୁଇଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର*
ରୁ ଟି ଯେଥ ନୁେହଁ।

8 ଶିେମାନ ପିତର ରଭାଇଆି ୟ ନାମକ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣତାହା ୁ କହିେଲ,ଏଠାେରଜେଣବାଳକଅଛି, 9ତାହା
ପାଖେର ଯଅର ପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଓ ଦୁଇଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି, କି ୁ
ଏେତ େଲାକ ପାଇଁ ତାହା କଅଣ େହବ? 10 ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“େଲାକମାନ ୁ ବସାଅ।” େସ ାନେର ବହୁ ତ ଘାସ ଥିଲା। େତଣୁ
ସଂଖ୍ୟାେର ପ୍ର ାୟ ପା ହଜାର ପୁରୁ ଷ ବସି େଲ। 11 େସଥିେର ଯୀଶୁ
େସହି ରୁ ଟି େଘନି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ବସି ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ତାହା
ବାି େଦେଲ, େସହି ପ୍ର କାେର ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାି େଦେଲ, େସମାେନ
େଯେତ ଚାହିଁେଲ, େସେତ େଦେଲ।

12ଆଉ, େସମାେନ ପରିତୃ ହୁ ଅେ , େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
କହିେଲ, “େଯପରି କିଛି ନ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ବଳିଥିବା
ଭ ା ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କର।” 13 େସଥିେର େସମାେନ େସହିସବୁ
ଏକାଠି କେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାନ ର ଖାଇବା ପେର ଯଅର େସହି
ପା ରୁ ଟିରୁ େଯଉଁ ଭ ାଯାଇଥିବା ଖ ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଥିଲା, େସଥିେର
େସମାେନ ବାର େଟାେକଇ ପୂ ର୍ କେଲ।

14େତଣୁ େଲାକମାେନତାହା କୃତଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ େଦଖି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ,ଜଗତକୁ େଯଉଁଭାବବାଦୀ ରଆସି ବାର ଥିଲା,ଏ ନି ୟ
େସହି। 15 ଅତଏବ, େସମାେନ ଆସି ରାଜା କରିବା ନିମେ େଯ
ତାହା ୁ ବଳପୂବର୍ କ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟି , ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ
ପୁନବର୍ ାର ଅ ର େହାଇ ଏକାକୀ ପବର୍ ତକୁ ବାହାରିଗେଲ।

* 6:7 ଦୁଇଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଶହ ଦିନାର୍
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ଯୀଶୁ ଜଳ ଉପେର ଚାଲିବା
16ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗେଲ 17ଓ

େନୗକାେର ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର େସପାର କଫନର୍ ାହୂ ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।ଅ କାର େହାଇଗଲା, ପୁଣି,ଯୀଶୁ େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ
ନିକଟକୁଆସି ନ ଥିେଲ, 18ଆଉପ୍ର ବଳପବନବହୁ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର େର
ଲହଡ଼ି ଉଠୁ ଥିଲା। 19ଇତିମଧ୍ୟେର େସମାେନ ପ୍ର ାୟ େଦଢ଼ ବା ଦୁଇ
େକାଶ† ବାହିଯାଇ ଯୀଶୁ ୁ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଚାଲି େନୗକା ନିକଟକୁ
ଆସୁଥିବା େଦଖି ଭୀତ େହେଲ। 20 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏ
ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ।” 21 େତଣୁ େସମାେନ ତାହା ୁ େନୗକାେର
େନବାକୁ ଇ ୁକ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ ାନକୁ ଯାଉଥିେଲ,
େନୗକାଟି ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ େସହି ାନେର ପହି ଲା।

ଯୀଶୁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର
22 େସ ାନେର େଗାଟିଏ ସାନ େନୗକା ବ୍ୟତୀତ େଯ ଅନ୍ୟ

େକୗଣସି େନୗକା ନ ଥିଲା, ଆଉ େସଥିେର େଯ ଯୀଶୁ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ଯାଇ ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର େକବଳ ତାହା
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଇଥିେଲ, ଏହା େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତହିଁଆରଦିନ
ସମୁଦ୍ର େସପାରିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ େଦଖିଥିେଲ।
23 ପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା ଉ ାେର େସମାେନ େଯଉଁ ାନେର
ରୁ ଟି େଭାଜନ କରିଥିେଲ, େସହି ାନ ନିକଟକୁ ତିବିରୀୟାରୁ
ଆଉ େକେତକ େନୗକା ଆସି ଲା; 24 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କି ା
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯ େସଠାେର ନାହାି , ଏହା େଯେତେବେଳ
େଲାକସମୂହ େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସହି ସମ
ସାନ େନୗକାଗୁଡ଼ିକେର ଚଢ଼ି ଯୀଶୁ ୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ କଫନର୍ ାହୂ ମକୁ
ଆସି େଲ।

25 ଆଉ, େସମାେନ ସମୁଦ୍ର େସପାରିେର ତାହା େଦଖା ପାଇ
ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆପଣ େକେତେବେଳ ଏଠାକୁ
ଆସି େଲ?

26ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ େଦଖିବାରୁ େଯ ତୁ େ ମାେନ େମାହର
† 6:19 ପ୍ର ାୟ ଛଅ କିେଲାମିଟର
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ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ରୁ ଟି ଖାଇ ପରିତୃ େହବାରୁ
େମାହର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ। 27 କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମେ ଶ୍ର ମ ନ
କରି, ବରଂ େଯଉଁ ଅନ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ରେହ,
େସଥିନିମେ ଶ୍ର ମ କର; େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତୁ ମାନ ୁ
େଦେବ, କାରଣ ତାହା ୁ ପିତା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର ମୁଦ୍ର ା ି ତ କେଲ।”

28 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ଈଶ୍ବ ର କାଯର୍ ୍ୟସବୁ
କରିବା ନିମେ ଆ ମାନ ୁ କଅଣ କରିବାକୁ େହବ?

29 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ୁ େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛି , ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ବ ର କାଯର୍ ୍ୟ
ଅେଟ।”

30 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ
ଚି ରୂ ପ କଅଣ କରୁ ଅଛି େଯ, ତାହା େଦଖି ଆେ ମାେନ
ଆପଣ ୁ ବି ାସ କରିପାରୁ ? 31ଆପଣ କଅଣ ସାଧନ କରୁ ଅଛି ?
ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ା ରେର ମା ା େଭାଜନ କରୁ ଥିେଲ,
େଯପରି େଲଖାଅଛି, େଭାଜନକରିବା ନିମେ େସ େସମାନ ୁ ଗର୍ ରୁ
ଆହାର େଦେଲ।

32 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ ଗର୍ ରୁ ଆହାର େଦଇ
ନାହାି , କି ୁ େମାହର ପିତା ତୁ ମାନ ୁ ଗର୍ ରୁ ପ୍ର କୃତ ଆହାର
ଦିଅି ; 33କାରଣ େଯଉଁ ଆହାର ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତକୁ
ଜୀବନ ପ୍ର ଦାନ କେର, ତାହା ଈଶ୍ବ ରଦ ଆହାର।”

34 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ସବୁେବେଳ ଆ ମାନ ୁ
ଏହି ଆହାର ଦିଅ ।ୁ

35 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େସହି ଜୀବନଦାୟକ
ଆହାର; େଯ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆେସ, େସ କଦାପି କୁ୍ଷଧିତ େହବ
ନାହିଁ, ଆଉ େଯ େମାʼଠାେର ବି ାସ କେର, େସ କଦାପି ତୃ ଷିତ
େହବ ନାହିଁ। 36 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ େହଁ େଯ
ବି ାସ କରୁ ନାହଁ, ଏହା ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛି। 37 ପିତା େଯଉଁ
ସମ ୁ େମାେତ ଦାନ କରି , େସମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େବ;
ଆଉ, େଯ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆେସ, ତାହାକୁ ମୁଁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
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ବାହାର କରିେଦବି ନାହିଁ; 38 କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇ ା ସାଧନ
କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ଇ ା
ସାଧନ କରିବାକୁ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। 39 ଆଉ, େମାହର
େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା େଯଉଁ ସମ ୁ େମାେତ ଦାନ କରିଅଛି , େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଁ େଯପରି ମୁଁ ନ ହରାଇ ବରଂ େଶଷ ଦିନେର
ତାହାକୁ ଉ ାପନ କରିବି, ଏହା ତାହା ର ଇ ା। 40 କାରଣ େଯ
େକହି ପୁତ୍ର ୁ ଦଶର୍ ନ କରି ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ େଯପରି
ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଏ, ଏହା ହିଁ େମାହର ପିତା ର ଇ ା;ଆଉ,
ମୁଁ ତାହାକୁ େଶଷ ଦିନେର ଉ ାପନ କରିବି।

41 ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଅବତୀ ର୍ େହାଇଥିବା ଆହାର ଅେଟ,” େସ ଏହା
କହିବାରୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ବଚସା କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 42 ଏ କଅଣ େଯାେଷଫର ପୁଅ ଯୀଶୁ ନୁେହଁ, ଆଉ
ଆେ ମାେନ କଅଣ ଏହାର ପିତାମାତାକୁ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ? େତେବ “ମୁଁ
ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି” େବାଲି େସ ଏେବ କିପରି କହୁ ଅଛି?
43ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର

ବଚସା କର ନାହିଁ। 44 େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ପିତା ଯାହାକୁ
ଆକଷର୍ ଣ କରି , େକବଳ େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାେର, ଆଉ
ମୁଁ େଶଷ ଦିନେର ତାହାକୁ ଉ ାପନ କରିବି। 45 ଭାବବାଦୀମାନ
ଧମର୍ ଶା େର ଲିଖିତ ଅଛି, ‘ସମେ ଈଶ୍ବ ର ାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା
େହେବ।’ େଯ େକହି ପିତା ଠାରୁ ଶ୍ର ବଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛି,
େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆେସ। 46 େକହି େଯ ପିତା ୁ େଦଖିଅଛି,
ତାହା ନୁେହଁ; େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆସି ଅଛି , େକବଳ େସ ପିତା ୁ
େଦଖିଅଛି । 47 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ ବି ାସ
କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି। 48 ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ
ଆହାର। 49 ତୁ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ା ରେର ମା ା େଭାଜନ
କରି ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ। 50 େକହି େଯପରି େଭାଜନ କରି
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗନକେର,ଏଥିନିମେ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣକରିବାଆହାର
ଏହି ଅେଟ। 51 ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଅବତୀ ର୍ େସହି ଜୀବ ଆହାର; େକହିଯଦି
ଏହିଆହାର େଭାଜନକେର, େସଅନ କାଳପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତରହିବ;
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ହଁ, ମୁଁ େଯଉଁ ଆହାର େଦବି,ତାହା େମାହର ମାଂସ, ମୁଁ ତାହା ଜଗତର
ଜୀବନ ନିମେ େଦବି।”

52 ଏଥିେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପର ର ବାଗ୍ ଯୁ କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଏ କିପରି ଆ ମାନ ୁ ଆପଣା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦଇ
ପାେର?

53 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ମାଂସ େଭାଜନ ନ କେଲ ଓ
ତାହା ର ପାନ ନ କେଲ, ତୁ ମାନ ଠାେର ଜୀବନ ନାହିଁ।
54 େଯ େମାହର ମାଂସ େଭାଜନ କେର ଓ େମାହର ର ପାନ
କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଏ, ଆଉ ମୁଁ େଶଷ ଦିନେର
ତାହାକୁ ଉ ାପନ କରିବି। 55 କାରଣ େମାହର ମାଂସ ପ୍ର କୃତ ଖାଦ୍ୟ
ଓ େମାହର ର ପ୍ର କୃତ େପୟ। 56 େଯ େମାହର ମାଂସ େଭାଜନ
କେର ଓ େମାʼ ର ପାନ କେର, େସ େମାʼ ଠାେର ରେହ ଓ ମୁଁ
ତାହାଠାେର ରେହ। 57 ଜୀବ ପିତା େଯପରି େମାେତ େପ୍ର ରଣ
କେଲ ଓ ମୁଁ ପିତା େହତୁ ରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, େସହିପରି େଯ େମାେତ
େଭାଜନ କେର, େସ ମଧ୍ୟ େମାʼ େହତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। 58 େଯଉଁ
ଆହାର ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣକରିଅଛି,ତାହା ଏହି; ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ େଯପରି
େଭାଜନ କରି ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େସପ୍ର କାର ନୁେହଁ; େଯ ଏହି
ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ।”
59 େସ କଫନର୍ ାହୂ ମର େଗାଟିଏ ସମାଜଗୃହେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା
ସମୟେର ଏହି ସମ କଥା କହିେଲ।

ଅନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ
60 ଅତଏବ, ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଏହା ଶୁଣି

କହିେଲ, ଏ ଘୃଣାଜନକ କଥା, କିଏ ଏହା ଶୁଣି ପାେର?
61 କି ୁ ଯୀଶୁ, ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯ େସ ବିଷୟେର ବଚସା

କରୁ ଅଛି , ତାହା ଅ ରେର ଅବଗତ େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଏହା କଅଣତୁ ମାନ ବି ରକାରଣ େହଉଅଛି? 62ତାହାେହେଲ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୂବର୍ େର େଯଉଁ ାନେର ଥିେଲ, େସ ାନକୁ େଯେବ
ତାହା ୁ ଆେରାହଣ କରିବା େଦଖିବ, େତେବ କଅଣ? 63 ଆ ା
ଜୀବନଦାୟକ; ମାଂସ େକୗଣସି ଉପକାର କେର ନାହିଁ; ମୁଁ
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ତୁ ମାନ ୁ େଯ ସମ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, େସହିସବୁ ଆ ା ଓ ଜୀବନ
ଅେଟ। 64 କି ୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ବି ାସ କରୁ
ନାହାି ।” କାରଣ େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କରୁ ନ ଥିେଲ ଏବଂ କିଏ
ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ, ତାହା ଯୀଶୁ ଆଦ୍ୟରୁ
ଜାଣିଥିେଲ। 65 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଏହି େହତୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହିଅଛି, ପିତା ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦ ନ େହେଲ େକହି େମାʼ ନିକଟକୁ
ଆସି ପାେର ନାହିଁ।”

66 େସହି ସମୟଠାରୁ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ବିମୁଖ େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି, ତାହା ସା େର ଆଉ
ଗମନାଗମନ କେଲ ନାହିଁ।

67 େସଥିେର ଯୀଶୁ ାଦଶ ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
କଅଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ?”

68 ଶିେମାନ ପିତର ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ପ୍ର ଭୁ , କାହା ପାଖକୁ
ଯିବା? ଆପଣ ପାଖେର ଅନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି; 69 ଆଉ,
ଆପଣ େଯ ଈଶ୍ବ ର ର େସହି ପବିତ୍ର ପୁରୁ ଷ, ଏହା ଆେ ମାେନ
ବି ାସ କରିଅଛୁ ଓ ଜାଣିଅଛୁ।

70 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ କଅଣ ତୁ ାଦଶ ୁ
ମେନାନୀତ କରି ନାହିଁ? ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଶୟତାନ।” 71 େସ ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଶିେମାନର ପୁତ୍ର ଯିହୂ ଦାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିେଲ, କାରଣ େସ ାଦଶ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ,
ଆଉ େସ ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା।

7
କୁଟୀରବାସ ପବର୍ େର ଯୀଶୁ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀେର ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କାରଣ େକେତକ ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ
େଚ ା କରୁ ଥିବାରୁ େସ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେରଭ୍ର ମଣକରିବାକୁ ଇ ା
କରୁ ନ ଥିେଲ। 2 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର କୁଟୀରବାସ ପବର୍ ସି କଟ
ହୁ ଅେ , 3ତାହା ଭାଇମାେନତାହା ୁ କହିେଲ,ତୁ େ େଯେଯକମର୍
କରୁ ଅଛ, େସହିସବୁ େଯପରି ତୁ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ େଦଖିେବ,
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ଏନିମେ ଏଠାରୁ ବାହାରିଯାଇ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶକୁ ଯାଅ, 4କାରଣ
େକହି ପ୍ର କାଶିତ େହବାକୁ ଇ ା କେଲ େଗାପନେର କିଛି କେର
ନାହିଁ। ତୁ େ ଯଦି ଏସମ କରୁ ଅଛ, େତେବ ଆପଣାକୁ ଜଗତ
ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କର। 5 କାରଣ ତାହା ଭାଇମାେନ ସୁ ା
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରୁ ନ ଥିେଲ।

6େସଥିେରଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହରସମୟଏପଯର୍ ୍ୟ
ଉପି ତ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ସମୟ ସବର୍ ଦା
ଉପି ତ। 7 ଜଗତ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରିପାେର ନାହିଁ, କି ୁ
େମାେତ ଘୃଣା କେର, କାରଣ ତାହାର କମର୍ େଯ ମ , ମୁଁ ତାହା
ବିଷୟେର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 8 ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପବର୍ କୁ
ଯାଅ, ମୁଁ ଏେବ ଏହି ପବର୍ କୁ ଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ େମାହର ସମୟ
ଏପଯର୍ ୍ୟ ସ ୂ ର୍ େହାଇନାହିଁ।” 9େସ େସମାନ ୁ ଏହି ସମ କଥା
କହି ଗାଲିଲୀେର ରହିେଲ।

10 କି ୁ ତାହା ଭାଇମାେନ ପବର୍ କୁ ଗଲା ଉ ାେର େସ ମଧ୍ୟ
ଗେଲ, ପ୍ର କାଶେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏକ-ପ୍ର କାର େଗାପନେର। 11 ଏଣୁ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପବର୍ େର ତାହା ୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପଚାରିେଲ, େସ
କାହିଁ?

12 ଆଉ, ତାହା ବିଷୟେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ବହୁ ତ
ଆେ ାଳନ େହବାକୁ ଲାଗିଲା; େକହି େକହି କହିେଲ, େସ ଜେଣ
ଉ ମ େଲାକ;
ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ, ନା, େସ େଲାକମାନ ୁ ଭ୍ର ା

କରୁ ଅଛି। 13 ତଥାପି ଯିହୁ ଦୀମାନ ଭୟେର ତାହା ବିଷୟେର
ପ୍ର କାଶେର େକହି କିଛି କହୁ ନ ଥିେଲ।

14 କି ୁ ପବର୍ ର ଅେ ର୍ କ ସମୟଗତହୁ ଅେ ,ଯୀଶୁ ମ ି ରକୁ ଯାଇ
ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 15ଏଥିେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଚମୃ ତ େହାଇ
କହିେଲ, ଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କିପରି ପି ତ େହଲା?

16 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାହର ଶିକ୍ଷା
େମାʼ ନିଜର ନୁେହଁ, କି ୁ େମାʼ େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ର। 17 େକହି ଯଦି
ତାହା ର ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ ଇ ୁକ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ଏହି
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ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଉ , ନା ମୁଁ ଆପଣାଠାରୁ କହୁ ଅଛି, ତାହା େସ
ଜାଣିବ। 18 େଯ ଆପଣାରୁ କେହ, େସ ନିଜ େଗୗରବ ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କେର, କି ୁ େଯ ଆପଣା େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା େଗୗରବ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର,
େସ ସତ, ଆଉ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଅଧମର୍ ନାହିଁ। 19 େମାଶା
କଅଣ ତୁ ମାନ ୁ ବ୍ୟବ ା େଦଇ ନାହାି ? ତଥାପି ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରୁ ନାହଁ। ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛ?”

20 େଲାକସମୂହ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ ମକୁ ଭୂ ତ ଲାଗିଅଛି, କିଏ
ତୁ ମକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛି?

21 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ େଗାଟିଏ କମର୍
କଲି, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଚମୃ ତ େହାଇଅଛ। 22 ଏହି
େହତୁ ରୁ େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ ସୁ ତ ବିଧି େଦଇଅଛି (ଏହା େଯ
େମାଶା ଠାରୁ େହାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଠାରୁ ),
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ମନୁଷ୍ୟର ସୁ ତ କରୁ ଅଛ।
23 େମାଶା ର ବ୍ୟବ ା ଲ ନ ନ େହବା ନିମେ ଯଦି ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ମନୁଷ୍ୟ ସୁ ତ ପ୍ର ା ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବର୍ ା ସୁ କରିବାରୁ ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକି େମାʼ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରୁ ଅଛ? 24 ବାହ୍ୟ ବିଷୟ େଦଖି
ବିଚାର ନ କରି ଉଚିତ୍ ନ୍ୟାୟବିଚାର କର।”

ଏ କଅଣ ଖ୍ର ୀ ?
25 ଏଥିେର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରନିବାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି

େକହି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସମାେନ ଯାହାକୁ ବଧ କରିବା ନିମେ
େଚ ା କରୁ ଅଛି , ଏ କଅଣ େସ ନୁେହଁ? 26 ପୁଣି, େଦଖ, େସ
ପ୍ର କାଶେର କଥା କହୁ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ କିଛି କରୁ
ନାହାି । ଏ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହା କଅଣ େନତାମାେନ ସେତ ଜାଣି
ସାରିେଲଣି? 27 ଯାହା େହଉ, ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଏହି ବ୍ୟି
େକଉଁଠାରୁ , କି ୁ ଖ୍ର ୀ େଯେତେବେଳ ଆସି େବ, େସେତେବେଳ
େକହି ଜାଣିବ ନାହିଁ େଯ େସ େକଉଁଠାରୁ ଅଟି ।
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28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ମ ି ରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ ଉ ରେର
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଓ େମାହର ଉ ି ଉଭୟ ଜାଣ;
ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ, କି ୁ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ସତ, ତାହା ୁ
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ। 29 ମୁଁ ତାହା ୁ ଜାେଣ, କାରଣ ମୁଁ
ତାହା ଠାରୁ ଉ , ଆଉ େସ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କେଲ।”

30 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଧରିବାକୁ େଚ ା କେଲ; କି ୁ
େକହି ତାହା ଉପେରହାତ େଦେଲନାହିଁ,କାରଣତାହା ସମୟ
େସପଯର୍ ୍ୟ ଉପି ତ େହାଇ ନ ଥିଲା। 31 କି ୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନେକ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଯ
ସମ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି , ଖ୍ର ୀ ଆସି ତାହାଠାରୁ କଅଣ ଅଧିକ
କରିେବ?

ଯୀଶୁ ୁ ଧରିବା ନିମେ େଚ ା
32ଫାରୂ ଶୀମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହା ବିଷୟେରଆେ ାଳନ

କରିବା ଶୁଣିେଲ ଏବଂ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ
ତାହା ୁ ଧରିବା ନିମେ ପଦାତିକମାନ ୁ ପଠାଇେଲ।

33 େସଥିେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଆଉ ଅ ସମୟ ତୁ ମାନ
ସହିତ ରହି େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି।
34 ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ, ମାତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ; ଆଉ,
ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥିବି, ତୁ େ ମାେନ େସଠାକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।”

35 ଏଥିେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପର ର କହିେଲ, ଏ େକଉଁଠାକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଅଛି େଯ, ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ପାଇବା
ନାହିଁ? ଏ କଅଣ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି ଆ ମାନ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ବାହାରିଅଛି? 36 “ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ, ମାତ୍ର ପାଇବ
ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥିବି, ତୁ େ ମାେନ େସଠାକୁ
ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ,” େସ ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିେଲ, େସ କଅଣ?

ଜୀବନଦାୟକ େସ୍ର ାତ
37 େଶଷଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପବର୍ ର ପ୍ର ଧାନ ଦିନ, ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ

ଉ ରେର କହିେଲ, “େକହି ଯଦି ତୃ ଷିତ ହୁ ଏ, େତେବ େସ େମାʼ
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ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ । 38 େଯ େମାʼ ଠାେର ବି ାସ କେର,
ଧମର୍ ଶା ର ଉି ପ୍ର ମାେଣ ତାହାର ଅ ରରୁ ଜୀବ ଜଳେସ୍ର ାତ
ପ୍ର ବାହିତ େହଉଥିବ।” 39 ତାହା ଠାେର ବି ାସକାରୀମାେନ େଯଉଁ
ଆ ା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, ତାହା ବିଷୟେର େସ ଏହା କହିେଲ,
କାରଣଯୀଶୁ େସପଯର୍ ୍ୟ ମହିମାପ୍ର ା େହାଇ ନ ଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଆ ା
ପ୍ର ଦ େହାଇ ନ ଥିେଲ।

େଲାକ ଭିତେର ମତେଭଦ
40 ଅତଏବ, େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଏହି କଥା ଶୁଣି

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ପ୍ର କୃତେର େସହି ଭାବବାଦୀ।
41 ଅନ୍ୟମାେନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ଖ୍ର ୀ ; କି ୁ େକହି େକହି

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କଅଣ! ଖ୍ର ୀ ଗାଲିଲୀରୁ ଆସି େବ? 42 ଖ୍ର ୀ
େଯ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଓ ଦାଉଦ େଯଉଁଠାେର ଥିେଲ, େସହି
େବଥଲିହିମ ଗ୍ର ାମରୁ ଆସି େବ, ଏହା କଅଣ ଧମର୍ ଶା ର ବାକ୍ୟ କହି
ନାହିଁ? 43 େତଣୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ତାହା େହତୁ ମତେଭଦ
ଘଟିଲା; 44ଆଉ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ତାହା ୁ ଧରିବାକୁ
ଇ ା କରୁ ଥିେଲ, କି ୁ େକହି ତାହା ଉପେର ହାତ େଦେଲନାହିଁ।

45 ଇତିମଧ୍ୟେର ପଦାତିକମାେନ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
ଫାରୂ ଶୀମାନ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି େଲ, ଆଉ େସମାେନ
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଆଣିଲ
ନାହିଁ?

46ପଦାତିକମାେନ ଉ ର େଦେଲ, ଏହି ବ୍ୟି େଯପ୍ର କାେର କଥା
କହି , େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େକେବ େସପ୍ର କାେର କହି ନାହିଁ।

47 େସଥିେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ କଅଣ ଭ୍ର ା େହାଇଅଛ? 48 େନତାମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କି ା ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ କଅଣ େକହି ତାହା ଠାେର
ବି ାସ କରିଅଛି ? 49 କି ୁ ଏହି େଯଉଁ େଲାକଗୁଡ଼ାକ େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ଜାଣି ନାହିଁ, େସମାେନ ଶାପଗ୍ର ।

50 େଯଉଁ ନୀକଦୀମ ଏଥିପୂେବର୍ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ
ଓ େଯ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ, େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
51 ଜେଣ େଲାକଠାରୁ ପ୍ର ଥେମ ନ ଶୁଣି ଓ ତାହାର ଆଚରଣ ବିଷୟ
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ନ ଜାଣି ଆ ମାନ ର େମାଶା ବ୍ୟବ ା କଅଣ ତାହାକୁ େଦାଷୀ
କେର?

52 େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ ମଧ୍ୟ କଅଣ ଜେଣ
ଗାଲିଲୀୟ େଲାକ? ଗାଲିଲୀରୁ େକୗଣସି ଭାବବାଦୀ ଉ ହୁ ଅି
ନାହିଁ, ଏହା ଅନୁସ ାନ କରି େଦଖ।

ବ୍ୟଭିଚାର କମର୍ େର ଧୃତା ୀ
53 [ଆଉ େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ

ଚାଲିଗେଲ,

8
1 କି ୁ ଯୀଶୁ ଜୀତପବର୍ ତକୁ ଗେଲ।
2ତହିଁ ଆରଦିନ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର େସ ପୁନବର୍ ାର ମ ି ରକୁ ଆସି େଲ,

ପୁଣି, ସମ େଲାକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସେ , େସ ଉପେବଶନ
କରି େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3 ଆଉ, ଶା ୀ ଓ
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର କମର୍ େର ଧୃତା ଜେଣ ୀେଲାକକୁ
େଘନିଆସି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ କରାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ,
4 େହ ଗୁରୁ , ଏହି ୀେଲାକଟି ବ୍ୟଭିଚାର କମର୍ କରୁ ଥିବା ସମୟେର
ଧରାପଡ଼ିଅଛି। 5ଏହିପରି େଲାକମାନ ୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ
େମାଶା ଆ ମାନ ୁ ବ୍ୟବ ାେର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ; େତେବ ଆପଣ
କଅଣ କହୁ ଅଛି ?

6 େସମାେନ େଯପରି ତାହା ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗର କାରଣ
ପାଇ ପାରି , ଏଥିନିମେ େସମାେନ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହା କହିେଲ। କି ୁ ଯୀଶୁ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଅ ୁ ଳି
ାରା ଭୂ ମିେର େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7 ମାତ୍ର େସମାେନ ତାହା ୁ

ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରେ , େସ ମ କ ଉେ ାଳନ କରି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ ନି ାପ, େସ ପ୍ର ଥମେର ତାହାକୁ
ପଥର େଫାପାଡ଼ୁ। 8 ପୁନବର୍ ାର େସ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଭୂ ମିେର
େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

9 ତାହା ଶୁଣି େସମାେନ ବଡ଼ଠାରୁ ଆର କରି ଜଣ ଜଣ େହାଇ
ବାହାରିଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ,ଆଉେକବଳଯୀଶୁ ଓମଧ୍ୟ ଳେର େସହି
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ୀେଲାକ ଅବଶି ରହିେଲ। 10 ପୁଣି,ଯୀଶୁ ମ କ ଉେ ାଳନ କରି
ତାହାକୁ କହିେଲ, େଗା ନାରୀ, େସମାେନ କାହାି ? େକହି କଅଣ
ତୁ କୁ ଦ ନୀୟ େବାଲି ବିଚାର କେଲ ନାହିଁ?

11େସ କହିଲା, େକହି ନାହିଁ,ପ୍ର ଭୁ । େସଥିେରଯୀଶୁ କହିେଲ, ମୁଁ
ମଧ୍ୟତୁ କୁ ଦ ନୀୟ େବାଲି ବିଚାରକରୁ ନାହିଁ;ଯାଅ,ଆଜିଠାରୁ
ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ।]

ଯୀଶୁ ଜଗତର େଜ୍ୟାତିଃ
12 ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ କହିେଲ, “ମୁଁ

ଜଗତର େଜ୍ୟାତିଃ; େଯ େମାହର ଅନୁଗମନ କେର, େସ େକେବ
େହଁ ଅ କାରେର ଭ୍ର ମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର େଜ୍ୟାତିଃ
ପାଇବ।”

13 େସଥିେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ତୁ େ ନିଜ
ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ, ତୁ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ। 14 ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଥାଏ, େତେବ ସୁ ା େମାହର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ େକଉଁ
ାନରୁ ଆସି ଅଛି ଓ େକଉଁ ାନକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ଜାେଣ, କି ୁ ମୁଁ
େକଉଁ ାନରୁ ଆେସ କି ା େକଉଁ ାନକୁ ଯାଏ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ ନାହିଁ। 15 ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର ବିଚାର କରିଥାଅ,
ମୁଁ କାହାରି ବିଚାର କେର ନାହିଁ। 16 କି ୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଚାର କେର,
େତେବ ସୁ ା େମାହର ବିଚାର ଯଥାଥର୍ ; କାରଣ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁେହଁ,
କି ୁ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା େମାʼ ସା େର ଅଛି । 17 ପୁଣି, ଦୁଇ
ଜଣ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ, ଏହା ତୁ ମାନ ର ବ୍ୟବ ାେର ମଧ୍ୟ
େଲଖାଅଛି। 18 ମୁଁ ନିେଜ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣି, େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା
ପିତା େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି ।”

19 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ର
ପିତା କାହାି ? ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଜାଣ
ନାହିଁ କି ା େମାହର ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ; ଯଦି େମାେତ
ଜାଣିଥାଆ , େତେବ େମାହର ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଆ ।” 20 େସ
ମ ି ର ମଧ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ସମୟେରଭ ାର ନିକଟେର ଏହି



େଯାହନ 8:21 xxxiv େଯାହନ 8:30

ସମ କଥା କହିେଲ, କି ୁ େକହି ତାହା ୁ ଧରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହା ର ନିଯୁ ସମୟ େସପଯର୍ ୍ୟ ଉପି ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।

21 େସଥିେର େସ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯାଉଅଛି,
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର
ମରିବ, ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର
ନାହିଁ।”

22 େତଣୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କଅଣଆ ହତ୍ୟା
କରିବ େବାଲି କହୁ ଅଛି, “ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ?”

23 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଅଧଃ ାନରୁ
ଉ , ମୁଁ ଊ ର୍ ାନରୁ ଉ ; ତୁ େ ମାେନ ଜଗତରୁ ଉ , ମୁଁ
ଜଗତରୁ ଉ ନୁେହଁ।” 24 େତଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପାପେର ମରିବ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହା କହିଲି; କାରଣ ମୁଁ େଯ େସହି
ବ୍ୟି , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ ନ କେଲଆପଣା ଆପଣା ପାପେର
ମରିବ।”

25 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ କିଏ?
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପ୍ର ାର ରୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା

କହିଅଛି। 26 ତୁ ମାନ ସ େର କଥା କହିବାକୁ ଓ ବିଚାର
କରିବାକୁ େମାହର ଅେନକ ବିଷୟ ଅଛି; ଯାହା େହଉ, େମାହର
େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶ୍ର ବଣ କଲି,
େସହିସବୁ ଜଗତକୁ ଜଣାଉଅଛି।”

27 େସ େଯ ପିତା ସ େର େସମାନ ୁ କହୁ ଥିେଲ, ଏହା
େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହିଁ। 28 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ େଗୗରବ େଦବ,
େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ େସହି ବ୍ୟି ଓ ମୁଁ ନିଜରୁ କିଛି ନ କରି ବରଂ
ପିତା େମାେତ େଯପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, େସହି ପ୍ର କାର ଏସମ କଥା
େଯ କହୁ ଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ବୁଝିବ। 29 େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା
େମାʼ ସା େର ଅଛି ; େସ େମାେତ ଏକାକୀ କରି ନାହାି , କାରଣ ମୁଁ
ସବର୍ ଦା ତାହା ର ସେ ାଷଜନକ କାଯର୍ ୍ୟ କେର।” 30 େସ ଏହି ସମ
କଥା କହେ , ଅେନେକ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ।
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ାଧୀନ ଏବଂ କ୍ର ୀତଦାସ
31 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ବି ାସ କରିଥିବା ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ

କହିେଲ, “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାହର ବାକ୍ୟେର ି ର େହାଇ ରହିବ,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର କୃତେର େମାହର ଶିଷ୍ୟ,

32 ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନସତ୍ୟଜ୍ଞାତ େହବଓେସହିସତ୍ୟତୁ ମାନ ୁ
ମୁ କରିବ।”

33େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ,ଆେ ମାେନ ଅବ୍ର ହାମ ର
ବଂଶ, ଆଉ େକେବ େହଁ କାହାରି ଦାସ େହାଇ ନାହଁୁ , େତେବ
ତୁ େ ମାେନ ମୁ େହବ େବାଲି ତୁ େ କିପରି କହୁ ଅଛ?

34ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି ପାପ କେର, େସ ପାପର ଦାସ। 35 ଦାସ
ଅନ କାଳ ଗୃହେର ରେହ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଅନ କାଳ ରେହ।
36 ଅତଏବ, ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ମୁ କରିେବ, ତାହାେହେଲ
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର କୃତେର ମୁ େହବ। 37 ତୁ େ ମାେନ େଯ
ଅବ୍ର ହାମ ର ବଂଶ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; କି ୁ େମାହର ବାକ୍ୟ
ତୁ ମାନ ଅ ରେର ାନ ନ ପାଇବାରୁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛ। 38 ମୁଁ ପିତା ନିକଟେର ଯାହା
ଯାହା େଦଖିଅଛି, େସହିସବୁ କହୁ ଅଛି; ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ପିତା ନିକଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ କର।”

ଶୟତାନର ସ ାନ
39 େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଅବ୍ର ହାମ ଆ ମାନ

ପିତା। ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଅବ୍ର ହାମ
ସ ାନ, େତେବ ଅବ୍ର ହାମ କମର୍ କର;

40 କି ୁ େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ସତ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଏପରି େଲାକ େଯ ମୁଁ, େମାେତ ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ବଧ
କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛ; ଅବ୍ର ହାମ ଏପରି କମର୍ କେଲ ନାହିଁ।
41ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ପିତାର କମର୍ ସବୁ କରୁ ଅଛ।”
େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଜାତ

େହାଇ ନାହଁୁ ; ଆ ମାନ ର ଏକମାତ୍ର ପିତା, େସ ଈଶ୍ବ ର।
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42 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ଯଦି ତୁ ମାନ ର ପିତା
େହାଇଥାଆେ , ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େପ୍ର ମ କର ;
କାରଣ ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆସି ଅଛି; ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ, କି ୁ
େସ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କେଲ।” 43 ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି େମାହର
କଥା ବୁଝୁ ନାହଁ? ତୁ େ ମାେନ ତ େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁ
ନାହଁ। 44 ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ର ପିତା ଶୟତାନଠାରୁ ଉ ,
ଆଉ ତୁ ମାନ ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁ ମାନ ର
ଇ ା। େସ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ େସ ସତ୍ୟେର ରେହ ନାହିଁ,
କାରଣତାହାଠାେରସତ୍ୟନାହିଁ। େଯେତେବେଳେସ ମିଥ୍ୟା କେହ,
େସେତେବେଳ େସ ନିଜଠାରୁ କେହ; କାରଣ େସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। 45 କି ୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ ବି ାସ କରୁ ନାହଁ। 46 େମାʼ ଠାେର ପାପ ଅଛି େବାଲି
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ର ମାଣ େଦଉଅଛି? ମୁଁ େଯେବ ସତ୍ୟ
କେହ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି େମାେତ ବି ାସ କରୁ ନାହଁ?
47 େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଉ , େସ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁେଣ; ଏହି େହତୁ
ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଉ
ନୁହଁ।

ଅବ୍ର ହାମ ପୂବର୍ ରୁ ଯୀଶୁ ଥିେଲ
48 ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େଯ ଜେଣ

ଶମିେରାଣୀୟ ଓ େତାେତ େଯ ଭୂ ତ ଲାଗିଅଛି, ଏହା କଅଣ
ଆେ ମାେନ ଠିକ୍ କହୁ ନାହଁୁ ?

49 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାେତ ଭୂ ତ ଲାଗି ନାହିଁ, କି ୁ
ମୁଁ େମାହର ପିତା ୁ ସମାଦର କରୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
ଅନାଦର କରୁ ଅଛ। 50 କି ୁ ମୁଁ ନିଜର େଗୗରବ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର
ନାହିଁ; େଯ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ଓ ବିଚାର କରି , ଏପରି ଜେଣ
ଅଛି । 51ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,ଯଦି େକହି େମାହର
ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ କଦାପି ମୃତୁ ୍ୟ ଦଶର୍ ନ କରିବ
ନାହିଁ।”
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52 ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଏେବ ଆେ ମାେନ
ଜାଣିଲୁ େଯ, େତାେତ ଭୂ ତ ଲାଗିଅଛି, ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଭାବବାଦୀମାେନ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛି , ଆଉ ତୁ କହୁ ଅଛୁ, ଯଦି େକହି େମାହର
ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ କଦାପି ମୃତୁ ୍ୟର ଆ ାଦ
ପାଇବ ନାହିଁ। 53 ତୁ କଅଣ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ
ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ର ? େସ ତ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛି , ଭାବବାଦୀମାେନ
ମଧ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛି ; ତୁ ନିଜକୁ କିଏ େବାଲି କହୁ ଅଛୁ?

54 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯଦି ନିଜର େଗୗରବ କରୁ ଥାଏ,
େତେବ େମାହର େଗୗରବ କିଛି ନୁେହଁ; େମାହର େଯଉଁ ପିତା ୁ
ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ଈଶ୍ବ ର େବାଲି କହୁ ଅଛ, େସ େମାହର
େଗୗରବ କରୁ ଅଛି ; 55 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ଜାଣି ନାହଁ,
କି ୁ ମୁଁ ତାହା ୁ ଜାେଣ। ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େବାଲି ଯଦି
କହିବି, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ପରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େହବି, କି ୁ ମୁଁ
ତାହା ୁ ଜାେଣ ଓ ତାହା ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର। 56ତୁ ମାନ ର
ପିତା ଅବ୍ର ହାମ େମାହର ଦିନ େଦଖିବାଆଶାେରଉ ାସକେଲ,ଆଉ
େସ ତାହା େଦଖି ଆନ କେଲ।”

57 େସଥିେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ତୁ କୁ ତ ଏଯାଏଁ
ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇ ନାହିଁ, ତୁ େ କଅଣ ଅବ୍ର ହାମ ୁ
େଦଖିଅଛ?

58 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଅବ୍ର ହାମ ଜନ୍ମ ପୂବର୍ ରୁ ମୁଁ ଅଛି।” 59 େସଥିେର େସମାେନ
ତାହା ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ିବା ନିମେ ପଥର ଉଠାଇେଲ, କି ୁ
ଯୀଶୁ େଗାପନେର ମ ି ରରୁ ବାହାରିଗେଲ।

9
ଜନ୍ମ ା କୁ ଦୃି ପ୍ର ଦାନ

1ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ଜନ୍ମ ା କୁ େଦଖିେଲ। 2ଆଉ,
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , କିଏ ପାପ
କରିବାରୁ ଏ ଅ େହାଇ ଜନ୍ମ େହଲା? ନିେଜ ନା ଏହାର ପିତାମାତା?
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3ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଏ କି ା ଏହାର ପିତାମାତା ପାପ କେଲ
ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର କମର୍ େଯପରି ଏହାଠାେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ,
ଏନିମେ ଏହା ଘଟିଅଛି। 4 ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା
କମର୍ କରିବା ଆ ମାନ କ ର୍ ବ୍ୟ; େଯଉଁ ସମୟେର େକହି କମର୍
କରିପାେର ନାହିଁ, ଏପରି ରାତି୍ର ଆସୁଅଛି। 5 ମୁଁ େଯପଯର୍ ୍ୟ
ଜଗତେର ଅଛି, େସପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ଜଗତର େଜ୍ୟାତିଃ।”

6 ଏହା କହି େସ ମାଟିେର େଛପ ପକାଇ େସହି େଛପେର କାଦୁଅ
କେଲ,ଆଉତାହାର ଦୁଇଆଖିେରକାଦୁଅଲଗାଇେଲଏବଂ ତାହାକୁ
କହିେଲ, 7ଯାଅ, ଶୀେଲାହ (ଅନୁବାଦ କେଲ, ଏହାର ଅଥର୍ େପ୍ର ରିତ)
“େପାଖରୀେର େଧାଇ ହୁ ଅ।” େସଥିେର େସ ବାହାରିଯାଇ େଧାଇ
େହଲା ଓ ଦୃି ପାଇ ଚାଲିଗଲା।

8େତଣୁ ପ୍ର ତିବାସୀମାେନ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନତାହାକୁ ପୂେବର୍ ଜେଣ
ଭିକାରୀ େବାଲି େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ ପଚାରିେଲ, େଯ ବସି ଭିକ
ମାଗୁଥିଲା, ଏ କଅଣ େସହି ନୁେହଁ? 9 େକହି େକହି କହିେଲ, ଏ େସ;
ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ, ନା, ଏ ତାହା ପରି।
େସ କହିଲା, ମୁଁ େସହି।
10 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, ତାହାେହେଲ େତାର

ଆଖି କିପରି ଫିଟିଗଲା?
11 େସ ଉ ର େଦଲା, ଯାହା ୁ ଯୀଶୁ େବାଲି କହି , େସହି ବ୍ୟି

କାଦୁଅ କରି େମାହର ଦୁଇ ଆଖିେର ଲଗାଇେଲ ଏବଂ େମାେତ
କହିେଲ, ଶୀେଲାହ େପାଖରୀକୁ ଯାଇ େଧାଇ ହୁ ଅ; େତଣୁ ମୁଁ
ବାହାରିଯାଇ େଧାଇ େହଲି ଓ ଦୃି ପାଇଲି। 12 େସମାେନ ତାହାକୁ
ପଚାରିେଲ, େସ କାହିଁ? େସ କହିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।

13 େଯ ପୂବର୍ େର ଅ ଥିଲା, େସମାେନ ତାହାକୁ ଫାରୂ ଶୀମାନ
ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 14ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଦିନ କାଦୁଅ କରି ତାହାର ଆଖି
ଫିଟାଇ େଦଇଥିେଲ, େସହି ଦିନ ବିଶ୍ର ାମବାର। 15 ଅତଏବ, େସ
କିପରି ଦୃି ପାଇଲା, ଏହା ଫାରୂ ଶୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ
ଥେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, େସ
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େମାହରଆଖିେର କାଦୁଅ ଲଗାଇେଦେଲ, ପେର ମୁଁ େଧାଇ େହଲି ଓ
େଦଖି ପାରୁ ଅଛି।

16 ତହଁୁ ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହିେଲ, େସ
େଲାକଟା ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ ଆସି ନାହିଁ, କାରଣ େସ ବିଶ୍ର ାମବାର
ପାଳନ କରୁ ନାହିଁ।
ଆଉ, େକହି େକହି କହିେଲ, ପାପୀ େଲାକ କିପରି ଏହି ପ୍ର କାର

ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସବୁ କରିପାେର? ଏହିପରି ଭାେବ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ମତେଭଦ େହଲା।

17 େତଣୁ େସମାେନ ଆହୁ ରି ଥେର େସହି ଅ େଲାକଟିକୁ
ପଚାରିେଲ, େସ େଯ େତାର ଆଖି ଫିଟାଇଲା, ଏଥିେର ତୁ ତାʼ
ବିଷୟେର କଅଣ କହୁ ଅଛୁ?
େସ କହିଲା, େସ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ।
18 େସ େଯ ଅ ଥିଲା ଆଉ ଦୃି ପାଇଅଛି, େସହି ଦୃି ପାଇଥିବା

େଲାକର ପିତାମାତା ୁ ଡାକି ନ ପଚାରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େକେତକ
ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାେନ ତାହା ସ େର ଏହା ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ।
19 େସମାେନ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ପୁଅ ଅ
େହାଇ ଜନ୍ମ େହାଇଥିଲା େବାଲି କହିଥାଅ, ଏ କଅଣ ତୁ ମାନ ର
େସହି ପୁଅ? ତାହାେହେଲ େସ କିପରି ଏେବ େଦଖୁଅଛି?

20 େସଥିେର ତାହାର ପିତାମାତା ଉ ର େଦେଲ, ଏ େଯ
ଆ ମାନ ର ପୁଅ ଓ ଏ େଯ ଅ େହାଇ ଜନ୍ମ େହାଇଥିଲା,
ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; 21 କି ୁ େସ କିପରି ଏେବ େଦଖୁଅଛି,
ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁୁ , କି ା କିଏ ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇେଦେଲ,
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ; ତାହାକୁ ପଚାର ୁ, େସ ତ
ବୟସପ୍ର ା , େସ ଆପଣା କଥା ଆେପ କହିବ। 22ତାହାର ପିତାମାତା
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଭୟ କରୁ ଥିବାରୁ ଏହି ସମ କଥା କହିେଲ, କାରଣ
ଯଦି େକହି ତାହା ୁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି ୀକାର କେର, ତାହାେହେଲ େସ
ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର କରାଯିବ େବାଲି େସଥିପୂେବର୍ ଯିହୁ ଦୀମାେନ
ଏକମତେହାଇଥିେଲ। 23ଅତଏବ,ତାହାର ପିତାମାତା କହିେଲ, େସ
ବୟସପ୍ର ା , ତାହାକୁ ପଚାର ୁ।
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24 େସଥିେର ପୂବର୍ େର ଅ ଥିବା େଲାକକୁ େସମାେନ ି ତୀୟ ଥର
ଡାକି କହିେଲ, ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବ ଦିଅ, େସ େଲାକଟା େଯ ପାପୀ,
ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ।

25 େସଥିେର େସ ଉ ର େଦଲା, େସ ପାପୀ କି ନୁେହଁ, ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣନାହିଁ; ମୁଁ େଗାଟିଏ ବିଷୟଜାେଣ, ମୁଁ ଅ ଥିଲି,ଏେବ େଦଖି
ପାରୁ ଅଛି।

26 େତଣୁ େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, େସ େତାେତ କଅଣ କଲା?
େସ କିପ୍ର କାେର େତାର ଆଖି ଫିଟାଇେଦଲା?

27 େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲା, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଆଉ
ଆପଣମାେନ ଶୁଣିେଲନାହିଁ;କାହିଁକିଆଉଥେର ଶୁଣିବାକୁଇ ା
କରୁ ଅଛି ? ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ କଅଣ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟ େହବାକୁ
ଇ ା କରୁ ଅଛି ?

28 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ ଗାଳି େଦଇ କହିେଲ, ତୁ ତାହାର
ଶିଷ୍ୟ, କି ୁ ଆେ ମାେନ େମାଶା ର ଶିଷ୍ୟ। 29ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ
େଯ,ଈଶ୍ବ ର େମାଶା ୁ କଥା କହିଅଛି , କି ୁ ଏ େଲାକଟା େକଉଁଠାରୁ
ଆସି ଅଛି, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହିଁ।

30 େସହି େଲାକଟି େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲା, େସ େମାହର
ଆଖି ଫିଟାଇେଦେଲ, ଆଉ େସ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛି , ତାହା
ଆପଣମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏ ତ ଆ ଯର୍ ୍ୟ କଥା। 31 ଈଶ୍ବ ର
େଯ ପାପୀମାନ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ,
କି ୁ ଯଦି େକହି ଈଶ୍ବ ରଭ େହାଇ ତାହା ର ଇ ା ସାଧନ କେର,
ତାହାେହେଲ େସ ତାହାର କଥା ଶୁଣି । 32 େକହି େଯ ଜନ୍ମ ା ର
ଚକୁ୍ଷ ଫିଟାଇେଦଲା, ଏହା ତ କଦାପି ଶୁଣାଯାଇ ନ ଥିଲା। 33 ଏ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆସି ନ ଥିେଲ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ।

34 େସମାେନ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ ତ ପୁରା ପାପେର ଜନ୍ମ
େହଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛୁ? େସଥିେର େସମାେନ
ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦେଲ।

35 େସମାେନ େଯ ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦଇଅଛି , ଯୀଶୁ
ଏହା ଶୁଣି ତାହାର େଦଖା ପାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛ?”



େଯାହନ 9:36 xli େଯାହନ 10:6

36 େସ ଉ ର େଦଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , େସ କିଏ କହ ୁ, େଯପରି ମୁଁ
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରିବି?

37ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ତାହା ୁ େଦଖିଅଛ, ଆଉ େଯ
ତୁ ସା େର କଥା କହୁ ଅଛି , େସ େସହି।”

38 େସଥିେର େସ କହିଲା, ପ୍ର ଭୁ ମୁଁ ବି ାସ କରୁ ଅଛି; ଆଉ, େସ
ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କଲା।

39 ପୁଣି,ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଦଖୁ ନ ଥିବା େଲାେକ େଯପରି େଦଖି
ଓ େଦଖୁଥିବା େଲାେକ େଯପରି ଅ ହୁ ଅି , ଏହି ବିଚାର ନିମେ ମୁଁ
ଜଗତକୁ ଆସି ଅଛି।”

40ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସା େର ଥିେଲ,
େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ କଅଣ
ଅ ?

41 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯଦି ଅ େହାଇଥାଆ ,
ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ର ପାପ ନ ଥାଆ ା, କି ୁ ଆେ ମାେନ
େଦଖୁଅଛୁ, ଏହା ଏେବ କହୁ ଅଛ; ତୁ େ ମାେନ ପାପେର ରହୁ ଅଛ।”

10
ଯୀଶୁ ଉ ମ େମଷପାଳକ

1 “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ ାର େଦଇ
େମଷଶାଳାେରପ୍ର େବଶନକେର,ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ାନେରଚଢ଼ି
ପ୍ର େବଶ କେର, େସ େଚାର ଓ ଡକାଇତ; 2 କି ୁ େଯ ାର େଦଇ
ପ୍ର େବଶ କେର, େସ େମଷପାଳକ। 3 ାରୀ ତାହା ନିମେ ାର
ଫିଟାଇଦିଏ, ପୁଣି, େମଷଗୁଡ଼ିକତାହାର ର ଶୁଣି ,ଆଉେସ ନିଜର
େମଷସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି େଘନିଯାଏ। 4 େସ ନିଜର
େମଷସବୁକୁ ବାହାର କଲା ଉ ାେର େସମାନ ଆେଗଆେଗଚାେଲ
ଓ େମଷଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଚାଲି , କାରଣ େସମାେନ
ତାହାର ର ଚି ି ; 5 କି ୁ େସମାେନ ଅଚି ା େଲାକର ପେଛ ପେଛ
େକେବ େହଁ ଚାଲିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଖରୁ ପଳାଇଯିେବ,
କାରଣ େସମାେନ ଅଚି ା େଲାକମାନ ର ର ଚି ି ନାହିଁ।”
6 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଏହି ଉପମା କହିେଲ, କି ୁ େସ େସମାନ ୁ
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ଯାହା ଯାହା କହୁ ଥିେଲ, େସହିସବୁ କଅଣ େବାଲି େସମାେନ ବୁଝିେଲ
ନାହିଁ।

7 େତଣୁ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ମୁଁ େମଷଗୁଡ଼ିକର ାର। 8 େଯେତ ଜଣ େମାʼ ପୂବର୍ େର
ଆସି ଅଛି , େସମାେନ ସମେ େଚାର ଓ ଡକାଇତ, କି ୁ େମଷସବୁ
େସମାନ କଥା ଶୁଣିେଲନାହିଁ। 9 ମୁଁ ାର,ଯଦି େକହି େମାʼ େଦଇ
ପ୍ର େବଶ କେର, ତାହାେହେଲ େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆସି
ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚରା ପାଇବ। 10 େଚାର େକବଳ େଚାରି, ବଧ ଓ
ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ଆେସ; େସମାେନ େଯପରି ଜୀବନ ପାଆି
ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ଭାବେର ପାଆି , ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଆସି ଅଛି।

11 ମୁଁ ଉ ମ େମଷପାଳକ; ଉ ମ େମଷପାଳକ େମଷଗୁଡ଼ିକ
ନିମେ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଦିଏ। 12 େଯ େମଷପାଳକ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ମୂଲିଆ, େମଷଗୁଡ଼ିକଯାହାର ନିଜର ନୁହଁି , େସ ବାଘଆସି ବା େଦଖି
େମଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ (ଆଉ ବାଘ େସମାନ ୁ ଧରି ଛି ଭି
କେର), 13କାରଣ େସ ମୂଲିଆ ଓ େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେ ଚି ା କେର
ନାହିଁ। 14 ମୁଁ ଉ ମ େମଷପାଳକ। ପିତା େଯପରି େମାେତ ଜାଣି
ଓ ମୁଁ ପିତା ୁ ଜାେଣ, 15 େସହିପରି ମୁଁ େମାʼ ନିଜର େମଷଗୁଡ଼ିକୁ
ଜାେଣ, ଆଉ େମାʼ ନିଜର େମଷଗୁଡ଼ିକ େମାେତ ଜାଣି , ପୁଣି,
େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେ ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଦିଏ। 16 େଯଉଁ େମଷଗୁଡ଼ିକ
ଏହି େମଷଶାଳାର ନୁହଁି , େମାହରଏପରି ଅନ୍ୟ େମଷଗୁଡ଼ିକଅଛି ,
େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େମାେତଆଣିବାକୁ େହବ, ପୁଣି, େସମାେନ େମାହର
ର ଶୁଣିେବ; େସଥିେର େଗାଟିଏ ପଲ ଓ େଗାଟିଏ ପାଳକ େହେବ।

17 ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଦାନ କରିବାରୁ ପିତା େମାେତ େପ୍ର ମ କରି ,
ଆଉ ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ପୁନବର୍ ାର ଗ୍ର ହଣ କରିବା ନିମେ ତାହା ଦାନ
କେର। 18 େକହି େମାʼଠାରୁ ତାହା େନଇଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ
ଆେପ ତାହା ଦାନ କେର। ତାହା ଦାନ କରିବାକୁ େମାହର ଅଧିକାର
ଅଛି ଓ ତାହା ପୁନବର୍ ାର ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ େମାହର ଅଧିକାର ଅଛି।
ମୁଁ େମାହର ପିତା ଠାରୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି।” 19 ଏହି ସମ
କଥା େହତୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ପୁନବର୍ ାର ମତେଭଦ ଘଟିଲା।
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20 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ ଭୂ ତ
ଲାଗିଛି, େସପାଗଳ,କାହିଁକିତାହା କଥା ଶୁଣୁଅଛ? 21ଅନ୍ୟମାେନ
କହିେଲ, ଏହିସବୁ କଥା ତ ଭୂ ତ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟି ର ନୁେହଁ; ଭୂ ତ
କଅଣ ଅ ବ୍ୟି ର ଆଖି ଫିଟାଇପାେର?

ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକ
22 େସେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ମ ି ର ପ୍ର ତି ା

ପବର୍ ପଡ଼ିଲା; େସ ସମୟ ଶୀତକାଳ, 23 ଆଉ ଯୀଶୁ ମ ି ରେର
ଶେଲାମନ ମ ପେର ବୁଲୁଥିେଲ। 24 େସଥିେର ଯିହୁ ଦୀ
େଲାକମାେନତାହା ୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,ଆଉ
େକେତ କାଳ ଆ ମାନ ୁ ସେ ହେର ରଖିବ? ଯଦି ତୁ େ ଖ୍ର ୀ ,
ତାହାେହେଲ ଆ ମାନ ୁ ରୂ େପ କୁହ। 25 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛି, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ
କରୁ ନାହଁ; େମାହର ପିତା ନାମେର ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରୁ ଅଛି,
େସହିସବୁ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି; 26 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
ବି ାସ କରୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େମାହର ପଲର େମଷ
ନୁହଁ। 27 େମାʼ େମଷସବୁ େମାହର ର ଶୁଣି ଓ ମୁଁ େସମାନ ୁ
ଜାେଣ, ଆଉ େସମାେନ େମାହର ପେଛ ପେଛ ଚାଲି , 28 ପୁଣି, ମୁଁ
େସମାନ ୁ ଅନ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ େସମାେନ କଦାପି େକେବ େହଁ
ବିନ େହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି, େକହି େମାʼ ହ ରୁ େସମାନ ୁ ହରଣ
କରିବ ନାହିଁ। 29 େମାହର ପିତା େମାେତ ଯାହା େଦଇଅଛି ,
ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ପିତା ହ ରୁ େକହି ତାହା ହରଣ
କରିପାେର ନାହିଁ। 30 ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। 31 ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ
ତାହା ୁ େଫାପାଡ଼ିବା ନିମେ ଆଉ ଥେର ପଥରଆଣିେଲ। 32ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ ପିତା ଠାରୁ ଅେନକ ଉ ମ କମର୍
ତୁ ମାନ ୁ େଦଖାଇଅଛି; େସହିସବୁ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକଉଁ କମର୍
ନିମେ େମାେତ ପଥର େଫାପାଡ଼ୁଅଛ?” 33 ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ
ଉ ର େଦେଲ, ଉ ମ କମର୍ ନିମେ ଆେ ମାେନ େତାେତ ପଥର
େଫାପାଡ଼ୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ନି ା ନିମେ , ପୁଣି, ତୁ ମନୁଷ୍ୟ
େହାଇ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ବ ର େବାଲାଉଥିବାରୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ୁଅଛୁ।
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34ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ ମାନ ବ୍ୟବ ାେର ଏହା
କଅଣ େଲଖା ନାହିଁ, ଆେ କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ରଗଣ?
35 େଯଉଁମାନ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
େସମାନ ୁ ଯଦି େସ ଈଶ୍ବ ରଗଣ େବାଲି କହିେଲ (ଆଉ ଧମର୍ ଶା
ଖ ନ କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ), 36 ତାହାେହେଲ ଯାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର
ପବିତ୍ର କରି ଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ, ତାହା ୁ କଅଣ ତୁ େ ମାେନ,
ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , ଏହା ମୁଁ କହିବାରୁ , ତୁ ଈଶ୍ବ ର ନି ା କରୁ ଅଛୁ
େବାଲି କହୁ ଅଛ? 37 ଯଦି ମୁଁ େମାହର ପିତା କମର୍ ସବୁ କେର
ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େମାେତ ବି ାସ କର ନାହିଁ; 38 କି ୁ ଯଦି ମୁଁ
କେର, ତାହାେହେଲ ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବି ାସ ନ କର,
ତଥାପି ପିତା େଯ େମାʼ ଠାେର ଅଛି ଓ ମୁଁ ପିତା ଠାେର ଅଛି, ଏହା
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ଓ ବୁଝ, ଏଥିନିମେ କମର୍ ସବୁ ବି ାସ
କର।” 39 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର
େଚ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ େସ େସମାନ ହ େର ନ ପଡ଼ି
ବାହାରିଗେଲ। 40 ଏଥିଉ ାେର େସ ପୁନବର୍ ାର ଯ ର୍ ନ ନଦୀର
ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇ, େଯାହନ େଯଉଁ ାନେର ପୂେବର୍ ବାି
େଦଉଥିେଲ, େସହି ାନକୁ ଆସି େସଠାେର ରହିେଲ। 41 ଆଉ,
ଅେନେକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େଯାହନ ସି ନା େକୗଣସି
ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କେଲ ନାହିଁ, କି ୁ ଏହି ବ୍ୟି ବିଷୟେର େଯାହନ
େଯ ସମ କଥା କହିେଲ, େସହିସବୁ ସତ୍ୟ; 42ଆଉ, େସ ାନେର
ଅେନେକ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ।

11
ଲାଜାର ମୃତୁ ୍ୟ

1 େବଥନୀୟା ନିବାସୀ ଲାଜାର ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ପୀଡ଼ିତ
ଥିେଲ; ମରୀୟମ ଓ ତାହା ଭଉଣୀ ମାଥର୍ ା େସହି ଗ୍ର ାମର େଲାକ।
2 େଯଉଁ ୀେଲାକ ପ୍ର ଭୁ ୁ େତୖଳେର ଅଭିେଷକ କରି ଆପଣା
େକଶେର ତାହା ପାଦ େପାଛିେଦେଲ, ଏ େସହି ମରୀୟମ; ତା ର
ଭାଇ ଲାଜାର ପୀଡ଼ିତ ଥିେଲ। 3 େତଣୁ େସହି ଭଉଣୀମାେନ ତାହା
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ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, ପ୍ର ଭୁ , େଦଖ ,ୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ େ ହ
କରି , େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। 4 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “ଏହି
ପୀଡ଼ା ମୃତୁ ୍ୟ ନିମେ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ନିମେ ,
େଯପରି ତ ାରା ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େଗୗରବପ୍ର ା ହୁ ଅି ।” 5 ଯୀଶୁ,
ମାଥର୍ ା ଏବଂ ତାହା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଲାଜାର ୁ େ ହ କରୁ ଥିେଲ।
6ଅତଏବ, େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି େବାଲି େଯେତେବେଳ େସ ଶୁଣିେଲ,
େସେତେବେଳ େସ େଯଉଁ ାନେର ଥିେଲ, େସହି ାନେର ଦୁଇ
ଦିନ ରହିଗେଲ। 7 ତ େର େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଚାଲ,
ଆେ ମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶକୁ ଯିବା।” 8 ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ଏେବ ଆପଣ ୁ
ପଥର େଫାପାଡ଼ିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ଆପଣ ଆଉ ଥେର
େସଠାକୁଯାଉଅଛି ? 9ଯୀଶୁଉ ରେଦେଲ, “ଦିନେରକଅଣବାର
ଘ ା ନାହିଁ? େକହି ଦିନେର ଚାଲିେଲ ଝୁ େ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ଏହି ଜଗତର େଜ୍ୟାତିଃ େଦେଖ; 10 କି ୁ ରାତିେର ଚାଲିେଲ େସ
ଝୁ େ , କାରଣ ତାହା ଅ ରେର େଜ୍ୟାତିଃ ନାହିଁ।” 11 େସ ଏସମ
କଥା କହିଲା ଉ ାେର େସମାନ ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଆ ମାନ
ବୁ ଲାଜାର ନିଦ୍ର ା ଯାଇଅଛି , କି ୁ ତାହା ୁ ନିଦ୍ର ାରୁ ଉଠାଇବା
ନିମେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି।” 12 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ପ୍ର ଭୁ , ଯଦି େସ ନିଦ୍ର ା ଯାଇଅଛି , ତାହାେହେଲ େସ ସୁ େହେବ।
13 ଯୀଶୁ ତା ର ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର କହିେଲ, କି ୁ େସ ନିଦ୍ର ାେର
େଶାଇପଡ଼ିବା ବିଷୟେର କହିେଲ େବାଲି େସମାେନ ମେନ କେଲ।
14 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ େସେତେବେଳ େସମାନ ୁ ରୂ େପ କହିେଲ,
“ଲାଜାର ମରିଯାଇଅଛି ; 15 ଆଉ, ମୁଁ େଯ େସ ାନେର ନ
ଥିଲି, ଏଥିସକାେଶ ତୁ ମାନ ନିମେ ଆନ କରୁ ଅଛି, େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରିବ; କି ୁ ଚାଲ, ଆେ ମାେନ ତାହା
ନିକଟକୁ ଯିବା।” 16େସଥିେର େଥାମା,ଯାହା ୁ ଦିଦୁମ େବାଲି କହି ,
େସ ଆପଣା ସ ୀ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, ଚାଲ, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ଯାଇ ତାହା ସା େର ମରିବା।

ଯୀଶୁ ହିଁ ପୁନରୁ ାନ ଓ ଜୀବନ
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17 ଯୀଶୁ ପହି ଶୁଣିେଲ େଯ, େସ ଚାରି ଦିନ େହଲା ସମାଧିେର
ରଖାଗେଲଣି। 18 େବଥନୀୟା ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ପ୍ର ାୟ ଏକ
େକ୍ର ାଶ ଦୂରେର ଥିଲା, 19 ଆଉ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ମାଥର୍ ା ଓ ମରୀୟମ ୁ େସମାନ ଭାଇ ବିଷୟେର ସା ନା େଦବା
ନିମେ େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ। 20 େସଥିେର ଯୀଶୁ
ଆସି ଅଛି େବାଲି େଯେତେବେଳ ମାଥର୍ ା ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ
େସ ତାହା ୁ େଭଟିବାକୁ ଗେଲ, କି ୁ ମରୀୟମ ଗୃହେର ବସି
ରହିେଲ। 21 ମାଥର୍ ା ଯୀଶୁ ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର
ଉପି ତ େହାଇଥାଆେ , ତାହାେହେଲ େମାହର ଭାଇ ମରି ନ
ଥାଆ ା। 22 କି ୁ ଆପଣ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିେବ, ଈଶ୍ବ ର େଯ
ତାହା ଆପଣ ୁ େଦେବ, ଏହା ଏେବ ସୁ ା ମୁଁ ଜାେଣ। 23 ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ଭାଇ ପୁଣି, ଉଠିବ।” 24 ମାଥର୍ ା ତାହା ୁ
କହିେଲ, େସେଯେଶଷ ଦିନେର ପୁନରୁ ାନସମୟେରଉଠିବ,ଏହା
ମୁଁ ଜାେଣ। 25 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ପୁନରୁ ାନ ଓ ଜୀବନ;
େଯ େମାʼ ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ ଯଦ୍ୟପି ମେର, ତଥାପି େସ
ବି ବ, 26 ପୁଣି, େଯ େକହି ବେ ଓ େମାʼ ଠାେର ବି ାସ କେର,
େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ; ଏହା କଅଣ ବି ାସ କରୁ ଅଛ?” 27 େସ
ତାହା ୁ କହିେଲ, ହଁ, ପ୍ର ଭୁ , ଯାହା ର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର
ଥିଲା,ଆପଣେଯଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େସହି ଖ୍ର ୀ ,ଏହା େମାହର ବି ାସ।

ଯୀଶୁ କା ି େଲ
28ଏହା କହିଲା ଉ ାେର େସ ଯାଇ ଆପଣା ଭଉଣୀ ମରୀୟମ ୁ

େଗାପନେର ଡାକି କହିେଲ, ଗୁରୁ ଆସି େଲଣି ଆଉ େତାେତ
ଡାକୁଅଛି । 29 େସ ଏହା ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ।
30 ଯୀଶୁ େସେତେବେଳ ଗ୍ର ାମ ଭିତରକୁ ଆସି ନ ଥିେଲ, କି ୁ
ମାଥର୍ ା ତାହା ୁ େଯଉଁ ାନେର େଭଟିଥିେଲ, େସପଯର୍ ୍ୟ େସ େସହି
ାନେର ଥିେଲ। 31 ଅତଏବ, େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ସହିତ
ଗୃହେର ଥାଇ ତାହା ୁ ସା ନା େଦଉଥିେଲ, େସମାେନ ମରୀୟମ ୁ
ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବାହାରିଯିବା େଦଖି, େସ ସମାଧି ନିକଟେର େରାଦନ
କରିବା ନିମେ ଯାଉଅଛି , ଏହା ମେନ କରି ତାହା ପେଛ ପେଛ
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ଗେଲ। 32 େସଥିେର ଯୀଶୁ େଯଉଁ ାନେର ଥିେଲ, ମରୀୟମ େସହି
ାନେର ଉପି ତ େହାଇ ତାହା ୁ େଦଖି ତାହା ର ଚରଣ ତେଳ
ପଡ଼ି କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ,ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଉପି ତ େହାଇଥାଆେ ,
ତାହାେହେଲ େମାʼ ଭାଇ ମରି ନ ଥାଆ ା। 33 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆସି ଥିବା ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ୁ େରାଦନ
କରୁ ଥିବା େଦଖି ଆ ାେର ଗଭୀର ଭାେବ ଉେ ଜିତ େହେଲ, ପୁଣି,
କ ର୍ ବ୍ୟ ସାଧନ ନିମେ ଦୃଢ଼ ସ େର ପଚାରିେଲ, 34 “ତା ୁ
େକଉଁଠାେର ରଖିଅଛ?” େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆସି
େଦଖ ।ୁ 35 ଯୀଶୁ କା ି େଲ। 36 େସଥିେର ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ
କହିେଲ, େଦଖ, େସ ତାହା ୁ କିପରି େ ହ କରୁ ଥିେଲ। 37 କି ୁ
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି େକହି କହିେଲ, ଏହି େଯଉଁ ବ୍ୟି େସହି
ଅ ବ୍ୟି ର ଆଖି ଫିଟାଇଥିେଲ, େସ କଅଣ ଏହାର ମୃତୁ ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ନିବାରଣ କରିପାରି ନ ଥାଆେ ?

ମୃତ ଲାଜାର ୁ ଜୀବନ ଦାନ
38 େସଥିେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର ଅ ରେର ବିର େହାଇ ସମାଧି

ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; ତାହା େଗାଟିଏ ଗୁହା, ପୁଣି, ତାʼ ମୁହଁେର େଗାଟାଏ
ପଥର ଥିଲା। 39 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହି ପଥର ଘୁ ାଇଦିଅ।” ମୃତ
ବ୍ୟି ଭଉଣୀ ମାଥର୍ ା ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , େସ ବାସି ଗଲାଣି,
କାରଣ େସ ଚାରି ଦିନ େହଲା ମଲାଣି। 40 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ଯଦି ତୁ େ ବି ାସ କର, ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା େଦଖିବ,
ଏହା କଅଣ ମୁଁ ତୁ କୁ କହିଲି ନାହିଁ?” େସଥିେର େସମାେନ
ପଥର ଘୁ ାଇେଦେଲ। 41 ଆଉ, ଯୀଶୁ ଊ ର୍ ଦୃି କରି କହିେଲ,
“ପିତଃ, ତୁ େ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିଲ େବାଲି ମୁଁ ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଉଅଛି। 42 ତୁ େ େଯ ସବର୍ ଦା େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିଥାଅ,
ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି; କି ୁ େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ଚତୁ ଗେର ଠିଆ
େହାଇଅଛି , ତୁ େ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛ େବାଲି େସମାେନ
େଯପରି ବି ାସ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ େହତୁ ମୁଁ ଏହା
କହିଲି।” 43େସଏହା କହିଉ ରେରଡାକିେଲ, “ଲାଜାର,ବାହାରି
ଆସ।” 44 ମୃତ େଲାକଟି ବାହାରି ଆସି େଲ; ତାହା ହାତ ଓ ପାଦ
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ସମାଧିବ େର ବ ା େହାଇଥିଲା, ପୁଣି, ତାହା ମୁଖେର ଖେ
ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ା େହାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହା
ବ ନ ଫିଟାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ।”

ଯୀଶୁ ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା
(ମାଥିଉ 26:1-5; ମାକର୍ 14:1,2; ଲୂକ 22:1,2)

45 ଅତଏବ, ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
େଯଉଁମାେନ ମରୀୟମ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ କମର୍
େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ; 46 ପୁଣି,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଫାରୂ ଶୀମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ,
ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ େସମାନ ୁ ଜଣାଇେଲ।
47 େସଥିେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ମହାସଭା ଆ ାନ
କରି କହିେଲ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କରୁ ଅଛୁ? ଏ େଲାକ ତ
ଅେନକଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରୁ ଅଛି। 48ଯଦିଆେ ମାେନତାହାକୁ ଏପରି
ଛାଡ଼ିେଦବା, ତାହାେହେଲ ସମେ ତାହାଠାେର ବି ାସ କରିେବ,
ଆଉ େରାମୀୟ ଅଧିକାରୀମାେନ ଆସି ଆ ମାନ ର ଏହି ାନ ଓ
ଜାତି ଉଭୟ ୁ ନ କରିେଦେବ। 49 କି ୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , କୟାଫା ନାମକ େସହି ବଷର୍ ର ମହାଯାଜକ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ; 50ସମୁଦାୟ ଜାତି ବିନ
ନ େହାଇ େଲାକସାଧାରଣ ନିମେ ଜେଣ େଯ ମରିବା ତୁ ମାନ
ପକ୍ଷେର ମ ଳଜନକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ବିଚାର କରୁ ନାହଁ।
51 େସ ଆପଣାଠାରୁ ଏହା କହିେଲ ନାହିଁ, କି ୁ େସ େସହି ବଷର୍ ର
ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ େଯ ଜାତି ନିମେ , 52 ଆଉ େକବଳ
େସହି ଜାତି ନିମେ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଛି ଭି ସ ାନମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରି ଏକ କରିବା ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛି , ଏଥିସକାେଶ ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିେଲ। 53 େତଣୁ
େସହି ଦିନଠାରୁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ମ ଣା
କେଲ। 54 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ
ପ୍ର କାଶେର ଗମନାଗମନ କେଲ ନାହିଁ, କି ୁ େସ େସ ାନରୁ
ବାହାରିଯାଇ ପ୍ର ା ର ନିକଟେର ଥିବା ଅ ଳର ଇଫ୍ର ୟିମ ନାମକ
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େଗାଟିଏ ନଗରକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ, ଆଉ େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ
େସଠାେର ରହିେଲ। 55 ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ନି ାର ପବର୍ ସି କଟ
ଥିଲା, ପୁଣି, ପ ୀଗ୍ର ାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି
କରିବା ନିମେ ନି ାର ପବର୍ ପୂେବର୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା
କେଲ। 56 େସଥିେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ କରୁ
ମ ି ରେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସମୟେରପର ରକହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ମେନ କରୁ ଅଛ? େସ କି ପବର୍ କୁ ଆସି େବ
ନାହିଁ? 57 ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ ଧରିବା
ଉେ ଶ୍ୟେର, େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି , ଏହା ଯଦି େକହି ଜାେଣ,
ତାହା ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।

12
େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁ ଅଭିେଷକ
(ମାଥିଉ 26:6-13; ମାକର୍ 14:3-9)

1 ଇତିମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ନି ାର ପବର୍ ର ଛଅ ଦିନ ପୂବର୍ ରୁ
େବଥନୀୟାକୁ ଆସି େଲ; େଯଉଁ ଲାଜାର ୁ େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇଥିେଲ, େସ େସହି ାନେର ଥିେଲ। 2 େତଣୁ େସମାେନ
ତାହା ନିମେ େସହି ାନେର େଗାଟିଏ ରାତି୍ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ;
ମାଥର୍ ା ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ
େଭାଜନେର ବସି େଲ, ଲାଜାର େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ।
3 େସେତେବେଳ ମରୀୟମ ଅଧ େସର ଅତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବିଶୁ
ଜଟାମାଂସୀ ସୁଗ ି େତୖଳ େଘନି ଯୀଶୁ ପାଦେର ତାହା ଲଗାଇ
ଆପଣା େକଶେର ତାହା ପାଦ େପାଛିେଦେଲ, ଆଉ େତୖଳର
ସୁବାସେର ଘରଟି ମହକିଗଲା। 4 କି ୁ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା ନାମକ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ୁ ଶତ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, େସ କହିଲା, 5 ଏହି େତୖଳ ତିନିଶହ
ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟେର* ବିକ୍ର ୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି
ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦିଆ ନ ଗଲା? 6 େସ େଯ ଦରିଦ୍ର ମାନ ନିମେ ଚି ା

* 12:5 ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟେର ତିନିଶହ ଦିନାର୍
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କରୁ ଥିଲା େବାଲି ଏହା କହିଲା, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ େସ ଜେଣ େଚାର,
ଆଉ ତାହା ନିକଟେର ଟ ାଥଳୀ ଥିବାରୁ , େସଥିେର ଯାହା ଯାହା
ରଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା େସ େଚାରି କରି େନଇଯାଉଥିଲା। 7 େସଥିେର
ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େଯପରି େମାହର ସମାଧି ଦିନ
ନିମେ େସଏହା ରଖି ପାେର। 8ଦରିଦ୍ର ମାେନତସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଅଛି , ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିକଟେର ନ ଥିବି।”

ଲାଜାର ବିରୁ େର ଷଡ଼ଯ
9ଇତିମଧ୍ୟେରବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ େସେସଠାେରଅଛି

େବାଲି ଜାଣି ପାରି େକବଳ ଯୀଶୁ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ
ଲାଜାର ୁ େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିେଲ, ତାହା ୁ େଦଖିବା
ନିମେ ମଧ୍ୟ ଆସି େଲ। 10 କି ୁ ଲାଜାର ୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା
ନିମେ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ମ ଣା କେଲ, 11 କାରଣ ତାହା
େଯାଗୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକଯାଇ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ
କରୁ ଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ମାକର୍ 11:1-11; ଲୂକ 19:28-40)

12 ତହିଁ ଆରଦିନ ପବର୍ କୁ ଆସି ଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଯୀଶୁ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସୁଅଛି େବାଲି ଶୁଣି 13 ଖଜୁରୀ ବାହୁ ା
େଘନି ତାହା ୁ େଭଟିବା ନିମେ ବାହାରିଗେଲ ଓ ଉ ରେର
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
“େହାଶା ା।”
“ପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି ,
େସ ଧନ୍ୟ; ଧନ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା।” 14 ଆଉ, ଯୀଶୁ େଗାଟିଏ

ଗ ର୍ ଭଶାବକ ପାଇ ତାହା ଉପେର ଆେରାହଣ କେଲ,
େଯପରି େଲଖାଅଛି,

15ଆେଗା ସି େୟାନର କେନ୍ୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ;
େଦଖ, େତାର ରାଜା ଆସୁଅଛି ,
େସ ଗ ର୍ ଭଶାବକ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛି ।
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16 ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର ଥେମ ଏହି ସମ ବିଷୟ ବୁଝିେଲ
ନାହିଁ, କି ୁ ଯୀଶୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହଲା ଉ ାେର ଏସମ ବିଷୟ
େଯ ତାହା ସ େର େଲଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି, ତାହା ପ୍ର ତି
େସମାେନ େଯ ଏହିସବୁ କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାନ ମନେର
ପଡ଼ିଲା। 17 ଆଉ, େସ ଲାଜାର ୁ ସମାଧିରୁ ଡାକି ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବା ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ତାହା ସହିତ
ଥିେଲ, େସମାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ
େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େଯଣୁ େସ ଏହି
ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି େବାଲି େସମାେନ ଶୁଣିଥିେଲ। 19 େସଥିେର
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ପର ର କୁହାେକାହି େହେଲ, େଦଖୁଅଛ ତ,
ତୁ ମାନ ସମ େଚ ା ବିଫଳ େହଉଅଛି; େଦଖ, ଜଗତଟାଯାକ
ତାହାର ପଛେର ଗେଲଣି।

ଯୀଶୁ ସ ାନେର େକେତକ ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ
20 ପବର୍ ସମୟେର ଉପାସନା କରିବା ନିମେ ଆସି ଥିବା

ଯାତ୍ର ୀମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ ଥିେଲ। 21 େସମାେନ
ଗାଲିଲୀ େବଥ୍ ସାଇଦାନିବାସୀ ଫିଲି ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ
ଅନୁେରାଧ କରି କହିେଲ, ମହାଶୟ, ଯୀଶୁ ୁ ଦଶର୍ ନ କରିବା ନିମେ
ଆ ମାନ ର ଇ ା। 22 ଫିଲି ଯାଇ ଆ ି ୟ ୁ କହିେଲ, ପୁଣି,
ଆି ୟ ଓ ଫିଲି ଯାଇ ଯୀଶୁ ୁ କହିେଲ। 23 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମହିମାନି୍ଵ ତ େହବା ନିମେ ସମୟ
ଉପି ତ। 24ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଗହମବୀଜ ଯଦି
ମୃ ି କାେର ପଡ଼ି ନ ମେର, ତାହାେହେଲ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ, କି ୁ
ଯଦି ମେର, ତାହାେହେଲ ବହୁ ତ ଫଳ ଫେଳ। 25 େଯ ଆପଣା
ପ୍ର ାଣକୁ ପି୍ର ୟ ଜ୍ଞାନ କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ େଯ ଆପଣା
ପ୍ର ାଣକୁ ଇହଜଗତେର ଘୃଣା କେର, େସ ତାହା ଅନ ଜୀବନ
ନିମେ ରକ୍ଷା କରିବ। 26 େକହି େଯେବ େମାହର େସବକ, େତେବ
େସ େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ ; ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥାଏ, େମାହର
େସବକ ମଧ୍ୟ େସହିଠାେର ରହିବ; େକହି େଯେବ େମାହର େସବା
କେର, େତେବ ପିତା ତାହାକୁ ସ ାନ େଦେବ।”
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ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
27 “ଏେବ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଉଦ୍ ବି େହାଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କଅଣ

କହିବି? ପିତଃ, େମାେତ ଏହି ସମୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କର? କି ୁ
ଏଥିସକାେଶ ତ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଅଛି। 28 ପିତଃ,ଆପଣା
ନାମ ମହିମାନି୍ଵ ତ କର।” େସଥିେର ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା,
ଆେ ତାହା ମହିମାନି୍ଵ ତ କରିଅଛୁ, ଆଉ ପୁନବର୍ ାର ମହିମାନି୍ଵ ତ
କରିବୁ। 29 େତଣୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକସମୂହ ଏହା
ଶୁଣି େମଘଗ ର୍ ନ େହଲା େବାଲି କହିେଲ; ଅନ୍ୟମାେନ କହିେଲ,
ଜେଣ ଦୂତ ଏହା ୁ କଥା କହିଅଛି । 30 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ,
“େମାʼ ନିମେ ଏହି ବାଣୀ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ନିମେ
େହାଇଅଛି। 31 ଏେବ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର ଉପି ତ; ଏେବ ଏହି
ଜଗତରଅଧିପତିକୁ ବାହାେର ପକାଯିବ। 32ଆଉ, ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରୁ
ଊ ର୍ କୁ ଉି ତ େହବି, ତାହାେହେଲ ସମ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ
ଆକଷର୍ ଣ କରିବି। 33 େସ େକଉଁ ପ୍ର କାର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛି , େସଥିର ସୂଚନା େଦଇ ଏହା କହିେଲ।” 34 େସଥିେର
େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଖ୍ର ୀ ଅନ କାଳ ରହିେବ
େବାଲି ଆେ ମାେନ ବ୍ୟବ ାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ, େତେବ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଅବଶ୍ୟ ଊ ର୍ କୁ ଉି ତ େହେବ େବାଲି ତୁ େ କିପରି କହୁ ଅଛ?
ଏହି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ? 35 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଆଉ ଅ ସମୟ ମାତ୍ର େଜ୍ୟାତିଃ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି।
ଅ କାର େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ ନ କେର, ଏଥିନିମେ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର େଜ୍ୟାତିଃ ଥାଉ ଥାଉ ଗମନାଗମନ କର;
େଯ ଅ କାରେର ଗମନାଗମନ କେର, େସ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି,
ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। 36 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େଜ୍ୟାତିଃର ସ ାନ
ହୁ ଅ, େସଥିପାଇଁ େଜ୍ୟାତିଃ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଥାଉ ଥାଉ
େଜ୍ୟାତିଃେର ବି ାସ କର।” ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା କହି ପ୍ର ାନ କେଲ
ଓ େସମାନ ଠାରୁ େଗାପନେର ରହିେଲ।

େଲାକମାନ ର ଅବି ାସ
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37 କି ୁ ଯଦ୍ୟପି େସ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଏେତ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
କରିଥିେଲ, ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରୁ ନ ଥିେଲ,
38 େଯପରି ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ
ହୁ ଏ,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , କିଏ ଆ ମାନ ସ ାଦ ବି ାସ କରିଅଛି?

ଆଉ ପ୍ର ଭୁ ବାହୁ କାହା ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି?”
39 ଏହି କାରଣରୁ େସମାେନ ବି ାସ କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ, େଯଣୁ

ଯିଶାଇୟ ପୁନ କହିଅଛି ,
40 “େସ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଅ କରିଅଛି ,

ଆଉ େସମାନ ହୃ ଦୟ ଜଡ଼ କରିଅଛି ,
େଯପରି େସମାେନ ଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ

ଓ ହୃ ଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହିଁ, ପୁଣି, େଫରିେବ ନାହିଁ,
ଆଉଆେ େସମାନ ୁ ସୁ କରିବୁ ନାହିଁ।”

41 ଯିଶାଇୟ ଏହିସବୁ କହିେଲ, କାରଣ େସ ତାହା ର ମହିମା
େଦଖିେଲ ଓ ତାହା ବିଷୟେର କଥା କହିେଲ। 42 ତଥାପି
ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା ଅେନେକ ତାହା ଠାେର ବି ାସ
କେଲ, କି ୁ କାେଳ େସମାେନ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର ହୁ ଅି ,
ଏଥିପାଇଁ ଫାରୂ ଶୀମାନ େହତୁ ତାହା ୀକାର କରୁ ନ ଥିେଲ,
43 କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ େଗୗରବ ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ େଗୗରବ ଭଲ ପାଇେଲ।

ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ାରା ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର
44ଯୀଶୁ ଉ ରେର କହିେଲ, “େଯ େମାʼ ଠାେର ବି ାସ କେର,

େସ େକବଳ େମାʼ ଠାେର ବି ାସ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାହର
େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ଠାେର ବି ାସ କେର; 45ଆଉ, େଯ େମାେତ ଦଶର୍ ନ
କେର, େସ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ଦଶର୍ ନ କେର। 46 େଯ େକହି
େମାʼଠାେର ବି ାସକେର, େସ େଯପରିଅ କାରେରବାସନକେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ େଜ୍ୟାତିଃ େହାଇ ଆସି ଅଛି। 47 େକହି ଯଦି
େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କେର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତାହାର
ବିଚାର କେର ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ
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ଆସି ବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି। 48 େଯ େମାେତ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ, ତାହାର
ବିଚାରକ ର୍ ା ଅଛି; ମୁଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, ତାହା େଶଷ ଦିନେର
ତାହାର ବିଚାର କରିବ। 49 କାରଣ ମୁଁ ଆପଣାଠାରୁ କହି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ମୁଁ କଅଣ କହିବି ଓ କଅଣ ବ୍ୟ କରିବି, ତାହା େମାହର
େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ପିତା େମାେତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ; 50 ପୁଣି, ତାହା
ଆଜ୍ଞା େଯ ଅନ ଜୀବନ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ।ଅତଏବ, ମୁଁ େଯ େଯକଥା
କେହ, ପିତା େମାେତ େଯପରି କହିଅଛି , େସହିପରି କେହ।”

13
ଶିଷ୍ୟମାନ ପାଦ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ

1 ନି ାର ପବର୍ େହବା ପୂବର୍ ରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତା ନିକଟକୁ
ଆପଣାର ପ୍ର ୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପି ତ ଜାଣି, ଜଗତେର ଥିବା
ନିଜର େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ େସ େପ୍ର ମ କରି ଆସୁଥିେଲ, େସମାନ
ପ୍ର ତି ଚୂ ଡ଼ା େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ କେଲ। 2ଆଉ, ରାତି୍ର େଭାଜ ସମୟେର,
େଯେତେବେଳ ଶୟତାନ ଶିେମାନର ପୁତ୍ର ଇ ାରିେୟାତୀୟ
ଯିହୂ ଦାର ହୃ ଦୟେର ଯୀଶୁ ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା ନିମେ
ସଂକ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା, 3 େସେତେବେଳ, ପିତା େଯ ତାହା
ହ େର ସମ ବିଷୟ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ଓ େସ େଯ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟରୁ ଆସି ଅଛି , ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି , 4 ଏହା
ଜାଣି େସ େଭାଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ବ କାଢ଼ି େଦଇ
େଗାଟିଏ ଗାମୁଛା େଘନି ଆପଣାର କଟି ବ ନ କେଲ। 5 ତ େର
େସ ପାତ୍ର େର ଜଳ ଢାଳିେଲ, ପୁଣି, ଶିଷ୍ୟମାନ ପାଦ େଧାଇେଦଇ
ଆପଣାକଟିେରବ ା େହାଇଥିବାଗାମୁଛାେର େପାଛିବାକୁଲାଗିେଲ।
6 କ୍ର େମ େସ ଶିେମାନ ପିତର ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; େସ ତାହା ୁ
କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େମାହର ପାଦ େଧାଇ େଦଉଅଛି ? 7ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯାହା କରୁ ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ଏେବ
ଜାଣୁ ନାହଁ, କି ୁ ପେର ବୁଝିବ।” 8 ପିତର ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣ
କଦାପି େମାହର ପାଦ େଧାଇେଦେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର
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େଦେଲ, “ଯଦି ମୁଁ ତୁ କୁ େଧୗତ ନ କେର, ତାହାେହେଲ େମାʼ ସହିତ
ତୁ ର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ।” 9 ଶିେମାନ ପିତର ତାହା ୁ କହିେଲ,
ପ୍ର ଭୁ , େକବଳ େମାହର ପାଦ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େମାହର ହ ଓ ମ କ
ମଧ୍ୟ। 10 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଯ ାନ କରିଅଛି, ତାହାର
ପାଦ େଧାଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ, େସ ପ୍ର କୃତେର
ଶୁଚି; ତୁ େ ମାେନ ଶୁଚି ଅଟ, କି ୁ ସମେ ନୁହଁ।” 11 କାରଣ େଯ
ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ, େସ ତାହାକୁ ଜାଣିଥିେଲ;
ଅତଏବ େସ କହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଶୁଚି ନୁହଁ। 12ତ େର
େସ େସମାନ ର ପାଦ େଧାଇେଦଇ ଆପଣା ବ ପି ି ପୁନବର୍ ାର
ବସି ଲା ଉ ାେର େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କଅଣ
କରିଅଛି, ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ବୁଝୁ ଅଛ? 13ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
ଗୁରୁ ଓ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି ଡାକୁଅଛ, ଆଉ ଯଥାଥର୍ କହୁ ଅଛ; କାରଣ ମୁଁ ତ
େସହି। 14ଅତଏବ,ପ୍ର ଭୁ ଓ ଗୁରୁ େଯ ମୁଁ, ମୁଁ ଯଦି ତୁ ମାନ ରପାଦ
େଧାଇ େଦଇଅଛି, େତେବ ତୁ ମାନ ର ମଧ୍ୟ ପର ରର ପାଦ
େଧାଇବା କ ର୍ ବ୍ୟ। 15କାରଣତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ମୁଁ େଯପରି କରିଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ େସପରି କର, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େଗାଟିଏ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଅଛି। 16 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଦାସ ଆପଣା କ ର୍ ାଠାରୁ େଶ୍ର ନୁେହଁ, କି ା େପ୍ର ରିତ
ଆପଣା େପ୍ର ରକଠାରୁ େଶ୍ର ନୁେହଁ। 17 ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଏହିସବୁ
ଜାଣ, େତେବ େସହି ପ୍ର କାର କେଲ ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ। 18 ମୁଁ ତୁ
ସମ ସ େର କହୁ ନାହିଁ; େକଉଁ ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ୁ
ମୁଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; କି ୁ ଧମର୍ ଶା ର ଏହି
ବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, େସଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଘଟୁ ଅଛି, େଯ
େମାହର ଅ ଖାଏ, େସ େମାହର ବିରୁ େର େଗାଇଠା ଉଠାଇଲା।
19 ତାହା ଘଟିବା ସମୟେର, ମୁଁ େସହି ଅେଟ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ବି ାସ କର, ଏଥିନିମେ ତାହା ଘଟିବା ପୂେବର୍ ମୁଁ ବ ର୍ ମାନ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି। 20 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ
େମାହର େପ୍ର ରିତ ବ୍ୟି ୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର
ଓ େଯ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ଗ୍ର ହଣ
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କେର।”
ବି ାସଘାତକ ସ କର୍ େର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:20-25; ମାକର୍ 14:17-21; ଲୂକ 22:21-23)

21 ଯୀଶୁ ଏହି ସମ କଥା କହିଲା ଉ ାେର ଆ ାେର ଉଦ୍ ବି
େହେଲ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବ।” 22 େସ କାହା ସ େର କହିେଲ, େସ ବିଷୟେର ହତବୁି
େହାଇ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପର ରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିେଲ। 23 ଯୀଶୁ
ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ, େସ
ଯୀଶୁ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ବସି େଭାଜନ କରୁ ଥିେଲ। 24 ଅତଏବ,
ଶିେମାନ ପିତରତାହା ୁ ସେ ତ କରି କହିେଲ, େସ କାହା ସ େର
କହୁ ଅଛି , ତାହା କୁହ। 25 େସ େସହି ପ୍ର କାର ବସି ଥାଇ ଯୀଶୁ
ବକ୍ଷ ଳେର ଆଉଜିପଡ଼ି ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , େସ କିଏ?
26 େତଣୁ ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଯାହା ନିମେ ମୁଁ ଏହି ରୁ ଟିଖ କ
ବୁଡ଼ାଇବି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା େଦବି, େସ।” ତହିଁେର େସ େସହି
ରୁ ଟିଖ କ ବୁଡ଼ାଇ ତାହା େଘନି ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଶିେମାନର
ପୁତ୍ର ଯିହୂ ଦାକୁ େଦେଲ। 27 େସ ରୁ ଟିଖ କ ପାଇଲା ଉ ାେର
ଶୟତାନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କଲା। େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ଯାହା କରୁ ଅଛ, ତାହା ଶୀଘ୍ର କର।” 28 କି ୁ େସ କି
ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହାକୁ ଏହି କଥା କହିଥିେଲ, ତାହା େଭାଜେର
ବସି ଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଜାଣିେଲ ନାହିଁ। 29କାରଣ
ଯିହୂ ଦା ନିକଟେର ଟ ାଥଳୀ ଥିବାରୁ , ପବର୍ ନିମେ ଯାହା ଯାହା
ପ୍ର େୟାଜନ, ତାହା କ୍ର ୟ କରିବାକୁ କି ା ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ କିଛି ଦାନ
କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ େବାଲି େକହି େକହି ମେନ କେଲ।

ନୂତନ ଆଜ୍ଞା
30 ରୁ ଟିଖ କ ଗ୍ର ହଣ କରି େସ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରିଗଲା,

େସେତେବେଳ ରାତି୍ର କାଳ। 31 େସ ବାହାରିଗଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “ଏେବ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମହିମାନି୍ଵ ତ େହେଲ ଓ ତାହା ଠାେର
ଈଶ୍ବ ର ମହିମାନି୍ଵ ତ େହେଲ। 32 ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ତାହା ଠାେର
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ମହିମାନି୍ଵ ତ େହେଲ, େତେବ ଈଶ୍ବ ର ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ଆପଣାଠାେର
ମହିମାନି୍ଵ ତ କରିେବ, ପୁଣି, ଶୀଘ୍ର ତାହା ୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ କରିେବ।
33 ବ ଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଅ ସମୟ ତୁ ମାନ ସା େର ଅଛି।
ତୁ େ ମାେନ େମାହର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ; ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ାନକୁ
ଯାଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େସ ାନକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ
େଯପରି ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିଲି, େସହିପରି ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ
କହୁ ଅଛି। 34ତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଦଉଅଛି; ମୁଁ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କର। 35 ଯଦି
ତୁ ମାନ ର ପର ର ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ
େଯ େମାହର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମେ ତ ାରା ଜ୍ଞାତ େହେବ।”

ପିତର ଅ ୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:31-35; ମାକର୍ 14:27-31; ଲୂକ 22:31-34)

36 ଶିେମାନ ପିତର ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଉଅଛି ? ଯୀଶୁଉ ରେଦେଲ, “ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି,ତୁ େ
ବ ର୍ ମାନ େମାହର ପେଛ ପେଛ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ, କି ୁ
ପେର ଯିବ।” 37 ପିତର ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ବ ର୍ ମାନ
କାହିଁକି ଆପଣ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ପାେର ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣ
ନିମେ ନିଜ ପ୍ର ାଣ େଦବି। 38ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ କଅଣ
େମାʼ ନିମେ ନିଜ ପ୍ର ାଣ େଦବ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି,
କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁ େ େମାେତ ତିନି ଥର ଅ ୀକାର କରିବ।”

14
ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ

1 “ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ଉଦ୍ ବି ନ େହଉ; ତୁ େ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ କର, େମାʼ ଠାେର ମଧ୍ୟ ବି ାସ କର।
2 େମାହର ପିତା ଗୃହେର ଅେନକ ବାସ ାନ ଅଛି; ଯଦି ନ ଥାଆ ା,
ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିଥାଆି , ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ
ାନ ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି; 3 ପୁଣି, ମୁଁ ଯାଇ ତୁ ମାନ
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ନିମେ ାନ ପ୍ର ୁତ କେଲ ପୁନବର୍ ାର ଆସି ବି, ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ
ାନେର ଥାଏ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି େସହି ାନେର ରହିବ,
େସଥିନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ େଘନିଯିବି। 4 ପୁଣି, ମୁଁ
େଯଉଁ ାନକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହାର ପଥ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ।” 5 େଥାମା
ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େକଉଁ ାନକୁ ଯାଉଅଛି , ତାହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହିଁ; ପଥ ବା କିପରି ଜାଣି ପାରୁ ? 6 ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ; େମାʼ େଦଇ ନ ଗେଲ
େକହି ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। 7ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
ଜାଣିଥାଆ , ତାହାେହେଲ େମାହର ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଆ ;
ଏେବ େହଁ ତାହା ୁ ଜାଣୁଅଛ ଓ ତାହା ୁ େଦଖିଅଛ।” 8 ଫିଲି
ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆ ମାନ ୁ ପିତା ୁ ଦଶର୍ ନ କରାଉ ୁ, ତାହା
ଆ ମାନ ନିମେ ଯେଥ । 9 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଫିଲି ,
ଏେତ କାଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ସା େର ଅଛି, ଆଉ ତୁ େ କଅଣ
େମାେତ ଜାଣିଲ ନାହିଁ? େଯ େମାେତ ଦଶର୍ ନ କରିଅଛି, େସ ପିତା ୁ
ଦଶର୍ ନ କରିଅଛି;ଆ ମାନ ୁ ପିତା ୁ ଦଶର୍ ନ କରାଉ ୁ େବାଲି ତୁ େ
କିପରି କହୁ ଅଛ? 10 ମୁଁ େଯ ପିତା ଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମାʼ
ଠାେର ଅଛି , ଏ କଥା କଅଣ ବି ାସ କରୁ ନାହଁ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େଯ ସମ ବାକ୍ୟ କେହ, େସହିସବୁ େମାʼ ନିଜରୁ କେହ ନାହିଁ,
କି ୁ ପିତା େମାʼ ଠାେର ଥାଇ ଆପଣା କମର୍ କରୁ ଅଛି । 11 ମୁଁ େଯ
ପିତା ଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମାʼ ଠାେର ଅଛି , େମାହର ଏହି କଥା
ବି ାସ କର, ନତୁ ବା କମର୍ େଯାଗୁଁ େହେଲ ବି ାସ କର। 12 ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େମାʼ ଠାେର େଯ ବି ାସ କେର, ମୁଁ
େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରୁ ଅଛି, େସ ମଧ୍ୟ େସହିସବୁ କରିବ, ଆଉ େସ
ସବୁ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ କମର୍ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତା ନିକଟକୁ
ଯାଉଅଛି। 13 ପୁଣି, ପିତା େଯପରି ପୁତ୍ର ଠାେର ମହିମାନି୍ଵ ତ ହୁ ଅି ,
ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ନାମେର ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ତାହା
ମୁଁ କରିବି। 14 ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ନାମେର େକୗଣସି ବିଷୟ
େମାେତ ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା କରିବି।”
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ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
15 “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େପ୍ର ମ କର, ତାହାେହେଲ

େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବ। 16ଆଉ, ମୁଁ ପିତା ୁ ନିେବଦନ
କରିବି, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ସା େର ଅନ କାଳ ରହିବା ନିମେ
େସ ତୁ ମାନ ୁ ଆଉ ଜେଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ୁ , 17 ଅଥର୍ ାତ୍ େସହି
ସତ୍ୟମୟ ଆ ା ୁ େଦେବ। ଜଗତ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିପାେର
ନାହିଁ,କାରଣଜଗତତାହା ୁ େଦେଖନାହିଁ କି ା ଜାେଣ ନାହିଁ;
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ଜାଣ, କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ସା େର
ଥାଆି , ପୁଣି, େସତୁ ମାନ ଅ ରେରରହିେବ। 18 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି।
19 ଅ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ଜଗତ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଦଖିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟଜୀବିତରହିବ। 20 ମୁଁ େଯ େମାହର ପିତା ଠାେର
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଯ େମାʼ ଠାେର ଓ ମୁଁ ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଛି,
ଏହା େସ ଦିନ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 21 େଯ େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ
ଗ୍ର ହଣ କରି ପାଳନ କେର, େସହି ତ େମାେତ େପ୍ର ମ କେର, ଆଉ
େଯ େମାେତ େପ୍ର ମ କେର, େମାହର ପିତା ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କରିେବ,
ପୁଣି, ମୁଁ ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କରିବି ଓ ତାହା ନିକଟେର ଆପଣାକୁ
ପ୍ର କାଶ କରିବି।” 22 ଯିହୂ ଦା (ଇ ାରିେୟାତୀୟ ନୁେହଁ) ତାହା ୁ
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , କଅଣ େହଲା େଯ, ଆପଣ ଜଗତ ନିକଟେର
ଆପଣାକୁ ପ୍ର କାଶ ନ କରି ଆ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛି ? 23ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଯଦି େକହି େମାେତ
େପ୍ର ମ କେର, ତାହାେହେଲ େସ େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ,
ପୁଣି, େମାହର ପିତା ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କରିେବ, ଆଉ ଆେ ମାେନ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। 24 େଯ େମାେତ
େପ୍ର ମ କେର ନାହିଁ, େସ େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର ନାହିଁ,
ଆଉ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣୁଅଛ, ତାହା େମାହର ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ପିତା ର। 25 ମୁଁ ତୁ ମାନ ସା େର
ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ସମ କଥା କହିଲି। 26 କି ୁ େସହି
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ପିତା େମାʼ ନାମେର
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େପ୍ର ରଣ କରିେବ, େସ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା େଦେବ,
ଆଉ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି, େସହିସବୁ ତୁ ମାନ ୁ
ରଣ କରାଇେବ। 27 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଶାି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି,
େମାହର ନିଜର ଶାି ତୁ ମାନ ୁ ଦାନ କରୁ ଅଛି; ଜଗତ େଯପରି
ଦାନ କେର, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େସପରି ଦାନ କରୁ ନାହିଁ। ତୁ ମାନ
ହୃ ଦୟ ଉଦ୍ ବି କି ଭୟଗ୍ର ନ େହଉ। 28 ମୁଁ େଯ ଯାଉଅଛି ଓ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଆସୁଅଛି, େମାହରଏହି କଥା ତ ଶୁଣିଅଛ।
ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େପ୍ର ମ କରୁ ଥାଆ , ତାହାେହେଲ ମୁଁ
େମାହର ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି େବାଲି ଆନ କରିଥାଆ ,
କାରଣ ପିତା େମାʼଠାରୁ ମହାନ। 29ଆଉ, ତାହା ଘଟିବା ସମୟେର
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବି ାସ କରିବ, ଏଥିନିମେ ତାହା ଘଟିବା
ପୂେବର୍ ମୁଁ ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛି। 30 ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତ
ଆଉ ଅଧିକ କଥାବା ର୍ ା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି
ଆସୁଅଛି; ଆଉ, େମାʼ ଠାେର ତାହାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ; 31 କି ୁ ମୁଁ
େଯ ପିତା ୁ େପ୍ର ମ କେର ଓ ପିତା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେର, ଏହା
େଯପରି ଜଗତ ଜାଣି ପାେର, ଏଥିନିମେ ଏପରି ଘଟୁ ଅଛି।
ଉଠ, ଆେ ମାେନ ଏହି ାନରୁ ଚାଲିଯାଉ।”

15
ଯୀଶୁ ପ୍ର କୃତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

1 “ମୁଁ ପ୍ର କୃତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି, େମାହର ପିତା କୃଷକ। 2 େମାʼ
ଠାେର ଥିବା େଯେକୗଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା େସ
କାଟିପକାି ; ଆଉ, େଯେକୗଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫେଳ, ଅଧିକ ଫଳ
ଫଳିବା ନିମେ େସ ତାହା ପରି ାର କରି । 3 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, େସଥିସକାେଶ ତୁ େ ମାେନ ପରି ୃତ
େହାଇସାରିଅଛ। 4େମାʼଠାେରରୁ ହ, େସଥିେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ଠାେର
ରହିବି। ଶାଖା େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ନ ରହିେଲ ନିଜରୁ ଫଳ
ଫଳି ପାେର ନାହିଁ, େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େମାʼ ଠାେର ନ
ରହିେଲ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। 5 ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, ତୁ େ ମାେନ
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ଶାଖା; େଯ େମାʼ ଠାେର ରେହ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାେର ରେହ, େସ
ପ୍ର ଚୁ ର ଫଳ ଫେଳ; କାରଣ େମାʼ ବିନା ତୁ େ ମାେନ କିଛି କରିପାର
ନାହିଁ। 6 େକହି େଯେବ େମାʼ ଠାେର ନ ରେହ, ତାହାେହେଲ
େସ ଶାଖା ପରି ବାହାେର ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ, ପୁଣି,
େଲାେକ େସଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁେର ପକାଇ ଦିଅି ଓ
େସଗୁଡ଼ାକ େପାଡ଼ିଯାଏ। 7ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାʼଠାେର ରୁ ହ,ଆଉ
େମାହର ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ଠାେର ରୁ େହ, ତାହାେହେଲ େଯେକୗଣସି
ବିଷୟ ଇ ା କର, ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁ ମାନ ନିମେ ତାହା
ସାଧିତ େହବ। 8 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଚୁ ର ଫଳ ଫଳିେଲ େମାହର
ପିତା ମହିମାନି୍ଵ ତ େହେବ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େମାହର ପ୍ର କୃତ
ଶିଷ୍ୟ େହବ। 9 ପିତା େଯପ୍ର କାର େମାେତ େପ୍ର ମ କରିଅଛି , ମୁଁ
ମଧ୍ୟ େସପ୍ର କାର ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛି; େମାହର େପ୍ର ମେର
ି ର େହାଇ ରହିଥାଅ। 10 ମୁଁ େଯପରି େମାହର ପିତା ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରି ତାହା େପ୍ର ମେର ି ର େହାଇ ରହିଥାଏ, େସପ୍ର କାର
ତୁ େ ମାେନ େଯେବ େମାହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାେହେଲ
େମାହର େପ୍ର ମେର ି ର େହାଇ ରହିବ। 11 େମାହରଆନ େଯପରି
ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଏ, ଆଉ ତୁ ମାନ ଆନ େଯପରି ପୂ ର୍
ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଏସମ ତୁ ମାନ ୁ କହିଲି। 12 ମୁଁ େଯପରି
ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େସହିପରି ପର ରକୁ
େପ୍ର ମ କର, ଏହି େମାହର ଆଜ୍ଞା। 13 ଆପଣା ବ ୁ ମାନ ନିମେ
ନିଜ ପ୍ର ାଣ ଦାନ କରିବା ଅେପକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ େଶ୍ର େପ୍ର ମ
ନାହିଁ। 14 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତାହା ଯଦି
ପାଳନ କର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ େମାହର ବୁ । 15 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଆଉ ଦାସ େବାଲି କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ କ ର୍ ା କଅଣ କରି , ଦାସ
ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ, କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବ ୁ େବାଲି କହିଅଛି,
କାରଣ ମୁଁ େମାହର ପିତା ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି, େସହିସବୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇଅଛି। 16ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ମେନାନୀତ କରି
ନାହଁ, କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ଯାଇ ଫଳ ଉ କର ଓ ତୁ ମାନ ର ଫଳ ାୟୀ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ନିଯୁ କରିଅଛି। େସଥିେର ତୁ େ ମାେନ
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େମାʼ ନାମେର ପିତା ୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, େସ ତାହା ତୁ ମାନ ୁ
େଦେବ; 17 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କର,
ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ସମ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି।”

ବି ାସୀ ୁ ଜଗତର ଘୃଣା
18 “ଜଗତ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କେର, େତେବ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା

କରିବା ପୂେବର୍ ତାହା େଯ େମାେତ ଘୃଣା କରିଅଛି, ଏହା ଜାଣ।
19 ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଜଗତରୁ ଉ େହାଇଥାଆ , େତେବ
ଜଗତ ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣାର େଲାକ ଜାଣି େପ୍ର ମ କର ା; କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ ଜଗତରୁ ଉ େହାଇ ନାହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଜଗତମଧ୍ୟରୁ ମେନାନୀତକରିଅଛି,ଏଥିନିମେ ଜଗତତୁ ମାନ ୁ
ଘୃଣା କେର। 20ଦାସଆପଣାକ ର୍ ାଠାରୁ େଶ୍ର ନୁେହଁ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଏହି େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, ତାହା ରଣ କର। ଯଦି େସମାେନ
େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି ,ତାହାେହେଲତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା
କରିେବ; ଯଦି େସମାେନ େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛି ,
ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିେବ। 21 କି ୁ
େସମାେନ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ େମାହର ନାମ
ସକାେଶ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହି ସମ କରିେବ। 22 ଯଦି ମୁଁ ଆସି
େସମାନ ୁ କହି ନ ଥାଆି , ତାହାେହେଲ େସମାନ ପାପ େହାଇ
ନ ଥାଆ ା; କି ୁ ଏେବ େସମାନ ପାପ ବିଷୟେର େସମାେନ
େକୗଣସି ବାହାନା କରିପାରି ନାହିଁ। 23 େଯ େମାେତ ଘୃଣା କେର,
େସ େମାହର ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କେର। 24 େଯଉଁ କମର୍ ସବୁ ଆଉ
େକହି କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି େସହିସବୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର କରି
ନ ଥାଆି , ତାହାେହେଲ େସମାନ ର ପାପ େହାଇ ନ ଥାଆ ା;
କି ୁ ଏେବ େସମାେନ େଦଖିଅଛି , ଆଉ େମାେତ ଓ େମାହର
ପିତା ଉଭୟ ୁ ଘୃଣା କରିଅଛି । 25 ‘ମାତ୍ର େସମାେନ ଅକାରଣେର
େମାେତ ଘୃଣା କେଲ,’ େସମାନ ବ୍ୟବ ାେର ଲିଖିତ ଏହି ବାକ୍ୟ
େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଏପରି ଘଟୁ ଅଛି। 26 ପିତା
ନିକଟରୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଯଉଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ୁ େପ୍ର ରଣ
କରିବି, ପିତା ଠାରୁ ବହ ଗତ େସହି ସତ୍ୟମୟ ଆ ା ଆସି େଲ
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େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ; 27ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆର ରୁ େମାʼ ସହିତ ରହିଅଛ।”

16
1 “ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବି ନ ପାଅ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ

ଏହି ସମ କଥା କହିଅଛି। 2 େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସମାଜଗୃହରୁ
ବାହାର କରିେବ, ହଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯେତେବେଳ
େଯ େକହି ତୁ ମାନ ୁ ବଧ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉପାସନାରୂ ପ ବଳି ଉ ଗର୍ କରୁ ଅଛି େବାଲି ମେନ କରିବ। 3ଆଉ,
େସମାେନ ଏହାସବୁ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ପିତା ୁ କି ା
େମାେତ ଜାଣି ନାହାି । 4 ମାତ୍ର ଏସମ ଘଟିବାର ସମୟ ଉପି ତ
େହେଲ, ମୁଁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ କହିଥିଲି, ଏହା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ
ରଣ କର, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥା ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛି।
ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତ ଥିବାରୁ ଆର ରୁ ଏହିସବୁ କଥା ତୁ ମାନ ୁ
କହିଲି ନାହିଁ।”

ପବିତ୍ର ଆ ା କାଯର୍ ୍ୟ
5 “କି ୁ ବ ର୍ ମାନ ମୁଁ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି,

ଆଉ ତୁ େ େକଉଁ ାନକୁ ଯାଉଅଛ େବାଲି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକହି େମାେତ ପଚାରୁ ନାହଁ। 6 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି
ସମ କଥା କହିଥିବାରୁ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ଦୁଃଖେର ପରିପୂ ର୍
େହାଇଅଛି। 7 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େମାହର ପ୍ର ାନ
କରିବାେର ତୁ ମାନ ର ମ ଳ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ର ାନ ନ କେଲ
େସହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ମୁଁ ଗେଲ ତାହା ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦବି। 8 େସ
ଆସି ପାପ, ଧାମ କତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟେର ଜଗତକୁ ପ୍ର ମାଣ
େଦେବ; 9 ପାପ ବିଷୟେର, କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଠାେର
ବି ାସ କରି ନାହିଁ; 10 ଧାମ କତା ବିଷୟେର, କାରଣ ମୁଁ
ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ
ନାହିଁ; 11ନ୍ୟାୟବିଚାର ବିଷୟେର କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି
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ବିଚାରିତ େହାଇଅଛି। 12 େମାହର ତୁ ମାନ ୁ ଆହୁ ରି ଅେନକ
କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଏେବ େସହିସବୁ ସହି ପାର
ନାହିଁ। 13 କି ୁ େସ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସତ୍ୟମୟ ଆ ା ଆସି େଲ େସ
ପଥ େଦଖାଇ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ସତ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରାଇେବ,
କାରଣ େସ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା
ଶୁଣିେବ, େସହିସବୁ କହିେବ, ପୁଣି, ଆଗାମୀ ବିଷୟସବୁ ତୁ ମାନ ୁ
ଜଣାଇେବ। 14େସେମାେତେଗୗରବାନି୍ଵ ତକରିେବ,କାରଣେସେମାʼ
ବିଷୟ େଘନି ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇେବ। 15 ଯାହା ଯାହା ପିତା ର,
େସହିସବୁ େମାହର;ଏହି େହତୁ ମୁଁ କହିଲି, େସ େମାହର ବିଷୟେଘନି
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇେବ।”

ବିଷାଦ ଓ ଆନ
16 “ଅ ମାତ୍ର ସମୟରହିଲା, ତୁ େ ମାେନ େମାେତଆଉ େଦଖିବ

ନାହିଁ, ପୁନବର୍ ାର ଅ ସମୟ ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
େଦଖିବ।” 17 େସଥିେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି
ପର ର କହିେଲ, “ଅ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
େଦଖିବ ନାହିଁ, ପୁନବର୍ ାର ଅ ସମୟ ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ େଦଖିବ ଓ ମୁଁ ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି,” ଏହି େଯଉଁ
କଥା େସ ଆ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି , ଏହା କଅଣ? 18 ଏଣୁ େସମାେନ
କହିେଲ, “ଅ ସମୟ” େବାଲି ଏ କଅଣ କହୁ ଅଛି ? େସ କଅଣ
କହୁ ଅଛି , ଆେ ମାେନ ବୁଝି ପାରୁ ନାହଁୁ । 19 େସମାେନ ତାହା ୁ
ପଚାରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି େବାଲି ବୁଝି ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଅ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ,
‘ପୁନବର୍ ାର ଅ ସମୟ ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଦଖିବ,
ମୁଁ ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିଲି, େସ ବିଷୟ େଘନି ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ପର ର ବାଦାନୁବାଦ କରୁ ଅଛ?’ 20 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େରାଦନ ଓ ବିଳାପ କରିବ,
କି ୁ ଜଗତ ଆନ କରିବ; ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖିତ େହବ, କି ୁ
ତୁ ମାନ ଦୁଃଖ ଆନ େର ପରିଣତ େହବ। 21 ପ୍ର ସବ ସମୟ
ଉପି ତ େହେଲ ୀେଲାକ ଦୁଃଖ ପାଏ; କି ୁ େସ ସ ାନ ପ୍ର ସବ
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କଲା ଉ ାେର ଜଗତେର ଜେଣ ମାନବ ଜନ୍ମ ଗ୍ର ହଣ କଲା, ଏହି
ଆନ େଯାଗୁଁ ଆଉ କ ରଣ କେର ନାହିଁ। 22 େସହିପରି
ତୁ େ ମାେନବ ର୍ ମାନ ଦୁଃଖପାଉଅଛ, କି ୁ ମୁଁ ପୁନବର୍ ାରତୁ ମାନ ୁ
ଦଶର୍ ନ େଦବି, ଆଉ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ଆନ ି ତ େହବ ଓ େକହି
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ତୁ ମାନ ର ଆନ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ।
23 େସ ଦିନ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ପିତା ୁ କିଛି
ମାଗିବ, େତେବ େମାʼ ନାମେର େସ ତୁ ମାନ ୁ ତାହା େଦେବ।
24 ଏପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ନାମେର କିଛି ମାଗି ନାହଁ; ମାଗ,
ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ଆନ େଯପରି ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପାଇବ।”

ଜଗତ ଉପେର ବିଜୟ ଲାଭ
25 “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଉପମା ାରା ଏହି ସମ କଥା କହିଅଛି;

ସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଆଉ ଉପମା ାରା ତୁ ମାନ ୁ
କହିବି ନାହିଁ, କି ୁ ପିତା ବିଷୟ ରୂ େପ ତୁ ମାନ ୁ
ଜଣାଇବି। 26 େସ ଦିନ ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ନାମେର ମାଗିବ; ଆଉ,
ମୁଁ େଯ ତୁ ମାନ ସପକ୍ଷେର ପିତା ୁ ନିେବଦନ କରିବି, ଏହା ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ନାହିଁ; 27କାରଣ ପିତା ୟଂ ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କରି , େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େ ହ କରିଅଛ ଓ ମୁଁ େଯ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ ଆସି ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରିଅଛ।
28 ମୁଁ ପିତା ନିକଟରୁ ଜଗତକୁ ଆସି ଅଛି; ପୁନବର୍ ାର ମୁଁ ଜଗତ
ପରିତ୍ୟାଗକରି ପିତା ନିକଟକୁଯାଉଅଛି।” 29ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ
କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ ବ ର୍ ମାନ ଆପଣ ରୂ େପ କହୁ ଅଛି ଓ
ଉପମା-କଥା ଆଉ କହୁ ନାହାି । 30 ଆପଣ େଯ ସମ ବିଷୟ
ଜାଣି , ପୁଣି, େକହି ଆପଣ ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କରିବାର େଯ ଆପଣ ର
ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ, ତାହା ଏେବ ଆେ ମାେନ ଜାଣିଲୁ; ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟରୁ ଆପଣ ଆସି ଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ ଏହା ାରା ବି ାସ
କରୁ ଅଛୁ। 31ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
ଏେବ ବି ାସ କରୁ ଅଛ? 32 େଦଖ, ସମୟ ଆସୁଅଛି, ହଁ, ଆସି ଲାଣି,
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େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଛି ଭି େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ଘରକୁ ପଳାଇଯିବ, ଆଉ େମାେତ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବ; ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁେହଁ, କାରଣ ପିତା େମାʼ ସା େର
ଅଛି । 33 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େମାʼ ଠାେର ଶାି ପ୍ର ା ହୁ ଅ,
ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତେର
ତୁ ମାନ ନିମେ େ ଶ ଅଛି, କି ୁ ସାହସ ଧର; ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ
କରିଅଛି।”

17
ଯୀଶୁ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1ଯୀଶୁ ଏହି ସମ କଥା କହି ଗର୍ ଆେଡ଼ଊ ର୍ ଦୃି କରି କହିେଲ,
“ପିତଃ, ସମୟ ଉପି ତ େହଲାଣି; ତୁ ର ପୁତ୍ର ୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ

କର, େଯପରି ପୁତ୍ର ତୁ କୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ କରି , 2 େଯପ୍ର କାର ତୁ େ
ତାହା ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ େଦଇଅଛ, େସମାନ ୁ ଅନ
ଜୀବନ େଦବା ନିମେ ତାହା ୁ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ଅଧିକାର
େଦଲ। 3 ଆଉ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର େଯ ତୁ େ , ତୁ କୁ ଓ
ତୁ ର େପ୍ର ରିତଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଜାଣିବା ଅନ ଜୀବନଅେଟ। 4ତୁ େ
େମାେତ େଯଉଁ କମର୍ କରିବାକୁ େଦଇଅଛ, ତାହା ମୁଁ ସମା କରି
ପୃଥିବୀେର ତୁ କୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ କରିଅଛି। 5ଆଉ ଏେବ, େହ ପିତା,
ଜଗତର ସୃି ପୂେବର୍ ତୁ ସହିତ େମାହର େଯଉଁ ମହିମା ଥିଲା,
ତ ାରା ତୁ େ େମାେତ ତୁ ସହିତ ମହିମାନି୍ଵ ତ କର।”

ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି
6 “ତୁ େ େମାେତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ଦାନ

କଲ, ମୁଁ େସମାନ ନିକଟେର ତୁ ର ନାମ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି;
େସମାେନ ତୁ ର ଥିେଲ ଓ ତୁ େ େସମାନ ୁ େମାେତ ଦାନ କଲ,
ଆଉ େସମାେନ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛି । 7ତୁ େ େମାେତ
ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରିଅଛ, େସହିସବୁ େଯ ତୁ ଠାରୁ ଉ ,
ଏହା େସମାେନ ଏେବ ବୁଝିଅଛି ; 8 କାରଣ ତୁ େ େମାେତ
େଯ ସମ ବାକ୍ୟ ଦାନ କଲ, ମୁଁ େସମାନ ୁ େସହିସବୁ ଦାନ
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କରିଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି , ପୁଣି, ମୁଁ େଯ ତୁ
ନିକଟରୁ ଆସି ଅଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ରୂ େପ ଜାଣିଅଛି ଓ ତୁ େ େମାେତ
େପ୍ର ରଣକରିଅଛ େବାଲି ବି ାସ କରିଅଛି । 9 ମୁଁ େସମାନ ନିମେ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି; ଜଗତ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ନାହିଁ, କି ୁ
ତୁ େ େମାେତ େଯଉଁମାନ ୁ େଦଇଅଛ, େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଅଛି, କାରଣ େସମାେନ ତୁ ର; 10 ଯାହା ଯାହା େମାହର,
େସହିସବୁ ତୁ ର, ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା ତୁ ର, େସହିସବୁ େମାହର;
ଆଉ, ମୁଁ େସମାନ ଠାେର ମହିମାନି୍ଵ ତ େହାଇଅଛି। 11 ମୁଁ ଆଉ ଏ
ଜଗତେର ରହୁ ନାହିଁ, କି ୁ ଏମାେନ ଜଗତେର ରହୁ ଅଛି ; ପୁଣି,
ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ୍ର ପିତଃ, ତୁ େସହି ନାମେର
େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କର େଯଉଁ ନାମ ତୁ େ େମାେତ େଦଇଅଛ,
େଯପରି ଆେ ମାେନ େଯପ୍ର କାର ଏକ, େସମାେନ େସପ୍ର କାର ଏକ
ହୁ ଅି । 12େସମାନ ସହିତ ରହୁ ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ େସମାନ ୁ ତୁ
େସହି ନାମେର ରକ୍ଷା କରି ଅ◌ାସି ଅଛି େଯଉଁ ନାମ ତୁ େ େମାେତ
େଦଇଅଛ, ଆଉ ମୁଁ େସମାନ ୁ ସାବଧାନେର ରକ୍ଷା କରିଅଛି ଓ
ଧମର୍ ଶା େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ବିନାଶର ସ ାନ ବିନା
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େକହି ବିନ େହାଇ ନାହିଁ।” 13 “କି ୁ
ଏେବ ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି,ଆଉ େସମାନ ଅ େର େମାହର
ଆନ େଯପରି ସ ୂ ର୍ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ ଜଗତେର ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ
ଏହାସବୁ କହୁ ଅଛି। 14 ମୁଁ େସମାନ ୁ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି,
ଆଉ ଜଗତ େସମାନ ୁ ଘୃଣା କରିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ େଯପରି ଏ
ଜଗତରୁ ଉ ନୁେହଁ, େସମାେନ େସହିପରି ଏହି ଜଗତରୁ ଉ
ନୁହଁି । 15ତୁ େ େସମାନ ୁ ଜଗତରୁ େଘନିଯାଅ େବାଲି ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ନାହିଁ, କି ୁ େସମାନ ୁ ମ ରୁ ରକ୍ଷା କର େବାଲି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଅଛି। 16 ମୁଁ େଯପରି ଜଗତରୁ ଉ ନୁେହଁ, େସମାେନ େସପରି
ଜଗତରୁ ଉ ନୁହଁି । 17 ସତ୍ୟ ାରା େସମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର,
ତୁ ରବାକ୍ୟତସତ୍ୟ। 18ତୁ େ େମାେତ େଯପରିଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ େସପରି ଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି।
19ଆଉ, େସମାେନ ସୁ ା େଯପରି ସତ୍ୟ ାରା ପବିତ୍ର ୀକୃତ ହୁ ଅି ,
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ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନ ନିମେ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରୁ ଅଛି।”

ଯୀଶୁ ସମ ବି ାସୀମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି
20 “ମୁଁ େକବଳ ଏମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର

ଏମାନ ବାକ୍ୟ ାରା େଯଉଁମାେନ େମାʼ ଠାେର ବି ାସ କରି ,
େସମାନ ନିମେ ସୁ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି,

21 େଯପରି େସମାେନ ସମେ ଏକ ହୁ ଅି ; େହ ପିତା, ତୁ େ
େଯପ୍ର କାେର େମାʼ ଠାେର ଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଅଛି, େସମାେନ
ମଧ୍ୟ େସପ୍ର କାେର ଆ ମାନ ଠାେର ରହ ୁ, େଯପରି ତୁ େ
େମାେତ େପ୍ର ରଣ କଲ େବାଲି ଜଗତ ବି ାସ କେର। 22ଆଉ, ତୁ େ
େମାେତ େଯଉଁ ମହିମା େଦଇଅଛ, ମୁଁ େସମାନ ୁ ତାହା େଦଇଅଛି,
େଯପରି ଆେ ମାେନ େଯପ୍ର କାେର ଏକ, େସମାେନ େସପ୍ର କାେର
ଏକ ହୁ ଅି ; 23 ମୁଁ େସମାନ ଠାେର, ଆଉ ତୁ େ େମାʼ ଠାେର,
େଯପରି େସମାେନ ସି େହାଇ ଏକ ହୁ ଅି , େଯପରି ଜଗତ ବୁଝିବ
େଯ,ତୁ େ େମାେତ େପ୍ର ରଣକଲ, ପୁଣି, େମାେତ େଯପ୍ର କାେର େପ୍ର ମ
କଲ, େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େସପ୍ର କାେର େପ୍ର ମକଲ। 24େହ ପିତା,ତୁ େ
େମାେତ େଯଉଁମାନ ୁ େଦଇଅଛ, ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥାଏ, େସମାେନ
ମଧ୍ୟ େଯପରି େସଠାେର େମାହରସହିତରହିେବଓଜଗତରପ ନ
ପୂେବର୍ ତୁ େ େମାେତ େପ୍ର ମ କରିଥିବାରୁ େମାେତ େଯଉଁ ମହିମା
େଦଇଅଛ, େମାହର େସହି ମହିମା େସମାେନ େଯପରି େଦଖିେବ,
ଏହା େମାହର ଇ ା। 25 େହ ଧାମ କ ପିତା, ଜଗତ ତୁ କୁ ଜାଣି
ନାହିଁ, କି ୁ ମୁଁ ତୁ କୁ ଜାଣିଅଛି;ଆଉ,ତୁ େ େଯ େମାେତ େପ୍ର ରଣ
କଲ, ତାହା ଏମାେନ ଜାଣିଅଛି ; 26 ପୁଣି, ତୁ େ େମାେତ େଯଉଁ
େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମ କଲ, ତାହା େଯପରି େସମାନ ଠାେର ଥାଏ ଓ
ମୁଁ େସମାନ ଠାେର ରେହ, ଏନିମେ ମୁଁ େସମାନ ୁ ତୁ ନାମ
ଜଣାଇଅଛି ଓ ଜଣାଇବି।”

18
ଯୀଶୁ ଶତ ହ େର ସମପ ତ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ମାକର୍ 14:43-50; ଲୂକ 22:47-53)



େଯାହନ 18:1 lxix େଯାହନ 18:11

1ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା କହି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ କିେଦ୍ର ାଣ
େଜାଡ଼ର ଆରପାଖକୁ ବାହାରିଗେଲ। େସଠାେର େଗାଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ
ଥିଲା, ଆଉ େସ ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କେଲ।
2 େଯଉଁ ଯିହୂ ଦା ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା, େସ
ମଧ୍ୟ େସହି ାନ ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଅେନକ ଥର ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େସ ାନକୁ ଯାଉଥିେଲ। 3 ଅତଏବ, ଯିହୂ ଦା
େସୖନ୍ୟଦଳ ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ା
ପଦାତିକମାନ ୁ େଘନି ବତୀ, ମଶାଲ ଓ ଅ ଶ ଧରି େସଠାକୁ
ଆସି ଲା। 4 େସଥିେର ଯୀଶୁ, ତାହା ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ
ଯାଉଅଛି, େସହିସବୁ ଜାଣି ଆଗକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ କାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ?” 5 େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁକୁ। େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ
େସହି।” େଯଉଁ ଯିହୂ ଦା ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା, େସ
ମଧ୍ୟ େସମାନ ସା େର ଠିଆେହାଇଥିଲା। 6ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, ମୁଁ େସହି, େସେତେବେଳ େସମାେନ ପଛକୁ
ହଟିଯାଇ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଗେଲ। 7 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ ଆଉ
ଥେର ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ?” େସମାେନ
କହିେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ୁ । 8 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ େଯ
େସହି, ଏହା ତ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିଲି। ଏଣୁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ େଖାଜୁଅଛ, ତାହାେହେଲ ଏମାନ ୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ।”
9 େସ ଏହା କହିେଲ, େଯପରି ତାହା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ
ହୁ ଏ, “ତୁ େ େମାେତ େଯଉଁମାନ ୁ େଦଇଅଛ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ମୁଁ ଜଣକୁ ସୁ ା ହରାଇ ନାହିଁ।” 10 ଶିେମାନ ପିତର ପାଖେର
ଖ ା ଥିବାରୁ େସ ତାହା ବାହାର କରି ମହାଯାଜକ ଦାସକୁ ଆଘାତ
କେଲ ଓ ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟିପକାଇେଲ; େସହି ଦାସର ନାମ
ମାଲ୍ ଖ। 11େସଥିେରଯୀଶୁ ପିତର ୁ କହିେଲ, “ଖ ା ଖାପେରରଖ;
ପିତା େମାେତ େଯଉଁ ପାତ୍ର େଦଇଅଛି , ମୁଁ କଅଣ େସଥିରୁ ପାନ
କରିବି ନାହିଁ?”

ହାନାନ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
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12 ଏହାପେର େସୖନ୍ୟଦଳ, ପ୍ର ଧାନ େସନାପତି, ପୁଣି,
ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପଦାତିକମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ଧରିେଲ 13 ଓ
ତାହା ୁ ବା ି ପ୍ର ଥେମ ହାନାନ ନିକଟକୁ େଘନିଗେଲ, କାରଣ
େସ େସହି ବଷର୍ ର ମହାଯାଜକ କୟାଫା ର ଶୁର ଥିେଲ।
14 େଲାକସାଧାରଣ ନିମେ ଜେଣ ମରିବା ମ ଳଜନକ େବାଲି
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ େଯ ପରାମଶର୍ େଦଇଥିେଲ, ଏ େସହି କୟାଫା।

ଯୀଶୁ ୁ ପିତର ଅ ୀକାର
(ମାଥିଉ 26:69,70; ମାକର୍ 14:66-68; ଲୂକ 22:55-57)

15 ଶିେମାନ ପିତର ଓ ଆଉ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ପେଛ ପେଛ
ଯାଉଥିେଲ। େସହି ଶିଷ୍ୟମହାଯାଜକ ରପରିଚିତ ଥିେଲଓଯୀଶୁ
ସହିତ ମହାଯାଜକ ପ୍ର ା ଣେର ପ୍ର େବଶ କେଲ; 16 କି ୁ ପିତର
ବାହାେର ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। ଅତଏବ, େସହି
େଯଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପରିଚିତ ଥିେଲ, େସ ବାହାରକୁ
ଯାଇ ାରରକି୍ଷକାକୁ କହି ପିତର ୁ ଭିତରକୁ ଆଣିେଲ। 17 େସଥିେର
େସହି ାରରକି୍ଷକା ଦାସୀ ପିତର ୁ କହିଲା, ତୁ େ ମଧ୍ୟ କଅଣ ଏହି
େଲାକର ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁହଁ? େସ କହିେଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ।
18ଶୀତେହତୁ ଦାସଓପଦାତିକମାେନଅ ାରଜାଳି େସଠାେର ଠିଆ
େହାଇ ନିଆଁ େପାଉଁଥିେଲ; ପିତର ମଧ୍ୟ େସମାନ ସା େର ଠିଆ
େହାଇ ନିଆଁ େପାଉଁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ମହାଯାଜକ ପ୍ର ଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 26:59-66; ମାକର୍ 14:55-64; ଲୂକ 22:66-71)

19 ଇତିମଧ୍ୟେର ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ ୁ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ
ବିଷୟେର ଓ ତାହା ଶିକ୍ଷା ସ େର ପଚାରିେଲ। 20ଯୀଶୁ ତାହା ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଜଗତ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶେର କଥା କହିଅଛି;
େଯଉଁଠାେର ସମ ଯିହୁ ଦୀ ଏକତ୍ର ହୁ ଅି , ଏପରି ସମାଜଗୃହ ଓ
ମ ି ରେର ମୁଁ ସବର୍ ଦା ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛି; ମୁଁ େଗାପନେର କିଛି କହି
ନାହିଁ। 21 େମାେତ କାହିଁକି ପଚାରୁ ଅଛି ? ମୁଁ େସମାନ ୁ କଅଣ
କହିଅଛି, େଯଉଁମାେନ ଶୁଣିଅଛି , େସମାନ ୁ ପଚାର ୁ; େଦଖ ,ୁ
ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି, େସମାେନ େସହିସବୁ ଜାଣି ।” 22 େସ
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ଏହା କହିବାରୁ ପଦାତିକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ଜେଣ ଯୀଶୁ ୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, ତୁ ମହାଯାଜକ ୁ ଏପରି
ଉ ର େଦଉଅଛୁ? 23 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଯଦି ମୁଁ
ମ କହିଲି, ତାହାେହେଲ ମ ର ପ୍ର ମାଣ ଦିଅ; କି ୁ ଯଦି ଭଲ
କହିଲି, ତାହାେହେଲ କାହିଁକି େମାେତ ମାରୁ ଅଛ?” 24 େସଥିେର
ହାନାନ ତାହା ୁ ବ ା େହାଇଥିବା ଅବ ାେରମହାଯାଜକକୟାଫା
ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ପିତର ପୁନବର୍ ାର ଅ ୀକାର
(ମାଥିଉ 26:71-75; ମାକର୍ 14:69-72; ଲୂକ 22:58-62)

25ଇତିମଧ୍ୟେର ଶିେମାନ ପିତର ଠିଆ େହାଇ ନିଆଁ େପାଉଁଥିେଲ।
େସଥିେର େସମାେନତାହା ୁ ପଚାରିେଲ,ତୁ େ ମଧ୍ୟକଅଣତାହା
ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁହଁ? େସ ଅ ୀକାର କରି କହିେଲ, ମୁଁ
ନୁେହଁ। 26ମହାଯାଜକ ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ପିତର
ଯାହାର କାନ କାଟିପକାଇଥିେଲ, ତାହାର ଜେଣ ଆ ୀୟ କହିଲା,
ମୁଁ କଅଣ େତାେତ ତାହା ସା େର ବଗିଚାେର େଦଖି ନ ଥିଲି?
27 େସଥିେର ପିତର ପୁନବର୍ ାର ଅ ୀକାର କେଲ; ଆଉ, େସହିକ୍ଷଣି
କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା।

ପୀଲାତ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 27:1,2,11-14; ମାକର୍ 15:1-5; ଲୂକ 23:1-5)

28 ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ କୟାଫା ନିକଟରୁ ପ୍ର ାସାଦକୁ
େଘନିଗେଲ; େସେତେବେଳ ପ୍ର ାତଃକାଳ େହାଇଥିଲା; ଆଉ,
େସମାେନ େଯପରି ଅଶୁଚି ନ େହାଇ ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ
ପ୍ର ତିପାଳନ କରିପାରି , ଏଥିନିମେ ନିେଜ ପ୍ର ାସାଦ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ ନାହିଁ। 29 ଅତଏବ, ପୀଲାତ େସମାନ ନିକଟକୁ
ବାହାରି ଆସି ପଚାରିେଲ, ଏ େଲାକ ବିରୁ େର ତୁ େ ମାେନ େକଉଁ
ଅଭିେଯାଗ ଆଣୁଅଛ? 30 େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ,
ଏ େଲାକଟା ଯଦି ଦୁ ମର୍ କାରୀ େହାଇ ନ ଥାଆ ା, ତାହାେହେଲ
ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଆପଣ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରି ନ ଥାଆ ।ୁ
31 େସଥିେର ପୀଲାତ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ଏହାକୁ
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େଘନିଯାଇ ତୁ ମାନ ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଏହାର ବିଚାର କର।
େକେତକ ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, କାହାକୁ ପ୍ର ାଣଦ
େଦବା ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। 32 ଯୀଶୁ େକଉଁ ପ୍ର କାର
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , େସଥିର ସୂଚନା େଦଇ େସ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିେଲ, ତାହା େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ
େସମାେନ ଏହା କହିେଲ। 33 ଅତଏବ, ପୀଲାତ ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ାସାଦ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ଯୀଶୁ ୁ ଡାକି ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ
କଅଣ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା? 34ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣ
କଅଣ ନିଜରୁ ଏହା କହୁ ଅଛି , ନା ଅନ୍ୟମାେନ େମାʼ ସ େର
ଆପଣ ୁ ଏହା କହିଅଛି ?” 35 ପୀଲାତ ଉ ର େଦେଲ, ଆେ
କଅଣ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ? ତୁ ର ଜାତି ଓ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ
ତୁ କୁ ଆ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ; ତୁ େ କଅଣ କରିଅଛ?
36 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସ ୀୟ
ନୁେହଁ; ଯଦି େମାହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସ ୀୟ େହାଇଥାଆ ା,
ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯପରି ଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େର ସମପ ତ ନ
ହୁ ଅି , େସଥିପାଇଁ େମାହର ପରିଚାରକମାେନ ଯୁ କରେ ; କି ୁ
େମାହର ରାଜ୍ୟ ପ୍ର କୃତେର ତତ୍ ସ ୀୟ ନୁେହଁ।” 37 େସଥିେର
ପୀଲାତ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ କଅଣ ଜେଣ
ରାଜା ନୁହଁ? ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣ ତ କହୁ ଅଛି , ମୁଁ
ଜେଣ ରାଜା। ମୁଁ େଯପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ
ଜନ୍ମ େହାଇଅଛି ଓ ଜଗତକୁ ଆସି ଅଛି। େଯ େକହି ସତ୍ୟର ସ ାନ,
େସ େମାହର କଥା ଶୁେଣ।” 38 ପୀଲାତ ତାହା ୁ କହିେଲ, ସତ୍ୟ
କଅଣ? ଏହା କହି େସ ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ବାହାରକୁ
ଯାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଆେ ଏହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଉ
ନାହଁୁ ।

ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ାଣଦ
(ମାଥିଉ 27:15-31; ମାକର୍ 15:6-20; ଲୂକ 23:13-25)

39 କି ୁ ଆେମ େଯ ନି ାର ପବର୍ ସମୟେର ତୁ ମାନ ନିମେ
ଜଣକୁ ମୁ କରିେଦଉ, ଏହା ତୁ ମାନ ରୀତି ଅଛି; ଅତଏବ,
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ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା ୁ ଆେ ତୁ ମାନ ନିମେ ମୁ କରିେଦବୁ
େବାଲିକଅଣତୁ ମାନ ରଇ ା? 40େସଥିେରେସମାେନ ପୁନବର୍ ାର
ଚି ାର କରି କହିେଲ, ଏ େଲାକଟାକୁ ନୁେହଁ, କି ୁ ବାର ାକୁ। ଏହି
ବାର ା ଜେଣ ଡକାଇତ ଥିଲା।

19
1 ଅତଏବ, ପୀଲାତ ଯୀଶୁ ୁ େଘନିଯାଇ େକାରଡ଼ା ପ୍ର ହାର

କରାଇେଲ। 2 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟମାେନ କ ାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହା
ମ କେର େଦେଲ ଓ ତାହା ୁ କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ବାହ୍ୟ ବ
ପି ାଇେଲ; 3 େସମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା, ନମ ାର; ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ଚାପୁଡ଼ା
ମାରିବାକୁଲାଗିେଲ। 4ପୀଲାତ ପୁନବର୍ ାରବାହାରକୁଯାଇ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, େଦଖ,ଆେ େଯତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷପାଉନାହଁୁ ,
ଏହା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ, ଏଥିନିମେ ଆେ ତାହାକୁ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛୁ। 5 େସଥିେର ଯୀଶୁ
େସହି କ ାର ମୁକୁଟ ଓ କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ବ େର ପରିହିତ େହାଇ
ବାହାରକୁ ଆସି େଲ। ପୀଲାତ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େଦଖ, େସହି
େଲାକ! 6 େସଥିେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ପଦାତିକମାେନ ତାହା ୁ
େଦଖି ଚି ାର କରି କହିେଲ, କଶେର ଚଢ଼ାଅ, କଶେର ଚଢ଼ାଅ।
ପୀଲାତ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ େଘନିଯାଇ
କଶେର ଚଢ଼ାଅ, କାରଣ ଆେ ତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ
ପାଉ ନାହଁୁ । 7 ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ,
ଆ ମାନ ର େଗାଟିଏ ବ୍ୟବ ା ଅଛି ଓ େସହି ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର
େସ ପ୍ର ାଣଦ ର େଯାଗ୍ୟ, କାରଣ େସ ନିଜକୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େବାଲି
କହିଅଛି 8 େସଥିେର ପୀଲାତ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୀତ େହେଲ;
9 ପୁଣି, େସ ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ାସାଦେର ପ୍ର େବଶ କରି ଯୀଶୁ ୁ ପଚାରିେଲ,
ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛ? କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ
ନାହିଁ। 10 େସଥିେର ପୀଲାତ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆ କୁ କଥା
କହୁ ନାହଁ? ତୁ କୁ ମୁ କରିବାକୁ ଆ ର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ
ତୁ କୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଆ ର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା କି ତୁ େ
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ଜାଣୁ ନାହଁ? 11 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଯଦି ଊ ର୍ ରୁ ଆପଣ ୁ
ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଆ ା, ତାହାେହେଲ େମାʼ ବିରୁ େର ଆପଣ ର
େକୗଣସି ଅଧିକାର ନ ଥାଆ ା; ଏଣୁ େଯ େମାେତ ଆପଣ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି, ତାହାର ପାପ ଗୁରୁ ତର।” 12 େସଥିେର ପୀଲାତ
ତାହା ୁ ମୁ କରିବାକୁ େଚ ା କେଲ, କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଚି ାର
କରି କହିେଲ, ଯଦି ତୁ େ ଏହି େଲାକକୁ ମୁ କର, ତାହାେହେଲ
ତୁ େ କାଇସର ର ମିତ୍ର ନୁହଁ; େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ରାଜା େବାଲି
କେହ, େସକାଇସର ବିପକ୍ଷେରକଥା କେହ। 13ଅତଏବ,ପୀଲାତ
ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ୁ ବାହାର କରି ଆଣି “ପ୍ର ରମ ପ”
ଯାହାକୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର “ଗବ୍ ବଥା” େବାଲି କହି , େସହି ାନେର
ବିଚାରାସନେର ଉପବି େହେଲ। 14 େସ ଦିନ ନି ାର ପବର୍ ର
ଆେୟାଜନ ଦିନ, ଆଉ େସେତେବେଳ ଅପରା ପ୍ର ାୟ ବାର ଘ ା
େହାଇଥିଲା। ପୁଣି, େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିେଲ, େଦଖ, ତୁ ମାନ
ରାଜା! 15 େସଥିେର େସମାେନ ଚି ାର କେଲ, ତାହାକୁ ବଧ
କର, ବଧ କର, କଶେର ଚଢ଼ାଅ। ପୀଲାତ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
ଆେ କଅଣ ତୁ ମାନ ରାଜା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇବା? ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଉ ର େଦେଲ, କାଇସର ବିନା ଆ ମାନ ଆଉ
ରାଜା ନାହିଁ। 16 େସଥିେର େସ େଯପରି କଶେର ଚଢ଼ାଯାଆି ,
ଏଥିନିମେ , େସ ତାହା ୁ େସମାନ ଇ ାନୁସାେର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ଯୀଶୁ କଶବି
(ମାଥିଉ 27:32-44; ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-43)

17 ତହିଁେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ େଘନିଗେଲ; ଆଉ, ଯୀଶୁ
ଆେପ କଶ ବହି କପାଳ ଳ ନାମକ ାନ, ଯାହାକୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର
ଗଲ୍ ଗଥା େବାଲି କହି , େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ। 18 େସଠାେର
େସମାେନ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତାହା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ
ଜଣ ୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ଦୁଇ ପା ର୍ େର ଦୁଇ ଜଣ ୁ
ଓ ମଝିେର ଯୀଶୁ ୁ । 19 ଆଉ, ପୀଲାତ େଗାଟିଏ ଅଭିେଯାଗପତ୍ର
ମଧ୍ୟ େଲଖି କଶ ଉପେର ଲଗାଇେଦେଲ। େସଥିେର େଲଖା
ଥିଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା। 20 ଯିହୁ ଦୀମାନ
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ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଏହି ଅଭିେଯାଗପତ୍ର ପାଠ କେଲ, କାରଣ େଯଉଁ
ାନେର ଯୀଶୁ ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାହା ନଗରର ନିକଟେର
ଥିଲା; ପୁଣି, େସହି ପତ୍ର ଏବ୍ର ୀ, ଲାଟୀନ୍ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାେର
େଲଖା େହାଇଥିଲା। 21େତଣୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ରପ୍ର ଧାନଯାଜକମାେନ
ପୀଲାତ ୁ କହିେଲ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା େବାଲି ନ େଲଖି ବରଂ
ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା େବାଲି େସ କହିଲା, ଏହା େଲଖ ୁ।
22 ପୀଲାତ ଉ ର େଦେଲ, ଆେ ଯାହା େଲଖିଛୁ, େଲଖିଛୁ।
23 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇଲା ଉ ାେର ତାହା ବ
େଘନି ଚାରି ଭାଗ କେଲ, ପ୍ର େତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଭାଗ,
ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଅ ରଖା ମଧ୍ୟ େନେଲ। େସହି ଅ ରଖା
ସି େଲଇ ନ େହାଇ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ସମୁଦାୟ ବୁଣା େହାଇଥିଲା।
24 େତଣୁ େସମାେନ ପର ର କହିେଲ, ଏହାକୁ ଚିରିବା ନାହିଁ,
କି ୁ ଏହା କାହାର େହବ, େସଥିପାଇଁ ଗୁଲିବା କରିବା, େଯପରି
ଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ,
“େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େମାହର ବ ଭାଗ କେଲ,

ପୁଣି, େମାହର ଅ ରଖା ନିମେ ଗୁଲିବା କେଲ।”
େତଣୁ େସୖନ୍ୟମାେନ ଏହାସବୁ କେଲ।

25 କି ୁ ଯୀଶୁ କଶ ନିକଟେର ତାହା ମାତା, ତାହା ମାତା
ଭଉଣୀ, େ ାପା ୀ ମରୀୟମ ଓ ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ। 26 ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ମ
କରୁ ଥିେଲ, ତାହା ୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି ମାତା ୁ
କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ, େଦଖ, ତୁ ର ପୁତ୍ର !” 27ତ େର େସ େସହି
ଶିଷ୍ୟ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ ର ମାତା!” ଆଉ, େସହି ଦ ରୁ େସହି
ଶିଷ୍ୟ ତାହା ୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଘନିଗେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ମାକର୍ 15:33-41; ଲୂକ 23:44-49)

28 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଧମର୍ ଶା ର ବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ସମ ବିଷୟ ଏେବ ସମା େହାଇଅଛି େବାଲି ଜାଣି
କହିେଲ, “େମାେତତୃ ଷାଲାଗୁଅଛି।” 29େସଠାେରଅମ୍ଳ ରସପରିପୂ ର୍
େଗାଟିଏ ପାତ୍ର ଥିଲା; େତଣୁ େସମାେନ ଅମ୍ଳ ରସ ପରିପୂ ର୍ େଗାଟିଏ
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ଏେଜାବ ଖି ଏ ଏେଜାପନଳେର ଲଗାଇ ତାହା ମୁଖ ପାଖକୁ
େଦେଲ। 30 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସହି ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିେଲ,
“ସମା େହଲା”ଆଉ, େସ ମ କଅବନତକରି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ।

ଯୀଶୁ ପା ର୍ େଦଶେର ବ ର୍ ାଘାତ
31 େସହି ଦିନ ଆେୟାଜନ ଦିନ ଥିବାରୁ , ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ େଯପରି

ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର କଶ ଉପେର ନ ରେହ (କାରଣ େସହି
ବିଶ୍ର ାମବାର ମହାଦିନ ଥିଲା), େସଥିପାଇଁ େସମାନ େଗାଡ଼
ଭ ାଯାଉ ଓ େସମାେନ ଅନ୍ୟ ାନକୁ ନିଆଯାଆ ୁ େବାଲି
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପୀଲାତ ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 32 ଅତଏବ,
େସୖନ୍ୟମାେନ ଆସି ପ୍ର ଥମ ଜଣକର େଗାଡ଼ ଓ ତାହା ସହିତ
େଯଉଁ ଜଣକ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାହାର େଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ
ଭାି େଦେଲ। 33 ମାତ୍ର େସମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି େସ
ମରିଗେଲଣି େବାଲି େଦଖି ତାହା େଗାଡ଼ ଭାି େଲ ନାହିଁ,
34 କି ୁ େସୖନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ବ ର୍ ାେର ତାହା କକ୍ଷେଦଶ
ବି ି ଲା, ଆଉ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ର ଓ ଜଳ ବାହାର େହଲା। 35 େଯ
େଦଖିଅଛି, େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ବି ାସ କର; ପୁଣି, ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉ େସ େଯ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, ଏହା େସ ଜାଣି । 36 କାରଣ ଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟ
ସଫଳ େହବା ନିମେ ଏସମ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ତାହା ର ଖେ
ଅି ଭ େହବ ନାହିଁ। 37 ପୁନବର୍ ାର ଧମର୍ ଶା ର ଆଉ େଗାଟିଏ
ବାକ୍ୟ ଏହି, େସମାେନ ଯାହା ୁ ବି କେଲ, ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ
କରିେବ।

ଯୀଶୁ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; ଲୂକ 23:50-56)

38ଏହି ସମ ଘଟଣା ପେର, େଯଉଁ ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେଷଫ
ଯୀଶୁ ର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ, କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଭୟେର ଗୁ
ଭାବେର ଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁ ଶରୀର େଘନିଯିବା ନିମେ ପୀଲାତ ୁ
ଅନୁେରାଧ କେଲ। େସଥିେର ପୀଲାତ ଅନୁମତି େଦେଲ। େତଣୁ
େସ ଆସି ତାହା ଶରୀର େଘନିଗେଲ। 39 େଯଉଁ ନୀକଦୀମ
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ପ୍ର ଥେମ ରାତି୍ର କାଳେର ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସ ମଧ୍ୟ
ପ୍ର ାୟ ପଚାଶ େସର ଗ ରସ ମିଶି୍ର ତ ଅଗୁରୁ େଘନି ଆସି େଲ।
40 େସମାେନ ଯୀଶୁ ର ଶରୀର େଘନି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ସମାଧି
େଦବା ରୀତି ଅନୁସାେର ତାହା ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହିତ ସୂ ବ େର
ଗୁଡ଼ାଇେଦେଲ। 41 େସ େଯଉଁ ାନେର କଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ,
େସ ାନେର େଗାଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ େସହି ଉଦ୍ୟାନେର
େଗାଟିଏ ନୂତନ ସମାଧି ଥିଲା, େସଥିେର େକହି େକେବ ରଖାଯାଇ
ନ ଥିଲା। 42 ଅତଏବ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଆେୟାଜନ ଦିନ େହତୁ
େସହି ାନେର େସମାେନଯୀଶୁ ୁ ରଖିେଦେଲ,କାରଣ େସହି ସମାଧି
ନିକଟେର ଥିଲା।

20
ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 28:1-8; ମାକର୍ 16:1-8; ଲୂକ 24:1-12)

1 ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନ* ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଅ କାର ଥାଉ ଥାଉ
ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି େସଥିରୁ ପଥର
ଘୁ ାଯାଇଥିବା େଦଖିେଲ। 2 େତଣୁ େସ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଶିେମାନ ପିତର
ଓ ଯୀଶୁ ଯାହା ୁ େ ହ କରୁ ଥିେଲ, େସହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ, ଆଉ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େସମାେନ ସମାଧିରୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ
େଘନିଯାଇଅଛି , ପୁଣି, ତାହା ୁ େକଉଁଠାେର ରଖିଅଛି , ତାହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ । 3 େସଥିେର ପିତର ଓ େସହି ଅନ୍ୟ
ଶିଷ୍ୟ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ। 4 େସମାେନ
ଦୁେହଁ ଏକସା େର େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ
ପିତର ୁ ପଛେର ପକାଇ ଆେଗ ସମାଧି ନିକଟେର ପହି େଲ,
5 ପୁଣି,ନଇଁପଡ଼ି ଭିତରକୁଚାହିଁସରୁ ସୂ ବ ପଡ଼ିଥିବା େଦଖିେଲ,
ତଥାପି େସ ଭିତେର ପଶିେଲ ନାହିଁ। 6 ପେର ଶିେମାନ ପିତର
ମଧ୍ୟ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଆସି ପହି େଲ ଓ ସମାଧି ଭିତେର
ପ୍ର େବଶ କରି େଦଖିେଲ େଯ, ସରୁ ସୂ ବ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି,
7 ପୁଣି, ତାହା ମୁ େର େଯଉଁ ଗାମୁଛା ବ ା େହାଇଥିଲା, ତାହା
* 20:1 ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ
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ସରୁ ଲୁଗା ସହିତ ନ ଥାଇ ଅଲଗା େଗାଟିଏ ାନେର ଗୁଡ଼ା େହାଇ
ରହିଅଛି। 8 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆେଗ ସମାଧି
ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସ ମଧ୍ୟ ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କରି େଦଖିେଲ ଓ
ବି ାସ କେଲ; 9କାରଣ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ୁ େଯ ପୁନରୁ ାନ
େହବାକୁ େହବ, ଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟ େସମାେନ େସପଯର୍ ୍ୟ
ବୁଝି ନ ଥିେଲ। 10 ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ଗୃହକୁ
ଚାଲିଗେଲ।

ପୁନରୁ ି ତ ଯୀଶୁ ମରୀୟମ ୁ ଦଶର୍ ନ
(ମାଥିଉ 28:9,10; ମାକର୍ 16:9-11)

11 କି ୁ ମରୀୟମ େରାଦନ କରୁ କରୁ ବାହାେର ସମାଧି ନିକଟେର
ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ; ପୁଣି, େରାଦନ କରୁ କରୁ େସ ନଇଁପଡ଼ି
ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ, 12 ଯୀଶୁ ଶରୀର େଯଉଁ ାନେର
ରଖାଯାଇଥିଲା, େସଥିର ମୁ ପାଖେର ଜେଣ ଓ ପାଦ ପାଖେର
ଆଉ ଜେଣ, ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଶୁ ବ ପରିହିତ ଦୂତ ୁ ବସି ଥିବା
େଦଖିେଲ। 13 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େଗା ନାରୀ, କାହିଁକି
େରାଦନ କରୁ ଅଛ? େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େକଉଁମାେନ େମାହର
ପ୍ର ଭୁ ୁ େଘନିଯାଇଅଛି , ଆଉ ତାହା ୁ େକଉଁ ାନେର ରଖିଅଛି ,
ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 14 େସ ଏହା କହି ପଛକୁ ବୁଲିପଡ଼ି ଯୀଶୁ ୁ
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖିେଲ, କି ୁ େସ େଯ ଯୀଶୁ, ତାହା ଜାଣିେଲ
ନାହିଁ। 15ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ,କାହିଁକି େରାଦନ
କରୁ ଅଛ? କାହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ?” େସ ତାହା ୁ ଉଦ୍ୟାନର
ମାଳୀ େବାଲି ମେନ କରି କହିେଲ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାହା ୁ
େଘନିଯାଇଅଛି , ତାହାେହେଲ ତାହା ୁ େକଉଁ ାନେର ରଖିଅଛି ,
େମାେତ କୁହ ୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ୁ େଘନିଯିବି। 16 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “ମରୀୟମ।” େସ ବୁଲିପଡ଼ି ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ତାହା ୁ
କହିେଲ, ରା ୂ ନୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େହ ଗୁରୁ । 17 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“େମାେତ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ପିତା ନିକଟକୁ
ଆେରାହଣ କରି ନାହିଁ; କି ୁ େମାହର ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ
େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ମୁଁ େମାହର ପିତା ଓ ତୁ ମାନ ର ପିତା, େମାହର
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ଈଶ୍ବ ର ଓ ତୁ ମାନ ର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରୁ ଅଛି।’ ”
18 ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଯାଇ, ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ୁ େଦଖିଅଛି, ଆଉ େସ
େମାେତ ଏହିସବୁ କହିଅଛି େବାଲି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ସ ାଦ େଦେଲ।

ପୁନରୁ ି ତ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ମାକର୍ 16:14-18; ଲୂକ 24:36-49)

19 େସହି ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନ† ସ ୍ୟା ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥିେଲ, େସଥିର
ାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଭୟେର ରୁ ଥିଲା, େସେତେବେଳ

ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ର ଶାି େହଉ।” 20 ପୁଣି, ଏହା କହି େସ େସମାନ ୁ
ଆପଣା ହ ଓ କକ୍ଷେଦଶ େଦଖାଇେଲ। େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପ୍ର ଭୁ ୁ େଦଖି ଆନ ି ତ େହେଲ। 21 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର
କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର ଶାି େହଉ; ପିତା େଯପ୍ର କାେର େମାେତ
େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି , ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ
କରୁ ଅଛି।” 22 େସ ଏହା କହି େସମାନ ଉପେର ପ୍ର ାସ ଛାଡ଼ି
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ଗ୍ର ହଣ କର। 23 ତୁ େ ମାେନ
ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା େହବ; ପୁଣି,
ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା େହବ
ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ଓ େଥାମା
24 କି ୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆସି ଥିେଲ, େସେତେବେଳ
ାଦଶ ମଧ୍ୟରୁ େଥାମା ନାମକ ଜେଣ, ଯାହା ୁ ଦିଦୁମ କହି , େସ

େସମାନ ସା େର ନ ଥିେଲ। 25 ଅତଏବ, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ େଦଖିଅଛୁ। କି ୁ େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, ତାହା ହାତେର କ ାର ଚି ସବୁ ନ େଦଖିେଲ
ଓ େସହିସବୁ ାନେର େମାହର ଅ ୁ ଳି ନ େଦେଲ ଏବଂ ତାହା
କକ୍ଷେଦଶେର େମାହର ହାତ ନ େଦେଲ ମୁଁ କଦାପି ବି ାସ କରିବି
ନାହିଁ। 26ଆଠ ଦିନ ପେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଭିତେର
† 20:19 ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ
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ଥିେଲ ଓ େଥାମା େସମାନ ସା େର ଥିେଲ। ାରସବୁ ରୁ
ଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ର ଶାି େହଉ।” 27 ପେର େସ େଥାମା ୁ କହିେଲ,
“ଏଆେଡ଼ ତୁ ର ଅ ୁ ଳି ବଢ଼ାଇ େମାହର ହାତ େଦଖ ଓ ହାତ
ବଢ଼ାଇ େମାହର କକ୍ଷେଦଶେର ଦିଅ; ଅବି ାସୀ ନ େହାଇ ବି ାସୀ
ହୁ ଅ।” 28 େଥାମା ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େମାହର ପ୍ର ଭୁ , େମାହର
ଈଶ୍ବ ର। 29 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େମାେତ େଦଖିବାରୁ
ବି ାସ କରିଅଛ? େଯଉଁମାେନ ନ େଦଖି ବି ାସ କରିଅଛି ,
େସମାେନ ଧନ୍ୟ।”

ଏହି ପୁ କର ଉେ ଶ୍ୟ
30 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଏହିପରି ଅେନକ ଓ ବିଭି

ପ୍ର କାରଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧନକେଲ, େସହିସବୁଏହି ପୁ କେରେଲଖା
େହାଇ ନାହିଁ; 31 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବି ାସ କର େଯ,
ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ପୁଣି, ବି ାସ କରି େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ନାମେର ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ
ଏସମ େଲଖାଯାଇଅଛି।

21
ସାତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଯୀଶୁ ଦଶର୍ ନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ତିବିରୀୟା ହ୍ର ଦର କୂଳେର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
ପୁନବର୍ ାର ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। େସ ଏହି ପ୍ର କାେର ଦଶର୍ ନ େଦେଲ;
2 ଶିେମାନ ପିତର, େଥାମା, ଯାହା ୁ ଦିଦୁମ କହି , ଗାଲିଲୀର
କା ାନିବାସୀ ନିଥନିେୟଲ, େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ମାେନ ଓ ତାହା
ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିେଲ। 3 ଶିେମାନ
ପିତର େସମାନ ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। େସମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ,ଆେ ମାେନମଧ୍ୟତୁ ସା େର ଯିବୁ। େସମାେନ
ବାହାରିଯାଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ େସହି ରାତିେର କିଛି ଧରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 4 କି ୁ ପାହା ା େହଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ କୂଳେର
ଠିଆ େହେଲ; ତଥାପି େସ ଯୀଶୁ େବାଲି ଶିଷ୍ୟମାେନ ଜାଣିେଲ
ନାହିଁ। 5 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପିଲାମାେନ ତୁ ମାନ
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ପାଖେର କଅଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି?” େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ନାହିଁ। 6 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େନୗକାର ଡାହାଣ
ପାଖେର ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ପାଇବ।” େସଥିେର
େସମାେନ ଜାଲ ପକାଇେଲ, ଆଉ ଏେତ ମାଛ ପଡ଼ିଲା େଯ,
େସମାେନ ତାହା ଟାଣି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 7 େସଥିେର ଯୀଶୁ େଯଉଁ
ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ, େସ ପିତର ୁ କହିେଲ, ଏ ତ ପ୍ର ଭୁ ।
ଶିେମାନ ପିତର ଏ ତ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି ଶୁଣି ଅ ରଖା ନ ପି ି ଥିବାରୁ
ଆପଣା ଅ ରଖା ପି ି ସମୁଦ୍ର କୁ େଡଇଁପଡ଼ିେଲ; 8 କି ୁ ଅନ୍ୟ
ଶିଷ୍ୟମାେନ େନୗକାେର ଭ େହାଇଥିବା ମାଛର ଜାଲ ଟାଣି ଟାଣି
େନୗକାକୁ ଆସି େଲ, କାରଣ େସମାେନ କୂଳରୁ ଅଧିକ ଦୂରେର ନ
ଥିେଲ, େକବଳ ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ ଶହ ହାତ ଦୂରେର ଥିେଲ। 9 େସମାେନ
କୂଳେର ଓ ାଇ େସଠାେର ଅ ାରର ନିଆଁ, ପୁଣି, ତାହା ଉପେର
ଭଜା ମାଛ ଓ ରୁ ଟି ଥୁଆ େହାଇଥିବା େଦଖିେଲ। 10ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏେବ େଯଉଁ ମାଛ ଧରିଅଛ, େସଥିରୁ କିଛି
ଆଣ।” 11 ଶିେମାନ ପିତର ଯାଇ ଏକ ଶହ େତପନ ବଡ଼ ବଡ଼
ମାଛେର ଭ େହାଇଥିବା ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ; ଆଉ
ଏେତ ମାଛେର ସୁ ା ଜାଲ ଛିି ଲା ନାହିଁ। 12 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଆସି େଭାଜନ କର।” ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ତୁ େ
କିଏ େବାଲି ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ
େସ େଯ ପ୍ର ଭୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ। 13 ଯୀଶୁ ଆସି ରୁ ଟି
େଘନି େସମାନ ୁ େଦେଲ,ଆଉେସହିପ୍ର କାେରମାଛମଧ୍ୟ େଦେଲ।
14 ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ଦଶର୍ ନ େଦେଲ।

ପିତର ୁ ଯୀଶୁ ଆେଦଶ
15 େସମାେନ େଭାଜନ କଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ପିତର ୁ

ପଚାରିେଲ, “େହ େଯାହନ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ, ତୁ େ କଅଣ େମାେତ
ଏମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛ?” େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, ହଁ,
ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ େଯ ଆପଣ ୁ େ ହ କରୁ ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ଜାଣି । େସ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର େମଷଶାବକମାନ ୁ ଚରାଅ।” 16 େସ
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ପୁନବର୍ ାର ି ତୀୟ ଥର ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “େହ େଯାହନ ପୁତ୍ର
ଶିେମାନ, ତୁ େ କଅଣ େମାେତ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛ?” େସ ତାହା ୁ
କହିେଲ, ହଁ, ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ େଯ ଆପଣ ୁ େ ହ କରୁ ଅଛି, ତାହା ଆପଣ
ଜାଣି । େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର େମଷମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ
କର।” 17 େସ ତୃ ତୀୟ ଥର ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “େହ େଯାହନ
ପୁତ୍ର ଶିେମାନ, ତୁ େ କଅଣ େମାେତ େ ହ କରୁ ଅଛ? ତୁ େ କଅଣ
େମାେତ େ ହ କରୁ ଅଛ,” ଏହା କହି େସ ତୃ ତୀୟ ଥର ପିତର ୁ
ପଚାରିବାରୁ େସ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ
ସମ ବିଷୟ ଜାଣି ; ମୁଁ େଯ ଆପଣ ୁ େ ହ କରୁ ଅଛି, ତାହା
ଆପଣ ଜାଣି । ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର େମଷମାନ ୁ
ଚରାଅ। 18ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଯୁବକ ଥିବା ସମୟେର
ତୁ େ ଆପଣା କଟି ବ ନ କରି େଯଉଁ ଆେଡ଼ ଇ ା, େସହି ଆେଡ଼
ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଥିଲ, କି ୁ ବୃ େହେଲ ତୁ େ ଆପଣା ହ ବି ାର
କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ତୁ ର କଟି ବ ନ କରି, େଯଉଁ ଆେଡ଼
ତୁ ର ଇ ା ନ ଥିବ, େସଆେଡ଼ ତୁ କୁ େଘନିଯିବ।” 19 େସ େକଉଁ
ପ୍ର କାର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ାରା ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିେବ, େସଥିର
ସୂଚନା େଦଇ େସଏହା କହିେଲ।ଏହା କହିଲା ଉ ାେର େସତାହା ୁ
କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।”

ଯୀଶୁ ଓ ତାହା ପି୍ର ୟ ଶିଷ୍ୟ
20 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ ଓ େଯ ମଧ୍ୟ

ରାତି୍ର େଭାଜ ସମୟେର ତାହା ବକ୍ଷ ଳେର ଆଉଜିପଡ଼ି, ପ୍ର ଭୁ ,
ଆପଣ ୁ କିଏ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ େବାଲି ପଚାରିଥିେଲ,
େସହି ଶିଷ୍ୟ ୁ ପିତର ବୁଲିପଡ଼ି ପଛେର ଆସୁଥିବା େଦଖିେଲ।
21 ପିତର ତାହା ୁ େଦଖି ଯୀଶୁ ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଏହାର
ବିଷୟେର କଅଣ? 22ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଆଗମନ
ପଯର୍ ୍ୟ େସରହୁ େବାଲି ଯଦି ମୁଁ ଇ ା କେର,ତାହାେହେଲ େସଥିେର
ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? ତୁ େ େମାହର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।” 23 େସଥିେର
େସହି ଶିଷ୍ୟ େଯ ମରିବ ନାହିଁ, ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି କଥା
ବ୍ୟାପିଗଲା, ମାତ୍ର େସ ମରିବ ନାହିଁ େବାଲି ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହି ନ
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ଥିେଲ, “କି ୁ େମାହର ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ରହୁ େବାଲି ଯଦି ମୁଁ
ଇ ା କେର, ତାହାେହେଲ େସଥିେର ତୁ ର କଅଣ ଅଛି” େବାଲି
କହିଥିେଲ। 24 େଯ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି ଓ
ଏହି ସମ େଲଖିଅଛି , େସ େସହି ଶିଷ୍ୟ;ଆଉ, ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ
ସତ୍ୟ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ।

ଉପସଂହାର
25 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଆହୁ ରି ଅେନକ ଅେନକ କମର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିେଲ;

େସହିସବୁ ଯଦି େଗାଟି େଗାଟି କରି େଲଖା ଯାଆ ା, ତାହାେହେଲ
ଏେତ ପୁ କ େଲଖା ହୁ ଅ ା େଯ, େମାହର ବିଚାରେର ସମୁଦାୟ
ଜଗତେର ସୁ ା େସହିସବୁ ରଖିବା ନିମେ ାନ ହୁ ଅ ା ନାହିଁ।
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