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The Gospel according to
Matthew

ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ମାଥିଉ, ଜେଣ କର ଆଦାୟକାରୀ ବ୍ୟି

ଥିେଲ ଯିଏ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିେଲ।
(ମାଥି. 9:9-13) ମାକର୍ ଏବଂ ଲୂକ ନିଜ ନିଜ ପୁ କେର ମାଥିଉ ୁ
େଲବୀ ନାମେର ସେ ାଧନ କରି । ତାହା ନାମର ଅଥର୍ “ପ୍ର ଭୁ ର
ଦାନ” ଅେଟ। ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀ ମ ଳୀର େନତାମାେନ ସବର୍ ସ ତି
ଭାବେର ମାଥିଉ ହିଁ େଲଖକ ଅଟି େବାଲି ସହମତ େହାଇଥିେଲ,
ଯିଏ 12ଜଣ େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ପୁ କର
େଲଖକ ଅଟି ।ଯୀଶୁ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟର ସମ ଘଟଣା ବିଷୟେର
ମାଥିଉ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ ବ୍ୟି ଅଟି । ତୁ ଳନା କ ଅଧ୍ୟୟନେର
ମାଥିଉ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ର ମାଣ କେର େଯ
ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର େପ୍ର ରିତମାନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି
ପ୍ର େଭଦ ନାହିଁ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 50-70 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ମାଥିଉ ସୁସମାଚାରେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପର ରା ଅନୁଧ୍ୟାନ

କେଲ ଏହା ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ଏହି ପୁ କ ପାେଲ ାଇନ କି ା
ସି ରିୟାେର େଲଖାଯାଇଥାଇପାେର, ଯଦିଓ ଅେନେକ ପ୍ର ାବ ଦିଅି
େଯ ଏହା ଆି ୟଖିଆରୁ େଲଖାଯାଇଥିବ।

ପ୍ର ାପକ
ମୂଳତଃ, ମାଥିଉ ପୁ କ ଗ୍ର ୀକ ଭାଷାେର େଲଖାଯାଇ ଥିଲା,

ହୁ ଏତ, ଗ୍ର ୀକ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁ ଦୀ ପାଠକମାନ ୁ ଦୃି େର ରଖି
ଏହି ପୁ କ େଲଖାଯାଇଥିଲା। ପୁ କର ଅେନକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଯିହୁ ଦୀ ପାଠକମାନ ୁ ଦଶର୍ ାଏ: ମାଥିଉ ପୁରାତନ ନିୟମର
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ସ ୂ ର୍ ତାକୁ ପ୍ର ାଧାନ୍ୟ ଦିଅି ; େସ ଯୀଶୁ ୁ ଅବ୍ର ହାମ ପିଢିରୁ
ଆଗତ େହବାର ପ୍ର ମାଣ କରି (ମାଥି. 1:1,17) େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ
ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରକରି (ଉଦାହରଣ: ଗର୍ ରାଜ୍ୟ, େଯଉଁଠାେର
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଈ ର ନାମକୁ େନବା ପାଇଁ ଅନି ା ପ୍ର କାଶ କରି ,
େସହି ବିଷୟକୁ େସ େଲଖିଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ େଯ ଦାଉଦ ସ ାନ,
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ େସ ଗୁରୁ ଦିଅି )। (ମାଥି. 1:1; 9:27; 12:23;
15:22; 20:30; 31; 21:9,15; 22:41,45)। ଏହି ପୁ କ ପ୍ର କାଶ
କେର େଯ ମାଥିଉ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ଅଧିକ େକ ି ତ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଯିହୁ ଦୀ ପାଠକମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅଟି େବାଲି ଜଣାଇବା

ନିମେ ମାଥିଉ ଏହି ସୁସମାଚାର େଲଖିଛି । େସ ଈ ର ରାଜ୍ୟକୁ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ବିଷୟକୁ ଗୁରୁ ଦିଅି । େସ
ଯୀଶୁ ୁ ରାଜା େବାଲି ସେ ାଧନ କରି ଯିଏ ପୁରାତନ ନିୟମର
ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଓ ଆଶା ସଫଳ କରି (ମାଥି. 1:1; 16:16;
20:28)।

ବିଷୟବ ୁ
ଯୀଶୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା

ରୂ ପେରଖା
1. 1. ଯୀଶୁ ର ଜନ୍ମ — 1:1-2:23
2. ଗାଲିଲୀେର ଯୀଶୁ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 3:1-18:35
3. ଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶେର ଯୀଶୁ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ— 19:1-20:34
4. ଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶେର େଶଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ — 21:1-27:66
5. େଶଷ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ — 28:1-20

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବଂଶାବଳୀ
(ଲୂକ 3:23-38)

1 ଅବ୍ର ହାମ ସ ାନ ଓ ଦାଉଦ ସ ାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ବଂଶାବଳୀ।

2ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ, ଯାକୁବ, ଯିହୂ ଦା ଓ ତାହା
ଭାଇମାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
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3 ଯିହୂ ଦା ତାମର ଗଭର୍ ରୁ େପରସ ଓ େସରହ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
େପରସ ହିେଷ୍ର ାଣ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
4 ହିେଷ୍ର ାଣ ଅରାମ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଅରାମ ଅ ୀନାଦବ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଅ ୀନାଦାବ ନହେଶାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ନହେଶାନ ସଲେମାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
5ସଲେମାନ ରାହାବ ଗଭର୍ ରୁ େବାୟଜ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
େବାୟଜ ରୂ ତ ଗଭର୍ ରୁ ଓେବଦ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଓେବଦ ଯିଶୀ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
6 ଯିଶୀ ଦାଉଦ ରାଜା ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ।
ଦାଉଦ ଉରୀୟ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗଭର୍ ରୁ ଶେଲାମନ ୁ ଜନ୍ମ
େଦେଲ,

7ଶେଲାମନ ରିହବୀୟାମ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ରିହବୀୟାମ ଅବୀୟ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
8ଅବୀୟ ଆସା ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଆସା ଯିେହାଶାଫଟ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଯିେହାଶାଫଟ େଯାରାମ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
େଯାରାମ ଉଜୀୟ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ, 9ଉଜୀୟ େଯାଥମ ୁ ଜନ୍ମ
େଦେଲ,

େଯାଥମ ଆହସ୍ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଆହସ୍ ହିଜକୀୟ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
10 ହିଜକୀୟ ମନଃଶି ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ମନଃଶି ଆେମାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଆେମାନ େଯାଶୀୟ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
11ବାବିଲକୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହବା ସମୟେର େଯାଶୀୟ ଯିକନୀୟ
ଓ ତାହା ଭାଇମାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ।

12 ବାବିଲକୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହବା ପେର ଯିକନୀୟ ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲ ୁ
ଜନ୍ମ େଦେଲ,

ଶଲ୍ ଟୀେୟଲ୍ ଜିରୁ ବାବିଲ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
13 ଜିରୁ ବାବିଲ ଅବୀହୁ ଦ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଅବୀହୁ ଦ ଏଲୀୟାକିମ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
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ଏଲୀୟାକିମ ଆେସାର ୁ ଜନ୍ମ େଦଲ,
14ଆେସାର ସାେଦାକ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ସାେଦାକ ଆଖିମ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଆଖିମ ଏଲିହୁ ଦ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
15ଏଲିହୁ ଦ ଏଲୀୟାଜର ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଏଲୀୟାଜର ମ ାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
16ମ ାନ ଯାକୁବ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଯାକୁବ ମରୀୟମ ାମୀ େଯାେଷଫ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଏହି ମରୀୟମ ଗଭର୍ ରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ େହେଲ, ତାହା ୁ ଖ୍ର ୀ
କୁହାଯାଏ।

17 ଏହି ପ୍ର କାେର ସମେ ଅବ୍ର ହାମ ଠାରୁ ଦାଉଦ ପଯର୍ ୍ୟ
ଚଉଦ ପୁରୁ ଷ,ଆଉଦାଉଦ ଠାରୁ ବାବିଲ ନିବର୍ ାସନପଯର୍ ୍ୟ ଚଉଦ
ପୁରୁ ଷ, ପୁଣି, ବାବିଲ ନିବର୍ ାସନଠାରୁ ଖ୍ର ୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଚଉଦ ପୁରୁ ଷ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜନ୍ମ ବୃ ା
(ଲୂକ 1:26-38; 2:1-7)

18 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ର କାେର େହଲା। ତାହା ମାତା
ମରୀୟମ ର େଯାେଷଫ ସହିତ ବିବାହ ନିବର୍ େହଲା ପେର
େସମାନ ସହବାସ ପୂେବର୍ େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଗଭର୍ ବତୀ
େହାଇଅଛି େବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା।

19 ଏଥିେର ତାହା ାମୀ େଯାେଷଫ ଧାମ କ ଥିବାରୁ ଏବଂ
ତାହା ୁ ପ୍ର କାଶେର ନି ାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇ ା ନ କରିବାରୁ
େଗାପନେର ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ି ର କେଲ।

20 କି ୁ େସ ଏହା ମନ କଲା ପେର, େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ
ଦୂତ ପ୍ନ େର ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “େହ ଦାଉଦ ସ ାନ
େଯାେଷଫ, ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ମରୀୟମ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ର ଗଭର୍ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା େହାଇଅଛି।
21 େସ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିେବ, ଆଉ ତୁ େ ତାହା ନାମ ଯୀଶୁ େଦବ,
କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ର ସମ ପାପରୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କରିେବ।”
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22ଭାବବାଦୀ ାରା ପ୍ର ଭୁ ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ
ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଏସମ ଘଟିଲା,
23 “େଦଖ,ଜେଣକନ୍ୟା ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବକରିେବ,ଆଉ

େଲାେକ ତାହା ନାମ ଇ ାନୁଏଲ େଦେବ,” ଏହି ନାମର
ଅଥର୍ “ଆ ମାନ ସହିତ ଈଶ୍ବ ର।”

24ଏଥିେର େଯାେଷଫ ନିଦରୁ ଉଠି ପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହା ୁ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହିପରି କେଲଓ ନିଜଭାଯର୍ ୍ୟା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ;
25 କି ୁ େସ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ସହିତ ସହବାସ
କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େସ ପୁତ୍ର ନାମ ଯୀଶୁ େଦେଲ।

2
ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ପି ତ

1 େହେରାଦ ରାଜା ସମୟେର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର
େବଥଲିହିମେର ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ େହବା ପେର, େଦଖ, ପୂବର୍ ଦିଗେର
ଥିବା େଦଶରୁ େକେତକ ପି ତ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି କହିେଲ,
2 “ଯିହୁ ଦୀମାନ ର େଯଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି , େସ
େକଉଁଠାେର? କାରଣ ଆେ ମାେନ ପୂବର୍ ଦିଗେର ତାହା ତାରା
େଦଖି ତାହା ୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସି ଅଛୁ।”

3ଏହା ଶୁଣି େହେରାଦରାଜା ଓ ତାହା ସହିତ ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀ ଉଦ୍ ବି େହେଲ;

4 ପୁଣି, େସ େଲାକ ର ସମ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀ ୁ ଏକତ୍ର
କରି, ଖ୍ର ୀ େକଉଁଠାେର ଜନ୍ମ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ, ତାହା େସମାନ ଠାରୁ
ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚ ା କେଲ। 5େସମାେନତାହା ୁ କହିେଲ, ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶର େବଥଲିହିମେର, କାରଣ ଭାବବାଦୀ ାରା ଏପରି
େଲଖାଅଛି,
6 “ଆଉ େଗା ଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶର େବଥଲିହିମ,

ତୁ ଯିହୂ ଦାର ପ୍ର ଧାନ ନଗରସମୂହ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ େନାହଁୁ ,

କାରଣ େଯ ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିେବ,
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ଏପରି ଜେଣ ଶାସନକ ର୍ ା େତାʼଠାରୁ ଆସି େବ।”
7 ତାହାପେର େହେରାଦ ପି ତମାନ ୁ େଗାପନେର ଡାକି, େସହି

ତାରା େକଉଁ ସମୟେର େଦଖାଗଲା, ଏହା େସମାନ ଠାରୁ ଠିକ୍
ଭାବେର ବୁଝିେନେଲ। 8 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ େବଥଲିହିମକୁ ପଠାଇ
କହିେଲ, “ଆପଣମାେନଯାଇ େସହି ଶିଶୁ ସ େର ଠିକ୍ଭାବେର
ଅନୁସ ାନ କର ,ୁଆଉସ ାନ ପାଇଲାକ୍ଷଣିଆ କୁ ସ ାଦ ଦିଅ ୁ,
େଯପରି ଆେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବା।”

9େସଥିେର େସମାେନରାଜା କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗେଲ;ଆଉେଦଖ,
େସମାେନ ପୂବର୍ େଦଶେର େଯଉଁ ତାରା େଦଖିଥିେଲ,ତାହା େସମାନ
ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇ, େଯଉଁଠାେର ଶିଶୁ ଥିେଲ, େଶଷେର େସହି ାନ
ଉପେରରହିଗଲା। 10େସମାେନତାରା େଦଖିମହାନ େରଅତିଶୟ
ଆନ ି ତ େହେଲ,

11ଆଉ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁ ୁ ତାହା ମାତା ମରୀୟମ
ସ େର େଦଖି, ତାହା ୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କେଲ ଏବଂ ଆରାଧନା
କେଲ, ପୁଣି,ଆପଣା ଆପଣା େପଡ଼ି ଫିଟାଇ ତାହା ୁ ସୁନା, କୁ ୁ ରୁ ଓ
ଗ ରସ ଉପହାର େଦେଲ। 12ପେର େହେରାଦ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି
ନ ଯିବାକୁ ପ୍ନ େର ସତକର୍ ବାଣୀ ପାଇ େସମାେନ ଅନ୍ୟ ପଥ େଦଇ
ଆପଣା େଦଶକୁ ଚାଲିଗେଲ।

ମିସରକୁ ପଳାୟନ
13 େସମାେନ ଚାଲିଯିବା ପେର, େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ
ପ୍ନ େର େଯାେଷଫ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାହା
ମାତା ୁ େନଇ ମିସରକୁ ପଳାଅ, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ନ କହିବା
ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ରୁ ହ, କାରଣ ଶିଶୁ ୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ
େହେରାଦ ତାହା ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ।”

14 ଏଥିେର େସ ଉଠି ରାତି୍ର େର ଶିଶୁ ଓ ତାହା ମାତା ୁ େନଇ
ମିସରକୁ ପଳାଇଗେଲ, 15 ଆଉ େହେରାଦ ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ
େସଠାେର ରହିେଲ, େଯପରି ଭାବବାଦୀ ାରା ପ୍ର ଭୁ ଉ ଏହି
ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ, “ମିସରରୁ ଆେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ ଆ ାନ କଲୁ।”

େହେରାଦ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା
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16 ଇତିମଧ୍ୟେର େହେରାଦ ପି ତମାନ ାରା ଆପଣାକୁ
ପ୍ର ବି ତ େହବା େଦଖି ରାଗିଗେଲ,ଆଉ େସମାନ ନିକଟରୁ ଉ ମ
ରୂ େପ େଯଉଁ ସମୟେର ବୁଝିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଦୁଇ ବଷର୍ ଓ
େସଥିରୁ କମ୍ ବୟ େଯେତ ବାଳକ େବଥଲିହିମ ପୁଣି, େସଥିର
ସମ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ, େଲାକ ପଠାଇ େସହି ସମ ୁ ବଧ
କରାଇେଲ।

17େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ
ସଫଳ େହଲା,
18 “ରାମାେର ର ଶୁଣାଗଲା,

େରାଦନ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପ,
ରାେହଲ ଆପଣା ସ ାନମାନ ନିମେ େରାଦନ କରୁ ଥିେଲ;

ଆଉ େସମାେନ ନାହାି େବାଲି େସ ସା ନାର କଥା ମାନିବାକୁ
ଇ ା କରୁ ନ ଥିେଲ।”

ନାଜରିତକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
19 େହେରାଦ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର, େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ

ମିସରେର େଯାେଷଫ ୁ ପ୍ନ େର ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, 20 “ଉଠ,
ଶିଶୁ ଓ ତାହା ମାତା ୁ େନଇ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ ଯାଅ, କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଶିଶୁ ପ୍ର ାଣ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ,
େସମାନ ର ମୃତୁ ୍ୟ ଘଟିଅଛି।” 21େସଥିେର େସଉଠି ଶିଶୁ ଓ ତାହା
ମାତା ୁ େନଇ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ ଆସି େଲ।

22 ମାତ୍ର ଆଖ ଲାୟ ଆପଣା ପିତା େହେରାଦ ାନେର
ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ରାଜା େହାଇଅଛି , ଏହା ଶୁଣି େସଠାକୁ ଯିବା
ପାଇଁ େସ ଭୟ କେଲ; କି ୁ ପ୍ନ େର ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପାଇ େସ ଗାଲିଲୀ
ଅ ଳକୁ ପଳାଇଗେଲ 23ଓ ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରେର ଯାଇ ବାସ
କେଲ, େଯପରି ଭାବବାଦୀମାନ ାରା ଉ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ
େଯ, “େସ ନାଜରିତୀୟ େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହେବ।”

3
ବାି ଜକ େଯାହନ ପ୍ର ଚାର
(ମାଥିଉ 1:1-8; ଲୂକ 3:1-18; େଯାହନ 1:6-8,15-34)
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1 େସହି କାଳେର ବାି ଜକ େଯାହନ ଉପି ତ େହାଇ ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶର ପ୍ର ା ରେର େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 2 “ମନ-
ପରିବ ର୍ ନ କର, କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ସି କଟ।” 3 ଯିଶାଇୟ
ଭାବବାଦୀ ଯାହା ବିଷୟେର ଏହି ବାକ୍ୟ କହିଥିେଲ,
“ଏ େସହି ବ୍ୟି , ପ୍ର ା ରେର ଉ ଶ କରୁ ଥିବା ଜଣକର ର,
‘ପ୍ର ଭୁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର,

ତାହା ରାଜଦା ସଳଖ କର।’ ”
4 େସହି େଯାହନ ଓଟ େଲାମର ବ ପି ୁ ଥିେଲ ଓ ଆପଣା

ଅ ାେର ଚମର୍ ପଟୁ କା ବା ୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପ ପାଳ
(କ୍ୟାରବ ବୃକ୍ଷର ଫଳ) ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା। 5 େସେତେବେଳ
ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ସମ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ପୁଣି, ଯ ର୍ ନ ନଦୀ
ନିକଟବ ର୍ ୀ ସମ ଅ ଳର େଲାକମାେନ ବାହାରି ତାହା ପାଖକୁ
ଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ, 6 ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ୀକାର କରି
ତାହା ାରା ଯ ର୍ ନ ନଦୀେର ବାି ଜିତ େହେଲ।

7 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ବାି
ନିମେ ଆସୁଅଛି , ଏହା େଦଖି େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େର
କାଳସପର୍ ର ବଂଶ, ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମେ
କିଏ ତୁ ମାନ ୁ େଚତନା େଦଲା? 8 ଏଣୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର
ଉପଯୁ ଫଳଉ କର, 9 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ତଆ ମାନ ର ପିତା,
ମେନ ମେନ ଏପରି କହିବାକୁ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ର ହାମ ନିମେ ସ ାନ
ଉ କରିପାରି ।

10 ଆଉ ଏେବ ମଧ୍ୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି;
ଅତଏବ େଯେକୗଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ
ନିଆଁେର ପକାଯିବ। 11 ମୁଁ ସି ନା ତୁ ମାନ ୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନିମେ
ଜଳେର ବାି େଦଉଅଛି, ମାତ୍ର େମା ପେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ
େମାʼଠାରୁ ଅଧିକ ଶି ମାନ, ତାହା ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େସ ତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ ଅି େର ବାି
େଦେବ। 12 ତାହା ହାତେର କୁଲା ଅଛି, ଆଉ େସ ନିଜ ଖଳା
ଉ ମଭାେବ ପରି ାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରେର ଏକାଠି
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କରି ରଖିେବ, କି ୁ ଅଗାଡ଼ିଯାକ ଲିଭୁ ନ ଥିବା ଅି େର େପାଡ଼ି
ପକାଇେବ।”

ଯୀଶୁ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ
(ମାକର୍ 1:9-11; ଲୂକ 3:21,22; େଯାହନ 1:31-34)

13 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯାହନ ାରା ବାି ଜିତ େହବା
ନିମେ ଗାଲିଲୀରୁ ଯ ର୍ ନ ନଦୀକୁ ଆସି େଲ। 14 କି ୁ େଯାହନ
ତାହା ୁ ମନା କରିବାକୁ େଚ ା କରି କହିେଲ, “ଆପଣ ାରା
ବାି ଜିତ େହବା େମାହର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆପଣ େମା ନିକଟକୁ
ଆସୁଅଛି ?” 15 ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଏେବ
ରାଜି ହୁ ଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ର କାେର ସମ ଧମର୍ କମର୍ ସାଧନ କରିବା
ଆ ମାନ ର ଉଚିତ।” େସଥିେର େସ ତାହା କଥାେର ରାଜି
େହେଲ।

16ଯୀଶୁ ବାି ଜିତ େହଲାକ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସି େଲ,ଆଉ େଦଖ,
ଆକାଶ ଉନ୍ମୁ େହଲା, ପୁଣି, େସ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ୁ କେପାତ ପରି
ଅବତରଣକରିଆପଣାଉପରକୁଆସି ବା େଦଖିେଲ। 17ଆଉେଦଖ,
ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “ଏ ଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର , ଏହା ଠାେର
ଆ ର ପରମ ସେ ାଷ।”

4
ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷାର ସ ୁଖୀନ
(ମାକର୍ 1:12-13; ଲୂକ 4:1-13)

1 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ାରା ପରୀକି୍ଷତ େହବା ନିମେ
ପବିତ୍ର ଆ ା କ ର୍ୃ କ ପ୍ର ା ରକୁ ନୀତ େହେଲ, 2 ପୁଣି, ଚାଳିଶ ଦିନ
ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ଉପବାସ କରି େଶଷେର କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ। 3 ଆଉ
ପରୀକ୍ଷକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ତୁ େ େଯେବ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର , େତେବଏହିପଥରଗୁଡ଼ାକରୁ ଟି େହବା ପାଇଁଆଜ୍ଞା ଦିଅ।” 4 କି ୁ
ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “େଲଖାଅଛି, ‘ମନୁଷ୍ୟ େକବଳରୁ ଟିେରବି ବ
ନାହିଁ,ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବାକ୍ୟେର ବି ବ।’ ”

5 ତହିଁ ଉ ାେର ଶୟତାନ ଯୀଶୁ ୁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େନଇଯାଇ ମ ି ରର ଛାତ ଉପେର ଠିଆ କରାଇ
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ତାହା ୁ କହିଲା, 6 “ତୁ େ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , େତେବ ତଳକୁ
େଡଇଁପଡ଼, କାରଣ େଲଖାଅଛି,
‘େସ ଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ ତୁ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦେବ,

ଆଉ କାେଳ ତୁ ପାଦ ପଥରେର ବାଜିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁ କୁ ହ େର େତାଳି ଧରିେବ।’ ”

7ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ଆହୁ ରି େଲଖାଅଛି, ‘ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ

ନାହିଁ।’ ”
8 ପୁନ ଶୟତାନ ଯୀଶୁ ୁ େଗାଟିଏ ଅତି ଉ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ

େନଇଯାଇ ଜଗତର ସମ ରାଜ୍ୟ ଓ େସସବୁର ଐ ଯର୍ ୍ୟ େଦଖାଇ
କହିଲା, 9 ତୁ େ େଯେବ ଆ କୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କରିବ, େତେବ
ଆେ ଏହି ସମ ତୁ କୁ େଦବା।

10ତହିଁେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ଦୂର ହ, ଶୟତାନ, କାରଣ େଲଖାଅଛି, ‘ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା

ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ, ପୁଣି, େକବଳତାହା ରଉପାସନା
କରିବ।’ ”

11 ଏଥିେର ଶୟତାନ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ େଦଖ,
ଦୂତମାେନ ଆସି ତାହା ର େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଆର
(ମାକର୍ 1:14,15; ଲୂକ 4:14,15,31)

12ପେର େଯାହନ ଧରାପଡ଼ିେଲଣି େବାଲି ଶୁଣି େସ ଅ ର େହାଇ
ଗାଲିଲୀକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ; 13 ଆଉ େସ ନାଜରିତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ସବୂଲୂନ ଓ ନ ାଲି ଅ ଳେର ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳି ତ କଫନର୍ ାହୂ ମକୁ
ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କେଲ,

14େଯପରି ଯିଶାଇୟଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହିବାକ୍ୟସଫଳ
ହୁ ଏ,
15 “ସବୂଲୂନ େଦଶ ଓ ନ ାଲି େଦଶ,

ସମୁଦ୍ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଓ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ଅପର ପା ର୍
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଗାଲିଲୀ,

16ଅ କାରବାସୀ େଲାେକ
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ମହା ଆେଲାକ ଦଶର୍ ନ କେଲ, ଆଉ ମୃତୁ ୍ୟର ଅ ଳ
ଓ ଛାୟାେର ଅବି ତ େଲାକ ନିମେ ଆେଲାକ ଉଦିତ
େହଲା।”

17 େସହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଆର କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର, କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ
ସି କଟ।”

ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ
(ମାକର୍ 1:16-20; ଲୂକ 5:1-11; େଯାହନ 1:35-42)

18 େସ ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ବୁଲୁଥିବା ସମୟେର ଶିେମାନ,
ଯାହା ୁ ପିତର େବାଲି କହି , ଆଉ ତାହା ଭାଇ ଆ ି ୟ, ଏହି
ଦୁଇଭାଇ ୁ ସମୁଦ୍ର େରଭଉଁରୀଜାଲପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ,କାରଣ
େସମାେନମ ୍ୟଜୀବୀ ଥିେଲ। 19େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର
ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି।”
20 େସଥିେର େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାହା ର ଅନୁଗମନ
କେଲ।

21 ପୁଣି, େସ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ
ତାହା ଭାଇ େଯାହନ ନାମକ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ୁ େସମାନ ପିତା
େଜବଦୀ ସହିତ େନୗକାେର ଜାଲ ସଜାଡ଼ୁଥିବା େଦଖି େସମାନ ୁ
ଡାକିେଲ। 22େସଥିେର େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି େନୗକା ଓ େସମାନ ର
ପିତା ୁ ଛାଡ଼ି ତାହା ର ଅନୁଗମନ କେଲ।

ଯୀଶୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
(ଲୂକ 6:17-19)

23 ପେର ଯୀଶୁ େସମାନ ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି ଏବଂ େଲାକ ର ସମ ପ୍ର କାର
େରାଗ ଓ ସମ ପ୍ର କାର ପୀଡ଼ା ସୁ କରି ସମୁଦାୟ ଗାଲିଲୀେର
ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 24 ଆଉ ତାହା ବିଷୟେର ଜନରବ
ସମୁଦାୟ ସି ରିୟା ଅ ଳ ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା, ପୁଣି, େଲାେକ
ଭୂ ତଗ୍ର , ମୃଗୀେରାଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ଆଦି ନାନା ପ୍ର କାର
େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଓ ଯ ଣାଗ୍ର ସମ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ସୁ କେଲ। 25 ପୁଣି, ଗାଲିଲୀ,
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େଦକାପଲି, ଯିରୂ ଶାଲମ, ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର
ଅପର ପାରିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଆସି ତାହା ପ ାତ୍  ଗମନ
କେଲ।

5
ଯୀଶୁ ପାବର୍ ତ୍ୟ ଉପେଦଶ

1 େଲାକମାନ ୁ େଦଖି ଯୀଶୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିେଲ, ପୁଣି,
ବସି ବା ପେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି େଲ।

େକଉଁମାେନ ଧନ୍ୟ
(ଲୂକ 6:20-23)

2 େସଥିେର େସ ମୁଖ ଫିଟାଇ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ,
3 “ଆ ାେର ଦୀନହୀନ େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ େସମାନ ର।
4 େଶାକା ର୍ େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନ ସା ନାପ୍ର ା େହେବ।
5ନମ୍ର େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ େହେବ।
6ଧାମ କତା ନିମେ କୁ୍ଷଧିତ ଓ ତୃ ଷିତ େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନ ପରିତୃ େହେବ।
7ଦୟାଳୁ େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନ ଦୟା ପ୍ର ା େହେବ।
8 ଶୁ ଚି େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଦଶର୍ ନ ପାଇେବ।
9ଶାି କାରକ େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନଈଶ୍ବ ର ସ ାନଭାବେରପରିଚିତ େହେବ।
10ଧାମ କତା ନିମେ ତାଡ଼ନାପ୍ର ା େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ େସମାନ ର।
11 େଲାେକ େଯେବ ତୁ ମାନ ୁ େମାʼ ସକାେଶ ନି ା ଓ ତାଡ଼ନା

କରି , ପୁଣି, ମିଥ୍ୟାେର ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ସମ ପ୍ର କାର ମ
କଥା କହି , େତେବତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ। 12ଆନ କରଓଉ ସି ତ
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ହୁ ଅ, କାରଣ ଗର୍ େର ତୁ ମାନ ର ପୁର ାର ପ୍ର ଚୁ ର; େସହିପରି ତ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ରୁ ଆସି ଥିବା ଭାବବାଦୀମାନ ୁ ତାଡ଼ନା
କରିଥିେଲ।

ଲବଣ ଓ ଆେଲାକ
(ମାକର୍ 9:50; ଲୂକ 14:34,35)

13ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, କି ୁ ଲବଣ ଯଦି ାଦବିହୀନ,
େତେବ ତାହା କାହିଁେର ଲବଣା େହବ? ତାହା ଆଉ େକୗଣସି
କାଯର୍ ୍ୟେଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, େକବଳ ବାହାେର ପକାଯାଇ େଲାକମାନ
ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବାର େଯାଗ୍ୟ। 14 ତୁ େ ମାେନ ଜଗତର
େଜ୍ୟାତିଃ।ପବର୍ ତଉପେର ାପିତନଗର ଗୁ େହାଇରହିନପାେର;

15 କିବା େଲାକମାେନ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତେଳ ରଖି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଦୀପରୁ ଖା ଉପେର ରଖି , େସଥିେର ତାହା ଗୃହେର ଥିବା
ସମ େଲାକକୁ ଆେଲାକ ଦିଏ। 16 େସପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ର
ଆେଲାକ େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର କାଶ ପାଉ, େଯପରି େସମାେନ
ତୁ ମାନ ସ ମର୍ େଦଖି ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ର ମହିମା
କୀ ର୍ ନ କରିେବ।

ବ୍ୟବ ା ସଫଳ ନିମେ ଖ୍ର ୀ
17 ମୁଁ େଯ ବ୍ୟବ ା କି ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା େଲାପ

କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ; େଲାପ କରିବାକୁ ଆସି
ନାହିଁ ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି। 18କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯପଯର୍ ୍ୟ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ନ
ପାଇବ, େସପଯର୍ ୍ୟ ସମ ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ୍ୟବ ାରୁ ଏକ ମାତ୍ର ା
କି ଏକ ବି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।

19 ଅତଏବ େଯ େକହି ଏହି ସମ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କେର ଓ େଲାକ ୁ େସହି ପ୍ର କାେର
ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, େସ ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ େବାଲି ପରିଚିତ େହବ;
କି ୁ େଯେକହି େସହି ସମ ପାଳନ କେର ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ,
େସ ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ମହାନ େବାଲି ପରିଚିତ େହବ। 20 କାରଣ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ଧାମ କତା ଶା ୀ ଓ
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ଫାରୂ ଶୀମାନ ଧାମ କତା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକନ େହେଲତୁ େ ମାେନ
େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ।

େକ୍ର ାଧ
21 ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ େଯ, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନ ୁ

କୁହାଯାଇଥିଲା, ‘ନରହତ୍ୟା କରନାହିଁ,ଆଉେଯେକହି ନରହତ୍ୟା
କେର େସ ବିଚାର ାନେର ଦ ନୀୟ େହବ।’ 22 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି ଆପଣା ଭାଇ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେର, େସ
ବିଚାର ାନେର ଦ ନୀୟ େହବ। ପୁଣି, େଯ େକହି ଆପଣା ଭାଇ
କି ‘ମୂଖର୍ ’ େବାଲି କେହ, େସ ମହାସଭାେର ଦି ତ େହବ; ଆଉ େଯ
େକହି ‘ପାଷା ’ େବାଲି କେହ, େସ ଅି ମୟ ନକର୍ େର ଦ ନୀୟ
େହବ।

23 ଅତଏବ ଯଦି େବଦି ନିକଟକୁ ତୁ େ ନିଜର େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣୁଥିବା ସମୟେର ତୁ ବିରୁ େର ତୁ ଭାଇର େକୗଣସି କଥା
ଅଛି େବାଲି େସଠାେର ତୁ ର ମେନ ପେଡ଼, 24 ତାହାେହେଲ
େସହି ାନେର େବଦି ସ ୁଖେର ତୁ ର େନୖେବଦ୍ୟ େଥାଇେଦଇ
ଚାଲିଯାଅ,ଆେଗ ନିଜଭାଇସା େର ମିଳିତହୁ ଅ,ଆଉତାହାପେର
ଆସି ତୁ ର େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କର।

25 ତୁ ର ବିବାଦୀ ସହିତ ବାଟେର ଥିବା ସମୟେର ଶୀଘ୍ର ତାହା
ପ୍ର ତି ମିଳନର ଭାବ େଦଖାଅ, କାେଳ ବିବାଦୀ ତୁ କୁ ବିଚାରକ ର୍ ା
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ, ପୁଣି, ବିଚାରକ ର୍ ା ତୁ କୁ ପଦାତିକ
ହ େରସମପର୍ ଣକରିେବ,ଆଉତୁ େ କାରାଗାରେର ନିକି୍ଷ େହବ।
26 ମୁଁ ତୁ କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ େଶଷ ପାହୁ ଲାଟି ନ ଶୁଝିବା
ପଯର୍ ୍ୟ େସ ାନରୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବାହାରି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।

ବ୍ୟଭିଚାର
27 ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ଉ ଅଛି, ‘ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ।’

28 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି େକୗଣସି ୀ ପ୍ର ତି
କାମ-ଭାବେର ଦୃି ପାତ କେର, େସ ତାହା ସ େର ମେନ ମେନ
ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି।
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29 ଆଉ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ଚକୁ୍ଷ େଯେବ ତୁ ର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ,
େତେବ ତାହା ଉପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତୁ ର ସମ ଶରୀର
ନକର୍ େର ପଡ଼ିବା ଅେପକ୍ଷା େଗାଟିଏ ଅ ନ େହବା ତୁ ପକ୍ଷେର
ଲାଭଜନକ। 30 ପୁଣି, ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ େଯେବ ତୁ ର ବି ର
କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା କାଟି େଫାପାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ତୁ ର
ସମ ଶରୀର ନକର୍ େର ପଡ଼ିବା ଅେପକ୍ଷା େଗାଟିଏ ଅ ନ େହବା
ତୁ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ।

ଛାଡ଼ପତ୍ର
(ମାଥିଉ 19:9; ମାକର୍ 10:11,12; ଲୂକ 16:18)

31ଆହୁ ରି ଉ ଅଛି, ‘େଯ େକହି ଆପଣା ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେର,
େସ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଉ।’ 32 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
େଯ େକହି ଆପଣା ୀକୁ ବ୍ୟଭିଚାର େଦାଷ ବିନା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କେର, େସ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କରାଏ; ଆଉ େଯ
େକହି ପରିତ୍ୟ ା ୀକୁ ବିବାହ କେର, େସ ବ୍ୟଭିଚାର କେର।

ଶପଥ
33 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ େଯ, ପୁରାତନ କାଳର

େଲାକମାନ ୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ‘ତୁ େ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କର ନାହିଁ
ମାତ୍ର ଆପଣା ଶପଥସବୁ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପାଳନ କରିବ।’
34 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଆେଦୗ ଶପଥ କର ନାହିଁ; ଗର୍ ର
ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ବ ର ସି ଂହାସନ; 35 କି ା
ପୃଥିବୀର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହା ର ପାଦପୀଠ;
ଯିରୂ ଶାଲମସହରରଶପଥକରନାହିଁ,କାରଣତାହା ମହାରାଜା
ନଗରୀ;

36ଆପଣା ମ କରଶପଥକରନାହିଁ,କାରଣତାହାର େଗାଟିଏ
େକଶ ଧଳା ବା କଳା କରିବାକୁ ତୁ ର ଶି ନାହିଁ। 37 କି ୁ
ତୁ ମାନ ହଁ କଥା ‘ହଁ’ େହଉ, ନା କଥା ‘ନା’ େହଉ; ଏଥିରୁ ଯାହା
ଅଧିକ, ତାହା ମ ରୁ ଜେନ୍ମ ।

ପ୍ର ତିହିଂସା
(ଲୂକ 6:29,30)
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38 ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ଉ ଅଛି, ‘ଚକୁ୍ଷର ପରିବେ ର୍ ଚକୁ୍ଷ ଓ
ଦ ର ପରିବେ ର୍ ଦ ;’ 39 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଦୁ ର
ପ୍ର ତିେରାଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯ େକହି ତୁ ର ଡାହାଣ ଗାଲେର
ଚାପୁଡ଼ା ମାେର, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ େଦଖାଇଦିଅ।

40 ଆଉ େକହି ଯଦି ତୁ ସହିତ ବିଚାର ାନେର ବିବାଦ କରି
ତୁ ର ଅ ରଖା େନବାକୁ ଇ ା କେର, ତାହାକୁ ବ ମଧ୍ୟ
େଦଇଦିଅ। 41 ପୁଣି, େଯ େକହି ତୁ କୁ େକାେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ
କେର, ତାହା ସା େର ଦୁଇ େକାଶ ଯାଅ। 42 େଯ ତୁ କୁ ମାେଗ,
ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି, େଯ ତୁ ଠାରୁ ଋଣ େନବାକୁ ଇ ା କେର, ତାହା
ପ୍ର ତି ବିମୁଖ ହୁ ଅ ନାହିଁ।

ଶତ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ
(ଲୂକ 6:27,28,32-36)

43 ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ଉ ଅଛି, ‘ତୁ ର ପ୍ର ତିବାସୀକୁ େପ୍ର ମ
କର ଓ ତୁ ର ଶତକୁ ଘୃଣା କର।’ 44 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
ତୁ ମାନ ଶତମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ତାଡ଼ନା କରି , େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, 45 େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ର ସ ାନ େହବ; େସ ତ
ଦୁ ଓ ସ ଉଭୟ ଉପେର ଆପଣା ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉଦୟ କରାି , ପୁଣି,
ଧାମ କ ଓ ଅଧାମ କମାନ ଉପେର ବୃି ବଷର୍ ାି ।

46ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି , େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କେଲ ତୁ ମାନ ର କି ପୁର ାର? କରଗ୍ର ାହୀମାେନ ସୁ ା କଅଣ
ତାହା କରି ନାହିଁ? 47 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େକବଳ
ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନ ୁ ନମ ାର କର, େତେବ ଅଧିକ କଅଣ କର?
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ସୁ ା କଅଣ ତାହା କରି ନାହିଁ? 48 ଅତଏବ
ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା େଯପରି ସି ,ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟ େସହିପରି
ସି ହୁ ଅ।

6
ଦାନ-ଧମର୍
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1 େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସମାନ ସ ୁଖେର େଯପରି
ଧମର୍ କମର୍ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ,
େନାହିେଲ ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ନିକଟେର ତୁ ମାନ ର
ପୁର ାର ନାହିଁ। 2 ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନ
ପରି ନିଜ ସ ୁଖେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ ନାହିଁ; େସମାେନ
େଲାକମାନ ଠାରୁ େଗୗରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜଗୃହେର ଓ
ଦା େର େସପ୍ର କାର କରି । ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁର ାର ପାଇଅଛି ।

3 କି ୁ ତୁ େ ଦାନ କରିବା ସମୟେର ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ କଅଣ
କରୁ ଅଛି ତାହା ତୁ ର ବାମ ହ ନ ଜାଣୁ, 4 େଯପରି ତୁ ର ଦାନ
େଗାପନେରେହବ,ଆଉତୁ ର ପିତା େଯ େଗାପନେରେଦଖି , େସ
ତୁ କୁ ଫଳ େଦେବ।

ପ୍ର ଭୁ ଆଦଶର୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ଲୂକ 11:2-4)

5 ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନ ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜଗୃହ ଓ
ଛକେକାଣେର ଠିଆ େହାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆି ; ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁର ାର
ପାଇଅଛି । 6 କି ୁ ତୁ େ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ସମୟେର ତୁ ର
ଗୁ େକାଠରୀେର ପ୍ର େବଶ କର, ପୁଣି, ତୁ ର ାର ବ କରି
େଗାପନେର ଥିବା ତୁ ପିତା ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର; ଆଉ ତୁ ର
ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖି , େସ ତୁ କୁ ଫଳ େଦେବ। 7 ପୁଣି,
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ସମୟେର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ଅନାବଶ୍ୟକ
ପୁନରୁ ି କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ବହୁ ତ କଥା କହିବାରୁ
େସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣାଯିବ େବାଲି ମେନ କରି ।

8 ଏଣୁ େସମାନ ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମାନ ର
କଅଣ ପ୍ର େୟାଜନ, ମାଗିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ ମାନ ର ପିତା ଈଶ୍ବ ର ତାହା
ଜାଣି ।

9ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପ୍ର କାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର,
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‘େହ ଆ ମାନ ଗର୍ ପିତା,
ତୁ ନାମ ପବିତ୍ର େବାଲି ମାନ୍ୟ େହଉ।
10ତୁ ର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। େଯପରି ଗର୍ େର,
େସହିପରି ପୃଥିବୀେର ତୁ ର ଇ ା ସଫଳ େହଉ।
11ଆଜି ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ।
12 ଆେ ମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନ ୁ କ୍ଷମା

କରିଅଛୁ,
େସପରି ଆ ମାନ ର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କର।

13ପରୀକ୍ଷାେର ଆ ମାନ ୁ ଆଣ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ମ ରୁ ରକ୍ଷା କର। [େଯଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ର ମ ଓ େଗୗରବ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁ ର। ଆେମନ୍।]’

14 କାରଣ େଯେବ େଲାକମାନ ର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କର,
େତେବ ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିେବ;
15 କି ୁ େଯେବ େଲାକମାନ ୁ କ୍ଷମା ନ କର, େତେବ ତୁ ମାନ
ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ।

ପ୍ର କୃତ ଉପବାସ
16ଉପବାସ କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନ ପରି ବିଷ ର୍ ବଦନ

ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଉପବାସ କରୁ ଅଛି େବାଲି
େଲାକମାନ ଆଗେର େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ
ମଳିନ କରି ; ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପୁର ାର ପାଇଅଛି । 17 କି ୁ ତୁ େ ଉପବାସ କରିବା
ସମୟେର ତୁ ମ କେର େତୖଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କର,
18 େଯପରି ତୁ େ ଉପବାସ କରୁ ଅଛ େବାଲି େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର
େଦଖା ନ ଯାଇ ବରଂ େଗାପନେର ଥିବା ତୁ ପିତା ନିକଟେର
େଦଖାଯିବ;ଆଉତୁ ର ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖି , େସତୁ କୁ
ଫଳ େଦେବ।

ଗର୍ େର ସି ତ ଧନ
(ଲୂକ 12:33-34)
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19 େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳ କ୍ଷୟ କେର ପୁଣି, େଚାରମାେନ
ସି ି କାଟି େଚାରି କରି , ଏପରି ପୃଥିବୀେରଆପଣା ଆପଣା ନିମେ
ଧନ ସ ୟ କର ନାହିଁ; 20 ମାତ୍ର େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳ
ନ ନ କେର ଏବଂ େଚାରମାେନ ସି ି କାଟି େଚାରି ନ କରି ,
ଏପରି ଗର୍ େରଆପଣା ଆପଣା ନିମେ ଧନ ସ ୟକର, 21କାରଣ
େଯଉଁଠାେର ତୁ ର ଧନ, େସହିଠାେର ମଧ୍ୟ ତୁ ର ମନ।

ଶରୀରର େଜ୍ୟାତିଃ
(ଲୂକ 11:34-36)

22 ଚକୁ୍ଷ ଶରୀରର ପ୍ର ଦୀପ। ଏଣୁ ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ େଯେବ ନିମର୍ ଳ
ଥାଏ, େତେବ ତୁ ର ସମ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ େହବ। 23 କି ୁ
ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ େଯେବ ଦୂଷିତ ଥାଏ, େତେବ ତୁ ର ସମ ଶରୀର
ଅ କାରମୟ େହବ। ଅତଏବ ତୁ ଅ ର େଜ୍ୟାତିଃ େଯେବ
ଅ କାର ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଅ କାର େକେଡ଼ େଘାରତର!

ଈଶ୍ବ ର ଓ ଧନ
(ଲୂକ 12:22-31)

24 େକୗଣସି େଲାକ ଦୁଇ ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ େହାଇପାେର ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ଜଣ ୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େପ୍ର ମ କରିବ,
ଅଥବା ଜଣ ପ୍ର ତି ଅନୁର େହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ।
ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ େହାଇପାର ନାହିଁ।

ଚିି ତ ନ ହୁ ଅ
(ଲୂକ 10:41; ଫିଲୀେମାନ 1:6-7; ୧ ପିତର 5:7)

25 ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ଜୀବନ
ନିମେ କଅଣ ଖାଇବ ବା କଅଣ ପିଇବ, କିଅବା କଅଣ ପି ି ବ,
ଏଭଳି ତୁ ମାନ ଶରୀର ନିମେ ମଧ୍ୟ ଚି ା କର ନାହିଁ।
ଖାଦ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବ ଅେପକ୍ଷା ଶରୀର କି େଶ୍ର ନୁେହଁ?
26 ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନ ୁ େଦଖ, େସମାେନ ବୁଣି ନାହିଁ କି
କାଟି ନାହିଁ କିଅବା ଅମାରେର ସ ୟ କରି ନାହିଁ, ଆଉ
ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା େସମାନ ୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅି । ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ େସମାନ ଠାରୁ େଶ୍ର ନୁହଁ?
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27 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଚି ା କରି କରି ଆପଣା
ଆୟୁ ଷର େଗାଟିଏ ମୁହୂ ର୍ ମଧ୍ୟ ବୃ ି କରିପାେର? 28 ଆଉ ବ
ନିମେ କାହିଁକି ଚି ା କରୁ ଅଛ? େକ୍ଷତ୍ର ର ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର
ଭାବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କର, େସଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢ଼ି ; େସ ସବୁ ପରିଶ୍ର ମ
କରି ନାହିଁ, କି ା ସୂତା କାଟି ନାହିଁ, 29ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ଶେଲାମନ ସୁ ା ଆପଣାର ସମ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ଏଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିକ ପରି ବିଭୂ ଷିତ ନ ଥିେଲ।

30 କି ୁ େକ୍ଷତର େଯଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି, ଆଉ କାଲି ଚୁ ଲିେର
ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ େଯେବ ଈଶ୍ବ ର ଏପ୍ର କାର େବଶ ଦିଅି , େତେବ,
େହ ଅ ବି ାସୀମାେନ, େସ ତୁ ମାନ ୁ କି ଅଧିକ ନିି ତରୂ େପ ବ
ନ େଦେବ? 31 ଏଣୁ କଅଣ ଖାଇବା? ଅବା କଅଣ ପିଇବା? କିଅବା
କଅଣ ପି ି ବା? ଏହା କହି ଚିି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ।

32 କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଖାଜି ବୁଲି ।
ଆଉ ଏହି ସମ ବିଷୟ େଯ ତୁ ମାନ ର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା
ତୁ ମାନ ର ଗର୍ ପିତା ଜାଣି । 33 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଥମେର
ତାହା ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାମ କତା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମ
ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ। 34 ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିି ତ
ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିେଜ ନିଜ ପାଇଁ ଚି ା କରିବ। ଆଜିର
କ ଆଜି ପାଇଁ ଯେଥ ।

7
ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରିବା
(ଲୂକ 6:37,41,42)

1ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବିଚାରିତ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର
ନାହିଁ। 2କାରଣ େଯଉଁ ବିଚାରେର ବିଚାର କର, େସହି ବିଚାରେର
ତୁ େ ମାେନ ବିଚାରିତ େହବ; ପୁଣି, େଯଉଁମାପେରମାପକର, େସହି
ମାପେର ତୁ ମାନ ୁ ମପାଯିବ। 3 ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ଭାଇର
ଆଖିେର ଥିବା କୁଟାଟିକକ େଦଖୁଅଛ, କି ୁ ତୁ ନିଜଆଖିେର େଯଉଁ
କଡ଼ିକାଠ ଅଛି, ତାହା ଭାବି େଦଖୁ ନାହଁ? 4 ଅଥବା ତୁ େ କିପରି
ଆପଣା ଭାଇ କି କହିବ, ଆସ, ତୁ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର
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କରିଦିଏ? ଆଉ େଦଖ, ତୁ ଆଖିେର କଡ଼ିକାଠ ଅଛି! 5 େର
କପଟୀ,ଆେଗଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରିପକାଅ, ତାହା
ପେର ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ
ଭାବେର େଦଖି ପାରିବ। 6ପବିତ୍ର ପଦାଥର୍ କୁକୁରମାନ ୁ ଦିଅ ନାହିଁ,
କି ା ତୁ ମାନ ର ମୁ ା ଘୁଷୁରିମାନ ଆଗେର ପକାଅ ନାହିଁ,
କାେଳ େସମାେନ େସହିସବୁ େସମାନ ପାଦ ତେଳ ଦଳି େଦେବ ଓ
ବୁଲିପଡ଼ି ତୁ ମାନ ୁ ବିଦୀ ର୍ କରିେଦେବ।

ମାଗ, େଖାଜ ଓ ାରେର ଆଘାତ କର
(ଲୂକ 11:9-13)

7 ମାଗ, େସଥିେର ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ; େଖାଜ, େସଥିେର
ତୁ େ ମାେନ ସ ାନ ପାଇବ; ାରେର ଆଘାତ କର, େସଥିେର
ତୁ ମାନ ନିମେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। 8କାରଣ େଯ େକହି ମାେଗ,
େସ ପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ ସ ାନ ପାଏ; ଆଉ, େଯ ାରେର
ଆଘାତ କେର, ତାହା ନିମେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। 9 କି ା ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛି, େଯ ନିଜ ପୁଅ ରୁ ଟି ମାଗିେଲ
ତାହାକୁ ପଥର େଦବ, 10 କିଅବା ମାଛ ମାଗିେଲ ତାହାକୁ ସପର୍ େଦବ?
11 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଦୁ େହେଲ ମଧ୍ୟ େଯେବ ଆପଣା ଆପଣା
ପିଲାମାନ ୁ ଉ ମଉ ମଦାନ େଦଇଜାଣ, େତେବ ତୁ ମାନ ର
ଗର୍ ପିତା ତାହା ଛାମୁେର ମାଗିବା େଲାକମାନ ୁ େକେତ ଅଧିକ
ରୂ େପ ଉ ମ ଉ ମ ବିଷୟ ନ େଦେବ!

ଧମର୍ ଶା ର ସାର
(ଲୂକ 13:24)

12 ଅତଏବ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଯାହାସବୁ କର ୁ
େବାଲି ଇ ା କର, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନ ପ୍ର ତି େସହିସବୁ
କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ
ଧମର୍ ଶା ର ସାର। 13 ସଂକୀ ର୍ ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ କର, କାରଣ
ସବର୍ ନାଶକୁ େନଇଯିବା ାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ର ଶ , ପୁଣି, ତାହା
େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରିବା େଲାେକ ଅେନକ। 14 ଆଉ ଜୀବନକୁ
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େନଇଯିବା ାର ସଂକୀ ର୍ ଓ ପଥ ଦୁଗର୍ ମ, ପୁଣି, ତାହାର ସ ାନ
ପାଇବା େଲାେକ ଅ ।

ଗଛ ଓ ତାʼ ଫଳ
(ଲୂକ 6:43-44,46; 13:25-27)

15ଭ ଭାବବାଦୀମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; େସମାେନ
େମ ାେବଶ େର ତୁ ମାନ ପାଖକୁ ଆସି , କି ୁ ଅ ରେର
େସମାେନ ହିଂସକ ବାଘ! 16 େସମାନ ଫଳ ାରା ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ୁ ଚିି ବ। େଲାକମାେନ କି କ ାଗଛରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ କି ା
କାନେକାଳି ଗଛରୁ ଡିି ରି ଫଳ େତାଳି ? 17 େସହି ପ୍ର କାେର ସବୁ
ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫେଳ, କି ୁ ମ ଗଛ ମ ଫଳ ଫେଳ।
18ଭଲଗଛମ ଫଳଫଳି ନ ପାେର, କିଅବା ମ ଗଛଭଲଫଳ
ଫଳି ନ ପାେର। 19 େଯେକୗଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା
ହଣାଯାଇ ନିଆଁେର ପକାଯାଏ। 20 ଅତଏବ େସମାନ ଫଳ ାରା
ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଚିି ବ।

ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 25:12; ଯିଶାଇୟ 29:13)

21 େମାେତ ‘ପ୍ର ଭୁ , ପ୍ର ଭୁ ’ େବାଲି ଡାକି , ଏପରି ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯ େମାହର ଗର୍
ପିତା ଇ ା ସାଧନ କେର, େସ ପ୍ର େବଶ କରିବ। 22 େସ ଦିନ
ଅେନେକ େମାେତ କହିେବ, ‘େହ ପ୍ର ଭୁ , େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆେ ମାେନ କି
ତୁ ନାମେର ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ?’ ପୁଣି, ତୁ ନାମେର
କି ଭୂ ତମାନ ୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ ନାମେର କି ଅେନକ
ଆ ଯର୍ ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? 23 େସେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନ ୁ

ରୂ େପ କହିବି, ‘ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େକେବ େହଁ ଜାଣି ନାହିଁ। େହ
ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାେନ େମା ପାଖରୁ ଦୂର ହୁ ଅ।’

ଦୁଇ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ
(ଲୂକ 6:47-49)

24 ଏଣୁ େଯ େକହି େମାହର ଏହି ସମ କଥା ଶୁେଣ ଓ ପାଳନ
କେର, େସ ପଥର ଉପେର ଘର ତିଆରି କରିବା ଜେଣ ବୁି ମାନ
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େଲାକ ସଦୃଶ େହବ। 25 ବଷର୍ ା େହଲା, ବଢ଼ି ଆସି ଲା ପୁଣି, ବତାସ
ବହିଲା ଓ େସହି ଘରକୁ ଧ ା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ,
କାରଣ ପଥର ଉପେର ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। 26ଆଉ େଯ େକହି
େମାହର ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କେର ନାହିଁ, େସ ବାଲି
ଉପେରଘର ତିଆରିକରିବା ଜେଣ ମୂଖର୍ େଲାକଭଳି େହବ। 27ବଷର୍ ା
େହଲା, ବଢ଼ି ଆସି ଲା ପୁଣି, ବତାସ ବହିଲା ଓ େସହି ଘରକୁ ଧ ା
ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, ତାହାର ପତନ ଭୟ ର
େହଲା।”

ଯୀଶୁ ର ଅଧିକାର
(ମାଥିଉ 13:54; 22:33; ଲୂକ 4:22,32; ମାକର୍ 6:2)

28 ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା େଶଷ କରେ େଲାକମାେନ ତାହା
ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ, 29 କାରଣ େସ େସମାନ ର
ଶା ୀମାନ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ େଦଇ ଅଧିକାରପ୍ର ା ବ୍ୟି ପରି
େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ।

8
କୁ େରାଗୀର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 1:40-45; ଲୂକ 5:12-16)

1 ଯୀଶୁ ପାହାଡ ଉପରୁ ଓ ାଇ ଆସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ
ତାହା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିେଲ। 2ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ କୁ େରାଗୀ
ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ ଯଦି
ଇ ା କରି , ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚି କରିପାରି ।

3 େସଥିେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଇ ା
କରୁ ଅଛି, ଶୁଚି ହୁ ଅ।” େସହିକ୍ଷଣି େସ ଆପଣା କୁ େରାଗରୁ ଶୁଚି
େହଲା। 4 ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, କାହାକୁ କୁହ
ନାହିଁ, କି ୁ ଯାଅ, ନିଜକୁ ଯାଜକ ୁ େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶା
େଯଉଁ େନୖେବଦ୍ୟ ବିଷୟେରଆେଦଶେଦଇଅଛି ,ତାହା େସମାନ
ପାଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ଉ ଗର୍ କର।”
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େରାମୀୟ େସନାପତି ବି ାସ
(ଲୂକ 7:1-10)

5 ଯୀଶୁ କଫନର୍ ାହୂ ମ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରେ ଜେଣ ଶତ-
େସନାପତି ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ବିନତି କରି କହିେଲ, 6 େହ ପ୍ର ଭୁ ,
େମାହର ଦାସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗେର ଅତିଶୟ ଯ ଣା ପାଇ ଗୃହେର
ଶଯ୍ୟାଗତ ଅଛି।

7 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ତାହାକୁ ସୁ କରିବି।”
8 କି ୁ ଶତ-େସନାପତି ଉ ର େଦେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େଯ େମାʼ

ଘେର ପାଦ ପକାଇେବ, ମୁଁ ଏପରି େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; କି ୁ େକବଳ
ପେଦଆଜ୍ଞାକର ୁ, େମାହରଦାସ ସୁ େହବ। 9କାରଣ ମୁଁପରାଧୀନ
ମନୁଷ୍ୟ େହେଲ ସୁ ା େମାହର ଅଧୀନେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଛି ; ମୁଁ
ଜଣକୁ ଯାଅ କହିେଲ େସ ଯାଏ; ଅନ୍ୟକୁ ଆସ କହିେଲ େସ ଆେସ;
ପୁଣି, େମାହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିେଲ େସ କେର।

10ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ଚମୃ ତ େହାଇ ପଛେର ଆସୁଥିବା େଲାକ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
କାହାରିଠାେର ଏେଡ଼ ବଡ଼ ବି ାସ ପାଇ ନାହିଁ। 11 କି ୁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଅେନେକ ପୂବର୍ ଓ ପି ମରୁ ଆସି ଅବ୍ର ହାମ,
ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ସହିତ ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନେର ବସି େବ,
12 ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ ାନମାେନ ବାହାର ଅ କାରେର ପକାଯିେବ;
େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦ ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।”

13ଆଉଯୀଶୁ ଶତ-େସନାପତି ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ,ତୁ େ େଯପରି
ବି ାସ କରୁ ଅଛ, ତୁ ପ୍ର ତି େସହିପରି େହଉ।” େସହିକ୍ଷଣି ଦାସଟି
ସୁ େହଲା।

ଅେନକ ସୁ ତା
(ମାକର୍ 1:29-34; ଲୂକ 4:38-41)

14 ପେର ଯୀଶୁ ପିତର ଘରକୁ ଆସି ତାହା ଶାଶୁ ୁ ରେର
ଶଯ୍ୟାଗତା ଥିବା େଦଖିେଲ; 15 େସଥିେର େସ ତାହା ର ହ ଶର୍
କେଲ, ଆଉ ତାହା ୁ ର ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, େସ ଉଠି ତାହା ର
େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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16 ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ େଲାକମାେନ ଅେନକ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକ ୁ
ତାହା ନିକଟକୁଆଣିେଲ, େସଥିେର େସକଥା ମାତ୍ର େକଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ
ଛଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ସମ ପୀଡ଼ିତ େଲାକ ୁ ସୁ କେଲ, 17 େଯପରି
ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ,
“ ‘ନିେଜ ଆ ମାନ ର ଦୁବର୍ ଳତାସବୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ ଓ ବ୍ୟାଧିସବୁ

ବହନ କେଲ।’ ”

ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ େହବାର େଯାଗ୍ୟତା
(ଲୂକ 9:57-62)

18 ଯୀଶୁ ଆପଣାର ଚାରିଆେଡ଼ େଲାକସମୂହ େଦଖି ଆରପାରିକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 19 ପୁଣି, ଜେଣ ଶା ୀ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆପଣ େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିେବ, ମୁଁ
ଆପଣ ଅନୁଗମନ କରିବି।

20 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି,
ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ମୁ ଗିୁ ବାର
ାନ ନାହିଁ।” 21 ପୁଣି, ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜେଣ ତାହା ୁ
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ପ୍ର ଥେମ ଯାଇ େମାହର ପିତା ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେପକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ୁ ସମାଧି େଦବା ପଯର୍ ୍ୟ ରହିବା
ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି ଦିଅ ୁ।

22 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର,
ମୃତମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ େଲାକ ୁ ସମାଧି େଦବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିଦିଅ।”

ଝଡ଼ ଉପେର ଅଧିକାର
(ମାକର୍ 4:35-41; ଲୂକ 8:22-25)

23 େସ େନୗକାେର ଚଢ଼େ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ପେଛ
ପେଛ ଗେଲ। 24 ପୁଣି, େଦଖ, ସମୁଦ୍ର େର ଏପରି ପ୍ର ବଳ ଝଡ଼ େହଲା
େଯ, ତର େର େନୗକାଟି ଆ ାଦିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର େସ
େଶାଇଥିେଲ। 25 ଆଉ େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସି ତାହା ୁ ଉଠାଇ
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ରକ୍ଷା କର ,ୁ ଆେମ ମଲୁ।
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26 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େହ ଅ ବି ାସୀମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏେଡ଼ ଭୀରୁ ?” େସେତେବେଳ େସ
ଉଠି ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର କୁ ଧମକ େଦେଲ,ଆଉ ସବୁ ଧିରି ର େହଲା।

27 େସଥିେର େଲାକମାେନ ଚମୃ ତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ କିପରି
ବ୍ୟି େଯ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହା ଆଜ୍ଞା ମାନି ।

ଦୁଇ ଭୂ ତଗ୍ର ୁ ଯୀଶୁ ସୁ ତା
(ମାକର୍ 5:1-20; ଲୂକ 8:26-39)

28 ପେର ଆରପାରିେର ଗଦରୀୟମାନ ଅ ଳେର ଯୀଶୁ
ଉପି ତ ହୁ ଅେ ଦୁଇ ଜଣଭୂ ତଗ୍ର ସମାଧି- ାନରୁ ବାହାରି ତାହା ୁ
େଭଟିେଲ। େସମାେନ ଏପରି ଦୁ ର୍ ା ଥିେଲ େଯ, େସହି ବାଟ େଦଇ
େକହି ଯିବା ଆସି ବା କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ। 29ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ
ଚି ାରକରିକହିେଲ, େହଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ,ତୁ ସା େରଆ ମାନ
କଅଣଅଛି? ସମୟନ େହଉଣୁ ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ଯ ଣା େଦବା
ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଲ?

30 ଆଉ େସମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲ
ଚରୁ ଥିଲା। 31 ଏଥିେର ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ ତାହା ୁ ବିନତି କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, େଯେବଆ ମାନ ୁ ଛଡ଼ାଅ, େତେବ ଘୁଷୁରିପଲ ଭିତରକୁ
ପଠାଇଦିଅ। 32 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ।” େସଥିେର
େସମାେନ ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ଭିତେର ପଶିେଲ; ଆଉ େଦଖ,
ଘୁଷୁରିପଲ ଅତି େବଗେର େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତୀଖ ାନ େଦଇ ସମୁଦ୍ର େର
ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମେଲ। 33 ପୁଣି, ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ ପଳାଇଗେଲ
ଏବଂ ନଗରକୁ ଯାଇ ସମ ଘଟଣା ଓ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକ ପ୍ର ତି
ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, େସହିସବୁ ଜଣାଇେଲ। 34 ଆଉ େଦଖ,
ନଗରର ସମ େଲାକ ଯୀଶୁ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସି େଲ,
ପୁଣି, ତାହା ୁ େଦଖି େସମାନ ସୀମାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବିନତି
କେଲ।

9
ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 2:1-12; ଲୂକ 5:17-26)
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1 େସଥିେର ଯୀଶୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ପାରି େହେଲ ଓ ନିଜ ନଗରକୁ
ଆସି େଲ। 2 ଆଉ େଦଖ, େଲାେକ ଶଯ୍ୟାଗତ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗୀକୁ ବହି ତାହା ପାଖକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ
ବି ାସ େଦଖି େସହି ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ବ , ସାହସ
ଧର, ତୁ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା।”

3 ଆଉ େଦଖ, ଶା ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ମେନ ମେନ
କହିେଲ, ଏହି େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ନି ା କରୁ ଅଛି।

4 ଯୀଶୁ େସମାନ ମନର ଚି ା ଜାଣି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କାହିଁକି କୁଚି ା କରୁ ଅଛ? 5 କାରଣ
କଅଣ ସହଜ? ‘ତୁ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା’ େବାଲି କହିବା,
ବା, ‘ଉଠ, ଚାଲ’ େବାଲି କହିବା? 6 କି ୁ ପୃଥିବୀେର
ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର େଯ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା
େଯପରିତୁ େ ମାେନଜାଣିପାର,”ଏଥିପାଇଁ େସପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ
କହିେଲ, “ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ େନଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ।”
7 େସଥିେର େସ ଉଠି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। 8 ତାହା େଦଖି
େଲାକସମୂହଭୟକେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଏପରି
ଅଧିକାର େଦଇଅଛି , ତାହା ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କେଲ।

ମାଥିଉ ୁ ଆ ାନ
(ମାକର୍ 2:13-17; ଲୂକ 5:27-32)

9 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥିଉ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ୁ
କର ଆଦାୟ ାନେର ବସି ଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର
ଅନୁଗମନ କର।” େସଥିେର େସ ଉଠି ତାହା ର ଅନୁଗମନ କେଲ।

10 ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୃହେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସି ବା ସମୟେର,
େଦଖ, ଅେନକ କରଗ୍ର ାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ଆସି ତାହା ଓ ତାହା ର
ଶିଷ୍ୟମାନ ସା େର ବସି େଲ। 11 ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା େଦଖି
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ତୁ ମାନ ଗୁରୁ
କାହିଁକି କରଗ୍ର ାହୀ ଓ ପାପୀମାନ ସା େର େଭାଜନ କରି ?”

12 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “ସୁ େଲାକମାନ ର
େବୖଦ୍ୟଠାେର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁ େଲାକମାନ ର
ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 13 କି ୁ ‘ଆେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନପାଇ ଦୟା ଭଲ
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ପାଉ,’ ଏହି ବାକ୍ୟର ମମର୍ ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର, କାରଣ
ମୁଁ ଧାମ କମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ନିମେ ଆସି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ପାପୀମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ନିମେ ଆସି ଅଛି।”

ଉପବାସର କାରଣ
(ମାକର୍ 2:18-22; ଲୂକ 5:33-39)

14 େସହି ସମୟେର େଯାହନ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ପାଖକୁ
ଆସି କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଉପବାସ କରୁ , କି ୁ
ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରି ନାହିଁ କାହିଁକି?

15ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବର େଯପଯର୍ ୍ୟ ବରଯାତ୍ର ୀମାନ
ସହିତ ଥାଆି , େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ କି େଶାକ କରିପାରି ?
କି ୁ ସମୟ ଆସି ବ, େଯେତେବେଳ େସମାନ ଠାରୁ ବର ୁ କାଢ଼ି
ନିଆଯିବ, ଆଉ େସେତେବେଳ େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।

16 େକହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁ ଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହିଁ,
କାରଣ େସହି ତାଳି ଲୁଗାରୁ େବଶୀ ଛି ାଇନିଏ ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅଧିକ
ବଡ଼ ଚିରା ହୁ ଏ। 17ଆଉ େଲାେକ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁ ଣା କୁ ାେର
ରଖି ନାହିଁ; ରଖିେଲ କୁ ା ଫାଟିଯାଏ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପଡ଼ିଯାଏ,
ଆଉ କୁ ାସବୁ ନ ହୁ ଏ; କି ୁ େଲାେକ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ
କୁ ାେର ରଖି , ପୁଣି, ଉଭୟ ରକ୍ଷା ପାଏ।”

ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବିତ ଓ ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ସୁ
(ମାକର୍ 5:21-43; ଲୂକ 8:40-56)

18 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିବା ସମୟେର, େଦଖ,
ଜେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ, େମାହର
ଝିଅଟି ଏହିକ୍ଷଣି ମରିଗଲା, କି ୁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପେର ହ
େଥାଇବା େହଉ ୁ,ଆଉେସବି ବ। 19େସଥିେରଯୀଶୁ ଉଠିଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ତାହା ପଛେର ଗେଲ।

20 ଆଉ େଦଖ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ଜେଣ
ୀେଲାକ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହା ଲୁଗାର ଝୁ ା ଛୁଇଁଲା, 21 କାରଣ
େସ ମେନ ମେନ କହୁ ଥିଲା, େକବଳ ତାହା ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ ମୁଁ ସୁ
େହବି।
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22 କି ୁ ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ଼ି ତାହାକୁ େଦଖି କହିେଲ, “ବେ ,
ସାହସ ଧର, େତାହର ବି ାସ େତାେତ ସୁ କରିଅଛି।” େସହି
ଦ ରୁ ୀେଲାକଟି ସୁ େହାଇଗଲା। 23 ପେର ଯୀଶୁ େସହି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୃହକୁ ଆସି ବଂଶୀବାଦକମାନ ୁ ଓ େକାଳାହଳ କରୁ ଥିବା
େଲାକସମୂହକୁ େଦଖି କହିେଲ, “ବାହାରିଯାଅ, ବାଳିକାଟି ତ ମରି
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଶାଇ ପଡ଼ିଅଛି” 24 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ
ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 କି ୁ େଲାକସମୂହ ବାହାର
କରାଯାଆେ , ଯୀଶୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାଳିକାଟିର ହାତ ଧରିେଲ,
ଆଉେସଉଠିଲା। 26 ପୁଣି,ଏହି କଥା େସହି େଦଶଯାକବ୍ୟାପିଗଲା।

ଦୁଇ ଅ ମାନ ୁ ଦୃି ଦାନ
(ମାଥିଉ 20:30,31; ମାକର୍ 10:47,48; ଲୂକ 18:38,39)

27 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଦୁଇ ଜଣ ଅ ପେଛ
ପେଛଚାଲି ଉ ରକରିକହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହଦାଉଦ ସ ାନ,
ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କର ୁ। 28 ପୁଣି, େସ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରେ
େସହି ଅ ମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି େଲ। ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ େଯ ଏହା କରିପାେର, ତାହା କି ବି ାସ କରୁ ଅଛ?”
େସମାେନ କହିେଲ ହଁ, ପ୍ର ଭୁ ।
29 େସଥିେର େସ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଶର୍ କରି କହିେଲ,

“ତୁ ମାନ ବି ାସ ଅନୁସାେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟୁ ।”
30ତହିଁେର େସମାନ ର ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଅତି ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏ ବିଷୟ େଯପରି
େକହି ନଜାେଣ।” 31ମାତ୍ର େସମାେନବାହାରିଯାଇ େସହି େଦଶଯାକ
ତାହା କୀ ପ୍ର ଚାର କେଲ।

ମୂକକୁ ବାକ୍ ଶି ପ୍ର ଦାନ
(ମାଥିଉ 12:22,23; ଲୂକ 11:14)

32 େସମାେନ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, େଲାେକ
ଜେଣ ମୂକ ଭୂ ତଗ୍ର କୁ ତାହା ପାଖକୁ ଆଣିେଲ। 33 ପୁଣି, ଭୂ ତ
ଛଡ଼ାଯାଆେ େସହି ମୂକ କଥା କହିଲା। େସଥିେର େଲାକ ସମୂହ
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ଚମୃ ତ େହାଇ କହିେଲ, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକେବ େହଁ
େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ।

34 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ କହିେଲ, େସ ଭୂ ତପତି ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତ
ଛଡ଼ାଉଅଛି।

35 ଏହାପେର ଯୀଶୁ େସମାନ ସମାଜଗୃହ-ସମୂହେର ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି ଏବଂ ସମ ପ୍ର କାର
େରାଗ ଓ ସମ ପ୍ର କାର ପୀଡ଼ା ସୁ କରି ସମୁଦାୟ ନଗର ପୁଣି,
ଗ୍ର ାମଗୁଡ଼ିକେର ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଶସ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ଅ
(ଲୂକ 10:2; େଯାହନ 4:35)

36 ଆଉ େଲାକସମୂହକୁ େଦଖି େସମାନ ପ୍ର ତି େସ ଦୟାେର
ବିଗଳିତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅରକ୍ଷକ େମଷ ପରି
ଦୁ ର୍ ଶାଗ୍ର ଓ ଛି ଭି ଥିେଲ। 37 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଶସ୍ୟ ସି ନା ପ୍ର ଚୁ ର, ମାତ୍ର କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାେନ
ଅ , 38 ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କୁ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାନ ୁ
ପଠାଇେଦବା ନିମେ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ର ମାଲିକ ପାଖେର ନିେବଦନ
କର।”

10
ଯୀଶୁ ବାର ଶିଷ୍ୟ
(ମାକର୍ 3:13-19; ଲୂକ 6:12-16)

1 ଇତିମଧ୍ୟେର େସ ଆପଣା ବାର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି
େସମାନ ୁ ଅଶୁଚି ଆ ା ଛଡ଼ାଇବା ନିମେ େସମାନ ଉପେର
ଅଧିକାର େଦେଲ, ପୁଣି, ସମ ପ୍ର କାର େରାଗ ଓ ସମ ପ୍ର କାର
ପୀଡ଼ା ସୁ କରିବା ନିମେ ଅଧିକାର େଦେଲ।

2 େସହି ାଦଶ େପ୍ର ରିତମାନ ନାମ ଏହି, ପ୍ର ଥମେର ଶିେମାନ,
ଯାହାକୁ ପିତର େବାଲି କହି , ଆଉ ତାହା ଭାଇ ଆ ି ୟ,
େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାହା ଭାଇ େଯାହନ, 3 ଫିଲି ଓ
ବାଥର୍ ଲମୀ, େଥାମା ଓ କରଗ୍ର ାହୀ ମାଥିଉ, ଆଲଫି ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ
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ଥ ୀୟ, 4 କିଣାନୀୟ ଦଳର ଶିେମାନ ଓ ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା,
େଯ ଯୀଶୁ ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା।

ବାର ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ରଣ
(ମାକର୍ 6:7-13; ଲୂକ 9:1-6; 10:4-12)

5 ଯୀଶୁ ଏହି ବାର ଜଣ ୁ ପଠାଇ େସ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହିେଲ, “ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ
ଶମିେରାଣୀୟମାନ ର େକୗଣସି ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କର ନାହିଁ,
6 ବରଂ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା େମଷମାନ ପାଖକୁ
ଯାଅ। 7 ପୁଣି, ଯାଉ ଯାଉ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ସି କଟ, ଏହି କଥା
କହି େଘାଷଣା କର। 8 ପୀଡ଼ିତମାନ ୁ ସୁ କର, ମୃତମାନ ୁ
ଉଠାଅ, କୁ େରାଗୀମାନ ୁ ଶୁଚି କର, ଭୂ ତମାନ ୁ ବାହାର କର।
ତୁ େ ମାେନ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ପାଇଅଛ, ବିନାମୂଲ୍ୟେର ଦାନ କର।

9 ତୁ ମାନ ଗାି ଆେର ସୁନା କି ରୂ ପା କି ତ ା, ଆଉ ଯାତ୍ର ା
ନିମେ େଝାଲି 10 କି ା ଦୁଇଟି ଅ ରଖା ଅବା େଜାତା କି ା ବାଡ଼ି
ଆେୟାଜନ କର ନାହିଁ, କାରଣ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ଆହାରର
େଯାଗ୍ୟ। 11ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯେକୗଣସି ନଗରେର କି ଗ୍ର ାମେର
ପ୍ର େବଶ କରିବ, େସଠାେର େକଉଁ େଲାକ େଯାଗ୍ୟ, ତାହା ଅନୁସ ାନ
କର, ପୁଣି, ନ ଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ରୁ ହ। 12 ଆଉ ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର; 13 େସହି ଗୃହ
ଯଦି େଯାଗ୍ୟ, େତେବ ତାହା ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ଶାି ବ ର୍ୁ , କି ୁ ତାହା
ଯଦି େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ଶାି ତୁ ମାନ
ପାଖକୁ େଫରିଆସୁ।

14 ପୁଣି, େଯ େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ ଅବା
ତୁ ମାନ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, େସହି ଗୃହରୁ କି ା େସହି
ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା େବେଳତୁ ମାନ ପାଦଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦିଅ। 15 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର େସହି ନଗରର ଦଶା
ଅେପକ୍ଷା ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା େଦଶର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ।”

ଆଗାମୀ ତାଡ଼ନା
(ମାକର୍ 13:9-13; ଲୂକ 21:12-17)
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16 “େଦଖ, ବାଘମାନ ମଧ୍ୟେର େମ ାମାନ ପରି ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଉଅଛି, ଅତଏବ ସପର୍ ପରି ବୁ ି ମାନ ଓ କେପାତ
ପରି ଅହିଂସକ ହୁ ଅ। 17 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ
େହାଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ବିଚାରସଭାମାନ େର
ସମପର୍ ଣ କରିେବ ଓ େସମାନ ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର େକାରଡ଼ା
ମାରିେବ, 18 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େମା ସକାେଶ ଶାସନକ ର୍ ା
ଓ ରାଜାମାନ ପାଖକୁ ଅଣାଯିବ; ତାହା େସମାନ ଓ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ େହବ। 19 କି ୁ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନ କିପରି ବା କି କଥା କହିବ, େସ ବିଷୟେର ଚିି ତ ହୁ ଅ
ନାହିଁ, କାରଣ କଅଣ କହିବ, ତାହା େସହି ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ
ଦିଆଯିବ। 20 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ ବ ା ନୁହଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ
ପିତା ଆ ା େଯ କି ତୁ ମାନ ଅ ରେର କଥା କହି , େସ ବ ା
ଅଟି ।

21 ଭାଇ ଭାଇକୁ ଓ ପିତା ପୁତ୍ର କୁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବା ନିମେ
ସମପର୍ ଣ କରିେବ, ପୁଣି, ସ ାନମାେନ ପିତାମାତା ବିରୁ େର
ଉଠି େସମାନ ୁ ବଧ କରିେବ। 22 ଆଉ େମାହର ନାମ ସକାେଶ
ତୁ େ ମାେନ ସମ ାରା ଘୃଣିତ େହବ, ମାତ୍ର େଯ େଶଷ
ପଯର୍ ୍ୟ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରହିବ, େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ। 23 କି ୁ
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ୁ ଏକ ନଗରେର ତାଡ଼ନା
କରିେବ, େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳାଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଇସ୍ର ାଏଲ ନଗରଗୁଡ଼ିକେର ତୁ ମାନ
ଭ୍ର ମଣ େଶଷ ନ େହବା ପୂବର୍ ରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିେବ।

24 ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାରୁ କି ା ଦାସ କ ର୍ ାଠାରୁ େଶ୍ର ନୁେହଁ। 25 ଶିଷ୍ୟ
ଆପଣା ଗୁରୁ ଓ ଦାସ ଆପଣା କ ର୍ ା ପରି େହେଲ େସମାନ
ପକ୍ଷେର ଯେଥ । େସମାେନ େଯେବ ଗୃହ କ ର୍ ା ୁ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍
େବାଲି କହିଅଛି , େତେବ ତାହା ର ପରିଜନ ୁ ତ ଆହୁ ରି ଅଧିକ
କହିେବ।”
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ଭୟ କର ନାହିଁ
(ଲୂକ 12:2-7)

26 “ଅତଏବ େସମାନ ୁ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା
ପ୍ର କାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଆ ାଦିତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା
ଜଣା ନ ଯିବ, ଏପରି ଗୁ କିଛି ନାହିଁ। 27 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଯାହା ଅ କାରେର କେହ, ତାହା ଆେଲାକେର କୁହ, ପୁଣି, ଯାହା
ତୁ େ ମାେନ େଗାପନେର ଶୁଣ, ତାହା ଘର ଛାତ ଉପେର େଘାଷଣା
କର। 28 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଶରୀରକୁ ବଧ କରି , କି ୁ ଆ ାକୁ
ବଧ କରିପାରି ନାହିଁ, େସମାନ ୁ ଭୟ କର ନାହିଁ; ବରଂ େଯ
ଶରୀର ଓ ଆ ା ଉଭୟକୁ ନକର୍ େର ବିନ କରିପାରି , ତାହା ୁ
ହିଁ ଭୟ କର। 29 ଦୁଇଟି ଘରଚଟିଆ କଅଣ େଗାଟିଏ ପଇସାେର
ବିକାଯାଆି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ ମାନ ର ପିତା ର ଅନୁମତି ବିନା
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ତେଳ ପେଡ଼ ନାହିଁ; 30 କି ୁ
ତୁ ମାନ ମ କର ସମ େକଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। 31 ଏଣୁ
ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁ େ ମାେନ ଅେନକ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ େଶ୍ର ।”

ଯୀଶୁ ୁ ୀକାର ନା ଅ ୀକାର କରିବ
(ଲୂକ 12:8,9)

32 “ଆଉ, େଯ େକହି େଲାକ ଆଗେର େମାେତ ୀକାର କରିବ,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାହର ଗର୍ ପିତା ଆଗେର ତାହାକୁ ୀକାର କରିବି।
33ମାତ୍ର େଯ େକହି େଲାକ ଆଗେର େମାେତ ଅ ୀକାର କରିବ, ମୁଁ
ମଧ୍ୟ େମାହର ଗର୍ ପିତା ଆଗେର ତାହାକୁ ଅ ୀକାର କରିବି।”

ଶାି ପରିବେ ର୍ ଖ
(ଲୂକ 12:51-53; 14:26,27)

34 “ମୁଁ େଯ ପୃଥିବୀେର ଶାି େଦବାକୁ ଆସି ଅଛି, ଏହା ମେନ
କର ନାହିଁ; ଶାି େଦବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖ େଦବାକୁ ଆସି ଅଛି।
35କାରଣ ମୁଁ
‘ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ର ର ଓ

ମାତା ସହିତ କନ୍ୟାର ପୁଣି,
ଶାଶୁ ସହିତ େବାହୁ ର ବିେରାଧ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସି ଅଛି,
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36ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ପରିଜନ ହିଁ ତାହାର ଶତ େହେବ।’
37 େଯ ପିତା କି ମାତାକୁ େମାʼଠାରୁ ଅଧିକ ପି୍ର ୟ ଜ୍ଞାନ କେର, େସ

େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, ପୁଣି, େଯ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟାକୁ େମାʼଠାରୁ ଅଧିକ
େପ୍ର ମକେର, େସ େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 38ଆଉେଯଆପଣାକଶ
େନଇ େମାହର ଅନୁଗମନ ନ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।
39 େଯ ଆପଣା ଜୀବନ ବ ାଏ, େସ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ େଯ େମା
ନିମେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, େସ ତାହା ବ ାଇବ।”

ପୁର ାରର ଅଧିକାରୀ
(ମାକର୍ 9:41)

40 “େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର,
ଆଉ େଯ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ
ଗ୍ର ହଣକେର। 41େଯଭାବବାଦୀ ୁ ଭାବବାଦୀ େବାଲି ଗ୍ର ହଣକେର,
େସ ଭାବବାଦୀ ପୁର ାର ପାଇବ। ଆଉ େଯ ଧାମ କ ବ୍ୟି ୁ
ଧାମ କ େବାଲି ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ ଧାମ କ ବ୍ୟି ପୁର ାର
ପାଇବ। 42 ପୁଣି, େଯ େକହି ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ
େମାହର ଶିଷ୍ୟ େବାଲି ଯଦି ଗିନାଏ ଥ ା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ
େଦବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େସ େକୗଣସି ପ୍ର କାେରଆପଣା
ପୁର ାର ହରାଇବ ନାହିଁ।”

11
ବାି ଜକ େଯାହନ
(ଲୂକ 7:18-35)

1 ଯୀଶୁ ଆପଣା ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆେଦଶ େଦବାର ସମା
କଲା ପେର ଗାଲିଲୀର ନଗରସମୂହେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଓ େଘାଷଣା
କରିବାକୁ େସ ାନରୁ ବାହାରିଗେଲ।

2 ଏଥିମଧ୍ୟେର ବାି ଜକ େଯାହନ ଖ୍ର ୀ କମର୍ ର ବିବରଣ
କାରାଗାରେର ଶୁଣି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ାରା ତାହା ୁ ପଚାରି
ପଠାଇେଲ, 3 ଯାହା ର ଆଗମନ େହବ, େସହି ବ୍ୟି କି ଆପଣ,
ଅବା ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବୁ?
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4 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ,
ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ଓ େଦଖିଅଛ, େସହିସବୁ େଯାହନ ୁ
ଜଣାଅ; 5 ଅ ମାେନ ଦୃି ପାଆି , ଖ ମାେନ ଗମନ କରି ,
କୁ େରାଗୀମାେନ ଶୁଚି ହୁ ଅି , ବଧିରମାେନ ଶ୍ର ବଣ କରି ,
ମୃତମାେନ ଉ ାପିତ ହୁ ଅି , ପୁଣି, ଦରିଦ୍ର ମାନ ନିକଟେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରିତ ହୁ ଏ; 6 ଆଉ, େଯ େକହି େମାʼ ଠାେର
ବି ର କାରଣ ନ ପାଏ, େସ ଧନ୍ୟ।”

7 େସମାେନ ଚାଲିଯାଉଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େଯାହନ
ସ େର େଲାକସମୂହକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
େଦଖିବା ପାଇଁ ପ୍ର ା ରକୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ? କଅଣ ପବନେର
େଦାହଲୁଥିବା େଗାଟିଏ ନଳ? 8 ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
େଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ? କଅଣ ସୂ ବ ପି ି ଥିବା
ଜେଣ ବ୍ୟି ୁ ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସୂ ବ ପି ି , େସମାେନ
ରାଜପ୍ର ାସାଦେର ଥାଆି ।

9 ତାହା ନ େହେଲ କି ନିମେ ବାହାରିଯାଇଥିଲ? କଅଣ
ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ୁ େଦଖିବାକୁ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
ଭାବବାଦୀ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ େଶ୍ର ବ୍ୟି ୁ ; 10ଯାହା ବିଷୟେର
ଏହା େଲଖାଅଛି,
‘େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁ ଆଗେର ପଠାଉଅଛୁ,

େସ ତୁ ସ ୁଖେର ତୁ ର ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ, ଏ େସହି
ବ୍ୟି ।’

11 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ୀଗଭର୍ ଜାତ ସମ ମଧ୍ୟେର
ବାି ଜକ େଯାହନ ଠାରୁ ମହାନ େକହି ଉ େହାଇ ନାହାି ;
ତଥାପି ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର େଯ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ, େସ ତାହା ଠାରୁ ମହାନ।
12ଆଉ, ବାି ଜକ େଯାହନ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ
ବଳେର ଆକ୍ର ା େହଉଅଛି; ପୁଣି, ବଳେର ଆକ୍ର ମଣକାରୀମାେନ
ପରାକ୍ର ମେର ତାହା ଅଧିକାର କରୁ ଅଛି ।

13 କାରଣ ସମ ଭାବବାଦୀ ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବାି ଜକ
େଯାହନ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କରୁ ଥିେଲ। 14 ଆଉ,
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ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଇ ା କର, େତେବ େଯଉଁ
ଏଲୀୟ ଆସି ବାର ଅଛି,ଏ େସହି। 15ଯାହାରକାନଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।

16 କି ୁ ମୁଁ କାହା ସା େର ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷର ତୁ ଳନା କରିବି?
ପିଲାମାନ ପରି େଯଉଁମାେନ ହାଟବଜାରେର ବସି ଅନ୍ୟମାନ ୁ
ଡାକି କହି ,
17 ‘ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ପାଖେର ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ,

ତୁ େ ମାେନ ନାଚିଲ ନାହିଁ;
ଆେ ମାେନ ବିଳାପ କଲୁ,

ତୁ େ ମାେନ ଛାତିେର ମାରି େହଲ ନାହିଁ ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷ
େସମାନ ପରି।’

18 କାରଣ େଯାହନ ଆସି େଭାଜନପାନ କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ
େଲାେକ କହି , ‘େସ ଭୂ ତଗ୍ର ।’ 19ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି େଭାଜନପାନ
କରି , ଆଉ େଲାେକ କହି , େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁ କ ଓ ମଦୁଆ,
କରଗ୍ର ାହୀ ଓ ପାପୀମାନ ର ବୁ ; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା କମର୍ ାରା
ଯଥାଥର୍ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହଲା।”

ଅବି ାସୀ ନଗରର ବିଚାର
(ଲୂକ 10:13-15)

20 େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ତାହା ର ଅଧିକାଂଶ
ଆ ଯର୍ ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, େସହି େସହି ନଗରକୁ େସ
ତିର ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କରି ନ ଥିେଲ। 21 “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
ସୀେଦାନ ସହରମାନ େର କରାଯାଇଥାଆ ା, େତେବ େସମାେନ
ସମୟ ପୂବର୍ ରୁ ଅଖା ପି ି ପାଉଁଶେର ବସି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କରିଥାଆେ । 22 ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର
ତୁ ମାନ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଦଶା ସହନୀୟ
େହବ।

23 ଆଉ େର କଫନର୍ ାହୂ ମ, ତୁ କଅଣ ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ତ
େହବୁ? ପାତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େତାର ଅେଧାଗତି େହବ, କାରଣ େତାʼ
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ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ମହତର କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ
େଯେବ ସେଦାମେର କରାଯାଇଥାଆ ା, େତେବ ତାହା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ରହିଥାଆ ା। 24 ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର
େତାର ଦଶା ଅେପକ୍ଷା ସେଦାମ େଦଶର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ।”

ଯୀଶୁ ଠାେର ବିଶ୍ର ାମ
(ଲୂକ 10:21,22)

25 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ପିତଃ, ଗର୍ ଓ
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁି ମାନ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଏହି
ସମ ବିଷୟ ଗୁ ରଖି ଶିଶୁମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କଲ,
ଏନିମେ ତୁ ର ୁତିବାଦ କରୁ ଅଛି; 26 ହଁ, ପିତଃ, କାରଣ ଏହା
ତୁ ଦୃି େର ସେ ାଷର ବିଷୟ େହଲା। 27 େମାହର ପିତା କ ର୍ୃ କ
ସମ ବିଷୟେମାʼଠାେରସମପ ତେହାଇଅଛି,ଆଉପୁତ୍ର ୁ େକହି
ଜାେଣ ନାହିଁ, େକବଳ ପିତା ଜାଣି , ପୁଣି, ପିତା ୁ େକହି ଜାେଣ
ନାହିଁ, େକବଳ ପୁତ୍ର ଜାଣି , ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ପାଖେର ତାହା ୁ
ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଇ ା କରି , େସ ଜାେଣ।

28 େହ ପରିଶ୍ର ା ଓ ଭାରଗ୍ର େଲାକ ସମେ , େମାʼ ନିକଟକୁ
ଆସ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବି। 29 େମାହର ଜୁଆଳି ଆପଣା
ଆପଣା ଉପେର େଘନ, ପୁଣି, େମାʼ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ, ମୁଁ
ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ର ଚି , ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆ ାେର
ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ; 30 େଯଣୁ େମାହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ େମାହର ଭାର
ଉ ାସ।”

12
ବିଶ୍ର ାମବାରର ପ୍ର ଭୁ
(ମାକର୍ 2:23-28; ଲୂକ 6:1-5)

1 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର
େଦଇ ଗେଲ, ଆଉ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ କୁ୍ଷଧିତ େହାଇ ଶସ୍ୟର
ଶିଁଷା ଛି ାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା
େଦଖି ତାହା ୁ କହିେଲ, େଦଖ, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଯାହା କରିବା
ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ କରୁ ଅଛି ।
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3ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଦାଉଦ ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ
କୁ୍ଷଧିତ େହବା ସମୟେର େସ କଅଣ କରୁ ଥିେଲ, ତାହା କି
ତୁ େ ମାେନ ପାଠ କରି ନାହଁ? 4 େସ କିପରି ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରି, େଯଉଁ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ରୁ ଟି େକବଳ ଯାଜକମାନ
େଭାଜନ କରିବା ବିଧିସ ତ ଥିଲା, କି ୁ ତା ର ଓ ତାହା
ସ ୀମାନ ର େଭାଜନ କରିବା ବିଧିସ ତ ନ ଥିଲା, ତାହା
େସମାେନ େଭାଜନ କରିଥିେଲ।

5 କି ା ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଯାଜକମାେନ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର
ବିଶ୍ର ାମବାରକୁ ଅପବିତ୍ର କେଲ େହଁ ନିେ ର୍ ାଷ ଅଟି , େମାଶା
ବ୍ୟବ ାେର ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏହା ପାଠ କରି ନାହଁ? 6 ମାତ୍ର ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ମ ି ର ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏଠାେର ଅଛି।

7 କି ୁ ଆେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲପାଉ, ଏ ଉି ର
ଅଥର୍ େଯେବ ଜାଣିଥାଆ , େତେବ ଏହି ନିେ ର୍ ାଷ େଲାକ ୁ େଦାଷୀ
କରି ନ ଥାଆ । 8କାରଣମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଶ୍ର ାମବାରର ପ୍ର ଭୁ ଅଟି ।”

ଶୁ ହ ବିଶି ବ୍ୟି ର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 3:1-6; ଲୂକ 6:6-11)

9େସ େସହି ାନରୁ ଚାଲିଯାଇ େସମାନ ସମାଜଗୃହେରପ୍ର େବଶ
କେଲ। 10 ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର
େଗାଟିଏ ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର
ଅଭିେଯାଗ କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ସୁ କରିବା କଅଣ ବିଧିସ ତ?

11 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯଦି କାହାରି େଗାଟିଏ େମ ା
ଥାଏ ଓ ତାହା ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଖାତେର ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାେହେଲ
େଯ ତାହାକୁ ଧରି ନ ଉଠାଇବ, ଏପରି େଲାକ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
କିଏ ଅଛି? 12 େତେବ, େମ ାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁ ରି େକେତ
ଅଧିକ େଶ୍ର । ଏଣୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ମ ଳ ସାଧନ କରିବା
ବିଧିସ ତ।

13 େସେତେବେଳ େସ େସହି େଲାକ ୁ କହିେଲ, ତୁ ର ହାତ
ବଢ଼ାଅ।” େସଥିେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ତାହା ଅନ୍ୟ ହାତ
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ପରି ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 14 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ବାହାରିଯାଇ
ତାହା ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବିରୁ େର ମ ଣା କେଲ।

ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ ଦାସ
(ଯିଶାଇୟ 42:1-4)

15ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି େସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି,
ଅେନେକତାହା ପେଛପେଛଗେଲ,ଆଉେସସମ ୁ ସୁ କେଲ
16 ଏବଂ ତାହା ୁ ପ୍ର କାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, 17 େଯପରି, ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି
ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ,
18 େଦଖ, ଆ ର ଦାସ, ଯାହା ୁ ଆେ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ;

ଆ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର , ଯାହା ଠାେର ଆ ଆ ାର ପରମ
ସେ ାଷ;

ଆେ ତାହା ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ଅଧି ାନ କରାଇବା,
ଆଉ େସ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପାଖେର ନ୍ୟାୟବିଚାର ପ୍ର ଚାର
କରିେବ।

19 େସ ବିବାଦ କରିେବ ନାହିଁ, କି ା ଉ ର କରିେବ ନାହିଁ,
କି ା ଦା େର େକହି ତାହା ର ଶୁଣିବ ନାହିଁ।

20ନ୍ୟାୟକୁ ଜୟଯୁ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ େଛଚା-ନଳ ଭାି େବ
ନାହିଁ,

ପୁଣି, ସଧୂମ ସଳିତା ଲିଭାଇେବ ନାହିଁ।
21ଆଉ, ତାହା ନାମେର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଭରସା ରଖିେବ।

ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର ନି ା
(ମାକର୍ 3:20-30; ଲୂକ 11:14-23)

22 େସହି ସମୟେର ଜେଣ ଭୂ ତଗ୍ର ଅ ଘୁ ାେଲାକକୁ ତାହା
ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ େସ ତାହା ୁ ସୁ କେଲ; େସଥିେର େସହି
ଘୁ ା କଥା କହି ପାରିଲା ଓ େଦଖି ପାରିଲା। 23 ପୁଣି, େଲାକସମୂହ
ଆଚି ତ େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏ କଅଣ ଦାଉଦ ସ ାନ
ନୁହଁି ?

24 ମାତ୍ର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା
ଭୂ ତପତି ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର ବିନା ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଏ ନାହିଁ।
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25 କି ୁ େସ େସମାନ ମନର ଚି ା ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େଯେକୗଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉେଠ ତାହା
ଂସ େହାଇ ଯାଏ; ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ନଗରେର କି ା ଗୃହ ବିଭ
େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉେଠ, ତାହା ି ର େହାଇ ରହିବ ନାହିଁ।

26ଆଉ, ଶୟତାନ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ, ତାହାେହେଲ େସ
ବିଭ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉଠିଲାଣି େତେବ ତାହାର ରାଜ୍ୟ
କିପ୍ର କାେର ି ର େହାଇ ରହିବ?

27 ମୁଁ େଯେବ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତମାନ ୁ ବାହାର
କେର େତେବତୁ ମାନ ସ ାନଗଣକାହା ସାହାଯ୍ୟେର େସମାନ ୁ
ବାହାର କରି । ଏଣୁ େସମାେନ ହିଁ ତୁ ମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା
େହେବ। 28 କି ୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତମାନ ୁ
ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲାଣି। 29 ଅବା େକହି ପ୍ର ଥେମ ବଳବାନ େଲାକ ୁ ନ ବା ି େଲ
କିପ୍ର କାେର ତାହା ଘେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହାର ଅ ଶ ସବୁ େଚାରି
କରିପାେର? ତାହାକୁ ଆେଗ ବା ି େଲ ସି ନା ତାହାର ଗୃହ ଲୁ ନ
କରିବ। 30 େଯ େମାହର ସପକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ େମାହର ବିପକ୍ଷ, ପୁଣି,
େଯ େମାʼ ସହିତ ସଂଗ୍ର ହ କେର ନାହିଁ, େସ ଛି ଭି କରିପକାଏ।

31 ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ସମ
ପାପ ଓ ନି ା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କି ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର
ନି ା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। 32ଆଉ, େଯ େକହି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ବିରୁ େର କଥା କହିବ, ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର େଯ େକହି
ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର କଥା କହିବ, ଏହି ଯୁଗେର କି ଆଗାମୀ
ଯୁଗେର ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।”

ଫଳ ାରା ଗଛର ପରିଚୟ
(ଲୂକ 6:43-45)

33 “ଗଛକୁ ଭଲ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ଭଲ କୁହ ନ େହେଲ
ଗଛକୁ ମ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ମ କୁହ, କାରଣ ଫଳ ାରା
ଗଛ ଚି ାଯାଏ। 34 େର କାଳସପର୍ ର ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ଦୁ େହାଇ
କିପ୍ର କାେର ଭଲ କଥା କହିପାର? କାରଣ ହୃ ଦୟର ପୂ ର୍ ତାରୁ ମୁଖ
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କଥା କେହ। 35 ଉ ମ େଲାକ ଉ ମ ଭ ାରରୁ ଉ ମ ପଦାଥର୍
ବାହାର କେର, ପୁଣି, ମ େଲାକ ମ ଭ ାରରୁ ମ ପଦାଥର୍
ବାହାର କେର।

36 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଯେକୗଣସି
ଅସାର କଥା କହି , ବିଚାର ଦିନେର େସମାେନ େସଥିର ଉ ର
େଦେବ; 37 େଯଣୁ ତୁ ବାକ୍ୟ ାରା ତୁ େ ନିେ ର୍ ାଷ ଓ ତୁ ବାକ୍ୟ
ାରା ତୁ େ େଦାଷୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହବ।”

ଯୂନସ ଚି
(ଲୂକ 6:43-45)

38 େସେତେବେଳ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ଜଣ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ େହ ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ ଆପଣ ଠାରୁ
େଗାଟିଏ ଚି େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ। 39 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ଦୁ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଚି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ,
ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀ ଯୂନସ ଚି ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଚି େସମାନ ୁ
ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 40କାରଣ ଯୂନସ େଯପରି ତିନି ଦିନ ଓ ତିନି ରାତି
ଏକ ବୃହତ୍ ମ ୍ୟର େପଟେର ଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େସହିପରି ତିନି
ଦିନ ଓ ତିନି ରାତି ଭୂ ଗଭର୍ େର ରହିେବ।

41 ନୀନିବୀ ସହରର େଲାକମାେନ ବିଚାରେର ଏହି ବ ର୍ ମାନ
ପୁରୁ ଷ ସହିତ ଉଠି ଏମାନ ୁ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ
ଯୂନସ ପ୍ର ଚାରେର ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଯୂନସ
ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏ ାନେର ଅଛି।

42ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଣୀ ବିଚାରେର ଏହି ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷ
ସହିତ ଉଠି ଏମାନ ୁ େଦାଷୀ କରିେବ କାରଣ େସ ଶେଲାମନ
ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ଆସି େଲ, ଆଉ େଦଖ,
ଶେଲାମନ ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏ ାନେର ଅଛି।”

ଅଶୁଚି ଆ ାର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
(ଲୂକ 11:24-26)

43 “ଅଶୁଚି ଆ ା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ପେର
ଜଳଶୂନ୍ୟ ାନ ସବୁ ଭ୍ର ମଣ କରି ବିଶ୍ର ାମ େଖାେଜ ଓ ତାହା ପାଏ
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ନାହିଁ। 44 େସଥିେର େସ କୁେହ, ମୁଁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଲି,
େମାହର େସହି ଘରକୁ େଫରିଯିବି; ପୁଣି, େସ ଆସି ତାହା ଶୂନ୍ୟ,
ମାଜ ତ ଓ ସୁେଶାଭିତ େଦେଖ। 45 େସେତେବେଳ େସ ଯାଇ
ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ମ ଆଉସାତଟା ଆ ା ସା େର େନଇଆେସ,
ପୁଣି, େସମାେନ ପ୍ର େବଶ କରି େସଠାେର ବାସ କରି ଆଉ େସହି
େଲାକର ପ୍ର ଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଦଶା ମ ହୁ ଏ। ଏହି ଦୁ
ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଘଟିବ।”

ଯୀଶୁ ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାକର୍ 3:31-35; ଲୂକ 8:19-21)

46 େସ େଲାକସମୂହକୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ତାହା
ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ସା େର କଥା
କହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଥିେଲ। 47 େସଥିେର ଜେଣ ତାହା ୁ କହିଲା,
େଦଖ ,ୁ ଆପଣ ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ
ଆପଣ ସା େର କଥା କହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି ।

48 କି ୁ େଯ ତାହା ୁ ଏହି କଥା କହିଲା ତାହା ୁ େସ ଉ ର
େଦେଲ, “େମାହର ମାଆ କିଏ? ଆଉ, େମାହର ଭାଇମାେନ କିଏ?”
49 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିେଲ,
“େଦଖ, େମାହର ମାଆ ଓ େମାହର ଭାଇମାେନ, 50 କାରଣ େଯ
େକହି େମାହର ଗର୍ ପିତା ଇ ା ସାଧନ କେର, େସ େମାହର
ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମାଆ।”

13
ବୁଣାଳୀର ଦୃ ା
(ମାକର୍ 4:1-9; ଲୂକ 8:4-8)

1 େସହି ଦିନ ଯୀଶୁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ବସି େଲ।
2 େସଥିେର ତାହା ପାଖେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଏକତ୍ର େହବାରୁ
େସ ଯାଇ େଗାଟିଏ େନୗକାେର ବସି େଲ, ପୁଣି, େଲାକସମୂହ କୂଳେର
ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ।

3ଆଉ, େସ ଦୃ ା ାରା େସମାନ ୁ ଅେନକକଥାକହିେଲେଦଖ
“ଜେଣ ବୁଣାଳୀ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। 4 େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ
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ବିହନ ବାଟ ପାଖେର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି, ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି େସଗୁଡ଼ିକ
ଖାଇଗେଲ। 5 ଆଉ େକେତକ ଅ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂ ମିେର
ପଡ଼ିଲା ଏବଂ େବଶୀ ମାଟି ନ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା େହଲା, 6 କି ୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ
ଉଠେ ଜଳିେପାଡ଼ିଗଲା ଓ େଚର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା।

7 ଆଉ େକେତକ କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଝିେର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି,
କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ େହାଇ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା।
8 ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େକେତକ ଭଲ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା,
େକେତକ ଶେହ ଗୁଣ େକେତକ ଷାଠିଏ ଗୁଣ େକେତକ ତିରିଶ ଗୁଣ।
9 ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।”

ଦୃ ା ର ଉେ ଶ୍ୟ
(ମାକର୍ 4:10-12; ଲୂକ 8:9,10)

10 ଏହାପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ,
ଆପଣ କାହିଁକି େସମାନ ୁ ଦୃ ା ାରା କଥା କହୁ ଅଛି ?
11 େସ ଉ ର େଦେଲ, “କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତ ସମୂହ
ଜାଣିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଶି ଦିଆଯାଇଅଛି, କି ୁ େସମାନ ୁ
ଦିଆଯାଇନାହିଁ। 12 େଯଣୁ ଯାହାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ
ତାହାର ପ୍ର ଚୁ ର େହବ; କି ୁ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା
ଅଛି, ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ।
13 ‘େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖି ନାହିଁ

ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣି ନାହିଁ କି ବୁଝି ନାହିଁ; ଏଣୁ ମୁଁ
େସମାନ ୁ ଦୃ ା ାରା କଥା କହୁ ଅଛି।

14 ଆଉ ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ର ଏହି ଭାବବାଣୀ େସମାନ
ସ େର ସଫଳ େହଉଅଛି,

ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବୁଝିବ
ନାହିଁ,

ପୁଣି, େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଜ୍ଞାତ େହବ
ନାହିଁ;

15କାରଣ ଏହି େଲାକ ର ହୃ ଦୟ ଜଡ଼ େହଲା,
େସମାେନ କାନେର କ େର ଶୁଣିେଲ
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ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଖି ବୁଜିେଲ,
େଯପରି େସମାେନ ଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ

ଓ କାନେର ଶୁଣିେବ ନାହିଁ,
ଆଉ ହୃ ଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହିଁ,

ପୁଣି, େଫରି ଆସି େବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆେ େସମାନ ୁ ସୁ କରିବୁ
ନାହିଁ।’

16 କି ୁ ଧନ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ, େଯଣୁ ତାହା େଦେଖ; ଧନ୍ୟ
ତୁ ମାନ କ ର୍ , େଯଣୁ ତାହା ଶୁେଣ। 17 କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହିସବୁ
ଅେନକ ଭାବବାଦୀ ଓ ଧାମ କ େଲାକ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କେଲ,
କି ୁ େଦଖିେଲନାହିଁ; ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନଯାହା ଶୁଣୁଅଛ, େସହିସବୁ
େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କେଲ, କି ୁ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ।”

ବୁଣାଳୀ ଦୃ ା ର ତା ଯର୍ ୍ୟ
(ମାକର୍ 4:13-20; ଲୂକ 8:11-15)

18 “େତେବ ତୁ େ ମାେନ ବୀଜ ବୁଣାଳୀର ଦୃ ା ଶୁଣ। 19 େଯ
େକହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁେଝ, ପାପା ା ଆସି ତାହାର
ହୃ ଦୟେର ଯାହା ବୁଣାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହରଣ କରିନିଏ, େସ ଜଣକ
ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂ ମି ସଦୃଶ।

20 େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ଆନ େର ତାହା ଗ୍ର ହଣ କେର, କି ୁ
ତାହାଠାେର େଚର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳମାତ୍ର ି ର େହାଇ ରୁ େହ,
21ପେର ବାକ୍ୟ ସକାେଶ େକ୍ଲ ଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିେଲ େସହିକ୍ଷଣି ବି
ପାଏ, େସହି ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂ ମି ସଦୃଶ।

22 େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁେଣ, ପୁଣି, ସାଂସାରିକ ଚି ା ଓ ଧନର ମାୟା
ବାକ୍ୟକୁ ଚାପିପକାଏ, ଆଉ େସ ଫଳହୀନ ହୁ ଏ, େସହି ଜଣକ
ବୁଣାଯାଇଥିବା କ କମୟ ଭୂ ମି ସଦୃଶ। 23 କି ୁ େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ବୁେଝ ଓ ପ୍ର କୃତେର ଫଳ ଫେଳ, େକହି ଶେହ ଗୁଣ, େକହି ଷାଠିଏ
ଗୁଣ, େକହି ତିରିଶ ଗୁଣ, େସହି ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଉ ମ ଭୂ ମି
ସଦୃଶ।”

ବାଳୁ ାର ଦୃ ା
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24 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା େଦଇ କହିେଲ,
“ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଆପଣା େକ୍ଷତେର ଭଲ ବିହନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଜେଣ
ବ୍ୟି ସଦୃଶ; 25 ମାତ୍ର େଲାେକ ନିଦ୍ର ା ଯାଇଥିବା ସମୟେର
ତାହା ଶତ ଆସି େସହି ଗହମ ମଧ୍ୟେର ବାଳୁ ା ବୁଣିେଦଇ
ଚାଲିଗେଲ। 26 େଯେତେବେଳ ପତ୍ର ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ
ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ ବାଳୁ ା ମଧ୍ୟ େଦଖାଗଲା।

27 େସଥିେର ଘରମାଲିକ ଦାସମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି
କହିେଲ, ‘ସାଆେ , ଆପଣ କଅଣ ନିଜ େକ୍ଷତେର ଭଲ ବିହନ ବୁଣି
ନ ଥିେଲ? େତେବ ବାଳୁ ାଗୁଡ଼ାକ େକଉଁଠାରୁ େହଲା?’ 28 େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ଜେଣ ଶତ ଏହା କରିଅଛି।’ ପୁଣି, ଦାସମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ଯାଇ େସଗୁଡ଼ାକ ଉପାଡ଼ି ଏକାଠି
କରୁ , ଏହା କଅଣ ଆପଣ ର ଇ ା?

29 କି ୁ େସ କହିେଲ, ‘ନା, କାେଳ ତୁ େ ମାେନ ବାଳୁ ା ଏକାଠି
କରୁ କରୁ େସଗୁଡ଼ାକ ସା େର ଗହମ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ। 30 ଶସ୍ୟ
ନ କାଟିବା ଯାଏ ଦୁହିଁକୁ ଏକାଠି ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଶସ୍ୟ
କାଟିବା ସମୟେର ମୁଁ କଟାଳିମାନ ୁ କହିବି, େପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆେଗ
ବାଳୁ ା ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବା , କି ୁ ଗହମ େମା ଅମାରେରସଂଗ୍ର ହ
କରି ରଖ।’ ”

େସାରିଷ ଦାନାର ଦୃ ା
(ମାକର୍ 4:30-32; ଲୂକ 13:18,19)

31 େସ େସମାନ ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା େଦଇ କହିେଲ,
“ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଏପ୍ର କାର େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା େନଇ
ଜେଣ େଲାକଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ବୁଣିଲା। 32ତାହା ତ ସବୁ ବୀଜଠାରୁ
କୁ୍ଷଦ୍ର , ମାତ୍ର ତାହା ବଢ଼ିେଲ ସବୁ ଶାକଠାରୁ ବଡ଼ େହାଇ ଏପରି ଗଛ
ହୁ ଏ େଯ, ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି ତାହାର ଡାଳେର ବାସ
କରି ।”

ଖମୀର ଦୃ ା
(ଲୂକ 13:20,21)
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33 େସ େସମାନ ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା କହିେଲ, “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ
ଖମୀର ସଦୃଶ; ଜେଣ ୀ ତାହା େନଇ ମହେଣ ମଇଦା ମଧ୍ୟେର
େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା ଆଉ େସ େଶଷେର ସମ ଖମୀରମୟ େହଲା।”

ଦୃ ା ଓ ଭାବବାଣୀ
(ମାକର୍ 4:33-34)

34ଏହି ସମ କଥା ଯୀଶୁ ଦୃ ା ାରା େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ,
ଆଉ ଦୃ ା ବିନା େସ େସମାନ ୁ କିଛି କହୁ ନ ଥିେଲ, 35 େଯପରି
ଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ,
ଆେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ଦୃ ା ାରା କଥା କହିବା,

ଜଗତ ସୃି ଦିନରୁ ଗୁ ବିଷୟସବୁ ବ୍ୟ କରିବା।

ବାଳୁ ା ଦୃ ା ର ତା ଯର୍ ୍ୟ
36 ପେର େସ େଲାକମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ

କେଲ, ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ,
େକ୍ଷତର ବାଳୁ ାର ଦୃ ା ଆ ମାନ ୁ ରୂ େପ ବୁଝାଇ
ଦିଅ ।ୁ 37 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ଉ ମ ବିହନ େଯ ବୁଣି େସ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ; 38 େକ୍ଷତ ଜଗତ; ଭଲ ବିହନ ରାଜ୍ୟର ସ ାନମାେନ;
ବାଳୁ ା ପାପା ାର ସ ାନମାେନ; 39 େଯଉଁ ଶତ ତାହା ବୁଣିଲା,
େସ ଶୟତାନ; ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟ ଯୁଗା , ପୁଣି, କଟାଳିସବୁ
ଦୂତମାେନ।

40 ଅତଏବ, ବାଳୁ ା େଯପରି ଏକାଠି କରାଯାଇ ନିଆଁେର
େପାଡ଼ାଯାଏ ଯୁଗା ସମୟେର େସପରି ଘଟିବ। 41 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା
ରାଜ୍ୟରୁ ସମ ବି ଜନକ ବିଷୟ ଓ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ
କରିେବ, 42 ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଅି କୁ େର େଫାପାଡ଼ି େଦେବ,
େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦା ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ। 43 େସେତେବେଳ
ଧାମ କମାେନ େସମାନ ପିତା ରାଜ୍ୟେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ପରି
େତେଜାମୟ େଦଖାଯିେବ। ଯାହାର କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।”

େପାତା ଧନର ଦୃ ା
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44 “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର େର ଗୁ େହାଇଥିବା ଧନ ସଦୃଶ। ଜେଣ
େଲାକ ତାହା େଦଖି େଗାପନ କରି ରଖିଲା ଓ ଆନ େର ଯାଇ
ଆପଣାର ସବର୍ ବିକ୍ର ୟ କରି େସହି େକ୍ଷତ୍ର କୁ କ୍ର ୟ କଲା।”

ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମୁ ାର ଦୃ ା
45 “ପୁନ , ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଉ ମ ଉ ମ ମୁ ା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଥିବା

ଜେଣ ବଣିକ ଭଳି। 46 େଗାଟିଏ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମୁ ା େଦଖି େସ ଯାଇ
ଆପଣାର ସବର୍ ବିକ୍ର ୟ କରି େସହି ମୁ ାକୁ କ୍ର ୟ କଲା।”

ମାଛଧରା ଜାଲର ଦୃ ା
47 “ପୁନ , ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର େର ନିକି୍ଷ ସବର୍ ପ୍ର କାର ମ ୍ୟ

ସଂଗ୍ର ହକାରୀ େଗାଟିଏ ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ। 48 ତାହା ପୂ ର୍ ହୁ ଅେ
େଲାେକ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ ପୁଣି, ବସି ଭଲଯାକ ଖାେଳାଇେର
ଏକାଠି କରି ରଖିେଲ କି ୁ ମ ଗୁଡ଼ାକ େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ।

49 ଯୁଗା ସମୟେର େସହିପରି ଘଟିବ; ଦୂତମାେନ ବାହାରି
ଆସି ଧାମ କମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ମାନ ୁ ପୃଥକ୍ କରିେବ, 50 ପୁଣି,
େସମାନ ୁ ଅି କୁ େର ପକାଇେଦେବ; େସଠାେର େରାଦନ ଓ
ଦା ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।”

ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା
51 “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝିଲ” େସମାେନ ତାହା ୁ

କହିେଲ ହଁ। 52 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ େଯଉଁ
ଗୃହକ ର୍ ା ଆପଣା ଭ ାରରୁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁ ଣା ପଦାଥର୍ ବାହାର କେର,
ଗର୍ ରାଜ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶା ୀ ତାହାରି ସଦୃଶ।”
ନାଜରିତେର ଯୀଶୁ ଉେପକି୍ଷତ
(ମାକର୍ 6:1-6; ଲୂକ 4:16-30)

53 ଯୀଶୁ ଏହି ସମ ଦୃ ା ସମା କଲା ପେର େସହି ାନରୁ
ଚାଲିଗେଲ।

54 ଆଉ, େସ ନିଜ େପୖତୃ କ ନଗରକୁ ଆସି େଲାକମାନ ୁ
େସମାନ ସମାଜଗୃହେର ଏପରି ଶିକ୍ଷା େଦେଲ େଯ, େସମାେନ
ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ େଲାକର ଏପରି ବୁ ି ଓ ଶି ର
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କାଯର୍ ୍ୟ େକଉଁଠାରୁ େହଲା? 55 ଏ କି େସହି ବେଢ଼ଇର ପୁଅ
ନୁେହଁ? ଏହାର ମାଆ ନାମ କଅଣ ମରୀୟମ ନୁେହଁ? ପୁଣି, ଏହାର
ଭାଇମାନ ନାମ କଅଣ ଯାକୁବ, େଯାେଷଫ, ଶିେମାନ ଓ ଯିହୂ ଦା
ନୁେହଁ? 56ଆଉ, ଏହାର ଭଉଣୀମାେନ କଅଣ ସମେ ଆ ମାନ
ସା େର ନାହାି ? େତେବ େସ ଏହିସବୁ େକଉଁଠୁ ପାଇଲା?

57 ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ପାଇେଲ। କି ୁ ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭାବବାଦୀ ନିଜ େପୖତୃ କ ନଗରଓ ପରିବାର
ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଠାେର ହତାଦର ହୁ ଅି ନାହିଁ।” 58ଆଉ, େସ
େସମାନ ର ଅବି ାସ େହତୁ େସଠାେର ଅେନକ ମହତର କାଯର୍ ୍ୟ
କେଲ ନାହିଁ।

14
ବାି ଜକ େଯାହନ ମୃତୁ ୍ୟ
(ମାକର୍ 6:14-29; ଲୂକ 9:7-9)

1 େସହି ସମୟେର ସାମ ରାଜା େହେରାଦ ଯୀଶୁ ବିଷୟେର
ସ ାଦ ଶୁଣି ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, 2 ଏ ବାି ଜକ େଯାହନ,
େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛି , େସଥିସକାେଶ ଏହି ସମ ଶି
ତାହା ଠାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି।

3େଯଣୁ େହେରାଦଆପଣାଭାଇ ଫିଲି ଭାଯର୍ ୍ୟା େହେରାଦିଆ
ସକାେଶ େଯାହନ ୁ ଧରି ଓ ବା ି ବ ୀଶାଳାେର ପକାଇଥିେଲ।
4 କାରଣ େଯାହନ ତାହା ୁ କହୁ ଥିେଲ, ଏହା ୁ ରଖିବା ଆପଣ ର
ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ। 5 ଆଉ, େସ ତାହା ୁ ବଧ କରିବାକୁ ଇ ା
କେଲ ସୁ ା େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ତାହା ୁ
ଭାବବାଦୀ େବାଲି ମାନୁଥିେଲ।

6 କି ୁ େହେରାଦ ଜନ୍ମ ଦିନପଡ଼େ , େହେରାଦିଆ କନ୍ୟା ସଭା
ମଧ୍ୟେର ନୃତ୍ୟ କରି େହେରାଦ ୁ ମୁ କରିେଦଲା। 7 େସଥିେର େସ
ଶପଥ କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କେଲ େଯ, େସ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, େସ ତାହାକୁ
ତାହା େଦେବ।

8 ଆଉ, େସ ଆପଣା ମାଆର ଶିକ୍ଷାେର ପଡ଼ି କହିଲା ବାି ଜକ
େଯାହନର ମ କ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଥାଳିେର େମାେତ ଦିଅ ୁ।
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9ଏଥିେର ରାଜା ଦୁଃଖିତ େହେଲ ସୁ ା ନିଜ ଶପଥ ଓଆପଣା ସହିତ
େଭାଜିେର ବସି ଥିବା ବ୍ୟି ମାନ ସକାେଶ ତାହା େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ।

10 ପୁଣି, େଲାକପଠାଇବ ୀଶାଳାେର େଯାହନ ମ କେଛଦନ
କରାଇେଲ, 11ଆଉ ତାହା ର ମ କ େଗାଟିଏ ଥାଳିେର ଅଣାଯାଇ
େସହି ବାଳିକାକୁ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, େସ ଆପଣା ମାଆ ନିକଟକୁ ତାହା
େନଇଗଲା। 12େସଥିେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନଆସି ଶବ େନଇଯାଇ
ତାହା ୁ ସମାଧି େଦେଲ ଓ ଯାଇ ଯୀଶୁ ୁ ଜଣାଇେଲ।

ପା ରୁ ଟି ଦୁଇ ମାଛ
(ମାକର୍ 6:30-44; ଲୂକ 9:10-17; େଯାହନ 6:1-14)

13ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି େସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ େନୗକାେର େଗାଟିଏ
ଜନଶୂନ୍ୟ ାନକୁ ଗେଲ। େଲାକସମୂହ ଏହା ଶୁଣି ନଗରଗୁଡ଼ିକରୁ
ଆସି ଚାଲିଚାଲି ତାହା ର ପ ାତ୍ ଗମନ କେଲ; 14 ଆଉ, େସ
େନୗକାରୁ ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକକୁ େଦଖି େସମାନ ପ୍ର ତି
ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ ଓ େସମାନ ର େରାଗୀମାନ ୁ ସୁ
କେଲ।

15େବଳଗଡ଼ିଯିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାେନତାହା ନିକଟକୁଆସି କହିେଲ,
ଏ ାନ ତ ଜନଶୂନ୍ୟ, ପୁଣି, େବଳ ତ ଗଲାଣି; ଏଣୁ େଲାକସମୂହ
େଯପରି ଗ୍ର ାମମାନ ୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣି , େସଥିପାଇଁ
େସମାନ ୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ୁ।

16 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େସମାନ ର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
ନୁେହଁ, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ େଭାଜନ କରାଅ।” 17 େସମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆ ମାନ ର ଏଠାେର େକବଳ ପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଓ
ଦୁଇଟି ମାଛ ଅଛି। 18 େସ କହିେଲ, “େସଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ େମାʼ ପାଖକୁ
ଆଣ।”

19 ପୁଣି, େସ େଲାକସମୂହକୁ ଘାସ ଉପେର ବସି ବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, ଆଉ େସ େସହି ପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛ େନଇ ଗର୍
ଆେଡ଼ ଊ ର୍ ଦୃି କରି ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ ଏବଂ ରୁ ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭାି
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦେଲ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲାକସମୂହକୁ େଦେଲ।
20 ପୁଣି, ସମେ େଭାଜନ କରି ତୃ େହେଲ ଓ ଭ ା ରୁ ଟିରୁ ଯାହା



ମାଥିଉ 14:21 l ମାଥିଉ 14:33

ବଳିଲା ତାହା େସମାେନ ଉଠାଇ ବାର େଟାେକଇ ଭ କେଲ।
21 େଭାଜନ କରିବା େଲାେକ, ୀ ଓ ପିଲାମାନ ଛଡ଼ା, ପ୍ର ାୟ ପା
ହଜାର ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ପାଣି ଉପେର ଚାଲିବା
(ମାକର୍ 6:45-52; େଯାହନ 6:15-21)

22େସହିକ୍ଷଣିଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େନୗକାେରଚଢ଼ିତାହା ଆଗେର
ଅପର ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇେଲ, ପୁଣି, େସ ଇତିମଧ୍ୟେର
େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ। 23 େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦଲା
ପେରେସପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇପବର୍ ତଉପରକୁଗେଲ,
ଆଉ ସ ୍ୟା େହଲା ପେର େସ େସଠାେର ଏକାକୀ ଥିେଲ। 24 କି ୁ
େନୗକା େସେତେବେଳ କୂଳରୁ ଅେନକ ଦୂରେର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ର ତିକୂଳ
ବାୟୁ େହତୁ ତାହା ଟଳମଳ େହଉଥିଲା।

25 କି ୁ ରାତି୍ର ର ଚତୁ ଥର୍ ପ୍ର ହରେର ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଚାଲି
େସମାନ ପାଖକୁ ଆସି େଲ, 26 ପୁଣି, ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ସମୁଦ୍ର
ଉପେର ଚାଲିବାର େଦଖି ଉଦ୍ ବି େହାଇ କହିେଲ, ଏ ତ ଭୂ ତ;
ଆଉ, େସମାେନ ଭୟେର ଚି ାର କେଲ। 27 କି ୁ ଯୀଶୁ େସହିକ୍ଷଣି
େସମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି କହିେଲ “ସାହସ ଧର ଏ ତ ମୁଁ,
ଭୟ କର ନାହିଁ।”

28 େସଥିେର ପିତର ଉ ର େଦେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େଯେବ ଆପଣ,
େତେବ ଜଳ ଉପେର ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ଆଜ୍ଞା
କର ୁ। 29 େସ କହିେଲ, “ଆସ।” େସଥିେର ପିତର େନୗକାରୁ ଓ ାଇ
ଜଳଉପେରଚାଲିଯୀଶୁ ପାଖକୁଗେଲ। 30ମାତ୍ର େସପବନେଦଖି
ଭୟ କେଲ, ପୁଣି, ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚି ାର କରି କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ ,
େମାେତ ରକ୍ଷା କର ୁ।

31 ଯୀଶୁ େସହିକ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି କହିେଲ, “େହ
ଅ ବି ାସୀ କାହିଁକି ସେ ହ କଲ?” 32 ପୁଣି, େସମାେନ
େନୗକାେର ଚଢ଼େ , ପବନ ବ େହଲା। 33 େସଥିେର େନୗକାେର
ଥିବା େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ, ଆପଣ ନି ୟ
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ।
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ଗିେ ସରତ େର ଯୀଶୁ ସୁ ତା ପ୍ର ଦାନ
(ମାକର୍ 6:53-56)

34 େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ପାର େହାଇ ଗିେ ସରତ ଅ ଳେର
ପହି େଲ। 35 ପୁଣି, େସହି ାନରେଲାକମାେନତାହା ୁ ଚିି େସଥିର
ଚତୁ ଗ ସମ ଅ ଳକୁ ସ ାଦ ପଠାଇେଲ ଏବଂ େଲାେକ
ସମ େରାଗୀ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; 36 ଆଉ, େସମାେନ
େଯପରି େକବଳ ତାହା ବ ର ଝୁ ା ଛୁଅି , ଏହା ତାହା ୁ ବିନତି
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ଛୁଇଁେଲ ସମେ ସୁ
େହେଲ।

15
ପର ରା ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
(ମାକର୍ 7:1-13)

1 େସହି ସମୟେର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ଶା ୀମାେନ
ଯୀଶୁ ନିକଟକୁଆସି କହିେଲ, 2ଆପଣ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ କାହିଁକି
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ର ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି ଅମାନ୍ୟ କରି ? କାରଣ
େଭାଜନ କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ହାତ ଧୁଅି ନାହିଁ। 3ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ର
ପର ରାଗତରୀତିନୀତି ସକାେଶ କାହିଁକି ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ
କର?

4 ଈଶ୍ବ ର ତ କହିଅଛି ‘ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର,’ ଆଉ
‘େଯ େକହି ପିତା କି ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ େସ ନି ୟ ପ୍ର ାଣଦ
େଭାଗ କରିବ।’ 5 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଥାଅ, େଯ େକହି ପିତା କି
ମାତାକୁ କେହ, େମାʼଠାରୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତୁ େ ପାଇଥାଆ ,
େସ ସବୁ ‘ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହାଇଅଛି,’ 6 ‘େସ
ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ନି ୟ ସମାଦର କରିବ ନାହିଁ।’ ଏହି
ଭଳି ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ର ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି େଯାଗୁଁ
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟଥର୍ କରିଅଛ।

7 େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ଉପଯୁ ଭାେବ ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିଅଛି ,
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8 ‘ଏହି ଜାତି ମୁଖେର ଆ କୁ ସମାଦର କରି ,
କି ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟ ଆ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ।

9 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧମର୍ ର ଉପେଦଶବାଣୀ
େବାଲି ଶିକ୍ଷା େଦଇ ବୃଥାେର ଆ ର ଆରାଧନା କରି ।’ ”

ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରିଥାଏ
(ମାକର୍ 7:14-23)

10ଆଉ ଯୀଶୁ େଲାକମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଶୁଣଓ ବୁଝ; 11 ମୁଖେରଯାହା ପ୍ର େବଶକେର,ତାହା େଯମନୁଷ୍ୟକୁ
ଅଶୁଚି କେର, ଏପରି ନୁେହଁ, କି ୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାେର, ତାହା ହିଁ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର।”

12 େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣି େଯ ଅପମାନିତ େହାଇଛି , ଆପଣ
କଅଣ ଏହା ଜାଣି ? 13 କି ୁ ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “େଯଉଁ
ସବୁ ବୃକ୍ଷ େମାହର ଗର୍ ପିତା େରାପଣ କରି ନାହାି , େସ ସବୁ
ଉ ାଟିତ େହବ। 14 େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େସମାେନ ଅ ମାନ ର
ଅ ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ; ଆଉ େଯେବ ଅ ଅ କୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ, େତେବ
ଦୁେହଁ ଖାତେର ପଡ଼ିେବ।”

15 େସଥିେର ପିତର ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଦୃ ା ଟି
ଆ ମାନ ୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ୁ। 16 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଅେବାଧ?” 17 “ଯାହା କିଛି ମୁଖେର ପ୍ର େବଶ
କେର, ତାହା େପଟକୁ ଯାଇ େଶୗଚ ାରା ନିକି୍ଷ ହୁ ଏ, ଏହା କଅଣ
ବୁଝୁ ନାହଁ?

18 କି ୁ ମୁଖରୁ ଯାହାସବୁ ବାହାେର, ତାହା ହୃ ଦୟରୁ ବାହାେର ଓ
ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର। 19 କାରଣ ହୃ ଦୟରୁ କୁଚି ା,
ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, େବଶ୍ୟାଗମନ, େଚାରି, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନି ା
ବାହାେର; 20ଏହି ସମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର, କି ୁ ଅଧୁଆ
ହାତେର ଖାଇବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର ନାହିଁ।”

କିଣାନୀୟା ୀର ବି ାସ
(ମାକର୍ 7:24-30)
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21ଯୀଶୁ େସହି ାନରୁ ଅଲଗା େହାଇ େସାରଓସୀେଦାନଅ ଳକୁ
ଚାଲିଗେଲ। 22 ଆଉ େଦଖ, େସହି ସୀମାରୁ ଜେଣ କିଣାନୀୟ ୀ
ଆସି ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଦାଉଦ ସ ାନ,
େମାେତ ଦୟା କର ୁ, େମାହର ଝିଅଟି ଅତି ଭୟ ର ଭାବେର
ଭୂ ତ ାରା କ ପାଉଅଛି। 23 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପେଦ େହେଲ
ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସି ତାହା ୁ
ଅନୁେରାଧ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହାକୁ ବିଦାୟ କର ୁ, କାରଣ
ଏ ଆ ମାନ ପେଛ ପେଛ ଚି ାର କରୁ ଅଛି।

24 କି ୁ ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର
ହଜିଯାଇଥିବା େମଷମାନ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
େହାଇ ନାହିଁ।” 25 କି ୁ େସହି ୀ ଆସି ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , େମାହର ଉପକାର କର ।ୁ 26 ମାତ୍ର
େସ ଉ ର େଦେଲ, “ସ ାନମାନ ଆହାର େନଇ କୁକୁରମାନ
ପାଖେର ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ।”

27 କି ୁ େସ କହିଲା, ହଁ, ପ୍ର ଭୁ , କାରଣ କୁକୁରମାେନ ତ ନିଜ ନିଜ
ପ୍ର ଭୁ େମଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁଠା ଖାଆି । 28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉ ର
େଦେଲ, “େଗା ନାରୀ,ତୁ ରବଡ଼ ବି ାସ,ତୁ ରଇ ାନୁସାେରତୁ
ପ୍ର ତି ଘଟୁ ।” େସହି ମୁହୂ ର୍ ରୁ ତାହାର କନ୍ୟା ସୁ େହଲା।

ଅେନକ େଲାକ ୁ ଯୀଶୁ ସୁ ତା ପ୍ର ଦାନ
(ଯିଶାଇୟ 35:5-6; ଲୂକ 7:22-23)

29 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ, ଆଉ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସି େଲ। 30 ପୁଣି,
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଖ , ପ ୁ , ଅ , ମୂକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ ୁ
ସା େର େଘନି ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସି େଲ ଏବଂ େସମାନ ୁ ତାହା
ପାଦ ତେଳ େଥାଇେଦେଲ, ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ସୁ କେଲ।
31 ଏହି ରୂ େପ ମୂକମାେନ େଯ କଥା କହୁ ଅଛି , ପ ୁ ମାେନ ସୁ
େହାଇଅଛି , ଖ ମାେନ ଚାଲୁଅଛି ଓ ଅ ମାେନ େଦଖୁଅଛି ,
ଏହା େଦଖି େଲାକସମୂହ ଚମୃ ତ େହେଲ, ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର
ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କେଲ।
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ଚାରି ହଜାର େଲାକ ୁ େଭାଜନ କରାଇବା
(ମାକର୍ 8:1-10)

32 ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ,
“ଏହି େଲାକସମୂହ ପ୍ର ତି େମାହର ଦୟା େହଉଅଛି, କାରଣ
ଏମାେନ ତିନି ଦିନ େହଲାଣି େମା ସା େର ରହିଅଛି ଓ ଏମାନ
ପାଖେର କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ; କାେଳ ବାଟେର ଏମାେନ ମୂ ର୍ ା
େହାଇଯାଇପାରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ଅନାହାରେର ବିଦାୟ
େଦବାକୁ େମାହର ଇ ା ନାହିଁ।” 33 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ଏେତ େଲାକ ୁ ତୃ କରିବା ପାଇଁ ଆେ ମାେନ ନିଜର୍ ନ ାନେର
େକଉଁଠାରୁ ଏେତ ରୁ ଟି ପାଇବା? 34 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
“ତୁ ମାନ ପାଖେର େକେତାଟି ରୁ ଟି ଅଛି?” େସମାେନ କହିେଲ,
ସାେତାଟି, ପୁଣି, ଅ େକେତାଟି ସାନ ମାଛ। 35 େସଥିେର େସ
େଲାକସମୂହକୁ ଭୂ ମିେର ବସି ବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,

36 ଆଉ ଯୀଶୁ େସହି ସାେତାଟି ରୁ ଟି ଓ ମାଛଗୁଡ଼ିକ େଘନି
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ େସହିସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଦିଅେ େସମାେନ
େଲାକସମୂହକୁ େଦେଲ। 37ଆଉ ସମେ େଭାଜନ କରି ପରିତୃ
େହେଲ ଓ ଭ ା ରୁ ଟିରୁ ଯାହା ବଳିଲା, ତାହା େସମାେନ ଉଠାଇ
ସାତ େଟାେକଇ ଭ କେଲ। 38 େଭାଜନ କରିବା େଲାେକ, ୀ
ଓ ପିଲାମାନ ଛଡ଼ା, ଚାରି ହଜାର ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ। 39 ଏଥିଉ ାେର
େସ େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦଇେନୗକାେରଚଢ଼ିମଗଦାନସୀମାକୁ
ଆସି େଲ।

16
ଯୂନସ ଚି
(ମାକର୍ 8:11-13; ଲୂକ 12:54-56)

1 ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର େସମାନ ୁ ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ଚି
େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 2 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ସ ୍ୟା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ କହିଥାଅ, ‘ଭଲ
ପାଗ େହବ, କାରଣ ଆକାଶ ଲାଲ୍ େହାଇଅଛି।’
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3 ଆଉ ପ୍ର ାତଃକାଳେର କହିଥାଅ, ‘ଆଜି ଝଡ଼ େହବ, କାରଣ
ଆକାଶ ଲାଲ୍ ଓ େମଘୁଆ େହାଇଅଛି।’ ତୁ େ ମାେନ ଆକାଶର
ଲକ୍ଷଣର େଭଦାେଭଦ ବୁଝି ପାରୁ ଅଛ, କି ୁ କାଳର ଲକ୍ଷଣସବୁ ବୁଝି
ପାରୁ ନାହଁ? 4 ଦୁ ଓବ୍ୟଭିଚାରୀ ବଂଶ ଚି େଖାଜି ,ମାତ୍ର ଯୂନସ
ଚି ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଚି େସମାନ ୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।” ପୁଣି,
େସ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗେଲ।

ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ଖମୀର
(ମାକର୍ 8:14-21)

5 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଅନ୍ୟ ପାରିେର ପହି େଦଖିେଲ େଯ, େସମାେନ
ରୁ ଟି େନବାକୁ ପାେସାରି ଯାଇଅଛି । 6 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ସତକର୍ ହୁ ଅ, ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ
େହାଇଥାଅ।” 7 େସଥିେର େସମାେନ ପର ର ମଧ୍ୟେର ତକର୍ ବିତକର୍
କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆେ ମାେନ ରୁ ଟି ଆଣି ନାହଁୁ େବାଲି େସ
ଏହା କହୁ ଅଛି । 8 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି କହିେଲ, “େହ ଅ
ବି ାସୀମାେନ, ତୁ ମାନ ପାଖେର ରୁ ଟି ନାହିଁ େବାଲି କାହିଁକି
ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛ?

9 ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ ବୁଝୁ ନାହଁ? ଅବା େସହି ପା
ହଜାର େଲାକ ପାେ ାଟି ରୁ ଟି,ଆଉ େକେତ େଟାେକଇ ଉଠାଇଲ,
10 କି ା େସହି ଚାରି ହଜାର େଲାକ ସାେତାଟି ରୁ ଟି, ପୁଣି, େକେତ
େଟାେକଇ ଉଠାଇଲ, େସହିସବୁ କି ତୁ ର ମେନ ନାହିଁ?

11 ମୁଁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ରୁ ଟି ବିଷୟେର କହି ନ ଥିଲି, ଏହା କିପରି
ବୁଝୁ ନାହଁ? କି ୁ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ଖମୀର ବିଷୟେର
ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।” 12 େସ େଯ ରୁ ଟିର ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ
େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ ନ କହି ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ଶିକ୍ଷାରୁ
ସାବଧାନ େହାଇରହିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ କହିଥିେଲ,ଏହା େସମାେନ
େସେତେବେଳ ବୁଝିେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ ରୂ େପ ପିତର ୀକାର
(ମାକର୍ 8:27-30; ଲୂକ 9:18-21)
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13 ପେର ଯୀଶୁ କାଇସରିୟା ଫିଲି ୀ ଅ ଳକୁ ଆସି ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ େବାଲି
େଲାେକ କଅଣ କହି ?” 14 ଏଥିେର େସମାେନ କହିେଲ, େକହି
େକହି କହି , ବାି ଜକ େଯାହନ, େକହି େକହି ଏଲୀୟ,ଆଉ େକହି
େକହି ଯିରିମୀୟ ଅବା ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। 15 େସ
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “କି ୁ ମୁଁ କିଏ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
କହୁ ଅଛ?” 16 ଶିେମାନ ପିତର ଉ ର େଦେଲ, ଆପଣ ଖ୍ର ୀ ,
ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ।

17 ଏଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େହ ଯୂନସର ପୁତ୍ର
ଶିେମାନ, ତୁ େ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ନିକଟେର ଏହା ପ୍ର କାଶ
କରି ନାହିଁ, ବରଂ େମାହର ଗର୍ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ।
18ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ପିତର, ପୁଣି, ଏହି ପଥର
ଉପେର ମୁଁ ଆପଣା ମ ଳୀ େତାଳିବି, ଆଉ ପାତାଳର ବଳ ତାହାକୁ
ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ।

19 ମୁଁ ତୁ ୁ ଗର୍ ରାଜ୍ୟର ଚାବି େଦବି, ଆଉ ତୁ େ ପୃଥିବୀେର
ଯାହା କିଛି ବ କରିବ, ଗର୍ େର ତାହା ବ ରହିବ, ପୁଣି,
ପୃଥିବୀେର ଯାହା କିଛି ମୁ କରିବ, ଗର୍ େର ତାହା ମୁ ରହିବ।”
20 େସେତେବେଳ େସ େଯ ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ଏହା କାହାକୁ ନ କହିବା
ପାଇଁ େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
(ମାକର୍ 8:31-33; ଲୂକ 9:22)

21 େସହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ, ତାହା ୁ ଅବଶ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ଯିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପ୍ର ାଚୀନ, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାନ ହ ରୁ
ଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ହତ େହବାକୁ େହବ, ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ
ଦିବସେର ପୁନରୁ ାନ େହବାକୁ େହବ। 22 େସଥିେର ପିତର ତାହା ୁ
ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ େଘନିଯାଇ ଅନୁେଯାଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ
ପ୍ର ଭୁ ,ଈଶ୍ବ ରଆପଣ ୁ ଦୟା କର ୁ, ଏହା ଆପଣ ପ୍ର ତି େକେବ େହଁ
ନ ଘଟୁ । 23 କି ୁ ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ଼ି ପିତର ୁ କହିେଲ, “େମା ଆଗରୁ
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ଦୂର ହୁ ଅ, ଶୟତାନ, ତୁ େ େମାହର ବି ରୂ ପ, କାରଣ ତୁ େ
ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ।”

ଯୀଶୁ ଅନୁଗମନକାରୀ େହବାର ଅଥର୍
(ମାକର୍ 8:34; ଲୂକ 9:23-27)

24 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “େକହି
େଯେବ େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସ
ଆପଣାକୁ ଅ ୀକାର କରୁ , ପୁଣି, ଆପଣା କଶ େନଇ େମାହର
ଅନୁଗମନ କରୁ । 25 କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ; କି ୁ େଯ େକହି େମା
ନିମେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ପାଇବ। 26 ଆଉ
ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ସମ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ,
େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ େହବ? କି ା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ
ବଦଳେର କଅଣ େଦବ?

27 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତା ମହିମାେର ନିଜ ଦୂତମାନ
ସହିତ ଆଗମନ କରିେବ ଏବଂ େସେତେବେଳ େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ତାହାର କମର୍ ଅନୁସାେର ଫଳ େଦେବ। 28 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର ଆଗମନ ନ
େଦଖିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟର ଅ◌ା ାଦ ପାଇେବ ନାହିଁ।”

17
ଯୀଶୁ ରୂ ପା ରଣ
(ମାକର୍ 9:2-13; ଲୂକ 9:28-36)

1 ଛଅ ଦିନ ପେର ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହା ଭାଇ
େଯାହନ ୁ ସା େର େନଇ ପୃଥକ୍ କରି େଗାଟିଏ ଉ ପବର୍ ତକୁ
େନଇଗେଲ। 2ଆଉ େସ େସମାନ ଆଗେର ରୂ ପା ରିତ େହେଲ;
ତାହା ର ମୁଖ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପରି ଉ ଳ ଓ ତାହା ବ ଆେଲାକ ପରି
ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ େହଲା।
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3 ପୁଣି, େଦଖ, େମାଶା ଓ ଏଲୀୟ ତାହା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା
କରୁ ଥିବା େସମାନ ୁ େଦଖାଗଲା। 4େସଥିେର ପିତରଯୀଶୁ ୁ ଉ ର
େଦେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆେ ମାେନ େଯ ଏ ାନେର ଅଛୁ, ଏହା
ଉ ମ; ଆପଣ ର ଇ ା େହେଲ ମୁଁ ଏଠାେର ତିେନାଟି କୁଟୀର
ନିମର୍ ାଣ କରିବି, ଆପଣ ପାଇଁ େଗାଟିଏ, େମାଶା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ଓ ଏଲୀୟ ପାଇଁ େଗାଟିଏ।

5 େସ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ , େଦଖ, ଖେ େମଘ େସମାନ ୁ
ଆ ାଦନ କଲା, ଆଉ େଦଖ, େସହି େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା,
“ଏ ଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର ଏହା ଠାେର ଆ ର ପରମ ସେ ାଷ ଏହା
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।” 6 ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗେଲ ଓ
ଅତିଶୟଭୀତ େହେଲ। 7େସଥିେରଯୀଶୁଆସି େସମାନ ୁ ଶର୍ କରି
କହିେଲ, “ଉଠ, ଭୟ କର ନାହିଁ।” 8 ପୁଣି, େସମାେନ ଉପରକୁ
ଚାହିଁ େକବଳ ଯୀଶୁ ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ।

9େସମାେନ ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇବା ସମୟେରଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇକହିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନଉଠିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଏ ଦଶର୍ ନର କଥା କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ।” 10 ପୁଣି, ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ ଶା ୀମାେନ କାହିଁକି କହି େଯ,
ପ୍ର ଥମେର ଅବଶ୍ୟ ଏଲୀୟ ର ଆଗମନ େହବ?

11େସଉ ର େଦେଲ, “ଏଲୀୟଆସି ସମ ବିଷୟ ପୁନଃ ାପନ
କରିବା କଥା ସତ, 12 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଏଲୀୟ ତ
ଆସି ସାରିେଲଣି, ମାତ୍ର େଲାେକ ତାହା ୁ ନ ଚିି ଯାହା ଇ ା, ତାହା
ହିଁ ତାହା ପ୍ର ତି କରିଅଛି । େସହି ପ୍ର କାେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
େସମାନ ହାତେର ଦୁଃଖେଭାଗକରିବାକୁଯାଉଅଛି ।” 13େସ େଯ
େସମାନ ୁ ବାି ଜକ େଯାହନ ବିଷୟେର କହିେଲ, ଶିଷ୍ୟମାେନ
େସେତେବେଳ ତାହା ବୁଝିେଲ।

ଭୂ ତଗ୍ର ବାଳକର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 9:14-29; ଲୂକ 9:37-43)

14ପେରେସମାେନ େଲାକମାନ ନିକଟକୁଆସେ ଜେଣେଲାକ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ଆେ ାଇପଡ଼ି କହିଲା, 15 େହ ପ୍ର ଭୁ , େମାହର
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ପୁଅକୁ ଦୟା କର ୁ,କାରଣ େସ ମୂ ର୍ ାେରାଗେରବଡ଼କ ପାଉଅଛି,
େଯଣୁ େସ ଥରକୁଥର ନିଆଁେର ଓ ଥରକୁଥର ପାଣିେର ପଡ଼ୁଅଛି।
16 ମୁଁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣିଥିଲି, ମାତ୍ର
େସମାେନ ତାହାକୁ ସୁ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।

17ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆେରଅବି ାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ,
େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ସା େର ରହିବି? େକେତ କାଳ
ତୁ ମାନ ବ୍ୟବହାର ସହିବି? ତାହାକୁ ଏଠିକି େମା ପାଖକୁ ଆଣ।”
18 ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂ ତକୁ ଧମକାେ େସ ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ
ବାଳକଟି େସହି ମୁହୂ ର୍ ରୁ ସୁ େହଲା।

19 ଏହାପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗାପନେର ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି
କହିେଲ, ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ।
20 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ଅ ବି ାସ ସକାେଶ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଯଦି େଗାଟିଏ େସାରିଷ
ଦାନା ପରି ତୁ ମାନ ର ବି ାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହି ପବର୍ ତକୁ
‘ଏଠାରୁ େସଠାକୁ ଘୁି ଯା’ େବାଲି କହିେଲ ତାହା ଘୁି ଯିବ, ଆଉ
କିଛି ହିଁ ତୁ ମାନ ର ଅସାଧ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 21 କି ୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଓ ଉପବାସ ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଉପାୟେର ଏପ୍ର କାର ଭୂ ତ
ବାହାରିଯାଏ ନାହିଁ।”

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ପୁନଃସୂଚନା
(ମାକର୍ 9:30-32; ଲୂକ 9:43-45)

22 ଆଉ େସମାେନ ଗାଲିଲୀେର ଏକତ୍ର େହବା ସମୟେର
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ହ େର
ସମପ ତ େହବାକୁ ଯାଉଅଛି , 23 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ବଧ
କରିେବ, ଆଉ ତୃ ତୀୟ ଦିବସେର େସ ଉଠିେବ। ଏଥିେର େସମାେନ
ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହେଲ।”

ଯୀଶୁ ଏବଂ ମ ି ରର କର
24 ଏଥିମଧ୍ୟେର େସମାେନ କଫନର୍ ାହୂ ମ ନଗରକୁ ଆସେ

ମ ି ରର କର ଆଦାୟକାରୀ େଲାେକ ପିତର ନିକଟକୁ ଆସି
ପଚାରିେଲ,ତୁ ମାନ ର ଗୁରୁ କଅଣମ ି ରରକର ଦିଅି ନାହିଁ?
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25 େସ କହିେଲ, ହଁ, ଦିଅି । ଆଉ େସ ଘରକୁ ଆସି ଲା ପେର ଯୀଶୁ
ଆେଗ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଶିେମାନ, ତୁ ର ମତ କଅଣ? ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାେନ କାହା ପାଖରୁ କର ବା ରାଜ ନିଅି ? େସମାନ
ସ ାନଗଣ ଠାରୁ କି ା ବିେଦଶୀମାନ ଠାରୁ ?”

26 େସ ବିେଦଶୀମାନ ଠାରୁ େବାଲି କହେ ଯୀଶୁ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “େତେବତ ପୁତ୍ର ମାେନ ମୁ । 27 କି ୁ ଆେ ମାେନେଯପରି
େସମାନ ବି ର କାରଣ ନ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୁ ଯାଇ ବନଶି
ପକାଅ,ଆଉପ୍ର ଥେମ େଯଉଁ ମାଛ ପଡ଼ିବ,ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ମୁଖ
ଫିଟାଇେଲ େଗାଟିଏ େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା ପାଇବ; ତାହା େନଇ େମା ପାଇଁ
ଓ ତୁ ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଦିଅ।”

18
ସବୁଠାରୁ େଶ୍ର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର
(ମାକର୍ 9:33-37; ଲୂକ 9:46-48)

1 େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ,
େତେବ ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ର ? 2 େସ େଗାଟିଏ ସାନ
ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ କରାଇେଲ, 3 “ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େଫରି ସାନ ପିଲା ପରି ନ
େହେଲ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ।

4ଅତଏବ େଯ େକହି ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କେର,
େସ ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର େଶ୍ର । 5ଆଉ େଯ େକହି େମା ନାମେର ଏହିପରି
େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର;

ବି ାସେର ବି କାରୀର ଦ
(ମାକର୍ 9:42-48; ଲୂକ 17:1,2)

6 କି ୁ େଯ େକହି େମାʼଠାେର ବି ାସ କରୁ ଥିବା ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, ତାହା େବକେର େଗାଟିଏ
ବଡ଼ ଚକିପଥର ଟ ାଯାଇ ତାହାକୁ ମହାସାଗରେର ଅଗାଧ ଜଳେର
ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆ ା।
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7 ହାୟ, ସଂସାର ବି ସକାେଶ ସ ାପର ପାତ୍ର ; ବି ତ ନି ୟ
ଘଟିବ, କି ୁ ହାୟ, େଯଉଁ େଲାକ ାରା ବି ଘେଟ, େସ ସ ାପର
ପାତ୍ର । 8 ତୁ ର ହ ଅବା ପାଦ ଯଦି ତୁ ର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ,
େତେବ ତାହା କାଟି େଫାପାଡ଼ିଦିଅ; ଦୁଇ ହ ଓ ଦୁଇ ପାଦ େନଇ
ଅନ ଅି େର ପଡ଼ିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ପ ୁ ଅବା ଖ େହାଇ
ଜୀବନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର ଭଲ।

9 ଆଉ, ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଯଦି ତୁ ର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ
ତାହାକୁ ଉପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ିଦିଅ; ଦୁଇ ଚକୁ୍ଷ େନଇ ଅି ମୟ ନକର୍ େର
ପଡ଼ିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଏକ ଚକୁ୍ଷ େନଇ ଜୀବନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା
ତୁ ପକ୍ଷେର ଭଲ।

ହଜିଲା େମ ାର ଦୃ ା
(ଲୂକ 15:3-7)

10ସାବଧାନ, ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହିଁତୁ ଜ୍ଞାନ କର
ନାହିଁ,କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟକହୁ ଅଛି, ଗର୍ େର େସମାନ ର
ଦୂତମାେନ ସବର୍ ଦା େମାହର ଗର୍ ପିତା ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କରି ।
11 [କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି, ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଆସି ଅଛି ।]

12 ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ମେନ କଲ? େକୗଣସି େଲାକର ଯଦି
ଶେହ େମ ା ଥାଏ, ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ,
େତେବକଅଣଅେନଶତକୁ ପବର୍ ତେରଛାଡ଼ି େସଯାଇହଜିଯାଇଥିବା
େମ ାଟି େଖାେଜ ନାହିଁ? 13 ଆଉ ଯଦି େସ ତାହାକୁ ପାଏ,
ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ଅେନଶତଟି ହଜି
ଯାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ଏହି େଗାଟିକ ଲାଗି େସ ଅଧିକ
ଆନ କେର। 14 େସହି ପ୍ର କାେର ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯ
େଗାଟିଏ ବିନ ହୁ ଏ, ଏହା ତୁ ମାନ ର ଗର୍ ପିତା ର ଇ ା
ନୁେହଁ।

ପାପ କରିଥିବା ଭାଇ ସ େର
(ଲୂକ 17:3; ଗାଲାତୀୟ 6:1; ଯାକୁବ 5:19-20)
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15ଯଦି ତୁ ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ଯାଇ େକବଳ ତୁ ଦୁଇ
ଜଣ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ତାହାର େଦାଷ େଦଖାଅ; ଯଦି େସ ତୁ ର
କଥା ଶୁେଣ, େତେବତୁ େ ଆପଣାଭାଇ କିଲାଭକଲ। 16 କି ୁ ଯଦି
େସ ନ ଶୁେଣ, େତେବ ତୁ ସା େର ଆଉ ଜେଣ ବା ଦୁଇ ଜଣକୁ
େନଇ ଯାଅ, େଯପରି ଦୁଇ ବା ତିନି ସାକ୍ଷୀ ମୁଖେର ସମ କଥା
ି ର କରାଯିବ।

17ତଥାପି ଯଦି େସ େସମାନ କଥା ନ ମାେନ, େତେବ ମ ଳୀକୁ
କୁହ, ଓ ଯଦି େସ ମ ଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାେନ, େତେବ େସ ତୁ
ଦୃି େର ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଓ କରଗ୍ର ାହୀ ପରି େହଉ।

18 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀେର
ଯାହାସବୁ ବ କରିବ, ଗର୍ େର େସହିସବୁ ବ ରହିବ, ପୁଣି,
ପୃଥିବୀେର ଯାହାସବୁ ମୁ କରିବ, ଗର୍ େର େସହିସବୁ ମୁ ରହିବ।
19 ପୁନ , ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ପୃଥିବୀେର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଏକମନା େହାଇ ଯାହା କିଛି
ମାଗିେବ, ତାହା େମାହର ଗର୍ ପିତା କ ର୍ୃ କ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଘଟିବ। 20କାରଣ େଯଉଁ ାନେର ଦୁଇ କି ତିନି ଜଣ େମା ନାମେର
ଏକତ୍ର ହୁ ଅି , େସହି ାନେର ମୁଁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ
ଅଛି।”

କ୍ଷମା ନ େଦବା ଦାସର ଦୃ ା
(ଲୂକ 17:3-4)

21 େସେତେବେଳ ପିତର ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, େହ
ପ୍ର ଭୁ , େକେତ ଥର େମାହର ଭାଇ େମା ବିରୁ େର ପାପ କେଲ ମୁଁ
କ୍ଷମା କରିବି? 22 କି ସାତ ଥର ପଯର୍ ୍ୟ ? ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ କୁ େକବଳ ସାତ ଥର ପଯର୍ ୍ୟ କହୁ ନାହିଁ,

23 ମାତ୍ର ସତୁ ରି ଗୁଣ ସାତ ଥର ପଯର୍ ୍ୟ । ଅତଏବ, ଗର୍ ରାଜ୍ୟ
ଆପଣା ଦାସମାନ ସହିତ ହିସାବ କରିବାକୁ ଇ ୁକ ଜେଣ ରାଜା
ସଦୃଶ। 24 େସ ହିସାବ ଆର କରେ ଦଶ ହଜାର େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା
ଋଣ କରିଥିବା ଜେଣ ଦାସ ତାହା ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା। 25 କି ୁ
ତାହାର ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ କିଛି ନ ଥିବାରୁ ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ
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ଏବଂ ତାହାର ୀ, ପିଲା-ପିଲି ଓ ସବର୍ ବିକ୍ର ୟ କରି ପରିେଶାଧ
େନବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

26 େତଣୁ େସହି ଦାସ ତାହା ୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା, ‘ଆପଣ େମା ବିଷୟେର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧର ,ୁ ମୁଁ ଆପଣକୁ ସବୁ
ପରିେଶାଧ କରିେଦବି।’ 27 େସଥିେର େସହି ଦାସର ପ୍ର ଭୁ ଦୟା କରି
ତାହାକୁ ମୁ କରିେଦେଲ ଓ ତାହାର ଋଣ କ୍ଷମା କେଲ।

28 କି ୁ େସହି ଦାସ ବାହାରିଯାଇ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଶହ ଦିନର
ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଋଣ କରିଥିବା ଜେଣ ସହଦାସର େଦଖା ପାଇ
ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଗଳା ଚିପି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ଯାହା ଧାରୁ ,
ଶୁଝିେଦ।

29 େତଣୁ ତାହାର ସହଦାସ ଭୂ ମି େହାଇ ତାହାକୁ ବିନତି କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ‘ଆପଣ େମାʼ ବିଷୟେର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧର ୁ, ମୁଁ
ଆପଣ ୁ ପରିେଶାଧ କରିେଦବି।’

30 ମାତ୍ର େସ ସ ତ େହଲା ନାହିଁ, କି ୁ ଯାଇ ଋଣ ପରିେଶାଧ
ନ କରିବା ଯାଏ ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ପକାଇେଦଲା। 31 େତଣୁ
ତାହାର ସହଦାସମାେନ ଏହି ଘଟଣା େଦଖି ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହେଲ
ଓ ଯାଇ େସମାନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ସମ ଘଟଣା ବ ର୍ ନା କରି ଜଣାଇେଲ।

32 େସଥିେର ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ କହିେଲ ‘େର
ଦୁ ଦାସ, ତୁ େମାେତ ବିନତି କରିବାରୁ ମୁଁ େତାର େସହି ସମ ଋଣ
କ୍ଷମା କଲି; 33 ମୁଁ େଯରୂ େପ େତାେତ ଦୟା କଲି, େସରୂ େପ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାର ସହଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିବା େତାହର କ ର୍ ବ୍ୟ ନ ଥିଲା?’

34 ଆଉ, ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ରାଗିଯାଇ ସମ ଋଣ ପରିେଶାଧ ନ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ ଯ ଣା େଦବା େଲାକମାନ ହାତେର
ସମପର୍ ଣ କେଲ। 35ତୁ େ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଯଦି ଅ ର ସହ ଆପଣା
ଆପଣା ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର ଗର୍ ପିତା
ହିଁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର କାର କରିେବ।”
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19
ଛାଡ଼ପତ୍ର ସ କର୍ େର ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାକର୍ 10:1-12)

1 ଯୀଶୁ ଏହି ସମ କଥା ସମା କରିବା ପେର ଗାଲିଲୀରୁ
ଚାଲିଯାଇ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ଆରପାରେର ଥିବା ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ
ସୀମାେର ଉପି ତ େହେଲ। 2 ପୁଣି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା
ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େସ େସଠାେର େସମାନ ୁ ସୁ କେଲ।

3 ଏହି ସମୟେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ତାହା ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, େଯେକୗଣସି କାରଣରୁ ଆପଣା ୀ କି
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଅଣ ନ୍ୟାୟସ ତ? 4 େସ ଉ ର େଦେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ, ସୃି କ ର୍ ା ଆଦ୍ୟରୁ
େସମାନ ୁ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ କରି ସୃି କେଲ,”

5ଆଉ କହିେଲ, “ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁ ଷ ପିତାମାତା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ନିଜ ୀଠାେରଆସ େହବ,ଆଉେସ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ?”
6 “ଏଣୁ େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁି , କି ୁ ଏକା ଅଟି । ଅତଏବ
ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ସଂଯୁ କରିଅଛି , ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଅଲଗା ନ କରୁ ।”

7 େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାଶା କାହିଁକି
ତ୍ୟାଗପତ୍ର େଦଇ ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମେ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ?
8ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାରଣତୁ ମାନ ହୃ ଦୟରକଠିନତା
େଦଖି େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାକୁ ଅନୁମତି େଦେଲ, କି ୁ ଆଦ୍ୟରୁ େସପରିନ ଥିଲା।” 9 “ମାତ୍ର
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି ଆପଣା ୀ କି ବ୍ୟଭିଚାର େଦାଷ
ବିନା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କେର, େସ
ବ୍ୟଭିଚାର କେର।”

10 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ୀ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି
ଏହି ପ୍ର କାର ସମ୍ଵ , େତେବ ବିବାହ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। 11 କି ୁ
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସମେ ଏହି କଥା ଗ୍ର ହଣ କରିପାରି
ନାହିଁ, େକବଳ େଯଉଁମାନ ୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଅଛି, େସମାେନ
କରିପାରି । 12 କାରଣ େକହି େକହି ମାତାର ଗଭର୍ ରୁ ନପୁଂସକ
େହାଇ ଜନ୍ମ େହାଇଅଛି , ଆଉ େକହି େକହି ମନୁଷ୍ୟମାନ ାରା
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ନପୁଂସକ କରାଯାଇଅଛି , ପୁଣି, ଆଉ େକହି େକହି ଗର୍ ରାଜ୍ୟ
ସକାେଶ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନପୁଂସକ କରିଅଛି । େଯଉଁ େଲାକ
ଗ୍ର ହଣ କରିପାେର, େସ ଗ୍ର ହଣ କରୁ ।”

ଶିଶୁ ପି୍ର ୟ ଯୀଶୁ
(ମାକର୍ 10:13-16; ଲୂକ 18:15-17)

13 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନ ଉପେର ହାତ ରଖି
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଅଣାଗେଲ।
ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆଣୁଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଧମକ େଦେଲ। 14 କି ୁ
ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େସମାନ ୁ େମା ପାଖକୁ
ଆସି ବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ର କାର
େଲାକମାନ ର।” 15 ଆଉ, େସ େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖି
େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ।

ଜେଣ ଧନୀ ଯୁବା
(ମାକର୍ 10:17-31; ଲୂକ 18:18-30)

16 ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, େହ
ଗୁରୁ , ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ ମୁଁ େକଉଁ ସ ମର୍ କରିବି?
17 େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ସତ୍ ବିଷୟେର େମାେତ କାହିଁକି
ପଚାରୁ ଅଛ? ସତ୍ େକବଳ ଜେଣ; କି ୁ ତୁ େ ଯଦି ଜୀବନେର
ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଇ ା କର, େତେବ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର।”

18 େସ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, କି କି ପ୍ର କାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ଏହିସବୁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, େଚାରି
କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, 19 ପିତାମାତା ୁ ସମାଦର
କର; ପୁଣି, ତୁ ର ପେଡାଶୀକି ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର।”

20େସହି ଯୁବକତାହା ୁ କହିେଲ,ଏହି ସମ ମୁଁ ପାଳନକରିଅଛି,
େମାହର ଆଉ କଅଣ ଉଣା ଅଛି? 21ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯଦି
ତୁ େ ସି େହବାକୁ ଇ ା କର, େତେବ ଯାଇ ଆପଣାର ସବର୍
ବିକ୍ର ୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁ େ ଗର୍ େର ଧନ
ପାଇବ; ପୁଣି, ଆସି େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” 22 କି ୁ ଏହି କଥା
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ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଚାଲିଗେଲ, କାରଣ ତା ର ବହୁ ତ
ସ ି ଥିଲା।

23େସଥିେରଯୀଶୁଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଧନୀ େଲାକ ଅତି କ େର ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରିବ। 24 ପୁନ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର
ଧନୀେଲାକ ର ପ୍ର େବଶ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଛୁି ର ଛିଦ୍ର େଦଇ
ଓଟର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସହଜ।”

25 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହା ଶୁଣି ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ କହିେଲ, େତେବ
କିଏ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇ ପାେର? 26 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଏକଦୃି େର
ଚାହିଁ କହିେଲ, “ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ର ସମ
ସାଧ୍ୟ।” 27 େସଥିେର ପିତର ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େଦଖ ,ୁ
ଆେ ମାେନସମ ପରିତ୍ୟାଗକରିଆପଣ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ;
ଆେ ମାେନ େତେବ କଅଣ ପାଇବା?

28 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
ନୂତନ ସୃି େର େଯେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା େଗୗରବମୟ
ସି ଂହାସନେର ଉପେବଶନ କରିେବ, େସେତେବେଳ, େମାହର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ାଦଶ
ସି ଂହାସନେର ଉପେବଶନ କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ାଦଶ େଗା ୀକୁ
ଶାସନ କରିବ।”

29 “ପୁଣି, େଯ େକହି େମାହର ନାମ ସକାେଶ ଗୃହ କି ଭାଇ କି
ଭଉଣୀ କି ପିତା କି ମାତା କି ସ ାନସ ତି କି ଭୂ ମି ପରିତ୍ୟାଗ କେର,
େସ ବହୁ ଗୁଣ ପାଇବ, ପୁଣି, ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବ।
30 କି ୁ ପ୍ର ଥେମ ଥିବା ଅେନକ େଲାକ େଶଷେରପଡ଼ିେବଓ େଶଷେର
ଥିବା ଅେନକ େଲାକ ପ୍ର ଥମ େହେବ।”

20
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ମୂଲିଆ

1 “କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜେଣ ଗୃହକ ର୍ ା ସଦୃଶ, େଯ
ସକାଳ େହବାମାତ୍ର ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ମୂଲିଆ ଲଗାଇବାକୁ
ବାହାରିଗେଲ। 2 ଆଉ େସ ମୂଲିଆମାନ ସହିତ ଦିନକୁ ଏକ
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ଦିନର ମୂଲ ପାଇଁ ଚୁ ି କରି େସମାନ ୁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ
ପଠାଇେଲ। 3 ପୁଣି, ପ୍ର ାୟ ନଅଟା ସମୟେର ବାହାରିଯାଇ
ବଜାରେର ଅନ୍ୟମାନ ୁ ନି ମର୍ ା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି
େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ କହିେଲ, 4 ‘ତୁ େ ମାେନ ସୁ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ
ଯାଅ, ପୁଣି, ଯାହା ଉଚିତ୍, ତାହା ତୁ ମାନ ୁ େଦବି;’ଆଉ େସମାେନ
ଗେଲ। 5 ପୁଣି, ଥେର େସ ପ୍ର ାୟ ବାରଟା ଓ ତିନିଟା ସମୟେର
ବାହାରିଯାଇ େସହି ପ୍ର କାର କେଲ। 6 ପୁଣି, ପ୍ର ାୟ ପା ଟା ସମୟେର
େସ ବାହାରିଯାଇ ଆଉ େକେତକ ଜଣ ୁ ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏଠାେର ଦିନଯାକ
ନି ମର୍ ା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଅଛ?’ 7 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,
‘କାରଣ େକହି ଆ ମାନ ୁ ମୂଲ ଲଗାଇ ନାହାି ।’ େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଅ।’ 8 ପେର
ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର କ ର୍ ା ଆପଣା େବବ ର୍ ା ୁ କହିେଲ,
‘ମୂଲିଆମାନ ୁ ଡାକି େଶଷ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଆର କରି ପ୍ର ଥମ
େଲାକମାନ ପଯର୍ ୍ୟ ମୂଲ ଦିଅ।’ 9 େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ାୟ
ପା ଟା ସମୟେର ମୂଲ ଲଗାଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଆସି ଏକ
ଦିନର ମୂଲ େଲଖାଏଁ ପାଇେଲ। 10 ପୁଣି, ପ୍ର ଥେମ ଲଗାଯାଇଥିବା
ମୂଲିଆମାେନ ଆସି ଅଧିକ ପାଇେବ େବାଲି ମେନ କେଲ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନର ମୂଲ େଲଖାଏଁ ପାଇେଲ। 11 କି ୁ ତାହା
ପାଇ େସମାେନ ଘରର କ ର୍ ା ବିରୁ େର ବଚସା କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 12 ‘ଏହି େଶଷର େଲାକମାେନ ଘ ାଏ ମାତ୍ର କାମ କେଲ,
ଆଉ ଆେ ମାେନ ଦିନଯାକ ଖଟି ଖଟି ଖରାେର ଜଳି େପାଡ଼ିଗେଲ
ସୁ ା ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆ ମାନ ସମାନ କଲ।’ 13 କି ୁ େସ
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଉ ର େଦେଲ, ‘ଭାଇ, େତାʼ ପ୍ର ତି ମୁଁ
ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ନାହିଁ; ତୁ କଅଣ େମା ସା େର ଏକ ଦିନର ମୂଲ
ପାଇଁ ଚୁ ି କରି ନ ଥିଲୁ? 14 େତାର ଯାହା, ତାହା େନଇ ଚାଲିଯା,
କି ୁ ଏହି େଶଷ େଲାକକୁ ସୁ ା େତାʼ ପରି େଦବା ପାଇଁ େମାହର
ଇ ା। 15 ନିଜ ସ ି କୁ ନିଜ ଇ ାନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ
କଅଣ େମାହର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ଦାନଶୀଳ େହବାରୁ ତୁ
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ଈଷର୍ ାଦୃି କରୁ ଅଛୁ?’ 16 େସହିପରି େଶଷେର ଥିବା େଲାେକ ପ୍ର ଥେମ
େହେବ ଓ ପ୍ର ଥମେର ଥିବା େଲାେକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ।”

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ତୃ ତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାକର୍ 10:32-34; ଲୂକ 18:31-34)

17 ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କରିବା ନିମେ ଉଦ୍ୟତ
େହଉଥିବା ସମୟେର ାଦଶ ୁ ପୃଥକ୍ କରି ପଥ ମଧ୍ୟେର
େସମାନ ୁ କହିେଲ, 18 “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାନ
ହ େର ସମପ ତ େହେବ, 19 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ପ୍ର ାଣ
ଦ ାଜ୍ଞା େଦଇ ପରିହାସ, େକାରଡ଼ା ପ୍ର ହାର ଓ କଶେର ବଧ କରିବା
ନିମେ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ,ଆଉତୃ ତୀୟ
ଦିବସେର େସ ଉଠିେବ।”

ଜେଣ ମାଆର ଅନୁେରାଧ
(ମାକର୍ 10:35-45)

20 େସେତେବେଳ େଜବଦୀ ୀ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ସା େର
େନଇ ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସି ପ୍ର ଣାମ କରି ତାହା ଠାରୁ କିଛି
ମାଗିେଲ। 21େସଥିେର େସତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କଅଣଇ ା
କରୁ ଅଛ?” େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟେର େଯପରି
େମାହରଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣଆପଣ ଦକି୍ଷଣପା ର୍ େରଓ
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବାମ ପା ର୍ େର ବସି , ଏହା ଆଜ୍ଞା କର ।ୁ 22 କି ୁ ଯୀଶୁ
ଉ ରେଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନକଅଣମାଗୁଅଛ,ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ। ମୁଁ
େଯଉଁ ପାତ୍ର େର ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, େସଥିେର କି ତୁ େ ମାେନ
ପାନ କରିପାର?” 23 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପାରୁ । େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାହର ପାତ୍ର େର ପାନ କରିବ
ସତ, କି ୁ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ପା ର୍ େର ବସି ବାକୁ େଦବା
େମାହର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାନ ନିମେ
େମାହର ପିତା ାରା ାନ ପ୍ର ୁତ କରାଯାଇଅଛି, େସମାେନ
ବସି େବ।” 24 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି େସହି ଦୁଇ
ଭାଇ ଉପେର ବିର େହେଲ। 25 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପାଖକୁ
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ଡାକି କହିେଲ, “ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ େସମାନ
ଉପେର ପ୍ର ଭୁ କରି ଓ ମହାନ ବ୍ୟି ମାେନ େସମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କରି , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 26 ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
େସପ୍ର କାର ନୁେହଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ େକହି ମହାନ
େହବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ତୁ ମାନ ର େସବକ େହଉ, 27 ଆଉ
େଯ େକହି ପ୍ର ଧାନ େହବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ତୁ ମାନ ର ଦାସ
େହଉ, 28େଯପରିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସବା ପାଇବାକୁଆସି ନାହାି ,
ମାତ୍ର େସବା କରିବାକୁ ଓଅେନକ ପାଇଁ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପପ୍ର ାଣ
େଦବାକୁ ଆସି ଅଛି ।”

ଦୁଇ ଅ ମାନ ୁ ଦୃି ଦାନ
(ମାକର୍ 10:46-52; ଲୂକ 18:35-43)

29 େସମାେନ ଯିରୀେହାରୁ ପ୍ର ାନ କରିବା ସମୟେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
େଲାକ ତାହା ର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 30ଆଉ େଦଖ, ପଥପା ର୍ େର
ଦୁଇ ଜଣ ଅ ଯୀଶୁ େସହି ପଥ େଦଇ ଯାଉଅଛି େବାଲି ଶୁଣି
ଉ ର କରି କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଦାଉଦ ସ ାନ, ଆ ମାନ ୁ
ଦୟା କର ।ୁ 31 ମାତ୍ର େଲାକସମୂହ େସମାନ ୁ ତୁ ନି େହବା ପାଇଁ
ଧମକ େଦେଲ, କି ୁ େସମାେନ ଆହୁ ରି ଉ ର କରି କହିେଲ, େହ
ପ୍ର ଭୁ , ଦାଉଦ ସ ାନ, ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କର ।ୁ 32 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ଠିଆେହାଇେସମାନ ୁ ଡାକି ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ପାଇଁ
କଅଣ କରିବି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଇ ା କରୁ ଅଛ?” 33 େସମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େଯପରିଆ ମାନ ରଆଖି ଫିଟିଯାଏ।
34 ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହାଇ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଶର୍
କେଲ ଓ େସହିକ୍ଷଣି େସମାେନ େଦଖି ପାରିେଲ ଓ ଯୀଶୁ ପେଛ
ପେଛ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

21
ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା
(ମାକର୍ 11:1-11; ଲୂକ 19:28-40; େଯାହନ 12:12-19)
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1 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ
େହାଇ େବୖଥ୍ ଫାଗୀ ଓ ଜୀତପବର୍ ତ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ,
େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ।
2 “ତୁ ମାନ ସ ୁଖ େସହି ଗ୍ର ାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାେତ୍ର
ବ ା େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ଗ ର୍ ଭୀ ଓ ତାହା ସହିତ େଗାଟିଏ
ଶାବକକୁ େଦଖିବ; େସମାନ ୁ ଫିଟାଇ େମା ନିକଟକୁ େନଇଆସ।
3 ଆଉ େଯେବ େକହି ତୁ ମାନ ୁ କିଛି କେହ, େତେବ କହିବ
ଏମାନ ଠାେରପ୍ର ଭୁ ରଆବଶ୍ୟକଅଛି। େସହିକ୍ଷଣି େସ େସମାନ ୁ
ପଠାଇେଦବ।” 4 ଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ େଯପରି
ସଫଳ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ ଏହା ଘଟିଲା,
5ସି େୟାନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ,

େଦଖ୍, େତାର ରାଜା େତାʼ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ;
େସ ନମ୍ର ଓ ଗ ର୍ ଭାେରାହୀ, ଶାବକ, ଗ ର୍ ଭଶାବକାେରାହୀ।

6 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କାମ
କେଲ, 7 ପୁଣି, ଗ ର୍ ଭୀ ଓ ଶାବକଟି ଆଣି େସମାନ ଉପେର
ବ ପାତିେଦେଲ, ଆଉ େସ ତାହା ଉପେର ବସି େଲ। 8 ପୁଣି,
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥେର
ବିଛାଇେଲ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟେର ବିଛାଇ
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9ଆଉ ତାହା ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯାଉଥିବା
େଲାକମାେନ ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
େହାଶା ା ଦାଉଦ ସ ାନ!

ପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ!
ଊ ର୍ େଲାକେର େହାଶା ା।

10ଆଉ େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ପ୍ର େବଶ କରେ ନଗରଯାକ
ଏ କିଏ େବାଲି ଚହଳପଡ଼ିଗଲା। 11େସଥିେର େଲାକସମୂହକହିେଲ,
ଏ ଗାଲିଲୀ ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ।

ଯୀଶୁ ମ ି ର ପରି ାର
(ମାକର୍ 11:15-19; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)
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12 ପେର ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି େସ ାନେର
କିଣାବିକା କରୁ ଥିବା ସମ େଲାକ ୁ ବାହାର କରିେଦେଲ, ପୁଣି,
ମୁଦ୍ର ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ର େମଜ ଓ କା ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ର
ଆସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇେଲ, 13 ଆଉ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େଲଖାଅଛି, ‘ଆ ର ଗୃହ ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ଗୃହ େବାଲି ପରିଚିତ େହବ,
କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ଡକାଇତମାନ ବାସ ାନ କରୁ ଅଛ।’ ”
14 ପୁଣି, ମ ି ରେର ଅ ଓ ଖ େଲାେକ ତାହା ପାଖକୁ ଆସେ
େସ େସମାନ ୁ ସୁ କେଲ। 15 କି ୁ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ
ତାହା କରିଥିବା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର େହାଶା ା
ଦାଉଦ ସ ାନ େବାଲି ଉ ର କରୁ ଥିବା ପିଲାମାନ ୁ େଦଖି
ବିର େହେଲ, 16 ପୁଣି, ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ଏମାେନ କଅଣ
କହୁ ଅଛି , ତାହା କି ତୁ େ ଶୁଣୁଅଛ? ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ହଁ,
‘ତୁ େ ଶିଶୁ ଓ ନ୍ୟପାୟୀମାନ ମୁଖ ାରା ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର

ବ ସି କରିଅଛ,’
ଏହି କଥା କି ତୁ େ ମାେନ େକେବ େହଁ ପାଠ କରି ନାହଁ?”

17ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ବାହାରି
େବଥନୀୟାକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରାତି କଟାଇେଲ।

ଡିି ରିବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ
(ମାକର୍ 11:12-14,20-24)

18 ସକାେଳ େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ େଫରିବା ସମୟେର
କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ, 19ଆଉ ବାଟ ପାଖେର େଗାଟିଏ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ େଦଖି
ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ, ପୁଣି, େକବଳ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ତାହାଠାେର
ଆଉ କିଛି ନ ପାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆଉ କଦାପି େତାʼଠାେର
ଫଳ ନ େହଉ।” େସଥିେର େସହିକ୍ଷଣି େସହି ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ଶୁଖିଗଲା।
20 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା େଦଖି ଚମୃ ତ େହାଇ କହିେଲ, ଡିି ରିବୃକ୍ଷଟି
କିପରି େସହିକ୍ଷଣି ଶୁଖିଗଲା? 21ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
“ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ମାନ ର ବି ାସ ଥାଏ,
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ସେ ହ ନ କର, େତେବ ଏହି ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି
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େଯପରି େହାଇଅଛି, େକବଳ େଯ େସପରି େହବ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଯଦି ଏ ପବର୍ ତକୁ ସୁ ା ‘ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ର େର ଯାଇ ପଡ଼’ େବାଲି କହିବ,
ତାହାେହେଲ ତାହା େହବ। 22 ପୁଣି, ବି ାସ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଯାହା
କିଛି ମାଗିବ, େସହିସବୁ ପାଇବ।”

ଯୀଶୁ ର ଅଧିକାରକୁ ଆ ାନ
(ମାକର୍ 11:27-33; ଲୂକ 20:1-8)

23 ପେର େସ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବା ସମୟେର
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲାକ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି ପଚାରିେଲ, ତୁ େ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମ କରୁ ଅଛ?
ଆଉ ତୁ କୁ କିଏ ଏହି ଅଧିକାର େଦଲା? 24 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି,
ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ତାହା କହିବ, େତେବ େକଉଁ ଅଧିକାରେର
ମୁଁ ଏହି ସମ କରୁ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ କହିବି।
25 େଯାହନ ର ବାି େକଉଁଠାରୁ େହାଇଥିଲା? ଗର୍ ରୁ ବା
ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ?” େସଥିେର େସମାେନ ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍ କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦି ଗର୍ ରୁ େବାଲି କହିବୁ, ତାହାେହେଲ
େସ ଆ ମାନ ୁ କହିେବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ତାହା ୁ
ବି ାସ କଲ ନାହିଁ? 26 କି ୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େବାଲି କହିବୁ,
େତେବ େଲାକସମୂହକୁ ତ ଭୟ! କାରଣ ସମେ େଯାହନ ୁ
ଭାବବାଦୀ େବାଲି ମାନି । 27 ଏଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ । େସ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େତେବ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମ କରୁ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ୁ କହିବି ନାହିଁ।”

ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦୃ ା
28 “ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ମେନ କର? ଜେଣ ବ୍ୟି ର

ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିେଲ। େସ ପ୍ର ଥମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ‘ପୁଅ,
ଯା, ଆଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର କାମ କର।’ ” 29 େସ ଉ ର େଦଲା,
“ ‘େମାହର ଇ ା ନାହିଁ,’ କି ୁ ପେର ଅନୁତାପ କରି ଗଲା। 30 ପୁଣି,
େସ ି ତୀୟପାଖକୁଆସି େସହିପ୍ର କାରକହିେଲ। େସଉ ରେଦଲା,
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‘ମହାଶୟ, ମୁଁ ଯାଉଅଛି, କି ୁ ଗଲା ନାହିଁ।’ 31 ଏହି ଦୁହିଁ
ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପିତା ର ଇ ା ସାଧନ କଲା?” େସମାେନ କହିେଲ,
“ପ୍ର ଥମ ଜଣକ।” ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, କରଗ୍ର ାହୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ ତୁ ମାନ ଆେଗ ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ଅଛି । 32 କାରଣ େଯାହନ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଧାମ କତାର ପଥ େଦଇ ଆସି େଲ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
ତାହା ୁ ବି ାସ କଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କରଗ୍ର ାହୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ
ତାହା ୁ ବି ାସ କେଲ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହା ୁ ବି ାସ
କରିପାର, ଏଥିନିମେ ତାହା େଦଖି ସୁ ା ଅନୁତାପ କଲ ନାହିଁ।”

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଦୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦୃ ା
(ମାକର୍ 12:1-12; ଲୂକ 20:9-19)

33 “ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା ଶୁଣ। ଜେଣ ଗୃହକ ର୍ ା ଥିେଲ, େସ
େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼ େଦେଲ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ େଖାଳି ପ୍ର ହରୀ-ଗୃହ ତିଆରି କେଲ, ପୁଣି,
କୃଷକମାନ ୁ େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଭାଗେର େଦଇ ବିେଦଶକୁ ଚାଲିଗେଲ।
34 ପେର ଫଳର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସେ େସ ଆପଣା ଫଳ
ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନ ପାଖକୁ ନିଜ ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇେଲ।
35 କି ୁ କୃଷକମାେନ ତାହା ଦାସମାନ ୁ ଧରି ଜଣକୁ ପ୍ର ହାର
କେଲ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବଧ କେଲ, ପୁଣି, ଆଉ ଜଣକୁ ପଥର
େଫାପାଡ଼ି ମାରିପକାଇେଲ। 36 ପୁଣି, ଥେର େସ ପ୍ର ଥମ ଥର
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସ ପଠାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ
େସମାନ ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର କାର କେଲ। 37 ‘କି ୁ େମାହର ପୁଅକୁ
େସମାେନ ମାନ୍ୟ କରିେବ,’ ଏହା କହି େସ ପେର ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ
େସମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 38 ମାତ୍ର େସହି କୃଷକମାେନ
ପୁତ୍ର ୁ େଦଖି ପର ର କହିେଲ, ‘ଏ ତ ଉ ରାଧିକାରୀ; ଆସ,
ଏହାକୁ ମାରି େଦଇ ଆେ ମାେନ ଏହାର ଅଧିକାର ଦଖଲ କରୁ ।’
39 ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ଧରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ବାହାେର ପକାଇ
ମାରିେଦେଲ। 40 ଅତଏବ େଯେତେବେଳ େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର
ମାଲିକ ଆସି େବ, େସେତେବେଳ େସହି କୃଷକମାନ ପ୍ର ତି େସ
କଅଣ କରିେବ?” 41 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େସ େସହି
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ଦୁ ମାନ ୁ ନି ୁର ଭାବେର ବିନାଶ କରିେବ ଓ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ
କୃଷକମାେନତାହା ୁ ଠିକ୍ ସମୟେରଫଳେଯାଗାଇେବ, େସମାନ ୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଭାଗେର େଦେବ। 42 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ କି େକେବ େହଁ ଧମର୍ ଶା େରଏହିକଥା ପାଠକରିନାହଁ,
‘ଗୃହନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର ରକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,

ତାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର େହଲା;
ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହା େହଲା,

ଆଉ ତାହା ଆ ମାନ ଦୃି େର ଆ ଯର୍ ୍ୟଜନକ?’
43ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ତୁ ମାନ ଠାରୁ

କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ପୁଣି, େଯଉଁ ଜାତି େସଥିର ଫଳ ଫଳିବ, ତାହାକୁ
ଦିଆଯିବ। 44ଆଉ େଯ ଏହି ପ୍ର ର ଉପେର ପଡ଼ିବ, େସ ଖ ବିଖ
େହବ, ପୁଣି, ଏହି ପ୍ର ର ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ତାହା
ଚୂ ର୍ ବିଚୂ ର୍ କରିବ।”

45 ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ର ଏହି ସମ
ଦୃ ା ଶୁଣି, େସ େଯ େସମାନ ବିଷୟେର କହୁ ଅଛି , ଏହା
ବୁଝିେଲ। 46ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ଧରିବାକୁ େଚ ା କେଲ, କି ୁ
େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ତାହା ୁ ଭାବବାଦୀ
େବାଲି ମାନୁଥିେଲ।

22
ବିବାହ େଭାଜର ଦୃ ା
(ଲୂକ 14:15-24)

1 ପୁଣି ଥେର ଯୀଶୁ ଦୃ ା ାରା େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
2 “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜେଣ ରାଜା ସଦୃଶ, େଯ ଆପଣା ପୁତ୍ର
ବିବାହ-ଉ ବ ଆେୟାଜନ କେଲ, 3ଆଉ େସହି ଉ ବକୁ ନିମି ତ
େଲାକମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ
ପଠାଇେଲ, କି ୁ େସମାେନ ଆସି ବାକୁ ଇ ା କେଲ ନାହିଁ।
4 ପୁଣି, ଥେର େସ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ନିମି ତ
େଲାକମାନ ୁ କୁହ, େଦଖ ,ୁଆେ ଆପଣା େଭାଜପ୍ର ୁତ କରିଅଛୁ,
ଆ ର ବୃଷ ଓ ହୃ ପୁ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମରାଯାଇଅଛି, ସମ ହିଁ
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ପ୍ର ୁତ, ଆପଣମାେନ ବିବାହ ଉ ବକୁ ଆସ ୁ,’ 5 କି ୁ େସମାେନ
ତାହା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରି େକହି ଆପଣା େକ୍ଷତକୁ, ଆଉ େକହି ଆପଣା
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାଲିଗେଲ, 6 ଆଉ ବଳକା େଲାକ ତାହା
ଦାସମାନ ୁ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ବଧ କେଲ। 7 କି ୁ ରାଜା ରାଗିଯାଇ
ଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ପଠାଇ େସହି ହତ୍ୟାକାରୀମାନ ୁ ବିନାଶ
କେଲ ଏବଂ େସମାନ ନଗର ଭ ସାତ୍ କେଲ। 8 େସଥିେର
େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, ବିବାହ େଭାଜ ତ ପ୍ର ୁତ,
ମାତ୍ର ନିମି ତ େଲାକମାେନ ଅେଯାଗ୍ୟ। 9 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ
ରାଜଦା ଗୁଡ଼ିକର ଛେକ ଛେକ ଯାଇ େଯେତ େଲାକ ର େଦଖା
ପାଅ, େସମାନ ୁ ବିବାହ-ଉ ବକୁ ନିମ ଣକର। 10େସଥିେର େସହି
ଦାସମାେନ ରାଜଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରିଯାଇ ଦୁ ଓ ସ େଯେତ
େଲାକ େଦଖାପାଇେଲ, େସ ସମ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି ଆଣିେଲ, ଆଉ
ନିମି ତ ଅତିଥି େଲାକ ାରା ବିବାହଗୃହ ପରିପୂ ର୍ େହଲା।
11 କି ୁ ରାଜା ନିମି ତ ଅତିଥିମାନ ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସି
େସଠାେର ବିବାହ-ବ ପରିଧାନ କରି ନ ଥିବା ଜେଣ େଲାକକୁ େଦଖି
ତାହାକୁ କହିେଲ, 12 େହ ବୁ , ତୁ େ ବିବାହ-ବ ପରିଧାନ ନ କରି
କିପରି ଏ ାନକୁ ଆସି ଲ? ମାତ୍ର େସ ନିରୁ ର େହାଇ ରହିଲା।
13 େସଥିେର ରାଜା ପରିଚାରକମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ଏହାର ହାତେଗାଡ଼
ବା ି ଏହାକୁ ବାହାର ଅ କାରେର ପକାଇଦିଅ, େସଠାେର େରାଦନ
ଓ ଦ ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ। 14 କାରଣ ଅେନକ ଆହୂ ତ, କି ୁ ଅ
ମେନାନୀତ।’ ”

କର େଦବା ପ୍ର ସ
(ମାକର୍ 12:13-17; ଲୂକ 20:20-26)

15 େସେତେବେଳ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଯାଇ ତାହା ୁ ବାକ୍ୟ ାରା
ଫା େର ପକାଇବା ନିମେ ମ ଣା କେଲ। 16 ଆଉ, େସମାେନ
େହେରାଦୀୟମାନ ସହିତ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ
କହି ପଠାଇେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ
ଏବଂ ସତ୍ୟ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ମାଗର୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି ପୁଣି, କାହାରିକୁ
ଭୟ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି
ନାହିଁ। 17 ଅତଏବ ଆ ମାନ ୁ କୁହ ୁ, ଆପଣ ର ମତ କଅଣ?
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କାଇସର ସମ୍ର ାଟ ୁ କର େଦବା ବିଧିସ ତ କି ନୁେହଁ? 18 କି ୁ
ଯୀଶୁ େସମାନ ର ଦୁ ତା ଜାଣି କହିେଲ, “େର କପଟୀମାେନ,
କାହିଁକି େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଅଛ?” 19 “େସହି କରର ମୁଦ୍ର ା
େମାେତ େଦଖାଅ।” ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ପାଖକୁ େଗାଟିଏ
ମୁଦ୍ର ା ଆଣିେଲ। 20 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ଏହି ମୂ ଓ ନାମ
କାହାର? 21 େସମାେନ କହିେଲ, କାଇସର ର। େସଥିେର େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ କାଇସର ସମ୍ର ାଟ ର ଯାହା, ତାହା
କାଇସର ୁ ଦିଅ; ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ର ଯାହା, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଦିଅ।”
22 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି ଚମୃ ତ େହାଇ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ।

ସା ୂ କୀ ପୁନରୁ ାନର ପ୍ର ଶ୍ନ
(ମାକର୍ 12:18-27; ଲୂକ 20:27-40)

23 ପୁନରୁ ାନ ନାି କରୁ ଥିବା ସା ୂ କୀମାେନ େସହି ଦିନ ତାହା
ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, 24 େହ ଗୁରୁ , େମାଶା କହିଅଛି େଯ,
ଯଦି େକହି ନିଃସ ାନ େହାଇ ମେର, େତେବ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନିମେ ବଂଶ ଉ କରିବ।
25 େଦଖ ,ୁ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ; ପ୍ର ଥମଟି
ବିବାହ କରି ମରିଗଲା, ପୁଣି, ନିଃସ ାନ ଥିବାରୁ ଆପଣା ଭାଇ
ପାଇଁ ନିଜ ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା; 26 ି ତୀୟ, ତୃ ତୀୟ ଆଦି ସ ମ
ଜଣ ପଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର କେଲ। 27 ସମ େଶଷେର
ୀଟି ମରିଗଲା। 28 େତେବ ପୁନରୁ ାନେର େସହି ସାତ ଜଣ
ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର ୀ େହବ? ସମେ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ
କରିଥିେଲ। 29 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଧମର୍ ଶା ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଶି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ର ା େହଉଅଛ।
30 କାରଣ ପୁନରୁ ାନେର େଲାେକ ବିବାହ କରି ନାହିଁ, କି ା
ବିବାହିତ ହୁ ଅି ନାହିଁ, କି ୁ ଗର୍ ଦୂତମାନ ପରି ରୁ ହି ।
31ମାତ୍ର ମୃତମାନ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେରଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା
କହିଅଛି , ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ପାଠ କରି ନାହଁ? 32 ‘ଆେ
ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର, ଇସ୍ ହାକ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଯାକୁବ ଈଶ୍ବ ର।’ େସ
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ମୃତମାନ ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି , ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନ ର।” 33 େଲାକମାେନ
ଏହା ଶୁଣି ତାହା ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ।

େଶ୍ର ଆଜ୍ଞା
(ମାକର୍ 12:28-34; ଲୂକ 10:25-28)

34 େସ ସା ୂ କୀମାନ ୁ ନିରୁ ର କରିଅଛି , ଏହା ଶୁଣି
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଏକତ୍ର େହେଲ, 35ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, 36 େହ
ଗୁରୁ , େମାଶା ବ୍ୟବ ା ମଧ୍ୟେର କି ପ୍ର କାର ଆଜ୍ଞା େଶ୍ର ? 37 େସ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ ‘ତୁ େ ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ, ସମ
ପ୍ର ାଣ ଓ ସମ ମନ େଦଇ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କର।’
38 ଏହା ହିଁ େଶ୍ର ଓ ପ୍ର ଥମ ଆଜ୍ଞା। 39 ି ତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ,
‘ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର।’ 40 ଏହି ଦୁଇ
ଆଜ୍ଞା ଉପେର ସମ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ର
ଧମର୍ ଶା ନିଭର୍ ର କେର।”

ଖ୍ର ୀ କାହାର ସ ାନ?
(ମାକର୍ 12:35-37; ଲୂକ 20:41-44)

41ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବା ସମୟେରଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ପଚାରିେଲ, 42 “ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ମତ କଅଣ? େସ
କାହାରସ ାନ? େସମାେନତାହା ୁ କହିେଲ,ଦାଉଦ ର।” 43ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ ଦାଉଦ କିପ୍ର କାେର ଆ ା ାରା
ତାହା ୁ ‘ପ୍ର ଭୁ ’ େବାଲି କହି ?
44 ‘ଯଥା, ପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,

ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଶତମାନ ୁ ତୁ ପାଦ ତେଳ ରଖି
ନାହଁୁ ,

େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ।’
45 ଅତଏବ, ଦାଉଦ ଯଦି ତାହା ୁ ‘ପ୍ର ଭୁ ’ େବାଲି କହି , େତେବ

େସ କିପ୍ର କାେର ତାହା ର ସ ାନ?” 46 େସଥିେର େକହି ତାହା ୁ
ପେଦ େହେଲଉ ରେଦଇପାରିେଲନାହିଁ, ପୁଣି, େସହି ଦିନଠାରୁ
େକହି ତାହା ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।
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23
ସା ୂ କୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ପ୍ର ତି ସାେତାଟି ସ ାପ
(ମାକର୍ 12:38,39; ଲୂକ 11:43,46; 20:45,46)

1 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହ ଓ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
କହିେଲ, 2 “ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା
କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଅଛି । 3 ଅତଏବ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ଯାହା କିଛି କହି , ତାହା ମାନ ଓ ପାଳନ କର, ମାତ୍ର େସମାନ
କମର୍ ଅନୁସାେର କମର୍ କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ କହି , କି ୁ
କରି ନାହିଁ। 4 େସମାେନ ଗୁରୁ ଭାର ବହନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନ
କା େର େଥାଇଦିଅି , କି ୁ ନିେଜ ଅ ୁ ଳି େଦଇ ତାହା େଟକିବାକୁ
ଇ ା କରି ନାହିଁ। 5 େସମାେନ େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଆପଣାର ସମ କି୍ର ୟାକମର୍ କରି , କାରଣ େସମାେନ ନିଜ
ନିଜର କବଚ ପ୍ର ଶ କରି ଓ ବ ର ଝୁ ା ବଡ଼ କରି , 6 ଆଉ
େଭାଜନେର ପ୍ର ଧାନ ାନ ଓ ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର ଧାନ ଆସନ, 7 ପୁଣି,
ହାଟବଜାରେର ନମ ାର ପାଇବାକୁ ଓ େଲାକ ାରା ଗୁରୁ େବାଲି
ସେ ାଧିତ େହବାକୁ ଭଲ ପାଆି । 8 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଗୁରୁ େବାଲି
ସେ ାଧିତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମାନ ର ଗୁରୁ ଜେଣ, ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଭାଇ। 9ଆଉ ପୃଥିବୀେର କାହାକୁ ହିଁ ପିତା
େବାଲି ଡାକନାହିଁ,କାରଣତୁ ମାନ ର ପିତା ଜେଣ, େସ ଗର୍ େର
ଅଛି । 10ଆଉତୁ େ ମାେନ େନତା େବାଲି ସେ ାଧିତ ହୁ ଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁ ମାନ ର େନତା ଜେଣ, େସ ଖ୍ର ୀ । 11 କି ୁ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଲାକ େଶ୍ର , େସ ତୁ ମାନ ର େସବକ େହବ।
12ଆଉ େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ଉ ତ େବାଲି େଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ
କରାଯିବ, ପୁଣି, େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ନତ କେର ତାହାକୁ ଉ ତ
କରାଯିବ।”

ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ୁ ଭ ର୍ ନା
(ମାକର୍ 12:40; ଲୂକ 11:39-42,44,52; 20:47)

13 “କି ୁ ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ସ ୁଖେର ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ବ
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କରୁ ଥାଅ; ତୁ େ ମାେନ ତ ନିେଜ ପ୍ର େବଶ କରୁ ନାହଁ, ପୁଣି, ପ୍ର େବଶ
କରିବାକୁ ଇ ୁକ େଲାକମାନ ୁ ସୁ ା ପ୍ର େବଶ କରାଇ େଦଉ
ନାହଁ। 14 [ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଛଳେର ଦୀଘର୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ସେ ସେ
ବିଧବାମାନ ର ଗୃହସବୁ ଗ୍ର ାସ କରୁ ଥାଅ; ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ
ଗୁରୁ ତର ଦ ପାଇବ।] 15 ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ
ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଜଣକୁ ତୁ ମାନ ର
ଧମର୍ ାବଲ ୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଳ ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଥାଅ, ପୁଣି,
େଯେତେବେଳ େସ ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ ତାହାକୁ ତୁ ମାନ
ଅେପକ୍ଷା ଦୁଇ ଗୁଣ ନକର୍ ର ପାତ୍ର କରୁ ଥାଅ। 16 ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର
ଅ ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କମାେନ, ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଥାଅ, େକହି ମ ି ରର
ଶପଥ କେଲ ତାହା କିଛି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯ େକହି ମ ି ର ର୍ ର
ଶପଥ କେର, େସ ତ ାରା ଆବ । 17 େର ମୂଢ଼ ଓ ଅ ମାେନ,
ର୍ କି ା େସହି ର୍ କୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛି େଯଉଁ ମ ି ର, ଏହି ଦୁଇ

ମଧ୍ୟେର କଅଣ େଶ୍ର ? 18ଆହୁ ରି କହୁ ଥାଅ, େକହି େବଦିର ଶପଥ
କେଲ ତାହା କିଛି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯ େକହି ତାହା ଉପେର ଥିବା
େନୖେବଦ୍ୟରଶପଥକେର, େସତ ାରା ଆବ । 19େରଅ ମାେନ,
େନୖେବଦ୍ୟ କି ା େସହି େନୖେବଦ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କେର େଯଉଁ େବଦି,
ଏହି ଦୁଇ ମଧ୍ୟେର େକଉଁଟା େଶ୍ର ? 20 ଅତଏବ େଯଉଁ େଲାକ
େବଦିର ଶପଥକେର, େସ ତ ତାହା ଓ ତାହା ଉପେର ଥିବା ପଦାଥର୍ ର
ଶପଥ କେର; 21ଆଉ େଯ ମ ି ରର ଶପଥ କେର, େସ ମ ି ର ଓ
ତି ବାସୀ ର ଶପଥ କେର; 22 ପୁଣି, େଯ ଗର୍ ର ଶପଥ କେର,
େସ ଈଶ୍ବ ର ସି ଂହାସନ ଓ ତଦୁପବି ର ଶପଥ କେର। 23 ହାୟ,
ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
େପାଦିନା, ପାନମହୁ ରୀ ଓ ଜୀରାର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ, ଆଉ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଗୁରୁ ତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ନ୍ୟାୟବିଚାର, ଦୟା
ଓ ବି ାସ, ଏହାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ; କି ୁ ଏହି ସମ ପାଳନ
କରିବା ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଉଚିତ। 24 େର ଅ
ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମଶାକୁ ଛାଣୁଥାଅ, କି ୁ ଓଟକୁ
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ଗିଳୁଥାଅ। 25 ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ସଫା କରୁ ଥାଅ,
ମାତ୍ର ଭିତେର େସଗୁଡ଼ାକ ଲୁ ନକମର୍ ଓ ଇ ି ୟେସବାେର ପରିପୂ ର୍ ।
26 େହ ଅ ଫାରୂ ଶୀ, ଆେଗ ଗିନାର ଭିତର ସଫା କର, େଯପରି
େସଥିର ବାହାର ମଧ୍ୟ ସଫା େହବ। 27 ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର
କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଧଳା ର ର
ସମାଧି ସରୂ ପ। ତାହା ବାହାେର ସୁ ର େଦଖାଯାଏ, କି ୁ ଭିତେର
ମୃତମାନ ଅି ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅଶୁଚିତାେର ପରିପୂ ର୍ ; 28 େସହି
ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ବାହାେର େଲାକ ଦୃି େର ଧାମ କ
େଦଖାଯାଅ, କି ୁ ଭିତେର କପଟ ଓ ଅଧମର୍ େର ପରିପୂ ର୍ ।”

କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ୁ ଦ ର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ
(ଲୂକ 11:47-51)

29 “ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ,
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଭାବବାଦୀମାନ ର ସମାଧି ନିମର୍ ାଣ କରି ଓ
ଧାମ କମାନ ସମାଧି ସଜାଇ କହୁ ଥାଅ, 30 ଆେ ମାେନ
େଯେବ ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ସମୟେର ଥାଆ ,ୁ
େତେବ ଭାବବାଦୀମାନ ର ପାତେର େସମାନ ର ସହଭାଗୀ
େହାଇ ନ ଥାଆ ।ୁ 31 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯ ଭାବବାଦୀ
ହତ୍ୟାକାରୀମାନ ର ସ ାନ ଅଟ, େସ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ହିଁ
ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ। 32ତୁ େ ମାେନ ନିଜ
ନିଜ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ର ପରିମାଣ ପୂ ର୍ କର। 33 ଆେର ସପର୍ ଗୁଡ଼ାକ,
ଆେର କାଳସପର୍ ର ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ କିପ୍ର କାେର ନକର୍ ଦ ରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇବ? 34 ଏଣୁ େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଭାବବାଦୀ,
ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶା ୀମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛି; େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା
କାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ ହତ୍ୟା କରିବ ଓ କଶେର ବଧ କରିବ, ଆଉ
କାହା କାହାକୁ ତୁ ମାନ ସମାଜଗୃହେର େକାରଡ଼ା ମାରିବ ଓ
ନଗରକୁ ନଗର ତାଡ଼ନା କରିବ, 35 େଯପରି ଧାମ କ େହବଲ
ର ପାତଠାରୁ , େଯଉଁ େବରିଖୀୟ ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ୁ ତୁ େ ମାେନ
ମ ି ରର ପବିତ୍ର ାନ ଓ େବଦିର ମଧ୍ୟ ଳେର ବଧ କଲ, ତାହା



ମାଥିଉ 23:36 lxxxi ମାଥିଉ 24:3

ର ପାତ ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥିବୀେର େଯେତ ଧାମ କ େଲାକ ର
ର ପାତ େହାଇଅଛି, େସହି ସମ ତୁ ମାନ ଉପେର ଘଟିବ।
36 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏହି ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷ ଉପେର
ଏହି ସମ ଘଟିବ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଯୀଶୁ ର ବିଳାପ
(ଲୂକ 13:34,35)

37 “େଗା ଯିରୂ ଶାଲମ, େଗା ଯିରୂ ଶାଲମ, ଭାବବାଦୀମାନ
ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତମାନ
ପ୍ର ରାଘାତକାରିଣୀ, କୁ ୁ ଟୀ େଯପରି ପକ୍ଷ ତେଳ ଆପଣା
ଶାବକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେର, େସପରି ମୁଁ େକେତ ଥର େତାହର
ସ ାନମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇ ା କଲି, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଇ ୁକ
େହଲ ନାହିଁ। 38 େଦଖ, ତୁ ମାନ ଘର ତୁ ମାନ ହାତେର
ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଅଛି। 39 କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ‘ପ୍ର ଭୁ
ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ,’ ତୁ େ ମାେନ ଏହି କଥା ନ
କହିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ େମାେତ ନି ୟ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।”

24
ମ ି ର ଂସ ବିଷୟର ସୂଚନା
(ମାକର୍ 13:1-2; ଲୂକ 21:5-6)

1 ଯୀଶୁ ମ ି ରରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଉଥିବା ସମୟେର ତାହା ର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ମ ି ରର ପ୍ର ାସାଦସମୂହ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
2 “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏହି ସମ େଦଖୁ ନାହଁ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏହି ାନେର ଏକ ପ୍ର ର ଅନ୍ୟ ପ୍ର ର ଉପେର
ରହିବ ନାହିଁ, ସମ ହିଁ ଭୂ ମିସାତ୍ େହବ।”

ଯୁଗ େଶଷର ଲକ୍ଷଣ
(ମାକର୍ 13:3-13; ଲୂକ 21:7-19)

3 ପେର େସ ଜୀତପବର୍ ତ ଉପେର ବସେ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା
ଛାମୁକୁ େଗାପନେର ଆସି ପଚାରିେଲ, ଏସବୁ େକେବ ଘଟିବ, ପୁଣି,
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ଆପଣ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗା ର ଲକ୍ଷଣ କଅଣ, ତାହା ଆ ମାନ ୁ
କୁହ ୁ। 4 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସାବଧାନ,
େକହି େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ଭ୍ର ା ନ କେର। 5କାରଣ ଅେନେକ େମା
ନାମେରଆସି ମୁଁ ଖ୍ର ୀ େବାଲିକହିଅେନକ ୁ ଭ୍ର ା କରିେବ। 6ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନ ଯୁ ର ବିଷୟଓସଂଗ୍ର ାମରଜନରବ ଶୁଣିବ;ସାବଧାନ,
ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କି ୁ
େସହି କାଳ ଯୁଗା ନୁେହଁ। 7କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷେର ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ
ବିପକ୍ଷେର ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି, ାେନ ାେନ ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ଭୂ ମିକ
େହବ। 8 କି ୁ ଏହି ସମ ପ୍ର ସବେବଦନାର ଆର ମାତ୍ର । 9 େସହି
ସମୟେର େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ କ େଭାଗିବା ପାଇଁ ସମପର୍ ଣ
କରିେବ ଓ ତୁ ମାନ ୁ ବଧ କରିେବ, ଆଉ େମାହର ନାମ ସକାେଶ
ତୁ େ ମାେନ ସମ ଜାତି ାରା ଘୃଣିତ େହବ। 10 େସେତେବେଳ
ଅେନେକ ବି ପାଇେବ, ପୁଣି, ପର ରକୁ ଧରାଇେଦେବ ଓ
ପର ରକୁ ଘୃଣା କରିେବ, 11 ଆଉ ଅେନକ ଭ ଭାବବାଦୀ ଉଠି
ଅେନକ ୁ ଭ୍ର ା କରିେବ, 12 ପୁଣି, ଅଧମର୍ ବୃ ି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ
େଲାକ ର େପ୍ର ମ ଶୀତଳ େହାଇଯିବ। 13ମାତ୍ର େଯ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ
େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରହିବ, େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ। 14ଆଉ, ସମ ଜାତି
ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀେର େଘାଷଣା କରାଯିବ, ତ େର ଯୁଗା େହବ।

ମହାସ ଟର ଦିନ ଆର
(ମାକର୍ 13:14-23; ଲୂକ 21:20-24)

15 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଦାନିେୟଲ ଭାବବାଦୀ
ାରା ଉ ଂସକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବ ୁକୁ ପବିତ୍ର ାନେର ଅବି ତ

େଦଖିବ (ପାଠକ ବୁଝ ୁ), 16 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶେର ଥାଆି , େସମାେନ ପବର୍ ତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆ ;ୁ
17 େଯ ଛାତ ଉପେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ଘର ଭିତରୁ ଜିନିଷପତ୍ର
େନଇଯିବା ପାଇଁ ଓ ାଇ ନ ଆସୁ; 18 ପୁଣି, େଯ େକ୍ଷତେର ଥାଏ, େସ
ଆପଣା ବ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଲଉଟି ନଯାଉ। 19େସହି ସମୟେର
େଯଉଁମାେନ ଗଭର୍ ବତୀ ଓ ନ୍ୟଦାତ୍ର ୀ, ହାୟ, େସମାେନ େକ୍ଲ ଶର



ମାଥିଉ 24:20 lxxxiii ମାଥିଉ 24:30

ପାତ୍ର , 20 କି ୁ ତୁ ମାନ ର ପଳାୟନ େଯପରି ଶୀତକାଳେର କି ା
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର। 21 କାରଣ
େସେତେବେଳ ଏପରି ମହାେକ୍ଲ ଶ ଘଟିବ େଯ ଜଗତର ଆର ରୁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି, େକେବ େହଁ ଘଟିବ ନାହିଁ।
22ଆଉ, େସହି ସମୟ େଯେବ ଊଣା କରାଯାଇ ନ ଥାଆ ା, େତେବ
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆ ା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମେନାନୀତ
େଲାକ ସକାେଶ େସହି ସମୟ ଊଣା କରାଯିବ। 23 େସେତେବେଳ
‘େଦଖ,ଖ୍ର ୀ ଏଠାେର’ କି ା ‘େସଠାେର’, େକହି େଯେବତୁ ମାନ ୁ
ଏପରି କହିବ, େତେବ ତାହା ବି ାସ କର ନାହିଁ। 24 କାରଣ
ଭ ଖ୍ର ୀ ମାେନ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି ଏପରି ମହା ମହା
ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦି ସ ବ ହୁ ଏ,
େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ୁ ସୁ ା ଭ୍ର ା କରିେବ। 25 େଦଖ, ମୁଁ
ପୂବର୍ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇଲି। 26 ଅତଏବ, ‘େଦଖ, େସ ପ୍ର ା ରେର
ଅଛି ,’ େଲାେକ ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିେବ, େତେବ
ବାହାରିଯାଅ ନାହିଁ; ‘େଦଖ, େସ ଗୁ େକାଠରୀେର ଅଛି ,’ ଯଦି
ଏହା କହିେବ, େତେବ ତାହା ବି ାସ କର ନାହିଁ। 27କାରଣ ବିଜୁଳି
େଯପରି ପୂବର୍ ଦିଗରୁ ମାରି ପି ମଦିଗ ପଯର୍ ୍ୟ େଦଖାଯାଏ, େସପରି
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଆଗମନ େହବ। 28 େଯଉଁଠାେର ଶବ ପଡ଼ିଥାଏ,
େସହିଠାେର ଶାଗୁଣାଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି େହେବ।”

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନରାଗମନ
(ମାକର୍ 13:24-27; ଲୂକ 21:25-28)

29 “ମାତ୍ର େସହି ସମୟର କ ପେର
‘ହଠାତ୍ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ କାରମୟ େହବ

ଓ ଚ ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ,
ପୁଣି, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିେବ

ଓ ଆକାଶମ ଳର ଶି ସମୂହ ବିଚଳିତ େହେବ।’
30 େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଲକ୍ଷଣ

େଦଖାଯିବ, ପୁଣି, େସ ସମୟେର ପୃଥିବୀର ସମ େଗା ୀ ବିଳାପ
କରିେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ମହାମହିମା ସହ
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ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ। 31 ଆଉ,
େସ ମହାତୂ ରୀ ନୀ ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେବ ଏବଂ
େସମାେନଆକାଶରଏକସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ଚତୁ ଗରୁ
ତାହା ର ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିେବ।”

ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାକର୍ 13:28-31; ଲୂକ 21:29-33)

32 “ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଦୃ ା ଶିକ୍ଷା କର; େଯେତେବେଳ ତାହାର
ଶାଖା େକାମଳ େହାଇ ପ ବିତ ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ
ସି କଟ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିଥାଅ; 33 େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ େଦଖିେଲ େସ ାରର ସି କଟ, ଏହା ଜାଣ।
34 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏହି ସମ ନ ଘଟିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଏହି ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।
35ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବ, ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟସମୂହ
କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।”

ଆଗମନର ଦିନ ଓ ଦ ଅଜ୍ଞାତ
(ମାକର୍ 13:32-37; ଲୂକ 17:26-30,34-36)

36 “କି ୁ େସହି ଦିନ ଓ ଦ ବିଷୟ େକହି ଜାଣି ନାହିଁ,
ଗର୍ ର ଦୂତମାେନ କି ା ପୁତ୍ର ସୁ ା ଜାଣି ନାହିଁ, େକବଳ ମାତ୍ର
ପିତା ଜାଣି । 37 ଆଉ େନାହ ସମୟେର େଯପ୍ର କାର ଘଟିଥିଲା,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଆଗମନ ସମୟେର େସପ୍ର କାର ଘଟିବ। 38କାରଣ
ଜଳ ାବନର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ସମୟେର ଜାହାଜେର େନାହ ର ପ୍ର େବଶ
କରିବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଲାେକ େଯପରି େଭାଜନପାନ ଏବଂ ବିବାହ
କରିବା ଓ ବିବାହ େଦବାେର ବ୍ୟ ଥିେଲ, 39 ପୁଣି, ଜଳ ାବନ
ଆସି ସମ ୁ ଭସାଇ ନ େନବା ପଯର୍ ୍ୟ େଯପରି ଜାଣି ନ
ଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର େହବ।
40 େସେତେବେଳ ଦୁଇ ଜଣ େକ୍ଷତେର ଥିେବ, ଜଣକୁ ଗ୍ର ହଣ
କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ; 41 ଦୁଇ ଜଣ ୀ
ଚକି େପଷୁଥିେବ,ଜଣକୁଗ୍ର ହଣକରାଯିବ ଓଅନ୍ୟଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରାଯିବ। 42 ଅତଏବ, ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
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େକଉଁ ଦିନ ଆସି େବ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ। 43 କି ୁ
ଏହା ଜାଣିଥାଅ, େକଉଁ ପ୍ର ହରେର େଚାର ଆସି ବ, ଏହା ଗୃହକ ର୍ ା
ଯଦି ଜାଣେ , ତାହାେହେଲ େସ ଜାଗ୍ର ତ ଥାଇ ଆପଣା ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଦିଅେ ନାହିଁ। 44 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ପ୍ର ୁତ େହାଇଥାଅ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ମେନ
କରୁ ନ ଥିବ, େସହି ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି େବ।”

ବି ଏବଂ ଦୁ ଦାସ
(ଲୂକ 12:41-48)

45 “େତେବ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରିଜନମାନ ୁ ଯଥା ସମୟେର ପ୍ର ାପ୍ୟ
େଦବା ନିମେ ଯାହାକୁ େସମାନ ଉପେର ନିଯୁ କେଲ, ଏପରି
ବି ଓ ବୁି ମାନଦାସ କିଏ? 46ପ୍ର ଭୁ ଆସି ଆପଣାର େଯଉଁଦାସକୁ
େସପ୍ର କାର କରୁ ଥିବା େଦଖିେବ, େସ ଧନ୍ୟ। 47 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସବର୍ ଉପେର ନିଯୁ କରିେବ।
48 କି ୁ ଯଦି େସହି ଦୁ ଦାସ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଆସି ବାର ବିଳ
ଅଛି େବାଲି ମେନ ମେନ କହି 49 ଆପଣା ସହଦାସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର
କରିବାକୁ ଲାେଗ, ଆଉ ମଦୁଆମାନ ସହିତ େଭାଜନପାନ କେର,
50 ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଦିନ େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ନ ଥିବ ଓ େଯଉଁ
ସମୟ େସ ଜାଣି ନ ଥିବ, େସହି ଦିନ େସହି ସମୟେର ତାହାର
ପ୍ର ଭୁ ଆସି େବ, 51 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ି ଖ କରି କପଟୀମାନ
ସହିତତାହାର ଅଂଶ ନିରୂ ପଣକରିେବ; େସଠାେର େରାଦନଓଦ ର
କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।”

25
ଦଶ କନ୍ୟା ଦୃ ା

1 “େସେତେବେଳ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ଦଶ ଜଣ କନ୍ୟା ଭଳି େହବ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ଦୀପ େନଇ ବର ସହିତ େଭଟିବାକୁ
ବାହାରିେଲ। 2 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଜଣ ନିବର୍ୁ ି ଓ ପା ଜଣ
ସୁବୁ ି ଥିେଲ। 3 ନିବର୍ୁ ି ମାେନ ପ୍ର ଦୀପ େନବା ସମୟେର ନିଜ
ନିଜ ସହିତ େତୖଳ େନେଲ ନାହିଁ, 4 ମାତ୍ର ସୁବୁ ି ମାେନ ଆପଣା
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ଆପଣା ପ୍ର ଦୀପ ସହିତ ପାତ୍ର େର େତୖଳ େନେଲ। 5ବର ଆସି ବାର
ବିଳ ହୁ ଅେ , ସମେ ଢୁ ଳାଉ ଢୁ ଳାଉ େଶାଇ ପଡ଼ିେଲ। 6 କି ୁ
ଅ ର୍ ରାତ୍ର େର ‘ଏହି େଦଖ, ବର, ତାହା ସା େର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ବାହାର’,ଏପରି େକାଳାହଳ େହଲା। 7େସେତେବେଳକନ୍ୟାସମେ
ଉଠି ଆପଣା ପ୍ର ଦୀପ ସଜାଡ଼ିେଲ। 8 କି ୁ ନିବର୍ୁ ି ମାେନ ସୁବୁ ି ମାନ ୁ
କହିେଲ, ତୁ ମ େତୖଳରୁ ଆମକୁ ଅ ଦିଅ, କାରଣ ଆମ ଦୀପସବୁ
ଲିଭିଯାଉଅଛି। 9 ମାତ୍ର ସୁବୁ ି ମାେନ ଉ ର େଦେଲ, ନାହିଁ,
ନାହିଁ, ଯଦି ଆେମ ତୁ ମକୁ ଅ େଦବୁ, େତେବ ତୁ ମଠାେର ଓ
ଆମଠାେର ମଧ୍ୟ ଅି ବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ େମ େଦାକାନୀମାନ
ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେ କିଣି ଆଣ। 10 କି ୁ
େସମାେନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ବର ଆସି େଲ, ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ୁତ ଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ସହିତ ବିବାହ-
ଉ ବେରେଯାଗଦାନକରିବା ନିମେ ଗୃହେରପ୍ର େବଶକେଲ,ଆଉ
ାର ବ କରାଗଲା। 11ଏହାପେର ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସି

କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆମ ପାଇଁ ାର ଫିଟାଇ ଦିଅ ୁ।
12 କି ୁ େସ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 13 ଅତଏବ, ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ, କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ େସହି ଦିନ କି େସହି ସମୟ ଜାଣ ନାହିଁ।”

େତାଡ଼ାର ଦୃ ା
(ଲୂକ 19:11-27)

14 “ବିେଦଶକୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟି େଯପରି ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ଡାକି େସମାନ ହ େର ନିଜର ସବର୍ ସମପର୍ ଣ କେଲ,
ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଅେଟ। 15 େସ ଜଣକୁ ପା େତାଡ଼ା,
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଇ େତାଡ଼ା, ଆଉ ଜଣକୁ ଏକ େତାଡ଼ା, ଏହିପରି
ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ତାହାର ଶି ଅନୁସାେର େଦଇ ବିେଦଶକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ।
16େଯଉଁ ଜଣକପା େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା େନଇ
ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ ପା େତାଡ଼ା ଲାଭ କଲା। 17 େସହି ପ୍ର କାେର
େଯ ଦୁଇଟି ପାଇଥିଲା, େସ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲାଭ କଲା। 18ମାତ୍ର େଯ
େଗାଟିଏ ପାଇଥିଲା, େସ ଯାଇ ମାଟି େଖାଳି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଟ ା
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େପାତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। 19 ବହୁ କାଳ ପେର େସହି ଦାସମାନ ର
ପ୍ର ଭୁ ଆସି େସମାନ ସା େର ହିସାବ କେଲ। 20 ଆଉ, େଯଉଁ
ଜଣକ ପା େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ ଆଉ ପା େତାଡ଼ା େନଇ
ଆସି କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େମାେତ ପା େତାଡ଼ା େଦଇଥିେଲ;
େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଆଉ ପା େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। 21 ତାହାର ପ୍ର ଭୁ
ତାହାକୁ କହିେଲ, େବଶ୍, ଉ ମ ଓ ବି ଦାସ, ତୁ େ ଅ
ବିଷୟେର ବି େହଲ, ମୁଁ ତୁ କୁ ବହୁ ତ ବିଷୟ ଉପେର ନିଯୁ
କରିବି, ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଆନ ର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ। 22 ପୁଣି,
େଯ ଦୁଇ େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ ,
ଆପଣ େମାେତ ଦୁଇ େତାଡ଼ା େଦଇଥିେଲ; େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ
େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। 23 ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, େବଶ୍,
ଉ ମ ଓ ବି ଦାସ, ତୁ େ ଅ ବିଷୟେର ବି େହଲ, ମୁଁ
ତୁ କୁ ବହୁ ତ ବିଷୟ ଉପେର ନିଯୁ କରିବି, ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ
ଆନ ର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ। 24ଆଉ, େଯ ଏକ େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ
ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ େଯ ଜେଣ କଠିନ େଲାକ,
େଯଉଁଠାେର ବୁଣି ନ ଥାଆି , େସଠାେର କାଟି , ଆଉ େଯଉଁଠାେର
ଶସ୍ୟ ବିଛାଇ ନ ଥାି , େସଠାେର ସଂଗ୍ର ହ କରି , ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି।
25 ଏଣୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣ େତାଡ଼ା ମାଟିେର େପାତି
ଲୁଚାଇ ରଖିଲି; େଦଖ ,ୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ପାଇେଲ। 26 କି ୁ
ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, େର ଦୁ ଓ ଅଳସ ଦାସ,
ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ବୁଣି ନ ଥାଏ, େସଠାେର କାେଟ, ଆଉ େଯଉଁଠାେର
ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନ ଥାଏ, େସଠାେର ସଂଗ୍ର ହ କେର, ଏହା କଅଣ
ଜାଣିଥିଲୁ? 27 େତେବ ବଣିକମାନ ହ େର େମାହର ଟ ା ରଖିବା
ଉଚିତ୍ ଥିଲା; ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ େମାହର ଧନ େଫରି
ପାଇଥାଆି । 28 ‘ଅତଏବ, ଏହାଠାରୁ ଏହି େତାଡ଼ା େନଇଯାଇ,
ଯାହାର ଦଶ େତାଡ଼ା ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଅ। 29 କାରଣ େଯେକୗଣସି
େଲାକର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ର ଚୁ ର େହବ; କି ୁ
ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ
ନିଆଯିବ। 30 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଅକମର୍ ଣ୍ୟ ଦାସକୁ ବାହାର
ଅ କାରେର ପକାଇଦିଅ, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦ ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି
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େହବ।’ ”

ଅି ମ ବିଚାର
(ମାଥିଉ 16:27; 19:28)

31 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ସମ ଦୂତ ସହିତ
ମହିମାେର ଆସି େବ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା େଗୗରବମୟ
ସି ଂହାସନେର ବସି େବ, 32 ପୁଣି, ତାହା ଛାମୁେର ସମ ଜାତି
ଏକତ୍ର କରାଯିେବ, ଆଉ େମଷପାଳକ ଛାଗଠାରୁ େମଷ ପୃଥକ୍
କରି, 33 େମଷମାନ ୁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଓ ଛାଗମାନ ୁ ବାମ
ପା ର୍ େର ରଖିେବ। 34 େସେତେବେଳ ରାଜା ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍
େଲାକ ୁ କହିେବ, ଆସ, େମାହର ପିତା ଆଶୀବର୍ ାଦପାତ୍ର ମାେନ,
ତୁ ମାନ ନିମେ ଜଗତର ପ ନାବଧି େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ୁତ
କରାଯାଇଅଛି, େସଥିେର ଅଧିକାରୀ ହୁ ଅ; 35 କାରଣ ମୁଁ କୁ୍ଷଧିତ
ଥିଲି, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦଲ; ତୃ ଷିତ ଥିଲି,
େମାେତ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ; ପ୍ର ବାସୀ ଥିଲି, େମାେତ ଅ◌ାଶ୍ର ୟ
େଦଲ; 36 ଉଲ ଥିଲି, େମାେତ ବ ପରିଧାନ କରାଇଲ; ଅସୁ
ଥିଲି, େମାେତ େଦଖି ଆସି ଲ; କାରାଗାରେର ଥିଲି; େମା ନିକଟକୁ
ଆସି ଲ। 37 େସଥିେର ଧାମ କମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେବ,
େହ ପ୍ର ଭୁ , େକେବ ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ କୁ୍ଷଧିତ େଦଖି ଆହାର
େଦଲୁ? ଅବା ତୃ ଷିତ େଦଖି ପାନ କରିବାକୁ େଦଲୁ? 38 ଆଉ,
େକେବ ଆପଣ ୁ ପ୍ର ବାସୀ େଦଖି ଆଶ୍ର ୟ େଦଲୁ? କି ା ଉଲ
େଦଖି ବ ପରିଧାନ କରାଇଲୁ? 39 ଆଉ, େକେବ ଆପଣ ୁ
ଅସୁ ଅବା କାରାଗାର େଦଖି ଆପଣ ନିକଟକୁ ଗଲୁ? 40 ପୁଣି,
ରାଜା େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ େମାହର ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ
ପ୍ର ତି ଏହା କରିଥିବାରୁ େମା ପ୍ର ତି ହିଁତାହା କରିଅଛ। 41ତାହା ପେର
େସ ବାମ ପା ର୍ େଲାକ ୁ ମଧ୍ୟ କହିେବ, େର ଶାପଗ୍ର ମାେନ, େମା
ସ ୁଖରୁ ଦୂର େହାଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନ ନିମେ
ପ୍ର ୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନ ଅି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଅ, 42 କାରଣ
ମୁଁ କୁ୍ଷଧିତ ଥିଲି, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦଲ



ମାଥିଉ 25:43 lxxxix ମାଥିଉ 26:7

ନାହିଁ; ତୃ ଷିତ ଥିଲି, େମାେତ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହିଁ;
43 ପ୍ର ବାସୀ ଥିଲି, େମାେତ ଆଶ୍ର ୟ େଦଲ ନାହିଁ; ଉଲ ଥିଲି,
େମାେତ ବ ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ; ଅସୁ ଓ କାରାଗାର
ଥିଲି, େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଆସି ଲ ନାହିଁ। 44 େସଥିେର େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଉ ର େଦେବ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େକେବ ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ
କୁ୍ଷଧିତ କି ତୃ ଷିତ, ପ୍ର ବାସୀ କି ଉଲ , ପୀଡ଼ିତ କି କାରାଗାର େଦଖି
ଆପଣ ର େସବା କଲୁ ନାହିଁ? 45 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ର ତି ଏହା କରି ନ ଥିବାରୁ େମା ପ୍ର ତି ହିଁ ତାହା କରି
ନାହଁ। 46ଆଉ, ଏମାେନ ଅନ ଶାି , କି ୁ ଧାମ କମାେନ ଅନ
ଜୀବନ େଭାଗ କରିବାକୁ ଯିେବ।”

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

1 ଯୀଶୁ ଏହି ସମ କଥା େଶଷ କରି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
କହିେଲ, 2 “ଦୁଇ ଦିନ ପେର େଯ ନି ାର ପବର୍ େହବ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ, ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କଶେର ହତ େହବା ନିମେ
ସମପ ତ େହେବ।” 3 େସହି ସମୟେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
େଲାକ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ କୟାଫା ନାମକ ମହାଯାଜକ ପ୍ର ା ଣେର
ଏକତ୍ର େହେଲ, 4ଆଉ ଯୀଶୁ ୁ ଛଳେର ଧରି ବଧ କରିବା ନିମେ
ମ ଣା କେଲ; 5 କି ୁ େସମାେନ କହିେଲ, ପବର୍ ସମୟେର ନୁେହଁ,
କାେଳ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଗ େଗାଳ େହବ।

େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁ ଅଭିେଷକ
(ମାକର୍ 14:3-9; େଯାହନ 12:1-8)

6ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର କୁ େରାଗରୁ ସୁ ପାଇଥିବା ଶିେମାନ
ଗୃହେର ଥିବା ସମୟେର, 7 ଜେଣ ୀେଲାକ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର େର
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସୁଗ ି େତୖଳ େନଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ ଏବଂ
େସ େଭାଜନେର ବସି ଥିବା ସମୟେର ତାହା ମ କେର ଢାଳିବାକୁ



ମାଥିଉ 26:8 xc ମାଥିଉ 26:19

ଲାଗିେଲ। 8 କି ୁ ତାହା େଦଖି ଶିଷ୍ୟମାେନ ବିର େହାଇ କହିେଲ,
ଏେତ ଅପବ୍ୟୟ କାହିଁକି? 9 ଏହା ତ ଅେନକ ଟ ାେର
ବିକ୍ର ୟ କରାଯାଇ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଆ ା। 10 ଯୀଶୁ
ତାହା ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାହିଁକି ୀେଲାକଟିକୁ କ
େଦଉଅଛ? େସ ତ େମା ପ୍ର ତି ଉ ମକମର୍ କରିଅଛି। 11ଦରିଦ୍ର ମାେନ
ତ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ପାଖେର ଅଛି , ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ
ପାଖେର ନ ଥିବି। 12 ଆଉ, େସ େମାହର ସମାଧି-କି୍ର ୟା ରୂ େପ
େମାହର ଶରୀରେର ଏହି େତୖଳ ଢାଳିେଦଇଅଛି। 13 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ସମ ଜଗତର େଯେକୗଣସି ାନେର ଏହି
ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରାଯିବ, େସ ାନେର ଏ ୀେଲାକର
ରଣାେଥର୍ ତାହାର ଏହି କମର୍ ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ।”
ଯୀଶୁ ୁ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂ ଦାର ସ ତି
(ମାକର୍ 14:10,11; ଲୂକ 22:3-6)

14 େସେତେବେଳ ାଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା
ନାମକ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, 15 େମାେତ
କଅଣେଦେବ କୁହ ୁ, ମୁଁ ତାହା ୁ ଧରାଇେଦବି। େସଥିେର େସମାେନ
ତାହାକୁ ତିରିଶିେଗାଟି େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା େତୗଲି କରିେଦେଲ। 16 ଆଉ
େସହି ସମୟଠାରୁ େସ ତାହା ୁ ଧରାଇ େଦବା ନିମେ ସୁେଯାଗ
େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶିଷ୍ୟ ସହ େଭାଜ ପାଳନ
(ମାକର୍ 14:12-21; ଲୂକ 22:7-13,21-23; େଯାହନ 13:21-

30)
17 ପେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପବର୍ ର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ଶିଷ୍ୟମାେନ

ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, ଆେ ମାେନ େକଉଁ ାନେର
ଆପଣ ପାଇଁ ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କରିବୁ େବାଲି ଆପଣ
ଇ ା କରି ? 18ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ନଗରେର ଯାଇ ଅମୁକ େଲାକ
ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁ ଅଛି , େମାହର କାଳ ସି କଟ, ମୁଁ
େମାହର ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ତୁ ଗୃହେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ
କରିବି।” 19 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କମର୍
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କରି ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 20ପେର ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ ,
େସ ାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େଭାଜନେରବସି େଲ। 21େସମାେନ
େଭାଜନ କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବ।” 22 େସଥିେର େସମାେନ ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , େସ କଅଣ ମୁଁ? 23 େସ ଉ ର
େଦେଲ, “େଯ େମା ସହିତ ପାତ୍ର େର ହାତ ବୁଡ଼ାଇଲା, େସ େମାେତ
ଶତହ େରସମପର୍ ଣ କରିବ। 24ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଷୟେର େଯପରି
େଲଖାଅଛି, େସହିପରି େସ ପ୍ର ୟାଣ କରୁ ଅଛି ସତ୍ୟ; କି ୁ େଯଉଁ
େଲାକ ାରା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଶତ ହ େର ସମପ ତ େହଉଅଛି ,
ହାୟ, େସ ଦ ର ପାତ୍ର ; େସହି େଲାକର ଜନ୍ମ େହାଇ ନ ଥିେଲ ତାହା
ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆ ା।” 25 ଏଥିେର େଯଉଁ ଯିହୂ ଦା ତାହା ୁ
ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା, େସ ଉ ର େଦଲା, େହ ଗୁରୁ , େସ
କଅଣ ମୁଁ? େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କହିଅଛ।”

ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ବିଧି ାପନ
(ମାକର୍ 14:22-26; ଲୂକ 22:14-20; ୧ କରି ୀୟ 11:23-25)

26 ଆଉ, େସମାେନ େଭାଜନ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁ ଟି
େନଇଆଶୀବର୍ ାଦକେଲଓତାହା ଭାି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦଇକହିେଲ,
“ନିଅ, େଭାଜନ କର, ଏହା େମାହର ଶରୀର।” 27 ପୁଣି, େସ
ପାନପାତ୍ର େନଇ ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ େଦଇ କହିେଲ,
28 “ଏଥିରୁ ସମେ ପାନ କର, କାରଣ େଯଉଁ ନିୟମର ର
ଅେନକ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ଉେ ଶ୍ୟେର ପାତିତ େହଉଅଛି, ଏ
େମାହର େସହି ର । 29 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ଦିନ ମୁଁ
ଆପଣା ପିତା ରାଜ୍ୟେରତୁ ମାନ ସହିତ ନୂଆକରିଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର
ରସ ପାନ କରିବି, େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଏହା େକେବ େହଁ
ପାନ କରିବି ନାହିଁ।” 30 ପୁଣି, େସମାେନ ବଗାନ କଲା ପେର
ଜୀତପବର୍ ତକୁ ବାହାରିଗେଲ।
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ପିତର ଅ ୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାକର୍ 14:27-31; ଲୂକ 22:31-34; େଯାହନ 13:36-38)

31 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହି ରାତି୍ର େର
ତୁ େ ମାେନ ସମେ େମାʼଠାେର ବି ପାଇବ, କାରଣ େଲଖାଅଛି,
ଆେ େମଷପାଳକକୁ ପ୍ର ହାର କରିବା,

ଆଉ ପଲର େମଷଗୁଡ଼ିକ ଛି ଭି େହାଇଯିେବ।
32 ମାତ୍ର ମୁଁ ଉଠିବା ପେର ତୁ ମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଗାଲିଲୀକୁ
ଯିବି।” 33 କି ୁ ପିତର ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଯଦ୍ୟପି ସମେ
ଆପଣ ଠାେର ବି ପାଇେବ, ତଥାପି ମୁଁ େକେବ େହଁ ପାଇବି
ନାହିଁ। 34ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏହି
ରାତିେର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ େମାେତ ତିନି ଥର ଅ ୀକାର
କରିବ।” 35 ପିତର ତାହା ୁ କହିେଲ, ଯଦ୍ୟପି େମାେତ ଆପଣ
ସା େର ମରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣ ୁ େକେବ େହଁ ଅ ୀକାର
କରିବି ନାହିଁ। ସମ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାେର କହିେଲ।

େଗଥ୍ ଶିମାନୀେର ଯୀଶୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ମାକର୍ 14:32-42; ଲୂକ 22:39-46)

36 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େଗଥ୍ ଶିମାନୀ
ନାମକ େଗାଟିଏ ାନକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େସଠାକୁ
ଯାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଏଠାେର ବସି ଥାଅ।”
37 ଆଉ, େସ ପିତର ଓ େଜବଦୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ୁ ସା େର େନଇ
େଶାକାକୁଳ ଓ ବ୍ୟଥିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 38 େସେତେବେଳ େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର ପ୍ର ାଣ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବା ପରି
ଅତ୍ୟ େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଏଠାେର ରହି େମା
ସା େର ଜାଗିଥାଅ।” 39 ପୁଣି, େସ ଅ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଉବୁଡ଼
େହାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ କରୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପିତା, ଯଦି
େହାଇପାେର, େତେବ ଏହି ଦୁଃଖର ପାତ୍ର େମାʼଠାରୁ ଦୂର େହଉ;
ତଥାପି େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ର ଇ ା।” 40 ଆଉ, େସ
ଶିଷ୍ୟମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ ୁ ନିଦି୍ର ତ େଦଖିେଲ ଓ ପିତର ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କି େମା ସା େର ଅ ସମୟ େହେଲ ଜାଗି
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ପାରିଲ ନାହିଁ? 41 ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି
ରହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର; ଆ ା ଇ ୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁବର୍ ଳ।”
42 ପୁଣି, ଥେର େସ ି ତୀୟ ଥର ଯାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ
େମାହର ପିତା, ପାନ ନ କେଲ ଏହି ପାତ୍ର ଯଦି େମାʼଠାରୁ ଦୂର
େହାଇ ନ ପାେର, େତେବ ତୁ ର ଇ ା ସଫଳ େହଉ।” 43 ପୁଣି, େସ
ଆସି ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ ନିଦି୍ର ତ େଦଖିେଲ, କାରଣ େସମାନ ର
ଆଖି ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିଲା। 44 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ପୁଣି, ଥେର ଯାଇ ଆଉ ଥେର େସହି କଥା କହି ତୃ ତୀୟ ଥର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 45ପେର େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ନିକଟକୁଆସି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଅ ସମୟ େଶାଇ କରି ବିଶ୍ର ାମ କର, େଦଖ, େସହି
ସମୟ ସି କଟ େହଲାଣି, ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାପୀମାନ ହ େର
ସମପ ତ େହଉଅଛି । 46 ଉଠ, ଆେ ମାେନ ଯିବା, େଦଖ, େଯ
େମାେତ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି, େସ ନିକଟବ ର୍ ୀ।”

ଯୀଶୁ ଶତ ହ େର ସମପ ତ
(ମାକର୍ 14:43-50; ଲୂକ 22:47-53; େଯାହନ 18:3-12)

47 େସ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ାଦଶ ମଧ୍ୟରୁ
ଯିହୂ ଦା ନାମକ ଜେଣ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
େଲାକ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଠାରୁ େପ୍ର ରିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଖ ଓ
ଯି ଧରି ଆସି େଲ। 48ଆଉ, ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣକାରୀ
େସମାନ ୁ ଏହି ସେ ତ େଦଇ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ୁ ଚୁ ନ କରିବି,
େସ େସହି,ତାହା ୁ ଧରିବ। 49ଆଉ, େସ େସହିକ୍ଷଣିଯୀଶୁ ନିକଟକୁ
ଆସି , େହ ଗୁରୁ , ନମ ାର, ଏହା କହି ତାହା ୁ ବହୁ ତ ଚୁ ନ କଲା।
50 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େହ ବୁ , ଯାହା କରିବା ନିମେ
ଆସି ଅଛ, ତାହା କର।” େସଥିେର େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁ
ଉପେର ହାତ ପକାଇ ତାହା ୁ ଧରିେଲ। 51 ଆଉ େଦଖ, ଯୀଶୁ
ସା େର ଥିବା େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଖ ା ବାହାର
କେଲ ଏବଂ ମହାଯାଜକ ର ଦାସକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର କାନ
କାଟିପକାଇେଲ। 52 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ଖ
ପୁଣି, ଥେରଆପଣା ାନେର ରଖ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଖ ଧାରଣ
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କରି , େସ ସମେ ଖ ାରା ବିନ େହେବ। 53 ଅଥବା ତୁ େ
କଅଣ ମେନ କରୁ ଅଛ େଯ, ମୁଁ େମାହର ପିତା ୁ ବିନତି କରିପାେର
ନାହିଁଓେସଏହିକ୍ଷଣି େମା ନିମେ ାଦଶବାହିନୀ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଦୂତ ୁ ପଠାଇେଦେବ ନାହିଁ? 54 େତେବ ଏହି ପ୍ର କାେର ଅବଶ୍ୟ
ଘଟିବ େବାଲି ଧମର୍ ଶା ରବାକ୍ୟ କି ପ୍ର କାର ସଫଳେହବ?” 55େସହି
ସମୟେର ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, “ଡକାଇତ ବିରୁ େର
ବାହାରିବା ପରି ଖ ା ଓ େଠ ା େନଇ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େମାେତ
ଧରିବାକୁଆସି ଲ? ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନମ ି ରେରବସି ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିଲି, କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହିଁ; 56 ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନ
ଧମର୍ ଶା େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ ଏସମ ଘଟିଅଛି।”
େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ସମେ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗେଲ।

ମହାସଭାେର ଯୀଶୁ ବିଚାର
(ମାକର୍ 14:53-65; ଲୂକ 22:54,55,63-71; େଯାହନ

18:13,14,19-24)
57 ପେର େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ଧରିଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ୁ

କୟାଫା ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ; େସହି ାନେର ଶା ୀ
ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ। 58 କି ୁ ପିତର ଦୂରେର ରହି
ମହାଯାଜକ ପ୍ର ା ଣ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ
େଶଷେର କଅଣ ଘଟିବ, ତାହା େଦଖିବା ନିମେ େସ ଭିତରକୁ
ଯାଇପଦାତିକମାନ ସହିତବସି ରହିେଲ। 59ଇତିମଧ୍ୟେରପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଓ ସମ ମହାସଭା ଯୀଶୁ ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ
ତାହା ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 60 ଆଉ
ଅେନକ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିେଲ ସୁ ା େସମାେନ କିଛି ପାଇେଲ
ନାହିଁ। େଶଷେର ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି କହିେଲ, 61 ଏହି େଲାକଟା
କହିଥିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରକୁ ଭାି ତାହା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟେର
େତାଳି େଦଇ ପାେର। 62 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ଉଠି ତାହା ୁ
କହିେଲ, ତୁ େ କିଛି ଉ ର େଦଉ ନାହଁ? ତୁ ବିରୁ େର
ଏମାେନ ଏ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି , ଏହା କଅଣ? 63 କି ୁ
ଯୀଶୁ େମୗନ େହାଇ ରହିେଲ। େସଥିେର ମହାଯାଜକ ତାହା ୁ
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କହିେଲ,ଆେ ତୁ କୁ ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ନାମେରଶପଥ େଦଉଅଛୁ,
ଆ ମାନ ୁ କୁହ, ତୁ େ କି ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ? 64ଯୀଶୁ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “ଆପଣ କହିଅଛି ; ଆହୁ ରି ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ପରାକ୍ର ମର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର
ଉପବି ଓଆକାଶର େମଘମାଳାେରଆଗମନକରିବା େଦଖିେବ।”
65 େସଥିେର ମହାଯାଜକଆପଣା ବ ଚିରି କହିେଲ, ଏଈଶ୍ବ ର ନି ା
କଲା, ସାକ୍ଷୀେର ଆ ମାନ ର ଆଉ କଅଣ ଆବଶ୍ୟକ? େଦଖ ,ୁ
ଆପଣମାେନ ଏେବ େହଁ ଈଶ୍ବ ର ନି ା ଶୁଣିେଲ, 66ଆପଣମାନ ର
ମତ କଅଣ? ଏଥିେର େସମାେନ ଉ ର େଦେଲ, େସ ପ୍ର ାଣଦ ର
େଯାଗ୍ୟ। 67 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ମୁହଁେର େଛପ
ପକାଇ ତାହା ୁ ବିଧା ମାରିେଲ; ଆଉ େକହି େକହି ତାହା ୁ ଚାପୁଡ଼ା
ମାରି କହିେଲ, 68 େର ଖ୍ର ୀ , ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ, ଆ ମାନ ୁ କହ
ତ, କିଏ େତାେତ ମାଇଲା?

ପିତର ଯୀଶୁ ୁ ଅ ୀକାର
(ମାକର୍ 14:66-72; ଲୂକ 22:56-62; େଯାହନ 18:15-18,25-

27)
69 ଇତିମଧ୍ୟେର ପିତର ବାହାେର ପ୍ର ା ଣେର ବସି ଥିେଲ, ଆଉ

ଜେଣ ଦାସୀ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଗାଲିଲୀୟ
ଯୀଶୁ ସା େର ଥିଲ। 70 କି ୁ େସ ସମ ଆଗେର ଅ ୀକାର
କରି କହିେଲ, ତୁ େ କଅଣ କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 71 ପୁଣି,
େସ ଦା ାରକୁ ବାହାରି ଯାଆେ ଆଉ ଜେଣ ଦାସୀ ତାହା ୁ େଦଖି
େସହି ାନର େଲାକମାନ ୁ କହିଲା, ଏ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ସା େର
ଥିଲା। 72 ପୁଣି, େସ ଶପଥ େନଇ ପୁନବର୍ ାର ଅ ୀକାର କରି କହିେଲ,
ମୁଁ େସ େଲାକକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 73ଅ କ୍ଷଣ ପେର ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ପିତର ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ କହିେଲ,
ତୁ େ ମଧ୍ୟ ନି ୟ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, କାରଣ ତୁ କଥାରୁ
ତ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। 74 େସଥିେର େସ ଅଭିଶାପ େଦଇ ରାଣ ପକାଇ
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମୁଁ େସ େଲାକକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 75 େସହିକ୍ଷଣି
କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲା। ଏଥିେର “କୁକୁଡ଼ା ରାବିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ େମାେତ
ତିନି ଥର ଅ ୀକାର କରିବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ,
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ତାହା ପିତର ମନେର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟ
ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ େରାଦନ କେଲ।

27
ପୀଲାତ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାକର୍ 15:1; ଲୂକ 23:1-2; େଯାହନ 18:28-32)

1 ସକାଳ ହୁ ଅେ , ସମ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ପୁଣି,
େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଯୀଶୁ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ର
ବିରୁ େରମ ଣାକେଲ, 2ଆଉେସମାେନତାହା ୁ ବା ି େନଇଯାଇ
ପୀଲାତ ନାମକ ଶାସନକ ର୍ ା ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ଯିହୂ ଦାର ମୃତୁ ୍ୟ
(େପ୍ର ରିତ 1:18-19)

3 େସେତେବେଳ ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣକାରୀ ଯିହୂ ଦା,
େସ ପ୍ର ାଣ ଦ ାଜ୍ଞା ପାଇଅଛି , ଏହା େଦଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ନିକଟକୁ େସହି ତିରିଶିେଗାଟି େରୗପ୍ୟ-
ମୁଦ୍ର ା େଫରାଇ ଆଣି କହିଲା, 4 ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷକୁ ମୃତୁ ୍ୟ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କି ୁ େସମାେନ କହିେଲ, େସଥିେର
ଆ ମାନ ରକଅଣଅଛି? 5ତୁ ତାହା ବୁଝ୍।ତହିଁେରେସେରୗପ୍ୟ-
ମୁଦ୍ର ାଗୁଡ଼ାକ ମ ି ର ଭିତେର େଫାପାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି,
ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ େଦଲା। 6 କି ୁ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ େସହି
େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ାଗୁଡ଼ାକ େନଇ କହିେଲ, ଏହା ମ ି ରର ଭ ାରେର
ରଖିବା ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ, କାରଣ ଏ ତ ର ର ମୂଲ୍ୟ। 7 ପୁଣି,
େସମାେନ ମ ଣା କରି ବିେଦଶୀମାନ ର ସମାଧି ନିମେ େସହି
ମୁଦ୍ର ାେର କୁ କାରର େକ୍ଷତ୍ର କିଣିେଲ।

8 ଏଣୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସହି େକ୍ଷତ୍ର କୁ ର େକ୍ଷତ୍ର େବାଲି କହି ।
9 ଏଥିେର ଯିରିମୀୟ ଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ
େହଲା, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କରିଥିେଲ,
ତାହା ମୂଲ୍ୟ ରୂ ପ େସହି ତିରିଶିେଗାଟି େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା େସମାେନ
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େନଇ 10 େମା ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭୁ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କୁ କାରର େକ୍ଷତ୍ର
ନିମେ େଦେଲ।

ଯୀଶୁ ବିଚାର
(ମାକର୍ 15:2-5; ଲୂକ 23:3-5; େଯାହନ 18:33-38)

11 ଇତିମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ଶାସନକ ର୍ ା ସ ୁଖେର ଠିଆ
କରାଗେଲ, ଆଉ ଶାସନକ ର୍ ା ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ କି
ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା? ଯୀଶୁ କହିେଲ,

“ଆପଣ କହୁ ଅଛି ।”
12 ଆଉ, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ତାହା ବିରୁ େର

ଅଭିେଯାଗ କରେ େସ େକୗଣସି ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ।
13 େସଥିେର ପୀଲାତ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଏମାେନ ତୁ ବିରୁ େର
େକେତ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି , ତାହା କି ଶୁଣୁ ନାହଁ? 14 ମାତ୍ର େସ
ତାହା ୁ େଗାଟିଏକଥାରହିଁପେଦେହେଲଉ ରେଦେଲନାହିଁ,
େସଥିେର ଶାସନକ ର୍ ା ଅତ୍ୟ ଚମୃ ତ େହେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ାଣଦ
(ମାକର୍ 15:6-15; ଲୂକ 23:13-25; େଯାହନ 18:39; 19:16)

15 କି ୁ ପବର୍ ସମୟେର େଲାକସମୂହର ଇ ାନୁସାେର ଜେଣ
ବ ୀକୁ େସମାନ ନିମେ ମୁ କରିବା ଶାସନକ ର୍ ା ର ରୀତି
ଥିଲା। 16 େସେତେବେଳ େସମାନ ର ବାର ା ନାମକ ଜେଣ
ବିଖ୍ୟାତ ବ ୀ ଥିଲା। 17 ଅତଏବ, େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବା
ସମୟେର ପୀଲାତ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ଆେ ତୁ ମାନ
ନିମେ କାହାକୁ ମୁ କରିେଦବା େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଇ ା
କରୁ ଅଛ? ବାର ାକୁ, ନା ଯାହାକୁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି କହି , େସହି
ଯୀଶୁକୁ? 18 କାରଣ େସମାେନ େଯ ଇଷର୍ ାେର ତାହା ୁ ସମପର୍ ଣ
କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ଜାଣିଥିେଲ। 19 ଆଉ, େସ ବିଚାରାସନେର
ବସି ଥିବା ସମୟେର ତାହା ୀ ତାହା ପାଖକୁ କହି ପଠାଇେଲ,
େସହି ଧାମ କ େଲାକ କଥାେର ତୁ େ ଆେଦୗ ହାତ ଦିଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହା େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ନ େର ବହୁ ତ କ େଭାଗିଅଛି।
20 ମାତ୍ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ବାର ାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଓ
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ଯୀଶୁ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ େଲାକସମୂହକୁ ମଣାଇେଲ। 21 ମାତ୍ର
ଶାସନକ ର୍ ା େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,ଆେ ଏଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁ ମାନ ନିମେ କାହାକୁ ମୁ କରିବା େବାଲି ତୁ ମାନ ଇ ା?
େସମାେନ କହିେଲ, ବାର ାକୁ। 22ପୀଲାତ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
େତେବ ଯାହାକୁ ଖ୍ର ୀ କହି , େସହି ଯୀଶୁ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିବା?
େସମାେନ ସମେ କହିେଲ, େସ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ। 23 େସଥିେର
ପୀଲାତ ପଚାରିେଲ, କାହିଁକି, େସ କି େଦାଷ କରିଅଛି? କି ୁ
େସମାେନ ଅତ୍ୟ ଚି ାର କରି କହିେଲ, େସ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ।

କଶ ନିମେ ଯୀଶୁ ସମପ ତ
( ି ତୀୟ ବିବରଣ 21:6-9)

24 ଏଣୁ ପୀଲାତ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ େଯ, େସ
କିଛି କରିପାରୁ ନାହାି , ବରଂ ଆହୁ ରି ଗ େଗାଳ େହଉଅଛି,
େସେତେବେଳ େସ ପାଣି େନଇ େଲାକମାନ ଆଗେର ହାତ
େଧାଇ କହିେଲ, ଏହି ର ପାତେର ଆେ ନିେ ର୍ ାଷ, ତୁ େ ମାେନ
ତାହା ବୁଝ। 25 ଏଥିେର ସମ େଲାକ ଉ ର େଦେଲ, ତାହାର
ର ଆ ମାନ ଓ ଆ ମାନ ସ ାନମାନ ଉପେର ବ ର୍ୁ ।
26 େସଥିେର େସ େସମାନ ନିମେ ବାର ାକୁ ମୁ କେଲ, ମାତ୍ର
ଯୀଶୁ ୁ େକାରଡ଼ା ପ୍ର ହାର କରାଇ କଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନିମେ
ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ଯୀଶୁ ପ୍ର ତି ପରିହାସ
(ମାକର୍ 15:16-20; େଯାହନ 19:2-3)

27 ଏହାପେର ଶାସନକ ର୍ ା େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ାସାଦ
ଭିତରକୁ େନଇଯାଇ ସମ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ତାହା ନିକଟେର ଏକତ୍ର
କେଲ। 28 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ବ କାଢ଼ିେନଇ ତାହା ୁ
େଲାହିତବ ର୍ ର ବ ପି ାଇେଲ, 29 ଆଉ କ ାର ମୁକୁଟ ବନାଇ
ତାହା ମ କେର େଦେଲ ଓ ତାହା ର ଦକି୍ଷଣ ହ େର ଖି ଏ ନଳ
େଦେଲ, ପୁଣି, ତାହା ସ ୁଖେର ଜାନୁ ପାତି ଏହା କହି ତାହା ୁ
ପରିହାସ କେଲ, େହ ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା, ନମ ାର। 30 ଆଉ,
େସମାେନ ତାହା ଉପେର େଛପ ପକାଇେଲ ଓ େସହି ନଳ େନଇ
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ତାହା ମୁ େର ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 31 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ
ପରିହାସ କଲା ପେର େସହି ବ କାଢ଼ିେନଇ ତାହା ର ନିଜ ବ
ପି ାଇେଲ ଓ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇବାକୁ େଘନିଗେଲ।

ଯୀଶୁ କଶବି
(ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-43; େଯାହନ 19:17-27)

32 େସମାେନ ବାହାରିବା ସମୟେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ
କୂରୀଣୀୟ େଲାକକୁ େଦଖି ଯୀଶୁ କଶ େବାହିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ
ବାଧ୍ୟ କେଲ। 33ଆଉ, େସମାେନ ଗଲ୍ ଗଥା ନାମକ ାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଯାହାକୁ କପାଳ ଳ େବାଲି କହି , େସଠାେର ଉପି ତ େହାଇ
34ତାହା ୁ ପି ା ମିଶାଯାଇଥିବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦେଲ,
ମାତ୍ର େସ ତାହା ଆ ାଦନ କରି ପାନ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ
ନାହିଁ। 35 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇ ତାହା
ବ ସବୁ ଗୁଲିବା ାରା ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରି
େନେଲ, 36 ପୁଣି, େସଠାେର ବସି ତାହା ୁ ଜଗି ରହିେଲ। 37ଆଉ,
େସମାେନ ତାହା ମ କର ଊ ର୍ େର ଏହି ଅଭିେଯାଗପତ୍ର େଲଖି
ଲଗାଇେଦେଲ, ଏ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା ଯୀଶୁ। 38 େସେତେବେଳ
ତାହା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଜେଣ ଓ ବାମ ପା ର୍ େର ଜେଣ, ଏହିପରି
ଦୁଇ ଜଣ ଡକାଇତମାେନ ତାହା ସହିତ କଶେର ଚଢ଼ାଗେଲ।
39 ଆଉ, େସହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ମୁ ହଲାଇ ତାହା ର ନି ା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
40 େର ମ ି ର-ଭ କାରୀ ଓ ତିନି ଦିନେର ତାହା ନିମର୍ ାଣକାରୀ,
ତୁ େଯେବ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , େତେବ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି କଶରୁ
ଓ ାଇ ଆ। 41 ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାେର ଶା ୀ
ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସହିତ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 େସ
ଅନ୍ୟମାନ ୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହିଁ। େସ
ପରା ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା, େସ ଏହିକ୍ଷଣି କଶରୁ ଓ ାଇ ଆସୁ, େତେବ
ଆେ ମାେନ ତାହାଠାେର ବି ାସ କରିବା। 43 େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ବି ାସ କେର; େସ ଯଦି ତାହାଠାେର ସ ୁ , ତାହାେହେଲ ଏହିକ୍ଷଣି
ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କର ୁ। େସ ତ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର । 44 ପୁଣି,
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େଯଉଁ ଡକାଇତମାେନ ତାହା ସହିତ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ସୁ ା ତାହା ୁ େସହି ପ୍ର କାର ନି ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟ
(ମାକର୍ 15:33-41; ଲୂକ 23:44-49; େଯାହନ 19:28-30)

45ପେରବାରଘ ାଠାରୁ ତିନି ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶଯାକଅ କାର
େଘାଟିଗଲା। 46ଆଉପ୍ର ାୟ ତିନି ଘ ା ସମୟେରଯୀଶୁ ଉ ରେର
ଡାକି କହିେଲ, “ଏଲୀ, ଏଲୀ, ଲାମା ଶବକ୍ ଥାନୀ?” ଅଥର୍ ାତ୍ ,
“େହ େମାହର ଈଶ୍ବ ର, େହ େମାହର ଈଶ୍ବ ର, ତୁ େ େମାେତ
କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ?” 47 ଏହା ଶୁଣି େସଠାେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହିେଲ, ଏ େଲାକ
ଏଲୀୟ ୁ ଡାକୁଅଛି। 48ଆଉ େସହିକ୍ଷଣି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଗାଟିଏ ଏେଜାବ େନଇ ତାହା ଅମ୍ଳ ରସେର ପୂ ର୍
କଲା, ଆଉ ତାହା ଖି ଏ ନଳେର ଲଗାଇ ତାହା ୁ ପାନ କରିବାକୁ
େଦଲା। 49 କି ୁ ଅନ୍ୟମାେନ କହିେଲ, ରୁ ହ, ଏଲୀୟ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି କି ନାହିଁ, େଦଖିବା। 50 କି ୁ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର
ଉ ରେର ଡାକି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ। 51 ପୁଣି, େଦଖ, ମ ି ରର
ବିେ ଦବ ଉପରୁ ତଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଚିରି ଦୁଇ ଖ େହଲା, ଆଉ
ଭୂ ମିକ େହଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ବିଦୀ ର୍ େହଲା, 52 ପୁଣି, ସମାଧିସମୂହ
ଉନ୍ମୁ େହଲା ଓ ମହାନିଦ୍ର ାଗତ ଅେନକ ସାଧୁେଲାକ ଶରୀର
ଉ ାପିତ େହଲା, 53 ପୁଣି, ତାହା ପୁନରୁ ାନ ପେର େସମାେନ
ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣି, ପବିତ୍ର ନଗରୀେର ପ୍ର େବଶ କେଲ ଓ
ଅେନକ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 54ଶତ-େସନାପତି ଓ ତାହା ସା େର
େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ଜଗିଥିେଲ, େସମାେନ ଭୂ ମିକ ାଦି ଘଟଣା
େଦଖି ଅତ୍ୟ ଭୀତ େହାଇ ରହିେଲ ଏବଂ କହିେଲ, ସତ୍ୟ, ଏ
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 55 ଆଉ, ଅେନକ ୀେଲାକ େସ ାନେର
ଥାଇ ଦୂରରୁ େଦଖୁଥିେଲ; େସମାେନ ଯୀଶୁ େସବା କରୁ କରୁ
ଗାଲିଲୀରୁ ତାହା ସା େର ଆସି ଥିେଲ; 56 େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ, ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫ ମାତା ମରୀୟମ,
ପୁଣି, େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ମାନ ମାତା ଥିେଲ।
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ଯୀଶୁ ସମାଧି
(ମାକର୍ 15:42-47; ଲୂକ 23:50-56; େଯାହନ 19:38-42)

57 େବଳ ଗଡ଼ିଆସେ , େଯାେଷଫ ନାମକ ହାରାମାଥୀୟାର
ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଆସି େଲ, େସ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ
େହାଇଥିେଲ। 58 େସ ପୀଲାତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଶରୀର
ମାଗିେଲ। େସଥିେର ପୀଲାତ ତାହା େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ।
59 େଯାେଷଫ ଶରୀରଟି େନଇ ପରି ୃତ ସୂ ବ େର ଗୁଡ଼ାଇ,
60 ଆପଣାର େଯଉଁ ନୂତନ ସମାଧି ପାହାଡ଼େର େଖାଳିଥିେଲ,
େସଥିମଧ୍ୟେର ତାହା େଥାଇେଲ, ଆଉ ସମାଧି ାରେର ଖି ଏ ବଡ଼
ପଥର ଗଡ଼ାଇେଦଇ ଚାଲିଗେଲ। 61 ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଓ
ଅନ୍ୟ ମରୀୟମ େସ ାନେର ସମାଧି ସ ୁଖେର ବସି ରହିେଲ।

ସମାଧି- ାନେର ପ୍ର ହରୀ
62 ତହିଁ ଆରଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେୟାଜନ-ଦିବସର ପରବ ର୍ ୀ

ଦିନ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ପୀଲାତ ପାଖେର ଏକତ୍ର
େହାଇ କହିେଲ, 63ମହାଶୟ, ଆ ମାନ ର ମେନ ପଡ଼ୁଅଛି, େସହି
ପ୍ର ବ କ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟେର କହିଥିଲା, ତିନି ଦିନ ପେର ମୁଁ
ଉଠିବି। 64ଅତଏବ, ତୃ ତୀୟ ଦିବସ ପଯର୍ ୍ୟ ସମାଧି ସୁରକି୍ଷତ େହବା
ନିମେ ଆଜ୍ଞା କର ୁ, େନାହିେଲ େକଜାଣି ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସି
ତାହାକୁ େଚାରି କରି େଲାକ ୁ କହିେବ, େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠିଅଛି , ତାହାେହେଲ ପ୍ର ଥମ ପ୍ର ବ ନା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ପ୍ର ବ ନା
ଅଧିକ ମ େହବ। 65 ପୀଲାତ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ତୁ ମାନ ର
ପ୍ର ହରୀ-ଦଳଅଛି,ତୁ େ ମାେନଯାଇଯଥାସାଧ୍ୟତାହା ସୁରକ୍ଷାକର।
66 େତଣୁ େସମାେନ ଯାଇ ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ସହିତ େସହି ପ୍ର ରେର
ମୁଦ୍ର ା େଦଇ ସମାଧି ସୁରକି୍ଷତ କେଲ।

28
ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ
(ମାକର୍ 16:1-10; ଲୂକ 24:1-12; େଯାହନ 20:1-10)

1 ବିଶ୍ର ାମବାର େଶଷ େହଲା ପେର ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନର
ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରୀୟମ ସମାଧି
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େଦଖିବାକୁ ଆସି େଲ। 2ଆଉ େଦଖ, ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା, କାରଣ
ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ଗର୍ ରୁ ଓ ାଇ ଆସି େସହି ପଥର ଖି କ
ଗଡ଼ାଇେଦଇ ତାହା ଉପେର ବସି େଲ।

3 ତାହା ରୂ ପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାହା ର ବ ହିମ ପରି ଧଳା
ର ଥିଲା, 4 ପୁଣି, ତାହା ଭୟେର ପ୍ର ହରୀମାେନ କ ମାନ େହାଇ
ମୃତବ୍ୟି ମାନ ପରି େହେଲ।

5 କି ୁ ଦୂତ ୀେଲାକମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ ମାେନ ଭୟ
କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େଯ କଶେର ହତ ଯୀଶୁ ୁ
େଖାଜୁଅଛ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ। 6 େସ ଏଠାେର ନାହାି , କାରଣ େସ
େଯପରି କହିଥିେଲ, େସହିପରି ଉଠିଅଛି । ଆସ, େସ େଯଉଁଠାେର
େଶାଇଥିେଲ େସହି ାନ େଦଖ। 7ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କୁହ, େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛି , ପୁଣି,
େଦଖ, େସ ତୁ ମାନ ଆେଗ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଉଅଛି , େସଠାେର
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ଦଶର୍ ନ ପାଇବ; େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହିଲି।

8 ଏଥିେର େସମାେନ ଭୟ ଓ ମହାନ େର ସମାଧି ନିକଟରୁ
ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଇ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ
େଦୗଡ଼ିେଲ। 9ଆଉ େଦଖ, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ର ମ ଳ େହଉ।” ତହଁୁ େସମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି
ତାହା ପାଦ ଧରି ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 10 େସଥିେର ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ
େମାହର ଭାଇମାନ ୁ ଜଣାଅ, େସମାେନ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଆ ୁ;
େସଠାେର େସମାେନ େମାହର ଦଶର୍ ନ ପାଇେବ।”

ପ୍ର ହରୀମାନ ର ବିବୃତି
11େସମାେନଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଦଖ,ପ୍ର ହରୀ-ଦଳମଧ୍ୟେର

େକେତକ ଜଣ ନଗରକୁ ଯାଇ େସହି ସମ ଘଟଣାର ବିବରଣ
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ୁ ଜଣାଇେଲ। 12େସମାେନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସହିତ
ଏକତ୍ର େହାଇ ମ ଣା କଲା ପେର େସହି େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ବହୁ ତ ଟ ା
େଦଇ କହିେଲ, 13ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ଆେ ମାେନ େଶାଇପଡ଼ିଥିବା
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ସମୟେରତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ରାତିେରଆସି ତାହା ୁ େଚାରି କରି
େନଇଗେଲ।

14 ପୁଣି, ଏ କଥା େଯେବ ଶାସନକ ର୍ ା କ ର୍ େଗାଚର ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ବୁଝାଇ ତୁ ମାନ ୁ ଚି ାରୁ
ମୁ କରିବା। 15 େସଥିେର େସମାେନ ଟ ା େନଇ େଯପରି ଶିକ୍ଷା
ପାଇଥିେଲ, େସହିପରି କେଲ। ଏଣୁ ଏହି କଥା ଯିହୁ ଦୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଯାଇ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଚଳିତ ଅଛି।

ମହାନ ଆେଦଶ
(ମାକର୍ 16:14-18; ଲୂକ 24:36-49; େଯାହନ 20:19-23;

େପ୍ର ରିତ 1:6-8)
16 କି ୁ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ ପବର୍ ତ

ବିଷୟ େସମାନ ୁ କହିଥିେଲ, େସହି ପବର୍ ତକୁ ଗେଲ। 17 ଆଉ,
େସମାେନ ତାହା ୁ େଦଖି ପ୍ର ଣାମ କେଲ, ମାତ୍ର େକହି େକହି ସେ ହ
କେଲ।

18 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିେଲ,
“ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଅଧିକାର େମାେତ ଦିଆଯାଇଅଛି।
19 ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ସମ ଜାତିର େଲାକ ୁ ପିତା, ପୁତ୍ର
ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା ନାମେର ବାି େଦଇ,

20 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି, େସହିସବୁ
ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ େସମାନ ୁ ଶିଷ୍ୟ କର; ଆଉ େଦଖ,
ଯୁଗା ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାସବର୍ ଦା ମୁଁ ତୁ ମାନ ସେ ସେ ଅଛି।”
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