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The Gospel according to Luke
ଲୂକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର

େଲଖକ
ପ୍ର ାଚୀନ େଲଖକମାେନ ବି ାସ କରି େଯ ଏହି ପୁ କର

େଲଖକ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ ଅଟି , ଏବଂ ଲୂକ ଏଠାେର ି ତୀୟ ପିଢ଼ିର
ଖ୍ର ୀି ୟାନଭାବେରପ୍ର ତୀତହୁ ଅି ।ପାର ରିକଭାବେରେସଜେଣ
ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଅଟି , ପ୍ର ଧାନତଃ, େସ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ ଥିେଲ,
ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଏବଂ େପ୍ର ରିତ ପୁ କ େଲଖିଥିେଲ, ପୁଣି େସ
େପ୍ର ରିତପାଉଲ ସହିତ ମିଶନାରୀଯାତ୍ର ାେରସ େର ଥିେଲ (କଲ.
4:14; 2 ତୀମ. 4:11; ଫିଲି. 1:24)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-80 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଲୂକକାଇସରିୟାେରେଲଖାଆର କେଲଏବଂ େରାମେରତାହା

େଶଷ କେଲ। େଲଖାର ମୁଖ୍ୟ ାନଗୁଡ଼ିକ ସ ବତଃ, େବଥଲିହିମ,
ଗାଲିଲୀ, ଯିହୂ ଦା ଏବଂ ଯିରୂ ଶାଲମ େହଇପାେର।

ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କଥୀୟଫିଲ ୁ େଲଖାଯାଇଅଛି,ଯାହାର ଅଥର୍ “ଈଶ୍ବ ର

େପ୍ର ମୀ।”ଥୀୟଫିଲ ପୂବର୍ ରୁ ଜେଣଖ୍ର ୀି ୟାନ ଥିେଲ କି ା ଖ୍ର ୀି ୟାନ
େହବାକୁ ଯାଉଥିେଲ ତାହା ସ ୂ ର୍ ଅଜ୍ଞାତ। କି ୁ ଲୂକ ତାହା ୁ ଉ ୃ
ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି (ଲୂକ 1:3) ପ୍ର କାଶ କରି ଯାହା ହୁ ଏତ, ପ୍ର ାବ
କରିପାେର େଯ େସ ଜେଣ େରାମୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଥିେଲ। ଅେନକ
ପ୍ର ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହା ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଶ୍ର ାତାମାନ ୁ ସୂଚାଏ।
ମନୁଷ୍ୟ ସ ାନ ଏବଂ ଈ ର ରାଜ୍ୟ ପରି ଅଭିବ୍ୟି ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର
ତାହା ର ମୁଖ୍ୟ େକ ବି ୁ ଥିଲା (ଲୂକ 5:24, 19:10, 17:20, 21,
13:18)।

ଉେ ଶ୍ୟ
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ଯୀଶୁ ଜୀବନର ବ ର୍ ନା, ଯୀଶୁ ୁ ଲୂକ ମନୁଷ୍ୟ ସ ାନ େବାଲି
ଉପ ାପନ କରି , ଦିଆଯାଇ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସ ୂ ର୍ ଭାେବ ଥୀୟଫିଲ
ବୁଝି ପାର ୁ େବାଲି େସ ଏହା ତାହା ୁ େଲଖିଥିେଲ (ଲୂକ. 1:4)।
ଯୀଶୁ ୁ ଅନୁସରଣ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ବିଷୟେର େକୗଣସି
ବି ଂସ କି ା ଖଳ ନାହିଁ େବାଲି ଥୀୟଫିଲ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା ନିମେ
ଲୂକ ଅତ୍ୟାଚାର ସମୟେର ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ର ଏକ ପ୍ର ତିରକ୍ଷା
େଲଖୁଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଯୀଶୁ ଏକ ସି ପୁରୁ ଷ

ରୂ ପେରଖା
1. ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପ୍ର ାରି କ ଜୀବନ — 1:5-2:52
2. ଯୀଶୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟର ଆର — 3:1-4:13
3. ଯୀଶୁ ପରିତ୍ର ାଣର କ ର୍ ା — 4:14-9:50
4. ଯୀଶୁ କଶ ଅଭିମୁେଖ ଯାତ୍ର ା — 9:51-19:27
5. ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ବିଜୟୀ ପ୍ର େବଶ, କଶାପ ତ
ଏବଂ ପୁନରୁ ାନ — 19:28-24:53

ଥୀୟଫିଲ ନିମେ
1ଆର ରୁ େଯଉଁମାେନ ଚାକୁ୍ଷଷ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ,

େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା ଅନୁସାେର, 2ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣ ଅେନେକ ଶୃ ଳିତ
ରୂ େପ ଲିପିବ କରିବାକୁ ଆଗ୍ର ହ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି । 3 ଅତଏବ,
େହ ମାନ୍ୟବର ଥୀୟଫିଲ, ଆର ରୁ ସମ ବିଷୟ ସୂ ରୂ େପ
ଅନୁସ ାନ କରି େସଥିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣ ଆପଣ ନିମେ
େଲଖିବାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟଉଚିତ୍ ମେନକଲି, 4େଯପରିଆପଣେଯସମ
ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି , େସସବୁର ନି ୟତା ଜାଣି ପାରି ।

ବାି ଜକ େଯାହନ ଜନ୍ମ ର ପୂବର୍ ସୂଚନା
5 ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ରାଜା େହେରାଦ ସମୟେର ଅବିୟ

ଦଳର ଜିଖରୀୟ ନାମେର ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ; ତାହା ଭାଯର୍ ୍ୟା
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ହାେରାଣବଂଶରକନ୍ୟା,ତାହା ରନାମଏଲୀଶାେବଥ। 6େସମାେନ
ଉଭେୟ ପ୍ର ଭୁ ର ସମ ଆଜ୍ଞା ଓ ନିୟମ ଅନୁସାେର ନିେ ର୍ ାଷ
ରୂ େପ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଧାମ କ ଥିେଲ। 7 କି ୁ
େସମାନ ର ସ ାନ ନ ଥିଲା, କାରଣ ଏଲୀଶାେବଥ ବ ୍ୟା ଥିେଲ,
ପୁଣି, ଉଭୟ ବୟସ ଅଧିକ େହାଇଯାଇଥିଲା।

8େସଆପଣା ଦଳରପାଳି ଅନୁସାେରଈଶ୍ବ ର ନିକଟେରଯାଜକ
କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଥିବା ସମୟେର, 9ଯାଜକୀୟ କାଯର୍ ୍ୟର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ
ଗୁଲିବା ାରା ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି ଧୂପ
େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା, 10 ଆଉ ଧୂପ େଦବା ସମୟେର ସମ ଜନତା
ବାହାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ।

11 େସେତେବେଳ ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ଧୂପେବଦିର ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 12 ଜିଖରୀୟ
ତାହା ୁ େଦଖି ବିଚଳିତ ଓ ଭୟଗ୍ର େହେଲ। 13 କି ୁ ଦୂତ ତାହା ୁ
କହିେଲ, ଜିଖରୀୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ର ନିେବଦନ
ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ଆଉ ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଏଲୀଶାେବଥ ତୁ ନିମେ
େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିେବ, ପୁଣି, ତୁ େ ତାହାର ନାମ େଯାହନ
େଦବ।

14 େସ ତୁ ର ଆନ ଓଉ ାସର କାରଣ େହବ, ପୁଣି, ଅେନେକ
ତାହାର ଜନ୍ମ େର ଆନ କରିେବ। 15 େଯଣୁ େସ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
ମହାନ େହବ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ େକେବ େହଁ ପାନ କରିବ
ନାହିଁ, ପୁଣି, ମାତାର ଉଦରରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହବ,

16 ଆଉ େସ, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ୁ ପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରାଇବ। 17 ପିତାମାନ ହୃ ଦୟ
ସ ାନମାନ ପ୍ର ତି ଓ ଅବାଧ୍ୟମାନ ୁ ଧାମ କମାନ ଜ୍ଞାନେର
ଆଚରଣ କରିବା ନିମେ େଫରାଇବାକୁ ଏବଂ ପ୍ର ଭୁ ସକାେଶ
ସୁସି ତ େଗାଟିଏ ପ୍ର ଜାମ ଳୀ ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ େସ ଏଲୀୟ ଆ ା
ଓ ଶି େର ପ୍ର ଭୁ ଆଗେର ଗମନ କରିବ।

18ଏଥିେର ଜିଖରୀୟ ଦୂତ ୁ କହିେଲ, ମୁଁ େକଉଁ ଚି ାରା ଏହା
ଜାଣିବି? କାରଣ ମୁଁ ତ ବୃ , ପୁଣି, େମାହର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବୟସ ଅଧିକ
େହଲାଣି। 19 ଦୂତ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ ଗାବି୍ର ଏଲ, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର
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ଉପି ତିେର ଠିଆ ହୁ ଏ, ଆଉ ତୁ କୁ କହିବାକୁ ଓ ଏହି ସୁସମାଚାର
ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛି। 20 େଦଖ, ଏହି ସମ ନ ଘଟିବା
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ନୀରବ ରହି କଥା କହି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ
େମାହର େଯଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟଯଥା ସମୟେରସଫଳେହବ, େସହିସବୁ
ତୁ େ ବି ାସ କଲ ନାହିଁ।

21 ଇତିମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଜିଖରୀୟ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ,
ଆଉ ମି ରେର ତା ର ବିଳ ଘଟିବାେର େସମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟ
େହଉଥିେଲ। 22 କି ୁ େସ ବାହାରି ଆସି େସମାନ ୁ କଥା କହି
ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଥିେର େସ ମ ି ରେର ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି େବାଲି
େସମାେନ ବୁଝିେଲ,ଆଉେସେସମାନ ୁ ସେ ତକରିବାକୁଲାଗିେଲ
ଓ ମୂକ େହାଇ ରହିେଲ। 23 ପେର ତାହା େସବାପାଳିର ଦିନସବୁ
େଶଷ ହୁ ଅେ , େସ ଆପଣା ଘରକୁ ଗେଲ।

24ଏଥିଉ ାେରତାହା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଏଲୀଶାେବଥଗଭର୍ ବତୀ େହେଲ,
ଆଉ େସ ପା ମାସ େଗାପନେର ରହି କହିେଲ, 25 େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର େମାହର ଅପମାନ ଦୂର କରିବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ କୃପାଦୃି
କରି େମାʼ ପ୍ର ତି ଏପରି କରିଅଛି ।

ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ର ପୂବର୍ ସୂଚନା
26ଏଲୀଶାେବଥ ଗଭର୍ ର ଛଅ ମାସେର ଗାବି୍ର ଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ବ ର

ନିକଟରୁ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜେଣ କନ୍ୟା
ନିକଟକୁ ପଠାଗେଲ; 27ଦାଉଦ ବଂଶର େଯାେଷଫ ନାମକ ଜେଣ
ପୁରୁ ଷ ସହିତତାହା ର ବିବାହ ନିବର୍ େହାଇଥିଲା; େସହିକନ୍ୟା
ନାମମରୀୟମ। 28େସ ଗୃହେରପ୍ର େବଶକରିତାହା ନିକଟକୁଆସି
କହିେଲ, ଆେଗା ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର ୀ, ତୁ ର ମ ଳ େହଉ, ପ୍ର ଭୁ ତୁ ର
ସହବ ର୍ ୀ। 29 କି ୁ େସଏହିବାକ୍ୟେରଅତିଶୟ ବିଚଳିତେହାଇଏହା
କି ପ୍ର କାର ବାକ୍ୟ େବାଲି ମନେର ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

30 େସଥିେର ଦୂତ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେଗା ମରୀୟମ, ଭୟ
କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛ।
31ଆଉ େଦଖ, ତୁ େ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ
ଓ ତାହା ନାମ ଯୀଶୁ େଦବ। 32 େସ ମହାନ େହେବ ଓ ମହାନ
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ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହେବ; ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ତାହା
ପିତା ଦାଉଦ ସି ଂହାସନ ଦାନ କରିେବ, 33 େସ ଯାକୁବ ବଂଶ
ଉପେର ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଶାସନ କରିେବ, ପୁଣି, ତାହା ରାଜ୍ୟର େଶଷ
େହବ ନାହିଁ।

34 କି ୁ ମରୀୟମ ଦୂତ ୁ କହିେଲ, ଏହା କିପରି େହବ? ମୁଁ ତ
ପୁରୁ ଷକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 35 ଦୂତ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ପବିତ୍ର
ଆ ା ତୁ ଉପେର ଅବତରଣ କରିେବ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ବ ର ଶି
ତୁ କୁ ଆେବାରିବ, ଏଣୁ େଯ ଜାତ େହେବ, େସ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହେବ।

36 ପୁଣି, େଦଖ, ତୁ ର ଆ ୀୟା ଏଲୀଶାେବଥ ମଧ୍ୟ ବୃ ା
ବୟସେର େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ଗଭର୍ େର ଧାରଣ କରିଅଛି । େଯ ବ ୍ୟା
େବାଲି ଖ୍ୟାତ, ତା ର ଏେବ ଛଅ ମାସ େହଲାଣି; 37 କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ନିଗର୍ ତ େକୗଣସି ବାକ୍ୟ ଶି ହୀନ େହବ ନାହିଁ।
38ଏଥିେର ମରୀୟମ କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଦାସୀ; ଆପଣ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାʼ ପ୍ର ତି ଘଟୁ । ତାହା ପେର ଦୂତ ତାହା ନିକଟରୁ
ପ୍ର ାନ କେଲ।

ଏଲିଶାେବଥ ସହ ମରୀୟମ ସାକ୍ଷାତ
39 ଏହି ସମୟେର ମରୀୟମ ଉଠି ପାବର୍ ତୀୟ ଅ ଳର ଯିହୂ ଦା

ପ୍ର େଦଶର େଗାଟିଏ ନଗରକୁ ଶୀଘ୍ର ଗେଲ, 40 ପୁଣି, ଜିଖରୀୟ
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ଏଲୀଶାେବଥ ୁ ନମ ାର କେଲ। 41ଆଉ,
ଏଲୀଶାେବଥ ମରୀୟମ ନମ ାର ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ଶିଶୁଟି ତାହା
ଗଭର୍ େର ନାଚି ଉଠିଲା, ପୁଣି, ଏଲୀଶାେବଥ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍
େହାଇ 42ଅତି ଉ ରେର କହିେଲ, ନାରୀମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ
ଧନ୍ୟ, ପୁଣି, ଧନ୍ୟ ତୁ ର ଗଭର୍ ର ଫଳ। 43ଆଉ, େମା ପ୍ର ଭୁ ମାତା
େଯ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େବ, େମାହର ଏହି େସୗଭାଗ୍ୟ େକଉଁଠାରୁ
େହଲା? 44 କାରଣ େଦଖ, ତୁ ସ ାଷଣର ର େମାʼ କାନେର
ପ୍ର େବଶ କରିବା ମାେତ୍ର ଶିଶୁଟି େମାʼ ଗଭର୍ େର ଉ ାସେର ନାଚି
ଉଠିଲା। 45 େଯ ବି ାସ କେଲ, େସ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ
ତାହା ୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ ସଫଳ େହବ।
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ମରୀୟମ ୁତିଗାନ
46ଏଥିେର ମରୀୟମ କହିେଲ,

“େମାହର ପ୍ର ାଣ ପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଅଛି,
47 ପୁଣି, େମାହର ଆ ା େମାʼ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଆନ ି ତ

େହାଇଅଛି;
48 କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୀନାବ ା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ

କରିଅଛି ।
ଆଉ େଦଖ, ବ ର୍ ମାନଠାରୁ ସମ ପିଢ଼ି େମାେତ ଧନ୍ୟ େବାଲି
କହିେବ,

49କାରଣ େଯ ଶି ମାନ, େସ େମାʼ ପ୍ର ତି ମହତ କମର୍ କରିଅଛି ;
ତାହା ର ନାମ ପବିତ୍ର ,

50 ଆଉ ତାହା ଭୟକାରୀମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଦୟା
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।

51 େସ ଆପଣା ବାହୁ େର ପରାକ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ,
ଅହ ାରୀମାନ ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟର କ ନାେର ଛି ଭି
କରିଅଛି ;

52 େସ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ୁ ସି ଂହାସନରୁ ବାହାର କରିଅଛି ,
ଦୀନହୀନମାନ ୁ ଉଠାଇଅଛି ,

53 େସ କୁ୍ଷଧିତମାନ ୁ ଉ ମ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ତୃ କରିଅଛି ,
ଧନୀମାନ ୁ ଶୂନ୍ୟ ହ େର ବିଦାୟ କରିଅଛି ।

54ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି ଉ ତାହା ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର,
େସ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ତାହା ସ ାନମାନ ପ୍ର ତି,

55 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଦୟା ରଣ କରିବା ନିମେ ଆପଣ ଦାସ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛି ।”

56ଆଉ ମରୀୟମ ପ୍ର ାୟ ତିନି ମାସ ତାହା ସହିତ ରହି ଆପଣା
ଗୃହକୁ େଫରିଗେଲ।

57 ପେର ଏଲୀଶାେବଥ ପ୍ର ସବ କାଳ ଉପି ତ ହୁ ଅେ େସ
େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କେଲ, 58 ଆଉ ପ୍ର ଭୁ େଯ ତାହା ପ୍ର ତି
ମହା ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି , ଏହା ଶୁଣି ତାହା ପ୍ର ତିବାସୀ ଓ
ସ କର୍ ୀୟମାେନ ତାହା ସହିତ ଆନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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ବାି ଜକ େଯାହନ ଜନ୍ମ
59ଆଠ ଦିନେର େସମାେନ ଶିଶୁକୁ ସୁ ତ କରିବାକୁ ଆସି େଲ ଓ

ତାହାର ପିତା ନାମ ଅନୁସାେର ତାହାର ନାମ ଜିଖରୀୟ େଦବାକୁ
ଇ ା କେଲ। 60 କି ୁ ତାହାର ମାତା ଉ ର େଦେଲ, ନାହିଁ,
ତାହାରନାମ େଯାହନ େହବ। 61େସମାେନତାହା ୁ କହିେଲ,ତୁ ର
ସ କର୍ ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତ କାହାର ଏହି ନାମ ନାହିଁ।

62 ଏଥିେର ତାହାକୁ େକଉଁ ନାମ ଦିଆଯିବ େବାଲି ତାହାର ପିତା
ଇ ା କରୁ ଅଛି , ତାହା ସେ ତ କରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
63ତହିଁେର େସ ଖେ ଲିଖନ ପଟା ମାଗି ଏହା େଲଖିେଲ, ତାହାର
ନାମ େଯାହନ। ଏଥିେର ସମେ ଚକିତ େହେଲ।

64 ଆଉ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା ମୁଖ ଓ ଜି ା ଫିଟିଗଲା ଏବଂ
େସ କଥା କହି ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 65 ଏଥିେର
େସମାନ ପ୍ର ତିବାସୀ ସମେ ଭୟଗ୍ର େହେଲ, ଆଉ ଏହି ସମ
କଥା ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ପାବର୍ ତୀୟ ଅ ଳର ସବୁଆେଡ଼ େଲାେକ
କୁହାକହି େହେଲ, 66 ପୁଣି, ଶୁଣିବା େଲାକସମେ େସହିସବୁଆପଣା
ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ରଖି କହିେଲ, ଏ ଶିଶୁଟି େତେବ କଅଣ େହବ?
କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ହ ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ।

ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଣୀ
67ଆଉ, ତାହାର ପିତା ଜିଖରୀୟ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ

ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିେଲ,
68 “ଧନ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ , ଇସ୍ର ାଏଲର ଈଶ୍ବ ର, କାରଣ େସ କୃପାଦୃି କରି,

ଆପଣା େଲାକ ନିମେ ମୁି ସାଧନ କରିଅଛି ;
69 େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ବଂଶେର

ଆ ମାନ ନିମେ ପରିତ୍ର ାଣର ଶୃ ଉଠାଇ,
70 ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନ ମୁଖ ାରା

େଯପରି କହିଥିେଲ,
71 େସପରି ଆ ମାନ ଶତମାନ ଠାରୁ

ଓ ଆ ମାନ ସମ ଘୃଣାକାରୀ ହ ରୁ ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନ
କରିଅଛି ,

72 େଯପରି େସ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି
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ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ,
73ଆ ମାନ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର େଯଉଁଶପଥକରିଥିେଲ,

ଆପଣାର େସହି ପବିତ୍ର ନିୟମ ରଣ କରି ,
74 ପୁଣି, େଯପରି ଶତ ହ ରୁ ଉ ାର ପାଇ ନିଭର୍ ୟେର ଚିରକାଳ

ତାହା ଛାମୁେର,
75ପବିତ୍ର ତା ଓ ଧାମ କତାେର ତାହା ର ଉପାସନା କରିବା ନିମେ

ଆ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ।
76ଆଉ େହ ଶିଶୁ, ତୁ ପରା ର ଭାବବାଦୀ େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବୁ;
77କାରଣ ଅ କାର ଓ ମୃତୁ ୍ୟଛାୟାେର ବସି ଥିବା େଲାକ ୁ

ଆେଲାକ େଦବା ନିମେ ,
78 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପାଦ ଶାି ପଥକୁ ଆଣିବା ନିମେ ,

ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା େହତୁ ,
ଗର୍ ରୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଊ ର୍ ରୁ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ େହବ,

79 େସହି େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା େହତୁ
ପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ପାପେମାଚନ ାରା ପରିତ୍ର ାଣ
ଜ୍ଞାନ େଦବା ନିମେ

ତୁ (ବାି ଜକ େଯାହନ) ତାହା ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ
ତାହା ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହବୁ।”

80 ପୁଣି, ଶିଶୁ ବୃ ି ପାଇ ଆ ାେର ଶି ମାନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର
ରହିେଲ।

2
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜନ୍ମ
(ମାଥିଉ 1:18-25)

1 େସ ସମୟେର ସମ ସାମ୍ର ାଜ୍ୟବାସୀ ନାମ େଲଖାଯିବା
ନିମେ କାଇସର ଅଗ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା େଘାଷଣା କରାଗଲା।
2 ସି ରିୟା ପ୍ର େଦଶର ଶାସନକ ର୍ ା ି ରୀଣୀୟ ସମୟେର ପ୍ର ଥମ
ଥର ଏହି ଜନଗଣନା େହାଇଥିଲା। 3 େସଥିନିମେ ସମେ ନାମ
େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିେଲ।
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4 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ମଧ୍ୟ ନାମ େଲଖାଇବା ନିମେ ମରୀୟମ
ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର
େବଥଲିହିମ ନାମକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଗେଲ, କାରଣ େସ
ଦାଉଦ ବଂଶ ଓ େଗା ୀର େଲାକ ଥିେଲ; 5 ତାହା ସହିତ
ମରୀୟମ ବିବାହ ନିବର୍ େହାଇଥିଲା ଓ େସ ଗଭର୍ ବତୀ ଥିେଲ।

6 େସମାେନ େସହି ାନେର ଥିବା ସମୟେର ତାହା ପ୍ର ସବ କାଳ
ଉପି ତ େହଲା, 7 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କେଲ
ଏବଂ ତାହା ୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳକୁ େର ଶୁଆଇେଲ, କାରଣ
ବସାଘେର େସମାନ ପାଇଁ ାନ ନ ଥିଲା।

େମଷପାଳକ ଓ ଗର୍ ଦୂତଗଣ
8େସହି ଅ ଳେର େକେତକ େମଷପାଳକପଦାେରରହିରାତି୍ର େର

େସମାନ େମଷପଲଜଗୁଥିେଲ। 9ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ େସମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ, ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ର େଗୗରବର ଆେଲାକ
େସମାନ ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ପ୍ର କାଶିତ େହଲା,ଆଉେସମାେନ ଅତିଶୟ
ଭୟଗ୍ର େହେଲ।

10 େସଥିେର ଦୂତ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ;
େଦଖ, ମୁଁ ସମ େଲାକ ର ଅତ୍ୟ ଆନ ଜନକ ସୁସମାଚାର
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛି, 11 କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରେର
ତୁ ମାନ ନିମେ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଜନ୍ମ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି , େସ ଖ୍ର ୀ
ପ୍ର ଭୁ । 12 ଆଉ ତୁ ମାନ ନିମେ ଏହା ଚି ରୂ ପ େହବ,
ତୁ େ ମାେନ ଜେଣ ଶିଶୁ ୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ା େହାଇ ଗୁହାଳକୁ େର
େଶାଇଥିବାର େଦଖିବ।

13 ପୁଣି, ହଠାତ୍ େସହି ଦୂତ ସା େର ଗର୍ ୀୟ ବାହିନୀର
େଗାଟିଏ ବୃହତ ଦଳ ଉପି ତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ
କହିେଲ,
14 “ଊ ର୍ େଲାକେର ଈଶ୍ବ ର ମହିମା,

ପୁଣି, ପୃଥିବୀେର ତାହା ସେ ାଷପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ
ମଧ୍ୟେର ଶାି ।”

15 ଦୂତମାେନ େସମାନ ଠାରୁ ଗର୍ କୁ େଫରିଗଲା ପେର
େମଷପାଳକମାେନପର ରକହିବାକୁଲାଗିେଲ,ଆସ,ଆେ ମାେନ
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େବଥଲିହିମ ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଇ, ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ଏହି େଯଉଁ ଘଟଣା
ଜଣାଇେଲ, ତାହା େଦଖିବା। 16 ଏଥିେର େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ,
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି, ମରୀୟମ ଓ େଯାେଷଫ ୁ , ପୁଣି, ଗୁହାଳକୁ େର
ଶିଶୁ ୁ େଶାଇଥିବା େଦଖିେଲ।

17 େସମାେନ ଏହା େଦଖି େସହି ଶିଶୁ ବିଷୟେର େସମାନ ୁ
େଯଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ର କାଶ କେଲ, 18 ପୁଣି,
େଯେତ େଲାକ େମଷପାଳକମାନ ଠାରୁ େସହିସବୁ କଥା ଶୁଣିେଲ,
େସମାେନ ସମେ େସହି କଥାେର ଚମୃ ତ େହେଲ। 19 କି ୁ
ମରୀୟମ ଏହି ସମ କଥା ହୃ ଦୟେର ରଖି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
20 ଆଉ, େମଷପାଳକମାନ ୁ େଯପରି କୁହାଯାଇଥିଲା, େସହିପରି
େସମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିେଲ ଓ େଦଖିେଲ, େସ ସମ ସକାେଶ
ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ େଫରିଗେଲ।

21ତାହା ୁ ସୁ ତ କରିବା ନିମେ ଆଠ ଦିନ େହବାରୁ , ତାହା ର
ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା; ଏହି ନାମ ତାହା ଗଭର୍ ା େହବା ପୂବର୍ ରୁ
ଦୂତ ାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ମ ି ରେର ଶିଶୁ ଯୀଶୁ
22 ପେର େଯେତେବେଳ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର

ମରୀୟମ ଶୁଚି େହବା ସମୟ ପୂ ର୍ େହଲା, 23 େସେତେବେଳ
ପ୍ର େତ୍ୟକପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସ ାନପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରପବିତ୍ର େବାଲି
ଗଣିତ େହେବ, 24 ପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାେର ଲିଖିତ ଏହି ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସମାେନ ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ଓ
ପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାେର େଲଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାେର ଦୁଇଟି ଘୁଘୁ ବା
ଦୁଇଟି କା ାଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାେଶ ତାହା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ େନଇଗେଲ।

25ଆଉ େଦଖ, ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଶିମିେୟାନ ନାମକ ଜେଣ
ଧାମ କ ଓ ଭ ବ୍ୟି ଥିେଲ; େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ସା ନା ଅେପକ୍ଷା
କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଆ ା ତାହା ଠାେର ଅଧି ାନ କରିଥିେଲ।
26 ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ର ଦଶର୍ ନ ନ ପାଇେଲ ତାହା ର େଯ ମୃତୁ ୍ୟ
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େହବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ତାହା ୁ ଏହି ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ
ଦିଆଯାଇଥିଲା।

27 େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଚାଳିତ େହାଇ ମ ି ରକୁ ଆସି େଲ,
ପୁଣି, ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ପିତାମାତା େଯେତେବେଳ ତାହା ବିଷୟେର
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କମର୍ କରିବା ନିମେ ତାହା ୁ
ଭିତରକୁ ଆଣିେଲ, 28 େସେତେବେଳ େସ ତାହା ୁ େକାଳେର େଘନି
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରି କହିେଲ,
29 “େହ ପ୍ର ଭୁ , ଏେବ ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର

ନିଜ ଦାସକୁ ଶାି େର ଯିବାକୁ େଦଉଅଛ;
30କାରଣ େମାହର ଚକୁ୍ଷ ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ େଦଖିଅଛି,
31ଯାହା ତୁ େ ସମ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ପ୍ର ୁତ କରି,
32ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ସତ୍ୟ ପ୍ର କାଶକ ଆେଲାକ,

ପୁଣି, ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର େଗୗରବ ରୂ ପ କରିଅଛ।”
33 ତାହା ସ ୀୟ କୁହାଯାଇଥିବା ସମ ବିଷୟେର ତାହା

ପିତାମାତା ଚମୃ ତ େହଉଥିେଲ। 34ଆଉ, ଶିମିେୟାନ େସମାନ ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ତାହା ମାତା ମରୀୟମ ୁ କହିେଲ, େଦଖ, େଯପରି
ଅେନକ ହୃ ଦୟର ଭାବନା ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, 35 େସଥିପାଇଁ ଏହି
ଶିଶୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ପତନ ଓ ଉତ୍  ଥାନ ନିମେ
ଏବଂ ଯାହା ବିରୁ େର କଥା କୁହାଯିବ, ଏପରି ଚି େହବା ନିମେ
ନିରୂ ପିତ, ପୁଣି, ତୁ ନିଜ ପ୍ର ାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖ ବି କରିବ।

36 ଆଉ ହା ା ନାମ୍ନ ୀ ଜେଣ ଭାବବାଦିନୀ ଥିେଲ; େସ ଆେଶର
ବଂଶଜ ଫିନୂେୟଲ କନ୍ୟା।ତାହା ରଅେନକବୟସେହାଇଥିଲା;
େସ କୁମାରୀ ଅବ ା ପେର ସାତ ବଷର୍ ାମୀ ସହିତ ବାସ କରିଥିେଲ
ଓ ଚଊରାଅଶୀ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବିଧବା େହାଇ ରହିଥିେଲ। 37 େସ
ମ ି ର ନ ଛାଡ଼ି ଉପବାସ ଓ ନିେବଦନ ସହ ଦିନରାତି ଉପାସନା
କରୁ ଥିେଲ। 38େସହି ଦ େର େସଉପି ତ େହାଇଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ କରୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର ମୁି ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବା ସମ ୁ
ତାହା ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ନାଜରିତକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
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39ପେର େସମାେନପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା
କରି ଗାଲିଲୀକୁ, ନିଜ ନଗର ନାଜରିତକୁ େଫରିଗେଲ।

40ଆଉ, ଶିଶୁ ବୃ ି ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୂ ର୍ େହଉ
େହଉ ଶି ମାନ େହେଲ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତାହା ଉପେର
ଥିଲା।

ମ ି ରେର ବାଳକ ଯୀଶୁ
41 ତାହା ପିତାମାତା ପ୍ର ତିବଷର୍ ନି ାର ପବର୍ ସମୟେର

ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁଯାଉଥିେଲ। 42ତାହା ରବାରବଷର୍ ସମୟେର
େସମାେନ ପବର୍ ର ରୀତି ଅନୁସାେର େସଠାକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 43ପବର୍ ର
ସମୟ ସମା କରି େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରିଆସୁଥିେଲ,
େସେତେବେଳ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ରହିଗେଲ,
ଆଉ ତାହା ପିତାମାତା ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 44 କି ୁ େସ
ସହଯାତ୍ର ୀମାନ ସ େର ଅଛି େବାଲି ମେନ କରି େସମାେନ
ଦିନକର ବାଟ ଚାଲିଗେଲ, ପୁଣି, ସ କର୍ ୀୟ ଓ ପରିଚିତ େଲାକ
ମଧ୍ୟେର ତାହା ୁ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

45 ଆଉ ତାହା ୁ ନ ପାଇ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
େଫରିଗେଲ। 46 ତିନି ଦିନ ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ ମ ି ରେର
ପାଇେଲ; େସ ପି ତମାନ ମଧ୍ୟେର ବସି େସମାନ କଥା
ଶୁଣୁଥିେଲ ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରୁ ଥିେଲ, 47ଆଉ େଯେତ େଲାକ
ତାହା କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ, ସମେ ତାହା ବୁ ି ଓ ଉ ରେର
ଆଚି ତ େହଉଥିେଲ।

48 େସମାେନ ତାହା ୁ େଦଖି ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ, ଆଉ
ତାହା ର ମାତା ତାହା ୁ କହିେଲ, ପୁଅେର, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? େଦଖ୍, େତାର ବାପା ଓ ମୁଁ
ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ େତାେତ େଖାଜୁଥିଲୁ। 49 ଏଥିେର େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଖାଜୁଥିଲ?
େମାହର ପିତା ଗୃହେର ରହିବା େଯ େମାହର କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏହା କଅଣ
ଜାଣି ନ ଥିଲ?”
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50 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ େଯଉଁ କଥା କହିେଲ, ତାହା େସମାେନ
ବୁଝିେଲ ନାହିଁ।

51ପେର େସ େସମାନ ସା େର େଫରି ନାଜରିତକୁ ଆସି େଲ ଓ
େସମାନ ବାଧ୍ୟ େହାଇ ରହିେଲ; ପୁଣି, ତାହା ମାତା ଏହି ସମ
କଥା ସାବଧାନ ରୂ େପ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ରଖିେଲ।

52 ଆଉ, ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନେର ଓ ଶରୀରେର, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଓ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ଅନୁଗ୍ର ହେର ବୃି ପାଇେଲ।

3
ବାି ଜକ େଯାହନ ପ୍ର ଚାର
(ମାଥିଉ 3:1-12; ମାକର୍ 1:1-8; େଯାହନ 1:19-28)

1 ତିବିରୀୟା କାଇସର ଶାସନର ପ ର ବଷର୍ େର,
େଯେତେବେଳ ପି ୟ ପୀଲାତ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ଶାସନକ ର୍ ା
ଓ େହେରାଦ ଗାଲିଲୀର ସାମ ରାଜା ଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ଭାଇ
ଫିଲି ଈତୂ ରୀୟା ଓ ତ୍ର ାେଖାନୀତି ପ୍ର େଦଶର, ପୁଣି, ଲୂସାନୀୟା
ଅବିଲୀନୀର ସାମ ରାଜା ଥିେଲ 2 ଏବଂ ହାନାନ ଓ କୟାଫା
ମହାଯାଜକ ଥିେଲ, େସେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର
ଜିଖରୀୟ ପୁତ୍ର େଯାହନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା।

3 େସଥିେର େସ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ନିକଟବ ର୍ ୀ ସମ ଅ ଳକୁ ଯାଇ
ପାପ କ୍ଷମା ନିମେ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ବାି େଘାଷଣା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ,

4 େଯପରି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଶା େର ଲିଖିତ ଅଛି,
ପ୍ର ା ରେର ଉ ଶ କରୁ ଥିବା ଜଣକର ର,
ପ୍ର ଭୁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର,

ତାହା ରାଜପଥ ସଳଖ କର;
5ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପତ୍ୟକା ପୂ ର୍ କରାଯିବ,

ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ପବର୍ ତ ଓ ଉପପବର୍ ତ ନୀଚ କରାଯିବ,
ବକ୍ର ପଥସବୁ ସି ଧା େହବ,

ଆଉ ଉ ନୀଚ ଭୂ ମି ସମତଳ ପଥେର ପରିଣତ େହବ;
6 ପୁଣି, ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ପରିତ୍ର ାଣ େଦଖିେବ।
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7 ଅତଏବ, େଯାହନ ତାହା ାରା ବାି ଜିତ େହବା ନିମେ
ବାହାରି ଆସୁଥିବା େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, େର କାଳସପର୍ ର ବଂଶ,
ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମେ କିଏ ତୁ ମାନ ୁ
େଚତନା େଦଲା?

8 ଏଣୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ଉପଯୁ ଫଳ ଉ କର; ପୁଣି,
ଅବ୍ର ହାମ ତ ଆ ମାନ ର ପିତା, ମେନ ମେନ ସୁ ା ଏପରି କୁହ
ନାହିଁ;କାରଣ ମୁଁତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,ଈଶ୍ବ ରଏହିପଥରଗୁଡ଼ାକରୁ
ଅବ୍ର ହାମ ନିମେ ସ ାନ ଉ କରିପାରି ।

9 ଆଉ, ଏେବ ସୁ ା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି;
ଅତଏବ େଯେକୗଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ
ନିଆଁେର ପକାଯିବ।

10 ଏଥିେର େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା? 11 େସ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, ଯାହାର ଦୁଇଟି ଅ ରଖା ଅଛି, େସ ଯାହାର
ନାହିଁ, ତାହାକୁ େଗାଟିଏ େଦଉ; ପୁଣି, ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, େସ
େସହିପରି କରୁ ।

12 କରଗ୍ର ାହୀମାେନ ମଧ୍ୟ ବାି ପାଇବାକୁ ଆସି ତାହା ୁ
ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା? 13 େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, ତୁ ମାନ ନିମେ େଯତିକି ନିୟମ ଅଛି,
ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ।

14 େସୖନିକମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ
ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା? େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ବଳେର
କି ଛଳେର କାହାର ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ
େବତନେର ସ ୁ େହାଇଥାଅ।

15 େଲାେକ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବାରୁ ଓ େଯାହନ େକଜାଣି ଖ୍ର ୀ
େହେବ, ଏହା ତାହା ବିଷୟେର ସମେ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର
ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଥିବାରୁ , 16 େଯାହନ ସମ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ
ସି ନା ତୁ ମାନ ୁ ଜଳେର ବାି େଦଉଅଛି, ମାତ୍ର େମାʼଠାରୁ େଯ
ଅଧିକ ଶି ମାନ, େସ ଆସୁଅଛି , ତାହା ର ପାଦୁକାର ବ ନ
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ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େସ ତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ
ଅି େର ବାି େଦେବ।

17ଆପଣା ଖଳା ଉ ମ ରୂ େପ ପରି ାର କରିବା ନିମେ ଓ ନିଜ
ଅମାରେର ଗହମ ସଂଗ୍ର ହ କରି ରଖିବା ନିମେ ତାହା ହାତେର
କୁଲା ଅଛି, କି ୁ ଅଗାଡ଼ିଯାକ େସ ଅନ ଅି େର େପାଡ଼ିପକାଇେବ।

18 େସ ଏହିପରି ଅେନକ ଉପେଦଶ େଦଇ, ପୁଣି, ବିଭି
ପ୍ର କାର ଉ ାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହି େଲାକ ନିକଟେର ସୁସ ାଦ
ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ; 19 କି ୁ ସାମ ରାଜା େହେରାଦ ନିଜ ଭାଇ
ଭାଯର୍ ୍ୟା େହେରାଦିଆ ବିଷୟେର ଏବଂ ନିେଜ କରିଥିବା ସମ
ଦୁ ମର୍ ବିଷୟେର େଯାହନ ାରା ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାରୁ , 20 େସ
େଯାହନ ୁ କାରାଗାରେର ବ ୀ କରି ନିଜର ସମ ଦୁ ମର୍ ସହିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ େଯାଗ କେଲ।

ଯୀଶୁ ବାି
(ମାଥିଉ 3:13-17; ମାକର୍ 1:9-11)

21 ସମ େଲାକ ବାି ଜିତ େହଲା ପେର ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାି ଜିତ
େହାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେରଆକାଶ େଖାଲା େହଲା, 22 ପୁଣି,
ପବିତ୍ର ଆ ା କେପାତର େଦହ ଧାରଣକରି ତାହା ଉପରକୁ ଓ ାଇ
ଆସି େଲ; ଆଉ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ତୁ େ ଆ ର ପି୍ର ୟ
ପୁତ୍ର , ତୁ ଠାେର ଆ ର ପରମ ସେ ାଷ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ବଂଶାବଳୀ
(ମାଥିଉ 1:1-17)

23ଯୀଶୁ କାଯର୍ ୍ୟ ଆର କରିବା ସମୟେର ତାହା ୁ ପ୍ର ାୟ ତିରିଶ
ବଷର୍ ବୟସେହାଇଥିଲା; େଲାକ ଧାରଣାନୁସାେର େସ େଯାେଷଫ
ପୁତ୍ର ;

େଯାେଷଫ ଏଲୀ ପୁତ୍ର ,
24ଏଲୀ ମ ାତ ପୁତ୍ର , ମ ାତ େଲବୀ ପୁତ୍ର ,
େଲବୀ ମଲ୍ ଖୀ ପୁତ୍ର , ମଲ୍ ଖୀ ଯ ୟ ପୁତ୍ର ,
ଯ ୟ େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର , 25 େଯାେଷଫ ମି ଥ୍ୟା ପୁତ୍ର ,
ମି ଥ୍ୟା ଆେମାସ ପୁତ୍ର , ଆେମାସ ନାହୂ ମ ପୁତ୍ର ,
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ନାହୂ ମ େହସ୍ଲ ୀ ପୁତ୍ର , େହସ୍ଲ ୀ ନଗୟ ପୁତ୍ର , 26 ନଗୟ ମହଥ
ପୁତ୍ର ,

ମହଥ ମି ଥ୍ୟା ପୁତ୍ର , ମି ଥ୍ୟା ଶିମୟୀ ପୁତ୍ର ,
ଶିମୟୀ େଯାେସଖ ପୁତ୍ର , େଯାେସଖ େଯାଦା ପୁତ୍ର ,
27 େଯାଦା େଯାହନ ପୁତ୍ର , େଯାହନ େରଷା ପୁତ୍ର ,
େରଷା ଜିରୁ ବାବିଲ ପୁତ୍ର , ଜିରୁ ବାବିଲ ଶଲ୍ ଟୀେୟଲ୍ ପୁତ୍ର ,
ଶଲ୍ ଟୀେୟଲ୍ େନରୀ ପୁତ୍ର ,
28 େନରୀ ମଲ୍ ଖୀ ପୁତ୍ର , ମଲ୍ ଖୀ ଅ ୀ ପୁତ୍ର ,
ଅ ୀ େକାସାମ ପୁତ୍ର , େକାସାମ ଏ ଦାନ ପୁତ୍ର ,
ଏ ଦାନ ଏର ପୁତ୍ର , 29ଏର ଯିେହାଶୂୟ ପୁତ୍ର ,
ଯିେହାଶୂୟ ଏଲୀୟାଜର ପୁତ୍ର , ଏଲୀୟାଜର େଯାରୀମ ପୁତ୍ର ,
େଯାରୀମ ମ ାତ ପୁତ୍ର , ମ ାତ େଲବୀ ପୁତ୍ର ,
30 େଲବୀ ଶିମିେୟାନ ପୁତ୍ର , ଶିମିେୟାନ ଯିହୂ ଦା ପୁତ୍ର ,
ଯିହୂ ଦା େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର , େଯାେଷଫ େଯାନାମ ପୁତ୍ର ,
େଯାନାମ ଏଲୀୟାକୀମ ପୁତ୍ର , 31ଏଲୀୟାକୀମ ମଲାହ ପୁତ୍ର ,
ମଲାହ ମ ା ପୁତ୍ର , ମ ା ମ ଥା ପୁତ୍ର ,
ମ ଥା ନାଥନ ପୁତ୍ର , ନାଥନ ଦାଉଦ ପୁତ୍ର ,
32ଦାଉଦ ଯିଶୀ ପୁତ୍ର , ଯିଶୀ ଓେବଦ ପୁତ୍ର ,
ଓେବଦ େବାୟଜ ପୁତ୍ର , େବାୟଜ େଶଲହ ପୁତ୍ର ,
େଶଲହ ନହେଶାନ ପୁତ୍ର ,
33ନହେଶାନ ଅ ୀନାଦାବ ପୁତ୍ର , ଅ ୀନାଦାବ ଅଦ୍ମ ୀନ ପୁତ୍ର ,
ଅଦ୍ମ ୀନ ଅ ର୍ ୀ ପୁତ୍ର , ଅ ର୍ ୀ ହିେଷ୍ର ାଣ ପୁତ୍ର ,
ହିେଷ୍ର ାଣ େପରସ ପୁତ୍ର , େପରସ ଯିହୂ ଦା ପୁତ୍ର ,
34 ଯିହୂ ଦା ଯାକୁବ ପୁତ୍ର , ଯାକୁବ ଇସ୍ ହାକ ପୁତ୍ର ,
ଇସ୍ ହାକ ଅବ୍ର ହାମ ପୁତ୍ର , ଅବ୍ର ହାମ େତରହ ପୁତ୍ର ,
େତରହ ନାେହାର ପୁତ୍ର ,
35ନାେହାର ସରୁ ଗ ପୁତ୍ର , ସରୁ ଗ ରଗୁ ପୁତ୍ର ,
ରଗୁ େଫଲଗ ପୁତ୍ର , େଫଲଗ ଏବର ପୁତ୍ର ,
ଏବର େଶଲହ ପୁତ୍ର ,
36 େଶଲହ େକନାନ ପୁତ୍ର , େକନାନ ଅଫର୍ କ୍ଷଦ ପୁତ୍ର ,
ଅଫର୍ କ୍ଷଦ େଶମ ପୁତ୍ର , େଶମ େନାହ ପୁତ୍ର ,
େନାହ େଲମଖ ପୁତ୍ର ,
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37 େଲମଖ ମଥୂେଶଲହ ପୁତ୍ର , ମଥୂେଶଲହ ହେନାକ ପୁତ୍ର ,
ହେନାକ େଯରଦ ପୁତ୍ର , େଯରଦ ମହଲେଲଲ ପୁତ୍ର ,
ମହଲେଲଲ େକନାନ ପୁତ୍ର ,
38 େକନାନ ଏେନାଶ ପୁତ୍ର , ଏେନାଶ େଶଥ ପୁତ୍ର ,
େଶଥ ଆଦମ ପୁତ୍ର , ଆଦମ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ।

4
ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 4:1-11; ମାକର୍ 1:12,13)

1 ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ ଯ ର୍ ନ ନଦୀରୁ େଫରି
ଆସି େଲଏବଂ ଚାଳିଶ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ ଆ ା ାରା ପ୍ର ା ରେରଚାଳିତ
େହାଇ ଶୟତାନ ାରା ପରୀକି୍ଷତ େହଉଥିେଲ। 2 େସହି ସମ ଦିନ
େସ କିଛି ଖାଇେଲ ନାହିଁ,ଆଉ େସହିସବୁ ଦିନ େଶଷ ହୁ ଅେ , େସ
କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ।

3 େସଥିେର ଶୟତାନ ତାହା ୁ କହିଲା, ତୁ େ େଯେବ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର , େତେବ ଏହି ପଥରକୁ ରୁ ଟି େହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। 4 ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, “ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି, ‘ମନୁଷ୍ୟ
େକବଳ ରୁ ଟିେର ବି ବ ନାହିଁ।’ ”

5ଆଉ େସ ତାହା ୁ ଉପରକୁ େନଇଯାଇ ଏକ ମୁହୂ ର୍ ମଧ୍ୟେର
ପୃଥିବୀର ସମ ରାଜ୍ୟ ତାହା ୁ େଦଖାଇଲା। 6 ପୁଣି, ଶୟତାନ
ତାହା ୁ କହିଲା, ଆେ ତୁ କୁ ଏସମ ଅଧିକାର ଓ ଏସବୁର
ଐ ଯର୍ ୍ୟ େଦବା, କାରଣ ଆ କୁ ତାହା ସମପ ତ େହାଇଅଛି, ଆଉ
ଆେ ଯାହାକୁ ଇ ା, ତାହାକୁ ତାହା େଦଉ। 7 ଅତଏବ, ତୁ େ
େଯେବଆ ଛାମୁେର ପ୍ର ଣାମ କରିବ, େତେବ ସମ ତୁ ର େହବ।

8 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, “ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି,
‘ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ, ଆଉ େକବଳ
ତାହା ର ଉପାସନା କରିବ।’ ”

9 ପୁଣି, େସ ତାହା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ େନଇଯାଇ ମ ି ରର
ଛାତ ଉପେର ଠିଆ କରାଇ ତାହା ୁ କହିଲା, ତୁ େ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର
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ପୁତ୍ର , େତେବ ଏଠାରୁ ତଳକୁ େଡଇଁପଡ଼; 10 କାରଣ ଶା େର
େଲଖାଅଛି,
“ ‘ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମେ େସ ଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ

ତୁ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦେବ;
11ଆଉ େଲଖାଅଛି, କାେଳ ତୁ ପାଦ ପଥରେର ବାଜିବ,

ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁ କୁ ହ େର େତାଳି ଧରିେବ।’ ”
12 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଶା େର ଏହା ମଧ୍ୟ

େଲଖାଅଛି, ‘ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ୁ ପରୀକ୍ଷା କର ନାହିଁ।’ ”
13 ଶୟତାନ ଯୀଶୁ ୁ ସମ ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷା େଶଷ କଲା ପେର

କିଛି କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।

ଯୀଶୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଆର
(ମାଥିଉ 4:12-17; ମାକର୍ 1:14,15)

14 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େର ଗାଲିଲୀକୁ
େଫରିଗେଲ, ଆଉ ଚାରିଆେଡ଼ ସମ ଅ ଳେର ତାହା ଖ୍ୟାତି
ବ୍ୟାପିଗଲା। 15 ପୁଣି, େସ େସମାନ ର ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ସମ ଠାରୁ େଗୗରବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ନାଜରିତେର ଯୀଶୁ ଉେପକି୍ଷତ
(ମାଥିଉ 13:53-58; ମାକର୍ 6:1-6)

16 େସ େଯଉଁ ନାଜରିତେର ପ୍ର ତିପାଳିତ େହାଇଥିେଲ, େସହି
ାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟେରଗେଲଓଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାେର ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମେ
ଠିଆ େହେଲ। 17 େସଥିେର ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ପୁ କ ତାହା ୁ
ଦିଆଗଲା, ଆଉ େସ ତାହା ଫିଟାଇ, େଯଉଁ ାନେର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ପାଇେଲ,
18 “ପ୍ର ଭୁ ଆ ା େମାʼଠାେର ଅଧିି ତ,

େଯଣୁ ଦୀନହୀନମାନ ପାଖେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା
ନିମେ େସ େମାେତ ଅଭିଷି କରିଅଛି ,

ବ ୀମାନ ନିକଟେର ମୁି ଓ ଅ ମାନ ନିକଟେର
ଦୃି ଲାଭର ବିଷୟ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ପୁଣି,
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ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ ମୁ କରିବାକୁ,
19 ଆଉ ପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ବଷର୍ େଘାଷଣା କରିବାକୁ େସ େମାେତ

ପଠାଇଅଛି ।”
20 ପେର େସ ପୁ କ ବ କରି, ପରିଚାରକ ୁ ତାହା

େଫରାଇେଦଇ ବସି େଲ। ଆଉ ସମାଜଗୃହେର ସମ ଦୃି
ତାହା ଉପେର ି ର େହାଇ ରହିଲା। 21 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଆଜି ଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ
ଶୁଣିବା ଅନୁସାେର ସଫଳ େହଲା।” 22 ଆଉ, ସମେ ତାହା
ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହା ମୁଖ ନିଗର୍ ତ
ଅନୁଗ୍ର ହର ବାକ୍ୟେର ଚମୃ ତ େହେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଏ କଅଣ େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ନୁେହଁ?

23 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ନି ୟ
େମାେତ ଏହି ପ୍ର ବାଦବାକ୍ୟ କହିବ, ‘େହ େବୖଦ୍ୟ, ନିେଜ ନିଜକୁ ସୁ
କର; କଫନର୍ ାହୂ ମେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ
ଶୁଣିଅଛୁ, େସହିସବୁ ଏହି ାନେର ନିଜ ପିତା ନଗରେର ମଧ୍ୟ
କର।’ ” 24 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
େକୗଣସି ଭାବବାଦୀ ନିଜ ପିତା ନଗରେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଅି ନାହିଁ।

25 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏଲୀୟ ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ତିନି ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ଆକାଶ ବ େହବାରୁ
ସମ େଦଶେର ମହାଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ବିଧବା ଥିେଲ; 26 ତଥାପି ଏଲୀୟ େସମାନ ର
କାହାରି ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ନ େହାଇ େକବଳ ସୀେଦାନ େଦଶର
ସାରିଫତକୁ ଜେଣ ବିଧବା ୀ ନିକଟକୁ ପଠାଗେଲ। 27 ପୁଣି,
ଭାବବାଦୀ ଇଲୀଶାୟ ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ
କୁ େରାଗୀମାେନ ଥିେଲ; ତଥାପି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଶୁଚି
କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ, େକବଳ ସି ରିୟା େଦଶୀୟ ନାମାନ ଶୁଚି
କରାଯାଇଥିେଲ।”

28 ସମାଜଗୃହେର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମେ େକ୍ର ାଧେର
ପରିପୂ ର୍ େହେଲ, 29 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଠି ତାହା ୁ ନଗରରୁ ବାହାର
କରିେଦେଲଏବଂ େସମାନ ରନଗର େଯଉଁପବର୍ ତଉପେର ାପିତ
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ଥିଲା, େସହି ପବର୍ ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକାଇେଦବା ନିମେ ତାହାକୁ
େସଠାକୁ େନଇଗେଲ; 30 କି ୁ େସ େସମାନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ
କରି ଚାଲିଗେଲ।

ଅଶୁଚି ଆ ାବି ବ୍ୟି ର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 1:21-28)

31 ଯୀଶୁ କଫନର୍ ାହୂ ମ ନାମକ ଗାଲିଲୀର େଗାଟିଏ ନଗରକୁ
ଆସି େଲ, ପୁଣି, ବିଶ୍ର ାମବାରମାନ େର େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 32 ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ
େହେଲ, କାରଣ ତାହା ବାକ୍ୟ ଅଧିକାରଯୁ ଥିଲା।

33 ଦିେନ ସମାଜଗୃହେର ଜେଣ ଅଶୁଚି ଭୂ ତା ାବି େଲାକ ଥିଲା;
େସ ଉ ରେର ଚି ାର କଲା, 34 ଆଃ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁ
ସା େର ଆ ମାନ ର କଅଣ ଅଛି? ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ବିନାଶ
କରିବାକୁ ଆସି ଲ? ତୁ େ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର ର
େସହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟି ।

35 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହିେଲ “ଚୁ ପ୍ କର୍, ଏହାଠାରୁ
ବାହାରିଯା।” େସଥିେର େସହି ଭୂ ତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ାନେର
ପକାଇେଦଇ ତାହାର େକୗଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ତାହାଠାରୁ
ବାହାରିଗଲା। 36 ଏଥିେର ସମେ ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହାଇ ପର ର
କୁହାେକାହି େହେଲ, ଏ କି କଥା? େସ ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ୁ ଅଧିକାର
ଓ ଶି ସହିତ ଆେଦଶ ଦିଅି , ଆଉ େସମାେନ ବାହାରିଯାଆି ।
37 େସଥିେର ତାହା ବିଷୟେର ସମାଚାର ଚତୁ ଗ ଅ ଳର
ସବୁଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଅେନକ େଲାକ ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:14-17; ମାକର୍ 1:29-34)

38 ପେର େସ ସମାଜଗୃହରୁ ଉଠି ଶିେମାନ ଘରକୁ ଗେଲ।
ଶିେମାନ ଶାଶୁ ୁ ଭୟ ର ର େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ
ତାହା ବିଷୟେର ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 39 େସଥିେର େସ
ତାହା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ରକୁ ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ ତାହା ୁ
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ର ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, େସ େସହିକ୍ଷଣି ଉଠି େସମାନ େସବା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

40 ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହବା ସମୟେର, େଯଉଁମାନ ନିକଟେର ନାନା
ପ୍ର କାର େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େଲାକମାେନ ଥିେଲ, େସ ସମେ
େସମାନ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ ଏବଂ େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଉପେର ହାତ େଥାଇ େସମାନ ୁ ସୁ କେଲ। 41 ପୁଣି, ଭୂ ତମାେନ
ମଧ୍ୟ ଚି ାର କରୁ କରୁ ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େବାଲି କହି
ଅେନକ ଠାରୁ ବାହାରିଗେଲ।ଆଉ,ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଧମକ େଦଇ
କଥା କହିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ।

ଉପାସନା ଗୃହମାନ େର ଯୀଶୁ ପ୍ର ଚାର
(ମାକର୍ 1:35-39)

42ସକାଳ େହବାରୁ , େସବାହାରି ଏକ ନିଜର୍ ନ ାନକୁ ଗେଲ;ଆଉ,
େଲାକସମୂହତାହା ୁ େଖାଜି େଖାଜି ତାହା ନିକଟକୁଆସି େଲ, ପୁଣି,
େସ େଯପରି େସମାନ ପାଖରୁ ଚାଲି ନ ଯାଆି , େସଥିନିମେ
ତାହା ୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କେଲ। 43 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରେର ମଧ୍ୟ େମାେତ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ େହବ, କାରଣ େସଥିନିମେ
ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛି।”

44 ପୁଣି, େସ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ସମାଜଗୃହମାନ େର ପ୍ର ଚାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

5
ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 4:18-22; ମାକର୍ 1:16-20)

1 ଦିେନ େଯେତେବେଳ େଲାକସମୂହ ଯୀଶୁ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ି
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଗିେ ସରତ ହ୍ର ଦ
କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; 2 ଆଉ େସ ହ୍ର ଦ କୂଳେର ଦୁଇଟି
େନୗକା ଥିବାର େଦଖିେଲ; ମାଛୁଆମାେନ େସଥିରୁ ଓ ାଇ ଜାଲ
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େଧାଉଥିେଲ। 3 େସହି େନୗକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଶିେମାନ ର
ଥିଲା, େସଥିେର େସ ଚଢ଼ି ଳରୁ ଅ ଦୂରକୁ ଯିବା ନିମେ ତାହା ୁ
ଅନୁେରାଧ କେଲ; ଆଉ, େସ ବସି େନୗକାରୁ େଲାକସମୂହକୁ ଶିକ୍ଷା
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।

4 େସ କଥା େଶଷ କରି ଶିେମାନ ୁ କହିେଲ, “ଗଭୀର ଜଳକୁ
ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ର ଜାଲ ପକାଅ।” 5ଏଥିେର
ଶିେମାନଉ ରେଦେଲ, େହ ଗୁରୁ ,ଆେ ମାେନରାତିଯାକପରିଶ୍ର ମ
କରି କିଛି ଧରି ନାହଁୁ ; କି ୁ ଆପଣ କଥାେର ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି।
6 ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ପକାଇ ବହୁ ତ ମାଛ ଧରିେଲ, ପୁଣି,
େସମାନ ଜାଲ ଛିି ବାକୁ ଲାଗିଲା। 7େସଥିେର େସମାନ ର େଯଉଁ
ସହକମର୍ ୀମାେନ ଅନ୍ୟ େନୗକାେର ଥିେଲ, େସମାେନ େଯପରି ଆସି
ସାହାଯ୍ୟ କରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େସମାନ ୁ ଠାରିେଲ। ଏଥିେର
େସମାେନ ଆସି ଦୁଇଟି େନୗକାକୁ ଏପରି ପୂ ର୍ କେଲ େଯ, େସଗୁଡ଼ିକ
ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।

8 କି ୁ ଶିେମାନ ପିତର ଏହା େଦଖି ଯୀଶୁ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େମା ନିକଟରୁ ଚାଲିଯାଅ, େଯଣୁ ମୁଁ ଜେଣ ପାପୀ
ମନୁଷ୍ୟ। 9 କାରଣ େସମାେନ ଏେତ ମାଛ ଧରିଥିେଲ େଯ, ତାହା
େଦଖି େସ ଓ ତାହା ସ ୀ ସମେ ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହେଲ; 10 ପୁଣି,
େଜବଦୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, େଯଉଁମାେନ ଶିେମାନ ର
ସହଭାଗୀ ଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ
େହେଲ। ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ,
ଆଜିଠାରୁ ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଧରିବ।” 11 େସଥିେର େସମାେନ
େନୗକାଗୁଡ଼ିକ କୂଳକୁ ଆଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ତାହା ର ଅନୁଗମନ
କେଲ।

କୁ ୀ େଲାକ ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:1-4; ମାକର୍ 1:40-45)

12େସ େଗାଟିଏ ନଗରେର ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ,ଜେଣସବର୍ ା
କୁ ୀ େଲାକ େସ ାନେର ଥିେଲ; େସ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ିପଡ଼ି
ତାହା ୁ ନିେବଦନ କରି କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ ଯଦି ଇ ା
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କରି , ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚି କରିପାରି । 13 େସଥିେର େସ
ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଇ ା କରୁ ଅଛି, ଶୁଚି ହୁ ଅ।”
େସହିକ୍ଷଣି କୁ େରାଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା।

14ଆଉ, େସତାହାକୁଆଜ୍ଞା େଦଇକହିେଲ, “କାହାକୁ କୁହନାହିଁ,
କି ୁ ଯାଇ ଯାଜକ ୁ ନିଜକୁ େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶା ଆେଦଶ
ଅନୁସାେର ଆପଣାର ଶୁଚିକି୍ର ୟାରୂ େପ େସମାନ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବା ନିମେ ବଳି ଉ ଗର୍ କର।”

15 କି ୁ ତାହା ବିଷୟକ କଥା ଆହୁ ରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଶୁଣିବା ନିମେ ଓ ନିଜ ନିଜ େରାଗରୁ ସୁ
େହବା ନିମେ ଏକତ୍ର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; 16ମାତ୍ର େସ େକହି ନ ଥିବା
ାନମାନ େର ରହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ।

ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 9:1-8; ମାକର୍ 2:1-12)

17 ଦିେନ େସ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ,ଆଉଗାଲିଲୀର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗ୍ର ାମ,
ପୁଣି, ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଆସି ଥିବା ଫାରୂ ଶୀ
ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଶିକ୍ଷକମାେନ ନିକଟେର ବସି ଥିେଲ।ଆଉ, େସ
େଯପରି ସୁ କରି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ ର ଶି ଉପି ତ ଥିଲା।

18 ପୁଣି, େଦଖ, େକେତକ େଲାକ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖଟିଆେର େବାହିଆଣି ତାହାକୁ ଭିତରକୁ େନଇଯିବା
ନିମେ ଓ ତାହା ସ ୁଖେର େଥାଇବା ନିମେ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ।
19 କି ୁ ଭିଡ଼ େହତୁ ତାହାକୁ ଭିତରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନ
ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଘରଉପରକୁ ଯାଇ ଛାତ ଭିତର େଦଇଖଟିଆ
ସହିତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ାନେର ଯୀଶୁ ସ ୁଖେର ଓ ାଇେଦେଲ।

20 େସ େସମାନ ର ବି ାସ େଦଖି କହିେଲ, “େହ ବୁ ,
ତୁ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି।” 21 େସଥିେର ଶା ୀ ଓ
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତକର୍ ବିତକର୍ କରି ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଯ
ଈଶ୍ବ ର ନି ା କରୁ ଅଛି, ଏ କିଏ? େକବଳ ଈଶ୍ବ ର ବିନା ଆଉ କିଏ
ପାପ କ୍ଷମା କରିପାେର?
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22 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ତକର୍ ବିତକର୍ ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସମାନ ୁ ଉ ର
େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କଅଣ ତକର୍ ବିତକର୍
କରୁ ଅଛ? 23 କଅଣ ସହଜ? ‘ତୁ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା
େବାଲିକହିବା,’ବା, ‘ଉଠ,ଚାଲେବାଲିକହିବା?’ 24 କି ,ୁ ପୃଥିବୀେର
ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର େଯ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା
େଯପରିତୁ େ ମାେନଜାଣିପାର,”ଏଥିପାଇଁ େସପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ େନଇ ଆପଣା
ଘରକୁ ଯାଅ।”

25 େସଥିେର େସ େସହିକ୍ଷଣି େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଉଠି, ଯାହା
ଉପେର େସ େଶାଇଥିେଲ, ତାହା େନଇ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ
କରୁ କରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗେଲ।

26ତହିଁେର ସମେ ଆଚି ତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କରି କହିେଲ, ଆଜି
ଆେ ମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଘଟଣା େଦଖିଲୁ।

େଲବୀ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 9:9-13; ମାକର୍ 2:13-17)

27 ଏଥିଉ ାେର େସ ବାହାରିଯାଇ େଲବୀ ନାମକ ଜେଣ
କରଗ୍ର ାହୀ ୁ କରଆଦାୟ ାନେରବସି ଥିବା େଦଖିତାହା ୁ କହିେଲ,
“େମାହରଅନୁଗମନକର।” 28େସଥିେର େସସମ ପରିତ୍ୟାଗକରି
ଉଠି ତାହା ର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

29 ପୁଣି, େଲବୀ ନିଜ ଘେର ତାହା ନିମେ େଗାଟିଏ ବଡ଼ େଭାଜି
କେଲ,ଆଉବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରଗ୍ର ାହୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକ େସମାନ
ସା େର େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସି େଲ। 30 େସଥିେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ
ଓ େସମାନ ଦଳର ଶା ୀମାେନ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ବିରୁ େର
ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି କରଗ୍ର ାହୀ
ଓ ପାପୀମାନ ସା େର ଖିଆପିଆ କରୁ ଅଛ? 31ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ସୁ େଲାକମାନ ର େବୖଦ୍ୟଠାେର ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁ େଲାକମାନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 32 ମୁଁ
ଧାମ କ େଲାକମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ନିମେ ଆସି ନାହିଁ, କି ୁ
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ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିବା ନିମେ ପାପୀମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବାକୁ
ଆସି ଅଛି।”

ଉପବାସ ପ୍ର ସ
(ମାଥିଉ 9:14-17; ମାକର୍ 2:18-22)

33 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େଯାହନ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଥରକୁଥର ଉପବାସ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ,ଫାରୂ ଶୀମାନ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର କରି , କି ୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖିଆପିଆ
କରି । 34 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବରଯାତ୍ର ୀମାନ
ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ କି େସମାନ ୁ ଉପବାସ
କରାଇପାର? 35 କି ୁ ସମୟ ଆସି ବ; ଆଉ େଯେତେବେଳ
େସମାନ ଠାରୁ ବର ୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, େସେତେବେଳ େସହି
ସମୟେର େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।”

36 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଏକ ଦୃ ା ମଧ୍ୟ କହିେଲ, “େକହି ନୂଆ
ଲୁଗାରୁ ତାଳି ଛି ାଇ ପୁରୁ ଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହିଁ; ପକାଇେଲ
େସ ନୂଆଖି କ ଚିରିେଦବ, ପୁଣି, ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳିଟି ମଧ୍ୟ ପୁରୁ ଣା
ସା େର ମିଶିବ ନାହିଁ।

37ଆଉ, େକହି ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁ ଣା କୁ ାେର*ରେଖ ନାହିଁ;
ରଖିେଲ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁ ାକୁ ଫଟାଇ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କୁ ା ନ
େହବ। 38 କି ୁ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁ ାେର ରଖିବା ଉଚିତ।
39ଆଉ, େକହି ପୁରୁ ଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିବାକୁ ଇ ା କେର ନାହିଁ, କାରଣ େସ କେହ, ‘ପୁରୁ ଣା ତ
ଭଲ।’ ”

6
ବିଶ୍ର ାମବାରର ପ୍ର ଭୁ
(ମାଥିଉ 12:1-8; ମାକର୍ 2:23-28)

1 ଥେର ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର େସ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯାଉଥିବା
ସମୟେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଶସ୍ୟର ଶିଁଷା ଛି ାଇ ଛି ାଇ
ହାତେର ମଳି ଖାଉଥିେଲ। 2 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ

* 5:37 କୁ ାେର କୁ ାର ଅଥର୍ ଚମଡାେର ନିମ ତ ଥଳି
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କହିେଲ, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଯାହା କରିବା ବିଧିସ ତ ନାହିଁ,
ତାହା ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି କରୁ ଅଛ?

3 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଦାଉଦ ଓ ତାହା
ସ ୀମାେନ େଭାକିଲା ଥିବା ସମୟେର େସ କଅଣକରିଥିେଲ, ତାହା
ସୁ ା କି ତୁ େ ମାେନ ପଢ଼ି ନାହଁ? 4 େସ କିପରି ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରି, େଯଉଁ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ରୁ ଟି େକବଳ ଯାଜକମାନ ବିନା
ଆଉ କାହାରି େଭାଜନ କରିବା ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ, ତାହା େନଇ
ଖାଇଥିେଲ, ପୁଣି,ଆପଣା ସ ୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େଦଇଥିେଲ।” 5ଆଉ,
େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଶ୍ର ାମବାରର ପ୍ର ଭୁ ଅଟି ।”

ଶୁ ହ ବିଶି ବ୍ୟି ର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 12:9-14; ମାକର୍ 3:1-6)

6େସଆଉଏକ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେରସମାଜଗୃହେରପ୍ର େବଶକରି
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ; େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର ଡାହାଣ
ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। 7 ଆଉ, େସ େକଜାଣି ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
ସୁ କରି , ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିେଲ, େଯପରି େସମାେନତାହା ଭୁ ଲ୍ ପାଇ ପାରି ।
8 କି ୁ େସ େସମାନ ର ମେନାଭାବ ଜାଣି ପାରି, େଯଉଁ େଲାକର
ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ମଝିେର ଠିଆ ହୁ ଅ।”
ପୁଣି, େସ ଉଠି ଠିଆ େହଲା।

9 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ପଚାରୁ ଅଛି, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର କଅଣ କରିବା ବିଧିସ ତ?
ଭଲ କରିବା ନା ମ କରିବା? ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବିନାଶ
କରିବା?” 10ଆଉ, େସ ଚାରିଆେଡ଼ ସମ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସଥିେର େସ ତାହା କଲା,
ଆଉ ତାହାର ହାତ ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 11 କି ୁ େସମାେନ
େକ୍ର ାଧେର ପୂ ର୍ େହେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିପାରି , େସ
ବିଷୟେର ପର ର କଥାବା ର୍ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ବାର ଶିଷ୍ୟ ମେନାନୟନ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ମାକର୍ 3:13-19)
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12 େସହି ସମୟେର େସ ଦିେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ନିମେ ପବର୍ ତକୁ
ବାହାରିଯାଇ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ କରୁ ସାରା ରାତି୍ର
ବିତାଇେଲ। 13 ସକାଳ ହୁ ଅେ , େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପାଖକୁ
ଡାକି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣକୁ ମେନାନୀତ କେଲ; େସ
େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ରିତ ନାମ େଦେଲ,

14 େସମାେନ ଶିେମାନ, ଯାହାକୁ େସ ମଧ୍ୟ ପିତର ନାମ େଦେଲ,
ଆଉ ତାହା ଭାଇ ଆ ି ୟ, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, ଫିଲି ଓ
ବାଥର୍ ଲମୀ, 15ମାଥିଉ ଓ େଥାମା,ଆଲଫି ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଶିେମାନ,
ଯାହା ୁ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େବାଲି କହି , 16 ଯାକୁବ ପୁତ୍ର ଯିହୂ ଦା ଓ
ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା, େଯତାହା ୁ ଶତହ େରସମପର୍ ଣକଲା।

ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 4:23-25)

17 ଆଉ େସ େସମାନ ସହିତ ଓ ାଇ େଗାଟିଏ ସମତଳ
ଭୂ ମିେର ଠିଆ େହେଲ, ପୁଣି, ତାହା ର ଅେନକ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ
ସମ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ, ଯିରୂ ଶାଲମ ଆଉ େସାର ଓ ସୀେଦାନର
ଉପକୂଳରୁ ଅେନେକ ଉପି ତ େହେଲ; 18 େସମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟ
ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େରାଗରୁ ସୁ େହବାକୁ ଆସି ଥିେଲ,
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଅଶୁଚି ଆ ାଗୁଡ଼ାକ ାରା କ ପାଉଥିେଲ,
େସମାେନ ସୁ କରାଗେଲ; 19 ପୁଣି, େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ଛୁଇଁବାକୁ
େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, କାରଣ ତାହା ଠାରୁ ଶି ବାହାରି ସମ ୁ ସୁ
କରୁ ଥିଲା।

େକଉଁମାେନ ଧନ୍ୟ
(ମାଥିଉ 5:1-12)

20 େସ ସମୟେର େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦଖି କହିେଲ,
“ଦୀନହୀନ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ତୁ ମାନ ର।
21ବ ର୍ ମାନ କୁ୍ଷଧିତ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପରିତୃ େହବ।
ବ ର୍ ମାନ େରାଦନ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ,
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କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ହାସ୍ୟ କରିବ।
22 େଲାେକ େଯେବ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରି
ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େହତୁ ଅଲଗା କରି ପୁଣି, ନି ା କରି
ଓ ତୁ ମାନ ନାମକୁ ମ େବାଲି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ,

େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ।
23 େସହି ଦିନ ଆନ େର ନୃତ୍ୟ କର, କାରଣ େଦଖ, ଗର୍ େର

ତୁ ମାନ ର ପୁର ାର ପ୍ର ଚୁ ର;ଆଉ େସହିପରି ତ େସମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ ଭାବବାଦୀମାନ ପ୍ର ତି କରୁ ଥିେଲ।”

ଗର୍ ପିତା ସ ାନ ପରି ଆଚରଣ
(ମାଥିଉ 5:38-48; 7:12)

24 “କି ୁ ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର ଧନୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖ େଭାଗ କରିଅଛ।

25ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର ବ ର୍ ମାନ ପରିତୃ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ କୁ୍ଷଧିତ େହବ।

ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର ବ ର୍ ମାନ ହାସ୍ୟ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖ ଓ େରାଦନ କରିବ।

26 େଯେତେବେଳ େଲାକ ସମେ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରି ,
େସେତେବେଳ ହାୟ, ତୁ େ ମାେନ ଦ ର ପାତ୍ର ; େସହିପରି ତ
େସମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ଭ ଭାବବାଦୀମାନ ପ୍ର ତି
କରୁ ଥିେଲ।

27 କି ୁ ଶୁଣୁଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି,
ତୁ ମାନ ଶତମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର; େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା
କରି , େସମାନ ର ମ ଳ କର; 28 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ଅଭିଶାପ ଦିଅି , େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର; େଯଉଁମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି , େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କର।

29େଯତୁ କୁ େଗାଟିଏଗାଲେରଚାପୁଡ଼ା ମାେର,ତାହା ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟ
ଗାଲମଧ୍ୟ େଦଖାଇଦିଅ;ଆଉ, େଯତୁ ରବ େନଇଯାଏ,ତାହାକୁ
ତୁ ର ଅ ରଖା ମଧ୍ୟ େନବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। 30 େଯ େକହି
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ତୁ କୁ ମାେଗ, ତାହାକୁ ଦିଅ; ଆଉ େଯ ତୁ ର ସ ି େନଇଯାଏ,
ତାହାଠାରୁ ତାହା ପୁନବର୍ ାର ଦାବି କର ନାହିଁ।

31 େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େଯପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର କର ୁ
େବାଲି ଇ ା କର, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର କାର କର।
32 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି , େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କେଲ ତୁ େ ମାେନ କି ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବ? କାରଣ ପାପୀମାେନ
ସୁ ା ଆପଣା ଆପଣା େପ୍ର ମକାରୀମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି । 33 ଆଉ,
େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ର ମ ଳ କରି , ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ରମ ଳକର, େତେବତୁ େ ମାେନ କି ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବ?
କାରଣ ପାପୀମାେନ ସୁ ା ତାହା କରି । 34 ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ଠାରୁ
ତୁ ମାନ ର ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ, େସମାନ ୁ ଋଣ େଦେଲ
ତୁ େ ମାେନ କି ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବ? ପାପୀମାେନ ସୁ ା ସମାନ
ପରିମାଣେର ପରିେଶାଧ ପାଇବା ନିମେ ପାପୀମାନ ୁ ଋଣ ଦିଅି ।

35ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଶତମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର ଏବଂ େସମାନ ର
ମ ଳ କର, ପୁଣି, ପରିେଶାଧ େନବାର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ;
ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ର ପୁର ାର ପ୍ର ଚୁ ର େହବ ଓ ତୁ େ ମାେନ
ମହାନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େହବ, କାରଣ େସ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଦୟାଳୁ ଅଟି । 36 ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା େଯପରି ଦୟାଳୁ,
ତୁ େ ମାେନ େସହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁ ଅ।”

ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରିବା
(ମାଥିଉ 7:1-4)

37 “ପୁଣି, ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ
ବିଚାରିତ େହବ ନାହିଁ; େଦାଷୀ କର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ
ତୁ େ ମାେନ େଦାଷୀକୃତ େହବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କର, ତାହାେହେଲ
ତୁ ମାନ ୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ;

38ଦାନ କର, ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ; େଲାେକ
ମାଣକୁ ପୁରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁ ମାନ
ଅି େର େଦେବ; କାରଣ େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହି ମାପେର
ତୁ ମାନ ୁ ପୁଣି ମପାଯିବ।
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39 େସ େସମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଦୃ ା ମଧ୍ୟ କହିେଲ, ଅ କଅଣ
ଅ କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇପାେର? େସମାେନ କଅଣ ଉଭେୟ ଗାତେର
ପଡ଼ିେବ ନାହିଁ? 40 ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାରୁ େଶ୍ର ନୁେହଁ; କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଶିଷ୍ୟ ସି େହାଇ ଆପଣା ଗୁରୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।

41 ଆଉ, କାହିଁକି ତୁ ଭାଇର ଆଖିେର ଥିବା କୁଟାଟିକକ
େଦଖୁଅଛ, କି ୁ ତୁ ନିଜ ଆଖିେର େଯଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି, ତାହା
ଭାବି େଦଖୁ ନାହଁ? 42 ତୁ େ ଆପଣା ଆଖିେର ଥିବା କଡ଼ିକାଠ ନ
େଦଖି କିପରି ନିଜ ଭାଇ କି କହିପାର, ଭାଇ, ଆସ, ତୁ ଆଖିେର
ଥିବା କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିେଦବି? କପଟୀ, ଆେଗ ଆପଣା
ଆଖିରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରିପକାଅ, ତାହା ପେର ନିଜ ଭାଇର
ଆଖିେର ଥିବା କୁଟାଟିକକବାହାର କରିବା ନିମେ ରୂ େପ େଦଖି
ପାରିବ।”

ଗଛ ଓ ତାହାର ଫଳ
(ମାଥିଉ 7:16-20; 12:33-35)

43 “କାରଣଏପରି େକୗଣସି ଭଲଗଛନାହିଁ,ଯାହାକି ମ ଫଳ
ଫେଳ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଏପରି େକୗଣସି ମ ଗଛ ନାହିଁ, ଯାହାକି
ଭଲ ଫଳ ଫେଳ। 44 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗଛ ନିଜର ଫଳ ାରା
ଚି ାଯାଏ; କ ାଗଛରୁ ତ େଲାକମାେନ ଡିି ରି େତାଳି ନାହିଁ,
କି ା କ ାଗଛରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େତାଳି ନାହିଁ।

45 ଉ ମ େଲାକ ଆପଣା ହୃ ଦୟରୂ ପ ଉ ମ ଭ ାରରୁ ଉ ମ
ପଦାଥର୍ ବାହାରକେର, ପୁଣି,ମ େଲାକମ ଭ ାରରୁ ମ ପଦାଥର୍
ବାହାର କେର; କାରଣ ହୃ ଦୟର ପୂ ର୍ ତାରୁ ମୁଖ କଥା କେହ।

ଦୁଇ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ
(ମାଥିଉ 7:24-27)

46 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି େମାେତ ପ୍ର ଭୁ , ପ୍ର ଭୁ େବାଲି
କହୁ ଅଛ, ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ ନାହଁ? 47 େଯ େକହି
େମା ନିକଟକୁ ଆସି େମାହର କଥା ଶୁଣି େସହିସବୁ ପାଳନ କେର,
େସ କାହା ପରି, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବି। 48 େସ ଏପରି ଜେଣ ଘର
ନିମର୍ ାଣକାରୀ େଲାକପରି, େଯଗଭୀରଗାତ େଖାଳି ମୂଳଦୁଆପଥର
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ଉପେର ବସାଇେଲ; ଆଉ, ବଢ଼ି ହୁ ଅେ ସୁଅ େସହି ଘରକୁ ପ୍ର ବଳ
ଭାବେର ଧ ା ମାରିଲା, କି ୁ ତାହା ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହା ଉ ମ ରୂ େପ ନିମର୍ ାଣ କରାଯାଇଥିଲା।

49 କି ୁ େଯ ଶୁଣି ପାଳନ କେର ନାହିଁ, େସ ମୂଳଦୁଆ ପଥର
ଉପେର ନ ବସାଇ ମାଟି ଉପେର ଘର ନିମର୍ ାଣକାରୀ େଲାକ ପରି;
ବନ୍ୟା ଜଳ େସହି ଘର ଉପେର ପ୍ର ବଳ ଭାବେର ଧ ା ମାରିବାରୁ
େସହିକ୍ଷଣି ତାହା ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାହାର ବିନାଶ ଭୟ ର େହଲା।”

7
ଶତ-େସନାପତିର ଦାସର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:5-13)

1 େସ େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ଆପଣାର ସବୁ କଥା େଶଷ
କରି କଫନର୍ ାହୂ ମେର ପ୍ର େବଶ କେଲ।

2 େସ ସମୟେର ଜେଣ ଶତ-େସନାପତି ର ଦାସ ଅସୁ େହାଇ
ମଲା ଭଳି େହାଇଥିଲା, େସ ତାହା ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଥିେଲ। 3 େସ
ଯୀଶୁ ବିଷୟେର ଖବର ପାଇ, େସ େଯପରି ଆସି ତାହା ଦାସର
ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରି , ଏଥିନିମେ ତାହା ପାଖକୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
େକେତକ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ପଠାଇ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ।
4 େସମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟେର ପହି ତାହା ୁ ବିେଶଷ ବିନତି କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆପଣ େଯ ତାହା ନିମେ ଏହା କରିେବ, େସ
େସଥିର େଯାଗ୍ୟ ଅଟି ; 5 କାରଣ େସ ଆ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ୁ
େପ୍ର ମ କରି ଓ ଆେପ ଆ ମାନ ନିମେ ସମାଜଗୃହ ନିମର୍ ାଣ
କରିଅଛି ।

6 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ସହିତ ଗେଲ। େସ ଘରର ଅ
ଦୂରେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଶତ-େସନାପତି ବ ୁ ମାନ ୁ ପଠାଇ
ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , କ କର ୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣ େଯ
େମା ଘେର ପାଦ ପକାଇେବ, ମୁଁ ଏପରି େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; 7 ଏଣୁ ମୁଁ
ଆପଣ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନିଜକୁ େଯାଗ୍ୟ ବିଚାର କଲି ନାହିଁ; କି ୁ
ପେଦଆଜ୍ଞାକର ୁ, େମାହରଦାସ ସୁ େହବ। 8କାରଣ ମୁଁପରାଧୀନ
ମନୁଷ୍ୟ େହେଲ ମଧ୍ୟ େମାହର ଅଧୀନେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଛି ;
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ଆଉ, ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିେଲ େସ ଯାଏ; ଅନ୍ୟକୁ ଆସ କହିେଲ େସ
ଆେସ; ପୁଣି, େମାହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିେଲ େସ ତାହା କେର।

9 ଯୀଶୁ ଏସମ କଥା ଶୁଣି ତାହା ବିଷୟେର ଚକିତ େହେଲ,
ଆଉ ବୁଲିପଡ଼ି ତାହା ପଛେର ଆସୁଥିବା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏେଡ଼ ବଡ଼
ବି ାସ ପାଇ ନାହିଁ।” 10ଆଉପଠାଯାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଘରକୁ
େଫରିଆସି ଦାସକୁ ସୁ େଦଖିେଲ।

ବିଧବାର ମୃତ ପୁତ୍ର କୁ ଜୀବନ ଦାନ
11 ଏଥିଉ ାେର େସ ନାଇନ ନାମକ ନଗରକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ,

ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ସା େର
ଯାଉଥିେଲ। 12 େସ ନଗର- ାର ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
େଦଖ, େଲାେକ ଜେଣ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ େବାହି ଆଣୁଥିେଲ,
େସ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର , ପୁଣି, େସହି ୀ ବିଧବା; ଆଉ
ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ସ େର ଥିେଲ। 13 ତାହାକୁ
େଦଖି ପ୍ର ଭୁ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“େରାଦନ କର ନାହିଁ।” 14 ଆଉ େସ ନିକଟକୁ ଯାଇ େକାେକଇ
ଛୁଇଁେଲ, ପୁଣି, େବାହି େନଉଥିବା େଲାକମାେନ ଠିଆ ହୁ ଅେ େସ
କହିେଲ, “ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଉଠ।” 15 େସଥିେର ମୃତ
ଯୁବକଟି ଉଠି ବସି ଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଣି, େସ
ତାହାକୁ ତାହାର ମାତାର ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

16 ଏଥିେର ସମ ମଧ୍ୟେର ଭୟ େଖଳିଗଲା ଆଉ େସମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଉି ତ େହାଇଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର
ଆପଣା େଲାକ ପ୍ର ତି କୃପାଦୃି କରିଅଛି । 17 ପୁଣି, ଯୀଶୁ
ବିଷୟେର ଏହି ସ ାଦ ସମ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଚାରିପାଖର
ସମ ଅ ଳେର ବ୍ୟାପିଗଲା।

ବାି ଜକ େଯାହନ
(ମାକର୍ 11:2-19)
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18 ପେର ବାି ଜକ େଯାହନ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟ
ତାହା ୁ ଜଣାଇେଲ। 19 େସଥିେର େଯାହନ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଏହା କହି
ପଠାଇେଲ, ଆପଣ କଅଣ େସହି ବ୍ୟି ଯାହା ର ଆଗମନ େହବ,
ନା ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବୁ? 20 େସହି
େଲାକମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ବାି ଜକ େଯାହନ
ଆ ମାନ ୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଅଛି , ଯାହା ର
ଆଗମନ େହବ, େସହି ବ୍ୟି କି ଆପଣ, ଅବା ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ
ଜଣ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବୁ?

21 େସହି ସମୟେର େସ ଅେନକ ୁ େରାଗ, କ ଓ ମ -
ଆ ାମାନ ଠାରୁ ସୁ କେଲ, ପୁଣି, ଅେନକ ଅ ମାନ ୁ େଦଖିବାର
ଶି େଦେଲ। 22 େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଯାଇ, ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ େଯାହନ ୁ
ଜଣାଅ; ଅ ମାେନ େଦଖି ପାରି , ଖ ମାେନ ଚାଲି ପାରି ,
କୁ େରାଗୀମାେନ ଶୁଚି ହୁ ଅି ,ବଧିରମାେନ ଶୁଣି ପାରି , ମୃତମାେନ
ଜୀବିତ ହୁ ଅି , ଦରିଦ୍ର ମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରିତ ହୁ ଏ;
23ଆଉ, େଯଉଁ ବ୍ୟି େମାʼଠାେରବାଧାରକାରଣପାଏ ନାହିଁ, େସ
ଧନ୍ୟ।

24େଯାହନ ଦୂତମାେନ ଯିବା ପେରଯୀଶୁ େଯାହନ ବିଷୟେର
େଲାକମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େଦଖିବା
ପାଇଁ ମରୁ ଭୂ ମିକୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ, କଅଣ ପବନେର େଦାହଲୁଥିବା
େଗାଟିଏ ନଳ? 25 ତାହା ନ େହେଲ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େଦଖିବା
ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ? କଅଣ ଦାମୀ ବ ପି ି ଥିବା ଜେଣ
ବ୍ୟି ୁ ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସୁ ର ବ ପି ି ଏବଂ ସୁଖେର
ସମୟ କଟାି , େସମାେନ ରାଜପ୍ର ାସାଦେର ଥାଆି । 26 ତାହା ନ
େହେଲ କଅଣ େଦଖିବା ନିମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କଅଣ ଜେଣ
ଭାବବାଦୀ ୁ ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟକହୁ ଅଛି,ଭାବବାଦୀ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ େଶ୍ର ବ୍ୟି ୁ ।

27ଯାହା ବିଷୟେର ଏହା େଲଖାଅଛି,
‘େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁ ଆଗେର ପଠାଉଅଛୁ,
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େସ ତୁ ସ ୁଖେର ତୁ ର ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ, ଏ େସହି
ବ୍ୟି ।’

28 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ୀଗଭର୍ ରୁ ଜନ୍ମ େହାଇଥିବା ସମ
ମଧ୍ୟେର େଯାହନ ଠାରୁ ମହାନ େକହି ନାହାି ; ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟେର େଯ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ, େସ ତାହା ଠାରୁ ମହାନ।”

29 ଏହା ଶୁଣି ସମ େଲାକ, ଏପରିକି କରଗ୍ର ାହୀମାେନ ସୁ ା
େଯାହନ ବାି େର ବାି ଜିତ େହାଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଯଥାଥର୍
େବାଲି ୀକାର କେଲ; 30 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଓ େମାଶା
ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞମାେନ ତାହା ାରା ବାି ଜିତ ନ େହାଇ ନିଜ ନିଜ
ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର େଯାଜନା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ।

31 “େତେବ ମୁଁ କାହା ସା େର ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷର େଲାକମାନ ୁ
ତୁ ଳନା କରିବି, ପୁଣି, େସମାେନ କାହାରି ତୁ ଲ୍ୟ? 32 େଯଉଁ
ପିଲାମାେନ ହାଟବଜାରେର ବସି ପର ରକୁ ଡାକି କହି ,
‘ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ,

ତୁ େ ମାେନ ନାଚିଲ ନାହିଁ;
ଆେ ମାେନ ବିଳାପ କଲୁ,

ତୁ େ ମାେନ କା ି ଲ ନାହିଁ, େସମାେନ େସମାନ ପରି।’
33 କାରଣ ବାି ଜକ େଯାହନ ଆସି ରୁ ଟି ଖାଇେଲ ନାହିଁ ଓ

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘େସ
ଭୂ ତଗ୍ର ।’ 34 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି େଭାଜନପାନ କରି , ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁ କ ଓ ମଦୁଆ,
କରଗ୍ର ାହୀ ଓ ପାପୀମାନ ର ବୁ ।’ 35 ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ସମ
ସ ାନମାନ ାରା ଯଥାଥର୍ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହାଇଅଛି।”

ପାପିନୀ ୀେଲାକର ପାପ କ୍ଷମା
36 ଆଉ ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ ଆପଣା ସହିତ

େଭାଜନ କରିବାକୁ ନିମ ଣ କେଲ। େସଥିେର େସ ଫାରୂ ଶୀ
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି େଭାଜନେର ବସି େଲ। 37ଆଉ େଦଖ, େସହି
ନଗରେର ଜେଣ ପାପିନୀ ୀ ଥିଲା; ଯୀଶୁ େସହି ଫାରୂ ଶୀ ଗୃହେର
େଭାଜନେର ବସି ଅଛି , ଏହା ଜାଣି ପାରି େସ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର େର
ସୁଗ ି େତୖଳଆଣି, 38ପଛଆେଡ଼ତାହା ପାଦପାଖେର ଠିଆେହାଇ
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େରାଦନ କରୁ କରୁ ଲୁହେର ତାହା ପାଦ ଓଦା କରି ନିଜ ମ କର
େକଶେର ତାହା େପାଛିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାହା ପାଦକୁ ଚୁ ନ
କରୁ କରୁ େସହି ସୁଗ ି େତୖଳ ଲଗାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା।

39 ତାହା େଦଖି, େଯଉଁ ଫାରୂ ଶୀ ତାହା ୁ ନିମ ଣ କରିଥିେଲ,
େସ ମେନ ମେନ କହିେଲ, ଏ ଯଦି ଭାବବାଦୀ େହାଇଥାଆ ା,
ତାହାେହେଲ ଏହାକୁ େଯ ଶର୍ କରୁ ଅଛି, େସ କିଏ ଓ କି ପ୍ର କାର ୀ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ େଯ ପାପିନୀ, ଏହା ଜାଣିଥାଆ ା।

40ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଶିେମାନ,ତୁ କୁ େମାହର କିଛି
କହିବାର ଅଛି।”
େସ କହିେଲ, ଗୁରୁ , କୁହ ୁ।
41 “ଜେଣ ମହାଜନ ର ଦୁଇ ଜଣ ଋଣୀ ଥିେଲ; ଜେଣ ପା ଶହ

ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆଉ ଜେଣ ପଚାଶ ଦିନର ମଜୁରୀ
ସମାନ ମୂଲ୍ୟଋଣକରିଥିଲା। 42ଋଣ ସୁଝିବାକୁ େସମାନ ର କିଛି ନ
ଥିବାରୁ େସ ଉଭୟ ର ଋଣ କ୍ଷମା କେଲ। ଏଣୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ ତାହା ୁ ଅଧିକ େପ୍ର ମ କରିବ?” 43 ଶିେମାନ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ
ଜାଣିବାେର, େସ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣକ୍ଷମା କେଲ, େସ। େସ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ଠିକ୍ ବିଚାର କଲ।”

44ଆଉ, େସ େସହି ୀ ପ୍ର ତି ମୁଖ େଫରାଇ ଶିେମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଏହି ୀକୁ େଦଖୁଅଛ? ମୁଁ ତୁ ଗୃହକୁ ଆସି ଲି, ତୁ େ େମା ପାଦ
ପାଇଁ ପାଣି େଦଲ ନାହିଁ, କି ୁ ଏ ଲୁହେର େମାହର ପାଦ ସି କରି
ନିଜ େକଶେର ତାହା େପାଛିେଦଲା। 45 ତୁ େ େମାେତ ଚୁ ନ କଲ
ନାହିଁ? କି ୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସି ବା ସମୟଠାରୁ ଏ େମାହର ପାଦ
ଚୁ ନ କରିବାକୁ ବ କରି ନାହିଁ।

46 ତୁ େ େମାହର ମ କେର େତୖଳ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ? କି ୁ
ଏ େମାହର ପାଦେର ସୁଗ ି େତୖଳ ଲଗାଇଲା। 47 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ କୁ
କହୁ ଅଛି, ଏହାର ଅେନକ ପାପ କ୍ଷମା େହାଇଅଛି, କାରଣ େସ ବହୁ ତ
େପ୍ର ମ କଲା; କି ୁ ଯାହାକୁ ଅ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ, େସ ଅ େପ୍ର ମ
କେର।”

48 ଆଉ େସ େସହି ୀକୁ କହିେଲ, “େତାହର ପାପସବୁ କ୍ଷମା
େହାଇଅଛି।” 49 େସଥିେର ତାହା ସା େର େଭାଜନେର ବସି ଥିବା
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େଲାକମାେନ ମେନ ମେନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପାପ ସୁ ା କ୍ଷମା
କରୁ ଅଛି େଯ, ଏ କିଏ? 50 କି ୁ େସ େସହି ୀକୁ କହିେଲ, “େତାହର
ବି ାସ େତାେତ ରକ୍ଷା କରିଅଛି; ଶାି େର ଚାଲିଯାଅ।”

8
ଯୀଶୁ ସେ ଥିବା ୀେଲାକମାେନ

1 ଏଥିର ଅ ସମୟ ପେର ଯୀଶୁ ନଗେର ନଗେର ଓ ଗ୍ର ାେମ
ଗ୍ର ାେମ େଘାଷଣା କରି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରି
ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ସା େର
ଥିେଲ, 2 ପୁଣି, େଯଉଁ ୀମାେନ ଦୁ ଆ ା ଓ େରାଗରୁ ସୁ
କରାଯାଇଥିେଲ, ଏପରି େକେତକ ୀେଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ମଗ୍ ଦଲୀନୀ
ନାମକ ମରୀୟମ, ଯାହା ଠାରୁ ସାତ ଭୂ ତ ବାହାରିଯାଇଥିେଲ,
3 େହେରାଦ ପରିଚାଳକ ଖୂଜା ଓ ତାହା ଭାଯର୍ ୍ୟା େଯାହାନା,
େଶାଶ ା, ପୁଣି, ଆହୁ ରି ଅେନକ ୀେଲାକ ତାହା ସା େର ଥାଇ
ନିଜ ନିଜ ସ ି େଦଇ େସମାନ େସବା କରୁ ଥିେଲ।

ବୁଣାଳୀର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 13:1-9; ମାକର୍ 4:1-9)

4 ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଏକତ୍ର ହୁ ଅେ ଓ ନଗରୁ ନଗରୁ େଲାେକ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସେ େସ ଦୃ ା େଦଇ କହିେଲ, 5 “ଜେଣ
ବୁଣାଳୀ ଆପଣା ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ
େକେତକ ବିହନ ବାଟ ପାଖେର ପଡ଼ିଲା ଓ ପାଦ ତେଳ ଦଳି
େହାଇଗଲା, ପୁଣି,ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ େସଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗେଲ।
6ଆଉ େକେତକ ପଥର ଉପେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, ଗଜା େହାଇ ରସ ନ
ପାଇବାରୁ ଶୁଖିଗଲା।

7 ଆଉ େକେତକ କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି,
କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ସାେ ସାେ ବଢ଼ି େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା।
8 ଅନ୍ୟ େକେତକ ଭଲ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବଢ଼ି ଶେହ ଗୁଣ
ଫଳଫଳିଲା।” େସ ଏହା କହୁ କହୁ ଉ ରେର କହିେଲ, “ଯାହାର
ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।”
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ଦୃ ା ର ଉେ ଶ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:10-17; ମାକର୍ 4:10-12)

9 ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହି ଦୃ ା ର ଅଥର୍ କଅଣ େବାଲି
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10େସଥିେର େସକହିେଲ,ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର
ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଶି ଦିଆଯାଇଅଛି, କି ୁ
ଅନ୍ୟମାନ ୁ ଦୃ ା େର କୁହାଯାଏ,
“ ‘େଯପରି େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିପାରିେବ ନାହିଁ

ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ।’ ”
ବୁଣାଳୀ ଦୃ ା ର ତା ଯର୍ ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:18-23; ମାକର୍ 4:13-20)

11 “ଦୃ ା ର ଅଥର୍ ଏହି, ବିହନ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ, 12 ଆଉ
େଯଉଁମାେନ ବାଟ ପାଖେର ଅଛି , େସମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ; ତାହା
ପେର ଶୟତାନ ଆସି , େଯପରି େସମାେନ ବି ାସ କରି ପରିତ୍ର ାଣ
ନ ପାଆି , ଏଥିନିମେ େସମାନ ହୃ ଦୟରୁ ବାକ୍ୟ େନଇଯାଏ।
13 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପଥର ଉପେର ଅଛି , େସମାେନ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣି ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ କରି ; କି ୁ େସମାନ ର େଚର ନ ଥିବାରୁ
େସମାେନ ଅ ସମୟ ବି ାସ କରି ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର
ଧମର୍ ତ୍ୟାଗୀ ହୁ ଅି ।

14ଆଉ, କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ଯାହା ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଏପରି
େଲାେକ, େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି ସାଂସାରିକ ଚି ା, ଧନ ଓ ସୁଖେଭାଗର
ବଶବ ର୍ ୀ େହାଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ର ା କରୁ କରୁ ଚାପି େହାଇଯାି , ପୁଣି,
ପରିପ ଫଳ ଉ କରି ନାହିଁ। 15 ଆଉ, ଉ ମ ଭୂ ମିେର
ଯାହା ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଏପରି େଲାେକ, ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଉ ମ
ଓ ସରଳ ହୃ ଦୟେର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖି ଏବଂ େଧୖଯର୍ ୍ୟ
ସହକାେର ଫଳ ଫଳି ।”

ମାଣ ତେଳ ଦୀପ
(ମାକର୍ 4:21-25)

16 “େକହି ଦୀପ ଜାଳି ପାତ୍ର ାରା ତାହା େଘାଡ଼ାଇ ରେଖ ନାହିଁ,
କି ା ଖଟ ତେଳ ରେଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁ ଖା ଉପେର ରେଖ,
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େଯପରି ପ୍ର େବଶ କରିବା େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖି ପାରି ।
17କାରଣଯାହା ପ୍ର କାଶିତନ େହବ,ଏପରି ଗୁ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ,
ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ର କାଶ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଗୁ ବିଷୟ କିଛି
ନାହିଁ। 18 ଅତଏବ, କିପରି ଶୁଣୁଅଛ, େସ ବିଷୟେର ସାବଧାନ;
କାରଣ ଯାହାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ,
େସ ଯାହା ନିଜର ଅଛି େବାଲି ମେନ କେର, ତାହା ସୁ ା ତାହାଠାରୁ
ନିଆଯିବ।”

ଯୀଶୁ ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାଥିଉ 12:46-50; ମାକର୍ 3:31-35)

19 ତାହା ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ,
କି ୁ େଲାକଗହଳି େହତୁ ତାହା ସହିତ େଦଖା କରିପାରୁ ନ
ଥିେଲ। 20 େସଥିେର ତାହା ୁ ଏହି ଖବର ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ର
ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ଆପଣ ସହିତ େଦଖା କରିବାକୁ ଇ ା କରି
ବାହାେର ଠିଆେହାଇଅଛି । 21 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଉ ରେଦେଲ,
“େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଓ ପାଳନ କରି , େସମାେନ
େମାହର ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ।”

ଝଡ଼ ଉପେର ଅଧିକାର
(ମାଥିଉ 8:23-27; ମାକର୍ 4:35-41)

22 େସହି ସମୟେର ଦିେନ ଯୀଶୁ ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗାଟିଏ
େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆସ, ହ୍ର ଦର
ଆରପାରିକୁ ଯିବା।” େସଥିେର େସମାେନ େନୗକା ଫିଟାଇେଦେଲ।
23 କି ୁ େସମାେନ େନୗକା ବାହି ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
େଶାଇପଡ଼ିଥିେଲ। େସେତେବେଳ ହ୍ର ଦେର େତାଫାନ େହଲା, ଆଉ
େସମାନ େନୗକା ଜଳେର ପୂ ର୍ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସମାେନ
ବିପଦେର ପଡ଼ିେଲ।

24େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ନିକଟକୁଆସି ତାହା ୁ ଉଠାଇ କହିେଲ,
େହ ଗୁରୁ , େହ ଗୁରୁ , ଆେମ ମଲୁ। ଏଥିେର େସ ଉଠି ପବନ ଓ
ପ୍ର ବଳ ତର କୁ ଧମକ େଦେଲ,ଆଉ େସହିସବୁ ବ େହାଇ ସୁି ର
େହଲା। 25 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର ବି ାସ
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କାହିଁ?” କି ୁ େସମାେନ ଭୀତ ଓ ଚକିତ େହାଇ ପର ରକୁ
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େତେବ କିଏ େଯ, େସ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସୁ ା
ଆେଦଶ ଦିଅେ , େସମାେନ ତାହା ଆଜ୍ଞା ମାନି ।

ବାହିନୀ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:28-34; ମାକର୍ 5:1-20)

26 ପେର େସମାେନ ଗାଲିଲୀର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େସପାରିର
ଗରାଶୀୟମାନ ଅ ଳେର ପହି େଲ। 27 େସ େନୗକାରୁ ବାହାରି
କୂଳେର ଓ ାେ େସହି ନଗରର ଜେଣ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକ ତାହା ୁ
େଭଟିଲା; େସ ବହୁ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଲୁଗା ନ ପି ି ଓ ଘେର ନ ରହି
ସମାଧି- ାନେର ରହୁ ଥିଲା।

28 େସ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖି ଚି ାର କରି ତାହା ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି
ଉ ରେରକହିଲା, େହମହାନଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ,ତୁ ସା େର
େମାହର କଅଣ ଅଛି? ମୁଁ ତୁ କୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାେତ କ
ଦିଅ ନାହିଁ। 29 କାରଣ େସ ଅଶୁଚି ଆ ାକୁ େସହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦବାକୁ ଯାଉଥିେଲ। େସହି ଆ ା ଅେନକ
ଥର ତାହାକୁ ଧରିଥିଲା, ପୁଣି, େଲାେକ ତାହାକୁ ଜି ର ଓ େବଡ଼ିସବୁ
ାରା ବା ି ରଖୁଥିେଲ, ମାତ୍ର େସ ବ ନସବୁ ଛି ାଇପକାଇ ଭୂ ତ
ାରା ପ୍ର ା ରକୁ ଚାଳିତ େହଉଥିଲା।
30ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “େତାର ନଁା କଅଣ?” େସ କହିଲା,

ବାହିନୀ; କାରଣ ଅେନକ ଭୂ ତ ତାହାଠାେର ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ।
31 ପୁଣି, େସ େଯପରି େସମାନ ୁ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନ
ଦିଅି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

32େସଠାେର ପବର୍ ତ ଉପେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲଚରୁ ଥିଲା,
ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନ ୁ େସହି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର
ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବିନତି
କେଲ। 33 େସ େସମାନ ୁ ଅନୁମତି ଦିଅେ , ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ େସହି
ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଶିେଲ; େସଥିେର
େସହି ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଅତି େବଗେର ପାହାଡ ଉପରୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ
ହ୍ର ଦେର ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମେଲ।
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34 ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ େସହି ଘଟଣା େଦଖି ପଳାଇଯାଇ
ନଗର ଓ ପ ୀଗୁଡ଼ିକେର ତାହା ଜଣାଇେଲ। 35 େସଥିେର େଲାେକ
େସହି ଘଟଣା େଦଖିବାକୁ ବାହାରି ଆସି େଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଯୀଶୁ
ନିକଟକୁ ଆସି , େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିେଲ,
ତାହାକୁ ଲୁଗା ପି ି ଭଲମନେରଯୀଶୁ ପାଦତେଳବସି ଥିବା େଦଖି
ଭୟ କେଲ।

36 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େଦଖିେଲ, େସମାେନ େସହି ଭୂ ତଗ୍ର
େଲାକ କିପରି ସୁ େହଲା, ତାହା େସମାନ ୁ ଜଣାଇେଲ।

37 େସଥିେର ଗରାଶୀୟମାନ ଅ ଳର ଚାରିପାଖେର ଥିବା
ସମ େଲାକ େସମାନ ଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ,
କାରଣ େସମାେନ ଅତ୍ୟ ଭୟଗ୍ର େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ
େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଚଢ଼ି େଫରିଆସି େଲ।

38 କି ୁ େଯଉଁ େଲାକଠାରୁ ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯାଇଥିେଲ, େସ
ଯୀଶୁ ସା େର ରହିବା ନିମେ ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା;
39ମାତ୍ର େସତାହା ୁ ବିଦାୟକରିକହିେଲ, “ତୁ ଘରକୁ େଫରିଯାଅ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ତୁ ନିମେ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛି େସହିସବୁ
ବ ର୍ ନା କର।” େସଥିେର େସ ଚାଲିଯାଇ, ଯୀଶୁ ତାହା ନିମେ େଯଉଁ
େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ ନଗରଯାକ େଘାଷଣା କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା।

ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବିତ ଓ ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ସୁ
(ମାଥିଉ 9:18-26; ମାକର୍ 5:21-43)

40ଯୀଶୁ େଫରିଆସେ େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ
କେଲ, କାରଣ ସମେ ତାହା ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ। 41 ଆଉ,
େଦଖ, ଯାଈରସ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଆସି େଲ; େସ ସମାଜଗୃହର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ
ଆସି ବା ନିମେ ତାହା ୁ ବିନତି କେଲ, 42 କାରଣ ତାହା ର ପ୍ର ାୟ
ବାର ବଷର୍ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ େସ ମୃତପ୍ର ାୟ
େହାଇଥିଲା। କି ୁ େସ ଯାଉଥିବା ସମୟେର େଲାକସମୂହ ତାହା
ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିେଲ।
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43 େସେତେବେଳ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦର େରାଗେର ଜେଣ
ୀେଲାକ, େଯ ସମ ପିୁ ସୁ େହବା ପାଇଁ େବୖଦ୍ୟମାନ ଠାେର
ଖ ର୍ କରିଥିଲା କି ୁ ସୁ େହାଇପାରି ନ ଥିଲା, 44 େସ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି
ତାହା ବ ରଝୁ ା ଛୁଇଁଲା,ଆଉ, େସହିକ୍ଷଣିତାହାରର ସ୍ର ାବବ
େହଲା।

45 େସଥିେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା?” ମାତ୍ର
ସମେ ଅ ୀକାର କରେ , ପିତରକହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , େଲାକସମୂହ
ଯ ାଯି େହାଇ ଆପଣ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛି । 46 କି ୁ ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “େକହି ଜେଣ େମାେତ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ େମାʼଠାରୁ ଶି
ବାହାରିଗଲା େବାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି।”

47 େଯେତେବେଳ ୀେଲାକଟି େଦଖିଲା େଯ, େସ ଲୁଚି ରହି
ପାରିଲା ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େସ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହା ପାଦ
ତେଳ ପଡ଼ି, କାହିଁକି ତାହା ୁ ଛୁଇଁଲା ପୁଣି, କିପରି େସହିକ୍ଷଣି
ସୁ େହଲା, ତାହା ସମ େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର କାଶ କଲା।
48 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଝିଅ, େତାହର ବି ାସ େତାେତ
ସୁ କରିଅଛି, ଶାି େର ଚାଲିଯା।”

49 େସ ଏହି କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଘରୁ ଜେଣ ଆସି କହିଲା, ଆପଣ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁ ୁ ଆଉ
କ ଦିଅ ୁ ନାହିଁ। 50 କି ୁ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, “ଭୟକରନାହିଁେକବଳ ବି ାସକର,ଆଉେସବି ବ।”

51 ପୁଣି, େସ ଗୃହକୁ ଆସି ପିତର, େଯାହନ ଓ ଯାକୁବ, ପୁଣି,
ବାଳିକାର ପିତାମାତା ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସା େର
ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଦେଲ ନାହିଁ। 52 ମାତ୍ର ସମେ ତାହା
ପାଇଁ େରାଦନ କରୁ କରୁ ଛାତିେର ମାରିେହଉଥିେଲ। େସଥିେର
େସ କହିେଲ, “େରାଦନ କର ନାହିଁ; େସ ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େଶାଇପଡ଼ିଅଛି।” 53 କି ୁ େସ ମରିଯାଇଅଛି େବାଲି ଜାଣିଥିବାରୁ
େସମାେନ ତାହା ୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

54 ମାତ୍ର େସ ତାହାର ହାତ ଧରି ଡାକି କହିେଲ, “ଆେଗା
ବାଳିକା,ଉଠ।” 55 େସଥିେର ତାହାର ଆ ା େଫରିଆସି ଲା ଆଉ େସ
େସହିକ୍ଷଣି ଉଠିଲା, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ
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ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 56 ଏଥିେର ତାହାର ପିତାମାତା ଆଚି ତ େହେଲ;
କି ୁ େସହି ଘଟଣାର କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

9
ଯୀଶୁ ବାର ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ରଣ
(ମାଥିଉ 10:5-15; ମାକର୍ 6:7-13)

1 ଇତିମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି
େସମାନ ୁ ସମ ଭୂ ତ ଉପେର ପୁଣି, େରାଗ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା
ନିମେ ଶି ଓ ଅଧିକାର େଦେଲ। 2ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟ େଘାଷଣା ଓ େରାଗୀମାନ ୁ ସୁ କରିବା ନିମେ ପଠାଇେଲ।

3ଏବଂ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ଯାତ୍ର ା ନିମେ ବାଡ଼ି କି
େଝାଲି କି ରୁ ଟି କି ଟ ା କିଛି ହିଁ ନିଅନାହିଁ, କି ା ଦୁଇଟି ଅ ରଖା
ସା େର ରଖ ନାହିଁ। 4ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯେକୗଣସି ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରିବ, େସ ାନରୁ ନ ବାହାରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ରୁ ହ।

5 ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ,
େସହି ନଗରରୁ ବାହାରିବା ସମୟେର େସମାନ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବା ନିମେ ତୁ ମାନ ପାଦରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିପକାଅ।” 6 େସଥିେର
େସମାେନ ଯାଇ ସବୁଆେଡ଼ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର ଓ ସୁ କରୁ କରୁ
ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

େହେରାଦ ବିଚଳିତ
(ମାଥିଉ 14:1-12; ମାକର୍ 6:14-29)

7ଇତିମଧ୍ୟେରସାମ ରାଜା େହେରାଦଏହି ସମ ଘଟଣା ବିଷୟ
ଶୁଣି ଅବାକ୍ େହାଇଗେଲ, କାରଣ େଯାହନ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠିଅଛି େବାଲି େକହି େକହି କହୁ ଥିେଲ; 8 ପୁଣି, େକହି େକହି
ଏଲୀୟ େଦଖା େଦଇଅଛି େବାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାେନ ପୁରାକାଳର
ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପୁନବର୍ ାର ଉଠିଅଛି େବାଲି
କହୁ ଥିେଲ। 9 କି ୁ େହେରାଦ କହିେଲ, େଯାହନ ମ କ ଆେ ତ
କାଟିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଯାହା ବିଷୟେର ଆେ ଏପ୍ର କାର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ,
ଏ କିଏ? ଆଉ େସ ତାହା ୁ େଦଖିବା ନିମେ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ।
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ପା ରୁ ଟି, ଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; େଯାହନ 6:1-14)

10 ପେର େପ୍ର ରିତମାେନ େଫରିଆସି , ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ,
େସହିସବୁ ତାହା ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେଲ। ଆଉ େସ େସମାନ ୁ
ସା େର େଘନି ଅ ର େହାଇ େବଥ୍ ସାଇଦା ନାମକ ନଗରକୁ
ଚାଲିଗେଲ। 11 କି ୁ େଲାକସମୂହତାହା ଜାଣି ତାହା ରପେଛପେଛ
ଗେଲ; ପୁଣି, େସ ସଦୟ େହାଇ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ େସମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନ ର
ସୁ େହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, େସମାନ ୁ ସୁ କେଲ।

12 ଇତିମଧ୍ୟେର ସ ୍ୟା େହବାକୁ ଲାଗିଲା; େସଥିେର ବାର
ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େଲାକସମୂହ େଯପରି
ଚାରିପାଖ ଗ୍ର ାମ ଓ ପ ୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବସା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ପାରି ,
େସଥିନିମେ େସମାନ ୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ,ୁ କାରଣ ଆେ ମାେନ
ଏଠାେର ଜନଶୂନ୍ୟ ାନେର ଅଛୁ। 13 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ େଭାଜନ କରାଅ।” େସମାେନ କହିେଲ,
ଆ ମାନ ପାଖେରପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଓ ଦୁଇଟିମାଛରୁ ଅଧିକନାହିଁ;
ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ କଅଣ ଯାଇ ଏହି ସମ େଲାକ
ନିମେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା? 14 କାରଣ େସମାେନ ପ୍ର ାୟ ପା ହଜାର
ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ। ଆଉ େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ପ୍ର ାୟ
ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି େସମାନ ୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଅ।”

15 େସଥିେର େସମାେନ େସହିପରି ସମ ୁ ବସାଇେଲ। 16ଆଉ,
େସ େସହି ପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛ େନଇ ଗର୍ ଆେଡ଼
ଅନାଇ କରି େସହିସବୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ, ପୁଣି,ଭାି େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାି େଦବା ନିମେ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।
17 େସଥିେର ସମେ ଖାଇ ତୃ େହେଲ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆପଣା
ନିକଟେର ବଳିଥିବା ଭ ାଯାଇଥିବା ରୁ ଟିର ବାର େଟାେକଇ ଉଠାଇ
େନେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ ରୂ େପ ପିତର ୀକାର
(ମାଥିଉ 16:13-20; ମାକର୍ 8:27-30)
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18 ଥେର େସ ଏକାକୀ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା ସା େର ଥିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ କିଏ
େବାଲି େଲାକସମୂହ କଅଣ କହି ?” 19 ଏଥିେର େସମାେନ ଉ ର
େଦେଲ,ବାି ଜକ େଯାହନ, କି ୁ େକହି େକହି କହି ,ଏଲୀୟ,ଆଉ
େକହି େକହି କହି , ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ପୁନବର୍ ାର ଉଠିଅଛି ।

20 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “କି ୁ ମୁଁ କିଏ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ
କଅଣକହୁ ଅଛ?” ପିତରଉ ରେଦେଲ,ଆପଣ “ଈଶ୍ବ ର ଖ୍ର ୀ ।”

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 16:21-23; ମାକର୍ 8:31-33)

21 େସଥିେର େସ ଏହା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼
ଆଜ୍ଞା େଦଇକହିେଲ, 22 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଅବଶ୍ୟବହୁ ତ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପ୍ର ାଚୀନ, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାନ
ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇ ହତ େହବାକୁ େହବ, ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଦିନେର

ପୁନରୁ ାନ ନି ୟ େହବ।”
ଯୀଶୁ ପେଛ ଚାଲିବା
(ମାଥିଉ 16:24-28; ମାକର୍ 8:34; 9:1)

23େସେତେବେଳ େସସମ ୁ କହିେଲ, “େକହି େଯେବ େମାହର
ପଛେର ଚାଲିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ଅ ୀକାର
କରୁ , ପୁଣି, ପ୍ର ତିଦିନ ଆପଣା କଶ େଘନି େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ ।
24 କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇ ା କେର,
େସ ତାହା ହରାଇବ; କି ୁ େଯ େକହି େମା ନିମେ ଆପଣା ଜୀବନ
ହରାଇବ, େସ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ। 25ଆଉ, ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ସମ
ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣାକୁ ବିନାଶ କେର ବା ହରାଏ, େତେବ
ତାହାର କି ଲାଭ?

26 େଯଣୁ େଯ େକହି େମାହର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର
ଲି ତ ହୁ ଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ଆପଣାର ଓ ପିତା ର,
ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଦୂତମାନ ର ମହିମାେର ଆସି େବ, େସେତେବେଳ େସ
ତାହା ବିଷୟେର ଲ ା େବାଧ କରିେବ। 27 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
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ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ନ େଦଖିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ମୃତୁ ୍ୟର ଆ ାଦନ ପାଇେବ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ରୂ ପା ରଣ
(ମାଥିଉ 17:1-8; ମାକର୍ 9:2-8)

28 ଏହି ସମ ଘଟଣାର ପ୍ର ାୟ ଆଠ ଦିନ ପେର େସ ପିତର,
େଯାହନଓଯାକୁବ ୁ ସା େର େନଇପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ନିମେ ପବର୍ ତ
ଉପରକୁ ଗେଲ। 29 ପୁଣି, େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେର ତାହା
ମୁଖର ରୂ ପ ପରିବ ତ େହଲା ଏବଂ ତାହା ବ ଧଳା ଓ ଅତ୍ୟ
ଆେଲାକମୟ େହଲା।

30ଆଉେଦଖ, େମାଶା ଓଏଲୀୟ,ଏହି ଦୁଇବ୍ୟି ତାହା ସହିତ
କଥାବା ର୍ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 31 େସମାେନ େଗୗରବେର ଦଶର୍ ନ
େଦଇ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର େଯଉଁ ମହାପ୍ର ାନ କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ, େସ ବିଷୟେର କହିେଲ।

32 େସେତେବେଳ ପିତର ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ ନିଦ୍ର ାେର
ଭାରାକ୍ର ା ଥିେଲ; କି ୁ େସମାେନ ନିଦ୍ର ାରୁ ଉଠେ ତାହା େଗୗରବ
ଓ ତାହା ସହିତ ଠିଆ େହାଇଥିବା େସହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟି ୁ
େଦଖିେଲ। 33 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ଠାରୁ ବାହାରିବା ସମୟେର
ପିତର ଯୀଶୁ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ େଯ ଏ
ାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉ ମ; ଆେ ମାେନ ତିେନାଟି କୁଟୀର ନିମର୍ ାଣ
କରୁ ,ଆପଣ ପାଇଁ େଗାଟିଏ, େମାଶା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଓ ଏଲୀୟ
ପାଇଁ େଗାଟିଏ। କି ୁ େସ କଅଣକହୁ ଅଛି , ତାହା ଜାଣିେଲ ନାହିଁ।

34 େସ ଏହା କହୁ କହୁ ଖେ େମଘ ଆସି େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ
କଲା, ଆଉ େସମାେନ େମଘେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର ଭୟ
କେଲ। 35 ପୁଣି, େସହି େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆ ର
ପୁତ୍ର , ଆ ର ମେନାନୀତ, ଏହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 36 ଆଉ, େସହି
ବାଣୀ େହଲା ଉ ାେରଯୀଶୁ ଏକାକୀ େଦଖାଗେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ
ନୀରବ ରହିେଲ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଥିେଲ, େସଥିର େକୗଣସି
କଥା େସ ସମୟେର କାହାକୁ କହିେଲ ନାହିଁ।
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ଭୂ ତଗ୍ର ବାଳକର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 17:14-18; ମାକର୍ 9:14-27)

37 ତହିଁ ଆରଦିନ େସମାେନ ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇ ଆସେ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କେଲ। 38ଆଉ େଦଖ,
େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉ ରେର କହିଲା, େହ ଗୁରୁ ମୁଁ
ଆପଣ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି େମାʼ ପୁଅ ପ୍ର ତି ଦୟା କର ୁ, କାରଣ
େସ େମାହର େଗାଟିଏ େବାଲି ପିଲା; 39 େଦଖ ,ୁ ତାହାକୁ େଗାଟିଏ
ଭୂ ତ ଧେର,ଆଉ େସ ହଠାତ୍ ଚି ାର କରି ଉେଠ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ
ଏପରି େମାଡ଼ିପକାଏ େଯ ତାହାର ପାଟିରୁ େଫଣ ବାହାେର, ପୁଣି,
େସ ତାହାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ତାହାଠାରୁ କ େର ବାହାରିଯାଏ।
40 ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିେବଦନ
କରିଥିଲି, କି ୁ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହିଁ।

41ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆେରଅବି ାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ,
େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ସ େର ରହି ତୁ ମାନ ବ୍ୟବହାର
ସହିବି? ତୁ ର ପୁଅକୁ ଏଠିକି େନଇଆସ।” 42 େସ ଆସୁ ଆସୁ ଭୂ ତ
ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇେଦଇ ଭୟ ର ଭାବେର େମାଡ଼ିପକାଇଲା,
କି ୁ ଯୀଶୁ ଅଶୁଚି ଆ ାକୁ ଧମକ େଦେଲ ଓ ବାଳକକୁ ସୁ କରି
ତାହାକୁ ତାହାର ପିତା ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

43 େସଥିେର ସମେ ଈଶ୍ବ ର ର ମହାଶି ସକାେଶ ଆ ଯର୍ ୍ୟ
େହେଲ। ମାତ୍ର େସ କରିଥିବା ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ସକାେଶ ସମେ ଚକିତ
େହଉଥିବା ସମୟେର େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ,

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ପୁନଃସୂଚନା
(ମାଥିଉ 17:22,23; ମାକର୍ 9:30-32)

44 “ଏହି ସମ କଥା ତୁ ମାନ କାନେର ପ୍ର େବଶ କରାଅ;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ହ େର ସମପ ତ େହବାକୁ
ଯାଉଅଛି ।” 45 କି ୁ େସମାେନ େସହି କଥା ବୁଝିେଲ ନାହିଁ,
ଆଉ ତାହା େସମାନ ଠାରୁ ଗୁ ଥିଲା, େଯପରି ତାହା େସମାେନ
ବୁଝିପାରିେବନାହିଁ, ପୁଣି, େସମାେନ େସହିକଥା ବିଷୟେରତାହା ୁ
ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ।
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ସବୁଠାରୁ େଶ୍ର ସବୁଠାରୁ କୁ୍ଷଦ୍ର
(ମାଥିଉ 18:1-5; ମାକର୍ 9:33-37)

46 େସମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ର େସ ବିଷୟେର େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ତକର୍ ବିତକର୍ େହଲା। 47 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ମନର
ତକର୍ ବିତକର୍ ଜାଣି େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ େନଇଆପଣା ପାଖେର ଠିଆ
କରାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, 48 “େଯ େକହି େମା ନାମେର ଏହି ସାନ
ପିଲାକୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର, ଆଉ େଯ େକହି
େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେର;
କାରଣ ତୁ ସମ ମଧ୍ୟେର େଯ କୁ୍ଷଦ୍ର , େସ େଶ୍ର ।”

େଯ ବିପକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ସପକ୍ଷ
(ମାକର୍ 9:38-40)

49 େସଥିେର େଯାହନ ଉ ର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ
ଜଣକୁ ଆପଣ ନାମେର ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇବାର େଦଖିଲୁ, ଆଉ େସ
ଆ ମାନ ସା େର ଆପଣ ଅନୁଗାମୀ ନ େହବାରୁ ତାହାକୁ ମନା
କଲୁ। 50 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ
େଯ ତୁ ମାନ ର ବିପକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ତୁ ମାନ ର ସପକ୍ଷ।”

ଶମିେରାଣୀୟ ଗ୍ର ାମେର ଯୀଶୁ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
51 ପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ର ଗର୍ କୁ ଯିବାର ସମୟ

ସ ୂ ର୍ େହାଇଆସୁଥିଲା, େସେତେବେଳ େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ଯିବା ନିମେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି, 52 ନିଜ ଆେଗ ଦୂତମାନ ୁ
ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ଯାଇ ତାହା ନିମେ ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ
ଶମିେରାଣୀୟମାନ ର େଗାଟିଏ ଗ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କେଲ; 53 କି ୁ
େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମେ ମନ କରିଅଛି େବାଲି
େଦଖି େସମାେନ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ ନାହିଁ।

54 ଏହା େଦଖି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, ଏହି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ କହିେଲ,
ପ୍ର ଭୁ , [ଏଲୀୟ ମଧ୍ୟ େଯପରି କରିଥିେଲ, େସହିପରି] ଆକାଶରୁ
ଅି ପଡ଼ି େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରୁ , ଏହା ଆେ ମାେନ କହିବୁ େବାଲି
କଅଣ ଆପଣ ର ଇ ା? 55 କି ୁ େସ ବୁଲିପଡ଼ି େସମାନ ୁ
ଅନୁେଯାଗକେଲଏବଂକହିେଲ,ତୁ େ ମାେନ େକଉଁପ୍ର କାରଆ ାର
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େଲାକ, ଏହା ଜାଣୁ ନାହଁ।ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ରପ୍ର ାଣ ବିନାଶ
କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି । 56ତାହା ପେର
େସମାେନ ଆଉ େଗାଟିଏ ଗ୍ର ାମକୁ ଗେଲ।

ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ େହବାର େଯାଗ୍ୟତା
(ମାଥିଉ 8:19-22)

57େସମାେନବାଟେରଯାଉଥିବା ସମୟେରଜେଣେଲାକତାହା ୁ
କହିେଲ,ଆପଣ େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିେବ, ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁଗମନ
କରିବି। 58 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି,
ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ମୁ ଗିୁ ବାର ାନ
ନାହିଁ।”

59 ପୁଣି, େସ ଆଉ ଜଣକୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର।”
କି ୁ େସ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ପ୍ର ଥେମ ଯାଇ େମାହର ପିତା ମୃତୁ ୍ୟ
ପଯର୍ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ୁ ସମାଧି େଦବା ପଯର୍ ୍ୟ
ରହିବା ପାଇଁ େମାେତଅନୁମତି ଦିଅ ୁ। 60ମାତ୍ର େସତାହା ୁ କହିେଲ,
“ମୃତମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ େଲାକ ୁ ସମାଧି େଦବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିଦିଅ, କି ୁ ତୁ େ ଯାଇ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର।”

61ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଆପଣ ର ଅନୁଗମନ
କରିବି, ମାତ୍ର ପ୍ର ଥେମ େମାହର ଗୃହେର ଥିବା େଲାକମାନ ଠାରୁ
ବିଦାୟ େନବା ନିମେ େମାେତ ଅନୁମତି ଦିଅ ।ୁ 62 କି ୁ ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଯ ଲ ଳେର ହାତ େଦଇ ପଛକୁ ଚାେହଁ, େସ
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।”

10
ଯୀଶୁ ସତୁ ରି ଜଣ ୁ େପ୍ର ରଣ

1 ଏଥିଉ ାେର ପ୍ର ଭୁ ଆଉ ସତୁ ରି ଜଣ ୁ ନିଯୁ କେଲ ଓ
ନିେଜ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଓ ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ,
େସହି େସହି ାନକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କରି େସମାନ ୁ ଆପଣା
ଆେଗ ପଠାଇେଲ। 2 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଶସ୍ୟ ସି ନା
ପ୍ର ଚୁ ର, ମାତ୍ର କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାେନ ଅ ; ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କୁ
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କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାନ ୁ ପଠାଇେଦବା ନିମେ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ର ମାଲିକ
ନିକଟେର ନିେବଦନ କର।

3 ତୁ େ ମାେନ ଯାଅ; େଦଖ, ବାଘମାନ ମଧ୍ୟେର
େମ ାଛୁଆମାନ ପରି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଉଅଛି। 4 ଥଳି, େଝାଲି
ଓ େଜାତା ନିଅ ନାହିଁ, ପୁଣି, ବାଟେର କାହାକୁ ନମ ାର କର
ନାହିଁ।

5 ଆଉ, େଯେକୗଣସି ଗୃହେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େବଶ କରିବ,
ପ୍ର ଥେମ କୁହ, ଏହି ଗୃହ ପ୍ର ତି ଶାି େହଉ। 6 ଆଉ, େସ ାନେର
ଯଦି ଜେଣ ଶାି ର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ର ଶାି
ତାହାର ଉପେର ଅଧି ାନ କରିବ; କି ୁ ଯଦି ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ବ। 7 ପୁଣି, େସମାନ ପାଖେର
ଯାହା ଥାଏ, ତାହା େଭାଜନପାନ କରି େସହି ଗୃହେର ରୁ ହ, କାରଣ
କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ଆପଣା େବତନର େଯାଗ୍ୟ।ଘରକୁ ଘରଯାଅ ନାହିଁ।

8 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ନଗରେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େବଶ କର ଓ
େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି , େସଠାେର ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା
ଦିଆଯାଏ, ତାହା େଭାଜନ କର, 9 େସ ାନେର ଥିବା ପୀଡ଼ିତମାନ ୁ
ସୁ କର, ଆଉ େସମାନ ୁ କୁହ, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ତୁ ମାନ
ସି କଟ।

10 କି ୁ େଯେକୗଣସି ନଗରେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େବଶ କର ଓ
େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ, େସଥିର ଦା ମାନ ୁ
ବାହାରିଯାଇ କୁହ, 11ତୁ ମାନ ନଗରର େଯଉଁ ଧୂଳି ଆ ମାନ
ପାଦେର ଲାଗିଅଛି, ତାହା ସୁଧା ତୁ ମାନ ପାଇଁ ଝାଡ଼ି େଦଉଅଛୁ;
ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଯ ସି କଟ, ଏହା ଜାଣିଥାଅ। 12 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର େସହି ନଗରର ଦ ଅେପକ୍ଷା
ସେଦାମର ଦ କୁ ସହି େହବ।”

ଅବି ାସୀ ସହରର ବିଚାର
(ମାଥିଉ 11:20-24)

13 “ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର େକାରାଜୀନ୍, ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର
େବଥ୍ ସାଇଦା, କାରଣ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ମହତର
କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ େଯେବ େସାର ଓ ସୀେଦାନେର
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କରାଯାଇଥାଆ ା, େତେବ େସମାେନ ଅେନକ କାଳ ପୂବର୍ ରୁ ଅଖା
ପି ି ପାଉଁଶେର ବସି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିଥାଆେ । 14 ତଥାପି
ବିଚାରେର ତୁ ମାନ ଦ ଅେପକ୍ଷା େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଦ
ସହି େହବ। 15ଆଉ, େର କଫନର୍ ାହୂ ମ ତୁ କଅଣ ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ତ
େହବୁ? ପାତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େତାର ପତନ େହବ।”

16 େଯ ତୁ ମାନ ର କଥା ଶୁେଣ, େସ େମାʼ କଥା ଶୁେଣ, ପୁଣି,
େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର, େସ େମାେତ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର, ଆଉ
େଯ େମାେତ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର, େସ େମାʼ େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କେର।

ସତୁ ରି ଜଣ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
17 ଏଥିଉ ାେର େସହି ସତୁ ରି ଜଣ େଫରିଆସି ଆନ େର

କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଭୂ ତମାେନ ସୁ ା ଆପଣ ନାମେର ଆ ମାନ
ବଶୀଭୂ ତ ଅଟି । 18 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବିଜୁଳି ପରି
ଗର୍ ରୁ ଶୟତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ େଦଖୁଥିଲି। 19 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସାପ ଓ ବିଛା ଉପେର ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା େଦଇଅଛି, ପୁଣି, ଶତର
ସମ ଶି ଉପେର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା େଦଇଅଛି, ଆଉ କିଛି େହେଲ
େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। 20 ତଥାପି
ଆ ାମାେନ େଯ ତୁ ମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ଅଟି , ଏଥିେର ଆନ
କର ନାହିଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ ନାମ େଯ ଗର୍ େର େଲଖାଅଛି,
ଏଥିେର ଆନ କର।”

ଯୀଶୁ ଆନ
(ମାଥିଉ 11:25-27; 13:16,17)

21 େସହି ସମୟେର େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ଠାେର ଉ ସି ତ େହାଇ
କହିେଲ, “ପିତା ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁି ମାନ
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଏହି ସମ ବିଷୟ ଗୁ ରଖି ଶିଶୁମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କଲ, ଏଥିନିମେ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଅଛି; ହଁ,
ପିତା, କାରଣ ଏହା ତୁ ଦୃି େର ସେ ାଷର ବିଷୟ େହଲା।”

22 “େମାହର ପିତା ଅଧିକାରର ସମ ବିଷୟ େମାʼ ଠାେର
ସମପ ତ େହାଇଅଛି; ଆଉ, ପୁତ୍ର କିଏ, ଏହା ପିତା ବିନା େକହି
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ଜାେଣ ନାହିଁ, ପୁଣି, ପିତା କିଏ, ଏହା ପୁତ୍ର ବିନା େକହି ଜାେଣ
ନାହିଁ, ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟେର ତାହା ୁ ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଇ ା
କରି , େସ ଜାେଣ।”

23 ପୁଣି, େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ପ୍ର ତି ବୁଲିପଡ଼ି େକବଳ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହିସବୁ େଯଉଁ
ଚକୁ୍ଷ େଦେଖ, ତାହା ଧନ୍ୟ। 24 କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ େସହିସବୁ ଅେନକ ଭାବବାଦୀ
ଓ ରାଜା େଦଖିବାକୁ ଇ ା କେଲ, କି ୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ େସହିସବୁ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ
ଇ ା କେଲ, କି ୁ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ।”

ଉ ମ ଶମିେରାଣୀୟ ଦୃ ା
25 ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ଉଠି ତାହା ୁ

ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ
େହବା ନିମେ ମୁଁ କଅଣ କରିବି? 26 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର କଅଣ େଲଖାଅଛି? ତୁ େ କିପରି
ପାଠ କରୁ ଅଛ?” 27 େସ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ ଆପଣାର ସମ
ଅ ଃକରଣ, ସମ ପ୍ର ାଣ, ସମ ଶି ଓ ସମ ମନ େଦଇ ପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କର; ପୁଣି, ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ
େପ୍ର ମ କର। 28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଠିକ୍
ଉ ର େଦଲ; ଏହା କର, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ଜୀବନ ପାଇବ।”

29 କି ୁ େସ ଆପଣାକୁ ଧାମ କ େବାଲି େଦଖାଇବାକୁ ଇ ା କରି
ଯୀଶୁ ୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାହର ପ୍ର ତିବାସୀ କିଏ? 30 ଯୀଶୁ
େସହି ପ୍ର ସ ଧରି କହିେଲ, “ଜେଣ େଲାକ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ
ଯିରୀେହାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାଇତମାନ ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ିଲା।
େସମାେନ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ାଇେନଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ
ଦରମରା ଅବ ାେର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ।

31 ଘଟଣା ପେର-ପେର ଜେଣ ଯାଜକ େସହି ବାଟ େଦଇ
ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ େସ ତାହାକୁ େଦଖି ବାଟର ଆରପାଖ େଦଇ
ଗେଲ। 32 େସହି ପ୍ର କାେର ଜେଣ େଲବୀୟ ମଧ୍ୟ େସ ାନକୁ ଆସି
ତାହାକୁ େଦଖି ବାଟର ଆରପାଖ େଦଇ ଚାଲିଗେଲ।
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33 କି ୁ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ
େଦଖି ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ, 34 ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର
କ୍ଷତସବୁେର େତୖଳଓଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଢ଼ାଳି େସହିସବୁ ବା ି େଦେଲ,ଆଉ
ତାହାକୁ ନିଜ ଗଧ ଉପେର ବସାଇ ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ପା ଶାଳାକୁ
େନଇଯାଇ ତାହାର େସବା କେଲ। 35 ତହିଁ ଆରଦିନ େସ ଦୁଇଟି
େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା ବାହାର କରି ପା ଶାଳାର ମାଲିକ ୁ େଦଇ କହିେଲ,
‘ଏହାର େସବା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖ ର୍ କରିବ, ତାହା ମୁଁ
େଫରିଆସି ବା ସମୟେର ତୁ କୁ ପରିେଶାଧ କରିବି।’ ”

36 “ଏହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡକାଇତମାନ ହାବୁଡ଼େର
ପଡ଼ିଥିବା େଲାକଟିର ପ୍ର ତିବାସୀ େବାଲି ମେନ କରୁ ଅଛ?” 37 େସ
କହିେଲ, େଯ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୟା କଲା, େସ। ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ଯାଅ, ତୁ େ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର କର।”

ମାଥର୍ ା ଓ ମରୀୟମ ଗୃହେର ଯୀଶୁ

38 େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସ େଗାଟିଏ ଗ୍ର ାମେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ ଏବଂ ମାଥର୍ ା ନାମେର ଜେଣ ୀେଲାକ ଯୀଶୁ ୁ ନିଜ
ଘରକୁ ଡାକିେଲ। 39 ତାହା ର ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥିେଲ ତାହା ନାମ
ମରୀୟମ, େସ ପ୍ର ଭୁ ପାଦ ତେଳ ବସି ତାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ।

40 କି ୁ ମାଥର୍ ା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରିବାେର ବହୁ ତ ବ୍ୟ େହଉଥିେଲ;
ଏଣୁ େସ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େମାହର
ଭଉଣୀ େଯ ଏକାକୀ େମାʼ ଉପେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟାର ଭାର ପକାଇ
େଦଇଅଛି େସ ଆଡ଼କୁ କଅଣ ଆପଣ ର ମନ ନାହିଁ? େତେବ
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମେ ତାହାକୁ କୁହ ୁ। 41 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମାଥର୍ ା, ମାଥର୍ ା, ତୁ େ ବହୁ ତ ବିଷୟେର ଚିି ତ ଓ
ବ୍ୟତିବ୍ୟ େହଉଅଛ, 42 କି ୁ ଅ େକେତାଟି, ବରଂ େଗାଟିଏ ମାତ୍ର
ଆବଶ୍ୟକ; ମରୀୟମ ତ ଉ ମ ଭାଗ ମେନାନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ
ତାହା ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।”
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11
ପ୍ର ଭୁ ଆଦଶର୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ମାଥିଉ 6:9-13; ମାଥିଉ 7:7-11)

1 ଥେର େସ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ାନେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ; େସ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସମା କରେ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େଯାହନ େଯପରି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବାକୁ ଶିଖାଇେଲ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବାକୁ ଶିଖାଅ ୁ।

2ଏଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େସେତେବେଳ କୁହ,
‘ପିତଃ,
ତୁ ନାମ ପବିତ୍ର େବାଲି ମାନ୍ୟ େହଉ।
ତୁ ର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ।
3ପ୍ର ତିଦିନ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ।
4ଆ ମାନ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର,

କାରଣ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରୁ ।

ପରୀକ୍ଷାେର ଆ ମାନ ୁ ଆଣ ନାହିଁ।’ ”
5ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର କାହାରି ଏପରି

ବ ୁ ଅଛି କି, ଯାହା ନିକଟକୁ ଅଧରାତିେର େସ ଯାଇ କହିବ, ‘େହ
ବୁ , େମାେତ ତିେନାଟି ରୁ ଟି ଉଧାର ଦିଅ, 6କାରଣ େମାହର ଜେଣ
ପଥିକ ବୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି , ତାହା ୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣ
କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ପାଖେର କିଛି ନାହିଁ,’ 7ଆଉ େସ ଭିତରୁ ଏପରି
ଉ ର େଦବ, ‘େମାେତ କ ଦିଅ ନାହିଁ; ାର ବ େହଲାଣି,
ଆଉ େମାହର ପିଲାମାେନ େମାʼ ସା େର େଶାଇଛି ; ମୁଁ ଉଠି
ତୁ କୁ େଦଇ ପାରିବି ନାହିଁ?’ 8 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସ
ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ବ ୁ େହବାରୁ ଉଠି ନ େଦବ,ତଥାପି େସ ଥରକୁଥର
ମାଗିବାରୁ େସ ଉଠି, ତାହାର େଯେତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ େସେତ
େଦବ।



ଲୂକ 11:9 liv ଲୂକ 11:19

9 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ମାଗ, େସଥିେର ତୁ ମାନ ୁ
ଦିଆଯିବ; େଖାଜ, େସଥିେର ତୁ େ ମାେନ ସ ାନ ପାଇବ; ାରେର
ଆଘାତକର, େସଥିେରତୁ ମାନ ନିମେ ାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ।
10 କାରଣ େଯ େକହି ମାେଗ, େସ ପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ ସ ାନ
ପାଏ; ଆଉ, େଯ ାରେର ଆଘାତ କେର, ତାହା ନିମେ ାର
ଫିଟାଇଦିଆଯିବ।

11ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି ପିତା କିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ
ତାହାର ପୁଅ ମାଛ ମାଗିେଲ େସ ତାହାକୁ ମାଛ ବଦଳେର ସାପ
େଦବ? 12 କି ା ଅ ା ମାଗିେଲ େସ ତାହାକୁ ବିଛା େଦବ?
13 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଦୁ େହେଲ ସୁ ା େଯେବ ଆପଣା ଆପଣା
ପିଲାମାନ ୁ ଉ ମ ଉ ମ ଦାନ େଦଇ ଜାଣ, େତେବ େଯଉଁ ପିତା
ଗର୍ ରୁ ଦାନ କରି , େସ ତାହା ପାଖେର ମାଗିବା େଲାକମାନ ୁ
େକେତ ଅଧିକ ରୂ େପ ପବିତ୍ର ଆ ା େଦେବ!”

ଯୀଶୁ ଓ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍
(ମାଥିଉ 12:22-30; ମାକର୍ 3:20-27)

14 ଥେର େସ େଗାଟିଏ ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଉଥିେଲ, େସହି ଭୂ ତଟା ଘୁ ା।
ଭୂ ତ ବାହାରିଗଲା ପେର ଘୁ ା େଲାକଟି କଥା କହିଲା; େସଥିେର
େଲାକସମୂହ ଚକିତ େହେଲ। 15 କି ୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହି କହିେଲ, େସ ଭୂ ତପତି ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତ
ଛଡ଼ାଏ।

16 ଅନ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର
ତାହା ଠାରୁ ଆକାଶରୁ ଏକ ଚି ମାଗିେଲ। 17 କି ୁ େସ େସମାନ
ମନର ଭାବ ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯେକୗଣସି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ
ଭାଗ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉେଠ, ତାହା ଉ େହାଇ ଯାଏ,
ପୁଣି, ଗୃହ ଗୃହ ଉପେର ପେଡ଼।

18 ଆଉ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଭ େହାଇ ନିଜ ବିରୁ େର
ଉେଠ, ତାହାେହେଲ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କିପ୍ର କାେର ି ର େହାଇ
ରହିବ? ମୁଁ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତମାନ ୁ ଛଡ଼ାଏ େବାଲି
ତୁ େ ମାେନ ତ କହୁ ଅଛ। 19 କି ୁ ମୁଁ େଯେବ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର
ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତମାନ ୁ ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତୁ ମାନ ପୁତ୍ର ମାେନ
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କାହା ସାହାଯ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଛଡ଼ାି ? ଏଣୁ େସମାେନ ହିଁ
ତୁ ମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା େହେବ। 20 କି ୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର
ପରାକ୍ର ମ ାରା ଭୂ ତମାନ ୁ ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲାଣି।

21 ବଳବାନ େଲାକ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଅ ଶ େର ସୁସି ତ େହାଇ
ଆପଣା ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କେର, େସପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ସ ି ନିରାପଦେର
ଥାଏ; 22 କି ୁ େଯେତେବେଳ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ େଲାକ
ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି ଜୟ କେର, େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଅ
ଉପେର ତାହାର ଭରସା ଥିଲା, େସହିସବୁ େସ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, ପୁଣି,
ତାହାର ଲୁଟକରିଥିବା ଧନସ ି ବାି ନିଏ। 23େଯ େମାହରସପକ୍ଷ
ନୁେହଁ, େସ େମାହର ବିପକ୍ଷ; ପୁଣି, େଯ େମାʼ ସହିତ ସଂଗ୍ର ହ କେର
ନାହିଁ, େସ ଛି ଭି କରିପକାଏ।”

ଭୂ ତର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
(ମାଥିଉ 12:43-45)

24 “ଅଶୁଚି ଆ ା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଯିବା ପେର ବିଶ୍ର ାମ
କରିବାପାଇଁଜଳନ ଥିବା ାନସବୁଭ୍ର ମଣକରି େଖାେଜ,ଆଉତାହା
ନ ପାଇ କେହ, ମୁଁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିଲି, ‘େମାହର େସହି
ଘରକୁ େଫରିଯିବି;’ 25 ପୁଣି, େସ ଆସି ତାହା ପରି ାର େହାଇଥିବା
େଦେଖ। 26େସେତେବେଳ େସଯାଇଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁ ଆଉ
ସାେତାଟିଆ ା ସା େର େନଇଆେସ, ପୁଣି, େସମାେନପ୍ର େବଶକରି
େସଠାେର ବାସ କରି , ଆଉ େସହି େଲାକର ପ୍ର ଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା
େଶଷ ଦଶା ଅଧିକ ମ ହୁ ଏ।”

ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଧନ୍ୟ
27 େସ ଏହି ସମ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର େଲାକସମୂହ

ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ୀେଲାକ ଉ ରେର କହିଲା, ଧନ୍ୟ େସହି ଗଭର୍ ,
ଯାହା ତୁ କୁ ଧାରଣ କଲା ଓ େସହି ନ, ଯହିଁରୁ ତୁ େ ପାନ
କଲ। 28ମାତ୍ର େସକହିେଲ, “ନା,ବରଂ େଯଉଁମାେନଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣି ଓ ପାଳନ କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।”
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ଯୂନସ ଚି
(ମାଥିଉ 12:38-42)

29 େଲାକମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ତାହା ନିକଟେର ଏକାଠି
େହଉଥିବା ସମୟେର େସ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଏହି କାଳର
େଲାକମାେନ ଦୁ ; ଏମାେନ ଚି େଖାଜି , ମାତ୍ର ଯୂନସ ଚି
ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଚି େସମାନ ୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 30 କାରଣ
ଯୂନସ େଯପରି ନୀନିବୀ ସହରର େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଚି ଭଳି
େହେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନ
ପ୍ର ତି େହେବ।

31 ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଣୀ ବିଚାରେର ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନ ୁ
େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସ ଶେଲାମନ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ଆସି ଥିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଶେଲାମନ ଅେପକ୍ଷା
ମହତ ବିଷୟ ଏ ାନେର ଅଛି।

32 ନୀନିବୀ ସହରର େଲାକମାେନ ବିଚାରେର ଏହି ଯୁଗର
େଲାକମାନ ସହିତ ଉଠି େସମାନ ୁ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ
େସମାେନ ଯୂନସ ପ୍ର ଚାରେର ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିଥିେଲ; ଆଉ
େଦଖ, ଯୂନସ ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏ ାନେର ଅଛି।”

ଅ ର େଜ୍ୟାତିଃ
(ମାଥିଉ 5:15; 6:22,23)

33 “େକହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁ େକାଠରୀେର କି ା ମାଣ ତେଳ
ରେଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁ ଖା ଉପେର ରେଖ, େଯପରି ଭିତେର
ପ୍ର େବଶ କରିବା େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖି ପାରି । 34 ତୁ ର
ଚକୁ୍ଷ ଶରୀରର ପ୍ର ଦୀପ। େଯେତେବେଳ ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ନିମର୍ ଳ ଥାଏ,
େସେତେବେଳତୁ ର ସମ ଶରୀରମଧ୍ୟଆେଲାକମୟହୁ ଏ; କି ୁ
େଯେତେବେଳ ତାହା ଦୂଷିତ ଥାଏ, େସେତେବେଳ ତୁ ର ଶରୀର
ମଧ୍ୟ ଅ କାରମୟ ହୁ ଏ। 35 ଅତଏବ ସାବଧାନ, େଯପରି ତୁ
ଅ ରେର ଥିବାଆେଲାକଅ ାରନହୁ ଏ। 36ଏଣୁଯଦିତୁ ରସମ
ଶରୀର ଆେଲାକମୟ ହୁ ଏ ଓ େସଥିର େକୗଣସି ଅଂଶ ଅ କାରମୟ
ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ପ୍ର ଦୀପ େଯପରି ତୁ କୁ ଉ ଳ ଆେଲାକେର
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ଆେଲାକିତ କେର, େସହିପରି ତୁ ର ସମ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ
େହବ।”

37 େସ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ଫାରୂ ଶୀ ତାହା ୁ
ଦିନେବେଳ ଆପଣା ଗୃହେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ନିମ ଣ କେଲ,
ଆଉ େସ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି େଭାଜନେର ବସି େଲ।

ଫାରୂ ଶୀ ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ସ ାପର ପାତ୍ର
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40)

38 କି ୁ େଭାଜନକରିବା ପୂେବର୍ େସ େଯପ୍ର ଥେମ େଧାଇ ନ ଥିେଲ,
ଏହା େଦଖି େସହି ଫାରୂ ଶୀ ଚମୃ ତ େହେଲ।

39 େସଥିେର ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଫାରୂ ଶୀଯାକ ସି ନା
ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ପରି ାର କରୁ ଥାଅ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ
ଭିତେର େଲାଭ ଓ ଦୁ ତାେର ପରିପୂ ର୍ । 40 େହ ନିେବର୍ ାଧମାେନ,
େଯ ବାହାର ସୃି କେଲ, େସ କି ଭିତର ମଧ୍ୟ ସୃି କେଲ ନାହିଁ?
41 ବରଂ ଭିତେର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, େସହିସବୁ ଦାନ କର; ଆଉ
େଦଖ, ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ସମ ପରି ୃତ।

42 କି ୁ ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର ଫାରୂ ଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
େପାଦିନା, ଆରୁ ଦ ଓ ସମ ପ୍ର କାର ଶାକର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ,
ଆଉନ୍ୟାୟବିଚାରଓଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଅବେହଳା କରୁ ଥାଅ; କି ୁ ଏହି
ସମ ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ଅବେହଳା ନ କରିବା ଉଚିତ।

43 ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର ଫାରୂ ଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର ଧାନ ଆସନ ଓ ହାଟବଜାରେର ନମ ାର
ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ। 44 ହାୟ, ତୁ େ ମାେନ ଦ ର ପାତ୍ର , କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ େଦଖାଯାଉ ନ ଥିବା କବର ତୁ ଲ୍ୟ; ତାହା ଉପେର
ଚାଲୁଥିବା େଲାକମାେନ ତାହା ସମାଧି େବାଲି ଜାଣି ନାହିଁ।”

45 ଏଥିେର େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଏହା କହି ଆପଣ ଆ ମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରୁ ଅଛି । 46 େସ କହିେଲ, “ହାୟ, େମାଶା
ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଦ ର ପାତ୍ର ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଉପେର ଦୁବର୍ ହ ଭାର ଲଦୁଥାଅ
ଏବଂ ନିେଜ େଗାଟିଏ ଅ ୁ ଳି େଦଇ ତାହା ଶର୍ କରୁ ନ ଥାଅ।
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47 ହାୟ, ତୁ େ ମାେନ ଦ ର ପାତ୍ର , କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ଭାବବାଦୀମାନ ରସମାଧି ତିଆରିକରୁ ଥାଅ, କି ୁ ତୁ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ େସମାନ ୁ ବଧ କରିଥିେଲ। 48 ଅତଏବ ତୁ ମାନ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ କମର୍ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ତାହା
ଅନୁେମାଦନ କରୁ ଅଛ; କାରଣ େସମାେନ ସି ନା େସମାନ ୁ ବଧ
କରିଥିେଲ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର କବର ତିଆରି
କରୁ ଥାଅ।

49 େତଣୁ ଈଶ୍ବ ର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର କହିଅଛି , ଆେ
େସମାନ ନିକଟକୁ ଭାବବାଦୀ ଓ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ପଠାଇବୁ;
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା କାହାକୁ େସମାେନ ବଧ କରିେବ ଓ କାହା
କାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରିେବ, 50 େଯପରି େହବଲ ର ପାତଠାରୁ ,
େଯଉଁ ଜିଖରୀୟ େବଦି ଓ ମ ି ରର ପବିତ୍ର ାନର ମଧ୍ୟ ଳେର
ହତ େହେଲ, ତାହା ର ପାତ ପଯର୍ ୍ୟ ଜଗତର ଆର ରୁ େଯେତ
ଭାବବାଦୀ ର ର ପାତ େହାଇଅଛି, 51 େସସବୁର ପରିେଶାଧ ଏହି
ଯୁଗର େଲାକମାନ ଠାରୁ ନିଆଯିବ; ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନ ଠାରୁ ନିଆଯିବ।

52 ହାୟ ଦ ର ପାତ୍ର େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞମାେନ, କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାନର ଚାବି ହରଣ କଲ; ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ
ପ୍ର େବଶ କଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ବାଧା େଦଲ।”

53 ଆଉ, େସ େସଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ପେର ଶା ୀ ଓ
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଅତିଶୟ ଈଷର୍ ା କରି 54 ତାହା ମୁଖର େକୗଣସି
କଥା ଧରିବା ନିମେ ଫା ପକାଇ ତାହା ୁ ଅେନକ ବିଷୟେର ପ୍ର ଶ୍ନ
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

12
କପଟତା ବିଷୟେର ସାବଧାନ
(ମାଥିଉ 10:26,27)

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ଏକତ୍ର େହାଇ ପର ର
ଉପେର ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିେଲ; େସେତେବେଳ େସ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା
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ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଫାରୂ ଶୀମାନ ଖମୀର ରୂ ପ
କପଟତା ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।

2 କି ୁ ଯାହା ପ୍ର କାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଆ ାଦିତ କିଛି ନାହିଁ,
ଆଉ ଯାହା ଜଣା ନ ଯିବ, ଏପରି ଗୁ କିଛି ନାହିଁ। 3 ଅତଏବ
ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଅ କାରେର କହିଅଛ, େସହିସବୁ ଆେଲାକେର
ଶୁଣାଯିବ, ପୁଣି, ଯାହା ଗୁ େକାଠରୀେର େଗାପନେର କହିଅଛ,
ତାହା ଘର ଛାତ ଉପେର େଘାଷଣା କରାଯିବ।”

ଭୟ ନ କର
(ମାକର୍ 10:28-31)

4 “କି ୁ େମାହର ବୁ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି,
େଯଉଁମାେନ ଶରୀରକୁ ବଧ କରି , ମାତ୍ର ତାହା ପେର ଆଉ କିଛି
କରିପାରି ନାହିଁ, େସମାନ ୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। 5 କି ୁ କାହାକୁ
ଭୟ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବି; ବଧ କଲା ଉ ାେର
ନକର୍ େର ପକାଇବା ନିମେ ଯାହା ର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ୁ ଭୟ
କର; ହଁ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ତାହା ୁ ଭୟ କର।

6 ପାେ ାଟି ଘରଚଟିଆ କଅଣ େଯାଡ଼ିଏ ପଇସାେର ବିକାଯାଆି
ନାହିଁ? ତଥାପି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ଭୁ ଲିଯାଆି ନାହିଁ। 7 କି ୁ ତୁ ମାନ ର ମ କର ସମ େକଶ
ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ ଅେନକ
ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ େଶ୍ର ।”

େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର ଖ୍ର ୀ ୁ ୀକାର
(ମାଥିଉ 10:32,33; 12:32; 10:19-20)

8 “ଆଉ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି େଲାକମାନ
ଆଗେର େମାେତ ୀକାର କରିେବ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ଦୂତମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତାହାକୁ ୀକାର କରିେବ; 9 କି ୁ େଯ
େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର େମାେତ ଅ ୀକାର କରିବ, ତାହାକୁ ଈଶ୍ବ ର
ଦୂତମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଅ ୀକାର କରାଯିବ। 10 ଆଉ େଯ େକହି
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିରୁ େରକଥା କହିବ,ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ;ମାତ୍ର
େଯ ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର ନି ାକଥା କହିବ, ତାହାକୁ କ୍ଷମା
ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
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11 ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସମାଜଗୃହ,
ଶାସନକ ର୍ ା ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା ବ୍ୟି ମାନ ନିକଟକୁ େନଇଯିେବ,
େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ସପକ୍ଷେର କିପରି ବାକି କଥା
ଉ ର େଦବ କି ା କଅଣ କହିବ, େସ ବିଷୟେର ଚି ା କର
ନାହିଁ; 12କାରଣକଅଣକହିବାକୁ େହବ,ତାହା ପବିତ୍ର ଆ ା େସହି
ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଶିଖାଇେବ।”

ମୂଖର୍ ଧନୀର ଦୃ ା
13 େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ କହିଲା, େହ ଗୁରୁ ,

େମାʼର ଭାଇକୁ େମାʼ ସହିତ େପୖତୃ କ ସ ି ଭାଗ କରିେଦବା
ନିମେ କହ ।ୁ 14 କି ୁ େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େହ ଭାଇ, କିଏ
େମାେତ ତୁ ମାନ ଉପେର ବିଚାରକ ର୍ ା ଓ ମଧ୍ୟ କରି ନିଯୁ
କଲା?” 15 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ସମ
ପ୍ର କାର େଲାଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରେର ରଖ, କାରଣ ଜେଣ
େଲାକରଜୀବନତାହାର ଧନସ ି ପ୍ର ାଚୁ ଯର୍ ୍ୟ ଉପେର ନିଭର୍ ର କେର
ନାହିଁ।”

16 ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ଏହି ଦୃ ା କହିେଲ, “ଜେଣ ଧନୀ
େଲାକର େକ୍ଷତେର ବହୁ ତ ଫସଲ େହଲା। 17 େସଥିେର େସ ମେନ
ମେନ ଚି ା କରି କହିେଲ, କଅଣ କରିବି? କାରଣ େମାହର ଫସଲ
ସଂଗ୍ର ହ କରି ରଖିବା ନିମେ ାନ ନାହିଁ। 18 ପୁଣି, େସ କହିଲା,
ଏହା କରିବି; େମାହର ଅମାରସବୁ ଭାି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି େତାଳିବି
ଓ େସସବୁେର େମାହର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି ରଖିବି,
19ଆଉ ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଣକୁ କହିବି, େର ପ୍ର ାଣ, ଅେନକ ବଷର୍ ନିମେ
େତାର ବହୁ ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସି ତ ଅଛି, ବିଶ୍ର ାମ କର୍, େଭାଜନ କର୍,
ଆେମାଦ କର୍;

20 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହାକୁ କହିେଲ, େର ନିେବର୍ ାଧ, ଆଜି ରାତିେର
େତାର ପ୍ର ାଣ େତାʼଠାରୁ ନିଆଯିବ; େସଥିେର ତୁ ଯାହା ଯାହା ସ ୟ
କରିଅଛୁ, େସହିସବୁ କାହାର େହବ? 21 େଯ ଆପଣା ନିମେ ଧନ
ସ ୟ କେର, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟେର ଧନୀ ନୁେହଁ, ତାହା ପ୍ର ତି
ଏହିପରି ଘେଟ।”
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ଚିି ତ ନ ହୁ ଅ
(ମାଥିଉ 6:25-34)

22 େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, କଅଣ ଖାଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁ ମାନ ଜୀବନ ନିମେ ,
କିଅବା କଅଣ ପି ି ବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁ ମାନ ଶରୀର ନିମେ
ମଧ୍ୟ ଚି ା କର ନାହିଁ। 23କାରଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବ
ଅେପକ୍ଷା ଶରୀର େଶ୍ର ।

24କାଉମାନ ବିଷୟେର ଭାବି େଦଖ, େସମାେନ ବୁଣି ନାହିଁ
କି କାଟି ନାହିଁ, ପୁଣି, େସମାନ ର ଅମାର ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର
େସମାନ ୁ ଆହାର ଦିଅି ; ତୁ େ ମାେନ ପକ୍ଷୀମାନ ଅେପକ୍ଷା
େକେତ ଅଧିକ େଶ୍ର ! 25 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଚି ା
କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁ ହାେତ ବଢ଼ାଇପାେର? 26 ଅତଏବ, ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ ସୁ ା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, େତେବ ଅନ୍ୟ
ସମ ବିଷୟେର କାହିଁକି ଚି ା କରୁ ଅଛ?

27 େକ୍ଷତ୍ର ର ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଭାବି େଦଖ, େସଗୁଡ଼ିକ କିପରି
ସୂତା କାଟି ନାହିଁ କି ବୁଣି ନାହିଁ; ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଶେଲାମନ ସୁ ା ଆପଣାର ସମ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ପରି ବିଭୂ ଷିତ ନ ଥିେଲ। 28 କି ୁ େଯଉଁ ଘାସ ଆଜି
େକ୍ଷତେର ଅଛି, ଆଉ କାଲି ଚୁ ଲିେର ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ େଯେବ
ଈଶ୍ବ ର ଏପ୍ର କାର େବଶ ଦିଅି , େତେବ, େହ ଅ ବି ାସୀମାେନ, େସ
ତୁ ମାନ ୁ େକେତ ଅଧିକ ରୂ େପ ନ େଦେବ!

29 ପୁଣି, କଅଣ ଖାଇବ ଓ କଅଣ ପିଇବ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
େଖାଜି ବୁଲ ନାହିଁ କି ା ଚିି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, 30 କାରଣ ଜଗତର
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଖାଜି ବୁଲି ; କି ୁ ଏହି ସମ
ବିଷୟ େଯ ତୁ ମାନ ର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁ ମାନ ର ଗର୍
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି ।

31 ବରଂ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ରାଜ୍ୟ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, ଆଉ ଏହି
ସମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ।”

ଗର୍ ୀୟ ଧନ
(ମାଥିଉ 6:19-21)
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32 “େହ ସାନ ପଲ,ଭୟକର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମାନ ୁ େସହି
ରାଜ୍ୟ େଦବା ନିମେ ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ର ମହା
ଆନ ।

33ତୁ ମାନ ର ଯାହା ଅଛି; ତାହା ବିକ୍ର ୟ କରି ଦାନ କର; ଯାହା
କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଏପରି େଝାଲି ଆପଣା ଆପଣା ନିମେ ପ୍ର ୁତ
କର; େଯଉଁଠାେର େଚାର ନିକଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ କି ା କୀଟ ନ
କେର ନାହିଁ, ଏପରି ଗର୍ େର ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସ ୟ କର, 34କାରଣ
େଯଉଁଠାେର ତୁ ମାନ ର ଧନ, େସହିଠାେର ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ର
ମନ।”

ଜାଗ୍ର ତ ଦାସ
35 “ତୁ ମାନ କଟି ବ ା ଥାଉ ଓ ପ୍ର ଦୀପ ଜଳୁଥାଉ; 36ଆଉ

ପ୍ର ଭୁ ବିବାହ-ଉ ବରୁ େଫରି ଆସି ାରେର ଆଘାତ କରିବା ମାେତ୍ର
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହା ନିମେ େସହିକ୍ଷଣି ାର ଫିଟାଇବାକୁ
ଅେପକ୍ଷାେରଥାଆି ,ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପରି େହାଇରହିଥାଅ।

37 ପ୍ର ଭୁ ଆସି େଯଉଁ ଦାସମାନ ୁ ଜାଗ୍ର ତ େଦଖିେବ, େସମାେନ
ଧନ୍ୟ; ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େସ ଆପଣାର କଟି ବ ନ
କରି େସମାନ ୁ େଭାଜନେରବସାଇ ନିକଟକୁଯାଇ େସବା କରିେବ।
38ଆଉ େସ ଯଦି ରାତି୍ର ର ି ତୀୟ କି ତୃ ତୀୟ ପ୍ର ହରେର ସୁ ା ଆସି
େସମାନ ୁ େସପରି େଦଖି , ତାହାେହେଲ େସହି ଦାସମାେନ ଧନ୍ୟ।

39 କି ୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, େକଉଁ ସମୟେର େଚାର ଆସି ବ,
ଏହା ଗୃହକ ର୍ ା ଯଦି ଜାଣେ , ତାହାେହେଲ େସ ଆପଣା ଘେର
ସି ି କାଟିବାକୁ ଦିଅେ ନାହିଁ। 40 ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ୁତ
େହାଇଥାଅ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ମେନ କରୁ ନ
ଥିବ, େସହି ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି େବ।”

ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ନା ଅବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଦାସ
(ମାଥିଉ 24:45-51)

41 େସଥିେର ପିତର କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େକବଳ
ଆ ମାନ ୁ ନା ସମ ୁ ଏହି ଦୃ ା କହୁ ଅଛି ? 42ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
“ଏଣୁଆପଣା ପରିଜନମାନ ୁ ଯଥା ସମୟେର ନିରୂ ପିତଭାଗ େଦବା
ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ େସମାନ ଉପେର ନିଯୁ କରିେବ, ଏପରି
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ବି ଓ ବୁ ି ମାନ େବବ ର୍ ା କିଏ? 43 ପ୍ର ଭୁ ଆସି ଆପଣାର େଯଉଁ
ଦାସକୁ େସପ୍ର କାରକରୁ ଥିବା େଦଖିେବ, େସଧନ୍ୟ। 44 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମ ସ ି ଉପେର
ଦାୟି େଦେବ।

45 କି ୁ ଯଦି େସହି ଦାସ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଆସି ବାର ବିଳ ଅଛି
େବାଲି ମେନ ମେନ କହି ଦାସଦାସୀମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରିବାକୁ ଏବଂ
େଭାଜନପାନ କରି ମ େହବାକୁ ଆର କେର, 46 ତାହାେହେଲ
େଯଉଁ ଦିନ େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ନ ଥିବ ଓ େଯଉଁ ଦ େସ ଜାଣି ନ
ଥିବ, େସହି ଦିନ ଓ େସହି ଦ େର ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ଆସି େବ, ପୁଣି, େସ
ତାହାକୁ ି ଖ କରି ଅବି ମାନ ସହିତ ତାହାର ଅଂଶ ନିରୂ ପଣ
କରିେବ।

47 ଆଉ େଯଉଁ ଦାସ ନିଜ ପ୍ର ଭୁ ଇ ା ଜାଣି ପ୍ର ୁତ େହାଇ ନ
ଥାଏ କି ା ତାହା ର ଇ ାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରି ନ ଥାଏ, 48 େସ
ବହୁ ତ ପ୍ର ହାରେର ପ୍ର ହାରିତ େହବ; କି ୁ େଯ ନ ଜାଣି ପ୍ର ହାରେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ କରିଥାଏ, େସ ଅ ପ୍ର ହାରେର ପ୍ର ହାରିତ େହବ।ଯାହାକୁ ବହୁ ତ
ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହାଠାରୁ ବହୁ ତ ଦାବି କରାଯିବ; ପୁଣି, େଲାେକ
ଯାହା ନିକଟେର ବହୁ ତ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି , ତାହା ନିକଟରୁ ବହୁ ତ
ଦାବି କରିେବ।”

ଶାି ପରିବେ ର୍ େଭଦ
(ମାଥିଉ 10:34-36)

49 “ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ତାହା
ଯଦି ପ୍ର ଳିତ େହଲାଣି, ତାହାେହେଲ େମାହର ଆଉ କଅଣ ବା ା?
50 ମାତ୍ର େମାେତ ଏକ ବାି େର ବାି ଜିତ େହବାକୁ େହବ, ଆଉ
ତାହା ସମା ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ କିପରି ଭାରାକ୍ର ା େହଉଅଛି।

51 ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ଶାି େଦବାକୁ ଆସି ଅଛି େବାଲି କଅଣ
ତୁ େ ମାେନ ମେନ କରୁ ଅଛ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ନା, ବରଂ
େଭଦ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି। 52 କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି େଗାଟିଏ ଗୃହେର
ପା ଜଣ ଥିେଲ ଦୁଇ ଜଣ ବିରୁ େର ତିନି ଜଣ ଓ ତିନି ଜଣ
ବିରୁ େର ଦୁଇ ଜଣ ବିଭି େହେବ। 53 ପୁତ୍ର ବିରୁ େର ପିତା, ପିତା
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ବିରୁ େର ପୁତ୍ର , କନ୍ୟା ବିରୁ େର ମାତା, ମାତା ବିରୁ େର କନ୍ୟା,
େବାହୂ ବିରୁ େର ଶାଶୁ ଓ ଶାଶୁ ବିରୁ େର େବାହୂ ଭି େହେବ।”

ସମୟର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 16:2,3)

54 ପୁଣି, େସେଲାକମାନ ୁ ମଧ୍ୟକହିେଲ, “ପି ମ ଦିଗେରେମଘ
ଉଠୁ ଥିବା େଦଖିେଲ େସହିକ୍ଷଣି ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ବଷର୍ ା ଆସୁଅଛି,
ଆଉ େସହିପରି ଘେଟ; 55 ପୁଣି, ଦକି୍ଷଣା ପବନ ବହିବା େଦଖିେଲ
ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ବଡ଼ ଖରା େହବ, ପୁଣି, ତାହା ଘେଟ। 56 େର
କପଟୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣସବୁ ବୁଝି
ପାରୁ ଅଛ, କି ୁ ଏହି କାଳର ଲକ୍ଷଣସବୁ କିପରି ବୁଝୁ ନାହଁ?”

ବିବାଦୀ ସହ ନି ି
(ମାଥିଉ 5:25,26)

57 “ଆଉ ନିେଜ ନିେଜ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟବିଚାର କରୁ ନାହଁ େଯ
ଉଚିତ୍ କଅଣ? 58 କାରଣ ତୁ ର ବିବାଦୀ ସହିତ ଶାସନକ ର୍ ା
ଛାମୁକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ପଥ ମଧ୍ୟେର ତାହାଠାରୁ ମୁ େହବା
ପାଇଁ େଚ ା କର, କାେଳ େସ ତୁ କୁ ବିଚାରକ ର୍ ା ନିକଟକୁ
ଟାଣି େନଇଯିବ, ପୁଣି, ବିଚାରକ ର୍ ା ତୁ କୁ ଉ ପଦ କମର୍ ଚାରୀ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ, ଆଉ ଉ ପଦ କମର୍ ଚାରୀ ତୁ କୁ
କାରାଗାରେର ପକାଇବ। 59 ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ େଶଷ
କଉଡ଼ିଟି ନ ସୁଝିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନରୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବାହାରି
ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।”

13
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନେଚତ୍ ବିନାଶ

1 େସହି ସମୟେର େକେତକ େଲାକ ଆସି , ପୀଲାତ େଯଉଁ
ଗାଲିଲୀୟମାନ ର େସମାନ ର ବଳି ସହିତ ମିଶାଇଥିେଲ,
େସମାନ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ୁ ଜଣାଇେଲ। 2 େସଥିେର େସ
େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଏହାସବୁ େଭାଗ କରିବାରୁ ଏହି
ଗାଲିଲୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ ସମ ଗାଲିଲୀୟମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
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ପାପୀ େବାଲି କି ତୁ େ ମାେନ ମେନ କରୁ ଅଛ? 3 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ନା, କି ୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନ କେଲ ତୁ େ ମାେନ ସମେ
େସହି ପ୍ର କାେର ବିନ େହବ।

4 କି ା ଶୀେଲାହେର େସହି େଯଉଁ ଅଠର ଜଣ ଉପେର
ପ୍ର ହରୀ-ଗୃହ ପଡ଼ି େସମାନ ର ପ୍ର ାଣନାଶ କଲା, େସମାେନ
ସମ ଯିରୂ ଶାଲମବାସୀ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରାଧୀ େବାଲି
କି ତୁ େ ମାେନ ମେନ କରୁ ଅଛ? 5 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ନା, କି ୁ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନ କେଲ ତୁ େ ମାେନ ସମେ େସହିପରି ବିନ
େହବ।”

ଅଫଳି ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଦୃ ା
6 ଆଉ, େସ ଏହି ଦୃ ା କହିେଲ, “ଜଣକର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର

େଗାଟିଏ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିଲା। େସ ଆସି େସଥିେର ଫଳ
େଖାଜିେଲ, କି ୁ ପାଇେଲ ନାହିଁ। 7 େତଣୁ େସ ମାଳୀକୁ କହିେଲ,
େଦଖ, ଏହି ତିନି ବଷର୍ େହଲା ମୁଁ ଆସି ଏହି ଡିି ରିବୃକ୍ଷେର ଫଳ
େଖାଜୁଅଛି, କି ୁ ପାଉ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ହାଣିପକାଅ, ଏଇଟା
କାହିଁକି ଭୂ ମିକୁ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ ଅଛି?

8 ମାତ୍ର େସ ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲା, ‘ପ୍ର ଭୁ , ଏହାକୁ ଏହି ବଷର୍ ଟି
ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ,ୁ ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟେର ଏହାର ଚାରିପାଖ େଖାଳି ଖତ
େଦବି, 9 ଆଉ ପେର ଫଳ ହୁ ଏତ ଭଲ, େନାହିେଲ ତାହାକୁ
ହାଣିପକାଇେବ।’ ”

କୁବ୍ ଜା ୀେଲାକର ସୁ ତା
10ଥେର େସ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର େଗାଟିଏ ସମାଜଗୃହେର ଶିକ୍ଷା

େଦଉଥିେଲ। 11ଆଉେଦଖ,ଅଠରବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୁବର୍ ଳକାରୀଆ ା
ାରା ଆବି ଜେଣ ୀେଲାକ େସଠାେର ଥିଲା, େସ କୁବ୍ ଜା େହାଇ

େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଆପଣାକୁ ସି ଧା କରିପାରୁ ନ ଥିଲା।
12 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଦଖି ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ ନାରୀ,

ତୁ ର ଦୁବର୍ ଳତାରୁ ମୁ େହଲ।” 13ଆଉ, େସ ତାହା ଉପେର ହାତ
ରଖିେଲ, େସଥିେର େସ େସହିକ୍ଷଣି ସଳଖ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା
କୀ ର୍ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 14 କି ୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
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ସୁ କରିବାରୁ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିର େହାଇ େଲାକସମୂହକୁ
ଉ ର େଦେଲ, କମର୍ କରିବା ନିମେ ଛଅ ଦିନ ଅଛି, ଏଣୁ େସହିସବୁ
ଦିନେର ଆସି ସୁ ହୁ ଅ, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଆସ ନାହିଁ।

15 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େର କପଟୀମାେନ,
ତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟେକକଅଣ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେରଆପଣାଆପଣା
ବଳଦ କି ା ଗଧ ଗୁହାଳରୁ ଫିଟାଇ େନଇ ପାଣି ପିଆଅ ନାହିଁ?
16 େତେବ େଦଖ, ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଶୟତାନ ାରା ବ ା
େହାଇଥିବା ଅବ୍ର ହାମ କନ୍ୟା ଏହି ୀେଲାକଟି କଅଣ ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ଆପଣା ବ ନରୁ ମୁ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା?”

17 ଆଉ, େସ ଏହି କଥାସବୁ କହେ , ତାହା ବିପକ୍ଷ ସମେ
ଲି ତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ,ମାତ୍ର େଲାକମାେନଯୀଶୁ କରିଥିବା ସମ
ମହତ କାଯର୍ ୍ୟ ସକାେଶ ଆନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

େସାରିଷ ଦାନା ଓ ଖମୀରର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 13:31,32; ମାକର୍ 4:30-32)

18 େସଥିେର େସ କହିେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ କାହା ପରି? ପୁଣି,
କାହା ସହିତ ମୁଁ ତାହାର ତୁ ଳନା କରିବି? 19ତାହା ଏପ୍ର କାର େଗାଟିଏ
େସାରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା େନଇ ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ବଗିଚାେର
ବୁଣିଲା,ଆଉତାହା ବଢ଼ି ଗଛ େହଲା, ପୁଣି,ଆକାଶରଚେଢ଼ଇମାେନ
ଆସି ତାହାର ଡାଳେର ବାସ କେଲ।” 20 େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ମୁଁ
କାହା ସହିତ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ତୁ ଳନା କରିବି? 21 ତାହା ଖମୀର
ପରି, ଜେଣ ୀ ତାହା େଘନି ମହେଣ ମଇଦା ମଧ୍ୟେର େଘାଡ଼ାଇ
ରଖିଲା, ଆଉ େଶଷେର ସମ ଖମୀରମୟ େହଲା।”

ସଂକୀ ର୍ ାର
(ମାଥିଉ 7:13,14,21-23)

22ଏହାପେର େସ ନଗେର ନଗେର ଓ ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ଭ୍ର ମଣ କରି
ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ ଯିରୂ ଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିେଲ। 23ଆଉ,
ଜେଣ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା େଲାକମାନ
ସଂଖ୍ୟା କଅଣଅ ? େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, 24 “ସଂକୀ ର୍
ାର େଦଇପ୍ର େବଶକରିବାକୁ ପ୍ର ାଣପଣକର,କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
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କହୁ ଅଛି, ଅେନକ ପ୍ର େବଶ କରିବା ନିମେ େଚ ା କରିେବ, କି ୁ
ପାରିେବ ନାହିଁ।

25 ଘରର ମୁଖ୍ୟ େଲାକ ଉଠି ାର ବ କଲା ପେର
େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ରହିବ ଓ
‘େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆ ମାନ ନିମେ ାର ଫିଟା ୁ,’ ଏହା କହି ାରେର
ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ, େସେତେବେଳ େସ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ର େଦେବ,
‘ତୁ େ ମାେନ େକଉଁ ାନର େଲାକ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।’
26 େସହି ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ କହିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆେ ମାେନ
ଆପଣ ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନପାନ କଲୁ, ପୁଣି, ଆପଣଆ ମାନ
ଦା ମାନ େର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; 27ଆଉ, େସ ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ,
ତୁ େ ମାେନ େକଉଁ ାନର େଲାକ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; େହ
ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମେ େମାʼ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁ ଅ।

28 େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ, ଯାକୁବ
ପୁଣି, ସମ ଭାବବାଦୀ ୁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ଥିବା ଓ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ବାହାେର ପକାଉଥିବା େଦଖିବ, େସେତେବେଳ େସଠାେର
େରାଦନ ଓ ଦା ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ। 29 ପୁଣି, ପୂବର୍ ଓ ପି ମ,
ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣରୁ େଲାେକ ଆସି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନେର
ବସି େବ। 30ଆଉ େଦଖ, େଶଷେର ଥିବା େକେତକ ପ୍ର ଥମ େହେବ
ଓ ପ୍ର ଥମେର ଥିବା େକେତକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଯୀଶୁ େପ୍ର ମ
31 େସହି ଦ େର େକେତକ ଫାରୂ ଶୀ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି

କହିେଲ, ଏ ାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଉ ୁ, କାରଣ େହେରାଦ ଆପଣ ୁ
ମାରିବା ପାଇଁ ଇ ା କରୁ ଅଛି । 32 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ େସହି େକାକିଶିଆଳିକି କୁହ, ‘େଦଖ,
ମୁଁ ଆଜି ଓ କାଲି ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଉଅଛି ଓ ସୁ କରୁ ଅଛି, ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ
ଦିନେର ମୁଁ ସି େହବି।’ 33 ଯାହା େହଉ, ଆଜି, କାଲି ଓ ପଅର
ଦିନ େମାେତ ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ େହବ, କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
ବାହାେର ଭାବବାଦୀର ନିହତ େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ।”
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ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ବିଳାପ
(ମାଥିଉ 23:37-39)

34 “େଗା ଯିରୂ ଶାଲମ, େଗା ଯିରୂ ଶାଲମ, ଭାବବାଦୀମାନ
ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତମାନ
ପ୍ର ରାଘାତକାରିଣୀ, କୁ ୁ ଟୀ େଯପରି ପକ୍ଷ ତେଳ ଆପଣା
ଶାବକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେର, େସହିପରି ମୁଁ େକେତ ଥର େତାହର
ସ ାନମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇ ା କଲି, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଇ ୁକ
େହଲ ନାହିଁ। 35 େଦଖ, ତୁ ମାନ ଘର ତୁ ମାନ ହାତେର
ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଅଛି; ଆଉ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ‘ପ୍ର ଭୁ
ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ,’ ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଦିନ ଏହି
କଥା କହିବ, େସହି ଦିନ ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ େମାେତ ନି ୟ ଆଉ
େଦଖିବ ନାହିଁ।”

14
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ସୁ ତା ପ୍ର ଦାନ

1 ଥେର େସ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର େଭାଜନ କରିବା ନିମେ
ଫାରୂ ଶୀମାନ ର ଜେଣ େନତା ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରେ
େସମାେନ ତାହା ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିେଲ। 2 ଆଉ େଦଖ, ତାହା
ସ ୁଖେର ଜେଣ ଜେଳାଦର େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େଲାକ ଥିେଲ।
3 େସଥିେର ଯୀଶୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ସୁ କରିବା ବିଧିସ ତ କି
ନୁେହଁ? କି ୁ େସମାେନ ନୀରବ ରହିେଲ।”

4 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଧରି ସୁ କେଲ ଓ ବିଦାୟ େଦେଲ। 5ଆଉ,
େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଆପଣା ପୁଅ
ବା ବଳଦ କୂଅେର ପଡ଼ିେଲ କଅଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
େସହିକ୍ଷଣି ଉଠାଇବ ନାହିଁ?” 6ଆଉ େସମାେନ ଏହି ସମ କଥାର
େକୗଣସି ଉ ର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।

ନତ େହବାେର ଉ ତ
7 ପୁଣି, ନିମି ତ େଲାକମାେନ େକମିତି ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ ଆସନ

ବାଛୁଥିେଲ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େସ େସମାନ ୁ ଏହି ଦୃ ା େଦଇ
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କହିେଲ, 8 “େଯେତେବେଳ ତୁ େ େକୗଣସି େଲାକ ାରା ବିବାହ
େଭାଜକୁ ନିମି ତ ହୁ ଅ, େସେତେବେଳ ପ୍ର ଧାନ ଆସନେର ବସ
ନାହିଁ, କାେଳ ତୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟି ତାହା ାରା
ନିମି ତ େହାଇଥିେବ, 9ଆଉେଯତୁ କୁ ଓ ତାହା ୁ ନିମ ଣକେଲ,
େସ ଆସି ତୁ କୁ କହିେବ, ‘ଏହା ୁ ାନ ଦିଅ;’ ଆଉ, େସେତେବେଳ
ତୁ େ ଲ ାେର ନିମ୍ନ ତମ ାନ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଯିବ।

10 କି ୁ େଯେତେବେଳତୁ େ ନିମି ତ ହୁ ଅ, େସେତେବେଳଯାଇ
ନିମ୍ନ ତମ ାନେର ବସ, େଯପରି ତୁ ର ନିମ ଣକାରୀ ବ୍ୟି ଆସି
ତୁ କୁ କହିେବ, ‘େହ ବୁ , ଉ ତର ାନକୁ ଆସ;’ େସେତେବେଳ
ତୁ ସହିତ େଭାଜନେର ବସୁଥିବା ସମ େଲାକ ଆଗେର ତୁ ର
େଗୗରବ େହବ। 11 କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ଉ ତ େବାଲି
େଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି, େଯ ଆପଣାକୁ ନତ କେର,
ତାହାକୁ ଉ ତ କରାଯିବ।”

12 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ନିମ ଣକାରୀ ୁ ମଧ୍ୟ କହିେଲ, “ଦିବସ ବା
ରାତି୍ର େର େଭାଜି େଦେଲ ଆପଣା ବ ୁ କି ଭାଇ କି ଆ ୀୟ କି ଧନୀ
ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ୁ ନିମ ଣ କର ନାହିଁ, କାେଳ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
େଫରି ତୁ କୁ ନିମ ଣ କରିେବ ଓ ତୁ େ ପ୍ର ତିଦାନ ପାଇବ।

13 କି ୁ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ ଦରିଦ୍ର , ପ ୁ , ଖ ଓ ଅ ମାନ ୁ
ନିମ ଣ କର; 14 ତାହାେହେଲ ତୁ େ ଧନ୍ୟ େହବ, କାରଣ
ତୁ କୁ ପ୍ର ତିଦାନ େଦବା ନିମେ େସମାନ ର କିଛି ନାହିଁ; ଆଉ,
ଧାମ କମାନ ପୁନରୁ ାନସମୟେରତୁ କୁ ପ୍ର ତିଦାନ ଦିଆଯିବ।”

ମହାେଭାଜର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 22:1-10)

15ତାହା ଶୁଣି ତାହା ସହିତ େଭାଜନେରବସି ଥିବା େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ କହିେଲ, େଯଉଁ େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର
େଭାଜନ କରିବ, େସ ଧନ୍ୟ। 16 କି ୁ େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଜେଣ
ବ୍ୟି ରାତ୍ର ସମୟେର ମହାେଭାଜ େଦବାକୁ ଇ ା କରି ଅେନକ ୁ
ନିମ ଣ କେଲ; 17ଆଉ, େଭାଜନର ସମୟ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସ
ନିମି ତ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ପଠାଇ କହିେଲ,
‘ଆପଣମାେନ ଆସ ୁ, କାରଣ ସମ ପ୍ର ୁତ େହଲାଣି।’
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18 କି ୁ ସମେ ଏକ ମତେର କ୍ଷମା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
ପ୍ର ଥମ ଜଣ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ମୁଁ ଖେ େକ୍ଷତ କିଣିଅଛି, େମାେତ
ତାହା େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ;ଅନୁେରାଧକେର, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି େବାଲି
ମେନ କର।’ 19ଆଉ ଜେଣ କହିଲା, ମୁଁ ପା ହଳ ବଳଦ କିଣିଅଛି,
ଆଉ ମୁଁ େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି; ଅନୁେରାଧ କେର,
ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି େବାଲି ମେନ କର। 20 ଅନ୍ୟ ଜେଣ କହିଲା, ‘ମୁଁ
ବିବାହ କରିଅଛି, େତଣୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ।’

21 ପୁଣି, େସହି ଦାସ ଆସି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ୁ େସହିସବୁ ଜଣାଇଲା।
େସଥିେର ଗୃହକ ର୍ ା ରାଗିଯାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିେଲ, ‘ଶୀଘ୍ର
ନଗରରଦା ଓଗଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଦରିଦ୍ର ,ପ ୁ ,ଅ ଓଖ ମାନ ୁ
ଏଠାକୁ େନଇଆସ।’ 22 ପେର େସହି ଦାସ କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ ,
ଆପଣ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କରାଯାଇଅଛି, ତଥାପି ଆହୁ ରି ାନ
ଅଛି।

23 େସଥିେର ପ୍ର ଭୁ େସହି ଦାସକୁ କହିେଲ, ‘ରାଜଦା ଓ ବାଡ଼
ଆଡ଼କୁ ଯାଇ େଲାକମାନ ୁ ଆସି ବା ପାଇଁ କୁହ, େଯପରି େମାହର
ଗୃହ ପୂ ର୍ ହୁ ଏ।’ 24 େଯଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସହି ନିମି ତ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େମାହର େଭାଜର ଆ ାଦ ପାଇବ
ନାହିଁ।”

ଶିଷ୍ୟ ର ମୂଲ୍ୟ
(ମାଥିଉ 10:37,38)

25 ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ସହିତ ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ େସ
ବୁଲିପଡ଼ି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 26 “େକହି େଯେବ େମାʼ ପାଖକୁ ଆସି
ନିଜର ପିତା, ମାତା, ୀ, ସ ାନ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ ୁ ଏପରିକି
ନିଜ ପ୍ର ାଣକୁ ସୁ ା େମାʼଠାରୁ ଅଧିକ ପି୍ର ୟ ମେନ କେର, େତେବ
େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇପାେର ନାହିଁ। 27 େଯ େକହି ଆପଣା
କଶ ବହନ କରି େମାହର ଅନୁସରଣ ନ କେର, େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ
େହାଇପାେର ନାହିଁ।

28 କାରଣ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ର ହରୀ-ଗୃହ ତିଆରି
କରିବାକୁ ଇ ା କରି ତାହା ସ ୂ ର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଅଥର୍ ବଳ
ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ର ଥେମ ବସି ବ୍ୟୟହିସାବ େଦଖିବ ନାହିଁ?
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29 କାେଳ େସ ମୂଳଦୁଆ ପଥର ବସାଇ େଶଷ କରି ନ ପାରିେଲ,
େଯେତ େଲାକ ତାହା େଦଖିେବ, ସମେ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେବ, 30 ଏ େଲାକଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ଆର କରି
େଶଷ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।

31 କି ା େକଉଁ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜେଣ ରାଜା ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ
ଯାଉଥିବା ସମୟେର, େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େସୖନ୍ୟ େଘନି ତାହା
ବିରୁ େର ଆସୁଥିବା ରାଜା ସହିତ ଦଶ ହଜାର େସୖନ୍ୟ େନଇ ଯୁ
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ର ଥେମ ବସି ବିେବଚନା କରିେବ
ନାହିଁ? 32 ଯଦି ପାରି ନାହିଁ, େତେବ ଅନ୍ୟ ରାଜା ଦୂରେର
ଥାଉ ଥାଉ େସ ଦୂତ ପଠାଇ ସ ି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି । 33 େସହି ପ୍ର କାେର
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯ େକହି ଆପଣାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନ କେର,
େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇପାେର ନାହିଁ।”

ାଦବିହୀନ ଲବଣ
(ମାଥିଉ 5:13; ମାକର୍ 9:50)

34 “ଲବଣ ତ ଉ ମ; କି ୁ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ାଦ ଦିଏ ନାହିଁ,
େତେବ ତାହା କାହିଁେର ାଦଯୁ କରାଯିବ? 35ତାହା ଭୂ ମି କି ା
ଖତଗଦା ନିମେ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େଲାେକତାହା ବାହାେର େଫାପାଡ଼ି
ଦିଅି । ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।”

15
ହଜିଲା େମ ାର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 18:12-14)

1ଆଉ,କରଗ୍ର ାହୀ ଓପାପୀ େଲାକସମେ ତାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା
ପାଇଁ ତାହା ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ। 2 େସଥିେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଓ
ଶା ୀମାେନ ବଚସା କରୁ କରୁ କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା ପାପୀମାନ ୁ
ଗ୍ର ହଣ କେର ଓ େସମାନ ସହିତ େଭାଜନ କେର!

3ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ ଏହି ଦୃ ା କହିେଲ, 4 “ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛି େଯ, ତାହାର ଯଦି ଶେହ େମ ା
ଥାଏ, ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ, େତେବ େସ
ଅେନଶତକୁ ପ୍ର ା ରେର ଛାଡ଼ି େସହି ହଜିଥିବା େମ ାଟି ନ ପାଇବା
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ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ େଖାେଜ ନାହିଁ? 5 ପୁଣି, ପାଇେଲ େସ ତାହାକୁ
ଆନ େର କାେ ଇ ଘରକୁ େଘନି ଆେସ,

6 ପୁଣି, ଆପଣା ବ ୁ ଓ ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି
େସମାନ ୁ କେହ, ‘େମାʼ ସା େର ଆନ କର, େଯଣୁ େମାହର
ହଜିଯାଇଥିବା େମ ାଟି ପାଇଲି।’ 7 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସହି
ପ୍ର କାେର େଯଉଁମାନ ର ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ
ନାହିଁ, ଏପରି ଅେନଶତ ଧାମ କ େଲାକମାନ ଅେପକ୍ଷା, େଯ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେର, ଏପରି ଜେଣ ପାପୀର ନିମେ ଗର୍ େର
ଅଧିକ ଆନ େହବ।”

ହଜିଲା ମୁଦ୍ର ାର ଦୃ ା
8 “ଅଥବା ଏପରି େକଉଁ ୀେଲାକ ଅଛି େଯ, ତାହାର ଯଦି

ଦଶଟି େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା ଥାଏ,ଆଉେସଥିରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ, େତେବ
େସ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ଝାଡ଼ି ତାହା ନ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯ େର
େଖାେଜ ନାହିଁ? 9 ପୁଣି, ତାହା ପାଇେଲ େସ ଆପଣା ବ ୁ ଓ
ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ୁ ଡାକି ଏକାଠି କରି କେହ, ‘େମା ସା େର ଆନ
କର, େଯଣୁ େଯଉଁ େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ାଟି ହଜିଯାଇଥିଲା, ତାହା ପାଇଲି।’
10 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସହି ପ୍ର କାେର େଯ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କେର, ଏପରି ଜେଣ ପାପୀ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ ଆଗେର
ଆନ ହୁ ଏ।”

ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ର ଦୃ ା
11 େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଜେଣ ବ୍ୟି ର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିେଲ।

12 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପା ୁ କହିଲା, ବାପା, ସ ି ର
େଯଉଁ ଭାଗ େମା ଭାଗେର ପଡ଼ୁଅଛି, ତାହା େମାେତ େଦଇଦିଅ।
େସଥିେର େସ ଆପଣାର ସବୁ କିଛି େସମାନ ୁ ଭାଗ କରିେଦଇ
େଦେଲ।

13 ଅ ଦିନ ପେର ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର େଦଶକୁ
ଚାଲିଗଲା, ଆଉ େସଠାେର ମ ବିଷୟେର ଆପଣାର ସ ି
ଉଡ଼ାଇେଦଲା। 14 କି ୁ ସମ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପେର େସ େଦଶେର
ମହାଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।
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15 େସଥିେର େସ ଯାଇ େସହି େଦଶର ଜେଣ େଲାକ ର ଆଶ୍ର ୟ
େନଲା, ଆଉ େସ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଡ଼ିଆକୁ
ପଠାଇେଲ; 16 ପୁଣି, ଘୁଷୁରିମାେନ େଯଉଁ ଶିମ ଖାଉଥିେଲ,
େସଥିେର େସଆପଣା େପଟ ପୁରାଇବାକୁ ବା ା କରୁ ଥିଲା, କି ୁ େକହି
ତାହାକୁ କିଛି େଦଉ ନ ଥିେଲ।

17 ମାତ୍ର େସ େଚତନା ପାଇ କହିଲା, େମାହର ବାପା େକେତ
ମୂଲିଆ ର ଖାଦ୍ୟ ବଳିପଡ଼ୁଅଛି, କି ୁ ମୁଁ ଏଠାେର େଭାକେର
ମରୁ ଅଛି। 18 ମୁଁ ଉଠି େମାହର ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାହା ୁ
କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ଓ ତୁ ଦୃି େର ମୁଁ ପାପ କଲି;
19 ତୁ ପୁଅ େବାଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େମାେତ
ତୁ ର ଜେଣ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ।

20 େସଥିେର େସ ଉଠି ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ଗଲା। କି ୁ େସ
ଦୂରେର ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େଦଖି ଦୟାେର ବିଗଳିତ
େହେଲ ଓ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲି ନ କରି ଅତି େ ହେର ଚୁ ନ
େଦେଲ। 21 ପୁତ୍ର ତାହା ୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ଓ
ତୁ ଦୃି େର ମୁଁ ପାପ କଲି, ତୁ ପୁଅ େବାଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।

22 କି ୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ
ବ ଶୀଘ୍ର େନଇ ଆସି ଏହାକୁ ପି ାଅ, ଏହାର ହାତେର ମୁଦି ଓ
ପାଦେର ପାଦୁକା ଦିଅ, 23 ପୁଣି, ହୃ ପୃ ପଶୁଟି ଆଣି ମାର; ଆସ,
ଆେ ମାେନ େଭାଜନ କରି ଉ ବ କରୁ , 24 କାରଣ େମାହର ଏହି
ପୁଅ ମୃତ େହାଇଥିଲା, ପୁନବର୍ ାର ବି ଅଛି; ହଜିଯାଇଥିଲା, ଆଉ
ମିଳିଅଛି। େସଥିେର େସମାେନ ଉ ବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

25 େସେତେବେଳ ତାହା ବଡ଼ ପୁଅ େକ୍ଷତେର ଥିଲା। େସ
େଯେତେବେଳ ଆସି ଘର ପାଖେର ପହି ଲା, େସେତେବେଳ ବାଦ୍ୟ
ଓ ନୃତ୍ୟର ଶ ଶୁଣି, 26 ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକି
େସହିସବୁ କଅଣ େବାଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 27 େସ ତାହାକୁ
କହିଲା, ତୁ ର ଭାଇ ଆସି ଅଛି , ଆଉ ତୁ ର ବାପା ତାହା ୁ ସୁ
ଶରୀରେର ପାଇବାରୁ ହୃ ପୃ ପଶୁଟିଏ ମାରିଅଛି ।
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28 େସଥିେର େସ ରାଗିଯାଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ; କି ୁ ତାହାର
ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 29ମାତ୍ର
େସ ପିତା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େଦଖ, ଏେତ ବଷର୍ େହଲା ମୁଁ ତୁ ର
ଦାସ ପରି ଖଟି ଆସି ଅଛି, ପୁଣି, େକେବେହେଲତୁ ରଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ
କରି ନାହିଁ, ତଥାପି େମାହର ବୁ ମାନ ସହିତ ଉ ବ କରିବାକୁ
ତୁ େ େମାେତ େକେବେହେଲ େଛଳି ଛୁଆଟିଏ ସୁ ା େଦଇ ନାହଁ;
30 କି ୁ ତୁ ର ଏହି େଯଉଁ ପୁଅ େବଶ୍ୟାମାନ ସହିତ ତୁ ର
ସବୁ ଧନ ଖାଇ ଉଡ଼ାଇ େଦଇଅଛି, େଯେତେବେଳ େସ ଆସି ଲା,
େସେତେବେଳ ତୁ େ ତାହା ପାଇଁ ହୃ ପୃ ପଶୁଟି ମାରିଲ।

31 େସଥିେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ପୁଅେର, ତୁ ତ ସବୁେବେଳ
େମା ସା େର ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହାସବୁ େମାହର, େସହିସବୁ େତାହର;
32 କି ୁ ଏହି େଯ େତାହର ଭାଇଟି ମୃତ େହାଇଥିଲା, ପୁନବର୍ ାର
ବି ଲା, ହଜିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଳିଲା, େସହି େହତୁ ରୁ ଉ ବ ଓ
ଆନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।”

16
ଅବି ଚତୁ ର େବବ ର୍ ାର ଦୃ ା

1ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ମଧ୍ୟ କହିେଲ, “ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଥିେଲ;
ତାହା ର ଜେଣ େବବ ର୍ ା ଥିେଲ,ଆଉ େସତାହା ର ସ ି ଅଯଥା
ଖ ର୍ କରିେଦଉଅଛି େବାଲି ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣି େସ ତାହାକୁ ଡାକି
କହିେଲ, 2 ମୁଁ ତୁ ବିଷୟେର ଏ କି କଥା ଶୁଣୁଅଛି? ତୁ େବବ ର୍ ା
କାଯର୍ ୍ୟର ହିସାବ ଦିଅ, କାରଣ ତୁ େ ଆଉ େବବ ର୍ ା େହାଇ ରହି
ପାରିବ ନାହିଁ।

3 େସଥିେର େସହି େବବ ର୍ ା ମେନ ମେନ କହିଲା, କଅଣ କରିବି?
େମାହର ପ୍ର ଭୁ ତ େମାʼଠାରୁ େବବ ର୍ ାପଦ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛି ।ମାଟି
ହାଣିବାକୁ େମାହର ବଳ ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିବାକୁ େମାେତ ଲାଜ
ଲାଗୁଅଛି। 4 ମୁଁ େବବ ର୍ ାପଦରୁ ବାହାରିବା ପେର େଲାକ େଯପରି
େମାେତ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର ଗ୍ର ହଣ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ କଅଣ
କରିବି, ତାହା ବୁଝିଲିଣି।
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5 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଖାତକକୁ ପାଖକୁ ଡାକି
ପ୍ର ଥମଜଣକୁକହିଲା,ତୁ େ େମାପ୍ର ଭୁ ର େକେତଧାରେନଇଅଛ?
େସ କହିଲା, ଶେହ ମହଣ େତୖଳ। 6 େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁ ର
ରସି ଦ େନଇ ଶୀଘ୍ର ବସି ପଚାଶ େବାଲି େଲଖ।

7 ତାହା ପେର େସ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା, ‘ତୁ େ େକେତ ଧାର
େନଇଅଛ?’
େସ କହିଲା, ‘ଶେହ ଭରଣ ଗହମ।’
େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ‘ତୁ ର ରସି ଦ େନଇ ଅଶୀ େବାଲି େଲଖ।’
8 େସହି ଅବି େବବ ର୍ ା ବୁ ି ସହିତ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ର ଭୁ

ତାହାର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ; େଯଣୁ ଏହି ଯୁଗର ସ ାନମାେନ େସମାନ
ନିଜ ଜାତି ପକ୍ଷେର ଆେଲାକର ସ ାନମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ବୁି ମାନ। 9 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଅଧମର୍ ଧନେର ଆପଣା
ଆପଣା ନିମେ ବ ୁ ଲାଭ କର, େଯପରି ତାହା େଶଷ େହେଲ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ବାସ ାନେର ଗ୍ର ହଣ କରିେବ।

10 େଯ ଅତି ଅ ବିଷୟେର ବି , େସ ବହୁ ତ ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ
ବି ଅେଟ, ପୁଣି, େଯ ଅତି ଅ ବିଷୟେର ଅବି େସ ବହୁ ତ
ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ଅବି । 11 ଅତଏବ, ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଅଧମର୍
ଧନେର ବି େହାଇ ନାହଁ, େତେବ କିଏ ତୁ ମାନ ୁ ବି ାସ କରି
ସତ୍ୟ ଧନ ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ? 12 ଆଉ, ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ ପରର ବିଷୟେର ବି େହାଇ ନାହଁ, େତେବ କିଏ
ତୁ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ ର ନିଜ ବିଷୟ େଦବ?

13 େକୗଣସି ଦାସ ଦୁଇ ପ୍ର ଭୁ ର େସବା କରିପାରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବଓଅନ୍ୟଜଣକୁ େପ୍ର ମକରିବ,ଅଥବା
ଜଣକପ୍ର ତି ଆସ େହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତୁ କରିବ।ତୁ େ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।”

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
(ମାଥିଉ 11:12,13; 5:31,32; ମାକର୍ 10:11,12)

14 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଧନେଲାଭୀ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ
ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 15 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “େଯଉଁମାେନ ନିଜ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଦୃି େର
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ଧାମ କ େବାଲି େଦଖାି , ତୁ େ ମାେନ େସହି ପ୍ର କାର େଲାକ, କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟ ଜାଣି ; କାରଣ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନ
ମଧ୍ୟେର ଉ ୀକୃତ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଘୃଣିତ।

16 େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା େଯାହନ
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଚଳିତ ଥିଲା; େସହି ସମୟଠାରୁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର େହଉଅଛି, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ପରାକ୍ର ମ
ପୂବର୍ କ େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ଅଛି । 17 କି ୁ ଇଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାର
ଏକ ବି ୁ େଲାପ ପାଇବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ
ପାଇବା ସହଜ।

18 େଯ େକହି ଆପଣା ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ
କେର, େସ ବ୍ୟଭିଚାର କେର; ପୁଣି, େଯ ାମୀ ାରା ପରିତ୍ୟାଗ
କରାଯାଇଥିବା ୀକୁ ବିବାହ କେର, େସ ବ୍ୟଭିଚାର କେର।”

ଧନୀ େଲାକ ଓ ଲାଜାର
19 “ଜେଣଧନୀ େଲାକ ଥିଲା, େସ କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ

ବ ପି ି ମହା ଆଡ଼ ରେର ପ୍ର ତିଦିନ ଆେମାଦ ପ୍ର େମାଦ କରୁ ଥିଲା;
20 କି ୁ ତାହାର ଫାଟକ ପାଖେର ଲାଜାର େବାଲି ଜେଣ ଭିକାରୀ
ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, 21 ତାର େଦହେର ଘାଆ ଭ େହାଇଥିଲା; େସ
େସହି ଧନୀ େଲାକର େମଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁ ାରୁ କିଛି ଖାଇ େପଟ
ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁ ଥିଲା;ଆଉ କୁକୁରଗୁଡ଼ାକ ସୁ ା ଆସି ତାହାର
ଘାଆ ସବୁ ଚାଟୁ ଥିେଲ।

22 କାଳକ୍ର େମ େସହି ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନ ାରା
ଅବ୍ର ହାମ େକାଳକୁ ନିଆଗଲା; ପେର େସହି ଧନୀ େଲାକ ମଧ୍ୟ
ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। 23 ଆଉ, େସ ନକର୍ -ଯ ଣାେର
କଲବଲ େହାଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରେର ଅବ୍ର ହାମ ଓ ତାହା
େକାଳେର ଲାଜାରକୁ େଦଖିଲା।

24 େସଥିେର େସ ଡାକି କହିେଲ, ‘େହ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ, େମାେତ
ଦୟା କରି ଲାଜାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ,ୁ େଯପରି େସ ପାଣିେର ନିଜ
ଅ ୁ ଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ େମାହର ଜିଭକୁ ଥ ା କେର, କାରଣ ମୁଁ ଏହି
ନିଆଁେର କଲବଲ େହଉଅଛି।’
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25 କି ୁ ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, ‘ପୁଅେର, ତୁ େଯ ଜୀବିତ ଥିବା
ସମୟେର େତାରଭଲ ବିଷୟସବୁ ପାଇଲୁ,ଆଉଲାଜାର େସହିପରି
ମ ବିଷୟସବୁ ପାଇଲା, ଏହା ମେନ କର; କି ୁ ଏେବ େସ ଏହି
ାନେର ସା ନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ କଲବଲ େହଉଅଛୁ। 26 ତାହା
ଛଡ଼ା ତୁ ମ ଓ ଆମ ମଧ୍ୟେର ବହୁ ତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, େଯପରି
େଯଉଁମାେନ ଏ ାନରୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇ ା
କରି , େସମାେନ ଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, କି ା େସ ାନରୁ େକହି
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ପାର େହାଇ ଆସି ପାରିେବ ନାହିଁ।’

27 େସଥିେର େସ କହିେଲ, ‘େହ ପିତା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆପଣ ୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, ତାହାକୁ େମାହର ବାପା ଘରକୁ ପଠାଉ ,ୁ
28 କାରଣ େମାହର ପା ଭାଇ ଅଛି ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି
ଏହି ଯ ଣାମୟ ାନକୁ ନ ଆସି େବ, େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନ
ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ।’

29 କି ୁ ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, ‘େସମାନ ନିକଟେର େମାଶା ଓ
ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା ଅଛି, େସମାେନ େସମାନ ର କଥା
ଶୁଣ ୁ।’ 30 େସଥିେର େସ କହିେଲ, ‘େହ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ, ତାହା
ଯେଥ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନ ପାଖରୁ ଜେଣ େସମାନ
ନିକଟକୁ ଯିବ, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିେବ।’
31 କି ୁ େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ଯଦି େସମାେନ େମାଶା ଓ
ଭାବବାଦୀମାନ ର କଥା ନ ଶୁଣି , ତାହାେହେଲ ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପୁନରୁ ି ତ େହେଲ ସୁ ା େସମାେନ ପରାମଶର୍ ଗ୍ର ହଣ
କରିେବ ନାହିଁ।’ ”

17
ବି ଜନକ ପାପ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ର ଦାନ
(ମାଥିଉ 18:6,7,21,22; ମାକର୍ 9:42)

1 େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ବି େଯ ନ ଘଟିବ, ଏହା
ଅସ ବ, କି ୁ ଯାହା ାରା ତାହା ଘଟିବ, ହାୟ, େସ ଦ ର ପାତ୍ର ;
2 ଏହି ସାନ ପିଲାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବି ର କାରଣ େହବା
ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ତାହା େବକେର େଗାଟିଏ ଚକିପଥର ଟ ାଯାଇ
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ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର େର ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିେଲ ତାହା ପାଇଁ ଭଲ
େହାଇଥାଆ ା।

3 ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ। ଯଦି
ତୁ ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ତାହାକୁ ଅନୁେଯାଗ କର; ଆଉ େସ
ଯଦି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେର, େତେବ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। 4 ପୁଣି,
ଯଦି େସ ଦିନ ଭିତେରସାତଥରତୁ ବିରୁ େରପାପକେରଓସାତ
ଥର ତୁ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ମୁଁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରୁ ଅଛି େବାଲି
କେହ, େତେବ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କର।”

ବି ାସର ବୃି
5େସଥିେର େପ୍ର ରିତମାେନପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,ଆ ମାନ ର ବି ାସ

ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ।ୁ 6ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଯଦି େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି
ତୁ ମାନ ର ବି ାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହି ତୁ ତେକାଳି ଗଛକୁ ତୁ
ସମୂେଳଉପୁଡ଼ାଯାଇସମୁଦ୍ର େର େରାପିତହୁ ଅ େବାଲିକହିେଲ,ତାହା
ତୁ ମାନ ର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ।”

ଦାସର କ ର୍ ବ୍ୟ
7 “କି ୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େଲାକ କିଏ ଅଛି, ଯାହାର

ଦାସ ହଳ ବୁଲାଇ କି ା ପଶୁ ଚରାଇ େକ୍ଷତରୁ ଆସି େଲ େସ ତାହାକୁ
କହିବ, ଏହିକ୍ଷଣି ଆସି ଖାଇ ବସ? 8 େସ କଅଣ ବରଂ ତାହାକୁ କହିବ
ନାହିଁ, େମାହର ଖାଇବାର ଠିକ୍ କର, ପୁଣି, ମୁଁ ଖିଆପିଆ େଶଷ ନ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଅ ା ବା ି େମାହର େସବା କର, ତାହା ପେର ତୁ
ଖିଆପିଆ କରିବୁ?

9 ଦାସ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କାମ କରିବାରୁ େସ କଅଣ ତାହାକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ? 10 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆେଦଶ
ଅନୁସାେର ସବୁ କାମ କଲା ପେର କୁହ, ‘ଆେ ମାେନ ଅକମର୍ ଣ୍ୟ
ଦାସ, ଯାହା କ ର୍ ବ୍ୟ, େକବଳ ତାହା କରିଅଛୁ।’ ”

ଦଶ କୁ ୀ ୁ ଯୀଶୁ ସୁ ତା
11 େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କରିବା ସମୟେର ଶମିେରାଣ

ଓ ଗାଲିଲୀ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। 12 ଆଉ ଯୀଶୁ େକୗଣସି
େଗାଟିଏ ଗ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରେ ଦଶ ଜଣ କୁ େରାଗୀ ତାହା
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ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କେଲ; 13 େସମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ
ଉ ରେର କହିେଲ, େହ ଯୀଶୁ, େହ ଗୁରୁ , ଆ ମାନ ୁ ଦୟା
କର ୁ।

14 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ େଦଖି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ
ନିଜ ନିଜକୁ ଯାଜକମାନ ୁ େଦଖାଅ।” ଆଉ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ
ଶୁଚି େହେଲ। 15 କି ୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନିଜକୁ ସୁ
େହାଇଥିବା େଦଖି ଉ ରେର ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରୁ କରୁ
େଫରିଆସି , 16 ଯୀଶୁ ଚରଣ ତେଳ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ତାହା ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; େସ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ େଲାକ।

17େସଥିେରଯୀଶୁଉ ରେଦେଲ, “ଦଶଜଣକଅଣ ଶୁଚି େହେଲ
ନାହିଁ? 18 େତେବ ଆଉ ନଅ ଜଣ କାହାି ? ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବ
େଦବା ନିମେ ଏହି ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଲାକଟି ଛଡ଼ା କଅଣ ଆଉ େକହି
େଫରିଆସି ନାହିଁ?” 19 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଉଠିଯାଅ,
ତୁ ର ବି ାସ ତୁ କୁ ସୁ କରିଅଛି।”

ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ଆଗମନ
(ମାଥିଉ 24:23-28,37-41)

20 ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େକେବ ଆସୁଅଛି, ଏ ବିଷୟେର
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିବାରୁ େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
“ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେର ଆେସ ନାହିଁ; 21 କି ା େଦଖ,
ଏଠାେର ବା େସଠାେର େବାଲି େଲାକ କହିେବ ନାହିଁ; କାରଣ
େଦଖ, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି।”

22 କି ୁ େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏପରି ସମୟ ଆସି ବ,
େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟିଏ ଦିନ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରିବ, କି ୁ େଦଖିବ ନାହିଁ।
23 େଦଖ, ଏଠାେର ବା େସଠାେର େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ;
କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଯାଅ ନାହିଁ କି ା େସମାନ ର ଅନୁସରଣ କର
ନାହିଁ। 24 କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି େଯପରି ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ
ପାଖରୁ ଆରପାଖପଯର୍ ୍ୟ ଆଲୁଅ ଦିଏ,ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନେର
େସହିପରି େହେବ।
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25ଅବଶ୍ୟଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗକରିବାକୁ େହବଓଏହି ବ ର୍ ମାନ
ପୁରୁ ଷ ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବାକୁ େହବ। 26ଆଉ େନାହ ସମୟେର
େଯପ୍ର କାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସମୟେର ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର
ଘଟିବ; 27 ଜାହାଜେର େନାହ ପ୍ର େବଶ କରିବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ େହବାେର
ବ୍ୟ ଥିେଲ, ପୁଣି, ଜଳପ୍ଲ ାବନ ଆସି ସମ ୁ ବିନାଶ କଲା।

28 େଲାଟ ସମୟେର ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଘଟିଥିଲା,
େଲାକମାେନ ଖିଆପିଆ, କିଣାବିକା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଘର ତିଆରି
କରିବାେର ବ୍ୟ ଥିେଲ, 29 କି ୁ େଲାଟ ସେଦାମରୁ ବାହାରିଯିବା
ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅି ଓ ଗ କ ଆସି ସମ ୁ ବିନାଶ କଲା।

30 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ର କାଶିତ େହବା ଦିନ େସହି ପ୍ର କାର ଘଟିବ।
31 େସହି ଦିନ େଯ ଛାତ ଉପେର ଥିବ, େସ ଘର ଭିତେର ଥିବା
ଆପଣା ଜିନିଷପତ୍ର େନଇଯିବା ପାଇଁ ଓ ାଇ ନଆସୁ; େସହିପରି େଯ
େକ୍ଷତେର ଥିବ, େସ େଫରି ନ ଯାଉ।

32 େଲାଟ ୀ ର କଥା ମେନ ପକାଅ। 33 େଯ େକହି ଆପଣା
ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ େଚ ା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ
େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ବ ାଇବ।

34 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସହି ରାତିେର ଦୁଇ ଜଣ େଗାଟିଏ
ଖଟେର େଶାଇଥିେବ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ।
35 ଦୁଇ ଜଣ ୀ ଏକାଠି ଚକି େପଷୁଥିେବ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ ଓ
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। 36 [ଦୁଇ ଜଣ େକ୍ଷତେର ଥିେବ, ଜଣକୁ
ନିଆଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ।]” 37 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େକଉଁଠାେର? େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “େଯଉଁଠାେର ଶବ, େସହିଠାେର ଶାଗୁଣାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ
ଏକାଠି େହେବ।”

18
ବିଧବା ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା ଦୃ ା

1 ା ନ େହାଇ ସବର୍ ଦା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା େଯ କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏହି
ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଦୃ ା େଦଇ କହିେଲ, 2 “େଗାଟିଏ
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ନଗରେର ଜେଣ ବିଚାରକ ର୍ ା ଥିେଲ, େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରୁ ନ
ଥିେଲ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁ ନ ଥିେଲ।

3 େସହି ନଗରେର ଜେଣ ବିଧବା ଥିଲା, ତାହା ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ
କରିଥିବା େଲାକ ବିରୁ େର ବିଚାର ନି ି କରିବା ପାଇଁ େସ
ଥରକୁଥର ବିଚାରକ ର୍ ା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁ ଥିଲା। 4 ଆଉ େସ
େକେତ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ସହମତ େହଉ ନ ଥିେଲ; କି ୁ ପେର େସ
ମେନ ମେନ କହିେଲ, ‘ଯଦିବା ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟକେର ନାହିଁ କି ା
ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାେନ ନାହିଁ, 5 ତଥାପି ଏହି ବିଧବାଟା େମାେତ କ
େଦଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାରକରିବି,
େନାହିେଲ େସ ସବୁେବେଳ ଆସି େମାେତ ବ୍ୟତିବ୍ୟ କରୁ ଥିବ।’ ”

6 େସଥିେର ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଏହି ଅଧାମ କ ବିଚାରକ ର୍ ା କଅଣ
କହୁ ଅଛି , ତାହା ଶୁଣ। 7 େତେବ ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ ମେନାନୀତ
େଲାକମାେନ ଦିନରାତି ତାହା ୁ ଡାକୁଥାଆି , େସ କି େସମାନ ର
ପ୍ର ତି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ର ତିକାର କରିେବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି
େସ େସମାନ ଶତମାନ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁ ଅଟି ? 8 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, େସ ଶୀଘ୍ର େସମାନ ପ୍ର ତି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର
ପ୍ର ତିକାର କରିେବ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀେର କଅଣ
ବି ାସ େଦଖିେବ?”

ଫାରୂ ଶୀ ଓ କରଗ୍ର ାହୀର ଦୃ ା
9 ନିଜ ନିଜକୁ ଧାମ କ ମେନ କରି ଅନ୍ୟ ସମ ୁ ତୁ

କରୁ ଥିବା େକେତକ ଆ ନିଭର୍ ରଶୀଳ େଲାକ ୁ େସ ଏହି ଦୃ ା
ମଧ୍ୟ କହିେଲ, 10 “ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ନିମେ
ମ ି ରକୁ ଗେଲ, ଜେଣ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କରଗ୍ର ାହୀ।

11ଫାରୂ ଶୀ ଠିଆ େହାଇ ଆପଣା ନିକଟେର ଏହି ପ୍ର କାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ‘େହ ଈଶ୍ବ ର, ମୁଁ ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି
େଯ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମ େଲାକ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାମ କ,
ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ା ଏହି କରଗ୍ର ାହୀ ପରି ସୁ ା ନୁେହଁ; 12 ମୁଁ ସ ାହେର
ଦୁଇ ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ େମାହର ସମ ଆଦାୟର
ଦଶମାଂଶ େଦଇଥାଏ।’
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13 କି ୁ କରଗ୍ର ାହୀ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଗର୍ ଆେଡ଼ ଅେନଇବାକୁ
ସୁ ା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କି ୁ ନିଜ ଛାତିେର ମାରିେହାଇ କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା, ‘େହ ଈଶ୍ବ ର, ମୁଁ ପାପୀ େମାେତ ଦୟା କର ୁ।’ 14 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସ େଲାକ ନୁେହଁ, ବରଂ କର ଆଦାୟକାରୀ
ଧାମ କ ଗଣିତ େହାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା; କାରଣ େଯ େକହି
ଆପଣାକୁ ଉ ତ େବାଲି େଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କି ୁ େଯ
ଆପଣାକୁ ନତ କେର, ତାହାକୁ ଉ ତ କରାଯିବ।”

ଶିଶୁ ପି୍ର ୟ ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ମାକର୍ 10:13-16)

15 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନ ୁ ଶର୍ କରି , ଏଥିପାଇଁ େଲାେକ
େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ମାତ୍ର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା େଦଖି େସମାନ ୁ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।
16 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନ ୁ
େମା ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ େସମାନ ୁ ମନା କର ନାହିଁ;
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ର। 17 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
ଗ୍ର ହଣ ନ କେର, େସ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରିବ
ନାହିଁ।”

ଜେଣ ଧନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
(ମାଥିଉ 19:16-30; ମାକର୍ 10:17-31)

18 ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ ଗୁରୁ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ସଦ୍ ଗୁରୁ ,
ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ ମୁଁ କଅଣ କରିବି?
19େସଥିେରଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାେତ ସତ୍ େବାଲି କାହିଁକି
କହୁ ଅଛ? ଜଣ ବିନା, ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ବିନା ଅନ୍ୟ େକହି ସତ୍
ନୁେହଁ। 20 ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁ େ ଜାଣ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ,
ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, େଚାରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ
ନାହିଁ,ଆପଣା ପିତାମାତା ୁ ସମାଦରକର।” 21େସ କହିେଲ, ଏହି
ସମ ମୁଁ େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସି ଅଛି।
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22 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ଆଉ େଗାଟିଏ
ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି; ତୁ େ ନିଜର ସବୁ ବିକି େଦଇ ଗରିବମାନ ୁ
ବାି ଦିଅ, ଆଉ ତୁ େ ଗର୍ େର ଧନ ପାଇବ; ପୁଣି, ଆସି େମାହର
ଅନୁଗମନକର।” 23 କି ୁ େସ ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ
େହେଲ, କାରଣ େସ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିେଲ।

24 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ େଦଖି କହିେଲ, “େଯଉଁମାନ ର
ଧନ ଅଛି, େସମାେନ େକେଡ଼ କ େର ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରି ! 25 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ଧନୀ େଲାକର ପ୍ର େବଶ
କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଛୁି ର ଛିଦ୍ର େଦଇ ଓଟର ପ୍ର େବଶ କରିବା
ସହଜ।”

26 େଯଉଁମାେନ ଏହା ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ କହିେଲ, େତେବ କିଏ
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇ ପାେର? 27 କି ୁ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ମଣିଷର
ଅସ ବ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ର ସ ବ।”

28 େସଥିେର ପିତର କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ ନିଜ ନିଜର
ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ। 29ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ନିମେ ଗୃହ କି ା ୀ କି ା ଭାଇ କି ା ପିତାମାତା
କି ା ସ ାନସ ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି 30 େସମାେନ ଇହକାଳେର
ବହୁ ଗୁଣେର ଓ ପରକାଳେର ଅନ ଜୀବନ ପାଇେବ।”

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ତୃ ତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 20:17-19; ମାକର୍ 10:32-34)

31 ପେର ଯୀଶୁ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛୁ,
ଆଉଭାବବାଦୀମାନ ାରା େଯଉଁ ସମ ବିଷୟ େଲଖାଯାଇଅଛି,
େସ ସମ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଠାେର ସଫଳ େହବ; 32 କାରଣ େସ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େର ସମପ ତ େହେବ, ପୁଣି, େସମାେନ
ତାହା ୁ ପରିହାସ କରିେବ, ତାହା ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାହା
ଉପେର େଛପ ପକାଇେବ, 33ତାହା ୁ େକାରଡ଼ା ମାରି ବଧ କରିେବ,
ଆଉ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର େସ ପୁନବର୍ ାର ଉଠିେବ।”
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34 କି ୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କିଛି ବୁଝିେଲ ନାହିଁ;
ଏହି ବାକ୍ୟ େସମାନ ଠାରୁ ଗୁ େହାଇ ରହିଲା, ପୁଣି, ଯାହା
କୁହାଯାଉଥିଲା, େସ ସବୁ ବୁଝୁ ନ ଥିେଲ।

ଅ ଭିକୁ୍ଷକକୁ ଦୃି ଦାନ
(ମାଥିଉ 20:29-34; ମାକର୍ 10:46-52)

35 େସ ଯିରୀେହାର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ
ଅ ବାଟ ପାଖେର ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। 36 େସ େଲାକମାନ
ଯାଉଥିବାର ଶ ଶୁଣି କଥା କଅଣ େବାଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
37 େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଟ େଦଇ
ଯାଉଅଛି ।

38 େସଥିେର େସ ଉ ରେର କହିେଲ, େହ ଯୀଶୁ, ଦାଉଦ
ସ ାନ, େମାେତ ଦୟା କର ।ୁ 39 ମାତ୍ର ଆଗେର ଯାଉଥିବା
େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ତୁ ନି େହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କି ୁ େସ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ
ଦାଉଦ ସ ାନ େମାେତ ଦୟା କର ୁ।

40 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ ଅ କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବା
ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ; େଯେତେବେଳ ଅ ଟି ପାଖକୁ ଆସି ଲା,
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, 41 “ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି େବାଲି
ତୁ େ ଇ ା କରୁ ଅଛ?” ଅ କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ େଯପରି େଦଖି
ପାରିବି।

42ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଦୃି ପାଅ;ତୁ ର ବି ାସ ତୁ କୁ ସୁ
କରିଅଛି।” 43 େସହିକ୍ଷଣି େସ େଦଖି ପାରିେଲ ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା
କୀ ର୍ ନ କରୁ କରୁ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ
େଲାକ ସମେ ତାହା େଦଖି ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ।

19
ଯୀଶୁ ଓ ଜଖୀୟ

1 ପେର ଯୀଶୁ ଯିରୀେହାେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଯାଉଥିେଲ। 2 ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଜଖୀୟ ନାମେର ଜେଣ
େଲାକ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ପ୍ର ଧାନ କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ଧନୀ
େଲାକ।
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3 ଯୀଶୁ କିଏ, ତାହା େଦଖିବାକୁ େସ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, କି ୁ
େଲାକମାନ ର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ
ବା ର ଥିେଲ। 4 ଏଣୁ େସ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖିବା
ନିମେ େଗାଟିଏ ଡିି ରିବୃକ୍ଷେର ଚଢ଼ିେଲ, କାରଣ େସହି ବାଟ େଦଇ
ତାହା ର ଯିବାର ଥିଲା।

5 ଯୀଶୁ େସ ାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ଜଖୀୟ, ଶୀଘ୍ର ଓ ାଇଆସ, କାରଣ ଆଜି େମାେତ ଅବଶ୍ୟ ତୁ
ଘେର ରହିବାକୁ େହବ।” 6 େସଥିେର େସ ଶୀଘ୍ର ଓ ାଇ ଆସି
ଆନ େର ଯୀଶୁ ୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିେଲ। 7 ତାହା େଦଖି ସମେ
ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ ଜେଣ ପାପୀ େଲାକ ଘେର
ରହିବାକୁ ଗଲାଣି।

8 କି ୁ ଜଖୀୟ ଠିଆ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େଦଖ ,ୁ
େମାହର ସ ି ର ଅଧା ମୁଁ ଗରିବମାନ ୁ ଦାନ କରୁ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି
ଅନ୍ୟାୟେର କାହାରିଠାରୁ କିଛି େନଇଥାଏ, େତେବ ଚାରି ଗୁଣେର
ତାହା େଫରାଇ େଦଉଅଛି। 9 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ବିଷୟେର
କହିେଲ, “ଆଜି ଏହି ଗୃହେର ପରିତ୍ର ାଣ ଉପି ତ େହାଇଅଛି, େଯଣୁ
ଜଖୀୟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ଜେଣ ସ ାନ; 10କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି,
ତାହା େଖାଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ଅଛି ।”

ଦଶ େଗାଟି େମାହରର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 25:14-30)

11 େଲାକମାେନ ଏହି କଥାସବୁ ଶୁଣିବା ସମୟେର େସ ଆହୁ ରି
େଗାଟିଏ ଦୃ ା କହିେଲ, କାରଣ େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇଥିେଲ ଓ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ର କାଶ
ପାଇବ େବାଲି େସମାେନ ମେନ କରୁ ଥିେଲ। 12 ଏଣୁ େସ କହିେଲ,
“ଜେଣ ଉ ବଂଶର ବ୍ୟି ଆପଣା ନିମେ ରାଜପଦ ଗ୍ର ହଣ କରି
େଫରିଆସି ବା ନିମେ ଦୂର େଦଶକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ।

13 େସ ଆପଣାର ଦଶ ଜଣ ଦାସ ୁ ଡାକି େସମାନ ୁ ଦଶେଗାଟି
େମାହର େଦଇ କହିେଲ, େମାହର ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ େବପାର କର।
14 କି ୁ ତାହା େଦଶବାସୀମାେନ ତାହା ୁ ଘୃଣା କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ତାହା ପଛେର ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ, ଏ େଲାକ
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େଯ ଆ ମାନ ଉପେର ଶାସନ କରିବ, ଏହା ଆ ମାନ ଇ ା
ନାହିଁ। 15ପେର େସରାଜପଦପ୍ର ା େହାଇ େଫରିଆସି େଲ, େଯଉଁ
ଦାସମାନ ୁ ଧନ େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟେର େବପାର କରି
କିଏ େକେତ ଲାଭ କରିଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେ େସମାନ ୁ
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ।

16େସଥିେରପ୍ର ଥମଜଣକଆସି କହିଲା,ପ୍ର ଭୁ ,ଆପଣ େମାହର
ଆଉ ଦଶେଗାଟି େମାହର ଲାଭ କରିଅଛି। 17 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ,
େବଶ୍,ଉ ମଦାସ,ତୁ େ ଅତି ଅ ବିଷୟେର ବି େହାଇଥିବାରୁ
ଦଶ େଗାଟି ନଗର ଉପେର ଅଧିକାରପ୍ର ା ହୁ ଅ।

18 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େମାହର
ଆଉ ପାେ ାଟି େମାହର ଲାଭ କରିଅଛି। 19 େସ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ
କହିେଲ, ତୁ େ ସୁ ା ପା େଗାଟି ନଗର ଉପେର ଅଧିକାରପ୍ର ା
ହୁ ଅ।

20 ଆଉ ଜେଣ ଆସି କହିଲା, ପ୍ର ଭୁ , େଦଖ ,ୁ ଏହି ଆପଣ ର
େମାହର, ମୁଁ ଏହା ଗାମୁଛାେର ବା ି ରଖି େଦଇଥିଲି; 21କାରଣ ମୁଁ
ଆପଣ ୁ ଭୟ କଲି, େଯଣୁ ଆପଣ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ, ଯାହା
ରଖି ନ ଥାଆି , ତାହା ଉଠାଇ ନିଅି , ପୁଣି, ଯାହା ବୁଣି ନ ଥାଆି ,
ତାହା କାଟି ।

22 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, େର ଦୁ ଦାସ, େତାର ମୁହଁର କଥାେର
େତାହର ବିଚାର କରିବି। ମୁଁ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ, ଯାହା ରଖି ନ
ଥାଏ, ତାହା ଉଠାଇନିଏ, ପୁଣି, ଯାହା ବୁଣି ନ ଥାଏ, ତାହା କାେଟ,
ଏହା କଅଣ ଜାଣିଥିଲୁ? 23 େତେବ ବ୍ୟା େର କାହିଁକି େମାହର
ଧନରଖିଲୁ ନାହିଁ? ତାହାେହେଲ ମୁଁଆସି ସୁଧସହିତତାହାଆଦାୟ
କରିଥାଆି ।

24 ପୁଣି, େସ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
ଏହାଠାରୁ ଏହି େମାହର େନଇଯାଇ, ଯାହାର ଦଶ େମାହର ଅଛି,
ତାହାକୁ ଦିଅ। 25 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ,
ତାହାର ତ ଦଶ େମାହର ଅଛି।

26 ‘ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯେକୗଣସି େଲାକର ଅଛି, ତାହାକୁ
ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। କି ୁ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି,
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ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। 27 କି ୁ େମାହର ଏହି େଯଉଁ
ଶତମାେନ ମୁଁ େସମାନ ଉପେରଶାସନକେର େବାଲି ଇ ା କରି ନ
ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଏଠାକୁ ଆଣି େମାହର ସାକ୍ଷାତେର ହତ୍ୟା କର।’ ”

ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ମାକର୍ 11:1-11; େଯାହନ 12:12-19)

28 ଏହି ସମ କଥା କହି ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ଆେଡ଼
ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

29 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଜୀତ ପବର୍ ତ ପାଖେର ଥିବା
େବୖଥ୍ ଫାଗୀ ଓ େବଥନୀୟା ଗ୍ର ାମ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ,
େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ୁ ଏହି
କଥା କହି ପଠାଇେଲ, 30 “ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଥିବା େସହି
ଗ୍ର ାମକୁ ଯାଅ; େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର, ଯାହା ଉପେର
େକହି େକେବ ବସି ନାହିଁ; ଏପରି େଗାଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବ ା
େହାଇଥିବାର େଦଖିବ; ତାହାକୁ ଫିଟାଇ େନଇଆସ। 31ଆଉ ଯଦି
େକହି ତୁ ମାନ ୁ ‘କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ’ େବାଲି ପଚାେର, େତେବ
ଏପରି କହିବ, ‘କାରଣ ଏହାଠାେର ପ୍ର ଭୁ ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।’ ”

32 େସଥିେର ପଠାଯାଇଥିବା େଲାେକ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
େଯପରି କହିଥିେଲ, େସହିପରି େଦଖିେଲ। 33 ପୁଣି, େସମାେନ
ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଉଥିବା ସମୟେର ତାହାର ମାଲିକମାେନ
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, କାହିଁକି ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଉଅଛ?
34 େସମାେନ କହିେଲ, କାରଣ ଏହାଠାେର ପ୍ର ଭୁ ର ଆବଶ୍ୟକ
ଅଛି। 35 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାକୁ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା
ଉପେରଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁ ୁ ବସାଇେଲ। 36ଆଉ
େସ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ସମୟେର େଲାେକ ବାଟେର ଆପଣା ଆପଣା
ଲୁଗା ବିଛାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।

37 ପୁଣି, େସ େଯେତେବେଳ ଜୀତ ପବର୍ ତର ଗଡ଼ାଣି ାନର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେଲ, େସେତେବେଳସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟଦଳ େଦଖିଥିବା
ସମ ମହତର କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଆନ େର ଉ ର କରି ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ କହିେଲ,
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38ପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଯଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ।
ଗର୍ େର ଶାି ଓ ଊ ର୍ େଲାକେର ମହିମା।
39େସଥିେର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତଜଣଫାରୂ ଶୀ ତାହା ୁ

କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଧମକ ଦିଅ ୁ। 40 େସ
ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଏମାେନ ତୁ ନି େହାଇ
ରହିେଲ, ପଥରଗୁଡ଼ାକ ପାଟି କରିେବ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ ଯୀଶୁ ବିଳାପ
41 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ

ନଗରକୁ େଦଖି ତାହା ନିମେ େରାଦନ କରି କହିେଲ, 42 “ତୁ , ହଁ,
ତୁ ହିଁ ଯଦି ଆଜି ଶାି ର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାଆ ୁ! ମାତ୍ର ଏେବ
େସଗୁଡ଼ିକ େତାʼ ଦୃି ରୁ ଗୁ େହାଇ ରହିଅଛି।

43 େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର େତାେତ ଉ ାର କରିବାକୁ େଚ ା
କରୁ ଥିେଲ ତାହା ତୁ ନ ଜାଣିବା େହତୁ ରୁ , େଯଉଁ ସମୟେର
େତାʼ ଶତମାେନ େତାର ଚାରିଆେଡ଼ ବ ବା ି େତାେତ େଘରି
ଅବେରାଧ କରିେବ, 44 ପୁଣି, େତାେତ ଓ େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଥିବା େତାʼ
ସ ାନମାନ ୁ ଭୂ ମିେର କଚାଡ଼ି ଚୂ ର୍ କରିେବ, ଆଉ େତାʼ ମଧ୍ୟେର
େଗାଟିଏ ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ େଗାଟିଏ ପଥର ଉପେର, ରହିବାକୁ େଦେବ
ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ େତାʼ ଉପେର ଆସି ବ।”

ଯୀଶୁ ମ ି ର ପରି ାର
(ମାଥିଉ 21:12-17; ମାକର୍ 11:15-19; େଯାହନ 2:13-22)

45ଆଉ, େସ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି େବପାରୀମାନ ୁ ବାହାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 46 “େଲଖାଅଛି, ‘ଆ ର ଗୃହ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହ
େହବ,’ କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ର ବାସ ାନ
କରିଅଛ।”

47 ଆଉ େସ ପ୍ର ତିଦିନ ମ ି ରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ମାତ୍ର
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ େଲାକ ର େନତାମାନ ସହିତ
ତାହା ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, 48 କି ୁ େଲାକ ସମେ
ଆଗ୍ର ହେର ତାହା ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିବାରୁ େସମାେନ କଅଣ କରିେବ
େବାଲି ି ର କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ।
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20
ଯୀଶୁ ଅଧିକାରକୁ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ମାକର୍ 11:27-33)

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଦିେନ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ମ ି ରେର
େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ ଓ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ,
େସେତେବେଳ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ ପ୍ର ାଚୀନମାନ
ସହିତ ଆସି ତାହା ୁ କହିେଲ, 2 ତୁ େ େକଉଁ ଅଧିକାରେର
ଏସମ କରୁ ଅଛ, ଅବା, େଯ ତୁ କୁ ଏ ଅଧିକାର େଦଲା, େସ
କିଏ, ଆ ମାନ ୁ କୁହ?

3 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ
େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, େମାେତ କୁହ, 4େଯାହନ ରବାି ଗର୍ ରୁ
ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଥିଲା?”

5 େସଥିେର େସମାେନ ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍ କରି କହିେଲ, ଯଦି
ଗର୍ ରୁ େବାଲି କହିବୁ, ତାହାେହେଲ େସ କହିେବ, ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକି ତାହା ୁ ବି ାସ କଲ ନାହିଁ? 6 କି ୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
େବାଲି କହିବୁ, େତେବ େଲାକ ସମେ ଆ ମାନ ୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ି
ମାରିପକାଇେବ, କାରଣ େଯାହନ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ, ଏହା
େସମାନ ର ଦୃଢ଼ ବି ାସ।

7ଏଣୁତାହା େକଉଁଠାରୁ େହଲା,ଏହା ଜାଣି ନାହଁୁ େବାଲି େସମାେନ
ଉ ର େଦେଲ। 8 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ ମୁଁ େକଉଁ
ଅଧିକାରେର ଏସମ କରୁ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ କହିବି
ନାହିଁ।”

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଦୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 21:33-46; ମାକର୍ 12:1-12)

9ଏହାପେର େସ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ଦୃ ା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
“ଜେଣ ବ୍ୟି େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତାହା କୃଷକମାନ ୁ
ଭାଗେର େଦଇ ବହୁ କାଳ ନିମେ ବିେଦଶକୁ ଗେଲ। 10 ଆଉ
କୃଷକମାେନ େଯପରି ତାହା ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ଫଳରୁ ଭାଗ ଦିଅି ,
ଏଥିନିମେ େସ ଜେଣ ଦାସକୁ ଉପଯୁ ସମୟେର େସମାନ
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ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, କି ୁ େସହି କୃଷକମାେନ ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର କରି
ଶୂନ୍ୟ ହ େର େଫରାଇେଦେଲ।

11 େସ ପୁଣି, ଆଉ ଜେଣ ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାକୁ
ମଧ୍ୟ ପ୍ର ହାର ଓ ଅପମାନ କରି ଶୂନ୍ୟ ହ େର େଫରାଇେଦେଲ;
12 ପେର େସ ତୃ ତୀୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇେଲ; କି ୁ େସମାେନ
ତାହାକୁ ସୁ ା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ବାହାେର େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ।

13 େସଥିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ମାଲିକ କହିେଲ, ମୁଁ କଅଣ କରିବି?
େମାହର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର କୁ ପଠାଇବି, େକଜାଣି େସମାେନ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ
କରିେବ। 14ମାତ୍ର କୃଷକମାେନ ତାହା ୁ େଦଖି ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍
କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ତ ଉ ରାଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା,
େଯପରି ଅଧିକାର ଆ ମାନ ର େହବ।

15ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ବାହାେର ପକାଇ ବଧ
କେଲ। ଅତଏବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ମାଲିକ େସମାନ ପ୍ର ତି କଅଣ
କରିେବ? 16 େସ ଆସି ଏହି କୃଷକମାନ ୁ ବିନାଶ କରିେବ ଓ
ଅନ୍ୟମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦେବ। ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ କହିେଲ,
ତାହା ନ େହଉ।”

17 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ, “େତେବ
ଏହି େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େଲଖାଅଛି, ତାହାର ଅଥର୍ କଅଣ,
‘ଗୃହନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପଥରକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,

ତାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପଥର େହଲା?’
18େଯେକହି େସହିପଥରଉପେରପଡ଼ିବ, େସଖ ବିଖ େହବ,

ପୁଣି, େସହି ପଥର ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ତାହା ଚୁ ର୍ ବିଚୂ ର୍
କରିବ।”

କର େଦବା ପ୍ର ସ
(ମାଥିଉ 22:15-22; ମାକର୍ 12:13-17)

19 ଏଥିେର ଶା ୀ ଓ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ େସହି ମୁହୂ ର୍ େର
ତାହା ୁ ଧରିବାକୁ େଚ ା କେଲ, କି ୁ େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଭୟ
କେଲ, କାରଣ େସ େସହି ଦୃ ା େସମାନ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିେଲ
େବାଲି େସମାେନ ବୁଝିେଲ। 20 େସଥିେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ
ରାଜ୍ୟପାଳ ହାତେର ଓ ଶାସନକ ର୍ ା ଶାସନର ଅଧୀନେର
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ସମପର୍ ଣ କରିବା ନିମେ ସୁେଯାଗ େଖାଜି ଯୀଶୁ କଥାର ଭୁ ଲ୍
ଧରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କପଟେର ନିଜ ନିଜକୁ ଧାମ କ
େବାଲି େଦଖାଉଥିବା େଚାରମାନ ୁ ପଠାଇେଲ।

21 େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ,
ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି , ପୁଣି, କାହାରି ମୁଖାେପକ୍ଷା
କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ପଥ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା
ଦିଅି । 22 କାଇସର ୁ କର େଦବା ଆ ମାନ ର ବିଧିସ ତ କି
ନୁେହଁ?

23 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ଚତୁ ରତା ବୁଝି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େମାେତ େଗାଟିଏ ମୁଦ୍ର ା େଦଖାଅ। 24 ଏଥିେର କାହାର ମୂ ଓ
ନାମ ଅଛି?” େସମାେନ କହିେଲ, କାଇସର ର।

25 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େତେବ ଯାହା
କାଇସର ର,ତାହା କାଇସର ୁ ଦିଅ; ପୁଣି,ଯାହା ଈଶ୍ବ ର ର,ତାହା
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଦିଅ। 26 ଏଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର
ତାହା କଥାରଭୁ ଲ୍ ଧରି ପାରିେଲ ନାହିଁ,ଆଉ େସମାେନ ତାହା
ଉ ରେର ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହାଇ ନୀରବ ରହିେଲ।

ସା ୂ କୀ ପୁନରୁ ାନର ପ୍ର ଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 22:23-33; ମାକର୍ 12:18-27)

27 ଏହାପେର ପୁନରୁ ାନକୁ ବି ାସ କରୁ ନ ଥିବା େକେତକ
ସା ୂ କୀ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, 28 େହ ଗୁରୁ , େମାଶା
ଆ ମାନ ନିମେ େଲଖିଅଛି େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକର
ଭାଇ, ୀ ଥାଉ ଥାଉ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମେର, ତାହାେହେଲ ତାହାର
ଭାଇ ତାହାର ୀକୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନିମେ ବଂଶ ଉ
କରିବ।

29ଆ ା, ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ; ପ୍ର ଥମଟି େଗାଟିଏ ୀକୁ ବିବାହ କଲା
ଓ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମଲା; 30ପେର ି ତୀୟଟି ଓ ତୃ ତୀୟଟି ତାହାକୁ
ଗ୍ର ହଣ କେଲ; 31 େସହି ପ୍ର କାର ସାତ ଜଣଯାକ ନିଃସ ାନ େହାଇ
ମେଲ। 32 େଶଷେର ୀଟି ମଧ୍ୟ ମଲା। 33 େତେବ ପୁନରୁ ାନେର
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର ୀ େହବ? ସାତ ଜଣଯାକ ତ
ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ।
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34ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହିଜଗତରସ ାନମାେନ ବିବାହ
କରି ଓ ବିବାହିତା ହୁ ଅି , 35 କି ୁ େଯଉଁମାେନ େସହି ଜଗତ
ଓ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ େଯାଗ୍ୟ
ଗଣିତ ହୁ ଅି , େସମାେନ ବିବାହ କରି ନାହିଁ କି ା ବିବାହିତା
ହୁ ଅି ନାହିଁ; 36 ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ ମରି ପାରି ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ଦୂତମାନ ପରି ରୁ ହି ଏବଂ ପୁନରୁ ାନରସ ାନ
େହବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ ଅଟି ।

37 ମାତ୍ର ମୃତମାେନ େଯ ଉଠିେବ, ଏହା େମାଶା ମଧ୍ୟ ବୁଦାର
ଘଟଣାେର ପ୍ର ଭୁ ୁ ‘ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର, ଇସ୍ ହାକ ଈଶ୍ବ ର ଓ
ଯାକୁବ ଈଶ୍ବ ର’ େବାଲି କହି ସୂଚନା େଦଇଅଛି । 38 େସ ତ
ମୃତମାନ ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି , ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନ ର; କାରଣ ସମେ
ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ଜୀବିତ ଅଟି ।”

39 େସଥିେର ଶା ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ ଜଣ ଉ ର େଦେଲ,
େହ ଗୁରୁ , ଆପଣ ଠିକ୍ କହିେଲ। 40 କାରଣ େସମାେନ ତାହା ୁ
େକୗଣସି ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆଉ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

ଖ୍ର ୀ କାହାର ସ ାନ?
(ମାଥିଉ 22:41-46; ମାକର୍ 12:35-37)

41 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ଖ୍ର ୀ େଯ ଦାଉଦ ସ ାନ,
ଏହା େଲାେକ କିପରି କହି ? 42କାରଣ ଦାଉଦ ନିେଜ ଗୀତସଂହିତା
ପୁ କେର କହି ,
‘ପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,
43 ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଶତମାନ ୁ ତୁ ର ପାଦପୀଠ କରି

ନାହଁୁ ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ।’

44 ଅତଏବ ଦାଉଦ ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହି ; େତେବ େସ
କିପ୍ର କାେର ଦାଉଦର ସ ାନ?”

ଶା ୀମାନ ଠାରୁ ସତକର୍ ତା
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40)
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45 ପେର େସ ସମ େଲାକ ଆଗେର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ,
46 “ଶା ୀମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ! େସମାେନ ଲ ା ବ ପି ି
ବୁଲିବାକୁ, ପୁଣି, ହାଟବଜାରେର ନମ ାର, ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର ଧାନ
ଆସନ ଓ େଭାଜିେର ପ୍ର ଧାନ ାନ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆି ;
47 େସମାେନ ବିଧବାମାନ ଗୃହସବୁ ଗ୍ର ାସ କରି ଓ ଛଳନାେର
ବହୁ ତ ସମୟ ଧରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ; େସମାେନ ଗୁରୁ ତର ଦ
ପାଇେବ।”

21
ବିଧବାର ଦାନ
(ମାକର୍ 12:41-44)

1ଏହାପେରଯୀଶୁ ଦୃି ପାତ କରି ଧନୀ େଲାକମାନ ୁ ଭ ାରେର
ନିଜ ନିଜର ଦାନ ପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ। 2ଆଉ େସ ଜେଣ ଦରିଦ୍ର
ବିଧବାକୁ େସଥିେର ଦୁଇଟି କୁ୍ଷଦ୍ର ମୁଦ୍ର ା ପକାଉଥିବା େଦଖି କହିେଲ,
3 “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ସମ ଠାରୁ
ଅଧିକ ପକାଇଅଛି, 4କାରଣ ଧନୀମାେନ ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ ବା େର ନିଜ
ନିଜର ବଳକା ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇେଲ, କି ୁ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା
ନିଜର ଅଭାବ ଅବ ାେର ନିଜ ପ୍ର ାଣ ବ ାଇବା ନିମେ ଯାହା କିଛି
ଥିଲା, େସହିସବୁ ପକାଇଲା।”

ମ ି ର ଂସ ବିଷୟେର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:1,2; ମାକର୍ 13:1,2)

5 ଆଉ େକହି େକହି ମ ି ରଟି ସୁ ର ସୁ ର ପଥର ଓ ଦାନ
ପଦାଥର୍ ସମୂହେର ସୁସି ତ େହାଇଅଛି େବାଲି କହିବାରୁ ଯୀଶୁ
କହିେଲ, 6 “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଯାହାସବୁ େଦଖୁଅଛ, ସମୟ ଆସି ବ,
େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏପଥରଅନ୍ୟପଥରଉପେରରହିବନାହିଁ,
ସମ ହିଁ ଭୂ ମିସାତ୍ େହବ।”

ଯୁଗ େଶଷର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 24:3-14; ମାକର୍ 13:3-13)

7 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , େତେବ
ଏସବୁ େକେବ ଘଟିବ? ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର ଏହିସବୁ ଘଟଣା
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ସି କଟ େହବ, େସ ସମୟର ଚି କଅଣ? 8 େସଥିେର ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଭ୍ର ା ନ ହୁ ଅ; କାରଣ
ଅେନକ େଲାକ େମା ନାମେରଆସି , ମୁଁ େସ ଓସମୟସି କଟ େବାଲି
କହିେବ; େସମାନ ପଛେର ଯାଅ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
େଯେତେବେଳ ଯୁ ଓ ବି ବ ବିଷୟ ଶୁଣିବ, େସେତେବେଳ ଭୟ
କର ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି ସମ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ଥମେର ଘଟିବ, କି ୁ
ସେ ସେ ଯୁଗ େଶଷ େହବ ନାହିଁ।”

10ତାହା ପେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଜାତି ବିରୁ େର ଜାତି
ଓ ରାଜ୍ୟ ବିରୁ େର ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, 11ଆଉମହା ଭୂ ମିକ ଓ ବିଭି
ାନେର ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ େହବ, ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳେର
ଭୟ ର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ମହାଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ।

12 କି ୁ ଏହି ସମ ଘଟଣା ପୂେବର୍ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ଧରିେବ ଏବଂ ସମାଜଗୃହ ଓ କାରାଗାରେର ତୁ ମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କରି ତାଡ଼ନା କରିେବ, ଆଉ େମା ନାମ ସକାେଶ ତୁ େ ମାେନ ରାଜା
ଓ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ ନିଆଯିବ; 13 ଏହା ତୁ ମାନ
ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େହବ।

14 ଅତଏବ କଅଣ ଉ ର େଦବ, େସ ବିଷୟେର ପୂବର୍ ରୁ ଚି ା
ନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ି ର କର; 15 କାରଣ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ େଦବି େଯ, ତୁ ମାନ ର
ସମ ବିପକ୍ଷ େଲାକ େସଥିର ପ୍ର ତିେରାଧ ବା ପ୍ର ତିବାଦ କରିପାରିେବ
ନାହିଁ।

16 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ପିତାମାତା, ଭାଇ, ସ କର୍ ୀୟ ଓ ବୁ ମାନ
ାରା ସୁ ା ସମପ ତ େହବ, ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ

େଲାକମାେନ କାହାରି କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିେବ, 17 ପୁଣି, େମାହର
ନାମ ସକାେଶ ତୁ େ ମାେନ ସମ ାରା ଘୃଣିତ େହବ। 18 କି ୁ
ତୁ ମାନ ମ କର େକଶ ହିଁ ନ େହବ ନାହିଁ; 19 ସହି ୁତା
ାରା ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ଂସ େହବାର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:15-21; ମାକର୍ 13:14-19)
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20 “କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
େସୖନ୍ୟସାମ େଘରିଥିବା େଦଖିବ, େସେତେବେଳତାହା ଂସ େହବା
େଯ ସି କଟ, ଏହା ଜାଣ। 21 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶେର ଥାଆି , େସମାେନ ପବର୍ ତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆ ;ୁ ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଥାଆି , େସମାେନ ପ୍ର ାନ କର ୁ;
ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଗ୍ର ାମଗୁଡ଼ିକେର ଥାଆି , େସମାେନ ନଗରେର
ପ୍ର େବଶ ନ କର ;ୁ 22 କାରଣ ଲିଖିତ ବିଷୟସବୁ ସଫଳ େହବା
ନିମେ ତାହା ସମୁଚିତ ଦ ର ସମୟ ଅେଟ।

23 େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭର୍ ବତୀ ଓ ନ୍ୟଦାତ୍ର ୀ, ହାୟ,
େସମାେନ େକ୍ଲ ଶର ପାତ୍ର ! କାରଣ େଦଶେର ମହା ବିପଦ ଓ ଏହି
ଜାତି ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ଘଟିବ, 24ଆଉ େସମାେନ ଖ େର ହତ େହେବ
ଓ ବ ୀ େହାଇ ସମ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନିଆଯିେବ, ପୁଣି,
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର କାଳ ସ ୂ ର୍ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ
େସମାନ ର ପଦଦଳିତ େହାଇ ରହିବ।”

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନରାଗମନ
(ମାଥିଉ 24:29-31; ମାକର୍ 13:24-27)

25 “ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟ,ଚ ଓନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାେରଲକ୍ଷଣେଦଖାଯିବ,ଆଉ
ପୃଥିବୀେର ଜାତିମାନ ମଧ୍ୟେର େକ୍ଲ ଶ ଘଟିବ; ସମୁଦ୍ର ଓ ତର ର
ତଜର୍ ନଗଜର୍ ନ େହତୁ େସମାେନ ଅବାକ୍ େହେବ, 26 ପୁଣି, ଜଗତ
ଉପେର ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି େଲାେକ ମୂ ତ
େହେବ, କାରଣ ଆକାଶମ ଳର ଶି ସମୂହ ବିଚଳିତ େହବ।

27 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ
ମହାମହିମା ସହ େମଘେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ। 28 କି ୁ
ଏହି ସମ ଘଟଣା ଆର େହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଉପରକୁ ଅନାଅ ଓ
ମ କ ଉଠାଅ, େଯଣୁ ତୁ ମାନ ର ମୁି ସି କଟ।”

ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 24:32-35; ମାକର୍ 13:28-31)

29ଆଉ େସ େସମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଦୃ ା କହିେଲ, “ଡିି ରି ପୁଣି,
ସମ ବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର; 30 େଯେତେବେଳ େସଗୁଡ଼ିକ
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ପ ବିତ ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ତାହା େଦଖି ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ
ସି କଟ େହଲାଣି େବାଲି ନିେଜ ନିେଜ ଜାଣିଥାଅ; 31 େସହିପରି
ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟଏହିସମ ଘଟଣା େଦଖିେଲଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଯ
ସି କଟ, ଏହା ଜାଣ।

32 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ସମ ନ ଘଟିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଏହି ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।
33ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବ, ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟସମୂହ
କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।”

ସତକର୍ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା
(ମାଥିଉ 24:36-44; ମାକର୍ 13:32-37)

34 “କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ,
କାେଳ ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟମ ତା ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ପୁଣି,ଜୀବିକା
ସ ୀୟ ଚି ାେର ଭାରଗ୍ର ହୁ ଏ, ଆଉ େସହି ଦିନ ହଠାତ୍ 
ତୁ ମାନ ଉପେର ପେଡ଼; 35କାରଣ ତାହା ଫା ରୂ େପ ସମଗ୍ର
ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମ ଉପେର ଆସି ବ।

36 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଏହି ସମ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବାକୁ ସମଥର୍ ହୁ ଅ,
ଏନିମେ ସବର୍ ଦା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ଜାଗି ରୁ ହ।”

37 େସ ପ୍ର ତିଦିନ ମ ି ରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ପୁଣି, ପ୍ର ତି ରାତି୍ର
ବାହାରିଯାଇ ଜୀତପବର୍ ତେର ରହୁ ଥିେଲ। 38 ଆଉ ସମ େଲାକ
ମ ି ରେର ଯୀଶୁ ର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିମେ ଅତି ସକାଳୁ ତାହା
ନିକଟକୁ ଆସୁଥିେଲ।

22
ଯୀଶୁ ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା
(ମାଥିଉ 26:1-5; ମାକର୍ 14:1,2; େଯାହନ 11:45-53)

1 ନି ାର ପବର୍ ନାମକ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ନିକଟ େହାଇ
ଆସୁଥିଲା। 2ଆଉ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ, କିପରି ଯୀଶୁ ୁ
ବିନାଶକରିପାରି , େସଥିରଉପାୟ େଖାଜୁଥିେଲ,କାରଣ େସମାେନ
େଲାକମାନ ୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ।
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ଯୀଶୁ ୁ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂ ଦାର ସ ତି
(ମାଥିଉ 26:14-16; ମାକର୍ 14:10,11)

3 େସେତେବେଳ ବାରଜଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ଇ ାରିେୟାତୀୟ ନାମକ ଯିହୂ ଦାଠାେର ଶୟତାନ ପ୍ର େବଶ କଲା;
4 ଆଉ ଯିହୂ ଦା ଯାଇ, କି ଉପାୟେର ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
େସନାପତିମାନ ହାତେର ଧରାଇେଦବ, ତାହା େସମାନ ସହିତ
କଥାବା ର୍ ା କଲା।

5 େସଥିେର େସମାେନ ଆନ ି ତ େହେଲ ଓ ତାହାକୁ ଟ ା େଦବା
ପାଇଁ ଚୁ ି କେଲ। 6 ଆଉ ଯିହୂ ଦା ଏକମତ େହାଇ େଲାକମାନ
ଅନୁପି ତିେର ଯୀଶୁ ୁ େସମାନ ହାତେର ଧରାଇ େଦବା ନିମେ
ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶିଷ୍ୟ ସହ େଭାଜ ପାଳନ
(ମାଥିଉ 26:17-25; ମାକର୍ 14:12-21; େଯାହନ 13:21-30)

7 ପେର େଯଉଁ ଦିନ ନି ାର ପବର୍ ର େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ
କରିବାକୁ ହୁ ଏ, ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପବର୍ ର େସହି ଦିନ ଉପି ତ
େହଲା; 8 ଆଉ େସ ପିତର ଓ େଯାହନ ୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ,
“ଆେ ମାେନ େଯପରି େଭାଜନକରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ
ଯାଇ ଆ ମାନ ନିମେ ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କର।”
9 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ଆେ ମାେନ େକଉଁ
ାନେର ପ୍ର ୁତ କରିବୁ େବାଲି ଆପଣ ଇ ା କରି ?
10 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ନଗରେର

ପ୍ର େବଶ କରେ ଜଳକୁ େଘନି ଯାଉଥିବା ଜେଣ େଲାକ
ତୁ ମାନ ୁ େଭଟିବ; େସ େଯଉଁ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବ, ତାହାର
ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ଗୃହର କ ର୍ ା ୁ କହିବ, 11 ‘ଗୁରୁ ଆପଣ ୁ
ପଚାରୁ ଅଛି , ମୁଁ େମାହର ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େଯଉଁଠାେର ନି ାର
ପବର୍ ର େଭାଜ ପାଳନ କରିବି, େସହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ?’

12 େସଥିେର େସ ତୁ ମାନ ୁ ସୁସି ତ େଗାଟିଏ ଉପରି ବୃହତ
େକାଠରୀ େଦଖାଇେଦେବ; େସ ାନେର ପ୍ର ୁତ କର।” 13 ଆଉ,
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େସହି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ େଯପରି କହିଥିେଲ,
େସହିପରି େଦଖି ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ବିଧି ାପନ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ମାକର୍ 14:22-26; ୧ କରି ୀୟ 11:23-

25)
14 ପୁଣି, ନି ାର ପବର୍ ର ସମୟଉପି ତ ହୁ ଅେ ,ଯୀଶୁ ଓ ତାହା

ସେ େପ୍ର ରିତମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସି େଲ। 15 ଆଉ େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗ ପୂେବର୍ ମୁଁ ତୁ ମାନ
ସହିତ ଏହି ନି ାରେଭାଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକା ବା ା କଲି।
16କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ଏହା ସ ୂ ର୍
ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ େକେବ େହଁ ତାହା େଭାଜନ କରିବି
ନାହିଁ।”

17 ପୁଣି, େସ ପାନପାତ୍ର ଗ୍ର ହଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ କହିେଲ,
“ଏହା େନଇ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କର, 18 କାରଣ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ
ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ରସ ଆଉ ପାନ କରିବି ନାହିଁ।”

19 ପୁଣି, େସ ରୁ ଟି େଘନି ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ଓ ତାହା ଭାି
େସମାନ ୁ େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ନିମେ ଦ େହଉଥିବା
େମାହର ଶରୀର ଏହି; େମାେତ ରଣ କରିବା ନିମେ ଏହା କର।”
20େଭାଜନଉ ାେର େସହିପରି େସପାନପାତ୍ର େଘନି କହିେଲ, “ଏହି
ପାନପାତ୍ର ତୁ ମାନ ନିମେ ପାତିତ େହଉଥିବା େମାହର ର େର
ାପିତ ନୂତନ ନିୟମ।
21 କି ୁ େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି,

ତାହାର ହ େମାʼ ସହିତ େମଜ ଉପେର ଅଛି। 22କାରଣ େଯପରି
ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େସହିପରି ପ୍ର ୟାଣ କରୁ ଅଛି
ସତ୍ୟ, ତଥାପି େଯଉଁ େଲାକ ାରା େସ ଶତ ହ େର ସମପ ତ
େହଉଅଛି , ହାୟ, େସ ଦ ର ପାତ୍ର !” 23 େତଣୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, େସ ବିଷୟେର େସମାେନ ପର ର
ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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ସବୁଠୁ େଶ୍ର ସମ ର େସବକ
24 ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ର େବାଲି ଗଣିତ, େସ

ବିଷୟେର େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ ଘଟିଲା। 25 େସଥିେର େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜାମାେନ େସମାନ
ଉପେର ପ୍ର ଭୁ କରି , ଆଉ େଯଉଁମାେନ େସମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କରି , େସମାେନ େଲାକ-େସବକ େବାଲି ଖ୍ୟାତ ହୁ ଅି ।

26 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େସପ୍ର କାର ହୁ ଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର େଯ େଜ୍ୟ , େସକନି ପରି େହଉ, ପୁଣି, େଯ େନତା, େସ
େସବକ ପରି େହଉ। 27କାରଣ କିଏ େଶ୍ର ? େଯ େଭାଜନ ନିମେ
େମଜେର ବସି ଅଛି, ନା େଯ େସବକ? େଭାଜନ ନିମେ େମଜେର
ବସି ଅଛି, େସ କି େଶ୍ର ନୁହଁି ? କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
େସବକ ପରି ଅଛି।

28 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େମାହର ସମ ପରୀକ୍ଷାେର େମାʼ ସହିତ
ରହି ଆସି ଅଛ; 29 ଏଣୁ େମାହର ପିତା େଯପରି େମା ନିମେ
ରାଜ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କେଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସପରି ତୁ ମାନ ନିମେ
ନିରୂ ପଣକରୁ ଅଛି, 30େଯପରି ତୁ େ ମାେନ େମାହରରାଜ୍ୟେର େମା
େମଜେର େଭାଜନପାନ କରିବ, ପୁଣି, ସି ଂହାସନେର ଉପେବଶନ
କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ାଦଶ େଗା ୀକୁ ଶାସନ କରିବ।”

ପିତର ଅ ୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:31-35; ମାକର୍ 14:27-31; େଯାହନ 11:36-38)

31 “ଶିେମାନ, ଶିେମାନ, େଦଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣୀେର ଚଲାଇବା
ପରି ଶୟତାନ ତୁ ମାନ ୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି; 32 କି ୁ
ତୁ ର ବି ାସ େଯପରି େଲାପ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ
ନିମେ ନିେବଦନ କଲି; ପୁଣି, ତୁ େ େଫରିଲା ଉ ାେର ଆପଣା
ଭାଇମାନ ୁ ସୁି ର କର।”

33 ମାତ୍ର େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ
କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ ଅଛି। 34 କି ୁ
େସ କହିେଲ, “େହ ପିତର, ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନ
ଡାକୁଣୁ ତୁ େ େଯ େମାେତଜାଣ,ଏହା ତିନି ଥରଅ ୀକାରକରିବ।”
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ଯୀଶୁ ଠାେର ବାକ୍ୟର ସଫଳତା
35ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ

ଗାି ଆ, େଝାଲି ଓ େଜାତା ବିନା ପଠାଇଥିଲି, େସେତେବେଳ
ତୁ ମାନ ର କି କିଛି ଅଭାବ େହାଇଥିଲା?” େସମାେନ କହିେଲ,
କିଛି ନାହିଁ। 36 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମାତ୍ର ଏେବ,
ଯାହାର ଟ ା ରଖିବାର ମୁଣା ଅଛି, େସ ତାହା େନଉ, େସହି ପ୍ର କାେର
େଝାଲି ମଧ୍ୟ େନଉ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ, େସ ଆପଣା ବ ଖ କ
ବିକି ଖ ା କିଣୁ।

37କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯପରି ଶା େର େଲଖାଅଛି,
‘ତାହା େମାʼଠାେର ସି େହବା ଆବଶ୍ୟକ; େସ ଅଧାମ କମାନ
ସହିତଗଣିତ େହେଲ,’ େଯଣୁ େମା ସ ୀୟକଥା ସି େହଉଅଛି।”
38 େସଥିେର େସମାେନ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ େଦଖ ,ୁ ଏଠାେର ଦୁଇଟା
ଖ ା ଅଛି। ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯେଥ ।”

ଜୀତ ପବର୍ ତେର ଯୀଶୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ମାଥିଉ 26:36-46; ମାକର୍ 14:32-42)

39େସବାହାରି ଆପଣା ଧାରାନୁସାେରଜୀତପବର୍ ତକୁ ଗେଲ,ଆଉ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 40 େସହି ାନେର
ଉପି ତ େହାଇ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ
ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।”

41 ଆଉ େସ େସମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ାୟ ଶେହ ହାତ ଦୂରକୁ ଯାଇ
ଆ ୁପାତି ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 “େହ ପିତା, ଯଦି
ତୁ ର ଇ ା ଥାଏ, େତେବ ଏହି ପାନପାତ୍ର େମାʼଠାରୁ ଦୂର କର;
ତଥାପି େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ର ଇ ା ସଫଳ େହଉ।”

43 ଆଉ ଗର୍ ରୁ ଜେଣ ଦୂତ ଦଶର୍ ନ େଦଇ ତାହା ୁ ଶି ପ୍ର ଦାନ
କେଲ। 44 ପୁଣି, େସ ମମର୍ ାି କ ଦୁଃଖେର ମ େହାଇ ଆହୁ ରି
ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହା ଝାଳ ଘନ
ର େଟାପା ପରି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଲା।

45 ଆଉ େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନାରୁ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନ ନିକଟକୁ ଆସି
େସମାନ ୁ ଦୁଃଖ େହତୁ ନିଦି୍ର ତ େଦଖିେଲ; 46 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ
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କହିେଲ, “କାହିଁକି େଶାଉଅଛ? ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ ପଡ଼,
ଏଥିପାଇଁ ଉଠି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।”

ଯୀଶୁ ଶତ ହ େର ସମପ ତ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ମାକର୍ 14:43-50; େଯାହନ 18:3-12)

47 େସ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, େଲାକସମୂହ ଆସି
ଉପି ତ େହେଲ, ଆଉ ାଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୂ ଦା ନାମକ ଜେଣ
େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଆସି ଯୀଶୁ ୁ ଚୁ ନ କରିବାକୁ ତାହା
ପାଖକୁ ଗଲା। 48 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େହ ଯିହୂ ଦା, ଚୁ ନ
ାରା କି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛ?”
49 ଏଥିେର କଅଣ, ତାହା େଦଖି ତାହା ସ ୀମାେନ କହିେଲ,

ପ୍ର ଭୁ , ଆେ ମାେନ କଅଣ ଖ େର ଆଘାତ କରିବା? 50 ଆଉ
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଦାସକୁ ଖ ାେର ଆଘାତ
କରି ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟିପକାଇେଲ। 51 କି ୁ ଯୀଶୁ ଉ ର
େଦେଲ, “ଏତିକି ସହିଥାଅ;” ପୁଣି, େସ ତାହାର କାନ ଛୁଇଁ ତାହାକୁ
ସୁ କେଲ।

52 ଆଉ, ଯୀଶୁ ତାହା ବିରୁ େର ଆସି ଥିବା ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ,
ମ ି ରର େସନାପତି ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ କହିେଲ, “ଡକାଇତ
ବିରୁ େରବାହାରିବା ପରିଖ ା ଓ େଠ ା େଘନିତୁ େ ମାେନକଅଣ
ବାହାରି ଆସି ଲ? 53 ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ ତୁ ମାନ ସହିତ ମ ି ରେର ଥିବା
ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ େମା ବିରୁ େର ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ;
କି ୁ ଏହା ତୁ ମାନ ର ସମୟ ଓ ଅ କାରର କ ର୍ ାପଣ।”

ପିତର ଯୀଶୁ ୁ ଅ ୀକାର
(ମାଥିଉ 26:57,58,69-75; ମାକର୍ 14:53,54,66-72;

େଯାହନ 18:12-18,25-27)
54 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ େଘନିଯାଇ ମହାଯାଜକ ଗୃହକୁ

ଆଣିେଲ; କି ୁ ପିତର ଦୂରେର ରହି ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 55ଆଉ
େସମାେନ ପ୍ର ା ଣ ମଧ୍ୟ ଳେର ନିଆଁ ଜାଳି ଏକାଠି ବସେ ପିତର
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବସି ରହିେଲ।
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56 ଜେଣ ଦାସୀ ତାହା ୁ ନିଆଁ ପାଖେର ବସି ଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ
ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ େଲାକଟା ମଧ୍ୟ ତାହା ସା େର
ଥିଲା। 57 କି ୁ େସ ଅ ୀକାର କରି କହିେଲ, େହ ନାରୀ, ମୁଁ ତାହାକୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। 58 ଅ ସମୟ ଉ ାେର ଆଉ ଜେଣ ତାହା ୁ
େଦଖି କହିଲା, ତୁ େ ମଧ୍ୟ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। କି ୁ ପିତର
କହିେଲ, ନାହିଁ, ଭାଇ, ମୁଁ ନୁେହଁ।

59 ପ୍ର ାୟ ଘ ାକ ପେର ଆଉ ଜେଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେର କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା, ଏ େଲାକଟା ମଧ୍ୟ ନି ୟ ତାହା ସ େର ଥିଲା, କାରଣ
େସ ତ ଗାଲିଲୀୟ େଲାକ। 60 କି ୁ ପିତର କହିେଲ, ଭାଇ, ତୁ େ
ଯାହା କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। େସହିକ୍ଷଣି େସ କହୁ କହୁ
କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲା;

61 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ବୁଲିପଡ଼ି ପିତର ୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁେଲ;
େସଥିେର “ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ େମାେତ ତିନି ଥର
ଅ ୀକାର କରିବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ପ୍ର ଭୁ ପିତର ୁ କହିଥିେଲ ତାହା
ତାହା ମନେର ପଡ଼ିଲା, 62 ଆଉ େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟ
ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ େରାଦନ କେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ପରିହାସ ଓ ପ୍ର ହାର
(ମାଥିଉ 26:67,68; ମାକର୍ 14:65)

63ଆଉ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ଧରି ରଖିଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହା ୁ ପ୍ର ହାର କରୁ କରୁ ପରିହାସ କେଲ, 64 ପୁଣି, ତାହା ମୁହଁ
େଘାଡ଼ାଇ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ! କହ
ତ କିଏ େତାେତ ମାଇଲା? 65 ପୁଣି, େସମାେନ ଆହୁ ରି ଅେନକ କଥା
ତାହା ବିରୁ େର କହି ତାହା ର ନି ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ମହାସଭାେର ଯୀଶୁ ବିଚାର
(ମାଥିଉ 26:59-66; ମାକର୍ 14:55-64; େଯାହନ 18:19-24)

66ସକାଳ େହଲାକ୍ଷଣି େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆପଣାମାନ ମହାସଭାକୁ
ତାହା ୁ େଘନିଯାଇକହିେଲ,ତୁ େ ଯଦି ଖ୍ର ୀ , େତେବଆ ମାନ ୁ
କୁହ। 67 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନ ୁ
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କେହ, ଆପଣମାେନ ତ ବି ାସ କରିେବ ନାହିଁ; 68 ପୁଣି, ମୁଁ
ଯଦି ପ୍ର ଶ୍ନ କେର, ଆପଣମାେନ ଉ ର େଦେବ ନାହିଁ। 69 କି ୁ
ଏହାପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ପରାକ୍ର ମର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର
ଉପବି େହେବ।” 70 େସଥିେର ସମେ ପଚାରିେଲ, େତେବ ତୁ େ
କଅଣ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ? େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େସହି େବାଲି
ଆପଣମାେନ କହୁ ଅଛି ।” 71 େତଣୁ େସମାେନ କହିେଲ, ସାକ୍ଷ୍ୟେର
ଆ ମାନ ର ଆଉ କଅଣ ପ୍ର େୟାଜନ? ଆେ ମାେନ ତ ଆେପ
ଆେପ ତାହାର ନିଜ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣିଲୁ।

23
ପୀଲାତ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 27:1,2,11-14; ମାକର୍ 15:1-5; େଯାହନ 18:28-38)

1 ପେର ସଭାେର ସମେ ଉଠି ପୀଲାତ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ୁ
େଘନିଗେଲ। 2 ଆଉ େସମାେନ ଯୀଶୁ ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ
କରିବାକୁଲାଗିେଲ,ଆେ ମାେନ େଦଖିଲୁ,ଏେଲାକଟାଆ ମାନ
ଜାତିକୁ ରାଜେଦ୍ର ାହ କରୁ ଅଛି ଏବଂ କାଇସର ୁ କର େଦବା ନିେଷଧ
କରୁ ଅଛି ଓ ଆପଣାକୁ ଖ୍ର ୀ , ରାଜା େବାଲି କହୁ ଅଛି।

3ଏଥିେରପୀଲାତଯୀଶୁ ୁ ପଚାରିେଲ,ତୁ େ କି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ରାଜା? େସତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣକହୁ ଅଛି ।” 4ଏଥିେର
ପୀଲାତ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, ଆେ ଏହି
େଲାକଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଉ ନାହଁୁ । 5 କି ୁ େସମାେନ ଆହୁ ରି
ଦୃଢ଼ରୂ େପ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ତ ଗାଲିଲୀ ପ୍ର େଦଶଠାରୁ ଆର
କରି ସମଗ୍ର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ େଲାକସାଧାରଣ ୁ
ମତାଉଅଛି।

େହେରାଦ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
6 କି ୁ ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିେଲ, ଏ େଲାକଟା କଅଣ ଜେଣ

ଗାଲିଲୀୟ? 7 ପୁଣି, େସ େଯ େହେରାଦ ଅଧିକାର ଅଧୀନେର
ଅଛି , ଏହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସ ତାହା ୁ େହେରାଦ ନିକଟକୁ
ପଠାଇେଦେଲ, େଯଣୁ େସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟେର ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ଥିେଲ।
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8 େହେରାଦ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖି ଅତ୍ୟ ଆନ ି ତ େହେଲ, କାରଣ
େସତାହା ବିଷୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତାହା ୁ ବହୁ କାଳରୁ େଦଖିବାକୁ ଇ ା
କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି,ତାହା ାରା େକୗଣସି ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧିତ େହବା
େଦଖିବାକୁ ଆଶା କରୁ ଥିେଲ। 9 ଏଣୁ େସ ତାହା ୁ ଅେନକ କଥା
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ େସ ତାହା ୁ େକୗଣସି ଉ ର େଦେଲ
ନାହିଁ। 10ଆଉପ୍ର ଧାନଯାଜକଓଶା ୀମାେନ ଠିଆ େହାଇତାହା
ବିରୁ େର ତୀବ୍ର ଭାବେର ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଥିେଲ।

11 ପୁଣି, େହେରାଦ ଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନ ସହିତ ତାହା ୁ ତୁ
କରି ପରିହାସପୂବର୍ କ ଚାକଚକ୍ୟ ବ ପି ାଇ ପୀଲାତ ନିକଟକୁ
ପୁନବର୍ ାର ପଠାଇେଦେଲ। 12 େସହି ଦିନ େହେରାଦ ଓ ପୀଲାତ
ପର ର ବୁ େହେଲ; ଏଥିପୂେବର୍ େସମାନ ପର ର ମଧ୍ୟେର
ଶତତା ଥିଲା।

ଯୀଶୁ ପ୍ର ାଣଦ
(ମାଥିଉ 27:15-26; ମାକର୍ 15:6-15; େଯାହନ 18:39;

19:16)
13 ଏଥିଉ ାେର ପୀଲାତ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ

ଜନସାଧାରଣ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 14 ଏ
େଲାକସାଧାରଣ ୁ ବିେଦ୍ର ାହୀ କରୁ ଅଛି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ
ଏହାକୁ ଆ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲ; ଆଉ େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ଏହାକୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କରି, ତାହା ବିରୁ େର ତୁ େ ମାେନ େଯ
ସମ ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛ, େସପରି େକୗଣସି େଦାଷ ଏହାଠାେର
ପାଇଲୁ ନାହିଁ।

15େହେରାଦମଧ୍ୟପାଇନାହାି କାରଣ େସତାହାକୁଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଠାଇେଦେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଏହି ବ୍ୟି ପ୍ର ାଣଦ
େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି କମର୍ କରି ନାହିଁ; 16 ଅତଏବ ଆେ ଏହାକୁ
ଶାି େଦଇ ମୁ କରିେଦବୁ 17 [ପବର୍ ସମୟେର େସମାନ ନିମେ
ତାହା ୁ ଜେଣ ବ ୀକୁ ମୁ କରିବାକୁ େହଉଥିଲା।]

18ମାତ୍ର େସମାେନ ସମେ ଏକତ୍ର ଚି ାର କରି କହିେଲ, ଏହାକୁ
ବଧକର,ଆ ମାନ ନିମେ ବାର ାକୁ ମୁ କର। 19ଏହିବାର ା
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ନଗରେର ଘଟିଥିବା େକୗଣସି ବି ବ େଯାଗୁଁ ଓ ନରହତ୍ୟା େହତୁ
କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥିଲା।

20 ମାତ୍ର ପୀଲାତ ଯୀଶୁ ୁ ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କରି େସମାନ ୁ
ପୁନବର୍ ାର ବୁଝାଇେଲ। 21 କି ୁ େସମାେନ ଉ ରେର କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ କଶେର ଚଢ଼ାଅ, କଶେର ଚଢ଼ାଅ। 22 ପୁଣି,
େସ େସମାନ ୁ ତୃ ତୀୟ ଥର କହିେଲ, କାହିଁକି, େସ କି େଦାଷ
କରିଅଛି? ଆେ ତାହାଠାେର ପ୍ର ାଣଦ ର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଇ
ନାହଁୁ ; ଅତଏବ, ଆେ ତାହାକୁ ଶାି େଦଇ ଛାଡ଼ିେଦବା।

23ମାତ୍ର େସ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ େବାଲି ଦାବି କରି େସମାେନ ବଡ଼
ପାଟିେର ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସମାନ େକାଳାହଳର
ଜୟ େହଲା। 24 ପୁଣି, େସମାନ ର ଦାବି ଅନୁସାେର କରାଯାଉ
େବାଲି ପୀଲାତଆେଦଶେଦେଲ; 25 କି ୁ ବି ବ ଓନରହତ୍ୟା େହତୁ
କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥିବା େଯଉଁ େଲାକ ନିମେ େସମାେନ
ଦାବି କରିଥିେଲ, ତାହାକୁ େସ ମୁ କରିେଦେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ୁ େସ
େସମାନ ଇ ାର ଅଧୀନେର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ଯୀଶୁ କଶବି
(ମାଥିଉ 27:32-44; ମାକର୍ 15:21-32; େଯାହନ 19:17-27)

26 େସମାେନ ତାହା ୁ େଘନିଯିବା ସମୟେର ପ ୀରୁ ଆସୁଥିବା
ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ୁ ଧରି ଯୀଶୁ ପେଛ
ପେଛ କଶ ବହିବା ନିମେ ତାହା କା େର ତାହା େଥାଇେଲ।

27 ପୁଣି, େଲାକମାନ ର ଓ ତାହା ନିମେ ବକ୍ଷାଘାତ କରି
ବିଳାପ କରୁ ଥିବା ୀେଲାକମାନ ର ମହାଜନତା ତାହା ର
ପ ାଦ୍ ଗମନକରୁ ଥିେଲ। 28 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼ି
କହିେଲ, “େଗା ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର କନ୍ୟାମାେନ, େମାʼ ନିମେ
େରାଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ସ ାନମାନ ନିମେ େରାଦନ କର;

29କାରଣ େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ବ ୍ୟା, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େକେବ
େହଁ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ନାହାି ଓ ନ୍ୟପାନ କରାଇ ନାହାି ,
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େସମାନ ୁ େଲାେକ େଯେତେବେଳ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ େବାଲି କହିେବ
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 30 େସେତେବେଳ
‘େଲାେକ ପବର୍ ତମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେବ, ଆ ମାନ ଉପେର

ପଡ଼,’
‘ଆଉ ଉପପବର୍ ତମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେବ, ଆ ମାନ ୁ
େଘାଡ଼ାଇ ପକାଅ।’

31କାରଣ େଲାେକ ଯଦି ସେତଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି ଏହା କରି , େତେବ
ଶୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି କଅଣ ନ ଘଟିବ?”

32 ପୁଣି,ପ୍ର ାଣଦ େଭାଗିବା ନିମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁ ମର୍ କାରୀମଧ୍ୟ
ତାହା ସା େର ନିଆଯାଉଥିେଲ।

33 ଆଉ େସମାେନ କପାଳ ନାମକ ାନେର ଉପି ତ େହାଇ
େସଠାେର ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ପୁଣି, ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକି୍ଷଣେର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମେର କଶେର
ଚଢ଼ାଇେଲ। 34 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ପିତଃ, ଏମାନ ୁ
କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାେନ କଅଣ କରୁ ଅଛି , ତାହା ଜାଣି
ନାହିଁ।” ଆଉ େସମାେନ ତାହା ବ ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମେ
ଗୁଲିବା କେଲ।

35 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଠିଆ େହାଇ େଦଖୁଥିେଲ। ଆଉ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ବିଦୃପ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
େସ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ରକ୍ଷା କଲା; େସ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ ଖ୍ର ୀ ,
େତେବ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ।

36 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ଅମ୍ଳ ରସ ଯାଚି
ତାହା ୁ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, 37ତୁ ଯଦି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା,
ତାହାେହେଲ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। 38 ପୁଣି,ତାହା ଊ ର୍ େର ଏହି ଲିପି
ମଧ୍ୟ େଲଖା ଥିଲା, “ଏ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା।”

39 ଆଉ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣତାହା ୁ ନି ା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା,ତୁ କଅଣଖ୍ର ୀ େନାହଁୁ ?
ନିଜକୁ ଓ ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କର। 40 କି ୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ
ଧମକ େଦଇ ଉ ର େଦଲା, ତୁ ସମାନ ଦ ତ ପାଉଅଛୁ, ତୁ
ଈଶ୍ବ ର ୁ କଅଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହଁୁ ? 41ଆଉ ଆେ ମାେନ ସି ନା
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ନ୍ୟାୟଭାବେର ଦ େଭାଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ନିଜ ନିଜ
କମର୍ ରସମୁଚିତଫଳପାଉଅଛୁ, କି ୁ ଏହି ବ୍ୟି େକୗଣସି େଦାଷକରି
ନାହାି ।

42 ପୁଣି, େସ କହିଲା, େହ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ େମାେତ ରଣ କରିେବ। 43 େସଥିେର େସ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଆଜି ତୁ େ େମାହର ସହିତ
ପାରଦୀଶେର ଉପି ତ େହବ।”

ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ମାକର୍ 15:33-41; େଯାହନ 19:28-30)

44 େସେତେବେଳ ପ୍ର ାୟ ବାର ଘ ା ସମୟ େହାଇଥିଲା, ଆଉ
ସୂଯର୍ ୍ୟର କିରଣ ନିେ ଜ େହବାରୁ ତିନି ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶଯାକ
ଅ କାର େଘାଟିଗଲା, 45 ପୁଣି, ମ ି ରର ବିେ ଦବ ମଝିରୁ
ଚିରିଗଲା।

46 ଆଉ ଯୀଶୁ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, “େହ ପିତା, ତୁ
ହ େର ମୁଁ ଆପଣାର ଆ ା ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି।” ଏହା କହି େସ
ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ। 47ଶତ-େସନାପତି ଏହି ଘଟଣା େଦଖି ଈଶ୍ବ ର
େଗୗରବ କରି କହିେଲ, ନି ୟ ଏ ବ୍ୟି ଧାମ କ ଥିେଲ।

48 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକସମୂହ େଦଖିବାକୁ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେ େସହିସବୁ ଘଟଣା େଦଖି ବକ୍ଷାଘାତ କରୁ କରୁ
ବାହୁ ଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 49 କି ୁ ତାହା ର ପରିଚିତ ସମେ
ଓ ଗାଲିଲୀରୁ ଏକତ୍ର ମିଳି ତାହା ପେଛ ପେଛ ଆସି ଥିବା
ୀେଲାକମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଏହିସବୁ େଦଖୁଥିେଲ।
ଯୀଶୁ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; େଯାହନ 19:38-42)

50 ଆଉ େଦଖ, ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ହାରାମାଥୀୟା ନଗରର
େଯାେଷଫ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମହାସଭାର ସଭ୍ୟ
ଥିେଲ; େସ ଜେଣ ଉ ମ ଓ ଧାମ କ େଲାକ, 51ଆଉ େସମାନ ର
ମ ଣା ଓ କମର୍ େର ସ ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର
ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ।
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52 େସ ପୀଲାତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଶରୀର ମାଗିେଲ,
53 ପୁଣି, ତାହା ଓ ାଇ ଆଣି ସୂ ବ େର ଗୁଡ଼ାଇ, ଯହିଁେର େକହି
େକେବ ରଖାଯାଇ ନ ଥିଲା, ପାହାଡ଼େର େଖାଳା େହାଇଥିବା ଏପରି
େଗାଟିଏ ସମାଧି- ାନେର ତାହା ୁ େଥାଇେଲ।

54 େସହି ଦିନ ଆେୟାଜନ ଦିନ ଥିଲା, ପୁଣି, ବିଶ୍ର ାମବାର ନିକଟ
େହାଇ ଆସୁଥିଲା 55 ଆଉ ଗାଲିଲୀରୁ ତାହା ସହିତ ଆସି ଥିବା
ୀେଲାକମାେନ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ସମାଧି ଳ ଓ ତାହା ଶରୀର
କିପରି ରଖାଗଲା, ତାହା େଦଖିେଲ, 56 ପୁଣି, େସମାେନ ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ
ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ େତୖଳ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

24
ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ
(ମାଥିଉ 28:1-10; ମାକର୍ 16:1-8; େଯାହନ 20:1-10)

1 ଆଉ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର େସମାେନ ବିଧି ଅନୁସାେର ବିଶ୍ର ାମ
କେଲ, କି ୁ ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନର ଅତି ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର େସମାେନ
େସମାନ ପ୍ର ୁତ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଘନି ସମାଧି- ାନ ନିକଟକୁ ଗେଲ।
2 ପୁଣି, େସମାେନ ସମାଧିରୁ ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା
େଦଖିେଲ, 3 କି ୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଶରୀର ପାଇେଲ
ନାହିଁ।

4ଆଉ, େସମାେନ େସ ସ େର ହତବୁି େହଉଅଛି , ଏପରି
ସମୟେର େଦଖ, ଉ ଳବ ପରିହିତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟି େସମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ; 5 େସଥିେର େସମାେନ ଭୀତ େହାଇ
ଅେଧାମୁଖ ହୁ ଅେ େସମାେନ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଜୀବିତ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ?

6 େସ ଏଠାେର ନାହାି , ମାତ୍ର ଉଠିଅଛି । “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ େଯ
ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନ ହ େର ସମପ ତ େହାଇ କଶେର ହତ
େହବାକୁ ଓ ତୃ ତୀୟ ଦିବସେର ପୁନରୁ ାନ କରିବାକୁ େହବ,”
7 ଏହି େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େସ ଗାଲିଲୀେର ଥିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ
କହିଥିେଲ, ତାହା ରଣ କର।
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8 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟ ରଣ କେଲ, 9 ପୁଣି,
ସମାଧିରୁ ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ ୁ
ଏହିସବୁ ସ ାଦ େଦେଲ। 10 ଏମାେନ ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ,
େଯାହାନା, ଯାକୁବ ମାତା ମରୀୟମ ଓ ଏମାନ ସା େର ଥିବା
ଅନ୍ୟ ୀେଲାକମାେନ; ଏମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ
ଜଣାଇେଲ।

11 ମାତ୍ର ଏସମ କଥା େସମାନ ନିକଟେର କି ତ ଗ ପରି
ଲାଗିଲା,ଆଉେସମାେନ େସମାନ ୁ ବି ାସ କେଲନାହିଁ। 12 [କି ୁ
ପିତର ଉଠି ସମାଧି ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ ପୁଣି, ନଇଁପଡ଼ି ଚାହିଁ
େକବଳ ସୂ ବ ସବୁ େଦଖିେଲ,ଆଉ େସ େସହି ଘଟଣା ବିଷୟେର
ଚମୃ ତ େହାଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲ।]

ଇ ାୟୁ ପଥେର
(ମାକର୍ 16:12,13)

13 ଆଉ େଦଖ, େସହି ଦିନ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ
ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ପ୍ର ାୟ ସାତ ମାଇଲ୍ ଦୂରବ ର୍ ୀ ଇ ାୟୁ ଗ୍ର ାମକୁ
ଯାଉଥିେଲ 14ଓ ଏହି ସମ ଘଟଣା ବିଷୟେର ପର ର କଥାବା ର୍ ା
କରୁ ଥିେଲ।

15 େସମାେନ କଥାବା ର୍ ା ଓ ବାଦାନୁବାଦ କରୁ ଥିବା ସମୟେର
ଯୀଶୁ ଆେପ େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ ସେ ସେ
ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 16 କି ୁ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଏପରି ରୁ
େହାଇଥିଲା େଯ, େସମାେନ ତାହା ୁ ଚିି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

17 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଯଉଁ
ସମ ବିଷୟ ପର ର କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଅଛ, େସ ସବୁ କଅଣ?”
େସଥିେର େସମାେନ ବିଷ ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 18ଆଉ
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକ୍ଲ ୟପା ନାମକ ଜେଣ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ,
ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ବାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କଅଣ ଏକାକୀ େସ
ାନର ଏ େକେତକ ଦିନର ଘଟଣା ଜାଣି ନାହିଁ?
19େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “କି କି ପ୍ର କାରଘଟଣା?” େସମାେନ

ତାହା ୁ କହିେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ବିଷୟ; େସ ଈଶ୍ବ ର ଓ
ସମ େଲାକ ଦୃି େର କମର୍ େର ଓ ବାକ୍ୟେର ଜେଣ ଶି ଶାଳୀ
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ଭାବବାଦୀ ଥିେଲ, 20 ଆଉ, ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ କିପରି ତାହା ୁ ପ୍ର ାଣଦ େଭାଗିବାକୁ ସମପର୍ ଣ କରି
ତାହା ୁ କଶେର ବଧ କେଲ, ଏହି ସମ ବିଷୟ।

21 କି ୁ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମୁ କରିେବ, େସ େଯ ଏହି ବ୍ୟି , ତାହା
ଆେ ମାେନ ଆଶା କରିଥିଲୁ; ମାତ୍ର ଏହା ଛଡ଼ା ଏସମ ଘଟିବାର
ଆଜିକି ତିନି ଦିନ େହଲା।

22 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୀେଲାକ
ଆ ମାନ ୁ ଆଚି ତ କରିଅଛି ; େସମାେନ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ସମାଧି
ନିକଟକୁ ଯାଇଥିେଲ 23 ଆଉ, ତାହା ଶରୀର ନ ପାଇ ଆସି
କହିେଲ େଯ, େସମାେନ ଦୂତମାନ ର ଦଶର୍ ନ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି
ଓ େସହି ଦୂତମାେନ କହିେଲ େଯ, େସ ଜୀବିତ ଅଛି । 24 ଆଉ,
ଆ ମାନ ସ ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ସମାଧି ନିକଟକୁ
ଯାଇ, ୀେଲାକମାେନ େଯପରି କହିଥିେଲ, େସପରି େଦଖିେଲ, କି ୁ
ଯୀଶୁ ୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ।

25 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େହ ନିେବର୍ ାଧମାେନ
ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ାରା କଥିତ ସମ ବାକ୍ୟେର ବି ାସ
କରିବାକୁ ଶିଥିଳଚି ମାେନ, 26 ଏହି ସମ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି
ଆପଣା ମହିମାେର ପ୍ର େବଶ କରିବା କଅଣ ଖ୍ର ୀ ର ଆବଶ୍ୟକ
ନ ଥିଲା?” 27 ପୁଣି, େମାଶା ଓ ସମ ଭାବବାଦୀ ଠାରୁ ଆର
କରି ସମ ଧମର୍ ଶା େର ଆପଣା ସ ୀୟ କଥା େସ େସମାନ ୁ
ବୁଝାଇେଦେଲ।

28 ଆଉ େସମାେନ େଯଉଁ ଗ୍ର ାମକୁ ଯାଉଥିେଲ, େସଥିର
ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅେ େସ ଆହୁ ରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ େଦଖାଇେଲ।
29 କି ୁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବଳାଇ କହିେଲ, ଆ ମାନ ସା େର
ରହ ୁ, କାରଣ ସ ୍ୟା େହାଇ ଆସୁଅଛି ଓ େବଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି।
େସଥିେର େସ େସମାନ ସହିତ ରହିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗେଲ।

30 ଆଉ େସମାନ ସହିତ େଭାଜନେର ବସି ଲା ଉ ାେର େସ
ରୁ ଟି େଘନି ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ, ପୁଣି, ତାହା ଭାି େସମାନ ୁ
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 31 ତହିଁେର େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ଉନ୍ମୁ େହଲା
ଓ େସମାେନ ତାହା ୁ ଚିି େଲ; ଆଉ େସ େସମାନ ଦୃି ରୁ
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ଅ ହ ତ େହେଲ। 32 େସଥିେର େସମାେନ ପର ର କହିେଲ,
େଯେତେବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସ ଆ ମାନ ସା େର କଥାବା ର୍ ା
କରୁ ଥିେଲ ଓ ଆ ମାନ ୁ ଧମର୍ ଶା ବୁଝାଉଥିେଲ, େସେତେବେଳ
କଅଣ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ଉ େହଉ ନ ଥିଲା?

33 ଆଉ େସମାେନ େସହି ଦ େର ଉଠି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ ସମେବତ େହାଇଥିବା ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଓ
େସମାନ ସ ୀମାନ ୁ େଦଖିେଲ; 34 େସମାେନ କହୁ ଥିେଲ ପ୍ର ଭୁ
ନି ୟ ଉଠିଅଛି ଓ ଶିେମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛି । 35 ଆଉ
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବାଟର ସମ ଘଟଣା ଓ ରୁ ଟି ଭାି ବାେର େସ
କିପରି େସମାନ ାରା ଚି ାଗେଲ, େସହିସବୁ ବ ର୍ ନା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଦଶର୍ ନ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ମାକର୍ 16:14-18; େଯାହନ 20:19-23;

େପ୍ର ରିତ 1:6-8)
36 କି ୁ େସମାେନ ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର େସ ଆେପ

ଏମାନ ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ େହେଲ, ଏବଂ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଶାି ବ ର୍ୁ ।” 37ମାତ୍ର େସମାେନଆତି ତ ଓଭୀତ
େହାଇ େଗାଟିଏ ଭୂ ତ େଦଖୁଅଛି େବାଲି ମେନ କେଲ।

38 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାହିଁକି ଉଦ୍ ବି
େହଉଅଛ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମନେର କାହିଁକି ତକର୍ ବିତକର୍
ଉଠୁ ଅଛି? 39ଏ େଯ ୟଂ ମୁଁ, େମାହରହାତଓପାଦ େଦଖ, େମାେତ
ଶର୍ କରି େଦଖ, କାରଣ େମାହର େଯପରି ମାଂସ ଓ ଅି ଥିବାର
ତୁ େ ମାେନ େଦଖୁଅଛ, ଭୂ ତର େସପରି ନାହିଁ।” 40 [ଆଉ େସ
ଏହା କହି େସମାନ ୁ ଆପଣା ହାତ ଓ ପାଦ େଦଖାଇେଲ।]

41 େତେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆନ େହତୁ ଅବି ାସ କରି ଚମୃ ତ
େହବାରୁ େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ଏଠାେର ତୁ ମାନ ପାଖେର
କଅଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି?” 42 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଖେ ଭଜା
ମାଛ େଦେଲ। 43 ଆଉ, େସ ତାହା େଘନି େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର
େଭାଜନ କେଲ।
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44 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର ଏବଂ
ଭାବବାଦୀମାନ ଓ ଗୀତସଂହିତା ଧମର୍ ଶା େର େମାʼ ବିଷୟେର
ଯାହା ଯାହା େଲଖାଅଛି, େସହିସବୁ ସଫଳ େହବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ
ତୁ ମାନ ସ େର ଥିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ସମ କଥା
କହିଥିଲି।”

45 େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯପରି ଧମର୍ ଶା ବୁଝି ପାରି ,
େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ର ମନ ଉନ୍ମୁ କେଲ; 46ଆଉ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଏହି ପ୍ର କାେର େଲଖାଅଛି, ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିେବ
ଓ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନବର୍ ାର ଜୀବିତ େହେବ,
47 ପୁଣି, ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଆର କରି ସମ ଜାତି ନିକଟେର
ତାହା ନାମେର ପାପ କ୍ଷମା ନିମେ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ପ୍ର ସ
େଘାଷଣା କରାଯିବ।

48ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ 49ଆଉ େଦଖ,
େମାହର ପିତା ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛି, କି ୁ ଊ ର୍ ରୁ ଶି ପ୍ର ା ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ନଗରେର ରହିଥାଅ।”

ଯୀଶୁ ଗର୍ ାେରାହଣ
(ମାକର୍ 16:19,20; େପ୍ର ରିତ 1:9-11)

50 ତ େର େସ େସମାନ ୁ େବଥନୀୟାକୁ ଯିବା ବାଟ ପଯର୍ ୍ୟ
େଘନିଗେଲ ଓ ଆପଣା ହାତ େତାଳି େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।
51 ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦକରୁ କରୁ େସ େସମାନ ଠାରୁ ଅଲଗା
େହାଇ ଗର୍ କୁ ନୀତ େହେଲ।

52ଆଉେସମାେନତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି ମହାନ େର ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ, 53 ପୁଣି, ସବର୍ ଦା ମ ି ରେର ରହି ଈଶ୍ବ ର
ବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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