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The Gospel according to Mark
ମାକର୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର

େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀ ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ସବର୍ ସ ତି ଭାବେର

ସହମତ ଥିେଲ େଯ େଯାହନ ମାକର୍ ଏହି ପୁ କକୁ େଲଖିଥିେଲ।
େଯାହନ ମାକର୍ ନାମଟି ନୂତନ ନିୟମେର ଦଶ ଥର ଉେ ଖ
କରାଯାଇଅଛି (େପ୍ର ରିତ 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39;
କଲ. 4:10; 2 ତୀମ. 4:11; ଫିଲି. 24; 1 ପିତ. 5:13)।
ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦଶର୍ ାଏ େଯ ମାକର୍ ବ ର୍ ା ର ସ କର୍ ୀୟ ବ୍ୟି
ଥିେଲ (କଲସୀୟ 4:10) ମାକର୍ ମାତା ନାମ ମରୀୟମ ଥିଲା,
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର େସ ଜେଣ ଧନୀ ଓ ସ ାନ ପ୍ର ା ମହିଳା
ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ର ଗୃହ ପ୍ର ଥମ ମ ଳୀ ନିମେ ସମେବତ
ଳୀ ଥିଲା (େପ୍ର ରି. 12:12)। େଯାହନ ମାକର୍ ବ ର୍ ା ଏବଂ
ପାଉଲ ସହିତ ପ୍ର ଥମ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ା ସମୟେର ଏକତ୍ର ଥିେଲ
(େପ୍ର ରି. 12:25; 13:5)। ବାଇବଲର ସୂଚନା ଅନୁସାେର ଏବଂ
ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାେର ପିତର ଏବଂ
ମାକର୍ ର ଘନି ସ କର୍ ଥିଲା (1 ପିତ. 5:13)। େସ ପିତର ର
ପ୍ର ଚାରର ଅନୁବାଦକ ଥିେଲ, ସ ବତଃ ପିତର ର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାକର୍ ସୁସମାଚାର ନିମେ ପ୍ର ାଥମିକ େସ୍ର ାତ େହାଇଥିବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 50-60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ମ ଳୀର ଅେନକ ପ୍ର ାଚୀନମାନ (ଇରାନିଅଶ,

ଆେଲକ୍ ଜାି ଆର େକ୍ଲ େମ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ ) ଅନୁସାେର ମାକର୍
ସୁସମାଚାର େରାମ ସହରେର େଲଖାଯାଇ ଥାଇପାେର। ପ୍ର ଥମ
ଶତା ୀର ମ ଳୀ ଅନୁସାେର ଏହି ସୁସମାଚାର ପିତର ମୃତୁ ୍ୟ
ପେର େଲଖାଯାଇଥିଲା (67-68 ଖ୍ର ୀ ା )।

ପ୍ର ାପକ
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ପ୍ର ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାେର ଏହି ସୁସମାଚାର ସାଧାରଣ ଭାବେର
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ଏବଂ ନି ଭାବେର େରାମୀୟ
େଶ୍ର ାତାମାନ ନିମେ େଲଖାଯାଇ ଥିଲା। ହୁ ଏତ, ଏହି କାରଣରୁ
ଯୀଶୁ ବଂଶରକ୍ର ମଅ ଭର୍ୁ କରାଯାଇନାହିଁକାରଣଅଣଯିହୁ ଦୀ
ପାଠକମାନ ନିମେ ଏହାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା।

ଉେ ଶ୍ୟ
ମାକର୍ ପୁ କରପାଠକମାେନ େରାମସହରରଅଧିକାଂଶ େରାମୀୟ

ଖ୍ର ୀି ୟାନମାେନ ଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ୁ 67-68 ଖ୍ର ୀ ା େର, ନିେରା
ରାଜା ରାଜ େରଅତ୍ୟାଚାରଏବଂହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। େସପରି
କ ପୂ ର୍ ପରିେବଶେର ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ ଉ ାହ େଦବା ନିମେ
ମାକର୍ ଏହି ସୁସମାଚାର େଲଖିଥିେଲ। ଯୀଶୁ ୁ ଏହି ସୁସମାଚାରେର
ଦୁଃଖେଭାଗକାରୀ ଦାସ ଭାେବ ଚିତ୍ର ଣ କରାଯାଇଅଛି। (ଯିଶା. 53)

ବିଷୟବ ୁ
ଯୀଶୁ, ଦୁଃଖେଭାଗକାରୀ ଦାସ

ରୂ ପେରଖା
1. ମରୁ ଭୂ ମିେର ଯୀଶୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ପ୍ର ୁତ — 1:1-13
2. ଗାଲିଲୀ ପ୍ର େଦଶେର ଏବଂ ଏହାର ଚାରିଆେଡ଼ ଯୀଶୁ ର
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 1:14-8:30

3. ଯୀଶୁ ର ଦଶର୍ ନ: ଦୁଃଖେଭାଗ ଏବଂ ମୃତୁ ୍ୟ — 8:31-10:52
4. ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଯୀଶୁ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 11:1-
13:37

5. କଶାପର୍ ଣର ବିବରଣ — 14:1-15:47
6. ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ପୁନରୁ ାନ ଏବଂ ଦଶର୍ ନ — 16:1-20

ପଥ ପ୍ର ୁତକାରୀ ବାି ଜକ େଯାହନ
(ମାଥିଉ 3:1-12; ଲୂକ 3:1-18; େଯାହନ 1:19-28)

1ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାରରଆର । 2 ଯିଶାଇୟ
ଭାବବାଦୀ ଶା େର େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁ ଆଗେର େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛୁ,

େସ ତୁ ର ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ;
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3ପ୍ର ା ରେର ଉ ଶ କରୁ ଥିବା ଜଣକର ର,
ପ୍ର ଭୁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର,
ତାହା ରାଜଦା ସଳଖ କର।”

4ବାି ଜକ େଯାହନ ପ୍ର ା ରେର ଉପି ତ େହାଇ ପାପ କ୍ଷମା ନିମେ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନରବାି େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5େସଥିେର
ସମଗ୍ର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରନିବାସୀ
ବାହାରି ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ପାପ ୀକାର କରି ତାହା ାରା ଯ ର୍ ନ ନଦୀେର ବାି ଜିତ
େହେଲ। 6 େଯାହନ ଓଟ େଲାମର ବ ପି ୁ ଥିେଲ ଓ ଆପଣା
କଟିେର ଚମର୍ ପଟୁ କା ବା ୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ପ ପାଳ ଓ ବନମଧୁ
ଖାଉଥିେଲ। 7 େସ େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “େମାʼଠାରୁ
େଯ ଅଧିକ ଶି ମାନ, େସ େମାʼ ଉ ାେର ଆସୁଅଛି ; ମୁଁ ଅବନତ
େହାଇ ତାହା ପାଦୁକାର ବ ନ ଫିଟାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 8 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଳେର ବାି େଦଲି, ମାତ୍ର େସ ତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର
ଆ ାେର ବାି େଦେବ।”

ଯୀଶୁ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 3:13; 4:11; ଲୂକ 3:21-22; 4:1-13)

9 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତରୁ ଆସି ଯ ର୍ ନ
ନଦୀେର େଯାହନ ାରା ବାି ଜିତ େହେଲ। 10ଆଉ, େସହିକ୍ଷଣି
େସ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସି ବା ସମୟେର ଆକାଶ ଉନ୍ମୁ େହବା ଓ
ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ କେପାତ ପରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଓ ାଇ ଆସି ବା
େଦଖିେଲ, 11 ପୁଣି, ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “ତୁ େ ଆ ର
ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର , ତୁ ଠାେର ଆ ର ପରମ ସେ ାଷ।” 12 େସହିକ୍ଷଣି
ପବିତ୍ର ଆ ା ତାହା ୁ ପ୍ର ା ରକୁ େଘନିଗେଲ। 13 ଯୀଶୁ ପ୍ର ା ରେର
ଚାଳିଶ ଦିନ ରହି ଶୟତାନ ାରା ପରୀକି୍ଷତ େହଉଥିବା ସମୟେର,
େସ ବନ୍ୟ-ପଶୁମାନ ସହିତ ରହିେଲ, ପୁଣି, ଦୂତମାେନ ତାହା
େସବା କରୁ ଥିେଲ।

ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 4:12-17; ଲୂକ 4:14-15; ମାଥିଉ 4:18-22; ଲୂକ

5:1-11)
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14 େଯାହନ କାରାରୁ େହଲା ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସି
ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 15 “କାଳ
ସ ୂ ର୍ େହଲାଣି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ସି କଟ; ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର
ଓ ସୁସମାଚାରେର ବି ାସ କର।” 16 େସ ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ
େଦଇ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଶିେମାନ ଓ ତାହା ଭାଇ ଆ ି ୟ ୁ
ସମୁଦ୍ର େର ଭଉଁରୀଜାଲ ପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ, କାରଣ େସମାେନ
ମ ୍ୟଜୀବୀ ଥିେଲ। 17 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର
ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି।”
18 େସଥିେର େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାହା ର ଅନୁଗମନ
କେଲ। 19 ପୁଣି, େସ ଅ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ େଜବଦୀ ପୁତ୍ର
ଯାକୁବ ଓ ତାହା ଭାଇ େଯାହନ ୁ େନୗକାେର ଜାଲ ସଜାଡ଼ୁଥିବା
େଦଖିେଲ। 20 େସହିକ୍ଷଣି େସ େସମାନ ୁ ଡାକିେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ
େସମାନ ର ପିତା େଜବଦୀ ୁ ମୂଲିଆମାନ ସହିତ େନୗକାେରଛାଡ଼ି
ତାହା ର ଅନୁଗମନ କେଲ।

ଭୂ ତଗ୍ର ର ଆେରାଗ୍ୟତା
(ଲୂକ 4:31-37)

21 ପେର େସମାେନ କଫନର୍ ାହୂ ମକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସହିକ୍ଷଣି େସ
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 22 େଲାକମାେନ ତାହା ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ,
କାରଣ େସ ଶା ୀମାନ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ େଦଇ ଅଧିକାରପ୍ର ା
ବ୍ୟି ପରି େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ। 23େସହିକ୍ଷଣି େସମାନ
ସମାଜଗୃହେର ଥିବା ଜେଣ ଅଶୁଚି ଆ ାବି େଲାକ ଚି ାର କରି
କହିଲା, 24 େହ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁ ସା େର ଆ ମାନ ର
କଅଣ ଅଛି? ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସି ଲ?
ତୁ େ କିଏ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର େସହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟି ।
25 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହିେଲ, “ଚୁ ପ୍ କର୍, ଏହାଠାରୁ
ବାହାରିଯା।” 26 େସଥିେର େସହି ଅଶୁଚି ଆ ା ତାହାକୁ େମାଡ଼ିପକାଇ
ଅତି ଉ ରେର ପାଟି କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। 27 ଏଥିେର
ସମେ ଏେତ ବି ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ େଯ, େସମାେନ ବାଦାନୁବାଦ କରି
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କହିବାକୁଲାଗିେଲ,ଏକଅଣ? ଏତଅଧିକାରଯୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା! େସ
ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ୁ ସୁ ା ଆେଦଶ ଦିଅି , ଆଉ େସମାେନ ତାହା
ଆଜ୍ଞା ମାନି । 28 େସଥିେର ତାହା ସ ୀୟ ସମାଚାର େସହିକ୍ଷଣି
ଗାଲିଲୀର ଚାରିଆେଡ଼ ସମ ଅ ଳେର ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଅେନକ ୁ ସୁ ତା ପ୍ର ଦାନ
(ମାଥିଉ 8:14-17; ଲୂକ 4:38-41)

29ତ େରେସମାେନସମାଜଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାକୁବଓ େଯାହନ
ସହିତ େସହିକ୍ଷଣି ଶିେମାନ ଓଆ ି ୟ ଗୃହକୁ ଗେଲ। 30 ଶିେମାନ
ଶାଶୁ ରେର ଶଯ୍ୟାଗତା ଥିେଲ,ଆଉ େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା
କଥା ଯୀଶୁ ୁ ଜଣାଇେଲ। 31 େସଥିେର େସ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହା
ହ ଧରି ତାହା ୁ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ତାହା ୁ ର ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି,
େସ େସମାନ େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 32 ସ ୍ୟା ସମୟେର
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହଲା ଉ ାେର େଲାେକ ତାହା ଛାମୁକୁ ପୀଡ଼ିତ ଓ
ଭୂ ତଗ୍ର ସମ ୁ ଆଣିବାକୁଲାଗିେଲ, 33 ପୁଣି,ନଗରବାସୀ ସମେ
ାର ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ। 34 େସଥିେର େସ ନାନା ପ୍ର କାର

େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଅେନକ େରାଗୀ ୁ ସୁ କେଲ ଓ ଅେନକ ଭୂ ତ
ଛଡ଼ାଇେଲ, ପୁଣି, େସ ଭୂ ତମାନ ୁ କଥା କହିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ତାହା ୁ ଚି ୁ ଥିେଲ।

ଗାଲିଲୀେର ଯୀଶୁ ପ୍ର ଚାର
(ଲୂକ 4:42-44)

35 ପାହାି ଆ ସମୟେର ଅ ାର ଥାଉ ଥାଉ େସ ଉଠି
ବାହାରିଗେଲ ଓ େଗାଟିଏ ନିଜର୍ ନ ାନକୁ ଯାଇ େସଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36 ଆଉ ଶିେମାନ ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ
ତାହା ର ଅନୁସ ାନ କରି, 37 ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ସମେ ଆପଣ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି । 38 େସଥିେର ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ ାନକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ନିକଟବ ର୍ ୀ ଗ୍ର ାମମାନ ୁ ଯିବା; େସଠାେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ର ଚାର କରିବି,
କାରଣ େସହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁଁ ବାହାରିଅଛି।” 39 ପୁଣି, େସ ସମୁଦାୟ
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ଗାଲିଲୀେର ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ େସମାନ ର ସମ ସମାଜଗୃହେର
ପ୍ର ଚାର କେଲ ଓ ଭୂ ତମାନ ୁ ବାହାର କେଲ।

କୁ େରାଗୀର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:1-4; ଲୂକ 5:12-16)

40 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଜେଣ କୁ େରାଗୀ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି
ଆ ୁପାତି ତାହା ୁ ବିନତି କରି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଇ ା କରି ,
ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚି କରିପାରି । 41 େସଥିେର େସ ଦୟାେର
ବିଗଳିତ େହାଇ ହ ବି ାର କରି ତାହାକୁ ଶର୍ କେଲ ଓ କହିେଲ,
“ମୁଁ ଇ ା କରୁ ଅଛି, ଶୁଚି ହୁ ଅ।” 42 େସହିକ୍ଷଣି କୁ େରାଗ ତାହାଠାରୁ
ଦୂର େହଲା ଓ େସ ଶୁଚି େହଲା। 43 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସହିକ୍ଷଣି ବିଦାୟକରି କହିେଲ, 44 “ସାବଧାନ,କାହାକୁ
କିଛି କୁହ ନାହିଁ, କି ୁ ଯାଅ, ଯାଜକ ନିକଟେର ନିଜକୁ େଦଖାଅ,
ପୁଣି, େମାଶା ଯାହା ଯାହାଆେଦଶେଦଇଅଛି , େସହିସବୁଆପଣାର
ଶୁଚିକି୍ର ୟା ରୂ େପ େସମାନ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ
ଉ ଗର୍ କର।” 45 କି ୁ େସ ବାହାରିଯାଇ େସହି ବିଷୟ ଅଧିକ
େଘାଷଣା କରି ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ ଏେତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା େଯ, ଯୀଶୁ
ଆଉ ପ୍ର କାଶେର େକୗଣସି ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ବାହାେର ନିଜର୍ ନ ାନମାନ େର ରହିେଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ
ଚତୁ ଗରୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ।

2
ପକ୍ଷାଘାତୀର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 9:1-8; ଲୂକ 5:17-26)

1 େକେତକ ଦିନ ଉ ାେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର କଫନର୍ ାହୂ ମେର
ପ୍ର େବଶ କରେ େସ ଗୃହେର ଅଛି େବାଲି ଜନରବ େହଲା।
2 େସଥିେର ଏେତ େଲାକ ଏକତ୍ର େହେଲ େଯ, ାର ପାଖେର
ସୁ ା ଆଉ ାନ ରହିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି, େସ େସମାନ ନିକଟେର
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3ଇତିମଧ୍ୟେର େଲାେକ ଜେଣ
ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ଚାରି ଜଣ ାରା ବୁହାଇ ତାହା ନିକଟକୁ
େଘନି ଆସି େଲ, 4 କି ୁ ଭିଡ଼ େହତୁ ତାହା ପାଖକୁ ଆଣି ନ
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ପାରିବାରୁ , େସ େଯଉଁ ାନେର ଥିେଲ, େସହି ାନର ଛାତ େଖାଳି
କାଢ଼ିପକାଇେଲ, ଆଉ ତାହା ଭାି , େଯଉଁ ଖଟିଆେର ପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗୀଟି େଶାଇଥିଲା, ତାହା ଓ ାଇେଦେଲ। 5 ଯୀଶୁ େସମାନ ର
ବି ାସ େଦଖି େସହି ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ବ , ତୁ ର
ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା।” 6 କି ୁ ଶା ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
େସ ାନେର ବସି ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ଏହା ତକର୍ ବିତକର୍
କରୁ ଥିେଲ, 7 ଏ େଲାକ କାହିଁକି ଏପରି କହୁ ଅଛି? େସ ଈଶ୍ବ ର
ନି ା କରୁ ଅଛି; େକବଳ ଜଣ ବିନା, ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ବିନା ଆଉ
କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାେର? 8 େସମାେନ େଯ ମେନ ମେନ
ଏପରି ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛି , ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜ ଆ ାେର େସହିକ୍ଷଣି
ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ମନେର କାହିଁକି ଏହି ସମ ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛ? 9 କଅଣ
ସହଜ? ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ତୁ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା
େବାଲି କହିବା, କିଅବା, ଉଠ, ତୁ ର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ େବାଲି
କହିବା? 10 କି ୁ ପୃଥିବୀେର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର
େଯଅଧିକାରଅଛି,ଏହା େଯପରିତୁ େ ମାେନଜାଣିପାର,”ଏଥିପାଇଁ
େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, 11 “ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଉଠ;
ନିଜ ଖଟିଆ େଘନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ।” 12 େସଥିେର େସ
ଉଠି ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ଖଟିଆ େଘନି ସମ ସାକ୍ଷାତେର ବାହାରିଗଲା;
ତହିଁେର ସମେ ଆଚି ତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରୁ
କରୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ଏପରି େକେବ େହଁ େଦଖି ନ ଥିଲୁ।

େଲବୀ ୁ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 9:9-13; ଲୂକ 5:27-32)

13 ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗେଲ, ଆଉ
େଲାକସମୂହ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସେ େସ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ଯାଉ ଯାଉ ଆଲଫି ପୁତ୍ର
େଲବୀ ୁ କର ଆଦାୟ ାନେର ବସି ଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ କହିେଲ,
“େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” େସଥିେର େସ ଉଠି ତାହା ର
ଅନୁଗମନ କେଲ। 15 ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଗୃହେର େଭାଜନ
କରିବାକୁ ବସି ବା ସମୟେର ଅେନକକରଗ୍ର ାହୀ ଏବଂ ପାପୀ,ତାହା
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ଓ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାନ ସା େର ବସି େଲ; କାରଣ େସମାେନ
ଅେନକ ଥିେଲ ପୁଣି, ତାହା ର ଅନୁଗମନ କରୁ ଥିେଲ। 16 େସ
ପାପୀ ଓ କରଗ୍ର ାହୀମାନ ସହିତ େଭାଜନ କରୁ ଅଛି , ଏହା େଦଖି
ଫାରୂ ଶୀ-ଦଳର ଶା ୀମାେନ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, ଏ
କଅଣ? େସ କରଗ୍ର ାହୀ ଓ ପାପୀମାନ ସା େର େଭାଜନ କରି !
17 ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସୁ େଲାକମାନ ର
େବୖଦ୍ୟଠାେର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁ େଲାକମାନ ର
ପ୍ର େୟାଜନ ଅଛି; ମୁଁ ଧାମ କମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ନିମେ ଆସି
ନାହିଁ, କି ୁ ପାପୀମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ନିମେ ଆସି ଅଛି।”

ଉପବାସ ପ୍ର ସ
(ମାଥିଉ 9:14-17; ଲୂକ 5:33-39)

18 େଯାହନ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଉପବାସ
କରୁ ଥିେଲ। େସଥିେର େସମାେନ ଆସି ତାହା ୁ କହିେଲ, େଯାହନ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓଫାରୂ ଶୀମାନ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରି , କି ୁ
ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରି ନାହିଁ କାହିଁକି? 19ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବରଯାତ୍ର ୀମାନ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟେର
େସମାେନ କି ଉପବାସ କରିପାରି ? ବର େଯପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ
ସହିତ ଥାଆି , େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନଉପବାସକରିପାରି ନାହିଁ।
20 କି ୁ ସମୟ ଆସି ବ, େଯେତେବେଳ େସମାନ ଠାରୁ ବର ୁ କାଢ଼ି
ନିଆଯିବ, ଆଉ େସେତେବେଳ େସହି ଦିନ େସମାେନ ଉପବାସ
କରିେବ। 21 େକହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁ ଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ
ନାହିଁ; ପକାଇେଲ ନୂଆ ତାଳି ପୁରୁ ଣା ଲୁଗାରୁ େବଶି ଛି ାଇନିଏ
ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଚିରା ହୁ ଏ। 22 ଆଉ େକହି ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପୁରୁ ଣା କୁ ାେର ରେଖ ନାହିଁ; ରଖିେଲ ତାହା କୁ ା ଫଟାଇଦିଏ,
ପୁଣି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ କୁ ା ଉଭୟ ନ ହୁ ଏ। କି ୁ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ନୂଆ କୁ ାେର ରଖିବା ଉଚିତ।”

ବିଶ୍ର ାମବାରର ପ୍ର ଭୁ
(ମାଥିଉ 12:1-8; ଲୂକ 6:1-5)

23 ଥେର ଯୀଶୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ
ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ଶସ୍ୟର ଶିଁଷା
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ଛି ାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 24ଏଥିେରଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,
େଦଖ, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଯାହା କରିବା ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ,
25ଏମାେନ କାହିଁକି ତାହା କରୁ ଅଛି ?
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଦାଉଦ ର ଅଭାବ ସମୟେର

େଯେତେବେଳ େସ ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ କୁ୍ଷଧିତ େହାଇଥିେଲ,
େସେତେବେଳ େସ କଅଣକରିଥିେଲ, ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ େକେବ
େହଁ ପାଠ କରି ନାହଁ? 26 ଅବିୟାଥର ମହାଯାଜକ ସମୟେର େସ
କିପରି ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେରପ୍ର େବଶକରି, େଯଉଁ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ରୁ ଟି ବିନା
ଆଉ କାହାରି େଭାଜନ କରିବା ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ, ତାହା େଭାଜନ
କରିଥିେଲ, ପୁଣି,ଆପଣା ସ ୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େଦଇଥିେଲ।” 27ଆଉ
େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବିଶ୍ର ାମବାର ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ େହାଇଅଛି,
ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମବାର ନିମେ େହାଇ ନାହିଁ। 28 େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ବିଶ୍ର ାମବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଅଟି ।”

3
ଶୁ ହ ବିଶି ବ୍ୟି ର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 12:9-14; ଲୂକ 6:6,11)

1 ପେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ।
େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର େଗାଟିଏ ହାତ
ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। 2ଆଉ, େସ ତାହାକୁ େକଜାଣି ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
ସୁ କରିେବ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େସମାେନ ତାହା ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ରହିେଲ, େଯପରି େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ
କରିପାରି । 3 େସଥିେର େଯଉଁ େଲାକର ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା,
ତାହାକୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆସ, ମଝିେର ଠିଆ ହୁ ଅ।” 4 ପୁଣି,
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର କଅଣ କରିବା
ବିଧିସ ତ? ଭଲ କରିବା ନା ମ କରିବା? ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରିବା
ନା ବିନାଶ କରିବା?” କି ୁ େସମାେନ ନିରୁ ର େହାଇ ରହିେଲ।
5 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ହୃ ଦୟର କଠିନତା ସକାେଶ ଦୁଃଖିତ
େହାଇ େକ୍ର ାଧେର ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି
େସହି େଲାକକୁ କହିେଲ, “ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସ ଆପଣା ହାତ
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ବଢ଼ାଇଲା, ଆଉ ତାହା ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 6 ତହିଁେର
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ବାହାରିଯାଇ ତାହା ୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ
ତାହା ବିରୁ େର େସହିକ୍ଷଣି େହେରାଦୀୟମାନ ସହିତ ମ ଣା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ର ଅନୁଗାମୀ ମହାଜନତା
(ମାଥିଉ 4:25; ମାକର୍ 4:1; ଲୂକ 5:1-3)

7 ଏଥିେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ଅ ର େହାଇ
ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି,ଗାଲିଲୀରୁ ମହାଜନତା ତାହା ର
ପ ାତ୍ ଗମନ କେଲ; ଆଉ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ, 8 ଯିରୂ ଶାଲମ,
ଇେଦାମ, ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ଅପର ପା ର୍ , ପୁଣି, େସାର ଓ ସୀେଦାନ
ସହରର ଚତୁ ଗରୁ ମହାଜନତା ତାହା ସମ କମର୍ ର କଥା
ଶୁଣି ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। 9 େସେତେବେଳ ଭିଡ଼ ସକାେଶ,
େଲାକସମୂହ େଯପରି ତାହା ଉପେର ମାଡ଼ି ନ ପଡ଼ି , ଏଥିପାଇଁ
େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ତାହା ନିମେ େଗାଟିଏ ସାନ େନୗକା
ନିକଟେର ପ୍ର ୁତ ରଖିବାକୁ କହିେଲ; 10 କାରଣ େସ ଅେନକ
େଲାକ ୁ ସୁ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତମାେନ ସମେ ତାହା ୁ ଶର୍
କରିବା ନିମେ ତାହା ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିେଲ। 11ଆଉ, ଅଶୁଚି
ଆ ାଗୁଡ଼ାକ େଯେତେବେଳତାହା ୁ େଦଖୁଥିେଲ, େସମାେନତାହା
ସ ୁଖେର ପଡ଼ି ଚି ାର କରି କହୁ ଥିେଲ, ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ।
12 େସଥିେର ତାହା ୁ ପ୍ର କାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ ଅତି
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ଯୀଶୁ ବାର ଶିଷ୍ୟ ମେନାନୟନ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ଲୂକ 6:12-16)

13 େସ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଯାଇ, େଯଉଁମାନ ୁ ଇ ା କେଲ,
େସମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଡାକିେଲ ଓ େସମାେନ ତାହା ପାଖକୁ
ଆସି େଲ। 14 ପୁଣି, େସ ବାର ଜଣକୁ ନିଯୁ କେଲ, େଯପରି
େସମାେନ ତାହା ସା େର ରହିେବ ଓ େସ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଚାର
କରିବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରିେବ, 15 ଆଉ େସମାେନ ଭୂ ତ
ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇେବ। 16ଯୀଶୁ ଏହି ବାର ଜଣ ୁ ନିଯୁ
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କେଲ ଯଥା, ଶିେମାନ, ଯାହା ୁ େସ ପିତର େବାଲି ଉପନାମ
େଦେଲ। 17 େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାହା ଭାଇ େଯାହନ,
େଯଉଁମାନ ୁ େସ ବିେନରିେଗାଷ୍, ଅଥର୍ ାତ୍ େମଘନାଦର ପୁତ୍ର େବାଲି
ଉପନାମ େଦେଲ; 18ଆି ୟ, ଫିଲି , ବାଥର୍ ଲମୀ, ମାଥିଉ, େଥାମା,
ଆଲଫି ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଥ ୀୟ, କିଣାନୀୟ ଶିେମାନ, 19 ପୁଣି,
ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା, େଯଯୀଶୁ ୁ ଶତହ େରସମପର୍ ଣକଲା।

ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର ନି ା
(ମାଥିଉ 12:22-32; ଲୂକ 11:14-23; 12:10)

20 ପେର େସ ଘରକୁ ଆସି େଲ; ପୁନବର୍ ାର େଲାକସମୂହର ଏେତ
ସମାଗମ େହଲା େଯ, େସମାେନ େଭାଜନ ସୁ ା କରିପାରିେଲ
ନାହିଁ। 21 ତାହା ଆ ୀୟମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହା ୁ ଧରି
େଘନିଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସି େଲ, କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ,
ତାହା ର ମତିଭ୍ର ମ େହଲାଣି। 22 ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ
ଆସି ଥିବା ଶା ୀମାେନ କହିେଲ, ଏହାକୁ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ଲାଗିଛି, ପୁଣି,
ଭୂ ତପତିର ସାହାଯ୍ୟେର େସ ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଏ। 23 ଏଥିେର ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୃ ା କଥାେର େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଶୟତାନ କିପ୍ର କାେର ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଇପାେର? 24ଯଦି େକୗଣସି
ରାଜ୍ୟ ବିଭ େହାଇଆପଣା ବିରୁ େରଉେଠ, େତେବ େସହିରାଜ୍ୟ
ି ର େହାଇ ରହି ପାେର ନାହିଁ। 25 ପୁଣି,ଯଦି େକୗଣସି ଗୃହ ବିଭ
େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉେଠ, େତେବ େସହି ଗୃହ ି ର େହାଇ
ରହି ପାରିବ ନାହିଁ। 26 େସହି ପ୍ର କାେର, ଶୟତାନ ଯଦି ବିଭ
େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉଠିଲାଣି, େତେବ େସ ି ର େହାଇ ରହି
ପାେର ନାହିଁ, କି ୁ ତାହାର ସବର୍ ନାଶ ଘଟିଲାଣି। 27 ମାତ୍ର େକହି
ପ୍ର ଥେମ ବଳବାନ େଲାକକୁ ନ ବା ି େଲ ତାହାର ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ
କରିତାହାରଅ ଶ ସବୁ ଲୁ ନକରିପାେରନାହିଁ;ତାହାକୁଆେଗ
ବା ି େଲ ସି ନା େସ ତାହାର ଗୃହ ଲୁ ନ କରିବ। 28 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ସମ େଲାକମାନ ର ସମ ପାପ ଓ େସମାେନ
େଯେତ ନି ାକଥା କହି ଈଶ୍ବ ର ନି ା କରି , େସ ସମ କ୍ଷମା
କରାଯିବ; 29 କି ୁ େଯ େକହି ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର ନି ାକଥା
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କେହ, ତାହାର େକୗଣସି କାେଳ ହିଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ଅନ
ପାପେର େଦାଷୀ ଅେଟ। 30 ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ଆ ା ଲାଗିଛି, ଏହା
େସମାେନ କହିବାରୁ େସ ଏହି କଥା କହିେଲ।”

ଯୀଶୁ ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାଥିଉ 12:46-50; ଲୂକ 8:19-21)

31 େସେତେବେଳ ତାହା ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ଆସି ବାହାେର
ଠିଆ େହାଇ ତାହା ୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ। 32 େସଥିେର ତାହା
ଚତୁ ଗେର ବସି ଥିବା େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ
ଆପଣ ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ବାହାେର ଥାଇ ଆପଣ ୁ
େଖାଜୁଅଛି । 33 େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାହର ମାଆ
ଓ ଭାଇମାେନ କିଏ?” 34ଆଉ, େସ ଆପଣା ଚାରିଆେଡ଼ ବସି ଥିବା
େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, େମାହର ମାଆ
ଓ େମାହରଭାଇମାେନ। 35େଯ େକହିଈଶ୍ବ ର ଇ ା ସାଧନକେର,
େସ େମାହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା।”

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

1ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ପୁନବର୍ ାର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ
ଏେତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ
େଯ, େସ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଯାଇ ବସି େଲ ଓ
େଲାକସମୂହସମୁଦ୍ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଳେରରହିେଲ। 2େସେତେବେଳ
େସ ଦୃ ା େର େସମାନ ୁ ଅେନକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ପୁଣି, ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଶୁଣ! 3 “େଦଖ,
ଜେଣ ବୁଣାଳୀ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। 4 େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ
ବିହନ ବାଟ ପାଖେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି େସଗୁଡ଼ିକ
ଖାଇଗେଲ। 5 ଆଉ େକେତକ ଅ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂ ମିେର
ପଡ଼ିଲା ଏବଂ େବଶି ମାଟି ନ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା େହଲା, 6 କି ୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ
ଉଠେ ଜଳିେପାଡ଼ିଗଲା ଓ େଚର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। 7 ଆଉ
େକେତକକ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେରପଡ଼ିଲା, ପୁଣି,କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ
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ଉଠି ବଡ଼ େହାଇ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା ଏବଂ େକୗଣସି ଫଳ
ଫଳିଲା ନାହିଁ। 8 ପୁଣି, ଅନ୍ୟ େକେତକ ଭଲ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଲା,
ଆଉ ଗଜା େହାଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତିରିଶ ଗୁଣ, ଷାଠିଏ ଗୁଣ ଓ ଶେହ ଗୁଣ
ପଯର୍ ୍ୟ ଫଳ ଫଳିଲା।” 9 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ
କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।”

ଦୃ ା ର ଉେ ଶ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:10-17; ଲୂକ 8:9,10)

10 େସ ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟେର ତାହା ସ ୀମାେନ ାଦଶ
ସହିତ ତାହା ୁ େସହି ଦୃ ା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ପଚାରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 11େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର
ନିଗୂଢ଼ ତ ଜାଣିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଶି ଦିଆଯାଇଅଛି,
କି ୁ େସହି ବାହାର େଲାକମାନ ୁ ସମ ବିଷୟ ଦୃ ା େର
କୁହାଯାଉଅଛି, 12 େଯପରି
‘େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅି ନାହିଁ,

ପୁଣି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝି ନାହିଁ,
କାେଳ େସମାେନ େଫରିଆସି ଓ କ୍ଷମା ପ୍ର ା ହୁ ଅି ।’ ”

ବୁଣାଳୀ ଦୃ ା ର ତା ଯର୍ ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:18-23; ଲୂକ 8:11-15)

13ଯୀଶୁ ପୁଣି, େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କି ଏହି ଦୃ ା
ବୁଝୁ ନାହଁ? େତେବ କିପରି ସମ ଦୃ ା ବୁଝିବ? 14 ବୁଣାଳୀ ବାକ୍ୟ
ବୁେଣ। 15 େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି , ପୁଣି, ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ଶୟତାନ ଆସି
େସମାନ ଠାେର ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ, େସମାେନ
ବାକ୍ୟ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂ ମି ସଦୃଶ। 16 େସହିପରି
େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ଆନ େର ତାହା ଗ୍ର ହଣ କରି ,
17 କି ୁ େସମାନ ଠାେର େଚର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳମାତ୍ର ି ର
ରୁ ହି , ପେର ବାକ୍ୟ ସକାେଶ େକ୍ଲ ଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିେଲ େସହିକ୍ଷଣି
ବି ପାଆି , େସମାେନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂ ମି ସଦୃଶ।
18ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି , ପୁଣି, ସାଂସାରିକ ଚି ା, ଧନର
ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ ବିଷୟର ଲାଳସା ପ୍ର େବଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ
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ଚାପିପକାଏ ଓତାହା ଫଳହୀନହୁ ଏ, 19େସହି ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର େଲାେକ
ବୁଣାଯାଇଥିବା କ କମୟଭୂ ମି ସଦୃଶ। 20ଆଉେଯଉଁମାେନବାକ୍ୟ
ଶୁଣିତାହା ଗ୍ର ହଣକରି ଏବଂ ତିରିଶ ଗୁଣ,ଷାଠିଏ ଗୁଣଓଶେହ ଗୁଣ
ଫଳଫଳି , େସମାେନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଉ ମ ଭୂ ମି ସଦୃଶ।”

ମାଣ ତେଳ ଦୀପ
(ଲୂକ 8:16-18)

21 ପୁନ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଦୀପ କଅଣ ମାଣ ତେଳ
ବା ଖଟ ତେଳ ରଖାଯିବା ନିମେ ଅଣାଯାଏ? ଦୀପରୁ ଖା ଉପେର
ରଖାଯିବା ନିମେ କି ତାହା ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ? 22କାରଣ ପ୍ର କାଶିତ
ନ େହବା ଉେ ଶ୍ୟେର କିଛି ଗୁ ନାହିଁ; ଆଉ ଯାହା ଗୁ
େହାଇଅଛି, ତାହା ପ୍ର କାଶିତ େହବା ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୁ େହାଇଅଛି।
23 ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।” 24 ଯୀଶୁ ପୁଣି,
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କଅଣ ଶୁଣୁଅଛ, େସ ବିଷୟେର ସାବଧାନ।
େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହି ମାପେର ତୁ ମାନ ୁ ମପାଯିବ
ଏବଂ ତୁ ମାନ ୁ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। 25କାରଣଯାହାର ଅଛି, ତାହାକୁ
ଦିଆଯିବ; ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା
ସୁ ା ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ।”

ଅ ୁ ର ବୃ ି ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 13:24)

26ଆହୁ ରି େସ କହିେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ର କାର, େଯପରି
ଜେଣ େଲାକ ଭୂ ମିେର ବିହନ ବୁେଣ; 27 ପୁଣି, ରାତି୍ର େର ନିଦ୍ର ା ଯାଏ
ଓ ଦିବସେର ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଏ, ଆଉ ବିହନ କିପରି ଅ ୁ ରିତ େହାଇ ବୃି
ପାଏ, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହିଁ। 28ଭୂ ମି ଆେପ ଫଳ ଉ କେର,
ପ୍ର ଥମେରପତ୍ର ,ପେରଶସ୍ୟରଶିଁଷା,ତାହା ପେରଶିଁଷାେର ପୂ ର୍
ଶସ୍ୟ। 29 କି ୁ ଶସ୍ୟ ପାଚିଲାକ୍ଷଣି ଫସଲ ସମୟ ଉପି ତ େହବାରୁ
େସ ଦାଆ ଲଗାଏ।”

େସାରିଷ ଦାନାର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 13:31-32,34; ଲୂକ 13:18-19)

30ଯୀଶୁ ପୁଣି, କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ କାହା ସା େର ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟର ତୁ ଳନା କରିବା? କିଅବା େକଉଁ ଦୃ ା େର ତାହା
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ବୁଝାଇବା? 31 ତାହା େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି; ଭୂ ମିେର
ବୁଣାଯିବା ସମୟେରତାହା ପୃଥିବୀରସମ ବୀଜଠାରୁ କୁ୍ଷଦ୍ର , 32ମାତ୍ର
ବୁଣାଗେଲ ତାହା ବଢ଼ି ଉଠି ସବୁ ଶାକଠାରୁ ବଡ଼ ହୁ ଏ, ପୁଣି, ତାହାର
ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ହୁ ଏ େଯ, ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ତାହାର
ଛାୟାେର ବାସ କରିପାରି ।” 33 େସ ଏହି ପ୍ର କାେର ଅେନକ ଦୃ ା
ାରା େସମାନ ଶୁଣିବା ଶି ଅନୁସାେର େସମାନ ନିକଟେର

ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ, 34 ଆଉ ଦୃ ା ବିନା େସ େସମାନ
ନିକଟେର େକୗଣସି କଥା କହୁ ନ ଥିେଲ। କି ୁ େସ େଗାପନେର
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ସମ ବିଷୟ ବୁଝାଇ େଦଉଥିେଲ।

ଝଡ଼ ଉପେର ଅଧିକାର
(ମାଥିଉ 8:23-27; ଲୂକ 8:22-25)

35 େସହି ଦିନ ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଆସ, ଆରପାରିକୁ ଯିବା।” 36 େସଥିେର େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି, େସ େଯପରି ଥିେଲ, େସହିପରି ତାହା ୁ େନୗକାେର
ସା େର େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େନୗକା ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ
ଥିଲା। 37ଆଉପ୍ର ବଳ େତାଫାନ େହଲା, ପୁଣି, ତର ରଆଘାତେର
େନୗକା ଜଳେର ପୂ ର୍ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 38 େସେତେବେଳ େସ
େନୗକାର ପଛ ମ େର ମୁଚୁ ଳାେର ମୁ େଦଇ େଶାଇପଡ଼ିଥିେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆେମ ମଲୁ,
ଆପଣ ର କଅଣ ଚି ା ନାହିଁ? 39 ଏଥିେର େସ ଉଠି ପବନକୁ
ଧମକ େଦଇ ସମୁଦ୍ର କୁ କହିେଲ, “ତୁ ନି ହ, ଚୁ ପ୍ କର୍।” େସଥିେର
ପବନ ବ େହଲା ଓ ସବୁ ଧିରି ର େହଲା। 40 ପୁଣି, ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏେଡ଼ ଭୀରୁ ? ଏ
କଅଣ! ତୁ ମାନ ର ବି ାସ ନାହିଁ?” 41 େସଥିେର େସମାେନ
ଅତ୍ୟ ଭୀତ େହାଇ ପର ରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େତେବ କିଏ
େଯ, ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହା ଆଜ୍ଞା ମାନି ?

5
ବାହିନୀ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:28-34; ଲୂକ 8:26-39)
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1 ପେର େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ଅପର ପା ର୍ ଗରାଶୀୟମାନ
ଅ ଳେର ଉପି ତ େହେଲ। 2 ଯୀଶୁ େନୗକାରୁ ଓ ାଇବା ମାେତ୍ର
ଜେଣ ଅଶୁଚି ଆ ାବି େଲାକ ସମାଧି- ାନରୁ ବାହାରି ତାହା ୁ
େଭଟିଲା। 3 େସ ସମାଧି- ାନେର ବାସ କରୁ ଥିଲା, ପୁଣି, େକହି
ତାହାକୁ ଜି ରେର ସୁ ା ଆଉ ବା ି ପାରୁ ନ ଥିେଲ, 4 କାରଣ
େସ ଅେନକ ଥର େବଡ଼ି ଓ ଜି ରେର ବ ା େହାଇଥିଲା, କି ୁ େସ
ଜି ର ଛି ାଇେଦଇ େବଡ଼ିସବୁ ଖ ଖ କରି ଭାି ପକାଇଥିଲା
ଓ ତାହାକୁ ବଶେର ରଖିବାକୁ କାହାର ବଳ ନ ଥିଲା। 5 େସ
ଦିନରାତି ସବୁେବେଳ ସମାଧି- ାନ ଓ ପବର୍ ତେର ରହି ଚି ାର
କରୁ ଥିଲା, ପୁଣି, ପ୍ର ରେର ଆପଣାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରୁ ଥିଲା। 6 େସ
ଯୀଶୁ ୁ ଦୂରରୁ େଦଖି େଦୗଡ଼ିଆସି ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କଲା, 7 ଆଉ
ଉ ରେର ଚି ାର କରି କହିଲା, େହ ପରା ର ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର
ଯୀଶୁ, ତୁ ସା େର େମାହର କଅଣ ଅଛି? ତୁ କୁ ଈଶ୍ବ ର
ନାମେର ଶପଥ େଦଉଅଛି, େମାେତ ଯ ଣା ଦିଅ ନାହିଁ। 8କାରଣ
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, “େର ଅଶୁଚି ଆ ା, ଏହି
େଲାକଠାରୁ ବାହାରିଯା।” 9ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “େତାର
ନଁା କଅଣ?” େସ ତାହାକୁ କହିଲା, େମାହର ନଁା ବାହିନୀ, େଯଣୁ
ଆେମ ଅେନକ। 10 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନ ୁ େସହି ଅ ଳରୁ
ବାହାରକୁ ପଠାଇ ନ ଦିଅି , େସଥିପାଇଁ େସ ତାହା ୁ ବହୁ ତ
ବିନତି କଲା। 11 େସଠାେର ପବର୍ ତ କଡ଼େର େଗାଟିଏ ଘୁଷୁରିପଲ
ଚରୁ ଥିଲା। 12ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ବିନତି କରି କହିେଲ, େସହି
ଘୁଷୁରିମାନ ଭିତେର ପଶିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ପଠାଅ। 13 େସ େସମାନ ୁ ଅନୁମତି ଦିଅେ ଅଶୁଚି ଆ ାଗୁଡ଼ାକ
ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନ ଭିତେର ପଶିେଲ; େସଥିେର େସହି ପଲ ଅତି
େବଗେର େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତୀଖ ାନରୁ ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମେଲ।
ଘୁଷୁରିମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଥିଲା। 14 େସମାନ ୁ
ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ ପଳାଇଯାଇ ନଗର ଓ ପ ୀଗୁଡ଼ିକେର
ତାହା ଜଣାଇେଲ; େସଥିେର େଲାେକ କଅଣ ଘଟିଅଛି େବାଲି
େଦଖିବାକୁ ଆସି େଲ। 15 ପୁଣି, େସମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି
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େସହି ଭୂ ତଗ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାହାକୁ ପୂବର୍ େର ବାହିନୀ ଭୂ ତ ଲାଗିଥିଲା,
ତାହାକୁ ଲୁଗା ପି ି ଭଲ ମନେର ବସି ଥିବା େଦଖି ଭୀତ େହେଲ।
16 ଆଉ େଯଉଁମାେନ େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ େସହି ଭୂ ତଗ୍ର
ପ୍ର ତି କିପରି କଅଣ ଘଟିଥିଲା, ଓ ଘୁଷୁରିମାନ ବିଷୟ େସମାନ
ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେଲ। 17 େସଥିେର େସମାେନ େସମାନ
ସୀମାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ତାହା ୁ ବିନତିକରିବାକୁଲାଗିେଲ। 18ପେର
େସ େନୗକାେର ଚଢ଼ିବା ସମୟେର, େଯଉଁ େଲାକକୁ ପୂବର୍ େର ଭୂ ତ
ଲାଗିଥିଲା, େସ ତାହା ସା େର ରହିବା ନିମେ ଥରକୁଥର ବିନତି
କଲା। 19 କି ୁ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ନ େଦଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର
ଗୃହକୁ, ତୁ ର ଆ ୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ତୁ
ନିମେ େଯ େଯ କମର୍ କରିଅଛି ଓ ତୁ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଦୟା
େଦଖାଇଅଛି , େସହିସବୁ େସମାନ ୁ ଜଣାଅ।” 20 ତହିଁେର େସ
ଚାଲିଯାଇ, ଯୀଶୁ ତାହା ନିମେ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିେଲ,
େସହିସବୁ େଦକାପଲିେର େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; େସଥିେର
ସମେ ଚମୃ ତ େହେଲ।

ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବିତ-ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ସୁ
(ମାଥିଉ 9:18-26; ଲୂକ 8:40-56)

21 ଯୀଶୁ େନୗକାେର ପାର େହାଇ ପୁନବର୍ ାର ଅପର ପାରିକୁ
ବାହୁ ଡ଼ିଆସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ନିକଟେର ଏକତ୍ର
େହେଲ; ଆଉ େସ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ରହିେଲ। 22 େସେତେବେଳ
ସମାଜଗୃହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଈରସ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଆସି
ତାହା ୁ େଦଖି ତାହା ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ିେଲ, 23 ପୁଣି, ବହୁ ତ
ବିନତି କରି କହିେଲ, େମାହର କନ୍ୟାଟି ମୃତପ୍ର ାୟ; େସ େଯପରି
ରକ୍ଷା ପାଇ ବି ବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପେର ହ
େଥାଇବା େହଉ ୁ। 24 ଏଥିେର େସ ତାହା ସା େର ଗେଲ, ପୁଣି,
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ତାହା ଉପେରମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିେଲ। 25େସେତେବେଳ ବାର
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ଜେଣ ୀେଲାକ, 26େଯ କି ଅେନକ
େବୖଦ୍ୟ ାରା ବହୁ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରି ସବର୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିେଲ
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େହଁ କିଛିମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ େହାଇ
ପଡ଼ିଥିଲା, 27 େସ ଯୀଶୁ ବିଷୟ ଶୁଣି େଲାକଗହଳି ମଧ୍ୟେର
ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହା ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା; 28 କାରଣ େସ କହୁ ଥିଲା,
େକବଳ ତାହା ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ ମୁଁ ସୁ େହବି। 29 େସହିକ୍ଷଣି
ତାହାର ର ସ୍ର ାବ ବ େହଲା, ପୁଣି, େସ େଯ େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ
େହାଇଅଛି, ଏହା େସ ନିଜ ଶରୀରେର ଅନୁଭବ କଲା। 30 େସହିକ୍ଷଣି
ଯୀଶୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶି ନିଗର୍ ତ େହବା ଅ ରେର ଜ୍ଞାତ େହାଇ
େଲାକଗହଳି ମଧ୍ୟେର ବୁଲିପଡ଼ି କହିେଲ, “କିଏ େମାହର ଲୁଗା
ଛୁଇଁଲା?” 31 ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣ
େଦଖୁଅଛି େଯ, େଲାକସମୂହ ଆପଣ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛି ,
ଆଉ ଆପଣ କହୁ ଅଛି , “କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା?” 32 କି ୁ େଯ
ଏହା କରିଥିଲା, ତାହାକୁ େଦଖିବା ନିମେ େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଦୃି ପାତ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 33 େସଥିେର େସହି ୀେଲାକଟି ଆପଣା ପ୍ର ତି
ଯାହା ଘଟିଅଛି, ତାହା ଜାଣି ଭୟେର ଥରି ଥରି ଆସି ତାହା ଚରଣ
ତେଳ ପଡ଼ି ସମ ସତ୍ୟ କଥା ତାହା ୁ କହିଲା। 34ତହିଁେର ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ବେ , େତାହର ବି ାସ େତାେତ ସୁ କରିଅଛି;
ଶାି େର ଚାଲିଯା ଓ େତାହର େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇରହ।”
35 େସ ଏହି କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଘରୁ େଲାେକ ଆସି କହିେଲ, ଆପଣ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁ ୁ
କାହିଁକି ଆଉ କ େଦଉଅଛି ? 36 କି ୁ ଯୀଶୁ େସ କଥା ଶୁଣି ନ
ଶୁଣିଲା ପରି ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ,
େକବଳ ବି ାସ କର।” 37 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହା
ଭାଇ େଯାହନ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସା େର ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ। 38 େସମାେନ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରକୁ
ଆସେ , େସ େକାଳାହଳ େହଉଥିବା ଏବଂ େଲାେକଅତ୍ୟ େରାଦନ
ଓ ବିଳାପ କରୁ ଥିବା େଦଖିେଲ, 39 ପୁଣି, ଭିତରକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “କାହିଁକି େକାଳାହଳ ଓ େରାଦନ କରୁ ଅଛ? ପିଲାଟି
ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଶାଇପଡ଼ିଅଛି।” େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ
ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 40 କି ୁ େସ ସମ ୁ ବାହାର କରି
ପିଲାରବାପା ମାଆଓଆପଣା ସ ୀମାନ ୁ ସା େର େଘନି, ପିଲାଟି
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େଯଉଁ ାନେର ଥିଲା, େସହି ାନେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, 41 ଆଉ
ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଟଲିଥାକୁମ୍,” ଅଥର୍ ାତ୍ “ଆେଗା
ବାଳିକା, ମୁଁ େତାେତ କହୁ ଅଛି ଉଠ୍।” 42 େସହିକ୍ଷଣି ବାଳିକାଟି ଉଠି
ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; କାରଣ ତାହାର ବୟସ ବାର ବଷର୍
ଥିଲା। ଏଥିେର େସମାେନ ଅତିଶୟଆଚି ତ େହାଇଗେଲ। 43 ପୁଣି,
େକହି େଯପରି ଏହି ବିଷୟ ନ ଜାେଣ, ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ ଅତି
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଆଉ ବାଳିକାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବା
ପାଇଁ କହିେଲ।

6
ନାଜରିତେର ଯୀଶୁ ଉେପକି୍ଷତ
(ମାଥିଉ 13:53-58; ଲୂକ 4:16-30)

1ଯୀଶୁ େସହି ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ନିଜ େପୖତୃ କ ନଗରକୁଆସି େଲ
ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ର ଅନୁସରଣ କେଲ। 2 ବିଶ୍ର ାମବାର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ େସ ସମାଜଗୃହେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ;ଆଉ
ଅେନେକ ତାହା ର କଥା ଶୁଣି ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ
େଲାକର ଏହିସବୁ େକଉଁଠାରୁ େହଲା? ପୁଣି, ଏହାକୁ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ
ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ େଯଉଁ ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ ଏହାର ହ ାରା ସାଧିତ
େହଉଅଛି, ଏସବୁ ବା କଅଣ? 3 ଏ କି େସହି ବେଢ଼ଇ ନୁେହଁ? ଏ
କି ମରୀୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, େଯାସି , ଯିହୂ ଦା ଓ ଶିେମାନର
ଭାଇ ନୁେହଁ? ପୁଣି, ଏହାର ଭଉଣୀମାେନ କି ଏଠାେର ଆ ମାନ
ସା େର ନାହାି ? ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ପାଇେଲ।
4 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ନିଜ େପୖତୃ କ ନଗର, ନିଜ
ଜ୍ଞାତି ଓ ନିଜ ପରିବାର ବିନା ଭାବବାଦୀ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଠାେର
ହତାଦର ହୁ ଅି ନାହିଁ।” 5 ପୁଣି, ଅ େକେତକ େରାଗୀ େଲାକ
ଉପେର ହାତ େଥାଇ େସମାନ ୁ ସୁ କରିବା ବିନା େସ ାନେର
େସ ଆଉ େକୗଣସି ମହତର କାଯର୍ ୍ୟ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ। 6 ପୁଣି,
େସମାନ ଅବି ାସ େହତୁ ଚମୃ ତ େହେଲ।
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ବାର ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ରଣ
(ମାଥିଉ 10:5-15; ଲୂକ 9:1-6)

7ପେର େସ ଚାରିଆେଡ଼ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମଭ୍ର ମଣକରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ଇତିମଧ୍ୟେର େସ ବାର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଡାକି
େସମାନ ୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କରି େପ୍ର ରଣ କରିବାକୁ ଆର କେଲ
ଏବଂ ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ଉପେର େସମାନ ୁ ଅଧିକାର େଦେଲ,
8ଆଉ ଯାତ୍ର ା ନିମେ େକବଳ ଖେ ବାଡ଼ି ବିନା ରୁ ଟି କି େଝାଲି କି
ଗାି ଆେର ପଇସା ନ େନବାକୁ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; 9 କି ୁ
େସମାନ ୁ ପାଦୁକା ପି ି ବାକୁ କହିେଲ, ଦୁଇଟି ଅ ରଖା ପି ି ବାକୁ
ବାରଣ କେଲ। 10 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
େଯେକୗଣସି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବ, େସ ାନରୁ ପ୍ର ାନ ନ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ରୁ ହ। 11 ମାତ୍ର େଯେକୗଣସି ାନେର
େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ ନାହିଁ, ବା ତୁ ମାନ
କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ, େସ ାନରୁ ପ୍ର ାନ ସମୟେର େସମାନ
ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ତୁ ମାନ ପାଦଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦିଅ।”
12 େସଥିେର େସମାେନ ପ୍ର ାନ କରି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିବା େଯ
କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏହା ପ୍ର ଚାର କେଲ, 13 ପୁଣି, ଅେନକ ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇେଲ ଓ
ଅେନକ େରାଗୀ େଲାକ ୁ େତୖଳ ଲଗାଇ ସୁ କେଲ।

ବାି ଜକ େଯାହନ ମୃତୁ ୍ୟ
(ମାଥିଉ 14:1-12; ଲୂକ 9:7-9)

14 ତାହା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ େହବାରୁ େହେରାଦ ରାଜା ତାହା
ବିଷୟେର ଶୁଣିେଲ, ଆଉ େଲାେକ କହୁ ଥିେଲ, ବାି ଜକ େଯାହନ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛି , େସଥିସକାେଶ ଏହି ସମ ଶି
ତାହା ଠାେର କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି। 15 କି ୁ ଅନ୍ୟମାେନ କହୁ ଥିେଲ, ଏ
ଏଲୀୟ; ପୁଣି, ଆଉ େକହି କହୁ ଥିେଲ, ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି ଜଣକସଦୃଶଏଜେଣଭାବବାଦୀ। 16 କି ୁ େହେରାଦଏହା
ଶୁଣି କହିେଲ, େଯଉଁ େଯାହନ ମ କ ଆେ େଛଦନ କରିଅଛୁ,
େସଉଠିଅଛି । 17େଯଣୁ େହେରାଦଆପଣା ଭାଇ ଫିଲି ଭାଯର୍ ୍ୟା
େହେରାଦିଆ ୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ତାହା ସକାେଶ ଆେପ େଲାକ
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ପଠାଇ େଯାହନ ୁ ଧରି ଓ ବା ି ବ ୀଶାଳାେର ପକାଇଥିେଲ।
18 କାରଣ େଯାହନ େହେରାଦ ୁ କହୁ ଥିେଲ, ଆପଣା ଭାଇର
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ରଖିବା ଆପଣ ର ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ। 19 େସଥିେର
େହେରାଦିଆ ତାହା ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାନି୍ଵ ତ େହାଇ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା
ନିମେ ଇ ା କରୁ ଥିେଲ,ମାତ୍ର ପାରୁ ନ ଥିେଲ; 20କାରଣ େହେରାଦ
େଯାହନ ୁ ଜେଣ ଧାମ କ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟି ଜାଣି ଭୟ କରୁ ଥିେଲ
ଆଉ ତାହା ୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ତାହା କଥା
ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଉଦ୍ ବି େହେଲ ସୁ ା ଆନ େର ତାହା ଶୁଣୁଥିେଲ।
21 ପେର ସୁେଯାଗର ଦିନ ଉପି ତ େହଲା। େହେରାଦ ଆପଣା
ଜନ୍ମ ଦିନେର ପାତ୍ର -ମ ୀ, ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ େସନାପତି ଓ ଗାଲିଲୀର
ବିଶି ବ୍ୟି ମାନ ନିମେ ରାତି୍ର ସମୟେର େଗାଟିଏ େଭାଜ
ପ୍ର ୁତ କେଲ; 22 ଆଉ େହେରାଦିଆ ନିଜର କନ୍ୟା ଭିତରକୁ
ଆସି ନୃତ୍ୟ କରି େହେରାଦ ଓ ତାହା ସହିତ େଭାଜେର ଉପବି
ବ୍ୟି ମାନ ୁ ମୁ କରିେଦଲା। େସଥିେର ରାଜା ବାଳିକାକୁ କହିେଲ,
ଯାହା ଇ ା କରୁ ଅଛ, ମାଗ, ଆେ ତୁ କୁ ତାହା େଦବା। 23 ପୁଣି,
େସତାହା ନିକଟେରଶପଥକେଲ,ତୁ େ ଆ କୁଯାହା କିଛି ମାଗିବ,
ରାଜ୍ୟର ଅେ ର୍ କ ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ତୁ କୁ େଦବା। 24ତହିଁେର େସ
ବାହାରିଯାଇ ଆପଣା ମାତା ୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କଅଣ ମାଗିବି? େସ
କହିେଲ ବାି ଜକ େଯାହନର ମ କ। 25 େସହିକ୍ଷଣି େସ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏହା କହି ମାଗିଲା, େମାହର ଇ ା େଯ, ଆପଣ
ବାି ଜକ େଯାହନର ମ କ େଗାଟିଏ ଥାଳିେର େମାେତ ଏହିକ୍ଷଣି
ଦିଅ ।ୁ 26 ଏଥିେର ରାଜା ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହେଲ ସୁ ା ଆପଣା
ଶପଥଓ େଭାଜେନାପବି ବ୍ୟି ମାନ େହତୁ ମନା କରିବାକୁ ଇ ା
କେଲ ନାହିଁ। 27 ଏଣୁ ରାଜା େସହିକ୍ଷଣି ଜେଣ େସୖନ୍ୟ ପଠାଇ
ତାହା ର ମ କ ଆଣିବା ନିମେ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। େସଥିେର େସ
ଯାଇ ବ ୀଶାଳାେର ତାହା ମ କ େଛଦନ କଲା, 28ଆଉ ତାହା
େଗାଟିଏ ଥାଳିେରଆଣି ବାଳିକାକୁ େଦଲା, ପୁଣି,ବାଳିକା ତାହା େଘନି
ନିଜ ମାତା ୁ େଦଲା। 29ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଥିର ସ ାଦ ପାଇ
ଆସି େଲ ଓ ତାହା ଶବ େଘନିଯାଇ ସମାଧିେର ରଖିେଲ।
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େପ୍ର ରିତମାନ ର ଏକତ୍ର ୀକରଣ
(ମାଥିଉ 14:13,14; ଲୂକ 9:10)

30ପେର େପ୍ର ରିତମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ ଓ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିେଲ,
େସହିସବୁ ତାହା ୁ ଜଣାଇେଲ। 31 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଅଲଗା େହାଇ େଗାଟିଏ ନିଜର୍ ନ ାନକୁ ଯାଇ
କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ର ାମ କର।” କାରଣ ଅେନକ େଲାକ ଯିବା ଆସି ବା
କରୁ ଥିବାରୁ େସମାନ ରେଭାଜନକରିବାକୁ ସୁ ା ସୁେଯାଗନ ଥିଲା।
32ତହିଁେର େସମାେନ ଅଲଗା େହାଇ େନୗକାେର େଗାଟିଏ ନିଜର୍ ନ
ାନକୁ ବାହାରିଗେଲ।

ପା ରୁ ଟି ଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:15-21; ଲୂକ 9:11-17; େଯାହନ 6:1-14)

33 କି ୁ ଅେନେକ େସମାନ ୁ ବାହାରି ଯିବାର େଦଖିେଲ ଓ
ଚିି େଲ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ ସମ ନଗରରୁ ପାଦଗତିେର େସଠାକୁ
ଏକତ୍ର େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସମାନ ଆଗେରପହି େଲ। 34େସ େନୗକାରୁ
ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ୁ େଦଖି େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୟାେର
ବିଗଳିତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅରକ୍ଷକ େମଷ ପରି ଥିେଲ;
ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଅେନକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ।
35 େବଳ ବହୁ ତ େହବାରୁ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି କହିେଲ, ଏ ାନ ତ ନିଜର୍ ନ, ପୁଣି, ବହୁ ତ େବଳ େହଲାଣି;
36 େଲାକମାେନ େଯପରି ଚତୁ ଗେର ପ ୀ ଓ ଗ୍ର ାମମାନ ୁ ଯାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ନିମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କିଣି , ଏଥିନିମେ
େସମାନ ୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ।ୁ 37 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ େଭାଜନ କରାଅ।” େସମାେନ ତାହା ୁ
କହିେଲ, ଆେ ମାେନ କଅଣ ଯାଇ ଦୁଇ ଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ
ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ରୁ ଟି କିଣି ଏମାନ ୁ େଭାଜନ କରାଇବା? 38ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ପାଖେର େକେତାଟି ରୁ ଟି ଅଛି?
ଯାଇ େଦଖ।” େସମାେନ ବୁଝି ଆସି ତାହା ୁ କହିେଲ, ପାେ ାଟି,
ପୁଣି, ଦୁଇଟି ମାଛ। 39 େସଥିେର ସମେ େଯପରି ଦଳ ଦଳ େହାଇ
କଅଁଳଘାସଉପେରବସି ,ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
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40 ତହିଁେର େସମାେନ ଶହ ଶହ ଓ ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି
ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବସି େଲ। 41 ପୁଣି ଯୀଶୁ େସହି ପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଓ
ଦୁଇଟି ମାଛ େଘନି ଗର୍ ଆେଡ଼ ଊ ର୍ ଦୃି କରି ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ
ଏବଂ ରୁ ଟିଗୁଡ଼ିକ ଭାି େଲାକମାନ ୁ ପରିେବଷଣ କରିବା ନିମେ
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦବାକୁଲାଗିେଲ। ପୁଣି, େସହି ଦୁଇମାଛ େସସମ
ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରିେଦେଲ। 42 େସଥିେର ସମେ େଭାଜନ କରି
ତୃ େହେଲ, 43ଆଉ େସମାେନ ଭ ା ରୁ ଟିର ବଳକା ଉଠାଇ ବାର
େଟାେକଇ ଭ କେଲ ଏବଂ ଭାଗ କରାଯାଇଥିବା ମାଛରୁ ମଧ୍ୟ
କିଛି କିଛି େଗାଟାଇେଲ। 44ରୁ ଟି ଖାଇବା େଲାକମାେନ ପା ହଜାର
ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ଜଳ ଉପେର ଚାଲିବା
(ମାଥିଉ 14:22-33; େଯାହନ 6:15-21)

45 େସହିକ୍ଷଣି େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି
େବଥ୍ ସାଇଦା ଆଡ଼କୁ ଅପର ପାରିକୁ ଆଗେର ଯିବା ପାଇଁ
ବଳାଇେଲ, ପୁଣି, େସ ଇତିମଧ୍ୟେର େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ
େଦେଲ। 46 େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବା ନିମେ ପବର୍ ତକୁ ଗେଲ। 47 ସ ୍ୟା େହବା ପେର େନୗକାଟି
ସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଥିଲା ଓ େସ ଳେର ଏକାକୀ ଥିେଲ।
48 ପ୍ର ତିକୂଳ ବାୟୁ େହତୁ େସମାନ ୁ େନୗକା ବାହିବାେର କ
ପାଉଥିବା େଦଖି େସ ପ୍ର ାୟ ରାତି୍ର ର ଚତୁ ଥର୍ ପ୍ର ହରେର ସମୁଦ୍ର ଉପେର
ଚାଲି େସମାନ ପାଖକୁ ଆସି େଲ, ଆଉ େସମାନ ପାଖ େଦଇ
ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ। 49 କି ୁ େସମାେନ ତାହା ୁ
ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଚାଲିବା େଦଖି ଭୂ ତ େବାଲି ଭାବି ଚି ାର କେଲ,
50 କାରଣ ସମେ ତାହା ୁ େଦଖି ଉଦ୍ ବି େହାଇଥିେଲ। ମାତ୍ର
େସ େସହିକ୍ଷଣି େସମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ।” 51 ପୁଣି,
େସ େସମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ ପବନ
ବ େହଲା। େସଥିେର େସମାେନ ମେନ ମେନ ଅତ୍ୟ ଆଚି ତ
େହେଲ, 52 କାରଣ ରୁ ଟିର ଘଟଣାେର େସମାନ ର ଜ୍ଞାନ ଜନି୍ମ ନ
ଥିଲା, େଯଣୁ େସମାନ ହୃ ଦୟ ଜଡ଼ େହାଇଥିଲା।
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ଗିେ ସରତ  େର େରାଗୀ ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 14:34-36)

53 େସମାେନ ପାର େହାଇ ଗିେ ସରତ ଅ ଳେର ପହି
କୂଳେର େନୗକା ବା ି େଲ। 54 ଆଉ େସମାେନ େନୗକାରୁ ଓ ାେ
େଲାକମାେନ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା ୁ ଚିି , 55 େସହି ସମ ଅ ଳର
ଚାରିଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ିଗେଲ, ପୁଣି, େସ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର ଅଛି
େବାଲି ଶୁଣିେଲ, େସହି େସହି ାନକୁ ପୀଡ଼ିତ େଲାକମାନ ୁ
ଖଟିଆେର ବହି ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 56 ପୁଣି, େସ େଯଉଁ େଯଉଁ
ଗ୍ର ାମ,ନଗରବାପ ୀେରପ୍ର େବଶକେଲ, େଲାେକ େସହିସବୁ ାନର
ହାଟବଜାର-ମାନ େର େରାଗୀମାନ ୁ େଥାଇେଦଇ, େସମାେନ
େଯପରି ତାହା ବ ର ଝୁ ା ଛୁଅି , ଏହା ତାହା ୁ ବିନତି କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ; ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତାହା ୁ ଛୁଇଁେଲ, ସମେ ସୁ
େହେଲ।

7
ପର ରା ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
(ମାଥିଉ 15:1-9)

1 ପେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଆସି ଥିବା
େକେତକ ଶା ୀ ତାହା ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ। 2 େସମାେନ
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ଅଶୁଚି, ଅଥର୍ ାତ୍ ଅଧୁଆ
ହାତେର ଖାଇବା େଦଖିେଲ। 3 ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଓ ସମ ଯିହୁ ଦୀ
େଲାକ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରି ଭଲ
ରୂ େପ ହାତ ନ େଧାଇେଲ େଭାଜନ କରି ନାହିଁ। 4 ପୁଣି,
ହାଟବଜାରରୁ ଆସି ନିେଜ େଧାଇ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଖାଆି
ନାହିଁ; ଆଉ, ଗିନା, ଢାଳ ଓ ପିତଳ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିେର ବୁଡ଼ାଇ
େଧାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା
ନିମେ େସମାେନ ଆେଦଶପ୍ର ା କରିଅଛି । 5ଏଣୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ
ଓ ଶା ୀମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ର ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାେର କାହିଁକି
ଆଚରଣ ନ କରି ଅଶୁଚି ହ େର େଭାଜନ କରି ? 6 େସ େସମାନ ୁ
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କହିେଲ, “େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ଭାବବାଣୀ କହିଅଛି , େଯପରି େଲଖାଅଛି,
‘ଏହି ଜାତି ମୁଖେର ଆ କୁ ସମାଦର କରି ,

କି ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟ ଆ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ।
7 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧମର୍ ର ଉପେଦଶବାଣୀ

େବାଲି ଶିକ୍ଷା େଦଇ ବୃଥାେର ଆ ର ଆରାଧନା କରି ।’
8 ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନ
ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି ଧରି ବସି ଅଛ।” 9 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି
ପାଳନ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରୁ ଅଛ!
10 କାରଣ େମାଶା କହିଅଛି , ‘ଆପଣା ପିତାମାତା ୁ ସମାଦର
କର, ଆଉ େଯ େକହି ଆପଣା ପିତା କି ମାତା ୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ,
େସ ନି ୟ ପ୍ର ାଣଦ େଭାଗ କରିବ।’ 11 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ କୁହ,
େକହି େଯେବ ପିତା କି ମାତାକୁ କେହ, େମାʼଠାରୁ , ଯାହା ାରା
ତୁ ର ଉପକାର େହାଇଥାଆ ା, ତାହା ‘କବର୍ ାନ୍’, ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ୁ
ସମପ ତ େହାଇଅଛି, 12 େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ପିତା କି
ମାତାର କିଛି ଉପକାରକରିବାକୁ ଆଉ େଦଉନଥାଅ; 13ଏହି ରୂ େପ
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଚଳିତ ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି େଯାଗୁଁ ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ ବ୍ୟଥର୍ କରୁ ଅଛ ଓ େସହି ପ୍ର କାର ଅେନକ କମର୍ କରୁ ଅଛ।”

ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରୁ ଥାଏ
(ମାଥିଉ 15:10-20)

14 େସ ପୁନବର୍ ାର େଲାକସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସମେ େମାʼ କଥା ଶୁଣ ଓ ବୁଝ।
15 ମନୁଷ୍ୟର ବାହାେର ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି
ତାହାର ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରିପାେର, କି ୁ
ଯାହା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାେର, େସହିସବୁତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେର।
16 [ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।]” 17 ଆଉ
େସ େଲାକସମୂହଠାରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଲା ଉ ାେର ତାହା
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ଦୃ ା ଟିର ଭାବ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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18 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ କଅଣ େସହିପରି ଅେବାଧ? ଯାହା କିଛି ବାହାରୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କେର, ତାହା ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରିପାେର ନାହିଁ,
19 କାରଣ ତାହା ତାହାର ହୃ ଦୟେର ପ୍ର େବଶ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଉଦରେର ପ୍ର େବଶ କରି େଶୗଚ ାରା ବହ ଗତ ହୁ ଏ ଓ ଏହି
ପ୍ର କାେର ସମ ଖାଦ୍ୟ ପରି ୃତ େହାଇଥାଏ, ଏହା କଅଣ ବୁଝୁ
ନାହଁ?” 20ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାେର, ତାହା
ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେର। 21କାରଣ ଭିତରୁ , ମନୁଷ୍ୟର ହୃ ଦୟରୁ ,
କୁଚି ା ବାହାେର, 22 େବଶ୍ୟାଗମନ, େଚାରି, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର,
େଲାଭ, ଦୁ ତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈଷର୍ ାଦୃି , ନି ା, ଅହ ାର,
ମୂଖର୍ ତା; 23ଏହି ସମ ମ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି
କେର।”

ସୁରେଫୖନୀକୀୟା ୀର ବି ାସ
(ମାଥିଉ 15:21-28)

24 ଏଥିଉ ାେର େସ େସଠାରୁ ଉଠି େସାର ସୀମାକୁ ଗେଲ, ଆଉ
େଗାଟିଏ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି, େକହି େଯପରି ତାହା ନ ଜାେଣ,
ଏହା ଇ ା କରୁ ଥିେଲ, ମାତ୍ର େସ ଗୁ େହାଇ ରହି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
25 େସହିକ୍ଷଣି ଜେଣ ୀ, ଯାହାର ଝିଅଟିକୁ ଅଶୁଚି ଆ ା ଲାଗିଥିଲା,
େସ ତାହା ବିଷୟ ଶୁଣି ତାହା ଚରଣ ତେଳ ଆସି ପଡ଼ିଲା।
26 େସ ସୁରେଫୖନୀକୀୟା ଜାତିର ଜେଣ ଗ୍ର ୀକ୍ ୀେଲାକ ଥିଲା।
ତାହାର ଝିଅଠାରୁ ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇବା ନିମେ େସ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ
କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 27 େସଥିେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ପ୍ର ଥେମ
ସ ାନମାନ ୁ ତୃ େହବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ସ ାନମାନ ଆହାର
େନଇ କୁକୁରମାନ ପାଖେର ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ।” 28 କି ୁ
େସ ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲ, ହଁ, ପ୍ର ଭୁ ; କୁକୁରମାେନ ମଧ୍ୟ େମଜ
ତେଳ ପିଲାମାନ ଖାଦ୍ୟର ଗୁି ଗୁ ା ଖାଆି । 29 େସଥିେର ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏହି କଥା ନିମେ ଯାଅ, ତୁ ଝିଅଠାରୁ ଭୂ ତ
ବାହାରିଗଲାଣି।” 30 ପୁଣି, େସ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି ଶଯ୍ୟାେର
େଶାଇଥିବା ଓ ଭୂ ତ ବାହାରିଯାଇଥିବା େଦଖିଲା।
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ମୂକବଧିରର ସୁ ତା
31 ପୁନବର୍ ାର େସ େସାର ସହରର ସୀମାରୁ ପ୍ର ାନ କରି ସୀେଦାନ

ଓ େଦକାପଲି ସହରର ସୀମା ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ। 32 ଆଉ େଲାେକ ଜେଣ କାଲ ଓ ଖନାକୁ ତାହା
ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇବା ନିମେ ତାହା ୁ ବିନତି
କେଲ। 33ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅ ର କରି ଏକାକୀ
େଘନିଯାଇ ତାହାର ଦୁଇ କାନେର ଆପଣା ଅ ୁ ଳି େଦେଲ ଓ େଛପ
ପକାଇ ତାହାର ଜି ାକୁ ଛୁଇଁେଲ, 34 ଆଉ ଗର୍ ଆେଡ଼ ଊ ର୍ ଦୃି
କରି ଦୀଘର୍ ନି ାସ ପକାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଇପ୍ ପଥଃ,” ଅଥର୍ ାତ୍ 
“ଫିଟିଯା।” 35 େସଥିେର ତାହାର କ ର୍ ଉନ୍ମୁ େହଲା ଓ ଜି ାର
ବ ନ େସହିକ୍ଷଣି ଫିଟିଗଲା, ଆଉ େସ ରୂ େପ କଥା କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା। 36 ପୁଣି, ଏ ବିଷୟ କାହାରିକୁ ନ କହିବା ନିମେ େସ
େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼ଆଜ୍ଞା େଦେଲ;ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ େଯେତ ନିେଷଧ
କେଲ, େସମାେନ େସେତ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ତାହା େଘାଷଣା କେଲ।
37 ଆଉ େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ କହିେଲ, େସ
ସମ କମର୍ ଉ ମରୂ େପ କରିଅଛି ; େସ ବଧିରମାନ ୁ ଶୁଣିବା ଶି
ଓ ମୂକମାନ ୁ କହିବା ଶି ସୁ ା ପ୍ର ଦାନ କରି ।

8
ଚାରି ହଜାର େଲାକ ୁ େଭାଜନ କରିବା
(ମାଥିଉ 15:32-39)

1 େସହି ସମୟେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ପୁନବର୍ ାର ଏକତ୍ର େହେଲ,
ଆଉ େସମାନ ପାଖେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ କିଛି ନ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 2 “େଲାକସମୂହ
ପ୍ର ତି େମାହର ଦୟା େହଉଅଛି, କାରଣ ଏମାେନ ତିନି ଦିନ େହଲାଣି
େମାʼ ସା େର ରହିଅଛି ଓ ଏମାନ ପାଖେର କିଛି ଖାଇବାକୁ
ନାହିଁ। 3 ଯଦି ମୁଁ େସମାନ ୁ ଅନାହାରେର ଘରକୁ ପଠାଏ,
ତାହାେହେଲ ବାଟେର େସମାନ ର ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବ; େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ତ ଦୂରରୁ ଆସି ଅଛି ।” 4 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ
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ଉ ର େଦେଲ, ଏଠାେର ଏହି ନିଜର୍ ନ ାନେର କିଏ େକଉଁଠାରୁ ରୁ ଟି
ଆଣି ଏମାନ ୁ ତୃ କରିପାରିବ? 5 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
“ତୁ ମାନ ପାଖେର େକେତାଟି ରୁ ଟି ଅଛି?” େସମାେନ କହିେଲ,
ସାେତାଟି। 6େସଥିେରଯୀଶୁ େଲାକସମୂହକୁ ଭୂ ମିେର ବସି ବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ; ଆଉ େସ େସହି ସାେତାଟି ରୁ ଟି େଘନି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ
େସହିସବୁ ଭାି ପରିେବଷଣ କରିବା ନିମେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
େଦେଲ ଓ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହା ପରିେବଷଣ କେଲ।
7 ପୁଣି, େସମାନ ପାଖେର ଅ େକେତାଟି ସାନ ମାଛ ଥିଲା;
େସହିସବୁକୁ ମଧ୍ୟ େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ପରିେବଷଣ କରିବା ନିମେ
କହିେଲ। 8 େସଥିେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃ େହେଲ ଓ
ସାତ େଟାେକଇ ବଳକା ଭ ା ରୁ ଟି ଉଠାଇେଲ। 9 େସମାେନ ପ୍ର ାୟ
ଚାରି ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 10ତାହା ପେର େସ େସମାନ ୁ ବିଦାୟ
େଦେଲ ଓ େସହିକ୍ଷଣି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େନୗକାେର ଚଢ଼ି
ଦଲ୍ ମନୂଥା ଅ ଳକୁ ଆସି େଲ।

ଫାରୂ ଶୀମାନ ଚି ର ଦାବି
(ମାଥିଉ 16:1-4)

11 ପେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ବାହାରି ଆସି ତାହା ସା େର
ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଅଭିପ୍ର ାୟେର ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ଚି ମାଗିେଲ। 12 େସଥିେର ଯୀଶୁ
ଆ ାେର ବ୍ୟଥିତ େହାଇ ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଛାଡ଼ି କହିେଲ, “ବ ର୍ ମାନ
ପୁରୁ ଷ କାହିଁକି ଚି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, ବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷକୁ େକୗଣସି ଚି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।”
13ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ପୁନବର୍ ାର େନୗକାେର ଚଢ଼ି ଆରପାରିକୁ
ବାହାରିଗେଲ।

େହେରାଦ ଓ ଫାରୂ ଶୀ ର ଖମୀର
(ମାଥିଉ 16:5-12)

14 େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ରୁ ଟି େନବାକୁ ପାେସାରିଗେଲ;
େନୗକାେର େସମାନ ପାଖେର େକବଳ େଗାଟିଏ ମାତ୍ର ରୁ ଟି
ଥିଲା। 15 ପେର େସ େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ସତକର୍
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ହୁ ଅ, ଫାରୂ ଶୀମାନ ଓ େହେରାଦ ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ
େହାଇଥାଅ।” 16 େସଥିେର େସମାେନ ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍ କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆ ମାନ ପାଖେର ରୁ ଟି ନାହିଁ େବାଲି
େସ ଏହା କହୁ ଅଛି । 17 େସ ତାହା ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ପାଖେର ରୁ ଟି ନାହିଁ େବାଲି କାହିଁକି ପର ର
ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛ? ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଜାଣୁ ନାହଁ
କି ବୁଝୁ ନାହଁ? 18 ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ କଅଣ ଜଡ଼ େହାଇ
ରହିଅଛି? ଚକୁ୍ଷ ଥାଉ ଥାଉ କି େଦଖୁ ନାହଁ? ପୁଣି, କ ର୍ ଥାଉ
ଥାଉ କି ଶୁଣୁ ନାହଁ? 19 େସହି ପା ହଜାର େଲାକ ମଧ୍ୟେର
ମୁଁ େଯେତେବେଳ ପାେ ାଟି ରୁ ଟି ଭାି ଥିଲି, େସେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନ ପୂରା େକେତ େଟାେକଇ ଭ ାଯାଇଥିବା ଖ ଉଠାଇ
େନଇଥିଲ, ତାହା କି ତୁ ମାନ ର ରଣ ନାହିଁ?” େସମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, ବାର େଟାେକଇ। 20 “ଆଉ, େସହି ଚାରି ହଜାର
େଲାକ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ େଯେତେବେଳ ସାେତାଟି ରୁ ଟି ଭାି ଥିଲି,
େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ପୂରା େକେତ େଟାେକଇ ଭ ା ଖଣ୍ତ
ଉଠାଇ େନଇଥିଲ?” େସମାେନ କହିେଲ, ସାତ େଟାେକଇ।
21 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
ଏପଯର୍ ୍ୟ ବୁଝୁ ନାହଁ?”

େବଥ୍ ସାଇଦାେର ଜେଣ ଅ କୁ ଦୃି ଦାନ
22 ପେର େସମାେନ େବଥ୍ ସାଇଦାକୁ ଆସି େଲ। ଆଉ େଲାେକ

ଜେଣ ଅ କୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାହା ୁ
ବିନତି କେଲ। 23 େତଣୁ େସ ଅ ଟିର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଗଁା
ବାହାରକୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ତାହାର ଅ◌ାଖିେର େଛପ ପକାଇ ଓ
ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ କି କିଛି
େଦଖୁଅଛ? 24 େସ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ େଦଖୁଅଛି,
କାରଣ ମୁଁ ଗଛ ପରି କଅଣ ଚାଲୁଥିବା େଦଖୁଅଛି। 25 ତାହା ପେର
ଯୀଶୁ ପୁଣି,ତାହାରଆଖିେରହାତ େଦେଲ; େସଥିେର େସ ରୂ େପ
େଦଖିଲା ଓ ସୁ େହାଇ ଏକଦୃି େର ସମ ବିଷୟକୁ ଚାହିଁବାକୁ
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ଲାଗିଲା। 26 ପେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଘରକୁ ପଠାଇେଦଇ
କହିେଲ, “ଏ ଗଁା ଭିତରକୁ ସୁ ା ଯାଅ ନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ ରୂ େପ ପିତର ୀକାର
(ମାଥିଉ 16:13-20; ଲୂକ 9:18-21)

27 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ କାଇସରିୟା
ଫିଲି ୀ ଅ ଳର ଗ୍ର ାମମାନ ୁ ପ୍ର ାନ କେଲ, ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟେର
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପଚାରିବାକୁଲାଗିେଲ, “ମୁଁ କିଏ େବାଲି େଲାେକ
କଅଣ କହି ?” 28 ଏଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ବାି ଜକ
େଯାହନ, ଆଉ େକହି େକହି ଏଲୀୟ, କି ୁ େକହି େକହି କହି ,
ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। 29 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
“କି ୁ ମୁଁ କିଏ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ କଅଣ କହୁ ଅଛ?” ପିତର ତାହା ୁ
ଉ ର େଦେଲ, ଆପଣ ଖ୍ର ୀ । 30 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ତାହା ବିଷୟେର କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ।

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 16:21-23; ଲୂକ 9:22)

31 ଆଉ, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ
ପ୍ର ାଚୀନ, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାନ ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇ ହତ
େହବାକୁ େହବ, ପୁଣି, ତିନି ଦିନ ପେର ପୁନରୁ ାନ େହବାକୁ େହବ।
32 ଏହି କଥା େସ ରୂ େପ କହିେଲ। େସଥିେର ପିତର ତାହା ୁ
େଗାଟିଏ ପାଖକୁ େଘନିଯାଇ ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 33 କି ୁ
େସ ବୁଲିପଡ଼ି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦଖି ପିତର ୁ ଅନୁେଯାଗ କରି
କହିେଲ, “େମା ଆଗରୁ ଦୂର ହୁ ଅ, ଶୟତାନ,କାରଣ ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର
ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ।”

ଯୀଶୁ ପେଛ ଅନୁଗମନ କରିବା
(ମାଥିଉ 16:24-28; ଲୂକ 9:23-27)

34 ତ େର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େଲାକସମୂହକୁ
ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, “େକହି େଯେବ େମାହରଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ
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ଇ ା କେର, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ଅ ୀକାର କରୁ , ପୁଣି, ଆପଣା
କଶ େଘନି େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ । 35 କାରଣ େଯ େକହି
ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ;
କି ୁ େଯ େକହି େମାହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମେ ଆପଣା ଜୀବନ
ହରାଇବ, େସ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ। 36 ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ
ସମ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, େତେବ ତାହାର କି
ଲାଭ? 37 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେର କଅଣ େଦଇ
ପାେର? 38 େଯଣୁ େଯ େକହି ଏହି କାଳର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପି
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର େମାହର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର
ଲ ାେବାଧ କେର, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ପବିତ୍ର ଦୂତମାନ
ସହିତଆପଣା ପିତା ମହିମାେରଆଗମନକରିେବ, େସେତେବେଳ
େସ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଷୟେର ଲ ାେବାଧ କରିେବ।”

9
ଯୀଶୁ ରୂ ପା ରଣ
(ମାଥିଉ 17:1-13; ଲୂକ 9:28-36)

1 ପୁନ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟକହୁ ଅଛି,ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ର ମେରଉପି ତ ନ େଦଖିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟର ଆ ାଦ ପାଇେବ ନାହିଁ। 2 ଛଅ ଦିନ
ପେର ଯୀଶୁ େକବଳ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ୁ ସା େର େନଇ
ଅ ର େହାଇ େସମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଉ ପବର୍ ତକୁ େନଇଗେଲ।
3ଆଉ େସ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ରୂ ପା ରିତ େହେଲ, ତାହା ବ
ଏପରି ଉ ଳ ଓ ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ େହଲା େଯ, ପୃଥିବୀର େକୗଣସି
ରଜକ େସପରି ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ କରିପାେର ନାହିଁ। 4 ପୁଣି, େମାଶା
ଏବଂ ଏଲୀୟ ଯୀଶୁ ସା େର କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିବାର େସମାେନ
େଦଖିେଲ। 5 େସଥିେର ପିତର ଯୀଶୁ ୁ ଉ ର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ ,
ଆେ ମାେନ େଯ ଏ ାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉ ମ; ଆେ ମାେନ
ତିେନାଟି କୁଟୀର ନିମର୍ ାଣ କରୁ , ଆପଣ ପାଇଁ େଗାଟିଏ େମାଶା
ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଓ ଏଲୀୟ ପାଇଁ େଗାଟିଏ। 6 କାରଣ ଯୀଶୁ କି
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ଉ ର େଦେବ େବାଲି ଜାଣି ନ ଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଅତ୍ୟ
ଭୀତ େହାଇଥିେଲ। 7 ପୁଣି, ଖେ େମଘ ଆସି େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ
କଲା, ଆଉ େସହି େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର ,
ଏହା ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କର। 8 ପୁଣି, ହଠାତ୍ େସମାେନ ଚାରିଆେଡ଼
ଚାହିଁ େସମାନ ସା େର େକବଳ ଯୀଶୁ ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ
େଦଖିେଲ ନାହିଁ। 9 େସମାେନ ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇବା ସମୟେର େସ
େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା
େଦଖିଅଛ, େସହିସବୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନରୁ ାନ
ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ। 10 େସଥିେର େସମାେନ
େସହି କଥା ଧରି ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ େଯ କଅଣ,
େସ ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 11 ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଥମେର
ଅବଶ୍ୟ ଏଲୀୟ ର ଆଗମନ େହବ, ଶା ୀମାେନ ଏହି କଥା କିପରି
କହି ? 12େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଏଲୀୟପ୍ର ଥେମଆସି
ସମ ବିଷୟ ପୁନଃ ାପନ କରିବା କଥା ସତ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ବହୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ତୁ ୀକୃତ େହେବ, ଏହା କିପରି ତାହା
ବିଷୟେର େଲଖାଅଛି? 13 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଏଲୀୟ
ଆସି ସାରିେଲଣି, ଆଉ ତାହା ବିଷୟେର େଯପରି େଲଖାଅଛି,
ତଦନୁସାେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି ଯାହା ଇ ା, ତାହା
କରିଅଛି ।

ଭୂ ତଗ୍ର ବାଳକର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 17:14-21; ଲୂକ 9:37-43)

14 ପେର େସମାେନ ଶିଷ୍ୟମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େଦଖିେଲ,
େସମାନ ଚତୁ ଗେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ, ଆଉ ଶା ୀମାେନ
େସମାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରୁ ଅଛି । 15 େଲାକସମୂହ ଯୀଶୁ ୁ
େଦଖିବା ମାେତ୍ର ଅତିଶୟ ବି ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ ଓ େଦୗଡ଼ିଆସି
ତାହା ୁ ନମ ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ
ପଚାରିେଲ, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ସହିତ କଅଣ ବାଦାନୁବାଦ
କରୁ ଅଛ? 17 େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲା,
େହ ଗୁରୁ , ମୁଁ େମାହର ପୁଅକୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲି;
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ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ଘୁ ା ଭୂ ତ ଲାଗିଛି; 18 େଯେକୗଣସି ାନେର
େସ ତାହାକୁ ଧେର, ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇଦିଏ ତାହାର ମୁହଁରୁ
େଫଣ ବାହାେର ଓ େସ ଦା ରଗେଡ଼, ଆଉ େସ ଶୁଖିଯାଉଅଛି;
ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିଥିଲି,
କି ୁ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 19 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ଆେର ଅବି ାସୀ ବଂଶ, େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ
ସା େର ରହିବି? େକେତ କାଳ ତୁ ମାନ ବ୍ୟବହାର ସହିବି?
ତାହାକୁ େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ। 20 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ ତାହା
ଛାମୁକୁ ଆଣିେଲ। ପୁଣି, ଯୀଶୁ ୁ େଦଖିବା ମାେତ୍ର େସହି ଭୂ ତ
ତାହାକୁ ଭୟ ର ଭାେବ େମାଡ଼ିପକାଇଲା ଓ େସ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି
ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହାର କରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 21 େସେତେବେଳ
ଯୀଶୁ ତାହାର ପିତାକୁ ପଚାରିେଲ, େକେତ ଦିନ େହଲା ଏହାକୁ
ଏପରି େହାଇଅଛି? େସ କହିଲା, ପିଲାକାଳରୁ ; 22 େସ ତାହାକୁ
ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁଥର ନିଆଁ ଓ ପାଣିେର ପକାଇଅଛି; କି ୁ
ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିପାରି , ତାହାେହେଲ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା
କରି ଆ ମାନ ର ଉପକାର କର ୁ। 23 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, କଅଣ କହିଲ? ଯଦି କରିପାରି ! ଯିଏ ବି ାସ କେର, ତାʼ
ପକ୍ଷେର ସମ ସ ବ। 24 େସହିକ୍ଷଣି ପିଲାଟିର ପିତା ଉ ରେର
କହିଲା, ମୁଁ ବି ାସ କରୁ ଅଛି, େମାହର ଅବି ାସର ପ୍ର ତିକାର କର ୁ।
25 ପେର େଲାକସମୂହ ଏକତ୍ର େଦୗଡ଼ି ଆସୁଥିବା େଦଖି ଯୀଶୁ େସହି
ଅଶୁଚି ଆ ାକୁ ଧମକ େଦଇ କହିେଲ, େର ମୂକ ଓ ବଧିର ଆ ା,
ମୁଁ େତାେତ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ଏହାଠାରୁ ବାହାରିଯା, ପୁଣି, ଆଉ
େକେବ େହଁ ଏହାଠାେର ପଶିବୁ ନାହିଁ। 26 େସଥିେର େସ ଚି ାର
କରି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟ େମାଡ଼ିପକାଇବାହାରିଗଲା,ଆଉ ପିଲାଟି ମଲା
ପରି େହାଇଗଲା, ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ କହିେଲ, େସ ମରିଗଲା।
27 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇେଲ,ଆଉ େସ ଠିଆ
େହଲା। 28 ପୁଣି, େସ ଗୃହକୁ ଆସେ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ
େଗାପନେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ତାହାକୁ
ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? 29 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ାଥର୍ ନା (ଏବଂ
ଉପବାସ) ବିନା ଆଉ କାହିଁେର ଏପ୍ର କାର ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଯାଇ ପାେର
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ନାହିଁ।
ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ପୁନଃସୂଚନା
(ମାଥିଉ 17:22,23; ଲୂକ 9:43-45)

30 େସମାେନ େସହି ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଗାଲିଲୀର ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଯାତ୍ର ା କେଲ, ଆଉ େକହି ତାହା ଜାଣ ୁ େବାଲି ତାହା ର ଇ ା
ନ ଥିଲା; 31 କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଏହି କଥା କହି
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ହ େର ସମପ ତ
େହଉଅଛି , ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିେବ, ଆଉ େସ ହତ
େହଲା ଉ ାେର ତିନି ଦିନ ପେର ପୁନରୁ ାନ କରିେବ। 32 କି ୁ
େସମାେନ େସହି କଥା ବୁଝିେଲ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ
ଭୟ କରୁ ଥିେଲ।

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ର ସମ ର େସବକ
(ମାଥିଉ 18:1-5; ଲୂକ 9:46-48)

33 ପେର େସମାେନ କଫନର୍ ାହୂ ମକୁ ଆସି େଲ। ଯୀଶୁ ଘେର
ପହି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ବାଟେର କଅଣ
ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଥିଲ? 34 କି ୁ େସମାେନ ନିରୁ ର େହାଇ ରହିେଲ,
କାରଣ କିଏ େଶ୍ର , ଏ ବିଷୟ େଘନି େସମାେନ ବାଟେର ପର ର
ବାଦାନୁବାଦ କରିଥିେଲ। 35 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉପେବଶନ କରି
ାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଆ ାନ କେଲ ଓ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଯଦି

େକହି ପ୍ର ଧାନ େହବାକୁ ଇ ା କେର, ତାହାେହେଲ େସ ସମ ଠାରୁ
ସାନ ଓ ସମ ର େସବକ େହଉ। 36 ପୁଣି, େସ େଗାଟିଏ ସାନ
ପିଲାକୁ େଘନି େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ କରାଇେଲ ଓ ତାହାକୁ
ଆଲି ନ କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 37 େଯ େକହି େମାʼ ନାମେର
ଏପରି ସାନ ପିଲାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େମାେତ
ଗ୍ର ହଣ କେର; ଆଉ, େଯ େକହି େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ େକବଳ
େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ,ମାତ୍ର େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ଗ୍ର ହଣ
କେର।

େଯ ବିପକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ସପକ୍ଷ
(ଲୂକ 9:49,50)
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38 େଯାହନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆ ମାନ ଦଳେର
ନ ଥିବା ଜଣକୁ ଆପଣ ନାମେର ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇବାର େଦଖିଲୁ,
ଆଉ େସ ଆ ମାନ ଦଳେର ନ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମନା କଲୁ।
39 କି ୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, ତାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ; କାରଣ େମାʼ
ନାମେର ମହତର କାଯର୍ ୍ୟ କରି ହଠାତ୍ େମାହର ନି ା କରିପାରିବ,
ଏପରି େଲାକ େକହି ନାହିଁ; 40 କାରଣ େଯ ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷ
ନୁେହଁ, େସ ଆ ମାନ ର ସପକ୍ଷ। 41 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ େଲାକ େବାଲି େଯ େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଗିନାଏ
ପାଣି ପିଇବାକୁ େଦବ, େସ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଆପଣା ପୁର ାର
ହରାଇବ ନାହିଁ।

ବି ାସେର ବି କାରୀର ଦ
(ମାଥିଉ 18:6-9; ଲୂକ 17:1-2)

42 ଆଉ, େଯ େକହି ବି ାସ କରୁ ଥିବା ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, ତାହା େବକେର େଗାଟିଏ ବଡ଼
ଚକିପଥର ଟ ାଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପ କରାଯାଇଥିେଲ
ତାହା ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆ ା। 43 ପୁଣି, ତୁ ର ହ ଯଦି
ତୁ ର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା କାଟିପକାଅ; ଦୁଇ ହ
େଘନି ନକର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଅନିବର୍ ାଣ ଅି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ପ ୁ
େହାଇ ଜୀବନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର ଭଲ। 44 [କାରଣ
ନକର୍ େର େସମାନ ର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅି ନିବର୍ ାପିତ
ହୁ ଏ ନାହିଁ।] 45 ଆଉ, ତୁ ର ପାଦ ଯଦି ତୁ ର ବି ର କାରଣ
ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା କାଟିପକାଅ, ଦୁଇ ପାଦ େଘନି ନକର୍ େର ପଡ଼ିବା
ଅେପକ୍ଷା ବରଂଖ େହାଇଜୀବନେରପ୍ର େବଶକରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର
ଭଲ। 46 [କାରଣ ନକର୍ େର େସମାନ ର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ,
ଆଉଅି ନିବର୍ ାପିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ।] 47 ପୁଣି, ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଯଦି ତୁ ର
ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା ଉପାଡ଼ି ପକାଅ; ଦୁଇ ଚକୁ୍ଷ େଘନି
ନକର୍ େର ପଡ଼ିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଏକ ଚକୁ୍ଷ େଘନି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର
ପ୍ର େବଶକରିବା ତୁ ପକ୍ଷେରଭଲ; 48କାରଣନକର୍ େର େସମାନ ର
କୀଟ କ୍ଷୟପାଏ ନାହିଁ,ଆଉଅି ନିବର୍ ାପିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 49େଯଣୁ
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ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଅି େର ଲବଣା େହବ। 50 ଲବଣ ଉ ମ, କି ୁ
ଲବଣ ଯଦି ଲବଣ ହୀନ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ କାହିଁେର
ାଦଯୁ କରିବ? ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାଠାେର ଲବଣ ରଖ ଏବଂ
ପର ର ସହିତ ଶାି େର ରୁ ହ।

10
ଛାଡ଼ପତ୍ର ସ କର୍ େର ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 19:1-12; ଲୂକ 16:18)

1ଯୀଶୁ େସହି ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ସୀମା ଓ
ଯ ର୍ ନନଦୀରଅପରପାରିକୁଆସି େଲ;ଆଉେଲାକସମୂହ ପୁନବର୍ ାର
ତାହା ନିକଟେର ଏକତ୍ର ହୁ ଅେ େସ ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାେର
େସମାନ ୁ ପୁଣି, ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 ଇତିମଧ୍ୟେର
ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି
ପଚାରିେଲ,ଆପଣା ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଅଣ ପୁରୁ ଷ ପକ୍ଷେର
ନ୍ୟାୟସ ତ? 3 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାଶା
ତୁ ମାନ ୁ କି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ?” 4 େସମାେନ କହିେଲ,
ତ୍ୟାଗପତ୍ର େଲଖି ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମେ େମାଶା ଅନୁମତି
େଦଇଅଛି । 5 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ
ହୃ ଦୟର କଠିନତା େଦଖି େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ଏହି ଆଜ୍ଞା
େଲଖିଅଛି । 6 କି ୁ ସୃି ରଆର ରୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ୁ ପୁରୁ ଷଓ ୀ
କରି ସୃି କେଲ। 7ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ପିତାମାତା ଠାରୁ
ଅଲଗା େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ। 8 ଏଣୁ
େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁି , କି ୁ ଏକା ଅଟି । 9 ଅତଏବ,
ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ସଂଯୁ କରିଅଛି , ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭି ନ କରୁ ।”
10ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନଘେରଯୀଶୁ ୁ ଏ ବିଷୟ ପୁନବର୍ ାର ପଚାରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 11େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯ େକହିଆପଣା
ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କେର, େସ ତାହା ବିରୁ େର
ବ୍ୟଭିଚାର କେର; 12ଆଉ, ଯଦି ୀ ଆପଣା ାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କେର, େତେବ େସ ବ୍ୟଭିଚାର କେର।”
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ଶିଶୁ ପି୍ର ୟ ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ଲୂକ 18:15-17)

13 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନ ୁ ଶର୍ କରି , ଏଥିପାଇଁ େଲାେକ
ଶିଶୁମାନ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ
େସମାନ ୁ ଧମକ େଦେଲ। 14 ଯୀଶୁ ତାହା େଦଖି ବିର େହାଇ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନ ୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ଦିଅ,
େସମାନ ୁ ମନା କର ନାହିଁ; କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ର କାର
େଲାକମାନ ର। 15 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି
ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ ନ କେର, େସ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ।” 16 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନ ୁ
େକାଳେର େଘନି ଓ େସମାନ ଉପେର ହାତ େଥାଇ େସମାନ ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।

ଜେଣ ଧନୀ ଯୁବା
(ମାଥିଉ 19:16-30; ଲୂକ 18:18-30)

17 େସ ପୁନବର୍ ାର ଯାତ୍ର ା ଆର କରିବା ସମୟେର ଜେଣ
େଦୗଡ଼ିଆସି ତାହା ଛାମୁେର ଆ ୁପାତି ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ
ସଦ୍ ଗୁରୁ , ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ ମୁଁ କଅଣ
କରିବି? 18 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାେତ ଉ ମ
େବାଲି କାହିଁକି କହୁ ଅଛ? ଜଣ ବିନା, ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ବିନା
ଅନ୍ୟ େକହି ଉ ମ ନୁେହଁ। 19 ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁ େ ଜାଣ,
‘ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, େଚାରି କର
ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପ୍ର ବ ନା କର ନାହିଁ, ଆପଣା
ପିତାମାତା ୁ ସମାଦର କର।’ ” 20 େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ
ଗୁରୁ , ଏହି ସମ ମୁଁ େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସି ଅଛି।
21 ଯୀଶୁ ତାହା ପ୍ର ତି ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ ତାହା ୁ େ ହ କେଲ
ଓ କହିେଲ, “ତୁ ର େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ତୁ େ ଯାଇ
ଆପଣାର ସବର୍ ବିକ୍ର ୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁ େ
ଗର୍ େର ଧନ ପାଇବ; ପୁଣି, ଆସି େମାହର ଅନୁଗମନ କର।”

22 କି ୁ ଏହି କଥାେର ତାହା ମୁଖ ମଳିନ େହାଇଗଲା ଓ େସ
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ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଚାଲିଗେଲ, କାରଣ ତାହା ର ବହୁ ତ ସ ି ଥିଲା।
23େସଥିେରଯୀଶୁ ଚତୁ ଗକୁ ଦୃି ପାତକରିଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
କହିେଲ, “େଯଉଁମାନ ର ଧନ ଅଛି, େସମାେନ େକେଡ଼ କ େର
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ!” 24 ତାହା କଥା ଶୁଣି
ଶିଷ୍ୟମାେନ ବି ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ। କି ୁ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ବ ଗଣ, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବା
େକେଡ଼ କ କର! 25 ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ଧନୀ େଲାକର ପ୍ର େବଶ
କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଛୁି ର ଛିଦ୍ର େଦଇ ଓଟର ଯିବାର ସହଜ।”
26 ଏଥିେର େସମାେନ ଅତିଶୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ ପର ରକୁ
କହିେଲ, େତେବ କିଏ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇ ପାେର? 27ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ, “ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ ଅସାଧ୍ୟ, କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ନିମେ ନୁେହଁ; କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ନିମେ ସମ ସାଧ୍ୟ।”
28 ପିତର ତାହା ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ
ସମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ। 29 ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ େଲାକ େମାହର
ଓ ସୁସମାଚାର ନିମେ ଗୃହ କି ା ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ମାତା କି
ପିତା କି ସ ାନସ ତି କି ଭୂ ମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, 30ଆଉ ଏେବ
ଇହକାଳେର ତାଡ଼ନା ସେ ସେ ଶତ ଗୁଣେର ଗୃହ, ଭାଇ,
ଭଉଣୀ, ମାତା, ସ ାନସ ତି ଓ ଭୂ ମି, ପୁଣି, ପରକାଳେର ଅନ
ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି େଲାକ େକହି ନାହିଁ। 31 କି ୁ ପ୍ର ଥମେର
ଥିବା ଅେନକ େଲାକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ ଓ େଶଷେର ଥିବା ଅେନକ
େଲାକ ପ୍ର ଥମ େହେବ।”

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ତୃ ତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 20:17-19; ଲୂକ 18:31-34)

32 େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ସମୟେର
ପଥ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଥିେଲ,
ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ ବି ୟାନି୍ଵ ତ ଓ ପଛେର ଆସୁଥିବା େଲାେକ ଭୀତ
େହାଇଥିେଲ। ଏଣୁ େସ ପୁନବର୍ ାର ବାର ଶିଷ୍ୟ ୁ ଅ ର କରି,
ତାହା ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, େସହିସବୁ େସମାନ ୁ
ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 33 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ
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ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛୁ; ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ
ଓ ଶା ୀମାନ ହ େର ସମପ ତ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ
ତାହା ୁ ପ୍ର ାଣ ଦ ାେଦଶ େଦଇଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େରସମପର୍ ଣ
କରିେବ, 34 ପୁଣି, ଶା ୀମାେନ ତାହା ୁ ପରିହାସ କରିେବ, ତାହା
ଉପେର େଛପ ପକାଇେବ, ତାହା ୁ େକାରଡ଼ା ମାରିେବ ଓ ବଧ
କରିେବ, ଆଉ ତିନି ଦିନ ପେର େସ ପୁନରୁ ି ତ େହେବ।”

ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଅନୁେରାଧ
(ମାଥିଉ 20:20-28)

35 ପେର େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ମାେନ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ତାହା
ଛାମୁକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , ଆ ମାନ ର ଇ ା େଯ,
ଆେ ମାେନ ଆପଣ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ, ତାହା ଆ ମାନ
ପାଇଁ ଆପଣ କର ।ୁ 36 ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ
ତୁ ମାନ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଇ ା
କରୁ ଅଛ?” 37 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣ ମହିମାପ୍ର ା
େହେଲ େଯପରି ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆପଣ ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବାମ ପା ର୍ େର ବସି ବ, ଆ ମାନ ୁ ଏହି
ବର ଦିଅ ୁ। 38 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ମାଗୁଅଛ, ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ। ମୁଁ େଯଉଁ ପାତ୍ର େର ପାନ
କରୁ ଅଛି, େସଥିେର କି ତୁ େ ମାେନ ପାନ କରିପାର? ଅବା ମୁଁ େଯଉଁ
ବାି େର ବାି ଜିତ େହଉଅଛି, େସଥିେର କି ତୁ େ ମାେନ ବାି ଜିତ
େହାଇପାର?” 39 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ପାରୁ ।
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ ପାତ୍ର େର ପାନ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ େସଥିେର ପାନ କରିବ, ପୁଣି, ମୁଁ େଯଉଁ ବାି େର
ବାି ଜିତ େହଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େସଥିେର ବାି ଜିତ େହବ;
40 କି ୁ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ଅବା ବାମ ପା ର୍ େର ବସି ବାକୁ େଦବା
େମାହର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାନ ନିମେ
ାନ ପ୍ର ୁତ କରାଯାଇଅଛି, େସମାେନ ବସି େବ।” 41 ଅନ୍ୟ ଦଶ
ଜଣ ଏହା ଶୁଣି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଉପେର ବିର େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 42 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ,
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“େଯଉଁମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଶାସନକ ର୍ ା ରୂ େପ ଗଣିତ,
େସମାେନ େସମାନ ଉପେରପ୍ର ଭୁ କରି ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ମହାନ ବ୍ୟି ମାେନ େସମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରି , ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 43 କି ୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େସପ୍ର କାର ନୁେହଁ;
ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ େକହି ମହାନ େହବାକୁ ଇ ା କେର,
େସ ତୁ ମାନ ର େସବକ େହଉ, 44 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
େଯ େକହି ପ୍ର ଧାନ େହବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ସମ ର ଦାସ
େହଉ। 45କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସବା ପାଇବାକୁ ଆସି ନାହାି ,
ମାତ୍ର େସବା କରିବାକୁ ଓ ଅେନକ ନିମେ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପ
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ ଆସି ଅଛି ।”

ବାଟର୍ ୀମୟ ଅ ବ୍ୟି ର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 20:29-34; ଲୂକ 18:35-43)

46 ପେର େସମାେନ ଯିରୀେହାେର ଉପି ତ େହେଲ, ଆଉ େସ
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟସମୂହ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ସହିତ ଯିରୀେହାରୁ
ପ୍ର ାନ କରିବା ସମୟେର ଟୀମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟର୍ ୀମୟ ନାମକ ଜେଣ
ଅ ଭିକୁ୍ଷକପଥପା ର୍ େରବସି ଥିଲା। 47େସ େଯନାଜରିତୀୟଯୀଶୁ,
ଏହା ଶୁଣି େସ ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦ ସ ାନ
ଯୀଶୁ, େମାେତ ଦୟା କର ୁ। 48 ଏଥିେର ଅେନେକ ତାହାକୁ ତୁ ନି
େହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ େସ ଆହୁ ରି ଅଧିକ
ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦ ସ ାନ, େମାେତ
ଦୟା କର ୁ। 49 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ତାହାକୁ
ଡାକ।” େସମାେନ େସହି ଅ େଲାକଟିକୁ ଡାକି କହିେଲ, ସାହସ
ଧର, ଉଠ, େସ ତୁ ମକୁ ଡାକୁଅଛି । 50 ତହିଁେର େସ ଆପଣା
ଚାଦର େଫାପାଡ଼ିେଦଇ ଉଠି ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଲା। 51 ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି େବାଲି ତୁ େ
ଇ ା କରୁ ଅଛ?” େସହି ଅ େଲାକଟି ତାହା ୁ କହିଲା, େହ ଗୁରୁ ,
ମୁଁ େଯପରି ଦୃି ପାଏ। 52 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ର
ବି ାସ ତୁ କୁ ସୁ କରିଅଛି।” ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ େସ ଦୃି ପାଇ ପଥେର
ତାହା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।
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11
ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ଲୂକ 19:28-40; େଯାହନ 12:12-19)

1 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ
େହାଇ ଜୀତପବର୍ ତ ପା ର୍ େବୖଥ୍ ଫାଗୀ ଓ େବଥନୀୟା ନିକଟେର
ଉପି ତ େହେଲ, େସେତେବେଳଯୀଶୁଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ଜଣ ୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ, 2 “ତୁ ମାନ ସ ୁଖ
େସହି ଗ୍ର ାମକୁ ଯାଅ; େସଥିେର ପ୍ର େବଶ କରିବା କ୍ଷଣି, ଯାହା
ଉପେର େକହି େକେବ ଚଢ଼ି ନାହିଁ, ଏପରି େଗାଟିଏ ଗଧଛୁଆ
ବ ା େହାଇଥିବା େଦଖିବ; ତାହାକୁ ଫିଟାଇ େଘନିଆସ। 3 ଆଉ,
େଯେବ େକହି ‘ତୁ ମାନ ୁ କାହିଁକି ଏହା କରୁ ଅଛ େବାଲି କେହ,’
େତେବ କହିବ, ଏହାଠାେର ପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର େୟାଜନ ଅଛି, ଆଉ େସ
ପୁନବର୍ ାର ତାହାକୁ ଅବିଳେ ଏଠାକୁ ପଠାଇେଦେବ।” 4 େସମାେନ
ଯାଇ ାର ନିକଟେର ବାହାର ଦା େର େଗାଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବ ା
େହାଇଥିବା େଦଖି ତାହାକୁ ଫିଟାଇେଲ। 5 େସଥିେର େସଠାେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି େସମାନ ୁ
ପଚାରିେଲ, ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଇ କଅଣ କରୁ ଅଛ? 6ଯୀଶୁ େଯପରି
କହିଥିେଲ, େସମାେନ େସହିପରି େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନ ୁ ଅନୁମତି େଦେଲ। 7 ଯୀଶୁ
ନିକଟକୁ ଗଧଛୁଆଟିକୁ ଆଣି େସମାେନ ତାହା ଉପେର ଆପଣା
ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଉପେର ବସି େଲ।
8 ପୁଣି, ଅେନେକ ପଥେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇେଲ ଓ
ଅନ୍ୟମାେନ େକ୍ଷତରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବିଛାଇେଦେଲ। 9 ଆଉ
ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଉ ରେର କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ,
େହାଶା ା!
ପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ!
10 ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି,

ତାହା ଧନ୍ୟ!
ଊ ର୍ େଲାକେର େହାଶା ା!
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11 ପେର େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ
କେଲ, ପୁଣି, ଚତୁ ଗ ସମ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସ ୍ୟା
େହାଇଯିବାରୁ ବାର ଶିଷ୍ୟ ସହିତ େବଥନୀୟାକୁ ବାହାରିଗେଲ।

ଡିି ରିବୃକ୍ଷକୁ ଯୀଶୁ ଅଭିଶାପ
(ମାଥିଉ 21:18,19)

12 ତହିଁ ଆରଦିନ େବଥନୀୟାରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ; 13ଆଉ େସ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଥିବା େଗାଟିଏ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ
େଦଖି, େକଜାଣି େସଥିରୁ ଫଳପାଇେବ, ଏହିଆଶାେରତାହା ପାଖକୁ
ଗେଲ। କି ୁ ପାଖକୁଆସି େସପତ୍ର ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇେଲନାହିଁ,
କାରଣ େସେତେବେଳ ଡିି ରିଫଳର ସମୟ ନ ଥିଲା। 14 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆଉ କଦାପି େକହି େତାʼଠାରୁ ଫଳ ନ
ଖାଉ।” ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣିେଲ।

ଯୀଶୁ ମ ି ର ପରି ାର
(ମାଥିଉ 21:12-17; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)

15 ତାହା ପେର େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି େଲ,
ଆଉ ଯୀଶୁ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି େସ ାନେର କ୍ର ୟବିକ୍ର ୟ
କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ବାହାର କରିେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ମୁଦ୍ର ା-
ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ର େମଜ ଓ କା ା-ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ର ଆସନ
ଓଲଟାଇ ପକାଇେଲ, 16 ଆଉ ମି ର ମଧ୍ୟ େଦଇ କାହାରିକୁ
େକୗଣସି ପାତ୍ର େଘନିଯିବାକୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ନାହିଁ, 17 ପୁଣି,
େସ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ କହିେଲ, “ଏହା କଅଣ େଲଖା
ନାହିଁ, ‘ଆ ର ଗୃହ ସମ ଜାତି ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହ େବାଲି
କୁହାଯିବ?’ କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ଡକାଇତମାନ ଗ ର
କରିଅଛ।” 18 ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହା ୁ
କିପ୍ର କାେର ବିନାଶ କରିପାରି , ତାହା େଚ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;
କାରଣ େଲାକସମୂହ ତାହା ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହବାରୁ
େସମାେନ ତାହା ୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ। 19 ପ୍ର ତିଦିନ ସ ୍ୟା ସମୟେର
େସମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ।



ମାକର୍ 11:20 xliii ମାକର୍ 11:30

ଶୁ ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 21:20-22)

20 ସକାେଳ େସହି ବାଟ େଦଇ ଯିବା ସମୟେର େସମାେନ
ଡିି ରିବୃକ୍ଷଟି ମୂଳରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା େଦଖିେଲ। 21 େସଥିେର ପିତର
ପୂବର୍ କଥା ରଣ କରି ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , େଦଖ ,ୁ ଆପଣ
େଯଉଁ ଡିି ରିବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଶୁଖିଗଲାଣି।
22ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ ରଖ।
23 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି ଏହି ପବର୍ ତକୁ ‘ତୁ
ଉଠି ସମୁଦ୍ର େର ଯାଇ ପଡ଼’ େବାଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର
ସେ ହ ନ କରି, ଯାହା କହୁ ଅଛି, ତାହା ଘଟିବ େବାଲି ବି ାସ
କରିବ, ତାʼ ନିମେ ତାହା ଘଟିବ। 24 ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ଓ ମାଗ, େସ ସବୁ
ପାଇଅଛ େବାଲି ବି ାସ କର, େସଥିେର େସହିସବୁ ପାଇବ। 25 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁ ଅ,
ଯଦି କାହାରି ବିରୁ େର ତୁ ମାନ ର କିଛି କଥା ଥାଏ,ତାହାେହେଲ
କ୍ଷମା କର, େଯପରି ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ର
ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 26 [କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି କ୍ଷମା
ନ କର, େତେବ ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ
ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ।]”

ଯୀଶୁ ଅଧିକାରକୁ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ଲୂକ 20:1-8)

27 ପେର େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି େଲ;
ଆଉ େସ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ, ଶା ୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ,
28 ତୁ େ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମ କରୁ ଅଛ? ଅବା ଏହାସବୁ
କରିବାକୁ ତୁ କୁ କିଏ ଏହି ଅଧିକାର େଦଲା? 29 କି ୁ ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି,
େମାେତ ଉ ର ଦିଅ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମ
କରୁ ଅଛି, ତାହା ତୁ ମାନ ୁ କହିବି। 30 େଯାହନ ର ବାି ଗର୍ ରୁ
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ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହଲା? େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।” 31 େସଥିେର
େସମାେନ ପର ରତକର୍ ବିତକର୍ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,ଯଦି ଗର୍ ରୁ
େବାଲି କହିବୁ, ତାହାେହେଲ େସ କହିେବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକିତାହା ୁ ବି ାସକଲନାହିଁ? 32ଅବାମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େବାଲି
କଅଣ କହିବା? େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ; କାରଣ
ସମେ େଯାହନ ୁ ପ୍ର କୃତେରଜେଣଭାବବାଦୀ େବାଲି ମାନୁଥିେଲ।
33ଏଣୁ େସମାେନଯୀଶୁ ୁ ଉ ର େଦେଲ,ଆେ ମାେନଜାଣୁ ନାହଁୁ ।
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମ
କରୁ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ କହିବି ନାହିଁ।”

12
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଦୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 21:33-46; ଲୂକ 20:9-19)

1ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଦୃ ା େର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
“ଜେଣ ବ୍ୟି େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼
େଦେଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ େଖାଳି ପ୍ର ହରୀ-ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ପୁଣି,
କୃଷକମାନ ୁ େସହି େକ୍ଷତଭାଗେରେଦଇ ବିେଦଶକୁଗମନକେଲ।
2 ପେର କୃଷକମାନ ଠାରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ଫଳରୁ ଭାଗ ପାଇବା
ନିମେ େସ ଜେଣ ଦାସକୁ ଉପଯୁ ସମୟେର େସମାନ ନିକଟକୁ
ପଠାଇେଲ। 3 କି ୁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରି ପ୍ର ହାର କେଲ ଓ
ଶୂନ୍ୟ ହ େର େଫରାଇେଦେଲ। 4 ପୁଣି, େସହି ବ୍ୟି କୃଷକମାନ
ନିକଟକୁ ଆଉ ଜେଣ ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟ
ମୁ ଫଟାଇେଦେଲ ଓ ତାହାକୁ ଅପମାନ କେଲ। 5 େସଆଉଜଣକୁ
ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କେଲ। େସଥିେର େସହି
ବ୍ୟି ଆହୁ ରି ଅେନକ ୁ ପଠାଇେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ
ପ୍ର ହାର କେଲ ଓ େକେତକ ୁ ବଧ କେଲ। 6 ତାହା ନିକଟେର
ଆପଣା ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର ମାତ୍ର ରହିଥିେଲ। େମାହର ପୁଅକୁ େସମାେନ
ମାନ୍ୟ କରିେବ, ଏହା ଭାବି େସ ଅବେଶଷେର ତାହା ୁ କୃଷକମାନ
ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 7ମାତ୍ର େସହି କୃଷକମାେନ ପର ର କହିେଲ,
ଏ ତ ଉ ରାଧିକାରୀ, ଆସ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା; ତାହାେହେଲ
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ଅଧିକାର ଆ ମାନ ର େହବ। 8 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଧରି
ବଧ କେଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ। 9 େତେବ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର କ ର୍ ା କଅଣକରିେବ? େସଆସି କୃଷକମାନ ୁ ବିନାଶ
କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦେବ। 10 ତୁ େ ମାେନ କି
ଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରି ନାହଁ,
‘ଗୃହନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର ରକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,

ତାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର େହଲା;
11ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହା େହଲା,

ଆଉ ତାହା ଆ ମାନ ଦୃି େର ଆ ଯର୍ ୍ୟଜନକ?’ ”
12 ଏଥିେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ, ଶା ୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଯୀଶୁ ୁ

ଧରିବାକୁ େଚ ା କେଲ, କି ୁ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ
କେଲ; କାରଣ େସ େସହି ଦୃ ା େସମାନ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିେଲ
େବାଲି େସମାେନ ବୁଝିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଚାଲିଗେଲ।

କର େଦବା ପ୍ର ସ
(ମାଥିଉ 22:15-22; ଲୂକ 20:20-26)

13 ପେର ଯୀଶୁ କଥାର ଛିଦ୍ର ଧରିବା ନିମେ େସମାେନ
ଫାରୂ ଶୀ ଓ େହେରାଦୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ତାହା
ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। 14 େସମାେନ ଆସି ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ
ଗୁରୁ , ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଓ କାହାକୁ ଭୟ କରି
ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ସତ୍ୟ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ମାଗର୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି । କାଇସର ୁ କର େଦବା
ବିଧିସ ତ କି ନୁେହଁ? 15 ଆେ ମାେନ େଦବା କି ନାହିଁ? କି ୁ
ଯୀଶୁ େସମାନ ର କପଟତା ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାହିଁକି
େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଅଛ? େଗାଟିଏ ମୁଦ୍ର ା େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ
ତାହା େଦେଖ।” 16 ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ଆଣିେଲ। ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ଏହି ମୂ ଓ ନାମ କାହାର?” େସମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, କାଇସର ର। 17 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “କାଇସର ର ଯାହା, ତାହା କାଇସର ୁ ଦିଅ; ପୁଣି,



ମାକର୍ 12:18 xlvi ମାକର୍ 12:27

ଈଶ୍ବ ର ର ଯାହା, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଦିଅ।” ତହିଁେର େସମାେନ
ଯୀଶୁ କଥାେର ଅତ୍ୟ ଚମୃ ତ େହେଲ।

ସା ୂ କୀ ପୁନରୁ ାନର ପ୍ର ଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 22:23-33; ଲୂକ 20:27-40)

18ଏଥିଉ ାେର ପୁନରୁ ାନକୁ ଅ ୀକାରକରୁ ଥିବା ସା ୂ କୀମାେନ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 େହ ଗୁରୁ , େମାଶା
ଆ ମାନ ନିମେ େଲଖିଅଛି େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକର
ଭାଇ ମେର, ଆଉ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଜୀବିତା ଥାଏ, ପୁଣି, ତାହାର
େକୗଣସି ସ ାନ ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନିମେ ବଂଶ ଉ କରିବ।
20 େଦଖ ,ୁ ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ; ପ୍ର ଥମଟି େଗାଟିଏ ୀକୁ ବିବାହ
କଲା ଓ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମଲା; 21 ପେର ି ତୀୟଟି ତାହାକୁ
ଗ୍ର ହଣ କରି ନିଃସ ାନ େହାଇ ମଲା; ତୃ ତୀୟଟି େସହି ପ୍ର କାର କଲା,
22ଆଉସାତ ଜଣଯାକ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମେଲ; ସମ େଶଷେର
େସହି ୀ ମଧ୍ୟ ମଲା। 23 ପୁନରୁ ାନ ସମୟେର େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର
ୀ େହବ? ସାତ ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ। 24ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଧମର୍ ଶା ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ଶି ମଧ୍ୟ ନଜାଣିବା
କି ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାି ର କାରଣ ନୁେହଁ? 25 େଯଣୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ପୁନରୁ ାନ େହଲା ଉ ାେର େଲାେକ ବିବାହ କରି ନାହିଁ କି ା
ବିବାହିତା ହୁ ଅି ନାହିଁ, କି ୁ ଗର୍ ଦୂତମାନ ପରି ରୁ ହି ।
26ମାତ୍ର ମୃତମାେନ େଯ ଉି ତ ହୁ ଅି , େସ ସ େର ତୁ େ ମାେନ
କି େମାଶା ଶା େର ବୁଦାର ବୃ ା େର ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ ଈଶ୍ବ ର
କିପରି ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର, ଇସ୍ ହାକ
ଈଶ୍ବ ର ଓ ଯାକୁବ ଈଶ୍ବ ର? 27 େସ ମୃତମାନ ର ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି ,
ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନ ର। ତୁ େ ମାେନ ବଡ଼ ଭ୍ର ା େହଉଅଛ।”

େଶ୍ର ଆଜ୍ଞା
(ମାଥିଉ 22:34-40; ଲୂକ 10:25-28)



ମାକର୍ 12:28 xlvii ମାକର୍ 12:36

28 େସେତେବେଳ ଶା ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପାଖକୁ ଆସି
େସମାନ ର ବାଦାନୁବାଦ ଶୁଣି ଓ ଯୀଶୁ େଯ େସମାନ ୁ ଯଥାଥର୍
ଉ ର େଦଇଅଛି , ଏହା ଜାଣି ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ସମ ଆଜ୍ଞା
ମଧ୍ୟେର େକଉଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ଧାନ? 29 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ପ୍ର ଧାନ
ଆଜ୍ଞା ଏହି, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଶୁଣ; ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଏକମାତ୍ର
ପ୍ର ଭୁ ଅଟି ; 30 ‘ଆଉ ତୁ େ ଆପଣା ସମ ଅ ଃକରଣ, ସମ
ପ୍ର ାଣ, ସମ ମନଓସମ ଶି େଦଇପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ
କର।’ 31 ି ତୀୟଟି ଏହି, ‘ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ
େପ୍ର ମ କର।’ ଏହି ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଅେପକ୍ଷା ଆଉ େକୗଣସି େଶ୍ର ଆଜ୍ଞା
ନାହିଁ।” 32 େସଥିେର େସହି ଶା ୀ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ ,
ତାହା ସତ୍ୟ, େସ େଯ ଏକ ଓ ତାହା ବିନା ଆଉ େକହି ନାହିଁ,
ଏହା ଆପଣ ଯଥାଥର୍ କହିଅଛି ; 33 ପୁଣି, ସମ ଅ ଃକରଣ, ସମ
ବୁି ଓ ସମ ଶି େଦଇ ତାହା ୁ େପ୍ର ମ କରିବା ଏବଂ ପ୍ର ତିବାସୀକୁ
ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କରିବା ସମ େହାମବଳି ଓ ବଳିଦାନ ଅେପକ୍ଷା
ଗୁରୁ ତର। 34 େସ ବୁି ସହିତ ଉ ର େଦଇଅଛି େଦଖି ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟଠାରୁ ତୁ େ ଦୂରବ ର୍ ୀ ନୁହଁ।”
ଏଥିଉ ାେର େକହି ତାହା ୁ ଆଉ େକୗଣସି ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ
କେଲ ନାହିଁ।

ଖ୍ର ୀ କାହାର ସ ାନ
(ମାଥିଉ 22:41-46; ଲୂକ 20:41-44)

35 କି ୁ ଯୀଶୁ ମ ି ରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ସମୟେର ଉ ର
େଦେଲ, “ଖ୍ର ୀ େଯ ଦାଉଦ ସ ାନ, ଏହା ଶା ୀମାେନ କିପରି
କହି ? 36 ୟଂ ଦାଉଦ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ପୂ ର୍ େହାଇ
କହିଥିେଲ,
‘ପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,

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

େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ।’
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37 ୟଂ ଦାଉଦ ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହି ; େତେବ େସ
କିପ୍ର କାେର ତାହା ର ସ ାନ?”

ଶା ୀମାନ ଠାରୁ ସତକର୍ ତା
(ମାଥିଉ 23:1-36; ଲୂକ 20:45-47)

38 ସବର୍ ସାଧାରଣ େଲାେକ ଆନ େର ତାହା କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ।
ପୁନ , େସ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟେର କହିେଲ, “ଶା ୀମାନ ଠାରୁ
ସାବଧାନ! େସମାେନ ଲ ା ବ ପରିଧାନ କରି ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ,
ପୁଣି,ହାଟବଜାରେରନମ ାର, 39ସମାଜଗୃହେରପ୍ର ଧାନଆସନଓ
େଭାଜିେରପ୍ର ଧାନ ାନଗ୍ର ହଣକରିବାକୁଭଲପାଆି ; 40େସମାେନ
ବିଧବାମାନ ର ଗୃହସବୁ ଗ୍ର ାସ କରି ଓ ଛଳନା କରି ଦୀଘର୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି ; େସମାେନ ଗୁରୁ ତର ଦ ପାଇେବ।”

ବିଧବାର ଦାନ
(ମାଥିଉ 21:1-4)

41 ପେର େସ ଭ ାର ସ ୁଖେର ବସି େଲାକସମୂହ
କିପରି ଭ ାରେର ପଇସା ପକାଉଅଛି , ତାହା େଦଖୁଥିେଲ।
େସେତେବେଳ ଅେନକ ଧନୀ େଲାକ ଭ ାରେର େବଶି ପକାଇେଲ;
42 ଆଉ ଜେଣ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଆସି ଏକ ପାହୁ ଲା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ
କୁ୍ଷଦ୍ର ମୁଦ୍ର ା ଭ ାରେର ପକାଇଲା। 43 ତହିଁେର ଯୀଶୁ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିକଟକୁଡାକିକହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟକହୁ ଅଛି,
ଭ ାରେର ମୁଦ୍ର ା ପକାଉଥିବା ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଏହି ଦରିଦ୍ର
ବିଧବା ଅଧିକ ପକାଇଅଛି; 44 କାରଣ ସମେ ଆପଣା ଆପଣା
ଅତିରି ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇେଲ, କି ୁ ଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ
ଅବ ାେର ନିଜ ପ୍ର ାଣ ବ ାଇବା ନିମେ ତାହାର ଯାହା କିଛି ଥିଲା,
େସହିସବୁ ପକାଇଲା।”

13
ମ ି ର ଂସ ବିଷୟେର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:1,2; ଲୂକ 21:5,6)
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1 ଯୀଶୁ ମ ି ରରୁ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର ତାହା
ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , େଦଖ ,ୁ
କିପରି ପ୍ର ର ଓ କିପରି ପ୍ର ାସାଦ! 2େସଥିେରଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ କଅଣ ଏହି ସମ ବୃହତ୍ ପ୍ର ାସାଦ େଦଖୁଅଛ? ଏକ ପ୍ର ର
ଅନ୍ୟ ପ୍ର ର ଉପେର ରହିବ ନାହିଁ, ସମ ହିଁଭୂ ମିସାତ୍ େହବ।”

ଯୁଗ େଶଷର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 24:3-14; ଲୂକ 21:7-19)

3 ପେର େସ ଜୀତପବର୍ ତ ଉପେର ମ ି ର ସ ୁଖେର ବସେ
ପିତର, ଯାକୁବ, େଯାହନ ଓ ଆି ୟ ତାହା ୁ େଗାପନେର
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏସବୁ େକେବ ଘଟିବ, 4 ପୁଣି, େଯଉଁ
ସମୟେର ଏହିସବୁ ସଫଳ େହବା ସି କଟ େହବ, େସ ସମୟର
ଲକ୍ଷଣ କଅଣ, ତାହା ଆ ମାନ ୁ କହ ୁ। 5 େସଥିେର ଯୀଶୁ
େସମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ସାବଧାନ, େକହି େଯପରି
ତୁ ମାନ ୁ ଭ୍ର ା ନ କେର। 6 ଅେନେକ େମା ନାମେର ଆସି ,
ମୁଁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି କହି ଅେନକ ୁ ଭ୍ର ା କରିେବ। 7ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
େଯେତେବେଳ ଯୁ ର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ର ାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ,
େସେତେବେଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ଏହି ସମ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ,
କି ୁ େସହି କାଳ ସୁ ା ଯୁଗା ନୁେହଁ। 8 କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷେର
ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷେର ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି, ାେନ ାେନ
ଭୂ ମିକ େହବ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିବ; ଏହି ସମ ପ୍ର ସବେବଦନାର
ଆର ମାତ୍ର । 9 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର
ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ ବିଚାରସଭାମାନ େର
ସମପର୍ ଣକରିେବ,ଆଉତୁ େ ମାେନସମାଜଗୃହଗୁଡ଼ିକେରପ୍ର ହାରିତ
େହବ ଏବଂ େମା ସକାେଶ ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ରାଜାମାନ ଛାମୁେର
େସମାନ ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ଠିଆ କରାଯିବ। 10 ପୁଣି,
ସମ ଜାତି ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଥମେର ଅବଶ୍ୟ େଘାଷଣା
କରାଯିବ। 11 ଏଣୁ େଯେତେବେଳ େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ େଘନିଯାଇ
ସମପର୍ ଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ କହିବ,
େସ ବିଷୟେର ପୂବର୍ ରୁ ଚିି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କି ୁ େସହି ସମୟେର
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ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଦିଆଯିବ, ତାହା କୁହ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ବ ା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆ ା ବ ା ଅଟି । 12 ଭାଇ ଭାଇକୁ ଓ
ପିତା ପୁତ୍ର କୁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବା ନିମେ ସମପର୍ ଣ କରିେବ; ପୁଣି,
ସ ାନମାେନ ପିତାମାତା ବିରୁ େର ଉଠି େସମାନ ୁ ବଧ କରିେବ;
13ଆଉ, େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁ େ ମାେନ ସମ ାରା ଘୃଣିତ
େହବ; ମାତ୍ର େଯ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରହିବ, େସ ପରିତ୍ର ାଣ
ପାଇବ।”

ମହା ସ ଟ କାଳ
(ମାଥିଉ 24:15-28; ଲୂକ 21:20-24)

14 “କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ େସହି ଂସକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ
ବ ୁକୁ, େଯଉଁଠାେର ଅବି ତ େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, େସଠାେର
ଅବି ତ େଦଖିବ (ପାଠକ ବୁଝ ୁ), େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ
ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ଥାଆି , େସମାେନ ପବର୍ ତମାଳାକୁ
ପଳାଇଯାଉ ;ୁ 15 େଯ ଛାତ ଉପେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ଘରୁ
େକୗଣସି ପଦାଥର୍ େଘନିଯିବା ପାଇଁ ଓ ାଇ ନ ଆସୁ ବା ଭିତରକୁ ନ
ଯାଉ; 16 ପୁଣି, େଯ େକ୍ଷତେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ବ େଘନିଯିବା
ପାଇଁ େଫରି ନ ଯାଉ। 17 େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭର୍ ବତୀ
ଓ ନ୍ୟଦାତ୍ର ୀ, ହାୟ, େସମାେନ େକ୍ଲ ଶର ପାତ୍ର ! 18 କି ୁ ଏହା
େଯପରି ଶୀତକାଳେର ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର। 19କାରଣ
େସହି କାଳେର ଏପରି େକ୍ଲ ଶ ଘଟିବ େଯ, ଈଶ୍ବ ର କୃତ ସୃି
ଆର ରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସହିପରି ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି, େକେବ େହଁ
ଘଟିବ ନାହିଁ। 20 ଆଉ ପ୍ର ଭୁ େସହି ସମୟ େଯେବ ଉଣା କରି
ନ ଥାଆେ , େତେବ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆ ା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସ େଯଉଁମାନ ୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି , େସହି ମେନାନୀତ
େଲାକ ନିମେ େସହି ସମୟଊଣା କରିଅଛି । 21 େସେତେବେଳ
‘େଦଖ, ଖ୍ର ୀ ଏଠାେର’ କିମ୍ଵ ା ‘େଦଖ, େସଠାେର,’ େକହି େଯେବ
ତୁ ମାନ ୁ ଏପରି କହିବ, େତେବ ତାହା ବି ାସ କର ନାହିଁ।
22 ଭ ଖ୍ର ୀ ମାେନ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି ଏପରି ଚି
ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦି ସ ବ ହୁ ଏ, େତେବ
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ମେନାନୀତ େଲାକ ୁ ଭ୍ର ା କରିେବ। 23 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ସାବଧାନ
େହାଇଥାଅ; ମୁଁ ପୂବର୍ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟ ଜଣାଇଲି।”

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନରାଗମନ
(ମାଥିଉ 24:29-31; ଲୂକ 21:25-28)

24 “ମାତ୍ର େସହି ସମୟେର େସହି େକ୍ଲ ଶ ଉ ାେର
‘ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ କାରମୟ େହବ

ଓ ଚ ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ,
25 ପୁଣି, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେବ

ଓ ଆକାଶମ ଳ ଶି ସମୂହ ବିଚଳିତ େହେବ।’
26 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ମହାପରାକ୍ର ମେର ଓ

ମହାମହିମା ସହ େମଘମାଳାେରଆଗମନକରିବା େଦଖିେବ। 27େସ
ସମୟେର େସ ଦୂତମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କରି ପୃଥିବୀର େଶଷ ସୀମାରୁ
ଆକାଶର େଶଷ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ଚତୁ ଗରୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ
େଲାକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିେବ।”

ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 24:32-35; ଲୂକ 21:29-33)

28 “ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ ଦୃ ା ଶିକ୍ଷା କର; େଯେତେବେଳ ତାହାର
ଶାଖା ସରସ େହାଇ ପ ବିତ ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ
ସି କଟ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିଥାଅ; 29 େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ ଘଟଣା େଦଖିେଲ େସ ାରେର ସି କଟ, ଏହା
ଜାଣ। 30 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଏସମ ନ ଘଟିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଏହି ବ ର୍ ମାନ ପିଢ଼ି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।
31ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବ, ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟସମୂହ
କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।”

ଆଗମନର ଦିନ ଓ ଦ ଅଜ୍ଞାତ
(ମାଥିଉ 24:36-44)

32 “କି ୁ େସହି ଦିନ କି ସମୟ ବିଷୟ େକହି ଜାଣି ନାହିଁ,
ଗର୍ ଦୂତମାେନ କି ା ପୁତ୍ର ସୁ ା ଜାଣି ନାହିଁ, େକବଳ ପିତା
ଜାଣି । 33 ତୁ େ ମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, ଜାଗି ରୁ ହ; କାରଣ
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େସସମୟେକେବେହବ,ତାହା ତୁ େ ମାେନଜାଣନାହିଁ। 34ତାହା
ଏହିପରି, େଯପରି ଜେଣବ୍ୟି ଆପଣା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବିେଦଶେର
ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛି , ଆଉ େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଅଧିକାର େଦଇ
ପ୍ର େତ୍ୟକର କାଯର୍ ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି ଓ ାରପାଳକକୁ ମଧ୍ୟ
ଜାଗି ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି । 35 ଅତଏବ, କାେଳ ଗୃହକ ର୍ ା
ହଠାତ୍ ଆସି ତୁ ମାନ ୁ ନିଦି୍ର ତ େଦଖି , 36 ଏଥିନିମେ ଜାଗ୍ର ତ
ଥାଅ, କାରଣ େସ ସ ୍ୟାେବେଳ, କି ା ଅଧରାତିେର, କି ା କୁକୁଡ଼ା
ଡାକିବା ସମୟେର, କି ା ସକାେଳ, େକେତେବେଳ େଯ ଆସି େବ,
ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ। 37 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା କହୁ ଅଛି,
ତାହା ସମ ୁ କହୁ ଅଛି, ‘ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ।’ ”

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

1 ନି ାର ପବର୍ ଓ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଦୁଇ
ଦିନ ଥିଲା। େସହି ସମୟେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ
କିପରି ଯୀଶୁ ୁ ଛଳେର ଧରି ବଧ କରିପାରି , େସଥିର ଉପାୟ
େଖାଜୁଥିେଲ। 2କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, ପବର୍ ସମୟେର ନୁେହଁ,
କାେଳ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଗ େଗାଳ େହବ।

େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁ ଅଭିେଷକ
(ମାଥିଉ 26:6-13; େଯାହନ 12:1-8)

3 େସ େବଥନୀୟାେର କୁ େରାଗରୁ ସୁ ପାଇଥିବା ଶିେମାନ
ଗୃହେର େଭାଜନେର ବସି ଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ୀେଲାକ େଗାଟିଏ
ପାତ୍ର େର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବିଶୁ ଜଟାମାଂସୀ ସୁଗ ି େତୖଳ ଆଣି େସହି
ପାତ୍ର ଭାି ତାହା ମ କେରଢାଳିବାକୁଲାଗିେଲ। 4 କି ୁ େକେତକ
େଲାକ ବିର େହାଇ ପର ରକୁ କହିେଲ, େତୖଳ କାହିଁକି ଏପରି
ନ େହଲା? 5 ଏହି େତୖଳ ତ ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ
ଟ ାରୁ *ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟେର ବିକ୍ର ୟକରାଯାଇଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇ

* 14:5 ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ଟ ାରୁ ତିନିଶହ ଦିନାର୍
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ପାରିଥାଆ ା। େତଣୁ େସମାେନ େସହି ୀେଲାକକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 6 କି ୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାହିଁକି
ତାହାକୁ କ େଦଉଅଛ? େସ େମା ପ୍ର ତି ଉ ମ କମର୍ କରିଅଛି।
7କାରଣଦରିଦ୍ର ମାେନତସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିକଟେରଅଛି ,ଆଉ
ତୁ ମାନ ର େଯେତେବେଳ ଇ ା, େସେତେବେଳ େସମାନ ର
ଉପକାର କରିପାର; ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିକଟେର ନ ଥିବି।
8 ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ, ତାହା େସ କରିଅଛି; େସ ସମାଧି ନିମେ
େମାହର ଶରୀରକୁ ପୂବର୍ ରୁ େତୖଳେର ଅଭିେଷକ କରିଅଛି। 9 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ସମ ଜଗତର େଯେକୗଣସି ାନେର
ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରାଯିବ, େସ ାନେର ଏ ୀେଲାକର
ରଣାେଥର୍ ତାହାର ଏହି କମର୍ ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ।”
ଯୀଶୁ ୁ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂ ଦାର ସ ତି
(ମାଥିଉ 26:14-16; ଲୂକ 22:3-6)

10େସଥିେରବାର ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା
ନାମକ ଜେଣ ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବା ନିମେ େସମାନ ନିକଟକୁ ଗଲା। 11 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣି
ଆନ ି ତ େହେଲ ଓ ତାହା ୁ ଟ ା େଦବା ପାଇଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କେଲ।
େସଥିେର େସ ତାହା ୁ ସୁବିଧା ଅନୁସାେର କିପରି ଧରାଇେଦଇ
ପାେର, ଏହା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶିଷ୍ୟ ସହ େଭାଜ ପାଳନ
(ମାଥିଉ 26:17-25; ଲୂକ 22:7-14,21-23; େଯାହନ 13:21-

30)
12 ପେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପବର୍ ର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର, େଯଉଁ ଦିନ

ନି ାର ପବର୍ ର େମଷଶାବକବଳିଦାନ କରାଯାଏ, େସହି ଦିନ ତାହା
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ,ଆେ ମାେନ ଯାଇ େକଉଁ ାନେର
ଆପଣ ନିମେ ନି ାରପବର୍ ର େଭାଜପ୍ର ୁତ କରିବୁ େବାଲିଆପଣ
ଇ ା କରି ? 13 େସଥିେର େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ନଗରକୁ ଯାଅ,
ଆଉ ଜଳକୁ େଘନି ଯାଉଥିବା ଜେଣ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ େଭଟିବ;
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ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଯାଅ; 14 େସ େଯଉଁ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ
କରିବ, େସହି ଗୃହର କ ର୍ ା ୁ କୁହ, ଗୁରୁ ପଚାରୁ ଅଛି , ମୁଁ େମାହର
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େଯଉଁଠାେର ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ ପାଳନ
କରିବି, େମାହର େସହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ? 15 େସଥିେର େସ
ତୁ ମାନ ୁ ସୁସି ତ ଓ ପ୍ର ୁତ େଗାଟିଏ ଉପରି ବୃହତ େକାଠରୀ
େଦଖାଇେଦେବ; େସ ାନେର ଆ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ କର।”
16 ତହିଁେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର ାନ କରି ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କେଲ,
ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ େଯପରି କହିଥିେଲ, େସହିପରି େଦଖି ନି ାର
ପବର୍ ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 17 ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ େସ ବାର ଶିଷ୍ୟ
ସହିତ ଆସି େଲ। 18 େସମାେନ ବସି େଭାଜନ କରୁ ଥିବା ସମୟେର
ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ, େଯ କି େମାʼ ସା େର େଭାଜନ କରୁ ଅଛି, େସ େମାେତ
ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ।” 19 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଦୁଃଖିତ
େହାଇ ଜଣଜଣକରି ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ କଅଣ ମୁଁ?
20 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବାରଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, େଯ କି
େମାʼସହିତପାତ୍ର େରହାତ ବୁଡ଼ାଉଅଛି। 21ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଷୟେର
େଯପରି େଲଖାଅଛି, େସହିପରି େସ ଯାଉଅଛି ସତ୍ୟ, କି ୁ େଯଉଁ
େଲାକ ାରା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଶତ ହ େର ସମପ ତ େହଉଅଛି ,
ହାୟ, େସ ଦ ର ପାତ୍ର ! େସହି େଲାକ ଜନ୍ମ େହାଇ ନ ଥିେଲ ତାହା
ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆ ା।”

ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ବିଧି ାପନ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ଲୂକ 22:14-20; ୧ କରି ୀୟ 11:23-

25)
22 େସମାେନ େଭାଜନ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁ ଟି େଘନି

ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ ଓ ତାହା ଭାି େସମାନ ୁ େଦଇ କହିେଲ, “ନିଅ,
ଏହା େମାହର ଶରୀର।” 23 ପୁଣି, େସ ପାନପାତ୍ର େଘନି ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଇ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦେଲ ଓ ସମେ େସଥିରୁ ପାନ କେଲ।
24ଆଉ,ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ନିୟମରର ଅେନକ
ନିମେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ଏ େମାହର େସହି ର । 25 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
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ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ନୂଆ କରି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ରସ ପାନ କରିବି, େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା ଆଉ
େକେବ େହଁ ପାନ କରିବି ନାହିଁ।” 26 ପୁଣି, େସମାେନ ବଗାନ
କଲା ଉ ାେର ଜୀତପବର୍ ତକୁ ବାହାରିଗେଲ।

ପିତର ଅ ୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:31-35; ଲୂକ 22:31-34; େଯାହନ 13:36-38)

27 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ସମେ ବି ପାଇବ, କାରଣ େଲଖାଅଛି,
‘ଆେ େମଷପାଳକକୁ ପ୍ର ହାର କରିବା,

ଆଉ େମଷଗୁଡ଼ିକ ଛି ଭି େହାଇଯିେବ।’
28 କି ୁ ମୁଁ ଉି ତ େହବା ପେର ତୁ ମାନ ଆେଗ ଗାଲିଲୀକୁ

ଯିବି।” 29 ମାତ୍ର ପିତର ତାହା ୁ କହିେଲ, ଯଦ୍ୟପି ସମେ ବି
ପାଇେବ, ତଥାପି ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। 30 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ ତୁ କୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଆଜି ଏହି ରାତିେର କୁକୁଡ଼ା ି ତୀୟ
ଥର ଡାକିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ େମାେତ ତିନି ଥର ଅ ୀକାର କରିବ।”
31 କି ୁ ପିତର ଦୃଢ଼ରୂ େପକହିବାକୁଲାଗିେଲ,ଯଦି େମାେତଆପଣ
ସା େର ମରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣ ୁ େକେବ େହଁ ଅ ୀକାର
କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି, ସମେ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର କହିେଲ।

େଗଥ୍ ଶିମାନୀେର ଯୀଶୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ମାଥିଉ 26:36-46; ଲୂକ 22:39-46)

32 ପେର େସମାେନ େଗଥ୍ ଶିମାନୀ ନାମକ େଗାଟିଏ ାନକୁ
ଆସି େଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଏଠାେର ବସି ଥାଅ।” 33 ପୁଣି, େସ
ପିତର,ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ୁ ସା େର େଘନି ଅତ୍ୟ ବି ୟାନି୍ଵ ତ ଓ
ବ୍ୟାକୁଳ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 34େସଥିେରଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େମାହର ପ୍ର ାଣ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟ େଶାକାକୁଳ
େହଉଅଛି; ତୁ େ ମାେନ ଏଠାେର ରହି ଜାଗିଥାଅ।” 35 ପୁଣି, ଯୀଶୁ
ଅ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି, ଯଦି େହାଇପାେର, େସହି
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ସମୟ ତାହା ଠାରୁ େଯପରି ଦୂର ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36 ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆ ା, ପିତଃ,
ସମ ତୁ ର ସାଧ୍ୟ; ଏହି ପାନପାତ୍ର େମାʼଠାରୁ ଦୂର କର; ତଥାପି
େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ର ଇ ା।” 37 ପୁଣି, େସ ଆସି
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିଦି୍ର ତ େଦଖିେଲ ଓ ପିତର ୁ କହିେଲ, “ଶିେମାନ,
ତୁ େ କଅଣ େଶାଇପଡ଼ିଲ? ଘ ାଏ େହେଲ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ?
38ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର;
ଆ ା ଇ ୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁବର୍ ଳ।” 39 େସ ପୁନବର୍ ାର ଯାଇ
ପୂବର୍ ପରି କଥା କହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 40 ପୁନ େସ ଆସି େସମାନ ୁ
ନିଦି୍ର ତ େଦଖିେଲ, କାରଣ େସମାନ ଆଖି ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ
େସମାେନତାହା ୁ କି ଉ ର େଦେବ,ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 41ଯୀଶୁ
ତୃ ତୀୟ ଥର ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅ କ୍ଷଣ ଶୟନ କରି
ବିଶ୍ର ାମ କର; ଯେଥ େହଲାଣି; େସହି ସମୟ ଉପି ତ; େଦଖ,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାପୀମାନ ହ େରସମପ ତ େହଉଅଛି । 42ଉଠ,
ଆେ ମାେନ ଯିବା, େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରୁ ଅଛି, େସ ନିକଟବ ର୍ ୀ।”

ଯୀଶୁ ଶତ ହ େର ସମପ ତ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ଲୂକ 22:47-53; େଯାହନ 18:3-12)

43ଆଉ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍, ଯୀଶୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର, ାଦଶ
ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୂ ଦା ନାମକ ଜେଣ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ,
ଶା ୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଠାରୁ େଲାକସମୂହ ଖ ଓ େଠ ା ଧରି
ଆସି େଲ। 44 ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣକାରୀ େସମାନ ୁ ଏହି
ସେ ତ େଦଇ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ୁ ଚୁ ନ କରିବି, େସ େସହି;
ତାହା ୁ ଧରି ସାବଧାନେର େଘନିଯିବ। 45 ଏଣୁ େସ େସହିକ୍ଷଣି
ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ, େହ ଗୁରୁ େବାଲି କହି ତାହା ୁ ଚୁ ନ କଲା।
46 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ଉପେର ହାତ ପକାଇ ତାହା ୁ
ଧରିେଲ। 47 କି ୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ଖ ା ବାହାର କେଲ ଏବଂ ମହାଯାଜକ ଦାସକୁ ଆଘାତ
କରି ତାହାର କାନ କାଟିପକାଇେଲ। 48 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର
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େଦେଲ, “ଡକାଇତ ବିରୁ େର ବାହାରିବା ପରି ଖ ା ଓ େଠ ା
େଘନି ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େମାେତ ଧରିବାକୁ ଆସି ଲ? 49 ମୁଁ
ପ୍ର ତିଦିନ ତୁ ମାନ ସହିତ ମ ି ରେର ଥାଇ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିଲି,
କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଧମର୍ ଶା ର
ବାକ୍ୟସମୂହ େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ ଏହି ସମ
ଘଟୁ ଅଛି।” 50 େସେତେବେଳ ସମେ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗେଲ।
51 କି ୁ ଜେଣ ଯୁବା ଉଲ େଦହେର ଖେ ସରୁ ଚାଦର େଘାଡ଼ାଇ
େହାଇ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥିଲା; େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରିେଲ,
52 ମାତ୍ର େସ େସହି ସରୁ ଚାଦର ଖି କ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଖାଲି େଦହେର
ପଳାଇଗଲା।

ମହାସଭାେର ଯୀଶୁ ବିଚାର
(ମାଥିଉ 26:57-68; ଲୂକ 22:54,55,63-71; େଯାହନ

18:13,14,19-24)
53ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ େଘନିଗେଲ,

ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ, ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ଶା ୀମାେନ ସମେ ଆସି ଏକତ୍ର
େହେଲ। 54 ପିତର ଦୂରେରରହିତାହା ପେଛପେଛମହାଯାଜକ
ପ୍ର ା ଣ ଭିତରକୁ ଗେଲ ଓ ପଦାତିକମାନ ସହିତ ବସି ନିଆଁ
େସକି େହଉଥିେଲ। 55ଇତିମଧ୍ୟେରପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓସମ
ମହାସଭା ଯୀଶୁ ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ତାହା ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ ପାଇେଲ ନାହିଁ; 56 କାରଣ
ଅେନେକତାହା ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ େହଁ େସମାନ ର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଶିଲା ନାହିଁ। 57 ପେର େକେତକ େଲାକ ଉଠି ତାହା
ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 58ଆେ ମାେନ
ଏହାକୁ ଏହି କଥା କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ, ମୁଁ ଏହି ହ କୃତ ମ ି ରକୁ
ଭାି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅହ କୃତ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ
କରିବି। 59 କି ୁ ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େସମାନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଶିଲା ନାହିଁ।
60 ତହିଁେର ମହାଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ େହାଇ ଯୀଶୁ ୁ
ପଚାରିେଲ, ତୁ ବିରୁ େର ଏମାେନ ଏ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି ,
େସଥିେର କିଛି ଉ ର େଦଉ ନାହଁ? 61 କି ୁ େସ ନୀରବ େହାଇ ରହି
େକୗଣସି ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ। ମହାଯାଜକ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ୁ
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ପଚାରିେଲ, ତୁ େ ପରମ-ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ କି? 62 ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ େସହି; ପୁଣି, ଆପଣମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ପରାକ୍ର ମର
ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି ଓ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ
କରିବା େଦଖିେବ।” 63 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ଆପଣା ଅ ରଖା
ଚିରି କହିେଲ, ସାକ୍ଷୀେର ଆ ମାନ ର ଆଉ କଅଣ ପ୍ର େୟାଜନ?
64ଆପଣମାେନ ତ ଈଶ୍ବ ର ନି ା ଶୁଣିେଲ; ଆପଣମାନ ର ବିଚାର
କଅଣ? ଏଥିେର େସମାେନ ସମେ େସ ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ େବାଲି
ମତ େଦେଲ। 65 ପୁଣି, େକହି େକହି ତାହା ଉପେର େଛପ
ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହା ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ ତାହା ୁ ବିଧା ମାରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ! ପ୍ର ମାଣ େଦ। ଆଉ
ପଦାତିକମାେନ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁ ମାରୁ ତାହା ୁ ଧରି େଘନିଗେଲ।

ପିତର ଯୀଶୁ ୁ ଅ ୀକାର
(ମାଥିଉ 26:69-75; ଲୂକ 22:56-62; େଯାହନ 18:15-

18,25-27)
66 ଇତିମଧ୍ୟେର ପିତର ତେଳ ପ୍ର ା ଣେର ଥିବା ସମୟେର

ମହାଯାଜକ ର ଦାସୀ ଆସି ପିତର ୁ ନିଆଁ େସକି େହଉଥିବାର
େଦଖିଲା, 67 ଆଉ ତାହା ୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁ େ
ମଧ୍ୟ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ସା େର ଥିଲ। 68 କି ୁ େସ ଅ ୀକାର
କରି କହିେଲ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ େ କଅଣ
କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ବୁଝୁ ନାହିଁ। ପେର େସ ଦା ାରକୁ ବାହାରିଗେଲ;
69 ପୁଣି, େସହି ଦାସୀ ତାହା ୁ େଦଖି ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ଆଉ ଥେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ। 70 କି ୁ େସ ପୁନବର୍ ାର ଅ ୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପୁନ
ଅ ସମୟ ପେର ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ପିତର ୁ
କହିେଲ, ତୁ େ ନି ୟ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, କାରଣ ତୁ େ
ତ ଗାଲିଲୀୟ େଲାକ। 71 କି ୁ େସ ଅଭିଶାପ େଦଇ ଓ ଶପଥ କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଲାକର କଥା କହୁ ଅଛ, ମୁଁ
ତାହାକୁ ଜାେଣନାହିଁ। 72େସହିକ୍ଷଣି କୁକୁଡ଼ା ି ତୀୟଥରରାବିଲା।
ଏଥିେର, “କୁକୁଡ଼ା ି ତୀୟ ଥର ରାବିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ େମାେତ ତିନି
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ଥର ଅ ୀକାର କରିବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ଯୀଶୁ ପିତର ୁ କହିଥିେଲ,
ତାହା ତାହା ମନେର ପଡ଼ିଲା,ଆଉ େସ େସହି କଥା ଭାବି େରାଦନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

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

1 ପ୍ର ଭାତ େହବାମାେତ୍ର ସମେ ମହାସଭା, ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାଚୀନ ଓ
ଶା ୀମାନ ସହିତ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ସଭା କରି ଯୀଶୁ ୁ ବା ି
େଘନିଯାଇ ପୀଲାତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 2ପୀଲାତ ତାହା ୁ
ପଚାରିେଲ, ତୁ େ କି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା? େସ ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, “ଆପଣକହୁ ଅଛି ।” 3ଆଉପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଯୀଶୁ
ବିରୁ େର ଅେନକ ଅଭିେଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 4 େସଥିେର
ପୀଲାତ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ କିଛି ଉ ର େଦଉ
ନାହଁ? େଦଖ, ଏମାେନ ତୁ ବିରୁ େର େକେତ ଅଭିେଯାଗ
କରୁ ଅଛି । 5 କି ୁ ଯୀଶୁ ଆଉ େକୗଣସି ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ,
େସଥିେର ପୀଲାତ ଚମୃ ତ େହେଲ।

ଯୀଶୁ ପ୍ର ାଣଦ
(ମାଥିଉ 27:15-26; ଲୂକ 23:13-25; େଯାହନ 18:39;

19:16)
6ମାତ୍ର ପବର୍ ସମୟେର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ବ ୀକୁ ମାଗୁଥିେଲ,

ତାହାକୁ େସ େସମାନ ନିମେ ମୁ କରୁ ଥିେଲ। 7 େଯଉଁ
ବି ବୀମାେନ ବି ବ ସମୟେର ନରହତ୍ୟା କରିଥିେଲ, େସମାନ
ସହିତ ବାର ା ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ବ ୀ ଥିଲା। 8 େତଣୁ
େଲାକସମୂହ ଉପରକୁ ଯାଇ ତାହା ୁ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାେର
କରିବା ନିମେ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9େସଥିେରପୀଲାତ
େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଇ ା କରୁ ଅଛ?
ଆେ କଅଣ ତୁ ମାନ ନିମେ ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା ୁ ମୁ
କରିେଦବା? 10 କାରଣ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ େଯ ଈଷର୍ ାେର
ତାହା ୁ ସମପର୍ ଣ କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ବୁଝିେଲ। 11 ମାତ୍ର େସ
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େଯପରି େସମାନ ନିମେ ବରଂ ବାର ାକୁ ମୁ କରି , େସଥିପାଇଁ
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ମତାଇେଲ। 12 କି ୁ ପୀଲାତ
ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, େତେବ ଯାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା େବାଲି କହୁ ଅଛ, ତାହା ପ୍ର ତି ଆେ କଅଣ
କରିବା? 13 େଲାକସମୂହ ପୁଣି, ଚି ାର କେଲ, ତାହାକୁ କଶେର
ଚଢ଼ାଅ। 14 େସଥିେର ପୀଲାତ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, କାହିଁକି,
େସ କି େଦାଷ କରିଅଛି? କି ୁ େସମାେନ ଅତ୍ୟ ଚି ାର କେଲ,
ତାହାକୁ କଶେର ଚଢ଼ାଅ। 15 ଏଣୁ ପୀଲାତ େଲାକସମୂହକୁ ସ ୁ
କରିବାକୁ ଇ ା କରି େସମାନ ନିମେ ବାର ାକୁ ମୁ କେଲ,
ପୁଣି, ଯୀଶୁ ୁ େକାରଡ଼ା ପ୍ର ହାର କରାଇ କଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନିମେ
ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ଯୀଶୁ ପ୍ର ତି ପରିହାସ
(ମାଥିଉ 27:27-31; େଯାହନ 19:2,3)

16 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ପ୍ର ା ଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାସାଦ
ଭିତରକୁ େଘନିଯାଇ ସମ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ।
17 େସମାେନ ତାହା ୁ କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ର ବ ପି ାଇେଲ ଓ
କ ାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହା ମ କେର େଦେଲ; 18 ଆଉ,
େହ ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା, ନମ ାର, ଏହା କହି ତାହା ର ବ ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 19 ପୁଣି, େସମାେନ େଗାଟିଏ ନଳ େଘନି
ତାହା ମୁ େର ଆଘାତ କେଲ, ଆଉ ଆ ୁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 20 େସମାେନ ତାହା ୁ ପରିହାସ କଲା ଉ ାେର
େସହି କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ର ବ କାଢ଼ିେନଇ ତାହା ର ନିଜ ବ
ପି ାଇେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନିମେ
ବାହାରକୁ େଘନିଗେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ କଶବି
(ମାଥିଉ 27:32-44; ଲୂକ 23:26-43; େଯାହନ 19:17-27)

21 େସେତେବେଳ ଆେଲକ୍ ଜା ର ଓ ରୂ ଫ ପିତା ଶିେମାନ
ନାମକ ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ପ ୀଗ୍ର ାମରୁ ଆସି େସହି ବାଟ
େଦଇ ଯାଉଥିେଲ; େସମାେନ ତାହା ୁ ତାହା ର କଶ େବାହିବା
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ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ। 22ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ଗଲ୍ ଗଥା, ଅଥର୍ ାତ୍ 
କପାଳ ଳ ନାମକ ାନକୁ ଆଣିେଲ। 23 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ
ଗ ରସ ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ େଦେଲ, କି ୁ େସ ତାହା ଗ୍ର ହଣ
କେଲ ନାହିଁ। 24 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ,
ପୁଣି, କିଏ କଅଣ ପାଇବ, ତାହା ଗୁଲିବା ାରା ି ର କରି ତାହା
ବ ସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରି େନେଲ। 25 ଦିନ ନଅ
ଘ ା ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ। 26ଆଉ
ତାହା ଅଭିେଯାଗ ଲିପିେର ଏହା େଲଖା ଥିଲା, ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ରାଜା। 27 ପୁଣି, ତାହା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଜେଣ ଓ ବାମ ପା ର୍ େର
ଜେଣ, ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଡକାଇତମାନ ୁ େସମାେନ ତାହା
ସହିତକଶେରଚଢ଼ାଇେଦେଲ। 28 [େସଥିେରଧମର୍ ଶା ରଏହିବାକ୍ୟ
ସଫଳ େହଲା, େସ ଅଧାମ କମାନ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ।]
29 େସହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ମୁ ହଲାଇ ତାହା ର ନି ା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ବାଃ! େର
ମ ି ର-ଭ କାରୀ ଓ ତିନି ଦିନେର ତାହା ନିମର୍ ାଣକାରୀ, 30 କଶରୁ
ଓ ାଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। 31ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି
ପ୍ର କାେର ଶା ୀମାନ ସହିତ ପର ର ମଧ୍ୟେର ତାହା ୁ ପରିହାସ
କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ
ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହିଁ। 32 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଖ୍ର ୀ ଏହିକ୍ଷଣି
କଶରୁ ଓ ାଇ ଆସ ୁ, େଯପରି ଆେ ମାେନ ତାହା େଦଖି ବି ାସ
କରିବା। ପୁଣି, େଯଉଁମାେନତାହା ସହିତକଶେରଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ସୁ ା ତାହା ୁ ନି ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ଲୂକ 23:44-49; େଯାହନ 19:28-30)

33 ଦିନ ବାର ଘ ା ସମୟେର େଦଶଯାକ ଅ କାର େଘାଟିଯାଇ
ଦିନ ତିନି ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ ରହିଲା। 34 ତିନି ଘ ା ସମୟେର ଯୀଶୁ
ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, “ଏଲୀ, ଏଲୀ, ଲାମା ଶବକ୍ ଥାନୀ?”
ଅଥର୍ ାତ୍ “େହ େମାହର ଈଶ୍ବ ର, େହ େମାହର ଈଶ୍ବ ର, ତୁ େ କାହିଁକି
େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ?” 35ଏହା ଶୁଣି ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
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େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହିେଲ, େଦଖ, େସ ଏଲୀୟ ୁ
ଡାକୁଅଛି। 36 ପୁଣି,ଜେଣେଦୗଡ଼ିଯାଇ େଗାଟିଏଏେଜାବଅମ୍ଳ ରସେର
ପୂ ର୍ କରି ତାହା ଖି ଏ ନଳେର ଲଗାଇ ତାହା ୁ ପାନ କରିବାକୁ
େଦଇ କହିଲା, ରୁ ହ, ଏଲୀୟ ଏହାକୁ ଓ ାଇବାକୁ ଆସୁଅଛି କି
ନାହିଁ େଦଖିବା। 37 କି ୁ ଯୀଶୁ ଉ ର କରି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ।
38 ପୁଣି, ମ ି ରର ବିେ ଦବ ଉପରୁ ତଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଚିରି ଦୁଇ ଖ
େହଲା। 39 ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଶତ-େସନାପତି
ତାହା ର ଏହି ପ୍ର କାର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ େଦଖି କହିେଲ, ସତ୍ୟ, ଏହି
ବ୍ୟି ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 40 େକେତକ ୀେଲାକ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ
େଦଖୁଥିେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ, ସାନ
ଯାକୁବ ଓ େଯାସି ମାତା ମରୀୟମ, ପୁଣି, ଶେଲାମୀ ଥିେଲ; 41 େସ
ଗାଲିଲୀେର ଥିବା ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ପ ାତ୍ ଗମନ କରି
ତାହା ର େସବା କରୁ ଥିେଲ; ତାହା ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ଆସି ଥିବା ଆହୁ ରି ଅେନକ ୀେଲାକ ମଧ୍ୟ େଦଖୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ଲୂକ 23:50-56; େଯାହନ 19:39-42)

42 େବଳ ଗଡ଼ିଆସେ େସହି ଦିନ ଆେୟାଜନ ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ବିଶ୍ର ାମବାରର ପୂବର୍ ଦିନ ଥିବାରୁ , 43 ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେଷଫ
ନାମକ ମହାସଭାର ଜେଣ ସ ା ସଭ୍ୟ, େଯ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ, େସ ସାହସ ପୂବର୍ କ ପୀଲାତ ନିକଟକୁ
ଯାଇ ଯୀଶୁ ଶରୀର ମାଗିେଲ। 44 କି ୁ େସ େଯ ମରିଗେଲଣି,
ଏହା ଶୁଣି ପୀଲାତ ଚମୃ ତ େହେଲ, ଆଉ ଶତ-େସନାପତି ୁ
ନିକଟକୁ ଡକାଇ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େସ କଅଣ ବହୁ ତ େବଳ
େହଲା ମେଲଣି? 45 ଶତ-େସନାପତି ଠାରୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ
େସ ଶବଟି େଯାେଷଫ ୁ େଦେଲ। 46 େସ ଖି ଏ ସୂ ବ କିଣି
ତାହା ୁ ଓ ାଇ ଆଣି େସଥିେର ତାହା ୁ ଗୁଡ଼ାଇେଲ ଓ ପାହାଡ଼େର
େଖାଳା େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ସମାଧିେର ତାହା ୁ େଥାଇେଦଇସମାଧି
ାରେର ଖି ଏ ପଥର ଗଡ଼ାଇେଦେଲ। 47ତାହା ୁ େକଉଁ ାନେର

ରଖାଗଲା, ତାହା ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଓ େଯାସି ମାତା
ମରୀୟମ େଦଖିେଲ।



ମାକର୍ 16:1 lxiii ମାକର୍ 16:9

16
ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ
(ମାଥିଉ 28:1-8; ଲୂକ 24:1-12; େଯାହନ 20:1-10)

1 ବିଶ୍ର ାମବାର ବିତିଗଲା ଉ ାେର ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ,
ଯାକୁବ ମାତା ମରୀୟମ ଓ ଶେଲାମୀ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ କିଣିେଲ,
େଯପରି େସମାେନ ଯାଇ ତାହା ୁ ମଖାଇେଦଇ ପାରି । 2 ପୁଣି,
ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିବସର ଅତି ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର େସମାେନ ସମାଧି
ନିକଟକୁ ଗେଲ, େସେତେବେଳ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉଠିଲା। 3 େସମାେନ
ପର ରକୁ କହୁ ଥିେଲ, କିଏ ଆ ମାନ ପାଇଁ ସମାଧି- ାରରୁ
ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇେଦବ? କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ ଥିଲା। 4 ଏପରି
ସମୟେର େସମାେନ ଚାହିଁ େଦଖିେଲ େଯ, ପଥର ଗଡ଼ାଇ
ଦିଆଯାଇଅଛି। 5େସମାେନ ସମାଧି ମଧ୍ୟେରପ୍ର େବଶକରି ଶୁ ବ
ପରିହିତ ଜେଣ ଯୁବା ୁ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବସି ଥିବା େଦଖି ଅତିଶୟ
ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହେଲ। 6 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଭୟ
କର ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ କଶେର ହତ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ; େସ ଉଠିଅଛି , େସ ଏଠାେର ନାହାି ; େଦଖ,
ଏହି ାନେର େସମାେନ ତାହା ୁ ରଖିଥିେଲ। 7 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
ଯାଇ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଓ ପିତର ୁ କୁହ, େସ ତୁ ମାନ ଆେଗ
ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଉଅଛି ; ଯୀଶୁ ତୁ ମାନ ୁ େଯପରି କହିଥିେଲ,
େସପରି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ େସଠାେର େଦଖିବ। 8 େସଥିେର
େସମାେନ ବାହାରି ସମାଧି ନିକଟରୁ ପଳାଇଗେଲ,କାରଣ େସମାେନ
ଭୟେର କ ୁ ଥିେଲ ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହାଇଥିେଲ, ପୁଣି, କାହାକୁ କିଛି
କହିେଲ ନାହିଁ, େଯଣୁ େସମାେନ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ।

ମରୀୟମ ୁ ଯୀଶୁ ପ୍ର ଥମ ଦଶର୍ ନ
(ମାଥିଉ 28:9,10; େଯାହନ 20:11-18)

9 [ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିବସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ
କରି, ଯାହା ଠାରୁ ସାତ ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇଥିେଲ, େସହି ମଗ୍ ଦଲୀନୀ
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ମରୀୟମ ୁ ପ୍ର ଥମେର ଦଶର୍ ନ େଦେଲ।* 10 େସ ଯାଇ, େଯଉଁମାେନ
ତାହା ସ ୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ ସ ାଦ େଦେଲ; େସମାେନ
େଶାକ ଓ େରାଦନ କରୁ ଥିେଲ। 11 ଯୀଶୁ େଯ ଜୀବିତ ଅଟି ଓ
ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛି , ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ବି ାସ କେଲ
ନାହିଁ।

ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଯୀଶୁ ଦଶର୍ ନ
(ଲୂକ 24:13-35)

12 ଏହି ସମ ଘଟଣା ଉ ାେର େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ
େଗାଟିଏ ପ ୀଗ୍ର ାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର େସ ଅନ୍ୟ ରୂ ପେର
େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ†, 13 ପୁଣି, େସମାେନ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନ ୁ
ସ ାଦ େଦେଲ; କି ୁ େସମାନ କଥା ସୁ ା େସମାେନ ବି ାସ କେଲ
ନାହିଁ।

ମହାନ ଆେଦଶ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ଲୂକ 24:36-49; େଯାହନ 20:19-23;

େପ୍ର ରିତ 1:6-8)
14 ଏଥିଉ ାେର ଏଗାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଭାଜନେର ବସି ଥିବା

ସମୟେର େସ େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ ଏବଂ େସମାନ ର
ଅବି ାସ ଓ ହୃ ଦୟର କଠିନତା େହତୁ େସମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ,
କାରଣ େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ ପୁନରୁ ି ତ େଦଖିେଲ, େସମାନ କଥା
େସମାେନ ବି ାସ କରି ନ ଥିେଲ।‡ 15 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମ ମାନବଜାତି

* 16:9 ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିବସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ କରି, ଯାହା ଠାରୁ ସାତ
ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇଥିେଲ, େସହି ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ୁ ପ୍ର ଥମେର ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। ପଦ 9
ରୁ 20 ପଯର୍ ୍ୟ ପୁରାତନ ଚମର୍ ପୁ କେର ଉେ ଖ କରାଯାଇନାହିଁ କି ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ପୁରାତନ ସାକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକେର ଲି ନାହିଁ। † 16:12 ଏହି ସମ ଘଟଣା ଉ ାେର
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣେଗାଟିଏପ ୀଗ୍ର ାମକୁଯାଉଥିବା ସମୟେରେସଅନ୍ୟରୂ ପେର
େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ ପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ ‡ 16:14
ଏଥିଉ ାେର ଏଗାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଭାଜନେର ବସି ଥିବା ସମୟେର େସ େସମାନ ୁ
ଦଶର୍ ନ େଦେଲ ଏବଂ େସମାନ ର ଅବି ାସ ଓ ହୃ ଦୟର କଠିନତା େହତୁ େସମାନ ୁ
ଅନୁେଯାଗ କେଲ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ ପୁନରୁ ି ତ େଦଖିେଲ, େସମାନ କଥା
େସମାେନ ବି ାସ କରି ନ ଥିେଲ। ପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ
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ନିକଟେର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କର। 16 େଯ ବି ାସ କେର ଏବଂ
ବାି ଜିତହୁ ଏ, େସପରିତ୍ର ାଣପାଇବ; କି ୁ େସ ବି ାସକେରନାହିଁ,
େସ ଦ ାଜ୍ଞା ପାଇବ। 17ଆଉ ଏହିସବୁ ଚି େସମାନ ର ଅନୁବ ର୍ ୀ
େହବ େଯଉଁମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରି , େସମାେନ େମା
ନାମେର ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇେବ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାେର କଥା କହିେବ,
ହ େର ସପର୍ ଧରିେବ, 18 ପୁଣି, ପ୍ର ାଣନାଶକ େକୗଣସି ପଦାଥର୍
ପାନ କେଲ େସମାନ ର କିଛି କ୍ଷତି େହବ ନାହିଁ; େସମାେନ
ପୀଡ଼ିତମାନ ଉପେର ହ େଥାଇେଲ େସମାେନ ସୁ େହେବ।”

ଯୀଶୁ ଗର୍ ାେରାହଣ
(ଲୂକ 24:50-53; େପ୍ର ରିତ 1:9-11)

19 ଏହି ରୂ େପ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କଥା କହିବା ପେର
ଗର୍ େର ଗୃହୀତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବସି େଲ।§

20 କି ୁ େସମାେନ ପ୍ର ାନ କରି ସବର୍ ତ୍ର ପ୍ର ଚାର କେଲ, ଆଉ ପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ର ସହକମର୍ ୀ େହାଇ ଅନୁବ ର୍ ୀ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ାରା େସହି
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାଣସି କେଲ।*]

§ 16:19 ଏହି ରୂ େପ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କଥା କହିବା ପେର ଗର୍ େର ଗୃହୀତ େହାଇ

ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣପା ର୍ େରବସି େଲ।ପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ * 16:20
କି ୁ େସମାେନ ପ୍ର ାନ କରି ସବର୍ ତ୍ର ପ୍ର ଚାର କେଲ,ଆଉପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ସହକମର୍ ୀ େହାଇ
ଅନୁବ ର୍ ୀ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ାରା େସହି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାଣସି କେଲ। ପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ
ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ
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